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  מבוא
ק א קובע מה הם סוגי הנכסים שהחוק חל עליהם"כאשר ס, סעיף זה עוסק בתחולת החוק

1
ק "וס, 

כוונה  ולא במצב שבדין אחר הוראות מיוחדות לענין הנדוןב קובע שהחוק אינו חל במצב שיש 
  .אחרת משתמעת מן ההסכם בין הצדדים

  
נכסים בני קיימא או , חלק מבעלות,  גם נכס לא מוחשי-  חוק חל עליהםסוגי הנכסים שהבכלל 
נחלפים ושאינם נחלפים, )י השימוש בהם"שמתכלים ע(ָּכלים 

2
 .  

  
 כגון שעבוד ריאלי, זכות קנין הפחותה מבעלותגם -" זכויות"בכלל 

3
 .  

  
ולכן , היא עִבירההוא זכות רכושית ש, סימני מסחר, פטנטים, כגון זכויות יוצרים, קניין רוחני

בדרך כלל העברת הזכות כרוכה בהעברת נכס מוחשי שבו גלומה . העברתו בתמורה היא בגדר מכר
הקלטה, הזכות כגון כתב יד

4
 .  

  

                                                 
1
בסעיף " נכס"ובמקום זאת הצעת החוק מסתמכת על הגדרת , ממונות הוראה זו חסרה בהצעת חוק דיני  
  ".זכויות רכושיות  גם-וככל שהדבר מתאים לעניין , מקרקעין ומיטלטלין":  להצעת החוק6
2
  .38§ זמיר  

3
  .128§ זמיר  

4
  .39§ זמיר  
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בענין ויצמן
5

אף שהחוזה בעיקרו ,  תמורת מחיר היא מכר לענין חוק המכרמוניטין נפסק שהעברת 
  . במוניטין שלו בעסקים אחרים שלא להשתמש -עשייה על המעביר -מטיל חובות אי

  
"נכס" כסף אינו - כסףאי אפשר למכור , ככלל

6
כגון , אבל אפשר למכור כסף שאינו הילך חוקי. 

שהקונה רוצה להשתמש בו כאמצע תשלום בעיסקה , מטבע חוץ או מטבע שהוצא מהמחזור
בות לתת שטר התחיי, לדוגמה: תיתכן גם מכירת כסף שהוא הילך חוקי. או כפריט אספני, אחרת

כך גם התחייבות לתת . מסוים הנמצא במקום אחר אינה התחייבות לשלם כסף אלא לתת נכס
).  שקל באמצעות שטרות אלה5000לעומת התחייבות לשלם ( שקל 1000חמשה שטרות בני 

" כסף"אבל אינם , לפי הסכום הנקוב בהם, מטבעות זכרון שמוציא בנק ישראל הם הילך חוקי
"נכס"ולכן הם בגדר , ם יותר מערכן הנקוב ובאמת אינן משמשות הילך חוקיכיון שהם שווי

7
.   

  
כי גם ,  או אנרגיה אחרת אף שאנרגיה חסרת קיום מוחשיחשמלהחוק חל גם על חוזה לאספקת 

בכל זאת אפשר , א לבודד את החשמל מתחנת הכוח"אף שא. נכס שאינו מוחשי כלול בחוק המכר
אלא שקשה להחיל על אנרגיה את הכללים בדבר החזקה. ריםי אגירתו במצב"לנתק אותו ע

8
.  

  
  אינו מתייחס לדינים המיוחדים שחלים על עסקאות במקרקעין "בשינויים המחוייבים"הסייג 

הוא גם אינו מתייחס . שנותן עדיפות לחוקים מיוחדים אחרים, ק ב"שהרי זה כלול בס, ובזכויות
אלא הכוונה . 5שהרי זה כלול בסעיף , בזכויותלנוהגים שמיוחדים  בעסקאות במקרקעין ו

הנושא של , לדוגמה. לשינויים הנובעים מתכונות פיזיות ומשפטיות מיוחדות של מקרקעין וזכויות
הובלה לא שייך במקרקעין ובזכויות

9
.  

  
  .בפרקים הבאים נדון בעמדת המשפט העברי לגבי האפשרות למכור נכסים מסוגים שונים

  זכויות

  "ו ממשדבר שאין ב"

  כללי) 1(
שאין בו ממשדבר מכור אי אפשר ל, לפי המשפט העברי

10
טעם הדבר .  גם אם זו זכות הנוגעת לנכס,

הוא שאין להקנאה על מה לחול
11

.  

                                                 
5
  .295) 3(ד לג"אברמזון פ'  ויצמן נ627/78א "ע  

6
  .45§ זמיר  

7
  .53§ זמיר  

8
  .40§זמיר  

9
  .130§ זמיר  

10
 מאמר המלך -) ישראל(בבית אברהם , מח'  סייפה נוףת "הובא בשו (יד- יג, כב, הלכות מכירה, ם"רמב 

  . א, ריב, מ"חו, ע"שו ;)207' ההתחייבות עמ' ובס, ג"תשס' תשצט במהד' עמ, א' קונ
דרוש , א"ח ברכת מועדיך לחייםו, ב"ע- א"דף לד ע, אות נח, עמוד התורה, )י'פלג(עמודי חיים : תלמיד חכם

חייב לקיים את , דבר שאין בו ממשהקנה כותב שתלמיד חכם ש, )ב"כה ע, ד"כד ע, ג"כג ע(ה לשבת כלה 
 .ע"שכותב כך על דשלבל, סט' מ סי"ב חו"ט ח"ת מהרי"הוא מסתמך על שו. כדי שלא יהיה שקרן, דבריו

11
 בו שאין דבר לבעיית :זוג בני בין מגורים מקום כםהס", ורהפטיג' א; א, ריב, מ" חו, ערוך השולחן

  .379' עמ, )ז"תשל-ו"תשל(ד -שנתון המשפט העברי ג, "ממש
מסביר שדירה ואכילת , )שכב' ש סי"ת הרשב"שוהובא ב (ב"שיטה מקובצת בבא בתרא קמז עי מיגאש ב"ר

 בגוף הבית או בגוף נושהקנין אי כיון ,"קנין דברים"כוזה  , גוףהן ממש ואין להןאין בפירות אינן נקנות כי 
כהבחנת , מעשה ולא גוף מצוי בעולם כדי שיהו בתורת הקנאהשהן הפירות אלא על האכילה ועל הדירה 

פירוש "נדפס תחילה בשם  (ב"ב קמז ע"ב, ישמעאל בן חכמון' ר גם. חכמי אומות בין העצם והמקרה
 מצויש גוף נויל להקנות דבר שאין בו ממש כי אי שלא מוע,מנמק, )521' ההתחייבות עמ' והובא בס, "קדמון
כותב קלב ' ט חלק ב סי"ת המבי"שו אבל .ויש הבחנה בין עצם למאורע, הגוףמאורעות אלא הוא מ, בעולם

, יד, ה, מכירה' ורק בהל, קנין דבריםשהרי בפרק כב שם לא כתב שהוא , "קנין דברים"ם אין זה "שלרמב
הוא ואילו כאן  ,אינו מקנה שום דברמפני ששם ,  קנין דבריםא הו,שיתוף חלוקה או ,הליכהכתב שקנין על 

   .אין בו ממשש אלא שאינו נקנה משום , עין, טעם,ריח -משהו מקנה 
, אינו מצד המקנה) ע"וכןבדשלבל(כותב שהחסרון בדבר שאין בו ממש , )ה וטעמא"ד (עג' ב סי"זית רענן ח

ו שהוא יכול להוציא מרשותו "ק, מור שיש לו זכייה חזקה בושהרי אם הוא יכול להוציא מרשותו ממון ג



 3 

  
 בדולחומראה של, טעם של דבש,  ריח של תפוח:דוגמאות לדבר

12
 דירת בית;

13
חצרשל  אויר ;

14
 ;

אכילת פירות
15

שימוש בנכס; 
16

 בקרן מסוימתזכות לעשות רווחים; 
17

רשות לקבור מת בקרקע ; 

                                                                                                                                            
שאינו יכול להכניס לרשותו דבר שקניינו , והחסרון הוא רק מצד הקונה; שזכייתו בו קטנה יותר, את זה

   . שלא חל על גופו קנין להכניסו לרשותו, חלש
  .וקים נוספים לגבי דירת ביתנימ, 13ראה עוד בהערה 

הטעם שאין אדם , )שם, כמובא אצל ורהפטיג( ואילך 311' עמ, דיני ממונות בתלמוד, אלבק' אבל לפי ש
 דחה את ההסבר שאין לקנין על מה 314' ובעמ, מקנה דבר שאין בו ממש הוא כי אין לקונה סמכות דעת

 .לחול
12
  ).רעא' מ סי"ם חו"רשדת מה"שוהובא ב(א , ריב, מ"חו, טור; ם שם"רמב 

הרי ריח אפשר בלי נגיעה , ם טעם הדבש לריח תפוח"איך השווה הרמב, מקשה, יג, כב, מכירה, משנת יעקב
שטעימה , ב, א, ברכות' ם לשיטתו בהל"ק תירץ שהרמב"הוא מביא שרנ? א בלי נגיעה בפיו"ואילו טעם א

 . לריחולכן היא דומה, אינה נחשבת אכילה לענין ברכה גם אם בולע
13

' הל, ובהגהות מיימוניות) ד"עט ( קנין ,ספר העיטור מאמר בהמובא ב, רב האי גאון; ב"ב קמז ע"ב 
דפוס (ם מרוטנבורג "ת מהר"שו; תרעא' ב סי"ב, ובהגהות מרדכי, אות ז, י, זכיה' והל, אות י, ה, מכירה

, מ"ע חו"שו; א, ריב, מ"חו,  טור;ג' ש כלל יב סי"ת הרא"שו; )מו' ק סי"הובא במרדכי ב (סימן תצד) פראג
; )ומתוךה "ד(לו ' ל סי"ת מהרש"שו; )אשתואפילו ל ( פג' סי,ת תורת אמת"שו; כא, רנג' וסי, א, ריב' סי
  ).ג"נז ע(ז , רט, מ"חו, דין אמת; מח' ח סי"ת הב"וש

היא " דירה"ש ,מנמק, )ף"תשובת הריזו , 521' ההתחייבות עמ' לפי ס (תפט' סי, )הרכבי(תשובות הגאונים 
   .לא נקנה העצם שהמקרה חל עליו" מקרה"ועל ידי " מקרה"

, טו, הלכות זכיה ומתנה י, ות מיימוניותהגההובא ב( )א"י ע ( קנין,ספר העיטור מאמר ב: נימוקים אחרים
נימק שהחסרון הוא רב נחשון מביא ש, )א"דף כה ע, דרוש ה לשבת כלה, א"ח ברכת מועדיך לחייםוב, אות ז

מביא  )ג"סא ע(ת שכיב מרע  מתנ,טוריהע. שעה אחתיכול להתפרש שידור שם רק  "דור פלוני בבית זהי"ש
רב "כותב שבמקום  )ה הרי לך בפירוש"ד(קצו ' ת דברי ריבות סי"שואבל  ,רב שריראנימוק זה בשם 

מסביר שרב נחשון , )תקיד' עמ(מט ' ט סי"שמחת יו. מ מנימוק זה"נ, 27ראה הערה . רב נחשוןל "צ "שרירא
, "ידור פלוני"כיון שבעל הבית נתן לו רשות לדור בכך שאמר , סובר שאין לנמק כאן משום שאין בו ממש

אני מקנה "ורב נחשון מסכים שבאומר ;  מוכן שיקנהמקנהכי ה, ובכך קנה את הבית בתורת שאילה, ודר
כותב שאין מי שחש לדעת , שכב' ש סי"ת הרשב"שואבל . שלא קנה הוא כי אין בה ממשהטעם , "דירת בית
  .רב נחשון

נימוקו . "כנס בביתילא ת" יכול לומר לו ביתהבעל גוף נימק ש, ב"בבא בתרא קמז ע, ק"בשטמ, רבנו יהונתן
כות דירה אין לבעל הגוף זכות למנוע מבעל ז, ההקנאשהרי אם אין מניעה אחרת למתן תוקף ל, קשה

  .להיכנס לבית
 נקראת דירה על שם שהרי זו, ע"נימק שהדירה היא דשלבל, ב"שיטה מקובצת בבא בתרא קמז עב, ד"ראב

  .והרי הוא עדיין לא נמצא בבית, בביתתו הימצאו
  .11בהערה , ראה נימוקים נוספים על דבר שאין בו ממש באופן כללי

14
) ד"עט ( קנין ,ספר העיטור מאמר בהמובא ב, רב האי גאון; א, ב ג"וב, ד, קידושין א, ב, ו, ירושלמי דמאי 

, ם"רמב; תרעא' ב סי"ב, ובהגהות מרדכי, אות ז, י, זכיה' והל, אות י, ה, מכירה' הל, ובהגהות מיימוניות
; א, ריב, מ"חו, טור; )י אות א' סיא " חעמק המשפטהובא ב(ז ' ד סי"ב פ"ש ב"רא; יד, כב, הלכות מכירה

  .ב, ריב, מ"חו, ע"שו
שאף שתמוה להקנות אויר ,  אויר של עלייה או של ביתקנאתכותב על ה, כח' ב סי"תקפו של יוסף חת "שו

כי אין לנו ,  התכוון להקנות את הגוףמקנהאין זה אומר שהסופר טעה ושה, שאינו פתוח למעלה, של בית
משמעותו גוף העלייה והתכוון " אויר העלייה" טעה וחשב שמקנהוגם אם ה; ראלא מה שכתוב בשט

ואפשר לפרש ; ודברים שבלב אינם דברים, "אויר"שהרי סוף כל סוף כתב ,  אין זה משנה-להקנות את הגוף 
  . היינו הזכות לבנות על גבה,  אויר שעל גבי העלייה-" אויר העליה"

אויר "אבל , כותב שדוקא אויר חורבה אינו נקנה, תריז' סיבתרא מרדכי בבא המובא ב, ברוך' ר: הבחנה
  .כיר יש בה ממש ונחשבת שבאה לעולםוהזכות להש,  כי אפשר להשכיר אותו,נקנה" בית

15
, אות י, ה, מכירה' הל, ובהגהות מיימוניות) ד"עט ( קנין ,ספר העיטור מאמר בהמובא ב, רב האי גאון 

, מ"חו, לבוש; כא, רנג' וסי, א, ריב' סי, מ"חו, ע"שו; תרעא' ב סי"ב, מרדכיובהגהות , אות ז, י, זכיה' והל
  .א, ריב

 ,הפירות הם בעין גם אם קונהם לא קנה ה"כותב שלרמב, )ד"ה ולענ"ד(  יג, כב,פרי האדמה הלכות מכירה
  ".אכילת פירות אלו "מקנהאמר שהוא המקנה ו

ת את גוף הפירות הקנו התכוון למקנהאין מפרשים שהמבאר ש, אות ו, טו' מ סי"ג חו"דבר יהושע חת "שו
ומכאן שהקנה רק את , "פירות אלו לפלוני"היה לו לומר , ת את הגוףהקנושהרי אילו רצה ל, לאכילתם

התכוון , והאכילה מכלה אותם, הוא מוסיף שגם אם נאמר שכיון שנתן לו רשות לאכול אותם. האכילה
 לא קונהע שה"ומה שאומר שו, פירות רק כשהגיעו לידו והגביהם זכה בגוף הקונה הרי ה-שיזכה בגופם 

  .ונה יכול לחזור בו עד שיגיעו הפירות לידי הקמקנהכוונתו שה, קנה כאן
מסביר שאכילה אין בה ממש כי המאכל כלה , א" דף כא ע,דרוש ה לשבת כלה, א"ח ברכת מועדיך לחיים

ת מים רבים "בשו, יהושע חאנדאלי' ה מסביר רבדומ. ועוד שמעשה הלעיסה אין בו ממש, י האכילה"ע
י "ואף שהיא באה ע, שאין בו ממש, וזה העדר הדבר, שבאכילה מתכלים הפירות, )ג"לט ע(מח ' מ סי"חו
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י תנועות האדם בבית ובכל זאת אינו "כמו שדירה באה ע, לשון אכילה מתייחסת להעדר, כסיסת השיניים

  . דבר ממשי
פירות באו לעולם ואם ה, כותב שאכילת פירות יש בה ממש, פד' ט סי"פרא יד רמה בבא בת: דעה חולקת

שהרי אם לא יקח לא יוכל , לגמרי יקח אותם ונהכי משמעותו היא שהק, "יאכל"ון לשלגביהם  עילמו
  .  אותםלואכל

מנמק את דברי הגמרא שם , )תרטז' ב סי"הובא במרדכי ב) (ר"ה א"ד(ב "ב קמז ע"ב, ם"רשב, כמו כן
הובא (א , ריב, מ"חו, י"וב, לא קנה שהוא מפני שהפירות לא באו לעולם" אכל פלוני פירות דקל זהי"שב

מדייק מזה שלדעתו אכילת פירות נחשבת שיש בה ממש כי , )ה אכן ראיתי"ד, קלג' ת שער אפרים סי"שוב
ימקו מצד נ, )ה שכיב"ד(ב "ב קמז ע"ב' גם תוס. ע"אלא שאינה נקנית מטעם דשלבל, פירות יש ממשב

קמג (רנג ' מ סי"ט חו"גם שביתת יו. א, ריב, מ"חו, י כותב שזו גם דעת טור"ב. שהפירות לא באו לעולם
 קנין , מאמר ב,בני יעקב,  אק" ריב ס,קצות החושן, )ד"ה ולענ"ד(  יג, כב,פרי האדמה הלכות מכירה, )א"ע
ואם הפירות , נחשב שיש בו ממש" אכלי", כותבים שלדעת הטור, א, ריב, מ" חו, ערוך השולחן,)א"סא ע(

ם והטור סוברים שהפגם באכילת "כותב שרשב, שכג'  סי,מ" חו,ם"ת מהרשד"שוגם . ונהקנה הק, בעולם
כותב שהטור סובר , )נג' עמ(אות א , ה' ט סי"גם שמחת יו. ולא שאין בה ממשע "דשלבל משום אפירות הו

ם והטור סוברים "ורשב' שתוס) במסקנתו(כותב , )תקיד' עמ(מט ' ובסי. שאכילת פירות יש בה ממש
וזה שונה מדירת בית שאין בה ממש מפני ,  אינו מקנה את גוף הפירותמקנהשאכילה יש בה ממש אף שה

; ויש בו ממש, שהקרן כלה, כ באכילת פירות"משא, שהיא רק שימוש באויר הבית והבית לא חסר כלום
' ט כתב בתחילת דבריו שתוס"יש לציין ששמחת יו. ת פירות להקנות אכילאפשר, ולכן אם הפירות בעולם

, קונהוהאוכל הגיע ל, נתן רשות לאכולהמקנה יו שהם והטור סוברים שאכילה אין בה ממש אלא ש"ורשב
מביא רק את דברי ,  אות הטו' מ סי"ג חו"דבר יהושע חת "אבל שו; אבל במסקנתו חזר בו כאמור, זכה

  .  שלוה אמינאט בהו"שמחת יו
 כי האכילה מכלה את - מסביר את הדעה שאכילת פירות יש בה ממש ,  אות דמח' ד סי"דבר יהושע חת "שו

לכן מן הסתם הנותן הקנה גם את גוף הפירות שהרי הוא מקנה את , גוף הפירות ולא יחזרו לבעלים לעולם
וכיון ,  כילוי הפירותואי אפשר לאכול בלי, אכילתם למקבל בקנין גמור שיוכל לאכלם בכל מקום ובכל זמן

  . חל קנין, שיש ממש בפירות
ם שאין בה "ם והטור מסכימים לרמב"כותב שהרשב, ק א"ס,  ריב,ע"סמו, ק א"ס, ריב, מ"חו, אבל דרישה

וכוונתו (המביא כאילו שהפרישה , א" דף כא ע,דרוש ה לשבת כלה, א"ח ברכת מועדיך לחייםולא דק (ממש 
-ג"נט ע(ל ' מ סי"ש הלוי חו"ת מהר"גם שו). ם שאכילה יש בה ממש"כתב שהטור סובר כרשב) לדרישה

 , כב,מעשה רקח הלכות מכירהאך . ם והטור מסכימים שאכילת פירות אין בה ממש"כותב שהרשב, )ד"ע
  .דחה הבנה זו, יד

 ואמר, כותב שאם הפירות בעולם, )נג' עמ, אות א, ה' ט סי"הובא בשמחת יו(א , ריב, מ"חו, ז"ט: הבחנה
. ומה שכתבו שלא קנה הוא אם הפירות אינם בעולם, ע"ם והשו"גם לדעת הרמב, קנה, "יאכל פירות אלו"

ע עוסקים דוקא "ם והשו"אם הרמב, מקשה, )ד"תשנ' יב במהד' עמ(שער ב , עמק השער על ספר המקח
? ע"בלהרי יכלו לנמק משום שהם דשל, מדוע הוצרכו לנמק מצד שאין בה ממש, בפירות שאינם בעולם

ע "כי תפיסה מועילה בדשלבל,  את הפירות כשבאו לעולםקונהותירץ שיש נפקות מנימוק זה אם תפס ה
ש תפיסה מועילה גם בדבר שאין "שלפי הרשב, 32אבל ראה הערה (ולא בדבר שאין בו ממש ) 2סעיף ראה (

, ז סובר שלולא הטעם שאין בה ממש"שהט, מתרץ, אות ו, טו'  סי,מ" חו,ג" ח,דבר יהושעת "שו). בו ממש
, כי רק קנין על גוף הפירות לא חל אם אינם בעולם, ת אכילת פירות גם כשאינם בעולםהקנוהיה מועיל ל

שהרי רשות , לא היה משנה אם הפירות עצמם בעולם או לא, אבל אם היה חל קנין על אכילת פירות
ע הוא "שהחסרון בדשלבל, 2שהובאה בסעיף , אבל הוא מעיר שזה נכון רק לתפיסה(ולם האכילה ישנה בע

הרי חסרון זה שייך גם , שהחסרון הוא שאין גמירת דעת, שם, אבל לפי התפיסה, שאין לקנין על מה לחול
י  כקונהקנה ה, ולכן אמנם אם הפירות בעולם, ולכן הוצרך הטעם שאין באכילה ממש; )לגבי רשות אכילה

, לא שייך לומר כך, אבל אם אינם בעולם, התכוון להקנות את גוף הפירות,  הקנה את הרשותמקנהכשה
, ק א"ס, ריב, ע"שסמ) באות ז(אבל הוא כותב . ז"א סובר כהבחנה של הט"והוא כותב שהרמ. ולכן לא קנה
ילת פירות דקל אכ"ע כתב ש"שהרי הסמ, ם לא קנה גם אם הפירות בעולם"וסובר שלרמב, ז"חולק על הט

  .ם נקט לשון זו וכתב שאין בה ממש"והרמב, משמעותו שהם בעולם" זה
ממה , קיימים נחשבת שיש בה ממש" אכילת פירות"ש, ז"מוכיח כט,  אות גמח' ד סי"דבר יהושע חת "שו

פ מה "הוא מסביר ע. שמשמעו פירות קיימים" פירות אלו"ולא , "אכילת פירות דקל זה"ם נקט "שהרמב
ע הוא מכוח הדין שאין אדם מקנה "שמה שאין אדם מקנה דשלבל) 2ראה סעיף (ל "ה מדברי מהרששעול

כ "וא, שכיון שהדבר עתיד לבוא לעולם ויהיה בו ממש אין טעם שיחול קנין לפני כן, דבר שאין בו ממש
,  לעולםהיה צריך לחול קנין גם לפני שבא, באכילת פירות שגם כשיבואו לעולם אין ברשות האכילה ממש

אבל , אולי לא יבואו ולכן לא קנה, ובפירות שלא באו לעולם, שהדבר יבוא בוודאי, אלא שיש עוד תנאי
ודוקא דירת בית אין ודאות שתבוא שמא בעל ; קנה כי בודאי ההנאה תבוא, באכילת פירות שבאו לעולם

שהמקנה יקח את הפירות אבל בפירות אין חשש , )2סעיף ראה בשמו ב(הבית יסתור אותו לצורך האבנים 
ולהשחתה בעלמא אינו , קונהשהרי הקנה את זכות האכילה ל, שהרי אינו יכול לקחתם לאכילה, לעצמו
שלא הסבירו , ע"הוא דשלבל" יאכל"שהחסרון ב, והטור' תוס, ם"הוא מסביר את שיטת הרשב. חשוד

אלא זה מטעם , ל"דברי מהרשכ, אין זה חסרון, כי בדבר שלעולם לא יהיה בו ממש, מטעם שאין בו ממש
  . לא יישאר הגוף, שהרי אם יאכל, ויש בה ממש כי הקנאת אכילת הפירות כוללת הקנאת גופם, ע"דשלבל

 דבר שאין בו האכילה היאאפילו כבר באו הפירות לעולם , ע"כותב שלפי השו,  אק" ריב ס,קצות החושן
  .ז"שלא כט, ממש

משמעותו  "יאכל פירות דקל"הטעם הוא ש, פי רב נחשון גאוןכותב של, שכג'  סי,מ" חו,ם"ת מהרשד"שו
, )תקיד' עמ(מט ' סי, ט"אבל שמחת יו). 13ראה הערה (כמו שנימק לגבי דירה , בלבדגרגיר אחד או שנים 
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מסוימת
18

זכות לעבור דרך חצר; 
19

רשות לפתוח חלון לחצר אחרת; 
20

טעם של מאכל הבלוע ; 
בכלי

21
.  

  
קניןמעשה ב ו אותת דבר שאין בו ממש גם אם הקנההקנואין אדם יכול ל

22
 בקנין סודר או כגון, 

באגב או בשטר
23

 .  
  

, ההקנאעל ה" אחריות" קיבל מקנהבטלה גם אם ה, ביתכגון דירת ,  של דבר שאין בו ממשההקנא
לסלק מי התחייבות אחריות סתמה רק ש, עודו; גם האחריות בטלה,  בטלהההקנאשהיות שה

 מועילה כלפי ינהוא, ת שעבוד קודםבטענ או  ממנוגזלה שהנכס נ בטענההקנא על השמערער

                                                                                                                                            
כנראה ; זכה, ירות הגיעו לידווהפ,  רשות לאכולקונה שהוא נותן לתיוהמעלה אפשרות שרב נחשון סובר ש

  . כי מדובר שהצביע על פירות מסוימים, ם שייתכן שהתכוון לגרגיר אחד"לא קיבל את סברת מהרשד
 ז"טו ,א ק"ס ריב ע"וסמ ,א, ריב ,דרישהמביא כאילו , 47ליד ציון הערה , דבר שאין בו ממש' ת ע"אנצי

 יאכל פלוני" אמרואילו אם , ממש בה ןאי ,"הפירות אכילת לך מקנה אני" אמרשאם כותבים , שם
 .ולא מצאתי הבחנה זו בדבריהם. ממש בו יש, בעולם כבר הם אם, "הפירות

16
א "ת פרח מטה אהרן ח"שו; ג"ל דף נט ע' מ סי"ש הלוי חו"ת מהר"שו; פד' ט סי"פ יד רמה בבא בתרא 

 ").ישתמש בבית) ("ג"כו ע(ט ' סי
17
  .ז' ם אלשיך סי"ת מהר"שו 
18

  .קיד- קיג' קת רוכל סית אב" שו
19

  . נה' חלק א סי) ש"מהרח(ת תורת חיים "שוב,  שלמה קארו' ר
ואינו אומר שזכות המעבר היא דבר ,  עוסק באותה שאלהמ' מ סי"ב חו"חט "מהרית "אבל יש להעיר ששו

 .שאין בו ממש
20

' סיא "עמק המשפט ח בהובא) (ב"כו ע(ט ' וסי, )ד"כד ע(ח ' סי, )ג"כג ע(ז ' א סי"ת פרח מטה אהרן ח"שו 
 ).י אות ג

21
הוא כותב כך לגבי ההצעה למכור לגוי לפני פסח את . קכב' מו עמ' בית אהרן וישראל גל, נ גולדברג"רז 

  .החמץ הבלוע בכלים
22
; )על דירת בית (א"ח, נתיב טו, מישרים; ש כלל קב סימן י"ת הרא"שו; )ר"ה א"ד(ב "ב קמז ע"ב, ם"רשב 

  ).על דירה(ה תשובה תמה "ד,  רה' סי,א"ת הריטב"שו; מא'  שער ט אות ט עמצרור הכסף הקצר דרך א
23

, אות י, ה, מכירה' הל, בהגהות מיימוניות, )ד"עט ( קנין ,ספר העיטור מאמר בהמובא ב, רב האי גאון 
ט חלק ב "ת מהרי"שוב, שכב' ש סי"ת הרשב"שוב, תרעא' ב סי"ב, בהגהות מרדכי, אות ז, י, זכיה' והל

ת "שו; )ד"ה לכאורה נלע"ד (קלג' ת שער אפרים סי"שווב, רעא' מ סי"ם חו"ת מהרשד"שוב ,מד'  סימ"חו
, מים רביםת "שו; )ב"תשמ' במהד, רד- רג' ועמ, קצט' עמ (פז' ם אלשיך סי"ת מהר"שו; קלט' סי, א"הריטב

  . כח' סי, מ"חו
  .אינו נקנה בקנין אגב, )13הערה (כותב שגם לרב נחשון ) ה ומצאתי ראיתי"ד(שער אפרים שם 

  .48 ראה ליד ציון הערה - יש מצבים שבכל זאת מועיל קנין 
ומר כותב שהמשאיל בית וא, )מחודש ו, רנג, מ"חו, י"הובא בב (קיא' א חלק ו סי"ת הרשב"שו: דעה חולקת

המשמעות הוא שהתכוון להקנות לו את גוף הבית , )סתמו קנין סודר(ועשה קנין , "ידור בו"שהשואל 
ולכן ברור , דבר שאין בו ממששייך בקנין אינו שהרי , ולכן קנה, )37שמועיל כאמור ליד ציון הערה (לדירה 

) ד"כד ע(ח ' סי, א"ח, ת פרח מטה אהרן"בשו, חסדאי פרחיא' ר. הדירה בלבדשלא התכוון להקנות את 
כי ברור שהתכוון להקנות מגוף , כמו במקנה דירה, א קנין מועיל גם במקנה אויר של חצר"כותב שלרשב

כותב , כח' ץ סי"ת מהריט"אבל שו. כי מסתמא לא התכוון להקנות לו דבר שאין בו ממש, הקרקע
א "ת משאת משה ח"וכבר תמה עליו שו". ידור פלוני"ולא על , משאיל בית, רק על נידונוא כתב כך "שהרשב

ואמנם נאמרו עוד דברים כגון , "ידור"נאמר , א"ה שעליו דן הרשבמעששהרי ב, )ג"קמז ע(נו ' מ סי"חו
שון אחד מכוח ל, א נותן שני נימוקים נפרדים לתוקף הקנין"אבל הרשב', וכו" לעשות כל חפצם ורצונם"
" ידור"משמע שהקנין מועיל גם ב, ואחד מצד הקנין, )43ראה ליד ציון הערה " (לעשות כל חפצם ורצונם"

כותב , )ג"מט דף מ ע' מ סי"ת מים רבים חו"הובא בשו) (ב"כז ע(ט ' א סי"ת פרח מטה אהרן ח"שו. בלבד
אלא ,  גם את גוף הביתהקנהמשמע ש" כל צורכם וחפצם"שלשון , נימוק אחדשבעצם שני הנימוקים הם 

, אבל אם כתב לשון דירה בלבד; הקנין חזק ומלמד שיש לפרש כך, ורק אם יש קנין, שזה לא כל כך ברור
ו ' א סי"ת משפט וצדקה ביעקב ח"שו. 48א שבהערה "כדברי תשובת הרשב, קנין מועיל רק אם נעשה בסוף

י "שהובאה בב, שא' ב סי"א ח"ת הרשב"כדבריו בשו, א דיבר רק כשהקנין בסוף"כותב שהרשב, )ד"יט ע(
  .48וכך נמצאים דבריו מתאימים לתשובתו שבהערה ; בשם רבינו יונה, בענין אחר, מחודש כא, קצה

ש להוכחותיו " עיי- כותב שאפשר להקנות דירת בית אגב קרקע אחרת , שכט' ט חלק א סי"ת המבי"שו
  . ש"עיי, דוחה את הוכחותיו, פז' ם אלשיך סי"ת מהר"אבל שו. מהראשונים

בית "קנה כמו במקנה , כותב שאם הקנה את דירת הבית אגב קרקע הסמוכה לאותה בית שםט "המבי
כותב שדרך זו מועילה רק ) רב' עמ(ם אלשיך שם "אבל מהר). 37ר ליד ציון הערה כאמו, שמועיל" (לדירה
ם "מסכים למהר, ם אלשיך שם"ת מהר"ז בתשובתו בשו"הרדב.  מקנה את הבית עצמו לדירתומקנהאם ה

  .אלשיך
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 בטענה שאינה תקפהההקנא שיבוא לבטל את ה, עצמומקנהה
24

ן אומרים שקבלת האחריות  ואי.
 לדירה לו גוף הקרקעותקנתכוון לההמלמדת ש

25
אין בו ש אחריות על דירה כיון כתלא שיישהרי , 

שאינה תקפה, ת הדירההקנאכי בדבריו רק חיזק את ,  אין אומרים כך- ממש
26

.  
  

כיון שאין בדירה ממש, הקפתההקנאה אין ,  לכךקצב זמןגם אם ,  דירת ביתהקנהאם 
27

.  
  

אף שאז הצדדים גומרים בדעתם ,  של דברים שאין בהם ממש אינה תקפההקנאה הדדיתגם 
שהרי אין לקנין על מה לחול, להקנות כיון שכל אחד מהם גם קונה

28
.  

  
וגם אם עשה , כיון שאין ממש בהתחייבות,  למכור דבר שאין בו ממש אינה תקפההתחייבותגם 

קניין דבריםאינו מועיל כי הוא , קניין
29

.   
  

ואין אומרים שתוספת הלשון משתמעת , ההקנאאין תוקף ל,  על דבריופעמיים מקנהגם אם חזר ה
מפני שעקרון זה נוהג רק באמירת דבר שבלאו הכי היה תקף באופן חלקי, כתוספת זכות

30
.  

  
 זוכה רק בדבר שיש בו ממשקונהה,  עם דבר שאין בו ממשדבר שיש בו ממש הקנהגם אם 

31
.  

                                                 
24

' ך חלק א סי"ת מהרש"שווב, מחודש כב, קצה, מ"חו, י"הובא בב (סז' א המיוחסות סי"ת הרשב"שו 
  ).קעו

  .על קבלת אחריות,  בשם ברכת מועדיך לחיים69וראה הערה 
25
  .37כאמור ליד ציון הערה , שאז קנה 
26

  .קעו' ך חלק א סי"ת מהרש" שו
27

 ,ם"ת מהרשד"שו; )ה הרי לך בפירוש"ד( קצו' ת דברי ריבות סי"שו; קעו' ך חלק א סי"ת מהרש" שו
  .לב' ת שי למורא סי"שו; שכג'  סי,מ"חו

כותבים שלפי הנימוק של רב נחשון ) ד"קיג דף קעד ע' ת נאמן שמואל סי"הובא בשו(ך ודברי ריבות "מהרש
 ,קצב זמןו" ידור"הרי אם אמר , לא קנה כי משמעותו שעה אחת בלבד" ידור פלוני"שב) 13בהערה (גאון 

ולפיו גם , אבל אין הלכה כמותו אלא כנימוק שזה דבר שאין בו ממש; קצובזמן ההכל  זכאי לדור קונהה
מ "א חו"ת משאת משה ח"וגם ש. ל כדעה זו" לומר קימקנהך נוקט שיכול ה"מהרש. לא זכה, אם קצב זמן

בנידונו לא נקצב זמן אלא נאמר שבעל הבית יהיה (מציין שהדין תלוי בשני הנימוקים ) ב"קמז ע(נו ' סי
ולכן ,  קנין בדבר שאין בו ממש כותב שגם רב נחשון סובר שלא מועילם"מהרשד, לעומתם). ל זמן רב"בחו

ולא נימק " ( וכך בבית זה זמן כךלוניידור פ"עיל ורק במתנת שכיב מרע מו, קצב זמןאם אף  לא קנה קונהה
אם קצב רק , כותב שגם לרב נחשון, )ה והנה דברי"ד( פרי האדמה הלכות מכירה פרק כב הלכה יג). מדוע

  .וקנהקרקע ה ףגום שהקנין היה על מריו א,קנין שהזמן וגם ע
28

' בפרח מטה אהרן שם סי, אל גאוןשמו' ר; )ב"מ ע(יג ' סי, א"ח, ת פרח מטה אהרן"בשו, אהרן פרחיא' ר 
הם מסבירים שלכן דינה שונה מהקנאה הדדית של . פגר'  עמ,א" ח,)איגר(העיקרים ' ס; )ד"מא ע(יד 

  .2סעיף  ראה -  מפני ששם החסרון הוא רק בגמירות דעת השמועיל, ע"דשלבל
 שיש תוקף להקנאה כותב, )א"כה ע, ד"כג ע( דרוש ה לשבת כלה, א"ח ברכת מועדיך לחיים: דעה חולקת

ק נקנה בהקנאה "כמו שדשא, הוא מקנה, מפני שבאותה הנאה שהוא קונה, הדדית של דבר שאין בו ממש
 שטעמו ייתכן). 184 ראה הערה -   שבדרך כלל אינו נקנה,טז, יא, הלכות מכירה, ם"ת רמבגם לדע(הדדית 

 .כגון קרקע לאוירו,  מתכוונים להקנות באופן המועילהוא שגמירות הדעת מביאה לכך שהם
29

מ "מקורות אות יג בשם דברי חיים חו, פרק ל, חוקת משפט; ערוך השולחן חושן משפט סימן ס סעיף יא  
  .לא' סי

כאן , מעלה אפשרות שגם לדעה שמועילה התחייבות שלילית, מקורות אות יג, חוקת משפט פרק ל
 .א למכור דבר שאין בו ממש"ן שאההתחייבות אינה מועילה כיו

30
 .קעו' ך חלק א סי"ת מהרש" שו

31
ר כרך "פד; )ה וחזי הוית"ד( לט' מ סי"חו) אדאדי(ויקרא אברהם ת "שו; רעא' מ סי"ם חו"ת מהרשד" שו
 - ע עם דבר שבא לעולם "שכתב כך על דשלבל(כט ' מ סי"ק חו"ת נודע ביהודה מהדו"בדעת שו, 206' יז עמ
  ).2סעיף ראה 

 ,ומטלטלין בבת אחתמטבע קנה בקנין סודר מהש, תרה' ב סי"ם כותב שגם לפי הדעה במרדכי ב"מהרשד
לא הרי כאן , קנה את המטבע, קנה מטלטליןשמיגו כי ,  אף שמטבע אינו נקנה בקנין סודר הכלהקנל קונהה
  . המשיכה והגבה - אחר  קנין ושייך בכי  ודוקא שם המטבע נקנה ,הדבר שאין בו ממשקנה נ

באותו  לו הקנהו " בבית זהניידור פלו"אמר כותב שאם , שכג'  סי,מ" חו,ם"ת מהרשד"שו: דעה שקנה הכל
מפני שבזה הראה  ,שהה בין זה לזה יותר מכדי דבורלו אפי, קנה ,הקנאה ה בולמועידבר אחר שמעמד 

לכאורה הוא . דבר האחרגוף האת  הקנהכמו ש) 37כאמור ליד ציון הערה , שמועיל( ירהגוף לדאת ה הקנהש
, מיישב, )ה ובאגב ראיתי"ד( לט' מ סי"חו) אדאדי(ויקרא אברהם ת "שו.  רעא'סותר את מה שכתב בסי

, )א"קעה ע(קיג ' סי, ת נאמן שמואל"שו' ועי. ההקנאשכג היו לו נימוקים נוספים לתת תוקף ל' שבסי
  .שכג' ם סי"יות מהרשדשהקשה על רא
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אינו חייב ,  דר בבית על סמך אמירה זוקונההרי אם ה, "ידור"ה בלשון נאהקאף שאין תוקף ל

 תוקףהקנאהאף שאין ל, לשלם דמי שכירות
32

.  

  חריגים) 2(
 הקנאהה, "בבית זה לוניידור פ"כגון שיש מנהג לומר , ת דבר שאין בו ממשהקנו ליש מנהגאם 
)"סיטומתא("מפני שיש תוקף הלכתי לקנין שנהוג לקנות בו , התקפ

33
בגלל המנהג רואים , בנוסף. 

את הגוף לאוירו וכדומההקנה כאילו המקנה 
34

 למכור התחייבות גם המועיל, כזהמנהג אם יש . 
דבר שאין בו ממש

35
.  

  
 יש תוקף להקנאה בגלל כוח הציבור- דבר שאין בו ממש הקנה שציבור

36
.  

  הקנאת גוף הנכס לענין הזכות המופשטת התלויה בו) 3(
. לענין זכות זו) שהזכות המופשטת תלויה בו(י הקנאת הנכס " שאין בו ממש עאפשר להקנות דבר

הבית לדור בוי הקנאת "אפשר להקנות דירת בית ע, לדוגמה
37

"חצר לאוירה"ואפשר להקנות , 
38

 ,

                                                                                                                                            
בר בית ודדירת אם הקנה ש ,שכט' א סי"ט ח"המבית "שו מדברי לומד , אות יג,י"הגהב, ריב, מ"חוג "כנה

  .ט"ואינו מפורש בדברי המבי. דירהקנה גם את ה, הקניןבו מועיל ש אחר
 הקנה דבר מעלה אפשרות שאם, קכב' מו עמ' בית אהרן וישראל גל, נ גולדברג"רז: דעה שלא קנה כלום

  .שיש בו ממש עם דבר שאין בו ממש לא קנה כלום
ומפרש , "קנין דברים"הוא ,  דבר שיש בו ממש עם דבר שאין בו ממשהקנהכותב שאם , י, רג, מ"חו, א"רמ
שדינו כדין הקנאת מטבע ומטלטלין יחד , )ה אמנם"ד, ב"ב קכז ע"הובא בגידולי שמואל ב(ק יט "ע ס"סמ

  .א שם"המובאות ברמ, לוש דעותשיש לגביה ש, בחליפין
  .כח' ב סי"תקפו של יוסף חת "המחלוקת מובאת בשו

32
אבל ראה . 2כאמור בסעיף , ע"הוא לומד זאת ממה שמועילה תפיסה בדשלבל. שכב' ש סי"ת הרשב" שו

  .ע"ה מבדשלבלשהדין שונ" יאכל"שעמק השער כתב לענין לשון , 15הערה 
33

ברכת מועדיך ו, ב"ע-א"דף לד ע, אות נח, עמוד התורה, )י'פלג(עמודי חיים ; ג, ריב, מ" חו, ערוך השולחן
' מ סי"ברית יעקב חות "שו; ג' ש כלל יב סי"ת הרא"בדעת שו, )ג"כה ע(דרוש ה לשבת כלה , א"ח לחיים

  .52 'פסקי דין רבניים חלק ח עמ; צט
וזאת , ש כותב שם שמועיל מנהג בהבטחה לתת למישהו למול את בנו"ה שהראעמודי חיים מסתמך על מ

  .98כפי שנראה ליד ציון הערה , ש אין בזה ממש"אף שלפי הרא
 את הזכיון מכורשכותב שאפשר ל, )ומתוךה "ד(לו ' ל סי"ת מהרש"שור מסתמכים על "ברית יעקב ופד

ואחד הטעמים שלו הוא שכך , אין בו ממשאף ש, ")אורנדא ("ש"יישלתי שנותן בלעדיות על מכירת הממ
  .מש בשם ים של שלמה על מנהג בדבר שאין בו מ98ראה גם הערה . 91 ראה בשמו בהערה -המנהג 
אלא , כותב שאפשר להקנות בסיטומתא את הזכיון לגבות מסים מכפרים, קיד' יהושע סי' ת ס"גם שו

  .שהוא לא הזכיר שזה דבר שאין בו ממש
ם מריו אואיןכותב שלא קנה , )נמצא שעלהה "וד, 'ואפשר דאפיה "ד ( פו' סי,ץ"ת מהריט"שו: דעה חולקת

  .יןמנהג גרוע שלא כדכי זה , מנהג מבטל הלכהש
כי אין , דבר שאין בו ממשבסיטומתא לא מועיל מעלה אפשרות ש, 112 'פסקי דין רבניים חלק ב עמ, כמו כן

מפני ששם החסרון הוא רק , ע"שהיא מועילה בדשלבל) 2ראה סעיף (וזאת גם לדעה , על מה שיחול הקנין
ת שסיטומתא אינו מועיל מעלה אפשרו, 155' עמ, שיתוף נכסים, חוק לישראל, לעומת זאת .בגמירות דעת

 .שאין מועיל בו קנין, ולכן הוא יועיל גם בדבר שאין בו ממש, אלא המנהג מחייב כלשעצמו, בתור קניין
34
 .ברית יעקב שם 

35
  .בהגהה, ט' א סי"בשם חבל יעקב ח, אות כג, באורים, פרק ל, חוקת משפט  
36

, מ"חות דברי חיים חלק ב "שו; )ג"ועא "כה ע, א"כד ע(דרוש ה לשבת כלה , א"ח  ברכת מועדיך לחיים
ברכת מועדיך לחיים ). 179' פסקי דין רבניים חלק ו עמהובא ב( אות ו ,יב'  סי,ח"ץ או"ת הרמ"שו; סו' סי

שכתב , )ב"ע-א"הביאו גם בדף כב ע(א "לג סעיף ז דף לא ע' ת שמש צדקה סי"מ חאגיז בשו"מסתמך על ר
הובא ( סי יט ,ש כלל ו"הראת "שושכתב ץ מסתמך על מה "מהר. חל בלי קנין, שבדבר שציבור מתחייב

הכותב ,  א, כב,מ"חוא "דברי חיים מסתמך על רמ.  בלי קניןיםדברי הקהל מועילש, ) ו,מ קסג"חו, א"רמב
  . צריך קניןנודבר שנעשה בפני טובי העיר איש

הקהל או שנעשה בפני כותב שמעשה של ) ה ומה שנכתב"ד(סימן לג ) פרנקל(ת באר דוד "שו: דעה חולקת
 . גם בפני הקהל לא מועיל, והיות שאין מועיל קנין בדבר שאין בו ממש, הקהל אינו עדיף מקנין

37
; )ה שכיב"ד(א "ב קמח ע"ב' תוס; א"ח, נתיב טו, מישרים; יד, כב, הלכות מכירה, ם"רמב; ב"ב קמז ע"ב 
' סי מ" תניינא חומהדוראנודע ביהודה ת "שו; )ומתוךה "ד(לו ' ל סי"ת מהרש"שו; א,  ריב,מ" חו,ע"שו

  .קלד' ג עמ"עיר הקודש והמקדש ח; ד' מ סי"ת דרכי נועם חו"שו; מא
הובא  (פא' א חלק ד סי"ת הרשב"שוו, "ותנו בית זה לפלוני וידור ב"ב שם נאמר שמועיל אם אמר "בב

יד רמה בבא . "ירההבית לד"את  מקנהאמר שהוא כותב שמועיל גם אם , ) קיט' סי,ת דברי ריבות"שוב
  ". לדור בו"כותב שכך הוא אם אמר , פד' ט סי"פבתרא 
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מראהו ובדולח שיהנה ממו דבש לטע,ותפוח לריחוכן 
39

 חלה באופן זה מפני שיש לה על הקנאהה. 
  . מה לחול

  
באופן זה גם אם הגביל את זמנה חלה הקנאהה

40
.  

  
 נכס אחר לענין קנהבכך שיַ ,  להקנות דבר שאין בו ממש שיש לו זיקה לנכס אחד אפשראבל אי

להקנות או , "בית זה לדור בבית אחר"להקנות אינו יכול אדם , לדוגמה. אותו דבר שאין בו ממש
כי הבית הוא דבר אחד , "יובית והנאות"בכך שיאמר , מחוץ לביתזכות שאיבת מים מבור שהוא 

והמים בבור שאינו בבית
41

. 
  

הרי אם ,  בפירוש שהוא מקנה את הנכס לענין הדבר שאין בו ממשמקנהגם אם לא אמר ה
הקנאה וה, נראה כאילו הקנה את גוף הנכס לענין הזכות, הנסיבות מלמדות שזאת היתה כוונתו

  :מצאנו בפוסקים דוגמאות אחדות לכך. תקפה
  

                                                                                                                                            
  ".וידור בו"שאילו כן לא היה מוסיף , יד רמה שם מסביר שברור שלא התכוון להקנות את הגוף לגמרי

לא מובן , י אולי התכוון לשעה אחת בלבדלא קנה כ" ידור"שב) 13הערה (לכאורה לפי הטעם של רב נחשון 
מסביר שכאן לא , )לב' סי, ת שי למורא"הובא בשו (קכ' סיא "חח "ראנהת "שו. קנה" בית לדירה"מדוע ב

 כל זמן שהוא צריך הוא שלו ולכן,  גוף הבית לדירהאתנה והוא קשהרי , ייתכן שהתכוון לשעה אחת בלבד
  .כ הבית שלו לדירה לעולם" א,גוף הבית לדירהאת ון שקנה כינימק ש, ק ב"ס, מ ריב"ך חו" ש.לדירה

 עניננו - ) ב"יומא לה ע(כותב שמה שהלל שילם כדי להיכנס לבית המדרש , 380' עמ) 11הערה (ורהפטיג ' א
  .קניית חלק מהבית לענין זכות השמיעה

כותב שמה שעשו מכר ליעקב את , )הובא בבית האוצר כלל א אות ו(א כה פסוק ל' גור אריה בראשית פ
היה , )90ראה בשמו בהערה (אף שאין בה ממש ) י שם זה הבכורה שמכר"שלפי רש(הזכות לעבוד במקדש 

 . מכר את גופו לענין זכות הבכורהתקף כי הוא
38

ויקרא אברהם ת "הובא בשו(תרטז ' ב סי"מרדכי ב; )חורבה לאוירה(ב "ן מב עא גיטי" חידושי הרשב
חצר ) (ד"כד ע(ח ' א סי"ת פרח מטה אהרן ח"שו; )חורבה לאוירה( )ה שני בקדש"ד לט' מ סי"חו) אדאדי(

 לענין שלא יוכל בעל, בית לאויר שעליו) (א"כח ע(ט ' וסי, )לענין שיוכל המקבל לפתוח חלון לחצר, לאוירה
  ).לענין שלא יוכל בעל הבית לבנות מעליו, בית לאויר שעליו) (ב"לט ע(יג ' וסי) הבית לבנות מעליו

י אות ' סיא "עמק המשפט חוב, ד"דף כג ע, ז' סי, א"ח, ת פרח מטה אהרן"הובא בשו(ז ' ד סי"ב פ"ש ב"רא
, מ"חו, ע"כ שו"וכ" (יאני מוכר לך את חצרי להוצאת זיזים מכותלך באויר חצר"כותב שמועיל לומר ) א

שאין "ש "גורס ברא) ר' עמ( פז 'ם אלשיך סי"ת מהר"אבל שו.  קרקע לאוירוהקנותמפני שאפשר ל, )ב, ריב
א להקנות אותו "כלומר שא, ומסביר שכוונתו לאויר שאינו של קרקע עצמו, "אדם מקנה קרקע לאוירו

  . פרח מטה אהרן שם' ש עי"על הגירסה ברא). 23ראה בשמו בהערה (בקנין אגב 
תלוש מן "באומר , אומר שאפשר להקנות אויר חורבה, א, ג, ב"וב, ד, א, קידושין, ב, ו, הירושלמי דמאי

קידושין , וקרבן העדה, )ב"תשמ' במהד, קצט' עמ( פז 'ם אלשיך סי"ת מהר"שו". החרבה זו שתקנה אוירה
מפרש שהכוונה , דמאי וקידושין שם, אבל פני משה". לאוירה"או " בית לדירה"שזה כמו מסבירים , שם

  .ויוכל להוציא לשם זיזים, כדי שיהיה מקום פנוי, היא שיתלוש חלק מהחורבה
מסביר שמועיל ) צזר'  עמ,א" ח,)איגר(העיקרים ' סהובא ב) (ה ומיהו"ד(ב "כתובות נט ע, א"הרשב' חי

 על זכות שאינה יוצאת מגוף 2סעיף ראה (ף שאינו יוצא מגופו כמו בדקל לפירותיו להקנות חצר לאוירו א
  .כי האויר נראה כאילו חלק מהחצר, )הדבר

לענין ,  את קרקע החצר לאוירומקנהכותב שה, )ב"כו ע(ט ' וסי, )ב"כד ע(ח ' א סי"ת פרח מטה אהרן ח"שו
הוא דוקא " לי"ואין אומרים ש,  זוכים בוהקונגם יורשי ה, הוצאת זיזים או זכות פתיחת חלון מולה

  .מת לפני שפתח חלון מול החצרקונה וזאת גם אם ה, "ולא ליורשי"ומשמע 
הוא מדייק . מעלה ספק האם מועיל להקנות חצר לאוירה, )ג"קצו ע (כז אות ד' ג שער ב סי"שערי טהר ח

 המקבל לא יכול לקנות בחצר זו ,הוא כותב שגם אם זה מועיל. מיד רמה שמועיל גם בדבר שאין בו ממש
 .בקנין חצר

39
אלו המקרים שנזכרו . א, ריב, מ" חו,ערוך השולחן; קלב' ט חלק ב סי"ת המבי"שו; ג, ריב, מ"חו, פרישה 

   .12ליד ציון הערה 
משמע , "תפוח לריחו"ם לא נקט " שהרמבהממדייק מ, )ג"קצו ע (כז אות ד' ג שער ב סי"שערי טהר חאבל 

מעלה ספק האם מועילה הקנאת דבש , קכב' מו עמ' בית אהרן וישראל גל, נ גולדברג"רז. שזה לא מועיל
  .ם לא הזכיר אותם"כי הרמב, לטעמו או כלי לטעמו

40
  .טו, י, הלכות זכיה, ם"רמב 
. השאלהזו גוף הבית לגמרי אלא את  מקנה ינואהמקרה , נוקט שבמקרה זה, קכ' סיא "חח "ת ראנ"שו

  .אבל בפשטות זה בגדר הקנאה לזמן
41

שיש בהם מפני , הקנאה קנה את המים שהיו בבור בעת הקונההוא כותב שה. ה' ם אלשיך סי"ת מהר"שו 
  . אבל לא את המים העתידים לבוא אל הבור, ממש
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בית  "מקנהקנה כאילו אמר ה,  קנין חזקה בביתעשהנה ווהק" ידור פלוני בבית זה"ר אם אמ) א(
"לדור

42
.  

  
משמעותו , וכדומה, " כאדם שעושה בביתונולעשות בו כל רצו יוכל ונההק" אמר מקנהאם ה) ב(

היא שהוא מקנה לו את גוף הבית לדירה
43

 כוח להוציא ליורשילי או יהיה ולא "אבל אם אמר רק . 
אלא הוא רק מחזק ,  גוף הקרקע לדירהו את שהקנה לותושמעמן באי, וכדומה" מהדירהאותה 

שאינה תקפה, ת זכות הדירההקנאאת 
44

אין , "ידור"שאמר לו רק , כל שכן שבמצב הרגיל. 
ויש , לו תהקנולרוצה  מקנהשהואף שברור , מפרשים שהתכוון להקנות לו את הבית לדור בו

נמצא שדבריו הם לבטלה, שהרי אם כוונתו לדירה בלבד, לדירהת בית הקנואומדנא שהתכוון ל
45

  - 
 לונילפמקנה בית זה אני " כאילו אמר  להוסיף על דבריוואמדן דעתבכל זאת אין הולכים אחר 

 שבלב אינם דבריםםדבריכי  ,"שידור בו
46

, ה אחרתהקנאשתיקון לשונו באופן זה היה יוצר , ועוד ,
ך היה אומר זאת בפירושואילו התכוון לכ, של גוף הבית

47
.  

  
 לפלוני מקנהאני "אם כתוב בתחילה , כגון דירת בית, ה על דבר שאין בו ממשהקנאבשטר ) ג(

היינו שהקנה לו , כי מפרשים שהקנה לו באופן המועיל, קנה ,כ נכתב שעשו קנין"ואח, "דירת בית
כי תוספת הקנין נועדה לחזק את כוחו, את הבית לדור בו

48
בשטר לפני  כתוב יןאבל אם הקנ. 

                                                 
42
 ).ב"תשמ' במהד, קצט' עמ( פז 'ם אלשיך סי"ת מהר"שו 
43

ת "שוב, עט' א סי"ת תורת חיים ח"בשו, לז, רנג, מ"י חו"הובא בב (קיא' חלק ו סיא "ת הרשב" שו
  ).כח' ץ סי"ת מהריט"ובשו, קעו' ך חלק א סי"מהרש

כותב שאם ,  קיט' סי,ת דברי ריבות"שו: ת את הבית לדירההקנולשונות נוספים שמוכיחים על כוונה ל
בגלל ,  בודורי ממש ותזכה בבי יקונההלומר שוון  התכמקנהמפרשים שה, "בביתדור יזכה ויש"כתוב בשטר 

  .על הזכייה  הדירהאת ףמוסישהוא  ומשמעש ,"דוריו"של  החיבור' וובגלל " יזכה"תוספת הלשון 
תזכה ותדור כל עוד אשר נשמת רוח חיים באפה או כל עוד  "קוָנהדברי ריבות שם כותב שאם נכתב שה

 ,שםאינה רוצה לדור תזכה גם אם  "מת רוח חיים באפהכל עוד אשר נש"ש משמע ,"ביתשתרצה לדור ב
  . לה זכות בגוף הביתמקנה מקנהוזאת משום שה, חייה למי שתרצה כל  את הביתלהשכירוכל תוהיינו ש

  לא תוכל לתבוע זכות,ץ לארץחול ללכת קונההאם תרצה "עוד כותב דברי ריבות שם שאם כתוב בשטר 
 היה ן ולכ,ולא תדור בגם אם  ו אות להשכירהחייכל  ית הבגוףבזכות ת לה הקנומוכח שהתכוון ל, "זו

שאילו ; ר את הזכותשאם תצא מהארץ לא תוכל למכוהדגיש לכן ו , זוזכות רווכל למכת שחשובאפשר ל
  .היה לה שום זכותת לא ,שאם תצא מהארץלא היה צריך לומר  , דירה זכות להתהקנול רקן כווהת

שאם השטר ,  רשות לקבור בקרקע מסוימתוכרכותב על המ, קיד' ל סיאבקת רוכת "בשו, יוסף קארו' ר
 קרקע זה הקנֵ " שאמר ,כדיןה  נעשןנייניחים שהקמ, המספר שכבר עשו מעשה קנין, הוא רק שטר ראיה

כלל הוא שהרי , יד בעל השטר על התחתונה יש לומר שלא היה שם קנין אחרשכיון ש ואין לומר ;"לקבור בו
תבטל יאם השטר ש) ט, מב, מ"חו, ע"ושו, שמה' סי, ש"ת הריב"שו, א"בא בתרא קעא עא ב"חידושי הרשב(
 רשות  לו רקמכרוכאן אם היינו אומרים ש, אומרים כך יןא, "יד בעל השטר על התחתונה"אמירת י "ע

מניחים שעשו באופן  אלא "היד בעל השטר על התחתונ" םמריו איןאולכן  ,שטר מתבטלה היה ,לקבור
  . ממשמכרכותב על אותו נידון שלא קנה כיון שאין ב, קיג' סי, בתשובתו שם, משה ברוך' אבל ר. המועיל

, ה גם ליכא" דסט' חיים ביד סית "הובא בשו(ט אות ח "מ ריב הגה"ג חו"המובא בכנה, אלישע גאליקו' ר
ותב שאם אמר כ, )ג"כה ע, ג"כד ע, ג"כג ע, ב" דף כא ע,דרוש ה לשבת כלה, א"ח ברכת מועדיך לחייםוב
 קונההקנה להמקנה זה מוכיח ש, "וגם יהיה בידו כח ורשות להשכירם ולאכול פירותיהם כל חייו, ידור"

ת "כותב ששו, ב"דף כא ע, ברכת מועדיך לחיים שם. אבל הוא מסתפק בזה. את גוף הקרקע לדירה
  .קנה, ונה להקנות גילה כומקנהשהרי כתב שאם ה, סובר שבמקרה זה קנה, שכג' סי, מ"חו, ם"מהרשד

ה הקנאופוסק שה, )קומה עליונה בבית (אויר של עלייההקנה עוסק במי ש, כח' ב סי"תקפו של יוסף חת "שו
משמע שהתכוון להקנות לו את , "יזכה בו גוף מהיום ופירות לאחר מיתה"תקפה כיון שבנידונו נכתב בשטר 

וכתב , שזה שייך בגוף" ל מוצאיהם ומובאיהםעל כ"ועוד שסיים , לא שייך באויר" גוף"גוף העלייה שהרי 
  .שמשמע שהקנה לו את גוף העלייה, "ילך ויחזיק לדור ולהשכיר"

 לו מקנהמשמעותו שהוא , "ֵישב פלוני בבית"נוטה לומר שהאומר ) ב"קעה ע(קיג ' ת נאמן שמואל סי"שו
  ".ידור"שלא כמו , חלק בגוף הבית לישיבה

44
  .קעו' ך חלק א סי"ת מהרש" שו

45
א דבריו יאין אדם מוצ' ע, אבל באנציקלופדיה תלמודית.  קיט' סי,ת דברי ריבות"שוטענה זו כותב  

 .נאמר שהלכה נפסקה שייתכן שאדם אומר דברים לבטלה, בסופו, לבטלה
46

  .מ סימן שמז"ם חו"ת מהרשד" שו
47

  ).קפו'  וסיכח'  סי,ץ"ת מהריט"שוהובא ב(ב , י ה הלכות זכיה ומתנה מגיד משנ
  .א כותב שאין מתקנים את דבריו כאן"מביא שהרשב, )רנב(ז חלק ד סימן אלף שכג "ת הרדב"שו

48
ך חלק א "ת מהרש"שוב, מחודש כב,  קצה,מ"י חו"בבבא וה( סז'  סי,ן"א המיוחסות לרמב"ת הרשב" שו

חלק ג ל "ת מהריב"שוב, שכג'  סי,מ" חו,ם"ת מהרשד"שוב, )רא' עמ(פז ' ם אלשיך סי"ת מהר"בשו, קעו' סי
פני דוד ת "בשו, )ועוד למדה "ד (סט' חיים ביד סית "בשו, קמא' סי, ק"מהדו, ע איגר"ת ר"בשו, מג' סי

 ,פט העברידיני מסחר במש' ובס, ה הרי לך" ד,קלג' סי, ת תורת אמת"שוב, א"כא דף קכ ע' מ סי"חו) פאפו(
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נו ממני ְק " אמר לעדים מקנהאו שה, " לפלוני בקנין שידור בביתמקנהאני "כגון , הקנאהתיאור ה

                                                                                                                                            
; ו, ריב, מ" חו,ערוך השולחן;  נא'ז סי"אהע, הובא בבני חיי, ט"מהרי; א, ריב, מ"חו, א"רמ; )209' עמ

ש הלוי "ת מהר"הובא בשו(ד "דף מג ע, יג' ת בני שמואל סי"שו; )א"יב ע(א אות ז ' מעמשכנות הרועים 
  ).ד"ע-ג"נח ע(סד ' סי, קנין סודר' לחם שלמה הל; )א"ס ע- ד"ל דף נט ע' מ סי"חו
, "מקנההריני " מיד אחר שאמר זכרהוא נ מועיל רק אםקנין באחרונה ש, תבוכט כ' ת שי למורא סי"שו

ב וכתש" וקנינו"אבל ,  לדירהקרקעף הגואת  הקנאילו ה וכ, לדורמקנהמה שאמר שהוא שהוא מתייחס ל
  ."מקנהוקנינו ממנו שהוא "או , "מקנהקנו ממני שאני " כאומר כי הוא, מועיל ינואהשטר בסוף 

בקנין אם עולה ש, א, ריב, מ"חו, ז" הטכותב שמדברי, בק "נתיבות המשפט ריב ס: פירוט סוג הקנין
כי אולי העדים לא התכוונו לומר , אין מפרשים שהקנה בית לדירה, בקנין סודרקנו שבסוף השטר כתוב ש
  .ךכתב כשפוסק והוא תמה עליו שלא מצאנו שום ; במה היה הקניןאלא לתאר , שהקנה באופן המועיל

עמק הובא ב) (ד"כג ע(ז ' א סי" פרח מטה אהרן חת"שמואל גאון בשו' ר: רשות לפתוח חלוןהקנאת ב
שבזה מקנה לו אויר ארבע , רשות לחברו לפתוח חלון לחצרות הקנאכותב שב, )י אות יא' סיא "המשפט ח

 קנין אינו מועיל שייחשב כאילו -  אותן ארבע אמות שהיה צריך להרחיק כדי לפתוח חלון -אמות בחצרו 
 לו הוא דבר שאינו קשור הקנה אלא מה ש, לו שימוש בחצרהקנה שהרי לא, מקנה לו קרקע לאוירהוא 

, ת זכות דירההקנאוזה שונה מ; מועיל קנין, מקנה קרקע לאוירהוא ורק אם אמר לו בפירוש ש, בקרקע
 הזכיר ולא(ששם אפשר לומר שהקנין מועיל שייחשב כאילו הקנה לו את קרקע הבית לשימוש זה שידור בה 

ת רשות להכניס זיזים לחצר או על הבטחה להימנע הקנאכתב כך גם על , )ג"מא ע(יד ' בסי). א"את הרשב
 קונה זכותאבל שם כתב שאם מקנה את האויר שתהיה ל; ת זכות בחצר לשכנגדוהקנאשהיא כ, מלבנות

) ד"כד ע(ח ' חסדאי פרחיא שם סי' אבל ר. זה כמו דירה ונחשב שהקנה לו קרקע לאויר, לבנות מעל הבית
  .א"כותב שגם באויר מועיל לפי הרשב) מק המשפט שםהובא בע(

, כותב שרב האי, )ד"כח עדף לז ' סי, ת מצות כהונה"שוהובא ב(מחודש י , קצה, מ"י חו" ב:דעה חולקת
שקנין לא מועיל ) 23ראה הערה (שהרי הוא כותב , א"חולק על הרשב, א"דף י ע, מאמר ב, המובא בעיטור

כותב שרב האי מסכים  )ה"ה וראיתי שה"ד( קלג' ת שער אפרים סי"שואבל . לדירה ואויר ואכילת פירות
, בתחילהכותב שרב האי מתכוון שאם הקנין נעשה , )א"קנד ע(רנג ' מ סי"חו, זקן שמואל, כמו כן. א"לרשב

כותב שרב האי ) א"כ ע(ו ' א סי" ביעקב חת משפט וצדקה"שו, כמו כן. א"ולזה מסכים הרשב,  מועילינוא
כי הם מדברים בקנין שנעשה לפני האמירה , א"אינם חולקים על הרשב) 22בהערה (ושאר הראשונים 

  .א שלא קנה"ובזה מודה הרשב, "ידור"
ופוסקים , יד, ה, מכירה, ם"ני שלדעתו רמבמפ, א"פוסק שלא כרשב, )רא' עמ (פז' ם אלשיך סי"ת מהר"שו

, א"ח, ת פרח מטה אהרן"אבל שו. א עצמו לא סמך על כך למעשה"ואף הרשב, א"נוספים חולקים על הרשב
 - ם שם "דוחה את הוכחתו מהרמב, )ב"מט דף מא ע' מ סי"ת מים רבים חו"הובא בשו) (ב"לט ע(יג ' סי
  .ש"עיי
א שהוא מסתפק "מתשובת הרשבוהוא מדייק  ,א" על הרשבקלהאי חורב כותב ש,  פג' סי,ת תורת אמת"שו

מעיר שתורת  )ה ומצאתי ראיתי"ד(קלג ' ת שער אפרים סי"אבל שו. שטראם יועיל אם נכתב הקנין בסוף ה
  . דברי רב האיאת א ולא הזכיר "רשבפסק כקלג ' סיאמת עצמו ב

מן העובדה שלא כתבו חידוש  ,א"ל הרשב עשאר הפוסקים חולקיםמוכיח שכה ' ל חלק ד סי"ת מהריב"שו
  .זה
,  בעל העיטור,שרב האיכותב  )על כןה "ד (כ'  סי)טור ב) חוט המשולש(ץ חלק ד "תשב(ש צרור "מהרת "שו

משמע בין ,  להקנות דירהועיל שום קניןמ סתם שלא וכתבשהטור ו, ש" הרא,יד, כב, מכירה' הלם "רמב
ב " בהגהות אשריהמובאים ב, ם"י וריב"ף והר"ת ורי"רוכן  ;א"בחולקים על הרש,  בתחלה בין בסוףהקנין

ואין , קרקעף הגואת בפירוש רק אם הקנה " דין ודברים אין לי על שדה זו"שסוברים שמועיל  ,לט' ג סי"פ
א הוכיח את "שהרי הרשב, א"גם הם חולקים על הרשב ,הקנין מתפרש על גוף הקרקע, אומרים שבסתם

 על רוש בפיןקניקנה רק אם עשה קרקע אגב קרקע ב כ לדעתם גם"א; ין בסתםדינו ממה שמעיל שם קנ
. ש" עיי- אלא היה לו נימוק נוסף , א לא סמך על טעם זה בלבד"והוא כותב שאף הרשב. שניההקרקע ה

  . א"חולקים על הרשביכול המוחזק לומר קים לי כוהוא כותב ש
  .א"כותב שרב האי חולק על הרשב )נה דבריה וה"ד( פרי האדמה הלכות מכירה פרק כב הלכה יגגם 
' ה והנה בפ"ד, לט' מ סי"חו) אדאדי(ויקרא אברהם ת "הובא בשו(מד ' מ סי"ט חלק ב חו"ת מהרי"שו

 שהוא מפני, מועיל קנין" דין ודברים אין לי על שדה זו"אומר כותב שרב האי יסביר שדוקא ב, )הכותב
יש להניח שהקנה  ,ם יודע שאין קנין חל על דברים בעלמאמתוך שאדו ,מדבר על השדה אלא שהלשון גרוע

 הירדהאת  שיכול להקנות חשב הוא כי ,הגוףאת ת לו הקנו לא עלה על דעתו לכאן אבל ;ף השדהמגולו 
   .בקנין

  .א שלא מועיל קנין אפילו בסוף"מביא שי) ב"קמז ע(נו ' מ סי"א חו"ת משאת משה ח"שו
) אדאדי(ויקרא אברהם ת "ושו, כח' ב סי"תקפו של יוסף חת "שו, סב 'מ סי"ו ח)עייאש (בית יהודהת "שו
ויקרא אברהם ת "שו. פוסק כרב האישהוא ע "השומת ימסתמדייקים , )הכותב' ה והנה בפ"ד( לט' מ סי"חו

 בדעת )ב"לו ע(ב ' י סז"עמר ואהלות אהת "כותב שכך דעת שו) הכותב' ה והנה בפ"ד( לט' מ סי"חו) אדאדי(
  .ש בדבר שאין בו ממש" וכ,ילה גם בקניןועמחילה בדבר שהוא בעין לא מע סובר ש"ששו י כתבשהר, ע"שו
שהביאו (ר ומישרים "הגמ, ל כדעת רב האי"כותב אפשר לומר קי, )ב"ס ע(ל ' מ סי"ש הלוי חו"ת מהר"שו

' סיא " חעמק המשפטהובא ב) (ב"כח ע(ט ' א סי"פרח מטה אהרן ח. שלא מועיל קנין באחרונה, )את דבריו
ל שלא "כותבים שאפשר לומר קי, )ד"מא ע(מט ' מ סי"ת מים רבים חו"ושו, )ד"לט ע(יג ' וסי) י אות יא

  .קנה
מעלים אפשרות שרב האי מודה , יד, משנה למלך הלכות מכירה פרק הו, )א"מד ע(יג ' ת בני שמואל סי"שו

ש הלוי כותב שלא משמע כך מסתימת "אבל מהר). 52ראה ליד ציון הערה (קנה , שאם נכתבו שני קניינים
  .דברי רב האי
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ולא על גוף הבית,  מפני שמשתמע מזה שהקנין הוא על הדירה, אינו מועיל," לו דירהמקנהשאני 
49

 .
מה את לקיים הקנין בא אם הענין את מחזק הוא ב לבסוף כתוכשהקנין ש, ההבדל הואטעם 

 הענין  את הקנין מחזק, קנין על זהה ועש,הקנאה היא עצמות ומהות הההאמירשכיון ש, שאמר
אינו  ," לו דירה בביתמקנהקנו ממני שאני "אמר אם  ואמנם ;קרקעף הגוהקנין הוא על לפרש ש

על מה שהזכיר סמוך רק ב מוס על הדירה משום שהקניין  רקאהוהקניין הטעם הוא ש, קונה
יתי ב לשמעון דירה במקנההריני " אבל אם אמר ; לא לבית שהזכיר אחר כך, שהוא הדירה,נייןלק

"ביתי "-בסמוך שהזכיר למה  מתייחס משום שהקניין ביתהאת  קנה ,"וקנינו ממנו
50

במלים . 
 בשתיקה נעשה בפועלקנה כי יש להניח שהקנין , אם נכתב הקנין אחרי הזכרת הדירה, אחרות

אלא יש להניח שהוא עשה את הקנין כדי , והרי אדם אינו עושה קנין בכדי; רהאחרי הזכרת הדי
ומה שהזכיר , "בית לדור בו"כאילו הזכיר בפירוש בשעת הקנין , לקיים את הענין באופן המועיל

 כאילו אינו-לפני כן לשון דירה 
51

.  
  

 אם בסוף השטר הרי, " בקנין את דירת הביתמקנהאני "כגון שכתב , גם אם נזכר הקנין תחילה
מפני שכפילת הקנין מחזקת ומלמדת , קנה, "וקנינו מפלוני קנין שלם) "בלשון העדים(כתוב 

שהתכוון להקנות את גוף הבית לדירה
52

יש להניח שהקנין נכתב פעמיים כדי לומר שמה שנזכר . 

                                                 
49
 .א שם"רשב 
50

  ).ה ואני אומר שאין"ד( קצו' ת דברי ריבות סי" שו
סד דף נח ' סי, קנין סודר' הובא בלחם שלמה הל) (ג"כז ע(ט ' א סי"ת פרח מטה אהרן ח"בדומה מסביר שו

, ולא אמר כלום בשעת הקנין, שאם הקנין היה אחרי האמירה, א"את הבחנת הרשב, )ב"לט ע(ג י' וסי, )א"ע
כי מן הסתם לא היה עושה קנין על דבר שאין , שהתכוון להקנות מגוף הקרקע, יש כח בקנין לתקן את הענין

 כיון שבשעת ,ברור שלא הקנה לו גוף הקרקע, וכדומה, "קנו ממני שאני נותן דירה"אבל אם אמר , בו ממש
  . הקנין אמר להיפך

51
  ).א"כ ע- ד"יט ע(ו ' א סי"ת משפט וצדקה ביעקב ח"שו 
52

ץ חלק ד "תשב(ש צרור "מהרת "שו; )ר' עמ (פז' ם אלשיך סי"ת מהר"שו; שכט' א סי"ט ח"ת המבי"שו 
לחם ; טכ' ת שי למורא סי"שו; קלג'  סית תורת אמת"פ שו"ע, )א"והרשבה "ד (כ'  סי)טור ב) חוט המשולש(

  ).א"לט ע(יג ' וסי, )ג"כז ע(ט ' סי, א"ח, ת פרח מטה אהרן"שו; )ד"ע- ג"נח ע(סד ' סי, קנין סודר' שלמה הל
והאחרונים , אבל לא ברור מדבריו באיזה אופן מדובר, א עצמו כותב שם שכפילת הקנין מועילה"הרשב

  .הללו מבארים את כוונתו
ם "אבל מהר". שידור בבית" נאמר שהוא מקנה אגב קרקע ט כותב שהדין כך גם אם בקנין הראשון"המבי

ורק מזכיר , כי הקנין שנזכר בסוף אינו שונה מהקודם, אלשיך שם כותב על אותו מקרה שאין אומרים כך
כאמור ליד , שאינו מועיל(שהוא לקנות ארבע אמות קרקע להקנות אגבן את זכות הדירה , את הראשון שוב

שהוא שהוא חיזוק שייחשב כאילו אומר ,  שנזכר פעמייםבקנין סודרא דיבר רק "והרשב; )23ציון הערה 
ואין לומר שגם בנידוננו חזרת הקנין מועילה להוכיח שמה שנקנה באגב אינו ; מקנה את הבית לדירה

 אמר שיקנה בקנין מקנהאשון כאילו שהכי קנין זה מחזק את הקנין הר, האויר בלבד אלא גם הבית לדירה
שהרי קרקע אינו נקנה אגב קרקע אפילו יש קרקע בתהום ומקנה אגבו ,  אין לומר כך- אגב את הבית לדירה 

, ונפרש שכוונתו על גוף הקרקע, על הדירה, ואין לומר שהקנין השני הוא קנין סודר חדש; קרקע שמעליו
ם אלשיך "ת מהר"ז בתשובתו בשו"הרדב. לא מתקנים את לשונו כי עד כדי כך - " בית לדירה"כאילו אמר 

  .ם אלשיך"מסכים למהר, שם
,  בשטרהאחרונה השורה לפניכותב שדוקא אם נזכר הקנין בפעם השנייה , גק "נתיבות המשפט ריב ס

אבל אם נזכר בפעם השנייה רק בשורה , מפני שאזכור זה מיותר, הדבר מוכיח שהקנה לו בית לדירה
, לעומתו). ב"ב קסא ע"ב(שם השטר שהרי מן הדין צריך לחזור על דברי , אין מכך הוכחה, אחרונהה

כותב שאף שהכלל הוא שאין לומדים דברים חדשים ממה שנכתב ) ד"יא ע(א אות ז ' מעמשכנות הרועים 
הרי כאן זה , )א"ב קסב ע"ב(שמא בעל השטר הוסיף את זה אחרי שהעדים חתמו , בשורה האחרונה בשטר

, מלוה' י הל"כמו שכתב הגהמ, לא נחשב דבר חדש כי אין זה תוספת תנאי אלא מפרש שהקנין היה על הגוף
כגון להודיע שעשו , שאפשר ללמוד מהשורה התחתונה דבר שלא סותר לגמרי מה שלמעלה, אות ב, ג, כז

  . קנין
א קנה "ולרשב, עמים קנהן דוקא אם כתוב קניין פ"כותב כאילו לרמב, קנט'  סי)אלבז(הלכה למשה ת "שו

אלא (ן נזכרה כפילות הקנין "וזאת מפני שבתשובות המיוחסות לרמב, "ידור"אם נזכר הקנה אחרי 
) 23שהבאנו בהערה (קיא ' ו סי"א ח"ת הרשב"ואילו בשו, )א"עיקרן תשובות של הרשב, שלאמיתו של דבר

  . שמועילים שני קניינים, א"פ הרמ" והוא פוסק ע;נזכר רק קנין
, הוא מועיל, כותב שרק אם הקנין השני כתוב בסוף השטר, )ד"ע- ג"נח ע(סד ' סי, קנין סודר' לחם שלמה הל

ת פרח מטה "גם שו. לא קנה, " דירה בביתו לפלוניהקנהוקנינו מפלוני ש"אבל אם כתוב פעמיים בתחילה 
לא , " דירהמקנהוקנינו מפלוני שהוא "כותב שאם גם בפעם השניה נאמר ) ג"לט ע(יג ' סי, א"ח, אהרן
מועיל כמו קנין סתם כיון שלא הזכיר , וכדומה" וקנינו מפלוני על כל המפורש לעיל"ורק אם אמרו , מועיל
א מועילים שני קניינים גם אם בפעם השניה הזכיר את "כ הוא מעלה אפשרות שלרשב"אבל אח. דירה

  .מג' ג סי"ל ח"ת מהריב"ב שכך משמע משווכות, הדירה
הוא בשני קניינים , א שבשני קניינים קנה"כותב מה שכתב הרשב, סב' מ סי"ו ח)עייאש (בית יהודהת "שו

  .ולא די שהקנין יוזכר בשטר פעמיים, שנעשו בפועל
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אבל באמת הקנין נעשה רק בסוף, קנין בתחילה לפני הדירה היה דרך גררא על שם העתיד
53

מה . 
הרי העידו בתחילת השטר , כי בלאו הכי, מיותר" מנו מווקנינ" השטר בסוףשהעדים כותבים 

ו י קנו לא הולא ואיל,םשליחותאת עשו העדים שחזקה ו , וחתמו בשטר,ייןקנעשו אמר להם שיש
 הוא נחשב קניין שני לחיזוק,וכיון שהוא מיותר; םתמיוח

54
 .  

  
, "בית לדירה"שאפשר להקנות דירת בית רק באמירת  לא ידעו מקנהאבל אם הסופר והעדים וה

אין אומרים שמה שהזכיר את הקנין שנית הוא כדי להקנות את הבית לדירה
55

.  
  
,  הקנין כהלכתו את לעשותיש להניח שהוא דאג, ום כעד בשטר המכר חתתלמיד חכםאם ) ד(

"דבר שאינו מתוקן חבר שאינו מוציא מתחת ידו לעחזקה "כי , בהקנאת הגוף
56

.  
  
מפני שהשבועה מועילה ,  תקפהכירהלפי דעה אחת המ,  דבר שאינו בו ממשמכור לשנשבעמי ) ה(

 את הגוףקונהשייחשב כאילו הקנה ל
57

 כדי לקיים מכוראבל דעה אחרת היא שהוא אמנם חייב ל. 
את השבועה

58
אבל אין נוצר בכך קנין, 

59
 .  

  

                                                                                                                                            
לים רק אם הם כותב ששני קניינים מועי, )ב"ע- א"מא ע(יד ' א סי"ת פרח מטה אהרן ח"בשו, שמואל גאון' ר

וקנינו לפלוני על מאי דכתיב "ומועילים רק אם השני כתוב בסגנון , כ קנין סודר וקנין אגב"משא, קנין סודר
שזה רק תקציר של השטר כמו שמקצרים שם דברים " 'וקנינא וכו"אבל לא מועיל מה שכותבים , "לעיל

  ".'וכו"וכותבים , אחרים שכתובים בשטר
כותב ששני קניינים מועילים רק אם הקנין הראשון היה , כח' ב סי"ל יוסף חתקפו שת "שו: דעה חולקת

  .אחרי האמירה
, א"כותב שלפי הרשב, )ה- דק " ריב ס,מ"פתחי תשובה חוהובא ב(קמא ' ק סי" עקיבא איגר מהדו'ת ר"שו

 ניןקונכתב גם , ביתף הקנין על הדירה ולא על גושמשמעותו , "מקנהקנו ממני שאני "אמר תחילה אם 
 .אלא לדעתו זה ספק, א פסק כךא ל"הרמאבל , הוסיףלכי זה מראה שבא , מועיל, בסוף השטר

53
  ).א"כ ע- ד"יט ע(ו ' א סי"ת משפט וצדקה ביעקב ח"שו 
54

, קנין סודר' לחם שלמה הל' ועי ).א"יא ע(א אות ז ' מעמשכנות הרועים ; כה' ל חלק ד סי"ת מהריב" שו
  . ב"ל מב"ריבשהקשה על מה, )ב"נח ע(סד ' סי

55
  ).א"כ ע(ו ' א סי"ת משפט וצדקה ביעקב ח"שו; )רא' עמ (פז' ם אלשיך סי"ת מהר" שו

כגון במקום שהמנהג הוא שהסופר , משפט וצדקה ביעקב שם כותב שאם ידוע שלא הקנה את הבית לדירה
ן להקנות לא נפרש שהתכוו, וכדומה" ם דירהמקניאתם נוטלים קנין שאתם "נותן לצדדים סודר ואומר 

  . את גוף הקרקע
א שם מעלה ספק בתחילה האם מפרשים את "הרשב,  האם העדים יודעים הלכה זושספקלגבי מקרה 

משפט וצדקה ביעקב . ומלשונו בסוף התשובה נראה שהוא פוסק שמפרשים כך, "בית לדירה"הקנין כמקנה 
מניחים שהתכוונו להקנות , יןא היא שגם אם לא ידוע אם העדים יודעים את הד"שם כותב שמסקנת הרשב

 .א נשאר בספקו"ם אלשיך שם נוטה לומר שהרשב"אבל מהר. בית לדירה
56
  .קיד' אבקת רוכל סית "בשו, יוסף קארו' ר 

 .ממשכר כותב על אותו נידון שלא קנה כיון שאין במ, קיג' סי, בתשובתו שם, משה ברוך' אבל יש להעיר שר
57

, א"ח, ברכת מועדיך לחייםוב, ועוד למדה " דסט' חיים ביד סית "הובא בשו(כז ' ת שי למורא סי"שו 
  ).א"כה ע, ד" דף כא ע,דרוש ה לשבת כלה

 שבועה חלה על דבר שאין בו ממשכי , המכירכותב שהשבועה נותנת תוקף ל,  לג,אור החיים בראשית כה
פרטים שהם דברים יש בבכורה ומסביר בכך את תוקפה של מכירת הבכורה ליעקב אף ש; )ב"נדרים יג ע(

  .המקדשכמו הכבוד ועבודת בית , שאין בהם ממש
האומר שהנותן לחברו את , י' סי, ש כלל קב"ת הרא"מדייק כך משו, ד" דף כא ע, שםברכת מועדיך לחיים
אבל בנוסח שלפנינו לא ; ו שבועהזכה אם עשה תקיעת כף או חרם א, )98ראה הערה (הזכות למול את בנו 

  .נזכרה שם שבועה
ח דף כו ודף כט פסק ' א סי"ת פרח מטה אהרן ח"מביא ששו, )ד"רג ע(קכה ' א סי"מ ח"חקרי לב חו

  .ולא מצאנוהו. שהנשבע בדבר שאין בו ממש שבועתו מועילה
מביאים ששי , )ב"עה ע(צד ' סי, קנין סודר' הל, )בולה(ולחם שלמה , )ד"רג ע(קכה ' א סי"מ ח"חקרי לב חו

אבל אין זה סותר את מה . כז כותב שבדבר שאין בו ממש אינו חייב אף לקיים את השבועה' למורא סי
לגבי התחייבות , מפני שהם מתכוונים למה ששי למורא כותב בתחילת תשובתו, שהבאנו בשם שי למורא

בשונה ,  מוחשי לתלות בו את ההקנאהשאין דבר,  זהו דבר שאין בו ממש- שלא לערער על מכירה מסוימת 
אין משמעות , וכיון שלא שייך בזה קנין, ולכן השבועה אינה יכולה לתת תוקף להתחייבות, "בית לדור בו"מ

כאמור , הרי שבועה חלה על דבר שאין בו ממש כגון שאישן או לא אישן, חקרי לב שם מקשה עליו. לשבועה
 .ב"בנדרים יג ע

58
ה מיהו "ד( פרי האדמה הלכות מכירה פרק כב הלכה יג; )ף"בדפי הרי(א " א עות שבוע, שלטי הגיבורים

 ").ידור"על ) (מאי
59
  ").ידור"על ) (ד"כא ע(ו ' א סי"ת משפט וצדקה ביעקב ח"שו 
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משום , קנה, הקנאההבשעת כבר  תדר בבי ונההקאם ,  דירת ביתהקנאתיש מי שאומר שב) ו(
 שהוא רצה שימשיך מקנהולכן כשאמר ה, ואין צורך לחדש לו קנין ,אחיזה בגוף הביתשכבר יש לו 

ולכן קנה, ת לו את גוף הבית לדירההקנומשתמע שהוא מתכוון ל, לדור בבית
60

אבל אחרים . 
 גוף הבית אתנותהקונתו לושכ מקנהלשון ה ה שלאם אין במשמעות, אומרים שגם אז לא קנה

61
. 

בבית שהרי לא דר ,  לדירה גוף הבית אתמקנה הקנההעובדה שדר שם קודם אינה מוכיחה שה
קונה לא היה של הגוף הביתואז בוודאי , הקנאה אלא קודם ההקנאהמכח ה

62
אבל אם דר שם . 

 את גוף תוהקנ שהתכוון למקנהמפני שבכך מראה ה, קנה,  ראה ושתקמקנהוה, הקנאהאחרי ה
ת לדירההבי

63
זאת בתנאי שעשה מעשה קנין; 

64
ת הקנואלא שאם שתק מפני שחשב שאפשר ל. 

 בטלההקנאהה, דירת בית
65

אין שתיקת ,  דר בבית אחרי מותוקונהוה, מקנהאם מת ה, כמו כן. 
 התכוון להקנות את הבית לדירהמקנההכהוכחה ש ההיורש מועיל

66
מה ששתק עד כי ייתכן ש ,

ת דירת ביתהקנו למועיל שחשבשמפני עכשו הוא 
67

 הקנה לו את הבית מקנהאו מפני שחשב שה, 
לדירה

68
.  

  
קיבל עליו אחריות ככל "וכתב בשטר ,  אויר שעל פתח חצרו דבר שאין בו ממש כגוןמקנהה) ז(

פי ה כתנעשההקנאה כי העדים כאילו מעידים ש,  תקפההאקנהה, "ל"כתקנת חזשטר העשוי 
 כלומר שהקנה קרקע לאוירה- ל במי שרוצה להקנות אויר"שתיקנו חז

69
בשטר ב ואם כת כך גם .

                                                 
60

כג , ג" דף כא ע,דרוש ה לשבת כלה, א"ח ברכת מועדיך לחייםהובא ב (שכג' מ סי"ם חו"ת מהרשד" שו
  ).ד"ע

 את זכות הדירה לעשרים קונהוזאת מפני שבנידונו קצב ל, לזמן לו את גוף הבית קנהמקנה ההוא נוקט שה
  .שנה

לא קנה הוא כי " ידור"שהטעם שב) 13הערה ( נחשון  רבלדעתכותב ש 111 'פסקי דין רבניים חלק ב עמ
לא שייך לומר שההקנאה היא כי , קנה, עוד מקודםבבית  רג קונהההרי אם , ייתכן שכוונתו רק לשעה אחת

חולקים על רב רוב הראשונים הוא כותב ש אבל. ו הקבוערק לשעה שהרי המטרה היתה גם להמשכת דיור
רק  "דירה"את  נקרמפני שהיא קנה לא "ידור"ב ששנימק) 13הערה (ד "הראבהוא כותב שגם . נחשון

  .קנה , מקודם שםר דקונה לפי זה אם ה- שלא בא לעולםדבר כמו כשידור שם וזה 
61

לב ' ת שי למורא סי"שו; קעו' ך חלק א סי"ת מהרש"שו; )ה נמצא שחוזק"ד (קצו' ת דברי ריבות סי" שו
 לט' סימ "חו) אדאדי(ויקרא אברהם ת "שו; )ב"נו דף קמז ע' מ סי"א חו"ת משאת משה ח"הובא בשו(
  ).ה והנה בבתרא"ד(
  ).ש"עיי(מביא ראיה לדברי ריבות , )א"מ ע(מח ' מ סי"ת מים רבים חו"בשו, יהושע חאנדאלי' ר

לא , מקנה דר בבית בחיי הקונהמדגיש שלדעה זו גם אם ה, )ב"קמז ע(נו ' מ סי"א חו"ת משאת משה ח"שו
  ).בניגוד לחכם אחד שכתב שקנה(קנה 

  .קנט'  סי)אלבז(הלכה למשה ת "ובשו, )ה עוד כתוב"ד(פג ' רת אמת סית תו"המחלוקת מובאת בשו
62

  ).ה וכיון שכן"דו, ה ועוד אני אומר"ד( קצו' ת דברי ריבות סי" שו
63

דף כב , ו' א סי"ת משפט וצדקה ביעקב ח"בשו, לז, רנג, מ"חו, י"הובא בב(קיא ' סי, ו"חא "ת הרשב" שו
, כ'  סי)טור ב) חוט המשולש(ץ חלק ד "תשב(ש צרור "מהרת "שווב, כח' ב סי"תקפו של יוסף חת "בשו, א"ע
גם (לב ' ת שי למורא סי"שו; )ה ליתא דעד"ד( קצו' ת דברי ריבות סי"שו; סז' המיוחסות סיו, )על כןה "ד

  ).כ"אלא נכנס אח, הקנאהאם לא דר שם בשעת ה
ודר בבית כמה ,  בביתו עשר שניםעוסק במי שאמר שחתנו ידורתרכא ' ב סי"ז ח"הרדבת "שו: דעה חולקת
 .זאת אף שבנידונו עשו קנין.  זכות להמשיך לדור שםחתןופוסק שאין ל, ותןחומת ה, הקנאההשנים אחרי 

64
ת משאת משה "שו; )ב"מ ע(מח ' מ סי"ת מים רבים חו"בשו, יהושע חאנדאלי' ר; לב' ת שי למורא סי"שו 
בשטר כתוב  רק אם הכותב שקנ, קעו' ך חלק א סי"ת מהרש"שו, כמו כן). ג"ע- ב"קמז ע(נו ' מ סי"א חו"ח

שמה שמחל לטעון  מקנהאפילו שתק כמה שנים יכול ה, "ידור" רקאבל אם כתב , "ידור" שכתב יקנין אחר
 .היה בטעות

65
ת "שוהובא ב(קיא ' סי, ו"ח, א"ת הרשב"הוא מסיק כך ממה ששו). ה ועוד מצאתי"ד(דברי ריבות שם  

  . מחל לו המקנה פטור מלשלם דמי שכירות כיקונהאומר רק שבמקרה זה ה, )קכ' סיא "חח "ראנ
א היא "כותב שכוונת הרשב, )ב"מא ע, ד"מ ע(מט ' מ סי"ת מים רבים חו"בשו, רפאל מילדולה' ר, כמו כן

גם אם , אף שזו מחילה בטעות, זו מחילה, אם שתק בעל הבית כשדר בו, שלגבי הזמן שדר בו לפני הערעור
 .אבל לא יועיל ליטול עוד להבא,  קניןלא עשה

66
  . דברי ריבות שם; קעו' ך חלק א סי"ת מהרש" שו

ולא , בבית בפני היורש דר קונה והמקנהכותב שאם מת ה, שכג'  סי,מ" חו,ם"ת מהרשד"שו: דעה חולקת
  .גוף הביתאת הקנה לקונה  ו שהיורש ידע שמורישזו הוכחה ,ערער

67
  .דברי ריבות שם 
68
  .כח' ב סי" של יוסף חתקפות "שו 
69

; )ד" דף כא ע,דרוש ה לשבת כלה, א"ח ברכת מועדיך לחייםהובא ב (שכט' ט חלק א סי"ת המבי" שו
  .ו, ריב, מ" חו,ערוך השולחן; כח' ב סי"תקפו של יוסף חת "שו; )ב"מד ע (יג' סי, בני שמואלת "שו

  .2סעיף  ראה - בר שלא בא לעולם שנאמרו לענין ד, ברוך' ט ובני שמואל לומדים זאת מדברי ר"המבי
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"פ הדין"בכל אופן היותר מועיל ע" הקנהש
70

 או העדים בקיאים בדינים ל הדיןשבעזאת בתנאי . 
המועילכדי שיוכל לדעת מה הדרך ה ,אלו

71
.  

  מוכרחוב שמישהו חייב ל

ת ולא ליצירת הכוונה להמחאת זכות קיימ ( זכות אובליגטוריתחוק המכר חל גם על מכירת 
לדעת צלטנר. גם חוק המחאת חיובים חל על הקניית זכות אובליגטורית. )הזכות

72
על מעשה , 

יש ,  כלומר-וחוק המכר חל על ההתחייבות להמחות אותה , ההמחאה חל חוק המחאת חיובים
חוק המחאת : אולם זמיר מחלק את תחולת שני החוקים בדרך אחרת. חלוקה בין שלבי העיסקה

היינו תוצאת העברת הזכויות על היחסים בין ,  דן ביחסים בין החייב לבין הממחה והנמחהחיובים
י חוק המכר"ואילו היחסים בין הממחה לנמחה מוסדרים ע; החייב והנושה של הזכות

73
 .  

  
 חייב לולויש בעל פהחוב    לשמעוןתהקנו אינו יכול לראובן, לפי המשפט העברי

74
כי אינו , 

ברשותו
75

ו אות כדי להקנות"עמד שלשתןמ"וצריך , 
76

והם ,  אף שנכסי החייב משועבדים לנושה.

                                                                                                                                            
כתקנת "שגם אם לא כתוב במפורש ) א"קס עדף סו ' א סי"חת פני משה "והובא בשו(בני שמואל כותב עוד 

כי זה , "ל"כתיקון חז"הוא כאילו כתוב , "'באחריות וכו' ומסודר וכו"אם כתוב בשטר הרי , "ל"חז
   .  כל הסגנון המקובל בשטר- " 'וכו"משמעות 
 מתחייב מקנהט ובני שמואל כותבים שאם ה"מביא כאילו המבי, א"דף כג ע, שם, ועדיך לחייםברכת מ

אבל לאמיתו של דבר , "קיבל עליו אחריות"הוא הבין כנראה שטעמם הוא שכתוב בשטר . קנה, באחריות
  .24על קבלת אחריות ראה ליד ציון הערה ". ל"כתקנת חז"טעמם הוא שכתוב 

שנאמר בשטר שהקנה , )ט"שבו עסק גם המבי(כותב שבנידונו , )רה' עמ( פז 'ם אלשיך סי"ת מהר"אבל שו
תי לו ארבע אמות הקניו"שהרי גם אילו נכתב , אין לומר כך, את זכות הדירה בבית אגב ארבע אמות קרקע

ואין לומר שלשון ; כי קרקע אינה נקנית אגב קרקעלא היה קונה , "הבית לדירהואגבן הקניתי לו את ' וכו
 שהרי -" בית לדירה"וגם שאמר , גם שנעשה בקנין סודר שמועיל, יועיל לומר שני דברים" ל"כתיקון חז"

ולא משנה , ל"ועל כרחנו לומר שהשטר לא נעשה כתיקון חז; אלו שני שינויים גדולים מעיקר השטר
כ "משא, מועיל רק במקום שדי בתיקון הלשון" ל"כתיקון חז"ון ולש; ל"שהסופר אמר שנעשה כתיקון חז

ברוך שהוא דיבר רק ' הוא מוסיף לדייק מר. כאן שלא די בתיקון הלשון אלא צריך שינויים בעיקר השטר
ם "מסכים למהר, ם אלשיך שם"ת מהר"ז בתשובתו בשו"הרדב". דירה"כ ב"משא, בדבר שלא בא לעולם

  .אלשיך
 את האויר מקָנה לא אמרה שהיא מקָנהשה, כותב שבנידונו, )ב"כח ע(ט ' א סי"חת פרח מטה אהרן "שו

ה תכיון שהעדים מעידים שלא הקנ, "ל"כתקנת חז"לא מועיל , אלא אמרה שלא תבנה על הבית, שעל הבית
  . קרקע לאוירה-ל "ה כתיקון חזתכך שבוודאי לא הקנ, בפירוש את האויר

כותב , )א"קס עדף סו ' א סי" פני משה חת"הובא בשו) (ב"מד ע ( יג'סי, בני שמואלת "שו ":לשון זכות"
כיון , כ הוא חוזר בו"אבל אח. מועילה מאותה סיבה" 'כתבו וחתמו בכל לשון זכות וכו"בתחילה שלשון 

ואין , לא מועיל, "בכל לשון של זכות"שגם אם כתוב ) לענין מתנה טמירתא(ח כותבים "ן והר"שהרמב
  .ח"ן והר"רמבלעשות מעשה נגד ה

מועיל רק אם הוא כתוב אחרי " בכל לשון של זכות"כותב ש, )ב"ס ע(ל ' מ סי"ש הלוי חו"ת מהר"שו
כ אם זה כתוב לפני "משא, לומר שהקנה בגוף הקרקע, שאז הוא בא לחזק את הענין, )התוכן" (=הענין"

  .הענין
ת פרח "ושו, "ל"כתקנת חז" מועיל שלענין דבר שלא בא לעולם יש אומרים שלא, 2סעיף ראה : דעה חולקת

  .ל כדעה זו"מביא לענייננו את הדעה שאפשר לומר קי) ב"כח ע(ט ' א סי"מטה אהרן ח
70

  .ו, ריב, מ" חו, ערוך השולחן
71

  .ו, ריב, מ" חו, ערוך השולחן
72

  .143' עמ, ודיני חוזים, 29' עמ, מכר, צלטנר  
73

  .58§ זמיר  
74

כתובות ' תוס; )תנד' עמ, ש סימן שמה"ת הריב"שוהובא ב ( ז,ג, הלכות שלוחיןו, ז, ו, מכירה' הלם "רמב 
ק "ס, קסח, ד"יו, ז"הובא בט) (אף לא באודיתא) (א"י ע ( קנין,ספר העיטור מאמר ב; )ה שאם"ד(ב "נה ע

יד ;  משפטים סימן לא'ס, תשובות מיימוניותב ,ר שמואל"יצחק ב' ר; )ק ד"ס, קצד, ובקצות החושן, יד
ם "מהר; )ה אמטלטלין"ד(א "ק ע ע"ב' תוס; ט, קכו, מ"חו, המובא בטור, ה"רמ; צ' ח סי"ב פ"ב, הרמ

הובא  (ף" בדפי הרי,א"עק יח "ב', מלחמות ה; משפטים סימן סח' ס ,תשובות מיימוניותב, מרוטנבורג
' ב סי"וח, תקלדת' א סי"א ח"ת הרשב"שו; )יז' סי, קידושין, וקהילות יעקב, ק יג"ס, כח, באבני מילואים

אמר ה "ד ,ב"שבועות לג עו, )ה גירסת"ד(ב "ודף קד ע, ) איכא דאמריה"ד(א " עעדף ק "א ב"רשבה' חיו, שה
ת "שו; )ה' סי, סנהדרין, ובקהילות יעקב, ק א"ס, קכג, הובא בקצות החושן(ה ויש מביאין "וד, שמואל

ה "ד(א "ק ע ע"ב, מאירי ;)ול עליו הקניןואין דבר שיח, מלוה להוצאה ניתנהכי (ש כלל יג סימן כ "הרא
ג "וח, ץ חלק א סימן קנב"תשב; מגיד משנה הלכות מכירה פרק ו הלכה ז; א"ק ע ע"ב, ד"פסקי רי; )וגדולי

, ע קכו"סמ; ת אבקת רוכל סימן קכד"שו; ז, ריא' וסי, ט, רג' סי, מ"חו, ע"שו; )אף לא באודיתא( שכה' סי
ת "שוהובא ב (מ סימן שט"ם חו"ת מהרשד"שו; ק לא"קכו ס' וסי, ק צא"ס, סו' סי, מ"חו, ך"ש; ק יט"ס

ים של שלמה בבא קמא ; עז' סי, א"ח, ח"ת הראנ"שו; שפ' וסי, )א"דף מג ע כא' סי) קובו(אדרת אליהו 
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 לא יוכל קונהכי החייב יכול למכור את נכסיו וה, קונהאין סמיכות דעת של ה, כאילו ברשותו
לגבות מהקונים

77
 .  

  
 תקפההקנאהה,  שאפשר להקנות חובמנהגבמקום שיש 

78
.  

  
העדים כי משמעות לשון זו היא ש,  תקפהההקנא ה,"ל"כתיקון חז"וכתוב בשטר ,  חובמקנהה

 כמו כל התחייבות , חובתלתיש תוקף להתחייבות  והרי, מועילבאופן ש עשה מקנהמעידים שה
ע"בדשלבל

79
 שבשטר כתוב לשון הקנאהולא משנה, 

80
.  

  
 כל כמו  קרקעחלק הפקדון אגבאפשר להקנות את  ,שהוא חצי פקדון וחצי מילווה, "עיסקא"ב

 אסורולדוגמה , באופן חפשי להוצאה ן ניתבכך שאינו , רגילמחוב שונה והולימה חלק וגם, פקדון
 שיכרו בקנות ללמתעסק

81
יכול בעל העיסקא לגבות מבניו את הכסף כמו פקדון של ,  ואם מת,

 כמו פקדון ולכן הוא ,אף שנושה רגיל אינו יכול לגבות מיורשי הלווה את הכסף של ההלוואה, כסף
ברשות הנותן לכמה דבריםשהוא ון  כי, קרקעונקנה אגב

82
.  

                                                                                                                                            
, סו, אורים ותומים; ק סח"ס, סו, חידושים, נתיבות המשפט; קיט' סי, ת חוות יאיר"שו; פרק ז סימן י

  .ק ט"ס, קכג, מ"חו, א"ביאור הגר; דק ק"אורים ס
' ר, ה"ראביה ,רבינו יואל הלוינאמר ש, משפטים סימן לא' סתשובות מיימוניות בהגהה ב: דעה חולקת

. וכן שאפשר להקנות חוב באודיתא; פוסקים שאפשר להקנות חוב אגב קרקע, ברוך' ור, שמשון' אליעזר בר
כתובות נה , י"מרש. שמשון פוסק שאפשר להקנות חוב' בראליעזר ' מביא שר, ריט' גם מרדכי כתובות סי

  .משמע שאפשר להקנות חוב אגב קרקע) ה מתנת"ד(ב "ע
, ד"יו, ח"ב, כמו כן. איכול להקנות חוב באודית סוברים שב קסח"ב' תוסכותב ש,  ט, רג,מ"ע איגר חו"ר' חי
  .כדבר אפשרי, מדבר על הקנאת חוב בדרך אודיתא, קסח' סי

יכול אדם ) ף"בדפי הרי(א "עק יח "דעת המאור בכותב של, ק ה" ס,ריא' וסי, ק ד"ס, קצד' סי קצות החושן
שם נראה שהבין ' אבל ממלחמות ה. אינו מסרב להחזירכי הוא נחשב ברשותו כיון שהלווה  , חובלהקדיש

  .שהמאור מודה שאינו יכול להקנותו
  .מביא את שתי הדעות, כו, סו, מ"חו, א"רמ

ונשבע על ,  חובוכרשהמ, ש"כותב בשם הרא, לא, בפירושו על בראשית כה, יעקב בעל הטורים' ר: בשבועה
  .2בסעיף , ע"וראה מי שחלקו עליו בענין דשלבל. מעבר לחיוב קיום השבועה, ה חלהמכירה, המכירה
75
  .)ף"בדפי הרי(א "עק יח "ב', מלחמות ה 

  .כדבר שלא בא לעולםנוקט עוד שהוא ' מלחמות ה
שחוב לא נחשב ) ף"בדפי הרי(א "עכ קידושין , ף"על הרין "רפ מה שכתב "מנמק ע, ק ה"שן ריא סקצות החו

  .כסף ולא שוה כסף אלא מילי בעלמא
76
  .)ג"פח ע(מא ' סי, )גאגין( חוקי חיים ת"בשו, יעקב ישראל' ר; ט, רג, מ"חו, ע"שו 
77
  .ט אות במ' ד סי"דבר יהושע חת "שו 
78

פסקי דין וב, ט אות אמ' סיו,  אות אמח' ד סי"דבר יהושע חת "הובא בשו(פ ש' מ סי"ם חו"ת מהרשד"שו 
  ).על מנהג להקנות חוב בדיבור(ק ה "שער משפט קכו ס; )265 'רבניים חלק ה עמ

והוא , מעלה אפשרות שאם המנהג הוא שמסירת הכתב מקנה, ט אות אמ' ד סי"דבר יהושע חת "אבל שו
דעת ודיבור אינו מועיל כסיטומתא ל, ה רק כדיבור לחייב שיתן לקונהז, קונהמוסר את הכתב לחייב ולא ל

 שמועיל סיטומתא בחוב רק לכך שהקנין חל אחרי שיבוא לעולם עוד הוא כותב. כ' ש כלל יג סי" הראת"שו
  ).ע"אומר כך לגבי דשלבלהוא  ש2סעיף ראה בשמו ב(ועד אז יכול לחזור בו , או שיבוא לרשותו

79
  .2ראה סעיף  
80

אם   תקפההקנאהכותב שה, בסופו, רלז' תורת חסד סית "שו, כמו כן ).ב"עה ע (לד' סיני שמואל  בת"שו 
מפני שהיה יכול להתחייב , "ל"ת העשויות כתיקון חזהקנא ככל הקנאהמקבל עלי אחריות ה"ב בשטר וכת

ל לגבות מחובות היה יכו,  מאיפה לגבות התחייבות זוקונהואז אילו לא היה ל, הקנה ש כסכום החובקונהל
כיון שגילה דעתו שהוא רוצה שהסופר יכתוב , ולכן רואים כאילו כתב כך, שאחרים היו חייבים למתחייב

   .באופן המועיל
עוסק באשה שנתנה חובות שלה , עז' סי, ח"הראנת "שו מעיר ש)ג"קס ע(סו ' א סי" פני משה חת"אבל שו
 ינומ פסק שהמתנה בטלה כי מלוה על פה א"ומ, "ל"כתיקון חז"כתוב בשטר היה ו, בקנין אגב, במתנה

  .מתקן את הלשון" ל"כתיקון חז" הרי שאינו סובר ש,נקנה בקנין אגב
81

  .ב"עמ קד " ב
82

ק "נתיבות המשפט סו ס; ק לה" סו ס,קצות החושן; ה"הראבשם ) ף"בדפי הרי(ב "עק לז " נימוקי יוסף ב
' תוס,  כמו כן).א"עמ מו "ב(מטבע אינו נקנה בחליפין שהרי  ,אינו נקנה בחליפיןקצות החושן מדגיש ש .לח

כותבים שאפשר להקנות עיסקא כי לא ניתנה , רצה' ק סי"ואור זרוע ב) ה אמטלטלין"ד(א "ק ע ע"ב
  .להוצאה

כותב שאדם אינו יכול להקנות , )ג"פח ע(מא ' סי, )גאגין( חוקי חיים ת"בשו, יעקב ישראל' ר: דעה חולקת
כותב שעיסקא היא ) ד"לח ע(יא ' מ סי"ת משאת משה חו"שו, כמו כן. אחרסקא בידי  בעינמצאש שלו כסף

  .א להקנות כיון שהרווח כל שנה נזקף על המתעסק כמילווה"כמו הלוואה שא
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נכסיו משעת עשיית השטרהחייב את עבד ימאחר שכבר ש, נחשב דבר שבא לעולם בשטרחוב 

83
 ,

"כתיבה ומסירה"ו במכור אותולכן אפשר ל
84

 גם כתובה יכולה האשה למכור.
85

ואף שייתכן שהיא , 
שחסרה סמיכת דעת של אין אומרים , תמות בחיי בעלה ולעולם לא יתממש זכותה לגבות מהבעל

כיון שהקנין חל כבר עתה על שטר הכתובה, הקונה
86

.  

  זכויות שונות

כי , שטרי חובותיהב לו בנכסיה ושזכות שית לאשתו את הבעל יכול להקנו: זכות בעל בנכסי אשתו
"עדיף מידה" או "ידו כידה", החלק שיש לו בנכסיהלגבי 

87
כך שיש בה ממש, 

88
.  

  
אם קיבל ,  אותה לאחרהקנותעל זכות שכירות או שאילה בנכס יכול לב: זכות שכירות או שאילה

 הנכסרשות מבעל
89

.  
  

מינוי שררהלאחר  הקנותאדם אינו יכול ל: מינוי שררה
90

.  
  

 אותומכור כלשהו נחשב דבר שאין בו ממש ואי אפשר ללבלעדיות בעסקזכיון מהשלטון 
91

 .  

                                                 
83

  .)ה הרי שהעדים"ד(קלג ' ת דברי ריבות סי" שו
84
  .א, סו, מ"חו, ע"שו 
85

 .א"ק פט ע" ב 
86

 .ז' ת סי"א מהדו"ת רעק" שו  
87
  .א" פג עכתובות 
88

ת "ובשו, רב' וסי, מחודש לח, סו' מ סי"י חו"הובא חלקית בב( דקס'  עמ,קלט' סי, א"ת הריטב" שו
גם  הוא מביא ש. בקנין אגבתינקנ שלה מטלטלין ושטרותהוא כותב שזכות זו ב). פז' סי, ם אלשיך"מהר
בשטרי את זכותו  לה הקנההוא כותב שאם . אגב קרקע ה פסק שאפשר להקנות זכות במטלטלין"הרא

 לך הקנֵ "צריך לכתוב , הרי המוכר שטרש ,לא קנתה, "בהן ובכל שעבודן"לא כתב ו, חובות המוחזקים לה
כ כתב לה בלשון " אחאם, זכתה גם בשטרי החובותאבל הוא מעלה אפשרות ש". וכל שעבודיאת  ואתו

ש לה היום הן מן הנכסים שיהיו הן מן הנכסים שי' ורציתי ברעות נפשי שלא תהא לי רשות כלל וכו"כללית 
שהרי , "שיהיו לה מכאן ולהבא"או " נכסים שיש לה היום"השעבוד שלהם כלול בשאז , "לה מכאן ואילך

  ". םנכסי"שטר וכל שעבודיו נקרא 
לא מועיל כי חלק , "כל חלקי וזכותי שיש לי בחצר "מקנהכותב שה, סג' מ סי"ו ח)עייאש (בית יהודהת "שו

.  שחצי שמינית מהקרקע היה שייך להאשהזאת אף שבנידונו מדובר ב. ר בעין ואין בו ממשוזכות אינו דב
אבל על ; ה מנכסי בעלה המשועבדים לכתובתההקנתו, בנידונו מדובר באלמנה שעוד לא גבתה כתובתה

  .אינו מטעם זה" חלקי וזכותי"ומשמע שהחסרון של לשון , נקודה זאת הוא מדבר לפני כן
89

' עמ, שכירות ושאילה, ראה על כך בחוק לישראל. 112' עמ, )אלבק(העברי בימי התלמוד  מבוא למשפט 
  ).על שאילה (600' ועמ, )על שכירות (494-495

90
   ).ק א"ס, רעו, מ"חו, הובא בדרכי משה(ה "בשם רמ, ב"דף עו ע, מישרים נתיב כו חלק ג 

לא מצאנוהו אבל  ,ם"ג בשם מהר"ילה פבשם מרדכי מגכותב כך , )ב"קסה ע (קיא'  סיא" חמ"חקרי לב חו
 דפוס ,ם"ת מהר"שושמקורו ב, )ק ט"מ קנו ס"דרכי משה חוהובא ב(קח ' ק סי"ואולי כוונתו למרדכי ב, שם

 הבלעדיות על בנין דברים בבית - נידונו (האומר שאי אפשר למכור שום סוג של שררה , קלט'  סי,פראג
  ).כנסת

ומועיל רק , ך בה שייןקניש זכות נהאי, התמנות לתפקיד ציבוריותב שכ, 178' פסקי דין רבניים חלק ו עמ
   .בגלל כוחו המיוחד של הציבור, במה שהציבור מעניק את הזכות

 הקנהכותב שמי שמוחזק במצוה ו, )תקלג' ב סי"הובא במרדכי ב(רט '  סי, קרימונהדפוס, ם"ת מהר"שו
  . אלא נוקט שמחל לו, נה את החזקהאבל הוא לא כותב שהשני ק. נתבטלה חזקתו, אותה לאחר

ותו מכור אא ל"כותב שהזכות לעבוד במקדש היא דבר שאין בו ממש וא, כה פסוק לא' גור אריה בראשית פ
 מסחר וקנין", יוסף מאיר מרגליות' ר,  לעומתו). בענין מכירת הבכורה ליעקב37ראה בשמו בהערה (

ולכן , כותב שהזכות לעבוד במקדש יש בה ממש, 154' עמ, )א"תשי(יובל הפרדס ' ס, "במצוות ועבירות
  .מכירת הבכורה ליעקב היתה תקפה

י סיום נלפ, כותב שעצם מעשה המינוי למשרה ציבורית) ה ועוד כיון"ד(סימן לג ) פרנקל(ת באר דוד "שו
  . ולכן אין תוקף להסכם שנעשה לגביו אז,  ממשהיא דבר שאין בו, כהונתו של נושא המשרה הנוכחי

91
  ).טו' מ סי"חו) מייזליש(ת תפארת יוסף "הובא בשו) (ה ומתוך"ד(לו ' סי, ל"ת מהרש"שו 

אף , ")אורנדא ("ש"יי את הזכיון הממשלתי שנותן בלעדיות על ייצור מכוראבל למעשה הוא כותב שאפשר ל
, יש דרך להקנותו דבר בעולם שבכל מפני , זולתוש"ם יי רשות וכח שלא יעשה שום אדאלאאין בו ממש ש

. שטר ערכאותי "ע , הרשות אתבהכרח שאפשר להקנות ו,"דקל לפירותיו" תת יכול ל-עתידיים פירות כגון 
כותב , )ה ועיין"ד( כו' מ חלק ב סי"ת דברי חיים חו"שו. לא ייתכן שאי אפשר יהיה להקנותו, כלומר

 ל' מ סי"ו ח,)בלחובר(ה ת שם ארי"שוגם .  יותר שייך סיטומתא, קניןאנו בוצבדבר שלא משכוונתו היא ש
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כיון  "כתיבה ומסירה" אינו נקנה אפילו ב,מסויםכפר  ממסיםלגבות  רשות שלטוןתן הונבו שטר ש

א רק נתינת רשותשהו
92

בעל השטר ברשות לגבות את ודאי זוכה ו וב, זו נתן רשותשלטון אף שה.
 ממשהאין בכי  ,אחראדם  לו זכות ז יכול להקנות אינובכל זאת ,המס

93
.  

  
מכור במקום מסוים היא דבר שאין בו ממש שאי אפשר לזכות מהשלטון לגור

94
.  

  
זכות לבחור לאיזה כהן ולאיזה לוי לתת לישראל יש : ות לבחור למי לתת תרומות ומעשרותהזכ

אבל אינו , ")טובת הנאה ("ולאיזה עני לתת את כספי הצדקה שלו, את התרומות והמעשרות שלו
כי אין בה ממש, יכול להקנות זכות זו לאדם אחר

95
.  

                                                                                                                                            
עוד . מסביר שכוונתו היא שמועיל מטעם מנהג אף שאין בו ממש, )265 'פסקי דין רבניים חלק ה עמהובא ב(

ת או, עמוד התורה, )י'פלג(בעמודי חיים , ט אות ג" ריב הגה,מ"חו, ג"נימוק זה הובא בכנה(ל "מנמק מהרש
ת באר "בשו, א"כה ע, ב"כד ע, ד" דף כא ע,דרוש ה לשבת כלה, א"ח ברכת מועדיך לחייםב, ב"דף לד ע, נח

דינא שההקנאה מועילה מטעם , )381' עמ, )11הערה (ורהפטיג ' י א"וע, )ה הגם"ד(סימן לא ) פרנקל(דוד 
לומד מדבריו לענין , קיג' ת נאות דשא סי"שומביא ש, אק " ריב ס,מ"בה חופתחי תשו. דמלכותא דינא

מביא שבני חיי כותב , א, ריב, כסף הקדשים. רשות לשחוט ולאכול בשר להשכיר ממשלההזכיון מה
, ג, ריב, מ" חו,ערוך השולחן. מועילה מטעם דינא דמלכותא, שאין בהן ממש, שהקנאת חזקות ואורנדא

כותב שכוונת , ט אות במ' ד סי"דבר יהושע חת "שו.  מנהג ומטעם דינא דמלכותאמנמק שמועיל מטעם
ש מפני שלא מועיל "אבל אינו קונה את היי, אף שאין בה ממש, שקונה את הזכות למכורהיא ל "מהרש

, 62-63'  עמ, ושאילה שכירות,ק לישראלוחראה . סיטומתא לקנות דבר שאינו בעולם לפני שבא לעולם
הזכות לגבות , כגון הזכות לעסוק בהלוואה בריבית,  זכויות כאלההשכרתפים על תוקפה של מקורות נוס
  .ש"וזכיון למסחר בבשר וביי, מכס על בשר

כותב שמועיל סיטומתא בהקנאת הזכות מטעם השלטון לגבות , סח' מ סי"חו) סקאלא(ת בית שלמה "שו
  .אלא שהוא לא הזכיר שאין בה ממש; מס
, כותב שאי אפשר להקנות את הזכות הבלעדית להביא שמרים לעיר, סו' סי, מ"חוק ב ת דברי חיים חל"שו
.  דינא דמלכותאלא היה אפשר להקנותו לפי מפני שבנידונו, הוא דבר שאין בו ממש ודבר שלא בא לעולםכי 

שההקנאה הועילה מפני , כותב על אותו מקרה, טו' מ סי"חו) מייזליש(ת תפארת יוסף "שו, לעומתו
  .י הציבור"עשתה עשנ

92
  ).קיד' יהושע סי' ת ס"הובא בשו ( ד, סו,מ"חו, א" רמ

93
הוא ). ט אות במ' ד סי"דבר יהושע חת "הובא בשו (נט' ת נודע ביהודה מהדורא תניינא אורח חיים סי" שו

  .מוסיף שעל ההקנאה לאדם אחר אין דינא דמלכותא
94

על כותב  הוא). ק ב" ריב ס,מ"פתחי תשובה חוא בהוב (מא' סי מ" תניינא חומהדוראת נודע ביהודה " שו
שיהודי שקיבל מהשלטון זכות מגורים , מקום שהשלטון הגביל את מספר היהודים שרשאים לגור בעיר

בית "יר שיוכל להקנות כמו קנין בגוף העוגם אין לו ,  ממשהאין בכי ,  אותה לאדם אחרמכוראינו יכול ל
שאינו מועיל , בכל זאת הוא מצדיק את מה שנהגו להעביר את הזכות). 37ראה ליד ציון הערה " (לדירתו

נקודה זו הובאה  (פ דינא דמלכותא"לק מזכותו וממילא זוכה בו האחר עת מסבתור הקנאה אלא האחד
  ).ה ומקום"ד, ת אפרקסתא דעניא חלק א סימן נז"שובשמו ב

כותב שיש דין הקנאה בענייני , סימן קנו, מ"חו, מביא כאילו דרכי משה, ט, כג,  מכירהאור שמח הלכות
זכות בלעדית לסחור עם גוים מסוימים שהוא רגיל (שלו " מערופיא"ושאדם יכול למכור , חזקת ישוב

  .אבל לא מצאנו זאת שם; לאחרים) לסחור איתם
מעותן היתה בלעדיות על הזכות לשכור קרקע שמש, שהיו נהוגות באימפריה העותומנית" חזקות"לגבי ה

נאמר שבעל ) תקנות הקהל" (הסכמות"שב, ל' מ סי"ט חלק ב חו"ת מהרי"שומביא , מסוימת מבעליה הגוי
ייתכן שהיא נחשבת דבר שאין בו ממש ובכל זאת התקנות איפשרו את . חזקה יכול להעביר אותה לאחר

 שגויכותב ,  רכה'ט חלק ג סי"ת המבי"אבל שו. תקנותשהרי כל קיומה של החזקה היא מכוח ה, הקנאתה
ושלא יוכל שום , היינו את הזכות הבלעדית לשכור את ביתו, "חזקה"בעל בית אינו יכול למכור ליהודי 

 . והחזקה אינה נפרדת מהבית והכל שלו, כי אין בה ממש, יהודי אחר לשכור
95

, הובא בהגהות מיימוניות ()אגבקנין ו באיפין בחלשאינה נקנית ) (ד"עט  ( קנין, ספר העיטור מאמר ב
ח "בדעת ר, )רג' עמ(פז ' מ אלשיך סי"ת ר"שו; )מה אות ג' סי, ג"ח, ובבית הלוי, אות ז, ט, ה, הלכות מכירה

' סי, קצות החושן; )ק א"ס, רעו, מ"חו, הובא בדרכי משה) (במתנה (סה' סי, ם פדואה"ת מהר"שו; ש"והרא
; )ובספקה "ד (ט חלק ב יורה דעה סימן ה"ת מהרי"שו; ק ט"ס, רעו, ע"סמ; ק ב"ס, רעו' וסי, ק א"ס, רג

מד אות ' ח סי"או, )פרדקין(ת תורת חסד "שו; אות לו, ענין צדקה ומעשר, נר מצוה, מסכת מגילה, ה"של
זית רענן ; ) גם לדעה שטובת הנאה ממון- ה ומיושב מה "וד, ה רבא"ד (א"עחתם סופר נדרים פה ' חי; ב
  .)אגבקנין ו באבחליפין שאינה נקנית (ז"ה ועפ"דעג ' ב סי"ח

ולפי דבריו ; "ונתת"שכתוב בו , שטובת הנאה ניתנת רק לבעלים הראשון, מנמק, ק ב"ס, רעו, קצות החושן
  . אינו מצד דבר שאין בו ממש

אם יעבור ט שם כותב שכך הדין לגבי מי שתרם ספר תורה לקהילה על תנאי שיוכל לקחת אותו עמו "מהרי
  . שאינו יכול להקנות זכות זו לאחרים-לעיר אחרת 

.  לכהן וללוילענין אופן הקנאת מתנות הכהונה והלוויה, שאלה אחרת היא האם טובת הנאה נחשבת ממון
  .371-432 ות הערני ציוליד, ערך טובת הנאה, ראה אנציקלופדיה תלמודית
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אפילו אגב ,  אי אפשר להקנות אותהלכן ו,תביעה היא דבר שאין בו ממש: זכות תביעה בדין

קרקע
96

.  
  

, ת לחבירו זכות לבחור האם לקנות את הנכסהקנובעל נכס יכול ל: הזכות לבחור האם לקנות נכס
יהיה קנוי לך , שכל זמן שתרצה, אני מקנה לך נכס זה"כי הוא כאומר , מפני שיש ממש בזכות זו

"מעכשו
97

.  
  

 גם ,מוהל או סנדק של בנו את הזכות להיותו חברלהקנה אדם ש: הזכות לעשות מצווה מסויימת
, אין לכך תוקף, וגם אם עשה קנין; מפני שזכות זו אין בה ממש,  יכול לחזור בו,אם בנו כבר נולד

ולא על זכות מופשטת כזאת, חפץשל גוף רק על נתפס שכן קנין  ,"קנין דברים" מפני שהוא
98

הוא . 

                                                                                                                                            
ומתנות , ראובן הקנה את טובת ההנאה לשמעוןכותב שאם , ק ד"ס, רעו, מ"חו, ך"ש: הבחנות שונות

' סי, הלכות טובת הנאה, מחנה אפרים(שמעון אינו יכול להוציא מיד לוי , נמצאות ביד לוי) לדוגמה(הכהונה 
, אבל אם הן ביד שמעון, )שראובן עצמו לא היה יכול להוציאמיד לוי כי אינה ממון, נימק, ה נמצא"ד, א

  .ירצהשמעון זכאי לתת לאיזה כהן ש
אפשר להקנות ,  ממוןהיאטובת הנאה כותב שלפי הדעה ש,  אות ג, הקדמה, סימן תלא) מליסא(מקור חיים 

שאין לבעליה קנין בגוף החפץ אלא זכות , כ לדעה שטובת הנאה אינה ממון"משא, אותה במשיכת החפץ
ה "ד(כג ' סי, מ"חו, יואבחלקת . כותב שהדין תלוי במחלוקת זו, א אות ה' ג סי"אחיעזר חגם . חיצונית בו

אבל ; ם פוסק שאינה ממון"שהרמב) ה ונמצא"בד(וכותב , ם סובר כמקור חיים"כותב שהרמב) וכן מוכח
סובר שלכל הדעות אין לבעליה קנין בגוף , שאלתא קלב, שהשאלתות) ה אבל השאלתות"בד(הוא כותב 

  .החפץ
כך . ר להקנות טובת הנאה זו אגב קרקעם סוברים שאפש"ף והרמב"מ אלשיך כותב שהרי"ר: דעה חולקת

 .אגבקנין בחליפין ובכותב שהיא נקנית , ק א"ס, רג, מ"חו, ך"ש, כמו כן. ף"ט שם בדעת הרי"כתב גם מהרי
אבל לא , כתב שאפשר להקנות אותה בקנין כסף) ז"הוא הרדב" (ו"ה נר"מ"ב מביא ש"מ יא ע"ק ב"שטמ

, )ה ונראה"ד(א ' סי, הלכות טובת הנאה, מחנה אפרים. עיםמפני שהם קניינים גרו, בחליפין ואגב קרקע
לפי , שאם שמעון נתן לראובן כספי צדקה לחלק, תשסז' סי, שבועות, המובא במרדכי, ם"כותב בדעת מהר

כתב ) ה נמצא"ד(ובמסקנתו ; זכה בה ראובן, ושמעון הסתלק מטובת ההנאה שהיתה לו, ראות עיניו
' כותב שתוס, 459הערה , ערך טובת הנאה, אנציקלופדיה תלמודית. מששאפשר להקנות אותה כי יש בה מ

 461ובהערה ; ולא מצאנוהו בדבריו, סובר שאפשר להקנות אותה, א"קידושין נח ע, )א מן ההר"ר(י הזקן "ר
  .ב"ד דף כג ע' כותב שזו דעת נאות יעקב סי

96
  .ים של שלמה בבא קמא פרק ז סימן י 

, ב הכותב שבמכירת שטר חוב"ד כתובות פה ע"רי'  מדייק מתוס, אות ה מח'ד סי"דבר יהושע חת "שו אבל
מכאן שלדעתו אפשר להקנות זכות תביעה אף , הקונה אינו קונה את גוף הכסף אלא קונה זכות לתבוע

 שאפשר להקנות זכות לעשות ,)ומתוךה "ד(לו ' ל סי"ת מהרש"שופ דעת "הוא מסביר זאת ע. שאין בה ממש
  . בוודאי יבואאם הדבר, משהו

מדין שליחות או משום שהוא מקנה לו את , תובע יכול למנות מורשה שיתבע במקומו את הנתבע, למעשה
השליחות וההרשאה במשפט , רקובר' נ: ראה. ותוקף המינוי מבוסס על תקנות חכמים; הכסף שהוא תובע

  .689-690' ועמ, 49-51' עמ, שליחות, חוק לישראל; העברי
97
  .כג' סי) גאון(ישרים ת משפטים "שו 
98

, א"רמ; )ף"בדפי הרי, א"חולין כט ע, הובא בשלטי הגיבורים (י' כלל קב סיו, ג' ש כלל יב סי"ת הרא" שו
  .יד' ת משיב דבר חלק ג סי"שו; א, רסד, ד"יו

  .לא זכה במצוה,  למול את בנומישהושאמר לכותב שמי , ח' ו סי"ש חולין פ"ראגם 
ת "הוא למד זאת ממה ששו, כנראה. כופים עליו לקיים את שבועתו,  כךא שם כותב שאם נשבע על"רמ

  .אינו יכול לחזור בו, כותב שאם קיבל חרם, ב' ש כלל יב סי"הרא
לעשות חזקה כותב ש ,)179' פסקי דין רבניים חלק ו עמהובא ב( אות ו ,יב'  סי,ח"ץ או"ת הרמ"שו, כמו כן

, ע"כי אין בה ממש והיא דשלבל י אפשר להקנות אותה א,ת ספר תורה או תקיעת שופרכגון גליל, מצוה
אבל אינו יכול לתת אותה לאדם ,  בלי קניןיםדברי הקהל מועילו, והאדם זוכה בה רק מפני שהקהל נותן לו

  .אחר
הקנה את הזכות להיות מוהל או סנדק אם  ש יחיאל כתב'רמביא ש, כלל קב, ש שם" הרא:דעה חולקת

ש שם דוחה את "הרא. בא לעולם קצתמפני שעובר , אינו יכול לחזור בו ,היתה האשה מעוברתבשעה ש
לו י כאשרואים, יחיאל' עוד נימק ר). 2סעיף ראה בשמו ב( הוכר גם אם עובר ותקנ אפשר להאיכי , דבריו

ראה ליד ציון הערה " (דקל לפירותיו"ומועיל כמו , לד להיות שלו עד שיתקיים מצות מילהוהואת הקנה לו 
לא בא כי , רוש בפי אותו אף אם הקנה לו אינה מועילהולדוהבכך שהקנאת , ש דוחה טענה זו"הרא). 37

ואין , פירות דקללא מועילה מכירת כפי ש, " כאילו אמר לונעשה"ים ומראין א,  ועוד; כאמורלעולם
גם אחרי , אחראדם  בנו ל את יכול להקנות אינואדםעוד שו ;"נעשה כאומר לו דקל לפירותיו" אומרים

  .לידתו
 מכוראדם יכול לשתב וכ, )ק טו"ס, שו, הובא במגן אברהם( )ף"בדפי הרי(ב "לב עק "שלטי הגיבורים ב

 עשרה  ממוני שלערךמצווה  קיום יש לשהרי ,והשכר יגיע לקונה, וה מצולאדם אחר את הזכות לעשות
אבל משיב ). ב"ק צא ע" ב-חייב לשלם לו עשרה זהובים , וה ממי שזכאי לקיימהשלכן החוטף מצ(זהובים 
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בדבר רק מחוסר אמנה  כי החוזר בו מהבטחה נחשב ,ם חזר בו א"מחוסר אמנה" ינו נחשבאאף 
 קניןולא שייך בשבדבר ולא , לו הקנה לו היה קונה קנין גמורישא

99
.  

  
שלמה קלוגר פסק שאין תוקף ' ראבל ,  ספר מסויםזכות להדפיס את ההיה נהוג למכורבעבר 

למכר כי זה רק איסור להדפיס במקום אחר
100

.  
  

 על עשיית וה נותן ל" לאדם אחר את השכר שהקבמכור לכולדם אינו יא: השכר על קיום מצוות
 ממשושאין במפני , מצוות

101
.   

                                                                                                                                            
 ,שלדעתו אלא ,"קנין דברים"בו כי זה  יכול לחזור וכרמהש ש"סכים לראבורים מיגהשלטי דבר שם כותב ש

ראה (ע "כמו שמועילה תפיסה בדשלבל,  בקניןתנתפסשזו זכות שאינה  אף מכר חל ,שלא חזר בוכל זמן 
עליו לשלם עשרה זהובים , )וכרלפני שחזר בו המ (קונהולכן אם מישהו חטף את המצוה מה, )2סעיף 

  .שלדעתו ההקנאה לא חלה בכלל, ש"כ לרא"משא, קונהל
" בעל ברית"מוסר שבריגנשפורק היה מנהג שמי שקונה את הזכות להיות , י מברונא סימן קפ"ת מהר"שו

והוא כותב שהוא קודם בעלייה לתורה אפילו לאביו של בן ; תבשב" עלייה לתורה"מקבל , ) סנדק- כנראה (
, מ הואיל וידוע ששבת תגיע"מ, ע"ואף שאין אדם זוכה בדשלבל, כי הוא כבר זכה בעלייה, כ"שנולד אח

  .ולא הזכיר שזה דבר שאין בו ממש. סמך דעתו וקונה
ההקנאה , כות לעשות מצווהכותב שאם יש מנהג על הקנאת ז, ס' ים של שלמה בבא קמא פרק ח סי: מנהג

זכות  "סגן"יש לבמקום ש, ולדוגמה, ) על מנהג בדבר שאין בו ממש33ראה הערה (תקפה מטעם סיטומתא 
א תסיטוממטעם , המנהגבגלל  עלייהזוכה באדם זה , אם הוא בחר במישהו לעלות, יעלה לתורהמי לבחור 

חל קנין , וכן אם יש מנהג שהנותן למישהו למול את בנו;  זכייה וקניין ממשבר שאין בואפילו בדשמועיל 
ואילו ,  האומר שההקנאה תקפה,שצח'  סי,)קטן(תשבץ והוא מסביר שזה טעם ה, ההקנאה תקפה, ממש
 שזו גם והוא כותב;  כקניין ממששזהלא נהגו לדעתו שסובר שאין ההקנאה תקפה מפני , חולין שם, ש"הרא

שאין , בהסברו השני הוא כותב. והוא עצמו פוסק כך, שסד- שסג' מרדכי גיטין סיהמובא בם "דעת מהר
 אפילו ובזה, ת לוהקנולרגיל  את זכות קיום המצווה לאדם שהוא הקנהאלא התשבץ מדבר במי ש, מחלוקת

' א סי"ז ח"ת הרדב"שו, כמו כן. במצב הזה שזוכיםמנהג הוא כי ה, אתסיטומשקנה מטעם ש מודה "הרא
וזאת , זכה מטעם סיטומתא, אחר בדיבור את הזכות למול את בנואדם כותב שאם נהגו שאב מקנה ל, רעח

  .אף שזכות זו אין בה ממש
99
  .ש כלל קב שם"רא 

ת " בשו,שסד- שסג' מרדכי גיטין סיהובא ב (תתקמט'  סי, דפוס פראג,ם מרוטנבורג"ת מהר"שואבל 
כמו , שאסור לו לחזור בו, ת"רכותב בשם , )ס' ל שלמה בבא קמא פרק ח סיים שוב, ק שורש עו"מהרי

 טובת וגם כאן זו מתנה מועטת כי יש לאב רק, )א"מ מט ע"ב( אינו רשאי לחזור בו מתנה מועטתשהמבטיח 
 )רמו' ת חתם סופר יורה דעה סי"שווב, ק ה"ס, רסד, ד"יו, ז"הובא גם בט (ם" ריבוהוא כותב בשם; הנאה

לה ולא ידברו ושארית ישראל לא יעשו עו" אבל הוא עובר משום , בוד יכול לעכבו מלחזור"אין ב אמנםש
  .כותב שאסור לו לחזור בו, א, רסד, ד"יו, א" גם רמ. רשעא לו ומותר לקרו,"כזב

ש "כותב שגם לפי הרא) ק ה"שהובא בשער משפט קכו ס, ק ז"ך ס"הובא בש(ק ד " רסד ס,ד"דרכי משה יו
' וכבר הקשה עליו בס. ונקרא רשע, "שארית ישראל לא ידברו כזב"דברו מטעם את יב לקיים חיהמקנה 

מדברי , ד" דף כא ע,דרוש ה לשבת כלה, א"ח ברכת מועדיך לחייםו, אות יד, עז' סי, )י'פאלאג(החפץ חיים 
  .דרכי משה ראה רק את התשובה בכלל יב, וכנראה; ש עצמו"הרא

100
 .223-235' עמ, וצרים במקורות היהודייםזכויות הי, רקובר' נ ראה  

101
משיב דבר נותן לכך ). ו"ה א"ד (ת אפרקסתא דעניא חלק א סימן נז"שו; יד' ת משיב דבר חלק ג סי" שו

הערה (הוא מביא לכך ראיה מלשון שלטי הגיבורים . ש" עיי- ששכר מצווה הוא חוק טבע , גם טעם רוחני
, 154' עמ, )א"תשי(יובל הפרדס ' ס, "מסחר וקנין במצוות ועבירות", יוסף מאיר מרגליות' גם ר. ש"יי ע-) 98

מוסיף שהשכר הוא אפרקסתא דעניא .  ממשושאין בא להקנות את השכר מפני "מעלה אפשרות שא
  .ע"דשלבל

תולדות , )קעג' ת משנה הלכות חלק ה סי"שוהובא ב(קא ' ם אלשקר סי"ת מהר"שוהמובא ב, רב האי גאון
ת "ושו, טז' ת מעשה חייא סי"שו, )רמו' יורה דעה סי, בדק הביתהובא ב) (א"כג ע(אדם וחוה נתיב ב חלק ה 

כותבים מטעמים רוחניים , לו' סי, קונטרס יוסיף דעת, ב"ח, ונדרי זריזין, ריז' ק סי"טוב טעם ודעת מהדו
  .שאי אפשר להקנות שכר מצוות

ואינו , מטעמים שונים, א להקנות עונש על עבירות"כותב שא, )מא' עמ(כ ' סי, ב"ח, מ"ת מחנה חיים חו"שו
  .מנמק מצד שאין בו ממש

.  אי אפשר להקנותלימוד תורהכותב שאת השכר על , )ומקורו בתולדות אדם וחוה שם(א , רמו, ד"יו, א"רמ
ומקורו (שם כותב ד "א יו"רמ. מעבר לאמור בשכר מצוות, עיין משיב דבר שם שנתן לכך טעם רוחני

  אותו יפרנסחברושהוא יעסוק בתורה ומראש  להתנות עם חברו אדם יכולש) בתולדות אדם וחוה שם
שאין הכוונה ,  טוב טעם ודעת ונדרי זריזין שם מנמקים, מעשה חייא,משיב דבר.  לימודוחלק עמו בשכרתוי

, בסיוע ללימוד תורה,  שחברו עושהאלא שכר חברו הוא על המצווה, שחברו יקבל חלק מהשכר שייך ללומד
, ה והנה"ד( ת אפרקסתא דעניא חלק א סימן נז"שו. ל לעסוק בתורהכ שיו, מנוחהלומד להוא מאפשרשבכך 

 , קנין בגוף הלומד לפירותיוויש ל, פרנס לומד תורהמש מי, ה זאת מראשמסביר שכיון שהוא מתנֶ , )ואילך
מועיל להקנות גוף , דבר שאין בו ממשבוע "דשלבלוהרי ב, וש תומכי" נקרא עשהלומד, היינו זכות למודו

  רוצה לזכות בשלחד הרי כל א,וגם כאן, )2ראה סעיף (ע מועילה הקנאה הדדית "שבדשלבל, ועוד; לפירותיו
דעתו של הלומד קרובה למחזיקו כיון וכאן , ע אם יש גמירת דעת"שאפשר להקנות דשלבל, ועוד; חבירו
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   שאינו בשליטתו של בעליונכס
גם אם הוא בבעלותו המלאה,  נכס שאינו בשליטתומכוראדם אינו יכול ל

102
.  

  
 ,נגזל אינו יכול להקנות נכס מיטלטל שנגזל ממנו: מיטלטל גזולהדוגמה הובלטת ביותר היא נכס 

כי הנכס אינו בשליטתו
103

וזאת גם אם הוא יכול להוציא את הנכס מהנגזל בדין, 
104

.  
  

יכול להקנותובעליו  פקדון והנכס נעשה, הגזילהאת אם הגזלן רוצה להחזיר , לפי דעה אחת
105

 .
  כיון שהוא אצלו יכול להקנותואינובעליו  ,החזיררוצה לשגם אם הגזלן  אבל דעה אחרת היא

בתורת גזל
106

.  
  

חלה ההקנאה שהקנה הנגזל , כ הוציא אותו מהגזלן"ואח,  את הנכס למישהוהקנהם הנגזל אך א
למפרע

107
ולכן אין , שמתברר למפרע שחוסר השליטה של הנגזל היתה זמנית, נמק זאתאפשר ל. 

  .בכוחה למנוע ממנו להקנות את הנכס

                                                                                                                                            
 ת"שכתב שו, ועוד; בדעתו להקנותמר וגש ואנן סהדי ,'גורם לשמח נפשו בפקודי העל ידו עוסק בתורה וש

ולכן כאן השכר אינו , "היעשות כעשויכל העומד ל"שבדבר מצוה אומרים , צט' א סי"ש ענגיל ח"מהר
 שעסק יאחרוכל ההסברים הללו אינם שייכים בהקנאת השכר ; מד יש מצות לימודולשעל הכיון , ע"דשלבל
  .עכשיוסייע לו עד לא ש כיון קרובה אליו ודעתשאין , בתורה

102
, )ערך זה, ואנציקלופדיה תלמודית, א"מ ו ע"ב, למשל" (דבר שאינו ברשותו"במקורות נקרא נכס כזה  

משמש " דבר שאינו ברשותו"כיון שהמונח , כדי למנוע בלבול" שאינו בשליטתו"אבל אנו נשתמש במונח 
  ).ה, כב, הלכות מכירה, ם"כגון ברמב(ו במקורות גם לנכס שאינו בבעלות

או חסרון , דן האם החסרון בדבר שאינו בשליטתו הוא חסרון מצד המקנה, קובץ שעורים קידושין אות צג
, )רא' עמ(אות א , לד' סי, )ו"תשס, קוגמן(חמדת אהרן . ש" עיי- ומביא ראיות לכאן ולכן ; מצד הקונה

אות ז הוא כותב שאם נאמר שלקונה ב. ח ההקנאה לאחריםון בכשזה די, ק א"ס,  סו,מדייק מקצות החושן
ות ח לקנואם יש לקונה כאבל , ח המקנהובהכרח שהחסרון כאן הוא בכ, אין כח לקנות בלי הקנאת המקנה

ח המקנה נובע מזה שהוא וכי כ, ח הקונהו שהחסרון בדבר שאינו בשליטתו הוא דוקא בכייתכן, לבדו
, ח הקונה נובע מזה שיש גורם שיהיה לו ממוןואבל כ,  בשליטתו או לאברדולכן לא משנה אם ה, בעלים

ולכן אין גורם , כי בלאו הכי לא יהיה הממון ברשות הקונה, כ זה לא שייך בדבר שאינו בשליטתו"א
  . שיוכל הקונה לזכות בו" מחייב"

  .כי אינו בשליטתו, וק א כותב שאדון לא יכול למכור עבד שברח והתייאש ממנ"מ שסג ס"נתיה: עבד שברח
103

ה "ד(א "ק ע ע"ב', תוס; רמג' מ סי"ב, מרדכי; ד' ז סי"ק פ"ב, ש"רא; )ה משום"ד(א "ק ע ע"ב, י"רש 
; רצה' ק סי"ב, אור זרוע; )ערנרייך' דף קצא במהד(א "ק ע ע"ועל ב, עט' סי, ת"שו, ן"ראב; )אמטלטלין

הלכות , מגיד משנה; א"ק ע ע"ב, ")קדמוניםשיטת ה"נדפס ב(ברוך הספרדי ' ר; א"ק ע ע"ב, ד"פסקי רי
 ,)איגר(העיקרים ' ס; א"ב מג ע"ב, ע איגר"ר' חי; ים של שלמה בבא קמא פרק ז סימן י; ט, כב, מכירה

  . פגר'  עמ,א"ח
  ).א"מ ו ע"ב(חלק מפוסקים אלו מביאים ראיה מהדין שאינו יכול להקדישו 

): לענין שאינו יכול להקדישו(גזול אינו נחשב ברשות הנגזל מעלה שני נימוקים לכך שדבר , צג' ט סי"עונג יו
. או כי הוקלש כוח בעלות הנגזל כיון שאינו ברשותו, כי הדבר נחשב קצת ברשות הגזלן כי חייב באונס

  .ואינו עוסק בהקנאה; מ בין הנימוקים בתחומים שונים"ש לנ"עיי
אומר שנגזל , )ן"ה והרמב"ד(ב "בועות לג עוש, ) איכא דאמריה"ד(א " עק ע"א ב"רשבה' חי: דעה חולקת

' חי, כמו כן. כ"ורק להקדיש אינו יכול מגזיה, למי שירצה אגב קרקע או בקנין סודראת הנכס יכול להקנות 
יכול להקנות את תייאש הלא שגזל נ ,)ה לסתלקי"ד(ב מג "ם ב"הרשבכותב שלדעת ,  ז,מ ריא"ע איגר חו"ר

 . ו בכפרהנפקד ן ש מטלטליוכך גם בפקדון, הנכס
104
 ).ב"נט ע(אות ו , נתיב ו, נתיבות שמואל; כא 'מ סי"חלקת יואב חו; רמג' סי, מ"ב, מרדכי 
105

ובדעת , )ף"בדפי הרי(א "עק יח "המאור בבדעת , ק יג"ס, כח, ואבני מילואים, ק ג" קצות החושן ריא ס
  . )ה הקדישה"ד (א"מ ו ע"ב' תוס

 ששיטה זו צריכה לומר שהחסרון בהקנאת דבר שאינו בשליטתו הוא כותב, צג' סי, קדושין, קובץ שיעורים
  . בשאלה אם זה מצד הקונה או מצד המקנה102ראה הערה . מצד הקונה ולא מצד המקנה

106
  .)ף"בדפי הרי(א "עק יח "ב' הן במלחמות "הרמבקצות החושן ואבני מילואים שם בדעת  

בעליו  ,  אותורוצה להחזירהוא כ "אחו, גזלןשהוא כ ,פקדוןב כופראם נפקד גם , ן"הוא כותב שלפי הרמב
  .אינו יכול להקנותו

הנגזל אינו יכול , כותב שבגזלן רגיל) טרבלו' אות רצ במהד, ה ועיין"ד(פרק יב , שער ה, שערי ישר: הבחנה
 ן לא עשהגזלהאבל אם ; גזלן לענין שינוי וכדומהכי החפץ קנוי ל, להקנות על סמך רצון הגזלן להחזיר

אם , שלא קנה כלוםכך , )שם'  הנידון בתוס- ואחד מהם תפס , כגון שניים אוחזים בטלית(מעשה קנין 
  .יכול הנגזל להקנות אותו, הסכים להשיב

107
 מבן תשובה (ז אות, פב סימן, א חלק, יצחק עין ת"שו; ע"בדעת השו, פגר'  עמ,א" ח,)איגר(העיקרים '  ס

  . )המחבר
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ש מהנגזל את מה ו לנגזל אבל דור אותומוכן להחזיר, אם מישהו קנה מהגזלן את הדבר הגזול

ו למי שירצה אותהנגזל יכול להקנות, "תקנת השוק"ששילם בעבורו מכוח 
108

 ,נמק זאתאפשר ל. 
  .והרי בעל משכון יכול להקנות אותו, הנכס הוא כמשכון ביד מי שקנה אותו מהגזלן, שבמצב זה

  
כי היא נחשבת ברשותו, הנגזל יכול להקנות קרקע גזולה, לקרקע גזולהאשר 

109
 .  

  
 אם : שמעון ללויהקנה אותה, הובעוד ראובן מחזיק ב,  בגזלנותהחזיק בקרקע של שמעוןשן ראוב

ואם ;  תקפההקנאהה, היה ששמעון היה יכול להוציאו בבית דין מיד ראובן) ההקנאבעת ה(המצב 
אינו חייב ,  בכוחהכגון שתפס אות, תוליט לשקרקע ההוגם אם לאחר מכן חזר, אינה תקפה, לא

וי לל אותהלתת
110

.  
  

נחשב בשליטת  א שהומפני , אותו למי שירצהמכוריכול ל ראחאדם  פקדון ביד פקידמי שה: פקדון
המפקיד

111
גם אם אין עדים על ההפקדה, 

112
ואף , יםמופקדעות טבמהמפקיד יכול להקנות גם . 

                                                                                                                                            
קט שאדם לא יכול להקנות דבר שעדיין אינו ונ, א, ריא, מ"ע חו"מסביר בכך מדוע שוהעיקרים ' ס

, שבדבר שעדיין אינו בבעלותו,  מפני שיש הבדל ביניהם-קט שאינו יכול להקנות דבר גזול ו נינווא, בבעלותו
, ע קנה למפרע"שלשו) רצ' בעמ(א מוכיח הו. כ בדבר גזול"משא, ההקנאה לא חלה גם כשייכנס לבעלותו

נקנה לו רק מכאן ולהבא היה החפץ ואילו סבר ש,  יכול להקנותינומזה שלא כתב בשום מקום שהנגזל א
אינו ,  מכר את החפץ לאדם שלישי בזמן שהוא ביד הגזלןקונהאם הש - מ "כי יש בזה נ, צריך לכתוב זאת

ולא היה צריך לכתוב שבינתיים אינו , שחל הקנין למפרעהוא סובר מכאן ש; מכור אף כשיצא מיד הגזלן
מ "ואין לומר שנ; כי בלאו הכי הקונה לא יכול להשיג אותו כי הוא ביד הגזלן, מ"כי אין בזה נ, קנוי לקונה

 כיון שאם ,יכול לתובעו כי הוא בעל דבר,  כי גם אם בינתיים אינו קנוי לו- שהקונה יכול לתבוע את הגזלן 
  .יהיה קנוי לו, ו מידיוציאנו

האומר , )ע"ה ולר"ד(א "ק לג ע"ק ב"המובא בשטמ, ה" על רמכיםמסתמועין יצחק  )רפג' בעמ (העיקרים' ס
, א"ב מג ע"ב, א"רעק' אבל חי. חל ההקדש למפרע, שאם הנגזל הקדיש את הדבר הגזול והוציאו מהגזלן

כי לענין זה נחשב כאילו , ה ואילךמאותה שעחל הקדש , ה מתכוון לומר שאם יוציא מהגזלן"רמהכותב ש
 שאינו בשליטתו אינו כל כך חזק שיוכל לבטל ממנו את קניינו בחפץ חסרוןכי ה, היה ברשותו כשהקדיש

אבל אם חזר בו לפני ; כי אמירתו מועילה לזמן שיוציא מהגזלן, וההקדש חל ברגע שהוציאו מהגזלן, לגמרי
 ,ה"הרמ בדברי אחרים לביאורים . לא יכול לחול מעכשוכיון שההקדש, חזרתו מועילה, הגזלןשהוציא מ

, ואונאה גניבה, חושן פתחי; שטז' עמ, א" לג עקמא בבא, התלמוד מפרשי אוצר: ראה ,האחרות והדעות
  .א והערה א סעיף, ג פרקו, פט- פח והערות, לד סעיף, א פרק

,  חלה גם כשהנכס בא לעולםע אינה"מסביר שאף שהקנאת דשלבל, )ה ובנגזל"ד(א "ב מג ע"אילת השחר ב
חלה , ולכן כשמסתלקת ההפרעה,  אלא קנין הגזילה של הגזלן מפריע להקנאה,כאן אין חסרון בבעלות

  .ההקנאה
  .ש" עיי-א "ב מג ע"מב, העיקרים מביא ראיה שההקנאה תופסת למפרע' ס

ב שמסתימת כות, א"ב מג ע"ב, א"רעק' בחיהמובא , במכתבו לאביו, ש איגר עצמו"ר: דעה חולקת
העיקרים ' ובס.  לא מועיל הקנין,ד"לבסוף בבמהגזלן הוציאו אם גם ששמע מ, ע"הפוסקים ובכללם השו

  .ש להוכחתו" עיי- ה "חולק על הרמ, ק טז"ס, כח, הוכיח שבית שמואל, רפח' שם עמ
108
 .פטר'  עמ,א" ח,)איגר(העיקרים ' סוב, א"ב מג ע"ב, א"רעק' בחי, במכתבו לאביו, ש איגר"ר 
109

  . ים של שלמה בבא קמא פרק ז סימן י
הבדל בין קרקע אלא שיש , כותב שאינו יכול להקנות קרקע גזולה, )ב"נט ע(אות ו , נתיב ו, נתיבות שמואל

 שלא שייך קנין מפני,  אותו להקנותינו יכול א,ןאינו יכול להוציאו בדיבעליו שנכס , מסברהש, למיטלטלין
שגם , מלמד עוד דבר, א"עמ ו "בב "מה ביתו ברשותו"כ " וגזיה;ד הזוכהעל דבר שלא יכול לבוא לעולם לי

לא , אבל בקרקע שאינה נגזלת, וזאת במיטלטלין ; יכול להקנות מה שביד גזלןינוא, ןאם יכול להוציאו בדי
 .שאינו יכול להקנות דבר שאינו יכול להוציא בדין, אבל נשאר הדין שמסברה,  זוכ"נאמרה גזיה

110
  ).ק ט"ס, רמא, דרכי משההובא ב (רמב'  סי,מ"רדכי במ 
את  הקנה היהודיו, ןיהודי שלא כדי המלך תפס בית של כותב שאם, אלף קנט' א סי"א ח"ת הרשב"שו

נחשב הבית  כי ,ההקנאה תקפה, כ"והמלך החזיר אותו אח, "מעכשו כשיחזיר לי המלך"לאדם אחר הבית 
הקנאה ולכן ה, ה יכול להוציא את הנכס מהמלך בדיןצריך להסביר שהמציאות היתה שהי. הודיברשות הי

 . תקפהיאה, בזמן שיחזור אליוהקנאה או שכיון שתלה את חלות ה; תקפה
111

; )ק שורש פט"ת מהרי"שוהובא ב ( ז,ג, הלכות שלוחיןו, ט, כבופרק , ז, פרק ו ,הלכות מכירה, ם" רמב
דף קכב , י' מ סי"ב חו"כפי אהרן חת "הובא בשו(ז , ריא' וסי, ט, רג' סי ,מ"חו, ע"שו; עט' סי, ת"שו, ן"ראב

שרשי ; סימן שטסימן קכג ומ "ם חו"ת מהרשד"שו; ק י"ס, רט' וסי, ק לא"קכו ס' סי, מ"ך חו"ש; )ד"ע
  .)ג"צז ע(שורש ברירה סעיף כ , א"ח, הים

112
 ).ד"לח ע(יא ' סי, מ"חו, ת משאת משה"שו 
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יםפקד המועותטבמשתמש בי להרשאשהנפקד 
113

כל זמן שלא השתמש בהן והמפקיד בא הרי , 
במקומםעות אחרים טב מתנו יכול לתאי, אותםלתבוע 

114
ולכן הם נחשבים בשליטת המפקיד, 

115
.  

  
כי אינו נחשב ברשותו, ו אותהמפקיד אינו יכול להקנות, אבל אם כפר הנפקד בפקדון

116
גם אם . 

בעליו אינו , הרי אם אין דעתו להחזיר את הפקדון כי יש לו איזו טענה על המפקיד, הנפקד לא כפר
יכול להקנותו

117
.  

  
 אותומכור יכול לקרקעמשכיר :  מושכרנכס

118
 אותםמכורגם המשכיר מיטלטלין יכול ל. 

119
וכך , 

גם המשאיל נכס
120

.  
  

ר את החלק מהקרקע מכויכול ל, בעל קרקע שמישכן אותה לנושה שלו עבור חובו: נכס ממושכן
שהוא מעבר לסכום החוב

121
מיטלטלין שנמצא אצל  סודר גם משכון של ת בקנייןהקנואפשר ל. 

בעליוה של נוש
122

.  
  

 מכורבעל קנין הגוף יכול ל, נכס שגופו שייך לאדם אחד ופירותיו שייכים לאדם אחר: בעל קנין גוף
והקונה יזכה בפירות ברגע שמסתיימת זכותו של בעל קנין הפירות, אותו

123
 אינו יכול וכרוהמ, 

, ת של האדם האחרכי יש לו בעלות גמורה לזמן שאחרי סיום זכות קנין הפירו, לחזור בו בינתיים
 זכותו של האחר בקנין פירות-אלא יש דבר אחר שמפריע , ואין חסרון בבעלותו

124
 .  

                                                 
113

  .א"עמ מג " ב
114
  .57' עמ, שומרים, ראה חוק לישראל 
115

האומר שאפשר להקנות , ז, ו, הלכות מכירה, ם"הוא מוכיח זאת מרמב. הק "ס, רג קצות החושן 
כאמור , שבהם אסור לנפקד להשתמש, שמדובר במטבעות צרורים, אבל אפשר לדחות(מטבעות מופקדים 

  ). מ שם"בב
שאי ) ף"בדפי הרי(ב "ע מ ג" מנימוקי יוסף בהמדייקכח '  סי)ץ"כ (ת שארית יוסף"והוא דוחה בכך את ש

 י"נקצות החושן כותב שגם ו; עותטבמשתמש בשהנפקד יכול להכיון , ותטבע מאפשר להקדיש פקדון של
   .ם אותסובר שאפשר להקנות

116
  ).אפילו באודיתא(ק ד "ס, קצד, קצות החושן; ז,  ריא,מ"חו, ע"שו; ט, כב, הלכות מכירה, ם"רמב 
117
  .ק ד"שנד ס' וסי, ק א"קכג ס' סי, ק ח"לז ס'  סי,קצות החושן; ז, ריא, תרומת הכרי 

', ותוס, ן שם"מוכיח שראב, הערה א, עט' סי, ת"שו, ן"בהערות אבן שלמה על הראב, ש ערנרייך"אבל ר
  .סוברים שמפקיד יכול להקנות גם פקדון כזה, )ה אמטלטלין"ד(א "ק ע ע"ב

118
כ ' סי, מ"חו, ת די השב"שו; יג, שיב, מ"חו, ע"שו; יא, שיב, מ"טור חו; יא, הלכות שכירות ו, ם"רמב 

' סי, ת דברי ריבות"שו; )קכב(אלף קצב ' ד סי"ח, ז"ת הרדב"שו; רמו' א סי"ט ח"ת המבי"שו; )ב"סז ע(
  . פט' סי, ץ"ת מהריט"שו; צד

  . ה תקפהכירהרי שהמ,  אינו יכול להוציא את השוכרקונהע שם כותבים שה"ם ושו"רמב
  . מ קא"ש ב"ף ורא"מוכיח כך גם מרי, )ג"קכב ע (י'  סימ"ב חו"כפי אהרן חת "שו

מקורות נוספים לכך שהמשכיר יכול להקנות את הדבר , 469-470' עמ, שכירת ושאילה, ראה חוק לישראל
  .המושכר

גם , ת אותו תוך הזמןהקנוכותב שהמשכיר נכס אינו יכול ל, רעז' מ סי"ם חו"ת מהרשד"שו: דעה חולקת
  .והנכס אינו נחשב בבעלות המשכיר, כי שכירות היא כמכר ליומו, "ר סוף השכירותמעכשו ולאח"אם אמר 

119
  .בק " ס, ריא, קצות החושן

הכותב שאדם אינו יכול להקדיש מיטלטלין , לד- לג' ה סי"ק פ"ב, הוא כותב זאת כחולק על ים של שלמה
  .כיון שהנכס קצת משועבד לאדם אחר, שלו שהשכיר או השאיל או שמישכן

120
 .ק ב"ס, ריא, ות החושןקצ 
121

, כ' סי, מ"חו, ת די השב"שו; יבק "ס ,חידושים,  ריא,נתיבות המשפט; )ה השתא"ד (ב" עג עמ"ב'  תוס
  ).אפילו במצב שאין ללווה זכות לסלק את המלווה בכסף תוך זמן המשכנתא(א "דף סז ע

ש מקורו לדעה "עיי(יש הקד לא" אעודףהלו את אפישגם לדעה ש מעלה אפשרות, הק "ס, מ ריא"ך חו"ש
אין המקדיש יכול לחזור בו מסביר שלדעה זו , הק "ס, ריא, נתיבות המשפט.  אותומכוריכול ל, )זו

אם מה שיותר על חובו כי ,  לא חל ההקדשביחס למלוהרק ו,  חל ההקדשמישכוןלאחר זמן הו ,מההקדש
נגד המשכון כדי שלא כ אףהקדש חל  ולכך אין ה,הקדש שותף בוכיון ש,  יהיה אסור לדור בו,יהיה הקדש

פקיע את יא לא וכי ה, מכרחל ה, אף כשהוא רק שותף יכול לדור בוש ,מכרז ב" ולפי;יופקע שעבוד המלוה
 .ך ונתיבות המשפט אומרים כך לפי דעה זו גם בנכס מושכר" יש לציין שהש.דירת המלוה עד הזמן

122
א כותב שגוי בעל "ת הרשב"שו. אלף לב' סי, א"ח, א"ת הרשב"שופ "ע ,ק ט"ס, רמא, מ"חו,  דרכי משה

  .קנה, משמע שאם עשה קנין סודר; האחר לא קנה כי לא עשה קנין משיכה,  אותו לאחרהקנהמשכון ש
123
 .ה-ד, רנז, מ"חו, ע"שו 
124
  ).ואילך, ה ובמה"ד(א "ב מג ע"ב, אילת השחר 
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לאדם שהנכס ת אותו הקנוהוא יכול ל, ת נכס שלו שאינו בשליטתוהקנואף שאדם אינו יכול ל

 הגזולדבראת הגזלן לת הקנויכול לנגזל , לדוגמה. נמצא בשליטתו
125

כמו שמלווה יכול למחול על , 
אף שאינו יכול להקנות אותה לאדם אחר, ההלוואה ללווה

126
 מה )א: ( לכךים ניתנום אחדמיטע. 

שצריך שיהיה , אלא דין בעשיית חלות הקנאה בחפץ, שאינו בשליטתו אינו חסרון בבעלות
שרק אם אינו לא בשליטת המקנה ולא בשליטת , ולזה די שיהיה בשליטת הקונה, בשליטתו

אפשר, אבל אם הוא בשליטת אחד מהם, בו הקנאהלא שייך לעשות , המקנה
127

אמנם המקנה ) ב(. 
אבל הגזלן יכול לעשות מעשה קנין בעצמו , אינו יכול להקנות דבר שאינו בשליטתו אפילו לגזלן

, )בלי שדעת המקנה פועלת את חלות הקנין(כי קנין יכול לחול גם מצד הקונה בלבד , ולזכות בנכס
, ודבר שאינו בשליטתו; כזוכה מההפקר, הקונה לזכות בו מצד עצמויכול , שאם בעל הנכס מסכים
אבל הגזלן יכול לזכות , ואדם שלישי אינו יכול לזכות בו כי אינו ברשותו, בעליו אינו יכול להקנות

ובעל הנכס מסכים, בו כי הוא בשליטתו
128

הגזלן , כיון שהנגזל מגלה את רצונו להקנות לגזלן) ג(. 
שאפשר להקנותו,  והוא נשאר בידו כפקדון,חפץבמסתלק משליטתו 

129
.  

  דבר שאינו מסוים

   מסויים אינודבר שמינו 

אלא ,  נכס הוא קונהאיזה סוג אינו יודעאבל אם . מכר חל רק אם הקונה יודע מה הוא קונה
אף , המכר אינו תוקף, "כל מה שיש בתיבה זו"או " כל מה שיש בבית הזה"המוכר מוכר לו 

גם אם הקונה עשה מעשה קנין, םית או תיבה מסוימיבשהמוכר מצביע על 
130

כיון שאין לקונה , 
סמיכת דעת

131
.   

                                                 
125

' ר' חיוב, יז' סי, קידושין, ילות יעקבהובא בקה (ק יג"ס, כח, אבני מילואים; בסופו, צג'  שאגת אריה סי
שערי ; ק טז"ס, כח, בדעת בית שמואל, פור'  עמ,א" ח,)איגר(העיקרים ' ס; )אות א, י' קידושין סי, שמואל

  ). טרבלו' אות רפט במהד, ה וכאן"ד(פרק יב , שער ה, ישר
שהיו , ב"סוכה מב עכותב על המתואר ב, )ג"צז ע(שורש ברירה סעיף כ , א"ח, שרשי הים: דעה חולקת

 של  שהמחזיק בלולבו-ט כל אחד לקח איזה לולב שרצה "וביו, ט"ק לפני יו"מביאים את הלולבים לבהמ
ואינו יכול לתת אותו במתנה , נחשב שאינו ברשות בעל הלולבולכן , ממנואותו ן שיקחו כ אינו מופלוני

 .חפץ הגזול לגזלןהרי לדעתו נגזל אינו יכול להקנות את ה. אפילו למי שמחזיק בו
126
 .ק יג"כח ס, אבני מילואים 
127

שזה שאינו בשליטתו אינו , מסביר, נ אות ג' גם זכרון שמואל סי. אות ב, י' קידושין סי, שמואל' ר' חי 
 . נקנה לו, ולכן אם הדבר ברשות הקונה. אלא שאין הקנאה נתפסת בה, חסרון בעצם הבעלות בחפץ

128
ובזכרון שמואל שמואל שם ' ר' הובא בחי) (טרבלו' אות רפט במהד(אן ה וכ"שערי יושר שער ה פרק יב ד 
  ).ב"לט ע(ה ' סי, גיטין, )שקאפ(שמעון יהודה הכהן ' ר' בחיובקיצור , )נ אות ג' סי

מפני : שמואל שם מעלה שני הסברים אפשריים לכך שאדם שלישי אינו יכול לזכות' ר' המהדיר לחי
  .או שמצד הדין אדם לא יכול לקנות דבר שאינו ברשותו, וך ולהגביהשבאופן מעשי אדם אחר לא יכול למש

129
  .ז, ריא, תרומת הכרי 
130

, ב, רט' סי, מ"חו, השלחן ערוך; ק יג"ע רמא ס"סמ; ב, רט, מ"חו, ע"שו; ג, כא, הלכות מכירה, ם" רמב 
  .ח, רמא' וסי
  ".ובית זה וכל מה שבתוכ"שהדין כך גם אם מכר כותב , רא' סי  רב לחם ת"שו

דבר שאינו מסוים עם דבר כותב שהמוכר יחד , לב' ץ סי"ת רמ"שו: וים עם דבר מסויםסדבר שאינו מ
לענין המוכר , האומר שמכר שבטל מקצתו בטל כולו, ה, רטז, מ"ע חו"לפי שו, כל המכר בטל, מסוים

כאן המכר קיים , תוהאומר שהמכר קיים במקצ, א שם"ואילו לפי רמ; ולא סיפק דקלים" קרקע ודקלים"
ת בית שלמה "מעיר ששו, לד אות ח' חמץ ומצה סי' אבל שדי חמד אסיפת דינים מע. לענין הדבר המסוים

אם יימצא בחדר עוד חמץ שלא נפרט "כ כתב "ואח, שבו פירט מיני חמץ, סה עוסק בשטר מכירת חמץ' סי
  . החלק שאינו מסויםולא אומר שהכל יתבטל בגלל ביטול , שזה לא מסוים, "גם הוא מכור

אם יימצא עוד חמץ "כ אמר לקונה "ואח, שאם המוכר חמץ פירט את החמץ, לב' ץ סי"ת רמ"עוד כתב שו
, וגם מתנה שאינה מסוימת בטלה, ב"בגיטין מ ע" הרי היא שלו"כמו , זה לשון מתנה, "בחדר הוא שייך לך

  .במתנהאבל זה לא סיבה לבטל את מה שפירט כי המכר לא תלוי 
כותב שהמוכר דבר שאינו מסוים עם , אות ב, יב' א סי"ב  קו"ד ח"יו) שמלקיש(ת בית יצחק "שו, לעומתו

, הכותב שהמקנה באסמכתא להקדש ולהדיוט יחד, ב, יא, מ הלכות מכירה"פ מל"ע, קנה הכל, דבר מסוים
בא לעולם שקנה רק את הדבר ע עם דבר ש"שלא כמו המקנה דשלבל, מתוך שהקדש קנה גם ההדיוט קנה

אומרים , ד"כ אם זה בר קנין אלא שיש חוסר גמ"משא, כי שם זה לא בר קנין, )2ראה סעיף (שבא לעולם 
כ כתב שזה נכון רק לדעה שפסול אסמכתא הוא "ואח; גמר דעתו בכל, שהואיל שגמר דעתו במקצת

  .מדרבנן
אם שכחתי משהו הכל "כר חמץ שפירט את החמץ וכתב  כותב שמו, י' ד סי"ב ח"ת שואל ומשיב מהדו"שו

ד שהרי פירט כמה מינים ומכר כדין אלא שכלל את "כי אין בו חשש הערמה וחוסר גמ, המכר תקף, "מכור
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שאז הקונה חושש שיתברר שהנכס ,  אם קבעו מחירהמכר בטל רק) א: (לדין זה יש כמה חריגים

אלא קבעו , אבל אם לא קבעו מחיר;  אין לו סמיכת דעתולכן, ווה הרבה פחות מהמחיר המוסכםש
 כי הוא ,יש לו סמיכת דעת, תאם לשווי שיקבעו שמאים אחרי בדיקת הנכסשהקונה ישלם בה

 המכר תקףולכן, סומך על השמאים שלא יקבעו מחיר גבוה מדי
132

.  
  
מפני ששני הצדדים , המכר חל,  לא ידע מה יש בבית או בתיבהגם המוכריש אומרים שאם ) ב(

מוכנים לקחת סיכון כיון שהוא הדדי
133

, אין לקונה סמיכת דעתם אז  אבל דעה אחרת היא שג.
המכר בטלו

134
.  

  
כמו שקנין כזה מועיל כשיש אסמכתא, המכר תקף, "בבית דין חשוב"אם עשו קנין ) ג(

135
ויוצר , 

אצל הקונה גמירת דעת להתחייב לשלם
136

.  
  

                                                                                                                                            
שהרי אין , כותב שבכגון זה המכר תקף, ח סימן רלב"ם שיק או"ת מהר"גם שו. מה שישכח באמירה כללית

 מקנה ,פירט את החמץ שהוא יודע עליוהישראל שוהרי הוא רואה , ֹורטהחמץ שלא פ יותר עבור משלםהגוי 
 לקנות אם רצהלא יאין סיבה שו,  שיימצא עוד חמץ ברשותוהרי שהוא יודע שייתכן ,שאר חמצואת לו גם 

  .ימצא עוד חמץי
 יש ,"כל נכסי"אומרים שהמוכר את , כד, ריח, מ"חו, ע"ושו, יח, כא, הלכות מכירה, ם"רמב: "כל נכסי"

 ת"שו? "כל מה שיש בבית הזה"מדוע זה שונה מ, מקשה, בסופו, ז' ת סי"א מהדו"ת רעק"שו. לכך תוקף
  שמדובר שגם ,עוד אפשר להסביר. כותב שמדובר שהקונה יודע איזה נכסים יש למוכר, רא' סי  רב לחם

, תקסג' ד סי"משאת המלך ח.  המכר תקף133 ציון הערה לידשאז לפי הדעה , המוכר לא ידע מה יש לו
כיון , קנה" כל נכסי"מכל מקום ב, לא קנה כי אין מינו ידוע" כל מה שבבית נתון לך"פ שב"כותב שאע

, ואין דבריו מובנים. שקנה, ולכן זה נחשב כמו מינו ידוע ואין שיעורו ידוע, שאפשר לברר את גודל נכסיו
מה שיש "מסביר שדוקא , ד' סי) פרלמוטר(ת חמדת משה " שו.שר לבררהרי גם את מה שיש בבית אפש

שסמכה " כל נכסי"כ ב"משא, לא מועיל כי לא סמכה דעת הקונה כי אינו יודע אם יש בו תבן או זהב" בבית
  .דעתו כי הוא יודע שלפחות יקבל קרקע אחת

131
 .ב, רט, מ"חו, השלחן ערוך; ב, רט, מ"חו, ע"שו; ג, כא, הלכות מכירה, ם" רמב 

132
; ב, רט, מ"חו, ערוך השלחן; )ק א"ס, רט, מ"חו, הובא בפתחי תשובה(ו ' סי, ח"או, ת באר יצחק" שו 

בדעת חיי אדם כלל קכד אות , )ב"מה ע(ע ' ת בית שלמה סי"שו; יט' ח סי"או) מייזלש(ת תפארת יוסף "שו
  .ד' וסי] בדקתי[ב אות י  ' סי) הלוי(ת בגדי ישע "שו; ג

' הובא במוריה גל(ק ד "ס, תלו, מוכיח שזו דעת  מקור חיים, בהגהה מבן המחבר, עו' סי, ת בית שלמה"בשו
' אף שהוא עצמו כתב בסי, "כל החמץ שבבית אף שאינו ידוע לו"שכותב שמועיל למכור , )קמט' רנז עמ

תלו מדובר שתלה את המחיר בקביעה '  צריך לומר שבסי-  שזה נחשב שאינו מסוים )139ראה הערה (תמח 
כותב שזה תירוץ דחוק לסתירה מקור , לד אות ח' חמץ ומצה סי' אבל שדי חמד אסיפת דינים מע. חיצונית

  . תמח הוא לכתחלה' כ בסי"ומש, תלו הוא בדיעבד' כ בסי"והוא עצמו מתרץ שמש, חיים
' סי) פרלמוטר(ת חמדת משה "ובשו, ק ט"הובא בפתחי תשובה יב ס(ב אות טז ' סי) ויהל(ת בגדי ישע "שו

  .צ לקבוע מי השמאים"כותב שא, )ד
כגון השער , ע שגם אם תלו את המחיר בגורם חיצוני"ם והשו" מדייק מסתימת הרמבע' אבל בית שלמה סי

 ".כפי שישומו בקיאים"ב שלא מועיל גם אם אמר  כתעו'  ובסיעא' ובסי. לא קנה,  שבשוק
133

ת תפארת "שו; ק ב"ס, רט, ע"וסמ, א, רט, מ"חו, בדעת פרישה, ק ב"ס, חידושים, רט,  נתיבות המשפט 
' ת גאוני בתראי סי"בשו, מיכל טיימר' יהושע מקראקא ור' ר, יואל סירקיס' ר; יט' ח סי"או) מייזלש(יוסף 

, רט, מ"חו, בדעת באר הגולה, רט' סי, גם בדעת מסגרת השולחן, ד' סי) פרלמוטר(חמדת משה ת "שו; יט
  . ק ד"ס, רט, מ"חו, א"ובדעת ביאור הגר, ק ד"ס

ע נכון גם לפי השיטה שמשחק "שדין השו) א, רט, מ"חו, ח"וכמוהו כותב גם ב(ע שם כותב "הפרישה והסמ
ע נכון "כותב שדין השו, ק ג"ס, רט, ע"סמ, כמו כן. ם יודעיםבקוביא אינו אסמכתא כי שם שני הצדדים אינ

 זה כל רכושםששניים שעשו הסכם עם מעשה קנין להחליף את ) 3ראה סעיף (האומר , גם לפי תרומת הדשן
 .כי שם שני הצדדים אינם יודעים, החליפין תקפים, עם זה

134
אלא שכתב  (חוות יאיר סימן קסגת "שו; ק ב"ס, רט, ך"בדעת ש, ק ב"ס, רט, מ"חו,  פתחי תשובה 

  ).ע"שאינו כדאי לחלוק על הסמ
האומר שלא מועילה התחייבות , טז, ם הלכות מכירה יא"ך מרמב"מביא ראיה לש, א, מ רט"שבילי דוד חו

  .שאינה  קצובה אף ששני הצדדים לא יודעים את הקצבה
הם גומרים בדעתם להקנות  ,תכל אחד רוצה לקנואם דווקא כותב ש, ח סימן רלב"ם שיק או"ת מהר"שו

שיש , ע אמר זאת רק על נידונו של תרומת הדשן"נראה שכוונתו היא שהסמ. שניהם אינם יודעיםאף ש
  .ולא על נידוננו, הקנאה הדדית

, יב' א סי"ב  קו"ד ח"יו) שמלקיש(ת בית יצחק "שוב, ב, רט, מ"חו, ערוך השלחןשתי הדעות הובאו ב
 .)ז"תשס' במהד(ק יט "ז ס, ח תמח"שבילי דוד אווב, לב' ץ סי"ת רמ"שוב

135
 .אות נד, מקורות, פרק ו, חוקת משפט; ו' סי, ח"או, ת באר יצחק"שו; ב, רט, מ"חו, ערוך השלחן  

136
 .ו' סי, ח"או, ת באר יצחק"שו 
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 שהמוכר אינו רוצה להראות מצבהוא ב" כל מה שיש בבית" מה שלא סמכה דעת הקונה ב)ד(
ובכל זאת כתב שטר ונתן כסף ,  אם הקונה יכול ללכת לראות מה יש בואבל, לקונה מה יש בבית

ומאמין למוכר שזה יהיה שוה לדמי המכר, כי זה מראה שגמר בדעתו, קנה, בלי לראות
137

 .  
  
כמו שאין אסמכתא כשהדבר ביד המתחייב, המכר תקף, אם הנכס מצוי ביד הקונה) ה(

138
.  

  מתמסויי נהאידבר שכמותו 

ידע את מדתו לא המכר תקף גם אם , והמוכר מצביע עליו, א קונהוה  נכסה סוגאיז ידע האם הקונ
מרתף "או , "ערימה זו של חטים אני מוכר לך בכך וכך"אם המוכר אמר , לדוגמה. או את משקלו

גם הקונה לא ידע  ,"של תאנים אני מוכר לך בכך וכךזה שק "או , "זה של יין אני מוכר לך בכך וכך
שיש בו נמצא גם אם  , תקףהמכר, משקל התאניםאו את מנין הקנקנים את  ,מדת הערימהאת 

פחות או יותר משחשב הקונה
139

יחולו דיני  ,אלא שאם בגלל ההפרש נוצרת אי התאמה במחיר; 
אונאה

140
שישולם מחיר שאינו הולם את הנכסכיון שברור שלא התכוונו , 

141
.   

                                                 
137

 .לו' ח סי"או, ידידיה טיאה וייל' ת ר"שו  
138

  .בתירוצו השני, ב, רט, מ"חו, ז" ט 
, יא, הלכות מכירה, ם"מעירים שזה נכון רק לרמב, לב' ץ סי"ת רמ"ושו, ו' סי, ח"או, ת באר יצחק"שואך 

ד בהשגותיו שם חולק וסובר שיש אסמכתא גם אם "אבל הראב, יא, רז, מ"חו, ע"שכמוהו פוסק שו, ד
, ו דעתהא סמכ לשהמוכרמחמת היא  האסמכתא אםדוקא , ם"באר יצחק מוסיף שגם לרמב. הדבר בידו

 הלא סמכ אבל כאן  ;ידו מ את הנכסכיון שהוציאומקנה   בדעתו גמר  המוכר,קונה ביד ההנכס הרי אם
  גםוממילא יכול,  גם אם הדבר נמצא בידודמי המכירהב להתחייב  בדעתולא גמראם כן  וקונהדעת ה

הוא מעלה אפשרות  .צד השני גם חוזר בו , יכול לחזור בוצד אחד של זמןכשכלל הוא כי המוכר לחזור בו 
  .שכתב שכאן לא קנה גם אם הוא בידו כי המין אינו ידוע, ז בתירוצו הראשון"שזאת כוונת הט

, ז דחוק והעיקר כתירוץ הראשון"כותב שהתירוץ השני של הט, קמח' ב סי"ג ח"ת שואל ומשיב מהדו"שו
  .לא קנה, שלפיו גם אם הוא מוחזק

ג "ת שואל ומשיב  מהדו"שו, לב' ץ סי"ת רמ"שו, ו' סי, ח"או, ת באר יצחק"שו: ה גויבקונ: חריגים נוספים
 המובא ד "ראבכותבים שלפי , אות א, יב' א סי"ב  קו"ד ח"יו) שמלקיש(ת בית יצחק "ושו, קמח' ב סי"ח

, ש תוקף למכר אם אין מינו ידוע י, בגויאין אסמכתאש, ק ב"תמא ס' א סי"ובמג, י'ב סי"פש פסחים "ברא
ח סימן "ם שיק או"ת מהר"שו. ד"ג שם כותב שאין הלכה כראב"אבל שואל ומשיב מהדו. אם הקונה גוי

  . בדיניהןתואין כל האסמכתות שוו, אסמכתאד מדובר על סוג אחר של "כתב שייתכן שהראב, רלב
כותב שאם המכר מועיל , )ז"תשס' במהד(ק כ "ז ס, ח תמח"שבילי דוד או: אם לפי דיני הגוים מכר תקף

בהערות שבילי ". סמכתי שכך יהא"כי הקונה אינו יכול לומר , הוא תקף  גם לפי ההלכה, בדיני הגוים
  .מציין שיש מחלוקת אחרונים אם דינא דמלכותא מבטל אסמכתא, הערה קלג, יהודה

, ב אות טו"ד דף קכז ע"יו, )ז"שסת' במהד(ק כא "ז ס, ח תמח"שבילי דוד או:  אם ייתכן שאין שם כלום
ורק , כי לא שייך לומר שהקונה סמך שיהיה לו, המכר תקף, כותב שאם ייתכן שאין שם כלום, א, מ רט"וחו

נידונו הוא . כי לא סמכה דעתו כי חשב שהתוכן שווה יותר, לא קנה, אם ידוע שיש ורק כמותו אינה ידועה
  .במכירת חמץ לגוי

ב "ת שואל ומשיב מהדו" ושויט' ח סי"או) מייזלש(ת תפארת יוסף "שו:  להינצל מאיסורבמי שמוכר כדי
מועיל גם אם פירט בשטר המכר ,  כותבים שבמכירת חמץ לגוי לפני פסחקמח' ב סי"ג ח" ומהדוי' ד סי"ח

כי שהטעם שלא , ו מסויםאף שאינ, "גם מה שיימצא שלא נכתב ברשימה יהיה מכור"חלק מהחמץ וכתב 
ואילו , מ הוא כי הקונה לא סמכה דעתו וממילא גם המוכר לא גומר בדעתו להקנות"מועילה מכירת דשא

ג מוסיף  "שואל ומשיב מהדו". בל ייראה"כי הוא רוצה להינצל מאיסור , המוכר חמץ גמר בדעתו להקנות
ב הסביר שלא משנה שהגוי לא "במהדו. עטשגם  הגוי הקונה גמר בלבו לקנות כי הוא קונה הכל בדבר מו

ובכל זאת מועילה המכירה לפטור את המוכר , גמר בדעתו לקנות כי גם בדבר מסוים אינו גומר בדעתו
, קכ' ג סי"א  ח"ת שואל ומשיב מהדו"שו. כי זה רק מדרבנן אחרי שביטל את החמץ" בל ייראה"מאיסור 

 כנראה כי זה כדי - מ "ולא הזכיר את בעיית דשא, "כור לךכל מה שבחדר מ"עוסק במוכר חמץ שאמר 
,  העוסק במי שמוכר את כל החמץ שבחדרנ' ת תשואת חן סי"אולי זה גם טעמו של שו. להינצל מאיסור

אבל הפוסקים האחרים שהבאנו האומרים .  ואינו אומר שיש בעיה מצד שאינו מסוים, בסכום פלוני
  .חולקים על סברה זו) כגון מקור חיים וחיי אדם( בטלה שמכירת חמץ שאינה מסוימת

מכרתי את כל ",  כותב שאם שטר המכר כתוב בלשון הודאהע'  וסיסה' ת בית שלמה סי"שו: בלשון הודאה
כי משמעות ההודאה היא , הקונה יכול לטעון שהמוכר פירט בעל פה את מה שיש בבית, "מה שיש בבית
 .וקנה גם אם שניהם מודים שלא פירט, מועילשמכר באופן ה

139
, השלחן ערוך; יט, רכז' וסי, א, רט' סי, מ"חו, ע"שו; ב, כאופרק , ב, פרק יג, הלכות מכירה, ם" רמב 

  .א, רט, מ"חו
נקנה , לדוגמה, "שק תאנים"או " ערימה חטים" אומר שרק ,בסופו, ז' ת סי"א מהדו"ת רעק"שו: סוג מקיף

אינו נקנה כיון שהוא , לדוגמה, "כל החמץ שלי"או " שק פירות"או " ערימה תבואה" אבל ,מפני שמינו ידוע
א עצמו סובר "ורעק, א"ד כותב שזו הגהה מבנו של רעק' סי) פרלמוטר(ת חמדת משה "אבל שו(כוללני מדי 

, סה' בית שלמה סית "שו, ט' ת שם אריה סי"שו, בסופו, ק ט"ס, תמח, גם מקור חיים). מועיל" כל חמצי"ש
כותבים , סעיף ג חיי אדם כלל קכדו, )ג"ע-ב"ה ע(יג ' ח סי"ת אגודות אזוב מדברי או"שו, עו'  וסיע' סי
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   מסויים אינו וקוממדבר ש

או , "קרקע מנכסי"כגון שאמר רק , הוא מוכרש נכסהצביע על ה לאשנחלקו הדעות לגבי מוכר 
המכר תקף, לפי דעה אחת. "כל נכסי חוץ ממקצתם"

142
אלא שהמוכר יכול לבחור דווקא בקרקע , 

הגרועה ביותר שיש לו ולתת אותה לקונה
143

יוכל לטעון שזו , ואם אחת מקרקעותיו התקלקלה, 

                                                                                                                                            
 אינו יודע אם שוה הרבה או מעטש, חיי אדם מנמק. נחשב שאין מינו ידוע ואינו נקנה" כל החמץ שלי"ש
  ).חמץ יקרים ויש מינים זוליםכוונתו היא שיש מיני (

כותב ) כט אות ה' סי ומצה חמץ' מע דינים אסיפת חמד שדיהובא ב(א , רט, מ"ערך לחם חו, לעומתם
, ע' ת בית שלמה סי"שו, כמו כן.  מטלטלין- כי מינו ידוע , מועיל, "כל המטלטלין שבבית זה"שהמוכר 

" כל מיני חמץ"שהמוכר , ת שיבת ציון"כירה שבשוומנוסח שטר המ, קט' ת חתם סופר סי"מדייק משו
קיא ' קט וסי' ח סי"ת חתם סופר או"מדייק משו, ד' סי) פרלמוטר(ת חמדת משה "גם שו. נחשב שמינו ידוע

ח סימן "ם שיק או"ת מהר"ושו, י' ד סי"ב ח"ת שואל ומשיב מהדו"גם שו". כל חמץ שברשותי"שמועיל 
  . שמינו ידועכותבים שחמץ נחשב ,  רלב

כגון שלא , הרי אם יש שני ספקות, כותב שגם אם המין ידוע, י, כא, הלכות מכירה, אבן האזל: ספק גדול
אבל דבריו אינם . המכר בטל כי אין לקונה סמיכת דעת, ידוע הכמות וגם לא ידוע איזה נכס הוא מוכר

, י, כא, הלכות מכירה, ם"רמבהוא מיישב בכך את . שהמוכר מצביע על הנכס, שייכים במקרה שבטקסט
;  ידוע מינו שאין דברהמכר בטל כמו במכירת , שיעור להם שאין, הקבר ודרך המלך דרך המוכרהכותב ש

אבן האזל ). ד שם כותב שהקונה נוטל כל מה שיצטרך"ואכן הראב(הרי מינה של הדרך ידוע , ולכאורה קשה
כי הדרך יכולה להיות צרה ויכולה להיות , גדולשכאן המכר בטל כי הספק הוא , ם"מסביר את דעת הרמב

 .ולכן אין לקונה סמיכת דעת, רחבה מאוד כיון שאין לה שיעור
140

 .יט, רכז' וסי, א, רט' סי, מ"חו, ע"שו; ב, כאופרק , ב, פרק יג, הלכות מכירה, ם" רמב 
141

  .א, רט, מ"חו, השלחן ערוך   
142

  .ד, רמא, מ"חו, ז"ט; ד, רמא, מ"חו, ע" דעה שנייה בשו 
, ב"ב, יד רמה; )ה לעולם"ד(א "גיטין ט ע', תוס: ראשונים רבים פוסקים שמתנה כגון זה תקפה, כמו כן

, ן"והלכות נדרים לרמב, ב"מ מד ע"וב, )י מיגאש"שאין הלכה כר(ב "גיטין ח ע, ן"הרמב' חי; קנח' סי, ט"פ
ן גיטין "הר'  חי,)ף"בדפי הרי(ב "יטין ב עג, ף"ן על הרי"ר; )חליפיןבשטר או ב, בכסף) (ף"בדפי הרי(א "יט ע
שהנותן לחברו חלק בשדה ) (ה קסבר"ד(א "ב קכו ע"ב, ן"וחידושי הר, )י מיגאש"שאין הלכה כר(ב "ח ע

א "ריטב; )זכה בה, "אני רוצה לזכות במתנה"ואמר המקבל לפני חלוקה , והחלק אינו מבורר, אחת במתנה
נדרים , נימוקי יוסף; ב"ב קנ ע"ב וב"קידושין כו ע, א"הריטב' וחי, )ף"בדפי הרי(א "נדרים יט ע, ף"על הרי

קנה המקבל הכל , שנותן המשייר קרקע סתם(ב "וגיטין ח ע, )י מיגאש"חולק על ר) (ף"בדפי הרי(א "יט ע
שאם שייר הנותן (ב "גיטין ח ע, א"הרשב' חי; )את הגרועוידו על התחתונה ונוטל , חוץ מאחד מן הקרקעות

, )והנותן יכול לבחור איזה מהם שירצה, וידו על התחתונה, קנה המקבל הכל חוץ מכלשהו, כל שהוא
המתנה , "שדה נתונה לך"שגם אם כתוב בשטר מתנה רק (א "ב קסט ע"וב, )לענין קנין אגב(ב "קידושין כו ע

צ "שא (קיד' ג סי"וח, )קנה המקבל, "אחד מקרקעותיו"שהנותן (פב ' סי, ב"ח, א"ת הרשב"ושו, )תקפה
י ואומר שהנותן מתנה ולא פירש דבר "חולק על רש(ב "גיטין ח ע, קרשקש' ר' חי; )לסיים את המתנה

ב "גיטין ח ע, )ה ושיטת הקדמונים"חידושי הרמ (=י"א כ"הריטב' חי; )ויטול כחוש, קנה המקבל, המסוים
' ס; )חוץ מאחד, השארקנה את כל , י ואומר שהנותן מתנה ושייר ולא פירש דבר המסוים"חולק על רש(

שהנותן ) (264' עמ, השליחות וההרשאה במשפט העברי' הובא בס(קיד -קיג' עמ) ערנרייך' מהד(הפרדס 
מכל "או " נתתי לך חצי שדי"כגון שאמר , את המקום] סיים[=קנה גם אם לא עיין , מתנה אגב קרקע

ז ' סי, א"פ, גיטין, ש"רא; )יטלטליןואגבם הוא מקנה מ, "ארבע אמות אני נותן לך, שדותי שבמקום פלוני
; )ויד הנותן על העליונה לקחת בית כור מהעידית, קנה המקבל הכל, שאם נתן את כל נכסיו חוץ מבית כור(

לא צריך לסיים את מקום הקרקע שמקנה אגבו את , שבשעבוד מטלטלין אגב קרקע(ג , קיז' סי, מ"חו, טור
מה גם שחלק מראיותיהם הן מסוגיות , כך גם במכרמרו מן הסתם הם יא. ו, רמא' וסי, )המטלטלין

 ).ב" קח עמנחות ("י אני מוכר לךַּת בָ בית ּבְ "ו, )ב"ב קז ע"ב(חצי שדהו מוכר כגון , העוסקות במכר
143

, ע"פ שו"ע, אות נו, מקורות, פרק ו, חוקת משפט; יב, ריד, מ"חו, ע"שו; יט, כא, הלכות מכירה, ם" רמב 
ה "ד, ת עבודת הגרשוני סימן ה"שו; ")חלק כך וכך בשדה פלונית"ך לגבי האומר שכתב כ(ד , רמא, מ"חו

  "). בית בבתי"או " בית אני מוכר לך"אם אמר  (הנה לכאורה
פתחי תשובה חושן הובא ב) (ה בתחלה"ד( ת עבודת הגרשוני סימן ה"שובתשובתו ב, אברהם בר משה' ר

 שוןלזה רק אם  , על העליונה של הקונה שתהא ידו המכרכתוב בשטרכותב שגם אם , )וק "ס, משפט ריד
 ת הפחוא אינו מכח ספק אלא מפני שהוגרוע הקונה את לתתיכול להדין שכאן  אבל ,פירושו מסופקש

  . ובזה אין ידו על העליונה,שבמשמעות
, אם הקונה, ולפי זה, כותב שטעם הלכה זו הוא שהמוצא מחברו עליו הראיה, ה' מ סי"ט חו"מלבושי יו

כותב שהטעם הוא , קכ' ב סי"ח) הורוביץ(אהל משה , לעומתו. הוא זכאי לדרוש את הגדול דווקא, מוחזק
קכא הוסיף ' ובסי. ולכן הדין כך גם אם הקונה מוחזק, שהיא מדה ודאית, "תפסת מרובה לא תפסת"ש

והמוכר , "יתב"התחייב לשלם על בנין שנקרא , לנמק שכיון שלא אמר הקונה מראש שהוא רוצה בית גדול
קכ שם כותב שאם אמר ' אבל אהל משה סי. גם אם הקונה מוחזק, "בית"שנקרא , יכול לתת לו בית קטן

כל נכסי אני מוכר "וכן אם אמר ; המוכר יכול לעכב את הגדול לעצמו, "כל שוורי אני מוכר לך חוץ מאחד"
הוא כותב , מצד שני". כד "בטענה שהוא קורא לחבית, שגדולה מכד, יכול לעכב חבית" חוץ מכד אחד

שתלוי אם צד לחוזה אמר , טז, י בראשית לד"כ רש"כמש, הלה יכול ליטול חבית, "טול כד מכַדי"שהאומר 
  ).שאז הבחירה ביד האחר" (תטול ממני"או ) שאז הבחירה בידו" (אתן לך"
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הקרקע שמכר
144

יכול המוכר לא קנה את גוף הדבר שהרי  הקונה ,וכל זמן שלא בחר בנכס מסוים; 
נכס אחד כזה חייב לתת לו מוכראלא שקנה לענין זה שה,  שירצהנכסלתת לו איזה 

145
אבל דעה  .

אחרת היא שהמכר אינו תקף
146

.  
  

קרקע " של מתנהשכיון שהוא פוסק , לגבי מקרה זהם "הפרשנים נחלקו באשר לדעת הרמב
בטלה כיון שאינה מסוימת" כל נכסי חוץ ממקצתם"או , "מנכסי

147
ים כתבו דפרשנים אח. 

 אינו תקף כגון זהם גם מכר שאינו מסוים"שלרמב
148

.   
  

אף שמתנה ,  תקף כגון זהם מסכים שמכר שאינו מסוים"פרשנים רבים כתבו שהרמב, לעומתם
לדעתו, שאינה מסוימת בטלה

149
  :נימקו הבחנה זו בדרכים שונותהם . 

  
מפני , "לא לזה התכוונתי" לדחות את המקבל מנכס לנכס בטענה דווקא במתנה יכול הנותן) א

כיון , "מוציא מחברו"שהקונה אינו ממש בגדר , מה שאינו כן במכר, שהמוציא מחברו עליו הראיה
והוא רק בא להוציא מהמוכר את חליפי כספו, ששילם כסף

150
.  

                                                 
144

 .יב, ריד, מ"חו, ע"שו; יט, כא, הלכות מכירה, ם" רמב 
145

  ] מעמד הנכס- להרחיב מהעבודה על מתנה . [ה סימן רנבת הר צבי יורה דע" שו 
אם , ומעלה ספק, כדי לפטור אותן מבכורה אם ילדו בכורים,  במי שמכר עשרים עזים מעדרו לגויהוא דן

 לפטור ועיל למפרעמאם זה האם ,  "תת לך את העזים המבכרותבוחר לאני "גוי יאמר ל, אחרי שילדו
אומדנא דמוכח שהמכירה היא על העזים וא מעלה אפשרות שיש  ה." ברירהאין"או שמא  ,מבכורה

 . נחשב מסוים, כי בגלל האומדנא, ולכן המכר חל גם לדעה שאין תוקף למכר שאינו מסוים, המבכרות
146

 ."בית אני מוכר לך"האומר על , א"נדרים נו ע, אברהם מן ההר' ר  
147

, )ה עד"ד(א "גיטין ט ע, י"רש; )ף"בדפי הרי(ב "עגיטין ב , ף"רי: כך גם דעת. ה, ג, הלכות זכיה, ם" רמב 
; בסופו, אגב, מאמר שלישי, עיטור; רכז' סי, יוסף הלוי אבן מיגאש' ת ר"שו; )ה לא"ד(א "וגיטין מב ע

 .שיש חריגים רבים לדעה זו,  ראה בעבודה על מתנה").קרקע מקרקעי"על (א "נדרים נו ע, מאירי
148

, ם אינם מבחינים בין מתנה למכר"י מיגאש והרמב"ותב במסקנתו שר כ,ה, ג, הלכות זכיה,  מגיד משנה
אבי עזרי '  עי- תשובה על כך ( חצי שדה מועילה שמתנת) ב"ב קז ע"ב( חצי שדהו מוכרשהרי הוכיחו מדין 

בתחילת דבריו  משנה דוחה את סברת מגיד, )שח' עמ(לב ' סי, כתבים, ש איגר"ת ר"שו). 149שצוין בהערה 
י "ע, כיון ששילם" מוציא מחברו" נחשב ינו אונה קיים כי הקשאינו מסויםשמכר ) 150ליד ציון הערה (

כותב , ד"דף כג ע, דרוש י, דרכי איש". מוציא מחברו"מוכיח מתחומים אחרים שגם קונה נחשב הוא ש
ם שגם "מוכיח מלשון הרמב, קלו' א סי"ח, ת תשובה מאהבה"שו. לט בם גם מכר שאינו מסוים"שלרמב

, י, כא, הלכות מכירה, אבן האזל). 149 בהערה ראהתשובה על הוכחה זו (מכר אינו חל בדבר שאינו מסויים 
שפוסקים , יך להעירעוד צר. הרי שאינו מבחין ביניהם, פ דבריו במתנה"ם במכר ע"מסביר את דברי הרמב

שאינה , במתנהם "והביאו את דעת הרמב, )ת הר צבי יורה דעה סימן רנב"כגון שו (רבים עסקו במכר
, ואולי אפשר לומר שזה דעת רוב הפוסקים; ומכאן שהם סוברים שאין הבדל בין מכר למתנה, תקפה

  .שסתמו ולא הבדילו
, סא' סי, )ולר(ת ברית עולם " שו:שלא קנהמר לומבמתנה סברה שבמכר שאינו מסוים יש יותר סיבה יש 

כנראה פשוט " (לא את זה קניתי אלא אחר", כותב שבמכר לכאורה יוכל הלוקח לטעון מקח טעות, אות ה
 כיון שידע שהמוכר יוכל אין זו טעותש, יש להשיב על טענה זו; )לו שבמתנה אין מקום לטענת מקח טעות

שמתנה חלה אף על דבר , כתב) שלא מצאנוהו(שמחנה אפרים , )גבאות (והוא מביא . לבחור מה לתת לו
בתחילת (שמגיד משנה ) באות ד(עיר אבל הוא מ; שאינו מבורר ואילו מכר לא חל כי המוכר יכול לדחותו

 .כתב להיפך) 150ליד ציון הערה , דבריו
149

הלכות , ם"על הרמב, מהדורא רביעאה,  אבי עזרי:בלי לנמק, ם"הרמבכך בדעת  כתבו אלו פרשנים 
ולענין ,  ששם זה במכר-  )ב"מנחות קח ע ("בית בבתי"מה שמועילה מכירת דוחה את הראיה מ, ה, ג, זכיה

קונה  מוכרח לתת למוכרוה, )א, כא, הלכות מכירה, ם"על פי רמב(מכר זה נחשב מסוים כיון שמינו ידוע 
  .ד אחבית

 ,בתחילת דבריו, ה, ג, הלכות זכיה, דברי מגיד משנה מביא את ,)א"ב ע(אות ב , א' מע, משכנות הרועים
כשהשיג על תקנת , ז, ג, שלוחין' הל, ם"שלכן רמב זה מסביר על פיו,  תקף כזהכרמם מסכים ש"שהרמב

 כי דיבר על מכר -לא השיג שזה לא מסוים , י"באשיש לכל יהודי הגאונים להקנות חוב אגב ארבע אמות 
 ,ד, רמא, מ"חו, ע"ולכן בענין מתנה הביא שו, ע סובר הבחנה זו"והוא כותב שגם השו).  נראית כוונתוכך(

  .כתב בסתם שקנה) שכוללת גם מכר(לענין הקנאה סתם , ב, קיג' ואילו בסי, את שתי הדעות
ות אישהם הר, ב"ח ע  והסוגיה בגיטיןא, יא, וכתובות, )א"יח ע(ז , ג, פאה, שהירושלמי, יש להעיר

יותר מצויה מתנה שאינה מסוימת ממכר , גם בתחום המעשי. עוסקים במתנה, ם"ת הרמבשיט לותהעיקרי
אבל אינו מוכן לשלם כסף בעבור , אדם מוכן לקבל בחינם דבר שאינו יודע מהובדרך כלל כי , שאינו מסוים

 .דבר שאינו יודע מהו
150

מנחות , מנחה טהורה; )רא' סי, ת לחם רב"בשוהובא (בתחילת דבריו , ה, ג, הלכות זכיה,  מגיד משנה
כתובות קט דוחה בזה את הראיות מ) וכמוהו שאר הפוסקים שבפסקה זו(מגיד משנה ). א"קכד ע(ב "קח ע
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, ורק במתנה, ים את המכרוהוא חייב לקי, כי סוף כל סוף מכר נכס, מכר שאינו מסוים מועיל) ב

"ולא התכוונתי שתזכה בשום דבר מנכסי, התכוונתי רק להחניף לך"יכול הנותן לומר 
151

.  
  
המוכר מפני שרואים כאילו אמר , מועיל מכר גם אם לא סיים את הנכס בפירוש, ם"גם לרמב) ג

. הוא מסויםולכן המכר , "מוכר בעין רעה מוכר"כי , בפירוש שהוא מוכר את הנכס הגרוע ביותר
נותן מתנה בעין יפה "שהרי , דוקא במתנה אין אומרים שתועיל כאילו סיים בפירוש את הגרוע

וגם אין לומר שתועיל כאילו סיים בפירוש את ; ולכן לא קנה, ואין לומר שנתן לו את הגרוע, "נותן
"יד בעל השטר על התחתונה" הכלל ניצבכי כנגד זה , הטוב ביותר

152
.  

                                                                                                                                            
שמוכח מהם שמועילה הקנאת דבר , )"י אני מוכר לךַּת בָ בית ּבְ "(ב " קח ע וממנחות")דיקלא לברת ("ב"ע

  .ששם מדובר במכר, שאינו מסוים
ולכן אין זו שאלה של הוצאת נכס מן , יוחזר כספו של הקונה, שאם יתבטל המכר,  לנימוק זה להוסיףאפשר

  .המחזיק בו
: מבאר את הבחנתו של מגיד משנה בין מתנה למכר, ז' דיני ברירה סי, חידושי סוגיות, )ואקס(נפש חיה 

, ) חוזית כיון שלא שילם לו כלוםאין עליו התחייבות, כלומר( שהנותן אינו חייב לתת למקבל  היות,במתנה
, אבל במכר; וזה תמיד יהיה דבר שאינו מסוים, כ לעולם לא יתברר הדבר"א, ויוכל לדחותו מנכס לנכס

ולכן כשהוא נותן ,  נכס אחד תמורת כספו אם אינו רוצה להחזיר לו את כספוקונהס הוא חייב לתת ל"סו
כי הוא הופך לדבר , לכן הוא נקנה לו בקנין שבתחלהו, מתברר למפרע שזה מה שהקנה לו מראש, נכס אחד

 שעבוד הגוף לתת  המוכרפ שחל על"שאע, פב' סי, ב"ח, א"ת הרשב"שוט הוא כותב בדעת ' אבל בסי. מסוים
מ "מ, מקיים את החיוב ונותן לו נכס אחד הוא נפטר מההתחייבות שהיתה עליוהוא וכש,  נכס אחדקונהל

ואינו מבחין (ואין אומרים שהוא הנכס שהקנה לו מראש ונתחייב לתת , פרעגוף הנכס אינו נקנה לו אז למ
 ).בין מכר למתנה

151
  .יד' סי, א"פ, גיטין,  ים של שלמה
,  כי הקונה נתן כסףשאינו מסוים תקףכותב שמכר , )שמעון' ה ר"ד(א "גיטין ט ע) גרמיזן(גם אמרי בינה 
אבל במתנה מניחים שלא התכוון לתת לו , לי כלוםו ולהוציא אותו ב אות יכול לדחותינוולכן המוכר א

 .כלום אלא התכוון להחניף לו ולהוציאו בלי כלום
152

, ב"מנחות קח ע, הובא במנחה טהורה) (ב"שצ' סה במהד' סי= ד "שע' במהד(נב ' יעקב הלוי סי' ת ר" שו
  ).ג"דף קכז ע

, הלכות מכירה כד, ם"הרי רמב,  עליומקשה, )נט' עמ, עב' ב סי"ובקיצור בח(מה ' א סי"ת שער יהושע ח"שו
הוא שמי שנותן , א בין מכר למתנה"ב סה ע" התלמוד בבבחיןומה שמ; סק שגם מוכר בעין יפה מוכרופ, יב

י הלוי התוצאה היא "שלפי מהר, ועוד; אבל גם מוכר מוכר בעין יפה, "יותר מדי"במתנה נותן בעין יפה 
ואין זה מתקבל על , יפסיד המקבל מה שקונה לא היה מפסיד, שמאחר שנותן בעין יפה נותן יותר ממוכר

הרי הלכה , י הלוי"קשה על מהרמ, )ד"קכה ע(ב "מנחות קח ע, במנחה טהורה, יצחק אלבעלי' גם ר. הדעת
מוכר ) "א: מתרץ בשתי הבחנות, ג"שם דף קכו ע, רפאל חיים אליה הלוי' ר? היא שגם מוכר בעין יפה מוכר

עם כל דבר הקבוע , שאז אומרים שמכר אותו בשלמותו,  ידוענכס שמכר י רק במנאמר" בעין יפה מוכר
הוא . זה מראה שהוא רצה למכור רק את הגרוע, נכסאבל אם לא קבע איזה , כי בעין יפה מוכר, נכס כזהב

, ז, א, שאלה' הל, ולחם משנה, )ה ואי"ד(א "ב סב ע"ב, ראיה להבחנה זו מתוספות) ד"בדף קכו ע(מביא 
כי מתנה בעין , ינו כוללובמכר א)  יא, רמח,מ"ע חו"שו(במתנה זה כולל מטלטלין , "נכסי"בו שהאומר שכת

, "בעין יפה מוכר"כר דבר ידוע ומהשרק , ל"אלא כנ? כר בעין יפה מוכרוהרי גם מ, ולכאורה קשה, יפה נותן
שתוספות לא התכוונו לזה , ךמשיב על כ, ד"דף קל ע, י אלבעלי"ר. בעין רעה מוכר, אבל אם לא בירר דבריו

הוא הוא רק לומר שמה ש" מוכר בעין יפה מוכר"שכתב ש, )א"ה בד"ד(א "ב עא ע"ב, ם"אלא לדברי רשב
ואילו , אמרמוכר יותר ממה שהוא  אומרים שיןל אבא, ולא עיכב לעצמו כלום, מכר הכל, אומר שהוא מוכר

 שם מתכוונים לומר וגם תוספות ;דוגמהל, "שדה"נותן מתנה נותן גם דברים אחרים שאינם בכלל ה
ב קמח "נאמר בב) ב. כ במכר"משא, "נכסי"נותן גם מטלטלין אף שאינם בכלל " נכסי"שבמתנה כשאומר 

, כי המשייר משייר בעין יפה לעצמו, פירותהמקום את שייר גם , שהמוכר דקל ומשייר פירות לעצמו, א"ע
הוא מביא ראיה . לכן אומרים ששייר לעצמו את הטוב, יםהרי שייר לעצמו את שאר הבת" בית בבתי"וכן ב

ששיור הוא רק כשאומר , השיב על זה, א"שם דף קלא ע, י אלבעלי"ר. טו, ריד, מ"חו, להבחנה זו מפרישה
במי רק דיבר שהפרישה , ועוד; מר פרישה שםוכמו שא, אינו שיור" תיבבית ב"אבל , "חוץ מאלו"בפירוש 

" בית בבתי"אבל ב, שהם תשמיש הבית, "חוץ מבור ודות"גון מוכר בית שאמר כ, שייר באותו דבר עצמוש
, הלכות מכירה, ם"שרמב, קשה על הבחנה זומ, א"דף קלד ע, א גאגין"רח. לא שייר לעצמו בתים אחרים

שגם בשיור אומרים שבעין , א" עב לז"ומוכיח גם מב; מ כתב שמוכר בעין יפה מוכר"עסק בשיור ומ, ב, כד
  . עיין שם- ב קמח"רפאל חיים אליה הלוי מב' ודוחה את ראיית ר; ריפה מוכ

, הלכות זכיה, ם"מדוע הרמב, י הלוי"מקשה על מהר, )א"עה ע(ג ' ז סי"ב אהע"ח) מזרחי(ת פרי הארץ "שו
, הרי נותן בעין יפה נותן, נוטל את החלק הגרועהמתנה תקפה והמקבל " חלק משדה פלונית" אומר שב,ה, ג

ואמנם סיים את , והיינו צריכים לומר שלא קנה כיון שאינו מסוים, וון לתת את החלק הטובואולי התכ
ובשאלה איזה , נחשב מסוים מצד עצמוהחלק ששם , אפשר להשיב על כך? השדה אבל לא סיים את החלק

  ".המוציא מחברו עליו הראיה"חוזרים לדין , חלק יקבל
אם , תב שגם במכרוכ, )ג"דף עז ע, ]ו' מסומן סי[ז ' מ סי"וג ח"ת פרי הארץ ח"הובא בשו(י הלוי שם "מהר

ואין אומרים שהתכוון , המכר בטל, "כל נכסי חוץ מקרקע אחת"כגון , שייר לעצמו שיור שאינו מסוים
 קצת נכסיו שיהיה אפשר לומר שהתכוון נתן לומפני שלא , "בעין רעה מוכר"לקרקע מסויימת מטעם 
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וכמו שבדבר שאינו קצוב יכול להתחייב , מסוים דומה להתחייבות שאינה קצובהדבר שאינו ) ד

אם מקבל כסף
153

ם"גם לדעת הרמב, כך מכר מועיל בדבר שאינו מסוים, 
154

.  
  
קל , ומאחר שיש לו שעבוד עליהם, חל שעבוד של הקונה על הנכסים, מאחר שהקונה שילם כסף) ה

 שאין הנכס מסויםולכן חלה ההקנאה אף, לו יותר לקנות את הנכס
155

.  
  

ם סובר שגם מכר שאינו מסוים "היא שהרמב, שמחזיקים בה כמה מן האחרונים, דעה קצת שונה
מאחר . אבל מטיל חיוב חוזי על המוכר להעמיד נכס לקונה, אינו יוצר העברת בעלות קניינית

כמו , ם דבר שאינו מסוילשעבדואפשר , הוא משתעבד לקונה לקיים את דבריו, שהוא מקבל כסף
, הרי שאין דבר מסוים שמשועבד(והלווה יבחר במה לשלם , מוטל שעבוד על כל נכסיו, שבלווה

אף שאדם יכול לשעבד את עצמו לתת נכס במתנה גם בלי שקיבל , אבל במתנה; ) שעבודמ חל"ומ
כסף

156
ולא אם אמר שהוא נותן לו,  לומתחייבזה רק אם אמר שהוא , 

157
של  שעבודבמכר חל . 

ו תת לאלא שהמוכר יכול לדחותו ול, ם"גם לרמב, לגבותו מהמוכר,  דבר שאינו מסויםהקונה על
כי שעבוד חל גם ,  אחד הנכסיםצריך לתת לו, אבל אם אינו מסלק אותו בכסף,  במקום הנכסכסף

כי אין , שבה אין שעבוד בכלל,  זאת בשונה ממתנה;כי כל שעבוד כך הוא, על דבר שאינו מסוים
ד עבורוכאן כסף שישתעב

158
יש התחייבות מצד המוכר להעמיד , מלבד עצם הקנין, בכל מכירה. 

בדבר חל כי אין קנין , ם"אף שעצם הקנין לא חל לדעת הרמב, לכן במכר שאינו מסוים. את המכר
חל שיעבוד על , ובכלל ההתחייבות,  חלה על המוכר התחייבות לתת נכסבכל זאת, שאינו מסוים

 הקנין אינו כולל  שבה,מתנהשונה מ זאת ב;עד שיתן לו אחד מהם, כל הנכסים מאותו סוג שמכר
התחייבות מצד הנותן

159
.  

                                                                                                                                            
 כי גם במכר - " 'כשם שבמכר וכו"כשכתב  ,ה, ג, הלכות זכיה, ם"כוון הרמבשלכך הת, והוא מסביר. לגרוע
  . שלא קנה אם אינו מסויםצביש מ

כי נצטרך , קונהלא קנה ה, " משדותי אני מוכר לךחצי שדה"אם אמר , שגם במכר, י הלוי"עוד כתב מהר
ושנית שהתכוון , ותרראשית שהתכוון לשדה הגרוע בי, פעמיים" מוכר בעין רעה מוכר"להשתמש בסברת 

 . ואת זאת לא נאמר-לחצי הגרוע 
153
 .185ראה הערה  
154

  . ד, רמא, בית יעקב; ע' סי, א"ח, ב"מהדו, ת שואל ומשיב" שו
ודה ם מ"רמבהשואף , לטשאינו מסוים בם גם מכר " כותב שלרמב,ד"דף כג ע, דרוש י, דרכי איש, לעומתו

  .יש הבדל בין דבר שאינו מסוים לדבר שאינו קצוב, שמועיל להקנות דבר שאינו קצוב דרך מכר
שהרי בענין דבר , ים אינם תלויים זה בזה התחוממוכיח ששני, לו' ח סי"או, ידידיה טיאה וייל' ת ר"שו

י "רגם . וסק שלא מועילהוא פ, ואילו בענין דבר שאינו מסוים, כתב שמועיל, ב, ס, מ"חו, ע" שו,שאינו קצוב
כמו . תב שהדברים אינם תלויים זה בזהוכ, )ד"כב ע-ג"כא ע(ה ' מ סי"חו) גאגין(ת ישמח לב "בשואבולפיה 

ממה שפסק שהתחייבות , ע מתנה שאינה מסוימת תקפה" הוכיח שלשו, רמא' סי, מ"חו, צדק ומשפט, כן
 .שאינה קצובה תקפה

155
אם הכסף לא שימש מעשה , על פי זה הוא כותב שגם במכר). א" כה ע,ד"כג ע(פרח ה , כפתור ג,  גן נעול

כ "וא, כי בזמן עשיית הקנין לא היה שעבוד, לא קנה, כ נתן את הכסף"אלא עשו קניין חזקה ורק אח, קנין
קנה גם אם הכסף ניתן , ורק אם קנה בקנין שטר; ובשעת חלות השעבוד כבר כלה קניינו, לא חל קנין

 ).ה הא"ד, א"כתובות פב ע' פ תוס"ע(צמו קיים עדיין אם השטר ע, כ"אח
156
   .)ד"ע- ב"כ ע(ה , ג, זכיה 'ג הל"שרשי הים חו, )ג"קיז ע(דרוש א לשבת זכור , דרכי הים 
157

  שמדובר-  מן התלמודם"כך הוא דוחה את הראיות נגד הרמב. הגהה יט, ג"ב דף קא ע"ח) קרלין( יד דוד 
 .וזיוהכוונה היא שיש חיוב ח,  במכרשם

158
ששם זה , יכול לתת לו בית נפול, "בית בבתי"הוא דוחה בזה את הראיה מהדין שב. לא'  חלקת יוסף סי

אבל הוא חייב לתת לקונה משהו , י שמראהו נפול"בא לומר שהמוכר יכול לפטור את עצמו מהשעבוד ע
 .בשביל השעבוד

159
' ובעמ;  מכר יש התחייבות על המוכרש בהוכחתו לכך שבכל"עיי. אות ט, ב' סי, שכנים, אהרן'  משנת ר

  .חייב לתת" אתן"קטז כתב שניתן לומר כך רק לדעה שהאומר 
שהנותן לא קיבל שהיות , אפשר להסביר; הוא לא הסביר מדוע מתנה אינה מטילה התחייבות על הנותן

  . בהתחייבות מעבר לנתינת החפץ לאלתרכבולאינו רוצה להיות , כסף
א " חל כי אינום מכר שאינו מסוים א"כותב שלרמב, אות ט, ענף ב, כט' סי,  גיטין,)שמולביץ(גם שערי חיים 

) מלבד הקניין שחל בגוף הנכס(המכירה כוללת , גם בדבר מסוים, אלא שבמכר,  נכס שאינו מסויםלהקנות
 ולכן בדבר שאינו מסוים הוא חייב לסיים את המקח כדי, על המוכר להעמיד את הנכס לקונה) חוזי(חיוב 

כי , "הרי סחורתך שאינה מסוימת מונחת במקומה"ואינו יכול לומר , שיוכל להעמיד את החפץ לקונה
 וכיון שאינו יכול לדחות, )כך הסביר באות ו(הקונה שילם על דעת שיסיים המוכר את חלקו אחרי המכר 

גם בדבר , נכסואין חיוב להעמיד למקבל את ה, הנכסשל אבל במתנה יש רק קניין ; חל המכר, את הקונה
הוא כותב שזאת כוונת .  את המקבליכול לדחותהנותן  בדבר שאינו מסוים לא חלה הקנאה כי ולכן, מסוים

 .אינו יכול לדחותו,  שבמכר כיון ששילם הכותב,)150 הערה (המגיד משנה
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חטים בשווי "כגון , בלי לציין את כמותו אלא רק את מחירו, מסוג ידוע נכס בלתי מזוההאם מכר 

ועליו לספק לקונה חטים בשווי זה לפי שער השוק בשעת המכירה, המכר תקף, "עשרה דינרים
160

 ;
והחוזר חייב , הצדדים יכולים לחזור בהם, וון שהקונה אינו יכול לעשות קנין משיכהאלא שכי

אם המחיר שולם" מי שפרע"לקבלת קללת 
161

.  
  

 בנכס יכול למכור את חלקו בנכס אף שלא איפה בנכס נמצא חלקושותף
162

.  
  

מו של אף שלא ציין את מקו, מנכס מסוים שיש לו) או כל חלק מוגדר אחר(אדם יכול למכור חצי 
החצי הזה

163
לפי חצי , הגרוע חציאת ה תת ליכולאינו ולכן , נכסחצי מכל השהוא מוכר  תומשמעו. 

 הגרוע חלק החלקמוהוא יכול לתת , אלא הוא צריך לתת שטח ששוויו חצי משווי הנכס ,השטח
 הטובהחלקוה כחלק קטן מוגדול שש

164
שווים  ,ם נפרדיםשני חצאיאם הנכס היה מחולק לאבל . 

את החצי הגרוע קונה לתתלהוא יכול , בשטחם
165

.   
  

  גוף האדם וחלקים ממנו
אפשר . עקב ביטול העבדות,  ולא את גופו של חברוגופואדם אינו יכול למכור את , לפי החוק

אבל יש שאלה מוסרית אם ראוי , תאי זרע ושערות, דם,  שיכול להתחדש כמו כליהאברלמכור 
בדרך כלל אין לשם כך צורך , ם אם יש בה שימוש ג- גופת מת. להתיר לאדם למכור אותם

,  שנלקח מאדם חי או מתאבר שאינו מתחדשכך גם . ולכן לא חל חוק המכר, בהעברתו בתמורה
בין אם נלקח מאדם (המיועד להשתלה באדם אחר , אבר חי שאינו מתחדש. ואינו מיועד להשתלה

חוק האנטומיה מסדיר . חפצית מסיבות מוסריות אין לראות בו מושא לזכות - ) חי או ממת
יתכן שהקרובים . ונאמר בו שקרובי הנפטר רשאים להתנגד, הוצאת אברים ממת לשם השתלה
, אבל לא יהיה זה בגדר מכר כי אין לקרובים זכות קנין בגופה, רשאים לדרוש כסף עבור השימוש

אלא היא קנין של הציבור
166

תמורת ,  מותובהתחייבותו של אדם לתרום אבר שלו להשתלה אחרי. 
יש  בעיה גם מצד הכלל שאדם לא יכול לעשות עיסקה בירושתו, כסף

167
.  

  
אלא בבעלותו של , כיון שאינם בבעלותו,  את אבריומכוראדם אינו יכול ל, לפי המשפט העברי

ה"הקב
168

 שיער שלומכוראבל הוא יכול ל. 
169

וכך גם דם שלו, 
170

.  

                                                 
160

 .ג, רט, מ"חו, ערוך השלחן; ג, רט, מ"חו, ע"שו; ד, כא, הלכות מכירה, ם" רמב 
161

נראה שאם עשו קניין . ג, רט, מ"חו, ערוך השלחן; ג, רט, מ"חו, ע"שו; ד, כא, הלכות מכירה, ם" רמב 
 .אינם יכולים לחזור בהם, סודר

162
-108' ועמ, 92-98' עמ, שיתוף נכסים, ראה על כך בהרחבה בחוק לישראל. ה, רט, מ"חו, ערוך השלחן  

118. 
163

 . ה, ג, הלכות זכיה, ם"מב ר 
164

  .כ, ריח, מ"חו, ע"שו; ב"קז עב " ב 
כ "ואח, עוסק באשה שנתנה חצי ביתה לחתנה לדירה לחמש עשרה שנה, ת עבודת הגרשוני סימן ה"שו

פוסק שמגיע לו ) וק "ס,  ריד,מ"פתחי תשובה חוהובא ב) (ה הנה לכאורה"ד(המחבר  . מכרה לו חצי הבית
כותב , )ה בתחלה"ד(בתשובתו שם , אברהם בר משה' אבל ר. ע שם"פ שו"ע, הביתשטח ששווה לחצי דמי 

ע מדבר "ושו; ועכשו מכרה לו גם את הגוף, שהיא יכולה לומר שמכרה לו אותו חצי שכבר היה שלו לדירה
דמי ל ם שהתכוון ולכך מפרשי,םעולל ונשאר כך , עצמונכסמצד ה חלק מהנכס היא גריעותדוקא במקרה ש

  לזמןרקוזה , צד שיש לקונה כבר זכות דירה בחצי מאלאת מצד עצמו ו אבל כאן שאין הגריע,החצי השד
ומזה מוכיח  ,"ומעתה יש לשמעון לדור בו"באותו מקרה נכתב בשטר המכר . אין להתחשב בזה ,מוגבל

מר שהרי בחצי שהיה לו לדירה אין לו, שלא היה נתון חתן לדירהחצי את ה שמכרה )ה ונפשי"ד(המחבר 
שייתכן , דוחה הוכחה זו, )ה בתחלה"ד(בתשובתו שם , אברהם בר משה' אבל ר. שמעתה יוכל לדור בו

 .שנכתב כך כי מעתה יש לו זכות דירה גם אחרי תום חמש עשרה השנים
165

הוא לומד ). וק "ס,  ריד,מ"פתחי תשובה חוהובא ב) (ה הנה לכאורה"ד( ת עבודת הגרשוני סימן ה"שו   
  .143 ציון הערה ליד, "בית בבתי"כר זאת מדין המו

166
  .43§ זמיר  

167
  .123הערה , 43§ זמיר  

168
, "ת איברים ומכירתםמרות", הרב רצון ערוסי). ז"תשי' במהד(שכז ' עמ, לאור ההלכה, י זווין"רש 

נז כתב שאסור למכור -נו' ושם עמ; שאין אדם בעלים על גופו, מסכים עמו, נה' עמ ,״אס תש,שרידים יט
  .אבר אלא אם כן הוא זקוק מאוד לכסף
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  סוגי נכסים שונים

 נכס שאסור בהנאה. א
דבר שאסור בהנאה מכוראי אפשר ל שיש אומרים

171
גם אם הוא אסור רק מדרבנן, 

172
הדבר מובן  .

אדם אינו יכול להיות בעלים על דבר שאסור בהנאהש לפי הדעה
173

 ואדם אינו יכול למכור דבר - 
  .שאינו שלו

  
 מדרבנןאסור למוכר ליהנות מהכסףיש אומרים ש

174
ויש מתירים, 

175
אם הקונה עוד ,  לשתי הדעות.

חשב נ לא ונה לשלםתחייב הקהמה שכי , אסור למוכר לקחת ממנו את הכסף, ו את הכסףלא נתן ל

                                                                                                                                            
' במהד, רב-ר' עמ, כג-אותיות כ, טז' סי, עמוד הימיני(=קט - קז' עמ, ו- ה, התורה והמדינה, ש ישראלי"ר

אלא כותב שגופו של ישראל הוא , י זווין שגוף האדם אינו בבעלותו"חולק על מה שכתב רש, )ס"תש
אבל . וזאת בגלל הנפש הנעלה שיש לישראל, ואילו גופו של גוי שייך לאדם, ה"קבבשותפות של האדם וה

  .כירת אברהוא לא דן בתוקפה של מ
 כותב שאם האבר כבר 135' עמ, ח"נ תש, יחןתחומי, "מכירת איברים להשתלה", הרב ישראל מאיר לאו

-126' הוא דן בכך שם עמ(ריו שכן ייתכן שאין לאדם בעלות על אב, ספק האם הוא יכול למכור אותו, נקטע
; )131-135' הוא דן בכך שם עמ(יתכן שהוא אסור בהנאה ואינו יכול למוכרו כי אינו שלו שיועוד , )130

 השאלה -ומישהו הבטיח לשלם לו בלי לעשות קנין , ואילו באדם שרוצה לקטוע אבר שלו תמורת תשלום
אבל ייתכן שגם . ההתחייבות חלה, ם עשה קניןמשמע שפשוט לו שא. היא האם הוא חייב לשלם מדין ערב

או שאסור , אם נניח שאין לאדם בעלות על גופו, יכול לחזור בו, ועשה מעשה קנין, אם הקנה את האבר שלו
 .בהנאה

 = 54-55' עמ, ט"תשמ, מו- אסיא מה, " היבטים הלכתיים- איברים להשתלה מתורם חי ", מרדכי הלפרין' ר
,  תשנ״ח,בס- אסיא סא, "סחר באיברים",  שמואל רבינוביץ'הובא אצל ר( קסו 'עמ, )ג"תשנ(אורייתא יז 

כי , המכר בטל מטעם חוסר גמירת דעת, מעלה אפשרות שהמוכר אבר, )וס' עמ,  תש״ס,הלל ג בית = 63' עמ
  .יש להניח שהוא מוכר מתוך מצוקה כלכלית קשה

והאם הדבר ראוי או אף חובה כדי , רםהפוסקים דנים עוד האם תרומת אבר מותרת מבחינת הסיכון לתו
, )תשנ״ט(ו ס- הסיא סא, "םת איברים להצלת חיימתרו", ה גורןמ של'ר: ראה לדוגמה. להציל אדם אחר

רפב - וריה רפאמ, "ת כליה להשתלהמתרו", נרוזשמואל ו' ר; )תרומת אבר שיילקח אחרי המוות (20-21' עמ
 יזבית הלל , "תרומת אחת מכליותיו להצלת חבירו", יצחק שמואל שכטר' ר; קטז- טוק' עמ ,)״בסתש(
, " לסכנה כדי להצילס חובת האדם להכנ- ת איברים מתרו",  ישראל מאיר לאו'ר; נב- מג' עמ, )ד"שסת(
עטרת שלמה ג , "תרומת איברים להצלת חבירו",  אורי יונגרייז'ר; 13-20' עמ,  תשנ״א,נתיבי חסד ואמתב
עב -יא עאסא, "סחר בהםמן החי והמת איברים מתרו", ודהיגאל וד״ר מיכ; רכד-  קלט'עמ, )תשנ״ח(
גם  (לזק-כוק' עמ, )תשנ״ט(ה ד משל עטרת, "ת איברים להשתלהמתרו", ףס אייל יו'ר; 5-24' עמ, )״גסתש(

  ).על לקיחת אבר מאדם שאינו בר דעת או מקטן
כאמה הקטנה בתו את  מכוריכול לאב ו, אדם יכול למכור את עצמו כעבד עברי, בזמן שיובל נוהג: עבד

  ).י, ד, ם הלכות עבדים"רמב(אבל האדון אינו יכול למכור את העבד או את האמה לאחר  .עבריה
ם הלכות "רמב(והאדון יכול למכור אותו לאחר , אפשר לקנות גוי כעבד כנעני גם בזמן שאין יובל נוהג

  ).ב, ט, עבדים
169

, מרדכי הלפרין' ומכאן מוכיח ר, א, למי שבת וב ובירוש"מכירת שיער אדם מוזכרת בנדרים סה ע 
 היבטים -איברים להשתלה מתורם חי = "קסא ' עמ, )ג"תשנ(אורייתא יז , "מכירת רקמות ואיברים"

  .שמותר לאדם למכור את שערו, 49' עמ, ט"תשמ, מו- אסיא מה, "הלכתיים

 
170

המובא , ז אוירבך"ורש, )41'עמ, אסיא, הובא אצל הלפרין(קג ' סי, א"מ ח"חו, ת אגרות משה"שו 
 .מתירים תרומת דם תמורת תשלום, )ז"תשס' במהד(קז 'עמ, תכ' סי, מ"חו, בנשמת אברהם

171
ה "ד(א "עסנהדרין פ ' וסת; )ה תשובה"ד (רב' סי, ד"א ח"ת הרשב"שו; יד,  טז,ם הלכות מכירה"רמב 

וזבחים , )והנהה "ד,  סימן סגת נודע ביהודה מהדורא תניינא אורח חיים"שוהובא ב ()ב"מדף עט ע, בשור
ת בית אפרים אורח חיים סימן "שו; ד, רלד, מ"וחו, יג, קיט, ד"יו, ע"שו; )ב"מדף ע ע, ה אפילו"ד(א "עא ע
  .סעיף כב, פרק ו, חוקת משפט; )ה וחזרנו"וד, ה ומה שהבאת"ד(מא 

יל מכר של איסורי הנאה כי כותב שלא מוע, )ב"ע-א"לט ע(ה ' סי, גיטין, )שקאפ(שמעון יהודה הכהן ' ר' חי
   .אינו שוה ממון

, שם כותבים  שאם הקונה רוצה לזכות בחפץשמעון יהודה הכהן ' רו) ה איך שיהיה"ד(אבל בית אפרים 
 .ולא מכוח המוכר, הוא יכול לזכות בו מצד עצמו

172
  .סעיף כב, פרק ו, חוקת משפט; ד, רלד, מ"וחו, יג, קיט, ד"יו, ע"שו; יד,  טז,ם הלכות מכירה"רמב  

173
  .161-173ליד ציוני הערות , אסורי הנאה' ע, אנציקלופדיה תלמודית 

שגם אם יש , )שדיבר על הקדש(ק ב "ס, תו, כותב שלפי קצות החושן, באורים אות נט, פרק ו, חוקת משפט
  ).103 ציון הערה לידראה (כמו גזל , לא מועילה מכירתו כי אינו בשליטתו, בעלות באיסורי הנאה

174
  .ק א"מ רלד ס"חו, ך"ש; ק ו"ס, רלד, ע" סמ 

 . כותב שיש להחמיר כדעה זו, ק טז"ס, תמג, משנה ברורה
175

  .ק ט"ס, תמג, חק יעקב; )ף"בדפי הרי(א "ז ל ע"ע, ן על הריף"  ר 
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באותה שעה שחשב נלו משלם  קונהבשעה שהאלא ,  בכסףהנאה האיסורי את כאילו כבר החליף 
שאסור, מחליף איסורי הנאההוא 

176
.  

  
אם , כירתומועילה מ, )כגון שנדר ממנו הנאה (בהנאה לקונהדבר שמותר בהנאה למוכר ואסור 

י "ממילא עינו של הקונה בא קניכי , כך שאינה מכירה בטעות, הקונה יודע שהוא אסור בהנאה
 שהוא  כיוןח זהויש כלמוכר  ו,מוכר מצד האלאאין עיקר הקנין מצידו ו ,"דעת אחרת מקנה"

מותר בהנאתו
177

אלא שאם , כי בשבילו אינו אסור, דבר שאסור בהנאהגוי יכול למכור , לדוגמה. 
הוא נאסר ובעלותו פוקעת, מיד כשהדבר נקנה לו, יהודי קונה אותו ממנו

178
אפשר למכור , כמו כן. 

כיון שעבורו הוא בעל ערך, לגוי דבר שאסור בהנאה
179

.  
  

גם אם ,  לענין הזמן שיהיה מותרוהמכירה חלה, מכור אותואפשר ל, דבר שאסור רק באופן זמני
רהמוכר לא אמר שהמכירה תהיה רק לזמן ההית

180
.  

  
מועילה מכירת דבר האסור בהנאהפוסקים אחרים אומרים ש

181
לפי הדעה הדבר מובן .

182
 שאדם 

  .יכול להיות בעלים על דבר שאסור בהנאה

                                                                                                                                            
, אסורי הנאה' ע, אנציקלופדיה תלמודית; )ה והנה"ד(  ז, ה,משנה למלך הלכות אישות' על המחלוקת עי
  .א ציון ג"נדרים מז ע, בירור הלכה; 107-114ליד ציוני הערות 

כותבים שהמוכר חייב להחזיר את , ד, רלד, מ"וחו, יג, קיט, ד"יו, ע"ושו, יד,  טז,ם הלכות מכירה"רמב
דע ואילו אם י. וזה מקח טעות, אבל הם מדברים באופן שהקונה לא ידע שהדבר אסור בהנאה, הכסף לקונה

שהמוכר אינו חייב להחזיר לו את הכסף ,  יד, טז,משנה למלך הלכות מכירהכותב , ובכל זאת נתן, זאת
ז ל "ע, ף"ן על הרי"גם ר. כיון שיש להניח שהקונה התכוון לתת לו את הכסף במתנה) מבחינת דיני ממונות(
ד (ענף ז , ויהל אור, ) ז, ה,הלכות אישותו,  ט,משנה למלך הלכות עבודה זרה זהובא ב) (ף"בדפי הרי(א "ע
  . כותבים שהקונה התכוון לתת את הכסף במתנה, )ד"ע

  קידושין -שדמי המכר שלהם אסורים לכל אדם , פירות שביעית ועבודה זרה הם איסורי הנאה מיוחדים
והוא ; ז"מסתפק האם הכסף נאסר אם הקונה לא ידע שזה ע,  ט,משנה למלך הלכות עבודה זרה ז.  א"נח ע

חזר , ואפילו אותם מטבעות, המוכר החזיר את הכסף לקונהאם הרי  , אסורכסףאף אם נאמר שהותב שכ
 .ז"ז ונמצא שאינו נהנה מע" דמי עכאןכיון שנתבטל המקח אין ש , להיתרכסףה

176
 ).ג, תמג, הובא בביאור הלכה(במסקנתו ,  יד, טז,משנה למלך הלכות מכירה  

177
  ).ה וחזרנו"ד(ן מא ת בית אפרים אורח חיים סימ"שו  

178
 .)פ מפשיטות"ה עכ" ודה ומה שהבאת"ד(ת בית אפרים אורח חיים סימן מא "שו  

179
  ). ה גנב"ד(ב "כתובות לג ע' תוס 

כותב שהם סוברים שהחסרון בהקנאת דבר שאינו ברשותו הוא מצד הקונה , צג' קדושין סי, קובץ שעורים
  .אין פגם בהקנאתו, הקונהכיון שהדבר מותר לגוי , כלומר; ולא מצד המקנה

הכסף אינו לא נחשב , כותב שגם אם מכר לגוי שבשבילו זה מותר ושווה ממון, )ד"ד ע(ענף ז , אבל יהל אור
והרי הגוי לא ישלם עבור עצם הדבר , ורק יש לו עצם הדבר, כי למוכר אין זכות ממון בחפץ, דמי החפץ

, והגוי היה יכול ליטלו ממנו בעל כרחו, ייכות למוכרשאינן ש, והוא משלם עבור הזכויות הממוניות, בלבד
והוא משלם לו רק כדי , אלא כי אינו רוצה לקחת מהישראל בכוח, כ מה שהגוי משלם אינו תמורת הנכס"א

וגם אם אינו יודע שהדבר אסור , שזה לא תלוי בכוונתו של הגוי, )א"בדף ה ע(הוא מוסיף . שיתיר לו לקחת
הכסף שהגוי משלם אינו תמורת החפץ אלא ,   נותן את הכסף תמורת החפץוהוא חושב שהוא, בהנאה

הוא כותב שאסור לישראל למנוע . כי אין לישראל מה למכור ואינו מוכרו, תמורת הרשות ליטלו כאמור
ואף , ולכן הכסף הוא גזל בידו, ולכן אין לו זכות ליטול כסף בעד מתן הרשות ליטלו, מהגוי ליטול ממנו

אלא שהוא מוכרח לתת , כפי שהוא רשאי, הרי היה מעדיף ליטול בלי לשלם,  לו ברצון את הכסףשהגוי נותן
אלא שלפעמים הגוי נותן לו ברצון אף שאינו חייב מצד שאינו ; ולכן זה גזל, לו בגלל עברינותו של הישראל

הוא . כאן מכירהואין , אבל גם אז זה לא דמי החפץ, כ הוא נותן את הכסף במתנה"וא, רוצה לקחת בחינם
, כתובות שם שאפשר למכור שור הנסקל לגוי אף שהוא אסור בהנאה' שמה שכתבו תוס) ב"בדף ה ע(מסביר 

ה במוכר לפני "כמו שיש חיוב דו, ורק לענין זה נחשב מכירה, ה בגונב ומוכר"הם כתבו כך לגבי חיוב דו
ה על עשיית מעשה מכירה גם אם "אלא התורה חייבה דו, יאוש אף שבאמת אין זה מכירה כי אינו שלו

  .אינה חלה באמת אלא הקונה יצטרך להחזיר את השור והמוכר יצטרך להחזיר את הכסף
והגוי , כותב שהמוכר חמץ בפסח לגוי, )והנהה "ד (ת נודע ביהודה מהדורא תניינא אורח חיים סימן סג"שו

  .הגוי קנה מדין זכייה בהפקר, משך
180

  ).ה אמנם"ד( סימן מא ת בית אפרים אורח חיים"שו  
אף , שאפשר למכור חמץ בפסח כיון שיהיה מותר אחרי פסח מהתורה) ל"ש די"ה וחזרנו למ"בד(הוא כותב 

  .שיהיה עדיין אסור מדרבנן
י "האם מועילה מכירת עבודה זרה כיון שאפשר להתיר אותה על ע) ל"ש די"ה וחזרנו למ"בד(הוא מסתפק 

 . שההיתר תלוי במעשה הביטול ולא יבוא ממילאאו שמא אינה מועילה כיון, ביטול
181

  .ג, א, הלכות חמץ, ם"פ רמב"ע, )כל זהה "ד (ת נודע ביהודה מהדורא קמא אורח חיים סימן יט"שו  
אלא שאין לבעלים בהם זכות של ממון , כותב שיש בעלות על איסורי הנאה בעצם, ענף ו, יהל אור: הבחנה

שהרי למקנה עצמו אין זכות , שתהיה לקונה זכות ממון, נאה רגילהולכן לא שייכת בהם הק, ליהנות מהם
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לפי הכלל שכל מה , גם לדעה זו לא קנה, כגון חמץ בפסח, אבל אם עצם הזכייה היא עבירה

"אי עביד לא מהני", שהתורה אסרה
183

.  

  דבר שאינו קצוב. ב

דבר שאינו קצוב מכוראפשר ל
184

כגון מזונות , שאינו קצוב למכור דבר התחייבותמועילה גם . 
למשך זמן מסוים או זמן שאינו מסוים

185
.  

  כרכמות המ. ג

פחות משוה פרוטה דבר שהוא  אפילומכוראפשר ל
186

.  

   דבר ששייך לאדם רק משום דרכי שלום. ד

יונים כגון , ק משום דרכי שלוםושייכים לו ר, ם לאדם מעיקר הדיןייש דברים שאינם קנוי
שבשובך שלו

187
אותם יכול למכור הוא, בכל זאת .

188
.  

  
ומישהו משלם לו כדי שיתיר , אבל דבר של הפקר שעומד לידו אדם אלים ומונע מאנשים לזכות בו

וגם אם מישהו חושב שהחפץ שייך לאותו ; והכסף אינו דמי החפץ, אין זה בגדר מכירה, לו לקחת
 אין זה מכר אלא זכייה מהפקר-לם לו תמורתו אלם ומתכוון לש

189
 .  

  

                                                                                                                                            
; וגם מצד הקונה לא יוכל לזכות בזכות ממון כיון שאסור לו בהנאה, ממון ולא יכול להקנות מה שאין לו

הקונה זוכה בו לעבור עליו , לכן אם זה חמץ,  את עצם הדבר-אבל המוכר יכול להקנות את מה שיש לו בו 
שזה לא , )ד"ע-ג"ד ע(אבל הוא כותב בענף ז . הוא זוכה בו לענין שלא מועיל ביטול, ז"אם זה עו, בבל יראה

, ואם ידע, זה מקח טעות, כי אם הקונה לא ידע שזה אסור, )171הערה (' כמו שכתבו תוס, בגדר מכירה
והיות שהכסף אינו  , בר שאינו שווה ממוןשהרי רק שוטה ישלם עבור ד, התכוון לתת במתנה את הכסף

  . אין זו מכירה, עבור המכירה
182
  .174-178ליד ציוני הערות , אסורי הנאה' ע, אנציקלופדיה תלמודית 
183

בשאלה אם יש תוקף למכר , 1ראה סעיף . ק ד אות כה"כח ס' סי, בעניני המקנה והקנינים, חתן סופר 
  .שנעשה באיסור

184
וכמו , מכרסובר שלענין זה אין הבדל בין חיוב למנמק שהטור , ו, רמא, מ"חו, ישה פר.ז, רלב, מ"חו, טור 

מכור כך אפשר ל, )ב, ס, מ"ע חו"כמו שכתב שו, לפי רוב הפוסקים(שאפשר להתחייב בדבר שאינו קצוב 
  .ותוא

עליכם ככם אלף ' יוסף ה"מסביר בזה מדוע משה בירך את ישראל , )ה' עמ(יא , צפנת פענח דברים א
  . כי אדם לא יכול לברך ברכה שאינה קצובה- " יברך אתכם כאשר דיבר לכם"' ואמר שה, "פעמים

אין לכך תוקף כי , כותב שהמוכר את כל העבירות שלו, )מג' עמ(כ ' סי, ב"ח, מ"ת מחנה חיים חו"שו: חריג
אף ו;  הדיןשהרי אדם אינו יכול לדעת עומק, שהקונה אין דעתו סומכת לקנות, זה דבר שאין לו קצבה

, אבל עבירה עלולה להצמיח רעה לדורות, כ" לו קצבה אחתהיהזה בדבר ש, ק"שמועילה התחייבות בדשא
  . כך שלא תהיה לו קצבה לעולם

, בהלכות מכירה, ק כמו שלדעתו"ם אי אפשר להקנות דשא"כותב שלרמב, ז, רלב, מ"חו, טור: דעה חולקת
  .שדעתו היא דעת יחיד, ע שם"שו וראה .אין תוקף להתחייבות שאינה קצובה, טז, יא
המקנה דבר קצוב עם דבר , כותב שלפי דעה זו, אות ג, יב' א סי"ב  קו"ד ח"יו) שמלקיש(ת בית יצחק "שו

  . לא קנה את שאינו קצוב, שאינו קצוב
185

באופן הכותב כך על התחייבות , ב, ס, מ"חו, ע"לומד כך משו, ק יד"ס, מקורות, פרק ל, חוקת משפט  
  .כללי

ת "שו. כותב שאין תוקף להתחייבות שאינה קצובה, טז, יא, ם הלכות מכירה"רמב: דעה חולקת
כותבים שאפשר לטעון , כלל ב וכלל ג, כללים שבסוף הספר, וגט פשוט, קעו' פב וסי' סי, מ"חו, ם"מהרשד

, )חיון(בני שמואל ,  זהמלבד. ם"ל כרמב"כותב שאי אפשר לטעון קי, ק יב"ס, ס, ך"אבל ש. ם"ל כרמב"קי
, ל' סי, ב"ח, ת פני משה"הובא בשו) (ב"לח ע(י ' ת סי"ושו, )ב"תשנ' שמב במהד- שמא' עמ(ס ' מ סי"חו

 .מועילה גם התחייבות שאינה קצובה, שהמתחייב מקבל תמורה, במכר, ם"כותב שגם לרמב, )בסופו
186

  ).א"קסד ע (אות ז, שיעור כו, נדרים,  קונטרסי שיעורים
187

 .א"ולין קמא ע ח 
188

 .הוא מוכיח מחולין שם שאפשר למכור אותם אף בקנין חליפין. ה, הלכות מכירה ה, אור שמח  
189

 ).א"ה ע- ד"ד ע(ענף ז ,  יהל אור 
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  )ק ב"ס (התנאה
בכלל זה .  הסכמתם גוברת-ואם הצדדים הסכימו אחרת , ק ב אומר שהחוק הוא דיספוזיטיבי"ס

וכן הנוהג שבין , וגם אומד דעתם כפי שהיא משתמעת מהחוזה או מהנסיבות, הסכמה מפורשת
 לתת למסחר -המטרה . בל בעיסקאות מסוג זהאו נוהג המקו, הצדדים בעיסקאות קודמות

מטעם חופש החוזים ואוטונומיית הרצון, גמישות
190

נטל ההוכחה על מי שטוען שהיתה הסכמה  .
ועליו גם להוכיח את תוכן ההסכמה, שלא כהוראות החוק

191
.  

  
כל תנאי בממון קייםהכלל הוא ש, במשפט העברי

192
.  

  
  .נעסוק בכל חריג בסעיף הרלוונטי לו. לו דיני אונאהכגון תנאי שלא יחו, אבל יש חריגים לכלל זה

  
  

  פ המשפט העברי"הצעת נוסח ע
ובשינויים , ולו על מכר של מטלטליןחוראות חוק זה יה )א( .4": י ישראלקחו"ח המוצע בסהנו

  ]לא נתפרש על איזה נכס חל קנין: ביקורת [.כל נכס וזכות שחל עליהם קניןגם על  - המחוייבים 
ובאין כוונה אחרת ,  חוק זה יחולו כשאין בדין אחר הוראות מיוחדות לענין הנדוןוראותה )ב(

  .משתמעת מן ההסכם בין הצדדים

                                                 
190

  .135§ זמיר  
191

  .137§ זמיר  
192

  .אות ט, פרק כ, קניינים, פתחי חושן; א" כתובות נו ע 


