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  מבוא :פרק ראשון
של עשיית פעולות משפטיות בזכויות , ילה על זכות עתידית קשורה לשאלה רחבה יותרשאלת מח

. 1"אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם "-הכלל הוא שפעולה משפטית כזאת אינה תקפה . עתידיות
,  שמחילה אינה פעולה משפטית יוצרתכיוון, יש מקום לטעון שכלל זה אינו חל במחילה, עם זאת

  .וייתכן שהיא אפשרית גם בזכות עתידית, עה חיובאלא היא רק מפקי
  

אם כי יש גם דעת , הדעה השלטת היא שאין תוקף למחילה על זכות עתידית, כפי שנראה בפרק שני
  . כפי שנראה בפרק שלישי, המכירה בתוקפה של מחילה זו, מיעוט

  
ה מקום לומר לכלול מצבים אחדים שהי, הפוסקים הרחיבו את בטלות המחילה על זכות עתידית

  .נמנה מצבים אלו בפרק רביעי. שהמחילה תעועיל בהם
  

: קבוצותשתי אפשר לחלק אותו ל. אבל יש חריגים רבים שבהם יש תוקף למחילה על זכות עתידית
שהמקרים המקבילים מפני , בתור מחילה, מצד עצמהקבוצה אחת היא אלו שהמחילה תקפה בהם 
 באלו נעסוק בפרק . דבר שלא בא לעולםהקנאתילה להם בהקנאה הם חריגים לכלל שאין מוע

  .חמישי
  

, אלא הזכות פוקעת מטעם אחר, תקפה בתור מחילהאינה שבהם המחילה  היא אלו שנייהקבוצה 
  .שישיפרק  בכך יעסוק .אמנם כתוצאה מן המחילה אבל לא במישרין

  
ת החריגים לעיקרון ומנינו א, שמחילה על זכות עתידית אינה תקפה, לאחר שקבענו את העיקרון

הזכות משתכללת בשלב , בסוגים רבים של זכויות. מתעורר הצורך להגדיר מהי זכות עתידית, זה
ומתעוררת השאלה האם יש תוקף למחילה שמוחל , אבל הוא נוצר בשלב מוקדם יותר, מסוים

עילה ונברר מאיזה שלב מו, נדון בנפרד בכל זכות ספציפית, בפרק שביעי. הנושה בשלב המוקדם
חמישי הפוסקים יישמו את העקרונות הכלליים שנראה בפרקים , זכויותבחלק מה. מחילה עליה

  .בחלקן הפוסקים פסקו על פי הגדרות מקומיות של אופי החיוב וזמן חלותו. ושישי
  

נושא הראוי לדיון נפרד הוא מחילה על . שהיא מחילה על חיוב אישי,  במחילה רגילהכל זה אמור
משום , מחילה על זכות בעלותתוקף ל יןא, נראה בשער ארבע עשרהכפי ש.  עתידיתקנייניתזכות 

יש , עם זאת. נדרשת פעולה חזקה יותר ממחילה גרידא, שכדי שבעל נכס יוציא אותו מבעלותו
 שכאן המוחל אינו נדרש כיוון, )כגון ירושה (עתידיתמועילה מחילה על זכות בעלות מקום לומר ש

נמצא שדינה של זכות אישית .  את כניסתו לבעלותולמנועאלא רק , לותולהוציא את הנכס מבע
 דווקא -ובשנייה , בראשונה מועילה מחילה דווקא כשהזכות קיימת: הפוך מדינה של זכות בעלות

מתחשבים לעיתים בעקרון שאין , אולם גם במחילת זכות קניינית עתידית. לפני שנוצרה הזכות
דון במיוחד נעל כן .  שעקרון זה נאמר בעיקר במחילת זכות אישיתאף, תוקף למחילת זכות עתידית

  . פרק שביעינייחד לכך את ו, במחילה על זכות קניינית עתידית
  

" סילוק".  מזכות עתידיתסילוקעלינו להידרש גם לשאלה של , לצד הדיון במחילה על זכות עתידית
י שמשתמשים בו הפוסקים לגבי  הוא מונח משפט,שש עשרהבשער בו עסוק שנ, ")הסתלקות"או (

מצבים אלו דומים במהותם . מצבים מסוימים שבהם בעל זכות מביע רצון שלא תהא לו זכות זו
הפוסקים נחלקו בשאלה האם דינו של סילוק כדינה של . למחילה אבל ייתכן שיש הבדל ביניהם

  .ונביא את הדברים בפרק תשיעי;  זכות עתידיתענייןמחילה ל
  

מת  מסויחלות משפטית מתנה שבעל הזכות: דרך תנאיושאים הללו הוא מחילה בנושא קרוב לנ
על מנת שאין לך עלי שאר "המקדש אשה , לדוגמה. חול על מנת שלא תהיה לו זכות פלוניתת

שהרי , וזאת אף ששם האשה מחלה על שאר וכסות שהם זכות עתידית, 2התנאי מועיל, "וכסות
ועיל גם מתנאי כזה .  זוכה בשאר ובכסות רק בשעת הנישואיןישה וא,התנאי נעשה בשעת הקידושין

                                                 
  .ערך דבר שלא בא לעולם, ראה אנציקלופדיה תלמודית 1
 .ב" כתובות נו ע2
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נעסוק .  שלא מועיל סילוק מזכות דאורייתא לפני שבאה לעולם3גם לדעה, בזכות עתידית דאורייתא
  .במסגרת השוואת סילוק להתנאה, פרק ו, שש עשרה בהרחבה בשער עניין זהב

   הכלל שלא מועילה מחילה על זכות עתידית:פרק שני

  ן"ברי הר ד.א
הוא קבע כלל זה בתשובה לשאלה . שאין אדם יכול למחול על חוב שלא בא לעולם,  קובע כלל4ן"הר

שטר מחילה כללית לחנוך בנו על כל התביעות ) בעקבות בקשה של כלתו(על ראובן שכתב , שנשאל

                                                 
 .652ליד ציון הערה ,  שנראה בפרק תשיעי3
רי ת פ"שוב, ק מא"ס, כח, שהובא באבני מילואים [ד, רט, מ"חו, א"הובא ברמ(סימן כג , ן"ת הר" שו4

וחלק , א"דף קל ע, סימן נז, חלק א, ת פני משה"בשו, ]א" נ עדף, זכרון צבי מנחםוב, )א"יד ע ( סימן י,תבואה
, ד"יו, ץ"ת הרמ"בשו, סימן קטו, בספר אומר לציון, ד"דף נב ע, )רבי(בדרך המלך , ג"דף מט ע, סימן כו, ב

  ).ב"דף קח ע, סימן צה, ת באר עשק"ובשו, סימן פו
ולא במה , כותב שלשון מחילה שייכת רק בדבר שהנמחל חייב למוחל כבר, סימן רמג, ש"שבת הר"גם שו

לא , ונתן לנמחל במתנה" מעכשיו"ואפילו מחל , מפני שאין עכשיו שוב חיוב שימחל, שעדיין אינו חייב לו
 הלי מועאין מחילהנוקט ש, סימן תקי, ש"ת הרשב"שו .מפני שאי אפשר להקנות דבר שלא בא לעולם, מועיל
ומן הסתם אינו כולל חיוב , אבל ייתכן ששם מדובר שמחל בסתם על מה שחייב לו; מתאחר אחריהשבמה 
  .ואין ללמוד מזה למחילה מפורשת על חיוב עתידי, עתידי
  . לא מועיל-" יהא מחול לך"כותב שמי שאומר לפני שנתחייב , סימן ריח, ת בשמים ראש"גם שו

, "כשיהיה לי חוב אצלך אני מוחל לך מעכשיו"מי שאמר לחבירו כותב ש, ן צוסימ, חלק א, ט"ת המבי"שוגם 
  .בשעה שמחל לא היה לו אצלו שום זכותש כיוון,  מחילהאינה

מוכיח שהשולחן ערוך סובר שלא מועילה מחילה על , )א"פז ע(סימן טז , ת מפי אהרן"בשו, אליהו ילוז' ר
ומתנה לא מועילה בדבר שלא בא , ג, רה, מ"חו, ע" בשוכאמור, שהרי מחילה כמתנה, דבר שלא בא לעולם

  .לעולם
ת שארית "שוו, סימן ה, ם לובלין"ת מהר"מביא כאילו שו, טזאות ,  יטסימן, מ"חו, ת ברית אברהם"שו

על תנאי , שבו אב מתחייב לבתו סכום גדול(כותבים שבת אינה יכולה למחול שטר חצי זכר , סימן סב, יוסף
לאב מפני שזה דבר שלא בא ) תמחל על החוב,  אחרי מותו מנכסיו כחצי חלק של זכרשאם בניו יתנו לה

  . אותו מפני שהוא דבר שלא בא לעולםלהקנותלאמיתו של דבר הם כותבים שאינה יכולה . לעולם
כחידוש של ( קפב 'עמ, סימן צג, ץ החדשות"ת מהריט"הדין שלא מועילה מחילה על זכות עתידית מובא שו

פח (סימן כ , חידושים מלוקטים, )מונק(בזכרון יהודה , )ה מתניתין"ד(א "כתובות סח ע, פלאהבה, )עצמו
  .סימן א, מ"חו, )פסחוביץ(ת מאה שערים "ובשו, )ד"ע

הכותב שמילווה , )ף"בדפי הרי(א "ק יח ע" ב,'מלחמות הכותב שלפי , סימן כ, )דבורץ(ת ארצות יהודה "שו
יוצא שאין מועילה מחילת מילווה שהרי לא מועילה , אינו יכול להקדישונחשב דבר שלא בא לעולם והמלווה 

שהרי אי אפשר לומר , דבריו תמוהים). עיין שם איזו קושיה הוא מיישב בכך(מחילת דבר שלא בא לעולם 
שמועילה מחילתו מפני , )א"קנב ע ( צדסימן, אחלק , שערי זיווצריך לומר כהסבר . שאין תוקף למחילת חוב

שמועילה , עוד אפשר לומר כהסבר שהבאנו בשער ראשון בשם קצות החושן. הלווה זה בא לעולםשלגבי 
כמו שנגזל , מפני שהמחילה היא כלפי הלווה שמחזיק בממון, מחילה אף שממון החוב אינו בשליטת הנושה

  .יכול להקנות את הדבר הגזול לגזלן עצמו
שאם נניח שהממונה אינו זוכה בחייו , ן ירושת שררהכותב לעניי, ו סימן, ח" או,אחלק , ת אבן יקרה"שו

  . אינו יכול למחול על זכות בנו, אלא זכות זו נוצרת אחרי מותו, בזכות להוריש את השררה
  .תקפג-תקפב' עמ, חלק א, )כודרי( אהבת עולם :ראה, מחילת דבר שלא בא לעולםסיכום קצר של דיני 

מחפש דרך לפתור את שם התלמוד , ב"קעא עב "בא ראיה מבימ, סימן כג, ן"ת הר"שו: ראיות להלכה זו
, שאבד, )אחרי תאריך ההלוואה בפועל(קבלה על שטר חוב שכתוב בו תאריך מאוחר -בעיית כתיבת שובר

 .ויתבע בו המלווה, שיש חשש שמא כתוב בשטר תאריך מאוחר אחרי זמן השובר כך שאין תוקף לשובר
 ללווה על חוב של סך פלוני שהוא חייב לו ועל מוחלו בשובר שהמלווה שיכתב, הרי יכלו לתקן תקנה, לכאורה

. ובזה יהיה הלווה יותר מוגן מרמאות המלווה, כל שעבוד של שטר שיתחייב לו מיום זה ואילך מסכום זה
שמוכר , א"כאמור ביבמות צג ע, ואמנם בתקנה כזאת היה יכול המלווה לחזור בו מהמחילה עד יצירת החוב

שהרי , "מעכשיו"ב,  אבל עדיין היה אפשר לתקן שימחל-עד שלא באו לעולם יכול לחזור בו , פירות דקל
אלא מכאן שאדם אינו יכול למחול על חוב שלא בא . אינו יכול לחזור בו" מעכשיו"המוכר פירות דקל 

  . יטאות,  כסימן, חלק א, ל יעקבחבת "שו' על ראיה זו עי. ולכן תקנה זו לא הייתה מועילה, לעולם
ה "ד(ב "מ טז ע"ב, י"ן על פי דעת רש"דוחה את ראיית הר, סימן נ, ת חוות יאיר"בשו, גרשון אשכנזי' ר

  .יוכל לחזור בו קודם שבא לרשותו" מעכשיו"ב, הסוברים שגם, )ה קנויה"ד(ב "מ טז ע"ב, ותוספות, )קנויה
, י שמועילה חזרה גם" רשכותב שלשיטת, )ן"ה אך הר"ד(סימן כז , מ"חו, ת אבני נזר"שו, כמו כן

ויועיל סילוק בעל מנכסי אשתו , ואם כן מועילה מחילה בדבר שלא בא לעולם, ב"אין ראיה מב, "מעכשיו"ב
  .לפני האירוסין
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שטר חוב ואחר כך כתב חנוך ; ובו הוא מוחל לבנו גם כל שטר שיעשה לו בנו בעתיד, שהיו לו עליו
   .5והוא פוסק שלא הועילה המחילה על חוב זה מפני שהוא דבר שלא בא לעולם. לראובן

  
אבל תשובה זו ראתה אור . 6עתידימחילה על חוב תוקף ל יןא פסק שא"כבר הרשב, לאמיתו של דבר
היא ששימשה בסיס , )1557(ז "שהופיעה בשנת שי, ן"ולכן תשובת הר, )1825(ה "רק בשנת תקפ

  .7 זהענייןלפוסקים בעיקרי 

                                                                                                                                              
שאכן הייתה מועילה תקנה , דוחה את ההוכחה מסוגיה זו, )ה וכן פירשו"ד(סימן קכד , )הישנות(ח "ת ב"שו

 ואין חוששים , לכתוב שובר בלי תאריך, מפני שדי בתקנה שבסוגיה שם,אלא שאין בה צורך, על ידי מחילה
לא , שיוצא שאם המלווה באמת ילווה לאותו לווה סכום זה בעתיד, זון העלה לגבי תקנה "לחששות שהר

ונמצא המלווה , ויטען שפרע את החוב החדש) שאין בו תאריך(מפני שהלווה יציג את השובר , יוכל לגבות
, שיביא עדים על תאריך כתיבת השובר, ומצד שני יש חשש שהמלווה ירוויח שלא כדין; ןמפסיד שלא כדי

  .ויגבה בו שלא כדין, ויוציא את שטרו הישן שכתוב בו תאריך אחרי תאריך השובר
 שלא היה צורך -ן מסוגיה זו "דוחה כך את הוכחת הר, סימן ריח, ת בשמים ראש"על שו, גם כסא דהרסנא

שיהיה נאמן , ללווה" נאמנות"שיתן המלווה , שהרי אפשר היה לתקן תקנה אחרת, איהוהא ר; לתקן יותר
מפני שאין צורך בפתרון ,  אלא-ובכל זאת הסוגיה לא הציעה דרך זו , לומר שהשטר הוא מאוחר או פרוע

  .אחר
חים את ראיית שדו, )ד"מד ע(ק ב "ס, אות מה, )צינץ(וטיב גיטין , )ג"מב ע(פרח יג , כפתור ג ,גן נעולעיין 

  .ן"הר
האומר , א, ט, כתובות, ירושלמימ, מוכיח שלא מועילה מחילה על זכות עתידית, סימן רמג, ש"ת הרשב"שו

  .מחילתו אינה מועילה לעניין נכסים שהיא תירש אחר כך, "דין ודברים אין לי בנכסייך"שהאומר לאשתו 
, מהירושלמיראיה ים ביאמ, ג"דף עח ע, נייןק, מאמר שני, ובני יעקב, ק יז"ס, רט, מ"חו, א"ביאור הגר

החיוב עוד  מפני ש,ת מפותה על הקנס עקב הפיתוי לפני העמדה בדין שלא מועילה מחילהאומר, ז, ג, כתובות
  .לא בא לעולם

מונא '  שרן שהבין"כנראה מפני שהביא את הרמב, מהירושלמיזו לא הביא הוכחה ) 4הערה (ן "אבל הר
ליד ציון , א, פרק שביעי,  ראה להלן-מונא ' ופסק כר, חולק וסובר שמועילה המחילה כאן) בירושלמי שם(

ולא משום שחלק על , מונא מפני שלדעתו החיוב נחשב שבא לעולם' ן פסק כר"ואף שהרמב. 705הערה 
ן להסתמך " מקום לא רצה הר מכל-) ראה להלן שם(הקביעה העקרונית שלא מועילה מחילה על חיוב עתידי 

  .על דעה בירושלמי שאינה להלכה
שבעל יכול למחול לאשתו על חיובה , ב"מביא ראיה מכתובות פו ע, )המוכרה "ד (ב" קידושין ו ע,מאירי

אבל בשער . הרי שמועילה מחילה על חיוב עתידי להישבע, להישבע ועל חיובו של מי שיקנה ממנה להישבע
  . מועילה מחילה על חיוב עתידי להישבע אף שמחילה זכות עתידית אינה מועילהשלישי נביא הסבר מדוע

שם אומר רב פפא שבכור , ב"ע-א"ב קכו ע"ית ב מסוגיביא ראיהמ, סימן קלז, )גארמיזאן(ת משפטי צדק "שו
מפני שאין לו , אבל לא בשאר הנכסים, מחל בכך על חלק בכורתו בשדה זו, שנטל חלק כפשוט בשדה מסוימת

,  ח,פרק שמיני, אבל ראה להלן. אין מועילה מחילה על דבר שלא בא לעולםו, לק בכורה לפני החלוקהח
שגם לדעת רב פפא יכול הבכור למחול על חלק ) גרשון אשכנזי' קצות החושן ור(שיש שפירשו , 557הערה 
 . על כל הנכסיםשלא התכוון למחול, אלא שמפרשים את כוונתו, בכורה

אולי הן עמדו ברקע של (ן לא הזכיר אותן "אבל הר,  בנידונו היו סיבות נוספות לומר שהחוב אינו מחול5
בהבטחה (נאמר בשאלה שראובן עשה את המחילה על סמך מה שנדר לו בנו עוד לפני כן , ראשית). פסיקתו

ואף שבשטר (לתת לו ) 42יון הערה ליד צ, א, פרק רביעי,  ראה להלן-שאינה כובלת מבחינה משפטית 
 לא ויתר על החיוב המוסרי של -המחילה נכתב שהוא מוחל על כל שטר שיעשה חנוך כנגד המחילה הזאת 

וזה מוכיח שהמחילה לא , לא הזכיר את המחילה, בשטר החוב שחנוך כתב לראובן, שנית). חנוך שנדר לו
חנוך נשבע שלא יערער כנגד מה שנתחייב לאביו , שלישית.  אלא עקב לחץ של הכלה,הייתה בדעת שלמה

  .ומכל הכתוב בשטר החוב
בעניין , ע"בשם הסמ, 576ליד ציון הערה , ט, ראה פרק שמיני, ן בתשובתו"על פירוש מיוחד לפסיקת הר

 .מחילת מתנה שהובטחה
  . סימן קפ,חלק ה, א"ת הרשב" שו6

אלא שכתב שבנידונו , שאין מועילה מחילת זכות עתידית) ברמז(כותב , סימן ריז, חלק ב, א"ת הרשב"שוגם 
  .605 ראה בשמו בהערה -הדבר בא לעולם 

א שהוא סובר "ה אחרת של הרשב נראה שיש אחרונים שדייקו מתשוב,22הערה  ,רק שלישי אבל בפ7
  .  מחילה על זכות עתידיתשמועילה
, "על מנת שאין לך עלי שאר וכסות"א האומר שהמקדש אשה "מדייק מהרשב, 3הערה , קעד' עמ, בני בנימין

בעניין , שישי פרק ,שש עשרהראה על כך בשער (התנאי מועיל משום שמפרשים שהאשה התכוונה למחול 
והאשה , שהרי התנאי הוא בשעת קידושין, ילה לדעתו מחילה על דבר שלא בא לעולםשמוע, )סילוק והתנאה

מדייק מחידושי , א"נד ע דף,  נדריםהלכות, )רבי(דרך המלך ,  לעומתו.זוכה בשאר וכסות רק בנישואין
שלדעתו לא מועילה זכות , )374 ציון הערה ליד, שיובא בעניין מחילת ירושה(ב "ב קכו ע"ב, א"הרשב

מפני שהבעל נתחייב , והוא מסביר שמחילת שאר וכסות מועילה מפני שחיובם נחשב שכבר נוצר, עתידית
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   טעם הדין.ב
כמו שאין אדם מקנה דבר , שאין מועילה מחילה על חוב שלא בא לעולם,  נימק8ן בתשובתו שם"הר

  .שלא בא לעולם
  

ואולי לכן היא חלה , שכן במחילה די בדיבור בעלמא,  את החולשה שבהשוואה זוצייןהוא מאולם 
 מועילה בדבר ינהואולי לכן א, קנייןוקה למעשה שזק, שלא כבהקנאה, אפילו בדבר שלא בא לעולם

אפשר להסביר הבחנה זו על פי שני ההסברים לכך שאין מועילה הקנאת דבר שלא . שלא בא לעולם
נמצא שהבעיה היא , לפי התפיסה שהטעם הוא שאין דבר ממשי שעליה תחול ההקנאה: 9בא לעולם

כפי שראינו בשער , קנייןינה זקוקה למעשה שא, ובעיה זו לא קיימת במחילה, קנייןעם חוסר מעשה 
 שכלל לא ברור אם באמת יבוא הדבר כיוון, לפי התפיסה שהטעם שם הוא חוסר גמירת דעת; שני

שמטעם זה הקנאה דורשת , הרי זה שייך רק בהקנאה שזקוקה לגמירת דעת משמעותית, לעולם

                                                                                                                                              
 בשם 223הערה ; שטיב גיטין הוכיח מדין זה שמועילה מחילת זכות עתידית, 22וראה הערה . ברגע הקידושין

,  ואילך301  ציון הערהליד; שמועיל תנאי על שאר וכסות בשעת קידושין מפני שחיובו מתחיל מאז, יד רמה
בשם מחנה , 478והערה ,  בשם בני יעקב380הערה ; בשאלה אם מזונות עתידיים נחשבים זכות עתידית

שמועיל מפני שעיקר , בשם בתי כהונה, 389הערה ; ששם מועיל מפני שעל דעת כן התקדשה לו, אפרים
וא בדרך ששם מועיל מפני שה, ש דיכובסקי"בשם תוספות ור, 400הערה ; הזכות בא לבעל בשעת קידושין

 .ל"בשם תוספות כנ, 586והערה ; תנאי גמור
  .סימן כג, ן"ת הר" שו8

ומנמק שאי אפשר , )כדרכו שלא לציין מקורות לדבריו, ן"לא בשם הר(מביא דין זה , ג, רמא, מ"חו, ערך לחם
הוא מתכוון ליישב בזה את קושיית אולי ". ובכתיבת החיוב חזר בו: "ומוסיף, למחול דבר שלא בא לעולם

מדוע לא נאמר שבשעת יצירת החיוב חלה המחילה מפני שהחייב מוחזק ) 17ליד ציון הערה (חוות יאיר 
  .חזר בו ממחילתו,  התשובה היא שבכך שיצר את החוב אחר כך- בכסף

ואחר כך כשמתחיל , ב לו דבר שתחול עליו מחילהשעוד לא נתחיי, ן"מנמק בשם הר, ד, רט, מ"חו, ז"ט
  . המחילה הקודמת אינה מפקיעה אותה, החיוב

, ע"שו(מסביר שאף שהתחייבות מועילה בדבר שלא בא לעולם , אות לח, גמדה כ, המדות לחקר ההלכה
בשמו ראה (מפני שמחילה היא כפרעון ,  מועילה בדבר שלא בא לעולםינהמכל מקום מחילה א, )ו, ס, מ"חו

ואילו התחייבות , ודבר בפועל יכול לחול רק בדבר שבא לעולם, שהוא דבר בפועל, )רביעיפרק , ראשוןבשער 
  .ודבר בכוח יכול להיות גם בדבר שלא בא לעולם, חוהיא בכ

שלא שייכת מחילה לפני , מנמק תחילה את הנימוק הפשוט, סימן ריח, ת בשמים ראש"שו: נימוקים נוספים
וביטל בכך את , "מתנה"ולא " הלוואה"הרי אמר ) שאחרי המחילה(שבשעת ההלוואה ,  עודומנמק, החיוב

. וכוונתו היא שאולי אינו יכול לחזור בו ממחילתו, אבל הוא כותב שיש לדחות נימוק זה. דיבורו הראשון
ר בלי קש (296' עמ, אכרך  ,ר"מועלית בפד, הטענה שההתחייבות שאחר כך מבטלת את המחילה שמקודם

  ).להלכה שאין מועילה מחילה על זכות עתידית
בלשון , שמה שהנושה רוצה להקנות את ממון החוב לחייב, מנמק, )ד"ע-ג"מב ע(פרח יג , כפתור ג ,גן נעול
, והשטר נקרע לפני כן, כמו מי שמקנה נכס לאחר שלושים יום בשטר, כבר נעלם לפני שהתחייב לו, מחילה

אומר שלא ) 4הערה (שהרי הירושלמי ,  אינו מצד דבר שלא בא לעולםהוא מוכיח שהטעם. שאינו נקנה
ע סובר שאפשר להקנות דבר "ור, ע"אף שהירושלמי מדבר לפי ר, מועילה מחילה על קנס לפני העמדה בדין

  . ב"ביבמות צג ע, שלא בא לעולם
, )ה וסבר"ד (א"כתובות פד ע,  הוא על פי דעת תוספות,טעם נוסף לכך שלא מועילה מחילה על זכות עתידית

מפני שיתכן שהאשה תמות לפני הבעל , "לא ידע דמחל"שמחילת כתובה היא בגדר , )ה הכא"ד (ב"מ נא ע"וב
כל מחילה , ולפי זה; )רק אחד עשרפ, על מחילה בטעות, שער שמיניראה על כך (ולא תהיה משמעות למחילה 

ולא מועילה מחילה , מפני שבכל חיוב עתידי יש ספק האם יחול, "לא ידע דמחל"ר לפני זמן החיוב היא בגד
  . שרוב הראשונים חולקים בזה על התוספות, שםשער שמיני אבל ראה . אם לא ידע בתחילה

 וכותב ,בלי קנייןעוסק במחילת דבר שלא בא לעולם , )הראשון(סימן כה , ת איתן האזרחי" שו:טעם חלקי
אין משיכה גדולה ו, שממון החוב ביד החייבמפני שהרי מה שמחילה מועילה בלי קניין הוא , שאינה מועילה

אבל כאן הזכות העתידית לא הייתה עדיין בידי , )שהבאנו בשער שני, סימן תרפ, סנהדרין, מרדכי(מזו 
, יןאבל טעם זה אינו טוב למקום שהמחילה נעשתה בקני. ואם כן אין לומר שקנה אותה במשיכה, החייב

 .64 ציון הערה לידכפי שנראה , שגם אז אינה מועילה
ובחוק , 15-17ליד ציוני הערות , ערך דבר שלא בא לעולם,  ההסברים הובאו באנציקלופדיה תלמודית9

, אגב. אשוןשהגאונים נקטו כנימוק הר, 396-397' עמ, אסמכתא, ליפשיץ' וראה ב. )ב(1סעיף , מתנה, לישראל
לפי , תועיל הקנאת זכות עתידית ומחילת זכות עתידית, שסוחרים הרבה בזכויות עתידיות, ייתכן שבימינו

 .הטעם שהחסרון בהם הוא חוסר גמירת דעת
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שלכן ,  שהיא רק פעולה שליליתןכיוושדי בגמירת דעת מועטת ,  במחילהמה שאינו כן, קנייןמעשה 
  .10קנייןהיא חלה בלי מעשה 

  
 אף על פי 11בתשובה לכך הוא מביא את הדין שהפרשת תרומה אינה חלה בדבר שלא בא לעולם

ומכאן שהפגם של דבר שלא בא לעולם קיים גם במה שחל בדיבור , שהיא חלה בדיבור בעלמא
  . תחול בדבר שלא בא לעולםלא, גם מחילה שחלה בדיבור בעלמא, ואם כן, בעלמא

  
אפשר לומר שמחילה חלה אפילו בדבר שלא בא לעולם מפני שהיא : אבל הוא דוחה גם השוואה זו

וקל יותר , שיש בה פעולה משפטית חיובית, שלא כבהקנאה ובהפרשת תרומה, 12רק הפקעת שעבוד
  .13להפקיע פעולה משפטית מליצור אותה

  
ראיה זו מראה . 14קף למחילה על זכות עתידיתווד שאין תמן התלמכתשובה לכך הוא מביא ראיה 

אף שהיא , שגם על מחילה חל הכלל שפעולה משפטית אינה יכולה לחול בדבר שלא בא לעולם
  .של ביטול, פעולה שלילית

  
ן בתשובתו אי אפשר להשוות מחילת זכות עתידית להקנאת דבר שלא בא " שלמסקנת הראף על פי

ן אבל ההוכחה מ,  ממנה למחילה על זכות עתידיתלהוכיח שאי אפשר  זהענייןהיינו ל, לעולם
מחילת זכות עתידית אינה מועילה מפני שאין , כלומר. מלמדת שדין מחילה כדין הקנאההתלמוד 

וכן מפני שאין לה על מה ; אף שלמחילה די בגמירת דעת מועטת, )כמו בהקנאה(למוחל גמירת דעת 
  .קניין לחול על משהו אף שהיא מתבצעת בלי מעשה והיא צריכה, )כמו בהקנאה(לחול 

  
. חמישי ושישיפרקים , להלן, ההשוואה להקנאת דבר שלא בא לעולם תבוא לידי ביטוי בחריגים

אפשר ללמוד זו מזו , כאמור, נימוקי הדין בהקנאה שייכים גם במחילה, ן"מאחר שלמסקנת הר
  . החריגיםענייןל
  

 על פי , מחזק את ההשוואה להקנאת דבר שלא בא לעולם15 קריגראי אפשרי' ר, מן האחרונים
היא שהמוחל מקנה לנמחל " מחילה מטעם הקנאה"משמעות .  שמחילה היא מדין הקנאה16השיטה

  .אי אפשר להקנות אותו, חוב לא בא לעולםאם  והרי ,החובאת 
  

                                                 
אין מועילה מחילת זכות הטעם כותב ש, )ב"כד ע(סימן כו , מהדורא ה, ת שואל ומשיב"שו,  בכל זאת10

 שאולי כותב, )ג"ד ואע"ה בא"ד(א "כתובות פג ע, פני יהושע,  כמו כן.דעתולא סמכה מפני שהוא , עתידית
, 161 הערה, ט, פרק חמישי, וראה להלן. "פיטומי מילי"מחילה לא מועילה בדבר שלא בא לעולם מפני שזה 

ושייך רק , גמירות דעתש ענגיל אומר שבמחילת דבר שלא בא לעולם אין מקום לנימוק של חוסר "שר
  .הנימוק שאין לה על מה לחול

צד שהחסרון בהקנאת דבר שלא כותב שלפי ה, 217' עמ, חזקת הבתים' פ, ב"ב, אהרן ליכטנשטיין' שיעורי ר
 ואילו אם ,לא תועיל בדבר שלא בא לעולם,  אם מחילה צריכה דעת מלאה,בא לעולם הוא חוסר גמירת דעת

  .תועיל בדבר שלא בא לעולם,  רק הסתלקותמפני שהיא, די בדעת פחותה
, במצבים מסוימים. ים שמחילה בטלה מפני החשש שלא נעשתה בגמירת דעת מלאהצב למ,שער תשיעיראה 

במחילה , ואילו במצבים אחרים, ים המקביליםצבבמחילה חוששים יותר לחוסר גמירת דעת מבמכר במ
 .חוששים פחות

 .ב" קידושין סב ע11
  .א, שניפרק , ראשון ראה שער 12
אולי דווקא הקנאה אינה : ן"על הר, רסו- רסהניםסימ, חלק ב, ת הלכות קטנות" ואכן כך מקשה שו13

ואם אינו , צריך שיחול כנגדו דבר הנקנה, מפני שכנגד הכסף שהאדם נותן, מועילה בדבר שלא בא לעולם
ואינה , ואין צריך קניין,  בעלמאשדי בדיבור, [!]אבל מוחל רק מפקיע את עצמו , בעולם אינו יכול לקנות

כל מין טענה וערעור שיפול באותו דבר עד "איך נוהגים בשטרות לכתוב ש, עוד הוא מקשה? דומה להקנאה
בפשטות התשובה לקושיה השנייה היא ששם מדובר בחיוב שכבר נוצר ? "סוף העולם הכול מחול לו מעכשיו

  .ועל זה הוא מוחל, יוב תקףאלא שהתובע עלול למצוא טענות חדשות להוכיח שהח
, א הרצוג כותב שמחילת חיוב עתידי מועילה יותר מהקנאת דבר שלא בא לעולם"שרי, 308ראה גם הערה 

 .מטעם זה
  .4ראה הערה  14
 .)שנה' עמ(יא , ה, הלכות מכירה, ם"על הרמב, חלק ב,  יד ישראל15
 .שלישיפרק , ראשון ראה שער 16
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 מחילה מדוע לא מועילה,  מקשה על סמך ההשוואה להקנאת דבר שלא בא לעולם17יאיר בכרך' ר
הרי בהקנאת דבר שלא בא לעולם מועילה תפיסת הקונה אחרי שבא הדבר , זכות עתידיתעל 

נאמר שהמחילה תועיל אחרי שבא החוב ,  גם במחילה על חוב שלא בא לעולםאם כןו, 18לעולם
ת דבר שלא בא לעולם הקנא בדווקאש, הוא מתרץ? מפני שהנמחל תופס, לעולם והכסף בידי הנמחל

ושתיקתו מראה שהסכים , ושתק, הנכס שהקונה תופס את קנהמפני שנודע למ, סהמועילה תפי
אם ייוודע למוחל שחברו הזיק לו או התחייב לו בכל ,  כאןמה שאינו כן, שהדבר יישאר ביד הקונה

, צריך להוסיף. הוא חוזר בו בכך מהמחילה, ולא ישתוק אלא יביע רצון בקיום החוב, דרך אחרת
ושתק ולא חזר בו , כך שהוא יודע על החיוב החדש, לו הלוואה אחרי שמחלנתן המוחל שגם אם 
שהרי נתן לו בתורת , אין לראות זאת כאישור למחילה שמקודם או כמחילה חדשה, מהמחילה

  .19ולא ראה צורך לחזור בו בפירוש מהמחילה, הלוואה ולא בתורת מתנה

                                                 
 . סימן קסג, ת חוות יאיר" שו17
 ).ב(1סעיף , מתנה, חוק לישראל;  ראה שער שמיני.ב"מ סו ע" ב18
הנמחל תחייב הכיוון שאחר כך ש, )ל"ה ואף שי"ד (סימן קנה, חלק ד, ת דברי מלכיאל"שובדומה תירץ  19

לאור זה הוא .  וחזרו בהם מהמחילה,מקודם הרי זה כמו שביטלו בעצמם את המחילה שנעשית ,למוחל
המחילה , מחדש שאם אפשר לפרש את ההתחייבות באופן שאינה כוללת את החיוב שעליה מחל המוחל

ונשאר חיוב הכתובה אם , אשה מחלה לבעלה על חיוב הכתובה אם תתאלמן: דוגמה לכך היא נידונו. תקפה
, והמחילה הייתה זמן ניכר לפני הנישואין; ) כזאתעל תוקפה של מחילה, ראה בשמו בשער שלישי(תתגרש 

מפני , לא סתר את המחילה ,בשעת החופה  שכתבו כתובהאבל מה; כך שזו הייתה מחילה על זכות עתידית
, נשארה המחילה על הכתובה אם תתאלמן אבל ,תתגרש לה במה לגבות אם ה כדי שיהישהכתובה נועדה
ושטר המחילה שכתבה , מפני שלא אמרה כלום, בהשמא חזרה אין לחוש ש,  הוא מוסיף.ולכן היא תקפה

 כיוון שבשעת נישואין לא חזרה בהש, הוא מנמק עוד. מקודם משמש כאומדנא שהיא ממשיכה למחול לו
 חילההוא פטור גם בלי המ ו,כשתתאלמןלכשתתגרש ולא ל רק ,ותו הייתה על דעת כןחייבהת ,מהמחילה
: ומתרץ בדרך אחרת מדוע לא מועילה תפיסת הנמחל, )ה אך נראה"בד( אבל הוא כנראה חוזר בו .שמקודם
 והימנותמבמפני שהמוכר מן הסתם רוצה להישאר , דבר שלא בא לעולם מועילה תפיסת הקונה תרירק במכ

ואין ,  דברים בעלמא ודברים אין בהם משום מחוסרי אמנהא אבל מחילה הי,כסף מהקונהכיוון שלקח 
  .ם את המחילהסיבה שהמוחל ירצה לקיי

,  בקיצור פתחי חושןציםוכמוהו מתר(מתרץ , )א"מח ע(סימן קג , חלק ב, מהדורא א, ת שואל ומשיב"שו
שבהקנאה מועילה תפיסה רק אם , )120' עמ, לדוד עד עולם, ש דיכובסקי"רו, הערה נא, פרק יט, קניינים

 שתיקת המוכר כשראה שתפס ,מפני שרק אז, )ק יא"ס, רט, ע"סמ(תפס הקונה לפני שהמוכר חזר בו 
שהרי המוחל (אף שתפס לפני שחזר בו המוחל , ואם כן כאן לא מועילה התפיסה; מוכיחה שהסכים לתפיסה

ורק , שהרי לא תפס במעשה אלא הוא תפוס ועומד, )כגון מתן ההלוואה, חזר בו רק אחרי היווצרות החיוב
. יסה מוכיחה שהוא מסכים לתפיסהבתפיסה במעשה אפשר לומר ששתיקת המוחל לנוכח מעשה התפ

ייתכן שהוא סבור . יש כאן תפיסה חדשה, שהרי אם הילווה לו המוחל אחרי המחילה, לכאורה דבריו קשים
שהרי הוא נתן לו את , המוחל אינה מראה שבכוונתו להסכים לתפיסה הנוספת-שגם אז שתיקת המלווה

דברי , יוסף גולדברג' ר. ולא כמתנה, וואההכסף תמורת התחייבות חוזרת של הנמחל לשלם לו על ההל
לא מועילה ) כדברי שואל ומשיב(מציין שנחלקו הפוסקים בשאלה האם אמנם , שמד' עמ, חלק ד, משפט

תועיל מחילת , ומסיק מזה שלדעה שבתפוס ועומד מועילה התפיסה, תפיסת הקונה אם היה תפוס לפני כן
  .דבר שלא בא לעולם

ולדבריו זאת גם כוונת בני  (מתרץ בדומה, ב" מד עדף, בחלק , ג" לרסהמצוותספר בביאורו ל, י פרלא"ר
, שרק אם הקונה תפס אחרי שהדבר בא לעולם ובא לרשות המקנה, )בתירוצו לקושיה זו, ג"דף עח ע, יעקב

אבל אם הדבר היה ביד המקבל מראש ומעולם לא בא לרשות , בזה המקנה הראה שמחל כיוון שלא חזר בו
ממון החיוב נמצא ברשות הנמחל עוד , ובמחילת דבר שלא בא לעולם; ין לומר שיועיל מצד תפיסהא, המקנה

שיש דעה שתפיסה בהקנאת דבר שלא בא לעולם מועילה רק מדעת ) ג"בדף מד ע(הוא מוסיף . לפני המחילה
  .וזה לא שייך כאן, שאז שתיקתו מוכיחה שמחל, המוכר

שזה לא , )הוא נוקט את הדוגמה של מפותה המוחלת על קנס(ומה מתרץ בד, )ב"עג ע(ד , רט, משפט שלום
עיין (שהרי הוא כבר ביד הנמחל , מפני שהמוחל לא יכל לקחת את הכסף בשעת יצירת החיוב, נחשב תפיסה

  ).שהוא מביא מחלוקת האם כיוצא בזה נחשב תפיסה לעניין זה, שם
מסביר שאכן תפיסה , 524' עמ, אופיה וסוגיה, פה תוק-ההתחייבות , ורהפטיג' המובא אצל א, נ גולדברג"רז

ומה שנאמר שהמחילה לא מועילה היינו שהמוחל יכול לחזור בו מהמחילה , מועילה במחילה על חיוב עתידי
  .הבגלל התפיס, אבל אינו יכול לחזור בו אחרי שחל החוב, )70הערה ראה , על דעה זו( שנוצר החוב לפני

שמנחת יחיאל נותן תוקף למחילת זכות עתידית מתוך השוואה לתפיסה במכירת דבר שלא , 347וראה הערה 
  .בא לעולם

הכותב שאפשר , א"גיטין ל ע, א"מקשה קושיה דומה על פי חידושי הרשב, )ד"מב ע(פרח יג , כפתור ג ,גן נעול
ולכאורה לפי זה תועיל מחילה בדבר , ם הדבר יבוא לעולם ברשות הקונהא, להקנות דבר שלא בא לעולם

הוא . הוא ברשות הלווה, שלא בא לעולם שהרי בעת שיהיה נקנה ללווה הכסף שהקנה לו על ידי מחילה זו
היינו , ן החוב לחייבשהקניין שבו הנושה רוצה להקנות את ממו, )8שהבאנו בהערה (מיישב על פי הסברו 
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   מועילה מחילה על זכות עתידית-דעה חולקת : פרק שלישי
  . כותבים שמועילה מחילה על חוב שלא בא לעולם22גרשון אשכנזי' ור, 21ח"הב, 20המאירי

                                                                                                                                              
ואין דרך , וקניין זה כבר אינו קיים כשבא החיוב לעולם, תבטל מיד אחרי שאמר לשון מחילהמ, המחילה

  . שייקנה לחייב
, גם אם נטל הנמחל, כותב שבמחילה על דבר שלא בא לעולם, )ג"מח ע(א , ג,  ומתנההלכות זכייה, בן ידיד

והרי ברור שחייב , ה הוא יכול ליטול אם לא את כסף ההלוואהשהרי מ, ואין בזה חידוש. מוציאים מידו
 .להחזיר את כסף ההלוואה שהרי אמרנו שההלוואה לא נמחלת

מביא דעה , א"כתובות נא ע, מאירי. )המוכרה "ד (ב"קידושין ו עו, )ה כתב לה"ד(א "כתובות פג ע,  מאירי20
 ".יש מפרש"מביא דעה זו בלשון , )ה יש מפרשים"ד(א "כתובות פג עוב, "יש אומרים"זו בלשון 

הוא אינו ). ה ואכתוב"ד, סימן יא, מ"חו, ם"ת הרד"הובא בשו) (כ"ה וכ"ד(סימן קכד , )הישנות(ח "ת ב" שו21
 .ן"ת הר"מזכיר את שו

  ).אות ח, סימן א, מ"חו, חלק ה, ת יביע אומר"הובא בשו(סימן נ , ת חוות יאיר"בשו, גרשון אשכנזי'  ר22
בעל מנכסי אשתו שלא מועיל סילוק , א,  צב,ז"אהע, א" הלכה כרמ,יקר הדיןזי כותב שבעגרשון אשכנ' ר

 שטר סילוק שנעשה הכשירכיוון שנהגו בעבר ל, ומכל מקום, מפני שזה דבר שלא בא לעולם, אירוסיןהלפני 
ליד , פרק תשיעי,  ראה להלן-האומר שמועיל סילוק מדבר שלא בא לעולם (ם "קודם האירוסין על פי מהר

א אמורים במקום שאין שם "ודברי הרמ(שטר כזה מצד המנהג מכשירים לכן גם אנחנו , )625ציון הערה 
  ).מנהג

שאי אפשר למחול דבר שלא , ן"ת הר"מביא את שו, סימן ד, ת עבודת הגרשוני"וצריך עיון שהוא עצמו בשו
  .בא לעולם

 ם"מהרכותב שזו דעת  ,)ה וכן פירשו"ד(שם , ח"ת הב" שו:ם"מהר:  כדעה זוהסוברים ראשונים נוספים
אדם יכול , שאף שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולםשפסק , 586 ציון הערה לידשיובא , מרוטנבורג

, )633ציון הערה  לידראה  (ואף שהאחרונים הבחינו בין מחילה לסילוק. להסתלק מדבר שלא בא לעולם
ם "עוד שכתבו שמהר, 626ליד ציון הערה , פרק תשיעי, להלן וראה .ח סבור כנראה שאין מקום להבחנה"הב

  .ן"חולק על הר
, י"ובאת בבהמ וזאת על סמך מה שכתב בתשובה, א" יש מן האחרונים שכתבו שזאת דעת הרשב:א"רשב

ראובן , ושמעון נטל, שאם ראובן אמר לשמעון שהוא מוחל לו על מה שיטול מנכסיו, מחודש ב, רמא, מ"חו
ת דרכי " שו,סימן כ, ז" אהע,חלק ב, ט"ת מהרי"בשו, ם די בוטון"מהרים מכאן מדייק. אינו יכול לחזור בו

שלדעתו מועילה מחילה לפני יצירת , )ספקבלשון (סימן יז , מ"חו, ת ברך יצחק"ושו, סימן כד, מ"חו, נועם
ואינם (  לא היה קיים בשעת המחילה- חובת החזרת החפצים שנטל -שהרי כאן החיוב שנמחל , החיוב

מעיר שמדובר כאן במחילת זכות , אות ו,  מאסימן, מ"חו, )צינץ(ל "ת מהרא"שו גם ).ן"מביאים את הר
ששם הוא אומר שעד שנטל שמעון , א"תשובת הרשב להסביר את חלקו הראשון של כו יצטרהם. עתידית

ולכן המוחל , ולכן אין המחילה חלה,  שהטעם הוא מפני שעד שנטל אין עליו חיוב-יכול המוחל לחזור בו 
ת "הובא בשו(ק ה "ס, רמא, מ"חו, ך"וכך מסביר ש .חלה המחילה, ורק אחרי שנוצר החיוב, יכול לחזור בו

  ).אות ב, ן יבסימ, מ"חו, אגודות אזוב מדברי
דף נז , סימן קנח, חלק ג, מהדורא א, ת שואל ומשיב"הובא בשו(סימן כא , ז" אהע,חלק ב, ט"ת מהרי"שו

עוסק במצב ן "ומסביר שהר, ן לדעה זו"מקרב אף את הר, ])שהסכים עמו[ב "ע-א"דף עח ע, ובבני יעקב, א"ע
א שאם אינו חוזר "ל יסכים לרשבאב, חל עליו חיוב מחדשואז , חייב חזר והתחייב לאחר שנמחלשה

, כנראה הוא מתכוון למה שהסביר. מחל לוהנושה נוטל ברשות על סמך מה ש, כל מה שהוא נוטל, ומתחייב
ראה (המוחל כאילו נתן לו מתנה , מפני שבשעה שנטל, שמועילה לשון מחילה למרות שזו מחילה על בעלות

ליד , לעיל(הרי הנימוק שלו על פי סוגיית נדרים ש, האבל הסברו קש). רביעיפרק , ארבע עשרהשער בבשמו 
 לקיחת -יש התחייבות חדשה , א"שגם במקרה של הרשב,  ועוד; שחזר והתחייביטוב גם למ) 25ציון הערה 

  .החפץ יוצרת חיוב להחזיר אותו
שנביא בשער ארבע , ע ונתיבות המשפט"סמכותב שלפי הסברי , אות ג, סימן ה, חלק ג, ת משפטיך ליעקב"שו

  .מועילה, ך שנביא שם"ולפי הסברו של הש, לא מועילה מחילה על דבר שעוד לא נתן, א"לדברי הרשב, עשרה
ועד אז יכול , א מחילה על זכות עתידית מועילה כשנוצר החיוב"לפי הרשב, להבנת פרשנים אלו, אמורכ

,  ד,פרק רביעי ראה להלן -ן "זוהי דווקא דעת הר,  ועוד פרשניםנ גולדברג"ויש להעיר שלפי רז; לחזור בו
כותב שגם אם מועילה מחילת דבר שלא בא , )ה עוד נראה"ד(ב "כתובות מא ע,  יצוין שהפלאה.70 הערה
  .המוחל יכול לחזור בו לפני שהחיוב בא לעולם, לעולם

אבל . וזו מחילה על דבר שבא לעולם, א היא שמחל על החפצים עצמם"לכאורה אפשר לפרש שכוונת הרשב
א מהיבט "בחינת תשובת הרשב, שער ארבע עשרהראה . שהרי אין מועילה מחילה על בעלות, קשה לפרש כך

  .זה
א חולק על "מבין כנראה שהרשב, )ה תשובה"ד(וסימן נב , )ה ואולם"ד(סימן נא , ת מקור ישראל"גם שו

  .א"ן כחולק על הרשב"מביא את הרשכן הוא , ן"הר
ומן הדין אם הנישואין לא , ראובן התחייב לזון את חתנו כל ימי השידוכין, ם די בוטון"בנידונו של מהר

... אם יבוא הדבר לידי פירוד: "אבל ראובן כתב בשטר, יוצאים לפועל צריך החתן להחזיר לחותן מה שנתן לו
והשידוך לא יצא , )אני עושה כמתנה, מה שאני זן את חתני, לומרכ" (ועם נפשו עושה' מה שהוא עושה עם ה
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וזה מועיל מאחר שהחתן כבר לקח , מפני שראובן מחל, והוא פוסק שהחתן פטור מלהחזיר; אל הפועל

ראובן פטר את שמעון אם יפשע , בנידונו של דרכי נועם. אף שחיוב ההחזרה נוצר רק אחרי המחילה, מממונו
  .והוא פוסק שמועילה מחילה אף שהחיוב עוד לא בא אז לעולם, וא מתעסק בהםבנכסים של ראובן שה

אף שהנכסים , א"כותב שבמקרה של הרשב, )א"נז ע (סימן קנח, חלק ג, מהדורא א, ת שואל ומשיב"גם שו
וזה מחילה , לא נתחייב, מפני שכל זמן שלא נטל שמעון מהנכסים, החיוב הוא דבר שלא בא לעולם, בעולם

  .לא בא לעולםבדבר ש
מדוע ראובן אינו יכול לחזור בו ממחילתו , א"מקשה על הרשב, סימן יד, מ"חו, ת אגודות אזוב מדברי"שו

שהמקנה דבר , )ה קנויה"ד(א "יבמות צג ע, כדברי תוספות, נאמר שכלתה דיבור מחילתו, אחרי שנטל שמעון
אחרי מפני ש, "מעכשיו" מועיל בלי לומר לא, )ולא בכסף(אם הקנה בחליפין או במשיכה , לאחר שלושים יום

מכל מקום דיבורו מועיל , שאף שכלתה דיבורו, הוא מתרץ?  כבר הוחזר הסודר ופסקה המשיכהשלושים יום
  .כל שלא חזר מדיבורו

דיוק את ה ים דוח,)דף עה(ד , רט, ומשפט שלום, שואל ומשיב שם, ג, רמא, מ"חו, חכמת שלמה, לעומתם
הועילה המחילה אף על פי שבזמן המחילה היה זה דבר , א" שבמקרה של הרשבםי מסבירםה. א"מהרשב

, מ"חו, ע"שו ( דבר שלא בא לעולם מועילה תפיסת הקונה אחרי שבא לעולםהקנאתמפני שב, שלא בא לעולם
א שם אכן הוכיח את דבריו "והרשב; לפני שחזר בו המוחל) נטל את הנכס(והרי כאן הנמחל תפס , )ד, רט

ורק משום , א המחילה לא מועילה"ואם כן אפשר לומר שגם לרשב; נה דבר שלא בא לעולם שתפסמדין קו
) הנמחל(שהרי כאן התפיסה לא באה אחרי שהחוב , ההשוואה אינה מדוייקת אך יש להעיר ש.מועיל, שתפס

אפשר לומר , מכל מקום.  החובה להחזרת הנכסים-אלא התפיסה עצמה יצרה את החוב , בא לעולם
מסביר , )ראש פינה' ע מהד"בשו(הערה ב , א, צח, ז"אהע, בית מאיר גם .פיסה והחיוב באים כאחתשהת

 ציון ליד,  ב,רק שניפ, ראה לעילו.  היא המחילה שתיקתו בשעת הנטילה,"מה שתטול מנכסי מחול לך"שב
 לעולם אין אומרים שתועיל כיוון שתפס הנמחל מדוע בכל מחילת דבר שלא בא, בשם חוות יאיר, 17הערה 

  .אחרי המחילה
" אני מוחל לך על מה שתטול מנכסי "בקרקעא שם ש"חכמת שלמה מסביר על פי זה את מה שכתב הרשב

הרי בקרקע ,  מפני שאף על פי שתפיסה מועילה בהקנאת דבר שלא בא לעולם-אינו מועיל גם אם החזיק בה 
  . מועילה תפיסהיןא

, מאמר שני, את קושיית בני יעקב, )ב"קיא ע(עניין דבר שלא בא לעולם , )ויא'ג(ומה מיישב טל אורות בדרך ד
מועילה מחילת לווה על חיוב המלווה להחזיר ש]) 63[הערה , ראה שער שלישי(הדעה על , ג"דף עח ע, קניין

תפיסה מועילה בהקנאת ש, טל אורות מתרץ?  והרי זה חיוב שלא בא לעולם-את הריבית שהוא עתיד לקחת 
עוד . כיוון שהמלווה תופס את הריבית, ולכן יש מקום לומר שמחילת הלווה מועילה, דבר שלא בא לעולם

,  חוזר בוינויכול לחזור בו אבל אם אאמנם קנה דבר שלא בא לעולם מהשן שכתב "הוא מתרץ על פי דעת הר
שמועילה המחילה אם לא חזר בו הלווה עד מתן  לכן יש מקום לומר -) ן דברים כאלו"ולא מצאנו בר(קנה נ

  .הריבית
, ת בית יצחק"ושו, )ה דאמר רב"ד(א "כתובות פג ע, ע איגר"חידושי ר: א"דחייה אחרת לראיה מהרשב

א המחילה הועילה אף שלא בא החיוב "מסבירים שבמקרה של הרשב, אות ד, סימן קיב, חלק א, ז"אהע
פרק , ראה להלן(ולכן נחשב שבא החיוב לעולם , את הנכסים מיד לתת לשמעון בידומפני שהיה , לעולם
  ).על החריג של מה שבידו, 169ליד ציון הערה ,  י,חמישי

מה "שהמוחל , א"דווקא מוכיח מחלקו הראשון של תשובת הרשב, סימן קז, )אנקאווה(ת תועפות ראם "שו
ת הגם "שו, כמו כן.  מועילה מחילה על חיוב עתידישלא מכאן -פני שנטל יכול לחזור בו ל" שיטול מנכסיו

, א אומר שמועילה המחילה רק אחרי שנטל"שהרשב, א"דוחה את הראיה מהרשב, סימן לט, )דנאן(שאול 
  .יכול לחזור בו אז הוא אבל עד

  . א שמועילה מחילה על דבר שלא בא לעולם"במדייק מהרש, קעד' עמ, שבני בנימין, 7 ראה הערהו
ה "ד(ב "כתובות נו ע, בתוספות,  כותב שרבנו אלחנן,קפה' עמ, בני בנימין, בנימין ליפקין'  ר:רבינו אלחנן

סבור כנראה שמועילה , פטור מטעם מחילה" קרע כסותי" האומר שב,)ה ותיפוק"ד(ב "וגיטין פד ע, )הרי
שאינו דבר שלא בא , חק לומר שמדובר רק אם אומר כך בשעת הנזקודו(מחילה בדבר שלא בא לעולם 

   .מועילה מחילה בדבר שלא בא לעולםאין שאלחנן מסכים ' לפיו ר, הסבר אחר, 95 וראה הערה ).לעולם
מביא , )ף"הריבדפי (א "כתובות יד ע, ף"ן על הרי"מביא כאילו הר, סימן לה, מ"חו, תורת אהרן: ן"רמב

ובאמת הוא אומר רק שקנס . שלא כירושלמי, ן פוסק שמועילה מחילה על דבר שלא בא לעולם"שהרמב
גם אחר כך כותב תורת אהרן . 256 ציון הערה ליד, א, פרק שביעי, כפי שנראה להלן, נחשב שבא לעולם

  .לםבפשטות שמועילה מחילה על דבר שלא בא לעו
ם סובר "כותב שהרשב, )א"ח ע(סימן ו , )אלגזי(ת קדושת יום טוב "בתשובתו בשו, מרדכי הלוי' ר: ם"רשב

, ב, ראה פרק שמיני(ם מועיל סילוק בן מירושת אביו "שהרי לרשב, שמועילה מחילה בדבר שלא בא לעולם
שהרי , הות אשרי סובר שמועילה מחילה בדבר שלא בא לעולםשגם הג) ב"בדף ח ע(הוא כותב ). 380הערה 

שהרי טעם , ודבריו קשים(שמועילה מחילת בכור על חלקו , )557הערה , ח, ראה פרק שמיני(הוא כותב 
שכן לא , אבל הוא מתקשה). כמבואר בתלמוד, הגהות אשרי שם הוא שחלק בכורה נחשבת שבאה לעולם

  .ן"ם והגהות אשרי חולקים על הר"מצא מי שיזכיר שרשב
שסובר , יט, ו, הלכות גירושין, ם"ראיה מהרמב מביא ,)ב"מה ע(ק ב "ס, אות מה, )צינץ(טיב גיטין : ם"רמב

ם שסובר "והוא כותב שגם רשב. מכאן שאפשר למחול חוב לפני היווצרותו, שאפשר לבטל גט לפני שנכתב
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מפני ,  אינה כמו הקנאת דבר שלא בא לעולםזכות עתידיתשמחילה על , גרשון אשכנזי מנמק' ר

, שקל יותר לעשות פעולה משפטית שרק הורסת, כנראה, כוונתו היא. שמחילה היא רק הפקעה
  .23לעילכפי שראינו , ן העלה"זוהי הבחנה שאף הר. ת יוצרתמלעשות פעולה משפטי

  
יותר קל לו ,  נותנת שדבר שלא זכה בו האדם עדייןדעתוה, ה היא רק סילוקשמחיל, ח מנמק"הב

, אפשר להסתלק ממנו,  שגם אם חל חיוב כברכיווןו, להסתלק ממנו מלהסתלק מדבר שזכה בו קצת
  .24 קודם שחל חיובכל שכן

  
קל וחומר שהיא , שאם מחילה מועילה להפקיע חיוב שכבר חל, נמק דעה זו בכך מ25ט"גם מהרי

נראה שכוונתו היא שקל יותר למנוע יצירת דבר חדש מלהרוס דבר . יכולה להפקיע חיוב שטרם חל
וקשה יותר להפקיע דבר , 26מבין כנראה שמחילה היא רק הפקעה, ח"כמו הב, גם הוא. שכבר נוצר

                                                                                                                                              
סובר שבזה אלא שהוא , יכול לסבור שמועילה מחילה לזכות עתידית, י שנכתבשלא מועיל ביטול גט לפנ

ביטל בזה את ,  כתב שטר חובאחר כךוהוא יסבור שמי שמחל ו, שכתב את הגט ביטל את דבריו הראשונים
  .שהרי נושה שמחל אינו יכול לחזור בו, אבל דבריו אלו קשים; המחילה

הובא בעין (ו "תרכ' ד בדפי הספר מהד"דף כו ע, דושין נבעל קי, חלק ב, עטרת חכמים: מן האחרונים
ואינו מזכיר את , כותב כבדרך אגב שמועילה מחילה בדבר שלא בא לעולם, )אות ל, מערכת מחילה, הרועים

  .מביא את דעתו בצד הדעה האחרת, אות ג, סימן לב, חלק ב, ת ויחי יוסף"שו. המקורות הרגילים בעניין
מפני , כותב שמחילה על דמי שכירות מועילה יותר מחוב רגיל, השאלה החמישית, אסימן פ, ת באר עשק"שו

  .ולא הזכיר את המקורות הרגילים. שהרי אינה משתלמת אלא לבסוף, שעוד לא הגיע זמנה
ציין , אות ו,  מאסימן, מ"חו, )צינץ(ל "ת מהרא"שוובספרו (א "דף מה ע, ק ב"ס, אות מה, )צינץ(טיב גיטין 
, אלא שמי שנוטל הלוואה אחרי שהמלווה מחל לו עליה; כותב שמועילה מחילת זכות עתידית, )ולדבריו אל

  . ולכן חיוב הלווה תקף, מוחל בכך למלווה על מחילתו
, סימן ע, פרק ח, ק"ב, מסביר על פי שיטה זו את ים של שלמה, אות ג, סימן לב, חלק ב, ת ויחי יוסף"שו

שהנותן מוחל למתעסק את ,  שהוא מטעם מחילה-ה בלי מעשה קניין הכותב שאפשר להפוך עיסקא להלווא
 ויעןת "בספרו שו, אבל הוא עצמו. דבר שלא בא לעולםמועילה מחילת , ואף שאין הרווח בעולם, חלקו ברווח

הרווח אינו , כותב שכיוון שקרן העיסקא משועבד לנותן למה שירויח, אות ב, ד רמסימן, בחלק , )וייס(דוד 
שאם יש למוחל קצת שייכות , ז, אפשר להסביר זאת על פי החריג שבפרק חמישי. ר שלא בא לעולםנחשב דב

  .מועילה מחילה עליו, בזכות
 כדעה שמועילה מחילת דבר שלא "קים לי"כותב שאפשר לומר , )ב"רמג ע(סימן רמח , מ"חו, בריכות מים

  .בא לעולם
הסתלק ששם נאמר שיכול בעל ל, א"ובות פג עח מביא ראיה מכת"הב) א: (למוד לשיטה זו מהתראיות

שהשיטה האחרת מבחינה , פרק תשיעי, ראה להלן . אף שעוד לא זכה בנכסיה,ארוסהכשהיא אשתו מנכסי 
 או אומרת ששם יש לבעל קצת שייכות בנכסים ולכן מועיל הסילוק, )633 ציון הערה ליד (בין מחילה לסילוק

  .)630 ציון הערה ליד(
וכן בנדון , שדווקא בנכסי אשתו שזכה בהם הבעל שלא על ידי מעשיו, ח מעלה אפשרות לדחות ראיה זו"הב

שזכתה בו האשה שלא על ידי , בבעל שקנה בית, )ינו לעיל בהערה זוכפי שרא, שהוא מוכיח ממנו(ם "של מהר
מפני שאחרי המחילה החוב נוצר ,  מחילה על חוב שלא נתחייב בו עדיין לא תועילאבל, מועיל סילוק, מעשיה

בדפי (א "כתובות מב ע, שהרי המאור, אבל הוא דוחה דחייה זו. על ידי מעשי החייב והנושה ולא נוצר ממילא
  .485 ציון הערה לידכפי שנראה , אי אפשר לעקור, כמו ירושה, שדבר שבא ממילא, כתב להיפך, )ף"הרי

קרע את  "שם נאמר שהאומרש, א"ק צג ע" מביא ראיה מב,סימן כא, ז"אהע, חלק ב, ט"ת מהרי"שו) ב(
ליד ,  ג,רק חמישיפ, להלן. הרי שמועילה מחילה לחוב עתידי,  פטור- "על מנת לפטור, שבר את כדי, כסותי

  .ולא מטעם מחילה, ששם פטור מפני שהזיק ברשות, נראה שקצות החושן דוחה ראיה זו, 94ציון הערה 
) 4בהערה שהבאנו (מונא בירושלמי '  כותב ששיטה זו סוברת שר,קפה' עמ, בני בנימין, בנימין ליפקין' ר) ג(

ם שהוא סובר שמועילה מחילה בדבר שלא טעמו משו, האומר שבמפותה שנתארסה ונתגרשה פטור גם מקנס
  .ושיטה זו פוסקת כדעתו, בא לעולם

, "על מנת שאין לך עלי שאר וכסות"מביא ראיה מהתנאי , )א"מה ע(ק ב "ס, אות מה, )צינץ(טיב גיטין ) ד(
 .7תשובות לראיה זו ראה בהערה . וזאת אף שזה חיוב עתידי, שמועיל מפני שממון ניתן למחילה

  .8 ציון הערה ליד,  ב, שני פרק23
,  צב,אבני מילואיםאבל . לומד זאת בהיקש מהדין שמועיל הפקר בדבר שלא בא לעולם) כ"ה וכ"ד(ח "הב 24
, כמו כן. הוכיח שלא מועיל הפקר בדבר שלא בא לעולם, ק ד"ס, ריא, מעיר שבספרו קצות החושן, ק ה"ס

כותב , )ה תשובה"ד(סימן מ , ז"חלק ב אהע, ט"ת מהרי"מעיר ששו, אות יט, סימן יא, )אלמליח(אמרי משפט 
 ות הערניליד ציו, ערך דבר שאינו ברשותו, אנציקלופדיה תלמודית. שלא מועיל הפקר בדבר שלא בא לעולם

 .מביא את המחלוקת, 42-45
 .סימן כא, ז" אהע,חלק ב, ט"ת מהרי" שו25
 .שניפרק , ראשוןבשער כשיטה שראינו  26
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 שהרי, 27 לפי התפיסה שמחילה היא הקנאה נימוק זה אינו תקףאבל.  חדשקיים מלמנוע יצירת דבר
  .28יותר קל להקנות דבר קיים מדבר שאינו קיים

  
נדרים ] בעל[אם מיפר : "29 הפרת נדריםענייןלט מוכיח את סברתו מקל וחומר דומה שנאמר "מהרי

שעוד לא [=ל איסור קל וחומר שיפר נדרים שלא באו לכל, ]שכבר נדרה אשתו=[שבאו לכלל איסור 
 31מרואהתלמוד  אך ,וחכמים חלקו עליו, אומר קל וחומר זההוא זה שאליעזר ' ואמנם ר .30]"נדרה

כאמה ) בת שתים עשרה(שים קל וחומר כזה כדי ללמד שלא מועילה מכירת נערה עושגם חכמים 
דעתם לאלא ש, יוצאת לחרות בגיל נערות, קל וחומר ממה שאם נמכרה כבר בקטנותה, עבריה

 וחריג נוסף הוא שטבילה מטהרת כלי ;פסוק שדוחה את הקל וחומרדרשה מנדרים יש הפרת ב
אם . 33 זאתתפסוק שמלמדדרשה מ משום שיש 32וזאת, אבל אינה מונעת כלי טהור מלהיטמא, טמא

שהרי במחילה אין פסוק , שקל יותר להרוס דבר שעוד לא נוצר,  הקל וחומרדון אתבמחילה יש ל, כן
  .את ההיפךהמלמד 

  
 לא חל הנדר אליעזר' רדעת ל, 35שלפי מסקנת הסוגיה, נדריםהפרת  דוחה את הראיה מ34אבני נזר

, באשה ההפרה שלו חלה אם כןו, )ולא שהנדר חל ומתבטל (שנדרה אם הפר לה הבעל לפני בכלל

                                                 
 .שלישיפרק , ראשוןבשער שראינו  27
 איך השיטות השונות בהגדרת מחילה מסבירות את ,]45[ ציון הערה ליד ,ב, שניפרק , ראשון ראה בשער 28

 .דין מחילה על זכות עתידית
  .ב" נדרים עה ע29
 מבאר שרק חלות של הוא.  מנדרים שם הראיהביא אתמ, )ה ובהא"ד(סימן כז , מ"חו, ת אבני נזר" גם שו30

אבל , )כגון להקנותו( עכשיו נו קייםהיינו שיחול דבר חדש שאי,  מועילה בדבר שלא בא לעולםינהדבר חדש א
מועילה גם בדבר שלא בא , הפרת נדרים שמשמעותה היא רק שהאשה תהיה בלי נדרים כמו שהיא עכשיו

אינה מקודשת מטעם דבר שלא בא " דשת לי לאחר שאגרשךהרי את מקו"ומה שהאומר לאשתו ; לעולם
 שם -והתנאי הוא שלאחר גירושין תהיה כמו עכשיו , אף שגם עכשיו היא מקודשת, )ב"קידושין סב ע(לעולם 

, והקידושין שלאחר כך הם פנים חדשות, בטלו על ידי הגירושיןית משום שהקידושין של עכשיו טעם הואה
 חיובגם מחילת  ולפי זה תועיל; והאשה נשארת כמו עכשיו, רק סילוק הנדרמה שאינו כן בהפרה שהיא 

  .שיתחייב אחר כך
) במסקנת הסוגיה(ששם נאמר , א"מקשה קושיה דומה מנדרים צ ע, )ב"עח ע(קניין , מאמר ב, בני יעקב

ת שכבר נדר אלא שהתנה אבאדם מדובר שם שר יש להעיאך (שחכם יכול להתיר את הנדר עוד לפני שחל 
והוא ). שלא מועילה התרה אז, יז, רכח, ד"יו, ע"וגם בזה פסק שו, הנדר בתנאי והתנאי עוד לא התקיים

שבנדר יש טעם לומר שתועיל ההפרה לפני שבא , מיישב את שתי הקושיות על ידי הבחנה בין נדר למחילה
כל שכן , לעולםר הנד רשות להפר אחרי שכבר בא חכם או לבעלשאם התורה נתנה ל, מקל וחומר, לעולם

 מועילה בדבר שלא ינהשא, אבל מחילה דומה להקנאה; ) בבעלאילולא גזירת הכתוב(שיכול להפר לפני כן 
  .39 ציון הערה ליד, אולי הוא מתכוון להבחנה של שואל ומשיב. אף שזו הפקעת שעבוד, בא לעולם

לא ) כגון בעל המסתלק מנכסי אשתו (מנכסכותב שלגבי סילוק ,  טזסימן, ח"או, מהדורא קמא, חלקת יואב
ארבע שער ראה  -כגון כשאשתו נשואה (שהרי סילוק לא מועיל אחרי שבא הנכס לידו , נדריםהפרת קשה מ

קל וחומר , להוציא מידו, אם מועיל סילוק אחרי שבא לידו", ואם כן אי אפשר לומר קל וחומר, )עשרה
שהרי סילוק , אבל אפשר להשיב על דבריו" (שלא יבוא לידו, )כגון לפני האירוסין(ידו שיועיל לפני שבא ל

כגון בבעל המסתלק מנכסי אשתו כשהיא , מנכס מועיל אם יש לאדם זה קצת שייכות בו ועדיין אינו בבעלותו
אם : ואם כן היינו צריכים לעשות קל וחומר, 416ליד ציון הערה ,  ד,פרק שמיני, כפי שנראה להלן, ארוסה

יועיל שלא יגיע , קל וחומר שלפני שיש לו שייכות, לבטל שייכות זו, מועיל סילוק אחרי שיש לו שייכות
כותב שבכל , 121' עמ, לדוד עד עולם, "בעניין זכויות הבעל בנכסי אשתו", שלמה דיכובסקי' אבל ר). לשייכות

ונראה . אם כן קל וחומר שיועיל גם לפני האירוסין,  אחרי נישואיןבקנייןק שהרי מועיל סילו, זאת קשה
  .ויועיל לפני האירוסין רק בקניין, שדיו מן הדין להיות כנדון, להשיב על כך
 .מביא את הראיה מנדרים, )ד"מד ע(ק ב "ס, אות מה, )צינץ(גם טיב גיטין 

 .ב" נדרים עו ע31
 ).ה ומהדרינן"ד(ב "נדרים עו ע, ן" כפי שהסביר ר32
ומביא את גזירת הכתוב של , אליעזר מכוח דין טבילה' דוחה את הקל וחומר של ר, ז, י, נדרים,  ירושלמי33

וזה מתאים לשיטת ,  כלומר שחכמים סוברים שאין תוקף לקל וחומר כזה-חכמים בנדר רק לתוספת חיזוק 
אבל מראה הפנים . שלא מועילה מחילה על דבר שלא בא לעולם) 4הערה , שהובא לעיל(הירושלמי בכתובות 

שים עומפני שגם חכמים , אכן נחוצה לדעת חכמים) שלא מועילה הפרת נדר עתידי(שם אומר שגזירת הכתוב 
ירושלמי קשה מדוע לא נאמר קל וחומר כזה פי הולפי דבריו גם ל, קל וחומר זה לעניין מכירת נערה לאמה

 .במחילה
 .בתירוצו השני, ש דיכובסקי שם"כך דחה גם ר). ל"ה אך י"ד( אבני נזר שם 34
 .א" נדרים עו ע35
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מפני שבנדר , אין ראיה משם למחילה, כלומר; והאשה נמצאת בעולם, שלא יהיה לה כוח לנדור
, מה שאין לומר במחילה, אף שהנדר אינו בעולם, שהיא בעולם, ההפרה מועילה כלפי האשה

  . עצמוהחייבשבוודאי אינה יכולה לפעול על 
  

שהקל , נדרים על פי מסקנת הסוגיה שםהפרת  דוחה את הראיה מ36יואב יהושע וינגרטן' גם ר
וכך יהיה גם , ול ויהיה מופרולא שיח, אליעזר רק לומר שלא יחול הנדר כלל' וחומר מועיל לר

, זהקל וחומר מכוח לא נאמר  במחילהוהוא מוסיף להסביר מדוע . ם אחריםתחומילחכמים ב
,  כתבו שמחילה מועילה רק אם יתחיל חיוב37הרי התוספות: שהחיוב העתידי לא יחול בכלל

אה על מה מפני שזו התנ, אבל הנושה אינו יכול לעקור את החיוב מעיקרו, והנושה ימחל עליו
  .38שכתוב בתורה

  
 של שבמחילה על זכות עתידית לא סמכה דעתו, נדריםהפרת  דוחה את הראיה מ39ש נתנזון"רי

הוא . ואין ללמוד אותה מהפרת נדרים שאינה תלויה בדעתו של האדם, ולכן אינה מועילה, המוחל
, בא לעולם דבר שלא הקנותמדוע לא נאמר שיוכל אדם ל, שכן לכאורה קשה, מביא ראיה לכך
חסרה גמירת דבר שלא בא לעולם הוא מפני ש הקנותלהטעם שאינו יכול , אלא? 40מאותו קל וחומר

  .וכך גם במחילה, 41דעת
  

ועל כן , אבל הם במיעוט. סבורים שמועילה מחילה על זכות עתידיתאחדים פוסקים , בסיכום
  .שאין מועילה מחילה זו, המשך דיוננו יהיה רק בדעה השלטת

                                                 
 .סימן טז, ח"או, מהדורא קמא,  חלקת יואב36
 ).ה הרי"ד(א "כתובות נו ע,  תוספות37
, )ה, פרק שישי, ראה שער שש עשרה ( חולק על תוספות,א"כתובות נו ע, א"רשבחידושי ה אבל הוא מעיר ש38

יהודה מועילה מחילה ' אבל לפי ר, מאיר' תב שתוספות כתבו כך רק לדעת רוכ, ק יא"ס, רט, קצות החושןוש
 .ואם כן הקושיה חוזרת, שלא יחול חיוב כלל

 .)א"נז ע(סימן קנח , חלק ג, מהדורא א, ת שואל ומשיב" שו39
 וחומר זה לעניין מסביר שאי אפשר להשתמש בקל, סימן טז, ח"או, מהדורא קמא,  אבל חלקת יואב40

, כגון הפרת נדר, להחיל פעולה שעניינה קלקול מעשה אחר, "לקלקל"מפני שקל וחומר זה יכול רק , ההקנא
למנוע , שכן הדעת נותנת שקל יותר לקלקל דבר שעדיין אינו קיים, או יציאת נערה מעבדות, טהרה מטומאה

  .מלקלקל דבר קיים, את היווצרותו
שמחילה היא מתנה , תירץ בדומה לשואל ומשיב, אות ה, סימן קיב, חלק א, ז" אהע,ת בית יצחק"שו

ולכן כמו שאין אומרים שתועיל הקנאת , ) שמחילה היא הקנאה, פרק שלישי,ראשוןכשיטה שראינו בשער (
כך גם במחילה אין אומרים קל וחומר , דבר שלא בא לעולם קל וחומר ממה שמועילה אחרי שבא לעולם

שדווקא בהקנאה אין מקום לקל , )בדומה לחלקת יואב(דוחה את דבריו , 121' עמ, קי שםש דיכובס"ר. כזה
ואם כן לא תחול , משום שהקל וחומר מבוסס על כך שקל יותר להשאיר את המצב כמות שהוא, וחומר

שהרי אין צורך שתזכה האשה , אין שינוי המצב) לדוגמה(ובמחילת הבעל לאשה , הקנאה שהיא שינוי המצב
ויש מקום לקל , וזה השארת המצב כמות שהוא, אלא רק צריך שהבעל לא יקבל זכויות בנכסיה, ילהבמח

 על ידי נוצרתמחילה ) לפי השיטה שמחילה היא הקנאה(שאף שבדרך כלל , אפשר שהוא מתכוון לומר. וחומר
 כגון שהוא -מכל מקום יכולה להיות מחילה גם בדרך סילוק , )שיש בכך שינוי מצב(הקנאת החוב לחייב 

  .אומר שמראש לא יחול שום חיוב
בעניין המוכר את בתו , שאינו אומר את הקל וחומר הזה, ב"בערכין כט ע, שלפי רב, עוד כתב בית יצחק שם

ומסביר שזאת דעת הירושלמי ; יוצא שפשוט שלא תועיל מחילה בדבר שלא בא לעולם, הקטנה כאמה
  .שלא בא לעולםשאומר שאין מועילה מחילה בדבר , בכתובות

מיישב את הקושיה , 121' עמ, לדוד עד עולם, "בעניין זכויות הבעל בנכסי אשתו", שלמה דיכובסקי' ר
מפני שלפני ההלוואה אין שייכות בין , מקל וחומר, שלא מועילה מחילת חוב לפני שהתחייב, נדריםהפרת מ

ואכן לפני , י שיש שייכות בין הבעל לאשהמפנ, ודווקא בנדר יש מקום שתועיל הפרה לפני הנדר, החייב לנושה
הוא מסתמך על מה . מפני שאז אין לו שייכות בה) א"גם לר(אירוסין אינו יכול להפר נדרים שנדרה אשתו ה

פרק ראה להלן (שבסילוק בעל מנכסי אשתו לפני האירוסין , סימן תתקס, חלק א, א"ת הרשב"שמשמע משו
 .יש חסרון שאין לו שייכות בה, מלבד מה שלא בא לעולם, )383 ציון הערה ליד,  ג,שמיני

  .9 הערה,  ב,שניפרק ,  ראה לעיל- לשיטה אחת 41
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   הרחבת הכלל שאין מועילה מחילה על זכות עתידית:עיפרק רבי

   גם אם לפני המחילה היה החיוב קיים אבל לא בצורה כובלת.א
 מחל לו ראובן על אחר כךו, שאינו מחייב, בדיבור בעלמא, אם חנוך הבטיח לראובן סכום מסויים

 -כום שהבטיח לו סה כתב חנוך לראובן שטר חוב על אחר כךו, כל חוב שיש לו ושיהיה לו כלפיו
ואין זה אותו חיוב שקיבל על עצמו חנוך , ם בשעת המחילהקיימפני שלא היה ,  נמחלינוחיוב זה א

 היה משום שרצה אחר כךמה שעשה שטר אמנם ו, משום שאז היה זה דיבור בעלמא, לפני המחילה
ילה שלפני ואין המח, אבל למעשה החיוב התחיל רק בשעת כתיבת השטר, לעמוד בדיבורו הראשון

  .42כן מפקיעה אותו
  

 שמועילה מחילה על קנס של אונס ומפתה אף שהחיוב 43ורה דין זה סותר לדברי משנה למלךלכא
אף שאז החיוב אינו , מפני שהחיוב התחיל כבר בשעת הביאה, חל רק כשבית הדין פוסק את דינו

ול החיוב מבחינה  לתהליך שבסיומו יחהגורםנראה שההבדל הוא ששם הביאה היא מעשה . כובל
  . לחיובגרםאבל כאן הדיבור שקדם לא , כובלת

  
והדיינים פסקו שימחלו , וביררו דיינים,  עוסק בראובן ושמעון שהיו ביניהם דין ודברים44ש"הריב

ועשו את ; ההפרש בין החובות ההדדיים, ושמעון יתחייב להשיב לראובן אלף דינרים, זה לזה הכל
אינו כלול של האלף הוא פוסק שהחוב . עשה הקניין על המחילה על החוב לפני מקנייןמעשה ה
יכול שמעון לחזור , ענייןוהרי כל זמן שעסוקים באותו , היה במעמד אחדהכול  שכיוון, במחילה

והמחילה , מחילה על חוב שאינו תקף עדיין לגמריאין תוקף להחוב לא נמחל מפני ש, כלומר. 45בו
שהמחילה אינה , דבר זה מתאים לעיקרון שקבענו. ר בו מהחובנעשתה בזמן ששמעון היה יכול לחזו

אבל נראה שעיקר טעמו הוא מפני שברור שלא . החוב לא היה כובלבשעת המחילה מועילה אם 
כמו שנימק , שהרי ההסכם היה שכל התביעות יימחקו חוץ מאלף, התכוון ראובן למחול על האלף

מפני שעל דעת זה ,  החוב לא היה כלול במחילה, שכל מה שעשו נבע מפסק הדיןכיווןש, אחר כך
  .46נעשתה המחילה

   אחרנושהוב קיים אבל כלפי י ח.ב
שיהיה הנושה , שמעון עתיד להעביר את החוב ל,הנושה, ראובןו, וב כבר קייםימצב אחר הוא שהח

של " אינו ברשותו"אבל , "בא לעולם"החוב , אם כן. מוחל לפני שקיבל את החובשמעון ו, החדש
כך אין מועילה , הכלל הוא שכשם שאין מועילה הקנאת דבר שלא בא לעולם, לעניין הקנאה. מוחלה

מכאן עולה שגם מחילה במצב כזה לא . 47הקנאת דבר שבא לעולם אבל אינו ברשותו של המקנה
  .ואכן כך עולה מהפוסקים. תועיל

  
אין , ה חייב לבעלהמי שהיעל חוב של  שאם מחלה אלמנה 48הוא אומר. ש עוסק במצב כזה"הרא

וכל זמן שלא גבתה את , מפני שאינה יורשת של בעלה אלא גובה כתובה מנכסיו, מחילהתוקף ל
האם , למעשה זו שאלה של מחילה בשעבודא דרבי נתן. אין לה כח למחול עליהם, חובות בעלה

                                                 
 ).ק ה"ס, ס, מ"חו, ובדרכי משה, מחודש כ, סא, מ"חו, י"הובא בב(סימן כג , ן"ת הר" שו42
  .261ציון הערה  ליד, א, רק שביעיפ,  להלן43
, ת ברך יצחק"בשו, סימן קמא, חלק א, ט"ת מהרי"הובא בשו(ה ועתה נשאר " ד,סימן תד, ש"ת הריב" שו44

 ).ד"דף נח ע, סימן ז, הלכות זכייה ומתנה, ובספר משה ידבר, ד"דף ס ע, סימן יז, מ"חו
 .א"ב קיד ע" ב45
התחייב "כותב שגם אם אמר ראובן לשמעון , )ה מעשה"ד(א , כג, לכות אישותה, משנה למלך:  דומההלכה 46

 את החיוב העתידי לפני שהזכירשאף , נראה שהחידוש בדבריו הוא. לא מועילה המחילה, "ואני מוחל לך
 .המחילה אינה תקפה, שמחל עליו

 .פרק י, ערך דבר שלא בא לעולם,  ראה אנציקלופדיה תלמודית47
ת "שהובא בשו[סימן צו , ז"אהע, בטור, סימן ק, ז" אהע,י"הובא בב(סימן ד , כלל לו, ש"ת הרא" שו48

  ). ו, צו, ז" אהע,ע"ובשו, ]סימן א, חלק ב, ך"מהרש
ש אם מכרה מטלטלין של בעלה "הכותב שלפי הרא, מקשה מכאן על הטור שם) ה תשובה"ד(ך שם "מהרש

המכר , )תישבע שעדיין לא קיבלה את כתובתהאלמנה יכולה לגבות את כתובתה רק אם  (לפני שנשבעה
בעלה עדיף החוב ששייך לוכי , בעלה אין מחילתה מחילהמי שחייב ל אם כן מדוע אם מחלה ל-מועיל 

 ?ממטלטלין
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נתן מפני אבל ייתכן שכאן עוד לא חל דין שעבודא דרבי . הנושה הראשון יכול למחול לחייב השני
  .חייב הראשוןשהיו עוד נכסים ל

  
אינה יכולה , שכל זמן שלא זכתה האלמנה בנכסים, ש" מסביר את פסיקת הרא49י קורייאט"ר

הוא מבין שאם נאמר שמועילה , כנראה. לעשות מחילה שמפקיעה את זכות היורשים בנכסים
ונמצא שהמחילה  ;זבוןהאלמנה תוכל עדיין לגבות את כתובתה בשלמותה משאר נכסי הע, המחילה

  .פגעה רק ביורשים
  
 ענייןל,  על החובעכשיואני מוחל לך : " הוא שבנו של מלווה אומר ללווה בחיי אביוצב דומהמ
 שבן הטעםש,  וסיעתון" כותב שלפי הרמב50ע איגר"ר".  יהיה החוב מחול לך, אביאירש אתכאשר ש

 שהוא ראוי לרשת ויש לו כיוון, בנכסים מוחזקת הואמפני שהוא אינו יכול להסתלק מירושת אביו 
לם מפני אבל אין בזה חסרון של דבר שלא בא לעו, )וזו מחילה על בעלות(שייכות בגוף הנכסים 

מועילה ) שאין בו חסרון של מחילה על בעלות(בחוב ,  לפי זה- 51שירושה נחשבת שבאה לעולם
הירושה נחשבת , ת בנכסים בכללהמנמק שמאחר שאין ליורש שייכו, אבל לפי רבנו חננאל; מחילה

 זכות עתידית לפי זה גם החוב הזה נחשב - 52זכות עתידיתא מועיל סילוק מול, שלא באה לעולם
  .ולא מועילה מחילתו, מלווהלגבי בן ה

  
הוא בחיוב מפתה ,  לנושה עתידי המוחל על חוב קיים ששייך בינתיים לנושה אחרדוגמה נוספת

 מחילת מפתה פטור בגלליש אומרים שה. אבחר כך מת האו, ערהלאבי הנ  ובושת ופגםקנסלשלם 
 עכשיו מפני ש,53הבושת והפגם מיועדים לאב, היו הקנס, כשמחלה,  שבזמן הביאהאף על פי ,הבת

התגלה למפרע , שמת האבכ .54והרי היא מחלה,  עצמה ולא כירושה מאביהחבהם מכו ההיא זוכ
  .55מחילתה פוטרת את המפתהולכן ,  שלהזכותשה

                                                 
  ).א"כח ע(סימן כב , ת זכות אבות" שו49

 פשוט בדרך כלל. כלומר שהחוב עתיד לעבור לחייב אחר, חייב אחראבל של , שאלה דומה היא בחוב קיים
שהרי אין חוב , וממילא החוב מחול כלפי החייב העתידי, שהנושה יכול למחול על החוב עכשיו לחייב הנוכחי

ומבין , שהפלאה מוצא מציאות שהנושה לא יכול למחול לחייב הנוכחי, 586אבל ראה הערה . שיעבור אליו
 . שבנידונו הייתה סיבה מיוחדת שהמחילה תועילאלא, שלא מועילה מחילה לחייב העתידי

  ).ה דאמר רב"ד(א "כתובות פג ע, ע איגר" חידושי ר50
ן אינו יכול למחול כמו שאינו יכול "כתב שגם לרמב, בסופו,  ידסימן, ת רבי עקיבא איגר החדשות"שואבל ב

ילה אין צורך במעשה אלא שבמח ,דבר בעיןאת קנה כמו אמחילה בחוב הימפני ש, להקנות את נכסי אביו
שמחילה היא , פרק שלישי, שראינו בשער ראשון, דבריו מתאימים לשיטה. ן מוחזק בממוחייבהקניין מפני ש

 .הקנאת ממון החוב לחייב
 .370 ציון הערה ליד,  ב, פרק שמיני ראה להלן51
 .374הערה ,  ראה להלן שם52
מהדורת (א "חידושי הרשב; ב"כתובות מא ע, )"א" הרשבחידושי"בעבר בשם נדפס (ן " חידושי הרמב53

חידושי , )זאמושט(חדות יעקב ; אות ח, הלכה ב, פרק ג, כתובות, ז"פסקי ריא; ב"כתובות מא ע, ) הירשלר
; ד שם"בדעת הראב, טו, ב, רההלכות נע, אור שמח; )טו, ב, הלכות נערה, ד"בדעת הראב(ג "דף כ ע, ם"הרמב

  .ד שם"בדעת הראב, ם שם"על הרמב, אבן ישראל
  .ב"כתובות מא ע, ן"דעה זו מובאת בשיטה להר

כיוון שבשעת הביאה ,  מדוע אין מועילה מחילת כל מפותה-דיון קרוב בשאלה הפוכה , ראה בשער שביעי
 .היא זוכה בקנס ורק אחר כך עובר הקנס לאב

  א שם"ן ורשב"רמב 54
, הרי מחלה, זוכה מכח עצמההיא שאם , פטור ממה נפשךהמפתה  כותב ש,ב"כתובות מא ע, ה"חידושי הרא

, שאם כן כשאין אחים, יםקשדבריו ( מגיעה לה ירושה במקום האחים יןהרי א, זוכה מכח ירושההיא ואם 
ליד ציון , אה להלןר(וכותב שלדעה שאי אפשר למחול קנס ). והרי אין אדם מוריש קנס זה לבניו, תירשנו
  .המפתה חייב לה קנס אבל פטור מבושת ופגם מפני שמחלה, )241הערה 

שמחילת הבת , זודעה נימק אביו מביא ש, אות א, בועז, פרק ד, כתובות, תפארת ישראל: נימוקים נוספים
זה מפני , שר להקנות דבר שלא בא לעולםואף על פי שאי אפ,  אף שמחלה לפני שהזכות הייתה שלהמועילה

המחילה אינה אם נאמר שש, מה שאינו כן כאן, יישאר בידי המרא קמאהנכס שהתוצאה מכך היא ש
זו יכולה לשמש כסברה לומר שתועיל , לכאורה. נחייב את המפתה לשלםשהתוצאה מכך תהיה ש, מועילה

שהזכות כבר , אלא רק לנידוננו, ת זכות עתידיתאבל נראה שהוא לא התכוון לכל מחיל. מחילת זכות עתידית
  .אלא שהיא של אחר, קיימת

אבל כיוון שלא , שאמנם אינה יכולה למחול זכות של אביה, מנמק דעה זו, בסופו, סימן קמו, ת חכם צבי"שו
כיוון , כאילו נאנסה עכשיו,  אם מת האבודווקא אנוסה זוכה, לא זכה בהם האב, עמדה בדין בחיי האב
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 נימק על פי מה שכתבו הראשונים שהטעם שמועילה מחילת יתומה מפותה על 56 שקאפשמעון' ר

  שבחיי האב לא נפטר המפתהאף על פיו, 58 או משום שהוא כמזיק ברשות57הקנס הוא מדין סילוק
,  שהאב מתעכשיו מכל מקום, עדיין נשאר לאב זכות ועליה לא הייתה הבת יכולה למחולמפני ש

,  הרשות שנתנהעל ידי והסילוק על ידי הזכותכבר הפסידה את היא ; מחמת מחילתהפטור המפתה 
וכיוון שנעשה המעשה באופן , כח הזכות הוא משעת המעשה מפני ש,אחר כך הואינה יכולה לזכות ב

 60 השיטה על פי59מאיר שמחה הכהן'  בדומה מסביר ר.בטלה זכותה, שהמעשה לא יגרום לה זכות

                                                                                                                                              
מפני , הרי הוא פטור, אבל במפותה אם נבוא לראותה כאילו נתפתתה עכשיו,  לא זכה בהם בחייושהאב

  .מוחלתהיא ש
מסביר שדעה זו סוברת שבחיוב אונס ומפתה יש שני ,  מז'עמ, )אורייתא' במהד(סימן מא , ט"חידושי הגרנ

  .והרי הבת מחלה את דינה, אחד לאב ואחד לבת, דינים של חיוב
שכשמת האב לפני ,  שיטה זונמקמ,  דק"ס, )ח"תשמ' סימן מג במהד(=סימן לה , כתובות, קהילות יעקב

  .מחלההרי היא ו, שהיא זו שהוזקה ונפגמה, עצמההבת אינה זוכה בקנס מכח האב אלא מכח , העמדה בדין
 להבועמפני שעיקר חיוב , מת האבאם   זוכהשדווקא אנוסה, נמק דעה זומ, ם שם" על הרמב,אבן ישראל

הבועל חייב לשלם לה את החיוב , וממילא כשאין אב, לא שהתורה זיכתה לאב את התשלומיןא, יה כלפיהה
לכן כשמת האב , נתחייב לאבהוא אלא , שהרי מחלה, אבל במפותה לא שייך לומר שנתחייב לה, שנתחייב לה
והאחים אינם , ") אביהוכי יורשת"ד "כלשון הראב(מפני שהיא אינה יכולה לרשת כשיש אחים , פטור הבועל

ד סובר שהטעם שיתומה "שהראב, הוא מנמקעוד . יכולים לרשת מפני שאין אדם מוריש זכות בתו לבנו
ולפי , )94הנימוק בהערה (הוא מפני שמסרה לו את גופה לעשות בה כרצונו , מפותה יכולה למחול על הקנס

וזה לא רק שזכות , הוא מפני שהחיוב מתחילתו הוא לאב, חייב כשיש לה אב שהטעם שמפתה ריך לומרזה צ
  .פטור, ולכן אם מת האב,  לאב היאהתשלומין

, כשהיא ברשות אביה, שבאונס ומפתה יש שני דיני חיוב,  מנמק דעה זו, קעט'עמ,  טסימן,  קידושין,בד קודש
אלא שהאב , יש לה סיבת תביעה, שות אביהוגם כשהיא בר; החיוב לבת, ואם היא יתומה, החיוב הוא לאב

, )מגורי(ברכת חיים . אבל במפותה הרי כבר מחלה, חוזרת היא בתביעתה מדין עצמה, וכשמת האב, קודם
ד כשמת " שלראב-] לבדוק[סימן ב , קידושין, ד"מביא הסבר זה בשם שיעורי הגרב,  ד'עמ, ב"כתובות מא ע

והוא מעיר שלפי זה גם לפי ;  מדין קנס של אביה ונעשה דין שלהשנתרוקן, הבת גובה מדין עצמי שלה, האב
ד האב זוכה בעיקר הדבר המחייב ולא רק "שלראב, יג, ב, הלכות נערה, חיים הלוי' מה שכתב חידושי ר

הוא מסביר . ויכולה למחול על הדין העצמי שלה, מועילה מחילתה מפני שהבת זוכה מדין עצמי, בתשלומין
  .כאן מועיל מדין סילוק או מזיק ברשות, חילת דבר שלא בא לעולםשאף שלא מועילה מ

ר מפתה יתומה אינו ד סובר שפטֹו"סביר שהראבמ, 6 'עמ, יג' גל, הנאמן, "קנס דאונס ומפתה", מרדכי מן' ר
ולכן , )אם האב בחיים, או נגד רצון אב( הוא רק מפני שעשה נגד רצונה אלא משום שחיוב קנס, משום מחילה

בושת ואכן הוא חייב ; מפני שהתברר למפרע שהקנס היה שלה והוא לא עשה נגד רצונה, פטור כאןהמפתה 
אלא שהמפתה , שהרי כל חובל חייב בהם, החיוב אינו מצד שעשה נגד רצונהמפני שבהם , ד" גם לראבופגם

 כמחילה וזו, מפני שחשבה שהתשלום הוא לאב, כאןולא הועילה מחילתה ,  משום מחילה בהםפטוריתומה 
בטענה שהם , דוחה את דבריו, אות א, סימן יב, אבל דברי רבנו שפטיה. )בסמוך, ם"כהסברו לרמב(בטעות 

ב ליבוביץ "שרב) בענף ב(והוא מביא . שהסבירו שמפתה יתומה פטור משום מחילה, נוגדים את כל הראשונים
במקרה הזה הפסידה מטעם ולכן , ד סובר שהתביעה היא של הבת אלא שהאב זוכה ממנה"הסביר שהראב

ד סובר "ולכן הראב, שהאב זוכה בהם מיד, ולא בבושת ופגם, אבל זה שייך בקנס; "קרע שיראין שלי"
  .שזכה מיד, מפני שהיא יורשת אותם מהאב, שבושת ופגם לבת

אף שחיוב קנס חל רק משעת לה  מועית יתומה מפותהשמשנה למלך נימק שמחיל, 263 ציון הערה לידוראה 
שהתברר , ואולי אפשר להרחיב את דבריו לענייננו ;יתברר בעתיד שעכשיו היה של הבתמפני ש, עמידה בדין

יש . לפי דבריו אין ללמוד מכאן למקרה שהזכות מגיעה לאדם רק אחרי שמחל. למפרע שהקנס שייך לה
 .נו לנימוק של משנה למלךא וקהילות יעקב התכוו"הרשב, ן"להעיר שיתכן שגם הרמב

, ז" אהע,ובבית מאיר, סימן יד, חלק א, הובא בנחלת יהושע( במסקנתו ,טו, ב, הלכות נערה,  משנה למלך55
 על חיוב שיתברר בעתיד שהוא חל ילהחילה מוע שמ,178ליד ציון הערה , הוא לשיטתו. )ה והבת" ד, קעז'סי

  .מעכשיו
ד שהתברר למפרע "מעיר שאי אפשר לומר בדעת הראב,  ג'עמ, ב"כתובות מא ע, )מגורי(כת חיים אבל בר

סיבת החיוב היא , ד"שלפי הראב, יג, ב, הלכות נערה, חיים הלוי' לפי מה שכתב חידושי ר, שהחיוב כלפי הבת
  . באב

 .ק ב"ס, סימן מב, כתובות, ש שקאפ" חידושי ר56
 .256 ציון הערה לידכאמור  57
 .94 ציון הערה לידכאמור  58
  .טו, ב, הלכות נערה, ם"על הרמב,  אור שמח59

כן לו, באהחיוב הולך ישר לש, המנמק דעה זו, כאאות , ומדה , המדות לחקר ההלכהנראה שזו גם כוונת 
ואם כן הדין , עם מחילתהטשהרי לפי הסברו זה לא מ, יו קשיםדבר.  בו אלא בתורת ירושהזוכהכשמת אינה 

הסכמת המפותה , והוא התכוון להסביר שלדעה זו,  נראה שחסר בהסברו.היה צריך להיות כך גם באנוסה
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עשה המפתה כיוון ש מפני ש, שאינה יכולה למחולאף על פי, אין לה קנסשקטנה יתומה מפותה 
 שאין אף על פי, קנס כיוון שעשה מדעתהאין מגיע לה הרי מצדה , ואף זו,  קנסאין מגיע לה ,מדעתה

 אין להסיק מכאן באופן הםלפי דברי.  היה שייך לאבבשעת הביאה הקנס מפני שמועילה מחילתה
אלא ,  רגילהמחילהזאת לא כאן  מפני ש, על זכות שתהיה שלו בעתידת אדםכללי שמועילה מחיל

  .שמחמתה המעשה אינו נחשב מעשה מזיק, הרשאה להזיק
  

,  שלההייתה שבזמן הביאה הזכות לא כיוון, יש אומרים שאין מחילת הבת מועילה, לעומת זאת
 שלא אף על פיו, בהיה התשלום צריך להיות לא, שבשעת הפיתוי, טעמם הוא .61ולכן המפתה חייב

, ולכן כשפקעה זכות האב, אינה יכולה למחול,  מכיוון שאז לא היה ראוי להמכל מקום, זכה
  .62התשלום שלה

                                                                                                                                              
מראש , מפני שמצדה, אינה זוכה, ולכן גם אם מת האב, )סברה שכתב שם לפני כן(עוקרת את החיוב מעיקרו 

  .ולא מצד ירושה, החיוב עובר אליה מצד עצם החיוב, אם מת האב, נוסהאף שבא, לא היה חיוב
  .על מחילת קטן, שער שתים עשרה ראה 60
 ,תוספותדעת ב, ב"כתובות מא ע, )מהדורת הירשלר(א "חידושי הרשב; טו, ב, הלכות נערה, ם" רמב61

קידושין , א"דושי הרשבחי; בדעת תוספות שם, ב"כתובות מא ע, ן"שיטה להר; )ה קרא"ד(א "קידושין מו ע
; א"ש והריטב"בשם הרא, ב"כתובות מא ע, נימוקי יוסף; ב"כתובות מא ע, מאירי; בשם תוספות, א"מו ע

, ש"תוספות הרא; )ה נראים"ד(ב "כתובות מא ע, א"חידושי הריטב; ב"כתובות מא ע, חידושי רבנו קרשקש
בדעת , סימן כה, )ליבוביץ(תורת חיים ; )ותה לרב"ד(ב "כתובות מד ע, י הלבן"תוספות ר; ב"כתובות מא ע

  ).ה ולזה"ד(ב "כתובות לה ע, ע איגר"חידושי ר; סימן קעז, ז"אהע, טור
שהעמיד את מה , יג, ב, הלכות נערה,  ביאר שזאת כוונת כסף משנה, בסופו,ק כ"ס,  פח,קצות החושן

תובעת בושת " אנסתני"ת שכשאומר, שזה ביתומה, ם מחייב שבועת מודה במקצת באונס ומפתה"שהרמב
והקשה עליו משנה למלך הרי מפתה יתומה , פטור מצער וחייב בושת ופגם" פיתיתיך"וכשאומר , פגם וצער

שאז גם ,  שבא עליה בחיי האב ואחר כך מת האב היא קצות החושן הסביר שכוונת כסף משנה-פטור לגמרי 
  .מפתה חייב לה בושת ופגם

שלדעה ,  תולה שאלה זו במחלוקת בירושלמי מתי חל חיוב הקנס,)ה רבי"ד( א , ד,כתובות, מראה הפנים
,  שחיוב קנס הוא בסוףינאבל לד, ואין מחילתה מועילה, קנסזכה האב באם כן כבר , ת הנזקשהחיוב חל משע

  .ותועיל מחילתה, הרי עכשיו זה שלה
 ).ה והבת"ד(א , קעז, ז"אהע, המחלוקת מובאת בבית מאיר

 ספר המצוותוב, אות י, סימן כד, הובא בדברי יחזקאל(ף " בדפי הרי,א"כתובות טו ע, ף"ן על הרי" ר62
  .סימן צ, חלק א, )איטינגא(א הלוי "ת מהרי"שו; )ג"ע-ב" מד עדף, בחלק , ג"לרס

, בדומהנימקו , ן שם"ושיטה להר, א שם"הריטב, ב"כתובות מא ע, )מהדורת הירשלר(א "חידושי הרשב
מפני שלא הייתה לה שום זכות , ואז לא הייתה יכולה למחול, היה לאבוב החי שבשעת הביאה היותש

שכיוון שבשעת הביאה היה , נימק, ב"כתובות מא ע, נימוקי יוסף,  כמו כן.לכן גם אחר כך לא נפטר, בתשלום
שם וכן רבנו קרשקש . אף על פי שאחר כך חזרה וזכתה בו בשעת העמדה בדין, אין מחילתה מועילה, לה אב

ורק עכשיו שמת , שהרי הקנס אז לאב, מפני שבשעת הביאה אינה בת מחילה, ק שאינה יכולה למחולנימ
  . ועכשיו אינה מוחלת, ועכשיו זכתה בו, האב נתרוקנה הזכות לה

ומה שחזרה וזכתה בקנס , שבשעת הביאה לא הייתה של עצמה שתוכל למחול על גופה, א נימק"הריטב
, ש שקאפ"חידושי ר .ואין מחילתה הראשונה כלום, "ים חדשות באו לכאןפנ"בשעת העמדה בדין הוא בגדר 

וכיוון שלא , שלא ייתכן שתהיה רשות לחצאין, א" מבאר את הנימוק של הריטב,ק ב"ס, סימן מב, כתובות
היא יכולה לחזור , ממילא כשפקעה זכות האב, הועילה רשותה מאחר שבשעת מעשה הייתה ברשות האב

  .ותבוע
, היה צריך להיות של האבהתשלום , שכיוון שבשעת מעשה,  מנמק,סימן א, פרק ד, כתובות, ים של שלמה

  .ואחר כך אינה מוחלת, זה שלה, לכן כשפקעה זכות האב, והמפתה היה חייב, אלא שעדיין לא זכה
וגם אם מועילה , שבשעת הביאה הקנס היה של אביה, מנמק, )ה עוד נראה"ד(ב "כתובות מא ע, הפלאה

 וזה שהבת העמידה את הבועל ,בא לעולםהחיוב יכול לחזור בו לפני שהמוחל , דבר שלא בא לעולםת מחיל
  . בהבזה היא חוזרת, בדין אחרי מות האב

והאחים אינם יורשים מפני שזה ממון , ם היא זוכה בתורת ירושה מהאב"מבאר שלרמב) שם(חדות יעקב 
בכתובות כפי שלומד התלמוד , דם מוריש זכות בתו לבנוואין א, וזיכתה לו תורה, שבא לאב רק מזכות בתו

החיוב לא היה , מפני שכשמחלה, ומחילתה אינה מועילה, אלא היא קודמת לרשת, "והתנחלתם"מא "מג ע
וב על חמעכשיו בבן שמחל , 50ליד ציון הערה , ע איגר"מקרה זה הוא כמו המקרה של ר, לפי דבריו. שלה

  .וסובר ששם המחילה אינה מועילה, שמישהו חייב לאביו
ם סובר שהטעם שמועילה "הרמבמסביר ש ,ק ב"ס, סימן מב, כתובות, )שקאפ(שמעון יהודה הכהן ' חידושי ר

, )257ראה בשמו בהערה (מחילת הקנס ביתומה מפותה הוא שגם לפני העמדה בדין יש בקנס זכות תביעה 
ורק , אם כן עדיין לא חל דין תביעת הבת,  העיקרי התובעיהשהאב ה, וכאן שבשעת הפיתוי האב היה בחיים

 השרק חיוב שנעשמפני , ואין מוכרחים לומר שחל למפרע, חל דין הבת מכאן ולהבא, לאחר שיפקע כח האב
ומוכרחים לומר שחל , אחר כך חל ינו א,אם לא חל בשעת הקניין, על ידי אדם על ידי קניין והתחייבות
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בשעת הפיתוי חשבה שהקנס  מפני ש, מחילההייתהשהסכמת הבת לא , 63מרדכי מן נימק דעה זו' ר

לפי . הקנס אינו נמחל, נס התברר שהיא זכאית לקאחר כךולכן כש, ולא התכוונה למחול, מגיע לאב
 .אין למחילה תוקף, בכל מצב שבשעת המחילה לא ידע המוחל שהזכות היא שלו, נימוק זה

  קניין גם אם עשו מעשה .ג
שמחילה על זכות עתידית אינה מועילה גם אם עשו מעשה  יםכותב 65גרשון אשכנזי' רו 64ש"הרשב
  .קניין

                                                                                                                                              
ל אחר כך כל זמן שלא פקע כח וחהוא יכול לכך , יכול לחול בשעת מעשההוא כמו ש, אבל דין תורה, למפרע

מפני שבשעת הביאה אין לה שום , מפני שזה דבר שלא בא לעולם,  ולכן כאן אין מועילה מחילתה;התביעה
מפני שלא מוכח , כאן אין זה מועיל, א לעולם דבר שלא בפשר להקנות שאפי הדעהוגם ל, דין תביעה

  .שכוונתה היא שתחול המחילה על זמן שבעתיד
, שבאונס ומפתה יש רק דין גבייה אחד, מנמק דעה זו,  מז'עמ, )אורייתא' במהד(סימן מא , ט"חידושי הגרנ

 למחול מפני הבת זוכה מפני שכשבא עליה לא הייתה יכולה, ולכן אם מת האב, והאב זוכה בדינה, של הבת
  . שאז האב היה בעלים על דינה

אלא מפני , שמה שמפותה אין לה קנס אינו משום שמחלה, מנמק דעה זו, סימן כה, )ליבוביץ(תורת חיים 
רצונה , אבל אם היה לה אב בעת הביאה, שכל חיוב קנס הוא מפני שעבר על רצונה וכאן לא עבר על רצונה

" שבח הנעורים"והיא לא מחלה על ,  היא יורשת מהאב זכות זוולכן, אינו חשוב אלא רצון האב חשוב
אמנם היא מחלה : אפשר לומר אותו תירוץ במונחים של מחילה,  בפשטות.שתזכה בו לאחר מיתת האב

וכשמת האב היא יורשת את זכותו מפני , כך שמחילתה לא הועילה, אבל אז החיוב היה לאב, בשעת הביאה
  .חרי הביאהשלא מחלה ולא הביעה הסכמה א

הכותב שאף על , ה, ד, הלכות עבדים, ם על פי אור שמח"מבאר את דעת הרמב, ם שם" על הרמב,אבן ישראל
וזה מה , היא עצמה יורשת את הזכויות שלה שהתורה זיכתה לאב, פי שאין אדם מוריש זכות בתו לבנו

 שהבנים אינם -) א" עכתובות מג(" ולא בנותיכם לבניכם, והתנחלתם אותם לבניכם"שמלמדת הדרשה 
מכל , מפני שמחלה,  אף על פי שלא נתחייב לה הבועל כלום, במפותה,ולפי זה, יורשים אלא היא יורשת

ם סובר שעיקר החיוב "שהרמב, תנוספהוא מבאר בדרך . ואת החיוב הזה היא יורשת, מקום נתחייב לאב
וכשמת האב אחר , ינה יכולה למחולולכן כשהאב חי א, אלא שזכות התשלומין היא לאב, במפתה הוא לבת

  ).יכולה לרשת אותוהיא אין כאן בעיה איך , וכיוון שהחיוב עיקרו לה(התשלומין חוזרים אליה , כך
הוכיח , באות כב(עיקר חיוב הקנס הוא לבת , לדעה זומבאר ש, כא- כיותאות, מדה ו, המדות לחקר ההלכה
, ולכן כשמת האב, והאב זוכה ממנה, )זוכה ממנהוהאב , ם סובר שהחיוב הוא לבת"ממקום אחר שהרמב

אלא מפני שבאופן זה , )שהרי יש לה אחים שיורשים (ירושהא מכוח ל, זה שלה, ועכשיו אינה רוצה למחול
מפני שאז מחילתה גרמה , ומה שמחלה בשעת מעשה לא הועיל, הופקעה זכות האב וממילא נשאר ברשותה

  .מנהשאביה לא יוכל לזכות מ, חובה לאחרים
היא מעוכבת מלהפקיע את החיוב על , שבגלל זכות האב, מנמק דעה זו,  קעט'עמ, סימן ט, קידושין, בד קודש

  .מפני שלא הועילה מחילתה בזמנה, היא יכולה לתבוע, וגם אם מת האב, ידי מחילה
מאן "ם הפסוק "כותבים שלרמב,  יגההלכ, שם, ם" על הרמב,ונחל איתן, שם, ם" על הרמב,תבואת שמש

בא ללמד שיש קנס במפותה גם אם מת האב לפני , ב לרבות שיש קנס ביתומה"שנדרש בכתובות מד ע, "ימאן
  . שלא נאמר שפטור מפני שמחלה, העמדה בדין

ואחר , שגזלן שמכר את השדה שגזל, א"ז עמ ט"משווה זאת לדין בב,  יגההלכ,  שםם"על הרמב, נחל איתן
אלא אם כן גילה דעתו שהוא רוצה שתישאר בידי ,  מהלוקח בתור יורשבעהויכול לת, כך נפלה לו בירושה

מפני , הרי שיכול לבטל את המכירה הראשונה אף על פי שעכשיו השדה שלו, הלוקח כדי שיישאר במהימנותו
יכולה לבטל את המחילה שמחלה כשלא , עכשיו אף על פי שזה שלה, ואף כאן; שבשעת המכר לא הייתה שלו

 .היה שלה
כתובות כט , ע איגר"הוא מסתמך על חידושי ר. 5 'עמ,  יג'גל, הנאמן, "קנס דאונס ומפתה",  מרדכי מן' ר63
, ואחר כך נתפתתה, שכתב שאם אביה קידש אותה וקיבל גט בלי ידיעתה, )ה ועל אשת"על תוספות ד(א "ע

  .מחולולא התכוונה ל, מפני שהיא חשבה שהקנס מגיע לאב, המפתה חייב, אף שהקנס מגיע לה
 .סימן רמג, ש"ת הרשב" שו64
ת "ושו, סימן קסג, ת חוות יאיר"כך פסקו גם שו. ן"בדעת הר, סימן נ, ת חוות יאיר"בשו, גרשון אשכנזי'  ר65

  ).ד"כג ע(סימן ד , ד"יו, סמיכה לחיים
ינו תב שבן או כ,)ה וגם"ד, סימן נא, ת מקור ישראל"הובא בשו(ה , כג, הלכות אישות, מגיד משנה, כמו כן

  .יכול להסתלק מירושת אביו בחייו גם אם עשה קניין מפני שהיא דבר שלא בא לעולם
בלשון שמחילה על זכות עתידית שתורת חסד כותב , 123ליד ציון הערה , ד, פרק חמישי, וראה להלן
  .ייןמשמע שלשון מחילה סתם לא מועילה אף בקנ; מועילה בקניין התחייבות
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  . שאין לקניין על מה לחולכיוון, 66" דבריםקניין"שזה בגדר , אפשר לנמק

   גם אם לא חזר בו עד יצירת החוב.ד
שהרי , לא מועילה המחילה , מוכח שגם אם לא חזר בו המוחל ממחילתו עד יצירת החיוב67ן"מהר

 מועילה גם אם לא חזר בו ינההרי הקנאת דבר שלא בא לעולם א, ועוד; בנידונו לא חזר בו המוחל
 משווה מחילת זכות עתידית להקנאת דבר שלא בא 69ן" הרוהרי, 68המקנה עד שבא הדבר לעולם

  .70לעולם

  מחילת אב לבנו. ה
יהודה ' ר על פי זה כתב. 71 אפילו לבנודבר שלא בא לעולםלא מועילה הקנאת  ם רביםילדעת פוסק

  .אין לכך תוקף, שגם אב שמחל לבנו על זכות עתידית 72תאומים
  

                                                                                                                                              
אומר שלא מועילה הסתלקות מדבר שעוד לא בא , א, ט,  כתובות,שהירושלמיממה  ש מביא ראיה"הרשב

לא ברור מניין לו שהירושלמי מדבר גם על מי שעשה מעשה . ומשמע משם שמדובר גם אם עשה קניין, לידו
  .קניין

ממה שהתלמוד , עתידיתן הוכיח שלא מועילה מחילה על זכות " שהר מביא ראיה ממהגרשון אשכנזי' ר
הערה ראה (ב קעא לא פתר את בעיית השובר המאוחר על ידי שימחל המלווה ללווה על כל חיוב עתידי "בב
מדוע לא תיקנו שיכתוב בשובר שהוא , עדיין קשה, ואם על ידי קניין מועילה מחילה על זכות עתידית, )4

אי ן אפילו על ידי קניין "אלא מכאן שלדעת הר? שמועיל, ויעשה קניין, לו בעתידמוחל גם על מה שיתחייב 
  .למחול על זכות עתידיתאפשר 

כותב ששמעון המוחל ליהודה על זכות עתידית הראויה , )א"מו ע(א , ג,  ומתנההלכות זכייה, אבל בן ידיד
 צריך קניין מפני -גיע לו וללוי שעתיד יהודה להתחייב לשמעון כשיקח מיוסף מה שמ, לבוא לו מיד יוסף

אבל הוא לא הזכיר את המקורות בעניין . הרי שלדעתו מועיל קניין. וצריך הקנאה כסתם מתנה, שאינו בידו
 .מחילת זכות עתידית

  .את האפשרות שלא מועיל קניין, )ג"ד ואע"ה בא"ד(א "כתובות פג ע, כך נימק פני יהושע 66
  .4ליד ציון הערה , ן"ר 67
  .שנקט שיכול לחזור בו אחרי שהדבר בא לעולם, ד, רט, מ"חו, ע"כך עולה משו 68
 .ן שם"ר 69
שהמחילה מועילה אם לא ן וסובר "א חולק על הר"שיש אומרים שהרשב, 22הערה , שלישיבפרק עוד  ראה 70

  .ן המחילה אינה מועילה גם אם לא חזר בו"י הרומכאן שלפ, חזר בו עד יצירת החיוב
גם אם לא חזר , מעצמהבטלה מחילה בדבר שלא בא לעולם כותב ש, סימן קנה, חלק ד, ת דברי מלכיאל"שו
  . בו

שהבאנו , נ גולדברג"ורז, 172הערה , רפאל יוסף חזן' ר, 265הערה , ב, שנביא בפרק שביעי, אבל שער המלך
 אם לא חזר בו המוחל עד שבא החוב מועילהסבורים שמחילה על זכות עתידית , 19 הערה,  ב,רק שניבפ

, מרדכי הלוי'  גם ר.שנראה שזו גם דעת כסף הקדשים, 368הערה , ב, פרק שמיני, וראה להלן; לעולם
כותב שסילוק מדבר שלא בא לעולם מועיל אם , )א"ט ע(סימן ו , )אלגזי(ת קדושת יום טוב "בתשובתו בשו

ומביא מקור לכך ; וסילוקו מועיל למפרע, מפני שאז בעל הזכות זוכה בה למפרע, לא חזר בו עד שבא לעולם
שעולה מדבריו , )ג"תשנ'  סד במהד'עמ, לא צריכהה "ד(ף "בחידושים לרי, א"קידושין ס ע, ט"מחידושי מהרי

ט עוסק במי שהיה לו כסף "שמהרי,  עיין שם.כשבא לעולם מועיל למפרע, דבר שלא בא לעולםשהמקדיש 
מרדכי ' וגם בנידונו של ר; כך שהתברר למפרע שהסכום הזה היה שלו, ובסוף הרוויח, לעסקא והקדיש אותו

שיביע אומר כותב שאישה שמחלה , 303ראה גם הערה .  עיין שם-ילוק הלוי עצם הנכס היה בעולם בזמן הס
נחשב , ושם נסביר שאם לא חזרה בה; רשאית לחזור בה מפני שזה זכות עתידית, על מזונותיה שלעתיד

  .ולכאורה אפשר לומר כך בכל מחילת זכות עתידית; כאילו מחלה מחדש אחרי זמן החיוב
ט כתב שהחסרון במחילת דבר שלא בא לעולם "מביא שמהרי, ק ד"ס, עין משפט, עא, ישועות ישראל, מו כןכ

, ובזה שאחר כך כתב לו שטר, כגון המוחל לחברו על כל החובות שיתחייב לו בעתיד, הוא דווקא אם חוזר בו
 שהמוכר פירות דקל אבל אם לא חזר בו מועילה המחילה כמו, )וחזר בו מהמחילה(הסכים להתחייב לו 

יכול לחזור בו , שבמצב שמועיל סילוק, 225ט שנביא בהערה "אולי הוא מתכוון למהרי. קנה, והקונה תפס
  .שאינה מועילה, אבל קשה ללמוד מדבריו למחילת זכות עתידית; מהסילוק

כדין מחילה , לה שעדיין לא נעשית אינה מועילהמחילה על שכר פעוקובע ש, 316 'עמ, בכרך , ר"פד, כמו כן
 . אין להוציא מידי המחזיק, לא תבעוהעובד ,  הגיע זמן התשלוםאבל אם, לא בא לעולםעל דבר ש

  ).ב(1סעיף , מתנה, ראה חוק לישראל 71
במוחל  העוסק, כג סימן, ן"ת הר"שוהוא מביא ראיה מ). ב"ס ע(נט  סימן, ד"יו, ת גור אריה יהודה"שו 72

  .שלא בא לעולם לבנו וכותב שלא מועילה מחילה על חוב
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יש לו גמירת דעת לכך  מפני ש,דבר שלא בא לעולם  להקנות לבנויכול שאב 73אבל ייתכן שלפי הדעה
  .תועיל מחילת אב לבנו על זכות עתידית,  דעתו של אדם קרובה אצל בנושכן

   חריגים שבהם המחילה בכל זאת מועילה:פרק חמישי

   מבוא .א
 ,74אם מפני שיש למוחל גמירת דעת, יש חריגים רבים לכלל שאין מועילה מחילה על זכות עתידית

 שבדרך כלל לא מועילה 76 כנגד שני הנימוקים שהבאנו לכך- 75י שיש למחילה על מה לחולאם מפנ
  .מחילה על זכות עתידית

  
חלק מן החריגים נלמדים מכך שהמקרים המקבילים להם בהקנאה הם חריגים לכלל שאין מועילה 

אבל . 77חריגים אלו מובנים במיוחד לפי השיטה שמחילה היא הקנאה.  דבר שלא בא לעולםהקנאת
  .שכן היא מלמדת מה מוגדר דבר שלא בא לעולם, ההשוואה מוצדקת, גם לשיטות האחרות

   מחילה בעבור תמורה.ב
אפשר מכל מקום , שאי אפשר להקנות דבר שלא בא לעולםשכלל הוא  אף על פיש, א אומר"הרמ

ם זה מפני שבהנאה שהקונה והמקנה סומכי, 78 קונה דבר אחרמקנהאם בתמורה האותו להקנות 
דעה זו מתאימה לנימוק שהפגם . הם גומרים בדעתם להקנות אף שזהו דבר שלא בא לעולם, על זה

הדברים אמורים גם אם צד אחד מקנה דבר . 79בהקנאת דבר שלא בא לעולם הוא חוסר גמירת דעת
ל למחול על ו שאדם יכ81ש נתנזון"מכאן לומד רי. 80 לעולםשלא באוהאחר מקנה דבר ,  לעולםשבא

                                                 
  .חוק לישראל שם 73
 .וביחד עם מחילת זכות קיימת,  במחילה עבור תמורה74
 .וכשהדבר בידו, תלמיד חכם שמחל, כשיש קצת שייכות, מחילה שתחול כשיבוא חיוב,  לשון התחייבות75
  .9ליד ציון הערה  76
  .שלישיפרק , ראשוןה שער  רא77
הובא גם (ר קלונימוס "בשם רבינו משולם ב, סימן תרסג, ב"ב, מקורו בהגהות מרדכי. ח, רט, מ"חו, א" רמ78

  ).ב(1סעיף , מתנה,  ראה על כך חוק לישראל).אות כד, ליד, שיתוף, בעיטור
אף שהקונה נותן כסף שהרי התלמוד אומר שגם מכירת דבר שלא בא לעולם אינה מועילה , דבריהם קשים

שלושה שעשו הסכם : אפשר שרבנו משולם דיבר רק במצב כמו זה שהוא נשאל עליו). ב"מ סו ע"ב(בתמורה 
 שם מדובר בהקנאות -הוא יתחלק בה בשווה עם שניים האחרים , שאם מישהו אחר יתן מתנה לאחד מהם

מורת הסכמתו לתת לאחרים חלק ת,  הוא יקבל חלק מהמתנה-" רווח נקי"ויש לכל אחד , הדדיות שוות
 -ייתכן שרבנו משולם לא התכוון לומר שכל הקנאת דבר שלא בא לעולם בעבור תמורה . במתנה שהוא יקבל

ושואל ) 80הערה (אבל חתם סופר . שהתכוון רק למצב כזה, א"וכך אפשר לפרש גם את דברי הרמ. מועילה
אמנם חתם סופר אומר . א מתכוון לכל הקנאה שיש כנגדה הקנאה אחרת"הבינו שהרמ) 81הערה (ומשיב 

אבל אין זה מיישב את מה , שההקנאה מועילה רק אם שתי ההקנאות נעשות בשטר אחד או בקניין אחד
 .שהרי גם כסף ניתן באותו שטר ובאותו קניין, שהקשינו

 .9ראה ליד ציון הערה  79
 .)ק יד"ס, רט, מ"חו, הובא בפתחי תשובה(סימן קפו , מ"חו, ת חתם סופר" שו80
  ).ג"טז ע(סימן כב , חלק ג, מהדורא ג, ת שואל ומשיב" שו81

 .הכרוכה בהתחייבות נגדית, תועיל מחילת זכות עתידית, כותב שלפי רבנו משולם, 299' עמ, כרך א, ר"גם פד
כותב שלדעה שמועילה הקנאה הדדית של דבר שלא בא , אות לח, סימן יא, )אלמליח(מרי משפט גם א

  .מועילה גם מחילה הדדית של דבר שלא בא לעולם, לעולם
סימן כב , מ"חו, ת בני אברהם"ושו, סימן קיח, ת לחם רב"שו, סימן קס, מ"חו, ם"ת מהרשד"שו, כמו כן

בני , סימן עד,  חלק ב,רח מטה אהרןפ, סימן רח, ורת חסדת, ימן לס, בני שמואלת "גם בשם שו(וסימן כד 
, סימן ח, כלל פט, ש"ת הרא"מפרשים שמה שעולה משו, )סימן מד, ת כרם שלמה"ושו, סימן מב, אהרן

אחרי , ם העלילו עלילה על אחד משני שותפיםישאם גוי, לו, וסימן קעו, כה, סימן צג, מ"חו, המובא בטור
אף שהעלילה מתייחסת , השותף האחר אינו נושא עמו בהפסד, ובכך גרמו לו הפסד, תשחלקו את השותפו

על ) מכללא(מחלו זה לזה ,  שטעמו הוא שבשעה שחלקו את השותפות- למשהו שהיה בעסק השותפות
 וצריך לומר שהיא מועילה מפני שהיא ;והרי זו מחילה על חיוב עתידי. של עלילהלנזקים אחריות הדדית 

  .דיתמחילה הד
מפני שהקהל , שמשא מלך אומר שמועילה מחילת קהל על מיסים, 287ליד ציון הערה , ג, ראה גם פרק שביעי

  .מרוויח ממנה
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 על מפני שהמוחל גומר בלבו למחול כדי לקנות,  אם בתמורה הנמחל מתחייב לו משהו עתידיתזכות
  .זהידי 

  
כגון , ששניים שמחלו זה לזה חיובים שלא באו לעולם, א שם" מוכיח מהרמ82דוד צבאח' ר, כמו כן

 - חלים רק אם אחד הצדדים מעכב את הנישואין אף שהם , קנסות הדדיים בגין ביטול שידוכין
שהרי , אין תמורה ודאית למחילה, שבמחילה הדדית כזאת, יש לשים לב. מחילתם מראש מועילה

בלי שהרוויח  מחילתו על ידי ונמצא ששמעון מפסיד, ייתכן שראובן יעכב את השידוכין ולא שמעון
 שכל צד יודע כיווןמ, המחילה נחשבת מחילה בעבור תמורה, בכל זאת. במה שמחל לו ראובן

  .והוא נהנה ממחילת חובו האפשרי, א יבטל את השידוכין ויחויב על כך קנס שהושייתכן
  

דעה זו . 83 דבר שלא בא לעולם גם בתמורה לדבר אחרהקנאתאך יש אומרים שלא מועילה 
ופגם זה ,  שהפגם בהקנאת דבר שלא בא לעולם הוא שאין להקנאה על מה לחול84מתאימה לתפיסה

 כותב שלפי 85עובדיה יוסף' ר. ן גמירת דעת בגלל ההדדיותואין זה משנה שיש כא, קיים גם כאן
  .אינה מועילה,  תמורת קבלת דבר אחרזכות עתידית על מחילהגם , דעתם

  
 עוסק במוכרי כסות שמחלו זה לזה על כל נזק שייגרם להם מהשגת גבול זה 86יאיר בכרך' ר, כמו כן
הוא . אף שהיא מחילה הדדית, ידית מועילה מפני שהיא על זכות עתינהואומר שהמחילה א, של זה
  . ולא הפגם של דבר שלא בא לעולם,87 הפגם של אסמכתא נרפא בהתחייבויות הדדיותרקש, מנמק

                                                                                                                                              
  .ית סילוק בתמורה מזכות עתידדווקאט מועיל "שייתכן שלדעת מהרי, 236 הערה, ז, ראה גם פרק שישי

שהמוחל על זכות מעלה אפשרות , )א"ח ע(סימן ו , )אלגזי(ת קדושת יום טוב "בתשובתו בשו, מרדכי הלוי' ר
ב "ב קכו ע"ב, ם"הוא מביא ראיה מרשב. והמחילה מועילהלמחול גומר בדעתו , נהנה ממחילתועתידית ו

משמע , "נאה יש לו לבן שימחלמה ה"אינו מועיל מפני ש" בני פלוני לא יירשני"הכותב שהאומר , )ה התם"ד(
אבל הוא כותב .  לעולםהלא באירושה אף על פי שה, שאילו הייתה לו הנאה הייתה מועילה המחילה

ב "ב, ם"והוא דוחה את הראיה מהרשב. נסתרת הבחנה זו) באיזה דףאינו מציין ו(פרק ג , ב"ב, ם"שמרשב
ואי אפשר , )22הערה  ,רק שלישיראה פ(ם סובר שמועילה מחילת כל דבר שלא בא לעולם "שהרשב, קכו

הוא ) א"בדף י ע(אבל אחר כך . שבדרך כלל אין מועילה מחילה כזאת,  כמותההלכהש, ללמוד מדבריו לדעה
והסכים . מועילה אפילו בדבר שלא בא לעולם, ל שאם יש למוחל רווח ממחילתו"כותב על סמך משא מלך הנ

  .א"דף יא ע, שם, יום טוב אלגזי' עמו בזה ר
 מתלה כתנאיהיא שניתן לראות את המחילה ,  לתת תוקף למחילת זכות עתידית בעבור תמורהטעם אחר

ת דברי "שוכך עולה מ). ד, רט, מ"חו, ע"שו(והרי מועיל תנאי בדבר שלא בא לעולם , לזכייה בתמורה
ואם , נה לא יירש,אם תמותאבל , שיינשאושה עם אהעוסק במי שעשה הסכם , סימן קנה, חלק ד, מלכיאל

היא מועילה , שאף שזו מחילה על זכות עתידית) ה אך עדיין"בד(והוא כותב ; קבל כתובההוא ימות לא ת
שבה כל מחילה ,  כלומר מחילה הדדית-" זה כנגד זה"כיוון שעשו , בתור תנאי שמועיל בדבר שלא בא לעולם

על סילוק דרך תנאי , 586, 389ובהערות , 660, 538, 399ות  הערני ציולידראה גם . מותנית במחילה האחרת
 ראה בשמו בשער -אין לתת לה תוקף בתור תנאי , הכתובהאלא שהוא כותב שלעניין מחילת  .מזכות עתידית

 .שלישי
לומד ,  שג'עמ, חלק א, )איגר( גם ספר העיקרים .סימן קלא, ז"אהע, חלק ב, )צבאח(ת שושנים לדוד " שו82

 .א שם שמועילה מחילה הדדית של דבר שלא בא לעולם"מהרמ
, תבוכ, )אות ח, סימן א, מ"חו, חלק ה, מרת יביע או"הובא בשו(סימן לח , חלק ב, י בן לב"ת מהר" שו83

שהרי הם פסקו , חולקים על רבנו משולם, א"ב ט ע"ב, ן"וחידושי הרמב, ב, ד, הלכות שלוחין, ם"שרמב
מפני שאין אדם מקנה דבר שלא , יכולים לחזור בהם, אפילו עשו מעשה קניין, שתתפו באומנותהשאומנים ש
שיש להם גמירת דעת להקנות משולם ' אף ששם שייך טעמו של ר, )ג, קעו, מ"חו, ע"וכן פסק שו(בא לעולם 

 .עיר שגדולים וטובים חולקים על רבינו משולםמ )80הערה (חתם סופר , כמו כן. זה לזה
  .9ליד ציון הערה  84
  .כך רומז גם אמרי משפט שם. ת חאו, סימן א, מ"חו, חלק ה, ת יביע אומר" שו85

  .כרבינו משולם" קים לי" כותב שהנמחל יכול לומר יביע אומראך 
  .ר שם פוסל במסקנתו את המחילה בגלל החולקים על רבנו משולם"פד, כמו כן
עוסק באשה שמחלה לבעלה על כל מה שיהיה חייב לה מחמת העובר , סימן רמג, ש"ת הרשב"שו, כמו כן
ופוסק שמחילתה לא מועילה מפני שהחיובים לא , ועשתה זאת כדי שיסכים לגרשה, )' וכושכר הנקה(שתלד 

 276ות  הערניראה גם ליד ציו. ה אותגרשל הסכיםש, וזאת אף שבתמורה קיבלה המוחלת הנאה, באו לעולם
 .ולא אמרו שבגלל זה היא מועילה,  עתידי בעד תמורהמסו במחילת ח ותורת חסד עסק"ראנהש, 281-ו

 .סימן קסג, ת חוות יאיר" שו86
 .יג, רז, מ"חו, א" רמ87



 
 

 
 

23

   הרשאה להזיק.ג

  טעם הפטור) 1(
לכאורה . הקורע פטור מלשלם על הנזק, וקרע, "קרע כסותי"אומר לחברו ה אומר ש88התלמוד

ואין להסביר שהקורע פטור מפני ? וע היא מועילהומד, הרי זו מחילה על זכות עתידית, קשה
 אין - שזו מחילה בשעת יצירת החיוב , בעל הבגד רואה אותו ושותק ומוחל לו בכך, שבשעת הקריעה

  .90 שלא בנוכחות בעל הבגד89שהרי הקורע פטור גם אם קרע לאחר זמן, לומר כך
  

וחברו אומר לו ,  שהוא עושה מסביר שכל חיוב שבא על אדם כלפי חברו בגלל פעולה91משנה למלך
,  אם עשה את הפעולה-) במפורש או במשתמע(שיעשה פעולה זו והוא פוטר אותו מהחיוב מראש 

שממנו , אם בשעת המעשה: 92במלים אחרות. המוחל על פי  שהפעולה נעשתהכיוון, פטור מהחיוב
אף , של הניזק שהמעשה נעשה ברצונו כיוון,  מועילה המחילה- על החיוב 93מחל, נובע החיוב

  .שבשעת המחילה עוד לא חל החיוב
  

                                                 
  .א, שפ, מ"חו, ע"כך פוסק שו. א"ק צג ע"ב 88

כותבים כאילו , סימן קיז, )הישנות(ח "ת ב"בשוהמובא , ל"מהרו ,)ה קרע"ד(ב "כתובות לט ע, תוספות
שהם הסביר , סימן קפו, חלק ד, מהדורא ב, שואל ומשיבת "שו. "והיפטר"אמר  הלה המזיק פטור רק אם

  .כתבו כך מפני שבנידונם היה צער הגוף
" קרע כסותי"ב, )ה"רז: פרנקל מתוקן' ובמהד(ה "מביא שלפי הרמ, א, טז, הלכות מלווה ולווה, משנה למלך

  .לא מצאנוהוו; גם אם אינו שומר, "על מנת לפטור"לא אמר חייב אם הלה 
לא אמר חייב אם הלה " קרע כסותי"שב, סימן לד, מ"חו, )טויבש(ת תועפות ראם "ומה שכותב ש, צריך עיון

  ".על מנת לפטור"
ראה שער (לפי השיטה , אפשר להסביר שפטור מטעם תנאי בממון, "על מנת לפטור"אמר יש להעיר שאם 

, ")על מנת שתמחל"ולא רק בדרך " (היה עלי דין זהעל מנת שלא י"שמועיל תנאי בממון גם בדרך ) שש עשרה
  .שזה לא מטעם מחילה

ראה שער שלוש , על הרשאה להזיק נגד רצון הנמחל]. 156[הערה , ראה שער שני, על הרשאה בלב להזיק
  ].14[הערה , עשרה

זק מוחזק המזיק פטור גם אם הני, כותב שברשאה להזיק, )א"מז ע(ו סימן כ,  די בוטוןם"מהרת "שו: מוחזק
שהוא פטור , )שהמפתה יתומה פטור מטעם הרשאה להזיק, 94ראה הערה (הוא כותב כך על מפתה . בנכסיו

בגלל הנאת , מבושת ופגם גם אם המפותה מוחזקת בנכסיו מפני שיש אומדן דעת שלא איכפת לה בתשלום
  ).עיין שם להוכחתו לכך(הבעילה 

, משמע שאם לא חזר בו, שאומרים שבעל הבגד יכול לחזור בו, 104 ציון הערה ליד, מהפוסקיםכך עולה  89
  .הקורע פטור גם אם עבר זמן

  . סימן יד, ב"ב, )ד"תשס(מנחת אשר  90
,  זמן גם אחר-שהמזיק פטור מטעם מזיק ברשות , שהדבר מובן לאור ההסבר שסמוך, הוא מסביר אחר כך

  . מניחים שבעל הנכס ממשיך בהסכמתו שיקרע
על , קונטרס מציב לו יד, זכרון צבי מנחםת "הובא בשו (ה וראיתי" ד,א, כג, הלכות אישות,  משנה למלך91

  .)ג"דף נב ע, כתובות קז
, בעל החפץ מפקיר אותו לעניין הקריעה: מסביר באופן קצת שונה,  שב'עמ, חלק א, )איגר(ספר העיקרים 

 מד דף, בחלק , ג" לרסספר המצוותבביאורו ל, י פרלא"בדומה מסביר ר. רי החפץ בעולם ואפשר להפקירווה
  .שבעל הכסות כאילו מקנה לו את הכסות במתנה לעשות בו כרצונו, ב"ע

, הורוויץ' קכח במהד' עמ(ב "מ סד ע"ב, ודברי חיים, )ה אך"ד(סימן ט , חלק א, ז"ת דברי חיים אהע"שו
אם לא אמר (חייב , ורק אם הוא ביד שומר, שהמזיק לה פטור, מק שפטור מפני שזו אבידה מדעתני, )ט"תשנ

  .שהרי הוא שמור על ידי השומר, מפני שאינו אבידה מדעת") והיפטר"
שהוא , עם קהילה" חפץ חיים"מסופר שהתנה ה, 34-33' עמ, פרק ה, כרך א,  חייו ופעלו- בספר החפץ חיים

 לפי האמור כאן .מחלו לו מראש על חיוביו אם יטעה בפסיקת דין או אם יפגע בהםמסכים להיות רב אם י
  .מובן מדוע המחילה תקפה

 .פטור מפני שהלה מחל לו מראש, "שבור כדי"כותב שב, סימן קטז, חלק ב, ת הרי בשמים"שו
 .ה וכי"ד,  שם92
 ".חל"ולא " מחל", ל" נראה שכצ93
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לחייב ) שלעתיד(מתיר הנושה , שמאחר שלפני המעשה הגורם לחיוב, 94 מסביר קצות החושןבדומה
ואין זה ,  פטור-מפני שהמזיק נכס ברשות בעל הנכס , בזה הוא גורם שלא יווצר חיוב כלל, לעשותו

  .95מטעם מחילה

                                                 
 ,קהילות יעקב ב,אות ה, סימן קיב, חלק א, ז"אהע,  בית יצחקת"הובא בשו(ק א "ס, רמו,  קצות החושן94

, אות ג, סימן י, בכבוד הלבנון, ]סימן לא במהדורה הראשונה[ח "תשמ' במהד) קלט' עמ(לט סימן , כתובות
  ).סימן תכח,  ובתנופת זהב,6 'עמ,  יג'גל, הנאמן, מרדכי מן' על ידי ר

ויש , "על מנת לפטור"הרי בעל הכסות לא אמר ,  החושןמקשה על קצות,  צט'עמ, )בלוך(שיעורי הלכה 
, והוא נתן לו רשות רק על דעת שיהיה חייב לשלם, אומדנא דמוכח שהוא רוצה שהקורע יהיה חייב לשלם

גם אם אמר בפירוש ) א: (הוא מיישב בשלושה אופנים? אם כן הקורע אינו מזיק ברשות כיוון שאינו משלם
נמצא , מפני שאם ישלם, אין לחייב את הקורע לשלם מטעם מזיק, " תקרעואם לא תשלם אל, קרע ושלם"

נמצא שהוא מזיק בלי רשות , ואמנם אם לא יהיה חייב לשלם; נמצא שאין סיבה לחיוב, שהוא מזיק ברשות
לכן אי , אין סיבה לחייב, וכאן אם יתחייב, הרי הסיבה צריכה להימצא באופן שיתחייב, )וזה מעגל קסמים(

שהרי אם , שאסור להזיק ממון חברו, עדיין הוא עשה איסור, אבל הוא מעיר שלפי הסבר זה. ייבואפשר לח
גם אם התנה ) ב. (כדי להינצל מהאיסור) לצאת ידי שמים(ויצטרך לשלם , לא ישלם נמצא שהזיק בלי רשות

שהרי , ותאי אפשר לומר שאם לא שילם נמצא מזיק בלי רש, בפירוש כאמור שהוא מתיר לו רק אם ישלם
שהרי היה רשאי , וזה שאחר כך אינו משלם אינו סיבה לחייבו, קיבל רשות לקרוע כיוון שהיה יכול לשלם

שהרשות להזיק אינו , מסביר את דבריו, 4הערה ,  קפז'עמ, שם, המהדיר(כיוון שהתנאי הוא בעתיד , לקרוע
שהרי הייתה לו רשות להזיק , תהוהמציאות לא השתנ, אלא זה תלוי במציאות, חלות שנאמר שבטלה למפרע

 חייבוהרשות אינה מותנית בכך שיהיה ; ורשות זו מבטלת מעליו שם מזיק וממילא אין גם איסור, ולשלם
, וממילא גם אם אחר כך לא ישלם, יש לו רשות לקרוע, ולכן אם ירצה לשלם, אלא בזה שישלם בפועל, לשלם

אלא יש , אם לא התנה בפירוש שיצטרך לשלם) ג). ( תנאימפני שעל הרשות לא שייך דין, לא מתבטלת הרשות
מפני שמה שמועיל אומדנא דמוכח אינו משום שהוא , פטור מלשלם, רק אומדנא שהתיר לו על מנת שישלם

, חושב את התנאי בלבו אלא שאומדים דעתו שהוא עושה את החלות מפני שהוא חושב שזה מצב הדברים
 שחשב לעשות את החלות מחשבהלא מועילה , ולעניין חלות, ברצון שלוחסר , ולכן אם נתגלה אחר כך שטעה

לא משנה שאילו , אבל לעניין מתן רשות, אבל זה שייך רק בהקנאה;  לעשות את החלותרצונואם באמת חסר 
ולא , מפני שסוף סוף נתן לו רשות, ידע שלא ישלם לו לא היה נותן רשות כך שנתינת הרשות הייתה בטעות

ייתכן שאם , והוא כותב שלפי הסבר זה. ואינו נחשב מזיק, כך שהלה עשה את הנזק ברשות, נתןמשנה מדוע 
סנהדרין , כותב שתוספות, 6הערה ,  קפז'עמ, המהדיר שם. חייב, התנה בפירוש שמתיר לו רק על מנת שישלם

תה שאמרה שכתבו שמפו, )ה ועל אשת אחיו"ד(א "כתובות כט ע, ושיטה מקובצת, )ה במפותה"ד(ב "עג ע
, סוברים כמו ההסבר השלישי, )ראה בהמשך הערה זו על פטור מפתה(המפתה חייב , בפירוש שאינה מוחלת

כנראה , א שלא תירצו כך"כתובות כ ע, ואילו תוספות; "אם לא תשלם איני נותן לך רשות"שמועיל תנאי 
  .ניםוזה כשני הטעמים הראשו, פטור, סוברים שגם אם אמרה בפירוש שאינה מוחלת

שגם , )ה הרי"ד(א "כתובות נו ע, כותב שלפי התירוץ השני בתוספות, אות קעח, כתובות, קובץ שיעורים
גם לדעה שלא מועיל תנאי על מה שכתוב בתורה , פטור" קרע כסותי על מנת שאין לך דין ניזקין"באומר 
ורה לא חייבה מזיק אלא הטעם הוא שהת, )פרק שישי, ראה שער שש עשרה" (על מנת שאין עלי דין"בלשון 

  .נגד רצונו של הניזק
מסביר שמזיק ברשות פטור מפני שזה כאילו בעל הנכס עצמו משתמש , סימן יד, ב"ב, )ד"תשס(מנחת אשר 

  .כיוון שהוא מסכים שמישהו למה שהקורע עושה, בו
, )ד"תשס( אשר במנחת, מצווה מט, במנחת חינוךהובא (א "כתובות לז ע, ן" חידושי הרמבוכך נימק: במפתה

סימן ,  כתובות,קהילות יעקבב, )קמו' עמ(ח , ג, הלכות טוען ונטען, גחלק , )חזן(דברי אליהו ב, סימן יד, ב"ב
אות , ענף א, סימן יא, דברי רבינו שפטיה בספרו, ]סימן לא במהדורה ראשונה[ח "תשמ' במהד) קלח' עמ(לט 

על כתובות , קונטרס מציב לו יד, הובא בזכרון צבי מנחם(ף "בדפי הרי, א"כתובות יד ע, ף"ן על הרי"ור, )ג
במצב שהקנס אינו (מהקנס פטור המפתה , שבמפותה שהסכימה לביאה, )ד בדפי הספר"דף מח ע, א"מב ע

קרע שיראין שלי "מפני שהיא כאומרת , )שאילו אם הוא שייך לאב אין לה סמכות למחול עליו, שייך לאב
את מחלה לו על הקנס אלא מסרה לו רק שלא , )ב"בכתובות לט ע, ד עצמוהשוואה שעושה התלמו" (והיפטר

, ]ג" מד עדף, בחלק , ג" לרסספר המצוותהובא ב [א"כתובות מ ע, א"חידושי הריטב(גופה לעשות בה כרצונו 
האומר , ז, כתובות ג, ולפני כן הסביר בדעת הירושלמי. והיא שגורמת ועושה הכל, ")גופה מוחלת לו: "נוקט

" קרע את כסותי"שדווקא באומר מפני , ל"שהירושלמי חולק על ההסבר הנ, ין תוקף למחילת המפותהשא
שהרי עדיין לא , אבל כאן אין הקנס שלה, ו לקורען אותכסות נתשרואים כאילו בעל המפני , פטור הקורע

  .א"דף צז ע, הדרן על תמיד,  הסבר זה הובא בבכורי אברהם.זכתה בו
ששם אין זו מחילת , "קרע את כסותי"ן ל"מסביר את השוואת הרמב, אות יב, סימן עז, ז"אהע, חזון איש

הירושלמי , הוא מסביר שכנגד זה. ה כללקריעעושה שאין כאן מעשה אמירת בעל הכסות אלא , ממון
, ואף על פי כן התורה חייבה משום שהבועל גרם גם את הרצוןהאשה ר שתמיד פיתוי הוא ברצון והמחייב סב

ואם כן אין לומר שבגלל מה שרצתה נחשב שאין מעשה , ביתומה מפותה הוא חייב על שגרם לה רצוןוגם 
גם לירושלמי מועילה הסכמה בשעת אחר אבל בקנס , זה דין מיוחד במפתה, הוא מחדש שלפי טעם זה. בכלל

  ".קרע כסותי"מדין , מעשה לפטור
  .ים עשרהראה שער שת, להשלכה מהסבר זה על דין מפתה יתומה שוטה
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, ן היא שזה לא מחילה אלא מעיקרא לא היה חיוב"כותב שכוונת הרמב, אות ב,  יטסימן, אחלק , באר אלחנן

שלא התייחס (ק א "ס, תכד, וזה יותר מהסברו של קצות החושן, שלא נחשב מזיק בכלל כיוון שעשה ברצונה
  . שזה תנאי שלא יהיה בו דין נזק) לשאלת דבר שלא בא לעולם

שצדדים ) פרק שישי, שש עשרהראה בשמו בשער (מסביר דין זה על פי העיקרון , 308' עמ, כרך א, ר"פד
לפעולה משפטית יכולים להסכים ביניהם שהם עושים את המעשה על דעת שזכויות וחיובים שבדרך כלל 

  .לא ייווצרו, נוצרים על ידי מעשה זה
אות , סימן עז, ז"אהע, וחזון איש, )ב"עח ע(ימן נט ס, חלק א, ש ענגיל"ת מהר"שו, ק יא"ס, פח, קצות החושן

 -או בקנס אחר (אחרי הביאה על הקנס שמחלה שייך באנוסה ן לא "מעירים שהטעם הזה של הרמב, יב
 ליד ציון הערה , א,פרק שביעיראה להלן , לטעמים אחרים שטובים גם למקרה ההוא). אחרי מעשה הנזק

  . ואילך256
 - מבושת ופגםשהמפתה בוגרת פטור , י, ב, הלכות נערה, ם"מנמק את דברי הרמב, סימן נא, ש"ת הרשב"שו

 )ברמז(כותבים , א"כתובות לב ע, ש"ורש, רבנו קרשקשחידושי , ה"רא גם חידושי ה.מפני שהיא מחלה
  .בוגרת מפותה מוחלת על בושת ופגםש

מסביר שביתומה מפותה מועילה , )ו"תרנ' דף כו במהד= ד "תרפ' כה במהד' עמ(סימן ה , גם עמק יהושע
  .ואין דין נזק בכלל, מחילה אף שלא בא לעולם מפני שזו מחילה מראש

, ד"בדעת הראב, טו, ב, הלכות נערה, מדייק ממשנה למלך, אות ז, סימן מד, חלק ב, )שטרנפלד(שערי ציון 
והוא . התבגרה אחרי הביאהשהנערה האב או מת אם  המחילפתה פטור מקנס מטעם שמ, בהסבר השני

אלא , הכותב שגם לבת יש יד בקנס, )ה יש"ה בתוספות בד"ד(ב " עכתובות לח, מנמק זאת על פי פני יהושע
שהחיוב למפרע ומאחר שאחר כך התגלה ; נתרוקנה יד האב לשלה, ולכן כשמת או בגרה, שיד האב עדיפה
 ואילאלא כ,  נחשב כמחילה לפני החיובין זהאם כן א, )ת האבמפני שבינתיים בגרה או מ(הוא לבת עצמה 

  ".קרע שיראין שלי"אמרה בשעת הביאה 
, כוונתו לתשלום בושת ופגם ( פטור מלשלםבוגרתמסביר שמפתה , סימן עג, )דנאן(ת הגם שאול "שו, כמו כן

ופיתוי , חייבו על אונסולכן אין ל, מפני שהסכמתה מראה שלא אנס אותה, )אילו קנס אין אף לבוגרת אנוסה
שפטור , י, ב, הלכות נערה, וכסף משנה, שורש קסח, ק"ת מהרי"ומה שנקטו שו; הדברים מביא אותה לרצון

  .שהרי בשעת הפיתוי לא היה עליו עדיין שום חיוב, אינו בדווקא, "מחילה"מטעם 
בנפקות , ועוד, ק א"ס, תכד,  בשם קצות החושן,]175[ ציון הערה ליד, ב, פרק חמישי, ראשוןראה בשער 

  .יותר ממחילהיש בהם או מפתה יתומה " קרע כסותי"ממה ש" קם ליה בדרבה מיניה"לעניין 
מפני , מסביר שהירושלמי סובר שלא מועילה מחילת המפותה, אות א, סימן כד, דברי יחזקאל, כנגד זה

, אינו נחשב מזיק,  מסכיםשאם חברו, פוטר רק במזיק שחייב על הפסד ממון חברו" קרע כסותי"שלדעתו 
אם כן היא לא בעלים , החיוב אינו על ההפסד של הנערה אלא מפני שהתורה קנסה על מעשה כזה, אבל בקנס

  . על המעשה לתת רשות
 .בשאלה האם מועילה הרשאת קטן להזיק, ראה שער שתים עשרה: בקטן

נ "רז. הוא מטעם מחילה" קרע כסותי"אלחנן אומר שהפטור ב' רש, 22הערה  ,רק שלישי אבל ראה פ95
, אלחנן' מיישב את דעת ר, 524' עמ, אופיה וסוגיה,  תוקפה-ההתחייבות , ורהפטיג' המובא אצל א, גולדברג

מועילה מחילה על דבר שלא בא לעולם אם לא חזר בו עד שבא , שאף שזו מחילה על דבר שלא בא לעולם
. מועילה המחילה, קרעהלה ולכן אם לא חזר בו עד אחרי ש, )70הערה , ד, בפרק רביעייו על דברראה (לעולם 

שהרי אמר כך כתב לתרץ את קושיית תוספות (מאיר ' אלחנן אמר כך בדעת ר' שר, בדרך אחרת הוא מיישב
מאיר הסובר שגם '  והקושיה קשה רק לר,הרי זה תנאי על מה שכתוב בתורה, "קרע כסותי"איך מועיל , שם

מאיר סובר שמועילה הקנאת דבר שלא בא לעולם ' ור, ) מועיל נגד מה שכתוב בתורהנותנאי בממון אי
 להסבר בני 663 והערה 22 וראה הערה .ולכן לדעתו מועילה גם מחילת דבר שלא בא לעולם, )ב"יבמות צג ע(

  .אלחנן' בנימין בדעת ר
, אלחנן' כמו שכתב ר, פטור משום מחילה" קרע כסותי"כותב שב, )ב"כא ע(ח , סימן יב, )אנליק(אורח משפט 

ולא התייחס לכלל שאין מועילה מחילה על זכות . שלא בא לעולם לכלל חיוב, ומועיל מפני שזו מחילה מראש
  .עתידית

בעל הכלי מוחל מיד אחרי , "קרע כסותי"אלחנן סובר שב' רכותב ש, ק יג"ס,  סימן נו,ז"אהע, חזון איש
, הראה שמחל, ואם שתק, ולתבוע, מפני שבעל הבגד יכול לחזור בו תוך כדי דיבור אחרי הקריעה, הקריעה

  .כמו שהתנה, מחל, וכן אם הבעלים לא נמצא שם
, שבדרך כלל מזיק ברשות פטור מדין מחילה, אלחנן' רכותב שגם ל, אות ג, סימן כח, חלק א, מעדני שמואל

מפני שמעשה ביאה אינו בגדר ,  מפתה אינו נחשב מזיקהרי, כלומר יש עליו שם מזיק אלא שהניזק מוחל
מדין לא  וזה ;זה לא נזק, אבל כשהיא מסכימה,  חבלהתנחשבהביאה , ורק באונס שהוא בעל כרחה, חבלה

כהסבר (אלחנן מפתה יתומה פטור מטעם סילוק ' כותב שלר, אות ה, ימן כדס, דברי יחזקאל,  בדומה.מחילה
, "על מנת שלא יהיה דין קנס"וסובר שמועיל תנאי על מה שכתוב בתורה באופן של , )256 ציון הערה ליד

מה פטור מפני שכל או שהוא סובר שמפתה יתו; )ראה שער שש עשרה(ב "ב קכו ע"ב, ן"כחידושי הרמב
והתורה בכלל לא חייבה קנס כאן שהיא מסרה לבועל את גופה לעשות בה , החיוב הוא אם נעשה נגד רצונה

כלומר שחיוב קנס הוא רק אם הבועל , )247הערה (ן "כפי שנימק הרמב, והיא שגורמת ועושה הכל, כרצונו
לא " על מנת שאין עלי דין נזק"אלחנן שאם אמר ' אומר ר" קרע כסותי"ורק ב; ואילו כאן היא גרמה, גורם
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קרע  "לשומראם מפקיד כסות אמר ) א: י סייגים להלכה זוקצות החושן מסביר על פי זה שנ

מפני , הטעם הוא: 96")על מנת להיפטר"המפקיד אלא אם כן אמר (הוא חייב , והשומר קרע, "כסותי
משמעות , כלומר". אין מעשה משתנה בחילוף הדברים"ו, 97שעל שומר כבר חל חיוב אם יזיק

אבל אמירה זו אינה , ה בקריעה מעשה נזקהיא שבעל הכסות אינו רוא" קרע כסותי"האמירה 
  .98 סיבה לחייב את השומרהייתהלא ,  כאן מחילההייתה אילו .יכולה לשנות חיוב שכבר קיים

  
הטעם : 99חייב האוכל לשלם, "אכול עמי"כגון באומר לחברו , בחיוב שאינו על נזק אלא על הנאה) ב

שהרי מי שנהנה חייב לשלם , וב כללהוא שכאן אין לומר שמאחר שהוא עושה ברשות לא נוצר חי
  ).אלא אם כן הלה התכוון לתת לו את ההנאה בתורת מתנה(גם אם נהנה ברשות ) כהחזר הלוואה(

                                                                                                                                              
ואילו בקנס , יש עליו תורת מזיק, ואף שנתן רשות, מפני שעצם מעשה הנזק נעשה בחפץ, מועיל לפטור

  .במפתה יתומה אין מעשה מחייב בכלל
כמו שהנותן חפץ , ם מחילהאכן מועיל מטע" קרע כסותי"מסביר ש, )ב"עח ע(קניין , מאמר ב, בני יעקב

בזה שבעל , וכך כאן, )ארבע עשרהראה שער (מועיל , "הריני מוחל לך חפץ זה"לחברו ובשעת הנתינה אומר 
והוא כותב שלכן ; ואינו מוחל על החיוב העתידי, הוא כמוחל את הדבר עצמו, הבגד נותן לו רשות לקרוע

 מפני שעכשיו הוא ,א"ק צג ע"בכאמור ב, ")פטרוהי"אם אמר (פטור גם אם מראש נתן לו בתורת שמירה 
  . ממה שִחייב אותו בשמירהחוזר בו

אלחנן מסכים שמפתה יתומה פטור מקנס מפני ' כותב שר, )רפז' עמ(ט , א, הלכות נערה, אבל משנת יעקב
גם ואז יש חיוב , שהוא מחמת שווי הדבר, וזה שונה מנזק, ובזה לא קנסה אותו התורה, שמסרה לו את גופה

  . אלא שזה מחילה, אם עושה מרצונו
פטור משום מחילה ולא שהחיוב מופקע " קרע כסותי"מדייק שב, אות כ, מדה ו, המדות לחקר הלכה

כלומר , "משום פגם משפחה"המסמא חייב , "סמא את עיני"שבאומר , א"ק צג ע"ממה שנאמר בב, מעיקרו
. לא היה מועיל פגם משפחה ליצור חיוב, יוב כללאבל אילו לא היה ח, בגלל פגם משפחה לא מועילה מחילה

, ושם הוסיף שגם לדעה שבנזקי ממון החיוב נעקר מעיקרו. זה מטעם מחילה, אלחנן' כתב שלר, ובאות כא
, שאינו עניין ממוני, הרי במפותה, מפני שאדם יכול לתת רשות להזיק כמו שהוא יכול לתת את ממונו במתנה

  . ורק יכולה למחול אחר מעשה מפני שמעשה הפגם הוחלף בממון, יקרולא יכולה לעקור את החיוב מע
ב "ב, א"כותב שלדעת חידושי הרשב, הערה ט, אות ד,  דענף,  זסימן, בחלק , )סופר(שערי ציון :  נוסףנימוק
והוא יכול למחול שלא תחול זכות זו , מוחל על הזכות לתבוע את נזקיו" קרע כסותי"האומר , ב"קכו ע

וזה כעין סילוק מזכות תביעת , שלא חל חיוב ממון על המזיק, וחל דין מיוחד במעשה הנזק, זקבמעשה הנ
 ".על מנת שאין לך שאר וכסות"שהסביר על פי זה את דין המקדש , ראה בשמו בשער שישי. נזקיו

 'עמ, ובמילואים שם, 579' עמ,  שומרים,חוק לישראלראה על כך בהרחבה ב. שם, ע"שו; א"ק צג ע"ב 96
1379-1380.   

 נואימנמקים שהמפקיד , ) שג'עמ, חלק א, )איגר(הובא בספר העיקרים (ה הא "ד, א"ק צג ע" ב,תוספות
כדי שישמור לו ברצון ולא ידאג שמא ידקדק שהוא אומר לו , "פיטומי מילי"זה אומר כן כדי לפטרו אלא 

   .עמו יותר מדאי אם תקרע ויעמוד בדין
אמר לו כותבים שגם אם לא , )פ"ה ובס"ד(סימן קיח , מ"חו, חלק ב, ט"מהרית "ושו, א, שפ, מ"חו, א"רמ

והשיב בחיוב השומר " ?על מנת להיפטר"ושאל אותו השומר " שבור אותו"אלא אמר לו , "על מנת להיפטר"
  .שברור שהוא פוטר אותו, וגם אם השיב בשלילה מניחים שהתכוון בתמיהה, פטור

כשם שתעשה בשלך תעשה "אמר לראובן  שמעון םשאלומד מדין זה ,  צזסימן אלף, חלק א, א"ת הרשב"שו
לשומר  שהרי האומר , על הנזק חייב ראובן לפרוע, שהיו חייבים לשמעוןראובן מחל לגוים כל החובו ,"יבשל

 על החוב לטובתו  את ראובןשליטן שה כל שכן כא,"על מנת לפטור"א אמר אם ל חייב השומר, "קרע כסותי"
  . ם ולא למחול להםלהציל מיד

שנחלקו פוסקים בשאלה , 1053-1061 'עמ, 98במילואים להערה , 5סעיף , שומרים,  ראה חוק לישראל97
 .על מחילה על חיוב שומר, י,  וראה פרק שביעי.האם חיוב שומר חל כבר בשעת ההפקדה

 הקורע פטורבריו שלד, קצות החושןמקשה על , אות ב, סימן כה, ק"ב, שמעון יהודה הכהן'  חידושי ר98
, מפני ששומר פטור אם הבעלים פשע, ל פטור"אם כן גם בבא לידו בתורת שמירה צ, משום שהבעלים אשם

  .)271 'עמ, שומרים, ראה חוק לישראל (כמו ששואל פטור במתה מחמת מלאכה מטעם זה
ה לא תהיה משמעותו שהקריע" קרע כסותי"ש, מנמק את המיוחד בשומר,  צח'עמ, )בלוך(שיעורי הלכה 

לכן , אבל אין במשמעותו פטור לחיובים שסיבת חיובם בא כבר מקודם, סיבה להטיל על הקורע חיוב חדש
 .על דין שומר, ק' ועיין שם עוד בעמ. אין בכך כדי לפוטרו, שכבר חייב מדין שומר, שומר

  . 2סעיף , מתנה,  ראה חוק לישראל.יז, רמו, מ"חו, א" רמ99
מדוע מזיק ברשות פטור ונהנה ברשות , מקשה על הסבר קצות החושן, קב- קא'מע, )בלוך(שיעורי הלכה 

יש אומדנא שהוא מתיר לו רק על מנת , "על מנת לפטור"שמאחר שלא אמר , הוא מסביר בדרך אחרת? חייב
ודווקא במזיק פטור , אלא מטעם פסיקת שכר תמורת האכילה, לא כתשלום על ההנאה, ולכן חייב, לשלם

מפני שאין לחייבו מטעם , )94ראה בשמו בהערה (דנא שלא התכוון לתת לו רשות אם לא ישלם אף שיש אומ
לאור זה הוא מחדש שאם האוכל טעה . והרי אינו מזיק מפני שעשה ברשות, פסיקת שכר אלא מדין מזיק
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קרע כסותי "אמר המפקיד  מדוע שומר פטור אם :אבל הסברו לשני הסייגים הללו קשה

ן לפטור אותו הרי אי, 101פטור האוכל מלשלם, "והיפטראכול עמי "ומדוע אם אמר , 100"והיפטר
צריך לומר ? הרי אין מועילה מחילה על חיוב עתידי, ואם מצד מחילה, מצד מזיק ברשות כאמור

הוא מראה שהוא רוצה לתת לו את הכסות ואת האוכל , "והיפטר"שבכך שאמר , שהטעם לכך הוא
 וואההל למחול על יש דרךיוצא מזה ש. 102)אבל יוכל לחזור בו עד שהלה יעשה מעשה קניין (במתנה

והלווה יופטר משום שנפרש את נתינת דמי , "ה ממני והיפטרוֵ לְ " יאמר מלווהה: לפני נתינתה
  .103ההלוואה כנתינת מתנה

  חזרה מההרשאה) 2(
 ואה, ואם חזר בו ובכל זאת הלה קרע, יכול לחזור בו לפני הקריעהוכדומה " קרע כסותי"האומר 

 שכן אם -רע פטור מפני שהוא מזיק ברשות שהקו, הדבר מובן לאור הנימוק לעיל. 104חייב לשלם
מתן רשות אמנם חזק יותר ממחילה בזה . 105הנזק אינו ברשות, הרי בשעת מעשה, חזר בו בעל הנכס

 נותן -דיר בכך שהוא הָ , אבל מצד שני הוא חלש יותר ממחילה, שהוא תקף גם לפני יצירת החיוב
גם לפי . המוחל אינו יכול לחזור בו ממחילתוש, בניגוד למחילה על חוב קיים, הרשות יכול לחזור בו

יכול בעל הכסות לחזור בו לפני , והקורע פטור מטעם מחילה, הדעה שמחילת חיוב עתידי מועילה
יכול לחזור בו לפני שבא , כמו שלפי הדעה שאדם יכול להקנות דבר שלא בא לעולם, הקריעה

  .וצרואם כן גם המוחל יכול לחזור בו לפני שהחיוב נ, 106לעולם
  

                                                                                                                                              
; מפני שהוא נהנה ברשות,  מצד הנאתואין לחייבו, ולא נכנס על דעת לשלם שכר, וחשב שהאוכל של עצמו

  .במצב זה חייב בתשלומי הנאה, ואילו לפי קצות החושן
מקשה על קצות , ]סימן לא במהדורה ראשונה[ח "תשמ' במהד) קלט' עמ(לט סימן , כתובות, קהילות יעקב

הרי תשלום הקנס , נס מטעם הרשאה להזיקהסביר שמפתה יתומה פטור מק) 94הערה (ן "הרי הרמב, החושן
ואם כן לפי דברי קצות החושן הדין היה , "הנאת שכיבה חמישים"ב "הוא על ההנאה כאמור בכתובות מ ע
 . צריך להיות שחייב אף שעשה ברשות

 .ק שם" כמפורש בב100
 .שם,  קצות החושן101
שנביא ליד (מהדין ,  לגמריקורע קנוי להוכיח שהחפץ אינו, אות ב, סימן לז, )אברך(ת רביד הזהב " אבל שו102

" קרע כסותי"ואמנם הוא דיבר על . שבעל החפץ יכול לחזור בו כל זמן שהחפץ עדיין בעין) 104ציון הערה 
שהרי הדעת נותנת , "קרע כסותי והיפטר"אבל מסתבר שכך יהיה גם בשומר שאמר לו , סתם בסתם אדם

 .יקרעהשומר יכול לחזור בו עד שקיד המפשגם שם 
ר ושקש, על מחילה על שכר עבודה, בשם ערך לחם, 340ליד ציון הערה , ט, פרק שביעי, ראה להלןו 103

 .לענייננו
, חלק ב, ט"ת מהרי"שו; )אות ב, סימן לז, אברך, ת רביד הזהב"הובא בשו(סימן ב , פרק א, ב" ב,ש" רא104
, מ"חו, ח"ב; )ד"דף סט ע, סימן כג, ובנחלת יהושע, י, ו, הלכות אישות, הובא במשנה למלך(סימן קיח , מ"וח

כוונתם היא גם . )א"דף קמט ע, פרשת וארא, הובא במזל שעה (סימן שו, חלק א, ט"ת המבי"שו; סא, קנה
 .הכסות לפני הקריעהאם לא חזר בו בעל , שאז הקורע פטור גם אם הוא שומר, "והיפטר" שאמר צבלמ
, שהטעם לדין זה הוא שזאת בכלל לא מחילה אלא מתן רשות, י, ו, הלכות אישות,  כך עולה ממשנה למלך105

והוא משווה זאת לאשה המרשה ; )ולא הזכיר את הבעיה של דבר שלא בא לעולם(ולכן יכול לחזור ממנה 
ראה שער ( הוא חייב בעונה -ם חזרה בה ולכן א, שאינו מדין מחילה אלא מתן רשות, לבעלה למנוע עונתה

, זו נתינת רשות, כתב שלפי הצד שאשה המוותרת על עונתה, א, ובפרק טו). ]204[הערה , פרק עשירי, שלישי
מפני שמתן רשות מועיל רק אחרי שחל , )ם שם"כמו שכתב הרמב(לפני הנישואין אם ניתנה אינה מועילה 

מפני , לא מועיל, "שאקחנו אני נותן לך רשות לפתוח עליו חלונותלכ, חצר זה"כמו שהאומר לחברו , החיוב
מדבריו עולה שמתן רשות אז לא . שבשעת נתינת הרשות עוד לא חל עליו חיוב להימנע מפתיחת חלונות

 אחריחייב הבעל בעונה גם אם הרשתה לו , שהרי אם חזרה בה(מועיל גם אם לא חזרה בה בינתיים 
גם במי שאין לו הדין ולדבריו כך יהיה . ין שום משמעות למתן רשות בשלב זהשא, והטעם הוא; )הנישואין

  ".קרע כסותי"ואומר למישהו , עדיין כסות
כותב שהטעם שיכול לחזור בו כאן הוא מפני שלא מועילה מחילה על , דאות , כט סימן, מ"חו, משנת יעבץגם 

  .מטעם מחילהשהקורע פטור רק מטעם הרשאה להזיק ולא , כלומר, נזק שלהבא
הניזק יכול לחזור בו מהתחייבותו שלא כותב ש, 129' עמ, מבוא למשפט העברי בימי התלמוד, אלבק' ח

שהרי לא הקנה לו זכות בדבר , אפילו כבר התחיל להזיק, או לדרוש שהלה לא יזיק יותר, להקפיד כשיזיק לו
 .  אלא רק הבטיח למחול- שאת זה אי אפשר לקנות -להזיקו 

 .א" צג ע יבמות106
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וחברו יהיה חייב על מה , יכול בעל הבגד לחזור בו באמצע הקריעה,  לקרועהתחילגם אם חברו 
  .107שקרע מאז ואילך

  
 שכל אחד מזיק כיוון, שכנים חייבים להקים כותל בין חצרותיהם.  היזק ראיה-יוצא מכלל זה 

אינו יכול לעשות שמעון , שמאחר שראובן יכול לראות את שמעון כל הזמן, לחברו בהיזק ראיה
היינו , אם מחלו השכנים זה לזה על היזק הראיה .וכן להיפך, בחצרו דברים שצריכים צניעות הפרט

מפני שזה לא רק מחילה על הנזק ,  לחזור בהםואינם יכוליםמחילתם תקפה , על החיוב לבנות כותל

                                                 
, ת בית שלמה"הובא בשו (סא, קנה, מ"חו, ח"מסביר בכך את דברי ב, ק יג"ס, קנה,  נתיבות המשפט107

שמי שמחל על נזקי שכנים , ש המובאת בטור שם"שהסביר את דעת הרא, )הגהה א, סימן ו, מ"חו, סקאלא
מפני שהוא , )ם לא עשה קנייןא(יכול לחזור בו אחר כך , )כגון עשן ובית הכסא(מהסוג שלא מועילה בו חזקה 

גם . והרי שם מדובר שחוזר בו אחרי שכבר התחיל הנזק, שיכול לחזור בו, "קרע כסותי והיפטר"כאומר 
חייב , ובעל הבגד מוחה בידו שלא לקרוע עוד, כותב שגם אם התחיל לקרוע, ק טז"ס, קנה, קצות החושן

ויכול למחות שלא ,  במתנה אלא מוחל על נזקיושהרי אינו נותן לו את הבגד, לשלם על מה שקרע אחר כך
  .יזיק עוד

, מ"חו, ע"וכך פסק שו.  אינו יכול לחזור בו,קנייןש שם אומר שאם מחל על אותם נזקי שכנים ועשה "הרא
שלא יוכל , ח מסביר שקניין סודר מחזק את הדבר"הב. שמועיל קניין אף בנזקים חמורים כגון עשן, לו, קנה

אם עשה , "קרע כסותי"אפשר ללמוד מזה שב". וראיתי שאיני יכול, ל לסבול את הנזקחשבתי שאוכ"לומר 
ח "על דברי הב. לא יועיל קניין, אבל ייתכן שכאן שזה נזק במעשה האדם. אינו יכול לחזור בו, קניין סודר

, אות א, סימן א, ב"ב, )שקאפ(שמעון יהודה הכהן '  אבל חידושי ר).א(12פסקה , בשער שמינישם ראה גם 
להבדיל ממחילה על חובת בניית , כוונתו למחילה על הנזק עצמו(כותב שלא מועילה מחילה על היזק ראיה 

יכול לחזור בו גם אם הכסות " קרע כסותי"כמו שהאומר , אף בקניין) 108 ציון הערה ליד ראה -הכותל 
ובאות ג הוא מדייק גם מקיצור פסקי . שלא שייך קניין בנזק, ם הואוהטע, )שזה קניין(הגיעה לידו של האחר 

וצריך עיון איך יסביר את ההבדל בין היזק . שלא מועילה מחילה על היזק ראיה אף בקניין, ב שם"ב, ש"הרא
  .שמועיל בו קניין, ראיה לנזקי עשן
הוא , מחל בלי קנייןאם , השמועילה בהם חזק, כותב שגם בשאר נזקי שכנים, ק כ"ס, קנה, נתיבות המשפט

לדעה שצריך שלש שנים , אם הדבר הניזק היה שם בשעה שהסמיך אליו את הדבר המזיק, יכול לחזור בו
אבל קצות . שייך בכל הנזקים, שיכול לחזור בו" קרע כסותי"שהרי הנימוק שהוא דומה ל, וטענה שקנה ממנו

גם לדעה שצריך חזקת שלש , ינו יכול לחזור בוא, אם מחל, כותב שבנזקים אחרים, ק טז"ס, קנה, החושן
כל , אלא שמאחר שאינו מזיק בידים, חזקת נזקים אינה מפני מחילת הנזקתוקפה של מפני ש, שנים וטענה

ין א, )הניזק(קדם לבור ) המזיק(כמו הדין שאם האילן , והניזק צריך להרחיק את עצמו, שעמד בהיתר מועיל
גם אם , הרי עמד ברשות, כיוון שמחל לו או קנה ממנו, וכך כאן, )ב" עב כה"ב( להרחיק את האילן צורך

האומרים , )ה ואי לא"ד(ב "ב יח ע"ב, ואפילו לתוספות; התחיל המזיק אחרי שכבר היה שם הדבר הניזק
אבל , מדובר שהתחיל את הנזק מעצמו בהיתר, שבנזקים חוץ מאילן לא מועיל אפילו התחיל הנזק בהיתר

יששכר '  ר.כיוון שאינו מזיק בידים, ולא יוכל הניזק לחזור בו אחר כך, מועיל, ת הניזקאם התחיל ברשו
, דוחה את הסבר קצות החושן,  קפט'עמ, זכור זאת ליעקב, "בגדרי חזקת נזיקין וחזקת תשמישים", גואלמן

) קצ' בעמ(ב והוא מייש. עולה שחזקת נזקין הוא מדין מחילת הנזק, ד, יא, הלכות שכנים, ם"כיוון שמרמב
שם בעל הכסות יכול לחזור בו מפני שהקורע לא מפסיד מכך ": קרע כסותי"בדרך אחרת את הקושיה מ

  .ולכן אינו יכול לחזור בו, אבל כאן המחזיק יפסיד אם הלה יחזור בו, כלום
, מסביר שחזקת נזקין מועילה מפני שהמחזיק עושה שימוש בשלו, אות א,  כזסימן, אחלק , מעדני שמואל

זכה , )ומראה בזה שמחל, או שותק(וכאשר השכן מוחל , אלא ששימוש זה מפריע לשכנו ויכול השכן למחות
ששם אין שום שימוש , "קרע כסותי"וזה שונה מ; למחות עודלחזור בו ושלא יוכל שכנו , הלה במה שבידו

בעל אבל , זיק ברשות מלהה,  שותקבעל הכסותאלא שכל זמן ש, לכן לא חל שום זכות בזהו, הקריעהלפני 
   .יכול לחזור בו לפני שקרעהכסות 

שבכל נזקי שכנים מועילה ) ק ד"ס, קנז, ע"גם בדעת סמ(כותב , 109שנביא בהערה , יצחק אייזיק טייץ' ר
שות את ו למנוע ממנו לעזכות שהייתה לו בקרקעמחילה בלי קניין מפני שבזה המוחל מוסר לשכנו את ה

  .ל"שדחה את הסבר קצות החושן הנ) ה ואי לאו"ד(עיין שם . השימוש המזיק
רשות הניזק נתן , כותב שאם לפני שבא הדבר הניזק, )ק יג"ובקיצור בס(ק כ "ס, קנה, נתיבות המשפט

קרע "מפני שאינו כמו , גם בעשן ובית הכסא אינו יכול לחזור בו, בפירוש להעמיד שם את הדבר המזיק
אך . וזו התחייבות כובלת, אלא כאילו אומר הניזק שהוא מתחייב שלא יעמיד שם את הדבר הניזק, "יכסות

.  ואילך201' עמ, ההתחייבות, ורהפטיג'  ראה א-יש להעיר שיש אומרים שלא מועילה התחייבות שלילית 
ואם , דבר הניזקלשים שם את ה" ניזק"שלא יוכל ה, לשכן זכות בשדהומקנה ) העתידי(אפשר לומר שהניזק 

 לו על זכותו לשים שם מחלאין לומר ש(לא יוכל לנצל אותו כדי לאסור על השכן עשיית פעולות כלשהן , ישים
  ).שהרי לא ייתכן שבעל קרקע ימחל על זכות בקרקעו למי שאין לו בעלות בקרקע, את הדבר הניזק

אחרי בגד יכול לחזור בו תוך כדי דיבור בעל הכותב ש, ק יג"ס, סימן נו, ז"אהע, חזון איש: תוך כדי דיבור
 .הקריעה
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ת חלק מהוצאת בניית שנתחייב כל אחד לת, ביניהם חיוב ממונינוצר אלא , שאין לה תוקף, העתידי
  .108ש"כך פסק הרא. ומחילתם זו תקפה ואינם יכולים לחזור בהם, ומחלו על חיוב זה, הכותל

  
ובניית הכותל היא רק דרך לקיים את חיוב , אילו היינו אומרים שעצם החיוב הוא סילוק הנזק

זיק לו יכול ומי שמתיר לחברו לה,  רק מתן היתר להזיקהייתהמשמעות המחילה כאן , סילוק הנזק
כמו , )ולכן יוכל לחזור בו כל רגע לפני הנזק שברגע הבא, וכאן הנזק מתמשך(לחזור בו עד שיזיק 

, שיש חיוב ממוני עצמאי לבנות כותל אלא סובר, ש אינו סובר כך"אבל הרא; "קרע כסותי"לגבי 
, ריך להוסיףצ. 109כל מחילהבכמו , תומחילו יכול לחזור בו מאינ חלווהמ, שמועילה מחילה עליו

ודווקא ; שהמחילה עליו תועיל, אין חיוב ממוני לפני כן למנוע את הנזקוכדומה " קרע כסותי"שב
 שהוא נזק כיווןמ, בהיזק ראיה תיקנו חכמים חיוב ממוני לבנות כותל מראש למנוע את הנזק

  .ועל חיוב זה אפשר למחול, תמידי

  הרשאה לגזול) 3(
אם לא "או " (גזול אותי" כותב שהאומר לחברו 110ט"המבי: זיקיש סייג לפטור בגין מתן רשות לה

לא " באיסור זהרמפני שהוא מו, חברו אינו רשאי לגוזלו, ")תוכל לגזול אותי, אעשה לך כך וכך

                                                 
  . ואילך155 ציון הערה ליד ראה על דבריו .)א, קנז, מ"חו, א"הובא ברמ (סימן ב, פרק א, ב" ב,ש"רא 108

ה זו מחיל, עוד יש להעיר שאם מחלו זה לזה. יש להעיר שהדברים אמורים גם אם רק צד אחד מחל לחברו
אם , לפי דעה אחת, התקפראינו שמחילה על זכות עתידית , 81ליד ציון הערה , ב, פרק חמישי, ולעיל, הדדית

  .המוחל מקבל דבר בתמורה
ב כג "ב, בתוספות, כותב שלפי רבנו תם, אות א, סימן א, ב"ב, )שקאפ(שמעון יהודה הכהן ' אבל חידושי ר

סבור הייתי "הסובר שבנזק של עשן וכדומה לא מועילה מחילה אף בקניין מפני שיכול לטעון , )ןה אי"ד(א "ע
 .  גם בהיזק ראיה לא מועילה מחילה על חובת בניית הכותל-" שאוכל לסבול

לכך שהמחילה , 156 ציון הערה ליד,  גם הסברו של קובץ שיעורים.סימן ג, ב"ב,  שיעורי עיון התלמוד109
  . יכול לשמש הסבר לכך שאינו יכול לחזור בו ממחילתו, מועילה אף שזהו חיוב מתמשך

מחילת היזק ראייה : מבאר את ייחודו של היזק ראיה בדרך אחרת, דאות , כט סימן, מ"חו, משנת יעבץ
לוקת קרקע בין מפני שח, אינה מחילה על נזק אלא מחילה על עצם הזכות של שותפים לחלק את הקרקע

והחיוב לבנות כותל הוא חלק מזכות , שותפים אינה חלוקה גמורה כל זמן שמזיקים זה לזה בראייתם
כמו שלפני שחלקו לא , וממילא אין המוחל יכול לטעון אחר כך שלא מחל על היזק ראייה בעתיד; החלוקה

כפי שראינו , ו לחלוק טעונה קנייןהוא מוסיף שאף שמחילת שותף על זכות. היה יכול לטעון שיש היזק ראייה
לעניין זה שחברו , חלקו במתנה לחברוהרי זה משום שיש בכך הקנאת , ]106[ ציון הערה ליד, בשער שלישי

ואילו במחילה על היזק ראייה , כפי שהסברנו שם,  קנייןכה צרינתינת מתנהו, יכול להשתמש בחלקו לעולם
ומוחל רק על הזכות , חלוקה קיימת וכל אחד משתמש רק בחלקושהרי עצם ה, אינו נותן לחברו כלום במתנה

יש להעיר שהסבר זה שייך רק . ין צורך בקנייןאולזה , לעשות חלוקה גמורה שחברו לא יזיק לו בהיזק ראיה
ואכן משנת ; וייתכן שבהם לא תועיל מחילת היזק ראיה לעתיד, ולא בין שני שכנים סתם, בשותפים שחלקו

לבין , שהוא חלק מזכות החלוקה,  כותב שיש הבדל בין דיני היזק ראיה בין שותפים שחלקו,אות ב, יעבץ שם
  . עיין שם-לעניין אחר , דיניו בין שכנים סתם

מה : מיישב בדרך אחרת ,)ל"ה והנה נ"ד( סימן לא, חלק ג, ת ציץ אליעזר"שוהמובא ב ,יצחק אייזיק טייץ' ר
שימוש  שיכול למונעו מ,של ראובןהניזק בקרקע שמעון ו שכנלשיש זכות נזקין הוא מפני להרחיק שצריך 
זכות שהייתה לו מפני שבזה הוא מוסר לראובן את ה, שמעון יכול למחול על זכותוו,  הגורם לו היזקמסוים
 ראה על כך בשער חמש -זו מחילה זכות קניינית , יש להעיר שלפי זה (אינו מחויב עוד להרחיקלכן וו בקרקע

 תועלת קורעש המביא לומי שה אינקריעההשם מפני ש,  בויכול לחזורש "יקרע כסות"ונה מוזה ש ;)עשרה
  . אלא נתינת רשות גרידא, פס בזה קנייןולכן לא נת

אף שאינה  ,מועילהעל היזק ראיה מחילה מפורשת כותב ש, אות ה, סימן א, ב" ב,)שטיין(לקוטי שיעורים 
חיוב בניית כותל אינה רק אמצעי לסלק את מפני ש, ב פרק שני"מועילה מחילה על נזקי שכנים המוזכרים בב

, אות יב, סימן ב וב.ועל חיוב זה שייכת מחילה,  לבנות כותלממוני אלא חכמים הטילו עליו גם חיוב ,הנזק
ואילו בנזקי השכנים המוזכרים , ולכן מועילה מחילה,  כותל הוא מדין זכויות השכנים בניית שחיובהסביר

קרע "כמו ב,  לא שייכת מחילהועל כך, אין חיוב ממוני מוגדר אלא חיוב לסלק את הנזק, יב פרק שנ"בב
אבל זה לא חיוב גברא לסלק את הנזק אלא , החיוב הוא מדין הרחקת נזקגם בהיזק ראיה  אמנם ;"כסותי

יה לא איסור היזק ראאכן ו, ועל זה אפשר למחול, וזה חיוב ממון, חכמים עשו את זה לחיוב לבנות כותל
  ממעט את אורוראובןיכול לטעון ששמעון אינו  לבנות כותל ושמעון ראובן רשאי שמחל ולכן אף על פי, נמחל

 .מפני שהמחילה היא רק על חיובו להשתתף בבניית הכותל, )כתב חתם סופרהוא מציין שכך (
  .סימן שו, חלק א, ט"ת המבי" שו110

כותב שלא מועיל שאדם , )ג"תקצ'  מח במהדסימן=  ך"שת' במהד( נט סימן, מ"חו, בת משכנות יעק"שוגם 
  . מה שלמד מכך, ראה שער אחת עשרה". אני מוחל לך מה שתגזול ממני"יאמר 
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גזול "אבל האומר ,  שעשה ברשות ולא נשאר בידו דברכיווןפטור " קרע כסותי" בדווקאו, "תגזול
שאז הנוטל חייב , "בתורת גזלה יהיה בידך"הרי הוא כאומר ו, נתן רשות רק בתורת גזלה, "אותי

  .בהשבה
  

שאם לא ישכנע את ארוסתו , ראובן התחייב לשמעון בשטר: הוא מחיל עיקרון זה גם על נידונו
יוכל שמעון להוציא עליו שני עדים ולהביאם לשופט נכרי , שתמחל לשמעון על כל חיוביו כלפיה

שהרי לא , הוא פוסק שמה שהתחייב ראובן אינו חיוב תקף. סויםושיעידו שהוא חייב לשמעון סך מ
שמעון אינו רשאי להביא , ואף שנתן לשמעון רשות להוציא עליו עדים, התחייב לפרוע לו שום דבר

 ממנו שלא לואין לשמעון רשות ללכת לבית המשפט וליטו;  שאינו חייב לו דברכיוון, עדי שקר נגדו
  ".גזול אותי"למי שאומר מפני שזהו גזל ודומה , כדין

  
 אלא אמר ,"טול משלי "שמעוןן לא אמר לראוב) א: הוא מוסיף לנמק בנידונו נימוקים אחדים

שאילו היה ברצונו שיטול , וזה מראה שאין זה לרצונו של ראובן', שיוכל להוציא עליו עדים וכו
ו בלא שופט ובלא עדים יתן ל, למה לו לתת לשמעון רשות ללכת לשופט ולהוציא עדים, שמעון משלו
לא ) ב. שמעון אינו זוכה בשום דבר,  שדבריו מראים שאינו נותן לו ברצוןכיווןו? "טול"או יאמר לו 

 כיווןשהוא חסר תוקף , "תוכל לגזול"שהוא כמו ', וכו" תוכל ללכת"אלא " גזול אותי"אמר בפירוש 
מפני שידע שהעדים , א חייב לור לשמעון רק להוציא עדים שהותיהוא ה) ג. שהתורה אסרה לגזול
יחשבו שאמר כך רק מפני שידע , ועידדעו שראובן נתן לו רשות שיואפילו יֵ , לא ילכו להעיד שקר

אין להם רשות , "עידו לו שאני חייב לו סך מסויםכו והָ לְ "ואפילו היה אומר להם , שלא ילכו להעיד
והדברים ניכרים , "לכו והעידו לו"לא א, "הוו עלי עדים שאני חייב לו"שהרי לא אמר להם , ללכת

, שהרי אילו היה רוצה לתת לו, ולכן אינם רשאים ללכת, שהוא אינו חייב לו ולא נתחייב לתת לו
בידו ,  על פיהםשמעוןשאפילו הלכו והעידו ופרע ל, הוא מוסיף. היה נותן לו בלי שילכו ויעידו עליו

 על קנייןשגם אם עשה ראובן , הוא מוסיף. ם דבר שלא היה חייב לו שוכיוון, לחזור ולהוציא מידם
שיוכל להוציא עדים ולהביאם אל השופט ,  דבריםקנייןמפני שהוא , אינה תקפה, התחייבות זו

שבידונו , הוא מוסיף לנמק. שאינו מקנה לו שום דבר אלא שיוכל לילך או שיוכל לעשות', שיעידו וכו
 שאינו כיוון, "מעכשיו"ואפילו אמר , ייבות מותניתככל התח,  לא הועיל מפני שזו אסמכתאקנייןה

  .אינו מועיל, במקח וממכר
  

 העוסק במוכרי כסות שהתירו זה לזה להשיג 111יאיר בכרך' בדרך דומה אפשר להסביר את דברי ר
מפני שזו מחילה , ופוסק שהמחילה אינה מועילה, ומחלו על כל הפסד ממון שיהיה, גבול זה של זה

דבריו אינם , לכאורה. הוא חייב לשלם, ולכן אם אחד מהם משיג את גבול חברו, על זכות עתידית
שמחילה כזאת מועילה מפני שהיא בעצם מתן , "קרע כסותי"מתאימים עם מה שעולה מסוגיית 

שמה שהתירו זה לזה להשיג זה את גבולו של זה בלשון של התרת , אפשר שטעמו הוא. רשות להזיק
כדברי , מה שאינו מועיל, הוא כאילו התירו זה לגזול את זה, ולהאיסור המוגדר של השגת גב

  .שאינו בלשון של התרת איסור מוגדר, בשונה מהמתיר לחברו לקרוע את כסותו, ט"המבי

  האיסור להזיק) 4(
 האיסורהיא אינה יכולה לבטל את , אף שהרשאה להזיק מועילה לפטור את המזיק מתשלום

 צריך לומר אוהו, אסור לחברו לקרוע, "קרע כסותי"ר לחברו שהאומ, 112ט"כך כותב המבי. להזיק
והוסיף , 113יאיר בכרך' כך פסק גם גם ר". קרע אתה את שלך, ואם תרצה, לא אקרע: "כסותלבעל ה

או , כגון גניבה ואונאה והשגת גבול, באופן כללי שהמוחל לחברו אם יעשה לו מעשה שאסרה התורה
 -ת הגויים ולמחול זה לזה אם יצא במשפטיהם נגד דין תורה  שמסכימים לדון בערכאומלווהלווה ו

שנאמר , וזה היה חטא דור המבול, שהדבר פוגע ביישוב העולם ובהנהגתו, הוא מנמק. הדבר אסור
ומתוך , 115שבתחילה נהגו כחמסן שכופה על אנשים למכור לו, כלומר, 114"כי מלאה הארץ חמס"בו 

                                                                                                                                              
, ועיל מינו א,אף אם מחל הנגזל קודם הגזלהש כותב, )ה והנה כל"ד(ב ,  א, הלכות גניבה,)לנדא(יד המלך גם 

 . מה שלמד מכך, ראה שער אחת עשרה. יין ברשותומפני שאין אדם יכול למחול לחבירו דבר שהוא עד
 .סימן קסג, ת חוות יאיר" שו111
 .ט שם" מבי112
 .שם,  חוות יאיר113
 .יג,  בראשית ו114
  .א"ק סב ע"כהגדרת חמסן בב 115

 .מסביר שחטאם היה בגדר חמסנות, בראשית שם, גם פנים יפות
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) א: הוא מביא ראיות לדבריו. ובכל זאת נענשו על כך, כךהרגלם בכך לא הקפידו ומחלו זה לזה על 
וזאת מפני , וזאת אף שבוודאי מחל לעצמו,  אומרת שאדם אינו רשאי לחבול בעצמו116המשנה

) ב". בל תשחית"וגם על ממון הקפידה באיסור , 117"ונשמרתם לנפשותיכם"שהקפידה תורה ואמרה 
בשולחן ) ג. ובכל זאת אסרה זאת התורה, מרצונוהלווה נותן למלווה את הריבית , בהלוואה בריבית

  .וודאי מוחל לוב שהנגנב אף על פי,  נפסק שאסור לגנוב על דעת לשלם תשלומי כפל118ערוך
  

" בל תשחית"מטעם , "בין אדם למקום"איסור בגדר כאן  שאמנם יש ייתכןש, אבל יש להעיר
 כיוון, ין בזה איסור בין אדם לחברואבל א, יאיר בכרך' כפי שנימק ר, בגלל יישוב העולם, וכדומה

זאת בשונה .  שעשה ברשות הניזקכיוון, נראה שאף אין על כך חיוב תשלום בדיני שמים. שהתיר לו
, 120ולכן אסור לעשות זאת, 119שהמזיק פטור בדיני אדם אבל חייב בדיני שמים, לדוגמה, מגרמא

  .ושם זהו איסור בין אדם לחברו

   בלשון התחייבות.ד
הרי בלשון התחייבות אדם יכול להתחייב ,  שאין מועילה הקנאת דבר שלא בא לעולםאף על פי
טעם הדבר הוא שהחיוב חל על גוף . 121קנייןאם הוא עושה מעשה , דבר לא בא לעולםלהקנות 

  .122אף שאינו יכול לחול על החפץ הנקנה, האדם
  

ועושה , "תבוע חוב פלוניאני מתחייב לא ל", לדוגמה, שמי שאומר, 123חסדאי פרחיא' מכאן לומד ר
אף על .  שחל על גופו חיוב שלא לתבועכיוון, המחילה חלה גם אם החוב עוד לא נוצר, מעשה קניין

                                                 
 .ב"ק צ ע" ב116
  .טו, דברים ד 117
 .א, שמח, מ"חו, ע" שו118
 א" עק נו" ב119
 .ב"ב כב ע" ב120
 .ו, ס, מ"חו, ע"שו; סימן סה, חלק ג, א"ת הרשב"שו 121
  .ק יח"ס, ס, ע"סמ 122
הוא לא עסק במחילת חוב אלא ביורש שהתחייב כלפי ). ב"קנט ע(סימן רכח , )פרחיא(ת תורת חסד " שו123

  .ירושהבשלא לתבוע חלק ) לפני מות המוריש(יורשים אחרים 
עוסק , )א"דף ריב ע, סימן קי, חלק ב, ת פני משה"הובא בשו(סימן שע , מ"חו, ם"ת מהרשד"שו, כמו כן

, וכותב שמועילה המחילה אף שחיוב המס לא בא לעולם, בקהל שמחל לאדם מסוים על חיובו לשלם מס
דברי . והתחייבות מועילה בדבר שלא בא לעולם, מהנמחל מפני שבנידונו התחייבו הקהל שלא לקחת מיסים

 יםמדייק, )ד"מד ע ( יזסימן, מ"חו, אחלק , )טולידו(אליעזר ' משנת רת "ושו, אות ז, כלל מא, גאונים
התחייבותו חלה גם , שלא יקח דבר מסוים מחברו, בלשון חיוב, ם שהמחייב עצמו בשב ואל תעשה"ממהרשד

ט ( סימן ו ,)אלגזי(ת קדושת יום טוב "בתשובתו בשו, מרדכי הלוי' ר. בחיוב עתידי שלא מועילה לגביו מחילה
ם מועיל סילוק מדבר שלא בא לעולם מטעם התחייבות לא לקחת גם אם לא "מבין שלדעת מהרשד, )ד"ע

כנראה הוא כותב כך כדי להסביר את (מפני שמפרשים כך את דבריו של המסתלק , אמר בפירוש לשון חיוב
על הקשיים שבדברי , 633הערה ,  ראה פרק תשיעי-ם שמחילת הקהל מועילה מטעם סילוק "דברי מהרשד

שהסילוק מועיל מפני , שהיה סילוק מזכות עתידית, מרדכי הלוי לגבי נידונו' על פי זה פסק ר). ם"מהרשד
מחוייב אני : "שכן בשטר הסילוק כתב המסתלק גם לשון חיוב, שהסילוק שם היה עדיף מסילוק רגיל

וזה מעיד שגם לשון הסילוק הוא התחייבות לא , על עצמו באותו שטר לגבי חיוב אחר שקיבל ,"לעשות
שכל ,  בית ל,ך"ת הרד"כמו שכתב שו, מפני שרואים כאילו תוך כדי דיבור אמר את שני הלשונות, לקחת

מבין , סימן צו, חלק ב, )שור(ת מנחת שי "שו אבל .הכתוב בשטר אחד נחשב כאילו נאמר תוך כדי דיבור
, 286 וראה הערה .מפני שלא מועיל חיוב שלילי, סילוק מטעם חיובם היא שלא מועיל שם " מהרשדשמסקנת

  .ם"איך הבין ברך יצחק את כוונת מהרשד
שכתב בשטר המחילה , עוסק במוחל חיוב עתידי, )ב"קפד ע(סימן עד , חלק ב, ת משפט צדק"שו, כמו כן

  .והוא פוסק שהמחילה מועילה שהרי מועילה התחייבות בדבר שלא בא לעולם, "וחייבנו את הבאים אחרינו"
לשון מסים בת שמועילה מחילכותב  ,)א"קכד ע-ד"קכג ע(סימן קה , חלק א, מ"חו, ת בעי חיי"שו, כמו כן

 המועילשאין  פוסקים שסוברים אבל הוא מציין שיש. דבר שלא בא לעולםב ותתחייבה השהרי מועיל, חיוב
  .  לבניהם אחריהםה לא מועילהמחילה, טעם חיובאם זה מועוד ש; דבר שלא בא לעולםב ותתחייבה

בשותפים שאחד מהם השקיע , שורש ז ,ק"מהרית "מסביר את הנידון בשו,  יאק"ס,  מב,תומים, כמו כן
 ,והסכימו שבכל הוצאה יתן כל אחד באופן יחסי לכסף שהשקיעו בשותפות, בשותפות חלק גדול יותר בכסף

שהשותפים , חיוב עתידי שאף שזו לכאורה מחילה על -אבל בחיוב צדקה שתוטל עליהם יתן כל אחד בשווה 
מפני , בכל זאת יש לה תוקף, האחרים מחלו למשקיע הגדול על חיובו לתת חלק גדול יותר בחיוב צדקה

  . לצדקה יותר מהםתתלעליו ש מה  עבורותתתחייבו לה בעצם הםש
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 מתקן את הלשון כאילו התחייב חיוב קנייןה, "אני מתחייב לא לתבוע",  שהזכיר לשון שלילהפי
אין זו , ב ליפשיץ"י שהעיר רכפ, אולם.  יכול לחול על גוף האדם שמשתעבד לכךקנייןמפני שה, גמור

                                                                                                                                              
שאם השטר כתוב בלשון , כותב לעניין מחילה על זכות עתידית, אות כג, מערכת מ, יםמשכנות הרוע, כמו כן

אבל הוא . על פי הדין שמועילה התחייבות בהקנאת דבר שלא בא לעולם, מועילה המחילה, "מעכשיו"חיוב 
, מ"חו, ת כפי אהרן"הובא בשו(אות כה , הגהות הטור, רט, מ"חו, כותב זאת בקשר לדברי כנסת הגדולה

שמן (ששוכר שמחל למשכיר על כל הוצאה שיצטרך להוציא לצורך תיקונים בבית , )ב"דף סא ע, סימן יב
אם .  לא מועילה המחילה מפני שזה דבר שלא בא לעולם-עד חמש מאות זוז לשנה ) הדין חייב המשכיר לתקן

מפני , מועילה התחייבות זה כגוןודווקא ב, ייתכן שלדעתו בדרך כלל לא מועילה לשון התחייבות במחילה, כן
  .וזה לא רק התחייבות שלא לתבוע,  הוצאות אלהלשלםשהשוכר בעצם מתחייב 

שהתחייב להעמיד את , כותב שאם חייב את גופו, )ב"ע-א"רמג ע(סימן רמח , מ"חו, בריכות מים, כמו כן
צמו לסלק גופו והכוונה היא שהוא מתחייב ע, מועילה מחילת דבר שלא בא לעולם, ועישה קניין, המחילה

  .או שמתחייב עצמו למחול בשעה ששייכת המחילה, ממה שהיה ראוי לו לקחת ולהעמידה ביד הזוכה בה
בכל זאת חל חיוב על גוף המוחל , שאף שזו התחייבות שלילית, מבאר, )א"עח ע(קניין , מאמר ב, בני יעקב

הוא מוצא דרך נוחה יותר , )ם"נידונו של מהרשד(לגבי התחייבות במחילת הקהל על מס . שלא לקחת
 אותו אדם היה חייב לפרועשמפני שהקהל מתחייב לתת לשלטון את המס : להסביר מדוע המחילה מועילה

בדף . יש כאן פן חיובי, כלומר, )שהרי המס לקהל שימש לקהל לשלם את המס שדרש ממנו השלטון הנכרי(
להחזיר לו ) העתידי(ווה למלווה על חיובו שמועילה מחילת לדעה ג השתמש בעיקרון זה ליישב את ה"עח ע

  .בלשון חיובבמחילה  התירוץ הוא שמדובר -) 22ראה בשמו בהערה (את הריבית שעתיד המלווה לקחת 
אינו , אלא אמר שלא יירש את אשתו, שאם לא נקט לשון חיוב) ד"בדף קנט ע( תורת חסד כותב :חריגים

אעשה כך "או " אתן"מפני שקניין מתקן את העניין רק אם אמר לשון סתמית כגון ,  עשה קנייןמועיל גם אם
אבל האומר לשון , )סימן אלף קמב, חלק א, א"ת הרשב"שו(ואז אומרים שהוא כאילו התחייב , "וכך

  .לעשות משלילה חיוב,  אין הקניין יכול לתקן את העניין-" לא אירש", "לא אעשה", שלילית
, "חיוב זה חייבתי עצמי מעכשיו", כותב שגם אם כתוב בשטר המחילה לשון חיוב, סימן רמג, ש"הרשבת "שו

  .מפני שבכך ביטל את לשון החיוב, אין זה מועיל,  ובסוף השטר לשון מחילהילת השטרהרי אם כתב בתח
  . לפני האירוסין בדרך התחייבותעל סילוק, 403ליד ציון הערה , ג, פרק שמיניגם ראה 

, "בעניין זכויות הבעל בנכסי אשתו", שלמה דיכובסקי'  ר:אמצעי אחר לתת תוקף למחילה על זכות עתידית
וגם היא משתמשת , מציע דרך אחרת לתת תוקף למחילה על זכות עתידית, 123-124' עמ, לדוד עד עולם

שאם ימחל , ויעשו תנאי בקניין, שמעון, ם גדול לנמחליתחייב לשלם סכו, המוחל, ראובן: בלשון התחייבות
בכך תושג המטרה של מחילת . מחול חובו הגדול כלפי שמעון מעכשיו, ראובן על הזכות העתידית כשתיווצר

הוא עוסק במחילת בעל לאשתו לפני (שהרי ראובן בוודאי ימחל כדי להינצל מהחוב הגדול , הזכות העתידית
, שאז יש תוקף למחילה, וכוונתו היא שהוא מבטיח למחול אחרי האירוסין; נכסיההאירוסין על זכויותיו ב

, "שטר חצי זכר"הוא בונה מודל זה על פי המודל של ). 414 ציון הערה ליד,  ד,פרק שמיניכפי שנראה להלן 
ועושה , מתחייב לבתו סכום גדול, כריםשבו מי שרוצה שבתו תירש מנכסיו כחצי חלק שיירש כל בן מבניו הז

ושטר חצי זכר עצמו ; ג, קח, ז"אהע, א"רמ(יופטר מהחוב ,  מירושתו כחצי זכר בניו חלק להנותנאי שאם ית
דרך זו טובה יותר מדרכו של תורת ). יח, יא, הלכות מכירה, ם"המובא ברמב, בנוי על תקנת חכמי ספרד

ש דיכובסקי גם יורשיו "ואילו בדרך של ר, מחייבת את יורשיומפני שהתחייבות שלא לתבוע אינה , חסד
וזו הסיבה שעושים שטר חצי זכר בדרך זו ולא בדרך ; ייאלצו למחול כדי שלא להתחייב בסכום הגדול

כמוסבר , ז, רפא, מ"חו, א"אומר רמ, הרי לגבי שטר חצי זכר, אבל הוא מקשה על דרך זו. התחייבות גרידא
, שהעיקר הוא נתינת חלק חצי הזכר ולא ההתחייבות של החוב הגדול, סימן צה, )מלקרוכ(ת צמח צדק "בשו

העיקר היא מחילת , וגם כאן; והגבייה היא בדרך של ירושה, מפני שהמטרה היא שהבת תקבל חצי זכר
שהרי יש הבדל בין מה , אך קושייתו אינה מובנת? ואיך תועיל התחייבותו, והזכות לא באה לעולם, זכותו

 החיוב הוא מכח ההתחייבות שתוקףצמח צדק בוודאי מסכים : תן תוקף לחיוב לבין צורת הפעלת החיובשנו
שהרי אי אפשר , ואילו להורשת החלק של חצי זכר אין תוקף מצד עצמו, לתת במתנה את הסכום הגדול

 לעניין , הפעלת המתנה היא כאילו היא יורשתשצורתצמח צדק אומר רק . להוריש למי שאינו בר ירושה
ולא משנה שזו מחילה על , תוקף המחילה היא מטעם התחייבות: וכך כאן. פרטי הדינים שהוא מונה שם

ש "ר, מכל מקום.  של מאזן הזכויות של כל צדהצורהמפני שהמחילה רק מעצבת את , זכות עתידית
 התחייבות לתת שכמו שאין מועילה הקנאת דבר שלא בא לעולם אבל מועילה, דיכובסקי מתרץ את קושייתו

כך מועילה , )121הערה  (סימן סה, חלק ג, א"ת הרשב"כמו שכתב שו, חפץ מסוים שעוד לא בא לעולם
אף שכאן זאת לא התחייבות לשעבוד גופו אלא למחול על זכויותיו בחפץ או בחוב שעוד , התחייבות למחול

אבל ; זונח את הצעתו המקורית ועובר לדרך שהציע תורת חסדש דיכובסקי "למעשה ר. לא בא לרשותו
, 125שהרי כפי שנראה ליד ציון הערה , א קשה"אבל הסתמכותו על הרשב. כאמור לא היה צורך בכך

הבאנו צריך לומר שהוא סובר כדעה ש. אפילו בקניין, א עצמו אומר שלא מועילה הבטחה למחול"הרשב
אבל . אם נקט לשון התחייבות א מועילה הבטחה למחול"שגם לדעת הרשב, ]220[ ציון הערה ליד, שער שניב

א לא מועילה הבטחה למחול על זכות עתידית אף "א ורהפטיג סבור שגם לרשב"שר, 126ראה ליד ציון הערה 
 .בלשון התחייבות
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ובדיני שמים על , החוב עדיין קיים, שגם אם היא תופסת, מחילה ממש אלא התחייבות שלא לתבוע
  .124החייב לפורעו

  
א "ואכן ר. אף אם עשו מעשה קניין,  אומר שלא מועילה הבטחה למחול125א"שהרשב, יש להעיר

, כות עתידית בלשון התחייבות מועילה מחילה על זיןא סובר שא" מוכיח שהרשב126ורהפטיג
מועילה רק אם ,  שבה הוא אומר שמחילת הקהל על מיסים שאדם מסוים חייב לשלם127מתשובה

אם יתחייבו לא מועילה ולא אמר שהמחילה , יתחייבו לשלם לו מה שיצטרך לשלם לשלטון הנכרי
, בות שלא לתבועבין התחייבות למחול לבין התחיי, בדוחק, אולם אפשר היה לעשות הבחנה. לתבעו

, בשב ואל תעשה,  לתבועאיסור שיכול לחול על גופו כיווןמ, שהתחייבות שלא לתבוע חזקה יותר
  .בקום ועשה,  למחולחיובאבל לא יכול לחול על גופו 

  
 כותב שתלמיד חכם שמכר דבר שלא בא 128ט"מהרי: חריג נוסף המסונף לחריג של התחייבות

שמכר , שהרי הוא ידע את הדין,  מצד שהדבר לא בא לעולםאינו יכול לטעון שהמכר בטל, לעולם
התחייב וחזקה שהוא , ולא ייתכן שהוא הטעה את הקונה לשלם לו על מכר בטל, כזה אינו מועיל

ואינו יכול לומר ; והתחייבות מועילה בדבר שלא בא לעולם, בגופו לתת את דבר המימכר
שתלמיד , 129מרדכי הלוי' מכאן למד ר. שעמפני שאין אדם משים עצמו ר, "התכוונתי להטעותו"

.  שמפרשים שהתכוון להתחייבות- מאותו טעם, המחילה מועילה,  שמחל על זכות עתידיתחכם
 ינהגם מחילת תלמיד חכם א, לפי הדעה שאין מועילה מחילת זכות עתידית בלשון התחייבות, שובו

  . בזכות עתידיתהמועיל

   בשטר.ה
, והשטר ביד הקונה, א בא לעולם מועילה אם היא נעשית בשטר הקנאת דבר של:בשטר על החיוב

. 130א" כך פסק הרמ-קנה ,  אותווהרי אם תפס, מפני שרואים כאילו תפס הקונה את דבר המימכר
הרי אם יש שטר על , שאף שאין מועילה מחילה על זכות עתידית, 131יעקב מליסא' מכאן לומד ר

הבעל , "קיבלתי את כתובתי"ע אשה שאמרה הוא מסביר בכך מדו. מועילה המחילה, החיוב
מפני , מטעם מחילההוא פטור  - אף שתנאי על מה שכתוב בתורה לא מועיל אף בכתב 132פטור

ואילו כאן מדובר שיש , ההקנאהא עסק בשטר על "שהרי הרמ, דבריו קשים. שהכתובה היא שטר
  .המחילהשטר על החוב ולא על 

  
שמחילה בשטר על זכות עתידית , א"דברי הרמל סמך  פסק ע133 בית הדין הרבני:בשטר מחילה

  .כשם ששטר מועיל בהקנאת דבר שלא בא לעולם, מועילה
  

                                                 
 ".לא אתבעך"בעניין האומר , ]223[ה  ציון הערליד, שער שני ראה 124
שנחלקו אחרונים בדעת , ואילך] 216[ ציון הערה ליד, שער שניראה . סימן אלף לג, חלק א, א"ת הרשב" שו125

 ).הם לא עסקו בזכות עתידית(מועילה אם נקט לשון התחייבות למחול האם הבטחה , א"הרשב
ב ליפשיץ בדעה שאין מועילה כאן לשון "גם ר. 203' מע, אופיה וסוגיה,  תוקפה- ההתחייבות , ורהפטיג' א126

 .ש דיכובסקי סבור כנראה שמועילה כאן לשון התחייבות"שר, 123ראה בהערה . התחייבות
 .סימן קפ, חלק ה, א"ת הרשב" שו127
 ).א"דף כד ע, סימן כו, מהדורא ה, ת שואל ומשיב"הובא בשו(סימן סט , מ"חו, חלק ב, ט"ת מהרי" שו128
  .הוא עוסק בסילוק). ג"ט ע(סימן ו , )אלגזי(ת קדושת יום טוב "בתשובתו בשו, מרדכי הלוי'  ר129

כיוון שקיבל , שדווקא במכר חייב תלמיד החכם לקיים את דבריו, אמנם אפשר לדחות את ההשוואה
, אחלק , ברכת מועדיך לחייםו, ב"ע-א"דף לד ע, אות נח, עמוד התורה, )י'פלג(אבל עמודי חיים . תשלום

שתלמיד חכם שנתן דבר שאין , ט שם גם למתנה"לומד ממהרי, )ב"כה ע, ד"כד ע, ג"כג ע(דרוש ה לשבת כלה 
 .כדי שלא יהיה שקרן, חייב לקיים את דבריו, בו ממש במתנה

 .ד, רט, מ"חו, א" רמ130
 .ו, סט, ז"אהע,  בית יעקב131
  ].20[ציון הערה ליד ,  ראה שער שני-לפי דעה אחת  132
  .364' עמ, כרך ז, ר" פד133

כותב כך לעניין מי שהסתלק , )א"י ע(סימן ו , )אלגזי(ת קדושת יום טוב "בתשובתו בשו, מרדכי הלוי' גם ר
מת השטר ביד בנו אחרי שהוא נוקט ש. והשטר ביד בנו, ומת ראובן והנכסים בעולם, בשטר מירושת ראובן

שאם השטר כבר אינו ) לעניין הקנאה(כתב , אות נ, הגהות הטור, רט, מ"חו, מפני שכנסת הגדולה, ראובן
 . מועילינוא, בידו כשהדבר בא לעולם
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שהרי תפיסה מועילה בהקנאת דבר שלא בא לעולם רק אם ,  דוחה דברים אלו134א ורהפטיג"אבל ר
 מוכיחה שמחל )למרות התפיסה(ואז שתיקת המקנה , תפס הקונה אחרי שהגיע הדבר לעולם

שהרי בכל מחילה , ועוד; לפני שבא הדבר לעולם) באמצעות השטר(אבל כאן תפס את החוב , עכשיו
י "קושיותיו קשות גם על ר. 135ובכל זאת המחילה בטלה, על זכות עתידית החייב תופס את הכסף

  .שעסק בשטר שהוא על החיוב, מליסא

   מחילה שתחול כשיבוא חיוב.ו
, "לכשיבוא דבר טענה הרי מחולה לו" אמר המוחלאם , ן" כותב שגם לדעת הר136משה חגיז' ר

החוב , עכשיושאינה , מפני שבשעת חלות המחילה, המחילה מועילה, "מעכשיו"בלא לומר , וכדומה
,  שאין אדם יכול לתת מתנה למי שעוד לא נולדעההוא מביא ראיה מהד. הנמחל כבר נמצא בעולם

אבל אם אומר שלא תחול אלא לכשיבוא ,  אם הוא רוצה שתחול המתנה מעכשיודווקאאבל זאת 
אבל יש להעיר שהלכה נפסקה שגם אם הוא אומר . וכך גם כאן, 137היא חלה, המקבל לעולם

  .138אין המתנה מועילה, "לכשייוולד"
  

ייתכן שדין המחילה במקרה זה תלוי במחלוקת בשאלה האם מועילה הקנאת דבר שלא בא לעולם 
ולפי דעה אחרת , 139שלפי דעה אחת היא מועילה, "נוי לךעולם יהיה קוא לכשיב"אם המקנה אומר 

  .140אינה מועילה
  

האדם שהרי , בכלל שתחול מחילה או סילוק בעתידייתכן  סבור שלא 141שלמה דיכובסקי' אבל ר
  .שהוא מעשה שלילי, אינו עושה מעשה אלא רק מסלק את עצמו

  
, ול על זכות עתידית מלהקנותהשיותר קל למח, רק שלישיפ, אמנם ראינו לעיל: יש לבאר את גישתו

כאן אינו רוצה , לעומת זאת. עכשיואבל שם מדובר במי שרוצה למחול , מפני שזו רק פעולת סילוק
ובזה הדעת נותנת שדווקא הקנאה שהיא מעשה חיובי אפשר ,  אלא בעתידעכשיושתחול המחילה 

  .שהיא מעשה שלילי, ולא מחילה, לקבוע שהיא תחול בעתיד

                                                 
 .56הערה , 199' עמ,  ההתחייבות, ורהפטיג' א134
 .סביב דברי חוות יאיר, 17ליד ציון הערה ,  ב,רק שני הסבר לכך ראה בפ135
 .רסו-סימן רסה,  חלק ב,ת הלכות קטנות" שו136
ואין זה מקנה לדבר  "":הקונטרס"שכתבו בשם , )מ"ה וש"ד(א "ב קלא ע"ב,  כך הוא מוכיח מתוספות137

אך הוא מעיר שתוספות שם ". שאין בעולם כיוון שאין המתנה באה אלא לאחר מיתה ואז הבנים כבר בעולם
 .דעה זוהקשו על 

 ).א(1סעיף , נהמת,  ראה חוק לישראל.א, רי, מ"חו, ע" שו138
 .ק ג"ס, רט, מ"חו, לפי הבנת דרכי משה, סימן תרג, ב"ב, מרדכי; ם"בדעת רשב, סימן תקעח, ב"ב,  מרדכי139
,  ראה חוק לישראל.ד, רט, מ"חו, א"שתי הדעות הובאו ברמ. בשם רבותיו, סימן תקעח, ב"ב,  מרדכי140

  ).ב(1סעיף , מתנה
, מסביר את המחלוקת, 119' עמ, לדוד עד עולם, "כסי אשתובעניין זכויות הבעל בנ", שלמה דיכובסקי' ר

וכאן שציין בפירוש שאף שלא ,  המקנהשלדעה הראשונה החסרון בדבר שלא בא לעולם הוא שלא סמכה דעת
כנגד זה אפשר לטעון שהעובדה שציין זאת (יש גמירת דעת , קנות כשבא לעולםהבא לעולם הוא רוצה ל

הדין היה צריך להיות שתועיל הקנאת דבר שלא , שהרי אם נאמר כן,  דעתבפירוש אינה מוסיפה לו גמירת
והדעה השנייה סוברת שהטעם שהקנאת דבר ; ")אני רוצה להקנות אף שלא בא לעולם"בא לעולם אם אמר 

כנגד זה  (וגם כאן אין לו על מה לחול עכשיו, שלא בא לעולם לא מועילה הוא מפני שאין לקניין על מה לחול
 על שני הטעמים בהקנאת דבר שלא בא ).עון שכאן יש לקניין על מה לחול בשעת חלות הקנייןאפשר לט

  .9 ציון הערה לידלעולם ראה 
בעל המסתלק מנכסי אשתו לפני : נידונו( עתידי מנכסכותב שלגבי סילוק , שם, שלמה דיכובסקי' ר

הכוונה היא , שהרי לדעה הראשונה בעניין הקנאה, עה הראשונהלא תועיל דרך זו גם לד, )האירוסין
על ידי מעשה הקניין שנעשה , יבוא לרשות המוכר ואחר כך יעבור לרשות הקונה, שכשיבוא הנכס לעולם

שהוא הבעלים על (יגיע לרשות המסתלק , אבל בסילוק לא שייך לומר שכשיבוא הנכס לעולם; בשעת המכר
שהרי זו , לא מועיל סילוק, שהרי אחרי שהגיע לרשות המסתלק, חזור למסולקואחר כך י) פי עיקר הדין

 ).מטעם זה, שהרי סילוק בעל מנכסי אשתו הנשואה אינו מועיל: בנידונו(מחילה על בעלות 
 .120' עמ, שם, שלמה דיכובסקי'  ר141
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   שייכות כשיש קצת.ז
 אומר שמועילה מחילה על זכות שלא באה לעולם אם יש למוחל קצת שייכות בזכות כבר 142ע"הסמ

חלק מהראשונים , 143 מחילת זכות קניינית עתידיתענייןכפי שנראה ב, כמו כן. בשעת המחילה
מפני ,  אף שהיא זכות עתידיתנכסי אשתו כשהיא ארוסההסבירו שבעל יכול להסתלק מזכותו ב

  .144בכך שהוא עומד לשאתה ואז יממש את זכותו,  לו קצת שייכות בנכסיהשכבר יש
  

הוא בגלל חוסר , סברה זו מובנת לפי הגישה שהטעם שלא מועילה הקנאת דבר שלא בא לעולם
גם . מפני שיש גמירת דעת, מועילה המחילה, שלכן אם יש לאדם קצת שייכות לדבר, גמירת דעת

יש למחילה על ,  אם יש לאדם שייכות בדבר- 145 על מה לחוללפי הגישה שהטעם הוא שאין לקניין
  .מה לחול

  
עזבונו , שמי שנפטר בירושלים,  בעברהייתהיישום מעניין של עיקרון זה מצאנו בקשר לתקנה ש

ואילו , עם בנו לוי, י"מעשה בראובן שעלה לא. 146ל"של ירושלים ולא ליורשיו שבחו" כולל"הולך ל
בן שילם לפקידי העיר סכום מסוים ובתמורה הסתלקו מחלק הירושה ראו. ל"בנו שמעון נשאר בחו

, 149יו הואטעמאחד מ. 148 אחדיםיםטעממ,  פסק שהסילוק תקף147מרדכי הלוי' ר .המגיע לכולל
מפני שיש לבעל שייכות , שמועיל, נכסי אשתו כשהיא ארוסהשסילוק הכולל דומה לסילוק בעל מ

יעברו מקצת , שכשימות, התחיל החיוב,  לירושליםברגע שהגיע ראובן, ואף כאן, בנכסי ארוסתו
  .150בנכסיו" קצת שייכות"ולכן נחשב שיש לכולל , נכסיו לכולל

                                                 
  .בעניין סילוק, 629ליד ציון הערה , פרק תשיעי,  נביא את דבריו להלן142

אין , שמחילה היא הקנאה) פרק שלישי, בשער ראשון(שבית דוד כותב שלפי השיטה , 330אבל ראה הערה 
 . מתוך השוואה לסילוק, בו" שייכות"שמחילה מועילה בדבר שיש לו ) ע"כסמ(לומר 

 .416 ציון הערה ליד 143
כפי , ולא בזכות אישית, אפשר מחילהמ "שייכות"שייתכן שדווקא בזכות קניינית מקצת ה,  אך יש להעיר144

 על .בהתאם להבחנה בין מחילה לסילוק, שיותר קל למחול זכות קניינית עתידית, רק שמיניפ, שנראה להלן
  .663הבחנה זו ראה הערה 

, ר סבור שדווקא סילוק מועיל אם יש קצת שייכות בזכות"פד, 637 שכפי שנביא בהערה, ןעוד יש לציי
  .ומחילה אינה מועילה אף אז

האם מועילה מחילת אשה על עונה כשהיא ארוסה כמו שמועיל , מסתפק, א, טו, הלכות אישות, משנה למלך
או , ולכן תועיל אז מחילה, ת שייכות בזכות העונה כשהיא ארוסה האם יש לאשה קצ-אז סילוק מנכסיה 

 .לא
  .9 ציון הערה לידעל שתי הגישות ראה  145
י "ר; תריט-תקנט ' עמ, הכרך, קוק ארץ ישראל  הרבלנשמת, אזכרה, א ריבלין"ר: על התקנה ראה 146

 .תקסח- תקסג'עמ, כרך ד, התקנות בישראל, שציפנסקי
 ).ג"ח ע(סימן ו , )אלגזי(ת קדושת יום טוב "בתשובתו בשו, מרדכי הלוי'  ר147
שאדם יכול למחול על דבר שהוא שלו רק ) 191 ציון הערה ליד, ד, פרק שישי(קרון י נימוק אחד הוא לפי הע148

עוד נימק על פי ההבחנה . אלא מתקנהואף זכות הכולל בנכסי הנפטר אינו דאורייתא , מתקנת חכמים
לבין סילוק מירושה , עכשיולה שמועיל מפני שאינו ראוי , ן בין סילוק מירושת ארוסתו"שעושה הרמב

 לפי זה -) 472 ציון הערה ליד, ה, ראה פרק שמיני(שלא מועיל מפני שהיא ראויה לו כבר עכשיו , דאורייתא
מפני שבן כבר בלידתו זוכה שכשימות , ועיל כאן מפני שהכולל אינו דומה לבן היורש את אביוהסילוק מ

או שבנו יבוא , צא מירושליםאדם זה יֵ שכן ייתכן ש, ואילו כאן אין ודאות שהכולל יירש, יירשנו, אביו
 .לירושלים ויירשנו

 .א"דף ט ע,  שם149
את ) ד"בדף ט ע(הוא מעורר .  בנו יזכה בירושה כולהולוי,  בנידונו ההסכם היה שהכולל מסתלק מירושתו150

אין , שהרי ברגע שהסתלק הכולל,  יכול להקנות אותה ללויינוהרי הכולל א, איך זוכה לוי בירושה, השאלה
הוא ? והכולל אינו יכול להקנות את כולה ללוי, ל"גם אלו שבחו, וכל היורשים זכו בה, לכולל זכות בירושה

ראה (שזו התחייבות של הכולל לתת ללוי אחרי שהכולל יירש , שמפרשים את דבריהם, )א"בדף י ע(משיב 
בכך (בעצם אין כאן סילוק , כלומר). בשם כנסת הגדולה, בעניין סילוק מחכירות 634בהערה דבר דומה לזה 

והוא לומד זאת ממה . שמועילה, אלא התחייבות עתידית, )נפתרה הבעיה של סילוק מדבר שלא בא לעולם
הסביר את הירושלמי על בעל הכותב שירושת אשתו תעבור ) 478הערה , ה, שנביא בפרק שמיני(ן "רמבהש

ומועילה התחייבות בדבר , יהאביתן את הנכסים ל,  אותהשאין זה סילוק אלא התחייבות שכשיירש, לאביה
, הסביר שמה שהקנו הכולל ללוי מועיל מדין תנאי) ב"דף יא ע(יום טוב אלגזי שם ' ר. שלא בא לעולם

, אבל הסבר זה קשה; מרדכי הלוי שם העלה אפשרות זו' גם ר(שהסתלקו על תנאי שהירושה תהיה ללוי 
והנכסים שייכים , והסילוק בטל, ולא התקיים התנאי, נאמר שלוי לא קנה, שהרי אם זה סילוק מותנה

והוא מוסיף שגם אם לא ). מגיע לכולל בכלל שאר עזבונוהכסף  ומיד -והכסף שנתן ראובן חוזר אליו , לכולל
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  . הקנאת דבר שלא בא לעולםעניין הקבלה לחריג זה בנולא מצא

  
  ".קצת שייכות"שהרי לא ניתן לקבוע מה נחשב , חריג זה מאוד מעורפל, כמובן

   חיוב מתחדש.ח
מפני שעילת החיוב היא כזאת , קם לתחייה בכל פעם מחדש גם אחרי פקיעתוש, יש סוג של חיוב

היינו החלק שאינו קיים כרגע אלא שייווצר אחרי (יש לדון האם חיוב מתחדש כזה . שאינה פוקעת
  .נחשב חיוב עתידי שאין מועילה מחילה עליו) הפקיעה

  
מפני שבכל רגע , ב לוהגזלן להשי כותב שנגזל אינו יכול למחול על חיוב 151 ויינגוטמיכאל דוב' ר

חוזר החיוב ומתחדש ,  גם אם נמחל חיוב ההשבהאם כןו, 152ה כאילו בוצעה מחדשזילמתחדשת הג
 מועילה לחיוב ינהוהמחילה א, )שינוי על ידי כגון, אלא אם כן קנה הגזלן את גוף החפץ(עליו תמיד 

עלה אפשרות שאינו נחשב חיוב אך הוא מ. 153החיוב היה חיוב עתידי, החדש מפני שבשעת המחילה
  .154מחילהו ולכן תחול עלי,  לחול מחדשעומדמפני שתמיד החיוב , עתידי

  
  .פשוט לפוסקים שהמחילה מועילה, בדוגמאות אחרות של חיובים מתחדשים, מצד שני

  
היינו שהנמחל לא יצטרך לבנות כותל בינו לבין ,  פסק שמועילה מחילה על היזק ראיה155ש"הרא

הרי עילת , איך מועילה מחילה על היזק ראיה, ש" מקשה על הרא156אלחנן וסרמן' ר. חצר שכנו
שכן כל רגע חל על ראובן חיוב לסלק את היזק הראיה שהוא גורם , החיוב מתחדשת כל רגע

להרחיק את   גם אחרי מחילת שמעון נשארת על ראובן החובה לבנות כותל כדיאם כןו, לשמעון
, לדוגמה, ואין זו כמחילה על הלוואה, ובה זו תחייב אותו שוב לבנותוח, שהיא עיקר החיוב, נזקיו

שאין לומר שהוא מוחל מראש גם על החיובים , יש להוסיף? שעילת החיוב בה היא דבר חד פעמי

                                                                                                                                              
שדי להם בגילוי דעת ואינם שונים ומביא כדוגמה דברים (מפרשים כך את כוונתם , כתבו בפירוש לשון תנאי

, רץ ישראל אחד בא שיש יורשמצבשהרי המנהג שהכולל מסתלק הוא רק ב, ) עיין שם-צריכים תנאי גמור 
 הירושה תגיע לכולל במשך הדורות ,מפני שבסופו של דבר, ל"מסתלק מחלקו של היורש שבחוהכולל ואז 

כוונת הכולל היא שהירושה תעבור , אם כן גם בסתם, )רץ ישראלאם ימות אחד מהצאצאים בלי יורשים בא(
ואין סיכוי , ל"ים יגיעו ליורש בחוחלק מהנכס, יסתלק לגמריהכולל שאילו אם , ליורש שנמצא בירושלים

  .שיגיעו לכולל בעתיד
כותב שאשה אינה יכולה למחול על עונה , 152 'עמ, הדרן לסדר נזיקין, )ברמן(המדרש וההגיון : יישום נוסף

, שהבאנו בשער שלישי, י"כפי שכותב רש" (על מנת שאין לך עלי עונה"אם איש מקדש אותה , בשעת קידושין
והמדרש והמעשה סבור שהיא , י נימק מצד שאין מועילה מחילה על צער הגוף"א שרשאל; ]226[הערה 

, מפני שאין לה שום שייכות בה עד שתיכנס לחופה, ])250[הערה , כפי שהבאנו בשמו בשער שלישי, מועילה
 ,)פרק שישי, ראה שער שש עשרה(מועיל " על מנת שאין לך עלי שאר וכסות"ורק , מפני שעד אז אסורה לו

ולכן , אלא שהתורה פטרה אותו ונתנה לו זמן להתכונן לנישואין, מפני שיש לה שייכות בהם משעת האירוסין
 . מועילה מחילה

 .סימן יד, מ"חו, ת אגודות אזוב מדברי" שו151
אומרים שמי שגנב שור או שה בשבת וטבח , ושיטה מקובצת שם, ב"כתובות לד ע, א" חידושי הריטב152

קם ליה "מפני שהגניבה בשבת לא נחשבת גניבה מפני שהיה פטור מטעם , ב בחולנחשב שגנב שו, בחול
נמצא , אם מחל על חובת ההשבה דהיום, וגם כאן; )מדובר שחילל שבת במעשה הגניבה" (בדרבה מיניה

ב "אך ר. ואם כן מה שנשאר החפץ אצלו אחר כך נחשבת גניבה חדשה, שהגניבה הראשונה לא נחשבת גניבה
 .שדווקא הטביחה נחשבת כגניבה חדשה משום שעשה מעשה חדש,  את ההשוואהליפשיץ דחה

גם אם מחילה על .  החפץ שנגזלגוףבשאלה האם מועילה מחילה על , רביעיפרק , ארבע עשרה ראה שער 153
גם אם מועילה , מצד שני. יאיששהיא חיוב , שתועיל מחילה על חובת ההשבהייתכן ,  מועילהינהגוף החפץ א

לומר שיהיה קנוי , אין במשמעותו מחילה על החפץ עצמו, הרי אם מחל רק על ההשבה,  גוף החפץמחילה על
 .לגזלן

 יש אומרים שלא , ואילך302 ציון הערה ליד ,ה, פרק שביעי, שיידונו להלן, מזונותלעניין  יש להעיר שגם 154
כאן אותו חיוב : אבל יש הבדל בין השניים. דש לתת מזונותמועילה המחילה מפני שכל יום נוצר חיוב ח

של מזונות ליום , מה שמתחדש הוא חיוב נפרד, ואילו שם, גם אם יימחל החיוב הנוכחי, מתחדש כל יום
 .אחר

 ההסבר שהבאנו .יקבעניין הרשאה להז, 108הבאנו את דבריו ליד ציון הערה . סימן ב, פרק א, ב"ב, ש" רא155
 . יכול לשמש הסבר לכך שהמחילה מועילה אף שזהו חיוב מתמשך, שם לכך שאינו יכול לחזור בו ממחילתו

 .סימן א, ב"ב,  קובץ שיעורים156
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הוא מתרץ על פי התפיסה שמחילת . שהרי אין מועילה מחילה על חיוב עתידי, אחר כךשיתחדשו 
על ראובן ל כשמחל שמעון , לפי זה- 157את סכום החובמהחייב יבל כאילו הנושה ק, חוב היא כפרעון

ראובן ולכן לא יוכל לחזור ולתבוע מ, את דמי הכותלשמעון נתן לראובן הוא כאילו , היזק ראיה
  .לבנות כותל

  
אלחנן ' ר.  יש תוקף למחילת כתובה158כפי שראינו.  מחילת כתובהענייןדברים דומים נאמרו ל

, מדוע מועילה מחילת כתובה:  היזק ראיהעניין ביתושיה דומה לקושי מקשה על כך קו159וסרמן
יחויב , היה צריך להיות שמיד אחרי המחילה אם כן ,שמחייב בעל בכתובה בית דין הרי יש תנאי

הוא מתרץ על פי התפיסה שמחילת חוב , גם כאן? ד"הבעל שוב בחיוב חדש של כתובה מכח תנאי ב
הכתובה נחשב כאילו נתנה לבעל את דמיו ולכן לא יכולה לחזור וכשמחלה האשה על , היא כפרעון

  .ולתובעו
  

להניח שלדעת  ויש, טובים גם לעניין השבת גזילה,  היזק ראיה וכתובהענייןהסברים אלו שנאמרו ל
  .160אף שהחיוב מתחדש, תועיל מחילה לגזלן, א וסרמן"ר

  מחילת זכות עתידית יחד עם זכות קיימת .ט
המחילה מועילה גם על , הוא עתידי ואחד ששהוא קייםאחד , על שני חובותנושה שמחל לחייב 

שאמנם נחלקו הפוסקים בשאלה האם , הוא מסביר. 161שלמה ענגיל' כך אומר ר. החיוב העתידי

                                                 
הבאנו את דברי קובץ שיעורים בעניין , ואילך] 129[ ציון הערה ליד,  שם.רביעיפרק , ראשון ראה שער 157

  .ושם הבאנו הסברים נוספים לכך שהמחילה מועילה; יטת הפרעוןכראיה לש, היזק ראיה וכתובה
 .265על מחילת כתובה ראה גם הערה . ראה שם על התנאים לכך. פרק שני, שער שלישי 158
 .סימן ד, ב"ב,  קובץ שיעורים159
  .יהצריך עיון איך אגודות אזוב מדברי מבחין בין גזלן לכתובה ולהיזק רא 160
  ).ב"עח ע(סימן נט , חלק א, ש ענגיל"ת מהר" שו161

כותב שכמו שהמקנה דבר שבא לעולם עם דבר שלא בא , )ה וגוף"ד(י , כב, הלכות מכירה, גם אור שמח
שאז , נראה שכוונתו שהסתלק בשעת האירוסין(אם בעל הסתלק מנכסי אשתו , כן גם בסילוק, לעולם קנה

הסילוק מועיל גם לנכסים העתידים להגיע , )436 ציון הערה ליד לדעה ,לא מועיל סילוק מנכסים עתידיים
  .מועיל גם לזה, שהואיל שמועיל לנכסים שכבר יש לה, לבעלותה

שלדעה , )ק לא"ס, רט, מ"חו, א"גם בדעת ביאור הגר(כותב , )קיז' עמ ( כבסימן, אחלק , דרך ישרהגם 
אפשר להסתלק מדבר שלא בא לעולם עם דבר שבא , עולם עם דבר שלא בא לעולם קנהשהמקנה דבר שבא ל

יש להעיר שדרך ישרה שם כותב שסילוק מדבר שלא בא . מה שאינו כן לדעה שבהקנאה לא קנה, לעולם
ולפי זה ייתכן , )630ראה בשמו בהערה (לעולם אינו מועיל גם לדעה שהקנאת דבר שלא בא לעולם מועילה 

  .אף שבהקנאה הוא מועיל, שאינו מועיל גם יחד עם דבר שבא לעולם
 שמועילה מחילת מפותה על קנס אף האומר, ז, ג,  כתובות,הירושלמישזאת כוונת ש ענגיל שם מבאר "מהר

, ושת ופגםהואיל ומועילה המחילה לעניין ב, )שהרי חיוב קנס נוצר רק בשעת העמדה בדין (שלא בא לעולם
ואם ; ואז עוד לא חל אף חיוב בושת ופגם, שהרי מפותה מוחלת לפני הביאה, דבריו קשים (שבאו לעולם

אם כן גם , 94כאמור בהערה , משתמשים בהסבר שמועילה מחילת בושת ופגם מפני שזו הרשאה להזיק
שגם לרב , )557הערה ,  ח,פרק שמינישנביא להלן (שיטה הוא מסביר בזה את ה. )הקנס נמחל מאותה סיבה

אני "אם אמר בשעת חלוקת הקרקע הראשונה , פפא הסובר שאין לבכור חלק בכורה לפני חלוקת העזבון
חלק במקצת נכסים שלקח ורק בסתם אמר רב פפא שזה (מחילתו מועילה , "מוותר על כל חלק בכורתי

שמאחר שמועילה מחילתו , ההסבר הוא). ל על חלק בכורתו בכל הנכסיםח מוואה אינו גילוי דעת שהבשוו
שאין לו עדיין , כלומר(היא מועילה גם לשאר הנכסים אף שהם לא באו לעולם , לאותה קרקע שבאה לעולם

  ).כיוון שעדיין לא חולקו בין האחים, חלק בכורה בהם
כותב שלדעה שמועילה הקנאת דבר שלא בא לעולם , )ה והנה לכאורה"ד(סימן סב , ת בית שמואל אחרון"שו

וזה יכול לשמש ; כגון קנס עם בושת ופגם, זכות קיימת עם זכות עתידיתתועיל מחילת , עם דבר שבא לעולם
 כותב ,)ה הרי"ד(ב "כתובות מא ע, חידושי חתם סופר גם .טעם מדוע מועילה מחילת יתומה מפותה על הקנס

  .אלא מתוך שמוחלת בושת ופגם מועילה מחילתה על הקנס, תומה מפותה לא מועילה על הקנסשמחילת י
מלבד (כותב שאין מחילת הקנס מועילה אגב מחילת בושת ופגם , אות א, סימן כד, דברי יחזקאל, לעומתם

 זכות עתידית אינה מועילה גם כשהיא באופן כללי שמחילת, 167 ציון הערה לידכאמור , מה שהוא סובר
, מפני שהפטור מבושת הפגם אינו בגלל מחילה אלא מכח ההרשאה להזיק, )נמחלת יחד עם זכות קיימת

ואילו בקנס ההרשאה להזיק אינה , )91 ציון הערה לידכמוסבר (שבגללה המעשה אינו בגדר מעשה מזיק 
והמחילה היא על הקנס , ויש רק מחילה, ) שהוא מסביר כך בדעת הירושלמי94 הערה ראה(יכולה לפטור 

 . בלבד
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אבל מחלוקת זו תלויה בטעם שלא , 162מועילה הקנאת דבר שלא בא לעולם עם דבר שלא בא לעולם
הרי גמירת דעת חסרה ,  אם הוא משום חוסר גמירת דעת:163מועילה הקנאת דבר שלא בא לעולם

 היא מועילה אם - על מה לחול קנייןמפני שאין לשהוא ואילו לפי הטעם , גם במי שמקנה יחד
שהרי במחילה אין , זכות קיימת עם זכות עתידית מחילתלכל הדעות תועיל , לפי זה. מקנים יחד

ולכן אדם מתכוון , זו פעולה שלילית וקלהמשום ש, כנראה( חוסר גמירת דעת חשש שלמקום ל
  .ושייך רק הנימוק שאין לה על מה לחול) אליה ברצינות גם כשאינה מוחשית

  
חל הסילוק גם על נכסים העתידים ,  אומר שבעל שהסתלק מנכסי אשתו164דוד פרנקל' ר, כמו כן

 מסתלק רק אף שאילו אמר בפירוש שהוא, מתוך שהוא חל על הנכסים שכבר יש לה, ליפול לה
  .165לא חל הסילוק, מנכסים העתידים ליפול לה

  
בפועל לא היה שום ו, דבר שלא בא לעולםעל מוחל על דבר שבא לעולם ואבל אם הוא אמר שהוא 

כך  . שלא בא לעולםחיובלא מועילה המחילה על ה, והיה רק חיוב שלא בא לעולם, חוב שבא לעולם
, ובן על כל שטר שעשה חנוך בעבר ושיעשה בעתידשהרי בנידונו מחל רא, 166ן"מתשובת הרמוכח 

  . ובכל זאת פסק שלא מועילה המחילה על שטר שיעשה
  

 כותב שמחילת זכות עתידית אינה תקפה גם אם יחד עמה מחל 167יחזקאל בורנשטיין' ר, לעומתם
 מועילה אם הקנה יחד עמו דבר דבר שלא בא לעולםגם לדעה שהקנאת מפני ש, על זכות קיימת

ואילו במחילה , שהוא מחבר את שניהם,  אחדקנייןמדובר שהקנה את שניהם במעשה , עולםשבא ל
דבר שלא בא שגם לדעה שהקנאת , עוד נימק. שהרי היא נעשית בעל פה, אין מעשה שיצרף אותם

היינו , מדובר שהקנה את שניהם באותו זמן,  מועילה אם הקנה יחד עמו דבר שבא לעולםלעולם
אבל אם מקנה את הדבר שבא , א לעולם בזמן שיבוא הדבר האחר לעולםשמקנה את הדבר שב

שני ולכן אם הוא מוחל ;  כבר אין מיגודבר שלא בא לעולם הרי בשעת החלות של, עכשיולעולם 
ואילו המחילה על , הרי המחילה על החוב הקיים חלה מיד, עתידיאחד שבא לעולם ואחד , חובות

  . ולכן אין לה תוקף, בוא לעולםהזכות העתידית תוכל לחול רק כשת

   דבר שבידו.י
נפסק שאם לא חסר מעשה , )שדינו זהה, או דבר שאינו ברשותו(לעניין הקנאת דבר שלא בא לעולם 

אפשר להקנות , )או לרשותו(להביאו לעולם " בידו"אלא , חיצוני כדי להביא את הדבר לעולם
של המוחל ליצור " בידו"אם , ת עתידיתזכו אומר שגם מחילה מועילה על 169קצות החושן. 168אותו

                                                 
 ).ב(1סעיף , מתנה, חוק לישראל; 54הערה , ערך דבר שלא בא לעולם,  ראה אנציקלופדיה תלמודית162
 .9 ציון הערה לידראה , על הטעמים 163
 ).א"ח ע(ה , ב, על ירושלמי נזיר,  שיירי קרבן164
ששואל ומשיב מעלה אפשרות שמועיל , בעניין סילוק מארוסה, 444 הערה, ד, פרק שמיני,  וראה להלן165

שבתי כהונה כותב , 448 וראה הערה .ודוחה אותה, דבר שלא בא לעולם אגב דבר שבא לעולםמסילוק 
  .דבר שלא בא לעולם אגב דבר שבא לעולםשמועיל סילוק מ

שהוא מועיל אם , שבני יעקב מעלה סברה זו, בעניין סילוק מזכות עתידית, 630הערה , ראה גם פרק תשיעי
 .הוא נעשה יחד עם סילוק מזכות קיימת

  .4 ציון הערה ליד ,א ,רק שני שהבאנו בפ166
הוא כותב שגם אם נאמר שנמחלה גם הזכות ). כך נראית כוונתו(אות א , סימן כד, דברי יחזקאל 167

כמו שלדעה שאפשר להקנות דבר שלא בא לעולם יכול לחזור בו , יכול לחזור בו עד שיבוא לעולם, העתידית
  . עד שיבוא לעולם

כותב על מקרה ה, )ג"טז ע(סימן כב , חלק ג, מהדורא ג, ת שואל ומשיב" שוהיא של, יצוניתיותר קדעה 
הדבר שבא לעולם לא שגם , של מחילת דבר שבא לעולם עם דבר שלא בא לעולם, )המקרה אינו ברור(מסוים 

 -קנה "  וחמורהאת"המקנה להאם א "ב קמג ע"בבזו השאלה (ודאי התכוון לתלותם זה בזה ומפני שב, נמחל
  .שהרי באותו מקרה מחל רק משום שרצה לגבות ולהרוויח, )ם זה בזהותתלהאם התכוון ל

 .361-384ליד ציוני הערות , ערך דבר שלא בא לעולם, אנציקלופדיה תלמודית'  עי168
  .ק א"ס, ט,  קצות החושן169

, )ה ואמרתי"ד, ב"ה ע כתובות ל,ע איגר"רהובא בחידושי (ה הממאנת "ה תוד"ד ,ב"כתובות לה ע, הפלאהגם 
 יתומה ":בידו"אלא שהוא כותב שבנידונו לא נחשב , מועילה מחילה, כותב שאם בידו ליצור את החיוב

 מפני שכרגע אין ,החיוב לא בא לעולםמפני ש,  לא מועילה על הקנסמחילתה, ונתפתתה, שנשואה מדרבנן
ב וחיתברר שהיה י, הייתה אשת אישורק אם תמאן ויתברר למפרע שלא ,  קנס מפני שהיא אשת אישובחי
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 שאם מחל הלווה 170הוא מסביר על פי זה את הדעה). רשותולאו (עולם ל תבוא זכותמצב שה
לא מובן מדוע מועילה , לכאורה. מועילה המחילה, תן לונ על חיובו להחזיר לו את הריבית שמלווהל

ואם כן זה , ן שלא תבעו הלווה אומר שאין על המלווה חיוב להחזיר כל זמ171ז"שהלא הט, המחילה
תבע את שי על ידי ליצור את החיובשמאחר שבידו , התשובה היא? מחילת חוב שלא בא לעולם

  .172נחשב שבא לעולם, הריבית
  

בטענה שהכלל שמה שבידו נחשב ,  חולק על הסברו בעניין ריבית173יהושע דוד פוברסקי' אלא שר
כגון המקדיש את שדהו , לו אלא שאינו ברשותושבא לעולם נכון רק כשעצם הדבר בעולם והוא ש

  .כמו כאן,  אם עצם הדבר אינו שלומה שאינו כן, 174מלווהשממושכנת ל

  עכשיוחול בעתיד למפרע מת שזכות .יא
אם בעתיד יבוא הדבר לרשותו באופן שייחשב שזכה בו , אדם יכול להקנות דבר שלא בא לרשותו

ייבה לתת לנפתלי סכום מסוים אם תינשא תוך אשה שהתח, לדוגמה. למפרע מן הזמן הראשון
ראובן  -ואכן נישאה תוך עשרים שנה ,  לפני שנישאהאובןונפתלי הקנה את זכותו לר, עשרים שנה

 הייתה שזו כיוון, מפני שכשנישאה התברר למפרע שנפתלי זכה בכסף של ההתחייבות למפרע, הקנ
נאת דבר שלא בא לעולם הוא חוסר  שהחסרון בהק176הדבר מובן לאור הנימוק. 175מתנה מותנית

אבל אינו מובן כל כך ;  שהחיוב יחול למפרעכיווןוכאן יש גמירת דעת סובייקטיבית , גמירת דעת
, עכשיושהרי גם כאן אין לה על מה לחול ,  שהחסרון הוא שאין להקנאה על מה לחול177לפי ההסבר

  .מבחינה אובייקטיבית
  

אף שאז , דיןת המזיק בעילה מחילה על קנס לפני העמד שמו178מכאן למד משנה למלך, על כל פנים
  .חל החיוב למפרע משעת מעשה הנזק, מפני שכשנגמר הדין, עדיין אין חיוב

                                                                                                                                              
אבל אין  (ולכן לא נחשב בידה, ואולי לא יסכימו, הרי צריכה למאן בפני דיינים, ואף שבידה למאן; קנס

  ).נפקא מינה מפני שבאמת פטור מפני שהיא בחזקת בעולה
ש ענגל אומר שבמקרה מסוים "שמהר, כורהבעניין מחילה על חלק ב, 557הערה  ,ח, ראה גם פרק שמיני

, ע איגר"שחידושי ר, 22הערה ,  ד,רק שלישיוראה פ. להשיג את הבכורה" בידו"מועילה מחילה עליו מפני ש
אם ראובן מסבירים ש, אות ד, סימן קיב, חלק א, ז"אהע, ת בית יצחק"ושו, )ה דאמר רב"ד(א "כתובות פג ע

 בידומפני שהיה , מחילה הועילה אף שלא בא החיוב לעולםמ" מה שתטול מנכסי מחול לך"מר לשמעון או
החיוב ש) במסקנתו(שאפיקי ים כותב , ]148[הערה ,  ראה גם שער שלישי.לתת לשמעון את הנכסים מיד

והסברנו  ,החיוב לשאתה חל רק ברגע שהיא אומרת שהיא רוצה אף שזכות עתידית אינו נחשב לשאת אנוסה
 .שטעמו הוא מפני שבידה ליצור את החיוב בכך שתאמר שהיא רוצה

 . ראה על כך בשער שלישי.יג, ד, הלכות מלווה ולווה, ם" רמב170
 . עיין שם-ז בדבר זה "אלא שקצות החושן חולק על הט. א, ט, מ"חו, ז" ט171
אור זה על מה שקצות החושן מקשה ל, בסופו, סימן מב, יבמות, )שקאפ(שמעון יהודה הכהן ' חידושי ר 172

נושהו אינו יכול לגבות את הריבית מן המלווה מדין שעבודא , שם כותב שאם הלווה חייב כסף לאדם אחר
יוצא שהמחילה חלה רק ,  והרי לפי הסברו של קצות החושן-מפני שהלווה מחל לפני שנוצר החיוב ,  נתן'דר

על מחילה , ראה שער שביעי(ואינו יכול למחול ,  נתן'ואז כברחל שעבודא דר, אחרי שיתבע את המלווה
ממילא אין תביעה זו נחשבת , תחול המחילה, שהיות שברגע שיתבע") בדוחק("ומתרץ ? ) נתן'בשעבודא דר

  . נתן'ולכן לא חל שעבודא דר, מפני שהוא תובע דבר שלא יוכל ליהנות ממנו, תביעה
מועילה מחילת בדרך אחרת מדוע מסביר , )ד"כג ע(ן ד סימ, ד"יו, ת סמיכה לחיים"בשו, רפאל יוסף חזן' ר

הוא רק אם אחר כך חזר , זכות עתידית מפני שמה שאין מועילה מחילת :הלווה על חיוב המלווה להחזיר לו
 .70 על דעה זו ראה הערה .מה שאינו כן כאן,  המוחלבו
  ).ג"תרצ' במהד, ג"יא ע(סעיף א , סימן ט, מ"חו,  ישועת דוד173

 .דוחה את הסברו מטעם זה, בסופו, סימן מב, יבמות, )שקאפ(שמעון יהודה הכהן ' גם חידושי ר
 .א" כתובות נט ע174
, סימן סו, מ"חו, י"הובא בב(מכון ירושלים ' תקד במהד'  עמ,סימן אלף קמט, חלק א, א"ת הרשב" שו175

, מתנה,  ראה חוק לישראל.)סימן לב, דיני מכירה, וירבךא, ובדברי חיים, מחודש יג, וסימן רז, מחודש מ
 ).ב(1סעיף 

  .9 ציון הערה לידראה  176
 .שם 177
, 263ליד ציון הערה , א, נביא את דבריו בפרק שביעי). ה וראיתי"ד(א , כג, הלכות אישות,  משנה למלך178

, י, וראה פרק שביעי. ושם נביא את בני בנימין הסבור שבקנס לא חל החיוב למפרע, ה על קנסבעניין מחיל
גם אם החיוב יחול רק , שדברי חיים אומר שבכל חיוב מותנה, בעניין מחילה לשומר, 356ליד ציון הערה 

, 362ליד ציון הערה , יא, וראה פרק שביעי. ילהמועילה מח, בשעת קיום התנאי ולא יחול אז למפרע מעכשיו
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מכל מקום כבר יש לחיוב ממשות , שאף שבנקודת זמן זו עוד לא חל חיוב, אפשר לנמק עיקרון זה

הימצאותו של הדבר . היה חוביתברר למפרע שבשעה זו , שהרי אם אמנם יגיע לידי גמר, מסוימת
, והרי גם הימצאות מותנית היא סוג של הימצאות, בעולם ברגע זה תלויה בהתרחשות עתידית

  .שיכולה לחול כלפיה פעולה משפטית
  

גם אם בעתיד , עכשיו כתב שאין מועילה מחילה על חיוב שאינו קיים 179יוסף שאול נתנזון' אבל ר
שדבר המתנה הוא דבר מוחשי , יש הבדל בין מתנה מותניתייתכן שלדעתו . עכשיויחול למפרע מ

, לבין חיוב שרק בעתיד יתברר אם יחול למפרע,  אלא שנתינתו תלויה בקיום תנאיעכשיוכבר 
  .שכרגע אינו דבר מוחשי

  חריגים שבהם הזכות פוקעת מטעם אחר :פרק שישי

  ה של רבים חיל מ.א
 לכך 181הלכה זו מובנת לפי שני הנימוקים. 180ה ההקנאה מועיל- רבים שהקנו דבר שלא בא לעולם 

לפי התפיסה שהפגם בהקנאת דבר שלא בא לעולם הוא : שאי אפשר להקנות דבר שלא בא לעולם
גם לפי התפיסה שהפגם הוא שאין על מה  . הרי במעשה של רבים יש גמירת דעת-חוסר גמירת דעת 

 שהקהל יכול לתקן תקנה להפקיר כשם, יש כוח במעשה של רבים להתגבר גם על מכשול זה, לחול
  . ממון

  
גם אם מס נחשב דבר , המחילה מועילה, אם קהל פטרו אדם ממס עתידיש , 182ח"מכאן לומד ראנ
  .רבים על ידי מפני שהיא נעשתה, שלא בא לעולם

   בשבועה או בחרם.ב
, הבהתאם לז. 183חייב לקיים את שבועתו, ונשבע לקיים את ההקנאה, המקנה דבר שלא בא לעולם

אירוסין בחרם או בשבועה שהוא מסתלק השמי שמקבל על עצמו לפני , 184גרשון אשכנזי' כותב ר

                                                                                                                                              
 דוגמאות .מועילה מחילה לפני התקיימות התנאי, שאם התנאי הוא של שב ואל תעשה, בעניין מחילה לערב

  . על שותף, 334והערה , על מפותה, 55נוספות לכך ראה הערה 
עוסק במי שהתחייב לשלם לכלתו סכום מסוים אם בנו יגרש , )ד"כב ע( סימן א ,ז"עאה ,)'גיג( דוד מגןת "שו

הרי . ופוסק שהמחילה תקפה; על חיובו כלפיה לפני שהבעל גירש) חמיה(ואחר כך היא מחלה לאב ; אותה
זאת אף שמשמע מלשון ההתחייבות שהיא . ם התנאילפני שהתקיי, וב מותנהימחילה על חשלדעתו מועילה 

, הוא נוקט שהמחילה חלה ברגע שחיוב האב אמור לחולו. לא הייתה אמורה לחול למפרע מעת קיום התנאי
 .היינו ברגע שהבעל מגרש

  .בעניין אומן, 353ליד ציון הערה , ט, פרק שביעי,  שנביא להלן179
ה "ד, ה אבל"ד (ב"כתובות לה ע, ע איגר"רוחידושי , )ה הממאנת"ה תוד"ד(ב "כתובות לה ע, לאההפ, כמו כן

, ונתפתתה, מדרבנןשנשואה , שהשיאוה אמה או אחיהיתומה שנשואה כותבים ש, )ה ולזה"וד, ואמרתי
, ת אישב קנס מפני שהיא אשו אין חיבשעת הביאהמפני ש, חיוב לא בא לעולםמפני שה, מחילתה לא מועילה

זאת אף שיתברר למפרע שבשעת  (מחילתה לא מועילה,  אם תמאן ויתברר למפרע שלא הייתה אשת אישגםו
 . פטור מפני שהיא בחזקת בעולההמפתה נפקא מינה מפני ש לכך אבל אין).המחילה היה חיוב

 .סימן קיב וסימן תקסו, ש"ת הרשב"שו 180
 .9 ציון הערה ליד 181
דף , סימן קי, חלק ב, ת פני משה"הובא בשו(ה ומצאתי " ד,סימן סג, )ח"ראנ (חלק ב, ת מים עמוקים" שו182

 -סימן קצח , ת תורת חסד"גם שוכך כתב ). א"א ודף יא ע"דף י ע, סימן ו, ת קדושת יום טוב"ובשו, א"ריב ע
, סימן יב, ח"או, ץ"ת הרמ" גם שו.281 ציון הערה ליד, ג, בפרק שביעי, עניין מחילה על מסיםבראה בשמו 

מפני , כותב שמועילה מחילת קהל על המס העתידי אף שמחילת דבר שלא בא לעולם לא מועילה, אות ו
  .שדברי הקהל מועילים בלי קניין

 מדבר שלא בא לעולם רומז שסילוק של רבים, )ג"טו ע(סימן ו , ת קדושת יום טוב"בשו, מרדכי הלוי' גם ר
דן בקהל ) 282 ציון הערה ליד, ג, שנביא בפרק שביעי(ם "אבל הוא מעיר שמהרשד. מועיל כמו בהקנאה

ואינו אומר שמועילה המחילה מצד שזה מעשה של , מצד שזה דבר שלא בא לעולם, שמחל למישהו על מיסים
  .ציבור
, עוסקים במחילת מיסים עתידיים, סימן סג, ת דברי ריבות"ושו, סימן עט, חלק ב, ט"ת המבי"גם שו

 . הבעיה שזו זכות עתידיתאתירו זכאבל הם לא ה; ואומרים שמה שהקהל עושה מועיל
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שלא אף הסילוק מועיל , )185מפני שזוהי זכות עתידית,  מועילמה שבדרך כלל לא(מנכסי אשתו 
  .מועילה מחילה על זכות עתידית

  
השבועה או החרם , לעולם שבהקנאת דבר שלא בא אף על פיגרשון אשכנזי מרחיק לכת ואומר ש' ר

אלא מוטל על , מפני שההקנאה עצמה אינה תקפה, 186מחייבים רק את האדם עצמו ולא את יורשיו
שהרי בגלל ,  סילוק יש לכך תוקף גם לגבי היורשיםענייןהרי ל, המקנה חיוב לקיים את שבועתו

גם אם היא , שתוממילא אין לבניו כלום לר, )ל"בדוגמה הנ(השבועה הבעל לא זכה בנכסי אשתו 
  .187 מת הואאחר כךמתה תחלה ו

  
: )גם לגבי היורשים (מחילה על זכות עתידיתנותנת תוקף להשבועה איך  בדרך אחרת נמקאפשר ל

ואם כן יש להניח שאינו רוצה לגבות את החוב מפני , אסור לו לגבות את החוב,  שמחל בשבועהכיוון
אחרי יצירת מחילה והרי , חרי יצירת החוב אמחל נחשב כאילו אם כןו, שאז יעבור על שבועתו

  .188החיוב מועילה

                                                                                                                                              
, אסמכתא, ליפשיץ' ב; 386-391' עמ, ההתחייבות, ורהפטיג' א: ראה על כך בהרחבה. ד, רט, מ"חו, א" רמ183
 ).ב(1סעיף , מתנה, לחוק לישרא; 382-379' עמ
ת ברך "ושו, אות מ, הגהות הטור, רט, מ"חו, כנסת הגדולה. סימן נ, ת חוות יאיר"בשו, גרשון אשכנזי'  ר184

  .חייב לקיים את שבועתו, כותבים באופן כללי שהמוחל בשבועה על זכות עתידית, סימן טו, מ"חו, יצחק
אבל כאן הוא כותב , 22כאמור בהערה , ת עתידית עצמו סובר שמועילה כל מחילה על זכוגרשון אשכנזי' ר

  .שהיא מועילה גם לדעה שבדרך כלל אין מועילה מחילה על זכות עתידית
שהיא (שגם אם עשה המוחל תקיעת כף , כותב, )הראשון(סימן כה , ת איתן האזרחי" שו:דעה חולקת

מפני שתקע כף רק למה שמחל , ה מועילינהא, זכות עתידית על כשמחל) ק ה"ס, רא, ע" סמ-כשבועה 
לא ברור איך הוא יסביר את דינו של . אין לתקיעת הכף על מה לחול, לא חלהמחילתו וכיוון ש, בדיבורו

,  הרי גם הוא נשבע רק על מה שהקנה בדיבורו-שמועילה בשבועה בהקנאת דבר שלא בא לעולם , א"הרמ
 ?ודיבורו לא חל

 . ואילך383 ציון הערה ליד,  ג,פרק שמיניה להלן  כפי שנרא185
 .א שם" רמ186
, האוסר נכסיו על בנו בנדרכמו ש, שיורשיו יורשים את הנכסיםכותב , ק ה"ס, צב,  אבל אבני מילואים187

שהנכסים הם , ב"נדרים מב ע, ן"כמו שכתב הר, הבן יורש אותם כשמת האב ונושי הבן יכולים לטרוף ממנו
אלא שאסור לו , הנכסים הם שלו שהרי הוא יורש את אשתו, וכך כאן, של הבן אלא שאסור לו ליהנות מהם

בניו יורשים , ואם כן כשהוא מת, שהסתלק מנכסיה בשבועה, ליהנות מהם מצד האיסור שאסר על עצמו
שהטעם שבאוסר נכסיו על , דרדוחה את הראיה מנ, בהגהה א שם, ז ענזיל"מהריא. אותו ורשאים ליהנות

יכול לאסור הוא לכן אמנם , הוא מפני שהאב אינו יכול לאסור על הבן דבר שאינו שלו, הבן יורש אותם, בנו
אבל כאן הבעל ;  בירושתולזכותאבל אינו יכול לאסור עליו ,  מרשותוום גם לכשיצאנכסיעליו את ההנאה מה
וחכמים , איסורבות זכ רוצה לינוואדם א, א איסור לגביווההזכייה עצם  אם כן ,הזכייהאסר על עצמו את 

, כמו שכתבו תוספות, אם יש איסור בכך, לא תיקנו שיקנה מה שבעל קונה בדרך כלל מתקנת חכמים
 .לגבי ירושת גר את אביו הנכרי, )ה אלא"ד(ב "קידושין יז ע

מאחר שהבעל נשבע שלא לזכות :  אבני מילואים שם מסביר כך איך מועיל סילוק בשבועה לפני האירוסין188
ואם כן הוא כאומר אחרי הקידושין ; שאז דינו לזכות בהם, אינו רשאי לזכות בהם בשעת הנישואין, בנכסים

והרי , )יעבור על שבועתו, שהרי אם יזכה בהם(ולפני החופה שאינו רוצה לזכות בנכסים בשעת הנישואין 
כפי שכתבנו , ד מדבריו לכל מחילה על זכות עתידיתואפשר ללמו. סילוק בין הקידושין לחופה מועיל

ולכן ,  הוא עובר באיסור אם הנכס נכנס לבעלותו,בנכסשדווקא בזכות , אבל אפשר לעשות הבחנה. טקסטב
  . אולי אינו עובר איסור בזה שהלה חייב לו,בחובאבל , בזמן שמועיל הסילוקמהנכס הוא רוצה להסתלק 

 הדין שאין קרקע נקנית גביל: נותנת תוקף ממוני למחילהכך שהשבועה לאבני מילואים עוד הסבר נותן 
בפירוש שהוא רוצה לקנות בכסף בלבד הקונה אלא אם כן אמר , בכסף במקום שנוהגים לקנות בשטר

הוא כאילו אמר ,  על המכרנשבעכותב שאם , )פ(סימן פב , חלק א, י בן לב"ת מהר" שו-) א"קידושין כו ע(
לא היה , שהרי אילו היה בדעתו שיוכל לחזור בו עד כתיבת השטר,  לקנות בכסף בלבדבפירוש שהוא רוצה

 שאינו רוצה לזכות בין הקידושין לנישואיןהוא כאילו אמר בפירוש , מאחר שנשבע, גם כאן, לפי זה; נשבע
השאלה היא מה הוא רוצה בשעת , י בן לב"במקרה של מהר: אבל אפשר לדחות את ההשוואה. םבנכסי

כאן לא חשוב מה הוא , לעומת זאת. ובזה ניתן לומר שהשבועה מוכיחה שאז רצה שהכסף יקנה, נת הכסףנתי
, וצר החובו שייאחריואנחנו צריכים שימחל , שהרי עכשיו גם אם ירצה אינו יכול למחול, רוצה עכשיו

אולי בינתיים הוא  - יכולה להוכיח שהוא ירצה למחול גם כשייווצר החוב ינהוהשבועה שהוא נשבע עכשיו א
ברור , שמאחר שגם כשייווצר החוב עדיין יהיה מוטל עליו חיוב שבועה, אולי אבני מילואים סובר. יתחרט

 .אבל אם כן בעצם זו חזרה על ההסבר הראשון שהציע. שירצה למחול אז בגלל חיוב השבועה
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   אם ניכר מהמחילה שההתחייבות שלאחר זמן לא ניתנה מרצון.ג
מראה , יש שעצם העובדה שההתחייבות ניתנה אחרי המחילה, במחילה על התחייבות עתידית

חוב שבו הוא אם אב נותן לבנו שטר , לדוגמה. ועל כן הוא פטור, שהמתחייב לא התחייב מרצון
 - לפני כן שטר מחילה על הנדוניה ) בידיעת האב(ובנו נתן לו , מתחייב לו סכום מסוים לנדונייתו

שרצה , אלא מחמת אונס, שטר המחילה מראה שהאב לא נתן את שטר ההתחייבות מרצונו הטוב
שום  לא מ-לכן האב פטור מההתחייבות . להשיא את בנו והיה צריך להראות לכלה שהוא מתחייב

הודעה ,  לשטר ההתחייבות"מודעא"אלא מפני שבקשת האב את המחילה היא כמו , שהיא נמחלה
הוא . 189ישראל איסר איסרלין' כך פסק ר. מראש שמה שהוא עתיד להתחייב הוא מחמת אונס

") טמירתא("אחד בסתר ,  שמי שכתב שני שטרי מתנה לשני אנשים על אותו נכס190משווה זאת לדין
מכל מקום הראשונה משמשת מודעא , ף שהראשונה בטלה מטעם מתנה טמירתאא, ואחד בגלוי

המחילה , גם כאן. ולכן גם השנייה בטלה, להראות שהשנייה ניתנה מתוך אונס, למתנה השניה
 מסכימה להינשא ללא הייתהמראה שהוא לא כתב את ההתחייבות מרצון אלא מפני שהכלה לא 

  .ההתחייבות
  

העובדה , ולפני כן נתן לו האחר שטר מחילה, תחייב כלפי אחרבסתם אדם המ, לעומת זאת
שהרי אין ,  ברצון טובהתחייבות מראה שאינו נותן את ההאינ, מקבל את שטר המחילהשהמתחייב 

הדברים אמורים גם אם שטר המחילה לא . שלא מרצונוהתחייב סיבה נראית לעין שתאלץ אותו ל
אלא היה מנוסח כמכוון , "וב שהיה לך ושיהיה לך כלפיאני מוחל על כל ח"היה בנוסח כללי כגון 

ייתכן שהמוחל חשב ,  שלשטר מחילה בנוסח זה אין שום תוקףאף על פי. להתחייבות זו בלבד
ואילו המתחייב ידע שמחילה על חיוב עתידי ; ולכן כתב את השטר, שמועילה המחילה לחיוב עתידי

  .ולכן נתן את התחייבותו,  מועילהינהא

  ת דרבנן זכו.ד
כך אומר ערוך .  לידוה גם לפני שבאה הוא יכול למחול עלי-לטובת האדם  שחכמים תיקנו זכות

אשתו  האומר שבעל יכול להסתלק מזכויותיו בנכסי 192התלמודמה שהוא מסתמך על . 191שולחןה
אי אפשי בתקנת "מפני שרואים כאילו הוא אומר , מתקנות חכמיםשהן שלו זכויות , הארוסכשהיא 

  .193"יםחכמ

                                                 
  .ק ג"ס, נד,  שער משפט189

את הוא פוסק שהמחילה שנעשתה לפני כן אינה מבטלת ובכל ז, ל עוסק במקרה דומה"ן בתשובתו הנ"גם הר
ובגלל , שטר בסכום מסויםבהבן התחייב לאביו : ששם מדובר במקרה הפוך, שער משפט מסביר. את המתנה

ולכן הבן היה מוכרח לקבל את , האב נתן לו שטר מחילה לפני כן על כל מה שיתחייב לו בנו, בקשת הכלה
. אם כן מה שהבן נתן לו אחר כך את השטר הוא ברצון ולא באונס, להכדי להשביע את רצון הכ, המחילה

האילוץ היה , אלא אדרבה, ייב את הבן להתחייב לאביונראה שכוונתו היא ששם לא היה אילוץ חיצוני שִח 
  .ולכן אין סיבה להניח שההתחייבות לא הייתה מרצון, מצד הכלה שביקשה מהאב למחול

התחייבות הבן תקפה אף שמחילת , ן"מסביר שבנידונו של הר, )א"מה ע(ק ב "ס, אות מה, )צינץ(טיב גיטין 
 מפני שהבן נשבע -האב מראש היא כגילוי דעת מצד הבן שאינו מתחייב בלב שלם אלא סמך על מחילת אביו 

 .וזה פועל כמו ביטול מודעא, שלא יערער על התחייבותו
 .284-285 ' עמ,פגמים בחוזה, חוק לישראל; י-ט, רמב, מ"חו, ע" שו190
  .ו, רמא, מ"חו,  ערוך השולחן191

שמשנה למלך אומר כך גם על דבר , בעניין דמי חזקות, 293ליד ציון הערה , ד, פרק שביעי, ראה גם להלן
וראה . על פי הדעה שסילוק בעל מנכסי אשתו הארוסה מועיל מפני שזו תקנת חכמים, שתיקנו הקהילות

אי " בלשון האמרהאשה שאבני מילואים אומר שאם , מזונותמחילת בעניין , 301הערה , ה, פרק שביעי, לןלה
, ה רוצה שתקנת חכמים תפעל לטובתה היא שאינהמפני שמשמעות דברי,  אחר כךה לחזור בה יכול,"אפשי

  .ה לחזור בה יכולהאינ,  לשון מחילההואם אמר
שבריבית דאורייתא לא מועילה מחילת , כותב בדעת המגיד משנה, יג, ד, הלכות מלווה ולווה, ה למלךמשנ

אבל הוא לא הזכיר את . אבל בריבית דרבנן מועילה המחילה, הלווה על מה שעתיד המלווה לקחת ממנו
 . מחילה על זכות עתידיתזוהבעיה ש

 .א" כתובות פג ע192
 ופרשנים נוספים נימקו שסילוק הבעל מנכסי אשתו פני יהושעש, 419ערה ליד ציון ה, ד,  ראה פרק שמיני193

  .כשהיא ארוסה מועיל מפני שזו זכות דרבנן
מרדכי הלוי פסק שמועיל סילוק מזכות ' שר, "שייכות קצת"בעניין , 148הערה  , ז,רק חמישיראה גם פ

  .מפני שמועילה מחילה על זכות שאינה דרבנן, בירושה שמבוססת על תקנה מקומית, שהירו
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 אחד מתנאי  היאכתובת בנין דכרין. "כתובת בנין דכרין"על סמך עיקרון זה נפסק שמועיל סילוק מ

, ונשא אשה אחרת וילדה לו בנים ומתה,  בעל שנשא אשה וילדה לו בנים ומתהולפיה, הכתובה
ואת הנותר ,  בניה של כל אשה נוטלים מן העיזבון את סכום כתובת אימם- מת הבעל אחר כךו

מה הדין אם אחד הבנים הסתלק בחיי אביו מזכותו בכתובת . מחלקים כל הבנים ביניהם בשווה
בכל . זכות זו עדיין לא באה לעולם, מפני שבחיי האב, הסילוק אינו מועיל, בפשטות? 194בנין דכרין

 ומועיל 196מפני שכתובת בנין דכרין היא תקנת חכמים,  כתב שהסילוק מועיל195ח"הראנ, זאת
  .197נכסי אשתו כשהיא ארוסהכמו בבעל המסתלק מ, "אי אפשי בתקנת חכמים"ו מטעם סילוק ממנ

  
 חתימת שלאחר לומד מכאן גם על מחילת זכות עתידית המבוססת על תקנה 198דוד לייטר' ר

מכוח  באופן שתוקפה ההלכתי של החכירה היה רק,  מהדוכסותשמעון חכר שד ,בנידונו :התלמוד
אי "מטעם מועילה  על חזקתו ילתומחוהוא פוסק ש; חכור אותהוהרשה לראובן ל, 199תקנת הקהל

  .200אף שזו זכות עתידית, "אפשי בתקנת חכמים
  

 יכול להסתלק לפני האירוסין ינוהבעל א, לדעת רוב הפוסקים, ג, רק שמיניפ, אבל כפי שנראה להלן
הרי שאין . דרבנן שזו זכות אף על פי, מזכויותיו בנכסי אשתו מפני שעדיין אין לו שייכות בנכסים
 מסוגיית שולחןערוך הת אשר להוכח .מועילה מחילה על זכות עתידית גם אם היא תקנת חכמים

נראה שיש שפירשו שהסוגיה שם אינה מתכוונת להבדיל בין , פרק תשיעי,  להלן- התלמוד
 הוא שסילוק שונה נכסי אשתו כשהיא ארוסהוהטעם שמועיל סילוק בעל מ, דאורייתא לדרבנן

                                                                                                                                              
, בעניין סילוק בעל מירושת נכסי ארוסתו שיגיעו לבעלותה בעתיד, 444הערה  ,ה, פרק שמיניראה גם פסקה 

  ".אי אפשי בתקנת חכמים"ח אומר שהסילוק מועיל מטעם "שהב
שבמקום שיש , פסק, )ד אין"ה ולע"ד(סימן ה ,  כלל ד,ז" אהע,ת גינת ורדים"שוב, אברהם הלוי' ר, כןכמו 

הוא אינו דן . הסילוק מועיל, והסתלקה מזכותה זו כשהיו נשואים, תקנה שאשה מקבלת חצי מירושת בעלה
שאינו  ,ק מבעלותוזהו סילו, אלא מצד שאפשר לומר שנחשבת שכבר זכתה בירושה, מצד שזו זכות עתידית

 פשוט לו שמועיל למרות שזו בכל זאת ו,)יעקב הלוי שם אמר שלא מועיל הסילוק' שמטעם זה אכן ר(תקף 
 . אולי מפני שזו תקנה-) יעקב הלוי אומר שמועיל סילוקה לפני הנישואין' וכן ר(זכות עתידית 

יותר אם יש .  מזכותווהוא הסתלק, יה רק בן אחד לאשה הראשונהה, )195הערה (ח " בנידונו של הראנ194
 האם מועילה הסתלקותו כלפי בני -השאלה יותר מורכבת , ורק אחד מהם הסתלק,  לאשה אחתמבן אחד

 .או כלפי יתר בני האשה הראשונה, )באופן יחסי(האשה השנייה 
 ).ד"דף ט ע, סימן ו, )לגזיא(ת קדושת יום טוב "הובא בשו(סימן י , חלק ב, ח"ת הראנ" שו195
  .ב"כתובות נב ע 196
 אביה שלהסביר את הירושלמי על בעל הכותב ש) 478 הערהנביא בש(ן "כמו שרמב, ח" עוד נימק הראנ197

ומועילה התחייבות , יהאביתן ל, שכשיירש, אלא התחייבותמירושתה שאין זה סילוק , יירש אותהאשתו 
כתובת חלקו בשהוא מתחייב שאחרי שיירש את , וגם כאן אפשר לפרש את דברי הבן, לא בא לעולםבדבר ש

 ליד, ח לעניין מס"וראה סברה דומה של ראנ. בשווהאותו שכל הבנים יירשו ,  לעיזבוןויחזיר אות, בנין דכרין
מפני שנראה זאת , ועיל כל מחילת דבר שלא בא לעולםמפני שאם כן ת, אבל דבריו קשים. 279 ציון הערה

ן כתב כך רק " וצריך לומר שהרמב.יתן את הכסף לנמחל, כהתחייבות של הנושה שכשיבוא החיוב לעולם
ואי אפשר ללמוד משם למי שנקט לשון מחילה או , שלא הייתה לשון הסתלקות או מחילה, בנידונו

  .הסתלקות
על , א"מ קט ע"את האמור בב, ח"ן והראנ"הרמב על פי סבירמ, ואות , סאסימן , ד"יו, ת ברית אברהם"שו

; יפסיד את חלקו ברווחים, ועשה תנאי שאם יגרום נזק, שותל שאמור לקבל חלק מהרווחים מהעצים
 שאם יפסיד התנמ הואש, ההסבר הוא? מחילת זכות עתידית היא בא לעולםלא שבח שולכאורה המחילה על 

 אלא שהסוגיה שם אומרת שהמחילה בטלה .השדה את השבח שיטול בשאר אילנות לבעל יחזיר, במקצת
שהרי בשמים הבין שהמחילה שם היא על שבח שכבר , וראה שער שארבע עשרה.  אסמכתא-מסיבה אחרת 

 .בא לעולם
 .סימן קנה, )לייטר(ת בית דוד " שו198
עבודה בשדה תמורת חלק , תלמודיכאן אינה במובן ה" חכירה"ה". אורנדא"היה זה בגדר חזקת , כנראה 199

הייתה לו זכות לקבל , וגם כאן,  זכות לגבות מסים-סימן כא , כלל יג, ש"ת הרא"אלא כמובנו בשו, ביבול
היה מקום לומר שאינו מוחל על הפירות אלא על זכות , לכאורה. וזו זכות עתידית, פירות כלשהם מן השדות

  .מצד שזו זכות קניינית מכוח תקנת הקהל, ער חמש עשרהראה על כך בש. שהיא כבר שלו, החכירה עצמה
כתב ששייך ש ,סימן מח, ן"ת הר"שומ, תקנת האחרוניםגם בששייך אי אפשי בתקנת חכמים הוא מוכיח  200

ה "ד(ב "ע כתובות מז ,תוספותש הוא מוסיף שאף. ג לא לשאת שתי נשים"אי אפשי בתקנת חכמים בחרם דר
וכאן הרי , מפקיע מעצמו את התקנה לעולםהאדם פשי בתקנת חכמים אם  כתבו שלא מועיל אי א,)זמנין

 שייך אי אפשי ,ן שם משמע שגם אם מפקיע עצמו לתמיד"הרת "שומהרי , מפקיע מעצמו את התקנה לעולם
  .בתקנת חכמים
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אף שאין ,  בנכסיה בזמן האירוסיןשייכותאו משום שיש לבעל , ומועיל גם בזכות עתידית, ילהממח
  .זו זכות ממשית

   בלשון הודאה.ה
מניחים , שהנושה מודה שמחל,  כותב שבשטר מחילה שנכתב בלשון הודאה201גרשון אשכנזי' ר

,  לפני יצירת החובואף אם אנו יודעים שמחל; דהיינו אחרי יצירת החוב, שמחל באופן המועיל
גם אם ידוע שאינה , מועילה בתחומים אחרים לחייב את המודה" אודיתא"כפי ש, מועילה הודאתו

  .אמת
  

שאלה האבל אם . לבית הדין אחרי יצירת החובשאלה הגיעה נראה שדבריו אמורים רק אם ה
מחילה אינה ה, כך שאי אפשר לפרש שמחל אחרי שנוצר החוב,  שהחוב נוצרלפנילבית דין הגיעה 
  .מועילה

  
שאודיתא אינה מועילה בדבר שלא , 203על פי כלל שהוא קובע,  חולק עליו202אבני מילואיםאבל 

 הועילמ ינה אולכן, 204קנייןמחילה על זכות עתידית אינה מועילה אף בוהרי , קנייןמעשה מועיל בו 
  .גם באודיתא

  
,  לואינו חייבהודה שהנתבע שאם הנושה , 205שלמה דיכובסקי' אומר ר, אבני מילואיםגם לפי 

עשה אחד מהדברים שיש בהם כדי לבטל את החוב לפני הנושה מפני שמניחים ש, החיוב מחול
  .206היווצרותו

   מנהג.ו
, בכלל (זכות עתידיתשמועילה מחילה על " ותיקין" כותב שבמקום שיש מנהג 207יום טוב אלגזי' ר

 הייתה התקנה שעניין כותב כך להוא. היא מועילה, )זכות עתידיתאו על סוג מסוים של 
; של ירושלים" כולל"נכסיו עוברים לבעלות ה, ל"ויורשיו בחו, שמי שנפטר בירושלים, 208בירושלים

שמאחר , הוא כותב. והכולל נהג להסתלק מזכותו אם שילם לו האדם בחייו סכום מסוים בתמורה
 ,מעולם לא חזר בו הכוללו, שמעשים בכל יום שהכולל מסתלק מירושות שמגיעות לו לפי התקנה

אנשים לא ירצו להתפשר עם הכולל לשלם מראש כדי  מפני ש,יהיה נזק לכולל, ור בואם יחזמפני ש
  .ולכן יש לו תוקף, זה מנהג ותיקין שמועיל הסילוק אם כן , מהירושה בעתיד הכוללשיסתלק

  
הקנאה מועילה נחלקו הפוסקים בשאלה האם ה, יש לציין שלעניין הקנאת דבר שלא בא לעולם

  .209במקום שיש מנהג לתת תוקף להקנאה כזאת

                                                 
  .אירוסיןההוא עוסק בבעל שהסתלק מנכסי אשתו לפני . סימן נ, ת חוות יאיר"בשו, גרשון אשכנזי'  ר201

לא יהא לי ", מפני שזה לשון להבא, ועיל בתורת הודאהאינו מ, וכדומה" דין ודברים אין לי בנכסיך"ומר הא
, צב, הובאו באבני מילואים(ן שם "והר, א"כתובות פג ע, א"כמו שכתבו חידושי הרשב', וכו" דין ודברים

  ).ק א"ס
, ליפשיץ' ב; 6סעיף , תנהמ, חוק לישראל; ערך אודיתא, אנציקלופדיה תלמודית: על אודיתא ראה

 .263-275' עמ, אסמכתא
 .)בסופו, סימן קנה, חלק ד, ת דברי מלכיאל"שוהובא ב (ק ה"ס, צב,  אבני מילואים202
 .ק ג"ס, קצד,  הוא קובע כלל זה בספרו קצות החושן203
  .64 ציון הערה ליד , ג, פרק רביעי, כפי שראינו לעיל204
 .126' עמ, לדוד עד עולם, "בעניין זכויות הבעל בנכסי אשתו", למה דיכובסקיש'  ר205
) 4ליד ציון הערה , ערך אודיתא, אנציקלופדיה תלמודית( אבל הוא אומר שגם דרך זו לא תועיל לפי הדעה 206

מחמת ולא הסביר מדוע לא יופטר החייב . והיא רק נאמנות, ואינה יכולה ליצור זכייה, שאודיתא אינה קניין
 .נאמנות המוחל

א אומר שמועילה מחילה על "שהרשב, 273 ראה גם הערה). ד"י ע(סימן ו , )אלגזי(ת קדושת יום טוב " שו207
 .מיסים עתידיים אם יש מנהג המכיר בתוקפה של מחילה זו

 .147 ציון הערה לידכאמור  208
, מתנה, חוק לישראל; 49-50ליד ציוני הערות , ערך דבר שלא בא לעולם, אנציקלפודיה תלמודית ראה 209

 .)ב(1סעיף 
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 האם מועילה חזרה ממנה לפני - כשמועילה מחילה על זכות עתידית .ז
  ?הזכותהיווצרות 

האם יכול המוחל , באותם מצבים שאמרנו שמועילה מחילה על זכות עתידית,  שאלהתתעוררמ
היא , ות הקביעה שיש תוקף למחילהמשמע, בפשטות?  היווצרות הזכותלפנילחזור בו ממחילתו 

עיקר הדיון בשאלה זו בפוסקים . וכך אמנם דעת רוב הפוסקים. שהמוחל אינו יכול לחזור בו ממנה
אבל הדיון נוגע למקרים , 210נכסי אשתו כשהיא ארוסההתנהל סביב בעל המסתלק מזכותו ב

  .נוספים של מחילה על זכות עתידית
  

 משמע -  ארוסהכשהיא זור בו מסילוקו מזכותו בנכסי אשתו שאין הבעל יכול לחותב  כ211א"מהרש
  .היינו לפני הנישואין, שאינו יכול לחזור בו אף לפני שזכה בנכסים

  
אינה יכולה ,  בכך שהסכימה לביאה שמחלה על הקנס,וכיח שיתומה מפותהמ 212קצות החושן

 אם חייב מלקותהוא ,  פטור מלשלםמפתה שהכיוון סובר שתלמודשהרי ה,  ממחילתהלחזור בה
עדיין יש חיוב נמצא ש,  יכולה לחזור בה מהמחילההייתהילו וא; 213לאובאיסור היא אסורה עליו 

מתוך כך מוכיח . 214אין אדם לוקה ומשלם מפני שוהיה צריך להיות פטור ממלקות,  על ביאתוממון
השווה זאת  215ן"מבשהרי הר, קצות החושן שבעל אינו יכול לחזור בו מסילוקו מפירות נכסי אשתו

 במפותה לא מועילה חזרה מפני שהבועל זכה מיד דווקא ואין לומר ש;216למחילת יתומה מפותה
  .עד העמדה בדיןקנס שהרי לא ניתן לגבות , בממון

  
ואחיו התנגד מפני שלא רצה , שרצה לייבם את יבמתו ביבם 217המעשהעוד ראיה הוא מביא מ

שלא יקח לעצמו את כל  הראשון הבטיח לשניו, שהראשון יזכה בכל נכסי האח המת כדין מייבם
 שווה יד שניהם הייתהם וייבלולא הו, רק שני אחיםשם שהיו , 218ן"והסביר הר; נכסי אחיהם המת

                                                 
  . ד, פרק שמיני ראה להלן210
 עיין שם ).ה הכותב" ד,כתובות שם, הובא בגידולי שמואל(ד דאטו "ה בא" ד,א"כתובות פג ע, א" מהרש211

 .א"מהמשנה בכתובות פג עלהוכחתו 
' עמ, נז' גל, בבית אהרן וישראלו, סימן כג, דיני קידושין, בדברי חייםהובא (ק יב "ס, רט,  קצות החושן212
על (ל עוד "ה ונ" ד,סימן כז, מ"חו, ת אבני נזר"והסכים עמו שו). בקיצור(ק ג "ס, צב, ואבני מילואים, )לג-לב

  ).חזרה לפני הנישואין
ראה (אלא מציאות , נו חלות שהאדם עושהמסביר שאף שסילוק אי,  ידסימן, ב"ב, )ד"תשס(מנחת אשר 

פקעה זכותו , בכל זאת קצות החושן סובר שעל ידי מציאות הסילוק, ) סילוק בלבעניין ל,בשמו בשער שני
 .ואינו יכול לחזור בו ולחדש את הזכות

  ].174[ ציון הערה ליד, ראה על כך בשער ראשון. א"כתובות לב ע 213
המחילה מועילה מטעם הרשאה , שהמחילה הייתה לפני הביאה, שביתומה מפותה, 94הערה  ראה לעיל 214

ולפי זה היא יכולה לחזור ; בהרשאה להזיק יכול לחזור בו עד מעשה הנזקש, 104 ציון הערה לידושם , להזיק
 .לפני העמדה בדין, ה אחרי הביאהה שחזרה בפותאבל כאן אנחנו דנים במ. בה עד הביאה

 .256 ציון הערה לידשנביא , א"כתובות לז ע, ן"חידושי הרמב 215
  .ה מסילוקרמוכיח מיתומה מפותה שלא מועילה חז, קעו' קעג ועמ' עמ,  גם בני בנימין216

ט "ומהרי, "מעשה"יאה היא בגדר שהסכמתה לב, דוחה ראיה זו, א,  כג, הלכות אישות,)לנדא(יד המלך 
  .דיבור מבטל מעשהמסכים שאין 

דוחה ראיה , )א"תשע' סימן ב במהד= ז "תש' במהד(סימן לא , ב"ב, )שקאפ(שמעון יהודה הכהן ' חידושי ר
ולכן לא יכול חיוב להתהוות אחר , שגורם את החיוב) הביאה(ששם היא סילקה את עצמה בשעת המעשה , זו

 ). רצון שהמעשה יגרום חיוב-שסילוק פועל על ידי אי, ער שש עשרהראה בשמו בש(כך 
  .ב" כתובות פא ע217
  .547ן ראה הערה " על הר).ף"בדפי הרי(א "כתובות מ ע, ף"ן על הרי" ר218

זכה הו מיש , הסילוקרגע בט מסכים שאם"שמהרי, דוחה ראיה זו, א,  כג, הלכות אישות,)לנדא(יד המלך 
;  הזוכההנכסים מרשותאת להוציא אינו יכול מפני ש, אחר כךיכול לחזור בו  ינו א, ממנולקתסהבמה ש

  יכולאין הבכורכבר  ,וכיוון שנכנס לרשותו, זכה בהם אחיו הקטן, הנכסיםלק הבכור מתסהשברגע , וכאן
  . בולחזור

דוחה , )א"תשע' סימן ב במהד= ז "תש' במהד(סימן לא , ב"ב, )שקאפ(שמעון יהודה הכהן ' אבל חידושי ר
  .שייתכן ששם היבם היה יכול לחזור בו, את הראיה משם

מפני , וכותב ששם לא היה האח יכול להסתלק, ן"חולק על הר, טאות , סימן יט, חלק א, ל יעקבחבת "שו
האח שאינו אם כן ; והמייבם זוכה בנכסי אחיו רק מצד ייבום, בטלה דין ירושת אח, שבמקום שיש ייבום
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ולפיכך היה יכול האח המייבם להתנות שלא יזכה בנכסים יותר מחמת יבומו ,  האח המתבנכסי
מקום אחר מתנה עליה שלא נחלה הבאה לאדם מ"שהרי , )דבר שהוא זכאי לו מעיקר הדין(

אילו היה והרי  ;הארוסאשתו כשהיא  בסילוק בעל מפירות נכסי 219 אותו ביטוי שנאמר- " יירשנה
בם יַ אחיו להסכים שהוא יְ איך השתכנע , מהסתלקותו מזכותו לרשת את כל הנכסיםיכול לחזור בו 

וכיח קצות ממכאן ? הרי אחיו ידע שהוא עלול לחזור בו מהבטחתו ולזכות בכל הנכסים, אותה
  .אינו יכול לחזור בו, החושן שבמקום שסילוק מועיל

  
יכול לחזור בו עד אינו בעודה ארוסה מוכיח שבעל המסתלק מנכסי אשתו  220יעקב אורנשטיין' גם ר

לא מועיל הרי ו, הסילוק חל רק לאחר הנישואיןנמצא ש, ם הוא יכול לחזור בושהרי א, הנישואין
שמיד כשהבעל סילק מפני , יכול לחזור בו מהסילוקהוא מסביר שאינו . 221 אחרי הנישואיןסילוק

המוכר וזה שונה מ,  יכול לחזור בוינווא, שהרי הם נמצאים בעולם, זכתה בהם, את כוחו מנכסיה
;  בעולםואינהנכס  ששם אצל שני הצדדים ,יכול לחזור בו עד שיבוא לעולםש, דבר שלא בא לעולם

עיל סילוק במשך האירוסין לנכסים שיגיעו לבעלותה אחרי  שלא מו222ובזה נימק את הדעה
ואז היא כבר נשואה ואין , יכול לחזור בו עד שיבואו לעולם,  שאינם בעולםכיוון מפני ש-הנישואין 

  .223מועיל הסילוק

                                                                                                                                              
ושמעון , ושמעון עומד לזכות בו, וסילוק שייך רק בדבר שהוא עכשיו של ראובן, מייבם הוא כאדם זר

 .וממילא נשאר ברשות ראובן, שלא יזכה, מסתלק
  .א"ג ע כתובות פ219
  ).א"כתובות פג ע, )אילן(הובא בקובץ על יד (ק ב "ס,  צב,ז"אהע,  ישועות יעקב220

תב שבעל המסתלק מנכסי אשתו הארוסה אינו יכול וכ, )ה ועוד"ד(ימן מה ס, חלק א, ט"ת מהרי"גם שו
שכך הבין נתיבות המשפט את , 225הערה ראה (לחזור בו מפני שהיא זכתה מיד בכל זכות שיש לו בנכסים 

  ).ויש שהבינו להיפך, ט"דעת מהרי
מדוע אין מועילה חזרה ממחילה במקרים שהזכיר קצות  ט"כמו מהרימנמק , ק ו"ס, רט, נתיבות המשפט

נכסים כל השלא יזכה ב) היבם האחר(וכן ביבם שהתנה עם אחיו , הבועל זוכה בו, בקנס של מפותה: החושן
יש חידוש בדברי נתיבות .  יכול לחזור בוהראשון אינוולכן , בנכסים מידבחלקו האח זוכה , מחמת ייבומו

בעוד שהיה מקום לומר שרק ,  קנס המפתה-וק זה גם במחילת זכות אישית שהוא משתמש בנימ, המשפט
נתיבות המשפט כנראה סובר . אפשר לומר שהנמחל זכה בנכס מיד, שהנכס קיים כבר, במחילת זכות קנינית

לעניין שלא יוכל לתובעו בעתיד בשל הזכות , אפשר לומר שהנמחל זכה בממונו מיד, שגם בזכות אישית
  .העתידית

מפני שזכות , כותב שאינו יכול לחזור בו לפני הנישואין, אות א,  לח סימן, כתובות,נתיבות מאיר,  כןכמו
, זוכה האשה בגוף הנכסים לגמרי, וכיוון שהסתלק מזכותו בנכסים, הבעל בפירות היא זכות בגוף לפירותיו

  .והבעל לא יזכה, ומה שגדל גדל ברשותה
כותב שמאותה סיבה גם שותף המסתלק כלפי שותפו מחלקו , ) וכי'ה בגמ"ד(א "כתובות פג ע, בית אהרן

 כיוון, בכל הקרקעאחר מפני שמיד אחרי הסילוק זוכה השותף ה,  יכול לחזור בו מהסתלקותוינוא, בקרקע
שהרי בחצר שאין בו דין חלוקה יש לכל אחד שעבוד על כל , שעוד לפני כן כל הקרקע הייתה משועבדת לו

עוד . אך יש להעיר שהסברו אינו טוב לקרקע שיש בה כדי חלוקה). ב"נדרים מה ע, ן"כמו שכתב ר(הקרקע 
  .ארבע עשרה ראה שער -שזהו סילוק מבעלות שאינו מועיל , יש להעיר

שהיא זוכה , שנימוק זה שייך בסילוק מפירות נכסי אשתו, ט"על מהרימקשה , ק ג"ס, צב, אבני מילואים
, האשה לא זכתה בכלום בזה שהבעל הסתלק, ת אשתומירושאבל בסילוק , מיד בנכסים גם לעניין הפירות

, א"כתובות פג ע, )אילן(קובץ על יד ?  ומדוע לא יוכל לחזור בו;כרגע הנכסים שייכים לה, שהרי בלאו הכי
את אשתו אינה ירושה רגילה ם ירושת הבעל "שלרמב, מיישב קושיה זו על פי מה שכתבו המפרשים, אות ו

האשה זוכה , ולכן כאן כשהבעל מסתלק, והזכות נקנית לבעל משעת הנישואין, כויות הנישואיןאלא היא מז
 ).כך נראית כוונתו(בזכות זו 

 . 492 ציון הערה לידכאמור  221
  .436 ציון הערה ליד, ד, רק שמיני פ222
 שסילוק הבעל הוא מזכותו ,370בהערה , כותב שלפי השיטה, אות ב, א"ובות פג עכת, )אילן( קובץ על יד 223

הוא . שהרי האשה נמצאת בעולם, מפני שהסילוק חל עכשיו, לא יוכל לחזור בו,  ולא מהנכסים עצמםתובאש
מפני שהוא סובר שסילוק ,  סובר שאינו יכול לחזור בו מהסילוק)212הערה (שקצות החושן , )באות ג(כותב 

, פרק שישי, שש עשרהראה שער (' וכו" על מנת שאין עליך דין"שהרי הוא מדמה אותו ל, הוא ביטול זכייה
, רט, ואילו נתיבות המשפט; הסילוק חל עכשיו,  שיש חלות דין סילוקתיוהו, )בעניין השוואת סילוק להתנאה

ולכן יכול לחזור בו , ולכן מדמה אותו למחילה, מניעת זכייה, רצון לזכות- סובר שסילוק הוא רק אי,ק ו"ס
בשאלה האם יש בסילוק הבעל מניעת ). לאמיתו של דבר גם נתיבות המשפט אומר שאינו יכול לחזור בו(

אי "הבעל הוא מדין  שסילוק ,א"כתובות פג ע, י ותוספות"שלרש, הוא כותב באות ג, זכייה או ביטול זכייה
מפני שהתקנה לא , אם כן מראש לא היה שלו, פירושו שכיוון שאינו רוצה את התקנה, "אפשי תקנת חכמים

והוא כותב שלפי . דין סילוקיש חלות אבל לשאר ראשונים ; ואין כאן חלות דין סילוק או מחילה, חלה עליו
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הרצון - שאי שאז היה צריך , לזכות רק ביטוי של חוסר רצוןינושסילוק א,  מנמק224בנימין ליפקין' ר
חלות של ביטול , נכסאלא הוא חלות משפטית שפועלת על ה ,ן היווצרות הזכותמשך עד זמיי
מהסילוק אפילו לפני היווצרות בו ולכן אינו יכול לחזור , רצון- המבוססת על גילוי איזכייהה

  .הזכות
  

טעם דעה . 225מפני שדיבור יכול לבטל דיבור,  מהסילוקיכול לחזור בואבל יש אומרים שהמסתלק 
אלא רק מונע את , "חלות דין"ואינו יוצר , וק אינו פועל בזכויות של האדם בחפץזו הוא שהסיל
  .226דיבור הפוך על ידי שמתבטל, ולכן הוא רק דיבור, האדם מלזכות

                                                                                                                                              
 אלא שכיוון שאינו רוצה, ל ביטול סיבת הזכייהש,  אין כאן חלות של קניין,א"כתובות פג ע, ד"תוספות רי

הוא כותב שלשיטה שזכות הבעל בנכסיה . וממילא לא חלה זכות הבעל, ל כרחואינו זוכה בע, את הנכסים
אבל ; ד"כדעת תוספות רי,  שהסילוק הוא שלא יזכה משעת הנישואיןריך לומרצ, מתחיל רק מהנישואין

אומר שמועיל תנאי על שאר וכסות , סימן ק, פרק ח, ב"ב, ן יד רמהוכ(לדעה שזכות הבעל מתחילה באירוסין 
אפשר לפרש , )7ראה על כך בהערה ; נישואיןהתחייב על ידי שי, בשעת קידושין מפני שחיובו מתחיל מאז

הכותב שבעודה ארוסה מועיל ) 384הערה (ן "הוא מדייק מהר. ביטול הזכייה בפועל, שזה חלות של קניין
 . של הפקעה ממה שזכהחלותמכאן שלדעתו סילוק הוא , סילוק מפני שכבר זכה במקצת

  .אבל טעמו שייך גם במחילה, הוא דיבר על סילוק. קעו' ועמ, 1הערה , קעג' עמ,  בני בנימין224
שדיבור , ינו מתחשב בטעם של הדעה האחרתמסביר מדוע קצות החושן א,  כט'עמ, )ארביטמן(גבעת פנחס 

שיגרום (סיבת החיוב היא הפיתוי , כגון בקנס, מפני שכאן יש כבר חיוב): 225 ציון הערה ליד(מבוטל דיבור 
ו ומזה אינ, שסיבת החיוב לא תחייב את בעל החיוב, לכן בעל הזכות יכול להסתלק, )לחיוב אם ייגמר דינו

 . יכול לחזור בו
והתנתה עם , נכס של בעלה אצל שומרבעניין אשה שהפקידה , סימן מה, חלק א, ט"ת מהרי" כך כתב שו225

, )212הערה (קצות החושן ). 233ראה ליד ציון הערה (השומר שלא יתפוס אותו על חוב שבעלה יהיה חייב לו 
גם בעל , ט" שלדעת מהרינוהבי, ק ב"ס, צב, ז"אהע,  וישועות יעקב,א, כג, הלכות אישות, )לנדא(יד המלך 

ת "גם שו. דיבור מבטל דיבורש משום ,יכול לחזור בו אחרי הסילוק, שהסתלק מנכסי אשתו כשהיא ארוסה
ט כתב "שהרי מהרי, כול לחזור בויהבעל ט סובר ש"כותב שמהרי, )ל עוד"ה ונ"ד(סימן כז , מ"חו, אבני נזר

  .מכאן שעד הנישואין יכול לחזור, "בשעת נשואין זכתה בו מיד"
  .ט אינן הכרחיות"כותב שראיות מהרי, ג, ל, מכירההלכות , משנה למלךאבל 
אי אפשר לפרש ".  זכתה היא תיכף בכל זכות שיש בהם,בשעת נישואיןדמאחר שסילק עצמו "ט כותב "מהרי

אבני נזר הבין כאילו יש פסיק לפני ) כנראה(ולכן ; שהרי אז לא מועיל סילוק, בשעת נישואיןשהסילוק היה 
. אבל הוא יכול לחזור בו עד הנישואין, ולכן חל, כלומר שהסילוק היה בשעת האירוסין, "בשעת נישואין"

ם לפני כן ט כתב בסת"שמהרי, ועוד; משמעה מיד אחרי הסילוק" תיכף"שהרי לשון , אבל פירוש זה קשה
ומדוע היא צריכה לחכות עד , מדוע לא זכתה בנכסיה מיד בשעת הסילוק, ועוד; "ואינו יכול לחזור בו"

שהרי בלאו הכי , אבני נזר סובר כנראה שבזמן האירוסין אין משמעות לזכייתה(הנישואין כדי לזכות בהם 
שייך לומר שזכתה בהם , מור לקבלםשהבעל א, ורק בשעת הנישואין,  זכות בנכסיוהבעל אינו אמור לקבל אז

  ".נישואין"במקום " אירוסין"וצריך להיות , לכן יותר נראה שזו טעות הדפוס). וזה דחוק; מיד
שש  ראה בשמו בשער -א יכול לחזור בו עד הנישואין "שגם לדעת הרשב) ה ואמנם"בד(אבני נזר שם כותב 

  .בעניין תנאי, עשרה
כותב שהמסתלק , )דזימיטרובסקי'  במהדק ד"ס( ג ק"ס, נא, בני מילואיםאהמובא ב,  יוסף דוב בעריש'רגם 

אינו יכול לחזור , אבל הוא כותב שבעל המסתלק מנכסי אשתו כשהיא ארוסה. מזכות עתידית יכול לחזור בו
אבל יש ). ב"כתובות קב ע" (כל שכןטרי פסיקתא, תוןי הנאת חגללהוא מדברים הנקנים באמירה במפני ש, בו

  ).א, נא, ז"אהע, ע"שו(ומתנה בכמה תנאים , מועיל בלי קניין הוא מצומצם" שטרי פסיקתא" שהדין שלהעיר
כותב שהבעל , )א"תשע' סימן ב במהד= ז "תש' במהד(סימן לא , ב"ב, )שקאפ(שמעון יהודה הכהן ' חידושי ר

שאינו רוצה שהנישואין כיוון שהסילוק מועיל מפני שהבעל אמר , עד הנישואין, יכול לחזור בו מהסתלקותו
והרי כאן חזר בו ובשעת הנישואין הוא רוצה שיגרמו לו , )ראה בשמו בשער שש עשרה(יגרמו לו את הזכות 

  .את הזכות
אבל אם לא חזר בו עד , עד הנישואיןרק יכול לחזור בו מדגיש שהוא , א, כג, הלכות אישות, )לנדא(יד המלך 

נעשה ובכך , ה על דעת שאין לו זכות בנכסים אות מפני שהוא נשא,ר בו אחר הנישואיןוחזינו יכול לא, אז
אבל אחרי , חהוזכה בנכסים מכו, ")ידו כידה("ואף יש לבעל כוח בנכסי אשתו ; מהסילוק הזה דין תנאי גמור

 כיוון אין הבעל זוכה בהם, נפלו לה נכסים מחדשוכן אם , זר חלילהווחשוב לק מהם הוא מסת, שהוא זוכה
, 218 הוא היה יכול להסביר על פי מה שהבאנו בשמו בהערה . נשאר תמיד בתקפווסילוקו, לקתהסשכבר 

. והרי ברגע הנישואין האשה זוכה בנכסים, אינו יכול לחזור בו אם מישהו כבר זכה בנכסים, ט"שגם למהרי
, ן הוא מפני שאז כבר נוצרה הזכות והסילוק חלהסיבה שאינו יכול לחזור בו אחרי הנישואי, במלים אחרות

  .הדיון הוא האם יכול לחזור בו מהמחילה עד שתגיע הזכות לעולם, וכפי שהצגנו את השאלה בטקסט
  .כותב כאילו קצות החושן שם סובר שאפשר לחזור בו מסילוק לפני שבא לעולם, אות ג, סימן י, כבוד הלבנון
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אי " שמועיל סילוק בעל מנכסי אשתו הארוסה מטעם ו שנימקפרשניםיש מי שאומר שלפי ה, כמו כן

כמו שמצאנו במקרים אחרים של , 228ו מהסילוקלפי זה יוכל לחזור ב, 227"אפשי בתקנת חכמים
  ".אי אפשי בתקנת חכמים"אמירת 

  
ומועיל רק מפני שהסילוק נשאר , בעצם לא מועיל סילוק לפני החיוב, לשיטה שיכול לחזור בו

  .בתוקפו עד החיוב
  
סוברת , מהסילוק עד שעת נישואיןבו שהדעה שהבעל יכול לחזור , 229הסבירמרדכי רוזנבוים ' ר

, ולכן הסילוק חל רק ברגע הנישואין, 230וק אינו מנכסי אשתו אלא מהזכות שיש לו בנישואיןשהסיל
 במי שעושה קניין ישכמו ש, "כלתה קניינו"ואין חסרון של ; ולכן הוא יכול לחזור בו עד אותו רגע

 דיבור אין חסרון על ידי מפני שבחלות שנעשית, 231ה שהקניין יחול לאחר זמן מסויםנֶ משיכה ומְּת 
מפני שהוא ,  סובר שהבעל אינו יכול לחזור בו אף לפני הנישואין232ואילו קצות החושן; "כלתה"של 

האומר שמועילה (מאיר ' שלפי ר, "עכשיומ"סובר שסילוק הוא כמו הקנאת דבר שלא בא לעולם 
 שזכויות הנישואין כיווןאו שהוא סובר ש; המקנה אינו יכול לחזור בו) הקנאת דבר שלא בא לעולם

ולכן אינו יכול , והסילוק חל על זכות זו, הזכויות חלות כבר משעת האירוסין, באות מכוח האירוסין
  .לחזור בו

  
, מי שאינו החייבמחל כלפי אם הרי , גם לדעה שהמוחל אינו יכול לחזור בו ממחילתו במצבים הללו

ידה אצל מישהו באשה שהפק, 233ט"דוגמה לכך הוא המעשה שעליו נשאל מהרי. הוא יכול לחזור בו
לא יתפוס אותם , והתנתה עם הנפקד שגם אם יהיה לו איזה משא ומתן עם בעלה, חפצים של בעלה

הוא . בטל דיבוריכול למפני שדיבור , ט פוסק שהנפקד יכול לחזור בו מהסילוק"מהרי. בחובו
אינו ש, ו אשתסתלק מזכויותיו בנכסיכגון בעל המ, שונה מסילוק רגיל) ושכמותו( זה צבמסביר שמ

 זכתה האשה -ובמקרה של סילוק הבעל , זכה שכנגדו, מפני שברגע שסילק את עצמו, יכול לחזור בו
, כשהנפקד מסלק את עצמו, כאן, לעומת זאת. שהרי הם נכסים שלה, תיכף בכל זכות שיש בנכסים

                                                                                                                                              
מפני שהאשה , הבעל אינו יכול לחזור בו מסילוקו, ט"תב שלדעת מהריוכ, ק ו"ס, רט, אבל נתיבות המשפט

  .233ורק בנידונו פסק שיכול לחזור בו כפי שנראה ליד ציון הערה , זכתה מיד בנכסיה
יכול לחזור בו עד כנראה ד "שלראב,  ארוסתומירושתבעניין סילוק , 475הערה ,  ה,רק שמיניראה עוד פ

  .מפני שלדעתו הטעם שהסילוק מועיל הוא שהיא נישאת לו על דעת כן, הנישואין
ועד אז הוא יכול , מסופק האם הסילוק חל ברגע שהנכסים באים לעולם, א, כג, הלכות אישות, בני אהובה

לפי דעה אחת , ידיים עד שיקנה אותםשיכול לחזור בו משעבוד נכסיו העת ("הדאקנ"כמו בשעבוד , לחזור בו
באומר , כמו בהקנאת דבר שלא בא לעולם לדעה שהיא מועילה, או שהוא חל מיד, )א, קיב, מ"חו, א"ברמ

אלא לסילוק , אבל הוא אינו מתייחס לסילוק רגיל של בעל מפירות נכסי אשתו כשהיא ארוסה". מעכשיו"
  .מנכסים שעוד לא הגיעו לבעלותה בשעת הסילוק

שעבוד שחל (כותב שנושה המוחל על שעבוד נכס שיקנה החייב בעתיד , אות יא, סימן עז, ז"אהע, זון אישח
יכול המוחל , )586 ציון הערה ליד,  י,פרק שמינילהלן (ם "כגון במקרה של מהר, ")הדאקנ "אם כתב לו החייב

לא יכול לחזור , ואחרי שקנה,  על המחילהגם אם עשה קניין, עלחזור בו כל זמן שלא קנה הנמחל את הקרק
 . על המחילהבו גם אם לא עשה קניין

ראה . ט"בדעת מהרי, 112' עמ, לדוד עד עולם, "בעניין זכויות הבעל בנכסי אשתו", שלמה דיכובסקי'  ר226
  .ז"תב כך בדעת הטושהוא כ, 633הערה , פרק תשיעי

, ט מסכים שיש חלות של סילוק עוד לפני היווצרות הזכות"כותב שמהרי, 1הערה , קעג' עמ, אבל בני בנימין
 .דיבור מבטל דיבורפני שמ, אלא שהוא סובר שיכול לחזור בו מהסילוק

 .419 ראה ליד ציון הערה 227
 מדוע ,א"כתובות פג ע, שב בזה את קושיית בית יעקבהוא מיי. א"כתובות פג ע, )אילן( קובץ על יד 228

כדי שלא יוכל " אי אפשי בתקנת חכמים"לא אמרו שהוצרך הטעם , )ה כדרב"ד(א "כתובות פג ע, תוספות
 .מועילה חזרה, "אי אפשי בתקנת חכמים"שגם לטעם של , התירוץ הוא? לחזור בו

 ).שב' עמ(א "כתובות פג ע,  עטרת שמואל229
 .ן"בדעת הרמב, ק ו"ס, צב, בני מילואים כמו שכתב א230
 .א" כתובות פב ע231
  .212הערה  232
ובנתיבות , ה ודע שהרב"ד, א, כג, הלכות אישות, הובא במשנה למלך(סימן מה , חלק א, ט"ת מהרי" שו233

  .661 על מקרה זה ראה הערה .)ק ו"ס, רט, המשפט
אבל לכל . לחזור בוהמסתלק  יכולט בסילוק רגיל "שנחלקו אחרונים האם לדעת מהרי, 225הערה ראה 

 .הוא סובר שיכול לחזור בוצב שבטקסט במ, הדעות
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א יהיה והבעל יכול למוכרם ול, שהרי הם של בעלה, ואין לה שום שייכות בנכסים, לא זכתה האשה
אלא , הרי לא ניתנה כתובה לגבות מחיים, ואף שהם משועבדים לה לכתובתה, לאשה בהם כלום

ט כותב שגם אם "מהרי. 234לגבות אותם בחובולחזור בו וולכן הנפקד יכול , נשארו ברשות הבעל
 שאמר שמעתה הוא מסלק את 235כגון, המביעה את כוונתו בבירור, נקט לשון טובה של סילוק

  .236 שהסילוק לא נעשה כלפי החייבכיוון, אין זה מועיל, א יחול על אותם הנכסיםשעבודו של
  

מפני שהתוצאה , שלא מועיל סילוק בעל מירושת אשתו, 237סברה מעין זו מצויה כבר בתוספות
, כלומר, וקרובי אשתו הם כזרים בירושה זו לגבי הבעל, אמורה להיות שקרובי אשתו יירשו אותה

זכותו  סילוק מדווקאו, הוא לא מסתלק כלפיהם אלא כלפי האשה מפני שבורםסילוקו אינו מועיל ע
והוא מסתלק ,  בידהעכשיושהם , מפני שהסילוק גורם שיישארו ביד האשה, נכסי מלוג מועילב

  .כלפיה
  

 אם יהיה לנפקד משא -כבנידונו , ט טוב רק לסילוק מחיוב עתידי"שנימוקו של מהרי, צריך להדגיש
והנושה , ט שמועילה מחילה שלא בפני החייב"סכים מהרימאבל בחוב קיים . עתידומתן עם הבעל ב

מפני שהדיבור של המחילה כבר פעל , בטל דיבורמדיבור שולא יאמר , 238אינו יכול לחזור בו ממנה
, שהדיבור עוד לא פעל, ורק בחיוב עתידי; והחייב זוכה בנכסיו חפים מכל שעבוד, להפקיע את החוב

  .239כל לחזור בושייך לומר שיו
  

עסקו רק באחדים מן החריגים שמועילה בהם מחילה על ת זכות החזרה הפוסקים שעסקו בשאל
מפני שהדעת נותנת שאין , זו בנפרד לגבי כל אחד מן החריגים מן הראוי לבחון שאלה. זכות עתידית

ר מחילה אלא מטעם אח באותם חריגים שהמחילה מועילה בהם לא בתור". בחדא מחתא"כולם 
. בלבד" דיבור"שכן אין זה , הדעת נותנת שאינו יכול לחזור בו, )שבועה או מעשה הרבים, כגון מנהג(

שכמו , כך נראה גם לגבי החריגים המבוססים על חריגים מקבילים בהקנאת דבר שלא בא לעולם
  .כך כאן לא יוכל לחזור בו מהמחילה, שאפשר להקנותם ומן הסתם אי אפשר לחזור מן ההקנאה

                                                 
שאמנם אם אמר בפירוש לבעל , ט"מסביר את כוונת מהרי,  תו סימן,מהדורא קמא ,תשורת שית "שו 234

והתכוון רק שהאשה תוכל , אבל כאן דיבר עם האשה ולא עם הבעל, הסילוק מועיל, יחול השעבודשלא 
שזאת הייתה מטרת האשה בכך שביקשה מהנפקד לא לתפוס את החפצים (לגבות את כתובתה מהחפצים 

ות את וכיוון שהבעל חי ואינה יכולה לגב, ולא התכוון להועיל לבעל אם לא תבוא לגבות את כתובתה, )לחובו
שאין אומרים שהנפקד הסתלק גם לגבי , הוא מוסיף. אין לומר שזכתה בנכסים ולכן יכול לחזור בו, כתובתה

והיא בוודאי לא הייתה , והרי הוא הסכים לבקשת האשה, מפני שאם לא כן דבריו חסרי משמעות, הבעל
ן אומרים כך מפני שיש  אי-והרי אילו ידעה שזאת כוונתו לא הייתה מפקידה אצלו , רוצה שיחזור בו

  .משמעות לסילוק אם לא יחזור בו לפני זמן גביית כתובתה
 בנכסים שהנפקד  בעלה שהאשה תזכה עבור-" זכין לאדם שלא בפניו"אין אומרים  מדוע על פי דבריו מובן

 ורק אם הסתלק כלפי אדם, "זכין"מדין ,  אבל ייתכן שלפי דבריו מועיל סילוק כלפי אדם זר.מסתלק מהם
  .הוא יכול לחזור בו מהסילוק, )העתידי(אחר שיש לו תביעה על החייב 

 .ואין במה לזכות, מפני שעוד לא נוצר החיוב": זכין"אפשר להסביר בדרך אחרת מדוע אין כאן 
 ".לשון טובה"ל" לשון גרועה"ין על הבחנתו ב, 663 והערה 661הערה ,  ראה פרק תשיעי235
גם אם , בעלמא" פיטומי מילי"מה שאמר לה הנפקד הוא : ידונו נימוק נוסף לפסיקתו בנימקט נ" מהרי236

ודווקא בסילוק ;  לחובויםעבדתשמ היו, שהרי אפילו לא הייתה מפקידה בידו את הנכסים, אמר לשון טובה
שאילו לא , ום שעל דעת כן היא מכניסה לו את הנכסיםמש, בעל מנכסי אשתו אין לומר שהוא פיטומי מילי

. ולכן דבריו מועילים להסתלק מנכסיה, לו ולא היה זוכה בהםמסכימה להינשא לא הייתה , היה מסתלק
, שהרי האשה לא נתנה לו שום תמורה לכך שהסכים להסתלק, שכאן היה סילוק בלי תמורה, כלומר

שהרי גם לולא זה היה , אינה מביאה שום תועלת לנפקד) סילוקכאילו בתמורה ל(והעובדה שהפקידה אצלו 
מפני שקבלת , שרק סילוק בתמורה מועיל, לכאורה אפשר ללמוד מזה כלל. יכול לגבות את חובו מהנכסים

. נחשב פיטומי מילי) מזכות עתידית(אבל סילוק בחינם , התמורה יוצרת אצל המסתלק גמירת דעת להסתלק
הנפקד , שגם בנידונו,  עוד קשה.דעה שמועילה מחילת זכות עתידית בעבור תמורה, ב, השווה פרק חמישי

ונמצא שקיבל תמורה עבור , שעכשיו יהיה לו יותר קל לתפוס אותם לחובו, הרוויח בכך שהנכסים בידו
 .הסילוק

 ).ה וכדרב"ד(א "ב מט ע"ב,  תוספות237
 .על מחילה שלא בפני החייב, שער תשיעי ראה 238
 . תו סימן,מהדורא קמא , שיתשורתת "שו 239



 
 

 
 

50

 האם נחשבות כבר קיימות ומחילתן -  זכויות ספציפיות :רק שביעיפ
  מועילה

   קנס.א
גם ( אומר שנערה שנאנסה או נתפתתה אינה יכולה למחול על הקנס גם אחרי הביאה 240הירושלמי

, ככל קנס,  שהחיוב לשלם חל רק בשעת עמידה בדיןכיווןמ, )כך שהקנס שייך לה, אם היא יתומה
  .241ועד אז החיוב הוא דבר שלא בא לעולם, ד"ב על ידי  חיוב שמוטלשאינו חיוב עצמי אלא

  
סובר שמועילה ,  שאומר בירושלמי שם שהמפתה פטור מן הכל,מונא'  אומר שר242ן"אבל הרמב

  .מונא' והלכה כר, וחולק על מה שנאמר שם לפני כן, מחילה על הקנס
  
שהמפתה יתומה , 243נאמראחד במקום ) א(: שמועילה מחילה על קנסעולה בבלי שתי סוגיות במ

  .244שכן המשלם אינו לוקה, מכאן שאינו משלם; לוקה, האסורה עליו באיסור לאו
  
, אמאי יהיב מפתה, דאי לעצמה",  שקנס ניתן לאב ולא לנערההתלמוד מוכיח, 245במקום אחר) ב(

 שהיא כיווןכל מפתה היה פטור מלשלם , אילו הקנס היה שייך לנערה, כלומר, !"מדעתה עבד
  .246מועילה משמע שמחילתה על הקנס; מוחלת

                                                 
ובכבוד , סימן מו, ד"יו, מהדורא קמא, )תאומים(ת חסד לאברהם "הובא בשו(ז , ג, כתובות, ירושלמי 240

 ).אות ג, סימן י, הלבנון
א "כתובות מב ע, כותב שתוספות, )ה כדרב"ה תוד"ד(א "כתובות פג ע, עקיבא איגר' חידושי ר,  כמו כן241

סוברים שלא , חשב דבר שלא בא לעולם מפני שהחיוב חל רק בשעת העמדה בדיןשכתבו שקנס נ, )ש"ה ר"ד(
  .מועילה מחילת מפותה על קנס

כלי חמדה  ו,ג" מט עדף, זכרון צבי מנחם, )ד"דף מח ע( פרק ח ,ען ונטען שער טו,)סגל( בית לוי ,כמו כן
  .הקנס לא בא לעולםש אינה תקפה מפני שמחילת קנס ים כותב,) לכאורהה והנה"ד(סימן ז , משפטים

  .שאין מועילה מחילה על הקנס, כותב שעולא סובר כירושלמי, )השתאה "ד (א"כתובות לב ע, פני יהושע
מבין שטעם הירושלמי הוא שלפני העמדה , )שנה' עמ(יא , ה, הלכות מכירה, ם"על הרמב, חלק ב, יד ישראל

האם הכלל שחיוב קנס חל , זו שאלה כללית. טורשכן המודה בקנס פ, בדין אין חיוב מפני שאולי יודה וייפטר
  . שתי הלכות עצמאיותהאו שאל, רק בגמר דין נובע מן היכולת להודות ולהיפטר

הוא מפני שהוא , מסביר שטעם הירושלמי שלא מועילה מחילה על קנס, אות יב, סימן עז, ז"אהע, חזון איש
שהרי התורה , שות שלא יתחייב המזיק בקנס כלל יכול למחול ולעינו הניזק א-כמתנה על מה שכתוב בתורה 

ואין ; )אלא שהתשלום הוא לניזק, כאילו זה לא חיוב כלפי הניזק אלא כלפי שמים(קנסה אותו על כרחו 
, )רביעיפרק , ראשון ראה שער -כשיטה שמחילה היא פרעון (לומר שכשמוחל הוא כאילו קיבלו והחזירו 

תועיל מחילה אחרי שבית הדין מחייב , יש להעיר שלפי זה( בית דין שהרי המזיק חייב לתת רק כשיחייבוהו
ואי אפשר למחול , אין כוונתו שלכן זו זכות עתידית" אינו ברשותו"מה שנימק הירושלמי , לפי דבריו. )אותו

אבל עצם הטעם הוא שזהו תנאי על מה שכתוב , אלא שלכן אין לראותו כאילו פרע והחזיר, על זכות עתידית
שאין מועילה מחילה על , ולא ברור מדוע לא רצה חזון איש לפרש את הירושלמי כהבנה המקובלת. בתורה

אכן , כך שאינו נחשב מתנה על מה שכתוב בתורה, בחיוב שאינו מוטל על ידי התורה, ולדבריו. זכות עתידית
  .תועיל מחילה על זכות עתידית

מביא הוכחה לדברי הירושלמי שאינה יכולה , )ד"מח ע(סימן קג , חלק ב, מהדורא א, ת שואל ומשיב"שו
והמוציא מחברו , ומחלה, הרי ייתכן שסופה היה ברצון, מדוע יתומה אנוסה מקבלת קנס: למחול על קנס

בפשטות התשובה היא על פי הכלל שאם בוודאי חל חיוב (להוכיח שאכן גם סופה היה באונס , עליו הראיה
האם הנתבע פטור , ופוסקים דנו בדין ספק מחילה; "דע אם פרעתיךאיני יו"כמו ב, חייב, וספק האם פקע

  .אלא צריך לומר שאי אפשר למחול על קנס? )מספק
 כותבים שטעם הירושלמי הוא המדות לחקר ההלכהששואל ומשיב ו, ]263[הערה , ראה עוד שער שלישי

   .לא מצד שזו זכות עתידיתו, ולא שייכת מחילה, לקנוס את החייב, בקנס מטרת החיוב הוא הפרעון עצמוש
וכותב על פיו , )ן החולק"ולא את הרמב(מביא את הירושלמי , )ד"ה ונלענ"ד(סעיף ז , סימן יב, בית הלל

ואינו עוסק (שהרי פשרה מורכבת ממחילה של צד אחד ומהתחייבות של הצד השני , שבקנס לא שייכת פשרה
  ).דווקא באונס ומפתה

שדברי יחזקאל מסביר מדוע לירושלמי אין אומרים שמחילת הקנס תועיל אגב מחילת , 161ראה הערה 
 .הבושת ופגם

 .א"כתובות לז ע, ן" חידושי הרמב242
 א" כתובות לב ע243
 .סובר שמועילה מחילה מוכיחים משם שהבבלי ,)ה ועל אשת"ד(א "כתובות כט ע,  תוספות244
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 כותבים שהמפתה יתומה פטור מקנס מפני 250 והטור249תוספות, 248י"רש, 247ן"הרמב, ואכן

  .אף שלא זכתה עדיין בקנס, שמוחלת
  

. יש להבחין בין שני מצבים? דהיינו בשעת גמר דין, איך מועילה מחילה על הקנס לפני שהחיוב חל
 שזו 251ואת זאת כבר הסברנו; ה היא ברצון שהביאכיוון הקנס מכבר בשעת הביאה נמחל, במפתה

כך ,  באונסהייתההמצב האחר הוא שהביאה . שמועילה לפטור מעבר לדין מחילה, הרשאה להזיק
עלינו . 254 סובר שגם אז המחילה מועילה253ן"הרמב. 252ואחר כך מחלה,  הרשאה להזיקהייתהשלא 

  .להסביר מדוע מועילה המחילה במקרה זה
                                                                                                                                              

 .א" כתובות מב ע245
, בושת ופגםהתלמוד מתכוון לשאפשר לומר ש, דוחה הוכחה זו, א"כתובות לז ע, ן"הרמב אבל חידושי 246

 .שמועילה מחילה עליהם
בחידושי , )ף"בדפי הרי(א "כתובות יד ע, ף"ן על הרי"הובא בר(א "לז ע דף, כתובות, ן" חידושי הרמב247

, ת רביד הזהב"בשו, )'מתניה "ד(ב "כתובות לו ע, בשיטה מקובצת, ב"א ודף מא ע"כתובות מ ע, א"הריטב
 .ב"ודף מד ע) סימן צ, חלק א, )איטינגא(א הלוי "ת מהרי"ובשו, אות ז, סימן לו

 ).ה מדקא"ד(א "ודף מב ע, )ה יתומה"ד(א "דף מ ע, )ה ומפותה"ד(א "דף לב ע, כתובות, י" רש248
, )ג"ה ה"ד(א "דף מ עו, )ה ולא"ד(ב "דף לה ע, )בדעת הבבלי(ה ועל " ד,א"דף כט ע, כתובות,  תוספות249

 ).ה ושאנס"ד(ב "שבועות לג עו
  ).תקעב' עמ(קעז סימן , ז"אהע,  טור250

; יד- הלכות יג,ב, הלכות נערה, משנה למלך; אות ח,  הלכה ב,פרק ג, כתובות, ז"פסקי הריא: כך פסקו גם
  .הטור השלם'  במהדתקעא' עמ, סימן קעז, ז"אהע, ח"ב

, בספר הליקוטיםגם נדפס  (ב" תסם דפוס אמשטרדם"ברמב, יב,  ט,הלכות שמיטה, בהגהה על כסף משנה
 ראה -בית דין או בעל דין ( בית דין אין ,כיוון שנתחייב מן התורה, כתב שקנס אונס ומפתהנ, )פרנקל' במהד

מקשה , )א פירושים"עעם נדפס בסוף משניות ( פרק י ,שביעית, מסגרת זהב. למחוליכול ) המשך הערה זוב
הריני "לומר וול אפשר למחנדר על הרי אפילו ,  שלא שמענו שאדם אינו יכול למחול על ממונו,על דבריו
נוקט שאב אינו יכול לתת למי שירצה , יז, ב, הלכות נערה, ם"שרמב, ועוד, )א"נדרים כד ע" (בלתייכאילו ק

שומרי , יינדאברהם יצחק גוטפר' ר. משמע שחוץ מבמקרה זה מועילה מחילה, לבוא על בתו מדין מחילה
שאמרו שמועילה מחילת יתומה , מקשה עוד על ההגהה מהפוסקים שמנינו, עה' עמ, חלק ב, )כנוב'צ(משפט 
אלא , הוא אינו המחייב אותו, יכול למחול על הקנס) הנערה(שאף שבעל הדין , פב הוא מיישב' בעמ. מפותה

  .ובית דין אינו יכול למחול, התורהמחייב אותו בעל כרחו מ) "ד"ב"וזה פתרון ראשי התיבות (בית דין 
 .מביא את מחלוקת הירושלמי והבבלי בעניין זה, )ד דאפילו"ה בא"ד(א "כתובות מב ע, הפלאה

טובים , שבגללם מועילה גם מחילת אנוסה, יש להעיר שההסברים דלהלן. 94הערה ,  ג,פרק חמישי לעיל 251
  .ה מחילת מפותהגם להסביר מדוע מועיל

ת שואל "ושו, )ד ולמאי"ה בא"ד(א "כתובות כט ע, הפלאה:  מדוע מועילה מחילת מפותההסברים אחרים
הרי ,  שהוא פטור מבושת ופגם מפני שמחלהתיושה, מנמקים, )ד"מח ע(סימן קג , חלק ב, מהדורא א, ומשיב

שאז אין פטור של מודה (רי בהודאתו מפני שפטר עצמו לגמבקנס אם יודה ואחר כך יבואו עדים יהיה חייב 
 -מפני שאינו יכול להודות ולהיפטר (ואם כן חל חיוב הקנס עוד לפני העמדה בדין , )א"ק עה ע" ב-בקנס 

, כותב על פי זההפלאה . ולכן מועילה מחילה על הקנס, )שזו כוונת הירושלמי, 241הערה , כהבנת יד ישראל
הקנס לעצמה ובושת ופגם מפני ש, לא מועילה מחילתה, ואחר כך נתפתתה, ה שנתארסה ונתגרשהנערש

 ,יודהולכן אם המפתה , היא לא יכלה למחול על הבושת והפגם, ואם כן, )טז, ב, הלכות נערה, ם"רמב (לאביה
 אין מחילתה ולכן, ולכן עדיין לא חל חיובו, ולכן הודאתו תפטור אותו מהקנס, לא יפטור עצמו לגמרי

שהרי הירושלמי אומר ,  אבל קשה לומר כך בדעת הירושלמי;הוא כותב שזאת כוונת הירושלמי. מועילה
 ,)ועודה "ד (ב" לה עכתובות, הפלאה .לא מועילה מחילתה, ואם הם לאב,  מטעם מחילהפטורשבבושת ופגם 

 ,)ב"תובות סה עכ(ושת ופגם יש לבעל חלק בבש, שבממאנת שנתפתתה לפני מיאונה, כותב על פי הסבר זה
אם כן  ו,יחייב עצמו בהודאתו בושת ופגם, אם המפתה יודה אם כן , חלקו עלאינה יכולה למחולאם כן 

הרי  ש,אבל אין נפקא מינה(  מחילתהה מועילןה דבר שלא בא לעולם ואיאם כן זו, בהודאתופטר מקנס יי
  .)שהיא בחזקת בעולהכיוון  פטור  הואבאמת

שמועיל סילוק ) 663 ציון הערה ליד, פרק תשיעי, שנביא להלן(כותב שלפי השיטה , קפד' עמ, בני בנימין
, מטעם סילוק שמועיל בדבר שלא בא לעולם, אפשר לפרש שיתומה מפותה אין לה קנס, מזכות דאורייתא

שהרי שעת הביאה , שמועיל) אירוסיןהולא לפני (בעודה ארוסה מנכסי אשתו מסתלק היא דומה לבעל שו
והשיטה שלא מועיל סילוק מזכות ; )260הערה  (ן"ה ור"רא, ן"כמו שהסבירו רמב, היא הגורמת לחיוב

  .משום מזיק ברשות, )94הערה  (ן"נימוק השני של הרמבכתפרש ) 652 ציון הערה ליד(דאורייתא 
 .ק א"ס,  כו,ז"אהע, ישועות יעקבהדין שמועילה מחילת מפותה על קנס מובא ב

מפני שאינה יכולה למחול על זכות של , שהסכמתה אינה פוטרת את המפתה, או במפתה נערה שיש לה אב 252
בגלל , א פטור גם בלי מחילה נוספתבשאלה האם הו. ואחר כך מחלה, ומת אביה לפני עמידה בדין, אביה

  ..הסימניה אינה מוגדרת! שגיאה53 ציון הערה לידראה , עצם הסכמתה מראש
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, "דין ודברים אין לי בנכסייך"שהמחילה מועילה כמו שבעל יכול לכתוב לארוסתו , ן מנמק"בהרמ

חזון  .256אף שבשעת האירוסין עדיין אין לו זכות בנכסיה, 255ובכך הוא מפסיד את זכותו בירושתה
 ,זכות התביעהשהאנוסה יכולה למחול על , ן לסילוק בארוסה" מסביר את השוואת הרמב257איש

אף מנכסיה שמועיל סילוק , וראיה מארוסה, וכאילו כבר נקנס, קנייןהתביעה נחשבת מפני שזכות 
וצריך לומר שזה משום שיש לבעל זכות תביעה בנכסי ארוסתו , 258אירוסיןהשלא מועיל סילוק לפני 
 שמועיל סילוק בעל 259שהוא מתכוון למה שהסבירו ראשוניםנראה . פירותבאף שעדיין אין לו זכות 

וזה נכון גם באנוסה לפני גמר , בהם" קצת שייכות" מפני שכבר יש לו שהיא ארוסהנכסי אשתו כמ
  .דין

  
שהמחילה , ן" הסביר את טעם הר261משנה למלך. שבשעת ביאה הוא מתחייב,  מוסיף לנמק260ן"הר

או משום שכשעומד , 262 משעת הביאהמתחילמפני שחיוב הקנס , מועילה אף שעוד לא נגמר החיוב

                                                                                                                                              
 .ן שם"רמב 253
הטור תוספות ו, י"רש, כמו כן. שהרי בבבלי מדובר במפתה,  אבל לגבי המצב הזה אין הוכחה מהבבלי שם254

 .שם דיברו רק על מפתה
 .465, 414כאמור ליד ציוני הערות  255
, ד"דף עז ע, בבני יעקב, )ף"בדפי הרי(א "כתובות יד ע, ף"ן על הרי"ברן הובא " נימוק זה של הרמב256
  .)סימן לא במהדורה ראשונה= ח "תשמ' במהד(קלח ' עמ, לטסימן , כתובות, קהילות יעקבוב

', ן במלחמות ה"כותב שהשוואה זו מתאימה לדברי הרמב, )ה וראיתי"ד(א , כג, הלכות אישות, משנה למלך
  .זוכה בו מהתורההוא מדבר שאדם יכול להסתלק  ש,472 שנביא בהערה ,)ף"בדפי הרי(א "כתובות מב ע

 תון בהשווא" שכוונת הרמבניםמבי, ק יא"ס, פח, וקצות החושן, )קכד' עמ(סימן כו , חלק ב, מ"חו, חקרי לב
שמועיל סילוק מדבר שלא ) 633 ציון הערה ליד, פרק תשיעי, להלן(היא על פי העיקרון " דין ודברים אין לי"ל

  . המפותה נחשבת סילוק ולא מחילה מדוע מחילתוולא הסביר. שלא כמחילה, בא לעולם
מבאר נימוק זה , 111' עמ, לדוד עד עולם, "בעניין זכויות הבעל בנכסי אשתו", שלמה דיכובסקי' ר, כמו כן

שמועיל סילוק מדבר שלא בא , )633 ציון הערה ליד, שנביא בפרק תשיעי(ז "ן על פי דעת הט"של הרמב
  .שלא כמחילה, כשאין לו שייכות לזכותגם , לעולם

בפרק שנביא , ה"שלפי רבנו חננאל ורז, ענף יא, סימן יב, )זקס(ת דברי משה "כתב בשו, ן"על פי נימוק הרמב
 לא תועיל מחילת אנוסה על, שסוברים שלא מועיל סילוק בעל מירושת ארוסה, 478ליד ציון הערה ,  ה,שמיני

ואפשר , א"כתובות פג ע, כמפורש בתלמוד, אבל יש לציין שגם לדעתם מועיל סילוקו מפירות נכסיה. קנס
  .ללמוד מחילת אנוסה משם

. מקבלת קנס, "איני מוחלת על הקנס" שמפותה שאמרה יםתבוכ, )ה במפותה"ד(ב "ע סנהדרין עג ,תוספות
שזה ) 94  ציון הערהליד(אבל להסבר , ל סילוקזה ייתכן להסבר שכותב ש, יאות , סימן כד, דברי יחזקאל
 . גם אם אמרה כךהפסידמ, מזיק ברשות

  .אות יב, סימן עז, ז"אהע,  חזון איש257
שגם מפני שמועילה מחילת הקנס ) ם"בדעת הרמב ( מבאר,ק ב"ס, סימן מב, כתובות, ש שקאפ"חידושי רגם 

  . זכות תביעהלפני העמדה בדין יש בקנס
ן היא שהמפותה מסתלקת מזכות "מסביר שכוונת הרמב, אות א,  לח סימן, כתובות,נתיבות מאירגם 

כדברי , וכך פועל גם סילוק בעל מנכסי הארוסה, וממילא זוכה הבועל, שלא תתבע לעולם את הקנס, התביעה
 ציון הערה לידכפי שנראה ( מועיל שאינו, ואינו כמו סילוק לפני אירוסין; א"כתובות פג ע, ן"חידושי הרמב

, אבל כאן יש לה זכות בגופה לתבוע את הקנס אם יבוא עליה, מפני ששם אין לבעל שום זכות באשה, )383
  .ומזה היא מסתלקת

דיין לא שע(שאינה מוחלת על חיוב הממון , ן"מסביר את כוונת הרמב,  מז סימן,הלוואה דיני ,אמרי בינה
  .היינו סילוק, אלא מוחלת לו את גופה) נוצר

שהתורה מחייבת רק מי שאונס נערה , ן"מסביר את הטעם של הר, אות ג,  כסימן, חלק א, ל יעקבחבת "שו
אם שמעון , שהרי כל חיוב ממון שחייב ראובן לשמעון, חייבה התורה בכלללא , וכאן שהסכימה, בעל כרחה
 . ה את ראובןהתורה לא חייב, אינו רוצה

 .383 ציון הערה לידכאמור  258
 .416 ציון הערה ליד , ד,פרק שמיני שנביא להלן 259
 .ן שם" ר260
 ).ב"דף ט ע, סימן ו, ת קדושת יום טוב"הובא בשו(ה וראיתי " ד,א, כג, הלכות אישות,  משנה למלך261
ענף , סימן יב, )זקס(ת דברי משה "ובשו, )ד"מז ע(א , ג, הלכות זכייה ומתנה,  הובאה בבן ידיד נקודה זו262
  .יא

נחשב סילוק בזמן , שכיוון שעל ידי הביאה הוא מתחייב, מסביר בדומה, אות ד, סימן כד, דברי יחזקאל
  . מפני שבשעת הביאה היא זוכה בדין קנס לאחר עמידה בדין, שהזכות קיימת
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נחשב שבא לעולם , מראש, וכל דבר שחל למפרע, ו החיוב למפרע משעת ביאהחל עלי, האנס בדין
  .263עכשיוכבר 

  
הוא שיש לאשה קצת שייכות בקנס )  וסיעתון"לדעת הרמב(הטעם שמועילה מחילה כאן , בסיכום

  .או שהוא יחול למפרע; או שהחיוב כבר התחיל אלא שעוד לא נגמר; עוד לפני העמדה בדין
  

מפני , ונראה שאותו הדין נוהג בקנסות אחרים, קו בקנס של אונס ומפתה שהבאנו עסהפרשנים
  .264שהנימוקים של כל צד שייכים בכל הקנסות

                                                                                                                                              
מסביר בדרך פלפול שהירושלמי , )ג"טז ע(סימן כב , חלק ג, מהדורא ג, ת שואל ומשיב"שו, ם זהכנגד טע

מפני שאם כן אי , ביאההסובר שאין לומר שיש חיוב משעת , הסובר שאין מועילה מחילת הקנס, )240הערה (
ולכן צריך , ואין אדם לוקה ומשלם, "שהקדֵ "ר איסומפני שהוא חייב מלקות מטעם , אפשר לחייבו ממון

מפני שהמלקות הן , ולכן המלקות אינן פוטרות אותו מתשלומין, לומר שהחיוב הוא רק בשעת העמדה בדין
, אם יש חיוב מלקות וממוןעל פי זה הוא כותב שעולא שסובר ש. על שעת הביאה וחיוב הממון בא אחר כך

, ואם כן יכולה למחול,  יכול לסבור שחיוב קנס הוא משעת הביאה,)א"כתובות לב ע(ואינו לוקה משלם 
שמשם הוכיחו תוספות כאמור (א שמפתה יתומה פטור מקנס "ומיישב בזה איך עולא אומר בכתובות לב ע

  ).סובר שמחילה מועילהשהבבלי  244בהערה 
 על קטנהלא מועילה מחילת , כותב שלפי טעם זה, )ב"מח ע(סימן קג , חלק ב, מהדורא א, ת שואל ומשיב"שו

 ינהמפני שקטנה א, ) ראה שער שתים עשרה- על חיוב רגיל שיכולה למחול, אפילו הגיעה לגיל הפעוטות(קנס 
 - "דעת אחרת מקנה("מפני שאין לה זכייה בלי שאחר יזכה בשבילה , ד"יכולה לזכות עד שתגדל ותקבל בב

. ולכן החיוב כלפיה מתחיל רק בשעת עמידה בדין ולכן לא מועילה מחילתה לפני כן, )טו, רמג, מ"חו, ע"שו
ולא מועילה על הקנס שמועילה מחילת נערה , )ה ולא"ד(ב "כתובות לה ע, כך מובן מה שמשמע מתוספותב

ין זה וא, מפני שהתורה מזכה לה) א"ק פז ע"ב(הרי מי שמזיק לקטנה חייב :  אבל דבריו קשים.מחילת קטנה
  .בהרשאה להזיק שקטן נותן,  בשם מנחת אשר94וראה הערה . כמו מציאה שאינה יכולה לזכות בה

שמשעת , מבאר את דברי משנה למלך, פ' עמ, חלק ב, )כנוב'צ(שומרי משפט , אברהם יצחק גוטפריינד' ר
. יב המזיק לצאת ידי שמים עוד לפני העמדה בדיןא שגם בקנס חי"על פי דעת הרשב, ביאה מתחייב המפתה

אומר שלפני העמדה בדין אין חיוב קנס אפילו לצאת ידי , א"ק עה ע"ב, א"שהרי חידושי הרשב, דבריו קשים
שלא מצאנו שום דעה בראשונים שיש חיוב , 30הערה , ב"ק עד ע"ב, ועיין באוצר מפרשי התלמוד; שמים

 .לצאת ידי שמים אז
, חלק א, א"ת הרשב"משנה למלך שם מוכיח משו, 178ליד ציון הערה ,  יא,פרק חמישיו לעיל  כפי שראינ263

דוחה את , 8הערה , קפד' עמ, אבל בני בנימין. שדבר שחל למפרע נחשב מראש שבא לעולם, סימן אלף קמט
מי שהתחייב לתת לאשה סכום מסויים אם ש, א כתב כך לגבי תנאי"מפני שהרשב, א"ההשוואה לדברי הרשב

ואין , מפני שזה רק גילוי מילתא למפרע, נחשב הממון שלה כבר מעכשיו ויכולה להקנותו לאחר, תינשא
  .ללמוד מזה שקנס חל למפרע

ק עד "ב, א"כותב שלפי חידושי הרשב, )זקמ' עמ(ח , ג, הלכות טוען ונטען, גחלק , )חזן(דברי אליהו , כמו כן
אף , נמצא שמועילה מחילה בקנס לפני גמר דין, אחרי העמדה בדין חל חיוב למפרע, ובר שבכל קנסהס, ב"ע

ם "והוא מעלה אפשרות שגם הרמב; תחול המחילה למפרע, מפני שאחרי העמדה בדין, שעדיין אין חיוב
  .סובר כך

הטעם , ב שלפי תוספותכות, בתחילתו, סימן מב, כתובות, )שקאפ(שמעון יהודה הכהן '  רחידושי: טעם נוסף
 שהרי חיוב קנס הוא זכות שזיכתה, יכול למחול את זכות התביעה שלואדם שמועילה מחילה בקנס הוא ש

יכול לכופו לשלם מדין , כמו בבבל, ד"ובמקום שאין ב, התורה לתובע שיוכל לכוף את המזיק לשלם קנס
שעל , ולכן אם מחל בעל הזכות על זכותו, סימן כ, פרק א, ק"ב, ש"עביד אינש דינא לנפשיה כמו שכתב רא

עיין שם שהסביר . מפני שכופים על קנס רק אם יש עדיין זכות לתובע, בטל חיוב הקנס, זכות זו אפשר למחול
צריך להוסיף שזכות התביעה קיימת מפני שכבר . מדוע תוספות אינם יכולים לומר את הטעמים האחרים

 . זכות עתידיתוזה לא שייך בכל מחילת, נעשה מעשה נזק
 יםכותב, )זקמ' עמ(ח , ג, הלכות טוען ונטען, גחלק , )חזן(דברי אליהו ו, ק יא"ס, פח, קצות החושןאבל  264

ק לג "ב, לפי תוספות, מועילה מחילה לפני העמדה בדיןעל נגיחת שור תם  חצי נזקבקנס של , שגם לירושלמי
אבל קצות ; וב חצי נזק חל לפני עמידה בדיןחי, עקיבא שהלכה כמותו' שאומרים שלר, )ה איכא"ד(א "ע

 . חולקים בזה על תוספות,א, תז, מ"חו, ע"ושו, ו, ח, הלכות נזקי ממון, ם"החושן מציין שרמב
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   חוב לפני מועד הפרעון.ב
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מפני שהוא נחשב דבר שבא ,  פוסק שמועילה מחילה על חוב שלא הגיע זמנו לגבות265ק"מהרי

                                                 
ת "בשו, ק נה"ס, סו, ע"בסמ, סימן שע, מ"חו, ם"ת מהרשד"הובא בשו(ענף א , שורש פט, ק"ת מהרי" שו265

, אמריליו, ת כרם שלמה"בשו, סימן ה, לובליןמם "ת מהר"ובש, וסימן סב, סימן לה, קראקא, שארית יוסף
סימן , ד"יו, ם שיק"ת מהר"בשו, ד"דף ס ע, סימן יז, מ"חו, ת ברך יצחק"בשו, ב"דף יב ע, סימן יא, ד"יו

, אות ד, סימן קיב, חלק א, ז"אהע, ת בית יצחק"בשו, )א"י ע(סימן ה , )צויזמיר(ת בית יעקב "בשו, ריח
, ת נודע ביהודה"בשו, ג"דף י ע, סימן ג, ת מטה אשר"בשו, אות יח, יט סימן, מ"חו, םת ברית אברה"שוב

, )ה הרי"ד(סימן קלג , ת דברי ריבות"בשו, מכון ירושלים' שכא במהד' עמ, סימן נד, ז"אהע, מהדורא תניינא
ש "ועל ידי ר, ות אא, ד רמסימן, בחלק , )וייס( דוד ויעןת "בשו, סימן יג, מ"חו, ת אגודות אזוב מדברי"בשו

. סימן פז, ת שמחת יהודה"ושו, ק עה"ס, סו, מ"חו, ך"והסכימו עמו ש). 122' עמ, לדוד עד עולם, דיכובסקי
, ת בתי כהונה"שו, )ב"טז ע(סימן כב ,  וחלק ג,)ג"סו ע(סימן קפב , חלק ב, מהדורא ג, ת שואל ומשיב"גם שו
, )זקס(ת דברי משה "ושו, אות טו, סימן ג, חלק ב,  ליעקבת משפטיך"שו, )ב"כו ע(סימן ו , בית דין, אחלק 

ונימקו שזה לא נחשב דבר , המחילה מועילה, כותבים שהמוחל על חוב לפני זמן הפרעון, ענף יא, סימן יב
  .מפני שכבר יש שעבוד נכסים, שלא בא לעולם

רק פ, פי שראינו לעילאף שכ, כתב שמועילה מחילה במקרה זה, סימן אלף קיב, חלק א, א"ת הרשב"גם שו
  .א לא מועילה מחילה בחוב שלא בא לעולם"לדעת הרשב, 6ליד ציון הערה ,  א,שני
בדפי (א "ק יח ע" ב,'ק ממלחמות ה"מקשה על מהרי, )ב"כד ע(סימן כו , מהדורא ה, ת שואל ומשיב"שו

אף והוא מתרץ ש. יין שהנושה אינו יכול להקדישולענ, האומר שחוב נחשב דבר שלא בא לעולם, )ף"הרי
כמו , תוך זמנו ללווה עצמועליו יכול למחול הוא , שאינו יכול להקדיש אותו או להקנות אותו לאדם אחר

, סימן צג, שאגת אריה(שנגזל אינו יכול להקנות את החפץ הגזול לאחר אבל יכול להקנותו לנגזל עצמו 
שם נוקט שזה דבר שאינו ' מלחמות ה, לאמיתו של דבר). )ב(1,  סעיף,מתנה, ראה חוק לישראל; בסופו

, והוא לא נקט דווקא חוב לפני זמן הפרעון; ולא שזה דבר שלא בא לעולם, )שאינו בשליטתו, כלומר (ברשותו
  .כמובן, ואף על פי כן מועילה מחילה אז, אלא גם אחרי זמן הפרעון נחשב שאינו ברשות הנושה

כותב , סימן אלף קמט, חלק א, א"ת הרשב"מציין שגם שו, )ה ואומר"ד(סימן סג , ק בחל, ח"ת הראנ"שו
  .לא עסק במחילהשם א "אבל הרשב. שחוב נחשב שבא לעולם אף לפני מועד הפרעון

שכתב , סימן אלף קיב, א"ת הרשב"כותב שזו גם דעת שו, )ב"קט ע(א , כב, הלכות מכירה, בית ישחק
, ראובן לא יכול לגבות מלוי, ולא הגיע זמנו של חיוב לוי לשמעון, י חייב לשמעוןולו, ששמעון שחייב לראובן

  .ב"כתובות יט ע, א"הוא מדייק כך גם מחידושי הריטב. מחול, לכן אם שמעון מחל ללוי לפני זמן הפרעון
גוף ק שם שאם הנושה היה מסלק עצמו מ"מדייק ממהרי, )א"קכג ע ( יסימן, מ"חו, בחלק , כפי אהרןת "שו

  .לא היה יכול למחול לפני זמן הפרעון, החוב עד זמן הפרעון
מעלה אפשרות , )ט, כב, הלכות מכירה, הובא בשער המלך(סימן כא , חלק א, ח"ת הראנ"שו: דעה חולקת

ראה בשמו בשער שלוש ; בחוב על פה(פטור , האומרים שהטוען שהמלווה מחל לו, ן וספר התרומות"שרמב
והוא כמוחל , כיוון שעדיין אינו יכול לתבעו,  מועילהינהאה קודם שיגיע זמן הפרעון סוברים שמחיל, )עשרה

, ב"ב,  במרדכיהמובא, ם"הוא אומר כך בדעתם כדי שיוכלו לדחות את ראיית מהר. דבר שלא בא לעולם
ך פרעתיך בתו"גם הטוען , שאילו היה נאמן,  נאמן בטענת מחילהשאינו, )המשך הערה זוראה ב(סימן תסט 

.  הדחייה היא שלא מועילה מחילה בתוך זמנו-היה נאמן במיגו שהיה יכול לטעון שהמלווה מחל לו " זמני
כותבים , )ג"ד ע(סימן ה , מ"חו, חלק ב, )אמריליו(ת דבר משה "ושו, )ב"יא ע(סימן ג , ת מטה אשר"אבל שו

ן ואת ספר "שב את הרמבח ליי"ראנהמפני שאולי התירוץ האחר שאומר , ח"שאין להתחשב בדברי הראנ
  .ק"ן וספר התרומות אינם חולקים על מהרי"ורמב, הוא הנכון, התרומות

,  זמן לפרעוןקבעומעלה אפשרות שאם , ק א"ס, סימן קכט, אות מ, )קנטרוביץ(ת משכן בצלאל "שו: הבחנה
ומועילה ,  חיובקייםגם לפני סוף הזמן נחשב שבזה , והוא רק מחוסר זמן, בוודאי, הזמן יבוא ממילאוהרי 

 על חיוב שמחוסר זמן 362וראה הערה , המשך הערה זוראה ב(ק מפסחים "כפי שמוכיח מהרי, מחילה
, ה לגבותנוששלא קבעו זמן אלא אמרו שכשימות פלוני יוכל ה, ק" במקרה כמו של מהריבל א;)בלבד

עיין (ני שמיבמות לד מוכח שמחוסר זמן נחשב שבא לעולם וזאת מפ; בזה לא תועיל מחילה, שמחוסר מעשה
ק ג כתב פירוש אחר "אבל בס. אם כן אין להוכיח ממחוסר זמן למחוסר מעשה, )ק ב להוכחתו"שם בס

הוא . ואם כן אפשר להוכיח ממחוסר זמן למחוסר מעשה, )עיין שם(ולפיה נדחית ההוכחה , לסוגיה ביבמות
אבל , )אלא שהוא אינו מדבר על מחילה (מעלה אפשרות להבחין כך, ן להסימ, ת שארית יוסף"מציין ששו

  ".סברת הכרס"כתב שאין להוציא ממון מ
מפני , שאשה יכולה למחול על כתובתהכותב , )א"כג ע(סימן כו , מהדורא ה, ת שואל ומשיב"שו: בכתובה

אף שהחיוב , בעל לכתובתהמשועבדים נכסי ה, מפני שכבר משעת הנישואין, שהיא נחשבת חיוב שבא לעולם
, יב, הלכות אישות, ם"שהרמב) ד"ע-ג"בדף כג ע(אבל הוא כותב . פועל יחול רק כשימות או יגרשנהבלשלם 

, מפני שעוד לא התחיל החיוב, " כך וכךהתקבלתי"כתבה האשה סובר שלא מועילה מחילת כתובה גם אם , ח
, שייך רק בדבר שנעשה לטובת מי שמסתלקית שמועיל בזכות עתידוגם סילוק , וזה דבר שלא בא לעולם

, בעילת זנותלא נתקנה לטובת האשה אלא כדי למנוע אבל כתובה , "אי אפשי בתקנת חכמים"שיכול לומר 
אם כן לא שייך סילוק , וגם אם תסלק עצמה יצטרך לכתוב אחרת מפני שאסור לשהות עמה בלי כתובה

א לגבי "ק פט ע"בכך הוא מיישב את האמור בב. ובה מנהלפחות כת, מהחוב שהרי עדיין מקצת החוב עליו
אם ,  שם מדובר שמכרה את הכתובה-משמע שמועילה מחילת כתובה , "כל לגבי בעלה ודאי מחלה"כתובה 

שהרי כבר ,  מכתובה זושתסתלקולכן שייך , וגם יכתוב לה כתובה אחרת, כן אין איסור בעילת זנות
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שלדעתו כתובה נחשבת דבר שלא , ם"נימק את דעת הרמב) ב"ף כד עבד(אחר כך . הסתלקה על ידי המכירה

מפני שחוב עומד ליגבות , ק"שלא כחוב רגיל שמועילה בו מחילה לפני זמן הפרעון כדברי מהרי, בא לעולם
לעניין הקנאת חוב או , ק א"ס, קכו, מ"חו, ך"סברה שכתב ש(ואילו כתובה אולי לא תגבה , כשיגיע הזמן

והוא מיישב על פי זה . לא סמכה דעתה שתמחל בלב שלם, ומאחר שלא באה לעולם, )שתןכתובה במעמד של
 שם כבר מכרה את הכתובה ולא שייך לומר שלא סמכה דעתה שהרי בשבילה אין - שםק "בביה סוגאת ה

ק "ס, סו, אבל יש להעיר שבית שמואל. לכן מועילה מחילתה, נפקא מינה מפני שהקונה עתיד לגבות ולא היא
הוא רק בשעת הנישואין , שאין מועילה מחילת האשה, ח, יב, הלכות אישות, ם"כותב שמה שכתב הרמב, ט

וזה מה שכתב בהלכות , אבל מועילה מחילתה במשך הנישואין, משום התנאה על מה שכתוב בתורה, ממש
חילה ק שם כותב שמועילה מ"שמהרי,  ראה בהמשך הערה זו.שמועילה מחילת כתובה, יט, יז, אישות
  .וראה שער שלישי על מחילת כתובה; מפני שנחשבת שבאה לעולם, כתובה

 מלווה אינו יכול ,כותב שלפי רבא, )ה כי"ד(א "פסחים לא ע, י"רש) א(: מביא לדבריוק "שמהרי ראיותה
ולא הקדיש את החוב "ונקט , משום שהלווה יכול לסלקו בכסף) המשועבדת לו(להקדיש קרקע של הלווה 

בזה הוא חולק על  (יכול המלווה למכור או להקדיש בתוך הזמן, את החוב עצמומשמע ש, "רקעאלא את הק
וכל שכן שיכול למחול בתוך הזמן , )שכתב שאינו יכול להקדישו אפילו אחרי זמן הפרעון, שם', מלחמות ה

  ).שותושכן היא מועילה גם במה שאינו בר, מפני שמחילה קלה יותר מהקדשה או מכירה, "כל שכן"זה (
אם הוא חב בדבריו , אינו נאמן, "שטר אמנה"א נאמר שמלווה האומר ששטר החוב הוא "בכתובות יט ע) ב(

והקשו , נתן'  מפני שעבודא דר שבגלל זה לא יהיה לנושי המלווה ממה לגבות את חובותיו כלפיהם,לאחרים
ואם נאמר שבתוך זמנו אינו ;  למחולמדוע אינו נאמן במיגו שהיה יכול, )ה וכגון"ד(א "כתובות יט ע, תוספות

והעובדה שלא ;  יכול למחולינוולכן א, שמדובר שעוד לא הגיע זמנו לגבותלתרץ התוספות יכלו , יכול למחול
  .פשוט לתוספות שאפילו בתוך זמנו יכול למחולש תירצו כך מלמדת

תן חל רק אם הגיע זמן שתוספות סוברים ששעבודא דרבי נ, זו הדוחה ראי, סימן פז, ת שמחת יהודה"שו
ואם כן לא יכלו תוספות להעמיד את הסוגיה , )ף"בדפי הרי(א "כתובות ו ע, ף"ן על הרי"כמו שכתב ר, הפרעון

, כך דחו גם בית ישחק. הסוגיה אומרת שיש שעבודא דרבי נתן באותו מקרהשהרי , בשלא הגיע זמן הפרעון
,  פו,מ" חו,תפארת יעקב, כנגד זה(ד "דף מא ע, פרח יג, כפתור ג ,גן נעולו, )ב"קט ע(א , כב, הלכות מכירה

אף , ק סובר שאם הגיע זמנו של החוב ראשון"כותב שמהרי, ] נח'עמ,  נו'גל, בית אהרן וישראלהובא ב[ק ו "ס
מפני שאין בכוחו של המלווה השני לגמול חסד בממון , יש שעבודא דרבי נתן, שלא הגיע זמנו של השני

כך , )ב"ב ד ע"ב(שכמו שחזקה אין אדם פורע תוך זמנו ,  שמחת יהודהעוד דוחה. )אשוןהמשועבד למלווה הר
 סוף סוף קשה מדוע תוספות לא -ק "הוכחת מהריבכך אך לא מובן איך נדחית ; אינו עשוי למחול תוך הזמן

פני זמן  שמועילה מחילה ל,ק"לפי מהריאבל ; לפי הנחה זו, העמידו לפני זמן הפרעון שאז אי אפשר למחול
גם אז יש לו מיגו שהיה יכול למחול מפני ש, לא יכלו תוספות להעמיד לפני זמן הפרעוןמובן מדוע , הפרעון
 -) שהוא דבר שאינו שכיחמפני ( נאמן לומר שמחל תוך זמנו ינולומר שלא מועיל מיגו מפני שאואין , לנושה

שייך רק כשטוען " ן אדם מוחל תוך זמנואי"ו, שהרי מכל מקום יש לו מיגו שהיה יכול למחול בפני עדים
  .שמחל ואין עדים על כך

, הסוגיה שם היא לדעת רב) א(: בשתי דרכים, ק"דחה את ראיית מהרי, ט, כב, הלכות מכירה, שער המלך
ולכן , ואם כן אפשר גם למחול על חוב עתידי, שאפשר להקנות דבר שלא בא לעולם) א"ביבמות צג ע(הסובר 

שאי אפשר , הלכהואין משם ראיה ל, לתרץ מצד שלא מועילה מחילה על זכות עתידיתלא יכלו תוספות 
גן ואילו (א "דף קט ע, א, כב, הלכות מכירה, כך דחה גם בית ישחק. להקנות ולמחול דבר שלא בא לעולם

ב שלא בא אולי חוב לפני מועד הפרעון נחש) ב( ). עיין שם-משיב על הדחייה , )א"מג ע(פרח יד , כפתור ג ,נעול
כהבנת כסף (אבל זה אומר רק שיכול לחזור בו מהמחילה אבל כל זמן שלא חזר בו המחילה קיימת , לעולם

שהיה מוחל ולא היה חוזר בו עד , וזאת כוונת תוספות שיש לו מיגו, )70וראה הערה , 368 בהערה הקדשים
הרי גם אם לא חזר בו , שכיוון שבסוגיה שם מדובר שחב לאחרים, אבל שער המלך דוחה דחייה זו.  הזמןסוף

ורק ,  לחזור בו מהמחילהשיכולוהנושה גובה ממנו כיוון שהנכסים עדיין ברשותו כיוון , המחילה לא מועילה
וב ומחלו מחול אף שחב  שהמוכר שטר חכמו, אם חב לאחריםגם מועילה , מחילה שאינו יכול לחזור ממנה

ובכך הוא דוחה . ואינו יכול לחזור ממנה, וחלה מיד, שאינה על חוב עתידי,  מחילה גמורהמפני שזו, לאחרים
אם כן יכול לחזור בו עד שיגיע , אם חוב שלא הגיע זמנו נחשב שלא בא לעולם: גם את הדחייה הראשונה

וכיוון ,  יכול לחזור בו עד שבא לעולםהמקנה, לעולם דבר שלא בא פשר להקנותאש פי הדעהשהרי גם ל, זמנו
עניין דבר שלא בא , )ויא'ג(טל אורות . ואין מיגו, נושהו יכול לגבות ממנו, שהמלווה יכול לחזור בו מהמחילה

ת "ושו, ב" עמ טז"ב, א"על פי חידושי הרשב, משיב על דחיית שער המלך את דחיותיו, )ג"קיד ע(לעולם 
 לפי הדעה ,בא לעולםהדבר  יכול לחזור בו אף לפני שינוא" מעכשיו"תבו שאם אמר שכ, סימן כג, ן"הר

, ואם כן גם אם נאמר שחוב לפני זמן הפרעון הוא דבר שלא בא לעולם, שמועילה הקנאת דבר שלא בא לעולם
אינו ו" מעכשיו"ב, שהרי גם אז יש לו מיגו שהיה יכול למחול, לא יכלו התוספות להעמיד לפני זמן הפרעון

  ).לפי רב הסובר שמועילה הקנאת דבר שלא בא לעולם(יכול לחזור בו 
רק כאן שהנושה , כ אי אפשר למחול תוך הזמן"שאולי בד, דוחה ראיה זו, ק ו"ס,  פו,מ" חו,תפארת יעקב

מפני שהנושה הראשון , כאילו הגיע זמן החוב השני, אם כן כשהגיע זמן החוב הראשון לגבות, חייב לאחר
  .ולכן יכול למחול, )לעיל בהערה זו, כאמור בשמו( נתן 'גבות משעבודא דריכול ל

  .ואין דבריו מובנים, דוחה את הראיה בדרך אחרת, סימן כ, )דבורץ(ת ארצות יהודה "שו
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 סודר שהוא קנייןטר החוב באם התחייב הלווה ושיעבד את נכסיו משעת עשיית ש, לעולם
מכל ,  שהתנו שלא יוכל הנושה לתובעו עד זמן פלוני או עד שיארע דבר פלוניאף על פיו; "מעכשיו"כ

אלא הסתלק מזכות ,  מסתלק מגוף הממון עד שיגיע הזמן ההואמלווה אין משמעותו שהמקום
הוא ). ן יכולת הגבייהמה שחשוב הוא זמן חלות החיוב ולא זמ, כלומר(התביעה ולא מגוף הממון 

שכך היה בנידונו של (שגם אם כתב הנושה שאין לו דין ודברים על החייב עד זמן פלוני , מוסיף
על תנאי שאין לשמעון שום דין ודברים עליו עד , בראובן שהתחייב לשמעון סך מסוים, ק"מהרי

אין זו , )ו ובחיי אשתוומחלו יורשיו לראובן בחיי, ומת שמעון; שעה אחת לפני מות ראובן או אשתו
היא לשון טובה שמועילה להסתלק " דין ודברים אין לי עליך" ש266וגם לדעה, הסתלקות מזכותו

מכל מקום , ) יוכל למחול עליולאלכן , מועיל שהסילוק מהחוב כיווןולכאורה (ממה שלא בא לידו 
  .אותו זמןשלא יוכל לתובעו עד , כאן לא סילק את עצמו מגוף החוב אלא מזכות התביעה

  
מפני ששיעבד את נכסיו מראש , ק נימק שחוב נחשב שבא לעולם לפני זמן הפרעון"מהרי, כאמור

הוא כותב שאפילו , מכל מקום. 267לכאורה נימוק זה אינו שייך בחוב שבעל פה.  סודרקנייןבשטר וב

                                                                                                                                              
אף שזמן , נאמר שאשה יכולה למכור את כתובתה בחיי בעלה, ועוד מקומות בתלמוד, ב"בכתובות פה ע) ג(

  .כל שכן שיכולה למחול אז, ואם יכולה למכור אז, אחרי מות הבעלפרעון כתובתה הוא רק 
ואין לומר שהכוונה היא , לבעלהעליה  את כתובתה יכולה למחול ה שמכרשהנאמר בכתובות שם שא) ד(

ואם , "דודאי מחלה"שהרי התלמוד אומר , שתמחל לו לכשתבוא לידי גיבוי על ידי גירושין או מיתת הבעל
אין סיבה לומר שוודאי תמחל ליורשי , וגם אם מת, הרי מסתמא היא שונאת אותו, והתגרשה למה תמחול ל

, ומכל מקום יכולה למחול, הכוונה היא שבוודאי תמחל לו בחייו ולפני הגירושין מתוך אהבתה, אלא; הבעל
  .אף על פי שעוד לא הגיע זמן גביית הכתובה

, על כתובה" דברי הכול יכולה למחול] לת ביאהתחילת חופה או תחי[בתחלה ", א נאמר"בכתובות נז ע) ה
  .הרי שאשה יכולה למחול על כתובתה אפילו בעודה נשואה

ת "שועל פי (ק מכתובה "דוחה את ראיות מהרי, ק א"ס, סימן קכט, אות מ, )קנטרוביץ(ת משכן בצלאל "שו
כתובה  ש,)ת הראיהודחה כך א, חוב לפני מועד הפרעוןבמכירת שעוסק , סימן לה, קראקא, שארית יוסף
ח בית ומפני שכ, לכן האשה זוכה בה ויכולה למוכרה ולמחול עליה אף לפני זמן גבייתה, ית דיןהיא מעשה ב
, מ"חו, גם כנסת הגדולה. אולי אי אפשר למחול עליו לפני זמן הפרעון, מה שאינו כן חוב אחר, דין הוא חזק

 שבחוב רגיל יש זמן קבוע ולכן אינו ,וב רגיל לכתובהמעלה אפשרות להבחין בין ח, אות מ, הגהות הטור, רט
אם כן כל יום הוא , ואילו בכתובה אין זמן קבוע מפני שלא ידוע מתי ימות הבעל, עשוי להיפרע לפני הזמן

  .זמנו
  . עיין שם-ק "דוחה באריכות את ראיות מהרי, )א"מב ע, ד"ע-א"מא ע, ד"ע-ב"מ ע(פרח יג , כפתור ג, גן נעול

, סימן תסט, ב"ב, המובא במרדכי, ם"מהר) א(: ק"מביא ראיות נוספות למהרי, סימן פז, ת יהודהת שמח"שו
 נאמן לומר חייבממה שאין , )ראה על כך בשער שלוש עשרה ("מחלת לי" נאמן לומר חייבוכיח שאין מ
שהרי , חהאין הוכ, ואם נאמר שלא מועילה מחילה תוך הזמן; "מחלת לי"מיגו שיטען " פרעתי בתוך זמני"

שהרי הם נמצאים לפני זמן " מחלת לי"ל הוא מפני שלא היה יכול לטעון "אולי מה שאין נאמן במיגו הנ
כותב שמלווה נאמר לומר , א" עכתובות יט,  בשיטה מקובצת,י מיגאש"ר) ב(. הפרעון ואז לא מועילה מחילה

אינו ,  אם עוד לא הגיע זמן הפרעוןאבל, מיגו שהיה יכול למחול) גם אם הוא חב לאחרים בכך(שהחוב פרוע 
וממה שלא כתב שתוך הזמן אינו נאמן מפני שאין לו מיגו מפני ; מפני שחזקה אין אדם פורע תוך זמנו, נאמן

  .משמע שמועילה מחילה גם תוך הזמן, שלא הייתה מועילה מחילה
דף נג , סימן ט, חלק ב, אבולעפיה, ת פני יצחק"הובא בשו(אות מ , הגהות הטור, רט, מ"חו, כנסת הגדולה

שלא מחלה לבעלה על הכתובה להישבע אלמנה מחייבים ממה שחכמים ק "למהרימביא ראיה , )ד"ע
 אחריהיא צריכה להישבע שלא מחלה , בפשטות(הרי שהמחילה מועילה , )ד, טז, הלכות אישות, ם"רמב(

שאולי סתם ,  דוחה את הראיהוהוא). מפני שהגיע זמן הפרעון, שאז בוודאי המחילה מועילה, מות הבעל
והיא צריכה , השבועה מחייבת אותה אף שהמחילה בטלה,  אם מחלה בשבועהאבל, מחילה לא מועילה אז

ורק כתובה נחשבת דבר שבא , אולי בחוב רגיל לא מועילה מחילהש,  עוד דחה.בשבועהלהישבע שלא מחלה 
  ). משכן בצלאלכהבחנת(ומועילה מחילה עליו , לעולם עוד לפני זמן הפרעון

אבל . שנזכרת שם מחילה על כתובה, א"מ כ ע"מב, ק"מביא ראיה למהרי, )עו' עמ(ב "ק פח ע"ב, פני שלמה
מ "בב) ב(. שאז כבר הגיע זמנה של גביית הכתובה,  שמדובר שם שמחלה אחרי הגירושיןייתכן) א(, הוא דוחה

ואולי רק אז , )ה ומפיק"ד (ב"מ יט ע"ב, י"כמו שכתב רש, שם מדובר שהייתה קרקע המיוחדת לכתובתה
 יכול להקנות שאדם עהאפשר להעמיד את הסוגיה שם כד) ג(. מועילה מחילה מפני שאז השעבוד בא לעולם

א "ק פט ע"כך הוא דוחה גם את מה שבב. שלפיו אפשר גם למחול על זכות עתידית, דבר שלא בא לעולם
והוא סובר , מאיר' ה שם מעמידה את המשנה שם כר שהרי הסוגי-על כתובה נשואה מוזכרת מחילת אשה 

  .שמועילה הקנאת דבר שלא בא לעולם) ב"ביבמות צג ע(
, ]68[ ציון הערה ליד, וראה שער שני.  ראה שער שש עשרה).ה כדרב"ד(א "כתובות פג ע, י בתוספות" ר266

 .בשאלה האם לשון זו מועילה כמחילה
  . הן בחוב בשטר,)אולי חוץ מסוגיית פסחים( 265בהערה , גם הראיות שהביאש, יש להוסיף 267
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לנושה שכבר אז משועבד החייב ,  טעם הדבר הוא.268על חוב על פה אפשר למחול לפני זמן הפרעון
  .269ועל שעבוד זה אפשר למחול, שעבוד הגוף

  
 אם גם זכות עתידיתשמחילה אינה מועילה ב, ק" מסביר את דברי מהרי270משה אביגדור עמיאל' ר

שבזה , כגון אם כתב שובר מחילה לפני שכתב את שטר החוב, לא באה לעולםעוד  הזכות הדינית
,  עדיין לא באה לעולםשהגבייהפרעונו אף אבל אפשר למחול על חוב שלא הגיע זמן ; 271ן"עוסק הר

  .נימוק זה טוב גם לחוב בעל פה, כמובן.  היא כבר בעולםהזכות הדיניתמפני ש
  

  .הטעם שמועילה מחילה כאן הוא שהחיוב בעצם כבר קיים, בסיכום
  

, שזו מחילה חלקית ,זמןה אלא רק האריך את,  סבור שאם לא מחל על החוב272שיק משה' אבל ר
ועל שעבוד , דבר שלא בא לעולםהממון הוא אז  מפני ש,הפרעוןלפני שהגיע זמן ו תוקף אין לדברי

  .הגוף הרי אינו מוחל

   מיסים.ג
כדי לשלם את המס שהטיל ,  גובה מסים מהיחידיםהייתההקהילה , בקהילות היהודיות בגולה

  .עליה השלטון הנכרי
  

, לכאורה אין לכך תוקף,  בעתידאחדותאם הקהילה פוטרת אדם מסוים מתשלום מס למשך שנים 
והרי , שהרי מיסים הם דברים מתחדשים מזמן לזמן,  שחיוב המס עדיין לא נוצר בעת המחילהכיוון

  .שהמחילה בטלה מטעם זה, 273א"וכך אכן כתב הרשב. אין אדם מוחל על זכות עתידית
  

האחרונים . 274ונתנו לה תוקף, מצאנו ראשונים שעסקו במחילת הקהל על מס עתידי, מצד שני
  .מצאו דרכים ליישב מדוע המחילה מועילה

                                                 
ששם מקשה התלמוד על ברייתא המזכירה שטר שחרור בעבד , א"מקידושין טז עלכך מביא ראיה הוא  268

 והרי חיוב העבד ;"לך"הרי די שימחל לעבד על שעבודו באמירת , מדוע צריך שטר שחרור כדי לשחררו, עברי
ואין לומר שמדובר דווקא ; משמע שמחילת חוב על פה אינה צריכה קניין,  האדון אינו כחוב בשטרכלפי

שהרי אם כן התלמוד שם היה יכול לתרץ את , ששעבודו נחשב כחוב בשטר, בעבד עברי הנקנה בשטר
א נקנה בכסף בלשעוסקת בעבד עברי , שהברייתא המצריכה שטר שחרור ואינה מסתפקת במחילה, קושייתו

 ,ב, ג, הלכות זכייה ומתנה, ם"מהרמב, הוא מביא עוד ראיה. לפי דחייה זו, שאין מועילה בו מחילה, שטר
, "מחל לחבירו חוב שהיה לו עליו או נתן לו הפקדון שהיה לו אצלו הרי זו מתנה הנקנית בדברים: "האומר

חוב שיש עליו "לומר בפירוש מפני שאם כן היה לו , ואין להעמידו דווקא בחוב בשטר, הרי שיכול למחול
שזה לא (ממהלך הדברים נראה שהוא בא להוכיח שמועילה מחילה על חוב בעל פה לפני זמן הפרעון ". שטר

אבל לא מובן איך משמע ; שהרי את עצם זה שמועילה מחילה על חוב אין צורך להוכיח, )כאמור, היה פשוט
  .ם שם שמדובר לפני זמן הפרעון"מקידושין שם ומהרמב

  ).ב"מה ע(פרח טו , כפתור ג ,גן נעול 269
יש שעבוד הגוף על , שבחוב לפני זמנו) לאו דווקא במלווה על פה(הוא מנמק , )ד"ע-ג"מב ע(גם בפרח יג 

, )ב"ע-א"מג ע(פרח יד , ושם. וממילא יתבטל שעבוד הנכסים, לכן המחילה מפקיעה את שעבוד הגוף, החייב
  .ואותו אפשר למחול, נכסים עוד לפני שהגיע הזמןהוא מוכיח שיש על החייב גם שעבוד 

, )ף"בדפי הרי(א "ק יח ע"ב, על פי דעת המאור, )א"מה ע(ובפרח טו , )ד"מג ע(בפרח יד , הוא מנמק עוד
מפני שהוא , שמועילה מחילת חוב תוך זמנו, )ד"מג ע(בפרח יד , עוד הוא מנמק. שמילווה נחשב שבא לעולם

. כותב שדבר שמחוסר זמן בלבד נחשב שבא לעולם) 362הערה (ומשנה למלך , מחוסר זמן והזמן בא ממילא
  .גם נימוקים אלו שייכים גם במילווה על פה

 .אות מד, גמדה כ,  המדות לחקר ההלכה270
 .4הערה  271
  .סימן ריח, ד"יו, ם שיק"ת מהר" שו272
  .סימן קפ, חלק ה, א"בת הרש" שו273

פרק , ראה לעיל(מפני שמנהג קובע בדיני ממונות , הוא כותב שהמחילה מועילה רק אם זה מנהג המקום
 והייתה לקהל ,שלטון הנכריוכן אם הקהל כבר פרע את המס ל; )על מנהג, 207ליד ציון הערה ,  ו,שישי

 ;מחילתם מועילה מכיוון שחיובו לקהל כבר חל, לשלטוןפרע בשבילו הקהל שתביעה על אדם פלוני כיוון 
 מפני שאין אדם מוחל דבר שלא , אינו מועיל- הם בשבילו ושיפרעו שלטוןאבל אם פטרוהו מכל מה שיתבע ה

 שיוטל עליו סאדם זה כל מלשלם ל הציבור את עצמם ואת נכסיהם חייבושאם , עוד הוא כותב. בא לעולם
 גם אם כתבו , מועילינוא, אבל אם נקטו בדרך של מחילה; זה מועיל מדין חיוב שהתחייבו לו, שלטוןלפרוע ל

 .אין מקום לאחריות עליה, מפני שאם המחילה לא מועילה, לו אחריות
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מפני שחיוב כל ,  חיוב המסים נחשב שכבר נוצר)א: (מציע לכך הסברים אחדיםאליהו בן חיים ' ר

אלא שיש זמן עתידי , חל מעכשיו) על נכס מסוים או על אדם מסוים(המסים העתידים להתבקש 
כמו ,  שהחיוב כבר חלכיוון שנחשב שבא לעולם ,והם כמו חוב שלא הגיע זמן פרעונו, לפריעתם

הוא מחזק את הסברו בכך שהמנהג בין הקהילות בזמנו היה שהעוזב עיר צריך . 275ק"שכתב מהרי
הרי שבכל רגע כבר מוטלים עליו ; את כל המסים העתידים להיתבעבעבורו להשאיר ערב שיפרע 

  .276עיר עד שידאג לפרעונםולכן אפשר לעכב את יציאתו מה, החיובים במס לשנים הבאות
  
שאדם , 277כמו שכתבו התוספות, גוף האדם משתעבד מעכשיו לכל חיוב מס שיוטל עליו בעתיד) ב(

 ועל שעבוד זה אפשר למחול ;השעבוד חל על גופו מעכשיו כחוב גמור, המקבל על עצמו התחייבות
שחיוב המיסים , דםהסבר זה זהה להסבר הקו, למעשה. 278ואינו נחשב מוחל זכות עתידית, מעכשיו

  . החיוב חל על גופו-אלא שכאן הוא מסביר איך חל עליו החיוב העתידי , העתידיים כבר חל
  
 , לשלטון הנכרימחילת הקהל על מסים עתידיים היא בעצם התחייבות מצידם לשלם במקומו) ג(

לא בא דבר שוהרי מועילה התחייבות ב, חיוב המס לקהל היא למעשה כלפי השלטון הנכרימפני ש
  .279לעולם

  

                                                                                                                                              
אם (סימן תרמד , חלק א, א"ת הרשב"שו; ")פטרוהו זה כמה שנים("סימן כא , כלל ו, ש"ת הרא" שו274
ת "שו; )מחודש י, קסג, מ"חו, י"הובא בב(ה היא "ד, ב"כתובות קא ע, א"ושי הריטבחיד; ) מחל לושלטוןה

  .סימן תעו, ש"הריב
ר הקהל ליחיד ממסים פטֹומוכיח מן הראשונים הללו ש ,)ד"קכג ע(סימן קה , חלק א, מ"חו, ת בעי חיי"שו

  .דבר שלא בא לעולםמועיל אפילו בלא קניין ואפילו ב
ששם מדובר , סימן תרמד, חלק א, א"ת הרשב"דוחה את ההוכחה משו, סימן קצח, ת תורת חסד"שו

 לא מועיל -אבל סתם אדם שפוטר אדם אחר , וזה מועיל מטעם דינא דמלכותא דינא,  פוטר מישהושלטוןשה
הוא דוחה את . א מדבר על חיוב מס שכבר נתחייבו"שאולי הרשב, ועוד; מפני שהוא דבר שלא בא לעולם

, )ראה על כך בשער שלישי ( אחרי מותו ליורשיו מועילינור א שהוא בא לומר רק שהפטֹו,א"הראיה מהריטב
  .י המחילהלפנולא דיבר על מסים שחיובם נוצר 

ששם הועילה , ש"ת הריב"מעלה אפשרות לדחות את הראיה משו, )א"עח ע(קניין , מאמר ב, בני יעקב
, התנה על מנת שלא יתחייב במס, דם זה כחזן כשקיבלו הקהל עליהם א,מפני שבנידונו, המחילה על המס

אבל הוא דוחה דחייה . שתנאי מועיל אף בדבר שלא בא לעולם, )ה כדרב"ד(א "כתובות פג ע, וכתבו תוספות
  .היה מועיל, ש מוכח שגם אם לא היה תנאי אלא היו פוטרים אותו אחרי המינוי"מפני שמהריב, זו

אבל האחרונים לא רצו .  שמועילה מחילה על זכות עתידיתשהראשונים הללו סבורים, היה אפשר ליישב
  .שהיה תלמידו, ש"במיוחד לגבי הריב, )4הערה  (ן"לומר שהם חולקים על הר

בהנחה , גמנהאפשר ליישב שהראשונים נתנו תוקף למחילה זו מטעם , )273הערה (א "לאור דברי הרשב
 .שאכן כך היה המנהג בזמנם

  .265 ציון הערה ליד,  ב,רק שביעיפ,  שהובא לעיל275
  ).ה ואומר"ד(סימן סג , )ח"ראנ(חלק ב , ת מים עמוקים" שו276

ת פני "והובא בשו(ח "מטעם זה כתב הראנ. בנידונו המחילה ניתנה תמורת סכום מסוים ששילם לקהילה
, שזה מועיל מפני שבעצם אין כאן מחילה אלא תשלום מוקדם של המס, )א"דף ריב ע, סימן קי, חלק ב, המש

שיש אומרים שמחילה , 81ליד ציון הערה ,  ב,חמישיפרק , וראה לעיל. ולכן אין בעיה של מחילת חיוב עתידי
 .בעד תמורה מועילה גם על זכות עתידית

 ).ה אף על פי"ד(ב "כתובות נד ע, וספות ת277
סימן ו , בית דין, אחלק , ת בתי כהונה"שוגם . סימן מט, אלק ח, ח"ת הראנ"שו הוא כותב הסבר זה גם ב278

מפני שהמחילה היא על שעבוד הגוף שמשועבד לכל מה , כותב שמחילת מסים מתחדשים מועילה, )ב"כו ע(
סברה זו במחילה על התחייבות בדבר , 313ליד ציון הערה , ו, יפרק שביע, ראה להלן. שעתיד להתחייב בו

  .שלא בא לעולם
מפני , שלא בא החיוב לעולםאף  המחילה מועילהש: רומז להסבר נוסף) ה ומעתה נבוא"ד(שם מים עמוקים 

הוא השתמש בנימוק זה לפני . שפוטרים אותו מלהיותו נחשב באנשי העיר, שהפטור הוא על עצמו של האדם
ראה  ( ולא לקהלשלטון יכולה למחול מפני שכל אדם חייב מס לינהש שהקהילה א"כן כתשובה לטענת הרא

 .)בשמו בשער שלישי
). ד"דף קכה ע, סימן לב, ת שמחת יום טוב"שוהובא ב (סימן סג, )ח"ראנ(חלק ב , ת מים עמוקים" שו279

, ת נודע ביהודה"שוגם . 197 ראה בשמו בהערה -תובת בנין דכרין סברה דומה הוא כתב לעניין מחילת כ
כותב שמאחר שהמס הולך , ]79[הערה , שהבאנו בשער שלישי, )ה ולדעתי"ד (סימן סז, ד"יו, מהדורא קמא

 לא עסק בבעיית אבל הוא. שהקהל מתחייבים לפרוע במקומו למלך, אין זה מחילה אלא חיוב, למלך הנכרי
 . עתידיתמחילת זכות
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הוא , אם כן. משלם לפי עושרו שכל אדם,  נהוגה בקהילותהייתהעל פי שיטת תשלום המס ש )ד(
, המחילה אינה על המסים אלא המחילה מחשיבה את ממונו של האדם כאילו אינו בידו, מסביר

ים נראה שהסבר זה מבוסס על כך שהקהל יכול לקבוע אילו נכס. 280וממילא הוא פטור מחיוב המס
  . יילקחו בחשבון לחישוב בסיס המס

  
 יכול למחול גם על שציבור,  א,רק שישיפ, סביר על פי החריג שראינו לעילמ 281חסדאי פרחיא' ר

  .תמיד הציבור הוא שמוחל, והרי במס; זכות עתידית
  
הסתלק יכול לבעל ש, 283 התלמודמרוסביר שהמחילה מועילה כמו שאמ 282שמואל די מודינא' ר

נחלה הבאה לאדם ממקום אחר אדם מתנה עליה "שמפני , ארוסהכשהיא  אשתו מזכותו בנכסי
וגם כאן הקהל מסלקים את , כלומר שאדם יכול להסתלק מדבר שעדיין לא זכה בו, "שלא יירשנה

" ושלא יבקשו, לא יקחו משום אחד מהם"שהרי כתבו ש, עצמם שלא לתבוע מאדם זה שום דבר
שאף שאין מועילה מחילה , סתמך על הבחנה בין מחילה לסילוקהוא מ, בעצם. דהיינו סילוק', וכו

מדוע ויתור הקהל על : ם קשים"דברי מהרשד. 284מועיל סילוק מזכות עתידית, על זכות עתידית
  .286שש עשרהשנדון בה בשער ,  והדבר תלוי בהגדרת סילוק285?המיסים נחשב סילוק ולא מחילה

  

                                                 
ת משפט "ובשו, א"דף ריא ע, סימן קי, חלק ב, ת פני משה"הובא בשו(סימן מט , חלק א, ח"ת הראנ" שו280

 ).א"דף קפד ע, סימן עד, חלק ב, צדק
ליד , א, ראה פרק שישי. שאינם ברורים דיים, כך נראה מדבריו. סימן קצח, )פרחיא(ת תורת חסד " שו281

  .ח"שכך הסביר גם הראנ, 182ערה ציון ה
 .ח"כמו אצל הראנ, גם בנידונו המחילה הייתה בתמורה לתשלום מסוים מראש

ת פני "בשו, ד"דף צז ע, סימן כה, חלק א, ת משפט צדק"הובא בשו(סימן שע , מ"חו, ם"ת מהרשד" שו282
הערה , וראה פרק תשיעי). סימן צז, מ"חו, מזרחי, ברי משהת ד"ובשו, א"דף ריב ע, סימן קי, חלק ב, משה
 .ח הסביר שזה מועיל בתור סילוק"שגם הראנ, 633

  .א" כתובות פג ע283
 ).א"מח ע(א , ג, הלכות זכייה ומתנה,  כך הבין מדבריו בן ידיד284
  .633הערה , על קושי זה ראה להלן 285
שמאחר שהקהל התחייב שלא לבקש מס , ם היא"מבין שכוונת מהרשד, סימן טו, מ"חו, ת ברך יצחק" שו286

שזה , היא שהמוחל עצמו הסתלק מן הדבר" לא נקח"מפני שמשמעות אמירת , זה חל בתור סילוק, ממנו
, )ע מסתלק מן החיובלשיטה שההבדל בין סילוק למחילה הוא שבמחילה התוב, שש עשרהראה שער (מועיל 

פרק , ראשוןבשער , רמז לשיטה" (הלוואה זו תהיה שלך"כאומר , זה מחילה, "לא נקח"אבל אם לא אמרו 
הוא , כנראה. ואינה מועילה בחיוב עתידי, )ולכן אינה מועילה בזכות עתידית, שמחילה היא הקנאה, שלישי

הוא , שמחילת המס מועילה מפני שנקטו לשון חיוב) 123הערה והבאנוהו ב(ם "מבין שמה שכתב מהרשד
לא רצה לפרש שלשון חיוב מועיל , כנראה. וזה לא טעם נפרד, שמועיל בתור סילוק, חלק מהסברו כאן

, ורהפטיג' ראה א(מפני שקשה לומר שיש תוקף להתחייבות שלא לעשות מעשה , כהתחייבות לא לתבוע
, ולדוגמה, מה עוד שהתחייבות שלא לתבוע אינה מבטלת את החיוב לגמרי, )201-205' עמ, ההתחייבות

סוג של " (לבנים "300,000שאדם שהעריכו שיש לו , בנידונו הייתה בקהילה תקנה. יורשיו יוכלו לתבוע
מפני שחיוב , והוא אומר שלא מועילה מחילה על החיוב להישבע; פטור מלהישבע שאין לו יותר מזה, )מטבע

והם , )אם באמת יש לו יותר משלש מאות אלף(או שבעצם זו מחילה על המיסים עצמם ;  הוא דבר עתידיזה
ולכן לא היה יכול לומר שמועיל מפני טעמו של , "לא נקח"בנידונו לא נקט הקהל לשון . חיוב עתידי

  .ם"מהרשד
 גורם חיוב לאדם שבכתובות שם מדובר בוויתור שאינו, ם בכך"תורת חסד שם דוחה את הסבר מהרשד

שבגללה , ואין ללמוד מזה למחילה על מס, ואדם יכול לוותר על תקנת חכמים שנתקנה לטובתו בלבד, אחר
שאירס לפני שמחילה על מסים עתידיים דומה לסילוק מנכסי אשתו , ועוד; מתרבה חיוב המס על האחרים

עז (קניין , מאמר ב, גם בני יעקב). 383רה  ציון העליד, ג, פרק שמיני, כפי שנראה להלן(שאינו מועיל , אותה
הרי מחילת מיסים דומה לסילוק לפני האירוסין שאינו מועיל מפני שאין , ם"מקשה על הסבר מהרשד, )ד"ע

עוד לא נתחייב במיסים אלו ש כיוון אין לקהל שייכות במיסים העתידיים שהרי, לבעל שייכות בנכסי אשתו
  .כללב
ם לסילוק מנכסי אשתו כשהיא "מקשה על השוואת מהרשד, 72הערה , 202' עמ, ההתחייבות, א ורהפטיג"ר

ה ויתור על זכות העתידה לבוא לידי הקהל אלא מחילה על חוב שעדיין לא אינמיסים מחילת הרי , ארוסה
  .שהם שני צדדים של אותה מטבע, לא ברור מדוע הוא מבדיל בין חיוב לזכות. נוצר

שמחלקות ביניהן את המס , עוסק בשתי קהילות בעיר אחת, )א"קפד ע(סימן עד , חלק ב, ת משפט צדק"שו
 והוא מביא על כך את דברי ;ואחת מחלה לאחרת על סכום מסוים,  הנכרישצריכים לשלם לשלטון

 .ם שמחילה על מסים מועילה"מהרשד
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מפני שהמחילה היא , זכות עתידיתמרות שהיא סביר שמחילת מס מועילה למ 287יוסף בן עזרא' ר
, שאם במעשה הקהל יש רווח לכל הצדדים, 288ם"ואומר מהר, תמיד כנגד תועלת שהגיעה לקהל

רק לעיל פ(בעצם הוא מסתמך על החריג . 289וזה גובר גם על בעיית אסמכתא, קנייןהוא מועיל בלי 
  .של מחילה בעבור תמורה) ב, חמישי

  
ת תוקף המחילה על מיסים למצבים חריגים שכבר ראינו שמועילה בהם יש שהגבילו א, בסיכום

אלא הסביר שהמחילה , ח לא הגביל זאת"והראנ; )או תמורה, סילוק, ציבור(מחילת זכות עתידית 
  .שינוי בסיס חיוב המס על ידי או היא פועלת, מועילה מפני שהחיוב במיסי העתיד כבר חל

  "חזקות" דמי .ד
, רצות האימפריה העותמנית תיקנו תקנות שונות בדבר זכויות במקרקעיןקהילות יהודיות בא

מכר את ביתו ששראובן ,  תקנה על חזקת בתיםהייתהאחת התקנות . 290"תקנות החזקות"שנקראו 
ואם הוא מוותר ומתיר לשמעון , יש לראובן זכות קדימה בקנייתו, והגוי רוצה למכור אותו, לגוי

  ".דמי חזקה"בן שמעון חייב לשלם לראו, לקנות
  

 -והוא מוחל לו על דמי חזקתו , אם ראובן אמר לשמעון שילך ויקנה את הבית, התעוררה שאלה
,  מביא חכמים שאמרו שלא מועילה המחילה על דמי החזקה291משנה למלך? האם המחילה מועילה

, קונהוחיוב שמעון לשלם דמי חזקה חל רק לאחר שהוא , מפני שהוא מחל לפני ששמעון קנה מהגוי
  .וזו מחילה על חיוב עתידי

  
 קבע 292ן"הוא מסביר שמה שהר. אבל משנה למלך עצמו פוסק שמועילה מחילה על דמי החזקה

אבל ,  שום זכותמוחל אם מחל בשעה שאין לדווקאאמור , שלא מועילה מחילה על זכות עתידית
 קצת זכייה משעת  יש לוהרי, אף שראובן אינו זוכה בדמי החזקה עד אחרי קניית שמעון, כאן

נכסי הוא משווה זאת לסילוק בעל מ. מפני שמאז שייר לעצמו את זכות הקדימה, המכירה לגוי
  .293שמועיל, אשתו כשהיא ארוסה

  
אשתו כשהיא הוא מבאר את נכונות ההשוואה לפי הטעמים השונים לכך שמועיל סילוק בעל מנכסי 

 גם כאן החיוב -יה היא מתקנת חכמים  שהסילוק מועיל מפני שזכותו בנכס294לפי השיטה. הארוס
בניגוד  (עכשיו ששם מועיל מפני שנכסיה אינם ראויים לו 295ן"לפי הרמב. הוא מתקנת הקהילות

 ששם מועיל 296השיטהלפי .  הרי גם כאן בשעה זו לא ראוי לו לקבל שום תשלום-) לירושת אביו
 שנתן על ידיש,  שמעשיו גרמוהרי גם כאן זה זכות, גרמו) שקידש אותה(מפני שזו זכות שמעשיו 

  .297ולא משנה אם המעשה תלוי במוחל או בנמחל, זכה בדמי החזקה, רשות לקונה לקנות

                                                 
א ודף יא "דף י ע, סימן ו, ת קדושת יום טוב"והובא בש(ג "דף מה ע, משפט ה, שער א, חלק ה,  משא מלך287
 ).א"ע

 .סימן שמב, ת"שו, המובא בתרומת הדשן, ם" מהר288
ד חשוב מועיל באסמכתא ולא בדבר שלא "שאף שקניין בב, מחזק הוכחה זו, ב"דף קפד ע,  משפט צדק שם289

בדבר שלא בא לעולם מפני שגם , לענייננובכל זאת אפשר ללמוד דבר שלא בא לעולם מאסמכתא , בא לעולם
 .הרי שגם בו יש מציאות של קניין, מועילה התחייבות

חצרות וחנויות , תקנת חזקת בתים", מיכאל מולכו' ר; סימן א, כלל ו, מ"חו, ת גינת ורדים"שו:  ראה290
 .תקפא' עמ, כרך ד, התקנות בישראל, ישראל שציפנסקי' ר; שיד-רצו' עמ, )א"תשי(סיני כח , "בשאלוניקי

 .בשאלה האם מועילה על זכויות החזקות עצמן, שער חמש עשרהוראה 
א , ג, הלכות זכייה ומתנה, המחלוקת מובאת בבן ידיד). ה מעשה"ד(א , כג, הלכות אישות,  משנה למלך291

 .)ג"מד ע ( יזסימן, מ"חו, אחלק , )טולידו(אליעזר ' משנת רת "ובשו, )ד"ע-ג"מז ע(
 .4הערה  292
ששם יש לבעל קצת זכייה , דחות את ההשוואהאבל הוא מעלה אפשרות ל. 414 ציון הערה לידכאמור  293

אין לו זכות , כלומר, ואילו כאן יש לראובן זכות בקרקע אבל לא זכות בנכסי שמעון, ושייכות בנכסי אשה זו
 .ולכן אפשר שלא תועיל מחילה, השהרי אולי אדם אחר יקנ, כלפי קונה זה

  .474, 419 ות הערני ציוליד 294
 .472 ציון הערה ליד 295
 .474 ציון הערה ליד 296
ולא על הסתלקותו , לקות בעל מירושת אשתו כשהיא ארוסהיש להעיר שטעמים אלו נאמרו לגבי הסת 297

  .מפירות נכסיה
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הוא , "ה ולא תצטרך לשלם ליקנֵ "מפני שכשאמר לקונה  מועילה  שהמחילה298עוד הוא מנמק

 כמו, פטור אף שבשעת המחילה לא היה שום חיובהקורע ששם , "קרע כסותי והיפטר"כאומר 
קרע "מפני שב, לכאורה השוואה זו קשה.  שמועילה מחילת מפותה על הקנס299שמטעם זה ראינו

ההרשאה להזיק הופכת את מעשה הקריעה ואת מעשה הביאה למעשה , ובמחילת מפותה" כסותי
? איזה נזק יש כאן, לעומת זאת. 300כפי שהסברנו, ל כן אין לשלם עליווע, תמים שאינו מעשה נזק

הוא עושה , לך הבין שכשאדם זה קונה את הנכס מן הגוי בלי רשות היהודי האחרמשנה למ, כנראה
וההרשאה של ראובן בנידוננו גורמת לכך , חייב לשלם דמי חזקההוא ולכן , כעין גזל, לו מעשה נזק

  .שהקנייה אינה נחשבת מעשה נזק
  

או שזו , רמואו זכות שמעשיו ג, הטעמים לתקפות המחילה כאן הם שזו תקנת חכמים, בסיכום
  .כהרשאה להזיק

   מזונות.ה
או שאינה מועילה , על מזונותיה העתידייםנשואה  השאלה האם מועילה מחילת אשה :מזונות אשה

  .כנראה, שנויה במחלוקת הפוסקים, מפני שהמזונות נחשבים חיוב שעוד לא נוצר
  

, 301לה לחזור בהיכו, וגם אם מחלה, לא מועילה מחילת אשה על מזונותיה שלהבאיש אומרים ש
אי אפשר למחול על זכות ו, 302 שחיוב הבעל במזונות אשתו מתחיל בכל יום ויום מחדשמפני

  .303עתידית

                                                                                                                                              
שדווקא בזכות שבאה למוחל על ידי מעשה , לגבי הטעם השלישידוחה את דבריו , ק ד"ס, צב, אבני מילואים

לא מועיל , אבל אם המעשה תלוי בנמחל ולא במוחל, יכול להסתלק, שעל ידי מעשהו הוא מתכוון לזכות, שלו
הוא , משנה למלך סבור שמה שהמוחל נותן רשות לקונה לקנות,  כנגד זה. שתלוי במוחל ולא בנמחלסילוק

 .המעשה הגורם
 .ה וכי"ה ועוד הבאתי וד"ד, שם 298
  .94בהערה  299
 .94 ציון הערה ליד 300
ה "על תוספות ד, ב"מ יז ע"ב, עין יהוסף; 364' עמ, כרך ז, ר"פד ;)ד"נז ע(חלק ה , נתיב כג, מישרים 301

, ט"ת מהרי"שו; )ה כדרב"ד(א "כתובות פג ע, תוספותבדעת , סימן שא, כתובות, קובץ שיעורים; הוציאה
 מפני ,"לעולםאיני ניזונת "אפילו אמרה  (ה זימנין" ד,ב"כתובות מז ע, תוספות בדעת ,סימן מה, חלק א

'  במהדק ד"ס( ג ק"ס,  נא,אבני מילואיםהמובא ב,  יוסף דוב בעריש'ר; )דיבורשדיבור מבטל 
  .כתובות פג שם, ובדעת תוספות, סימן י, פרק ד, כתובות, ש"בדעת רא, )דזימיטרובסקי
כותב בתחילה , )ה אחר כתבי"ד, סימן לא, חלק ג, ת ציץ אליעזר"שוהובא ב (ק א"ס,  סט,אבני מילואים

לפי (ויכולה לחזור בה , "אי אפשי בתקנת חכמים"נחשבת כאומרת , "זונית ואיני עושהאיני ני"שאם אמרה 
והרי לא , מפני שכל יום יש חיוב חדש של מזונות, ולומר שהיא רוצה את התקנה) חלק ה, נתיב כג, מישרים

 אלא, אין במשמעותו ויתור על התקנה, " לך על המזונותמוחלתאני "אבל אם אמרה ;  על העתידמחלה
ולכן עדיין , )רביעיפרק , ראשון ראה שער -כמו השיטה שמחילה היא פרעון (נחשבת כאילו קיבלה מזונות 

זו מחילה על המזונות , והסכימה" צאי מעשה ידייך במזונותיך"וכן אם הבעל אמר לה ; מעשה ידיה לבעלה
אבל אחר כך הוא ). בא לעולםולא הזכיר בעיית מחילה על דבר שלא (גם לפי מישרים , ואינה יכולה לחזור בה

יכולה לחזור בה מפני שחיוב המזונות מתחדש " צאי מעשה ידייך במזונותיך"בגם לפיה , כותב בדרך אחרת
וסובר שטעמו הוא משום שזו מחילה על חיוב , שזו מסקנת אבני מילואיםשם מבין יביע אומר . בכל יום

  .עתידי
בדעת תוספות , )יוסי' ה ור"תודה "ד(ב "כתובות צו ע, ההפלאה: כותב שזו דעת) 303הערה ( יביע אומר 302

; )ה ועוד"ד(ב " כתובות נח ע,א"חידושי הריטב; )ה לאתויי" תוספות דעל, ב"ועיין עוד בהפלאה שם צז ע(
תבונות , פודורמיכאל '  ר.ב"כתובות צז ע, )אביגדור(וזכור לאברהם ; כתובות נא, שיטה מקובצתב, ה"הרמ
; )ף"בדפי הרי(ב "כתובות מט ע, ף"ן על הרי"רהמובא ב, א"כותב שזו דעת הרשב, קפז' עמ, )נ"תש(ארי 
, )ה אינו רשאי"ד(א "כתובות נא ע, י"קפט כתב שזו גם דעת רש' ובעמ; ם"קפח כתב שזו גם דעת הרמב' ובעמ

 .ה בשיטה מקובצת שם"ורמ
 ;דעת התוספותב, ) תו סימן,מהדורא קמא ,תשורת שית "הובא בשו (ב"כתובות נח ע, א" חידושי הריטב303
, סימן א, מ"חו, חלק ה, ת יביע אומר"שו; בדעת תוספות שם, קובץ שיעורים שם; 364' עמ, כרך ז, ר"פד

שמעון ' חידושי ר; ק א"ס, סט,  אבני מילואיםובדעת, בדעת הסוברים שהחיוב מתחדש כל יום, ח- זיותאות
ת "שוב ,יצחק אייזיק טייץ' ר; )א"תשע' סימן ב במהד= ז "תש' במהד(סימן לא , ב"ב, )אפשק(יהודה הכהן 

  .בדעת תוספות שם, )ש"ברא' ה ועי"ד( סימן לא, חלק ג, ציץ אליעזר
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ואינה יכולה לחזור , פוסקים אחרים סבורים שמועילה מחילת אשה על מזונותיה, לעומת זאת

תחדש ואינו חיוב שמ, לדעה שחיוב המזונות מתחיל מיד משעת הנישואיןדעתם מתאימה . 304בה
  .306 בו מחילהומועילה, נמצא שהוא דבר שבא לעולם, 305דבר יום ביומו

                                                                                                                                              
 אבל לכאורה מחילתה מועילה .מכאן ולהבארשאית האשה לחזור בה ממחילתה , יביע אומר כותב שלדעה זו

ויכולה לתבוע מזונות על היום השני גם אם לא חזרה בה עד לאחר , י לא מועילהוליום השנ, רק ליום הראשון
ייתכן . לא מועילה ההקנאה גם אם לא חזר בו משבא לעולם, כמו שהמקנה דבר שלא בא לעולם, זמן רב

מפרשים זאת כמחילה חדשה אחרי שכבר נוצר , שהוא סובר שמאחר ששתקה ולא חזרה בה ממחילתה
  .70ראה על כך בהערה .  שמועילה,החיוב של כל יום

אלא , שחיוב מזונות אינו חיוב ממוןהחיוב מתחדש כל יום מפני , שלדעת תוספות, מנמקקובץ שיעורים שם 
, עטרת שמואל. ולא נוצר מראש, והצורך לאכול נוצר כל יום, הבעל חייב להאכילה כשהיא צריכה לאכול

א נאמר שבעל אינו יכול להדיר את אשתו הנאה ממנו "שבכתובות ע ע, מקשה עליו, )שא' עמ (א"כתובות פג ע
א גורביץ ביאר שיש שתי "הוא מביא שר. הרי שחיוב הבעל במזונות אשתו חל מראש, "כיוון דמשועבד לה"

) 302רה הע(א "וגם לריטב, שמיד שנישאת יש לה זכות אכילה לכל הנישואין, אחת: סיבות לזכיית מזונות
שכיוון שהיא אשתו , היוסיבה שני; כבר זכתה בזכויות אלה בשעת הנישואין, שכל יום הוא זכות נפרדת

; יש לה זכות זו מפני שהיום היא אשתו, )מכוח פעולת הנישואין(גם אם אבדה זכות נישואיה , הנשואה לו
  .יה היא דבר שלא בא לעולםיוהזכות השנ

המסתלק יכול , שאף שמועיל סילוק מזכות עתידית, 225בהערה , יוסף דוב בעריש שם מנמק על פי שיטתו' ר
  .לחזור בו

שיכולה אשה לחזור , מדייק מלשון תוספות שם, )ד וכשרוצה"ה בא"ד(א "כתובות פג ע, ם שיף"חידושי מהר
  .שמועיל סילוק מדבר שלא בא לעולםגם למסקנה , "איני ניזונית"בה מ

כותב , )קצג-קצב' עמ, )תשנ(תבונות ארי , מיכאל פודור' הובא על ידי ר(בסופו , יא, עה, נחל יצחק, לעומתם
שאינו , מפני שהחיובים העתידים הם רק מחוסרי זמן, מועילה מחילה, שגם לדעה שהחיוב מתחדש כל יום

  .362לך שיובא בהערה כדברי משנה למ, נחשב דבר שלא בא לעולם
 .שיש מקום לומר שלא תועיל מחילה מזונות מפני שהיא מחילה שאינה קצובה, ראה שער שמיני

 בדפי ,ב"כתובות כג ע, ף"ן על הרי"ר; )יכולה למחול(סימן לג , )שלזינגר' מהד(בספר הישר ,  רבנו תם304
 -) סימן מג בדפוס שאלוניקי= בדפוס ברלין , סימן מד, ח"ראנ, לק בח, מים עמוקיםת "הובא בשו(ף "הרי

, מאירי; )ה ומה"ד(ב "כתובות נח ע, א"המובא בחידושי הריטב, ה"רא; "איני ניזונת ואיני עושה"אומרת ב
סימן , ת תורת חכם"שו; )להבאשיכולה למחול  (ק כו"ס, פ, בית שמואל; )ה ממה שכתבנו"ד(א "כתובות פג ע

ה "ד(א "כתובות פג ע, תוספותבדעת , סימן ד,  הלכות מוכר דבר שלא בא לעולם,מחנה אפרים; )ג" עקח(כח 
ודף פט ) ה הרי"ד(א "כתובות דף נו ע, בדעת תוספות, קצב' עמ, )נ"תש(תבונות ארי , מיכאל פודור' ר; )כדרב

  ).ה מעידין"ד(א "ומכות ג ע, )ה יכול"ד(ב "ע
ד , סט, ז"אהע, א"ברמ, הטור השלם'  קכא במהד'עמ, בסופו,  סימן פ,ז"אהע, י"שתי הדעות הובאו בב

, אות ב, סימן פו, ד"יו, ץ"ת הרמ"בשו, סימן שסד, ז"ת הרדב"בשו, ")איני ניזונית ואיני עושה"שניהם על (
  .213 'עמ, כרך ה, ר"ובפד

איני "אמרה אם שא "מביא ראיה מכתובות קז ע, סימן ד, הלכות מוכר דבר שלא בא לעולם, מחנה אפרים
  . אינה יכולה לחזור בה"לעולםניזונת ואיני עושה 

ארוסה , )ה הרי"ד(א "כתובות נו ע, כותב שלפי התירוץ השני בתוספות, אות קעח, כתובות, קובץ שיעורים
 .יכולה להסתלק מזכותה לשאר וכסות

 . מחודש ט,סימן קד, מ"חו, י"שהובא בב, סימן קיג, חלק ז, א"ת הרשב"כותב שזו דעת שושם  יביע אומר 305
כתובות מט , ף"ן על הרי"המובא בר, ן"כותב שזו דעת הרמב, קפז' עמ, )נ"תש(תבונות ארי , מיכאל פודור' ר
  ).ה אמר"ד(ב "כתובות נב ע, קפט כתב שזו דעת תוספות' ובעמ; )ף"בדפי הרי(ב "ע

 .304' עמ, וכרך ה, 48' עמ, כרך ג, 79-78' עמ, כרך ב, ר"בשאלה זו עיין פד
  .כשיטה זו" קים לי"והוא כותב שהבעל המוחזק יכול לומר . לפי שיטה זו,  כך כתב יביע אומר שם306

אינה " איני ניזונית ואיני עושה"האומרת כותב שהסוברים שאשה , אות ב, סימן כו, )שכטר(ארץ הצבי גם 
ואם כן יכולה למחול , התקנת חכמים לזון את אשתו היא תקנה אחת לכל חייסוברים ש, יכולה לחזור בה

ואם כן המחילה לא , שבשעת כל סעודה יתחייב הבעל במזונותיהוהדעה האחרת סוברת , היום על כל החיוב
  .שהוא חיוב עתידי, חלה על חיוב המזונות של מחר

שכתבו לגבי אשה התובעת את כתובתה , )ה הוציאה"ד(ב "מ יז ע"ב, על פי דעה זו אפשר להבין את תוספות
טענו חטים והודה לו "מפני ש, שאינו חייב שאר וכסות אף שלדבריו היא אשתו, "לא גרשתיך"טוען ובעלה 

הטעם ששם פטור הוא מפני שהתובע מחל על , )ה ליכא"ד(ב "ק לה ע"ב, והרי לפי תוספות; פטור, "בשעורים
כך ( עליהם ולכאורה שאר וכסות הם זכות עתידית ולא מועילה מחילה, )ראה שער אחת עשרה (השעורים

מוכיח מתוספות שם , ק ב"ס, סט, ז"אהע, וישועות יעקב; מ שם"ב, ]מויזנא, קלפפיש[הקשה בית אהרן 
  .אין קושי, ולפי הדעה שחיוב מזונות נחשב חיוב שכבר חל? )שהם סוברים שמועילה מחילה במזונות

איני ניזונית ואיני "אומרת  שהייתכן: מסופק בעניין זה, )ה ובמלתיה"ד(א "כתובות פג ע, ח"חידושי הראנ
ותנאי של סילוק מועיל , אינה יכולה לחזור בה מפני שכבר זיכתה לבעל את המזונות והסתלקה מהם" עושה
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 ייתכןומצד שני ; כמו שבעל אינו יכול לחזור בו מסילוקו מפירות נכסי אשתו, גם בדבר שלא בא לעולם

גוף הנכסים כבר , מפני שבפירות, א לעולם מפירותמפני שמזונות הם יותר דבר שלא ב, שיכולה לחזור בה
  .מצוי ביד האשה

מסתפק באשה שמחלה על חיובי בעלה תוך הנישואין , 524' עמ, המובא בספר ההתחייבות, נ גולדברג"רז
או שברגע הנישואין מתחייב , האם חיובו עוד לא חל ויכולה לחזור בה מהמחילה, )לאו דווקא על מזונות(

  .ולכן יכולה למחול גם על מזונות שלעתיד, כל משך הנישואיןבמזונות להבעל 
עצם הקידושין מחייבים את הבעל בשאר : מסביר את שתי השיטות, אות לד, גמדה כ, המדות לחקר ההלכה

יכולה לתבוע ,  שאר וכסותוגם אם מחלה על, וכל רגע שהקידושין קיימים יש סיבה חדשה לחיוב, וכסות
שמחילה היא ) רביעיפרק , ראשוןשראינו בשער (אבל לפי השיטה ; וב שהתחדשהאחר כך על סמך סיבת החי

ואינה , כאילו קיבלה שאר וכסות לכל חייה, הרי כשמחלה על שאר וכסות, דהיינו מילוי החיוב, ממש כפרעון
  .יכולה לחזור בה

יש כאן , לומרכ(לקתה מידת הדין , שאם תוכל לחזור בה, ן שם מנמק"ר: טעמים אחרים שהמחילה מועילה
" איני ניזונית"שתאמר , )ובכל זאת מתחשבים בה, צדק שאי אפשר לבסס על הלכה מפורשת-תחושת אי

כל שתראה רווח מצוי , לחזור בהמאירי מנמק שאם תוכל . ותחזור בה כשאין לה מלאכה, כשיש לה מלאכה
אולי (מזונות עוד לא חל הם לא נימקו מהטעם שחיוב ה. תחזור בה, וכשתרגיש שהרווח מסתלק, תאמר כן

  ).שמועילה מחילה על זכות עתידית, 20הערה  ,שלישיפרק , שהבאנו לעיל, המאירי לשיטתו
  .בשם ספר עומק הפשט, ראה טעם נוסף בהמשך הערה זו

כותב , )ואות , מן צוסי, חלק א, דברי מלכיאלת "הובא בשו (י, ו, הלכות אישות, משנה למלך: הבחנות שונות
טעמה הוא שאין זה מחילה אלא בגדר , יכולה לחזור בה" איני ניזונית ואיני עושה"גם לדעה שהאומרת ש
כמו ההבחנה של " ( בתקנת חכמיםאפשי"ולכן לדעה זו יכולה לחזור בה ולומר , "אי אפשי בתקנת חכמים"

כמו , אינה יכולה לחזור בה,  חיוב שאר וכסותהמוחלתאבל ; )301בהערה , בתחילת דבריו, אבני מילואים
הוא לא הזכיר את בעיית דבר שלא בא . השעבוד פקע, שמי שנתחייב לחבירו לזונו ומחל לו על השעבוד

ן שאינה יכולה לחזור בה הוא משום אי "מסביר שטעם הר, סימן קנה, )לייטר(ת בית דוד "שו אבל .לעולם
, הוא לשיטתוומסביר ש; וסובר שהאומר אי אפשי בתקנת חכמים אינו יכול לחזור בו, קנת חכמיםאפשי בת

  .שמועיל אי אפשי בתקנת חכמים גם אם זה מפקיע את התקנה לגמרי, סימן מח, ן"ת הר"בשו
אין זה הוגן שתוכל  ש,ן" של הרהטעםכותב ש, סימן ד, הלכות מוכר דבר שלא בא לעולם, מחנה אפרים

התקנה את היא עקרה שכיוון ש ,"איני ניזונית ואיני עושה" מעצמהאמרה שייך רק אם ,  בה כשנוח להלחזור
" צאי מעשה ידיך במזונותיך" מר לה אבל אם הבעל א,שתוכל לחזור בה כשנוח לה אינו בדין , בעלנגד רצון

אבל . מסכימהאינה  עכשיו כבר והסכימה ועד עכשיו , שהרי מדעת הבעל היה,ם זהטעשייך לא , והסכימה
ן אינה יכולה לחזור "גם בלי הטעם של הר, קצובזמן משך אינה ניזונית לעולם או להוא כותב שאם אמרה ש

  .סכימהאמר הבעל והולכן הדין כך גם אם , בה
איני "כותב שאם אמרה ) שלא מצאנו(א "מביא שהריטב, אות א, סימן כב, ז"אהע, )לובלין(ת תורת חסד "שו

אבל אם אמרה , יכולה לחזור בה מפני שכל יום הוא חוב נפרד, או שאמרה סתם, " היוםי עושהניזונית ואינ
כותב , ק ב"ס, סט, ז"אהע, ישועות יעקב, כמו כן. לא יכולה לחזור בה, " לעולםאיני ניזונית ואיני עושה"

אם לא אמרה והמחלוקת היא רק , אינה יכולה לחזור בה" לעולםאיני ניזונית ואיני עושה "שאם אמרה 
  ".לעולם"

" איני ניזונית"האומרת , )ה זימנין"ד(ב "כתובות מז ע, תוספותכותב שלדעת , ב"מז עכתובות , בית יעקב
ה "ד(א "כתובות פג ע, וכן בבית יעקב(אמרה מראש שהיא מסתלקת רק לזמן קצוב  רק אם יכולה לחזור בה

 והוא ;)לזמן קבוע אינה יכולה לחזור בה" איני ניזונית ואיני עושה"כותב שאשה שאמרה , )ד התם"בא
, והסכימה, "צאי מעשי ידייך במזונותיך"שאם הבעל אמר , )ה חיישינן"ד(א "כתובות קז ע, מוכיח מתוספות

  .אינה יכולה לחזור בה
לפני , עוסק באשה שמחלה על חיוב הבעל במזונותיה, 266' עמ, כרך א, ר"פד: מחילה לפני האירוסין

 לידראה (א שכתב כך לגבי הסתלקות בעל מזכויותיו "ב שהמחילה אינה מועילה לפי הרמוכות, האירוסין
שמועיל עוד לפני ) 387 ציון הערה ליד( כדעה "קים לי"אבל הוא כותב שהבעל יכול לטעון ; )384ציון הערה 

, לחופההבעל ורק על סמך זה נכנס ,  בשעה שנשאו ונתנו על הליכה לחופהמחלהאם שוהוא כותב . האירוסין
  ).סברה מקבילה לעניין הסתלקות בעל, 397 ציון הערה לידראה (מועיל 

הרי את מקודשת ("לא מועיל תנאי , כתב שלדעה ששאר וכסות דרבנן, ק ו"ס, סט, בית שמואל: בדרך תנאי
, אבל חזון איש. מפני שחכמים עשו חיזוק לדבריהם, לפטור את הבעל") על מנת שאין לך עלי שאר וכסותלי 

אומר , ו, יב, הלכות אישות, ם"וראיה ממה שרמב, כותב שמועיל תנאי בשאר וכסות, אות ז, סימן עז, ז"אהע
כותב , בהלכה ב,  שםם"אבל הרי הרמב(שמועיל תנאי לפטור את היתומים ממזונות אלמנה וממעשה ידיה 

, לח, ז"א אהע"הובא ברמ(סימן רצד , כתובות, ואמנם הגהות מרדכי; !)שחיוב שאר וכסות הוא דאורייתא
יוסי ' אבל שאר פוסקים פסקו כר, שבכל דבר שכיח לא מועיל תנאי, ב"יהודה בכתובות נו ע'  פוסק כר,)ה

  .שלא עשו חיזוק אף בדבר שכיח, שם
מחילת חיוב  אף שזו קדש אשה על מנת שאין עליו חיוב שאר וכסות ל כותב שמועיל,366' עמ, כרך ז, ר"פד

כתובות נו , ע איגר"וזאת על פי חידושי ר, מפני שהצדדים רוצים שהקידושין יחולו בלי חיוב מזונות, עתידי
, אינו דרך תנאי" אין לך עלי שאר וכסותעל מנת ש"שכתבו ש, )399שנביא בהערה  (ז, צב, ובית יעקב, א"ע

יוצר הקניין , ומכאן שכלל הוא שקניין שגורר אחריו חיובים וזכויות, אלא הבעל קידש אותה בלי חיוב זה
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אלמנה ,  שאי אפשר למחול על חיוב שעוד לא חלאף על פי כותב ש307א הרצוג" הרב י:מזונות אלמנה

 ליפשיץ העלה אפשרות שחיוב ברכיה' ר. 308מפני שהחיוב כבר התחיל, יכולה למחול על מזונותיה
שיש מקום לומר שחיוב מזונות לאלמנה חל , יוב המזונות לאשה נשואההמזונות לאלמנה שונה מח

ואם , )אלא שהיתומים מקיימים את החיוב( שהדעת נותנת שהחיוב היה על הבעל כיוון, כולו מראש
  . שהרי אי אפשר לחייב אדם אחרי מותו, כן צריך לומר שכל החיוב חל עליו בחייו

  
עבור  שאשה שמחלה לאבי בנה על חלק מחיוב המזונות סקופ 309שאול אבן דנאן' ר: מזונות ילדים

אפשר ואי , והם מתדיינים רק על העתיד, מפני שהאב עדיין לא חייב לה, מחילהאין תוקף ל, בנה
  . על חיוב עתידילמחול

                                                                                                                                              
וכן ; על תנאי כזה שפועל כשיור, שש עשרהוראה בשער . שהקניין לא יגרור חיובים אלו, יכול להטיל מגבלות

  .נאי מועיל יותר מפני שעל דעת זה הסכימו להינשאשבדרך ת, על סילוק ביחס להתנאה
על מנת "היא " על מנת שאין לך עלי שאר וכסות"כותב שמשמעות התנאי , א"כתובות נו ע, א"חידושי הרשב

הרי זה , איך יכולה למחול, א"מקשה על רשב, ק יא"ס, רט, קצות החושן". שתמחלי לי על השאר והכסות
ערך הנוכחי "מתרץ שהאשה מוחלת על ה, )צט' עמ (סימן ו, חלק א, הפשטעומק בספר ? דבר שלא בא לעולם

וזה לא נחשב דבר שלא , היינו כמה זה שווה במונחים של היום, של חיוב המזונות למשך כל הנישואין" הנקי
מערכת , ש שקאפ"על סברת ר) קב' בעמ(הוא מסתמך . בא לעולם מפני שהוא ערך ממוני ממשי עכשיו

שיהיה שלו ,  שהוא נותן לשני זכות בנכס-" נכסיי לך ואחריך לפלוני"הכותב לגבי הנותן , ן וסימ, הקניינים
שתשמישיו יהיו שייכים לראובן לזמן מסוים ולשמעון , מפני שאפשר לחלק נכס לזמנים, אחרי זמן מסוים

, ל לחלקו כרצונוויכו, כלומר רואים את אורך חיי הנכס כאילו מכווץ כולו עכשיו ביד בעל הנכס, לזמן אחר
אין ביד , אבל יש להעיר שלפי השיטה שחיוב מזונות מתחדש כל יום. ולכן חיוב עתידי נחשב בא לעולם

שהרי החיובים של הימים הבאים , של חיוב המזונות של כל משך הנישואין" ערך נוכחי נקי"האשה עכשיו 
מצד שקיים , דית שכלל לא התחילהכמו שמטעם זה אין אומרים שתועיל מחילה זכות עתי(עוד לא נוצרו 

ערך נוכחי "אין צורך לסברה של , ולפי השיטה שחיוב המזונות אינו מתחדש כל יום; ")ערך נוכחי נקי"כבר 
אלא על , ובכלל נראה שקושיית קצות החושן לא הייתה על שאר וכסות. מפני שזה לא חיוב עתידי, "נקי

  .ד, שבו נעסוק בפרק תשיעי, )נוכלשו" (סילוק בדבר תורה בדבר שלא בא לעולם"
מעלה אפשרות שמצוות כיבוד אב , 4הערה , שם, ארץ צבי: כיבוד אב ואםעקרון דומה במחילה על מצות 

. ולכן לא מועילה מחילה היום על החיוב שיתחייב הבן מחר, בכל פעם שהאב צריך משהו, מתחדשת כל יום
מחילתו אינה , שמחל על כבודו) או רב או כהן(שאב אומר מטעם אחר , סימן ריח, ד"יו, ם שיק"ת מהר"שו

ולכן , ציווה לכבדו' אלא מצווה שה,  מפני שאין על הבן חיוב הגוף לכבד את אביו:מועילה על החיוב בעתיד
שלא תעשה מה , זה רצוני והנאתי", "הריני כאילו קיבלתי"לא שייכת בו מחילה רגילה אלא בדרך 

הריני "שמחילה בדרך , כמו שכתב לפני כן, ועיל בדבר שלא בא לעולםשלא מ, "שנתחייבת לעשות להנאתי
ק "כדברי מהרי, שמועילה בחיוב עתידי, לעומת מחילה רגילה, לא מועילה בחיוב עתידי" כאילו קיבלתי

,  שלא הגיע זמן הביצוענראה שכוונתו לחיוב המוטל על גופו אלא. על חוב שלא הגיע זמן הפרעון) 265הערה (
מפני , לא מועילה" הריני כאילו קיבלתי"ומחילה בדרך , ק"על פי דברי מהרי, שבזה מחילה רגילה מועילה

שלא , זה רצוני"מפני שהוא אומר (הביצוע הוא ביצוע -אין לראות כאילו אי, שכל זמן שלא הגיע זמן הביצוע
 ראה .אבל זמן הביצוע הוא כל יום מחדש,  כבר קייםשהחיוב הכללי, וכיבוד אב הוא דוגמה לכך, ")תבצע

 .ושם על מחילת כיבוד אב באופן כללי; הבחנה דומה בשער שלישי בדעת בני בנימין
 .ב' עמ, ח-ז'  חוב,)ו"תשט( שנה ט ,קול תורה, "בעניין מחילת אשה על מזונותיה", א הרצוג" הרב י307
מפני שמחילה רק באה למנוע חלות , הקנאהמר י יותדעתימועילה בדבר  שמחילה )ג' עמשם ( הוא מסביר 308

גם אם לא , נראה שכוונתו לומר שלכן די אם החיוב התחיל. ואילו הקנאה באה לשנות מצב קיים, של חיוב
  .13 ציון הערה ליד על סברה זו ראה .התגבש לחלוטין

והיא , מותו שקרקע פלונית תהיה בשביל מזונות אלמנתופוסק שמי שאמר בשעת , טז, צג, ז"אהע, ע"שו
, מנמק, ק כז"ס, צג, בית שמואל. הפסידה את זכותה לתבוע מזונות מנכסים אחרים, שמעה ושתקה

וחלקת מחוקק , ק ו"ס, שם, ש עצמו"שב, מקשה, 297' עמ, כרך א, ר"פד. ששתיקתה מעידה שהיא מחלה
 הרי -בלי עשיית קניין ) כגון מזונות אלמנה(תנאי כתובה מסתפקים האם מועילה מחילת , ק ה"ס, שם

  .במקרה בסעיף טז לא עשו קניין
מפני שאז הם דבר שלא בא ,  הנישואיןלפניכותב שאין מועילה מחילת מזונות אלמנה , 299' עמ, ר שם"פד

שחיוב המזונות ) 305 ציון הערה ליד(כותב שלדעה , קצג' עמ, )תשנ(תבונות ארי , מיכאל פודור'  ר.לעולם
 ציון הערה ליד(אבל לדעה , מועילה מחילתה בחיי הבעל על מזונותיה לאחר מותו, מתחיל משעת נישואין

 ראה בשמו בהערה(וזה לא רק מחוסר זמן , לא מועילה מחילה כי זה חיוב עתידי, שהחיוב חל כל יום) 302
 .שהרי חסרה מיתת הבעל, )303

  . לטסימן, אחלק , )דנאן(ת הגם שאול " שו309
עוסק באשה , )ח- זיותאות, סימן א, מ"חו, חלק ה, ת יביע אומר"הובא בשו(סימן רמג , ש"ת הרשב"שו

לשלם מזונות וכסות של בשטר על חיובו " מעכשיו"ומחלה לבעל בקניין , שהייתה מעוברת בזמן גירושיה
אפילו מחל , מפני שמחילה אינה מועילה במה שאינו חייב לו עדיין, ופסק שהמחילה בטלה, העובר שייוולד
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, בחיי בעלה,  כותב שאשה אינה יכול למחול310פנחס הלוי הורוויץ' ר: מזונות הבנות לאחר מות האב

אבל . מפני שזוהי זכות עתידית, כחלק מתנאי הכתובה, לקבל מזונות לאחר מותועל זכות בנותיה 
  .311אחרים פסקו שהיא יכולה למחול

  
 מחל ובתוך הזמן ,למשך זמן קצובשמעון את ראובן שנתחייב לפרנס : המתחייב לזון אדם אחר

  .312פטורראובן  ,חיוב המזונות על שמעון

   התחייבות בדבר שלא בא לעולם.ו
מקבל ההתחייבות יכול ,  כותב שבהתחייבות בדבר שלא בא לעולם313מרדכי מברעזאןשלום ' ר

. 314כדברי התוספות, מפני שכבר יש על המתחייב שעבוד הגוף, למחול עליה לפני שהדבר בא לעולם
זאת לא נחשבת מחילה על , אף שמקבל ההתחייבות עדיין אינו זכאי לקבל שום דבר ממשי, כלומר

  .פו של המתחייבומוטלת על גו, התחייבות כבר קיימתמפני ש, זכות עתידית
  

 מפני שהחיוב מוטל כבר מיסים עתידיים שכתב שמועילה מחילה על, 315ח"כך עולה גם מהראנ
 עכשיוההסבר שהתחייבות בדבר שלא בא לעולם מוטלת כבר מעל מך תסוה,  על גוף האדםעכשיו

  .316על גוף האדם

   דמי שכירות.ז
, מפני שהם זכות עתידית, ת משכיר לשוכר על דמי השכירות העתידייםלא מועילה מחיל, בפשטות

  .317הא אנקאוו"וכך אכן פסק ר. דמי שכירות רק אחרי שידור בביתלשלם  שהשוכר מתחייב כיוון

                                                                                                                                              
ששם עדיין לא , אבל אפשר לדחות את הראיה משם. מפני שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, מעכשיו

שחיוב המזונות כבר , ם הילד כבר נולדמה שאינו כן א, שהרי העובר עוד לא נולד, התחיל החיוב בכלל
 .התחיל

מחילתה , הוא כותב שאמנם יש אומרים שאם מחלה על הכתובה .אק "ס,  קיב, קונטרס אחרון, הפלאה310
אבל זה , ]59[הערה , ובשער שביעי, ]42[ ציון הערה ליד, כאמור בשער שלישי, כוללת מחילה על מזונות הבנות

  .אבל אינה יכולה למחול על מזונותיהן בלבד, ם גם תנאי הכתובהנמחלי, משום שאגב מחילת הכתובה
  .מביא את שתי הדעות, קצג' עמ, )תשנ(תבונות ארי , מיכאל פודור' ר. ק ג"ס, קיב, בית שמואל 311
  .סימן ד,  הלכות מוכר דבר שלא בא לעולם, מחנה אפרים312

מחלה לו על חיובו ואחר כך ,  כל חייהחמותוהתחייב לפרנס את במי ש עוסק, סימן קא, ף"ת הרי"שו, כמו כן
מזכיר שיש בעיה של אינו הוא אבל . שלעתיד בגלל המחילההוא פטור מהמזונות ופוסק ש ,לפרנס אותה

, ואולי לכן המחילה מועילה, בנידונו היא מחלה לו תמורת הסכמתו לשאת את בתה. מחילת זכות עתידית
  . שמועילה מחילת זכות עתידית בעבור תמורה81  ציון הערהלידכדעה 

מצד , הדן במחילת אשה על התחייבות בעלה לזון את בתה, בשם גינת ורדים, ]57[הערה , ראה גם שער שביעי
 .שהחיוב עוד לא חל

 ).סימן סג, חלק ו, ש ענגיל"ת מהר"הובא בשו(סימן קפט ,  משפט שלום313
 ).על פיה אף "ד(ב "כתובות נד ע,  תוספות314
  .278 ציון הערה ליד,  ג,רק שביעיפ,  שהובא לעיל315
עוסק בשמעון שמחל ליהודה על שכר הטרחה שעתיד , )ד"מז ע(א , ג,  ומתנההלכות זכייה,  אבל בן ידיד316

וד לא חל חיוב על  והוא פוסק שלא מועילה המחילה מפני שע-ויש לשמעון ולוי זכות בו , יהודה לקחת מיוסף
, ייתכן שכאן המצב שונה. ואם לא יטול אינו צריך לשלם מכיסו, עד שיטול מיוסף) כלפי שמעון(יהודה 

לא נחשב שיש שעבוד על גופו , שמא לא יטול מיוסף, יבוא לעולםשל יהודה שמאחר שיש ספק האם החיוב 
  .של יהודה

יש פוסקים ) שומר וערב, פועל, שותפות, רותשכי(יש להעיר שבחלק מן הדוגמאות שנראה בהמשך הפרק 
אף שאפשר לומר שכבר חל חיוב על גוף האדם לגבי מה , שאין מועילה מחילה מפני שהם חיובים עתידיים

 .שיהיה בעתיד
והוא כותב בקל וחומר ששוכר ששילם סכום מסוים בדמי . סימן קז, )אנקאווה(ת תועפות ראם " שו317

אין אומרים שבזה שמחל , ואחר כך העלה את המחיר,  שתק ולא תבע יותרוהמשכיר, שכירות למשך שנתיים
תועיל מחילתו שגם לחדשים הבאים יהיה די לו לשלם את הסכום הנמוך ששילם עד , לשעברהתוספת על 

  .עכשיו
כקושיה (מוכיחים , אות סט, מערכת מ, חלק ב, אליעזר' ומשנת ר, )ג"עח ע(קניין , מאמר ב, בני יעקב, כמו כן

 הרי שאין ,ועד סוףששם נאמר שישנה לשכירות מתחילה , א" עמקידושין מח) 318שבהערה , ח"על ראנ
ך "נראה שהש, 351 ליד ציון הערה , ט,פרק שביעישלהלן , יש להעיר. אומרים שכל חיוב השכירות חל מראש
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כן ש, מפני שחיוב השוכר נחשב שבא לעולם,  כותב שהמחילה מועילה318אליהו בן חיים' אבל ר

קונה את המקום בסכום מסוים לזמן אילו והוא כ, רותכל דמי השכיבהשוכר מתחייב מתחילה 
עצמו להיות דר בבית זה ופורע כך את משעבד אילו או כ, עכשיו מנייהומתחייב בדמי הק, מסוים

ואילו לא היה חייב מראש היה יכול לחזור (ולכן אין השוכר יכול לחזור בו מהסכם השכירות , וכך
  .319)בו

   חוב בין שותפים עסקיים.ח
של חיובים בין שותפים אחדים סוגים וב עתידי עלתה בפוסקים בקשר לילה על חישאלת מח

  .עסקיים
  
לא , שאם ראובן נשבע לשמעון להישאר בשותפות עמו עד זמן מסויםפסק  320יצחק הכהן רפפורט' ר

חיובו של ראובן  זו מחילה עלמפני ש, )321שבועתווממילא תתבטל (חיובו מועיל ששמעון ימחל לו על 
  .יתעתידואין תוקף למחילה על זכות , עון חלק ברווחים שיעשה בעתיד בסחורה מסוימתלתת לשמ

  
ששילמו ,  עוסק בראובן ושמעון שהיו שותפים בחכירת הכנסות של מסים322 ויינגוטמיכאל דוב' ר

לכסות כדי והיו צריכים לשלם מכיסם לממשלה , והתחילו להפסיד, לממשלה סכום מסוים כבטחון
 החליט שאינו רוצה אחר כךו, אובן התחיל לתת כסף לשמעון לשלם לממשלהור, על ההפסדים

ומחל לשמעון על הכסף שהניח כבטחון אצל הממשלה ועל , והפסיק את חלקו בחכירה, לשלם יותר
כלומר (הוא פוסק שכל זמן שלא נתמלא ההפסד . הכסף שנתן לשמעון לכסות על ההפסדים

ולכן לא חלה המחילה , עון להחזיר לראובן את הכסף שנתןאין חיוב על שמ) שירוויחו כנגד ההפסד
ומטעם זה אין המחילה חלה על הכסף ; יכול לחזור בוראובן ו, מפני שזהו חיוב עתידי, של ראובן

ואין אומרים שכבר ; עד סוף החכירהמשמעון שהרי ראובן אינו יכול לתבוע כסף זה , שניתן לבטחון
 -והוא מחל על תביעה זו , בטיח לו בכתב שיסייע לו בכך וכך יכול ראובן לתבוע משמעון שיעכשיו

אף שהשותפים משועבדים זה לזה כבר , ובדומה; אין אומרים כך מפני שלא תבע ממנו זאת בפירוש
  .זה לא יכול לתת תוקף למחילת הממון,  מה שצריך לעסק השותפותעניין לעכשיו

  
שהרי שמעון אינו , זכות עתידיתני שזה  כותב שהמחילה אינה מועילה מפ323מאיר אוירבך' גם ר

יהיה חייב לתת , ורק כשיגבה מהממשלה וישיב חזרה את כסף הבטחון, עכשיוחייב לראובן כלום 
שמועילה מפני שיש חיוב על הלווה תוך , מחילה על חוב תוך הזמןוזה שונה מ ;לראובן את חלקו

שצריכים לשלם לממשלה כל חודש  -מפני שכאן החיוב גם מחוסר זמן וגם מחוסר מעשה , 324הזמן
מפני , לא מועילה מחילת ראובן, וכן על מה שראובן נתן לשמעון לכיסוי ההפסד; סכום קצוב

  .325חיובו הוא חיוב עתידי, ואם כן, ששמעון לא היה חייב להחזיר לו אז אלא רק כשיהיו רווחים
  

והשטר כלפי השלטון , לשלוש שנים") אורנדא("מעשה דומה היה בחמישה שותפים בשכירות מכס 
ולכן מחלו לו שאר , אבל בשנה הראשונה לא היה ידוע אם יהיה רווח, נכתב על שם אחד מהם

 שזו מחילת 326נפסק. וביקשו רק את הקרן והרווחים שהיו עד אז, השותפים על כל הרווחים שיהיו

                                                                                                                                              
 אבל ,משמעותו שהחיוב מתחיל בתחילת העבודהלעניין פועל " רות מתחילה ועד סוףישנה לשכי"מפרש ש

 .מתחייב המעביד בשכר אותה דקה, אלא על כל דקה שהוא עובד, אין כוונתו שכל חיוב השכר חל בתחילה
  .סימן לח, חלק א, ח"ת הראנ" שו318
,  שבתחילת הפעולה של השכירות,ח"מבאר את דעת הראנ, שנא' עמ, חלק ד, דברי משפט, יוסף גולדברג' ר

 .ולכן מועילה מחילה עליו, נחשב כל השכר דבר שבא לעולם
 .מחילת זכות שכירותעל , חמש עשרהשער בראה על כך .  על זכות השכירותהשוכר עניין אחר הוא מחילת 319
 .)מ"וח, אחרי סוף(ד " קו עדף, ת פאת נגב"ובשו, סימן יג, חלק ב, ת חיים שאל"שוב, י הכהן" מהר320
  .על מחילת חיוב המחוזק בשבועה, ראה שער שלישי 321
 .אות ב, סימן יב, מ"חו, ת אגודות אזוב מדברי" שו322
 .סימן יג, בתשובתו שם, מאיר אוירבך' ר 323
 .265 ציון הערה ליד, ב, פרק שביעי, לעילכאמור  324
 מועילה מפני שהיא ינהשמחילת השותף א, מ אוירבך"רי רמיכאל דוב מסכים לדב' ר, בסימן יד,  ושוב325

הם לא עסקו בשאלה האם הועילה הסתלקות ראובן מחלקו . דבר שלא בא לעולם וגם מחוסר מעשה
 .326הערה , ת איתן האזרחי"המקרה שנידון בשו, בהכנסות העתידיות

  ).הראשון(סימן כה , ת איתן האזרחי" שו326
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בסוף שלוש עד אחרי החשבון ש, שהרי הרווח עוד לא היה בעולם, שאינה מועילה, זכות עתידית
  . אלא בהחזרת שטר השותפותכך יכולים למחול על ינם אאם כןו, השנים

  
 חייב להם ינושהרי הוא א, שותף זהבמקרה זה לא שייך לומר ששאר השותפים ימחלו ל, לכאורה

וזכות זו אינה כלפי השותף הזה , אלא יש להם זכות עתידית לקבל חלק מהרווחים העתידיים, כלום
לקבל  מי ששטר האורנדא על שמו רשאי, שכלפי השלטון, ההסבר הוא. מי המכסאלא כלפי כל משל

על חיוב זה הם ו, אלא שבגלל השותפות הוא התחייב לתת לאחרים חלק ברווחים, את כל הרווחים
במקום שאחד השותפים , מחילהתיתכן , ים אחרים של חלוקת רווחי שותפותצבגם במ. מחלו לו

והוא חייב חיוב אישי כלפי שאר , וכל הרווחים בידו, דדים שלישייםהוא זה שגובה את הרווחים מצ
  .)אם אינו חיוב עתידי(והם יכולים למחול לו , השותפים לתת להם את חלקם

  
והיה ספק אם יוכלו לגבות ,  לשותפותוי היה חייב כסףול, ראובן ושמעון היו שותפים, ה אחרעשבמ

 שמעון הצליח לגבות את אחר כךו,  כל תביעותיהםומחלו זה לזה על, ופירקו את שותפותם, ממנו
מפני שאין לומר , וראובן זכאי לקבל את חציו, שהחוב הזה אינו כלול במחילה, נפסק. וילהחוב מ

שהרי אין מועילה מחילה על זכות , וילשיגבה שמעון את החוב מ גם על האפשרות הייתהשהמחילה 
 שמעון כלפי הייתהאבל מחילת ראובן ,  היה קייםוילחובו של , נכון שגם בשעת המחילה. 327עתידית

חל רק בשעת , וילוחיובו של שמעון כלפי ראובן לתת לו את חלקו במה שגבה מ, )וילולא כלפי (
  .ולא היה קיים בשעת המחילה, וילהגבייה מ

  
שהיו משכירים את הריחיים לאחרים ומחלקים ביניהם את , מעשה אחר היה בשותפים בריחיים

 קבע 328אורי הלוי מויזניצא' ר. ואחד מהם מחל לאחר על חלקו בדמי השכירות, ותדמי השכיר
 329יצחק אהרן איטינגא' אבל ר .מפני שהם זכות עתידית,  מועילהינהשהמחילה על דמי השכירות א

                                                                                                                                              
ראובן ושמעון שעשו שותפות עסקית עוסק ב, )ה עוד כתב"ד(סימן מו , מ כלל ג"חו, ת גינת ורדים"שו, כמו כן
ואחר כך מחל ראובן , ושמעון יקבל שליש) לדוגמה(והתנו שראובן יקבל שני שלישים , בשטר ובקניין, ביניהם

, ףשותמ הףוח בכסו לא היה רילהמחאם בשעת הש והוא פוסק;  שיקבל כל אחד חציכך, לשמעון על ההפרש
וזה דבר שלא , וחושהרי עדיין לא בא לידם שום ר, שהרי שמעון אינו חייב כלום לראובן, מחילה הלהועילא מ

וח ו כיוון שעדיין לא בא הר, סודרבקנייןשאין מועיל לשון מחילה אפילו ) ה כללא"בד(הוא מוסיף . בא לעולם
אני : "מר לשמעוןשאם א ,)ה עוד כתב"דב(אבל הוא כותב . ר לבעליווח הרי חזר הסודווכשיבוא הר, לעולם

יש , וכיוצא בזה" אני מפקיע או מבטל כח חיוב זה שנתחייבת לי"או " פוטר אותך מחיוב זה שנתחייבת לי
ואף , אולי הוא סובר שכבר חלה על השותף חובה לתת לו את החלק הגבוה ברווחים לכשיגיעו. לזה תוקף

  .313 ציון הערה לידכפי שראינו , מועילה מחילה עליה, עתידיתשזו התחייבות 
ולא על ( בעתיד הכנסותשמוחל על חלקו ב) אורנדאב(עוסק בשותף , סימן א, מ"חו, ת נשאל דוד"שו, לעומתם

כותב , 198 ן הערה ציולידשנביא , בית דוד,  כמו כן.ובכל זאת פסק שהמחילה מועילה, )זכויותיו בעבר
וראה . כנראה, וכוונתו לאורנדא, "אי אפשי בתקנת חכמים"מטעם , שמועילה מחילה על זכות מכח תקנה

  .על סילוק מאורנדא, בשם מחוקק יהודה, 630הערה 
 כנראה כוונתו למנהגם -חלוקה דרבנן (ר "כותב שחד, )ד"פה ע(סימן טז , ת מפי אהרן"בשו, אליהו ילוז' ר

, היא דבר שלא בא לעולם ואסמכתא, ) שנמכרו בקהילהסחורות מסוימותמשרבנים היו מקבלים אחוזים 
 מזכים ממון ממש אלא את זכות ינםובכל זאת מועילה זכיית הרבנים בזכויות אלה מפני שהמזכים א

והוא זוכה עמהם ,  לומחלו, מו הרבנים להכניס עוד רב עמהםעל פי זה הוא כותב שאם הסכי. החזקה
היינו מוכרי , הזה" מס"הרי המחילה היא למי שמשלם את ה, אך קשה להבין איך פועלת זכייה זו(בזכותם 

, בני אהרןלדברי דומה ב ,ואולי אין הכוונה למחילה אלא לנתינה? ואיך הזכות עוברת בכך לאחר, הסחורות
הרי שלדעתו מועילה מחילה על ). על הקנאת מתנה על ידי מחילתה, 581 ליד ציון הערה ,ט ,פרק שמינילהלן 

א איטינגא "זאת אף שבזכות זו אין לומר את הנימוק של רי. מפני שלדעתו זכות החזקה באה לעולם, זכות זו
יינתן גם על סחורות שעוד " מס"שהרי כאן ה, שהריחיים מצויים בעולם,  שכירותבדמי 329ליד ציון הערה 
 . לא באו לעולם

 .אותו לוי היה גוי,  בנידונו).ג"ס ע(סימן יז , מ"חו, ת ברך יצחק" שו327
 .סימן צ, חלק א, )איטינגא(א הלוי "ת מהרי" בשו,אורי הלוי מויזניצא'  ר328
  . שם329
 שמחל לשותפו שותף ,עוסק במצב דומה, )ב"מד ע ( יזסימן, מ"חו, אחלק , )טולידו(אליעזר ' משנת רת "שו

בדף (הוא מוסיף . שאינה מועילה, וכותב שזו מחילה על זכות עתידית, על חלק מהרווחים שעתידים להרוויח
הוא (שכוונתו שהוא מסתלק מחזקתו בחנות המשותפת , שאין לפרש את מה שאמר שהוא מוחל) ג"מד ע

שהרי דבר שצריך הוצאה מרשות לרשות צריך , וממילא שותפו זוכה, ")פתחי הסוחרים"מכנה אותה 
בדף מד (הוא מסביר . על מחילת דמי חזקה, )291הערה (הוא מסתמך על משנה למלך . להקנות את גוף הדבר

ומועילה לשון התחייבות , מסויםשגם אם כוונת השטר היא התחייבות השותף לא לקחת יותר מסכום ) ד"ע
כדי שעל ידי זה יזכה , עדיין חסרה הקנאת המקום, 123  ציון הערהלידכאמור , במחילת דבר שלא בא לעולם



 
 

 
 

69

שאלה זו  .330 תקפהלכן המחילה, מפני שהריחיים וזכות כל שותף בריחיים הם בעולם, חלק עליו
כפשוטו או (כאשר מדובר בפירות העתידים לצמוח , דבר שלא בא לעולםמקבילה לשאלת הקנאת 

אבל הקנאת הפירות לבדם , 331הקנאת גוף לפירותיו מועילה. מגוף שכבר נמצא בעולם) בהשאלה
או , היא מחילת התשלום העתידימחילת דמי שכירות המחלוקת כאן היא האם , ובכן. אינה מועילה

  .מחילת הריחיים לשכרם
  

,  שותף ששינה ממנהג המדינה ונהג בכסף המשותף שלא כמקובל בלי ידיעת חברו הוא אחרעניין
,  הודיע לחברו וחברו הסכיםאחר כךאבל אם ; שמן הדין הוא חייב על כל הפסד שייגרם מהשינוי

זו מחילה  מפני ש,332קניין ו מעשהגם אם לא עש, כתוצאה מכך אחר כךהפסידו על מה שפטור 
 לא אפשר להסביר שזה. מחילה על ההפסד שיבוא בעתידהרי שמועילה  .333קניין מועילה אף בליש

) לולא המחילה(וחיובו , עכשיוהנזק העתידי נובע ממעשה שעשה  מפני שנחשב מחילת זכות עתידית
   .334עכשיוהיה חל מ

   שכר עבודה.ט
ושמעון הבטיח לו שיעסוק ,  עוסק בראובן שביקש משמעון לעסוק במכירת סחורתו335ם"מהרשד

אחרי רח טהוא פוסק שאין תוקף למחילת שמעון על השכר על מה ש. כך בלי לדרוש שכר טירחהב
  .336שאין מועילה בו מחילה, מפני ששכר זה הוא זכות עתידית, המחילה

                                                                                                                                              
בדף מה (עוד הוא כותב . יורשיו יירשו את המקום, שהרי עדיין המקום של השותף הנוכחי ואם ימות, הקונה

הרי יש מחלוקת האם לשון קניין מתפרש כאילו הקנו את גוף , "קניין"אם כתוב בשטר לשון שגם ) א"ע
 .ה"ומספק המע, הדבר

על נוסח שטר היתר , סימן כח, ד"יו, ת שפת הים"בשו, יצחק מאייו' רבכך אפשר ליישב את קושיית  330
אם יעלה ): "העיסקא המתעסק ונותן -שהוא בעצם חלוקת רווחי הסחורה בין שותפים (עיסקא הנהוג 

מוחל , ]אחוז הרווח שנקצב שיינתן לנותן העיסקא[יותר על סך הקציצה ] הרווח שיקבל המתעסק מהכסף[
?  הרי זה מחילה על דבר שלא בא לעולם-) אות ד, פרק מ, )בלויא(ברית יהודה ' עי" (למתעסק על העודף

  .ל על הסחורה לרווחיהאפשר למחו, שהיות שהרווחים יצמחו מסחורה מסוימתאפשר ליישב 
  ." לפירותיוגוף"ת מפי אהרן על מחילה במצב של "דברי שו, 336הערה , להלן טוראה 
כמו בנידונו של , הסתמך על הדין שמועיל סילוק מזכות עתידית אם כבר יש לו שייכות בהא הלוי "מהרי
סימן , )לייטר(ת בית דוד "שו. 629, 142ות  הערני ציולידע "כפי שהסביר הסמ, )586 ציון הערה ליד(ם "מהר
פרק , שער ראשון(ה יטש לפי הלא אבל ,מחילה היא סילוקמבין שהשוואה זו נכונה רק לפי השיטה ש, קנה

א "דברי מהרי, אבל לפי מה שהסברנו בטקסט שזה כמו הקנאת גוף לפירותיו.  הקנאהמחילה היאש )שלישי
 .נכונים גם לפי השיטה שמחילה היא הקנאה

 .פרק ז, ערך דבר שלא בא לעולם,  אנציקלופדיה תלמודית331
  .י, קעו, מ"חו, ע"שו; א, ה,  ושותפיןהלכות שלוחין, ם" רמב332
  .טז, קעו, מ"חו, פרישה;  שם כסף משנה333
  . על חיוב עתידי שיתחיל למפרע מעכשיו, ז, ראה פרק שישי 334

אלא שכאן ; ג,  פרק חמישי- כדין הרשאה להזיק הסכמתו פוטרת אותו, הסכים השותף לפני שהלה שינהאם 
האם , השני שמע ושתקהשותף  שצבעל מ, מחילה מכללאעל , וראה שער אחת עשרה. המעשה אינו נזק מיידי

על סוגים שונים של , 1179-1180 'עמ, שומרים,  וראה חוק לישראל.מחילההיא שמפרשים זאת כהסכמה 
  . מה שנחשב מחילה-הסכמת השותף לאחר מעשה 

 .סימן שפד, מ"חו, ם"ת מהרשד" שו335
ולא , מפני שהממון ברשותו, את שכרו מה שעשה לפני שמחלשכר גם על  יכול לתבוע שמעון הוא כותב ש336

ער  ש,חלק ג, ולא דק בספר דיני ממונות. רבע עשרהשער אראה על דבריו ב ;תומועילה מחילה על חפץ שברשו
מסכים שמועילה מחילה ו, ם מדבר רק על השכר על מה שכבר עסק"שכתב שמהרשד, 15הערה , פרק א, ג

ם שיותר פשוט שאין מועילה מחילה על שכרו במה " הרי במפורש אומר מהרשד-מראש על שכר הטירחה 
  .לא בא לעולםהוא ני שמפ, שעוד לא עסק

, שלא, מ"חו, י"הובא בב(שורש קלג , ק"ת מהרי"כותב ששו, שמח' עמ, חלק ד, דברי משפט, יוסף גולדברג' ר
, ת דברי משה"ובשו, סימן ו, הלכות שכירות פועלים, במחנה אפרים, ק ג"ס, שלג, מ"חו, בדרכי משה, ג

שהרי הוא עוסק , )עניין השכר על העבודה שבעתידל (ם"סובר כמהרשד, )סימן צח וסימן קכג, מ"חו, מזרחי
הוא . יכול לחזור בו לפני סיום הפעולהראובן ופסק ש, בראובן שהבטיח לשמעון לעשות עבורו פעולה בחינם

שהוא מודה שמועילה מחילה על כל שכרו אם התחיל בפעולתו ואחר כך , ם"ממהרשד) שנא' בעמ(מדייק 
הכותב שתחילת , ק ה"ס, כג, ק"ב, והוא מסביר זאת על פי חזון איש. םמפני שזה נחשב דבר שבא לעול, מחל

אבל הוא כותב שטעם זה שייך רק אם עשה את . בכל שכרואת המעביד המלאכה נחשבת כקניין לחייב 
עצם הפעולה אינה , אבל העושה מיוזמתו, אז רגע תחילת הפעולה הוא קנייןו, הפעולה לפי בקשת חברו
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 מחילתו אינה - רבנות שהובטחה לו על  כותב שרב שמחל על משכורת 337אליהו ילוז' ר, כמו כן
ישנה לשכירות מתחלה " פסק ש338ואף שהשולחן ערוך, ידיתמפני שזו מחילה על זכות עת, מועילה

שכרו נחשב , כל עוד לא עבד ולא הגיע זמנו לעבוד,  מוכח שגם לדעה זו339תלמודהרי ב, "ועד סוף
  .שעוד לא בא לעולם

  
אני מסכים לעסוק "וכתב לו ,  כותב שמי שהתעסק בסחורת חברו340יעקב קאשטרו' ר, לעומתם

 שהיא מחילה על אף על פי,  שכר הטירחה מועילה עד שיחזור בוהמחילה על, "בסחורתך בחינם
נראה . מפני שכל תנאי בשכירות קיים, גם אם הסחורה נמצאת בחזקת המוחל, זכות עתידית

 הבדרך תנאי מועילמחילה ו, "אעבוד בשבילך על מנת שלא תשלם לי"שכוונתו היא שהוא כאומר 
  .שש עשרהכפי שנראה בשער , זכות עתידיתגם ב

  
: לגבי פועל שעשה הסכם מראש עם המעביד, 341 בתל אביב בית הדין הרבני האזוריפסק גםכך 

 יש -לפני שחלה חובת פיצויים , "עבור הפיצויים או פנסיה לשלם לי לאהנכם רשאים לפטר אותי ו"
לא  אפשר להתנות מראש בדרך תנאימפני ש, אף שאין מועילה מחילה על זכות עתידית, לכך תוקף

וכשם שאפשר להתנות מראש להעסיק אדם בלי לשלם לו , 342"קרע את כסותי"מו בכ, יבלהתחי
  . כך אפשר להתנות מראש שלא יקבל פיצויים, פחות מהשכר המקובללשלם שכר כלל או 

  
  .343עוד אפשר לנמק שהעובד מגלה דעתו שהוא מתכוון לתת את העבודה במתנה

                                                                                                                                              
ם לא "ולכן לפי מהרשד, ")ממוני גבך", אלא הוא חייב רק על ידי שבסופו של דבר(ה מחייבת את מקבל ההנא

  .תועיל המחילה אז
מינוי שכולל זכות לקבל , ר"כותב שמי שמחל על מינויו להיות שד, )ב"סא ע(סימן יב , מ"חו, ת מפי אהרן"שו

; ילה בדבר שלא בא לעולםמחילתו בטלה מפני שלא מועילה מח, אחוזים מתרומות שיאסוף בערים מסוימות
ליד ציון הערה ,  ח,שביעיפרק , ראה לעיל(ואין לומר שהמחילה תועיל כמו שאדם יכול למכור דקל לפירותיו 

 -מפני שערי השליחות ישנן בעולם ורק הכסף שהוא אמור לגבות מהן אינו בעולם , )בעניין שכר ריחיים, 331
 .והערים אינן ברשותו, ינו ברשותו דינו כדבר שלא בא לעולםשהרי דבר שא

  ).א"פז ע(סימן טז , ת מפי אהרן" בשו337
' מביא את דברי ר, ת מפי אהרן"ה כמו שועשהעוסק באותו מ, )א"קט ע-ד"קח ע(סימן כח , ת תורת חכם"שו

. ה דבר שלא בא לעולםאבל הוא חולק עליו ואומר שפועל שחזר בו אין ז, ")י"מהרא"בכינוי (אליהו ילוז 
שלא כבמקרים האחרים שהעובד רצה , הרב בכלל לא רצה לשמש כרב, כנראה הוא הבין שבמקרה הנידון

 . פשוט שחזרתו מועילהאזו; לעבוד ומחל על השכר
 .טו, כח, ז"אהע, ע" שו338
  . קידושין מח339
 ).מתווך(על סרסור , ב, וכך כתב בקיצור בסימן קפה. ג, רמא, מ"חו,  ערך לחם340
, אף אם קיים חוק שאינו מכיר בהתנאה מראש לאי תשלום פיצוייםשם נקבע ש. 80-81 'עמ, חכרך , ר" פד341

  .הוא נוגד את דין התורהכיוון ש, אין להתחשב בו
 אין לכך תוקף, על סכום מסויםעלה לא תמשכורת שההסכם כותב שאם עשו , 316 'עמ, בכרך , ר"פד, כמו כן

היינו שעל שכר למעלה , חוזה העבודהכתנאי לעצם ות עתידית אבל יש לכך תוקף שהרי זו מחילת זככמחילה 
 .  מעיקראחוזה העבודהפג תקפו של סכום זה מ

  .שמחילה זו תקפה, 91 ציון הערה לידראה  342
 אשתו ובניו  שלא יאכל לא הוא ולאהמעבידפועל שהתנה עם כותב ש, יד, יב, הלכות שכירות, ם"רמב

אכילתו שעת הפועל זוכה רק בהרי , מקשה, מנחת חינוך מצווה תקעו. לא יאכלו שהרי מחלו, הגדולים
אפשר ? מחילהשלא מועילה בו ה דבר שלא בא לעולם ז אם כן ,)עיין שם בהוכחתו לכך (וקודם לזה אינו שלו

 .ר"ליישב את הקושי על פי סברה זו של פד
שלא יצטרך ) לפני כןמעטאו (אם המלווה התנה בשעת נתינת ההלוואה , אהגם בהלוו, לפי נימוק זה 343

אלא שאם ההלוואה ניתנה זמן ניכר אחרי ; הוא מגלה בכך שזאת לא הלוואה אלא מתנה, הלווה לפרוע
ויכול לחזור בו , ראה שחזר בו מהמתנהה, זכיר שזו מתנהההרי בזה שנתן הלוואה בסתם ולא ,  זוהתנאה

  .קניין שהלווה יקנה בו את הכסףכיוון שלא עשה 
שיעבד , שאינו יכול לדרוש שכר מפני שבזה שהבטיח לעשות בחינם, נמק את דעת ערך לחם לאפשר, לכאורה

שהרי מחנה ,  שאי אפשר לומר כךכותב, שמד' עמ, חלק ד, דברי משפט, יוסף גולדברג' ראבל  .את גופו לזה
, משעבד את גופו לעשות בחינם, "גופי שאול לך"רק האומר כתב ש, סימן ו, הלכות שכירות פועלים, אפרים

, על טענה זו אפשר להשיב. ויכול לחזור בו, אין שעבוד גופו לעשות בחינם, אבל אם אמר רק לשון הבטחה
זו , ועושה את העבודה, אבל אם הוא מקיים את ההבטחה, יכול לחזור בו לפני עשיית העבודההוא שאמנם 

  .וש עליה שכרואינו יכול לדר, מתנה
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יוכל , מכאן שאם יחזור בו מהמחילה". זור בועד שיח"דגיש שהמחילה מועילה מיעקב קאשטרו ' ר

שמהרגע שמחל אינו יכול , שלא כמו במחילה על חוב קיים, לדרוש שכר על עבודתו משם ואילך
, "אעבוד בשבילך על מנת שלא תשלם לי"אפשר לנמק זאת לפי ההבנה שהוא כאומר . 344לחזור בו

ול להפסיק את הסכמתו לעבוד יכהוא  אם כןו, 345שהרי פועל יכול לחזור בו אף באמצע היום
כפי שראינו , ששם יכול לחזור בו עד הקריעה, "קרע כסותי"כך עולה גם לפי ההשוואה ל. בחינם

אלא , שהרי אין כאן התחייבות כובלת לתת מתנה, הדבר מובן גם לפי התפיסה שזו מתנה. 346לעיל
חליט שאינו רוצה אבל הוא יכול לה, שאחרי שנתן את המתנה אינו יכול לדרוש תשלום עליו

  .להמשיך לתת את עבודתו במתנה
  

והמשיך המתעסק לעבוד , )הנמחל(שאם מת בעל הסחורה , את דבריויעקב קאשטרו ' רעוד מסייג 
: בטענה, )גם אם לא חזר בו בפירוש עם מיתת האב(הוא יכול לדרוש מהם שכר , עבור היורשים

מפני שהיורשים הם אנשים , "מחלתי לכםולא ,  לי נחת רוח ממנוהייתהלאביכם מחלתי מפני ש"
ואין אומרים , ומן הסתם לגביהם הוא סומך על מנהג המדינה שאדם טורח רק תמורת שכר, אחרים

ודווקא בחריגים (זו שאלה המתעוררת רק במחילה על זכות עתידית . שהתכוון להמשיך כמו קודם
המחילה , שה ומחל עליו אזשהרי אם החוב היה קיים בחיי הנו, )שבהם מועילה מחילה כזאת

  .והחוב אינו יכול לחזור לתחייה על היורשים, תקפה
  

, "אשדך לך שידוך פלוני בחינם"אומר ששדכן שהבטיח ה, 347אברהם בכרך'  רבדעה זו מחזיק גם
  .וכך גם במתווך ובפועלים אחרים, אינו יכול לדרוש שכר

                                                                                                                                              
, )ג"דף ט ע, סימן ג, ת מטה אשר"הובא בשו(ב "ע-א"יב עדף  ,סימן יא, ד"יו, )אמריליו(ת כרם שלמה "שו

גם על חיובם בגין ( מועילה מחילתו - על חיוביהם כלפיו קהילהשמחל לבני ה, כותב ששוחט ובודק של קהילה
, וק בדיבור בעלמא מכסף שעוד לא זכה בומפני שמועיל סיל)  כך נראית כוונתו-שירותיו אחרי המחילה 

 ציון ליד, אבל להלן פרק תשיעי (הארוסאשתו כשהיא א על בעל המסתלק מנכסי "כאמור בכתובות פג ע
ואין זה כמו סילוק לפני האירוסין , ) נראה שיש אומרים ששם הטעם הוא שסילוק שונה ממחילה,633הערה 

, שהרי כאן הכסף עתיד לבוא לו מכוח התנאי, )383 ציון הערה ליד,  ג,פרק שמיניראה להלן (יל שאינו מוע
, זה דומה לסילוק אחרי אירוסין, כלומר(שמועיל בו לשון מחילה " נחלה הבאה לאדם ממקום אחר"וזה כמו 

מפני שבני העיר , ועוד שכאן נחשב שזכה בכסף; )ו כך נראית כוונת-מפני שיש לו שייכות בכסף כמו שם 
, וזה חוב שלא הגיע זמן הפרעון שלו, חייבים לתת לו את הכסף שקצבו לתת לו מכח התנאי שביניהם

וצר שהרי עוד לא נ, נימוקו האחרון קשה). 265 ציון הערה ליד,  ב,שביעיפרק , ראה לעיל(שמועילה בו מחילה 
  .ואין זה כמו חוב קיים שרק זמן הפרעון הוא בעתיד, החוב על שירותיו לעתיד

כותב שפועל שהתנה , רעט- רעח'עמ, חלק ג, שורת הדין, "הסכם עבודה שלא כמנהג המדינה", יאיר חזן' ר
ואף שלא מועילה מחילה על דבר שלא בא ,  התנאתו מועילה-מראש שלא יהיה זכאי לתשלומים מסוימים 

נימוקו הראשון הוא בעצם שהמעביד כאילו ". שבור כדי"כמו ב, ולכן מועיל, כאן זה בדרך תנאי, ולםלע
שהרי אין כאן , אבל נימוקו השני אינו מובן". אני שוכר אותך על מנת שלא תהיה לך זכות פלונית"אומר 

 .הרשאה להזיק
חלק , )איטינגא(א הלוי "ת מהרי" שוגם בשם(כותב , באות , סימן ד, חלק ב, מנחת יחיאלת "שו, כמו כן 344
, ולדרוש שכר על השידוך, ששדכן שהבטיח שיעשה בחינם יכול לחזור בו לפני שנגמר השידוך) סימן קיז, ב

 . מפני שדיבור אינו מחייב
 .א" י עמ" ב345
 .104 ציון הערה ליד, ג, פרק חמישי 346
, פרק כו, ומשם בספר משפט הפועלים[ק טז "ס, נ, ז"אהע, בא בפתחי תשובההו(סימן ב , ת חוט השני" שו347

, אות ז,  הגהות בית יוסף,סימן רסד, חלק ב, ת שער אשר"בשו, י, קפה, מ"חו, ע איגר"בהגהות ר, ]הערה א
, ידידיה טיאה וייל' ת ר"ובשו, גאות , סימן ד, חלק ב, ת מנחת יחיאל"בשו, סימן מז, ת הליכות ישראל"בשו

  ).ק ו"ס, סימן ט, מ"חו
הרי כאן כשנגמר השידוך , מסביר שאף שאין מועילה מחילה על זכות עתידית, אות ד, מנחת יחיאל שם

כמו , זכה הלה מדין מחילה מפני שהוא מוחזק, וכיוון שהשדכן לא תבע אז, נוצר החיוב, וחתמו על התנאים
והסברו . ובזה מחל המוכר, שהמוכר ידע ושתקמועילה תפיסת הקונה מפני , שבמכירת דבר שלא בא לעולם

שאין תפיסה מועילה , 17וראה ליד ציון הערה . מפני שאם כן כל מחילת זכות עתידית תחול מטעם זה, קשה
שאם השדכן טוען שמחל מפני שחשב ) באות ה(על פי הסברו הוא כותב . לעניין מחילת זכות עתידית

המחילה , לא היה מוחל, ואילו ידע שהיה צריך להשקיע הרבה זמן ומאמצים בשידוך,  יהיה קלשהשידוך
איני יודע אם "והוא כמו , והאחר לא יודע, מפני שהשדכן טוען ברי שהתכוון למחול רק אם יהיה קל, בטלה

השדכן יקבל ודי ש, וזה חיוב ודאי וספק בפרעון, מפני שהמחילה חלה רק אחרי שנתחייב כאמור" פרעתיך
מפני שבוודאי חייב לשלם על , שהמחותן מודה במקצת, עוד הוא מנמק. עבד עברי חרם שמחל רק על דעת זה

שיש , עוד הוא מנמק. כדין המודה במקצת ומסופק לגבי השאר, ולכן הוא חייב בכל, ההוצאות של השדכן
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בבעל מפעל שמשלם לפועלים בשטר :  עוסק בסוג אחר של מחילת פועל על שכרו348יעקב ליבשיץ' ר

. המעביד פטור מלשלם, שאם הפועל מאבד את השטר ,פועלכל ה בעת שכירת והוא מתנֶ , בכתב ידו
תנאי ב(שהוא מוחל למעביד , ות עתידית מועילה מפני שזו מחילה על זכינהלכאורה מחילת הפועל א

,  פוסק שהמחילה מועילהבכל זאת הוא. על שכר למלאכה שיעשה אחרי המחילה) שהשטר יאבד
כל רגע הוא נשכר למעביד מחדש על דעת התנאי  אם כן , שפועל יכול לחזור בו אף באמצע היוםכיוון

שנימוק זה שייך ,  יש להעיר.הוא מוחל כל רגע מחדש על השכר שכבר בא לעולם אם כן ,349הראשון
חל מחדש על השכר שכבר כל רגע הוא מו): שבו עסקנו לפני כן(גם בפועל שהבטיח לעבוד בחינם 

  .הגיע לו
  

אינה " האם 350יש מחלוקת בתלמוד. על שכרו באמצע מלאכתופועל  מיוחד הוא מחילת עניין
ישנה "או ,  נוצר רק כשהוא גומר את מלאכתופועלכלומר שחיוב התשלום ל, "לשכירות אלא לבסוף

לקו האחרונים בביאור נח ו.כלומר החיוב נוצר עוד מתחילת עבודתו, "לשכירות מתחילה ועד סוף
המעסיק חייב , "ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף" כותב שלפי הדעה ש351ך" הש:הדעה השניה

 כותב שלדעה זו אין חיוב עד 352ואילו קצות החושן, אלא שזמן הפרעון הוא בסוף, עכשיו מפועלל
  .ורק אז נעשה חוב למפרע, שיסיים הפועל את המלאכה

  
לא , "ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף"לדעה ש, י קצות החושן כותב שלפ353ש נתנזון"רי, ובכן

, ך"ואילו לפי הש, מפני שזהו חיוב עתידי, לאכהור את המגמ על שכרו עד שיפועלתועיל מחילת ה
  .354מפני שהחיוב כבר קיים, המחילה מועילה עוד לפני כן

                                                                                                                                              
ממון באומדנא שאינו מוכח ואף שאין מוציאים , שעל דעת זה לא מחל לו, אומדנא שהשדכן אומר אמת

יכול בית דין , ומועילה תפיסה, שחייב לצאת ידי שמים, "איני יודע אם נתחייבתי"הרי כאן שזה , הרבה
שדברי השדכן אינם נחשבים דברים ) באות ו(הוא מסביר . לסמוך על הדעה שאפשר להוציא על ידי אומדנא

  .כיוון שלשונו יכולה להתפרש כך, שבלב
שאף על פי שאין מועילה , מסביר את דעת חוט השני, שמו-שמד' עמ, חלק ד, דברי משפט, רגיוסף גולדב' ר

שאינו רוצה , הבטחת השדכן כובלת מפני שהוא מסתלק מזכותו לשכר, מחילה על דבר שלא בא לעולם
י  מועיל לפנינוא, אשתוכגון בעל המסתלק מנכסי , ואמנם סילוק מזכות הבאה לאדם על פי דין, לזכות בה

 אבל זה רק בזכות שהתורה זיכתה -) 384 ציון הערה לידכאמור (האירוסין מפני שאין לו שום שייכות בהם 
ולכן אם מראש הוא אומר או חושב שאינו , זכותו נובעת רק מכוונתו ליטול שכר, אבל בשכירות פועל, אדםל

, משום כך הוא כותב. והלה זוכה מההפקר ופטור מלשלם, בפעולה זואם כן אין לו זכות , מתכוון ליטול שכר
שאז החיוב לשלם לו אינו מדין שכירות , בלי בקשת הצד השני, שהדברים אמורים גם במתווך שבא מיוזמתו

הלה פטור ,  אם הבטיח לעשות בחינם-) ד, רסד, מ"חו, א"רמ" (ממוני גבך", פועל אלא מדין יורד לשדה חברו
ואינו יכול , אין לו ממון אצל חברו, וכיוון שלא התכוון, ני שמראש לא התכוון לזכות בפעולה זומפ, מלשלם
ואף ,  מסתימת לשונו של חוט השני שהוויתור מועיל בכל לשוןהוא מדייק, שמז' בעמ". ממוני גבך"לטעון 

ות שהתורה זיכתה אלא בין זכ, מדבריו עולה שלדעתו בעצם אין הבחנה בין מחילה לסילוק. בלשון מחילה
 -כגון כאן (שקיום הזכות תלוי ברצונו , לבין זכות שבאה לאדם בגין מעשיו, שבה גם סילוק לא מועיל, לו

, )4הערה  (ן"ת הר"מדוע לדעתו במקרה של שו, וצריך עיון. שבה גם לשון מחילה תועיל, )רצונו ליטול שכר
והרי זכותו נבעה רק מכוונתו שכותב השטר , לא הועילה המחילה, כתב למוחלשהנמחל חוב שדן בשטר 

  ? יתחייב לו
אינו יכול לדרוש שהבטיח לעשות בחינם כתב מעצמו ששדכן , סימן טו, מ"חו, )קוק(ת אורח משפט "בשו
 אלא, מפני שהוא לא נחסר כלום במה שעשה, מפני שמעיקר הדין שום שדכן אינו יכול לדרוש שכר, שכר

אבל אם יש איזה גילוי דעת שהוא , מפני שהוא יורד על דעת לקבל שכר, שחייבים לשלם לו מטעם המנהג
  .לא יקבל שכר, עושה בחינם

, שנא' עמ, חלק ד, דברי משפט, יוסף גולדברג' ר, בגלל המחלוקת האם מועילה מחילה על השכר העתידי
 . הולכים לפי המוחזק, כותב שכיוון שאין הוכחה כמי הלכה

 .סימן קא,  ברית יעקב348
 .ח, שלג, מ"חו, ע"ושו, סימן שעז, ש"ת הריב" הוא מציין שכך כתבו שו349
 .א"ק צט ע" ב350
 .ק עו"ס, קכו, מ"חו, ך" ש351
 .ק יג"ס,  קכו, קצות החושן352
ליד ציון ,  יא,חמישיפרק , אבל ראה לעיל). ג"סו ע(סימן קפב , חלק ב, מהדורא ג, ת שואל ומשיב" שו353

ולפי זה גם , שמשנה למלך אומר שמועילה מחילה על חיוב שיתברר בעתיד שיחול למפרע מעכשיו, 178הערה 
 .מועילה מחילת הפועל, לפי קצות החושן

,  כח,על פי מה שהסביר בית שמואל, שמועילה המחילה, )ה אלא"ד(א "ק צט ע"ב,  הוא מדייק מתוספות354
 שהאומן אינו יכול לקדש] על פי תוספות[ אומר שהמחילה מועילה אלא אומר ינוואל שם אבית שמ(ק לח "ס
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   חיוב שומר.י
, שאם יאבד הנכס יהיה פטור, שומר אחרי תחילת השמירההמתנה עם מפקיד  שאם 355יש אומרים

ורק תנאי כזה שנעשה לפני ; שאינה מועילה, זכות עתידיתמפני שזוהי מחילה על , אין לכך תוקף
  . מפני שמראש לא התחייב השומר באחריות לנכס,מועיל קבלת השמירה

  
ואם אבד הנכס ,  מעיר שיש דעה שחיוב שומר מתחיל משעת משיכת הנכס356חיים אוירבך' אבל ר
. 358 ולפי דעה זו מועילה מחילה אחרי קבלת השמירה- 357יוב למפרע ונכסיו משתעבדים מאזחל הח

מפני שהוא מתחייב משעת , מועילה מחילה, הוא מוסיף שגם לדעה ששומר מתחייב רק משעת הנזק
אף שנכסיו משתעבדים רק , ולכן נחשב חיובו שבא לעולם, אם יאבד הנכס, אחר כךמשיכה לשלם 

, שמי שהשתעבד כבר ויש לו קצת שייכות בחיוב, 359ע"מסתמך על דברי הסמהוא . משעת הנזק
ולכן תועיל ,  שהתחייב לשלם אם יאבדכיוון,  לשומר יש שייכות בחיובגם ו;מועילה מחילתו

  .מחילה

   ערבות.יא
אף שחיוב הערב לנושה חל רק , 360מועילה מחילת נושה לערב על ערבותו מרגע יצירת החיוב העיקרי

שכאן רק מעבר של זמן מעכב ,  מנמק361שלמה יהודה טאבאק' ר. ר שאין החייב פורעברגע שמתבר
 שיפרע -אם ייעשה מעשה , אלא אדרבה, שמעכב אותומעשה ואין שום , את חלות חיוב הערב

חל חיוב על הערב למפרע , שכשמתברר שהחייב אינו פורע, יש להוסיף. 362 הערבלא יחויב -החייב 

                                                                                                                                              
הסביר , טו, כח, ז"אהע, )מליסא (קהלת יעקבאבל ). ה בהנאת מחילת שכרו מפני שאי אפשר לתובעו בדיןאש

, הבנתושואל ומשיב מקשה על .  מחילה מפני שעוד לא התחייבלא מועילה , מבין שלפי תוספותשבית שמואל
 יכלו אלא, שהרי אם כן לא היו תוספות שם צריכים לומר שאינה מקודשת מפני שאינו יכול לתבעו בדין

עוד הוא מוכיח . מתוספות מוכח שכבר נתחייב ולכן מועילה מחילה, אלא; לנמק מצד שלא מועילה מחילה
מ סובר "הרי ר: התחייבשבית שמואל לא התכוון לומר שאינו יכול למחול מפני שעוד לא ) ד"בדף סו ע(

ומדוע לדעתו אינה , ואם כן קל וחומר שיכול למחול דבר שלא בא לעולם, שאדם מקנה דבר שלא בא לעולם
ולא , מטעמים שוניםזאת אבל הגמרא מנמקת , מ אומר שמקודשת במקרה זה"א ר"ק צט ע"בב(מקודשת 

 .לא התכוון בית שמואל לכךמכאן ש? )משום שהמחילה מועילה
הבאתי את דבריהם בחוק . ק א"ס, דשמ, נתיבות המשפט; סימן כא, הלכות שומרים,  אפרים מחנה355

 .579' עמ, שומרים, לישראל
 .סימן כג, דיני שומרים,  דברי חיים356
 .320' עמ, שומרים,  ראה חוק לישראל357
 .וב שיחול למפרעי חבעניין, 178ליד ציון הערה ,  יא,חמישיפרק ,  וראה לעיל358
 ציון ליד, ראה על דבריו להלן פרק תשיעי). ק יג"ס, רט, כמוסבר בקצות החושן(ק כא "ס, רט, ע" סמ359

  .629הערה 
, ך"שהרי ש, שמועילה מחילה לשומר, ע שם"כותב על פי סמ,  שב'עמ, חלק א, )איגר(גם ספר העיקרים 

גם לדעה ששעבוד נכסים אינו מתחיל , כותב שגוף השומר השתעבד כבר משעת משיכה, ק מד"ס, רצא, מ"חו
 .וממילא מתבטל שעבוד נכסים, ולכן מועילה מחילה על חיוב הגוף, מאז

 .סימן קלז, חלק ב, ץ החדשות"ת מהריט"שו; סימן ט, חלק ג, א"ת הרשב" שו360
 ).אות ב, 68להערה , 559'  עמ,ערבות, הובא בחוק לישראל(סימן תקיז , ת תשורת שי" שו361
ת "ובשו, יא, וסימן עה, כט, סימן לד, הובא בנחל יצחק (ז, ד, הלכות אישות,  הוא מסתמך על משנה למלך362

על מחילת דבר  ( נחשב דבר שלא בא לעולםינוהאומר שמחוסר זמן א, )סימן כ, )דבורץ(ארצות יהודה 
 בשם נחל 303והערה ,  בשם גן נעול269הערה , בשם משכן בצלאל, 265ראה הערה , שמחוסר זמן בלבד

ערך , ראה אנציקלופדיה תלמודית(שגם לדעה שמחוסר זמן נחשב דבר שלא בא לעולם , הוא מוסיף. )יצחק
, הרי תפיסת הקונה מועילה בהקנאת דבר שלא בא לעולם, )394-385ליד ציוני הערות , דבר שלא בא לעולם

, 17ליד ציון הערה ,  ב,רק שניפבאבל ראינו ).  שלותפוס בממונו: צריך לומר(וכאן הערב תופס את השובר 
  .שמחילת זכות עתידית אינה חלה אף שהחייב תופס את ממונו כשבא החיוב לעולם

ורק חיוב , חיוב ערב חל מרגע הבטחתו לערוב, )208-207' עמ,  אסמכתא, בספרוראה(ב ליפשיץ "ת רלדע
  .ולכן מועילה מחילה מיד, התשלום מתחיל אחר כך

 שחיוב חייב לערב היותלכאורה , אות יב, 699' עמ, ערבות, כפי שכתבתי בחוק לישראל: מחילת ערב לחייב
אבל . לא תועיל מחילת הערב לחייב לפני שהוא פורע בעבורו, שה לנו פורע בעבורוערבחל רק אחרי שה

לפי התפיסה שחיוב החייב לערב אינו חל בעת מסירת , כותב שבערב הנושא ונותן ביד, ק יז"ס, קכט, תומים
. המחילה מועילה,  אם מחל הערב לחייב לפני שפרע לנושה-הכסף לחייב אלא רק אחרי פרעון הערב לנושה 

  ?הרי זו מחילה על חיוב עתידי, 243הערה , 101' עמ, ערבות, ליו בחוק לישראלוכבר הקשיתי ע
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כפי שראינו , חילה מועילה אזועל כן מ, 363 משתעבדים למפרע מאזונכסיו, משעת מתן הערבות
  .365 חיוב שחל למפרעעניין ב364ללעי

  מחילה על זכות קניינית עתידית :פרק שמיני

   מבוא.א
נושא הראוי לדיון נפרד הוא מחילה על . שהיא מחילה על חיוב אישי, עד כאן עסקנו במחילה רגילה

משום , מחילה על זכות בעלותתוקף ל יןא, ר ארבע עשרהנראה בשעכפי ש. זכות קניינית עתידית
אבל מועילה , נדרשת פעולה חזקה יותר ממחילה גרידא, שכדי שבעל נכס יוציא אותו מבעלותו

, מצאנו במקורות המשפט העברי, עם זאת). בדרך כלל(מחילה על זכות קניינית הפחותה מבעלות 
 שכאן המוחל אינו כיוון, )כגון ירושה(עתידית שבתנאים מסוימים מועילה מחילה על זכות בעלות 

נמצא שדינה של זכות .  את כניסתו לבעלותולמנועאלא רק , נדרש להוציא את הנכס מבעלותו
 - ובשנייה , בראשונה מועילה מחילה דווקא כשהזכות קיימת: אישית הפוך מדינה של זכות בעלות

  . 366מחילה על זכות קניינית עתידיתעל כן ראוי לדון במיוחד ב.  לפני שנוצרה הזכותדווקא
  

 מועילה מחילה על ין יש אומרים שאף שא,367שכפי שנראה, עוד סיבה לצורך בדיון מיוחד בזה היא
, שש עשרהוכפי שנראה בשער ; מזכות עתידית) היינו הסתלקות( סילוקמועיל , זכות עתידית

היא על זכות אישית ההגדרה המתקבלת על הדעת המבחינה בין מחילה לסילוק היא שמחילה 

                                                                                                                                              
ומחל , כתבתי שנראה שאם ערב נתן ערבות לחיוב עתידי, 410' עמ, ערבות, בחוק לישראל: מחילת חייב לערב

שעוד והנושה אינו יכול לתבוע אותו מפני , התחייבותו בטלה, החייב לערב על התחייבותו כלפיו לערוב בעדו
אבל באמת כבר נוצר החיוב כלפי , כאן זה נראה כמחילה לפני יצירת החיוב. לא נוצר חיובו כלפי הנושה

 ".מעכשיו"מפני שמדובר שם שהחייב שיעבד את נכסיו לערב בשטר , החייב
 .246' עמ, ערבות, חוק לישראל; סימן רצד וסימן שא, על פסקי רקנטי,  מעשה בצלאל363
 .178 ציון הערה דלי,  יא,פרק חמישי 364
אין , "על מנת שלא תשמטני בשביעית"לווה המתנה עם המלווה :  למחילת זכות עתידיתדוגמה נוספת 365

, ת משנה הלכות"שוהובא ב(ה ומה שחזקת "ד, סימן צד, חלק א, ץ"תשב). ב"מכות ג ע(שביעית משמטת 
המדות לחקר . כתה לו התורהיזכות שזעל ה מוחלנוקט שבזה הלווה , סימן יז, חלק בו, )סימן קצא, חלק ד

ומסביר שזה לא נקרא מחילה על ,  בזה על זכות השמיטהמוחלמסביר שהחייב , אות מד, גמדה כ, ההלכה
אף שהדבר ,  שהחוב יושמט בשביעית נוצרה כבר משעת ההלוואההדיניתמפני שהזכות , זכות עתידית

שהרי ,  בטקסטהםאבל לא הבאנו את דברי. ששנת השמיטה עוד לא באה, ם עוד לא בא לעולבמציאות
והתנאי הוא התחייבות של החייב לשלם גם אחרי , אלא פטור של החייב,  של הנושה לחייבחובשמיטה אינה 

עיין אוצר מפרשי (ויש הסברים אחרים לתוקפו של התנאי הזה ). י, ט, הלכות שמיטה ויובל, ם"רמב(שמיטה 
 תתקנשזו , כז,  קג,מ" חו,פרישהויש להוסיף את הסבר ; 73-74ליד ציוני הערות , ב"מכות ג ע, התלמוד

ששמיטה היא כמו הפקר , ט,  סז,מ" חו,ם"חידושי הריואת הסברי , םנעול דלת בפני לווילשלא כמים כדי ח
ה כתנאי או שז, והתנאי הוא שהלווה לא יקנה את החוב על ידי הסתלקות המלווה, וההסתלקות מהחוב

וגזל , ושימושו בו הוא שליחות יד, שאם ישמט מתבטלת ההלוואה והממון נעשה פקדון בידו למפרע, גמור
- קפה'עמ, ח"מישור תשס' מהד=  עו 'עמ, סימן קכז, )סטנסיל(ח "ואת הסברו של חידושי הגר; אינו נשמט

ולכן הלווה חייב , לא תשמוטבכך ש, שהיא הגורמת לשביעית להשמיט, שהוא תולה את קיום ההלוואה, קפו
בית בהובא (ק טו "ס, סימן נו, ז"אהע, אמנם חזון איש). שאם לא כן אין הלוואה, לקיים את תנאי ולשלם

ועיין דבר דומה (והתנאי הוא מחילה על זכות זו , כותב שיש ללווה זכות שחובו יישמט, )כ' עמ, סימן ה, ישי
' מהד, הורוביץ(עמק הלכה וגם , )ב קכו"ב, ן"ידושי הרמבבדעת ח, קא' עמ, חלק א, נשים, במשנת יעקב

על זכות שהלווה מוחל  יםנוקט, )רמה' עמ(סימן סד , ותורת מיכאל, )צד' עמ(סימן ב , הלכה ו, )ו"תשמ
 אמנם יש מן הראשונים שהביאו לעניין תנאי זה .כזכותאבל קשה להבין איך אפשר לראות זאת , השמיטה
חידושי ו, שציין המדות לחקר ההלכה שם, )ה על"ד(ב "מ נא ע"ב,  כמו תוספות,"לא ידע דמחל"את גדרי 

והעניין הוא , אבל צריך לומר שזה רק בהשאלה, )בשם קצות החושן, וראה שער שמיני (ט,  סז,מ" חו,ם"הרי
  .קפו' עמ, עיין בני בנימין, להגדרת תנאי זה. טעות בהתחייבות

 .המחילה מועילהש ,פני יהושעבשם , ]266[הערה ,  שלישיראה שער, להישבעעתידי מחילת חיוב על 
אבל נדון בדברים יחד עם כל סוגי , רוב הדיון בפרק זה הוא במחילת בעל על זכויותיו בנכסי אשתו 366

ולמדו מהן למחילה , כיוון שהפוסקים הסבירו הלכות אלה על פי עקרונות כלליים של דיני מחילה, המחילה
מחילת זכויות במשפט העברי כפי שהיא ", שנדורפי' גישתו של י, עומת זאתל. בתחומי ממונות אחרים

היא שחכמים מאפשרים לבעל להסתלק גם באופנים שאינם , 286 'עמ, "משתקפת בשטרי סילוק ומחילה
 .וזאת כתקנה מיוחדת כדי לעודד הקמת משפחות, מועילים במחילה רגילה

  .ועוד, 633 ציון הערה ליד,  פרק תשיעי367
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יש מקום לומר שמועילה מחילה על זכות קניינית עתידית , אם כן. וסילוק הוא מזכות קניינית
  .יותר משמועילה מחילה על זכות אישית עתידית) שהיא סילוק(
  
אף שכאמור המוסד המשפטי המתאים נקרא , למען האחידות, "מחילה"שתמש בפרק זה בלשון נ
הרי לא משנה . בדרך כלל" סילוק"הפרשנים שעסקו בכך השתמשו בלשון וגם , )כנראה" (סילוק"

,  נקבעת לפי אופי המעשה- מחילה או סילוק - אלא מהות הפעולה , באיזו לשון נוקט בעל הזכות
  .הנסיבות וכוונתו

  המורישבחיי  מחילה על ירושה דאורייתא .ב
שאר מורישיו או מירושת ( אביו  אדם אינו יכול למחול או להסתלק מירושת,368רוב הפוסקיםלדעת 

  .369לפני מות אביו) שמדאורייתא

                                                 
; סימן צ, ב"ב, אור זרוע; )שאינו יכול להסתלק או למחול אפילו בקניין(סימן ק , פרק ח, ב"ב,  יד רמה368

 ף"בדפי הרי, א"ודף מא ע) בקיצור(א "דף יד ע, כתובות, ף"ן על הרי"ר; )ה וכדרבא"ד(ב "ב מט ע"ב, ם"רשב
חידושי ; "דין ודברים אין לי בנכסיך: "באמירת - )לומר שויה "ד, פה  סימן,ריבות דברי ת"שוהובא ב(

; סימן קלב, חלק ב, א"ת הרשב"ושו, )ה התם ידעה"ד(ב "ב קכו ע"וב) ה אמר"ד(א "כתובות פג ע, א"הרשב
ת " שו;סימן תקכט, ש"ת הרשב"שו ;ב"ב קכו ע"ב, א"חידושי הריטב; סימן א, פרק ט, ש כתובות"רא

מפני שזה (ק ח "ס, תנ, )מליסא(מקור חיים ; סימן קד, ז"אהע, ם"ת מהרשד"שו; סימן תיז, בנימין זאב
 תורה קניין; )רמא' עמ(סימן כז , מ"חו, )קוק(ת אורח משפט "שו; א, צב, ז"אהע, בית מאיר; )נקנה לו בקניין

  . קפג' עמ, במדבר,בשמעתתא
, תוספותכך כתבו גם . שנביא שם, לפי הנוסח המתוקן שלו, 557שנביא בהערה , כך כותב גם הגהות אשרי

  . 474שנביא בהערה 
, )כדי שלא יקבל מרדכי חלק בירושת אביהם" (אינו אחי"י מרדכשראובן שאמר על , א"ב קלה ע"נאמר בב

 אחי ראובן אומר שמרדכי הוא גם אם שמעון, ראובן אינו מקבל חלק בירושת מרדכי, ואחר כך מת מרדכי
שראובן מחל , נמקמ, סימן תקצ, ב"ב, ובמרדכי, סימן מ, פרק ח, ב"ב, ש" המובא ברא,ם"מהר. אחיהם

על מקשה , ח, ד, הלכות נחלות, משנה למלך". אינו אחי"בזה שאמר ,  בירושת מרדכיעל חלקו) לשמעון(
שהרי מחילה , תו של מרדכי אחרי מחילת ראובןהרי המחילה לא תועיל לגבי נכסים שהגיעו לבעלו ,נימוקו

הרי לא מועילה מחילה על ירושה ,  לכאורה היה יכול להקשות יותר טוב?לא מועילה בדבר שלא בא לעולם
 שכאן אין עדות שמרדכי היותאולי סבר ש(אפילו לנכסים שכבר היו ביד המוריש בשעת המחילה , דאורייתא
אם , אמר שהוא אחיו) וכן שמעון (שמרדכית מרדכי מבוססת על כך אלא תביעת ראובן לרשת א, הוא אחיו

, קובץ הערות). ולכן מועילה מחילה על נכסיו, ולא ירושה, לראובן) ושל שמעון(כן זה כמו מתנה של מרדכי 
וגם אין מועילה מחילה על דבר בעין , הרי זה דבר שלא בא לעולם, ם"מקשה על מהר, אות ט, סימן מ

, ך"על ש, עה, כסף הקדשים, ואכן. וגם אין מועיל סילוק מירושה דאורייתא, )בע עשרהכאמור בשער אר(
ליד ציון , א"כנימוק הרשב(הרי זו מחילה על זכות עתידית , ם"מקשה על מהר, )חלקו נדפס בדף רי(ק לג "ס

כסף הקדשים סבור שמועילה מחילה על אלא ש). שירושה עתידית נחשבת דבר שלא בא לעולם, 374הערה 
 ציון הערה ליד,  ד,רביעיפרק , בניגוד למה שאמרנו לעיל(דבר שלא בא לעולם אם לא חזר בו עד שבא לעולם 

 מתקשה במה שנאמר במשנה תלמוד שםאלא מקשה רק מדוע ה, ם לגמרי"ולכן לא שלל את דברי מהר, )70
ה להעמיד את המשנה בשחזר בו ראובן  הילויכתלמוד הרי ה, ל חלק בירושתו של מרדכישראובן מקב

נראה שכוונתו .  מפני שזה דבר שלא בא לעולםאז מועילה ינה ומחילה א,מדבריו תיכף לפני מיתת מרדכי
. להוכיח בקושייתו שהטעם שראובן אינו מקבל חלק בירושה אינו מטעם מחילה אלא מטעם הודאת בעל דין

י "ת מהר" כך יצטרך לומר שו-היא מטעם מחילה , במי שהודה שבעל דינו פטור, אבל הרי גם הודאת בעל דין
אינה מטעם נאמנות אלא , במי שהודה שהוא עצמו חייב, שאומר שהודאת בעל דין, סימן יט, חלק א, בן לב

 על כך  ראה-ר הודאה שמחילה מועילה בתו) כנראה(שהגאונים סוברים , עוד יש להעיר. מטעם התחייבות
  .76-90 'עמ, )ע"תש(משפטי ארץ ג , "עיון בשיטת הגאונים? מחילה מטעם הודאה", במאמרי

ב "קידושין סא ע, מקשה על מה שכתבו תוספות, )ב"נז ע(סימן קנח , חלק ג, מהדורא א, ת שואל ומשיב"שו
ותירץ ? עיל סילוק מירושה דאורייתא הרי לא מו-שבני גד ובני ראובן סילקו את עצמם מארץ כנען , )ה אי"ד(

לא ברור . "ריך עיוןצ"והוא נשאר ב. כדי לקבל את עבר הירדן, ם עצמשזה הועיל מפני שהסתלקו לטובת
מחילה על זו ,  מות המורישאחרישהסתלקו נחשב אם . או אחרי כן, האם נחשב שהסתלקו לפני מות המוריש

 ,)ג"קצ ע( דרוש ב , מטותרשת פ,צפנת פענח,  ובדרשותיו,ב"קידושין סא ע, ט"ואכן חידושי מהרי. בעלות
 א"ב קיט ע"כאמור בב,  הייתה מוחזקת ביד ישראלרץ ישראלמצד שא, מקשה אותה קושיה על תוספות

? והרי שותף אינו יכול להסתלק מחלקו, וכולם היו שותפים בה, )נחשבו כיורשים אחרי מות המוריש, כלומר(
כדין אחים , זכו שאר השבטים בכל ארץ כנען,  וראובן בררו לחלקם את הגלעדשכיוון שבני גד, והוא תירץ

זה , כלומר. ב"ו עב ק"כאמור בב, שבזה קנה גם האחר את חלקו, ועלה הגורל לאחד על חלק מסוים, שחלקו
  .לא פעל בתור סילוק אלא בתור חלוקת שותפות בגורל

,  הבן על ירושת אביומחילתכתב שמועילה , ות מואות מד וא, גמדה כ, המדות לחקר ההלכה: ות שונותהבחנ
 "לא ידע דמחל"באות מו הסביר שאף ש(ואינו דבר שלא בא לעולם מפני שיש לו כבר זכות דינית בירושה 
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ולכן הוא כאילו כבר זכה בירושה , הוא ראוי לרשת אותו בכל רגע, שעה שנולדהמש,  נימק370ן"הר

 הסילוק ,קניין  מעשהגם אם עשה .שכן לא מועיל סילוק מבעלות,  שלא מועיל סילוק ממנהענייןל

                                                                                                                                              
קיים רק באונאה " לא ידע דמחל"מפני שהחסרון של ,  מועילה המחילה-ימות לפני אביו שהרי ייתכן ש

הערה  (ן"ואילו באות מז הסכים לדברי הר).  על מחילה בטעות,ישער שמינראה בשמו ב; שעיקרה איסור
שכל רגע יש סיבה חדשה ,  ומנמק- מירושת אביו מפני שהבן ראוי ליורשו כל רגע סילוקשלא מועיל , )370

בין ) 645ון הערה ליד צי, ראה בשמו בפרק תשיעי(הוא מתכוון כנראה להבחנה שהוא עושה . לזכות בירושה
ולכן לא יוכל החיוב להתחדש על ידי , כאילו מילא את חיובו, שמחילה היא כפרעון ממש, מחילה לסילוק

ולכן אפשר למחול ; ואילו סילוק אינו כפרעון אלא מונע את התהוות החיוב, "פרע"שהרי כבר , סיבה חדשה
  . ראה על דבריו בשער שש עשרה). זוהערההמשך ב,  שואל ומשיבכמו(על הירושה ולא להסתלק 

כותב שבן אינו יכול להסתלק מירושתו מפני שירושתו היא ,  קכב'עמ, פרשת ויחי, )מרגולין( המעשה והמדרש
ולכן הם יכולים , הירושה נקראת מתנה, ואילו בשאר היורשים, שלכן אינה מוזכרת בתורה, טבעית

  . להסתלק
אומר שעשו הסתלק מירושת ארץ , יג, פב, מסביר את מה שבראשית רבה,  קכג'עמ, ש שםהמעשה והמדר

 שהיה יכול להסתלק מפני שזה היה כרוך -שהיא גלות מצרים , ישראל מפני שלא רצה לשאת במחיר שלה
 .בצער הגוף

, א"ובות פג עבכת, מדייק כך מלשון רב כהנא, )סימן צ, ב"ב, הובא באור זרוע(שם , ב"ב מט ע"ב, ם" רשב369
 אדם ממקום אחרנחלה הבאה לאדם : "המנמק את יכולתו של בעל להסתלק מנכסי אשתו כשהיא ארוסה

 .אינו יכול להתנות, מאביו,  משמע שעל ירושה רגילה-" מתנה עליה שלא יירשנה
' עמ, )ןבארו(בישרי לב , סימן נא, חלק א, באהלי אהרן, סימן לה, מ"חו, הובא בתורת אהרן(  ושםן שם" ר370

, ה העולה"ד, א, כג, הלכות אישות, במשנה למלך, סימן כה, חלק ב, שער המקנה והקניין, בחתן סופר, קכט
, רט, בקצות החושן, )ויש לומרה "ד (סימן פה, ת דברי ריבות"שוב, אות א,  כסימן, חלק א, ל יעקבחבת "בשו

דף (פרק ה , קניינים, מערכת ק, )בלומנפלד (אור עולםב, ג ואות רטואות רי, ב"ב, קובץ שיעוריםב, ק יא"ס
. )ד"דף נז ע, סימן קיד, חלק ב, מהדורא א, ת שואל ומשיב"ובשו, )ג"ב ע(סימן ג , ז ענזיל"ת מהריא"בשו, )נג

ב "כתובות צא ע, מ"חידושי הרי, )ן"בשם הרמב(ש שם "הרא, כתובות שם, א"כך נימקו גם חידושי הרשב
  .נב' עמ, נט' גל, בית אהרן וישראל, רידמןבנימין פ' ור, )ה הנה סברת"ד(

והיות שבן יש לו דין , דין יורששהסילוק הוא מן סובר "שהרמסביר , אות ב, סימן מ, )וסרמן (קובץ הערות
כתובות , ואילו תוספות; אף שעוד אין לו זכייה בנכסים, אינו יכול להסתלק, יורש בנכסי אביו מרגע לידתו

ולכן גם בן היה יכול להסתלק ,  שהסילוק אינו מדין יורש אלא מהזכות בנכסיםסוברים, )ה כדרב"ד(א "פג ע
ן "ולא הסביר מדוע לפי הר). 652 ציון הערה לידכאמור (אילולא סברו שלא מועיל סילוק מזכות דאורייתא 

סובר , סימן כב, חלק ד, א"הרשבת "ששו) באות ג(והוא כותב . אינו יכול להסתלק מזכותו בנכסים עצמם
  .רק מהנכסים, שאי אפשר יכול להסתלק מדין יורש, )עיין שם הוכחתו לכך(כתוספות 

ן סובר שסילוק בעל מנכסי אשתו הוא סילוק "מסביר שהר, אות ב, א"כתובות פג ע, )אילן(קובץ על יד 
 הערה, ד, ופרק שמיני, 389- ו385ות הער, ג, פרק שמיני, להלן, 223הערה , לעילראה בשמו (מזכותו כבעל 

, היה מועיל, מהנכסיםאבל אילו היה זה סילוק ;  שכבר קיימת, יכול להסתלק מזכותו כבןינווכאן א) 420
הסביר שהיורש זכה בנכסים עוד בחיי האב ] שלא מצאנו[ע איגר "ומציין שר(ם עדיין אינם שלו מפני שהנכסי
  ). אלא שאינם ברשותו ולכן אינו יכול להסתלק,ונחשבים שלו

כיוון שבן קודם , הבן ראוי לרשת, ובה נכון לומר שמרגע לידתו, ן דיבר במחילת ירושת אב"יש להעיר שהר
הוא אינו : כגון אח את אחיו, האם יאמר כך לגבי מורישים אחרים מדאורייתאלא ברור . בירושה לכל אדם

שהוא (ואביו קודם לו לרשת את בנו , שכן ברגע לידתו ייתכן שאביו היה בחיים, ראוי לרשת מרגע לידתו
ואין , כגון שהאב מת(מצד שני אפשר לומר שאם נוצר מצב שאדם זה הוא המועמד לרשת ). האח המוריש

  .הוא כבר ראוי לרשת, כיוון שברגע מחילתו, מועילה מחילת האח, )יש בניםלאח המור
 חל כבר בלידת דין הירושהמסביר שלא מועיל סילוק מירושה דאורייתא מפני ש, קפא-קפ' עמ, בני בנימין

 בירושה מפני שהוא כעין מחילה שאינה מזכייה בפועלוכן לא יועיל סילוק , היורש ואינו יכול להסתלק ממנו
). בעניין ההבחנה בין דרבנן לדאורייתא, 651הערה , ראה בשמו בפרק תשיעי(ועילה בדבר שלא בא לעולם מ

, הסילוק מועיל, שאז חלה הזכייה בפועל, שבן המסתלק מירושת אביו ברגע המוות, והוא מסיק מתוך כך
  .בר שלא בא לעולםמפני שזה ד, ורק אם הסתלק בחיי האב אינו מועיל

מסביר שלא , )א"תשע' סימן ב במהד= ז "תש' במהד(סימן לא , ב"ב, )שקאפ(שמעון יהודה הכהן ' חידושי ר
וסילוק מועיל רק לפני המעשה שגורם את , מפני שיש לו זכות כבר משנולד, מועיל סילוק יורש מירושתו

  ). ראה בשמו בשער שש עשרה(הזכות 
ן כתב שהטעם שאינו יכול להסתלק "מביא כאילו הר, )ב"קנט ע(סימן רכח , )פרחיא(ת תורת חסד "שו

והוא מפרש שהטעם הוא שזה דבר שלא בא ,  באה הירושה לרשותו שיוכל להקנותהלאמירושה הוא מפני ש
שכותב שבכור , א"ב קכו ע"ב, ן"אולי הוא מתכוון לחידושי הר. ן כותב טעם הפוך"הרי הר, ותמוה. לעולם

  .מפני שעוד לא זכה בה, לדעה אחת, הסתלק מבכורתואינו יכול ל
יועיל , שאם נחשב שבא לידו, ן"מקשה על הר, )א"נח ע(סימן קיד , חלק ב, מהדורא א, ת שואל ומשיב"שו

התשובה היא , בפשטות? )כדעה שמועיל סילוק מזכות עתידית(יועיל בתורת סילוק , ואם לא, בתורת מחילה
  .לא מועילה מחילה מפני שזו מחילת בעלותו, שהירושה נחשבת שבאה לידו
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מפני שהירושה היא דבר שלא בא , 372מבעלות אם עשה קנייןאף שמועיל סילוק , 371 מועילינוא
ומצד שני היא , מצד אחד היא דבר שלא בא לעולם, כלומר. 373שלא מועילה בו הקנאה, לעולם

  .ומצרפים את שני החסרונות יחד, כאילו בבעלותו
  

יכול ואינו יכול למחול עליה כמו שאינו , שזוהי מחילה על דבר שאינו שלו עדיין,  מנמק374א"הרשב
ודין דבר שאינו ברשותו , אבל עדיין אינם ברשותו, אמנם נכסי הירושה כבר באו לעולם. 375למוכרה

  .כדין דבר שלא בא לעולם
  

ומצד שני , זכות עתידיתמצד אחד מחילה לא מועילה ב:  משלב את שני הנימוקים376קצות החושן
, 377כזה" דין"א יהיה לו של, אף שמועיל סילוק מזכות עתידית בתורת התנאה, לא מועיל סילוק

ן לא "מדוע הר: יש בדבריו תשובה לקושי שמתעורר כאן. מפני שהירושה נחשבת שכבר באה לידו
נימוק שהוא פשוט לנו אחרי שראינו את כל המקורות על כך שאין , א"הסתפק בנימוק של הרשב

דעה שמועיל התשובה הגלומה בדברי קצות החושן מבוססת על ה? מועילה מחילה על זכות עתידית
, במחילה על זכות קניינית עתידית, התחשבות בדעה זו חשובה במיוחד כאן.  מזכות עתידיתסילוק

  .שש עשרהכפי שנראה בשער , ל זכות קניינית מחילה ע-מפני שההגדרה הנראית לסילוק היא 
  

                                                                                                                                              
הרי , ן"מקשה על הר, )ג"ע-ב"ט ע(סימן ו , )אלגזי(ת קדושת יום טוב "בתשובתו בשו, מרדכי הלוי' ר, בדומה

ואיך כתב כאן שמאחר , יכול להסתלק ממנו, כתב שרק מי שראוי לזכות בדבר, א"ב קכו ע"בחידושיו לב
 תלמודוה, "מתנה"שנקראת , ב דיבר רק על חלק בכורה"וא מתרץ שבבה? אינו יכול להסתלק, שראוי לזכות

וכיוון שיש הקפדה שיגיע , ולידשהמקבל זוכה בה רק כשהיא מגיעה , מתנהשהיא כמו מפרש ) א"ב קכד ע"ב(
 אינושמי רק , "מתנה"נו נקרא שאי,  אבל לעניין חלק ירושה;לא מועיל סילוק בזמן שאינו יכול לזכות, לידו

 .יכול להסתלק, כותראוי לז
' עמ(וענף ה ) קלב' עמ(ענף ד , סימן מג, חלק ב, ב"ב, דברות משה; סימן קי, ז" אהע,ם"ת מהרשד" שו371

 ).קלו
  ].276[ ציון הערה ליד, ראה שער ארבע עשרה 372
  .א"כתובות פג ע, ע איגר"חידושי ר ;)שאין הריה "ד (פה  סימן,ריבות דברי ת"שו 373
לעניין שאינו יכול , מסביר שאף שנחשב שאינו ברשותו, בסופו,  ידסימן, שותת רבי עקיבא איגר החד"שו

 יש לו ,ה זו זכייענייןלמפני ש , בו שאר אחיוויזכש , ממנולקתסהלנחשב ברשותו לעניין שאינו יכול , להקנותו
  .שייכות

, א"נד ע דף,  נדריםהלכות, )רבי(דרך המלך הובא ב (ה התם ידעה" ד,ב"ב קכו ע"ב, א" חידושי הרשב374
. ל"וצריך עיון מדוע נימק בדרך שונה מבחידושיו לכתובות הנ. ) צח'עמ, סימן ו, חלק א, עומק הפשטובספר 

הלכות , מגיד משנהו, )מהוה "ד (סימן מז, ספר המכריע, ב"ב קכו ע"ב, א" גם חידושי הריטבוכך נימק
  ). ן כהסימ, חלק ב, שער המקנה והקניין, הובא בחתן סופר(ה , כג, אישות
בשם (הסביר , )ה רב אלפס"ד(א "כתובות פד ע, ש"ותוספות הרא, סימן א, פרק ט, כתובות, ש"רא, כמו כן

  .וירושה היא רק לאחר מיתה,  בנכסיםלא היה לו כלוםמפני ש, שלא מועיל סילוק הבן, )רבנו חננאל
דין ודברים אין לי בנכסיך לאחר "כותב שלא מועיל לומר למורישו , )ב"י ע(סימן ד , ברוך אנגיל' ת ר"גם שו
  .משום שלא מועיל לשון סילוק בדבר שאין לו בו שום זכות, "מיתה
הוא עוסק בירושת נכדה (כותב שלא שייכת מחילה על ירושה , )ב"מט ע(מב  סימן, שי למוראת "גם שו
  . ובחיי המוריש עדיין אין חיוב, מפני שמחילה היא רק בדבר שכבר מתחייב לו, )מסבה

שלא מועיל , מנמק, )ה תשובה"ד, וחוזר על הדברים בסימן נב) (ה וגם"ד(סימן נא , ת מקור ישראל" שוגם
  .ומטעם זה אין הבדל בין מוחל כל ירושת אביו או חלקה, סילוק ומחילה מדבר שלא בא לרשותו

ל למחול על מנמקים שיורש אינו יכו, סעיף ד, סימן קלד, תורת גיטיןו, ט, יב, הלכות אישות, ד"גם ראב
  .ירושתו מפני שהיא דבר שלא בא לעולם

, גם לא זכות ירושה, מנמק שאין לבן שום זכות בנכסים, )קכו' עמ(ענף א , סימן מג, חלק ב, ב"ב, דברות משה
יוון שיש לו שמועיל סילוק בעל מירושת אשתו כ, 416 ציון הערה לידראה (בהם  " שייכות"ואין לו אפילו 

כיוון שזה דבר של , "שם יורש"וגם אינו יכול להסתלק מ; ולכן אין לו ממה  להסתלק, )בירושתה" שייכות"
  .מציאות שקיימת בעל כרחו

 . בו שאין לו זכותדבר יכול להקנות ינומפני שאדם א, מנמק, אות א, סימן נח, יט'גם חידושי העילוי ממייצ
 .ת זכות עתידיתמחילל ין תוקף א,א"רשבדעת ה של,6יון הערה  צליד , א,רק שניפ,  ראה לעיל375
 .ק יא"ס, רט,  קצות החושן376
 .שישיפרק , שש עשרה כפי שנראה בשמו בשער 377
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 בלי שום,  ממילאהמפני שהבן זוכה במירושת אביו שלא מועיל סילוק ,  מנמק378נימוקי יוסף
הרי אם סילק את עצמו , מעשיו על ידי שבירושה שבאה,  מסביר את דבריו379דוד פדר' ר. מעשה
, וה על דעת שלא יזכה בירושה על ידי מעשהמעשהנמצא שהוא עושה את , לפני אותו מעשהממנה 

  .אי אפשר לומר כך, מעשיו על ידי ואילו בירושה שלא באה
  

  .380יכול להסתלק מירושת אביו בחיי האבמיעוט הפוסקים כותבים שבן , לעומת דעה זו

                                                 
הסבר זה רמוז גם במגיד . הזכיר נקודה זו) 369הערה (ם "גם רשב). ף"בדפי הרי(ב "ב כו ע"ב,  נימוקי יוסף378

). ג"דף נב ע, על כתובות קז, קונטרס מציב לו יד, זכרון צבי מנחםת "הובא בשו(ח , א, הלכות נחלות, משנה
   ).ה ממקום אחר"ד(א "כתובות פג ע, י"כותב שזה הטעם גם לפי רש) 379הערה (ם "הרד

כשהיא שהבעל יכול להסתלק ממנה , בין ירושה זו לירושת בעל את אשתוזה ההבדל ש, נימוקי יוסף מסביר
 .ומעשה זה חסר, הנישואיןמפני שהיא באה אליו על ידי מעשה ) 465 ציון הערה לידכאמור (ארוסה 

  ).ל"ה וא"ד(סימן יא , מ"חו, ם"ת הרד" שו379
כיוון שירושה , כותב שמוריש אינו יכול לעקור נחלה מיורשו, א, ו, הלכות נחלות, ם"רמב: פיםנוסם מיטע

המובא , בנימין רבינוביץ תאומים' ר. דבר שאי אפשר לשנות, משמע, )יא, במדבר כז ("חוקת משפט"נקראת 
 טעם ראה. מנמק בכך את הדין שמחילת יורש אינה תקפה, 209 'עמ, בחלק , התורה על פי תחוקה לישראלב

, ב"ב, שיעורי עיון התלמוד .בעניין סילוק בעל מירושת אשתו הנשואה, 511ליד ציון הערה , ז,  בפרק שמיניזה
, "בני פלוני לא יירשני", שייך בהתנאה שעושה המוריש" חוקת משפט"מסביר שהטעם של , )גצ' עמ ( לגסימן

ואילו כשזה בא ; אינה יכולה להשתנות" חוקה"י והר, והתנאה פועלת בעצם הדין שלא יחול בדרך הרגילה
וסילוק עניינו , ויכול רק להסתלק, על הירושה אינו יכול לעשות התנאה" בעלים"היות שאינו , היורשמצד 

, )ראה בשמו בשער שש עשרה על ההבחנה בין התנאה לסילוק(לא יפעל את תוצאותיו הרגילות " דין"שה
ולכן צריך את הטעם שלא מועיל מפני , הרי דין הירושה לא משתנהש" חוקת משפט"ובזה אין חסרון של 

שבגללו אינו בגדר בעל , )הלכות נחלות שם, נימוקו של מגיד משנה(שירושה זו לא באה על ידי מעשיו 
רון שמואל זכ. 511הערה ראה הבחנה דומה בשמו ב. שיוכל לגרום שהדין לא יפעל את התוצאות, המעשה

בא להסביר מדוע אין תוקף להתנאה שעושה " חוקת משפט"כותב שהטעם של , אות ב,  סגסימן, )רוזובסקי(
  ).381ראה בשמו בהערה (בהסכמת היורש , המוריש

יכול מנמק שאי אפשר להסתלק מירושת אביו כמו שלא ,  עז'עמ, מאמר כה, דברים, חלק יב, מי מרום
  .שהרי בן ויורש הם דבר אחד, להסתלק להיות בן לאביו

הגורם להעברת הנכסים הוא מצד , שבירושה, מנמק, )ד"נג ע(הצעה ד , פרק ח, )ריינס(אורים גדולים 
כיוון שהוא לא גורם , ולכן אינו יכול לסרב לרשת, הירושה מגיעה מאליה ליורש, מפני שעם מותו, המוריש

  .לה
, ]161[ ציון הערה ליד, שנביא בשער שמיני, מנמק על פי תוספות,  קפג' עמ, במדבר,תתא תורה בשמעקניין

וכל ; מפני שזה כמו מחילה בטעות, אין מועילה מחילה עליו, האומרים שאם אין ודאות שהחיוב יתקיים
מיני אבל ראה פרק ש. ולכן מחילתו בטלה, אינו יודע אם ימות לפני מות המוריש או אחריו, יורש שמוחל

  .שרבים חולקים על התוספות, ]168[ ציון הערה ליד, שם
לא מועיל גילוי דעת של יורש שאינו רוצה מסביר ש, 235' עמ, מבוא למשפט העברי בימי התלמוד, אלבק'  ח

 -ומי שאומר אחרת , מפני שלרוב בני אדם יש גמירות דעת לקנות את הנכסים ברגע מות המוריש, לרשת
זאת בהתאם לשיטתו הכללית .  את דעתו שגם הוא רוצה לרשת ודבריו הם דברי הבאיואומדים, בטלה דעתו

 .שדיני ממונות מבוססים על גמירת דעת לפי מבחן אובייקטיבי, בספר זה
אומר שמה שרב כהנא אמר , חלק ראשון, תנאי, מביא שהעיטור, סימן רצד, כתובות,  הגהות מרדכי380

ואמנם בעיטור לפנינו כתוב שרב כהנא . דאורייתאהוא בירושה , שת שלא לרשמועיל תנאי, א"בכתובות פג ע
שהרי העיטור אומר שבירושה , מתקשה, אות יד, על העיטור שם, אבל בשער החדש, עוסק בירושה דרבנן

ו כאן היא לתנאי על ונדחק לפרש שכוונת, )482 הערה, ז, פרק שמיני, ראה בשמו להלן( מועיל תנאי יןאדרבנן 
לקושיה איך מביאה הסוגיה על זה . וגרסת הגהות מרדכי יותר נראית; ולא על ירושתה,  נכסי אשתופירות

שנביא (ן "אפשר לתרץ כתירוץ הר, אם מדובר גם בדאורייתא" אי אפשי בתקנת חכמים"את דברי רבא 
.  לא עשו חיזוק לדבריהםשגם בדרבנן  חידוששדברי רבא הובאו להראות, )663 ליד ציון הערה, בפרק תשיעי

ב "במקביל למקרה בב,  יכול להתנות שהיורש לא יירשהמורישמדייק מלשון העיטור ש, אות טז, שער החדש
 א"בכתובות פג ע תלמודאבל הוא מעיר שמלשון ה; "בני פלוני לא יירש"ה ששם המוריש מתנֶ , ב"קכו ע

  .ה מתנֶ שהיורשמשמע 
, ם"מדייק מרשב, )א"דף ח ע, סימן ו, ת קדושת יום טוב"הובא בשו(ב "ב קכו ע"ב, א"חידושי הרשב, כמו כן

שאף על פי ששתק הבן אין זה מעיד שמחל מפני , "בני לא יירש"הכותב לגבי , )ה התם"ד(ב "ב קכו ע"ב
המעשה גם . מועיל, וש משמע שאם מחל בפיר-שאולי שתק רק משום שאינו רוצה להכחיש את אביו 

 על פי תחוקה לישראלהמובא ב, בנימין רבינוביץ תאומים' ור,  קכג'עמ, פרשת ויחי, )מרגולין( והמדרש
. ב רבינוביץ תאומים כתב שזו דעת יחיד"אבל ר, ם שם"כותבים שזו דעת הרשב, 209 'עמ, בחלק , התורה

שאם הבן מחל באופן שאין לומר שאמר זאת ם סובר "נוקט שרשב,  קפג' עמ, במדבר, תורה בשמעתתאקניין
ם "מפרש שהרשב, סימן צ, ב"ב, אבל אור זרוע. מחול,  שיירשרוצהכגון שאביו , רק לא להכעיס את אביו

 ציון ליד, ח,  בפרק שמיניהראנכפי ש, "מתנה"שאפשר למחול עליה מפני שהיא נקראת , לבכורהמתכוון 
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שאפילו מחל , )368בהערה שצוין (ב "ב מט ע"ב, ם"הרי כתב רשב, פשוטחלק אבל בירושה של ; 557הערה 

אהל שם עיין . ם מתכוון לחלק בכורה"שקצות החושן מפרש שהרשב, 565 ראה גם הערה . לא מועיל,בפירוש
  . המסביר איך פירוש זה מתיישב בסוגיה שם, )ד"נח ע (ט כ סימן,א חלק ,)ברודנא(

ב שם שמועיל סילוק מירושה שלא באה "מוכיח מב, סימן נ, ת חוות יאיר"בשו, גרשון אשכנזי' ר, כמו כן
  .לרשותו

אות ,  שער ס,ספר התרומותהמובא ב, ד"ראבכותב כאילו ,  קכג'עמ, פרשת ויחי, )מרגולין( המעשה והמדרש
ד מדבר רק על "שהרי הראב, ודבריו קשים. כדעה זו, סובר שמועילה מחילת יורש, יא, רעח, מ"חו, ובטור, ג

  .וגם בזה הוא כותב שהבן יכול לחזור בו, מחילה אחרי מות האב
יכול להתנות עליה קודם שיהא ראוי , כותב שאפילו בירושה של תורה, א"כתובות לז ע, ן"חידושי הרמב

נוקט שגם בדאורייתא מועיל אם אינו ראוי , )'ה מתני"ד(ב "תובות לו עכ, וכן שיטה מקובצת. ליורשה
ואין ללמוד מדבריהם , לדעה שירושת אשתו דאורייתא, אבל נראה שכוונתם היא לירושת ארוסתו. ליורשו

  .שמועילה מחילה על ירושה רגילה דאורייתא
איש פלוני , 'האומר"ה אומרת ששם המשנ, ב"ב קכו ע" מביאים ראיה מבבעלי שיטה זו: ראיות לשיטה זו

לימא : "ומקשה הגמרא, " לא אמר כלום-' איש פלוני בני לא יירש עם אחיו', 'בני בכור לא יטול פי שנים
, התם ידעה ומחלה: "ומתרצת, "האמר בדבר שבממון תנאו קיים, יהודה' דאי ר, יהודה' מתניתין דלא כר
אף על פי שהיא על ירושה , הייתה מחילתו מועילה, וש משמע שאילו היה הבן מוחל בפיר-" הכא לא קמחיל

 האומר שמועיל סילוק מדבר שלא בא ,586 ציון הערה ליד, ם"ג אשכנזי מביא מכאן ראיה למהר"ר .עתידית
  .לעולם

ב "ב קכו ע"ב, א"חידושי הריטב, ב שם"ב, א"חידושי הרשב. הדעה הראשונה דוחה ראיה זו בכמה דרכים
ה הרי " ד,ב"כתובות נו ע,  ותוספות,])ה תשובה"ד[וסימן נב ] ה וגם"ד[סימן נא , ת מקור ישראל"הובא בשו(
ששם אף לא מחל , שהסוגיה אמרה כך לרווחא דמילתא, ים דוח,)ק ו"ס, רט, הובא בנתיבות המשפט(

  .אבל האמת היא שגם אילו היה מוחל בפירוש לא היה מועיל, בפירוש
 דדבר ,הכא לא מצי מחיל: "פירש את הגמרא עם תוספת, )ף"בדפי הרי(ב "ב נה ע"ב, נימוקי יוסף, כןכמו 

ודאי לן דלא מחיל אף על פי ששתק , ואפילו אי מצי מחיל, שלא בא לידו של בן אינו יכול למוכרו ולא למוחלו
  ".כדי שלא יכעוס אביו

ה יכלה לתרץ שמחילה אינה מועילה בזה בכלל מצד מתרץ שהסוגי, )ג"עו ע(קניין , מאמר ב, גם בני יעקב
אלא שהתרצן תירץ לפי הבנת , )ם"בשם הרמב, 511 ליד ציון הערה , ז,פרק שמיניראה להלן " (חוקת משפט"

 בדרך זו הוא מיישב מדוע הסוגיה שם לא תירצה את הקושיה. המקשן שחשב שירושה אינה דבר יוצא דופן
מה , )7ראה על כך בהערה  (ששם מועיל מפני שעל דעת כן התארסה לו, "על מנת שאין לך עלי שאר וכסות"מ

 יכלה לתרץ כך אלא שתירצה לפי סוגיהשה,  הוא מיישב- ששם לא שייך נימוק זה, שאינו כן בסילוק מירושה
  .הבנת המקשן
מפני ,  למחוליכולהיא שאינו " לא קא מחיל"תירץ שאכן כוונת הלשון ,  לאות, כז, במדבר, תורה תמימה

  .שירושת בן מאביו היא דבר טבעי שאי אפשר לשנות
שכוונת הגמרא היא שדווקא בשאר וכסות מועיל תנאי מפני שהבעל , תירץ, סימן ק, פרק ח, ב"ב, יד רמה

אבל ירושה חלה משעת ,  ומוחלת עליהםמתחייב בהם בזמן הקידושין ובאותו זמן האשה יודעת על תנאו
לא ("שהרי הוא לא נולד על דעת אותו תנאי , ובאותה שעה אינו מוחל, שאז הוא ראוי לרשת, לידת הבן

  .ולכן לא מועיל מה שהוא מוחל אחר כך, ")ידע
 ,רק שמיניראה פ(יכול להסתלק מחלקו שבכור  תירץ שהגמרא אמרה כך משום ,ק יג"ס, רעח, קצות החושן

שהרי במשנה נזכר גם תנאי שבכור , ולכן לא יכלה לומר שגם סילוק מפורש לא מועיל, )557 ציון הערה ליד, ח
  .לא יירש פי שניים
' שהגמרא חשבה שלר, מיישב, )ב"טז ע(סימן כב , חלק ג, מהדורא ג, ת שואל ומשיב"שו: תירוצים נוספים

 שהרי ייתכן ,ורש עוד בחיי המורישישבא לידי הלא נחשב ואם כן , ות שלא יירשנו בנויכול להתנהאב יהודה 
ן "ומה שהר,  של האבלא מועיל התנאי, מחללא הבן אלא שאם , ולכן מועיל סילוק, שהאב יתנה שלא יירש

הוא אחרי שהגמרא אומרת שלא מועיל , מפני שנחשב שבא ליד היורשמירושה אומר שלא מועיל סילוק 
). שהרי אין לאב אפשרות למנוע את הירושה(וממילא נחשב שבא לידו ,  מחלהבן לאמפני ששל האב אי תנ

 מפני שיש ,מחילהמתורת " לא יירש בני"אבל מועיל , שאמנם לא מועיל סילוק מירושת אביו, עוד תירץ
ולכן , )ן"טעם הר(שלכן לא מועיל סילוק מירושה , שנחשב כאילו כבר זכה בהם, ליורש זכות גדולה בנכסים

 ציון הערה לידכאמור , שהרי מועילה מחילה על זכות עתידית אם כבר יש למוחל קצת זכות בה, יכול למחול
, אין לו משמעות,  מירושת אביוסילוקכל מה שכתבו הפוסקים שלא מועיל , שאם כן, דבריו קשים. 142

וקשה לומר שמה שקובע אם זה מחילה או . ילה מפני שיש לו קצת זכות בהותועיל המח, שהרי יכול למחול
  .הוא הלשון המדוייקת שאמר האדם, סילוק

מביא ראיה ממה , סימן י, הלכות זכייה ומתנה, מחנה אפרים:  שמועילה מחילת ירושהראיה נוספת
, "נה על מה שכתוב בתורהשהת"מפני " פלוני בני לא יירש"ב נימקה שלא מועיל לומר "ב קכו ע"שהמשנה בב

שאילו הטעם של , וטעם זה עדיף, ולכאורה הייתה יכולה לנמק מצד שבן אינו יכול להסתלק מירושת אביו
שאז אינו , מפני שאפשר להבין ממנו שאם הסכים הבן לדברי אביו, תנאי על מה שכתוב בתורה הוא מטעה

, מתנגדורק אם המוטב , שתנאי בממון מועיל,  אומר שםתלמודכפי שה(מועיל , מתנה על מה שכתוב בתורה
וממה שלא נימקה כך מוכח שאכן ; )יהודה' גם לר, מטעם התנאה על מה שכתוב בתורה,  מועילהתנאי אינו
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גם האב אמר שאינו רוצה , הרי אם בנוסף להסתלקות הבן, יש אומרים שגם לפי הדעה הראשונה

אם שמעון לא רוצה , כל חיוב ממון מראובן לשמעון מפני ש,381 הבן אינו יורש-שבנו ירש אותו 
על אופן  מפני ש, מה שכתוב בתורהעלולכן אינו נחשב מתנה , התורה לא חייבה בו את ראובן, אותו

  .382התורה לא ציוותה להוריש לו, שהבן מוחל, זה

  לפני האירוסין מחילת בעל על נכסי אשתו .ג
נכסי אשתו לפני האירוסין זכויותיו ב בעל מה הסתלקות כותבים שלא מועיל384ן" והר383א"הרשב

שראינו בעניין (אימה לכלל קביעה זו מת. הנכסילו שום זיקה ל ןאימפני שאז עדיין , )הקידושין(
  .385שלא מועילה מחילה על זכות עתידית, )מחילת חיוב אישי

                                                                                                                                              
המובא בהערה  (ט, יב, הלכות אישות, על פי מגיד משנה, והוא דוחה הוכחה זו. מועיל סילוק מירושת אביו

.  לא יוכל לומר שלא יירשנושהאב המורישהכותב שטעם מתנה על מה שכתוב בתורה הוצרך כדי , )513
 מועיל דרך תנאי של הצד - כמו הסתלקות יורש מירושתו -שגם כשסילוק של המוטב לא מועיל , כוונתו היא

 רק אם המוטב זה, מפני שאף שבממון תנאו קיים, אבל אז יש בעיה של מתנה על מה שכתוב בתורה, המטיב
  .שהיורש לא מחל, מה שאינו כן שם, מסכים

 יןעי(מדרש מה ביא ראיהמ, )אות טו, כז, במדבר, הובא בתורה תמימה(ד , בראשית לו, )טרייויש(רביד הזהב 
כדי שלא יצטרך לשאת , "אין לי חלק במתנה שניתנה לי הארץ"מר שעשו אמר ואה) יג, פב, בראשית רבה

 ה הועילותולקתשהס, דוחה ראיה זו הוא . משמע שמועיל סילוק מירושת אב;"אותםועבדום ועינו "בחובת 
ולא הסביר מדוע ". ועבדום ועינו אותם", רצה להיפטר מצער הגוף שהיה מגיע לו עקב הירושההוא מפני ש

 .שיקול זה נותן תוקף לסילוק
  .אות ג,  כמןסי, חלק א, ל יעקבחבת "שו; סימן יא, הלכות זכייה ומתנה, מחנה אפרים 381

פלוני בני לא "האומרת שלא מועיל שאב יאמר , ב"ב קכו ע"כך עולה מפירושו של מחנה אפרים לסוגיית ב
יהודה הסובר שמועיל תנאי נגד מה שכתוב ' וגם ר, מפני שהוא התנאה נגד מה שכתוב בתורה, "יירשני
רוב "בשם ( שם כותב מחנה אפרים. מפני שהבן לא הסכים למחול, מודה שכאן לא מועיל, בתורה

וטעם הגמרא , מפני שבן אינו יכול להסתלק מירושת אביו, אינו מועיל, שבאמת גם אם מחל") המפרשים
הוצרך מפני שדברי האב היו צריכים להועיל כיוון שהתנה עם הבן שלא יירשנו הוא אלא הוא מורישם לשאר 

עולה מדבריו שאם הבן הסתלק . והבן לא מחלאלא שאינו מועיל מפני שזה תנאי נגד מה שכתוב בתורה , בניו
  . התנאי תקף, וגם האב אמר שלא יירש

מוכיח מהסוגיה שם שלא מועיל סילוק יורש , )ד"נט ע ( כט סימן,א חלק ,)ברודנא(אהל שם : דעות חולקות
ב שלפי כות, אות ג,  סגסימן, )רוזובסקי(זכרון שמואל .  עיין שם להוכחתו-בצירוף מחילת הבן והתנאת האב 

מפני שתנאי בממון , אינו יורש, אם הבן מחל וגם האב אמר שלא יירש, )ה התם"ד(ב "ב קכו ע"ב, ם"רשב
והמחילה רק מאפשרת , והפעולה נעשית על ידי התנאה, מועיל גם נגד מה שכתוב בתורה אם הצד השני מוחל

מפני שהוא , ילה אינה תקפהגם בכגון זה המח, ב"ב קכו ע"ב, א"ואילו לפי חידושי הרשב; להתנאה לחול
היינו , "על מנת שתמחל"שתנאי על מה שכתוב בתורה מועיל רק באופן של , )ראה שער שש עשרה(לשיטתו 

גם לא מועילה , לכן בירושה שלא מועילה מחילת היורש, שמחילת הצד הזכאי היא שמפקיעה את החיוב
חד אינן תקפות בגלל הדין המיוחד שיש ם ההתנאה והמחילה י"שלרמב) באות ב(והוא כותב ; התנאת האב

  ). 379ראה הערה (שאי אפשר לשנותה , "חוקת משפט", בירושה
  .שםל יעקב חב 382
דין ודברים אין "הוא ככותב לאדם זר מפני ש(סימן קלב , וחלק ב, סימן תתקס, חלק א, א"ת הרשב" שו383

אין לו אז שום שייכות ש מפני(א "כתובות פג ע, א"וחידושי הרשב, )שאין לו שום משמעות, "לי בנכסיך
א "ב מט ע"וב, )מפני שאירוסין הם על דעת נישואין, ורק בעודה ארוסה יש לו קצת שייכות בנכסים, בנכסים

 ).א"דף יב ע, סימן יא, ד"יו, אמריליו, ת כרם שלמה"הובא בשו(
, ך"בש, א"דף י ע, סימן ד, ל'ברוך אנג' ת ר"הובא בשו(ף "בדפי הרי, א"כתובות מא ע, ף"ן על הרי" ר384
ת "שוב, א"ב ודף נז ע"דף נו ע, סימן קנח, חלק ג, מהדורא א, ת שואל ומשיב"בשו, ק קלד"ס, סו, מ"חו

ת תורת "שוב, סימן ט, תשובות נוספות, חלק ג, ך"ת מהרש"שוב, בסופו, )מב (סימן מו, חלק א, י בן לב"מהר
ת אהלי "בשו, סימן צ, חלק א, )איטינגא(א הלוי "ת מהרי"בשו, בסופו, סימן לג,  אחלק, )ש"מהרח(חיים 
ה "ד, א, ופרק כג, א, פרק טו, הלכות אישות, במשנה למלך, סימן מח, חלק ב= סימן כד , חלק א, אהרן

, סימן פג, )פרחיא(ת תורת חסד "שוב, סימן קכא, ןסיחיאל בא' ת ר"בשו, ג, צב, ז"אהע, בפרישה, מעשה
, חלק ב, ב"ב, בדברות משה, )א"נט ע ( כט סימן,א חלק ,)ברודנא(אהל שם ב, סימן קצחו) ד"סה ע( סימן צא
, ז"אהע) ריוח( ויען אברהם ת"בשו, עט ' עמ, בראשית, תורה בשמעתתאקנייןב, )קכו' עמ(ענף א , סימן מג

 'עמ, הדרן לסדר נזיקין, )ברמן (בספר המדרש וההגיון, אות א,  לח סימן, כתובות,נתיבות מאירב,  כגסימן
, אות ב, סימן פג, בקובץ בירורים שביבי אש, )ש"ברא' ה ועי"ד( סימן לא, חלק ג, ת ציץ אליעזר"שוב, 152

  ).300' עמ,  אכרך, ר"ובפד
מפני שאין לו שום שייכות בנכסים והוא מסולק ועומד (ף " בדפי הרי,ב"ב כו ע"ב, כך פסקו גם נימוקי יוסף

מאמר , הובא בבני יעקב(סימן תד , ש"ת הריב"שו; א"גיטין עז ע, חידושי רבנו קרשקש; ) סילוקולא שייך
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ת קדושת יום "הובא בשו(חלק ד , נתיב כג, מישרים; )סימן לב, ת תורת אמת"ובשו, ד"דף עז ע, קניין, שני
 תנאי שלא יירש העושהבעל ב(ז , סט, ז"אהע, ע"ושו, סימן סט, ז"אהע, בדק הבית; )ד"דף ח ע, סימן ו, טוב

, חלקת מחוקק; )"פיטומי מילי"מפני שהוא (סימן ריח , ת בשמים ראש"שו; א, צב, ז"אהע, א"רמ; )אותה
הלכות , ם"בדעת הרמב(א ,  צבסימן, ז"אהע, בית מאיר; )מפני שאין לו שייכות בנכסים(ק יב "ס, סט

, ת דברי מלכיאל"שו; )א"פ ע(סימן טו , )חלק ב, בית יהודה(=ת בני יהודה "שו; א, צחוסימן , )א, כג, אישות
אות , רעח, מ"חו, הגהות והערות על הטור השלם;  לט'עמ,  טסימן, ב"ב, קהילות יעקב; סימן קנה, חלק ד

  .שמו-שמה' עמ, חלק ד, דברי משפט, י גולדברג"ר; נה
 הביא שכתבו הגאונים )ה זה שביארנו"ד(אבל במקום אחר ). ה אמר"ד(א "כתובות פג ע, כך כתב גם מאירי

, אברהם סופר' ר". יש לפקפק בה"אבל הוא כותב ש, שקודם אירוסין אינו יכול להפקיע את עצמו מירושתה
 תרים לשיטתוסו, לא מועיל כאן סילוקשמאירי מעיר שדברי ה, הערה יב, 362'  עמ,בהערותיו למאירי שם

  ).20הערה ,  שלישירקפ, כפי שהבאנו לעיל(שמועילה מחילה בדבר שלא בא לעולם 
כותב שזו גם דעת , 107' עמ, לדוד עד עולם, "בעניין זכויות הבעל בנכסי אשתו", שלמה דיכובסקי' ר

  ". קודם נישואיןארוסהועודה ", שהדגיש לגבי מה שמועיל סילוק הבעל, א, כג, הלכות אישות, ם"הרמב
כותב שלפני האירוסין הבעל אינו , )ה אך ברכוש"ד(סימן כז , מ"חו, נזרת אבני "שו: בערכאות אם הסתלק

כיוון , "דינא דמלכותא דינא"ואין אומרים בזה , םיגם אם הסתלק בערכאות הגוי, יכול להסתלק מירושתה
מתכוון שהפעולה , הוא משום שמי שעושה פעולה משפטית בערכאות" דינא דמלכותא דינא"שהטעם ש

אין לרצונו , גם אם התכוון לכך, אבל כאן, ק לט"ס, עג, מ"חו, ך"כפי שהסביר ש, ני ערכאותתועיל כמו לפי די
  .כיוון שקודם אירוסין עדיין אין לו זכות בנכסיה, תוקף

 ראיה לדבריהם מן העובדה מביא, )אי הכי' ה בגמ"ד(א "כתובות פג ע, בית אהרן: ראיות לשיטה זו
בעודה " אשתומועילה בכותב ל" דין ודברים אין לי בנכסייך"א נקט התלמוד שאמירת "שבכתובות פג ע

  .משמע שלפני האירוסין אין זה מועיל, "לפני שנישאת"ולא נקט , "ארוסה
שלא היה אפשר להעמיד את המשנה לפני ,  דוחה הוכחה זו,)ה אמרי"ד(א "כתובות פג ע, פני יהושעאבל 

לומר שהיה אפשר להעמיד שהוא מסתלק בשעת  ואין ;"לאשתוהכותב "מפני שכתוב במשנה , האירוסין
ולכן הוא כותב . ן מועיל אז הסילוק"שהרי הדעת נותנת שגם לר, שאז היא נקראת אשתו, קידושין ממש

ליד ציון ,  א,פרק שנישהבאנו לעיל , אלא הוא הולך לשיטתו בתשובה, ן לא למד את דינו מהוכחה זו"שהר
  .שלא מועילה מחילה על חוב שלא בא לעולם, 4הערה 

כותב שדחיית פני יהושע טובה להוכחה , )סימן ג בדפוס פיורדא =בדפוס ונציה (סימן ד , ת מעשה חייא"שו
, א"ב מט ע"אבל אפשר לדייק כך מסוגיית ב; "לאשתו"מפני שבמשנה שם כתוב , א" עמסוגיית כתובות פג

כפי (ולכן מועיל סילוק מנכסיה , "בעודה ארוסה", "על נכסי אשתואין לאיש חזקה "שמעמידה את המשנה 
כתב לה ש בנקוט שמדוברולכאורה הייתה יכולה ל, ) מנכסיהשהסתלק, שהסוגיה שם מעמידה את המשנה

אלא מכאן שסילוק מועיל דווקא בארוסה ? שכולל גם כשעודה ארוסה וגם לפני האירוסין, קודם הנישואין
  .ולא לפני האירוסין

דין "משום שאין דרך לכתוב " ועודה ארוסה"שהתלמוד נקט , את הראיהדוחה , סימן קכד, ח"ת הב"וש
, או שהתלמוד נקט כך לרבותא; בזמן שאין לו שייכות בנכסים, לאשה קודם שהתארסה' וכו" ודברים אין לי

  .לחדש שלא אומרים שדין ארוסה כדין נשואה
  . עיין שם- ההוכחה מכתובות בדרך אחרת דוחה את, ק ב"ס, צב, ז"אהע, ישועות יעקב

עד "ולא " בעודה ארוסה"מקשה על ההוכחה ממה שכתוב , )ה הכותב"ד(א "כתובות פג ע, חידושי חתם סופר
יבמות צג (סובר שאפשר להקנות דבר שלא בא לעולם ") בעודה ארוסה"שנוקט (ינאי ' הרי ר, "שלא נישאת

שהרי סילוק קל יותר , כגון לפני האירוסין, ר שלא בא לעולםוכל שכן שיסבור שמועיל סילוק מדב, )א"ע
ובזה לא מועילה , "לא עבידי דאתו"שלפני האירוסין , הוא מתרץ? לפני הנישואין"ומדוע לא נקט , מהקנאה

ה "ד(א "כתובות פג ע, בית יעקב). ב"מ לג ע"ב(הקנאה אף לדעה שאדם יכול להקנות דבר שלא בא לעולם 
מפני שלפני האירוסין לא שייך , לפני האירוסין לא מועילסילוק ינאי סובר ש' ץ שגם רמתר, )ג"ד ואע"בא

, ששואל ומשיב כתב שלדעה שאפשר להקנות דבר שלא בא לעולם, הערה זואבל ראה לעיל ב. סילוק בכלל
  .אפשר להסתלק גם מדבר שאין לו עדיין שום זכייה בו

) אף שבאמת מועיל סילוק לפני האירוסין(ה דווקא שהסוגיה נקטה ארוס, חתם סופר דוחה את ההוכחה
המכר , מועיל רק לעניין זה שאם תמכור את נכסיה' וכו" דין ודברים אין לי"מפני שהמשנה אומרת שהתנאי 

יכולה אשה למכור נכסים שנפלו לה , שכן גם בלי התנאי הזה, והרי לפני האירוסין אין משמעות לכך; יחול
שהתנאי מועיל לנכסים , 440ליד ציון הערה , ד, פרק שמיני, להלן, ן"לפרש כרמבולא רצה (לפני האירוסין 

  ). שיפלו לה אחר כך
שלא מועיל סילוק , מביא ראיה לעיקרון זה, )א"נז ע(סימן קנח , חלק ג, מהדורא א, ת שואל ומשיב"שו

, יח שרבי סובר שאפשר להקנות דבר שלא בא לעולםא מוכ"התלמוד בקידושין סג ע: כשאין שום שייכות
ולכאורה ; מועיל, "לכשאקחך הרי עצמך קנוי לך"ואמר לו , ממה שהוא אומר שהקונה עבד על מנת לשחררו

ודווקא סילוק בדבר , שהאדון מסלק את השעבוד שיש לו על העבד, אולי שם זה פועל בתורת סילוק, קשה
אלא מכאן שמי שסובר שאי אפשר להקנות דבר שלא בא ?  הקנאהמה שאינו כן, שלא בא לעולם מועיל

 .אם אין לו שום זכייה בו, סובר שגם אי אפשר להסתלק מדבר שלא בא לעולם, לעולם
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, שיקדש אותה על תנאי זה,  לא מועיל אף כתנאילפני האירוסיןשסילוק ,  מוסיף לנמק386חזון איש

וצריך לשאול אותו בשעת הקידושין האם הוא , מפני שהוא יכול לחזור בו מסילוקו עד הקידושין
  .מפני שקידש על דעת כן, מועיל, ורק אם הוא מתנה כך בשעת קידושין; ה בתנאי שעשהעדיין רוצ

  
שהבאנו (לשיטתו ,  חולק ואומר שמועיל סילוק אף לפני האירוסין387ח"הב, לעומת פוסקים אלו

דין "כגון (הוא נוטה לומר שאפילו לשון גרועה  .שמועילה מחילה על זכות עתידית) רק שלישיפ, לעיל
 ענייןגומר ל"אלא שאינו , מועילה בסילוק מנכסי אשתו קודם אירוסין) 388"ין לי בנכסייךודברים א

מילי "שמא אינה מועילה מפני שאלו , במקרה זה) אינו מוכן לפסוק כך הלכה למעשה" (=מעשה
  .389שהוא שייך בנכסיה קצת, ולשון גרועה מועילה רק בעודה ארוסה, "דכדי

                                                                                                                                              
ל על דבר שלא בא ומחפשר לן על פי הדין שאי א"מסביר את דברי הר, אות ב, סימן כו, )שכטר( ארץ הצבי 385

ורק כשהיא ארוסה מועיל סילוק מפני שיש לו ; בעל שום זכות בנכסיםעדיין אין ל, אירוסיןהולפני , לעולם
  .זכות בפירות לכשתינשא ולכן אינו דבר שלא בא לעולם

מפני שלדעתו , ן לא מועיל סילוק לפני האירוסין"מסביר שלר, אות ב, א"כתובות פג ע, )אילן(קובץ על יד 
מה שאינו , ל בארוסה מפני שהזכות כבר התחילהוסילוק זה מועי,  הבעלמזכותסילוק בעל מנכסי אשתו הוא 

  .שאז עוד לא התחילה זכות הבעל, כן לפני האירוסין
 הוא מדבר שאין לו שייכות לגמרי ות אדםסתלקשה, מנמק, אות ו,  סימן רז, חלק ז,ת שבט הלוי"שו

  .תאם יאמר אדם שהוא מסתלק מבית פלוני שיש לפלוני בעיר פלוניכמו , "טומי מילייפ"
  .מדוע לפני אירוסין לא מועיל סילוק, בנימוקו של זכר שלמה, 630 גם הערה ראה

ז סובר "כותב שאף שהט, 109' עמ, לדוד עד עולם, "בעניין זכויות הבעל בנכסי אשתו", שלמה דיכובסקי' ר
 ציון ליד, פי שנראה בפרק תשיעיכ(מפני שהאדם מונע מהזכות לבוא אליו , שסילוק מועיל לפני שחל חיוב

אבל אם אין שום , צריך שיהיה למסתלק איזה קשר עם הדבר שהוא מסתלק ממנו, מכל מקום, )633הערה 
, בחלק , )וייס( דוד ויעןת " גם שו.ולכן לא מועיל סילוק לפני האירוסין, סילוקו הוא דברים בטלים, קשר
  .מפני שאין לבעל שום שייכות, ז מסכים שכאן אין מועיל סילוק"כותב שהט, ת אאו, ד רמסימן

כותב שאם קידש אשה שיחולו הקידושין , )ה ונראה"ד(א "כתובות פג ע, גידולי שמואל: בקידושין לאחר זמן
,  סילוק מנכסיה מועיל תוך שלושים-שהדין הוא שיכולים לחזור בהם תוך שלושים יום , לאחר שלושים יום

ונמצא שבתקופה זו יש לבעל , ומניחים שלא יחזרו בהם מרצונם להתקדש, מפני שזמן החלות בא מאליו
 .שייכות בנכסים

  .אות ט, סימן עז, ז"אהע,  חזון איש386
ולכן אינו מועיל לפני , ולכן צריך שיהיה לו על מה לחול, שגם סילוק הוא חלות, נימק, 301' עמ, אכרך , ר"פד

 . הזכות בעתידשקיימת סיבת חלות
 ).ה וכן פירשו"ד(סימן קכד , )הישנות(ח "ת ב" שו387
שייתכן שהוא מתכוון להסתלק , ב"בגלל האמור בכריתות כד ע" גרועה"הוא קורא ללשון זו לשון ,  כנראה388

 .פרק חמישי,  ראה על כך בשער ארבע עשרה.ולא מגוף הנכסים" דין ודברים"רק מ
' עמ, כרך א, ר"ובא בפדה (א"דף קנג ע, סימן קא, ת אהלי יעקב"שו: פוסקים נוסםפים הסוברים כך 389

 שמועיל סילוק גם לפני ,א, כג, הלכות אישות, ם" ומרמב,)ה בכותב"ד (א"כתובות פג ע, י"מדייק מרש, )304
שאין מועיל , ח, צב, ז"אהע,  כתב בספרו ערך לחם עצמו אהלי יעקבשמחברמעיר ) שם(ר "אבל פד. האירוסין
, 266' עמ, כרך א, ר"פד .א"ן והרשב"ר אומר שאין להתחשב בחולקים על הר"ולכן פד; ני האירוסיןסילוק לפ

  . כדעה שהסילוק מועיל לפני האירוסין"קים לי"כותב שאפשר לומר 
ת "שו, )שלא מצאנו, סימן כח, חלק ב, י בן לב"ת מהר"בדעת שו(א " דף קכה ע,רמאסימן , מ"חו, בני אהרן

, )ה כותב"ד(א "כתובות פג ע, חידושי חתם סופר, )א"כו ע, ג"כב ע(סימן ו , בית דין, אחלק , בתי כהונה
יובא ש(ם "כותבים שמהר, )ש"ה והנה במ"ד(ד " טז עדף, סימן כב, חלק ג, מהדורא ג, ת שואל ומשיב"ושו

לק משעבוד נכסים עתידיים של הבעל האומר שאשה יכולה להסת) 586 ציון הערה ליד, י, פרק שמיניב
  .וסובר שמועילה הסתלקות הבעל לפני האירוסין, ן"חולק על הר, לכתובתה

ם שמועיל "שמה שאמר מהר, ן" חולק על הרינום א"כותב שמהר, סימן מה, חלק א, ט"ת מהרי"אבל שו
ראה  (מסכימיםן "א והר"ובזה הרשב, ה תנאי גמורסילוק במי שאין לו עדיין שייכות בנכסים הוא רק במתנֶ 

הרי את מקודשת לי על מנת שאין לך עלי "כמו שמועיל תנאי , )שכך כתבו בית יעקב ועוד, 399ליד ציון הערה 
, אחלק , ת בתי כהונה"שו(אף שבאותה השעה עדיין לא הייתה לה שום שייכות בשאר ובכסות , "שאר כסות

שהתנאי של שאר וכסות נעשה בשעת , דוחה את הראיה משאר וכסות, )ד"ע-ג"כב ע(סימן ו , בית דין
ואף שהקידושין , ואחרי שקידש אותה יש לה שייכות לעניינים אלו, ואז בא לה עיקר זכות זו, קידושין

מכל מקום בשעת הסילוק כבר יש לו שייכות מפני שזה כבר אחרי אמירת , והסילוק באים כמעט בבת אחת
היא , שכיוון שקיבלה אותם בשתיקה, ועיקר הסילוק בא כשהיא מקבלת את הכסף, " מקודשת ליהרי את"

, )בשמו, ובשער שש עשרה, 7ראה על כך בהערה ; ויכול לחול, והסילוק בא אחרי קבלת הקידושין, מסתלקת
כותב , )ה אך על"ד(סימן כז , מ"חו,  אבני נזרת" אבל שו.צריך שיהיה שייך בו קצת, ורק בסילוק בלא תנאי

וראה הבחנה דומה בהערה . 661 על הבחנה זו ראה בשמו בהערה .ן"ם חולק על הר"ט סובר שמהר"שמהרי
, )אלמליח(הובא באמרי משפט (ד "כג ע דף, סימן ו, בית דין, אחלק , ת בתי כהונה"שו.  בשם בני אהרן586
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אבל החתם . לא מועיל סילוק לפני האירוסין,  השתדכו כותב שגם אם390 המאירי:אם השתדכו

 כדין דין סילוק אחרי השידוכין, עושים חרמים וקנסות בזמן השידוכיןהיו  כותב שבזמנו ש391סופר

                                                                                                                                              
אלא עושה הבחנה בין לשון טובה ללשון גרועה , ט לא מתכוון לתנאי מתלה"כותב שמהרי, )אות טז, סימן יא

מפני שבדרך כלל בלשון תנאי הוא לשון טובה " תנאי"ונקט , )661בהערה , כהבחנתו של מעשה חייא(
אבל כל סילוק , מפני שמשמעו שאינו מסלק עצמו מגוף הדבר, סתמו לשון גרועה" ודבריםדין "ו, ומפורשת

ואילו לשון , אף שאין לו שייכות בו, מפני שעדיין לא זכה בו, בלשון טובה מועיל גם בדבר שלא בא לעולם
מושך , ופקעשכיוון שתחילתו ה, הוא חלש ומועיל רק בדבר שיש לו שייכות קצת בו" דין ודברים"גרועה כמו 

אבל אם , והוא כולו דבר שלא בא לעולם, אין מקום ללשון גרועה לחול, אבל אם אין לו שייכות, עצמו וגומרו
מועיל להסתלק מדבר שלא בא לעולם אפילו אין לו , שמפורש שהוא מסתלק מגוף הדבר, הוא לשון טובה

בר שלא בא לעולם מפני שאין מה ואף שאין אדם מקנה ד, שמסתלק מגוף הדבר כשיהיה ראוי לו, שייכות
שמעביר ממנו כל זכות שעתיד להיות לו בדבר , והוא בא אל הגוף, אבל סילוק עדיף, שהקניין יחול עליו

בדף כד (הוא כותב . ודומה לדין שמועילה התחייבות בדבר שלא בא לעולם. גם בלי שיש לו שייכות, ההוא
מצד שהוא תנאי מתלה אלא מפני שהוא לשון טובה תנאי על שאר וכסות אינו מועיל , שלפי זה) ב"ע

  . ומועיל מטעם סילוק האשה, ומפורשת
ם הועיל סילוק כיוון "ורק בנידונו של מהר, ן"ם לר"כותב שאין מחלוקת בין מהר, ק יב"ס, רט, קצות החושן

כמו ,  אפילו בקרקע שלא קנה עדייןכת שיית נחשבשהולכן הא, שכבר השתעבד הבעל לכתובת אשתו
 ציון הערה ליד, ד, ראה פרק שמיני(נכסים שיגיעו לבעלותה אחר כך מאפילו  הבעל שבארוסה מועיל סילוק

  .ם לא מועיל סילוק"וגם למהר, עדיין לא נוצרה זכות בכלל, אבל לפני האירוסין; )431
ובכל זאת אין הלכה , ן"ם חולק על הר"כותב שמהר, )ה מכל מקום"ד(סימן כז , מ"חו, ת אבני נזר"שו

תב שיש ושמעשה חייא כ, 661הערה , וראה פרק תשיעי. ן" פוסק כר)384הערה  (א"מפני שהרמ, כמותו
  .ן"ם לר"מחלוקת חלקית בין מהר

שהסילוק מועיל ) 420הערה (אפשרות שלדעת התוספות מעלה , אות ב, א"כתובות פג ע, )אילן(קובץ על יד 
וזאת לפי מה , יועיל גם סילוק לפני האירוסין, אף כשיבואו לעולם, "אי אפשי בתקנת חכמים"מדין בארוסה 

 גם דברות . בעלמדיןן לפי השיטה שהסילוק הוא "את דעת הר) 420-ו, 385, 370הערות , פרק שמיניב(שנימק 
וגיטין , )ה כדרב"ד(א "כתובות פג ע, שתוספותמעלה אפשרות , )קלא' עמ(ענף ד , סימן מג, חלק ב, ב"ב, משה
בארוסה מפני  כתבו שהסילוק מועיל שהרי, סוברים שמועיל סילוק לפני האירוסין, )ה וכדרב"ד(א "עז ע

אבל הוא מעלה אפשרות שלדעתם שני תנאים ; ונימוק זה שייך גם לפני האירוסין, שירושת הבעל היא דרבנן
  .ולפני האירוסין חסר התנאי השני, "שייכות"ותהיה לבעל , שתהיה זכות דרבנן: נחוצים

סוברים שמועיל סילוק , )ה כדרב"ד(א "ות פג עכתוב, כותב שתוספות, אות ג, א"כתובות פג ע, שמחת בנימין
, שהרי כתבו שסילוק בעל מנכסי אשתו כשהיא ארוסה נחשב סילוק מדבר שלא בא לעולם, לפני האירוסין

שכוונתם היא , אפשר לדחות את הוכחתו, כמובן. ואם כן יועיל גם לפני האירוסין, ואף על פי כן מועיל
ולכן מועיל ,  אבל יש לבעל קצת שייכות בהם,לגמריבאו לעולם שבמשך האירוסין הנכסים נחשבים שלא 

  .מה שאינו כן לפני האירוסין, הסילוק
א ופני יהושע לכך שמועיל "שלפי נימוקיהם של הריטב, 420ליד ציון הערה ,  ד,פרק שמיניראה עוד להלן 

  .ני האירוסיןיש להניח שיועיל גם לפ, סילוק במשך האירוסין
כותב שמטעם , )אות ג, סימן מז, חלק ב, ת משפטיך ליעקב"הובא בשו(סימן טז , ת גאוני בתראי"בשו, ז"הט

שאינו זוכה בהם , הנכסים נחשבים נכסים שאינם ידועים לבעל: אחר מועיל הסילוק אף לפני האירוסין
 .ינו שייך בהסתלקות מירושתהאבל נימוק זה א. מפני שהוא חשב שהסילוק מועיל, )א"כתובות עט ע(

ת "הוא בעל שו (סימן טז, ת הגאונים בתראי" גם המגיה בשווכך כתב). ה אמר"ד(א "כתובות פג ע,  מאירי390
מרדכי זיסקינד ' ר; אות טו, ית יוסףהגהות ב, סימן צב, ז"אהע, כנסת הגדולה; )שאגת אריה וקול שחל

  .)קלב' עמ(ענף ד , סימן מג, חלק ב, ב"ב, ודברות משה;  נאסימן, ת חוות יאיר"בשו, ד לובלין"אב, רוטנבורג
בנימוק שהשידוכין אינם סיבה ,  נוטה לדעה זו,)סימן יד, ת עזר משפט"נדפס גם בשו (302' עמ, כרך א, ר"פד

  .שיוכל להסתלק מהם, ולכן עדיין אין לבעל שום זיקה לנכסי האשה, הלכתית ליצירת זכות הבעל
שבאירוסין יש לבעל שייכות לנכסים כי אם ) 416ראה הערה ( פי מה שהסביר דברות משה שם מנמק על

, גם אם היו שידוכין, לפני האירוסין,  לפי זה-יינשאו והבעל יזכה בנכסים , הדברים ימשיכו בדרך הרגילה
נס על מי שחוזר בו מהשידוכין ויש ואף שברור לנו שיהיו נישואין מצד שיש ק, אין עומדים להיות נישואין

  . אבל אין לו בעצם מענייני האישות שום שייכות, זה רק ידיעה חיצונית, חרם ושבועה
, ששידוכין רק יוצרים התחייבות ממונית בין הצדדים, מנמק, אות ו, סימן פג, קובץ בירורים שביבי אש

 זכות לעניין הזכויות שחכמים תיקנו לבעל אבל מעיקר הדין לא חלה עליו שום, והתחייבות שלא יחזרו בהם
 .באשתו

, ז"אהע, ת חתם סופר"ושו, )בכותבה "ד (א"גיטין עז עו, )ה הכותב"ד(א "כתובות פג ע,  חידושי חתם סופר391
  .)ה יקרת"ד (סימן קסו, חלק ב

  ).301' עמ, כרך א, ר"ובא בפדה (א"דף קנג ע, סימן קא, ת אהלי יעקב"כך כתב גם שו
, כותב שאחרי שידוכין, 110' עמ, לדוד עד עולם, "בעניין זכויות הבעל בנכסי אשתו", כובסקישלמה די' ר

כמו שלדעתו מועיל סילוק ממתנה שהובטחה , ז יועיל סילוק אף לפני האירוסין"לט, שהבטיח לשאת אותה
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עבידי "מפני שהחרמות יוצרים מצב שכבר אז נכסי האשה , תלמודסילוק אחרי האירוסין שב
  .392לידי הבעל" דאתו

  
אף . 393קניין אף אם עשה על כך מעשה ה מועילינה האירוסין א לפניהסתלקות הבעל :קנייןב

מפני שמפרשים שהתכוון להקנות לה את , קנייןשסילוק בעל מנכסי אשתו הנשואה מועיל אם עשה 
שהרי עוד לא באו הנכסים ,  לפני האירוסין אי אפשר לפרש כך את כוונתו- 394הנכסים בקניין זה

  .395לידו ואינו יכול להקנותם
  

אחר אבל לא ידוע אם נעשה לפני האירוסין או , ר סילוק שתאריכו הוא יום הקידושין שט:בספק
יד בעל השטר על " שכיוון, קידושין לחופהה נאמן הבעל לומר שהשטר לא נעשה בין - כך

  .396 שהיא עומדת ליהנות מן הסילוק שבשטרכיוון, וכאן האשה היא בעלת השטר, "התחתונה
  

אמנם , אירוסיןלפני ההסתלק הבעל אם , ן" כותב שגם לר397אבני נזר :אם לא חזר בו עד האירוסין
, הרי על תנאי זה נתקדשה ונישאת לו, אבל אם לא חזר בו ואירס אותה ונשא אותה, יוכל לחזור בו

  .398ומועיל מדין תנאי

                                                                                                                                              
 מועיל לא סילוק ולא מחילה על מתנה שלא, ע"ואילו לסמ; )576הערה , ט, ראה בשמו בפרק שמיני(

  . לפני האירוסיןשידוכיןהלא יועיל גם סילוק אחרי , )ראה שם(שהובטחה 
שאין נוהגים לעשות , יועזר אריאל שמעתי שדברי חתם סופר אינם שייכים בשידוכין שבזמננו' אבל מפי ר

  .קנסות וחרמים
,  שהטעם שאחרי האירוסין נחשב שיש לו שייכותכותב שאם נאמר, אות ז,  סימן רז, חלק ז,ת שבט הלוי"שו

שמא ,  אחיזה בנכסיםאז ספקיש לבעל שא "עכפי שמוכח מכתובות עח , הוא מפני שיש לו קניין בנכסים
  .שהרי אין לו קניין כזה,  הרי לפני אירוסין לא יועיל סילוק אפילו השתדכו-ישאנה 

לפני נתינת  ,ירך ברכת אירוסיןב שיאחרש, דבר דומהכותב , )בכותבה "ד (א" גיטין עז ע,חתם סופרחידושי 
שאז , "עבידי דאתו"לכן נחשב , דבר רחוק הוא שיתבטלו האירוסיןמפני שבשלב זה , מועיל סילוק ,הטבעת

כותב על כך שקשה לעשות הפסק בין ברכת , אות טו, סימן פג, אבל קובץ בירורים שביבי אש. יכול להסתלק
 . האירוסין לאירוסין

  ".עבידי דאתו"שמועיל סילוק במצב ש, 629ה בשמו בהערה רא 392
 . שהתנו בשעת שידוכין ולא חזרו בהם עד האירוסיןבעל ואשהעל  397וראה ליד ציון הערה 

ת חוות "שו; )אות יא, ימן יאס, )אלמליח(הובא באמרי משפט  (סימן טז, ת הגאונים בתראי"בשו, ז" הט393
' ר; )סימן נא, ת חוות יאיר"הובא בשו(ק ד "ס, צב, חלקת מחוקק; וסימן קסג) במסקנתו(סימן מז , יאיר

 ראה -אינה מועילה אף בקניין זכות עתידית מפני שמחילה על (סימן נ , ת חוות יאיר"בשו, גרשון אשכנזי
; )ב"י ע(סימן ד , ל'ברוך אנג' ת ר"שו; ק ו"ס, צב, בית שמואל; )65 ציון הערה ליד, ג, פרק רביעי, בשמו לעיל

  .ק ה"ס, צב, אבני מילואים; )ד"קכד ע(רמא סימן , מ"חו, בני אהרן
ועיל ממעלה אפשרות שלא , )ש"ה והנה במ"ד(ד " טז עדף, סימן כב, חלק ג, מהדורא ג, ת שואל ומשיב"שו

כבר חזר ) שאז הקניין אמור להקנות לה את הנכסים(מפני שבזמן שהנכסים באים לרשותו , ןקניין סודר כא
  .הסודר לבעליו

האומר שקניין מועיל , סימן שא, חלק ב, א"ת הרשב"המובא בשו, ל מביא ראיה מרבנו יונה'ברוך אנג' ר
מצריך שקודם יסתלק הרי שהוא ; )חמישיפרק , ארבע עשרהראה שער (בסילוק רק אם הוא נעשה באחרונה 

ואין דבריו .  מועילינוגם הקניין א,  מועילינושהסילוק א, קודם אירוסין, ולפי זה; ואחר כך יעשו קניין
מה שרבנו יונה מצריך , אלא? הרי גם שם לא מועיל סילוק, שהרי אם כן מדוע מועיל קניין בנשואה, מובנים

אלא יהיה ,  שזה לא מועיל,על הסילוקו זה קניין שהקניין יהיה אחרי הסילוק הוא כדי שלא ייראה כאיל
מכל . ולעניין זה אין הבדל בין לפני האירוסין לאחרי הנישואין, שזה מועיל, קניין להקנות את גוף הנכס

  .הנימוק שבפנים תקף, מקום
כותב שסילוק לפני , )ק א"ס, צב, ז"אהע, הובא בפתחי תשובה(סימן טז , ת הגאונים בתראי"בשו, ז"הט

אם והוא חייב לכתוב על כך שטר לאשה ; וחשב שהסילוק מועיל, אירוסין מועיל אם הבעל הוא עם הארץה
 . מפני שסתם קניין לכתיבה עומד,עשה קניין

 .יחמישפרק , רבע עשרה ראה שער א394
 .סימן מז, ת חוות יאיר" שו395
 ).ק א"ס, צב, ז" אהע,הובא בפתחי תשובה(סימן צח , ז"אהע, מהדורא תניינא, ת נודע ביהודה" שו396
קונטרס , כתובות, פני יהושע כך כתב גם ).ה ואמנם"ל עוד וד"ה ונ"ד(סימן כז , מ"חו, ת אבני נזר" שו397

כתובות פג ,  אבני נזר מסתמך על פני יהושע.)מפני שמועיל תנאי בדבר שלא בא לעולם ( קצזסימן, אחרון
ראה על ). אה לא ראה את דבריו בקונטרס אחרוןכנר(שכתב סברה זו לעניין אחר , )ת"ד וא"ה בא"ד(א "ע

 .פרק שישי, דבריו בשער שש עשרה
.  מועיל אף אם לא חזר בוינושסילוק לפני האירוסין א, סימן תתקס, חלק א, א"ת הרשב" הוא מדייק משו398

שהמשעבד לנושהו את הנכסים , ב"ב קנז ע"ב, א"הרשב בחידושי, א לשיטתו"שהרשב, אך הוא מיישב זאת
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שהאשה הסכימה להינשא לו רק על ,  כותב שאם עשו תנאי גמור399יעקב מליסא'  ר:בתנאי גמור
אפילו עשאוהו זמן רב לפני , התנאי קיים, )או על מנת שלא יקבל פירות מנכסיה (רשנהמנת שלא יי

התנאי , "משפטי התנאים"וגם אם לא הקפידו על ; 400מפני שנשא אותה על דעת התנאי, האירוסין

                                                                                                                                              
מפני ששיעבוד שמועיל בדבר שלא בא לעולם , יכול לחזור בו עד קניית הנכסים") דאקני("כוש בעתיד שיר

מאיר יכול לחזור ' וכמו שלר, )א"יבמות צג ע (מאיר' אינו עדיף מהקנאת דבר שלא בא לעולם שמועילה לפי ר
שמועיל , הארוסכשהיא אשתו  בסילוק בעל מנכסי ,וכמו כן; הלכהכך גם בשיעבוד ל, קודם שבא לעולם בו

ויכול לחזור בו עד הנישואין כשיטת , מאיר' אינו עדיף מהקנאה לדעת ר, אף שהוא דבר שלא בא לעולם
עודה ב"א "בכתובות פג עינאי ' ממה שנקט ר, ואם כן; )ט"על מהרי, 225הערה , ז, ראה פרק שישי(ט "מהרי

מכאן שקודם אירוסין לא , )שהיה כולל גם קודם אירוסין, "קודם נישואין"סתם ולא נקט ( דווקא "ארוסה
, ק ב"ס, קיב, מ"חו, ך"שהרי ש, א"אין הלכה בזה כרשבש, הוא כותבאבל . מועיל סילוק אפילו לא חזר בו

,  ז,ראה פרק שישי(ן גם בסילוק שאינו יכול לחזור בו "לכן פוסק הרו, אינו יכול לחזור בו" הדאקנ"פסק שב
ואילו ,  מפני שאז אינו יכול לחזור בו"בעודה ארוסה"ינאי נקט ' ואם כן אפשר לומר שר, )218 ציון הערה ליד

  .אף קודם אירוסין מועיל, אבל אם לא חזר בו, יכול לחזור בו, אם הסתלק הבעל קודם אירוסין
ראה בשמו בפרק (הסילוק חל , ב שאם לא חזר בו עד האירוסיןכות, אות ט, סימן עז, ז"אהע, גם חזון איש

על פי זה הוא כותב שמועיל ). שהסילוק מועיל מטעם תנאי אם לא חזר בו עד האירוסין, 630 הערה, תשיעי
כין אם לא חזר שהרי הקידושין נעשים לפי התנאים שבשידו, אף שזה לפני האירוסין, סילוק בשעת שידוכין

  .רואים כאילו בשעת חופה וקידושין התנה את כל תנאי השידוכיןו, בו בינתיים
, חלק ד, ת דברי מלכיאל"את שו, מסביר על פי דברי חזון איש, אות לו, סימן יא, )אלמליח(אמרי משפט 

ף שלא וכותב שא, וכן להפך, הבעל לא יירשנה, העוסק בבעל ואשה שהתנו שאם היא תמות, סימן קנה
 כוונתו שגם לשון -ומצדיק בזה את שטר הסילוק הנהוג , מועיל תנאי בו, מועילה מחילה דבר שלא בא לעולם

  .שלא תהיה לו זכות זו שהסתלק ממנה, סילוק מועיל מפני שהוא מקדש על תנאי זה
 .ני האירוסיןהוא אם חזר בו מהסילוק לפ, מה שכתבו הפוסקים שלא מועיל סילוק לפני אירוסין, לפי דעה זו

  .)אות לד, סימן יא, )אלמליח(הובא באמרי משפט  (ז, צב, )מליסא ( בית יעקב399
האומרים שמועיל , ועוד פוסקים, סימן קא, ת אהלי יעקב" מביא ראיה לדבריו משו,309' עמ,  אכרך, ר"פד

  .נעשה זמן רב לפני המעשהשתנאי 
שלא מועיל סילוק לפני ) 384הערה (ן "דברי הרשהביא את , סימן כ,  הוא כותב שזו כוונת נחלת שבעה400
,  כוונתו שאין צורך בסילוק הבעל-שלכאורה דבריו תמוהים , "אפילו סילוק אין צריך"ופירש , אירוסיןה

  .אלא די בסילוק האשה בדרך תנאי כאמור
לפי , מועיל,  התנתה לפני האירוסיןהאשהכתב שאם , )ה והנה גם"ד(סימן כז , מ"חו, ת אבני נזר"גם שו

שכתבו שסילוק לא מועיל מדין תנאי משום שהאשה , )ה כדרב"ד(א "כתובות פג ע, התירוץ השני בתוספות
ראה שער  (מפני שעל מנת כן נתקדשה ונישאת, מועיל, שעולה מדבריהם שאם האשה מתנה, צריכה להתנות

, "חוץ"שתנאי באופן של ) ה העולה"בד( העלה אפשרות עוד. )על דברי התוספות, פרק שישי, שש עשרה
  ).כך נראית כוונתו(מועיל מדין שיור , שנישאת לו חוץ מירושתה

אם , אירוסיןהתב שמועיל סילוק לפני וכ, הגהה ב, ק ה"ס, צב, בהגהותיו לאבני מילואים, ז ענזיל"גם מהריא
, )אלמליח( אמרי משפט . על דעת התנאיוקידש, כתבו בשטר שהיה תנאי גמורו, האשה מתנה בדרך תנאי

  .  שתנאי מועיל גם לעניין שלא יירש אותה,ז ענזיל"מהריאמדייק מ, אות ל, סימן יא
 ,התנאיתעשה את  והיא ,תתקדש לו על תנאיכותב שאם , )בכותבה "ד (א" גיטין עז ע,חתם סופרגם חידושי 

כל שיהיו  שהרי נמצא, עצה טובה זו הוא כותב שאיןאבל ; מועיל, שאם אינו מסולק אינה מקודשת
  .  בעילות זנות אם יחזיק הבעל בנכסים אחר הסילוקהבעילותי

 , ראה לעיל-א "ן ורשב"תב שתנאי גמור מועיל לפני האירוסין גם לרוכ, סימן מה, חלק א, ט"ת מהרי"גם שו
  .389 הערה
  .א"גם לרשבתב שתנאי גמור מועיל לפני האירוסין וכ, ה זושנביא בהמשך הער, מרדכי הלוי' גם ר

התנאי , כותב שהמקדש אשה על מנת שתמחל לו על עונה, )א"קטז ע(סימן קה , חלק ב, ת זרע אמת"גם שו
אף שחיוב עונה מתחיל רק אחרי , )שמועילה מחילת עונה, ]231[הערה , ראה  בשמו בשער השלישי(מועיל 

, רט, מ"חו, א"רמ(הרי התנאה על דבר שלא בא לעולם מועילה , חילת זכות עתידיתולא מועילה מ, הנישואין
  ).ח

הרי בכתובות , איך מועיל תנאי זה, קשהמ, )סימן מח, בלק נדפס גם בח(סימן כד , חלק א, ת אהלי אהרן"שו
דובר גם ומ, בזה מחל על התנאי, על תנאי ונשא אותה בלי להזכיר את התנאיאשה ב נאמר שמי שקידש "עג ע

הוא (לו , לח, ז"אהע, ע" שוכמו שפסק, מחלה על התנאי, מפני שמניחים שכשכנס סתם, בתנאי לטובת האשה
, ולא שהקידושין תלויים בתנאי הזה, מפני ששם מדובר בלשון סילוק,  זה לא קשהכתובותמעיר שעל סוגיית 

מחל לו על הסילוק על ידי עשיית וגם לא שייך לומר שהיא ת; לכן לא שייך שיתבטל על ידי נישואין סתם
המובא בחלקת , )ף"בדפי הרי(ב "קידושין כה ע, ף" על הרין"הוא מיישב על פי דברי הר? )הנישואין בלי תנאי

מקדש האומרים שה, א" קידושין ס ע,א"וחידושי הריטב, ק סג"ס, לח, ובית שמואל, ק נו"ס, לח, מחוקק
חייב הוא  אבל ,אמנם התנאי נמחל על ידי הנישואין,  סתםנשא אותה וסכום מסויםאשה על מנת שיתן לה 

אבל חייבים לקיים את התנאי שלא יקח , אמנם התנאי נמחל,  וכך גם כאן;לתת לה את הכסף מדין חוב
שהתנאי מתבטל רק אם כנס זמן , ק יח"ס, לח, ז" אהע,ז"עוד כתב על פי ט. פירות נכסיה או את ירושתה
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וכן , ברור שהתכוון לשאתה על דעת התנאי ולא מחל על התנאי, ל אם נשא מידאב, ניכר אחרי עשיית התנאי

מפני שניכר שלא התכוון , התנאי קיים, נישואיןהאירוסין וחוזר על התנאי בשעת האם עשה את התנאי לפני 
 מיישב את, 115' עמ, לדוד עד עולם, "בעניין זכויות הבעל בנכסי אשתו", שלמה דיכובסקי' ר. למחול עליו

על מנת שאין עלייך "כגון , שרק בתנאי שהוא חיצוני לקידושין אומרים שמחל עליו כשכנס סתם, הקושיה
כגון שלא יהיה זכאי , אבל בתנאי שהוא על גוף זכויות הקידושין, "על מנת שתתן לי מנה"או " נדרים

ת מלוא הזכויות שאינם פועלים א, אלא אלו קידושין לחצאין, אין כאן רק קידושין על תנאי, בנכסיה
, מתוך כך הוא מחדש. שהרי יש כאן קידושין חלקיים, ולכן התנאי לא נמחל על ידי שכנס סתם, הרגילות

,  מועילינו א-שגם אם בשעת הנישואין האשה תאמר שהיא חוזרת בה ומוכנה שהבעל יקבל זכויות בנכסיה 
הוא כותב ) 118' בעמ(אחר כך .  נכסיהכה לו עכשיו אתוממילא אין מה שיזַ , מפני שהקידושין היו לחצאין

שיהיה חייב , מועיל מדין פועל, ה על מנת שלא יהיו לו זכויות בנכסיה אותשהוא מקדש, שגם בדרך תנאי
ראה סברה זו (כאילו עשתה עבורו עבודה של פועל , מפני שבזה שנישאה לו, לתת לה את זכויותיו בנכסיה

 ,י"כמו שכתב רש, אף שלא מועיל מדין תנאי, )בעניין סילוק בדרך התחייבות, 403בשמו ליד ציון הערה 
חייב לתת לו בתור , "חלוץ לה על מנת שתתן לך מאתים זוז"שהאומר ליבם , )ה הב"ד(א "יבמות קו ע

אלו דברים . אינה אפשרית על ידי שליחאף על פי שהתנאי עצמו אינו מועיל מפני שחליצה , שכירות
  .א"ן והריטב"מתאימים למה שכתב אהלי אהרן על פי הר

שגם , סימן תתקס, חלק א, א"ת הרשב"מדייק משו, סימן י, הלכות זכייה ומתנה, מחנה אפרים: דעה חולקת
והרי , שהרי הוא השווה תנאי לפני האירוסין לתנאי אחרי נישואין,  מועילינואירוסין אהתנאי גמור לפני 

, )ה כדרב"ד(א "כתובות פג ע, והוא דוחה את הוכחת תוספות. ועיל אף תנאי גמוראחרי נישואין לא מ
, ממה שהמקדש אשה על מנת שאין לה עליו שאר וכסות, שמועיל תנאי גמור בסילוק בעל מנכסי אשתו

והאשה ,  ששם מועיל מפני שהבעל רוצה להיפטר מחיוב מזונות-מועיל אף שאין לה שייכות בנכסיו 
ההבחנה (ממילא זוכה הבעל בנכסים , אבל כאן כיוון שאין הסילוק מועיל, ן לא חל עליו חיובאם כ, מסכימה

, 113' עמ, לדוד עד עולם, "בעניין זכויות הבעל בנכסי אשתו", שלמה דיכובסקי' כפי שמעיר ר, אינה ברורה
, כתובות, ירושלמיאבל הוא מוכיח מה). לא יזכה בנכסים, שהרי גם כאן נוכל לומר שכיוון ששניהם הסכימו

אלא במצב שהבעל סילק את עצמו מירושתו שלא ,  שהמשנה אינה עוסקת במצב שהאשה עשתה תנאי,א, ט
ורק על כך אמר התלמוד שמדובר בעודה ארוסה ולא לפני , ) ואינה מובנת-עיין שם להוכחתו (בדרך תנאי 

בתשובתו , מרדכי הלוי' ר. מועיל, נה מתנה לפני האירוסין על מנת שלא יירשהאשהאם , ולפי זה, האירוסין
מפני שמה שנקט , א"דוחה את הבנת מחנה אפרים ברשב, )ד"ח ע(סימן ו , )אלגזי(ת קדושת יום טוב "בשו

א עצמו בסוף דבריו נוקט "והרשב, "תנאי"ן קורא לסילוק "כמו שהר, כוונתו לסילוק" תנאי"א שם "הרשב
 , רנג,מ"חו, י"הובא בב(סימן קיט , חלק ג, ת"צמו כתב בשוא ע"וברור שזאת כוונתו שהרי הרשב, "מסתלק"

,  הלכות דבר שלא בא לעולם,וכך כתב מחנה אפרים עצמו, שמועיל תנאי בדבר שלא בא לעולם) מחודש ט
הכלל שמועיל תנאי בדבר שלא בא הרי ש, אבל דבריו אלו קשים (שמועיל תנאי בדבר שלא בא לעולם, סימן ה

מטעם זה גם . ) ורק התנאי לא בא לעולם,שבא לעולםל לפעולה משפטית בדבר לעולם מתייחס בדרך כל
  .אהלי אהרן שם תמה על מחנה אפרים

ם נימק שלא מועיל תנאי בירושת אשתו משום "כותב שהרמב, ק טו"ס, צב, אבני מילואים: הבחנות שונות
או נשא אותה אשה ללמד שגם אם קידש כדי , )509 ציון הערה ליד,  ז,פרק שמיניראה להלן " (חוקת משפט"

תנאי , ולפי זה; וזה יותר גרוע מאילו התנה בעודה ארוסה, לא מועיל מטעם זה, על תנאי גמור שלא יירשנה
 כך נראה -אבל יועיל לעניין זכותו בפירות נכסיה (בשעת קידושין או לפני כן לא יועיל לעניין ירושתה 

תב שתנאי וכ, ז, סט, ז"אהע, ע"שהרי שו, דוחה את דבריו, 116' עמ, שם, ש דיכובסקי"ל ראב). להוסיף
בדרך . ולא דייק בלשונו, שכוונת השולחן ערוך לסילוק, אבל יש לדחות. בעודה ארוסה מועיל לעניין ירושתה

ק מירושתה שכותב שלא מועיל תנאי להסתל, ש דיכובסקי מהשולחן ערוך שם"זו יש לדחות את מה שדייק ר
,  יש לדחות- 389בהערה ט "שלא כמהרי, מכאן שלא מועיל בדרך תנאי לפני האירוסין, לפני האירוסין

  .וכוונתו לסילוק שלא בדרך תנאי, שהשולחן ערוך לא דייק בלשונו
עושה הבחנה בין שני , 113-114 'עמ, לדוד עד עולם, "בעניין זכויות הבעל בנכסי אשתו", שלמה דיכובסקי' ר

 מועיל לפני ינוא, שהבעל רוצה שזכותו תפקע על ידי דיבור בלשון תנאי, תנאי הדומה לסילוק) א(: סוגי תנאי
על "אין המלים שהתנאי מועיל מפני , אם הוא מקדש אותה על מנת שלא יהיה לו חלק בנכסיה) ב(. אירוסיןה

שהתנאי עושה שיהיו קידושין , ה הקידושין על תנאי הוא שמפקיעאלא מה שנעשה מעש, מפקיעות' וכו" מנת
ואף על פי שלפני , והקידושין יפקיעו את הזכויות, )ה הרי"ד, ב"כתובות נו ע, כדברי תוספות(לחצאין 

הוא דוחה בזה את ראיית מחנה . הרי תנאי מועיל בדבר שלא בא לעולם, האירוסין הוא דבר שלא בא לעולם
 שם מדובר בתנאי מהסוג -שמשווה תנאי לפני האירוסין לתנאי אחרי נישואין , םא ש"אפרים מהרשב

ואילו מה שכתבו ; )שהרי אינו מקדש אותה אז, שהרי אחרי הנישואין לא שייך תנאי מהסוג השני(הראשון 
אם אין לך עלי : "כמו שבשאר וכסות מדובר שאמר, הוא בתנאי מהסוג השני, שבדרך תנאי מועיל, תוספות

על תוספות (א " כתובות פג ע,ח"כמו שכתב חידושי הראנ, "לא יחולו, ואם יש, יחולו הקידושין, ר וכסותשא
, הוא מקדש על דעת כן, שידוכיןה בשעת ,וגם אם לא התנו בשעת קידושין אלא לפני כן, רכח' עמ, )ה כדרב"ד

  .7ראה על כך בהערה ; )397הערה  (כמו שכתב אבני נזר, כיוון שלא חזר בו עד הקידושין
האם מועיל שהאשה תעשה תנאי לפני , מעלה ספק, )א"יז ע(סימן כב , חלק ג, מהדורא ג, ת שואל ומשיב"שו

 על הרי מועיל תנאי, מצד אחד: שהיא מכניסה לו נכסים על תנאי שלא יירשנה) כך נראית כוונתו(האירוסין 
אבל מצד שני הרי זה מתנה על מה שכתוב ; אירוסיןה מועיל לפני ינומה שלא בא לעולם בשונה מסילוק שא
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אינו צריך משפטי " אל תעשה"ו" תעשה" האומר שכל תנאי שאינו ב401א"לפי הריטב, מועיל
  .402שיורהתנאים מפני שהוא כמו 

  
 כותב שאם בעל מתחייב לאשה לפני קידושין שלא יהיו לו 403שלמה דיכובסקי'  ר:בדרך התחייבות
מפני שעשתה את רצונו ונישאת לו תמורת , התחייבותו תקפה מדין פועל, זכויות בנכסיה

  .404והוא חייב להשאיר לה את זכויותיו בנכסיה אף שלא באו לעולם בשעה שהתחייב, התחייבותו

                                                                                                                                              
על מנת "רק משום שנחשב כ) 5, שישיפרק , שש עשרה ראה שער -א "לרשב(שמועיל בממון , בתורה

  .והרי בדבר שלא בא לעולם לא מועילה מחילה, "שתמחל
דהיינו לשון ברורה שאינה , "לשון טובה" על סילוק לפני האירוסין בבהקשר זה נביא את דברי הפוסקים

  :ניתנת לפירוש אחר
, )586 ציון הערה ליד (ם"כותב שלפי מהר, )סימן ג בדפוס פיורדא =בדפוס ונציה (סימן ד , ת מעשה חייא"שו

שלשון טובה מועילה גם , )ה דכתב"ד(א "ב מט ע" ב,כמו שכתבו תוספות, לשון טובה מועילה לפני האירוסין
מדין ודברים "ב "שעליה נאמר בכריתות כד ע', וכו" דין ודברים אין לי"ודווקא לשון גרועה כמו , בנשואה

 מועילה לפני האירוסין מפני שצריך שתהיה למסתלק ינהא, "מגופה של קרקע לא סליק נפשיה, סליק נפשיה
 מחילה לפני שוםכתב ש) 4הערה (ן "ת הר"שהרי בשו, גם לשון טובה לא מועילהן "ואילו לר, שייכות בדבר

  . מועילהינההחיוב א
אף , אירוסיןה מועיל לפני ינוכותב שגם סילוק בלשון טובה א, )ד"קכד ע(רמא סימן , מ"חו, אבל בני אהרן

  .)ה כדרב"ד(א "עכתובות פג , כמו שכתבו תוספות, שמועיל בנשואה
מ זיסקינד "ת ר"נדפס גם בשו(סימן נא , ת חוות יאיר"בשו, ד לובלין"אב, מרדכי זיסקינד רוטנבורג' גם ר

שאפילו לשון טובה , ז, סט, ז"אהע, ע"מוכיח משו, )דף עה, ד, רט, הובא במשפט שלום, סימן יב, מרוטנבורג
זה שאמרנו שאין התנאי : "י שולחן ערוך כתבשהר, אירוסיןלפני ה  אשתו מירושתבסילוקמועילה ינה א

ולכן יש , והיינו בלשון טובה, "מועיל להסתלק מירושתה היינו במתנה עמה אחר שנשאת או קודם שאירסה
ירוסין אפילו מדברים לפני הא מועילה בסילוק ינהשאילו לשון גרועה א, הבדל בין ירושה לשאר דברים

לשון , בנשואהשדווקא , ב"וחה את ראיית מעשה חייא מתוספות בהוא ד. אחרים שהוא או היא חייבים בהם
  .כיוון שאין לבעל אז שייכות בנכסי האשה, אבל קודם אירוסין לא מועילה אפילו לשון טובה, טובה מועילה

, כותב שסילוק לפני אירוסין לא מועיל אפילו בדרך תנאי, )ד"כג ע(סימן ו , בית דין, אחלק , ת בתי כהונה"שו
. 389 ראה בשמו בהערה -ט מועיל סילוק בלשון טובה "אבל הוא כותב שלפי מהרי, ם עשה תנאי גמוראלא א

ורק , ד העלה אפשרות שלפני אירוסין לא מועיל אפילו תנאי גמור מפני שאין לו שום שייכות"ובדף כה ע
 .וק באים כאחדמפני שהשייכות והסיל, בשאר וכסות מועיל תנאי גמור

 .ב"קידושין כג ע, א" חידושי הריטב401
  .ר מדברי בית יעקב"העקרון שלמד פד, 306ראה הערה . בית יעקב שם 402

לפני האירוסין לא נאמר שיועיל מפני שהוא ) שלא בדרך תנאי(מדוע בסילוק רגיל : דברי בית יעקב קשים
והרי גם על סילוק סתמי אפשר ליישם את ? )397 ציון הערה ליד, אומר אבני נזרשכפי (נשא אותה על דעת כן 

שסילוק , פרק רביעי, בשער שש עשרה, במיוחד לפי דברי בית יעקב עצמו, א שיועיל בתור שיור"דברי הריטב
לא נוצרת תלות בין , אינו בדרך תנאיאם , שלדעתויכולנו ליישב , א"אילו לא הסתמך על הריטב. הוא שיור

  .הזכייה בנכסים-הנישואין לבין אי
הכותבים , )ה הרי"ד(א "כתובות נו ע, כותב שלפי תוספות, לב-אותיות לא, סימן יא, )אלמליח(אמרי משפט 

לפי זה גם , מועיל רק אם עשה כמשפטי התנאים" הרי את מקודשת לי על מנת שאין לך עלי שאר וכסות"ש
כתובות , ע איגר"אבל לפי חידושי ר; לא תהיה לבעל זכות בנכסי אשתו צריך להיות כמשפטי התנאיםתנאי ש

הכותב שתנאי לפטור משאר וכסות אינו בדרך תנאי אלא , אות סט, פרק ו, פאה, ע איגר"ותוספות ר, א"נו ע
 .ם גם כאןאין צורך במשפטי התנאי, )ראה על דבריו בשער שש עשרה(כ "שמקדש אותה בלי חיוב שו

 .117' עמ, לדוד עד עולם, "בעניין זכויות הבעל בנכסי אשתו", שלמה דיכובסקי'  ר403
שאומרים שהמתחייב לתת דבר שלא בא לעולם למישהו שעשה עבורו ) עיין שם( הוא מסתמך על מקורות 404

ועילה אומר שמ, ו, ס, מ"חו, ע"שהרי שו, בפשטות לא היה צריך להגיע לזה. חייב מדין פועל, משהו
ואילו כאן אין , ייתכן שהוצרך לזה מפני שבסתם התחייבות צריך קניין. התחייבות בדבר שלא בא לעולם

  .על מחילת זכות עתידית בלשון התחייבות, 123 ציון הערה ליד וראה .צורך
עשות סילוק לפני קידושין בדרך כותב שאפשר ל, אות ג, סימן מז, חלק ב, ת משפטיך ליעקב"שו, כמו כן

, 478הערה , ן"וזאת על פי הרמב, שהבעל מתחייב להחזיר לה את הפירות שהוא יקבל ממנה, התחייבות
  .שכתב דבר דומה לגבי סילוק מירושת אשתו כשהיא ארוסה

ש דיכובסקי שמי שמסתלק "דברי ר, 141ליד ציון הערה , ו, ראה פרק חמישי: סילוק שיחול אחרי האירוסין
לעניין סילוק לפני האירוסין שיחול אחרי . אינו מועיל, מחיוב עתידי ואומר שהסילוק יחול כשייווצר החוב

, חלק ב, ז"אהע, ת חתם סופר"שהרי שו: שיש עוד סיבה שזה לא יועיל, )120' בעמ(הוא כותב , האירוסין
לא מועיל סילוק , שמועילה הקנאת דבר שלא בא לעולם) ב"יבמות צג ע(מ הסובר "כתב שגם לר,  קסוסימן

מאיר לא מועילה הקנאת דבר ' ב שגם לר"מ לג ע"כפי שנאמר בב, "עבידי דאתו"מפני שלא , לפני האירוסין
לא ברור מנין לו שגם הדעה שמועילה הקנאת ( 629 ראה בשמו בהערה -" עבידי דאתו"שלא בא לעולם שלא 

מוגבלת רק , ]ו, שעליה מתבסס החריג שבפרק חמישי[דבר שלא בא לעולם אם אמר שתחול כשיבוא לעולם 
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 התחייבות של הצדדים לקידושין מקבלת תוקף באמירה בלבד ":דברים הנקנים באמירה "בתורת

בגלל הנאתם מהחיתון , בתנאים מסוימים, אף בלי מעשה קניין, ")דברים הנקנים באמירה("
אם הסתלק הבעל מזכויותיו בנכסי אשתו , לפי זה. 405אם התחייבו סמוך למעשה הקידושין, ההדדי

וזאת לפי ,  סילוק מזכות עתידיתוהזאף ש, סילוקו תקף, )יימו אותם תנאיםונתק(סמוך לקידושין 
 407ם"גם לדעת הרמב.  גם בדבר שלא בא לעולםעילמו" דברים הנקנים באמירה"שדין , 406הדעה
טעמו משום שדבר שלא בא , דבר שלא בא לעולםל באינו מועי" דברים הנקנים באמירה"שדין 

אבל כאן ; ולכן אינו נקנה באמירה, י שאולי לא יבוא לרשותומפנ, ")בידו("לעולם אינו תלוי בו 
שהרי בידו להסתלק , אף שזה דבר שלא בא לעולם" דברים הנקנים באמירה"ועיל מטעם מהסילוק 

  .408אחרי האירוסין
  

מועיל , ן"א והר" כותב שגם לפי הרשב409אבני מילואים :סילוק מנכסי צאן ברזל לפני האירוסין
מפני שיש לו שייכות ,  מנכסי צאן ברזל שהכניסה לו אשתו לפני האירוסיןסילוק לפני האירוסין

 כותב שלא מועיל סילוק מנכסי צאן 410ז ענזיל"אבל מהריא. בכך שמוטלת עליו אחריותם, בנכסים
שהרי כבר זכה , ברזל לעניין הפירות שיצמחו מהנכסים אחרי שהכניסה לו ולעניין הזכות למוכרם

  .כסים שלובהם ולא מועיל סילוק מנ

   ארוסה כשהיא מחילת בעל על פירות נכסי אשתו.ד
כשהיא  של אשתו  המלוגפירות נכסיזכותו לקבל את להסתלק מיכול מר שאדם ו א411התלמוד

שיאמר לה או יכתוב לה  על ידי ,412 ומירושתה, ומזכותו לבטל את מכירת נכסיה על ידה,ארוסה
 , הבעל אינו יכול לחזור בו מהסתלקותו".ובמותךדין ודברים אין לי בנכסייך ובפירותיהן בחייך "

ובוודאי עוד לא ,  שהפירות והירושה עוד לא באו לעולםאף על פי זאת .413הסילוק חל מידמפני ש
  .414נוצרה זכות הבעל לגביהם

                                                                                                                                              
או אחרי רישום (אבל הוא כותב שסברה זו אינה קיימת בסילוק בזמן שידוכין "). עבידי דאתו"לדבר ש

מפני שהצדדים אינם רגילים לחזור בהם אחרי שידוכין , "די דאתועבי"מפני שאז נחשב , )במשרד הרבנות
: אך הוא מוצא סיבה אחרת שלא יועיל. שידוכיןהבעניין סילוק אחרי  391בהערה ראה בשמו  -) או רישום(

 -לא בא לעולם משמע שלפני האירוסין יש חסרון נוסף מלבד מה ש, סימן תתקס, חלק א, א"ת הרשב"משו
נחשב , א הוסיף זאת כדי לומר שאם יש לו שייכות"והרשב, אבל בפשטות היינו הך. מפני שאין לו שייכות בה

 .שבא לעולם אף על פי שעדיין אינו שלו בפועל
 .א, נא, ז"אהע, ע" שו405
 .)מאיר יונה' ר' במהד (ד"דף סו ע, פסיקתא,  העיטור406
 .כז, ו,  ומתנההלכות זכייה, ם" רמב407
  .)אות כא, סימן יא, )אלמליח(הובא באמרי משפט  (ק ה"ס, צב,  אבני מילואים408

כותב שמועיל סילוק בשעה שמתחתנים , )ד"סה ע(  צאמןסיסימן פג ו, )פרחיא(ת תורת חסד "שו, כמו כן
  .טעמו הוא בגלל הנאת החיתון, וכנראה; אפילו לפני האירוסין

, חולק עליו, )אות יז, סימן פג, הובא בקובץ בירורים שביבי אש (בכותבה "ד, א" גיטין עז ע,חתם סופראבל 
מפני , אינו מועיל גם בסמוך לקידושין ,כמו כאןשאינו בר קניין ,  בדבר הנקנה הואהחסרוןבנימוק שאם 

 . אינה יכולה להועיל בדבר שלא מועיל בו קנייןחיתוןהחיבת ש
 .ק ז"ס, צב,  אבני מילואים409
 .הגהה ג, התו לאבני מילואים שםבהג, ז ענזיל" מהריא410
  .א" כתובות פג ע411
 .ג אינו יכול להסתלק מירושתה"רשבפי אבל ל, תנא קמאפי לזאת  412
 .אות ריז, ב"ב,  קובץ שיעורים413
 מן אברהם' פירוש רב, ב"נדרים פח ע, ן"בר,  סימן סג,ן"א המיוחסות לרמב"ת הרשב"שוב הדין הובא 414

, ק י"ס,  קמט,ע"סמב, ו, קמט, מ"חו, בטור, )ף"בדפי הרי(ב "דרים כו ענ, בנימוקי יוסף,  נדרים שם,ההר
, מ"חו, )ניצברג(בדמשק אליעזר , אות א, סימן לב, חלק ב, ת ויחי יוסף"בשו, ק יג"ס,  רמח,קצות החושןב

 -שאף שתקנת הפירות הוא לטובת האשה (אות א , סוגיא ז, חלק א, ת חבלים בנעימים"בשו, ק ב"ס, סימן יב
בבית יצחק , )ד"קטו ע(סימן קה , חלק ב, ת זרע אמת"בשו, )יכול להסתלק מפני שעוד לא זכה, גד פרקונהכנ

  .סימן נז, ת חכם צבי"בשוו, אות ד, סימן ז, ברירה, )חבר(
המחילה מועילה "נוקט שבבעל בנכסי אשתו כשהיא ארוסה , )רסז' עמ(סימן יג , )סילווא(ת מים חיים "שו

  ".מדין סילוק
  .מחלוקת האם הבעל יכול לחזור בו מהסילוק עד הנישואין, 210 ציון הערה לידראה 
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שהיא , הרי אדם אינו יכול למחול על זכות שעדיין אינה שלו, ראשית. הלכה זו מעוררת שתי בעיות

  ?רי בשעת אירוסין עדיין אין לבעל זכות בנכסי אשתווה, זכות עתידית
  

עולה שהטעם שבארוסה ,  לפני האירוסיןות הבעללקתסה ה האומרים שלא מועיל415מן הפוסקים
" שייכות"מפני שיש לו קצת , מועיל סילוק הוא מפני שנכסיה נחשבים שבאו לעולם ביחס לבעל

  .416כלשונם, בנכסים

                                                                                                                                              
שיש אומרים שתקנת רבנו תם שאם , 829ליד ציון הערה , ערך ירושת הבעל, ראה אנציקלופדיה תלמודית
ל יכולת הבעל להסתלק מבוססת ע, ולא הבעל, אביה או אחיה יורשים אותה, האשה מתה בשנה הראשונה

  .לפני הנישואיןמירושתה 
מפרשים שהתכוון להתיר , "דין ודברים אין לי בנכסייך"א נאמר שאם אמר הבעל "בכתובות פג ע: פרשנות

מפרשים , "ובפירותיהם"ורק אם הוסיף , ולא שהתכוון להסתלק מזכות בפירות נכסיה, לה למכור אותם
מפרשים שהתכוון , כותב שאם עשו קניין, ב, כג, הלכות אישות, ם"רמב. שהתכוון להסתלק גם מהפירות

ת שי "הובא בשו(סימן א , פרק ט, כתובות, ש"רא". ובפירותיהם"גם אם לא אמר , להסתלק גם מהפירות
דף יב , הובא בספר גילת שלום(ף "בדפי הרי, ב"כתובות מא ע, ף"כותב שכך גם דעת הרי, )סימן לג, למורא

, ב, ג, הלכות זכייה, אבן האזל. שלא מצאנו שקניין יכול לשנות את משמעות הלשון, ומקשה עליו; )א"ע
 .מביא את שתי הדעות, ג, צב, ז"אהע, ע"שו .חזק סילוקם כדוגמה לכך שקניין יכול ל"מביא את דברי הרמב

את דברי מביא , )בסופו, אות ג, רמא, מ"חו, ערך השולחןהובא ב ()קלח(סימן אלף רח , חלק ד, ז"ת הרדב"שו
,  בני אהרן".שלא יוכל למכור ולא למשכן ולא לקחת דבר מכל נכסיה"ם על מי שכתב לארוסתו "הרמב

  . לעניין זהי לא מועיל קניין בארוסה"לרשכותב ש, )ב"קכד ע(רמא סימן , מ"חו
בלי להוסיף , "יך ופירותיהןידין ודברים אין לי בנכס"אם הבעל אמר לה רק בכתובות שם נאמר ש

, )ה הבעל"ד(א "כתובות נ ע, )ה קניין"ד(ב "יבמות לו ע, תוספות. הוא עדיין זכאי לרשת אותה, "תךובמו"
כותבים , )ף"בדפי הרי(א "ב סה ע"ב, ונימוקי יוסף, )ה רב"ד(ב "ב קלו ע"וב, )ה באושא"ד(ב "ק פח ע"ב

, עיין שם בתוספות. מחמת תקנת אושא, הבעל מוציא מיד הלקוחות, ומתה, אם מכרה מנכסיה,  זהכגוןשב
  .באיזו לשון בדיוק צריך לנקוט כדי שהמכר יתבטל

וזה ,  מועיל סילוק הבעלממשכותב שגם בשעת אירוסין , )א"כג ע(סימן ו , בית דין, אחלק , ת בתי כהונה"שו
 .מפני שהאירוסין והסילוק באים כאחת, נחשב שיש לו שייכות בנכסיה

  .383 ציון הערה ליד 415
, ח"או, מחוקק יהודה, ק מ"ס, סימן צ, קונטרס אחרון, הפלאה, ק ו"ס, צב, אבני מילואיםגם  ו כך נימק416
הלכות , משנה למלךגם  נימק ך וכ.עט 'עמ,  בראשית, תורה בשמעתתאקנייןו, )ב"פ ע(ק ג "ס, חוקי דעת, תנ

, טור(למכור נכסים שנפלו לה כשהיא ארוסה בכך שאסור לה , שהבעל שייך בנכסי הארוסה, א, טו, אישות
שכך נימק , 633והערה , גם בני יעקב ושואל ומשיבנימקו שכך , 630הערה , ראה פרק תשיעי ).צ, ז"אהע

  .ח"הראנ
ע הסובר "כותב שלסמ, 109' עמ,  עולםלדוד עד, "בעניין זכויות הבעל בנכסי אשתו", שלמה דיכובסקי' ר

מועילה מחילה , )629 ציון הערה ליד, כפי שנביא בשמו בפרק תשיעי" (קצת שייכות"שסילוק חל רק אם יש 
ו לאשה הגיעהאומר שבנכסים ש, א"כתובות עח ע, בשיטה מקובצת, ד"בארוסה מפני שהוא סובר כראב

יש ספק לחכמים האם הם נחשבים בזכות הבעל או בזכות , )431שנדון בהם ליד ציון הערה (אירוסין האחרי 
ולכן יש לסילוק על מה , כלומר שיש לבעל זכות מסוימת בנכסי ארוסתו, כיוון שהיא זקוקה לנישואין, האשה

שחולקים , כתובות שם, י ותוספות"סובר כרש, )633 ציון הערה ליד, שנביא בפרק תשיעי(ז "ואילו הט; לחול
שמועיל סילוק בעל מנכסי שהטעם ולכן הוא הסביר , ולדעתם אין לבעל זכות בארוסה, ד"כנראה על הראב

  . יכול לחול גם על זכות עתידיתשסילוק מפני  הוא,הארוסאשתו כשהיא 
שהקידושין עושים את כל , "שייכות"מסביר את ה, )קכז' עמ(ענף א , סימן מג, חלק ב, ב"ב, דברות משה

ולכן באירוסין כבר יש לבעל קניין לזה שאם , שיחולו כל הדינים שבין איש ואשתו אחרי הנישואין, הקניין
, שאילו כן(אלא שהנכסים אינם נחשבים שלו ממש , יהיו לו הזכויות שתיקנו חכמים לבעל, יהיו לה נכסים

כיוון , אבל יש לו שייכות בנכסים, כיוון שייתכן שאחד מהם לא ירצה לעשות נישואין, )מועיל סילוקלא היה 
שגם אם נאמר שהנישואין עושה את הקניין לעניין הזכויות , הוא מוסיף. שבדרך כלל הנישואין מתקיימים

ארוסה שמסרבת שהרי , בכל זאת קניין הקידושין יוצר התחייבות להגיע לנישואין, שבין איש לאשתו
ולכן יש לו שייכות , והתחייבות זו מביאה לקניין הבעל בנכסים, )א"כתובות סד ע(להינשא נחשבת מורדת 

שלא תמכור את , שאם האשה לא תעשה כלום: הסביר את השייכות בדרך אחרת) קלב' עמ(בענף ד . בנכסים
  . ן נחשב שיש לו שייכותולכ, וסתם מאורסים עומדים להינשא, הם יהיו לבעל כשישאנה, הנכסים

אף שלא מועיל סילוק מדבר שלא בא , ן"מסביר שלדעת הר, אות א, סימן לו, ב"ב, )ד"תשס(מנחת אשר 
ואמנם זכויות הבעל בנכסי אשתו חלות רק משעת ,  כבר באה לעולםשסיבת החיובהוא מועיל אחרי , לעולם

ולכן מועיל ,  את החלות של הזכות בפועלוהנישואין רק משלימים, אבל סיבתן היא הקידושין, הנישואין
  .סילוק אחרי הקידושין

מפני שהבעל כבר זכה בה לעניין זה , מסביר שסילוק מועיל בארוסה, אות ט, סימן עז, ז"אהע, חזון איש
 .שהסילוק מועיל מפני שיש לבעל שייכות בה, פרשנים אלודבריו מתאימים לדברי . שכשישאנה יזכה בנכסיה
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, שאין הוא דומה למקנה דבר שלא בא לרשותו,  מסביר417א"טבהרי: מצאנו הסברים נוספים לדבר

  .418והוא נושא אותה על מנת כן, מפני שאינו עושה בלשון הקנאה אלא בלשון תנאי
  

אי אפשי בתקנת "מכוח , מועיל כאן סילוק,  שעדיין לא זכה בנכסיהאף על פי מסביר ש419פני יהושע
, י שחכמים זיכו לו רק לטובתו ולא נגד רצונומפנ, שהוא עדיף מלשון מחילה ומלשון מתנה, "חכמים

  .420ודי בגילוי דעת שאינו רוצה בזה

                                                 
 ).ה נחלה"ד(א "כתובות פג ע, א"ב חידושי הריט417
  .שישיפרק , שש עשרהראה שער ,  על דרך תנאי418

 על דעתמסביר שאמירה מועילה בארוסה מפני שאחר כך היא נישאת לו , א"כתובות פג ע, ד"גם תוספות רי
 כך מדייק (א שהוא יכול לחזור בו מהסילוק עד הנישואין"משמע מדבריו ומדברי הריטב. שלא יזכה בנכסים

. אינו זוכה בנכסים מפני שעל דעת כן נישאו, ורק כשנישאו, )ד"מהרי,  ציון א,א" כתובות פג ע,רור הלכהיב
הרי יכול ,  מפני שידו כידהסילוקאומר שבנשואה לא מועיל , א"כתובות פג ע, אם כן מדוע התלמוד, וקשה

  ?לנמק מפני שבזה אין לומר שנישאה לו על דעת כן
חלק , ת זקן אהרן"ושו, )ה אלא"ד(א " כתובות נו ע,בית אהרן, ח, יב, ספריו חושן אהרןב, אהרן וולקין' גם ר

 מועיל דבראלא ה, לא מועילה מחילה מפני שעוד לא זכה בהם הבעל, מסביר שבנכסי ארוסה, סימן קמ, ב
 .ה שלא יזכה בנכסיםמתנֶ הבעל ש, כתנאי

 ).ה והתניא"ד(א "כתובות פג ע,  פני יהושע419
דין ", )ה כדרב"ד(א "כתובות פג ע, כותב שלפי תוספות, )רצז' עמ(א "כתובות פג ע, עטרת שמואל,  כמו כן420

הוא אלא ,  מועיל בדבר שלא בא לעולםינו מועיל מדין סילוק שהרי סילוק אינוא" ודברים אין לי בנכסייך
, ם" דעת רשבגםך כהוא כותב ש. דבר שלא בא לעולםב מועיל גםש, "אי אפשי בתקנת חכמים"מדין מועיל 

לא יהא לי חלק באותו ממון העתיד לבוא לי בתקנת "יכול לומר הבעל שנקט ש, )ה בעודה"ד(א "ב מט ע"ב
, אומר שלפי התוספות, אות ב, א"כתובות פג ע, )אילן(גם קובץ על ". דאין מזכים לאדם בעל כרחו, חכמים

  .דרבנןעתידית זכות מחילת על ,  ד,פרק שישיוראה ". אי אפשי בתקנת חכמים"הסילוק מועיל מדין 
אי אפשי בתקנת "כותב שסילוק הבעל מועיל בגלל , )ב"כג ע(סימן ו , בית דין, אחלק , ת בתי כהונה"שו

  ". חכמים
סובר שלעניין פירות נכסי , א"כתובות פג ע, ה"כותב שחידושי הרא) רצח' עמ(א "כתובות פג ע, עטרת שמואל

שיש לו ) 416 ציון הערה ליד(ולא קיבל את הטעם , "אפשי בתקנת חכמיםאי "הסילוק מועיל מדין , ארוסתו
ולכן בעודה ,  לזכויותסיבה חלות הזכויות ולא זמןמפני שהוא סובר שהנישואין הם רק , "קצת שייכות"

כתובות נו , ה"דושי הראיצוין שגם חי. ארוסה עדיין אין לו קשר לזכויות שיבואו אחר כך בזמן הנישואין
אדם מתנה עליה "ומועיל מפני ש, ה עמה שלא יזכה בהםוהוא מתנֶ , כתב שעוד לא זכה בנכסי ארוסתו, א"ע

ולא הסביר איך זה מתיישב (מועיל מדין סילוק , לעניין ירושה, ה"אבל הוא כותב שגם לרא". שלא יירשנה
תוספות סוברים הש) שא' בעמ(הוא מעלה אפשרות , מצד שני). עם הכלל שאין מועיל סילוק מזכות עתידית

ומה שמביאה הסוגיה את , אלא מדין סילוק" אי אפשי בתקנת חכמים" מדין אינושסילוק מנכסי ארוסה 
בתקנה " אי אפשי בתקנת חכמים"להראות שכמו שאדם יכול לומר כדי הוא " אי אפשי בתקנת חכמים"

כתובות פג , מתוספות] ברמז[הוא מוכיח זאת (לטובתו יכול להסתלק מדבר שהוא הוא שהיא לטובתו כך 
היינו חושבים שזה , בלבד" אי אפשי בתקנת חכמים"שאילו היה התלמוד מביא את שכתבו , ה כדרב"ד, א"ע

לא היה מקום , "אי אפשי בתקנת חכמים" ואילו היה הסילוק פועל מטעם -מועיל רק בדבר שבא לעולם 
 לאואם כן , הבעל עושה את הסילוק אלא חכמים עוקרים את התקנהלא " אי אפשי"שהרי ב, לחשוב כך

מפני , "אי אפשי בתקנת חכמים"הוא מסביר שתוספות סוברים שאין להסתמך כאן על ). משנה שאינו בעולם
רק אם  ש,אות א,  בסימן, כתובותעל פי מה שכתב ארזא דבי רב , שאין לנו ידיעה ודאית שהתקנה לטובתו

  ".אי אפשי בתקנת חכמים"מועיל ,  לטובתו ואינו צריך אותההאדם מעיד שהתקנה
אי אפשי "שאין להסתמך כאן על כותב , )קכט' קכז ועמ' עמ(ענף ב , סימן מג, חלק ב, ב"ב, אבל דברות משה

, לומר שלא תהיה מחויבת להינשא לו, כיוון שאינו יכול להסתלק מההתחייבות לנישואין, "בתקנת חכמים
, שהיא ארוסתו, והיות שנשארת סיבת החיוב; ותמיד יוכל לתבוע שתינשא לו, ילה על זהשהרי לא שייכת מח

הסברים שונים לכך שהסוגיה הוצרכה להסתמך על , וראה שם בהרחבה. אינו יכול להסתלק מזכותו בנכסים
, ת היא כמו זכות בעלו"אי אפשי בתקנת חכמים"שאמירת , )קלד' עמ(בענף ה , עוד נימק. נימוקים אחדים

שאין לו כוח , אבל בתקנה שזיכו לו חכמים דבר שלא בא לעולם, שיש לאדם זכות שלא לרצות את התקנה
אלא שהיות ; "אי אפשי בתקנת חכמים"אינו יכול להסתלק ממנה באמירת , מצד בעלותו להקנותו לאחרים
לענין , 473ערה ראה עוד בשמו בה". אי אפשי בתקנת חכמים"מועיל כאן , שמועיל סילוק מזכות עתידית

  ".אי אפשי בתקנת חכמים"שאין להסתמך על , סילוק בירושה
, א"כתובות מב ע, הובא בשלטי הגיבורים(אות ה , הלכה א, פרק ט, כתובות, ז"פסקי הריא: טעמים אחרים

, )אילן(קובץ על יד . תת לוכותב שהבעל כאן דומה לאדם שאינו רוצה לקבל מתנה שרוצים ל, )ף"בדפי הרי
, ואין כאן חלות של קניין סילוק, מדייק מלשונו שיש כאן רק גילוי דעת שאינו רוצה, אות ג, א"כתובות פג ע

, אלא ממילא כיוון שאינו רוצה, מפני שהסילוק אינו עושה חלות, ולכן אין חסרון של דבר שלא בא לעולם
שהרי אם כן מדוע לא מועיל סילוק מנכסי אשתו לפני , קשההסברו קצת . ממון שלו בעל כרחונעשה אינו 
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מובן מדוע מועיל , )שלא כמחילה( מזכות עתידית מועיל סילוקהסוברים שכל , 421ז וסיעתו"לפי הט

  . אף שלא באו לעולםנכסי אשתו כשהיא ארוסהסילוק בעל מ
  

יועיל גם סילוק לפני , ז" פני יהושע והט,א"לפי נימוקם של הריטב, לכאורהש, אך יש להעיר
  .422ח"כדעת הב, האירוסין

  
מפני שמשמעותה , הוא לשון גרועה" דין ודברים אין לי"מר שו א423התלמודש, הבעיה השנייה היא

שבכל ,  מסביר424ן"הר. היא שהאדם לא סילק את עצמו מגוף הנכס אלא מדין ודברים על הנכס
 העובדה שזו דווקא, כלומר. עכשיוין לבעל רשות בנכסים זאת לשון זו מועילה בארוסה מפני שא

דין " שבארוסה מועיל 425בדומה מסביר המאירי. זכות עתידית מאפשרת לבעל להסתלק ביתר קלות
ואין לבעל בהם שום , מפני שנכסיה מצויים בידה,  בעל פהירהאף באמ" יךיודברים אין לי בנכס

ומחילה דייה באמירה , וזו כעין מחילה, ערער עליהםולכן די בלשון סילוק שלא ידון ולא י, זכות
  .בעלמא

  
 כותב שלשון זו מועילה כאן מפני שהיא לשון סילוק שלא יזכה ולא ידון ויערער לזכות 426ן"הרמב

התוצאה , שגם אם נפרש שהתכוון שאינו רוצה שיהיה לו דין ודברים, נראה שכוונתו היא. בנכסיה
הוא צריך לתבוע אותה ' רי כדי לקבל את פירות נכסיה וכושה, היא שלא תהיה לו זכות בנכסיה

 שגם אם , הנידון בתלמוד שם, של עצמונכסב' וכו" דין ודברים אין לי"שלא כמו מי שאומר , בדין
  .ה אותואין אדם אחר שיפריע לו לממש, הרי הבעלות שלו, הוא מסתלק מתביעה בדין

  
, אינה אפילו לשון סילוק והפקר" ברים אין לידין וד"שאף ש,  מסביר בדעת התוספות427פני יהושע

זאת בהמשך . ולכן די בלשון גרועה, כאן הבעל מסתלק מתקנת חכמים שתיקנו לטובתו, מכל מקום
 הוא 429י"בדעת רש. 428כפי שהבאנו,  שזו זכות עתידיתהסילוק אףלמה שהסביר שמטעם זה מועיל 

תה היא שהתכוון לומר שאינו רוצה הוא שמשמעו" דין ודברים אין לי"מסביר שהחסרון בלשון 

                                                                                                                                              
 ?בתור גילוי דעת שאינו רוצה, מדוע לא נאמר שתועיל מחילת זכות עתידית: ובאופן כללי יותר? האירוסין

  .וקשה לומר שהוא אכן סובר שמועילה מחילה על זכות עתידית
  .ואינו יכול לחזור בו, ה זכתה בנכסיםהאש, שמיד כשהסתלק, מנמק, )ד"נז ע(חלק ה , נתיב כג, מישרים

שהוא , הטעם הוא שזו זכות שהגיעה אליו מכוח מעשיו, י"שאבני מילואים כותב שלפי רש, 544ראה הערה 
הרי , אבל יש להעיר שעדיין קשה. שאי אפשר להסתלק ממנה, ולכן זה שונה מירושת אבותיו, נושא אותה

על , 474 ציון הערה לידראה ? ה מחילה על זכות עתידית גם בכגון הלוואה שהיא באה מכוח מעשיואין מועיל
  .לענין סילוק מירושה, הנימוק שהזכות בא על ידי מעשיו

יימת  שק,מזכות הבעלן שהוא סובר שהסילוק הוא "מדייק מהר, אות ב, א"כתובות פג ע, )אילן(קובץ על יד 
 .בא לעולםנחשב שולכן , ולא מהנכסים, כבר בשעת אירוסין

 .633 ציון הערה ליד 421
 .387 ציון הערה ליד 422
 .ב" ע כריתות כד423
 ).ף"בדפי הרי(א "כתובות מא ע, ף"ן על הרי" ר424
  ).ריה אמר המאי"ד(א "כתובות פג ע,  מאירי425

 כמחילה יאה' וכו" דין ודברים אין לי "אמירתנוקט ש, )חייא' ה תני ר"ד(א "כתובות פג ע, פני יהושע, כמו כן
  .בלי מעשה קניין, ולכן די באמירה,  מוחזקת בנכסיהשהבעלמא כיוון שהא

ועיל לשון מסביר שבדבר שעוד לא בא לידו מ, )קלו' עמ(ענף ה , סימן מג, חלק ב, ב"ב, דברות משה, כמו כן
ודווקא בסילוק , כי לא איכפת לו כל כך מדבר שעוד לא בא לידו, ומניחים שהתכוון בלב שלם, "דין ודברים"

 .שמא לא התכוון בלב שלם, מדבר שכבר בידו לא מועיל לשון גרועה
  ).ה דין ודברים"ד(א "כתובות פג ע, ן" חידושי הרמב426

, ה לשון גרועואף על פי שז' וכו" דין ודברים אין לי"ועיל מנמק שבאשתו מ, ב"כתובות פג ע, ה"חידושי הרא
 .כיוון שזה רק תנאי שהוא מסתלק

  ).ה כדרב"ה בתוספות ד"ד(א "כתובות פג ע,  פני יהושע427
כותב שאם הסילוק מועיל מטעם , )קלה' עמ(וענף ה , )קכו' עמ(ענף א , סימן מג, חלק ב, ב"ב, דברות משה

אלא אומר , שהרי הבעל אינו מקנה כלום לאשה בדבריו,  צורך בלשון טובהאין, "אי אפשי בתקנת חכמים"
אנו '  וכו"דין ודברים"וגם באמירת , ואם כן די שנדע שאינו רוצה את התקנה, שאינו רוצה את התקנה

 .יודעים זאת
  .419 ציון הערה ליד 428
 ).ה מדין"ד(ב "כריתות כד ע, י" רש429
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א ושהוא מוחזק שה, ו בחזקתנכסעמוד היאלא ש, נכסלו דין ודברים עם שום אדם על השיהיה 
" דין ודברים אין לי"צריך לפרש את , שעדיין אינו מוחזק בנכסיה, באשתו הארוסה, ולפי זה; שלו
אי אפשי בתקנת "י יכול לומר שהר, ואין לומר שהוא מוחזק מצד תקנת חכמים; כלשון סילוק' וכו

  ".חכמים
  

דין ודברים אין לי " אומר שהכותב לאשתו 430רושלמייה :נכסים שבאו לרשותה רק אחרי הסילוק
ה על דבר מפני שאין אדם מתנֶ , ה לאחר מכןבעלותו להגיע מועיל לנכסים שינוהתנאי א, "בנכסייך

דבר שאינו " הם בגדר עכשיוה שהרי גם נכסים שיש ל, לכאורה אין זה מובן. שאינו ברשותו
ל לכך שמועיל סילוק מנכסי ארוסה " ההסברים הנהרי? הבדל ביניהםה הומ, ביחס לבעל" ברשותו

מלשון הירושלמי ? טובים גם לנכסים שלא הגיעו עדיין לבעלות האשה, אף שעוד לא זכה בהם הבעל
 יישארו בידה שהנכסיםהיא זאת שעושה את התנאי  האשהמשתמע שהוא רואה זאת כאילו 

והוא , והיא הסכימה רק בתנאי שלא יקבל זכויות בנכסיה, והמצב הוא שהבעל רצה לשאת אותה(
ולכן זה מועיל רק לנכסים שכבר יש ; )431"דין ודברים אין לי בנכסייך"מסכים לתנאי זה ולכן אומר 

 מנת שאין לך עלי על"כמו התנאי , מדוע לא יועיל תנאי לנכסים עתידיים: אבל גם זה אינו מובן. לה
מפני שנחשב שיש לו ,  אפשר להסביר שסילוק הבעל מועיל רק לנכסים שכבר יש לה?432"שאר וכסות

,  שהם עומדים להינשאכיוון, ) שזה הטעם שמועיל הסילוק כאן433על פי ההסבר(קצת שייכות בהם 
שאין , לםוהם לגמרי דבר שלא בא לעו, נחשב שאין לו שום שייכות בהם, אבל בנכסים עתידיים

  .מועיל סילוק ממנו
  

והוא יכול להסתלק רק ,  בנכסי אשתומעצם זכותושהבעל אינו יכול להסתלק ,  מסביר434חזון איש
  .435וזה לא שייך בנכסים עתידיים, ולמחול על זכותו בהם, מנכסים מסוימים שהם בעין

  
ק לנכסים לא מועיל הסילו, שאם הסתלק הבעל בעודה ארוסה,  פוסק על פי הירושלמי436י"הר
  .ה כשהיא נשואהבעלותו לגיעשי

                                                 
  .א, ט, ושלמי כתובות יר430

לגבי נכסים שהגיעו , בעניין הסתלקות בעל מירושת אשתו כשהיא ארוסה, 466 ציון הערה לידראה גם 
  .וכן להיפך, ייתכן שחלק מהמקורות שיובאו שם מתכוונים לסילוק מפירות. לרשותה אחרי הסילוק

שהיא הסכימה להינשא לו רק אם שבסוגיה מדובר מסביר , הסימן ס, חלק א, ט"ת מהרי" ואכן שו431
 .יסתלק

 .ח, רט, מ"חו, א" רמ- והרי מועיל תנאי בדבר שלא בא לעולם 432
  .416 ציון הערה ליד 433
 .אות י, סימן עז, ז"אהע,  חזון איש434
 סילוק מפירות יםשוומ א"כתובות פג עשהרי רב כהנא ורבא ב,  אך הוא מקשה על הבנה זו של הסילוק435

והרי סילוק מירושתה הוא סילוק מעצם זכותו ולא סילוק מנכסים , נכסי אשתו לסילוק מירושתה
טעמו הוא משום , )478ראה הערה  (שהסילוק אינו מועיל, ג בירושה"י פוסק כרשב"ואף שר; מסוימים

ב שלא עשו חיזוק לדבריהם מפני "הרי נאמר בכתובות נו ע, אבל לעניין פירות, הםשחכמים עשו חיזוק לדברי
  .שפירות אינם שכיחים

, מנמק את הירושלמי, )שנה-שנד' עמ(יא , ה, הלכות מכירה, ם"על הרמב, חלק ב, יד ישראל: הסבר אחר
שהרי , יו קשיםאבל דבר. ולכן אינו יכול לסלק את עצמו מהם, שספק אם יבואו הנכסים לרשות האשה

אלא נוהג גם , הדין שאין מועילה מחילה על זכות עתידית אינו משום שספק האם יבוא לעולם, בפשטות
עבידי "גם המוכר פירות דקל ש, כמו שלעניין הקנאת דבר שלא בא לעולם, בדבר שבוודאי יבוא לעולם

 .אין ההקנאה מועילה כיוון שעוד לא באו לעולם, "דאתו
, ב"כתובות עט ע, הפלאה, )ה במשנה"ד(א "כתובות פג ע, פני יהושע. צב, ז"אהע, ורהמובא בט, י" ר436

שכתבו , )י"ה לא כר"ד(ב "כתובות עח ע, מדייקים מתוספות, )ה הכותב"ד(א "כתובות פג ע, וגידולי שמואל
שלא , י"משמע שסוברים כר, א מדובר בנכסים שהגיעו לבעלותה במשך האירוסין"שבמשנת כתובות פג ע

כותב שאין לדייק כך , אות י, סימן עז, ז"אהע, אבל חזון איש. מועיל סילוק מנכסים שנפלו אחרי הנישואין
שמשמע שמדובר על נכסים שהם , "בנכסייך",  המשנהלשוןמפני שהוכחתם היא רק מכוח , מתוספות שם

  .עכשיו בידה
לא מועיל התנאי , סימן ריב, ובותכת, כותב שגם לדעת מרדכי, )ד"רו ע(סימן פג , חלק א, ת פני משה"שו

חלק , ת פני משה" אבל שו.מפני שלא באו לרשותו, לנכסים שנפלו לה כשהיא נשואה, שהתנה כשהיא ארוסה
ש והמרדכי "כותב שהרא, )ג"דף עז ע, קניין, מאמר שני, והסכים עמו בני יעקב(ב " ריא עדף, סימן קי, ב

מפני , אבל בארוסה מועיל סילוק גם מנכסים עתידיים,  סילוקלכן לא מועיל, שידו כידה, דיברו רק בנשואה
  .שמועיל סילוק מדבר שלא בא לעולם

  ).ל"ה וא"ד(סימן יא , מ"חו, ם"ת הרד"ובשו, ק יג"ס, רט, דעה זו הובאה בקצות החושן
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הסילוק מועיל רק לנכסים שהיו לה בשעת הסילוק ,  שלדעה זו438ש" מדייק מהרא437משנה למלך

, מפני שסוף סוף, אפילו כשהיא תהיה עדיין ארוסה, אחר כךממש ולא לנכסים שיגיעו לבעלותה 
  .439בשעת הסילוק הנכסים אינם ברשותה

                                                                                                                                              
וק זה כותב שלא מועיל סיל, ב, צב, ז"אהע, א"מביא כאילו רמ, )ה ואי אמרת"ד(ב "נדרים פח ע, נדרי זריזין

א כותב שמן הסתם אם "הרמ, לאמיתו של דבר. מנכסים שנפלו לה אחר כך אלא אם כן אמר זאת בפירוש
  .אינו כולל נכסים שיפלו אחר כך אלא אם כן אמר זאת בפירוש" נכסים"אמר 

אבל . הוא זוכה בפירות, ונפלו לה עוד נכסים, נוקט שאם חזר בו, אות א,  לח סימן, כתובות,נתיבות מאיר
  ".צריך עיון"וא נשאר בה

גם אם כתב , ה אחרי שנישאתאשי לא מועיל סילוק מנכסים שנפלו ל"כותב שלר, צב, ז"אהע, ח"ב: בשטר
 .את סילוקו בשטר

 ).ה בפרק"ד(א , כג, הלכות אישות,  משנה למלך437
  .סימן א, פרק ט, כתובות, ש" רא438

ולכן ) ולא מעצם הזכות(מהנכסים לוק הוא שהסי, נימק דעה זו, )רצה' עמ(א "כתובות פג ע, עטרת שמואל
 .צריך שהנכסים יהיו קיימים בשעת הסילוק

, סימן ריב, כתובות, כותב שלפי התירוץ השני במרדכי, )ד"רו ע(סימן פג , חלק א, ת פני משה"שו, כמו כן 439
תה אחרי אינו מועיל לנכסים שהגיעו לרשו, גרועה ואינה לשון מתנה" דין ודברים אין לי" שלשון תיוה

  .כלומר גם אם הגיעו לרשותה כשהיא ארוסה, התנאי
 אבל לא לנכסים ,שהתנאי מועיל לנכסים שיפלו אחר כך כשהיא ארוסה, י שם" מדייק מהרמשנה למלךאבל 

" אחרי נישואין"שנקט , י"דוחה דיוק זה מהר, אות י, סימן עז, ז"אהע, אבל חזון איש(שיפלו כשהיא נשואה 
  .והוא מתקשה בהבנת ההבדל בין שתי הקבוצות, )לא בדווקאו, רק בלשון רווחת

, צב, אבני מילואים, )ה הכותב"ד, א"כתובות פג ע, הובא בגידולי שמואל(א , כג, הלכות אישות, בני אהובה
שהסילוק אינו יכול לחול מיד מפני , מבארים את ההבדל, )רצה' עמ(א "כתובות פג ע, ועטרת שמואל, ק ו"ס

אלא צריך לומר שהסילוק יחול כשיבואו , שייכות בנכסים שעדיין אינם ברשות ארוסתושאין לבעל שום 
שיכול לחזור בו עד , ")הדאקנ("ויש להשוות זאת למי שמשעבד דבר שלא בא לעולם ; הנכסים לרשותה

אבל , )לה האם יכול לחזור בושיש מחלוקת בשא, 398ראה הערה  (מפני שרק אז חל השעבוד, שיבוא לעולם
מה שאינו כן בנכסים שנפלו לו כשהוא , הוא מועיל רק אם בשעה שבא לעולם היה המשעבד ראוי לשעבד

, לכן בנכסים שנפלו לה במשך האירוסין; לא מועיל השעבוד שעשה קודם, שאינו ראוי אז לשעבד, גוסס
מה שאינו כן בנכסים שנפלו , חול כשיפלו להוהסילוק י, מועיל מה שהסתלק קודם, שהיה מועיל סילוק אז

מקשה על , )ה הכותב"ד(א "כתובות פג ע, גידולי שמואל. שלא היה יכול להסתלק אז, לה במשך הנישואין
' והרי לר, )על חזרה, ז, ראה פרק שישי(דבר שלא בא לעולם אינו יכול לחזור בו מהרי בסילוק , הסבר זה

אם הקנה דבר שלא בא לעולם ) ילה הקנאת דבר שלא בא לעולםשמוע, א"הסובר ביבמות צג ע( מאיר
, עיין שם(כגון שמת , מועיל גם אם בשעת חלות הקניין לא היה יכול להקנות, שלא יכול לחזור בו, "מעכשיו"

יועיל גם לנכסים שנפלו לאחר ,  שכאן אינו יכול לחזור בו מהסילוקהיותאם כן , )שהוא מציין מקורות לכך
יש לציין שאכן בני אהובה מסופק האם (שיחול הסילוק למפרע ,  שאז לא היה יכול להסתלקהנישואין אף

, או להקנאת דבר שלא בא לעולם, שחל רק כשיבוא לעולם, להשוות את נידוננו לשעבוד דבר שלא בא לעולם
וי לחול שהיה רא" מעכשיו"שדווקא קניין , הוא מתרץ? )לפי דעה אחת, מאיר מיד' שחל לפי ר, "מעכשיו"ב

חל מיד גם אם נולדה סיבה אחר כך שלא , )בדרך כלל, יכול לעשות קניין זה גם בעתיד, כלומר(לאחר זמן 
כיוון שאין אפשרות של סילוק " מעכשיו"לא יועיל סילוק גם , אבל בסילוק באירוסין, יכול הקניין לחול

אם כן יועיל סילוק לפני , ל"א גורביץ הקשה על ההסבר הנ"עטרת שמואל מביא שר. בשעת נישואין
כמו לדעה שאפשר להקנות דבר שלא בא , םנכסיאף שאין לו שייכות ב, אירוסיןהשיחול אחר , אירוסיןה

הסילוק דומה להקנאה לדעה שאפשר להקנות , אפשר לתרץ שרק אם יש לו קצת שייכות בנכסים? לעולם
  .פשר להקנות דבר שלא בא לעולםואילו לפני כן דומה להקנאה לפי הדעה שאי א, דבר שלא בא לעולם

שהסילוק פועל שלא יחול , מבאר את ההבדל, גאות ,  לוסימן,  יבמות,)שקאפ(שמעון יהודה הכהן '  רחידושי
ולכן לגבי נכסים שלא היו בידה בשעת , ודין זה חל ברגע הנישואין, הדין של זכות הבעל לעניין פירות וירושה

ולכן לא מועיל , ודין זה אינו נוגע לנכסים אלו, לבעל שייכות בנכסיםהדין לא היה יכול לגרום , הנישואין
, שאז הוא ראוי לזכות בהם מדין בעל, אבל הוא מועיל לגבי נכסים שהיו לה בשעת הנישואין; סילוק לגביהם

  .העיקר שהיו בשעת חלות הסילוק, ולא משנה שלא היו בשעת סילוק
, שכל זמן שלא חזר בו מהסילוק, מבאר את ההבדל, )קלז' עמ(ענף ה , סימן מג, חלק ב, ב"ב, דברות משה

, מועיל סילוקו כיוון שכבר יש לו שייכות, כשנפלו הנכסים באירוסין, ואם כן, הוא כאילו מסתלק כל הזמן
, כבר זכה, כיוון שכשנפלו לו, כבר לא מועיל סילוקו, גם אם הוא נחשב שעדיין מסתלק, אבל אחרי הנישואין

  .כיוון שאין לה שייכות בהם, כמו שהאשה עצמה אינה יכולה להסתלק מהם, אינו יכול להסתלקולפני שנפלו 
שבנכסים שנפלו לה אחרי , מבאר את ההבדל בין סוגי הנכסים, אות ב, א"כתובות פג ע, )אילן(קובץ על יד 

כלתה "ן של מפני שאין בזה חסרו, )ש"גם לרא(יועיל סילוק בשעתו על אחר כך , נישואיןההסילוק לפני 
וכותב שזו כוונת אבני " (ידו כידה" בנכסים שנפלו אחר הנישואין לא מועיל סילוק מפני שאז אבל, "קניינו
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הסילוק מועיל גם לנכסים , נכסי אשתו כשהיא ארוסהמסתלק מ כותב שה440ן"הרמב, לעומתם

  .441מפני שתנאי מועיל גם לדבר שלא בא לעולם,  לאחר שנישאת לבעלותהוגיעשי

                                                                                                                                              
שרק באלו שנפלו לאחר , ק ב"ס, צב, ז"אהע, עוד הוא מסביר על פי ישועות יעקב). ק ו"ס, צב, מילואים

  .מפני שאז לא מועיל לשון סילוק, הנישואין לא מועיל סילוק
 כותב שאם מישהו הקנה לארוסה נכסים ,)ה ונראה"ד(א "כתובות פג ע, גידולי שמואל: בים מיוחדיםמצ

, נחשב שנפלו לה לאחר הנישואין, והסתלק הבעל במשך האירוסין, באופן שיחול הקניין לאחר הנישואין
ה כן "בד(תב וכו. מפני שהנכסים מגיעים לבעלותה רק לאחר הנישואין, י"רדעת המועיל לוהסילוק אינו 

ה גם בעלותו להגיעואחרי הנישואין , שאם קיבלה קרן בעודה ארוסה והנותן שייר לעצמו פירות) מסתבר
מפני שנחשב שיש לו בהם קצת , )י"גם לר( הבעל בעודה ארוסה מהפירות הסתלקות המועיל, הפירות
סים שהיו לה באירוסין גם אם כמו שסילוק מועיל על נכ,  היה שלה כבר מהאירוסיןנכסכיוון שגוף ה, שייכות

 .התייקרו אחרי הנישואין
) ף"בדפי הרי(א "כתובות מב ע', ובקיצור במלחמות ה, )ה הא דתנן"ד(א "כתובות פג ע, ן" חידושי הרמב440

, א"כתובות פג ע, א"בחידושי הרשב, )ף"בדפי הרי(א "כתובות מא ע, ף"ן על הרי"הובא בר(ובספר הזכות שם 
הלכות , במגיד משנה, סימן א, פרק ט, כתובות, ש"ברא, ש שם"בתוספות רא, םש, א"בחידושי הריטב

, ה"חידושי הרא. ) קיז'עמ,  כבסימן, אחלק , דרך ישרהוב, ק יב"ס, רט, בקצות החושן, א, כג, אישות
  .כותב שהסילוק מועיל גם לנכסים עתידיים, סימן קלט, א"ת הריטב"גם שו. ן"כותב כמו הרמב, כתובות שם

כותב , אות ב, סימן יא, )אלמליח(אבל אמרי משפט  (ן"ש סובר כרמב"כותב שהרא, צב, ז"אהעטור 
ה "ד(א "כתובות פג ע, פני יהושע. )משמע שאינו מועיל לנכסים שיפלו אחרי נישואין, שם, ש כתובות"שמהרא
ק "ס, צב,  שמואלבית.  עיין שם להוכחתו-) ה הכותב"ד(א "כתובות פג ע, כותב שזו גם דעת תוספות, )במשנה

ומביא ראיה ממה שמועיל , סימן קיד, כתובות, שזו דעת האגודה) ק ז"בס(וכותב ,  מכריע כדעה זו,ק ז"ו וס
שסילוק מהפירות מועיל מפני שהנכסים , י ישיב על ראיה זו"הר, כמובן. סילוק מפירות שעוד לא צמחו

  .יעו לרשותהגסים עצמם עוד לא השהנכ, מה שאינו כן כאן, כבר מצויים בעולם) הקרקעות(עצמם 
'  ר.מביאים את שתי הדעות, ד"דף יא ע, וספר גילת שלום, ב, צב, ז"אהע, ע"שו, כתובות שם, ן"שיטה להר

 שלא "קים לי"כותבים שאפשר לומר ,  קיא'עמ,  ו'גל, בשערי הוראה, אריה פרייזלר' ור, שלום יוסף גלבר
  .מועיל סילוק לנכסים שנפלו אחרי הנישואין

 שלא מועיל )383הערה  (א"רשבלו) 384הערה (ן "כותב שגם לר, )ה ונראה"ד(א "כתובות פג ע, גידולי שמואל
מפני שזכה באשה , הבעלותו להגיעארוסה מנכסים שעוד לא כשהיא מועיל סילוק , סילוק לפני האירוסין

  .כיוון שהם עומדים להינשא, אירוסיןהי קצת על יד
" דין ודברים אין לי בנכסייך"מדוע הבעל צריך להתנות : ן מביא ראיה לדבריו מתוך הקושיה"הרמב: ראיות

שזו התוצאה היחידה מתנאו כיוון שלא , כפי שמפורש במשנה(כדי שאם תמכור מנכסיה יהיה המכר קיים 
שאשה נשואה יכולה למכור נכסים שנפלו לה , ין בתקופת המשנההרי בלאו הכי כך היה הד, )הזכיר פירות

ואם כן , )ב"כאמור בכתובות עח ע, שמכרה בטל" חזרו ונמנו"ורק אחרי תקופת המשנה (לפני שנישאה 
, ן הוא שעל ידי תנאי זה"תירוץ הרמב?  לכאורה מיותר- שנזכר בתקופת המשנה -" דין ודברים"התנאי 

והתנאי , שמעיקר הדין בנכסים אלו המכר שלה בטל,  שיפלו לה לאחר שתינשאהבעל מסתלק אפילו מנכסים
א דוחה את ראיית "הרשב .א"כתובות פג ע, א"הוכחה זו מובאת בחידושי הרשב. מועיל שהמכר יהיה קיים

שמעיקר הדין אם היא , שנפקא מינה שיהיה מותר לה למכור לכתחילה, ן מיכולת האשה למכור"הרמב
ועכשיו שהתנה עמה ,  נכספים שהגיעו לבעלותה לפני הנישואיןאומרים לה שלא תמכור, גשואלת איך לנהו

בשאלה האם התנאי מועיל להתיר למכור לכתחילה נחלקו . לכתחילה יועצים לה שתמכור, בעלה בלשון זו
  .ואין כאן מקומו, ראשונים

בר במסתלק מנכסי אשתו על ידי כך שהוא מפרש שבירושלמי מדו, ן דוחה את הראיה מהירושלמי"הרמב
,  ו,פרק שמיניעל דין זה ראה להלן  (גם בנכסים שעתידים ליפול לה" ידו כידה"מפני ש,  ואינו מועיל,הנשואה

  .)בעניין סילוק מפירות נכסי אשתו הנשואה,  ואילך496ליד ציון הערה 
מפני שמהירושלמי משמע שהטעם שהסילוק , ירושלמין ל"א שם דוחה את הסבר הרמב"חידושי הרשב אבל

שלפי דבריו במה שכבר נפלו לה פשוט , ן"הפוך מהסבר הרמב,  שאינו ברשותומשוםאינו מועיל הוא 
  .והספק היה רק במה שנפלו לאחר מכן) בנשואה(שהסילוק אינו מועיל 

ממה שנימק ,  בירושלמין"מקשה על העמדת הרמב, )ה וכתב"ד(א , כג, הלכות אישות, גם משנה למלך
מאחר שאינם ברשותו , אדרבה, ן קשה"ולרמב, הירושלמי שאין אדם יכול להתנות על דבר שאינו ברשותו

  ?מועיל הסילוק כמו בארוסה
 ציםמתר, )קיח' עמ ( כבסימן, אחלק , דרך ישרהו, אות ה, סימן א, פרק ט, כתובות, ש"קרבן נתנאל על רא
הוא לומר שלכן אף אם עשו , שמה שהירושלמי מנמק שזה לא ברשותו, א ומשנה למלך"את קושיית הרשב

מועיל סילוק , ואילו לנכסים שכבר היו בבעלותה, מפני שהקניין לא יכול לחול עליו,  לא מועיל הסילוקקניין
וראה שער (מפרש שירושלמי בא לומר שלא מועיל קניין , ק ו"ס, צב, בית שמואל, ואכן. בקניין בנשואה

  ). על קניין בסילוק בעל מנכסים עתידיים של אשתו הנשואה,רהארבע עש
לא ייתכן שיועיל ,  שלא באו הנכסים לרשותוהיותסביר שהירושלמי בא לומר שמ, ק ו"ס, צב, אבני מילואים

שמטעם זה לדעתו מועיל סילוק (וגם אין לומר שיועיל סילוק מזכותו בגוף האשה , סילוק מגוף הנכסים
עטרת . וידו כידה, שהרי כבר זכה בה בנישואין) 444בהערה כאמור , יפול לארוסתומנכסים העתידים ל
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 לכך שמועיל סילוק בנכסי ארוסה ואינו נחשב 443 ופני יהושע442א"שלפי נימוקי הריטב, יש להוסיף

 הדעת נותנת שסילוק -" קנת חכמיםאי אפשי בת" שמועיל מדין תנאי או מטעם -  זכות עתידית
  .444שהרי נימוקים אלו שייכים גם בהם, יועיל גם בנכסים שעוד לא נפלו לארוסה

   

                                                                                                                                              
, "ידו כידה אף במה שעתיד לבוא לידה"ן נוקט "הרי הרמב, מקשה עליו, )רצה' עמ(א "כתובות פג ע, שמואל

  .משמע שהטעם הוא שרואים כאילו כבר זכה בנכסים
אין פירושו " שאינו ברשותו"לשון הירושלמי , ן"שלפי הרמב, מתרץ, )ב"דף נא ע(ושלמי שם על היר, פני משה

  .מפני שידו כידה, לסלק עצמו מנכסי אשתו הנשואהשאין לבעל רשות אלא , שעוד לא בא לרשותו
גם במה " ידו כידה"ן שבנשואה לא מועיל סילוק מפני ש"עוד הקשה משנה למלך שם על מה שהסביר הרמב

,  מתרץ, על הירושלמי שם,ז"רידב.  שידו כידה-שהרי אם כן חסר בירושלמי עיקר הטעם , יד ליפול להשעת
המנמק שהסילוק אינו מועיל מפני שכבר , בון בהמשך הירושלמי' ן אכן מצוי בדברי ר"שהטעם שכתב הרמב

  .זכה בזכות אכילת פירות גם לנכסים עתידיים
וקשה לפרש את דברי , )כמו הבבלי( את המשנה בארוסה שהירושלמי מעמיד, ן"עוד קשה על הרמב
  .בנשואה) בהמשך אותה סוגיה(הירושלמי הסתמיים 

ויש אדם "שאחרי שאמרו :  דוחה את הראיה מהירושלמי בדרך אחרת,)ה כתב לה"ד(א "כתובות פג ע, מאירי
נכסי וא יכול לזכות בכלומר כשם שה, "מזכותו את למד חיובו"בון ' השיב ר, "מתנה על מה שאינו ברשותו

ואם כן , כך הוא יכול למחול עליהם,  בשעת התנאיהאף על פי שלא היו ברשות) האילו לא היה מתנֶ  (אשתו
ומה ששאלו ; )כך פירש גם קרבן העדהו( נכסים שיגיעו בעתיד  למחול עלשיכולמסקנת הירושלמי היא 
וכי יש אדם מתנה על "והשיבו , "יפול מהוך העתידים לידין ודברים אין לי בנכסי"בירושלמי שם אחר כך 

 .בון טובה גם לזה' ותשובת ר, אף זה אינו נשאר למסקנה כמו בשאלה הקודמת, "מה שלא בא לעולם
, רט, מ"חו, א"כגון רמ(שכשהפוסקים נוקטים את העקרון שתנאי מועיל בדבר שלא בא לעולם ,  יש להעיר441
ורק הדבר , בר שבו מבוצעת הפעולה המשפטית נמצא בעולםשהד, ההכוונה היא בדרך כלל לתנאי מתלֶ , )ח

שהרי אם כן תועיל , ה קשן"נימוקו של הרמבו.  כאןנידוןוזה לא ה;  חלות הפעולה אינו בעולםמותניתשבו 
בין ) במבוא לפרק זה(דבריו יובנו על פי ההבחנה ? "תנאי"על ידי שנקרא לה , כל מחילה על זכות עתידית

שמועיל גם , "סילוק"כאשר המחילה על הסוג השני מוגדרת , לזכות קניינית עתידיתזכות אישית עתידית 
  .הוא מלה אחרת לסילוק" תנאי"ו, בזכות עתידית

מנמק שדעה זו סוברת שנחשב שהבעל כבר , גאות ,  לוסימן, יבמות, )שקאפ(שמעון יהודה הכהן '  רחידושי
 . זכה בנכסים אלו משעת נישואין

 .417 ציון הערה ליד 442
 .419 ציון הערה ליד 443
 ,שאף שזה דבר שלא בא לעולם ולא אמר דרך תנאי, ן"מנמק את דעת הרמב, צב, ז"אהע, ח" ואכן ב444

  . וזה כטעמו של פני יהושע-" אי אפשי בתקנת חכמים"הסילוק מועיל מפני שהוא יכול לומר 
 לרשות הגם לפני שבא, שסילוק מועיל במתנה שבאה לו ממקום אחר, א שם נימק"הריטב: קים אחריםנימו

  .אחד מהם
ן סובר שהבעל "סביר שהרמבמ, )סימן כא, )דבורץ(ת ארצות יהודה "הובא בשו (ק ו"ס, צב, אבני מילואים

ולכן מועיל , כסי אשתוכלומר שלא יזכה באשה בשעת נישואין לעניין זכויות בעל בנ,  האשהמגוףמסתלק 
  .הסילוק גם מנכסים שעוד לא הגיעו לבעלותה

מסביר , )א"תשע' סימן ב במהד= ז "תש' במהד(סימן לא , ב"ב) שקאפ(שמעון יהודה הכהן ' חידושי ר
ולכן לא , )ראה בשמו בשער שש עשרה(שהסילוק מביא לכך שהנישואין לא יגרמו לו את הזכות בנכסי אשתו 

  . הנכסים לאשתומשנה מתי יגיעו 
,  כבעלמזכותון סובר שסילוק הבעל הוא "מנמק שהרמב, אות ב, א"כתובות פג ע, )אילן(קובץ על יד , כמו כן

ואילו ; ורק סילוק אחרי הנישואין לא מועיל מפני שכבר חלה עליו זכות בעל, ולכן הוא מועיל לכל נכסיה
מפני שהוא סובר שהסילוק , שהסילוק מועיל רק מנכסים שכבר מצויים בבעלותה סובר )436הערה  (י"הר

, דהיינו מניעה שלא לזכות, הסביר שסילוק הוא רק גילוי דעת שאינו רוצה,  ובאות ג.מהנכסיםהוא 
  .ולכן הוא מועיל לכל הנכסים שיהיו, "חלות"ואין כאן , שמסתלק שלא יזכה

שגם נכסים שיגיעו לבעלותה אחרי הנישואין נחשבים שבאו , נימק,  צזסימן, מ"חו, )מזרחי(ת דברי משה "שו
  .קצת" שייך בהם"מפני שהבעל , לעולם

שאגב שמועיל , מעלה אפשרות לנמק דעה זו, )ב"נו ע(סימן קנח , חלק ג, מהדורא א, ת שואל ומשיב"שו
, מאמר שני, נמק בני יעקבוכך אמנם מ(מועיל גם לנכסים שיפלו לה בעתיד , הסילוק מנכסים שכבר נפלו לה

ה רא(כמו שאדם יכול להקנות דבר שלא בא לעולם עם דבר שבא לעולם , )630 ראה הערה - ב"דף עו ע, קניין
ע הגמרא שואלת שהרי אם כן מדו, )ג"בדף נו ע( אך הוא דוחה הסבר זה ). שנחלקו זה הפוסקים,162הערה 

") מפירותיהן"בלי לומר " (דין ודברים אין לי בנכסייך ובפירי פירותיהן"האם הכותב , ב"בכתובות פג ע
מפני שאם לא כן לא יועיל הסילוק ) שכבר באו לעולם(הרי ברור שהסתלק מהפירות , הסתלק גם מהפירות

וראה . יל סילוק מנכסים שלא באו לעולםמדוע מוע, והוא נשאר בקושיה? )שעוד לא באו לעולם(מפירי פירות 
 .על מחילת דבר שלא בא לעולם עם דבר שבא לעולם,  ואילך161ליד ציון הערה , ט, פרק חמישי
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, הארוסאשתו כשהיא  הבעל מפירות נכסי ה הסתלקותמועיל, י" גם לדעת הר:סילוק מפירות
 יש. 445גם פירות שעדיין אינם קיימים אלא הם רק עתידים לצמוח, משמע; כמפורש במשנה

 כמו שאדם יכול להקנות פירות שלא באו -" קרקע לפירותיו"שהסילוק מועיל בדרך של , שהסבירו
סתלקות ה על ידי כך הבעל יכול להסתלק מן הפירות, 446מכירת הקרקע לפירותיה על ידי לעולם

  .447חיסרון של דבר שלא בא לעולםבכך אין ו, "הנכסים לפירותיהם"מ
  

. 448 מועיל הסילוק מהפירות,לפירותיהםילוק חל על הנכסים שגם בלי לומר שהס, אחרים אומרים
,  שהיא ארוסתוכיוון, הם סוברים שיש לבעל קצת שייכות בזכות הפירות העתידים לצמוח, כנראה

  .ולכן מועיל הסילוק
  
והתלמוד ,  הבעל מפירי פירותה הסתלקות שמועיל449אלה דומה מתעוררת על דברי התלמודש

כר הבעל את פירות הקרקע וקנה בתמורה קרקע והקרקע הוציאה  שמ- מגדיר שם פירי פירות 
 מתרץ על פי דעת 450יוסף שאול נתנזון' ר? הרי זה דבר שלא בא לעולם, לכאורה קשה. פירות

 והבעל מקבל רק לאשהגוף הקרקע שייך , שאם הבעל מוכר את הפירות וקונה קרקע, 451ף"הרי
וממילא יכול להועיל , 452שהיא של האשה, שמועיל הסילוק מגוף הקרקע, לפי זה מובן; פירות

  .453הסילוק מפירי פירות
  

 האם -" דין ודברים אין לי בפירותייך שבשדה פלונית" אם אמר הבעל :סילוק ממקצת נכסים
הוא סילוק מעצם ' וכו" דין ודברים אין לי" כתב שלפי הגישה ש454אלחנן וסרמן' ר? מועיל הסילוק

 מהנכסיםואילו לפי הגישה שהוא סילוק , צת נכסים בלבד אינו יכול להסתלק ממק,בעלזכותו כ
  .455הוא יכול, עצמם

                                                 
 ראה הערה -הוא מוכיח מכאן שמועיל סילוק מזכות עתידית. סימן רסג, דפוס קרימונה, ם"ת מהר"שו 445

625. 
 .ד, רט, מ"חו, ע"שו 446
סימן ע , חלק א, מהדורא ב, ת שואל ומשיב"שו; ק יב"ס, צב, בית שמואל; א"כתובות פג ע, א" מהרש447

  .)ה והנה לכאורה"ד(
דין ודברים "שהאומר לארוסתו , )ה באושא"ד(ב "ק פח ע"ב, בית שמואל מסביר על פי זה את דברי תוספות

ומובן מזה שהאשה אינה יכולה , יילקח קרקע בפירות והבעל אוכל פירות, "ירותיהםאין לי בנכסייך ובפ
בית שמואל מסביר שהם סוברים שהסילוק מן הפירות מועיל ". בנכסייך"אף שאמר ,  את הקרקע הזהלמכור

ולכן אומרים שלא סילק את , שמועיל כמו במקנה קרקע לפירות, " ובפירותיהםבנכסייך"רק משום שאמר 
מפני שאולי , שהוא נותן לה יכולת למכור" ובנכסייך"אין להסיק ממה שאמר , כלומר.  לעניין מכירהעצמו
 .כאמור, רק כדי שיחול הסילוק מהפירות" בנכסייך"אמר 

, "מנכסייך ומפירותיהם"שכתבו שבאומר , )ה הבעל"ד(א "כתובות נ ע,  בית שמואל שם כותב שתוספות448
שסילוק מועיל " רוב הפוסקים" כנראה סוברים כ- )ק שם" כתוספות בשלא (מכרה קיים, אם מכרה קרקע

ועל כרחנו מה שאמר , לצורך הסילוק מהפירות" מנכסייך"ולא היה צריך להזכיר , )בלבד(לפירות 
  .הוא לומר שתוכל למכור קרקע" ובנכסייך"

זה גורר גם , על מה שבעיןשהיות שהסילוק חל , מסביר, )ג"כב ע(סימן ו , בית דין, אחלק , ת בתי כהונה"שו
 .על מחילת זכות עתידית יחד עם זכות קיימת, 161  ציון הערהלידוראה . את מה שעתיד לבוא

 .ב" כתובות פג ע449
 ).ב"נו ע(סימן קנח , חלק ג, מהדורא א, ת שואל ומשיב" שו450
 .ק לח"ס, פה, ית שמואלעל פי הבנת ב, )ף"בדפי הרי(א "כתובות לח ע, ף"רי 451
י לא מועיל סילוק מנכסים שיגיעו "ולפי הר, הרי קרקע זו לא הייתה שלה בשעת הסילוק,  אבל קשה452

אפשר לומר שהקרקע נחשבת שלה כבר עכשיו כיוון שהיא באה תמורת הפירות שיצמחו ? לאשה רק בעתיד
 .מהקרקע שכבר שייך לה

י מועיל סילוק "מסביר שגם לר, )שו' עמ, א"כתובות פג ע, אלהובא בעטרת שמו(ב "כתובות עט ע,  הפלאה453
ראובן ' סברה שאומר חידושי ר(מפני שיש לבעל זכות בגוף השדה אף לפירי פירות , מפירי פירות

 .ויכול לסלק את עצמו מאותה זכות, )סימן יז, ב"ב, ]גרוזובסקי[
 .סימן רצח, כתובות,  קובץ שיעורים454
  .499ה הערה על שתי הגישות הללו רא 455

א נאמר שבמצב מסוים הבעל "הרי במשנה בכתובות פג ע, מקשה, אות ב, א"כתובות פג ע, )אילן(קובץ על יד 
שפירי פירות הוא זכייה נפרדת , הוא מתרץ? הרי שמועיל סילוק חלקי, מסתלק מפירות ולא מפירי פירות

 שפירות ופירי פירות הן כותב שדחוק לומר, אות ג, סימן לד,  רב כתובות ארזא דביאבל". מקצת"ולא נחשב 
העלה אפשרות שחכמים סוברים שהם זכות אחת , )שז' עמ(א "כתובות פג ע, עטרת שמואל. זכויות שונות

  . יכול להסתלק רק מפירותינוולכן א
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,  ארוסההייתה פסק שאם בעל הסתלק מנכסי אשתו כש456 רב האי גאון:סילוק מנכסי צאן ברזל

 כתב שהדין כך אם הזכיר בפירוש שהוא מסתלק 457א"הריצב. יכולה למכור אפילו נכסי צאן ברזל
מפני , אין זה כולל נכסי צאן ברזל, "אין לי בנכסייך כלום"אבל אם אמר סתם , מנכסים אלו

  .ונחשבים נכסיו, שאחריותם עליו
  

לא מועיל סילוק בעל ,  שסילוק מועיל רק מזכות שהיא דרבנן459 כותב שלפי הדעה458אבני מילואים
 כיווןשהרי פירות נכסי צאן ברזל הם שלו לא מתקנת חכמים אלא מעיקר הדין , מנכסי צאן ברזל

מועיל סילוק מנכסי , ואילו לדעה שמועיל סילוק גם מזכות דאורייתא; בל עליו את אחריותםשקי
לכל הדעות לא מועיל ,  שאם הכניסה לו את הנכסים לפני האירוסיןכותבהוא  עוד .460צאן ברזל

 על ידי מפני שכבר זכה בהם, הזכות למכור את הנכסים עצמםן סילוק מפירות נכסי צאן ברזל ומ
שהרי ברגע שהיא מכניסה לו , לוייך ולא מועיל סילוק ממה שכבר ש, עצמו אחריותשקיבל על 

  .שהוא זוכה בפירות רק בשעת הנישואין, שלא כפירות נכסי מלוג, הוא זוכה בהם, אותם
  

מפני שאין אדם מתנה על דבר , לא מועיל סילוקאותם  כותב שלפני שהכניסה לו 461ז ענזיל"מהריא
 סובר שמועיל סילוק מנכסים העתידים להגיע 462ש"ואף שהרא, רושלמיכדברי הי, שאינו ברשותו

שזכותו בהם באה , הוא דיבר רק בנכסי מלוג, 463לבעלותה מפני שהוא מסתלק מזכותו בגוף האשה
אבל בנכסי צאן , והוא יכול להסתלק מזכותו באשה מפני שכבר יש לו שייכות בה, האשה על ידי לו

ולכן לפני שהכניסה לו אין לו , בלי קשר לגוף האשה, ת האחריותקבל על ידי ברזל זכייתו באה לו
שאדם יכול להסתלק גם מדבר שאין לו , 464ם"אבל לדעת מהר; שום שייכות בהם ולא מועיל סילוק

  .ולפני שהכניסה לו, יוכל להסתלק מנכסי צאן ברזל אפילו לפני האירוסין, שייכות בו

  ארוסהכשהיא  מחילת בעל על ירושת אשתו .ה
  .465להסתלק מירושת אשתו כשהיא ארוסהיכול בעל , לפי רוב הפוסקים

                                                                                                                                              
דברי חזון איש האם סילוק הבעל הוא סילוק מהזכות או , י"בעניין דעת הר, 434וראה ליד ציון הערה 

 .מהנכסים
 .)סימן א, פרק ט, כתובות, הובא בהגהות אשרי(שער ד ,  ספר המקח456
 .ב, צב, ז"אהע, א"כך פסק גם רמ. בהגהות אשרי שם, א" ריצב457
 .ק ז"ס,  צב, אבני מילואים458
  .652 ציון הערה ליד,  שנביא בפרק תשיעי459
כגון זכות , מכאן מוכח שהמחלוקת האם מועיל סילוק מזכות דאורייתא כוללת גם זכות מכח הסכם,  אגב460

 .ולא רק זכות מכח דין תורה, הבעל בנכסי צאן ברזל
 .הגהה ג, ז ענזיל לאבני מילואים שם" הגהת מהריא461
  .440הערה , ש"רא 462
 .444שהבאנו בהערה , ק ו"ס, צב, רי אבני מילואים כדב463
 .586הערה , ם"מהר 464
גם תנאי שיירש רק מקצת או שלא (ה , כג, הלכות אישות, ם"רמב; )ף"בדפי הרי(א "כתובות מב ע, ף" רי465

בכתובות פג , כלשון רב כהנא" תנאי"ונקט לשון ; 478הערה , יוזאת על פי הירושלמ, יירש אם יקרה כך וכך
, ד"תוספות רי; א"כתובות פג ע, מאירי; ב"א וע"כתובות פג ע, ן"חידושי הרמב; ) ולא לשון סילוק,א"ע

ה "ד,  סימן מז,ספר המכריעו, )כדמוכח מרב כהנא, מפני שתנאי בממון קיים גם בדרבנן(א "כתובות פד ע
ת "שו; סימן קפ, א"ת הריטב"שו; חלק א, נתיב טו, מישרים; )רב צמח גאון ורב נחשון גאוןגם בשם  (ובפסק

ת "שו; סימן כד, חלק ב, י בן לב"ת מהר"שו; ז, צב, ז"אהע, ע"שו; סימן סט, ז"אהע, י"ב; סימן קב, ש"הריב
 ,ע" סמ;)איבראה "ד (סימן ה, ץ"ת מהריט"שו; סימן תיז, ת בנימין זאב"שו; סימן קכח, חלק ב, ט"מביה

עד , סימן לט, מ"חו, )אדאדי(ת ויקרא אברהם "הובא בשו(סימן קי , ז"אהע, ם"ת מהרשד"שו; ק י"ס, קמט
ת "בשו, אברהם מונסון' ר; וסימן רצג, )םה וג"ד( סימן קנא, ת דברי ריבות"שו; סימן רכבסימן קנד ו, )א"ע
מביא , סימן רצא, מ"חו, ם"ת מהרשד"שו. סימן כז, מ"חו, ת אבני נזר"שו; )א" עט(יח  סימן, יחיאל באסן' ר

  .ק"שכך פסק מהרי
יש , כותב שמאחר שיש מחלוקת בשאלה זו ואין ראיה ברורה לשום צד, סימן א,  פרק ט,כתובות, ש"רא

,  כלל ד,ז" אהע,ת גינת ורדים"בשו, אברהם הלוי' ר. שהסילוק מועיל, כלומר, לומר שכל תנאי שבממון קיים
ש כותב "ולכן הרא, שאף על פי שהבעל מוחזק בנכסי אשתו מן הדין, מסביר, )ה וגם ראיתי"ד(סימן ה 

מכל מקום כאן מסתברת יותר הדעה , "העמד ממון בחזקתו) "שהביא גינת ורדים לפני כן(במקומות אחרים 
  .שהרי תנאי ממון הוא, שהתנאי קיים
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כמו שהוא יכול , אחר כךהוא יכול להסתלק גם מירושת נכסים שיגיעו לבעלותה , לפי שיטה זו

  . 466 זכות האשה למכורענייןלהסתלק מנכסים אלו ל
  

 הסביר 467יריהמא? זכות עתידיתהרי הירושה היא  ,ראשית. שיטה זו זקוקה להסבר משתי פנים
ויכול לומר , מפני שזו זכות דרבנן לטובתו, זכות עתידית שהוא אף על פישהבעל יכול להתנות עליה 

                                                                                                                                              
הסילוק מועיל , ף"כותב שגם לרי, )ריז' עמ(סימן סה , חלק ג, )ש"מהרח (ת תורת חיים"שו: נכסים שאבדו

אינו חייב לשלם , אבל בנכסים שאבדו, שהבעל אינו יורשם, רק לעניין נכסים שלה שנשארו בעין אחרי מותה
  .אלא רק הסתלק, שהרי מעולם לא התחייב באחריות נכסים אלו אחרי מותה, ליורשי אשתו בגלל הסילוק

, סימן לט, מ"חו, )אדאדי(ת ויקרא אברהם "הובא בשו (סימן קי, ז"אהע, ם"ת מהרשד"שו: תובהתוספת כ
שיצטרך , כלומר(לעניין תוספת כתובה , כותב שלא מועיל סילוק מירושת אשתו כשהיא ארוסה, )א"עד ע

 של נראה שכוונתו לומר שזאת למעשה התחייבות. הוא ממון הבעלמפני ש, )לתת תוספת כתובה ליורשיה
  .ולשם כך צריך מעשה קניין, הבעל לתת סכום זה ליורשי אשתו

סימן , מ"חו, )אדאדי(ת ויקרא אברהם "הובא בשו (סימן קי, ז"אהע, ם"ת מהרשד"שו: הסתלקות מכללא
הנדוניה שלה , שאם תמות בחייו, כותב שיש תוקף לתנאי של הבעל עם אשתו לפני הנישואין, )א"עד ע, לט

, מפני שהבעל נחשב כאילו הסתלק מירושתה, )אי אפשר לתת מתנה למי שעוד לא נולדאף ש(תעבור לזרעה 
  .וממילא יורשיה יירשו אותה

כותב שמועיל סילוק מירושת אשתו גם אם אין אדם אחר , )ה כן"ד(א "כתובות פג ע, גידולי שמואל: בגיורת
אף שמחילה לא , ישארו הפקר הנכסים י-מסתלק מירושת אשתו הגיורת ואין לה יורשים הכגון , שיזכה

  .שייכת בזה
דין ודברים אין " מביא ראיה מהדין שמועיל ,)ף"בדפי הרי(א "כתובות מב ע,  הזכותבספר, ן"הרמב: ראיות

ראה ליד ציון הערה (בארוסה לעניין זה שתוכל למכור גם נכסים שיגיעו לבעלותה אחרי הנישואין ' וכו" לי
 אף על פיהרי שמועיל תנאי על דבר שלא בא לעולם , ) שיש חולקיםולפני כן שם הבאנו, שזו דעתו, 440

  .ואפשר ללמוד משם לדין ירושה, שאפילו לאשתו אין זכות בהם עכשיו
סובר ) ן"חולק על הרמבה, 478הערה (שרבנו חננאל , דוחה ראיה זו, )שיא' עמ(א "כתובות פג ע, עטרת שמואל

ואילו שאר ,  מועיל סילוק ממנהיןולכן א, כמו כל הירושות, שירושת הבעל חלה רק בשעת מיתת האשה
  .יכול להסתלק מהפירות ומזכות המכירההבעל ולכן , זכויות הבעל חלות בשעת הנישואין

נחלה  ",א"כתובות פג ע, נא ראיה מדברי רב כה,)ה אבל עיקר"ד(ב "כתובות פג ע, ן"ביא חידושי הרמבמעוד 
כמו שהבעל , הרי שמועיל סילוק הבעל מירושת ארוסתו, "אדם מתנה עליה שלא יירשנה, הבאה ממקום אחר

  .יכול לסלק את עצמו מנכסיה ומפירותיהם אף על פי שעוד לא באו לידו
הובא בני (ן י סימ, הלכות זכייה ומתנה, מחנה אפריםו, א"כתובות פג ע, ד" תוספות ריוכנגד זה הסביר

שרבנו חננאל לא התחשב בדברי רב כהנא מפני שרב כהנא דיבר לפי הדעה שירושת הבעל , )קפה' עמ, בנימין
מפני שלא , לא מועיל סילוק, אבל לדעה שהיא דאורייתא, "אי אפשי בתקנת חכמים"ומועיל בה , דרבנן

  . מועיל סילוק מזכות דאורייתא
להסביר , שהוא אמר כך בדעת תנא קמא, דוחה את הראיה מרב כהנא, אות א, סימן עז, ז"אהע, חזון איש

אבל הלכה ; שבעל זוכה בירושה רק בקניין ולכן יכול להתנות, מדוע זה שונה מסילוק בן מירושת אביו
 .ג"כרשב

, חזון איש. )ף"בדפי הרי(א "כתובות מא ע, ף"ן על הרי"ר; )ף"בדפי הרי(א " עמבכתובות ',  מלחמות ה466
 ראה על .וזה חל גם לגבי נכסים עתידיים, זכות יורששהוא מסלק מעצמו , נימק, אות י,  סימן עז,ז"אהע

  .דבריו בשער שש עשרה
שהסיבה שלא ) 374 ציון הערה ליד(כותב שלפי ההסבר , )קלו' עמ(ענף ה , סימן מג, חלק ב, ב"ב, דברות משה

לא יועיל סילוק ארוס מנכסים שיפלו לה , יא כי היורש עדיין אינו שייך בנכסיםמועיל סילוק מירושת אב ה
וממילא גם לבעל אין שייכות , שהרי האשה עצמה אין לה שייכות בנכסי אביה בחיי האב, אחרי הנישואין

 אחרי באירוסיןקלז הוסיף שכך גם הדין גם בנכסים שיפלו לה ' ובעמ(בהם ואינו יכול להסתלק מהם 
שהסיבה שלא מועיל סילוק ) 370הערה (ן "אבל לפי הר; )כי בשעת הסילוק לא היו לו שייכות בהם, קהסילו

שהרי , יועיל סילוק ארוס מנכסים שיפלו לה אחרי הנישואין, מירושת אב היא שנחשב שהבן כבר זכה בה
הוא מוסיף . א היה מועיל סילוקו מירושתה בכללל, שאילו כן, הוא בוודאי לא נחשב כאילו זכה בנכסים

שהטעם שמועיל סילוק מירושת אשתו כשהיא ארוסה הוא כי זו ירושה דרבנן , שלפי תוספות) קלז' בעמ(
, אבל הוא מדייק מתוספות. מועיל סילוק מירושתה גם מנכסים שנפלו לה אחרי הנישואין, )473ראה הערה (
  . שלא מועיל סילוק מנכסים שנפלו לה אחרי הנישואין, )ה לא"ד(ב "תובות עח עכ

לגבי נכסים שהגיעו , בעניין הסתלקות בעל מפירות נכסי אשתו כשהיא ארוסה, 430 ציון הערה לידראה גם 
 .וכן להיפך, לוק מירושהייתכן שחלק מהמקורות שיובאו שם מתכוונים לסי. לרשותה אחרי הסילוק

 ).ה ממה שכתבנו"ד(א "כתובות פג ע,  מאירי467
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 שסילוק מועיל בזכות 469אחר הוא על פי השיטהאפשרי הסבר . 468"אי אפשי בתקנת חכמים"
  .470וכאן מדובר בסילוק, שלא כמחילה, עתידית

  
, שאינה מועילה,  יורש מירושה רגילהותלקתסהנה מהפן השני הטעון הסבר הוא מדוע הדין כאן שו

 ותלקתסה דווקא )א: (תו לירושות אחרותשים בין ירושת אאחדיש הבדלים ? 471כפי שראינו לעיל
ולכן , ולכן הוא זוכה בנכסים מעתה, מפני שהוא ראוי ליורשו, ה מועילינהאדם מירושת אביו א

מה שאינו ,  יכול להקנות דבר שלא בא לרשותוואין אדם, צריך לשון מתנה כדי להעביר את הנכסים
אפילו , "נחלה הבאה לו ממקום אחר"אלא זו נחשבת , שעכשיו אינו ראוי ליורשה,  בארוסתוכן

  .472ולכן מועיל הסילוק, לדעה שירושת הבעל היא מדאורייתא
  
 שלא כמו שאר, )לפי חלק מהפוסקים( יכול להסתלק מירושת אשתו מפני שהיא דרבנן בעלה) ב(

  .473ירושה שהיא דאורייתא

                                                 
שמחילה מועילה גם בדבר שלא ) 20הערה  ,שלישיפרק בשהבאנו (על פי שיטתו , )ה כתב לה"בד( עוד נימק 468

 .368 ציון הערה לידכאמור ,  אבל אם כן לא מובן מדוע לא תועיל מחילה על ירושת אביו.בא לעולם
 .633 ציון הערה ליד 469
בזמן שמועיל סילוק הבעל לכך , 416-421ליד ציוני הערות  עוד אפשר לנמק על פי הנימוקים שהבאנו 470

ובכל זאת הובאו , אף ייתכן שחלק מן הפרשנים שהובאו שם דיברו על ירושה; מפירות נכסי אשתוין האירוס
בנימוקים , 441-444ראה גם ליד ציוני הערות . שם מפני שלא היה ברור אם דיברו על פירות או על ירושה

 שהוא מסתלק -מפירות נכסי אשתו שעדיין לא הגיעו לבעלותה בזמן האירוסין ק הבעל לדעה שמועיל סילו
גם נימוקים אלו . גם בנכסים אלו" שייך קצת"או שהוא נחשב ; שהיא כבר בעולם, מזכותו בגוף האשה

  .לגבי סילוק מירושת נכסים שעדיין לא הגיעו לבעלותה, יכולים לשמש כאן
 מפני שבמציאות מדין הירושהנימק שאמנם אינו יכול להסתלק , אות ב, ח ל סימן, כתובות,נתיבות מאיר

  .מזכות התביעהאבל הוא יכול להסתלק , הוא בעלה ואינו יכול להסתלק מקורבתו
וראה מה שהערנו על . נימק שאין זו מחילה אלא תנאי, )ף"בדפי הרי(א "כתובות מב ע, בספר הזכות, ן"הרמב
 ייתכן .כשנימק בדומה מדוע מועיל סילוק הבעל מפירות נכסים עתידיים של ארוסתו, 441 בהערה דבריו

הערה (ד "כפי שהראב, שעל דעת זה נשא אותה, שכוונתו לומר שהנישואין חלים רק על מנת שלא יירשנה
 .נימק שזה ההבדל בין ירושה זו לירושת אביו) 475

  .368 ציון הערה ליד 471
וספר , )ף"בדפי הרי(א "כתובות מב ע', ומלחמות ה, )הסוגיה' ה ופי"ד(א "כתובות פג ע, ן" חידושי הרמב472

, חזון איש; )ה אמר המאירי"ד(א "כתובות פג ע, מאירי; סימן קב, ש"ת הריב"שו; )בקיצור(הזכות שם 
ה שמתנֶ (ואות ח ) מה שלא שייך בירושה רגילה, ה לפני שנעשה יורשמפני שהוא מתנֶ (ת ב או, סימן עז, ז"אהע

  ).שלא יועילו הנישואין לעניין זה
מסביר שכאן מועיל סילוק מפני שעוד לא זכה בירושת ארוסתו ואולי , ב"כתובות פג ע, ה"גם חידושי הרא
מפני שהוא זוכה בה כבר ,  יכול להסתלקינו אודווקא מירושת אביו, שהרי אולי לא ישאנה, לעולם לא יזכה

  .יזכה, וכל זמן שימות האב, עכשיו והיא ראויה לו
שדווקא מחילת ירושה רגילה  מסביר, 237' עמ, מבוא למשפט העברי בימי התלמוד, אלבק' ח: הסבר נוסף

 בעל אבל, )379ראה בשמו בהערה (מפני שסתם אדם אינו גומר בדעתו להפסיד את ירושתו , אינה מועילה
ורק רוב בעלים , מפני שרק רוב נשים רוצות שבעליהן יירשון, יכול למחול על ירושת אשתו כשהיא ארוסה

זאת בהתאם . מר שהוא מהמיעוט שאינו גומר בדעתו לרשתהוא יכול לוולכן , )ולא כולם(רוצים לרשת 
מה , וגמירת דעת היא לפי מבחן אובייקטיבי, ים על גמירת דעת שדיני ממונות מבוסס,שיטתו בכל הספרל

 .ולא מתחשבים בגמירת דעת הסובייקטיבית של אדם זה, רוצים רוב בני אדם
, כג, הלכות אישות, הובאו במשנה למלך) (ה וכדרב"ד(ב "ב מט ע"וב, )ה וכדרב"ד(א "גיטין עז ע, תוספות 473
  .ח, א, הלכות נחלות, מגיד משנה; )ה וכדרבא"ד(ב "ב מט ע"ב, ם"רשב; )ק יג"ס, רעח, ובקצות החושן, א

שמדאורייתא קרוביה מצד אביה הם , מסביר נימוק זה, )קלג' עמ(ענף ד , סימן מג, חלק ב, ב"ב, דברות משה
והם , היא בעצם גם בידם, הזכות לקבל את נכסיה אחרי מיתתה, ונמצא שמה שיש לבעל עכשיו, היורשים

אבל זכות הירושה , אלא שחכמים אמרו שיש לבעל זכות להפקיע את זכותם, ינם כזריםוא, שייכים לירושה
כיוון שאפשר , ואמנם אינו יכול להקנות את ירושתו לאחר; עדיין ברשותם אם תסולק זכות ההפקעה שלו

אבל לענין , שאינו יכול עכשו להביאה לרשותו, וזה לא קיים בירושה, להקנות רק דבר שנמצא ברשותו
וזה כמו שאפשר להקנות דבר המצוי בשוק אף , לא חסרה רשות לזה כיוון שיש להם זכות ירושה, ביהקרו

ולכן הבעל , נחשב ברשותו, שהיות שהוא יכול להביאו כל זמן שירצה, )ק כג"ס, רט, ע"סמ(שעדיין אין שלו 
יה ואחיה הם הוא מוסיף שאף שבשעת הסילוק אב. יכול להסתלק ויישארו הנכסים  ממילא של קרוביה

כיוון שהבן סילק את , אין זו סיבה לבטל את הסילוק, ובשעת מיתתה יהיו לה בנים שיירשו אותה, היורשים
אי אפשי "אין לנמק כאן על סמך , שלפי תוספות שם, )קלד' עמ(והוא כותב בענף ה . זכותם ביום שנולד

ולכן גם לפני , דים להגיע לנישואיןכיוון שכבר נפקע מקרוביה דין הירושה כיוון שעומ, "בתקנת חכמים
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  .474 מה שקידש אותה- שהיא באה לו מכוח מעשיו מיוחדת בכךירושת אשתו ) ג(
  
שעל ,  רק על מנת שלא יירשנהיםהנישואין חל, אם הבעל מסתלק מירושת אשתו כשהיא ארוסה )ד(

  .475ממון קייםבותנאי , דעת זה נישאה לו
  
לבטל תנאי , לא עשו חכמים חיזוק לדבריהםו, הסילוק מועיל מפני שכל תנאי בממון קיים) ה(

 שרק 476רמאווהתלמוד , מפני שירושת בעל את אשתו אינה שכיחה, שנעשה בניגוד לתקנת חכמים
  .477בדבר שכיח עשו חיזוק לדבריהם שלא יועיל תנאי

                                                                                                                                              
אי אפשי בתקנת "ודבר שכבר נעשה אי אפשר לבטלו על ידי , הנישואין כבר זכה בתקנה שהוא יהיה יורש

  .אינו מועיל לענין זכות לפירות" אי אפשי בתקנת חכמים"מדוע , 420ראה עוד בשמו בהערה . "חכמים
  .ח, א, הלכות נחלות,  מגיד משנה;)ממקום אחרה "ד (א" פג ע כתובות,י" רש474

שמעשה הקידושין הביא לו את , מסביר נימוק זה, )קלא' עמ(ענף ג , סימן מג, חלק ב, ב"ב, דברות משה
לא , ואילו לא הייתה לו זכות בחיי האשה, כך שיש לו שייכות בנכסים, הזכות שאחר כך בנישואין תהיה שלו

ומועיל סילוק מזכות עתידית אם יש כבר , אלא קרובי משפחתה היו יורשים, שמתההיה יכול לרשת כ
ולכן אין לבן בחיי האב שום , ואילו ירושת אב אינה באה על ידי מעשיו; 416 ציון הערה לידכאמור , שייכות

ראה בשמו (ן אינו יכול להסתלק ממנה ולכ, אין אחר שיירש, מפני שגם בלי שתהיה לו זכות בחייו, זכות
 ).374בהערה 

, ב"ב, יד רמה; )אות ג, מחודש ה, סימן נא, מ"חו, ת אבני נזר"שוהובא ב (ז, כג, הלכות אישות, ד" ראב475
  . )למפרעם  הנישואין בטלי,אם לא יתקיים התנאיש (ז, כג, הלכות אישות, )לנדא(יד המלך ; סימן ק, חפרק 

שרק אז הוא זכאי בירושתה , הוא יכול לחזור בו מהסילוק עד הנישואין, אבל יש להעיר שלפי נימוק זה
  .בפועל

, ד"מסביר את נימוק הראב, )ח"מישור תשס'  קפו במהד'עמ( עו 'עמ, סימן קכז, )סטנסיל(ח "חידושי הגר
אבל ,  שהירושה היא דבר שלא בא לעולםאלא שאינו מועיל מפני, שהדין היה צריך להיות שמועיל סילוק

מישור ' במהד.  מה שהתנה בו את הנישואין-יש מה שיקיים את הסילוק , עכשיו שהתנה בזה את הנישואין
זה לא דיבור בעלמא מפני שהוא חייב לקיים את תנאו , מסביר שהיות שעל מנת כן נישאת,  קפה'עמ, שם

  .מפני שאם לא כן בטלו הנישואין
שסילוק עניינו שהדין לא יביא , ד"מסביר את דעת הראב, )צד-גצ' עמ ( לגסימן, ב"ב, ן התלמודשיעורי עיו

מצד הבעלות על ) א: (וזה יכול להיות בשני אופנים, )ראה בשמו בשער שש עשרה(לתוצאות הרגילות שלו 
, "חלות"ת העל עשיי" בעלות"מצד ה) ב(, שעליהם אמור לחול דין ירושה, היינו הנכסים, התוצאות עצמן

, ולפני הנישואין; הוא יכול לעשות שהחלות לא תפעל את התוצאות, שכיוון שהוא זה שעושה את החלות
אבל יש לו בעלות על , והם דבר שלא בא לעולם, מפני שעדיין אינם שלו, אמנם אין לו בעלות מצד הנכסים

שדין ירושת הבעל , כן מועיל סילוקול, מפני שהוא זה שעושה את חלות הנישואין שיש בו דין ירושה, החלות
וזו גם כוונת מגיד משנה , ד כאן"וזאת כוונת הראב, לא יפעל את התוצאה של חלות ירושה על הנכסים

אבל אחרי הנישואין לא ; שנימק שהבעל יכול להסתלק כיוון שירושה זו באה לו על ידי מעשיו) 474הערה (
וגם מצד בעלות על , שהרי החלות של הנישואין כבר נעשתה, צד שהוא עושה את החלותשייך סילוק מ

 ציון הערה לידד "נימוקו של הראב(הנכסים לא שייך סילוק מפני שאינם שלו עדיין והם דבר שלא בא לעולם 
 .ולכן לא מועיל סילוק, )512

  .ב" כתובות נו ע476
, סימן עז, ז"אהע, חזון איש; ז, צבוסימן , ו, סימן סט, ז"אהע, )מליסא (בית יעקב; ק י"ס, סז,  תומים477

  .שהחולקים סוברים שירושה היא שכיחה, 482וראה ליד ציון הערה . אות ו
מפני שנאמר ם שלא מועיל סילוק מירושת אשתו הנשואה "לרמב, קשהמ, סימן ש, כתובות, קובץ שיעורים

, הוא מתרץ? ארוסהאשתו כשהיא מדוע מועיל סילוק מירושת , )509 ציון הערה לידראה " (חוקת משפט"
ציין שתירוץ זה אינו מאך הוא (ולא בארוסה , חכמים עשו חיזוק לדבריהם כמו בשל תורה, שדווקא בנשואה

שייך " חוקת משפט"מסביר ש, )ח"תשס, מישור' קפו במהד' עמ( קכז סימן, )סטנסיל(ח "חידושי הגר). שלם
, שיעורי עיון התלמוד. מה שאינו כן בעודה ארוסה, שהבעל כבר נעשה קרוב וראוי לרשת, רק אחרי הנישואין

חוקת "ו, שבעודה ארוסה הבעל מסלק מעצמו שם של יורש, מסביר את כוונתו, )גצ' עמ ( לגסימן, ב"ב
אם כן מדוע מועיל סילוק מירושת , אבל הוא מקשה עליו; שירושתו לא תשתנה, ביורששייך רק " משפט

, ח"חידושי הגר? איך שייך סילוק משם יורש לגבי מקצת הנכסים, 486 ציון הערה לידכאמור , מקצת נכסים
כ של "לוק מפני שעדיין לא חל גזיהבארוסה מועיל סי, ם"מסביר שלרמב,  קפה'עמ, )ח"תשס(מישור ' מהד

חוקת "ם סובר שדין "מתרץ שהרמב, )שיג' עמ(א "כתובות פג ע, עטרת שמואל, בדומה". חוקת משפט"
יכול אבל בעודה ארוסה הוא , שאינו יכול לשנות את דיני הירושה, חל רק אחרי שנהיה יורש" משפט

הערה (ם "הרי הרמב, וא מקשה על תירוץ זהאבל ה". חוקת משפט"ואין בזה דין , סתלק מלהיות יורשלה
 ציון הערה ליד,  ד,פרק שמיני, שהובא לעיל(ואילו קובץ שיעורים , כתב שמועיל סילוק מקצת הנכסים) 465
 , במדבר, תורה בשמעתתאקניין .לא מועיל סילוק ממקצת בלבד" דין יורש"כתב שאם הסילוק הוא מ) 454
  .אינו חל על ארוס כיוון שעדיין אינו יורש" חוקת משפט"מסביר ש,  קפו'עמ
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הסוברים שבעל אינו יכול להסתלק , ובראשם רבנו חננאל, ובהם דווקא קדמונים, אבל יש פוסקים

  .478הארוסשתו כשהיא אמירושת 

                                                                                                                                              
, ה, כג, הלכות אישות, ם המובאת במגיד משנה"מדייק מתשובת הרמב, אות ב, סימן עז, ז"אהע, חזון איש

שואה שתנאי נגד מה אמרו דווקא בירושת נ) ב"שם ע(ורב ) א"בכתובות פג ע(ג "ם מפרש שרשב"שהרמב
ואף שרב סובר שכל תנאי ; א"בכתובות פג ע כדברי רב כהנא, אבל בארוסה מועיל, שכתוב בתורה לא מועיל

, או שרב אמר כך רק אם לא ידע שמחל; הלכה נפסקה כך רק בירושת נשואה, על מה שכתוב בתורה בטל
כתובות ,  עיין תוספות-ן לו לרשת אותה שחשב שימות לפניה ובלאו הכי לא יזדמ(וכן בירושה , כגון באונאה

ולכן , שסברה היא שלא אמרה תורה שירושת הבעל תלויה ברצונו אלא גזירת מלך היא, )ה וסבר"ד, א"פד ע
זאת בניגוד . אבל בארוסה מועיל תנאי, ג בנשואה"ם פסק כרב וכרשב"והרמב; הגמרא משווה זאת לאונאה

מפני שרב לשיטתו , ג וכרב"ואין הלכה כרשב,  בארוסהג וחכמים היא"ן שמפרש שמחלוקת רשב"לרמב
לא "אבל בנשואה לא מועיל תנאי גם לחכמים כמו שלא מועיל שבן יאמר , שתנאי בממון בטל ואין כך הלכה

  ".אירש את אבא
אלא , שהרי בירושה אין מקום למחילה או להקנאה, מסביר שזה בדרך של סילוק, אות ח, שם, חזון איש

 אומר שטעם רב ,)ה ממקום"ד(א "כתובות פג ע, י"הוא כותב שמה שרש. שנחשב סילוק, "יאי אפש"לטענת 
 מתאים לדעת -לא יועיל תנאי , ד ירושת הבעל דאורייתא"אבל למ, כהנא הוא מפני שירושת הבעל דרבנן

, )ן"ם בשונה מהרמב"ת דעת הרמבסביר אוא משה, ראה לעיל בסמוך(ם " והרמב)478הערה  (רבנו חננאל
. יועיל תנאי, אם כן גם אם היא דאורייתא, ן שתנאי על ירושה בארוסה הוא ככל תנאי ממון"אבל לרמב

אלא , שהרי בירושה לא שייכת מחילת נכסים, באות י הסביר שתנאי בירושת ארוסה אינו מחילה על נכסיה
ולא שייך בזה קניין , לכן זה בגדר סילוק, ותו ליורשוהנישואין לא עושים א, הוא מסלק מעצמו זכות יורש

 . יכול לחזור בוינוא, ומשאמר כך; מפני שאינו מקנה כלום
כתובות , ן"הובא בחידושי הרמב, א"כתובות פד ע, )בסוף אוצר הגאוניםנדפס ( לקוטי פירושי רבנו חננאל 478

לפקוביץ ' מג במהד' עמ,  שער ד,מקחספר ה, רב האי גאון; סימן סד וסימן קב, ש"ת הריב"ובשו, ב"פג ע
  ).ף"בדפי הרי(א "כתובות מב ע, המאור; בסופו, ושער מב, )סט, ז"אהע, ח"הובא בב(ד "תשכ

, תשובות גאוני מזרח ומערב: ג שאומר במשנה שלא מועיל תנאי שלא יירש הבעל"יש שפסקו כרשב, כמו כן
, הגהות מיימוניות; )סימן ריג, כתובות, רדכיהובא במ (סימן לג, )שלזינגר' מהד(הישר ספר ; סימן רכח

י "חידושי ר; )ערנרייך' א במהד"רסג ע(א "כתובות פג ע, ן"ראב; ה"בשם ראבי, אות א, כג, הלכות אישות
ב נ "ב, תוספות; בשם בעל מתיבות, חלק א, תנאי, העיטור; יצחק גיאת' בשם ר, ב"כתובות פג ע, אלמדרי

,  ספר המכריע;)י"ור] שלא מצאנו[בשם הלכות גדולות (א " כתובות פד ע,ש"תוספות הרא; )ה במאן"ד(ב "ע
והרי המשנה היא ; י"בשם רבנו תם ור, צב, ז"אהע, טור; רב נטרונאי גאוןבשם , )ובפסקה "ד (סימן מז
  .א, ט, כתובות,  והירושלמי,א"כתובות פג ע כפי שמעמידים הבבלי, בארוסה

שהרי המשנה היא , תב שלא מועיל סילוק בעל מירושת ארוסתווכ, ט, יב, הלכות אישות, ך"הגהות הרמ
כותב , ה, ובפרק כג. והטעם הוא מפני שלא ידע דמחל, ג שהתנאי לא מועיל"בארוסה וגם בזה פוסקים כרשב

  ".צריך עיון"אך שם הוא מסיים ב; ושאין הלכה כרב כהנא, ג כיוון שלא ידע דמחל"שהדין נותן לפסוק כרשב
שבו אינו חולק על , ף"כותב שהלשון הראשון של הרי, הערה ג, אות תריד, ב"כתובות פג ע, אוצר הגאונים

הוא מלשון ספר המתיבות שהיה , )שם, ף"ד על הרי"כפי שציין השגות הראב(ג "רבנו חננאל שפסק כרשב
  .ף"יסודו של הלכות הרי

ת תורת "בשו, סימן קד, ז"אהע, ם"ת מהרשד"שוב, סימן סד וסימן קב, ש"ת הריב"המחלוקת מובאת בשו
ת "בשו, )רסו(סימן אלף שלז , חלק ד, ז"ת הרדב"בשו, )א"סו ע(  צאמןסיסימן פד ו, סימן פג, )פרחיא(חסד 

  .162-163 'עמ, ובספר ההתחייבות, ענף יא, סימן יב, )זקס(דברי משה 
 'עמ,  ו'גל, רי הוראהובשע, אות ו, סימן מז, חלק ב, ת משפטיך ליעקב"הובא בשו (ק יז"ס, צב, בית שמואל

ה אך "ד (סימן קנה, חלק ד, ת דברי מלכיאל"שו .כדעת רבנו חננאל" קים לי"כותב שאפשר לומר , )קיא
  .אין להוציא מיורשיה מצד אביה, כותב שאם היא מוחזקת, )עדייין
, כתובות, אוצר הגאוניםנדפס גם ב(סימן נג , שער ד, חלק ד, בתשובות הגאונים שערי צדק,  רב האי:בקניין

,  הקניין בטל,יןקניעשו וכותב שאפילו התנו עם הבעל שלא יירש את אשתו , )סימן תריט, חלק התשובות
  .ג"מפני שהלכה כרשב

, כותב שרבנו חננאל דיבר בלשון סילוק בעלמא, סימן י, הלכות זכייה ומתנה,  מחנה אפרים:בדרך תנאי
וכל שהתנה לפני , שהרי תנאי בממון קיים, דעת רבנו חננאלאבל תנאי גמור מועיל כאן גם ל,  מועילינו אהואו

כמו שהמקדש אשה על , מפני שעל דעת זה נישאת, מועיל, הנישואין שלא תהיה לו זכות בירושת ארוסתו
אף שחיוב , ועל דעת זה נישאו, מפני שדבר שבממון ניתן למחילה, התנאי מועיל, מנת שאין עליה שאר וכסות

כתובות פג , והוא מביא ראיה מדברי תוספות. )7ראה על כך בהערה  ( בשעה שהתנההמזונות לא בא לעולם
הוא מפרש ). על דרך תנאי, שש עשרהראה שער (מועיל , שבתנאי גמור שעל מנת כן נישאה, )ה כדרב"ד(א "ע

ג אומר " רשב-" אלא שבסוף זכה בהםג אבל לא לעניין דבריו "הלכה כרשב: "על פי זה את הירושלמי האומר
ואילו ,  מועיל גם בממוןינומפני שהוא סובר שתנאי על מה שכתוב בתורה א, שגם בדרך תנאי לא מועיל

 הרי,  קשהלכאורה .מפני שאין מועיל סילוק מדבר שלא בא לעולם, אנחנו פוסקים כמותו רק בלשון סילוק
כפי שאכן כותב אבני נזר לעניין  ( גם אם נקט לשון סילוקאפשר לומר, שנשא אותה על דעת כך, אותו נימוק

שמתלה את הנישואין בכך , הוא סבור שרק אם נקט לשון תנאי, כנראה. )397 ציון הערה ליד ראה -אחר 
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שלא , ימה שאינו כן בסילוק סתמ; גם הנישואין שמתבצעים לאחר זמן מתבצעים על דעת כן, שלא יירשנה

  .נקשר בדרך של התלייה עם הנישואין
, כותב שגם לדעה זו, )ה תשובה"ד(קושטא ' בית כח במהד= חדר א , בית כד, ך"ת הרד"שו: בדרך התחייבות

מפני שאין , התחייבותו תקפה, אם הבעל התחייב להחזיר ליורשי אשתו חלק ממה שהכניסה לו בכתובתה
אבל הוא ; )ן בהסבר הירושלמי"ראה בהמשך הערה זו בשם רמב (אלא שיירש ויחזיר, כאן תנאי שלא יירש

, התנאי בטל, על מנת שבעלה לא יירשנה) לא של אביה(שהכניסה לבעלה ממון שלה ) ה ועתה אומר"בד(כותב 
מפני שמיד כשנישאת זכה בהם הבעל ממילא , מפני שבזה לא שייך לומר שזה מתנה על מנת להחזיר ליורשיה

אלא , אם כן עוד לא זכה בנכסיה, שהרי בנידונו התנאי נעשה בתוך הכתובה, ריו קשיםדב(ככל שאר נשים 
, כותב שגם לדעה זו, אות ו, סימן מז, חלק ב, ת משפטיך ליעקב"שו, כמו כן). מיד נתנה לו על מנת להחזיר

ורשיה את וכוונתו היא שיתחייב להחזיר לי, הבעל יכול להסתלק מהירושה על ידי הודאת חוב או התחייבות
  .404בהערה , כמו שכתב בעניין פירות, הירושה שיקבל ממנה

כתובות פג , מדייק מהמשנה, )'ה מתני"ד(א "כתובות פג ע, ע איגר"חידושי ר: סילוק מירושה ומפירות יחד
ואין אומרים ; נכסיהמועיל סילוקו מפירות ,  מועיל סילוק בעל מירושת אשתויןג אף שא"שלרשב, א"ע

כשם , "דין ודברים אין לי בנכסייך ובפירותיהם בחייך ובמותך"שמאחר שהבעל כלל את שניהם בלשונו 
בכלל לא קנה " ה אתה וחמורקנֵ "לדעה שהאומר , הוא בטל גם לעניין הפירות, שבטל הסילוק לעניין ירושה

מו שהוא עדיף ממנו לעניין דבר שלא בא שסילוק עדיף לעניין זה מהקנאה כ, הוא מנמק). א"ב קמג ע"ב(
מועיל בדבר ) שלא כמחילה(שסילוק ) 633 ציון הערה ליד, שנביא בפרק תשיעי(הוא מתכוון לדעה . לעולם

 וחמור לא האת" שדין סוברע איגר "מסביר שר, אות ד, א"כתובות פג ע, )אילן(קובץ על יד . שלא בא לעולם
, התכוון שהקניין יחול רק אם שניהם יקנוהמקנה שיש להניח ש(אינו רק מחמת אומדנא ) לדעה זו(" קנה

ולכן זה , אלא שיש דין במעשה קניין שאם בטל מקצתו בטל כולו) ואינו רוצה שאחד יקנה ואחד לא יקנה
וגם לתפיסה ; ו חלותרצון לזכות ואינ-במיוחד לפי התפיסה שסילוק הוא רק אי, שייך רק בקניין ולא בסילוק

כיוון שבטל ו שלא שייך לומר ב, )444- ו420, 223ות ראה בשמו בהער, על שתי התפיסות(שסילוק הוא חלות 
תירץ , הק "ס, צב, ז"אהע,  ישועות יעקב.כיוון שהוא מעשה סילוק נפרד על כל דבר, מקצתו בטל כולו

מפני שבאמירה בעלמא אדם , "את וחמור"שבארוסה לא שייך לומר שכיוון שבטל מקצתו בטל כולו כמו ב
ומאחר , מדובר בקניין אחד, "את וחמור"שב, מתרץ, )ה וכתב"ד(א "כתובות פג ע, גידולי שמואל. מסתלק

שהסילוק מחיים הוא רק על , "בחייך ובמותך"בל סילוק א, נתבטל לגמרי, שהקניין נתבטל לגבי החמור
, אלא כל אחד הוא סילוק בפני עצמו, אינם תלויים זה בזה, הפירות והסילוק במותה הוא על הירושה בלבד

מסביר , )ח"והנה רה "ד (סימן רכ, חלק ב, מהדורא ד, ת שואל ומשיב"שו,  מצד שני.ולכן לא מתבטל כולו
וזאת מפני שהזכיר את , יחול גם לגבי הירושה, תוך שהסילוק חל לגבי הפירותג אין אומרים שמ"שלרשב

, שנה למלךמכפי שכותב , ובכגון זה אין מועיל מיגו כזה, "נכסים ופירות בחיים ובמותי"שניהם במפורש 
  .בסופו, י,  ואישות
רבנו חננאל כתבו ש, ה שם"וחידושי הרא, )ה אמר רב"ד(ב "כתובות פג ע, ן"חידושי הרמב:  לשיטה זוראיות

שתנאו , ירמיה על בעל המתנה שלא יירש את אשתו' ששם אומר ר, א, ט, כתובות, ביא ראיה מן הירושלמימ
  .ג"כרשב, בטל

ירמיה סובר שהמשנה עוסקת ' שר,  ראיה זויםשם דוח, ה"חידושי הראו, )ה אבל עיקר"ד(ן שם "אבל רמב
' אבל יש להעיר שר( יכול להסתלק מירושתה ינופוסק שאירמיה ' ולכן ר, הנשואהבבעל הכותב כך לאשתו 

  .ואין מכאן ראיה לארוסה; )ינאי בירושלמי שם מעמיד בארוסה
ג אינו "שמהבבלי מוכח שטעמו של רשב, )ליד אות יא, חלק א, תנאי, וכך כתב גם העיטור(ן מוסיף "הרמב

ממה שלא אמרו בבבלי , )בארוסהשלכאורה טעם זה שייך גם (כבירושלמי " דבסוף הוא זוכה בהן"משום 
ורב סבר ירושת הבעל מדברי סופרים אלא ", ג ולא מטעמו"א בהסבר הדברים שרב פסק כרשב"כתובות פד ע

  . ולכן אין הלכה בזה כירושלמי; "דהכא משום דבסוף הוא זוכה בהן
שאין , "בהןסוף זכה "ג מפני ש"דוחה את ראיית רבנו חננאל מהירושלמי שפוסק כרשב, שם', מלחמות ה

על רב בבבלי ) ג מפני שלא מועיל סילוק מדבר שאינו בידו"שלפיו הלכה כרשב(להעדיף את רב בירושלמי 
שגדולי הגאונים מעולם לא , ועוד; )ג מפני שבממון תנאו בטל וממילא אין כך הלכה"שלפיו הלכה כרשב(

בסוף הוא זוכה " אין לומר , שכיוון שהבבלי מעמיד בארוסה,ועוד; סמכו על הירושלמי בפסיקת הלכה
ואילו הירושלמי מעמיד ; בהבחנתו בין ירושת ארוסה לירושה רגילה, 472כאמור לעיל ליד ציון הערה , "בהם

, שאינו מועיל מפני שהוא ראוי ליורשו, מפני שהוא כבן המסתלק מירושת אביו, ולכן התנאי בטל, בנשואה
הוא דוחה את הראיה מרב שפסק גם בבבלי ). כארוסה( שהיא עתידה לבוא ממקום אחר ואין זו ירושה

; ג"כרשבולכן אין הלכה , שתנאי בממון קייםהלכה היא אבל , בכך שרב סובר שתנאי בממון בטל, ג"כרשב
הרי שהלכה , וזה כתנא קמא, בארוסה, שרב כהנא אומר שיכול להתנות על ירושה הבאה ממקום אחר, ועוד

, ג"שכיוון שטעם רב לפסוק כרשב, ובספר הזכות נקט. ג הוא יחיד"ורשב, ועוד שהלכה כרבים; נא קמאכת
  .ג יחיד נגד רבים"נשאר רשב, שהרי הלכה נפסקה שבממון תנאו קיים, נדחה, שבממון תנאו בטל

שלמי האומר שאין הוכחה שהבבלי חולק על הירו, מיישב את רבנו חננאל, אות א, סימן עז, ז"אהע, חזון איש
ג הוא "ומה שהבבלי אומר שטעם רשב, שטעם רב הוא שלפני מותה אין לה זכות בנכסים ומשמתה כבר ירש

כוונתו היא שתנאי בירושה הוא תנאי על מה שכתוב בתורה מפני שאינו , משום מתנה על מה שכתוב בתורה
כתובות נו , תלמודאחדים במקומות וראיה ממה שב(שאר תנאי ממון קיים הוא מסכים שאבל , תנאי ממון

יהודה כמקור ' מאיר ור' באת מחלוקת רו מ,ב"ב קכו ע"וב, א"צד ע, א"מ נא ע"ב, ב"קידושין יט ע, א"ע
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ואינו יכול לסלק עצמו ,  הבעל זוכה בירושתה רק לאחר מותה)א( :שיטה זואחדים ניתנו לם מיטע

וזה הטעם ; כמו שבן אינו יכול להסתלק מירושת אביו, שלא בא לעולם, ממה שלא בא עדיין לידו
נו יכול לסלק את ואי, כלומר שהוא יורשה רק לאחר מיתתה, "שבסוף זכה בהן" 479הניתן בירושלמי

  .480עצמו ממה שלא בא עדיין לידו
                                                                                                                                              

ומה שרב ; )ג ותנא קמא"ת מחלוקת רשבובאולא מ, למחלוקת האם מועיל תנאי על מה שכתוב בתורה
הוא מפני שהתנאי היה צריך , ו חננאלהוצרך לומר את הטעם שעשו חיזוק לדבריהם ולא אמר את טעם רבנ

ותנא ; לא מועיל, ורק מפני שעשו חיזוק, "אי אפשי בתקנת חכמים"להועיל למרות טעם רבנו חננאל משום 
יכול , או שסובר שמאחר שירושת הבעל באה על ידי נישואין, קמא סובר שירושת הבעל דרבנן ולא עשו חיזוק

שלבבלי זה משום ,  ואף שהירושלמי חולק על הבבלי בטעמו של רב;להתנות שלא יקנו לו הנישואין זכות זו
 שאי אפשר לומר שטעם )כנראה(והירושלמי סובר , "בסוף הוא זוכה"שעשו חיזוק ולירושלמי זה משום 

 כנראה הבבלי -אינו תנאי בכלל " לא אירש"ג הוא משום מתנה על מה שכתוב בתורה מפני שבן שאומר "רשב
 נאיג אומר שהוא ת"רשב, שלעומת תנא קמא שסובר שזה תנאי ממון, ג"בדברי רשבסובר שאפשר לפרש כך 

אבל דברי , ג הוא מפני שתנאי על מה שכתוב בתורה לא מועיל"או שבאמת טעם רשב, על מה שכתוב בתורה
וכיוון שבסוגייתנו לא נאמר ; בירושהשעשו חיזוק לדבריהם כשל תורה , רב יכולים להיות נכונים להלכה

  .כך הלכה, הו חולק על רבשמיש
אם הוא מתכוון ליישב את רבנו הלא ברור (מעלה אפשרות לפרש את הירושלמי , ק ג"ס, צב, אבני מילואים

כיוון שהאשה עדיין לא זכתה ,  אחר כך מהסילוק מהירושהלחזור בויכול הבעל ש, )ן"חננאל או את הרמב
, 212הערה , ז, ראה בשמו בפרק שישי(ם עכשיו שזכתה בה, בניגוד לסילוק מפירות, בכלום בגלל הסילוק
  ).בעניין חזרה מסילוק

ולא לאחר  - 'בנכסייך'", ב"בכתובות פג ע, מביא ראיה נוספת ממה שאמר רב אשי) ב"פג ע(רבנו חננאל שם 
אבל מלחמות . באה לידומפני שעוד לא , כאילו שכוונת רב אשי היא שאי אפשר להסתלק מירושתה, "מיתה

שרב אשי רק , כוונתו היא. כותב שידוע שאין זה פירוש דברי רב אשי, )ף"בדפי הרי(א "כתובות מב ע', ה
ואינו , ההסתלק מירושתמניחים שהוא לא התכוון ל, "בנכסייך"שאמר רק , הסביר שלכן בלשון סתומה

  .עוסק במי שהתנה בפירוש על הירושה
הלין דכתבין לנשיהון : "האומר, בסופו, א, ט, כתובות, מהירושלמי, מועילה שההסתלקותיש ראיה לדעה 

הרי שמועילה הסתלקות הבעל ".  תנאי ממון הוא וקיים-' כל מאי דילה תהדר לבני נשא, אי מיתת בלא בנין'
  שםאלא,  של הבעלבהסתלקותשאין מדובר , אבל שכנגדם דוחים ראיה זו .עודה ארוסהבמירושת אשתו 

הוא נותן לבעל , כלומר; שתחזור לו הנדוניא, שאם תמות בלא בנים, נותן לבתוהוא  שהתנה על הנדוני מהאב
הראיה ודחייתה מובאות  .והתנאי המפסיק הוא אם תמות אשתו בלי בנים, את הנדוניה כמתנה מותנית

, ז"אהע, ם"דת מהרש"שווב, סימן טז, בצלאל אשכנזי' ת ר"הובא בשו(ב "כתובות פג ע, ן"בחידושי הרמב
ת חכם "ובשו, סימן סד וסימן קב, ש"ת הריב"בשו, א, ט, כתובות, ש"ברא, ה שם"בחידושי הרא, )סימן קנד

). ף"בדפי הרי(א "כתובות מב ע, ובמאור, סימן תכד, ם"הפירוש השני מובא בתשובות הרמב. סימן נז, צבי
נכסי לך "נוקטים שהאב הוא כאומר , ט, יב, הלכות אישות, ך"והגהות הרמ, ף שם"על הרי, ד"השגות הראב

בדפי , א"כתובות מב ע, ף"ן על הרי"ר, ן שם"הרמב, ליד אות יג, חלק ראשון, תנאי, העיטור". ואחריך לפלוני
נוקטים שזה מתנה על מנת , ב אשכנזי שם"ור, )ה תשובה"ד, סימן קנא, ת דברי ריבות"שוהובא ב(ף "הרי

אות ,  לח סימן, כתובות,נתיבות מאיר ).רסו(סימן אלף שלז ,  חלק ד,ז"ת הרדב"הראיה מובאת בשו. להחזיר
ת "בשו, אביגדור' על פי שיטת ר, מסביר את מה שהירושלמי קורא לזה התנאה על מה שכתוב בתורה, ג

יש למקבל קניין , שבמתנה על מנת להחזיר, ) דק"ס, רמא, קצות החושןכמוסבר ב (סימן ב, כלל לה, ש"הרא
אבל בגלל התנאי של , וכשתמות יש לה זכות להוריש, הנכסים שלה לגמרי, בחיי האשה, פי זה ל-הגוף לזמן 

  .ולכן זה נחשב מתנה על מה שכתוב בתורה, האב חוזרים הנכסים לאב ממילא
, אחלק , ת בתי כהונה"שווב, סימן רכב, ז"אהע, ם"ת מהרשד"שוהובא ב (ב"כתובות פג ע, ן"חידושי הרמב

, )רנד' עמ(סימן סד וסימן קב וסימן רז , ש"ת הריב"שוו; ה שם"חידושי הרא; )א" כב עדף, סימן ו, בית דין
אלא האשה מתנה עם הבעל שאחרי , ) להסתלקשהרי אינו יכול( שאין כאן סילוק הבעל מהירושה ,דוחים עוד

 הירושה הבעל מקבל על עצמו התחייבות שאחרי שיירש יתן את, כלומר, שיירשנה יחזיר את הממון ליורשיה
ח וקדושת יום "מה שלמדו הראנ, 197הערה , ז, ראה פרק חמישי .אם היא תמות בלי בנים, במתנה ליורשיה

  .ן"טוב מדברי הרמב
דף י , סימן ו, )אלגזי(ת קדושת יום טוב "הובא בשו(ג " דף סט ע,סימן כו, מ"חו, חלק א, ת משאת משה"שו

ובכללם גם , לאחיו על כל זכויותיו בנכסים שהיו בביתם המשותףשמי שמחל , ן"ברי הרמבמד מדול, )א"ע
תנאי  ( שלא יירש את אשתומפני שלא התכוון להתנות, אין לו זכות בנכסיה, ומתה אשתו, נדוניית אשתו

  .יוכל אחיו לקחת את הנכסים, שכשיירש את אשתואלא התחייב , )שאינו מועיל
 מועיל דרך זושדווקא ב, מביא מי שדוחה את הראיה מהירושלמי, )ה כתב לה"ד(א "כתובות פג ע, מאירי

 עוקר נחשבשאינו , אינו עוקר את הירושה באופן מוחלט אלא עקירה מותניתהבעל  מפני ש,סילוק מהירושה
 .ורק סילוק מוחלט מירושתה אינו מועיל,  לעקורגורםלגמרי אלא 

  .א, ט, כתובות, ירושלמי 479
, 30-33' עמ, חלק ב, מתוך גנזי קדם, באוצר הגאוניםנדפס (ב "כתובות פג ע,  רבנו חננאלרוש לקוטי פי480

בתוספות , ה שם"בחידושי הרא, ב"כתובות פג ע, ן"הובא בחידושי הרמבו ; המקחפרולקוח מס, 95-96' ועמ
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וחכמים עשו חיזוק , ארוסה מפני שירושת הבעל דרבנןאשתו כשהיא  לא מועיל סילוק מירושת )ב(

 ומה שיכול ;שלא יועיל תנאי אף בדבר שבממון לעקור תקנת חכמים, לדבריהם יותר משל תורה
כגון פירות נכסי , ה שהיא לטובת אדם בתקנדווקאהוא " אי אפשי בתקנת חכמים"אדם לומר 

כמו , ולכן עשו בו חיזוק יותר משל תורה, אבל ירושת הבעל מקורה מדרשה של חכמים, אשתו
וירושה שכיחה מפני , חיזוק יותר משל תורה בדבר שכיחלדבריהם  שעשו 481 התלמודמרושא

  .482שמיתה שכיחה
  
לא ידע "(אינו יודע האם הוא מוחל  מועיל מפני שינו אהארוסאשתו כשהיא סילוק מירושת ) ג(

והסתלק משום שחשב שבלאו , "פיטומי מילי"וזה , 483דע מי ימות ראשוןו יינו שאכיוון, )"דמחל
כמו שהאומר , לא היה מסתלק, ואילו ידע שהיא תמות בחייו, אלא ימות בחייה, הכי לא יירש אותה

  .484"לא ידע דמחל"תנאו בטל מפני ש, "על מנת שאין לך עלי אונאה"

                                                                                                                                              
, סימן רצא, מ"חו, ם"ת מהרשד"בשו, אות טז, סט, ז"אהע, בפרישה, סימן קב, ש"ת הריב"בשו, ש שם"רא

 גם השגות וכך נימק). 270הערה , 162' עמ, ובספר ההתחייבות,  קטז'עמ,  כבסימן, אחלק , דרך ישרהב
 ותתשוב. סימן יא, הלכות זכייה ומתנה, ומחנה אפרים, )ף"בדפי הרי(א "כתובות מב ע, ף"ד על הרי"הראב

  . ואילך472על נימוק זה ראה ליד ציון הערה 
 נותנים לבעל זכות ינםשהנישואין א, מבאר את הנימוק של רבנו חננאל, אות ד, סימן עז, ז"אהע, חזון איש

  .ולכן לא מועיל סילוק, אבל הזכות עצמה עוד לא באה לעולם, אלא הופכים אותו ליורש, בנכסי אשתו
סילוק מפירות נכסי אשתו כשהיא שאף שמועיל , מבאר נימוק זה, אות ב,  לח סימן, כתובות,נתיבות מאיר

זה מפני שהוא מסתלק מהזכות שיש לו באשה לזכות בפירותיה על ידי , ארוסה אף שהם דבר שלא בא לעולם
ומעכשיו הוא מסתלק שלא יזכה בפירות , זכותו שלכשתינשא לו יזכה בה מכוח הנישואין בפירות, הקידושין

,  מגוף הפירות אלא מהזכות שיש לו על ידי קניין האישותוזה מועיל מפני שאינו מסתלק, על ידי הנישואין
שהרי , אבל ירושת הבעל אינה מחמת קניין האישות; ושיור מועיל בדבר שלא בא לעולם, כמו שיור בקידושין

והסילוק , וממילא הוא יורש, אלא שבזה שנשאה נעשית קרובתו, אין לבעל זכות בחייה לרשת אותה
ולכן לא מועיל מפני שזה דבר שלא בא ,  באשתו אלא מהנכסים שיירש בעתידמירושתה אינו מזכות שיש לו

  .לעולם
ג שנימק "שאינו מתאים ללשון רשב, מקשה על טעם זה של רבנו חננאל, סימן רצד, כתובות, הגהות מרדכי

  .מפני שהתנה על מה שכתוב בתורה
מפני , ה מחילה על חלק בעולם הבאשבתי כהונה לומד משיטה זו שאין מועיל, ]127[הערה , ראה שער שלישי

 .שהיא זכות עתידית
  .ב" כתובות נו ע481
  ).סימן רצד, כתובות, הובא בהגהות מרדכי(חלק א , תנאי,  העיטור482

  .ג מפני שחכמים עשו חיזוק לדבריהם"ן שם נימק שהלכה כרשב"גם הראב
תנאי יועיל בפירות ולא בה שאין סיו, שהרי ירושה היא כפירות, דוחה נימוק זה) ה ואחרים"ד(ן שם "רמב

כך דחו גם . והיא שכיחה, מפני שלכל אשה יש כתובה, )ב"כתובות נו ע(ועשו חיזוק רק בכתובה ; בירושה
שירושה , ן"בשם בית יעקב בדעת הרמב 477וראה לעיל ליד ציון הערה . כתובות שם, א"ה והריטב"הרא

  .שכיחהאינה 
ה שלא מועילא "עג בכתובות פג "מה שאומר רשבמסביר את , שכא' עמ, ענף ב, סימן סב, מ"ב, הדברות מש

 אומר זאת אחרי הקידושין ולא בעלאף שה,  מפני שזה מתנה על מה שכתוב בתורהמחילת ירושת אשתוו
ואם , המעשה חל באופן מוחלט והתנאי עוקר אותו, שכשיש תנאי, בכל זאת אותו עקרוןזה ש -בתורת תנאי 

 .שאינו יכול לעקור" דין ודברים"ולכן אפשר ללמוד משם ל, זה תנאי נגד התורה אינו יכול לעקור אותו
שער ראה , "לא ידע דמחל"בשאלה אם בספק כזה נחשב ). ה וסבר"ד(א "כתובות פד ע,  סברת תוספות483

  .פרק שביעי, שמיני
כותב , )ב"דף ר ע,  יבסימן, מ" חו,רא בתראודמה, חקרי לבהובא ב(סימן צד , חלק ב, מ"חו, ת בעי חיי"שו

אבל אחר כך כתב שמה . תוספות שם סוברים שלא מועילה הסתלקות בעל מירושת אשתו, שמטעם זה
, ראה שער שמיני. אבל למסקנה נחשב ידע דמחל, שכתבו תוספות שנחשב לא ידע דמחל הוא להווה אמינא

 .עוד שכתבו כך בדעת תוספות
  .אחלק , תנאי, העיטור; )ף"בדפי הרי(א "כתובות מב ע, ף" הריד על" השגות הראב484

שמה , נימוק זהים  דוח,א שם"ריטבהה ו"ראה, )ף"בדפי הרי, א"כתובות מב ע, ובספר הזכות(ן שם "הרמב
, לומח לובדעתאלא משום שלא גמר , שבאונאה תנאו בטל אינו משום שהוא מתנה על מה שכתוב בתורה

, "לא ידע דמחל"דווקא באונאה נחשב , ועוד; ו היא מחילה בטעות ואינה מחילהשאונאת, והוא כסתם מוכר
אבל כאן הרי ידע מראש שאם תמות בחייו יפסיד , "אני בקי במכר ולא תקרה לי אונאה"מפני שהוא חושב 

לא "שהרי אם גם בירושת הבעל נחשב ש, ן מוכיח זאת"הרמב. ובכל זאת התנה, את ירושתה בגלל תנאי זה
, "קסבר ירושת הבעל דרבנן וחכמים עשו חיזוק לדבריהם"ב על רב "איך אמרו בכתובות פג ע, "מחלידע ד

לא ידע "שאם זה נחשב ש, ה מוסיף לדחות"הרא). אם מחל בטעות(הרי אפילו בדבר הרשות תנאו בטל 
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מדוע ו, מפני שאולי תמות בחייו, "לא ידעה דמחלה"אם כן גם אשה שמוחלת על כתובתה נחשבת , "שמחל

  .ראה שער שלישי,  על מחילת כתובה?מועילה מחילת כתובה
שהרי הטעם היחיד שהסוגיה מעלה לכך שתנאו , דוחה טעם זה, )ף"בדפי הרי(א "כתובות מב ע, ספר הזכות

בטל הוא מפני שהוא מתנה על מה שכתוב בתורה או מפני שהוא מתנה על תקנת חכמים שעשו חיזוק 
והרי מועילה מחילת אשה לבעלה על קבורתה או על פדיונה ; "לא ידע דמחל"ולא נזכר הטעם ש, לדבריהם

מועילה מחילתה מפני שהיא , אלא;  שזה יקרהינה בטוחהאף שא, או שלא תגבה מזונות וכתובה באלמנותה
, וגמרה דעתה למחול, וכמה מחלה) ידעה שיש סיכוי שזה יקרה ועל זה מחלה, כלומר(יודעת מה מחלה 

  .אןונאמר כך גם כ
 נחשבת ינהמחילה על ירושת הבעל אדוחה טעם זה בטענה ש, א"כתובות פד ע,  בשיטה מקובצת,ש"ריבה
מסביר , אות ו, א"כתובות פג ע, )אילן(קובץ על יד .  בנישואיןזכותומפני שהוא מוחל על , "לא ידע דמחל"

ונחשב , )כות מוטל בספק הזשמימושאלא (כדבר ודאי , שזכות הבעל בירושת אשתו חלה כבר בשעת נישואין
  .שהוא ידע על אבדן זכותו

, פוסק שבאונאה תנאו בטל, ג, יג, הלכות מכירה, ם"הרי רמב, מקשה, ט, יב, הלכות אישות, לחם משנה
אשתו כשהיא סילוק מירושת ש )465ראה הערה (יך פסק וא, "לא ידע דמחל"ובהכרח טעמו הוא מפני ש

ויפרש שהסוגיה , ם סובר שבירושה נחשב ידע דמחל"הוא מתרץ שהרמב? "לא ידע דמחל"הרי , ועילמה ארוס
מ "היא כאביי בב, ששתיהן נחשבות תנאי על מה שכתוב בתורה, א שהשוותה ירושה לאונאה"בכתובות פד ע

 על מה שכתוב מאיר שתנאי' סובר כררב באונאה הוא מפני שהאומר שאינו מועיל הסובר שטעם רב , ב"נא ע
הסוגיה , שאם כן, אבל הוא מקשה. "לא ידע דמחל"שנימק משום ש, ולא כרבא שם, בתורה בממון בטל

, שתנאי בממון קיים, יהודה' שרב דיבר גם לדעת ר, מ שם"שהרי הלכה כרבא בב, אינה כהלכהבכתובות 
אף (מועיל תנאי בירושה  יןולפיו הלכה כרב שא, "לא ידע דמחל"ואם כן צריך לומר שטעמו הוא מפני ש

' ומסכים שהלכה כשמואל מפני שהוא סובר כר,  חולק על אביי להלכהינוהוא מתרץ שרבא א? )בארוסה
על פי , מתרץ את קושיית לחם משנה, )ה הלחם משנה"ד(א "כתובות פד ע, י אסאד"חידושי מהר. יהודה
, והרי ירושת הבעל דרבנן, "ידע דמחללא "שהוכיח שבדרבנן מועיל תנאי גם אם , א"כתובות פד ע, א"מהרש

  .שהיא דאורייתא, שלא כאונאה, "מחלדלא ידע "ולכן מועיל תנאי אף ש
והסוגיה בכתובות , "ידע דמחל"שירושה נחשב  ,לחם משנהסכים לתירוץ של מ, ו, סט, ז"אהע, בית יעקב

ג מפני שעשו "כרשבצריך לומר שרב פסק , כרבאהלכה שאם , ומה שהקשה על כך לחם משנה, היא כאביי
שכיוון שהמשנה ,  בית יעקב מתרץ-ואם כן היינו צריכים לפסוק כרב בזה , חיזוק לדבריהם יותר משל תורה

א "ורב לשיטתו ביבמות פג ע; כך יהיה גם בירושה, אומרת שמועיל סילוק מפירות ולא עשו חיזוק לדבריהם
דין "ובפירות מועיל , ילת דבר שלא בא לעולםויסבור שמועילה גם מח, שמועילה הקנאת דבר שלא בא לעולם

ובירושה לא שייכת מחילה מפני שלא שייך שימחל , מטעם מחילה ולא מטעם סילוק' וכו" ודברים אין לי
 מועיל ינואמירושה סילוק שגם משום (בירושה " דין ודברים אין לי"ולכן הוא סובר שלא מועיל , למוריש

אבל מאחר שאנחנו פוסקים ; ואם כן איננו צריכים לפסוק כמותו בזה, )מפני שחכמים עשו חיזוק לדבריהם
דין "וצריך לומר ש, גם לא מועילה מחילת דבר שלא בא לעולם, שלא מועילה הקנאת דבר שלא בא לעולם

ומכאן שגם בירושה לא עשו , ולא עשו חיזוק לדבריהם, מועיל בפירות מטעם סילוק' וכו" ודברים אין לי
  .חיזוק לדבריהם

תב וכ, )אות לו, גמדה כ, הובא בספר המדות לחקר ההלכה(ג , יג, הלכות מכירה,  הלויחיים' חידושי ר
מפני , דינית ודאיתמפני שיש לבעל ידיעה , נחשב ידע דמחלבעל המסתלק מירושת אשתו ם סובר ש"רמבהש

ואם כן ,  יורששכבר בשעת הנישואין זוכה הבעל במעמד של, שירושת הבעל היא חלות דין בעצם האישות
הוא כותב כך כדי להסביר מדוע לעניין סילוק מירושת אשתו ( בסילוקו הוא עוקר עכשיו דין יורש באופן ודאי

ולא נימק מצד שלא ידע " חוקת משפט" מועיל מטעם ינושא, 509 ציון הערה ליד, ם"הרמב נימק ,הנשואה
  .לחם משנה בכך מיושבת קושיית ).דמחל

ם סובר שלא משנה שסילוק מירושת אשתו נחשב לא "מסביר שהרמב, אות מ, גמדה כ, המדות לחקר ההלכה
ויש בעיית , שהיא ממון המסתעף מאיסור, מפני שהחסרון שלא ידע דמחל קיים רק באונאה, ידע דמחל

ואין , הוא ממון גרידאאבל ירושה , הרי צריך מחילה ודאית, ואם מצד מחילה, מתנה על מה שכתוב בתורה
מפני שבכל אונאה יש , "לא ידע דמחל"שרק באונאה שייך , ועוד; מתנה על מה שכתוב בתורהבו בעיה של 

, ם זקוק לטעם שלא ידע דמחל"אבל הוא עצמו כותב אחר כך שגם הרמב. ספק מחילה ומכל מקום נאסר
  .בירושת אשתו הנשואה, להסביר מדוע לא יועיל מצד מחילה

ואם כן הוא מתנה על , "לא ידע דמחל"ג סובר שאף ש"סביר שתנא קמא דרשבמ, א"כתובות פד ע, א"מהרש
. ולא עשו חיזוק לדבריהם, מכל מקום לדעתו מועיל תנאי במה שכתוב בתורה בדרבנן, מה שכתוב בתורה

ת אבטל סיבה לאלא רק , בגמירת דעתו, אינו פגם בעצם המחילה" לא ידע דמחל"הוא מבין ש, כנראה
  . שמועיל בו תנאי על מה שכתוב בתורה, העדיפות של דבר שבממון

הוא " לא ידע דמחל"ש) היא השיטה הפשוטה(לפי השיטה , מקשה, )שי' עמ(א "כתובות פג ע, עטרת שמואל
א גורביץ "הוא מביא שר?  הרי זו מחילה פגומה,תנא קמאמדוע המחילה תקפה לדעת , פגם בעצם המחילה

ובזה אין , כיוון שירושת הבעל דרבנן, "אי אפשי בתקנת חכמים"הסילוק מועיל מטעם , שלתנא קמא, תירץ
שהרי לא תיקנו חכמים את התקנה למי שאינו רוצה , צורך בגמירת דעת שלמה ודי בגילוי דעת שאינו רוצה

 .ולכן מועיל הסילוק אף שלא ידע דמחל, בה
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שהיא באה ממילא ותנאי אינו יכול , ירושה שונה,  שבדרך כלל תנאי בממון קייםאף על פי) ד(
  .485לעקור אותה

                                                 
ה ודע "ד, א, כג, הלכות אישות, נה למלךהובא במש(ף " בדפי הרי,א"כתובות מב ע,  המאור הגדול485

  ).ה"דהרז
, מסביר את טעם המאור, )ח"מישור תשס'  קפו במהד'עמ( עו 'עמ, סימן קכז, )סטנסיל(ח "חידושי הגר

אבל ,  הוא יכול להסתלק מזכות זו-שמועיל סילוק רק אם יש לאדם איזה זכות שמכוחו הוא זוכה אחר כך 
  .אלא זו זכייה ממילא, שנאמר שהוא מסתלק מזכות זו, בחייוליורש אין שום זכות על המוריש 

ב קכו "בב, ועוד; ג בגלל טעם זה"שהרי לא מצאנו מי שפסק כרשב, דוחה את טעם המאור, שם', מלחמות ה
יהודה שאומר שתנאי בממון ' אינה כר"  לא אמר כלום-האומר לא יירש בני "ב חשבה הסוגיה שהמשנה ש"ע

ומדוע לא אמרה הסוגיה שירושה שונה , ה מודה ששם לא מועיל משום שלא ידע דמחליהוד' ודוחה שר, קיים
הלכה "כשחיפשה הסבר לאימרה של רב (ב "מדוע לא אמרה סוגיית כתובות פג ע, ועוד? מפני שהיא ממילא

, ועוד; חוץ מירושה שבאה ממילא) ג"שלא כרשב(שרב סובר שתנאי בממון קיים , ")ג ולא מטעמיה"כרשב
, כנראה. ומכל מקום מועיל תנאי שלא ישמטנו בשביעית, ומפקיעה את החוב, ית באה ממילאששביע

ולא , כמו יציאת עבד עברי אחרי שש שנים,  שירושה היא דין ולא זכות היאסברת המאורשהבין ' מלחמות ה
  .מדיןמועיל סילוק 
מאור הוא השלמה לסברת א גורביץ הסביר שטעם ה" מביא שר,)שיא' עמ(א "כתובות פג ע, עטרת שמואל

 מפני שלא באו - מהנכסיםל להסתלק ויכדוע אינו רבנו חננאל מסביר מ: )480 ציון הערה ליד (רבנו חננאל
והיא כבר ( שהיא באה על ידי הנישואין מזכות הירושה יכול להסתלק ינווהמאור מסביר מדוע א, לעולם
ולא שייך להסתלק , היא דבר שממילא ואינה זכייה מיוחדת באשה או בנכסים מפני שירושה -) קיימת

  .מהירושה שהרי סוף סוף הוא בעל
שלא מדובר שם בסילוק , )שיב' בעמ(מתרץ עטרת שמואל , ב קכו"על המאור מב' את קושיית מלחמות ה

 להנחיל למי שירצהזכות האב והרי ,  אלא בהתנאת האב)שאינו מועיל מפני שהירושה באה ממילא (היורש
את . )שתנאי שעושה בעל החיוב עדיף על סילוק של בעל הזכות, 513בהערה , הוא מסתמך על מגיד משנה(

שהמאור סבור שדין , שם,  מתרץ עטרת שמואל-מדוע מועיל תנאי בשביעית , על המאור' קושיית מלחמות ה
לכן מועיל תנאי אז ,  שהחוב נקלש שיוכל להיות מופקע על ידי שביעית,השמיטה חל בחוב בזמן ההלוואה

שסברת המאור שייכת רק בסילוק , )גצ' עמ ( לגסימן, ב"ב, שיעורי עיון התלמוד בדומה מתרץ .לבטל דין זה
והמאור אומר , שסילוק עניינו להביא לכך שדין מסוים לא יפעל את התוצאות הרגילות שלו, מצד הבעל
" דין"יכול לגרום שה, שכיוון שהוא בעל המעשה,  לפעול על תוצאות רק בדבר שבא על ידי מעשיושהוא יכול

אין לו יכולת שהדין לא יפעל , מה שאינו כן בירושה שהיא ממילא, של המעשה שלו לא יפעל את התוצאות
רך שהאדם והתנאה ענינה עיצוב עצם הדין בד, מדובר בהתנאה שעושה המוריש, ב קכו"ובב; את התוצאות

ובזה מודה המאור שמועיל גם בירושה , )על ההבחנה בין סילוק להתנאה, ראה בשמו בשער שש עשרה(רוצה 
שלא יחול דין , הוא יכול להניח בירושה דין של עצמו, על הדין" בעלים"שכיוון שהמוריש הוא , דממילא

ולא (זו התנאה , "א תשמטני שביעיתעל מנת של"וכן ב; )לולא החסרון שהיורש אינו מוחל(ירושה כלפי פלוני 
  .ולכן מועילה גם בדבר שממילא) סילוק

 את מה שמוכח מהמשנה ומרב כהנא שמועיל כול לתרץא גורביץ אמר שהמאור י" מביא שרעטרת שמואל
ואם כן הירושה היא אחת , שהמשנה ורב כהנא סוברים שירושת הבעל דרבנן, סילוק מירושת ארוסה
, "אי אפשי בתקנת חכמים"או שמועיל מטעם , מועיל סילוקלכן ו,  דבר שממילאמזכויות הנישואין ולא

אי "ולא מועיל , ולכן לא מועיל סילוק, והיא דבר שממילא, והמאור עצמו פוסק שירושת הבעל דאורייתא
  ".אפשי בתקנת חכמים

הרי את  "ששם דנים במי שגירש את אשתו בלשון, א"מקשה על המאור מגיטין פה ע, שם, עטרת שמואל
איך אפשר , ואם היא ממילא, משמע שמועיל לשייר בגירושין לעניין ירושה, "מותרת לכל אדם חוץ מירושתך

  .כאמור, ולדעה זו מועיל תנאי, שהוא יסביר שהסוגיה שם סוברת שירושת הבעל דרבנן, הוא מתרץ? לשייר
, )480 ציון הערה ליד ( חננאלכותב שטעם המאור הוא כטעם רבנו, אות ד, סימן עז, ז"אהע, חזון איש

שהוא יורש ממילא מפני , וזה מה שאמר המאור שירושה היא ממילא, שהירושה היא דבר שלא בא לעולם
וזה לא שיש לו זכות או קניין במוריש או , ורק אז הוא זוכה בה, בשעת נפילת הירושהשל המת שהוא קרוב 

' שהגמרא שם חשבה שלפי ר,  הוא מתרץ-ב קכו "על המאור מב' קושיית מלחמות האת . בנכסי המוריש
" בעלים"ועל זה אומרת הגמרא שהמוריש אינו , גם בדיני ירושה מועיל תנאי, יהודה שמועיל תנאי בממון

, היורשאבל באמת גם אם מחל , אלא היורש צריך למחול, "לא יירש בני"ולכן לא מועיל מה שאמר , להתנות
  .ה מועילחילתו אינהמ

, הובא במרדכי(סימן סב , דפוס וינה =סימן לג, שלזינגר'  מהד,ספר הישרב,  רבנו תם:טעמים נוספים
, מפני שהירושה נופלת בפניו בעל כרחו, " את אשתיאיני יורש"מנמק שלא מועיל שיאמר , )סימן ריג, כתובות

טעם זה דומה לטעם של . מטעם זה"  אבאאיני יורש את"שלא מועיל שיאמר , כמו ירושת בן את אביו
מסביר את רבנו , )דף נג(פרק ה , קניינים, מערכת ק, )בלומנפלד (אור עולםהמובא ב, מ יעקובסון" ר.המאור

ואי אפשר להסתלק , וממילא נעשה יורש, שירושת הבעל אינה דין ממון אלא דין קרוב שחידשה התורה, תם
ואילו הבעל נעשה , הרי הרי רבנו תם מדבר בסילוק לפני הנישואיןש, אור עולם עצמו דוחה הסבר זה. מזה

הרי את מקודשת לי על מנת "שדווקא תנאי כמו , והוא עצמו מסביר את רבנו תם. יורש רק אחרי הנישואין
ותלוי , מפני ששאר וכסות הוא חיוב שהתורה מטילה על הבעל לתת לאשתו, מועיל" שאין לך עלי שאר וכסות
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ולהשאיר על כנה ,  ממקצת נכסיה כותב שהבעל יכול להסתלק486ם"הרמב :סילוק מחלק מהירושה

 נכסיהצמחו מיכול בעל להסתלק מהפירות ש, 487ל"לפי מהרש, כמו כן .את זכותו לרשת את השאר
זכות מסתלק מחלק יכול לההוא , ת אותםיכול לרשהוא ואף ש,  שלא יאכלם לאחר מותה,בחייה

  .488 החלק של הפירות-הירושה שלו 
  

בזכות  שסילוק מירושה היינו שלא יזכה 490מפני שהוא סובר, ל" חולק על מהרש489אבל חזון איש
 שירושה היא דבר שממילא מפני, שיישאר בדין יורש ויסתלק רק מהנכסיםאי אפשר אבל , יורש

שת אשתו הנשואה כך לא מועיל שיתנה בעודה ווכמו שלא מועיל סילוק מיר, ולא שייך סילוק ממנה
ולכן לא ; נישואיןהה אחרי  שהרי זה כאילו הוא מתנֶ -ארוסה שיהיה יורש אלא שמסתלק מנכסים 

מפני שברצונו ,  מועיל סילוק מפירות נכסי מלוג שלהדווקאו; ועיל סילוק מירושת פירות בלבדמ
מפני שאינה זכייה או , אבל ירושה אינה ניתנת לחלוקה, וזה כמו תנאי בממון, לזכות בזה ולא בזה

  .קניין

                                                                                                                                              
אבל אינו יכול להתנות , )זה לא שהתורה קבעה שממון שלו שייך לאשה, כלומר(י שהממון שלו מפנ, בעשייתו

ולא חסרה עשייה , שהרי בכל זאת הירושה מונחת לפניו מפני שהיא שלו לפי התורה, שאין רצונו לרשת
  .היא חוזרת אליו, וגם אם יסתלק ממנה, מצדו

וכדי להסתלק מירושת ארוסתו , הוא לשון גרועה"  אין לידין ודברים"ש, מנמק, ק יד"ס, צב, ז"אהע, פרישה
הסילוק אינו מועיל מפני , כלומר. ובא לידו, מפני שארוסה נחשבת כאילו נשא אותה, צריך מתנה גמורה

ר שלא בא שנחשב דב, )480 ציון הערה ליד (מה שכתב רבנו חננאלהפוך מזה אבל . שהוא כמו סילוק מבעלות
  .לעולם

שדווקא מהפירות יכול הבעל להסתלק מפני שהם , הסבירו בדעת רב, )ה וכדרב"ד(ב "ב מט ע"ב, תוספות
מפני שהם , אבל לא מועיל סילוק מירושת ארוסה שתלך ליורשי האשה,  האשה-יישארו ביד מי שהם עכשיו 

' עמ, א"כתובות פג ע, א בעטרת שמואלהוב(נג ' עמ, סימן מד, כתובות, ט"חידושי הגרנ. כזרים ביחס לבעל
הלכות , וכן דייק משם מחנה אפרים(מעיקר הדין אינו יכול להסתלק מהירושה ,  שלפי טעם זה,קשהמ, )שט

? משמע שמעיקר הדין מועיל סילוק" חכמים עשו חיזוק"ואילו מלשון הגמרא , )סימן יא, זכייה ומתנה
 מועיל ינו בנכסים אמזכותוסילוק : ם לבין סילוק מדין יורשט תירץ על ידי הבחנה בין סילוק מהנכסי"הגרנ

וזו כוונת התוספות (מפני שהיורש הוא ממלא מקומו של המוריש וזה לא בגדר זכייה שיכול להסתלק ממנה 
אינו מועיל מפני ובכל זאת , מעיקר הדין היה יכול להסתלק, "בעל"מדין סילוק אבל לגבי ; )בנימוקם

מפני שלא שייך לעשות נישואין , שלא יועיל תנאי הנוגד תקנת חכמים, בריהםשחכמים עשו חיזוק לד
  .לחצאין

, מנמק שרבנו חננאל סובר שירושת בעל את אשתו היא מהתורה, סימן י, הלכות זכייה ומתנה, מחה אפרים
 והוא סבור שמה שרב כהנא אמר שמועיל סילוק הוא מפני שלדעתו ירושת, ולכן אינו יכול להסתלק ממנה

א סוברים שירושת הבעל "ד והרשב"הראב, ש"שהרי הרא, אבל הוא מקשה על הסבר זה. הבעל היא מדרבנן
ראה הערה , ש"על דעת הרא(ובכל זאת פסקו שמועיל סילוק מירושת אשתו כשהיא ארוסה , היא מהתורה

  .מה למד בני בנימין מדבריו, 652וראה הערה ). א לא מצאנו"ד ואת הרשב"את הראב; 465
 ציון ליד(שרבנו חננאל סובר שגם כאן שייך הטעם , מנמק, )א"מב ע(ט , יב, הלכות אישות, פרשת המלך

 ".חוקת משפט"מפני שנאמר בהם , שאי אפשר לשנות דיני ירושה) 511הערה 
  .ה, ות כגאיש, ם"רמב 486

מפני שהסילוק , מסביר שהוא יכול להסתלק ממקצת נכסים, )דצ' עמ ( לגסימן, ב"ב, שיעורי עיון התלמוד
ולכן יכול לחול על , שהן הנכסים, )475ראה בשמו בהערה (עניינו שדין הירושה לא יביא לתוצאותיו הרגילות 

 .ח"מה שהקשה מדין זה על הגר, 477 בשמו בהערה וראה. נכס זה ולא על נכס אחר
 ).א"ה הו"ד(בדעת תוספות שם , ב"כתובות פג ע,  חכמת שלמה487
 ,מהנכסיםל סובר שסילוק הבעל הוא "מוכיח מכאן שמהרש, )שז' עמ(א "כתובות פג ע,  עטרת שמואל488

 ראה -כמו שכתב קובץ שיעורים , להסתלק מחלק מזכותלא שייך , "דין בעל"שאילו אם הסילוק הוא מ
  .על סילוק מחלק מהנכסים, 454ליד ציון הערה ,  ד,שמיניפרק , לעיל

 .אות יח, סימן עז, ז"אהע,  חזון איש489
  .אות י,  שם490

הסובר שאם , א"בכתובות מז ענתן ' שלר, כותב, ק ז"ס,  צב,אבני מילואים: נכסי צאן ברזלסילוק מירושת 
מפני , ועיל סילוק מירושת נכסי צאן ברזל שהכניסה לומלא , הבעל יורש את הנדוניה, מתה אשתו הארוסה

 .ולעניין זה היא כנשואה, שהוא כבר זכה בירושה
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  נשואהכשהיא  מחילת בעל על פירות נכסי אשתו .ו
 מפירות נכסי אשתו ומזכותו למנוע ממנה למכור את ותלקתסה ה עולה שלא מועיל491מן התלמוד

, בפשטות". ידו כידה"מפני ש', וכו" דין ודברים אין לי" על ידי ,נשואהכשהיא , נכסיה ומירושתה
  .492התלמוד רומז בזה לעיקרון שלא שייכת מחילה על בעלות, וכך הבינו כמעט כל הפוסקים

  
סילוק : זכות עתידית מנמק גם את הדין הזה על פי הכלל שאין מועילה מחילה על 493אבל המרדכי

ואי אפשר למחול על , מפני שהפירות עוד לא באו לעולם, מדין מחילה  מועילינואבאשתו נשואה 
, פירותהלק מתסה יכול הבעל ליןרוסיאמשך המדוע ב, אם כן: אבל הסבר זה קשה. זכות עתידית

  494?לא באו לעולםוהרי 
  

לא מועיל סילוק בנשואה אף מנכסים שיגיעו לבעלותה , "ידו כידה" שכיוון כותב ש495ן"הרמב
 עכשיואין הכוונה שכבר  .והוא מפרש שלכך מתכוון הירושלמי; 496 שגם בהם ידו כידהמפני, בעתיד

                                                 
  .א" כתובות פג ע491
וראה . עלותמצד מחילת ב, על הסתלקות בעל מנכסי אשתו הנשואה, חמישיפרק , ארבע עשרה שער ראה 492

  .הסילוק מועיל, שאם עשה קניין, שם
, אין לתמוה על כך שמצד אחד אנחנו אומרים שמי שאין לו עדיין זכות אינו יכול למחול עליה, מסיבה זו

,  התשובה היא ששם מדובר במחילה על בעלות-) נשואה(ומצד שני אם יש לו זכות מלאה אינו יכול למחול 
  . מועילה כשיש לו זכות מלאהאכן זכות אישיתה על אבל מחיל, שהיא זכות קניינית

יכול ו, בעלמא דיבורשל ח ורק כיש  הנישואין יסילוק אחרשל, מנמק, א, כג, הלכות אישות, )לנדא(יד המלך 
אינו , ישואיןולא חזר בו עד הנ, ורק אם הסתלק לפני הנישואין (225 ציון הערה לידכפי שראינו , לחזור בו

כה בנכסים ו זהוא הרי, לא חזר בו בפועל וגם אם, )225הערה בכהסבר יד המלך שהבאנו , יכול לחזור בו
הוא " ידו כידה", אבל לפי ההסבר שבטקסט. נתבטל כח הסילוקובזה  ,"ידו כידה"ש , זכותו כבעלחומכ

  .ולא שהסילוק חל ומתבטל, ה מועילהשאינ, סיבה שזו נחשבת מחילת בעלות
. 507 ציון הערה לידכפי שנראה , הלכה מקבילה היא שבעל אינו יכול להסתלק מירושת אשתו כשהיא נשואה

, ים בין אירוסין לנישואיןכגון מצבי ביני,  להלכה ההיאחריגיםיש ,  ואילך522 ציון הערה לידכפי שנראה 
 .ונראה שאותם חריגים קיימים גם כאן

ועל ידי , )ד"ע-ג"קכג ע(רמא סימן , מ"חו, הובא בבני אהרן, )בתירוצו הראשון(סימן ריב , כתובות,  מרדכי493
חלק , ת פני משה"בשו, מ ברודו"ועל ידי ר, )א"סב ע(סימן ח , מ"חו, חלק א, ת פרי הארץ"בשו, מ מזרחי"רי
 ).שאי אפשר למחול על דבר שאין לו בו שעבוד(ג "ע] מסומן קפו[ קצו דף, סימן פב, א

  .ק ז"ס, ק,  כך הקשה אבני מילואים494
  . יועיל סילוקשלאשהרי זו סיבה , ואין זה מובן. עדיין לא זכה בכלל, שבארוסה, מתרץ, שם, בני אהרן

  ? ד אומר שלא מועיל הסילוק בכללומדוע התלמו, הרי חלק מהפירות הם בעולם, עוד קשה על המרדכי
ק כא "ס, רט, ע"מסביר את המרדכי על פי סמ, )ג"נח ע(סימן קיד , חלק ב, מהדורא א, ת שואל ומשיב"שו

אם עדיין אין ,  מועילינוא האומר שסילוק מדבר שלא בא לעולם, )629 ציון הערה ליד, שנביא בפרק תשיעי(
, הוא רומז). מדוע בארוסה מועיל סילוק, אבל עדיין קשה(ולכן בנשואה לא מועיל סילוק , כות בולו שום ז

שסילוק שונה ממחילה וסילוק מועיל בכל דבר שלא בא ) 633 ציון הערה ליד, שנביא שם(שלפי השיטה 
  .אין מקום לדברי המרדכי, לעולם

מכאן . בנשואה מפני שהלשון גרועה' וכו" דין ודברים אין לי"שלא מועיל : וסףהמרדכי שם מציע הסבר נ
 .יועיל הסילוק, שבלשון טובה, מדייק שואל ומשיב שם

  .א"כתובות פג ע, ן"חידושי הרמב 495
 אשתו לגבי נכסים שעוד לא הגיעו מירושתן מדבר על הסתלקות בעל אחרי הנישואין "אבל ייתכן שהרמב

  .514 ציון הערה לידעל הסתלקותו מירושתה ראה . 514דברות משה שנביא בהערה כך הבין . לרשותה
ת בתי "שוב, )ה אי הכי"ד(א "כתובות פג ע, ח"בחידושי הראנ, ק יג"ס, רט,  הדין מובא בקצות החושן496

ה "ד(סימן יא , מ"חו, ם"ת הרד"ובשו, א, צב, ז"אהע, בבית מאיר, )ב"כא ע(סימן ו , בית דין, אחלק , כהונה
  ).ל"וא

מתכוון לומר שבעל לא , פרק ב, נזיר, כותב שירושלמי, )ה"תרפ' סז במהד' עמ(סימן יג , )שפירא(עמק יהושע 
  .מפני שהם דבר שלא בא לעולם, יכול להסתלק מנכסי אשתו העתידים ליפול לה

שעניין הסילוק הוא שלא יחול הדין , מנמק, גאות ,  לוסימן, יבמות, )שקאפ( הכהן שמעון יהודה'  רחידושי
, והדין אינו מתחדש בשעת נפילת הנכסים, וחלות הדין היא רק בשעת הנישואין, של זכיית הבעל בנכסים

אלא הם רק מציאות החפץ שיעבור עליו כוח זכיית הבעל , מפני שהנכסים אינם הסיבה לכוח זכיית הבעל
  .ואחרי שחל הדין לא מועיל סילוק, שחלה כבר בשעת הנישואין

הנישואין הם הגורמים להגעת , שגם בנכסים אלו, מנמק, )ב"נד ע(הצעה ד , פרק ח, )ריינס(אורים גדולים 
  . ואינו יכול לבטל את התוצאה כל זמנן שהגורם קיים, הנכסים לרשותו

א "בכתובות פג עמדוע : יישב על פי דין זה את קושייתומ, )ה ומיהו"ד(א , כג, הלכות אישות, משנה למלך
היה די לנמק מפני שיש לבעל זכות בנכסים הרי , "ידו כידה" לנמק שבנשואה לא מועיל סילוק מפני שוהוצרכ
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, לו" קנוי"אלא שמאחר שגוף האשה , )לםו בעםשהרי אינ( בנכסים שיגיעו לבעלותה קנייןיש לבעל 
  .497כל מה שיש לה קנוי לו

  
. ו לבעלותה חולק ואומר שמועיל סילוק בנשואה מנכסים שעוד לא הגיע498אבל רבנו יונה גרונדי

  . אין זו מחילה על בעלות, כלומר, 499"ידו כידה"אין , ו לה הנכסיםהגיע שעוד לא כיווןטעמו הוא ש

  נשואהכשהיא  מחילת בעל על ירושת אשתו .ז
 כך פוסק גם .נשואהכשהיא  מועיל סילוק בעל מירושת אשתו ,ף"עת הריסבור שלד 500ם"הרמב

  .501רבינו יונה

                                                                                                                                              
שמי שיש לו זכות כזאת אינו יכול , )ה וכי"ד(א "כתובות צה ע, כמו שכתבו תוספות, גם אם תמכור אותם
כאמור , לכן אשה אינה יכולה להסתלק מקרקע של בעלה המשועבדת לכתובתהו(להסתלק בלי קניין 

 לנכסים שעתידים לבואשהתלמוד רצה להסביר מדוע לא מועיל הסילוק אף , הוא מתרץ? )א"צה עבכתובות 
הוא מתרץ את קושייתו בדרך . ואין הדין כך בשעבוד רגיל, "ידו כידה" וזה דווקא משום ש- לבעלותה

". אי אפשי בתקנת חכמים"היה מועיל סילוק מטעם בלעדיו מפני ש" ידו כידה" לטעם של שהוצרכו: אחרת
 יכולה להסתלק משעבוד כתובתה מן הטעם ינהכתבו שאשה א, כתובות צה שם, שהרי תוספות, דבריו קשים

;  בתקנה שחכמים תיקנו כתובה לאשה-" אי אפשי בתקנת חכמים"אף שגם שם לכאורה אפשר לומר , ל"הנ
  .נדחה מפני זכות שיש לה תוקף גם אם הנכס יימכר" אי אפשי בתקנת חכמים"י שהר

דברי ) א(: מיישב את קושיית משנה למלך בשתי דרכים, )ה אי הכי"ד(א "כתובות פג ע, י אסאד"חידושי מהר
 הסוגיה) ב(. היינו כיוון שמכירתה בטלה, "ידו כידה", תוספות בדף צה באים אחרי מסקנת הגמרא בדף פג

, שבזה היא דומה לארוסה, שבנשואה יועיל סילוק לפני שצמחו הפירותבאה להסביר מדוע אין אומרים 
שלכן לא מועיל סילוק מגוף הנכסים מפני שכבר , והתירוץ הוא שידו כידה; שעדיין לא זכה הבעל בפירות

  .ולכן רואים כאילו זכה גם בפירות שעדיין לא צמחו, זכה בגוף הנכסים
אינו ,  מועיל בסילוק מנכסי נשואהקנייןשאף ש,  ועודא"בשם הריטב, חמישיפרק ,  עשרהחמשראה שער 

כתב שבנשואה מועילה מחילת , ק ה"ס, צב, ז"אהע, ישועות יעקב,  כמו כן.מועיל בנכסים העתידים ליפול לה
 .וצריך לומר שכוונתו למחילה בקניין, ולא אלו שעתידים להגיע, נכסים שכבר הגיעו לרשותה

 ).רצח' עמ(א "כתובות פג ע,  עטרת שמואל497
א את "הוא מסביר בכך מדוע התלמוד מביא בכתובות פג ע ).ה וכדרבא"ד(ב "ב מט ע"ב,  עליות דרבנו יונה498

אחרי דברי רב כהנא הכלליים שאדם יכול לומר , "איני ניזונית ואיני עושה"שאשה יכולה לומר , דברי רבא
פירות נכסים אלו כמו שאשה מנישואין המד שמועיל סילוק אחרי  שבא לל-" אי אפשי בתקנת חכמים"

  . גם אחרי הנישואין" איני ניזונית ואיני עושה"יכולה לומר 
כותב שמועיל סילוק הבעל אחרי הנישואין , )ט"תשנ, הורוויץ' לח במהד' עמ(א "מ יב ע"ב, גם דברי חיים

  .מנכס שיגיע לה בעתיד
 .כותב שדעת רבנו יונה היא דעת יחיד, )ב"כב ע(סימן ו , בית דין, אחלק , ת בתי כהונה"שו
הוא . בדעת רבנו יונה, )אות א, סימן לו, ב"ב, )ד"תשס(הובא במנחת אשר  (אות ריד, ב"ב,  קובץ שיעורים499

ש הסילוק "ן ורא" ולדעת הרמב, וזה אפשרי גם בנישואין,מזכיית הנכסים הסילוק הוא מסביר שלרבנו יונה
, קובץ הערות,  גם בספרו.אבל בנשואה כבר נעשה בעל,  לו דין בעל לעניין פירותיהשלא יה, מדין בעלהוא 
, לא מועיל סילוק מנכסים שעוד לא זכתה בהם האשה, כתב שאם הסילוק הוא מדין בעל, גאות ,  מסימן

, 370רה ראה בשמו בהע. הסילוק מועיל, אבל אם הסילוק הוא שלא יזכה בנכסים, מפני שכבר יש לו דין בעל
  .על שתי הבנות אלה בגדר סילוק מירושה

, 629 ציון הערה ליד, ע"מסביר את דעת רבנו יונה על פי הסמ, אות א, סימן לו, ב"ב, )ד"תשס(מנחת אשר 
בנכסים " שייכות"והרי יש לבעל , לה" שייכות"האומר שמועיל סילוק מזכות עתידית אם כבר יש לאדם 

  .כיוון שהיא כבר נשואה לו, שעוד לא הגיעו לבעלותה
, ה, כג, הלכות אישות, הובא במגיד משנה, )ובקיצור בסימן נו(סימן תכד , )בלאו' מהד(ם " תשובות הרמב500

 שהסילוק ם עצמו סובר" הרמב).ף לא מועיל"ש עצמו אומר שאף לרי"אבל הריב(סימן קב , ש"ת הריב"ובשו
  .507 ראה הערה -אינו תקף 

בירושלמי ף את מה שרב פוסק "מיישב לדעת הרי, )א"נד ע-ב"נב ע(א , כתובות ט, על ירושלמי, ד"תוספות רי
 שהירושלמי לשיטתו בעניין אחר ואין הלכה כמותו באותו עניין -שלא מועיל סילוק מירושת אשתו , ג"כרשב

  ).ין שם לפירוטעי(
ם סובר "כותב כאילו הרמב, )ש"ה והנה במ"ד(ד " טז עדף, סימן כב, חלק ג, מהדורא ג, ת שואל ומשיב"שו

והרי פוסקים רבים סוברים , מפני שהוא סובר שירושת הבעל מדרבנן, שמועיל סילוק הבעל מירושת נשואה
 .שבירושה דרבנן מועילה מחילה

  ).ה וכדרבא"ד(ב "ב מט ע"ב, עליות דרבנו יונה 501
שזכות מפני , מביא דעה שמועיל תנאי במשך הנישואין שלא יירש את אשתו, א"כתובות נא ע, מאירי, כמו כן

דבר שלא בא מועילה גם בלדעתם מחילה מפני ש, עליהחילה ומועילה מ ,כעין שיעבודהוא הבעל בנכסי אשתו 
  .לעולם
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 שהסבירו שבירושת אביו לא מועיל סילוק מפני 503גם לפי התוספות הדין כותב שכך 502משנה למלך

  .וטעם זה שייך גם בנשואה,  בירושת הבעל שהיא מדרבנןמה שאינו כן, שהיא דאורייתא
  

 אומר שלא מועיל סילוק בעל מפירות נכסי אשתו 505שאף שהתלמוד,  מנמק דעה זו504משנה למלך
 כיוון" ידו כידה"הרי בירושה לא שייך לומר , לותכלומר שזו מחילת בע, "ידו כידה"הנשואה מפני ש

  .506ולכן אין זה מחילה על בעלות, שאינו עתיד לזכות בירושתה בחייה
  

  .507ולא מועיל סילוק ממנה, ירושת אשתו הנשואה היא כירושת אביו, אבל לדעת רוב הפוסקים
  

                                                                                                                                              
כתב שבעל יכול " מגדולי המפרשים האחרוניםאחד "מביא ש, א"סנהדרין עא ע, חמרא וחיי, כמו כן

 .להסתלק מירושת אשתו לאחר נישואיה
  ).ה והנה אם"ד(א , כג, הלכות אישות,  משנה למלך502

, א"כתובות פג ע, ד"כתב כך בדעת תוספות רי, קפ' ובעמ. כתב כך בדעת תוספות, קפא' עמ, גם בני בנימין
כותב , אות ריד, ב"ב, קובץ שיעורים גם .כך שהיא דרבנןב, שגם הוא הבחין בין ירושת אשתו לשאר ירושות

  .תאהוא מדאוריישנחלת אבותיו משום מ סילוק ועיללא משנימקו ש) 474הערה (ם ותוספות "רשבכך בדעת 
נחשבת  יכול להסתלק מירושת אשתו מפני שהבעלהכותב ש, )מהוה "ד (סימן מז, ספר המכריעכך עולה גם מ

 לאכול פירות בחייה וגם זכה בגוף שאם מכרתם אשתו מחייה השכבר זכה בנכסיכיוון , שכבר באה לעולם
  . משמע שהוא מדבר על סילוק אחרי הנישואין-ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות כתקנת אושא 

, )ה כדרב"ד(א "כתובות פג ע, מדייק מתוספות, )רצט' עמ(א "כתובות פג ע, עטרת שמואל: עמדת ביניים
יכול להסתלק מירושתה הבעל מכאן שסוברים ש, שכתבו שתנאי בלשון טובה מועיל אפילו לדבר שבא לידו

ויוכלו לתרץ שמה שאמרה הגמרא שלא מועיל סילוק בנשואה ; "ידו כידה"אחרי הנישואין בלשון טובה אף ש
ולכן ', וכו" דין ודברים אין לי", היותר נראה שהם יתרצו שהגמרא עוסקת בלשון גרוע. הוא רק לעניין פירות

 . מועילינוא סילוק
 .474 ראה על כך בהערה ).כדרבוה "ד(א "ב מט ע"ב ו)כדרבוה "ד(א "גיטין עז ע,  תוספות503
 . משנה למלך שם504
  .491 ציון הערה ליד 505
וכשאינו רוצה אינו , שחכמים זיכו לבעל זכויות באשתו רק לטובתו,  דעה זומנמק, קפ' עמ,  בני בנימין506

ראה  (מהדיןגם סילוק מזכייה בפועל הוא כמו סילוק , מפני שבדרבנן, זוכה בהן גם אם כבר חל דינו לזכות
נראה שגם הוא זקוק להסברו של . ומועיל בדבר שלא בא לעולם) 651הערה , על הבחנה זו בשמו בפרק תשיעי

לבין , שאינו מועיל בנשואה אף שהיא זכות דרבנן, משנה למלך כדי להסביר מה ההבדל בין סילוק מפירות
  .שמועיל לדעה זו, סילוק מירושה

צריך לומר שמה שהסוגיה העמידה את המשנה בעודה ארוסה הוא רק משום , שלפי דעה זו, יש להעיר
 .אבל לעניין הירושה מועיל סילוק גם בנשואה, ועיל סילוק בנשואה לא מהפירותשלעניין 

, יד רמה; סימן תכד, )בלאו' מהד(ם "ותשובות הרמב, ז-ו, ופרק כג, ט, פרק יב, הלכות אישות, ם" רמב507
 ,א"כתובות מב ע, ף"ן על הרי"ר; )ה אבל עיקר"ד(ב "כתובות פג ע, ן"חידושי הרמב; סימן ק, פרק ח, ב"ב

סימן , ש"ת הריב"שו; א"כתובות נא ע, מאירי; )סימן כד, חלק ב, י בן לב"ת מהר"הובא בשו(ף "בדפי הרי
,  קמט,ע"סמ; ) סזמןסי, )הורוביץ( גבעת פנחס ת"הובא בשו (ז, וסימן צב, ו, סימן סט, ז"אהע, ע"שו; סד

 הריה "ד (פה ן סימ,ריבות דברי ת"שו; סימן רכבסימן קנד ו,  קדסימן, ז"אהע, ם"ת מהרשד"שו; ק י"ס
  . )ג"סו ע(  צאמן סי,)פרחיא(תורת חסד ת "שו; וסימן רצג) שאין

ג "וסובר שרשב, א" בכתובות פג עג"ם כרשב"פוסק הרמב, א, ט, כתובות, בתשובה זו ובפירוש המשניות
מעיר שהוא צריך לומר שתנא קמא , ה, כג, הלכות אישות, לחם משנה. מדבר דווקא בסילוק אחר הנישואין

 סובר את ינווא(אף בירושה , ר שאף בנישואין מועיל סילוק מפני שהוא סובר שכל תנאי בממון קייםסוב
כמו בסילוק מפירות , אבל אחרי נישואין צריך קניין, )509 ציון הערה ליד ראה - "חוקת משפט"העיקרון של 
, ם הסיפא של המשנה שעוסקת בירושה היא בקניין"מבמאחר שלר, לאור זה הוא מקשה. נשואהשל אשתו ה

, הוא מתרץ? ומדוע העמידה בארוסה,  יכלה להעמיד גם את הרישא בנשואה כיוון שמדובר בקנייןסוגיהה
 ,)ף"בדפי הרי(א "כתובות מא ע, ף" על הרין"וכפי שהסביר הר, "האומר"חייא שנה במשנה ' מפני שר
  . ולכן צריך להעמיד בארוסה,א אף בלי קנייןיה" האומר"משמעות 

 הנשואה האשהכותבים שגם אם , ק יג"ס, סט, ז"אהע, ופרישה, סימן סט, ז"אהע, ח"ב: אם האשה התנתה
מדייק , אות טז, חלק א, תנאי,  על העיטור, שער החדש,כמו כן.  מועילינואהתנאי  -התנתה שלא יירש הבעל 

מפני שמהמשנה משמע , והוא תמה על כך; )ההאש(שבגמרא מדובר בתנאי שעושה המוריש , מהעיטור
 לפני הארוסאשתו כשהיא בעניין סילוק מנכסי , 431וראה ליד ציון הערה . מתנה) הבעל(שמדובר שהיורש 

  .שייתכן שהירושלמי מבין שמדובר שהאשה מתנה, הבעלותו להגיעש
ו מועיל גם אם בחרה אדם אחר לרשת אותה וגם אם הבעל כותב שהסילוק אינ, ק יח"ס, צב, בית שמואל
 .מסכים לכך
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דומה לבן שאינו יכול ובזה הוא , רגעהבעל ראוי לרשת את אשתו כל ) א: (ניתנו לכךם יטעמשלושה 
ודינו שונה מסילוק , וכאילו כבר זכה, רגעלהסתלק מירושת אביו מפני שהוא ראוי לרשתו כל 

  .508ולכן יכול להסתלק מירושתה, שעדיין אינו ראוי לרשתה, ארוסהאשתו כשהיא מירושת 
  
 מן  כאילו הםעשו חיזוק לדבריהם, שתיקנו שבעל יורש את אשתושחכמים ,  נימק509ם"הרמב) ב(

  .511"חוקת משפט" שהיא 510מפני שנאמר בפרשת ירושה, וכל תנאי בירושה בטל, התורה

                                                 
; )ג" כא עדף, סימן ו, בית דין, אחלק , ת בתי כהונה"שו ובהובא במשנה למלך שם(ן שם "ר; ן שם" רמב508

שאת הנכסים הם ישהאשה נכ מידש (סימן רכב, ז"אהע, ם"ת מהרשד"שו; ה, כג, הלכות אישות, מגיד משנה
שזה טעם ההבדל בין סילוק מירושת אשתו כשהיא ארוסה לבין , 472 ציון הערה לידראה  .)בחזקת הבעל

  .סילוק מירושה רגילה
אינו יכול ש, "לא אירשך"מנמק שהוא כבן האומר לאביו , )ף"בדפי הרי(א "כתובות מב ע, ספר הזכות

  .ואי אפשר לתת דבר שלא בא לעולם, תת למחול ולקוהוא יכול ר, מפני שהוא ראוי לרשתכך להתנות 
סביר שהבעל מ, )רצח' עמ, א"כתובות פג ע, ובא בעטרת שמואלה(אות ב , סימן לג, כתובות, ארזא דבי רב

 ,521הערה ראה (א זכות בנכסים מחיים ימפני שזכות הבעל בירושה ה, גם בירושה נחשב כשותף עם האשה
  .בלי להקנותו לאחר, ולא מועיל סילוק של שותף מחלקו בנכס המשותף, )בשם ארזא דבי רב

כמחילה על דבר היא  הסתלקות מירושת אשתו הנשואהמסביר ש, ב-אותיות א, סימן כו, )שכטר(ארץ הצבי 
 לו קניין שלא כאדם רגיל שאין(מפני שכבר בחיי אשתו יש לו קניינים במקצת בנכסיה לעניין הירושה , בעין

ודווקא ; ובמותה נגמרים הקניינים הללו והופכים להיות קניינים גמורים, )בנכסי מורישו בחיי המוריש
מפני , יכול למחולהוא , שאינו יורשה ואינו אוכל פירות, שעדיין אין לו קניינים בנכסי אשתו, כשהיא ארוסה

  .זה לא בעיןו,  בפירות ובירושה לכשתינשאזכות  רקשאז יש לו
אינו מועיל " שדה זה כשאירשנו מאבי מכור לך"הרי האומר , מקשה, אות מג, גמדה כ, המדות לחקר ההלכה

ששם , הוא מתרץ?  הבן בירושת אביוהרי שאין רואים כאילו כבר זכה, מפני שהוא דבר שלא בא לעולם
אה מצד שהוא שהרי זכות זו ב, )שהיא כבר בעולם(הירושה זכות הטעם הוא שאין לומר שהוא מוכר את 

, והרי היא דבר שלא בא לעולם, אלא הוא רוצה למכור את השדה עצמה, קרוב ואינו יכול למכור אותה לזר
  .והזכות באה לעולם,  הירושהמזכותאבל סילוק מירושה היא 

ם שבעל אינו יורש את " תקנת שונוהגתעכשיו ש, כותב שלכאורה לפי טעם זה, ק טו"ס, צב, אבני מילואים
אבל . שהרי אינו ראוי לרשת אותה אז, יכול להסתלק אזהוא , )ד, נג, ז"אהע, א"רמ(נה הראשונה אשתו בש

הוא חייב , אלא שאם מתה בשנה הראשונה, הבעל יורש כדינו, ם"מפני שגם אחרי תקנת שו, הוא דוחה זאת
לא הגיעה אומר שכל זמן ש) א שם"מובא ברמ(ומטעם זה אף שרבנו תם ;  למשפחתו חלק מהירושהלהחזיר

מפני שזה כמו סילוק , מכל מקום אינו יכול להסתלק ממנה לפני כן, הנדוניה לידי הבעל אינו יורש אותה
על סילוק בעל מנכסי , חמישיפרק , ארבע עשרהראה שער (שלא מועיל , מנכסים שעוד לא הגיעו לבעלותה

  ).אשתו הנשואה
 .ד"על דברי הראב 513ראה בהערה , העוד הסברים לכך שירושה נחשבת דבר שבא לעולם לעניין ז

  .סימן תכד, ם"ותשובות הרמב, )א"כתובות נא ע, מאיריהובא ב (ט, יב, הלכות אישות, ם" רמב509
 .יא, במדבר כז 510
ב שהתקשתה בדברי "מדוע הגמרא בכתובות פג ע, ם"מקשה על הרמב, רא בתראובמהד,  לחם משנה שם511

 לא מפני שהוא אבל, ג"לא הסבירה שרב מתכוון לומר שהלכה כרשב, "ג ולא מטעמיה"ה כרשבהלכ"רב 
מפני שהמשנה , הוא מתרץ? "חוקת משפט"אלא מטעם , )ג"כפי שנימק רשב (תנאי על מה שכתוב בתורה

   ".חוקת משפט"והרי בארוסה לא שייך , כפי שהגמרא מעמידה את הרישא, מדברת גם בארוסה
מניין , א, ו, נחלות, ואבן האזל, ט, יב, אישות, פרשת המלך,  ידסימן, י עקיבא איגר החדשותת רב"שועיין 

  .לעניין המוחל על ירושת אביו" חוקת משפט"שימוש ב, 379וראה הערה . ם טעם זה"למד הרמב
שירושה אינה רק , "חוקת משפט"את חיים מבריסק הסביר ' מביא שר, אות א, סימן לט, מ"ב, ברכת שמואל
  .ולכן לא מועילה התנאה עליה, מפני שהוא דין בסדר הירושה, אלא היא איסור, זכות ממונית

בעל "שבירושה היורש הוא , "חוקת משפט"של מבאר את הטעם , אות מ, גמדה כ, המדות לחקר ההלכה
מה , ולכן יכול לשנות את הדין" דיןבעל ה"שלא כשאר דיני ממונות שהוא גם , "בעל הדין"ולא " המעשה

והוא מחבר . ולכן לא מועילה התנאה, אלא התורה קובעת שיירש, שאינו כן בירושה שאינה הסכם בין שנים
, שהוא עומד ליורשו, ן"הטעם שלא מועיל סילוק הוא כמו שהסביר הר: ם"ן והרמב"את טעמי הר) באות מג(
כתובות , לא מועילה מחילה כפי שהסבירו תוספותגם  ו;"טחוקת משפ"משום  הוא לא מועיל תנאיש הטעםו

ראה ליד , על הנימוק שלא ידע דמחל .כיוון שחשב שימות קודם, "לא ידע דמחל"מפני ש, )ה וסבר"ד(א "פד ע
סוברים ואילו ה; הפוסקים שלא מועיל סילוק מירושת ארוסה נימקו שלא ידע דמחלש, 483ציון הערה 

לא יכלו לנמק , )484הערה , כפי שהסברנו שם(מחל דוסוברים שנחשב ידע , שמועיל סילוק מירושת ארוסה
  .לגבי נשואה שנחשב לא ידע דמחל

הטעם שסילוק הבעל אינו מועיל , ם"שגם לרמב, )גצ' עמ ( לגסימן, ב"ב, שיעורי עיון התלמודבדומה מסביר 
חוקת "ולא שייך בזה הטעם של , 512 ציון הערה לידד "כנימוק הראב,  מפני שהנכסים לא באו לעולםהוא

לא יפעל את התוצאות ) זכות הבעל לרשת" (דין"מפני שסילוק אינו משנה את הדין אלא גורם שה, "המשפט
שכיוון ,  הוצרך רק למצב שהאשה מְתָנה שלא יירש"חוקת המשפט"והטעם של ;  שהבעל יירש-הרגילות שלו 
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ואין אדם יכול להקנות דבר שאין לו בו שום , שהירושה לא באה לעולם,  נימק512ד"הראב) ג(

  .513זכות

                                                                                                                                              
ודי שהיא , שלא יירש הבעל, של עצמה" דין"על הירושה היא יכולה להניח בירושה " בעלים"האשה היא 

חוקת "ובכל זאת אינה מועילה מטעם , וזו התנאה, ולא משנה שהנכסים לא באו לעולם, בעלים על הדין
וראה . להגדרת סילוק והתנאה, ראה בשמו בשער שש עשרה. עצמוכיוון שהתנאה משנה את הדין , "משפט

  .על ירושה דאורייתא, 378הבחנה דומה בשמו בהערה 
שסילוק שייך רק בדבר , "חוקת משפט"מבאר את הטעם , )קפא' עמ(סימן עב , יט'חידושי העילוי ממייצ

שכך , אבל בירושה יכולים לדון גם בלי תביעה,  לו אותהים נותנאין, שאם בעל הזכות לא יתבע אותה
היינו שגם אם לא יתבע , )ה להיות"ד(ב "סנהדרין לד ע, י"לפי רש, "חוקת משפט"ב מ"ב קיג ע"לומדים בב

מפני , גם לא מועיל תנאי, וכיוון שבירושה לא מועיל סילוק;  יכול להסתלקינולכן א, נותנים לו בעל כרחו
  .בזהשהם תלויים זה 

חוקת "ם נימק שלא מועיל תנאי בירושה שנאמר "כותב שמה שהרמב, אות ה, סימן עז, ז"אהע, חזון איש
שהרי אין הראשונים יכולים לדרוש דרשות , ואין זה דרשה, אינו הטעם האמיתי אלא סמך בעלמא, "משפט

ב ובכתובות "ב קכו ע"ועוד שהסוגיות בב, ומפשוטו של מקרא לא מוכח שלא מועיל תנאי, מפסוקים מעצמם
שאין ליורש זכות עד , )512הערה  (ד"אלא הטעם האמיתי הוא כמו שכתב הראב; ב לא נימקו מצד זה"פג ע

  .ובשעת הירושה לא מועיל תנאי מפני שהיא באה ממילא, המיתה
) 465 ציון הערה לידכאמור (אירוסין מסביר מדוע מועיל סילוק מהירושה ב,  סב'עמ, )זינגרביץ(זכר שלמה 

, ויש לו רק שייכות, מפני שעוד לא חלה זכותו,  מפני שאז עדיין אינו חוקת משפט-" חוקת משפט"למרות 
שייך רק " חוקת משפט"ש, )ג"מא ע( ט, יב, הלכות אישות, בדומה מסביר פרשת המלך. שמאפשרת סילוק

  .היינו אחר הנישואין, ורשכשהוא כבר י
אלא מדוע האשה אינה , טעם זה אינו בא להסביר מדוע אינו יכול למחול, שלפי מגיד משנה, 513ראה הערה 

 .יכולה לשלול ממנו את הירושה בהתנאה
 .ט, יב, הלכות אישות, ם"על הרמב, ד" השגות הראב512
, ג מצד שזה דבר שלא בא לעולם"מדוע לא נימק רשב, ד"ראבהמקשה על , ם שם"על הרמב,  לחם משנה513

  ?הרי זה דבר שלא בא לעולם, ומדוע לתנא קמא התנאי מועיל
אומר שאפילו קניין אינו מועיל בסילוק , ז, כג, הלכות אישות, ד"הראב, 515כפי שנראה ליד ציון הערה 

כתובות , עטרת שמואל. שהרי אין בכך הקנאה לשום אדם,  מפני שזה קניין דברים,מירושת אשתו הנשואה
 וכתב ,מהנכסיםשבפרק יב הוא דן על הסילוק , ד"מבאר את שני הנימוקים של הראב, )שיג' עמ(א "פג ע
י ועל זה כתב שזה קניין דברים מפנ, ובפרק כג דן מצד עצם זכות ירושתו,  מועיל מפני שלא באו לעולםינושא

  .שעכשיו אין לו זכות
שלא מועיל , ז, ד הלכות אישות כג"מסביר את כוונת הראב,  קפה'עמ, )ח"תשס(מישור ' מהד, ח"חידושי הגר

, וגם אם עשה קניין, סילוק כאן מפני שבמותה הוא יורש אותה ממילא ודבריו אינם מועילים לעקור את זה
  . לא שייך בזה קניין

 ארוסה אף שלא רושת אשתו כשהיאד הסביר מדוע בכל זאת מועיל סילוק מי"שהראב, 475ראה ציון הערה 
  . אחר כךה אות מפני שעל דעת זה נשא-באו לעולם 
, ב אשכנזי"ת ר"הובא בשו(ט , יב, הלכות אישות, מגיד משנה? ד"ם לא רצה לנמק כמו הראב"מדוע הרמב

 סימן, )רוזובסקי(זכרון שמואל ב, ]עיין שם להסברו בדברי מגיד משנה; בוחבוט' קלב במהד' עמ[סימן טז 
מפני , ד"ם לא הסתפק בנימוק של הראב"מפרש שהרמב, )ב"דף עו ע, קניין, מאמר ב, ובבני יעקב, אות ב, סג

ראה בשער (ותנאי מועיל גם בזכות עתידית ,  התנתה שהבעל לא יירששהאשהשהוא רצה לכלול גם מקרה 
מה שכתב מחנה אפרים על סמך , 380 וראה הערה ). שעושה בעל החיובבעניין תנאי, פרק שישי ,שש עשרה

הסברו , 511וראה הערה . מה שכתב עטרת שמואל על סמך דברי מגיד משנה, 485והערה ; דברי מגיד משנה
  .ד"ם לא הסתפק בנימוק של הראב"הרמבשל שיעורי עיון התלמוד לכך ש

סביר מ, )שיג' עמ, א"כתובות פג ע, ובא בעטרת שמואלה (אות ז, סימן כט, ב"ב, )רוזבסקי(שמואל ' חידושי ר
רבה אלא הוא מזכויות יד מפני שלדעתו ירושת הבעל אינה מדין ק"ם לא נימק כטעם הראב"שהרמב

ודווקא ירושות , מפני שהבעל מסתלק מעצם הנכסים, לכן אין בה חסרון של דבר שלא בא לעולםו, האישות
   .הן בגדר דבר שלא בא לעולם, אחרות שהן משום קירבה ולא זכה בכלל בנכסים

ד מטעם דבר שלא בא "ם לא רצה לנמק כראב"מסביר שהרמב, אות מא, גמדה כ, המדות לחקר ההלכה
תנאי מועיל גם בדבר שלא בא לעולם כמו שהרי  ,תנאיהיה מועיל מדין " ת משפטחוק"מפני שלולא , לעולם

והסילוק הוא ,  הירושה בא בשעת הנישואיןשדיןמפני , שזה נחשב בא לעולם, ועוד; בבני גד ובני ראובן
רה  ציון העלידראה  (שיש זכות גבייה כבר מזמן ההלוואה, זה כמו חוב שלא הגיע זמן הפרעון, כלומר, דיןמה
זכות מהלא (ויכול להסתלק מהזכות הדינית , זכות ירושת הבעל מתחילה משעת הנישואין, וכן כאן, )265

ב נאמר שלא "ב קכו ע"בב: באות מב הוא מביא ראיה שנחשב בא לעולם. שיש לו על הדבר) מציאותיתה
ולא , "לא ידע דמחל" על מה שכתוב בתורה או מפני שמפני שהוא מתנה" בני פלוני לא יירש"מועיל לומר 

הרי שזה נחשב שבא לעולם מפני שהזכות הדינית של הירושה קיימת , נימקו מצד שזה דבר שלא בא לעולם
אבל בירושה דרבנן אין ליורש זכות , ד יתרץ שזה נכון בירושה דאורייתא"הוא כותב שהראב. כבר עכשיו

שהרי תקנת חכמים מועילה , לפני שהמעשה בא בפועל" בכוח"דרבנן אין מפני שכלל הוא שלתקנה , עכשיו
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שלא מועיל סילוק , ן" מדייק מדברי הר514משנה למלך: האשה שעתידים להגיע לידי נכסים

 שבאותה שעה אף על פי, ה אחרי הסילוקבעלותו לגיע נכסים שיגביגם ל, אהמירושת אשתו הנשו
שלכן הוא , כלומר(מפני שמכל מקום הוא כאילו כבר זכה בהם , עדיין אינו ראוי לרשת נכסים אלו

  ).נחשב ראוי לרשת כמו כל יורש אחר
  
 נכסי אשתו אף שלא מועיל סילוק בעל מפירותנראה ש, חמישיפרק , רבע עשרהשער אב :קנייןב

מפני שמפרשים שהבעל התכוון להקנות לה את , מועיל,  על כךקנייןמכל מקום אם עשו , הנשואה
לא מועיל , קנייןגם אם עשו  : ירושתה הדין שונהענייןאבל ל). שיש לו זכות בהם(גוף הנכסים 

,  מנמק516ד"הראב) א: (נימוקים אחדים ניתנו לדבר. 515סילוק בעל מירושת אשתו הנשואה

                                                                                                                                              
, "עשו חיזוק לדבריהם כשל תורה"ם כתב "ואילו הרמב; רק מצד הפקר בית דין שהוא מושג ממוני בלבד

אורייתא אף שבאופן דכלומר לדעתו חכמים קבעו שהתוצאות למעשה של התקנה יהיו כמו תוצאות של דין 
הרי מועיל סילוק מדבר , ד"על הראב) באות מג(הוא מקשה . כות להיות תוצאות כאלהמהותי לא היו צרי

שאילו אם בא , רק בדבר שלא בא לעולםסילוק שייך , ואדרבה, א"כפי שעולה מכתובות פג ע, שלא בא לעולם
מפני שנחשב , )492ראה ליד ציון הערה  (נשואהאשתו הולכן לא מועיל סילוק מנכסי , לעולם לא יועיל סילוק

  .שבא לעולם
חוקת "נימק שללא , )א, ו, הלכות נחלות, הובא באבן האזל(א "דף מ ע, ט, יב, הלכות אישות, פרשת המלך

עוד ). שהם דבר שלא בא לעולם(ואין זו הסתלקות מהנכסים ,  שיש לומדין יורשהיה יכול להסתלק " משפט
הלכות , ם"רמב(שאדם יכול להנחיל למי שירצה אף שזה דבר שלא בא לעולם שהיות ) ב"בדף מ ע(נימק 
מלמד שאינו " חוקת משפט"ו, "בני פלוני לא יירשני"היה מקום לומר שהמוריש יכול גם לומר , )ב, ו, נחלות

  . יכול
ימק כמו שנ, ם לא נימק מצד שזה דבר שלא בא לעולם"מסביר שהרמב, א"כתובות פג ע, )אילן(קובץ על יד 

 ).עיין שם שהוכיח זאת(ם סובר שכבר בשעת נישואין זוכה הבעל בזכות זו "מפני שהרמב, ד"הראב
 שלא מועיל ,496 ציון הערה ליד, ן"השווה לדברי הרמב). ה והא"ד(א , כג, הלכות אישות,  משנה למלך514

  . אחרי הנישואיןשהגיעו לבעלותה, סילוק מפירות נכסי אשתו הנשואה
מפני , כותב שאין מועיל סילוק מנכסים אלו, )קלו' עמ(ענף ה , סימן מג, חלק ב, ב"ב, דברות משה, כמו כן
 בירושת אבן "שנימק הרכמו , בכל ירושתהונחשב כאילו זכה , משך הנישואיןה כל ת אות ראוי לרששהוא

; מתכוון לסילוק מירושה ,496 ציון הערה לידשהובא , ן"הרמבות משה שם מבין שדבר). 370 ציון הערה ליד(
ולא נימק , גם בנכסים שיפלו אחר כך" ידו כידה"ש) כפי שהבאנו שם(ן נימק "ומסביר שהסיבה שהרמב

 .אינו נחשב שזכהולכן , היא מפני שייתכן שהבעל יגרש אותה, כאמור שנחשב שזכה בכל ירושתה
ב "כתובות פג ע, ן"חידושי הרמב; סימן ק, פרק ח, ב"ב, יד רמה; ז, כג, הלכות אישות, ד" השגות הראב515

ה "ה כתב לה וד"ד(א "כתובות פג ע, מאירי; )ף"בדפי הרי(א "כתובות מב ע, וספר הזכות, )ה אבל עיקר"ד(
כתובות פג , פני יהושע; הלכה ה והלכה ז, ג, הלכות אישות, מגיד משנה; )ה כבר ביארנו"ממה שכתבנו וד

, וסימן צב, ק יב"ס, סימן סט, חלקת מחוקק; )בהבלעה(ד ונראה "ה בא"ה וכדרב וד"ה והתניא וד"ד, א"ע
, קמט, ע"סמו, ו, צב, ז"אהע, פרישה; ק יח"ס, צב, בית שמואל; סימן קי, ז"אהע, ם"ת מהרשד"שו; ק טו"ס
, אות ז, סימן יא, )אלמליח(אמרי משפט ; סימן סט וסימן צב, ז"אהע, ח"ב; ק ב"ס, צב, ז"אהע, ז"ט; ק י"ס

  הלכות טוען,לחם משנה; ז, כג, הלכות אישות, )לנדא(יד המלך ; א, כג, הלכות אישות, בדעת כסף משנה
  .ח, יג, ונטען

ירושת אשתו ומכל מקום כתב שלא מועיל סילוק מ, עוסק בסילוק בקניין, סימן מז, ת חוות יאיר"שו, כמו כן
  .אחרי נישואין

) 507 בהערהצוינה ש(ם בתשובה "שהרי הרמב, מוכיח שלא מועיל קניין לעניין ירושה, ק ד"ס, כו, תומים
ומכל מקום אומר , א"כתובות פג עוהרי בנשואה מדובר בקניין כאמור ב, ג בנשואה"כתב שהלכה כרשב

מוכיח מכאן באופן כללי שתנאי במה הוא ו; הוא התנה על מה שכתוב בתורהג שתנאו בטל מפני ש"רשב
  . מועיל אף בקנייןינושכתוב בתורה א

מסביר שגם אם בדרך כלל מועיל תנאי , )קד-קג' עמ(סימן ד , הלכה ו, )ו"תשמ' מהד, הורוביץ(עמק הלכה 
ולכן אינו יכול לפעול , ל לשון סילוקכאן הקניין דרוש נגד החסרון ש, בכל זאת,  בתורה בקנייןמה שכתובנגד 

שמה שמועיל קניין בסילוק מנכסי אשתו , עוד הסביר. גם נגד החסרון של מתנה על מה שכתוב בתורה
דין "מפני שהוא יודע שלא מועיל לשון , את גוף הקרקעלה הנשואה הוא מפני שמניחים שהתכוון להקנות 

, ולפי זה; שה קנייןו עהרי אם כן לא היהש, מועיל כתנאיואין לומר שחשב ש, בתורת תנאי" ודברים אין לי
שצריך קניין כדי להתגבר על החסרון , כגון בירושה אחרי נישואין, במקום שצריך קניין לעצם ההתחייבות

עשה את שהרי ייתכן ש, אין יסוד להניח שהתכוון להקנות את גוף הקרקע,  בתורהמה שכתובשהוא נגד 
  .ם ההתחייבותהקניין כדי לתת תוקף לעצ

פרק , כתובות, ז"ריאפסקי ): 521שנביא בהערה , ע איגר"נוסף על ר(הסוברת שקניין מועיל כאן , דעה חולקת
שבתנאי שלא יירשנה כותב  ,)ף"בדפי הרי, א"כתובות מב ע, ובא בשלטי הגיבוריםה(אות ה , ט הלכה א

 ,קשהמ, )א"כב ע-ד"כא ע(סימן ו , בית דין, אחלק , ת בתי כהונה" שו.מועילהתנאי , קנייןאם עשה , בנשואה
מפני , שמועילה הקנאה לאשה יותר מלאדם זרואין לומר ; הרי לא מועילה הקנאת דבר שלא בא לעולם
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 הוא קנייןולכן ה,  אין בזה הקנאה לשום אדםאם כןו, סילוק בא לומר שלאחר מותה לא יירשנהשה
  ". דבריםקניין"
  
ואינו יכול להקנות דבר , ועדיין אין לו כלום בה,  מנמק שירושה ראויה ליפול בעתיד517ש"הריב) ב(

  .שאין לו כלום בו
  
 שהוא כיווןפני שכוח הבעל בהם חזק מ,  נכסיה מועיל רק לפירותקניין מנמק ש518משנה למלך) ג(

.  אינו מועילקנייןולכן , ")ידו כידה"גם אם (אבל בירושה כוחו פחות חזק , עתיד לזכות בהם בחייה
 שלא מועיל סילוק מירושת אשתו הנשואה מפני שירושת הבעל דרבנן 520על פי הטעם, 519עוד נימק

  .חסרון זה אינו יכול לגבור על קנייןו, וחכמים עשו חיזוק לדבריהם
  
, הוא יחזור ויירש אותה כשתמות, שגם אם הוא מקנה לה את גוף הנכסים,  לנמקאפשרעוד ) ד(

  .521שהרי לא הקנה ליורשיה כלום
  

 אשתו כשהם תחת רושתהיה נהוג שהבעל מסתלק מי, בתקופה מסוימת: המנהג שהבעל מסתלק
ואז אין מועיל , בר נשואהונמצא שהיא כ, למרות שבזמננו עושים אירוסין תחת החופה, החופה

  . 522ך פסק שלא מועיל סילוק תחת החופה"ואכן הש ,נהג זההפוסקים התקשו במ. קנייןסילוק אף ב
  
על פי הדעה שהנישואין חלים רק אחרי שאכלו החתן והכלה ,  הצדיק את המנהג523יאיר בכרך' ר

  .524ולכן הוא תקף, כך שהסילוק נעשה לפני הנישואין, "חופה"אחרי היחד 

                                                                                                                                              
כך שבעצם הוא מקנה , היא כבר מתה,  שהרי בשעה שיורש אותה ורוצה להקנות לה,שהיא המורישה עצמה

  .ליורשיה
ה "ד(א "כתובות פג ע, מעלה אפשרות שלפי תוספות, )ה והנה אם"ד(א , כג, הלכות אישות, ה למלךמשנ

שהרי , )פרק רביעי, ראה שער ארבע עשרה (מועיל כאן קניין כמו שמועיל קניין בכל מחילה על בעלות, )כדרב
ך הסיק כך מדברי אי, עיין שם(תוספות אין כאן בעיה של דבר שלא בא לעולם או שראוי ליורשו דעת הל

  . אבל הוא כותב שכל הפוסקים סוברים שלא מועיל קניין). התוספות
והוא עושה . א, ט, כתובות, ם"מדייק כך מפירוש המשנה לרמב, אות ט, סימן יא, )אלמליח(אמרי משפט 

 את זכות הירושה שמקנהאבל מועיל קניין , בנשואהעל הסילוק לא מועיל קניין : ם"הבחנה בדעת הרמב
  .אשהל

מועיל ש, )ה כדרב"ד(א "כתובות פג ע, תוספותמדייק מ, )קלב' עמ(ענף ד , סימן מג, חלק ב, ב"ב, דברות משה
  . לענין סילוק מירושתהקניין

, נימק דעה זו, )רצו'  עמ,א"כתובות פג ע, עטרת שמואלהובא ב(אות א , סימן לג, כתובות, ארזא דבי רב
אלא היא , מפני שירושת הבעל אינה מדין קורבה כשאר ירושות, לם קניין אף שהירושה לא באה לעושמועיל

ולכן שייך כאן , שיש לו זכות בנכסיה על לאחר מיתתה, ויש לבעל זכות זו כבר בחייה, אחת מזכויות האישות
שיחזור ויירש אותה , ע איגר"אשר לקושיית ר. שהבעל מקנה לה את הזכות שיש לו בנכסיה ליורשה, קניין

" דין ודברים אין לי בנכסיך" מתרץ שהקניין מראה שכשאמר עטרת שמואל שם,  לה את נכסיהאחרי שהקנה
עוד אפשר . והוא מסתלק לגמרי מזכות הירושה,  שלא יזכה בקרקע לעולם,כוונתו לפעול על גופה של קרקע

חזור ולכן כשתמות לא שייך שי, אלא את עצם זכות הירושה, שהוא אינו מקנה לה רק את הנכסים, לתרץ
 .ויירש אותה

 .) קלב'עמ, ]בעבר נדפס גם בסימן י[סימן טז , בצלאל אשכנזי' ת ר"שוהובא ב (ד שם" ראב516
כמו שזה , גם פני יהושע שם נימק. לא בא לעולם גם מאירי שם מנמק מפני ש.סימן קב, ש"ת הריב" שו517

  .בירושת אבותיו
הרי ניין מפני שאינו יכול להקנות את הנכסים שמנמק שלא מועיל ק, אות י, סימן עז, ז"אהע, גם חזון איש

 . לעולםוהם לא בא
 ).ה ומיהו"ד(א , כג, הלכות אישות,  משנה למלך518
 .נימק מצד התנאה על מה שכתוב בתורה, ז, כג, הלכות אישות, )לנדא(יד המלך  גם .ה עוד אפשר"ד,  שם519
  .509 ציון הערה ליד, ם" של הרמב520
והוא מקשה על ,  קניין לעניין ירושתהשמועילמבין כנראה , )ה וכי"ד(א "כתובות פג ע, ע איגר" חידושי ר521

  .וקושייתו יכולה לשמש נימוק לאומרים שלא מועיל כאן קניין; טקסטכך מכוח הטענה שב
לא ש זקו אותהחכמים חי,  צד דאורייתאת הבעליש לירושש שהיות, נימק, ק י"ס, קמט, ע"סמ: נימוק נוסף

 .לק ממנהתסהל לכיו
 .) כגסימן, ז" אהע,)ריוח( ויען אברהם ת"הובא בשו (ק קלד"ס, סו, מ"חו, ך" ש522
ז " הסכים עמו רמ.)אות ז, סימן פג, הובא בקובץ בירורים שביבי אש (סימן מז, ת חוות יאיר" שו523

  .סימן נא, שם, רוטנבורג
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 נישואין עד אחרי ענייןהבעל אינו רוצה שהחופה תועיל ל, שמן הסתם,  מסביר525תם סופרח

 ולכן הנישואין אינם נוצרים, לא יועיל הסילוק, הוא יודע שאם החופה תועיל מיד מפני ש,הסילוק
  .שאחרי הסילוק, עד סיום ברכות הנישואין, החופהעל ידי 

  
.  שמועיל סילוק אף מירושת אשתו הנשואה527פי הדעה מיישב את המנהג על 526יוסף שאול נתנזון' ר

 שאדם יכול למחול על דבר שהוא זוכה בו בעקבות מעשה שאחר 528פי הדעה לעעוד הוא מיישב 
 על  וגם כאן הבעל מסתלק מהירושה שיזכה בה- 529מוחל כשהלה עושה אותו מעשההוא אם , עשה
  .530ן לנישואיןולכן הסילוק מועיל בין ברכת אירוסי, קידושין וחופהידי 

  
ואז הסילוק , נעשה בשעת הנישואין ממש ששטר הסילוק,  מיישב את המנהג531אהרן וולקין' ר

  .532מפני שהזכייה והסילוק באים כאחת, מועיל
  

אלא שאז מתעוררת , דרכים אחרות ליישוב המנהג מסתמכות על סילוק שנעשה בשעת השידוכין
נזקקו לחריגים שבהם מועיל סילוק , ר בעיה זוולפתו; 533אירוסיןההבעיה שלא מועיל סילוק לפני 

  .534לפני האירוסין
  

שברור , כלומר(שגם בלשון טובה , כותב, 535ד לובלין"אב, מרדכי זיסקינד רוטנבורג'  ר:בלשון טובה
מפני שהטעם שלא מועיל , שואיןינהירושה לאחר ה מות הסתלקהלא מועיל) ממנה שכוונתו לסילוק

וטעם זה שייך גם בלשון , 536 הוא שהירושה ראויה לו אם תמות עתה,סילוק מירושה לאחר נישואין
  .537כמו שלא מועיל סילוק מירושת אביו אף בלשון טובה, טובה

  

                                                                                                                                              
סימן , הובא בקובץ בירורים שביבי אש(בסופו , סימן נ,  יאירת חוות"בשו, גרשון אשכנזי' דבר דומה אומר ר

 .ומועיל סילוק, נחשב עדיין לפני הנישואין, שכל זמן שלא נגמרו ברכות הנישואין, )אות ט, פג
שלפי חלקת , מעיר, )ש"ה והנה במ"ד(ד " טז עדף, סימן כב, חלק ג, מהדורא ג, ת שואל ומשיב" אבל שו524

לשלוחי את האשה שהבעל זוכה בירושתה כבר כשמוסר האב , ק א"ס,  נז, שמואלובית, ק ב"ס,  סא,מחוקק
 .אין מקום להסבר זה, הבעל

אות , סימן יא, )אלמליח(הובא באמרי משפט (ה ואמנם "ד, סימן קסו, חלק ב, ז"אהע, ת חתם סופר"שו 525
  ).כז

, ה תקנה לו עד סוף הברכותמסביר שהבעל אינו רוצה שהחופ, אות יג, סימן פג, קובץ בירורים שביבי אש
  .וחופה אינה יכולה לקנות לו בעל כרחו

 ).ש"ה והנה במ"ד(ד " טז עדף, סימן כב, חלק ג, מהדורא ג, ת שואל ומשיב" שו526
  .500 ציון הערה ליד 527
 .ן"בשם הרמב, )ה וראיתי"ד(א , כג, הלכות אישות,  משנה למלך528
 .לעניין הרשאה להזיק, ג, ק חמישיפר,  ראה לעיל529
אין בעיה , ואם כך, שהרי הוא מבוסס על הנחה שהסילוק נעשה כשעדיין אינה נשואה,  הסברו השני קשה530

 .שלא כשואל ומשיב, והבעיה היא שגם לפני ברכות הנישואין היא נחשבת נשואה בגלל החופה; בכלל
 ).אי הכי' ה בגמ"ד(א "כתובות פג ע,  בית אהרן531
אינו קונה , שנמצאת בתוך ארבע אמותיו, שם נאמר שהמתנפל על מציאה, א"מ י ע"הוא מביא ראיה מב 532

 אמות לא ניחא ליה ארבעב, גלי דעתיה דבנפילה ניחא ליה דליקני"מפני ש, אותה בקניין ארבע אמות
שתיקנו " יםאי אפשי בתקנת חכמ"שהוא כאומר , )ף"בדפי הרי(ב "מ ה ע"ב, וביאר נימוקי יוסף, "דליקני

שהרי הנישואין חלים ברגע , אך הסברו קשה.  ושם הזכייה והסילוק באים כאחת-שיקנה על ידי ארבע אמות 
 ".שעת נישואין"כבר אינו וזה , ורק אחר כך הוא מסתלק, )אחרי הקידושין(הראשון שהם תחת החופה 

 .383 ציון הערה לידכאמור  533
לדוד , "בעניין זכויות הבעל בנכסי אשתו", ש דיכובסקי"מאמרו של רו, סימן פג, בירורים שביבי אשקובץ  534

ראה ליד ציון הערה ,  על חריגים אלו. סביב חיפוש פתרונות לבעיה בדרך זויםבנוי, 107-128' עמ, עד עולם
 . ואילך390

 .סימן נא, ת חוות יאיר"שו נדפס גם ב;סימן יב, ם זיסקינד"ת מהר" שו535
 .508 ציון הערה לידכאמור  536
אם מיתת בלא בני תהדר "האומר , א, ט, כתובות,  הוא מביא ראיה ממה שהראשונים הקשו מהירושלמי537

הערה ראה  ( את אשתו כשהיא ארוסהעל הדעה שלא מועיל תנאי שלא יירש, "לבי נשא תנאי הוא וקיים
, ז, סט, ז"אהע, ע"הוא מביא ראיה גם משו. ולא תירצו שהירושלמי מדבר שסילק עצמו בלשון טובה, )478

, ושם מדובר בלשון טובה, אבל בדברים אחרים מועיל תנאי, האומר שלא מועיל סילוק מירושת נשואה
 . שאומר השולחן ערוך שם שמועיל בהם תנאישאילו לשון גרועה לא מועילה גם בדברים



 
 

 
 

116

אף שמעיקר הדין הוא , בעל שנתן מתנה לאשתו: נתן לה מתנה והתנה שלא יירש ממנה מתנה זו
נראה שטעם הדבר . 538היכול להתנות שלא יירש ממנה את המתנהוא , יורש אותה אם תמות בחייו

ולכן לא יירש , זו תהיה מתנה ליורשיה ממשפחתה, שאם תמות בחייו, הוא שזו מתנה מותנית
  .מתנהתנאי מתלה לאלא בתור ) שאינו אפשרי(התנאי כאן אינו פועל בתור סילוק , כלומר; אותה

  
אביי פי ל, "ךידין ודברים אין לי בנכסי"שיבם שייבם את יבמתו וכתב לה ,  יש אומרים:ביבם

יד היבם , ולכן לא מועילה הסתלקות הבעל מנכסיה,  שיד הבעל כידה של אשתו הנשואה539האומר
 יתר שיד הבעל 540ולרבא; בלשון זה כדין ארוסהמנכסיה  ה הסתלקותומועיל, גרועה מיד יבמתו

הם . 541ואין תנאי בלשון זה מועיל, והוא כשותף עמה, יד היבם כידה של יבמתו, מידה של אשתו
  .האומרת שאביי ורבא חולקים לגבי יבם, 542מפרשים כך את כוונת התלמוד

  
. 544דבריו אין ללמוד משם לגבי שאלה זופי ול,  אחרעניין מפרש את כוונת התלמוד ל543י"אולם רש

 עוסק ביבם 545ז"הרדב .ואכן מצאנו פוסקים שעסקו בשאלה זו ולא תלו זאת במחלוקת אביי ורבא
ונתן ליבמה קצת , והתפשרו, נו לבין היבמה מחלוקת על הכתובהונפלה בי, שלא ייבם ולא חלץ

 כיוון והיבם טוען שהוא יורש אותה ; מתה היבמהאחר כךו, והוא לקח את השאר, מנכסי אחיו
הוא פוסק . המחילה שבפשרה על ידי מירושתהוהיורשים טוענים שהוא הסתלק , שהיא שומרת יבם

 אף, לא יירש את אשתו הנשואהבעל שלא מועיל תנאי שכמו , שאין מועילה המחילה לעניין ירושה
ז סובר שלא מועיל סילוק מפני שהיא כמו נשואה " מסביר שהרדב546יוסף שאול נתנזון' ר. קנייןב

ש נתנזון עצמו אומר ששומרת יבם "אבל רי. שכבר נשא אותה, מפני שהיבם הוא במקום האח המת
  .547 יכול להסתלק מחלק הבכורהועוד שיבם נקרא בכור ובכור, אינה יותר מארוסה

                                                 
  .סימן רז, ש"ת הריב" שו538
הלכות , הובא במגיד משנה(ב "ב נא ע"ב, א"מביא ראיה לכך מחידושי הרשב, סימן יז, ם פדואה"ת מהר"שו

אותה הבעל יכול להוציא , ומתה, ה שנתן לה בעלהתנמכרה לאחר מאשה שכתב שאם , )כז, כב, אישות
 וכמו שמועיל תנאי שלא יוכל להוציא ; כשתמותנהכן התנה בפירוש שלא יוציא מהקואלא אם , נהמהקו
שהרי לא , ש"חולק על הריב, )ד"עו ע(קניין , מאמר ב, בני יעקבאבל . כך מועיל תנאי שלא יירשנה, נהמהקו

ני מפ,  מועיל תנאינה שדווקא בקו,א"דוחה את הראיה מהרשבהוא ו; נשואהאשתו המועיל סילוק מירושת 
מפני שהקרקע נמצאת , ולכן מועיל גם לאחר מיתתה, נהשהוא עושה קניין גמור שאין לו דין ודברים על הקו

באשה שמסתלקת , א"כמו שמועיל קניין בכתובות צה ע, בעולם ומעכשיו הוא מקנה לה את הקרקע
מפני , אחר מותואף שכתובה ניתנה לגבות רק ל, ניםשלא תוכל לטרוף מהקו, משעבודה על קרקעות של בעלה

כות לה את מפני שאינו יכול לזַ , אבל בירושה לא מועיל תנאי, שעכשיו היא מקנה לו את גוף הקרקע לעולם
ולא , נהקוהשנקט שתנאי מועיל שלא יוכל להוציא מ, א שם יש ראיה הפוכה"מהרשב, ואדרבה; הירושה

 ).אף שהוא עסק שם בירושתה(כתב שתנאי מועיל שלא יירשנה 
 .א"ת פג ע כתובו539
  .שם 540
ף "בדעת הרי, )ה נפקא מינה"ד(א "כתובות פג ע, פני יהושע; )ה ממה שכתבנו"ד(א "כתובות פג ע,  מאירי541

, תב ידמביא גליון כ, הערה ו, המהדיר למאירי שם). ה תחת הבעל הראשוןבעלותו להגיעעל נכסים ש(
  . כנשואה לכל דברשאילו אחרי שכנס היא, )בביאה(שמדובר שאמר כך לפני שכנס אותה 

 .הן להסתלקות מהזכויות בנכסיה בחייה, הם מתכוונים הן להסתלקות מירושתה
  .כתובות שם 542
 ).ה נפקא"ד(א "כתובות פג ע, י" רש543
, )ה ממקום"ד(א "כתובות פג ע, י"הרי רש: י לא פירש כך"מסביר מדוע רש, ק ד"ס, צב,  אבני מילואים544

מעשיו תבוא אינה ירושת אבותיו אלא על ידי "שתו הארוסה מפני שהסביר שמועיל סילוק מפירות נכסי א
יבמות נג  (יבמה שנקנית בביאה גם בשוגג ובלא כוונה, ולפי זה; )420ראה הערה  ( על ידי שנשא אותה,"לו
לא יועיל סילוק , רוסהולכן גם לאביי שידו גרועה מידה והיא כא, "על ידי מעשיו באה לו"אין זה , )ב"ע

 .מהיבמה
  ).רסו(סימן אלף שלז , חלק ד, ז"ת הרדב" שו545
וכותב שבנידונו הסילוק תקף , עוסק בסילוק יבם מנכסי יבמתו לפני שכנס, סימן יז, ם פדואה"ת מהר"שו

 .שמועיל גם בנשואה, מפני שנתן לה בלשון מתנה
 ).ג"נח ע(סימן קיד , חלק ב, מהדורא א, ת שואל ומשיב" שו546
  .557 ציון הערה ליד ראה 547

דף ט , סימן ו, ת קדושת יום טוב"הובא בשו(ף " בדפי הרי,א"כתובות מ ע, ף"ן על הרי"הוא מביא ראיה מהר
האומר שנכסי שומרת , ])שמועיל מפני שיש לו שייכות בנכסים[ד "דף עז ע, קניין, מאמר שני, ובבני יעקב, ג"ע

ה לפני שהוא מייבם שלא יזכה ואחד מתנֶ , ולכן כשיש שני יבמים, "נחלה הבאה ממקום אחר"ם נחשבים יב
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תחייב י בכך שהוא ,קות מירושת אשתול ההסתהבעל יכול להשיג את המטרה של: בדרך התחייבות

   .548עם מותה, להחזיר את נכסי אשתו ליורשיה ממשפחתה
  

 כותב שסילוק מירושת אשתו הנשואה מועיל אם הוא 549יוסף שאול נתנזון'  ר:בדרך פשרה
 גם אם קיבל רק סכום זאתו, בל חלק מהכסף תמורת מחילתו על השארכלומר שקי, במסגרת פשרה

  .מועט
  

מועיל אחרי הנישואין אם נאמר שהוא " אי אפשי" כותב שלשון 550יעקב מליסא'  ר:בדרך הודאה
הסתלק באופן שהסילוק ) או לפני כן(מפני שהוא מודה שבשעת נישואין ממש , 551לשון הודאה

  .מועיל
  

, הסיבה שבעל אינו יכול להסתלק מירושת אשתו אחרי הנישואין:  לגרשבבעל שמן הדין יש לכופו
אם מאיזו סיבה האשה יכולה לתבוע , לפי זה. כאמור, כבר זכה בירושתההיא מפני שהוא נחשב ש

 שהאשה יכולה כיוון,  שאין לראותו כאילו כבר זכה בירושהכיוון, מועיל סילוק הבעל, גירושין
  .552ואז לא יירש אותה, אותהד יכוף עליו לגרש "לתבוע שב

   מחילת חלק בכורה.ח
פירש  554ם" הרשב.ת העזבון חלוקלפניו  בכורתהאם בכור יכול למחול על חלק 553אמוראיםנחלקו 

או שלפני , ויכול למחול עליה, שיסוד המחלוקת הוא האם יש לבכור כבר אז זכות ליטול פי שניים
, ולכן אינו יכול למחול, "מתנה"ה קראה לבכורה מפני שהתור, החלוקה אין לו זכות ליטול פי שניים

שמועילה מחילה על זכות  ,555 הדברים מוסברים לאור העיקרון שראינו.זכות עתידיתמפני שהיא 
  .556בה" שייכות"קניינית עתידית רק אם כבר יש למוחל קצת 

  

                                                                                                                                              
וכאן , אלא ששם הסילוק הוא לטובת אחיו; ההתנאה מועילה, יותר מחלקו מחמת היבוםהאח המת בנכסי 

  .היינו לטובת יורשיה ממשפחת אביה, הסילוק הוא לטובת היבמה
. שמועיל סילוק גם מזכות דאורייתא, )663ראה הערה (ן לשיטתו "מסביר שהר, ק יג"ס, רעח, קצות החושן

יסבירו את דברי ) 652ראה הערה (הוא מסביר שתוספות הסוברים שלא מועיל סילוק מזכות דאורייתא 
" פליגנא לך בנכסי"שיכול אחד מהם לומר לאחיו , הם יבמהא על שני אחים שנפלה ל"הגמרא בכתובות פב ע

בשם קצות , 565ראה ליד ציון הערה (גם לתוספות , שכמו שמועיל סילוק בבכור, )ן"שעליה הסתמך הר(
ל סברה זו וחזר ע (א"כאמור ביבמות כד ע,  מפני שיבם נקרא בכור,גם ביבם מועיל סילוק, )החושן על בכור
, בירושה לאחיו חלק מכרהוא מביא שבנו פירש שכוונת התלמוד היא שהיבם ). ק ד"ס, צב, באבני מילואים

ן שם ראה " על הר).ה לא"ד(ב "ב קכו ע"ב, לדעת תוספות, ויורש פשוט יכול למכור את חלקו אף לפני חלוקה
  .218 ציון הערה ליד

ן שכתב כך לגבי "ט מסתמך על הרמב"המבי. סימן קכח, חלק ב, ט"מביהת "שו; ז, צב, ז"עאה, א"רמ 548
  ].77[ ציון הערה ליד, על התחייבות כזאת ראה גם בשער שביעי. 478כפי שראינו בהערה , ארוסה

ולא די אם  ,מועילשקניין עשות כותב שלשם כך צריך ל, )ה ואם אולי"ד( סימן לח, חלק ה, ם"ת מהרש"שו
   ).כבנידונו ( בערכאות על שמה את הנכסכתב

 ).ג"נח ע(סימן קיד , חלק ב, מהדורא א, ת שואל ומשיב" שו549
  ).ה כדרב"ה תוספות ד"ד(א "כתובות פג ע,  בית יעקב550

 החסרון שזו אבל ייתכן שבית יעקב דן מצד. על מחילת זכות עתידית בלשון הודאה,  ה,שישיפרק , ראה לעיל
 .ואם כן אין מקומו כאן, מחילת בעלות

 ).ה מבוטלת"ד(א "גיטין לב ע,  עיין תוספות551
  אינו יורש,יסרב ו,שאם יכופו אותו לגרש, הוא מוסיף). ה עוד יש"ד( סימן לח, חלק ה, ם"ת מהרש" שו552

  ".מריםיש או"בשם , ה, צ, ז"אהע, א"לפי רמ, ה אותינו יורשאמורד על אשתו כמו שה ,האות
  .א"ב קכו ע" ב553
, ח אור זרוע"ת מהר"בשוהמובאת , יצחק אור זרוע' הובא בתשובת ר(ה קסבר "ד, א"ב קכו ע"ב, ם"רשב 554

  .)אות ד, סימן כו, שכטר, ובארץ הצבי, סימן קכא
 .416 ציון הערה ליד 555
 .הערה כד, א"ב קכו ע"ב, ן"הערותיו לחידושי הרב, א סופר"ר;  לט'עמ,  טסימן, ב"ב,  קהילות יעקב556



 
 

 
 

118

  מפני שכבר זכה בה ואינה זכות,למחול על חלקו לפני החלוקהיכול  שבכור 557לכה נפסקהה
הוא יכול למחול בכך  .558אינו יכול לחזור בו אחרי שאמר שאינו רוצה את חלק הבכורה ו,עתידית

                                                 
, שער ס, ספר התרומותהמובא ב, ד"ראב; צחסימן , פרק ח, ב"ב,  יד רמה;ו, ג, הלכות נחלות, ם" רמב557

דיני , )אוירבך(דברי חיים ; ח, רעח, מ"חו, ע"שו; יג, רעח, מ"חו,  טור;סימן פח, ב"ב, אור זרוע; אות ג
; )ה ואם אמר"ד(א "ב קכד ע"ב, ם"רשב; סימן תי, ת דברי ריבות"שו; )ל לחזור בויכושאינו  (סימן ב, דיינים
, )צבאח( שושנים לדוד ת"שו; )בלי קניין(סימן יד , פרק ח, ב"ב, ש"רא; )בלי קניין(סימן תקעט , ב"ב, מרדכי

  ).ד"כג ע( נא סימן, ז"ב אהעחלק 
  . אחרי מות האב מדבר על מחילת חלק בכורה,סימן נו, ם גלנטי"ת מהר"שוגם 

ולכן הוא יכול , "זכות בעלמא"ויש לו רק , יד רמה שם כותב שאין לבכור קניין גמור בנכסים לפני החלוקה
מסביר שלדעתו יש לבכור רק זכות לתבוע חלוקה ולזכות בפי ,  לט'עמ,  טסימן, ב"ב, קהילות יעקב. למחול
  . ויכול למחול על זכות זו, שניים
דייק מ, )סימן פא, חלק א, ת פני משה"ובא בשוה (ד"דף צח ע, סימן כו,  חלק א,ת משפט צדק"שו: מנהג
לא מועיל אבל , מועיל, או מחל בפירוש, שרק אם נטל חלק כפשוט, סימן טו, פרק ח, ב" ב,הות אשרימהג

  .מנהג שנהגו לא ליטול בכורה
ועילה מחילת בכורה ממסביר ש, 235' עמ, מבוא למשפט העברי בימי התלמוד, אלבק' ח: טעם מחודש

מפני שהטעם , מפני שרק רוב בני האדם גומרים בדעתם לרשת בכורה ולא כל בני האדם, וסילוק ממנה
, שבכור מקבל פי שנים הוא כדי שיהיה לו שלטון וכבוד בין היורשים וכך יוכל לנהל את העזבון טוב יותר

מפני , לעומת מחילת ירושה שאינה מועילהזאת . ולכן מועילה מחילה, אבל לא כל הבכורות רוצים טירחה זו
ולא הזכיר את הבעיה שזו זכות . 379ראה בשמו בהערה . שאנשים אינם גומרים בדעתם להפסיד את ירושתם

  .עתידית
ב  שגם לפי לריםמחדש, ק יב"ס, רעח, קצות החושןו, א"ב קכו ע"ב, א"חידושי הרשב: בירור בדעת רב פפא

אינו יכול לחזור בו , הרי אם מחל עליו בפירוש, אין לבכור חלק בכורה קודם חלוקהב שם ש"בבפפא שאמר 
 ואיני נותן ]בירושהחלק בכורה [איני נוטל "א אומרת שבכור שאמר "ב קכד ע"שהרי הברייתא בב, ומחילתמ
 גם פשוט יכול להסתלק והרי, מה שאינו כן בפשוט,  רשאיהוא, "]בתשלום חובות האבכפולה השתתפות [

ומכאן ; יכול לחזור בוהוא אלא ש, יא, רעח, מ"חו, המובא בטור, ד"לפי הראב) אחרי מות המוריש(מחלקו 
 יכול לחזור בו ינומפני שאדם א, אינו יכול לחזור בו, "איני נוטל חלק בכורה"אם אמר הבכור , שגם לרב פפא

ב שם היא רק "והמחלוקת בין רב פפא לרב פפי בב; )ןההשוואה לפשוט היא תוספת של קצות החוש (מסילוק
הוא כאילו קיבל בבת אחת ,  שלרב פפי הסובר שיש לבכור קודם חלוקה,שוויתר בשדה אחת, בנידון הסוגיה

ולכן , גילה בכך שאינו רוצה את המתנה, ואם ויתר בשעת החלוקה של שדה אחת, מתנה של אלף זהובים
אם כן המתנה לא באה לו בבת אחת אלא כל , א שאין לבכור קודם חלוקהואילו לרב פפ; ויתר בכל הנכסים

.  מראה על ויתור בכל הנכסיםינואם כן ויתור בשדה אחת א, באה לו חלק ממתנתו, פעם שמחלקים נכס
 מועיל גם לרב ,"איני נוטל ואיני נותן"או " איני נוטל בכל הנכסים"אם אמר בפירוש קצות החושן מסביר ש

על ההבחנה בין , 633ליד ציון הערה , ראה פרק תשיעי(סילוק מועיל בדבר שלא בא לעולם מפני ש, פפא
וכתב , "'מה דאתי לידיה וכו"ם שאינו גורס "אבל הוא מדייק מהרשב. ואינו יכול לחזור בו, )מחילה לסילוק

מפני שלא בא ( בפירוש לא מועיל לרב פפא מפני שהוא סובר שגם אם מחל, " מחיללא מציבשאר נכסים "
  ).לעולם

אבל ,  שבפועל לא מחל-" לא אחיל"פירש את דברי רב פפא , סימן נ, ת חוות יאיר"בשו, גרשון אשכנזי' גם ר
 שמועילה ,22 ליד ציון הערה ,שלישיפרק , לעיל, לשיטתו(אם רוצה למחול יוכל למחול אף שלא בא לעולם 

, שרב פפי סבר שיש לבכור קודם חלוקה, והמחלוקת בין רב פפי ובין רב פפא היא; )מחילה על זכות עתידית
שמחל יש להניח , שמאחר שיש לו חלק בכל הנכסים, "מדאחיל בהא אחיל נמי בכולהו"לכן יש להניח ש

, "אחיל בהאי אחיל בכולהומד"סיבה להניח שולכן אין , ורב פפא סבר שאין לבכור קודם חלוקה; בכולם
ולכן ; אף על פי שהיה יכול למחלו אילו רצה, ומה שאין לו לא מחל, מפני שיש מקום לומר שמה שיש לו מחל

לא מצי מחיל דאין מקנה דבר "ם שפירש "אך הוא מסכים שהרשב". לא מצי מחיל"ולא " לא אחיל"נאמר 
  .א לעולםסובר שלא מועילה מחילה על דבר שלא ב, "שלא בא לעולם

, שגם לרב פפא, סימן טו, פרק ח, ב"ב, כותב בדעת הגהות אשרי, סימן פא, חלק א, ת פני משה"שו, כמו כן
  .מועילה מחילתו, אם אמר בפירוש שהוא מוחל חלק בכורתו לאחיו

שהסביר , ק כה"ס, רעח, ע" גם מהסמקצות החושןמדייק כ, )ב"עח ע(סימן נט , חלק א, ש ענגיל"ת מהר"שו
שהרי מה שנטל מתחילה כפשוט לא היה גילוי , אין ויתור בכל הנכסים, ה שאין לבכור קודם חלוקהשלדע

 מתוך להסיקאין , שמאחר שלא מחל בפירוש, כלומר, שהרי לא היה לו אז חלק בבכורה, דעת שוויתר
מביא  הואו(מועיל לכל הדעות , משמע שאם מחל בפירוש; כיוון שעדיין לא בא לרשותו, התנהגותו שמחל

מפני שהוא , לא בא לעולםחלק הבכורה הוא מנמק שהמחילה מועילה אף ש).  עיין שם-ראיה לפירוש זה 
 ליד, ט, ראה בשמו בפרק חמישי(מוחל על חלק שבא לעולם עם שאר הנכסים שחלקו בהם עוד לא בא לעולם 

והוא מוחל על חלקו בה ובשאר , רי שחילקו שדה אחתואכן המחילה מועילה רק אח, )161ציון הערה 
לכוף את האחים שבידו מכל מקום מאחר , שאף שאינו נחשב ממש שלו, )ג"בדף עח ע(עוד נימק . הנכסים

כמו שנאמר בקידושין סב , לכן כבר עכשיו נחשב דבר שבא לעולם, זכות בנכסים) לבכור(לחלוק ואז תהיה לו 
 ליד,  י,חמישיפרק , ראה לעיל, על מחילה על דבר שבידו להשיג(חוסר מעשה  אינו נחשב משבידושכל , א"ע

לא , ם שם שחולק ואומר שלרב פפא שאין לבכור קודם חלוקה"הוא מבאר שהרשב).  ואילך169ציון הערה 
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, אם הוא מוחל בדיבור. והוא יכול למחול בדיבור, שיטול בשעת החלוקה חלק השווה לשאר האחים
  .559מחילתו מועילה רק אם נאמרה בפני עדים

  
חלק עם אחיו במקצת נכסים ונטל חלק התבכור אם ה : על חלק הבכורהמחילה מכללאמועילה גם 

מפני שבכורה  ,560ונוטל בשאר רק כפשוט,  על חלק בכורה בכל הנכסיםמחל בכך -בלבד כפשוט 
מחל העובדה שנטל בתחילה כפשוט היא גילוי דעת שש, ועוד ,561וכולה מתנה אחת, "מתנה"נקראת 

 עכשיואני חולק מה ש "ם עדיבפני שניאם מחה ואמר אבל . 562יםנכסכל העל חלק בכורה ב
 .563 בנכסים האחריםלא הפסיד את חלק בכורתו, " משום שאני מוחל על חלק בכורתיאינו] כפשוט[

לא נחשב שמחל ,  חלק בסתםאחר כךו, "איני מוותר על חלק בכורה" החלוקה לפניגם אם אמר רק 
  .564 לומר שסמך על מה שאמר קודםאפשרמפני ש, שאר הנכסיםב חלק בכורתועל 

                                                                                                                                              
 כל הנכסים הם בחזקת כל ,מפני שלפני חלוקה,  אינו מתחשב בסברה שזה בידו-מועילה אף מחילה מפורשת 

ולרב ,  על היורשים לתת לבכור את חלק בכורתו אם יתבענהחיובאלא שהתורה הטילה , היורשים בשווה
מהיורשים (מפני שמחוסר הקנאה מרשות לרשות , ולכן לא נחשב בידו, פפא הבכור זוכה רק כשמגיע לידו

  ).לבכור
מפני , פפא לא הפסיד את חלק בכורתו אף שמועיל סילוקמסביר שלדעת רב , 58' עמ, סימן יג, צבי גאון יעקב

 הסברו .וכאן לא אמר שום דבר לגבי שאר הנכסים, שהיא מעשה קניין, שסילוק מועיל רק באמירה מפורשת
  . מועילה מחילה מפורשת, שגם לרב פפא, ל"מתאים להסבר הנ

, )ד"דף צח ע, סימן כו, חלק א, ת משפט צדק"הובא בשו (סימן טו, פרק ח, ב"ב, הגהות אשרי: דעה חולקת
עיר שזה לא מ, ק יג"ס,  רעח,קצות החושן. אינו מחול, שבכור שמחל בפירוש על ירושתו, כותב בשם ירושלמי

מסביר שהגהות אשרי מתכוון , אות טז, )ב"לז ע(חלק א , תנאי, על העיטור, שער החדש. מופיע בירושלמי
אבל . )500ראה הערה  (א מועיל שבעל יסתלק מירושת אשתוג של"שפוסק כרשב, א, ט, כתובות, לירושלמי

סימן , חלק ב, מהדורא א, ת שואל ומשיב"שו. ושם מדובר שהבעל מסתלק בחיי אשתו, שם לא מדובר בבכור
ם במקו" בירושה"מביא שאביו הגיה , א, ט,  כתובות,על ירושלמי, וציון ירושלים, )א"נח ע(קיד 

כפי שראינו , ובזה אכן אין מועילה מחילה, בניגוד לבכור שנזכר קודם, ומדובר בירושת פשוט, "בירושלמי"
, ת פני משה"כך הגיהו גם שו. מפני שזכה בחלקו לגמרי וזו מחילת בעלות שאינה תקפה, 368 ציון הערה ליד

יש ראיה . אות ל, כז, במדבר,  ותורה תמימה, קכב'עמ, ויחי' פ) ליןמרגו( המעשה והמדרש ,סימן פא, חלק א
 .לא הזכיר שום ירושלמי, שהוא מקורו של הגהות אשרי, סימן צ, ב"ב, אור זרועכך שלהגהה זו מ

  .ראה שער ארבע עשרה, בשאלה מדוע אין המחילה פסולה מצד שזו מחילת בעלות. ט כק"ס, רעח, ע" סמ558
עיין שם . סימן לח, מ"חו, ת פתחא זוטא"ובהגהתו בשו,  קפז' עמ, במדבר, תורה בשמעתתא קניין559

 .בהוכחתו לכך
סימן , חלק ג, ת משפטיך ליעקב"שו; סימן קז, )אנקאווא(ת תועפות ראם " שו; שולחן ערוך שם; שם טור560
  .ל

  ).ף"בדפי הרי(ב "ב נה ע"ב, נימוקי יוסף 561
יה שגם אם ידוע שלא התכוון למחול על בכורתו בשאר מוכיח מהסוג, סימן לח, מ"חו, ת פתחא זוטא"שו

אבל יש להעיר שלפי נימוקו של . מפני שהכול מתנה אחת, ומנמק, הפסיד בכולם אם לא מחה, הנכסים
  .בכגון זה לא הפסיד את בכורתו בשאר הנכסים, ע"הסמ

  .  כהק"ס, רעח, ע" סמ562
אומדים את דעתו , ושתק, והושחלק  נטל הבכור שאם, מבאר, )ג"עט ע(סימן נט , חלק א, ש ענגיל"ת מהר"שו

מפני , הפשוט חיוב לתת לו חלק בכורההאח וממילא התורה לא הטילה על , שמחל על חלק בכורה בכל נכסיו
, וגם אם נניח שבלבו לא ויתר, שהתורה הטילה חיוב על הפשוט לתת לו חלק בכורה רק אם הבכור תובע

  .מפני שאלו דברים שבלב, פשוט יכולה להטיל חיוב על הינהמחשבתו א
  . ט, רעח, מ"חו, ע"שו; ו, ג, הלכות נחלות, ם" רמב563
דייק מדבריו שלא מועילה מ) ב"עט ע (סימן נט, חלק א, ש ענגיל"ת מהר" המובא בשו,נפתלי חיים הולנדר' ר

ם אינו שאם חלק בסת, נמקמ הוא. מלשון נימוקי יוסף ושולחן ערוךגם דייק כך הוא מו, מחאה בלי עדים
שהרי הפשוט אינו נאמן לומר (ואף שיש לו מיגו שהיה אומר שבאמת לקח חלק בכורה , נאמן לומר שמחה
 ראה שער שלוש - "פרעתי"של כמו שחייב אינו נאמן לומר שהנושה מחל בלי מיגו , והושהבכור לקח בש

נותן טעם אחר ) ג"ף עט עד, שם(ש ענגיל "מהר. מפני שברור לנו שמחל, "אנן סהדי"זהו מיגו נגד , )עשרה
חלק ואף שאנחנו פוסקים שיש לבכור , האחים מוחזקיםהרי ש, מפני שזה מיגו להוציא: שאינו נאמן במיגו

, רעח, כמו שכתב נתיבות המשפט, יש רק חיוב על האחים כלפיו לתת לו חלק בכורה, חלוקההלפני בכורה 
. ) עיין שם-דוחה הבנה זו של נתיבות המשפט , )א"נט ע ( כט סימן,א חלק ,)ברודנא(אהל שם אבל  (ק ט"ס

  .מפני שהוא אומר בפירוש שמחל, "אנן סהדי"אבל הוא כותב שזה לא מיגו נגד 
ן כדי לכ, כדברי נימוקי יוסף שם, מתנה אחתהכול שהיות ש, מנמק,  לחסימן, מ"חו, ת פתחא זוטא"שו

ואם אמר שלא , ינו להודיע זאת בפני עדיםהי, צריך לעשות מעשה גדול, שהמחילה לא תחול על כל הנכסים
  .מניחים שלא היה לו רצון גמור להחזיק בבכורה בשאר הנכסים, בפני עדים

  .ב שם"ב, משיטה מקובצתמדייק כך , סימן נט, חלק א, ש ענגיל"ת מהר" שו564
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 לכך 566םלפי הטעמים השוני,  מועילהבחיי אביו כותב שגם הסתלקות בכור מחלקו 565שןקצות החו

שסילוק מירושת אביו אינו , 567לפי התוספות: שלא מועילה הסתלקות יורש מירושה בחיי המוריש
יועיל סילוק בכור בחיי אביו כמו שהוא מועיל אחרי מות אביו אף , מועיל מפני שהיא דאורייתא

שהמקבל אינו זוכה בה עד שתגיע , "מתנה"מפני שבכורה נקראת , ן התורהשחלק בכורה הוא מ
אף (שלא מועיל סילוק מירושת אביו מפני שהיא נחשבת שכבר באה לידו , 569ן"וכן לפי הר; 568לידו

בבכורה  אם כן ,)נחשבת דבר שלא בא לעולם ואינו יכול להקנות מה שיירש,  הקנאהענייןשל
כל שכן שיועיל סילוק , אביו מפני שנחשבת מתנה שלא באה לידושמועיל סילוק אפילו אחרי מות 

 על ידי  שיכול להסתלק מירושה שבאה571וכן לשיטה; 570מפני שלא נחשב שבא לידו, לפני מות אביו
שהרי הבכור יכול להסתלק מבכורתו אחרי מות , מעשיו על ידי גם בכורה נחשבת שבאה, מעשיו

אינו יכול לחזור  , אחרי שהבכור הסתלק מחלקו.מעשיודי  על יזה תלוי בו ונחשב שבא אם כן ,האב
  .572בו אפילו לפני מות אביו

  
מפני שהוא יכול למחול , 574 בחייולאביוהבכור יכול למחול :  עושה הבחנה573יעקב מליסא' אבל ר

מפני שזו , על חלקו, בחיי אביו, לאחיואבל אינו יכול למחול , לאביו על חובתו לתת לו חלק בכורה

                                                 
  ).ד"דף עח ע, סימן נט, חלק א, ש ענגיל"ת מהר"הובא בשו(ק יג "ס, רעח,  קצות החושן565

כותב שלפי הטעם שבן אינו יכול להסתלק מירושת אביו כי כבר ,  סזמןסי, )הורוביץ( גבעת פנחס ת"גם שו
בכור יכול להסתלק מחלק בכורה בחיי האב שהרי הוא יכול להסתלק אפילו אחרי מיתת האב , ראוי לרשת
שסילוק מירושת האב אינו מועיל כי היא דבר ) 374 ציון הערה ליד(אבל הוא כותב שלפי הטעם ; לפני חלוקה

  . גם סילוק מחלק בכורה אינו מועיל בחיי האב, שלא בא לעולם
" בני בכור לא יירש פי שנים: "ששם נאמר שלא מועיל שאב יאמר, ב"ב קכו ע"קצות החושן מביא ראיה מב

  . מועיל, משמע שאם ידע ומחל, "לא ידע דמחל"מפני שהבן 
 שהסביר שדברי האב לא מועילים מפני שמה ,)ה התם"ד(ב "ב קכו ע"ב, ם"וכיח כך גם מרשבקצות החושן מ

 היה מועיל, משמע שאילו מחל באמת, ששתק הבן אינו משום שמחל אלא שאינו רוצה להכעיס את אביו
ו עוד הסביר שהבכור אינו יכול למחול מפני שחלק, )ף"בדפי הרי(ב "ב נה ע"ב, אבל הוא מעיר שנימוקי יוסף(

ואילו קצות החושן סובר , ם סובר כך גם ביורש רגיל"שיש שהבינו שהרשב, 380ראה הערה . )לא בא לידו
הרי , מקשה עליו, אות ד,  סגסימן, )רוזובסקי(זכרון שמואל אבל . ם מתכוון רק לחלק בכורה"שהרשב

שת של בכור אינה חלה אחרי מות אביו מפני שעדיין אין לו ם כתב שלדעת רב פפא אפילו מחילה מפור"הרשב
וקצות החושן יכול לומר ; ואם כן בוודאי בחיי אביו אינו יכול למחול, 557כפי שראינו בהערה , זכות בנכסים

 מות האב גם לרב כשם שלדעתו מועילה מחילה מפורשת אחרי, שמועילה מחילתו בחיי אביו, רק בדעת עצמו
  .557כפי שראינו בהערה , פפא

הרי היא דבר שלא בא ,  מיישב בזה את הקושיה איך הועילה מכירת הבכורה של עשו ליעקבקצות החושן
נקודה זו  .וממילא עברה ליעקב, הסתלק ממנה" למה זה לי בכורה"התשובה היא שבזה שאמר עשו ? לעולם
מקשה על ,  לח'עמ, פרשת תולדות, )עליאש( אבל מנחת מרדכי .קח' עמ, עב' גל,  בבית אהרן וישראלהובאה
אם עשיו , ועוד? הרי זאת לא מכירה אלא סילוק, "וימכור את בכורתו"אם כן מדוע אמרה התורה , הסברו

 ? בתור בכורואיך יעקב עבד בעבודת הקרבנות, נמצא שיעקב ועשיו נעשו פשוטים, הסתלק מחלק בכורתו
  . ואילך370 שהבאנו ליד ציון הערה 566
 . 474שהבאנו בהערה ,  תוספות567
 .557 ראה בהערה 568
 .370 ציון הערה ליד 569
 .שהרי הוא דבר שלא בא לעולם,  סילוקשלא יועילדה שלא בא לידו היא סיבה שהרי העוב,  דבריו קשים570
 .378 ליד ציון הערה 571
שחייב המשעבד , ק ב"ס, קיב, מ"חו, ך"הוא לומד דין זה מדברי ש.  סזמןסי, )הורוביץ( גבעת פנחס ת"שו 572

מפני שהנושה הסכים להלוות לו רק על דעת ,  לחזור בואינו יכול, לנושה את הנכסים שהוא עתיד לקנות
  . שהנכסים העתידיים יהיו משועבדים לו

כמו שכתב , הוא יכול לחזור בו, והחזיר את הכסף, אבל הוא נוקט שאם הבכור קיבל כסף תמורת סילוקו
ם הסתלק אפשר להסיק מכך שא. הוא יכול לחזור בו מהשעבוד, שאם החייב החזיר את ההלוואה, ך שם"הש

  .ך"כיוון שאז אין מקום לנימוק של הש, הוא יכול לחזור בו מיד, ללא תמורה
  .ק ט"ס, רעח,  נתיבות המשפט573

אף המוריש אינו יכול לשלול חלק , "חוקת משפט"מרחיק לכת יותר ואומר שמטעם , ג"דף עו ע, בני יעקב
ט , יב, הלכות אישות, ם" כדברי רמב,מיורש" פשוט"כמו שמטעם זה אינו יכול לשלול חלק , בכורה מהבכור

  .אינה מועילהבחיי האב משמע מדבריו שאף מחילת בכור על חלקו ). 509 ציון הערה לידראה (
  . קכג'עמ, פרשת ויחי, )מרגולין( המעשה והמדרשמחלוקת קצות החושן ונתיבות המשפט מובאת בספר 

כותב שבבכור לא מועיל סילוק , )ט"תשנ, הורוויץ' קע במהד' עמ( פרשת תולדות ,דברי חיים: תו אחרותהבחנ
אבל מועילה מחילה מפני שאינה התנאה על מה שכתוב בתורה מפני , מפני שזה מתנה על מה שכתוב בתורה
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לאב : תלוי למי הוא מוחל, כלומר. שעדיין לא חל עליהם החיוב לתת לו חלק בכורה, ידיתזכות עת
מפני שהירושה שקיבלו לא , גם אחיו פטורים מלתת לו חלק בכורה, ואם מחל לאב, או לאחים

  .כללה חלק כזה

   מחילה על מתנה שהובטחה.ט
אני מוחל לשמעון על כל  "ואמר ראובן, תב שראובן שידע ששמעון רוצה לתת לו מתנהו כ575ן"הר

אם נבחן . 576 המחילה לא מועילה- קניין נתן לו שמעון מתנה ועשו מעשה אחר כךו, "מה שיתן לי
נראה שהוא דומה לבעל , מקרה זה לאור מקרים אחרים של סילוק מזכויות קנייניות עתידיות

; 577 שייכות בנכסיםשאינו מועיל מפני שאין לו שום, המסתלק מזכותו בנכסי אשתו לפני האירוסין
  . שייכות בדבר המתנהראובןעדיין אין ל, וגם כאן

  

                                                                                                                                              
ואמנם אי אפשר להקנות דבר שלא בא , והוא כאילו מקנה לאב את חלקו לאחר כך, שמחילה כהקנאה

ואם כן הבכור יכול למכור , )ד, רט, מ"חו, ע"שו(ההקנאה מועילה אם הקונה תפס כשבא לעולם אבל , לעולם
שיש אומרים , )ב(1סעיף , מתנה, אבל ראה חוק לישראל(מפני שהוא תפוס , שהנכסים שלו, את הנכסים לאב

 כיוון הבכור יזכה בחלק בכורה אחרי מיתת האב, ואין לומר שגם אחרי המכירה; )שצריך תפיסה חדשה
מפני , ונכסים אלו מגיעים לאב אחרי מותו, "ראוי" שהרי בכור אינו נוטל חלק בכורה ב-שהם נכסי אביו 

והוא כותב על פי ". ראוי"שנחשב , וזה כמו נכס שהאב קונה אחרי מותו מאדם זר, שאז חלה מכירת הבן לאב
כתוב בתורה מפני שהוא יורש ואינו מתנה על מה ש, אחיו מחלק ירושתו לטובת להסתלקזה שאדם יכול 

שמתנה שלא יוכל לבטל את , ואין בעיה של דבר שלא בא לעולם מפני שלזה מועיל הסילוק, ומקנה לאחיו
לא ברור האם לדעתו אפשר להסתלק גם מחלק . והוא מסביר בזה את מכירת הבכורה ליעקב; המכירה

הסביר את מכירה הבכורה )  קפה'מע, שם(ובמקום אחר . או רק מחלק הבכורה, הפשיטות לטובת אחיו
מפני שאין , באופן שהוא נותן את חלקו במתנה לאחיו, יורש אינו יכול למחול על חלקו: ליעקב בדרך אחרת

, מפני שכשמת המוריש, וגם סילוק אינו מועיל ממה שהוא יורש ממילא; תוקף למתנה בדבר שלא בא לעולם
אבל עשו לא ; והוא יורש ממנו, ב קלו"כאמור בב, ת לסבאהירושה חוזר, ואף שהסתלק, היורש יורש ממילא

ואת , והירושה חוזרת לאברהם, לא ירש מיצחק, אם כן כיוון שהסתלק, נקרא זרע אברהם אלא זרע יצחק
  .אברהם רק יעקב יכול לרשת

יכול סובר שבכור אינו , ב"ב קכו ע"ב, א"מוכיח שחידושי הרשב, אות ה,  סגסימן, )רוזובסקי(זכרון שמואל 
כפי שראינו בהערה (אף שכתב שרב פפא מודה שמועילה מחילה מפורשת אחרי מותו , להסתלק בחיי האב

אמנם לא (שהוא יכול להסתלק אחרי מות האב מפני שכבר קיבל זכות ליטול חלק בכורה , ומסביר, )557
לא מועיל , אבל בחיי האב שאין לו שום זכות, "נהמת"מפני שהיא ) לרב פפא, קיבל זכות בגוף הנכסים

שסילוקו , )שעליו הסתמך קצות החושן (סימן טו,  פרק ח,ב" ב,הות אשריהגוהוא כותב שמה שכתב . סילוק
והתנאת האב מועילה מפני שהוא בעלים על ,  שלל ממנו חלק בכורהשגם האבהוא בכגון , מועיל בחיי אביו

ובכורה נקראת מתנה ולכן היא רק ,  שכתוב בתורה מועיל אם בעל הזכות מוחלוהרי גם תנאי על מה, זכות זו
" חוקת משפט"בגלל , בשונה ממחילת ירושה רגילה שאינה מועילה גם עם התנאת האב, זכות של הבכור

מפני שאין , ה מחילת הבןגם בכגון זה לא מועיל, ם"אבל באות ו הוא כותב שלרמב). 381ראה בשמו בהערה (
  .ם חולק"ולא הסביר מנין לו שהרמב; על דין הבכורה בחיי האב" בעלים"

כותב שבכור אינו יכול לוותר על חלק בכורתו בחיי אביו מפני , סימן מד, ם פדואה"ת מהר"שו: דעה חולקת
  .שהיא זכות עתידית

מבין שכוונת נתיבות המשפט , )ב"נט ע ( כט סימן,א חלק ,)ברודנא(אהל שם . ם שם" כפי שמוכח מהרשב574
עיין שם (והוא עצמו מוכיח שגם אז אינו מועיל , היא שמועיל סילוק בכור בצירוף מחילת הבן והתנאת האב

  .שכתב בדומה לגבי ירושה רגילה, 381ראה הערה ). להוכחתו
נח (סימן ז , הלכות זכייה ומתנה, ת משה ידבר" גם שוכך כתב). ה קסבר"ד(א "ב קכו ע" ב,ן" חידושי הר575
 ).ד"ע

גם כותב שזו , )א"דף מח ע, סימן קג, חלק ב, מהדורא א, ת שואל ומשיב"הובא בשו(ק כא "ס, רט, ע" סמ576
משמע שלא התכוון ן "ת הר" אבל מלשון השאלה בשו).4 ציון הערה לידשהבאנו  (סימן כג, ן"ת הר"כוונת שו

, ן"שבמקרה של הר, ועוד. ה שבנו הבטיח לתת לומאלא הסתמך על שבנו הבטיח לו ראובן למחול על המתנה 
שאם נתן לו מתנה , ועוד. אלא התחייב בשטר לתת לו, חנוך הנמחל לא נתן לראובן את המתנה בקניין

  .שהרי זו מחילה על בעלות, לא מועילה מחילה גם אחר כך, בקניין
) ע"בעקבות הסמ(כותב , 110' עמ, לדוד עד עולם, "בעניין זכויות הבעל בנכסי אשתו", שלמה דיכובסקי' ר

אני מוחל לשמעון כל מה "ואמר , שראובן ידע ששמעון רוצה לתת לו מתנה, ן"ת הר"כאילו זה המקרה של שו
ן שאף שמחילה לא "ת הר"על שו) 633 ציון הערה ליד, ראה פרק תשיעי(ז " שכתב הטתיוהו; "שיתן לי
סילוק מועיל רק אם יש ז "שגם לט) 385הערה ראה (ש דיכובסקי כותב " שרתיוהו, יועיל סילוק, מועילה

הוא נדחק להסביר שכאן נחשב שיש לראובן קשר עם , איזה קשר עם הדבר שהוא מסתלק ממנולמסתלק 
 .ז"ולכן יועיל סילוק לפי הט, עון כיוון שידע ששמעון יתן לו מתנהשמ

 .384 ציון הערה לידכאמור  577
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, "אי אפשי לזכות במתנה שיזכה לי אחר" כותב שאדם יכול לומר 578יעקב מליסא' ר, לעומתו
אפשר ליישב בין . אינו מועיל,  כגון ירושת אביו,ממילא סילוק מדבר שעתיד לבוא אליו דווקאו

ולכן , עוסק במצב שהמקבל עמד בסירובו עד שעת נתינת המתנהיעקב מליסא ' שר, המקורות הללו
אחר מועיל רק מטעם  על ידי מפני שזיכוי, אחר על ידי גם אם הנותן זיכה לו, לא קנה את המתנה

זאת בשונה . וכאן אינו רוצה, היינו מתוך הנחה שהמקבל רוצה בכך, "זכין לאדם שלא בפניו"
כפי , מפני שהרכוש נחשב כשלו, אינו מועיל, וריששגם אם סירב עד רגע מיתת המ, מירושה

, התמיד בסירובו עד קבלת המתנההאם  שלא ידוע ין עוסק במ"הר, לעומת זאת. 579שהסברנו לעיל
ולא חזר בו עד , לגבי בעל שהסתלק לפני האירוסין, 580סברה זו ראינו לעיל. ולכן המתנה נקנית לו

  .הנישואין
  

הוא . 581אהרן לפפא' דן ר, לטובת מקבל אחר ותלקתסה, דית ממתנה עתיותלקתסהעל סוג אחר של 
 שכתב שאחים יכולים להתנות שאם אחותם תתן מתנה לאחד 582קלונימוס' משולם בר' דן בדברי ר

אף , גמרו ומקנים זה לזה, מפני שבהנאה שסומכים זה על זה, המתנה תתחלק בין שלשתם, מהם
משולם שזה מועיל מטעם ' ע לא אמר רמדו, הוא מקשה. שזה דבר שלא בא לעולם מבחינתם

, זה סילוק כלפי נותן המתנהאין כאן אבל צריך להעיר ש? 583השמועיל, זכות עתידיתמ ותלקתסה
הוא , כלומר שאחרי שתינתן המתנה, אלא סילוק כלפי אדם זר, מסתלק מהמתנה בכללהמקבל ש

לא , לאח שייכות בנכסים שעדיין אין כיווןש, הוא מתרץ. ותיכנס לשותפות האחים, מסתלק ממנה
שבאותו מעשה , עוד תירץ. 584כמו שמטעם זה אין מועיל סילוק בעל לפני האירוסין, מועיל סילוק

, חלקו שאר האחים בהתי, אלא אמרו שמי שיקבל מתנה) שזה היה מועיל(לא נקטו לשון סילוק 
דיבור  על ידי וזה דבר שאינו יכול לחול, קנה חלק לאחריםהוא יַ , והיינו שאחרי שהוא יקבל

  .585בלבד

   מחילת שעבוד עתידי מכוח חוב קיים.י
אף שמעיקר , קרקע שיקנה בעלה בעתידב שעבוד כתובתה מחול על פוסק שאשה יכולה ל586ם"מהר

 שזו זכות אף על פיסביר שמע "הסמ, 587כפי שנראה. הדין כל קרקע שהוא קונה משועבדת לכתובתה

                                                 
  .ן" הוא לא ראה את הר.ק א"ס, ריא,  נתיבות המשפט578

שעדיין שבמקבל מתנה , מסביר את הדין שבסוגיית גיטין שם, )ה והנה"ד(ב "גיטין לב ע, טיב גיטין, כמו כן
עכשיו זה מצד שני ו, עדיין אינה שלומצד אחד מפני ש, מתורת סילוקשהוא " אי אפשי"מועיל , לא זכה בה

אבל בפשטות הסוגיה בגיטין עוסקת בשעת נתינת . כמו המסתלק מנכסי אשתו הארוסה, זמן שיכול לזכות
  .ין זה בגדר סילוקוא, ולכן אינו קונה אותה, והמקבל הביע אז רצון לא לזכות בה, המתנה ממש

 יכול להסתלק מחמץ שעתיד להיכנס אינושאדם , ק ח"ס, תנ, יש להעיר שהוא עצמו כותב בספרו מקור חיים
ודומה להסתלקות , מפני שזה נקנה לו בקניין, כגון עקב זיכיוון שקיבל מהשלטון הנכרי, לבעלותו בפסח

יכול לסלק כותב שהוא , ק ו" ס,משבצות זהב,  תנ,ח" או,פרי מגדים, לעומתו. שאינה מועילה, מירושת אביו
, נועם ד, מ אזרחי"מחלוקתם הובאה על ידי רב .כמו שאפשר להפקיר דבר שלא בא לעולם, חמץ זהעצמו מ

 . קסב'עמ
 .370 ציון הערה ליד 579
  .397 ציון הערה ליד 580
 ).ד"קכד ע(רמא , מ"חו,  בני אהרן581
).  מחודש א,רמא, מ"חו, י"הובא בב(סימן תרסג , ב"ב, בהגהות מרדכיהמובא , קלונימוס' משולם בר' ר 582

 .)ב(1סעיף , מתנה, וחוק לישראל;  ב,חמישיפרק , ראה על דבריו לעיל
 .633 ציון הערה לידלפי הדעה שנביא  583
ולכן לא יכל להשיג את מטרתו ,  של הגהות מרדכי לא שייך תנאינידונושב) א"ף קכה עבד( הוא מוסיף 584

 .בדרך של תנאי
  .אינו נחוץ בדווקא" סילוק"האומר שלשון , 633  הערה, זה בניגוד לבני אברהם שנביא בפרק תשיעי585

  .עוסק במקרה דומה) שלא מצאנו(ח סימן כ, חלק ב, י בן לב"ת מהר"בני אהרן מציין ששו
באופן , כותב שסילוק הוא רק הסתלקות מזכויות אדם ברכוש של אחר, 81 ' עמ, יגכרך, ר"פדב, י קאפח"ר

שלום מזרחי ' הבאנו שר, בשער שני. ואינו יכול להקנות את הזכות לאדם שלישי, שהרכוש יישאר של האחר
 .ריהמחילה בטלה לגמ, "לטובת פלוני"פסק שהמוחל 

בהגהות , סימן ריב, כתובות, הובא במרדכי(סימן רסג ,  דפוס קרימונה, מרוטנבורגם"ת מהר" שו586
סימן , ם מינץ"ת מהר"בשו, סימן א, פרק ט, כתובות, בהגהות אשרי, אות ב, כב, הלכות אישות, מיימוניות

, ק ד"ס, צב, לקת מחוקקבח, סימן שע, מ"חו, ם"ת מהרשד"בשו, סימן נח, ת בנימין זאב"שוב, קנד' עמ, לט
דף , סימן קי, חלק ב, ת פני משה"בשו, )נהי ת"ואה "ד (פה  סימן,ריבות דברי ת"שוב, ד"דף עז ע, בבני יעקב
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שהרי כבר יש לה שעבוד על , בנכסים" צת שייכותק" מפני שיש לה מחוליכולה ל היא, עתידית
ם סובר שמועילה מחילה על " אחרים שהסבירו שמהר588שם נראה אבל. הקרקעות שביד בעלה

, )שהרי הלכה נפסקה שאין מועילה מחילת זכות עתידית, ואם כן אין הלכה כמותו(זכות עתידית 
  .ומועיל גם בזכות עתידיתסילוק שונה ממחילה ו, כאן מדובר בסילוקש שהסבירו 589ואחרים

  
 שעבודה על מחול עלאשה אינה יכולה לכתבו ש 591התוספותהרי , ם" מקשה על מהר590קצות החושן

קיימת גם אם הבעל ימכור   שזכות האשה בנכסי בעלהכיוון,  בבעלות בעלהשכבר מצוייםנכסים 

                                                                                                                                              
דרך הובא ב (ח, רט, מ"חו, א"רמ: וכך פסקו). קכג' עמ, סימן כו, חלק ב, מ"חו, ובחקרי לב, ג"ע-ב"ריא ע
  ).א"מח ע(סימן קג , חלק ב, מהדורא א,  ומשיבת שואל"שו; ) קיז'עמ,  כבסימן, אחלק , ישרה

שאומר שבעל אינו , 384הערה , ן"ם עם הר"כדי ליישב את מהר(כותב , )א"קכה ע(רמא , מ"חו, בני אהרן
, ו תוספותהסבירכמו ש,  בדרך תנאיתם מדבר באומר"שמהר, )יכול להסתלק מנכסי אשתו לפני האירוסין

אף שעדיין אין לה שייכות , שמועיל לקדש אשה על מנת שאין לה שאר וכסות, )ה כדרב"ד(א "בות פג עכתו
גם , יוצא שלדעתו לא מועיל סילוק במקרה זה. )7ראה על כך בהערה  (מפני שזה בדרך תנאי, בשאר וכסות

כג (סימן ו , בית דין, אחלק , ת בתי כהונה"שו. ט" בשם מהרי389 ראה הבחנה דומה בהערה .ם"לפי מהר
שבשעה שאצטרך , על מנת כן אקנה את הבית"כותב שאין כוונת בני אהרן שהבעל אומר לאשה , )ג"ע-א"ע

ו  שהרי לא ייתכן שייעקר הקניין בכך שהיא תחזור בה ותעכב עלי-" למוכרו לא תעכבי אלא תסלקי שעבודך
שזה מועיל (לקנות בית , אני עושה לך טובה: אלא הוא מתנה עם האשה כך; שהרי הדבר תלוי במוכר, למכור

כלומר תסלקי ממנו את שעבוד כתובתך לעניין זה , בתנאי שלא תעכבי, )שתוכל לגבות ממנו את כתובתה, לה
תנאי עיקרו , ולדעתו; ואינה יכולה לחזור בה מהסכמתה לתנאי זה, לא תמנעי ממני, שאם ארצה למכור
ולכן , שמועיל גם בדבר שעוד אין לו שייכות בו, אלא שסילוק על ידי תנאי יותר חזק, מועיל משום סילוק

אלא , והוא מעיר שזה לא כמו תנאי רגיל שחלות משפטית מותנית בו". סילוק"ם בלשון "השתמש מהר
וא מעיר שלפי זה צריך לדחוק שמה וה. כאדם שעושה טובה לחברו בתנאי שחברו יעשה לו טובה אחרת

, עם הבעל" התנתה"אפילו , כותב שלא מועיל סילוק לפני האירוסין, סימן תתקס, חלק א, א"ת הרשב"ששו
  .אינו בדווקא אלא זה לשון הודעה, לא מועיל

נו שבדרך סילוק אי) ן"ם עם הר"כדי ליישב את מהר(כותב , ד"ע-ב" עה עדף, קניין, מאמר שני, גם בני יעקב
, כותב שלפי בני יעקב, )ג"ע-ב"כד ע(סימן ו , בית דין, אחלק , ת בתי כהונה"שו. ובדרך תנאי מועיל, מועיל

, תוכל תעכב, אבל אם ירצה למוכרו בלי הכרח,  למוכרויצטרךעיקר התנאי הוא שהאשה לא תוכל לעכב אם 
אדם יכול להתנות על , ת התנאיואף שלא היה בעולם בשע, ומועיל סילוק כזה באופן כזה שהוא לשון תנאי

מפני שאין מזכים לאדם , ועל מנת כן נכנס לרשותו, על מנת כן יבוא, דבר שלא בא לעולם שכשיבא לרשותו
, והוא מקשה על בני יעקב. אבל סילוק לבד לא מועיל אם בשעת הסילוק לא הייתה לו שום שייכות, נגד רצונו

, שאילו הייתה מסתלקת סתם, תנאי דווקא מצמצם את הסילוקהרי ה, מדוע תנאי זה עדיף על סילוק גרידא
כשאצטרך "ש, ועוד הוא מקשה; והתנאי מועיל שהסילוק הוא רק לעניין מכר, הייתה מסולקת מכל דבר

ולא בא לשלול מצב , שאולי יצטרך למוכרו, ם כתנאי אלא כחשש של הבעל"אינו מופיע בדברי מהר" למוכרו
  .שירצה למכור בלי שיצטרך

שהרי הוא מסביר , ם עוסק בדרך תנאי"הבין כנראה שמהר, סימן קצח, )פרחיא(ת תורת חסד "ם שוג
שאף שהבעל שיעבד לה לכתובתה בשעת נישואין את מה שהוא עתיד , לחידוש, ם נקט אשתו הנשואה"שמהר
סין לפני וכל שכן שמועיל תנאי זה לפני האירוסין או במשך האירו, היא יכולה למחול שיעבוד זה, לקנות

אבל בדרך , דברים נכונים לעניין דרך תנאי. כמו שמועיל אז תנאי שלא יהיה לה שאר וכסות, הנישואין
 לידכאמור  (כמו שאין מועיל סילוק הבעל מזכויותיו לפני האירוסין, אפשר שלא יועיל לפני האירוסין, סילוק

  .)383ציון הערה 
מרחיב הלכה , ק לו"ס, סימן צ, וקונטרס אחרון, )השני, ה עוד נראה"ד(א "כתובות מב ע, הפלאה: הרחבה

מועילה גם מחילת שעבוד בדבר שלא בא , ")דאקנה("וכותב שכמו שאפשר לשעבד דבר שלא בא לעולם , זו
 הלמי שיקנשאשה שמוחלת , בקונטרס אחרון שם הוא כותב כך לעניין שעבוד של כתובה על קרקע. לעולם

שהרי אז יכולה לומר נחת רוח עשיתי , הוא מסביר שאין לומר שהיא מוחלת לבעל(את הקרקע מבעלה 
ק מ הוא מסביר בכך "ובס). 49ראה על כך בהערה (אף שכרגע אין לה זכות כלפי הקונה , לכשיקנה, )לבעלי

 .אם עדיין לא היה לה שעבוד בכללשהאשה הייתה יכולה למחול גם , ם"את דינו של מהר
  .629 ציון הערה ליד,  פרק תשיעי587
  .626 ציון הערה ליד,  פרק תשיעי588
  .633 ציון הערה ליד,  פרק תשיעי589

לפי , מקשה, )א"תשע' סימן ב במהד= ז "תש' במהד( סימן לא ,ב"ב, )שקאפ(שמעון יהודה הכהן ' חידושי ר
איך מועיל , שסילוק מועיל רק לפני המעשה הגורם את הזכות) ראה בשמו בשער שש עשרה(מה שהסביר 

ששעבוד הנכסים שיקנה , הוא מתרץ? הרי שעבוד הכתובה נוצר כבר בנישואין, סילוק האשה אחרי הנישואין
ולכן האשה יכולה להסתלק לפני , בשעת קניית הנכסים, חל רק אחר כך") יקנידא("הבעל אחרי הנישואין 

 .הקנייה
 .ק יג"ס, רט,  קצות החושן590
 .פרק שלישי,  ראה על כך בשער חמש עשרה).ה וכי"ד(א "כתובות צה ע,  תוספות591
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 הבעל יכול שאין, כמו בעל ביחס לנכסי אשתו הנשואהביחס אליהם האשה נחשבת לכן ו, אותם
בעל  ותלקתסההוא כמו , בעתיד האשה מנכסים שיקנה הבעל ותלקתסה אם כןו; להסתלק מהם

שהאשה , הוא משיב? 592תקפה השאינ, יגיעו לבעלותה כשהיא נשואהבעודה ארוסה מנכסים ש
יכול הוא , ")דאקנה("נכסיו העתידיים לכתובתה את עבד ישהבעל ששאף  כיוון, יכולה להסתלק

 יכולה לחזור בה מזכות ינהשא,  בארוסהמה שאינו כן, 593 עד שיקנה אותםמה ששיעבדםמלחזור בו 
 דוחה מסיבה אחרת את ההשוואה לסילוק בעל 595נתיבות המשפט. 594הבעל בנכסיה העתידיים

 יןולכן א, ים לידומגיעהם כאילו , ים לה הנכסיםמגיעומיד כש, "ידו כידה"בנשואה : מנכסי אשתו
  . כאןמה שאינו כן, עודה ארוסהמועיל סילוק מהם אף ב

  
או כל (ועיל סילוק האשה מלא ,  שלא מועיל סילוק מזכות עתידית דאורייתא596לפי הדעה, לכאורה

שגם לדעה מעלה אפשרות  597אבל קצות החושן. שהוא דאורייתא, משעבוד מכוח כתובתה) נושה
עבוד העתידי  שהשמשום,  האשה יכולה לסלק את שעבודה מקרקע שיקנה בעלה בעתיד,ההיא

תקנת רק א הוו,  שהוא דבר שלא בא לעולםכיווןאינו משתעבד מדין תורה ו ,הוא דרבנן) "הדאקנ"(
  .598"כדי שלא תנעול דלת בפני לווין"חכמים 

  
 חייבקנה היקרקע שעל  יכול להסתלק משעבודו נושה מעלה ספק האם 599אבל משנה למלך

, 601 מפני שהוא נחשב מחזיק בנכסים אלו, לומר שאינו יכול להסתלקאפשר, מצד אחד. 600בעתיד
כמו שבעל אינו יכול להסתלק מפירות או מירושה של אשתו ,  שהוא ראוי לזכות בהםכיוון

                                                 
  .436 ציון הערה ליד לדעה אחת שהבאנו 592
 .א, קיב, מ"חו, א" לדעת רמ593
אין כותב ש, )סימן כא, )דבורץ(ת ארצות יהודה "הובא בשו (ק ו"ס, צב, באבני מילואים,  אבל הוא עצמו594

הקרקע מפני שעדיין אינה אינה יכולה להסתלק מן  :ועילמ ינוא סילוק האשה ובנידונו, ם"מהרהלכה כ
בשם , 589ובה לטענה זו בהערה ראה תש (השעבוד מפני שכבר זכתה בומן  יכולה להסתלק ואינה, ברשותו

ורק סילוק בעל ; כתובות צה שם השוו זה לזה, כמו שתוספות, כמו בעל בנכסי אשתו הנשואה, )ש שקאפ"ר
שלא יזכה בה , ארוסה מועיל מפני שהוא מסלק את עצמו מזכות האשה עצמהכשהיא מנכסי אשתו 

 .ב הכתובהוזה לא שייך בחיו, בנישואין
  .ק ו"ס, רט,  נתיבות המשפט595

שכתבו שבשעבוד , כתובות צה שם, ם מתוספות"מקשה על מהר, )ב"ע-א"עז ע(קניין , מאמר ב, גם בני יעקב
וכותב שכאן גם אם עשו קניין לא יועיל ; בלי קנייןממנו כזה שאפשר לטרוף מלקוחות לא מועיל סילוק 

הוא דוחה .  הקרקע עוד לא באה לעולם ואין על מה שיחול הקנייןשהרי, מפני שלא שייך כאן קניין, סילוק
ומצד שני אינה יכולה , ומועיל סילוקה מפני שיש לה שייכות קצת, ם מדבר בארוסה"אפשרות לתרץ שמהר

ולכן אין שעבודה חזק ואין צורך בקניין כדי להסתלק , לטרוף מלקוחות מפני שעדיין לא חל חיוב הכתובה
, ]ח"ראנ [חלק ב, מים עמוקיםת "מציין שגם שוהוא (שון התשובה משמע שהייתה נשואה  מפני שמל-ממנו 

ם סובר שרק קרקע שכבר "שמהר, הוא מתרץ). הייתה נשואה, ם"הבין כנראה שבמקרה של מהר, סימן קב
מפני שיש לה , )בלי קניין( האשה משעבודה ה הסתלקות מועיליןא, שבו מדובר בכתובות צה, קנויה לבעל

אבל , )שער ארבע עשרהראה (מפני שזה לשון תפלה או הפקר " דין ודברים אין לי"ולא מועיל , ות בקרקעזכ
, לכן ידה לא כל כך חזקה שנאמר שלא יועיל סילוק,  הקרקע עוד לא הייתה ביד הבעל,ם" של מהרנידונוב

; שייכות בחיוב הכתובה סילוק מפני שיש לה מועיל, ומצד שני;  עכשיושהרי אין לה זכות בכלל בקרקע זו
שלא מועיל סילוק בעל מנכסי אשתו הנשואה ) 496, 478הערות , ן"לפי פירוש הרמב(ואף שהירושלמי אומר 

מפני שאין , אבל לא בסילוק האשה, מפני שידו כידה, זה דווקא בסילוק הבעל, אף מנכסים שעוד לא נפלו לה
שסילוק האשה מועיל מפני שהוא ממש כמו סילוק בעל מנכסי אשתו , ד הסביר"בדף עז ע. ידה חזקה כל כך

לא תוכל האשה להסתלק מפני שיהיה לה חלק , כיוון שאחרי שיקנה הבעל את הקרקע, כשהיא ארוסה
,  אבל יש לה שייכות בה,אין לה זכות בה גם אם היא נשואה, ואילו לפני שהוא קונה את הקרקע, בקרקע

 .ולכן יכולה להסתלק
  .652 ציון הערה ליד,  שנביא בפרק תשיעי596
 .ק יא"ס, רט,  קצות החושן597
  .)ה אלא"ד (א"ב קנז ע"ב, ם"על פי רשב, ק א"ס,  וסימן קיב,ק ה"ס, סימן ס,  כך כתב קצות החושן598

מסביר שגם לדעה שלא מועיל סילוק מירושת אשתו הארוסה לדעה , יאאות , סימן עז, ז"אהע, חזון איש
ב "ב,  כמו שכתבו תוספות, מי להסתלקלפישאין לו כ, זה דווקא בירושה דממילא, שירושת הבעל דאורייתא

 .מועיל סילוק, אבל כאן בשעבוד שהוא קניין בין שני אנשים, )ה וכדרב"ד(א "מט ע
 ).ה והנה בדין"ד (א, כג, הלכות אישות,  משנה למלך599
 ).ה והתוספות"בד(שהוא עצמו הביא , )586הערה  (ם" וצריך עיון מדוע לא פשט את ספקו ממהר600
ו שנושה אינו יכול להסתלק משעבוד, שהביא לפני כן, )591הערה  ( הוא מסתמך על מה שעולה מתוספות601

 יוכל הנושה , ימכור את הקרקעחייבכיוון שגם אם ה,  מפני שנחשב כאילו כבר זכה בורקעות החייבעל ק
 .לטרוף אותה מהקונים
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וגם , "ידו כידה"שנשואה שונה מפני ש,  לדחות את ההשוואה603יש מקום, מצד שני. 602הנשואה
מפני שירושה באה ,  הבעלנכסים שיגיעו לבעלותה אחרי הסילוק נחשבים כאילו כבר זכה בהם

אולי יועיל סילוק לנכסים שעתיד הלווה ,  שאין לו זכות בגוף הקרקעמלווה במה שאינו כן, ממילא
  .604לקנות

   מחילת שעבוד נכס לחיוב עתידי.יא
איני "כגון אם תאמר , שעבוד כתובתה על נכסי בעלהחול על  כותב שארוסה יכולה למ605א"הרשב

מעשה  רק אם תעשה ה מועילמחילהאבל ה; "ש לי בו לגביךמערערת עמך אלא מוחלת על שעבוד שי
לחיוב  שעבוד נכסמחילת עולה מדבריו ש. 606"פיטומי מילי" זה נראה כ,קנייןבלי מפני ש, קניין

  .קניין רק בהחל, )שחיובה חל רק בשעת נישואין, כמו כתובה(עתידי 
  

 שלווה יכול להתנות עם הוא כותב שכמו. שעבוד נכס לחיוב עתידימחילת  עוסק ב607ם"גם מהרשד
כך יכול בעל להתנות עם אשתו , המלווה שלא יטרוף מן הלקוחות שיקנו ממנו את קרקעותיו

,  שלהנדוניההחזיר את הולא יהיו משועבדות ל, 608שלו" חזקות"שיוכל למכור את הה הארוס
ת זאת אף שחיוב הבעל בנדוניה חל רק בשע". אין לי דין ודברים על החזקות"האשה תאמר ו

יכול , מתחייב לאשתו כשהוא נושא אותהכל אדם שבדברים ש, 609הוא מסתמך על הדין. הנישואין
 שלא יהיו נכסיו משועבדים וכל שכן שיכול להתנות, בעל להתנות עם אשתו שלא יתחייב בהן

וייתכן שהוא , אבל משמע מדבריו שזה בתורת תנאי ולא בתורת סילוק.  שהיא חוב בעלמא,הלנדוני
  .610 שמדובר בחיוב עתידיכיוון, קנייןבלי מעשה ועיל נו מא שסילוק אי"שבמסכים לר

                                                 
 .508, 491 ות הערני ציולידראה  602
 .ה ומיהו" סברה זו כתב בד603
, למעשה. יכול להסתלקאינו יא כאילו משנה למלך פוסק שהמלווה מב, סימן נא, חלק א,  אהלי אהרן604

ובזה פשוט למשנה למלך שאינו יכול ,  יש ביד הלווהשכבר משעבוד על נכסים הסתלקותאהלי אהרן עוסק ב
שאהלי , בעניין מתנות כהונה, ]196[הערה , שער שלישיוראה . חמש עשרהראה שער , לשאלה זו. להסתלק

וגם שם לא מדובר בזכות ; סתלק משעבוד מהסוג שאינו יכול לטרוף מלקוחותאהרן אומר שאפשר לה
 .עתידית

  ).ה הא דמבעיא"ד(א "כתובות פג ע, א" חידושי הרשב605
על , כלומר ( מועילה מחילת אחריות על מכירת שדהמביא מי שטען שאין, סימן ריז, חלק ב, א"ת הרשב"שו

;  מפני שהוא דבר שלא בא לעולם,)ת תיטרף הקרקע ממנוהחיוב שקיבל על עצמו המוכר לפצות את הקונה א
, )שייתכן שהקרקע לא תיטרף ממנו(ולא משנה שיתכן שלא יגיע לגבייה , עבוד כבר קייםשהש, והוא דוחה

אף שייתכן שתמות בחייו ולא ) ב"כתובות צה ע(כמו שאשה יכולה למחול על שעבוד נכס של בעלה לכתובתה 
 .תגבה את הכתובה

זכות בעל זה משום ש,  בלי קנייןה מועיל אשתו כשהיא ארוסה מנכסיות בעללקתסהשביר שאף הוא מס 606
  .על בעלההארוסה שעבוד  חלשה יותר מבארוסתו

 מועיל בהסתלקות ינוא שקניין א"האומר בכתובות פג ע, רב יוסףדעת הוא כותב שהקניין מועיל כאן גם ל
 יותר מזכות בעל הא חלשיוה, י בעלה היא רק שעבוד בנכסהמפני שזכות האש,  הנשואהבעל מנכסי אשתו

 משעבוד נשואהא מבין שלרב יוסף לא יועיל קניין בהסתלקות אשה "הרשבאבל .  הנשואהבנכסי אשתו
  .כתובתה על קרקע של בעלה

לפי , ויש להעיר שלפי זה; מעמיד את המשנה בדף צה בארוסה, א, ט, כתובות, הוא אומר שהירושלמי
 מעמיד ינוא) שלא כבבלי(שהרי הירושלמי , משעבוד כתובתה בלי קנייןארוסה  תלקותסהל ועיתהירושלמי 

  .את המשנה בדף צה בקניין
ה קניין בסילוק צריכהמקשה מדוע המשנה אינה מ, א"אפשר להביא ראיה לדבריו מן הסוגיה בכתובות צה ע

להסביר מדוע מועיל בלי קניין ולא העמידה את המשנה בארוסה כדי , ה על נכסי בעלה כתובתאשה משעבוד
 . שגם בארוסה צריך קניין,  התשובה היא-

 .סימן רצא, מ"חו, ם"ת מהרשד" שו607
 .290 ציון הערה לידראה " חזקות"על  608
 .סימן סט, ז" אהע,טור; ו, יב, ם הלכות אישות" רמב609
הוא כותב שאין . ם עוסק בסילוק"הבין כנראה שמהרשד, ב"ע-א"דף עו ע, קניין, מאמר ב,  אבל בני יעקב610

וכל נכסיו כבר משועבדים , ם עסק באשה נשואה"מפני שמהר, )586הערה  (ם"ם ממהר"ראיה לדברי מהרשד
, מפני שיש לה שייכות בנכסים,  הבעל משעבוד של קרקע שיקנהותהלקתסה המועילפסק שלכן ו, לכתובתה

מה שאינו כן במקרה של ; יש לה שייכות בכסף, ואף שהקרקע שהוא רוצה לקנות עוד לא באה לעולם
אולי לא יועיל סילוקה מפני שאין לה שום שייכות , שהיא ארוסה ועדיין אין לה שעבוד בקרקע, ם"מהרשד
 )478ערה ה (וכותב שכאן מועיל סילוק גם לרבנו חננאל, ם"אבל למעשה הוא מסכים למהרשד. בקרקע

, מפני שרבנו חננאל דיבר רק בירושת אשתו, ארוסהכשהיא האומר שבעל אינו יכול להסתלק מירושת אשתו 
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הרי . מחילה על שעבוד נכס לחוב שעדיין לא נוצר כלל אבל נראה שאין להסיק מדבריהם שמועילה

וקל וחומר שאינו ,  שזו זכות עתידיתכיוון, קנייןאינו יכול למחול על החיוב עצמו אפילו בהנושה 
שמוחלת  סהום דיברו רק באר"א ומהרשד"הרשב. מאותה סיבה, עבוד לחיוביכול למחול על הש

כמו  ,בחיוב הכתובה  שיש לה קצת שייכותכיווןומחילתה מועילה ,  על שעבוד נכס לכתובתהלבעלה
  .611כפי שראינו לעיל, באירוסין יש קצת שייכות בפירות נכסיה כבר שלבעל

  בביתעתידית  מחילת זכות דירה .יב
ואמר להם שאינו , )מועצת העירחברי " (עירונים"שראובן שדר בבית של ,  פוסק612 מינץמשה' ר

 ות לגור שםוכבר אין לו זכ, הסילוק מועיל, או הבטיח לשמעון להסתלק מהבית, רוצה להישאר בו
מעשה  בלי ,מפני שאדם יכול לסלק את עצמו בדיבור בעלמא מדבר שעדיין אינו בידו, שנה הבאהב

, אבל בנידונו הזכות כבר התחילה". דין ודברים אין לי בנכסיך"כגון , שון גרועהאפילו בלו ,קניין
ונחשב שיש לו קצת שייכות גם בזכות , שכן אילו רצה להמשיך לדור שם לא היו יכולים להוציאו

 הסתלקות בעל מנכסי אשתו בזמן ענייןכמו שנאמר ל, וזו סיבה שהמחילה תועיל, הדירה העתידית
  .613האירוסין

   שעדיין אינן בעולם מחילה על מתנות כהונה.יג
 ם תרומות ומעשרותבורפריש עה ל,ללוי או לעני, שישראל יכול להלוות כסף לכהןאומרת  614המשנה

 כותב 615אברהם פרייס' ר .ולקחת את הפירות לעצמו,  לנכות את שוויים מהחוב,ומתנות עניים
וכנגד זה , בשעת ההפרשה, בל על התרומה שהוא אמור לקמוחל' שהמשמעות היא שהכהן וכו

בשעת  הוא כותב שאי אפשר לפרש שהוא מוחל .מנכה לו הישראל בעל הפירות מחובו כלפיו
אלא הכהן מוחל , זכות עתידיתשהרי לא מועילה מחילה על ,  על התרומה העתידה לבואההלוואה

  .616 לידוהכאילו באהיא ו, בשעה שבעל הפירות מפריש את התרומה

  קניינית נגד רצון הנמחל או כשחב לאחרים מחילת זכות .יד
שלא ,  של הנמחלונ כותב שסילוק מזכות קניינית עתידית מועיל אף נגד רצו617שמואל ניימן' ר

, הנמחלזכותו מן הנכס של את מסלק הוא  מפני שבזה ש, שאינה מועילה נגד רצון הקונה,כהקנאה
ואף שיש אומרים ; וא מועילה, וגם אם הסילוק חב לאחרים;  ממילא הנמחלשלנעשית היא 

מכל , 619חב לאחריםהוא  מועילה אם ינהוא, 618שמחילת חיוב אישי אינה מועילה נגד רצון הנמחל

                                                                                                                                              
הרי , אבל בארוסה המסתלקת, ואם כן זה תנאי על דבר שאינו ברשותו, שאינו ראוי לרשת אותה עד שתמות

כמו שרבנו חננאל מודה שמועיל ,  יועיל סילוקה גם לרבנו חננאללכן, כשישאנה יהיה לה שעבוד על נכסיו
מפני שיש לו שייכות בנכסיה , )414 ציון הערה לידכאמור (ה ארוסאשתו כשהיא סילוק בעל מפירות נכסי 

 .וכך כאן נחשב שיש לה שייכות, היא עומדת להינשאכן ש
 .416 ציון הערה ליד 611
 ).קנג' עמ(סימן לט , ם מינץ"ת מהר" שו612
  .416 ציון הערה ליד 613

במקום , עוסק ביהודי ששוכר חנות מגוי, בסופו, )מב (סימן מו, חלק א, י בן לב"ת מהר"שו: דוגמה דומה
, שיהודי ששוכר חנות מגוי והגוי מוציא אותו) 290 ציון הערה ליד ראה -" חזקות"מתקנות ה(שיש תקנה 

ויהודי זה עשה הסכם עם הגוי מראש שאם , אסור לשום יהודי אחר לשכור את החנות למשך שלוש שנים
והוא פוסק שהסילוק אינו מועיל מפני שהסתלק לפני שהתחילה זכות ; לא תהיה לו חזקה, יצא מהחנות

, ש הלוי"ת מהר"שו, )ה עוד כתב הרב"ד (סימן ט, תשובות נוספות, חלק ג, ך"ת מהרש"שו אבל .שכירותו
כותבים שזה , בסופו, סימן לג, חלק א, )ש"מהרח(ת תורת חיים "ושו, )ב"ע] מסומן פז[צב (סימן נא , מ"חו

 .מועיל מדין תנאי בשכירות
 .א" גיטין ל ע614
 .שמג' עמ, לואים לסימן שיאמי, חלק א, על ספר חסידים,  משנת אברהם615
 .ראה שער שלישי,  על מחילת מתנות כהונה בכלל.שלישי ראה בשמו בשער 616
אבל נימוקו טוב לכל , הוא עוסק בסילוק בעל מנכסי אשתו). ה כן"ד(א "כתובות פג ע,  גידולי שמואל617

 .סילוק מזכות קניינית עתידית
 .על התנגדות הנמחל, שער שלוש עשרה ראה 618
 .ר שביעיע ראה ש619
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אי אפשי באותה "ויכול לומר , 620 עדיין מעולםזכותלא זכה בהמסתלק מפני ש, מקום סילוק שונה
  ".טובה

  עתידית שאינה שייכת לאֵחרזכות קניינית . טו
כגון ,  סבור שאדם אינו יכול למחול על דבר שהוא שלו ואינו נמצא בעולם621וןיוסף שאול נתנז' ר

אפשר לנמק את דעתו בכך שמחילה במהותה . או פירות עתידיים של שדה שלו, עובר של בהמה שלו
  .שייכת רק בין שני אנשים

   סילוק מזכות עתידית:פרק תשיעי

   הבעיה.א
תמשים בו הפוסקים לגבי מצבים מסוימים הוא מונח משפטי שמש") הסתלקות"או " (סילוק"

מצבים אלו דומים במהותם למחילה אבל ייתכן . שבהם בעל זכות מביע רצון שלא תהא לו זכות זו
  ."סילוק"עסוק בהגדרת נ שש עשרהבשער . שיש הבדל ביניהם

  
, נואיכפי שר, מצד אחד.  זכות עתידיתענייןשאלה התעוררה בדבר היחס בין מחילה לסילוק ל

 ומצד שני פסק. 623א"וכך פסק הרמ,  פוסק שאין מועילה מחילה על זכות עתידית622ן"הר
  . מזכות עתידיתסילוקשמועיל , 625א"ובעקבותיו הרמ, 624ם"מהר

                                                 
 . אם עדיין לא בא לעולםדווקאשסילוק הוא , 637ליד ציון הערה , בפרק תשיעי,  כדברי בני בנימין620
אף שלדעתו מועילה , הוא נוקט שלא מועילה הסתלקות מזכות זו. ו, שכ, ד"יו,  יוסף דעת-דברי שאול  621

ראה שער . הוא כותב שאף אינו יכול להפקיר זכות זו. 633ערה  ראה בשמו בה-הסתלקות מזכות עתידית 
ולבסוף התאחדו , אלא ששם מדובר בחיוב שתחילתו היה בין אנשים שונים; על מחילה לעצמו, שלוש עשרה

  .הנושה והחייב באישיות אחת
מסביר את מה , )אות ח, סימן ז, ין יהודההובא בע(סימן ב , קונטרס התשובות, )סטול(אולם דרכי שלום 

שהמוכר מסלק את עצמו , אות טו, בשטר מכירת חמץ שלו, סימן ה, )כהן(ת ראשית ביכורים "שכתב שו
 שכוונתו לסוג של -וממילא יזכה בו הגוי הקונה כשיגיע לרשותו , מהחמץ שיגיע עבורו בפסח ברכבת וכדומה

שמועיל בדבר שלא בא , והסילוק פועל כהפקר, )ך נראית כוונתוכ (מתבואה של היהודיחמץ שייווצר בפסח 
בכך הוא מיישב את מה שהקשה . והגוי זוכה בו, מפני שזה כנדר, סימן קכד, ח"ת הב"כמו שכתב שו, לעולם

הרי , מדוע צריך שהגוי יזכה בחמץ, על ראשית ביכורים שם, אות יז, סימן כב, חלק ד, ת דברי מלכיאל"שו
משום שהוא הבין שהכוונה לחמץ שמישהו שולח לו (הוא נשאר לבעלים הראשונים ,  מסתלקאם היהודי הזה

  . התשובה היא שהכוונה לחמץ שנוצר מתבואה שלו-) בפסח
  .מירק שעתיד לצמוח מקרקעושמועיל סילוק כותב , )רלז' עמ( עח סימן, )לוין(מנחת שלמה ת "שו, כמו כן

 .4 ציון הערה ליד 622
 .4 הערה 623
  .586 ציון הערה ליד , י,רק שמיני בפינו שרא624
, ר"פדוב, אות יא, סימן ה, מ"חו, חלק ב, ת ישכיל עבדי"הובא בשו(ח , רט, מ"חוו, יז, צ, ז"אהע, א" רמ625

  ).81 ' עמ, יגכרך
כותב שאדם יכול לסלק את עצמו מדבר שלא בא , )ה אמר המאירי"ד(א "ובות פג עכת, מאירי, כמו כן

  .ברשותו בלשון סילוק
  .כותב שמועיל סילוק מדבר שלא בא לעולם, ק ב"ס, סט, ז"אהע, גם ישועות יעקב

ממה שעולה מסוגיית כתובות , וכיח שמועיל סילוק מנכסים עתידייםמם שם "מהר: לכך מהתלמוד ראיות
כתובות , א"חידושי הרשב, כמו כן. )447 ציון הערה לידראה  (שמועיל סילוק מפירות שעוד לא צמחוא "עפג 

אינו מתכוון (שבסילוק בעלמא דרך תנאי , כותב שהסוגיה לומדת מדברי רב כהנא, )ה אמרי"ד(א "פג ע
אבל דווקא ,  אפילו מדבר שלא בא לעולםאפשר להתנות ולהסתלק) לתנאי מתלה אלא במובן של הסכם

 היינו שאינה ,"ממקום אחר"ו, )474 ציון הערה לידראה  (היינו על ידי מעשיו, "נחלה הבאה לו לאדם"ב
, )ה כדרב"ד(כתובות שם ,  תוספות.כגון ירושת הבעל קודם נשואין, )472 ציון הערה לידראה  (ראויה לו עדיין

נוקטים שמוכח מדברי רב כהנא שמועיל תנאי בדבר שלא בא לעולם או שלא בא , כתובות שם, ן"ושיטה להר
תב שהסילוק מהפירות ו כ,)ד ולמאי"ה בא"ד, ם שיף שם"ובדומה מהר(כתובות שם , א"אבל מהרש. לרשותו

 ,בכל זאתו, )447 ציון הערה לידראה בשמו  ("תיודקל לפירו"נחשב דבר שבא לעולם מפני שהוא כמו מ
 לידראה (אף שהבעל זוכה בנכסים רק בשעת הנישואין , ארוסהאשתו כשהיא  שמועיל סילוק מנכסי ההלכה

, אות ה, א"כתובות פג ע, )אילן( יד קובץ על.  שמועיל סילוק מדבר שלא בא לעולםהחי מוכ)414ציון הערה 
אף שאינם ,  כאמור במשנה שם,מפירי פירותם היא ממה שמועיל סילוק "מעלה אפשרות שהוכחת מהר

שסילוק , ק ו"ס, סימן צב, קונטרס אחרון,  הפלאהכותב שלפי מה שכתבאבל הוא ". דקל לפירותיו"בגדר 
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ם סובר שבין "מהר; ן"ם חולק על הר"מהר) א: יש שלוש אפשרויות עקרוניות להסביר ניגוד זה

ואין הבדל בין , 626ר ששניהם אינם מועיליםן סוב"והר, מחילה ובין סילוק מועילים בזכות עתידית
ן וגם "שהרי הוא פוסק גם כר, א בוודאי אינו מבין כך"אבל הרמ.  זהענייןמחילה לסילוק ל

אלא רק בנסיבות , ם לא התכוון לומר שכל סילוק מועיל בדבר שלא בא לעולם"מהר) ב. 627ם"כמהר
יש הבדל מהותי בין מחילה ) ג. ואין הבדל בין מחילה לסילוק;  מועילההייתהשבהן אף מחילה 

  .628וסילוק מועיל, ומחילה אינה מועילה בזכות עתידית, כל אחד מציין סוג שונה של ויתור; לסילוק
  

 מהן הנסיבות - ונפרט את הסבריהם , להלן נציג את הפוסקים ההולכים בשתי הדרכים האחרונות
ומהם ; לפי הדרך השנייה, ם"שבהן דיבר מהר, שבהם מועילים סילוק ומחילה על זכות עתידית

  .לפי הדרך השלישית, קווי התיחום בין סילוק למחילה

                                                                                                                                              
 לפי זה אין להוכיח מכאן שמועיל סילוק מדבר שלא -  לפירי פירותבנכסיםמפירי פירות נחשב סילוק מזכות 

הוא כנותן אותם במתנה , שאפשר לומר שעל ידי הסילוק מהפירות, עוד הוא דוחה את ההוכחה. בא לעולם
וממילא אין לו פירי , לא מטעם מחילה אלא מפני שלא תיקנו לו פירות בזה, ואז אין לבעל בהם פירות, לאשה
אבל הוא פועל באופן , ת הסילוק לא יכול לפעול באופן ישיר בדבר שלא בא לעולםאולי באמ, כלומר(פירות 

 ).עקיף
פרק , כפי שראינו לעיל, ם"והוא פוסק כמהר(סימן נ , ת חוות יאיר"בשו, גרשון אשכנזי' ר:  כך כתבו626

מרדכי ' ת ר"שו(=סימן נא , ת חוות יאיר"ובש, מרדכי זיסקינד רוטנבורג' ר; )22 ליד ציון הערה ,שלישי
  .סימן ד, ת מעשה חייא"שו; )סימן יג, רוטנבורג זיסקינד

, קפג' עמ, סימן עג, ד"יו, )מינצברג(ת שארית ישראל "הובא בשו(סימן קכד , )הישנות(ח "ת הב"שו, כמו כן
פוסק שמועילה מחילה בדבר שלא בא לעולם מפני , )21 ליד ציון הערה ,שלישיפרק , והבאנוהו לעיל

  ".מחילה אינה אלא סילוק"ש
אלא סובר שמועיל סילוק גם מדבר , ן"ם סובר שלא כר"כותב שמהר, ק ו"ס, צב, אבני מילואים, כמו כן

  .שאין לו שום שייכות בו
ואחרים , ן"ם חולק על הר"עוד פרשנים שאמרו שמהר, וסיןבעניין סילוק בעל לפני האיר, 389הערה ראה 

  .שכתבו שאינו חולק
  .ן"כר" קים לי"מרדכי זיסקינד ומעשה חייא שם כותבים שאפשר לומר ' ר

 .ם חולקים"ן ומהר" כותב שאין נראה לומר שהר,)א"קכה ע( רמא  סימן,מ"חו, בני אהרן, לעומתם
א שאין מועילה מחילה על "שמה שפסק הרמ, א לפי תפיסתו"מרדכי זיסקינד שם מיישב את הרמ'  אבל ר627

, )4 ציון הערה ליד (ן"כגון במקרה של הר, היינו אם בא מעשה אחר כך וביטל את המחילה, זכות עתידית
, ע"ן בפנים אלא על פי הבאתו בסמ"ת הר"כנראה לא ראה את שו( מתנה אחר כך מוחלנתן להנמחל ש

. לא זכה בהם אחר כך ממילא, אבל אם סילק את עצמו מנכסי אשתו; )576הערה , ט, שהבאנו בפרק שמיני
 ?הרי הם מדברים על מצבים שונים, ן"ם חולק על הר"ז שמהר"אם כן מדוע אמר רמ, וקשה

 בשם 389 ראה הערה -בסילוק סתם ן מדבר "ם מדבר בסילוק בדרך תנאי והר"תירוץ נוסף הוא שמהר 628
  . בשם בני אהרן586והערה , ט"מהרי
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  "שייכות" שמחילה וסילוק מועילים בזכות עתידית שכבר יש בה יטההש .ב
הוא , זכות עתידיתא שמועיל סילוק מ"הוא מסביר שמה שכתב הרמ.  הולך בדרך השנייה629ע"הסמ

נכסים שעוד לגבי  השעבוד אף מןלק תסהכן הוא יכול לול, באדם שכבר יש לו שעבוד על נכסי חברו
 אשה שהסתלקה משעבוד כתובתה על נכס -ם "שהרי זה המקרה שעוסק בו מהר, לא קנה חברו

, ובמצב כזה אף מחילה מועילה; וכבר היו לו נכסים ששעבודה חל עליהם, שהיה הבעל עתיד לקנות
גם בזכות ספציפית שעוד לא " שייכות"מעניקה לו חברו מפני שזכותו הכללית כלפי , לדעתו

נכסי אשתו שמועיל סילוק בעל מ, 631 לעילראינוש, הראשוניםשיטתו מתאימה לדברי . 630התממשה
  .632בנכסיה כבר אז" קצת שייכות" מפני שיש לו כשהיא ארוסה

                                                 
באבני , ענף ט, סימן יב, זקס, ת דברי משה"בשו, סימן מז, ת חוות יאיר"הובא בשו(ק כא "ס, רט, ע" סמ629

,  כסימן, חלק א, ל יעקבחבת "בשו, א, צב, ז"אהע, בבית מאיר ,ק ז"ס, וסימן ק, ק ו"ס, סימן צב, מילואים
ת שואל "בשו, סימן כא, )דבורץ(ת ארצות יהודה "בשו, אות ה, סימן סא, ד"יו, ת ברית אברהם"שוב, אות ב
, בבית אהרן, )ה והנה בהא"ד(סימן ע , חלק א, ומהדורא ב, א"דף מח ע, סימן קג, חלק ב, מהדורא א, ומשיב

, דיני שומרים, ובדברי חיים, אות ג, סימן פג, בקובץ בירורים שביבי אש, ל"ד וי"ה בא"ד, א" עכתובות פג
  ).סימן כג

וחלה עליו , ע הוא ששעבוד גופו כבר בעולם"כותב שטעם הסמ,  שב'עמ, חלק א, )איגר(ספר העיקרים 
 מועיל להסתלק רק אם כן איך, על טעם זה) שה' בעמ(והוא מקשה . וממילא אין שעבוד נכסים, מחילה

ומסתלק רק , לא ייתכן שהוא אינו מסתלק מן העיקר, כלומר? הרי עדיין שעבוד הגוף קיים, מקרקע אחת
החסרון במחילת דבר : ם"לכן הוא נותן טעם אחר שהסילוק הועיל בנידונו של מהר. ממה שנובע מן העיקר

ולכן מועיל , )9 ציון הערה לידאה  ר-כלומר חוסר גמירת דעת (שלא בא לעולם הוא מפני שזה אסמכתא 
שכמו אין , שזוכה בסילוק) או הקונה מהלווה(שהרי הקרקע נמצא ביד הלווה , סילוק משעבוד על קרקע
ולכן מועיל הסילוק אף , )ראה שער עשירי(מפני שהממון כבר נמצא ביד הנמחל , חסרון אסמכתא במחילה

אלא אם יש נכס בעין , "שייכות"מה שקובע אינו האם כבר יש , ולפי הסברו.  בא לעולםשהשעבוד דבר שלא
הבעל שחייב (ם הקרקע עוד לא הגיעה לידי הלווה "שהרי בנידונו של מהר, ודבריו קשים. ביד הנמחל

ורק החוב עוד לא , דיבר בקרקע קיימת) ע"שעליו מוסבים דברי הסמ(א "אולי הוא הבין שהרמ). בכתובה
  .וצרנ

ב "מ לג ע"ומסביר על פי האמור בב, ע"מסכים להבחנת הסמ, )בכותבה "ד (א" גיטין עז ע,חתם סופרחידושי 
, ")עבידי דאתי("מדובר דווקא בדבר שעשוי לבוא לעולם  ,א לעולםאדם מקנה דבר שלא בעה ש לדלואפיש

 יאחרש, ם"בנידונו של מהרכגון , ולכן מועילה מחילה או סילוק רק בזכות עתידית שיש לו קצת שייכות
 לסלק עצמה יכולה ולכן,  להיות תחת שיעבודה"עביד דאתי" כל מה שיקנה ,שכבר נשתעבד הבעל לכתובתה

  .קנהמנכס שעוד לא 
ע שאין הבדל בין מחילה לסילוק "מסכים לסמ, )ב"טז ע(סימן כב , חלק ג, מהדורא ג, ת שואל ומשיב" שו630

והוא מסביר ; גם סילוק לא מועיל, ואם לא, מועילה מחילה, ע קצת זכותשאם יש לתוב, לעניין זכות עתידית
הוא מפני שלשון מחילה משמעותה מחילת דבר שלא היה , א חילק אותם לשני סעיפים שונים"שמה שהרמ

הסכים , )א"כג ע(סימן כו , גם במהדורא ה. וסילוק משמעותו מדבר שיש לו קצת זכות בו, לו שום זכות בו
אות , סימן יא, )אלמליח(ואמרי משפט , סימן מח, חלק ב= סימן כד , חלק א, ת אהלי אהרן"וגם ש. ע"לסמ

  .ע"ים לסמיממסכ, יח
מסבירים שבנידונו של , ק יב"ס, רט, וקצות החושן, אות ז,  הגהות בית יוסף,צב, ז"אהע, כנסת הגדולהגם 

  . אין לבעל שייכות בה,  לפני אירוסיןואילו באשה, ם הועיל סילוק מפני שהייתה לאשה שייכות בשעבוד"מהר
כותב שגם מחילה וגם סילוק מועילים , )ה מעשה"ד(א , ופרק כג, א, פרק טו, הלכות אישות, גם משנה למלך

  .בדבר שיש לתובע קצת זכות בו
שמה שפסק , ומסביר את כוונתו, ע"מסכים לסמ, )ה ואמנם"ד(סימן יח , מ"חו, )לנדא(ת ברכת יוסף "שו
על פי זה . הוא אם יש לו כבר שעבוד אלא שעוד לא זכה בדבר, ול להסתלק מדבר שלא בא לעולםא שיכ"רמ

שהתחייב , ש עתידי מבעל אחוזה"קנו ייו, ן שהיו שותפיםשמעוראובן ו: הוא פוסק שמועיל סילוק בנידונו
א דמלכותא דינא מכר שמועיל מכוח דינ, ושמעון מכר את זכותו לראובן; צר במפעל שלויַ ש שיְ "לספק להם יי

הוא פוסק שהמכר חל גם בדין ). ופישטתי אותו לפי הבנתי ועל פי הנחוץ לענייננו,  יותר מורכב שםהעשהמ(
וסילוק זה מועיל כמו , ש העתידי"הסתלק מחלקו ביי, מפני שכשקיבל שמעון את הכסף מראובן, תורה

ש אלא שעוד לא "עון שעבוד על הייכוונתו היא שגם כאן יש לשמ(ארוסה כשהיא מנכסי אשתו בעל סילוק 
מקשה על , )מתוך ספר משמרת שלום(הגהה ב , סימן קפט, אבל משפט שלום). ולכן יכול להסתלק, זכה בו

שגם היא זכות (הסתלק מן החכירות אינו יכול לשכתב שחוכר , סימן כא, כלל יג, ש"ת הרא"משו, ברכת יוסף
ושם הקניין על החכירות נעשתה ;  כמו שהם הקנו לולקהלאת הזכות קנה עד שיַ , )עתידית לגבות מס

משום שהוא סובר , ש לא מועיל סילוק ומחילה מסיטומתא"הוא מסביר שלדעת הרא. בסיטומתא
נראה שכוונתו היא לעקרון שאין . שסיטומתא היא קניין גמור ולא רק התחייבות שמתחייבים זה לזה

והוא ; )שאינה זכות קניינית, מדובר בחכירות לגבות מסשהרי שם , ודבריו קשים(מועילה מחילה על בעלות 
  .מבין שהדבר אמור גם על סילוק מבעלות עתידית

, שער ראשון (שלפי הדעה שמחילה היא הפקעהכותב , אות וואות ב , סימן מד, חלק ב, )שטרנפלד(שערי ציון 
שער (ואילו לדעה ; תידיתולא מועיל סילוק מזכות ע, ע שמחילה וסילוק היינו הך"צודק הסמ, )פרק שני
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ז שמחילה אינה מועילה בדבר שלא בא לעולם "אפשר לומר כט, שמחילה היא הקנאה) פרק שלישי, ראשון

 ליד(עה מהד, והוא מוכיח שגם סילוק לא מועיל לפני החיוב. אבל סילוק מועיל, כמו שאי אפשר להקנותו
שהרי מחילת מפותה ודאי אינה , זו זכות עתידיתמפני ש, לה מחילת מפותה שלא מועי)241 ציון הערה

, וזה ממש כסילוק, שלא יתחייב עליה, היא רק מפקירה לו את גופהו ,לבועלכלום נותנת ינה שהרי א, הקנאה
התכוון למחילה , עולה מדבריו שכשהוא דיבר על סילוק. ומכל מקום לא מועיל מפני שזה לפני יצירת החיוב

  .שמסלק את עצמו, רך סילוקבד
היינו , "אורנדא"ע שמועיל סילוק מ"כותב על פי הסמ, )ב"פ ע(ק ג "ס, חוקי דעת, תנ, ח"או, מחוקק יהודה

ומצד שני ההכנסות , מפני שמצד אחד כבר יש לו שייכות בזכות, זכיוון מהשלטון לקבל הכנסה מסוימת
שהמכירה עצמה לא מועילה ,  על חמץ לגוי לפני פסחהוא עוסק במכירת אורנדא. שבפועל עוד לא באו לעולם

על מחילת אורנדא ראה הערה . והיא מועילה רק על ידי כך שהוא מסתלק, מפני שזה דבר שלא בא לעולם
326.  

  .)633הערה  (ז"טולא כע " סובר כסמ,סימן ריח, ת בשמים ראש"כותב ששו, )דף עה(ד , רט, משפט שלום
כותב שמועיל סילוק בדבר שלא בא לעולם אם יש לו , עט'  עב ועמ'עמ, בראשית, גם קניין תורה בשמעתתא

  .קצת שייכות בו
שאילו בדבר שבא , כותב שמועיל סילוק רק בדבר שלא בא לעולם, סא- ס'עמ, )זינגרביץ(זכר שלמה גם 

אבל הוא מועיל רק אם יש , )ראה שער ארבע עשרה ושש עשרה( מחילת בעלות צריך קניין מפני שזו, לעולם
וגם אין לומר שסילוקו , מפני שאין ממה שיסתלק, מפני שהסילוק אינו יכול לחול עכשיו, לו קצת שייכות בו

שהרי כשבא לעולם כבר כלה הדיבור של , שלא תחול בעלותו עליו, עכשיו מועיל לכשיבוא החפץ לעולם
; ואחרי חלות בעלותו לא מועיל סילוק, הרי כל זמן שלא חלה בעלותו אין לו ממה להסתלק, ועוד; סילוקו

, לא יקבל זכות זו, וממילא כשיגיע הזמן,  שיש לו לקבל זכות בעתידהדין בכוחלגבי , אלא הסילוק חל עכשיו
ובמלים ;  בעלותו בנכסוממילא אין תחילת הדין שמתהווה חלות, מפני שניתק הדין בכוח שהיה לו לפני כן

וממילא אין תחילת , אלא על דיניו הנוכחיים של עכשיו, הסילוק אינו מועיל על עצם הדבר שלהבא, אחרות
מפני שעדיין , לא מועיל סילוק, כגון לפני אירוסין, ולכן כל זמן שאין לו שום שייכות; הדין ולא התגשמותו
 ציון הערה לידנראה שכוונתו לנידון ש(בי שעבוד נכסים שלג) סב' בעמ(והוא מסביר . אין אפילו דין בכוח

  . מועיל סילוק מפני שכבר היה מעשה הלוואה) 586
ם "אלא במקרה של מהר, ן"ם אינו חולק על הר"מיישב שמהר, ב"דף עו ע, קניין, מאמר ב, גם בני יעקב

אך הוא מקשה . ן"מה שאינו כן במקרה של הר, שעבודקה מההייתה לאשה שייכות בכתובה ולכן הועיל סילו
ואינו , הרי הקרקע שרצה הבעל לקנות עוד לא באה לעולם, מה בכך שכבר השתעבד לה: ע"על תירוץ הסמ

, ד, ראה פרק שמיני -לפי דעה אחת (שסילוקו מועיל , כמו מסתלק מנכסי ארוסתו שיגיעו לבעלותה אחר כך
ממילא הוא מסתלק גם , שכיוון שהוא מסלק את שעבודו מן הנכסים הקיימים עכשיו, )440 ציון הערה ליד

על מחילת דבר ,  ואילך161ליד ציון הערה , ט, פרק חמישי, ראה לעיל(מנכסים שיגיעו לבעלותה אחר כך 
אבל הוא ? כאן איך תוכל להסתלק רק מקרקע שעוד לא קנהאבל , )שלא בא לעולם עם דבר שבא לעולם

, ש"ת הריב"שגם שו) ד"בדף עז ע(הוא מוכיח . ואין לדחות את דבריו, ע"של הסמ" רב גובריה"מסיים ש
ותירץ מפני , קשה מדוע מועיל סילוק בארוסהמ ש"ריבשהרי ה, סובר שסילוק ומחילה היינו הך, סימן תד

 .לא תירץ שדווקא מחילה לא מועילה בדבר שלא בא לעולם אבל סילוק מועילו, שיש לבעל שייכות בנכסיה
הרי מה שצריך קצת שייכות , מקשה על בני יעקב, )ב"ע-א"כה ע(סימן ו , בית דין, אחלק , ת בתי כהונה"שו

ויזכה בו מי שהוא בידו ויהיה קנוי לו כך , טעמו הוא מפני שסילוק ענינו שמסלק עצמו מדבר מסוים
שאז ראוי להיכנס , ובדבר שלא בא לעולם הוא רוצה שכשיבוא הדבר לעולם, ק לא יוכל לחזור בושהמסתל

שהסילוק חל על אותה , וזה ייתכן רק בדבר שיש בו קצת שייכות, לא ייכנס אלא יזכה בו האחר, לרשותו
די ,  שייכותואף שאינו קניין גמור לאותה, שקצת הזכות שבידו היא התחלת הזכות הגמורה שתבוא, שייכות

ואגב זה ממשיך אחריו , מפני שהסילוק מצא מקום לנוח, ומזכהו לאדם האחר, ומסתלק ממנו, בלשון קל
ולפי זה לא צדק בני יעקב במה שכתב ; אין לו אחרית, וכיוון שאין לו ראשית שיגיע למסתלק, גמר הזכות

מסתלק שייכות בדבר שהוא שהרי צריך שתהיה ל, שיכולה להסתלק מהבית מפני שיש לה שייכות בכסף
וזה שיש לה סמיכות דעת בגלל הכסף שיש לה , והיא לא יכול לַזכות כלום לבעל עכשיו משלה, מסתלק ממנו

שסילוק מועיל אם , ועוד; ואין כאן שום אגד אחר, והרי הכסף אינו עומד לקניית שדה, לא מועיל, שייכות בו
ונפקעה השייכות , כה במה שבידו גם לעניין אותה שייכותושמעון זו, באופן שראובן מסתלק, יש לו שייכות

ושיזכה שמעון , אבל לא ייתכן שראובן יסתלק מדבר שיש לו בו שייכות; שהייתה לראובן במה שביד שמעון
במיוחד שבאמת אין לה , ושיזכה הבעל בבית שעדיין ביד המוכר, כמו כאן שהאשה מסתלקת, לכשיבוא לידו
  .שייכות בבית

ע שסובר שמחילה בדבר שלא בא לעולם מועילה אם כבר יש למוחל קצת "כותב שהסמ, קפה' עמ, ןבני בנימי
 ציון ליד ראה -  בעניין מפותה,ז, ג, כתובות, בירושלמי(מונא '  טעמו הוא שסובר שר-שייכות בחוב העתידי 

שלדעת , אבל יותר נראה. והוא פוסק כמותו, לםסובר שמועילה מחילה על דבר שלא בא לעו) 242הערה 
שהרי אם הוא סובר שמועילה מחילה על דבר ; נחשב שבא לעולם, אם יש לו קצת שייכות בזכות, ע"הסמ

  .היה צריך לומר שיועיל גם בלי שייכות, שלא בא לעולם
ן "ם לא חלק על הר"ט אומר שמהר"שמהרי, אירוסיןהני בעניין סילוק לפ, 389 הערה, ג, ראה גם פרק שמיני

ם דיבר "ן דיבר בסילוק בלשון גרועה ומהר"אלא הר, שאמר שאין מועיל סילוק לפני האירוסין) 384הערה (
  ).ן"ת הר"ולא התייחס לשו(בסילוק בתנאי גמור 
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  ומחילה אינה מועילהשסילוק מזכות עתידית מועיל  השיטה .ג
הוא . ות עתידית מועיל אף שאין מועילה מחילה עליהשסילוק מזכ,  הולך בדרך השלישית633ז"הט

וזה יש לו כוח בידו לסלק עצמו שלא , אינו רוצה לזכות באותו דבר בכלל"האדם , שבסילוק, מנמק

                                                                                                                                              
: ע"אבל בשונה מהסמ, הין בדרך השני"ם והר"סתירת מהרמיישב את , אות ט, סימן עז, ז"אהע, חזון איש

תוכל לחזור בה מסילוקה עד , בסילוק אשה משעבוד כתובתה לפני שהבעל קנה את הנכס, ם"שגם לדעת מהר
נחשבת , ורק אם שתקה עד אז, מפני שלא מועילה מחילה וסילוק מזכות עתידית, שיקנה הבעל את הנכס

וכן מה שכתב ; ם כשאמר שמועיל"ולכך התכוון מהר, שאז מועיל סילוק, כאילו הסתלקה גם בשעת הקנייה
, אבל אם לא חזר בו, היינו שיכול לחזור בו עד האירוסין, ן שלא מועיל סילוק הבעל לפני האירוסין"הר

  .שגם אבני נזר כותב כך, 397ליד ציון הערה , ג, וראה פרק שמיני. הסילוק חל
  .סוברים שמחילה וסילוק הם דבר אחד, )626 ציון הערה ליד (שגם אלו שהולכים בדרך הראשונה, ש להעירי

ומביא ראיה מסוגיית , שכרם שלמה כותב שמועילה מחילה על שכר עבודה, 343הערה , ט, ראה פרק שביעי
  .בחין ביניהםואינו מ, סילוק

  .מציין שיש מחלוקת האם מועיל סילוק מזכות עתידית, סימן מ, חלק ב, ת חיים שאל"שו
, שם, ז רוטנבורג"רמ. ע היא סברה קלושה"כותב שסברת הסמ, סימן נ, ת חוות יאיר"בשו, גרשון אשכנזי' ר

  .קא משמע שבכל מקרה מועיל סילו"ע מפני שמסתימת הרמ"דוחה את הסבר הסמ, סימן נא
והרי , לא מועיל הסילוק, שעולה מדבריו שאם אין עדיין שעבוד בכלל, ע"מקשה על הסמ, ד, רט, מ"חו, ז"ט

ק "ס, רט, נתיבות המשפט? "דין ודברים אין לי בנכסייך ובפירותיהם"סילוק מועיל בכותב לאשתו הארוסה 
מהדורא , ת שואל ומשיב" ושו,סימן ריח, ת בשמים ראש"כסא דהרסנא על שו, ק יג"ס, רט, קצות החושן, ו
מפני שהיא , שארוסה נחשבת שיש לבעל שייכות בנכסיה, השיבו על קושייתו, )ב"טז ע(סימן כב , חלק ג, ג

ואכן לפני האירוסין אינו יכול להסתלק מפני שאין לו , )416 ציון הערה לידכפי שאמרנו  (עומדת להינשא לו
  .)384 ציון הערה לידכפי שראינו  (סיהשייכות בנכ

  .שרבנו חננאל סובר שאין מועיל סילוק מדבר שלא בא לעולם, 480  ציון הערהלידראה 
  . כותב שלא מועיל סילוק מדבר שלא בא לעולם, )תקא' עמ(סימן צ , חלק ח, ת ישיב יצחק"שו
לא מועיל , כותב שגם לדעה שאפשר להקנות דבר שלא בא לעולם) קטז' עמ ( כבסימן, אחלק , ך ישרהדר

מפני שהקנאת דבר שלא בא לעולם מועילה לדעה זו מפני שהנכס נקנה כשיבוא , סילוק מדבר שלא בא לעולם
, וגם, כבר אינו קייםוהסילוק , אבל סילוק אינו יכול לחול כשיבוא לעולם מפני שאז כלתה קנינו, בא לעולם

שעושה כאילו עיקר המעשה , שייך רק במעשה קניין שיש לו חלות" מעכשיו"מפני ש, לא יועיל" מעכשיו"ב
שבסילוק מירושה יש טעם אחר שלא מועיל גם לדעה ) קיז' בעמ(ומוסיף . וזה לא שייך בסילוק, נעשה עכשיו

 .  מפני שאז לא יכולה לעשות מעשה קניין, זה לא יכול לחול כשיבוא לעולם דהיינו לאחר מותה-זו 
  .416 ציון הערה ליד,  ד,פרק שמיני 631
 .אות א, סימן לו, ב"ב, )ד"תשס(מנחת אשר  632
  .ד, רט, מ"חו, ז" ט633
ל פי ז ע"מבאר את דעת הט, 111' עמ, לדוד עד עולם, "בעניין זכויות הבעל בנכסי אשתו", שלמה דיכובסקי' ר

שלפי זה סילוק שונה ממחילה בכך שהמסתלק , )שלישיפרק , ראשוןראה שער (השיטה שמחילה היא הקנאה 
טעם השיטה שמחילה , ראשון שםשכפי שהסברנו בשער , אבל יש להעיר(ולא מקנה כלום , רק מונע את עצמו

; קנה את הממון לחייביַ היא הקנאה הוא מפני שממון החוב נמצא ביד הנושה ואי אפשר שהחיוב יפקע בלי ש
ואולי כוונתו היא שבאמת סילוק ; ואם כן לכאורה לא ייתכן שהחוב יפקע על ידי סילוק שאין בו הקנאה

ז מסכים שמחילה אינה כהקנאה "הוא מעלה אפשרות שהט).  יצירת החיוברק לפנישאין בו הקנאה מועיל 
וזהו , לק ומוחל על זכות ממשית שיש לו בחפץמסתהוא יש ש: אבל יש שני מיני סילוק, אלא היא כעין סילוק

מעין ,  שלא יזכהבגופו ופועל כביכול מניעה ,עצמוויש שאינו מסתלק מזכות בחפץ אלא מסלק את , מחילה
ז "לכן אומר הט; ואין מזכים לאדם בעל כרחו, כדי שלא תחול זכות זו כלפיו, "אי אפשי בתקנת חכמים"

 ואילו סילוק גרידא הוא על ,החפץיוון שבמחילה נעשה סילוק מגוף שמחילה שייכת רק בדבר שבא לעולם כ
על הגדרות אלה ראה (שהרי גופו בעולם , וזה שייך גם בחוב שלא בא לעולם, שמונע את עצמו, גוף האדם

יך שיהיה למסתלק צר, ז"ש דיכובסקי כותב שגם לט" שר,385 הערה ,ג, וראה פרק שמיני). שש עשרהבשער 
  .איזה שהוא קשר עם הדבר שהוא מסתלק ממנו

ז שרק מחילה לא מועילה בדבר שלא "מביא את דעת הט, סימן כה, חלק ב, שער המקנה והקניין, חתן סופר
תב שמחילה ושחתן סופר כ, שש עשרהראה בשער (בא לעולם מפני שמשמעות מחילה היא שמוחל לו משלו 

והוא מביא גם את ). 'וכו" דין ודברים אין לי"וסילוק הוא בלשון גרוע כגון , "חלאני מו", היא בלשון טובה
  .ע"דעת הסמ

  .שמועיל סילוק לפני יצירת החוב, ז"מביא את הט,  תו סימן,מהדורא קמא ,תשורת שית "שו
 ז סובר שאין מועיל"כשכתב כאילו הט, )א"נח ע(סימן קג , חלק ב, מהדורא א, ת שואל ומשיב"לא דק שו

  .ע מועיל"ולסמ, סילוק מזכות עתידית
 שהשא, )586 ציון הערה ליד (ם"ן מסכים למהר"כותב שהר, )ה אמרי"ד(א "כתובות פג ע, גם פני יהושע

אבל . מפני שאינה רוצה כלל לזכות באותו שעבוד,  עתיד לקנותבעלההקרקע שעל שעבודה מלק תסהיכולה ל
או שאם אינו , "שאינו רוצה לזכות כלל"שכל סילוק הוא כזה , ז"ם הוא מתכוון להסבר הטלא ברור הא

  .גם סילוק וגם מחילה מועילים, רוצה לזכות כלל
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שסילוק ) א שם"על פי פסקי הרמ(כותב , )ט"תשנ, הורוויץ' קע במהד' עמ(פרשת תולדות , גם דברי חיים

  .פני שהיא כמו הקנאהמועיל בדבר שלא בא לעולם ומחילה לא מועילה מ
 ציון לידראה  (הוא בגלל חוסר גמירת דעת, לפי השיטה שהטעם שלא מועילה הקנאת דבר שלא בא לעולם

ומדוע יש הבדל בינו לבין , הרי חסרה גמירת דעת, לא מובן מדוע מועיל סילוק מזכות עתידית, )9הערה 
  ?מחילה
, )ג"ע-ב"דף ריא ע, סימן קי, חלק ב, ת פני משה"הובא בשו(סימן סג , )ח"ראנ(חלק ב , ת מים עמוקים"גם שו

שכן הוא כותב שגם אם נאמר שהחיוב של מס , לא מחילהוסובר כנראה שמועיל סילוק מזכות עתידית 
  ציוןליד, ג, פרק שביעי, ראה בשמו לעיל( הקהל מועילה בו מחילתעתידי הוא דבר שלא בא לעולם ואין 

ולא ; ם שמועיל סילוק מדבר שלא בא לעולם"אפשר לפטור את הנמחל על פי מה שכתב מהר, )276הערה 
ולא מחילה ) שמועיל(ומדוע מחילת מס נחשבת סילוק , הסביר מה ההבדל היסודי בין מחילה לסילוק

 את ראובן בנו מלהיות פורע בקהלתנו מפרחים  בהםופטרנו" בלשון הפטור היה, בנידונו). שאינה מועילה(
הסובר מצד אחד שאין מועילה מחילה בדבר , סימן תד, ש"ת הריב" הוא מסתמך גם על שו."ועולי מלכות

שבעל יכול להסתלק מפירות נכסי אשתו ) 414 ציון הערה ליד(ומצד שני הביא את הדין , שלא בא לעולם
אם כוונתו . מפני שכבר יש לו שייכות בנכסיה, אף על פי שלא זכה בהם עדיין, ארוסה כשהיא תהומירוש

עדיין טעון הסבר מדוע במס , שהגדרת סילוק היא ויתור על דבר שיש לו שייכות בו) ש"על פי הריב(לומר 
 שהם עשויים אפשר לומר שיש לקהל שייכות במסים שלעתיד מפני. נחשב שיש לקהל שייכות במיסים בעתיד

ת קדושת יום "בתשובתו בשו, מרדכי הלוי' אבל ר. ויש קשר בין קהל ליחיד כמו בין בעל לארוסתו, להגיע
ש כתב שלא "שהרי הריב, שם, סימן תד, ש"ת הריב"מדייק ההיפך משו, )ג"ט ע, ג"ח ע(סימן ו , )אלגזי(טוב 

; בארוסה מפני שיש לבעל זכותהבעל לוק  מועיל סיאירוסיןודווקא ב, מועילה מחילה בדבר שלא בא לעולם
  .על מחילההבעל ואילו סבר שיש הבדל בין מחילה לסילוק לא היה מקום להקשות מסילוק 

 עיין -שלשון סילוק מועיל ולא לשון מחילה , א"מיישב את סתירת הרמ, א, כג, הלכות אישות, גם בני אהובה
  .שם להסברו

 שמועיל סילוק יםכותב, אות ג, סימן י, וכבוד הלבנון, אות ד,  קיבסימן, חלק א, ז"אהע, ת בית יצחק"גם שו
  .ולא מחילה, מזכות עתידית

כמו שכתב , כותב שסילוק מועיל גם בדבר שלא בא לעולם, )ב"ריא ע(סימן קי , חלק ב, ת פני משה"גם שו
  .ן"כמו שכתב הר, אף שלא מועילה מחילה בדבר שלא בא לעולם, ם"מהר
, סימן תיז, ת בנימין זאב"שו, )נהי ת"ואה "ד (פה  סימן,ריבות דברי ת"שו, ק ס"ס, צ, חלקת מחוקקגם 
, )ב"סט ע(סימן כו , מ"חו, חלק א, )ישראל(ת משאת משה "שו, סימן סח, מ"חו, )סקאלא(ת בית שלמה "שו

 קפז 'עמ=   עז 'עמ, סימן קכז, )סטנסיל(ח "חידושי הגר, סימן כו, )א"תרכ( תבונה ,צבי הירש קאלישר' ר
 שמועיל סילוק מזכות ותביםכ, ו, שכ, ד"יו,  יוסף דעת-ודברי שאול , )ם"בדעת הרמב(ח "מישור תשס' במהד

  .עתידית
אף , ה הסתלקות מלווה מריבית העתידה להגיע אליו מלווה נכריכותב שמועיל,  כוק"ס, קסט, ד" יו,ז"ט

אלא שיהודי אחר יגבה את הריבית , האלא ששם אין מטרתו לפטור את הלוו;  דבר שלא בא לעולםשהוא
  .מהלווה הנכרי

כותב , )סימן לא במהדורה ראשונה= ח "תשמ' במהד(קלח ' עמ, לטסימן , כתובות, קהילות יעקבגם 
שמחילה אינה מועילה בזכות עתידית ואילו סילוק מועיל מזכות עתידית מפני שעיקר דין סילוק הוא לזכות 

  .עתידית
סימן , ד"יו, )מינצברג(ת שארית ישראל "שוהובא ב( 6 'עמ,  בספר תקנת רביםובתובתש, אליהו קלאצקין' ר
 שיש אומרים שמועיל סילוק בדבר שלא בא )בעניין ההצעה לעשות היתר עיסקא כללי(מביא , )עג' עמ, י

  .לעולם
בדבר , בהואדר, שמועיל סילוק בדבר שלא בא לעולםכותב , )רלז' עמ( עח סימן, )לוין(מנחת שלמה ת "גם שו

  .שלו אינו מועיל
ל פי זה ע. מפני שאינו הקנאה, מועיל סילוק מדבר שלא בא לעולםכותב ש, לימוד לח, )זאבי (אורים גדולים

 ששחרור הוא ה שהוא כותב שםלפי מ, אף שעובר לא בא לעולם,  שחרור עבד שהוא עוברהוא כותב שמועיל
  .סילוק האדון

כותב שלא מועילה מחילת דבר שלא בא לעולם אבל סילוק , )ד"דף יא ע (אות ד, פרק ד) ריינס(אורים גדולים 
  .ולא עמד על כך שיש הבדל גדול בין דעותיהם. ז"ע וט"מהטעמים שהסבירו סמ, מועיל בדבר שלא בא לעולם

  .כותב שמועיל סילוק מדבר שלא בא לעולם, ק ב"ס, תלד, )מליסא(גם מקור חיים 
כותב שלא מועילה מחילת דבר שלא בא לעולם אבל מועיל ,  רצז' עמ,חלק א, )איגר(גם ספר העיקרים 

, מפני שכשהוא רק מסלק את כוחו ולא מקנה, נימק שמועיל סילוק מדבר שלא בא לעולם, ש' ובעמ, סילוק
שסילוק מדבר שלא בא לעולם מועיל רק אם יש קצת , ע"כתב על פי הסמ, שא' אבל בעמ. גומר בדעתו

  .שלדעתו סילוק מועיל גם בלי שייכות, ז"ובפשטות זה בניגוד לט, כבר נשתעבד לוהיינו ש, ממשות בעולם
לעניין אב שמכר לבנו (כותב שמועיל סילוק מדבר שלא בא לעולם , אות ב, סימן פו, ד"יו, ץ"ת הרמ"גם שו

ן "ת הרובאות ו הביא א, )שיש בכך סילוק מזכותו במעשי ידי בנו להבא, את מסחרו כדי שיטפל בו בימי אבלו
  .שסובר שלא מועילה מחילת דבר שלא בא לעולם

ראה  (לה שפטרה משפחה מסוימת מתשלום מס לעתידיקהכותב לעניין  ,סימן שע, מ"חו, ם"ת מהרשד"שו
ה מועיל סילוק מזכות שעדיין לא זכ, שאף שאין מועילה מחילת זכות עתידית, )282 ציון הערה לידעל כך 
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. ששייכת רק אחרי החיוב,  מחילהמה שאינו כן, זכות עתידיתולכן מועיל סילוק מ, "אחר כךלזכות 
ואיזו ,  מתפרשת כמחילה ואינה מועילה לפני החיובאבל הוא אינו מבאר איזו אמירה של האדם

  .מתפרשת כסילוק ומועילה לפני החיוב
  

ולכן אינה מועילה לפני , תב שמחילה שייכת רק אחרי יצירת החיובו כ634חיים בנבנשתי' גם ר
, בסילוק, כלומר. שמסלק את עצמו מהחיוב שיבוא,  סילוק שייך גם לפני החיובואילו, יצירתו

                                                                                                                                              
ועל כן מה שהקהילה פטרה , )586הערה (ם "ועל סמך מהר, א"וזאת על סמך סוגיית כתובות פג ע, האדם בו

מדוע מחילה אינה מועילה בדבר שלא ) א: (יםקשדבריו . את המשפחה ממיסים עתידיים מועיל בתור סילוק
, לה פטרה את המשפחה ממיסים נחשב סילוק ולא מחילהמדוע מה שהקהי) ב(? וסילוק מועיל, בא לעולם

, נזכר סתם פטור ולא סילוק) 274הערה (א "וגם במקרה של הריטב? והלא בלשון השטר לא נזכר לשון סילוק
ל מדוע לא נאמר שכ) ג(.  מטעם סילוקאומר שהמחילה מועילהא "הריטב, ם"לפי מהרשד, ואף על פי כן

? איזה ויתור נחשב מחילה ואיזה נחשב סילוק, ובמלים אחרות? סילוק תועיל בתור זכות עתידיתמחילה על 
אלא החוב , אין לראות זאת כסילוק מהחוב מעיקרו, ם סובר שאם נקט הנושה לשון מחילה"ייתכן שמהרשד
  .וזה בלתי אפשרי לגבי זכות עתידית, קיים ומחל עליו

מבין , )123שהבאנו בהערה  (ד" ט עדף, סימן ו, )אלגזי(ת קדושת יום טוב " בשובתשובתו, מרדכי הלוי' ר
ם מועיל סילוק מדבר שלא בא לעולם מטעם התחייבות לא לקחת גם אם לא אמר בפירוש "שלדעת מהרשד

זה ההיפך .  שלא בא לעולםוהתחייבות מועילה בדבר, מפני שמפרשים כך את דבריו של המסתלק, לשון חיוב
' ולר, שלדעתו התחייבות מועילה מטעם סילוק, )286שהבאנו בהערה (ם " בדעת מהרשדמדברי ברך יצחק

מפרשים את דבריו : ייתכן שלדעתו כל סילוק יועיל מטעם זה. מרדכי הלוי סילוק מועיל מטעם התחייבות
ותועיל , מדוע לא נאמר כך במחילה, שאם אומרים כך בסילוק,  הסבר זה קשהאבל. יבות לא לתבועיכהתח

  . מחילה על זכות עתידית מטעם זה
מזכות מועיל סילוק שלא מועילה מחילת זכות עתידית אבל כותב , סימן ו, מ"חו, ת בני אברהם"שוגם 

גם , לדוגמה. להסתלקגם אם לא כתב לשון סילוק אלא שמשתמע מדבריו ומהנסיבות שהוא רוצה עתידית 
זה מועיל מפני , מכל מקום אם עשו קניין, שאינה מועילה בדבר שלא בא לעולם, אם נקט לשון הקנאה

הובא , סימן אלף קמב, חלק א, א"ת הרשב"בשו) בתחום אחר(עקרון זה נאמר  (שקניין מתקן את הלשון
 כותב שיש חולקים ,סימן יח, מואלבני שת "שו אבל בני אברהם מעיר ש;מחודש כ, סימן קצה, מ"חו, י"בב

אם כתב , וגם אם לא עשה קניין; דהיינו בסילוק, ואומרים שכוונתו להקנות באופן המועיל, )א"על הרשב
אני "מפני שלא צריך לומר , זה מועיל כסילוק, "והודה שאין לו שום תביעה וטענה ושום חלק וזכות בעסק"

ת על מחיל, ה, ראה פרק שישי ("דין ודברים אין לי עמך"ון כג, אלא די בדברים שמשמעם כן, ממש" מסתלק
היינו כשבא , מניחים שהתכוון להסתלק באופן המועיל, "הסתלקתי"שהאומר ,  בלשון הודאהזכות עתידית

. )שזה ממש אודיתא, זה עדיף משם,  ומצד שני;אלא הודה שאינו שלו,  אבל כאן לא הודה שהסתלק;לעולם
, "לא יקחו משום אחד מהם"על מי שפטרוהו הקהל ממסים בלשון , ם שם שכתב"הוא מביא ראיה ממהרשד
 ,סימן סו, חלק ב, ת פני משה"עוד ראיה הוא מביא משו. דבר שלא בא לעולםשמועיל כסילוק אף שזה 

אף שהמכירה אינה מועילה מפני שמכרה דבר שאינו , הכותב שאשה שמכרה בתים של בעלה לנושה של בעלה
, וגם אילו לא כתבה כך,  הנושה זוכה מפני שהאשה כתבה שסילקה עצמה משעבודה בבתיםמכל מקום, שלה

שלדעתו (בכל מחילת זכות עתידית , שהרי אם כן, דבריו קשים .היה מועיל מפני שבכלל המכירה יש סילוק
  ?ן פסק שאינו מועיל"ומדוע הר, ויועיל, נפרש זאת כסילוק, )בניגוד לסילוק, אינה מועילה

 .ז בפירוט"ע והט"מביא את מחלוקת הסמ, אות א, ד רמסימן, בחלק , )וייס( דוד יעןות "שו
שהוא סובר גם כהבחנה של , 630 אבל ראה הערה .אות ז,  הגהות בית יוסף,צב, ז"אהע,  כנסת הגדולה634

  .ע"הסמ
כותב שמועיל , )סימן ו, מ"חו, ת בני אברהם"והובא בש(אות כו , הגהות הטור, רט, מ"חו, גם בכנסת הגדולה

אף , ")גאבילה"או " אלמעונה("ועל פי זה פסק שמועיל סילוק מחכירות מס , סילוק מדבר שלא בא לעולם
 שהמוכר מסתלק -" אלמעונה" חכירות למכורהוא כותב שבדרך זו אפשר . דבר שלא בא לעולםשהוא 
שיכול לגבות , שהרי זכות המוכר היא כלפי הקהל, ן זה מובןואי. וממילא הקונה יכול לזכות בה, מזכותו

אין זה כמו המקרה של ? ואיך יכול הקונה לזכות בחיוב זה, פוקע חיוב הקהל כלפיו, ואם הוא מסתלק, מהם
אחים מסתלק שאחד ה, )בעניין סילוק ממתנה שהובטחה, 581ליד ציון הערה , ט, פרק שמיני(בני אהרן 

שהבאנו (שקצות החושן , ודומה לו עניין יעקב ועשו; כדי שאחיו יזכו בחלקו, לפני נתינתה, מחלקו במתנה
 מפני ששם הרכוש -אומר שעשו הסתלק מחלקו וממילא זכה יעקב ) 565הערה , בעניין מחילת חלק בכורה

ינו בהערה בעיה דומה רא. שהקונה זר למוכר, מה שאינו כן כאן, עובר ממילא לבעלות השותפים האחרים
והקנאתו לאדם ,  בעניין דברי קדושת יום טוב על הסתלקות של כולל ירושלים מזכותו בעזבון מסוים150

אבל כאן , דםמרדכי הלוי מסביר שזה פועל כהתחייבות של הכולל לתת את הירושה לאותו א' שם ר. אחר
אלא אם נאמר ; ואין מועילה התחייבות להקנותו, שהרי החכירות היא דבר שאין בו ממש, אין לומר כך

  .אלא שהוא מתחייב להעביר לקונה את ההכנסות, החכירות נשארת של הראשון, שבעצם
, ות חכירותסובר שאין מועיל סילוק מזכ, )ל"ה וא"ד(סימן יא , מ"חו, ם"ת הרד"שו,  כנסת הגדולהלעומת

ראה על כך  (ואין מועיל סילוק מבעלות,  גם זכות החכירות שבעתיד,בבעלותומשום שהיא נחשבת שהיא 
הוא נשאל על אדם שהיה לו רשיון מטעם הממשלה .  ההיפך מבעיית דבר שלא בא לעולם- )בשער חמש עשרה

והוא , "איני רוצה"ה בלשון וזיכה לאחר את טובת ההנא, שלא יוכל אדם אחר למכור דבר מסוים חוץ ממנו



 
 

 
 

134

, ואילו מחילה מתייחסת לחיוב, והרי האדם כבר נמצא בעולם, ת עצמו מהחיובהאדם מסלק א
  . על שיטתו בהגדרת סילוקשש עשרהוראה בשער . שעדיין אינו בעולם

  
מזכות מועיל סילוק , זכות עתידיתעל מועילה מחילה  כותב שאף שאין 635יעקב מליסא' גם ר

איך סילוק פועל ,  את הסברונראה ש עשרהשבשער . שהוא כעין שיור בזכותו, מטעם תנאי, עתידית
  .בתור תנאי ושיור

  
ונימק שסילוק , זכות עתידיתומועיל גם ב,  כותב שיש לסילוק יותר כוח ממחילה636גם קצות החושן

כלומר שעושה תנאי שלא יהיה לו דין זה , שמועיל בממון, ה על מה שכתוב בתורהאתנהמועיל מדין 
, וסילוק הוא שלא בשעת מעשה, שבדרך כלל תנאי הוא בשעת מעשה אף על פיו, כלל) כגון חיוב זה(

                                                                                                                                              
ואדם אינו יכול , מפני שכבר זכה בטובת ההנאה שלא ימכור אדם מלבדו, פוסק שלא מועיל סילוק זה

קל וחומר , אף על פי שעדיין לא הגיע הזמן שיקבל רווח מאותה טובת הנאה, להסתלק מדבר שהוא שלו
 ראה -לדעה אחת (גיעו לבעלותה אחר כך נכסים שיעניין שלא מועיל ל, מסילוק בעל מנכסי אשתו הנשואה

אף על פי שגם לאשה יש כוח בנכסים שהרי הגוף , מפני שכבר יש לו זכות בנכסים שלה, )496ליד ציון הערה 
ששם זה כמו סילוק , אפשר לדחות את הראיה(וקל וחומר כאן שטובת ההנאה היא שלו לגמרי , שלה

אבל הוא ). שאין זו בעלות אלא זכות אישית, מה שאינו כן כאן, "ידו כידה"ון שהיא נשואה וכיו, מבעלות
הוא מנסה לומר  .קנייןולכן יועיל , כותב שכאן האדם מזכה לאחר את טובת ההנאה שלו מהרשיון שלו
ל לכן יועי, שזה רק דרבנן ולטובתו, שמאחר שהאדם קנה טובת הנאה זו רק מכח סיטומתא ותקנת קהל

שגם זו , שזה דבר שבא על ידי מעשיו, ועוד; )652ראה ליד ציון הערה (לשיטה שבדרבנן מועיל סילוק , סילוק
הרי כיוון ששילם עבור טובת , וגם אם הקניין מועיל מדאורייתא; )625 ראה הערה(סיבה שיועיל סילוק 

הוא מוסיף " (אי אפשי בתקנת חכמים שנתקנה לטובתי"ויכול לומר מעין ,  זה מראה שזה לטובתו,ההנאה
, ע"כמו שנפסק בשו, מועיל, "הריני כאילו התקבלתי"אם מוחל עליו ואומר , לנמק שגם בקניין מהתורה

 תנאי חילתמשהרי זה נאמר רק ב, אבל דבריו קשים; שיכול למחול על תנאי שהוא לטובתו, לח, לח, ז"אהע
שהרי גם האומרים שמועיל סילוק בדרבנן או , אבל הוא דוחה זאת).  כאןךיישמה שלא , מתלה או מפסיק

 יכול להסתלק מנכסי אשתו הנשואה אפילו מפירות נכסים ינומודים שבעל א, בדבר שזכה על ידי מעשיו
וקל וחומר ; בהם על ידי מעשיווגם זכה , אף על פי שזכות נכסי מלוג הוא מתקנת חכמים, שיפלו לה אחר כך

שכאן זאת לא , ל"אפשר לדחות כנ(שזכות האדם בטובת ההנאה עדיפה מזכות בעל בנכסי אשתו , בנידוננו
ונימקו משום שזה , ומה שהפוסקים הוצרכו לתת טעמים מדוע לא מועיל סילוק מירושת אביו; )בעלות

אין להסיק מזה שבכל , )378 ציון הערה ליד, ב, ישמינפרק , ראה לעיל(מעשיו בא לו על ידי דאורייתא ולא 
, אלא דווקא שם היה מועיל סילוק אילו היה דרבנן ועל ידי מעשיו, דרבנן ושבא על ידי מעשיו מועיל סילוק
אמרו לעניין שאלו סייגים שנ, כוונתו היא. והאב יכול למכור אותם, מפני שאין לבן כלום בנכסי אביו בחייו

 .אבל לא מצאנו שהם סייגים לכלל שלא מועילה מחילת בעלות, הכלל שלא מועילה מחילת זכות עתידית
  .ו, סט, ז"אהע,  בית יעקב635

בנכסי ' וכו" דין ודברים אין לי"שמועיל , )ה כדרב"ד(א "כתובות פג ע, הוא מסביר בזה את דברי תוספות
תשובתו היא שזה ? הרי אין אדם מוחל דבר שלא בא לעולם, שהשלכאורה ק, ארוסה למרות שלא באו לעולם

  . שמועיל גם בדבר שלא בא לעולם, מטעם סילוק ושיור
כמו שנאמר בחולין , ואינו מועיל, אבל הוא כותב ששיור שהוא נגד התורה נחשב מתנה על מה שכתוב בתורה

שלפי הדעה , ק ו"ס, סט, בית שמואלועל פי זה הוא מסביר את דברי ; "על מנת שהמתנות שלי" על א"ד עקל
מפני שחכמים , "על מנת שאין לך עלי שאר וכסות"לא מועיל התנאי , שחיוב הבעל בשאר וכסות הוא מדרבנן
שאז , שבית שמואל מתכוון למקרה שאמרו כן לפני הנישואין, כלומר(עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה 

 שאחרי הוא מסכיםאבל , ינו מועיל נגד מה שכתוב בתורהותנאי א, מועיל רק בתורת סילוק ותנאיהוא 
ובזה מיושבים המקורות שאומרים ; שמועילה גם נגד מה שכתוב בתורה, מטעם מחילה, ועילמנישואין 

אבל ).  ששם מדובר בתנאי שנעשה אחרי הנישואין-שמועיל תנאי זה גם לדעה שחיוב שאר וכסות הוא דרבנן 
אבל לעניין בעל המסתלק מנכסי , מפני שמזונות שכיחים, ו חיזוק לדבריהםהוא אומר שדווקא במזונות עש

הבחנה שמקורה בכתובות נו (מפני שפירות וירושה אינם שכיחים , חכמים לא עשו חיזוק לדבריהם, אשתו
 ).ב"ע

  .ק יא"ס, רט,  קצות החושן636
ומביא ראיה לכך , ובולא בח,  בדבר שלא בא לידורקכותב שסילוק מועיל , ק א"ס, יב, קצות החושן
  .א" עמכתובות צה
כותב שאף , )ג"דף טז ע, סימן כב, חלק ג, מהדורא ג, ת שואל ומשיב"הובא בשו(ק יא "ס, פח, קצות החושן

מועיל , )240 ציון הערה לידראה (מפני שהחיוב עוד לא נוצר , שלא מועילה מחילה על קנס לפני העמדה בדין
) 256הערה (ן "הוא מסתמך על הר. שסילוק מזכות עתידית מועיל, וזאת בהתאם לשיטתו כאן; ילוקס

, ב"ב, )שקאפ(שמעון יהודה הכהן ' אבל חידושי ר. שהסביר שמחילת אנוסה על הקנס מועילה מדין סילוק
ראה שער שש (על פי שיטתו , דוחה את דבריו, בסופו, )א"תשע' סימן ב במהד= ז "תש' במהד(סימן לא 

ולכן אי אפשר להסתלק מחיוב חצי נזק של , שסילוק מזכות מועיל רק לפני המעשה הגורם את הזכות) עשרה
 .שהיא הגורמת את הזכות, )שזה נידונו של קצות החושן(שור תם אחרי הנגיחה 
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שש על שיטתו בהגדרת סילוק ראה בשער . ה על מה שכתוב בתורהאתנה כת גם אז שיימכל מקום
  .שישיפרק , עשרה

  
ולכן מהותו , מפני שהוא התנאה, זכות עתידית מסביר שמועיל סילוק מ637בנימין ליפקין' ר, כמו כן

  .על הגדרת סילוק לדעתו, שישיפרק , שש עשרהראה שער . ו לפני חלות הזכותעיקר -של הסילוק 
  

, זכות עתידיתמועיל ב' וכו" דין ודברים אין לי" כותב שלשון סילוק כגון 638ידידיה טריאקה' גם ר
ל לך חּוָמ "שלשון מחילה שייכת רק בדבר שהוא שלו ואומר לנתבע , הוא מנמק. ולא לשון מחילה
, דין ודברים אין לי בנכסיך"כשאומר , אבל סילוק שייך עוד לפני שזכה בנכס, "ליךואין לי שעבוד ע

  .639"ואי אפשי באותה זכות, שכשיהיו שלי לא אזכה בהם
  

הנוקט , כלומר(בסילוק :  עושה הבחנה זו בין מחילה לסילוק640ישראל אברהם אבא קריגר' גם ר
ואין בזה , עוד" לדעת ממנו" רוצה האדם מסלק את כוחו ורשותו מהחפץ ואינו") סילוק"לשון 

מפני , זכות עתידיתאבל אי אפשר למחול על ; 641זכות עתידיתולכן מועיל סילוק מ, קנייןבתורת 
והרי אי אפשר להקנות דבר , מתורת הקנאה  היאאו מפני שמחילה, שמחילה דומה קצת לנתינה

  .בדבר שיטתו בהגדרת סילוק, שש עשרהראה שער . שלא בא לעולם
  

שטענו שרק לשון סילוק מועיל , 642סבורים גם החכמים האנונימיים המובאים במשנה למלךכך 
כגון האומר לאשתו שהוא , ולא מועילה לשון מחילה', וכו" דין ודברים אין לי"כגון , זכות עתידיתב

 ינהוהרי הקנאה א, ונימקו שלשון מחילה דומה להקנאה, מוחל לה על נכסיה בחייה ובמותה
אבל יש להעיר שהסבר זה נכון רק לשיטה שהטעם שאין מועילה .  שלא בא לעולםמועילה בדבר

וזה לא שייך בסילוק שאינו , אין להקנאה על מה לחול מפני שת דבר שלא בא לעולם הואאהקנ
הוא בגלל חוסר , אבל לפי השיטה שהטעם שלא מועילה הקנאת דבר שלא בא לעולם; הקנאה

  .644חסרה גמירת דעת,  שהרי גם בסילוק מזכות עתידית,הסבר זה אינו מספק, 643גמירת דעת

                                                 
  .קעג' עמ,  בני בנימין637

 סילוק מזכות -עיל סילוק מזכות עתידית מפני שזה גדר סילוק אומר שמו, 300' עמ,  אכרך, ר"גם פד
אבל זאת רק אם יש למסתלק קצת זיקה ; "איני רוצה שזכות זו תבוא לי"בבחינת הבעת רצון , עתידית
את , 386רה הע, ראה שם; 383 ציון הערה ליד, על פי דין סילוק בעל מנכסי אשתו לפני האירוסין(לזכות 

לא נקט בעל הזכות לשון מחילה , ר"יצוין שבמקרה שעוסק בו פד). ר לכך שצריך קצת זיקה"נימוקו של פד
ר יוצא שמחילה "שמדברי פד, עוד יש להעיר. ר נתן תוקף לוויתור מטעם סילוק"ובכל זאת פד, או סילוק

 303' ובעמ. אלא רק כשהחיוב בא לעולם לגמרי, רק קצת שייכותאינה מועילה אם יש ) לעומת סילוק(
ם כבר היה לאשה "מפני שמקרה של מהר, ן"ם לר"שאין סתירה בין מהר, ע"הסכים דווקא לשיטת הסמ

כיוון , ר שיש בכלל הבדל בין מחילה לסילוק"ולאור זה צריך עיון מנין לפד; שעבוד על חלק מנכסי הבעל
 ?ם"ן עם מהר"כדי ליישב את הרז הבחין ביניהם רק "שהט

 ).א"מח ע(א , ג, הלכות זכייה ומתנה,  בן ידיד638
 הארוסאשתו כשהיא א נקטה שבעל יכול להסתלק מנכסי " הוא מסביר בכך מדוע המשנה בכתובות פג ע639

 , מועילה בנכסים אלוינה מפני שלשון מחילה א-ולא נקטה לשון מחילה " יךידין ודברים אין לי בנכס"בלשון 
  .שעדיין לא באו לרשותוכיוון 

אבל הוא דוחה את , מביא מי שהוכיחו כך מהמשנה, )ה עוד רצו"ד(א , כג, הלכות אישות, גם משנה למלך
, פירות או ירושת קרקע, שהמשנה לא נקטה לשון מחילה מפני ששם מדובר בדבר מסוים, ההוכחה מהמשנה

ארבע  ראה שער - סילוק לא שייך בדבר מסוים אך יש להעיר שגם לשון(שבזה לא מועילה לשון מחילה 
דין "והלשון המתאימה היא , וגם לשון מתנה לא שייך מפני שהנכסים לא באו לעולם, )פרק יא, עשרה

 ".ודברים
 ).שנח-שנז' עמ(יא , ה, הלכות מכירה, ם"על הרמב, חלק ב,  יד ישראל640
 .שנה כתב שלא מועיל סילוק מדבר שלא בא לעולם'  אבל בעמ641
 ).ה עוד רצו"ד(א , כג, הלכות אישות,  משנה למלך642
 .9ראה הערה על שני ההסברים  643
לגבי , דוחה הסבר זה מצד אחר, )ב"ח ע(סימן ו , )אלגזי(ת קדושת יום טוב "בתשובתו בשו, מרדכי הלוי'  ר644

, שכתב שאין מועילה מחילה על זכות עתידית, )4הערה  (סימן כג, ן"ת הר"שאי אפשר לומר ששו: ן"דעת הר
שהרי בתשובתו כתב שמחילה , דיבר רק במחילה משום שהיא כהקנאה שלא מועילה בדבר שלא בא לעולם

  .מועילה בדבר שלא בא לעולםתב שאינה  כאף על פי כןו, )10 ציון הערה ליד ראה( הפקעה בעלמאהיא 
תולה את דין סילוק מזכות עתידית בהסברים , )קלג-קלב' עמ(ענף ד , סימן מג, חלק ב, ב"ב, דברות משה

שהחפץ צריך לבוא , הסבר אחד הוא שזה מצד הקונה: שונים לכך שלא מועילה הקנאת דבר שלא בא לעולם
אבל מצד המקנה , לא בא לעולם או שלא נמצא ברשות המוכרוזה בלתי אפשרי כייון ש, ממש לרשותו בפועל
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, 646זכות עתידית מועילה בינהולכן א,  מסביר שמחילה היא כפרעון ממש645משה אביגדור עמיאל' ר

, שהדבר לא יתהווה בכלל, אלא האדם מסתלק מדבר שבא לזכותו, אבל סילוק אינו בגדר פרעון
  .647זכות עתידיתולכן סילוק מועיל רק ב

  
לכן היא ו -שמחילה היא הקנאה , שש עשרהשנביא בשער , ו ליפשיץ הסביר על פי שיטתוברכיה' ר

ואילו סילוק הוא רק ;  מועילה הקנאת דבר שלא בא לעולםיןכמו שא, ע"בדשלבמועילה ה נאי
מפני ,  אומרים שיועיל מטעם סילוקין א,זכות עתידיתואם מחל על ; זכות עתידיתומועיל ב, הפקעה

בכך הוא .  רק להפקיע-או להסתלק ,  לתת מתנה- וונת האדם האם התכוון למחול שהולכים לפי כ
 מדוע האומר - מחילה מה שאינו כןיישב את הקושי הקיים לדעה שסילוק מועיל בזכות עתידית מ
ומדוע לא נפרש , הרי ברור שאינו רוצה את החיוב, לא יועילו דבריו" אני מוחל על הזכות העתידית"

  .648?וכי הביטוי שנקט בה גובר על רצונו הברור? ויועילו דבריו, ון לסילוקאת דבריו שהתכו
  

ועיל סילוק מזכות מהרי מי שסובר ש, שסילוק הוא הפקר, שנביא בשער שש עשרהלפי השיטה 
שסילוק הוא לשון , שנביא שםלשיטה . 649מועיל הפקר בדבר שאינו ברשותוצריך לסבור ש, עתידית

  . יותר ממחילה שהיא לשון טובהזכות עתידיתועיל בלא מתקבל על הדעת שי, גרוע
  

מחילה על את הדעה שסביר נ,  כללי להבחנה בין מחילה לסילוקהסבר לנובהצעת, שש עשרהבשער 
  .זכות עתידית אינה מועילה ואילו סילוק מועיל

   סילוק מזכות דאורייתא.ד
האם : רת בין הפוסקיםעומדת במוקד מחלוקת אח, האם מועיל סילוק מזכות עתידית, שאלה זו

  ?מועיל סילוק מזכות דאורייתא
  

מפני שאדם יכול , מר שמועיל סילוק בעל מזכויותיו בנכסי אשתו כשהיא ארוסהו א650התלמוד
האם נימוק זה טוב רק לזכות שהיא בשאלה נחלקו הפוסקים ". אי אפשי בתקנת חכמים"לומר 

, למעשה. זכות דאורייתא מועיל סילוקאו שגם ב, )כמו זכויות בעל בנכסי אשתו(מתקנת חכמים 
שאילו בדבר שבא לעולם לא מועיל סילוק אם , זכות עתידיתהנפקות ממחלוקת זו היא בסילוק מ

ואם זהו , שהרי אין תוקף לסילוק מבעלות, )כגון זכויות בעל בנכסי אשתו הנשואה(זה דבר בעין 
  .651מועילה מחילה, חוב

                                                                                                                                              
שהרי עצם החפץ אינו משתנה , ההקנאה היא רק על הזכות, כיוון שאף בדבר שבא לעולם, שייכת הקנאה

 לפי הסבר זה סילוק מועיל בדבר שלא בא -וזכות קיימת גם בדבר שלא בא לעולם , כשהבעלות עוברת
. והחפץ נשאר אצל מי שהוא שלו ממילא, אלא בעל הזכות מסתלק, נייןכיוון שאין צורך במעשה ק, לעולם

שאינו יכול להקנות דבר , אבל הסבר שני הוא שהחסרון בהקנאת דבר שלא בא לעולם הוא גם מצד המקנה
 .ולפי הסבר זה גם סילוק אינו מועיל בדבר שלא בא לעולם, שאין לו שייכות בו

 .אות מז, גמדה כ,  המדות לחקר ההלכה645
 .בטעם הדבר, 8 הערה,  ב,רק שניפ,  ראה בשמו לעיל646
 .כתב שסילוק שייך רק לפני שבא לעולם, שם גם באות מג 647
שגם התלמוד , בהערה, פרק שלישי, שנביא בשער שש עשרה, דברי בני בנימיןפי להקושיה קשה במיוחד  648

 . והתכוונה לסילוקוהראשונים השתמשו לפעמים בלשון מחילה
 .שיש בכך מחלוקת, 42-45 ות הערניליד ציו, ערך דבר שאינו ברשותו,  ראה אנציקלופדיה תלמודית649
  .א" כתובות פג ע650
 ומנתיבות )663הערה  (ע איגר"מר, סימן קכד, ח"ת הב"משומדייק , 13הערה , קצב'  עמ, בני בנימין651

דבר שלא בא שזה שטעם השיטה שאין מועיל סילוק מזכות דאורייתא הוא משום ) 654הערה (המשפט 
הוא מדייק גם מתוספות . דאורייתאזכות בשעת הזכייה יכול להסתלק מ, גם לשיטה זו, ולפי זה; לעולם

משמע , בין דאורייתא לדרבנן הוא בסילוק מדבר שלא בא לעולםשההבדל , )652הערה  (כתובות פג, ד"רי
אלא שלמעשה סילוק הוא (שגם בדאורייתא שייכת פעולת סילוק אלא שהמניעה היא מפני שלא בא לעולם 

 יכול אינובעל שנקטו ש, )652הערה (גיטין , מתוספותכך גם  מדייק הוא. )תמיד מדבר שלא בא לעולם
אבל הוא דוחה הבנה זו .  לעולםהלא באהירושה  או שלא יירש את אביו מפני ש את אשתולהתנות שלא יירש

יש להשיב על (בטענה שאין סברה שיהיה הבדל בין דאורייתא לדרבנן מצד דבר שלא בא לעולם , )קעט' בעמ(
ל סילוק כמו שאין מועילה בה שההבדל הוא שבזכות עתידית דאורייתא אין מועי, טקסטבר בוסכמ, טענה זו
טעם שאינו שייך בדין דאורייתא , "אי אפשי בתקנת חכמים"ורק בזכות דרבנן מועיל סילוק מטעם , מחילה

לפני ,  הזכותמדיןבין סילוק ) קפ-קעט' בעמ(לכן הוא עושה הבחנה ). 653כמוסבר ליד ציון הערה , ]לדעה זו[
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הרי אין מועילה מחילה על זכות , מזכות עתידית דאורייתאאיך יועיל סילוק , לא מובן, לכאורה
, לכן נראה שמחלוקת זו שבין הפוסקים היא בשאלה האם יש מוסד משפטי של סילוק? עתידית

ולמעשה מחלוקת זו זהה למחלוקת דלעיל שבין ; ל גם בזכות עתידיתמועיש, הנבדל ממחילה
  . ז וסיעתו"ע וסיעתו לט"הסמ

  
ורק מזכות דרבנן יכול אדם ,  מועיל סילוק מזכות שהיא דאורייתאיש אומרים שלא, ובכן

  .652להסתלק

                                                                                                                                              
:  כאשר עצם הזכות כבר חלה אבל עוד לא חלה הזכייה בפועל,בפועללבין סילוק מזכייה , זכותשחל עצם ה

, שהרי דין הירושה חל כבר בעת לידת היורש,  מהירושהמדיןהמסתלק מירושה דאורייתא אין זה סילוק 
י סילוק שהרי רק לגב, ולגבי הזכייה בפועל אין סיבה לחלק בין דאורייתא לדרבנן, אלא מהזכייה בפועל

לזה מנמק ; מה שאינו כן ביחס לסילוק מזכות בפועל, עצם הזכות שייך לומר שדין התורה הוא מוחלטמ
וסילוק מהסוג הזה הוא כעין , ד שלא מועיל סילוק מהזכייה בפועל מפני שהיא דבר שלא בא לעולם"הרי

, בתקנת חכמים, ת זאתלעומ;  מועיל בדבר שלא בא לעולםינוולכן א, שמפקיעה זכות שכבר זכה, מחילה
שזה סילוק , ארוסהכשהיא נראה שכוונתו היא לבעל המסתלק מירושת אשתו (התקנה מעצם הסילוק הוא 

ולכן מועיל גם בדבר שלא , וזהו סילוק שלא כעין מחילה, )מפני שעוד לא חל דין הירושה, מעצם דין הזכות
 מדבר בפועלעיל סילוק מזכייה קפא הוא מעלה אפשרות שטעם הדבר שלא מו' אך בעמ. בא לעולם

ד " תוספות ותוספות ריה שכתבוומ, דאורייתא הוא שלא שייך סילוק מזכייה בפועל במקום שאין דין סילוק
הסברו השני נראה . כשהגמרא חשבה שזה מדין מחילה, שזה מטעם דבר שלא בא לעולם הוא בהוה אמינא

גם מהסיבה , )כאמור, ו הראשון אינה הכרחיתודחייתו להסבר(נראה יותר ולכן הסברו הראשון , דחוק
 .טקסט בנושהסבר

 הוא שירושת הבעל ,כתובות שם, שטעם רב כהנא(גם בשם רבנו חננאל , א"כתובות פג ע, ד" תוספות רי652
ואינו יכול להסתלק , ולכן מועיל סילוק, ושגם זכות הבעל בפירות היא רק מדרבנן, היא תקנת חכמים

; ")ירושות הבאות לאדם בתקנת חכמים("ה בעודה " ד,א"ב מט ע"ב, ם"שבר; )מהתורהשהיא מירושה 
, א"חידושי הרשב; )שרק בדרבנן יכול להתנות שלא יזכה(ע "ה הב" ד,א"ב מט ע"ב, עליות דרבנו יונה

הלכות , הובא במשנה למלך(ת "ה וא"ד, א"כתובות פג ע, ח"חידושי הראנ; בדעת התוספות, א"כתובות פג ע
משנה למלך ; א"כתובות פג ע, בדעת תוספות, )ק יא"ס, רט, ובקצות החושן, ה עוד צידד"ד, א, כג, אישות

, חלק א, ט"ת מהרי"שו; ) ליצירתהמעשיו גרמובזכות שגם  (ה כדרב"ד, א"ב מט ע"ב, בדעת תוספות, שם
ת "שו; א"כתובות פג ע, י"בדעת רש, סימן ד, ת מעשה חייא"שו; גם בדעת התוספות והגהות אשרי, סימן מה

; )בה כדר"ד(א "ב מט ע"וב) בה וכדר"ד(א "גיטין עז ע, בדעת תוספות, )ל"ה וא"ד(סימן יא , מ"חו, ם"הרד
ה ממקום " ד,א" כתובות פג ע,י"ורש, א שם"ב מט ע"גיטין שם וב, בדעת תוספות, קעט-קעח' עמ, בני בנימין

סימן , כתובות, )שקאפ(ן יהודה הכהן שמעו' ר חידושי; ")דהואיל משום תקנתא דידיה תקון רבנן"שכתב (
בדעת , אות ריא, ב"ב, קובץ שיעורים; )ה כדרב"ד (א"וכתובות פג עגיטין שם , בדעת תוספות, בתחילתו, מב

נד (הצעה ד , פרק ח, )ריינס(אורים גדולים ; ם"רשבבדעת , אות ריבו, )ה וכדרב"ד(א " מט עב"ב, תוספות
ובדעת , א"י כתובות פג ע"בדעת רש, אות א, סימן לו, ב"ב, )ד"תשס (מנחת אשר; י ותוספות"בדעת רש, )א"ע

  .א"ב מט ע"ב, תוספות
שנימק את דעת רבנו חננאל , סימן י, הלכות זכייה ומתנה, מדייק כך גם ממחנה אפרים, קפה' עמ, בני בנימין

, )485הערה , ה, ראה פרק שמיני(י שלא מועיל סילוק מירושת ארוסה בכך שירושת הבעל היא מהתורה "ור
מפני שהוא סובר שירושת הבעל , ויישב בכך מדוע רב כהנא פסק שמועיל סילוק מירושת אשתו הארוסה

  .י סוברים שסילוק לא מועיל בדאורייתא" הרי שלדעתו רבנו חננאל ור-דרבנן 
שתוספות מסכימים שמועיל סילוק מזכות כותב , סימן כו, )א"תרכ( תבונה ,צבי הירש קאלישר' ר: הבחנה

היינו רק זכות " (אי אפשי בתקנת חכמים"ומה שכתבו שסילוק הבעל מועיל רק משום , עתידית דאורייתא
שאז סילוקו מירושתה אינו סילוק אלא , הוא בכגון שהסתלק רק מירושת אשתו ולא מפירותיה, )דרבנן
והרי לא מועילה מתנה מפני שזה דבר שלא בא , יה במותהיתנם ליורש, שאחרי שהיו ברשותו כל חייה, מתנה

די בסילוק , אבל אם הסתלק גם מנכסיה בחייה; "אי אפשי בתקנת חכמים"ולזה צריך את הטעם , לעולם
  ".אי אפשי בתקנת חכמים"בלי , מירושתה

לה האם יכול עיין שם בשא(ד " נז עדף, סימן קיד, חלק ב, מהדורא א, ת שואל ומשיב"שו:  לשיטה זוראיות
שם , ב"מקידושין יז ע, שבדאורייתא לא מועיל סילוק,  מביא ראיה לדעה זו)להסתלק מלרשת איסורי הנאה

טול אתה  ",לאחר מות אביהם, הגוי" אחיו"לומר להגר יכול , נאמר שכיוון שירושת גר מגוי היא מדרבנן
יורש משמע שאילו היה ;  ההנאהמפני שהוא מסתלק מאיסור, "ואני מעות] שבעזבון אביהם[עבודה זרה 

כפי ,  ואין לומר שבירושה יש סיבה מיוחדת שלא מועיל סילוק; מירושתודאורייתא לא היה יכול להסתלקמ
  . שהיא דרבנן,הלכהלא היה מועיל סילוק גם ל, שהרי אם כן, 370 ליד ציון הערה , ב,רק שמינישראינו בפ

לא הפסיד את חלק , א יש דעה שבכור שנטל חלק כפשוט"ב קכו ע"בב: )א"בדף נח ע ( ראיההוא מביא עוד
; מפני שאי אפשר למחול על דבר שלא בא לעולם, )554  ציון הערהליד (ם"ונימק הרשב, הנכסיםבכורתו בכל 

בדאורייתא לא מועיל סילוק מדבר שלא בא מכאן ראיה ש, אלא? סילוקמטעם מדוע לא נאמר שיועיל , וקשה
  .לעולם
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היינו קבוצות אנשים ( תקנות חכמים נועדו לטובת אנשים מסוימים דווקאש, טעם דעה זו הוא

אי אפשי בתקנת חכמים "ועל כן יכול בעל הזכות לומר , )שיש להם תכונות מסוימות, מוגדרות
שלא נועדה , גזירת מלך מטעמים לא ידועים, דין תורה הוא מוחלט, תלעומת זא; "שנועדה לטובתי

  .653והתורה לא תלתה את הדין ברצון האדם, לטובה גלויה של אדם מסוים
  

פי גם ל,  בממוןיתנאבתור מועיל הוא ולכן , שסילוק נחשב מחילה ממש, מסביר 654נתיבות המשפט
כמו ,  מועילינו אכות עתידיתז אלא שב;655ש שהתנאי קיים רק כשהוא בתורת מחילהוריפה

, זכות עתידית היינו ב-ולכן לא מועיל סילוק בדאורייתא , זכות עתידית מועילה בינהשמחילה א
  .656"אי אפשי בתקנת חכמים"טענת כ מועיל בדרבנן בגלל "ואעפ

  
,  מראשבכוחיש לבעל הזכות זכות , שבזכות דאורייתא,  מנמק דעה זו657משה אביגדור עמיאל' ר

ולכן הוא יכול תמיד , בכל רגע מתחדשת סיבה חדשה לזכותו,  אחרי שהוא מסלק את עצמוולכן גם
מפני שתנאי בממון מועיל , 658ואין לומר שיועיל מצד שתנאי בממון קיים; לחזור בו מהסילוק

רוצה שהדבר לא בעל הזכות אלא ש, ואילו סילוק אינו בגדר פרעון, 659שהיא כפרעון, מטעם מחילה
והזכות בפועל היא רק חד ,  ולא זכות בכוחבפועליש רק זכות , בל בזכות דרבנןא; יתהווה בכלל

  .ולכן מועיל מה שהסתלק לפני שבאה הזכות בפועל, פעמית
  

ורק סילוק שלא בדרך , 660תנאי מועיל גם לגבי זכות דאורייתאה, עשו תנאי ממשאם , גם לשיטה זו
  .661תנאי אינו מועיל בזכות דאורייתא לדעה זו

                                                                                                                                              
יכולים לסבור שלא מועיל סילוק בזכות , מלשונו משמע שגם הסוברים שמועיל סילוק מדבר שלא בא לעולם

זכות "ואולי סבר ש.  שזו אותה מחלוקת651 ציון הערה לידנו זאת בניגוד למה שהסבר. דאורייתא
והמחלוקת האם מועיל סילוק , כגון הלוואה, בניגוד לזכות מכוח הסכם, היא זכות מן הדין" תאדאוריי

 .מדבר שלא בא לעולם היא לגבי זכות מכוח הסכם
  .קעט' עמ, בני בנימין; )ל"ה וא"ד(סימן יא , מ"חו, ם"ת הרד" שו653

,  מזכות עתידית דאורייתאמסביר שלדעה זו אי אפשר להסתלק, אות א, סימן לו, ב"ב, )ד"תשס(מנחת אשר 
ההסתלקות מבוססת על כך , אבל בזכות עתידית דרבנן, מפני שלא מועילה חלות בדבר שלא בא לעולם

ודי בגילוי דעת שאינו רוצה את , ואינה צריכה חלות וקניין מצד האדם, שתקנת חכמים נתקנה רק לרצונו
 . בא לעולםהיא מועילה גם בדבר שלא, וכיוון שאין חלות וקניין, התקנה

 . ק ו"ס, רט,  נתיבות המשפט654
על מנת שלא יהיה לך עלי " סובר שתנאי בממון קיים גם אם אמר קצות החושןואילו . א"ת הרשבזו דע 655
  .פרק שישי, שש עשרה שער  על כךראה. לדוגמה, " שאר וכסותדין
  .שהדיון כאן הוא רק לגבי סילוק מזכות עתידית, 651 ציון הערה לידדבריו מתאימים למה שאמרנו  656
  .אות מז, גמדה כ,  המדות לחקר ההלכה657
  .663 הערה,  כדברי קצות החושן658
  .645 ציון הערה ליד,  ראה בשמו לעיל659
 .עתידית על תנאי בזכות , פרק שישי,שש עשרה ראה בשער 660
  ).6הערה , קעח' עמ, הובא בבני בנימין(הנה אם וה "ד,  משנה למלך שם661

א שמועיל סילוק מירושת אשתו במשך האירוסין גם לפי " שעולה מכתובות פד עהוא מיישב בזה את מה
  .בשעשה תנאי ממשששם מדובר  - מפני שתנאי בממון קיים, הדעה שירושת הבעל היא דאורייתא

כותב , )ה ודע שהרב"ד, א, כג, הלכות אישות, הובא במשנה למלך(סימן מה , חלק א, ט"רית מה"שו, כמו כן
) 586 ציון הערה ליד, י, שהבאנו בפרק שמיני(ם "ולכן מהר, בדאורייתא מועיל תנאי גמור, שגם לשיטה זו

 תנאי גמור ו מפני שמדובר שהתנ-תא תב שמועילה הסתלקות אשה משעבוד כתובתה אף שזה מדאורייוכ
שהוא לשון גרועה ואין במשמעותה שסילק את עצמו ', וכו" דין ודברים"ורק ,  לו שעבוד עליהיהשלא יה

, )סימן ג בדפוס פיורדא= בדפוס ונציה(סימן ד , ת מעשה חייא"גם שו. לא מועיל בדאורייתא, מגוף הדבר
 אבל תנאי ,לא מועיל בדאורייתא ,שהוא לשון גרוע, "רים אין לידין ודב" סילוק בלשון רק, כותב שלשיטה זו

ם כותב שמועיל סילוק בנידונו אף שהיה סילוק "ולכן מהר,  מועיל-על גוף הקרקע או הנכסים בלשון טובה 
שנפקד הבטיח , )233שהבאנו ליד ציון הערה  (ט בנידונו"על פי זה פסק מהרי. משעבוד שהוא דאורייתא

מפני שהיא יותר גרועה , שאין הבטחה זו כובלת, למפקידה שלא יתפוס את הפקדון על חוב שיתחייב לו בעלה
,  בחובו את הפקדוןסושהרי לא אמר שהוא מסלק את שעבודו אלא אמר שלא יתפ', וכו" דין ודברים"מלשון 

שפוסקים רבים סוברים , מעיר על פסק זה, ק יב"ס,  רט,אבל קצות החושן(והרי יש לו זכות דאורייתא 
לא תתפסם "ופסק ש, ט"אבל מעשה חייא שם נשאל על אותו נידון כמו מהרי). שמועיל סילוק בדאורייתא

האומר שמחילה , )4הערה (ן "ת הר"אבל אחר כך הוא כותב ששו. ט"שלא כמהרי, נחשב לשון טובה" בחובך
שנעשה לפני השעבוד , ולדעתו גם סילוק שמועיל מטעם מחילה, ם"חולק על מהר, ינה תקפה אשלפני החיוב
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הרי , שעצם הזכות חלה גם בניגוד לרצונו, דאורייתאזכות לא מועיל סילוק מזו שגם לשיטה : ועוד

מפני שמטרת החיוב היא , שכנגדו אינו חייב לפרוע לו, כל זמן שבעל הזכות אינו רוצה את הזכות
וחיוב לטובת אדם אינו בר , אף אם אין כאן מחילה, לטובת בעל הזכות והרי הוא ממאן בטובתו

אבל בעל הזכות יכול ; חסר תוכן החיוב, מפני שכשאינו רוצה, ם בעל הזכות אינו רוצה בהקיום א
וגם לא ) לשיטה זו( שעצם החיוב לא נפקע שהרי סילוק לא מועיל בדאורייתא כיוון, לחזור בו

 ,חוזר בוהוא וכש; אינם לשון מחילה" דין ודברים אין לי"או " איני רוצה"מפני ש,  מחילההייתה
  תלויההייתהאלא , שהרי הזכות לא פקעה באמת כשלא רצה, רך שהזכות תחול מחדשאין צו

  .662ועומדת
  

  . גם מזכות דאורייתאשמועיל סילוק פסקו 663אחרים, לעומת זאת

                                                                                                                                              
הרי , לכאורה קשה. הוא דאורייתאהשעבוד מפני ש, לא מועיל אף בלשון טובה, )כמו בנידון שנשאל עליו(

ומעשה חייא כתב שם , )416 ציון הערה לידראה  (בארוסה מועיל סילוק מפני שיש לבעל קצת שייכות בנכסיה
והייתה לו איזו תביעה עליה שיוכל , שבנידונו היה לנפקד קצת שייכות בנכסיה מפני שהפקדון היה בידו

המוחל -גם אם יש לתובע, צריך לומר שהוא סובר שבדאורייתא? לטעון עד כדי דמיו ונאמן בשבועה במיגו
בהערה שנביא (ן בכתובות "והרי הר, ן"שהוא כותב כך בדעת הר, שהעוד ק. לא מועיל סילוק, קצת שייכות

  . כותב שסילוק במקביל לארוסה מועיל גם בדאורייתא) 663
שהמפקידה אמרה , שהיה לשון תנאי, ט"כותב על נידון מהרי, ג"ע-ב" עה עדף, קניין, מאמר שני, בני יעקב

כד (סימן ו , בית דין, אחלק , ת בתי כהונה"שואבל . ולכן התנאי קיים, "סנו בחובךעל מנת שלא תתפ"לנפקד 
אילו הייתה ; לא יפקידנו בידו, ועניינו שאם לא ירצה,  תנאילשוןאלא , מעיר שזה לא תנאי ממש, )ד"ע

, "אעשה לך טובה זו על מנת שלא תתפסנו בחוב"היה אפשר לומר שהתכוונה לומר , לנפקד איזו הנאה בזה
אלא היא באה לומר , לא שייך תנאי, ולא זוכה בשום דבר על ידי הפקדה, אבל כאן הנפקד לא נהנה מהפקדון

, וזה חיוב בעלמא שהאשה ביקשה שיתחייב לה, שיצטרך להחזיר את הפקדון לפי דרישתה כמו כל נפקד
כמו , היא מאמינה לוואין לומר שמועיל מטעם ההנאה ש; ולא מטעם תנאי, ויכול להועיל רק מדין סילוק
). זה חיוב שלילי, כלומר(שהרי החיוב בא לסלק את השעבוד שיהיה לו ממילא , שערב משתעבד בגלל הנאה זו

  .233 ציון הערה לידעל מקרה זה ראה 
כח ביד האדם משום שאין ,  סילוק בדאורייתאועיללא ממסביר שלדעה זו , אות ריא, ב"ב, קובץ שיעורים
 לאדםואין , מכל מקום דין התורה במקומו עומד,  שהאדם סילק את עצמואףו, התורה מלחוללמנוע את דין 

אם יתחייב שהרי , יש כאן סיבה המעכבת שלא יחול הדין, אבל כשעושה דרך תנאי,  לעקור דין התורהכוח
כל דין שאם יחול שבתורה הוא  וכלל, יתבטלו הקידושין ויתבטל גם חיוב שאר, )לדוגמה (בשאר וכסות

 . אינו חל כלל מתחלתו,מוכרח להתבטל
  .קצג'  עמ, בני בנימין662
, משנה למלך; )לדעה שהיא דאורייתא,  את אשתוכגון מירושת הבעל(א "כתובות פג ע, א" חידושי הרשב663

כגון מירושת (י "ה רש" ד,א"כתובות פג ע, ע איגר"חידושי ר; ן"בדעת הר, )ה העולה"ד(א , כג, הלכות אישות
 חידושי בדעת, א"כתובות פג ע, ן"בדעת חידושי הרמב, קפב' עמ, בני בנימין; )לדעה שהיא דאורייתא, הבעל
, תוספותבדעת , אות רטו, ב"ב, קובץ שיעורים; מאירי שם בפירושו הראשוןבדעת ו, א"כתובות פג ע, ה"הרא

  .ן"בדעת הר, אות א, ן לוסימ, ב"ב, )ד"תשס(מנחת אשר ; )ה הרי"ד(א " נו עכתובות
מה שאמר רב כהנא בכתובות שם שאדם יכול כותב ש, )ה אמרי"ד(א "כתובות פג ע, ן"שיטה להר, כמו כן

שכיוון שהוא ראוי ליורשו כל שעה הוא , בא למעט ירושת אביו" ממקום אחר"להסתלק מנחלה שבאה לו 
  .חוץ מבירושה, ועיל סילוק ועולה מדבריו שבדאורייתא מ;כאילו זכה בה ולא מועיל סילוק

, )ה והתוספות"ד, א, כג, הלכות אישות, הובא במשנה למלך(ת "ה וא"ד, א"כתובות פג ע, ח"חידושי הראנ
 ציון הערה ליד, י, ראה פרק שמיני(שהרי פסק , ם סובר שסילוק מועיל לדבר שזוכה בו מהתורה"כתב שמהר

 )661ערה ה(ט ומעשה חייא "אבל מהרי. לסלק את שעבוד כתובתה מנכסים שהבעל יקנהשאשה יכולה ) 586
" דין ודברים אין לי"אבל יסכים ש, שהוא תנאי גמור, ם דיבר רק במקרה שאמר לשון טובה"כתבו שמהר

  .מפני שהיא לשון גרועה, לא מועיל בזכות דאורייתא' וכו
סובר שגם בדאורייתא מועיל , )ה ממקום"ד (א"כתובות פג ע, י"כותב שרש, ק ד"ס, צב, אבני מילואים

, "על ידי מעשיו" יםבאהם משום ש, שבעל יכול להסתלק מנכסי אשתו כשהיא ארוסהשהרי כתב , סילוק
אי אפשי בתקנת "ומה שנימקה הגמרא מטעם , שכל שבא על ידי מעשיו הוא קל ויכול להסתלק ממנו

י את "משער שאבני מילואים לא גרס ברש, )רצז' עמ(א "כתובות פג ע, עטרת שמואל. ינו בדווקאא" חכמים
 שלא מועילבר וי ס"שרש) 652בהערה שמהן למדו הפרשנים , "משום תקנתא דידיה תקון רבנן"המלים 

  .סילוק מזכות דאורייתא
כשהיא ארוסה מרים שמועיל סילוק בעל מנכסי צאן ברזל של אשתו כותב שהאו, ק ז"ס, צב, אבני מילואים

מדבריו מוכח , אגב. סוברים שמועיל סילוק מזכות דאורייתא, )456 ציון הערה ליד, ד, ראה פרק שמיני(
ל בנכסי צאן כגון זכות הבע, שהמחלוקת האם מועיל סילוק מזכות דאורייתא כוללת גם זכות מכח הסכם

  .ולא רק זכות מכח דין תורה, שהוא זוכה בהם מפני שקיבל עליהם אחריות, ברזל
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, סובר שמועיל סילוק מזכות דאורייתא, סימן ק, פרק ח, ב"ב, מוכיח שגם יד רמה, קפד' עמ, בני בנימין

זה היה מועיל אף ש, שהרי עולה מדבריו שאילו היה אדם יכול להסתלק מירושת אביו בשעת לידה
הובא (ה ותיפוק " ד,ב"וגיטין פד ע) ה הרי"ד(ב "כתובות נו ע, בתוספות, אלחנן' והוא כותב שגם ר. דאורייתא

סובר שמועיל , פטור מטעם מחילההקורע " קרע כסותי"האומר שב, )סימן לא, ם אלשקר"ת מהר"בשו
הוא מדייק גם .  מהתורהשהרי חיוב מזיק הוא, ")קרע כסותי"גם בזכות עתידית כמו ב(סילוק בדאורייתא 

כרוב ) קפה' בעמ(הוא פוסק . שמועיל סילוק משעבוד דאורייתא, )ה וכי"ד(א "כתובות צה ע, מתוספות
, ומצדיק בזה את השולחן ערוך שלא הביא את הדעה האחרת(שמועיל סילוק מזכות דאורייתא , הראשונים

אבל אם ; )מדוע לא הביא אותהשתמה , א"פרק ט מ, כתובות, בחידושי המשניות, צמח צדקלעומת 
  .כדעה האחרת" קים לי"יכול לטעון , המסתלק מוחזק

נפקות מכך לעניין , ראה בשמו בשער שש עשרה(סימן כג , דיני קידושין, המחלוקת מובאת בדברי חיים
  .סימן כא, )דבורץ(ת ארצות יהודה "ובשו, )המקדש על מנת שלא תהיה לאשה שאר וכסות

 סימן , שעבודא דאורייתאקונטרס, סימן לט, נחל יצחקהובא ב (ק יא"ס, רט, החושןקצות : פותתוס הדעת
, הוא חוזר על דבריו באבני מילואיםו; דף נג, פרק ה, קניינים, מערכת ק, )בלומנפלד (אור עולםוב, ענף י, ב

שלא מועיל ) 652בהערה כפי שהבאנו ( שכתבו ,)ה כדרב"ד(א "כתובות פג ע, כותב שאף תוספות, )ק ב"ס, צב
מפני שהלכה היא שבדבר , מועיל סילוק בדאורייתאשלפי ההלכה מסכימים , סילוק מזכות דאורייתא

וזה מה שמבדיל בינו , שלדעתו סילוק היינו התנאה, פרק שישי, שש עשרהראה שער  (שבממון תנאו קיים
הבעל שאמרה ש, הוא רק לפי הסוגיה בכתובות, אורייתאומה שכתבו שלא מועיל סילוק בד, )לבין מחילה
ולכן תוספות פירשו את הסוגיה , משמע שמועיל סילוק רק בדרבנן, "אי אפשי בתקנת חכמים"יכול לומר 

מפני שהסוגיה שם סוברת שסילוק מזכות דאורייתא היא התנאה על מה , שמועיל רק בדרבנן) ולא להלכה(
 פירשו תוספות שבדאורייתא לא מועיל סילוק מפני שהוא מתנה על מה ולכן; שתנאו בטל, שכתוב בתורה
  .שכתוב בתורה

שכתבו שלרב הסובר שמתנה על מה שכתוב , )ה וכדרב כהנא"ד(א "גיטין עז ע, הוא מדייק כך גם מתוספות
ושמסקנת הסוגיה ,  כרבאינה בגיטין הולכן כתבו שהסוגי, מועיל סילוק בדאורייתא, בתורה תנאו קיים

סילוק מועיל , שפוסקים שבממון תנאו קיים,  מכאן שתוספות מסכימים שלהלכה- כרב ינהכתובות אב
 לא גרועהפירש שכוונת תוספות היא שלשון , גיטין שם, א"אבל מהרש. בדאורייתא מדין תנאי בממון

יא וכוונת תוספות ה(אבל לשון טובה תועיל , גם לרב, מועילה בדאורייתא למסקנת הסוגיה בכתובות
, וכוונת תוספות היא; שלא כקצות החושן שהבין שכוונתם לסוגיה בדף פג, למסקנת הגמרא בדף פד

ואם , )שהבין שכוונתם היא שהמסקנה היא נגד רב, שלא כקצות החושן,  סובר כךינורב עצמו א, שלמסקנה
  .כן אין ראיה לקצות החושן

  דוחה את הסבר קצות החושן,) קיח'עמ,  כבסימן, אחלק , דרך ישרההובא ב (ק ו"ס, רט, נתיבות המשפט
אות ,  דענף,  זסימן, בחלק , )סופר(שערי ציון , ריג- ריביות אות,ב"ב, קובץ שיעורים, קפב' עמ, גם בני בנימין(

שגם , ) עיין שם לטעמיהם-  את הסבר קצות החושןיםדוח,  רמסימן, וחלק , ת שבט הלוי"שוו, הערה י, יא
 -יועיל סילוק בדאורייתא , אנו פוסקים שמועיל תנאי בממון גם בדבר שכתוב בתורהכיוון ש, לפי התוספות
לא , מכל מקום כשאומר שלא בדרך תנאי, שם כתבו שאף שבדבר שבממון תנאו קייםבכתובות הרי תוספות 

סילוק לא מועיל , הרי שגם לדעה שמועיל תנאי בממון; ")אי אפשי בתקנת חכמים"לולא סברת (מועיל 
סימן , )דבורץ(ת ארצות יהודה "עיין שו (ומועיל רק בדרבנן בדבר שתיקנו לטובתו, לפי תוספות, ייתאבדאור

מביא ראיה שגם , ק ב"ס, צב, אבני מילואים,  כנגד זה.)שיישב את קושיית נתיבות המשפט מהתוספות, כא
דין "יהודה ב' י ר ראיה מדבר התלמודא מביא"ממה שבכתובות נו ע, שלא בדרך תנאי מועיל תנאי בממון

 יסוד המחלוקת ביניהם .אף שזה לא בדרך תנאי, שהוא סובר שמועיל תנאי בממון בדרבנן, "ודברים אין לי
ולכן גם , לדוגמה, " שאר וכסותדיןעל מנת שאין לך עלי "הוא שלקצות החושן מועיל תנאי בממון גם בסגנון 

לפי , לעומתו. מועיל אף בדאורייתא,  זהדין שעניינו שהוא אומר שלא יהיה לו, סילוק שלא בדרך תנאי
ראה (א "כשיטת הרשב, " לי על שאר וכסותשתמחליעל מנת "נתיבות המשפט תנאי בממון מועיל רק בסגנון 

שעניינו , ולכן לא מועיל סילוק, " שאר וכסותדיןעל מנת שאין לך עלי "אבל לא מועיל תנאי , )655הערה 
  ").שלא בדרך תנאי: "ובלשונו(עקירת הדין 

לפי , כותב שלדעה שגם בזכות עתידית דאורייתא מועיל סילוק, )ה וכרב כהנא"ד(א "כתובות פג ע, בית אהרן
ורק (מפני שזו סילוק לפני הנישואין ) מאיר' גם לר(מועיל ,  מתנה שלא יהיה לה שאר וכסותאשהזה אם 

הוא ). מפני שהוא מתנה נגד דין שהוא לרעתו, א"כתובות נו ע, אירמ'  מתנה לא מועיל לדעת רכשהבעל
תב ו כט"מהריש, 661הערה ראה (מוכיח שגם דרך תנאי מועיל ולא אומרים שנראה עוקר דבר מהתורה 

שסילוק בעל  אומר ,א"בכתובות פג ע, שהרי תנא קמא, )שדרך תנאי מועיל בדאורייתא גם לשיטה הראשונה
ג חלק עליו בטענה שזה תנאי על מה שכתוב "כפי שמוכח ממה שרשב, מירושת אשתו מועיל גם דרך תנאי

  .652כמו השיטה ליד ציון הערה , ג סובר שרק בדרבנן מועיל סילוק"הוא מסביר שרשב. בתורה
 אמרו שאין מועיל דועמ, ואם כן, וק מזכות דאורייתאן סוברים שמועיל סיל"א והר" הרשבהרי: יש להקשות

ומדוע ? )383-384ליד ציוני הערות ,  ג,שמיניפרק , לעיל(סילוק בעל מפירות נכסי אשתו לפני האירוסין 
 הארוסאשתו כשהיא שמועיל סילוק מפירות נכסי ) 416 ציון הערה ליד,  ה,שמיניפרק , לעיל(הוצרכו לנמק 
הוא מועיל רק במי שיש , צריך לומר שהם סוברים שגם כשסילוק מועיל? בהם" קצת שייכות"מפני שיש לו 

קצת "לא יהיה נכון ללמוד מזה שמועילה מחילה על זכות שיש למוחל , אבל אם כן. בזכות" קצת שייכות"לו 
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גם : ועוד. 664שהלכה היא שתנאי בממון קיים גם אם הוא נגד מה שכתוב בתורה, טעם דעה זו הוא

ואדם יכול לסרב , רק לטובתו של בעל הזכות ורק לרצונוהוא , כמו דין דרבנן, דין התורהזכות מ
הדין "שגם אם המסתלק לא נקט בדבריו את הטענה , נראה להוסיף. 665לקבל מה שנועד לטובתו

  .666מפני שמפרשים שלכך התכוון, הסילוק מועיל, "נקבע לטובתי ולכן אני יכול לסרב לקבלו
  
, הרי אינו יכול לחול על הנכסים,  דאורייתאאיך חל סילוק בדין,  מקשה על דעה זו667אבא ברמן' ר

שהרי אין מועיל סילוק , ואילו כבר היו שלו לא היה יכול להסתלק(מפני שעדיין אינם שלו 
הוא מסביר . שאדם זה מסולק מהנכסים, ואין נראה לו לפרש שהסילוק חל על האדם? )מבעלות

הוא מוחל , כלומר( הזכות -וצאה שסיבה זו לא תוכל לפעול את הת,  הזכותסיבתשחל הסילוק על 
  .668) שהנכס יעבור לבעלותוזכותועל 

  
 בעל הזכות, בדאורייתא: יש הבדל בין דאורייתא לדרבנן גם לדעה שמועיל סילוק מזכות דאורייתא

; והחוק נעקר מאליו, אלא רק שאינו רוצה בתוצאה, אינו יכול לבטל ישירות את עצם חוק התורה
  .669שהוא ביטול ישיר של החוק, "אי אפשי בתקנת חכמים"לומר יכול הוא , ואילו בדרבנן

   סיכום:פרק עשירי
כשם שאי אפשר להקנות דבר שלא בא , הדעה השלטת היא שאין תוקף למחילה על זכות עתידית

  .לעולם

                                                                                                                                              
א אומרים זאת רק בסילוק ולא "ן והרשב"שהרי לפי האמור הר, ז, כפי שאמרנו בפרק חמישי, בה" ייכותש

  .במחילה
 מנמק את יכולת ,א"כתובות פג ע, ממה שהתלמוד, לכאורה קשה על שיטה זו:  על דעה זוקושיה

תקנת באי אפשי " על פי דברי רבא שאדם יכול לומר , להסתלק מנכסי אשתו כשהיא ארוסההבעל
ף " בדפי הרי,א"כתובות מא ע, ף"ן על הרי"ר? מועיל רק בזכות דרבנןסילוק  משמע ש,"חכמים

ה "ד (א"כתובות פג ע, ן"שיטה להרו ,)סימן כה, חלק ב, שער המקנה והקניין, הובא בחתן סופר(
 שאילו מדברי רב כהנא,  בדרבנן מועיל סילוקשגם שדברי רבא הובאו כדי להראות ציםמתר, )אמרי

היינו חושבים " אדם מתנה עליה שלא יירשנה, נחלה הבאה לאדם ממקום אחר") שהובאו לפני כן(
,  קא משמע לן- חכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה , אבל בדרבנן, שרק בדאורייתא מועיל

  .שלא עשו
חלה הבאה לו נ"מבאר את לשון רב כהנא , )ה ונמצא"ד(א "א ודף קיב ע"דף מט ע, ב"ב, א"חידושי הרשב

 אלא ירושת ,מתקנת חכמיםאין משמעו " מקום אחרמ"ש, "ממקום אחר אדם מתנה עליה שלא יירשנה
שהרי הבעל יורש את , נקראת כך מפני שהיא עתידה לבוא על ידי מעשה שעוד לא נעשהאת אשתו הבעל 

דעתו היא ולכן מועיל סילוק מירושת הבעל אף של, אשתו רק כשתמסור לו את עצמה ברצון לחופה
 .דאורייתא

 .על הזיהוי בין סילוק להתנאה, פרק שישי, שש עשרהראה בשער . ע איגר שם" ר664
 .קפב' עמ,  בני בנימין665
בכך " דין ודברים אין לי בנכסייך"שם מנמקים את תוקפה של אמירת הבעל , א" כך עולה מכתובות פג ע666

  .ל טענה זו בפירושאף שלא אמר הבע, "אי אפשי בתקנת חכמים"שאדם יכול לומר 
 .סימן ג, ב"ב,  שיעורי עיון התלמוד667
ואינה יכולה , סיבת החיוב מנוטרלת, לשיטה שהיא הפקעה, שבמחילה, בשמו, פרק שני, שער ראשון ראה 668

 .לפעול
האומר שרק בקניין , א"מ י ע"ב, ן"את חידושי הר) קפו' בעמ(הוא מיישב בכך . קפה' עמ,  בני בנימין669

אי "מפני שהוא כאומר ,  קונהינוא, אם גילה דעתו שאינו רוצה לקנות בו, ניין ארבע אמותכגון ק, דרבנן
כתב ) 663הערה (ן בכתובות "הרי הר, ולכאורה קשה; אבל לא בקניין דאורייתא, "אפשי בתקנת חכמים

שפעולת הוא רוצה לקנות אבל רוצה התשובה היא ששם ? כאמור שיכול אדם להסתלק גם מזכות דאורייתא
ולא רק שאינו רוצה (הרי שאינו רוצה בעצם החוק ,  לא תקנה אף שמהתורה יש לו כח לקנותקניין זו

, ן"מובא ברה(א "הוא מוסיף שגם לרשב. ויכול לבטל רק דין דרבנן, והוא לא יכול לבטלו, )בתוצאתו לגביו
מפני שאדם אינו ,  קונהינוא, דעתו שאינו רוצה לקנותהאומר שגם בקניין דאורייתא אם גילה )  שםמ"ב

כלומר כיוון שאין רצונו , "אינו קונה בעל כרחו"אלא כאן ,  יכול לבטל את עצם החוקינו א-קונה בעל כרחו 
מובא ה(ה "בדעת הרא. או מפני שחסרה כאן כוונה לקניין; נחשב שהזכות היא נגד רצונו, לקנות בקניין זה

הוא מסביר שלדעתו , שלמסקנת הסוגיה גם בקניין דרבנן לא מועיל גילוי דעת שלא לקנותהאומר , )ן שם"בר
 על המחלוקת שם ראה חוק .שלא לקבלה אם היא נגד רצונורק ויכול , גם תקנת חכמים אי אפשר לבטלה

 .6סעיף , מתנה, לישראל
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אם לפני המחילה היה החיוב המחילה אינה תקפה גם : הפוסקים הרחיבו כלל זה מהיבטים אחדים

גם אם ;  אחרנושהוב קיים אבל כלפי יחהאם לפני המחילה היה גם ; ה כובלתקיים אבל לא בצור
  .וגם באב המוחל לבנו; לא חזר בו עד יצירת החובהמוחל גם אם ; קנייןעשו מעשה 

  
קבוצה אחת של . אלא שחלקם אינו מוסכם על דעת כל הפוסקים, אולם יש חריגים רבים לכלל זה

מחילה ; מחילה בעבור תמורה: בתור מחילה, צד עצמהחריגים היא אלו שהמחילה תקפה בהם מ
אם יש ; חיובהמחילה שתחול כשיבוא ; אם יש שטר על החיוב או על המחילה; בלשון התחייבות

שקם לתחייה בכל פעם מחדש גם , מתחדשחיוב ; למוחל קצת שייכות בזכות כבר בשעת המחילה
מחילת זכות עתידית יחד עם זכות ; מפני שעילת החיוב היא כזאת שאינה פוקעת, אחרי פקיעתו

 מחילת זכות; עולםל תבוא זכותשל המוחל ליצור מצב שה" בידו"ש, ת עתידימחילת זכות; קיימת
  . עכשיוחול בעתיד למפרע מתש
  

 מחילה זו תקפה אף -המוחל מראש על נזק שאדם אחר יעשה לו  חריג מיוחד בקבוצה זו הוא
 שהוא נעשה כיווןכך שהמעשה לא ייחשב נזק בכלל , "הרשאה להזיק"מפני שזו , שקדמה לחיוב
אלא אם כן , גם אם לא אמר בפירוש שהוא מוחל על התשלום, עצם הרשות פוטרת. ברשות הניזק
. שאז המזיק פטור רק אם הניזק פטר אותו בפירוש מתשלום, או בחיוב בגין הנאה, מדובר בשומר

 חייב ואה, עשה את המעשהבו ובכל זאת הלה ואם חזר , מעשה הנזקיכול לחזור בו לפני הניזק 
לגזול הרשאה .  להזיקהאיסוראבל אינה מבטלת את , הרשאה זו אמנם פוטרת מתשלום. לשלם

  .אינה פוטרת את הגזלן
  

אלא הזכות פוקעת , תקפה בתור מחילהאינה שבהם המחילה קבוצה שנייה של חריגים היא אלו 
שתקפה ,  בכלל זה מחילה של רבים.א במישריןאמנם כתוצאה מן המחילה אבל ל, מטעם אחר

אם ניכר ; בשבועה או בחרםמחילה המחוזקת ; רבים בכלל הכוח המיוחד שיש למעשה של
שאז החיוב בטל בגלל העדר רצון ולא בגלל , מהמחילה שההתחייבות שלאחר זמן לא ניתנה מרצון

אי אפשי בתקנת "באמירת שהוא יכול למחול עליה ,  שחכמים תיקנו לטובת האדםזכות; המחילה
 ;דהיינו אחרי יצירת החוב, מניחים שמחל באופן המועילשבה , בלשון הודאהמחילה ; "חכמים

  .זכות עתידיתמנהג שמועילה מחילה על בו מקום שיש 
  

המוחל יכול לחזור בו יש אומרים ש, באותם מצבים שאמרנו שמועילה מחילה על זכות עתידיתגם 
  .הזכות היווצרות לפניממחילתו 

  
, אבל הוא נוצר בשלב מוקדם יותר, הזכות משתכללת בשלב מסוים, בסוגים רבים של זכויות

  :אלו פרטי הדברים. ומתעוררת השאלה האם יש תוקף למחילה שמוחל הנושה בשלב המוקדם
  

החיוב מתחיל , אף שהחיוב חל רק כשבית הדין פוסק שהוא חייב, כגון של אונס ומפתה, בקנס
, אף שהנושה אינו יכול לגבותו, חוב לפני מועד הפרעוןב. ומאז מועילה מחילה, נזקבשעת מעשה ה

אחדות אם קהילה פוטרת אדם מסוים מתשלום מס למשך שנים . ומועילה מחילתו, החיוב קיים
שראובן , תקנה על חזקת בתים הענייןל. המחילה תקפה מפני שהחיוב נחשב שכבר התחיל, בעתיד

ואם הוא מתיר , יש לראובן זכות קדימה בקנייתו, הגוי רוצה למכור אותוו, מכר את ביתו לגויש
אף על דמי חזקתו  מועילה מחילת ראובן - "דמי חזקה"שמעון חייב לשלם לראובן , לשמעון לקנות

מפני שזכותו של ראובן התחילה עוד לפני , חיוב שמעון לשלם דמי חזקה חל רק לאחר שהוא קונהש
מתחיל מיד משעת המחילה תקפה לפי השיטה שחיובו , על חיובו במזונות אשה המוחלת לבעלה .כן

מקבל , התחייבות בדבר שלא בא לעולםב. ואינו חיוב שמתחדש דבר יום ביומו, הנישואין
עדיין אינו זכאי לקבל שום דבר הוא אף ש, ההתחייבות יכול למחול עליה לפני שהדבר בא לעולם

מחילת משכיר לשוכר על דמי  .פו של המתחייבמוטלת על גוו, מפני שהתחייבות כבר קיימת, ממשי
דמי שכירות רק אחרי לשלם שהשוכר מתחייב אף , תקפה לפי דעה אחת, השכירות העתידיים

אין השוכר יכול לחזור שאחריה , השכירותמפני שחיובו מתחיל בשעת כריתת חוזה , שידור בבית
מפני שחיוב שותפו , אין תוקף למחילתו, תפותשותף המוחל לשותפו על חיובו להישאר עמו בשו. בו

נחלקו  ,שכר עבודתו לגבי פועל שמחל מראש על. לתת לו חלק ברווחים עתידיים, הוא חיוב עתידי
בגדר תנאי , או שהיא תקפה,  שזו זכות עתידיתכיווןהפוסקים בשאלה האם המחילה בטלה 

נחלקו הדעת האם האם , הנכסגם לגבי מפקיד המוחל לשומר מראש אם יאבד . בהסכם העבודה
 שחיוב השומר לשלם מתחיל בתחילת כיוון, או שהיא תקפה,  שזו זכות עתידיתכיווןהמחילה בטלה 

אף שחיוב הערב , מועילה מחילת נושה לערב על ערבותו מרגע יצירת החיוב העיקרי. השמירה
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 את חלות חיוב שרק מעבר של זמן מעכבמפני , לנושה חל רק ברגע שמתברר שאין החייב פורע
  .שמעכב אותומעשה ואין שום , הערב

  
על ,  תלוי גם בעיקרון שאין תוקף למחילת זכות עתידית עתידיתקנייניתמחילה על זכות  תוקפה של

על כן יש שהזכות נחשבת כאילו כבר . וגם בעיקרון שאין תוקף למחילת בעלות, כל החריגים שלו
;  ואז המחילה אינה תקפה מפני שזו מחילת בעלות,)אף שבפועל טרם הגיעה(הגיעה ליד הזכאי 

ואז המחילה אינה תקפה מפני שזו , יש שהזכאי נחשב שאין לו שום זיקה לזכות עדיין, ומצד שני
אבל אינו נחשב , בין הקצוות האלה נמצאות זכויות שיש לזכאי זיקה אליהן. מחילת זכות עתידית

  : אלו פרטי הדבריםו. ועל כן מועילה מחילה עליהן, שזכה בהן כבר
  

מפני , )שאר מורישיו שמדאורייתאאו מירושת (אדם אינו יכול למחול או להסתלק מירושת אביו 
  . ה מחילה שלא מועילענייןולכן הוא כאילו כבר זכה בירושה ל, הוא ראוי לרשת אותו בכל רגעש
  
: יש להבחין, אותה בעל המוחל על זכויותיו לקבל את פירות נכסי אשתו ועל זכותו לרשת ענייןל

וזאת , הנכסילו שום זיקה ל ןמפני שאז עדיין אי, המחילה אינה תקפה, )הקידושין(לפני האירוסין 
. כך שהאירוסין נעשו על תנאי זה, אלא אם כן לא חזר בו עד האירוסין, קנייןגם עם עשה מעשה 

ולכן אין זה בגדר , הנכסייש לו קצת זיקה למפני שאז , המחילה תקפה, במשך תקופת האירוסין
ואדם , מפני שזה תקנת חכמים שנתקנה לטובתו, ומועילה גם מחילה על ירושתה; זכות עתידית

המחילה , במשך תקופת הנישואין. אם היא נתקנה לטובתו" אי אפשי בתקנת חכמים"יכול לומר 
גם לגבי וזאת ; והרי אין תוקף למחילת בעלות, שכבר קנה לגמרי זכות בנכסיהמפני , אינה תקפה

גם מחילה על ירושתה אינה . מפני שגם לגביהם נחשב הבעל כבעלים, נכסים שיגיעו לבעלותה בעתיד
וזו מחילת בעלות שאינה , הוא נחשב כבעליםו, רגעהבעל ראוי לרשת את אשתו כל מפני ש, תקפה
  .תקפה

  
מפני ,  ביניהםלפני שחילקו הבנים את העזבון, בכור יכול למחול על חלק בכורתו אחרי מות אביו

אין זה נחשב מחילת , ומצד שני; ואין זו מחילת זכות עתידית, זכות ליטול פי שנייםיש לו כבר אז ש
משום כך הוא יכול . שהמקבל אינו זוכה בה עד שתגיע לידו, "מתנה"מפני שבכורה נקראת , בעלות

  .למחול על חלקו גם בחיי אביו
  

, "אני מוחל לשמעון על כל מה שיתן לי"מר ראובן וא, ראובן שידע ששמעון רוצה לתת לו מתנה
, עמד בסירובו עד שעת נתינת המתנה אם ראובן - קניין נתן לו שמעון מתנה ועשו מעשה אחר כךו

אחר מועיל רק מטעם  על ידי מפני שזיכוי, אחר על ידי  זיכה לושמעוןגם אם , לא קנה את המתנה
לא ידוע אבל אם ; וכאן אינו רוצה, המקבל רוצה בכךהיינו מתוך הנחה ש, "זכין לאדם שלא בפניו"

 הייתהמפני שמחילתו ניתנה בזמן שלא , המתנה נקנית לו, התמיד בסירובו עד קבלת המתנההאם 
  . וזו מחילת זכות עתידית, שום זיקה לנכס

  
 ,נכסל ו קצת זיקהמפני שיש ל,  בעתידהחייבשיקנה נכס  שעבוד מחול עלשה יכול לנו, לפי דעה אחת

אבל דעה אחרת היא שבכל זאת זו נחשבת . חייב שביד הנכסיםעל השכבר יש לו שעבוד מכוח ה
  .שאין מועילה מחילה עליה, זכות עתידית

  
אף שחיוב , קנייןאם היא עושה על כך , ארוסה יכולה למחול לבעלה על שעבוד נכס לכתובתה

אבל נושה . שייכות בחיוב הכתובה שכבר באירוסין יש לה קצת כיוון, הכתובה מתחיל רק בנישואין
כשם שאינו יכול למחול על החוב , רגיל אינו יכול יכול למחול על שעבוד נכס לחוב שעדיין לא נוצר

  . עצמו
  

 להסתלקבעל הזכות העתידית יכול , אף שאין תוקף למחילת זכות עתידית, לפי פוסקים אחדים
, כפי שנראה בשער שש עשרה, האנליטיתובמהותה , נבדל ממחילה בצורת ביצועה" סילוק. "ממנה

,  מסתלק מזכותוהאדםנימוקה של דעה זו הוא שבסילוק .  הזכות פוקעת- אבל התוצאה זהה 
. כעין שיור בזכותואו ,  שלא תהיה לו זכות זותנאיאו שסילוק פועל בתור ; והאדם כבר קיים בעולם

חלים גם על סילוק מזכות , תאולם אחרים אומרים שאותם כללים החלים על מחילת זכות עתידי
  .עתידית


