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  דרכי ההקניה

  דרכי ההקניה

ואם , או במסירת מסמך לידו המזכה אותו לקבלו, הבעלות בדבר המתנה עוברת למקבל במסירת הדבר לידו .6
הכל כשאין בדין אחר הוראות מיוחדות לענין ;  בהודעת הנותן למקבל על המתנה-היה הדבר ברשות המקבל 
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  בואמ
את הבעלות    להעביר דרכים החוק מצביע על שלוש.1 איך ההקנייה נעשית- 2 הוא בעצם פירוש לסעיף זהסעיף 

 מסמך המזכה אותו למקבל סורלמ) ב(; מקבל מסירת דבר המתנה ליד ה)א: (בדבר המתנה מהנותן למקבל
  . אם דבר המתנה כבר היה ברשות המקבל-הודעה על המתנה ) ג(;  המתנהלקבל את דבר

  
אין תוקף , נעסוק במצבים שנעשה מעשה קניין כדין אבל בגלל פגם בפרט מסוים, "הקנאה חסרה"בפרק על 
  .ת מיוחדותחלה הקנייה בגלל נסיבו, וכן במצבים שגם בלי מעשה קנין רגיל; להקנאה

  "במסירת הדבר לידו "- דרכי קניין

  לליכ
  .2סעיף זה נוסף לחוק כדי לבטא את עמדת המשפט העברי שאין מתנה נקנית בדיבור פה גרידא

  
 מסירת החפץ .מיטלטליןוהכוונה ל, הבעלות עוברת רק עם מסירת דבר המתנה לידו של המקבל, לפי החוק

הצדדים אם , הבעלות עוברתכלומר , המתנה נגמרתבכך ו, כמצב עובדתי, מעבירה את החזקה על החפץ
  .3משום שלכך התכוונו, הסכימו ביניהם שהדבר ניתן במתנה

  
. 5 בהעמדת הנכס לרשות הקונה בה שדי,בשונה ממכר, 4וזו פעולה דו צדדית, דרוש שיתוף פעולה מצד המקבל

כמו שכתוב בהמשך , למקבלה עליוהמתנה מתקיימת כשנודע ,  המקבללרשותימסור הנותן אפשר גם ש
  .6הסעיף

  
בהסכם על פתיחת החשבון נכתב שכל פעולות בקשר לחשבון יהיו ו, קטיןש " ע בבנקפתח תוכנית חיסכוןמי ש

ונפטר , ושהקטין לא יהיה רשאי למשוך ממנו, מפקידבני תוקף רק אם יהיו חתומים בשם הקטין על ידי ה
 נשארה ביד שליטה בכספים המופקדיםהכי  ,מה הקניית המתנהטרם הושל -הקטין לפני שהגיע לגיל גדלות 

אלא חייבת להיות פעולה דו צדדית של , לא די בהעמדת המתנה לרשות הנותן,  כדי שתהיה הקניה;המפקיד
  .7וזה לא קרה כאן, מסירה על ידי נותן המתנה וקבלה לידיו של המקבל

  
אלא צריך שתהיה , מירה כדי להקנות את הכסףלא די בא, גם אם יש לנותן ולמקבל חשבון משותף בבנק

  .8נטילה מצד המקבל
  

ואינה דורשת דוקא את מסירת דבר ,  להעברת הבעלות בדבר המתנההמשפט העברי קובע דרכים אחדות
  .המתנה למקבל

  

                                                 
 .392'  ראבילו ב עמ1
 .כמובא בראבילו, 2349) ח"תשכ (52כ " ד2
  .393' עמ,  ראבילו ב3
 .393' מע,  ראבילו ב4
  ).א(8סעיף , 1968- ח"התשכ, חוק המכר 5
 .393'  ראבילו ב עמ6
 .23פסקה , 'עזבון המנוח פלוני ואח' פלונית נ, 2160/06ש "תמ, ש" ב- בית משפט לעניני משפחה ,טפרברג  השופט דניאל7

 עיזבון המנוח 202/92א "עשכך נפסק ב  הוא מציין24  בפסקה.עד שהנכד יכול היה לממש את זכותו לקבל את הכספים
שהיחס האישי בין הנותן והמקבל הוא שמונח בבסיס מהותה שם נאמר ש ו,חנה הלגה גרניצר' ל נ"לירן מיכאל גרניצר ז

 . אינה זכייתו שלו בהם" גיל התיאורטי"ולכן קבלת הכספים על ידי העזבון בהגיע המנוח ל, של המתנה
 . הקנייה דרך חשבון בנק משותף על242-269' עמוראה שם . דים"בשם פ, 241' עמ,  ראבילו ב8
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, )בדבר שאין דרכו להגביה(מטלטלין בהגבהה או במשיכה , דהיינו,  בהןמתנה נקנית באותן דרכים שמכר נקנה
 -ועבדים וקרקעות ; יכול הנותן לחזור בו, וכל זמן שלא קנה כראוי;  בשאר דרכים המועילות במטלטליןאו

על קנין שטר ראה בפרק . 10בפרק זה נפרט את דיניהם של מעשי הקניין השונים. 9בחזקה או בשטר כמו במכר
__.  

  
  :כאן יש לומר כמה דברים כלליים על מהותו של מעשה הקנין

  
כי רוב בני אדם , גמירת דעתקנין גורם להמעשה . 11 של הצדדיםגמירת דעתנין היא להביא לקהמטרת מעשה 

 גומר אהואז ש, כשהקונה עושה מעשה קנין .12גומרים דעתם שלא לחזור בהם בזמן שראו שנעשה מעשה קנין
 את כדי להניח מקום למקבל להניח, המקנה גומר בדעתו לסלק את זכותו מהנכס, בדעתו לקנות את הנכס

והנחת המקבל ,  סילוק הנותן את זכות הבעלות- שני הדברים קורים באותו הזמן ו ;נכסה שלו על ותזכות הבעל
  .13את זכות בעלותו על הנכס

  
ה  שיקנ אינו רוצהלבותוך  בנותןהקנה גם אם ,  קניןחשב מעשה שתיקנו חכמים שיי עשה מעשה המקבלאם
  .14מפני שדברים שבלב אינם דברים, להקנות מאמין לו שלא גמר בלבו מקבלגם אם הו, בכך

  
  .15 גמר המעשהאחרי חלה  העברת הבעלות,בכל מעשה קנין

  משיכה
  .16המשיכמתנה של מיטלטלין נקנית ב

  
מקום בה אין  מהתורה במתנה כימועילות  הן, 17 במכר רק מדרבנןשמשיכה והגבהה מועילותאף יש אומרים ש

  .19 תקפות רק מדרבנןןה ה אומרים שגם במתנאחריםאבל . 18לקנין כסף

                                                 
ת "שו; א, רמא ,מ"חו, ע"שו; א, רמא ,מ"חו, טור; )ב"קסא ע(עשה פב , ג"סמ; א, ג,  ומתנהיהיזכהלכות , ם" רמב9

  .קטו' סי, ש"הרשב
אם או לביתו אותו לא קנה גם אם משך , נכס רק חלק מבמתנה שאם נתן מעלה אפשרות, ק ד" ס, שכ,ד" יו,פתחי תשובה

  .עשה קנין חצר
 קנה לואלא צריך שיַ , ולא די שהנותן ישים את הנכס בידו של המקבל, יה כתב שמתנה צריכה זכי,ק ה"ס,  ר,קצות החושן

  .)213ראה על כך בשמו בהערה (
כי , ד המקנה והכנסה לרשות הקונה הוצאה מי-כותב שבכל הקנאה יש שתי פעולות , מ-לט' עמ, י' סי ,)לוין(מנחת שלמה 

  .המקנה אינו מסלק את עצמו מהנכס עד שהקונה עושה קנין
 .פרק א, קניינים, פתחי חושן' על דיני קניינים באופן כללי עי

עם פירוט לגבי נקודות מסוימות הנוגעות , אלא הרצאת עיקרי הדינים, אין כאן פירוט ממצה של דיניו של כל סוג קנין 10
 .ניתנת הפניה למקורות העוסקים בפירוט בדיניו של אותו קנין, לגבי כל סוג קנין. תנהבמיוחד למ

 .103' עמ, )אלבק(מבוא למשפט העברי בימי התלמוד  11
מטרת מעשה הקנין אינה להראות את , שדעת אחרת מקנה, במכר ובמתנהש, הוא מסביר ,159' עמב. 158' עמשם  12

 אלא ; מראים זאתינםכסף ושטר אקנין  שהרי ,)ל מעשה הקנין בזכייה מהפקרשכך היא המטרה ש(שליטת הקונה בנכס 
כפי שיש צורך בזכייה (ה שהדבר ברשותו כדי שאחרים לא יזכו בו ראאין צורך שיַ ו ;ד"מטרתו היחידה היא גרימת גמ

א משנה אם זה של לכלל בני האדם לו ,שהרי היה ברשות הנותן,  בושהרי עוד לפני כן לא יכלו אחרים לזכות, )מהפקר
  .ירת דעתאמירה בלבד לעשות גמדי במעיקר הדין והוא כותב ש. הנותן או של המקבל

 . להקנות לודעתואין צורך שתהיה לנותן ,  למקבל לקנותרשותדי שהנותן נותן , שלדעת אבן האזל, 35ראה הערה 
 .234' עמשם  13
 .)ה עוד אהובי"ד(כח '  סי,מ" חו,רא קמא מהדו,ת נודע ביהודה"שו 14
 .215ראה בשמו בהערה . אות א, כג' סי, מ"ב, ש שקאפ"ר' חי 15
  .)ב"קסא ע(עשה פב , ג"סמ; א, רמא, מ"חו, טור; א, ג, הלכות זכיה, ם"רמב; ו, ב י"תוספתא ב 16

פרק ו , קניינים, פתחי חושן; קצח- קצז' סי, מ"חו, ע"שו; יב י חלק אמישרים נת' עי, לפרטים נוספים בדיני קנין משיכה
  .שער ז, חלק ב, משפט הקנין; כ- יד, ח- סעיפים א

, קצח, מ"חו, ע"שו(שהקונה מחזיק בדבר המתנה בנוכחות הנותן או בהוראתו :  מסירהסוג קרוב של מעשה קנין הוא 
על דיני . א מביא דעה שהיא נקנית במסירה"אבל הרמ, סירהכותב שבהמה אינה נקנית במ, א, קצז, מ"חו, ע"שו). ח

 .שער ח, חלק ב, משפט הקנין' מסירה עי
  .א, ג, הלכות מכירה, ם"רמב 17
  .'תוסבשם , ב"מ מז ע"ב, א החדשים"חידושי הריטב 18
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 אבל .20"הנֵ  וְק משוך"ל רק אם אמר לו הנותן יהקנין מוע, שלא בנוכחות הנותן קנין משיכהאם המקבל עושה 

משוך "הרי זה כאילו אמר לו , ומסר לו את הבהמה ההולכת בראש העדר, אם נתן לו עדר בהמות במתנה

                                                                                                                                                              
תנה נקנית שמ( )ק ה"בס, תמח, ח"או, הובא בישועות יעקב (ב"מ מז ע"ב, א החדשים"חידושי הריטבבהמובא , ן"רמב 19

, א החדשים"הריטב' חי; ) תקפים ולא משיכהקניינים אלושמדאורייתא רק ,  כלומר,חצר או אגב, )סודר(רק בחליפין 
דברי חיים ; ז עב"י ע"בדעת רש, ב' סי, נין משיכההלכות ק, מחנה אפריםבהגהתו ב, יהודה נבון' ר; א"מ צט ע"ב
  .)שהלכה כמותו (יוחנן' ר דעתב, ק יא"ס, ס, מיםתו; ם"הרמבבדעת  ,יז' סי, הרידיני מכ) אוירבך(

כאמור ליד ציון  (א להקנות בחליפין"שא,  שבמטבעמסכיםן "כותב שהרמב, לבק' סי, ב"ח, ד"מהדו, שואל ומשיבת "שו
  . )לנידונוש "עיי(אגב קניין  בחצר ובוא לקנות"במצב שא  משיכה מהתורההועילמ, )56הערה 

את קונה מהתורה , ך פעמייםמשאם  שסכיםמן "כותב שהרמב,  אות י,טז'  סי,ח" או,)גוריון(ראשי בשמים ת "שו
בעליו שאינו הפקר ממש אלא , מציאהכמו וזה , מהנכסהנותן מסלק את עצמו , אחרי המשיכה הראשונה כי ,מתנהה

 לפני נותן ואמנם לא מועיל סילוק ה; מהנכסוצמ סילק את עהכי בעלימהתורה משיכה בה מ מועילה "ומ, מתייאש ממנו
כי אז יצא כבר , מועיל סילוק הנותן, לרשותואת הנכס אבל אחרי שמשך המקבל , כי אז עדיין היה של הנותן, המשיכה
 כוונתו , קונה במתנה מהתורהינה שמשיכה אן" ומה שאמר הרמב;יהי במשיכה שנ מהתורהואז קונה המקבל, מרשותו

מ " וכן נ,אחרי המשיכה ראשונה) מהתורה(לחזור בו הנותן מ שיכול " ונ, לא מועילה מהתורהונההראששהמשיכה 
  . מהמקום שהיה מונח בו החפץכי במשיכה צריך שיוציא את, ו מהתורהכולאת החפץ שוב  שצריך למשוך

במתנה חצר קנין ועיל מ דועמ, ן" על הרמביםקשמ , שי' סי,ד" יו,ת חתם סופר"שו בהשואלו, ק א"ס, קצח, קצות החושן
איך ,  מהתורה במשיכהיםונוכיון שאין ידו ושלוחו ק, )203ראה הערה  ( מטעם שליחות או ידקונההלא חצר , מהתורה

שהרי ,  מהתורהקנה, אם לקח את הדבר לביתו ממשן מסכים ש"שהרמב, חתם סופר שם מתרץ?  מהתורהקנה חצירות
שגם בלי  והתורה חידשה ; יודעים שקנה בזהנויהי,  אילו לא חידשה התורה שום קניןוגם, יקחנו ממנושי אין מוהוא שלו 

 פי הדעה שמהתורהן של" כתב רמבל זה וע;קנה, אלא רק משך בסמטא או הגביה ברשות הרבים, לקיחה לביתו ורשותו
, י' דיני מכירה סי) אוירבך(דברי חיים , כמו כן. משיכה קלה כזאתאין מקור שמלמד שיקנה מתנה ב, משיכהלא מועילה 

חוץ (קנה מהתורה מטעם חצר , הרי אם לקח המקבל את כל החפץ בידו, כותב שגם לדעה שמשיכה אינה קונה מהתורה
קנה , כי אם הדבר מונח בידו לגמרי, ן שחצר קונה"ולכן אומר רמב, )חצרו אינה זוכה, שכיון שאסור לזכות, מבגזל

 The Mainהרב הרצוג . שהדבר אינו מונח בידו, מה שמשיכה לא קונה מהתורה הוא במשיכה בעלמאו, מהתורה
Institutions Of Jewish Law, מועילות מהתורההגבהה ומסירה, משיכהן מסכים ש"כותב שהרמב, 1הערה , 195' א עמ"ח  

. ולכן משיכה ביד היא דאורייתא, )140ראה ליד ציון הערה  (הוא דאורייתא" יד" שקנין  מפני,"יד"כאשר הם זהים ל
  .הוא מתכוון להבחנתו של חתם סופר, כנראה

ן "מביאים את מחלוקת רמב, )א"פח ע(קיד ' סי, ת"מהדו, ת הרי בשמים"ושו, חאות , כא' סי, ט"דיני יו, אמרי בינה
  .'ותוס

אלה האם גוי קונה מתנה שלבין ה, מועילה במתנה מהתורהכה משיהאחרונים קושרים בין השאלה האם  :משיכה בגוי
ב "ת שואל ומשיב מהדו"שווב, ד"כה עדף לז ' א סי"א ח"ת רעק"שוהובא ב) (ה פרדשני"ד(א "ז עא ע" ע' תוס.במשיכה

 קונה ינו אשגוי) ה קנין"ד, ב"בכורות ג ע, י"רש(גם לפי הדעה ,  שגוי קונה מתנה במשיכה כותב)א" מד עדף, נט' א סי"ח
 השואל. כי במתנה אין אפשרות שיקנה בכסף, )שכ' ד סי"יו, המחלוקת לגבי מכר מובאת בטור( אלא בכסף מכר במשיכה

 לענין איסור כגון מכירת חמץ או בהמה בדיעבד ראוי לסמוך עליהםכתב שו', תוספסק כ,  שי' סי,ד" יו,ת חתם סופר"שוב
  .מבכרת

, במשיכה  מהתורהנקניתאינה מתנה שכתב ש, שםן "רמבמדייק מדברי ה, שם ,רת חתם סופ"שוהשואל ב, לעומת זאת
 משיכהב קונה ואינ, משיכהב קונה ואינלדעה ש, סובר שגויהוא  מכאן ש- ואינו מתחשב בכך שלא שייך קנין כסף במתנה 

מהטעם שכתב (מש ן מועילה בגוי משיכה לחצרו מ"וגם לרמב, כותב שאין מחלוקתאבל חתם סופר עצמו . אפילו במתנה
' חיכ "וכ ( לביתו ממש את הדברקחלא דוקא אם הו, שבמתנה משיכה קונה בגוי' כ תוס"גם מש ו,)לעיל, לגבי ישראל
' שלא משמע כך מתוס, מעיר, ק ד"ד שכ ס"פתחי תשובה יואבל  ;קצז'  ועמקצו- קצה'  עמ,א"ז עא ע"ע, חתם סופר

 לדעה שבנכרי אין משיכה קונה, קונה במתנה בנכרי) סימטאב ( קלה אין משיכהאבל גם לדעתם, )"או בהגבהה"שכתבו 
שהוא חידוש , אין מתנה נקנית לגוי במשיכה כל דהו, במשיכה במכרקונה אינו שגוי דעה פי השטז כתב של' גם בסי. במכר

   . לגוי לחצרו ממש כשלואבל קנה אם נתן אותו, של התורה בישראל
, הרי אם לקח את כל החפץ בידו, כותב שגם לדעה שמשיכה אינה קונה בגוי, י'  סידיני מכירה) אוירבך(גם דברי חיים 

 .קנה מטעם חצר כאמור
   .ג, קצז, מ"חו, ע"שו 20
והלה הלך ומשך את , כותב שמי שאמר לחברו שרצונו לתת לו מתנה, ז אות ח' סי, חלק א, ת חבל יעקב"בשו, א גורדון"ר

לא , "לך משוך וקני"דבריו מתאימים לדין שבלי . שהרי זה לא זכות לנותן, ייםשמא חזר בו הנותן בינת, לא קנה, החפץ
אבל לא ברור ; כותב שחזרה בלב לא מועילה כי דברים שבלב אינם דברים, אות כה, ח' שם סי, י בורוכוב"אבל ר. קנה

 וראה ).899ד ציון הערה לי, ראה להלן(בענין שליח , א גורדון"האם הוא מתכוון למקרה זה או למקרה האחר שעסק בו ר
  .על מצב שעבר זמן רב בין האמירה לבין מעשה הקנין, 645ליד ציון הערה 
שלא אפילו  מתנה לכל מי שיזכה בונותן בהוא , כותב שדבר שאין בעליו מקפיד עליו, טמק "ס, כח, אבני מילואים

א ל  הנותןהרי, קנה המקבלאיך , מקשה עליו, א הערה לג"פ, קניינים, ח" פת).על נתינה מכללא) א(1ראה סעיף  (עתובידי
ה והנה "ד (נט' סי, ז"אהע, מהדורא קמא, נודע ביהודהת "שושכוונתו היא כמו שכתב , ומתרץ? "ה וקנמשוךלך "אמר לו 

,  אותו מפקירבעליווכוונת נודע ביהודה היא ש (מחל לו,  שתק החפץ ובזה שבעל, החפץנטל בפני בעללמצב שהמקבל , )גוף
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משוך "ולא אמר לו , גם אם עשה כן שלא בפני הנותןקנה אותו , ואם משך את כל העדר, לגבי כל העדר" וקנה
  .21"וקנה

  
צד ו; 24אבל לא ברשות הרבים, 23ר"בצידי רהאו , 22בסימטא או בחצר משותפת לנותן ולמקבלמשיכה קונה 

  .25ר"הנהר הוא כמו צידי רה
  

 גם אם קנה, )או עשה בו קנין אחר(והמקבל משך את החפץ , ומחזיק חוט מהחפץ בידו, מי שמקנה חפץ לאחר
  .26 כבר נפסק ממנוחפץכי ה, י החוט"הנותן מושך את החפץ חזרה ע

  
קנה את הבהמה כדרך שבני אדם "אם הנותן אמר למקבל :  על בהמהרכיבהסוג מיוחד של משיכה היא 

רק , אבל בעיר; כגון בשדה, ובלבד שרכב באופן שמקובל לרכוב על בהמה, קנה אותה בכך, ורכב עליה, "קונים
או מי , או אדם בזוי שאינו מקפיד על דרך הליכתו, כגון אדם חשוב, לרכוב בעיר קונה ברכיבהמי שדרכו 

  .27או במקום שרבים דוחקים, או אשה, שמטפל בבהמות

  הגבהה
  .28מתנה של מיטלטלין שדרך להגביהם נקנית בהגבהה

  
  .29 שדי בטפחאחרים אומרים ו,שה טפחיםושלגביה הלצריך יש אומרים ש

  
  .30מועילה כקנין, כגון שנתן מכה לחפץ והוא מתרומם, חוגם הגבהה מכו

  
  .31"הנֵ וְק הגבה לך "ל רק אם אמר לו הנותן יהקנין מוע, לא בנוכחות הנותןמגביה שאם המקבל 

                                                                                                                                                              
, שהרי אין מועילה מחילה על דבר בעין, ואין לומר שכוונתו למחילה ממש, כפי שעולה מהמשך דבריו שהוא דן מצד הפקר

הוא  האם  לא ברור."דעת מקנה" כדי שתהיהדי בכך ו, והיינו שיש אומדנא דמוכח שהוא מסכים, )כפי שהעיר פתחי חושן
 משוךלך "לומר  הוא לפי הכלל שאין צריך הסברואז ה,  שבעל הנכס נוכחמדבר במצבמתכוון לומר שגם אבני מילואים 

 אבל יש ".ה וקנמשוךלך "האומדנא באה במקום אמירת , או שגם אם בעל הנכס אינו נוכח; המקנה נוכחאם " הוקנ
בפשטות אפשר להסביר .  אינו נוכח הנכסמשמע גם אם בעל, "שלא מדעתולמי שיטול "להעיר שאבני מילואים נקט 

כ כאן שיש אומדנא שהוא מוכן לתת "משא,  על רצונו שיקנהי דעתלויכג" לך חזק וקני"שדוקא במתנה רגילה צריך לומר 
 .למקבל

  .ד, קצז, מ"חו, ע"שו 21
 .ט, קצח, מ"חו, ע"שו 22
 .לדעת חכמים, ב"כתובות לא ע 23
 .ט, קצח, מ"חו, ע"שו 24
  ). ה וצידי"ד' ה תוס"ד (ב" עהפלאה כתובות פו 25

כי אין רגילים למשוך , אבל ביבשה צריך הגבהה, א שמשיכה בספינה מועילה רק בנהר"מביא שי, יג, קצח, מ"חו, ע"שו
 .ספינה ביבשה

גיטין עח (שת ב אינה מגור"זאת אף שבגט בכיו. רח' עמ, קושיה נג, )מנדלבוים' מהד(קבא דקשייתא , יחיאל וילנסקי' ר 26
 ).ב"ע
  .ה, קצז, מ"חו, ע"שו 27
  . )ב"קסא ע(עשה פב , ג"סמ; א, רמא, מ"חו, טור; א, ג, הלכות זכיה ומתנה, ם"רמב 28

, קניינים, פתחי חושן; א כלל יג"ח, )סופר(המקנה ' ס; ד- א, קצח' וסי, א, קצז' סי, מ"חו, ע"שו' לפרטי דיני הגבהה עי
  .שער ט, חלק ב, הקניןמשפט ; יא-ט, ה- פרק ו סעיפים א

את  והגביה ,שה טפחיםושלבגובה על גבי קרקע וחציו מונח על גבי עמוד חציו חפץ שמונח כותב ש, מישרים נתיב י חלק א
טפחים '  ובפחות מג; ואם לא ניתק לא קנאו, קנאו, מעל העמוד ונפלחר האאת הצדתק י ונ, המונח על גבי קרקעהצד

, א"מ ט ע"ב, וראה על כך בירור הלכה. מביא דין זה לעניין הגבהת מציאה, ה, רסט, מ"וח, ע"שו.  בו לא קנהסאפילו תפ
 .ציון ד

 .מביאים את שתי הדעות, ב, קצח, מ"חו, ע"ושו, ב" בית הבחירה עירובין עט ע29
 .ק א"ס, קצז, קצות החושן; א"ח, נתיב י, מישרים 30
  .)מ"ה ובב"ד(הגהה , קז' סי, ט"עונג יו; ע"בדעת הסמ, הערה לגפרק א , קניינים, ח" פת31
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  חזקה
 פתח בקיר כדי לאפשר או פרץ  סביב שדהגדר, דלת של בית כגון אם נעל, 32מתנה של קרקע נקנית בחזקה

או הוציא אבן מהקיר כדי שייכנסו מים , ולהשקות שדהבמים שיישארו ור כדי  שם אבן בחוא, כניסה לקרקע
  .33הלהשקותלשדה 

  
 סומכת לקנות גם בלי  המקבל דעתכי, מכרבשלא כ,  שטר לכתוביםרגילבמקום שגם , בלי שטרמועילה חזקה 

  .34שטר
  

אבל אם יש . 35"ה וקנֵ לך חזק"לו הנותן החזקה מועילה רק אם אמר ,  שלא בפני הנותןחזקהעשה המקבל אם 
  .36החזקה מועילה בלי אמירה זו, רוצה להקנותהוא אומדנא דמוכח או שהנותן גילה דעתו ש

  
אחרים אבל . 37זכה בכולןיש אומרים ש ,החזיק באחתוהמקבל , מקומות שוניםאם נתן במתנה עשר שדות ב

ובמתנה אין , ןכולאת קנה ,  כולןמחיראת שהרי במכר רק אם נתן , 38 זו שהחזיק בה את שקנה רקאומרים
  .40י עשיית חזקה באחת מהן" רק אם הנותן אמר במפורש שיקנה את כולן עוקנה את כולן ,39תשלום

  
לכן מי שמיישר .  עושה בנכס שימוש כאדם העושה בשלומקבלבקנין חזקה צריך שיהיה ניכר מצד עצמו שה

כגון שלקח עפר ממקומות ,  לזריעהקנה רק אם עשה זאת באופן שניכר שמטרתו להכין אותה, שטח אדמה
כך , אבל אם לא השווה את כולו אלא פיזר עפר בכל מקום בלי הקפדה; עביר אותו למקומות נמוכיםהגבוהים ו

לא די שתנעל , המקנה חצר לאשתו כדי שתזכה בגט, כמו כן. 41לא קנה, שאפשר להבין שהתכוון לעשות בו גורן
, ואין ניכר לכל שהשימוש הוא לטובתה,  של בעלה כמו שרגילה תמידכי אולי נעלה כדי לשמור חפץ, את הדלת

אבל יש  .42בתורת שימוש בדבר שלה בלי מוחהזאת שזה מראה שהיא עושה , ולכן צריכה לסגור ולפתוח
 םכל זמן שעסוקי,  נכח אם הנותן:יש הוכחה שעשה על דעת לקנותבכל מצב כי , בלי זה אומרים שקנה גם

                                                 
הובא (ג "התרומות שער סד ח' ס; )28הערה (ג "סמ; א, רמא, מ"חו, טור; א, ם הלכות זכיה ג"רמב; ו, ב י"תוספתא ב 32
  .א"מישרים נתיב טו ח; )כד, ה, אישותהלכות , שער המלךב

  .י חזקה"במתנה עג וטור שם כתבו שגם עבד נקנה "סמ, ם"רמב
  .שער ה, חלק ב, משפט הקנין; פרק ה, קניינים, פתחי חושן' על דיני חזקה עי

אומרים שגוי אינו קונה , )ק א"ס, שאלתא לג, הובאו בהעמק שאלה(א , קצד, מ"חו, ע"ושו, יד, א, זכיה' ם הל"רמב: בגוי
 .ואינו מקנה קרקע בחזקה

  . מישרים שם 33
  .א"קידושין כו ע, נימוקי יוסף ;)א"קנג עדף סד ' א סי"פני משה חת "הובא בשו(א "ע א קידושין כו"הריטב'  חי34
  .ב, קצב, מ"חו, ע"שו; א"ח, נתיב טו, מישרים; א"ב נג ע"ב 35

ואף , מסביר שצריך לומר כך משום שבלי זה אין למקבל רשות להחזיק בקרקע, )ב"ע ע ( י,ב, הלכות שכנים, אבן האזל
, הוא מעלה אפשרות להסביר שצריך שהמקנה יקנה לו את הקרקע מדעתו. אולי חזר בו, נותן לושהסכימו ביניהם שהוא 

אבל הוא דוחה הסבר זה . ולא די בהסכמה על המתנה אלא צריך דעת על ההקנאה, ובלי אמירה זו אין דעת של המקנה
  .ש להוכחתו" עיי- לקנות בלי דעת של הקנאה רשותי שמוכיח שדי במתן "ע

צ שיהא המקנה מתכוון להקנות את החפץ ולהוציאו "כותב שבכל הקנינים א, בסופו, לט' סי, מ"אפרים חות בית "שו
  .ל לך חזק וקני היינו לתת לו רשות שיקנה"ומה שצ, אלא הקונה עושה מעשה קנין וממילא קונה, מרשותו

הוא , וליך את המתנה למקבלבזה שאמר לשליח לה, י שליח"שבשולח מתנה ע כותב ,ו הערה סד"פט, קניינים, ח"פת
  ".הלך חזק וקנ"כאומר , כאומר לו שהמקבל יעשה קנין

לא מועיל גילוי דעתו של הנותן , אבל הוא כותב שאם המקבל עשה שני קניינים). ה ועוד"ד(מ טז "דברי חיים ב' חי 36
 .שהרי לא יודעים באיזו קנין הוא רוצה להקנות, שהוא רוצה להקנות

א "קידושין כז ע' ח המובא בתוס" ר;)ריא'  עמ,ב' מ סי"ב חו"ח) ידיד(שארית יוסף הובא ב(כ ,  א,מכירה' ם הל"רמב 37
 .יב, קצב ,מ"חו, ע"שו; י מיגאש"בדעת ר, )ף"בדפי הרי(ב "ב כח ע"ב,  נימוקי יוסף;רכ' ג סי"ב פ"ב,  יד רמה;)ה במה"ד(

 .יב, קצב ,מ"וח, א"רמ; )ה אותה"ד (ב" נג עב"ב'  תוס;ס' סי, ג"ב פ"ש ב"רא 38
 ).35הערה (מישרים  39
קיא (ג ' ז סי"משאת משה אהעת "שתי הדעות הובאו בשו. מישרים שם; ש שם" רא;א"ב נג ע"ב, עליות דרבנו יונה 40
 .ציון ח, א"קידושין כז ע, וראה על כך בירור הלכה. )ד"ע
מסביר שאף שאין צריך שהמקבל יתכוון לקנות , ק ד"רעה ס, ת החושןקצו]. להרחיב[רלג ' ג סי"ב פ"ה ב"יד רמ 41
 לתיקון שהתכווןולא די , בחזקה צריך שיהיו מעשיו מוכיחים שהתכוון לתיקון הקרקע, )579כאמור ליד ציון הערה (

 .כיון שדעת אחרת מקנה, וונה לקנותקנה גם בלי כ, שוודאי עושה תיקון הקרקע, ובחזקה של נעל וגדר; הקרקע
 .)ג"כג ע(לז ' א סי"א ח"ת רעק"שו 42
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 מה םסתן ה מ,"לך חזק וקנה"מקבל והנותן אמר ל, הנותן לא נכחואם ,  לקנותל דעתה עבאותו ענין ודאי עש
  .43כדי לקנות, מקבל עושה הוא בשליחות הנותןשה

  
כיון , עליו להביא ראיה שהחזיק, ולא ידוע אם החזיק, שילך המקבל ויחזיקהמתנה כתב בשטר הנותן אם 

  .44מעשההדבר כרוך בש

  )חליפין(סודר 

  כללי) א(
ובכך נקנה לו דבר ,  המקבל נותן לנותן כלי כל שהוא.45נה של קרקע או מיטלטלין נקנית בקנין סודרמת

  .47ויוכל לקחת חזרה את הכלי, 46המתנה
  

קנין סודר ,  כמו כן.48במתנה מועיל קנין סודר לבדו, קנין סודר מועיל רק עם תשלום הכסףאף לדעה שבמכר 
, כי דוקא במכר,  קנין סודר בלי שטר במקום שנוהגים לכתוב שטרגם לדעה שבמכר לא מועיל, מועיל בלי שטר

שכיון שעשה , ועוד; 49אבל מקבל מתנה דעתו סומכת בכל קנין,  סומכת בלי שטרינהדעת הקונה א, ששילם כסף
  . 50"סתם קנין לכתיבה עומד"שהרי , הוא כאילו כתב שטר, קנין סודר

  

                                                 
  .מביא את שתי הדעות, ט, רעה ,מ"חו, טור). וין' א במהד"לא ע(ספר המקח והממכר שער יג , רב האי 43

נה קהאם ,  כבר בשעת נתינת המתנהדר בההמקבל  ו,נותן קרקע במתנהב, ספקמעלה  ,בסופו, במ'  סי,ת תורת אמת"שו
הוא מדייק אבל .  בלי קנין נוסףקנהנוטה לומר שכותב שתורת אמת , ב, ג, הלכות זכיה, ם"על הרמב, בית ישחק. בכך

 .ש להוכחתו" עיי-קנה  שלא ,ק י" ס,רמא' סי, ע"סממ
) דניאל אישטרושא' גם בשם ר, א"כח ע- ד"דף כז ע(תב שם וכהוא . ]להרחיב) [ב"כח ע(יד ' סיב "פני משה חת "שו 44

כי הנאמנות , )כלומר שהנותן מקבל על עצמו להאמין למה שהמקבל יאמר ("נאמנות"שהדין כך גם אם כתוב בשטר 
 ,שהחזיקיש להניח ,  כתב שבנידונו שם)ג"קעד ע(צא ' סיאבל שם  .מתייחסת לפרטים אחרים ולא לעצם קיום המתנה

 .מתנה ארבע שנים לפני מות הנותןשהרי הוא זכה ב
  .קיד'  סיש"ת הרשב"שו; )ה קניין"ד(א "עב ג " ב,י"רש 45

 - אלא שניהם באים כאחד , כותב שאין צריך לקנות את הסודר לפני קניית הדבר הנקנה, אות ח, כה' אמרי משה סי
  . ש להוכחתו"עיי
צ שיהא המקנה מתכוון להקנות את החפץ ולהוציאו "כותב שבכל הקנינים א, בסופו, לט' סי, מ"ת בית אפרים חו"שו

הנותן מקבל מהמקבל את הסודר ומתכוון להקנות ,  אבל בסודר,  אלא הקונה עושה מעשה קנין וממילא קונה, ותומרש
י מה שהנותן "אלא פועל ע, י קבלת הסודר שהרי הסודר חוזר לבעליו"ואין עיקר מעשה הקנין ע, ז זה את המתנה"עי

  .י קבלת הסודר"מתכוון להקנות ע
, קניינים, פתחי חושן; חליפין' ע, אנציקלופדיה תלמודית; רג' קצה וסי' סי, מ"חו, ע"שו' יע, לפרטי דיניו של קנין סודר

  .שער ו, חלק ב, משפט הקנין; פרק ז
ק ל " קכג ס'מ סי"ך חו"אבל ש. כותבים שגוי קונה בחליפין, ק יב"ותומים קכג ס, )ה ואשה"ד(א "קידושין ג ע' תוס: בגוי

) יד' מ סי"חו, )תאומים(ת עטרת חכמים "מתוך שו( פט ' קובץ תשובות סי- חתם סופר ת "שו. כותב שאינו קונה בחליפין
 .ש" עיי-ב "ך מבכורות יג ע"מקשה על הש

  .א, קצה, מ"חו, ע"שו 46
 .ד, קצה, מ"חו, א"רמ 47
ו " קזהכותב ש ,קסה' א סי"מ ח"בעי חיי חות "שו. )מחודש ז, קצה, מ"חו, י"הובא בב(ב "דף יג ע, מאמר ג, העיטור 48

  .והרי סודר יותר חזק משטר, 408ליד ציון הערה כאמור , מזה ששטר מתנה מועיל בלי מתן כסף
 ;)רמא, מ"חו, א"קו, בכסא אליהוו, א"קנג עדף  ,סד' א סי"פני משה חת "הובא בשו(א " עא קידושין כו"הריטב' חי 49

  .)ה ומיהו"ד (סה' מ סי"חו, ב"חט "מהרית "שו; א"קידושין כו ע, נימוקי יוסף
 גם במקום שרגילים לכתוב  בלי שטר מועיל סודרקניןששייתכן , ספק בשאלה זומעלה , )פ( פב 'א סי"ל ח"ת מהריב"שו

א ודוק ; סודר קניןותעשא היה לו לכ ל"שאל, רוצה לקנות בקנין סודר בלבדהוא ש שופיראומר בכי הוא כאילו , שטר
אלא ( בלבד םיתכן שלא התכוון לקנות בהמפני שי) במקום שרגילים לכתוב שטר( מועילים בלי שטר  אינםכסף וחזקה

 זה לזה לא לחזור נשבעואם  שתבוכהוא . מ נתן כסף ועשה חזקה כי סוף סוף הוא עתיד לתת כסף ולהחזיק"ומ, )בשטר
שהרי אילו , ה גם בלי כתיבת השטרולכן קנ,  בלבדרוצה לקנות בקניין סודרהוא ש שופיראמר ב כאילו נחשב, בהם

הוא , ט שם כותב שאם נשבע" גם מהרי.לא היו צריכים להישבע, עד כתיבת השטרבו התכוונו שיוכל כל אחד לחזור 
  .  יש לו גמירת דעת לקנות מעכשוכי, ולכן פשוט שקנה בסודר בלי שטר, שופירהתנה בכאילו 

שלא (בדף האחרון , מטה יהודה' בס) יהודה עייאש' ר(ע "יא שרימב) כ"ה שם ג"ד(ז , קצ, פעמוני זהב: דעה חולקת
  .כותב שגם במתנה אין מועיל קנין סודר בלי שטר, )מצאנו

  .ט שם"מהרי 50
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, "קרקעל גבי ה מע את הסודרטול"  לואם אמראלא גם  ,ו של הנותןלידאת הסודר יתן המקבל שצורך  יןא
ואין צריך דווקא מעשה של , ועיל מ,כ"זוכה בו אחהוא וכל ש, הנותן בכלי הזכשיעיקר הנתינה היא כי , ועילמ

  . 51נתינה
  

  .52מקובל שהעדים עושים את קנין הסודר במקום המקבל
  

ין קנעשו לא כתוב בסוף השטר שגם אם , "ממנינו ו עלי עדים וְק יהֱ "שאמר הנותן המתנה אם כתוב בשטר 
  .53מניחים שעשו קנין סודר, סודר

  
דבר את  כדי להקנות לו המקבליקנה את הסודר מן הנותן שכי צריך , 54סורי הנאהי באועיל מינו אקנין סודר

  .55איסור הנאהאי אפשר לקנות ו, המתנה

   במתנת מטבע) ב(
עשה ו, )לדוגמה ("יחמישית מנכסי"במתנה  אמר שהוא נותן הנותןאם  אבל .56 נקנים בקנין סודרינםמטבעות א

 או שימכור ,י זהשווקרקע או מיטלטלין ב ומשמע" יימנכס"כי , נקנים  שבנכסיוגם המטבעות, סודרקנין 
מנה "גם באומר ,  עם זאת.58"משלי"או " ימטבעות מנכסי"כתב כך גם אם . 57מנכסיו ויתן לו מטבעות אלו

                                                 
 .ק יג" קלט ס' אבני מילואים סי51
  .ג, קצה, מ"חו, א"רמ; )ג"ה ה"ד(ב "קידושין כו ע', תוס 52
 .)ג"קעד ע(צא ' ב סי"פני משה חת "שו 53
 .ב, קצה, מ"חו, ע"שו; ב"עמז מ "ב 54
 .ק יג" קלט ס' אבני מילואים סי55
  . פג' סי, ת תורת אמת"שו;  א, רג, מ"חו, ע"שו; קיד'  סיש"ת הרשב"שו ;א"מ מו ע" ב56

   . מטבעשמוכריםכי לא מצוי , זה בעיה מיוחדת במתנה
  .)ב"כב ע(י ' סי, ב"ח, ת משפט צדק"שו 57
, )יב,  ס,מ"חו, י"הובא בב(קכט ' ד סי"תה וח' ב סי"א ח"ת הרשב"שופ "ע, )ד"לד ע(יז הראשון ' וסי, משפט צדק שם 58

ת " כך כתב גם שו.שזו משמעותם של לשונות אלו) .הסימניה אינה מוגדרת! שגיאה ראה הערה - לענין אחר (שכתב 
  .כט' סי, מ"חו, ם"מהרשד

, "משלי"פירושו " ימנכסי"אומר ש, )כה,  רנג,מ"חו, י"הובא בב() ף"בדפי הרי(ב "ף גיטין ה ע"על הרין "ר: דעה חולקת
 חפ( מא' סי, )גאגין(חוקי חיים ת "בשו, יעקב ישראל' ר.  נקנה בקנין סודרינוולכן א,  מטבע ולא שוה כסףמשמעותוו
ז יתבטל השטר "אף שעי, "יד בעל השטר על התחתונה"המקבל מפסיד כי , כיון שזה מחלוקת הפוסקים כותב ש,)ב"ע

יתכן שכותב השטר חשב שהלכה כדעה , שבמקום שיש מחלוקת הפוסקים,  שורש צדק"מהרית "שו כמו שכתב, לגמרי
, )א"צז ע(מז ' א סי"ת פרח מטה אהרן ח"ששו,  ועוד;)968ראה הערה (ולכן השטר פסול , וזה לא נכון, המכשירה דרך זו

הפירוש הוא , פירושו שוה מנה" מנה מנכסי"גם אם  ,יא' סי, א"ת הריטב"שו המובאים ב,ן"ה ורמב"כותב שלפי רמ
 הרי אי אפשר להקנותו, כ כאן הכוונה היא שהוא נותן במתנה את הכסף שיתקבל תמורת הנכסים"וא, שימכרו מנכסיו

לא היה נידונו כותב שביעקב ישראל ' ראבל . )א גאגין"מה שכתב על כך ר, ד"עיין שם דף צא עו(דבר שאינו ברשותו 
שמשמע שהקנין הוא על ההודאה , "נו ממנו מחמת שאנו מודיםְק "כתוב בשטר היה כי , לפרש כך את דעת הנותןאפשר 

תב שגם וכ, )ד"עז ע(ו '  סי,מ"חו, ת זרע אברהם" בשו,ח יהודה"שר,  ועוד;)982ראה בשמו בהערה  (ולא להקנאת הכסף
ששיעבד את , כלומר, פירושו שוה מנה, "תגבה מכל נכסי"מ אם אמר "מ,  ולא שווה כסף"משלי"פירושו " נכסימ"לדעה ש

כ גם "וא, וה כסףופירושו ש" ימנכסי"ודאי ש, "יבשעבוד כל נכסי"שכתוב , ו בנידוננו" וק,כל נכסיו לגבות מהם סכום זה
  .כי זה הקנאת מטלטלין, הוא מועיל, אם קנין הסודר נעשה בשביל עצם הקנאת המתנה

ה "ד(א "גיטין יג ע' שמדייק מתוס) שמואל גאון' שהוא מייחס לר(י "מביא תשובה כ, י אות סז"הגהב, ס, חשק שלמה
  . ולא קנה אם עשה קנין סודר, משמעותו דוקא מטבעות" מנכסיי", שגם אם לא היו לו מטבעות בשעת המתנה, )אי
מזה שהזכיר סכום : יש לו שתי משמעויות" מנכסי", א"כתב שלרשב, )א"פו ע (ה' מ סי"א חו"ח) נזיר(ת מטה יוסף "שו

ואם הנותן רוצה , ולא מועיל קנין סודר, ולכן מועיל רק אם היה לו כסף בעין בשעת המתנה, מוכח שהתכוון דוקא, כסף
 לא נמצאו מטבעות מוכח שאם" מנכסי"ומזה שאמר ; המקבל יכול לסרב ולדרוש כסף דוקא, לתת לו קרקע או מטלטלין

ב הביא פוסק אחר שסובר שאם לא היו לו "ושם דף פז ע. ימכרו מהנכסים ויתנו לו מטבעות בסכום זה, בשעת הגבייה
' ב סי"א ח"ת הרשב"חשק שלמה שם מביא ראיה לכך משו. וקנה גם בקנין סודר, התכוון לשווי, מטבעות בשעת המתנה

יקבל נכסים , בא לומר שגם אם אין לו מטבעות" מנכסי"כותב שאפשר לפרש שה, )מחודש ג, רנג, מ"חו, י"הובא בב(שלד 
  . אחרים

שמא היו לו , לא מועיל קנין סודר" מנכסי"א באומר "כותב שלרשב, )ג"עג ע(ה ' סי, מ"חו, ת זרע אברהם"ח עשאל בשו"ר
שהמקבל , ל"י הנ"כ בתשובה כ"חשק שלמה שם מציין שכ). 59כאמור ליד ציון הערה (אז מטבעות והתכוון למטבעות 

  . כדי שנאמר שהתכוון לשוה כסף, צריך להביא ראיה שלא היו לנותן מטבעות בשעת המתנה
את ברור שכוונתו שהוא משעבד , "הגוף מהיום"אם אמר , ן"ה ורמב"שגם לרמכותב , ב"דף יד ע, ז' סי, ת מירא דכיא"שו

שהרי , שימכרו מנכסיו כדי להשיג את הסכום הזההתכוון ולא ,  של המקבל את כוחוכדי לחזק, הנכסיו לשווי הסכום הז
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ומטבעות אינן , כי התכוון למטבעות, לא מועיל קנין סודר, היו לו מטבעות בשעת המתנההרי אם , "מנכסיי
  .59נקנות בחליפין

  
ויש ; מועיל למטבע, יש אומרים שמתוך שמועיל למטלטלין, קנין סודרהמקנה מטבע ומטלטלין ביחד ב

טלין נקנים אבל ורבנו שמחה סובר שהמיטל; גם המיטלטלין לא נקנים, אומרים שמתוך שהמטבע לא נקנה
  .60המטבע אינו נקנה

  בנוכחות המקבל  שלאסודר של אדם שלישיב) ג(
הפוסקים . 61אינו נוכחגם אם המקבל  ,בסודר ששייך לאדם שלישי  את הנכס למקבליכול להקנותהנותן 

הקנאה זו מועילה אף  .מצב שלא ידע על כך המקבלל גם כוונתםומן הסתם , "שלא בפני המקבל"נוקטים 
שאילו , דרך זו אפשרית רק בקנין סודר. ודאי הוא מעוניין לקבל את המתנהומפני שב, ל אינו יודע עליהשהמקב

   .62אין אפשרות להקנות במישרין לאדם שאינו נוכח, בשאר דרכי קנין
  

 שההקנאה תחול רק לאחר אופןשהרי אי אפשר לעשות קנין סודר ב, רק כשייוודע לושהמקבל קנה אין הכוונה 
  .64אף שעדיין לא ידע על המתנה, אלא המקבל קנה ברגע ההקנאה, 63ני שאז כבר חזר הסודר לבעליומפ, זמן

  
 על הביע התנגדות כששמעהמקבל שאם : י אחר" לגבי זיכוי עקיימיםיש להניח שיחולו גם כאן הכללים ש

  .66גם אם לאחר מכן היא תהיה לרעת המקבל) ן"לר(ושהמתנה מועילה ; 65המתנה בטלה, המתנה
  

ומשמע מדבריו שאינו ,  שבכלל לא מועיל קנין סודר שלא בפני המקבל,67שמעיה' של ר, דעת יחיד החולקתיש 
  .מועיל גם אם ידוע שהמקבל היה מעוניין במתנה בשעת ההקנאה

  

                                                                                                                                                              
כ אין חסרון של דבר שלא בא "וא, כ אין לפרש שיימכרו"וא, גוף הנכסים משועבד מהיום, "הגוף מהיום"כיון שאמר 

  .אפשר ללמוד מדבריו שבמצב זה מועיל קנין סודר. לעולם
הנני נותן כך וכך מעות "כותב שהאומר , תה' ב סי"א ח"ת הרשב" שומביא כאילו, קמג' ל יב עמדיני ישרא, ליפשיץ' ב

,  אבל האמת היא שהוא כותב שהדין כך לפי רב.מפרשים שלא התכוון להקנות את הכסף אלא את שוויו, "לפלוני
ולפי שמואל רק האומר , ייםאבל הוא פוסק שם כשמואל שלשון זו משמעותו מטבעות דווקא ולא שוו, ב"בשבועות לט ע

  .משמעותו שוויים" מנכסייכך וכך זהובים "
  .א שם"גם בדעת הרשב, י אות סז"הגהב, ס, חשק שלמה 59
  . י, רג, מ"חו, א"וברמ, תרה' ב סי"שלוש הדעות מובאות במרדכי ב 60

מתוך , בקנין גמוראם הוא נותן את שני הדברים : עושה הבחנה, )ה וראיתי"ד(קיז ' סי, ח"או, ת חתם סופר"שו
כי אי אפשר לקנות עיקר , אינו קונה את המטבע בזכותם, אבל אם המטלטלין טפלים, המטבע נקנה, שהמיטלטלין נקנים

 .אגב טפל בקנין שאינו מועיל
, מכירה' הל, י המובא בהגהות מיימוניות"ר; )ג"ה ה"ד, ב"קידושין כו ע', כפי שהוסבר בתוס(ב "כתובות נה ע, ן" ריב61

ד "ה ח"בתשובתו בראבי, שמואל מצרפת' ר; ב"קידושין כו ע, א"הרשב' ובחי, )ב"קנח ע(עשה פב , ג"בסמ, אות ז,  הפרק
" שלא בפניו"ל "וצ) (ה סבר"ד(ב "קידושין כו ע, שיטה לא נודע למי; ב"א קידושין כו ע"חידושי הריטב; תתקיז' סי

סו דף ה , ג, זכייה' הל, ם"על הרמב, מזל שעההובא ב (ו, קצה, מ"חו, טור; ג"ח, נתיב י, מישרים; ")שלא בכוונה"במקום 
; כב' סי, מ"חו, ב"ח, ט"ת מהרי"שו; )ל' סי, מ"חו, ת מים רבים"הובא בשו(ג , קצה, מ"חו, א"רמ ;ש"הראבדעת , )ג"ע

  ).ב"קפה ע(אות קה , מ' מע, משכנות הרועים
שהרי קנין סודר , שמועיל גם סודר של כל אדם אחראבל ברור , א נוקט שהמקנה משתמש בסודר של עדי המתנה"הרמ

 .ט, ה, הלכות מכירה, ם" רמב- תקף גם בלי עדים 
 זוכה בו איש האמצעו, איש האמצעשבו מקנה הנותן את הנכס ל, 710ליד ציון הערה , י אחר" שונה מזיכוי עוזדרך  62

י צד "על זיכוי ע, 732ליד ציון הערה , וראה שם. את המתנה ישירות למקבלואילו כאן הנותן מקנה ; בעבור המקבל
 .שלישי בקנין סודר

 .ה, קצה, מ"חו, ע" שו63
 .רא מיל" רחי דבר64
 .756ראה ליד ציון הערה  65
  .744ראה ליד ציון הערה  66
על פי הגירסה (לה ' סי, א"פ, קידושין, ש"לפי הבנת רא, ן"זו גם דעת ריב). ג"ה ה"ד(ב "קידושין כו ע' בתוס, שמעיה'  ר67

, נתיב י, מישרים, ב"קידושין כו ע, ש"רא' תוס, )18' עמ, תרביץ שנה ד, נ אפשטיין"שהסכים לה רי, ש"המקורית ברא
כותב שאפשר לומר ) א"סה ע( דברי אמת קונטרס ז .)א"עב ע(א לפרשת קדושים דרוש , )אישטרושא(ובן אברהם , ג"ח

ל "כה כללי הקי'  אבל חשק שלמה סי.ומותל כ" אפשר לומר קיסופק האםמ) 107הערה ( מוצל מאש .שמעיה' ל כר"קי
כיון שנוהגים , שמעיה' תב שאי אפשר לטעון קים לי כרכו) אות ה, ב' סי, מ"חו, חלק ג, ת יביע אומר"הובא בשו(אות צד 

 .לקנות בסודר שלא בפני הקונה
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מפני שאפשר שהמקבל אינו רוצה ,  אינו מועיל שלא בפני המקבלסודרסובר שקנין ה, 68ע"סמעמדת ביניים יש ל
אם ידוע לנו שהיה מעוניין במתנה בשעת הקנין קונה המקבל אבל , "שונא מתנות יחיה"משום  ,69את המתנה

 אם כןו; )70מפני שאולי בינתיים לא רצה, שהיה ידוע לנו שהיה מעוניין בה לפני הקנין ואחריואבל לא די (
 ועדים באמפני שה, ואין חוששים שמא חזר בו בינתיים, קנה, המקבל שלח עדים למקנה לקנות על ידם

  .בשליחותו
  

, וזה קשה; י אחר"אף בזיכוי ע, בשום דרך, לא תועיל הקנאת מתנה בלי ידיעת המקבל, לפי נימוק זה, לכאורה
י שצמצמו את "ע ע"האחרונים יישבו את דברי הסמ. י אחר מועיל" שזיכוי מתנה ע71שהרי מפורש בתלמוד
  . הקנאה שלא בידיעת המקבלשבו מחמת סיבה מסוימת לא מועילה, דבריו למקרה מסויים

  
ולכן אין , "ה לפלוניזכֵ  "בעל הסודרע מדבר במצב שהנותן לא אמר ל"שהסמ,  מיישב72אוריאל יצחק הראל' ר
הוא צריך שהמעשה שלו ייחשב , וכדי שתועיל ההקנאה,  כוח מצד עצמו לזכות ולהקנות למקבלבעל הסודרל

, דוע שבזמן הזכייה היה המקבל מעוניין בזכייה זואבל לשם כך צריך שיהיה י, המקבל-כמעשה של המשלח
איש שאז מקבל , "זכה לפלוני"כלומר שהנותן אמר לו , ודוקא בזיכוי; שרק אז מעשהו נחשב מעשה של המקבל

-ואין צורך שמעשהו יהיה בתורת מעשה של המשלח, כות את הממון למקבל מבעל הממון כוח עצמי לזַ האמצע
  .כ שהמקבל מעוניין במתנה"ר אח דוקא אז די שיתבר- 73המקבל

   
כ חזר בו "ואח, ע מדבר במצב שבהתחלה אמר המקבל שאינו רוצה את המתנה"שהסמ,  מיישב74אליהו לרמן' ר

אבל אם לא שמענו ; "שונא מתנות יחיה"מטעם , ולכן יש להניח שגם בשעת הזיכוי לא רצה, ואמר שהוא רוצה
  ".שונא מתנות יחיה" תקף למרות ע שהקנין"מסכים הסמ, ממנו בכלל שאינו רוצה

  
  .הבחנה בין קנין סודר לשאר דרכי הקנייהעושה ע אינו "הסמ, לפי הסברים אלו

  
בדרכי הקנייה רק והבין שזיכוי תקף , ע אמר את דבריו רק בקניין סודר"אבל רוב האחרונים הסבירו שהסמ

  .75והציעו הסברים שונים לייחודו של קנין סודר לעניין זה; אחרות
  

                                                 
בלשון (י וייל אומר "הביא כאילו מהר, ק ג"ס, קצה, גם דרכי משה. ד' י וייל סי"ת מהר"בדעת שו, ק יא"ס, קצה, ע" סמ68
ואולי זה תוספת (וע שהוא רוצה אלא אם יד, לא קנה המקבל במתנה שלא בפניו" שונא מתנות יחיה"שמשום ") אפשר"

מ אפשר לצרף את "מ, ע" דחה את דברי הסמ)75הערה  (כותב שאף שקצות החושן, קעג' מ סי"אבן פינה חו). א"של רמ
  ).842הערה ראה בשמו ב(דעתו לנימוק אחר 

שלא מועיל קנין סודר במתנה , ע"סובר כסמ, לב' סי, ה"פ, מ"ב, כותב שהגהות אשרי, )ה או"ד(א , כז, ז"אהע, י"ערך ש
כפי , הכסף חוזר למקדש, ולכן בקידושי טעות, "שונא מתנות יחיה"כי אולי המקבל לא רוצה לזכות כי , שלא בפניו

הגהות אשרי לענין כמו שאומר , ולא אומרים שהמקדש התייאש מהכסף והאשה זכתה בו, ב"שנאמר בכתובות עו ע
והקידושין , מפני שהאשה התכוונה לזכות בכסף בתור קידושין,  אין אומרים כך-שהנמחל קונה ביאוש , מחילה בטעות

שזה , כי בשעת מעשה לא היה ברור שהיא מוכנה לקבל מתנה מהמקדש שלא מרצונו, ולכן לא נקנה לה כמתנה, לא חלו
  .גרוע ממתנה רגילה

שונא "על מי שסובר שגם מתנה נחשבת חוב מטעם , א"מ יג ע"מב, ג' סי, מ"חו, א"ח, דברי חייםת "עיין מה שהקשה שו
 .ע כאן"נראה שכוונתו לסמ". מתנות יחיה

אבל , )ולא מפני עצם העובדה שאינו נוכח( הוא פוסל את המתנה מפני שהמקבל אינו יודע על ההקנאה בשעת ההקנאה 69
 .)3ראה סעיף  (שתיקת המקבל יוצרת חזקת הסכמה, כמו שבכל מתנה, רוצה אותההיינו מניחים שהוא , אילו ידע עליה

היה , אם ידוע לנו שגם בשעת הקנין וגם כששמע, ע"כותב שגם לפי הסמ, א הערה לא"קניינים פ,  אך פתחי חושן70
 .גם אם בינתיים לא רצה, קנה, מעוניין בה

 .710 ראה ליד ציון הערה .ב" גיטין יד ע71
 .אות ט, כ'  תורת השליחות סי72
 .719הערה  ראה בשמו ב73
 .786 וראה הערה .א' סי, )לרמן(ת דבר אליהו " שו74
 שלא מועיל )67הערה , יהשמע' כוונתו לדעת ר (דעהאת הי וייל רק מביא "אומר שמהר, ק ב"ס, קצה,  קצות החושן75

ואין מי שסובר , זכין לו שלא בפניו, כמו משיכה, אבל יסכים שבשאר קנינים, )גם במתנה(קנין סודר שלא בפני הקונה 
  ".שונא מתנות יחיה"שמתנה אינה זכות בגלל 

מפני שמן הסתם , רים מועיל זיכוי שלא בפני המקבלשדווקא בקניינים אח, ע"מיישב את הסמ, ק ג"ס, קצה, אבני החושן
הקנין , וכיון שייתכן שהמקבל אינו רוצה, )ולא הסביר מדוע(אבל בקנין סודר צריך בירור גמור בשעת הקנין , הוא רוצה

 .אינו מועיל
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קח סודר זה : "ע סובר שמאחר שכאן אומר האדם השלישי לבעל הנכס"שהסמ,  מסביר76יעקב מליסא' ר) א
קח כסף ותהיה שדך מכורה "בראובן שאמר לשמעון , 77"מדין עבד כנעני"קנין הוא כמו , "לויותיקנה השדה ל

שדך קנויה לי  ":או שאמר לשמעון המוכר, רק אם עשה את ראובן שליחלוי קנה א אומר ש"שהרמ, "ללוי
 בליכות לו  בלי אמירה זו מצד שזה מתנה ללוי ואפשר לזַ קנהואין אומרים ש, "תמורת הכסף שנתן לך ראובן

,  המקבלבמתנה מועיל קנין סודר שלא בפניופוסק ש, ע"סמעצמו חולק על היעקב מליסא '  אבל ר.78עתוידי
וכבר , מ להחזירו" את הסודר ענתן בעל הסודרמפני שכאן , "מדין עבד כנעני"קנין זה דומה לומסביר שאין 

  .79א שם"שזה טעם הרמ, "אין קנין לחצאין"וממילא לא שייך לומר , החזירו
  
ע סובר שכמו שאם הנותן נוטל כלי של המקבל שלא "שהסמ,  בדרך אחרת80יעקב מליסא' עוד מסביר ר) ב

, את הכלי של המקבל) לנותן(קנה לו י שיַ מפני שאין מ, לא קנה המקבל את המתנה, בפניו לעשות בו קנין סודר
מזכה ) האדם השלישי(כיון שהוא , כך גם בסודר של אדם שלישי,  להקנות לו את הכליבלוצריך את דעת המק
אם יעקב לוקח חפץ , בדרך כלל ואמנם ;אינו יכול להקנותו לנותן, )לעשות בו את הקניין(את הסודר למקבל 

 וכאן ,81קונה אותויעקב , אותו ליעקבהיה מקנה , על כךיודע יצחק ו היה יש אומדנא דמוכח שאילו, של יצחק
 בכל זאת אומר - לנותן את הסודר ותקנוכן להיש אומדנא דמוכח שהמקבל מ, לף הסודר מתנה גדולה חֵ יקבלש

 הוסיף שגם 82נ גולדברג"רז.  לא מועיל קנין זהלכןו, אין אומדנא כזאת, "שונא מתנות יחיה"שבגלל , ע"הסמ
מאדם זכין "ואין אומרים , מפני שזו הוצאת דבר מרשות המקבל, להקנות את הסודר לנותן, "זכין"אין לומר 

, מקבלגם שלא בפני ה יעקב מליסא היא שסודר של אדם שלישי מועיל במתנה' אבל מסקנת ר". שלא בפניו
   .קבל לגמרי לרשות הנותןואיננו מוציאים את הסודר מרשות המ, "מ להקנות"ה עקנֵ "מפני שקנין סודר הוא 

  
 מועיל ינומפני שקנין סודר א, ע סובר שקנין סודר לא מועיל שלא בפניו" מסביר שהסמ83יצחק מאיר מגור' ר) ג

ברירה מקבל יש לי אחר מועיל רק משום ש"וזיכוי ע, 84כבר חזר לבעליואז מפני ש, לאחר זמןלהקנאה שתחול 
שהרי הכלל הוא ,  ואין לומר כך בקנין סודר,85חשב זכות לו לא היה נזיכויה, שאם לא כן, לסרב כשישמע

כ שהמקבל לא " חל בשעת ההקנאה על הצד שיתברר אחקניןולכן אין לומר שה, 86בדאורייתא" אין ברירה"ש
 הרי כאן הנכס ,88לאחר זמן אם הנכס אינו בחצרולהקנאה שתחול  ואף שגם קניין משיכה אינו מועיל ;87מסרב

משמעות דברי , למעשה). כך נראית כוונתו(על המתנה בשעת שמיעת המקבל אמצע איש המונח בחצרו של 
וטעמו הוא מפני ,  ההקנאה אינה חלה בשעת הזיכוי,י אחר"שבכל זיכוי ע, 89ן"ע סובר כר"ם היא שהסמ"הרי

ולכן , ולכן ההקנאה יכולה לחול רק בשעת שמיעת המקבל, "אין ברירה"ו, שייתכן שהמקבל יסרב כשישמע
י "לא מועיל קנין בסודר בזיכוי ע, ן"שלפי הר, 90נראה להלןכפי ש, אינו מועיל, שאינו יכול לאחר זמן , סודרקנין

                                                 
 .ק א"ס, קצה,  נתיבות המשפט76
 .158ליד ציון הערה  77
 .שזה מועיל, אך ראה שם דעות אחרות; הסברו של נתיבות המשפט מדוע אין זה מועיל, 170ון הערה ליד צי ראה 78
  .172ראה ליד ציון הערה  79
 .שם,  נתיבות המשפט80
שות בחפץ של אחר בדבר שרוב בני אדם אין בענין השתמ ",נ גולדברג"רז. ק א"ס, שנח, מ"חו, ך" הוא מדייק כך מש81

, ל"כך צ(אומר שכל שברור , )שלא מצאנו (מ כב"ב, א"הריטב' הוסיף שגם חי, עז' עא עמ' בית אהרן וישראל גל, "מקפידין
 .קונה גם ביאוש שלא מדעת, שבעל הנכס רוצה בדבר") שסבור"במקום 

 .עז'  עמ,שם בית אהרן וישראל 82
 ).ה ומיושב"ד(ק טז "ס, צהק, מ"חו, ם"הרי'  חי83
 .ה, קצה, מ"חו, ע" שו84
ראה על כך .  עבורוזה היה נחשב חוב, שאילולא היתה ברירה למקבל, א, זכיה ד' הל,  כך הוא מוכיח ממגיד משנה85

 .175יד ציון הערה בשמו ל
 .א"ביצה לח ע 86
ת "אבל שו" (ברירה"מדוע אין כאן בעיה של ) והסברים נוספים(א "הסבר על פי הרשב, 5, פרק ב, 3סעיף  ראה 87

מפני שלגביו דרושה ברירה כדי שהקנין יחול , א אינה מועילה בקנין סודר"אומר שסברת הרשב, נא' סי, א"ח, ם"מהרש
' סי, ועות ישראלויש, אות ב, יב' סי, ת"שו, ד"יו, אבל לעומתו אמרי בינה; ע"ואולי זה יכול להיות הסבר לדעת הסמ; מיד
' בחי, ם הולך לשיטתו"ואולי הרי; )א טובה גם בקנין סודר"כותבים שסברת הרשב, א"דף קיב ע, אות ג, עין משפט, סא
והציע הסבר אחר , ))ב(1ראה סעיף  (א לענין דבר שאינו מסוים"שלא קיבל את דברי הרשב, לט' עמ, א"גיטין ט ע, ם"הרי

 .עיין שם - " ברירה"מדוע אין שם בעיה של 
 .4 ראה סעיף .א" כתובות פב ע88
  .807ליד ציון הערה  89
 .818ליד ציון הערה  90
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קנה המקבל את , י אחר"שבזיכוי ע, ן"שדעה זו סוברת כר,  מבאר91דוד זילברשטיין' גם ר. מטעם זה, אחר
  . כבר חזר הסודר לבעליו,מפני שבשעה ששמע, ולכן לא מועיל בו קנין סודר,  עליההמתנה רק כששמע

  
היה יכול לא גם אילו שלדעתו ,  שלא בפניו שפסק שמועיל קנין סודר92א"ם את דעת הרמ"מצד שני מסביר הרי

 סרבאלא שהאמת היא שיכול ל; מפני שרוב אנשים רוצים מתנות, זה היה נחשב זכות,  כשישמעסרבל
ובאמת גם אילו ; יהיה תלוי ברצון המקבלש שופיראמר בהוא כאילו " ה לפלוניזכֵ "מפני שמשמעות , כשישמע

; היה נחשב זכות והיה המקבל זוכה, שלא יוכל לסרב, כות לו לחלוטיןהנותן היה אומר בפירוש שהוא רוצה לזַ 
, אבל הרי גם בלי העובדה שהברירה בידו, "אין ברירה"שמפני שאמנם הכלל הוא , ולכן מועיל זיכוי בקנין סודר

הקנין חל , כלומר". אין ברירה"ולכן אין בעיה של , והיה אפשר להקנות מיד בלי תנאי, זה היה נחשב לו זכות
אלא ,  בכך שיתברר שהמקבל אינו מסרבבאופן מהותימפני שההקנאה אינה תלויה , )ן"שלא כר(בשעת הזיכוי 

 ומאחר ;"ברירה"ולכן אין בעיה של , )תתבטל המתנה, שאם המקבל יסרב(זהו תנאי חיצוני שהטיל הנותן 
  .גם קנין סודר יכול לחול, שהקנין חל בשעת הזיכוי

  
מסתמא אינו רוצה שיצא הנכס , "הזכֵ "ע סובר שמאחר שהנותן לא אמר " שהסמ,93ם"עוד מסביר הרי) ד

ובסתם , )94ם"לפי רשב(הנכס יהיה הפקר , שהרי אם לא ירצה המקבל, מרשותו ושתהיה ברירה למקבל לסרב
ולכן הוא רוצה או שהמקבל יקנה מיד לגמרי או שהמקבל יקנה , קבלסכים לל יהוא נותן רק על דעת שהמקב

ואין חבין , זה חובה לו אם לא יוכל לסרב, מפני שכפי שאמרנו(והרי אינו יכול לקנות מיד לגמרי , רק כשישמע
בריו יוצא מד(ולכן הנותן יכול לחזור בו ; ואינו יכול להקנות לאחר זמן בקנין סודר, )לאדם שלא בפניו

מפני , א לא פסק כך"הוא מסביר שהרמ, מצד שני"). הזכֵ " שקנה גם בקנין סודר אם אמר סכיםע מ"שהסמ
כ אין לנותן שום הפסד מן " וא,95חוזר הנכס לנותן,  כששמעאלא אם המקבל התנגד מייד, ם"שאין הלכה כרשב

ותהיה ברירה , "זכין"ד כדין ולכן מניחים שהנותן מוכן שהמקבל יקנה מי, העובדה שיש למקבל ברירה לסרב
" קים לי"ל לומר ו יכמוחזקשאם נאמר שמי ש, לאור זה הוא כותב. הנכס יחזור לנותן, ואם יסרב, בידו לסרב

  .ע"והדין יהיה כמו הסמ,  גורמת נזק לנותןכולת לסרביוצא שהי, ם"כרשב
  
, מפני שאז אינה זכות לו, יכויאינו זוכה מיד במתנה ברגע הזהמקבל ע סובר ש"שהסמ, 96ם"עוד מסביר הרי) ה

מ "אבל מ; ואין לו שום תועלת בכך שהנכס ייכנס לבעלותו כיון שאינו יודע על זה, "שונא מתנות יחיה"שהרי 
חזרת  רגע לפניולכן צריך לומר שהוא קונה , כדי שהנותן לא יוכל לחזור בו, זכות היא לו שיקנה לפני שישמע

 הוכיח סופו על תחלתו שמראש היה עומד ,ואין לומר שאם חוזר בו הנותן; 97שאז מתברר שהוא זכות לו, הנותן
כיון שברגע הזיכוי ,  אין אומרים כך-ונאמר שקנה מרגע הזיכוי מפני שאז היתה זו זכות לו שיקנה , לחזור בו

הוא , מצד שני. כיון שההקנאה חלה לאחר זמן, קנין סודר לא יועיל בזיכוי מתנה, לפי זה. לא היתה ודאי זכות
, המקבל קונה את הנכס מיד בשעת הזיכוילדעתו מפני ש, א סובר שמועיל קנין סודר בזיכוי"שהרמ, מסביר

חזר הסודר אז כבר מפני ש, כ"לא יועיל שיזכה אח, כיון שאם לא יזכה מיד, שהרי זכות היא לו לקנות אז
ולכן אין וודאות ,  שהנותן חזר בוכל זמן שלא שמענו, כ" לתת לו את הנכס אחאיש האמצעואף שיכול ; לבעליו

שהרי , ולכן אין זו זכות לו לקנות מיד בשעת הזיכוי, שאם לא יקנה מיד בשעת הזיכוי לא יקבל את המתנה
 יתן לו הוא כבר מעשה איש האמצעמפני שמה ש,  אין אומרים כך-  98כאמור, "שונא מתנות יחיה"מצד שני 

  .אחר
  
בעל הסודר נותן סודר לנותן כדי להקנות , במתנה שלא בפני המקבל, דר הרי בקנין סו:99ם"עוד מסביר הרי) ו

שהרי ייתכן שהמקבל יתנגד , אין מוציאים ממנו, ואם יתפוס בעל הסודר את הסודר חזרה מהנותן; את המתנה
ע סובר שמאחר שיכול בעל הסודר לנתק את הסודר "והסמ; 100והסודר לא יקנה כלל למפרע, לקבל את המתנה

                                                 
 .ע הבין כך"י וייל ואינו מציין שרק הסמ"הוא כותב זאת בדעת מהר. ג, קצה, מ"חו,  שבילי דוד91
 .61הערה  92
 .ל דודאי"ה עוד י"ד, שםם "הרי 93
 .3 ראה סעיף .א"ב קלח ע"ב, ם" רשב94
 .3 ראה סעיף .נא' סי, ח"פ, ב"ב, ש" רא95
 ל דהא"ה עוד י"ד, שםם "הרי 96
ן ולא כרוב הפוסקים " לא כר-י אחר "ע יש דעה חדשה מתי קונה המקבל בזיכוי ע"לסמ, שלפי הסבר זה,  יש להעיר97

 .ן"רהחולקים על ה
 .ע" כך הוא מסביר את דעת הסמ98
 .ל לכאורה"ה עי"ד, שםם "הרי 99

אלא הולכים לפי , א להוציא ממון על סמך הסיכוי שלא ימחה"א,  לפני כן הוכיח שכשיש אפשרות שצד אחד ימחה100
 .המוחזק
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מפני שרואים כאילו הסודר אינו מופסק מבעל , לא מתחיל הקנין כלל, נותן בשעת מעשה הקניןוליטלו מה
אך הוא . ולא זכה הנותן בסודר בכלל, יהיה שלו כיון שהוא מוחזק, אותו) בעל הסודר(כיון שאם ינתק , הסודר

מפני שאז , הו בידווחדל להחזיק בקצ,  הסודר לנותןכל שבעל הסודר נותן את צבמעיר שטעם זה לא שייך במ
מפני שרוב הסיכויים , א פסק שקנין סודר מועיל כאן"שהרמ, הוא מסביר, מצד שני.  יכול לנתקו בחזרהינוא

זו , גם אם יחזור בעל הסודר ויתפוס את הסודר, ולכן אם זכה הנותן בסודר, הם שהמקבל לא יתנגד למתנה
  .ולכן קנין הסודר מועיל, חשב שיכול לנתקוולכן אינו נ, שאינה מועילה נגד רוב, תפיסה שלא ברשות

  
 הקנה בעל הסודרש(בתחילה זוכה הנותן בסודר , י אחר בקנין סודר" הרי בזיכוי ע:101ם"עוד מסביר הרי) ז

, )כך נראית כוונתו(הוא חוב למקבל , והרי מה שהנותן לוקח את סודרו; כ מקנה לו את המתנה"ואח, )למקבל
הוא , מצד שני. ע סובר שהקנין לא יכול להתחיל"ולכן הסמ, ב זכות לוורק כשיקבל את המתנה זה ייחש

מפני , מפני שלדעתו גם ההקנאה של הסודר לנותן אינה חוב למקבל, א פוסק שזה מועיל"שהרמ, 102מסביר
פ שדבר שאינו זכות ולא חובה לאדם אינו מועיל שלא "ואע, שהוא מקנה את הסודר לנותן רק על מנת להחזיר

ובבת אחת באות ההקנאה של הסודר ,  כאן הקנאת הסודר מועילה מפני שהמתנה עצמה היא זכותמ"מ, בפניו
  .ולכן המקבל קונה, וקנייתו את המתנה

  
אין , ודבר המתנה עדיין ביד הנותן, שמאחר שעשה רק קנין סודר,  מבאר103שלמה יהודה טאבאק' ר) ח

פ שרוב האנשים אינם "ואע, "נא מתנות יחיהשו"מטעם , שמא המקבל אינו רוצה בו, להוציאו מידי הנותן
י אחר "דוקא אם זיכה לו ע. אין הולכים בממון אחר הרוב להוציא ממוחזק, "שונא מתנות יחיה"מתחשבים ב

, כך שהנותן כבר אינו מוחזק, איש האמצעבאופן שדבר המתנה מצוי כבר בידי , באחת מדרכי הקניין האחרות
והמקבל ,  הולכים אחר הרוב- שאין בה תפיסה אלא רק חזקת מרא קמא ,גם אם עשו קנין סודר, או בקרקע

מכל מקום הרי כאן , 104ולא מועיל רוב נגד חזקת מרא קמא, פ שגם אז יש לנותן חזקת מרא קמא"ואע. קנה
היינו אומרים שקנה מפני שהוברר , "יש ברירה"ולכן אילו היינו אומרים ש, מדובר שבסוף הסכים המקבל

, 106חזקת מרא קמא מתבטלת,  אבל כשיש ספק,105"יש ברירה"אמנם הלכה היא שספק האם ו, למפרע שרצה
  .וממילא הרוב מועיל

  
 איש האמצעשהנותן מקנה ל, כלומר(י אחר בקנין סודר "ע יסבור שגם זיכוי ע"הסמ, ח-ו, ו, ה, לפי הסברים ג

  .לא יועיל, )רות למקבלשהנותן מקנה ישי, שלא כמו בנידוננו, "זכה לפלוני"בקנין סודר ואומר לו 
  

 שקנין סודר מועיל שלא בפני המקבל דוקא אם ידע :107יעקב אלפנדרי' ע היא של ר"דעה דומה לדעת הסמ
מפני שכיון , אבל הנותן יכול לחזור בו כל עוד שהמקבל אינו יודע, המקבל והסכים לפני שחזר בו הנותן

נראה שהמקבל לא , ע"שלפי הסמ, ע"ה מדעת הסמדעתו שונ. גם הנותן יכול לחזור בו, שהמקבל יכול למחות
  .ל"לפי ההסברים הנ, כיוון שמעשה הקנין לא פעל, קנה גם אם נודע לו לפני שחזר בו הנותן

  קנין אגב
 משכירהנותן ש וא 109למקבל כרומ הנותןשקרקע אגב אפילו ,  108אפשר להקנות מתנת מיטלטלין אגב קרקע

  .111ים באותה קרקעוגם אם המיטלטלין לא היו מונח, 110למקבל

                                                 
 .ה עוד נראה"ד, ק יח"ס, שםם "הרי 101
 .ה אולם"ד, שםם "הרי 102
אבל הוא מסיים שבדרכי . ע הבין כך"י וייל ואינו מציין שרק הסמ"תב זאת בדעת מהרהוא כו. ג, קצה, מ"חו, י" ערך ש103

 .משה לא משמע כהסבר זה
 .אעיף י קונטרס הספקות כלל ו ס104
 .54הערה , ברירה' ע,  ראה אנציקלופדיה תלמודית105
 .לב, כט, כחק "ס, כללי ספק ספיקא, ד"יו, ך"שלמד כך מש, נודע ביהודה:  הוא מציין כמקור לנקודה זו106
 ".אפשר"בלשון , כג' א סי"ת מוצל מאש ח" שו107
  .א, רב, מ"חו, ע"שו; קיד' סי, ש"ת הרשב"שו 108

, פתחי חושן; אגב' ע, אנציקלופדיה תלמודית; א כלל א"ח, )סופר(המקנה ' ס; רב' סי, מ"חו, ע"שו' על דיני אגב עי
  .שער יד, חלק ג, משפט הקנין; פרק ט, קניינים

ת אמונת "הובא בשו(ב "תולדות אדם וחוה נתיב כ חלק ב דף קעג ע, א אות ב"ש בכורות פ"פסקי הראקיצור : בגוי
הובא (ב הלכה ג אות א "פסחים פ, ז"פסקי ריא, )ף"בדפי הרי(ב "פסחים ט ע' מלחמות ה, )הראשון, מה' שמואל סוף סי

ק ו "ס,  קכג,קצות החשןו, )ק א" תמא ס'ומשם הובא במגן אברהם סי, )ף"בדפי הרי(ב "בשלטי הגיבורים פסחים ט ע
ק יב כתב " קכג ס'אבל תומים סי. סוברים שנכרי קונה בקנין אגב, ) במה קנהה"ד , סו'מ סי"ת חתם סופר חו"שוהובא ב(
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  . 113אבל אחרים אומרים שהוא מועיל מהתורה. 112יש אומרים שקנין אגב מועיל רק מדרבנן

  
אבל אחרים אומרים . 114 למקבלמשאיליש אומרים שאפשר להקנות מיטלטלין במתנה  אגב קרקע שהנותן 

  .115שאי אפשר להקנות כך
  

  .116הקרקע ומשייר לעצמו קנין פירותקנין אגב מועיל גם אם הנותן מקנה למקבל רק קנין הגוף של 
  

ואף שהקרקע שייכת לנותן , שמישהו השאיל או השכיר לנותןקרקע אגב מתנת מיטלטלין הנותן יכול להקנות 
 יתן לו את המיטלטלין ה ואגב, למשך הזמן הזההנותן ישכיר את הקרקע למקבלאפשר ש, זמניאופן רק ב

  .117במתנה
  

  .118המטלטלין עיקרקנין אגב מועיל גם אם הקרקע טפל ו
  

אבל . 119)של השליח (יש אומרים ששליח של הנותן יכול להקנות מתנת מטלטלין אגב הקנאת קרקע של עצמו
שהרי לשם כך צריכים ,  יכול להקנות מטלטלין של הנותן אגב קרקעו של עצמוינואחרים אומרים ששליח א

נו צאולא מ; ין של עצמו אגב קרקעווהוא כמקנה מטלטל, לומר שהמטלטלין של הנותן הם כאילו של שליח
  .120שמטלטלין של המשלח נקנים לשליח

  
  .122אגב קרקע" חזקת חנות"ובכלל זה אי אפשר להקנות , 121אי אפשר להקנות קרקע אגב קרקע

  
  . 124 גם אם הם נמצאים במקום רחוק123אפשר להקנות מטבעות אגב קרקע

                                                                                                                                                              
, )סופר(המקנה ' ס' על המחלוקת עי. מדבר בישראל, א"בקידושין כז ע, כי הפסוק שממנו למדים קנין אגב, שאינו קונה

 .פרט ט, ל אכל, חלק א
 ;יב אות ד' א סי"ב קו"ד ח" בית יצחק יות"שו; א, רב, מ"חו, ע"שו; ח, ג, הלכות מכירה, ם"רמב; א" עקידושין כז 109

  .נ' א סי"אהלי אהרן ח
 . א, רב, מ"חו, א"רמ 110
 .המיטלטלין מונחים בקרקעשיש בכל זאת עדיפות במצב ש, 130ראה ליד ציון הערה . א" עקידושין כז 111
גיטין כא ) מודרן(זכרון שמואל ; )אות יט, פא' סי, ב"ח ,ד" יו,ת בית יצחק"הובא בשו(ה אנא "ד, א"ק יב ע"ב' תוס 112
  ).שלכן אינו מועיל לנפקויות שדאורייתא(ה אמנם בעיקר "ד, א"ע

, )ש מעלתו בקנין"ה מ"ד( קיז 'סי, ח"או, ת חתם סופר"שו. בשם מורו, א"קידושין כו ע, א"חידושי הריטב 113
  .מביאים את המחלוקת, 5-6ליד ציוני הערות , אגב' ע, אנציקלופדיה תלמודיתו

, ק א"ס, רב, קצות החושן; לא' א סי"מ פ"ש ב"ורא) ה מקומו"ד(ב "מ יא ע"ב' בדעת תוס, ק ב"ס, רב, מ"חו, ך"ש 114
  .א"בדעת הרמ, )ה תו כתב"ד(קיז ' סי, ח"או, ת חתם סופר"שו; )ה ומקומו"ד(א "קידושין כז ע' בדעת תוס

שדוקא קרקע שהנותן משכיר למקבל אפשר , מסביר דעה זו, ק א"ס, רב, קצות החושן. ט"ה מ"פ, מעשר שני, ש"ר 115
ך "והוא דוחה את ראיית הש). 7-11' עמ, שכירות ושאילה, ראה חוק לישראל(כי שכירות היא מכר ליומה , להקנות אגבה

  . ש" עיי- ש "מהרא
  .מביאים את המחלוקת, 27-29ליד ציוני הערות , אגב' ע, אנציקלופדיה תלמודיתו, )א"לד ע(ב "מישרים נתיב י ח

  ).ש"ה ובמ"ד (ב"ם גיטין עז ע"הרי'  חי116
  . תתקלד' סי, א"ח, א"ת הרשב"שו 117

כך . לא קנה, טליןכותב שהשוכר קרקע ומשכירו לאחר ומקנה אגבו מטל, פג' מ סי"חו, ב"ט ח"ת מהרי" שו:דעה חולקת
את , )אות יט, פא' סי, ב"ח ,ד" יו,ת בית יצחק"הובא בשו) (קושטא' במהד, ב"סא ע(א ' ביאר דברי אמת קונטרס ז סי

  .שהביא דעות נוספות בשאלה זו, דברי אמת שם' ועי. דבריו
סובר שאז לא מועיל , רהת' ב סי"שמחה במרדכי ב' אך הוא כותב שר). ה וראיתי"ד(קיז ' סי, ח"או, ת חתם סופר"שו 118

  .ומה מקור שני הצדדים, ש מנין שזו דעתו" עיי- אגב 
לגבי שליח (ק ח "חידושים ס, תמח' מקור חיים סי; ")ח"מו"בכינוי (קטז ' ח סי"ת חתם סופר או"המובא בשו, א"רעק 119

 .ש"יי ע-) ה והא"ד(ף  "בדפי הרי, ב"גיטין לט ע, ף"ן על הרי"א מביא ראיה מר"רעק). למכור חמץ
 . ש" עיי-ב "ב מד ע"הוא מביא ראיה מב. חתם סופר שם 120
על שטר מתנה שכתוב בו . ו, רב, מ"חו, ע"שו; )מחודש כא, קצה, מ"חו, י"הובא בב(שא ' ב סי"א ח"ת הרשב"שו 121

  .631ראה הערה , כ שעשו קנין"וכתוב אח, שהנותן הקנה קרקע אגב קרקע
, מ"חו, ת גינת ורדים"שו: ראה. הכוונה לחזקה מהסוג שנהג באימפריה העותמנית). ב"נ ע (יח' בני שמואל סית "שו 122

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

 .ז, ריא' וסי, יא, רג' סי, מ"חו, טור 123



 
 

 
 
14

  
הוא כאילו , קדון כפר בפנפקדאבל אם ה. 125 קרקעאגב, עוןשמופקד ביד שמשלו כסף ללוי יכול להקנות ראובן 

  .126 להקנותואפשרואי , אבד ואינו ברשות המפקיד
  
יכול  ביד אפוטרופוס ו שכספמי ,דוגמהל. 127אם הכסף אינו בעין,  בקניין אגבמילווה להקנות י אפשרא

יכול  ינואבעליו  ,ואלא האפוטרופוס סוחר ב,  בעיןואם אינאבל ,  בעיןכסףאם ה, בקנין אגב לאחר ולהקנות
  .128ולהקנות

  
יש אומרים שהדבר אמור גם אם ". ה את המטלטלין אגב הקרקעקנֵ "קנין אגב מועיל רק אם הנותן אמר 

קנין אגב מועיל גם בלי , אבל יש אומרים שאם המטלטלין היו בתוך הקרקע. 129המטלטלין היו בתוך הקרקע
  .130אמירה זו

  
, 131גם אם לא ידוע האם יש לו קרקענה את המתנה אגב קרקע  לכתוב בשטר שהנותן מקעדי המתנה יכולים

  .132והודאת בעל דין היא כמאה עדים, מפני שהוא מודה שיש לו קרקע

  סיטומתא
בל א ".סיטומתא"והוא קרוי , 133 בגלל המנהג כמעשה קנין יש לו תוקף הלכתי,  בו לקנותשהכל נוהגיםמעשה 

אינה אומרת שדרך זו תועיל בקניית ,  בדרך מסוימתהלקנות סחור נוהגים ריםסוחש העובדהיש אומרים ש
שמנהג שהוא נגד הלכה ברורה מועיל רק אם הוא בתורת , ועוד, 134 אינם נותנים מתנותסוחריםהרי ש ,מתנה

והדעת , אבל מתנות אינן שכיחות, ורק בענייני מסחר אפשר לומר שתיקנו כך כדי שלא יריבו, תנאי ותקנה

                                                                                                                                                              
  .קיד' סי, ש"ת הרשב"שו 124
  .ז, ו,  מכירה הלכות,ם"רמב 125
, )א"צג ע(מז ' מ סי"חו, מקור ישראלת "שו. )עח' סי, מ"חו, ת נבחר מכסף"שוהובא ב(ט , ם הלכות מכירה כב"רמב 126

זה ,  הפקדון לכתוב הרשאה עלפשרא, רכפהנפקד גם אם הגאונים תיקנו ששהאומר  ,ד' ז סי"ק פ"ב, ש"גם לראמסביר ש
אין תיקון העולם , כלומר(כי אין סברה בזה , ואבל לא תיקנו שאפשר להקנות, עולםמפני תיקון ה, רק לכתוב הרשאה
 .)ובזה שיוכל להקנות

  .  שםמקור ישראל; )כל כסף שאינו בעין (טז' חכם צבי סית "שו 127
  .83-90ליד ציוני הערות , אגב' ע, אנציקלופדיה תלמודיתו, ראל שםמקור יש' עי, האם שטר נקנה בקנין אגבבשאלה 

 קרקע ואגבן אני נותן לו שלש אמותלפלוני ארבע אני מקנה "בשטר כתוב כותב שאם ) ב"צד עדף ( מקור ישראל שם
 פה כ יש לזה דין מילווה על"וא, חובהולא מקנה את גוף שטר ,  שמקנה את הסך אגב קרקעותומשמע, "ותמטבעמאות 

  . שאינה נקנית באגב
שטר חוב נקנה , א"ע ורמ"שו,  סו'י סי"ב, ם"הרמב, ף"כותב שלפי הרי, )ד"קצו ע(קסד ' חלק א סי, מ"ת בעי חיי חו"שו

בתמים , ף"ד בהשגותיו על הרי"והראב, ש"רא, ח"ואילו ר; קסט' א סי"ט ח"ת המבי"וכותב שכן נראה משו, אגב קרקע
ודברי , רכב' מ סי"ם חו"ת מהרשד"שו,  עט'ל סי"ת מהרי"וששו; אינן נקנים אגב קרקעכתבו ששטרות , רלח' דעים סי

  .י' ב סי"ש המובא במשפט צדק ח"ושכן נראה ממהרח, כתבו שמספק אין להוציא מיד המוחזק, קכז' ריבות סי
 .)א"צב ע(מד ' סי, )גאון(משפטים ישרים ת "שו 128
גיטין , ף"ן על הרי"בדעת ר, )אות ד, כא' סי, גיטין, הובא בלב ים(קטז ' יח ס"ת חתם סופר או"שו; ב, רב, מ"חו, א"רמ 129

  ).ף"בדפי הרי(ב "לט ע
  ).ה הרי זו"ד(ב "י גיטין עז ע"חתם סופר שם בדעת רש; א, רב, מ"חו, ע"שו 130
 בקנין ונתתי לדוד קרקעות ואגבן מטלטלין"אם כתוב בשטר המתנה כותב ש, )קעד' עמ(יא ' סי, מ"חו, ת נאה משיב"שו

" אגב"כי לשון , "קנה קרקע זו וקנה אגבה מטלטלין"כ מטלטלין בלשון "לא קנה כי צריך להקנות קרקע ואח, "סודר
  .ולא הולכים אחר הכוונה אלא אחר הלשון, מעכב לרוב הפוסקים" קני"ו

התרומות שער מג ' ס; )קצב' סי, לחם רבת " ובשו, מחודש א,בר' סי ,מ"חו, י"בבהובא (קיד ' סי, ג"חא "הרשבת "שו 131
  .ג' ד סי"מ פ"ש ב"רא; )ה דלא"ד(ב "ב מד ע"ב' ת בתוס"ר; )גם אם עדים אומרים שאין לו קרקע(א אות יד "ח

מ  "חו, טור; ב"ב מד ע"ב, ן"חידושי הרמב; )ה אגב"ד(ב "ק קד ע"וב, )ה אם"ד(ב "כתובות נד ע' תוס; התרומות שם' ס 132
  .ב, קיג, מ"חו, ע"שו; ח, קיג

  .ב, רא, מ"חו, ע"שו 133
  מבכרתפרהשנתן ישראל הוא פסק כך לגבי . )ק ד"ד שכ ס"הובא בפתחי תשובה יו( שטז 'ד סי"ת חתם סופר יו" שו134

 כי שם , שאין זה מועיל במתנה בכללדבריולא ברור אם אפשר ללמוד מאבל . י מסירת מפתח של הרפת"במתנה לגוי ע
  .בדרך הערמה לקנות יםהגוסוחרים לא נו, להפקיע קדושת בכורכדי רמה בדרך העשהמתנה ניתנה ,  סיבה אחרת לוהיתה

  .שער טו, חלק ג, משפט הקנין; ה- סעיפים א, פרק י, קניינים, פתחי חושן' על דיני סיטומתא עי
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ומתנה אינה , 136ועוד שכלל הוא שלא שייך מנהג בדבר שאינו שכיח ; 135ילןנותנת שלא יתקנו תקנה בשב
   . 137שכיחה

  
המנהג הוא שלא כותבים שטרי מכירה כדין תורה אלא רק כותבים בפנקס מקום ששבאומר יש מי ש, לדוגמה

מתנה בלי שטר תקפה אם היא , כי הממשלה הטילה קנס על מי שיכתוב שטר מכר לפי דין תורה, הממשלה
, שטר מתנהלאין ללמוד מזה ,  שגם אם נהגו כך בשטר מכראבל אחרים אומרים .138מה בפנקס הממשלתינרש

  .139והמנהג לא חל עליהם,  שכיחיםינםכי שטרי מתנה א

  קניין יד
  ".יד"מה שנמצא בתוך ידו של אדם נקנה לו בקנין 

  
אבל אם , המתנה נמצא בידוזאת אם לא ידע שדבר . 140וכמו חצר, עתוידבישלא אפילו  ו קונה לידו של אדם

  .141לא קנה, ידע שהדבר בידו ולא התכוון לקנות
  

  .142 ישןת כשהוא משתמרהידו אינש מפני,  ישןדםשהאכנה ו קינהיד אאבל 
  

 אם רק אבל; שלא מדעתואף שקונה , קונה מטעם חצרשאז ,  בידוחפץ אם כל הידו קונה שלא מדעתו רק
 ,אם רק מקצתו בידוו, יהיה בחצרוחפץ בקנין חצר צריך שכל הי כ,  קונה מטעם חצרינוא,  בידוחפץמקצת ה

או שאינו מחזיק ,  בידוחפץשאם אין כל ה, טעם הדבר הוא. 143שאינה קונה בלי ידיעתו,  מטעם הגבהה רקקונה

                                                 
הוא מוסיף שטעם . שטר מתנה של ערכאות בלי שום מעשה קנין: נידונו). ב"קצא ע(קכג ' סי) עייאש(ת בני יהודה "שו 135
  .שבה לא ייתכן שתיקנו תקנה לקיים את המתנה, שמשתדלים לבטלה,  שייך במיוחד מתנה שמעביר נחלה מיורשיםזה
  .א, שלא, מ"חו, א"רמ 136
  .בני יהודה שם 137
  . חכם אחדםבש, )ד"קנ ע(ד ' מ סי"ה חו"ח) אבולפיה(פני יצחק ת "שו 138
, ]להרחיב) [ג"פ ע (כט' סי, מ"חושער אשר ת "שוו, שםבני יהודה הוא מסתמך על . )ד"דף קנא ע( םי אבולפיה ש"ר 139

 מי שכותב שטר כדין הי הממשלה לא קנס"אבבסוריא ו, בזמנוש) א"קנב עבדף (מציין הוא ו. שכתבו כך באופן כללי
 . תורה

, ד"יו, ת בית יצחק"הובא בשו(ק טו "ס, ר, ונתיבות המשפט, ק יד"ס, קלט, תורת גיטין; נק'  סיא"ט ח" מהרית"שו 140
שכותבים שקנין יד מועיל כמו ) (ה דאי"ד(א "כתובות לא ע', בדעת תוס, ק ב"ס, קצות החושן רסח; )אות ו, פא' סי, ב"ח

  ).626ראה בשמו ליד ציון הערה (סא ' סי, ז"אהע, א"ח, ת חבצלת השרון"שו; )אף בלי הגבהת שלושה טפחים, חצר
בגוי שכיון אבל ,  מדין שליחות)או אם לא התכוון לקנות (שלא מדעתוקונה ידו כותב ש, ק טו" ס,ר ,נתיבות המשפט: בגוי

  .נה  שלא מדעתוו קינהגוי אהיד ,  שליחותןאי
ה "ד(ק שם "ושטמ, טפחים' כותב שלא מועיל קנין יד אם לא הגביה ג, )ה דאי"ד(א "י כתובות לא ע"רש: דעה חולקת

יד לא קונה שלא , י"שלדעת רש, וקצות החושן שם כותב על פי זה; קנין מיוחד של ידי אין "הסביר שלרש) 'והתוס
אות , כג' סי, מ"ב, ש שקאפ"ר' חי, לעומתו. כמו שמשיכה אינה קונה שלא מדעתו, גם אם הגביה שלושה טפחים, מדעתו

שמי ,  כך הוא גדר קנין ידומה שהצריך הגבהה שלושה טפחים הוא כי, י קנין יד מועיל שלא מדעתו"כותב שגם לרש, ד
היינו שפעולה השייכת , שחצר קונה משום יד) א"מ יב ע"ב(ומה שאמרו , מגביה אותו שלושה טפחים, שתופס דבר בידו

ואם ;  בלי הגבהה- וחצר ,  רק בהגבהה- יד : וכל אחד מהם מועיל לפי דרכו, י היד"בחצר מועילה כמו פעולה הנעשית ע
כי , מ מועיל מטעם חצר"מ, אף שמטעם הגבהה לא מועיל כי לא התכוון, א ידע על כךהגביה בידו שלושה טפחים ול

ולא מטעם , )213ראה בשמו בהערה (ו מפעולת חצר "מה שיד קונה הוא בק', הוא כותב שלפי תוס. אבריו נחשבים חצר
טפחים כיון ' צ הגבהה ג"שם כתבו שבגט א' שהרי תוס, )203 ראה הערה - בניגוד לחצר הקונה מטעם שליחות (שליחות 
  . והרי בקטנה אין שליחות, גם בגירושי קטנה" ונתן בידה"שכתוב 

שהרי גופו של אדם אינו קנוי ,  לו כחצרוקנויהכותב שקנין יד אין טעמה משום שידו , קמ' סי, קידושין, קובץ שיעורים
  .לו

  .שער י, חלק ב, משפט הקנין; )קנין(יד ' ע, אנציקלופדיה תלמודית; א כלל יג"ח, )סופר(המקנה ' ס' ני קנין יד עיעל די
  .200ליד ציון הערה , ראה בשמם עיקרון זה לגבי קנין חצר).  ה אדעתא"ד(א "ב נד ע"ב' תוס 141
גם , וכמו שחצר קונה שלא מדעתו, ביר שיד קונה כי היא אחד מאבריו של האדםמס, אות ד, כג' סי, מ"ב, ש שקאפ"ר' חי

כמו שלא ייתכן שאדם אחר יקנה עבור האדם , לא קנה, אבל אם ידע ולא התכוון לקנות; יד האדם קונה שלא מדעתו
  . באופן שהוא יודע על הדבר ואינו משתדל לקנות בעצמו

כי הוא בידו , קנה אף שלא התכוון לקנותו, שמגביה דבר כדי למדוד אותוכותב שמי , ק טו" ס, ר,נתיבות המשפטאבל 
  .וקנה בקנין יד

  .ק טו" ס, ר, נתיבות המשפט142
  ).אות ז, פא' סי, ב"ח, ד"יו, ת בית יצחק"הובא בשו (ק ב"ס, נתיבות המשפט רסח 143
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זאת אם החפץ . 144כי אדם אחר יכול לקחת את הדבר ממנו,  חצר המשתמרתבגדר ינוא,  בכל ידוחפץאת ה
קנה מטעם חצר כמו שחצר קונה כנגד , אבל אם הוא בולט למעלה כנגד אויר ידו, ידהבולט חוץ לידו לצ

כי , בידו גם אם אין כל החפץמטעם חצר  יד קונה ,)בניגוד למציאה (במתנהיש אומרים שאבל . 145אוירה
, 146גם חצר שאינה משתמרת קונהובמתנה , בידו הוא כדי שיהיה חצר המשתמרתכולו הסיבה שצריך שיהיה 

  .147ן גם ידו קונה מטעם חצר אף באופן שאינו משתמרולכ

  יין כליקנ
הוא קונה עוד לפני שהגיע החפץ לתחתית . 149מטעם חצר 148קנה, אם דבר המתנה נכנס לתוך כלי של המקבל

  .150כי אויר הכלי קונה, הכלי

  קניין כסף

  כללי) א(
יך קנין כסף  כיון שהיא במתנה לא שי, בפשטות. 152 אבל לא במיטלטלין151מועיל קנין כסף בקרקע, במכר

 שהמקבל נותן פרוטהבאופן ,  של קרקעיש אומרים שמועיל קנין כסף במתנה, בכל זאת. ניתנת בלי תמורה
  .154 אומרים שאין מועיל קנין כסף במתנהאבל אחרים. 153"שדי קנויה לך בפרוטה זו" והנותן אומר, לנותן

  

                                                                                                                                                              
שלקנין יד לא , שםנתיבות המשפט פ "ע כותב, 1הערה , 195' א עמ"ח ,The Main Institutions Of Jewish Law ,הרב הרצוג

  .אלא צריך החזקה ביד, די במגע יד בלבד
  .)ג"ח ע(ד '  סי,)ראם(ת ארץ צבי "שו 144
  .ק ג"ס, קצח, נתיבות המשפט 145
  .202כאמור ליד ציון הערה  146
  .ארץ צבי שם 147
  .א, רמא, מ"חו, פרישה 148
  ).ק יד"ס, קלט, ובתורת גיטין, ה ד"ד,  ר'סיפתיחה ל ,נתיבות המשפטהובא ב( ב"מ ט ע"ב, ן"חידושי הרמב 149
אויר כלי קונה אף שאינו , כותב שאם דעת אחרת מקנה, ב"גיטין עט ע, גם פני יהושע. ק ב"ס, ר, קצות החושן 150

  ).206הערה (לפי הדעה שחצר שאינו משתמר קונה במתנה כי דעת אחרת מקנה , משתמר
כי מה שמועיל קנין בחצר שאינו ,  אינו קונה באויר כליגוי, מעיר שלפי זה, ]להרחיב[ב "גיטין עט ע, חידושי טיב גיטין

והרי , שהנותן הוא שליח של המקבל, וזה מועיל מדין שליחות, )209הערה (משתמר הוא אם הוא משתמר לדעת הנותן 
אינו , שאם אויר כלי אינו משתמר, מעיר על דבריו, אות א, קכו' סי, ב"ח ,ד" יו,ת בית יצחק"שו. אין שליחות בגוי

שבדעת אחרת מקנה ) 206הערה (וקצות החושן ופני יהושע דיברו לפי הדעה ; לא רק שאינו משתמר לקונה, משתמר כלל
שגוי ) 195הערה (אבל גם הוא כותב שגוי לא קונה באויר כלי לפי נתיבות המשפט . שתמר בכללחצר קונה גם אם אינו מ

  .קונה רק בחצר משתמר
 כליו של גוי ,)825כאמור בהערה (יכול לזכות עבור ישראל אין גוי שאף ש, )על מכר(כותב , קמה' ט חלק א סי"מביהת "שו

 רשותו ,)בנידונו הגוי לא היה המוכר אלא המוביל(מקבל את הנכס בל עליו לתת ליקואם גוי , לישראליכול לזכות עבור 
  . גוי ומדד לתוכוהשל  שאל כליאילו  כ,מקבל לםוכליו קוני

  .שער יב, חלק ג, משפט הקנין; א כלל ג"ח, )סופר(המקנה ' ס' על דיני קנין כלי עי
  .א"ושין כו עקיד 151
  .א, קצח, מ"חו, ע"שו 152
ה "ד(א "ב קלו ע"ם ב"בדעת רשב, ק א"ס, שאלתא לג, העמק שאלה; )ה כי תניא ההיא"ד(א "קידושין יג ע, ד"רי'  תוס153

ה ומקשינן "ד (ב"ב מד ע"ם ב"רשבבדעת , 143' א עמ"ח ,The Main Institutions Of Jewish Law ,הרב הרצוג; )בהקנאה
ן נדרים כח "כתבו שכך משמע מר, ק ג"רמא ס, מ"חו, על הטור השלםהגהות והערות . )יר קנין כסף במתנהשהזכ) (ואכתי

נוקט , ו, י, ב"ב,  גם תוספתא. במתנהעסקושהזכירו קנין כסף אף ש, ב"ב קנו ע"המשנה במו, )א"ה וכתב הרשב"סוד(ב "ע
  .כסף אף שמדובר במתנה

, שבמתנה מועיל קנין כסף אף במיטלטלין, )ה מיד"ד(א "בכורות יג ע' סמדייק מתו, ק א"ס, שאלתא לג, העמק שאלה
  ). שכ' סי, ד"יו, לפי דעה אחת בטור(שקונה מיטלטלין בכסף במכר , אולי כוונתו לגוי

בדעת השאלתות , ק א"ס, שאלתא לג, העמק שאלה; שנ' סי, א"ח, ט"ת המבי" שו;)ה פרדשני"ד(א "ז עא ע"ע'  תוס154
שהזכיר רק (א , הלכות זכיה ג, ם"לט אות ד בדעת הרמב' דברי יחזקאל סי; )ה אמר"ד(א "קידושין כו ע' ובדעת תוס, שם

.  לא הזכיר קניין כסף,א, רמא, מ"חו, מציין שהטור, א, רמא ,מ"חופרישה . )שטר וחזקה בקניית מתנה ולא הזכיר כסף
 הזכיר בקנין מתנה רק שטר ,שם, טורממה שה, הוכיח שלא מועיל קנין כסף במתנמ, ק ג"ס, קצ, מ"חו, ם"חידושי הרי

  .ש" עיי- קנין כסף מביא ראיה שלטור לא מועיל ,שם על הטור, הגהות והערות. ולא קנין כסף, או חזקה
גם אם קנין כסף  שם שלא מועיל' מדייק מדברי תוס, 143' א עמ"ח ,The Main Institutions Of Jewish Law ,הרב הרצוג

  .  ניתן כמתנהחפץתוך הבנה מפורשת שה, ורה אלא כצורה לא ניתן כתמהכסף
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במכר  שקנין כסף 155תפיסהלפי ה :נין כסף במכרהמחלוקת תלויה בתפיסות השונות בדבר אופן פעולתו של ק
פועל במכר  שקנין כסף 156תפיסהלפי האילו ו,  במתנההוא לא שייך,  הנמכר דמי הנכסמתורת שווימועיל 

  .157ועיל במתנההוא מ, קנין כמו חזקה ושטרמעשה מתורת ב

  "עבד כנעני"בהקנאה מדין ) ב(
ומר אם ראובן א. שמעוןשל קרקע אם מדובר ב,  כסףי קנין" עלויראובן יכול להקנות מתנה ל, לכל הדעות

י " כמו שעבד כנעני משתחרר ע-" מדין עבד כנעני"לוי קנה , "לויך מכור לקרקעה ויהיה קח כסף ז ":שמעוןל
  .159שמעון למתנהזה בעצם . 158שמישהו נותן כסף לאדון למטרה זו

  
. שהרי הוא אינו נותן את הכסף, כאן נתינת הכסף אינה מוציאה את העיסקה מגדר מתנה ביחס למקבל

האדם השלישי ו,  הוא שכאן הנכס כלל לא הגיע לידי האדם השלישי160החידוש בדרך זו לעומת הדרך של זיכוי
  .לא עשה בנכס עצמו שום מעשה קנין

  
שהרי בעל הנכס מקבל תמורה בעד מה שהוא , בעל הנכסשמעון ולא ,  הוא נותן המתנהראובן, מבחינה מהותית

 משמש רק ראובןו, ולכן הוא עושה את פעולת ההקנאה, בעל הנכס הוא הנותן, ק מבחינה טכניתור; נותן
  .אמצעי לפעולת ההקנאה

  
כששמעון מקנה את שדהו ללוי תמורת כסף , לפי הסבר אחד. מצאנו הסברים שונים, בהבנת אופי ההקנאה

פ "ואע; המקבל-ן נעשה שלא מדעת לויכיוון שהקניי, ולא באופן ישיר, "זכין"לוי קנה מדין , שקיבל מראובן
א "א, מ מאחר ששמעון לא יכול להקנות ללוי בעל כרחו"מ, ואין ראובן זוכה לו, מקנה לו, בעל השדה, ששמעון

, בקבלת הכסף, אלא שמעון, "זכין"שאין זה מדין ,  הסבר אחר הוא.161"זכין"המקבל אלא מדין -שיזכה לוי
מפני שראובן עושה רק , בלי שיד ראובן זוכה באמצע,  שזוכה מעצמוולוי נחשב, מקנה את הנכס מאליו ללוי

  .162בהעברת הכסף, מעשה קוף
  

שדך קנויה לי בכסף שנתן : "כ"או שאמר לוי לשמעון אח,  כותב שמדובר שלוי עשה את ראובן שלוחו163א"הרמ
 לראובן את לםלש שראובן התכוון שלוי יצטרך צבמדיבר רק בא " כותב שהרמ164אך קצות החושן". לך ראובן

                                                 
  .ק א"ס,  קצ,ע"סמ 155
  .קצ'  סי,מ"חו, ז"ט 156
 אינו, שקנין כסף הוא מעשה קניןז "הטכותב שגם לפי  שם ם"חידושי הריאבל . העמק שאלה שם; דברי יחזקאל שם 157

שמשלם הרבה ,  אונאהיש בכךואף ש, ראלא זה מכ, זה כבר לא מתנה,  לנותןפ"נותן שוהמקבל  כי אם ,שייך במתנה
 אך יש להעיר שלפי .)כא, רכז, מ"חו, ע"שו (יודעים על כך אונאה אם הצדדיםעם הרי מועיל מכר , פחות משווי הנכס

נמצא שלגבי התוצאה הוא מסכים עם ; אמנם לא בתור מתנה אבל בתור מכר, הנכס עובר לבעלותו של המקבל, טענה זו
  .דברי יחזקאל

  .ד, קצ, מ"חו, ע"וש; ה, קצ, מ"חו, טור 158
, ע" הוא מתכוון לדינו של שו. קרקע בכסף לחוד בלא שטריםבמקום שקונכותב שמדובר , ק יט" ס ס,נתיבות המשפט

  .שקניית קרקע בכסף מועילה רק במקום שאין רגילים לכתוב שטר, ז, קצ, מ"חו
  .39-40' עמ, פגמים בחוזה, וק לישראלראה ח, עוד על מי שקונה קרקע ואומר למוכר שהיא בשביל פלוני

  .66' עמ, שליחות, ראה חוק לישראל, על קנין מדין עבד כנעני
  .256' עמ, דיני חוזים במשפט העברי 159
  . ואילך710ליד ציון הערה  160
לח (אות קיט , ז' מע, תוספת דרבנן, קב כפי שהסביר אותו קהלת יע,)ב"יב ע(ג " ה,א"קידושין פ, ירושלמיעל ,  פני משה161
  ).א"ע

כותב דבר דומה לענין שכירות , טו' סי, שלוחין' הל, הוא מציין שמחנה אפרים). ג"דף לח ע(שם ,  קהלת יעקב עצמו162
שזיכוי פועל ) 712ליד ציון הערה (לפי השיטה ,  יש נפקות בין ההסברים במצב שאחד הצדדים אינו בר שליחות).ש"עיי(

  .לא קנה,  לפי פני משה- מטעם שליחות 
לענין הדין המקביל בקידושי (כותב , )ה הילך"ד(א "קידושין ז ע, י"רשגם .  כך כתב גם הטור שם.מ שם"חו, א" רמ163

  . שליח לקנות עבורוראובןעשה את לוי חל רק אם " מדין עבד כנעני"קנין ש, )אשה
המקבל ממנה ש, שייכת שליחותכאן ,  שמקבל מתנה אינו יכול למנות שליח לקבל)931יון הערה ליד צ(נראה שגם לדעה 

כ "וא,  הוא נותן המתנהכאן ראובן, שהרי אמרנו שמבחינה מהותית,  משמעון בעבורו את הנכסלקנותשליח ראובן את 
  .אלא שליחות לקנות, אין זו שליחות לקבל מתנה

  .ק ב"ס, קצ,  קצות החושן164
ועבד כנעני קונה את , צ שליחות כי זה מדין עבד כנעני"אומר שא, ]להרחיב[טו ' סי, הלכות שלוחין, מחנה אפרים, כמו כן

  . י אחרים אף שלא מדעתו"עצמו בכסף ע
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א "הרמגם , ולוי לא יצטרך לשלם,  ללויבמתנה אבל אם ראובן התכוון שהנכס יהיה ;165הכסף ששילם לשמעון
שלוי קנה בשעת , ועולה מדברי קצות החושן; סובר שלוי קנה גם אם לא אמר כלום לראובן או לשמעון

  .ההקנאה גם אם לא ידע אז על המתנה
  

אלא שהוא מפרש שיצטרך ( דיבר באופן שהתכוונו שלוי יצטרך לשלם א" כותב שהרמ166יעקב מליסא' גם ר
  .המקבל בלי לומר כלום-קנה לוי, אבל אם זו מתנה, ) שלא כקצות החושן,לשמעוןלשלם 

  
אמירה זו היא שו, א לא מתכוון לומר שהמקבל צריך לומר אמירה מפורשת" כותב שהרמ167שילם ורהפטיג' ר

  .רק לומר שהמקבל זכאי לסרב לקבלאלא הוא מתכוון , קונסטיטוטיבית
  

מועיל מעשה קנין גם בלי כוונת ,  שאם דעת אחרת מקנה168הרי כלל הוא, אף שהמקבל אינו מתכוון לקנות
  .169הקונה לקנות

  
מפני ,  לוי לא קנה אם שתקו זדרך שב,171ע" כותב בדעת הסמ170יעקב מליסא' ר. הקנאה זודרך ים המצמצמיש 

יצטרך שמעון המוכר להחזיר את הכסף , ואם לוי יתנגד; 172ין נעשה שלא בפניושלוי יוכל להתנגד כיון שהקני
מפני שמסתמא המוכר התכוון , ולכן גם המוכר יכול לחזור בו עד שיסכים לוי, והרי אין קנין לחצאין; לראובן

, לפני כןאבל לא , גם המוכר לא יוכל לחזור בו, שלא יוכל לחזור בו, שרק בזמן שיהיה הקנין גמור ביחס ללוי
שהמוכר צריך להחזיר את הכסף לראובן אם , אבל הוא כותב שההנחה שהניח". הזכֵ "ולא " הקנֵ "כיון שאמר 
שלפי , חוזר הנכס לנותן,  עליה שסובר שאם מקבל מתנה התנגד מיד כששמע173ש" נכונה רק לרא-לוי מתנגד 

, לעומת זאת.  הכסף חוזר לראובןוממילא, הנכס חוזר לשמעון, בנידוננו אם המקבל אינו רוצה לקבל, זה
ואינו , הנכס הוא הפקר, אם המקבל מביע התנגדות מיד כששמע, י אחר" הסובר שבזיכוי מתנה ע174ם"לרשב

שמעון המוכר אינו צריך להחזיר את הכסף , המקבל מביע התנגדות כשנודע לו-הרי גם אם לוי, חוזר לנותן
כ נגמר המקח מיד והמוכר לא יכול "וא, יצא מרשות ראובןוהכסף כבר , שהרי הנכס לא יחזור אליו, לראובן

  .לחזור בו
  

, "זכין"מפני שלא שייך כאן , "שדך קנויה לי: " כותב שכאן לוי קנה רק אם אמר לשמעון175ם"הרי, כמו כן
. 176ולכן זה לא זכות ללוי, )בלי שתהיה ללוי ברירה לסרב(כיוון שהמוכר רוצה שההקנאה תהיה מיד ולחלוטין 

האם , אינו מוכן שהעסק יהיה תלוי בסימן שאלה, שמאחר שהמוכר פועל מתוך מניע עסקי, שכוונתו היאנראה 
, מוכן שתהיה למקבל אפשרות לסרב, הפועל מתוך רצון להיטיב עם המקבל, ורק נותן מתנה; יתנגד המקבל

   .אם כך הוא הטוב בעיניו

                                                 
ראובן התכוון  שהבין שוייתכן, כמכר ולא כמתנהקנין מדין עבד כנעני מתייחס ל, ד' סי, קונטרס ז, דברי אמת,  כמו כן165

  .שלוי יצטרך לשלם לו
  .ק ג"ס, קצ' וסי, ק יט"ס, ס' סי,  נתיבות המשפט166
  .256' עמ,  דיני חוזים במשפט העברי167
  .579ליד ציון הערה  168
  .בהסבר דעת מחנה אפרים, אות כא, כה' אמרי משה סי 169
  .ק א"ס, קצה,  נתיבות המשפט170
ע על "מה כתב נתיבות המשפט בדעת הסמ, 76ליד ציון הערה , בענין קנין בסודר של אחרראה . ק יא"ס, קצה, ע" סמ171

  .סמך זה
שכן כשעושים קנין , אין זה אומר שלוי אינו יכול להתנגד, "מדין עבד כנעני"פ שכאן קנה "שאע, א מילר הסביר" רח172
כאמור  ("זכין"וממילא המקבל יכול להתנגד כמו בכל , "זכין"צריך לצרף את דין , שלא בפני המקבל" מדין עבד כנעני"

  .756ליד ציון הערה 
  ).א (2, פרק ד, 3סעיף ראה . נא' סי, ח"פ, ב"ב, ש" רא173
  ).א (2, פרק ד, 3סעיף ראה . א"ב קלח ע"ב, ם" רשב174
  ).ל דודאי"ה עוד י"ד(ק טז "ס, קצה, מ"חו, ם"הרי'  חי175
  .זו חובה עבורו, שאם אין למקבל אפשרות לסרב, 85ליד ציון הערה , בענין קנין בסודר של אחר ראה בשמו 176
  .לם סובר שאין מועיל קנין מדין עבד כנעני בכל"שיש אומרים שהרמב, ציון ד, א"קידושין ז ע, בירור הלכה' עי
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  "מעמד שלשתן"י "עהקנאת חוב או פיקדון 
יכול ראובן לתת את ,  שמעון בהלוואהאו שכסף שלו נמצא אצל,  נמצא בידי שמעון בפיקדוןאם נכס של ראובן

לוי ו, "תן את הנכס או את הכסף ללוי"בנוכחות לוי בזה שיאמר לשמעון , הנכס או את הכסף במתנה ללוי
  ."מעמד שלשתן"זהו  .178 נוסףלי קניןב 177קנה

  חצר ן קניי

  כללי) א(
  .קנה, ל המקבלצרו שבח דבר המתנה נחאם הו

  
ובמצבים מסוימים רק . 180של המקבל ידוויכולה לקנות בתור , 179של המקבל שלוחוחצר יכולה לקנות בתור 

  .181כפי שנראה בהמשך, גורם אחד מהשניים רלוונטי

                                                 
  ).ב"קסא ע(עשה פב , ג"סמ ;ג, ג, הלכות זכיה, ם" רמב177
 נושא זה שייך לחוק .קכו' סי, מ"חו, ע"שו בםעיקרדיני מעמד שלשתן . ג, רמא ,מ"חו, ע"שו; ה, רמא ,מ"חו,  טור178

  .המחאת חיובים
, עת אינה מדין שליחותי בן ד"פ שזכייה ע"אע, ם"לרמבכותב ש, )ג"לט ע(אות קיט , ז' מע, תוספת דרבנן, קהלת יעקב 179

  .)מדוע הוצרך לומר כך, 680הערה ראה (י חצר היא מדין שליחות "זכיה ע
, אומר שמקבל מתנה לא יכול למנות שליח) 931הערה (כותב שאף שהירושלמי , י' דיני מכירה סי) אוירבך(דברי חיים 

אולי כוונתו היא שלכן זה . כי הנותן רוצה שהחצר יזכה לו, בכל זאת חצר קונה במתנה, ר קונה מטעם שליחותוהרי חצ
  . נחשב שליחות של בעל הממון

והרשות הוא דבר , וחצר אינו עושה מעשה, הרי שליחות שייכת רק על מעשה, מקשה, אות ב, כג' סי, מ"ב, ש שקאפ"ר' חי
לומר שקנה אף שהחפץ , ומה שייך בזה שליחות, הרי קנין חצר הוא מצד רשות,  ועוד?שממילא ומה שייכת בה שליחות

הוא מסביר שהשליחות אינה על ענין ?  איך יכולה רשות להיות לחצר-אינו מונח ברשות בעל החצר אלא ברשות החצר 
שהדבר בשליטת , שהרי זה המהות של רשות, אלא חפץ שבחצר הוא ברשות בעל החצר ממש בלי דין שליחות, הרשות

הרי המעשה שגורם לקנין הוא , אף שמטרת המשיכה היא שהחפץ יהיה תחת רשותו, אבל כמו שבמשיכה; בעל החצר
 הפועל שיהיה החפץ ברשותואלא המעשה , הקנין אינו בזה שהחפץ ברשותו, כך גם בקנין חצר, מעשה ההכנסה לרשותו

הרי שהחצר מכניס את , לכך שהחפץ יהיה ברשות בעל החצרוהיות שהחצר היא הגורם ; הוא המעשה שמועיל לקנין
או שהוא כמו , כאילו בעל החצר עצמו הכניס את הדבר לרשותו,  מדין יד- ויש בכך שתי אפשרויות ; החפץ לרשות המקבל

ה "ד, שם' ותוס" (חצר משום יד ולא גרע משליחות"א "מ יב ע"כ בב"הוא מסביר את מש. שליח שהכניס לרשות המשלח
וקונה רק , קונה רק מטעם שליחות, ואם אינו עומד בצד חצרו, קונה מטעם יד, הסבירו שלכן אם עומד בצד חצרו, רחצ

, היינו שהמעשה שהחצר עושה,  שהוא כשליחות כאמור רק אם עושה פעולתו כעין יד- ) דבר שהוא זכות לו כגון מתנה
והכנסה זו דומה , ם החצר משתמרת לדעת בעליהולכן א; יהיה כמו באופן שיד עושה, שמכניס לרשות בעל החצר

יש חסרון , אבל בחצר מהלכת שיכולה לברוח מהבעלים,  מועיל משום שליחות גם אם לא עמד הצידה- להכנסת יד 
, לא עשה מעשה קנין כראוי, כלומר אף שהוא שלוחו, שהרי מכניס לרשותו באופן שיכול לברוח מהקונה, בפעולת החצר

. כתבו שחצר מהלכת לא מועילה מטעם שליחות, )ה אשה"ד(א "גיטין כא ע' כמו שתוס, עם שליחותולכן לא מועילה מט
בחצר המהלכת או בחצר שאינו , )213ראה בשמו בהערה (הוא מוסיף שגם אם המקבל עצמו עושה את מעשה הכנסה 

לא נחשב , ובחצר מהלכת, שאינו משתמר לבעלים, רשותו כראוישלא נכנס ל, כי יש חסרון בפעולה, לא מועיל, משתמר
  . ברשותו כיון שיכול ללכת מהבעלים בלי רצונו

ואינו פועל כשליח של , חצרו של אדם קונה כשליח שלומסביר ש, אות ט, טז' סי, ח"או, )גוריון(ת ראשי בשמים "שו
נפקע כוחו לענין זה שאין צורך ,  עצמו מהחפץוסילק את, כי ברגע שהנותן שם את החפץ בחצרו של המקבל, הנותן

  .בשליחותו
יש מצבים שאיש האמצע נחשב שליח גם של , כותב שאף שבזיכוי מתנה, אות ג, קכו' סי, ב"ח ,ד" יו,ת בית יצחק"שו

ראה (נו נעשה שליח של הנותן אי, הרי אם המקבל מינה אותו שלוחו, )965ראה בשמו בהערה (הנותן וגם של המקבל 
, כי רואים כאילו שלחו בעל החצר בפירוש לזכות בשבילו, החצר הוא רק שליח של המקבל, ולכן בקנין חצר, )בשמו שם

  ).וחזר על כך באות ד(ואינו צריך להיות שליח של הנותן 
 .38-39' עמ, שליחות, ראה חוק לישראל, להסבר משמעות השליחות כאן

  ). שתי האפשרויות(א "מ יב ע"ב 180
. א מטעם שליחות הוגברשל חצר כותב ש] להרחיב) [ף"דפי הריב(ב "מ ה ע"בף "רי. יש שיטות שונות לגבי הגדרות אלה

אבל . בין משתמרת ובין עומד בצדו מטעם שליחותף זה "כותב שלרי, )ף"שיטת הריה "ד ( ר'סיפתיחה ל ,נתיבות המשפט
  ). 203בהערה , כדברי הפרישה (מטעם ידהוא  הבעומד בציד, ף"ם לפי הריהוא כותב שג, )ף"ה ולהרי"דב(כ "אח

 אינו גם אם,  משתמרתכותב שחצר, )ף"דפי הריבב " ה עמ"בהובא בנמוקי יוסף ] (להרחיב[א "יב עמ "ן ב" הרחידושי
נתיבות . הוכארהידו זה  ו, בחצירו המשתמרםהוא ש, כל דבר שהוא זכות לושם שומ, מטעם ידוקונה  ,העומד בציד

   . מטעם ידוזה, ה גם באינו משתמרת ועומד בציד,ן"כותב שלפי הר, )ן"ה שיטת הר"ד(המשפט שם 
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  .182כמו שהיא קונה את גטה בחצר מדין יד, אשה קונה בקנין חצר מדין יד

  
והרי שליחות מועילה גם , 183שחצר קונה משום שליחותמפני , ישןחצרו של המקבל קונה לו גם כשהוא 

אבל בחצר . 185ולא משנה שהוא ישן, החצר מצד עצמו משומרשכיון , חצר המשתמרת זאת ב.184כשהמשלח ישן

                                                                                                                                                              
עומד בצידו אם אינו ו,  מטעם ידוהואעומד בצידו כותבים שאם , לא' א סי"פמ "ש ב"ורא, )ה חצר"ד(א "מ יב ע"ב' תוס

  . יחותמטעם שלהוא , משתמראבל הוא 
ג , ר' מ סי"וטור חו, )ה אדעתא"ד(א "ב נד ע"ב' תוס, )680הערה (ד "כותב שראב,  א'סי, הלכות קנין חצר, מחנה אפרים

  .סוברים שחצר מדין יד, )240הערה (
אבל , הוא מטעם שליחות, נה חצר המשתמר גם כשאינו בצידהמה שבמתנה קו, לפי עולאכותב ש, נ' א סי"אהלי אהרן ח

  .אושעיא זה מטעם יד' לר
וביד , ק יד"ס, תמח, הובא בחוק יעקב] (להרחיב[ל ' סי, ת נחלת שבעה"ש קיידנאוור בשו"ר: בגוינפקות חשובה היא  181

ה "ד ( ר'סיפתיחה ל ,נתיבות המשפטו,  סג'ח סי" תנינא אואת נודע ביהודה מהדור"שו, )ק י"א ס"על מג, רמו' סי, אפרים
ידו שאז חצרו היא כמו  ,עומד בצד חצירוכותבים שגוי קונה בקנין חצר אם הוא , )ש"ף והרא"בדעת הרי) (ז בגוי"ולפי

יכול אינו כי מי שאינו עומד בצד חצירו , לא קנה, אינו עומד בצד חצירואם  אבל ,וגוי יכול לקנות בתורת יד, סמוכה לוש
ראה הערה ) (ה חצר"ד( א"מ יב ע" ב'ר בתוסמו כא,בתורת שליחותאלא , גם אם היא משתמרת, בתורת יד לקנות בה

   .אין שליחות לנכריו, )203
, מפני שהוא נתמעט רק משליחות רגילה, כותב שגוי קונה בקנין חצר בכל מצב, ]להרחיב[ק ג "ס, קצד, אבל קצות החושן

, ש שקאפ"ר' חי. צ להיות בן ברית"גם המשלח א, אבל בחצר שאינו בן ברית, שהשליח והמשליח יהיו בני בריתשצריך 
שקנין חצר מועיל בלי שליחות אם בעל חצר או הנותן עושים ) 213ראה הערה (מנמק על פי מה שכתב , אות ו, כג' סי, מ"ב

קנה אף , או אם המקנה הכניס את החפץ בחצר הגוי, לכן אם הניח הגוי את החפץ תוך חצרוו, בעצמם את ההכנסה לחצר
פעולת , כי בכל קנין חצר, מ המעשה שלו פועל"מ, ואמנם בלי סיוע החצר אין כאן מעשה מצד האדם; שאינו בר שליחות

דוחה , )ה ד"ד ( ר'סיפתיחה ל ,נתיבות המשפט, לעומת זאת. וכך לענין האדם, ההכנסה והרשות נחשבים דברים נפרדים
כפי ) 677כאמור ליד ציון הערה (  לא קונה בקנין חצרקטןעל פי מה שהסביר קצות החושן עצמו ש, את דברי קצות החושן

 ולכן, בגדולהוא רק שבגט כתוב עיקר שליחות ששה שליח לגדול משום ו ענואיש )ה והא"ד(א "דושין מב עיי ק"כתב רשש
בגט וגט הוא רק כתוב עיקר שליחות ולפי זה גם גוי אינו יכול לעשות חצר שליח כי , גם לחצר אינו יכול לעשות לשליח

   .בישראל
כי קונה אינו עומד בצידו גם אם קונה בחצר המשתמרת ן גוי "כותב שלר )ן"ה ולהר"ד(  ר'סיפתיחה ל ,נתיבות המשפט

, כי היא מדין שליחות ואין לו שליחות, מדעתושלא אין חצרו המשתמרת קונה , כותב שבגוי, ק טו" ס, ר'ובסי. ידמטעם 
כותב שגוי קונה בחצר אם הוא , )ב"תרכ' א במהד"כט ע(ק ה "ס, תמח, ובספרו מקור חיים.  מטעם ידקונה ורק מדעתו

  .שאז מועיל מטעם יד ולא מטעם שליחות, עומד בצדו או שהחצר משתמרת
 - לדעה שאינו קונה במשיכה ( ביד  קונהינושאאף קונה גוי , בחצר מדעתו:  עושה הבחנה, שי' סי,ד" יו,רת חתם סופ"שו

שזה ,  בחצר שלא מדעתוואה, שחצר מטעם יד או שליחותא "יב עמ "בבנאמר  שמהו ,ואין לו שליחות) 19ראה הערה 
 כשלו  לחצרו המתנה מכניס את דברואהאם   קונה בחצרגוישכתב ,  שטז'סיב .קונהובזה גוי אינו , קנין שהתורה חידשה

  .ידאו בשליחות ואז אין צורך ב,  חידשה קנין חצרשקונה אף בלי החידוש שהתורה, ממש
אם אינו (בגוי הקונה מישראל לא מועיל קנין חצר  : עושה הבחנה  אחרת, אות ג, קכו' סי, ב"ח ,ד" יו,ת בית יצחק"שו

אבל בישראל הקונה מגוי מועיל קנין חצר כי החצר הוא , ש קיידנאוור"כדברי ר, כי החצר הוא שליח של המקבל, )צידהב
  ). 203ראה בשמו בהערה (שליח של המקבל בלבד 

ואמר ,  שתחתיוקרקעאם ה) שפירט את תוכנו(חמץ לגוי מכר כותב שמי ש ,יב אות ד 'א סי"ב קו"ד ח"בית יצחק יות "שו
אמר בפירוש שאם שכח איזה שן יווכ, י קנין חצר" קנה ע הגוי,הוא נותן לו במתנה, שאם שכח משהו מהחמץ שלא פירט

החצר לכן , )201כאמור ליד ציון הערה , שאז לא קנה(וזה לא בגדר דבר שאינו מצוי להיות שם , הוא נותן במתנה, חמץ
  . ונהק

  .שעבודת הגרשוני כותב בסתם שגוי קונה בחצר אף שלא מדעתו, 200וראה הערה 
כי י חצר של הקדש "נותן מתנה להקדש קנה עכותב שה, )ה ולזה אתי שפיר"ד(  ר'סיפתיחה ל ,נתיבות המשפט: בהקדש

  .77' נאמנות בנכסים עמ, חוק לישראל' עי,  קנין חצר בחצר של הקדשעל. םחב לאחריאינו וגם ,  שליחות מבעל הממוןיש
  .על קנין חצר בקטן ובקטנה, 677וראה ליד ציון הערה 
, קניינים, פתחי חושן; )ב(חצר ' ע, אנציקלופדיה תלמודית; א כלל ג וכלל טו"ח, )סופר(המקנה ' ס' על דיני קנין חצר עי

 .שער יא, חלק ג, משפט הקנין; פרק ח
  .695 ראה ליד ציון הערה - יש נפקות מכך לענין קטנה ). ב"סה ע(חידושים בסוף הספר , ת נפש חיה"שו; ף שם"רי 182

 לה קנתה, במתנה שזכות הוא לה, ף שחצר של אשה משום יד"כותב שגם לרי,  א'סי, הלכות קנין חצר, מחנה אפרים
  . חצרה מדין שליחות גם אם אינה עומדת בצדה

 .203ראה ליד ציון הערה  183
  .טו' סי, הלכות קנין חצר,  מחנה אפרים184
  .ק טו"ס, ר' וסי, )ה וחצר המשתמרת"ד(  ר'סיפתיחה ל , נתיבות המשפט185
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לא , הרי אם הוא ישן בצידה, כדי שייחשב יד העומד בציד שקנה רק אם המקבל 186לדעה, שאינה משתמרת
  .187חשב ידורק אז נו, היה דעתו עליו לשומרות שיך לה אלא צרסמוךכי לא די שיהיה , קנה

  
נה וקחצרו , תופס אותוצבי שרץ אחריו ואינו כגון , גם אם דבר המתנה הוא דבר שהמקבל אינו יכול לתפוס

  .188 לו מקנה"דעת אחרת"שמשום 
  

ן לא קנה המקבל את המתנה בקני, והניח בכלי את דבר המתנה, אם כלי של הנותן נמצא בחצרו של המקבל
  .189חצר

  
זאת גם אם ידע והתכוון . 190קנה, אף שאם עשה בו קניין אחר, אינו נקנה בקנין חצר, דבר שאסור לזכות בו

משום מצוות , שאסור לזכות בהם בלי לשלח את האם, ביצים שאמם רובצת עליהם: דוגמאות לכך. 191לקנות
  .194שאסור בהנאה, חוחמץ בפס, 193שאסור לזכות בהם בשנת השמיטה, פירות שביעית, 192שילוח הקן

  בלי ידיעת המקבל) ב(
הטעם שחצרו של . 196ווגם שלא בידיעת, 195לא היה שםהמקבל גם אם ,  אם זו חצר משתמרת קונההמקבל

שחצרו , כי אדם מתכוון באופן כלליאו ; 197"זכין לאדם שלא בפניו"מטעם אדם קונה לו שלא מדעתו הוא 
שבחצר אין צריך , או; 198יש לו כוונה לקנות נכס ספציפי זהכאילו רואים ולכן , תקנה לו כל מה שיוכל לקנות

  .199ולא כוונת בעל החצר, מפני שהחצר עצמה קונה, דעת בכלל
  

                                                 
  .202ליד ציון הערה  186
  ).ה ולענין אי קונה" ודה לכן נראה"ד(  ר'סיפתיחה ל , נתיבות המשפט187
מ "ב חו"ח) ידיד(שארית יוסף ת "שו; קנ' סי, חלק א, ט"ת מהרי"שו; ד, רסח, מ"חו, ע"שו; לא' סי, א"פ, מ"ב, ש"רא 188
   .)ריא' עמ(ב ' סי
  . ה, ר, מ"חו, ע"שו 189
כי , בקנין חצר, נו יכול לקנות את העובר של בהמה שהיא בחצרוכותב שהמקבל אי, כה אות ט' סי, ת אחיעזר חלק ב"שו

  .וזה כמו אם דבר המתנה מונח בתוך כלי של המקנה בחצר של הקונה, הבהמה שייכת לנותן
  . ב"חולין קמא ע; א"מ קב ע"ב 190
ן לומדים משם אי, )ב"מ י ע"ב(פ שגנב קונה את הגניבה בקנין חצר "מסביר שאע, אות ג, סא' ח סי"ת בית יצחק או"שו

. ואין ללמוד מזה לקניית גוף הדבר, מפני שגנב לא קונה את גוף הדבר אלא לענין חיוב אונס וכפל, שחצר קונה דבר אסור
באות . ובזה יהיה תלוי האם חצר קונה איסור, א יש מחלוקת האם יש לגנב קנין בחפץ"אבל הוא מעיר שבסנהדרין עב ע

כיוון שמצוה לשורפו ,  נחשבת שאינה משתמרת לענין קניית דבר שאסור בהנאההוא מוסיף לנמק שגם חצר משתמרת, ד
, ק א"ס, רעה, כמו שכתב נתיבות המשפט, שבעל החצר אינו רשאי למחות במי שבא ליטול את הדבר, ועוד, או לקוברו

 שאינו ר ובמקום"והוא כמי שמניח חפץ ברה, שאסור לשמור איסורי הנאה ואסור למחות במי שבא ליטול אותם
שכיון שהחצר נעולה ומשתמרת מצד , אבל הוא מפקפק בסברה זו. אין זה מועיל כשמירה, וגם אם עומד בצידה, משתמר

ש "לשיטת הרא, היא אינה שייכת  אם עומד בצידה, שגם אם נקבל סברה זו, ועוד; אין זה משנה שאסור לשמור, עצמה
  ).203הערה (קנה מטעם יד , שאם עומד בצד החצר

  .מ שם"ב, א"חידושי הריטב 191
  .מ שם"חולין וב 192
כ "שאל, לא קנה, גם אם התכוון שתזכה לו חצרו, הוא כותב שבשביעית. אות כא, פא' סי, ב"ח ,ד" יו,ת בית יצחק"שו 193

רת כי אסור למחות ועוד שבשביעית נחשב חצר שאינה משתמ; "תזכה לי חצרי"כי כל אחד יאמר , בטלה מצות שביעית
  .במי שבא לקחת

  .אות ד, סא' ח סי"ת בית יצחק או"שו 194
, טור; ב"מ יא ע"ב, ן"חידושי הר; לא' סי, א"פ, מ"ב, ש"רא; )ד"קסא ע(עשה פב , ג"סמ; ח, ד, הלכות זכיה, ם"רמב 195
 .)כי דעת אחרת מקנה( )א"כד ע(גן נעול כפתור ג פרח ה ; כ, רמג ,מ"חו, ע"שו; כה, רמג ,מ"חו
, ג"פ, ב"ב, יד רמה. קנ' סי, א"ח, ט"ת מהרי"שו; לא' סי, א"פ, מ"ב, ש"רא; ח, זכייה דהלכות , ם"רמב; ב"מ י ע" ב196
  .)579ליד ציון הערה (מועיל קנין בלי כוונה לקנות עושה השוואה בין דין זה לדין ש, קטו' סי

 גם אם הנותן חצירו קונה שלא מדעתוכותב ש, )ב"כתובות פו ע, ספרו בית יעקבבובדומה  (ק ד" קצז ס,נתיבות המשפט
 .לא הקנה במפורש אלא יש רק אומדנא שהוא רוצה להקנות

  .א"מ יב ע"בפ "ע, )ג"לט ע(אות קיט , ז' מע, תוספת דרבנן, קהלת יעקב 197
 .) ילפינןה"ד(א "מ יא ע"ב', בדעת תוס, ק ז"ס, ח' סי, מ"ב, )פינקל( דברי אליעזר 198
 .בדעת נימוקי יוסף,  דברי אליעזר שם199
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 שם ואינו דבר אבל אם הוא יודע שה;ואילו ידע היה רוצה לקנות, אינו יודע שהדבר בחצרוהמקבל מדובר ש
  .200אינו קונה, מתכוון לקנות

  
  .201 שלא מדעתוקנה בקנין חצרנ ינוא, הימצא בחצרל נו רגילדבר שאי

  חצר שאינה משתמרת) ג(
בשעה שהנכס מוכנס בה יש אומרים שהמקבל קונה בה רק אם הוא עומד בצידה , אם זו חצר שאינה משתמרת

דומה מפני שהיא ,  מטעם שליחות שלא בפניוקונההמשתמרת חצר  מפני שרק ,202"ה לי חצריתזכ: "ואומר
א והי, תורת ידבאינה יכולה לקנות בתורת שליחות אלא , אינה משתמרתאם אבל , שהוא משתמר, לשליח

                                                 
חידושים בסוף הספר דף סג , ת נפש חיה"ובשו, ב"דף ע ע, כג' הובא בנחלת יהושע סי(ה אדעתא "ד, א"ב נד ע"ב' תוס 200
  ).ד"ד ודף סד ע"ע

כותב שמה , )ת כאאו, פא' סי, ב"ח ,ד" יו,ת בית יצחק"הובא בשו(ה ' קנין משיכה סי' מחנה אפרים הל: דעות חולקות
ם "ף ורמב"אבל רי, הוא כי דעתם היא שחצר משום יד, לא קנה, שאם ידע שזה בחצר ולא התכוון לקנות' שכתבו תוס

  .ולכן קנה גם במצב זה, סוברים שחצר משום שליחות
אינו מתכוון כותב שגוי , )א"חידושים בסוף הספר דף סד ע, ת נפש חיה"הובא בשו(בסופו , קב' ת עבודת הגרשוני סי"שו

מדייק מזה שחצר קונה שלא , אות ח, קכו' סי, ב"ח ,ד" יו,ת בית יצחק"שו. ובכל זאת חצרו קונה שלא מדעתו, לקנות
על חוסר כוונה , 579וראה ליד ציון הערה (שם ' שלא כתוס, מדעתו גם אם הוא יודע שהחפץ שם ואינו מתכוון לקנות

, אבל אם בשעת מעשה התכוון לקנות בקנין שאינו מועיל, קנה, אם לא התכוון לקנין: אות ט הוא עושה הבחנהב). לקנות
כתב להיפך , ט, ב, הלכות זכיה, אך הוא מציין שמשנה למלך(בחצר וביד , לא קנה, ועשה קנין מועיל שלא התכוון אליו

שידו וחצרו קונים שלא מדעתו גם אם אינו מתכוון , קנ' א סי"ט ח"ת מהרי"והוא מדייק משו). לעניין זכייה מהפקר
  .שחצר קונה שלא מדעתו גם אם אינו מתכוון, באות י כתב שרוב הפוסקים סוברים כעבודת הגרשוני. לקנות

כגון במציאה או דבר הפקר , דיברו דוקא בשאין דעת אחרת מקנהעצמם ' כותב שתוס, שיג' סי, ד"יו, ת חתם סופר"שו
  .בל במתנה קנה גם בלי כוונה לקנותא, שנכנס לחצרו

י קנין חצר אף אם לא "המקבל קנה ע, כותב שאם הנותן התכוון להקנות, ק י"ס, רמו, יד אפרים על מגן אברהם: הבחנה
 אם כוונת הנותן קנה רק, וכמו בכל קנין; )579כאמור ליד ציון הערה (כמו שהדין כך בכל מעשה קנין , התכוון לקנות

לא היה החפץ בחצר של , )והתכוון להקנות(אבל אם בשעה שנתן את המתנה , היתה באותו זמן שהקונה עשה מעשה קנין
, אות ו, פא' סי, ב"ח ,ד" יו,ת בית יצחק"גם שו. לא קנה כי אז לא היתה כוונה למקנה, כ הגיע לחצר"ורק אח, המקבל

, קנה, שאם לא התכוון לקנות כלל, ל"קכו הנ' כ הוא כותב כמו שכתב בסי"חאבל א. שם' כותב כך בתחילה בדעת תוס
ולכן חצר קונה גם ', ובאות ז כתב שאפשר לדחות את הוכחת תוס. לא קנה, אבל אם התכוון לקנות בדרך שאינה מועילה

, נה אפרים שםשמח, הוא מוסיף. כ נכנס לחצר בלי דעת המקבל והנותן"אם בשעת המתנה לא היה החפץ בחצר ורק אח
 לא -דוקא אם החפץ היה בחצר ובעל החצר ידע שהוא הפקר ולא התכוון לקנותו , בקניית חפץ הפקר', כתב שגם לתוס

קנתה החצר אף אם לא , כ לחצר"אם החפץ בא אח, גם במתנה, ולפי דבריו; חצרו קונה, אבל אם לא ידע שזה הפקר, קנה
שכותב שמועיל קנין חצר גם אם לא , ק ד"ס, קצז, פ נתיבות המשפט" ענימק, ובאות ט. ידע המקבל שניתנה לו מתנה

וחצר קונה בלי , אם יש אומדנא דמוכח שהמקנה רוצה להקנות, היה דעת קונה ודעת מקנה בשעה שנכנס החפץ חצר
 דמוכח מפני שיש אומדנא, כ לחצר גם בלי כוונה לקנות"המקבל קנה כשבא אח, לפי זה אם הנותן אמר שהוא נותן; דעתו

גם , גם באות י כתב שכיון שמועיל אומדנא דמוכח על כוונת המקנה להקנות בקנין חצר. שהנותן רוצה להקנות למקבל
גם בלי כוונה , קנאו בקנין חצר, לקח המקבל את דבר המתנה לביתו, לכן אם אחרי נתינת המתנה, בלי כוונה מפורשת

 .לקנות
מ "הגהות אשרי בב ו,רנח' סימ "במרדכי ב, עא' סי, מ"ב, באור זרועהמובא ה "ראבי; )ה אדעתא"ד(א " עב נד"ב'  תוס201
  . ט' סי, ב"פ

, ה"חולק על הראבי ,ח, טז,  ואבידה הלכות גזילהם"ברמכותב שה,  ה' הלכות קנין משיכה סי,מחנה אפרים: דעה חולקת
משמע , אבוד ממנו ומכל אדםמפני שהוא בקנין חצר בעל הכותל לקנה נצא בכותל ישן לא הרי נימק שמטמון שנמש
 כך גםשהוא כותב .  קנה לו חצרו שלא מדעתו, כל שאינו אבוד מכל אדם ועתיד להמצא,מצאילא שכיח להבר שאפילו דש

לו  הדבר שאינו יכול להמצא לא קנשמשום הוא לא קנה בעל הכותל ם שטעשה שכתב ,ת שהביא שם המרדכי"דעת ר
  . חצרו קנה לו,יכנס לחצירו שעתיד למצוא אותו כשבראבל בד, חצרו

,  רמג,מ"חו, ע"שו ;)ף"בדפי הרי (ב" עהמ "ב, ף"רי; )ד"קסא ע(עשה פב , ג"סמ; ט,  ד, ומתנהזכייההלכות , ם" רמב202
  .כא

ראה ליד ציון הערה " (יקנו לי"כותב שמה שארבע אמות קונות גם אם לא אמר , ח, יז, הלכות גזילה ואבדה, מגיד משנה
כסף משנה שם . כ בקנין חצר"משא, הוא משום שיכול להתכופף וליטול את החפץ, )ובהערה שם על דברי מגיד משנה, 263

כי אילו , אין צורך באמירה, )259כאמור ליד ציון הערה (מסביר שכיון שטעם קנין ארבע אמות במציאה הוא שלא יריבו 
כותב שכוונת מגיד משנה היא שבקנין ארבע , אות ה, מה' סי, ג"ח, בית הלוי. עדיין היו רבים,  מצריכים אמירההיו

ולא יניח , הוא יתכופף ויטול, שאם יראה שירצה אחר לבא וליטול, הוא משתמר, כיון שיכול להתכופף וליטלו, אמות
אם החפץ קרוב לו תוך ,  גם בחצר שאינה משתמרתז"ולפי; ם"והרי בחצר המשתמר לא צריך אמירה גם לרמב, לאחר

ה ואמר "ד(א "מ יא ע"ן ב"הוא מביא ראיה מחידושי הר. כיון שמשתמרת וקונה מדין תורה, צ אמירה"א, ארבע אמות
 .שנימק שבארבע אמות לא צריך אמירה כי הן משתמרים לו) זכתה
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היא בגדר מינוי " זכתה לי חצרי"הסבר אחר הוא שאמירתו  .203הוא ליד חצרו רק אם יכולה להיחשב כידו
הסבר אחר הוא שאם עומד בצד חצר שאינה . 204החצר קונה מדין שליחות, ואז אף שאינה משתמרת, שליחות

מסתמא אינו שומר את , אבל אם לא אמר כך, דתו יחד עם אמירתו היא נעשית משתמרתי עמי"ע, משתמרת
  .205הדבר

  
חצר פועלת כשלוחו המפני ש, 206 ואינה משתמרת בכלל החצרגם אם לא עמד לידשהוא קונה דעה אחרת היא 

ים ואנש, נותן אלא מדעת החפץשום אדם לא יכול לזכות ב, דעת אחרת מקנהשהיות ש, ועוד; 207ןנותהשל 
משתמרת לא אינה מבחינה פיזית גם אם , כך שלמעשה החצר משתמרת לדעת המקבל, ם מהחפץבדליאחרים 

   .208לדעת הנותן ולא לדעת המקבל
  

כי המקבל מחשיב  ,209י הנותן"ובלבד שהיא משתמרת ע, לא עמד לידההמקבל גם אם עמדת ביניים היא שקנה 
הנכס ,   מפני שגם בלי ידיעתו, אם לא ידע על המתנהואז קנה המקבל גם, 210שמירת הנותן כשמירת עצמואת 

  .211ולשם כך די בשמירת הנותן, נשמר עבור המקבל
  

  .212אם עומד בצדו קנה אפילו שלא מדעתו, בחצר שאינה משתמרת

  חצרו ומתנתו הבאים כאחת) ד(
בקנין (לו י שיתן למקבל או ישכיר "אינו יכול להקנות מיטלטלין במתנה בקנין חצר ע נותןהיש אומרים ש

כי אי , 213"חצרו ומתנתו באים כאחת"אין אומרים ו,  שבה נמצאים המיטלטליןאת החצר) לדוגמה, חזקה

                                                 
 .כה, רמג ,מ"חו, פרישה 203
  .ב' קנין חצר סי' מחנה אפרים הל 204
  .התרומות שער מט חלק יח אות ב' חננאל המובא בס' בדעת ר, כד אות ה' סי) ח"תשמ(מ "קהלות יעקב ב 205
ה "ד(קנ ' א סי"ט ח"ת מהרי"שו; )יב אות ה 'א סי"ב קו"ד ח"בית יצחק יות "הובא בשו(ב "א עמ י"ן ב"רחידושי ה 206

  ).איברא
 .ן שם"ר 207
 .)ג"ח עדף ד ' סי) ראם(ץ צבי ת אר"שוהובא ב (ב"מ יא ע"ב, רבינו פרץ' תוס 208
, רמג, ע"סמ; א, ר ,מ"חו, א"רמ; )ק ד"ס, רלה, ובקצות החושן, א, ר, מ"חו, י"בבהובא  (לא' סי, א"פ, מ" ב,ש" רא209
  . אות יט, פא' סי, ב"ח, ד"יו, ת בית יצחק"שו; )על דעת הנותן או באי כוחו (ק לו"ס

  .ש" עיי-ך על דעה זו "מיישב את קושיית הש, ג"ע-ב"חידושים בסוף הספר דף סד ע, ת נפש חיה"שו
מחלוקת  את יםמביא, נו' מ סי"ת יפה נוף חו"שוו, אות ע, יב' סי, א"פ, קידושין, קרבן נתנאל, כה, רמג ,מ"חו, טור

 .ש"ם והרא"הרמב
   .)ה והנה מלבד"ד( אות א, סו' סי, מ"חו, ת חתם סופר"שו 210

 שהרי , על סמך שמירת הנותן,י אותו החצר" עצד שלישילכ "ת הנכס אח אאינו יכול להקנותהוא כותב שהמקבל אבל 
לא לדעת עתה והחצר אינו משתמר , הנותן הראשון שהחצר משתמר לדעתו כבר הסתלק מהקרקע ומהמטלטלין לגמרי

ם שמירתו של הנותן הראשון שהוא עתה כאדל אין ערךו, צד השלישי ולא לדעת ה)שהוא הנותן הנוכחי(המקבל הראשון 
  ).ה מיהו אין"ד(אות ב והוא חוזר על זה ב. זר

דעת המקבל מסכימה לשמירת , שכיון שהמתנה באה לו בחנם, מנמק דעה זו,  ב'סי, הלכות קנין חצר, מחנה אפרים
  .י המוכר"קנה אם משתמרת ע, במכרא שם כותב שגם "אבל הרמ. הנותן

שמירת בולכן ,  אותוריו הפקלאיכו,  מהנכסי הנותן מסתלקכ,  שמועילה שמירת הנותןנימק, עיף אל ס' א סי"קו, המקנה
  . שזכה חברו-כמו המפקיר משהו ומגביהו לצורך חברו הוא , הנותן
 שהלא דעה ,ע דוחה נימוק זה"אבל הסמ). א"ב סה ע"ב (בעין יפה נותןמתנה נמק מצד שהנותן מ ,כא, רמג, מ"חו, לבוש

   . בחצר שאינה משתמרתזו סוברת שגם במכר קנה
  .צ דין זכיה"א, והוא כותב שלענין להחשיב את החצר כמשתמרת. )ד"קכג ע (עד ענף ד' ק סי" דברות משה ב211
  .א"ש והרשב"בדעת הרא,  ב'סי, הלכות קנין חצר, מחנה אפרים 212
 'סי ,מ"חו, ך"ש; )שקנין חצר לא יכול לקנות קרקע ומטלטלין כאחת(ה מנא "ד, א" עא קידושין כו"ריטבחידושי ה 213
א "קכא ע(ג ' מ סי"חו, זכרון יהונתןת "שו; )קצא' ב סי"ת הרי בשמים ח"שוהובא ב(ק ג "ס, רב' וסי, ק ז"ס, צחק

 יבדף ט אלגזי בכורות "ריבדעת מה,  סג'ח סי" תנינא אואת נודע ביהודה מהדור"שועל , הגהות ויאמר שלום; )בהגהה
  .כג אות א' מ סי"ב,  שקאפש"חידושי ר; בתירוצו הראשון , אות כב)ט"הרימדפי ב( ב"ע

  .ז סובר כדעה זו"שיש אומרים שהט, 551ראה הערה 
ד כתב שבקנין חצר לא מועיל אם מקנה את המטלטלין באותו זמן "מביא שהראב, א"קידושין כז ע, י בי רב"מהר' חי

, שהרי זה פשוט, וזה תמוה;  קודם את המטלטליןשלא מועיל אם הקנה, אבל יש שם גירסה אחרת. שמשכיר את המקום
  ).מכון ירושלים' ש במהד"עיי(וגם אינו מתאים למהלך הדברים 

ל כדעה "וכותב שאפשר לומר קי; ך"עז נראה כש' א סי"ח ח"ת ראנ"כותב שמשו, ד"ע- ג"דף סב ע, קונטרס ז, דברי אמת
  .זו
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ת עטרת חכמים "מתוך שו( פט ' קובץ תשובות סי- תם סופר ת ח"ושו, )ב"צט ע(סעיף כ , שורש ברירה, א"ח, שרשי הים

י קנין "שכתבו שכדי שגוי יקנה בהמה ע, )ה רב אשי"ד(א "ז עא ע"ע' תוסכותבים שזו גם דעת , )יד' מ סי"חו, )תאומים(
 את ולא אמרו שיניח הישראל, כ ימשוך הגוי את הבהמה לאותו חדר"ואח, י קנין חזקה"ע, צריך להקנות לו חדר, חצר

כי אז לא יועיל כי לא אומרים והטעם הוא  ;קנה את החדר לגוי והגוי יקנה בכך בקנין חצרכ יַ "הבהמה באותו חדר ואח
  ". חצרו ומכירתו באים כאחת"

 - מביא ראיה מגיטין לט שלא אומרים באים כאחד בקניינים ) ב"סח ע- ד"סז ע(כג ' נחלת יהושע סי: ראיות לדעה זו
, האומר ששותפים בחצר קונים זה מזה בקנין חצר, א, עוד ראיה מירושלמי נדרים ה) ד"ע- ג"ף סח עבד(הוא מביא . ש"עיי

נעשה חצרו , שאם ראובן צבר בה את נכסיו, והטעם הוא, לא קונים, אלא שאם המיטלטלין היו צבורים בחצר מקודם
כי , ן לומר שחצרו וידו באים כאחתואי, ולא ייתכן שייחשב חצרו של שמעון שיוכל לקנות בקנין חצר, בגלל השימוש

  .ש" עיי- ) א"בדף סט ע(הוא מביא עוד ראיה לכך . בדבר שצריך קנין לא אומרים שבאים כאחת
ג הקנה "ששם נאמר שר, ב"ע-א" עמ יא"ב מ דעה זוקשה עלמ ,א"קידושין כו ע, שיטה לא נודע למי:  על דעה זוותקושי

מה פ "מיישב ע, נ' א סי"אהלי אהרן ח.  הפירותם שהשכיר להם את מקוי"יהושע ע' לרעקיבא ו' תרומות ומעשרות לר
ודי , שבמתנות כהונה הכהן מקבל בעלות גם בלי מעשה קנין, )5 עיף וס3ראה בשמו בסעיף (  שםמט-מח' שכתב בסי

ן את המקום  ולכן די להשכיר לכה,צ קנין לזכות במתנות כהונה" כתב שא, ח,ד סא" יו,ע"על שו,  יד אפרים וגם,בנתינה
וצריך קנין רק כדי לקנות את החצר ולא לקנות את , כדי שייחשב שהישראל נותן לרשותו של הכהן, שבו מונח המעשר

  . המעשר
דף סד , חידושים בסוף הספר, ת נפש חיה"שו ,)ה גמרא"ד(א "קידושין כז ע,  פני יהושע,ד" עבדף ס, קונטרס ז ,דברי אמת

כ הקנה לו "ואח,  גמליאל את החצרבן שקודם השכיר לו רמתרצים, כא' קנז עמ' ריה גלמו, יק'משה סולובייצ' ור, ד"ע
, קצח אבל קצות החושן .) דעה שגם בזה אחר זה לא קנה223ראה ליד ציון הערה  (כך שזה לא בבת אחת, את המעשר

  . ש" עיי-  דוחה את דחייתו יק שם'משה סולובייצ' ר; ש" עיי-דוחה תירוץ זה , ק ב"ס
י "ורש, מ שם"כמפורש בב, ג רק טובת הנאה"מיישב ששם היתה לר, ב"דף סד ע, חידושים בסוף הספר, ת נפש חיה"שו

וכיון שקנתה חצרו כקונה ; וחצרו קנתה להם כקניית הפקר, הסביר שהוא הפקיר אותה לגביהם, )ה אינה"ד(ב "מ יא ע"ב
. ש שהוא מוכיח שבמציאה אומרים שקנין המקום וקנין החפץ באים כאחד" עיי- ם כאחד מועיל גם באופן שבאי, מהפקר

שנקנה בדיבור בעלמא כמו במכירי , מיישב שרבן גמליאל נתן טובת הנאה) ה שוב"ד(קיז ' סי, ח"או, ת חתם סופר"גם שו
אינו יכול לחזור בו כי הוא " שעמעשר ניתן ליהו"שכיון שאמר , ולכן נקנה בקנין אחד עם החצר, )א"גיטין ל ע(כהונה 

  . י חצרו בבת אחת"יהושע בקנין קל ע' וממילא קנאו ר, כמכירי כהונה
  .קכו אות ד' ב סי"ד ח"יו, ת בית יצחק"שו' לתירוץ נוסף עי

  . ש" עיי- ך "מביא ראיה נגד הש, א"סג עדף , קונטרס ז, דברי אמת
  .ש" עיי- ך מגיטין כג "ל השמקשה ע, כא' קנז עמ' מוריה גל, יק'משה סולובייצ' ר

איך חשבה הגמרא בגיטין לט , מקשים על דעה זו, )ג"ע- ב"קסה ע (צז' סי, א"ח, שערי זיוו, בסופו, קפט' סי, משפט שלום
שערי זיו ? "גיטו וידו באים כאחד"ובקנין אין , הרי אין לו יד, בכליו של מקנה, ב לומר שמועיל חליפין בשחרור עבד"ע

והיאוש , כ נפקע בקנין הממוני מצד היאוש"א, כי היה שם יאוש ומחילה, שמועיל אף שאין לו יד) ד"בדף קסה ע(מתרץ 
ש שהוא מתרץ קושיה זו באופן "עיי. יש לו יד להשתחרר גם מקנין האיסור, וכיון שיש ייאוש; והקנין חלים בבת אחת

כך שגם לפני , ))א(1ראה סעיף (תנה מהאדון מיישב על פי השיטה שעבד יכול לקבל מ, אות ד, כה' אמרי משה סי. נוסף
טעמו כי העבד זוכה , שסובר שאדון אינו יכול לתת מתנה לעבדו) ראה שם(א "והרשב; שהשתחרר הוא יכול לזכות בכלי

אבל . וכבר לא יוכל האדון לזכות ממנו, משתחרר, ברגע שהעבד זכה, אבל בשחרור בחליפין, אבל האדון זוכה ממנו חזרה
  . א עבד אינו יכול לזכות בכלל"בכך שהוא מוכיח שלרשב, א דוחה תירוץ זהבאות ח הו

, "גיטה וחצירה באים כאחת"אומרים הרי בגט , מקשה על דעה זו, ק ז"ס, תרלז,  מחצית השקל:ההבדל בין מתנה לגט
שגטו וידו , ל עבדואומרים כך גם בשטר שחרור ש, )ב"גיטין עז ע(במצב שהבעל מניח את בגט בחצרו ומקנה לה את החצר 

 ק ה"ר ס' קצות החושן סי, )ה מיהו"ד(ב " עהפלאה כתובות פו) א. (יש על כך תשובות אחדות ?)גיטין שם(באים כאחת 
א "ח) שטרנפלד(שערי ציון ב, )ה אם"ד(א "גיטין כא ע, )מודרן(בזכרון שמואל , יאאות  כח ' סי,אחיעזר חלק אהובא ב(

, כא' סי, גיטין, לב יםב, לט' י עמ' וסי, לח' עמט ' סי) לוין(מנחת שלמה ב, ד"כג דף סו ע' סיבנחלת יהושע , )ג"מד ע(יג ' סי
' עמ, קושיה נג, )מנדלבוים' מהד(קבא דקשייתא , ברוך מרדכי אזרחי' י ר"וע, כז' סי) ח"תשמ(מ "בקהלות יעקב ב, אות ז

ש "ר' חי, )סד' נד עמ' בית אהרן וישראל גלהובא ב] (להרחיב[ק יג "ס, קלט' וסי, ק יג"ס, לה' סי, ואבני מילואים, )רד
שהרי אפשר לגרש אותה , צ הקנאה אלא נתינה" שבגט א מסבירים,נ' א סי"אהלי אהרן חו, כג אות א' מ סי"ב, שקאפ

   ."באים כאחת"ך זכייה אין אומרים במקום שצריורק , בעל כרחה
ליד ציון הערה (יחס לנותן שהכניס את שטר הקנין לחצר ב, מבאר את הסבר קצות החושן, אות ו, כה' אמרי משה סי

, ולכן זכייתו בשטר היא רגע לפני קניית הקרקע, נקנה הקרקע למקבל, י מה שהמקבל זוכה בשטר"ע, שבשטר קנין, )220
אבל ; כל זמן שאין לו יד לזכות בווזה לא ייתכן , כי צריך להתחיל קודם בקניית השטר, ולכן אין לומר שבאים כאחד

אלא העיקר היא , נפקעת מרשות הבעל, י שהיא קונה את הגט"אבל אין זה אומר שע, אמנם האשה קונה אותו, בגט
  . באותו רגע חל הנתינה והשחרור, וכן בעבד, ואז היא נפקעת מרשות הבעל, הנתינה

, ת קצות החושן היא שאין לנו להוסיף על מה שאמור בגמראמבאר שכוונ, )ריח' עמ(אמור אות ג ' קנין תורה בשמעתתא פ
  .במקום שצריך זכייה" באים כאחד"ולא מצאנו שאמרו 

כ "א, מקשים על הסברו של קצות החושן, אות יב, כה' סי, ואמרי משה, )ה ולכאורה"ד (לו' עמ, ב"גיטין ח ע, ם"הרי' חי
הרי מה שעבד יכול לקבל את גטו אף , )ב"גיטין ח ע( את הנכסים יצא בן חורין וקנה, מדוע בכותב כל נכסיו במתנה לעבדו

שבה , אבל לענין המתנה צריך זכייה, כאמור, הוא רק כי גטו וידו באים כאחד, )כי מה שקנה עבד קנה רבו(שאין לו יד 
רר בלי שכיון שהוא משתח, מיישבים) ה אך"שם ד(ם "והרי, בסופו, קפט' סי, משפט שלום? אין אומרים באים כאחד
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שהרי הוא צריך קנין לקנות את החצר ואינו יכול לקנות בבת אחת גם , 214אפשר לעשות שני קניינים בבת אחת
וכאן הנותן , ת שלוחו של המקבל ששלוחו של הנותן אינו יכול להיו216שהלכה היא, ועוד; 215את מה שיש בחצר

                                                                                                                                                              
וממילא יכול , י שחרורו בלי קניית הנכסים"ויש לו יד ע, אומרים שבאים כאחד לגבי השחרור, זכייה אלא בנתינה בלבד

במי שנתן גט אשה ביד עבדו ונתן , א"משפט שלום מוסיף שבזה מיושב גם הלכה דומה בגיטין כא ע. לזכות במתנה
  .לאשתו את העבד במתנה

גיטה וידה באין כאחת , )א"מ יב ע"ב(שחצרה הוא מדין יד , שבאשה: מסביר בדרך אחרת, ק ב"קצח ס, קצות החושן) ב(
אבל , )אבל רגע הגירושין הופך אותו לידה, ואמנם עד עכשו זה לא היה נחשב ידה, הבעל כאילו נתן את הגט לידה, כלומר(

שצריך פעולה אחת , כלומר(לא אמרו חצרו ומתנתו באין כאחד , )203ראה הערה (חצר של איש שהוא מתורת שליחות 
, אות א, כג' סי, מ"ב, ש שקאפ"ר' חי). י השליח"ופעולה אחרת שתקנה את החפץ ע, שתעשה את החצר להיות שלוחו

  ).203ראה הערה (משום יד ) חלקית(א שגם באיש חצר מועילה "שהרי י, דוחה הסבר זה
כי עיקרו , "גטה וחצרה באים כאחת"שדוקא בגט אומרים , מסביר, )א"צט ע( סעיף כ, שורש ברירה, א"ח, שרשי הים) ג(

  .כ במתנה"משא, הוא להוציא את האשה וכל אשר לה מרשות הבעל
ובר בחצר של כי מד, מסביר שלגבי גט אמרו בגיטין שם שבאים כאחת, )נ גיטה"ה ה"ד (ב"ם גיטין עז ע"הרי' חי) ד(

כי , הוא מפסיד את זכותו לפירות, עוד לפני שמגיע הגט לחצר, ומיד כשהוא זורק את הגט, שרק הפירות של הבעל, האשה
אלא שכיון שהפירות נתקנו כנגד זכות האשה שיפדה , מעיקר הדין היה צריך להפסיד פירות כבר משעת חתימת הגט

, ממילא גם הפירות שלו עדיין, )וא לא יכול להפקיע זכות שלה בלי לגרשהכי ה(וזכות זו קימת עד הנתינה , אותה מהשבי
אם זה , ואכן; י החצר"ולכן האשה קונה את הגט ע, ולכן החצר של האשה, הפסיד פירות רגע קודם שחל הגט, אבל כאן

הוא . לבוא כאחתכי ידה וחצרה אינם יכולים , אינה מגורשת, ומקנה לה את החצר עם הגט בתוכה,  של הבעלשכולוחצר 
 עם הגט שלושהסביר לגבי אותו בעל שהקנה לאשתו חצר ) ה הרי זו"ד(י שם "מרש) ה ובזה מיושב"בד(מביא ראיה לכך 

גם (ך "כדברי הש, לא מועיל,  הטעם שפירש כך הוא כי בקנין חצר- שהבעל התכוון להקנות לה בקנין אגב , בתוכה
אבל ;  שםי גיטין"ך מרש" ראיה לשכותב שיש,  סג'ח סי" תנינא אואהדורת נודע ביהודה מ"שועל , הגהות ויאמר שלוםב

) ל"ה או י"בד(בדרך אחרת הסביר ). מפרש שאכן קנה בקנין חצר, ף"בדפי הרי, ב"גיטין לט ע, ף" על הרין"ריש להעיר שה
, יו הפירות שלוכי אם לא יה, באותו רגע שהיא מגורשת מסתלקת תקנת חכמים, שכיון שהפירות של הבעל רק מדרבנן

כ אם החצר של "משא, ממילא נפקעים הפירות בשעת הנתינה ונשאר דין תורה, תהיה מגורשת ולא תהיה שייכת התקנה
ובשעת נתינה הוא , "איני פודה אותה ואיני נוטל פירות"שהבעל יכול לומר ) ל"ה עוד י"בד(עוד הסביר . הבעל לגמרי

כתבו שבעל ) ה יכולה"ד(ב "ב מט ע"ב' ואמנם תוס; י חצרה"ולה לזכות בגט עוממילא אין לו פירות והאשה יכ, כאומר כך
כי כיון שאין לו , שהרי אינו מבטל את התקנה כלל, אבל כאן זה שונה, כי זה ביטול עולמי של התקנה, לא יכול לומר כך

  .ממילא מגורשת ואין מקום לתקנה, פירות
, ]קלוגר[שבעה עיניים  (= קמה'סיו, קטז' סי, ח"ובקיצור באו() יבראה א"ד( אות א, סו' סי, מ"חו, ת חתם סופר"שוגם 

יטה וחצרה ג"בגט שמה שנאמר בגיטין שם שמסביר , ) שי'סיד "יוו, ]ע"באמת צה ו"ד) [ב" עב דף ס,קונטרס הוראות
לכן ו,  על ידוכבה שלא תקנהיעבפירות נכסיה בעל הו של זכותאלא ש, םקודמלה ה שהיש חצרמדובר ב, "באים כאחד

י "בשטר עמשתחרר וכן עבד כנעני  ;)ש מעלתו"ה ומ"ד, קיז' ח סי"וכן הסביר באו (סילוק ידו של בעל וקנינה באים כאחד
א "אאבל , שחרורואת קונה הוא שדי בסילוק כח האדון ממנו ואז מפני , "גיטו וידו באים כאחד"ש, עצמו מטעם זה

בגיטין שהבעל יכול להקנות מה שנאמר  ש,ם" כמו הריהוא מסבירו .שני קנינים כאחדם הש ,לקנות חצר ומתנה כאחת
  . בקנין אגבהוא , "גיטה וחצירה באים כאחד"ו,  שהגט בתוכהשלולאשה חצר 

 לא שהבעיה כאן היא שהחצר) 215ראה הערה (פ מה שהסביר "מיישב ע, אות ד, קכו' סי, ב"ח ,ד" יו,ת בית יצחק"שו) ה(
וחצר הבעל , כי חצר האשה משום יד, חצר יכולה לפעול כך, והרי בגט, כ של המקבל"יכולה להיות שליח של הנותן ואח

על פי זה הוא כותב באות ה ). אות יב, פא' וכך הסביר גם בסי(ק יב "ס, קלט, כהסבר אבני מילואים, משום שליחות
  ).  שכך כתב גם נפש חיה224ראה הערה (קנתה ,  בבת אחת חצר ומתנהלאשהך מודה שהנותן "שהש, )פא שם' ובסי(
מיד " בעתיד"כי אינם זוכים " באים כאחד" מסביר שדוקא באשה ובעבד אומרים ,ק טו" ס,עג' סי, ז"אהע, חזון איש) ו(

, נ' עמ, כט'  בית אהרן וישראל גל,יוחנן סגל' ר. וממילא זוכים בחצר, בעליהם אלא רשות אדוניהם פוקעת מעליהם
 את שיפקיעמתנה צריך להקנותו בקנין גמור ולא מועיל לזה בוצה לתת דבר שבבעלותו שמי שר, מסביר שכוונתו היא

  . ולכן די בהפקעה, ואילו בעבד יש לו רק שעבוד, זכותו כי ההפקעה היא דבר קלוש לגבי דבר שהוא קנוי ושייך לו לעולם
 שגיטו וידו באין יםמסביר, לד' ת חסד יהושע מהדורא ב סי"שוו, )ד"ה והנלע"ד(קיז ' סי, ח"או, רת חתם סופ"שו) ו(

 .באשה ובעבדדווקא ולכן זה , כ"גזיהמכאחד 
  .נ' א סי"אהלי אהרן ח; )ה איברא"ד( אות א, סו' סי, מ"חו, ת חתם סופר"שו 214
  .זכרון יהונתן שם 215

כ יוכל לקנות "מנמק שבקנין חצר צריך שיהיה חצרו ורק אח] להרחיב[, )בראה אי"ד(מד ' מ סי"ת בית אפרים חו"גם שו
 - ך "ודוחה את ראיית הש, ך"אבל הוא מביא ראיות נגד הש(והמקנה אינו מתכוון שיחולו בזה אחר זה , בו מיטלטלין

  ).ש"עיי
, להשאיר את החפץ בחצרמנמק שכיון שהמקבל מתיר לנותן , )פ"ה אמנם עכ"ד(א "גיטין כא ע) מודרן(זכרון שמואל 

מקום , שבפיקדון רגיל, 551הערה , ט"הוא רומז בכך תשובה לטענת מהרי(מקום החפץ נשאר לנותן בלי צורך בקנין 
, א שיקנה המקבל את החפץ בקנין חצר אחרי קניית החצר"ולכן א, )הפקדון אינו קנוי למפקיד כי לא עשה קנין לקנותו

הוא מיישב בזה את ). ב"קידושין נ ע(כי כל שאינו בזה אחר זה אינו בבת אחת , כן אינו קונה את שניהם בבת אחתו
ג "כ לא היתה לר"וא, ב"מ יא ע"כאמור בב,  שם זה לפי הדעה שטובת הנאה אינה ממון- ) 213בהערה (ג "הקושיה מר

, ג מקום המטלטלין בחצרו"ולכן לא נשאר לר, אלא רק טובת הנאה, יהושע'  שהקנה לרזכות בגוף התרומה והמעשרות
ד "הנותן יכול לחזור בו תכ: בדרך נוספת) ה אמנם בעיקר"בד(הוא מנמק . יהושע היה יכול לקנותם בזה אחר זה' ולכן ר
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שבכך הוא משמש גם , ולא יתכן שהחצר תשמש גם לקניית המיטלטלין, עושה את החצר שלוחו להקנות
ולכן בקנין חצר קודם צריך , חל הקנין אחרי גמר המעשה, שבכל מעשה קנין, ועוד. 217כשלוחו של המקבל

   .218כ יכול לקנות את מה שמונח בו"שיקנה את החצר ורק אח
  

  .219אבל אז יחולו המגבלות שיש בקנין אגב, אפשר להקנות את הקרקע ואת המיטלטלין יחד בקנין אגב
  

ואמר למקבל שהוא נותן לו את הבית ,  את השטר באותו ביתמניחו, הכותב שטר מתנה על בית, מאותה סיבה
ת השטר בקנין חצר שיקנה אואין אומרים , כי החצר והשטר עוד לא יצאו מרשות הנותן, לא קנה, עם השטר

   .220שהחצר והמתנה באים כאחתכאילו 
  

ואחר כך יתן לו את , כשהמיטלטלין בתוכה, אפשר שהנותן יתן למקבל את החצר במתנה, גם לדעה זו
שחצר קונה רק דבר שנכנס לחצר אחרי נקטו הרחיקו לכת יותר ויש שאבל . 221המיטלטלין במתנה בקנין חצר

 הנותן כ"ואח חצרמהנותן את ה) או קנה( המקבל לא קונה גם אם קיבל ולפי זה, 222נעשה של המקבלהחצר ש
  .223הקנה לו את דבר המתנה שבחצר

                                                                                                                                                              
ואמנם גם ;  אחתולכן לא יכולים לחול בבת, ד"א שהמקבל יקנה את המטלטלין תכ"כ א"וא, מהקנאת החצר

כ העיכוב בקניית המטלטלין מצד היכולת לחזור "משא, אבל זה עיכוב מובנה של הקנין, ד"מהמטלטלין יכול לחזור תכ
צ "א,  כיון שטובת הנאה אינה ממון- ג "הוא מיישב בזה את הקושיה מר. שהוא עיכוב ממקום אחר, בו מהקנאת החצר

גם מדוע בגט ) ה ונחזור"בד(הוא מיישב בזה . קנות את שניהם בבת אחתיהושע היה יכול ל' ור, הפקעה מרשות הנותן
ד כי אדם "הסביר שבעל שגירש אינו יכול לחזור בו תכ, א"נדרים פז ע, ן"הר): 213כאמור בהערה (גיטו וידו באים כאחד 

נותן את המתנה בגמירת , תו כדי שתקנה בו את הגטולפי זה גם בעל שנותן חצר במתנה לאש, מגרש בגמירת דעת מלאה
כי לא שייך הטעם , ולכן האשה קונה את הגט בבת אחת עם החצר, ד מהמתנה"ולכן לא יוכל לחזור בו תכ, דעת מלאה

  .חצרו ומתנתו באים כאחת, ד ממתנת החצר"בכל מצב שאין מועילה חזרה תכ, יש להעיר שלפי דבריו. ל"הנ
  .921רה כאמור ליד ציון הע 216
על פי זה כותב בית . אות ד, קכו' סי, ב"ח ,ד" יו,ת בית יצחק"שו; )ג"מא ע (קצב' ב סי"ד ח"שואל ומשיב מהדות "שו 217

 ואז לא שייך הטעם ,)203הערה (ש "שאז החצר קונה מטעם יד לפי הרא, שאם המקבל עומד בצד חצרו, יצחק באות ה
  ".חצרו ומתנתו באים כאחד"אומרים , ל"הנ
  .אות א, כג' סי, מ"ב, ש שקאפ"ר' חי 218
 . ואילך108ראה ליד ציון הערה  219
ן חיים בעי, יאאות  כח ' סי,אחיעזר חלק אב, א"לה עדף  ,א, ו, ירושלמי גיטין, ז"רידבהובא ב( ק ה"ס,  ר,קצות החושן 220
; זכרון יהונתן שם; ק יג"ס, קלט' וסי, ק יג"ס, לה' אבני מילואים סיו, )ז' סי, דברי רבינו שפטיהוב, יג אות יא' א סי"ח

  .פז' עמ, )זינגרביץ(זכר שלמה 
ראה הערה (שהרי הוא רצה לתרץ , מוכיח שקצות החושן סובר כך, ג"חידושים בסוף הספר דף סד ע, ת נפש חיה"שו 221

, וכך מוכח מהפרשנים האחרים. כ את הפירות שבתוכה"שמדובר שהקנה להם את החצר ואח, ג"את הקושיה מר) 213
  . ג"שתירצו כך את הקושיה מר, 213שהבאנו בהערה 

יכול לקנותם בקנין , חצר לפני שקנה את החצרך סובר שאם המטלטלין היו ב"כותב שהש, אות ה, כא' סי, גיטין, לב ים
, כ יאמר שהוא מקנה לו את המטלטלין בקנין חדש"ואח, אלא שקודם ַיקנה את החצר, ויכול להקנותם באותו זמן, חצר

והם דיברו רק , )222שצוינו בהערה (חיצוניות ' שזו גם דעת תוס, ובאות ו הוא מדייק מדברי אמת". תקנה חצרך"
, אבל במתנה, ולכן כתבו שחצרו אינו יכול לקנות לו מה שהיה בתוכה מקודם, במציאה שאין מי שיקנה לו את המטלטלין

  .ש" עיי- אבל הוא מקשה על הסבר דברי אמת בסוגיה . קנה, אם הנותן מקנה לו את המטלטלין אחרי שקנה את החצר
כ "ך אם הקנה לו את החצר ואח"אף שלדעתו לפי הש, ך"וניות סובר כמו השחיצ' קצח שם כותב שתוס' קצות החושן סי

 .מועיל קנין חצר, את החפץ
יהודה בר ' בשם ר, )א, רס, מ"חו, ח"הובא בב(ב "דף קנד ע, ג עשה עד"סמ ;ב" עמ כה"ק ב"בשטמ, חיצוניות' תוס 222

  .ט' סי, ב"פ, מ"ב, הגהות אשרי; נתן
  .חיצוניות' כתב שכך הדין לפי תוס, ות אא, כג' סי, מ"ב, ש שקאפ"ר' חי 223

אבל החפץ לא הגיע , גם אם החצר היה של המקבל לפני שהגיע לָשם החפץ, חיצוניות' שלפי תוס) באות ב( הוא כותב 
חיצוניות הוא שחצר קונה רק אם נוכל ' הוא כותב שטעם תוס. לא קנה, וכשרוצה לקנות הוא מונח בו כבר, לֵשם קנייה

כלומר שהחצר גורמת שייכנס החפץ , )203ראה בשמו בהערה (ושה את פעולת ההכנסה לרשות בעליה לומר שהחצר ע
והחצר , כך שהחצר אינה גורמת להכניס את החפץ לרשותו, אבל אם החפץ היה מונח בחצר לפני כן, לרשות בעל החצר

שלא יפסיק החפץ , אלא כמציל באופן שלילי, ה לא נחשב מעשה חדש ז-הוא רק גורם שהחפץ יישאר גם להבא ברשותו 
י "אינו יכול לזכות ע) חיצוניות' נידונו של תוס(וגם אם החפץ היה בחצר כשקנה את החצר ; מלהיות ברשות בעליה

נינו שהרי מיד כשחל ק, וכאן שלוחו לא עשה מעשה זה, כי צריך שחצרו שהוא שלוחו יעשה הכנסה לרשות בעליה, החצר
שחלות שם הבעלים על החצר והימצאות המטלטלין ברשותו שניהם באו לעולם באותו , החפץ כבר ברשותו, על החצר

, וזה לא ייתכן,  היא סיבה להכניס לרשותואחראלא אם כן נאמר שחצר של , א לומר שאחד היה גורם לחברו"ולכן א, רגע
שנחשיב מעשה חדש מה שהדבר מונח ברשותו בגלל , כ"ה אחוגם אין לומר שיקנ;  יעשה ענין זהשלוכי צריך שהחצר 

  .  כי זה לא נחשב מעשה חדש ולא מועיל לקנין-החצר 
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מפני , י שיתן למקבל או ישכיר לו את החצר"אפשר להקנות מיטלטלין בקנין חצר עאבל אחרים אומרים ש

  .224"חצרו ומתנתו באים כאחת"ש

                                                                                                                                                              
 .כ את המיטלטלין שכבר נמצאים בתוכה"אינו יכול לקנות את החצר ואח, )215הערה (גם לפי הנימוק של זכרון שמואל 

; יד' סי, הלכות קנין חצר, מחנה אפרים; ק ד"ס,  רב,ע"סמ; )ה הנה כי כן"ד(אות א , סו' סי, מ"חו, ת חתם סופר"שו 224
ת עטרת "מתוך שו( פט ' קובץ תשובות סי-ת חתם סופר "ושו, ) מאי דמספקאה"ד(קטז ' ח סי"ת חתם סופר או"שו

-ג"דף סב ע, קונטרס ז, ברי אמתד; )ף"בדפי הרי(ב "גיטין לט ע, ף"ן על הרי"בדעת ר, )יד' מ סי"חו, )תאומים(חכמים 
; ק יב"ב' ותוס, סו' י הלוי סי"ת מהר"שו, ב' ש כלל עה סי"ת הרא"שו, ם"רמב, מ כה"ק ב"ד בשטמ"בדעת ראב, ד"ע

  .ק סז"א ב"בדעת חידושי הרשב, בסופו, קפט' סי, משפט שלום
אינו המקום ,  הפקדון את מקוםאם נפקד השאיל למפקידגם שכותב  ,)ה ועוד"ד (הס' א סי"ט ח" מהרית"שו, כמו כן

הפקדון והמקום קנה כי , ולכן אם המפקיד נתן את הפקדון במתנה לנפקד, קנוי לו לעולם אלא כל זמן שהפקדון שם
   .)551ראה בשמו בהערה  (כאחדלנפקד באים 

שמועיל גם , )213ראה הערה " (טה וידה באים כאחדגי"לומד מהדין בגט , )ד"קיג ע (פט בסופו' א סי"מ ח"חקרי לב חו
  ).ולא הזכיר שיש בזה מחלוקת(ט "כדברי מהרי, במתנה
 ואת שיכול לתת באותו דיבור את חצר, סובר כדעה זו) 213שצוין בהערה (א "כותב שהריטב, אות ה, כא' סי, גיטין, לב ים

  .כ חצרו קונה את המטלטלין"המקבל קונה תחלה את החצר ואח: אלא שהקנין פועל בשלבים, המטלטלין שבה
 של המטלטלין היו שם לפני שהפכה להיות חצרואם קונה גם ין חצר קני שתבוכ, א"ו עקידושין כ, שיטה לא נודע למי

  . שגיטה וחצרה באים כאחתראיה מהדין ו, המקבל
כתבו שגוי יכול , שכ' ד סי" יו,וטור, ב' א סי"בכורות פש "ראמעיר ש, )ב"צט ע(סעיף כ , שורש ברירה, א"ח, שרשי הים

  ". חצרו ומכירתו באים כאחת" הרי שסוברים - קנה לו את המקום שהבהמה עומדת שם י שהישראל יַ "עבהמה לקנות 
סוברים שהנותן חצר במתנה עם המטלטלין ) 222הערה (חיצוניות ' כותב שתוס, אות ב, כג' סי, מ"ב, ש שקאפ"ר' חי

אם הקנה לו את שניהם בבת אחת לא , ך"לפי הש: ך"יש להעיר שלפי זה דעתם הפוכה מדעת הש(קנה המקבל , שבתוכו
החזיק בעבדים  "ק יב ששם נאמר"כפי שמוכח מב, )הדין הפוך, חיצוניות' ולפי תוס, קנה, ואם הקנה לו בזה אחר זה, קנה

שאם , ב"מ ט ע"וכן מהאמור בב, )213הערה (ג "וכן מוכח כך ממעשה ר, מטעם חצר אם הם על העבדים" קנה מטלטלין
א "עפני יהושע קדושין כז גם (קנה המקבל מדין חצר אם הבהמה כפותה , "קנה בהמה וקנה כלים שעליה"הנותן אמר 

כפי , הוא מסביר שאז אמנם לא מועיל קנין חצר מצד החצר עצמה). מ"ק ומב" מביא את הראיות מב,)ה גמרא"ד(
שהרי אם המקבל עצמו עושה את ההכנסה , אבל יועיל מצד המקבל עצמו, חיצוניות'  בדעת תוס223שהסביר בהערה 

ו שמועיל אם המקבל עושה את זה "ק, החצר שהוא כשליח בעליה אם מועיל מעשה כזה מצד - ו "בק, מועיל, לרשותו
י רצונו או כוונתו נכנסו "ע, וכן מצד הקונה, י הקנאת הנותן הוא מכניס את החפץ לרשות המקבל"וכאן ע, בעצמו

אבל באות ד הוא כותב בתחילה שלפי (נכנסו המיטלטלין לרשותו , י הקנין שקנה את החצר"שע, המטלטלין לרשותו
לא מועיל אם האדם עושה את המעשה שחצרו , טפחים' שסובר שאין מועיל קנין יד אלא רק הגבהה ג, 140הערה , י"רש

מה , י"כ כתב שגם לרש"אבל אח; ט"שהרי חצר קונה בלי הגבהה ואילו יד האדם מועיל רק בהגבהת ג, היה ראוי לעשות
, וזה לא שייך בחצר, ט"שמגביה ג, שדרך אדם שתופס בידו, משום שזה גדר הקניניםהוא , טפחים' שהצריך הגבהה ג

י החצר "ואין כאן הבדל ממעשה הקנינים הנעשים ע, שהענין נעשה באמת בהנחת החפץ בתוך החצר, כ בנידוננו"משא
וגם בלי דעת ; )יחותצ דין של"וכאן א, וחצר זה שונה רק בכך שבחצר רגיל צריך דין שליחות על מעשה ההכנסה, בלבד

גם בלי (כמו שחזקה נחשבת מעשה קנין גם מצד המקנה , שנחשב מעשה קנין מצד המקנה, מועיל מצד המקנה, הקונה
ולכן אם נותן לו ; בזה שמניח לחברו לעשות מעשה בשלו כאדם העושה בתוך שלו) 579 ראה ליד ציון הערה -כוונת הקונה 

אבל צריך שיתכוון שיקנה , מועיל, י המקנה"י הקונה או ע"החצר עם המטלטלין ונעשית פעולת ההכנסה לרשותו עאת 
אף שאילו נעשה , צריך שיעשה בכוונה למטרת קנין, י כח האדם"שכיון שמעשה קנין זה נעשה ע, ז את המיטלטלין"עי

שכשקנה אותו לא ידע על מה , במציאה בבית ישן, ניותחיצו' הוא מסביר שבנידונו של תוס. בחצר עצמה לא שייכת כוונה
כי מיד כשנעשה החצר שלו כבר , ומצד החצר עצמו לא מועיל, לא מועיל מצד מעשה האדם, ולא התכוון לקנותו, שבתוכו

 אם החפץ שלא מדעתוחיצוניות הדגישו שחצר לא קונה ' ולכן תוס; א לייחס פעולה זו לחצרו כשלוחו"וא, היו ברשותו
  .היה מועיל מצד הקונה,  כי אם ידע בשעת קניית הבית- ה שם מקודם הי

ליד (מהדעה , דעה זו ראיה ליםמביא, ד"דף סח ע, כג' סי, ונחלת יהושע, )א"צט ע( סעיף כ, שורש ברירה, א"ח, שרשי הים
והוא צריך , כך שהיו שייכות לנותן, מקבל הגיע לשםשארבע אמות קונות גם אם הנכס היה שם לפני שה) 270ציון הערה 

ך "ש מקשה שהשרשי הים. הרי שלדעתם אומרים שחצרו וקניית מטלטלים באים כאחד, להקנותן לנותן יחד עם הנכס
 ואילו כאן, האומר שארבע אמות קונות גם אם הנכס היה שם קודם ,ע"מביא את הסמ ,ק ה"ס, רך "שש, סותר את עצמו

 קשה עלמ, א" גט מקושר דף עב עקונטרס, )אלגזי(נאות יעקב , מצד שני". חצרו ומתנתו באים כאחת"מרים כתב שאין או
 הגיע מקבללפני שההיה שם דבר המתנה  אם לא קנה, שכתב שבקנין ארבע אמות) 266הערה (ן "מהר ל"ט הנ"מהרי
בית אהרן , יוחנן סגל' ר.  והמקום באים כאחתנכסהרי שאין אומרים שה, ןהנות- נכס קנוי לבעל הנכסכי מקום ה, לשם

והעברת , שאלהה רק בהמקום שייך למפקיד, ט"במקרה של מהריש ,מבאר את קושית גט מקושר, בנ' עמ, כט' וישראל גל
 גט מקושר ראה בשם. ומר חצרו ומתנתו באים כאחתאז אין ל ו,המקום מהמפקיד לנפקד הוא לא בהקנאה אלא בסילוק

  .266בהערה 
מקדש אשה  ששם נאמר שה,א" עמקידושין מזלדעה זו  מביא ראיה, בנ' עמ, כט' בית אהרן וישראל גל, יוחנן סגל' ר

 שהרי כל, כאחתלה וזאת אף שהחצר והפקדון באים , קונה אותו בקנין חצרהיא ל ש"צו,  מקודשת,השבידשלו בפקדון 
ע "שומדומה ראיה ) נג' עמב(הוא מביא  ו.)551ראה על כך בהערה  (מקום הפקדון היה מושאל למפקיד,  ההפקדהמשך

 וזאת אף שמקום הפקדון היה, וכוונתו בקנין חצר, אומר שאפשר להקנות פקדון לשומר בדברים בלבדה, )551הערה (
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  .225להלןעוד ראה , ת המתנהעל מצב שדבר המתנה היה בחצר המקבל עוד לפני נתינ

                                                                                                                                                              
הנפקד קונה בדברים , שמפקיד הנותן את הפקדון במתנה לנפקד, אפשר לדחות ראיות אלה .מושאל למפקיד עד עכשו

  ).551הערה (ט "כדברי מהרי, או שמקום הפקדון אינו ממש קנוי למפקיד; )562ראה הערה (בלבד בלי קנין חצר 
כי יד אשה כיד , )לא מצאנו מי אומר כך ("יטה וחצרה באים כאחדג" אומריםשאין א "ידוקא בגט מחנה אפרים כותב ש

  .כ כאן" משא,בעלה
ך "כותב שהש, רב' סי, מ"חו, ודגול מרבבה, ]להרחיב[סג ' ח סי"או, מהדורא תנינא, ודע ביהודהת נ"שו: הבחנות שונות

בכך הוא . הוא רק לקנות את המטלטלין ואין כוונתו להחזיק את המקום לחלוטין קנין המקום עיקרמסכים שקונה אם 
, מ"חו, ע"ושו, ז, ג, הלכות מכירה, ם"ומרמב, )213הערה (י קנין חצר "יהושע ע' ג הקנה לר"מיישב את הקושיה ממה שר

ג ' ח סי" או יהודהדברית "שו. קנה בזה את המטלטלין, ןהאומרים שאם שכר את המקום שבו מונחים מטלטלי, ה, קצח
הרי שאינו סובר כהבחנה , ג בדרך אחרת"תירץ את הקושיה מר, ק א"ס, רב, מעיר שנתיבות המשפט, בהגהה, ד"יד עדף 

  .של נודע ביהודה
, ני קניינים כאחד יכול לעשות שמטעם ידשחצר שקונה , עושה הבחנה, )ד"ה והנלע"ד(קיז ' סי, ח"או, ת חתם סופר"שו

גטו וידו וחצרו , )213ראה בשמו בהערה (ששם גזירת הכתוב הוא ששני קנינים באים כאחד , כי לומדים מאשה ועבד
שהחצר , אך בחצר שאינו משתמר או אפילו משתמר אלא שאינו עומד בצידו; כיון ששם החצר קונה מטעם יד, וקנינו

. אין שני קנינים באין כאחד) בלי גזירת הכתוב(ומסברה , אין בו גזירת הכתוב, )203ראה הערה (שליחות קונה מטעם 
.  ששם עומד בצד בהמתו וקונה מטעם יד- " משוך בהמה וכלים שעליה"ל מ"את הקושייה הנ) ה שוב"בד(הוא מיישב בזה 

  . חדש כיון שבמשיכת הבהמה מושך גם את הכלים שעליהששם לא צריך קנין, עוד הוא מתרץ
שאז , אם המקבל עומד סמוך לחצר:  עושה הבחנה אחרת, א"סד ע- ד"חידושים בסוף הספר דף סג ע, ת נפש חיה"שו

לא , אבל בשלא מדעתו; )213הערה (קצח לגבי גט ' כדברי קצות החושן סי, מועיל גם בבאים כאחד, קונה בתורת יד
יכול לקנות רק בתורת , כותב שבחצר שלא מדעתו, ה' קנין משיכה סי' כיון שמחנה אפרים הל, מועיל בבאים כאחד

 לא קונה מציאה שהיתה שלא מדעתושנוקטים שקנין חצר ) 222הערה (חיצוניות ' והוא כותב שזו דעת תוס. שליחות
ואז מועיל גם בבאים , ששם היה מדעתו, )213הערה (ג "הוא מיישב בזה את הקושיה מר.  שהיתה של אדם זהבחצר לפני

את הבחנת קצות החושן בין חצר של אשה שהוא משום יד לבין חצר של איש שהוא ) ב"בדף סה ע(והוא מבאר . כאחד
והוא נוקט שגם . כי צריך להיות שליח לפני שיוכל לקנות עבור המקבל, "תבאים כאח"שבו אין לומר , משום שליחות

  .שכך כתב גם בית יצחק, 213ראה הערה . חצרה ומתנתה באים כאחת, כיון שאשה קונה בחצר מדין יד, במתנה
עושה הבחנה אחרת בדעת , )כב' י סי" חקהלות יעקב= כד במהדורה ראשונה ' סי(=כז ' סי) ח"תשמ(מ "קהלות יעקב ב

כי , קנה מדין משיכה, י ששוכר את מקומו"י קניית החצר או ע" לקנות את המטלטלין עמתכווןאם המקבל : ך"הש
י שכירות זו עושה שממון זה יהיה ברשותו "ע, וכן אם הוא שוכר את מקומו; משיכה היא הכנסה מרשות אחר לרשותו

אלא , שמעלה אפשרות ששכירות מקום קונה מדין משיכה, ב"קידושין כה ע, א"בהוא מסתמך על חידושי הרש(
 - ש שלא מועיל משיכה במצב הנידון שם "שהרי הסוגיה שם היא לר, א מוכיח שזה מועיל גם בלי דין משיכה"שהרשב

יישב בזה מה והוא מ; )?ך לא מועיל מדין חצר"הרי לש, איך קנה שם אם זה לא מדין משיכה, אבל קשה; משיכת בפיל
ובא , ך שלא קנה הוא אם אין לו כוונה לקנות"כ הש"ומש; "שוכר את מקומו"א ובקידושין כה נזכר "ב פד ודף פה ע"שבב

לא קנה מדין , וכן אם המקנה מקנה לו את הקרקע בשטר; לומר שכאן לא חל הדין המיוחד שחצר קונה שלא מדעתו
, גנ' עמ, כט' בית אהרן וישראל גל, יוחנן סגל' ראבל (א המקנה עושה משיכה כי הקונה לא עושה את ההעברה לרשותו אל

' הוא מסביר שזאת גם כוונת תוס). ך מדבר במקרה שהקנה מדעתו"שהרי הש, ך"ת השבדע כך ומרא ל"אשכותב 
לשונם כפי שמודגש ב, שלא מדעתוהיינו שאינה קונה לו , חיצוניות שכתבו שחצר לא קונה מה שהיה מונח בה לפני שקנאו

חצרו קונה גם מה , אבל אם מתכוון לקנות, לא קיים כאן, צ כוונה לקנות" חידוש זה שבקנין חצר א- " שלא מדעתו"
ובזה מיושבות כל הקושיות ממקומות שנאמר בהם שקנה גם בחצר שכבר היה שלו ; שהיה מונח בה מקודם מדין משיכה

צ "ובחצר א, י מעשה"שקנין מועיל רק ע, חיצוניות' עת תוסהוא מנמק את ד.  ששם מדובר בקונה בכוונה- או בבת אחת 
אבל אם ; כגון בכניסת הדבר לחצרו, אבל צריך שייעשה איזה מעשה חדש בדבר המתנה, שיעשה הקונה מעשה בגופו

אבל אם הקונה קנה מתחילה את המקום כדי לקנות ; ולכן לא קונה, לא נעשה בו מעשה חדש, החפץ היה בחצר מקודם
, אבל הקונה עשה מעשה לשם קנין זה, ואמנם לא נעשה מעשה במטלטלין, זה נחשב מעשה, בתוכו בתורת חצראת מה ש

אלא שהיות שהמעשה אינו בחפץ אלא מצד ; ז מכניס את המטלטלין לרשותו"וכאמור קניית המקום היא כמשיכה שעי
ומתעסק לא נחשב , פץ נכנס לרשותוכ הוא כמתעסק לגבי זה שהח"צריך שיתכוון הקונה לקנות כי אל, מעשה הקונה

  . מעשה
, מקבלהחצר והמטלטלין מעולם לא היו שייכים לבמצב שרק דיבר ך "הש :עושה הבחנה אחרת, נג' עמ,  שםיוחנן סגל' ר

ת  אלא הקנא,םילא היו שני קניינ,  ובהקנאת פקדון בגט, בקידושיןיםנידונאבל ב, א לעשות שני קנינים בבת אחת"וא
לפי זה אפשר והוא כותב ש. )213הערה , כדברי חתם סופר (וזה מועיל, חצרלגבי ה, הסתלקות, קעת בעלות והפהמטלטלין

כי הוא היה רק מושאל , את הקרקע  להקנותלא היה צריךט " של מהרינידונוכי ב,  חולקיםינםך א"ט וש"שמהרילומר 
הוא מיישב בזה גם את קושיית גט מקושר על .  יכולים לבוא כאחתקנאת החפץסילוק והוה, למפקיד ולכן די בסילוק

 ןואינ,  מונח שםחפץ למקנה כל זמן שהכותאמות שיי'  כי הד"באים כאחת"לא אומרים בקנין ארבע אמות ש, ט"מהרי
,  כאחתלכן לא אומרים שבאים, קניןמעשה  בןאלא צריך להקנות, כנס לארבע האמותנהקונה בזה ש  לקונהותנקנ

   .אין באים כאחת, ט מודה שבמקום שצריך שתי הקנאות"ומהרי
 .551ליד ציון הערה  225
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  חצר שאינו שייכת לגמרי למקבל) ה(
השוכר מניח כל מה שיש לו בחצר מפני ש, 226יכול לקנות בה מתנה בקנין חצר השוכר -חצר מושכרת 

; 228וחצר מושכרת היא רשותו של השוכר, שקנין חצר הוא משום רשות, ועוד; 227 כידוולכן היא ,תמושכרה
כ "א, ושוכר חצר שכר את הגוף לפירותיו, י החצר" הוא שיקנה מה שמקנים לו עשחלק מפירותיו של חצר, ועוד

שמן הסתם שכר את המקום לשם כך שיקנה , ועוד; 229גוף החצר משועבד לו לקנות לו מה שמקנים לו על ידה
  .230בקנין חצר מה שיונח בה מדעתו

  
   .231המשכירהוא יכול לקנות בה גם מתנה שנותן לו 

  
אבל אחרים אומרים . 232 נותן לושהשוכראפילו מתנה , בקנין חצריכול לקנות בה יר המשכגם שיש אומרים 

אבל אינו ,  עמדת ביניים היא שהוא יכול לקנות בה מתנה שנותן לו צד שלישי.233ינו יכול לקנות בה בכללשא
  .234יכול לקנות בה מתנה שנותן לו השוכר

  
, בתוך ימי השאלהבו המשאיל אינו יכול לחזור ש כיון, 235יכול לקנות בו בקנין חצר, השואל חצר להשתמש בה

   .236 של השואל כקנין הגוףולכן הוא

                                                 
  ). על מכר ( ה, קצח,מ"חו, ע"שו;  ז,ג, מכירההלכות ם " רמב226
 של המקבל מפני חשב כידושכתב שחצר נ ,)203הערה  (ן"הרפ "ע, )ד נראה"ה ולפענ"ד(  ר'סיפתיחה ל , נתיבות המשפט227
  .כל מה שהוא זכות לוהוא שם בו ש

  .ק א"אבני מילואים קלח ס 228
  ).ה מעלתו למד"ד(קיז ' סי, ח"או, ת חתם סופר"שו 229
  ).קיז' ח סי"ת חתם סופר או"הובא בשו(ק א "ס, שיג' סי, מ"חו, ך"ש 230
  . המשכיר את חצרו לקונה כדי שהקונה יקנה בכך מיטלטלין שבחצרהעוסקים במוכר, ע שם"ם ושו"כך עולה מרמב 231

ה ובענין "ד(ר ' כותב שלפי מה שנימק נתיבות המשפט בפתיחה לסי, )ב"סה ע(חידושים בסוף הספר , ת נפש חיה"אבל שו
תיבות נ(הוא כאילו שכר את ידו של המשכיר , י החצר המושכרת כי בזה שהשוכר שכר את החצר"ששוכר קונה ע, )חצר

שהרי נתיבות המשפט שם , לא יכול לקנות בחצר זו מהמשכיר עצמו,  לפי טעם זה- ) המשפט דיבר על קניית מציאה
והרי הפועל אינו יכול , וזוכה במציאות שמצא הפועל, משווה את השוכר לשוכר פועל שכאילו שוכר את ידו למלאכתו

הוא מקשה ). ע שם"ם ושו"והתעלם מהרמב(וכה וגם המזכה כי לא ייתכן שאדם אחד יהיה גם הז, להקנות למעביד משלו
ב "ע- א"מ יא ע"איך במעשה בב, אם השוכר אינו  יכול לקנות מהמשכיר בקנין חצר בחצר המושכרת, )ד"ע-ג"בדף סה ע(

: הוא מתרץ שהקניין התבצע בשני שלבים? ג בזה שהשכיר להם מקום בחצרו"יהושע את המעשר מר' עקיבא ור' קנו ר
שגם , ק א"ס, כמו שכתב קצות החושן רעה(שנחשב ממונו , ג בתרומות ומעשרות"ך טובת ההנאה  שהיתה לראת ער

וקנו אותו בקנין חצר כשאר , והשאר הוא הפקר; קנו בקנין אגב, )רק חלק זה נחשב ממונו, לדעה שטובת הנאה ממון
שהרי השוכר יכול לקנות דבר הפקר , )ן חצרג הפקיר להם את הפירות וקנו בקני"שר) נ"ה ה"ד(י "כמו שכתב רש(הפקר 

, ג קנו בקנין חצר"את חלקו הממוני של ר: אבל יש להעיר שקצות החושן שם כותב להיפך(בקנין חצר בחצר המושכרת 
יהושע היה יכול לזכות בגוף ' הוא כי ר, ומה שהגמרא אומרת שזה בגדר דעת אחרת מקנה; )ואת השאר בקנין אגב

, נ בקנין אגב"שכיון שקנה את הטוה, בקנין אגב, ג הקנה לו את טובת ההנאה שיש לו במעשר" שרי"המעשר מהפקר רק ע
  .ולכן נחשב דעת אחרת מקנה, י שכירת החצר"ממילא קנה את גוף המעשר ע

שסובר שהמשכיר זוכה בזבל של בהמות שבאות , ה, ם הלכות שכירות ו"בדעת רמב, סה' ט חלק א סי"ת מהרי"שו 232
  .מבחוץ

הלכות , ד"אומר שאף שהראב] להרחיב) [ב"א בדפוס לבוב תרכ"דף נט ע(קמ ' סי,  אות ח, תוספת דרבנן, ת יעקבקהל
  .י החצר אם דעת אחרת מקנה"הוא מסכים שהמכיר קונה ע,  זוכה בזבל שבא מבחוץשהשוכרסובר , שכירות שם

ם גם "סובר שלרמב, פג' מ סי"ב חו"וח,  סה'ט סי"ת מהרי"כותב ששו, אות לה, דף יג, זכרונות, ב"אליעזר ח' משנת ר
והוא דיבר רק , ם מודה בבית"סובר שהרמב, שכו' ת דברי ריבות סי"מ מטלון בשו"ואילו ר,  מושכר קונה למשכירבית

  .בחצר
 .מביא מקורות בשאלה האם חצר מושכרת קונה למשכיר או לשוכר, שדי חמד כללים מערכת ח כלל קיז

  .ולא המשכיר, שסובר שהשוכר זוכה בזבל שמגיע מבחוץ, )ה בחצר"ד(א "מ קב ע"י ב"ט שם בדעת רש"מהרי 233
 .ט כותב שמספק אין מוציאים מהמוחזק" מהרי

מחנה . חצרסובר שהמשכיר אינו יכול לקנות מהשוכר בקנין  ,ה, קצח, מ"חו, ע"כותב ששו, ק ט"ס, קצח, ע"סמ 234
כל הקנאה שבמשום , ם מסכים שכאן המשכיר אינו קונה מהשוכר"כותב שהרמב, ג'  סי, קנין חצר, הלכות מכירה,אפרים
ובענין ה "ד(  ר'סיפתיחה ל ,נתיבות המשפט. וכרשעדיין לא יצאו החפצים מרשות הוכאן , הוצאה מרשות לרשותצריך 

י ולכן לגב, כי השוכר שכר את החצר על דעת להניח בה חפצים, ם מסכים שכאן המשכיר אינו קונה"כותב שהרמב, )חצר
י "המשכיר יכול לקנות מתנה שנותן לו צד שלישי ע, לפי טעמים אלו. החצר היא של השוכר ולא של המשכיר, חפצים אלו

  .החצר המושכרת
 ).ה וחצר המושכר"ד(  ר'סיפתיחה ל ,נתיבות המשפט; ק א"רב ס' קצות החושן סי 235
 .  שם נתיבות המשפט236
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 גם אם .237חצרקונה לו בקנין  אינה ,מקום אחר לעבור דרכה לזכות, רק דריסת הרגלאבל אם המשאיל נתן לו 

ה לקנות או שאמר שאינו רוצ, כגון שאינה משתמרת ואינו עומד בצדה, המשאיל אינו יכול לקנות בה בעצמו
 בכל זאת אינה נחשבת חצרו של השואל שיוכל לקנות על -ורק זה שיש לו רשות בה להילוך עומד בצידה , בה

 קנין ממש בגוף שואלשיהיה לאלא צריך , לה לתשמישישאדי ב לא ,הלקנות על ידכדי שיוכל השואל . 238ידה
  .239החצר

  
וראובן רוצה לתת את הפקדון , ץ אצל שמעוןבחצר מושאלת הוא בראובן שהפקיד חפחצר סוג מיוחד של קנין 

  .240יוכל לוי לקנותו בקנין חצר, בהשאלה, אם שמעון מסכים לייחד ללוי את מקום הפקדון. במתנה ללוי
  

וראובן רוצה לתת , ושמעון הפקיד אותו אצל לוי, מקרה יותר מורכב הוא בראובן שהפקיד חפץ אצל שמעון
, המפקידראובן  בשמו ולא בשם ,שניהנפקד ה, לוי הפקיד ל, הראשוןהנפקד, שמעוןאם . אותו במתנה לשמעון

                                                 
שיג ' וסי, ]רב' מ סי"ומשם בדגול מרבבה חו [ק ו" קצח ס'מ סי"ך חו"שהובא ב(ב "מ י ע"ב, א הישנים"חידושי הריטב 237
  ). ד"יא דף עו ע' מ סי"ת תשובה שלמה חו"ובשו, ק א"ס

 .ש" עיי-א מהגמרא "מבאר את הוכחת הריטב, אות ד, מה' סי, ג"ח, בית הלוי
  .אות ד, מה' סי, ג"ח, בית הלוי 238
  ).ה ובקצות החושן"ד(  ר'סיתיחה לופ, ]להרחיב [ו ק" ס, קצב' סי, נתיבות המשפט239
, מ"חו, א"רמ; ג, ר, מ"חו, טור; ו, ד, הלכות מכירה, מגיד משנה; )ה עד שיקבל"ד(ם שם "כמוסבר ברשב, א"ב פה ע"ב 240
  .ב, ר

ולכן הנפקד יכול לזכות , סובר שחצרו כידו) ושאר בעלי דעה זו(מסביר שהטור ,  א'סי, הלכות קנין חצר, מחנה אפרים
אבל אם אין , שאז חצרו דומה לידו, ולכן קנה רק אם הנפקד עומד בצד חצרו בשעת הזכיה; בנכס של הנותןלאחרים 

לא , ולדעה שחצר משום שליחות, כי אז אין לו דין יד אלא שליח, לא קנה הלוקח, הנפקד עומד אצל חצרו בשעת הזכיה
  ). ראה בשמו בסמוך(מועילה רשות הנפקד לקנות עבור האדם השלישי 

י "י החצר עצמה או ע"או ע, הרי בקנין חצר צריך מעשה של הכנסה לרשותו, מקשה, אות ב, כג' סי, מ"ב, ש שקאפ"ר' חי
ם "נם רשבואמ? לא מצד הבעלים ולא מצד החצר, וכאן אין מעשה הכנסה, )223 ובהערה 179ראה בשמו בהערה (המקבל 

אבל זה לא נחשב , כך שקודם היה הדבר ברשות המפקיד ועכשו נכנס לרשות הנפקד, שם כתב שחצר הנפקד קנוי למפקיד
, אלא ממילא כיון שהמפקיד אינו זקוק למקום, כי זה לא נחשב נתינה חדשה ואין צורך בהקנאתו, מעשה מצד המקנה

, ק ה"ר ס' ולכן כתב נתיבות המשפט סי, זמן שיהיה זקוק למקוםשהרי היה של המפקיד רק כל , הוא נעשה רשות הנפקד
מ עיקר החצר שייך "מ, שאף שחצר הנפקד קנוי למפקיד לפרט זה, הוא מיישב? צ קנין כדי שהמקום יחזור לנפקד"שא

ואפשר לומר שחצר הנפקד היתה שלוחו להכניס ; ונמצא שקדמה שליחות החצר לפעולת ההכנסה לרשות הנפקד, לנפקד
לא שייך לומר שהחצר , תבוא גם ההכנסה לרשותו, ורק במקום שמיד כשהבעלים קונה את החצר; רשות הנפקדל
לכן שייך לומר , אבל כאן היה חצרו ושלוחו עוד מקודם, )222הערה (חיצוניות ' לדעת תוס, עשה את ההכנסה) שלוחו(

  . כנסה היא שמקודם היה ברשות המפקיד ועכשו נכנס לרשות הנפקדוהתחדשות הה, שחצרו הכניס לרשותו
אין המעשה משתנה "ש, כותב שגם אם נאמר שלפי שיטת המרדכי, )ב"נ ע(מט ' מ סי"חו, )אביגדור(זכור לאברהם 

יכול הנפקד לזכות בחצרו , )562ראה בשמו בהערה (נפקד אינו יכול לקנות את הפקדון בדברים בלבד , "בחליפות הדברים
איך ייתכן שאדם לא יכול לזכות לעצמו ויכול לזכות , סה' סי, א"ח, ט"ת מהרי"ומה שהקשה שו; עבור צד שלישי

ה שייך גם שטעם ז, שאומר שנפקד לא קונה כי חצרו קנויה למפקיד) 551הערה (חנניא יקר '  זה קשה רק על ר-לאחרים 
ולא יכול לקנותו , מה שלא קונה לעצמו הוא כי בא לידו בתורת שמירה, אבל לטעם המרדכי; לעניין קנייה לאדם אחר

אלא הוא מקנה ) שהרי אינו יכול(שאז הנפקד אינו זוכה עבור הקונה , אבל אחר יכול לקנות על ידו, בדברים בעלמא
וכאן הנפקד עושה את , י שמשאיל לו את רשותו"ול להקנות לו עכמו שבעל החפץ עצמו יכ, לקונה במצוות המפקיד

, וכמו ששליח לא יכול לקנות לעצמו כי אין מי שיזכה לו, שליחותו של הנותן ומשאיל את רשותו למקבל שיקנה על ידו
  ). ג, קפה, מ"חו, טור(אבל יכול להקנות לאחרים 

סוברים שלא , ם שם"ורמב, )ף"בדפי הרי(ב "ב מב ע"ב, ף"כותב שהרי, ו, ד, הלכות מכירה, כסף משנה: דעה חולקת
ף "כותב שהרי, א' סי, הלכות קנין חצר, מחנה אפרים. מפני שחצרו אינה קונה לו, מועיל שהנפקד ירצה לזכות לקונה

וזה כמו , )203ראה הערה (כי הם סוברים שחצר משום שליחות , י חצר לחברו"ם סוברים שלא מועילה זכייתו ע"והרמב
כמו שאם עשה , לא זכה פלוני, "יזכה שלוחי במה שיש בידו לפלוני"ואמר הנפקד , שאם היה הנכס ביד שליח של הנפקד

מילי לא מימסרן "כי , לא מועיל, והשליח עשה שליח אחר כדי שיזכה לפלוני, אותו פלוני שליח שיזכה לו מידו של הנותן
ף "פסק כרי) 203הערה (ש "אלא שהרא; שהרי אין החצר שלו,  שנעשה החצר שלוחו של אותו פלוניואין  לומר; "לשליח

משום , טז שהנפקד יכול לקנות בחצרו עבור אדם שלישי' ה סי"ב פ"ובכל זאת פסק בב, שחצר של איש משום שליחות
אות , פא' סי, ב"ח ,ד" יו,אבל בית יצחק. שב כאילו הם בידו של הנפקדולכן נח, שכבר היו מופקדים אצל נפקד לאחריותו

ם סוברים "ף ורמב"בית יצחק מנמק שרי. כותב שמועיל חצר של שליח) 915הערה (ק ג "ס, מציין שקצות החושן רמד, יא
לא את , חצר כי אינו יכול לקנות בדיבור בעלמאי קנין "והמקבל לא יכול לקנות ע, שהחצר של הנפקד שאולה למפקיד

, ט, קכה, מ"חו, המובא בטור, ה"והוא כותב שרמ. ולא שייך לומר בזה רשותו וקניינו באים כאחד, החצר ולא את החפץ
. ה מועיל אם אמר הנפקד שיזכה לו חצרו"כותב שגם לרמ, ק לב"ס, קכה, מ"חו, ך"אבל ש. ם"ף והרמב"סובר כדעת הרי

חוזר , "יזכה לו חצרו"וכשאומר , ך סובר שהחצר קנוי למפקיד אבל יכול לחזור בו בדיבור"ק מסביר שהשבית יצח
  . משאילת הרשות
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כ "וא, ר הנפקד מושאלת למפקיד להניח בו את הפקדוןחצ ש241לפי הדעה, וןמעמושאלת לשחצרו של לוי 
חצרו של לוי ,  למפקידית נקנינהאחצר הנפקד  ש242אבל לפי הדעה. ון יכול לקנות את הפקדון בקנין חצרמעש
  .243קנה מטעם זיכוי, שמעוןבעבור רק אם אמר הנותן ללוי שיזכה . ן קונה לשמעוינהא
  

כל אחד מהם יכול לקנות בה מתנה מאדם מבחוץ בקנין ,  אחדים לשותפיםר ששייכתחצ: חצר של שותפים
אבל אחרים , 245י חצר זו"יכול לקנות אותה עיש אומרים שהוא ,  אם שותף אחד נתן מתנה לשותף אחר.244חצר

שיצא מרשות ) ב, שהנכס ייכנס לרשות הזוכה) א, כי בכל זכיה צריך שני דברים, 246ולאומרים שאינו יכ
  .247וכאן לא יצא מרשות המקנה, המקנה

  
  .248ראה להלן,  המקבל לקבל את המתנהי חצרו של שליח שמינה" מועיל קנין חצר עאםבשאלה ה

  
 עליו הנותן שחצרו תקנה י שיקבל"המקבל יכול לקנות ע,  הנותןחצר של כותב שגם אם הנכס ב249ם"הרשב

י "כי אדם לא יכול להקנות את רשותו לאחר ע, קבלה כזאתתוקף ל יןו שאפסק 250אחריםאבל . למקבל
  .251עצמו

                                                 
 .551בהערה , ם"רשב 241
 .מכריע כך) 243הערה (ובית יצחק , 554בהערה , ט"מהרי 242
ב "וב) ה גופא"ד(ב "גיטין יג ע' שהוא מביא ראיה לצד השני מתוס, ש"עיי. אות י, פא' סי, ב"ח ,ד" יו,ת בית יצחק"שו 243

 . ואילך710על זיכוי ראה ליד ציון הערה  ).ג"ה ה"ד(א "פה ע
  .ב"ן ח עקידושי, א"חידושי הריטב; א' ש כלל א סי"ת הרא"שו 244
שסובר שבחצר השותפים אי אפשר , ק א"ס, כותב שגם קצות החושן רס, אות ג, פא' סי, ב"ח ,ד" יו,ת בית יצחק"שו

 .מודה שקונה מתנה כי דעת אחרת מקנה, לקנות מציאה
  . אחרשהוא עצמו כותב להיפך במקום, 246אבל ראה הערה . א' ש כלל א סי"ת הרא"שו 245

שרועה כהן קונה את בכור הבהמה , ב"כותב שמה שנאמר בבכורות יח ע, )א"נ ע(מט ' מ סי"חו, )אביגדור(זכור לאברהם 
והרועה יכול , הכוונה היא שנחשב חצר השותפים, כי בעל הבית מקנה לרועה מקום בחצרו לקנות בו, של בעל הבית

  . לקנות בו אף שאין לו מקום מיוחד באותו חצר
קובץ ; אות א, מה' סי, ג"ח, בית הלוי; יב' סי, א"פ, קידושין, ש"רא; א שם"ריטב; )ה אם"ד(ב "קידושין ח ע', סתו 246

 .אות ג, כה' סי, אמרי משה; קמ' סי, קידושין, שיעורים
  . קובץ שיעורים שם 247

כיון , מועיל, והניח שטר מתנה על כך בחצר, אבל הוא כותב שאם שותף אחד נתן לשותפו את חלקו בחצר  במתנה
כי הצורך שיצא מרשות המקנה הוא דוקא שלאחר , ואחרי שיחול הקנין לא יישאר ברשות המקנה, שהשטר נכנס לרשותו

  .לא יישאר עדיין ברשות המקנה, שתחול הזכיה
 מה  בה להניחשותף שיש רשות לכל םשותפישל דוקא בחצר ש  כותב,ק ב"ס,  קעו,נתיבות המשפט: הבחנות שונות

אותו מקום ש הוברר ,משתמשאחד  כש,םחצר השותפישב ,ב"ן נדרים מה ע"כתב הרכמו ש,  זה מזהם אין קוני,שירצה
ברר מת , החפץ שלו בחצראתניח ראובן מ כשכי מיד,  על ידה זה מזהם אין קונילכןו, הוא שלו לגמרי ובשלו הוא משתמש

חצר ששכרו אבל ; י החצר"ממנו ע לקנות יכולאינו ושמעון , )של ראובן(שלו  החפץ הוא  אתשהמקום שהניח עליו
כשמניח בו השותף דבר שהוא שלו הרי ,  שיניחו בו רק דברים המשותפים ולא דברים שאינן שייכים לשותפות,בשותפות

שתמש במקום זה הוברר שמקום זה הוא הלא שייך לומר שכיון שהניח עליו ו,  שאין לו רשות להניח בחצר זה,בעצמו
 שמוציאו מרשות שלו לרשות , שינוי רשותםויש ג, שותפים וקונה לשני השותפיםה המקום של עדייןאלא , שלו

   .השותפים
כותב שאם שותף א מגלה את דעתו שהוא משאיל את מקומו לשותף ב כדי שיקנה , ו' מחנה אפרים הלכות קנין חצר סי

 כי אין הוצאה מרשות , לא קנה,בחצר מונח שהיה כברעוד כתב שדבר . כי די בדיבור לענין השאלת מקום, קנה, על ידה
יש שינוי רשות שכיון , י החצר"השותף האחר יכול לקנות אותו ע ,בחצר אם הביא מביתו חפץ והניחו אבל ,לרשות

  .שגם אז לא קנהפה מוכח -ב דף פד"באבל נתיבות המשפט שם כותב שמ. להוציאו מרשות לרשות
  .915ליד ציון הערה  248
  .המקנה' שכך עולה גם מס, 276ראה גם הערה ). ג"ה ה"ד(א "ב פה ע"ם ב"רשב 249

י "ם לא התכוון לומר שהנותן יכול להקנות ע"כותב שהרשב, )ג"ע- ב"נ ע(מט ' מ סי"חו, )אביגדור(אבל זכור לאברהם 
כפי שהקשה נימוקי (וכן קשה , )251הערה (י בניו הקטנים "מוך מזיכוי עש שבס"ורא' שהרי כבר הקשו עליו תוס, חצרו

ם דיבר רק במצב שהחפץ "אלא רשב; כיון שיכול להקנות בדיבורו, כ ביטלת תורת משיכה והגבהה"שא) יוסף שבסמוך
, הוא כאילו השאיל לו את המקום,  של המקבלשכיון שהנותן שם את החפץ בכלי, נמצא בכלי של המקבל בחצר של הנותן

ב פו "ואמנם אמרו בב; וכלי המקבל קונה לו בכל מקום שיש לו רשות להניחו, כיון שנתן לו רשות להניח שם את הכלי
כתב שאם הנותן מדד ונתן לתוך , טו' ה סי"ב פ"ש ב"הרי הרא, "זיל קני"א שגם בכליו של המקבל צריך הנותן לומר "ע

 ".זיל קני"הוא כאילו אמר , כלי הקונה
 ).ף"בדפי הרי(ב "ב מב ע"ב, נימוקי יוסף; טז' ה סי"ב פ"ש ב"רא; )ה ארבע"ד(א "ב פה ע"ב' תוס 250
, י בנו הקטן כי ידו כידו"א לזכות לאחר ע"שא) 852ראה ליד ציון הערה (הם מביאים ראיה מן האמור בעירובין עט  251

מסביר שההוכחה הייא ממה שנאמר , אות פ, ש שם"על הרא, פלפולא חריפתא. ול להיות הזוכה והמזכה כאחדולא יכ
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  אויר החצר) ו(
 קנאו המקבל גם אם חזר בו הנותן לפני , והיה עתיד לנוח על קרקע החצר,אם דבר המתנה נכנס לאויר החצר

  .253אותו לפני שנח על הקרקעאו אם מישהו אחר תפס , 252שנפל לקרקע
  

נותן , לדוגמה . האם הוא נקנה כשנכנס לאויר החצרספקיש , אבל אם לא היה עתיד לנוח על קרקע החצר
האם נקנה לבעל הבית בקנין ספק  , ויצא בפתח אחרו של המקבלאחד של בית בפתח ת החפץזרק אשמתנה 

גם אם תפס אותו , הנותן מספק נשאר בבעלות הנכס, ר בו הנותן אחרי שנכנס החפץ לביתחזאם ולכן , חצר
  .254 בגלל חזקת מרא קמא וזאת,בית אחרי שחזר בו הנותןבעל ה

   ארבע אמותןקניי
מחמת , קנה,  בסימטא או בצידי רשות הרביםשעמד,  הנותן את הנכס בארבע אמותיו של המקבלאם הניח

. 256לא קנה,  הרבים או בחצר חברו ברשותעמדאם אבל  .255 שארבע אמותיו של אדם קונות לותקנת חכמים
כך שאין לשום אדם ארבע אמות , משום שרבים נדחקים שם, ברשות הרבים לא תיקנו שארבע אמות קונות

                                                                                                                                                              
על נותן שרוצה , 720וראה ליד ציון הערה . י חצרו בפני עצמה"משמע שאינו יכול לזכות ע, י בנו הגדול"שיכול לזכות ע

 .ת זיכוילזכות בחפץ עבור המקבל  בתור
, מ"חו, ח"ב; כה, רמג, מ"חו, ע"שו; לא, רמג, מ"חו, טור; לב' סי, א"פ, מ"ב, ש"רא; )כמונחה "ד(א "מ יב ע"ב י"רש 252

  .ע נוקט שקנה אם הנותן היה למעלה וזרק לחצרו של המקבל למטה"שו. כט, רמג
פ גיטין עט "כותב ע, ק ג"ח סאבל נתיבות המשפט קצ. ש נוקט שקנה אם החפץ נכנס לאויר המחיצות של החצר"הרא

 . שחצר קונה גם מעל למחיצותיה אם בסופו של דבר החפץ נח, א"ע
 .י שם"רש 253
 ת"הובא בשו ()ה ויצא"ד(א "מ יב ע"ב ' תוסגם. כד, רמג, מ"חו, ע"שו; כט, רמג, מ"חו,  טור;לב' סי, א"פ, מ"ב, ש" רא254

  .מ שם ציון ג"ברור הלכה ב' עי .מתנההספק בגמרא הוא על ו שכתב) ב"קיג עדף ח ' סי, מ"חו, ב"ח, )עזריאל(כפי אהרן 
אבל לא היתה נתינה ,  לזכות הוא מכוחו של הנותןטועןכי מה שבעל החצר , מנמק, )א"מג ע(ד ' ת קול בן לוי סי"שו

זכות כי לפני שזכה בעל החצר ,  הנותןמרשותהנכס ואומרים שמעולם לא יצא , זקת מרא קמאלכן הולכים לפי ח, שלמה
  .כס למרא קמאנוחזרה זו באה להחזיר את ה,  הנותן בוחזר, ודאית

, יש ספק, שגם אם הנותן חזר בו רק אחרי שיצא מהפתח השני, כתב) ק יג"ס, רמג, ך"הובא בש(כט , רמג, מ"חו, ח"ב
  .שייתכן שלא קנה המקבל

, כי לא היה ראוי לנוח בחצר,  המקבלפשוט שלא זכה, כותב שאם החפץ יצא מהפתח השני, כט, רמג, מ"חו, אבל פרישה
 .והספק הוא רק אם המקבל תפס את החפץ בעודו בבית; במקום שאינו משתמר, ר"אלא ברה

נימוקי ; א"מ י ע"ב, א הישנים"חידושי הריטב; א"מ י ע"ב, א החדשים"חידושי הריטב; ט, ד, הלכות זכיה, ם"רמב 255
פ "י מוסיף ע"ב. כב, רמג, מ"חו, ע"שו; כו, רמג ,מ"חו, טור; )ד"קסא ע(עשה פב , ג"סמ; )ף"בדפי הרי(א "מ ה ע"ב, יוסף

  . חצר שאין לה בעלים: ע נוקט"ובשו, קנה, שבשדה דעלמא, ב"מ י ע"הגמרא ב
  . ש" עיי-  מביא ראיה שארבע אמות קונות במתנה, ק ט"ך ס"על ש, רמג, א"רעק' חי
ש "עיי. ל"י תקנת חז"י מעשה האדם אלא קונה ע"אינן קונות ענוקט שארבע אמות , אות ה, כג' סי, מ"ב, ש שקאפ"ר' חי

  . מ מכך לענין מציאה"נ
הראשונים מביאים שיש מן , י,  גזילה יזהלכות, ומגיד משנה ,א"מ י ע"ב, א הישנים"חידושי הריטב: דעה חולקת

שלא יבואו כדי  ציאהחכמים תיקנו שארבע אמות קונות במ ש,הואוטעמם ,  שארבע אמות אינן קונות במתנהשסוברים
, ך"ש. יוכל לקבל אותה, שהרי רק מי שהנותן מזכה לו, ואין חשש לריב במתנה, )259כאמורא ליד ציון הערה  (לריב

 כתב דין ,א, ר ,מ"חו ,א"רמומציין שאף ). ה ארבע אמות"ד(א "מ י ע"ב' כותב שכך נראה גם מתוס, ק ט"ס, רמג ,מ"חו
  ". יש אומרים"בשם רק , כר במארבע אמותקנין שמועיל , זה

משפט ; )א(ארבע אמות ' ע, אנציקלופדיה תלמודית; א כלל ג וכלל יא"ח, )סופר(המקנה ' ס' על קנין ארבע אמות עי
 .שער יג, חלק ג, הקנין

  .ק כ"ס, קלט, בית שמואל; ע שם"טור ושו, ם"רמב 256
האם קונה חפץ שמונח , עומד ברשות הרבים אמה אחת סמוך לסימטאהמקבל אם , מעלה ספק, כב, רמג, א"רעק' חי

, או שמא כיון שהוא עומד ברשות הרבים,  תוך ארבע אמות למקומוחפץמאחר שה, בשלש אמות הסמוכות לרשות הרבים
  .אין לו קנין ארבע אמות

והגהות , )ה דאמר תנה לי"ד(תכג מ אות "כותב שגם רבינו ברוך בהגהות מרדכי ב, אות ב, מה' סי, ג"ח, בית הלוי
הכותבים שבגט ארבע אמות קונות גם ברשות הרבים משום שדעת אחרת , אות ט, יז, מיימוניות הלכות גזילה ואבידה

, שהרי עיקר התקנה של ארבע אמות היתה במציאה כדי שלא יריבו, מודים שבמתנה אינן קונות ברשות הרבים, מקנה
כ לא יתכן שגם ברשות הרבים שלא "א, )260כאמור ליד ציון הערה (ה תיקנו גם במתנה וכיון שראו חכמים לתקן במציא

כי גט הוא תקנה בפני עצמו , ודוקא בגט מועיל ארבע אמות ברשות הרבים; יועיל במתנה, תיקנו ארבע אמות במציאה
 . ואינו תלוי במציאה, )ה ארבע אמות"ד(א "א גיטין עח ע"משום עיגון כמבואר בחידושי הרשב
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שהרי אין לאדם רשות להיכנס , לא תיקנו זאת בחצר של אחרו, 257שהרי הרבה אנשים עומדים לידו, מיוחדות
  .258לקנות שםולא יתכן שיתקנו שיוכל , לשם בלי הסכמת בעל החצר

  
ואין , 259התקוטט על המציאהשלא יבואו לכדי  ,במציאההיתה שארבע אמות קונות ה תקנעיקר השאף על פי 

לא פלוג ,  שתיקנו במציאההיות, בכל זאת, יוכל לקבל אותה, שהרי רק מי שהנותן מזכה לו, חשש לריב במתנה
ממילא הן כחצרו ,  כחצרו לענין מציאהשארבע אמותיו הןשתיקנו שכיון , ועוד; 260ותיקנו גם במתנה, רבנן

שיש בה דעת , קל וחומר שהן קונות במתנה, אם הן קונות במציאה: שקל וחומר הוא, ועוד; 261לדברים אחרים
   .262אחרת מקנה

  
  .263שהוא רוצה לקנות בהןהמקבל ארבע אמות קונות גם אם לא אמר 

  
המקבל קונה , בלי ידיעתו יו של המקבלכניס את דבר המתנה לתוך ארבע אמותגם אם הנותן ה, ז"לדעת הט
  .265ארבע אמות אינן קונות לאדם שלא בידיעתו, ל לפי רוב הראשוניםב א.264את הנכס

  
שאז כבר נעשה , כ הביא לשם הנותן את הנכס"אחו, קניין זה מועיל רק אם המקבל עמד שםיש אומרים ש

אינו ,  בא לעמוד לידומקבלוה, שםה היאבל אם הנכס ; י שעמד שם" של ארבע האמות האלה עןבעליההמקבל 
המקום אף ש .266י שהנכס שלו היה שם"עהנותן קנה את המקום , אלא אדרבה, קונה אותו בכך שהוא עומד שם

כן בזה שהנותן נתן ואם , פקעה זכותו במקום הזה,  משםחפץאם יטול את השהרי , קנוי לנותן רק באופן זמני
אין אומרים שהמקום והחפץ נקנים לו מכל מקום , מקום הזהפקעה זכותו של הנותן ב,  למקבלחפץאת ה
מה שמקנה למקבל את המקום באמת ו, רק גרמאיא  אלא ה,את המקוםלו מקנה  חפץלא נתינת הכי , כאחת

  .269"באים כאחת" שבקניינים אין 268שיש אומרים, ועוד; 267את המקוםמקנה לו שם  וישיבתהוא 
  

  .270נכס היה שם לפני שהמקבל הגיע לשםגם אם הקבל למשארבע אמות קונות אבל אחרים אומרים 
  

י "יכול לוי להקנות לשמעון מתנה ע, כ בא שמעון לתוכן"ואח,  שלוארבע אמותאם ראובן עומד בסימטא וזכה ב
ולכן , כיון שאין לראובן שום שייכות למתנה ואינו יכול לזכות בה, שםעומד פ שראובן עדיין "אמות אעארבע ה

  .271 אלו חצרו של שמעון ביחס ללויארבע אמות ולדבר זה נעשות,  מלקנותשמעוןמע ונאינו מ

                                                 
  .ק לז"ס, רמג, ע"סמו, כו, רמג, מ"חו, פרישה 257
  .ע שם"סמ 258
 .א"מ י ע"ב 259
  .שם, א הישנים"חידושי הריטב 260
 .אות א, מה' סי, ג"ח, בית הלוי 261
 .אות ב, מה' סי, ג"ח, בית הלוי 262
  ). ה זכתה"ד(א "מ יא ע"ב' תוס; א"מ י ע"ב 263

ובהערה , 202ראה ליד ציון הערה (ם אמירה "מסביר שרק בחצר מצריך הרמב, ח, יז, ילה ואבדההלכות גז, מגיד משנה
אות , מה' סי, ג"ח, בית הלוי. כיון שהמקבל יכול להתכופף וליטול את החפץ, ולא בארבע אמות, )שם על דברי מגיד משנה

צ "ונחשב משתמר ולכן א, מ שם מדובר שהתנפל על החפץ"שבב: דרך אחרתמסביר את ההבדל ב, )ה והנה גם זה"ד(א 
ולא ברור , אבל הוא דיבר על מציאה. צריך אמירה, אם לא התנפל על החפץ, מדבריו משמע שבסתם ארבע אמות. אמירה

  .האם יאמר כך גם במתנה
. 63הערה , חלק שני, א"מ י ע"ב, מודפוסקים נוספים הסוברים כך צוינו באוצר מפרשי התל. ק ג"ס, רסח, מ"חו, ז" ט264

שקנין ארבע אמות מועיל ) 255הערה (לפי הסוברים , אבל כך יהיה גם במתנה, הוא דיבר על קניית הפקר ומציאה
ה דעת שיש ב, קל וחומר במתנה, אף שאין בו דעת אחרת מקנה, שאם בהפקר קנה בלי ידיעה, וקל וחומר הוא; במתנה

 .אחרת מקנה
 .60-59הערות ,  מקורות לכך צוינו באוצר מפרשי התלמוד שם265
, ובנפש חיה, אות ג ואות ח, מה' סי, ג"ח, בבית הלוי, מחודש ב, ר ,מ"חו, י"בהובא ב( א"מ י ע"ב, ן"הרחידושי  266

 .ק ב"ס, קעו, נתיבות המשפט; כו,  רמג,מ"חו, דרישה; )א"דף סד ע, חידושים בסוף הספר
שבו גטה וחצרה , זה שונה מגטבכך הוא  מסביר מדוע . א"דף עב ע, טו' סי,  גט מקושרקונטרס, )אלגזי(נאות יעקב  267

  .ועיקר נתינת הגט באה על זה, הבעל מקנה לה את החצר, י נתינת הגט עצמה"כי ע, )213ראה הערה  (באים כאחת
  .213ליד ציון הערה  268
  ).ד"סח ע(כג ' נחלת יהושע סי 269
  .א" והרמא"מ י ע" ב', תוסדעתבק ג "ס ,ר, ע" סמ;ב"ח, נתיב י, ם מישרי;כח' סי, א"פ, מ"ב, ש"רא 270
  .מביא את שתי הדעות, ק ה"ס, ר, מ"חו, ך"ש

  .גיטין עח, תורת גיטין 271
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 וגם אינו ,272 שאינה קונה בקנין חצר,משום שהוא חצר מהלכת, אינו יכול לקנות בכלי שעל גביו, מי שהולך

  .273כיון שחצירו הוא קנין דאורייתא ומבטל את קנין ארבע אמות שהוא דרבנן, ארבע אמותיכול לקנות משום 

  הודאהי "עאת מתנה בדיבור הקנ

  כללי) א(
 מטעם, בלי מעשה קנין אחר, הנכס קנוי לשמעון,  שייך לשמעון)שהיה שלו(אם ראובן מודה שנכס מסוים 

  ".אודיתא" זוהי .274"הודאת בעל דין כמאה עדים"
  

  .276כי אודיתא מועילה מהתורה, 275י אודיתא בעל פה"אפשר להקנות גם קרקע ע
  

דבר שהוא אסמכתא ממש או אבל . 277איתודי א"ענקנה ,  קנין סוג אחר של מעשה בשוםאפילו דבר שאינו נקנה
  .278אינו נקנה באודיתא,  הקנאבר ה שאינו, דבר שלא בא לעולם או שאינו ברשותו

                                                                                                                                                              
וטעם זה , שהרי הטעם שתיקנו ארבע אמות הוא שלא יריבו,  שלא קנהכותב, אות א, מה' סי, ג"ח, בית הלוי: דעה חולקת

, ממילא הוא חצירו לכל הדברים, אלא שכיון שתיקנו חכמים שארבע אמות יהיו כחצירו משום מציאה, לא שייך במתנה
אדם אחר , היות שלענין מציאה, מות אלוכ אם קדם ראובן וזכה בארבע א"א; )260כאמור ליד ציון הערה (גם למתנה 

והוא . כבר אין שמעון זוכה בהן גם במתנה אף שאין לראובן שום שייכות למתנה, אינו יכול לזכות במציאה על ידיהן
אבל הוא כותב שלפי הפוסקים שגם בגט ארבע אמות מועילות רק בסימטא כמו ). ש"עיי(דוחה את הוכחת תורת גיטין 

ולכן שמעון זוכה גם , )ש בטעם הדבר"עיי(רת גיטין תקפה היא לעניין שאשה קונה גט במצב כזה הוכחת התו, במציאה
כ אין סיבה להבחין בין גט "וא, כי לדעתם גט ומציאה היא תקנה אחת, במתנה בארבע אמות אלו לפי פוסקים אלו

  .למתנה
 .ב"מ ט ע"ב 272
  ).אות ה, מה' יס, ג"ח, הובא בבית הלוי(ב "מ ט ע"ש בשיטה מקובצת ב"רא 273
קצות ; ק לב"ס, ס ,מ"חוך "ש; )א"קמה עדף  ד' מ סי"ה חו"ח) אבולפיה(פני יצחק ת "הובא בשו (ח, לט, מ"חו, ע"שו 274

ת "שו; א, מ, מ"חו, ע"ושו, טו, יא, הלכות מכירה, ם"רמבהבדעת  , דק" סדקצות החושן קצ; ק א"ס, מ, החושן
 ,)ב"קד ע (סב'  סימגן גבוריםת "שו; ש והטור"הרא, ד"הראב,  ם"הרמב, ש"י מיג"בדעת ר, סד' סי, מ"חו, ם"מהרשד

 דעתב, )ב"צא ע(מא ' סי, )דנאן(אשר לשלמה ת "שו; ש והטור"הרא, ד"שער מב חהתרומות ' המובא בסד "דעת הראבב
 ,ליהושענחלה , ז" רדב,)פני משהלדעת (י "ר, א" הרשב,ה"הרמ, )סף משנהלדעת הכ(ם "הרמב, התרומות' ס ,הגאונים

  . זמ חאגי"מהרו , חכם צבי,ש הלוי"מהר
  .מכח אודיתא,  על התחייבות לתת מתנה5ראה בסעיף 

משמע שאם  - " וא של שמעוןכסף שיש לי ביד ראובן ה"האומרים שלא מועילה הודאה , 343מהפוסקים שנביא בהערה 
  .ן קנאו שמעו," שייך לשמעוןשבידיכסף "אמר 

כסף ב שהרי, הודאה מחייבת גם בבריאם "י קארו סובר שלרמב"שר מוכיח, )ד"צג ע(מב ' סי, )גאגין(חוקי חיים ת "שו
לדברי   כמקוראיסור גיוראאת מעשה האודיתא של מביא הוא  ,קמח' סיאבקת רוכל ת " ובשו,טו, יא, מכירה, משנה
  . בכל אדם התחייבותשמועילהם "הרמב

 - " תנו"נראה שנקט כך כי במיטלטלין יש חשש שאמר כך כדי לא להשביע את בניו אם לא אמר . ע שם נקט קרקע"שו
  .284על  חשש זה ראה ליד ציון הערה . כ"ש בנו"עיי

,  פרק י,קניינים, פתחי חושן; אודיתא' ע, אנציקלופדיה תלמודית; א כלל ב"ח, )סופר(המקנה ' ס' על דיני אודיתא עי
  .שער טז, חלק ג, משפט הקנין; סעיף ו

' תי ועמ' עמ(קסח ' ד סי"יו, ח"וב, )297ראה על כך בהערה ) (ד"קסב ע(עשה פב , ג"סמ, ט, ט, הלכות זכיה, ם"רמב: לגוי
  .דעה שאינה מועילה להקנות לגוי, 357ראה הערה .  כהקנאה לגויאודיתאכותבים שמועילה , )הטור השלם' תיג במהד

, ת נודע ביהודה"ומשו, )296הערה (י אודיתא "ז בענין ריבית ע"מדייק מהט, פרט ט, כלל ב, א"ח, )סופר(המקנה ' ס
לא ,  היא מדרבנןאודיתאש) 279הערה (ה והוא כותב שלפי הדע.  לגויאודיתאשמועילה , מה' מ סי"חו, מהדורא תנינא

שיש אומרים שגוי קונה , 108אבל ראה הערה ). כי לא תיקנו חכמים תקנות לגוי(תועיל בגוי כמו שאין מועילה בגוי אגב 
  .בקנין אגב

,  )675כאמור ליד ציון הערה (כותב שכיון שקטן קונה רק מה שמגיע לידו , פרט ט, כלל ב, א"ח, )סופר(המקנה ' ס :לקטן
 הוא קנין מצד אודיתאש) 302ליד ציון הערה (אבל הוא מעלה אפשרות שלפי השיטה . אודיתאאי אפשר להקנות לו ב

 .והרי קטן קונה אם מישהו זוכה בשבילו, אפשר להניח שמישהו זכה בשבילו בעבר, )ולא קנין בפני עצמו(ד "הודאת בע
, מ"חו, ג"כנה; )ף" בדפי הרי,ב"גיטין כא ע, ף"ן על הרי"ר פ"ע( כב' סי, ד" ח,ל" מהריבת"שו; ח, לט, מ"חו, ע"שו 275

 . )ף"א בדפי הרי"כתובות מא ע, ף" על הרין"ר פ"ע (י אות ד"הגהב, רמה
  .276ראה על כך בהערה . )ד"קמו ע(ד ' מ סי"ה חו"ח) אבולפיה(צחק פני ית "שו 276
אי אפשר להקנות , נראה שכוונתו למצב שבגלל נסיבות מסוימות. אות ז,  ל'סי מ" קמא חואת נודע ביהודה מהדור" שו277

והרי שם הסיבה שלא היה יכול להקנות , )א"ב קמט ע"ב(שהרי הוא מביא ראיה ממעשה איסור גיורא , את הנכס
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  .280אבל אחרים אומרים שהיא מועילה מהתורה. 279יש אומרים שאודיתא מועילה רק מדרבנן

  
עדים רק אם חתמו בו  אודיתאמועיל כשטר הודאה גם . 281ריםההודאה תקפה רק אם הודה בפני עדים כש

  .282כשרים

                                                                                                                                                              
לא היה יכול להקנות אגב קרקע כי לא היתה לו ,  לדוגמה- בקניינים אחרים לא היתה סיבה מהותית אלא סיבה צדדית

  .קרקע
 שהיא רק בגדר )302ליד ציון הערה (גם לדעה , אבל בפשטות. הוא נוקט שהדין כך משום שהודאה היא בגדר הקנאה

) 302הערה (והרי אמרי בינה . ולא משנה שידוע לנו שפעם היה שלו, הרי מאמינים לו שזה של המקבל, הודאת בעל דין
  . ולא לדעה שהיא הקנאה) שאינו ברשותו(פ "יכול להקנות מלווה ע, כותב שרק לשיטה שזו הודאה

כי גם אם באמת , לא יועיל בדבר שאי אפשר להקנות, לשיטה שזה רק הודאה, "זה לפלוני נכס נתתי"ייתכן שאם אמר 
 . לתתיכולהרי אינו , נתן

  .נודע ביהודה שם 278
  .כותב שאודיתא אינה מועילה בדבר שלא בא לעולם, ק ה"ס, צב, גם אבני מילואים

  .כותבים שהיא מועילה בדבר שלא בא לעולם, 296וישועות יעקב שנביא בהערה , צז' סי, ט"פ, ב"ב, אבל יד רמה
מועילה , שגם בדבר שאינו בר הקנאה, ב קמט"י מיגאש ב"ר' מדייק מדברי חי, פרט א, כלל ב, א"ח, )סופר(המקנה ' ס

בדבר שאין א לקנות כגון "שהרי כתב שהודאת שכיב מרע נחשבת הודאה ולא מתנה והודאתו מועילה בדבר שא, אודיתא
,  שהחסרון מצד המקנה, שבחוב בעל פה, והוא מעלה הבחנה אפשרית. שלא כהודאת בריא" אתם עדי"ומועיל בלי , לו גוף

כגון , )י מיגאש"שעל כך דיבר ר(ורק בדבר שאין לו גוף , לא מועילה אודיתא, )345ראה ליד ציון הערה (שאינו ברשותו 
  .מועילה אודיתא, שהחסרון הוא מצד הדבר שנקנה, או אויר חצרדירה 

 .כותב שאודיתא מועיל גם לדבר שאינו ברשותו, ק ה"ס, תמח' סי, ח"או, ישועות יעקב
, קיא' עמ, ויגש' פ, אשכלות הגפןהובא ב(ב ' סי, הלכות קנין משיכה, מחנה אפרים; א"ב קמט ע"ק ב"ש בשטמ"רא 279
  .א' סי, מ"חו, א"ח, דברי חייםת "שו; )ה אגב"ד, ב"ק קד ע"ב' פ תוס"ע() אות ב, מ'  סי,מ"חו, ברכי יוסףוב

  .מדוע לדעה זו אודיתא אינה מועילה מהתורה מצד הודאת בעל דין, 298ראה הערה 
דעה שקנין דרבנן לא מועיל  לפי החברו לא יוצא בו, מי שהודה שאתרוג שלו שייך לחברומחנה אפרים כותב שמשום כך 

  .בשאלה האם אודיתא מועילה לענין איסורים, 295ראה ליד ציון הערה ". שלכם"כי זה לא , לדאורייתא
ב "ק קד ע"ב' מעלה אפשרות שתוס, )פרט ד, כלל ב, א"ח, )סופר(המקנה ' הובא בס(ה אכן "ד, ב, מ' סי, מ"חו, ברכי יוסף

ולכן כתבו שאם הודה שיש לו קרקע לא יועיל להקנות אגבו כסף לחילול מעשר , רים שאודיתא מועילה רק מדרבנןסוב
  . כי גם קנין אגב הוא מדרבנן וזה תרי דרבנן שלא מועיל לחילול מעשר שני, )296ראה בשמם בהערה (שני בלי חומש 

  .ולכן אינו מועיל לעניין איסורים מדאורייתא, המקנה כותב שאודיתא קונה רק מדרבנן' שס, 296ראה הערה 
ב למדו מהפסוק "שהרי בקידושין עח ע, מוכיח שאודיתא מועילה רק מדרבנן, ק ה"ס, תמח' סי, ח"או, ישועות יעקב

, ואף שבלאו הכי האב יכול לתת לו את כל נכסיו במתנה, שאב נאמן לקבוע מיהו בנו שיירש אתו, )יז, דברים כא" (יכיר"
יורש אותם " בן"ובכל זאת ה, שאותם אינו יכול להקנות, בכל זאת יש בכך נפקות לענין נכסים שיגיעו אליו לאחר מכן

שיש , 278ראה הערה (ע "שהרי יכול להקנות באודיתא גם דשלבל, ולכאורה עדיין הפסוק מיותר; "אב"בגלל נאמנות ה
' ס). כך נראית כוונתו(ללמד שיורש מהתורה " יכיר"ולכן צריך , שאודיתא  מועילה רק מדרבנן, אלא, )בכך מחלוקת

ראה מחלוקת (פ "בכך שהוא אומר שאודיתא אינה מועילה במלוה ע, דוחה הוכחה זו, פרט ו, כלל ב, א"ח, )סופר(המקנה 
כך (שלא היה יכול להקנות באודיתא , פ"לענין מלוה ע" יכיר"כ אפשר לומר שהוצרך "וא, )343ליד ציון הערה , בכך

  ).נראית כוונתו
 "שיהיה הן שלך צדק"משום ,  למקבלחייב מהתורה לתתהנותן מ "מ, רק קנין דרבנןאף שהוא כותב ששם דברי חיים 

, )5סעיף ראה (רק משום שלא סמכה דעתו של המקבל בו  לחזור רשאינה מרובה מתהמבטיח לתת כי , )א"מ מט ע"ב(
כמו , בכסף הזהשני  יכול לפדות מעשר ינואלא שהמקבל א, וחייב לתת מהתורה, סמכה דעתו,  קנין דרבנןחלאבל אם 

שאילו ; נמצא בעיןלמצב שהכסף כוונתו גם . כי זה רק חיוב אבל הכסף אינו שלו, )ה אגב"ד(ב "ק קד ע"ב' שכתבו תוס
 .פשוט שאינו יכול לפדות בזה מעשר שני, )5ראה על כך בסעיף (אם אינו בעין אלא שהאודיתא באה ליצור התחייבות 

 פסקו שהיא חלק מהפוסקיםמביא ש, )ד"קמו ע(ד ' מ סי"ה חו"חו, )ד"טו ע (ג' ד סי"ב יו"ח) אבולפיה(פני יצחק ת "שו 280
  .דאורייתא

סוברים שאודיתא קונה ) ה ולקנינהו"ד(א ,מ מו ע"ב' מוכיח שתוס, )ה והנה גם"ד(שיד ' סי, ד"ת חתם סופר יו"שו
המקבל יכול לחלל עליו מעשר שני מפירות של הנותן בלי תוספת , שהרי הם כתבו שהמקנה כסף באודיתא, מדאורייתא

' ס. ין דרבנן אינו מועיל לדאורייתאשהרי קנ, ואילו היה קנין דרבנן לא היה יכול לחלל עליו מעשר שני דאורייתא, חומש
מ אחרי שקנאו "ומ, סוברים שאודיתא הוא דרבנן' שאפשר שתוס, דוחה הוכחה זו, פרט א, כלל ב, א"ח, )סופר(המקנה 
שיהיה , ויוכל לקנות בו בקנין חצר, י שימושו"שקנאו ע, כי מקום הפקדון קנוי למפקיד, י חצרו מהתורה"קנאו ע, מדרבנן

שראשונים נחלקו , יש להעיר. ולכן יכול לחלל עליו, גם אם לפני כן היה החפץ שלו רק מדרבנן, לו מדאורייתאפקדונו קנוי 
 .249 ראה ליד ציון הערה - י חצרו של הנותן "בשאלה האם מקבל מתנה יכול לקנותו בקנין חצר ע

, קצות החושן; ")כתבו ותנו"גם אם לא אמר , בפני שנים(ח , לט, מ"וח, ע"שו; א"מ מו ע"א הישנים ב"חידושי הריטב 281
 ;)ג"ע- ב" ענק(סד ' א סי"פני משה חת "שו; שני אלפים שב' סי, ו"ח, ז"ת הרדב"שו; )כי צריך הודאה גמורה(ק ד "ס, קצד

דף צט , טז'  הלואה סידיני, הובאו באמרי בינה(ב "גיטין יג ע, ם לובלין"א ומהר"מהרש; כו' סי, מ"חו, שפת היםת "שו
  .פרט ט, כלל ב, א"ח, )סופר(המקנה ' ס; )ד"ע
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שבניו לא ירגישו חשש שהוא הודה בשקר רק כדי יש , שאם לא כן, 283"אתם עדי"ההודאה תקפה רק אם אמר 

מצבים אחרים שאין בהם חשש שהתכוון רק כדי שלא להשביע את  .284"לא להשביע את בניו "- שהוא עשיר 
או אם הודה בפני , 285"תנוהו לו"הם אם אמר , ")אתם עדי" תקפה גם אם לא אמר ולכן ההודאה(בניו 

או אם הודה על , 288כי אין אדם משטה בשעת מיתה, או בשכיב מרע, 287או אם הודה בכתב ידו, 286"מקבל"ה
  .291או אם עשה קנין סודר על ההודאה, 290או בגר שאין לו יורשים, 289קרקע

  

                                                                                                                                                              
מכחיש " נותן"אלא אם כן ה(כותב שבאודיתא אין צריך עדים , )ד ועוד"ה בא"ד(ב "פני יהושע גיטין יג ע: דעה חולקת

שייתכן או " משטה אני בך"הוא במקום ששייכת טענת ) א"ב מ ע"ב" (הודאה בפני שנים"כי מה שנפסק , )שהודה
תן לפלוני "שהמפקיד אומר לנפקד , אבל בהודאה על פקדון, "אתם עדי"ואז צריך גם , שהתכוון שלא להשביע את בניו

כיון שהוא אומר , לא שייכת טענת משטה ולא שלא להשביע את בניו, "כי הוא שייך לפלוני, את הפקדון שהפקדתי אצלך
אבל יש להעיר שטעם זה לא שייך במי " (תנו"זה בשכיב מרע שאמר ב שאין חשש כ"ב קעד ע"כפי שנאמר בב, לנפקד לתת

כמו שבמעמד , וגם אין צריך עדים כדי שלא יטען שטעה; ")תנו"בלי לומר " חפץ פלוני שברשותי שייך לשמעון"שמודה 
 . שלשתן לא צריך עדים כדי שלא יטען שטעה

אינו מועיל כהודאה , שחתמו בו גוים, תנה של הערכאותשגם שטר מ, הוא מוסיף. )ג"קנ ע( סד' א סי"פני משה חת "שו 282
 אומר ששטרות בעדים גוים בערכאות כשרים כי גויים פסולים ,י' סי, א" גיטין פהגהות אשרייקר ב' אמנם רו, מטעם זה

 . דעת יחידזו אבל - אין חשש זה לעדות רק מדרבנן מחשש שמרעי נפשייהו ובערכאות
' ג סי"א ח"ת הרשב"שו; )לגבי הודאה ששטר חוב שייך לאחר (אח אות "שער נא חו , גאות, ד"התרומות שער מב ח' ס 283
 )ב"צב ע(מב ' סי, )גאגין(חוקי חיים ת "שו; ב" עב קמט"א ב" הריטב' חי;)מחודש ג, ב רנ,מ"חו, י"הובא בב(נ ' ד סי"וח סז

  . ")ו עלי עדיםהו"שיאמר  (ק א"ס, מ, קצות החושן; )שכיב מרעה "ד(ב "ב קמט ע"ב' בדעת תוס
 ראה .)302כדעה ליד ציון הערה  (ד"שזה לא מטעם הקנאה אלא הודאת בע הוא א"ם הריטבחוקי חיים שם כותב שטע

  .ש הלוי"בסמוך בשם מהר
 )301ד ציון הערה לי ( לפי הדעה"אתם עדי"צריך כותב שאין , )ג"ע- ב"על ( יט' סי, מ"חו, ש הלוי"מהרת " שו:דעה חולקת

, יונה' שר) ד"בדף ל ע(והוא כותב . כי לא שייך חשש השבעה במי שרוצה להקנות לאחר נכס,  ממשההודאה היא כמתנהש
, ")אתם עדי"מועיל גם בלי , כלומר(לא חוששים להשבעה , ש והטור סוברים שאם מודה שנכס מסויים שייך לפלוני"הרא

  . אילו רצה שלא להשביע את בניו היה אומר שהוא חייב חובכי 
, "אתם עדי"סובר שמועילה אודיתא בלי , )ש"ה ת"ד(א "ב קמט ע"ם ב"רשבכותב ש,  סה'י בן לב חלק ב סי"ת מהר"שו

ירצה לעשות לא שהרי , שלא להשביע את בניוזאת כדי  שאומר וששיםח, חייב לפלוניהוא מודה ששהרי כתב שרק מי ש
על שכיב [קפז ' ב סי"וכן כתב אור זרוע ב (מודה על דבר מסויים שהוא של פלוניכ ב"משא ,"עבד לוה לאיש מלוה"מו עצ

ה "ד(שם '  בתוסי"ראבל ; )תרכ' סי, ב" ב,י ומרדכי"דעת נזו גם ש  כותב)ב"ע- א"קה ע (סב'  סימגן גבוריםת "שוו, ]מרע
אבל  ,כי לא ירצה לשעבד עצמו כשאינו אמת, תר מסתבר שזה אמתבהלוואה יו, סוברים שאדרבה, שםא " והריטב,)שכיב

וכיון שיש ; כדי למנוע חשש שאמר כדי לא להשביע את בניו ,"אתם עדי"אמר הודאה על נכס מסוים מועילה רק אם 
  .ן ממווציאים מין מספק א, "אתם עדי"אם לא אמר , מחלוקת

 דף ,לה' ג סי"נדפס גם בפני משה ח() ב"ע-א"קכד ע(סה ' ה אהרן סיפרח מטת "שו; )ד"פז עדף (עז ' בני אהרן סית "שו 284
מוכיחה שלא התכוון " אתם עדי"האם אמירת , מחלוקת לגבי הודאה בכלל, א שם"ורמ, טו, פא, מ"חו, ע"שו' עי. )ב"ס ע

  .להשביע את בניו
  ".  אני בךמשטה"כדי שלא יוכל לטעון " אתם עדי"שצריך  ם סובר"כתב שרמב) א"פח עדף  (שםבני אהרן 

  .ג עשין פב"וסמ, ט, ט, זכיה, ם"בדעת רמב, )ב"ע אל( יט' סי, מ"חו, ש הלוי"מהרת "שו; ט, כסף משנה הלכות זכיה ט 285
מועיל בלי , בלי שהמקבל תבע אותונוקט שאם הודה בפני המקבל , אח אות " שער נא ח,התרומות' ס. כסף משנה שם 286
מחלוקת לגבי , יד, פא, מ"חו, ע"שו' עי. ולא שהתכוון שלא להשביע את בניו" אני בךמשטה "ולא יכול לטעון , "אתם עדי"

) על הודאה בכלל(כותב , טז, פא, מ"חו, ע"ושו". שלא להשביע"יכול לטעון , האם מי שהודה בפני התובע, הודאה בכלל
  . יכול לטעון כךאינו, שאם הודה בעקבות תביעת התובע

 שאין חוששים שהיה משטה או שהתכוון רק ,"ךוכך י כי בנכסיוליש ל"אומר תב על הכו, שח' סי, א"ט ח"ת המבי"שו
אין חוששים  ,אם אמר דרך הודאה ולא היה חשש הערמהכותב ש, ד, ם הלכות זכיה י"רמבכי , שלא להשביע את בניו

   .להשבעה
  . ידו אין חשש השבעהשבכתב , על הודאה בכלל, יז, פא, מ"חו, ע"כך כתב שו. א' ש כלל סה סי"ת הרא"שו 287
  . ט, זכיה ט' מגיד משנה הל 288
שהרי מגיד , ודבריו קשים". אתם עדי"מדייק מדבריו שאודיתא אינה צריכה , פרט ב, כלל ב, א"ח, )סופר(המקנה ' ס

  .משנה דיבר רק בשכיב מרע
  .ג עשין פב"וסמ, ט, ט, זכיה, ם"בדעת רמב, )ב"ע אל( יט' סי, מ"חו, ש הלוי"מהרת "שו 289
  .ג שם"ם וסמ"בדעת רמב, )ב"ע אל( יט' סי, מ"חו, ש הלוי"מהרת "שו 290
 ").משטה אני בך"שאז אינו יכול לטעון ) (ה וליקנינהו"ד' על תוס(א "מ מו ע"פני יהושע ב 291
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לשון מפני שזה , " לשמעון נכס פלונינתתי" גם אם אמר ראובן הנכס נקנה לשמעון, לדעת פוסקים רבים
מפני שיש במשמעות לשון זו שהוא נותן , אינו מועיל כהודאה" נתתי"אבל אחרים אומרים ש. 292הודאה

  . 293עכשו

                                                 
 )ה תנו"ד(ף "בדפי הרי, ב"גיטין כא ע, ף"ן על הרי"ר; )טו, ס, מ"חו, י"הובא בב (רג' סי= יא ' א סי"ת הריטב"שו 292

, כ' סי, י מליריאה"ת ר"שו וב,ב"מ עגיטין , ל"מהריב' חיב, סה' סי, ב"ח, ל"ת מהריב"שו ב,ד, רמה ,מ"חו, י"בא בהוב(
' הל, הובא בכבוד יום טוב) (באמירה( מהשורות הרחבות 16שורה , ף"בדפי הרי, א"קידושין י ע, ף"ן על הרי"ור, )קו' עמ

  .)ג"נה ע(רפח ' ש סי"ת הרשב"שו; צב'  סי,א"ת הרמ"שוו, א, רמה ,מ"חו, א" רמ;)ה, ג, זכיה
הודה שכבר הראשון מפני ש, קנהאותו פלוני , "נתתי שדה פלונית לפלוני"האומר כותב ש, )ה אומר"ד (ב"גיטין מ ע, י"רש

פירושו שצריך לכתוב לו שטר " כולן בשטר"ש, שם הוא כותב זאת לפי פירושו השני .נתן לו בשטר או בקנין מתנה גמורה
אפשר , אינו מועיל בעל פה" נתתי"ש,  גם לפי פירושו הראשון.אולי הכוונה היא שצריך לכתוב שטר לצורך ראיה; מתנה

  ).שאז לא נקנה בהודאה, 316ראה ליד ציון הערה (לומר שזה רק אם הנסיבות מלמדות שהתכוון להקנות עכשו 
שכל הנזכר , אני מודה בפניכם בתורת הודאה גמורה: " כותב בנוסח שטר מתנת בריא,קלב' סי, חלק ז, ת מנחת יצחק"שו

  הוא,במקום לעשות מעשה הקנאה לגבי כל נכס, כלומר".  מעכשיו ולאחר מותי כל דבר לפי קנינו הראוי לותייהקנלעיל 
  .משמעותו הודאה" הקניתי" הרי שלשון .מודה שעשה מעשה הקנאה כזה

 "הגדתי"אומר שה, ד, ירושלמי ביכורים גראיה ממביא , )ד"צה ע(רמה ' מ סי" חו,ע"הגהות לשו, )גהוכבר(מראה יחזקאל 
  ."אני מגיד עכשו"ולא , "כבר הגדתי" ומשמעו , לשון עברהוא

, ף"ן על הרי"רסותרים את מה שכתב ב, לשון הודאה הוא" נתתי"שסתם ן שם "דברי הרש, ג מקשה"בני יעקב דף ק ע
 שהשטרות ,)פג' סי, יחיאל באסן' ת ר"הובא בשו, ז, א, הלכות מכירה, כ מגיד משנה"וכ ()ף"בדפי הרי(א " י עקידושין

 רק אינו הודאה אלא נועד, "נתתי" שכתוב בהם מהו, )420ראה על כך בהערה  (שלנו הם שטרי קנין ולא שטרי ראיה
 שתי יש" נתתי"לסובר שן "הרש, יישבמ, )ד"פט ע( מא' סי, )גאגין(חוקי חיים ת "בשו, אברהם גאגין' ר .לחזק את הדבר

משמעותו " נתתי", כיון ששטרותינו הם שטרי קניןו, ותלוי איך מורים דבריו על כוונתו, )293ראה הערה  (ותמשמעוי
  .שהרי כוונתו להקנות עכשו, הקנאה

 .308 ונתיבות המשפט בהערה 316ראה הערה " נתתי"על 
  .א"ח, נתיב טו, מישרים 293
 .לא קנה, בעל פה" נתתי שדה לפלוני" שהאומר, ב"האמור בגיטין מ עמביא את , )ב"צד ע(י ' סי, )חנדלי(ת פני יהושע "שו

  . שאפשר ליישב את האמור שם גם לפי הדעה הקודמת, 292אבל ראה הערה 
מעלה אפשרות , )פג' סי, יחיאל באסן' ת ר"הובא בשו (ב"מ עגיטין , ל"מהריב' חיו, סה' סי, ב"ח, ל"ת מהריב"שו

ם מספק מפרשי, אם זה בעל פהו, משמע לשון הודאה ומשמע לשון מתנה" נתתי", )ה אמר"ד(ב "גיטין מ ע, י"שלרש
  .כי מעמידים את הקרקע בחזקת בעליה, שלא מועיל, שהתכוון לתת מתנה עכשו

 מועיל מטעם הודאת ינוא" נתתי"ש, )960הערה  (ף"פ הרי" ע,ו, ס ,מ"חו, ע" מדייק משו,הערה טו, ו"פט, קניינים, ח"פת
 זום שסכיף מ"שהרי, ק כט"ך שם ס" מדייק מהש הוא אך.מועילשן קנינתן בהנותן  צריך להוכיח ש המקבלד אלא"בע

   . הנותן בשעת הנתינהודי שיוכיח המקבל שהנכס היה ברשות, ד לענין עצם המתנה"הודאת בע
שמועיל  דיןההביא את , א,  רמה,מ"חו, א"רמ שק ממהיידמ, )ד"קמו ע(ד ' מ סי"ה חו"ח) אבולפיה(פני יצחק ת "שו

 ד"ף והראב"שמחלוקת הרי, צב' א סי"ת הרמ"בשוכפי שהסביר , ף חולק"סובר שהריוא כאן שהמ, א" בלשון י"נתתי"
א שם "ת הרמ"ששו, 971אבל ראה הערה  ( הקנאה להבאהמשמע" נתתי "ף"שלפי הרי היא ) ואילך960ליד ציון הערה (

 ן"השמיט את דברי הר, רמה' סי, מ"חו, ע" שהשוהוא מעלה אפשרות. )הוא לשון הודאה" ינתת"ף מסכים ש"כותב שהרי
, בקרקעורק , מועיל רק בשטר" נתתי"ולכן , משמע הקנאה" נתתי"ף ש" פסק כרי,)965הערה (ו , ס' כי בסי, )292הערה (

  . שנקנית בשטר
כותב  )ק א" רמה ס,מ"חו, פתחי תשובההובא ב( ב" דף נא ע,ח' מ סי"חו, ק האחרוניםמשה מרוטנבור' ת ר"שו

ולכן בעל פה לא , משמע גם לשון הודאה וגם לשון הקנאה" נתתי" סוברים ש)292שצוין בהערה  (ן"שהחולקים על הר
שאילו בשטר קנין פשוט שמועיל , כוונתו לשטר ראיה(אבל בשטר מועיל , ה"המעו, האם התכוון להודאהספק כי מועיל 

וכאן אם זה לשון , )ט, מב, מ"חו, ע"שו(כי יד בעל השטר על העליונה אם לולא זה יתבטל השטר לגמרי ) לשון הקנאה
' ובסי, עיל כהודאהבשטר מו" נתתי"ד ש"פסק כראב, ו, ס' ולכן בסי, א"וכך דעת הרמ; הקנאה יתבטל השטר לגמרי

ע שכתב "לא השיג על שו, ג, קצא' ובסי,  בעל פהשם מדובר באמירהכי " ומריםאש י"ן רק כ" הביא את הר,א, רמה
יתבטל השטר כי אנו יודעים שלא עשה קנין ,  כי אם נאמר שזה הודאה- ) 420ראה הערה  (ששטרות שלנו הם שטרי קנין

" נתתי" כתב ש,יא' סיא " הריטבת"הרי שו, מקשה עליו, )א"קמז ע(ד ' מ סי"ה חו"ח) אבולפיה(פני יצחק ת "שו .לפני כן
ף "א סובר כרי" הפוסקים כתבו שהריטבוהרי ,שטרב יסבור שזה מועיל קמשה מרוטנבור' ולפי ר, עבר ולהבאמשמע לש

 סובר שיד בעל השטר על התחתונה א"טבשהרי) ב"קמז עבדף (הוא מתרץ  ?)965ראה הערה  (בשטר לא מועיל" נתתי"ש
אם הסופרים והעדים הם : עושה הבחנה לגבי שטר, )ג"נא ע(משה מרוטנבורק שם '  ר.ז יתבטל השטר"גם במקום שעי

וון לפירוש שלפיו ז יתבטל השטר הוא שאילו התכ"כי הטעם שיד בעל השטר על העליונה אם עי, השטר בטל, עמי הארץ
ח חוששים "ובת; יתכן שכתב כך כי חשב שזה מועיל, ואם הוא עם הארץ; לא היה לו לכתוב שטר, אין תוקף לשטר

  .לטעות רק אם יש מחלוקת לגבי הלשון שנקט
, )ד"ירושלים תרל, נדפס גם בחוברת ישמח משה (]להרחיב [)ג"קס ע(יג ' מ סי" חו,א"ח, ת כפי אהרן"בשו, א אשכנזי"ר
  .להבא להתפרש היכול לשעבר ו להתפרשהיכול" נתתי"המלה שתרגומה  , אחרותתב שגם בשפותוכ

 ינומשמע שא', וכו" נתתי" שכתב שמועיל אם כתב בשטר ,א,  רמה,מ"חו ,מהטורמדייק , כו' סי, מ"חו, שפת היםת "שו
  . פהמועיל בעל
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או שהיתה לו סיבה שלא ,  אם לא היתה לנותן דרך אחרת להקנותרקיש מי שאומר שאודיתא מועילה 

  .294להקנותו בדרך אחרת
  

אבל אחרים אומרים . 295יש אומרים שהנכס שייך למקבל גם לענין נפקויות איסוריות שנובעות מבעלות זו
כיון שזה ע איסור יפקה אבל אינו מועיל ל,אדם נאמן על עצמו לחובתוש מפני, ממוןמועילה רק לענין אודיתא ש

  .296שקר

                                                                                                                                                              
 לדעה , מסתפק,ו הערה יד"פט, קניינים, ח"פתאבל  .קניןאם עשה  הבעל פה מועיל" נתתי"אמירת מישרים שם כותב ש

  ).5 ראה סעיף - "אתן"בניגוד ל" (נתונה"האם מועיל עם קנין כמו , ד"אינו מועיל כהודאת בע" נתתי"ש
לא היתה דרך מפני שאיסור גיורא פשרות שהאודיתא הועילה במעשה אמעלה , )ג"ע נק(סד ' א סי"פני משה חת "שו 294

מפני , אף שבפועל היתה לנותן דרך אחרת להקנות, בנידונו מועילה גם יתאודאההוא כותב ש. ףאחרת להקנות את הכס
  .ולכן נחשב כאילו אין לו דרך אחרת להקנות,  על המתנהערערי יורשו, פחד שאם יתן במתנה ממששהנותן 
שאודיתא , ד"מות שער מב חהתרו' ד המובא בס"מדייק מדברי הראב, )ד"צט ע(טז ' דיני הלואה סי, אמרי בינה, כמון כן

 . כגון כסף שמופקד אצל אחר ואי אפשר להקנותו במעמד שלשתן, מועילה רק בדבר שאי אפשר להקנות
שאומר לענין , )הטור השלם' תיג במהד' תי ועמ' עמ(קסח , ד"יו, ח"כך עולה גם מדבר ב. דק "ס,  קצד, קצות החושן295

קצות החושן מביא . ההקנאה מועילה להפקיע איסור ריבית, אודיתאשאם ישראל הקנה משכון ב, ריבית בחוב של גוי
המקבל יכול לפדות בו מעשר שני של הנותן , שכתבו שבהקנאת כסף באודיתא, )ה וניקנינהו"ד(א "מ מו ע"ב' ראיה מתוס

  .בלי חומש
הכותב שמתנה נקנית מהתורה רק בקנין חצר או אגב או ) 19הערה (ן "כותב שרמב, ק ה"ס, תמח' סי, ח"או, ישועות יעקב

כדי שהמקבל יחלל מעשר " ונותן את הפירות במתנה"ב "מ מה ע"צריך לפרש את מה שאמרו בב, אודיתא ולא במשיכה
מועילה אודיתא , ן"ומכאן שלדעת הרמב, )ש מדוע אין אפשרות אחרת לפרש כך"עי(שהוא באודיתא , שני שלהם
  . באיסורים

שאודיתא ) 301ליד ציון הערה (כותב שאודיתא מועילה לענין איסור לפי השיטה , לט' סי, )פ"תק, טיקטין(ח הבית פת
מטעם הודאת , אנחנו מקבלים את דבריו כאמת מבחינה ממונית, ייתכן שגם לשיטה שאודיתא אינה הקנאה. היא קנין

  . הנכס שייך למקבל, יסוריםוממילא גם לענין א, בעל דין
עולה שבשטר מכירת חמץ אפשר , אות ד, ל' סי, )ה"תרמ' שונה ממהד(ס איגרא רמה "שבסו, משולם איגרא' ת ר"משו

  . שהוא כאילו הודה שמכר לו בקנין גמור, לכתוב בלשון הודאה
 המקבל ויוכל לקיים בו שייחשב של, אודיתא מועילה להקנות לולבכותב ש, אות נג, ה' מע, על ארעא דרבנן, עפרא דארעא

שהאודיתא מפקיעה את , כי אודיתא היא כהקנאה, שבו אדם יוצא רק בלולב שלו, את המצוה ביום הראשון של סוכות
  . זכות בעל הנכס המקורי  כמו הקנאה אחרת

ם בו את המצוה המקבל יוכל לקיישי,  האם אודיתא מועילה להקנות לולב,מעלה ספק בזה, י' א סי"ת מוצל מאש ח"שו
 אבל כאן קמי שמיא , כהודאת בעל דיןהמועילהאודיתא  בין אדם לחברורק לענין שייתכן ש; ביום הראשון של סוכות

ואינו כותב מה  ( קנין גמוראודיתא היאמ ש"ב' מתוס) לעיל(הוא כותב שאפשר לדחות את הראיה ו; גליא שאינו שלו
 ).הדיחוי

  ). ב"גיטין לב ע, ורת גיטיןהובא בת (יד ק" קסח סד"יו ,ז" ט296
אמות ' והקניתי לו ד" בהרשאה שכתבו שאפשר לכתוב, )ה אגב"ד(ב "ק קד ע"ב' תוסקצות החושן שם כותב שזו גם דעת 

אבל אין זה מועיל לענין שהמקבל כסף אגב , הודאת בעל דין כמאה עדיםשמשום ,  קרקעואפילו אין ל'  וכו"בחצירי
 ; מדאורייתאכי לענין זה צריך שתהיה למקנה קרקע, מעשר שני של בעל הכסף בלי חומשיוכל לפדות , קרקע באופן זה

   .םלענין איסורי אינה מועילה אודיתאהרי ש
ת חתם "ושו, א"מ מו ע"ב, פני יהושע. 295שהובא בהערה , מ"ב' ק שם לבין תוס"ב' לאור זה נמצא שיש סתירה בין תוס

מ דיברו על מי "שבב, מיישבים, )פרט א, כלל ב, א"ח, )סופר(המקנה ' הובא בס) (ה והנה גם"ד(שיד ' סי, ד"וסופר י
ק "ובב; כי הנותן הודה שהוא של המקבל, ואז המקבל יכול לחלל עליו בלי חומש, שהודה שכסף מסויים שייך לאדם אחר

ולכן המקבל אינו ,  ולא רצה להודות שהכסף של חברו,והקנה כסף אגב אותו קרקע, דיברו על מי שהודה שיש לו קרקע
  .'המקנה לסתירת תוס' יישוב דומה של ס, 297וראה הערה . כי אין לנותן קרקע להקנות אגבו) מהתורה(קונה את הכסף 

גם , ובר שמודה שהכסף של פלונימ מד"בב: 'מיישב בדרך אחרת את סתירת התוס, פרט י, כלל ב, א"ח, )סופר(המקנה ' ס
 - שהוא מוכיח שם (פ העקרון "ע, וממילא זה שלו מדין תורה, ד"הרי נעשה הפקר מטעם הפקר ב, אם זה קונה רק מדרבנן

, ק מדובר שהודה שיש לו קרקע"ואילו בב; נחשב שלו גם אם לא עשה קנין, שדבר שרק אדם אחד יכול לזכות בו) ש"עיי
  . כי אין לנותן קרקע להקנות בו, ובזה לא שייך שהכסף יהיה של המקבל מצד הפקר, והקנה כסף אגב קרקע

שהרי המקבל עלול , שלא יתכן שתועיל אודיתא לענין איסור, ז"מסביר את הט, פרט ו, כלל ב, א"ח, )סופר(המקנה ' ס
שה בין הנותן למקבל שאם יש הכח, ב"א גיטין מ ע"כמו שכתב חידושי הרשב, ואז תתבטל המתנה, להכחיש את הנותן

ז יועיל "גם לט, אבל הוא מעלה אפשרות שלענין חמץ בפסח. הממון הולך למרא קמא, )3 ראה סעיף - סתירת הודאות (
כך , שהרי הוא ביטל את החמץ, לא נאמר שיחזור לישראל שהוא מרא קמא, המקבל יכחיש-כי גם אם הגוי, אודיתא

  . שאינו שלו מהתורה
  . בשם מחנה אפרים לגבי אתרוג296ראה הערה 

 298לשיטתו בהערה , ז שאודיתא אינה מועילה לענין איסור ריבית"מסכים לט, יא' ג סי"ג ח"ת שואל ומשיב מהדו"שו
א מועילה לענין פדיון מעשר שכתבו שאודית, מ שם"ב' הוא דוחה את ראיית קצות החושן מתוס. שאודיתא אינה קונה
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, אמנם יש הודאת בעל דין של הנותןש, טעמם הוא. 297יש פוסקים החולקים וסוברים שאודיתא אינה מועילה

אבל הודאתו אינה יכולה , ולכן הנכס אינו שלו, והודאת בעל דין קובעת בכל מה שנוגע לאדם עצמו לחובתו

                                                                                                                                                              
הוא יכול , ולכן ברגע שהמקבל עשה בו מעשה קנין, ששם ההודאה מועילה לענין שהמקבל רשאי לקחת את הכסף, שני

  .ואין ללמוד מזה למצב שהמקבל לא עשה מעשה קנין, כולל פדיון, לעשות בו מה שהוא רוצה
שנימק , ד"התרומות שער מב ח' ד המובא בס"שלפי הראבמעלה אפשרות , )ד"צט ע(טז ' דיני הלואה סי, אמרי בינה

הרי שזה מועיל מצד שייתכן שזה , ולכן זה מגיע לו, "מקבל"משהו מה" נותן"שאודיתא מועילה כי ייתכן שבעבר גזל ה
). ולכן לענין איסור יש להחמיר, אולי כוונתו היא שיש ספק האם זו האמת(כ אולי לענין איסור לא יועיל  "וא, האמת

הוא (אינו יכול לחזור בו מהודאתו אבל אינו יוצר קנין , "אינו שלי"אם האדון מודה , שבעבד, )ג"בדף ק ע(והוא כותב 
ולכן אינו מועיל לצד האיסורי של , )שאודיתא יוצרת חיוב ולא העברת בעלות, 297הערה , א"רומז לשיטת הריטב

  . העבדות
מבאר , )פרט ד, כלל ב, א"ח, )סופר(המקנה ' הובא בס] (להרחיב[ך "תש' קנא במהד' עמ, גית אודיתאסו, פלס חיים

הוא כותב . ולכן אינה מועילה לענין איסור) 297ראה בשמו בהערה (ז סובר שאודיתא יוצרת רק חיוב ולא קנין "שהט
פלס חיים . שהרי הוא דיבר על ריבית מאוחרת שהיא מדרבנן, ף לאיסור דרבנןז לא מועילה אודיתא א"שלט) קנב' בעמ(

; ואיך מועיל אודיתא על הפקר, זה הפקר, הרי אם ביטל תחלה, שם מקשה על קצות החושן שכתב שמועיל לענין חמץ
ון חמץ בשעה כג, ולא מועיל ביטול על חמץ שאינו שלו מדרבנן, מדרבנן, הרי זה לא שלו, ואם ביטל אחרי האודיתא

  . שישית
כותב שאודיתא לא מועיל לענין חמץ כי הודאת שקר אינה מועילה , )ו"תרכ' ג במהד"כט ע(ק ה "תמח ס' מקור חיים סי
  . כותב שאודיתא אינה קנין, )302שהבאנו בהערה (א "שחידושי הרשב, ועוד; ז"כמו שכתב הט, להפקיע איסור

לא מועילה אודיתא , כותב שבמקום שאין מועיל קנין דרבנן להפקיע איסור, בסופו, ק ה"ס, תמח, ח"או, עקבישועות י
ייתכן שכוונתו שהקנה לו , כי מה שהאדם מודה שהנכס של פלוני או שאומר שהקנה אותו לפלוני באופן המועיל, להפקיעו

  .כולה להפקיע את האיסורואינה י, ונמצא שהאודיתא מועילה רק מדרבנן, רק בקנין דרבנן
  .מביא את המחלוקת האם אודיתא מועילה להפקיע איסור, בסופו, פח' ד סי"ח, ת להורות נתן"שו

, שאודיתא מועילה רק בחמץ בפסח) בדעת קצות החושן(כותב , פרט ד, כלל ב, א"ח, )סופר(המקנה ' ס: הבחנה
שמועיל מדרבנן מצד , ל איסור דרבנן מועיל אודיתאוע, ואחרי שביטל נשאר רק איסור דרבנן, שמהתורה די בביטול

ועוד שקנין ; שהוא איסור תורה, כדי לפטור את בנה מבכורה, א לסמוך על זה במכירת בהמה מבכרת"אבל א, ד"הפקר ב
גם , שהמקבל אתרוג באודיתא יכול לצאת בו, הוא כותב, אבל בפרט י. והפקר חייב בבכורה, ד"דרבנן מועיל מצד הפקר ב

פ הסברה שלו "ע, כי נעשה שלו מהתורה כיון שהופקר והוא היחיד שיכול לזכות בו,  קונה רק מדרבנןאודיתאאם 
 .שהובאה לעיל

יצחק ' בשם ר, )כה' ט סי"ב פ"ב, הובא בהגהות אשרי(קפז ' ב סי"ב, אור זרוע; )י"רמ' ג במהד"מב ע (הודאה, העיטור 297
  .ש והטור"הרא, ד" הראבתדעב, )ב"צא ע(מא ' סי, )דנאן(אשר לשלמה ת "שו; שכה' וסישיט ' ג סי"ץ ח"תשב; בר מרדכי

  . אלא בשטרהודאה לא מועילה בתור קניןבבריא , עיטורלדעת ה כותב ש,)ב"קד ע (סב'  סימגן גבוריםת "שו
  ". עדיאתם " בבריא גם אם אמר ה מועילינהאודיתא א, לפי העיטורכותב ש, )ד"צב ע(מב ' סי, )גאגין(חוקי חיים ת "שו
ראה ליד ציון הערה  ("אתם עדי" בבריא אם אמר המועילאודיתא ז מודה ש"ותב שהאו כ,סד' סי, מ"חו, ם" מהרשדת"שו

, )גאגין(חוקי חיים ת "שואבל . א"סנהדרין כו ע והביא ראיה מדיני הודאה ב,"משטה אני"כי אז אינו יכול לטעון , )283
ואינו , מדובר בהודאה בטענהשם ש, ראיה משם את היםדוח, פרט ג, כלל ב, א"ח, )סופר(המקנה ' וס, )א"ג עצ(מב ' סי

  . י הודאה"הקנאה עדומה ל
מ "ב קמח בענין שכ"י מיגאש ב"כותב שלפי הפירוש השני של ר, 28הערה , ד אות ג"התרומות שער מב ח' המהדיר לס

  . משטהלא מועילה הודאה בבריא שמא הוא , שהודה
א לתת תוקף למתנה "שבפועל א הכותב, חכם אחדמביא תשובת , )א"קנא ע(ד ' מ סי"ה חו"ח) אבולפיה(פני יצחק ת "שו

  על כךי אבולפיה משיב"ראבל . ל שתועיל למוחזק"ובוודאי יש איזה טענת קי, תומחלוקכי יש בכך הרבה , אודיתאעל פי 
  . שסובר שאודיתא קונהע "ל נגד שו" אומרים קייןאש, )א"קנב עבדף (

הזכיר דרכים להקנות חוב ולא הזכיר , ז, ו, מכירה' ם הל"רמבמה שממוכיח , קנב' סי, א"ח, ץ"תשב: ם"דעת הרמב
 אינו נקנה חובשדוקא , דוחה , דק" סד קצ,קצות החושן.  מועילה בבריאינהסובר שאודיתא אהוא מכאן ש, אודיתא

  . )343רה ראה ליד ציון הע(ם " לדעת הרמבבאודיתא
 מדייק מזה, קנב'  סי,א"ץ ח"תשבו,  כתבו את דין ההודאה לגבי שכיב מרע, ג,רנ, מ"חו, טורו, ט, ט, זכיההלכות , ם"רמב

 לחדש שאינו שכיב מרענקטו זאת בש, דוחה, סד' סימ "חום "מהרשדת "שואבל . סובר שבבריא זה לא מועילם "הרמבש
בבריא הרי ,  על הסברוקשהמ, )ג"צג ע(מב ' סי, )גאגין(חוקי חיים ת "שו.  שלא כבמתנת שכיב מרע,הבריאאם   גםחוזר

ם סובר שגם "רמבהש: דוחה את ההוכחה בדרך אחרת) א"פח ע(עז ' סיבני אהרן . ר בעלמאובישמועיל ד,  יותר חידושיש
אבל גם בבריא הודאה , מיתה כי אין אדם משטה בשעת ,"אתם עדי" כי בו אין צריך לומר שכיב מרעונקט , בבריא מועיל

הסבר גם דוחה אבל חוקי חיים שם . )283ראה ליד ציון הערה  ("משטה"למנוע טענת " אתם עדי"אלא שצריך , מועילה
  .מועילהאודיתא ם "בפרשנים האומרים שלרמ, 274וראה הערה  .ש" עיי-  זה

כותב שאודיתא מועילה רק לענין זה שהמקבל יכול לתבוע את דבר , א"מ מו ע"א הישנים ב"חידושי הריטב: הבחנה
. אינו יכול לחלל עליו מעשר שני, ולכן אם זה כסף, אינו קנוי לו, אבל כל זמן שלא הוציא אותו בדין, המתנה בבית דין

רק , סוברים שהכסף אינו שלו, )ה ונקנינהו"ד(א "מ מו ע"ב' כותב שגם תוס, )ד"ט עצ(טז ' דיני הלואה סי, אמרי בינה
, טעמם הוא שכיון שיכול להוציא ממנו את הכסף, ומה שכתבו שיכול לחלל מעשר שני על הכסף, שיכול להוציא בדיינים

א סובר "ואלו הריטב, או בעיןכי בידו להוצי, ע"וזה לא דשלבל, שיחול החילול למפרע לכשיבוא לידו, יכול לחלל עליו
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ואינו , כי בעליו הסתלק ממנו, ולכן הנכס נשאר בגדר הפקר, להכניס את הנכס לבעלותו, להשפיע על אדם אחר
כלומר שאם , כי דבריו ככתובים וכמסורים, 299 מועילה בשכיב מרעאודיתא, גם לפי דעה זו. 298נקנה למקבל

נקנה הנכס לאותו פלוני , ולכן גם אם הודה שהנכס של פלוני, רואים כאילו עשה מעשה קנין, אמר שהוא מקנה
  .300כאילו עשה מעשה קנין

  אופן פעולת אודיתא) ב(
האדם כהקנאה אלא שפועלת ה אבל אחרים אומרים שהודאה אינ. 301 כהקנאהפועלתיש אומרים שהודאה 
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כי אודיתא אינה עושה קנין אלא , ומה שהוא יכול להוציא לא מועיל שיחול למפרע, שאינו יכול לחלל עד שיהיה שלו ממש

בכל זאת , ד"גם אם נאמר שמועילה הודאתו שהנכרי יכול להוציא מידו בב, בחמץ, והוא כותב שלפי זה. רק חיוב לתת
  .היהודי עובר בבל יראהו, עדיין אינו של הגוי

כותב , )פרט ד, כלל ב, א"ח, )סופר(המקנה ' הובא בס(ך "תש' קנא במהד' עמ, סוגיא דאודיתא, פלס חיים, בדומה
הכותב שמי , ק ח"ס, יג, ממגן אברהם) קנו' בעמ(והביא ראיה , ולא קנה את החפץ עד שיגיע לידו, שאודיתא היא רק חיוב

ואז זו טלית (י הקנאת הטלית לאחר במתנה "אינו יכול להיפטר מהאיסור ע, יתשרואה בשבת שבטליתו חסרה ציצ
ולכאורה היה ; )103' עמ, פגמים בחוזה, ראה על כך בחוק לישראל(כי אסור לתת מתנה בשבת , )שאולה שפטורה מציצית

ות אחר ורק מודה שהיא מותרת בשבת כיון שאינו מוציא מרשותו ולא מכניס לרש, צריך לומר שַיקנה אותה באודיתא
ומכאן שאודיתא אינה מועילה , )אולי אסור בשבת כמו קנין סודר, אבל יש להעיר שלדעה שזה הקנאה(שזה של פלוני 

י הקנאת חצרו "ב שבעל שהולך למות בשבת יגרש את אשתו ע"הוא מביא עוד ראיה ממה שאמרו בגיטין עז ע. להקנות
ואם , כאן התירו כדי שלא תיטרף דעתו,  שאף שאסור לתת מתנה בשבת,והסביר רבנו קרשקש שם, בקנין חזקה עם הגט

המקנה ' ס. אלא מכאן שאינה קנין, שמותרת בשבת, היו צריכים לומר שַיקנה את החצר באודיתא, אודיתא היא קנין
חצרה הבא כי זה , כ הגט פסול"וא, שקנין אודיתא מועיל רק מכאן ולהבא, דוחה ראיה זו, פרט ד, כלל ב, א"ח, )סופר(

) לדוגמה, בקנין חזקה(ודוקא אם הוא מקנה לה את החצר , "ג קרקע"טלי גטך מע"וזה כמו , לאחר שכבר הונח שם הגט
כ "משא, )ה ותיזיל"ד(שם ' כי הגט בא מרשות הבעל לרשותה כפי שהסבירו תוס" ג קרקע"טלי גטך מע"לא נחשב 

  . באודיתא שאין בה הקנאה מרשותו
 היא רק אודיתא, ם"מעלה אפשרות שגם לרמב, )פרט ט, כלל ב, א"ח, )סופר(המקנה ' הובא בס(קנג ' עמ, שם, פלס חיים

 שהיות - " נותנים לו"ונקט ,  לגויאודיתאכתב שמועילה , ט, ט, הלכות זכיה, ם"ומסביר בזה מדוע רמב, חיוב ולא קנין
  ".נותנים לו"לכן כתב רק , )ב"ק קיג ע"ב(יכול המודה שלא לתת כי מותר להפקיע הלואתו של גוי , שזה רק חיוב

האודיתא עושה קנין , אם באמת קיים החפץ שהודה: עושה הבחנה בתוך סברה זו, פרט ו, כלל ב, א"ח, )סופר(המקנה ' ס
ק קד דנו במי "ב' ואילו תוס; א כתבו שהמקבל יכול לחלל מעשר שני על כסף שקנה באודיתא"מ מו ע"ב' ולכן תוס, בחפץ

 אמנם הודאתו מטילה עליו חיוב אבל לא יוצר קנין בחפץ כיון -ע ומודה שיש לו ומקנה מטלטלין אגבן שאין לו קרק
וראה שם עוד על . שפני יהושע עושה הבחנה דומה, 296ראה הערה . ולכן לא מועיל להקנות אגבו, שהקרקע אינה קיימת

 .'סתירת התוס
  .יא' ג סי"ג ח"הדו שואל ומשיב מת"שו 298

שקצות , וכך כותב שואל ומשיב).  שזה מדרבנן279כדעה ליד ציון הערה (הדעה האחרת תטען שזה תקנת חכמים , כנגד זה
ב לענין "מ יב ע"ביטוי המופיע בב" (עשו שאינו זוכה כזוכה"חכמים הפקירו את ממונו ו, החושן סובר שבגלל הודאתו

ושם , )ה הודאת"ד, ב"קידושין סה ע, י"רש" (כי הוא זה"עוד אפשר לומר שכיון שלומדים הודאת בעל דין מ). ומהד
ומכאן שנאמן גם לַזכות , והפסוק מלמד שהאדם האחר זוכה בזכות התביעה ממנו, מדובר במי שמודה שהוא חייב לפלוני

  . שהנכס ייכנס לבעלותו, אדם אחר
שטרחו לחפש דרך להקנות גט ותרומות , ב"ע-א"מ יא ע"ג בב"ב וממעשה ר"גיטין עז עשואל ומשיב מביא ראיה מ

  .ש" עיי- ד רסז "יו, ה המובא בטור"והוא דוחה את ראיית קצות החושן מרמ. ולא עשו אודיתא, ומעשרות
  .ש והטור"הרא, ד"אשר לשלמה שם בדעת הראב; שכה' ג סי"ץ ח"תשב; )ג"מב ע(הודאה , עיטור 299
 .מביא דעה שהודאה מועילה רק בשכיב מרע, אות א, ח"ח, שער נא, ותהתרומ' ס

  .שואל ומשיב שם 300
התרומות שער ' סבדעת ) ד"פז עדף (עז ' בני אהרן סית "שו; )כמו קנין סודר ומשיכה(א "ב קמט ע"ק ב"ש בשטמ"רא 301
היא עצמה ש() ה אבל אני"ד (מה'  סי,מ"חו, ת"ומהדו) ה ומלבד"ד(אות ז , ל' סי, מ"חו, ק"מהדו,  נודע ביהודהת"שו; מב

אינו שקנין ( ד ק" סדקצ' סיו, ק ט"ס ס' סיקצות החושן ; )הודאה שכבר קנהרק ולא , הקנין הגדול שבכל הקניינים, קנין
א "והריטב, א"כו עקידושין , א"הרשב'  וחי,רסז' ד ס" יו,טורבבא מוה ה"הרמגם בדעת , ) האחריםנופל מכל הקניינים

דעת ב, )ב"ל ע (יט' סי, מ"חוש הלוי "ת מהר"שו; )ף"בדפי הרי(ב "סט עב "י ב"נהמובאים במי פרובינציא בשם רבו וחכ
' סבדעת  ,]להרחיב) [ב"קד ע (סב'  סימגן גבוריםת "שו; )שבהודאה זו הוא מקנה( )ה שכיב"ד(א " עב קמט"ב' תוס

ט " הגהנר' מטה שמעון סי; ב שם" ב'תוסדעת וב) אחת מדרכי ההקנאותמביא דעה שזה ש ( גאותד "התרומות שער מב ח
  אות ז,ט"הגה, נ ר,ארח משפט; )שההודאה עושה קנין גמור(  והטורב קמט"ה ב" רמד י,ב שם" ב'תוסבדעת , אות כד

, ]להרחיב[ז ט אות כ"הגה, רנמטה שמעון ; כה'  סיט"ב פ" בהגהות אשריח ב"מהריבדעת  וב שם" ב'תוסבדעת ) ב"קנט ע(
' בדעת תוס, בתירוץ השני, ב שם"ב' בדעת תוס, לט' סי, )פ"תק, טיקטין(פתח הבית ; קה' סיאבקת רוכל ת "שובדעת 

, 22הערה , ד אות ג"התרומות שער מב ח' המהדיר לס; )ה וניקנינהו"ד(א "מ מו ע"ב' ובדעת תוס, )ה גופא"ד(ב "גיטין יג ע
  .מ שם"ב' בדעת תוס

  . ש" עיי- ב שם" ב'ש הלוי מתוס"דוחה את הדיוק של מהר, )א"צב ע(מב ' סי, )גאגין(חוקי חיים ת "שואבל 
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 שהרי הם, ד" סוברים שזה הקנאה ולא הודאת בע,)ה ונקנינהו"ד(א "ע מ מו"ב'  שתוסכותב ,ד"דף צח ע, בני יעקב

.  שקרפ שידוע שזה"אע ,שמקבל הכסף יוכל לפדות בו מעשר שני של הנותן בלי תוספת חומשאומרים שזה מועיל לענין 
כמו ,  בתור הודאה להועיל לגבי מעשר שניכול זה י,פ שזה שקר"שאע, דוחה )א"צב ע(מב ' סי, )גאגין(חוקי חיים ת "שו

 היה כסףשהרי ה, שהרי לא ייתכן שהקנה לו לפני כן, פ שברור שזה שקר"הועיל אע) א"ב קמט ע"ב(שלגבי איסור גיורא 
ה "ד (ב"ב מד ע"ב' תוסעוד ש ו,"כבר הקניתי את הכסף למרי בר רחל " לא אמר גיוראשאיסור, ועוד, בידיים של רבא

  . פ שידוע שזה שקר"ד אע"כתבו שזה מועיל כהודאת בע, )דלא
הולך , כתב שמתנת בריא מועילה דרך הודאהשקה ' אבקת רוכל סיכותב ש, )א"צ ע(מא ' סי, )דנאן(אשר לשלמה ת "שו

ש "עיי. ם הודאה מועילה כאחד מדרכי ההקנאות"דעת הרמבלעולה שבריו שמד, טו, יא, מכירה' לשיטתו בכסף משנה הל
  . על כך364 וראה בשמו בהערה .מדין הקנאהסובר שזה אבקת רוכל שהביא ראיה ש, )א"צא עבדף (

, י הצד שזה בגדר מתנהכותבים שלפ, כה' ט סי"ב פ"ש ב"ורא, ד אות ג"התרומות שער מב ח' בס, ד"ראב: בשכיב מרע
גם אם , הרי שכיב מרע יכול לתת מתנת בריא, ע"וצ. מ"שהרי גר לא יכול לתת מתנת שכ, לא מועיל בגר שהוא שכיב מרע

 .חלה מתנת בריא, אם הודה שהנכס שייך לפלוני, ואם כן, הוא גר
, ד"וראב, ) חוזר ממילא לבעליושאינה הקנאה אלא הממון(סא ' תמים דעים סי= קפט ' עמ, קמא' סי, ד"ת הראב"שו 302

, ג"ח, א"ת הרשב"שו; אח אות " ושער נא ח, אאותב "התרומות שער מב ח' ס;  גאותד "התרומות שער מב ח' סהמובא ב
ל  (יט' סי, מ"חוש הלוי "ת מהר"שו; ")הודאה לאו דרך הקנאה("ב "קידושין כו ע, א"וחידושי הרשב, נ' סי, ד"וח, סז' סי
, )ה שכיב"ד(א " עב קמט"ב 'תוסבדעת , ]להרחיב[א " עדף צח, קנין, בני יעקב; כד' סי, ט"פ, ב" ב,ש"ראבדעת , )ב"ע
ה "ד(ב , מ' סי, מ"חו, ברכי יוסף; ) מתחילה המקבלהיה שלהנכס מודה שהוא אם רק לכן מועיל ש(העיטור דעת בו

 ,י" נ,ה" הרמ,י מיגאש"דעת רב ,]להרחיב) [ב"קנט ע ( אות ז,ט"הגה, נ ר,ארח משפט; ב"ב מד ע"ב' בדעת תוס, )ואפשר
ה מדין קנייה שאודיתא אינה חל(ם " והרמבתרכ' סיב "ם במרדכי ב" מהר,א" הרשב,ב"ק ב"ד בשטמ" הראב,א"הריטב

, )פ"תק, טיקטין(פתח הבית ; קה' אבקת רוכל סית "שוז ו"הרדבבדעת ) ג"קנט ע(אורח משפט שם ; )אלא בתורת עדות
בלשון (תרכ ' ב סי"ם במרדכי ב" מהרתבדע) ב"פח עדף (עז ' בני אהרן סית "שו; תרכ' סי, ב"ב, בדעת מרדכי, לט' סי
עושה קנין אלא שאינה  ()ש"ה ת"ד(א "ב קמט ע" בם"רשבבדעת , ]להרחיב [ט אות כד" הגהנר' מטה שמעון סי; ")אפשר"

  ).י אחר"אומרים שהקנה לו ע
פ שאין לו "אע, "הקניתי לך ארבע אמות ואגבם מטלטלין"תב שמי שכתב בשטר וכ, יד' א סי" חגשער מהתרומות ' ס

, )131כאמור ליד ציון הערה  (הודאת בעל דין כמאה עדיםחל קנין אגב כי ,  אמות ואפילו עדים מכחישים אותוארבע
, )א"צג ע(מב ' סי, )גאגין(חוקי חיים ת "שו.  לנוהדוע יהבמדינה אחרת שאינקרקע  שהוא יודע שיש לו הניחיש לנימק שו

מדוע הוצרך לומר , מקשה, על ספר התרומות שם, גידולי תרומה. ד"א מועילה משום הודאת בעיתודאמדבריו שמדייק 
גם אם החיוב הוא בדוי , הרי די בהודאתו שמראה שהוא רוצה להתחייב, שהוא יודע שיש לו קרקע במדינה אחרת

התרומות במקומות שצוינו לעיל  ' פ שיטת ס"תירץ ע, 97הערה , שם, מכון ירושלים' המהדיר במהד? קריתוהודאתו ש
  .שאודיתא אינה קנין אלא יסודה בדין הודאת בעל דין

אשר ת "שו. ש"כתב שכן פירש הרא, )ה שכיב"ד(א " עב קמט"ב' בתוסי "פירוש ראת אחרי שהביא , ג, נר' סי, מ"חו, י"ב
מטעם חלה אינה הקנאה אלא אודיתא , י"סובר שלפי הרהוא שאלו ח מדבריו ימוכ, )ג"צ ע(מא ' סי, )דנאן(לשלמה 

כדעת ' י פירש את דברי התוס"הטעם שב ש)ד"צ עבדף (הוא מסביר . ב שם"ב, ש"כפי שמשמע מהרא, ד"הודאת בע
י " אבל דעת ב,ש"כדעת הרא' וסאת דברי התבכל מקום  לפרש רצוי ש, א, שט,מ" דרישה חופ הכלל שכתב" הוא עש"הרא

  . )301שצוינו בהערה  (כמו שכתב בכסף משנה ובאבקת רוכל, עצמו היא שאודיתא היא קנין
 יכול להקנות בהודאה בדרך יב מרעשכ, ץ"ז ותשב" והאוהעיטורלדעת ש כותב, )ב"קנט ע ( אות ז,ט"הגה, נ ר,ארח משפט

מ לא מועילה " בשכם שאפילו"תב בדעת הרמבוכ והוא.  בדרך עדות אבל לא כקניןרק המועילאודיתא  אבל בבריא, קנין
  .מ ולא בבריא"שהודאה קונה בשכ, יטורם סובר כע" הבין שהרמב,בקנ' א סי"ץ ח" ואילו תשב;ןהודאה מדין קני

ע היא "הרי דעת השוש, שזה הודאהדעה ל כ"לומר קיא "מעלה אפשרות שא, )ב"צא ע(מא ' סי, )דנאן(אשר לשלמה ת "שו
  . )274הערה  (ש קצות החושן"כמ, שאודיתא קונה אפילו בבריא

שהרי כתב , סובר שאודיתא אינו קנין, ט, ם הלכות זכיה ט"כותב שרמב, )ב"ק ע(טז ' דיני הלואה סי, אמרי בינה
הרי אי אפשר להקנות מילווה , ולפי הדעה שאודיתא היא קנין, ה לגוישמועילה הודאת שכיב מרע להקנות מילווה על פ

ראה בשמו (ואמנם אפשר להקנותו במעמד שלשתן , על פה באודיתא כי אינו בר הקנאה שהרי אין דרך אחרת להקנותו
). מביא מחלוקת בשאלה זו, כב, קכו, מ"חו,ע"שו(לפי דעה אחת , א להקנות במעמד שלשתן"אבל לגוי א, )345בהערה 

ויש סוג של אודיתא שהיא , פ"ובה לא מועיל להקנות מע, אבל יש להעיר שייתכן שיש סוג של אודיתא שהיא הקנאה
, צז' ט סי"ב פ"שגם יד רמה ב) ג"בדף ק ע(הוא כותב . ם"ובה מדבר הרמב, פ אפילו לגוי"ובה מועיל להקנות מע, נאמנות

כי גר לא יכול לתת , שהרי כתב שמוכיחים מאיסור גיורא שזה הודאה, ינה הקנאה אלא הודאת בעל דיןסובר שאודיתא א
נקנים , כגון מלוה וגזל, ע ודבר שאינו ברשותו"וכתב שגם דברים שלא נקנים בהקנאה כגון דשלבל, מתנת שכיב מרע

) 301הערה (חה את הוכחת קצות החושן ועיין שם איך הוא דו; א אודיתא אינה הקנאה"הוא כותב שגם לרשב. בהודאה
  .א זו הקנאה"שלרשב

הרי , שהקשה איך הודה איסור גיורא, א"ב קמט ע"ק ב"ש בשטמ"מדייק מהרא, )ד"ק ע(טז ' דיני הלואה סי, אמרי בינה
התרומות שער מב '  גם המהדיר לסכך הוכיח. פשוט שמותר, כי אם הוא הקנאה,  הרי שאינו בגדר הקנאה- אסור לשקר 

ש עצמו מתרץ את קושייתו בקביעה שאינו אסור כי חכמים תיקנו "שהרי הרא, דבריהם קשים. 27הערה , ד אות ג"ח
  .שהקנין יועיל כמו קנין סודר

ן ולא סובר שאודיתא היא מטעם הודאת בעל די, כה' סי, ט"פ, ב"ב, ש"כותב שרא, פרט ב, כלל ב, א"ח, )סופר(המקנה ' ס
  . רנ' י סי"הוא כותב שכך משמע גם מב. שהרי כתב שהגמרא מוכיחה מאיסור גיורא שהודאה אינה מתנה, הקנאה
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ואילו ידע , כגון שהתברר שהמקבל רימה את הנותן, במצב של טעות) א: (בין שתי השיטותאחדות ת יו נפקושי

לא , הודאת בעל דיןלפי השיטה שזו אבל , ובטלה, זו הקנאה בטעות,  הקנאהלפי השיטה שזו, לא היה נותן לו
דהיינו שאין שום מעשה קנין , דבר שאינו בר הקנאה) ב (.303יך לומר שזו הודאה בטעות בגלל המניע המוטעהשי

לפי השיטה ) ג. (304תועיל, ולפי השיטה שזו נאמנות, לא תועיל בו, לפי השיטה שאודיתא היא הקנאה, שחל בו
שלפי , יש מי שאומר) ד. (305נותכ לשיטה שזו נאמ"משא, יש לה תוקף גם לענייני איסור, שאודיתא היא הקנאה

, אמתל יודע שאינו מקב אם ההרי,  שהאמת כדבריוםיאמינאלא שאנו מ, הקנאה ה אינודיתאאהשיטה ש
ואילו לפי השיטה שאודיתא היא . 306 גזלזהומפני ש  את דבר המתנה ליטולמקבלאסור ל,  בווהנותן חוזר

  .307אין איסור באודיתא אף שברור שהיא שקר, הקנאה

  ידוע שזה שקראם ) ג(
גם אם עדים . 308אינה אמת" הודאה"ושה, הנכס נקנה גם אם הכל יודעים שהנכס שייך לראובן ולא לשמעון

גם אם המקבל . 309דין לחייב עצמו חזקה יותר מעדיםהודאת בעל ,  מקודםראובן לשמעוןמעידים שלא הקנה 

                                                                                                                                                              
ואולי , ד"מועיל מטעם הודאת בע, שגם לדעה שאינה הקנאהכותב , ]להרחיב) [ד"לז ע (כה'  סי,מ"חו, שער אשרת "שו

  .ון להקנות עכשיושהתכואינדיקציה המלמדת כיון שאין , הוא יודע מדוע הודה
הכותבים שאודיתא אינה בגדר מתנה ולכן , כה' סי, ט"פ, ב"ב, ש"ורא,  אאותב "שער מב חהתרומות ' כך עולה מס 303

והרי הדין שמתנת שכיב מרע חוזרת אם הוא מבריא הוא משום ; אם הוא שכיב מרע אינו יכול לחזור בו כשהוא מבריא
  .וניתן ללמוד מזה לכל טעות; תןשאילו ידע שיבריא לא היה נו, שזו טעות

, שכיב מרע יכול לחזור בו אם הבריא, מעלה אפשרות שגם אם זה רק הודאה, לט' סי, )פ"תק, טיקטין(אבל פתח הבית 
כ הוא כותב שלפי השיטה "אבל אח. ואילו ידע שיבריא לא היה מודה, מפני שיש אומדנא שהודה רק כדי להקנות

הודאתו , משמע שלשיטה שזו הודאה; נאמן, "לא התכוונתי להקנות אלא טעיתי"ומר אם המודה א, שאודיתא היא קנין
 .אינה בטלה

 בשם 278וראה על כך בהערה . 343כך עולה גם מדברי פתח הבית שנביא בהערה . 302שהבאנו בהערה , אמרי בינה 304
  .נודע ביהודה

  . 301כך עולה גם מדברי בני יעקב שהבאנו בהערה . 295שנביא בהערה , פתח הבית 305
  . לפי שתי השיטותכותב שיש לה תוקף לענייני איסור, 301שהבאנו בהערה , אבל חוקי חיים

היה מותר איסור גיורא הוא מסביר שדוקא במעשה ב. נ' ד סי"א ח"ת הרשב"יו לשוהגהות ב מקוטנאישראל יהושע'  ר306
זכות ל) שהכסף היה מופקד בידו(ן רבא ותכוהלא , ההודאה מפני שבגלל, לרב מרי לקחת את הכסף על סמך ההודאה

אחרי הודאת , מסביר שבמעשה שם, 6הערה , שם, מכון ירושלים' מהד, א"ת הרשב"המהדיר לשו. בכסף במיתת הגר
  ". אינך בעל דיני"לא היה רבא יכול לטעון , ובגלל ההודאה, תבע רב מרי מרבא להחזיר לאיסור את הפקדון, איסור גיורא

, בלי ידיעתוי אחר "הרי יתכן שהנותן זיכה לו ע, איך המקבל יכול לדעת בוודאות שזה שקר: י מקוטנא קשים"דברי רי
  ?310כפי שנראה ליד ציון הערה 

כמו . טז שיעץ להקנות באודיתא' ת חכם צבי סי"מוכיח כך משו, 22הערה , ד אות ג"התרומות שער מב ח' המהדיר לס 307
  .קנין סודרכי חכמים תיקנו שהיא מועילה כמו , כותב שהודאה זו מותרת, א"ב קמט ע"ק ב"ש בשטמ"רא, כן

הרי אם , נוקט שלפי השיטה שאודיתא אינה קנין אלא רק הודאת בעל דין, לט' סי, )פ"תק, טיקטין(פתח הבית , כמו כן
  .חל גם אם ידוע שהוא שקר, ולפי השיטה שהיא קנין; יכול לחזור בו, ידוע לנו בוודאות שזה שקר

אם הנותן מודה , 314ליד ציון הערה ; לענין אודיתא בגר שהוא שכיב מרע, 301ראה הערה , לנפקויות נוספות בין השיטות
על מחילת חוב , ביתבשם פתח ה, 338הערה ; "אתם עדי"לגבי הצורך באמירת , 283הערה ; שהוא מתכוון להקנות עכשו

הערה ; לגבי הקנאת חוב, בשם נתיבות המשפט, 341הערה ; לגבי קטן, המקנה' בשם ס, 274הערה ; שנקנה באודיתא
  .אם הנכס נשאר ברשות הנותן, 357והערה ; על הודאה נגדית של המקבל, 371ליד ציון הערה ; על נידון מיוחד, 377

נ ' ד סי"וח ,סז' ג סי"א ח"ת הרשב"שו; אות ב ואות ג, ד"ח, שער מב, התרומות' ס; )ה דלא"ד (ב"ב מד ע"ב', וסת 308
המובאים א בשם רבו וחכמי פרובינציא "הריטב; )אינו כןנו מוחזקים בו שגם אם א( )מחודש ג, ב רנ,מ"חו, י"הובא בב(
' וסי, )גם אם שני הצדדים והעדים יודעים שהנכס שייך לנותן (ק א"ס, מ, קצות החושן; )ף"בדפי הרי(ב "סט עב "י ב"נב

,  ל'סי מ" קמא חואת נודע ביהודה מהדור"שו; )מה' שתי הלחם סית "הובא בשו (טז' חכם צבי סית "שו; ק ד"ס, קצד
מטה שמעון ; ) ההודאה עצמה הוא הקניןכי ,לא עשה קניןמעולם  בודאי שם ויודעי,גם אם כתוב בשטר שעשו קנין( אות ז

  ).א"דף פז ע(עז ' סי, בני אהרןת "שו; ט אות ח"רנג הגה
ועילה רק בשכיב מרע גר האודיתא מ, כותב שאם אנו יודעים שהנכס אינו של המקבל, אות ד, תשנב' סי, א"אור זרוע ח

אבל בבריא מועילה רק הודאה שיכולה , שבו תיקנו חכמים שיקנה כדי שלא תיטרף דעתו, שאין לו דרך אחרת להקנות
  ).297ראה בשם אור זרוע בהערה (להיות אמת 

עשה במשו ,ועילה ולא הודאת שקרמ אמת תאומרים שרק הודא מביא שיש, א"מ מו ע"א הישנים ב"חידושי הריטב
  .ש" עיי- א מוכיח שאין זה נכון "והריטב;  הכסף באמת היה שייך לרב מרי,איסור גיוראב

 ובא שהמקבל מודה שאינו שלובמצב  קנין אודיתאשלא מועיל ם סובר " שהרמבכותב, טו, יא, הלכות מכירה, אבן האזל
, ט, ט, הלכות זכיה, ם"ודין שכיב מרע שהודה כתב הרמב, יאשהרי לא כתב דין זה במתנת בר, ליטול בתורת מתנה

 רב מרי הוציא את הכסף מרבא אף שידע ,והוא יסביר שבמעשה באיסור גיורא;  רגילהשהחידוש הוא שמועילה הודאה
  .י אחר"זיכה לו עמפני שייתכן ש, שאינו שלו
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 כך י אחר" ע את דבר המתנהזיכה לון שייתכ, )כך שיש הודאת בעל דין נגדית (אומר שמעולם לא נתן לו הנותן
  .310ולכן קנה, שהמקבל לא ידע על כך

  
ה לא היגם אם היה ידוע ש, הודאה בחיובזו מתנה תקפה בגלל ה ,"ךוכך י כי בנכסיוליש ל"אומר ה, לדוגמה

  .311 ללוי כלוםחייב
  

י דיבור "עכשו ערוצים להקנות הם אלא ש,  הודאה אמיתיתאין זואם הצדדים מודים שא פוסק ש"אבל הרשב
 אין בזה וכאן, 312 הקנאהינוד וא"מטעם הודאת בע ה מועילאודיתאכי , י ההודאה" הנכס אינו נקנה ע-זה 

 יתכן שלפי .313ייך למקבלשה הנכס שמעולם לא הי, להיפך מודה םעצנותן בכי ה, משום הודאת בעל דין
. 315 שקר ורוצים להקנות עכשוועיל גם אם שני הצדדים מודים שזההיא ת,  שאודיתא היא הקנאה314הדעה

אין , ואם הוא עצמו מודה שהודאתו שקרית,  הנותןההקנאה מבוססת על הודאת, מצד שני ייתכן שגם לדעה זו
  .כאן הודאה

  

                                                                                                                                                              
קנין אודיתא גם אם יש עדים או חל , בלבדכותב שאם זו לשון שמשמעה הודאה , ק טו"ס, ס, נתיבות המשפט: הבחנה

שאפשר לפרש אותה " נתתי"לשון אבל , כי הודאת בעל היא כמאה עדים, שידוע או שהמקבל מודה שלא הקנה לו מקודם
ודה שלא אודיתא אם יש עדים או שהמקבל מכ ה מועילינהא, )293ראה הערה  (גם כלשון של הקנאה מעכשו ולהבא

ולומר שהוא באמת , כי כיון שאפשר ליישב את דברי העדים עם דבריו, צב' סי, א"ת הרמ"כמו שכתב שו, הקנה לו מקודם
כדי , )ורק בקרקע שנקנית בשטר, וזה מועיל רק בשטר(עדיף לפרש כך , לא הקנה בעבר ומתכוון רק להקנות מכאן ולהבא

 .)סתירת הודאת הנותן והודאת המקבלש על "ייוע(סתירה בין דברי העדים לדבריו שלא תהיה 
  .ק טו"ס, ס, נתיבות המשפט 309
 דף, מא' סי, )דנאן(אשר לשלמה ת "שושהובא ב, ד אות ג"התרומות שער מב ח' ד בס"י הראב"הובא ע(ב "גיטין מ ע 310

  . )א"צא ע
 אם אנו יודעים שלא היה חייב לו  שגם,ב"כתובות קא ע, י"רשכותב בדעת ) א"דף פז ע(עז ' סי, בני אהרןת "שו, כמו כן
אבל יש להעיר . ולכן מתחייב בחיוב זה, והוא רוצה לצאת ידי שמים, אולי היתה לו טעות בחשבון ממקום אחר, מקודם

זה , שהרי גם אם הנותן התחייב למקבל, אבל לא בהקנאת חפץ) או בהתחייבות חדשה(שטעם זה שייך רק בהקנאת חוב 
  ).ת הבעלות בחפץלא יכול להעביר למקבל א

טעם מבין ש) ג" דף ס ע,לה' ג סי"פני משה חת "שונדפס גם ב() ג"ע- ב"קכד ע(סה '  סי,א"ח, פרח מטה אהרןת "שואבל 
מקבלים את , גם אם זה באמת לא נכון, שלפיהם, ד"הודאת בעשזה , של הראשונים האחרים שונה מהטעם ד"הראב

 .הודאתו
, " פלוניהרי היא שלשדה פלונית "הכותב ש, ב"האמור בגיטין מ עראיה מיא הוא מב .שכב' א סי"ט ח"ת המבי"שו 311
 )ב"כתובות קא ע (שחייב, "חייב אני לך מנה בשטר"ראיה מהאומר עוד ו; זו מתנה תקפה, פ שידוע שהוא של הנותן"אע
בלשון מתנה " ך מנההריני חייב ל" הרי שאנו דנים לשון ,פ ששניהם מודים והעדים יודעים שלא היה לו אצלו כלום"אע
, פ שלא אמר בפירוש לשון מתנה"אע הוא מביא ראיה שמועיל . שהיה חייב לו דרך הלואה או חובאפ שמשמעותו הי"אע

  .וכאן לא עשה קנין, אבל יש להעיר ששם מדובר שעשה קנין). 666ליד ציון הערה (" יטול או יחזיק"ועיל מממה ש
שאם כותב , )ב, רנג, מ"חו, א"רמהובא ב(ק שורש צד "מהרית "ששועיר מ, )ב"פט ע(מא ' סי, )דנאן(ר לשלמה אשת "שו

אולי שם מועיל משום ש, "חייב אני לך מנה" מט"ית המביהוא דוחה את ראי. מועילאינו , "כך וכך לפלוני בנכסי"אמר 
  .מועיל "ךוכך  לו בנכסי כיש"כתב ש,  חתט או"רנג הגה'  מטה שמעון סי.שאמר בלשון חיוב

  . )כג' סי, מ"חו, ברכת יוסףת "בשוו, מחודש ג, ב רנ,מ"חו, י"הובא בב(נ ' ד סי"וח ,סז' ג סי"א ח"ת הרשב"שו 312
, סה' סי, ב"ח, ל"ת מהריב"בשו, ד, רמה ,מ"חו, י"בהובא ב ()ה תנו"ד(ף "בדפי הרי, ב"גיטין כא ע, ף"ן על הרי"ר, כמו כן

לא , "נתתי נכס פלוני לפלוני: "אמר הנותןאם כותבים ש, א, רמה ,מ"חו, א"רמו ,)קו' עמ, כ' סי, הי מליריא"ת ר"שווב
יש להניח שכוונתם היא שהנותן אומר שהוא . אינו מועיל, אלא רוצה לתת לו את הנכס עכשו באמירה זו,  הודאהדרךב

  .או לאכ איננו יכולים לדעת האם התכוון לדרך הודאה "שאל, רוצה להקנות עכשו
ש "הראולדעת , ד"שער מב חהתרומות ' המובא בסד "לדעת הראב כותב ש,)ב"קד ע (סב'  סימגן גבוריםת "שו, כמו כן
  .אהקנכה שרוצה לתת אמר לשון הודאה אם מועילהבבריא לא , והטור

, התרומות'  בסד המובא"א שם חולק על הראב"כותב שאין הכרח לומר שהרשב, )ג"ק ע(טז ' דיני הלואה סי, אמרי בינה
הרי שאף בדרך רחוקה ונפלאה אין ', שכתב שמניחים שמישהו אחר גזל ממנו וביקש להחזיר לו וכו, אות ג, ד"ח, שער מב

בפשטות ההבדל הוא .  שרצה רק להקנות לולגמריא מדבר במצב ששניהם מודים " כי אולי הרשב- מבטלים את הודאתו 
 .שקר מודה שזה הנותןגם , א"שבנידונו של הרשב

  .)ג"פז ע(עז ' בני אהרן סית "שו 313
 .301ליד ציון הערה  314
ר שנותן לשם קנין ומאם המודה א, דעה שזה רק הודאהשלפי ה כותב, )א"צא ע(מא ' סי, )דנאן(אשר לשלמה ת "שו 315

  .קנה, משמע שלפי הדעה זו הקנאה; לא קנה, ולא מדין הודאה
ומקנה , ל כדעה שאם מפרש שנותן מתנה מחדש" לומר קיאפשרש כותב, )ב"קו ע(סב ' סי, מגן גבורים ת"שו, כמו כן

   .והיינו משום שלדעתם אודיתא היא הקנאה, משמע שהוא מבין שיש סוברים שגם אז קנה; לא קנה, אותה בלשון הודאה
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אין זה מועיל , ושזאת לא הודאה אמיתית, ן לתת עכשו מתכוונותןאם הנסיבות או הלשון מלמדות שה, כמו כן
שאין מפני ,  קנהאל, "רוצה אני שיהיו מטלטלין אלו לשמעון"אמר ראובן  אם) א (:אות לדברוגמד .316כהודאה

                                                 
את מגלה הנותן אם , ונה והנמוקי יוסףי' ם והמרדכי ור"תב שלדעת הרשבו כ,)א"קה ע(סב ' סי,  מגן גבוריםת"שו 316
לא קנה גם , לפלוניזה שייך מודה שנכס הוא ולא ש,  עתה מחדשורוצה להקנותובמתנה נכס זה רוצה לתת הוא ו שתדע

  . מ"אפילו בשכו, אהד בלשון הוןנתאם 
 ששייך  כלוםנותן ה שאין ביד הנותןיתוך דבראם התברר לנו מכותב ש, )ג"צא ע(מא ' סי, )דנאן(אשר לשלמה ת "שו

 רק ה שאודיתא מועיל)302ליד ציון הערה  ( לדעה, מועילאין זה, רוצה לתת מתנה בלשון הודאההנותן אלא ש, למקבל
  .יא הקנאהבשאלה האם הדין שונה לפי הדעה שאודיתא ה, 314 ראה ליד ציון הערה .ד"מטעם הודאת בע

, מתפרש כהודאה" נתתי"ד נחלקו האם "ף והראב"שיש פוסקים שהבינו שהרי,  ואילך960ראה ליד ציון הערה 
ויתכן שלדעתם יש ; ד"ף והראב"האם משמעם כהודאה לענין המקרים שדנו בהם הרי, והפוסקים דנו בלשונות נוספים

שלשון , אבל אפשר בדוחק לעשות הבחנה. עות לשונות אלו כהודאה לעניין קנייה באמירההאם משמ, מ גם לנידוננו"נ
אבל תיחשב הודאה לענין שבגללה נניח שעשה קנין , מסוימת לא תיחשב כהודאה לענין שהיא עצמה עושה את ההקנאה

  .ואולי הפוסקים דשם דיברו רק על ההיבט השני, )961ליד ציון הערה , ד"העקרון שהניח הראב(אחר שמועיל 
  .ואינו מועיל כאודיתא,  מפרשים שהתכוון לתת עכשו-" נתתי"שיש אומרים שהאומר , 293ראה ליד ציון הערה 

עוסק בשטר  ,)ד"עט ע(ו ' סי ,מ"חו, )יצחקי (זרע אברהםת "בשו, חיים יהודה' ר: שון הקנאה יחדללשון הודאה ו
ולכן ,  לא תיתכן הודאה על מה שהוא עושה עכשווהרי, "אני נותן"נכתב כ "אחו, "מודה אני" לשון הודאה תו ישתחילבש

' ר. אבל זה עדיין הודאה ולא נתינה חדשה, לכך שהמתנה היתה מעבר לסכום הכתובהמפרש שההודאה מתייחסת הוא 
כ נכתב "ואח" נתננו"שבתחילת השטר נכתב  ,נידונולומד מזה ל, )ב" עופ(מא ' יס, )גאגין(חוקי חיים ת "בשו, יעקב ישראל

לשון ה שהולכים לפי כלל שהותאפשר הוא מעלה עוד. )בעבר=(נותנים מעיקרא פירושו אלו ש" נותנים"ש, "נותנים"
אבל בנידונו ,  עצמו רק אם שני הלשונות הם מדברי בעל השטרמורא) יד, כז, הלכות מלוה ולווה, ם"רמב(בשטר אחרון ה
ולכן אפשר לפרש שהעדים מתכוונים לומר שהבעל והאשה , הוא מדברי העדים" נותנים"ו, הוא דברי בעל השטר" נתננו"
והולכים אחרי דברי בעל השטר עצמו שאמר , "נותנים"כי הם תמיד נקראים , הם הנותנים מעיקרא) נותני המתנה(
בסוף , בנידונו גם העדים נקטו לשון עברש,  ועוד;)ד" דף יד עז' דכיא סיירא מת "שו כתב הוא מציין שכך ("נתננו"

לא מתייחס " נתנו" ואמנם שם ,"'י וכו"ונתנו גם להר, ועוד ביארו דבריהם הבעל והאשה הנותנים הנזכרים: "השטר
ראשונה היא  ניתן ללמוד שגם המתנה ה,שהוא לכאורה מיותר, "גם"אבל מלשון , אלא למתנה אחרת, למתנה הראשונה

  .)כך נראית כוונתו(בלשון עבר 
פלוני הודה ונתחייב לתת לפלוני במתנה אלף זהובים ומעכשו "עוסק בשטר שכתוב בו , כט' סי, מ"חו, ם"ת מהרשד"שו

הוא אינו מזכיר את (שפעם זו הודאה ופעם זו  מתנה מעכשו , וכותב שהשטר הוא כחרס בגלל סתירת הלשונות, "נתתי לו
וראה ;  )בגלל שיבוש הלשון, אלא מתכוון לומר שאין לכך תוקף מצד התחייבות בקנין, ייב בגלל ההודאההאפשרות שח

וכותב שחייב , ם"חולק על מהרשד, )ג"סו ע(לד ' סי, )גאון(ת משפטים ישרים "שו. א גאגין"מה למד מדבריו ר, 327הערה 
  . בלשון זו מטעם הודאה 

סותר לדבריו  שםשפטים ישרים קשה שממ, )ג"קא ע (טז'  סי,מ"חו, א"ח, נחפה בכסףת "בשו, שראל מאיר מזרחיי' ר
, ט' שבסי, הוא מתרץ .ומועילה רק לשון התחייבות, "הודה שהוא חייב"ששם כתב שלא מועיל בשטר לשון , ט' בסי

וכיון שהודה שלא היה חייב לו , פשרה שעשואלא התחייב כדי לקיים , ראובן המקבל הודה שהנותן לא היה חייב לו
וראובן , שאם ידוע שלא היה חייב לו מקודם, וזה מה שכתב משפטים ישרים, מועילה רק לשון התחייבות חדשה, בעבר

 )ד"בדף קא ע(הוא עושה . לשון עבר מועיל כהודאה, אבל במקום שחייב לו; ראובן אינו זוכה, בא לתבוע רק מכוח השטר
 ,ולכן צריך להיות בלשון להבא כדינו,  כי אנחנו באים לגבות מכוח השטר,רק בשטר חיובפסול לשון עבר : הבחנה נוספת

, מטעם הודאת בעל דין, מועיל גם אם הוא בלשון עבר, שהוא רק לראיה, אבל בשטר מתנה ;ם"ועל זה דיבר מהרשד
הנני מודה איך "ששטר מתנה שכתוב בו , )יהה ומינ"ד(ט ' א סי"ת תורת חיים ח"כמו שכתב שו, ומניחים שנעשה כדין

גם אם המקבל קטן שאינו קונהבקנין סודר ולא בשטר , מועיל כהודאה שנתן מעכשו, "אמת הוא שנתתי במתנה גמורה
ב "ת משפט צדק ח"הוא מסביר בכך גם את שו. י אחר"כי מניחים שנתן כראוי וזיכה לו ע, )673כאמור ליד ציון הערה (

ף "וגם אם הלכה כרי, )961הערה (ד "כי ייתכן שהלכה כראב, שהכשיר שטר מתנה בלשון עבר, ]להרחיב) [א"עד ע(לו ' סי
נכתב , אחרי תחילת דברי השטר, ובנידונו, אולי הלכה כאומרים ששטר כשר גם אם יש לו שתי משמעויות, )960הערה (
, )ד"קב ע (ז י'י נבון שם סי"אבל ר. חזר ונתחייב פעם אחרת, כלומר אחרי שסיפר מה היה בעבר, "ועכשו נתחייב ראובן"

  . ומניחים שהתחייב כדין, תב שגם בשטר חיוב מועילה לשון הודאהווכ, יוחולק על
 שאמר לעדים לכתוב  בשטרם פסל כי בנידונו לא היה כתוב"שמהרשד: עושה הבחנה נוספת )ב"ע-א"קג ע (י נבון שם"ר

היה כתוב , ד"ואילו במקרה של הראב, רק סיפור מה שהיה בלי קנין ולכן זה, מה שמראה שלא התכוון להקנות, שטר זה
וכן אם אמר לעדים ; ולכן זה מועיל, וזה מראה שנתן,  שטר מתנהשמשמע שהתכוון לכתוב', בשטר שציווה לעדים וכו

אבל הוא (לא היה עושה אותם עדים , שהרי אילו התכוון רק לסיפור דברים ולא נתן כדין, מניחים שנתן כדין, "אתם עדי"
וכן , )לא מועיל מטעם הודאה" הוו עלי עדים איך נתחייבתי"סובר שגם אם אמר , נח' מ סי"ם חו"ת מהרשד"כותב ששו

) ג"צא ע(א גאגין שם "ר .כ לא היה לו לכותבו"כי אל, ון עברזה שטר קנין גם אם כתוב לש, אם כתב את השטר בעצמו
אמנם , ם"כ גם במקרה של מהרשד"י אשהר -בודאי התכוון להקנות , שכיון שציוה לכתוב, י נבון"הסברה של רדוחה את 

? התחייב לאיזה מטרה עשה את זה אם לא רצה ל-אבל הרי הודה בפני עדים ועשו קנין וידע שעשו שטר , לא ציווה לכתוב
. כ יכול לחזור בו כי זה רק סיפור דברים ולא היה חיוב בקנין"אבל אח, בשעת האמירה הוא רצה להתחייב, אלא ודאי

 פסל את השטר מהטעם של בכל זאתשהרי בנידונו ציווה לעדים לכתוב ו, הבחנה זונאמן שמואל לא סובר הוא מוכיח ש
  ? שציווה לעדיםד מדובר " של הראבנידונומנין לו שב,  עודה עליוקשא גאגין מ"ר. ם"מהרשד
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אינה מועילה להקנות , "שדי נתונה לך"כגון , הודאה בלשון הווה) ב (.317אלא לשון הקנאה, זה לשון הודאה
, ברשותונמצא  דבר המתנהה שאמירהודה בשעת ההנותן אם ) ג(. 318"תהיה נתונה לך"כי משמעותו , כאודיתא

 שאני נותן חפץ זה הוו עלי עדים"אם אמר  )ד( .319אינה מועילה כהודאה ולכן אמירתו, ןנתשעוד לא הרי 
  שייכיםהודה שכל נכסיו מי ש)ה( .320כי משמעות לשון זו היא שהוא נותן עכשו,  קנין אודיתאלא חל, "לפלוני
 שצריך 321וש לדעהשרצה לחשהוא ראה מדבר זה , "גרוש אחד לכל אחד מהאחים שלי"כ אמר "ואח, לאמו

לא התכוון לתת כן ואם א, תועיל מתנתו למי שאינו יורשואז , לקיים ירושה דאורייתאלתת משהו ליורש כדי 
 שייך לקיים ירושה לא, אלא שהודה שכל נכסיו הם של אמו ואין לו נכסים מעצמו, מתנה והקנאה מחדש

) ו (.322שאינו מועיל, וזה דרך הקנאה,  עכשוהוא רוצה לתת מתנה,  אלא ודאי; נכסיםכיון שאין לו, דאורייתא
ל שאפילו תעמוד מחוליה ישאר החוב הנזכר קיים "ובפירוש ביארה האשה הנ ":אשה שכתבה בשטר המתנה

לחזור בו , ומוותרת בפירוש על זכותו של שכיב מרע שהבריא,  עכשורוצה לתת מתנה ברור שהיא ,"'וכו
ולא היו צריכים לכתוב , 323פשוט שלא תוכל לחזור ממנה, אהאלא הודעכשו  אם אינה מתנה שהרי; מהמתנה

מודה אני איך " : זה סכוםוכתב על, סכום מסויםוראה שנשאר לו , שעשה חשבון עם שותפומי ) ז(. 324זאת
נותן כי ברור שהוא ,  הודאהמשמעותו" נתתי"בדרך כלל  ש325דעהגם ל,  זה לשון הקנאה," לבניזהקרן עשיתי 

יש ) ח (.326שב שדי בדיבור זה כדי להקנותווהוא ח, נודע לו מה הסכוםעכשו שפני מו את הקרן עכשו בנל
, בסוג קנין שאינו מתאים להקנות את דבר המתנה(קנין כדי לחזק את ההודאה מעשה אומרים שאם עשה 

                                                                                                                                                              
איך אני חייב "ט פטר כיון שהיה כתוב שהודה ' שבסי, מיישב את הסתירה במשפטים ישרים, )ג"קב ע(שם , יונה נבון' ר

ולכן פטר כי , וגם התובע מודה בזה, ואנו יודעים שלא היה חייב לו, משמע שהלוה לו כסף וכדומה וחייב לו, "חוב גמור
 שהתחייב בקנין מניחיםו, שחייב עצמו לתת מתנה, "נתחייב"שכתב לד עוסק במי ' ובסי; מר שיש כאן הודאהא לו"א

  . שמועיל מדין זכין, שלא בפני המקבל
רק אם אינו " נתחייב"ם פסל לשון "כתב שמהרשד, פ' ב סי" ח,ת פרח מטה אהרן"ששומביא ) ב"קג ע(י נבון שם "ר

י נבון שכוונתו של " והסביר ר;זה מועיל גם בלשון עבר" נתחייב לפרוע" אבל אם כתוב ,מתחייב עכשו בקנין אלא לשעבר
אבל אם יש הוכחה שכוונתו , ם פוסל רק אם כל הלשון הוא לשעבר ואין שום הוכחה שנתחייב"א היא שמהרשד"מפ

כי העובדה שכתב שטר , ראף שזה בלשון עבכהתחייבות חדשה מועיל , "'איך נתפרענו וכו"כמו אם כתוב , להתחייב עכשו
ם פסל "שמהרשד,  מתכוון לומררח מטה אהרןפש, דוחה) ג"דף צא ע(א גאגין "ראבל . מראה שרצונו להתחייב בהודאה זו

ואין על מה שיחול , סיפור דברים שעשה כךזה ואינו מתחייב מעתה בקנין אלא , כי בנידונו בא לחייב את עצמו בקנין
באופן , "שנתפרענו ונתפייסנו"התפשרו והודו זה לזה , רח מטה אהרןואילו במקרה של פ; ןוחסר עיקר קניית העני, הקנין

  . ולכן זה מועיל, הפשרה בטלה, והרי אם לא יקיים את תנאו, שנתחייב כך וכך
 זה רק ,לשון עברבהוא אם אז ש, צריך קניןשחיוב בם פסל רק "שמהרשד, )ג"קג עודף , ד"קב עדף  (י נבון"עוד כתב ר

 אבל ;ולכן אין לו תוקף, והקנין שקנו עתה הוא רק על ההודאה ולא על החיוב, שנתחייב בלי קניןשמספר , פור דבריםסי
וזה מחייב לבד בלי , כי הודה שהתחייב, ם"גם למהרשדבהודאה מועיל לשון עבר , צ קנין אלא די בלשון חיוב" שאמצבב

  .  התחייב עתה או מקודםכי אין הבדל בין אם, ולא משנה שזה בלשון עבר, קנין
דף , יז' וסי, א"דף קב ע, טז' סי, מ"חו, א"ח, ת נחפה בכסף"הובא בשו] (להרחיב) [א"סב ע(ל ' ב סי"ת משפט צדק ח"שו

וכתב שבנידונו השטר כשר בתור חיוב , "פלוני הודה איך נתחייב לתת לבנו"עוסק בשטר מתנה שהיה כתוב בו , )ב"קג ע
  .ס"היה ט" הודה"כ בתחילה "מה שמראה שמש, "כתבוה בשוקא"י היה כתוב בו כ, ם"חדש גם לדעת מהרשד

ד "כמודה בב"ואמר , לשון הודאה, עוסק בשטר שהיה כתוב בלשון עבר, )א"פג ע- ד"פב ע(ד ' סי, מ"חו, ת מעשה איש"שו
כ "ם בעלמא כמשוכותב שאין לפוסלו מצד שמשמע סיפור דברי, "חייבתי את עצמי... נתתי והקניתי... חשוב שנתתי

ובזה הראה שזה שטר מתנה ולא , "אמר לנו פלוני שטר מתנתא דא"כ נכתב שאמרו העדים "שהרי אח, ם שם"מהרשד
שזה לא לשון , "מעכשו ילכו ויחזיקו... כתבוהו בשוקא"וכן אמרו שאמר , ובשטר הולכים אחר התחתון, שטר הודאה

יש לו שתי " נתתי"כי , כוונתו להבא" נתתי"אמר קודם וזה מראה שגם מה ש, הרי שזה לא סיפור דברים, עבר
, א שמן הסתם אדם רוצה לקיים את מתנותיו"ן ורשב"כותב בשם רמב, שכג' מ סי"ם חו"ת מהרשד"והרי שו; משמעויות

 .ובמיוחד כאן שאמר בתחילת השטר שהוא רוצה לתת את נכסיו דוקא לבן הזה, ולכן יש לפרשו באופן שהוא מועיל
  . נ' ד סי"ח = סז' ג סי"א ח"שבת הר"שו 317
חוקי חיים ת "שו.  כי זה לשון הקנאה,קנה ,לשון זו שאם אמר בו כת, בנוסח שלפנינו,שםד "ג וח"א ח"ת הרשב"שוב
 ט אות לט"רג הגה' מטה שמעון סי, בגלל קושי זה? הרי צריך משיכה וכדומה, קנהאיך , מקשה, )ב"צב ע(מב ' סי, )גאגין(
כי זה , וטעמו הוא כי אין לומר שקנה מטעם הודאה, "לא קנה"ל "צ" קנה"שבמקום , א"ובת הרשבגיה בתשמ ]להרחיב[

  .א" הרשבע על"ונשאר בצ, )ש מדוע"עיי(א להגיה כך "אכותב ש) ג"צב ע(חוקי חיים  אך .לא היה דרך הודאה
 .)טו, ס, מ"חו, י"הובא בב (רג' סי= יא ' א סי"ת הריטב"שו 318
  ).טו, ס, מ"חו, י"א בבהוב (רג' סי= א י' א סי"ת הריטב"שו 319
  .ק א" מ ס,קצות החושן 320
  . והוא עצמו חולק על כך.קמז' סי, ג"ח, ץ"תשבדעה המובאת ב 321
  .)א"קו ע(סב ' סי,  מגן גבוריםת"שו 322
 .303ראה ליד ציון הערה  323
  .)ב"צא ע(מא ' סי, )דנאן(אשר לשלמה ת "שו 324
  .292ציון הערה ליד  325
  .כו' סי, מ"חו, שפת היםת "שו 326
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אבל . 327ולכן ההודאה אינה מועילה, הדבר מראה שהתכוון להקנות עכשו, )והוא בא רק כדי לחזק את ההודאה
נתתי  " בשטר המתנהאם כתוביש אומרים ש) ט. (328ים אומרים שההודאה מועילה גם אם עשה קניןאחר

נתתי "שגם  אבל אחרים אומרים. 330הוא לשון הודאה" נתתי" ש329גם לדעה, הקנאהמשמעותו  ,"מעכשו
 היא, בעבר, כאשר נתתי מתנה זו"כוונתו לומר מפני שמפרשים ש, תקפה המתנה הודאה והיא לשון" מעכשו

 ,"כל נכסיה הוא במתנה לבעל, אם תיפטר האשה בחיי הבעל "לשוןה) י (.331"היתה בלשון מעתה ומעכשו
אבל אם  ; מועיל כלשון הודאהולכן, ולא שנותנת עכשו,  במתנהו כבר הינכסיםאומרת שההאשה  שומשמע

זה  שא לומר"א, שמשמעו שמתנים לחדש דבר מעכשו, "תנאי מפורש היה ביניהם"שטר כתוב אותו ב
  .332הודאה

  
 , כאודיתאהוא תקף,  להקנאהתכווןאפשר לפרשו באופן שהו,  להודאהתכווןאפשר לפרשו באופן שהשטר ש

 שאין אומרים 333כלל הוא כי, "יד בעל השטר על התחתונה" אומרים יןוא, מפני שמניחים שהתכוון להודאה

                                                 
, כט'  סי,מ"חו, ם"מהרשדת "שועל  הוא מסתמך. )א"צא ע( מא' סי, )גאגין(חוקי חיים ת "בשו, אברהם גאגין' ר 327
שאינו , ודאההאת הקנין לחזק יש בו ו,  שמודה שהתחייב לעשות משהו ושנתן מתנה,אומר ששטר הודאה על העברה

ת דברי ריבות "מציין ששו, )א"קב ע(טז ' סי, מ"חו, א"ח, ת נחפה בכסף"שו, ישראל מאיר מזרחי' ור (הוא כחרס, משטה
עוד הוא מסתמך ). 316ם ראה הערה "על דברי מהרשד; ם"הסכימו למהרשד, יט' סי, ת פליטת בית יהודה"ושו, קפח' סי
אין לכך , "גמור מעכשוקנין "ועשו , כתב שאם כל לשון השטר הוא לשון הודאה וסיפורש, קי' סי,  נאמן שמואלת" שועל

בדף צא (עושה הבחנה  הוא ).670ראה בשם נאמן שמואל בהערה  ("מעכשו"קנין דברים שלא מועיל גם בכי זהו , תוקף
ד " ראבולכן, כראויאת הקנין  מניחים שעשה ,)961הערה  (ד"הראבכבנידונו של  ,"תתי בקניןנ"כתוב בשטר אם ש, )ב"ע

אלא שעכשו , "הודה שנתחייב"אלא , אבל אם לא כתוב שנתן או נתחייב בקנין, כי הוא דרך הודאה, נותן תוקף למתנה
כתב שאף שדיבר ש, )ג" עאדף קס(נאמן שמואל שם וראיה מ,  דבריםן זה לא מועיל כי זה קני- עשה קנין על ההודאה 

  .ן קניעשהכי לא הודה ש,  מניחים שעשה כהוגןיןא, בדרך הודאה
 ,שםם " מהרשדכי הוא מסתמך על , א גאגין"רדוחה את דברי , )ד"ד עמק( ד' מ סי"ה חו"ח) אבולפיה(פני יצחק ת "שו 328

הריני מודה לך בפני עדים "הכותב שאם אמר , כז'  סי,ג" סנהדרין פת אשריהגהון המובא ב"ם מסתמך על ריב"מהרשדו
 דחה את ,ו,  לט,מ"חו, דק הביתוב ,כי אינו מקנה עכשו שום דבר ואין לקנין על מה לחול, הוא פטור, "בקנין שאני חייב

, )ד"קי ע (כט' ט סי" יו שמחתו כמו שכתב,שהוא מקנה את נכסיו לשעבדם,  וכותב שהקנין חל לשעבד את נכסיו,ן"הריב
, לו' סי, ב"ח, ת משפט צדק"שו,  כמו כן.)ב"פ ע (ו' מ סי"ת זרע אברהם חו"שוו, ג אות ב' ב סי"ב ח"חקרי לב מהדו

עוד יש להעיר . והלכה היא שמועילה הודאה שעשה עליה קנין, ן הוא יחיד בדעתו"שהריב, ם"מקשה על מהרשד, )ג"עגע(
  ).316ראה בשמו בהערה (אלא דן מצד התחייבות חדשה בקנין , ת לחייבו מצד הודאהם בכלל לא דן באפשרו"שמהרשד

וכותב שמניחים שהוא מתכוון להודות , ם"מהרשדחולק על , ג"דף סו ע, לד'  סי)גאון ( משפטים ישריםת"שו, כמו כן
  . שנתן את המתנה ומניחים שעשה קנין כשנתן את המתנה

  .שפני יהושע אומר שיש יתרון לכך שיעשה קנין סודר על ההודאה, 291ה הערה רא
  .292ליד ציון הערה  329
ת "שו ובט אות מט"ס הגה' הובא במטה שמעון סי] (להרחיב) [ד"קצא ע(סז ' סי, מ"חו, )אמריליו (כרם שלמהת "שו 330

  .)וקע'  עמ,יא' סי, מ"חו, משיבנאה 
חוקי ת "בשו, יעקב ישראל' ר; )ט אות מב"ס הגה' הובא בחשק שלמה סי) (א" עדף לב (ז' מ סי" חו,משאת משהת "שו 331

ט אות מט "ס הגה' מטה שמעון סי"). מעכשו"וכתוב " נתתי" או "מודים"כתוב אם () ד"ע-ג"ע ופ(מא ' סי, )גאגין(חיים 
ף מודה בנידונו שזה הודאה לשעבר "כתב שהריהרי ש,  סובר כמשאת משה,נו'  מגן גבורים סית" שוםתב שגוכ] להרחיב[

מדייק כך , )ב"קמו ע(ד ' מ סי"ה חו"ח) אבולפיה(פני יצחק ת " שו." ומעכשועתהמתנה גמורה מ"אף שבנידונו היה כתוב 
שגם הרי , "מהיום"בשטר היה כתוב אף ש, ודאהה  היתהבנידונואומר שה ,)א"סד ע(ג '  סי,מ"חו, זרע אברהםת "שוגם מ

על " מהיום ומעתה ומעכשו"מה שכתוב מפרשים את תב שו כ)ג"סד ע(שם  זרע אברהם. הודאה ומשמע" נתתי מעכשו"
  .)כך נראית כוונתו( "מהיום"היתה אז ש, הנתינה עצמה

 שאמו קנתה ופוסק, "אמי במתנה גמורהחזקת מקום פלוני עכשו נתתי ל" עוסק במי שאמר ,פג'  באסן סייחיאל' רת "שו
הוא " מעכשו"כ "ומש,  בלי ידיעתהי אחר"ים שזיכה לה עמניח, ם מודה שלא נתן להוגם אם האֵ , כי לשון זו היא הודאה

, )גאגין(חוקי חיים ת "בשו, יעקב ישראל' ר. שהיו על תנאי שלא יהיו לו בנים, בניגוד למתנות אחרות שנתן באותו שטר
 ;)כדברי משאת משה ("מעכשו"שאז נתן בלשון , על זמן הנתינה" מעכשו"מדבריו שאפשר לפרש מדייק , )ג" עופ(מא ' סי

לומר שמתנה זו " מעכשו"ולכן אפשר לפרש , שהיו מתנות אחרות שאמר בהן תנאי, ואין לומר שזה רק בנידון כמו שלו
הוא " נתתי" ש)292הערה  (כך לפי הדעה" מעכשו"כי בסוף דבריו כתב שמוכרחים לפרש , זה לא נכון - היא בלי תנאי 

כגון שלא היו מתנות ,  והרי טעם זה שייך גם כשההסבר הפרטי שלו לא שייך,לשון הודאה בשטרותינו שהם שטרי ראיה
נתתי במתנה גמורה נתרציתי ו"עסק בשטר מתנה בלשון , נד' סי , עצמובאסןי "מהרהוא מקשה ש. אחרות באותו שטר

, )גאגין(חוקי חיים ת "בשו, אברהם גאגין' ר". מעתה ומעכשו" וכותב שאין לפרשו כהודאה כיון שאמר ,"מעתה ומעכשו
וסובר כדעת כרם , נד' כדבריו בסי, אינו לשון הודאה"  נתתי מעכשו"י באסן סובר ש"כותב שאכן ר, )א"צא ע( מא' סי

משמע " מעכשו"ששאפשר לפרש , שהיו מתנות אחרות באותו שטר, ה הוא רק שםפג  שזה הודא' ומה שכתב סי, שלמה
 .שהיו בתנאי, לעומת שאר המתנות שהיו באותו שטר, שהיה בלי שום תנאי

  .)ד"קצד ע(ל ' ז סי" משאת משה אהעת"שו 332
  .ט, מב, מ"חו, ע"שו; יד,  מב,מ"חו, טור ;השמ' ש סי"ת הריב"שו 333
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, כל מה שאפשר גם בפירוש דחוקאלא מפרשים , ז יתבטל השטר לגמרי"אם עי" יד בעל השטר על התחתונה"
   .334כדי שיהיה שטר כשר

  בהקנאת חוב או פקדון) ד(
  .336חשב דבר שברשותונ מפני שחוב ,335 בדרך זו לצד שלישילהקנות חובנושה יכול יש אומרים ש

  
שלא כמלווה (והמלווה המקורי אינו יכול למחול ללווה , הלווה חייב לפרוע לאותו צד שלישי, אחרי האודיתא

וכאילו הילווה בעצמו , כי הצד השלישי זכה בשלו, )337שיכול למחול ללוה גם אחרי שמכר,  שטר חובשמוכר
  . 338ללוה

  
  .339ההודאהכותבים שטר על 

  
יכול הצד השלישי  ,ןשוראהונשאר השטר ביד ,  לפני האודיתאעדיםפני ן בשומקצת החוב לראהלווה אם פרע 
 כי בזמן ,ממי שלויתי פרעתי" : לומרולכי הלווה יכול  ,מהחוב מה שנשאר רק הלווה אחרי האודיתאלגבות מ

פ " אע,דים בלי עראשוןאם פרע לאבל  ;" ולא הודה עדיין שהחוב שלך, הראשוןשפרעתי עדיין היה השטר ביד
  . 340מותשלבגובה הצד השלישי  ו,הצד השלישי קנוניא על ם שמא עושיוששים ח,בלימודה שקהלה ש
  

הרי , כי גם אם נאמין לראשון, בטענה שאינו בעל דינו, לסרב לפרוע לצד השלישיאבל יש אומרים שהלווה יכול 
והמלווה המקורי , אלא הוא חייב למלווה המקורי; והשטר לא נקנה לו, הלווה לא נעשה לווה לצד השלישי

                                                 
  .)ב"פז ע( מא' סי, )גאגין(י חיים חוקת "בשו, יעקב ישראל' ר 334
= קפט ' עמ, קמא' סי, ד"ת הראב"שו; שער לו, המקח' בשם ס, תרכ' ב סי"מרדכי ב; )מ"ה שכ"ד(א "ב קמח ע"ב'  תוס335

בחוב בשטר )  (יז, ס, מ"חו, הובא בטור (אח אות "שער נא חהתרומות ' ס; )אם הלווה אינו כופר(סא ' תמים דעים סי
גם בדעת , )בחוב בשטר(סד ' סי, מ"חו, ם"ת מהרשד"שו; )ה שליח של אדם אחר להלוות מממונושהמלווה מודה שהי

מודה שמלוה על ( אלפים שב  ב' סיו"ז ח"ת רדב"שו; )ג"דף לא ע, יט' סי, מ"חו, ש הלוי"ת מהר"הובא בשו(ם "הרמב
ת "שו; )אבל אניה "ד( מה 'מ סי"חו תנינא את נודע ביהודה מהדור"שו; )רבע מהכסף שבשטר החוב שייך ללויששליש או 

דעת   כתב שזו גםא"פח עובדף ) ( על שמוואלא שהעלה אות, למקבשיודה שהחוב שייך ל( )ד"פו ע(עז ' סי, בני אהרן
  . ט, זכיה ט' ם הל"בדעת רמב, פרט ג, כלל ב, א"ח, )סופר(המקנה ' ס; )ם"רמבה

שיש לאדם במקום כסף אפשר להקנות באודיתא שתב וכ ,)מה' שתי הלחם סית "הובא בשו (טז' חכם צבי סית "שו
מטה שמעון .  הוא של פלוני המקבלאותו מוסד שכתוב על שמו בכום מסויםי שיודה המקנה שס"ע, ים המטבעותכינשמ
כלומר שלא קנה מטעם אודיתא אלא , דרך הודאהשיעשה היא חכם צבי כותב שכוונת , ]להרחיב [ט אות לט"רג הגה' סי

 , סובר שקונה באודיתא ממשחכם צביכותב ש, )ד"צא ע(מא ' סי, )דנאן(אשר לשלמה ת "שו אך .בעל דיןמטעם הודאת 
כתב ) ב"מ סוף ס' מ סי"ט אות ז ובברכי יוסף חו"רן הגה' הובא באורח משפט סי(כב ' ב סי"ץ ח"שהרי בנו בשאלת יעב

  . אבל בזקנותו סבר שאין הודאה קונה בבריא, שבימי חורפו הסכים לאביו
הכסף שהלויתי היה של " בבריא רק אם אמר אודיתאמאיר כתב שמילווה נקנה ב' תרכ מביא שר' ב סי"מרדכי ב: הבחנה

כשהלויתי היה שלי ועכשו אני "אבל אם אומר , שזה אותה משמעות, "הלואתי היא של פלוני"או , "פלוני לפני שהלויתי
ת "גם שו. כי לא היתה לו שום דרך להקנותם לו אחרי ההלוואהלא קנה ) באופן שמועיל בשכיב מרע" (מודה שהכסף שלו

מביא כאילו מרדכי אומר שלא מועילה , )ג"כו ע(י ' מ סי"ת בית אפרים חו"שו.  עושה הבחנה זו, שכה' סי, א"ח, ז"הרדב
ה אלא נאמן כותב שהעיטור סובר שהודאה אינה הקנא, )ב"ק ע(טז ' דיני הלואה סי, אמרי בינה, כמו כן. אודיתא במלוה

הלוואתי "פ באודיתא בלשון "א להקנות מלוה ע"ולכן סובר שא, שהיה של האחר מראש או שהקנה לו באופן המועיל
וכן אין לומר שמראש היה , והלווה יודע שלא היה מעמד שלשתן, כי הדרך היחידה להקנותו היא במעמד שלשתן, "לפלוני

ועולה מדבריו שגם ; כ רוצה להקנותו"ורק אח, ואה הממון היה שלומשמעותו שבשעת ההלו" הלוואתי לפלוני"כי , שלו
 . לפי העיטור מועיל אם אמר שמראש היה שייך לאדם האחר

  .םב ש"ב' תוסבדעת , דק "ס,  קצד, קצות החושן336
 .כג, סו, מ"חו, ע"שו 337
  .שכה' סיא "חז "רדבת "שו; ח, ס, מ"חו, ע"שו;  )יז, ס, מ"חו, הובא בטור (אח אות "שער נא חהתרומות ' ס 338

אמת "הוא אם הצד השלישי טוען , ע שהנותן אינו יכול למחול"כותב שמה שכתב שו, ק ט"ס, ס, קצות החושן: הבחנה
הרי כיון שאודיתא מועילה , אבל אם שניהם מודים שאינו שלו אלא בא לגבות בתורת קנין אודיתא, "היא שהשטר שלי

והרי לא מועיל להקנות שעבוד , )346ראה בשמו ליד ציון הערה (בה ומסירה בחוב בשטר רק מפני שאפשר להקנותו בכתי
 מודה שהחוב שייך הלווהנראה שאם . ולכן הנותן יכול למחול, אודיתאא להקנותו ב"ממילא גם א, ס"הגוף בכומ

  . הראשון אינו יכול למחול לו, לשלישי
אינו יכול , ע שהמודה שהחוב שיש לו ביד אחר שייך לפלוני"כותב שמה שכתב שו, לט' יס, )פ"תק, טיקטין(פתח הבית 

שאודיתא היא ) 301ליד ציון הערה (אבל לפי השיטה , שאודיתא היא הודאה) 302ליד ציון הערה (הוא כשיטה , למחול
 . כמו בשאר הקנאת חוביכול למחול, כקנין

 .ז שם"רדב 339
 .ז שם"רדב 340
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צאה כי מילווה להו, הלווה מתחייב למי שהילווה לו, כי מי שמלווה כסף של אדם אחר, חייב לאותו צד שלישי
  .341ניתנה

  
  . 342הכסף שייך לפלוניודה בפני עדים שבכך שי, להקנות בדרך זו כסף שמסר לאחר כעיסקאאדם יכול  ,כמו כן

  
  .343י הודאה"עשבעל פה א להקנות חוב " שאאחרים אומריםל אב

  
על שבחוב  כי , 344אבל אפשר להקנות חוב בשטר, עמדת ביניים היא שאי אפשר להקנות באודיתא חוב שבעל פה

  .346"כתיבה ומסירה"ואילו חוב בשטר אפשר להקנותו ב, 345קניןשום  נתפס בו ןאיופה אינו ברשותו 

                                                 
  .ק לב"ס, ס, ך"ש 341

ד "שהרי הודאת בע, השטר נקנה בהודאה זו, אם אפשר שההודאה אמת: עושה הבחנה, ק יז"ס, ס, נתיבות המשפט
 דיברו רק במצב שהיתה חזקה , התרומות  שם שאומרים שהלווה חייב למלוה המקורי' וגם הפוסקים בס, כמאה עדים

יש להאמין לראשון מטעם , אבל אם ייתכן שההודאה היא אמת, ועכשו בא להקנות בהודאה זו, שהכסף שייך לראשון
. וגם כלפי הלווה יש להאמין לראשון במיגו שהיה יכול להקנות לשלישי בכתיבה ומסירה או בקנין אגב, הודאת בעל דין
, ולכן אינו יכול למחול) 301כדעה ליד ציון הערה (מור ע סוברים שאודיתא היא קנין ג"התרומות ושו' הוא כותב שס
כיון , ולכן הלווה אינו חייב לצד השלישי) 302כדעה ליד ציון הערה (התרומות סוברים שהיא רק הודאה ' והחולקים בס

דוחה את סברת נתיבות המשפט שיש , )א"קא ע(טז '  דיני הלואה סי,אמרי בינה. שהיתה חזקה שהכסף שייך לראשון
, אבל אז לא היה מקבל שעבוד הגוף, שאמנם היה יכול להקנותו לו בכתיבה ומסירה, ועוד, שהרי זה מיגו להוציא, מיגו

 עיין -שפט על קושיה אחרונה זו השיב נתיבות המ(ע אומר שאינו יכול למחול "ואילו שו, ועוד שאז היה יכול למחול
ת סובר "כ נתיבות המשפט שסה"הוא דוחה את מש". אינך בעל דיני"ך שהלווה יכול לטעון "לכן הוא פוסק כש). בדבריו

ע מסתמא "וכן שו, ת כתב שאין עניינה הקנאה אלא מגלה את האמת על מה שכבר היה"שהרי סה, שהודאה היא הקנאה
, ב"גיטין יג ע, בספרו תורת גיטין, נתיבות המשפט עצמו. עקב דף קכ בני י"כמש, יסכים לרוב הראשונים שאינה הקנאה

אבל אם , כי הודאת המלוה אינה יכולה לחוב לאחרים, "אינך בעל דיני"שהלווה יכול לומר לשלישי , ך"כותב כמו הש
 . ח, קכו, מ"חו, ע"כאמור בשו, אינו יכול לחזור בו, הלוה הסכים בשעת מעשה

 .)ד" צג ע דףמב' סי, )גאגין(חוקי חיים ת "הובא בשו(  קה'ת אבקת רוכל סי"שו 342
  ).לא' סי, משפטים, הובא בתשובות מיימוניות (קנין, שנימאמר , העיטורבדעת  ,)א"פח עדף (עז ' בני אהרן סית "שו 343

אודיתא , שאודיתא היא כקנין) 301ליד ציון הערה (מעלה אפשרות שלפי השיטה , לט' סי, )פ"תק, טיקטין(פתח הבית 
  .ולא בחוב בשטר, ויש להעיר שנימוק זה שייך רק בחוב בעל פה. אינה מועילה בחוב כי לא שייך בו קנין כי אינו ברשותו

משמע ,  שייך לאחר החוב יודה שממוןשהלווהשנקט שמועיל , ט, קכו, מ"חו, ה המובא בטור"רמבני אהרן שם מדייק מ
ה סובר שמועילה "שהרמכותב שיתכן , )ב"ע- א"צג ע(מב ' סי, )גאגין(חוקי חיים ת "אבל שו.  יודהווהשהמלשלא מועיל 

ה מדבר "שרמאו ; 344ה ליד ציון הערה כדע, אבל רק במלווה בשטר, ד"אודיתא גם בבריא ובמילווה מטעם הודאת בע
והוא מביא ראיה  ;דאת בעל דיןאה מטעם הודהודרך א מועילה ביאבל ה, באופן שבא להקנות ואז לא מועילה הודאה

 הרי שהוא סובר שמועילה ,כותב שדבר שאינו ברשותו כגון מילווה או גזל נקנים בהודאהש, צז' ט סי"פ, ב"יד רמה במ
יד רמה : נין זהיד רמה סותר את עצמו בע. ולאו דוקא במתנה, הקנאת חוב בדין  שםמאריךבני אהרן . אודיתא בהלוואה

]. להרחיב[צז כתב שאפשר להקנות מלוה באודיתא ' ואילו בסי, א להקנות מלוה באודיתא"צט כתב שא' ט סי"ב פ"ב
אבל לא חל קנין שהמקבל , חייב לתת לו, מיישב שכיון שהוא מודה שזה של חברו, )ג"ק ע(טז ' דיני הלואה סי, אמרי בינה

אלא שאם המלוה המקורי גובה , "אינך בעל דברים שלי"שהרי הלה יוכל לטעון ) ההלוו(יוכל לתבוע את מי שהממון בידו 
, 297הערה , א"ובדומה לשיטת הריטב, 341ך בהערה "כדעת הש(הוא חייב לתת את הכסף למקבל מצד הודאתו , מהלווה

אבל המקבל אינו יכול לתבוע את , וכן בגזל אודיתא מועילה מטעם הודאה; )ברת בעלותשאודיתא יוצרת חיוב ולא הע
  ". אינך בעל דברים שלי"הגזלן כי יוכל לטעון 

' ריט מביא מס' ובות סישהרי מרדכי כת, שאודיתא לא מועילה להקנות חובתב שגם רב האי גאון סובר ו כשם בני אהרן
 את פ שזקף עליו"קיבל עליו בקנין או בהודאה בעהלווה ו, שהמוכר שטר חוב, )המקח לפנינו' ואינו בס (שער לוהמקח 

מכאן , כבר אינו יכול למחול) המוכר( ולא אמר שבהודאת המלוה -אין המוכר יכול למחול ,  במילווה לקונההחוב
שהסיבה שלא , ה זודוחה הוכח ,)ב"צג ע(מב ' סי, )גאגין(חוקי חיים ת "שו.  חוב המלווה אינה יכולה להקנותשהודאת

,  שהחוב שייך לקונההודאת המלוהובו אין מקום ל, היא כי הוא עוסק במוכר שטר חוב, אפשרות זורב האי גאון כתב 
 וכיח מרב האימ ה,)335שהבאנו בהערה  (תרכ' סי, ב"ב, מרדכי והוא תמה על . שלוחובהרי מעשה המכירה מוכיח שהש

 . ואין להוכיח מזה שמועילה הודאת המלווה, הלווההודאתרב האי מדבר בהרי  ש,ה אודיתא בהלואהשמועיל
לשון בני , מענה לשון, )אלגזי(קהלת יעקב הובא ב (ט אות סט"רג הגה, מ"חו, ג"כנהי המובאת ב"בתשובה כ, א"הרשב 344

  .ק ט"ס, ס, קצות החושן; )ד"צב עדף מב ' סי, )גאגין(חוקי חיים ת "ובשו, אות רפד, ל' מע, אדם
משמע , פ"כותבים שאין מועילה אודיתא במלוה ע, פרט ו, כלל ב, א"ח, )סופר(המקנה ' וס, ק ה"אבני מילואים צב ס

  . שמועילה בחוב בשטר
, חוב בעל פהמתכוונים רק ל,  כאומרים שאין מועילה אודיתא בחוב343יתכן שחלק מהפוסקים שצוינו בהערה 
   .ולכן הבאנו את דבריהם שם ולא כאן, אבל הם סתמו את דבריהם, ומסכימים שמועילה אודיתא בחוב בשטר

שאי אפשר להקנות חוב , ם"בדעת הרמב ,)ק ג בדפוסים שלנו"ס( ד ק" סד קצ,קצות החושןנראה שגם מה שכתב 
  .רק בזהשייך ) שבסמוך(כי נימוקו , כוונתו לחוב בעל פה בלבד, באודיתא
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  .347"הפקדון שייך ללוי"י שיאמר "יכול להקנות אותו ללוי ע, מי שהפקיד פקדון אצל שמעון

  
 כי ייתכן שהקנה לו את -האודיתא תקפה גם אם אמר שבשעה שהפקיד היה שלו ורק עכשו הוא של לוי 

י אחר לפני "או שזיכה לו ע, אולי היה לו קודם, וגם אם אין לו קרקע עכשו, קדון בינתיים אגב קרקעהפ
זה "כ "יכול לומר אח, וגם אם בתחילה אמר שזה שלו, והיא תקפה גם אם הודה שהיה של לוי מראש; שהפקיד

  .348"של לוי
  

שומר של השני ולא שלוחו ליתנם לידו איני רוצה להיות "כגון שאומר ,  להעברת הבעלותגם אם הנפקד מתנגד
 ;והנפקד אינו יכול להחזיקו לעצמו, והבעלות עוברת לשני, האודיתא מועילה, "ןאלא אני רוצה להחזיר לראשו

 חייב לשני נואי, ולכן אם החזירו לראשון, אבל הנפקד אינו נעשה שומר של השני או שלוחו של השני נגד רצונו
  .349 אף אם העני הראשון,כלום

  
  .350ה בו מועילינהאודיתא אלכן שאינו ברשותו ונחשב ,  אותו ואינו רוצה להחזיר בפיקדוןכפראבל אם הנפקד 

  דינים שונים) ה(
לפי העיקרון שיש תוקף להודאת בעל דין רק אם אינה חבה , 351אין לה תוקף,  לאחריםהחב ההודאהאם 

 מי שיש לו נושים ומודה )ב(; 353ובת אשתו משועבדים לכת של המודהנכסיואם ) א( : לכךדוגמאות .352לאחרים

                                                                                                                                                              
וייתכן שהם סוברים שאי אפשר ,  כתבו שאפשר להקנות חוב בשטר335ז שהבאנו בהערה "ם ורדב"מהרשד, כמו כן

  .להקנות חוב שבעל פה
שנחשב שאינו  שכתב, )ף"בדפי הרי(א "עק יח "ב', על פי מלחמות ה, דק "ס,  קצד'וסי, ק ט"ס ס' סי,  קצות החושן345

  .ברשותו
 הרי אפשר - מקשה על מה שכתב קצות החושן שחוב על פה לא שייך בו קנין , )ד"צט ע(טז ' דיני הלואה סי, אמרי בינה

, אם נאמר שבמעמד שלשתן: בשאלת הגדרת מעמד שלשתן) א"בדף ק ע(והוא תולה זאת ? להקנות אותו במעמד שלשתן
אבל אם נאמר שבמעמד ; ל שמועיל אודיתא בו"כ י"א, ב בדרך זוהרי שאפשר להקנות חו, עובר השעבוד של הראשון לשני

א "נמצא שא, )מ לענין קדימה מול נושים אחרים"ונ(ולא זכה השני בשעבוד של הראשון , שלשתן נעשה חיוב חדש
  .רעל העיטו, 335וראה בשמו בהערה . ולכן לא מועיל בו אודיתא, פ"להקנות מילווה ע

פ לא מועיל הודאה כי קנין לא "דוחה את מה שכתב קצות החושן שבחוב בע, יא' ג סי"ג ח"ת שואל ומשיב מהדו"שו
, ל הפקירו את ממונו ועשו שאינו זוכה כזוכה"חז, שהרי קצות החושן סובר שבגלל הודאתו, תופס בדבר שאינו ברשותו

 .פ"כ אפשר לומר כך גם בחוב ע"א, )298ראה בשמו בהערה (אף שמעיקר הדין לא מועיל כי המקבל לא עשה מעשה קנין 
 .ק ט"ס, ס , קצות החושן346
  .שהוא המקור לדין אודיתא, א"ב קמט ע"זה הנידון בב 347

ה  שבבריא לא מועילה הודא)ז, ו, הלכות מכירה, ם"והרמב, גם בדעת העיטור (תבוכ, קנב' א סי"ץ ח"תשב: דעה חולקת
הוא מסביר שאין ראיה מאיסור . ה יחד עם שאר דרכי הקנייהתה לא נשנהודאוראיה מזה ש,  מילווהש"כלהקנות פקדון ו

ט "ב פ"ז ב"פסקי ריא, כמו כן). שהוא סובר שאין תוקף לאודיתא בבריא כלל, 297ראה הערה (כי היה שכיב מרע , גיורא
כסף שיש לי ביד "אבל בריא שאמר , דוקא בשכיב מרע מועילה הודאה להקנות דבר שביד אחרכותב ש, אות לג, הלכה ה

שהוא הודה ְּתבע את מי ש, אין לי דין עמך":  כלפי שמעון כי ראובן יכול לטעון, לא קנאו שמעון- " ראובן הוא של שמעון
 ."חייב לך

  .שכה' סי, א"ח, ז"ת הרדב"שו; תרכ' ב סי"מרדכי ב 348
הנפקד יכול , כותב שבפקדון שהוקנה באודיתא, ב"גיטין יג ע, גם תורת גיטין). ד ועוד"ה בא"ד(ב "י יהושע גיטין יג עפנ 349

  . לענין חיוב השבה" אינך בעל דיני"לומר 
 ראה הערה -והוא עצמו חולק (כותב שגם לדעה שמועילה אודיתא , יא' ג סי"ג ח"ת שואל ומשיב מהדו"שו: דעה חולקת

, )והוא רוצה לתפוס את הפיקדון כפירעון(כגון שיש לנפקד תביעה כלשהי מהראשון , אינה מועילה נגד רצון הנפקד, )298
, )ה גופא"ד(ב "גיטין יג ע' הוא מסביר בזה את תוס. והודאת בעל דין אינה מועילה אם חב לאחרים, כי אז זה חב לאחרים

; הרי יכול לקנות באודיתא, למה הוצרכו לתקן מעמד שלשתן, שאם לא כן, לשתן נגד רצון הנפקדשכתבו שמועיל מעמד ש
אז מעמד שלשתן מיותר כי אפשר לעשות את , שאם נאמר שמעמד שלשתן מועיל רק בהסכמת הנפקד, כוונתם היא

  .לא מועילה אודיתאשאז , כ של נפקד"אלא צריך לומר שהוצרך מעמד שלשתן שיועיל גם בע, י אודיתא"ההעברה ע
  .אם הלווה מסרב לשלם למקבל החוב, בענין הקנאת חוב, 341ראה שאלה דומה ליד ציון הערה 

  .דק "ס,  קצד, קצות החושן350
  .כו' יס, מ"חו, שפת היםת "שו; פג' יחיאל באסן סי' ת ר"שו; )ב"גיטין יג ע, הובא בתורת גיטין(ח , ס, מ"חו, ע"שו 351
 .א"כתובות יט ע 352
 כי אולי כתב ,אין לה תוקף ,בפנקסואת ההודאה אם כתב גם  הוא כותב שמשום כך .כו' סי, מ"חו, שפת היםת "שו 353

. י שקרואאולי ה,  וגם אם יש שם תאריך שלפני הנישואין;כדי להבריח ממנה את הנכסים זאת אחרי שנשא את האשה
  .יש לו מיגובמצב ש,  קדמה לנישואיןש בשאלה האם נאמן לומר שהמתנה"עיי
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שלולא הודאתו היה , שבכך חב לנושה , שייך לאדם אחר, שפקדון שהפקיד אצל פלוני ויש עדים שהוא שלו
 זו -שהנכס שייך לפלוני ,  אם שליח של בעל הנכס אומר בלשון הודאה)ג(; 354נושהו יכול לגבות מהפקדון

  .355הודאה שחבה לבעל הנכס
  

 מי שהחפץ בידו זכה בו, "נותן" השמיד כשהודה, ודיתא מועיל רק בדבר שנמצא ביד צד שלישייש אומרים שא
 יכול לזכות ינואדם אש 356לפי העקרון, לא זכה המקבל, אבל אם הדבר ברשותו של המודה, "מקבל"עבור ה

תא הקונה וכיון שבאודי,  שכל קנין מועיל בגלל סמיכת דעת הקונה טעמה של דעה זו הוא.357בשלו עבור אחר
לכן אם הנכס נשאר , ד"י הודאתו יכול להוציא בב"אלא שע, ויודע שזה שקר, אינו עושה שום מעשה קנין

  .358דעת הקונה סומכת לקנות, ורק אם הדבר אינו ברשות הנותן, אין דעת הקונה סומכת, ברשות הנותן
  

 תנאי שנעשה על מנת שהנכס גם לענין, מועילה שהנכס ייחשב של המקבלאודיתא יש אומרים ש: בקיום תנאי
מקדש "ואותו פלוני מודה , "על מנת שיש לי סכום כסף מסוים מופקד ביד פלוני"המקדש אשה , לדוגמה. שלו

אודיתא כי ה, מפני שהתנאי לא התקיים, אבל יש אומרים שאינה מקודשת. 359מקודשת, "סכום זה בידיהפקיד 
  . 360לא ידוע אם היה לו סכום זה בידו בשעת הקידושיןו, מועילה לחייב את המודה מכאן ולהבא ולא למפרע

                                                                                                                                                              
, ושמעון חייב כסף ללוי, כותב ששמעון שאמר על כסף שבידו שהוא כסף שלווה מראובן, יא' סי, כלל עט, ש"ת הרא"שו

, כותב שגם המודה על כסף שבידו, ק ט"מז ס' ך סי"ש. והרי מילווה להוצאה ניתנה, כי הודאתו חבה ללוי, אינו נאמן
כי הנפקד רשאי להשתמש בכסף ולהחזיר כסף ,  המודה אינו נאמן אם יש לו נושים-בן הפקיד אצלו שהוא פקדון שראו

כותב שנאמן במיגו , ק ד"ס, מז, ע"אבל סמ. ומילווה להוצאה ניתנה, )55-57' עמ, שומרים, ראה על כך חוק לישראל(אחר 
אם ראובן , ך"כותב שגם לפי הש, )ג"כו ע(י ' מ סי"ת בית אפרים חו"שו. שאילו רצה הנפקד היה נותן לראובן את הכסף

הכסף יצא , )335הנידון ליד ציון הערה " (תן אותו ליהודה, הכסף שהפקדתי אצלך הוא באמת של יהודה"אומר לשמעון 
ואינו יכול לחזור , ) כוונתו כך נראית-י זה "אף שלוי מפסיד ע(מרשות ראובן כי הוא כאילו מסר אותו לשליח של יהודה 

ושליח , כי כבר יצא מתורת נפקד ונעשה שליח לתת את הפקדון ליהודה, ולא משנה ששמעון היה יכול להשתמש בכסף, בו
, הכסף עדיין ברשותו ויכול להשתמש בו, אבל אם שמעון לא הסכים להיות שליח של יהודה; אינו רשאי להשתמש בכסף

 . לא נאמן אם חב לנושים שלושראובן, ולכן זה כמו הלואה
בין בחוב , )335שנידונה ליד ציון הערה (אבל הוא כותב שהודאה שמילווה שייך לאחר . ב"גיטין יג ע, תורת גיטין 354

חזקה "ים ואינו נחשב חב לאחרים כי אפילו בחוב בשטר אין אומר, מועילה גם אם יש למודה נושים, בשטר ובין בעל פה
לא היו יכולים לגבות ממנו , גם לולא הודאתו, כלומר(ונאמן לומר שאינו שלו , "כל מה שתחת יד אדם הוא שלו

  ).בוודאות
  .אות ד, ל' סי, )ה"תרמ' שונה ממהד(ס איגרא רמה "שבסו, משולם איגרא' ת ר"שו 355
 .720ליד ציון הערה  356
  .א"מ מו ע"א הישנים ב"המובא בחידושי הריטב, משה כהן' ר 357

מ "מ, אף אם הלה אינו רוצה לזכות עבור המקבל', מוסיף שאם הדבר ביד צד ג, )ג"צט ע(טז ' דיני הלואה סי, אמרי בינה
שרבא לא רצה , )א"ב קמט ע"ב(שהרי כך היה במעשה באיסור גיורא , זה נעשה של המקבל ממילא כיון שהנותן הודה

אינו , משה כהן' מבין שלפי ר, פרט ט, כלל ב, א"ח, )סופר(המקנה ' אבל ס(ובכל זאת זכה רב מרי , ר רב מרילזכות עבו
הרי רבא לא רצה לזכות עבור , איך הועילה הודאת איסור גיורא, ולכן הוא מקשה עליו, מועיל נגד רצונו של הצד השלישי

או אם , )825כאמור ליד ציון הערה (ין יכול לזכות עבור אחר שא, והוא כותב שלפי זה אם החפץ היה ביד גוי). ?רב מרי
הוא מעלה אפשרות שגם חכמי . לא מועילה אודיתא, )859כאמור ליד ציון הערה (א לזכות עבורו "שא, המקבל הוא גוי
סוברים שאינה מועילה אם החפץ ברשות , שאמרו שאודיתא מועילה גם אם היא בשקר, )308הערה (א "פרובינצא וריטב

  . אודיתא לא תועיל בחמץ כיון שהחמץ נשאר ברשות הישראל, הוא כותב שלפי שיטה זו. המקנה
 אודיתאלא תועיל , שה כהןמ' כתב שלפי ר, )פרט ט, כלל ב, א"ח, )סופר(המקנה ' כמובא בס(סוגיית אודיתא , פלס חיים

  .ק" לַזכות לחשואפשרשלדעת רוב הפוסקים , 859ראה הערה (אבל . ק כי אינם בני זכייה"לגוי או לחשו
א לַזכות " כי אאודיתאלא יועיל , ק" חשוהנפקדאם , משה כהן' כותב שלפי ר, פרט ט, כלל ב, א"ח, )סופר(המקנה ' ס

  .  ידםלאחר על
שאודיתא מועילה גם אם , ד"התרומות שער מב ח' אמרי בינה שם מדייק מדברי הגאונים המובאים בס: דעה חולקת

התרומות ' ד המובא בס"הוא מוכיח שגם הראב). 301ראה הערה (כיון שלדעתם אודיתא היא קנין , הדבר ברשות הנותן
ושם הכסף אינו ביד , מועיל מטעם אודיתא" חייב אני לך מנה בשטר"ד אומר שב" שהרי הראב,מ כהן"שם סובר שלא כר

  . 'צד ג
,  היא קנין בעצמהאודיתאכי לדעתם , מ כהן"כותב שכל הפוסקים חלקו על ר, פרט ט, כלל ב, א"ח, )סופר(המקנה ' ס

  .ומועילה גם אם החפץ ביד הנותן
 . מועילהאינהההודאה , ז כותב שאם הנכס היה ביד צד שלישי"שהריא, 343ראה הערה 

  ).ג"צט ע(טז ' דיני הלואה סי, אמרי בינה 358
  .טו, לח, א"קו, המקנה' ס; ק כג"ס, לח, חלקת מחוקק 359

ת וזו תשובה לטענ(כ נאמן למפרע "א, א שמועילה הודאת בעל דין"שלומדים מפסוקים בקידושין סה ע, המקנה מנמק
  . כאילו שהיו עדים שראו שהפקיד בידו) בית שמואל שבסמוך
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, ואם לא כתב כך, כנדרש בשטר מתנה', וכו" כתבוהו בשוקא"רק אם כתוב שטר אודיתא תקף יש אומרים ש

מפני  ,362 שאין כאן פסול של מתנתא טמירתאאחרים אומריםאבל . 361המתנה בטלה מטעם מתנתא טמירתא
ה אקנהומתנה טמירתא אינה חסרון ב,  מתנהבלשוןלא ה שאקנזו ה, כלומר, 363שזה הודאה ולא מתנה

  .364בהודאה
  

 נקנה חזרה לראובן בגלל האם הנכס, ןב שהוא של ראומעוןכ הודה ש"אחו,  של שמעוןנכסראובן הודה שהאם 
לא זכה , "לא נתת לי"הרי אם אמר המקבל ,  שאודיתא אינה קנין אלא רק הודאה365 לפי דעה?הודאת שמעון

 יש מי שאומר שהדין תלוי בהגדרת .368החפץ נקנה לראובן,  שאודיתא היא הקנאה367לדעה, ו כןכמ. 366המקבל
כי יש , אינו נקנה לראובן , שהודאת בעל דין היא מטעם נאמנות369הדעהלפי : הודאת בעל דין באופן כללי

על דין היא  שהודאת ב370הדעהפי  אבל ל;כי לא יתכן שהיה שייך מאז גם לראשון וגם לשני, סתירה בנאמנויות
  .371נקנה לראובן לכן הנכסו, מכאן ולהבאהיא פועלת , מטעם התחייבות

  
 םלהאינם יכולים לכתוב שטר בלי שיצווה , המודה בפני עדים שנתן מתנה לחברו: כתיבת שטר על ההודאה

שנכתב מרצונו של מי , צריך להיות כמו שטר מקנהשטר כי , אין לכך תוקף של שטר, ואם כתבו, לכתוב
 כי יכולים לכתוב שטר בלי ציוויו,  היה שייך לחברונכסאם הודה שתמיד הבל א ;סיד משלו בגלל השטרשמפ

                                                                                                                                                              
כי צריך עדים , אבל זה לא מועיל לקידושין, כותב שנאמן גם על למפרע, ]להרחיב[קל ' ג סי"א ח"ת שואל ומשיב מהדו"שו

, א"ח, )סופר(המקנה ' אבל ס. ילה לענין איסוראודיתא אינה מוע) 296הערה (ז "שלפי הט, והוסיף לנמק, בשעת הקידושין
; שהפקדון שלו, כ התקיים התנאי"וא, ז מודה שהודאת בעל דין מועילה לענין איסור"כותב שגם הט, פרט ה, כלל ב

  ).הבחנתו אינה ברורה(שבדיבורו נעשה קנין , ז דיבר רק על עצם קנין אודיתא"והט
וחוששת , מפני שהאשה אינה סומכת על ההודאה, אינה מקודשת, מןפ שהוא נא"חלקת מחוקק שם מעלה אפשרות שאע

  .שהם עשו קנוניה נגדה
 .ק לא"ס, לח, בית שמואל 360
, ב"ח, שורת הדין, " עריכתה וניסוחה- צוואה ", מיכאל בלייכר'  ר;שמא' עמ, ב"ח, פ כהן בהערתו בשורת הדין"שר 361
בעוד , ימכור את הנכס לאחר ויקבל כסף במרמה, תשיש לחשוש שמא אחרי ההודאה הסודי,  טעמם הוא.שנא' עמ

  ).א(1על מתנה טמירתא ראה סעיף . שהנכס אינו שלו
בנותן שהודה שהמקבל שילם לו , )377ראה ליד ציון הערה (שבנידונו כותב , )ג"ע-ב" ענק(סד ' א סי"פני משה חת "שו

משמע שבסתם . כיון שזה כתוב בסגנון של מכר   בעיה של מתנה טמירתאא היתהל, )ובאמת לא שילם לו(תמורת הנכס 
 .'וכו" כתבוהו בשוקא"וצריך לכתוב , יש בעיה של מתנה טמירתא, על מתנההודאה 

 348' עמ, תחומין ד, נ גולדברג"רז; )ד" צג ע דףמב' סי, )גאגין(חוקי חיים ת "הובא בשו( קה 'ת אבקת רוכל סי"שו 362
אבקת רוכל מדגים זאת בהקנאת כספי עיסקא  ).כמו שאין בה משום אסמכתא() קע' י ישראל כרך יז עמהובא בדינ(

 . יודע על כךינו שמי שהכסף בידו אבמצב
 .אבקת רוכל שם 363
 ראה - הוא מסביר כך מפני שאבקת רוכל סובר שאודיתא היא הקנאה . )א"צא ע(מא ' סי, )דנאן(אשר לשלמה ת "שו 364

  .301בשמו בהערה 
  .302ליד ציון הערה  365
  . פג' יחיאל באסן סי' ת ר"שו 366

ושמעון מודה שראובן , "כסף זה שייך לשמעון"כותב  שאם ראובן הודה , ד אות ג"התרומות שער מב ח' ד ס"אבל הראב
או שמישהו אחר , כי אולי מישהו אחר גזל ממנו ואמר לו לתת לו, ון קנהשמע, אינו חייב לו כלום ולא הפקיד אצלו כלום

ד אודיתא היא "וזאת אף שלראב, כך שראובן יודע מדוע זה של שמעון ושמעון אינו יודע, י ראובן"נתן לשמעון וזיכה לו ע
זה של "ם ראובן אמר לבין א, "לא נתת"ושמעון אומר " נתתי"ואולי יש הבדל בין אם ראובן אמר . הודאה ולא הקנאה

  . ד שאין משקל להודאת שמעון"ורק אז אומר הראב, שאז יכולות להיות סיבות רבות לכך שזה של שמעון, "שמעון
, א ליישב אותה"באופן שא, כותב שאם יש סתירה בין הודאת הנותן להודאת המקבל, ק טו"ס, נתיבות המשפט ס

כך , י אחר"אלא אם כן אפשר לומר שזיכה לו ע, ב"גיטין מ ע, א"כמו שכתב חידושי הרשב, הולכים לפי הודאת המקבל
בכל זאת , כך שאי אפשר לַזכותו, )כבמעשה באיסור גיורא(' וגם אם החפץ מופקד אצל צד ג; שהמקבל לא יודע שנתן

  .3ראה סעיף , על סתירת הודאות. י אחר לפני שהפקיד את הכסף"ייתכן שזיכה לו ע
, "קרקע זו של ראובן"ושמעון מודה , "קרקע זו של שמעון"אם ראובן מודה ,  מעלה ספק,י' א סי"ת מוצל מאש ח"שו

,  ראובן הודה שאתרוג שלו שייך לשמעוןאם, וכן לענין נפקויות איסוריות? או שזה הפקר, האם יישאר ברשות שניהם
או שמא מתברר ,  ידי חובהן לצאתראובויוכל , ראובןהאם בכך נקנה חזרה ל, "ראובן של האתרוג"שמעון כ אמר "אחו

  . מ אות ב' מ סי"על דבריו ברכי יוסף חו' עי? כי הודה שאינו שלו, למפרע שאחד מהם לא יצא
  .301ליד ציון הערה  367
  .אות נג, ה' מע, על ארעא דרבנן, עפרא דארעא 368
 .דק "ס,  לד,קצות החושן 369
 .יט' א סי"חל "מהריבת "שו 370
 .ודן בנפקות של קיום מצוות נטילה בו, הוא נוקט דוגמה של אתרוג. קיב' עמ, ויגש' פ, אשכלות הגפן 371



 
 

 
 
52

של פלוני ולכן היא  כסףקנאה מ, ודה שהדירה שקנהה אם,  כמו כן.372זה גורם לו הפסד אם זה כתוב בשטראין 
  .373יכולים לכתוב שטר, שייכת לאותו פלוני

  
 נתינה -המודה שנכס מסוים אינו שלו וממילא מי שמוחזק בנכס זכה בו י הודאה הוא "סוג מיוחד של מתנה ע

התכוון להסתלק עכשו בלשון ו,  אמר בלשון סילוקאם, "שדה זו אין לי עסק בה"האומר שותף בשדה : מכללא
שותפו , כלומר, יש לכך תוקף, אבל אם אומר בלשון הודאה, 374מחילת בעלותאין תוקף ל אינו מועיל כי - זו 

 )תפסהשותף אם ( יש לכך תוקף, הקנאההתכוון להודאה או לאם האם לא גילה דעתו  .375חלקו בשדהזוכה ב
מפרשים את לשונו באופן שיזכה , ובלשון דו משמעית, כיון שפשוטו של לשון משמע לשון הודאה, מדין הודאה

  .376יותר
  

יש לכך תוקף מטעם , כסףוידוע לכול שלא קיבל , המודה שפלוני שילם לו כסף ובתמורה מכר לו את הנכס
  .377על אף שלאמיתו של דבר זו מתנה, אודיתא

  מסירת מפתח
אפשר לראות בזה ,  מפתח באופן שהתכוון לתת לו את השליטה על הנכס למקבלמסראם הנותן , לפי החוק

באופן , אבל במקום שהעברת הבעלות מותנית ברישום. 378אלא אם כן נמנע מהמקבל לקבל את הנכס, הקנייה
לגבי מפתח של מכונית נפסק שדי במסירת . 379לא די במסירת מפתח, כגון קרקע וכלי שייט, יטוטיביקונסט

מסר אם . 381אבל זה תלוי בשאלה אם רישום מכונית הוא דרישה קונסטיטוטיבית להעברת הבעלות. 380המפתח
ם אחרים ולא של דברי, זו נחשבת הקניה של דבר המתנה, למקבל את המפתח לכספת שבו נמצא דבר המתנה

, אבל הדין יכול להשתנות לאור כוונת הצדדים. 382שהרי דרושה גם הסכמה שהנכס יינתן במתנה, שבכספת
  .383י מסירת המפתח"האם התכוונו להעביר בעלות ע

  
  .384מסירת מפתח אינה מועילה כהקנאה במתנה, לפי המשפט העברי

                                                 
  ).צד' סי, ז"אהע, ת ברכת יוסף"שוהובא ב (אלף ריא' סי, חלק א, א"ת הרשב"שו 372

אותו טר לב שוכתיכולים להעדים ,  זו שייכת לפלוניהודה בפני עדים שקרקעאם שכותב ,  קסא'ש סי"ת הריב"שוגם 
 ".וו לתנכתבו וחתמו ו" םלא אמר להגם אם , ההודאעל ה פלוני

  .אבל הוא לא דיבר על מצב שידוע שההודאה אינה אמת. ש שם"ריב 373
  .ראה בעבודתי על מחילת בעלות 374
 .)ה ורבינו" ד,א"כתובות פג ע, א"חידושי הריטבהובא ב (ב"כתובות פג ע, ה"חידושי הרא 375
  .םא ש"הריטב 376
סכום מסוים  אשתוערכאות של גוים שקיבל מ הודה בפניש מיהוא עוסק ב. )ג"ע- ב" ענק(סד ' א סי"פני משה חת "שו 377

כיון שהודה בפני עדים , הקנתה מדין מתנ והוא פוסק שהאשה; שטרהועדים כשרים חתמו על ,  מכר לה בתיםוותמורת
 ועשה זאת בדרך הודאת מכר כי ,בתיםה את האלא רצה להקנות ל, וברור לכל שהוא באמת לא קיבל ממנה כסף, יםכשר

 ,כ קנתה מדין מתנה באודיתא"וא, ל כלשהי"במתנה יש הרבה פרטי דינים והיורש עלול לערער על המתנה בטענת קי
אשר לשלמה ת "נקודה זו הובאה בשמו בשו (כאילו הקנה לה בקנין סודר, מועילה כהקנאה גם אם ידוע שאינה אמתש
, לרב מרילכתחילה איסור גיורא הודה שהכסף היה שייך מ, א"ב קמט ע"במעשה בבואף ש ;)ג"פט עדף , מא' סי, )דנאן(

שהרי לא יכול להודות בכך כי הכל יודעים שראובן ירש , לכתחילהואילו כאן ראובן לא הודה שהבתים היו של אשתו מ
פי רק ל  קנתה מדין אודיתאיאשה) א"בדף קנא ע(הוא כותב .  גם הודאה זו מועילהמכל מקום, את הבתים מאבותיו

 יכולה לקנות כאן לא ,הקנאה שזה לא )302הערה (לפי השיטה אבל , הועילה מטעם מתנשאודיתא מ) 301הערה ( השיטה
והודאתו שקיבל , ך לומר שזה מועיל כמכר אלא צרי;)הרי הודאת בעל דין מועילה גם אם ידוע לכול שאינה אמת, ע"צ(

 .ד"מועילה כהודאת בע, ממנה כסף
 .398'  ראבילו ב עמ378
 .398'  ראבילו ב עמ379
 .301ה "מ תשנ" ראבילו שם בשם פ380
 .399-398'  ראבילו ב עמ381
 .301ה "מ תשנ" בשם פ399'  ראבילו ב עמ382
 .400'  ראבילו ב עמ383
על מקום שדרך , 134וראה הערה . )ג"דף קסג ע, מעביר נחלה' פחד יצחק מעבהובא ) (ף"בדפי הרי(א "כח עב "י ב" נ384

 .סוחרים למכור במסירת מפתח
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   הפקדה בבנק י"כסף עהקניית 
 תוך הודאה הקנייה למקבל כי זה בעצם הלוואה לבנקעילה כמו ש המקבל"ע בבנק ת כסףנראה שהפקד

לא , שתמע מלשונו שעכשו הוא מקנה למקבלאם מ, אבל לפי זה. וקונה מטעם אודיתא, שהכסף שייך למקבל
   . כזה אינו בגדר אודיתאצבשמ, 385ינוכפי שרא, קנה

  "מסירת מסמך לידו המזכה אותו לקבלו" -שטר 

   עמדת החוק- מבוא
שהנכס  למצב הכוונה. המזכה אותו לקבלו, י מסירת מסמך למקבל" הקניית דבר המתנה עאפשרהחוק מ

, חפץ של שמעון נמצא ביד לוי: לדוגמה. סוג נכס שאין זה מעשי לטלטל אותולאו , נמצא בידי אדם שלישי
. דהשבו הוא מבקש למסור את החפץ ליהו, שמעון כותב ללוי פתק. ושמעון רוצה לתת אותו במתנה ליהודה

הבעלות עוברת , כששמעון מוסר את הפתק ליהודה. שמעון ויהודה מסכימים ביניהם שהחפץ ניתן במתנה
לא היתה , ואילו אם היה שמעון מודיע ללוי בטלפון על המתנה בנוכחות יהודה. והמתנה נגמרת, ליהודה

  .386המתנה נגמרת בכך
  

זו , ת במתנה את הכסף שבחשבונות הבנק שלושבו אומר שתהיה לו זכות לקח,  כללייפוי כוחאם נתן למקבל 
, אין זו העברת בעלות, אם לא נאמר כך. הקניה רק אם המסמך שולל מהנותן את הזכות לחזור בו מהנתינה

גם חתימה על יפוי כוח . 387ואז הכסף יעבור לבעלותו, פ יפוי כוח"אלא שיוכל להוציא את הכסף מהחשבון ע
  .388שבת הקנייה לענין זהבלתי חוזר להעביר את הנכס אינה נח

  
כי המסמך עצמו רק מגלם , אלא רק התחייבות לתת מתנה, אינה מתנה לאלתר במסירתו) יק'צ(מתנת המחאה 

השטרות ' לפי פק, זאת משום שהמקבל אינו זכאי על פי השטר. 389והנתינה היא התחייבות למתן הכסף, חיוב
 יכול לדרוש תשלום מהנותן כי זה מסמך ינוהמקבל א. 390שמוציא השטר יקבל תמורה ממי שהשטר לפקודתו

ושמעון נותן אותו ללוי , אבל אם שמעון קיבל שטר חוב מראובן. 391ולכן זו רק התחייבות לתת מתנה, לא סחיר
לוי נעשה בעל קנין בשטר וזכאי לתבוע , לפי ברק. 392העברת הבעלות הקניינית בשטר, זו מתנה ריאלית, במתנה

  .393)ד(30' ס,  השטרותודתשדרושה בפק,  שמעון מסר לו בלי חתימת היסבגם אם, את כל החתומים עליו
  

זהו , ח"כ ראובן נותן לשמעון המחאה על סך מאה ש"ואח, ח במתנה לשמעון"אם ראובן התחייב לתת מאה ש
המתנה נגמרת עם , שבה קונה הנותן את השטר מהבנק, במתנה של המחאה הבנקאית. 394תשלום מותנה

זו רק , אך לאמיתו של דבר; כי כמעט תמיד הבנק ישלם למוטב, )שהוא המוטב בשטר(מסירת השטר למקבל 
ראובן האוחז . 395ועלול הבנק לפשוט את הרגל, והבנק יוכל לטעון לזיוף וכדומה, מתנה של זכות כלפי הבנק

 אין כאן מתנה לאלתר כי אין בכוחה של -המצהיר בכתב שהוא נותן לשמעון את השטר , בשטר לפקודתו
  .396אבל זו התחייבות לתת מתנה; צהרה להעביר את הבעלותהה

  

                                                 
  .316ליד ציון הערה  385
אם קיים כבר מסמך שמזכה מעלים אפשרות שרק , 498' עמ, דיני חוזים א, אבל פרידמן וכהן. 395-394' עמ,  ראבילו ב386

כי המסמך , מסירתו היא תחליף למסירת החפץ, והמסמך בידי הנותן, כגון שטר חליפין או שטר מטען, לקבל את המתנה
חתימה על פתיחת חשבון על . מסמך כזה שיהיה רק הוראה למסור יכול ליצור ינואבל הנותן א; מבטא זכות קניינית

 .395'  עמראה שם, משותף
 .129) א(ח"מ תשמ"בשם פ, 396'  ב עמ ראבילו387
 .382'  ראבילו ב עמ388
 ].?יק'צבמתנת , מה לפי ההלכה. [408'  ראבילו ב עמ389
 .409'  ראבילו ב עמ390
 .411-410'  ראבילו ב עמ391
 .409'  ראבילו ב עמ392
 .131-130' עמ, מהותו של שטר, בשם ברק, 409'  ראבילו ב עמ393
 .413'  ראבילו ב עמ394
 .414-413'  ראבילו ב עמ395
 ].ולא בכל נכס, תמוה מדוע נקט זאת דווקא בשטר [414'  ראבילו ב עמ396
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 חוסר -  לחוק החוזים 12יחול סעיף , ונגרמו למקבל הפסדים כגון איבוד זמן, אם הנותן חזר בו לפני המסירה
  .397אם אכן לא היה תום לב, תום לב

  
  .398'כגון שטר חוב וכו, במסגרת זו נכללת מסירת מסמכים סחירים

  
, 1969-ט"התשכ, לפי חוק המקרקעין, המתנה טעונה רישום בטאבו: יינית במקרקעיןמקרקעין או זכות קנ

שאין מדובר , כשאין פרצלציה, במקרה של קרקע של חברה משכנת. 399המתנה נגמרת ברישום זה). א(7סעיף 
כי בכך עוברת , רישום הדירה בחברה על שם המקבל הוא גמר המתנה, בהעברת בעלות אלא זכויות לבעלות

) להבדיל מזכות במקרקעין(זכות חוזית למקרקעין , ובאופן כללי. 400ות בזכות הקרדיטורית כלפי החברההבעל
  .401י רישום אלא בדרכים אחרות"העברתה אינה ע, שאינה יכולה להירשם במירשם

  
אין צורך . 402הממחה-י מסירת מסמך לנמחה המזכה אותו לקבל את זכותו של הנותן"ענוצרת  מתנת חוב

וימסור מסמך המזכה את , אלא ההמחאה יכולה להיות על פה, ול את סיפור דבר ההמחאהשהמסמך יכל
ראוי לקבוע שהנותן אחראי כלפי המקבל אם , באשר לאחריות הנותן על החוב. 403המקבל לקבל את הזכות

  .404ולא אם החייב אינו פורע, החוב לא היה תקף

   עמדת המשפט העברי-  קנייןי שטר"הקנייה ע

  כללי) א(
  .406אבל מיטלטלין אינם נקנים בשטר ,405י שטר"קע נקנית עקר

  
שטר מעל גבי הומועיל גם אם הגביה המקבל את ,  יתן את השטר למקבלשהנותןין צורך בשטר מתנה א

  .407)שלא כבגט(הקרקע 
  

גם במקום שנהגו לקנות וזאת , 408אף ששטר מכר אינו מועיל בלי מתן כסף, שטר מתנה מועיל בלי מתן כסף
  .410אם זאת באמת מתנה, כסףבל ילא קולשון מכר בשטר כתב גם אם ו, 409ר במכבכסף

                                                 
 ].5' לפני כן במובן של ס" התחייבות"גם אם לא היתה  [3 הערה 395' עמ,  ראבילו ב397
 .396' עמ,  ראבילו ב398
. 236' ן אצל ראבילו ב עמכמצוי, 321' עמ) 1(ד מ"פ, 87) א(ח" תשלמ"פ, 309) א(ג"מ תשמ"פ; 402-401' עמ,  ראבילו ב399

ושלל מעצמו את ,  שדי אם הנותן עשה את כל הנדרש ממנו להשלים את המתנה645' עמ) 2(ד לג"ושם הוא מביא דעת פ
 .ומביא גם דעות חולקות; האפשרות למנוע רישום על שם המקבל

 .374'  ראבילו ב עמ400
 .830' מע) 4(ד מא"פ' ועי, 256' עמ) 2(ד מ" בשם פ402'  ראבילו ב עמ401
 .432-414' על מתנת מניות ראה עמ. 404' עמ,  ראבילו ב402
 .143' ב עמ"ח, דיני חוזים של מדינת ישראל, וצלטנר, 122' עמ, חוק המחאת חיובים, בשם בן פורת, 404'  ראבילו ב עמ403
 .405-404'  ראבילו ב עמ404
  .)ב"קסא ע(עשה פב , ג"מס; א, רמא ,מ"חו, טור; א, ג, הלכות זכיה, ם"רמב; ו, ב י"תוספתא ב 405

סוברים , בסופו, )ל"ה דקיי"ד(א "גיטין ד ע' תוסכותב ש, הגהה ה, ג"דף ריג ע, פרק ט, הלכות אישות, )קרלין(יד דוד 
  .ת בעל דין בלי עדי מסירה מתורת הודא בעדי חתימהכשר מתנהשטר , )שהלכה כמותו(אליעזר ' דעת רשל

 שהשדה שייך מודה מועיל כי הנותן כותב שהוא  שהוא שטר קניןטר מתנהשכותב ש, 341' עמ,  אסמכתא,ב ליפשיץ"ר
כי  ,דבריו קשים). ש"עיי(קנה רק כשיגיע ליד המקבל , ואם בשטר, קנה מיד, אלא שאם הוא אומר כך בעל פה, למקבל

  ?ם בהם מועילה אודיתא הרי ג,)406כאמור ליד ציון הערה  (כ מדוע שטר לא קונה מטלטלין"א
  .שער ד, חלק א, משפט הקנין; פרק ד, קניינים, פתחי חושן' על דיני שטר קנין עי

כותב שהנותן את , ק ה"ס, ר, קצות החושן). שם, ג וטור"סמ, ם"רמב; ב"קידושין כב ע(גם עבד כנעני נקנה בשטר : עבד
  .שלא כשטר שחרור, צורך בכתיבה לשמהואין , העבד נקנה בשטר, "עבדי קנוי לך"עבדו לאחר וכותב לו 

  . אלף לב'א חלק א סי"ת הרשב"שו; )ה אליבא"ד(א "כתובות קב ע, תוספות 406
כל ", והיא כתבה לו איגרת, היה ביד אפוטרופוסשכספה אלמנה עוסק ב, )א"צב ע(מד ' סי, )גאון(משפטים ישרים ת "שו

פוסק שאין הוא ו;  סודרקנין שעשו  באיגרתנאמרולא , "מתנהשאני נותנת לו ב, זכות ממון שיש לי בידך תן לבני יוסף
  .  סודרו קניןעשתוקף למתנה כי לא 

כי לא שייך בה ,  בשטרים מטלטלין נקנ,במתנהמחדש ש, )א"מד ע(נט ' א סי"ב ח"ת שואל ומשיב מהדו"שו: דעה חולקת
  .  מכרשזה הטעם שמטלטלין לא נקנים בשטר, "טיך בעלייהינשרפו ח"החשש שמא יאמר 

 .)ה והשתא ניחא"ד(א "גיטין ט ע) וילייקא(מחנה יהודה  407
  .ק ב"ס, קצא, ע"סמ; א"קידושין כו ע 408
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ולכן קנין , י מה שהמקבל זוכה בשטר"החפץ נקנה למקבל ע. 411מקבל ברגע שהגיע השטר לידוהקרקע נקנית ל

  .413לא קנה, נקרע לפני שהגיע לידי המקבלשטר אם ה .412השטר חל רגע לפני קניית החפץ
  

קנו את כולם , וזיכה אותו לאחד מהם,  לאנשים אחדים שאדם אחד נתן, אחדות מתנותלאם יש שטר ע
  .414מתנותיהם

  
ואי אפשר לזכות , הרי שצריך שיזכה בו המקבל, 415"המקנהואקח את ספר "לגבי שטר הקנאת קרקע נאמר 

  .418אבל שטר תקף גם אם אין בו שוה פרוטה. 417ולכן שטר שכתוב על איסור הנאה אינו תקף, 416באיסורי הנאה
  

השאלה אם הקרקע נקנית על ידו למקבל תלויה במחלוקת  -  הגוים עשה בערכאותמתנה שנקנין של  רשט
  .419ינא דמלכותא דינא גם בדבר שאינו נוגע לשלטוןדהכללית האם 

  
, י השטר"ולא ע, י מעשה קנין אחר"הכוונה למצב שההקנאה נעשית ע. סוג אחר של שטר מתנה הוא שטר ראיה

ובלבד , ולא רק בקרקע, הוא מועיל בכל סוגי הנכסים, כיון שהוא רק שטר ראיה .והשטר משמש רק כראיה
יכול להתעורר ספק האם שטר מסוים  הוא . __ על שטר כזה נדון בפרק .שנעשה קניין המתאים לאותו סוג נכס

 שטר על. 420יש להניח שהשטר הוא לראיה, במקום שאין נוהגים להקנות בשטר. שטר קנין או שטר ראיה

                                                                                                                                                              
  .)א" קנח עדף, סו' סי, א"ח, ת פני משה"שוי "כמוסבר ע (ד, ז, מכירההלכות , מגיד משנה 409
  .)ה ומעתה"ד (ב'  סי, חלק ב,ת מים עמוקים"וש 410
; ג' סי, כלל סו, ש"ת הרא"שו; )כי עדי המסירה הם העיקר (ד"רומות שער נב חהת' סבהמובא , יהודה ברצלוני' ר 411

  .ק יט"ס, ס, נתיבות המשפט; סג'  סי,)ב"שצ' מהד(י הלוי "ת מהר"שו; ק כג"ס, רמג, ע"סמו, טז, רמג ,מ"חו, פרישה
 כותב שלאביי ,)לבוב' ד במהד"לו עדף אות קיט , ז' מע, תוספת דרבנן, קהלת יעקבהובא ב(א " עמ יט" ב,ן"רמבה' חי

ולכן אם מצאו שטר , י עצם החתימה"ע,  המקבל זוכה במתנה בלי לקבל את השטר,"עדיו בחתומיו זכין לו"שאומר 
ואין חוששים שמא בינתיים הקנה הנותן את הנכס לאדם שלישי ועכשו הוא  ,נותנים, " למקבלתנו" אמר והנותן, מתנה

אבל אם מת ; שהרי המקבל הראשון זכה כבר בכתיבת השטר, )לאותו שלישיואינו יכול לחזור בו מהמתנה (מתחרט 
   .פוקע השעבוד, בשעת מותוכי , לא קנה, הנותן לפני שקיבל המקבל את השטר

לאחר בין חתימה הנותן את הנכס אם נתן כמו ש ,"עדיו בחתומיו זכין לו"עה שלדכותב ש, בק " קפח ס, קצות החושןאבל
שטר מתנה שולח כן ב וכמ ,)א"מ יג ע"ב( והראשון זכה  עדיו בחתומיו זכין לו למפרע,ד הראשון לבסוף ליהגיעלנתינה ו

חולק , יאאות  כח ' סי, אחיעזר חלק א,לעומתו. זכה המקבל מכוח החתימה,  לפני שהגיע השטר למקבלמת הנותןו
ליד המקבל מהנותן הנכס  הגיעשחשב נלא והנכס כבר שייך ליורשיו ו תקעו רשות הנותן פ,מת הנותןואומר שהיות ש

ואומר שמיתת הנותן היא כאילו חזר בו שהרי , חולק על קצות החושן, ק א"ס, קפח, גם נתיבות המשפט. שאינו בעולם
הראשון קנה , ודוקא אם נתן או מכר לאחר בינתיים, והרי הוא יכול לחזור בו לפני שהגיע השטר למקבל, פסק כוחו בנכס

  .הנותן רצה לשמור לעצמו אופציה לתת לראשון דוקאאלא , כי אין בכך חזרה
בשאלה האם , א ציון ג"וראה שם יט ע. שנחלקו הפוסקים האם הלכה כאביי, לפני ציון א, א"מ כ ע"וראה בירור הלכה ב

  .לפי אביי המקבל קונה מרגע החתימה גם אם לא הגיע השטר לידו
  .ש שפירא" בשם רמ471ראה הגדרה דומה בהערה . אות ו, כה' אמרי משה סי 412
  .רד' סי, ץ"ת מהריט"שו 413
 .על זיכוי שטר מתנה למקבל באמצעות אדם שלישי, 733ראה ליד ציון הערה . ק עא"ס, רנ, ע"סמ 414
 .יא, ירמיהו לב 415
 .תרב' א סי"א ח"ת הרשב"שו 416
גיטין כ (הוא מסביר שדוקא גט שכתוב על איסורי הנאה כשר . ק יג" קלט ס,אבני מילואיםו, ק ה"ס, ר, קצות החושן 417
  .משום שגירושין מועילים נגד רצון האשה ואין צורך בזכייה אלא די בנתינה, )א"ע
איסור הנאה ש משמע, ה פרוטהוו ששאין צריך שהשטר יהיה )418הערה (מדברי התלמוד  הראיהביא אבני מילואים ב

 ,ן לזכות בו באיסורוכום הוא מתהיינו א, ה זכייש באיסורי הנאה שגם, ת' ש סי"ריבת "שוכתב ף שאהוא מסביר ש .לפסו
 ". ואקח"מתקיים  לא , שאינו רוצה לזכות בווהיות, איסוראדם אינו רוצה לעשות  וסתם ,אבל אסור לזכות בו

  ).ה אף"ד, א"קידושין ט ע' הובא בתוס(א "קידושין כו ע 418
ד אף אם חתומים בו עדים "פוסק שקנה מטעם דד, שכה' סי, ג"ח, ץ"תשב. )ד"קמט ע(סד ' א סי"פני משה חת "שו 419

  .נכרים
 כותב שבשטר העשוי בערכאות לא צריך לחזור מעניינו של שטר ,)י"רמ' א במהד"לג ע(קיום טופסים , מאמר ח, העיטור

פני משה ת "הובא בשו) (סב(סד ' א סי"ל ח"מהריבת "שואבל . חסרים דרכי ההקנאהר גם אם והוא כש, בשיטה אחרונה
 .חה את דעת העיטורוד) א"קנא עדף סד ' א סי"ח

היו השטרות ש שיםכותב, )פג' סי, יחיאל באסן' ת ר"הובא בשו(ג , קצא ,מ"חו, טורו, כא' סי, כלל סח, ש"ת הרא"שו 420
 ינםז יהודים וגוים א" כתב שבזה,ב' ש כלל יח סי"ת הרא" שווכן .קע נקנה על ידםואין קר,  שטרי ראיהיו הבזמנם

, )א" עהע(ה ' סי, מ"חו, זרע אברהםת "בשו, ח עשאל"ר. והשטרות הם רק לראיה, רגילים לקנות בשטר במכר או במתנה
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שאינו מתאים לשטר ,  אם הוא כתוב בלשון עבר. 421שהרי אינם נקנים בשטר,  בודאי שטר ראיהואטלין הטלמ
הדבר ,  וכדומה"השטר הזה יהיה בידם לעדות ולראיה" כתוב בשטר אם, כמו כן. 422הוא שטר ראיה, קנין

  . 423זה שטר קנין אלא שטר ראיהאין שמוכיח 
  

שכן ההודאה , הוא אם השטר כתוב בלשון הודאה, ף במטלטליןסוג אחר של שטר שיכול ליצור את ההקנאה א
  .424כפי שראינו, יוצרת הקנאה

  החתימה על השטר) ב(
המתנה ,  גויםכגון,  פסולים עדים בוחתמואבל אם , השטר תקף גם בלי חתימת הנותן, אם חתמו עדים כשרים

  . 425בטלה
  

שדה פלוני נתון לך במתנה ובכתב זה  ":ידואם ראובן כתב לשמעון בכתב : שטר בחתימת ידו של הנותן בלבד
שטר מועיל ה. 426גם אם לא חתמו עדים,  שמעון קנה- וחתם , וכדומה" תקנה אותו ולא תצטרך שום קנין אחר

  .427 של הנותן בהרשאתואחר חתם בשמוגם אם אדם 
  

  .428הסופר יכול לחתום בשטר המתנה בתורת עד

  לשון השטר) ג(
ון השטר צריך להיות כזה שמשמעותו שההקנאה נעשית עכשו ולא שכבר לש, היות שהשטר יוצר את ההקנאה

  .נעשתה
  

היה ת תפלוניקרקע  ";429"שלך" או " של פלונית פלוניקרקעהרי ": הלשונות דלהלן מועילות בשטר קניןלכן 
בית "; 433"הרי היא לו"; 432"לך" או "קרקע פלונית נתונה לפלוני ";431"הא שלות ת פלוניקרקע ";430" לונהנתו

                                                                                                                                                              
' ז סי"ם אהע"מהרשדת "שוכ "מציין שכ, )ד"ע-ג"קצו ע(קסד ' א סי"מ ח"בעי חיי חות "שו. ש עסק בקרקע"כותב שהרא

' מ סי" וחו,קע' ז סי"אהע, ם"מהרשדקשה שהוא מו. על השטרות שנהגו בזמנו, שלח, שטז, שד, רסה, יח' מ סי"חו, מד
ך בתשובות "ת מהרש"הוא מציין ששו. ל"רכה כתב שאפשר לומר קי 'מ סי" ובחו,כתב שהם שטרי קנין, רנא' וסי, רמז

כתבו שאפשר לומר קים לי ששטרותינו הם שטרי ראיה ואין הקרקע , נא' מ סי"לוי חוש ה"ת מהר"ושו, כד' הנוספות סי
ת "הוא מציין ששו. שיא כתב שהם שטרי ראיה אפילו להוציא מהמוחזק' מ סי"ם חו"ת מהרשד"וששו; נקנה בהם

וקרקע נקנה על פסקו ששטרותינו הם שטרי קנין , ח"ע וב"סמ, א"רמ,  ב'ב סי"ח ח"ת הראנ"שו,  רמט'א סי"ט ח"המבי
  .ידם

  . הם שטרי קניןהגו בזמנושטרות שנה כתב ש,ג, א קצ,מ" חו,ע"שו
 סכיםע מ"תב ששווכ )א"ד עמקדף , ד' מ סי"ה חו"חשם הובא ] (להרחיב[ב " דף טו עג' ד סי"ב יו"פני יצחק חת "שו

' אבקת רוכל סית "שועצמו בי קארו "רכמו שכתב ,  השטרות הם ראיה,נוהגים להקנות קרקע בקנין סודר לחודשבזמן ש
 .ן כותב ששטרותינו הם שטרי קנין"שהר, 292וראה הערה . בסופו, ע

  ).א" עהע(ה ' סי, מ"חו, זרע אברהםת "בשו, ח עשאל"ר 421
, "לו בית דירהוהכניסה "כתובה שכתוב בה כותב ש, )מכון ירושלים' רלג במהד' עמ, ג"נה ע(רפח ' ש סי"ת הרשב"שו 422
 כסף או חזקה או עשו קנין והרי לא ,זה לשון של שטר קנין אלא של שטר ראיהאין כי ,  את הבית מועילה להקנותינהא

השטר נמצא בידה שהרי ,  למתנה שהאשה נתנה לבעלכתובה אינה אפילו שטר ראיהועוד ש;  שטרי"ולא קנין עחליפין 
  . לראיה נגד הבעל

 דף, ד' מ סי"ה חו"ח) אבולפיה(פני יצחק ת "הובא בשו ()ב"פז ע( מא' סי, )גאגין(חוקי חיים ת "בשו, יעקב ישראל' ר 423
מודעת זאת לכל "(סופו  ב,ע'  סי,כלות אבקת ר"שו; )ב"עה ע(ה ' סי, מ"חו, זרע אברהםת "שוח עשאל ב"ר; )ג"קמה ע

  )."'רואה חתימתנו למטה איך שאנחנו וכו
  .282ליד ציון הערה  424
על מצב שיש יותר משני עדים . )ג"קמט עדף ד ' מ סי"ה חו"ח) אבולפיה(פני יצחק ת "הובא בשו (א, סח ,מ"חו, ע"שו 425

  .ב" עד דף כ,)ניימנץ(דברי אליהו ' עי, ואחד העדים קרוב או פסול
' ע, מ"חו, ב"ח, זכרנו לחיים ).ג"קמז ע(ד ' ימ ס"ה חו"ח) אבולפיה(פני יצחק ת "שו; טז' ד סי"ב יו"קול אליהו חת "שו 426

 .כו' שפת הים סית "שומו, עה' דבר משה סית "שוכן משמע מכותב ש, מתנה אות ה
אבל . כך על שטרות באופן כלליכתב ש, ק ב"ס,  מה,נתיבות המשפטפ "ע, פו' א סי"חא "מהדות שואל ומשיב "שו 427

 ,גוליםיע שלשה ולכן עשה, לא ידע לחתוםהוא כותב שאם . נו תקףאי,  של הנותןגוי חתם את שמועולה מדבריו שאם 
ינא מועיל מטעם ד,  הגויםערכאותשל שטר מתנה אם זה , וגם אם אינו כחתימה ממש,  כאילו חתם את שמונחשב

 . כי זה מועיל בדיניהם, דמלכותא
 .ק ג"רמד ס, ע"סמ 428
,  רמה,מ"חו, ע"שו; א, רמה ,מ"חו, טור; ב"שקש גיטין מ עקר' רחידושי ; יא, ד, זכיההלכות , ם"רמב; ב" גיטין מ ע429
 .א
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יהיה נכס פלוני "; 435)נכסיואת מחלק מי ש כך אומרכי  ("פלוני כך וכך ופלוני כך וכך"; 434" לפלוניזה
  .438"שדי פלונית לפלוני"; 437"שדי קנויה לך"; 436"לפלוני

  
 440כמו בפסוק, מה שכתב לשון עבר הוא כדי לחזק את הדברמפני ש, 439 מועיל"פלוני לת פלוניקרקענתתי "
  .441"נתתי כסף השדה"
  

ן ישע"ו" יראה בהם ","יהנה פלוני בנכסי"; 442"ני נכס זהאני עוזב לפלו": דלהלן אינן מועילותהלשונות 
אני ", 445"וציווה פלוני שיקבל בנו פלוני כך וינתן לבנו פלוני כך", 444"פלוני נתן קרקע פלונית לפלוני"; 443"בהם

  .446"נותן לבני פלוני
  

, משמעית בשטר-  שהכלל הוא שאם יש לשון דוואף, וא חסר תוקףה, שאינה מועילהלשון בשטר  הבואם כת
 כי יש להניח שכותב השטר לא התכוון למשמעות שלפיה אין תוקף ,מפרשים אותה באופן שיתן תוקף לשטר

ברור שהנותן לא אמר את הלשון שכתובה אבל אם . 448הרי כאן ייתכן שטעה וחשב שלשון זו מועילה, 447לשטר
  .449והמתנה קיימת, רתולים בטעות סופ, אלא לשון אחרת, בשטר

                                                                                                                                                              
 ".יש אומרים"בשם , ג, רמה ,מ"חו, ע"שו; ה"בשם רמ, ג, רמה ,מ"חו, טור 430
 זה משתמע כהבטחה שאין, ח נימק"הב". יש אומרים"בשם , ג, רמה ,מ"חו, ע"שו; ה"בשם רמ, ג, רמה ,מ"חו,  טור431

 . אלא נותנו לו מעכשו, זה לשון הבטחהאין ק שנימ, ק ו"ס, רמה, ע"וכן סמ. בעלמא
, פרישה; ב"קרשקש גיטין מ ע' רחידושי ; )תקו' עמ(תרח ' ש סי"ת הרשב"שו; לא' סי, ד"פ, גיטין, ש"רא; ב"גיטין מ ע 432
  .ק כג"ס, רמג, ע"סמו ,טז, רמג ,מ"חו
  .לא' ד סי"ש גיטין פ"רא; )ף"בדפי הרי(ב "גיטין כא עף "רי 433
  .קצג' א סי"ט ח"ת מבי"שובדעת  ,פרק יז הערה ג, יםקניינ, ח"פת 434
 לשון מתנה אושטר מתנה לשון זכייה ב  שגם אם איןמוכיח הוא. )ה ומה שכתבתה ועוד שאין"ד(צג ' ד סי"ת הרי"שו 435
דרומה , צפונה לפלוני ועמו מאה צאן ומאה חביות"ב " שנאמר בבבא בתרא קנו עממה, מועילהוא  - ו לשון ירושה א

 ובכל זאת, " לךנתונים"לא אמר ו ,"נכסי לך ואחריך לפלוני"ב "ב קכט ע" בבונאמר, "י ועמו מאה צאן ומאה חביותלפלונ
  .קנה

  .ג,  רמה,מ"חו, ע"פ שו"ע, קיט' סי, ת חוות יאיר"שו 436
" האי"או " תהא"מעלה אפשרות שדוקא , )ק ג"ס,  רמה,מ" חו,פתחי תשובההובא ב (פ' סי,  עצמות חוות יאיר"שואבל 

מציין הוא  אך ;לא מועיל כי משמען שמקנה בעתיד" תהיה"או " יהיה"אבל לשון , כי משמען שמקנה עכשו, מועיל
 כותב שחוות , הערה ג,פרק יז, קניינים, ח"פת. הוא לשון מתנה" יהיה"נוקט ש ,)649הערה  (קצג' א סי"ח, ט"ת מבי"ששו

;  בלבד"יהיה לך"והספק שלו הוא רק אם אמר , "יהיה"זה לשון מתנה גם אם אמר , ר לשון נתינהיאיר מסכים שאם אמ
והסתפק רק משום שבנידונו עיקר השטר היה , בלבד הוא לשון מתנה אם אין סתירה בתוך השטר" יהיה"וגם לשון 

  . בלשון התחייבות
 .שכה' ג סי"ץ ח"תשב 437
 .שכה' ג סי"ץ ח"תשב 438
ת "שו; א,  רמה,מ"חו, ע"שו; א"ח, נתיב טו, מישרים; א, רמה ,מ"חו, טור; יא, ד, זכיההלכות , ם"רמב; ב" גיטין מ ע439

ם "ת מהר"שוהובא ב) (ף"בדפי הרי(א "קידושין י ע, ף"ן על הרי"ר; )טו, ס ,מ"חו, י"בהובא ב (רג = יא' סי, א"הריטב
; )א"גם בשם העיטור והרשב(, )ק טו"ס, ס, בות המשפטובנתי, קסה' א סי" ח,מ"בעי חיי חות "שהובא בשו, נב' פדואה סי

, א"ת הרמ"שו; )תקו' עמ(תרח ' סיו, רפז' ש סי"ת הרשב"שו; )"אני נותן"שמשמעותו  ()רכח' עמ(קצג ' ש סי"ת הריב"שו
  . ב"קרשקש גיטין מ ע' רחידושי ; צב' סי

 .מועילים בהקנאה בכלל על הלשונות ה646ראה ליד ציון הערה 
  .יג, בראשית כג 440
כך , ולא רק מובן של הודאה על העבר,  מדגיש שיש בלשון זו משמעות של הקנאה עכשו שםא"רמהת "שו. ן שם"ר 441

  .293בהערה  ראה בשמו -י הודאה "שהשטר מועיל להקנות גם במקום שאי אפשר להקנות ע
  ).ה ואומר"ד (פג' ת סית תורת אמ"שו 442
 .פרק יז הערה ד, קניינים, ח"פת 443
 .שכה' ג סי"ץ ח"תשב 444
  ).ד"דף קצו ע, קסד' מ חלק א סי"ת בעי חיי חו"הובא בשו(נב ' ם מפדוה סי"ת מהר"שו 445
 ).ד"קצו ע(קסד ' מ חלק א סי"ת בעי חיי חו"שו 446
  .ט, מב, מ"חו, ע"שו 447
 .ט, מב ,מ"חו, א"רמ 448
  . )ק ז"ס, רנג, פתחי תשובההובא ב(קלא ' סי, מ"חו, חתם סופרת "שו 449
שמבואר , כל שטר שנמצאת בו טעותכדינו , שאם נמצאת טעות בשטר מתנה,  כותב באופן כללי,ד, רנג ,מ"חו, א"רמ

פגמים ,  ראה חוק לישראל.או רואים כאילו השטר כתוב בנוסח מתוקן, שכותבים שטר מתוקן, ו, מט, מ"חו ,ע"בשו
  .219-221' עמ, בחוזה
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   לאותו אדםקרקעשני שטרות על אותה ) ד(
 ולכן אם התאריך שלהם , ביטל השני את הראשון, מתנה על אותה קרקע לאותו אדם כתב שני שטרות אדםאם

השטר הראשון בטל כי המקבל מודה שהשטר הראשון לא היה . 450קנה מהתאריך של השטר השני, שונה
  . 451אמת

  
הנותן ישלם את המסים על הקרקע עד הזמן : ך שהמתנה תקפה רק מזמן השטר השני מכ אחדותנפקויותיש 

, אם בינתיים קנה הנותן קרקע סמוכה; 453פירות הקרקע בין הזמן הראשון לזמן השני שייכים לנותן; 452השני
המלווה זכאי לטרוף קרקע , אם בינתיים לוה הנותן הלוואה; 454לא יוכל המקבל לתבוע אותה מדין בר מצרא

  . 455ו מהמקבלז
  

המוכר לא התכוון -כי מניחים שהנותן, שניהם תקפים, לאותו אדם, אם היה שטר אחד מכר ואחד שטר מתנה
יש לו יתרון בכך שיש לו , אם השני מכר: אלא כתב את השני כדי לתת יתרון למקבל, לבטל את הראשון

יש לו , ואם האחרון מתנה; הנותן- ריפצה אותו המוכ, הנותן יטרוף אותה ממנו-שאם נושה של המוכר, אחריות
  .456שלא יוכל המצרן לתבוע אותו, יתרון

  
לא התכוון לבטל הנותן הראשון קיים מפני ש, אם הנותן הוסיף משהו בשטר השני, גם אם שניהם שטרי מתנה

 יןא,  נעשה על פי הערכאותאחדושטר , פ דיני ישראל"אם שטר אחד נעשה ע, כמו כן. 457אותו אלא להוסיף עליו
 לקיים את המתנה יכולששטר הערכאות ,  כי בכל אחד מהם יש יתרון,אומרים שהשני ביטל את הראשון

של  את כוחו חזקלכדי  שכתב את שניהם אפשר לומר ולכן , עדיף לכמה דינים אחרים שלנושטרהו, בערכאות
  .458ולא כדי לבטל את הראשוןהמקבל 

   לשני אנשיםקרקעשני שטרות על אותה ) ה(
ה תשנעה אקנההאלא ,  אחר קניןהםאין ב ו,אותה קרקע לשני אנשים על  מתנהשני שטרות כתבאחד אדם אם 

 ;נותנים את הקרקע למי שתאריך שטרו קודם, ו תחילהשטר קיבל אתואיננו יודעים מי משניהם , שטרי ה"ע
  ששעת שטרומינותנים ל, אם כתוב בהן שעות ודרך אנשי המקום לכתוב שעות, כתובים באותו יוםואם הם 

שודא ("לתת למי שדעתם נוטה , הדבר מסור לדיינים, 459ואם אין דרך המקום לכתוב שעות ;ודמתק

                                                                                                                                                              
, "ל"גביית חוב הנ", "שנתחייבו"כגון , של התחייבות לתתאם לשון השטר הוא לשון כותב ש, פ' סי, חוות יאירת "שואבל 

" קול פשוט"יש וגם אם  , כשטר מתנה מועילינוא, גם אם יודעים שהכותב התכוון למתנה, "כחומר כל שטרי חובות"
גם אם נאמר , "יהיה לפלוני" אם כתוב בשטר וגם; גד משמעות השטרזה מועיל נאין ,  במתנהנכסשהוא נתן את ה

 נגד משמעות שאר לשונות , ברורהשאינה ,זו מתחשבים במלה יןא, )436ראה בשמו בהערה  (הוא לשון מתנה" יהיה"ש
'  סי,מ" חוע"שוואף ש;  קונה מהיוםינוא ואילו חוב ,קונה מהיום, כי אם זה מתנה, שהרי אלו לשונות סותרים, השטר

סודר האין אומרים שקנין , נחשב ככתוב גם אם אינו כתוב, אומר שמה שנוהגים במדינה לכתוב, ה, רמב' וסי, ה, סא
, כי זה נאמר רק בדבר פרטי, אין אומרים כך -   והסופר טועה וכתב לשון התחייבותשנעשה עם העדים היה על מתנה

 סותרים אם יש שני לשונותוהוא כותב ש. אבל אין להשתמש בזה להפוך התחייבות לנתינה, השטרובדבר שנשמט מתוך 
  . השנייהוןלש אחר הכיםהול, בשטר

  .א"מד עכתובות  450
, כתובות שם, ברור הלכה' עי. שם, לפי מגיד משנה, פוסק כרפרם, ט, ה, הלכות זכיה, ם"ורמב; בכתובות שם, רפרם 451

ת "על כך שו' ועי.  על זכותו שעל פי השטר הראשוןמוחלשהמקבל , סקו כטעמו של רב אחא שםשיש שפ, פרק ד, ציון א
 ).א"צט ע(נד ' סי, מ"חו, ב"ח, נדיב לב

המקבל משלם את , אבל בתלמוד שם נאמר שלפי הטעם של רב אחא. ב, רמ, מ"חו, ע"שו; ט, ה, הלכות זכיה, ם"רמב 452
 .המסים

פרק , בברור הלכה שם. הפירות שייכים למקבל,  שם נאמר שלפי הטעם של רב אחאאבל בתלמוד. ב, רמ, מ"חו, ע"שו 453
 .כי המקבל מחל לו, הנותן אינו צריך לשלם למקבל על פירות שאכל, הביא ראשונים שכתבו שגם לרב אחא, ג

 ).ה אימר"ד(א "כתובות מד ע' תוס 454
 .שם' תוס 455
 .א, רמ, מ"חו, ע"שו; ח, ה, הלכות זכיה, ם"רמב 456
ה סובר שגם במצב זה "הובא שהרא, אבל בבירור הלכה שם פרק ה. ב, רמ, מ"חו, ע"שו; ט, ה, הלכות זכיה, ם"רמב 457

לגבי מצב שהשטר השני היה רק על חלק מהקרקע שניתנה בשטר , וראה בירור הלכה שם פרק ג. השטר הראשון בטל
 .ולגבי מצב שנמצאו עדי השטר השני פסולים; הראשון

 .לגבי מכרכך שכתב , הק'  תורת אמת סית" שוהוא מסתמך על. )ב"קנג ע(סד ' א סי" חפני משהת "שו 458
כיון שמנהג , אין מתחשבים בזה, עולה שגם אם ידוע איזה שטר נכתב קודם, )ה אטו"ד(כתובות צד עב , י"מרש 459

 .המקום שלא לכתוב שעות בשטר מראה שאינם מתחשבים בקדימת כתיבת השטר
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 וכך שיש להניח שהוא מסר לו שטר,  הנותןלב יותר עאהוכלומר יתנו לזה שנראה להם שהיה , 460")דדייני
 .461תחילה

  הוראת הנותן לכתוב את השטר) ו(
ם אמרו הו, " ופלוני שיכתבו ויחתמו שטר מתנה זו ויתנו לפלונימרו לפלוניִא  "462אמר לשלשההנותן אם 

 .463 משנהלשליח") מילי("בעלמא א למסור דברים "אשמפני , לא קנה,  וכתבו,"תבו למקבלכִ "לאותם שנים 
 יכולים לומר אינם, "תמו בשטר מתנה ותנו לפלוניתבו וִח כִ  ")464או לשלושה ( אם אמר לשנים,מאותה סיבה
  .465 עצמם צריכים לכתובםאלא ה,  השטר אתלסופר לכתוב

  
הם יכולים לכתוב אותו ולתת אותו למקבל בלי לחשוש  ," שטר מתנה לפלוניתבו ותנוכִ "אמר לעדים ן הנותאם 

  .466 בפירושכ חזר בו"אא, שחזר בו בינתיים

  דינים שונים) ז(
  אותוחזירש לה י,ותן הנ צד שלישי אחרי מותרשותאם נמצא שטר מתנה ב: 'שטר קנין שנמצא ברשות צד ג

אותו צד ו אצל  אותאלא שהפקיד) וזכה(כבר בא לידי המקבל  ואף שיתכן ש.467 ואין תוקף למתנהליורשי הנותן
אם . 468ר ליורשי הנותן כי הם מרא קמאי ולכן מספק יחז,ולא קנה,  הרי יתכן שעוד לא הגיע למקבל,שלישי

 אבל אחרים .469 מדוע לא לתת מתקבל על הדעתסברהספק כ הנותן י"אא, למקבלאת השטר נותנים , הנותן חי
ורק אם ידוע ,  מחזירים לא לזה ולא לזהיןא,  את השטר אצל הנפקד הפקידהמקבלש תכןאם יאומרים ש

  . 470חזר ליורשי הנותןוי,  שטרות אחרים של הנותןעםכגון שנמצא , ו אצל הנפקד אות הפקידשהנותןבוודאי 
  

                                                 
  .ג, רמ, מ"חו, ע"שו; )א"קסב ע- ד"קסא ע(עשה פב , ג"סמ; ו,  ומתנה הם הלכות זכיה"רמב 460

  .כי זה ממון המוטל בספק, מביא שהגאונים פסקו שיחלוקו, רמג' כתובות סי, אבל מרדכי
  . ק יב"ס, רמ, ע"סמ 461

ג שם " סמ.ד הפקר"מכח הפקר ב, הדיינים נותנים למי שירצו, )ה שודא"ד(ב "כתובות פה ע' בתוס, אבל לפי רבנו תם
ב "ברור הלכה כתובות צד ע' עי, ובשאלה איזה דיין מוסמך לפסוק כך, על אופן קביעת הדיינים. מביא את שתי השיטות

  .ציון ב
  ).ק ב"ס, רמד, ע"סמ(וקל וחומר אם אומר לשניים  462
  . א, רמד, מ"חו, ע"שו; )ד"קסא ע(עשה פב , ג"סמ; י, ד, הלכות זכיה, ם"רמב 463
  . מילי לא ממסרן לשליחשבמתנהמביא את הדין , )ה ותו דדוקא"ד(קכז ' סי,  אחלק, ט"ת מהרי"שו

קצות . ן"כותב שנראה כרמב, ב, רמד, מ"חו, טור. במתנה" אמרו"מכשיר אומר , ב"גיטין סו ע, ן"הרמב' חי: דעה חולקת
, "אמרו לפלוני"א באומר ן מכשיר דוק"שהרמב) ף"בדפי הרי(א "ף גיטין לג ע"ן על הרי"מדייק מר, ק א"רמד ס, החושן

אבל הוא . פסול משום שמילי לא מימסרי לשליח, "אמרו למי שאתם רוצים"אבל באומר , שהוא כעושה שליח שלא בפניו
, א"יג ע קונטרס הלך דבש דף ,)וינברג( משה אהל. ן מכשיר במתנה גם במקרה השני"מדייק מסתימת הטור שהרמב

מבאר את , אות ו,  קצד' סי,ז" אהע,ת אבני נזר"שו). ש להוכחתו"עיי(נת הטור ן בגיטין ראיה להב"מביא מחידושי הרמב
אינו אומר אם  ודווקא ,ה מדין זכיועיל מ,יאמרו להם שיחתמו וחתמואלו עדים ש מסכיםכיון שהנותן ש ,דעת הטור

 הוא מסכים ש,"רואמ"באומר כ "משא ,כשריםהם שכי הוא יודע ,  דווקא אלועדיםייתכן שהוא רוצה  ,שיאמרו לאחרים
דווקא שמועיל ן " כתב בדעת רמבולכן, ה שליחות מדין זכיועילהלא מסובר שן "הראילו  ו;כל עדים שיצוו השלוחיםל

  .באומר אמרו לפלוני ופלוני
  ".מילי"בשאלה האם גם שליחות להוליך מתנה נחשבת , 898ראה ליד ציון הערה 

  .ג שם" לסמאייזק שטיין' באורי ר; ק ה"ס, רמד, ע"סמ 464
  .א, רמד, מ"חו, טור; )ה ומיהו מסתברא"ד(ב "ן גיטין סו ע"חידושי הרמב; ע שם"ג ושו"סמ, ם"רמב 465
האם היורשים , מת לפני כתיבת השטראם הנותן , סתפקוא מ ה.ח' סי, )י קצבי"ת מהר" שוףסו (ב" חמוצל מאשת "שו 466

כמו שטוענים ליורשים טענה שאביהם היה יכול , ולו אביהם היה חי היה יכול לחזור בבטענה שאי, לתתיכולים לסרב 
 .ואינם יכולים לחזור בהם, או שמא זה נאמר רק בטענה ולא בעשיית מעשה כמו חזרה, לטעון

  .יג, רמג ,מ"חו, ע"שו 467
 לשעל שטר מתנה נשאל ש, )ה, סה ,מ"חו, ע"ובשו, יח, רמג ,מ"חו, טורהובא ב (ט' סי, כלל קה, ש"ת הרא"שומקורו ב

והוא פוסק שיש להניח שעדיין לא , יחד עם שטרות אחרים שלה, ברשות אחיה שמת שנמצא אחר מיתתהאשה לבעלה 
והפקידה את , יעשה לה דבר מסוים שתמורתו תתן לו את המתנה נתנה את המתנה אלא הכינה את השטר עד שבעלה

  . השטר בינתיים אצל אחיה
 .ק כג"ס, רמג, ע"סמ 468
 .מהפרישהכך  מדייק ,ו הערה מח"פט, קניינים, ח"פת 469
  .ך"מסכימים לשהם א ש"מדייק מנתיבות המשפט והגרח שם "פת. ק ד"ס, רמג' וסי, ק טז"ס,  סה'סי ,מ"חו, ך"ש 470

 .פרק ב, ציון ג, א"מ יט ע"בירור הלכה ב; יד, סה, מ"חו, ע"שו' עי, על שטר הקנאת קרקע שנמצא
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 לו את  ומסר"קֵנה לך אותו ואת כל שעבודו"ת ה לאדם אחר בכתיב המתנה את שטר המתנמקבלאם הקנה 
, את הקרקע בפירושלו הוא כאילו הקנה בכתיבת לשון זו כי , קנאו וקנה את הקרקע הכתובה בשטר, השטר

, ' לצד גמקנה את שטר המתנההמקבל אחרי ש. 472 מדרבנןהמועילהקנאת השטר . 471קרקע נקנית בשטרהרי ו
 כי מילווה ,474 ללווהחוב יכול למחולמלוה שמכר שטר כי דוקא , 473ול על המתנה לנותןאינו יכול למחהמקבל 

  .475בעיןנמצא אבל כאן הנכס , להוצאה ניתנה
  

הנותן זוכה , "קנה לך אותו ואת כל שעבודו"וכותב לו , קל וחומר שאם המקבל מחזיר את שטר המתנה לנותן
קנה לך אותו ואת "בלי לכתוב ,  השטרנותן את לחזיראבל אם המקבל מ. 476היינו שהמתנה מתבטלת, בקרקע

  .477 בלבד במסירהה נקנשטרכי אין ,  קיימתה עדייןמתנה, כדרך מכירת שטרות" כל שעבודו
  

, כן אם חזר בו הנותן לגבי מקצתםלו,  יש קנין נפרד לכל קרקע- בשטר אחד לאותו אדם רבים הנותן קרקעות
  .478השאר נקנים

   ראיהשטר

  קבלאם לא הגיע למ) א(
, 479גם אם השטר נשאר ביד הנותן, זכה המקבל בנכס, שהוא נתן את הנכס בקניין לפלוני, כתב הנותן בשטראם 

עדי ו, 480וזכין לאדם שלא בפניו,  נפרדמשום שהשטר משמש רק כראיה שהנכס הוקנה למקבל במעשה קניין

                                                 
, ע"שו; כא' ש כלל סח סי"ת הרא"שוו, כג' י סי"ב פ"ש ב"רא; צב' י סי"ב פ"ב, יד רמה; ב"ב קסט ע"ב, ד"פסקי רי 471
   .יד, סו, מ"חו

מכאן ששטר חוב שבכתב יד , הדין ששטר מתנה נקנה בכתיבה ומסירהמוכיח מ, ק כג"ס, סו ,מ"חו, א"ביאור הגר
הקנאת שטר ש, דוחה את הוכחתו, ענף ב, א, סו,  יצחקנחל. אף שאינו גובה ממשועבדיםהמתחייב נקנה בכתיבה ומסירה 

  .כי גוף השדה נקנה לו, "מילי"כ "משום שאינו כמתנה מועילה 
אינו י מיגאש סובר שהמקבל "רכותב ש, הערה טו, ב"ב קסט ע"ב, י מיגאש"ר' י לחיוהערותב, ש שפירא"רמ: דעה חולקת

כי שטר אינו קונה , "קנה לך אותו ואת כל שעבודו "תביכת ו'צד גרת שטר המתנה לימסי "יכול להקנות את הקרקע ע
י "וע, ממילא קונה כל זכות הכתובה בו, ומשום קניינו בשטר, הנייר, אלא המקבל קונה את גוף השטר, כמעשה קנין

 יכול לקנות את הזכות ינואבל אדם אחר א, וזאת לגבי המקבל עצמו; קונה את גוף הנכס, שקונה את זכות השטר
י "ע, אלא רק אם המקבל מחזיר את השטר לנותן בכתיבה ומסירה, שהרי השטר אינו על שמו, י קניית השטר"עשבשטר 

, )3ראה בשמו בסעיף  (וחוזרת ממילא לנותן, ז מסתלק המקבל"ועי, קונה את הזכות שהיתה למקבל בשטר, קניית השטר
כתב , ]להרחיב[אות ד , פב' סי, )ד"תשס (תכתובו, )שפירא (קונטרס הביאוריםספרו ב. וזה לא שייך באדם שלישי

  .לא כתב שאפשר להקנות שטר מכר או מתנה לאחר ולכן י מיגאש"ם סובר כר"רמבשה
, הוא מוסיף. מדרבנןמועילה  שמכירת שטר חוב כתבש, )ף"בדפי הרי(ב "כתובות מד ע ,ף"ריבדעת , ש שם"הרא 472
מכרו יוכל ל, והו חובו מן הל את ולא יוכל לגבותכסףוה ל המלזדקק שאם י הואתקנההבמכירת שטר חוב טעם ש פ"אעש

כיון ,  מכל מקום- הקרקע שבידו למי שירצה  אתיכול למכורהמקבל שהרי , עם זהובשטר מכר ומתנה לא שייך ט, לאחר
  .תקנו גם בשטר מתנה, שתקנו שתועיל מכירה בשטר חוב

 .ש שם"רא; ד שם"פסקי רי 473
 .כג, סו, מ"חו, ע"שו 474
 .ד שם"ריפסקי  475
 .)104' ר ו עמ"פד =  אות ד,ה' מ סי"חו, ת יביע אומר חלק ו"שוהובא ב (קיא' א סי"ט ח"ת המבי" שו476
  .ט שם"מבי; ד' סי, כלל סח, ש"ת הרא"שו 477
שטר כותב ש, )347 הערה ,ב" גיטין ח ע,ן"רמבה' לחי, ר היישריק"הערות ראהובא ב(ב כא אות י'  קובץ הערות סי478

ובכל חפץ הוא זוכה כי הוא , זו הקנאה אחת לכל הנכסיםב סובר ש"טין ח עיאביי בג, "לפלונינתונים סי כל נכ"שכתוב בו 
 לא קנה את ,"כל נכסי קנויים לך"עבד שמציג שטר שחרור שכתוב בו אביי שם אומר שולכן , חלק מכללות כל הנכסים

כי הכל " פלגינן דיבורא"כי אי אפשר לומר  )אף שהוא נאמן על עצמו(לא קנה את עצמו ולכן , הנכסים כי אין עדים
פלגינן "הוא פוסק נידון שם בעבד ולכן ב, שיש קנין נפרד לכל חפץ בפני עצמו רבא שם סובר וואיל; הקנאה אחת

  .נו, רסז, ד"יו, ע" וכך פסק שו."דיבורא
א נאמר שמה "ב קנ ע"שהרי בב(ומה שעולה מהסוגיה שם שקנה גם מיטלטלין , מגיטין שם משמע שמדובר בשטר קנין

 גרש ירחים - ) הוא גם אם שייר רק מיטלטלין, שנאמר בברייתא בגיטין שם שאם שייר קרקע כל שהוא לא יצא בן חורין
ג "מסביר שהמטלטלין היו ע, קלז' סי, ב"ע איגר ח"ת ר"ושו, שמתנתו תקפה בלי שטר, שם מסביר שמדובר בשכיב מרע

  .ונקנו בקנין אגב, קרקע
 גינת ת"בשו, טז, רמג, טורהובא ב (ג' ש כלל סו סי"ת הרא"שו; )ה מי שמת"ד(ב "ב קלה ע"ב, י מיגאש"רחידושי ה 479

 השעשעדים ראו אם (ז כ' סיו, ד' וכלל סח סי, )לה' סי, מ"חו, ת שפת הים"ובשו, ד" קכט עדף, ד' מ כלל ה סי"ורדים חו
אסף ' שבתשובות הגאונים מהד, ף"הוספתו לתשובת הריוב, ד"התרומות שער נב ח' סביהודה ברצלוני ' ר ;)קנין סודר

חידושי ; )ד"התרומות שער נב ח' סהובא ב ( ס'סין "הרמבת "שו; )כ"אם נקרע השטר אח(קכב ' עמ, קמב' סי, )ז"תרפ(
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אין זה מבטל את , תו לנותןוגם אם הגיע השטר ליד המקבל והחזיר או; 481הקנין זוכים למקבל בשעת הקניין
   .482המתנה

  

                                                                                                                                                              
מ יג "ב, ן"חידושי הר; )ט, יח, גזילההלכות  ,מגיד משנההובא ב(ק ' ב סי"ח, א"ת הרשב"ושו, ב"ב קלה ע"ב, א"הרשב

בשם , ד"התרומות שער נב ח'  ס;ץ"בשם הרשב, קיד' סי, ש"ת הרשב"שו; )ף"בדפי הרי(א "ב סב ע"ב, נימוקי יוסף; א"ע
א "הריטב' וחי, )ה"גם בשם הרא( )י,  רמג,מ"חו, י"הובא בב(קסד ' סי, א"ת הריטב"שו ;)ה הניחא"ד(א "מ יג ע"י ב"רש

כד ' עמ(כג , לט' סי, מ"חו, י"ב; )כג, לט, מ"חו, י"הובא בב (אקס' ש סי"ת הריב"שו ;ב" קלה עב"בו, א"קידושין כו ע
מים ת "הובא בשו (רמג' סי, מ"חו, ערך לחם; כה, רנ, מ"חו, א"רמ; )בקיצור(יב , רמג, מ"חו, ע"שוו, )הטור השלם' במהד
; ק מ" סה ס,מ"חו, א" ביאור הגר;ק לט"ס, סה'  וסי,ק כז"ס,  נו'סי, ק לט"ס, לט' סי, מ" חו,ך"ש; )ל' סי, מ"חו, רבים

  . )כד, ט, הלכות זכיה, גם בדעת מגיד משנה(קמו ' סי, א"ח, ע איגר"ת ר"שו; עג' א סי"ך ח" מהרשת"שו
את ) הנותן(יבקש ממנו שאם כותב שגם אם הנותן מסר את השטר לאדם שלישי ואמר לו ,  קסד' סי,א"ת הריטב"שו

 .מתנההמקבל זכה ב ,שיתנהו לו, השטר חזרה
 שהוא נותן למקבללא הודיע  אם הנותןש מעלה אפשרות, ובתשובות הגאונים שם, שםהתרומות ' סבה ברצלוני יהוד' ר

ולא התכוון להקנות את , והקנין היה רק על כתיבת השטר (עדיםעשה קנין סודר עם הגם אם , י אחר"ולא זיכה לו ע ,לו
  . )כך נראית כוונתו(י הנותן רוצה להערים  כי אול,לא קנה עד שיקבל את השטר, )י זיכוי באמצעותם"הנכס ע

כותב , חלק ד,  נבשער ,התרומות' סב המובאן "הרמבמביא ש,  קמו' קמא סיאת רבי עקיבא איגר מהדור"שו ":תנו לידי"
מכון ' מהד(התרומות '  אבל המהדיר בס. זכה המקבל,"יִד  ליָ ]את השטר [תנו"אם הנותן אמר לעדי השטר אף ש

' בס נתן 'מדברי רא מדייק "ורעק. ס' ן סי"ת הרמב"שו, כמו הנוסח במקור, "תנו לו"ל "כותב שצ, 26הערה , )ירושלים
וראה בשמו . ובר כךם ס"גם הרמבש ותאפשרוהוא מעלה , שלדעתו לא זכה המקבל אם הנותן אמר כךשם התרומות 

  .לשהוא נוקט שבמקרה זה לא זכה המקב, 499בהערה 
  .ג' ש כלל סו סי"ת הרא"שו 480
  .טז, רמג, מ"חו, פרישה 481
  .3ראה סעיף  482
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אם השטר , לפי דעה זו. 483אף אם עשו קנין, לא קנה, ראיה למקבלהשטר  שלא הגיעאבל יש אומרים שכל זמן 
,  אם הגיע לידו בחיי הנותןבלא, 484ות הנותןלאחר מאינו תקף שטר כי , לא קנה, הגיע למקבל אחרי מות הנותן

אחר לפני שהגיע שטר המתנה אדם לאת הנכס ) או מכר( אם הנותן נתן ,מצד שני. 485קנה למפרע משעת הקניין
 כי, כ הגיע השטר למקבל הראשון"השני קנה גם אם אח,  בנכסעשה מעשה קנייןוהשני , למקבל הראשון

                                                 
התרומות ' סוב, א"מ יג ע"ב, ן"הרמב' הובא בחי(קכא ' עמ, קמב' סי ,)ז"תרפ(אסף ' מהד, בתשובות הגאונים, ף" הרי483

, י"הובא בב( לא'  סין"ת הר"שו; )קסא' ש סי"ת הריב"שוהובא ב() באוצר הגאונים(א "מ יג ע"ב, ח"ר; )ד"שער נב ח
  ).ה גדולי"ד(א "מ יג ע"ב, מאירי; )מחודש א, קח' סי, מ"חו

הבן השני , ונתן את השטר לאחד מבניו, עשו עמו קנין סודרוהעדים , מי שעשה שטר מתנה לשני בניוף שם כותב ש"הרי
  . כ"והנותן יכול לחזור בו אח, עדיין לא זכה בחלקו כי השטר לא הגיע לידו

, בהלכות זכיהממה שכתב , ם קנה גם אם לא הגיע השטר לידו"וכיח שלרמבמ, אסק' סיש "ריבת ה"שו: ם"דעת הרמב
 ,"קנה הכל,  או קנו מיד הנותן המקבלשאם הגיע השטר ליד", זה מתנת בריא, ששכיב מרע שנתן הכל מעכשו, יח, ח

 יםכותב, כג, לט'  סי,מ"חו, י"בו, קסד' יס, א"ת הריטב"שוגם . קנה גם אם לא הגיע השטר לידו, שאם עשה קנין, משמע
 שכוונת,  את הראיה משםדוחה, )א"פג ע(כד ' מ סי"חו, ת לב שמח"שו .ף" חולק על הרי,יח, ח, הלכות זכיה, ם"שהרמב

 שהגיע בתנאי, קנה מרגע הקנין, ואם עשו קנין, אם לא עשו קנין, קנה מאותו רגע,  שאם הגיע השטר לידום היא"הרמב
האומר שמי שכתב , כו, ט ,הלכות זכיה, ם"רמבמ  מביא מי שרצה להוכיח,ג' ש כלל סו סי"ת הרא"שו. כ" אחהשטר לידו

ש דוחה את "אבל הרא.  מכאן שהמקבל קנה רק אם הגיע השטר לידו-אין לו תוקף , שטר חוב על עצמו ומסר לשליש ומת
, לב שמח. מקבל גם אם לא הגיע השטר לידואבל במתנה קנה ה, שייתכן שלא ָלווה, ששם מדובר בהלוואה, ההוכחה

' סעל , דולי תרומהיג. ף"ם חולק על הרי"שהרמב, ט, יח, הלכות גזילה,  בדברי מגיד משנה כנראה גרס,כד' סי, מ"חו
מ יג "ב, ן"הר'  חיאבל. שקנה גם אם לא הגיע השטר ליד המקבל ,ז, ה, זכיה' הל, ם"מרמבמוכיח  ,ד"התרומות שער נב ח

 ,התרומות'  ס,)הוסיאטין' במהד(כח '  עמ,ץ בפירוש הכתובה"רשב, קיד' ש סי"ת הרשב"שו, לא' סי, ן"ת הר"שו, א"ע
, )ף"בדפי הרי(א "ו עמ " ב,י"נ. ף"ם סובר כרי" סוברים שרמב,קסא' סי, ש"ת הריב"בשו, שם טוב הלוי'  ור,ד"שער נב ח

לא קנה , עם עדים וקנין, י שמת ונמצא אצלו שטר מתנהמש,  כד,זכיה ט' בהלשהרי כתב , ף"סובר כרים "רמבמוכיח שה
שבה הקנין , ם מדבר על מתנת שכיב מרע בכל נכסיו"אבל מגיד משנה שם כותב שהרמב .הנותן התחרטשמא , המקבל
המקבל קנה גם אם לא הגיע , י מעשה קנין"שקונות ע, ובמתנת בריא, אבל במתנת שכיב מרע במקצת נכסיו, מיותר

יד הרב '  במהדרלח' עמ, ד"דף נט ע, ם"ה כתב הרמב"ד (לט' ובפירושו לטור סי, ס יח" סו,ת"שו, ני שמואלב. השטר לידו
רק  דיבר אלא , אחרי מות הנותןלידו אם השטר הגיע סובר שלא קנה ם " מתכוון לומר שהרמבינוי א" שהנכתב, )נסים

כותב , )א" עבקנ(סד ' א סי"פני משה חת " שובלא. כפי שהסביר מגיד משנה שם בדעתו, מ"בנותן כל נכסיו במתנת שכ
  . בשם פני משה488ם ראה גם בהערה "על דעת הרמב. י"לא משמע כך מפשט דברי נש

, מב, רנ' ובסי.  המקבלאה מועיל גם אם לא הגיע השטר ליד כתב ששטר הקנ,]להרחיב[טז , סה ,מ"חו, טור: דעת הטור
פ "משמע שבבריא קנה אע,  בצוואת שכיב מרעמדוברש, שלא זכה המקבל, מי שמת ונמצאת דייתיקי קשורה לוכתב לגבי 

 כשיגיע השטר מיד נכסקונה את ה,  שאם יש קנין בשטרנוקטהוא  ,]להרחיב[ג ,  רנח'בסיאבל . שלא הגיע השטר לידו
ן "כדעת רמבסובר הטור ש כותב, ]להרחיב [טז, סה, מ"חו, י"ב .אף שהיה בו קנין, הרי שהצריך שיגיע השטר לידו. לידו

מעיר , )ג"פב ע(כד ' מ סי"חו, ת לב שמח"שואבל . א שבשטר הקנאה קנה בשעת הקנין גם אם לא הגיע השטר לידו"ורשב
בפירוש  שמדובר שלומרכ, "פ שלא הגיע השטר לידו"אע, שפירש שהקנה לו מיד, אם הוא שטר הקנאה"הטור נקט ש

 האם הוא כמפרש,  והמחלוקת היא בקנין סתם,שיגיע השטר לידו קנה גם בלילפי הדעה השנייה גם ובזה , הקנה לו מיד
  .ק מ"ס, סה, מ"חו, א"ביאור הגר'  על דעת הטור עי.שיקנה מיד

 ,ני שנתן מתנה לפלון על כךקניעשה מי שהכותב ש, א' כלל סו סי ,ש"ת הרא"שוכותב ש,  קמג' סי,ב"ט ח"מביהת "שו
אם לא אבל  , עד שיגיע שטר לידושהמקבל לא קנה ,ף"בר כריוס -) 525הערה  (שטר מתנהנוע מהעדים לכתוב יכול למ

ש חולק " שהרא479שהרי ראינו בהערה ,  דבריו קשים.קניןעשיית ה ת משענה ק,מקבלשטר להוהגיע וכתבו שטר מחה 
  .ואין זה קשור לזכותו של הנותן למנוע כתיבת שטר; ף"הריעל 
כתב שבמחלוקת האם המקבל , )ד"דף מב ע,  מב'סי, חלק ב, מ"חו, ת בעי חיי"הובא בשו(קמג ' ב סי"ט ח"ת המבי"שו

ת "שוהובא ב( ]להרחיב [סג'  סי,)ב"שצ' מהד(י הלוי "ת מהר"שו. קנה בלי שהגיע השטר לידו אפשר לטעון קים לי ככל צד
, )כג' א סי" מוצל מאש חת"הובא בשו(ד " דף נ ע,יח' בני שמואל סית "שו, )א"דף מג ע,  מב'סי, חלק ב, מ"חו, בעי חיי

ח "ל כר"אפשר לומר קי שיםכותב , בתחילתו,עה' א סי"פרח מטה אהרן חת "שוו, )א"פג ע(כד ' מ סי"חו, ת לב שמח"שו
  .ח"ף ור"ריל כ"א לומר קי"עולה שא, )ה ומה דהקשה"ד ( קמו'מא סי קאת רבי עקיבא איגר מהדור"שואבל מ. ף"ורי
ן היה "אף שהר(שהרי לא הזכיר אותה , ן" הרתתשובאת ש לא ראה "ריבכותב ש, )א"פג ע(כד ' מ סי"חו, ת לב שמח"שו

  .ולכן אין לעשות ממנה הכרעה, )רבו
ם שמחת  ראה על כך בש.מחלוקתה את יםמביא, )ג"עקמא (לו ' סי, ט"שמחת יוו, )ף"בדפי הרי(א "מ ו ע"ב, נימוקי יוסף

 .3 בסעיף ט"יו
ח לא מועילה הגעת "ף ור"לפי ריכותב ש, סג'  סי,)ב"שצ' מהד(י הלוי "ת מהר"שוגם . סד' סי, א"ח, ת פני משה"שו 484

, מ"חו ,לבושעל תמה הוא ו.  בחייולא נתן לוש כיון התחרטוש שש יש לחגם אזשמפני השטר למקבל לאחר מות הנותן 
  .לא קנה, אבל כל זמן שלא הגיע לידו,  אם קיבל את השטר אחרי מות הנותןקנהשכתב ש ,יב, רמג

; קמג' סי, ב"ח, ט"ת המבי"שו; ף"בדעת הרי, קסד' א סי"ת הריטב"שו; ף"בדעת הרי, א"מ יט ע"ב, ן"חידושי הרמב 485
  .כב' סי, מ"חו, ב"ח, ט"ת מהרי"שו; סד' סי, א"ח, ת פני משה"שו

  .הכתיבהרי שם כותב כותב שקונה למפרע משעת מאי
 .ט שם מביא דעה שהקנין חל רק מהרגע שהשטר מגיע ליד המקבל" מהרי:דעה חולקת
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 אמר לעדישהעובדה ש, טעמה של דעה זו הוא. 486חזר בו מהמתנה הראשונהמלמדת שהוא הנותן התנהגותו של 
הקפיד שכן יתו, בלבד אלא יחד עם השטרשעשה להקנותו בקנין בדעתו מראה שלא גמר ,  לכתוב שטרהקנין

לעדים הנותן לא אמר  אם ,ואכן גם לפי דעה זו .487 כדי שבינתיים יוכל לחזור בושיגיע השטר ליד המקבל
 רק  או הגיע אליווהגיע אלילא קנה אף שהשטר המקבל , מעצמם אלא העדים כתבו את השטר , שטרכתובל

המקבל ,  לקיים את המתנהנשבעהנותן אם ) א: (סייגים נוספים קיימים גם לפי דעה זו. 488אחרי מות הנותן
י מעשה הקנין " גילה את דעתו שנתן את המתנה בצורה מוחלטת עשהרי, קנה גם אם לא קיבל את השטר

  .490דוזכה במתנה כאילו הגיע השטר לי, אם העדים תופסים את השטר בעבור המקבל) ב (.489שעשה
  

גיע י כשמתנה רקזכה ב,  את השטרמקבלמ שיתנו ל"עהעדים עשו קנין סודר אם , גם לדעה הראשונה, מצד שני
  .491השטר לידו

  
והנותן טוען שנתן את , קנייןם שמעידים שנעשה עדיאין ו, ולא הוחזק השטר בבית דין, אם השטר ביד הנותן

 אם .492ו שאילו רצה לשקר היה יכול לשרוף את השטרהנותן נאמן במיג, ולא נתקיים התנאי, המתנה על תנאי
ים את השטר למקבל גם אם הוא ביד נותנ, ואם יאמרו שלא היה תנאי, שואלים אותם, עדי הקנין בפנינו

  .493הנותן

  אם נמצא אצל צד שלישי) ב(
,  לידוכיון שגם אם לא הגיע (494 למקבלת אותותש לי,  מופקד אצל צד שלישישיש בו קניןמתנה מצא שטר נאם 

כגון שהיה קשור עם ,  הפקיד אותו אצלויש הוכחה שהנותןכן אלא אם , )495פי שראינו לעילכ, קנה מכוח הקנין
 יש אומרים אך .496שאז יש לחשוש שמא היה תנאי במתנה ועוד לא התקיים התנאי, שטרות אחרים של הנותן

                                                 
  .קמג' ב סי"ט ח"ת המבי"שו; מט' סי, א"פ, מ"ב, ש"רא 486

עשה , נותןבעוד שהשטר ביד הו, ונתן את חלקו בקרקע במתנה, מי שהיה שותף בקרקעכותב ש) א"מג ע(בעי חיי שם אבל 
ב שהוא יכול  אלא חש בו ממתנתוחזרלא כי אולי , לא נחשב שחזר בו ממתנתו, קנין לחלק את הקרקע עם שותפו בקרקע

  .לעשות חלוקה אף שהקרקע שייכת למקבל
מכר או , )ל למקבל"צ (לפני שהגיע השטר לנותן, ואחרי החתימה, נתן קרקע בשטרכותב שאם , א"ח, נתיב טו, מישרים
  . יש חולקיםמביא ש ו;"עדיו בחתומיו זכין לו" אומרים יןוא, השני קנה, רנתן לאח

 ג"עה ע, צריך לראות את ההמשך[ )ג"פב ע(כד '  וסי,)ב"עה ע(כב ' מ סי"חו, ת לב שמח"שו; )ב"דף קנב ע(פני משה שם  487
 .]ג"כד צריך לבדוק עד דף פב ע' ובסי, ואילך

' בהל: )483ראה הערה  (ם"הרמבאת סתירת ) ג"קנב עבדף  ( זו הוא מיישב על פי הבחנה.)ב"דף קנב ע(פני משה שם  488
 הוא רוצהגילה דעתו ש, כתב שטרבכך ש כי -  ות הנותן כתב שהמתנה בטלה אם השטר הגיע למקבל אחרי מ,כד, זכיה ט

משמע שאם יש , "יד המקבל או שקנו מיד הנותןשאם הגיע השטר ל" שכתב , יח,ח"ואילו בפ, להקנות רק יחד עם השטר
 .ולכן מועיל, ולא כתב שטרקנין סודר שעשה רק מדובר  - קנה גם אם לא הגיע השטר לידו , קנין

דף מג ,  מב'סי, חלק ב, מ"חו, ת בעי חיי"הובא בשו( ]להרחיב [א"דף קלב ע, סג'  סי,)ב"שצ' מהד(י הלוי "ת מהר"שו 489
שיש במקום , ל"הרי לפי מהריבש,  מועילהשבועהכתב שאין חכם אחד ש הוא מביא, ]להרחיב [)ב"קלג ע (סד' סיב .)א"ע

 ייתכן ,ל" על מהריבך שחולקים"שם ומהר"וגם מהרשד;  מחייבתינהגם השבועה א,  מועילינואם הקנין א, קנין ושבועה
ועוד ששבועה , ת השטר למקבלשהרי השבועה תחול רק כשיתן א, ח"ף ור" מחייבת לפי ריינהכאן יאמרו שהשבועה אש
תו עוששבאלא , שהשבועה עצמה מחייבת לומר ןהתכוושלא , י הלוי משיב על כך"מהר.  מחייבת את היורשיםינהא

 מחזיקים אנשים יןכי א, )אלא הוא מקנה מיד משעת מעשה הקנין, כלומר(מלמדת שאינו רוצה להתחרט מהמתנה 
  . לומר שיעבור על שבועתו, כרשעים

  .לא' סי, ן"הרת "שו 490
, קנה המקבל, אם נתן הנותן את השטר לשליש בדרך זיכוי, כותב שגם לדעה זו, )א"נא ע- ד"נ ע (יח' בני שמואל סית "שו

  . לא נחשב שהגיע לרשות המקבל, אבל אם נתן לו לשמור
  . למפרע משעת הקניןמסביר שקנה  19הערה המהדיר ב. ד"התרומות שער נב ח' סב, נתן בן מאיר' ר 491
ונמצא ,  הנותןגם אם מתמוסיף ש, ק כב"ס, רמג, ע"סמ .)יז, רמג, מ"חו, טורהובא ב (ג' סי,  כלל סוש"ת הרא"שו 492

   .על תנאי ולא התקיים התנאי ובטל הקניןהמתנה ניתנה ם שאולי הטוענים ל, ברשות יורשיוהשטר 
ש לא נימק "ולכן הרא,  שהקנה לו מידרכותב שמדובר גם אם הנותן אמ,  קמו' קמא סיאת רבי עקיבא איגר מהדור"שו

  .499 ראה בשמו ליד ציון הערה - " כתבו ותנו לידי"אמר שייתכן שמצד 
  .קסא' סי, )זוראפה(ת שער שלמה "שו 493
נידון שליד שלא כב ( אין לנותן מיגו שהיה יכול לשורפו שכאן נימק,קסא' סישער שלמה ת " שו.ק כג"ס, רמג, ע"סמ 494

הרי , ו אצל הנפקד אותוגם אם נאמר שהנותן הפקיד,  ביד הנפקד את השטרומניחים שהמקבל הפקיד, )492ציון הערה 
 .כי אין לו מיגו,  חוששים שמא הקנה לו על תנאייןוא, י הקנין"המקבל קנה את המתנה ע

 .479ליד ציון הערה  495
 .ע שם"סמ 496
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כי הבעלות עברה , היה ביד הנותןלנותן גם אם ידוע שאת השטר אין מחזירים , קנין שעשו שאם כתוב בשטר
  .497והשטר הוא רק לראיה, בשעת הקנין

  
המתנה קיימת כי אין צורך במסירת שטר כזה , ויש בו קנין, מי שמת ונמצא אצלו שטר מתנה שכתב לאחר

תבו שטר נו ממני וכִ ְק "אמר לעדים  כי אולי ,אין המתנה קיימת, אם עדי הקנין אינם בפנינואבל . 498למקבל
  .499שאז לא זכה המקבל, "ותנו לי

   לאנשים אחדיםאחד על מתנותראיה שטר ) ג(
, ושהוא נותן מתנות מסויימות לאנשים אחרים, שטר אחד שכתוב בו שפלוני נותן לאלמוני מתנה מסויימת

השטר מועיל . גם אם כתב שטרות נפרדים נוספים לכל אחד והשטרות האחרים אבדו, השטר מועיל לכולם
ו עדות מסוימת והתנו שאינם ד העיכי זה כאילו עדים, בו שהוא יועיל רק לבעל השטרלכולם גם אם כתב 

שחשש ,  אלא יש להניח שהתכוון לזכויות מסוימות שנכתבו בשטר;שאין תוקף לתנאי, רוצים שעדותם תועיל
  . 500ולא התכוון לשלול הסתמכות על השטר לשם עצם קיום המתנה, שייתבע עליהן תביעה כפולה

  חיזוק לשון) ד(
, "כיתבו בכל לשון של זכות"הרי אם כתוב בשטר לשון כמו , ההקנאה לא נעשתה כדין, גם אם לפי נוסח השטר

מפני שמניחים שההקנאה נעשתה כדין אלא , יש תוקף למתנה, שמשמעותו שהנותן רצה שההקנאה תחול כדין
  .כמה דוגמאות לדבר. 501שהסופר טעה בתיאור ההקנאה

שהרי הפירות  ,לשון זו אינה תקפה, "נתן לו כוח לקחת את הפירות"ן פירות שנכתב בו ל קנימתנה עשטר ) א(
קיבל עליו כחומר כל שטרי קנין "קנה אם כתוב בשטר המקבל  שבכל זאת נפסק. הם דבר שלא בא לעולם

באופן   שהנותן הקנההיינו, ל"כי בעצם העדים מעידים שעשו כתיקון חז, "ל"פירות העשויים כתיקון חז
  .502קרקע לפירותיו -המועיל 

תבו בכל לשון של ּכִ "כתב ו, וכדומה, "כך וכך זהובים"שהנותן הקנה למקבל בקנין סודר   בשטרבואם כת) ב(
מניחים כי , 503 נקנה בקנין סודרינומטבע אאף ש, מועיל, ]חיזוקי סופר" [=ס"בכל ח"או " זכות ויפוי כח

אז קנין  ,504שכפי שראינו לעיל, "מנכסיכך וכך זהובים "תן ובאמת הנותן אמר שהוא נו, שהטעות באה מהסופר
  .505מועילסודר 

י שטראת  המקבל לא קנה, "מכל נכסיו] לדוגמה [חמישית"אם כתוב בשטר המתנה שהנותן נותן למקבל ) ג(
אבל אם ). 506כנדרש להקנאת שטרי חוב (עשה כתיבה ומסירהכתוב בשטר המתנה ששלא כיוון  של הנותן החוב
כות לו גם התכוון לזַ הנותן שמלשון השטר  כי ברור ,קנה גם את שטרי החוב, "תבו בכל לשון של זכותּכִ "כתוב 

הנותן אמר לעדים  כאילו רואים, לשון ייפוי כוחכיון שכתוב ו, ות אגב קרקעחוב להקנות ואפשר, שטרות
 שיש לפרש 507י העיקרוןלפ, את השטר כדי שלא יתבטל מעיקרוכך יש לפרש ו,  בלשון שיועילעשו את הקניןשי

  . 508שהקנה בקנין אגבהסופר טעה בזה שלא כתב ולכן מניחים ש, שטר באופן שיהיה לו תוקף

                                                 
 .ק ד"ס, רמג, מ"חו, ך"ש 497
 .פרק ב, ציון ג, א"מ יט ע"ראה על כך בירור הלכה ב. יד, סה, מ"חו, ע"שו 498
ראה הערה , "תנו לי"או " תנו לו"על האומר . )ק יא"ס, רנ, מ"חו, פתחי תשובההובא ב(קמו ' סי, א" ח,א"ת רעק"שו 499

479. 
 .)ק ט"ס, רמא, מ"חו, דרכי משההובא ב (ד' ש כלל סח סי"ת הרא" שו500
כתבו "() ד"קלז ע (סו'  סי)ב"שצ ( הלוי לביתי" רת"שו; )לגבי שכיב מרע (ה ועוד דאפילו" ד,ע'  סיאבקת רוכלת "שו 501

פוסקים נוספים . ג הנכס שניתןלא נכתב בשטר הקנין המתאים לסו,  הלוי לביתי"רבנידונו של ). "בכל לשון זכות ויפוי כח
  .הסוברים עיקרון זה יוזכרו בקשר לדוגמאות דלהלן

אבל . והתכוונו ללשון שמראה על כוונת הנותן לחזק את כוחו של המקבל, "לשון ייפוי כוח"הפוסקים משתמשים בביטוי 
 ".לשון חיזוק"ולכן נקטנו בביטוי , קיבל משמעות שונה" יפוי כוח"בימינו הביטוי 

   .א, ריב, מ"חו, א"רמ; תריז' ב סי"מרדכי בב, ברוך' ר 502
  .56כאמור ליד ציון הערה  503
  .58ליד ציון הערה  504
ה אם כתב במתנכותב ש, קסה' א סי"מ ח"בעי חיי חות "שו, כמו כן. )ד"לד ע(יז הראשון ' ב סי"משפט צדק חת "שו 505
  .מועיל לקנות גם שטרות ומטבע, "כתבו וחתמו בכל לשון זכות ויפוי כח"

  .א, סו, מ"חו, ע"שו 506
  .השמ' ש סי"ריבת ה"שו 507
  . )ג"כד ע(י ' סי, ב"ח, משפט צדקת "שוב, יח שבת"ר 508

 הועיל מינה אומר שלשון זו א)ואינו מציין מראה מקום( ש"הראמביא ש, )א"כב ע( בתשובתו שם, מ מלמד"ר, לעומתו
 .)וזה לא דבר שסופר יכול לתקן בשינוי הלשון( משום שהקנאת שטרות צריכה כתיבה ומסירה ,ומנמק, בהקנאת שטרות
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יכול להקנות את אבל הוא . כי הוא דבר שאין בו ממש,  מועילינוא,  ביתומי שהקנה לחברו אויר שעל גג) ד(
כתבו בכל לשון של "מר הנותן לעדים  אם אמועיל, גם אם כתוב בשטר שהקנה את האוויר לכן .הקרקע לאוירו

  .509אופן המועילכאילו נכתב במפני שאז רואים , "ל"זכות כהוגן וכתיקון חז
היה  נותןהאילו  שהרי, המקבל קנה, חיזוקלשון המתנה  אם כתוב בשטר אבל .חובות במתנה א להקנות"א) ה(

אלא שהסופר טעה בכך שלא , כך עשהומניחים ש, היה מועיל,  שיש לו ביד אחריםחובותה כל  את לתתחייבמת
  .510כתב בנוסח זה

  
שגם אם העדים אמרו במפורש מפני , 511אבל יש חולקים ואומרים שלשון חיזוק אינה מתקנת פגם בהקנאה

  .512כתוב בשטרסתור את מה שאינם נאמנים ל, בדרך המועילהשהקנה 

                                                 
  .]להרחיב [יג'  סי,ת"שו, בני שמואל 509
אם כותב ש, )א"כב ע(י ' סי, ב"ח, משפט צדקת "שוב, מאיר מלמד' ר, כמו כן .)ב"עח ע (לד' סי, ת"שו, בני שמואל 510

כי  , אף שאי אפשר להקנות מטבעות בקנין סודר,מועיל שטר מתנה של מטבעות, "תבו בכל לשון זכות ויפוי כחּכִ "כתוב 
' סי, מ"חו, )יצחקי (זרע אברהםת "שוח עשאל ב"ר, כמו כן. סופר טעהוה, התחייבותסופר לכתוב לשון מניחים שאמר ל

כתקנת "שהוא נעשה  כתוב בשטר כותב שאם, )ב" עפטדף , מא' סי, )גאגין(חוקי חיים ת "הובא בשו (ב" עד דף ע,ה
ושטר , שאז זו התחייבות, "חייב אני לך מנה בשטר"י כתיבת "כי אפשר לתקן את השטר ע, קנה גם מטבעות, "ל"חז

  .נחשב שנכתב בדרך המועילה" ל"כתקנת חז"שכתוב בו 
והנידון הוא ; אברהם הלוי'  תשובה של רוזאין , ל"לפי המו( )ד"ה ע(ה ' מ סי"חו) הלוי(עין משפט ת "שו: דעה חולקת

הרי ו, דבר שלא ציווה לו הנותן יכול לעשות ינוא הסופר כי, כותב שכאן לא קנה, )יד' ב סי"אותו נידון כמו פני משה ח
 מעוניין ינוהנותן אכי ייתכן ש, חיובבלשון לכן הסופר אינו יכול לכתוב ו,  למקבל בתורת הקנאהלהקנותה לו והנותן ציו

שהנותן , נראה שכוונתו לומר(קנה בתורת קנין  או אולי הנותן ידע שלא היה תיקון ולכן ציווה לו שיַ ,לחייב את עצמו
ולכן ציווה לכתוב בלשון לא טובה כדי שהמתנה לא , כדי להחניף למקבלאת השטר לא רצה לתת אלא עשה באמת 

כיון שהדרך היחידה לתת תוקף לשטר כזה ,  הנותן ומאותה סיבה אין תוקף למתנה של נכס שלא היה ברשות;)תועיל
גם : יש טעם נוסף לפסול,  ומת, כל הנכסים שהיו לו ושהוא עתיד לקנותעל שבשטר מתנה, הוא מוסיף. היא בהתחייבות
ויש ,  יכול לשעבד נכסים שכבר נתןשהרי אינו,  להתחייבותוהרי אין שעבוד נכסיםש, הה מועילתהילא  לשון התחייבות

כ בוודאי אין לתת "וא ;והיורשים אינם חייבים לקיים את שעבוד גופו,  שעבוד הגוףפקע,  הנותןוכשמת, בוד הגוףרק שע
, )502הערה (ברוך ' את הראיה מר) א"ו עבדף  (הוא דוחה .בלשון חיובהיה כותב הסופר תוקף לשטר בגלל האפשרות ש

מתקנים את , "ל"כתיקון חז"ולכן כיון שכתב , מה שציווה הנותן לעשות הלשון במסגרת אפשרות לתקן אתה תשם היש
ואין , קןאפשרות לתבזה אין ו, לתת בתורת הקנאה בקנין סודרציווה  הנותן ,של בני שמואלואילו בנידונו , לשונו

שאם  מסכיםב שבני שמואל הוא כות .שלא ציווה לו הנותן, קנין אחר או בלשון חיובכאילו עשה מתקנים את לשונו 
שלא , ועיל לשון חיוב כי זה דבר שאינו קצובמבזה לא שהרי , חיזוקלא יועיל לשון , שירוויח בעתידהמתנה כוללת מה 

  . ל כמותו" ואפשר לומר קי,טז, יא, הלכות מכירה, ם"רמבדעת  לה התחייבות בומועיל
 ה מועיללשון חיזוק ש)505ליד ציון הערה  (עהגם לד שמעלה אפשרות, )ב"קצז ע( קסד' א סי"מ ח"בעי חיי חות "שו

 מועילה להקנות ינה אקזוחילשון , שמועיל, כיון שמניחים שהקנה אגב קרקע, עשו קנין סודרלהקנות מטבע אם כתוב ש
 . בעיןכי אינו , כיון שיש מחלוקת האם מילווה נקנה בקנין אגב, עשו קנין סודרמילווה אם כתוב ש

שצוין (המובא במרדכי שמחה ' ר שו כתב,)א"ו ע (ה' מ סי"חו) הלוי(עין משפט ת "שו ו,רעא' מ סי"ם חו"מהרשדת "שו 511
  ).ואינו מפורש במרדכי שם (ברוך' ר לק עלוח) 502בהערה 
כהוגן "אף שבנידונו היה כתוב , קנה כראויולא ה המטבע כי ת מטבעפסל מתנ, עז' א סי"ח ח"ראנהת "שו, כמו כן

. פגמיםסובר שאין לשון זו מתקנת ה ,ח"הראנ ,וזקנמסכים עם , )ד"קיא ע(ס ' סי, ב"ח,  פני משהת"שו". ל"וכתיקון חז
  . לעישמול "אפשר לומר קי הוא כותב שאבל

  . ל"אפשר לומר קי,  מועילהקזוחישון כיון שיש מחלוקת האם לכותב ש) ב"קצז ע( קסד' א סי"מ ח"בעי חיי חות "שו
כהוגן וכתקנת "אם לשון השיש מחלוקת , י"ה כתשוב בעזריה יהושע'  רבשםמביא  ,ט אות מח" רג הגה,מ"חוג "כנה
  . לשון זו על פי  אין להוציא ממוןמספקו, מועילה" ל"חז
שבה הנותן הקנה חזקת קרקע פסל מתנה , יח' בסי, עצמומעיר שבני שמואל , )א"ו ע(ה ' מ סי"חו) הלוי(עין משפט ת "שו

. אף שהיה כתוב שציווה לכתוב בלשון המועילוזאת , )122הערה  (מפני שקרקע אינה נקנית בקנין אגב, אגב קרקע אחרת
לשניים וה ומרע שציעוסק בשכיב ה , מחודש יב, רנ,מ"חו, י"בהמובא ב, תשד'  סי,א"ח, א"ת הרשב"שוהוא מביא ראיה מ

כי אינם יכולים לכתוב דברים , מ פסק שלא קנה"ומ, בלשון המועילוציווה שיכתבו , לכתוב את צוואתו אחרי פטירתו
כתבו בכל לשון של "העוסק בשטר שכתוב בו , ו' סי, ש כלל פד"ת הרא"משו) א"ז עבדף (ראיה עוד הוא מביא . שלא אמר

אם כתוב בשטר ש) ד"בדף ה ע( אבל הוא כותב ".עשיתיה יורשת"ת לאשתו בלשון פסק שלא מועיל לת בכל זאתו, "זכות
 כמו ,אסמכתאיש לה תוקף גם אם יש בה , ל ובכל לשון ייפוי כוח וזכות"המתנה שציווה לסופר שיעשהו כתיקון חז

היה יכול לעשות והסופר , ציווה לסופר להתחייב בחיוב זה שלא כאסמכתאכי הוא , כח' מ סי"ם חו"מהרשדת "שושכתב 
אפשר לומר שרואים כאילו נכתב , וכיון שאפשר לתלות את הטעות בסופר, לעשות באופן שאין אסמכתא, זאת בדרך קלה

  .בלשון הנכונה
ת פרח מטה "הובא בשו] (להרחיב[ג "דף כו ע, יד' ב סי"ת פני משה ח"המובא בשו, דוד אשטרושא' ר: הבחנות שונות

ת "שהובא בשו, אות תשנח, ש 'מע,  לשונות בני אדם,מענה לשון, קהלת יעקבשהובא ב, א"כ עדף , ט' סי, ב"ח, אהרן
 נת מתקלשון זו, "תבו בכל לשון של זכותּכִ ", בשם הנותןבשטר כתבו אומר שאם העדים , )א" כ עדף ,י' שעות דרבנן סי

כתבו כ אם העדים " משא;ו בלשוןוהעדים הם שטע, ר שהנותן רצה שיסודר בלשון המועילניככי , בעיות לשוניות בשטר
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  הקנאתו לצד שלישי) ה(
ה אותו ואת קנֵ ":  שמעון המקבל ללויאם כתב ,כדיןקניין הקנה ראובן לשמעון במעשה  ש ראיה על מתנהבשטר

היה את השעבוד ששהרי קנה בכך , 513את הנכס שבשטר המתנהקנה לוי שיש אומרים , "כל השעבוד שיש בו
 לו םלא היינו נותני, מתנהראיה על הלשמעון ואילו לא היתה , והרי שטר זה עומד לראיה, בגוף השטרלשמעון 

  אתון לא קנהמע שהרי ש,נכסהאת לוי לא קנה , כךכתב שמעון גם אם  אומרים שאבל אחרים. 514נכסאת ה
מכל ,  בו הקנין והאחריותיםבו וגם אם כת;י לקנותו באותו שטרלולא ייתכן שיוכל ו,  הזהשטרה י"נכס עה

וכך פסק . 515 חזרה המתנהלא, החזיר לנותן את השטרהמקבל  גם אם מאותה סיבה ו;מקום אינו שטר קנין
  .516לחן ערוךהשו

  אם נזכרו בו שני קניינים) ו(
,  במתנהאם נתן קרקע כגון, שהראשון בהם אינו תקף והשני תקף, אם כתוב בשטר שהנותן עשה שני קניינים

 קנה בגלל הקנין ,קנין סודרשעשו וכתב בסוף , שאינו מועיל בהקנאת קרקע, קנין אגבשעשה  ונכתב תחילה
קנין הראשון לא האם  ש,הוא רדב טעם ה.517לא קנה, התקף נכתב ראשוןשהקנין , אבל אם הסדר הפוך; השני

שאם הקנין ,  של המקבל את כוחוחזקיש להניח שכתב את הקנין השני כדי ל, והקנין השני הועיל, הועיל
יש , ועילקנין השני לא ההו, ועילקנין הראשון ההש, במצב הפוךאבל , י הקנין השני"יקנה ע, הראשון לא יועיל

 תיוהו, ב את הקנין השניוכתלא היה לו לכ "שאל, גמר בדעתו להקנות לו רק בקנין האחרוןהנותן שלהניח 
  .518לא קנה, שהקנין האחרון לא הועיל

                                                                                                                                                              
המתנה תקפה אם :  אומר להיפך,בפני משה שםהמובא , ש גאון" מהר,לעומתו. "בכל לשון של זכות "בשם עצמםבשטר 

ועדותם כוללת שמעידים שכל , ל"כי בזה הם מעידים שהשטר נעשה כתיקון חז, העדים אומרים כך בשטר בשם עצמם
 אמר שהנותן אם הם רק אומרים ואילו; ו לכתוב הכלשכי לא חש, לם נכתבו בשטרגם אם לא כו, פרטי ההקנאות בוצעו

פני משה . כךלעשות אלא שהוא אמר להם , ם מעידים שבוצעו כל פרטי ההקנאותנאי, "תבו בכל לשון של זכותּכִ "להם 
' מ סי"חו,  אישת מעשה" המחלוקת מובאת בשו.תשד' סי, א"חא "ת הרשב"ביא ראיה משומו, ש גאון"מהרשם מסכים ל

  ).ד"פב ע(ד 
מו כ,  שלשון זו מועילה לתקן רק ריעותא מחמת הלשון,)ב"כו ע(בפני משה שם המובא  ,דוד אשטרושא' רעוד כתב 

פסול משום לשון ש,  מטעם אסמכתאאלאשלא היה ריעותא בקניין מצד עצמו , כח'  סי,מ"חו, ם"מהרשדת "שו בבמעשה
 אינה ולשון ז, חסר תוקף שהקנין מצד עצמו היה ,שט' רעא וסי'  סי,מ"חו, ם"מהרשדת "שוים בעשאבל במ, "דאי"

אשתו ר למישהו נכסים כדי שסמו נותןשאם כתוב בשטר שה, כותב על פי זה) ב"כ ע( שעות דרבנן שם . לתקןהמועיל
ל לשון של בכ" מועיל יןא, קרן בעד האשה כדקל לפירותיוולא נאמר שהוא מזכה לו , תקבל מהפירות את מזונותיה

  .חסר בו עיקר הקניןכיון ש, "זכות
אבל אם יש , ברוך דיבר רק במקום שחסרה הקנאה' רמעלה אפשרות ש) ב"קצז ע( קסד' א סי"מ ח"בעי חיי חות "שו

,  לפני כן את הקרקעמקבלמתנה גמורה אגב קרקע ולא הקנה לשנתן , ח" של ראננידונוכגון ב, הקנאה אלא שאינה ראויה
כתיקון "כותב ש, ]להרחיב [ט אות מח" רג הגה,מ"חו, ג"כנהגם בספרו . לא מועילה לשון זו, וה בקנין אגב מילושנתןאו 
אבל אם היתה , לא כתבו זאת בשטראלא שולשון זו מלמדת שעשו קנין כראוי , חסרה ההקנאהאם מועיל רק " ל"חז

 ה מועיליןל א"כותב על פי זה שבנידונו הנשעות דרבנן שם ". ל"כתיקון חז"לא מועיל , הקנאה אלא שלא היתה ראויה
  . כי מסר לאותו אדם את הכסף ולא אמר לו שיזכה בעד האשה, ה הקנאה גרועהכי הית, לשון זו לתקן

כל "אם כתוב בשטר שהעדים אומרים  שיםסכיממ ח"ראנם ו"מהרשדכותב ש, )ד"קיא ע(ס ' סי, ב"ח,  פני משהת"שו
כ אפשר להעמיס בכלל עדותם שהנותן "וא, ל"י שמעידים שהכל נעשה כתיקון חזהר, "ל"זאת קיבלו עליהם כתיקון חז

והקנה לו שטרות , הקנה את המטבעות למקבל בקנין אגבשהנותן , כגון בהקנאת מטבע ושטרות, עשה את הקנין כדין
  . ל"שהרי כך הוא תיקון חז, בכתיבה ומסירה

שהנותן מקבל על ( "נאמנות"תנאים חיצוניים כגון כותב ש, )ג"כד ע(י ' סי, ב"ח, משפט צדקת "שוי בתשובתו בח שבת"ר
 עושה כאילו ינהא" בכל לשון של זכות" לשון ,כלומר(אינם בכלל בזה ) עצמו להאמין למקבל בכל מה שיטען המקבל נגדו

 או תוביטול מודעכותב שאם לא נכתבו בשטר , )א"כב ע (שם, משפט צדקב, מאיר מלמד' ר, כמו כן. )נכתבה נאמנות
  . אתזשייתכן שכותב השטר לא רצה לכתוב מפני  , לשון חיזוק אינו עושה כאילו נכתבו,"נאמנות"

  .שמחה' רדעת ב, רעא' מ סי"ם חו"מהרשדת "שו 512
 .צב' י סי"ב פ"ב, יד רמה; ב"ב קסט ע"ב, ד"פסקי רי 513
  .יד רמה שם 514
י "שר, 471 ראה הערה .)פג' סי, יחיאל באסן' ת ר"הובא בשו (כא' ש כלל סח סי"ת הרא"שוו, כג' י סי"ב פ"ש ב"רא 515

  . והוא בוודאי יסבור כך בשטר ראיה, מיגאש סובר שהמקבל אינו יכול להקנות שטר קנין
 . אפשרובמהדורה אחרת כתב שאי, שטר שיש בו קנין להקנותשאפשר  במהדורה אחת כתב ,ב"ב קסט ע"ב, ד"רי' תוס

 .יד, סו, מ"חו, ע"שו 516
  .)מחודש כא, קצה, מ"חו, י"בהובא ב( שא' סי, ב"ח, א"הרשבת "שו 517
חולק , )631שהבאנו בהערה  (שמה' ש סי"ריבת ה"הוא כותב ששואך . )ד"ו עדף ( ה' מ סי"חו) הלוי(עין משפט ת "שו 518

פסק שמועיל בכל זאת ו, כ קנין סודר"אגב בתחילה ואחו בו קנין בשטר שנכתבש עוסק "הריבגם שהרי , שםא "על הרשב
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  שונות) ז(
  .520ותו קרע א עצמו אם הנותןוזאת אף, 519המתנה תקפה, גם אם השטר נקרע

  
  .521לראיה על הקניןלו  להיות , לעצמו הראיהב את שטרוכתיכול להמקבל 

  
לאחר זמן שמא יגיע ליד המקבל רק  שיםשו חיןוא,  המקבלשלא בנוכחותנותן מתנה עבור ה שטר מותר לכתוב

  .522קניןהמשעת   זכה,בשטר שיש בו קניןכי , קרקעות ממי שקנו אותן מהנותן לפני כןף וטרהוא עלול לו
  

זכה , "זכו"כיון שאמר להם כי , אינו יכול לחזור מהמתנה, "ִכתבו וְזכו לו בשטר"אם הנותן אמר לעדים 
לא היה השטר בעולם ואין , כי בזמן שאמר להם לזכות,  מכתיבת השטריכול לחזור בואבל הוא . 523המקבל

  .524אדם מקנה דבר שלא בא לעולם
  

אינם יכולים , וחזר בו מכתיבת השטר, "תבו לו את השטרוכִ , כו בשדה זו לפלוניזְ : "יםעדהאומר ל, כמו כן
התנגדות הנותן יכולה לנבוע מחששו שאנשים  .525שטר שנעשה שלא מדעת המקנהן תוקף ליכי א, לכתוב שטר

ואנשים לא ירצו להלוות לו כי , שייצור עליו שעבוד נכסים אם ייטרף הנכס מהמקבל, יחשבו שזה שטר מכר
תן יכול הנו, כל זמן שלא הגיע השטר למקבל, גם אם כתבו שטר בהסכמתו. 526יקדם לשעבודם" קונה"שעבוד ה

גם אם הנותן חזר בו , יכולים לכתוב,  סודראם עשו קניןיש אומרים ש. 527לחזור בו ולא לתת לו את השטר
. 528והתכוון מראש שלא יוכל לחזור בו מכתיבת שטר, לכתיבה עומדסודר כי סתם קנין , ואינו רוצה שיכתבו

, גם לדעה זו. 529ולים לכתובאינם יכ, אם הנותן מתנגד לכתיבת שטר, אבל אחרים אומרים שגם אם עשו קנין
כשם ו, שהרי סתם קנין לכתיבה עומד,  לא יוכל לסרב לכתוב שטרנותןהקנין מועיל לענין שה, שבעאם הנותן נ

  .530מכתיבת השטרבו  יכול לחזור ינוכך א, תנהמהמבו שאינו רשאי לחזור 
  

                                                                                                                                                              
שקנין אגב הועיל לקנות , ש"כבנידון הריב, נראה שכוונתו היא ששניהם חלים באופן חלקי (רק משום שיש חלות שניהם

  .א" כרשבשלא, כ לא יועיל"משמע שאל, )ולא להקנות מטבע וקנין סודר חל לענין התחייבות, ולא לקנות קרקע מטלטלין
  .שאחד מהם לא תקף, על נותן שעשה שני קניינים, 631ראה ליד ציון הערה 

 ואףאני נותן לו מיטלטלין " כותב ששכיב מרע שכתב ,)מחודש ט,  רנ,מ"חו, י"בהובא ב(תתפב ' סי, א"חא "ת הרשב"שו
, ולא איכפת לנו שהוסיף להקנות אגב קרקע,  שאינו צריך קניןקנה את המטלטלין מדין מתנת שכיב מרע ,"אגב מקרקעי

דף  (עין משפט שם.  והוא כמקנה אגב קרקע של עצמות הנותןאחרי מיתרק קונה את הקרקע המקבל שאינו מועיל כיון ש
מוסיף ועוד "א שם קנה כי כתב אל, קנה, שגם אם הקנין הראשון הועיל והשני לא הועילכותב שאין ללמוד משם ) ד"ו ע

ממשיך ש שהוא "עיי(ולכן לא איכפת לנו שהקנין השני לא מועיל ,  את כוחוהתכוון לחזקשמשמעותו ש" לו אגב קרקע
 . )א"לבאר את תשובת הרשב

 .ד"התרומות שער נב ח' סב, יהודה ברצלוני' ר 519
  .רד' סי, ץ"ת מהריט"וש 520
הוא . צ לכתוב את השטר" שהנותן אייק מדבריומד , הערה טז, שם,ש שפירא"רמ. ב"ב קסט ע"ב, י מיגאש"ר' חי 521

יכולים , שכתבו את השטר, שליחותםאת  עשו אחרי שהעדיםשגם שכתב , א" עב קעא"אש בגי מי" מרמדייק כך גם
 . חדשלחזור ולכתוב שטר ראיה

 מתי 479-483דין זה תלוי במחלוקת ליד ציוני הערות . ב"עבבבא בתרא קסז הוא גורס כך .  קסד' סי,א"ת הריטב" שו522
  .חל הקנין

שהרי אם השטר , דהיינו שעשו קנין נפרד להקנאת המתנה, ברור שהוא מתכוון לשטר ראיה. קיד'  סי,ש"רשבהת "שו 523
 .אין תוקף למתנה בלי השטר, הוא שעושה את הקנין

  ).שם, ש"ת הרשב"והובא בש (טו, גרמ, מ"חו,  טור524
אלף לד '  חלק א סיא"ת הרשב"שו; )ה כתובו"ד(א "כתובות נה ע' רבינו תם בתוס; א"ב עז ע"ב; א"קידושין כז ע 525

, אלף ריא' וסי, )ועכשו אינו רוצה שיצא לו שם שאין לו קרקע, כי הם שלוחיו לתת ולכתוב) (ק יד"ס, לט, ע"הובא בסמ(
  . ח, רמג, מ"חו, ע"שו; ו, רמג, מ"חו,  טור;ת' חלק ב סיו

  כותבים,)קפג' סי, שבט בנימיןהובא ב) (ה כתובו"ד(א "כתובות נה ע' המובאים בתוס, א"ם וריב"ריב: דעה חולקת
והם (ויש לחשוש שהוא רמאי ורוצה לחזור בו מהמתנה ,  רק לראיהואכי ה,  לחזור בו מכתיבת השטראינו יכולהנותן ש

 . )ש לטעם ההבדל" עיי-יכול לחזור בו הוא במכר מסבירים שמה שנאמר בתלמוד שם ש
  .ת שם"ר 526
  .ו, רמג, מ"חו, ע"שו 527
 ).ק יג"ס, לט, מ"חו, ך"הובא בש(ב שם "אלף לד וח' א סי"א ח"ת הרשב"שו 528
 .ו, רמג, מ"חו, טור; )קמג' סי, ב"ח, ט"ת המבי"ובשו, יב, רמג, מ"חו, הובא בטור(א ' סי, כלל סו, ש"ת הרא"שו 529
  .)ה והיכא"ד (סה' מ סי"חו, ב"חט "מהרית "שו 530
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הוא יכול לחזור , "זור ביאני מקנה לכתוב את השטר ולא אוכל לח"ואמר , גם אם עשה קנין על כתיבת השטר
  .531"קנין דברים"כי זהו , בו מכתיבת השטר

  
 אבל אם אמר למקבל, )אם לא עשו קנין סודר (י אחר יכול לחזור בו"עמתנה למקבל  מזכה שרקיש אומרים 

  .532חייב לכתוב לו שטרהנותן ,  בנכסוזכה המקבל, "כה בשדה ואכתוב לך שטרזְ "עצמו 
  

  .533נחלקו הפוסקים האם יכול לחזור בו מכתיבת השטר, " בשטרְזכה למקבל"אם אמר למישהו 
  

מי שעשה ראשון , היה בכל אחד מהם קנין ו,אותה קרקע לשני אנשים על  מתנהשני שטרות אדם אחד כתבאם 
, ואם לא ידוע מי עשה את הקנין קודם; ותאריך השטרות אינו משנה כי הם רק שטרי ראיה, 534את הקנין זכה

  .535")שודא דדייני("ו למי לתת הדיין יחליט מעצמ
  

והמעות והמטלטלין כפי , קרקעות כפי דינןה, נה במתנה זוה וקֵ לך זכֵ " שהנותן אמר למקבל בוכתוב  ששטר
  .536את הקניינים הנדרשים המקבל לא עשה בפועלייתכן שכי ,  לא קנה-  וכדומה"דינן

  
שטר שלם בלא  אם האבל. 537פעמים אפילו עשרוכך , שטר חדש לכתוב ד"יכול ב, שטר המקוריאבד האם 

 שיהיו עליו כמהמן הסתם הנותן אינו מעוניין כי , ")הטפסה"או " טופס("כותב העתק ד "באין  ,טשטוש
  .538תשטרו

  
אין , רים אם היה בו תנאיכאבל אינם זו, "הקניןאת ראינו ":  בסתםיםעידועדים מ, השטר אינו בפנינואם 

השטר את  הוא מערים להצניע ןולכ, תנאי כתוב בושמא , השטרנותנים את המתנה למקבל עד שיציג את 
  .539 במקומוולהביא עדים

  
 אם  אבל.540המתנה בטלה,  מה שכתוב בוןן שלא הביעטווהוא  ,שפה שהנותן אינו מביןכתוב בשטר אם ה

תוב לא הבין את הכ לטעון ש יכולינוא,  יודע לקרואוגם אם אינ, ם עליווחת, ן מבינותןשפה שה ב כתובשטרה
  .541 לפני שחתם את השטרוודאי קראו לפניבוכי , בו

                                                 
  .י, רמג, מ"חו, ע"שו; )יד, רמג, מ"חו, הובא בטור(א ' סי, כלל סו, ש"ת הרא"שו 531
 על קיבל אחריותהנותן יש שפירשו שמדובר שמביא ש, ק טז"ס, ע רמג"סמ .ט, רמג, מ"חו, ע"שו; יא, רמג, מ"חו, טור 532

 אבל אם לא קיבל אחריות אינו יכול לחזור בו כי אין לו סיבה להתנגד, שטרמכתיבת היכול לחזור בו הוא ולכן , המתנה
 .לכתיבת השטר

  ".תן"על מי שאמר , 799וראה הערה . יא, רמג, מ"חו, ע"שתי הדעות הובאו בשו 533
  .236' עמ, שליחות, על זכוי שטר מתנה ראה חוק לישראל

  .ד, רמ, מ"חו, ע"שו; )א"קסב ע- ד"קסא ע(עשה פב , ג"סמ;  ז,ה, הלכות זכיה, ם"רמב 534
כי , כי רק אז השעבוד מוכח מתוך השטר, השעבוד חל רק ממחרת יום הכתיבההוא כותב ש. א"ח, נתיב טו, מישרים 535

  . נכתבואלא מוכח מהשטר באיזה שעה ה
  .459ה ליד ציון הערה רא) שלא עשו קנין אחר אלא השטר יוצר את הקנין(על מצב מקביל בשטר קנין 

והנידון ; אברהם הלוי'  לא תשובה של ראת ז,דוד פיפאנו'  ר,ל"לפי המו() ב"ו ע(ה ' מ סי"חו) הלוי(עין משפט ת "שו 536
קבל מקבל את נאמנות המהנותן גם אם בשטר המתנה כתוב שהוא מוסיף ש .)יד' ב סי"הוא אותו נידון כמו פני משה ח

, בוא אחרי שהמתנה נעשתה כדיןת שהכל טענוב, יטען שלא קיבל את המתנהאם זה רק שיהיה נאמן , עליו ועל יורשיו
, ועוקר את גוף המתנה מעיקרא, כי זה דבר הנוגע בגוף המתנה עצמה, אם היתה המתנה כדינה בשאלה הולא האמין לו

  לגבי יורשי"נאמנות"הה האם מועילה מאריך בשאלש שהוא "יעי(" נאמנות בכל עניני שטר מתנה זו"וזאת גם אם כתוב 
   .)הנותן

  .כא' ש כלל סח סי"ת הרא"שוהשואל ב 537
בו ש, עתקה וביד המקבל היה רק, ולא היה ביד המקבל,  בנידונו השטר המקורי היה קרוע. שםתותשובש ב"הרא 538

. הביתאת למכור או למשכן עצמו כות לזהנותן שמר , ובשטר המתנה ;מעידים על קיום שטר המתנהדיינים שלשה 
כל לכיון ש, המקבלן והאחר ביד הנותיהיה אחד ביד כדי ש, וו לעשות טופס לשטרד צי"ש כותב שהדעת נותנת שב"הרא

את וו לכתוב י צשכי יש לתלות יותר שמרא, להמקבבא ליד השטר  אין הוכחה שאם כן ו;היתה זכות בשטרמהם אחד 
, הטופסאת השטר ואת  ווהניחו ביד, להמקב שבא ליד יהשטר אחראת העתיקו ו, וד טע"בשמשנתלה , הטופסאת השטר ו

 . קרועיעיקרהשהרי השטר , ורגלים לדבר שלא נתקיימה המתנה
  . כז'ש כלל סח סי"ת הרא" שו539
ם במקו, הוא כתב כך על שטר שכתוב בעברית. )ד"קמז ע, ב"ד עמק( ד' מ סי"ה חו"ח) אבולפיה(פני יצחק ת "שו 540

הובא בחוק ) (ף"בדפי הרי(ב "כתובות לז ע, ף" על הרין" רומסתמך על , והנותנת היא אשה, עברית אינן מבינותשנשים
  . בענין שטר שכתבה אשה שאינה מצויה בענייני מסחר,פה' ב סי" חר משהדבת "שוו, )31' עמ, פגמים בחוזה, לישראל

 .פני יצחק שם 541
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שטר של וגם לדעה ש; 542יש לו תוקף ,אחרנעשה קנין היינו ש, נועד רק לראיה הגוים ששל ערכאותמתנה שטר 

  . 543ים ישראלם עדיבוהוא כשר אם יש ,  מקבלים שוחד הם פסול כיבזמננוערכאות ש
  

כי , אין לכך תוקף, "ך וכך כפלוניתמו עלי ותנו לתבו וִח ּכִ "דים שהנותן אמר לעאם כתוב בשטר : הציווי לעדים
כ אם "משא, המקבלזכה , פלונילאותם  וציווה לתת מישהוורק אם נתן מטלטלין ל, לא נזכר בשטר שנתן משהו

... הוו עלי עדים שנתתי'פלוני אמר לנו  "ו העדיםכתבאם ,  כמו כן.544וה להם לתתו ורק צילא נתן כלום לעדים
  .545יש לכך תוקף, "' וכו'וכתבו וחתמו... הוו עלי עדים שאני נותן'פלוני אמר לנו "או , "'בו וחתמווכת

  
, וכתבו שטר בכל לשון זכות, הוו עלי עדים וקנו ממני בקנין גמור"שהנותן אמר ב בשטר ואם כת, מאותה סיבה

משה יונה נבון '  אריות ביד ר5000וחתמו ותנו ביד אשתי להיות בידה לזכות ולראיה איך אני מוסר בפניכם 
 האשה לא -" ובידם יהיה הסך הזה לעולם לצרכי אשתי, להניחם על ידם לרווח לצורך מזונות אשתי', וכו

 ה נקנוין אינעבכסף הרי ש ,ואין לומר שהשטר עושה את הקנין(כי אין בשטר לשון של זכייה , זכתה בכסף
  .546לא זיכה ליד האשה עצמה או לאדם אחר בעבורהו, ציווה לעדים לכתוב לשון זכייה רקו, )בשטר

  
 לא אמר שהוא כי, לא מועיל, ' כו"שרצוני לעשות היום' אמר לנו כתבו וחתמו כו"אם כתוב בשטר , כמו כן

  .547 שיכתבו מה שרצונו לעשותאלאעושה ומצוה 

  "אם היה הדבר ברשות המקבל"

  עמדת החוק
י הודעה למקבל על "הבעלות בו עוברת למקבל ע, להחוק קובע שאם דבר המתנה כבר היה ברשות המקב

, אחרי שהנותן מודיע לו על המתנה. שאילה או פקדון וכדומה, מדובר שהמקבל מחזיק בו בשכירות. המתנה
  .549ההודעה אינה צריכה להיות בכתב. 548הבעלות עוברת ברגע ההודעה. המקבל מחזיק בנכס כבעלים

  
  .550דרך זו של הקנייה חלה גם על מחילת חוב

  עמדת המשפט העברי
קנה מיד שמעון , לו את הנכס במתנהואמר לשמעון שהוא נותן , נמצא ברשותו של שמעון שהנכס שלו ראובן

או בלווה הנותן את המשכון , 552כך לדוגמה במפקיד הנותן את הפקדון לנפקד במתנה. 551קניןעשיית מעשה בלי 
  .553למלווה במתנה

                                                 
  .)ד"קמט ע(סד ' א סי" חפני משהת "שו; א, סח, מ"חו, א"רמ 542

 הקנה הנותן םא כשר רק - ם גוי בו עדים םחתומיש, כותב ששטר ראיה של הערכאות על מתנה,  שכה'ץ חלק ג סי"תשב
ואין חשש שהעדים הגוים , "בפנינו הקנה פלוני בקנין סודר קרקעו לפלוני" כתבו ם ועדי,למקבל בקנין סודראת הנכס 

כמו שאילו היו , אינו מועיל ," לפלוניתפלוני נתן קרקע פלוני"בו רק  כתוב אבל אם; כי אז יאבדו את שמם הטוב ישקרו
כשר ערכאות של ששטר מתנה מה ו, ) שאין אודיתא מועילה בבריא297לשיטתו בהערה (עדים כשרים לא היה שטר כשר 

כגון שלא  , פסול אחר בגופו של שטרם יש אבל א,פסול עדיםמ חוץשאין בו פסול אחר הוא רק שטר דינא דמלכותא מצד 
  . דינא דמלכותאועיללא מ, חזר בסופו של שטר מענינו של שטרא לנעשה קנין או אם 

  .)ד"קמט ע(סד ' א סי"פני משה חת "שו 543
, מ"חו, לחןערוך השו; ו, רמה, מ"חו, א"רמ; )ק א"ס, המר, מ"חו, הובא בדרכי משה(ו ' סי, ש כלל לט"ת הרא"שו 544

  .ו, רמה
 .ו, רמה, מ"חו, שולחןערוך ה 545
  .)ב"יח ע(י '  סי,שעות דרבנןת "שו 546
 . פג' סי,ת תורת אמת" שו547
 .400' עמ,  ראבילו ב548
 .400' עמ,  ראבילו ב549
 .400' עמ,  ראבילו ב550
, רמא, מ"חו, ע"שו; ד, רמא, מ"חו, טור; )ב"קסא ע(עשה פב , ג"סמ; ב, זכיה גוהלכות , יא, ה, הלכות מכירה, ם" רמב551
ת "שו; ב, רמא, מ"חו, לבוש; )קז' נדפס גם בסי(מח ' סי, ם גלנטי"ת מהר"שו; )על מכר(קפט ' סי, מ"חו,  בדק הבית;ב

דבר ב (ק מט"ס, עג, ע"סמ; )המקבל  בידנכסאם ה( שכח' סי, מ"חו, ם"ת מהרשד"שו; )ג"לד ע (מג' מ סי"מים רבים חו
ת חתם סופר "שו; )החפץ היה ביד המקבלאם () ה הכלל"ד(עז ' סי, א"ח, ח"ת הראנ"שו; )של ראובן שנמצא ביד שמעון

אם החפץ היה בביתו של  (סה' סי, א"חט "ת מהרי"שו; )מועיל דיבורשומר שב( )ה ומיהו בהאי"ד(פב ' סי, ז חלק א"אהע



 
 

 
 
70

                                                                                                                                                              
 ,ד" יו,ת בית יצחק"שו; )ף"פי הריבד(ב "ב מב ע"י ב"בדעת נ) ד"נ ע(מט ' מ סי"חו, )אביגדור(זכור לאברהם ; )המקבל

פתיחה , ר, נתיבות המשפט; )שרוב הפוסקים סוברים שחצר הנפקד קונה לנפקד(אות י , קכו' וסי, פא אות יב' סי, ב"ח
  ). ה ובקצות"ד(ר ' לסי

 אומר שאם ראובן נותן לשמעון השומר את הפקדון  יקר חנניא'שרמביא , סה' סי, א"חט "ת מהרי"שו: דעה חולקת
 - מושאל למפקיד , כי לא קנה בקנין חצר כי המקום שהפקדון מונח בו, שמעון צריך לעשות מעשה קנין, המופקד בידו
פקדון את ה קונה ינותב שהנפקד או כ,קפט'  סי,מ"חו, ז"ט גם .)556על עיקרון זה ראה ליד ציון הערה  (נותן המתנה

ז "מסכים לט, )א"פה ע(סא ' סי, ז"אהע, א"ח, ת חבצלת השרון"שו. מקום הפקדון קנוי למפקידכי , י רשותו"ע ושביד
ז " אבל הסתמכותו על הט- 626 ראה בשמו ליד ציון הערה -השומר לא ידע שבעל הנכס רצה להקנותו לו , בנידונו(שם 

ראה על כך (וקנויה לבעל הנכס , מפני שיד כחצר,  של השומרבידואם הנכס וכותב שהדין כך גם ; )שייכת גם במקום שידע
 ז"סובר כט, ב"כתובות לד ע, י"כותב שרש, ד, ג, גניבההלכות , ם"על הרמב,  פתח הבית). בשם מראה יחזקאל555בהערה 

  . ש להוכחתו" עיי- 
  .האומר שאין צריך קנין, ב, ג, זכיההלכות , ם" מרמבהםקשה עלימ, ב, ג, יההלכות זכ, ם"על הרמב, )פלומבו(יד המלך 

א מוכח שאם לא ייחד המפקיד מקום "מ מא ע"שהרי מב, שאין המקום קנוי למפקיד, ט עצמו כותב"מהרי, כנגד טעם זה
נמצא שזה , ם שירצהוכיון שהנפקד יכול להניח את הפיקדון בכל מקו, אין מקום הנכס מיוחד לו, להניח בו את הפקדון

ואפילו ; )א"נ עדף , מט' מ סי"חו, )אביגדור(נקודה זו הובאה בשמו בזכור לאברהם (רשותו של הנפקד ולא של המפקיד 
' ותוס, )א"ק עט ע"ב(שהרי שכירות קרקע צריכה מעשה קנין , לא נקנה המקום למפקיד, ייחד המפקיד מקום לפקדון

  .אל קרקע צריך חזקהכותב שגם שו) ה כגון"ד(ב "ב פה ע"ב
משיב על טענתו הראשונה של , )ד"ע- ג" יב עדף, ב' סי) הוכברג(ת מראה יחזקאל "שוהובא ב (א ק" קפט ס,קצות החושן

  מגידפי שהסבירכ, מדין חזקת קנין באכילת פירות יתקרקע נקנהסובר ש , טו,א, מכירההלכות ם "רמבפ "ע, ט"מהרי
, א"וגם לרמ, ה בזה את המקוםקנ, את הפקדון להניח שם מפקידנתן רשות לקד הנפ כיון ש,וכך כאן,  בדעתו שםמשנה

ש ומיאבל לאותו ש,  הקרקעגוף  אתהיינו דוקא לקנות,  באכילת פירותיתקרקע אינה נקנהסובר ש, יא, קצב, מ"חו
נתיבות ).  א'סי, הלכות שכירות, ומחנה אפרים, ג ק"קנג ס, וכך כתב קצות החושן( קונה בשימושו ,ו עבורשמשאיל
לענין שיהיה חצרו לקנות על ידו ש, 237פ האמור ליד ציון הערה "דוחה הסבר זה ע, )ה ובקצות"ד(  ר'סיפתיחה ל ,המשפט

ז אומר שהנפקד אינו "הרי הט: דבריהם קשים. שיהיה לו קנין ממש בגוף החצר אלא צריך שומישאלה לשועילה לא מ
מדוע , וגוף החצר שייך לנפקד, )כדברי קצות החושן(ואם המפקיד קנאו רק לשימוש , ר כי החצר שייך למפקידקונה בחצ

שהרי לא דנים כאן ביכולתו של המפקיד לקנות , גם דברי נתיבות המשפט קשים? לא יוכל הנפקד לקנות בה בקנין חצר
  .והרי גוף החצר שייך לו,  הנפקדאלא ביכולתו של) שאינו יכול כי יש לו רק זכות שימוש בה(בחצר 

שהשאילו מקומו כיון הוא  כל מקום ,לא ייחד לו מקוםשאף ש, ט"קצות החושן שם משיב לטענתו השנייה של מהרי
מ כיון שיש רשות לנפקד להוציאו "מכי , דוחה הסבר זה, שם, ר' סי, נתיבות המשפט. ו אותלכל מקום שיניחמראש 

  .  חצירו של הנפקד נחשבמקום זה, ממקום זה ולהניחו במקום אחר
  .אף שמקום הפיקדון קנוי למפקיד, הסברים נוספים  איך הנפקד קונה בחצרו, 557ראה ליד ציון הערה 
. אינו קונה בקנין חצר, מתנהשיש אומרים שאם דבר המתנה היה ברשות המקבל לפני נתינת ה, 222ראה ליד ציון הערה 

  .הרי פוסקים נוספים הסבורים שבנידוננו הנפקד צריך קנין נוסף
האומר שמקום הפקדון קנוי למפקיד ולכן אם המפקיד מוכר את  )556הערה  (ם"מרשבמביא ראיה  חנניא בן יקר' ר

 את )ברמז(דוחה ,  )א" ענ( מט 'סי, מ"חו, )אביגדור(זכור לאברהם ת "שו. הנכס לנפקד צריך לעשות מעשה קנין נפרד
 ממקום זכותודי שיסלק המפקיד את ני שלא מפ, צריך מעשה קניין,  לולמכוראם רוצה ו, ם דיבר במכר"שהרשב ,הראיה

גם . בגלל סילוק בעל הנכסרק , בלי למשוךלשלם אינו יכול להתחייב שהרי הקונה , )562ראה בשמו בהערה (הפקדון 
  .ש" עיי- ט שם דוחה ראיה זו "מהרי

' ז ור"כותבים שגם לפי הט, )ב"נ ע(מט ' מ סי"חו, )אביגדור(וזכור לאברהם , ק א"ס, קפט, קצות החושן: הבחנות שונות
ובעל , נקנה לבעל החפץמקום החצר אינו , כך שאינו פקדון, אם החפץ נמצא בחצר שלא מדעת בעל החצר, חנניא יקר

ב ' ז סי"ב אהע"יים לעולם חחת "שו, כמו כן. י חצרו אם בעל החפץ נותן לו אותו במתנה"החצר יכול לקנות את החפץ ע
' יא שרנראה שכוונתו הו ;שקנה בלי מעשה קנין ) בשמו555ראה הערה  (בנידונוחנניא יקר יסכים ' כותב שגם ר, )ב"ב ע(

  . שאינו שומרולא במי, חנניא דיבר רק בשומר
, ֵיצא מתורת פקדון, ז מסכים שאם המפקיד אמר בשעת ההפקדה שאם יקרה אירוע מסוים"קצות החושן שם כותב שהט

כ בקנין חצר אם בעל החפץ "ויכול הנפקד לקנותו אח, שאחרי שלשים יום חוזר החצר לנפקד, הוא כמפקיד לשלשים יום
  .אותונותן לו 

כותבים , )ב"סה ע(חידושים בסוף הספר , ת נפש חיה"ושו, אות ה, קכו' וסי, אות יב, פא' סי, ב"ח ,ד" יו,ת בית יצחק"שו
כי דוקא באיש אין לומר שקנה את הפקדון יחד , קנתה בחצרה,  פקדון שהיה מופקד אצלהלאשהז מסכים שהנותן "שהט

אבל באשה חצרה , )558ראה בשמו בהערה " (באים כאחת"מרים כי אין או, עם מקומו שהמפקיד מחזיר לו עכשו
י הביאה "א שזונה קונה אתנן ע"ז סג ע"הם מיישבים בזה את האמור בע). 213ראה בשמם בהערה (ומתנתה באים כאחד 

מקודשת ,  מיישבים בזה גם מדוע המקדש אשה בפקדון שלההם. אף שהיה מופקד בידה מקודם, אם הוא בחצרה
  . מפני שקונה אותו בקנין חצר- ) א"קידושין מז ע(

מפני שאז אומרים , קנה, ז מסכים שאם הנפקד עומד בצד חצרו"כותב שהט, אות ה, קכו' סי, ב"ח ,ד" יו,ת בית יצחק"שו
  ). 217ראה בשמו בהערה " (באים כאחת"

והחליט המפקיד לתת אותו , אם נגמר הזמן, בפקדון לזמן קצוב, ז"כותב שגם לדעת הט, אות יב, יג' סי, א"ח, עין חיים
  . 558 ראה בשמו בהערה - רשותו קונה , לנפקד
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הנפקד קונה , וגם בפקדון; 555"יד"קונה בקנין , ואם הנכס בידו, 554י קנין חצר"יש מפרשים שהמקבל קונה ע
כאן נפקד יכול לקנות בו , 556 אף על פי שבדרך כלל מקום הפקדון קנוי למפקיד.אותו מפני שהוא מונח בחצרו

ואז חוזר המקום לנפקד , המפקיד יכול לסלק את עצמו מרשות הנפקד בדיבור בעלמאמפני ש, בקנין חצר
ולכן די שימחל , להניח בו את פקדונו, ש זהומימפקיד לא קנה את המקום בקנין גמור אלא לששהרי ה, ממילא

צ להקנות לו "שכשמחזירו למשאיל א, וכמו שואל כלי,  חוזר לנפקדמקוםוממילא ה, ש זהומיו לשזכותעל 
שבהכרח , קדון שמקום החפץ קנוי למפקיד רק בגלל הפ,ועוד. 557 לו ממילא בלי שום קניןהמחדש אלא נקנ

מסלק את כוחו הוא ,  לנפקדברגע שהמפקיד נותן את החפץ במתנהלכן ו, שמקום החפץ יהיה שייך למפקיד
ן  נותפקדוןשבעל הברגע . 558דלנפקים נקנוהחפץ והמקום , ממילא מסתלק כוחו גם ממקום החפץו, מחפצו

                                                                                                                                                              
מביאים את , )א"ג ודף ע ע"דף סח ע( כג 'סי, ונחלת יהושע, )ה גמרא אמר רבא"ד(א "גיטין כא ע) מודרן(זכרון שמואל 

 .המחלוקת האם נפקד יכול לקנות בחצרו את הפקדון
 .ם שם"רמב 552
לא , האומר שלווה המוחל למלוה על המשכון שבידו, יט, עג, מ"חו ,ע" משוהוא מביא לכך ראיה. יט, עג, נחל יצחק 553

המלווה  היה ,תנהמה בלשון אמר הלוושאילו מכאן ,  מועילה בדבר בעיןינהכי לשון מחילה א,  המלווה את המשכוןקנה
, האומר שאם מלוה לחץ על הלווה לפדות את המשכון, כו,  עב,מ" חו,ע"שוהוא מוכיח כך גם מ. קניןמעשה  בלי קונה

היה , תת לו במתנהמכאן שאילו התכוון ל, כי התכוון רק לדחות אותו, לא קנה, "יהיה המשכון שלך"ואמר לו הלווה 
  . מעשה קניןקונה בלי

 .)א בהגהה"קכא ע(ג ' מ סי"חו, זכרון יהונתןת "שו; ק ג"ס, רמא, נתיבות המשפט 554
שאל אותה אם , ואחרי שלקח ממנה, מעדילחפץ נחמן לקח כותב שאם , )א"ב ע(ב ' ז סי"ב אהע"חיים לעולם חת "שו 555

שלא כבמקרה (ה שלא ברצונה של עדיל היקנין שעשה המעשה שאף ו ,קנה, והשיבה בחיוב, היתה נותנת לו אותה במתנה
, וברשותחפץ  שהרי ה, בדברים בעלמא עכשו קנהמ"מ,  לפני שנתנה לו,)644 ראה ליד ציון הערה - אחר שהוא עסק בו 

  . ידולו זכתה ,  במתנהחפץ לתת את ההנמצא שבשעה שהסכימ, קנה בלי קנין חדש, הנותן לשומר פקדון במתנהכמו ש
 של השומר קנויה לבעל חצרשדוקא מפני , ז"קנה גם לדעת הט, כותב שאם הפקדון בידו) 557הערה (מראה יחזקאל 

ולכן השומר יכול לקנות , מפני שבן חורין אינו נקנה בחזקה, אבל את ידו של השומר אין בעל הנכס יכול לקנות, הנכס
אם הנכס ועוד ש, )626 ראה ליד ציון הערה - וזאת גם אם לא ידע שבעל הנכס רוצה להקנות לו " (יד"ין קנלעצמו בידו ב

מפני שידו היא ,  גם בלי לדעת על המתנהבהגבהההוא קונה אותו , נמצא בידו של השומר כשבעל הנכס מחליט לתת לו
  .בגובה שלושה טפחים

כי יד שומר כיד , מועילה הקנאת פקדון לשומר במתנהמסביר ש, )ה כל זה"ד(קא ' ז חלק א סי"אהעת חתם סופר "שו
ונעשית , שהיתה בתחלה כיד המפקיד, נשתנתה ידו, לשומר במתנהאת הפקדון וברגע שהוא אומר שהוא נותן , מפקידה

במובן " יד" אבל נראה שהוא נקט .מקבלה לידועבר יד שלוחו מ או  הנותן מידנכס יצאוהוא כאילו ה, עתה ידו של עצמו
 .ולא מצד שהחפץ נמצא בידו ממש, הרחב

שאין לומר אכן כתב  ,ד, רמא, מ"חו, פרישה. ד' סי, א"פ, ש פסחים"רא; )ה המופקדין"ד(א "ב פה ע"ם ב"רשב 556
 אינושיש שפסקו מטעם זה  שהנפקד , 551ראה הערה .  מקום הנחת הפקדון מושאל לבעל הנכסשהרי, שרשותו קונה לו

  .וצריך לעשות קנין אחר, קונה  את הפקדון בחצרו
הוא מקנה את החצר , ע שמירה"ב שאם הנפקד מקבל ע"ק מח ע"מוכיח מב, אות יח, פב' ב סי"ד ח"ת בית יצחק יו"שו

  .ש להוכחתו" עיי- למפקיד 
ומצד שני מוכיח להיפך מבכורות יח , מקום הפקדון קנוי למפקידק מח ש"מביא ראיה מב) ב"ע ע(כג ' נחלת יהושע סי

ה "ד(' ופירשו תוס, טרפון אומר שהרועה הכהן קונה את הבכור כי בעל הבהמה מקנה לו מקום בחצרו' ששם ר, ב"ע
  . י עצם זה שהבכור בתוכו"משמע שלא נקנה לו החצר ע, שמדובר שהרועה עשה קנין חזקה) לאקנויי

  .)א בהגהה"קכא ע(ג ' מ סי"חו, הונתןזכרון ית "שו 557
.  לנפקדונקנו החצר והחפץ בבת אחת, "חצרו ומתנתו באים כאחד", כיון שרשותו חוזרת לו ממילא בלי קניןהוא נוקט ש
 אין צורך לומר לפי הסבר זכרון יונתן, בפשטות". חצרו ומתנתו באים כאחד"על הבעייתיות באמירת , 558ראה הערה 

  .הוא מקנה את הפקדון בקנין חצרכ "אחוברגע , כי אפשר לומר שברגע אחד הוא מסתלק מזכותו בקרקע, שבאים כאחד
הוא , אם בעל הנכס מעוניין שהנכס יהיה קנוי לשומרמסביר ש, )ד"ע-ג"יב ע(ב ' סי) הוכברג(ת מראה יחזקאל "שו, כמו כן

  .כדי שיוכל לקנות את הנכס במתנה) ו של השומרעל חצר" בעלותו"את (מסלק את רשותו 
 .ט נימק שהמקום באמת אינו קנוי למפקיד"שמהרי, 551ראה הערה 

ט שם נוקט " מהרי.ב, רמא, מ"חו, שולחןערוך ה; )גם הנפקד השאיל את המקום למפקיד בפירוש(ט שם "מהרי 558
  "). חצרו ומתנתו באים כאחת"שסובר , 224ראה בשמו בהערה (אחת שהמטלטלין והמקום נקנים למפקיד כ

 ממילא נקנה לו גם , לנפקד מקנה את החפץמפקידכיון שהשכתב ש, ב, קפט, מ"חו, שולחןערוך הנראה שזאת גם כוונת 
  .שחצרו ומתנתו באים כאחתמפני , עיקרמקומו כיון שהוא שלו ב

כיון שנותן לה , שרק בגט ובשטר שחרור , כאחד באיםחצירו ומתנתוט ש"משיב לטענת מהרי, ק א"ס, קפט, קצות החושן
אומר לעבדו האבל , )213ראה על כך בהערה  (גיטה וחצירה באין כאחד, מה שקנתה אשה קנה בעלהשגט בחצירה אלא 

 עבד קנוי לרבושכיון , "ידו ומתנתו באין כאחד" יםמרו איןבן חורין ואלהיות  לא קנה עצמו " לעצמךההרי את"בעל פה 
יש להעיר שכוונתו  (נותן לו שטר אבל לא בדיבור בעלמארק אם  כאחד  באיםגיטו ומתנתוכי ,  אינו קונה עצמו בדבורולכן

ואילו כאן אינו עושה , המדובר שמקנה לו את החצר בקנין חזקה וכדומ, היא שגם לדעה שבמתנה אומרים באים כאחד
ז סובר שאין אומרים "מסביר שהט, אות ה, קכו' סי, ב"ח ,ד" יו,ת בית יצחק"שו,  כמו כן.)שום קנין חוץ מקנין חצר
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רשות פקיד וחוזר להיות ומקום החפץ מפסיק להיות רשות המ, הרי הסתלק ממנו חיוב השמירה, נפקד לאותו
אם החפץ לא היה בחצרו של , שקנה בקנין חצר, לפי הבנה זו. 559ו בקנין חצר ביכול לקנותהנפקד לכן  ו,הנפקד

  . 560לא קנה, אלא ברשות הרביםנפקד ה
  

 גם לפי .561שאין משיכה גדולה מזומפני ,  מידזכה בו,  בידונכסכיון שה: הסבר אחר הוא שקנה מדין משיכה
  .לא קנה, אם החפץ לא היה בחצרו של הנפקד אלא ברשות הרבים, הסבר זה

  
, 562הנותן-ודי בדיבורו של המפקיד, אחרים מפרשים שהנפקד קונה את הפקדון בלי שום מעשה קנין פורמלי

 העיקר הוא ,יון שלגבי קניןכ. 563ולכן קנה גם אם הפקדון נמצא ברשות הרבים או בחצר שאינה משתמרת

                                                                                                                                                              
וכך (הרשות שלו , כי כל זמן שהחפץ שייך למפקיד, כ את החפץ"ואין לומר שיקנה קודם את הרשות ואח; "באים כאחד"

כי הוא סובר שבקרקע שאולה אין מועיל קנין אגב , ואין לומר שיקנה בקנין אגב; )ז"ת הטא, אות יב, פא' הסביר גם בסי
ת חסד יהושע "שו, כמו כן. או שכאן זה רק מחילת שעבוד השימוש בקרקע ולא מועיל בה קנין אגב, )117ראה הערה (

  ). 213כאמור ליד ציון הערה  (חצרו ומתנתו באים כאחתש אין אומריםסובר שז "הטשמסביר , לד' מהדורא ב סי
, י חצרו גם אם נאמר שאין חצרו ומתנתו באים כאחת"י סגל כותב שהנפקד יכול לקנות ע"שר, 224ראה הערה , כנגד זה

' פתיחה לסי, נתיבות המשפט, כמו כן.  המפקיד מזכותו בקרקעבסילוק אלא די,  את הקרקע לנפקדלהקנותכי אין צריך 
הרי , כותב שגם בלי לומר שבאים כאחת, )פא אות ז ואות י' סי, ב"ח ,ד" יו,ת בית יצחק"הובא בשו) (ה ובקצות"ד(ר 

ממילא חוזרת ואז , הפקדון בביתואת המפקיד יכול לבטל ולמחול לנפקד שלא יהיה חיוב עליו להחזיק  בדיבור בעלמא
נסתלקה , שכיון שהמפקיד החליט לתת לנפקד, כותב סברה זו, )לד' עמ(אות יא , יג' סי, א"ח,  גם עין חיים.הרשות לנפקד
, ז חולק על סברה זו"והוא מסביר שהט; י חצרו"והנפקד קונה ע, כ כבר אינה רשות המפקיד"וא, הנפקד- שמירת הקונה

יוצא מהמפקיד , ועכשו שנתן מתנה, ת בקנין חצר כי עד עכשו היה רשות המפקידואינו יכול לקנו, כי צריך מעשה קנין
, שהוא מעשה קנין, ומה שחצר קונה בכל מקום הוא בגלל ההכנסה לחצר, וזה לא מעשה קנין אלא ממילא, ונכנס לרשותו

  .  לזכות עבורוהרשות לא יכולה, וכיון שאין מעשה קנין, י רצון המפקיד לתת מתנה"כ כאן שנעשה חצרו ע"משא
, שומרי משפט, "בגדרי תפיסה וקנין בפקדון", אברהם ברנד' ר; )ה כל זה"ד(קא ' א סי"ז ח"ת חתם סופר אהע"שו 559

 .ר"א ברנד כותב שקנה גם אם החפץ ברה"שר, 563אבל ראה הערה . נ' עמ, חלק ג
  .ק ג"ס, רמא, נתיבות המשפט 560
שומרי משפט , "אשה הנושאת ונותנת בתוך הבית והמסתעף מזה", אברהם יצחק גוטפריינד' רי "בא עהו (י שם"ב 561

  .)עדיף ממשיכהש (יח' סי, )צרור(ת פרי צדיק "שו; )כיון שנתנו לו ומוחזר לרשותו (פרישה שם; )מה' א עמ"ח) טשכנוב(
שלא , מ"נ) א(1ראה בשמו בסעיף (נחשב כמשיכה  שזה י שם"לומד מדברי ב, )ד"ד ע( ב' ז סי"ב אהע"חיים לעולם חת "שו

אינו לומר שקונה בלי שום , "נקנה בדברים"שם נקט  ם"ה שהרמבשממסביר והוא , )"משחק הייתי"יוכל הנותן לומר 
בניגוד למתנה הנקנית במעשה , משום שהדיבור הוא גמר המעשה שעל ידו נעשה הקנין מאליואלא נקט כך , מעשה קנין

  . עיקר הדבר הוא מעשה הקניןששם, קנין אחר
הקרקע ,  קרקע והיו בתוכה מטלטליןשוכרתב שהו כ,בתרגום אבן תיבון, ט"ה מ"פירוש המשניות מעשר שני פבם "רמב

מביא , כג' סי, )עדס(ענבי ביכורים . כאילו משך אותם ונתנם ברשותוקנה את המטלטלין ולכן , נחשבת ברשות השוכר
 - " כאילו משך"י קאפח כתוב במקום "אבל בתרגום ר. משיכהבקנה כמו , ן לשומרי שבהקנאת פקדו"מכאן ראיה לב

כתבו ששכירות ש) ה ספינה"ד (א" עב עו"ב' תוסענבי ביכורים מדייק כך גם מ. במטלטלין ונעשו ברשותו" כאילו החזיק"
מתייחס " בלבדנקנה בדברים  "שםם "כ רמב"משש והוא מעלה אפשרות. שמביאה לרשותו, מקום היא כעין משיכה

  .שהוא כאילו משך, מעשה קניןי " נקנה ע,אבל במתנה לשומר, למחילה
המפקיד ש(קג ' עמ, בני בנימין = שפג' סיני ספר יובל עמ, "בקניינים' רצון הבעלים'להגדרת מושג ", בנימין ליפקין' ר 562

 הנקנשנקט ש(ם ם ש"רמבבדעת ה) אשל' עמ( ב"מ סו ע"ב, )ארלנגר(ברכת אברהם ; )י גמירת דעתו וכוונתו"מקנה לו ע
  .)בדברים

קידושין , דברי ירמיהווגם ; שמשמע שקנה בדיבור, "בלי קנין"נקטו שקנה , עז שם' ח סי"וראנ, עג שם' ע סי"יצוין שסמ
 אבל אפשר לפרש שכוונתם היא שקנה בקנין חצר ולכן אינו צריך .אינו צריך קנייןנוקט ש, )ה והנה בטעמא"ד(א "טז ע

  .של מעשה קניןפעולה 
או  ,בכוונהרצון חיובי ודי ין צורך בי המקנה בלי מעשה חיובי א"בהקנאה זו שנעשית עהאם ,  ספקב ליפקין מעלה"ר

  .י רצונו להקנות" ענעשהל הקנין וכ, רצון חיובישמא צריך 
רי אין מעשה משתנה ה,  קונה בדיבור בלבדשומרהמקשה איך , )ב"מט ע( מט 'סי, מ"חו, )אביגדור(ת זכור לאברהם "שו

ת המעשה דוקא לעקור אותירץ ש? )1381' עמ, שומרים, ראה על כך חוק לישראל;  ק'סי, ק"מרדכי ב(בחליפות הדברים 
, וכיוון שבעל הנכס מסלק את זכותו ממנו,  בחפץ זה את הנפקדבא לזכותהנותן  בל כאן א,רהראשון לא מועיל דיבו

פקדון שיש לי בידך " שרק אם אמר לשומר )א"נ עבדף  ( הוא מעלה אפשרות.)נא' וחוזר על כך בסי(השומר  ממילא קנאו
לא , "חפץ פלוני נתון לך במתנה"אבל אם לא הזכיר שזה פקדון אלא אמר , כי זה כמחילת חוב, קנה בדברים, "מכור לך

מביא את , )ב"רכא ע (אף שבני יעקב תשובה יב, ל שלא כמרדכי"שאפשר לומר קי) ד"בדף נ ע(הוא כותב  .נקנה בדברים
, שלו, מ"חו, ע"וכן פסק שו(ה "בשם הרמ, ג ,שלו, מ"חו,  מטורמדייק,  נ'סישם , ש תובב"מהר. המרדכי כאילו אין חולק

מפני שהוא הצריך קניין רק אם , שהמרדכי מודה שקונה במתנה בלי קנייןהוא כותב . שיכול למכור לשומר בלי קניין) ב
וזה לא , וציא מרשות לרשותוא מאבל כאן ה, )כגון מפקדון להלוואה (וצה לשנות את המצב נשאר של בעל הנכס ורנכסה

 . ולכן מועיל, אלא מעשה, רק דיבור
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כי סוף סוף , קנה השומר, אם המפקיד נתן לו, ר"לכן גם אם הפקדון ברה, ר רשותוחצר הוא רק גד, רשות
 נקנה אם הוא ברשות ינו וא, נקנה בדבריםינווא, אבל בקונה שאינו שומר צריך קנין חצר ;ברשותו פקדוןה

 "יש לו"והוא זה ש, ולהחזיקו בידו וברשותו, שומר נכנס במקום בעל הנכס לשלוט על החפץכל  .564הרבים
כי הוא הבעלים על , הוא נחשב ברשות השומר,  לרשות הרבים ולכן גם אם החפץ יצא מחצר השומר,החפץ

נחשב ברשות בעליו כי חיוב שומר הוא שאלא ,  מחזיק את הנכס אלא השומרינוכי בעל הנכס א, החזקת החפץ
קונהו הנפקד גם , רה ממנוומסתלק חיוב השמי,  ולכן כשבעל הנכס נותנו לו;הוא להחזיק את החפץ עבור בעליו

  .565כוחובכי החפץ מצד עצמו הוא ברשותו ו, ר" אלא ברה נמצא בחצר השומרינוהחפץ אאם 
  

אין ו, קנה המקבל, 566 בהקניית מטבעותסודרכגון קנין , נפרד שאינו תקףקנין מעשה גם אם המפקיד עשה 
  .567שאינו תקףסודר קנין אותו מעשה התכוון להקנות רק בשהנותן אומרים 

  
שמוחל אינו יכול לחזור כמו , תוך כדי דיבוראינו יכול לחזור בו אף הנותן , פקדון נקנה לשומר באמירהכיון שה

  .568בו תוך כדי דיבור
  
לפי ההסבר  (הוא קונה בקנין חצרכי , ההמתנגם אם הנפקד לא ידע על , תנה מועילה בפקדון בדיבור בעלמאמ

  .570 שלא מדעתובעליה אף קונה לחצר, 569וכפי שראינו לעיל, )הראשון שהבאנו
  

אבל אחרים . 571הגזלן קונה אותו בדיבור בלבד, יש אומרים שגם נגזל הנותן את החפץ הגזול לגזלן במתנה
כשם שאינו יכול להקנותו לאדם , כיון שהחפץ אינו בשליטתו, אומרים שהנגזל אינו יכול להקנותו לגזלן

  .572שלישי

                                                                                                                                                              
' ק עמ"אהל ישעיהו ב(=שט - שח' עמ) ראם(אדרת אליהו במאמרו בו, ב, ג, הלכות זכיה, אבן האזלב, ז מלצר"רא 563

 . בחצר המשתמרת נמצא דוקא אם הפקדוןקנה לא כתב ש,שם, ם"הרמבלכן במאמרו הוא מסביר ש. )תקנה-תקנד
א נאמר "מ לד ע"א דרצינסקי הקשה שבב"רשש הוא מביא, )אחרי הלכות עבדיםנדפס (ב , ג, בהשמטות להלכות זכיה

 מ"ב, חננאל' פ ר"יצחק גרוזלסקי תירץ ע' רוש, לא קנה השומר, בשעה שהמפקיד רוצה להקנות לו באגם אם הבהמהש
קונה גם אם היא ) שהלכה כמותה(אבל ללישנא בתרא , לא קנה אם עומדת באגםמ שם "בבלישנא קמא שאמנם ל, שם

 .באגם כי היא ברשותו משעת ההפקדה
  .אבן האזל שם 564
קנה "ם נקט "הוא מסביר שלכן הרמב. נא' עמ, חלק ג, שומרי משפט, "בגדרי תפיסה וקנין בפקדון", אברהם ברנד' ר 565

  ".בדברים
  .56 כאמור ליד ציון הערה ,שאינו תקף 566
 שורש ,ק"מהרית "שובדומה כתב מציין ש, )ב"קכא ע(רמא , מ"חו, בני אהרן. )ה הכלל"ד(עז ' סיא "חח "ראנה ת"שו 567

על העושה שני קניינים שאחד מהם אינו , 631 וראה ליד ציון הערה ).בענין הצורך בקנין, )ג(1סעיף ראה ( לענין מחילה ,י
 .תקף

  . שדעתו במחילה אינה ברורה,בשמו) ג(1ראה סעיף . ק ו"ס, יב, מ"חו, שולחןערך ה 568
  .196ליד ציון הערה  569
  .נו' מ סי"ת יפה נוף חו" שו570
ביו וכתב לו א, והודה שגזל, וי שגזל כסף מאבוסק בבןע, )ה כללא דמלתא"ד(א ' מ כלל ה סי"ת גינת ורדים חו" שו571

מ כאן "מ, )56כאמור ליד ציון הערה  (עות נקנים בקנין סודרטבאף שאין מש ופוסק; הוא נותן לו כסף זה במתנהובו  שטר
  .יד הבן מתחלה בגזלהיו באף ש, קניןבלי מעשה , באמירהלו הם נקנים , עות ביד הבןטבשכבר היו המ

אם היא מסכימה ונמצא ברשותו   לקדש אשה בדבר שגזלה ממנויכולנגזל אומר ש, ק טז"ס, בית שמואל כח ,כמו כן
ראה עבודתי על (נגזל יכול להקנות את החפץ הגזול לנגזל במתנה נמק שלדעתו מ,  ענף א,יט, עג, נחל יצחקו, להתקדש

  ). בענין מחילה לגזלן, מחילת בעלות
 ראיה מביא, ה,  כח,א"קו, המקנה' ס. ש" עיי-   לגזלןיכול להקנותהנגזל שביא ראיה מ, ק יד"ס, רה, תיבות המשפטנ

ים שהיא מניחכי , )היא כבר משודכת לואם (ה ממנגזל דבר שלקדש אשה בגזלן יכול ששם נאמר ש, א" עמקדושין יג
 על פי נחל יצחק שם דוחה את הראיה.  אותו בחפץ שלוונמצא שהוא מקדש, לגזלןאותו  הרי שיכולה להקנות ,מוחלת לו

 ;חל ההקדש למפרע, כ הגיע הדבר לידו"ואח,  את החפץ הגזולהאומר שאם הנגזל מקדיש, א" עק לג"ק ב"שטמש ב"רא
 שאם נחל יצחק מעלה אפשרות, על פי זה. מועיל מה שהקנתה לגזלן, כ הגיע הדבר לידה"כיון שאח, לפי זה גם בקידושין

  להוציאו מהגזלןלשוואד "ת ב אחיהטרין למ א"מ, גם אם נאמר שמעיקר הדין ההקנאה לא חלה, ל הקנה לגזלןהנגז
. תועיל ההקנאה, ולכן גם אם לא הוציא מהגזלן, ש"לפי הרא ,שהרי כשיוציא מהגזלן תחול ההקנאה לגזלן, ולתת לנגזל

ודיבר רק אם הגיע ליד , דושיןיקכיע ליד האשה  שהדבר הגצב שייכים במינם אש"הראדברי ש הוא מעלה אפשרותאבל 
כ "או,  בזהש"רא שאין הלכה כ)ג"דף קסה ע(נדפס אחרי ענף ו שכתב בקונטרס אבל הוא מציין ש. הנגזל בתורת השבה

נאמר שכהנת ב "עביבמות צט :  לגזלןעוד ראיה שיכול להקנותנחל יצחק מביא . חוזרת הראיה לבית שמואל מקדושין
ממון שאינו  אינו יכול להקנות ולהקדישאדם  וקשה הרי ;משחררים זה את זה, כשגדלים, בוולד שפחתהשנתערב ולדה 

כ איך יועיל "וא, מספק,  לשמש כעבדואחר יכול לתבוע מהינוהאדון האמיתי א,  שםנידוןוב, יכול להוציאו בדיינים
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  הקנאה חסרה

  עדיםבלי 
טעם . 573ובלבד שהנותן מודה שעשו קנין, קנה,  עדיםאם לא היו על כךגם ,  קניין כראוישהה מע עש המקבלאם

  .574הנותןכ כפר "וזאת גם אם אח, כיון שאינו חב לאדם אחר שהודאת בעל דין היא כמאה עדיםהוא הדבר 
  

כיון  ":לטעוןאינו יכול הנותן ו, 575קנההמקבל , "אתם עדי"הנותן  עדים ולא אמר בפניאם עשה קניין , כמו כן
  .576" השטיתי בך',אתם עדי'לא אמרתי ש
  

מקבל לא ה, קנין העשמולא עשו שום " לפלוניזו אתם עדי שאני נותן מתנה "אמר אם הנותן רק , מצד שני
  .577קנה

  מתכוון לקנותמקבל שעושה מעשה קניין ואינו 

  כללי) א(
משום , קנה אותו,  שזהו נכס שלוולא ידע שהוא מתנה מאדם אחר אלא חשב, מקבל מתנה שעשה קנין בנכס

 מן ההפקר אינו קונה אם אינו מתכוון לקנותבנכס  אף שהזוכה .שאין צורך שהמקבל יתכוון לזכות במתנה
  .579 הנותן מתכוון להקנות לו-" דעת אחרת מקנה"מפני שיש , במתנה קנה, 578אותו

                                                                                                                                                              
יכול לשחרר את העבד הוא  ולכן , אותולמי שמוחזק בו ותופס  יכול להקנות דבר שאינו ברשותואדם, אלא? השחרור

 שפקדון נחשב דבר ביאו ראיותה) ה לא כתבינן"ד(א "עק ע "ב' תוסממה שה וא מביא ראי ה,ענף גב. שמוחזק בעצמו
ואם פקדון לא , שאדם יכול לקדש אשה בפקדון שלו שבידה, א" עקדושין מזב ולא הביאו ראיה ממה שנאמר, שברשותו

כמו שגזל , יכול להקנותו לאשה, כמו גזל, שגם אם נחשב שאינו ברשותו,  אלא; להתווקניכול לההרי אינו נחשב ברשותו 
  .להוכיח משם שנחשב ברשותו' ולכן לא יכלו תוס, אפשר להקנות לגזלן

דש אשה בדבר שהיא גזלה ממנו ומסרבת  יכול לקינואגזל נאומר ש )פד' עמ(כח ' סי, )בן גרשון (שארית יוסףת "שו 572
  . מסביר שהוא סובר שנגזל אינו יכול להקנות לגזלן, ענף א,יט, עג, ונחל יצחק,  לולהחזיר

 .א, רמא, מ"חו, ע"שו; ב, רמא, מ"חו, טור; )אף בקנין סודר(ט , ה, הלכות מכירה, ם"רמב 573
 . צריך להישבעהוא, כופראם הנותן הוא כותב ש. ק א"ס, רמא,  קצות החושן574
  .)283' עמ(צד ' סי, )הרכבי( תשובות הגאונים 575
  .לא' ד סי"ת הרי"שו 576
 .)ב"קז ע (ז' סי, כות הלוואות הל)ונהי(שי למורא  577
 ."וכסבור שלו הוא, העודר בנכסי הגר" - ב " יבמות נב ע578
, רעה' וסי, ק ה"ס, רמג' סי, קצות החושןב, יב' סי, קנין חצר' הל, מחנה אפריםהובא ב (ב"גיטין כ ע, א" חידושי הרשב579
, ח"או, ת אבני נזר"שוב, ד' סי, דיני חמץ, )אוירבך(דברי חיים ב, )ק ד"ס, רלה' ובסי, ק א"ס, קמב' קיצור בסיוב(ק ד "ס

, כה אות כא' באמרי משה סי, )ב"עה ע, ב"עד ע(מא ' ח סי"ת בית אפרים או"שוב, קלד' מ סי"וחו, אות ב, שמב' סי
, )ב"קנד ע(מ ' ט סי"ת שמחת יו"שוב, ב"יבמות נב ע, קבישרש יעב, קז' סיקו ו' סי, א"ח, ז"אהע, פרות חתם ס"שוב

, תורת יהונתןהובא ב ()ף"בדפי הרי(א "ב כב ע"ב, המובא בנימוקי יוסף, ד"ראב; )ד"כג ע דף, לז' א סי"א ח"ת רעק"שווב
בית ב, ק א"ס, קכא, בדברי משפט,  ואות מדאות כח, ה' סי, מ"חו, )אבא שאול(ת שמחה לאיש "שוב, אאות נ, פרק ז

, ש"רשבהגהות ה, במחנה אפרים שם, בחתם סופר שם,  שםישרש יעקבב,  שםאבני נזרב, בדברי חיים שם, שםאפרים 
) ל אביי"ה א"ד(ב "יבמות נב ע, א"הריטב'  חי;)א"עג עדף , הגהה ג, ה אות קנה"פ, ב"ח) קרלין(יד דוד וב, ב"יבמות נב ע

; )שנא' עמ(טו ' סי, )אלגזי(גט מקושר ; קנ' סי, א"ח, ט"ת מהרי"שו; א"ב מא ע"וב, )ב"יבמות נב ע, הובא בנהור שרגא(
על , מזל שעה; )המביא את הדעה הזאת(ר ' עמ, כ' סי, ז"אהע, ם"ת הרי"שו; )ב"קיח ע(ע ' סי, ב"ח, מ"חו, חקרי לב

קנין על ) (קנוייה לא"ד(ב "ובכורות יח ע, )ה האי"ד(א "מ טז ע"ב' תוס בדעת ,)א"עה ע (ג, ד, הלכות זכיה, ם"הרמב
, חלק ג, ת יביע אומר"שו; סו- אותיות סה, ב"ח, כרך א, מלאכת חרש; נג'  סי, חלק א,ז" אהע,ת דברי חיים"שו; )חזקה

  .אות ו, ב' סי, מ"חו
יונה שמועילה חזקה גם בלי ' שכתבו בשם ר, ב, קמב, מ"חו, ע"ושו, ה, קמב, מ"חו, מלאכת חרש שם מביא ראיה מטור

  .ידיעת המחזיק
שמי שיש , נאמרשם  ,ב" יח עבכורותמ,  עיקרון זהיםמוכיח ,ב' מראה יחזקאל סיו ,)ד"דף כה ע(לז ' א סי"א ח"ת רעק"שו

מן הסתם בעל העדר מקנה לכהן מקום בחצרו כדי שיוכל לקנות בה את הבכורות שנולדים , ורועה כהן מטפל בו, לו עדר
י שהוא פותח ונועל את "בקנין חזקה עמקום בחצר  שהרועה קנה ,שניבתירוץ ה, )ה אקנויי"ד(שם  ומסבירים תוספות; לו

שהרי שם זו , לכאורה הוכחתו אינה מובנת. ומכאן מוכח שמתנה מועילה גם בלי כוונת הקונה; הדלת תוך כדי עבודתו
ולכן הוא , הכ אפשר לומר אומדנא זו גם בדעתו של הכהן הקונ"וא, שכל מי שיש לו רועה כהן מתכוון כך, אומדנא כללית

שבכל מתנה יש אומדנא כללית שהמקבל , התשובה היא. וזאת לא דוגמה של העדר כוונת הקונה, כאילו התכוון לקנות
  .ה לכל מתנכאןולכן אפשר להוכיח מ, פרק ב, 3בסעיף כפי שהסברנו , רוצה לקנות מה שנותנים לו במתנה
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הקונה קנה גם אם לא , )הפקרמומציאה הבדיל מל(דעת אחרת מקנה אם ש, חלק מהפוסקים אמרו באופן כללי

, מתנהבעיקר ב מבחינה מציאותית השאלה מתעוררתאבל ; ולא אמרו זאת במיוחד במתנה, התכוון לקנות
ולא , ויש פוסקים שכתבו שקנה דווקא במתנה. לשלם  כדי שיתחייבעת הקונהידיהרי צריך את , שאילו במכר

ורואים כאילו הסכים , היה רוצה לקנות, דע המקבלמפני שדווקא במתנה יש אומדנא דמוכח שאילו י, במכר
  .580במפורש

  
, אדם העמיד גדר בקרקע) א:  הוא זוכהבכל זאתו, להלן דוגמאות לקנין שעושה המקבל בלי כוונה לזכות

וקנה מפני שהעמדת גדר היא קנין , ובאמת היא של אחר שרוצה לתת לו אותה במתנה, שחשב שהיא שלו
ובעל הבהמה רוצה להקנות לו , למרעה עם בהמות אחרות) נשוא הקנין(ת הבהמה רועה שמוציא א)  ב.581חזקה

, ך בשביל עצמוומשהתכוון לפ שהרועה לא "וזאת אע, הרועה קנה מפני שהוא עושה קנין משיכה, אותה במתנה
  .582אלא מוציא אותה לרעות בעבור בעליה

  
יכול להסכים שבנידוננו המתנה , 583מקבלי אחר אינו מועיל בלי ידיעת ה" שסובר שזיכוי מתנה ע,ן"הרגם 

  .584מפני שכאן הוא עשה את מעשה הקנין בעצמו, תקפה בלי ידיעת המקבל
  

הניח אותה ו, הנותן מתנה לאדם ישן) א :השלכות מן העיקרון שהמתנה תקפה גם אם מקבל לא התכוון לקנות
  .585כיון שאין צורך בכוונת המקבל, קנה, בחיקו או בידו

  
  .587מפני שאין צורך בכוונה לקנות, פ שאין להם כוונה לזכייה"אע, 586יכולים לזכות במתנהקטן או חרש ) ב
  
אני נותן לך כל מה שיש "הרי מי שאמר לאחר ,  סובר שאין תוקף למתנה שאינה מסויימת588ם"אף שהרמב) ג

מתנה אין מפני שב, אף שהמקבל אינו יודע מה יש בו, ביתבאם הנותן יודע מה יש , המתנה תקפה, "בבית זה

                                                                                                                                                              
. ש" עיי- מקידושין מח ) ב"בדף י ע(ועוד ראיה , ב"מקידושין כב ע ין זהמביא ראיה לד, )ד"ז ע(ד ' סי) ראם(ת ארץ צבי "שו

שלא מפני  , אותהקנהלא ,  אותהחנווני שלקח צלוחית מקטן שנתן לוא עולה ש" עב פח"בשמ) ד"בדף ז ע(מקשה הוא 
תי  משששם לא קנה, הוא מתרץ ו.)כדעת אחרת מקנה,  הוא מחשיב את כוונת האב שנתן לבנו,כנראה(התכוון לקנות 

א להקנות "וא,  אותההוא גילה דעתו שאינו רוצה לקנות, )כאמור שם (רק למדודאותה כיון שהחנווני לקח ) א: סיבות
גילוי דעת שאינו רוצה אין , ועושה בו מעשה קנין, שאם המקבל חושב שהנכס שלו, צריך להוסיף(לאדם בעל כרחו 

מפני שמניחים שאילו ידע , הקונה קונה גם בלי כוונה לקנות, המקנה מקנה בלב שלםאם דוקא ) א"בדף ח ע) (ב). לקנות
וזה פחות אפילו מהפקר , אבל שם נתינת האב לבנו נחשבת אבידה מדעת; היה רוצה לקנות, שהמקנה רוצה להקנות לו

  . קונהינוא ולכן החנווני,  רוצה שמישהו יחזיק בצלוחיתינוובאמת הוא א, בלב שלם
ד סובר שקונה שמשך את הפירות "מביא שהראב, יג, ר, מ"חו, שטור, מקשה, סב-ות סאאותי, ב"ח, כרך א, מלאכת חרש

ק "שבשטמ, הוא מיישב? וזה סותר לדבריו המובאים בנימוקי יוסף, מפני שלא התכוון לקנות, לא קנה, כדי למדוד אותם
, וא מתכוון לצורך שניהםד לענין המושך כדי למדוד הוא כי ה"א שם מבואר שטעם הראב"ב ובחידושי הרשב"ב פד ע"ב

והענין הוא שדרך קנין הוא שהדבר ֵיצא לגמרי , ולא משום שלא התכוון לקנות במשיכתו, לדעת כמה יש, המוכר והקונה
שלא , כ כשמגביה לצורך שניהם"משא, וזה שייך רק אם הקונה מגביה לצורך עצמו בלבד, מרשות המקנה לרשות הקונה

  .ע איגר"בשם ר, 617ראה ליד ציון הערה , ד שם" אחר לדברי הראביישובה. יצא לגמרי מרשות המקנה
  .על קנין חצר במי שאינו מתכוון לקנות, 200ראה ליד ציון הערה 

 .104, 90, 89, 86' עמ, פגמים בחוזה, ראה חוק לישראל, על מעשה קניין בלי כוונה לקנות
 .כותב שבמכר לא קנה, שיג' סי, ד"יו, ת חתם סופר"גם שו. בהסברו השני, ק יד"ס, ר,  נתיבות המשפט580
 .ד שם מסביר שקנה על סמך עיקרון זה"שהראב, א"א עב מ"רב ענן בבעשה ב זה המ581
 ).ד"כג ע(לז ' א סי"א ח"ת רעק" שו582
  .807ליד ציון הערה  583
 .807 ראה הערה -  ן"י אחר פסק כר"ואילו בענין זיכוי ע, תב שכאן קנה המקבלו כ)589הערה  (אבני נזר, וגמה לד584
ישן לא שכותב ש, )ה ישן"ד(א "יבמות נד ע, י"אבל הוא מעלה אפשרות שלפי רש. יב' סי, קנין חצר' הל,  מחנה אפרים585

  .על קנין חצר כשהמקבל ישן, 184יד ציון הערה וראה ל. לא קנה את המתנה, )לעניין ייבום(קונה 
 ,נפקות מכך היאו; האם קנה אותה כשהוא ישן, במי שנתנו לו מתנה והוא ישן, מעלה ספק, ב, רמח, מ"חו, אבל רוח חיים

מפני שהנותן ,  לזכות בהנו רשאי מעלה אפשרות שאדם אחר איהוא. ה לפני שיתעורראחר רשאי ליטול אותאדם אם ה
' גם בספרו חוקות החיים סי.  רשאי לחזור בו וליטלו לפני שמתעורר המקבלהנותןאבל , נתן רק על דעת שהמקבל יקבל

 .לפני שהתעוררהאם קנה , או בתוך ידו, י שהניחה בתוך חיקו"ע, מעלה ספק במי שנתן מתנה לאדם ישן, סג
 ).א(1ראה בדיוננו בסעיף . יז' טו וס' ס, רמג, מ"חו, ע" שו586
 .מפני שאין לו יד,  אינו יכול לזכות במתנהשוטההוא מסביר שבכל זאת . רמג שם' סי,  קצות החושן587
 ).ב(1ראה בדיוננו בסעיף . ה, ג, הלכות זכיה, ם" רמב588



 
 

 
 
76

גם , הנותן התכוון לנכס מסויםבשעת הקנין אם ,  כמו כן.589ודי בדעת המקנה להקנות לו, צריך את דעת הקונה
מפני שהטעם , קנה המקבל,  המתנה לא היתה מסוימת,ומצד המקבל, אם הוא לא סיפר זאת למקבל

נותן בדעתו להקנות כיון  לא גמר הםסתן ההוא מפני שמ, מועילהינה א ם הקנאת דבר שאינו מסוים"שלרמב
ועבורו זה , ואף שלא ידע המקבל מה הוא מקבל, ואילו כאן יש גמירת דעת מצד הנותן, שלא ידע אז מה יתן לו

ידע , לוהדוגמאות הלי תבש. 590די בכך,  כיון שיש דעת אחרת שמקנה לו בבירור,בכל זאת, דבר שאינו מסוים
 .הידיעה אינה פוגמת- והפוסקים למדו מנידוננו שאי, וייקתאך לא ידע את זהותה המד, המקבל על עצם המתנה

זכה בכסף אף שלא ידע על כך בשעה , כ נודע למקבל שיש כסף בתיק"ואח, מי שנתן לחברו תיק במתנה, כמו כן
  .591די בדעת המקנהמפני ש, שקיבל

  
התנגדות לקבל והביע אז , נודע למקבל שזו מתנה, )בלי ידיעה(נראה שאם אחרי שביצע את מעשה הקניין 

:  על אותו עיקרוןת מבוססזכיית המקבל, יםצבשני המבהרי . 592י אחר"כמו בזיכוי ע, המתנה בטלה, אותה
אנו רואים , אם כשנודע לו הביע התנגדות, ואם כן; מפני שמניחים שהוא רוצה,  קנה אף שלא ידעואה

  .למפרעבטלה וממילא המתנה , שהנחתנו היתה מוטעית

  נימוקים) ב(
  .נים מציעים כמה הסברים לכך שמועילה כאן ההקנאה בלי ידיעת המקבלהאחרו

  
נחשב לכן ו, 593להקנות את הנכס, כוונת המקנה מצטרפת עם מעשה הקנין, " לאדם שלא בפניוזכין"ש היות) א

  .594 קנה בעצמומקבלולא נחשב שה, מקבלשהמקנה הקנה ל
  
,  שזה ייקרא מעשה קניןה דעת המקנה מועילגם,  ייחשב למעשה קנין595כמו שדעת הקונה מועילה שמעשה) ב

  .596וזה מועיל מצד עצמו
  
  .597המקנה נעשה שלוחו של הקונה לכוון תורת קנין עבור הקונה) ג
  
 ואף שבדרך כלל אדם .598שיכול להיות שלוחו של המקבל לזכות לו שלא בפניו, הנותן אינו גרוע מאדם זר) ד
ולכן , מ כאן הקונה עושה את הקנין אלא שחסרה כוונה"מ, 599יכות את שלו לחברו בלי אדם שליש יכול לזַ ינוא

  .600אחרת לזכות עבורו את החפץהמועילה הדעת 

                                                 
 .ד כאן"על פי דברי הראבכך כותב , אות ב, שמב' סי, ח"או, ת אבני נזר" שו589
 .וקל וחומר שזה יועיל במתנה, הוא עוסק במכר). ג"בדף קכד ע(ב "מנחות קח ע,  מנחה טהורה590
הוא מסביר בכך מדוע ). א"דף קט ע, ג' סי, ז"אהע, ת משאת משה"נדפס גם בשו(ב "דף מט ע, ד' סי, ת קול בן לוי"שו 591

הדין הוא , כ גילה לאשה שיש בתוכה כסף"ואח, לא היתה שווה פרוטהבאדם שקידש אשה במחצלת ש, ב"בקידושין יב ע
  .שהאשה קנתה את הכסף

  .756ליד ציון הערה  592
  .ק ד"ס, רעה' וסי, ק ד"ס, רלה' סי,  קצות החושן593
  . משום זכין לאדם שלא בפניו, מנמק בקיצור, אות קיב, קיט' סי, ז"ת אבני נזר אהע"שו

ולכן הוא ; כותב שהדעת נותנת שאין כוונת המקנה מצטרפת עם מעשה הקונה, אות ה, כג' סי, מ"ב, ש שקאפ"ר' חיאבל 
ולא הסביר איך . ומצד המקנה די שהוא מניח לקונה להחזיק, י מעשה הקנין שעושה הקונה"מסביר שהחפץ נקנה ע
  .מועילה הסכמת המקנה

שהרי אם לא הקונה ולא המקנה , דוחה את הסבר קצות החושן, קלב' עמ, )ח"מתש(מעדני מלך , מנחם מנדל שפרן' רגם 
יש ? ומדוע המקנה יהיה שונה מאדם מן השוק, ברור שאין זה מועיל, ורק אדם מן השוק התכוון לקניין, התכוונו לקניין

ולא משום שאדם (קנות ההמקבל לא קנה משום שהמקנה לא התכוון ל, רק אדם מן השוק התכווןאם ש, להשיב על כך
, שתועיל כוונתו של אדם מן השוק כאילו המקנה התכוון, "זכין"ואין לומר , )למקבלכות כוונה מן השוק אינו יכול לזַ 

, 629ליד ציון הערה נביא , מ שפרן לכך שהמקבל קנה"את הסברו של רמ. שיצא הנכס מרשותו, שהרי אין זה זכות למקנה
  .מפני שלדעתו קנה רק בחלק דרכי הקניין, א כאןול
  . ק ד"על קצות החושן ס, רלה' וכך נימק בקיצור בסי). א"מח ע(ק ד "על קצות החושן ס, רעה,  טבעת החושן594
 ".קנין"במקום , ל שם" כך צ595
 ).ב"קלא ע(ק ד "על קצות החושן ס, רלה,  טבעת החושן596
  ).טבעת החושן שםהובא ב( אלא ה"ד, וק'  סיא" חז"ת חתם סופר אהע" שו597

, )ק ג"ס, רעה' שהוא מביא בשם קצות החושן סי(מקשה על הסבר זה , אות ח, קכו' סי, ב"ח ,ד" יו,ת בית יצחק"אבל שו
, ראה חוק לישראל. כמו שאינה שייכת לגבי מצוה שבגופו, שהוא דבר שממילא, הרי לא שייכת שליחות לענין כוונה

 . על שליחות לענין כוונה122-123' ועמ, ליחות במצווה שבגופועל ש, 12-13' עמ, שליחות
 ).שהמקנה זוכה בחפץ עבור המקבל(טבעת החושן שם ; שיג' סי, ד"יו, ת חתם סופר" שו598
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חל אם אדם אחד עושה את , )כגון כתיבת גט" (לשמה"מועילה כמו שדבר שחל רק אם יש כוונה ת הנותן כוונ) ה

  .601המעשה ואדם אחר מכוון
  
ולכן הוא בעלים להקנותו , מפני שהוא בעלים של הנכס, נהעיקר מה שמועילה הקנאת מתנה הוא מצד המק) ו

גם לעשות , מפני שאינו יכול לפעול כבעלים על דבר של אדם אחר,  מועילה מכח הקונהינהוההקנאה א; לאחר
מפני , זה חסר משמעות, מפני שאם המקנה יעשה אותו, אלא שהמקבל צריך לעשות את מעשה הקנין; בו קניין

; מפני שצריך מעשה שיוציא את הנכס מרשות המקנה לרשות הקונה, 602כות את שלו לחברושאדם אינו יכול לזַ 
לכן גם אם לא התכוון הקונה .  הקניןמעשהוהקונה עושה רק את ,  הקניןעניןהמקנה נחשב עושה את , מ"ומ

שונה ואין להחשיב את המעשה למעשה , י מעשה הקניין"מפני שהמקנה התכוון שהקונה יקנה ע, קנה, לקנות
הוא עושה , שנאמר שאם אינו מתכוון לקנין, הכוונה לקניין אינה חלק מהמעשה. מזה שהמקנה חושב אותו

  .603י המעשה"שגורמת שיקנה ע, אלא הכוונה היא דבר נפרד, מעשה שונה מזה שהמקנה חושב
  
כוונתו לשם  שמה שחסר הוא ,604בהטבלת גר קטן" זכין"כמו שאומרים , מועיל גם על כוונה בלבד" זכין) "ז

נכון הוא . כות לאחר את הכוונהוגם כאן המקנה יכול לזַ ; )שהרי את מעשה הטבילה הוא עושה כנדרש(גרות 
אבל זה משום שאי אפשר לראות , כאמור, )שלא באמצעות אדם שלישי(כות חפץ שלו לאחר שאדם אינו יכול לזַ 

אלא , ל כאן הקונה עושה את המעשהאב;  קניןכמעשהשעושה המקנה בשביל הקונה ) לדוגמה(את המשיכה 
. שהמעשה שהוא עושה יהיה לשם קנין, ולזה מועילה כוונת המקנה שהוא מכוון עבור הקונה, שחסרה כוונה

,  בניגוד לדעת המקנהדוקאמ אין לומר שהוא רוצה לעשות "מ, פ שהקונה הוא גדול ועושה על דעת עצמו"ואע
מפני שבודאי הוא רוצה שיהיה מעשהו תקף לכל , ה יכוון בשבילוובוודאי היה רוצה שהמקנ, שהרי זה זכות לו

  .605ולכן מועילה כוונת המקנה על מעשהו, דבר שהוא לטובתו
  
מפני שיש לאדם כוונה כללית לקנות כל מה , הרי קנין חצר מועיל גם במציאה ובהפקר בלי כוונה לקנות) ח

מפני שאמנם יש ,  במציאה ובהפקר בלי כוונהואילו חזקה וקניינים אחרים אינם מועילים, שנמצא ברשותו
שדבר שנמצא בחצרו , חצרם שונים מאבל ה, במעשהולקנות לאדם כוונה כללית לקנות כל מה שהוא יכול 

. שאין הנכס עומד בעבורו,  וכדומהכ בחזקה"משא, ומצד המציאות הוא כאילו כבר קנוי לו, נשמר רק בעבורו
אפשר לראות את הנכס , והמקנה התכוון שהקונה יקנה, אחרת מקנהדעת אם , גם בחזקה וכדומה, לפי זה

לקנות בחזקה כל מה ) כמו שיש לכל אדם(ולכן די בכוונה הכללית שיש לקונה , כעומד ונשמר עבור הקונה
  .606שהוא יכול

  סייגים) ג(
, ת הנכסעשה מעשה במטרה לתקן אאם המקבל ין בלי כוונה לקנות מועיל רק קנ, 607משה פיינשטיין' לדעת ר

, אבל אם עשה מעשה קנין דרך התעסקות בעלמא; ומעשה זה מילא את התנאים הדרושים למעשה קניין
שהובא , זאת על פי הסברו. מפני שזה בודאי מעשה שונה מזה שהמקנה חושב עליו, אינו מועיל, וכדומה

, נה יקנה במעשה זהמשום שהמקנה התכוון שהקומועיל שמעשה קניין של המקבל בלי כוונה לקנות , 608לעיל
 שמעוןהוא ממחיש הבחנה זו במקרה של . שונה ממה שהמקנה חשב עליושמעשה בוהסבר זה אינו שייך 

אם : לא ידע על כך שמעוןו, במתנהאותה לו  התכוון לתתראובן כש, ה אותלהשקותראובן שהוליך בהמה של 
מפני שזה מעשה , לא קנה, תפקידוה מפני שזה חלק מ אותוהוא צריך להשקות, ראובןהוא היה משרתו של 

                                                                                                                                                              
 .720כאמור ליד ציון הערה  599
 .ואין דבריו מובנים; המקבל זכייה בעד נחשב, מקבלשבזה שהמקנה נותן את ממונו ל, עוד הסביר.  טבעת החושן שם600
 ).א הברמן"רמ(בשם הרב מגלאגור , )א"יג ע-ד"יב ע(ב ' סי) הוכברג(ת מראה יחזקאל " שו601
 .720כאמור ליד ציון הערה  602
 לא המקבלמאחר ש: 622יד ציון הערה ל, הוא מנמק את הדעה החולקת, מצד שני. עד ענף ג' ק סי" דברות משה ב603

 .שלא שייכת אליה מחשבת המקנה להקנות, והיא מעשה נפרד, המעשה שעשה אינו על דעת המקנה, לקנות התכוון
 .א" כתובות יא ע604
כוונה רצון ו(הסביר שהמקנה מזכה לקונה את הדעת , שם, רלה' סי, גם טבעת החושן. עד ענף ד' ק סי" דברות משה ב605

 .כות חפץ למישהוכמו שאפשר לזַ , )לקנות
 .עד ענף ד' ק סי" דברות משה ב606
 .ד"בדעת הראב, עד ענף ג' ק סי" דברות משה ב607
  .603ליד ציון הערה  608
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ואין , אם הוא לא היה משרת, לעומת זאת. דהיינו משיכה של בעלות, שונה מהמעשה שהמקנה חושב עליו
  .609 ומועיל גם אם לא התכוון לקנות,זה מעשה משיכה של בעלות, מלאכתו להשקותה

  
, פ שלא התכוון לקנות"אעקנה המקבל ,  בפירוש המתנהדוקא אם דעת אחרת מקנה את, 610לדעת חתם סופר

שהמקנה רוצה להקנות " אנן סהדי"גם אם מסיבה כלשהי , אבל אם אין לא דעת מקנה בפירוש ולא דעת קונה
עקיבא איגר סבור שהמקבל ' ר, אבל לגבי מצב דומה.  הקונה לא קנה אם אינו מתכוון לקנות-את הנכס שלו 

 כגון שחשב ,ה זיןקנמעשה בא התכוון להקנות לו גם אם המקנה ל, קונה את המתנה אף בלי כוונה לקנות
  .611ף תקינוא או ההיןהקנ המעשכאשר באמת ,  אחריןקנ המעששכבר קנה המקבל ב

  
בשעה שהנותן הביע ) בלי ידיעה(שהמקבל קנה רק אם עשה את מעשה הקנין ,  אומר612אפרים זלמן מרגליות' ר

  .שכבר אין הנותן מתכוון להקנותבשעה , כ"ולא מועיל שיעשה מעשה קנין אח, רצון לתת לו

                                                 
פשרות  מעלה א שםמשה פיינשטיין' ר, לאור זה. פסק שלא קנהו, עסק במקרה זה, ה' סי, ם מינץ"ת מהר" שו609

 .שקנה, ד"הוא מסכים לראב,  אחראדםאבל ב, נותןם מינץ עוסק במשרתו של ה"שמהר
כותב , )ב"כתובות פו ע, ספרו בית יעקבובדומה ב (ק ד" קצז ס,נתיבות המשפט, כמו כן. שיג' ד סי"יו, ת חתם סופר" שו610

ן שיהיה לשם ותכוההמקנה אם  היינו דוקא ,ת הקונהנו בלא כומועיל, דעת אחרת מקנהשאם א "הרשבשמה שכתב  
 )).א(1 ראה סעיף - דוגמאות לכך (כ אם יש רק אומדנא שהמקנה רוצה להקנות " משא,קנין

  ).579הערה (ד "מדייק כך מהראב, )ד"כג ע(לז ' א סי"א ח"ת רעק" שו611
, ש"ראמסביר את דברי , )א הברמן"רמ(ם הרב מגלאגור בש, )א"יג ע- ד"יב ע(ב ' סי) הוכברג(ת מראה יחזקאל "שו, כמו כן

 לתת אותהמתכוון ,  אשההקדש ברוצה ל ששהוהמשאיל טבעת למיש)) א(1ראה על כך בסעיף  (כ' סי, א"פ, קידושין
אף שהשואל לא התכוון לקנות אותה ש,   ההסבר הוא-  קידושיו לא יועילו, מפני שאם לא כן, במתנה על מנת להחזיר

אלא יש אומדנא שהוא , וזאת אף שאין שם כוונה מפורשת של הנותן להקנות, מפני שדעת אחרת מקנה, הקנ, במתנה
יש אומדנא שהוא רוצה  שאין לומר שקנה מפני ש כותב,סא' סי, ז"אהע, א"חחבצלת השרון ת "שו. מתכוון להקנות

אומדנא מועילה רק שייחשב כתב ש, ק ד"ס, קצז, שהרי נתיבות המשפט, כ הקידושין לא יועילו"לקנות במתנה מפני שאל
שצמח צדק מסביר ששם קנה כי התכוון לקנות , 624אבל ראה הערה . ולא שייחשב שיש כוונת הקונה, שיש דעת מקנה

 .לפני שנתן לאשה
בדעת נתיבות , אות ו, פא' סי, ב"ח ,ד" יו,ת בית יצחק"כך כתב גם שו. ק י"ס, על מגן אברהם, רמו, ח"או,  יד אפרים612

 שעשה המקבל קניין בלי בשעהשאם , ד שם"א והראב"פ הרשב"נוקט עה, ק יד"ס,  ר'וסי, ק ד"ס, קצז'  סי,המשפט
   .קנה המקבל, התכוון הנותן להקנות, כוונה לקנות

בניגוד , לא קנה,  הקונה כוונתבלישמשמע , ז קצ'שמדבריו בסי, מתקשה בכך, סא' סי, ז"אהע, א"ח, ת חבצלת השרון"שו
 אחריעשה את מעשה הקנין ש דיבר על קונה זקצ' שבסימפני , אין קושי, ולפי המבואר כאן. ק יד"ס,  ר'לדבריו בסי

  .ולכן לא קנה, שהמקנה הביע רצון להקנות
  .ש להוכחתו" עיי- שמועילה כוונת המקנה גם לפני שעת הקנין , ט"אבל בית יצחק שם אות ח מדייק ממהרי

  . 200 ראה בשמו בהערה - ד אפרים כותב שהדין כך גם בקנין חצר י
ת שארית נתן "בשו, ק י"ס, על מגן אברהם, רמו, ח"או, הובא ביד אפרים(שם , רעה' סי,  קצות החושן: במקבל גוי

לא קנה אם לא התכוון ,  שאם המקבל הוא גויכותב) א"א ודף נ ע"דף מט ע, שאלה א, שטרן, ובשם משמעון, ו' סי, בנימין
כאמור ליד ציון , "זכין"הוא מדין , מפני שמה שמועילה דעת אחרת להקנות גם אם המקבל לא התכוון לקנות, לקנות

   .עד ענף ד' ק סי"נימוק זה נתבאר גם בדברות משה ב .ואין זכייה לגוי, 593הערה  
מדוע צמח , 624הערה , מעיר שלפי זה מיושבת קושיית קצות החושן, קלב' עמ, ח"תשמ, מעדני מלך, נדל שפרןמנחם מ' ר

  . שהרי שם מדובר במקבל גוי-צדק ועבודת הגרשוני פסקו בנידונם שהמקבל לא קנה מפני שלא התכוון לקנות 
שגוי קונה רק אם התכוון , קלב' ד סי"יו, הסביר בזה את מה שכתב טור) ק טו"ס, הובא בנתיבות המשפט ר(קצות החושן 

שהרי , דוחה הסבר זה, אות נז, ב"ח, כרך א, אבל מלאכת חרש). ה, ד, הלכות מכירה, שהתקשה בזה משנה למלך(לקנות 
, ב"ב פד ע"בב, "שךמדד ולא מ"ותורת הבית למד את דבריו מדין , )ד"מט ע(שער ב , בית ה, מקור הטור בתורת הבית

הוא מיישב את דברי , באות סז. הרי שגם ישראל אינו קונה בלי כוונה לקנות אף שדעת אחרת מקנה, ושם מדובר בישראל
ת נדיב "שו' על הקושי בדברי הטור עי. בגלל חומרת האיסור, חשש לדעה שלא קנה במדידה, שכיון שעסק ביין נסך, הטור

  .מג' סי, מ"חו, ב"ח, לב
מה שהמקבל : מטעם דומה, לא קנה אם לא התכוון לקנות, כותב שאם המקבל גוי שיג' ד סי"יו, ת חתם סופר"גם שו

כנימוק ( לזכותו שלא בפניו מקבלקונה בלי כוונה לקנות הוא משום שהמקנה אינו גרוע מאיש אחר שנעשה שלוחו של ה
כאמור  (א לזכות לו מתנה"אבל מקבל נכרי שא, וב רק בישראל ששייכת בו שליחות זה טנימוקו, )597ליד ציון הערה 

  .אינו קונה בלי כוונה לקנות, )859בהערה 
דחה , )א"דף ד ע, ב"מונקטש תרס, מחידושי סוגיות) (קפז' עמ(א "ז עא ע"ע, חתם סופר' שבחי, אבל הוא סותר את עצמו

 נאמר רק במזכה )712ראה ליד ציון הערה  ("זכייה מטעם שליחות"בכך ש, ל קצות החושן בין יהודי לגויאת ההבחנה ש
והטעם שההקנאה מועילה גם אם הקונה לא , רק בהשאלה" זכין"אבל כאן משתמשים בלשון , י שמעון"מתנה לראובן ע

ולכן זה מועיל גם , ואין צריך לזה שליחות, ואין כאן שליח ושולח, ם להקנותהוא משום שהמקנה רוצה בלב של, התכוון
  .שאינו בר שליחות, בגוי

' הל, מחנה אפרים, כך. נה אף שלא התכוון לקנותווכתבו שהוא ק, פוסקים אחרים עסקו במתנה הניתנת לגוי, לעומתם
" בהמתי קנויה לגוי"יאמר , מתו מצויה אצל גוי בשבתשמי שבה, ג, רמו, ח"או, ע"כותב לגבי הדין בשו, יב' סי, קנין חצר
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אוכל שיש לו רשות לקחת , במי שהיה אוכל בסעודה אצל אדם אחרעוסק  613ט" מהרי:בהקנאה לא מבוררת

כ "אם נאמר שקנאו לעצמו ואח. וקידש בו אשה,  והוא נטל תפוח מעל השלחן,614לעצמו אבל לא לתת לאחרים
מפני שהוא , לקנות אותוהתכוון לא , מהשלחןאת התפוח המקדש אבל כשלקח ; קודשתמהאשה , קידש בו
דעת "מטעם  את התפוחאין אומרים שקנה ש, פסק ט"מהרי. לקדש בושיוכל גם   לותפוח כבר שייךחשב שה

מפני שאין בעל , ואין דעת אחרת מקנה אותו בייחוד, מקנההמפני שכאן לא ברורה דעת , "אחרת מקנה
ין וא, שהרי אינו יודע אז שהוא לוקח תפוח, אותו מעל השלחןהסעודה מזכה לו את התפוח בשעה שהוא לוקח 

אין "מפני ש, כ מתברר למפרע  שהקנה לו תפוח זה"ואין אומרים שאח,  באוכלחלק מבוררבני הסעודה מלאחד 
שאין בו דעת , משום שגם בהפקר, קנה, פ שכאן אין דעת אחרת מקנה"שאע, בכל זאת הוא כותב". ברירה

אבל חידוש זה הוא לענין . וכאן לקח את התפוח בידו, אינו מתכוון לקנותאם קונה גם " די"קנין , אחרת מקנה
  .615ואינו מענייננו, קניית הפקר

  
את דעתו מעשה קנין תוך שהוא מגלה המקבל עשה אם , 616לדעת קצות החושן: בכוונה שלילית מצד המקבל

אם , ד"עקיבא איגר כותב שלפי הראב' ר, כןכמו . לא קנה, כוונה שלילית, העשה קנין ז רוצה לקנות במשאינו
אבל לא התכוון לקנות באותו מעשה קנין אלא תיכנן לעשות , ועשה מעשה קנין בנכס, המקבל ידע שזו מתנה

מפני שרואים כאילו אמר במפורש שאינו רוצה , לא קנה במעשה הראשון, כ ולקנות בו"מעשה קנין נוסף אח
המתנה ,  הביע התנגדות כששמע שזו מתנה המקבלשאם, 618אמרנו סייג זה מתאים למה ש.617לקנות עכשו

ושם זו , ואילו כאן זו התנגדות מכללא בשעת מעשה, אלא ששם זו התנגדות מפורשת לאחר זמן; בטלה
ואילו כאן הוא מסכים לקבל אלא שאינו רוצה לקנות במעשה הקניין שהוא , התנגדות גמורה לקבלת המתנה

  . עושה עכשו
  

, ואז לא קנה במעשה הראשון, ברים אמורים רק אם התכוון לקנות במעשה השני ולא בראשוןאבל נראה שהד
אלא שמסיבה , אבל אם התכוון לקנות במעשה הראשון; כוונה שלילית במעשה הראשוןלו מפני שהיתה 

קנה במעשה השני אף , 619שהיה תקף, כ עשה עוד מעשה קנין"ואח, מסוימת הוא לא היה תקף כמעשה קנין

                                                                                                                                                              
הרי ). ק י"שלא כמגן אברהם שם ס( שמדובר גם אם הגוי לא ידע על כך -כדי שיינצל מאיסור מלאכת בהמתו בשבת 

, אנציקלופדיה תלמודיתו, 195הערה עיין [אלא אם כן נאמר שגוי יכול לקנות בקניין חצר (שהוא חולק על קצות החושן 
מפני , וזה שייך גם בגוי, 196יד ציון הערה כאמור ל, וקניין חצר מועיל גם בלי ידיעת בעל החצר, ]747-741הערות , ערך גוי

ת חתם סופר "ל בשומיישב את קושית השוא, )ב"ח ע(ד ' סי) ראם(ת ארץ צבי "שו, כמו כן). לשם כך" זכין"שאין צריך 
,  מתכוון לקנות מפני שהוא חושב שהיהודי לא מוכר באמתינוהרי הגוי א, איך מועילה מכירת החמץ הנהוגה, שי' ד סי"יו

, ראה חוק לישראל (צ את כוונת הגוי לקנות"א, ויש דעת אחרת מקנה, שכיון שהיהודי מוכר, הוא מתרץ? אלא מערים
נימוק ה מעיר שלפי שם משה דברותואכן  .לדעתו גם מקבל גוי קונה בלי כוונה לקנותמכאן ש. )89-90' עמ, פגמים בחוזה

 .אין סיבה להבחין בין גוי לישראל, 603ליד מיון הערה  
 .קנ' סי, חלק א, ט"ת מהרי" שו613
 .2 ראה בשמו בסעיף 614
, ך"וש, ח, יז, גזילה' הל, בנקודה זו חלקו עליו משנה למלך אבל .ר' עמ, כ' סי, ז"אהע, ם"ת הרי" הובא בשוחידוש זה 615
 .ק ו"ס, רסח, מ"חו
ד "א והראב"רשבבדעת ה, )ג"עה ע(ו , ד, הלכות זכיה, ם"על הרמב, מזל שעהכך כתבו גם . ק ד"ס, רעה,  קצות החושן616

 א"עירובין פא ע', את תוסל שעה מזבכך מסביר . אות ס, ב"ח, כרך א, מלאכת חרש; )גם אם הנותן התכוון להקנות לו(
גם ) מטלטליןקונה  ינומפני שקנין כסף א(לא זכה , שכתבו שמי שנתן פרוטה לחנווני כדי לקנות חלק בעירוב, )ה לא"ד(

 - ולכן לא מועיל שהחנווני יתן לו בחינם , מפני שהקונה לא התכוון לקנות בחינם,  במתנה בני החצראם החנווני עירב לכל
שאינו רוצה לקבל , אלא שסוברים שכאן לא קנה מפני שיש לקונה כוונה שלילית, א"ד ורשב"ים לראבמסכימ' שתוס

ובאה לפני ,  אינה מפורשתהמקבלמיוחד בכך שהתנגדות נידון זה . לכן לא מועילה דעת המקנה, בחינם אלא לקנות בכסף
 על .ז וברית אברהם" בשם ט,786ד ציון הערה לי, בענין זיכויוראה על כך . י אחר"ושם ההקנאה היא בזיכוי ע; ההקנאה

 .636ראה ליד ציון הערה , דברי קצות החושן
שהבאנו בהערה , יג, ר, מ"חו, ד המובא בטור"הוא כותב כך כדי ליישב את הראב. )א"כד ע(לז ' א סי"א ח"ת רעק" שו617

 ובערה 631ראה בשמו בהערה  " (דעת אחרת מקנה" שגם כאן קנה מטעם , יג,ר, מ"חו, אבל הוא כותב בדעת טור. 579
637.  

ועוד לא מסר לו את השטר ,  ביתכותב שאם ראובן כתב שטר מתנה לשמעון על, כג' א סי"ת מוצל מאש ח"שו, כמו כן
 חזקה בלי כוונה ומפני שז,  אין אומרים שקנה מטעם חזקה-ושמעון דר בבית , )ולכן אינו יכול לקנות מטעם קנין שטר(

וגם אילו ראובן ; י החזקה"ולכן לא קנה ע, י החזקה" ולא עי השטר"ששמעון חשב לקנות ע, ונראה שכוונתו היא. לקנות
 .ע איגר" רדבריוזה כ; מפני שלשמעון היתה כוונה שלילית, לא היה מועיל, ת לו בחזקההיה מתכוון להקנו

  . 592ליד ציון הערה  618
 .623 ליד ציון הערה  ראה-ש שלא קנה מפני שהוא סובר שהמקבל תמיד צריך כוונה לקנות "רשבה זה אומר נידון על 619
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, אלא הוא רק חשב שכבר קנה, מפני שלא היתה לו כוונה שלילית לגבי המעשה השני,  התכוון לקנות בושלא
  .620 במעשה השנישלא לקנותולא התכוון 

  
לכן המקבל לא קנה אם לא ו, זה נחשב דעת אחרת מקנהאין , כגון רק ליום השבת, נותן רק לזמןהנותן אם 
  .621כמו בזוכה מהפקר,  לקנותןכווהת

  ות חולקותדע )ד(
וגם אם הנותן , גם אם עשה מעשה קניין,  קונה את המתנה אם לא התכוון לקנותוינויש פוסקים שהמקבל א

ולא ידע שיש לו ,  כותב שהעושה קניין חזקה בנכסי חברו622 אבולעפיהמאיר הלוי' ר, כך. התכוון להקנות לו
  .הלא קנ, )מפני שחברו רוצה לתת לו אותו במתנה(זכות להחזיק בנכס 

  
כ "ואח, שבאמת אינה מועילה,  כותב שאם המקבל חשב שקנה את המתנה בדרך קנין מסויימת623ש"הרשב

חשב שהנכס כבר הרי הוא ש, מפני שהוא לא עשה מעשה זה בכוונה לקנות על ידו, אינו קונה, עשה קנין חזקה
  .624וחזקה שנעשית בלי כוונת קנין אינה קונה, לוייך ש

                                                 
והוא התכוון , ואחת מהם אינה תקפה, במי שביצע שתי דרכי קניין, גם בהפקר ומציאה,  יש להעיר שיש שאלה כללית620

 .631ליד ציון הערה ראה על כך ;  האם קנה- לקנות דוקא בה 
  . ג, כ,שבת' הל) לנדא( יד המלך 621

ת "נתן העלה אפשרות שהנותן ס' מביא שחתנו ר, אות יח, פא' סי, ב"ח ,ד" יו,ת בית יצחק"שו: חריג אפשרי נוסף
, ם"רמב(ת כי אינו רשאי למכור אותו "כי לנותן יש רק טובת הנאה בס, לא קנה, אם לא התכוון המקבל לקנות, במתנה

הובא (רמא ' סי, מ"ב, יומרדכ, א"ב קנא ע"כאמור בב" נכסי"וגם אינו נקרא , )ב, י, הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה
. כתב שנתינת טובת הנאה שאינה ממון אינה נחשבת דעת אחרת מקנה, )ק ד"ס, רמג' וסי, ק ב"ס, קצח' בקצות החושן סי

כאמור , ת"ונושה גובה מס, ת אפשר להוריש"ואילו ס, א להוריש"שהרי טובת הנאה א, אבל בית יצחק דוחה את דבריו
  .כג, צז, מ"חו, ע"בשו

ושכנו מסייע , שמי שבונה גדר בקרקע של שכנו, קטו' סי, אבל הוא סותר את מה שכתב שם. רכד' ג סי"ב פ"ב,  יד רמה622
 שזו  יודעינו גם אם אהבונה קונה בחזקהו,  שכנו מוחל לוםסתן המ,  בשטח שלוגדר נמצאתושכנו יודע שה, לו בבנייה

 .וזכין לאדם שלא בפניו, מפני שדעת אחרת מקנה, קרקע של שכנו
 זה קנה לשיטה צבשבמ, 620יד ציון הערה ראה ל ).מכון ירושלים' רלג במהד' עמ; ג"נה ע(רפח ' ש סי"ת הרשב" שו623
 .שלטתה

, )קרוכמל(ת צמח צדק "מביא ששו, ק ד"ס, רעה, קצות החושן: שהמקבל אינו קונה אם לא התכוון לקנות עוד שפסקו 624
כדי ) במתנה(כתבו לענין הקנאת בהמה לגוי , ה' סי, ם מינץ"ת מהר"ושו, קב' סי,  עבודת הגרשונית"שו, קכט' סי

שדברות משה מסביר , 609הערה אבל ראה . לא קנה,  בלי כוונה לקנות אותהשאם הגוי משך, להפקיעה מבכורה
מ שפרן הסביר שהם " הבאנו שרמ612ובהערה ;  מסכים שקנהובמקרה רגיל הוא, ם מינץ עסק במקרה מיוחד"שמהר

  .אינו קונה אם לא התכוון לקנות, שגם לפי השיטה השלטת, עסקו בגוי
, שם נאמר שמי שנפל על פאה, א"מ י ע"מב, מביא ראיה שלא מועיל קנין אם אינו מתכוון לקנות בו, שם, עבודת הגרשוני

דוחה , אות נט, ב"ח, כרך א, מלאכת חרש. אמות' בקנין ארבע אמות מפני שגילה דעתו שאינו רוצה לקנות בדלא קנה 
  .פוסק ששם קנה, א, רסח, חומ, א"שהרי רמ, הוכחה זו

  .לא קנה, שמי שמשך בהמה ולא התכוון לקנות אותה) לענין מכר(כותב , קפט' סי, מ"חו, בדק הבית
האם בדעת , ד המובא בטור שם"וראב, יג, ר, מ"חו, מביאים את מחלוקת טור, ז, ר, מ"וח, א"ורמ, ח, ר, מ"חו, ע"שו

כותב שזה ספק בדין , אות נח, ב"ח, כרך א, מלאכת חרש. ולא הכריעו, )לענין מכר(קנה בלי כוונה לקנות , אחרת מקנה
ובאות סו .  ויש בבנה קדושת בכור,ולפסוק שהגוי לא קנה, ויש להחמיר לענין גוי שמשך בהמה מבכרת בלי כוונה לקנות

ן "הרמב' חי, )ה מדד"ד(ב "ב פד ע"ב' וכן פסקו תוס(ומה שפסק שם שקנה , הוא מעלה אפשרות שגם לדעת הטור לא קנה
כפי (וסובר שכשהקונה מודד הוא מתכוון לקנות , הוא בקונה שמושך כדי למדוד, )ק שם"יונה בשטמ' ור, ב שם"ב

ד שפסק "שגם הראב,  שהוא כותב להיפך579וראה הערה ]). להרחיב[ד ' מכירה סי'  הלשהסביר המגיה במחנה אפרים
  .ואינו סובר שצריך כוונה לקנות, הוא מטעם אחר, שלא קנהשם 

' מ סי"ב חו"ט ח"ת מהרי"ומשו, ד"בשם ראב, יג, ר' וסי, ה, קצד' סי, מ"חו, מוכיח מטור, כג' א סי"ת מוצל מאש ח"שו
  . מועילהינהשחזקה בלי כוונה לקנות א, פב

כי אין , לא קנה, ולדעתם אם כופים על המקבל לעשות קנין, א"כותב שיש חולקים על הרשב, ק יד"ס, קלט, תורת גיטין
י לפ, שלא לקנות, כי יש למקבל כוונה שלילית, א שלא קנה"אבל יש להעיר שייתכן שבזה מסכים הרשב. לו כוונה לקנות

  .617העקרון שראינו ליד ציון הערה 
והוא דוחה את הוכחת ). ש לקושיתו"עיי(ב "ד מיבמות נב ע"מקשה על הראב, ב"יבמות נב ע, )מייזלש(חוסן ישועות 

ו חיוב לבנות שהסביר שהיה על רב ענן ועל שכנ, א" עאב מ"ב, ן"הרמב' פ חי" ע,א" עאב מ"ב, ד ממעשה רב ענן"הראב
ובזה החזיק בהיזק , ורב ענן בנה בתוך של חברו רק בשיעור מקום הכותל, כותל על מקום של שניהם משום היזק ראיה

הערה (א "ת הרשביהוא דוחה גם את ראי. ומחילה תקפה גם בלי ידיעת הנמחל, והשכן מחל על היזק הראיה, הראיה
  .צ את דעת הנמחל"ובזה א, שהמעשה שם היה באופן שזה רק מחילה, ב" עמגיטין כ) 579
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יכול לסבור שכאן אין מועילה , 625י אחר מועיל בלי ידיעת המקבל"שזיכוי ע) ב הפוסקיםוהם רו(גם מי שסובר 

עושה את " זוכה"שה, י אחר"שלא כמו בזיכוי ע, מפני שכאן מעשה הקניין לא נעשה עם כוונה לקנות, ההקנאה
  .מעשה הקנין בכוונה לקנות בעבור המקבל

  הבחנה בין דרכי קנין )ה(
ויש , שמועילים, שהמקבל עושה בלי כוונה לקנותשיש סוגי מעשי קניין , ת בינייםיש בין האחרונים כמה דעו

  .שאינם מועילים
  
ורק אם לקח , שרוב דרכי הקניין אינן מועילות אם המקבל עושה אותן בלי כוונה לקנות,  אומר626ד"דוד באב' ר

  .627כפי שראינו לעיל, כוונה לקנותבלי ידו קונה , המקבל את דבר המתנה לתוך ידו
  

,  וחשב שהנכס שייך לו,חזקהשאם המקבל עשה קנין , א" אומר בדעת הרשב628חיים פינחס שיינברג' ר, בדומה
ולכן אינו מועיל , אין זה מעשה קנין כלל, בלי להתכוון לכך, מפני שמי שעושה פעולה של מעשה קנין, לא קנה

מפני שהיה מעשה ,  בלי כוונת המקבלקנין יד וחצר מועילים, לעומת זאת. פ שהנותן מתכוון להקנות לו"אע
מעשה מועיל מפני ש, קנה, שהיא תיקון עצם הקרקע, הסובר שגם בקניין חזקה, ד"זאת לעומת הראב. קנין טוב

  .קנין גם בלי כוונה
  

                                                                                                                                                              
שהמשאיל לאחר ) 611שהבאנו בהערה  (ש"מקשה על מה שכתב הרא, צח אות ד' ז סי"אהע, )ד"חב(ת צמח צדק "שו

 הרי המקדש לא -הקידושין מועילים מניחים שהתכוון להקנות לו במתנה על מנת להחזיר ולכן , טבעת לקדש בו אשה
מכאן שלדעתו אם לא . הוא כאילו התכוון לקנות לעצמו תחלה, ותירץ שכיון שנותנו לאשה נתינה גמורה? התכוון לקנות
כי גם מצד הנותן אין ,  אבל ייתכן ששם אינו נחשב דעת אחרת מקנה.לא קנה אף שדעת אחרת מקנה, התכוון לקנות
  .611 ראה ליד ציון הערה - אומדנא שהוא מוכן להקנות אלא יש , כוונה להקנות

, שמדובר שאחרי שידע רב ענן שהשטח היה שייך לשכנו, ד מרב ענן"הראבת דוחה את הוכח, א"א עב מ"ב, א"הרשב' חי
' ד סי"יו, ת חתם סופר"שו". הלך חזק וקנֵ "הוא נחשב כאומר ,  השטחמפני שאילו ידע בעל, וקנה בזה, החזיק בה קצת

שחתם סופר חולק על קצות , מבין מדברים אלו, )ב"ח ע(ד ' סי) ראם(ת ארץ צבי "שו. א"מביא את דברי הרשב, שיג
  .שקנהסובר , ז"באהע,  הבאנו שחתם סופר579בהערה אבל . החושן

כפי שבחידושי , ובר שגם בדעת אחרת מקנה צריך את כוונת הקונהא ס"כותב שרשב, אות ג, נג' סי, דברי יחזקאל
כותב שמדידה לא מועילה , ב" עב פד"ב, א"הרשב' וכן חי, ד בביאור מעשה רב ענן"חולק על הראב, שםב "ב, א"הרשב

ומנמק שטעמו הוא מפני שסובר שמעשה שלא נעשה ; לקנין מפני שאין כוונת הקונה לקנות אף שיש דעת אחרת מקנה
  . אין עליו תורת מעשה קנין, לשם קנין

, שגם אם דעת אחרת מקנה, ב דף מא ודף פד שם"א ב"לומד מדברי הרשב, סד- אותיות סג, ב"ח, כרך א, גם מלאכת חרש
כ "ומש;  במדידתוכתב שהגוי לא קנה כי לא התכוון לקנות) 612הערה (וכן בתורת הבית , לא קנה, אם לא התכוון לקנות

אות , כללים בהוראה, ד"הקדמה ליו, הוא מציין שפרי מגדים. ד"הוא כתב כך רק בדעת הראב, שקנה) 579הערה (בגיטין 
  . תורת הבית עיקר, א"כתב שאם יש סתירה בין תורת הבית לחידושי הרשב, ט

, טבעת החושן: סובר שהמקבל לא קנה אם לא התכוון לקנות, א שםמב "ב, א"הרשב' אבל יש דוחים את ההבנה שחי
מפני שלא היה ברור האם , א שלא קנה"מסביר שדוקא לגבי רב ענן סבר הרשב, )ד"מז ע(ק ד "על קצות החושן ס, רעה

' ר). 628ערה היד ציון לדחייה נוספת ראה בשמו ל(קנה , ורק אם ידוע שדעתו להקנות לו, המקנה מתכוון להקנות לו
במה שהחזיק לפני שנודע קנה לא שרב ענן סובר א "שהרשב, מסביר, קלט' עמ, )ח"תשמ(מעדני מלך , מנחם מנדל שפרן

ואילו ידע שזה לא שטח שלו לא , כ בכלל לא ידע שהוא עושה מעשה בעלות בשל חברו"א, מפני שרב ענן חשב שזה שלו, לו
ד סובר שגם מעשה טעות כזה מועיל כשיש דעת "ואילו הראב; ולא נחשב מעשה קנין, מעשה בטעותוזה , היה עושה

פ "כותב ע, )22הערה (ב מא שם "ב, )מוסד הרב קוק' מהד(א "הרשב' בהערתו לחי, מרדכי ליב קצנלנבוגן'  ר.אחרת מקנה
 .כ חזר בו וסבר שקנה"ואח, א סבר שלא קנה"שבתחילה הרשב, כתבי היד

  .710ליד ציון הערה ראה  625
 .סא' סי, ז"אהע, א"ח, ת חבצלת השרון" שו626
  .140ליד ציון הערה  627
 624 שעמדנו עליה בהערה ,א"הרשבאת סתירת  בכך יישבהוא מ). ג"מז ע(ק ד "על קצות החושן ס, רעה,  טבעת החושן628

  . מפני שרב ענן עשה קנין חזקההוא קניין בלי כוונה לקנות ב מא שלא מועיל" מה שכתב בב- 
מועילה דעת אחרת מקנה אם הקונה לא התכוון סובר שלא א "הרשבכותב ש, אות יט,  ו'סי, חלק א, ת חבל יעקב"שוגם 

 .דו הוא קנין גם בלי כוונה לקנות מה שהוא תופס ביאבל, לקנות
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 משיכה , חזקה,כגון חצר,  מעשי קניין שתוכנם הוא התנהגות בדבר כבעלים,629מנחם מנדל שפרן'  רלדעת
מפני שדי בעצם זה שהוא , די במעשה בלי כוונהמקום לומר שהיה אלו ב. י כוונה לקנותמועילים בל, והגבהה

 ייכנס הנכס י מעשה זה"שעאבל אין צורך שיתכוון ; מ התורה חידשה שצריך כוונה לקנות"ומ, מתנהג כבעלים
שייחד , תוכלומר שיחשוב שמעכשו הנכס יהיה בבעלו, אלא די שיתכוון לרצות שהדבר ייכנס לרשותו, לרשותו

יחד עם (וזה חלק מהתהוות הבעלות , מפני שמשמעותה של בעלות היא שהנכס מיוחד אליו, את הדבר אליו
ואחד , עכשו בעל הנכסהיה עד מפני שהוא , אלא גם המקנה יכול,  ואין צורך שהקונה יעשה ייחוד זה;)המעשה

היינו להסיר את , שהוא יכול להפקירכמו , יכול לייחד את הנכס שלו למי שירצההוא מדיני בעלותו הוא ש
דעת אחרת "ולא " דעת אחרת מקנה"הוא מסביר בכך מדוע הראשונים השתמשו לעניין זה בביטוי . בעלותו

אלא מצד שאחד מדיני הבעלות הוא שיכול לייחד את החפץ למי , 630"זכין" מפני שזה לא מועיל מצד -" מכוון
וזה , קר הוא מה שהוא מייחד בדעתו להעביר את הבעלות לאחרמפני שהעי, "דעת"ולכן הביטוי הוא ; שירצה

ובלעדיה יש , הכוונה נחוצה להחשיב את המעשה למעשה קנין, בקנין סודר, לעומת זאת. מה שמקנה את החפץ
 -חסר בעצם המעשה , ומאחר שכשאין כוונה, מפני שאז הוא רק מעביר לו סודר סתם, חסרון במעשה הקנין

  .ול להשלים את הכוונה החסרהלכן המקנה אינו יכו

  חסר תוקף שאחד מהם ןקניימעשי  שני ושאם ע
 בגלל הקניין קנההמקבל , מסיבה כלשהיחסר תוקף ואחד מהם , ןקניימעשי אם הנותן הקנה את המתנה בשני 

התכוון שיקנה רק אם יעשה שני קנינים  ולא , את כוחו של המקבלחזקהתכוון להנותן מניחים שכי , האחר
ונכתב , 632שאינו מועיל בקרקע, מתנת קרקע שניתנה בקנין אגב,  לדוגמה.631 את כוחורעשבכך הוא מ, םתקפי

                                                 
 על פי הבחנה זו אפשר להסביר .א"ד והרשב"בדעת הראב, קלה- קלד' עמ, )ח"תשמ(מעדני מלך , מנחם מנדל שפרן'  ר629

והמקבל לא יודע שהוא שטר , כותב שאם הנותן נתן שטר מתנה למקבלה, ענף ד, פה' סי, ב"ח, ק"ב, דברות משהאת 
 קנין שטר דומה לקנין סודר בכך שאין בו - כסגם אם רצה לקנות את הנ, לא קנה את הנכס בקבלת השטר, מתנה

 .התנהגות בדבר כבעלים
 .593 ראה בשמו בהערה 630
, )גאגין(חוקי חיים ת "בשוו, ג"קסה עדף רלז '  סי)פרחיא ( תורת חסדת"הובא בשו(תנז '  עמ,שמה' ש סי"ת הריב"שו 631
  .)א"פז עדף , מא' סי

  .ש"יעקב ישראל מהריב' מה למד ר, 969ראה הערה 
הבין , )י אות נ"קצה הגהב, מטה שמעוןהובא ב] (להרחיב[ג "לג דף מט ע' סי א"ח) ש"מהרח ( תורת חייםת"שואבל 

ת "שוגם . שמא הנותן התכוון להקנות רק בשניהם יחד, לא קנה, אם אחד מהקניינים אינו מועיל כלל, ש"שלדעת הריב
ייתכן שהם הבינו . לא קנה, שאם עשו שני קניינים ואחד לא מועיל, ש שם"מדייק מהריב, )ג"נ ע (יח' בני שמואל סי

ששיעבד , כבנידונו, אלא שלכל אחד מהם יש יתרון בהיבט מסוים, ש מדבר רק במצב ששני הקניינים תקפים"שהריב
פ שאין האחר "אע"אבל פשט לשונו . נים אינו מועיל בכללכ במצב שאחד הקניי"משא, נכסים בקנין סודר ובקנין אגב

  . שקונה גם אם אחד הקניינים אינו תקף כלל, משמע כהבנת תורת חסד וחוקי חיים" מועיל
ולא (כותב שגם אם הקונה והמקנה חשבו שכבר קנה בקנין כסף , )ד"כג ע(לז ' סי, מהדורא קמא, ת רבי עקיבא איגר"שו

כי המקנה יודע שהקונה מושך דבר שהיה ,  קנה- ולא התכוונו לקנות במשיכה זו , ומשך, )ליןידעו שכסף לא קונה מטלט
שמחילה בטעות ) ה התם"ד(ב "מ סו ע"וב) ה אמר"ד(א "ב מא ע"ב' אבל הוא כותב שכאן לא קנה לשיטת תוס. שייך לו

, ע" יודע שלא מועיל קנין בדשלבלקנה כי אנן סהדי שגם אילו היה, ורק בקונה דבר שלא בא לעולם ואכל, אינה מחילה
כי מה שהקנה לו , לא קנה, משמע שבמתנה רגילה שלא שייך טעם זה, לא היה חוזר בו כי הוא רוצה להישאר במהימנותו

כיון שרצונו , כתב שקנה כי אנן סהדי שלא היה חוזר בו, במכירת בהמה מבכרת לגוי, אלא שבנידונו. במשיכה היה בטעות
וגם בסתם מתנה יסבור שאנן סהדי שלא היה , אבל ייתכן שכתב כך רק לרווחא דמילתא. הבכורהלהפקיע את איסור 

הוא כותב שגם אם המקנה אינו רואה שהמקבל לוקחה לעצמו לזכות ולהחזיק . חוזר בו  כי הוא רוצה לתת את המתנה
כי אנן סהדי , קנה, ת מבכרתהרי במקרה של מכיר, כגון שהיה רועה בהמות של הנותן ומשך בהמה לרעותה, בה כשלו

אבל ייתכן שלדעתו במתנה סתמית לא קנה אם המשיכה היתה לצורך מרעה . שמחמת האיסור הוא מעוניין להקנות
  . וכדומה

לא קנה כי גוי קונה , כותבים שהקונה קרקע מגוי ושילם כסף, ב, קצד, מ"חו, א"ורמ, ה, קצד, מ"חו, טור, בענין מכר
וגם אם יכתוב שטר , ברגע שקיבל את הכסף) מפקיר את הקרקע(אבל הגוי הסתלק מבעלותו , קרקע רק בשטר ולא בכסף

ולא התכוון לקנות בחזקה , וגם אם כתב שטר והחזיק כמה שנים, כ לא קנה כי הגוי כבר אינו בעליו אלא זה הפקר"אח
מנמק שהגוי הסתלק , )א"ד עכ- ד"כג ע(לז ' סי, מהדורא קמא, ת רבי עקיבא איגר"שו. לא קנה, כי חשב שדי בשטר

והוא מסביר שמה . שלא קנה, והוא כעודר בנכסי הגר וחושב שהוא שלו, ואין דעת אחרת מקנה, והקרקע נעשתה הפקר
שמועיל בלי , הוא מפני ששם דעת אחרת מקנה, קנה אף שלא התכוון לקנות, שאם מדד הקונה, יג, ר, מ"שכתב טור חו
, הסביר שבמדד הוא רוצה עתה לקנות, )א שם"י רעק"כמוסבר ע(קצד ' ז סי"ט). 579רה כאמור ליד ציון הע(כוונה לקנות 

שאין כוונתו כלל , וזה שונה מעודר בנכסי הגר וחושב שהוא שלו, לכן קנה בהגבהת הכלי, אלא שדעתו לקנות במשיכה
האומר שמי , א, רסח, מ"חו, א"ז מרמ"א ראיה להבחנת הטא מבי"רעק. ולכן לא קנה, לקנות כיון שחשב שהוא שלו

; אף שאין דעת אחרת מקנה, אמות' ולא אומרים שגילה דעתו שלא רוצה לקנות בד, אמותיו' קנו לו ד, שנפל על מציאה
  . והטעם הוא שעוסק לקנותו אלא שחשב לקנות בנפילה

  .א"מ י ע"ב, באוצר מפרשי התלמודבשאלה זו ראה  



 
 

 
 
83

מכוח קנין הסודר אף המקבל קנה , קנין סודרכלומר שעשו גם , "וקנינו על כל מה שכתוב לעיל"כ "בשטר אח
  .633אגבקניין שאין קרקע נקנית ב

  
לא קנה אף שבכלל המשיכה עשה מסירה )  לא קונהששם משיכה(ר "נפסק שמי שמשך בהמה ברה, מצד שני

.  634גילה דעתו שרוצה לקנות במשיכה ולא במסירה, כי בזה שהתחיל למשוך, ר"שקונה ברה) תפיסת הבהמה(
כוונה ,  לקנות במסירהשלאהרי כאן התכוון , צ כוונה לקנות" שאם דעת אחרת מקנה א635פ שראינו"ואע

: כאן(אם בשעה שעשה את מעשה הקנין התקף שלא התכוון לקנות בה זאת . 636וזה יותר גרוע מסתם,  שלילית
אבל אם עשה את , )המשיכה: כאן(עוד לא עשה את מעשה הקנין שאינו תקף שהתכוון לקנות בה , )המסירה

  .637מועילה כוונתו לקנות כיון שבאה באותו זמן עם מעשה הקנין התקף, שני מעשי הקנין בבת אחת

                                                                                                                                                              
, כותב שמי שעושה קנין אחד ומתכוון לקנות בקנין אחר שלא מועיל, א"חידושים בסוף הספר דף סד ע, הת נפש חי"שו

יש , שכותב שבמכירת חמץ, קב' ת עבודת הגרשוני סי"הוא מביא ראיה משו. ולא קנה, הוא כמי שאינו מתכוון לקנות
הוא כותב , ד"ע- ג"ובדף סד ע. ועיל בלי כוונהוקנין לא מ, או להיפך, חשש שהגוי מתכוון לקנות בכסף ורק משיכה קונה

המובא בחידושי , א"כוונתו לרשב(השני אינו קונה , ורצה לקנות באחד מהם, שלפי הדעה שמי שהיו לפניו שני קניינים
 אינו קונה בקנין -אם בעל החצר יודע שהחפץ בחצר אבל לא רוצה לקנות בקנין חצר אלא בקנין אחר , )א"מ י ע"ב, ן"הר

ש "כ, ס התכוון לקנות"כי סו, )א, רסח, מ"חו, א"כוונתו לרמ( אבל לדעה שבמקרה זה גם הקנין השני מועיל ;חצר
ש בחצר שקונה שלא "וכ, אבל די שהתכוון לקנות בקנין אחר, כי אף שצריך כוונה לקנות, ל"שבחצר קונה באופן הנ

  . מדעתו אם לא ידע שהחפץ בחצר
  .121כאמור ליד ציון הערה  632
  ).אכמחודש ,  קצה,מ" חו,י"הובא בב( שא' ב סי" חא"ת הרשב"שו 633

שהרי רב האי סובר שהנותן , א"חולק על הרשב, שער ב , המקח' ס, מבין שרב האי, )ג"נ ע (יח' בני שמואל סית "שואבל 
ואין מפרשים שהתכוון להקנות את , "ו ממנווקנינ"לא קנה גם אם כתב בשטר , במתנה דבר שאין בו ממש כגון דירת בית

והוא כותב שאפשר לומר .  אין מפרשים שהתכוון להקנות בקנין סודר, ואף כאן, ))ב(1ראה בשמו בסעיף (הבית לדירה 
, "אמות ואגבן חזקת חנות' ְקנו ממני שאני נותן לפלוני ד"אם אמר , א"בני שמואל שם כותב שגם לרשב. ל כרב האי"קי

אין מפרשים שכוונתו שקנין , "על הכל נטל פלוני קנין"כ "הוא כותב שגם אם נכתב בשטר אח). ש להוכחתו"ייע(לא קנה 
, ולכן ייתכן שהתכוון להקנות רק באגב, ועשה גם קנין אגב, שהרי היה די בקנין הזה, הסודר היה גם על חזקת החנות

י בר שמואל "ר, ף"רי, ח"ג כותב שלפי ר"ב פ"הות אשרי בשהג) ד"בדף נ ע(הוא מעיר . והרי אגב אינו מועיל לחזקת חנות
, ולפי דעתם גם כאן לא יועיל קנין סודר, מועיל קנין רק אם עשו קנין בפירוש על גוף הקרקע" דין ודברים"ב, ם"וריב

, קעכי מניחים שהתכוון להקנות את גוף הקר, ף סובר שמועיל גם אם עשה קנין סתם"ן כתובות פג כותב שהרי"ואמנם ר
  . אבל זה עדיין מחלוקת, כ גם כאן נפרש שהתכוון להקנות בקנין סודר"א

, י"ומשם בב, ג, ג, הלכות מכירה, הובא במגיד משנה(ב "ב עו ע"ב, א"חידושי הרשב; א"ב עו ע"ב, י מיגאש"חידושי הר 634
  .יב, קצח, מ"חו, ע"שו; ח, קצח, מ"חו
  .579ליד ציון הערה  635
  .א"ש והרשב"ע איך יתיישב עם דברי הריב"וצ. 616הבאנו עקרון זה ליד ציון הערה . ק ד"ס, קצות החושן רעה 636
  .ט, ב, הלכות זכיה, פ משנה למלך"ע, ק ט"ס, קצח, מ"חו, פתחי תשובה 637

שאם התכוון , )ומציין שמשנה למלך כתב בדומה( זו עושה הבחנה, א"חידושים בסוף הספר דף סד ע, ת נפש חיה"גם שו
אבל אם הם בזה , א, רסח, מ"חו, א"לפי רמ, אם שני הקניינים היו לפניו בבת אחת, גם השני מועיל, לקנות בקנין אחד

כי הוא , כי בשעה שבא הקנין השני כבר אינו מתכוון לקנות, כ בקנין השני"לא קנה אח, ורצה לקנות בראשון, אחר זה
אם רצה לקנות בקנין השני אינו קונה בקנין הראשון כי אז עדיין לא התכוון , וכן להיפך; ושב שכבר קנה בקנין הראשוןח

לא אומרים שקנה את , )במצב שקנין אגב אינו מועיל(אם התכוון לקנות בקנין אגב , ולכן בחפץ שנמצא בחצר; לקנות
  .  כבר אינו מתכוון לקנותכ" כי אח- כ קונה את המטלטלין בקנין חצר "החצר ואח

, א"כדי ליישב מדוע רמ, עשה הבחנה זו לענין זכיה מהפקר, )אות ס, ב"ח, כרך א, הובא במלאכת חרש(משנה למלך 
ואין אומרים שבזה גילה דעתו שאינו רוצה , זכה אפילו נפל על מציאה, אמות קונות' פוסק שבסימטא שד, א, רסח, מ"חו

ולא התכוון , והגביה לצורך כך לבנים של הגר, נה בנין בקרקע של גר שמת בלי יורשיםואילו בו, לקנות בארבע אמות
בשעת ,  ההבדל הוא ששם-) כא, רעה, מ"חו, א"ורמ, יא, מ רעה"חו, ה בטור"רמ(לא קנה , לקנותם בהגבהה אלא בבנייה

ולא , התכוון לקנות, אמות לקנין' בשעה שהיו לו ד, א"ואילו בנידונו של הרמ, כ"ההגבהה לא התכוון לקנות אלא רק אח
  . אמות' משנה שהתכוון לקנות בנפילה ולא בד

אם גילה דעתו שאינו , א פוסק שגם בקנין דאורייתא"מביא שהרשב) ד, רסח, מ"חו, י"הובא בב(א "מ י ע"ן ב"חידושי הר
אי "כי אדם יכול לומר ,  קנהאבל בקנין דרבנן לא, ושיש אומרים שבקנין דאורייתא קנה; לא קנה, רוצה לקנות בקנין זה
, ף"י שם כותב שרי"ב. ה סובר שגם בקנין דרבנן קנה אף שגילה דעתו שאינו רוצה לקנות"ושהרא, "אפשי בתקנת חכמים

  . א פסק כך"ולכן הרמ, ה"ש סוברים כרא"ם והרא"רמב
אבל הוא כותב שזה רק , מסכים להבחנת משנה למלך, )א"כד ע- ד"כג ע(לז ' סי, מהדורא קמא, ת רבי עקיבא איגר"שו

שבו אם דעת , היא כמו בלי כוונת קנין כלל, מפני שהחסרון שבאותה שעה לא התכוון לקנות, ולא במתנה, בזכייה מהפקר
קנה , סוברים שאם מדד הקונה, ח- סעיפים ז, ר, מ"א חו"ורמ, יג, ר, מ"חו, הוא מיישב בזה מדוע טור. קנה, אחרת מקנה

מדוע , אבל קשה לפי דעתו). 617וראה בשמו בהערה (כשימשוך , נות עתה אלא אחר כךאף שאין דעתו לק, בהגבהה
, מ"חו, א"ע מרמ"כתב שצ, יב, קצח, מ"חו, ע"על שו, עקיבא איגר' ואכן בחידושי ר; במשיכה לא קנה מטעם מסירה

  .א, רסח
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 קניין בלי אמירה
הנני נותן "ולא אמר מקודם או בשעת הקניין , לתת חפץ פלוני לראובן) לדוגמה(ן עשה קניין סודר אם שמעו

, מפני שצריך דעת מקנה, 638לא חלה הקנאה, שהתכוון להקנות לוכ "אחאף שהוא אומר , "חפץ פלוני לראובן
 הנותן אמר לאדם אלא גם אם, אבל אין צורך שידבר דוקא עם המקבל. 639לא ניכרת דעת המקנה, ובלי אמירה

תן "אם ראובן המקבל אמר לשמעון , כמו כן .640הקניין מועיל, שלישי שהוא עושה קניין לתת את הנכס למקבל
 אבל אם הנותן. 641כיון שאחד הצדדים דיבר,  מועיל הקניין,ועשה שמעון קניין סודר, "לי חפץ זה במתנה

גם אם הנותן , "חפצו של שמעון קנוי לך"ן והמקבל לא אמרו כלום אלא אדם שלישי אמר למקבל בשעת הקניי
  .643וזאת גם אם גם האדם השלישי עשה קניין סודר, 642אינו מועיל, עשה קניין סודר

  
כ "ואח, לנחמן בשתיקהחפץ  רוזא נתנה אם, לדוגמה. אומר שמועילה אמירה אחרי מעשה הקניןמי שאבל יש 

לא עשה ש אףו, קנה,  מוכנה לתת לו במתנהאמרה לו שהיאו,  במתנהואם היתה נותנת לו אותהשאל אותה 
תברר מ זאת מתשובת הנותנתבכל , ומה שמשך והגביה לפני כן עשה שלא על דעת לזכות בה, קנין חדש

  .644ו מראש היה בתורת מתנהנתנה לשכש
  

ורק אחרי זמן רב , "הנני נותן נכס זה לפלוני"אם הנותן אמר : קנין שנעשה זמן רב אחרי האמירה שזו מתנה
אבל אם כתב את  ;מפני שייתכן שחזר בו בינתיים, לא קנה, ושתקאז גם אם הנותן נכח , מקבל עשה קניןה

  .645אין חוששים שמא חזר בו בינתיים ,המתנה בשטר
  

ועשו ,  לשון אחת מאלהאמר הנותןאם לכן . האמירה צריכה להיות בלשון שמשמע ממנה שהנותן מקנה עכשו
, 647"א שלווהרי ה"או "  לוונתתי", 646"נכס פלוני יהא שלו"  או"היה נתון לונכס פלוני י ":המתנה חלה, קנין

משוך ", 650"נכסיי לפלוני"או " נכסים אלו לפלוני"או " בית זה לפלוני", 649"יהא דבר זה לפלוני", 648"אני נותן"
  או"יהיה שלך " או"מנה זה הרי הוא שלך", 652) בארמיתלשון הקנאה(" ליהוי", 651"חֵזק וקֵנה"או " וקֵנה

                                                 
שאילו ; ובכל זאת לא מועיל בלי דיבור,  שעשה את הקנין עם המקבלנראה שכוונתו היא. א, רמא, מ"ערוך השולחן חו 638

  .720ט בהערה "כדברי מהרי, אין לזה תוקף, אם עשה קנין בעצמו
או , נוקט שמתנה צריך אמירה, )קלו' קיב עמ' בית אהרן וישראל גל, נ גולדברג"י רז"הובא ע(ק ט "ס, כז, אבני מילואים

זה , )2ראה על כך בסעיף (ואם נניח שסתם נתינה היא לשם מתנה , יהיה ניכר מהנסיבות שהוא מתכוון לתת מתנהש
  . משום שיש כוונה לתת מתנה

 .צ אמירה"כותב שמתנה א, )ה בהגה ובמקום"ד(ג , כז, קונטרס אחרון, אבל  ספר המקנה
על סמך אומדנא שהנותן רוצה , מועילה מתנה מכללאבשאלה האם , )א(1וראה סעיף . א הערה ז"פ, קניינים, ח"פת 639

  .כאן מדובר שלא היה אומדנא. בלי אמירה מפורשת, לתת
אלא די שיש , שאין צורך שדעת המקנה תהיה מפורשת, ק ד"ס, קצז, הוא מסתמך על נתיבות המשפט. ח שם"פת 640

  .אומדנא על כך
  .ערוך השולחן שם 641
  .א, רמא, מ"חו, א"רמ 642
  .ק ה"ס, רמא, ע"סמ 643
כמו שומר כ "אחקנה , הוא כותב שגם בלי המשיכה הראשונהכ "אח. )א"ב ע(ב ' ז סי"ב אהע"חיים לעולם חת "שו 644

   .554בהערה  ראה בדבריו -שקיבל את הפקדון מהמפקיד במתנה 
חוששים שמא , קצרשגם אם עבר זמן , א גורדון" בשם ר20וראה הערה . אות ז, פא' סי, ב"ח ,ד" יו,ת בית יצחק"שו 645

 .אבל שם מדובר שלא נכח הנותן כשעשה המקבל מעשה קנין; חזר בו
, מ"חו, א"רמ; )על קנין סודר (ה"בשם הרמ, ג, רמה, מ"חו, טור; )רצג' עמ(ב "ה ושיטות קדמונים גיטין מ ע"הרמ'  חי646

  .5ראה סעיף , "אתן" על לשון .א, רמה
 .ואילו שאינם מועילים,  ואילך על לשונות שמועילים בשטר מתנה439ראה ליד ציון הערה 

  .)רצג' עמ(ב "ה ושיטות קדמונים גיטין מ ע"הרמ' חי 647
יש לי חצי ולו ) "כנראה(ובו נכתב בין היתר , עוסק בראובן שכתב צוואה לשמעון, סימן שכח, מ"חו, ם"ת מהרשד"שו

נתתי "אינו גרוע מ) בלאדינו(כי הלשון שאמר , ומעלה אפשרות שזכה שמעון מכח מתנה, )הצוואה כתובה בלאדינו" (חצי
  .שמועיל כמתנה, "הרי היא שלו"או " נתתיה לו"או " שדה פלונית לפלוני

ממון שחייב לי פלוני "שנקט , )וואתיה הל"ד(א "עב קמח "ם ב"רשב פ"ע, )ב" עדצ(מז ' מ סי"חו, מקור ישראלת "שו 648
 ".אני נותן לפלוני סך מה מעות אגב קרקע"נקט ש, ח' סי, ש כלל לו"ת הרא"ושו, "אני נותן לך

ראה ). פ' סי, ת חוות יאיר"ובשו, ק ה"רפא ס'  וסי,ק ב"ס, רנג' סי, מ"ך חו"שהובא ב(קצג ' א סי"ח, ט"ת המבי"שו 649
  .431הערה 

  .קצג' א סי"ח, ט"ת המבי"שו 650
  .ו, קצז, מ"חו, א"רמ; ח, ב, הלכות מכירה, ם"רמב 651
  ."מלוגא דשטרי ליהוי לעמרם ברי"ב קנא "בבפ הביטוי "ע, )ב" עדצ(מז ' מ סי"חו, מקור ישראלת "שו 652
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 וא" יהיה במתנה " או"הרי הוא במתנה", 653 שעכשו הוא נותןןמשמע ש- "הרי היא שלו"או " יהיה לך"
  .654 נותן הוא שעכשוןמשמעש ,"נתונים במתנה"
  

  .655המתנה תקפה, "כן"ואמר " ?האם אתה רוצה שיתנו לפלוני את הנכס"אם שאלו את הנותן 
  

כך וכך תנו  ",658"יתנו בני ",657"אני מניח לפלוני", 656)הודאה כועילמש(" הוא שלך": לשונות אלה אינן מועילות
תלמוד מובחר והיה הנשאר לחילוק דוד יקנה מכספי ", 660"קח בעד ירושהי", 659")קנין דברים"שהוא (" לפלוני
  .661 וכדומה"צדקות

  
   .662ועוד לא הקנה לו, "תקנה להבא"כי משמעותו , אינו מועיל" משוך ותקנה"
  
ולא מוכח מלשונו שהוא , 664אבל אינו מקנה לו" לקנותו"כי משמעו , 663ינו מועיל א"משוך חפץ זה לקנותו"

  .665מתכוון להקנות למקבל
  

המקבל יש אומרים ש, "יחלוק"או " יקנה"או " יחזיק"או " יזכה"או " יטול פלוני" או כתב בשטראם אמר 
 אומרים אבל אחרים .667יכה זו או במשמתנה זוב' וכומשמע שיטול ' וכו" יטול" כי "קנין דברים"אינו  ו,666נהק

                                                 
  .שנ' א סי"ט ח"ת המבי"שו 653
 .)ד"קצד ע(ל ' ז סי" משאת משה אהעת"שו 654
  . ח' סי,ץ"ת מהריט" שו655
 ).654הערה (משאת משה  656
, ת תורת אמת"שו; )ק ה"ס, רנג, מ"חו, פתחי תשובההובא ב (מה' סי, ת עבודת הגרשוני"וש; שורש צד, ק"ת מהרי"שו 657
   .)גם בנותן מהיום ולאחר מותו(פג ' סי
 .המועיל" במתנהאני מניח " הלשון ,ק" לפי מהריושגם, ק" מהרישאחרים חלקו עלכותב  ,ח' סי, ץ"ת מהריט"שו

 ).ב"נא ע(ח ' מ סי"חו, ם מרוטנבורק האחרונים"ת מהר"המחלוקת נזכרת בשו
 הוא. )וק "ס, רנג, ובא בפתחי תשובהה(ה שוב "ד, כה' סי, מ"חו, ק"מהדו, נודע ביהודהת "בשו, יוסף מזאלקווא' ר 658

 ".אתן"כמו כי זה , אינו מועילכאן סובר ש, מועיל" יטול פלוני"האומר ש) 666הערה  (ן"כותב שגם הרמב
 מודה בזה כי  שםן" הסביר שהרמבי מזאלקווא שם"ר). ק א"ס,  קט,חלקת מחוקקהובא ב(קט ' סי, ז"אהע, ח"ב 659
 .או דברים בעלמא,  לתת לויזכה עכשו אלא זו הבטחההמקבל מע שתא מש ל"ותנ"לשון מ

  . פג' סי,ת תורת אמת" שו660
  .)ד"פח ע(מא ' סי, )דנאן(אשר לשלמה ת "בשו ובאמ ה,חסין' א ן"מהר 661
  .668ראה עוד בהערה , לטעמו של דין זה. ו, קצז, מ"חו, ע"שו; ח, ב, הלכות מכירה, ם"רמב 662

 .יד-יג, זקצ, מ"חו,  בטורוהובאעות שתי הד. ם שם כותב שקנה"ד בהשגתו על הרמב"הראב: דע חולקת
; 'תוסם ו"הרמב דעתב, )יד, קצז, מ"חו, י"הובא בב) (ב"לג ע(א "מישרים נתיב י ח; )ה לקנות"ד(ב "מ ט ע"ב, י"רש 663

  .ו, קצז, מ"חו, ע"שו; ב"מ ט ע"ב, רבינו פרץ' תוס; ב"מ ט ע"ב, א החדשים"חידושי הריטב
, טור. ם"בדעת הרמב, )ד"קנט ע(קי ' נאמן שמואל סית "שווכך כתב , ותב שקנהכ, כד' סי, א"פ, מ"ב, ש"רא: דעה חולקת

  .מביא את שתי הדעות, יד, קצז, מ"חו
  .שם, י"רש 664
אני איני מקנה , האתה קנֵ  "יםפרשא מ ל,שהוא לשון ציווי" הקנֵ "באומר  שמסביר, )ד"קנט ע(קי ' נאמן שמואל סית "שו
  ". איני מקנה לך"משמעו , שהוא לנסתר" לקנות"הוא מדבר עמו ואמר כי דוקא אם , "לך
  .א שם"ריטב 665
ב "ש ב"רא; )ו, הובא במגיד משנה הלכות זכיה ח(ב "ב קמח ע"ב, א"חידושי הרשב; ב"ב קמח ע"ב, ן"חידושי הרמב 666
 מה' סי, ת עבודת הגרשוני"שו ;")יטול"על  (מב,  רנג,מ"חו, טור; ח, ב, מכירההלכות , ד"ראב ההשגות; כד' ט סי"פ
, )דנאן(אשר לשלמה ת "בשו ובאמ ה,חסין' א ן"מהר; ע"השובדעת , במסקנתו, )ק ה"ס, רנג, מ"חו, פתחי תשובההובא ב(

  .שכב' קצג וסי' סי, א"ח, ט"ת המבי"שו; )ד"פח ע(מא ' סי
 אף שמשמעו מועיל בבריא" יקנה", "יחזיק", "יזכה", "יטול"שי סובר "רשכותב ש, )ד"קנט ע(קי ' נאמן שמואל סית "שו

 אבל אינו מקנה לו" לקנותו" כי משמעו )663כאמור בהערה ( לדעתו לא מועיל" משוך חפץ זה לקנותו"ורק , להבא
רק אם ו ,ולא לנוכחכיון שהוא מדבר לנסתר " איני מקנה לך"אין משמעו " יקנה "ואילו, )664כאמור ליד ציון הערה (

כך (י "שהוא מדבר עמו לא יועיל גם לרש" ותקנה" האומר וכן, "אבל איני מקנה לך"משמעו " לקנותמשוך "אמר לנוכח 
משוך " שכתב שלשון ,)663שנביא בהערה  (ב"מ ט ע"ב,  החדשיםא"הריטבהוא כותב שזו גם דעת חידושי . )נראית כוונתו

 . תובהקנאה צריך לשון מפורש,  לא משמע שהוא מקנה לו"פץ זה לקנותוח
  . בקנין זהומשמעו שיטול עכש' וכו" יטול" הסביר שלדעה זו ,ג, רנג, מ"חו, ח"ב. שםן "רמב 667
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שיקנה מיד למקבל ה קנה רק אם אמר מתנוב, משמען להבאלשונות אלו  שמפני, 668ולא קנה לשון מתנה םשאינ
יטול "גם אם אמר . 669שאין לו תוקף" קנין דברים" ואה, קניןמעשה וגם אם עשה , עשיית הקניןבשעת 
  .670לפי דעה זו, לא קנה המקבל, וכדומה" מעכשו

                                                 
 ,ברמז(א "ודף קמח ע) כי זה קנין דברים, "יטול"על (ב "ב דף קמ ע"ב, י מיגאש"חידוש הר; צד' סי, ט"פ, ב"ב, רמהיד  668

, "יטול"על (י מיגאש "ף ור"הריבשם , מב,  רנג,מ"חו, טור; )ח, ב, מכירההלכות , מגיד משנההובא ב") (ינתן"ו" יטול"על 
   .) הוא קנין דבריםכי

משמעותו " יטול"ו; "קנין דברים"וא  ה,וגם אם עשו קנין, משמעותו לעשות חזקה ולא לקנות" יחזיק"ש, יד רמה מנמק
וגם אם רוב ;  שהרי לא הקנה לו דבר שיוכל ליטול לעצמושיקנה משתמע ינוא" יטול לעצמו"ואפילו , לקיחה בעלמא

מועילים כי " ויקנה" יזכה"מדבריו עולה ש. אין מוציאים ממון על סמך רוב, האנשים מבינים שזה לשון הקנאה
  .אבל הטור כותב בשמו שגם לשונות אלו אינם מועילים, משמעותם היא קנין

על ) 662ליד ציון הערה (כמו שהוא כתב ,  מועילינווכדומה א" יטול"ם סובר ש"שהרמבכותב ן שם "מברה: ם"דעת הרמב
כי משמעותו שיטול , מועיל וכדומה" יטול"ם "תב שהטור הבין שלרמבו כ,ג, רנג, מ"חו, דרישה אבל ".משוך ותקנה"

, "משוך"אחרי שאמר " ותקנה"שהרי לא היה צריך לומר , עיל כי משמעו להבא מוינוא" משוך ותקנה"ורק , ויחזיק מיד
 כותב ,ו הערה כ"פט, קניינים, ח"פת.  ולא עכשו משמע שהתכוון שיקנה בעתידומכאן, "וקנה"או שהיה צריך לומר 

שיכה הוא כלומר מעשה המ, משמעו להבא" תקנה" עכשו ומשמעו" משוך" מועיל כי ינוא" משוך ותקנה"ם רק "שלרמב
  .  לשון הווהן כי הותועילמ" ימשוך"או " יקנה"או " יזכה"אבל , מיד ומעשה הקנין הוא בעתיד ואז כבר כלתה משיכתו

  .ג, רנג, מ"חו, ע"בשוו, ד-ג, רנג, מ"חו, בטורשתי הדעות מובאות 
, )וק "ס, רנג, מ"חו, ובהובא בפתחי תשה(ה שוב "ד, כה' סי, מ"חו, ק"מהדו, נודע ביהודהת "בשו, יוסף מזאלקווא' ר

, כותב שכיון שיש מחלוקת, רכח' סי) פרחיא(תורת חסד ת "שו גם .מספק,  בלשונות אלההנותןכותב שאין להוציא מידי 
 .ספק לא קנה המקבלמ

  ).בקיצור(ה "בדעת הרמ, )ג"קנט ע(קי ' נאמן שמואל סית "שו; ה"דעת הרמב, ג, רנג, מ"חו, ח"ב 669
ה "פ שרמ" ואע, לא קנה,"מעכשו"גם אם אמר , כותב שאם אמר לשון עתיד, )ג"קנט ע( קי 'נאמן שמואל סית "שו 670

ראה סעיף , "אתן"על " (קנין דברים"את החסרון של מתקן " מעכשו" ש"אתן"לענין  סובר, ה, רמה, מ"חו, טורהמובא ב
שכתב , ]ה הכלל העולה"ד[קלג ' תורת אמת סית "שוושלא כ(ז , ח, מכירההלכות , לפי מגיד משנה, ם" וכן דעת רמב,)5

והקרקע " האי בבשם רכתב א "רשבשהמ הרי מגיד משנה שם הביא "מ, ")אתן" מתקן לשון ינוא" מעכשו"ם "שלרמב
מועיל רק אם עשה קנין " מעכשו"ל כדעה ש" ואפשר לומר קי,")מעכשו"כלומר דוקא אז מועיל (" עומד ביד הלוקח

כותב , )מחודש ב, קצה, מ"חו, י"בהובא ב) (ה כגון"ד(א "תוספות קידושין סג ע ש ועוד;מעכשו ורק אם הדבר ביד הקונה
אינו מועיל כי בסוף הזמן כבר , אם עשה קנין סודרגם ו, יכול לחזור בו, "מעכשו"אמר גם אם ,  דבר לאחר זמןהקנמשה

לא , פירות לאחר זמןו עכשומ גוף הנכסים מי שנותןבכן לו, "על מנת מעכשו" ומועיל רק אם אמר, חזר הסודר לבעליו
   ).4ראה על כך בסעיף  (ולשון עתיד זו היא כמו נותן לאחר זמן,  על כל המתנהאמר לשון עתידבלבד כי " מעכשו"מועיל 

ד " קנין בבמועיל רק אם עשהל כסוברים ש"אפשר לומר קי, "ד חשוב"כמודה בפני ב"גם אם אמר נאמן שמואל כותב ש
ח "ראנת ה"שו ועוד ש,)ג"יא ע (ב'  סי,א"ח, משפט צדקת "שוש ב"כ מהרח"כמש, יוותיוזכאת חשוב ומעכשו והתפיס 

ד "כי אינו כאומר שהקנין נעשה בב, ד חשוב" נחשב כאילו נעשה בבינוא" ד חשוב"כבפני ב"כתב שהאומר , וס' סיא "ח
ד " לעשות קנין כאילו נעשה בבכוח דיבור זהבואין , ד חשוב"אלא שהוא מקבל עליו את הקנין כאילו היה בפני ב, חשוב
  .שיש לו כוח להפקיע ממון, חשוב

 קנין ן בבריא כי הות מועילינן א'וכו" יזכה"שכתב שלשונות שם י מיגאש "מר  מביא ראיה לכך)ד"קנט ע(נאמן שמואל 
בו הנותן ש, "אתן"ב בקנין ודוקא, ותיתפסת זכוהד חשוב ו" וב"מעכשו"באפילו ,  משמע שאין שום דרך שיועיל,דברים

 אבל אם אמר לשון , לשון עתידיאות אף שהיתפסת זכוהד חשוב ו" וב"מעכשו"מועיל , מדבר על מה שהוא עצמו יעשה
  .אין לו שום תקנה, "אני איני מקנה, אתה קנה"שמשמעו , עתיד על המקבל

 קנין הוא" יטול "אם, ם" הרמבי מיגאש ועל" רקשה עלמש ,שם, ן"רמבחידושי ה מ)א"קס עבדף (עוד הוא מביא ראיה 
ב "ב ( בשכיב מרעאינו מועילבבריא דבר שאינו מועיל הרי , )ב"ב קמח ע"כאמור בב ( מועיל בשכיב מרעואמדוע ה, דברים
ומהעובדה  ;ולכן מועיל בשכיב מרע בכל מצב, "מעכשו"בבריא אם אמר לכאורה היה אפשר לתרץ שמועיל ו? )ב"קמז ע
אבל . ותי זכותתפסבה ו"מעכשו" אפילו ב בבריא מועילינום קנין דברים א"לרמב ששהבין מוכח,  לא תירץ כךן"שרמב

כגון (וזה שיועיל בבריא בתוספת מלים ,  מועיל בבריא כפי שהואינוהיינו שא" ליתיה בבריא" ש,הוא דוחה הוכחה זו
 והובא( ב"ב קמז ע"ב, א"רשבחידושי ה ו,ב"ב קמז ע"ב, ן"רחידושי הכ "כמש, "איתיה בבריא" נחשב ינוא") מעכשו"

, להבאמשמעו שהטעם שזה קנין דברים הוא כי , י מיגאש יתרץ" ור;ן"מובנת קושיית הרמבבזה  ו,)ול, רנג, מ"חו, י"בב
  . ושייך בו לשון עתיד, כי כל דבריו ומתנותיו הם לאחר מיתה, ולכן בשכיב מרע זה מועיל

אבל אם ,  לדיבורו האחר דברים רק אם אמר זאת בסמוךמתקן קנין" מעכשו"ש :)א"קס עבדף (כ הוא עושה הבחנה "אח
שאינו " מעכשו" ש,שפז' ש סי"ריבת ה"כמו שכתב שו ,לא יועיל, בתחלת השטר כתב לשון להבא ובסוף כתב קנין מעכשו

לקיים כל "כתוב אם שהוא כותב אבל .  מבטל אסמכתאינוא, שכתוב בסוף השטר" מעכשו"כגון ,  התנאיסמוך ללשון
  .די בכך, "יזכו"ליד " מעכשו"בלשון העדים כתוב כן אם  ו, כאילו כתוב לידוזה" ל"הנ

,  זה מתקן את לשון להבא,ז, יא, הלכות מכירה, ם"ה ולרמב"לרמ, "מעכשו"אם כתוב ש ,)א"קס עבדף (עוד הוא כותב 
ם להבא וגם שאם זה ג) ב"קס עבדף  (הוא מעלה אפשרותאך . ם באסמכתא"רמבהו" אתננו"ה ב"רמסוברים הכמו ש

 כי אולי טעם הדעה שלא מועיל ,ת זכויותתפסה מועיל שום תיקון בלי יןא, )ת הנותן תלוי במיתםכמו א(תלוי בענין אחר 
כ "כמש,  לשון הבטחה אלא מידמועיל כי אז אינו, "מעכשו"ולכן אם אמר , לשון להבא בבריא הוא כי זה לשון הבטחה

כשיקרה הרי אמר בפירוש שאינו מקנה מיד אלא , תולה את הדבר בדבר אחר אבל אם, ה"בשם רמ, ה, רמה, מ"חו, טור
שאם הקנאת , )ה ותן"ד (קלג'  תורת אמת סית"שו כמו שכתב,  נכסיםעד שיתפיס" מעכשו"ולכן לא יועיל , הדבר האחר
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אבל אחרים . 671ים מועילינםא "נכסי לך"ו" יאכל פלוני פירות אלו ","יחלוק פלוני בנכסי" שיםיש אומר

  .672ים מועילאומרים שהם

  הקנאה לקטן
, 674 סודרןא בקני ול,673 בשטרקונהאינו אבל , במשיכה או בהגבהה, הגיע לידוהחפץ ה רק אם מתנקטן קונה 

  . 676 ולכן קונה רק כשהחפץ מגיע לידו,כי קטן אינו יודע בדרכי הקנאה כלל, 675א אגב קרקעול
  

                                                                                                                                                              
לכן , ה בכלוםהנתינזה משום שלא תלה את , מועיל קנין" אתן" ואף שב,"מעכשו"לא מועיל , קרקע נגמרת רק לאחר זמן

שצריך עוד , הרי תלה את הדבר במכר, )"אמכור"(קנה למכור אם אבל , כי לדעתו סתם קנין הוא כמעכשו, מועיל קנין
ואף  ;עד שיחזיק" מעכשו"לא מועיל ,  בדבר אחר שזה לשון עתיד וגם תלה את הדברתיוהו, שטר וקנין על המכירה עצמה

  . נחשב נותן לאחר זמן,  מתנת הפירות שהיא לאחר מיתהפת שמצורתיוה ,בכל זאת, ה את הגוף מחייםקונהוא ש
  .מופיע בטור ולא ביד רמה" נכסי לך. ")ד, רנג, מ"חו, טורהובא ב(צד ' סי, ט"פ, ב"ב, יד רמה 671
אולי הם סוברים שרק  ,לטורזאת קשה מנין ת מ,ו הערה כ"פט, קניינים, ח" פת.ן"רמבהש ו"ראבדעת הטור שם  672
  .כי יש בזה צד נתינה) 666ליד ציון הערה , ראה לעיל(מועיל " זכהי"או " יקנה"

 . בשטר ראיה ואילך544וליד ציון הערה ,  בשטר קנין462ראה ליד ציון הערה , על לשון הציווי לעדים לכתוב שטר
על הנותן קרקע לקטן שהוא  ( פו'ן סי"א המיוחסות לרמב"ת הרשב"שו; )ף"בדפי הרי(ב "גיטין ל ע, ף"ן על הרי"ר 673

ת "בשו, לה' סי, מ"חו, ת שפת הים"הובא בשו (יט, רמג, מ"חו, ע"וש; )שאין לו יד מפני ,אגוז ונוטלו ,רקווצרור וזפחות מ
 .ק לג"ע ס"כמוסבר בסמ, )ב"דף כב ע, ה' סי, מ"חו, שאת משהת מ"ובשו, ד' סי, מ"חו, מעשה איש

ה "ד(א "עגיטין סה ' תוס; יט, רמג' וסי, ו, רלה' סי, מ"חו, ע"שו; ח, רלה, מ"חו, טור; י, כט, הלכות מכירה, ם"רמב 674
קרקע לקטן שהוא על הנותן  ( פו'ן סי"א המיוחסות לרמב"ת הרשב"שו; )ף"בדפי הרי(ב "גיטין ל ע, ף"ן על הרי"ר; )צרור

  ). אגוז ונוטלו ,רקווצרור וזפחות מ
ם "מסביר שראיית הרמב, ק יב"ס, רלה, נתיבות המשפט. ם שם מביא ראיה ממה שקטן אינו קונה בקנין חצר"הרמב

אבל לא בשאר , אלא תיקנו רק שיקנה במשיכה, שאין אומרים שתקנת פעוטות היתה שיקנה בכל קנין, מחצר היא
  ). ז, רות ד(כגון קנין סודר " איש"הם קניינים שכתוב ב

שהרי הוא עדיף מכסף שאינו קונה , כותב שקטן קונה מטלטלין בקנין סודר, ח, כט, מכירה' הל, ד"ראב: דעה חולקת
, )ג"מא ע (קצב' ב סי"ד ח"שואל ומשיב מהדות "שו. הרי קנין כסף אינו מועיל בקטן, דחה, הלכה ט, מגיד משנה. לגמרי

נשרפו "ויש גזירה שמא יאמר , שלא שייך בקטן, "מי שפרע"סף אינו מועיל בקטן הוא כי כסף מועיל רק למיישב שמה שכ
ולכן קונה לגמרי , )מ"ה ש"א ד"מ מו ע"ב' תוס(אבל בקנין סודר לא שייך החשש הזה , )א"מ מז ע"ב" (חטיך בעלייה

  . ומועיל גם בקטן
;  שקטן קונה בקנין סודר סובר,)ה צרור"ד(א "סה עגיטין ' ון בתוסתירוץ ראשכותב ש, )ד"עב ע(לד ' סי, ת סם חיי"שו

  .ל כדעה זו"יכול לומר קיהוא , מוחזקאם הקטן והוא כותב ש
ד "מסביר שהראב, י, רלה, פרישה. כחלק מתקנת הפעוטות, ד קטן קונה בקנין סודר"מסביר שלראב, י, רלה, מ"חו, ח"ב

  .ה לו את כל קניינו מיד ולכן אינו יכול לחזור בוסובר שקטן קונה בקנין סודר כי הגדול הקנ
, ותן להבחנ"העיר שאחרים תירצו בדרכים אחרות את הקושיה שממנה הגיע הר, ק ל"ס, רמג, מ"חו, א"ביאור הגר

  . סודריןקנולפיהם קטן יכול לקנות בשטר וב
הוא רק , קנין סודרבנו זוכה שקטן אי, שם, ם"תב שמה שכתב הרמבוכ, ]להרחיב[כב ' מ סי"חו, ב"חט "ת מהרי"שו

 אבל ,דרכים שהגדולים זוכים בהםכל ה אינו זוכה ב,פעוטות משום כדי חייולקנו תבמקח וממכר ששדוקא  ,במכר
 כתב )677הערה (ם "הרי רמבש, דוחה את דבריו, ה' סי, זכיה ומתנה' הל, מחנה אפרים. גם בקנין סודרבמתנה זוכה 

  .בהלכות מכירה לקנין סודרומשם למד ,  אמות קונים לקטן אפילו במתנהארבעשאין חצר ו
  ).ף"בדפי הרי(ב "גיטין ל ע, ף"ן על הרי"ר 675

 .274ראה הערה , על הקנאה לקטן באודיתא
חליפין , לגבי שטר) (ד"דף קיד ע, קה' סי, ב"ח, ת דבר משה"ובשו, ג"דף עב ע, לד' סי, ת סם חיי"הובא בשו(ן שם "ר 676

  ).ואגב
, צריך שהקונה יכוון שאגב שהוא זוכה בקרקע, כי בקנין אגבנימק , )א"עו ע(ו , ד, הלכות זכיה, ם"על הרמב, מזל שעה

 הקטן צריך להקנות את סודרו, סודרבקנין ו; ולקטן אין דעת לכוון כוונה זו, הוא זוכה במטלטלין שנמצאים במקום אחר
   .והרי קטן אינו יכול להקנות, לנותן

ז נחשב שהמקנה הכניס את "ם סובר שחליפין וכדומה עניינם שעי"מבאר שהרמב, אות ה, כג' סי, מ"ב, ש שקאפ"ר' חי
י הקנאתו הוא "אלא שע, והוא סובר שבעל החפץ לא יכול לעשות את המקבל לבעלים על חפץ שלו, החפץ לרשות הקונה

, אין מועילים בו שאר דרכי קנין, וכיוון שרשות של קטן קלושה, וממילא זוכה הקונה,  הקונהמכניס את החפץ לרשות
, י חזקה"אבל קטן יכול לקנות קרקע ע, י הקנאתו וגמירת דעתו"כגון חליפין שבו בעל החפץ רק מכניס לרשות הקונה ע

כך גם , מהתורה אם דעת אחרת מקנה לווכמו שיד במטלטלין מועיל בקטן , מפני שחזקה בקרקע הוא כמו יד במיטלטלין
  .חזקה בקרקע
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הרי  ,679המקבלבלי ידיעת אף מתנה קונה חצר פ ש"אע. 678א בקנין ארבע אמותול 677הוא אינו קונה בקנין חצר
ולא , י דעת אחרת מקנה" קונה עהוא, זוכה בעצמוהקטן ורק כש, בקטן אין שליחותו, מדין שליחותזה 

חצר המשתמרת שהרי , חצר מטעם ידאינו קונה בקטן , 681 גם באותם מצבים שחצר קונה מטעם יד.680בחצרו
,  בחצר המשתמרתינו שם דבריםקטן או, 682תכל דבר שהוא זכות לו בחצר המשתמרשאדם שם כיון נחשבת יד 

                                                 
; )ד"קסא ע(עשה פב , ג"סמ; ט, ד, והלכות זכיה, י, כט, הלכות מכירה, ם"רמב; )ף"בדפי הרי(ב "מ ה ע"ב, ף"רי 677
, טור; )ב" עמ דף, אות קיט, ז' מע, תוספת דרבנן, קהלת יעקבהובא ב(א "עמ יא "ן ב"הר' חי; כט' סי, א"פ, מ"ב, ש"רא

חלק מהפוסקים דיברו על שכירות . סז' סי, )שלם(ת רוח יעקב "שו; כג, רמג' וסי, ו, רלה, מ"חו, ע"שו; ח, רלה, מ"וח
  .וזה סוג של קניין חצר, מקומם של המיטלטלין הנקנים

. "זכין"מדין ) היינו בקנין חצר(כותב שקטן יכול לקנות בשכירות מקום , יא, כט, הלכות מכירה, ד"ראב: דעה חולקת
מנמק , יאק "קצות החושן רמג ס. ד סובר שחצרו קונה כי דעת אחרת מקנה"מסביר שהראב, י, רלה, מ"חו, ח"ב
קטן , )869הערה  ( מן התורה מועילהי לקטןוכיזש  השיטהלפיוהוא כותב ש, סובר שזיכוי לקטן מועיל מהתורהד "הראבש

 'סי, הלכות קנין חצר, מחנה אפרים. ש להוכחתו" עיי- ) ה ילפינן"ד(א "ע יא מ"ב' תוסם דעת הוא כותב שזו ג. קונה בחצר
, מפני שיש לו יד אם דעת אחרת מקנה, אמות' ד סובר שלענין מתנה שדעת אחרת מקנה יש לקטן חצר וד"כותב שראב, א

  ).203ראה בשמו בהערה (וחצר משום יד 
כי זכיה , שלא שייכת זכיה בחצר, ד"דוחה את הסבר קצות החושן בדעת הראב, אות ה, כג' סי, מ"ב, ש שקאפ"ר' חי

,  היינו שעושה את החלות של הדבר שיעשה את המקבל לבעל החפץ, עניינה שאחר עושה בפעולתו שיזכה המקבל בחפץ
מועילה ) הכנסה לרשותו(י החצר " שנעשית עשפעולה, ובחצר שייכת רק שליחות, שאינה בת קנין, וזה לא שייך בחצר

פ "ד ע"הוא מפרש את הראב. אינו קונה בחצר, וכיון שאין לקטן שליחות, לבעל החצר כמו פעולה ששלוחו של אדם עושה
ויה להיעשות שתועיל במקום ההכנסה שרא, שאדם יכול לעשות בעצמו את ההכנסה לרשותו) 203הערה (מה שהסביר 

י "וזה נקרא קנין חצר כי עיקר הקנין הוא מה שנכנס ע, ואת ההכנסה הזאת יכול לעשות או הקונה או המקנה, י החצר"ע
הוא רק על פעולת , מה שאמרו שחצר היא מטעם שליחות, ולפי זה; כענין קנין חצר, הקונה או המקנה לרשות הקונה

ולכן אם , אלא שצריך פעולת הכנסה,  אלא מפני שהחפץ ברשות המקבלאבל עיקר הקנין אינו מטעם שליחות, ההכנסה
כי בהשכרה זו מכניס המקנה את המטלטלין , מועיל משום דעת אחרת מקנה, המקנה משכיר לקטן את מקום המטלטלין

, קניןואמנם צריך כוונה ל; צ רצון הזוכה"וזה קנין מצד המקנה ככל דעת אחרת מקנה שמועיל כי זכות א, לרשות הקטן
אבל די , י אדם צריך כוונה"אבל אם נעשית ע, מועיל בלי כוונה, כי רק אם החצר עצמה עושה את פעולת ההכנסה

ד "הוא מדייק מראב. י המקנה"נחשב שנעשה המעשה ע, ובכל דעת אחרת מקנה, שהמקנה שעושה את מעשה הקנין יכוון
ומנמק , אם החצר היתה של הקטן מקודם, רות מקוםשמועיל בקטן קנין חצר במתנה גם בלי שכי, ט, ד, זכיה' הל

 שיוכנס אפשרמאלא די שהמקנה , צ שהנותן יעשה מעשה בפועל להכניס את הדבר לרשות הקונה"ד סובר שא"שהראב
 .וגם זה נקרא קנין חצר, וזה נחשב מעשה קנין מצד המקנה, י אדם אחר"י הקטן או ע"החפץ לתוך החצר של הקטן ע

 .רמג שם' ע סי"שו; ש שם"רא; ן שם"חידושי הר; ף שם"רי; כירה שם והלכות זכיה שםהלכות מ, ם"רמב 678
  .206ליד ציון הערה , כאמור לעיל 679
, הלכות מכירה, מגיד משנה; כט' סי, א"פ, מ"ב, ש"רא; י, כט, הלכות מכירה, ם"רמב; )ף"בדפי הרי(ב "מ ה ע"ב, ף"רי 680
, ע"שו; ח, רלה, מ"חו, טור; )לגבי שכירות מקום) (ג" דף מא עקצב' ב סי"ד ח"שואל ומשיב מהדות "א בשוהוב(יא , כט
אמרי ; נ' א סי"אהלי אהרן ח; ק י"ס, רמג, מ"חו, ך"ש; )א"דף פב ע, ד' סי, מ"חו, ת מעשה איש"הובא בשו(ו , רלה, מ"חו

  .יז' סי, צבי גאון יעקב; כה אות יז' משה סי
והם תיקנו , פירש שמה שקטן יש לו יד כשדעת אחרת מקנה היינו מתקנת חכמים, )ף"בדפי הרי(א "מ ה ע"ב, נימוקי יוסף

ב מוכח "שבגיטין סד ע, מקשה עליו,  א'סי, הלכות קנין חצר, מחנה אפרים. אמות' לו רק  במה שתופס בידו ולא בחצר וד
שקטן זוכה מן התורה אם דעת ,  י, ח, ם הלכות לולב"וכן כתב הרמב, יש לקטן זכיה מן התורה, שאם דעת אחרת מקנה

  .אחרת מקנה לו
כי ענין שליחות של , ם שלא מועילה שכירות מקום בקטן"מבאר את שיטת הרמב, אות ה, כג' סי, מ"ב, ש שקאפ"ר' חי

 ולא לידוובקטן צריך שיוכנס הדבר , )203ראה בשמו בהערה (מכניסה לרשותו של האדם , החצר, חצר הוא שהשליח
  .מועיל מה שנכנס לרשותו

כותב שכמו שאין מועילה הקנאה ) ג"ב ע(יב , מג' מ סי"חו, בחידושי הרב מסעוד אלפסי, משחא דרבותא: שוטה וחרש
ו דינו ואילם ממעי אמ; שחרש כקטן) בענין אחר(כתב , כ, רמג, מ"חו, י"שהרי ב, כך גם בחרש, י אגב וחליפין"לקטן ע

, ח' סי, ז"אהע, ת אבני נזר"שו. כותב שחרש אינו קונה בקנין חצר, טז' סי, ט"גם עונגיו. כחרש כי יש להניח שאינו שומע
ומה שאין לו שליחות הוא כי אין לו , כי חצר קונה לאדם שלא מדעתו,  קונים בקנין חצרשוטהחרש ושכותב , ק טו"ס

וזה כולל גם שליחות שהיא זכות לו ואינה תלויה , "איש" משליחות כי אינו ודוקא קטן נתמעט; צ דעת"אבל חצר א, דעת
ועולה מדבריו שאינם יכולים , חרש ושוטה נלמדים מקטן, הוא כותב שלפי הבבלי, בסופה, אבל בהערה לאות יח. בדעתו

  .לקנות בקנין חצר
 ראה -הדעה שמועילה מתנה מהאדון לעבד לפי (כותב שעבד יכול לזכות במתנה מהאדון , אות ג, כה' אמרי משה סי :עבד

והוא כחצר של , כי ידו וכל גופו שייך לאדון, שהוא מדין חצר, י ידו"אבל לא ע, רק במשיכה או בהגבהה)) א(1סעיף 
, י חצר השותפים"כמו ששותף יכול לקנות מאדם זר ע, י ידו"הוא זוכה בה ע, אבל אם אדם אחר נתן מתנה לעבד; האדון

 ).244ראה ליד ציון הערה (י החצר "ים זה מזה עאבל אינם קונ
  .180ראה הערה  681
 .203שהבאנו בהערה , ן" ר682
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,  לוסמוכהשידו ה לא דומי השאז,  החצרעומד בצדוגם אם הוא  ;683אבידה מדעתנחשב  קטן שהרי מה שביד 
שאין לו קטן וכך גם , 684אינו נחשב עומד בצידה,  החצרישן בצדשבגדול כמו ש,  ידינה קונה לו מטעםבקטן א

קטן ו, 685בגניבההוא מפסוק שנאמר חצר שהמקור לקנין ,  ועוד;החשב עומד בצידנלא , דעת ואינו שומרו כלל
וחצר הוא כמו , 687י אחר"כות מתנה לקטן עואף שאפשר לזַ  .686ה דעת אחרת מקנשאיןאינו קונה בגניבה כיון 

י רק וכיתיקנו לו זכי ,  רק מדרבנןמועילקטן  ליוכי שז688לפי הדעה,  קונה בקנין חצרינוקטן אבכל זאת , כיהז
זכיית חצר ,  מהתורהמועילקטן לי וכי שז690גם לדעה. 689ולא תיקנו בחצר, י בן דעת שראוי לזכות לעצמו"ע

 באופן שאפשר לומר מועיל רקת חצר י באמצעווכילכן ז, ה לזכות לעצמה יכולהואינ,  דעתהשאין בכיון , גרועה
י "פ שזכייה ע" ואע;חצרו אינה קונה לו, ובקטן שאין דין שליחות, שהחצר זוכה לבעל החצר מדין שליחות שלו

  .691י חצר היא מדין שליחות"זכיה ע, בן דעת אינה מדין שליחות
  

קונה כי חצר , הואטעם הדבר  .694 אמותבארבעבחצר ו ,693בקנין סודר ,692שטרבאולם קטנה יכולה לקנות 
,  יש אומרים שאם יש לה אב.696ולכן תיקנו חכמים שתקנה בסודר כמו גדול, 695באשה משום יד ויש לקטנה יד

גם אם יש , אלא שאם כבר נישאת, 697כי אז אין לה יד אלא אביה זוכה בשבילה, אמות' אינה קונה בחצר ובד

                                                 
 .ב"ב פז ע" ב683
 .187כאמור ליד ציון הערה  684
 .ב"מ י ע"ב 685
קטן ב שאין ל"מ י ע"שמה שעולה מב )ה והא דתלה"דב(הוא מסביר ). ה לכן נראה"ד(  ר'סיפתיחה ל , נתיבות המשפט686

עומד בצידו  מועיל משום שליחות גם בלי שמתנהשבמשום הוא , ל"ו את הטעם הנולא אמר, שליחותשאין לו חצר משום 
הוא כותב , )ב"תרכ' א במהד"כט ע(ק ה "ס, תמח, חייםגם בספרו מקור . דעת אחרת מקנה אותושולא משתמר משום 

, כי מה שנותנים לקטן הוא כאבידה מדעת, קטן אינו קונה בה, שאף שחצר המשתמרת נחשבת יד ואינה מטעם שליחות
  . ואינו משתמר

ש "עיי(מוכיח שבחצר משתמרת אין הבדל בין גדול לקטן , אות א, קכו' סי, ב"ח ,ד" יו,ת בית יצחק" שו:דעה חולקת
ועל זה נאמר שהוא כאבידה , שמה שקטן אינו יכול לשמור הוא בשל אחר, עוד הוא משיג על מקור חיים). להוכחתו

 . כ חצרו יכולה להיות משתמרת"וא, כמו שיכול לזכות, אבל בשלו יכול לשמור, מדעת
  .859כאמור ליד ציון הערה  687
 .875ליד ציון הערה  688
 ,שרשי היםהובא ב(ה ' סי, הלכות זכיה, מחנה אפרים; )ג"ע-ב"לט ע(אות קיט , ז' מע, תוספת דרבנן,  קהלת יעקב689
, אות ב, ז' מע, עורה שחר, כמו כן. יאק " רמג ס,קצות החושן; ם"בדעת הרמב, )א" קמז עדף, שורש זכיית קטן, א"ח

ומה שלא , ומה שתיקנו במפורש תיקנו, י אחר הוא רק תקנת חכמים"מה שזוכים לקטן עש, מעלה אפשרות להסביר
  .  לא-תיקנו 

מ "מ, כי גם אם נאמר שזכה במקום מדין זכין, מסביר שקטן אינו קונה בשכירות מקום מדין זכין, ה, רלה, מ"חו, ח"ב
 כי לא -י השכירות "ן מזכה לו את המטלטלין עואין לומר שהנות; שאין לו, כדי לקנות את המיטלטלין צריך דין חצר

  .ולא יכול זיכוי לחול, עשה כלום במטלטלין
 .869ליד ציון הערה  690
 .ד" בשם קצות החושן בדעת הראב677אבל ראה הערה . קהלת יעקב שם 691
 .ק יא"ס, רמג, נתיבות המשפט; )ע השטר לידהאם הגי(ק ט "ס, רמג,  קצות החושן692
  .ק יא"ס, רמג, נתיבות המשפט; ו, רלה, מ"חו, ע"שו; ט, רלה, מ"חו, טור; י, כט, הלכות מכירה, ם"רמב 693

) ג"דף ב ע, יב, מג' מ סי"חו, בחידושי הרב מסעוד אלפסי, הובא במשחא דרבותא(ק ג "ס, רלה, מ"חו, ך" ש:דעה חולקת
 . נין סודר בקטנהכתב שלא מועיל ק

; כט' סי, א"פ, מ"ב, ש"רא; )ד"קסא ע(עשה פב , ג"סמ; ט, ד, הלכות זכיה, ם"רמב; )ף"בדפי הרי(ב "מ ה ע"ב, ף"רי 694
  .כג, רמג, מ"חו, ע"שו; א"מ יא ע"ב, ן"חידושי הר

ג "סמ, ם"רמבומדייק כך מ, קונה אם החצר משתמרת, כותב שגם אם אינה עומדת בצד חצרה, ק י"ס, רמג, מ"חו, ך"ש
ש "ורא, )ה חצר"ד(א " עמ יב"ב' מתוס, )ה גבי"ד(א " עמ יב"י ב"אבל הוא מדייק מרש. א"ע ורמ"שו, מטור, דף קסא

אבל אם , נחשב ידה, שרק אם עומדת בצד חצרה, )כה, רמג, מ"חו, י"הובא בב(א "יב עמ "בן "הרחידושי ו, א שם"וריטב
ואין שליחות , אלא הוא משום שליחות,  לה סמוכההאינכי  הידנה כמו אי, גם אם החצר משתמרת, אינה עומדת בצדה

  .מסכים לדעה השנייה, )ה ולפי מה שכתבתי"ד(  ר'סיפתיחה ל ,נתיבות המשפט. ולכן אינה קונה בחצר, לקטנה
  .נ' א סי"אהלי אהרן ח; ק י"ס, רמג, מ"חו, ך"ש; כט' סי, א"פ, מ"ב, ש"רא; )ף"בדפי הרי(ב "מ ה ע"ב, ף"רי 695

י עמידתה " ידה עתחשבשהחצר נגזירת הכתוב הוא , בקטנהמסביר ש, )ה לכן נראה"ד(  ר'סיפתיחה ל ,נתיבות המשפט
  .686 ראה בשמו בהערה .דעת לשמורלה אין ש אף הבציד

  .וך ידהחצרה נחשבת כאילו הדבר נכנס לת, מבאר שבקטנה, אות ה, כג' סי, מ"ב, ש שקאפ"ר' חי
משום , מסביר שבקטנה שיש לה חצר, ק יב"ס, רלה, נתיבות המשפט, בדומה. ק כח"ס, רלה, ע"וסמ, ט, פרישה רלה 696

  .עשאוה כגדול לכל דבר, )שהכוונה היא ללימוד דרבנן, )ה ילפינן"ד(א "מ יא ע"ב' וכתבו תוס(שלומדים מציאה מגט 
  .כג, רמג, מ"חו, א"רמ; )ף"בדפי הרי(ב "מ ה ע"י ב"נ 697
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שאין לפי הדעה . 699יש לה יד,  שיש לה אבאבל אחרים אומרים שגם קטנה. 698יש לה יד וקונה בחצר, לה אב
 נהאישלכל הדעות  , בהמ שאין לאביה רשות"עלה  במתנה שניתנה או, 700קטנהקיבלה הזכות לאב במתנה ש

   .701מת אביהכאילו  ,ולענין מתנה כזו,  לידהשדומהתבטל זכות חצירה אין סיבה שת, שייכת לאביה

  הקנאה בשבועה
הוא חייב , נשבע לתתוהנותן , 702קנין סודר בהקנאת מטבעכגון , ינו תקףאו עשו קניין שא, אם לא עשו קנין

  .703 שבועתולקיים אתיורשיו אינם חייבים ו, הבעלות אינה עוברת למקבל מן הדיןאבל , לקיים את שבועתו

   מעשה קניןאבל לא עשו רוצה להקנות נותןאם ידוע שה
חלה , או שברור שזה זכות לו, תו פעם אחתכגון שגילה דע, אם ידוע שהמקנה רוצה להקנותשיש אומרים 

אבל אחרים אומרים שלא מועיל אומדנא שהמקנה רוצה להקנות אלא . 704גם אם לא עשה מעשה קניןהקנאה 
אני נותן לך חפץ זה ואני גומר דעתי ורצוני שתקנהו  ": הנותןאמרגם אם לא קנה והמקבל  ,705צריך קנין גמור

  . 706 מועיל גם אם גמר בדעתוינול א" תקנת חזפ"שמה שאינו קנין עני מפ, "מעתה שיהיה שלך בכל מקום שהוא

  מתנה שהציבור נותן
  .707 קניןתקפה אף בלי טובי העירשל קהל או מתנה של 

  נה תקנה שדורשת אישור של חכם למת
  .708 אישר אותה תקפה רק אם חכםה שמתנ,תקנהיש קהילות שתיקנו 

                                                 
  .ק לט"ס, רמג, ע"סמ; י שם"נ 698
ך "הש. ידק "ס, רמג, נתיבות המשפט; ש"המאור והרא, בעל העיטור', תוס, י"בדעת רש, ק יא"ס, רמג, מ"חו, ך"ש 699

  .דיבר על גט ולא על מתנה, י שכתב שאין לה יד"כותב שגם נ
א "ף גיטין לא ע" במחלוקת הריויה תל,קטנה שיש לה אבשל חצר י "שקניית מתנה עתב ו כ,ו ק" ס, קמא,ית שמואלב
 .האם יש לה יד לקבל גט, ט' ז סי"פגיטין ש " והרא)ף"דפי הריב(

  .מסופק בזה, א ק" ס, לז,לקת מחוקקח 700
 בקטנה וא, היא של האבשבמציאה הוא  ,ומה שכתב שאין לה יד ,א"הוא כותב שזו גם דעת הרמ. נתיבות המשפט שם 701

,  לאביהאלאזוכה לה אינה וכיון שהחצר , ) ב, רע,מ"חו, ע"שו(אב שנותנים לה שייכת למתנה הסמוכה על שולחן אביה ש
  .השליד  אינה נחשבת  החצר , זכות אביהלגביו

 .56כאמור ליד ציון הערה  702
 מי שנשבע לגבישכתב , שלה' ש סי"ת הריב"שופ "ע, )א"כב ע, ד"כא ע(י ' סי, ב"ח, ת משפט צדק"שוב, מ מלמד"ר 703

  בתשובתו שםשלמה לבית הלוי' ר .בניו פטורים,  שאם מת ולא קיים את שבועתו, אסמכתאלקיים חיוב מסוים שיש בו
  . מ יש לפשר"מ, פ שהיורשים פטורים משבועתו"ואע,  שספק שבועה להחמירכותב על מקרה זה, )ג"כג ע(

מביא את דברי חידושי , אות יט,  ו'סי, שם, י בורוכוב"ר, כמו כן. ות חז א' סי, חלק א, ת חבל יעקב"בשו, א גורדון"ר 704
  .בלי מעשה קניןה אקנחלה ה, מקנה בלב שלםשאדם   אנן סהדי שאם,)ה הוא דאמר"ד(ב " עק קב" ב,א"הרשב

החמץ כי מסתמא בעל החמץ נותן את , כתב ששליח לבטל חמץ יכול לבטלו אף שהחמץ אינו שלו, ק ו"ס, תלד, ח"או, ז"ט
הקשה , ק ב"ס, תלד, מקור חיים. וזאת אף שלא עשה מעשה קנין, ))א(1ראה סעיף (שלו במתנה לשליח כדי שיוכל לבטל 

מסביר שאנן סהדי שהוא גומר ומקנה , א"ו ענדף , כלל לט, ציונים לתורה? הרי לא עשה קנין, איך קנה השליח, ז"על הט
והוא מביא עוד דוגמאות להקנאה ברצון בלי מעשה . ד בלי מעשה קניןולכן קונה ברצון בלב, כדי להינצל מאיסור חמץ

, הבאנו עוד דוגמאות למתנה מכללא על סמך אומדנא שהבעל הנכס רוצה לתתו במתנה) א(1יש להעיר שבסעיף . קנין
 .וצריך להסביר כמו ציונים לתורה, )אף לא קנין חצר(ובחלקם לא נעשה מעשה קנין 

 .אות כה, ח' שם סי, י בורוכוב"ר 705
  .)ה עוד אהובי"ד(כח ' מ סי"ת נודע ביהודה מהדורא קמא חו"שו 706
ת " על שוך מסתמואה. ש"הראבשם , )י אות יז"הגהב, קצה, מטה שמעוןהובא ב(י אות כ "הגהב, קצה, מ"חו, ג"כנה 707

  .תקף אף בלי קנין, שכתב שכל מה שטובי הקהל מסכימים לעשות, יט' סי, כלל ו, ש"הרא
 הביאאשר לשלמה אבל  .)ג"פח ע(מא ' סי, )דנאן(אשר לשלמה ת "שו; ד" לב עדף) י אבילאד(אר מים חיים בת "שו 708

  .  אלא רק על מתנת שכיב מרע שהתקנה לא חלה על מתנת בריאדעה) ד"דף פח עב(
ה צריכה תקנה במרוקו שכל מתנכותב שה, )ה נקטינן"ד(סימן רסח , חלק ב, )בירדוגו(ת משפטים ישרים "שו, כמו כן

  .ת חכםסכמצ ה"מתנת בריא אאבל ,  במתנה שנתן בשעת מותואמורה רק - להיות בפני חכם העיר 
  היהלאו, כגון שחלה הנותן, בשעת נתינת המתנה") חבר עיר("חכם עלה אפשרות שאם לא היה מצוי באר מים חיים מ

המתנה ,  אם התקנה חלהאם יש מחלוקתשוכתב . המתנה תקפה בלי חבר עיר, יכול לאסוף חבר עיר בשעת נתינת המתנה
  .ין תורההולכים לפי ד, אומר שבספק תקנה ה,ו, חיז ק" אהעא"רמ פ"ע, קיימת
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  מתנה שלא נרשמה במירשם
 במקום ,הממשלתיאם לא הועבר בפנקס הקרקעות הרי , לפי ההלכהיינים הנחוצים ם עשו את כל הקנגם א

  .709 דינא-ינא דמלכותא כי ד,  לא הועיל,שחוק המדינה מחייב רישום כזה

   שלישיצדי "זיכוי מתנה למקבל ע

  כללי
משך שון כג, בנכסעושה מעשה קנין  )איש האמצע(לוי ברגע ש. לוי על ידי  לשמעוןכות מתנה לזַ ראובן יכול

משום שזכין לאדם שלא , 710ואין הנותן יכול לחזור בו, המקבל בנכסשמעון זכה , החזיק בקרקע או, מטלטלין
   .711בפניו

  
ולכן , כלומר שאיש האמצע פועל כשליח מכללא של המקבל, 712מטעם שליחותזו פועלת יה יזכיש אומרים ש

 אף אם ,המקבל מאליושל נעשה שליח וא ה. הוא כאילו הגיע לידי המקבל, כשהנכס מגיע לידי איש האמצע
  .713והוא נחשב שליח קבלה לקבל מתנה זו, מקבל כי אנן סהדי שנוח ל,המקבל אינו יודע על המתנה

  
.  לקבל את המתנה להיות שלוחואינו יכול למנות אדםהמקבל  ש714שיטה זו אינה מתיישבת עם הדעה, לכאורה

כי המקבל אינו יודע בוודאות , זה מועילאין  ,במפורשדוקא אם הוא עושה שליח קבלה אבל אפשר לומר ש
 נעשה שליח שאיש האמצע, יוכיכ בז"משא; 715ולכן לא גמר בדעתו לעשותו שליח קבלה, האם הנותן יתן לו

                                                                                                                                                              
אין ,  בשעת מותו בלי הסכמת אשתונותן מתנהשה, מביא מחלוקת לגבי תקנה במרוקו) ה גם אין"ד(משפטים ישרים שם 

  . יא דוקא במתנת שכיב מרע או גם במתנת בריאה האם -תוקף לה 
 .)א"קמג ע( ד' מ סי"ה חו"ח) אבולפיה(פני יצחק ת "שו 709
, ע"שו; א, רמג, מ"חו, טור; 574' עמ, א"ב קלח ע"ב, מאירי; )ג"קסא ע(עשה פב , ג"סמ; ב,  זכיה דהלכות, ם" רמב710
  .קעא' ד סי"ם יו"ת מהרשד"שו; לד' ם אלשיך סי"ת מהר" שו;א, רמג, מ"חו

 .אבל שם אמרנו שאינו ממש זיכוי; י אחר"על זיכוי כסף לעניים ע, עב' סי, וע מפאנ"ת רמ" שובשם 4סעיף ראה 
  .ק א"ס, רמג, ע"סמ; ם שם"רמב 711

 מציין שהמשפט האנגלי ,500' עמ, )ח"תשכ(הפרקליט כד , "עקרונות המשפט העברי בחוק המתנה", רקובר' נ
' עמ) 3(ד יח"בפ, "זכין לאדם שלא בפניו"כלל ומציין שימוש מושאל ב; י אדם שלישי"והאמריקאי מכיר בזיכוי למקבל ע

  . בשם ראבילו3 ראה סעיף -לא מועיל זיכוי לידי אדם שלישי לפי החוק אבל  .348
יש ש, )בהקשרים אחדים, 3הבאנו בסעיף ש(ק א "ס, קצה, מנתיבות המשפטמדייק  ,249' עמ, דיני חוזים במשפט העברי

וכאילו הנותן מבטל את רצונו , הנותן תולה את כל הענין ברצונו של המקבל כי : שהנותן אינו יכול לחזור בו נוסףטעם
 .מפני רצונו של המקבל

ה "ד (א" ע כתובות יא,)ה איש זוכה"ד(ב " פסחים צא ע'תוס; )על שחרור עבד ()ה יחזור"ד(ב "גיטין ט ע, י" רש712
, )ה שאני"ד(ב " עדגיטין ס, )לא על מתנה() תקיףה מ"ד(א "קידושין נו ע, )ה מי"ד(ב "נדרים לו ע, ) לא על מתנה- מטבילין

 על ן"ר ;ז'  וסיו' סי, ב" וקידושין פ,יג'  סי,א"גיטין פ, ש" רא;)ג"קסא ע(ג עשה פב "סמ; )ה קטן"ד(ב " עוסנהדרין סח
אמת דברי ; )כא' י סי"ק פ"ש ב"הובא ברא(כ ' קנין סי' תשובות מיימוניות ס ;)ף"בדפי הרי(ב " טז ע קידושין,ף"הרי

בענין (ב "י קידושין מה ע"ורש, )ה איש"ד(ב "י פסחים צא ע"בדעת רש) קושטא' א במהד"קטו עדף (נב ' סיקונטרס יא 
עז ' ז סי"ק אהע"הדו מת נודע ביהודה"שו; ז' ז סי"אהע, ב"ח, ט"ת מהרי"שו; א לגבי עבד"ן ורשב"ר, ם"רמב, )קידושין

   .ק כח"ס, רמג, מ" חו,א"ביאור הגר; )ה ומה שהביא מאונס"ד(
ויכול לזכות למקבל כי , איש האמצע הוא שליח של המקבל לזכות בשבילו, כותב שבכל זיכוי, ב"נדרים פח ע, אור צבי

מיגו דזכי "ולכן אומרים , ואחרי שזוכה לעצמו יכול להקנות לשלישי, היה יכול לזכות לעצמו אילו הנותן היה נותן לו
  ".לנפשיה זכי לחבריה

 .777-780' עמ, שליחות, ראה חוק לישראל". זכין לאדם שלא בפניו" בזו שאלה כללית
  .בדעת פוסקים אלה, )ב"לבוב תרכ'  במהדג"לג ע(אות קיט , ז' מע, תוספת דרבנן, קהלת יעקב 713

מן הסתם כוונתו .  הוא כמו ידו)איש האמצע (השליח, "זכין"בדין כותב ש, )ף"בדפי הרי(א "נדרים טז ע, נימוקי יוסף
   .של המקבל  ידושהוא

מדוע הנותן אינו , כי אם הוא רק שליח של הנותן, ברור שכוונת פרשנים אלו היא שאיש האמצע הוא שליח של המקבל
שייתכן שלפי השיטה , 719וראה הערה ? הרי הנכס עדיין לא יצא מרשות הנותן, יכול לחזור בו מאז שזכה איש האמצע

  .884ראה הערה  , לפרשנים נוספים הסבורים שאיש האמצע הוא שליח של המקבל. הוא שליח של הנותן, האחרת
וזאת , האמצעאיש י "כות לו את הממון ע נעשה שליח של המקבל לזַ הנותןש כותב, בסופו, קב' ח סי"ת להורות נתן ח"שו

 ).7' עמ, ערבות, ראה חוק לישראל (י ערב"שאומר כך לגבי מלוה ע, )ה גמר"ד (ב"ב קעג ע"ב, ם" רשבפ"ע
  .931ליד ציון הערה  714
, כגון לקדש לו אשה נשואה לכשתתגרש,  לעושה שליח על דבר שלא בא לעולםמשווה זאת) שבסמוך(קהלת יעקב  715

 .לא יבוא לעולםהדבר כי ייתכן ש, דעתכי אין לו סמיכות , )ב"נזיר יב ע(שאין מינויו מועיל 
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שהרי הוא , אין חשש שאולי הנותן לא יתן,  עושה את עצמו שליח קבלהאיש האמצעובשעה ש, ממילא קבלה
מ כיון "מ, אף שהמקבל אינו יכול למנות שליח לפעולה זוש, ועוד. 716נהנעשה שליח קבלה רק ברגע הנתי

 שאף הסבר אחר הוא. 717מועיל שמישהו יזכה בעבורו כשלוחו,  שליח במצבים אחריםתמנולל ושהמקבל יכ
 כשהנותן ממנה אותו שליח לזכות עבור הרי, שהמקבל אינו יכול לעשות שליח לזכות בשבילו בדבר שאינו שלו

  .718 נעשה גם שליח של המקבלהוא, המקבל
  

ובכל זאת , איש האמצע אינו שלוחו של המקבל, כלומר, 719אבל אחרים אומרים שזכיה אינה מטעם שליחות
  .י זכיית איש האמצע בחפץ"המקבל קונה את החפץ ע

  
 גם אם יתכוון לשמש כשליח של, י עצמו"הנותן אינו יכול לַזכות מתנה למקבל עשכן , הצד השלישי נחוץ כאן

יצא מרשות החפץ צריך ש, מפני שכדי להעביר בעלות על חפץ, או שיתכוון לְזכות בעבור המקבל, המקבל
  .720הנותן

                                                 
 .)ב"לד ע(אות קיט , ז' מע, תוספת דרבנן,  קהלת יעקב716
מועיל ש, )ה איבעיא"ד(א " עא קידושין כג"הריטב' חיהוא משווה זאת לדברי . )ג"קמב ע(שורש זכיית קטן ,  שרשי הים717

 .כי ישנו בשליחות בעלמא, רורשליח לקבל גט שחגם אם נניח שאינו יכול למנות לעבד זיכוי שטר שחרור 
הזוכה הוא גם , כותב שבזיכוי, אות יג, ג' סי, )רוזנברג(דבר למשפט ,  כמו כן. הגהה יט, ג"ב דף קא ע"ח) קרלין( יד דוד 718

הנותן היה יכול לחזור בו כל , שאם היה רק שליח של הנותן, יש להוסיף הסבר. וגם שליח של המקבל, שליח של הנותן
, אינו יכול לבטל, ועכשו שהוא גם שליח של המקבל; כי הוא יכול לבטל את השליחות,  הנכס לידי המקבלזמן שלא הגיע

  .קנה בשבילו, הזוכה, כי קנאו המקבל ברגע ששלוחו
שהרי אי אפשר לומר , הנותןואיש האמצע הוא שליח של , כותב שזכיה היא מטעם שליחות, ק א"רי ס, נתיבות המשפט

  . ן האומר שצריך שליחות של בעל הממון"לפי הר, שהוא שליח של המקבל
אלא ,  שליח של הנותןאינואיש האמצע , כותב שבזיכוי, )א"כא ע(יז '  סי,ח" או,א" ח, שלמהתשובהת "שו: דעות חולקות

. וידו כיד המקבל, ואיש האמצע נעשה שליח של המקבל, כאילו נותן ליד המקבל ממש, הנותן מסלק את רשותו מהחפץ
הרי אדם אינו יכול להיות גם שליח של הנותן וגם שליח של , )ד"בדף כ ע(תכוון ליישב בזה את מה שהקשה הוא מ

ת הסובר ששליח לת) 903הערה (דבריו ייתכנו רק לפי נתיבות המשפט ,  לכאורה.921כפי שנראה ליד ציון הערה , המקבל
) 907הערה (אבל לפי קצות החושן , ולכן אפשר לומר שאיש האמצע אינו שליח של הנותן, מתנה עושה רק מעשה קוף

, אבל נראה שקצות החושן דיבר רק בשליח לתת מתנה בלי זיכוי. הקושיה עדיין קשה, ששליח הנותן עושה שליחות ממש
, שהמקבל קונה מיד את המתנה, כ בזיכוי"משא, ולכן נחוצה שליחות הנותן, ס מגיע אליושאז המקבל קונה רק כשהנכ

  .איש האמצע אינו צריך לשמש שליח של הנותן
זוכה מכוח שליחותו של איש האמצע , מסביר שבזיכוי, אות ט, טז' סי, ח"או, )גוריון(ת ראשי בשמים "שו, כמו כן
וסילק את עצמו , איש האמצעכי כיון שהנותן מסר את החפץ ל, הנותןת ואין לומר שזה מועיל מטעם שליחו; המקבל
 לחוד די נותןובסילוק ה, יכול לזכות בשביל המקבלאיש האמצע לענין זה ש, כבר הסתלקה רשותו מחפץ זה, מהחפץ

 זוכה איש האמצעכבר לא שייך לומר ש, כיון שהנותן סילק את עצמו מהנכס; ואין צורך בשליחותו, להפקיע את כוחו
שהרי , זכה, אם איש האמצע תפס את הנכס לעצמו, לפי זה, יש להעיר שלכאורה (בשליחותו של הנותןהמקבל בשביל 

; אבל אפשר לומר שהנותן הסתלק מהנכס רק על דעת שאיש האמצע יזכה בעבור המקבל; הנכס כבר אינו שייך לנותן
הוא ).  כותב שאיש האמצע יכול לזכות לעצמו כי הנכס הוא הפקר אחרי הסתלקות הנותןששפת הים, 883וראה הערה 

, רק בנידונםהוא ,  יהיה שליח של הנותןאיש האמצעצריך שש, )ה בשלמא"ד(ב "מ עא ע"ב' תוסמסביר שמה שכתבו 
איש ולכן צריך ש, מחובוכדי שיופטר , שהגוי לא רצה להסתלק מהכסף עד שיגיע לידי המקבל, ריביתפרעון חוב שיש בו 

 . יהיה שליח של הגויהאמצע
, א" הריטבחידושי ;ב" עמ עא"בא ו"קידושין מב ע, א"רשבחידושי ה; ב"מ עא ע"בו, ב"קידושין כג ע, ן"רמבחידושי ה 719

 דיניוב, כה אות ט' באמרי משה סי, )א"לו ע(אות קיט , ז' מע, תוספת דרבנן, קהלת יעקבהובא ב(א " דף כג עקידושין
' ב במהד" עדף קיד(נב ' סידברי אמת קונטרס יא ; א" עוכתובות יא ,א" ע מבודף) 243-244' עמ, חוזים במשפט העברי

  המיוחסותא"רשבת ה"שובדעת  ,)הלברשטאט' ב במהד"קלד ע(א " ע ודף קטו,)גט ועבדעל (ף "ריבדעת ה ,)קושטא
; ק ג"ס, רמד, קצות החושן ;פרק כט, הלכות מכירה, שנהובדעת מגיד מ, )שכתב שזוכים לקטן מהתורה(פו ' יס, ן"לרמב

  . כב' מ סי"ב חו"ט ח"ת מהרי"בדעת שו, ק א"רי ס, נתיבות המשפט
  . ראה להלן-יש נפקות בענין זיכוי שאחד מהצדדים בו אינו בר שליחות , לשאלה האם זו שליחות

איש האמצע הוא שליח של , ם שלפי שיטה זוא וקהלת יעקב כותבי"שהרשב, בענין זיכוי מתנה על תנאי, 4ראה סעיף 
  .הנותןדעה שאיש האמצע הוא שליח של , 878וראה ליד ציון הערה . הנותן

נחשב שפועל איש האמצע אינו , שבזיכוי) בסימנים קודמיםומציין שכתב כך (כותב , כ אות ד'  סי,)הראל (תורת השליחות
אלא זה כוח עצמי ומחודש שהתורה , שלא נמסר לו, י כוח זה"כי הוא אינו בעלים לפעול ע, )קבלהמ(בכוח של המשלח 

שהוא כותב כך לפי השיטה שזכייה אינה ] לבדוק[ נראה .לפעול ולעשות חלות כל אחד לחברו, נתנה בפרשת זכייה
  .שליחות

  .ק ב"רי ס' וסי, ק יט"ס, ס' סי, נתיבות המשפט; )ה ויש לברר"ד(קכז ' סי, חלק א, ט"ת מהרי"שו 720
ט כתב לענין "שהרי המבי, ט"משמע שלא כמהרי, קמה' א סי"ט ח"ת המבי"כותב שמשו, ש אות פד' גנזי חיים מעאבל 

נעשה הנותן כיון ש, המקבל קונה בחזקה, שאם המקבל אמר לנותן שיעשה מעשה תיקון בבית בשבילו, הקנאת בית
 כי הנותן,  קנה" לי לרשותי או לסמטא מרשות הרבים כדי שאחזיק בהנותןאתה משוך פרה זו ש" לו ר וכן אם אמ,שלוחו
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מתנה אינה נחשבת  כי , מהתורהנו מועילאיו, מדרבנן מתנה מועיל רק יכויזשיש אומרים : מהתורה או מדרבנן

  מתנה מועיליוכישזאחרים אומרים  אבל .721"שונא מתנות יחיה"ש ,יש במתנה צד חובהשהרי , זכות גמורה
שרוב האנשים , ל" הם יוכלו לענות לטענה הנ. דורש זאת מהפסוקים723מכח מה שהתלמוד, 722מהתורה

  .ולכן במצב סתמי היא נחשב זכות, "שונא מתנות יחיה"מסכימים לקבל מתנות למרות ש
  

אם  .724י אחר" מהרגע שזיכה לו ע הנותןחייבכי קנה , המקבל קנה, י שהגיע הנכס למקבלנלפאם מת הנותן גם 
עשה תנאי הנותן  גם אם וזאת, 725 המקבלזכו יורשי,  לידו הנכס לפני שהגיע, אחרי שזיכה לו הנותןמת המקבל

 חוששים שמא אין. 726 ליורשיות אם יגיעכולל" ויגיע לידעל מנת ש"מפני שמשמעות התנאי , "מ שיגיע לידו"ע"

                                                                                                                                                              
,  פ אות יז'ת דברי מלכיאל חלק א סי"שו, לעומתו. ה הקונתהחפץ מרשותו לרשואת להוציא של המקבל נעשה שלוחו 

לענין ) וראה שם שיש חולקים, 250שהבאנו בהערה (' א שיזכה אדם לחבירו בשל עצמו כמו שכתבו תוס"כותב שאף שא
. ט"ט למהרי"ולפי זה אין מחלוקת בין מבי; ט"כמו שכתב המבי, מ אם עשאו שליח קנה"מ, י החצר של הנותן"קנייה ע

קונה במכר יכול ,  שליחשמקבל מתנה אינו יכול למנות) 931הערה (וגם לדעה , ט דיבר על מכר"שהמבי, עוד יש להעיר
כותב שהאחרונים פסקו שלא , קמה' סי, ו"ח, ם"ת מהרש"שו.  נותן כסף בעד החפץ-" בעל הממון"למנות שליח כי הוא 

  .ט"שלא כמבי, מועילה משיכת מוכר עבור הקונה
' ר,  שליחותלדעה שזכיה מטעםמוכיח ש, )ב"לבוב תרכ' ד במהד"לג ע(אות קיט , ז' מע, תוספת דרבנן, קהלת יעקב 721

יש להניח שכל התנאים , יהושע' כיון שזו דעת רוהוא כותב ש. )ש להוכחתו"עיי(שהיא מדרבנן סובר  א" עב קנז"יהושע בב
  .כי אין להרבות במחלוקות, סוברים כך
) 875ליד ציון הערה (כותב שמי שסובר שזכייה לקטן מועילה רק מדרבנן , )ג"קמא ע( שורש זכיית קטן, א" ח,שרשי הים

הפסוק  משמה שלומדים זיכוי )ה הא דאמרינן"ד(ב "מ עא ע"ב, ן"הרמב' חיכ "כמשוסובר  ,הוא מדרבנןכל זיכוי סובר ש
שכתב , 875ראה בשמו בהערה  .סובר כךם " שהרמבותאפשר והוא מעלה .נדחה במסקנת הסוגיה) 723ליד ציון הערה (

  כי, זכיה היא מדרבנןכל, שלדעה שזכיה מטעם שליחות) ב"קמב עבדף (והוא כותב . ן לגבי קטן"ם סובר כרמב"שהרמב
  .היא מהתורה, שזכיה אינה מטעם שליחותהדעה  אבל לפי ,"נשיא אחד" מין לומדים זיכויא

יש להעיר שלפי . כה' סי, א"פ, קידושין, ש"ורא, )ה אומר"ד(א " עקדושין יט' תוסבדעת ) א"לד עדף (קהלת יעקב שם  722
 .בוודאי בגדול הוא מועיל מהתורה,  שזיכוי לקטן מועיל מהתורה869הדעה ליד ציון הערה 

 .א"קידושין כג ע 723
  .)א"לז ע(אות קיט , ז' מע, תוספת דרבנן, קהלת יעקב 724
 ומת ," זו לפלוניהולך מתנה" ששם נאמר שהאומר ,ב"מגיטין יד עביא ראיה לכך  מהוא. ק ג"ס, קכה,  החושןקצות 725

שהדין כך גם אם המקבל מת , 806וראה ליד ציון הערה . הוא לשון זיכוי" הולך"דעה שפי הל, יורשי המקבלזכו , המקבל
  .לפני שנודע לו על המתנה

התכוון לא לתת ליורשי המקבל , "פלוני"מסביר שאין אומרים שכיון שהזכיר , )ד"קלז ע(פב ' סי, ב"ח, מ"חו, קרי לבח
, שישתמשו בו שמעון ואשתו, שאם ראובן נתן לשמעון חדר שידור בו, בסופו, א' סי, ש כלל פא"ת הרא"כמו שכתב שו(

  . ובניו יורשים ממנו, י הזיכוי" כי המקבל כבר זכה ע-) וממה שהוצרך להזכיר את אשת, לא יירשו בניו, ומת שמעון
כותב שמי שנתן מתנה , )א"דף קכב ע, רצ' הובא בשבט בנימין סי(א "ח דף כד ע' א סי"ת פרח מטה אהרן ח"שו, כמו כן

כו ז, ומת המקבל,  )וזה זיכוי, ומן הסתם מדובר שעשה את הקנין עם איש אמצע(לאחר בקנין ועוד לא הגיע למקבל 
כי יש להניח " לי ולא ליורשי"מפרשים " לי"כי דוקא באומר , "לך ולא ליורשיך"ואין אומרים שהקפיד , היורשים במתנה

  .שהוא רצה להרוויח בעצמו
 ,מ"חו, רטוהמובא ב, ה"רמהוא כותב כך כדי ליישב את ה. "לי ולא ליורשי" בענין 4ראה בסעיף . קצות החושן שם 726

י אחר ואומר "שהשולח פרעון חוב או מחזיר פקדון עהאומר , )"יש אומרים"בשם , ד, קכה, מ"חו, ע"הובא בשוו (ה, קכה
 עבור חוב שהמקבל חייב  את הכסף לעצמותפוסל לואין השליח יכ, ) בפקדון ובחובהם לשון זיכויש" (הולך"או " תן"לו 
ם וכל זמן שלא נתקיי,  יזכה למפרע,יע למקבלכשיג ו,"מ שיבוא ליד המקבל"לו ע הכֵ זְ "התנה השולח  כאילו רואיםכי , לו

י אחר מתכוון להתנות את "שלפי דבריו כל מי שמזכה מתנה ע;  יוכל לחזור בוהתנאי אינו של המקבל אלא שהשולח אינו
והתשובה היא שכיון ? זכו יורשי המקבל, כ מדוע אם מת המקבל"א, ולכאורה קשה, "מ שיגיע למקבל"ע"הזיכוי בתנאי 

  .נחשב שהתנאי התקיים, רשי המקבלשהגיע ליו
ק אם לא מת קיים ר  מכללא זה תנאי:ה בדרך אחרת"מיישב את הרמ, )א"פה ע(פא ' ה סי"שואל ומשיב מהדות "שו

ולכן אין אומדנא שהנותן רצה שהמתנה ,  לא יוכל להשיב למי שנתן לוהרי איש האמצע, אבל אם מת הנותן, הנותן
כדי ליישב את הגמרא גם  אומר את הדברים האלו הואש נראה( זכו יורשי המקבלולכן  ,תתבטל אם לא תגיע למקבל

 .)5 ראה בשמו בסעיף -  ליורשיו תאינו חייב לת,  המקבלומת, שהמבטיח מתנה למישהוהאומר ז "בגיטין לפי דעת הט
 מכללא שיגיע כיון שלא התקיים התנאי, לא זכו יורשי המקבל במתנה, מדבריו יוצא שאם מת המקבל ולא מת הנותן

  .למקבל
דווקא אם קיים   מכללאתנאיה: ה בדרך אחרת" מיישב את הרמ,)ה אלא דבאמת"ד(כג ' סי, מ"חו, ת כתב סופר"שו

כות לכן מניחים שהמשלח לא היה רוצה לזַ , כה לו בלא תנאי יוכל השליח לתפוסיזַ הנותן ואם , המקבל חייב לשליח
 רק במה ואה "נותן בעין יפה נותן"ומה שאומרים , יוכל השליח לתפוסשבכך  , לרעת המקבלפעליש דבר,  מידלמקבל

אבל כדי ,  לחזור בו)נותןה( מזכה לו מיד כדי שלא יוכל נותןלכן מצד אחד מניחים שה,  ולא לרעתו המקבלשהוא לטובת
וזאת ; המקבלהכל לטובת , ומפרשים את דבריו לשתי פנים, עושה תנאי כאמורמניחים שהוא , שלא יוכל השליח לתפוס

וכן אם , ולכן יוכל השליח לתפוס, ברור שהוא מזכה לו לגמרי בלי תנאי, "הזכֵ "אבל אם אמר במפורש , "תן"אם אמר 
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מניחים שהוא מעוניין , בפירושהתנגד כי כיון שלא , מתנהל את הסכים לקבלא היה מ, היה חיהמקבל אילו 
והנותן לא  (יוכיהז לפני המקבל מתאך אם . 727ואין היורשים יכולים לומר שאינם רוצים את המתנה, במתנה

  .729 רצה לתת לו ולא ליורשיונותןמניחים שהו, 728כי אין זכייה למת, אין תוקף לזיכוי, )ידע על כך
  

   .730 את המקבלמכיראינו איש האמצע גם אם  מועילמתנה י זיכו
  

  .731"כל בני השבט הזה"או , "כל מי שגר במבוי הזה"כגון , מועיל זיכוי לקבוצה מוגדרת של אנשים
  

י כך נקנה הנכס "וע, כלומר שהנותן עושה קנין סודר עם איש האמצע, קנין סודרי "כות מתנה עאפשר לזַ 
שהנותן מוסר את שטר המתנה לאיש , )במתנת קרקע (שטר י"אפשר לַזכות מתנה ע,  כמו כן.732למקבל

                                                                                                                                                              
" זכה"כ" הולך"ולכן , ובזה מדובר בגיטין שם, לגמרי" זכה"כדינו " תן"גם אם אמר , אין לשליח תביעה על המקבל

 ,מ" חו,ע"א מיישב בזה גם את מה שהקשה קצות החושן שם מהאמור בשוהו. יורשי המקבלזכו ולכן , לגמרי בלי תנאי
והשליח החזיר לו כך שהמלוה אינו יכול לגבות את , )הלווה(ני המשלח שאם העֱ , לגבי לווה השולח פרעון חוב, א, קכה
השליח ון שהרי כי, שיגיע למקבלמכללא ואם הנתינה היתה בתנאי ; חייב השליח באחריות כלפי המלוה על כך, חובו

 -  ולפי האמור מיושב? ומדוע השליח חייב באחריות, וכאילו הנותן לא זיכה לו מעולם,  לא נתקיים התנאי,החזיר לנותן
) תימא' ה ואפי"בד(אבל הוא מדייק . כאמור, בלי תנאיהזיכוי הוא  ואז , חייב דבר לשליחינושמדובר שהמקבל א

ינו חייב כלום גם אם המקבל א,  מכללא תנאייש" תן" שאומר נותןשבכל , ה"ת הרמדעע כהבנת קצות החושן ב"מהסמ
  .לשליח

,  בגטהוא לשון זיכוי" הולך"מסתפק לפי הדעה ש, )ק ג" ס, קכה,הובא בקצות החושן(א "גיטין סג ע, א"חידושי הרשב
 רול לחזואינו יכעל הב רק לענין שלשון זיכויאו הוא , גיע הגט לידה לעולםיגם אם לא ומגורשת ,  ממש"זכה" כאהאם הו

כי , אבל אם לא הגיע אליה אינה מגורשת, כ"ובלבד שיגיע אליה אח, לפני שהגיע לידה מגורשתהבעל וגם אם מת , בו
מעיר שגם עליו ) ח"ה והנה הקצה"ד(כתב סופר . יזכה לה מעכשיו בתנאי שיוליך ויתן לההשליח  כאילו התנה שרואים

 ,א מעלה אפשרות שהזיכוי מותנה בתנאי מכללא שיחול רק אם יגיע למקבל"ב שכן גם הרש,ל"קשות שתי הקושיות הנ
תנאי מעלה אפשרות שיש שהרי הוא , א לתרץ כתירוץ כתב סופר"א א"שהרי לרשב, וצריך לתרץ כתירוץ קצות החושן

יישב את מ) ה וליישב קושיותיו"ד(כתב סופר . ולא רק אם המקבל חייב לשליח" תן"ו" הולך"בכל מי שאומר מכללא 
ייתכן שזה שאמר , כי רק בגט, ולא במתנה או בפקדון והלואה, א הסתפק דוקא בגט"הרשב: בדרך אחרתא "הרשב

כיון שכוונת הבעל , ה רק בתנאי שיוליך ויתן לאשהיזכה להשליח מראה שהוא רוצה ש" זכה"ולא אמר " תן"ו" הולך"
הולך ותן לדעתך אם "ולכן ספק האם התכוון , ב עליו לה את הגוויל שהגט כתותו ואין המטרה לתמנשתתגרש מהיא 

ה בלי שיגיע לידה היה אומר  לכותשאילו רצה לזַ ,  שיגיע לידהותתנהאו התכוון ל, " לידה או תתגרש על ידךתתרצה לת
הסיבה  שייתכןי, או פקדוןחוב וכן בהחזרת , שיהנה בו, גיע ליד המקבלתשהיא שעיקר הכוונה , אבל במתנה; "זכה"
ואין הוכחה מלשון זו שהתכוון לתנאי שאם יגיע לידו ,  חוב ופקדון,לשון הראויה למתנהשזו הא יה" תן"ו" הולך"ר אמש

, לא זכו יורשיו, אם מת המקבל, ויש למקבל חוב על איש האמצע" תן"מתירוצו הראשון יוצא שאם אמר . ה למפרעיזכ
  .מצב אין תנאי מכללא במתנהא בכל "לרשב, אבל לפי תירוצו האחרון. בגלל התנאי מכללא

  .ו הערה לה"פט, קניינים, ח"פת 727
 .859וראה להלן הערה . 389-390' עמ, נאמנות בנכסים, ראה על עיקרון זה בחוק לישראל. ח שם"פת 728
  .)ה ואביא לי"ד(כג ' סי, מ"חו, ת כתב סופר"שו 729
דיני חוזים במשפט ; )ג"סו עדף ה , ג, זכייה' הל, ם"על הרמב, מזל שעהא בהוב (ז' ז סי"ב אהע"ט ח"ת מהרי" שו730

ט מביא ראיה מהדין " מהרי.) את פרעון חובועל לווה המזכה למלווהשכתב כך (ג , קה, מ"חו, י"בעל פי  ,251' עמ, העברי
שאיש ) 712יד ציון הערה ל(זאת לפי השיטה ). ' _עמ, שליחות, ראה חוק לישראל(ששליח אינו צריך להכיר את המשלח 

 .האמצע הוא שליח של המקבל
  . ז' ז סי"ב אהע"ט ח"ת מהרי" שו731

  . מתנה לאדם שאינו מבוררבענין) א(1ראה סעיף , על זיכוי לאדם שאינו מוגדר בשעת הזיכוי
שהנותן מקנה ישירות , על דין דומה. ערה כבו ה"פט, קניינים, ח"פת; )ה כתב"ד ( כב'מ סי"ט חלק ב חו"ת מהרי"שו 732

  . ואילך61ראה ליד ציון הערה , באופן שאינו זיכוי, י סודר של אדם שלישי"למקבל שלא בנוכחותו ע
יהיה  "כ לנותן"לא יתכן שנדרוש שהמקבל יאמר אח, י קניין סודר" שאם הנותן מזכה ע, כותב,ק ב"ס, קצ, קצות החושן

וכלל הוא , מפני שבינתיים חזר הסודר לבעליו, שהרי זה לא יועיל, "י קנין הסודר שעשית עם הזוכה"הנכס שלך קנוי לי ע
  .)ה, קצה, מ"חו, ע"שו(שאין תוקף לקנין סודר שיחול לאחר זמן 

האומר שאין מועיל קנין בסודר ) 67הערה (שמעיה ' נוקט שר, אות ה, ב' סי, מ"חו, חלק ג, ת יביע אומר"שו:  דעה חולקת
ומסכים ששאר קניינים כגון משיכה מועילים שלא בפני , דיבר רק בקנין סודר, של אדם שלישי שלא בנוכחות המקבל

 ומשמע, )י משיכה אם המקבל אינו מושך בעצמו"שהרי אי אפשר להקנות ישירות למקבל ע(והיינו בדרך זיכוי , הקונה
ע סובר שאין מועיל "שייתכן שהסמ, 106וראה ליד ציון הערה . שמעיה קנין סודר אינו מועיל אף בזיכוי' מדבריו שלר

  .י קנין סודר"זיכוי ע
על ידי אחר כיון שהחזיק או הגיע המזכה לחברו במתנה " )710הערה  (ם"ממה שכתב הרמבמביא מי שדייק  ט שם"מהרי

יזכה בחזקה או שיזכה ו מקבל שיחזיק בה בשביל היש האמצעאמר לאאם דוקא שזיכוי מועיל  מכאן, ' וכו"שטר לידו
לא שמא  סודר הוא ם לא הזכיר קנין"הרמבשהסיבה  ,דיוק זהט דוחה "אבל מהרי. סודר אבל לא בקנין ,בשטר בשבילו

 . יס סודר בעד המקבל מי שירצה להתפימצא הנותן
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כמו . 734בכך שהנותן מניח את הנכס בחצרו של איש האמצע, אפשר לַזכות מתנה בקנין חצר,  כמו כן.733האמצע
  .735י קנין אגב"כות מתנה עאפשר לזַ , כן
  

, המקבל את הנכסלא קנה , ולא עשה בו שום מעשה קנין,  בזמן הזיכויאיש האמצעאם לא היה הנכס ברשות 
,  של איש האמצע הנכס לרשותוכ הגיע"אם אחאך ; "ה במתנה זו לפלוניזכֵ  "איש האמצעגם אם הנותן אמר ל

 איש האמצע את כ הגביה"אחאם ,  כמו כן.736אם לא חזר בו הנותן בינתיים, בשביל המקבלאיש האמצע זכה 
מר לו אהנותן כיון שש, קנה המקבל ,ל אפילו שלא בפני הנותן ושלא בפני המקב,מקבל כדי לזכות להנכס

  .737ושליחותהוא עושה את , "זכה"
  

קנה , "ה בנכס זה לפלוניזכֵ "שאמר לו הנותן הרי ברגע ,  הזיכוילפניאיש האמצע גם אם הנכס היה ברשות 
לא קנה המקבל , "תן"אבל אם אמר לו . 738בשעת הזיכויאיש האמצע ליד כלום פ שלא מסר הנותן "אע, המקבל

שהיה תפס את החפץ בידו או איש האמצע גם אם , לשם כךאיש האמצע לא בא ליד הנכס  כיון ש,ה זצבבמ
,  נראה שטעם ההבדל הוא.740היא לשון זיכוי" תן" ש739גם לדעהוזאת  ,"תן"בחצרו בשעה שאמר לו הנותן 

לזכות בו והיות שהוא יכול , מראה שכוונתו היא שאיש האמצע יזכה מיד בנכס בעבור במקבל" זכה"שהאומר 
ורק אם , אין משמעות מוחלטת שהוא רוצה שיזכה בעבורו עכשו" תן"אבל האומר ; זכה בעבורו, בקנין חצר

כ אם הנכס כבר "משא, משתמע מכך שהוא רוצה להקנות לו את הנכס מיד, באותו זמן נתן לו הנותן את הנכס
  .נמצא ברשות איש האמצע

  
, שהרי ברגע שזכה עבור המקבל,  בעבור חוב שהנותן חייב לוס את הנכס לעצמוותפאיש האמצע אינו יכול ל

אבל אם מראש לא התכוון איש האמצע לזכות עבור .  קשור לחוב שהנותן חייבינווהוא א, הנכס שייך למקבל
יכול איש האמצע , כך שלא זכה המקבל) אלא שתק והסתיר את תכניתו לתפוס את הנכס לעצמו(המקבל 

  .741שהנותן חייב לולתפוס את הנכס עבור חוב 

                                                 
  .414ע שהבאנו בהערה "ראה גם סמ). 710שצוינו בהערה (ע "טור ושו, ם"רמב 733
איש מסר הנותן את שטר המתנה לאם שנוקטים , ג' ג סי"ח, )אוירבך(האשכול ' וס, )ה שזיכה"ד (ב"י חולין לט ע"רש

 . קנה, "ה בשטר זה לשם פלוניזכֵ " ואמר לו , המקבלבפני האמצע
  .מחלוקת האם קנה במצב שהנכס היה בחצרו של איש האמצע עוד לפני כן, 738וראה הערה . ח, קכה, מ"חו, פרישה 734

כי זו , תחצר המושכרהי "לאחר עכות  יכול לזְ  חצרשוכרכותב ש, )ה וחצר המושכר"ד(  ר'סיפתיחה ל ,נתיבות המשפט
  . חצירו לגמרי

הוא כותב . בסופו, )כב' י סי"קהלות יעקב ח= כד במהדורה ראשונה ' סי(=כז ' סי) ח"תשמ(מ "קהלות יעקב ב 735
 .שהמקבל קונה גם אם לא התכוון לקנות

, )אות י, פא' סי, ב"ח ,ד" יו,צחקת בית י"הובא בשו(ז , קכה'  סי,מ"חו, ע"שו; ג, רמג' וסי, ט-ח, קכה' סי, מ"חו,  טור736
ו הערה "פט, קניינים, ח"פת). ה האי"ד(א "מ טז ע"ב' תוסדעת ב, ג, ד, הלכות זכיה, ם"על הרמב, מזל שעה; ד,  רמג'וסי
 .)800ליד ציון הערה (היא לשון זיכוי " תן"לדעה ש, "תן"גם בדין זה אמור  כותב ש,לג
מסביר שיש שתי דרכים , ח, קכה, מ"חו, פרישה. ז, קכה, מ"חו, ע"ובשו, ט,  קכה,מ" חו,טורהמובא בה "רמ 737

אם איש האמצע הגביה את הנכס ) ב(; חצרו זוכה למקבל, כ לחצרו של איש האמצע"אם הנכס הגיע אח) א: (אפשריות
 גם זוכה לו חצירו ,כ לחצירו"בא אחתנה שאם דבר המ כותב, כוק "ס,  קכה,ע"סמוכן . זכה למקבל, ואינו בחצרו, כ"אח

  . לא הגביהו לשם כךאם 
 לד' ב סי" חת פני משה"שו; ק ז"ס, רמג, ע"סמ; ג, רמג, מ"חו, ח"ב; ז, קכה, מ"חו, ע"שו;  ט,קכה, מ"חו,  טור738

  . )ב"דף ר ע(ו קס' מ סי"א חו"בעי חיי חת "שו ;]להרחיב[
ה "ואילו לרמ, איש האמצע של בחצרול גם אם הנכס היה קנה המקב, ח,  קכה,מ"חו, בטור, ח כותב שלפי רבנו תם"הב

  . איש האמצע של בידול רק אם הנכס היה קנה המקב, )המובא שם(
הוא כמונח , "הזכֵ  " הנותן בשעה שאמר לו בחצרוהחפץ היהאם , ק כז"ס, ע"כותב שלפי הסמ, ק לב"ס, קכה, מ"חו, ך"ש

 אם בא לרשותו לשם זכייה ורק (ו לשם המקבל אותכי לא הגביה, שלא זכהתב ך עצמו כו"אבל ש, בידו וזוכה בו המקבל
שמקבל אינו קונה בקנין חצר נכס שהיה בה לפני נתינת , 222בדומה לדעה ליד ציון הערה ; חצרוי "עזוכה , למקבל
 על אופן זה של ".יקנה לו חצרי" אמר  האמצעאישו" ה בחצרך לפלוניזכֵ  "איש האמצעכ אמר הנותן ל"אא, )המתנה

 .240הקנאה ראה ליד ציון הערה 
  .800ליד ציון הערה  739
, ת פני יהושע"הובא בשו ( ט,קכה, מ"חו, טור; א"ב פה ע"ב, ן"חידושי הרמב; )ה הכי"ד(א "ב פה ע"ב' ת בתוס"ר 740

  . ז, קכה, מ"חו, ע"שו; ה"בשם הרמ, )ב"דף צד ע, י' סי, ליחנד
 .ת בזה"מציין שיש שחלקו על ר, )שכט' עמ(קנב ' סי, א"ח, ץ"אבל תשב

 )ה,  קכה,מ"חו, י"הובא בב(קג ' ב סי"חא "הרשבת "שוהוא מסתמך על . )א"צה ע( י' סי, )חנדלי(ת פני יהושע " שו741
בכתב ש) ב"צה עבדף  (מצייןו,  חייב לולווהעבור חוב שה יכול לעכבו  למלוהשליח להבאת פרעון חוב מהלווהשאומר ה

, אינו יכול לעכבו בשביל חובו של הלווה כלפיו, שאם השליח התכוון לזכות עבור המלוהנאמר , א"תשובת הרשב של היד
לא  לכןו,  המלוה שמתחילה התכוון לזכות בו לעצמו ולא בשבילאפשר לומר, השליח קיבל את הכסף בשתיקהאם רק ו
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ומאיים לגרום לו הפסד אם לא , הנותן דורש מאיש האמצע להחזיר לו את דבר המתנה, אם אחרי הזיכוי

  .742 בנכסכי המקבל כבר זכה, הפסדכדי למנוע מעצמו  להחזיר רשאינו אי, יחזיר
  

, ך לדוגמהכ .תנים במתנהכאשר הגוף נשאר לנותן ורק הפירות ני, דין זיכוי חל גם על קנין פירות: בקנין פירות
אף בהסכמת , ור בול לחזויכאינו  לוי, שמעון כל חיי שמעון להיהימהכסף וח ו כדי שהרכסף לראובןנתן אם לוי 

  .743מפני שהוא זיכה את קנין הפירות לשמעון, ראובן
  

  .4ראה סעיף , שיהיה תלוי בתנאי כלשהו, בשאלה האם אפשר להתנות את זיכוי המתנה

   המקבללרעתתידה להיות שעזיכוי מתנה 
הוא . לו משעת הזיכוייא קנויה וה, כ היא תהיה לרעתו" לזכות לאדם מתנה גם אם אחאפשרכותב ש 744ן"הר

 כדי שהמלווה יוכל לכתוב פרוזבול,  קרקע ללווהתזכו שמלווה יכול ל745מסתמך על האמור בתלמוד
  .כדי שחוב הלווה לא יישמט בשנת השמיטה, בהסתמכות עליה

  
ולכן , מאתיים זוז  המתנה יש לועםו, הוא הנותן מתנה לעני שאין לו מאתיים זוזאפשרית נוספת לכך דוגמה 

  .746מעתה אינו רשאי לקבל צדקה
  

 כמו ,747מתברר שלא היה קנוי לו מעולםו,  הזיכוי בטל, על המתנה התנגד כששמע המקבלאםשצריך להדגיש 
והחידוש , קנה, כששמע על המתנה) או הסכים בפירוש(שתק אם ן היא ש"שכוונת הר צריך לומר .748בכל זיכוי

                                                                                                                                                              
שהרי , המקבלגילה דעתו שהתכוון לזכות עבור איש האמצע  שבנידונו) א"בדף צה ע( הוא כותב .זכה המלווה בכסף

כתב ) א"צו עבדף (כ " אבל אח.חלק מהנכסואף נתן לו , ן ביקש ממנו לעשותהנותר לו מה סיפאת הנכס ולמקבל הראה 
כ "וא, המקבלובשעת מיתת הנותן לא רצה לזכות עבור , המקבלכות בעבור  יכול לטעון שחזר בו מרצונו לזאיש האמצעש

ואיך יוכל לחזור , נקנה הנכס למקבל, שהרי אם בשעת הזיכוי התכוון לזכות עבור המקבל,  דבריו קשים.המקבל לא זכה
האם ) 799 הערה ליד ציון(שבו יש מחלוקת , "תן"אלא " ְזֵכה"נראה שההסבר הוא שבנידונו הנותן לא אמר ? כ"בו אח

עם העובדה שאיש האמצע התכוון לזכות עבור , הוא מצרף את הדעה שנחשב זיכוי) א"צה ע(ובתחילת דבריו , נחשב זיכוי
לא קנה המקבל , אינו נחשב זיכוי" תן"ובמסקנתו הוא סובר שלדעה ש; מצוה לקיים דברי המתוגם עם הדין ש, המקבל

 .ולכן יכול לחזור בו, זיכוי גם אם באותו זמן התכוון איש האמצע לזכות עבור המקבלבשעת ה
  . אבל אפשר ללמוד ממנו למתנה, הוא עוסק בפרעון חוב. א , קכה,מ"חו, א"רמ 742

שאיש האמצע אינו יכול לטעון  ,) אות ט ל'מ סי"ת נודע ביהודה מהדורה קמא חו"שוהובא ב (ק יא"ע ס"כתב שם הסמ
שהרי לכאורה אלו דברים שבלבו , ע"צ.  דבריםםאינשדברים שבלב כי אלו  ,"אפסיד את שלישמ "לא זכיתי לך ע" למקבל

  .לא היה זוכה, שאילו ידע שייגרם לו נזק, ובלב כל אדם
 ובמילואים שם 35-36' עמ, שומרים, ראה חוק לישראל, בשאלה האם איש האמצע חייב באחריות על הנכס מטעם שומר

בשאלה אם . הפוטר אותו מאחריות, )ד"קמז ע(כח ' סי, ז"אהע, ש"ת מהרח"ומקורות שם יש להוסיף את של. 663' עמ
  .33' ראה חוק לישראל שם עמ, הנותן אחראי על הנכס מטעם שומר אם הנכס נשאר ברשותו אחרי הזיכוי

 .קעא' ד סי"ם יו"ת מהרשד" שו743
  ).ף"בדפי הרי(ב "גיטין יט ע, ף"ן על הרי" ר744

 3שורה  (ף"בדפי הרי, ב" מ עגיטין, ף" על הרין" ר:ן לשיטתו"כותב שהר, ד' סי, בענין קניינין, קונטרס ז, אמתדברי 
כך שהמקום ביניהם , והגט נח ביניהם באופן שרק שניהם יכולים לשומרו, אשתוכותב שאם בעל זרק גט ל, )מלמטה

כ זה "אף שאחוזאת , כדי שתוכל לקנות בו את הגט מקוםמשאיל לה כי מן הסתם הבעל ,  מגורשת,כאילו שייך לשניהם
  .אך שם אין זו מתנה אלא השאלה. לרעתה

ים בשנה ימשבארבעה , א"ן ממה שנאמר בחולין פג ע"מביא ראיה לר, )ג"עב ע(ב , ד, זכיה' הל, ם"על הרמב, מזל שעה
י שהר, לקונהעלולה לגרום נזק ה אף שהזכייוזאת , "זכין"מטעם , הקונה בהמה בכסף קנה גם בלי לעשות קנין משיכה

וראה מקורות נוספים . אך שם אין מדובר בזיכוי מתנה אלא במכר. יפסיד, אם תמות הבהמה לפני השחיטה
 .41-40ליד ציוני הערות , זכין לאדם שלא בפניו' ע, באנציקלופדיה תלמודית

 .א"גיטין לז ע 745
, ומשמע מדבריו, ה כדוגמה לרצון המקבל לא לקבל מתנהזדין נוקט , רסח' סי, ת בשמים ראש"שו. ב" סוטה כא ע746

 .קנה משעת הזיכוי, אם שתק המקבל, שבכל זאת
הנכס נחשב שהיה , ן נוקט שאם התנגד כששמע"הר). אות ה, שלז' סי, ח"או, ת אבני נזר"הובא בשו(ן שם "ר 747
חד מהטעמים לכך שפרוזבול נכתב רק ולכן הפרוזבול מועיל רק לפי א, אבל לא היה ממש שלו, בשעת הזיכוי" בחזקתו"

 . עיין שם- אם יש ללווה קרקע 
 . 757כאמור ליד ציון הערה  748
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זכין "מדין , ושהמקבל קנה גם אם הנכס  לא הגיע לידו, הוא שהנותן אינו יכול לחזור בו מהזיכוי מרגע הזיכוי
   .749"לאדם שלא בפניו

  
 אומר 751ש"שהרי הרא, ן"ש חולק על הר"אומר שהרא 750יצחק בכר דוד' ר. ן"אבל יש חולקים על הר

, י אחר"לא מועיל שמלוה יזכה ללווה מעט מאותו המין ע, 752שאסורה משום ריבית, ת סאה בסאהשבהלווא
, יש להוסיף. א לזכות לו דבר שיהיה לחובתו" מפני שא,753כדי לאפשר לו להתחייב לו בלי שיהיה איסור ריבית

הלווה אינו ש נימק שמן הסתם "שכן הרא, ש מדבר בכגון שהלווה התנגד מראש"שאולי הרא, שאין לדחות
, ל בפרוזבול"הנמנמק את הדין  754ש"שהרא, עוד יש להעיר. משמע שמדובר שלא התנגד בפירוש, מעוניין בזה

ולפי דבריו אין ;  שהוא מדרבנןכיוןמפני שבפרוזבול הקילו , המקבל-לווהלרעת ה ואפ שה"אעמועיל הזיכוי ש
  .כתוצאה מהמתנהנזק  למקבל יגרםיאם גם שמועיל זיכוי מתנה , הלכה כלליתללמוד מפרוזבול 

  
או רק , משום שבפרוזבול הקילו, נזקבזכות המביאה ל" זכין"אומרים כותב שרק בפרוזבול  755ך"הש, כמו כן

  . בא מידו איננזק שהצבבמ
  

אבל רק הנכס קנוי לו , אם שתק המקבל כששמעהרי ,  רגילזיכוישנידוננו שונה מ, ש"ייתכן שגם לדעת הרא
ש גם אם שתק "ייתכן שלרא, מצד שני. קנוי לו משעת הזיכויהנכס  ש, רגילזיכוישלא כ, תומשעת שמיע

לא היה שלוחו לזכות עבורו איש האמצע שעשה את הקנין שהרי , מפני שלא היה כאן קניין, הא קנל, כששמע
  . שעשה את הקניןבשעה

  י הבעת התנגדות"ביטול המתנה ע
  .756המתנה בטלה, נהאם המקבל מביע התנגדות בשעה שהוא שומע על המת

  
 שההקנאה בטלה רברו .757ביע התנגדותהואין אומרים שהנכס היה קנוי למקבל עד ש, ההקנאה בטלה למפרע

ואם נאמר , 758א להקנות דבר לאדם נגד רצונו" להתנגד הוא שא המקבלם לזכותמיהטעאחד משהרי , למפרע
  .759הרי עשינו דבר נגד רצונו, שבינתיים הנכס קנוי לו

                                                 
ליד , שהרי הוא עצמו אומר, ן"אלא שאי אפשר לומר שזו כוונת הר, חידוש נוסף הוא שהנכס נקנה לו משעת הזיכוי 749

 .קנה רק מהרגע ששמע, ושתק כששמע, שגם במתנה שאין בה חובה, 807ציון הערה 
 . דברי אמת שם750
 .ה, קסב, ד"יו, א"כך פסק גם רמ. ז' סי, כלל קח, ש"ת הרא" שו751
  .א, קסב, ד"יו, ע"שו 752
 .ב, קסב, ד"יו, ע"שוכאמור ב 753
 .טו' סי, ד"פ, גיטין, ש" רא754
  .)מח' עמ, )ד"אייר תשנ- ניסן(נב ' בית אהרן וישראל גל, לוי קליטעניק' י ר"הובא ע (ה, קסב, ד"יו,  נקודות הכסף755

 ,כא, אישות ד' הל, ומגיד משנה, ב"עח עגיטין , א"רשבחידושי הדברי אמת שם מעלה אפשרות ש: ן"עוד החולקים על הר
) 744הערה ( ל בגט"שהרי הם אמרו שבמקרה הנ, כ תהיה לרעת המקבל"סוברים שלא מועיל זיכוי מתנה אם היא אח

  .אינה מגורשת
תב בשם משפטי וכ) א" קלח עדף, פרשת במדבר, )יעבץ(צור יעקב הובא ב(אות א , ט" הגה,רמג' סי, מ"חו, כנסת הגדולה

  .רק אם אין באותה זכות שום צד חוב" זכין"ש, )ואינו מציין סימן (שמואל
, י אחר"וזיכה לו ע, ווה שרצה לפרוע למלווה בהקדם מפני שחשש שמא ייפסל המטבעכותב של, ק ח"ס, קכה, מ"חו, ך"ש

זו דוגמה .  המזכה את הפרעון למלווה נשאר חייב באחריות הכסףלווהא נאמר ש"מפני שבגיטין יד ע, לא נפטר מחובו
 .אבל שם לא מדובר במתנה). אם ייפסל המטבע אחרי הפרעון(לזכות הגורמת לחובה 

' הל, פסקי הלכות, יד דוד; ב"חולין לט ע, מאירי; א"קידושין כג ע, א"הריטב' חי; א"קידושין כג ע, ן"בהרמ'  חי756
, )פיעטרקוב(ת ברית אברהם "שו; )ה ועיין"ד(כ ' סי, דיני תרומות ומעשרות, אמרי בינה; )ג"נד ע(אות קנג , ג"פ, אישות

המקבל , י שליח"מזכיר שהמזכה מתנה לאדם ע, )מד' עמ(א "עכתובות יא , א גוטמכר"ר' גם חי. אות יג, קא' סי, ז"אהע
 .לקבל כ"אחיכול לסרב 

  .ב, ד, זכיה' הל, ם"הרמבפ "ע, )ריח' עמ(ח , ח, מלכים' הל, ם"על הרמב,  אבן ישראל757
, רק אם המזוכה הסכים כששמע" זכין" שאומרים אומר ה,ב, ד, זכיה' הל, המובא במגיד משנה, ן"כך מוכח גם מהרמב

  .גם לזמן קצר, אין שום דרך שיקנה את הנכס, "זכין"ואם אין , "זכין"אין , כאן שאם לא הסכיםומ
, שאם הביע התנגדות, )שלדעתו דינה כמתנה רגילה, לרעת המקבלעל מתנה שסופה (כותב ן "הרש, 747ראה גם הערה  

  .לא היה ממש קנוי לוו" בחזקתו" היה הנכס רק ראשמתברר למפרע שמ
 .הפקרהנכס נעשה , ם סובר שעקב התנגדות המקבל"שהרשב, 174אבל ראה ליד ציון הערה 

  .773כאמור ליד ציון הערה  758
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מעולם לא נכנס הנכס לרשות , עד שהביע המקבל התנגדות, ליד הזוכה עבור המקבלהנכס הגיע בין הזמן ש

ורואים כאילו המתנה , מפני שהוכיח סופו על תחלתו שמה שהזוכה זכה בשבילו לא היה זכות בעיניו, המקבל
 היורשים של , ואם מת הנותן בינתיים,לא היתה מתנה מעולם, וכיון שלא רצה, היתה על תנאי שירצה לקבל

 יכול ינו אאיש האמצע, סירב לקבל את המתנהאם המקבל ש, נפקות נוספת מכך היא .760זכו בנכס הנותן
  .761כי הנכס עדיין ברשות הנותן,  כזוכה מן ההפקרלתפוס את הנכס

  
הוא יכול לדחות את , אם לא ידע המקבל: הקנייתה בידיעתומבכך שונה הקניית מתנה בלי ידיעת המקבל 

  .762אינו יכול לדחותה אחר כך, ואילו אם ידע ושתק, י הבעת התנגדות"חר כך עהמתנה א
  

  .763 אחר כךותמחהוא יכול ל, שהוא רוצה ,לפני הזיכוי, גילה דעתו מתחילהגם אם 
  

ואף שאמירת קטן אינה ; והנותן יכול לחזור בו, לא קנה, והביע התנגדות לקבל אותה, גם קטן שזיכו לו מתנה
  .765 שזיכוי מתנה לקטן מועיל מהתורה764וזאת גם לדעה, ר לזכות לו נגד רצונוהרי אי אפש, כלום

  
 הסביר שאף 766א"הרשב. שאין זו זכות גמורה,  סיבה אחת היא?מדוע מועילה ההתנגדות אחרי ההקנאה

, אינו יכול להתנגד כשהוא שומע על הזיכוישמעון , שבזכות גמורה שראובן עושה לטובת שמעון בלי ידיעתו
שונא מתנות "שכן הפסוק אומר , מפני שאין זו זכות גמורה, כ"ם כאן המקבל יכול להתנגד אחמכל מקו

  .768 ועל פי זה נאמר בתלמוד ובפוסקים שמידה טובה היא לא לקבל מתנות,767"יחיה

                                                                                                                                                              
ן סובר שמטעם זה לא קנה "אלא שהר, 814יד ציון הערה שנביא לכפי , ן"מר אבני נזר בדעת הרו סברה דומה א759

 .ובזה אין הלכה כמותו, בינתיים גם אם בסוף הסכים
ב קלח "בב, ג"הוא כותב כך בדעת רשב. ה בשלמא" ד,כריתות שם, י"בדעת רש, תקפ' סי, א"כריתות כד ע,  קול דודי760
ואפשר ללמוד ; )3ראה סעיף  (המתנה בטלה, גיע לידוהסובר שגם אם שתק כששמע על הזיכוי והתנגד כשהנכס ה, א"ע

  .שאז הם מסכימים שהמתנה בטלה,  שהתנגד מיד כששמעצבבמ, גם דעת חכמיםשזו מדבריו 
, שהרי לפיה אם לעולם לא ישמע, קשה,  על תנאי שיסכים כשישמעמקבלשהנותן מזכה ל, אך הגדרתו של קול דודי

לכן יותר נראה להגדיר שהוא מזכה לו ). 806יד ציון הערה  לכאמור( קנה ,והרי גם אם מת לפני ששמע, המתנה בטלה
ם אומר "שהרי 780 ראה ליד ציון הערה ).וזה תנאי מפסיק ולא תנאי מתלה(מעכשו על תנאי שלא יביע התנגדות כשישמע 

 דוחה אפשרות ,אות כד, יז' סי, ח"או, )גוריון(ת ראשי בשמים "שואבל . רב המקבלשהזיכוי הוא על תנאי שלא יס
לא היה הדין צריך להיות כ גם בחובה "שהרי א,  כאילו התנה הנותן שתלוי בדעת המקבליםואר, יוכילהסביר שבכל ז

, 5, פרק ב, 3סעיף וראה . אלא היה צריך להועיל על תנאי שהמחויב יסכים לכך כשישמע, "אין חבין לאדם שלא בפניו"
 .בכך שלא יסרבאו ,  בכך שהמקבל יסכיםה מותנזיכוית שהיואפשרואת השראשי בשמים מעלה 

 על ראהו; ן"ואינו מפורש בדברי הרמב (ב"ז עב קל"ב, ן"רמבה חידושיבשם , )א"עט ע(א ' סי, מ"חו, ת שפת הים"שו 761
לגבי שליח לפרעון (האומר ,  ה, קכה,מ"חו,  המובא בטורה"סובר כרמן "שפת הים מעלה אפשרות שהרמב. )3 סעיף כך

כי ,  חייב לוהמלוה- לעצמו על חיוב שהמקבלאת הכסף  יכול לתפוס ינוהשליח א, " למלווההזכ"אמר הלווה אם  ש,)חוב
  ).726בהערה ה ראה " הרמ דבריעל(יישאר הנכס של הנותן , ואם לא יגיע למקבל, מ שיגיע למקבל"הזיכוי היה ע

 .3 ראה על כך בסעיף .א"ב קלח ע" ב762
  .חאות ,  שלז' סי,ח" או,ת אבני נזר" שו763
  .869ליד ציון הערה  764
 ").אפשר"בלשון (יח , רמג, דברי משפט 765
, קצה, מ"חו, ם"הרי' כך הסבירו גם חי). לעניין אחר, 4, פרק ב, 3הבאנו בסעיף ש(א "קידושין כג ע, א" חידושי הרשב766
מחנה אפרים ; )ה כאן"ד(א "ב קלח ע"ב, ם"בדעת רשב, א"קלח ע, פירות הנושרין, ב"ב) נימרק(ואשל אברהם , ק טז"ס

ט ' מ סי"חו) עבאדי(ת מעיין גנים "ושו; )א"עט ע(א ' סי, מ"חו, ת שפת הים"שו; )קי' ט סי"הובא בעונג יו(ו ' זכיה סי' הל
  ).קכג' עמ(

 ,)ג"דף פד ע, פא' ה סי"ת שואל ומשיב מהדו"ובשו, סמוך לסופו, לז' סי, א"ח, ת פנים מאירות"הובא בשו(ם שם "הרשב
כטעם " שונא מתנות יחיה"מזכירים , ק ב"ס, רמג, ע"וסמ, א, רמג' וסי, כו, רלה' סי, ופרישה, קמב' סי, ב"ב, אור זרוע

  .בזיכויולאו דוקא ,  לקבללא ירצהשמקבל מתנה 
שהרי בגיטין " (שונא מתנות יחיה"מטעם  חוב לום לא התכוון לומר שזה "מסביר שרשב, א"ב קלח ע"ב, ש"הגהות הרש

  . לקבלצהלא ירהאדם ייתכן שאלא התכוון רק לנמק מדוע , )י אחר" מפורש שבמתנה מועיל זיכוי עב" עיד
כשהמקבל , מפני שלולא זה, "שונא מתנות יחיה"של ם הוצרך לטעם "מסביר שהרשב, יג, רמה, )אשכנזי(מחנה יהודה 

אומר שאינו רוצה את מערים והוא , שמא כדי שלא יצטרך לתת את דבר המתנה לנושהו, מתנגד היינו חוששים לקנוניא
ם שיתכן שאינו קנוניא אלא "ולכן אומר הרשב, יקח את המתנה מהנותן בצינעה, כ כשהנושה אינו רואה"ואח, המתנה

 . אינו קונה,התנגדותאם הוא מביע ולכן , "שונא מתנות יחיה"רוצה משום באמת אינו 
 .כז,  משלי טו767
  ".שונא מתנות יחיה"ראה על כך בנספח  768
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 אולי המקבל אינו רוצה להיות -עבד או בעל חיים ) או כולל(חסרון נוסף במתנה הוא אם דבר המתנה הוא 

  .769ס אותומחויב לפרנ
  

 היה אומדנא ולכן אין אומרים שבזמן הקנין, מפני שיש במתנה צד חוב, התגלה שזה חוב לו, בכך שהתנגד
  .770כ" אחשלכן לא יוכל לחזור בוצה וו רשהוא

  
ואין ,  לחובתוואממילא ה,  מקפיד על קצת החובמקבללכן אם אנו יודעים שה, מאחר שיש במתנה קצת חוב

כיון שהזכות גדולה , חשבת לזכות לוהמתנה נ, רק אם איננו יודעים את דעתוו; וחבין לאדם שלא מדעת
  .771מהחוב

  
אין בהם כדי להכניס כל מתנה לקטיגוריה של מתנה , למרות החסרונות שמצאנו במתנהש, צריך להדגיש

התועלת , ואילו במתנה רגילה, שם מדובר במתנה שהתועלת ממנה קטנה מהחסרון. 772שסופה לרעת המקבל
  .יותר מהחסרונותרבה 

  
מפני , אי אפשר להקנות דבר לאדם בעל כרחו, וזו זכות גמורה, אין טעם להתנגדותאם שגם , סיבה שנייה היא

שבהם הנהנה אינו זכאי , "זכין" בכך שונה הקנאה מתחומים אחרים שחל בהם דין .773שהוא צריך כוונה לקנות
  .774לפי פוסקים אחדים, להתנגד לזכות אם היא זכות גמורה

                                                 
' סי, ע"וסמ, א, רמג' וסי, כו, רלה' סי, מ"חו, פרישה; )ז' סי, מ"חו, ת אורח לצדיק"הובא בשו(א "ב קלח ע"ב, ם" רשב769

. ולאו דוקא בזיכוי, )הם נוקטים רק עבד( מזכירים זאת כטעם שמקבל מתנה יסרב לקבל ,ק ב"ס, רמג' וסי, ק נג"ס, רלה
  . במתנהעבד מפורש שמועיל זיכוי א"ב קלח ע"בב

ולא יצטרך לזון , את העבד יוכל לשחרר או להפקיר) ב. את הבהמה יוכל להרוג ולא יצטרך לזונה) א: אבל נימוק זה לקוי
שלפי , )ה ובזה"ד(ב "חולין לט ע, )ח"תרצ(כתב סופר ' כמו שכותב חי, "ולם בהם תעבודולע" איסור משום  בכךואין, אותו

מותר להפקירו אם , משחרר לטובת עצמוהאדם אם " לעולם בהם תעבודו"שאין איסור , ב"לח עגיטין , ן"רמבחידושי ה
ב "ב קלח ע"ך מקשה איילת השחר ב כ- הוא יוכל למכור את העבד ולא יצטרך לזונו ) ג. טעמו הוא שאינו רוצה לזון אותו

הרי יכול המקבל לומר ) ד.  אותושהמקבל חושש שמא אף אחד לא יסכים לקנות, אך יש לתרץ; ם"על הרשב, )ה אך"ד(
ואולי , מ מידת חסידות היא לזון אותו"שמ, לזה אפשר לתרץ). ז, ט, הלכות עבדים, ם"רמב" (עשה עמי ואיני זנך"לעבד 

  .ה עליו חובה אפילו ממידת חסידות רוצה שתהיינוהמקבל א
 -לעניין אחר , )ה הכא"ד(ב "ז יג ע"ע' משמשת בתוס, שהמקבל עבדים מפסיד מצד זה שיצטרך לזונם, ם"סברת רשב

 .ש"עיי
קידושין , ף"ן על הרי"רבדעת ו, א"ב קלח ע"ב, ם"בדעת רשב, )עא במהדורה החדשה' סי (קי' ב סי"ת שרידי אש ח" שו770

 .ף"ריבדפי ה, ב"יח ע
שיכול המקבל למחות מפני שהוכיח סופו על , באות כד הסביר. אות טו, יז' סי, ח"או, )גוריון(ת ראשי בשמים " שו771

מפני שמחאתו , שיכול למחות, וכך כתב באות יח. שהוכיח סופו שלא הסכים לזכות זו, או; שבעיניו זה חוב, תחילתו
הוכיח סופו על "לא אומרים , א"ב קלח ע"בב, ג"ה שחכמים דרשבומ, שלא הסכים מעולם לזכות זו, מוכיחה על תחלתו

הוא משום שמה ששתק מראש סותר , )3ראה סעיף  (כ"אם שתק כששמע והתנגד רק כשהגיע הנכס לידו אח" תחילתו
 ". הוכיח סופו על תחילתו"אומרים גם חכמים , אבל במקום שאין סתירה בדעתו, כ"קצת למה שהתנגד אח

 .744ון הערה שנדונה ליד צי 772
היכן מצינו מקבל "שכותב , )ה אפילו"ד(ב "חולין לט ע, י"בדעת רש, )ב"צו ע(דרוש מג , )יוסף דוד' ר( יקרא דשכבי 773

 על הצורך בכוונה .א שם"הרשב' וחי, א"קידושין כג ע, ן"הרמב' בדעת חי, קי' ב סי"ת שרידי אש ח"שו; "מתנה בעל כרחו
  .579ראה ליד ציון הערה , לקנות

דחוב "ם כתב גם "ואף שרשב, )766הערה (ם "בדעת רשב, א"דף קו ע) השני(טו ' מ סי"חו, ת אמר שמואל"כך כתב גם שו
שהרי גם בלי טעם , ם"ואינם מדברי רשב, סופרהוא כותב שמלים אלה הן טעות ', וכו" הוא לו דכתיב שונא מתנות יחיה

, נא' סי, ח"פ, ב"ב, ש"שרא, והראיה; לא קנה,  מתכוון לקנותינו שמי שאתלמודכפי שמוכח מכמה מקומות ב, זה לא קנה
  .ם בלי מלים אלו"ציטט את דברי הרשב

מפני , תרצהמועיל רק אם ה ,זכותאפילו הוא ש מוכיח שהטעם הוא, ו ואות ח- האותיות ,  שלז' סי,ח" או,ת אבני נזר"שו
  .בשבילוזכות התברר שאינו כשמיחה שמשום ולא , וזכין לאדם בעל כרחשאין 

הוא , מוחההמקבל אם " זכין"מה שאין אומרים , א"כותב שלפי הרשב, אות א, יד' קידושין סי, ברכת שמואל, כמו כן
מפני שאינו עדיף , לא קנה, המקבל נעשה יד עבור צעאיש האמולכן אף ש, י מחאתו הוא מגלה שזה כמו חוב לו"משום שע

  .מפני שאין מקנים לאדם בעל כרחו, שלא מועילה ידו נגד רצונו, מהאדם עצמו
שכדי , זה דין בהלכות קניינים) א: נותן שני הסברים לכך שאין מזכים לאדם נגד רצונו, כ אות ב' תורת השליחות סי

מפני שכדי ,  לא קנהמי שכפו עליו לקנותאומר ש, ק א"ס, מב, אבני מילואיםכמו ש, צריך רצון, להיות בעלים על חפץ
ולכן לא ייתכן שייכנס החפץ לרשותו , )246-247' עמ, פגמים בחוזה, ראה חוק לישראל (צריך רצון, להיעשות בעל ממון

הוא (ולא כשזה נגד רצונו , ו מרצוניאשדין זכייה נאמר רק כשה, זה דין בהלכות זכייה) ב. נגד רצונו, ויהיה בעלים עליו
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סברו כנראה שאילו היתה זו זכות , ולא רצו לנמק על פי הסיבה השנייה, ו את הסיבה הראשונהנקטהפרשנים ש

כאן כוונת הנותן להקנות באה , פ שצריך כוונה לקנות" אע.775 אף בלי רצונומקבלהיה אפשר להקנות ל, גמורה
  .776במקום כוונת המקבל

  
ולכן אין צורך ברצון המקבל לצורך , איש האמצעי "הזיכוי ע שהקנין נעשה בשעת ,777נ גולדברג"עוד הסביר רז

  .כ כשישמע"לא היה יכול להתנגד אח, ולכן אילו היתה זו זכות גמורה, ביצוע ההקנאה
  

איש מפני שהוא מודיע שאינו רוצה ש, הקנאה לאין תוקף, אם הוא מביע התנגדות בשעת ההקנאה, כמובן
, וההקנאה התבצעה כדין,  אם בשעת ההקנאה לא התנגדאבל; יהיה שלוחו לקנות את המתנההאמצע 
  .אילו היתה זכות גמורה, בטל אותהלא היתה יכולה לכ " אחוהתנגדות

  
מפני שאולי רק עכשו אינו , נגד רצונולא די בטעם שאין מזכים לאדם : ויש מי שאומר ששתי הסיבות נחוצות

מפני שבעצם זה , סתמא היה משיב שהוא רוצהמ, אבל אילו שאלנו אותו בזמן הזכיה האם הוא רוצה, רוצה
אילו נשאל בזמן הזכיה ייתכן שולכן , חוב לוקצת טעם שזה הלכן נחוץ ; כ זאת לא הקנאה נגד רצונו"וא, זכות

משום שיש בזה גם זכות וגם , "שונא מתנות יחיה"וגם לא די בטעם שיש בזה צד חובה של . לא היה רוצה
 ולכן  ,היא רק מידת חסידות" שונא מתנות יחיה"ו, ים שמחים לקבל מתנותוהמציאות היא שרוב האנש, חובה

  .778טעם שאין מזכים לאדם נגד רצונונחוץ ה
  

, מפני שאין חבין לאדם שלא בפניו, שהמקבל יכול למחות נגד הזיכוי, כותב 779משה סופר'  ר:נימוקים שונים
  .זה היה חוב, ואילו לא היה יכול למחות

  
וממילא לא , אלא חובה, וזה לא היה זכות ל, כ"היה הדין שלא יוכל למחות אחאילו ש,  מסביר780ם"הריגם 

 הנותן התכוון אשולכן ברור שמר; כי אין חבין לאדם שלא בפניו, היה זוכה אף לענין שהנותן לא יכול לחזור בו
 מפסיד נוימפני שהנותן א, סרבשתהיה למקבל ברירה לן הסתם מוכן הנותן מו (שלמקבל תהיה ברירה לסרב

                                                                                                                                                              
קידושין כג , א"הוא כותב שמחידושי הרשב, באות ג). ש" עיי-  הוא מחוץ לתחום דיני מתנה אבל, מ בין ההסברים" נמוצא

 . כצד השני-ן שם "ומהרמב, משמע כצד הראשון, א"ע
  .805' עמ, שליחות, ראה חוק לישראל 774
ם סובר שאפשר להקנות דבר לאדם בעל כרחו אם אין "רשבהכותב ש, )ב"צו ע(דרוש מג , )יוסף דוד' ר( יקרא דשכבי 775

 .ומשום שאינו רוצה לזון את העבדים" שונא מתנות יחיה"ולכן נימק משום , וטעם להתנגדות
 .593ליד ציון הערה , הבאנו בענין מעשה קנין בלי כוונה לקנות,  נימוקים לכך שדבר זה אפשרי776
הוא לזכות ההתנגדות הטעם , שבמתנה ישירה בלי זיכוי, )שם(אבל הוא אומר . 560' עמ, ערבות,  הובא בחוק לישראל777

  .כי צריך רצון לקנות את המתנה
שהיא  (כותב שלווה המתנגד למתן הערבות, קט' סי, ת אהלי יעקב"ששו, 114-115' עמ, ערבות, ראה חוק לישראל

כי " שונא מתנות יחיה"כי בערבות אין לומר , אין הערבות בטלה, )ם המלווה להלוות לומסכי, שהרי בזכותה, לטובתו
שהטעם שמועילה , נ גולדברג הקשה"הבאתי שרז, )560' עמ(ושם במילואים . החייב אינו נהנה מן הערבות ישירות

שונא מתנות "ו, ת המתנהאלא כי נחוץ שיהיה לו רצון לקנות א" שונא מתנות יחיה"התנגדות מקבל המתנה אינו משום 
כשעוד לא (שאז אין צורך ברצון לקנות כי הקנין נעשה בשעת הזיכוי , וכששמע התנגד, זיכויבהוא הנימוק רק " יחיה

שאהלי יעקב לא היה צריך להסביר מדוע בערבות אין מקום לטעם שצריך רצון , אפשר לתרץ. איש האמצעי "ע) התנגד
ואהלי יעקב ; ולכן אין צורך ברצון החייב לקנות, אין הערב מקנה שום דבר לחייבכי בערבות , שהרי זה פשוט, לקנות

 ".שונא מתנות יחיה"ש, הוצרך רק להסביר מדוע אין מקום לטעם המשני
  .ם"בדעת רשב, כ אות א'  תורת השליחות סי778

א להקנות לו בעל "שא) א(: לא קנה, ם סובר שיש שני טעמים מדוע אם התנגד"כתב שרשב, א"ב קלח ע"ב, גם מגדי חיים
אין , 766שהבאנו ש "אבל לרש" ( דחובועוד"ל "והוא מגיה בדבריו שצ; "שונא מתנות יחיה"שזה חוב לו מטעם ) ב(, כרחו

ו גם אם ות לַזכא ל"א מילר סבור שמגדי חיים לא התכוון לומר שא"רח). אלא בא להסביר מדוע אינו רוצה, זה טעם נפרד
: ם אומר שיש שני טעמים"שהרשב, אלא כוונתו לומר; מוכח כאמור שאפשרב "יד עשהרי מגיטין , אינו מתנגד בפירוש

 .כאן יש גם סיבה הגיונית לסירובו) ב(, אי אפשר להקנות לאדם שמתנגד גם אם אינו מנמק את סירובו) א(
 .ב, ד, זכיה' הל, ם" מרמבכדבריוח הוא מוכי). ה ובדברים"ד(א "כתובות יא ע, חתם סופר'  חי779
שזכיה מטעם ) 712ליד ציון הערה (שגם לדעה , בתחילה הסביר). ה אמנם"ד(ק טז "ס, קצה, מ"חו, ם"הרי'  חי780

ה מכל מקום מחאתו מוכיחה שלא היה מרוצ, וקנה ברגע הזיכוי, שליחהמקבל עשה את איש האמצע שכאילו , שליחות
. סתמו כרוב בני אדם שזה זכות להם, ואם לא מחה;  זכות לוווטעינו כשחשבנו שז, ולא היה עושהו שליח, יוכיגם בעת הז

,  ועוד;כ חזר בו"ורק אח) כפי שהיא סתם דעתו של אדם(הרי ייתכן שהיה נוח לו בשעת הזיכוי ש, אך הוא דוחה הסבר זה
שהרי אולי רק עכשו הוא , כגון שניזוק דבר המתנה, לו אינו רוצה אם קרה בינתיים משהו שבגלסבר זה לא שייךשה

 .לא יוכל להתנגדבמצב זה כ היינו צריכים לומר ש"וא, מתנגד בגלל שינוי הנסיבות
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איש היה עושה את ,  שהנותן רוצה לתת לושאילו ידע המקבל" אנן סהדי"ש, ועוד; ולכן זה זכות ,) 781מזה
  .סרב כשישמעי א שלעל תנאי שליח לקנות לו האמצע

  
 שלאמפרשים , האם התכוון לבטל את המתנה או לאו,  אם יש ספק בהבנת מה שהמקבל אמר:בספק התנגדות

  .782ובתו היא לקבל מתנהמפני שט, התכוון לבטל
  

 התנהגות המקבל נחלקו פוסקים האם, מסויםבמצב  :מצב שמראש הביע המקבל התנגדות בצורה מסופקת
שאז לכך ( חצרות המי שנתן כסף לחנווני כדי שימכור לו חלק בככר הלחם של עירוב : מלמדת על התנגדות

לפי , )י אחר"ע(כ "ו חלק בככר במתנה אח החנווני זיכה לכ"ואח, )טלטליןי מה קונכסף אינומפני שתוקף 
דעתו שאינו רוצה לקבל מתנות מפני את גילה , במה ששילם לחנוונימפני ש , לא חל עליו העירוב,783התוספות

מפני שאם אינו מתנגד , קנה,  כותב שאם החנווני זיכה לו785ש"הרא, לעומתם. 784"שונא מתנות יחיה"ש
, ה ששילם לפני כן לחנווני אינו מוכיח שאינו רוצה לקבל מתנהומ, מניחים שהוא מוכן לקבל מתנה, בפירוש

  .786אלא הוא מפני שחשב שהחנווני לא יסכים לתת לו בחינם

  לשון הזיכוי
, 787איש האמצע יקנה המקבל ברגע שהגיע הנכס ליד, " במתנה זו לפלוניהכֵ זְ : "איש האמצעאמר הנותן לאם 

בין אם הנותן זאת . י הנתינה לאיש האמצע" יקנה מיד עמפני שמשמעות לשון זו היא שהנותן רוצה שהמקבל
או אם אמר , 789"ו לפלוני לזכות בה זפץקבל ח"אמר כך גם אם  .788 ובין אם כתב אותה בעל פהשון זואמר ל

  .790"שמעון שיזכה לראובןכתבו ותנו ליד "לעדי שטר המתנה 
  

אמר קנה המקבל גם אם לא  ,ין סודר קנועש ו" מעכשיולוניהוו עלי עדים שאני נותן לפ"אם אמר , כמו כן
 נותן מתנה וא שהעל כך אלא שהיו מדברים , באותה שעהאמר כך אם לא ףוא, זכו לוהעדים הרי ש, "הזכֵ "

  .791קנה, בשתיקהעשו קנין סודר  ו,לונילפ
  

לא ולכן , אין לכך משמעות של זיכוי, " לפלוני נכס זה שאני נותן לוהולך: "איש האמצעאמר הנותן לאם אבל 
 הנותןשכי אפשר לפרש , 792והנותן יכול לחזור בו עד שיגיע הנכס ליד המקבל, קנה המקבל את הנכס עדיין

                                                 
 .ל דודאי"ה עוד י"ד,  שם781
נכח אלא גם אם , הוא לא דיבר דוקא במתנה שניתנה בלי ידיעת הנותן). ה מבוטלת"ד(א "גיטין לד ע', בתוס, י" ר782

 ).ג (2, פרק ד, 3סעיף  את דבריו בהבאנו. בשעת המתנה ואמר מיד לשון לא ברורה
 ).ה לא עשו"ד(א "עירובין פא ע', כותב כך בדעת תוס, ק ד"ס, שסט, ח"או, ז" ט783
זה לא זכות גמורה , שכיון שגילה דעתו שאינו רוצה את הזיכוי, ז"מסביר את דברי הט, כ אות ט'  תורת השליחות סי784
שהתורה נתנה , 719הערה ראה בשמו ב( כבר אינו יכול לפעול בכוחו העצמי בלבד איש האמצעואז , א יש קצת חובהאל

, וכיוון שיתכן שהמשלח לא ירצה, י שמעשהו ייחשב כמעשה המשלח"ויכול להועיל רק ע, ) לפעולאיש האמצעכח עצמי ל
 .ואז לא מועילה זכייה, כן בזמן הזכייה לא ברור שהוא רוצהל, "שונא מתנות יחיה"מטעם 

 .יג' סי, ז"פ, עירובין, ש" רא785
בלי להזכיר (ז מדעת עצמו "החולק על הט, קא אות יד' סי, ז"אהע, )ח"תרנ, פיעטרקוב(ת ברית אברהם " כך נימק שו786

, וזה עדיין זכות, ך את זה לחובהש סובר שגילוי דעת זה אינו הופ"שהרא, תורת השליחות שם הסביר). ש"את הרא
; זה עדיין נחשב זכות, שמאחר שאין זו התנגדות מפורשת, נראה שכוונתו היא. ומועיל גם שלא בתורת מעשה המשלח

  .הזיכוי אינו מועיל, מראש, ברור שאם התנגד בפירושאבל 
, לא קנה,  סובר שאם המקבל אמר לפני הזיכוי שאינו רוצה את המתנהע"הסמ, שלפי דבר אליהו, 74ראה ליד ציון הערה 

 . גם אם אחרי הזיכוי אמר שהוא רוצה
, טור; ב"גיטין לב ע, ן"חידושי הרמב; )שהנותן כבר אינו יכול לחזור בו(ף "בדפי הרי, א"גיטין טז ע, ף"ן על הרי"ר 787
  .ב, רמג, מ"חו, ע"שו; ב, רמג, מ"חו
לו יהוא כא, "המקבליהא בידך בשביל "כותב שאם הנותן אמר לאיש האמצע ,  קסד' סי,א" הריטבת"שו": יהא לי בידך"

מפני שבנידונו כבר נעשה (אבל הוא אינו מדבר על זיכוי הנכס . לשון זיכוי הוא "התקבל"ו , המקבל שיקבלהו בשבילראמ
  . אלא על זכוי שטר הראיה על המתנה למקבל) קנין לגביו

 .חל בהם זיכוי, יהים שמשמעם לשון זכיגם לשונות אחרש כותב, )קעד' עמ(כט ' מ סי"יפה נוף חות "שו
  .בכתב עדיףש  כותבהוא. )ב"צד ע(י ' סי, )חנדלי(ת פני יהושע "שו 788
  ).תוף שבמבויישלגבי זיכוי  (ב"נדרים פח עוב "עירובין עט ע, מאירי 789
  .קיד' ש סי"רשבהת " שו790
  .ב כ'מ סי"ט חלק ב חו"ת מהרי" שו791
פסקי ; )ג"ה ה"ד (ב"גיטין לב עי "רש; ג' ד סי"פגיטין ש "רא; )ף"בדפי הרי(א "טז עגיטין ף "רי; יא,  תוספתא גיטין א792
מאירי ; א"נימוקי יוסף גיטין לב ע; )ג"קסא ע(עשה פב , ג"סמ; ב"קרשקש גיטין לב ע' רחידושי ; ב"גיטין לב עד "רי
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ולא , הולך: "כאומר, ולא לקנות אותו עבורו, התכוון רק לעשות אותו שליח להוביל את דבר המתנה למקבל
להיות זכאי  במתון ותרוצה לת יש להניח שהוא ,יוזמתומשהוא נותן  תיוה .793"גיע לידוי עד שהמקבלבו  יזכה

יש להניח שאינו מתכוון , ולכן כאן שלא אמר לשון זיכוי בפירוש, אדם נותן מתנה רק בקושי. 794להתחרט
, "שונא מתנות יחיה"המקבל לא ירצה לקבל כי היות שייתכן ש, ועוד. 795שאיש האמצע יזכה בשביל המקבל

כתבו וחתמו בכל לשון " ובשטר כתוב, בשטר "הולך"ב אם כתזאת גם  .796אינו מתכוון לזכות לו עדייןהנותן 
על דיני שליח לתת ;  איש האמצע נחשב רק שליח לתת מתנה,וכדומה" הולך" אם הנותן אמר .797"יפוי כוח

  .798להלן ראה מתנה
  

                                                                                                                                                              
' סי, מ"חו, טור; ב"אמרי בינה גיטין לב ע; )ף"בדפי הרי(א "אלמנדרי גיטין טז עי "ר; ב' סי, ש"ת הריב"שו; ב"גיטין לב ע

  . )קעד' עמ(כט ' מ סי"יפה נוף חות "שו; ב, רמג, מ"חו, ע"שו; ב, רמג' וסי, ה, קכה
, "זכה" יכולה להיות גמר מעשה הקנין בזה שיאמר איש האמצעפ שהמסירה ל"אעמסביר ש, ב"כתב סופר גיטין לב ע' חי
שהרי גם , בכל זאת  יכול הנותן לחזור בו - מחוסר מסירה אלא רק מחוסר דיבור ינו א)"הולך"שאמר רק (עכשו מצא שונ

  . יכול לחזור בו, דבר יבוא ממילאוה,  מחוסר זמןאם זה רק
בדפי (ב " עחף גיטין כ"ד על הרי"השגות הראבמוף "על הרין "רמדייק מ ,ב, רמג, מ"חו, )ד"תשמ ,זילבר(בירור הלכה 

  .ן שם"בשם הר, מב אות יא, מ"חו, שולחןערך הכ "וכ, הוא לשון זיכוי "הולך" האם שספק, )ף"הרי
דבר המתנה ומספק ,  במתנההוא לשון זיכוי" הולך"מעלה אפשרות שאביי מסופק האם , ב"גיטין סג ע, א"חידושי הרשב

וידו כיד ,  זכה בשבילואמצעה ישאסביר שאף שמ ,]להרחיב) [ב"ק ע (כ' סי) חסון(ת בית שלמה "שו. נשאר בחזקת הנותן
  .)ש עוד על ספקות במתנה"עיי(אין תפיסתו ברורה ,  וגם אם המקבל תפס,מ הממון הוא בחזקת מרא קמא"מ, המקבל

 ו על ידולהניח"סר כסף עבור אשתו למישהו ומכתב בשטר שהוא עוסק במי ש, )ג"ע- ב"יח ע(י '  סי,שעות דרבנןת "שו
  אדם זהמה שמסר את הכסף ביד  שהוא פוסק. " יהיה הסך הזה לעולם לצרכי אשתיווביד, מזונות אשתילרווח לצורך 

כאן קל וחומר , ואמר לו להוליך מסר את החפץ לשליחהנותן  גם אם זיכויאינו " הולך"שהרי ,  בתור זיכוי מועילינוא
.  בשביל האשההכ לא זכ"וא, יםרווחות  ולעש בולהוליך לאשה אלא להתעסקאותו אדם להנותן לא מסר את הכסף ש

, ה שהיה חייב למזונותה את  בכך לשלםמצד שהתכוון , חובפרעון שכאן זה נחשב שזכתה מפני אין לומר הוא מסביר ש
, שהרי מזונות הם דבר שאינו קצוב, ין לומר כך א-  )א, קכה, מ"חו, ע"שו(הוא לשון זיכוי " הולך "ובפרעון חוב

בדף (הוא מוכיח . מתנהבגדר ברור שזה לכן ו, ולא היה חייב להפריש סכום גדול כזה בבת אחת, ומשתלמים מיום ליום
. נתחייב כלפי הבעל האדם שהכסף נמסר לוו, כתוב על שם הבעלהיה מזה שהשטר , תשלום חוב לההיה שזה לא ) ד"יח ע

 חוב שבו פרעוןזה הופך להיות ככ "א, הוא נתן לה סכום זה תמורת הסכמתה שישא אחרת עליהאבל הוא כותב שאם 
לענין זה חוב פרעון ששטר שחרור הוא כ, ת" בשם רא"יד עא גיטין "רשבחידושי ה כמו שכתב ,הוא לשון זיכוי "הולך"

גם אם כתוב בשטר שיהיה שבנידונו ) ג"כ עבדף (הוא כותב . כי האדון משחררו תמורת נחת רוח שעשה לו, ולא כמתנה
 שטר זה מוכיח מתוכו שלא נעשה כדי להקנותכי ,  מועילינוא -  דעה יחידהזו אם אףת השטר נידון לפי דעה שמאשרת א

 .השטר כשר כהקנאהשדעה שום ואין , שיהיה מיוחד לאשה למזונותיה, למסור לאותו אדם את הכסףכדי אלא , לאשה
 .ו הערה כז"פט, קניינים, ח" פת793
  .ב"א גיטין סג ע" חידושי הרשב794
 מסביר ,קז' שלזינגר סי'  מהד=וינה '  במהדפט' סי, הישר' ס, כמו כן). ף"בדפי הרי(ב " גיטין ו ע,ף"ן על הרי"ר 795
, עיטור. אדם אינו מזכה לחברו עד שיגיע לידומסתמא כי במתנה , כבפרעון חובשלא , לשון זיכויבמתנה אינו " הולך"ש

  .מתנהמנתינת הם כי בני אדם רגילים לחזור ב, מנמק, )י"רמ' א במהד"י ע (זיכוי
,  שאינו חייב לתת לותיוהש ,לשון זיכויאינו " הולך"נימקו ש,  יגעל גיטיןהראשונים מביא ש, ב"כתב סופר גיטין לב ע' חי

  . שמא יתחרט, אינו מזכה לו עדיין
 עד שלא יזכה המקבלהתכוון נותן השלשון זיכוי מפני ו ינא" הולך"נימק ש,  כט' סי, הלכות זכיה ומתנה,מחנה אפרים

  .  לידו החפץשיגיע
שטר באומר ש, )ה כל"ד (א"יב עגיטין ' ת בתוס"רהרי , יםמקש, ב"גיטין לב ע, חתם סופר' חיו, יט' א סי"ש גיטין פ"רא

ולכן נחשב כפרעון חוב שבו , ומשחרר אות לא היה העבד מרוח ת נחאדון כי אילולא היה להוא לשון זיכוי " הולך"שחרור 
לפי דעה (ב "ובמגילה כו ע ב"נ ע גם במתנה אומרים בגיטין הרי,  במתנה אין זה כךכ מדוע"וא, יהוא לשון זיכו" הולך"

 שםש " רא? לא היה נותן לו את המתנההמקבל מרוח ת נחנותןה לתשאילולא הי) לפי דעה אחת(א "מ טז ע"ובב) אחת
. כ שחרור עבד"משא, ו נחת רוחלפעמים אדם נותן מתנה לקרובו או לאוהבו אף שמעולם לא עשה ל, שבמתנה, תירץ

לענין שאין , מתנה כמכר כי מסתמא עשה לו נחת רוחמיישב שמה שאמרו בגיטין שם ש ,)ד"יח ע(י '  סי,שעות דרבנןת "שו
 .אין הפסד לאף אחד בזהשם  משום שוא ה,לפרוע חוב של הנותן אם יש לנותן נכסים אחריםגובים ממנה 

 ").אפשר"בלשון ) (ה להולך"ד (ב"גיטין לב ע, 'תוסת בדע, ב"כתב סופר גיטין לב ע' חי 796
, טט אות "הגה, סו, מ"חו, ג" כנהכמו שכתב, ויכיז שאז נחשב  מביא דעההוא. )א"יט ע(י '  סי,שעות דרבנןת "שו 797

אך ". וכל שעבודיאת ו וות לך אהקנֵ " זה כאילו כתוב  כי, המכר בשטרלשון חיזוק כזה אם כתוב שמועילה מכירת שטר
ולכן אם כתוב , אלא שצריך שתהיה לשון טובה להקנותו, שטר ניתן לקנייהכי , דוחה את ההשוואה עות דרבנן עצמוש
 שאינו נקנה נכסשמדובר ב, כ כאן" משא;כאילו נכתב בו כל מה שצריך, שטר טובנחשב זה , "כתבו בכל לשון יפוי כח"

 . ואילך501ראה ליד ציון הערה ,  על לשון חיזוק בשטר.לא יעזור שהשטר כתוב כראוי, בשטר
 .921ראה ליד ציון הערה , שליח לקבלעשה אדם זה המקבל על מצב ש.  ואילך915ליד ציון הערה  798
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 אבל אחרים. 799"הולך"כמו באומר ,  זיכוימשמעותואין ביש אומרים ש, " נכס זה לפלוניתן"אמר לו אם 
  .800"הכֵ זְ "כמו באומר ,  זיכוימשמעותויש באומרים ש

  
, "הזכֵ "כאילו אמר יש בכך זיכוי , "הולך מתנה זו ללוי"ואמר לשמעון , נשבע או נדר לתת מתנה ללויראובן אם 

  .801ואין בדעתו לחזור בו, ולכן הוא גומר בדעתו לתת, לחזור בו מחמת הנדר או השבועהרשאי כי אינו 

  מקבלל הלפני שנודע עליהמתנה  תקפותה של
ראינו בסעיף כפי ש, 802גם אם לא ידע על כךרגע הזיכוי  ב של המקבל לבעלותותנכנסמתנה שניתנת בדרך זיכוי 

זכין לאדם שלא "כך עולה בפשטות מן הנימוק .  קונה אותה גם בלי לדעת עליהמקבל מתנהש, באופן כללי, 3
  ."בפניו

                                                 
' ג סי"ת קנין תורה בהלכה ח"שוהובא ב() ה כל"ד(א "טין יב עגי' תוסב, יט' סיטז ו' סיא "ש גיטין פ"ברא,  רבנו תם799
 בשם )ד"קסא ע(עשה פב , ג"סמ ;בתקצ' ב סי"מרדכי בבם "מהר ;ז, קכה, מ"חו, ובטור, א"מ י ע"ב, ש"הרא' תוסב, )עו
ת פני "שו; ע' סי, מ"חו, ת בית אפרים"שו; ק יט" ס,רז, נתיבות המשפט; )ף"בדפי הרי(א "ף גיטין ה ע"ן על הרי"ר; י"ר

דף ט (אות ו , א' מע, משכנות הרועים; ז"ח א"רו, מישרים נתיב טו, ש"רא, א"רשבבדעת , )ב"צד ע(י ' סי, )חנדלי(יהושע 
  . )יורשיו יכולים לבטל את המתנה, תןמת הנושאם ( )ג"ע

ווה רוצה שהמלוה יזכה כי מסתמא הל, הוא לשון זיכוי "תן"חוב פרעון שדוקא ב,  הוא דעה זו שטעםכותבפני יהושע שם 
לומר שיש להניח שהנותן רוצה שהמקבל יזכה (אבל במתנה אין טעם כזה , "לווה רשע ולא ישלם"מיד כדי שלא יהיה 

 יש להניח, והיות שאין סיבה להניח שהנותן רוצה לַזכות ,)795ליד ציון הערה , "הולך"ן לגבי "בדומה להסבר הר, מהר
  ".הזכַ "היה אומר , יזכה מידהמקבל שהרי אילו רצה ש, שאינו רוצה

  .לשון זיכויו ינ א"תן" שהיאמסקנת הירושלמי כותב ש, )א"לה ע(א , ו, ירושלמי גיטין, ז"רידב
 הולך"או "  לפלוניתן"ואמר לו , ו שטר מתנהמישה נתן ל הנותן שאםתבו כ,ק ג" ס, קכה,מ"חו, ך"ש: בזיכוי שטר מתנה

שושנת  גם .לשון זיכויאינם " הולך"ו" תן", בשטר מתנהגם תב שוכ, ק א"ס, קכה, תומים לאב. זכה המקבל, "נילפלו
כגון שכתוב בשטר , קניןבשטר : עושה הבחנה, ק א" קכה ס,נתיבות המשפט. ך"תמה על דברי הש, ק ב"ס, ד, רמה, יעקב

את קנה המקבל ש, בשטר ראיהאבל ;  עצמהמתנהנת הבנתי עדיף מינואכי , לשון זיכוי "תן" ןאי, "שדי נתונה לך"
, "זכה בגוף השטר"אם אמר לו ש) 523ליד ציון הערה (לפי הדעה ,  לענין זיכוי גוף השטרוהדיון הוא, ה בקנין סודרמתנה

כ לא "שאל, רוחת חודאי כבר עשה לו נ, כסאת הנכבר נתן לו שכיון ש ,הוא לשון זיכוי" תן"ולענין זה , אינו יכול לחזור בו
 ,נכסהאת עדיין לא קנה ורק אם ; הוא לשון זיכוי" תן" שבו חובפרעון  דינו כלכןו, )ב"נ עכאמור בגיטין (היה נותן לו 

שיוכל  רוצה הנותן לכןו,  שהבטיח לות רוח שעדיין לא עשה לו המקבל נחאפשר לומר, שטרב לו ועכשיו רוצה להקנותו
כבר נקנה הנכס ש, כ בשטר המתנה"משא, לשון זיכוי "תן" ן אי,ודוקא במתנה שמוציא ממון מרשות,  ועוד;בולחזור 

 . לענין שטר זההוא לשון זיכוי " תן" לכן, המתנה אינו מוציא ממון מרשותועל ראיה כשטר ונתינת ה, מקבלל
תורת ; ט, קכה, מ"חו, המובא בטור, ה"רמ; )ופןה בא"ד, ב"גיטין ט ע ,הובא בתורת גיטין (ד, ד, זכיההלכות , ם" רמב800

   .כח' סי, הלכות זכיה, מחנה אפרים; )קעד' עמ(כט ' מ סי"יפה נוף חות "שו; )ה לא"ד' ה תוס"ד(ב "גיטין ט ע, גיטין
שי חידו, )ה ולא"ד(א "מ י ע"ב' תוס, )ב"צד עדף י ' סי, )חנדלי(ת פני יהושע "שוהובא ב) (ה כל"ד(ב " יא עגיטין' תוס

הוא לשון זיכוי  "תן"שהסבירו , א"מ י ע"ק ב" בשטמש"הרא' וסות, א"מ י ע"ן ב"הר'  חי,א"מ י ע"ב, א החדשים"הריטב
  .כי דעת אחרת מקנה, שלא כמו במציאה) לפי דעה זו (במתנה

, ו ונותןעתגמר בדולכן , ת רוחנחשהמקבל עשה לו משום שהנותן נותן , נימק,  כח' סי, הלכות זכיה ומתנה,מחנה אפרים
  ".הולך"אבל לא הסביר מדוע אין אומרים כך ב. אין דעתו לחזור בוו

שהנותן אינו יכול לחזור בו לענין זה רק , הוא לשון זיכוי" תן"שאף ש, ם" כתב בדעת הרמב,ק ג"ס, קכה ,קצות החושן
לא הגיע אם אבל , כה למפרע ז,הגיע לידואם ו,  שיגיע ליד המקבלל מנתע, תנאיכיית המקבל מותנית באבל ז, בינתיים

על תנאי מכללא כזה  .)4ראה סעיף  ("ליורשיו "תכולל" לפלוני"לשון , בתנאיתלוי האם , ואם מת המקבל, לידו לא זכה
  .726ראה הערה 

יכול  שאיש האמצע  כותב)ולא ציין איזה סימן ( דבר שמואלת"שושמביא  ,י אות יב"כה הגהב' ב סי" מהדו,מ"חו, ג"כנה
האומר , סז' ת תורת אמת סי"פ שו"ג מסביר זאת ע" כנה.הוא לשון זיכוי" תן"ש" קים לי"להחזיק עבור המקבל בטענת 

  .אף שהוויכוח הוא בין שמעון ללוי, ל עבור לוי"באופן כללי שראובן יכול להחזיק ממון של שמעון שבידו בטענת קי
ט "ת המבי" שו,ז-ו, קכה, מ"חו, ע"שו, ד, רמג' וסי, ט, קכה' סי, מ"חו, טור, )ף"בדפי הרי(ב "גיטין ו ע, ף"ן על הרי"ר

, ב"דף י ע, י, בראשית לג, )אוירבך(דברי אליעזר ו, ק ה"ס, ר' וסי, ק יט"ס, ס' סי, נתיבות המשפט, קצה' חלק א סי
 . את שתי הדעותיםמביא

הוא . )ג, רמג, מ"חו, שולחןובערוך ה, ק א"ס, רמג, נתיבות המשפטבהובא (כח ' סי, הלכות זכייה ומתנה,  מחנה אפרים801
 נותןהנאמר שגם אם ש, הוא מוסיף. )5סעיף ראה  ( מטעם זה זוכה מידהעני, "הולך לעני"מביא ראיה מהדין שהאומר 

 לבעל חוב כתופסכי הוא , יזכה לו, המקבללוי אומר שהוא זוכה בשביל , איש האמצע, שמעוןהרי אם , יכול לחזור בו
 משבועתו לתת שהרי אחרים אינם מפסידים מזה כיון שבלאו הכי הנותן אינו רשאי לחזור בו,  חב לאחריםינובמקום שא

 ).931ראה בשמו בהערה (והוא נעשה שליח של המקבל , ללוי
שאם רצה במתנה (רסח ' סי, ת בשמים ראש"שו; ם והטור"בדעת הרמב, ב, ד, הלכות זכיה, ם"על הרמב,  מזל שעה802

 ג"דף י ע, )אוירבך(דברי אליעזר ; ")ממעשיו"ולא " מעכשו"ל שם " וצ;היא קנויה לו למפרע משעת הזיכוי, כששמע עליה



 
 

 
 
104

                                                                                                                                                              
 שהקנין נגמר מיד בשעת ,במסקנתו(אות כד , יז' סי, ח"או, )גוריון(ת ראשי בשמים "שו; )של המקבל למפרעשהוא (

  .קפח' סי, בדעת תרומת הדשן, יאאות ,  קצד' סי,ז" אהע,ת אבני נזר"שו; )הזיכוי
ובזכות גמורה כל , )3בסעיף ראה בשמו (כותב שמתנה היא זכות גמורה , )ה ונראה"ד(ק יב " ס,לז, אבני מילואים, כמו כן

  . וקנה את המתנה גם לפני שנודע ל, י אחר"כלומר שאם זיכו לו ע; הדבר עומד בזכותו, שלא שמע כלל
  .י אחר בלי ידיעת המקבל"מועיל זיכוי עכותב ש, שס' עמ, ב"שורת הדין ח, נ גולדברג"רז, כמו כן

אלא , זוכה המקבל מיד, שבזיכוי, שם, זכיה' הל, ם"מדייק מהרמב, )ריח' עמ(ח , ח, מלכים' הל, ם"על הרמב, אבן ישראל
סובר , )ף"בדפי הרי(ב "ב נה ע"ב, ף"כיח שגם הריוהוא מו. הוא מבטל את זכייתו למפרע, שאם הוא מוחה כשנודע לו

  ).ש להוכחתו"עיי( זכיה למפרע יוצרתהמחאה - שאי
וכוונתו ; זכה המקבל אף שלא ידע, י אחר"כותב שבזיכוי ע, )א"ד ז"ה ולענ"ד(לח ' סי, מ"חו, ת בית אפרים"שו, כמו כן

כדי שהצבע , ושם צריך שתקנה האשה מיד, מוךבסשנביא , הקנאת צבע לאשההוא עוסק בסוגיית שהרי , היא שזכה מיד
  .לא יהיה הקדש
ומדובר שהמקבל לא ידע על , "זכה חברו...  שהחזיק בה אחרכיון: "כותבה ,ב, ד, הלכות זכיה, ם"רמבכך מוכח גם מ

שידע על המתנה מראש , אף שהיה אפשר לפרש בדוחק" (שלא בפניושזכין לאדם "כ "ם מנמק אח"שהרי הרמב, המתנה
  . ואף על פי כן קנה מיד בשעת ההקנאה- )  שבשעת ההקנאה הוא לא נכחאלא

, ם"הרי' חיומ ,)א"קידושין כג ע, הובא בפנים מאירות(א "ב וקידושין כג ע"יבמות קיח ע, א"הריטב' מחיגם כך מוכח 
שאם ו היא שמשמעות, "אין חבין לו שלא בפניו",  את הכלל שבדבר שהוא חובה לאדםיםהמפרש, ק טז"ס, קצה, מ"חו

מאחר שכלל זה . הפעולה אינה חלה למפרע, גם אם הסכים לפעולה כששמע עליה, מישהו עשה אותו בשבילו בלי ידיעתו
כגון , שבדבר שהוא זכות לאדם, אפשר לדייק מדבריו, "זכין לאדם שלא בפניו"ב כניגוד לכלל ש"גיטין יא ע מוצג במשנה

  .אף שאז לא ידע עליה, למפרע משעת הזיכויהוא זוכה , כשהוא שומע עליה ומסכים, מתנה
שכתב שזיכוי מועיל בלי ידיעת , )ה אלא"ד(ב "מ יא ע"ב, י"כותב שרש, )ל"ה וי"ד(ד , רלה, מ"חו, שבילי דוד, כמו כן

וזה , כיון שזה זכות גמורה,  לא ימחהםסתן הסובר שהמקבל קנה מיד מפני שמ, המקבל מפני שאנן סהדי שנוח למקבל
  .כמבורר

וציווה לעדי המתנה שלא , י עדי המתנה"כה את המתנה למקבל עיזשעוסק בנותן , בסופו, קד' סי, ת השיב משה"שו
, על פסול מתנה טמירתא) א(1 סעיף ראה( מתנה טמירתא אין בה הפסול שלוהוא פוסק שהמתנה תקפה ו, לגלות למקבל

הרי שהמתנה תקפה בלי ; )ירת דעת מצד הנותןמחשש להעדר גמ, כשהנותן ציווה לעדים להסתיר את דבר קיום המתנה
  .שאולי המתנה חלה רק כשייוודע למקבל, אבל אפשר לדחות את הראיה מדבריו. ידיעת המקבל

, לכך שמועיל מעשה קנין של המקבל אף שאינו יודע שזו מתנה)  ואילך593ליד ציון הערה ( מההסברים שהבאנו חלק
  .י אחר מועיל בלי ידיעת המקבל" להסביר גם מדוע זיכוי עיכולים

  : קנה המקבל ברגע הזיכוי אף שלא ידע על כך, י אחר"שבזיכוי מתנה ע יש כמה הוכחות מן התלמוד
והיא לא , שמי שקנה משהו כמתנה בשביל אשתו, ב"ק קב ע"באמור ב מביא ראיה מן ה,ק ב"ס, קצ, קצות החושן) א

י שהאיש זכה "מפני שהנכס עבר לבעלותה ע, מה שקנה לאשתו אינו קדוש, הקדיש את כל נכסיוכ "ואח, ידעה על כך
מ ברור "מ, שאף שבתלמוד שם לא כתוב בפירוש שמדובר שהאשה לא ידעה, א מילר הוסיף"רח.  מן המוכרעבורה

 היתה יכולה סוגיה ה,שהרי אם לא היה מדובר בכל האופנים, גם אם לא ידעה, שהתלמוד מבין שמדובר בכל האופנים
וכך היה נדחה מה שהתלמוד רצה ,  שהוא קונה עבור אשתומוכר הודיע לרק אםלומר שמה שהדבר אינו מוקדש הוא 

הטעם הוא שרואים כאילו הבעל הקנה לאשתו את הנכס , שלפי הסבר אחד בסוגיה שם, אך יש להעיר.  עיין שם- להוכיח 
לא ברור איך הוא יכול אבל  ;שהבעל מקנה לה, שי' סי, ד"יו, ת חתם סופר"שציין לו שו, ד שם"ראב' עי(לפני שהקדיש 

קנין מדין עבד כנעני  דומה יותר להנידון שםש, עוד יש להעיר. ולא שקנתה ממש, ואולי זה דין מיוחד בהקדש, )להקנות
  .419-421' עמ, שליחות,  לישראל על הסוגיה שם ראה חוק.מלזיכוי) 158ראה ליד ציון הערה (
נותנים את דבר , ומת המקבל בחיי הנותן, י אחר"עולה שהמזכה מתנה ע) 725שהבאנו ליד ציון הערה  (ב"מגיטין יד ע) ב

, תנהומשמע שהדין כך גם אם לא שמע המקבל בחייו על המ; אף שלא הביע המקבל הסכמה, המתנה ליורשי המקבל
מביא ראיה זו משם , )ג"דף עב ע(ב , ד, זכייה' הל, ם"על הרמב, מזל שעה .ומכאן שקנה אף שלא ידע על הזיכוי

 , ח,קכה, מ"חו, ע"מביא ראיה זו משו, ו הערה כד"קניינים פט, פתחי חושן). שאומר אותו הדבר(ה , א, ומירושלמי גיטין
  .שגם יד דוד מביא ראיה זו, 806ה הער וראה .התלמוד שםשמשתמע ממנו כפי שעולה מן 

, "לא נתן"ושמעון אומר , "נתתי מתנה לשמעון"נאמר שאם ראובן אומר ) )ג (2,  פרק ד,3סעיף ראה (ב "בגיטין מ ע) ג
והכוונה היא ; ולכן שמעון חושב בטעות שראובן לא נתן, י אחר"משום שייתכן שהנותן זיכה לו ע, הנכס שייך לשמעון

שזוהי הודעה , "נתתי מתנה לשמעון"ודוחק לומר שקנה רק ברגע שאמר הנותן . ששמעון קנה אף שלא ידע על הזיכוי
  .כ אי אפשר לראות בזה הודעה על הזיכוי"וא, שהרי שמעון אומר מיד שאינו יודע במה מדובר, למקבל

י "י שמזכה להם ע"ע, שיתופי מבואות לכל בני המבוי למאכל שייחד לתת חלק בדם יכולב שא"עירובין עט ענאמר ב) ד
כאילו קנו חלק , ובכל זאת השיתוף מועיל להתיר טלטול בשבת, ומן הסתם מדובר שלא כולם יודעים על הזיכוי; אחר

מפני , בכך ששם הקנין אינו צריך להיות לפי כל הדינים הממוניים של קניין, אך אפשר לדחות הוכחה זו. במאכל המשותף
, י אמה עבריה שלו" שלכן יכול אדם לזכות את העירוב לבני המבוי ע,ב"כמו שנאמר בגיטין סד ע, שהוא דרוש רק מדרבנן

  .י קטן"פ שבדרך כלל אין מועילה הקנאה בזיכוי ע"אע, שהיא קטנה
ר לזכות לו שהרי אי אפש, י אחר"והיינו שזיכה לו ע(ב נפסק שהמזכה מתנה לבנו כשהוא עובר "בבבא בתרא קמב ע) ה

ואין לומר שהוא קונה רק כשהוא נולד . וזאת אף שעובר אינו יכול לדעת על ההקנאה, ))א(1ראה סעיף (קנה , )ישירות
קנה וסתם עובר , הבדל בינו לבין המזכה לסתם עוברעולה מן הסוגיה שיש שהרי , ומגיע לגיל שבו הוא יודע על ההקנאה

, שקנה אף שלא ידע על ההקנאה, שזה דין מיוחד,  אך אפשר לדחות ראיה זו). א,רי, מ"חו, א" רמ- לדעה אחת  (כשייוולד
  .כמו שמטעם זה אפשר להקנות לו אף שהוא לא בא לעולם, "דעתו של אדם קרובה אצל בנו"מצד 
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  .בר ברגע הזיכוי שדבר מתנה נקנה למקבל כן הקביעהיש נפקויות אחדות מ

  
גם הפירות ,  הרגע ששמע עליולבין הזיכוי בין רגע) או רווחים(שאם הצמיח הנכס פירות , נפקות אחת היא

 לשמעון זיכהראובן :  כך נפסק במעשה שהיה.803משום שהנכס נעשה שלו כבר משעת הזיכוי, שייכים למקבל
ולפני שהגיע ; מרויחים הרבה,  של השטרוספרם יוצא בגורל מוא,  שערושיש ל, )הגרלה" (לאזין"במתנה שטר 

ולא , המחיר קניית, הנותן טען שהמקבל זכה רק בגוף השטר. יצא מספרו של השטר בגורל, השליח למקבל
שזכה המקבל , אלא נפסק, טענה זו לא נתקבלה. מפני שזה שבח דממילא, בערכו שאחרי שיצא מספרו בגורל

ויש להניח , שגם בשעת המתנה ידע הנותן שייתכן שיצא מספרו בגורל, "לאזין"והדין כך במיוחד ב, גם בשבח
  .804גם אם יצא המספר בגורל, שבעין יפה נותן

  
, שייך לנותן, אבל השבח שהשביח הנכס בגלל טירחת הנותן או הוצאות שלו; מדובר בפירות שצמחו מאליהם

  .805כדין משביח שדה חברו, לפחות באופן חלקי
  

 שהוא קנה כיוןיורשיו יורשים אותו , ולא הספיק לשמוע עליו,  המקבל אחרי הזיכוימתאם נפקות שנייה היא ש
  .806ברגע הזיכוי

  
  .807והסכים, שנודע לו על הזיכויבזמן המקבל רוכש את הבעלות בנכס רק חולק וסובר ש ן"הר: ן"שיטת הר

                                                                                                                                                              
 .החולק, ן" כקושיה על הר,807בהערה ונביא אותה , היא מדין שחרור עבד, ראיה נוספת שקנה מיד בשעת הזיכוי

; )ן האומר להיפך"איך הוא דוחה את דעת הר, 824הערה ראה ) (ד"פד ע(פא ' סי, ה"מהדו, ת שואל ומשיב" שו803
בדעת ) 807הערה (שרשי הים ; )ן צריכים עיון"והוא כותב שדברי הר(ק א "ס, יא' סי, ב"ב, )גריינימן(חידושים ובאורים 

  .י"ב
 . למקבליםהרווח, י הנכס"עשה איש האמצע רווחים עאם כותב ש, )ד"קמז ע(כח ' סי, ז"אהע, ש"ת מהרח"וש

 .י השליח"ונראה שכוונתו היא שזיכה למקבל ע, י שליח" הוא נוקט ששלח ע. שואל ומשיב שם804
  . 173-180' עמ, טעשיית עושר ולא במשפ, ראה על כך חוק לישראל 805
אלא , אך הוא אינו תולה זאת בכך שקנה ברגע הזיכוי). ג"נד ע(הגהה ג , ג אות קנג"אישות פ' הל, פסקי הלכות,  יד דוד806

הובא במלאת (ב "הוא מביא ראיה מגיטין יד ע. נותן זאת כדוגמה לכך שקנה גם אם אין שום הוכחה אם רצה או לא רצה
, יורשי המקבל זוכים, ומת המקבל לפני שהנכס הגיע אליו, ששם נאמר שהמזכה לאחר, )ב"דף פח ע,  יא, לז,ז" אהע,אבן

שגם פתחי חושן , 802הערה וראה . שהרי מדובר שהיה במקום אחר, ומשמע שמדובר גם אם המקבל לא שמע על המתנה
    . זה זכו יורשיוצבומזל שעה הוכיחו משם שבמ

 .ידיעת המקבל-אבל שם לא נידונה אי, שהיורשים זכו אף שהנכס לא הגיע למקבל, 725ליד ציון הערה ראה גם 
  .)רלח' באר אלחנן עמהובא ב (א"ב קכו ע"ב, ן" חידושי הר807

ולא את מה , כששמען כותב שקנה רק "י מביא רק את מה שהר"אבל הב. ו, רעח, מ"חו, י"ן הובאו בסתם בב"דברי הר
ן לומד מזה "אף שהביא את מה שהר(שהשבח שבינתיים שייך לנותן ) 813ליד ציון הערה ראה (ן מזה "שהסיק הר

ועל ; לא הביא את דבריו בכלל, בדין זיכוי מתנה, רמג' ובסי, )השבח שבינתיים אינו שייך לבכור, שבמקרה מסוים בבכור
, שמע והסכיםאם , וסובר שבזיכוי מתנה, ן בזה"י חולק על הר"כותב שב, )ד"קמב ע(שורש זכיית קטן , שי היםשר, כן

  . ומקבל גם את השבח שבינתיים, זוכה למפרע
א מילר סבור "אבל רח. ן"פסק כר, אות ד, תג' סי, ד"יו, ת אבני נזר"מבין ששו, ו הערה כד"קניינים פט, פתחי חושן

  . אלא רק לבאר את דבריו, )שהרי הוא דעת יחיד(כוון לפסוק כמותו שאבני נזר לא הת
  .ן"י וייל סובר כר"מבינים שמהר) באחד מהסבריו(ם "ששבילי דוד והרי, 91ליד ציון הערה ראה 

ולא , משעת הזיכוי, פרעהוא משוחרר למ, "זכין"י "הרי בשחרור עבד ע, ן"מקשה על הר, ק א"ס, רעח, נתיבות המשפט
" תן שטר שחרור זה לעבדי"אמר אדון שאומר שאם , א, ו, הלכות עבדים, ם"פ רמב"ותירץ ע? משעה ששמע על הזיכוירק 

וכן , מזכה לו בתנאי שיתן לוהאדון מפני שמשמעו ש, משוחרר רק משעה שהגיע השטר לידוהעבד , ")הזכֵ "ולא אמר (
סביר הלאין בכך כדי אבל . ולכן זוכה רק כשיגיע לידו, "לתת לו"כתוב , ) לומד למתנהומשם הוא, ן"הרבו עוסק ש(בבכור 

ן אמר את דבריו "מ מתכוון לומר שהר"ו שם מבין שנתיה"קניינים פט, פתחי חושן. ן על סתם מתנה"מדוע אמר כך הר
ן משמע שדיבר גם "שמהר, מ"ופתחי חושן מקשה על נתיה; יגיע למקבלמותנה בתנאי שאז הזיכוי ש, "תן"רק אם אמר 

כותב , )א בדפוס שלוניקי"דף כט ע= ד בדפוס לבוב "דף לה ע(אות קיט , ז' מע, תוספת דרבנן, קהלת יעקב". הזכֵ "באומר 
וגם מעשי , )ש להוכחתו לכך"עיי(העבד משוחרר מיד בשעת הזיכוי , י אחר"בזיכוי השטר ע,  שבשחרור עבדוברן ס"שהר

שטר מפני שאז זה היה (כיון שאינו יכול לזכות בעצמו אם לא יזכה במעשה ידיו שבינתיים , עבדידיו שבינתיים שייכים ל
י אחר ולא המתין לתת לו את הגט בידו "כות לו ערז לזַ דזהשלכן ,  יחול מידשטרוהרי האדון רצה שה, ) עם שיורשחרור

שאילו להבנה הרגילה ,  שהמתנה נקנית בשעת הזיכוי-  820 ליד ציון הערה  ראה להלן-ן "זאת בהתאם להבנתו בדעת הר(
ואז אין ,  על השחרורכ גם בעבד היה צריך להיות שמשתחרר רק כשהוא שומע"א, שהמתנה נקנית רק כשהוא שומע עליה

ן מתכוון לזכות לו ולכן יש להניח שהאדו, )שהרי מאותו רגע ואילך גם מעשי ידיו לעצמו, שטר השחרורבעיה של שיור ב
כפי שכתב קהלת " (תן לי את מעשה ידיוימ ש"ע"הוא כאומר , או שלענין מעשי ידיו; מראש גם את מעשה ידיו שבינתיים

 שורש, שרשי הים. אלא תנאי, שטרוזה לא נחשב שיור ב, )820ליד ציון הערה  ראה - ן גם בשבח של מתנה "יעקב בדעת הר
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 מזה 809 ההוכחה היא.המתנה בטלה, שאם התנגד המקבל כששמע על הזיכוי, 808ן מוכיח את דבריו מן הדין"הר

שכן אילו קנה בשעת , מכאן שלא קנה בשעת הזיכוי, 810 הפקר נעשה הנכס חוזר לנותן ואינו, שאם התנגד
נה בשעת וקאכן  המקבלש, אך אפשר לדחות הוכחה זו. התנגדותו היתה מתפרשת כהפקרת הנכס, הזיכוי
, מפרע שמעולם לא יצא מרשות הנותןהתברר ל, אם התנגד כששמעולכן ,  כשישמעעל תנאי שלא יתנגד, הזיכוי

  .ולכן אינו הפקר
  

, ן"לפי הרהרי , משמעותו היא שהמקבל קונה בשעת הזיכוי" זכין שלא בפניו"דין , בעוד שלפי הדעה השלטת
פ שהנכס עדיין "שהנותן אינו יכול לחזור בו מרגע הזיכוי אערק א הו" זכין לאדם שלא בפניו"החידוש שבדין 

אף שהנכס לא הגיע ) וחלה כשהוא יודע עליה( שההקנאה מועילה ,חידוש נוסף הוא .811קבלעד שישמע המ, שלו
  .ולא נכח במעמד הנתינה, לידי המקבל

  
גם , שהרי כאמור,  להחזיר את המתנה לנותן עד שיתברר האם המקבל רוצהאיש האמצעאסור ל, ן"גם לר

  .812אף שעדיין הנכס שלו, הנותן אינו יכול לחזור בו, ן"לר
  

הרי אם הצמיח הנכס פירות , מאחר שלא זכה המקבל בנכס עד ששמע על המתנה: ן מוצא נפקות מגישתו"הר
 ,813גם אם לבסוף הסכים המקבל לקבל את המתנה, הפירות שייכים לנותן, בין הזיכוי לשמיעתו) רווחיםאו (

  .במשך הזמן הזה הנכס היה שייך לנותןמפני ש
  

שמא ,  בזמן שבין הזיכוי לשמיעתו המקבליתכן לומר שהנכס בבעלותשלא י, ן" מנמק את דעת הר814אבני נזר
כות דבר לאדם א לזַ "הרי או, ויתברר שהנכס היה בבעלותו במשך זמן מסוים נגד רצונו, יסרב לקבל כשישמע

  .815כששמע גם אם הסכים, בבעלותו בזמן המעבראינו ולכן הנכס ; נגד רצונו

                                                                                                                                                              
סמכה , שכיון שאין איסור על העבד לקבל אותו,  שחרור לעבדשטרן מסכים במזכה "כותב שהר, )ב"קמג ע(זכיית קטן 

ולכן אין שיור , גם את מעשה ידיו משעת הזיכוי, ולכן האדון גומר בדעתו ונותן הכל מיד, דעתו של האדון שהעבד יסכים
 בדף ."שונא מתנות יחיה" שהוא חושש שהמקבל יסרב מטעם מפני, ודוקא במתנה אינו מתכוון לתת הכל מיד, שטרב

  .ש" עיי-ן על עבד "הוא מקשה על דברי קהלת יעקב בדעת הר, א"קמד ע
רק " זכין"מוכיח מהדין שאומרים , ב"חולין לט ע, ן"הר' חי: ן כאן אפשר להבין את דבריו במקום אחר"על פי דברי הר

הוכחה זו טובה רק לשיטת .  כששמעסכיםגם אם ה"  לאדם שלא בפניואין חבין"מכאן שאומרים , כששמעהסכים אם 
אין "ל" זכין"אולי ההבדל בין ש, אפשר לדחות את ההוכחה, קנה המקבל כבר בשעת הזיכוי" זכין"שאילו לדעה שב, ן"הר

לומר ודוחק (המעשה לא חל מרגע הפעולה אלא רק מהרגע שהסכים , כ"גם אם הסכים אח, "אין חבין"הוא שב" חבין
הוכיח באותה , ב"חולין לט ע, ן"הרמב' חי). ברגע ההסכמהרק חלה הפעולה , אם הסכים, "אין חבין"שב: שזו אכן כוונתו

שלעולם אין חבין לו , ואין זה כלום: "ן השיב על כך"והרמב, והעלה אפשרות לדחות את ההוכחה בדחייה דומה, דרך
ן סובר "שהרמב, א מילר הסביר"ורח; מסקנה זו רק מסברהכלומר שבעצם הוא מגיע ל, "אלא מדעתו ובשליחותו

  .ולכן הוא חייב להיזקק לסברה, כאמור, ל אינה הכרחית"כ ההוכחה הנ"וא, קנה המקבל כבר בשעת הזיכוי, שבזיכוי
הנכס , והתנגד כששמע, מקבלשבזיכוי מתנה שסופה לרעת ה, )747הערה ראה (למה שכתב , ן סותר את עצמו"שהר, קשה

וזו ראיה . קנה ממש משעת הזיכוי, משמע שאם לא התנגד כששמע, אבל אינו קנוי לו ממש, בשעת הזיכוי" בחזקתו"
  .ן קנה בשעת הזיכוי"שגם לר, 820שליד ציון הערה להבנה 

 .ע סובר שהמקבל זוכה במתנה רגע אחד לפני שחוזר בו הנותן"הסמ, שלפי הסבר אחד, 96ראה ליד ציון הערה 
  .756ליד ציון הערה  808
 .הערה ז, א סופר"ר,  כך הסביר המהדיר809
 . שהוא הפקרם סובר"הרשבש, 174יד ציון הערה  אך ראה ל810
  .הערה ז, א סופר"ר, המהדיר כך הסביר 811

לא קנה עד המקבל שכיון , שישמע המקבלהנותן יכול לחזור בו עד , ן"כותב שלפי הר, קעג' סי, מ"חו, אבל אבן פינה
 .ב שהנותן אינו יכול לחזור בו אחרי שזיכה לאחר"שהרי מפורש בגיטין יד ע, דבריו קשים. שישמע

,  להחזיר לנותןאיש האמצעכותב באופן כללי שאסור ל, הערה כד, ק טופר, קניינים, פתחי חושן. א מילר" דברי רח812
 .ן"אבל אינו אומר כך בדעת הר

ליד , זאת בניגוד לדעת השואל ומשיב וחידושים וביאורים. )אות ו, שלז' סי, ח"או, ת אבני נזר"הובא בשו (ן שם" הר813
 .803ציון הערה 

 .אות ד, תג' סי, ד"יו, ת אבני נזר" שו814
זה נחשב , מדוע אין אומרים שמאחר שהיתה ביד המקבל ברירה להסכים לקבל, ן" הוא מיישב בזה מה שקשה על הר815

, ובאות ז הוא מנמק. והשבח יהיה למקבל גם אם בסוף סירב לקבל, )הוא מוכיח עיקרון זה ממקרים שונים(שלו בינתיים 
נראה . א להקנות לאדם נגד רצונו"שהרי גם זכות זו א, תהיה ברירה בידו להסכיםש, שאין לומר שקיבל מיד זכות זו

ולכן אין אומרים שבתקופת , ולא ברגע הזיכוי, רק ברגע שהוא שומע, שכוונתו לומר שהוא קונה את הזכות להסכים
 .המעבר ייחשב שלו בגלל הזכות להסכים
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למפרע שקנה משעת התברר , מר שאם הסכים כששמע אפשר לושאי, ן"דוד זילברשטיין מנמק את דעת הר' ר

שאפשר , זה תנאי חיצוניאין ו, שמא יתנגד, מפני שבשעת הזיכוי עדיין היה חסר בירור בעיקר הקנין, הזיכוי
ן הוא מפני שהלכה נפסקה "והוא מעלה אפשרות שטעם הר. 816התברר למפרע שקנה מראש, לומר שעם מילויו

 .817כ שיסכים כשישמע"על סמך מה שיתברר אח, ן אי אפשר לומר שקנה משעת הזיכויולכ, "אין ברירה"ש
הסברים שונים מדוע רוב הפוסקים סוברים שקנה משעת הזיכוי ואינם מתחשבים , 5, פרק ב, 3סעיף וראה 

  ".אין ברירה"בעיקרון של 
  

בקנין  איש האמצענכס לאם הקנה הנותן את ה, שההקנאה אינה חלה בשעת ביצוע מעשה הקניין, ן"לפי הר
מפני , שהרי כלל הוא שאין מועיל להקנות נכס לאחר זמן בקנין סודר, לא קנה המקבל את המתנה בכלל, סודר

בשעת הזיכוי אינו יכול כאן ולכן קנין סודר שנעשה , 818סודר לבעליוהשבשעה שהקניין אמור לחול כבר חזר 
  .819בשעה ששמע, להקנות למקבל לאחר מכן

  
, תושהמקבל קונה גם בלי ידיע, ן מסכים עם שאר הפוסקים" יש מן האחרונים שהבינו שהר:ן"ברהבנה אחרת 
  .והסבירו את דבריו בדרכים שונות, בשעת הזיכוי

  
ובכל זאת , אם הוא מסכים בסוף,  משעת הזיכויזוכה למפרעהמקבל , ן"הרכותב שגם לדעת  820יעקב אלגזי' ר

 לזכות  הנותןבדעת, מאחר שהקנין תלוי ועומד ברצון המקבללהניח שמפני שיש , השבח שבינתיים שייך לנותן
את " לחשק"הנותן מעוניין , כלומר(לחזור בו ) הנותן(ומטרתו בכך היא כדי שלא יוכל ,  הנכסגוף את רקלו 

ורואים כאילו ,  עד שיסכיםהשבחאבל אינו מזכה לו את , ) כך נראית כוונתו- עצמו כדי שלא יוכל להתחרט 
 הוא מגדיר זאת קצת 821כ"אח". גוף מעכשו ושבח לאחר שיסכים, ה בממון זה לפלוניזכֵ : "יש האמצע לאאמר

זכה : "לאיש האמצעאלא שרואים כאילו הוא אומר , שאין הכוונה שהנותן שייר את השבח לעצמו: אחרת
כים לקבלת שיתן לי המקבל את השבח שישביח הנכס משעת זכייה עד שיס) בתנאי(=על מנת , לפלוני נכס זה

המקבל אלא ש, שזה לא נחשב שיור, "אני רוצה שיתן לי את השבח, פ שמן הדין השבח הוא שלו"ואע, המתנה
כמו שכתב (ף הוא כותב "ואילו בדעת הרי. תתבטל המתנה למפרע, חייב לתת את השבח לנותן מפני שאם לא כן

  .822לעצמו את השבח משיירשהנותן ) ן"לפני כן בדעת הר
  

אבל הפירות עדיין שייכים לנותן מפני ,  שהמקבל זוכה בנכס מידן סובר" כותב שהר823יצחק מאייו' ר, כמו כן
לא גמר הנותן בדעתו , לכן כל זמן שלא הסכים המקבל בפירוש, "שונא מתנות יחיה"שבמתנה יש צד איסור של 

) משעת הזיכוי(מהיום כאילו אמר שהוא נותן גוף , ולכן השבח שבינתיים שייך לנותן, שמא יסרב המקבל, לתת
  .824ושבח כשיסכים

                                                 
 .ג, קצה, מ"חו,  שבילי דוד816
הרי בכל מצב שהקנין נעשה בלי ידיעת , "אין ברירה"שאם טעמו הוא משום , יש להעיר). ודבריה "ד(ד , רלה' סי,  שם817

ליד ציון הערה (בקנין חצר בלי ידיעתו , )579ליד ציון הערה  (המקבל עשה מעשה קניין בלי כוונה לקנותאם כגון , המקבל
 . עד שייוודע לו ויסכיםן"לא קנה לפי הר, )61ליד ציון הערה (י אחר "או בקנין סודר ע, )196

 .ה, קצה, מ"חו, ע" שו818
י "עיל זיכוי עשסובר שלא מו, י וייל" ששבילי דוד הסביר כך את דעת מהר,91הערה וראה . ג, קצה, מ"חו,  שבילי דוד819

 ).קונה רק כששמע, ן שבשאר דרכי ההקנייה"י וייל סובר כר"ויוצא שלדעתו מהר(י קניין סודר "אחר ע
 ).ג"לה ע(אות קיט , ז' מע, תוספת דרבנן,  קהלת יעקב820
 .807שהבאנו בהערה , קושיה משחרור עבדאת ה שהוא אומר כך כדי ליישב ,ש"עיי. ד" בדף לה ע821
 .ף המקבל לא מקבל את השבח שבינתיים"אבל אין הוא מוכיח שלרי; ף"ש למה הוכרח לומר כך בדעת הרי" עיי822
 ).ב"קמג ע(שורש זכיית קטן ,  שרשי הים823
ן שהשבח שהשביח "מקשה על מה שכתב הר, )ד"פד ע(פא ' סי, ה"מהדו, ת שואל ומשיב"שו: ן" עוד שהבינו כך את הר824

, ואף שזה דבר שלא בא לעולם; הרי נותן בעין יפה נותן ומן הסתם נתן לו עם השבח שעליו, יים שייך לנותןבינתהנכס 
הרי , ועוד; מפני שגוף המתנה השביח ממילא, שמועילה אף שהפירות לא באו לעולם, הרי זה כהקנאת דקל לפירותיו

, ן"כנראה הוא הבין שגם לר?  שאינו ברשותושבחואיך יזכה הנותן ב, יאש ממנויוהוא הת, הנכס כבר יצא מידי הנותן
אין מקום למה שכתב שואל ומשיב , ן"שאילו לפי ההבנה הפשוטה בדברי הר; המקבל קנה ברגע הזיכוי אף שלא שמע

  ".כבר יצא מידי הנותן"
 ה הזכיהל שנתרצה חיאחרש, ן"כותב בדעת הר, אות ז,  שלז'סיו, דאות ,  קצד' סי,ז" אהע,ת אבני נזר"שו, כמו כן
  .למפרע
של המקבל עושה ) או שתיקתו(הסכמתו , ן"כותב שלפי הר, )ריח' עמ(ח , ח, מלכים' הל, ם"על הרמב, אבן ישראל, כמו כן

  .ן אומר שהשבח שבינתיים שייך לנותן"אך הוא לא הסביר מדוע הר; למפרעזכיה 
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  אחרעבור הפסולים לזכות 
 קצת  שיש בוקטןאפילו , שוטה או קטן, ולא חרש, כות במתנה עבור המקבלרק אדם גדול ובר דעת יכול לזְ 

אינם יכולים לפעול , מובן שהיות שאלו פסולים לשליחות,  שזכייה היא מטעם שליחות826לפי השיטה. 825דעת
  .828מפני שאין להם דעת לקנות עבור אחר, הם פסולים ,שזכייה אינה מטעם שליחות 827 השיטהגם לפי. בזכייה

  
  .829כות עבור אחראשת איש יכולה לזְ 

  

                                                                                                                                                              
ן התכוון לומר רק שאינו " לומר שבאמת הרדוחה אפשרות, )ד"עב ע(ב , ד, זכיה' הל, ם"על הרמב, מזל שעה, לעומתם

 .ש לדחייתו" עיי-מפני שעד אז יכול לדחותה ,  עד שישמעגמורהזוכה זכייה 
ב "גיטין סד ע, מאירי; )ד"קסא ע(עשה פב , ג"סמ; )בקטן(ה איש "ד, ב"י פסחים צא ע"רש; ז, ד, זכיההלכות , ם" רמב825

, טור; )ג"דף קמז ע, שורש זכיית קטן, א" ח,הובא בשרשי הים) (בקטן) (ף"בדפי הרי(ב "גיטין ל ע, ף"ן על הרי"ר; )בקטן(
  . )כלל קטו, ח' מע, כללים, הובא בשדי חמד(כד ' סי, הלכות שלוחין, מחנה אפרים; יד, רמג, מ"חו, ע"שו; יט, רמג, מ"חו

  בחפץ זוכהינוהקטן א, לח אינו זיכוישה, י קטן"המזכה לאחר עכותב ש, )א" עחקמ(שורש זכיית קטן , א" ח,שרשי הים
  . ו לעצמהכי הנותן לא התכוון שיזכ, לעצמו

ולרוב , כי ידו כיד אביו ממש, י בנו הקטן"כותב שאב אינו יכול לַזכות לאחר ע, בסופו, כא' סי, דיני מתנה, דברי חיים
וגם לפי מה שהובא ; בכי חוזרת מיד לא, הפוסקים אב שנתן מתנה לבנו הקטן לא קנה הבן גם אם אינו סמוך על שלחנו

א לַזכות לאחר על ידו כי אמרו חכמים שידו "מ א"מ, שיכול אב להקנות לבנו הקטן, ק א"קכא ס' בשמו בדברי משפט סי
כי כוונת הקטן בכל , הקטןי בנו "כותב שאב לא יכול לזכות לאחר ע, ק א"ס, קכא, דברי משפט, כמו כן. כיד אביו ממש

אפילו , י שום קטן "מדוע לא נימקו מצד שלא מועיל זיכוי ע, ע"וצ. תו לזכות עבור אחריםזכיותיו היא לאביו ואין כוונ
  .אינו בנו

 לענין קטןי "נאמר שמועיל זיכוי לאחרים ע, )ק ז"ס, רמג, מ"חו, ך"שהובא ב (י,  שסו,ח" או,ע"שוב וב" עבגיטין סד
   .נןרק מדרבדרוש כיון שזה , להתיר טלטול במבוי בשבת, שיתופי מבואות

א "א ע וכתובות י,)ה קטן"ד(ב " עסנהדרין סח' שתוסכותב , )ב" עבקמ( שורש זכיית קטן, א" ח,שרשי הים: דעה חולקת
  . מהתורהלאחריםשקטן זוכה סוברים , בסוף דבריהם, )ה מטבילין"ד(

, רמג, מ"חו, ע"ושו, ב' סי, ש"ת הריב"שו, כד, רמג, מ"חו, טור, )ד"קסא ע(עשה פב , ג"סמ, ו, ד, הלכות זכיה, ם" רמב:גוי
כותבים שנכרי אינו יכול לזכות במתנה , )ק א"ס, קסג, הובא בקצות החושן(אות ט , ל' סי, מ"חו, ת נודע ביהודה"ושו, יד

  .שזכייה מטעם שליחות) 712ליד ציון הערה (דבריהם מתאימים ליטה . כיון שאינו בר שליחות, עבור ישראל
 .שגוי נעשה שליח לגוישכתב באופן כללי , צז' סי, ת משאת בנימין"שולעניין זה את מביא , ק ה"ס, רמג, מ"חו, ך"אך ש

  .712ליד ציון הערה  826
  .719ליד ציון הערה  827
  .הנותןשאיש האמצע הוא שליח של , 878ליד ציון הערה , טעם נוסף יש לפי הדעה 828
יפה ת "שו; יד, רמג, מ"חו, ע"שו; )כג, רמג, מ"חו, טורהובא ב (ו, ד, זכיההלכות ם "רמב; )ג"קסא ע(עשה פב , ג" סמ829

  . )קעד' עמ(כט ' מ סי"נוף חו
ם שם " מגיד משנה על הרמב.זכות עבור אחרשעבד ושפחה יכולים ל, כותבים עודע שם "ג ושו"סמ, ם"רמב: עבד כנעני

  .כותב שמדובר גם בכנעניים
שיטה לא נודע ו, ו, ד, הלכות זכיה, מגיד משנה, )אות טז, כה' הובא באמרי משה סי(ב "קידושין כג ע, א"חידושי הריטב

 מקור הדין במשנה .כי הוא כחצרו, הכנעניי עבדו "ות לאחר עַזכ יכול לינו שאדון איםכותב, א" עקידושין כד, למי
, והוא כיד האדון ממש, לא קנה, כי אם האדון נותן לו מתנה, מנמק, כא' סי, דברי חיים דיני מתנה. ב"בעירובין עט ע

לפי הדעה שליד ציון הערה (י אשתו "ולכן בעל יכול לַזכות לאחר ע, קנתה, שאם הבעל נותן לה מתנה, שלא כמו אשתו
שסוברים , ב"קידושין כג ע, א"א וחידושי הריטב"פ חידושי הרשב"ענמק מ, אות ח, כה' אמרי משה סי, כמו כן). 830

כאילו האדון , כי כל מה שהוא עושה וקונה, מפני שעבד אינו יכול לזכות בכלל, לא קנה העבד, שאדון שנתן מתנה לעבדו
כאמור ליד ציון הערה (כמו שאדם אינו יכול לַזכות בעצמו לאחר , י העבד"ולכן האדון אינו יכול לַזכות לאחר ע, עשה
יסבור שאכן האדון , כי יש לעבד יד לזכות לעצמו,  לתת מתנה לעבדויכולבאות יא הוא כותב שמי שסובר שאדון ). 720

מ הסובר שקניני העבד שייכים לאדון "בדו היא כרי ע"והמשנה האומרת שאינו יכול לַזכות ע, י העבד"יכול לַזכות לאחר ע
מ שאין לאדון "מ סובר שמתנה לעבד אינה מועילה אפילו בתנאי ע"שר, א שם"ד המובא ברשב"כפי שהסביר הראב(

ולכן אינו יכול לזכות עבור אחר כמו , )כי העבד אינו יכול לזכות בכלל, כי זה כאילו התנה עם אדם אחר, רשות בה
  .י עצמו"כול לַזכות חפץ שלו לאחר עשהאדון אינו י
, מנים אצלוזתב שמותר לאדם לומר לעבדו שיקנה יין נסך בעבור גוים המוו כ,יב, יג, אכלות אסורותמ'  הלמחנה אפרים

שם הרי בעירובין , קשה עליומ, ד"ב עדרך עץ החיים דף ע.  אומרים שיד עבד כיד רבויוא, כי במה שהעבד זוכה לאחר
 נידונושב, תרץ מ,א" דף כה ע, דרוש י,דרכי איש?  כי ידו כידוכנעניו הי עבד"עירוב לאחר עו יכול לַזכות דון איננאמר שא

ודוקא , ואינו עובר באיסור,  קונהינולכן האחרים זוכים והאדון א, י העבד לאחרים" מזכה עהחנווני ,של מחנה אפרים
 .עוד לא יצא מרשותוהחפץ ו, ב כחצרוי העבד כי העבד נחש"כות לאחר ע יכול לזַ ינוהאדון עצמו א
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ואף שמה שקנתה אשה קנה , 830י אשתו"יש אומרים שבעל יכול לַזכות מתנה לאחר ע: י אשת הנותן"זיכוי ע
 דבר בידה ולא יהיה של היהיאפשר שו, ה באמצעותה לאחרמקנ מקנה לה אלא ינוהוא אהרי כאן , בעלה
 שבעל שנתן ,ועוד .832החפץ עצמו לגמרי מתמסלק אהוא  ,מקבלכות ללזַ כדי מאחר שהוא מקנה לה  .831הבעל

שגם אם ,  ועוד.834כות על ידה לאחריםיכול לזַ הוא ולכן , 833 מהנכסאין לו פירותו קנתה לגמרי, מתנה לאשתו
על מנת שאין לבעלך רשות "שיעשה תנאי :  לה בלי שהבעל יזכה יש דרך להקנות,אדם אחר נותן לה מתנה

 ת אישאשואף ש. 836י אשתו"לזכות לאחר עהבעל יכול  ולכן, הרי שלא כל מה שמגיע לידה נקנה לבעל, 835"בה
, 837 כלומר לדבר מסוים,"מ שאין לבעלך רשות בה אלא מה שתרצי תעשי"ע"רק אם התנה מתנה מאחר קונה 
שאנן סהדי , הוא ייחוד, נותן לה כדי שתזכה לאחריםהוא שזה שמפני ועיל בלי תנאי זה  מתואשי "בעל עזיכוי 

, נמצא שיש לה יד, "מה שתרצי תעשי"שהיות שמועיל , ועוד. 838יצא מרשות הבעלולכן , שנתן לה לשם כך
ה רק נכסיהבעל מקבל מו, 840שקנין פירות אינו כקנין הגוף, ועוד. 839הוא כאומר כן, וכשמזכה על ידה לאחר

  .841כות לאחרים מכוח קנין הגוף שלהולכן יכולה לזְ , אבל הגוף שלה, פירות
  

                                                 
, א מן ההר"ר; ) שהלכה כמותם,חכמיםפי ל( א"נדרים פח ע, ד"פסקי רי; )עירובלענין  (כ, א, עירובין' ם הל"רמב 830

, ח"או, טור ;)ף"בדפי הרי (ב"ביצה ח ע, ף" על הרין"ר ;ב"ועירובין עט ע, ב"נדרים פח ע, מאירי; )לחכמים( ב"פח ע נדרים
 דעתב, )יד, רמג, פעמוני זהבהובא ב] (להרחיב[סב ' נא וסי' ב סי"ת תקפו של יוסף ח"שו; י"בדעת ר) קמב' עמ (תקכז' סי
ב "ביצה ח עו) ף"בדפי הרי(א "עירובין כה ע, ף"דעת הריב, )ה ומשום"ד(ב "נדרים פח ע, קרן אורה; י, שסו, ח"או, ע"שו

  .)ף"בדפי הרי(
 .א מן ההר שם"ר 831
  .ב"ח ענדרים פ, מאירי 832
  .כז, כב, הלכות אישות, ם"רמב; ב"ב נא ע"ב 833
 .כ, א, הלכות עירובין, ב"מהדו, מרכבת המשנה 834
  .מה הנוסח המדויק הנדרש, ראה בסמוך 835
 .)כמבואר במחצית השקל(ק יז "ס, שסו, מגן אברהם 836
 .יג, ג, הלכות זכיהו ,יז, ז,  הלכות נדרים,ם"רמב 837
 איך מועיל ,יב' סי, ת לחם רב"שוהוא מיישב בכך את קושיית  ).קמו' עמ, על דרךה ו"ד (יז, ז, נדרים, שער המלך 838

, מ שאין לבעלך רשות"נתנו לה אחרים עאם  ,חכמיםלהוא מסביר ש )מיהו האה "ד(קמד ' בעמ. ם"לדעת הרמב, הזיכוי
, יון שהבעל הוא הנותן כם מועילאפילו בסת, הבעל על ידהאם זיכה  וכך גם, זכות הבעל ממנהאת  כיון שסילק ,קנתה
שהבעל י כ כ,מועיל, " רשותימ שאין ל"ע"אומר שאף שהבעל אינו , קמה הוסיף' ובעמ .זכותו ממנואת הוא מסלק ובזה 

מ שתפדי "ע"שמועיל  חכמיםלכתב ש, קמו'  בעמ.ל" הננתנו אחרים בתנאיאם  א כמו הו,החפץזכותו מאת נותן ומסלק 
לכן בעל יכול , "מ שאין לבעלך רשות בו"ע"שלא אמר , אין כאן סילוקף שא, וים מסייחד לדברש כיון "בו את המעשר

  ".מ שתפדי בו את המעשר"ע"מו כוזה ,  לה שתקנה לפלוני את ממונומשום שייחד, אין סילוקף שא,  לאחר על ידהלזכות
מ שאין לי בו אכילת "ע"בעל הלו אמר יכאמנמק שמועיל זיכוי כי הוא , כ, א, הלכות עירובין, ב"מהדו, גם מרכבת המשנה

  . שמועיל אם אחר נותן לה מתנה בתנאי זה ,"מ שתעשי בו מה שתרצי"פירות וע
ויצא מרשות , שנותן לה על מנת שתזכה לאחרים, זה כתנאי פרטינימק שכאן , )ה ומשום"ד(ב "נדרים פח ע, קרן אורהגם 

לא יצא מרשותו הנכס כי , )829כאמור בהערה  (י עבדו"עלאחר  אינו יכול לזכותשאדם שאף , )ה ויש"דב (והסביר. הבעל
 יצא ,מזכה על ידהאם הוא ולכן ,  אשה אין גופה קנוי לבעלהרי,  מן התורה וגופו קנוי לוהאדוןיד עבד כיד שכלל כיון 

 .מרשותו
על מנת שאין לבעלך רשות בו אלא מה שאת " רק הוא מסביר שרק לרב האומר שמועיל. כא' סי, דברי חיים דיני מתנה 839

 את הוצרכה להעמידב "בנדרים פח עהגמרא ולכן , הבעל לא יכול לזכות לאחרים על ידה, ובלי זה אין לה יד" נותנת לפיך
 . לפי רב, נפרד באותו מבוי בשיש לה חצר,מ"לר, י אשתו"הברייתא האומרת שאדם יכול לזכות עירוב ע

 .ז, ד, כוריםהלכות בי, ם"רמב 840
הוא כאילו עושה תנאי עם : לגבי עירוב הוא מוצא טעם נוסף. )ם" הרמבה והנה"ד( ב"נדרים פח ע, נדרי זריזין 841

ואמנם הפירות שלו והאחרים ; ודי בכך לענין עירוב, המקבלים שהוא מקנה להם קנין הגוף מהיום והפירות יישארו שלו
  .אבל די בכך שהוא ראוי לבעל באכילה, להיות ראוי לאכילהאינם יכולים ליהנות מהעירוב ועירוב צריך 
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ואמנם הבעל זוכה  .842מפני שידה כידו, י אשתו"אבל אחרים אומרים שבעל אינו יכול לַזכות מתנה לאחר ע
אחר לענין שלא יוכל לַזכות ל, אבל בכל זאת הנכס נחשב שלו, בנכסי אשתו רק בפירות ואילו הגוף של האשה

זה משום , לא זכה הבעלו, 844קנתה" מ שאין לבעלך רשות בו"ע"אשה וגם לדעה שהנותן מתנה ל. 843על ידה
כיון ש,  לאחר על ידהמזכההבעל אם מה שאין כן ,  על תנאי היאומתנה זו, נכס שייכות בתה לו לא הישמראש

פ שהנותן מתנה לאשה "אע. 845לבעהברשות זה עדיין ו, י אשתו"זכותו ממנו עאת  לסלק  אינו יכולממונושזה 
מצד שהבעל מזכה י אשה " שמועיל זיכוי עיםומרא אין -אותו  קונה ינו הבעל א,מייחד את החפץ לדבר מסויםו

 יכולה ינהולכן אשה א, 846"מיגו דזכי לנפשיה זכי נמי לחבריה "מטעםכי זיכוי מועיל , רק לצורך בני המבוי
  .847 לזכות לעצמהאם אינה יכולהלזכות לאחרים 

  
נותן מתנה לאשתו הוא כגון ש(י אשתו אם יש לה זכות בדבר "לאחר עמתנה כות בעל יכול לזַ , גם לדעה השנייה

אם אמר הבעל ,  כמו כן.849זוכה גם לאחר,  שזוכה לעצמהתוךמשום שמ, )848דהיינו חצי לה וחצי לו, ולאחר

                                                 
, בית נתיבות, עבודת הקודש; קפב' אור זרוע הלכות עירובין סי; )י"רמ' ג במהד"דף קמז ע(ט "הלכות יו, ספר העיטור 842

  . יד,  רמג,מ" חו,א"רמ; ו, ד, הלכות זכיה, מגיד משנה; ו' ביצה פרק ב סי, ש"רא; אות קמו, שער ד
מביא , י, שסו, ח"או, ע"שו. מביא את שתי הדעות, )ד"עצא (נתיב יב חלק טז ו, )ד"עלב (ות אדם וחוה נתיב ד חלק ג תולד

  . כותב שבדיעבד סומכים על המיקלשם א "והרמ, וכותב שלענין זיכוי עירוב לכתחלה טוב לחוש למחמיר, את שתי הדעות
ל "לומר קיו, לחזור בו מנתינת המתנהיכול ,  בקנין סודראשתוי "זיכה מתנה עמי שש כותב, קעד' מ סי"אבן פינה חו

אין מועיל ש, י וייל"מהרבשם ע "סמבצירוף דעת , לא קנה את החפץהמקבל שלפיה , י אשתו לא מועיל"כדעה שזיכוי ע
 שהמקבל זוכה רק )807הערה (ן "הר דעת ובצירוף, )68ליד ציון הערה ראה ( המקבל שלא בפניבקנין סודר   מתנהזיכוי

ליד ציון הערה כפי שראינו ,  אחרי שזיכה הנותן אינו יכול לחזור בו,ן"רדעת ההרי גם לש, דבריו קשים(שומע הוא כש
, ) כטעיףס, מירת שבת כהלכתה פרק כטהובא בש (פג'  סיח"י אסאד או"ת מהר"שועצת לגבי כותב הוא , קעב' סי וב.)811

כדי שיוכל לתת , י אחר לפני שבת"למקבל עאותה כה יזַ , )שבדרך הרגילה אסור לתת(מי שרוצה לתת מתנה בשבת ש
ר שיהיה מות, בדיעבד אפשר לסמוך על הדעה שהזיכוי מועיל ,י אשתו לפני שבת" ע למקבלזיכההנותן  הרי אם - בשבת

  .יסור נתינת מתנה בשבת היא דרבנןכיון שא, ה בשבת למקבלהמתנ לתת את
 אדם אינו יכול לזכות) 4 ראה סעיף -  מ"פסקו כריש שו(מאיר הסובר שיד אשה כיד בעלה ' לרש  נאמרב"בנדרים פח ע

רובין מט בעי(דעה הסוגיה שם היא ככותב ש, )ה ודע"ד(א "נדרים פח ע, חידושי חתם סופר .י אשתו"ע בני החצרל עירוב
כל מקנה להמזכה נמצא ש, הלחם של העירוב ככרי "עקרקע זכות בקונה כל אחד מבני החצר ש, שעירוב משום קנין) א"ע

מ להקנות "אין יד לאשה לקנות עולכן , אלא לקנות בו קרקע ביתו, ולאכלרק לא ,  את הככר בקנין גמורבני החצר
כל בני החצר את שמקנה ל, הלכה שעירוב משום דירה  אבל;שותו ולא יצא מרמ" לדעת רלאחרים מפני שידה כיד בעלה

 אם היה נותן הריו, )ה משום דירה"א ד"י עירובין מט ע"רש(למאכלו ושיאכל אותו בבית העירוב ויהיה שם דירתו הכיכר 
לאחרים זכות  יכול לולכן,  ויכול גם להקנות על ידה לאחר באופן זה,יש לה יד גמור,  לאכול למזונותיהכיכר לחםלאשה 

פסק ומצד שני  ,י אשתו"יכול לַזכות עאינו שבעל פסק , יד,  רמג,מ" חו,א"רמבכך הוא מסביר מדוע מצד אחד . י אשתו"ע
לא שייך בית שבעירוב תבשילין וכן , בית באותו מבויגם אם אין לה י אשתו "זיכוי עשמועיל ם לגבי עירובי חצרות "הרמב

כותבים שכל מי שאפשר , י, תקכז, ח"או, ע"ושו, ו, ו, ט"הלכות יו, ם"רמב (י אשתו"עיכול לזכות  פסק ש,באותו מבוי
, א, תיג, ח"או, ע"ושו, יט, ו, הלכות עירובין, ם"ורמב; אפשר לזכות על ידו עירוב תבשילין, לזכות על ידו עירוב חצרות
  .עירוב משום דירה כי - ) כתבו כך לגבי עירוב תחומין

  .ב"נדרים פח ע, אור צבי 843
שכתב  במה, )ף"בדפי הרי(ב " ח עקידושין, ף" על הרין"רהוכיח שזו כוונת ) קמד' עמ(יז , ז, נדרים' הל, שער המלך 844

  .ש" עיי-מ "מועיל גם לר, שהלכה כמותולשמואל ש, ף"בדעת הרי
כותב  )ף" הריבדפי (ב"ביצה ח עף "על הרין "רהוא מיישב בכך מדוע ). והנראה אצליה "ד(קמה ' עמ, שער המלך שם 845
שלא  ," בו את המעשריעל מנת שתפד"מו מי שנותן לאשה  כאהוהוא מסביר ש.  י אשתו" אינו יכול לזכות עמ בעל"רשל

 סילוק רשות גם כי צריך, ועיל לא מ, מסויםיחד לדברגם אם י,  רשות הבעל אתכל שלא סילקסובר שמ "רמ כי "מועיל לר
 .ין סילוקלא מועיל כי א, שתקנה אותם לפלוני, מסויםדבר ליחד לה ימשהוא אף ,  במזכה לאחר על ידהכןו, יחודגם ו

את  מסלק שהנותן ףא, הבעל קנה" מ שאין לבעלך רשות"ע"כתב שלפי הדעה שהנותן מתנה לאשה ) קמה' בעמ(ולפני כן 
 .י אשתו"לא יכול לזכות עבעל כל שכן שה, זכות הבעל ממנה

 .א"מ ח ע"ב 846
פי להקושיה אינה מתעוררת כלל מעיר ש, הערה ז, ב"נדרים פח ע, )מתיבתא( ילקוט ביאורים .ב"נדרים פח ע, ש"רש 847
שאז הבעל , ומועיל רק תנאי שתתן לפיה, שלפיו גם ייחוד לדבר מסוים לא מועיל, )4ראה סעיף  (ן"פירוש הראשון ברה
קשה על מ, ב"נדרים פח ע, ר צביאו . זוכה כי היא עצמו זוכה רק כששמה בפיה ואז כבר אין לבעל במה לזכותינוא

מ שאין לבעלך רשות בהם אלא מה שאת "ע"שהרי יכולה לזכות לעצמה באופן של , עדיין יש לה מיגו כזההרי , ש"הרש
ש זה רק לפירויש להעיר ש אבל .ואז לא תוכל לתת לאחרים, ותירץ שהיא יכולה לזכות רק כשנותנת לפיה? "נ לפיך"נו

 .  השנישירופ לפי הש דיבר"ורש, ן"הראשון בר
  .ק כו"ס, רמג, ע"סמ; כג, רמג, מ"חו, ח"ב 848
 ,מ" חו,א"רמ; )ף"בדפי הרי(א "ב ס ע"ב, נימוקי יוסף; ו, ד, הלכות זכיה, מגיד משנה; א"ב קלב ע"ב, ן"חידושי הרמב 849

  . יד, רמג
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 הבעל, ויש לה בעלות מלאה על נכסים, שאז אין לו זכות בפירות נכסיה, "דין ודברים אין לי בנכסייך"לאשה 
אינו מטעם שידו  מה שיש לו זכות בירושתה הרי, 850ה אותיורשהוא , שאם מתהואף , כות לאחר על ידהיכול לזַ 

   .851אגוד בוהחפץ לא נחשב שו, כידה אלא הוא יורש אותה מכוחה
  

סמוך על שלחן גם אם הוא דול י בנו הג"יש אומרים שאב יכול לַזכות מתנה לאחר ע: י בנו של הנותן"זיכוי ע
ומה שהאב זוכה במציאת ,  זוכה בהינוהאב א, שהרי אם אחר נתן לו מתנה, כי אין ידו כיד אביו לגמרי, 852אביו

אבל אחרים . 853ונימוק זה אינו שייך כאן,  הוא רק תקנה כדי שלא תהיה לו איבה הגדול הסמוך על שולחנובנו
  .854ד אביוא לַזכות על ידו כי ידו כי"אומרים שא

  
שהוא , י לוי"ע, שהוא עני, ה לשמעוןצדקאם ראובן זיכה יש אומרים ש:  יכול לזכות בעצמוינו שאיי מ"עזיכוי 
גם לא זכה עבור ולכן ,  בצדקה זוכות לעצמו יכול לזְ ינוכי לוי א, ויכול ראובן לחזור בו, לא זכה שמעון, עשיר
כי גופו ראוי , זכה,  שאם העשיר יקח את הצדקה לעצמומפני,  אבל אחרים אומרים שמועיל זיכוי זה.855העני
  .856אחרבשביל אפשר לומר שלא יכול לזכות , דברורק מי שגופו אינו ראוי ל, )אלא שעשה איסור(לה 

  י אדם שלישי"זיכוי מתנה לפסולי דין ע
טה אין בו פ ששו"אע. י אדם גדול בר דעת"ע, 859אפילו בן יומו, קטןל או 858שוטהל, 857אפשר לזכות מתנה לחרש

  . 860הרי זכין לאדם שלא בפניו, אינו נוכחאילו נוכח הוא כהוא וגם אם , דעת כלל

                                                                                                                                                              
 אם י אשתו"ול לַזכות עירוב עהבעל יכ, מאיר' לרגם  שמסביר ,)ה אלא"ד(ן שם "ר ו,)ה כשיש"ד(ב "נדרים פח ע, המפרש

, וסיף לנמק כי בעל שנתן מתנה לאשתון מ"הר .שמתוך שזוכה לעצמה יכולה לזכות גם לאחרים, יש לה בית באותו חצר
  .קנתה

  .יש לה בית באותה חצרכותבים שהזיכוי מועיל רק אם , ח' ז סי"עירובין פ, ש"ראו, )י"עוה "ד(ב "עירובין עט ע', תוס
הוא יכול לזכות על ידה , שגם אם אין לה בית בחצר, ם"כותב בדעת הרמב, )ה והנה עוד"ד (ב"ם פח עינדר, זריזין נדרי

, וגם אם לא הקנה לה בפירוש, היא יכולה לזכות לאחרים, כי מתוך שהיא זוכה לעצמה, אם הוא נותן לה חלק מהכיכר
לאשתו חלק בעירוב כדי שתוכל לזכות גם ויש להניח שהוא מקנה , מן הסתם הבעל מתכוון להקנות באופן המועיל

 .זוכה לאחרים, ומתוך שזוכה לעצמה, לאחרים
  .א"כתובות פג ע 850
הוא זוכה לענין ואילו רב סובר שגם אז נחשב ש, כותב שזו דעת שמואל, )ואי אמרתה "ד (ב"נדרים פח ע, נדרי זריזין 851

  .ואינו יכול לזכות לאחר על ידה, שיירש אותה
א "פי, קניינים, ח"פת; קפב' סי, עירובין' הל, המובא באור זרוע, שמשון' ר; ]להרחיב[ב "מ יב ע" בן"חידושי הרמב 852

  .ב' סי,  ומתנההלכות זכייה,  מחנה אפריםבדעת, הערה עג
אף , ) וחצי12- ל12בין גיל  (בתו הנערהי "כותב שלדעה זו יכול לַזכות לאחרים גם ע, ]להרחיב[ק ב "ס, רע, נתיבות המשפט

. הרי שיש לה יד נפרד מאביה, כי מהתורה היא עצמה זוכה, ))א(1ראה סעיף (ב זוכה מדרבנן במתנה שהיא מקבלת שהא
אין ידה כיד אביה ממש ולכן האב , קנתה, מסביר שכיון שאם האב נותן מתנה לבתו נערה, כא' סי, דברי חיים דיני מתנה

  .יכול לַזכות לאחרים על ידה
 .ן שם"רמב 853
  . קפב' סי, עירובין' הל, המובא באור זרוע, רבנו תם; )ה הרי"ד(ב "ב עמ י"ב' תוס 854

, )ד"עלב (תולדות אדם וחוה נתיב ד חלק ג ב, קמז- אותיות קמו, שער ד, בית נתיבות, שתי הדעות מובאות בעבודת הקודש
 .י, שסו, ח"או, ע"ובשו, ב"עירובין עט ע, במאירי, )ד"עצא (נתיב יב חלק טז ו

  ששם נאמר,ב" ט עמ"במ מביא ראיה לכך, מתנה אות ג' ע, מ"חו, ב"ח, זכרנו לחיים. לג' זכיה סי'  הלמחנה אפרים 855
מיגו " גם -  י מיגוואין אומרים שנ, מפני שהעשיר אינו יכול לזכות בה בעצמו, לא זכה העני, שעשיר שאסף פאה עבור עני

  . ולהיות ענית נכסיווגם מיגו שהיה יכול להפקיר א, "דזכי לנפשיה זכי נמי לחבריה
, " יכול למנות שליחינוא,  יכול לעשותינוכל מה שאדם א"הוא מביא ראיה מהכלל . ט אות ג"הגה, רמג,  מטה שמעון856

 לעשות גם אם יכוללעשות פעולה שהוא עצמו יכול למנות שליח אדם ש, ט' סי, הלכות שלוחין, שכתב על כך מחנה אפרים
אלא הוא משמש ,  ממנה שליחינוכאן העשיר אש, דוחה את ההשוואה לשםשם ים זכרנו לחי.  לו לעשות אותהאסור

 לאמיתו .)א כתב שאיש האמצע הוא שליח של הנותן"שהרשב, 719ראה הערה  (כשליח של הנותן לתת את המתנה לעני
משמעותו " לא מצי"כוון להביא ראיה שלשון אלא הת, מטה שמעון לא התכוון לומר שהעשיר ממנה כאן שליח, של דבר

  . לו לעשותאסור לעשות מבחינה משפטית ורק שיכולואינו כולל מי , חוסר יכולת משפטית
א "יבמות קיג ע' בדעת תוס, ד"דף נד ע, לאו קטז, לאוין, מגילת ספר; כב, רמג, מ"חו, טור; )ב"קסא ע(ג עשה פב "סמ 857

, בדעת מגיד משנה, שדי חמד כללים מערכת ח כלל קטו; )א"מה ע(ה בסוף הספר בהשמט, מלאכת חרש; )ה מאן חכים"ד(
פתיחה , ח"או, בדעת פרי מגדים, מערכת ח שם, וכללים, גח אות מ' מערכת חמץ ומצה סישדי חמד ; ז, ד, הלכות זכיה

  ).שזוכה מהתורה(ב אות ב "ח, כוללת
, לפי פני משה שם, י אחר"ג שמועיל זיכוי לחרש ע"א ה"ין פמוכיח מירושלמי קידוש, אות סח, ב"ח, כרך א, מלאכת חרש

  . יבמות שם' וכן מתוס
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 )ק א"ס, א, ובאבני מילואים, ל' סי, א"ח, ג"מהדו, ת שואל ומשיב"הובא בשו (ק ו"ס, רמג, קצות החושן: דעה חולקת

  . כות לחרש כי לא יבוא לכלל דעתאי אפשר לזַ גם , א לַזכות לשוטה"שא) 858הערה  (ה"לדעת הרמכותב ש
ואף , לא מועיל לזכות לו, חרש גמור שלא שומע ולא מדבר, ה שם"כותב שלפי הרמ, שדי חמד כללים מערכת ח כלל קטו

והוא תמה על . שהרי לא אמר שיועיל בשוטה גמור כיון שיכול להשתפות, ה לא מתחשב בזה"הרי הרמ, שאפשר שיתפקח
  .ש סובר שמועיל זיכוי לחרש גמור"הכותב שהרא, סח' ג סי"ב ח" ומשיב מהדות שואל"שו
הובא (טז , רמג, מ" חו,ע"שו; כב, רמג, מ"חו, טור; )ב"קסא ע(ג עשה פב "סמ; ז, ד, הלכות זכיה ומתנה, ם"רמב 858

ערכת חמץ ומצה מו, שדי חמד כללים מערכת ח כלל קטו; קיד' ש סי"ת הרשב"שו; )ק י"ס, רמח' סי, בנתיבות המשפט
ל "ה וז"ד( א" כ עק כתובות"שטמ; )שזוכה מהתורה(ב אות ב "ח, פתיחה כוללת, ח"או, בדעת פרי מגדים, גח אות מ' סי

, מ אות עט' ב מע"ח) טולידו(אליעזר ' משנת ר; )בזיכוי בקנין או בחזקה(ה "יונה בשם הרמ' בשם תלמידי ר, )תלמידי
  .)התורהשקנה מ( שם ה"רמבדעת ה

קח שנשא חרשת או יפש, א"קיג ע ביבמות אמורמה,  ולשוטהביא ראיה שיש זכיה לחרשמ ,ז, ד, הלכות זכיה,  משנהמגיד
בות הבעל יי התחי" עוצריך לומר שהחיוב חל, ד" מתנאי ב כתובהאין להאף ש,  כתובתה קיימת,הכתובכתב לה ו, שוטה

אלא צריך , אינה זוכה אפילו במה שמגיע לידהרי שוטה שה, ואין לומר שהוא מתחייב לה ישירות, בקנין סודר או בשטר
אדם  כמו שהמועילש, התחייבותששם זה , דחה ראיה זום שם "מחנה אפרים על הרמב' חי. י אחר" עהזכה למשלומר 

 משום ואה, דעה שהמזכה לעובר קנהטעם ההרי ש ,דוחה הסבר זה, )ד"לז ע(שם קהלת יעקב . יכול להתחייב לעובר
 ,מתנהבין  לותביחיהת הבדל בין אין ו,כ שוטה"משא, כי גם עובר יבוא לכלל שליחות, כיה כמו שתיקנו לקטןשתיקנו לו ז

  . י אחר"י זכייה ע"הרי אינו יכול להתחייב אלא עש
דברים הנקנים " שבכתובה קנה מדין ,הראיה של מגיד משנהדוחה את , )ד"קמד ע(שורש זכיית קטן , א" ח,שרשי הים

   ."באמירה
  . ש" עיי- לראיית מגיד משנה , ק ו"ס, רמג, דוחה את דחיית קצות החושן, אות סח, ב"ח, כרך א, כת חרשמלא

 פקח וחרש שהגביהו מציאהששם נאמר ש, א" עמ ח"מב, ראיה שיש זכיה לשוטה וחרשמביא ) א"לח ע(שם קהלת יעקב 
כן הפיקח אינו מתכוון לזכות בהגבהתו עבור ול, כי הפיקח לא זכה כי החרש לא יכול לזכות עבורו,  החרש לא קנה,יחד

  .היה זוכה החרש, חרשעבור המשמע שאילו הפיקח היה מתכוון לזכות ; החרש
כאמור ליד ציון  ( זכיית קטן מדרבנן,מטעם שליחותזכיה כותב שלפי הדעה ש, )ג"לז ע(שם קהלת יעקב : תו חולקותדע

ולפי זה , כ גוי"משא, תיקנו זכייה לקטן כי הוא בא לכלל שליחותחכמים  שא"עב עמ "ריך לגרוס בבצולכן , )875הערה 
  .לא תיקנו בהם חכמים זכייה,  לכלל שליחותואוביכיון שלא , גם חרש ושוטה

ב "ת פש כתובו"ה המובא ברא"כותב בדעת רמ, )309' עמ, תחומין כב, נ גולדברג"רזי "הובא ע (ק ו"ס, רמג, קצות החושן
, משום שאינו בא לכלל דעת, כות לשוטה גמורשאי אפשר לזַ , )גח אות מ' שדי חמד מערכת חמץ ומצה סיהובא ב(יד ' סי

, אינו שוטה גמור אלא עיתים שפוימי שודוקא ;  שאין זכייה לגוי כי לא יבוא לכלל שליחותא"ב עמ ע"אמרו בבכמו ש
תורת . כשישתפה, כי הוא יבוא לכלל דעת, )ש"עיי, ו יכול לקנות במכראינ, וגם בכזה(כות לו גם כשהוא שוטה אפשר לזַ 

 ,ולא לשוטה גמור,  לכלל שליחותבוארק לקטן יש זכייה כי ישכותב ש , שםש"ראכותב שה, כא אות ב' השליחות סי
,  לעומתו.דרבנןמכמו שבקטן זה רק , לכלל שליחותכי יבוא  , הוא שפויעתיםשלמשמע שסובר שרק מדרבנן זכין לשוטה 

ה סובר שזכין לשוטה גמור כי הוא יכול "א שהרמ"ק כתובות כ ע"מוכיח משטמ, אות ע, ב"ח, כרך א, מלאכת חרש
  . א שכתב שזכין לחרש"ש יבמות קיג ע"הרא' וראיה מתוס, ש שם"שזאת גם כוונת הרא) באות עא(ומבאר , להשתפות

כ " חרש נחשבת מחוסר מעשה כי זה לא שכיח כמשמעלה אפשרות שהתפקחות, שדי חמד כללים מערכת ח כלל קטו
  .סד ועוד' ז סי"ק אהע"י מהדו"נוב

אין זוכין לחרש ושוטה כי אינם באים ש  כותב)א"נד ע(הגהה ב , ג אות קנג" פ,אישות' הל, פסקי הלכות, )קרלין(יד דוד 
 . רק מדרבנןואה,  לזכות לשוטהאפשרפוסק ש, יז,  ד, זכיההלכות, ם"רמבעלה אפשרות שמה שוא מ וה.לכלל דעת לעולם

כגון (כב ' מ סי"ב חו"ט ח"ת מהרי"שו; )קסב' ב סי"ך ח"ת מהרש"שוהובא ב(ח , ד, הלכות זכיה ומתנה, ם"רמב 859
, רמג, מ" חו,ע"שו; כב, רמג, מ"חו, טור; )ב"קסא ע(ג עשה פב "סמ; ")וקנינו ממנו"שהעדים כתבו , בשטר מתנה לקטן

ת "שו; בסופו, ק יא"ס, שה, ד"יו, נקודות הכסף; קיד' ש סי"ת הרשב"שו; )ף"בדפי הרי(ב "ל עגיטין , ף"ן על הרי"ר; יח
  .ק ג"ס, רב, מ"חו, ך"בדעת ש, כא' קנז עמ' מוריה גל, יק'משה סולובייצ' ר; נג אות ב' סי, קול מבשר חלק א

  .הראיהכב דוחה את ' ובעמ, ב שיש זכיה לקטן"ק קט ע"יק שם מביא ראיה מב'מ סולובייצ"ר
  ). והקטן נותן לכהן(הוא מזכה לקטן את הכסף , ד פודה בכור קטן"נקודות הכסף שם כותב שכשב

מחלוקת אם זכייה מטעם תלה את דין זיכוי לקטן ב )חיים מבריסק' ר (מביא שרבו, אות ג, י' קידושין סי, ברכת שמואל
שאדם יכול לזכות עבור מלמד , "נשיא אחד"סוק  זכייה מהפ)א"בקידושין מב ע (מה שלומדים, שלפי דעה אחת, שליחות

 ,"גם אתם"מ ת שליחות שנלמדתוממילא זה כלול בפרש, וזה כאילו עשאו שלוחו,  בפירוש שליחשעשאוחברו גם בלי 
,  שני דיני שליחותקבעההתורה , ולפי דעה אחרת;  ואין זכייה בקטן,שמשם לומדים שהמשלח צריך להיות גדול

גם "ועליה לא חלים המיעוטים של , ושליחות של זכייה עבור חברו לחוד, לחוד' ומה וגירושין וכושהשליחות של פרשת תר
אבל , "אם גם אתם"נכון שלא נתמעטה זכייה בקטן מ, צד השניעל הקשה  הוא מאות דב. יש זכייה בקטןלכן ו, "אתם

לכאורה קושיה זו לא שייכת (ול לעשות גם שלוחו לא יכ, לזכות עבור קטן כי מה שאדם לא יכול לעשותעדיין אי אפשר 
פירושו , אם מה שקטן נתמעט מזכייההבשאלה הוא תולה זאת . )כיון שקטן יכול לזכות במתנה לעצמו, בקבלת מתנה

שכיון שאינו מתכוון לזכות אינו , או שהוא באמת זוכה אלא שהוא כמו גדול בלי כוונה, שאין לו דין מעשה קניין זכייה
הוא יכול שהרי באמת , שמה שאינו יכול לעשות אינו יכול למנות שליח לעשותב שאין אומרים לגביו  ובזה מיוש;זוכה

  .אלא שאין לו כוונהלעשות 
כי , אין לו שליחותאף ש לקטן יןזכובכל זאת , ה מטעם שליחותכיישזות אפשרמעלה , 244' עמ, דיני חוזים במשפט העברי

  .נסטרוקציה משפטיתבקו, לעניין זכייה רואים את הקטן כגדול
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יכול אינו אף שאיש האמצע גמור אפשר לזכות לשוטה מובן מדוע ,  שזכייה אינה מטעם שליחות861לפי הדעה

צ תורת "ה א כדי לזכות לשוטכי, ר לזכות לשוטהפש א,זכיה מטעם שליחותש 863 גם לפי הדעה.862שלוחולהיות 
שוטה נחשב ו, דהיינו הכוח העצמי שיש לאדם לפעול ולעשות מעשה לזכות חברו, שליחות ודי בדין זכיה בלבד

שהוא נחשב בר ,  ועוד.864ולכן יש בו זכיה מהתורה אף שאין לו שליחות ממש, ושייך לפרשת שליחות" איש"

                                                                                                                                                              
גם אם נניח שאינו יכול לתת לו מתנה , י אחר"כותב שאב יכול לזכות מתנה לבנו הקטן ע, א, קכא, דברי משפט: אב לבנו

  )).א(1ראה על כך בסעיף (במישרין 
ינו בר כות למקבל שאא לזַ "אכותב ש, הגהה יט, ג" דף קא ע,ב" ח,אישות' הל, פסקי הלכות, )קרלין(יד דוד : דעה חולקת

  . שליחות כגון גוי וקטן
, כותב שאם העדים נתנו קנין סודר לנותן, )ג"ב ע(יב , מג' מ סי"חו, בחידושי הרב מסעוד אלפסי, משחא דרבותא

) ד"בדף ב ע(והוא מדייק . שהרי אין שליחות לקטנה, לא קנתה, כך שהעדים הם שלוחים שלה, והמקבלת היא קטנה
ת "אבל שו. כ המקנה אמר לעדים בפירוש שיזכו לו"י קנין סודר אא"עיל זיכוי לקטן עשלא מו, טו, רמג, מ"חו, ע"משו

  .ע"אינו נמצא בשו, ע שם"מעיר שמה שציטט משחא דרבותא משו, )ד"פא ע(ד ' מ סי"חו, מעשה איש
  ).א(1ראה סעיף , על זיכוי למת או לעובר

' סי, מ"מרדכי ב, )ה ואשה"ד(א "קידושין ג ע', תוס, )ג"קסא ע(עשה פב , ג"סמ ,ו, ד, הלכות זכיה ומתנה, ם"רמב: לגוי
, ח" ב,יד, רמג, מ"חו, ע"שו, כד, רמג, מ"חו, טור, )בסופו, ק יא"ס, שה, ד"יו, הובא בנקודות הכסף(ם "בשם מהר, רלז

, ל' סי, מ"חו, מהדורא קמא, ת נודע ביהודה"שו, ק יד"ס, קסח, ד"יו, ז"ט, )הטור השלם' תי במהד' עמ(קסח ' סי, ד"יו
כותבים שישראל אינו יכול לזכות , פה ענף ו' ב סי"ק ח"דברות משה בו, )ק א"ס, קסג, הובא בקצות החושן(אות ט 

שם נאמר שחכמים לא תיקנו זכייה לגוי כי , א"מ עב ע" מקורם בב.כי ישראל אינו נעשה שליח לנכרי, במתנה עבור נכרי
  ).א במתנהושם זה לאו דוק(לעולם לא יגיע לכלל שליחות 

. קנה, י אחר"ע  זיכה מתנה לעבדואדון שאם אומרים, א, קכא, ודברי משפט, תצג' מרדכי קידושין סיב, אלחנן' ר: לעבד
שאדם אחר מזכה ככי האדון חוזר וזוכה בחפץ כמו שהוא זוכה , כתב שלא קנה, ב"א קידושין כג ע"אבל חידושי הריטב

, אות ט, כה' אמרי משה סי. מועיל, מ שלא יהיה לאדון רשות בו"י אחר ע"ורק אם האדון זיכה לעבד ע; י אחר"לעבד ע
א סובר שעבד אינו יכול "פ שהריטב"ואע, אלא העבד זוכה והאדון זוכה ממנו, מסביר שאין זה משום שהעבד לא זכה

ראה בשמו בסעיף (כי כל מעשיו וקניניו שייכים לאדון וכאילו האדון עצמו עשה , לזכות לעצמו במתנה שהאדון נותן לו
כי מעשיו וקנינו של האחר אינם שייכים , אין לומר שזה כאילו האדון עשה, י אחר"בכל זאת אם האדון מזכה ע, ))א(1

ובמיוחד אם נאמר שזכיה אינה מטעם , שידו של האחר אינה שייכת לאדון, י קנין יד"ובמיוחד אם האחר זוכה ע, לאדון
קושטא ' ד במהד"נב דף קיד ע' המחלוקת מובאת בדברי אמת קונטרס יא סי). 719הערה (א "שכך סובר הריטב, שליחות

 ).ג"סח ע(כג ' ראה על כך נחלת יהושע סי). טהלברשט' א במהד"קלד ע(
 .ק ל"ס, רמג, ע"סמ; כב, רמג, מ"חו, י" ב860
  .719ליד ציון הערה  861
 .ם"הרמבבדעת , )ק י"ס, רמג, נתיבות המשפטהובא ב(לב ' סי, הלכות זכיה ומתנה, נה אפריםמח 862
 .712ליד ציון הערה  863
שרק קטן נתמעט משליחות , ק טו"ח ס' ז סי"אבני נזר אהעת "שו שכתב פ מה"ע, בכא אות '  תורת השליחות סי864

 לשוטה יש זכיה מהתורהאבל ,  נאמר בפרשת שליחותכיהזשל חידוש כי ה,  אין לו זכיהמהתורהולכן   ,"איש"מהפסוק 
 . צ דעת"אבל זכייה א, )שלכן אינו יכול לעשות שליח( אף שאין לו דעת ,כי הוא איש
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 שם חרש ושבוודאי הי,  ישראלארץלומדים מחלוקת ש, ועוד. 865ישתפהאם יבוא לכלל דעת ון ש כיזכייה
  .866זכו להם בבירור חלקםנשיאי השבטים ו, ושוטה

  
קנין י "פ שאי אפשר להקנות ישירות לקטן ע"אע, אפילו בקנין סודר, י אדם שלישי"כות לקטן עאפשר לזַ 

נות אף שקטן אינו יכול לק, "עדיו בחתומיו זכין לו"מפני ש, י שטר"לקטן עאפשר לזכות ,  כמו כן.867סודר
  .868בעצמו בשטר

  

                                                 
  . ק י"ס, רמג, נתיבות המשפט 865

חכמים תיקנו זכייה לחרש , ות שזכייה מטעם שליחעה שגם לדמבאר , )ב"קמה ע( שורש זכיית קטן, א" ח,שרשי היםגם 
 שלא א"מ עב ע" בב ודוקא בגוי נאמר,והחרש יתפקח, כגון שהשוטה ישתפה, כי אפשר שיבואו לכלל שליחות, ושוטה

כ בחרש שמתפקח "משא, אבל זה צריך מעשה מצידו, ואמנם יכול להתגייר, תיקנו לו זכייה כי לא יבוא לכלל שליחות
, הוא לחידוש,  כי יבוא לכלל שליחות כשיגדלקטןלשתיקנו זכייה נקטה שם הגמרא  ומה ש;בלי מעשה, ושוטה שמשתפה

ש בחרש ושוטה "וכ, מ תיקנו לו זכייה כי בעתיד יגיע לשליחות"מ, פ שעכשו אין לו שום דרך להגיע לשליחות"שאע
לעשות , ן שאין לו דיבוראלא שכיו, י רמיזה"מצד שחרש הוא בר שליחות ע,  או;שאפילו עכשו ייתכן שיגיעו לכלל שליחות

 וכן שוטה ,י רמיזה"מ חכמים תיקנו לו זכייה כי הוא יכול למנות שליח ע"אבל מ, אין לו שליחות מהתורה, שליח בפירוש
לכן לא תיקנו לו , כ בגוי שמעולם לא היה לו שליחות ולא יהיה לו"משא, תיקנו לו זכייה כי לפני שטותו היה בר שליחות

  . זכייה
י אחר לשוטה כי יבוא לכלל דעת אם "ם שמועיל זכיה ע"כותב בדעת הרמב, ד"דף נד ע, לאו קטז,  לאוין,מגילת ספר

הרי חרש עדיף , תמה עליו, ד"א דף קסט ע"חינא וחסדא ח. כי הוא לעולם לא יבוא לכלל דעת, ולא לחרש, ישתפה
מגילת ספר שם מסביר שלדעת . י אחר"ש עש שמועיל זיכוי לחר"וכ, שחרש זוכה לעצמו ושוטה אינו זוכה לעצמו, משוטה

שכדי שיתגייר צריך , שלא כגוי, כי הוא יכול להתפקח ולבוא לכלל שליחות, יבמות שם מועיל גם זיכוי לחרש' תוס
  . ולכן נחשב שלא יבוא לכלל שליחות, שיזדקקו לו שלשה דיינים

שבא ממילא בידי שמים בלי , י גדילתו"יחות עמסביר שכמו שקטן יבוא לכלל של, אות עב, ב"ח, כרך א, גם מלאכת חרש
, י שיתפקח החרש וישתפה השוטה"כך חרש ושוטה יכולים להגיע לשליחות בידי שמים בלי מעשה של אדם ע, מעשה שלו

 . כ בגוי שמחוסר מעשה של גיור בידי אדם"משא
 וזכיה לקטן היא מהתורה אף ,זכייה אינה מדין שליחותעה שלדהוא כותב שזה מתאים . )ג"לז ע(שם  קהלת יעקב 866

 זכייה כי הוא קטןשיש לאומרת א "מ עב ע"בב ודעה זו תסביר שמה שהגמרא ;י"כי לומדים מחלוקת א, שאין לו שליחות
אלא להסביר מדוע לא נאמר ,  אין להם זכיה כיון שאינם באים לכלל שליחותחרש ושוטהומר ש אינו ל, לכלל שליחותבא

יש זכייה  שלומדים מישראלשכמו ,  שיש זכיה לגוי לומדים מישראלדוע איןמ, ה כמו ישראלשתהיה לגוי זכייה מן התור
 שלא ללמוד הדעת נותנת, שכיון שאין שליחות בגוי, והתשובה היא? לגרים ונשים ועבדים אף שלא היה להם חלק בארץ

 . )ב"וחזר על הסבר זה בדף לט ע (אותם מישראל
 ריז' לחם רב סי ת" שו;כב' וסי) ק יא"ס, רמג, נתיבות המשפטהובא ב(בסופו , אכ' סי, מ"חו, ב"ח, ט"ת מהרי" שו867

 עח'  סי)פרחיא (תורת חסדת "שו ;]להרחיב) [ה ועוד יראה"ד (ט' א סי" ח)ש"מהרח(ת תורת חיים "שו; )ה ומה ששאל"ד(
א "ת הרשב" שוגם בדעת, )ג"עב ע(לד ' סי, ת סם חיי"שו; )ד"פא ע(ד ' מ סי"ת מעשה איש חו"שו; )ה וכן מה"ד(

קיד  (קה' מ סי"חוב "חדבר משה ת "שוריי ב'  ןיונה' ר; ריא' ב סי"ח, ך"ת מהרש"שוובדעת , פו' סי, ן"לרמבהמיוחסות 
מ "חו, ת בני בנימין וקרב איש"שו; )לה' סי, מ"חו, שפת היםת "הובא בשו ()ב"כב ע(ה ' מ סי"משאת משה חות "שו; )ד"ע

ת "שו; )ד"שיח ע(ש אות כה ' ומע, )ד"ריח ע(מ אות רפד ' משכנות הרועים מע; ע"בדעת השו, ]בלהרחי) [א"מג ע(טז ' סי
  .מ' מ סי"חו) אדאדי(ויקרא אברהם 

 איש האמצעש, י אחר היא זכייה"קנין סודר עש ,ט"מסביר את דעת מהרי, )ג"קמא ע( שורש זכיית קטן, א" ח,שרשי הים
כדי שיזכה בקרקע , י הסודר" עיש האמצעוהמקנה מקנה את הקרקע לא, מקנהוהוא נותן אותו ל, מזכה לקטן את הסודר

  . באותו קנין לקטן
' כמו שכתב ס, כי בזה העדים מזכים לקטן) קנין סודר(מעשה איש שם כותב שקטן קונה אם העדים קנו מיד הנותן 

, "הקניתי לפלוני"שכתוב בה ששטר מתנה , ד"בשם הראב) יב, ס, מ"י חו"הובא בב(ד ' סי, ב"ח, שער סד, התרומות
  .י העדים שקנו מידו"משמעותו שהנותן מזכה לו ע

ט שגם אם לא נכתב בשטר "חולק על מה שכתב מהרי, )ב"פ ע(ג ' סי, מ"חו, ת מעשה איש"בשו, וז'זקן משה מאג' ר
  .בקנין סודרי אחר "מכאן שהוא מסכים שמועיל זיכוי לקטן ע. מניחים שעשה כך, י העדים"בפירוש שזיכה לקטן ע

. י אחר בקנין סודר"א לזכות לקטן ע"אומר שא, כב' סי, מ"חו, ב"ח, ט"ת מהרי"שוא מונסון המובא ב"ר: דעה חולקת
 , לעומתו.א מונסון"ל כר" שאי אפשר לומר קי כותב,)ד"קיד ע (קה'  סימ" חוב" חר משהת דב"ריי בשו' ןיונה ' אבל ר

' ועוד שר, ח ועיר שושן סוברים כמותו"כי ראנ, א להוציא ממון נגד דעה זו"כותב שא )א"דף סה ע(דברי אמת קונטרס ז 
 כותב שיש ]להרחיב[, )ג" עקמ(יט , רמג,  פעמוני זהב.כותב שגם זיכוי לגדול בקנין סודר לא מועיל) 732הערה (שמעיה 

 . בקטן מועילולחוש לדעה שאינ
במקרה שנידון  ש,א"קידושין מב ע, א"הרשבחידושי לכן כתב הוא מסביר ש. אות יט,  ו'סי, חלק א, ת חבל יעקב"שו 868

 קטןאם הא גם "שלפי הרשב, ק ד"ס,  רלה, שלא כהבנת קצות החושן,זכיה קנה מטעם, בהקנאה לקטן, א"בגיטין מ ע
תב שבשטר צריך שהקונה וכ, )כ"ה אא"ד(א "עי כתובות יט "אף שרשהוא מסביר ש. קנה מטעם זכייה, עצמו עושה קנין

 .הטולגבי ש) 858הערה (ש "כ הרא" אבל במתנה מועיל שטר מתנה לקטן בדומה למש,זה דוקא במכר, יהיה גדול
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מובן איך ייתכן שיש , שזכייה אינה מטעם שליחות 870לפי הדעה. 869יש אומרים שזיכוי לקטן מועיל מהתורה
בכל זאת כאן יש לו שליחות כי זו זכות  ,שזכיה מדין שליחות 872וגם לדעה; 871לקטן זכייה אף שאין לו שליחות

, ומתוך גילוי דעתהמבוססת על דברים שאמר או  שליחות אין לקטן, כלומר, 873ולכן מועילה הזכייה, גמורה
מועיל הוא אומרים שאחרים אבל .  874יש לו שליחות,  כי זו זכות גמורהמניחים שהוא מעוניין בזהשן כאל בא

  .876ואין שליחות לקטן, מפני שזכייה מטעם שליחות, אינו מועילהתורה אבל מ, 875רק מדרבנן

  י אדם שלישי" עמקבלפסול דין המזכה ל
י כך "זיכוי פועל עמשום ש, 877י אדם שלישי"עמקבל כות ל אינו יכול לזַ אדם שאינו בר שליחותמרים שיש או

 י שאיש האמצע יהיה שלוחו של המקבל"ואין אומרים שיועיל הזיכוי ע, 878הנותןשלוחו של שאיש האמצע הוא 

                                                 
' וסי, ט אות טז" הגההרל' סי, מ"חו, ג" כנה;")אפשר"בלשון  (פו' ן סי"רמבא המיוחסות ל" הרשבת"שו] מהתורה[ 869

) ה ואכתי"ד (מא' ז סי"אהע, ב"חט " מהרית"שו; )859הערה (נקודות הכסף ; )ם"בדעת הרמב(י אות כד " הגהב,רמג
ה "ד(א "א עכתובות י' תוסבדעת ) ב"קמב ע(שרשי הים ; ם" בדעת הרמבכא' מ סי" וחו,י"ם ובדעת רש"בדעת הרמב

תוספת , קהלת יעקב; )ה קטן"ד(ב " עוסנהדרין סח, )ה אומר"ד(א " ע קידושין יט,)ה שאני"ד(ב " עגיטין סד, )מטבילין
  .א"א וריטב"רשב, ד"ראבבדעת , )ב"לבוב תרכ' במהד ג"לג ע(אות קיט , ז' מע, דרבנן

ם סובר שזכין "רמבהש, יא, מכירה כט'  ממגיד משנה הלמדייק) ב"לט ע(אות קיט , ז' מע, תוספת דרבנן, קהלת יעקב
  . מהתורהלקטן

 .719ליד ציון הערה  870
 .ג"דף לג ע, קהלת יעקב שם; ב"דף קמב ע, שרשי הים שם 871
  .712ליד ציון הערה  872
 ).ה מטבילין"ד(א " עכתובות יא'  תוס873
 .כתובות שם' בדעת תוס, )ד"לט ע(קהלת יעקב שם  874
זכיה ' הל, מחנה אפרים; א"מ יא ע"ב, ן"וחידושי הר, ]להרחיב) [ף"בדפי הרי(ב "קידושין טז ע, ף"ן על הרי"ר] מדרבנן[ 875

   .ם"בדעת הרמב, )ב"קמא ע( שורש זכיית קטן, א" ח,שרשי הים; ם"מבבדעת הר, ה' סי, ומתנה
  ".מדרבנןאית ליה זכיה "או , "אית ליה זכיה"האם גורסים שקטן , א"מ עב ע"המחלוקת תלויה בשינויי גירסאות בב

קנין  קונה בינושקטן א, ט, ד, זכיההלכות , ם"כ רמב"ממש,  מדרבנןהם ז"וכיח שלרמבמ שםזכיה ' מחנה אפרים הל
 - ובמה שתיקנו , י אחר מועיל רק מדרבנן"כי הוא סובר שזיכוי לקטן ע, )ב"מ י ע"ב (קונה מטעם זכיהאף שחצר , חצר

  . לא תיקנו, י חצרו"היינו ע,  ובמה שלא תיקנו, תיקנו- י בן דעת "בזיכוי ע
ראה  (היא רק מדרבנן,  כשדעת אחרת מקנהלעצמון וסיעתו שזכיית קטן "הרמבשלפי , )ג"קמא עבדף (שרשי הים כותב 

לומדים מה ש אומר ש)721הערה (ב "מ עא ע"ב, ן" הרמב חידושישהרי, י אחר היא מדרבנן"ש שזכייתו ע"כ, ))א(1סעיף 
  . לא נשאר במסקנת הסוגיה, שאמור גם בקטן, "נשיא אחד"זכייה מהפסוק של א "בקידושין מב ע

,  מדאורייתאשזכין לקטן שלא בפניוכותבים בתחילה , א"קידושין כג ע, א" וחידושי הריטב,ב"קידושין כג ע, ן"הרמב' חי
אף שהעבד אינו , י אחר" שאדון יכול לַזכות שטר שחרור לעבדו עכמו שהגמרא שם מעלה אפשרות, אף שאין לו שליחות

ודוקא בעבד מועיל זיכוי מהתורה , אבל הם מעלים אפשרות שזה רק מדרבנן. יכול למנות שליח לקבל את שטר השחרור
  . כי ישנו בכלל שליחות

 ,)ד"נד ע(לאו קטז , לאוין, ת ספר ומגיל,]להרחיב [ק ז"ס, רמג, קצות החושן, ]להרחיב[ב "מ עא ע"ב, א"חידושי הריטב
  . י אחר מועיל מן התורה או מדרבנן"מחלוקת האם זיכוי לקטן עאת ה יםמביא

, שזכיית קטן היא מהתורהכותב שגם לדעה , )ג"ע-ב"קמד ע(שורש זכיית קטן , א" ח,שרשי הים: פ הגיל"הבחנה ע
מ אפשר ללמוד "מו,  כבר היתה שלהםקרקעשהרי הזה רק גילוי מילתא זה לא לימוד גמור אלא , "נשיא אחד"מהפסוק 

אבל בפחות מזה אין , אבל זה רק בקטן שיש לו דעת להבחין בין צרור לאגוז; דעת אחרת מקנהמצד ן טקדין זיכוי למשם 
 רק מועילי לקטן כזה וכיאלא ז, ו, ז, עירובין, סברה ללמוד משם שזוכה במתנה כי זה כמזכה לאשפה כלשון הירושלמי

  . אפילו אחרים לא יכולים לזכות לו אפילו מדרבנן, ועובר; ןמדרבנ
  .ב"דף קמא ע, שרשי הים שם 876
תוספת , קהלת יעקב; על קטן וגוי, )ק י"ס, רמג, נתיבות המשפטהובא ב (לג' סי,  ומתנההלכות זכייה,  מחנה אפרים877

בדעת ו, שםמ "בא "רשבה' בדעת חיו, )שלמאה ב"ד(ב "מ עא ע"ב' תוסבדעת , )לבוב'  במהדד"מ ע(אות קיט , ז' מע, דרבנן
, קצות החושן; )בגוי (ק צט" קכו ס,מ"חו, ך"ש; )בגוי ()ק ב"ע קה ס"הובא בסמ( ם המובא במישרים סוף נתיב כב"מהר
מרדכי ובדעת , מ עא שם"ב' בדעת תוס ,)ל' סי, מ"חו, ק"מהדו,  נודע ביהודהת"שועל פ "בהגהות רבהובא (ק א "ס, קסג

הובא (ק ב "ס, קפב, קצות החושן; שם מישרים דעתב, )מ"ה מ"ד(קכט ' סיא "חא "רעקת "שו; )גויב ( שכט'גיטין סי
ענף א , א' ח סי"או, ת באר יצחק"שו; מ עא שם"ב' בדעת תוס, )ג"דף כ ע, יז'  סי,ח" או,א" ח, שלמהתשובהת "בשו

  הערה עא,א" פי,קניינים, ח"פת; שםמ עא "ב' וסתבדעת , )קו' עמ, עז' בית אהרן וישראל גל, פנחס דיק' י ר"הובא ע(
  . )גויב(
לאחר כי אין אותו יכול לתת , כתב שגוי שנתן למישהו משהו לתת לישראלממה ש, ע איגר שם מוכיח שזו דעת מישרים"ר

  .שליחות לגוי
לגבי , ותבים שלפי דעה זוכ ,)ריג' עמ(ב ' מ סי"ב חו"ח) ידיד( שארית יוסף ת"שוו, )ג"עו ע(א ' סי, מ"חו,  שפת היםת"שו
שארית יוסף . ברגע שנתן לוממנו כי הגוי הסתלק ,  הפקרי הואכ,  לעצמודבר המתנהיכול ליטול את איש האמצע  ,גוי

שמן הסתם התכוון לזכות עבור , קיבל בסתםאיש האמצע גם אם ו ;ל"המוחזק יכול לומר קי, כיון שיש מחלוקתכותב ש
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ון ולכן אינו יכול למנות ומקבל מתנה אינו בעל הממ, כי רק בעל הממון יכול למנות שליח, )שהוא בר שליחות(
להיות איש האמצע כות מתנה גם אם המקבל ממנה את לזַ אינו יכול מי שאינו בר שליחות ,  משום כך.879שליח

  .880שלוחו לקבל
  

יכול לתת דוקא אם הוא עצמו הוא  -שיכול לתת מתנה , גם בקטן שהגיע לעונת הפעוטותהדברים אמורים 
גם בקטן שאינו סמוך על והדברים אמורים ; 881ה עבור המקבלמקנה למקבל ולא אם הוא מוסר למי שיזכ

  .882שולחן אביו
  

ובלבד שאיש האמצע , 883י אדם שלישי"ע מתנהכות  יכול לזַ אבל אחרים אומרים שגם אדם שאינו בר שליחות
  .884המקבל שלוחו של ואי כך שאיש האמצע ה"ל עעמשום שלדעתם זיכוי פו, והמקבל יהיו בני שליחות

                                                                                                                                                              
לזכות עבור בפירוש שאם התכוון הוא מעלה אפשרות אבל . כה מן ההפקר לעצמומ יכול לומר שהוא זו"מ, המקבל
 . קנההמקבלו, )ב"מ ט ע"ב ( כמו שאומרים לגבי מגביה מציאה לחברו"מיגו דזכי לנפשיה זכי נמי לחבריה", המקבל

  .)ג"עו ע(א ' סי, מ"חו,  שפת היםת"שו; קהלת יעקב שם; מחנה אפרים שם 878
על הדעה שאיש , 719ראה הערה . הנותןם הוא שליח של "כותב שלרמב, ]ל"כצ[לב ' סי, כיהז' הל, גם מחנה אפרים

  .האמצע הוא שליח של הנותן
איש האמצע כות כי  גוי לא יכול לזַ , שםמ"ב' נוקט שלתוס, בתחילתו, קצד' סיו ,)מ"ה ומ"ד(קכט ' א סי"חא "ת רעק"שו

הוא שגם אם המקבל יעשה '  הבין שטעם תוס,ענף ג, כא' סי, )פ"טיקטין תק (פתח הבית גם .הנותן שלוחו של גםהוא 
  .  שליח של הגויגםהוא פסול כי סוף סוף הוא , שליחאותו 
, מ שם היא שאיש האמצע הוא שליח של שניהם"ב' כותב שכוונת תוס, אות ג, קכו' סי, ב"ח ,ד" יו,ת בית יצחק"גם שו

גיטין , ף"ן על הרי"כמו שכתב ר, ומיד נעשה שליח לקבלה, הוא עושה אותו שליח להולכה, ן רוצה לתתשמתחילה כשהנות
שבממון צריך שליחות של בעל , )879הערה (ן "מ כדברי הר"בב' וכוונת תוס; לענין שטר שחרור, )ף"בדפי הרי(ב "ד ע

שבאות ד הוא כותב שלא ייתכן , ע"צ(ומיד נעשה שליח של המקבל , בעל הממון, ןולכן תחלה הוא שליח של הנות, הממון
, אבל זאת רק אם ראובן רוצה לתת לשמעון; )215 ראה בשמו בהערה - שאותו אדם יהיה שליח של הנותן ושל המקבל 

והוא שלוחו של , כ שליח למקבל"שייעשה אח, ליחואז הנותן יכול לעשות את לוי ש, ושמעון לא עשה את לוי שליח
ששמעון שלח , אבל אם זו יוזמה של המקבל; כ נעשה שליח של המקבל"תחילה הוא שליח של הנותן ואח, הראשון והשני

הוא רק שליח של , היות שהמקבל עשאו שליח בפירוש, וראובן נתן ללוי בשביל שמעון, את לוי לראובן שיתן לו משהו
, וכן אם איש האמצע עושה מדעת עצמו; )שאינו יכול לעשות שליח, ולכן מועיל גם אם הנותן גוי(של הנותן המקבל ולא 

  . אינו שליח של הנותן, ונעשה שליח של המקבל
ת החושן סובר שקצו, 907בהערה , נ גולדברג"מובן לפי מה שכתב רז, שאיש האמצע פועל כשליח של הנותן, עיקרון זה

א להעביר אותה בלי "כי מתנה צריכה אמירה וא, ששליח לתת מתנה אינו עושה רק מעשה קוף אלא זו שליחות גמורה
  .שהמוביל יהיה שליח של הנותן

 יכול למנות שליח  על הדעה שמקבל מתנה אינו931ראה ליד ציון הערה . באר יצחק שם; מ שם"ב, ן בנימוקי יוסף"ר 879
  .לקבל

, א"ורשב' בדעת תוס(ג אות יג ' סי) רוזנברג(דבר למשפט  ;)מ עא"ב' בדעת תוס, במסקנתו(ק ה "ס, קכו, דברי משפט 880
   .)מ עא"ב

אבל , שם דיברו באופן שהישראל לא מינהו שליח לקבל' סובר שתוס, ק טז"ס, קסט, ד"יו, ך"כותב ששדברי משפט אבל 
 ,מ עא"א ב"רשבו, מ עא"ב' גם תוסשאפשרות מעלה  ,)ג"עז ע (שםשפת הים  גם .זה מועיל, בל מהגויאם מינהו שליח לק

ורק בנידונם לא מועיל כי , )914כדעה ליד ציון הערה  (זה מועיל, מסכימים שאם המקבל עשה אדם שליח בפירוש לקבל
ואז ,  יהיה שלוחואיש האמצעכי די שהמקבל ירצה ש, י שמעון"כות לראובן עלזַ גוי יכול  כ"וא, לא עשאו שליח בפירוש

  .שבית יצחק עושה הבחנה בענין זה, 878 וראה הערה .  כיד המקבלו של איש האמצעיד
  .א הערה עא"פי, קניינים, ח"פת 881
  .הערה עג, פתחי חושן שם 882
 ת"שו; ב"מ עא ע"ב' תוסבדעת , אות ט, טז' ח סי"או) גוריון(ראשי בשמים ; )בגוי( ב"עא עמ "בא "הריטבחידושי  883

, ק"מהדו,  נודע ביהודהת"שו; )גויב(ב ' מ סי"חו, ת דרכי נועם"שו; )גויב ,במסקנתו( )א"עח ע(א ' סי, מ"חו, שפת הים
 בדעת, יג'  סיוחיןשל'  הלה אפריםמחנ; )וראיה ממה שגוי יכול להקנות לישראל במעמד שלשתן, גויב( ט אות ל' סי, מ"חו

מ "חו, אמר שמואלת "שו; )גויב(קסט ' סיד " טור יובדעתו, ד"התרומות שער מו ח'  סבדעת , ד,ה, מלוההלכות , ם"רמב
לוי ' ר; )גויב (כב,  קכו,מ" חו,ע"ושבדעת , ק צט"ס, קכו, מ"חו, ך"ש; )גויב(ש "ראבדעת הי ו"רבדעת , )א"קב ע(יד ' סי

 עדות ת"שו; )גויב(ד , ה, הלכות מלוה, ם"רמבדעת ב ,מט' עמ, )ד"אייר תשנ- ניסן(נב ' בית אהרן וישראל גל, טעניקקלי
  . )בגוי ()ב"סח ע (לח' ב סי"פני משה ח ת"שו; )בגוי (כד, רמג, מ"חו, טורבדעת , )א"פח ע(ו ל' ב סי"ביהוסף ח

 , מירושלמי דמאי ודעה זו מביא ראיה ל)הלברשטט' ד במהד" עצא, קושטא' ב במהד"סד ע(א '  סי,דברי אמת קונטרס ז
עולה ממנו שחרש יכול ו ,זכה הפועל עבור בעל הבית, חנווני חרש נותן לפועלאם האומר ש, )א"כו ע(א , וקידושין ב, ח

  . פ שחרש אינו יכול למנות שליח"אע, י אדם שלישי"כות לאחר עלזַ 
אבל הקונה זוכה בקרקע רק אם , הסתלק, כיון שהגוי קיבל כסף,  מגוירקע קמביא ראיה מהדין שהקונהדרכי נועם שם 

ברגע שהגוי נתן לשמעון שיזכה , וכך במתנה, )ב"ה נד ע"ב (זוכהלזכות בה וכל הקודם , ועד אז היא הפקר, יעשה חזקה
ראה  ( מציאה לחברובתור מגביה, ויכול שמעון לזכות עבור ראובן,  הפקרואוה, הסתלקה רשות הגוי ממנה, עבור ראובן

שלווה , מ עא"ב' כ הוא מביא את מה שכתבו תוס"אבל אח .)הסבר דומה לפעולת הזיכוי, בשם ראשי בשמים, 718הערה 
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לא עשה אותו ) המקבל את הפרעון(והסביר שזה משום שהמלוה , י ישראל אחר" יכול לזכות את החוב לישראל עינוגוי א
המקבל לא עשה , שהרי במתנה, מתנהכות לזַ  שגוי יכול מה שכתבמ דבריו שהוא חוזר בומועולה ;  לזכות עבורושליח

הגוי , שבמכר,  לקונה מגויאלעזר הלוי דחה את ההשואה' רמביא ש, )ד"עח ע(א ' סי, מ"חו,  שפת היםת"שו. אותו שליח
שהרי , הרי הגוי יכול לחזור בו, אבל במתנה, ה בכסףכי הוא חושב שקנ, ולכן הוא מסתלק כשקיבל כסף, רוצה למכור

, הוא ברשות הגוי, ועד אז, מקבלכ הגוי לא מסתלק עד שהדבר יגיע ל"וא, אינו יכול להיות שליח של הגויאיש האמצע 
 הגוי חושב שמיד ,שגם במתנה, שפת הים עצמו משיב על כך. הוא כמגביה מציאה לחברואיש האמצע ואין לומר ש

ן כי ילא זכה עדיהמקבל פ שבאמת "אע, דעתו מהנכסאת כ הוא מסיח "א, המקבלזכה עבור , איש האמצעיד כשהגיע ל
' סיא "חא "ת הרשב"שומ  שפת הים מביא ראיה לדברי דרכי נועם. ולכן זה הפקר,לא התכוון לזכות עבורואיש האמצע 

כותב ה) ב, קצד, מ"חו, א" וברמ,מחודש ו, רמא' יוס, מחודש לג, עב'  סי,מ"חו, י"בב, נתיב כב, במישריםהובא (אלף לב 
כי הגוי מסתלק , שמעוןולא קנה  ראובן , בשטר מתנה לשמעוןםכ הגוי נתן אות"ואח, טלין לראובןטלישגוי שמישכן מ

ולכן , )406כאמור ליד ציון הערה  ( קונה מטלטליןינויכול לקנות עד שימשוך כי שטר אינו ושמעון א, ברגע שכתב שטר
את מסיח ו, י כתיבת השטר"הגוי הסתלק עש ,א"הרשבאת דברי ) ב"עט עבדף  (הוא מנמק. כי זה ברשותו, ראובן קנה

כי אנו , אבל גם שמעון לא קנה,  יכול לחזור בוינווא, כי עשה מעשה שעל ידו הוא מסלק את זכותו מהנכס,  מהנכסדעתו
דעתו כי הוא חושב את  הגוי הסיח ובכל זאת,  במשיכה נקנים רקות אלא בשטר והמטלטליןיודעים שלא גמר בדעתו לקנ

 זה ,מקבלכות ללא התכוון לזְ איש האמצע אם , גוי המזכה מתנה וכן ב; שזה טעות מצידולא משנהו, ששמעון כבר זכה
אלעזר הלוי ' רש) א"פ עבדף  (הוא מביא. המקבלהתכוון לזכות עבור איש האמצע הפקר כי הגוי הסיח דעתו כי חשב ש

אפרים שאומר שאם ' גם לרכי ,  יכול לזכות בה בעצמוינוהשליח א, "הולך וזכה מתנה זו לפלוני"אם הגוי אמר ש, כתב
זה ברשות , אלא מחמת השליח  המקבל סירובאם העיכוב לא בא מחמת הרי, )3ראה סעיף ( זה הפקר, סירב המקבל

אם שמעון קיבל מהגוי  :תלויהדין , "הזכֵ "אבל אם הגוי אמר רק ;  יכול לזכות לעצמוינווהשליח א, ואינו הפקר, הנותן
את  שמעון גילה אבל אם, "ואזכה לעצמי, ושתקתי כדי שיסתלק הגוי, לא התכוונתי לזכות לראובן"יכול לומר , בשתיקה

זוכה , )י שישתוק"ול לזכות לעצמו עכלומר שהיה יכ ("מיגו דזכי לנפשיה"כי , זוכה ראובן, דעתו שהוא זוכה עבור ראובן
כות את  יכול לזַ ינו אה גויו סוברים שלוהרי הםש, מ עא חולקים על דרכי נועם"א ב"בשור' תוסכותב שהוא אבל . לראובן
, דעתואת  מסיח ינוא, כ גם במתנה"א, אינו מסתלק ואינו מפקירשהגוי  הרי שסוברים ,י ישראל"חובו לישראל עפרעון 

הגוי חושב , י שמעון"גוי המזכה לראובן עשמסכים ) ב"פ עבדף (שפת הים עצמו . ויכול לחזור בו, ת זכיהכי אינו בתור
ואם , ראובן זכה, "אני זוכה לראובן" ואם שמעון אמר אז ,וזה הפקר, ולכן מיד הוא מסיח דעתו, שמועילה זכיית שמעון

מעלה הוא . והסיח דעתו, הגוי חושב שראובן קנה,  זוכה לראובןינופ שבאמת שמעון א" ואע;זה הפקר, לא אמר כך
, ) מועיל ביחס לישראלינו מועיל לגוי וא- כלומר זה מעשה קנין חד כיווני (עצמו את שמועיל זיכוי הגוי לסלק אפשרות 

ולכן , אלא שהישראל לא קונה עד שיגיע לידו, כי כל קנינו בכסף, נעשה הפקר מרגע קבלת הכסף, כמו שבגוי המוכר בכסף
י הזיכוי אלא שהוא חושב כך " מסתלקת באמת עינהואילו לפי ההסבר הראשון זכות הגוי א(השליח יכול לזכות לעצמו 

אם בשעה שזיכה אמר , י שמעון"גוי המזכה מתנה לראובן עש שפת הים שם כותב במסקנתו. )בטעות ולכן הוא מסתלק
,  ואם קיבל מהגוי בשתיקה;כ שהוא זוכה לעצמו"ל לומר אח שמעון יכויןוא, זכה ראובן, "אני זוכה בעבור ראובן"שמעון 

  . וזה הפקר, כי הגוי הסיח דעתו מיד כשיצא מידו, כ שזכה עצמו"יכול לומר אח
  .שתי הדעות מביא את ,ד, ה, מלוה' אור שמח הל

אין , שזכייה אינה מדין שליחות) 719ליד ציון הערה (תב שלדעה ו כ,אות ח, טז' סי, ח"או, )גוריון(ת ראשי בשמים "שו
  .י אחר"ואם כן גם מי שאינו בר שליחות יכול לַזכות מתנה ע, נותןיהיה שליח של האיש האמצע לומר שצריך ש

 מועילה יןתב שאוכ, )קו' עז עמ' בית אהרן וישראל גל, פנחס דיק' רי "הובא ע(ענף א , א' ח סי"באר יצחק אות "שו
   את הכסףכות יכול לזַ ינוגוי א, מ שם"ב' לפי תוסכי , כשעושים קנין כסף, "זכין"י "עשל אדם בלי ידיעתו ץ מכירת חמ
מ שם "א ב"מותר אחרי פסח כי אפשר לסמוך על ריטבהחמץ  שבדיעבד ,תב בסוף ענף יאוכהוא אבל . י ישראל"לישראל ע

  .י ישראל"שאומר שגוי יכול לזכות לישראל ע
' סי, א"פ, גיטין, ש"וכדבריהם כתב רא ()ה במעמד"ד(ב "גיטין יג ע' מדייק מתוס, בתחילתו, קצד' סי א"חא "ת רעק"שו
שהרי כתבו שגוי יכול להקנות לישראל במעמד , כות לישראלוסוברים שגוי יכול לזַ , מ עא"ב'  שחולקים על תוס,)יז

שם גיטין ' רבינו תם בתוסשמוכיח ) ד"עו ע (א' סי, מ"חו,  שפת היםת"שוגם  .שלדעתם שם זה בגדר זכייה שלשתן אף
'  את תוסוהסביר ,ק א"ס, קסג' קצות החושן סיו, )מ"ה מ"ד(קכט ' סיא "חא "רעקת "שו אבל .ובר שגוי יכול לַזכותס

כפי שנימקו , וגם כי דנים להם כדיניהם, כי חכמים הפקיעו את ממונו, גוי יכול להקנות, מעמד שלשתןבשדוקא , בגיטין
הרי , קצות החושן מוכיח ממה שלא נימקו שמועיל בגדר זכיה, ואדרבה; כ אין משם ראיה לגוי שמזכה" וא,'תוס

  .שלדעתם אין מועיל זיכוי שגוי מזכה לישראל
, מ"חו,  שפת היםת"שו; ב שם"פני משה ח; עדות ביהוסף שם; דרכי נועם שם; יג' סי, הלכות שלוחין, מחנה אפרים 884
  .דעה שאיש האמצע הוא שליח של המקבל, 713ראה ליד ציון הערה . א ורבנו תם"ת הריטבדעב, )ד"ע-ג"עו ע(א ' סי

  .צ להיות שליח של בעל הממון"אאיש האמצע א סובר ש"ריטבהשמנמק , עד ענף ח' ק סי"דברות משה ב
תב וכ, )ב"דף סד ע, קונטרס ז, הובא בדברי אמת ()ף"בדפי הרי(ב "ה עמ "י ב"ן המובא בנ"הר: ן"בענין זה יש סתירה בר

, )ף"בדפי הרי(ב "ע  דגיטין, ף"על הרין "רואילו  ;כ בעל הממון עשה אותו שליח"כות לחברו אא יכול לזְ ינושאדם א
מחנה אפרים  .פ שבעל הממון לא עשאו שליח"אע, מהמשנה שכל אדם יכול להיעשות שליח מדעתו לזכות לחברומוכיח 

קהלת . מ"פ דבריו בב" ע,)877הערה  (א"ורשב' סובר כתוסן "שהרתב וכ, כג' שלוחין סי' והל, לג'  סי, ומתנהיהזכ' הל
הערה  (א"ן סובר כריטב"הר) א: (מיישב בשתי דרכים, )לבוב' ב במהד"ע- א" עאמ(אות קיט , ז' מע, תוספת דרבנן, יעקב

שלוחין '  מחנה אפרים הל גםצווכך תיר (שבזה חב לאחרים,  עבור אחרבמציאהכות מ הוא רק לענין לזְ "כ בב"ומש, )883
והטעם , )א"ורשב' כתוס(ן סובר שגם במתנה צריך את שליחות בעל הממון "הר) ב). (ב"דף עז ע, ושפת הים שם, ד' סי

ן בגיטין שיכול להיעשות שליח "כ הר"ומש,  יכול לעשות שליחינושהמקבל א, )931שנביא בהערה (כ ירושלמי "הוא כמש



 
 

 
 
118

  י שליח"נתינת מתנה ע
שליחות אינה חלה על פעולה בלי תמורה אלא אם ניתנה , )א(5סעיף , 1965- ה"תשכה, לפי חוק השליחות

 אבל אין צורך לקבוע את זהות המקבל או את זהות .מתנהשליח לתת  וכך יהיה הדין ב;הרשאה מפורשת לכך
  .885דבר המתנה

  
, אינו מזכה לו בתורת זיכויבאופן ש( אם הנותן ממנה שליח לתת את המתנה למקבל, לפי המשפט העברי

 לכן הנותן יכול לחזור .886המקבל קונה את הנכס רק כשהוא עצמו עושה בו מעשה קנין, )__שעסקנו בו בפרק 
  .887בו עד שדבר המתנה יגיע למקבל

  
והרי ,  שידו כיד שולחומפני, )בלי אדם רביעי שישמש כאיש אמצע (י עצמו" עמקבלכות לשליח אינו יכול לזַ ה

 שיזכה ,מקבלההוא נעשה עתה גם שלוחו של ואין לומר ש; 888י עצמו"אדם אינו יכול לַזכות מתנה למקבל ע
, מקבלהשלוחו של כ חליט לשמשי שהוא רגעשהרי ב, ין לומר כך א- נותן המרשות הנכס בשבילו כיון שיצא 

 מכח מקבלכות לכול לזַ  אינו יכברו, נותןהשליח של כבר אינו ולאחר מכאן , לו כלוםבשביעדיין לא זכה 
  . 889שליחות הנותן

  
 בפני שני, ו של השליחיכול לבטל את שליחות ,890שאין בו זיכוי, וכדומה" הולך"בלשון הנותן : ביטול השליחות

אם ביטל לפני  .892 יכול לבטל את השליח כל זמן שלא הגיעה המתנה למקבלהוא .891ואז המתנה בטלה, יםעד

                                                                                                                                                              
ם יכול אד, ולכן בדבר שהוא זכות לו, וכן עבד, שבו התורה חידשה שהאשה יכולה למנות שליח קבלה, מעצמו הוא בגט

  .להיעשות שליח שלהם מעצמו
 .89' עמ, ראבילו ב 885
א "אן והנות הוא שליח של שהרי, המקבל נחשב שליח של ינו אשליח זהכותב ש, 254' עמ ,שפט העברידיני חוזים במ 886

לענין שעל ידו יש , המקבל שליח של כאילול הוא בא, )921כאמור ליד ציון הערה  (שאדם יהיה שלוח של שני הצדדים
  . ברירה האם לקבל או לאמקבלל

הממנה ש ,ב-א, רמג, מ"חו, טורמדייק מסתימת ) א"עה ע(כב ' מ סי"חו, ת לב שמח"שו: נין בשטר המתנהאם נכתב ק
שיגיע השטר קנה רק כ  המקבל, המתנה קנין בשטרנכתבאם גם , )שאינו זיכוי ("הולך"שליח לתת שטר מתנה בלשון 

גילה , "הולך"שבזה שאמר , אפשר לתרץ. ויבגלל קנין הסודר גם בלי זיכקנה המקבל הרי , הקשהשמי והוא מביא  .לידו
 .487בדומה לסברה שראינו ליד ציון הערה , י קנין סודר"י השטר ולא ע"דעתו שהוא רוצה שהמקבל יקנה רק ע

  ).יכוי שאין בו ז,"הולך" על האומר( )ט אות כט"קכה הגה, מ"ג חו"הובא בכנה( שפד' מ סי"ם חו"ת מהרשד"שו 887
  .720כאמור ליד ציון הערה  888
והא לא חזרה שליחות אצל  "א" כד עגיטיןאמור בהוא מסתמך על ה .)ה ויש לברר"ד(קכז ' סי, חלק א, ט"ת מהרי"שו 889

  .שמשום כך שליח של הבעל לגרש אינו יכול לשמש גם שליח קבלה של האשה, "הבעל
ראה בשמו בהערה " (לא חזרה שליחות"כותב שבמתנה אין בעיה של , ד' סי, הלכות שלוחין, ריםמחנה אפ: דעה חולקת

קנה אין מי שיַ , ואם פסקה השליחות,  לקונהשהשליח הוא המקנה, בר בשליח למכורידט "מהרימסביר שוהוא , )923
ולכן השליח , לא עשאו שליח להקנות אלא להוליךהנותן , במתנהל אב; ולכן אינו יכול לשמש שליח של הקונה, לקונה

ששליח ) 906הערה ( אפשר להסביר שהוא סובר כנתיבות המשפט .כדי לזכות לו, יכול לומר שהוא שליח קבלה של המקבל
ולכן הוא יכול לשמש שליח של ; ת הנותןואינו עושה הקנאה בשליחו, לתת מתנה עושה רק מעשה קוף  של הולכת המתנה

בדרך כלל לא זכה  ,"ניהריני זוכה לפלו"  של הנותןאם אמר השליחכתב ש, כח' סי, הלכות זכייה ומתנהאבל ב .המקבל
תחילה הנותן ורק אם הבטיח , שאין לכך תוקף, כי השליח הוא כמו תופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים, המקבל

נעשה שליח , כך שאינו חב לאחרים, )5ראה סעיף (ואינו רשאי לחזור בו , וסמכה דעתש ,טת לו מתנה מועתלמקבל לת
 .זכין לאדם שלא בפניוכי  ,מקבלהעת ידי שלא מלו אפי,מקבלקבלה ל

 .792כאמור ליד ציון הערה  890
  .)מ" נפה" ד,ב"איילת השחר גיטין לב עהובא ב (ב"קרשקש גיטין לב ע'  ר891
פני ב צריך ביטול אבל ,ד כמו בגט כי כאן אין חשש עיגון וממזרות"צ לבטל בפני ב"אכותב ש, שםגיטין , חתם סופר' חי

  .שאין כח בביטול שלא בפניו לעקור דיבור שליחות שבפניו, שםן גיטין " הרמב' חיכ"כמש, שנים
 משליחו כי זה רק מעשה  את דבר המתנה ולקחתליחות מהשיכול לחזור בומסביר שהנותן , ב"כתב סופר גיטין לב ע' חי

בה וזה לא בגדר ביטול שליחות שנאמר , )906הערה , נראה שזה כשיטת נתיבות המשפט (שמוליכו למקבל שיזכה בו, קוף
  .אמין לו שביטלאם המקבל ה, נראה שלפי דבריו יועיל ביטול בלי עדים". לא אתי דיבור ומבטל שליחות"

, ם" רמבואילו, ותבטל את השליחי גיטין שם סובר שהנותן מ"כותב שרש, כ אות ב' גיטין סי, )שפירא(קונטרס הביאורים 
, חזרה מדעתו במתנהזה  מפני שלדעתו, ולא דיבר על ביטול השליחות" יכול לחזור בו" נקט רק ,ד, ד, הלכות זכייה

אינו בגדר שליחות אלא " הולך"מפני ש, אין זה ביטול השליחותו,  הקודמתשדיבור החזרה מבטל את דיבורו ודעתו
אלא די בחזרה , ולכן לא צריך את ביטול השליחות, )נראה שזה כשיטת נתיבות המשפט שם (הולכת המתנה בעלמא

 . מדעת הנותן
  )."הולך"ב( ד" לדף קסא ע,עשה פב, ג" סמ על,אייזק שטיין' באורי ר 892
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ואם יש עדים שביטל את השליחות , יל גם אם השליח לא ידע ונתן למקבל מועביטולה, שהגיעה המתנה למקבל
  .893המקבל צריך להחזירה לנותן, לפני רגע זה

  
 ואם ;עבר לא מועילאבל בלשון ,  מכאן ואילךהשהוא מבטל אות,  צריך להיות בלשון עתידביטול השליחות

, להבא ולשעבר, יש שתי משמעויות" בטלה"לכיון ש, מפרשים שהתכוון לבטל להבא, "בטלה היא"אמר הנותן 
כי מפרשים כך , מוציאים מיד המקבל, נתן השליח למקבלכבר אם גם ו ;894ועילשיאופן ן הסתם התכוון לומ

כי דברים ,  בטלהינההשליחות א, חזר בו בלבו מהשליחותאבל אם רק . 895בתורת ודאי ולא רק בתורת ספק
  .897חפץ בביטולוהוא מן הסתם ש ואין אומרים, צהשאינו רו  די בגילוי דעת לא.896שבלב אינם דברים

  
 להוליך אותה  ששליח להוליך מתנה אינו יכול למנות שליחים אומריש:  העושה שליח לתת מתנהשליח

 יכול לתת נוכיון שאי) מילים בעלמא(" מילי"מפני שזה בגדר , גם אם הוא מוסר לו את דבר המתנה, במקומו
השליח השני מצד אין אומרים שיועיל  .898 משנהלשליח" מילי"למסור אי אפשר ו, מתנה נגד רצון המקבל

, 899כ הודה שלא חזר בו"אא,  משום שייתכן שחזר בו בלבו מלתת-  דעתו שרוצה לתתהנותן את שבעבר גילה 
אומדנא מי שיש  ש,ועוד; 900שלא חזר בו הנותן, ורק השליח הראשון יכול לתת כי מעמידים אותו על חזקתו

נה אי, כאמורוכיון שבטלה השליחות , 901 אם לא עשה קנין גמוראין זה יוצר הקנאה, ותלהקנהוא רוצה ש
   .902תוקף מצד אומדנאיכולה לקבל 

  
להוביל את הנכס למקבל ולומר לו שהנותן ,  רק מעשה קוףעושה ששליח להולכת מתנה אחרים אומריםאך 

י המקבל שעושה "הקנין חל עשכן , תמכיון שאינו עושה פעולה הדורשת חלות משפטי, רוצה שיקנה את הנכס
 או  המקבללידהנכס גיע יוכש, אחר" שליח"יכול למסור להשליח לכן  ו, בלי הקנאה מצד הנותן,מעשה קניין

 ת סובר ואילו הדעה הראשונה.903קנהש ,לחצר המקבלחץ י "שליח עהזרקו כמו אילו ,  קנה,לחצר המקבל
והנותן אינו מקנה אלא השליח ,  שליחו להקנות למקבלוהשליח הוא, שבכל קנין צריך הקנאה מצד המקנה

  .904אינם נמסרים לשליח" מילי" כי , ואת זה אינו יכול להעביר לשליח אחר, וזה לא רק מעשה קוף,מקנה
  

 ן זה בגדראימפני ש, מועיל, ")'אמרו'אומר " ("אמור לפלוני לתת את המתנה למקבל"אם הנותן אמר למישהו 
  .905"מילי"
  

                                                 
 )."הולך"ב( ב"יטין לב עג, חתם סופר' חי 893
  .ב"גיטין לב ע) לוי(ישמח לב ; )ה בגמרא אמר"ד(ב " גרש ירחים גיטין לב ע894

 )א"כמפורט בגיטין לב ע (גטשליחות ב ותלשונות של ביטול שמועילכותב ש, )ה לכן"ד(ב "גיטין לב ע, תפארת יעקב
 . במתנהה מועילינה מועיל בגט אינה שאלשוןו,  במתנהותמועיל

  . לב שםישמח 895
  .אות ח, ז' סי, חלק א, ת חבל יעקב"בשו, א גורדון"ר 896
 .)ה לכן"ד(ב "גיטין לב ע, תפארת יעקב 897
  .ק ב"ס, רמד, קצות החושן 898
 ,)ה הא"ד(ב "גיטין סו ע' פי דברי תוס לע, דברי קצות החושןלנימוק נוסף למעלה אפשרות , ב"כתב סופר גיטין לב ע' חי

, מקפיד שיקבל מידוהנותן , בשליח מתנה, ואף כאן,  משנה השליחפסול אם, יכתוב שלוחומקפיד שהבעל שאם , לגבי גט
  . ושלוחו כידו

 .לרוב הפוסקים, זה רק לענין שליחות משנה" מילי לא ממסרן לשליח"ש, 17-18' עמ, שליחות, ראה חוק לישראל
מעלה אפשרות שאי אפשר  , י,ב, ות שכניםהלכ, אבן האזלגם . אות ח, ז' סי, חלק א,  יעקבת חבל"בשו, א גורדון"ר 899

  .למנות שליח שני שמא חזר בו הנותן
כי אלו , א גורדון שחוששים שהנותן חזר בו בלבו"כ ר"חולק על מש, אות כה, ח'  סי, שם חבל יעקב,י בורוכוב" ראבל

  .ושום צופה מהצד לא יחשוב שחזר בו, דברים שבלב נגד ההוכחה הגמורה שנוח לו
  .שםאבן האזל  900
 .705כאמור ליד ציון הערה  901
  .אות כה, ח' שם סי, י בורוכוב"ר 902
  .ב"כתב סופר גיטין לב ע' חי; ק א"ס, רמד, נתיבות המשפט 903
 את יםמביא, קלו' קיב עמ' בית אהרן וישראל גל, נ גולדברג"ורז, ז אות ה' סי, חלק א, ת חבל יעקב"בשו, א גורדון"ר
 .חלוקת נתיבות המשפט וקצות החושן האם שליח עושה שליח במתנהמ

  .בדעת קצות החושן,  י,ב, הלכות שכנים, אבן האזל 904
" 'אמרו'אומר "ש, הסוברים לגבי גט,  קכ' סיז"י אהע"בהמובאים בכמה ראשונים הוא מסתמך על . שם קצות החושן 905

  . )ש להוכחתו"עיי (ש"הקדוש מרדווכך סובר  ,"מילי"אינו 
  .462ראה ליד ציון הערה , בהוראה לכתוב שטר מתנה" אומר אמרו"על 
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קנה מכוח , ואם המתנה מגיעה למקבל או לחצרו, י מי שאינו בר שליחות"אפשר לשלוח מתנה עיש אומרים ש
אבל . 906והשליח עושה רק מעשה קוף, כי הנותן כבר הקנה לו, והשליח אינו צריך להקנות למקבל, הנותן

  .907לא זכה המקבל, י מי שאינו בר שליחות"אחרים אומרים שהשולח מתנה ע
  

דבר המתנה  לעכב את נו רשאיאי, ו אותולא מצאחיפש את המקבל ש ,שאין זיכוישליח לתת מתנה באופן 
  .908כי הנותן לא התכוון לַזכות לו, לעצמו

  
אם מת המקבל לפני הרי ,  בדבר המתנההמקבלעדיין   לא זכה,שליחות שאין בה זיכויכיון שב: מת המקבלאם 

יחזיר ליורשי , כ"ואם מת הנותן אח, וחזר לנותןוי, יורשי המקבלדבר המתנה אינו שייך ל, השליחשהגיע אליו 
זכו יורשי המקבל , מת הנותןאם שאין אומרים ו; 910התכוון לתת רק למקבל ולא ליורשיוהנותן כי , 909הנותן

וה לתת ושהרי צי, נתבטלו דברי הנותן,  בחיי הנותן כי מיד כשמת המקבל,"מצוה לקיים דברי המת"מטעם 
  .911למקבל ולא ליורשיו

  
קיימת שליחות אף שה,  לפני שהגיעה המתנה למקבלמת הנותןאם , שליחות שאין בה זיכויב: הנותןמת אם 

 אלא כבר, כי הנכס כבר אינו שייך לנותן, בכל זאת השליח אינו יכול לתת את המתנה, אף לאחר מיתת המשלח
, "קיים דברי המתמצוה ל"משום , בשעת מות הנותןבנכס זכה המקבל בכל זאת . 912 הנותןנכנס לרשות יורשי

  .913זכו יורשי המקבל, כ מת המקבל"ואם אח

  שליח לקבל מתנה
וכששלוחו עושה מעשה , יכול למנות שליח לקבל בעבורו את המתנה,  שחברו רוצה לתת לו מתנה שיודעמי

  .914דבר המתנה נקנה למקבל, קנין

                                                 
  .891 והערה 889ראה הערה , על העיקרון שהשליח עושה רק מעשה קוף. ק א"ס, רמד, נתיבות המשפט 906
ליד ציון הערה , הוא לשיטתו). ק לג"ק יד ושער הציון ס"הובא במשנה ברורה תמח ס(ק טו "ס, קכו, קצות החושן 907

  .שצריך הקנאה מצד הנותן, 904
כאמור ליד ציון , מנמק שבמתנה צריך אמירה מהנותן שהוא נותן, קלו' קיב עמ' בית אהרן וישראל גל, נ גולדברג"רז

ולכן , נראה שכוונתו היא שנתיבות המשפט סובר שנתינת מתנה היא רק מעשה של העברה בלי צורך בכוונה. 638הערה 
  . צריך כוונה, ואילו לדעת קצות החושן, השליח לתת עושה רק מעשה קוף

' סי, פסקים, ל דיסקין"מהרית "וש): ןבלי שמת הנות(נראה שבמחלוקת זו תלוי דינו של מקבל שלקח מהשליח בעל כרחו 
שמא , האם קנה,  את דבר המתנהוהמקבל לקח ממנו בעל כרחו, באופן שאין זיכוי, בשליח להוליך מתנה, מסתפק, קפה

או שמא כשנתן , לא זכה כי אין כאן הקנאה, כ אם לקח בעל כרחו"וא,  למקבללהקנותרשות רק הנותן נתן לשליח 
שהנותן צריך לומר , )35ליד ציון הערה (והוא משווה זאת לדין . ת לקחת ממנו בעל כרחולשליח נתן למקבל גם רשו

מוכיח שלא די במעשה קנין חד צדדי ,  שצריך שהנותן יתן הוראה לקנותהדיןאולי כוונתו היא ש". לך חזק וקנה"למקבל 
קנה , י המקבל"וכל ההקנאה נעשית ע, ת מתנה רק עושה מעשה קוףששליח לת,  נראה שלפי נתיבות המשפט.של המקבל

  .כאן לא קנה המקבל, ואילו לפי קצות החושן שצריך הקנאה מצד הנותן; גם אם לקח מהשליח בעל כרחו
  .)ד"א דף עט ע' מ סי"שפת הים חות "שוהובא ב( שכו ' סי, דפוס פראג,רגום מרוטנב"ת מהר"שו 908
  .ז' סי, )נדפס בסוף תורת חטאת(תורת השלמים ' ת שבסוף ס"שו; ח,  קכה,מ"חו, ע"שו; יט' סי, א"פ, גיטין, ש"רא 909
קצה (סט ' סי, מ"חו, )ליויאמר(ת כרם שלמה "שו; כט' סי, הלכות זכיה ומתנה, מחנה אפרים; תלא' סי, מרדכי גיטין 910
  .)ב"ע

שאם לא עשה המקבל מעשה הקנין בנכס שאמר , )י שליח"לא רק על מתנה ע(כותב באופן כללי , צא' ת חוות יאיר סי"שו
כי יש להניח שהנותן התכוון לתת למקבל זה , בניו לא יכולים לעשות בו מעשה קנין, עד שמת, הנותן שהוא נותן לו

 . דווקא
  .ק לא"ס, קכה, ע"סמ 911
  .411ראה הערה , )הנותן(ומת , על מי שמינה שליח למסור שטר מתנה. בק " קפח ס, קצות החושן912
, מחנה אפרים; )ט אות כט"קכה הגה, מ"ג חו"הובא בכנה( שפד' מ סי"ם חו"ת מהרשד"שו; יט' סי, א"פ, גיטין, ש"רא 913

,  ראה חוק לישראל-ה יוצר העברת בעלות "תולה זאת בשאלה האם מלד מחנה אפרים. כט' סי, הלכות זכיה ומתנה
  .30-31' עמ, נאמנות בנכסים

ליד ציון הערה (כך עולה בפשטות גם מן הסוברים שזכייה מטעם שליחות . )ב"עז ע(א ' סי, מ"חו, ת שפת הים" שו914
אבל הבאנו שם הסברים המיישבים את (כלומר שאיש האמצע הוא שליח מכללא של המקבל לקבל את המתנה , )712

כך עולה גם מן הסוברים שמי שאינו בר ). שמקבל אינו יכול למנות שליח, 931ה ליד ציון הער, דבריהם גם לפי הדעה
מפני שאיש האמצע הוא שליח של המקבל ואינו צריך ) 883ליד ציון הערה (י אחר "יכול לַזכות מתנה ע) כגון גוי(שליחות 

  .תןלהיות שליח של הנו
  והוא.י שמעון"כות מתנה לראובן עול לזַ כגוי י, שהמקבל יכול למנות שליחשהיות , 883בהערה  ם שפת היםראה בש

עז בדף ( מוכיח א והו.ש להוכחתו" עיי-סובר שגם מי שאינו בעל הממון יכול למנות שליח ש "הרא ש)א"עז עבדף  (מוכיח
וראה ליד ציון הערה , לג' ב וסי'  סי, ומתנהזכיה'  הלמחנה אפריםהובא ב(א רמ' סימ "מרדכי בבא בם המו"שמהר )ד"ע
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  .915מקבללקנה הוא נ, המתנה לחצרו של השליחאם נכנס דבר , כמו כן

  
  .916 דבר ערטילאי-" מילי" כי תפקידו הואר ח שליח אנו יכול לעשותה אי מתנלקבלשליח 

  
הוא יכול גם למנות  .917בר שליחותובתנאי שהשליח הוא , קניןהמעשה את שליח לעשות המקבל יכול למנות 

 ידוואף ש, לא שייכת שליחות על דבר שממילאאף ש, שליח לקנות במה שהשליח תופס בידו את דבר המתנה

                                                                                                                                                              
 שולחןהסמוך על , שמי שנותן מעשר עני לבן של עשיר שהרי כתב, סובר שגם מי שאינו בעל הממון יכול למנות שליח) 855

שמשון משפירא שאם ' וגם לדעת ר, ת" ואביו זוכה ממנו לדעת ר אביו נחשב קטןשולחן כי גדול הסמוך על, לא יצא, אביו
 ונמצא ,שאינה ממון, כאן אין דעת אחרת מקנה כי לנותן יש רק טובת הנאההרי , הבן קונה ולא אביודעת אחרת מקנה 

הרי שגם מי שאין לו , י אחר"י עכות מעשר עני לענאמר שאפשר לזַ נ א" ע ומצד שני בגיטין ל;שהוא נותן לאב שהוא עשיר
הוכחה זו רמוזה גם  ( יכול לעשות שליח, שיש לו רק טובת הנאה שאינה ממון,  כמו בעל הקרקע שנותן מעשר עני,הממון

ומיגו דזכי לנפשיה זכי , י עני אחר"מדובר שמזכה לו עשבגיטין , אבל הוא דוחה הוכחה זו. )לג' סי, במחנה אפרים שם
  .לחבריה
הוא , )877הערה (שגוי אינו יכול לַזכות לישראל ' תוסהשטעם שכתב  ,ענף ג, כא' סי, )פ"טיקטין תק (תח הביתמדברי פ

והגוי אינו בר , הגויהנותן גם שליח של צריך להיות הוא פסול כי סוף סוף הוא , שליחאותו שגם אם המקבל יעשה 
  .קנה ברגע שהגיע לידי השליח, והמקבל מינה שליח לקבל, א בר שליחותשאם הנותן הו עולה -שליחות 

שהממנה , ב" עמ י" בבדברי התלמודמ, ראיה שהמקבל יכול למנות שליחמביא , )א"עח ע(א ' סי, מ"חו,  שפת היםת"שו
  . ולא אמרו מצד שאינו בעל הממון, ין שליח לדבר עברהכי אחלה שליחות לא , שליח לגנוב

. זכה ראובן, ושמעון הגביה,  כותב שאם ראובן מינה את שמעון להיות שלוחו לזכות במציאה עבורו,א"ח עמ " ב,מאירי
  .הרי שגם מי שאינו בעל הממון יכול למנות שליח ).שליחות מכללא(ב , יז,  גזילה הלכות,מגיד משנהוכך עולה מ

סוברים , )ה אטו"ד(א "גיטין כא ע' תוסמוכיח ש, מט' עמ, )ד"אייר תשנ-ניסן(נב ' בית אהרן וישראל גל, לוי קליטעניק' ר
  .אומרים שחצר קונה מציאה מטעם שליחותשהרי הם , שמועיל שליח של מי שאינו בעל הממון

זה נחשב , "הולך"והנותן נתן לו בלשון , כותב שאם המקבל עשה שליח קבלה, )ף"בדפי הרי(ב "גיטין כח ע, ף"ן על הרי"ר
ג "כח ע= ב בדפוס לבוב "לד ע(אות קיט , ז' מע, תוספת דרבנן, קהלת יעקב. ע הנכס לשליחשהמקבל קנה כשהגי, זיכוי

ן כתב כך רק כדי להצדיק "אך האמת היא שהר. לומד מדבריו שלדעתו המקבל יכול למנות שליח קבלה, )בדפוס שלוניקי
גם בגט , "לקושטא דמילתא"אבל , וכותב שתירוץ הגמרא לקושיה זו נאמר רק לרווחא דמילתא, את קושיית הגמרא

ן מסכים שמקבל מתנה אינו יכול "ומכאן שלמסקנה הר, גם אם האשה עשתה אותו שליח קבלה" זכי"אינו כ" הולך"
, ן"ן בשם הרמב"משום שאת תחלת הדברים כתב הר, ן אומר כך" קהלת יעקב מביא כאילו הרמב.למנות שליח לקבל

, לא כתב נקודה זו, ב"גיטין סג ע, ן"הרמב' שחי, )א"קמג ע(כיית קטן שורש ז, אבל האמת היא כפי שהעיר שרשי הים
ולא כתב שהדין ;  וחוזר ונמלךינותאין רצונו לתת אלא במת, עושה שליח מעצמו) הנותן(אלא כתב רק שבמתנה שהוא 
' צוין שחיוי;  שליח קבלהמועילשבמתנה לא , שטעמו הוא כירושלמי, והסביר שרשי הים, שונה אם עשאו המקבל שליח

שליח האם מועיל אלא כותב שספק , כ"והוא לא כותב שהגמרא חוזרת בה אח, ן"כתב כמו הר, ב"גיטין סג ע, קרשקש' ר
  . המקבלשל 

אומר שמקבל אינו יכול לעשות ) 931הערה (מעלה אפשרות שמה שהירושלמי , לג' סי, זכיה' הל, מחנה אפרים: הבחנה
שם שהרי הירושלמי , )מעיקר הדין(הוא כי הירושלמי סובר שהמבטיח מתנה מועטת יכול לחזור בו אחרי דיבורו , יחשל

ואין " פיטומי מילי"הבטחתו היא רק , שכיון שיכול לחזור בו, על הירושלמי שם, והסביר קרבן העדה(תולה זה בזה 
כ המקבל יכול לעשות "וא, )5ראה סעיף ( לחזור בו אבל אנו פוסקים שבמתנה מועטת אסור, )לשחיחות על מה לחול

הוא כותב שכיון שלהלכה ,  כח' סי,הלכות זכיה ומתנה גם ב.אבל זאת רק אם הנותן כבר הבטיח לו מתנה מועטת; שליח
נו בגדר תופס לבעל חוב במקום אי כי ה מתנקבללשליח מועיל  ,ו דעתהסמכשהמקבל במתנה מועטת אסור לחזור משום 

וראה . שהרי אין לשום אדם אחר סיכוי לקבל את המתנה אחרי שהבטיח הנותן למקבל מתנה מועטת, ריםחב לאחש
  ".זכין"יכול להיעשות שליח למקבל מדין , גם אם לא מינה אותו המקבל בפירוש, שבמצב זה, 889בשמו בהערה 

מתנה באפילו , יכול לחזור בו, ר שטעם הירושלמי הוא שהמבטיח מתנהן סוב"שהרכותב , ב"דף לד ע, גם קהלת יעקב שם
; מותר לנותן לחזור בוואף , שלא סמכה דעתו כי אולי הנותן לא יתןמפני ,  אין המקבל יכול למנות שליחולכן, מועטת

אבל  ,ן"הרעת  לדיוכל המקבל למנות שליח קבלה, ולפי זה יוצא שלפי הבבלי שהמבטיח מתנה מועטת לא יכול לחזור בו
, שגם אם במתנה מועטת אסור לנותן לחזור בו, אבל הוא כותב שאפשר לפרש את כוונת הירושלמי. רק במתנה מועטת

ולכן נחשב , מ המקבל לא יכול למנות שליח לקבל כי זה רק משום מחוסר אמנה ואינו יכול להוציא מידו בדיינים"מ
 הלבדף (הוא כותב . ולפי זה גם הבבלי יסכים לירושלמי; ר שאינו שלוואין אדם יכול למנות שליח לקבל דב, שאינו שלו

, נראה שכונתו היא(המקבל קנה מיד כשהגיע הנכס לידי השליח , שאם המקבל מינה שליח לקבל מתנה, ן" בדעת הר)ב"ע
 .כיון שהמקבל לא יכול לחזור בו, )באותו רגע, שקנה גם אם אינו יודע על מסירת הנותן לשלוחו

כי חצר השליח הוא שלוחו של המקבל כאילו נמכרו (קטז ' ח סי"ת חתם סופר או"שו; ק ג"ס, רמד, ת החושן קצו915
כאמור ליד ציון ( משום שליחות  הואברשל גחצר פ ש"קצות החושן מסביר שאע ).השליח וחצרו למשלח לענין השליחות

לא , שליח זוכה למקבלהחצר בכל זאת , )916כאמור ליד ציון הערה  ( שליחלעשותנו יכול  ושליח קבלה אי,)203הערה 
 ).719ליד ציון הערה , לדעה אחת(זכיה אינו משום שליחות שהרי , אלא מצד זכין, מדין שליחות

 .ק ג"ס,  רמד' קצות החושן סי916
 ).הז אות ' סי, חלק א, ת חבל יעקב"שו, א גורדון"רי "הובא ע (אק "ס רמד ,שפט נתיבות המ917
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מפני  בכל זאת קנה -והוא כאילו מכניס את החפץ לידי אדם זר ,  של השליח אינה כיד המשלחתהפיזי
  .918והוא קונה בקנינים ומעשים שנחשבים מעשה קנין, שנעשה שליח לקנות, שהשליחות הוא על הקנין בכלל

  
להיות ון עת שמוהמקבל מינה א, ")הולך"כגון שאמר  (שליח לתת מתנה בלי זיכויכראובן מינה את אם הנותן 

 שליח ראובן עצמו  אם המקבל עשה אתאבל. 919ברגע שהגיע הנכס לידי שמעוןקנה המקבל , שליח לקבל עבורו
 יכול להיות שליח לשני הצדדים ינוכי אדם א ,920ידי ראובן בהגעת הנכס ללא זכה המקבל,  עבורוקבלל

 לשון  לראובןהנותן אמרבזה שש, ועוד; 921"לא חזרה שליחות אצל המשלח" בגלל העקרון, לעיסקה
גילה דעתו שברצונו לשמור לעצמו את הזכות לחזור בו עד הוא , )"הולך "כגון(שמשמעותה שליחות בלי זיכוי 

אבל . 922לשליח לקבלהלפני כן שליחות שעשאו המקבל ה ואם כן הוא עוקר בזה את, שיגיע הנכס למקבל עצמו
, המקבל זוכה במתנה, להביא לו מתנה ו שהוא שליחיש אומרים שאם שלוחו של הנותן הגיע למקבל ואמר ל

 את דבר המקבלואם כן הוא כאילו הניח , היה נותנו לוהשליח , את המתנההיה רוצה לקחת ל בהמקאם ש כיון
ובמתנה לא , 923 כלומר כשליח של המקבל-המקבל  מכח מקבל זוכה במתנה להשליחו, מאזהשליח  ביד המתנה

                                                 
 .אות ב, כג' סי, מ"ב, ש שקאפ"ר' חי 918
הנותן יכול לחזור בו עד שיעשה  ,"הולך"שב, 49' המתיבות עמ'  ס) =ב"ע- א"י ע(זיכוי ,  העיטורכך משמע מספר 919

  . לקבלהשליחהברגע שהגיע ליד  זכה המקבל, ליח לקבלה שאדם אחר משמע שאם המקבל עשה, המקבל שליח לקבלה
 ).ק א"קפה ס, מ"חו, ך"הובא בש(ה , קכה, מ"חו, ע"שו; ו, קכה, מ"חו, טור 920
שליחות בשולחן מציין שערוך ה. ז, קמא, ז"אהע, שולחןערוך ה; )ג"מא ע (קצב' ב סי"ד ח"שואל ומשיב מהדות "שו 921
ראה על כך הערה . כותב שזה ספק, ק א"ס, קפה, מ"חו, ך"גם ש). א, קמא, ז"אהע, ע"שו(גט באופן זה ספק מגורשת ב
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  .ש" עיי- " חזרה שליחות"מביא ראיה שגם בממון צריך , אות יג, פא' סי, ב"ח ,ד" יו,ת בית יצחק"שו
  ). ג"יח ע (י' שעות דרבנן סית "שו; ק כג"ס, קכה, ע"וסמ, ו, קכה, מ"חו, פרישה 922
, כי המתנה חלה רק לפי דעת הנותן,  קבלה שליח אותושהמקבל עושהמועיל מה לא ש,  בדומהנימק, ה, קכה, מ"חו, ח"ב
  . מכוחו עד שיגיע למקבלהנכס שיצא הראה שאינו רוצה , "הולך"בכך שאמר ו

מקבל עשה הכ "אחו, "הולך"אמר לשליח קודם אם הנותן מעיר שטעם הפרישה לא שייך , אק "ס, נתיבות המשפט קפה
   ".חזרה שליחות"האם צריך  )921בהערה (וי בספק תלואז הדין , שליח קבלהאותו 

' מ סי"חו, ת אמר שמואל"ושו, )ד"כ ע(יז '  סי,ח" או,א" ח, שלמהתשובהת " שו,)בסוף דבריו, ג"יח ע(י ' שעות דרבנן סי
  . מועיל בכללינוהאומר ששליח קבלה במתנה א, )931הערה (ירושלמי פ ה"נמקים עמ, )ב"קא ע(יד 
, כמו שהמקבל לא יכול לעשות שליח לקבל, זכייה מטעם שליחותכותב שכיון ש, ד' סי, הלכות שלוחין, מחנה אפריםגם 

ולכן גם אם המקבל עשה שליח קבלה ; כות למקבל במתנה שאמר לו הנותן לתת יכול לזְ ינוכך אדם א, י הירושלמיכדבר
ן על "המובא בר, י" הרדברימוהוא מביא ראיה . לא זכה עד שיגיע לידי המקבל, כדי שיזכה במתנה שהביא לו השליח

כל זמן שלא אמר לו הנותן , רו גם אם אינו חב לאחריםכות לחבשאין אדם יכול לזְ , )ף"בדפי הרי(ב "גיטין ד ע, ף"הרי
  ."זכה לפלוני"

שליח קבלה של סובר כדעה ש, ק א"ס, קפה, מ"חו, ך"שהש, תאפשרומעלה , אק "ס,  קפה,נתיבות המשפט, כמו כן
חזרה  "צריך לא םאועיל גם לא מ, הנותןי "ע שנעשה שליח הולכה י אפילו נעשה שליח קבלה אחרןולכ, ועילהמקבל לא מ

  ". שליחות
הלכות , כפי שדייק מדבריו מחנה אפרים(משמע , זכ, קכו, מ"חו, מטורש, מקשה,  אות כט,ט"קכה הגה, מטה שמעון

ו , קכה'  סותר לדבריו בסיטורהכ "וא, "זכה"שהמקבל יכול לעשות שליח גם אם הנותן לא אמר לשליח ) ד' סי, שלוחין
. )אבל לפי הנימוקים האחרים אין סתירה, וא שמקבל אינו יכול למנות שליחהקושי הוא לפי ההבנה שטעם הטור כאן ה(

דוחה תירוץ , )ב"קא ע(יד ' מ סי"חו, ת אמר שמואל"אבל שו. קכו מדובר בהלוואה ולא במתנה' תרץ שבסימטה שמעון מ
, בשליח המקבלועל זה כתב הטור שיש דין מעמד שלשתן , שנוהג גם במתנה, קכו מדבר במעמד שלשתן' שהרי סי, זה

שלא מועיל , קכה' שמה שכתב בסי: אמר שמואל מיישב בדרך אחרת. שעוסק במתנה, יח' א סי"גיטין פ, ש"ומקורו ברא
שאין הבדל בין אם המקבל נוכח , קכו מדובר לענין מעמד שלשתן' ואילו בסי, הוא לזכות בעד המקבל, שליח של המקבל

לענין זכיית המקבל שלוחו "ש "אבל הוא מעיר שמלשון הרא.  מדין זכייהלא, וקנה מדין מעמד שלשתן, או שלוחו נוכח
  .משמע שגם לענין זכיה מועיל שליח המקבל" כמותו

:   יש נימוק נוסף לדברי הטור, מהנכסשהנותן הסתלקשזכייה מטעם שליחות מפני , 718לפי הסבר ראשי בשמים בהערה 
  .  מהנכסכי הנותן עוד לא הסתלק,  בהגעת הנכס לשליחלא קנה המקבל, נקט לשון זכייההנותן לא היות ש

, "תהא בידך"המקבל אמר אם ש, ט"מסכים למבי, ד"דף קמא ע, במדבר' פ, צור יעקב . קצה'ט חלק א סי"ת המבי" שו923
  .נו ממנואלא שהאמין לשליח שיהיה בידו עד שידרש, כאילו קיבל את המתנה מהשליח, זכה בו המקבל

, )ף"בדפי הרי(ב "ב מד ע"ב, כותב ששלטי הגיבורים, )ב בדפי הספר"דף נג ע(גיטין ' בסוף חידושיו למס, מנחת נתנאל
זכה המקבל כיון שהיה ט שאז "וסובר כמבי,  המקבלמו של למקוך את הנכסהולימועיל כזיכוי במצב ש" הולך"סובר ש

  . יכול ליטלו
 כולכיון שהיה י, )שלא קנה( במקום שחב לאחרים ח" נחשב תופס לבינואש, מנמק,  ד'סי, הלכות שלוחין, מחנה אפרים

  .ולכן אינו נחשב חב לאחרים,  באותה שעהלמוסרו לו
 המקבל ונתן לו מקצת מו שלהגיע למקושליח הנותן תב שגם אם וכו ,ט" המביחולק על ,ק כט"ס,  קכה,מ"חו, ך"שאבל 

  .לא קנה את השאר, המתנה
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ולכן גם , למקבל מיד הנותן ממשהנכס צ שיבוא "מתנה אכי ב, "צל המשלחלא חזרה שליחות א"חל העקרון 
כי הנותן אמר , וזכה לו, מ השליח נעשה שליח של המקבל"מ, אם אינו נחשב שליח הנותן כי לא חזרה שליחות

  .924לו ליתנו לו
  

  מתנהכות לזַ אפשראף שתיקנו חכמים שו; שהרי אינו בר שליחות,  שליח לקבל מתנה יכול למנותינואקטן 
יכול שקטן אילו היינו אומרים שמפני  , לקבל את המתנהל לעשות שליחכיולא תיקנו ש, 925י אחר" עקטןל

השליח זכה כי ,  ברגע שהגיע לשליחיכול לחזור בו מקבלת המתנהלא היה , שליח לקבל עבורו מתנהלמנות 
שלא (י סתם אדם "יכה לו הנותן ע אלא דינו כאילו ז,וחכמים לא רצו שתהיה לו זכות חזקה כל כך, בשבילו

 במלים .927שהרי לא תיקנו לו זכייה בעל כורחו, 926 את המתנהסרב לקבלהקטן יכול לאז ש, )מינה הקטן
כי , ולא תיקנו לו שליחות, אם הוא רוצה את המתנהרק שיזכה , תיקנו לו רק זכיה כי היא לטובתו, אחרות

 ויקבל את המתנה ,ותר חזקה בעיקר המתנה לעומת הנותןיו תהיה זכות, ייחשב שלוחוהרי אם ש,  לרעתויאה
  .928גם אם אם אינו רוצה

  
ה בזה בשביל זכֵ "כגון שאמר , והנותן נתן לשליח על תנאי, אם המקבל מינה שליח לקבל מתנה: על תנאי
 צבואף שבמ; הנותן אינו יכול לחזור בו גם אם עוד לא קיים השליח את התנאי, "מ שתעשה כך וכך"ע, המקבל

כאן שהתנה , 929את התנאיאיש האמצע יכול הנותן לחזור בו כל זמן שלא קיים , י אחר"מקביל בזיכוי מתנה ע
והרי אילו התנה עם המקבל עצמו , כי ידו כידו, הוא כאילו התנה עם המקבל עצמו, עם השליח של המקבל

, הנותןאף נגד רצון ת התנאי אלא המקבל יכול לקיים א, לא היה יכול לחזור בו לפני קיום התנאי" על מנת"ב
  .930ומקבל את המתנה

                                                 
ה מהבעל או  האשכי בגט צריך שהגט יגיע ליד, )א"גיטין סג ע(דוקא בגט אומרים כך הוא מסביר ש. ים שםמחנה אפר 924

  .אינו נחשב שליח של הבעל, ואם לא חזרה שליחותו, מהשליח שלו
,  נתינה מידו לידהשצריך כיון "חזרה שליחות"צריך בגט מעלה אפשרות שדוקא , אק "ס,  קפה,נתיבות המשפט, כמו כן

בעלה את וכשם שאין האשה יכולה לעשות ,  לעשות איש אחד שיהיה ידו וידה ויהיה בעצמו הנותן והמקבלם יכולינםואי
של (אם כבר אמר השליח ש, מתנה מה שאין כן ב;שליח בעלה לשליח לקבלהאת כן אינה יכולה לעשות , שליח לקבלה

כי המקבל , מעשה השליחאת אין צריך כי כבר , יחותוכלתה של, "החזק וקנֵ " או בקרקע "הלך משוך וקנֵ "מקבל ל) הנותן
הרי ש ,שליח שימשוך או יחזיק בשליחותואותו יכול לומר לולכן המקבל , יכול למשוך ולהחזיק אפילו שלא בפניו ולקנות

   ".חזק" או "לך משוך"כבר חזרה שליחות אחר אמירתו 
לכאורה אין צורך לגביו , ששליח לתת מתנה עושה רק מעשה קוף, 906שלפי הדעה ליד ציון הערה , עוד יש להעיר

שלא יוכל להיות שליח , 922אבל עדיין שייך טעם שליד ציון הערה ; ויוכל לשמש שליח קבלה, "תחזור השליחות"ש
  .קבלה

  .875כאמור ליד ציון הערה  925
  .765כאמור ליד ציון הערה  926
, תוספת דרבנן, קהלת יעקבו, יח, רמג, דברי משפטכפי שהסבירו אותו , )ף"בדפי הרי(ב "קידושין טז ע, ף" על הרין"ר 927
  .)ב"לבוב תרכ' במהד ב"לד ע(אות קיט , ז' מע

והנותן " קטן פלוני עשאני שליח לקבל"השליח אמר לנותן ו, לקבלהקטן מינה שליח עלה אפשרות שאם מדברי משפט 
לא התכוון לתת לו מדין זכייה אלא מדין הנותן כי , י אחר"לא חלה התקנה שאפשר לזכות לקטן ע, מסר לשליח

  .והרי שליחות הקטן אינה כלום, השליחות שעשה הקטן
ש שקטן לא "וכ,  יכול למנות שליח לקבל מתנהינו אומר שגם גדול א)931הערה  (ירושלמיההרי , קשהקהלת יעקב מ

הקונה אם , סובר שמועיל זיכוי גם במכרוהוא , במכר מדבר על מינוי שליח לקנות ן"שהר) ג"לד עבדף (הוא מיישב ? יוכל
קנו שיוכל למנות שליח לקנות יתמדוע לא  בא להסבירועל זה הוא , ו' זכיה סי' הל, כדעת מחנה אפרים, שמע והסכים

ראה בשמו (ן "וסובר כרמב, מדבר במתנה מועטתן "הרש) א"לה עבדף (עוד תירץ . כמו שתיקנו לו זכייה במכר, עבורו
ן באופן "ששרשי הים מפרש את הר, 943ראה גם הערה . מקבל למנות שליח קבלהה שבמתנה מועטת יכול )914הערה ב

  .שיכול להתיישב עם הדעה שגם גדול לא יכול למנות שליח לקבל מתנה
ליד ציון ראה  ( על הזיכוימעושהוא רק כשאת הנכס  המקבל קונה ,יוכישבז, לשיטתון "הרש  קהלת יעקבסבירעוד מ
) ב"לה עבדף (הוא מעלה אפשרות .  קנה מיד כשהגיע לידי השליחהמקבל-  המשלח,ואילו בשליח לקבל מתנה, )807הערה 

, "על מנת"ב,  שאם הנותן עשה תנאי עם שליח של המקבל:מזכיהיותר חזקה שליחות לנקודה אחרת שבה ן התכוון "הרש
זיכה ואילו אם , )930ראה בשמו בהערה  (כמו אילו התנה עם המקבל עצמו, הנותן אינו יכול לחזור בו לפני קיום התנאי

   .)4בסעיף ראה בשמו (יכול לחזור בו לפני קיום התנאי , איש האמצעתנאי עם י אחר ועשה "ע
התכוון  ן"קשה לומר שהרכי , ן"דוחה את הסברו של קהלת יעקב לר, )ד" עבקמ( שורש זכיית קטן, א" ח,שרשי הים

לא רצו לחזק את זכיית חכמים ש, ן"הראת דברי ) א"קמג עבדף (ולכן הוא מפרש . " האוזןשלא שמעתן"לחידושים כאלו 
ולא יוכל , וגילה לו דעתו שרצונו בזכייה זו, נותןכה לו על ידו בשליחותו של הכאילו שלח שליח לנותן שיזַ שתיחשב , הקטן
 .ן יוכל לעשות שליח קבלהן האם תיקנו חכמים שקט"אי אפשר ללמוד מדברי הר,  לפי דבריו.כ" אחלסרב

  ).א"לה ע(קהלת יעקב שם  928
  .4בסעיף  ם קהלת יעקב ראה בש929
  .)ף"בדפי הרי(ב "גיטין כח ע, ף"ן על הרי"רבדעת , )ב בדפוס לבוב" עהל(אות קיט , ז' מע, תוספת דרבנן,  קהלת יעקב930
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שאם , משמעות הדבר היא. 931המקבל אינו יכול למנות שליח לקבל את המתנה במקומוש, אבל יש אומרים

חו של אדם שלו"כדין (אין רואים כאילו נתן למקבל עצמו , שלוחומינה כהנותן נתן את המתנה לאדם שהמקבל 
, מדובר שהנותן לא נקט לשון של זיכוי(יגיע הנכס לידו רק אם וכאשר כס נה את הנוקאלא המקבל , ")כמותו

, )932ינו לעילכפי שרא, גם אם לא מינה אדם זה להיות שלוחו, קנה המקבל מיד, שאילו אם נקט לשון של זיכוי
  .933ולכן הנותן יכול לחזור בו בינתיים

  
ורק בעל ממון יכול לעשות שליח ,  שלו שאינופעול בממוןשאין אדם יכול לעשות שליח ל,  הואדעה זוטעם 

  .934לפעול בממונו
  

גם אם הנושה , שלא קנה,  במקום שחב לאחרים)לנושה (הוא כמו תופס לבעל חובשהשליח ,  נוסף הואקונימ
הרי , ואילו כאן הנותן רוצה לתת, שם מדובר שהחייב אינו רוצה לתתואף ש; 935עשה אותו שליח לתפוס עבורו

                                                 
 ראה על כך ).י' סי, דיני מכירה, ובדברי חיים, זליד אות ס, זיכוי, הובא בעיטור(א , ו, וגיטין, ד, ד, מעשר שני,  ירושלמי931

  .83' עמ, שליחות, חוק לישראל
כות מתנה לבר אינו יכול לזַ ) כגון נכרי(שמי שאינו בר שליחות האומרים ) 877ליד ציון הערה (כך סבורים גם הפוסקים 

ואינו יכול , כי אינו בר שליחות, ו יכול להיות שלוחו של הנותן אינאיש האמצעמפני ש, י בר שליחות אחר"שליחות ע
  .879כפי שנימקו הפרשנים ליד ציון הערה , כי מקבל אינו יכול למנות שליח) שהוא בר שליחות(להיות שלוחו של המקבל 

 .עט' ש סי" בשם רשב3ראה גם סעיף 
  .710ליד ציון הערה  932
;  שםמעשר שני וגיטין, על ירושלמי, ז"רידב;  שםעל ירושלמי מעשר שני וגיטין, פני משה:  כך הסבירו את הירושלמי933

אות קיט , ז' מע, תוספת דרבנן, קהלת יעקב; יב' סי, הלכות שלוחין, מחנה אפרים; על ירושלמי גיטין שם, קרבן העדה
 .ק ה"ס, וקכ, ודברי משפט; )א"לד ע(

. כא' עמ, )ב"תמוז תשנ- סיון(מא ' קובץ בית אהרן וישראל גל, מנחם מנדל קרביץ' ר; לג' סי, זכיה' הל,  מחנה אפרים934
אינו יכול לקנות האומר שאדם , )ף"בדפי הרי, ב"מ ה ע"ב, הובא בנימוקי יוסף(ב "מ יא ע"ב, ן"הר' סברה זו מקורה בחי

ובמציאה , כות למשלח רק אם הוא שלוחו של בעל הממוןשהרי שליח יכול לזְ , ומצד שהחצר כשלוח, מציאה בקנין חצר
  .אין בעל הממון ממנה אותו שליח

לד (אות קיט , ז' מע, תוספת דרבנן, קהלת יעקב) א. (יש לכך הסברים אחדים?  ולא במתנהבגט מועיל שליח קבלהמדוע 
הדעת נותנת   ולכן,אף נגד רצון האשהי גירושין מועילים כ,  זה חידוש ולא לומדים משם למתנהשבגטמסביר , )ב"ע-א"ע

והמקבל יכול , לא מועיל בה שליח קבלה, נגד רצון המקבל מועילה ינהכ במתנה שא"משא, שמועיל בהם שליח קבלה
זה משום ,  רק מרצון האשהקידושין מועיליםואף שבקידושין מועיל שליח קבלה אף ש; לסרב לקבל עד שיגיע לידו ממש

, שנתן לשליח קבלההרגע שלא יוכל המקדש לחזור בו מ, לכן מועיל שליח קבלה, דש יוכל לגרשה בעל כרחהשהמק
לא רצוי לאפשר את , כיון שזה דבר מוחלט, כלומר(הנותן אינו יכול לחזור בו , שאחרי שהמקבל קיבל, כ במתנה"משא

שאשה המתגרשת יכולה למנות שליח לקבל את ביר מס,  שם מעשר שני וגיטין,על הירושלמי, ז"רידב) ב. ()יצירתו בקלות
והתורה היא שעושה את , הוא עושה רק נתינה ולא הקנאה, כי כשהבעל מגרש, אף שקבלתה היא רק תפקיד סביל, גיטה

אינו יכול , שהנותן עושה הקנאה, כ במתנה"משא,  שליח של האשהגם כלפיואת זה יכולה התורה לעשות , ההקנאה
פ דברי קצות "מסביר ע, )ד"מד ע(יג ' א סי"ח) שטרנפלד(שערי ציון ) ג (.שבעצם אין לו סמכות, מקבללהקנות לשליח של ה

י " כלומר התורה זיכתה את האשה שתצא מבעלה ע-והתורה זיכתה אותה בגיטה , צ זכייה"שבגט א) 213הערה (החושן 
ז "אלא אלו דברים בעלמא שעי, שהרי אינה זוכה בגט, ליח אינו על קבלת הגטכלומר הש, לכן הגט נחשב דבר שלה, הגט

  . ואין תוקף לשליחות לקבל את עצם המתנה, המתנה עדיין אינה של המקבל, ואילו במתנה; מקבלת את גופה מבעלה
לקבל פדיון יח שליכול לעשות אם כהן דנים ה, מנחת חינוך מצוה שצב אות טולג ' מחנה אפרים הלכות זכיה ומתנה סי

  .צריך שליחות של בעל הממוןלפי הדעה ש, הבן
  .וצריך את דעתו, כי דעת המקנה היא העיקר, מנמק, )ג"יח ע(י ' סי, שעות דרבנן: נימוקים נוספים

כי אין , תו שליחשטעם הירושלמי הוא שהמקבל אינו גומר בדעתו לעשו, 715ראה בשם קהלת יעקב ליד ציון הערה 
היה יכול , הנותן יתןבוודאי אם היה יכול להיות מצב שש )ב"בדף לד ע(ועל פי זה הוא כותב , ודאות שהנותן יתן לו

ושם זה ,  יכולה למנות אדם כשליח לקנות להם קרבן פסחאנשים ,בקרבן פסח בכך הוא מסביר גם מדוע .לעשותו שליח
כ "משא, יכול לקנות ממי שירצה, ויש הרבה מוכרים, קונה עם הכסף שלוליח השכיון שש, מכר זה דוקא ב-שליח קבלה 

  .שיתן לווגם לגביו אין ודאות , רק אדם אחד מוכן לתת לו מתנהש, במתנה
, שבמתנה צריך מעשה קנין וצריך כוונה לשם קנין וזכיה, מנמק, )ה והשתא עולה"ד(א "גיטין ט ע) וילייקא(מחנה יהודה 
כיון שאינו ממונו ואינו שליח של בעל , במעשהו ובכוונתו, דבר המתנהל לעשות חלות זכיה לחברו בוכ יונושליח זה אי

  .הממון
מתנה אם זו , הנותן יכול לחזור בו מהבטחתו, כי גם אם הבטיח לו הנותן לתת, נימק, )א"לה ע(א , ו, גיטין, קרבן העדה

 ."פטומי מילי"כ זה רק "וא, )5ראה סעיף  (מרובה
 אך ברכת שמואל כותב רק שגם הדין .אות א, יא' קידושין סי, סתמך על ברכת שמואלמהוא . א מילר"רחדברי  935

טעמו , )א, קה, מ"ע חו"שו (אפילו מינהו המלווה שליח לתפוס מהלווה, שתופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים לא קנה
 וראה .  כותב שכאן זה כמו תופס לבעל חובואינו; הוא כי אין דין שליחות במי שעושה מישהו שליח על ממון של אחר

  .על השיקול של תופס לבעל חוב במצבים דומים, 923 והערה 914הערה 
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ואם תחול , אלא הוא רוצה שתהיה לו זכות לחזור בו  עד שהנכס יגיע למקבל, ול מידאינו רוצה שהמתנה תח
  .לא יוכל לחזור בו, שליחות קבלה

  
שהסכמת המקבל אינה חלק פעיל ביצירת , פרק א, 3סעיף שהוזכרה ב, על פי התפיסה, עוד אפשר לנמק דין זה

ורק פעולה משפטית יכולה להיות , "שפטיתפעולה מ"קבלת מתנה אינה , לפי תפיסה זו. אלא סביל, העיסקה
  .936נשוא לשליחות

  
, )בלי שהמקבל מינה אותו ( עצמו שליח לזכות בשביל המקבל אתאם מישהו עושהקל וחומר ש ,פי דעה זול

 , שלא קנה, כמו תופס לבעל חוב במקום שחב לאחריםוא כי ה,אין לכך תוקף, יוזיכ ו שלא בתורתלנתן והנותן 
  .937ז לא יוכל הנותן לחזור בו"שעי, קה לנותןוכאן תפיסתו מזי

  
 יכול שמעון ,שלא בנוכחות שמעון אלא בנוכחות שלוחו,  לתת מתנה לשמעוןהבטיחאם ראובן , גם לדעה זו

,  מנתינת מתנה ממש שהתחייבות לתת מתנה חזקה יותרזאת משום .938כי שלוחו כמותו, להוציאה מידי ראובן
אתם עדי שאני חייב לפלוני "אם אמר בפניהם (שאינם שלוחי המקבל , יםשהרי היא מחייבת גם בפני סתם עד

שאם נתן ,  יוצא מזה מצב מוזרמנם א.940)939ם קנין סודר שהוא חייב לתת מתנה לפלוניהאו שעשה עמ, "מנה
 ;אינו יכול לחזור בו, ואילו אם רק התחייב לתת, יכול לחזור בו, )לשון זיכוישלא ב(בפועל לשליח של המקבל 

מתנה נותן ואילו ב;  רק חיוב חוזימוטל עליואלא , לא חלה העברת בעלות,  גם במקרה של התחייבותאבל
  .941כיון שלא קיבל על עצמו חיוב כזה, אין חיוב חוזי, בפועל

  
יכולה להיות משמעות למינוי שליח על ידי , שהמקבל אינו יכול למנות שליח לקבל את המתנה, גם לדעה זו

הזיכוי השליח זוכה לו בגלל , זיכויבלשון , ן את המתנה לאדם זה שמינהו המקבל שלוחואם הנותן נות: המקבל
שבו יכול המקבל לחזור בו עד , ובשונה מזיכוי רגיל; כבכל זיכוי, והמקבל קנה מיד, )לא בגלל שליחות המקבל(

  .943רוצה בהשהרי גילה את דעתו שהוא , כאן המקבל לא יוכל לסרב לקבל את המתנה, 942שישמע על הזיכוי

  אחרי נתינת המתנה
זכאי , ונושהו של הנותן טרף את דבר המתנה מן המקבל,  אם הנותן קיבל על עצמו אחריות:אחריות על מתנה

אינו יכול לטרוף , אבל אם המתנה היתה בעדים בלי שטר. המקבל לחזור על הנותן שיפצה אותו על אבדן הנכס
גם , ונמצאת המתנה בטלה, תב לחברו מתנה באחריותמי שכ. 944מפני שאין קול למתנה, מנכסי המקבל שנמכרו

  .945האחריות בטלה

                                                 
וראה . )א(1סעיף , 1965- ה"תשכה, בחוק השליחותהעיקרון שרק פעולה משפטית יכולה להיות נשוא לשליחות מבוטא  936

 .5-8' עמ, חוק לישראל שם
גם אם אמר (נראה שכוונתו לומר שהנותן יכול לדרוש את החפץ חזרה מאיש האמצע . ק א"ס, קצה,  נתיבות המשפט937
 .י קבלתו"ולא רק שהמקבל לא זכה ע, ")הולך"לו 
לא מדובר שם רק כח שמו, ז שם"טומה). 5סעיף ראה  דבריהם על( ק ג"ס, רמג, ע"סמכמוסבר ב, א, רמג, מ"חו, א" רמ938

  .שהרי הוא נותן טעמים ששייכים לא רק בצדקה, בעני
 יםמדבר) א"שהוא מקור הרמ(תקנז ' סי, קידושין, הגהות מרדכיו, א שם"כותב שהרמ, פד' לחקרי הלכות סי' אבל בס

שלשתן מועיל ומעמד ,  יהודהבמעמד הלווה,  לראובןהודה חייב חוב שישמעוןלשליח של שמעון לתת לבראובן שהבטיח 
  . שהיה חייב לראובןדה הומייכול שמעון להוציא אז  ו,כי שלוחו כמותו, )כ, קכו, מ"חו, ע"שו(במעמד שליח המקבל 

 .5ראה על כך בסעיף  939
 .שפשוט שההתחייבות תקפה גם שלא בפני המקבל, א, רמג, מ"חו, ז"העיר טך  כ940
יוצרת התחייבות , כשאין לה תוקף, רים שמתנה בפועלאם אומהבשאלה , על דבר שאינו מסוים, )ב(1 ראה סעיף 941

  .חוזית
 .756כאמור ליד ציון הערה  942
שחכמים תיקנו זכייה לקטן ולא , )927הערה (ן "הוא מסביר בזה את דברי הר). ג"קמב ע(שורש זכיית קטן ,  שרשי הים943

לא יוכל המשלח , לידי השליחהנכס שכשיגיע , כי שליחות היא דבר חזק,  לקבל את המתנהשליחל למנות שיוכתיקנו 
הרי גם גדול לא , קשה, שלכאורה אם כוונתו היא להסביר מדוע לא תיקנו שקטן יכול למנות שליח לקבל מתנה(לחזור בו 

איש הסביר מדוע לא תיקנו שיוכל למנות את  כוונתו היא ל-)  לפי הירושלמייכול לעשות שליח לקבל מתנה בשבילו
 . שיהיה גם שליח שלו לקבל, נתן לושהנותןהאמצע 

  . א"בשם הרשב, ה,  יא,מלוה,   מגיד משנה;א, קטז, מ"חו, א" רמ944
הוא מביא ראיה ; )ק א"ס, רמא, מ"חו, ובדרכי משה, מחודש ו, רמא, מ"חו, י"הובא בב(ב "ח, נתיב טו,  מישרים945
  ". משכון אין כאן, ןמנה אין כא"מ
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, )כפי שאומרים במכר" (אחריות טעות סופר"ואין אומרים , 946אינו חייב באחריות, אבל הנותן מתנה סתם
  .947מפני שאין דרך בני אדם לקבל אחריות על מתנה

כגון , גם אם הנותן קיבל שיפוי על הטריפה, ו אחראי למקבל על המתנה אם נושה יטרוף אותה ממנ אינוהנותן
; ונושה של ראובן טרף אותה משמעון המקבל, כ נתן אותה לשמעון"ואח, שהנותן קנה אותה תחילה מראובן

צריך הנותן לתת למקבל את מה , אלא שאם הנותן הקנה למקבל גם את כל השיעבודים שיש לו על הקרקע
  .948שקיבל מראובן

אין זה מחייב , כגון למקרה שנושה של הנותן יטרוף את הקרקע, ו סוג אחד של אחריותאם הנותן קיבל על עצמ
  .949כגון למקרה שמישהו יוכיח שהנותן גזל את הקרקע ממנו, אותו באחריות מסוג אחר

 חייב לפצות את המקבל אם משהו קרה לדבר המתנה בגלל הוא, גם אם לא קיבל הנותן על עצמו אחריות
  .950)"שיהאחריות דנפ" (הנותן

  
חייב הוא יהיה , ר בו מנתינת המתנהוחזישאם הנותן בו היה כתוב שמתנה שטר : קנס על חזרה מהמתנה

 יכול לחזור בו מהמתנה תמורת ינו הנותן א,קנין תקףהמתנה הוקנתה במעשה אם  -  לשלם קנס מסויים
 בשטר קנין סודרכתוב אם ,  חייב לשלם את הקנס הוא,אם חזר בו ובכל זאת; תקפהכי המתנה , תשלום הקנס

  .951הקנס חסר תוקף כי הוא אסמכתא, כתב כךלא אבל אם , "מעכשו"
  

יכול לטעון שקנאו , מתנהו בדר בבית שלש שנים אחרי נתינתו, מי שנתן בית במתנה: נותן שהחזיק במתנה
ם מעידים  אבל אם עדי;952 יכול לטעון שהתבייש מלמחותינווהמקבל א,  חזקהותכי יש לו שנ, חזרה מהמקבל

,  בתורת שכירותמי שהתחיל להחזיק בבית כמו הוא, כ יקחנו המקבל"ושאח, שהנותן התכוון לדור בו עד מותו
  .953 חזקהות שנותלא מועילאז ש
  

 להעביר את הקרקע למקבל בפנקס  בשטרחייבהתו , קרקע במתנהנתןמי ש: התחייבות לרשום במירשם
  .954עצמה תקפה מן הדיןותו תופסת אם המתנה  התחייב,)טאבו(הממשלה 

  ספק
 שהיא ביא ראיהיהמקבל המתנה בטלה עד ש , האם הנותן התכוון למתנה גמורה,אם יש ספק בלשון המתנה

, ורק אם דבריו ברורים, ויש להניח שהוא עושה זאת בחוסר רצון, מפני שבקושי אדם נותן את שלו, 955תקפה
  .956מקיימים את מתנתו

  

                                                                                                                                                              
נחשב מתנה , "קיבלתי עלי אחריות שטר מתנה זו"כותב שאם כתוב בשטר המתנה , לד' סי, קנין' ס, תשובות מיימוניות

שבמתנה אין זכות ,  מתוך ההקשר עולה שנידונו הוא דין מצרנות.'וכו" ועלי לפצות"גם אם לא כתוב , עם אחריות
  ). נד, קעה, מ"חו, ע"שו; א, יג, הלכות שכנים, ם"רמב( יש דין מצרנות ואילו במתנה שיש בה אחריות, מצרנות

 .א"מ טו ע"ב, ן"חידושי הרמב 946
ביאור ; )שחזקה שאין אדם מקבל אחריות על מתנה( ב , יג, שכנים, מגיד משנה; )ה ואי כתב"ד(ב "מ קח ע"י ב"רש 947

  .ק קלו"ס, קעה, מ"חו, א"הגר
,  מסביר מדוע במקרה הראשון יכול הנותן לחזור על ראובן שמכר לו,ק כו" ס,רמא, ע" סמ.יב, רמא, מ"חו, א" רמ948
  . היה נהנה מן המקבל, שאילו היה הנכס נשאר ביד המקבל, הוא טוען שהפסיד: פ שהוא לא הפסיד בפועל מהטריפה"אע
וטרפו ,  אחריותומכר לאחר בלי, כותב שמי שקנה מראובן באחריות, קידושיו כז, א"רשב'  מביא שחי שםא"רעק' חי

אגב קרקע זה "ן בתשובה מסר שהיה כותב בשטרי מתנה ומכר "ומביא שהרמב; חוזר הקונה הראשון על ראובן, מהשני
לא (ויזכה בהם ובכל שעבודם כדי שיוכל לטרוף ממנו משימכרו או נתנו לו " ח שיש לי על שדה זו"אני נותן לך כל שט

  ).ברור
  ).ף"בדפי הרי(ב "מ ח ע"ב, נימוקי יוסף; רב האי גאוןבשם , ב"מ טו ע"ב, ן"חידושי הר 949
  ).ק כא"ס, סו, ח"הובא בקצוה() ה ואת"ד(ב "כתובות פו ע, א"חידושי הריטבפ "ע, נה' סי, ב"ח, אמרי יושרת "שו 950
  .)ב"קנ ע( ד' מ סי"ה חו"ח) אבולפיה(פני יצחק ת "שו 951

 .ראה עבודתי על חזרה מחוזה, ענין כל זמן שעסוקים באותו  תוך כדי דיבור אוהתנעל חזרה ממ
  .סג'  סי,)ב"שצ' מהד(י הלוי "ת מהר"שו; )אם נתן גוף ופירות מעכשו(כז ' סי, כלל סח, ש"ת הרא"שו 952

 יכול שהרי המקבל היה, מועילה החזקה, תבטל המתנהת , שאם יהיה לו בן זכר, במתנהשייראם  ש שם כותב שגם"הרא
 . ולכן היה צריך למחות בנותן שדר בבית, לד לנותן בן זכרעשות כרצונו בבית כל זמן שלא נול

 .תתפ' סי, א"חא "ת הרשב"שופ "ע, סג'  סי,)ב"שצ' מהד(י הלוי "ת מהר" שו953
 .)א"קנ ע( ד' מ סי"ה חו"ח) אבולפיה(פני יצחק ת "שו 954
  .ה,  רמו,מ"חו, ע"שו 955
  .)ה ובאמת"ד(מ כלל ג סימן מו "ת גינת ורדים חו" שו956
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 אבל אם המתנה ; והמתנה בטלה מספק, נחשב מוחזקנותןה, קפה תהמתנה עצמההאם במקום שיש ספק 
  .957 גם לגבי אותו פרטוהמתנה תקפה, המקבל נחשב מוחזק, ויש ספק לגבי פרט מסוים, תקפהבוודאי 

  
כס נגם אם ידוע שה, )כשטר ראיה(אם ראובן כתב בשטר שהוא נותן נכס מסוים לשמעון  :ספק אם כבר נתן

הנפקד , פקדון בשטרכמו שב, לטעון שכבר נתןראובן נאמן  בכל זאת,  עדים על כךויש, היה בידו בשעת המתנה
  . 958נאנסשהיה יכול לטעון שהפקדון פרע במיגו שנאמן לומר 

  ספק אם עשה קנין מועיל ואם הנכסים היו בידו בשעת הנתינה
ק האם נעשה מעשה ספ: מפני שעיקרון משותף מכריע לגביהם, סקים יחדונדונו בפבמתנה שני מצבים של ספק 

ואת , יםצבנציג תחילה את שני המ. וספק האם הנכס הניתן היה ברשות הנותן בעת המתנה, קנין תקף
  .כ את פרטי הדינים המשותפים לשניהם"ואח, המחלוקות בהם

  
וסוג הקנין אינו מועיל באותו , "ועשיתי קנין, נתתי כך וכך לשמעון"שטר מתנה שכתוב בו המצב הראשון הוא 

  .960 שהמקבל לא קנה,ף פסק כמתבקש"הרי - )959כגון קנין סודר במטבעות( נכס סוג
  

די להצדיק את וכ,  שנתן את המתנהמשמעותו הודאה" נתתי" שמפני, פסק שהמקבל קנה ד"הראבאבל 
אם ד מסכים ש" אבל יש אומרים שהראב.961עשה את סוג הקנין המועיל לאותו נכסהנותן  מניחים ש,הודאתו

ה בנוסף לזה עשאין להניח ש, המתואר בשטרקנין סוג השמשמע שהנתינה היתה ב, "בקניןי נתת"כתוב בשטר 
  .962שמועיל, סוג אחר של קנין

  
שבשעת הנתינה ) או יורשיו(כ טוען הנותן "ואח" נתתי כך וכך לשמעון"שטר מתנה שכתוב בו המצב השני הוא 

  .963 שמספק המקבל לא קנהף פסק" הרי- כך שהוא לא נכלל בכלל המתנה, לא היו נכסים אלו ביד הנותן

                                                 
ד "שואל ונשאל ח[=אות א , מז' סי, מ"חו, ת משפט כתוב"ובא בשוה (]להרחיב [י אות מד"הגהב, רמו, מ"וח, ג" כנה957
 . ])ב- א' מ סי"חו
  .שמה' ש סי"ת הריב"שופ "ע ,)א"קכח ע (ג'  כלל ה סי,מ"גינת ורדים חות "בשו, יוסף הלוי' ר 958
 .56כאמור ליד ציון הערה  959
'  סימ"חו, י"בבהובא (סז ' ניות ספר משפטים סיבתשובות מיימו ,)ג" עידף  (קנין, מאמר שני, בעיטורף המובא "יר 960
 .יב, ס, מ"חו, טורבו, תפד' ובקיצור במרדכי קידושין סי ,)רג
  .גי, ס, מ"חו, טורב  המובא,ד"ראב 961
 ,במטבעמועיל ש,  לו בקנין אגבהשהקנניחים ד סובר שמ"הראב, מסביר שלגבי מטבע) ה אך אם"ד( צב'  סי,א"ת הרמ"שו

 , עצמו אתנכסיו או שיעבדאת ששיעבד לו מניחים , אגב בהלוואהקנין שלא מועיל ,  ז,ו,  הלכות מכירה,ם"ולדברי הרמב
  . א' ה סי"ש כתובות פ"ורא, )ה אף על פי"ד(ב "כמו שכתבו תוספות כתובות נד ע, שזה מועיל להתחייב

  . קודםמניחים שעשה קניין טוב , ד"מסביר שלפי הראב, )ב"קמז ע(ד ' מ סי"ה חו"ח) פיהאבול(פני יצחק ת "שו
מניחים , כותב שאם נתן בלשון הודאה זכות לגבות בשטר, )ב"נא ע(ח ' מ סי"חו, משה מרוטנבורק האחרונים' ת ר"שו

  .היינו בכתיבה ומסירה, שנתן באופן המועיל
והסביר שמה שנימק העיטור , "נתתי"ף בלשון " חולק על הרי שםכותב שהעיטור) א"ל ע(ז '  סי,מ"חו, משאת משהת "שו

שגם אם , הוא לחידוש, "וכתבתי לך בשעבוד על כל נכסי שתגבה מהם מתנה זו"שהמקבל זכה משום שהיה כתוב בשטר 
 . נכסיםהכי די בשעבוד , קנה אף שאין מטבע נקנה בחליפין, "נתתי"לא אמר 

ם חיון וחשק שלמה כתבו שאם כתוב קנין "מהרמביא ש, )א" עופ(מא ' סי, )גאגין(חוקי חיים ת "בשו, יעקב ישראל' ר 962
ד מודה בזה " נראה שכוונתם היא שהראב.לא אומרים שהיתה הקנאה אחרת שמועילה, )והוא באופן שאינו מועיל(בשטר 

ואז אין להניח , יתה בקנין סודרשמשמע שהנתינה ה, "נתתי בקנין"זה רק אם כתוב בשטר הוא כותב ש אבל .שלא קנה
מחמת שאנו ... תבוקנו ממנו בקנין גמור וכִ ") בנידונוכמו (כתוב אם אבל , שהקנו בנוסף לזה בדרך הקנאה שמועילה

והקנין לא בא לעצם , לומר שאינו משטה, סודר בא לקיים את ההודאההמשמע שקנין , "שנתננו... מודים הודאה גמורה
ת " בשום חיון"דברי מהרמ הבחנה זוראיה להוא מביא ". קנין גמור שנתננובקנו ממנו "בקיצור ו כתבלא הרי ש, ההקנאה

וקנינו מידו "וקנה גם אם כתוב , זה לשון הודאה, סתם" נתתי"שכתב שאם כתוב , ד" דף סו ע,ד' סי, מ"חו, זרע אברהם
נתתי "כ אם אמר "משא, ם את ההודאהסתם יש לפרש שהקנין בא רק לקיי" נתתי"כי כיון שהנותן אמר , "קנין גמור

  ."וקנינו מידו"כ "גם אם כתוב אח, מועיל, סתם" נתתי"אלא " נתתי בקנין" משמע שאם לא אמר -  "בקנין
עה (ה ' סי, בזרע אברהם שם, ח עשאל"כותב שאף שר, ]להרחיב) [ג"יד ע (ז'  סי)ג"מטה שמעון חס "סו(ת מירא דכיא "שו

ה רק לומר שהשטר יהיה נעש הקנין אםמ "מ,  קנין אחר שמועילעשולא מניחים ש, שטרכותב שאם כתוב קנין ב, )ב"ע
 .מועילש קנין אחר עשואפשר לומר ש, ) בנידונוכפי שהוא מוכיח מלשון השטר( לראיה מפני ערעורים

  .960שצוין בהערה ף "רי 963
ויש אומרים , לטעון שנכסים אלו לא היה בידו בשעת הנתינה) או יורשיו (יש להעיר שיש מחלוקת כללית האם יכול הנותן

  ).ב(1 ראה על כך בסעיף - " כאן נמצאו כאן היו"כי , "נתתי"שאינו יכול לטעון כך גם אם לא כתוב 



 
 

 
 
128

   
 ולכן מניחים שהנכסים היו ביד, משמעותו הודאה" נתתי"שלשון שמפני , שהמקבל קנה פוסק ד"הראבאבל 

  .964הנותן בשעה שנתן
  

  )בשני הדברים(ף "על שיטת הרי
  .965פוסקים כמותויש פוסקים רבים ה

  
היה צריך לפרש ,  ויכול להתפרש כהקנאהיכול להתפרש כהודאה" נתתי"ף מסכים ש"בהנחה שהרי, לכאורה

אלא עדיף לפרש אותו באופן ,  חסר תוקףין מפרשים שטר באופן שיהיהשא 966לפי הכלל, אותו כהודאה
 עשו שלא כהוגן בכך שחתמו  השטר עדי שלפיורק פירושזה שולל כלל סובר שף "הרייש מי שהסביר ש. המועיל

כי זה שהמתנה בטלה כי , העדים עשו כהוגן, התכוון להקנאהאבל כאן גם אם , על שטר זה שאין לו משמעות
 סתמי יש ספק יש מי שהסביר שרק אם .967הוא רק ביטול מסיבה חיצונית, יתכן שלא היו הנכסים בידו אז

ולא להודאה  שהתכוון להקנאה הנותן טען אןכאבל , מפרשים את השטר באופן שיהיה כשר, בפירוש השטר
  .968זהכל במצב הכלל אינו חו,  בטלהשטרוש

                                                                                                                                                              
" נתתי"גם אם ף " גם לריהמתנה מועילה, קרקעכותב שבמתנת , )ג"קמו ע(ד ' מ סי"ה חו"ח) אבולפיה(פני יצחק ת "שו
הרי עדיין יוכל הנותן לטעון שהקרקע לא היתה שלו בזמן ש, ים קשדבריו. שהרי קרקע נקנית בשטר, אהוד לשון הינהא

 .ף" של הרינידונוכמו שטען הנותן ב, )כ נפרש שזו הודאה"אא(נתינת המתנה ולכן אין לה תוקף 
 .961שצוין בהערה , ד"ראב 964
, יב, ס, מ"חו, בדק הבית ;ח, כב, הלכות מכירה, ם"רמבבדעת , קצב' סי, לחם רבת "ושו ,]להרחיב[יב , ס, מ"חו, י"ב 965

 ב אות ו"הגהות מיימוניות הלכות מכירה פכהמובא ב, רב פלטוי גאוןבדעת , צב'  סי,א"ת הרמ"שו; ו, ס, מ"חו, ע"שוו
ת נאה "שובפסק דין שנדפס ב, צ קואינקה ועוד"רב,  פרנקפ"רצ, ה קוק"ראי; א"דף י ע, קנין, מאמר שני, העיטור' ובס

  .)קעו-קעה' עמ(יא ' סי, מ"חו, משיב
, ק כט" ס ס'מ סי"ך חו"ש, צב' א סי"ת הרמ"אבל שו. ף"כרי, קכט' ד סי"א ח"ת הרשב"כתב שדעת שו, יב, ס, מ"חו, י"ב

ואם ידוע , שצריך שהנכס יהיה ברשותוכי הם אמרו רק , ף"א ראיה שהם סוברים כרי"ם ומהרשב"כותבים שאין מהרמב
ד "א מודים לראב"ם והרשב"אבל יכול להיות שהרמב, ד מסכים לכך"וגם הראב, שלא היה לו באותה שעה לא מועיל

  . משמעו שנתן באופן המועיל" נתתי"שלשון 
טרותינו הם שטרי  פסק שש,ג,  קצא,מ"חו ,ע"שהרי שו, לא מועיל כהודאה" נתתי"ש, ף"פוסק כרי, ק טו"ס, ס, תומים

שנימק , )ף"בדפי הרי(א "קידושין י ע, ף"ן על הרי"רשהרי מקורו ב, "נתתי"כוונתו גם אם כתוב ו, )420הערה , לעיל (קנין
  . ע"לא השיג על השושם א "ורמ, אינו לשון הודאה" נתתי"שמה שאנו כותבים בשטרותינו 

ן "גם בשם הרמב( מא' סי, א"הריטבת "כותב ששו, )ד"קכז ע (ג' מ כלל ה סי"נת ורדים חוגית "בשו, יוסף הלוי' ר
 הנותן צריך להוכיח שהכסף היה ברשותשהמקבל , ף"כרי ו פסק,קצב' לחם רב סית "ושו, ו,  ריא,מ"חו, ע"ושו) ה"הרמו

  . ף"ל כרי"לומר קייכולים היורשים של הנותן ש) א"קכח עבדף (הוא כותב  .בשעה שנתן
א להוציא ממון "א, ף הוא יחיד"כתב שאף שנראה שהרי, ]להרחיב) [ה באופן"ד (כא' ב סי" ח)ש"מהרח(תורת חיים ת "שו

חוקי חיים ת "בשו, יעקב ישראל' ר. ף"ל כרי"לומר קי כותב שאפשר, אות מאט "הגהס ' גם חשק שלמה סי. נגד דעתו
ט "ס הגה'  סי,מ"חו, ג"כנה. ד"ל כראב"אין לומר קי, ף"ע פסק כרי"וכיון ששכותב ש, )א"פט ע, ד" עהפ(מא ' סי, )גאגין(

  . ככל צדל" שהמוחזק יכול לומר קי,לז' טז וסי' ב סי"ת משפט צדק ח" בשם שוכתב, ]להרחיב [המאות 
ן איאם ו, הוא להבא" נתננו"ש, ף"ל כרי" לטעון קיכותב שאפשר, )ג"ד עמק( ד' מ סי"ה חו"ח) אבולפיה(פני יצחק ת "שו

  .ף"א סובר כרי"שהוא כותב שהריטב, 293ראה הערה . המתנה לא מועילה, קנין כתוב בשטר
 .מועיל כהודאה להקנות באודיתא" נתתי"מחלוקת האם , 292-293ראה גם ליד ציוני הערות 

  .ש"ף חולק על הכלל של הריב"שיש אומרים שהרי, 979אבל ראה להלן הערה . שמה' סי, ש"הריבת "שו 966
 . ]להרחיב[ג "בני יעקב דף כה ע 967
 גם בית אברהם. ב" דף ע ע,ד' סי, שם, ם חיון"מהר; ג" דף סא ע,ג' סי, מ"חו, ת זרע אברהם"אברהם יצחקי בשו' ר 968

כי אין אדם מוציא , שרק בסתם מפרשים את השטר באופן שיתן לו תוקף הסביר, ]להרחיב[ב " דף סד ע,מב'  סי,)ישראל(
הרי שהוא עצמו אומר שהוציא דבריו , שהנותן עצמו אומר שהכסף לא היה בידו, ף"אבל במקרה של הרי, דבריו לבטלה

  . מקבלים את דבריוואז, לבטלה
אבל לא טוענים כך ,  על המתנה ומערער כך שהנותן טועןמצבף רק ב"ע פסק כרי"שותב שהו כ,א" דף עב ע,שםם חיון "ר

ל "אפשר לטעון קיכותב ש, )ב"פט ע( מא' סי, )גאגין(חוקי חיים ת "בשו, יעקב ישראל' ר. ליורשים כי היא דבר לא שכיח
  .וכמות

,  מב,מ" חו,א"ורמ, ק שורש צד"ת מהרי"שומעיר ש, )א"פח ע- ד"פז ע( מא' סי, )גאגין(חוקי חיים ת "בשו, יעקב ישראל' ר
שהתכוון לפירוש המכשיר ואז מניחים , הוא כשיש ספק מה התכוון הנותן,  שמה שמשתדלים להכשיר את השטרוכתב, ט

, לפי זהו ,לא מכשירים את השטר,  מועילהינהובאמת א, אבל אם ייתכן שהנותן חשב שלשון זו מועילה, את השטר
ל בטובכגון זה השטר ,  והתכוון ללשון הקנאה ולא להודאה,חשב שאפשר להקנות מטבע בחליפיןבנידוננו אולי הנותן 

 כתב ,יד,  מב,מ"חו, ח"גם בו, משמע שחולק עליו, ק"ע לא הביא את דברי מהרי"שוש , הוא משיב על כךאבל. מספק
, מ"חו, ך"אף ששו, ק" כמהרישלא משמע, )ף"בדפי הרי(א "ב עט ע"ב, ומנימוקי יוסף, ד, כג, מלוה' הל, ממגיד משנהש

רק אלא , ק לא אומרים כך בכל טעות"שגם למהריק כב "בסהוא כותב הרי , ק"ע פוסק כמהרי" כתב שהשו,ק כ"ס, מב
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הקנאה ולא לשון משמע לשון " נתתי"שף הוא "שטעם הרייש אומרים : אם כתב לשון הודאה) א: (חריגים
שמועיל מהסוג  קנין  מעשהכי מניחים שעשה, מועיל, לשון הודאהבפירוש מודה שאם אמר הוא ו, הודאה

  .969ושהנכסים היו ברשותו

                                                                                                                                                              
אבל בדבר שאין , ה"שיתכן שהנותן סבר כדעה אחת ולנו יש ספק כמי הלכה ולכן המע, מחלוקת הפוסקיםמקום שיש ב

 ,ג" דף סב ע,ג' סי, מ"חו, זרע אברהםת "שו גם ו,לים שיתכן שהנותן חשב שזה מועיללא תו, שום פוסק שסובר שמועיל
ולא במחלוקת קדמונים שנפסקה הלכה בגמרא , ש" שתולים בטעות רק במחלוקת אחרונים כמו הראק"בדעת מהרי כתב

כנראה סובר , ק כו"מב ס, ע" סמואמנם; ג"דף ע ע, ד' שם סיבזרע אברהם , ם חיון" מהרוהסכים עמו, כצד אחד מהם
, "שדה זו אתננו לו"כמו הכותב , חוששים שמא הנותן חשב שהוא מועיל, שגם בלשון הקנאה שלכל הפוסקים לא מועיל

ד "ם חיון שם דף ע ע" ומהר,ך תמה עליו" אבל כבר הש,שתולים שהנותן חשב שזה מועיל ובאמת לא מועיל לשום פוסק
לכן בנידוננו שאין שום פוסק ו ;קת הפוסקיםור רק על מקרה שיש מחלע מדב"והסמ, ך"ע סובר כש"כותב שגם הסמ

  . אלא השטר כשר,  בחליפיןלא תולים שהנותן טעה וחשב שנקנה, שסובר שמטבע נקנה בחליפין
מפני שמלשון השטר יש , ף"ע פוסק כרי"מסביר ששו, )ג"ע-ב"נא ע(ח ' מ סי"חו, משה מרוטנבורק האחרונים' ת ר"שו

שחוששים שהתכוון למטבע שאיננו , א שם"ת הרמ"כ שו"או כמש, א"ת הרמ"כ שו"כמש, שון הודאההוכחה שאינו ל
 .יודעים היכן הוא

, )יצחקי (זרע אברהםת "שו; נו' מ סי"חו) אשטרושא( מגן גבורים ת" שו;]חיבלהר) [ג"עז ע ( לד'סי, ת"שו, בני שמואל 969
 ;)אם מוכח מלשון השטר שהוא לשון הודאה() א"דף טו ע, ז' סי, את מירא דכי"הובא בשו() ג"סד ע, ד"סג ע(ג '  סי,מ"חו

 ;]להרחיב[) ב"עה ע(ט ' ז סי"א אהע"כפי אהרן חת "שו; ן" בדעת הר]להרחיב) [ד"דף קיא ע(יב , ס, )ישראל (בית אברהם
  . )אם מוכח מלשון השטר שזה הודאה (]להרחיב[אות ה , ג' מ סי"ב חו"חקרי לב מהדו

ופוסק ,  קרקע ולא כתב תחילה שנתן לו את הקרקעארבע אמותאגב מטלטלין במי שנתן לחברו עוסק בני שמואל 
שהמודה שהקנה , )סו'  סי,מ"חו, י"בבהובא (קצד ' ב סי"חא "ת הרשב"שוראיה מוהביא ,  כדיןשמניחים שעשה קנין

  .משמעה הקנאה כדין, לחברו כך וכך
 כתבו, ט' ותורת חיים סי, ה' א סי"גם מטה יוסף חמציין ש, )ד"צ ע(  מא'סי, )גאגין(חוקי חיים ת "בשו, אברהם גאגין' ר

  .היא הודאה" נתתי", ף מודה שאם כתב לשון הודאה בפירוש"שהרי
קמה  דף ד' מ סי"ה חו"ח) אבולפיה(פני יצחק ת "הובא בשו ()ג"סה ע (ג' סי, מ"חו, ת זרע אברהם"שוב, יאברהם יצחק' ר
כ יש להניח "א, )420ראה הערה  (ז הם שטרי ראיה"אומר ששטרות בזה, ב' ש כלל יח סי"ת הרא"שוכותב שהיות ש ,)ג"ע

  .ף מודה בזה" משמע שכוונתו שהרי.מפני שזה הודאה, שהקנין נעשה כדין
מחמת שאנו מודים "ב  שכתו,בנידונוכותב על פי זה ש, )א" עופ(מא ' סי, )גאגין(חוקי חיים ת "בשו, יעקב ישראל' ר

עוסק הוא . ף"גם לרי,  כהקנאההאין לפרש, "נתתי"הודאה כפירוש למלה כך שיש , "הודאה גמורה היות אמת שנתננו
 אתשהנותן זיכה כ נכתב בשטר "ואח, כתוב בשטר שהנותן מודה שנתן לאם ולבנה כך וכךו ,במי שנתן מתנות לבן ולאמו

שנאמנת בזה מטעם הודאת , ם תאמר שלא זיכה לו על ידהגם אם האֵ ש )ד" עופבדף (והוא כותב , י אמו"המתנה לבן ע
 משמע שהקנה את המתנה לאם ואת ,שנתן לשניהםכתוב בשטר ממה ש הרי ,) על הקושי בדבריו3בסעיף ראה (בעל דין 

י אמו "ן ע לבהכ מה שזיכ"וא; וכשיש לשון הודאה מניחים שהקנה את המתנה בדרך המועילה, המתנה לבן באותה דרך
לא מועילה לו , שמא יטען מישהו שכיון שהבן קטן, את כוחוכדי לחזק אלא כנראה עשו זאת , הוא מיותר לכאורה

ונראה שכוונתו . ם אומרת שלא זכתה עבורו גם אם האֵ קנה,  שזה מיותרןיו וכ;י אמו"לכן זיכו לו שוב ע, ל"ההודאה הנ
הוא פירוש , י אמו"מקנה לבן עהוא שבשטר אין לפרש שמה שכתוב ש) א"פז עבדף ( הוא כותב. ף מודה בזה"לומר שהרי

ולא שייך לומר הודאה על זיכוי לבן " אנו מודים" נאמר ת השטר שהרי בהתחל- שזה אופן ההקנאה , לדברים שקדמו
שטר סתירת לשונות בליישב , א"ה דף עד ע' סי, מ"חוזרע אברהם ת "שוח עשאל ב"כתב רהוא מביא ראיה ממה ש. עכשו

ומה שאמר , י אחר" ע לועבר זיכהכבר בוהסביר ש, פעמיים" נתתי"כ היה כתוב "ואח" אני נותן"שהיה כתוב , נידונוב
פ שיפוי "ואע; "אני מייפה את כוחו עכשו בכמה ייפויי כוח, י אחרים"פ שכבר זיכיתי אותם ע"אע"כוונתו " אני נותן"

' ש סי"ת הריב"שומח עשאל "ראיה לדברי רהוא מביא . י ההודאה"קנה את המתנה עהמקבל מ "מ, הכוח הזה לא הועיל
  ).631הערה , לעיל (קנה, פ שאחד מהם אינו מועיל"אע, כתב שמי שמקנה דבר לאחר בשני קנייניםש, השמ
גם , השטר מוכח שזה לראיהמלשון כל ף מודה אם "כותב שהרי, )ג"ד עמק( ד' מ סי"ה חו"ח) אבולפיה(פני יצחק ת "שו

סד , ד"סג ע, ב"סא ע, ד"ס ע, ב"נח ע (ה- ג' מ סי"ת זרע אברהם חו"שוהוא מביא ראיה מ". מודים אנחנו"לא כתוב אם 
הוא ודה שמף "שהריוהמשיבים כתבו , היה בלשון הודאהשכולו עסק בשטר מתנה ש) ד"עט ע, ב"סח ע, ב"סה ע, ג"ע

פני  .אלא די שהלשון יוכיח שזה הודאה, "מודה אני"וזאת אף שלא נכתב שם ,  כדיןשמניחים שעשה קנייןמפני , מועיל
בחלק אחר ואילו , "נתננו מעכשו"מזה שלא כתבו , כי היתה הוכחה שזה הודאה, ף מודה" הריכותב שבנידונושם יצחק 
בכך הוא . )א"קמו עוחוזר על זה בדף  ("מעכשו נתחייבו" כתבו , בטאבומתנהבמה שהתחייבו להעביר את ה, בשטר

הכל נתתי לאשתי במתנה "שטר כתב שאם כתוב ב, ע' סי, אבקת רוכלת "איך שו, )א"קמז ע, ד"קמה עבדף (מסביר 
אינו " נתתי"ש, ף" כרי)965הערה (ע "פסק בשוהוא עצמו אף ש, "הוו עלי עדים שנתתי לאשתי" כאומר דינו, "גמורה
  .ף מודה"ובזה הרי,  באבקת רוכל היתה הוכחה מלשון השטר שזה לראיהנידונוןשב, שובה היאתה -  הודאה

שכן , ל"והכל נעשה בדרך המועיל כתיקון חז"בו היה כתוב ש בשטר מתנה עוסק, )א"קיב ע(ס ' ב סי" פני משה חת"שו
הודה בפני העדים שכל המתנה גם , שמלבד שהקנה הנותן בקנין סודרמלשון זו משמע וכותב ש, "הודו ראובן ואשתו

 ולכן גם אם היו במתנה מטבעות ,ה שכבר נתן את כל הנכסים למקבל בדרך המועילכלומר, נעשתה באופן המועיל
 ולכן גם ;ד" וזה מועיל מטעם הודאת בע,מניחים שנתן את המטבע אגב קרקע ואת השטרות בכתיבה ומסירה, ושטרות

מ מועיל "מ, ואז לא מועיל קנין סודר כי כבר חזר הסודר לבעליש, דם מיתתושעה אחת קואמורה לחול אם המתנה היתה 
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ומה שפסל את המתנה , הודאההיא " נתתי"מסכים שף "רישה יש אומרים :הזכיר מטבעות מסוימיםאם ) ב(

נתתי "אולי הוא מתכוון לומר ו, ולא ציין מטבעות מסוימים" כך וכך זהובים"שכתב שנתן בנידונו הוא מפני 
י "כבר עאו שמא זיכה לו ,  במקום כלשהורמוסתשהכסף שנתן ועוד שחוששים , "ם אותבליכבר קהמקבל ו

וכתבתי " הנותן הוסיף לכתוב וגם אם ;ו יכול לגבות ממטבעות אחרים של הנותןולכן המקבל אינ,  אחראדם
השעבוד אינו כי  ,אינו יכול לגבות מתנה זו מנכסים אחרים, "לך שיעבוד על כל נכסי שתגבה מהן אלף הזהובים

ם בעין וה, אבל אם הזכיר מטבעות מסוימים שהוא נותן; 970"מנה אין כאן משכון אין כאן" לפי העקרוןמועיל 
ואף שייתכן שלא היו , אף שכתב בשטר שהקנה אותם בקנין סודר, המתנה תקפה בגלל לשון ההודאה, בפנינו

  .971ברשותו בשעת הנתינה
  
שלשון פני הוא מ" נתתי"ף שלא מועיל "טעם הרי שיש אומרים :אם אין הוכחה שהתכוון למתנה להבא) ג(
 שאפשר לומר מצבאבל ב,  להבאןכוותההנותן שטר שמה היה משמע נובנדוו ,972משמע לשעבר ולהבא" נתתי"

  .973המתנה קיימת, נתןשכבר 
  
" בקניןנתתי לך כך וכך  "ף דיבר רק בשטר שנאמר בו"יש אומרים שהרי: ולא הזכיר קנין" נתתי"אם כתב ) ד(
, ווכן אם זה דבר שאינו ברשות, המתנה בטלה,  סודרבקניןשאינו נקנה  ,שלכן במטבע, )שסתמו קנין סודר(

, "נתתי"אמר סתם הנותן  שאם סכים מואאבל ה, דבר שאינו ברשותוב מועיל ינואקנין סודר כי המתנה בטלה 
   .974זה לשון הודאה ולא בודקים איך הקנה

  
גמרתי "כאומר ,  גם לשון הקנאהומשמעש, "נתתי"ף דיבר רק ב" שהרייש אומרים": נתתים"אם כתב ) ה(

זה , " לונתתים "כתבאם הוא מסכים שאבל , 975"תתי כסף השדהנ"כמו בפסוק , "בדעתי ונתתי מעכשו
  .976הודאה

                                                                                                                                                              
 הוא לא הזכיר את ."מעכשו ולשעה אחת קודם מיתתו"היינו שהקנה ב, כי הודה שעשה באופן המועיל, מטעם הודאה
  .ף מודה כאן"מ עולה מדבריו שהרי"ומ, "נתתי"ד כי לא נזכר לשון "ף והראב"מחלוקת הרי
ף הוא שהודאה לא "י משמע שטעם הרי"שמבכותב ) ד" עס(ג '  סי,מ"חו, )יצחקי (זרע אברהםת "שו: דעה חולקת

, ב דחה הסבר זה"דף סח עד ' סים חיון בזרע אברהם " מהראבל. לא קנהולפי זה גם אם כתוב הודאה בפירוש , מועילה
 רית מלך רבוהסכים לו ק, )274ון הערה ראה ליד צי(דברי התלמוד שהודאה מועילה ף יחלוק על "שלא יתכן שהריבטענה 

 ].להרחיב [א"ב דף ז ע'  סי,ת"שו, א"ח
  .5סעיף על כך בראה  970
 ובקיצור, ב"דף נא ע, ח' סי, מ"חו, משה מרוטנבורק האחרונים' ת ר"הובא בשו ()ה אך אם"ד( צב'  סי,א"ת הרמ"שו 971
  כךמדייק הוא). ה והנה לכאורה" ד,כה' סי, מ"חו, מהדורא קמא, ת נודע ביהודה"בשו, ד יאברוב"יוסף אב'  רי"ע

. א"מצדיק את פירוש הרמ, )ד"ע-ג"סו ע(ד ' סי, מ"חו) יצחקי (זרע אברהםת "שו, משה חיון' ר. ף בעיטור"מתשובת הרי
, )ד"צ ע( מא' סי, )גאגין(ים חוקי חית "בשו, אברהם גאגין' ר. ף מצד שעבוד"עוד המסבירים את טעם הרי, 5וראה סעיף 

ומציל מהחששות , קנין סודר נקנה בשעבודו,  כיון שיש שעבוד חולקד"ראבה, א"הרמשלפי ח הסביר "מהרממביא ש
  . ל"הנ

חיים עשאל '  ור,]להרחיב) [א" ענט( ג' סי, מ"חו) יצחקי (זרע אברהםת "שוו, ]להרחיב [ג"בני יעקב דף ק ע :דעה חולקת
 .ש" עיי-ף "כיחים שזה לא טעם הרימו, ]להרחיב [א" ע דף עד,ה' סי, שם

שהרי , לשון השטר בנידונו הוכיח שהוא להבאכתב שו, משמעית- שזו לשון דו, כותב כך, רג- יא ו' א סי"ת הריטב" שו972
 . ומר כןלא היה יכול ל ,מקבל ואם כבר נתנן ל,בידוהיו עות טבשהמהשטר  תהודה בשעת כתיבהנותן 

 ".אפשר"בלשון  ,)ה ועוד אפשר"ד( צב'  סי,א"ת הרמ"שו 973
קמה דף , ד' מ סי"ה חו"ח) אבולפיה(פני יצחק ת "הובא בשו ()ד"סו ע(ד '  סי,מ"חו, ת זרע אברהם"ם חיון בשו"מהר 974
  . ]להרחיב[בסופו , ט אות לג"הגה, ס' סי, חשק שלמה; )ב"ע

רק ו, מ חיון"לא הסכים לדברי רחשק שלמה כותב ש, )ד"צ ע( מא' סי, )גאגין(חוקי חיים ת "בשו, אברהם גאגין' ראבל 
  . משמע שלא פוסק כך להלכה, כ כותב שכל גדולי הפוסקים לא כתבו כך"ואח, אומר שזה חילוק מסתבר

 .ד מסכים להבחנה זו"שגם הראב, 992מ חיון בהערה "ראה בשם ר
 .יג, בראשית כג 975
   .]להרחיב [)ב"דף רא ע( קצד ' סי,מ"ברכות מים חו 976
: הרי יש פסוק שמשווה את שתי הלשונות, מקשה עליו, )ד"פד ע(מא ' סי, )גאגין(חוקי חיים ת "בשו, יעקב ישראל' ר
השדה נתתי לך והמערה "וכן , )ח, במדבר יח ("לכל קדשי בני ישראל לך נתתים, ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומותי"

 מיישב את הקושיה )ב"ע-א"צ ע( שם, אברהם גאגין' ר .הרי ששניהם שוים, )יא, אשית כגבר ("אשר בו לך נתתיה
 ולכן הפסוק לא ,יח,  טוי בראשית"כ רש"כמש, שדיבורו נחשב כאילו כבר נתן',  בנתינה של השם זה, במדברהפסוק במ

הפסוק ישב את קושיה מומי; כי הכל נחשב בשעת אמירה כאילו כבר נתן, "נתתים"ל" נתתי"הקפיד להבחין בין 
ואילו במערה כתוב , וזה לשון הקנאה, כי צריך נתינה כדי שתהיה של אברהם, "נתתי לך"לגבי השדה כתוב ש, בראשיתב
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וכדי ליפות כוחו חייב את עצמו בכל הסך הנזכר ושעבד "כתוב בשטר אם  :אם כתוב בשטר שחייב את עצמו) ו(

 אינו יכול לומר ,זה שטר גמורהיות שו, עשה מהמתנה שעבודש, מטעם התחייבות ף"גם לרימועיל , "'וכו
  .977 שעבוד על גופוחלכי ,  ולא משנה אם הנכסים לא היו אצלו אז,"פרעתי"
  
  .978ף"מועיל גם לרי, ל"אם כתוב בשטר שהוא נעשה כתיקון חז) ז(
  

  )בשני הדברים(ד "על שיטת הראב
  .979יש פוסקים רבים הפוסקים כמותו

  
בכל ו, ין שמועיל בקנהיא הודאה שכבר נתן" נתתי"שאפשר לפרש , "ושעבדתי לו כל נכסי"גם אם כתוב בשטר 

 נכסיו שעבד לו אתוהוצרך ל, שהנותן נעשה שומר על הנכס עבור המקבלמפני זאת הוצרך לשעבד את נכסיו 
  .980לשלם אם יפשע בנכס

  
הולכים לפי הלשון , וגם לשון עבר שמשמעו הודאה, שמשמעו הקנאה מעכשו, אם יש בשטר גם לשון הווה

  .982"חר התחתוןהכל הולך א" שבשטר 981על פי הכלל, האחרונה
  

 שאז זה ,"מעכשו" כאילו כתוב שייחשב 983"זמנו של שטר מוכיח עליו"שאין אומרים , יש תאריך בשטרגם אם 
 אם זה "זמנו מוכיח"שלא אומרים מפני , אין אומרים כך -על הקנאה קודמת ולא הודאה חדשה הקנאה 

  .985את כוח השטרצמצם י, וכאן אם נאמר זאת, 984 את כוח השטרצמצםי

                                                                                                                                                              
, )ט, בראשית כג, על התורה, אינו במדרש אלא בשפתי כהן(כ במדרש "כמש, כי לא היתה ראויה לעפרון, "לך נתתיה"

 . כאילו כבר נתתיה מקודם, ה כבר נתונה מקודם לאברהםית עפרון שהיולכן אמר, שניסה להיכנס ולא הצליח
ש "ריבת ה"שוהוא מביא ראיה מ .)א"דף קכח ע, ג'  כלל ה סי,מ" חו,גינת ורדיםת "הובא בשו (קצב' סי, לחם רבת "שו 977
 .קפהואז המתנה ת, חיוב על גופו שקיבל ים בסוף השטרכותבכותב שבעירו היו ש, שמה' סי
 . ט' א סי"ת תורת חיים ח"בשם שו, )ד"קא ע(טז ' סי, מ"חו, א"ח, ת נחפה בכסף"שו, ל מאיר מזרחיישרא' ר 978
 פט-פח' מ סי" חו,)דרימר ( בית שלמהת"שו; א"ן ורשב"רמב, ם"רמב דעתב, )ה הנראה"ד (צב'  סי,א"הרמת "שו 979

ת "שובדעת ,  ט'ך חלק ב סי"ת מהרש"שו; ו, ס, מ"חו, א"רמ ;)טקע' עמ(יא ' סי, מ"חו, ת נאה משיב" שו;]להרחיב[
  . ח' סי, ש כלל לו"הרא

לך כך וכך "] נתתי"לא רק [אני נותן "שאם אמר , ח' סי, ש כלל לו"ת הרא" משומדייק, א הערה מג"פקנינים פתחי חושן 
  .כי הודה שהיה לו, גם אם לא היה לו מטבע באותו זמן מועיל ,"ממון מנכסי אגב קרקע

כ "נראה שהכוונה לתשובתו שנדפסה אח (חיים שבתי' י של ר"תשובה כהביא , י אות כג"ב הגהבמ'  סי,מ"חו, ג"כנה
, )966הערה , לעיל(שמה '  סי,ש"ף חולק על הריב"שהרישכתב , )]להרחיב [כא' ב סי" ח,)ש"מהרח (תורת חייםת "בשו

, "נתתי" פסל שטר שכתוב בו ף" הרי שהרי, באופן שלפיו השטר יתבטלהאומר שיש לפרש שטר באופן שנותן לו תוקף ולא
ף " כתב שאין הכרח לומר שהרי,י' סי, ב"ח, ת משפט צדק"שוש עצמו בתשובתו ב"ומהרח (ולא רצה לפרש שהוא הודאה

עקב י' ראבל . ד"ש סובר כראב"מדבריו עולה שהריב ).ש" עיי-כי הם מדברים על מצבים שונים , ש"חולק על הריב
ומצד  ,ש" פסק כריב, ט, מב,מ" חו,ע"שוהרי , מקשה על תורת חיים, )ג"פז ע( מא' סי, )גאגין(חוקי חיים ת "בשו, ישראל

ף סובר "ראל אומרים שהרייעקב יש' א יצחקי ור"שבני יעקב ור, 967-968וראה ליד ציוני הערות . ס' ף בסי"שני פסק כרי
  .ף"ש סובר כרי"כ אפשר שהריב"וא, ש"שכאן לא חל הכלל של הריב

'  ר.ף הוא יחיד בדעתו"ריכי ה, ף"ל כרי"א לומר קי"כתב שא, ]להרחיב [)ד"לא ע(ז ' מ סי"א חו"משאת משה חת "שו
א לצרפו "א, ף"ע פוסק כרי"פ ששו"עאש, את כוונתו מסביר, )ד"פט ע( מא' סי, )גאגין(חוקי חיים ת "בשו, אברהם גאגין

, אלא פסק לפי הכלל שלו בחשבון הראשונים, ף צודק"שהרי הוא לא נשא ונתן בעיקר הדין והגיע למסקנה שהרי, ל"לקי
  .אבל זה לא נכון, כי חשב שהרבה ראשונים סוברים כמותו

זו , "שכנתי בידו כל קרקעות שיש לימי" שכתב מיש, ד"הראבפ "כותב ע, )א"מד ע(סג ' סי, )זוראפה(שער שלמה ת "שו
  . לו באופן המועילמישכןומניחים ש, "נתתי" כמו הודאה

בענין ) ב(1בסעיף ראה בשמו . ד"ף והראב"מביא את מחלוקת הרי, ד"קנו ע, ג"קנה ע, א"דף קנג ע) פאפו(פני דוד ת "שו
 .דבר שאינו מסוים

 .להסבר זה רומז ,ס' סי ,מ"חו, טורכותב ש, א' סי, זכיה ומתנה' הל, מחנה אפרים 980
  .יד, כז, הלכות מלוה ולווה, ם"רמב 981
כך  כותב ,)ג"דף ס עג ' סיזרע אברהם וב, ק טו"ס, ס, הובא בנתיבות המשפט ()ה ועוד אפשר"ד( צב'  סי,א"ת הרמ"שו 982

  ."נתתי"ובסופו " הנני נותן "ותב בתחילתלגבי שטר שנכ
 באותו שטר מתנה אחת בלשון הודאה וכותב שאם הי, )א"פט ע( מא'  סי,)גאגין(חוקי חיים ת "בשו, יעקב ישראל' ר
שזה לשון , )שסתמו קנין סודר ("מתנה גמורה בקנין גמורשמעון כך וכך מטבעות נו גם לְת ונָ "בלשון  מתנה אחרתו

ע שמתנה זו משמ, "מעון לשגםונתנו "כיון שנוסח מתנה זו מתחיל בכל זאת , והרי קנין סודר לא מועיל במטבע, הקנאה
לא לעצם ההקנאה אלא לקיום ההודאה ועל , וקנין הסודר כאן היה כמו במתנה הקודמת ,ניתנה כמו המתנה הקודמת

 . השעבוד
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אם לא , כי בשטר, ד דיבר רק אם יש שטר"מר שהראבומי שאיש  :אם לא היה בשטר אלא בעל פה) א: (יגיםחר

, 986"יד בעל השטר על תחתונה"וכל שהשטר בטל לגמרי אין אומרים , נמצא שהשטר בטל, שהיה כדיןנאמר 
 ביד הנותן בשעת ייתכן שהנכסים לא היואם המתנה בטלה אם לא היה קנין כדין או , אבל אם היה בעל פה

  .988לא בודקים איך נתן, גם במודה בעל פהאחרים אומרים ש אך .987הנתינה
  
כדי להראות שאינה בשטר מתנה רגילים לכתוב שלשון , "כתבוה בשוקא"בשטר  כתוב םאיש אומרים ש) ב(
שהרי אם , להקנות את המתנה בשטר זה, ושזה שטר הקנאה, זה מוכיח שאינה הודאה ,"מתנתא טמירתא"

, י אחר"כ כך הדין גם אם כבר זיכה לו ע"וא, 989כבר איפשר הנותן למקבל להחזיק במתנה אין צורך בלשון זו
כתב הנותן  ו, ייתכן שזה הודאהאחרים אומרים שגם אם כתוב כך אבל .990 שהוא עשהמניחד "שזה מה שהראב

או שזיכה לו כסף אגב , או שטעה וחשב שצריך לכתוב כך גם אם כבר החזיק המקבל, "שופרא דשטרא"כך ל
  .991"כתבוהו בשוקא" שצריך לכתוב ש אומריםאז יש ,ועשו קנין בסודר כדי שיזכה בקרקע הקרקע

  
אין מניחים שעשה , שאינו מועיל במטבע, שסתמו קנין סודר, "נתתי בקנין"יש אומרים שאם כתוב בשטר ) ג(

  .992סתם" נתתי"תב ד דיבר רק במי שכ"והראב, נקט לשון הודאהשאף , קנין אחר שמועיל

   המתנהתשנופר
אם מת   גםולכן ,קנה מאותו רגעהמקבל ו, "מעכשיו"כאילו אמר הוא , "מהיום"שהוא נותן נותן מתנה שאמר 

המתנה תקפה ,  נכס זה לאחר באותו יוםנותןאם מכר הגם ו, קפה המתנה ת,כ באותו יום"אחד מהם אח
  .993המכר בטלו
  

                                                                                                                                                              
 . כו, רנח,מ"חו ,ע"שו 983
 .)פקוקה מה שפ"ד(צו ' מ סי"חו, ב"ח, ט"מהרית "שו 984
התאריך הוצרך כדי לדעת עד מתי אם ש ,הוא מוסיף. )ב"ע- א"קמו ע(ד ' מ סי"ה חו"ח) אבולפיה(פני יצחק ת "שו 985

לקבוע שהמתנה " זמנו של שטר מוכיח עליו"זו סיבה נוספת שלא לומר ,  שנכתבו בשטראפשר לקיים חיובים שונים
 אם השטר "זמנו מוכיח" שלא אומרים שכותבה, קכט' סי, א" ח,ט"מבית ה"שוהוא מסתמך גם על . תהיה מאותו תאריך

עיקר השטר היה לגבי , ט"במקרה של המבי, )ב"קט ע(כט ' ט סי"שמחת יו וכפי שהסביר ,בעיקרו על המתנהלא נכתב 
 .טפלה להערבות והמתנה היתה 

  .966הערה , לעיל 986
 .א' סי, זכיה ומתנה' הל, מחנה אפריםדעה זו מובאת ב 987
יד בעל השטר "שכל שהשטר בטל לגמרי אין אומרים  הוא דוחה את ההסבר שזה מפני.  דעת עצמו-שם מחנה אפרים  988

אבל לגבי מה שכתוב בשטר ,  רק שמפרשים את הלשון הכתוב בשטר באופן שלא יתבטלכי זה אומר, "על תחתונה
 מי שמודה בפני עדים שנתן דבר שהרי, השטר גורם לכך שנניח שההקניה שהודה עליה היתה כדיןן לומר שאי, שהודה
 .ריכים לדעת איך הקנהצלא העדים , במתנה

  .ז, רמב, מ"חו, ע"שו 989
 .ד" שם דף סב ע,ג' סי, מ"חו, ת זרע אברהם"שו, א יצחקי"ר 990
  .ג" דף עב ע,ד' סי, מ"חו, זרע אברהםת "שו ב,ם חיון"מהר 991

 ונתחייב"כותב שאם כתוב , )א"קב ע(טז ' סי, מ"חו, א"ח, ת נחפה בכסף"שו, ישראל מאיר מזרחי' ר: חריגים נוספים
 . ד"לא מועיל גם לראב, "נתתי"ולא " לתת

ף "שהרי אף הרי, ף"ד לרי"הוא כותב שאין מחלוקת בין הראב). א"ז עס(ד '  סי,מ"חו, ת זרע אברהם"בשו, מ חיון"ר 992
  .974 ראה בשמו בהערה -מניחים שעשה קנין מועיל " נתתי"מסכים שאם כתוב סתם 

את י הציגו "שהרי הטור וב, כותב שזה פירוש דחוק, )ג"ע-ב" עהפ(מא ' סי, )גאגין(חוקי חיים ת "ישראל בשויעקב ' ראבל 
ומפרשים שהקנה לפני כן , זה הודאה, "נתתי לך בקנין"כתוב סובר שגם אם ד "הראבהרי ש, ד"ף כחולק על הראב"הרי

ת בעי "ובשו, אות מא, ט"הגה, ס, מ"חו, ג"העיר שכנה, ]להרחיב [ט אות מד"הגה, ס' מטה שמעון סיוכן . באופן המועיל
 . ם חיון"לא הבין כמו מהר, )ג"דף ר ע (קסו' א סי"חיי ח

  .קפו' סי, ח"פ, בבא בתרא, ה" יד רמ993


