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  מבוא: פרק ראשון
, אף שהנושה לא מחל בפירוש, קובע המשפט העברי שהחייב מופטר מטעם מחילה, במצבים רבים

כה זו מסתמכת על הכלל שמועילה מחילה הל. 1וזאת מפני שיש אומדנא שהנושה מחל במחשבתו
, 3ראשוןראינו בשער ש כפי. 2אם מחשבה זו ניכרת לצופה מהבחוץ, ")מחילה בלב("במחשבה 

אך ; ולכן אין צורך באמירה מפורשת, הלכה זו מובנת יותר לפי השיטה שמחילה היא רק הפקעה
אם ברור לכל , מכללאכמו שמועילה הקנאה , יש תוקף למחילה מכללא, גם לדעה שהיא הקנאה
  .שהאדם מתכוון להקנות

  
ויכולה להסתמך על , בהתחשב בנסיבות, אומדנא זו יכולה להסתמך על התנהגותו של הנושה

  .אומדן טבעו של אדם
  

, 4ות חדשות שלא נזכרו בתלמוד או בראשוניםפ אומדנ" ענמנעים הפוסקים מלדון ננובזמאף ש
אפשר לפטור חייב  לכן ו,5מוחזקהלהשאיר ממון ביד אומדנא פ "הרי גם בזמננו אפשר לפסוק ע

  .6כיון שבדרך כלל החייב הוא המוחזק, שהנושה מחלפ אומדנא "ע
  

שהחוב נמחל בגלל אומדנא שהנושה מחל בשער זה נביא דוגמאות למצבים שבהם קבעו הפוסקים 
 ובכל זאת ,ובצידן נביא דוגמאות למצבים שבהם יש לכאורה מחילה מכללא, עליו מחילה מכללא

  . קבעו הפוסקים שאין די ביסוס להוכיח שהיתה מחילה מכללא
  
 אם הנושה עשה מעשה שניכר ממנו שמחל על החוב) א: חלק את המצבים הללו לכמה קבוצותנ
שתיקה שאפשר להסיק ממנה באופן , אם הנושה שתק בשעה שראה פגיעה בזכותו) ב. )פרק שני(

באופן , אם שתק לאורך זמן ולא תבע את זכותו) ג. 7)יפרק שליש (סביר שהוא מוחל על זכותו

                                                 
 ראה - שנים 25לענין אלמנה ששתקה (כותב , ק ג" ס, קא,ז" אהע,ישועות יעקבאבל . זו ההבנה המקובלת 1

ונפקא מינה ; בפהאלא מוכיחה שמחל , שהאומדנה אינה מוכיחה שגמר בלבו למחול, )272 ציון הערה ליד
שאז אם , ) שהאלמנה מחלה כי חשבה שיהיו לה מזונות-נידונו (אבל אין הוכחה לכך , למצב שייתכן שטעה
ראה (י אלו דברים שבלב כ, אין מבטלים את המחילה בשל טעות אלא בטעות ברורה, מניחים שמחל בפה

כי דברים שבלב , המחילה בטלה אם ייתכן שטעה, אבל אם מניחים רק שגמר בלבו למחול, )שער שמיני
  .יכולים לבטל דבר אחר שבלב

  . על ספק מחילה,שער שלוש עשרהראה על כך ב. יש מצבים שספק בהם האם התכוון למחול
כי אפשר , שיש לכך עדיפות על מחילה מפורשת, השער ארבע עשרראה , על מחילה מכללא במחילת בעלות

  .לפרש זאת כהקנאה מכללא
הפוטרות חייב במצבים , בתלמוד ובראשונים הלכות תכלי להסברכמחילה מכללא בהפרשנים השתמשו 
 . הטעם הוא שהנושה מחל מכללא-מסוימים בלי לנמק 

  .ראה שער שני 2
  .בשם ברכת אברהם] 40[הערה ראה על כך גם בשער שני ]. 275[ ציון הערה ליד 3

כותב לגבי המחילה מכללא במי שנתן את כל נכסיו , )עמ׳ טז(סי׳ י , ענף א, פרק א, )ולדמן(רוח אליהו 
, מפני שלשיטה זו, שאין לה תוקף לפי השיטה שמחילה היא הקנאה, )461 ציון הערה לידראה (לאשתו 

וכאן לא היה מעשה המעיד , כמו שצריך בכל הקנאה, מירה שתעשה את החלותצריך איזה מעשה או א
, ואין צורך במעשה או בגמירות דעת, ויש לה תוקף רק לשיטה שמחילה היא רק הסתלקות מזכות; שמחלה

מפני שהעובדה שהיא מחזיקה בשטר המתנה מראה שתביעותיה הממוניות על , ודי במציאות של הסתלקות
 נותןהכתב לענין , )זכ' עמ(יא ' ענף ב סי, ושם. נמצא שמחלה על שעבוד כתובתה,  זהבעלה הן רק בשטר

די , שרק לשיטה שמחילה היא סילוק ,)180 ציון הערה לידראה  (נכסיו לבניו וכתב לאשתו קרקע כל שהוא
. א די בשתיקה אלא צריך מעשהאבל לשיטת הקנאה ל, שמראה שאינה תובעת את הכתובה, בכך ששתקה

ולא במקרים ,  המקרים שבפרק שני-מחילה מכללא מועילה רק במעשה , לשיטת ההקנאה, לפי דבריו
שגם שם הוא אומר שלשיטת , ב" לענין טחול22וראה בשמו בהערה . רביעי וחמישי, שבפרקים שלישי

  . לענין אלמנה שלא תבעה מזונות296ובהערה ;  כמחילהתביעה לא יכולה לשמש-אי, ההקנאה
 .ה, טו, מ"ע חו" שו4
  .ז' מ סי"ת זכרון יוסף חו" שו5
, ת תורת חכם"בשו, יוסף מרדכי ידיד הלוי' ר; )ג"צא ע(יז ' סי, ת מפי אהרן"בשו, אהרן בכור אלחדיף'  ר6

ב אלחדיף "אבל רא. )ג"פג ע(טו ' סי, ת מפי אהרן"ובקיצור בשו, )ב"ע-א"קח ע(כח ' וסי) ג"קד ע(כז ' סי
  .שהנושה מחלאומדנא אין מתחשבים ב, הנושה מוחזקאם , כותב שלפי זה

הסקת "ו,  מכוח מעשה שעשה הנושה-" הסקת מחילה אקטיבית: "מכנה קבוצות אלה, 20' עמ, שנדורפי 7
  .עשייתו- מכוח אי-" מחילה פסיבית

כן .  שהזכות אינה שלומודההסקה מתוך שתיקת הנושה שהוא , כאן בשאלת שתיקה כהודאהעסוק נלא 
 .עסוק בשתיקה המתפרשת כהסכמה שאדם אחר יעשה מעשה בעתיד וכדומהנלא 
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, מצבים שלפי אופי החייב והנושה ואופי החיוב) ד. 8)פרק רביעי (שאפשר להסיק מכך שמחל עליה
  .9)פרק חמישי (גם בלי התנהגות מסויימת של הנושה ובלי שתיקתו, מניחים שמחל

  
אנחנו , )ל"י הקטיגוריות הנמשת(בדברי הפוסקים על המצבים השונים של שתיקת הנושה 

שמחמתן לא ניאלץ לפרש את , מוצאים כמה וכמה טענות שניתן ליישב בהן את שתיקת הנושה
אבל . יםצבונביא אותן לגבי אותם מ, ים מסוימים בלבדמצבחלקן שייכות ב. שתיקתו כמחילה

 להכעיס שתק כדי שלא: כך למשל. לכאורה, אחרות הן אמתלאות שכל נושה שותק יכול להעלות
  .11שתק כי ידע שבלאו הכי הלה יצטרך לשלם לו; 10את החייב

  
אינה מוכיחה של הנושה  ששתיקה ממושכת 12 הכללי להיות טעם לדיןותה יכולאלאמתלאות 

, וזאת מפני שבאותם מצבים,  מתפרשת כמחילהתושתיקיש מצבים שבכל זאת , עם זאת .שמחל
  .ל"שתק רק מהטעמים הנהנושה של האפשרות מכלול האינדיקציות המלמדות על מחילה גובר ע

  
וטענתו , )אף שיש אומדנא שמחל(שאלה מיוחדת מתעוררת במצב שהנושה טוען שלא מחל 

בפרק שישי נברר האם .  אילו היה רוצה לשקר היה זוכה בדין טענה אחרת-" מיגו"מחוזקת ב
  .בכגון זה נאמן הנושה לטעון שלא מחל

  יח שמחלהמוכ, של הנושהמעשה : פרק שני

  כללי. א

  .13זכותו מחולה, נושה שעשה מעשה שנראה ממנו שהוא מוחל על זכותו

                                                 
והאחר , העושה שימוש בקרקע של אחר, שלפי דעה אחת,  דוגמה מיוחדת לכך היא בחזקת תשמישים8

וקנה בזה את הזכות להמשיך , זה מראה שמחל, )ו בזה הפוסקים נחלק-למשך זמן קצר או ארוך (שתק 
ראה שער ; שהרי בעצם זו הקנאת זכות, אבל לא נדון בכך כאן כי יש בעייתיות במחילה זו. בתשמיש זה
 .]453[הערה , ארבע עשרה

אלא , )לא נוכל לומר שמחל, שאילו אם תבע(הנחת המחילה מותנית בכך שישתוק , גם באלו,  כמובן9
 .היסוד העיקרי להנחת המחילה אינה השתיקה אלא הטעם האחרש
, פא, מ"חו, ז"ט; כד' מ סי"חו, )מסקאלא(ת בית שלמה "שו; אות ח, כ' ב סי"ח) זורגר(ת וישב משה " שו10
 ).שניהם על שתיקה שהיא כהודאה(ב 
  .לט' סי, )הישנות(ח "ת ב" שו11

,  מעוניין שהחייב יעבוד כדי שיהיה לו במה לשלם שתק כי היההנושהל האמתלא שע, 454ראה גם הערה 
; שהעובדה שהנושה מסר מודעא אינה הוכחה שלא מחל, 100הערה ; לא יעבוד, וחשש שאם יתבע אותו

טענת אשה שלא תבעה את , 46 ציון הערה ליד; חוב שתק כי שכח מההנושהעל האמתלא ש, 321הערה 
  .בעלה מחשש שהדבר יעכב את הליך גירושיה

עובדת ששתקה על אי קבלת חלק משכרה , נוקט כדוגמה לאמתלא, 219' א עמ"ח) אריאל(תורת המשפט 
.  ר לא קיבלה יותר בחודש שאחריוובסופו של דב, מתוך מחשבה שתקבל יותר בחודש שאחריו, לחודש אחד

אלא אומרים שהתכוון , אבל נראה שאין זו דוגמה לאמתלא שמחמתה אומרים שהשותק לא התכוון למחול
  .והתנאי לא התקיים, )בכך שתקבל יותר בחודש שאחריו(למחול מחילה מותנית 

כדי ,  חדשיםשבעל הזכות השהה את תביעתו כמה: נוקט אמתלא אחרת, 220' עמ, תורת המשפט שם
, ובעל הזכות חשש שאם יתבע אותו מיד, ויעשה פעולות הנחוצות לו, שהחייב יתן לו מידע שהיה זקוק לו

אלא שבנידונו לא היתה זו אי . התביעה כמחילה-ולכן אין מפרשים את אי; החייב יסרב לשתף עמו פעולה
  .אלא הימנעות מלפטר פועל שנהג שלא כדין, תביעה

והוא טוען שהסיבה ששתק היא , במציאות או בהלכהטעה היא שהנושה , פת לאמתלאדוגמה אפשרית נוס
כיון שבמצב זה אכן , אבל אין זו דוגמה טובה לאמתלא המבטלת את האומדנא שמחל בלבו. משום שטעה

העוסק , לכן מקומו של עניין זה בשער שמיני. אלא שמחילתו בטלה בגלל הטעות, יש אומדנא שהוא מחל
אולם גם בשער זה ". קוטמו"ק בענין "בשם מהרי] 97[ ציון הערה לידראה לדוגמה שם . ותבמחילה בטע

, 525, 400, 349, 240, 175, 105, 48, 39 ראה הערות -נביא פוסקים שביטלו מחילה מכללא מטעם טעות 
463.  

  .256 ליד ציון הערה 12
, ח' סי, מ"חו, א"ח, ת פרי הארץ"בשו, ג' מ סי"ת קול אליהו חו"הובא בשו(מחודש א , רמא, מ"חו, י" ב13

שניהם על סמך , ק ד"ס, רמא, מ"חו, ודרכי משה, )ב"דף נט ע, יב' סי, מ"חו, ת מפי אהרן"ובשו, ב"דף סא ע
ת "שו; ב"ק לה ע"ב, י"על סמך רש, שכח' סי, מ"חו, ם"ת מהרשד"שו; ענף ב, שורש קיח, ק"ת מהרי"שו

, ת בעי חיי"שו; )אם נראה מהתנהגותו של משכיר שמחל על דמי השכירות(סג ' סי, ו"ח, ש ענגיל"מהר
, פרט ב, כלל ג, א"ח, )לעוו(שערי תורה ; שיז' סי, ת"שו, על סמך תרומת הדשן, בסופו, מד' א סי"מ ח"חו

  ).כי אין אדם עושה מעשה לבטלה(כה -אותיות כד
  .91 ראה ליד ציון הערה -אלא פסק כך לגבי מקרה מסוים , ן כלליק לא כתב כך כעקרו"מהרי
, ק אינם מוסכמים על הכל"כותב שדברי מהרי, אות ד, אבן העזר סימן ק) לובאוויטש(ת צמח צדק "שואבל 

; ם"נאל ולא לפי רשבחנ' האומר בעצמו שדבריו נאמרו לפי ר, תקנט' סי, ב"ב, כיון שהוא מסתמך על מרדכי
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אלה שהיה , ולאחר מכן, 14להלן נביא דוגמאות למעשים שנפסק לגביהם שהם מתפרשים כמחילה

  .ואלה שיש חילוקי דעות האם לפרשם כמחילה, ובכל זאת נפסק לא כך, מקום לפרשם כמחילה
  

  חילה כמיםמתפרשמעשים ש. ב

  עשיית שטר חדש על החיוב. 1

ולכן אינה יכולה לגבות (בשעת הנישואין , אשה גובה את כתובתה לפי תאריך כתיבת הכתובה
יש להניח כי , גם לדעה שחכמים תיקנו כתובה גם לארוסה, )מקרקעות שהבעל מכר לפני הנישואין

חיל בזמן כתיבת  יתחיובומסכימה שה,  הראשון שבזמן האירוסיןחיובהאשה מוחלת על הש
  .15הכתובה

  
וגובה רק , הראשונה בטלה והשנייה תקפה,  אם שתיהן על אותו סכום,אשה שיש לה שתי כתובות

כי מן  , 16)ואז לא תוכל לגבות מקרקעות שהבעל מכר בין שני התאריכים (לפי התאריך המאוחר
  .17הסתם היא מחלה על השעבוד של הכתובה הקודמת

  
ואחת על סך ,  מתאריך מוקדםמאתייםעל סך היתה אחת כגון ש, ניםאם סכומי הכתובות היו שו

ש ואו של,  לפי התאריך המוקדםמאתייםאו לגבות : יש לה ברירה,  מתאריך מאוחרש מאותושל
לפי התאריך המוקדם ומאה לפי ואינה יכולה לגבות מאתיים ; מאות לפי התאריך המאוחר

מה , "אני מוסיף לך מאה על הקודם"הבעל ה לא כתב יכיון שבכתובה השני, התאריך המאוחר
  .18שמראה שהיא מחלה על שעבוד הכתובה המוקדמת

  
, בתאריכים שונים,  על אותה שדה)או שני שטרי מתנה(שני שטרי מכר קונה ומוכר שכתבו 

 מחל על )או מקבל המתנה(כי יש להניח שהקונה , התאריך של השטר האחרוןשעבוד מתחיל מן ה
  .19אשוןהשעבוד של השטר הר

  "טענו חטים והודה לו בשעורים" - בתביעת חוב א ולא חוב . 2

 דבר תובעוהנתבע כפר בתביעה זו אבל הודה שהוא חייב ל, )כגון חטים(תובע שתבע תביעה אחת 
חלק . 21גם אם יש עדים שהוא חייב שעורים, 20 פטור משניהםנתבעה, )כגון שעורים(זול יותר , אחר

                                                                                                                                            
שאין מסיקים מחילה מתוך מעשה ) שנביא בהמשך הפרק(ומביא פוסקים נוספים שאמרו על מצבים שונים 

אלא לומר שיש מצבים שמסיקים , ק לגמרי"לאמיתו של דבר אין בכך כדי לסתור את דברי מהרי. שנעשה
 .ויש שאין מסיקים כך, מחילה מתוך מעשה שנעשה

  .כי חלקם מקצועות שלמים בפני עצמם, מתי מפרשים כך ומתי לא, פרטי הדינים לא ניכנס בכולם ל14
, ולא תבע חוב אחר, המחילה מבוססת על כך שהנושה תבע או גבה דבר שמגיע לו, בחלק מהדוגמאות

דוגמאות אלה אינן שייכות , בכל זאת. היא ההוכחה שמחל) לגבי החוב האחר(שתיקתו , ונמצא שבעצם
: כי כאן יש גם מעשה, )פרקים שלישי ורביעי(ילה המוסקת מתוך שתיקת הנושה לקטיגוריה של מח

 . התביעה האחרת
 ).ה אחד"ד(ב "כתובות מג ע, י" רש15
 .יד, ק, ז"אהע, ע"שו 16
 .טו, קעח, ז"בית מאיר אהע; )על שטר באופן כללי ()ה ביטל"ד(ב "י כתובות פט ע"רש 17
  .א" כתובות מד ע18

ם זו שהרי א, שמחלה מחילה מוחלטת על השעבוד המוקדםכותב שאין לפרש  , שםכתובות, ם שיף"מהר
על השעבוד מחלה הכוונה היא שאלא , מן התאריך המוקדםבכלל מחילה מוחלטת לא תוכל לגבות 

כמו שראינו בשער , פשר לפרש שהיא מוחלת עכשו בתנאי זהא. תרצה לגבות שלוש מאותהמוקדם בתנאי ש
לפרש שהכוונה היא שאם היא תובעת שלוש ואפשר ; "על מנת שארצה"מחול שאפשר ל, ]3[הערה , עשירי
 עצם כתיבת השטר השני אינה מראה ,לפי הפירוש השני. הראתה בכך שמחלה על השעבוד המוקדם, מאות

אלא , דוגמה למחילה המוסקת מתוך עשיית שטר חדשמקרה זה אינו , ואם כן, שמחלה על הראשון
  .)20 ציון הערה ליד ( חוב אחר ולא חוב זהתביעתלמחילה המוסקת מתוך 

נשא אשה החייב כ "ואח,  של החייב שיש לו שטר משכנתא על קרקענושהכותב ש, רה' סי, ג"ח, ץ"תשב
כי לשם ,  לא מחל על השעבוד של השטר הראשון-בידו ש שמר על השטר נושהוה, חדשמשכנתא  שטר וועש

 . כדי לשמור על זכות הקדימה שלו מהתאריך הראשון:בידוהראשון שטר כך שמר על ה
בשאלה האם הלכה כנימוק של , ציון א, ראה בירור הלכה שם. לפי הנימוק של רב אחא, א" כתובות מד ע19

  .איך תיתכן מחילה במכר ומתנה, שער ארבע עשרהוראה ב. והנפקויות מכך, רב אחא
) עשיית שטר חדש(ששם היה מעשה , א"כתובות מד ע, את דברי התלמודמבאר , א"סנהדרין ו ע, צפנת פענח

או ) 18 ציון הערה ליד(לא ברור האם הוא מתכוון למקרה של שתי כתובות . ולכן לא מועילה אמתלא
 .ששניהם נמצאים בכתובות שם, של שני שטרי מכר ומתנה, למקרה זה
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ולכן הנתבע פטור , הראה שהוא מוחל על השעורים, תבע חטיםהתובע שבזה ש, מן הפרשנים נימקו
  .22גם על השעורים

  
ואינו תובע את , הרי דבר שכיח הוא שיש לראובן כמה תביעות על שמעון: נימוק זה קשה, לכאורה

שנכון , ההסבר הוא? 23והעובדה שהוא תובע רק אחת אינה מראה שמחל על השאר, כולן יחד

                                                                                                                                            
 .ב"ק לה ע'" ב20
 .יב, פח, מ"חו, ע"שו 21
, ק לא"ס, עה, מ"חו, ך"בש, שכח' סי, מ"חו, ם"ת מהרשד"הובא בשו(ה פטור "ד, ב"ק לה ע"ב, י" רש22
, )א"מב ע(כב ' ד סי"יו) מונק(ת זכרון יהודה "בשו ,)הא שכתבתיה ו"ד ( סימן לז)קרוכמל(ת צמח צדק "שוב

הלכות , דפוס קושטא, הגהות מיימוניות; )ברמז(תרעט ' סי, סנהדרין, מרדכי; )תקצ' סי, ב"ב, ובמרדכי
ק "ב, תוספות; קיז' א המיוחסות סי"ת הרשב"שו; יא' תשובות מיימוניות שופטים סיו, ח, ג, טוען ונטען

ה "ד(א "סנהדרין ו עו, )ג"דף ח ע, דרישה ד,  חקירה הב" אליעזר חבצירהובא ב ()ה לימא"ד(ב "לה ע
; )עה' צ עמ' ובבית אהרן וישראל גל, נ' א סי"פר ביצחק יקרא חהובא בס(יב , פח, מ"חו, א"רמ; )צריכה
זכרון צבי ; י, ג, טוען' הל, ם"בדעת הרמב, )רפו-רפד' עמ(ז ' ק סי"ב, אוצרות יהושע; ק יא" פא ס,תומים
; יג, ב, נערה, ד"ראבבדעת השגות ה, )ד בדפי הספר"מח ע(א "על כתובות מב ע, קונטרס מציב לו יד, מנחם

בדעת , )קמו' עמ(ח , ג, טוען ונטען' הל, ג"ח) חזן(דברי אליהו ; ט"תשנ' ו במהדל' עמ, א"ק לו ע"ב פני שלמה
ת "שו; מג אות יב' א סי"ח) שטרנפלד(ת שערי ציון "שו; ם"ובדעת הרמב, )ה הודאת"ד(ב "גיטין מ ע' תוס
  .קכ' לד עמ' ב סי"ברכת אריאל ח; )א" עונ(אות ד , כד'  סיב"ח, ש ענגיל"מהר

שאינו מכללא הודה  שהתובע - שפטור מטעם הודאה, נוספת מעלים אפשרות ק וסנהדרין שם"בתוספות 
  .םחייב שעורי

פ "שאע, מבאר את הטעם שפטור משום מחילה, ו' סי, מ"חו, ת"מהדו, )רפפורט(י הכהן "ת מהר"שו
ים לדבר הוא ורגל,  היא רגלים לדבר שמחל שעוריםהעובדה שלא תבע,  מתוך שתיקהמחילה מוסקתשה

  .א"כפי שנאמר בנזיר סג ע, כמו חזקה גמורה
ם שיש אומרים שהנתבע חייב בשעורי, שער ארבע עשרהראה ב, הם פקדון בעיןשחיטים ושעורים לענין 

אמנם לא מטעם מחילה מכללא אלא , ואחרים אומרים שהוא פטור, דבר בעיןשהרי לא מועילה מחילה על 
  . מטעם מתנה מכללא

ק שם "ב' מסביר שתוס, )צ' עמ, א"סנהדרין ו ע, צבי הסנהדרין' הובא בס(א "סנהדרין ו ע, מרומי שדה
ת מודה גמליאל המחייב שבוע' כתבו שרבה בר נתן סובר שגם רהם כי , מחילהמטעם  נמקהוכרחו ל

חייב שבועת מודה הנתבע  מדוע ,מטעם הודאההפטור הוא ואם , פוטר מלשלם שעורים,  על החטיםבמקצת
, " בכלירהכפ"בחטים היא  נתבעהכפירת ואם כן ,  שעוריםהרי כבר הודה התובע שאינו חייב לו, תבמקצ

 שתיקתו, ושותק,  שומע מהנתבע שהוא חייב לו שעוריםתובעשכשה, לכן הוצרכו לנמק? שאין עליה שבועה
.  במקצתלכן חייב שבועת מודה, היה עדיין חייב שעורים,  בשעה שהודה הנתבעבלא, מראה שהוא מוחל

הנתבע חייב להישבע שבועת  ש-הסביר מעין זה גם לטעם של הודאה , ק ג"ס, פח, נתיבות המשפטאבל 
אתה חייב לי גם "בזה שהתובע לא אמר אז , מודה במקצת כי הודאת התובע באה רק אחרי הודאת הנתבע

  .חוזרת השאלה מדוע תוספות לא נימקו מטעם הודאה,  ולפי דבריו".שעורים
כותב שגם לפי הפרשנים שנימקו מטעם , )ז' סי, מ"חו, ת בית שמואל אחרון"הובא בשו(ק כג "ס, חפ, ע"סמ

אף שבאמת , אינו חייב לו שעוריםהנתבע הודה שהתובע שמאחר ש, עיקר הטעם הוא משום מחילה, הודאה
ק יז "ס, חפ, ך"אבל ש. בענין לשון הודאה שמתפרשת כמחילה, שער שני ראה -מחל לו , הוא חייב שעורים

  .אין הטעם משום מחילה, ש ותוספות"כותב שלדעת הרא, )דף עה, ד, רט, הובא במשפט שלום(
ומחל , )שמשמעותו הודאה" (לא נתתי לך שעורים"נוקט שהתובע אומר ) ה פטור"ד(ב "ק לה ע"י ב"רש

תובע מודה שה, מסביר שכוונתו היא, 91 'עמ, מחילה בזכויות חפציות בהלכה, רצון ערוסי' ר. לנתבע
אבל הודאת הנתבע בשעורים יוצרת עליו חיוב לשלם שעורים גם אם באמת לא , שבאמת לא נתן שעורים

  .ועל חיוב זה התובע מוחל, קיבל שעורים
מתאים , פטור מטעם מחילהב "טחולמסביר שההסבר ש, )הל' עמ(ה ' א ענף ג סי' סי) ולדמן(רוח אליהו 

סילק עצמו , ובזה שהתובע אמר שאינו תובע שעורים, ה היא סילוקשמחיל) פרק שני, שער ראשון(לשיטה 
, שמחילה היא הקנאה) פרק שלישי, שער ראשון(אבל לשיטה ; ולכן הנתבע פטור, מזכות תביעת השעורים

כי זה לא משתמע כהקנאת הזכות עליהם , אין כאן מחילה, גם אם אומר התובע שאינו תובע שעורים
ל שהוא מדין "ולכן צ, )משמעותו הקנאת הזכות" אני מוחל"ה זו רק לשון לשיט, וצריך לומר שלדעתו(

כיון שהודה לו שאין חייב לו שעורין ומחל ) "ה לימא"ד (ב"לה עק "ב' כ תוס"הוא מסביר את מש. הודאה
ובכך ניתן , יט' א סי"ל ח"ת מהריב"כדעת שו, שהם סוברים שהודאה מועילה מדין התחייבות והקנאה ,"לו

שמחילה , 3דבריו מתאימים למה שהבאנו בשמו בהערה . שהיא הקנאה, נאה כדי שתחול מחילהכוח ההק
אבל יש להעיר שכל מצב של שתיקת . מכללא מכוח שתיקה אפשרית רק לשיטה שמחילה היא סילוק

גם לשיטה , ב"לגבי טחולכמו שהסביר , וממילא החוב נמחק מטעם הודאה, הנושה אפשר לראותו כהודאה
כיון שהתובע אמר במפורש , ב יש הודאה"אלא אם כן נאמר שלדעתו רק בטחול; שמחילה היא הקנאה

  . שלא נתן לו שעורים
הדבר מוכיח , שקהל שתבעו ממישהו מס על שנה אחת ולא על שנה אחרת, צמח צדק שם לומד מדין זה

  .שמחלו על המס על השנה האחרת
  . אם יש לו מיגו,"לא מחלתי" לטעון הוא נאמןאם ה בשאלה ,532 ראה ליד ציון הערה

גם אם , מביא שתלמיד אחד אמר שלפי הטעם של מחילה, )ד"יא ע(כג ' א סי"ד ח"ת שואל ומשיב מהדו"שו
. ו חייב לוכי בזה שלא תבע את שניהם הודה שאינ,  פטור על שניהם,חטים ושעוריםתבעו חטים והודה 

 .ש" עיי-אבל המחבר דוחה את דבריו בדחייה המבוססת על דיני שבועה 
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אבל אם הוא תובע תביעה אחת והנתבע מודה לו על , כל תביעותיו בבת אחת תובע את ינושאדם א
, "ואני מקבל את הודאתך לכשאתבענה, זו תביעה אחרת שיש לי: "היה צריך לומר, תביעה אחרת
יש , ב ולא חוב אלפי הסבר זה יוצא שלא בכל מצב שנושה תובע חוב . 24מוכח שמחל, ומזה ששתק

  .חוב בק אם הנתבע הודה באלא ר,  על חוב בשמחלהוכחה 
  

והוא פטור אף , 25הוא פטור גם אם הוא יודע שהוא חייב שעורים, כיון שהוא פטור משום מחילה
  .26מלצאת ידי שמים

  
אני יודע שלא " לומר מפני שהוא נאמן, 27אין מוציאים מידו, אם תפס התובע שעוריםבל א

הסיבה שלא תבעתי את השעורים  ":טעוןיכול להוא : זאת ועוד. 28שהוא מוחזק כיון "מחלתי
 .29" בהם מוחזקאני כי ,םותלא הרגשתי צורך לתבוע אאלא משום ש, אינה משום שמחלתי עליהם

שהעובדה , ועוד, 30שאז לא הרגיש צורך לתבוע שעורים, ד"תפס לפני שבא לבזאת בתנאי ש
  .31מוכיחה שאינו רוצה למחול, שהקדים לתפוס

                                                                                                                                            
, )שעד-שעג' עמ(טו ' סי, כלל פו, ש"ת הרא"שו .על הטעם של מחילה, טו' סי, ג"פ, ק"ב, ש" כך הקשה רא23

והוא תובע סכום זה , סכום מסוים) שהיא בתו(טען שחותנו התחייב לאשתו שחתן הולך לשיטתו בענין 
. ולא הזכיר את התביעה הנוכחית, תואחדחותנו תביעות מהחתן תבע והיורש הציג שטר שבו ; היורשמ

כי אדם עשוי לכבוש את תביעתו עד , שהעובדה שלא הזכיר תביעה זו אינה מוכיחה כלום, ש פסק"הרא
  .שתהיה לו שעת הכושר לתבוע

ע ממנו את כל בַ ְּת "הדיין אמר לתובע שמדובר ש, ש"תירץ את קושיית הרא, רעא' סי, י ברונא"ת מהר"שו
שאם לא כן היה , זה מוכיח שמחל על שאר התביעותו, ובכל זאת תבע רק חטים, "התביעות שיש לך עליו

יש (אלא רק הנתבע אמר לו כך , אבל אם הדיין לא אמר לו כך; "איני רוצה לתבוע הכל עכשו"צריך לומר 
העובדה ששתק ולא תבע עוד לא מוכיחה , ")נתבע"ו" עתוב"שהתחלפו כמה פעמים המלים , ס" טבדבריו
הלויתיך חטים ביום "והוא כותב שאין לתרץ שמדובר שטען . כי אולי לא איכפת לו מדברי הנתבע, שמחל
לפי כתב כך ש "הראהיא שאמת האבל , ש"הוא כותב שכך מתרץ הרא" (שעורים היו"והלה השיב " פלוני

 . ולא לתבוע שעוריםכי אולי יש לו סיבה אחרת לשתוק, הוכחה שמחלי גם אז אין שהר -) הטעם של הודאה
 לג' עמ, ב"ק לה ע"בפני שלמה הובא ב ()רכט' עמ(אות יח , ב"ח, שער ז, על ספר התרומות,  גידולי תרומה24

  .)ט"תשנ' במהד
  .ושתק, ת הודאת הנתבעהסביר שההוכחה שמחל היא ממה ששמע א) 22הערה (גם מרומי שדה 

מסביר שמניחים , עה' צ עמ' בית אהרן וישראל גל, "בענין תובע שתבע פחות מהמגיע לו באמת", ש שור"רמ
ואילו היה חייב שעורים , אם הוא חייב חטים או שעורים, כי זה ציר הוויכוח בין בעלי הדין, שמחל לגמרי

 .ואין לומר שהתכוון לתבוע אותם בפעם אחרת, כיון שהחייב מודה בהם, היה התובע צריך לתבוע עכשו
 ).מח' עמ, א"ח, )טשכנוב(שומרי משפט , אברהם יצחק גוטפריינד' י ר"הובא ע(יב , פח, מ"חו, א" רמ25
 ).לטעם של מחילה(ק י "ס, פח,  קצות החושן26
  .) נה'ם חלק ד סי"ת מהרש"שווב, ח' סי, מ"חו, ת ישועות יעקב"הובא בשו(יב , פח, מ"חו, ע" שו27

, ב פטור הוא משום מחילה"כותב שלפי השיטה שהטעם שטחול, ג" דף מז ע, משפטיםרשת פ,אבני זהבאבל 
סוברים שהטעם הוא שזו , )ה לימא"ד(ב "ק לה ע"ב, תוספותאבל הוא כותב ש; לא מועילה תפיסת התובע

  .ש בהסברו לכך"עיי. ולכן מועילה תפיסה, מחילה מטעם הודאה
  .ק ד"ס, פח,  נתיבות המשפט;הק כ"ס, פח, ע" סמ28
ראה סברה זו . )ב"יד ע(י ' סי, מ"חו, ת גליא מסכת" שו;יד, צג, ז"אהע,  בית מאיר;ענף ד, צח,  נחל יצחק29

  .535 ציון הערה ליד, באופן כללי
ראה (ם יש לתובע משכון נמק על פי הדעה שאין מועילה מחילה אמ, טז ענף ד' ז סי"ת באר יצחק אהע"שו

  .מחילת השעורים אינה חלהלכן ו, יש בידו משכון, תפסהיות שהתובע  -) שער חמישי
ולא שייך עליו לשון , שלונחשב  אף על ידי תפיסה  התובעמה שיש בידכי , מנמק, ק יא" פא ס,תומים
  .מחילה

המיוחסות , א"ת הרשב"שו; )פד' סי, )לרמן(ת דבר אליהו "הובא בשו(אות כ , ב"ח, שער ז, התרומות'  ס30
ק "פח ס, מ"חו, א"ביאור הגר; )טז' עמ, ב אות ו' סישבועת המשנה ' הובא בס(' בשם תוס, קיז' סי, ן"לרמב

אלא . לא' מ סי"ק חו"מהדו) תאומים(ת חסד לאברהם "שו; )ה דתפס"ד(א "ק לו ע"ב, י"בדעת רש, כז
ג , טו, הלכות מכירה, אבל משנה למלך.  מחילהלא של, שספר התרומות נותן רק את הטעם של הודאה

' עמ, ענף ב, סימן נ, חלק ב, בבא מציעא, ובדברות משה, אות לב, נו' סי, ירוחם, ת ברכת חיים"הובא בשו(
לא היה איכפת לו , נימק את דברי ספר התרומות בכך שמאחר שממון הנתבע היה בידו בשעת הדיון, )קה

  .שמחלואין הוכחה , לתבוע שעורים
  .רלט' ק עמ"ב) יק'סולובייצ(רשימות שיעורים  31

מועילה , יא, ה, מכירה, ם"שלדעת הרמב) ראה שער ארבע עשרה(על פי מה שכתב ) רמ' בעמ(עוד נימק 
 לפי -אין מועילה מחילה , אבל אם הוא ביד המוחל, מחילת דבר בעין שנמצא ברשות אדם אחר כגון פקדון

כ אם תפס "משא, כיון שהם ברשותו, לא מועילה מחילה עליהם, תביעהשאם תפס שעורים לפני ה, זה מובן
, ב יכולה להיות בהלואה"שטחול, אבל ראה שער ארבע עשרה. שבשעת המחילה לא היו ברשותו, כ"אח

  .שאז אין זו מחילה על דבר בעין
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והנתבע ,  אומר שהנתבע התחייב לו חיטים ביום מסויםרק אם התובע, 32נתיבות המשפטלפי 

אבל ; חייב שעוריםהוא זו מחילה ופטור גם אם יש עדים ש,  אחריוםבאומר שהתחייב לו שעורים 
כי גם לפי , אין כאן מחילה, )או שהנתבע השיב בסתם(אם התובע והנתבע מדברים על זמן אחד 

אם מצד עצמו ואם בתור תשלום על חוב , תבע שביד הניש לו שעבוד על השעורים, דברי התובע
  .וייתכן שלא מחל אלא תבע את התביעה הגדולה יותר כדי להרוויח, החטים

  
, שהתובע שלח שליח לתבוע חטים והנתבע הודה בשעורים, שליחי "גם אם התביעה היתה ע

ע ולא אמר לו שיתב, כי בזה שהתובע עשה אותו שליח לתבוע חטים, הנתבע פטור משעורים
שאין לה ( מוחל שליחש בגדר מחילה אין זהו, על השעוריםשהוא מוחל  המשלח הראה, שעורים

ממה ששמע את   שההוכחה שמחל היא35אבל לפי ההסבר. 34 עצמו מחלבעל השעוריםכי , )33תוקף
כי העובדה שהשליח ,  לפי זה בנידוננו אין מחילה, ולא תבע אז שעורים הנתבע בשעורים הודאת

, לא מועילה מחילת השליח, וגם אם ידע, הוא כי לא ידע על כך" שעורים אתה חייבגם "לא השיב 
שהרי לא שמע את , והרי לגבי התובע עצמו אין הוכחה שמח, כי התובע לא עשה אותו שליח למחול

  .36הודאת הנתבע
  

, "לא גרשתיך"והבעל אומר , אשה התובעת את כתובתה בטענה שהבעל גירש אותה: דוגמה נוספת
בכך מכללא  עליהם הכי האשה מחל,  אף שלדבריו היא אשתו, כסות ועונה,פטור משאר הוא

  .37שאמרה שהיא גרושה
  

 דבר טעמו הוא כי ה,38מזונות את זכותה להדין שאלמנה שתבעה את כתובתה מפסידה, כמו כן
  .39מראה שמחלה על המזונות

  
, ע לה כך וכך מנכסיושמגי, מקרה דומה הוא של אשה שדרשה מגיסה שיכתוב לה שטר הודאה

 40ם"מהרשד. מוכיחה שמגיע לה יותרהיא ועכשו , ולא טענה שמגיע לה יותר, ולקחה שטר זה
  .כותב שהעובדה שהחזיקה שטר זה מוכיחה שמחלה על זכויות אחרות

  
לצורך בעלה דין נוסף שאפשר לכלול בקבוצה זו הוא הדין שאלמנה שמכרה מנכסי עזבון 

אף שהקרקע משועבדת , התטרוף את הקרקע מהקונה לצורך גביית כתובאינה יכולה ל, מזונותיה
. 42מפני שמחלה על שעבוד כתובתה על קרקע זו בכך שמכרה אותה לצורך מזונותיה, 41לכתובתה

                                                                                                                                            
מחילת כי הוא סובר שאין מועילה , י סובר שתפיסה מועילה גם אחרי התביעה"הוא מעלה אפשרות שרש

אינו יכול לתבוע את השעורים , ולכן אם לא תפס, ומועילה רק מחילת זכות לתבוע אותו, דבר בעין בכלל
  . ד אינו נזקק להוציא מידו שהרי לא מחל על עצם השעורים"וב, אבל אם תפס אינו צריך לתבוע, ד"בב
' עמ, א"ח, )טשכנוב(שפט שומרי מ, אברהם יצחק גוטפריינד' י ר"הובא ע(ק ג "ס, פח,  נתיבות המשפט32

  .)מח
  .ראה שער שביעי 33
יהודה ' מביא שכך כתב ר, )ד"עג ע(כד ' סי, קונטרס התשובות, )מונק(ת זכרון יהודה "בשו, יעקב שור' ר 34

כי עצם , אין זה משנה, הוסיף שאף שהתובע לא ידע שהנתבע יודה בשעורים, )ג"עד ע(כה ' ושם סי. מונק
 . מוכיחה שמחל על השעורים, בוע שעוריםהעובדה שלא אמר לשליח לת

 .24 ליד ציון הערה 35
  .א"דף עד ע, כד' סי, שם, יעקב שור' ר 36
, )ה הוציאה גט"ד(ב "מ יז ע"וב, )ה יכול"ד(ב "כתובות פט ע', גם תוס. )ה מעידין"ד(א "מכות ג ע',  תוס37

  . מטעם מחילה שזהאבל הם לא כתבו, ב"י זה כמו טחולכתבו שהבעל פטור משאר וכסות ועונה כ
 .א" כתובות נד ע38
, )24ערה ה(לפי גידולי תרומה ש, אך יש להעיר. ה, צג, בית יעקב; )ב"טז ע(ד "ג ה"פ, סוטה, שיירי קרבן 39

  . כיון שהיורשים לא הודו בחיוב המזונות, אין הוכחה שמחלה
ק "ס, צג, ז"אהע, ישועות יעקב, כמו כן. ש" עיי-מנמק באופן אחר , )ה אין"ד(א "גיטין לה ע, י"שר, לעומתו

  . כותבים שאין זה מטעם מחילה, ב, עמודי ירושלים על ירושלמי כתובות יאו, ג
הרי היא כבר מקבלת מזונות , מדוע היתה צריכה לתבוע מזונות, עוד יש להקשות על נימוקו של בית יעקב

  ?ן שוטףבאופ
שאם אין כסף ליתומים לשלם את , ק יג"ס, צג,  את דברי בית שמואל, על פי נימוקומסבירבית יעקב 

ואף ,  כי אז מחילתה על הכתובה מתבררת כמחילה בטעות-היא זכאית למזונות , הכתובה או שאינם רוצים
בעה את כתובתה רק שאם האלמנה ת, ה, צג, ז"אהע, ע"הוא מסביר בכך גם את הדעה בשו. גרועה מכך
 . כי אז מחילתה היא כמחילה באונס-אינה מפסידה מזונות , )שלא זנו אותה(מתוך לחץ 

 .שכט' סי, מ"חו, ם"ת מהרשד" שו40
 .כט, צג, ז"אהע, ע"שו; א" כתובות צז ע41
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 הראתה שהיא מוחלת על זכות אחרת, בזה שהשתמשה בקרקע לצורך זכות אחת שלה, כלומר
  .בקרקע

  
אחת שיוצרת חוב גבוה , שיש שתי אפשרויות  לפרש אותה, אם היתה רק עילת חיוב אחת: חריגים

 בכך מחילה על האפשרות ןאי, והנושה תבע לפי האפשרות הראשונה, ואחת שיוצרת חוב נמוך
דוגמה לכך היא שור תם של ראובן שנגח שור . שהרי לא היה יכול לתבוע את שתיהן יחד, השנייה

. אחד גדול ואחד קטן,  שני שוורים שלו היו שםכי, ולא ידוע איזה שור של ראובן נגח, של שמעון
כי אין בשווי גופו כדי לשלם את חצי הנזק שהנזיק , הניזק מפסיד, אם השור הקטן הוא שנגח

. והמזיק טוען שהקטן הזיק,לכן הניזק טוען שהגדול הזיק. והרי שוטר תם משלם רק מגופו, חייב
גדול הזיק היה רק להרוויח יותר שהשטען כי מה , מחל על תביעת הקטןהסיק מכך שהניזק אין ל

טענו חטים כגון  בודוקא ;  כי רק אחד הזיק,ומר שגם הקטן הזיקלא היה יכול לשהרי , ולא למחול
  .43ראה שמחלמהם מ שתבע רק אחד הרי העובדה, שהיה יכול לתבוע את שניהם, םוהודה בשעורי

  
וכל אחד מהם טוען , גדול וזה כלי קטןזה כלי  שהפקידו אצל אחד דוגמה נוספת לכך היא בשניים 

מוחל בכך מכללא , תובע את הכלי הגדולשכל אחד , לכאורה. שהוא זה שהפקיד את הכלי הגדול
כי כל , אין אומרים כך, לאמיתו של דבר. כלי הקטןיקבל את ההנפקד שר מהיה לנו לוו, על הקטן

שאין לומר שכל אחד ,  היאסיבה נוספת. 44אחד מהם לא היה יכול לתבוע את שני הכלים יחד
אלא של , שהרי כל אחד מהם אומר שהכלי הקטן אינו של הנפקד, מהמפקידים מחל לנפקד

  .45המפקיד האחר
  
הדירה , בענייני מזונות, יועזר אריאל פסק שאשה שתבעה מבעלה תביעות שונות לפני הגירושין' ר

טעון שהסיבה שלא תבעה את מפני שהיא יכולה ל, אין בכך מחילה על תביעות אחרות, וכדומה
  .46שאר התביעות היא מפני שחששה שריבוי התביעות יעכב את הליך הגירושין

  ד פחות מהמגיע לו"תבע בבנושה ש. 3

, פסוק לו יותר משתבענו יכול לאיהדיין , אם תובע תבע סכום מסוים והדיין יודע שמגיע לו יותר
 הרי אילו לא .48התובע מחל מכללא על השארכי ,  טעם הדבר הוא.47פסק דינו בטל, ואם פסק יותר

  .49"פ דין"ני תובע את מה שמגיע לי עא ":היה צריך לטעון בצורה כללית, מחל

                                                                                                                                            
שקיבלה על עצמה , הוא מסביר כך את הנימוק בתלמוד שם. פא' סי, ן"א המיוחסות לרמב"ת הרשב"שו 42

 . ת של עצמהאחריו
שהיא מקבלת על עצמה אחריות , הסביר את הנימוק כפשוטו, א"עקיבא איגר כתובות צז ע' אבל חידושי ר

ואכן היא יכולה לטרוף ממנו את הקרקע ולשלם לו את שוויו מדין , לשלם לקונה בגין טריפת עצמה
 .אחריות

ואינו מפורש . ק ג" פח ס,מ" נתיהשםב, נו' עמ, א"סנהדרין ו ע, נעימות נצח; א"מ לז ע"ב, בית אהרן 43
  .בדברי נתיבות המשפט

אף , מניחים שמחל על השעורים, כותב שגם בכגון זה, )ריד-ריג' עמ(א "מ לז ע"ב, ם"הרי' חי: דעה חולקת
אף שגם אמתלא (שהסיבה שלא תבע שעורים היא כי רצה לתבוע חטים ולא מפני שמחל , שיש לו אמתלא

  . ד לא מועילה אמתלא"כי במודה בפני בעל דין ובב, )ש הוכחתו לכך" עיי-שרצה לשקר מתקבלת 
  .א"מ לז ע"ב, בית אהרן 44
  .ק יא"ס, פח, כמוסבר בשער משפט, מ' סימרדכי בבא קמא ב, רבנו יקר 45

חטים והשעורים שאם ה) 22ראה הערה (פ הדעה "מתרץ ע, א"מ לז ע"ב, )לוריא(נפש חיה : הסברים נוספים
שגם לדעה , עוד תירץ. והרי כאן הכלים נמצאים בעין, אין מחילה כי אין מועילה מחילה על דבר בעין, בעין

הרי הנתבע , מניחים שהתובע מקנה את השעורים לנתבע מכללא, שגם אם החטים והשעורים בעין) שם(
מקום שנחשב (צאות הפקדון יכול לקנותם בקנין חצר רק משום שהמפקיד מסתלק מזכותו במקום הימ

אבל כאן לא סילק המפקיד את עצמו , כדי שהנפקד יוכל לקנות בקנין חצר, )קנוי למפקיד כל משך ההפקדה
  .מרשות זו כיון שהוא תובע את הכלי הגדול

המתנה חוזרת לנותן , שכמו שמקבל מתנה שסירב לקבל אותה, תירץ) ריג' עמ(א "מ לז ע"ב, ם"הרי' חי
כל אחד מהם מחל ואומר שהכלי , כך כאן, ד שהמקבל יסכים לקבל"כי הוא נתן רק ע) י,  רמה,מ"חו, ע"שו(

  .כ הוא נשאר של הראשון כמו שהיה"א, והאחר אינו זוכה כי מחל, הקטן שייך לאחר
הסיבה שלא תבעתי את הקטן הוא כי רציתי לתבוע את "שכל אחד מהם יכול לומר יכול לומר , עוד תירץ

הרי , )43ראה בשמו בהערה (בדרך כלל אמתלא זו אינה מתקבלת כי היא כלפי אותו נתבע ואף ש, "הגדול
 . ולכן היא מתקבלת, כאן האמתלא היא כלפי בעל דין אחר

 .196' א עמ"ח) אריאל(תורת המשפט  46
חקקי לב ת "בשוהובא (יב , יז, מ"חו, א"רמ; )מחודש ה, כה, מ"חו, י"הובא בב (רכז' ש סי"ת הריב" שו47

  ).קצז' ג סי"ח, )קרויז(ת דברי שלום "בשוו, )א"ה ע(א ' מ סי"חו
הדיין רשאי או חייב לאיים על הנתבע שאם לא , כותב שאם הנתבע מסרב לשלם, בסופו, ק כו"ס, יז, ע"סמ

אם , מצד הדיןאו שגם ; ינדה אותו עד שיתן מה שהוא חייב מן הדין, )הנמוכה(ישלם כתביעת התובע 
אלא כאילו באו , רואים כאילו התובע לא תבע פחות מהמגיע לו, הנתבע אינו מוכן לשלם כתביעת התובע
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, משה שלום שור' אבל ר. ולכן הדיין יכול לחייב אותו בכל הסכום, לפני דיינים בלי לציין את סכום בתביעה

, מ"חו, ע"מקשה עליו הרי שו, עג' צ עמ' לבית אהרן וישראל ג, "בענין תובע שתבע פחות מהמגיע לו באמת"
 . ע"א משמע שלא כסמ"והוא כותב שמהרמ; כותב שרק גדול הדור או טובי העיר יכולים לקנוס, ב, ב

ת משנה "שו; יט, יז, מ"חו, ערוך השלחן; יב, יז, מ"חו, לבוש; ק טו"ס, יז, מ"חו, ך"ש; ק כו"ס, יז, ע" סמ48
  .רנח' סי, ז"הלכות ח

שרבינא הקיף את שדהו של רוניא בגדר , א"ב ה ע" מהמעשה ברבינא ורוניא בבן זהדיא הוכיח "רמ
אבל רבינא הציע לו שישלם לו רק , חצי מהוצאות הגדררוניא חייב לשלם לו ומן הדין ,  צדדיהתמארבע

, תוספות. ייב את רוניא רק כהצעת רבינאורבא ִח ; עלות של שכר שומר שהיה צריך להציב בשעת הקציר
כפי שהיה ,  שמחל לושידועאלא ששם כוונתם היא .  לומחלשרבינא , נימק, )ה ולדרוש"ד(ב "ה לד עסוכ

  .נניח שמחל מכללא, ואין ללמוד מדבריהם שגם במקרה סתמי, באמת
יונתן ' המובא בפירוש ר, ך את דברי רבינו אפרים"פ הש"מסביר ע, )ד"מא ע(נ ' סי, זכרון צבי מנחםת "שו

ט "יז הגה' ג סי"ומשם בכנה, רטז' הובא בתמים דעים סי) (ף"ב בדפי הרי"ח ע(א "כט עסנהדרין , מלוניל
אבל . הוא רק לנתבע ולא לתובע, עליו להודיע לו, שמה שאמרו שאם דיין ראה זכות לבעל דין, )אות לו
  .כותב שדיין צריך לדאוג גם לתובע בזה, ק ח"ס, יז, תומים

, אבל אם ברור שהוא טועה, אל יפסוק לו הדיין יותר, יתכן שמחלאם , נוקט שבסתם, יב, יז, מ"חו, ז"ט
  .מצוה לדיין לומר לו את האמת

יותר , אבל בתובע עם הארץ, מעלה אפשרות שדוקא בתובע תלמיד חכם מניחים שמחל, ק ח"ס, יז, תומים
 בשמו כדבר מביא הבחנה זו, ה, במדבר כז, אבל מלוא העומר". צריך עיון"וסיים ב; יש להניח שהוא טעה

כ נצטרך לומר שרק "שהרי א, ה"ח לע"כותב שאין הבדל בין ת, עד' ש שור שם עמ"רמ,  לעומת זאת.מוחלט
  ". נתת דבריך לשיעורין"כ "כי אל, הדין הוא אחיד, אלא, באדם ותרן מניחים שמחל

? מה שמחלהרי התובע יחזיר לנתבע את , מה משנה אם הדיין יפסוק יותר משתבע, אם מחל, לכאורה קשה
ויורה , הוא יחזור בו ממחילתו, ייתכן שכשיראה שהדיין פוסק יותר משתבע: תשובה לכך נותן הלבוש שם

  .היתר לעצמו לעשות כן כיון שהכל רואים שהדין עמו
שאולי התובע יודע שהוא חייב , נימקו עוד, שם,  ומשנה הלכות,)הובא בדברי שלום שם(ערוך השלחן , לבוש

  .ולכן אינו תובע את כל מה שמגיע לו בחוב הנוכחי, אחר חוב) לנתבע(לו 
איני יודע אם "על פי הדין שהאומר , מנמק עוד, יב, יז, מ"חו, )ע הנפוץ"בגליון השו(חידושי הפלאה 

והיות שאינו , ייתכן שהנושה מחל, וגם כאן, )י, עה, מ"חו, ע"שו(פטור , בלי שהנושה תבע אותו" פרעתיך
כדי , אבל הוא מעיר שייתכן שהדיין צריך להודיע לתובע את זכותו. טור מספקהוא פ, תובע את הנתבע

  ". פ"איא"שיתבע ואז יהיה הנתבע חייב אף שהוא טוען 
 שידוע כגוןא דיברו רק ב"ש והרמ"כותב שהריב, )ה כתבו עוד"ד(ב "סוכה לד ע, כפות תמרים: דעה חולקת

, והרי אם טעה, משום השבת אבידה, ול אותו אם טעהחייב הדיין לשא,  ידועין זהאבל אם א, שהתובע מחל
 ראה - כי לא ידע שמגיע לו בכלל, "לא ידע דמחל"זה בגדר : יותר נכון(זו מחילה בטעות שאינה מועילה 

  ).שער שמיני
, )וזה המצב הרגיל(יש גזל בידו , כותב שבמקום שאם הנתבע לא ישלם, ק א"ס, יז, נתיבות המשפט, כמו כן

כי אנשים אינם , כי מניחים שהתובע טעה ולא מניחים שמחל, סוק אף יותר משהתובע תובעפלהדיין על 
א "ש ורמ"וריב; ד להודיע לו שטעה"וחייב ב, "לא ידע דמחל"ומה שלא תבע הוא בגדר , יודעים הלכה

 ,עג' עמ, ש שור שם"רמ'  ועי).ש בביאור המקרה"עיי(שבלי תביעה אין חיוב בכלל , דיברו במקרה חריג
  .שמקשה על נתיבות המשפט

ואין מניחים , ד רשאי לומר לו שמגיע לו יותר"ב, כותב שאם ייתכן שטעה, נג' סי, ת מעיל צדקה"שו, כמו כן
  .כי בסתם אין אדם מוחל, שמחל

שהרי נידונו , ש עצמו אין טעמו משום מחילה"כותב שגם הריב, ק ג"ס, עין משפט, יז' סי, ישועות ישראל
טעמו הוא כי בנידונו לא היתה , אלא, )ראה שער יד(בקרקע ומחילה בקרקע אינה מועילה ש הוא "של הריב

, אבל אם הטעות מפורשת; ])84[הערה , ראה בשמו בשער שמיני(ולכן אין לדיין לפסוק יותר , טעות ברורה
 דיבר ש כאילו הוא"א שמביא את הריב"יוצא שהוא חולק על רמ. כדעת כפות תמרים, הדיין חייב לומר לו

אין לדיין לתת לתובע יותר , אם הנתבע טוען שהוא פטור, הוא כותב שגם לפי כפות תמרים. בכל מצב
  . בחוב בשטר" פרעתי"כגון שטען , גם אם מן הדין הנתבע חייב, משטען

 .]92[ ציון הערה ליד, ראה על כך שער עשירי -מקרה אחר הוא אם התובע מציע פשרה 
  .ד' סי, ה"ח, ם"ת מהרש" שו49

כי יתכן שהתובע , נקט שזה רק ספק האם מחל, )ק ח"ס, יז, והסכים עמו תומים(ק טו "ס, יז, ך"אבל ש
שמאחר שהטעם הוא שאין , ק יז"ס, ך"על פי זה כתב ש. תבענובכל זאת מספק אין להוציא מה, טועה בדין

, לא יחזיר לנתבע, ובעו לתן אותאם כבר הוציא הדיין את כל הסכום מהנתבע ונתהרי , להוציא ממון מספק
ש שור "אבל רמ. ק כט"ס, יז, והסכים עמו אורים". לא מחלתי אלא טעיתי"כי התובע המוחזק יכול לטעון 

  .א"כותב שלא משמע כך מהרמ, עג' עמ, שם
בכל זאת אין , כי בדרך כלל אדם אינו מוחל, מסביר שאף שזה רק ספק אם מחל, יב, יז, מ"חו, ערך שי

, וזה רק ספק גזל, וזו תפיסה בהיתר לפני שנולד הספק, כי הממון הגיע לידו בהיתר, מוציאים מהנתבע
  .שאין חובה להחזירו

אבל .  גם אם תפסמוציאים מידו, ך יוצא שאם התובע מודה שמחל"כותב שלפי הש, ק ו"ס, יז, שער משפט
כי כל , לה עד גמר דיןכי הוא יכול לחזור בו מהמחי, שער משפט עצמו כותב שגם אז אין מוציאים מהתובע

על העקרון שיכול לחזור (המחילה צריכה קנין ,  את החלק שנשאר מהחובזמן שלא קיבל עליו הנתבע לפרוע
גם אם , ואמנם כל זמן שהתובע לא קיבל את הכסף; )]92[הערה , שער עשיריראה בשמו ב, בו במצב כזה

שהרי התובע לא חזר בו , ק רק כמה שתבעצריכים לתקן את פסק הדין ולפסו, הדיינים פסקו יותר משתבע
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שמא , להרבות בטענותתובע  כו שלשהרי דר, הדיין אינו צריך לשאול את התובע האם הוא מוחל

  .50מראה שמחל, יותרוהעובדה שתובע זה לא תבע , יזכה בהן
  

  .51נאמןהוא , "מה שתבעתי פחות היה מתוך טעות ולא שמחלתי"ובע אבל אם אמר הת

                                                                                                                                            
אבל אם כבר קיבל ; והתובע לא יוכל לחזור בו ממחילתו, זה גמר דין, וכשיפסקו כסכום שתבע, ממחילתו

ואמנם היה גמר דין אבל הרי , הרי היה יכול לחזור בו מהמחילה, אף שמחל, התובע את הכסף יותר משתבע
שמחילה מועילה בלי קנין הוא כי הכסף ברשות החייב ורשותו שהרי מה , הנתבע לא התכוון לזכות בהפרש

ראה ) (ה אדעתא"א ד"ב נד ע"ב' תוס(אבל כאן הנתבע לא התכוון לקנות ואז רשותו לא קונה לו , קונה לו
וגם , ש שכאן קיבל הנתבע על עצמו את פסק הדיינים לשלם הכל"וכ, )בשמו בענין מחילה נגד רצון הנמחל

הרי המחילה , וגם אם עכשו יודיעו הדיינים שטעו, ילה כשהדיינים פסקו יותר משתבעהתובע חזר בו מהמח
היה אומר , א"שלולא דברי הרמ, הוא מרחיק לכת וכותב. לא יכולה לחול כי הכסף אינו ברשות הנתבע

 כי בכך התובע חזר בו, לא יחזירו את הדין, ובעלי הדין קיבלו את פסקם, שאם הדיינים פסקו יותר משתבע
כ כאן שבשעת גמר "משא,  עומד במחילתו ואז נקנה הכסף לנתבע התובעוגמר דין מועיל רק אם, ממחילתו

הוא כי בנידונו ,  בטלהדיןפסק ש ש"כ ריב"ומש; דין הנתבע לא התכוון לזכות בהפרש ואילו התובע חזר בו
ולכן ראוי לבטל , יםוהלכו לדיינים אחר) שפסקו יותר משתבע(הסתלקו בעלי הדין מהדיינים הראשונים 

 .את הפסק הראשון
, ע"שו(שמניחים שהתכוון למתנה , הוא משווה זאת למי שנותן יותר מכדי שהדעת טועה.  שער משפט שם50

  .והמקבל אינו צריך לשאול אותו האם הוא טעה, )ב, רלב, מ"חו
, סנהדרין' הלכפי שכתב כסף משנה , "פתח פיך לאלם"מסביר שאין כאן משום , עה' עמ, ש שור שם"רמ
אבל במצב , פתח פיך לאלם נאמר רק בבעל הדין המבקש לטעון ואינו יודע לסדר את דבריו נכון"ש, יא, כא

  ". אל תהיו כעורכי הדיינין"אחר אסור לעזור לו משום 
ר יבשס ו,התובע הוא ירא אלקים ואינו בקי בדיןשאם הדיין יודע כותב ש, יט,  יז,מ"ערוך השולחן חואבל 

פ הדין "יכול הדיין לומר לו שע, הוא משום שלא ידע את הדין וחשש מגזללא תבעו יותר ש הסיבהשלהניח 
 לדיין כיון שהוא ירא זאתר ספ יהוא, לנתבעהוא חייב חוב אחר מחל לו או שאכן  אם אז ו, יותרומגיע ל
 לו ברוראם הרי , וגם אם אינו יודע אם התובע ירא אלקים; הוא נאמן לומר שטעה, ואם טעה; אלקים

' א עמ"ח) אריאל(תורת המשפט , כמו כן. זו זכות ו צריך הדיין לומר לו שיש ל,וזכותעל  ידעשהתובע לא 
 .מדין השבת אבידה, ד להודיע לו"על ב, ד שהתובע טעה ולא ידע שמגיע לו יותר"כותב שאם נראה לב, 198

ערוך ; יב, יז, מ"חו, ערך שי; נג' סי, ת מעיל צדקה"שו; שער משפט שם; ק ב"ס, יז,  נתיבות המשפט51
  .יט,  יז,מ" חו,השולחן

פוסקים לו , סובר שגם אם לא אמר התובע כך עצמו שאילו הוא, ך"נתיבות המשפט כתב כך בדעת הש
  .48 בהערה כאמור, חוץ מבמקרה חריג, כמגיע לו

ומצא עודף בכדי , שהמקבל כסף בפרעון חוב או במכר) ב, רלב, מ"חו, ע"שו(שער משפט מביא ראיה מהדין 
טעיתי ולא "כ אומר הנותן "אבל אם אח, מניחים שהפורע התכוון לתת לו מתנה, שאין הדעת טועה
כי , נאמן לומר שטעה בדיןהתובע ש שכאן "וכ, )ק ב"ס, רלב, ך"ש(חייב להחזיר לו , "התכוונתי למתנה

 האומר ששם הנותן ,תלג'  סי,מ"ב, הגהות מרדכיפי וגם ל; י חכמיםתלמידאפילו , הרבה לא יודעים הלכה
, שהחיוב ודאי וספק אם מחל, ועוד; כאן זה יותר גרוע כי יותר מצוי לטעות בדין,  נאמן לומר שטעהינוא

  .)ט, עה, מ"חו, ע"שו (חייב אם התובע טוען ברי" איני יודע אם פרעתיך"והאומר , והתובע טוען ברי
ד צריך לומר לו שאם הוא משקר "אבל ב, הוא אמנם נאמן,  כותב שאם התובע אומר שטעהמעיל צדקה שם

, שם, ערך שי. והוא מעלה אפשרות שמטילים עליו חרם סתם אם באמת מחל; זה גזל, )ובאמת מחל(
כ זו מחילה בלב שאינה מועילה אם אין אומדנא "וא, וזה רק ספק, כי אין אומדנא שמחל, מפקפק בדבריו

, אין מוציאים מיד הנתבע, אלא שכל זמן שלא חזר בו התובע; )בענין מחילה בלב, שער שניראה ( לכל ניכרת
אפשר כנגד זה . י הגזל"אבל זה לא שהנתבע זכה זכייה מוחלטת ע, כי אין איסור גזל אם הנגזל אינו מקפיד

אני רוצה כל "ממה שלא אמר , יותר נטייה לומר שמחלשיש ,  ושער משפט)49הערה  (ם"פ מהרש" עלומר
  .וזה בגדר אומדנא ניכרת לכל, "מה שמגיע לי

אם אחרי טענתו הנמוכה , ך"כותב שגם לש, )ג"מא ע( מט' זכרון צבי מנחם סית "בשו, שלמה דוד שפירא' ר
ר שמראש מחל וגם אם נאמ; מניחים שגם מראש טעה בדין, טען טענה שיכול לזכות בה יותר, שבתחילה

אף שמוכח שמחל , הוא יכול לחזור בו מהמחילה כי זה רק מחילה בלב, ועכשיו הוא חוזר בו מהמחילה
  .ולכן הוא יכול לחזור בו, אולי כוונתו היא שכאן אין הוכחה ברורה שמחל). ראה בשמו בשער שני(

אלא שמחל , ילה עולמיתא לא התכוונו לומר שמחל מח"ש והרמ"כותב שהריב, עו-עד' עמ, שם, ש שור"רמ
כ הוא יוכל לומר "ולכן אח,  הוא הפחית את סכום התביעה כדי שהדיין יקבל את דבריו יותר- באופן זמני

  . אין לתת לו, אבל כל זמן שלא תבע, כ את ההפרש"ויוכל לתבוע אח, שלא התכוון למחול לעולם
  .בשם מחנה חיים] 105[הערה ו, בשם ישועות ישראל] 84[הערה , על הטענה שטעה ראה שער שמיני

אבל בדבר ; נאמןהוא  , בדיןהטעשאמר ו, כותב שבדבר שיש בו מחלוקת, ענף א, יב,  יז,נחל יצחק: הבחנה
, המוחזקהחייב מן להוציא מן נא ינו א,הטעש ברי גם אם הוא טוען, ותבע פחות, שלכל הדעות מגיע לו יותר

משנה ( הוא פטור, לא הוה ליה למידעהרי אם , חייב "ךתיאיני יודע אם פרע"ף שוא, ה ספק מחילהשזכיון 
בענף . וכאן הנתבע לא היה יכול לדעת אם התובע התכוון למחול או לאו, )א,  שאלה ופקדון דהלכות, למלך

 ראה -על פי עקרון כללי בספק מחילה  (לצאת ידי שמיםאף  שהנתבע פטור, צבי' ר, הוא כותב בשם בנו, ב
  .)הבשמו בשער שלוש עשר

כותב שלדעת , )יד' מ סי"חו) רוזנברג(פרי החיים ת "הובא בשו (ק ג"ס, יז, קצות החושן: דעה חולקת
, שלה' ש הולך לשיטתו בסי"כי הריב, אין פוסקים לו יותר משתבע, גם אם באמת טעה התובע, ש"הריב
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כך נפסק לגבי . אין מניחים שמחל, אם אפשר למצוא הסבר אחר לכך שלא תבע את כל המגיע לו

 אין מניחים שמחל על זכות -  ממנה ולא תבע זכות ירושה של אשתומי שתבע פירות נכסי מלוג
לדרוש דבר שאולי לא יוכל , היא כי לא רצה ליצור איבהאלא מניחים שהסיבה שלא תבע , ירושהה

  .52ודרש רק מה שיכול לקבל עכשו,  לפני אשתוליהנות ממנו כי אולי ימות
  

הוא במי שהתחייב לשלם סכום מסוים כל חודש , תובע פחות מהמגיע לודוגמה נוספת למי ש
והנושה לא , בלי ההצמדהופרע למשך זמן מסוים רק את הקרן , צמוד למדד יוקר המחיה) לדוגמה(

נחלקו הדעות בבית הדין הרבני לערעורים האם עובדה זו מראה . תבע את הפרשי ההצמדה
. הדבר מוכיח שמחל על ההפרשים, 53שאול ישראלי' לדעה ר. מחל על הפרשי ההצמדההנושה ש

כי שם , 54מחלהנושה שאז אין מניחים ש, תביעה לאורך זמן-הוא מסביר שמקרה זה שונה מאי
, לכך שלא תבע את ההפרשי ההצמדההיחיד הסבר הואילו כאן , יתכן שרק האריך לו את הזמןי

  .שמחל עליהםהוא 
  

כמו במי ,  אין בכך הוכחה שמחל56אליעזר גולדשמידט'  ור55מרדכי אליהו' לדעת ר, לעומת זאת
וון רק גם כאן יוכל הנושה לטעון שהתכ, כוונתם היא שכמו שם, כנראה. שלא תבע כלל לאורך זמן

  .57 את הזמן לגבי הפרשי ההצמדהאריךלה

  כתיבת שטר בלי להזכיר חיוב מסוים. 4

  .58הראה שהוא מוחל על אותו פרט, נושה שכתב שטר על החיוב בלי להזכיר אחד מפרטי החיוב
  

ההשמטה לא נפרש את , אבל אם יש סיבה כלשהי שבגללה התובע לא הזכיר פרט זה בשטר
ובשעת הנישואין עשה החתן , טיח בשעת השידוכין לתת מתנה לחתנוחותן שהב, לדוגמה. כמחילה

                                                                                                                                            
שכאן זה , קשה עליומ, ק א"ס, יז,  אבל נתיבות המשפט).שער שמיניראה על כך ב(ילה ועשמחילה בטעות מ

ובכגון , כי התובע אינו יודע כלל שחברו חייב לו את הסכום הנוסף, )ראה שער שמיני" (לא ידע דמחל"בגדר 
ח עצמו סובר "הרי קצוה, מקשה על קצות החושן, עד' עמ, שם, ש שור"רמ. ש המחילה בטלה"זה גם לריב

וכאן הרי יתכן שלא מחל , )מו בשער שניראה בש(שלא מועילה מחילה בלב אם אין אומדנא ניכרת שמחל 
ואילו מחילה מכללא כמו כן , ש דיבר רק במחילה מפורשת"הריב, כלומר(אלא טעה כי אינו יודע את הדין 

הכותב , ק א"ס, קעב, פ קצות החושן"הוא מיישב ע). נוצרת רק אם יש ודאות שהתכוון לכך בלי טעות
ולכן מועיל גם במחשבה וגם , יאושתבע הכל הוא בגדר ואף כאן מה שהתובע לא , שיאוש בטעות מועיל

וכאן ייתכן שהסיבה , שהרי גם יאוש חל רק אם ניכר שהתייאש, אבל הסבר זה קשה. בטעות כמו יאוש
  .ולא התייאש בכלל, שלא תבע הוא כי לא ידע את הדין

ומרים שיקבל את אין א, "טעיתי ולא מחלתי"כותב שגם אם התובע אומר , ק ח"ס, יז, תומים, כמו כן
לא "כי , הוא טוב) שאינו יודע אם התובע מחל או טעה(של הנתבע " שמא"כי ה, "ברי עדיף"ההפרש מטעם 
 ".הוה ליה למידע

 .בסופו, נג' סי, ת מעיל צדקה" שו52
נידונו הוא בהתחייבות . 136' כנזכר שם עמ, כך היתה גם דעת בית הדין האזורי. 143' עמ, יאכרך ר " פד53

  .זונות אשתו במסגרת הסכם גירושיןבעל במ
כי בזמן עריכת ההסכם עמדה על , הוא דוחה את טענת האשה ששתקה מפני שלא ידעה שמגיעה לה הצמדה

  .זכויותיה ודרשה הצמדה
אבל בתשלומים שמכאן ואילך חייב הבעל לשלם עם , אבל הוא כותב שמחילת האשה מתייחסת רק לעבר

 .ימוסכפי שהכ, הצמדה
  .256ציון הערה  לידראה  54
 .144' עמ,  שם55
  .147' עמ,  שם56

 .367-368' י עמכרך ר "פד, מרדכי אילן' כך פסק במקרה אחר ר
, כו, מ"חו, א"רמ: מא' עמ, קסט' מוריה גל, משה סוויפט' יש לדעת ר,  להלכההשלא נפסק, דוגמה נוספת 57
ד דן בתביעתו אלא "ב, ד ישראל"כ תבע אותה תביעה בב"פסיד ואחשמי שתבע בערכאות והמביא דעה , א

שבזה שקיבל ,  הואהסביר שטעמממ סוויפט " ר;אם כן שילם לו הנתבע על פי הערכאות חלק מהסכום
ד דן "שבכל מקרה אין ב, א שם"אבל הלכה כדעה הראשונה ברמ. הפרשמחל על ה, תשלום על פי הערכאות

  .כך שהלך לערכאותכיון שעשה איסור ב, בתביעתו
כ מסביר שהוא תובע משכורת עד סוף "ואח, 6000כותב כדבר פשוט שמי שתבע , 114' עמ, כרך יד, ר"פד

 .טעמו הוא שמניחים שטעה בחשבון, כנראה.  אין אומרים שמחל- 6000-ולפי החשבון זה יותר מ, השנה
כלומר (יות אינו טעות סופר כותב שזה טעמם של הסוברים שאחר, רכח' עמ, סט' סי,  מעיני התורה58

שעבוד [ששטר מכר או שטר חוב שלא כתוב בהם שהמוכר או הלווה מקבלים על עצמם אחריות נכסים 
אנציקלופדיה '  על דעה זו עי;ואין אומרים שהושמט בטעות, אין עליהם אחריות נכסים, ]נכסיהם

מראה זאת בשטר דה שלא כתב  שהעוב-) ושם מבואר שאין הלכה כך; אחריות טעות סופר' ע, תלמודית
 .אף שמעיקר הדין יש תמיד אחריות, שהקונה או המלווה מחלו על האחריות
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שהרי , מחל על המתנהיש הוכחה שהחתן  לכאורה - שטר אחר על התנאים בלי הזכרת המתנה
בכל זאת נפסק שאין . שכתב בשטר קצת מההתחייבות ולא ערער על השמטת השאר, עשה מעשה
כי חשש שאם יגלה את היא , ו שמגיע לו עודנמנע מלגלות את דעתהסיבה שכי אולי , כאן מחילה

ייתכן שבאותו . ואין בכך מחילה, ושתק, ולכן נטל מה שנתנו לו, דעתו לא יתנו לו לשאת את האשה
 את כ עכשו שכבר נשא"משא, ולכן לא דרש זאת אז, זמן היה קשה יותר להוציא מיד חותנו

  .59ולכן עכשו הוא דורש את מה שלא דרש אז, ההאש
  

שלא כלל חיוב , כ כתבו חוזה בנוסח סטנדרטי"ואח,  שניים שעשו הסכם שכלל חיוב מסוים,כמו כן
מפני שהסיבה להשמטת החיוב היא שהוא אינו מוזכר , אין מפרשים זאת כמחילה על חיוב זה, זה

, שיגורו בעירוהנשואין סכימו לפני  האם זוג, לדוגמה. ולא משום שמחל עליו, בנוסח הסטנדרטי
בכך על זכותו מחל אין מפרשים שהבעל ,  ונאמר בה שלא יוציאנה ממדינתהכתובהלה כ כתב "ואח

  .60בכל הכתובות לכתוב םשרגילי היא שזה הנוסח כתובהסיבה שכתב כך ב כי ,לגור בעירו

  מהחייב בלבד  חלק מהחובייתגב. 5

רת אפשר להסיק מכך שמחל על ית, גבה הנושה מהחייב רק חלק מהחוב, אם בעת גביית החוב
  .61החוב

  
והמשכירה לא עירערה אף , למשך שנתיים, כל חודשסכום מסוים כך נפסק לגבי שוכר ששילם 

  .62 זו מחילה-הגיע לה יותר ) כעת(שלטענתה 
  

 , לדוגמה,כך. שמחלאין מניחים , גבה רק חלק מהחובהנושה אבל אם יש סיבה מוצדקת לכך ש
כי לא היה לו משכון או ערב מהחייב החוב נפסק לגבי נושה שלא היה יכול לדרוש את כל 

וחשב שכדאי לו לקחת מה שהחייב מוכן לתת מרצונו , שבאמצעותם יוכל לאלצו לשלם את הכל
  .63כ יתבענו בדין על השאר"ואח

  
ועשה הסדר , וירד מנכסיו, וביניהם שמעון, מעשה דומה היה בראובן שהיה חייב לכמה נושים

ובכל זאת לקח חלק מנכסי ראובן , א היה חלק מההסדראבל שמעון ל,  חובות עם חלק מהנושים
כיון שהסיבה שגבה רק , משה אלשיך פסק שאין מפרשים זאת כמחילת יתרת החוב' ר. בגין חובו

ולכן שמעון זכאי לגבות ; חלק מהחוב היא שלא היו לראובן די נכסים כדי לשלם את כל חובותיו

                                                 
  ).א"ז ע(ד ' סי, ל'ברוך אנג' ת ר" שו59

, )ף"בדפי הרי(ב "כתובות מב ע, ף"ן על הרי"ומהר, לז' סי, ב"ח, א"ת הרשב"הוא מביא ראיה משו
ופרע לו הלווה ואמר שהוא , י שנושה בחברו שני חובותהאומרים שמ, מחודש ב, נח, מ"חו, י"המובאים בב
אם יותר נוח למלוה שיהיה בשביל חוב ( בשביל חוב ב  הפרעוןיכול המלוה לומר שקיבל את, בשביל חוב א

הרי שאף שעשה ; אלא שתק כדי לתפוס, לדברי הלווהומה ששתק אינו משום שהסכים , )מאיזו סיבה, ב
שתק הסיבה שכי אולי , אין שתיקתו כמחילה, במה שנשאר ביד החייבמ מאחר שלא עשה מעשה "מ, מעשה

 .לא ישלם לוהחייב , כי ידע שאם יאמר את דעתוהיא 
  ).קצח' ם אבן העזר סי"ת מהרשד"שווב, עה' סיז "ובא בטור אהעה(ב ' כלל לג סיש "הראת "שו 60
 ).ב"יד ע (י'  סי,ת פרי תבואה" שו61
  .קז' סי, )אנקאווה(ת תועפות ראם " שו62
ולא דרשה את כל , ונתנו לה פחות מעישור נכסים, יתומה שהשיאוה אחיה ואמה נאמר שב"כתובות סח עב

שהרי גם , אבל שם ההוכחה אינה ממה שגבתה חלק.  היא מראה בכך שמחלה על השאר-עישור הנכסים 
 .305 ציון הערה לידכפי שנראה , מניחים שמחלה, אם לא גבתה כלל

והמתעסק אמר , וירד ערך המטבע, בנידונו היה זה עיסקא). קמג' עמ(ט ' סי, מ"חו, ב"מהדו,  חקרי לב63
 .ובעל העיסקה לקח זאת ממנו, לבעל העיסקה שהוא מוכן לשלם לו שבעים אחוז מנזק ירידת המטבע

  .310' עמ, פגמים בחוזה, דבריו הובאו בחוק לישראל
כנס לחופה יכשי 35,000  אחותו שלכת למשודשבע לתתנשראובן עוסק ב, ימן עטד ס"ם יו"ת מהרשד"שו

והוא פוסק ;  והבחור כנס את אשתו לחופה ושתק ושטר השבועה בידו,30,000 והאח נתן רק, עם אחותו
, ייתכן שטעמו הוא ששם האח נשבע לתת. על השארמחל ש  אינה מראהששתק ולא תבע בזמנושהעובדה 

וייתכן שטעמו הוא כטענת החתן המובאת בשאלה ;  שיוכל לחייבו לקיים את שבועתווהחתן סמך על כך
מה גם שהזמן לפני , ולכן לא ידע איך לעמוד על שלו, שהוא הגיע מעיר אחרת לשאת את האשה, שם

  .נישואין אינו זמן הולם להתווכח על סכומים
ן בכך הוכחה אי,  חלק מהפרעוןלקיבשנושה שפסק ש, קלה' ב סי"ת אמרי יושר ח"כך צריך להסביר את שו

  . גבה רק חלק מהחובהנושה סיבה מוצדקת לכך ש שטעמו הטא שבנידונו היתה - השאר מחל עלש
המחילה בטלה כי יש להניח שמחל כי פחד שאם לא ימחל ,  על השארבפירושיש שגם אם מחל , בכגון זה

 . 306' עמ, פגמים בחוזה,  ראה חוק לישראל-לא יקבל כלום 
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וקיבל , בל נושה שהיה חלק מהסדר נושים א.64כשיהיה לו במה לשלם, את יתרת חובו מראובן
מציל מו הכ,  שמח בחלק שהוא מקבלואכי אנן סהדי שה, מניחים שמחל על השאר, חלק מחובו

  . 65"זוטו של ים"מ

   מעשה בלי לדרוש שבועה שכנגדו היה חייב להישבע לוייתעש. 6

שלא לקח שותף זכאי לדרוש מחברו להישבע כל , בשעת חלוקת שותפותש, תקנת חכמים היא
אבל . 66אלא טוען טענת ספק, אינו טוען בוודאות ששותפו לקחגם אם , מהשותפות יותר מחלקו

כבר אינם יכולים לדרוש שבועה זה , אם חלקו השותפים את נכסי השותפות בלי לדרוש שבועה
מראה שמחלו על הזכות לדרוש , טעם אחד לכך הוא שהעובדה שלא דרשו שבועה כשחלקו. 67מזה

  .68שבועה

                                                 
, פגמים בחוזה, חוק לישראלבו, ג"דף יד ע, י'  סי,ת פרי תבואה"שוהובא ב(לב ' סי, ם אלשיך"ת מהר"שו 64

נזכרה רק בשאלה ולא , טענת ראובן שהעובדה ששמעון גבה רק חלק מוכיחה שמחל על השאר). 307' עמ
 .מהנימוק שבטקסט, אבל מתוך התשובה עולה שהוא דוחה טענה זו של ראובן, בתשובה

, לווה שהבריח את נכסיו ופירסם שאינו משלם לנושיובנידונו ה. מה' סי, מ"חו, )דנציג(ד "תשובת מהרי 65
  . והחזירו לו את שטרי החוב, עשו הסדר נושיםלכן ו

. אבל אין זה מוכיח שהוא מוחל על השאר, נכון שברור שהוא שמח לקבל חלק: ה קשנימוקו שבטקסט
  .מדוע אין זו נחשבת מחילה באונס, 307' עמ, זהפגמים בחו, חוק לישראלוראה בשמו ב

או שהיה , כגון שהיתה הלואה ברבית, שווה לכל הקרן, מקבלהוא ש מהחובשאותו חלק שיתכן , עוד נימק
ולכן יש ,  זה שוה לקרן,מקבל רק חלק מהרווחיםהוא כך שגם כש, וכבר הרויח) עיסקא(חוב של סחורה 

  . בדעתו למחול על השאר ומתייאש ממנווגמר, להניח ששמח לקבל את מה שקיבל
ואומדנא דמוכח מועיל , כיון שמניחים שמחל,  מוציאים ממנו,חייבהוא כותב שגם אם תפס הנושה כסף מה

 .533 ראה על כך הערה .אף להוציא
 .א" שבועות מה ע66
 . שבועות שם67
ליד אות פה , שיתוף, המובאים בעיטור, חכמי נרבונה; סקנתובמ, קלו' קיב וסי' סי, ד"י אב"ת ראב" שו68
' סי, ז"ת הרדב"שו; יא, צג, מ"חו, המובא בטור, ה"רמ; )א"דף קלג ע, קא' סי, ת נאמן שמואל"הובא בשו(

אבל יש , שיש ראשונים נוספים שנימקו מטעם מחילה, ציון ס, א"ראה בירור הלכה שבועות מה ע. קטז
  .שנימקו בדרכים אחרות

, אות פה, והסביר שער החדש, חייב שבועה, שאם לא ידע שמחל, העיטור שם כותב נפקא מינה מטעם זה
  .זכאי לדרוש שבועההוא , שלא ידע עליו כשחלקו, שאם התחדש לו חשש חדש

שהמחילה מכללא שמחל לשותפו , בשם זכרון יוסף, בפרק על שיטת רבינו תם, בנספח, שער שמיניוראה ב
  .בטלת אם היתה בטעותמת, על השבועה

כך שלא היתה שום , אם הפסידו את כל הכסף שהשקיעו, כותב שמטעם זה, שם, קלו' סי, ד"י אב"ראב
כי אולי שותף זה תיכנן להשביע את האחר לפני שיגיע , להישבעשותף זכאי לתבוע משותפו , חלוקה
  .ואין בשתיקתו הוכחה שמחל, ההפסד

כותב שמחילה זו כוללת גם שאינו יכול להטויל על שותפו חרם ,  נה'סי, מ"חו, )מזרחי(דברי משה ת "שו
אינו יכול , שמי שמחל על חוב, )עוד אניה "ד (מ חלק א סימן קנט"ת בעי חיי חו"שוכפי שכותב , סתם

  .להטיל על החייב חרם סתם בקשר לחוב
יכול לגלגל עליו ב שותף ,  שבועה מסיבה אחרתשותף בנתחייב לשותף א בסוגיית שבועות שם נאמר שאם 

אולי כי , אין אומרים שמחל לו על חיובו להישבעש, נימק, קיב' סי, ד"י אב"ראב. שיישבע בענין השותפות
ואכן בגלל ? כ יוכל להשביעו גם בלי גלגול"שהרי א, דבריו קשים. לא רצה להשביעו עכשו אלא בזמן אחר

שאחרי החלוקה השותף פטור שהטעם את ההסבר , ב"שבועות מח ע, א"קושי זה דחה חידושי הריטב
  . מטעם מחילההוא, משבועה

הם גם אם נפרדו זה מזה , )כגון אריס ( שיש חיוב שבועה בטענת ספקאומר שבמקרים אחריםשם ה "הרמ
  . כי אין הוכחה שמחלו על השבועה כי אין להם חלק בגוף הממון, שבעיהדרוש מהאחר ליכולים ל

לקו את יכותב שאם שותפים בחנות ובבית ח, )ג"ע-ב"יג ע(ג ' סי, ג"ח, ראלת רועי יש"בשו, אפרים לניאדו' ר
כי אין , שבעיכול לדרוש מחברו להיעדיין כל אחד מהם ה "לפי הרמ, לקו את נכסי הביתינכסי החנות ולא ח

אבל הוא מעלה . כי אולי תיכננו להשאיר את השבועה עד חלוקת נכסי הבית, הוכחה שמחלו זה לזה
 שבחיי  ביניהםוהסכימווחילקו את החנות , ירשו מאביהם חנות וביתשה יודה באחים "מאפשרות שהר

שבזה אין לומר שהתכוונו להשאיר את השבועה על נכסי החנות עד , האלמנה לא יחלקו את נכסי הבית
ולכן שתיקתם מוכיחה , אם תאריך האלמנה ימים, שהרי זה עלול להיות אחרי הרבה זמן, חלוקת הבית

  .על השבועהשמחלו 
יכול לדרוש , טען ששותף המוחזק בממון של חברו, נה' ם חלק ד סי"ת מהרש"שוהשואל ב: אם הוא מוחזק

 ני ציולידראה (אין אומדנא שמחל , כמו שמצאנו במקומות אחרים שאם הנושה מוחזק, ממנו שבועה
אצל של ראובן שאר דבר קצוב נ ו,חשבון כשחלקואם עשו : המשיב עושה הבחנה). 535, 302, 29 ותהער

גמר מודה בשעת  ה לא הי,טענההיתה לו ו כי איל,  להשביעו עודנו יכולאישמעון , חשבוןשמעון לפי ה
ו בשעת עלי ולא דברו ,ע"חוב בפובן אם שמעון היה חייב לרא אבל ;סך הקצובההחשבון שמגיע ממנו עוד 

בל הוא מביא מי שסובר שגם בכגון זה  א.ולחובממנו  תפס כ ששישבע שלא"הוא יכול לדרוש אח ,חלוקהה
  . קים ליכול לטעוןהמוחזק יומסיים ש, אינו יכול להשביעו
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, ופרע את החוב בלי לדרוש שבועה, חייב שזכאי לדרוש מהנושה להישבע לפני שהוא פורע, כמו כן
  .69ו להישבע שמחל על חיוב בכךהראה

  
דמי הפקדון את  והביא , ולא רצה שמעון לישבע, ואבד הפקדון,ראובן שהפקיד אצל שמעון, כמו כן
 מחל בזה מכללא גם -את הכסף חזיר לו  וה,"איני רוצה שתפסיד על ידי" וראובן אמר לו ,לראובן

  .70על השבועה ששומר חייב להישבע על כך שלא פשע

  המגרש אשה בגט האמור לשמש גם ככתובה. 7

קבלי בכך את גיטך ואת "ונתן לה ואמר לה , )כגון טס של זהב(הכותב לאשתו גט על דבר יקר 
מניחים שמחלה בכך ,  אותוולכן אם קיבלה, כוונתו היא שתמחל בתמורה על כתובתה, "כתובתך

נמצא , שהרי אם כן,  כתובתהכפרעוןאין לפרש שהבעל התכוון שהטס ישמש . על כתובתה
ולכן מוכרחים לפרש שכוונתו היא שתמחל בכך על , שאותיות הגט כתובות על דבר שאינו שלו

  . 71הכתובה
  

                                                                                                                                            
ותפים מוחלים זה לזה בגלל יחסי הקירבה שבתחומים מסוימים יש הנחה שש, 471 ציון הערה לידראה 

ההנחה שתובע , 69 ציון הערה לידשהרי כפי שנראה , אבל נידוננו אינו יכול לשמש דוגמה לכך. שביניהם
בכל מה , 342כפי שנראה בהערה : זאת ועוד. נוהגת גם במי שאינם שותפים, מוחל על חיוב הנתבע להישבע

 .אין הנחה שהם מוחלים זה לזה, שנוגע לעניינים ממוניים של השותפות עצמה
בנידונו היה ). ק ד"ס, צו, ז"אהע, ז"ובט, ק ה"ס, צו, הובא בבית שמואל(תתפו ' סי, א"ח, א"ת הרשב" שו69

וזכאי לדרוש ממנה , תהאם אינו מייבם או) מהנכסים שירש מאחיו(זה יבם שחייב לתת ליבמתו כתובה 
הוא . ולא דרש שתישבע, והוא פרע לה מקצת וזקף את השאר עליו כחוב; להישבע שלא קיבלה תשלום

  .ומסתמא מחל על השבועה, פוסק שהזקיפה היא כפרעון
שחייב להישבע , כותב לגבי אדם שהוציא הוצאות על נכסי חברו, )ג"יד ע (י'  סי,ת פרי תבואה"שו, כמו כן

ואינו יכול לדרוש , מחל לו בכך על השבועה, שאם עשו חשבון וחברו לא דרש ממנו להישבע, אכמה הוצי
 .ולכן יש להניח שגם הוא מחל, כי רוב בני אדם אינם דורשים שבועה זו, כ להישבע"ממנו אח

, "חרם סתם"ם חייב את שמעון לקבל "הרמב. ם"בשם תשובת הרמב, קטז' ז חלק א סי"רדבהת " שו70
  . ראובןדעתו של את להפיס ז שזה היה רק כדי "רדבומסביר ה

 ולא רצה להשביעו מן ,מחלם ניתן להסיק ששמעון אהפק ומסם "שהרמב: ז מעלה אפשרות נוספת"הרדב
  . ולכן הטיל רק חרם סתם, הספק

, ו, הלכות שאלה, ם"בדעת הרמב, )ה אמר רב הונא"ד(ב "מ לד ע"ב, א הישנים"חידושי הריטבבדומה כותב 
שבזה שבעל הנכס לקח את מפני ,  ברשותווצריך להישבע שאינאינו שומר ששילם על אבדן הפקדון ש, א

 -א עצמו חולק עליו בנימוק שזה מחילה בלב "והריטב. מחל על השבועההראה ש, הכסף ולא ביקש שיישבע
  ].141[הערה , ראה בשמו בשער שני

בגט , ק יח"ס, קכד, ז"אהע, ז"בט, בסופו,  קכד'ז סי" אהע,ח"בהובא ב (ב"גיטין כ ע, א" חידושי הרשב71
, קכד, חלקת מחוקק; )ק כ"ס, קכד, בית שמואלוב, ב"גיטין כ ע, ם שיק"בחידושי מהר, ק מה"פשוט קכד ס

  ".נתקבלה גיטה ונתקבלה כתובתה": א מפרש כך את דברי הגמרא שם"הרשב. ק כג"ס
, היא מקבלת את שווי כתובתה, אף שמחלה, ועלכותב שבפ, 324הערה , לז' ז סי"המהדיר באמרי בינה אהע

  . אלא היא נחשבת שמקבלת את כתובתה מההפקר, אבל אין זה נחשב כפרעון מהבעל
אבל . מפרש שהבעל מגרש אותה על תנאי שתמחל) כמוסבר באמרי בינה שם(ק יד "ס, תורת גיטין קכד

  ".י התנאיםמשפט"שהרי דבריו לא נאמרו לפי , אמרי בינה עצמו דוחה פירוש זה
א אינו "כותב שהרשב, )אות תב, גיטין, נחום' ר' הובא בחי(אות ג , מד' גיטין סי, )שמולביץ(שערי חיים 

כי באמת מועיל לתת גט באופן שהאשה מקבלת את הנייר לצורך דבר , מתכוון לומר שאין בכך פרעון בכלל
בעל מעכב שלא תזכה בנייר בתורת כלומר אם ה, ובלבד שלא יהיה עיכוב שתזכה בנייר בשביל הגט, אחר

וכאן הבעל אינו מוכן ;  אינו גט-ואינו מוכן שתזכה בו בתורת גט אם לא תזכה בו לצורך הדבר האחר , גט
שהרי אז יהיה עדיין חייב , שהאשה תקבל את הטס לצורך גט בלבד אם לא תזכה בו כפרעון לכתובה

שהיא , א"ועל כך אומר הרשב; נו נחשב פרעון החובאי, כי כל שהנושה יכול לזכות בממון מעצמו, בכתובה
הוא כותב שמטעם זה . לגט, אף שיכולה לזכות בטס בלאו הכי, ומוכנה שפרעון זה יועיל, מוחלת על זכות זו

כיון שזאת לא מחילה על עצם החוב אלא על זכות באופן , המחילה מועילה גם אם שטר הכתובה בידה
הכותב , זאת בניגוד לתפארת יעקב שם]). 75[ ציון הערה ליד, שיראה בשמו בדומה בשער שי(הפרעון 
  .א המחילה אינה מועילה אם השטר בידה"שלרשב

כותבים שכוונת , )וכןה "ד(ג ,  כח,המקנה קונטרס אחרוןו, ק כד"ז קכד ס"פרי חדש אהע: דעה חולקת
 הקושי שעורר ש איך הם משיבים על" עיי-ולא שתמחל , הבעל היא שהטס ישמש כפרעון הכתובה

ה "ד(ב "גיטין כ ע' תוס, ב"גיטין כ ע, כותב שזו גם דעת מאירי, יז אות ב' סי, גיטין, קהלות יעקב. א"הרשב
כותב שזו דעת ) ד"ג ע(ב ' סי) וינברג( מרדכי עטרת). ש להוכחתו לכך"עיי(קכד ' ז סי"וטור אהע, )התקבלי

והוא עצמו ', י ותוס"רש, כותב שזו דעת הטור, )דה ועו"ד(ב "תפארת יעקב גיטין כ ע. ש"רא' ותוס' תוס
ש "עיי(ם "והרמב' כותב שזו דעת תוס, אות תב, גיטין, )פרצוביץ(נחום ' ר' חי. לדעה זו) ה לכן"בד(מסכים 

  ). ש להוכחתו לכך"עיי(ם "כותב שזו דעת הרמב, ב"גיטין כ ע, )גולדברג(בית לוי ). להוכחתו לכך
, כי בסופו של דבר הבעל פטור, בין אם נאמר שזה מחילה או נאמר שזה פרעוןמ עקרונית "יש להעיר שאין נ
  .מ בפרטים"אבל ייתכן שיש נ
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על נתן לה את הגט אם הב: אלא יכולה גם לשמש בחוב רגיל, דרך זו אינה מוגבלת דוקא לכתובה
ולכן , מפרשים שכוונתו היא שתמחל לו על חובו כלפיה, "הרי זה גיטך והתקבלי חובך"ואמר לה 

  .72מניחים שמחלה בכך על החוב, אם קיבלה אותו
  

כי מן הסתם , הבעל צריך להוסיף לה את הסכום החסר לכתובתה, אם הטס שווה פחות מהכתובה
  .73כדי שיהיה מקום לגט לחול, כן היא מחלה רק כשווי הטסו, הוא התכוון שתמחל רק כשווי הטס

  
הכתובה אינה , ולכן אם אמרה שאינה מוחלת, האשה אינה מוכרחת למחול על הכתובה, כמובן

אבל אם לא הביעה . 75הכתובה אינה מחולה, כמו כן אם לא הסכימה לגירושין בכלל. 74מחולה
  .מניחים שהסכימו למחול, התנגדו

   לקחת משלוחייבסייע לנושה ש. 8

מצרן , כך לדוגמה. סיועו מראה שמחל לו על חובו, מממונוממנו חלק אם תובע סייע לנתבע לקחת 
  .76 המצרנות מראה בכך שמחל על זכות-או ששכר אותה מהקונה , שסייע למי שקנה את הקרקע

  
היו ש, ראובן ושמעון, כך נפסק לגבי אחים. אבל סיוע חלקי אינו מוכיח שמחל על כל החוב

ואימם קבעה שהאח השלישי יטפל בנכסי השותפות כדי , ומת שמעון, שותפים בשותפות עסקית
. ואף סייע בקניית הנדוניה לבנות מהנכסים, ראובן שתק). בנותיה(שתהיה נדוניה לאחיותיהם 

  .77אבל אינה מוכיחה שמחל על כל הקרן, שתיקתו מראה שמחל על סכום הנדוניה
  

אבל אם הנתבע נתן , ל התובע מלמד על מחילה רק אם סייע לנתבע עצמוסייג נוסף הוא שסיוע ש
, והתובע סייע לאותו אדם שלישי, שאין לו שום שייכות בדבר, לאדם שלישי) משל התובע(משלו 

שהיתה (שהיא הנתבעת , ראובן סייע לאחיות ולא לאמו, ל"במקרה הנ, כך. אין זה מוכיח שמחל
  .78ולכן אין הוכחה שמחל לאמו על הקרן, )ריך להגיע לראובןשבעצם צ, מוחזקת בממון השותפות

  בחיוב בעל שלא לעבור לארץ אחרת. 9

ושלא להוציא את אשתו , היה מנהג לכתוב בכתובה שהבעל מתחייב להישאר לגור בארץ מסוימת
מחלה בכך על חיוב זה , אבל אם היא הסכימה לצאת מהארץ עם בעלה. לעבור דירה לארץ אחרת

  .79ואינה יכולה לחזור בה, של הבעל
  

והוא יכול להוציא אותה , בטל חיוב הבעל לגמרי, כיון שמחלה מכללא על חיוב הבעל: יתר על כן
  .80למקום שלישי

                                                 
  .א"בדעת הרשב, )ה ועוד"ד(ב "תפארת יעקב גיטין כ ע 72
 מרדכי עטרת; א"בדעת הרשב, ק כד"ז קכד ס"פרי חדש אהע; א"בדעת הרשב, בסופו, קכד, ז"אהע, י"ב 73
  ).ד"ד ע(ב ' סי) וינברג(

, גם אם הטס שווה פחות מהכתובה, א"כותב שלפי הרשב, )ה ועוד"ד(ב "אבל תפארת יעקב גיטין כ ע
 .הכתובה מחולה

שהיא יכולה , ק יח"ס, קכד, ז"אהע, ז"הכותב בדעת ט, )ה אמר"ד(ב "גיטין כ ע, כתב סופר' כך עולה מחי 74
 . כי הגט אינו מותנה במחילתה, לקבל את הגט בלי למחול על הכתובה

  .ב"גיטין כ ע, )גולדברג(בית לוי ; שנח' ז סי"ת אבני נזר אהע" שו75
א "כי אז א, כותב שבכגון זה אף אינה מגורשת, )ק כ"ס, קכד, בית שמואלבדעת (ק יד "ס, תורת גיטין קכד

ובזה הגט פסול , אלא התכוון לתת בתורת פרעון, שהרי לא תסכים למחול, לפרש שהבעל התכוון שתמחל
לא נפטר , כ"כותב שבית שמואל סובר שאם נותן בע, י' גיטין סי, אבל נתיב ים. 71ציון הערה  לידכאמור 

 . מהכתובה אבל הגט קיים
; )ג' סי, מ"חו, א"ח, ת קול אליהו"ובשו, מח, קעה, מ"חו, הובא בטור(ב , יד, הלכות שכנים, ם" רמב76

  .ל, קעה, מ"חו, ע"שו
מצאנו שרב ענן טען שכיון ששכנו סייע לו לבנות את הגדר ביניהם על קרקע , א"ב מא ע"בב, מודכבר בתל
 ראה שער -אלא ששם נפסק שהמחילה בטלה כי היתה בטעות (מחל בכך על אותה חלקת קרקע , של השכן

 .שהיא בעצם מתנה, אבל שם זו מחילת בעלות, )שמיני
ובעל , שמי שמחזיק בקרקע, ב"ב לה ע" בבהוא משווה זאת לדין. לימוד קמב ולימוד קמג,  אורים גדולים77

, לו זכות פירות בקרקע ולא את הקרקע עצמה) או נתן(וטען שמכר , השדה המקורי עזר לו לקחת סל פירות
  .שהרי זה דבר בעין, אלא ששם זאת לא מחילה; ש בפרטי הדין ההוא" עיי-שאין זו חזקה על הקרקע 

 .בשאלה האם יש כאן מחילה מכללא מצד כיבוד אם, 511 ציון הערה לידראה 
 .לימוד קמג,  שם78
  ).53' כרך ח עמ, ר"הובא בפד (רצב' ץ סי"ת מהריט" שו79

 רק דרך מקרה ועל באה עמוהיא יכולה לומר שכותב ש, שכט' א סי"ח, )בירדוגו(ת משפטים ישרים "שואבל 
 . למחול על חיובוולא התכוונה, דעת לחזור
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אם הסתבר שרמת החיים במקום החדש נמוכה מזו שבמקום ) א: (יש לכלל זה חריגים אחדים

אבל אם הכל יודעים  . ותמפני שמחילתה היתה מחילה בטע, 81היא יכולה לחזור בה, הקודם
, כמו כן.  82ובכל זאת מחלה, יש להניח שגם היא ידעה, שרמת החיים במקום החדש נמוכה יותר

, ובכל זאת לא הביעה חרטה, אם היא שהתה במקום החדש די זמן לדעת שרמת החיים שם נמוכה
  .83סימן הוא שמחלה

  
 ועברו לגור , להוציאה משםשבעלה אינו רשאי כך ,י"אשה שנכתב בכתובתה שידורו בא) ב(

כי מצוה , י"מחלה על זכותה לדור באנה מלמדת שיציאתה לדמשק אי, בהסכמת האשה, בדמשק
והרי גם בלי התחייבות הבעל , והיא יכולה לומר שהסכימה לצאת רק לזמן קצר, י"לדור בא

  .84י"היא זכאית לדרוש לעלות לא, י"שידורו בא
  
בטלה , כדי להתפרנסוהיא חזרה למקום הראשון ,  עזב אותהושם הבעל, אם יצאו למקום חדש) ג(

  .85כיון שחזרה לשם ברשות, מחילתה
  
  .86החיוב אינו מחול, אם גילתה דעתה מראש שאינה מוחלת על החיוב) ד(

  שונות. 10

טהרת ("שותפים שחילקו ביניהם את הנכסים : שותף שלקח פחות מהמגיע לו בשעת החלוקה
והוא לא ביקש ,  והגיע לאחד מהם סכום מסוים עקב עיסקה מסוימת,ונפרדו זה מזה, ")חשבון

  .87 מראה שמחל על כךהדבר, זאת כשחלקו
  

ים האחרים יוהשנ, שה שותפים שהשתתפו על דעת שאחד יטול חצי הרווחולגבי של, 88כן נפסק
,  נפסק שהשותף שהיה אמור לקבל חצי-ובשעת החלוקה לקח כל אחד שליש , יקחו רבע כל אחד

  .89כיון ששתיקתו כשנתנו לו פחות מוכיחה שמחל, )שישית(יד את ההפרש מפס
                                                                                                                                            

  ).ל' ז סי"ת שמחת כהן אהע"שוהובא ב(ה ' סי, ץ"ת מהריט" שו80
  .ל' ז סי"ת שמחת כהן אהע" שו81
  ).הובא בשמחת כהן שם(רצב '  סיץ"ת מהריט" שו82
  ).הובא בשמחת כהן שם(רצב '  סיץ"ת מהריט" שו83
 ינהאי " על הזכות לגור באגם מחילה מפורשת, זהלפי יש להעיר ש. רז' סיה ו' סי, ץ"ת מהריט" שו84

  .מועילה
  . רז' סי, ץ"ת מהריט" שו85
ת "שואבל , הוא אינו מדבר בפירוש על מצב שהסכימה לצאת. רלא'  סי,פסקים וכתבים,  תרומת הדשן86

  .מביא את דבריו על כגון זה, רצב'  סיץ"מהריט
' סי, )אנקאווה(תועפות ראם ת "הובא בשו(קו ' סי, ת בני אהרן"שו; עג' י בן לב חלק ב סי"ת מהר" שו87

ועברו , ושותפו שמעון פדאו, האומר שראובן שנשבה, ד' סי, כלל פט, ש"ת הרא" ראיה משוים מביאםה). קז
ראה (כי ייתכן שרצה להמתין עד שעת חלוקת השותפות , זה מראה שמחלאין , כמה שנים ולא תבעו שמעון

  . מראה שמחלדברה, ולא תבע, חלוקההמכאן שאם שתק בשעת ; )342 ציון הערה לידעל כך 
נידון הסכם גירושין שבו הבעל והאשה חילקו ביניהם תמורת מכירתה של , 231 ' יא עמר כרך"בפד, בדומה
ובית הדין האזורי קבע שהדבר מוכיח , והאשה לא קיזזה מהסכום המגיע לבעל את סכום הכתובה, דירתם

כתב שהדירה תימכר נבהסכם מפני ש, דוחה מסקנה זו, 231' עמ, מ אליהו שם"אבל ר. שמחלה על הכתובה
ואם כן הכסף לא היה , וכונסי הנכסים יחלקו את הסכום שיתקבל לאחר תשלום החובות לשני הצדדים

כ היא גבתה את כספה מהדירה "וא, מכירת הדירה נעשתה לפני סידור הגטש,  ועוד;בידה שהיא תוכל לקזז
הבטיח לה שהבעל , ועוד ;זהסכום היא לא יכלה לקזז כ "או, ת פריעת הכתובה שהוא זמן הגרושיןשעלפני 

כותב , 234 'עמשם , ש ישראלי" גם ר.הלכן לא קיזזו, דמי הכתובה אחר הגט והיא האמינה לואת שיתן לה 
ה בהבטחות א בטחיהכי , הוכחה מהעובדה שהאשה לא קיזזה את תמורת הדירה כנגד חוב הכתובהשאין 

וגם הגיעה שעת גביית , מדבריהם עולה שאם אכן דמי המכר הגיעו לידה. הבעל שישלם לה אחרי הגירושין
 .העובדה שלא קיזזה מוכיחה שמחלה על הכתובה, והבעל לאהבטיח לשלם את הכתובה, הכתובה

 ).קז' סי, )אנקאווה(ת תועפות ראם "הובא בשו(לג ' א סי"ת תוקפו של יוסף ח" שו88
ראה על כך  (שמחל בכך על חלק בכורה, על בכור שנטל כפשוט, ח, רעח, מ"חו, ע" הוא מביא ראיה משו89

  .שהרי לא מועילה מחילה על בעלות, אלא מתנה, אלא ששם זאת לא מחילה. )בשער שמיני
 ,עטרת צבי.  וגם שם זו מחילת בעלות-מצאנו עקרון זה במקרים נוספים של יורשים שלקחו פחות מהמגיע 

העוסק בראובן ששתי נשיו , )ש"אינו בריב(תי ' סי] ?[א "ת הריב"מביא שו, יב' לסי, בתשובות שבסוף הספר
ורק אחרי שנתיים תבע בן האשה , וכשמת לקחו בניו כל אחד חלקו בשווה, מתו בחייו והיו לו בנים משתיהן

, )אשונה היתה גדולה יותרכיון שכתובת האשה הר, שבגללה הגיע לו יותר(הראשונה כתובת בנין דכרין 
  .ומביא ראיה מבכור שנטל חלק כפשוט, ד" מחל על כב,ופסק שבכך שנטל חלק בשווה

אבל הוא אומר שאינו מטעם , א"מסכים לדברי עטרת צבי בשם ריב, טז' סי, מ"חו, ת גור אריה יהודה"שו
אינו מטעם , ויתרשהדין שבכור שנטל חלק כפשוט , א"סנהדרין ו ע, כמו שכתב חכמת שלמה, מחילה
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כלומר שאם , "נשבע ונוטל"תובע שדינו הוא ש: "הנשבעין ונוטלין"מי שסירב להישבע שבועת 

משמעות הדבר היא שהוא מוחל על , "איני נשבע"ואמר , יוכל לגבות מהחייב, יישבע כדבריו
  .90 עליו להשיבם,מנכסי החייבתפס וגם אם  ,תביעתו

  
 כדי מעוןושילם לש,  על שמעון שהיתה לו זכות מסוימת,ראובן: קנה מהחייב זכות בדברנושה ש

שלם מחדש שהרי אם לא כן לא היה צריך ל, הראה בכך שהוא מוחל על זכותו, לקבל זכות כזאת
  .הזכותעבור 

  
של רי להפעיל חנות הנכ" אדון" לגבי ראובן שהיה לו זכיון מן ה91ק" פסק מהרי, לדוגמה,כך

סכום שיתן לו ) שגם לו היה זכיון כזה(והתנה ראובן עם שמעון , ומת האדון, הלוואה בריבית
 בזה הראה ראובן שמחל -חנות מן הוח ותמורת חצי הר,  חלקו בחנותבעבורשנה מסוים כל 

  .92שאם לא כן לא היה צריך לקנות ממנו את הזכות, לשמעון על זכותו
  

אבל בינתיים לווה ממנו , מעשה בראובן שתבע משמעון חוב ישן: יב ופרע לולווה מהחישנושה 
שהרי אילו לא , על החוב הישןמחל  כי יש אומדנא שראובן, נפסק ששמעון פטור. ראובן ופרע לו

שלא תפס כי זו , אף שראובן נתן אמתלא. כפרעון,  שלווה משמעון היה תופס את הכסף,מחל לו
ורצה לעשות , ולא רצה להתקוטט עם שמעון, ח"עיז לעכב כסף של גמולא ה, ח"היתה הלוואת גמ

, אינו מוחלהיה יכול לומר בפני עדים ששהרי ראובן ,  אינה משכנעת אמתלא זו-טובה לשמעון 
  .93ל" הסיבות הנמן, שאינו מעכב את הכסף בעבור חובואלא 

                                                                                                                                            
א משווה כתובת בנין "ומה שהריב; לקבל מתנהאדם יכול לסרב  ו,מחילה אלא כי הבכורה נקראת מתנה

 שהיורש חלק עם אחיו בכך ו,הוא כי גם כתובת בנין דכרין היא כמתנה שנתנו לו חכמים, דכרין לבכורה
  .עודולכן לא יזכה בה ,  שאינו רוצה לקבל את המתנהו דעתה אתגיל, בשווה

, ט"ת מהרי"שו, לדוגמה. לא נאמר שמחל, אבל אם יש סיבה אחרת לכך שהיורש לא לקח את כל המגיע לו
, ם מהחתניםיולפני מותו מינה האב שני, שמת אביהן, ש אחיותועוסק בשל, )ה ועדיין"ד(צג ' סי, מ"חו, ב"ח

, כ חלקו את הירושה"ואח, זבוןונשות שמעון ולוי לקחו נדוניה מהע, אפוטרופסים על העזבון, שמעון ולוי
 ששתק בשעת החלוקה עובדההוא פוסק שה. שמגיע לו יותר) בעל האחות השלישית(כ טען יהודה "ואח

ולא היה יכול להתנגד בשעת , כי הנכסים לא היו ברשותו, )מכללא( כמחילה או כמתנה ת מתפרשינהא
  .כ"ע עוד אחעל דעת לתבו, היה פיקח בכך ששתק וקיבל חלק, ואדרבה, החלוקה
כי היה זקוק , ן כתב ששותף שחילק את נכסי השותפות שלא מדעת חברו" מביא שראברסד' מ סי"מרדכי ב

הוא כאילו מחל על הרווח , כי בכך שחילק את הנכסים, אינו יכול לעכב, כ התייקרה הסחורה"ואח, לכסף
, כך הפסיד את ההתייקרותו, מדובר שהוא מכר את חלקו בסחורה, כנראה. שלו בגלל הצורך שלו בכסף

  .ועכשו הוא תובע חלק בהתייקרות של הסחורה שנשארה
, את הסחורהלקו יח, מתעסק שבסוף שותפותו עם נותן העיסקאעוסק ב, לט' סי, ב"ח, ת פני משה"שו

כ התברר שנותן "ואח, המתעסק התחייב בשטר לשלם סכום מסוים כערך הסחורה שנשארה ברשותוו
ערך הסחורה שנשארה את בזה שהמתעסק התחייב לשלם והוא פוסק ש. כר טירחההעיסקא לא שילם לו ש

, ריבית אבל הוא כותב יש בכך איסור .חל על השכרומהראה שהוא , ולא התחשב בשכר המגיע לו, ברשותו
סובר שמועילה מחילה על ריבית ה, יג, ד, מלוה' הל, ם"רמבגם ל ו; שכר טרחה למתעסקאם אינו נותן

הריבית היא במה שנותן ש, נראה שכוונתו היא.  הרי כאן זה לא המצב,)ראה שער שלישי (תןהלווה כבר נש
עוד לא קיבל את חצי הרווח בשלמותו וכאן , בלי לשלם שכר טרחהו  בלי לטרוחהעיסקא לקח חצי מהרווח

ולא מועילה מחילה על ריבית לפני שהלווה נתן , )כאמור, שהרי חלק מהסחורה נשארה ביד המתעסק(
 .347 ציון הערה ליד,  ראה שיקול דומה מצד ריבית.אותה

 .א" ריבבשם, תשיב'  סי, דפוס פראג,ם מרוטנבורג"ת מהר" שו90
 ).ה הרי לך"ד(ק שורש קיח "ת מהרי" שו91
, תקנט' סי, ב"ב, הובא במרדכי(תתרא ' סי, דפוס פראג,  מרוטנבורגם"ת מהר" הוא מביא ראיה משו92

זכות לדור בעיר " (חזקת יישוב"שמעון שהיתה לו שפסק ש, )א"דף יג ע, ז' סי, ת אהלי יעקב"ובשו
לו את " יוותר"ש) שהיה בעל הזכות מטעם השלטון להתיר ישיבת יהודים שם(וביקש מראובן , )מסוימת

לא היה צריך לבקש  ,ם לא כןשהרי א, שאין לו חזקת יישוב או שמחל עליהשמעון שבזה הודה , היישוב שנה
  .ממנו שיוותר לו

 - שמחל שהודהאו ,  שאין לו זכותשהודהאבל יש להעיר שבשני הפסקים נאמר שמה שקנה משמעון מוכיח 
 .הוכחה ישירה שמחלשזו ולא 

בשמו  ראה -תפיסתו מועילה , אבל הוא כותב שאם ראובן תפס שלא בעדים. כד' סי, ת בנין יחזקאל" שו93
  .533הערה ב

אבל , ייתכן שרק בגלל זה אומרים שהיה צריך לתפוס את הכסף. ראובן לווה משמעון בלי שטר, בנידונו
ולא היתה אומדנא , )ד"כי שמעון היה כופה עליו לשלם על פי ב(אילו היה בשטר לא היה יכול לתפוס 

  .שמחל
, )טו' סי, ב"ח, ם"ת מהרש"ובשו, עא' סי, שיש שוהםת תר"הובא בשו(לז ' סי, ב"ח, ת שאילת יעבץ"גם שו

ו והוא פוסק שז, ובינתיים לווה מהחייב, שלא תבע את חובו שלוש שנים) מכוח חוב של תיווך(עוסק בנושה 
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, )מבעל אחר(לבנה כסף מעשה באשה שמכרה מנכסי בעלה כדי לתת : חייבנתן מתנה לנושה ש

ובכל זאת בסופו של דבר נתן לה סכום כסף במתנה , והבעל איים עליה שינכה מכתובתה בשל כך
  .94נפסק שעובדה זו מראה שמחל לה על מה שלקחה ממנו. בצוואתו

  
ונתן לראובן כסף של ראובן שהיה , הוצאות עבור ראובןשמעון שהוציא : נושה שפרע חוב לחייב

  .95ששמעון מחל לראובן על ההוצאותהדבר מוכיח , ו את ההוצאותולא תבע ממנ, בידו
  

אם החייב הציע לנושה שאדם אחר יקיים : עשיית קניין על הסכמה לתבוע מאחר את קיום החוב
, כך. משתמעת מכך מחילה לחייב המקורי, ועשו קנין על כך, והנושה הסכים, את החוב במקומו

יש , ועשו קנין על כך, ווני ישלם לו את שכרו במקומופועל שהסכים להצעת המעביד שחנ, לדוגמה
  .96כ לא היה צריך לעשות קנין"שאל, מעבידמחול ללהניח שהתכוון ל

  
אין להסיק מזה שהתכוון לפטור את החייב , אבל אם הנושה עשה קנין רק עם החייב החדש

  .97חיוב החייב החדשידי על , כי אולי עשה קנין כדי להבטיח את כספו, המקורי
  

והתעורר ויכוח בין הנושה , אם החייב והנושה מסרו את שטר החוב לשליש: שלישהסתמכות על 
מפני שבזה שהנושה מסר לו את , 98השליש נאמן, והשליש אומר כדברי החייב, לחייב בנוגע לחוב
  .99הסכים למחול על ממונו לפי מה שיאמר השליש, השטר והאמין לו

  
עד לבירור , )שמוחזק שהוא מציית לדין(וים אצל שליש בעלי דין שהשלישו סכום מס, כמו כן

היה מהם מפני שכל אחד , מחלו בכך על זכותם לקבל את הכסף חזרה, ההליך המשפטי ביניהם
וכיון , ת" שלא יתן השליש את הכסף לבעל הדין האחר עד שילכו לד,ד"פ ב" עיקול עהטיליכול ל

כי , יש לא היה רוצה לקבל את העיקולהשלייתכן שואין לומר ש; הראה שמחל, שלא עשה כך
התביעה לא היתה  אינה מעידה על מחילה מפני שאולי תותביע- אומרים שאיכלפי החייב דוקא 

ת "יש להניח שלא היה מסרב ללכת לד, רכלפי אדם זאבל , לא היה מציית לדיןכי אולי , מועילה
היה יש להניח ש,  הוא גוי אותו שלישגם אםו, "אין אדם חוטא ולא לו"כי חזקה , בשביל אחר

  .100ודאי מחלבו,  כןולא עשהלהטיל עיקול היה יכול הנושה וכיון ש, עושה כפי חוקי דיניהם

                                                                                                                                            
הוא , מתוך שנאה שהתעוררה ביניהם, ורק עכשו, ה שמחל לו או שמסיבה כלשהי לא היה חייב לוהוכח

  .פסק באותו מקרה שאין כאן מחילהאבל הוא מביא מי ש. תובע אותו
חוב היש להניח שבתמורה מחל על ,  חוב לחייבלא שילםשדוקא אם התובע : יש מי שאומר דבר הפוך

שאם ראובן לא שילם לשמעון את דמי , בסופו, מד' א סי"מ ח"חו, ת בעי חיי"כך כתב שו. לוהחייב חייב ש
יש אומדנא דמוכח שראובן מחל לשמעון על , ושהיה חייב ל) טיפול במכירת סחורהשכר  ("פאטוריה"ה

, אלא דוקא אי פרעון חוב אחר, כאן זה לא מעשה ולא שתיקה. ששמעון דר בביתו, חיובו בדמי השכירות
  .הוא יסוד להנחה שמחל בתמורה על החוב הנוכחי

תפקיד של נושה שקיבל כסף מהחייב ואינו לוקח אותו כפרעון לחוב אלא רואה אותו כמשמש , מצב דומה
שהסכמתה להתקדש בו מלמד ,  הוא במקדש אשה בדבר שגזל ממנה-ומסיקים מזה שמחל על החוב , אחר

ואין ללמוד ממנו ללווה שמקדש את האשה , אבל זה נאמר רק במקדש בחפץ הגזול. על מחילה לגזלן
שם , מלבד זה. כי שם אין זה אותו כסף שנתנה לו בהלוואה, לומר שהדבר מוכיח שמחלה לו, שהילוותה לו

 .ונעסוק בכך בשער ארבע עשרה, מדובר במחילת בעלות
 .סב' סי, ב"ח, א"ת הרשב" שו94
  .בסופו, ד' ק החדשים סי"ת מהרי" שו95
 . ראה על כך בשער עשירי).ה חוזר"ד(א "מ קיב ע"ב'  תוס96
יהודה שהיה העוסק ב, פו' סי, מ"ם חו"ת מהרשד"הוא מסביר בכך את שו. מו' סי, יצחק אלגזי' ת ר" שו97

יהודה אין בכך הוכחה שמחל לוכתב ש, והמלוה פנה ליששכר וזבולון ועשה עמהם קנין שיהיו ערבים, ערב
 .ערבותועל 

 .א" גיטין סד ע98
ח "ת מהר"הובא בשו(ה שאני "ד, שם' תוס; )תשנח' סי, א"ח, הובא באור זרוע(ה דאתיהיב "ד, שם, י" רש99

שהרי בזמן המסירה לא ידע הנושה שהשליש יאמר כדברי , מותניתלמעשה זו מחילה ). לז' סי, אור זרוע
   .החייב

משתמעת ממנה מחילה , )א"סנהדרין כג ע(גם הסכמת בעלי דין לקבל הכרעה של דיין שאינו כשר לדון 
 .אם אותו דיין יפסוק נגדו, מצד התובע על זכויותיו) מותנית(

 אלו בעל ואשה שהשלישו כסף לקראת הסכם בנידונו היו. טז ענף א' ז סי"ת באר יצחק אהע" שו100
והבעל כתב מודעא על הגט בטענה שהוא נותן גט רק כי הוא מפחד שהאשה תקח את הכסף , גירושין

  .ד"כי בכל זאת היה צריך לתבוע בב, והוא כותב שמסירת מודעא אינה הוכחה שלא מחל. מהשליש
תביעה מוכיחה שמחל גם -שאי) ת בעלות מכללאעל מחיל(כותב , עג' סי) ש"בן הרא(ת זכרון יהודה "גם שו

כדי לקבל , כי אולי מחל ובכל זאת מסר מודעא כי חשב לתפוס את החבל בשני ראשים, אם מסר מודעא
  .פעמיים
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ו בפחות מפני  אותאלא שמכר, מוכר חפץ שידע את שוויו: מי שמכר דבר פחות ממחירו ביודעין

 השיעור שבו שהוא, גם אם ההפרש גדול משתות, יש להניח שמחל על ההפרש, שהיה דחוק לכסף
  .101המכר מתבטל בגלל אונאה

  
אף שמי שקנה חפץ ומצא בו מום זכאי לבטל את המכר בטענת :  בִממכרנה שידע שיש מוםקו

  .103כי בזה מחל על המום, 102אינו יכול לבטל את המקח, הרי אם ידע על המום מראש, מקח טעות
  

אינו , כל זאת שכר אותווב, מושכרנכס השוכר שידע שיש מום ב:  במושכרשידע שיש מוםשוכר 
אבל אם היה חסר דבר שברור . 104שהרי מחל עליו, יכול לבטל את השכירות על סמך המום

גם אם ראה שאין , כגון השוכר בית בלי דלת או בלי מנעול, שהמושכר אינו ראוי לשימוש בלעדיו
 אלא מניחים שציפה שהמשכיר ישלים לו את החסר, אין זה מראה שמחל, בו דלת ומנעול

  .105כ"אח
  
, ה אותכ נשא"ואעפ, בעל שידע לפני הנישואין שהאשה בהריון: ה מוםבשא אשה שידע שיש ונה

  .106ר לפני הנישואיןשמחל על הזכות שהיה זכאי לגרשה מפני שנבעלה לאחֵ בכך הראה 
  

ובכל זאת כתב , ונודע לו על כך, מוכר שהתאנה: מוכר שהתאנה וביקש מהקונה ליטול את החפץ
  .107 הראה בכך שמחל על אונאתו-א לקחת את דבר המימכר לקונה שיבו

  
והשתמש בו , שראה שיש בו מום, קונה חפץ: קונה שהשתמש בחפץ לאחר שנודע לו על המום

, אילו לא מחל .108 ואינו יכול לחזור בו מהמכר,מחל עליואה בכך שהוא הר, אחרי שידע על המום
ולכן השימוש , וחזקה שאינו גזלן, ו להחזירוכי בדעת, כי זו גזילה, היה אסור לו להשתמש בחפץ

  .109וחזקה זו גוברת על החזקה שאין אדם מוחל על מום, מוכיח שמחל
  

זה מוכיח שמחל על זכות , אם הקונה לקח את החפץ למקום רחוק לנסות למוכרו שם, בדומה
  .110לעשות סחורה בחפץ של חברו, כי מסתמא לא יעשה איסור כזה, ביטול המקח

                                                                                                                                            
וכיון שלא גילה דעתו , שבנידונו לא מסר מודעא על השליש אלא על האשה, באר יצחק מוסיף לנמק

ד מזומן לסדר את הגט והיה יכול אז "ועוד שב,  מודעא כללכ הוא כאילו לא מסר"א, שהשליש הוא אנס
  .ביד השלישש כסףד את ה"פ ב"לעקל ע

הוא מביא ראיה ). שצה'  סי, דפוס פראג,ם מרוטנבורג"ת מהר"הובא בקיצור בשו(קו ' סי, ת"שו, ן" ראב101
כי הוא יודע , םהמכר קיי, שנתאנה) שקונה מזה ומוכר לזה(שתגר ספסר , א"מ נא ע"יהודה בב' מדברי ר

כ "משא, ומה שחכמים חלקו עליו הוא משום שלדעתם ייתכן שהתגר טעה ולא מחל, ומחל, כמה שוה החפץ
  .כאן שברור שמחל

כמו בקונה ששילם יותר , כ את ההפרש"לא ברור מדוע המוכר אינו יכול לטעון שמכר על דעת לתבוע אח
מוגבלת זכותו , שכשאינו יודע שהתאנה, אולי דוקא בקונה. 147 ציון הערה לידכאמור , מהמחיר ביודעין

יכול לטעון שסמך על יכולתו לחזור בו הוא , לכן גם כשהוא יודע, לקבל את האונאה עד כדי שיראה לתגר
ע שאין הגבלה על זמן זכותו לתבו, אבל במוכר, )שזה הטעם, ראה שם(ולכן לא תבע מיד , במשך הזמן הזה

שהרי אין זה סביר שלעולם , סמך על כך, יודעהוא אין לומר שכש, את אונאתו כשהוא לא ידע שהתאנה
 .יוכל לתבוע אף שידע

 .ג, טו, הלכות מכירה, ם" כך עולה מרמב102
 .114' עמ, שכירות ושאילה, חוק לישראל; קה' סי, ץ"ת מהריט" שו103
 .6עיף  ס,1971-א" התשל, זו גם עמדת חוק השכירות והשאילה104
, שכירות ושאילה, הובא בחוק לישראל(א , שיד, מ"חו, א"רמ; ב"מ קא ע"ב, א החדשים" חידושי הריטב105
  ).143'  ועמ114' עמ

אבל . שמחלמניחים , שלדעתו גם כאן, ב"מ קא ע"ב, מדייק ממאירי, הערה ז, פרק ו, שכירות, פתחי חושן
  . להבין כך את דברי המאיריכתב שאין הכרח, 113' עמ, חוק לישראל שם, ויגודה' מ

גם אם זה לא מום מסוג חוסר ( שגם אם ראה את המום :רכה' סי, ו"ח, א"ת הרשב"סייג נוסף יש בדברי שו
חשבתי שזה לא יפריע לי  ":יכול לטעוןהוא , כגון בסביבה של עשן, מפריע מאודהרי אם המום , )דלת

  .)זו מחילה בטעות, כלומר ("והתברר לי שזה מפריע לי
 .אות ז, ח' סי, ז"אהע, )טנא( ברכת שלמה 106
 .אות מ, נו' סי, )ירוחם(ת ברכת חיים " שו107
  .126-127' עמ, פגמים בחוזה, מקורות לכך ראה בחוק לישראל 108

לפני , שאם השתמש הקונה בחפץ אחרי שנודע לו שהתאנה יותר משתות, דין דומה באונאהוראה שם 
 . על האונאה מראה שמחלדברה, שהודיע למוכר על כך

 .128' עמ, שם, מקורות לכך ראה בחוק לישראל 109
 .פד' סי, )לרמן (דבר אליהות "שו 110
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וכתב בשטר החוב תאריך , נושה שנתן הלוואה בתאריך מסוים: יך מאוחר בשטרכתיבת תאר
. 111שיקנה קרקע מהלווה לפני התאריך המאוחר אינו יכול לגבות את חובו ממי ,מאוחר יותר

  .112שהוא מוחל על זכותו זוהעובדה שכתב תארך מאוחר מראה 
  

פירות נכסי המלוג של , וחרוכתב בו תאריך מא, גט שהבעל נתן לאשתו בתאריך מסוים, כמו כן
  .113כי מניחים שהאשה מחלה עליהם, בשטר ריך שכתובאהאשה שייכים לבעל עד הת

  
אין זה יכול לפטור את , אם צד שלישי פורע חוב במקום החייב: קבלת פרעון החוב מצד שלישי

 אלא החייב מופטר משום שהפורע גורם; כיון שהחייב עצמו צריך לפרוע, החייב בתורת פרעון
  .114לנושה למחול ללווה מכללא

  
ונתן לה את סכום החוב ואמר לה , ראובן שחייב כסף ללאה: חייב המקדש את האשה הנושה בו

,  מקודשת,והסכימה, "התקדשי לי בו"אמר לה נתינת כסף בשעת ו, "ךזה שאני חייב לקחי סכום "
כ " א,חוב כפרעון הה את הכסףחוב אלא קיבלהלא מחלה על שהרי אם  ,חובהמחלה על ומניחים ש
  .115חובהמחלה על ש צריך לומר ,רצתה להתקדשאחר שהיא  ומ,קידושיןלשוה פרוטה לא קיבלה 

                                                 
 .ב, כג, הלכות מלווה ולווה, ם"רמב 111
 ).ונראהה "ד (א"א גיטין יז ע"חידושי הרשב; )ה והמאוחרים"ד(ב "ב קנז ע"ב, רשבם 112
  .ד שם"בדעת הראב, ה' ב סי"פ, יןגיט, ש"רא; כה, א, הלכות גירושין, ד"בדעת הראב, א שם"רשב 113

  .ששייכים לה, שהיא נותנת לו את הפירות, יש להעיר ששם בעצם אין זו מחילה אלא מתנה
ה "ד(ק יא "ס,  קכז,אבני מילואיםאבל . ש שם כותב שמדובר דוקא אם הסכימה לאיחור התאריך"הרא

אוכל פירות עד הזמן אני מ ש"ע הרי את מגורשת"מר וכאילו אהבעל , כותב שגם אם לא הסכימה, )וקשיא
והוא ). ולפי דבריו אין זה משום מחילת האשה(הגט יתבטל , ואז אם תתבע פירות לפני הזמן הזה, "ההוא

י כמשפטי תנאה עשות את היה צריך להבעל,  תנאישהרי אם זה, ש לא רצה לפרש כך"מסביר שהרא
  .התנאים

פלוני נמסר שמתאריך , יתנו לה אישור, ת גיטהד ותראה להן א"תלך לבא עצמו כותב שאם "אבל הרשב
שלדעתו אינה מוחלת על , )ה והנה"ד(ב "גיטין כ ע, חתם סופר' והסביר חי; ומאז הפירות שלה, גיטה לידה

   .הפירות
 משנה בדעת,  אות לד, קידושין,עוריםיקובץ ש; )ד"סו ע(טז ' מ סי"ב, )שקאפ(ש יהודה הכהן "ר' חי 114

  .יד, ה, מלוה' למלך הל
מטעם אינו שראיה הביא  )כוונתו לדברים ששמע ממנו בעל פה (ש שקאפ"גר קובץ שעורים שם מציין שאבל

 לומר שחברו ם לא שייךש ו,)א"נדרים לג ע(דין שאדם יכול לשלם מחצית השקל עבור חברו מה, מחילה
 . מחילהיוצא ידי חובתו מטעם

בדעת , י, אישות ה' משנה למלך הל; ב"יטין כ עג, א"חידושי הרשבבדעת , בסופו, קכד' ז סי"ח אהע" ב115
  .א שם"בדעת הרשב, )וכןה "ד(ג ,  כח,המקנה קונטרס אחרון; א שם"הרשב

קידושין , י"בדעת רש, ב"קידושין נב ע, ונימוקי יוסף, )ף"בדפי הרי(ב "קידושין כב ע, ף"ן על הרי"כך כתבו ר
  . שגזלעל גזלן שקידש את הנגזלת במה , )ה בדשדיך"ד(ב "נב ע

מדייק ) 133' ר כרך י עמ"ובפד, )ג"סט ע (יא' ז סי"שפת הים אהעת "הובא בשו(ן שם "ר, אבל לענין גזל
, ב"קידושין נב ע, א"וכן פסקו חידושי הרשב, שהוא עדיין חייב להחזיר לה, א, ב, מירושלמי קידושין

  .ב, כח, ז"אהע, א"ורמ
והירושלמי , הוא פטור, מעלה אפשרות שגם לירושלמי, )ה חטף"ד(א , מראה הפנים קידושין ב, לעומת זאת

מדייק מחידושי , י, מ אישות ה"מל. בלי שהיו משודכים קודם, ה סתם אותדשיבשקהמחייב להחזיר הוא 
  .שאינו חייב להחזיר לה, )71שצוין בהערה (ב "גיטין כ ע, א"הרשב

גזלן מתחייב בשעת שכל , מבאר את השיטה שבגזל הוא עדיין חייב, )ה גזל"ד(י , אבן האזל הלכות אישות ה
 הגזלה בתורת  את כשהוא מחזירוהוא נפטר מחיוב זה, הגזלה בתשלומי ממון אם לא יחזיר את החפץ

 אינו , הגזלה באופן שתתקדש הנגזלת אתהאשמחזיר לאו  , לנגזלהגזלהאת מוכר אם הוא  אבל ,השבה
וממילא נשאר ,  בזה השבהההיתהגזלה באופן שלא את  לו ההיא מקנכי , חייב לשלםו ,מקיים מצות והשיב

 .קיים בזה השבת גזלהלרוצה הוא  לא הזכיר ששהרי באופן זה קידש אותההוא גם  ו,עליו החיוב תשלומין
היא רוצה כי ,  החזרת הגנבה בעיןעלמחלה שהיא , מסביר בקיצור, צא' ת להורות נתן חלק יד סי"שוגם 

  . החזרת הדמיםעלאבל לא מחלה , להתקדש בחפץ עצמו
מבין שטעם הירושלמי הוא שאין מועילה מחילה לגזלן , )קסג' עמ(שיא ' חסידים סי' משנת אברהם על ס

אבל כאן אין מפרשים את ,  אבל בפשטות הירושלמי סובר שאם מחל בפירוש מועיל;לפטור ממצוות השבה
  .וכך משמע מפני יהושע קידושין יג. כת זמן ההשבהשתיקת האשה כמחילה גמורה אלא כהאר

  .מביא את המחלוקת לגבי גזל, יג' ם אבן העזר סי"ת מהרשד"שו
משמע , "?תתקדשי לי, אם אתן לך"שאם הגזלן אמר לה  ,מסייג זאת, א"קידושין יג ע, א"הרשבחידושי 

   .ולכן פטור מלשלם, ה אותבחזרתו בלבד הוא מקדשש
, לחם משנה, כמו כן. כ בחוב"משא, י סובר שרק לגבי גזל הוא מחול"אפשרות שרששם מעלה , משנה למלך

 ,כי הוא אלם, ל שהוא שלהגלהגזל בתורת חזרה באת ה לקבל שהתכוונ יש להניחבגזל כתב ש,  יב,ה, אישות
  .ולא מחלה,  חובה בפעם אחרת אתוה שישלם להוכשהת ייתכן ,חובאבל ב
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וביקר בבית חמיו ואכל שם , חתן שנתן מתנות לכלתו אחרי האירוסין: מתנות עקב נישואין

ני  הכלה אינה חייבת להחזיר את המתנות שאינן ב- ונתבטלו הנישואין מסיבה כלשהי , בסעודה
  .117בגלל שמחת השתתפותו בסעודה, מפני שיש להניח שהחתן מחל עליהן, 116קיימא

  
מעשה בראובן שמסר לשמעון בגדים להוליכם : שליח ששינה והמשלח לקח חלק ממה שעשה

. ובמקום זאת שמעון החליפם במצנפות, למצרים כדי למכרם ולקנות בכסף סחורה מסויימת
התחיל , בהזדמנות אחרת.  וראובן לקח את חלקו בהן,שמעון אמר לראובן שהביא לו מצנפות

מחל  שראובן ההדברים מראמהלך ש, נפסק. במצנפות, ראובן לפרוע לשמעון את מה שהיה חייב לו
  .118לשמעון על מה ששינה מהוראותיו

  
 ואמר לו ,מעשה בחייב שנתן לנושה מתנה: קיבל מהחייב מתנה שהותנתה בכך שימחלנושה ש

. והנושה קיבל אותה בשתיקה, "מ שתמחל לי על חובי"תן לך חפץ זה במתנה עאני נו"בפני עדים 
התכוונתי "שאינו יכול לומר , יש להוסיף הסבר .119אומדנא שמחלכי יש , לומחהחוב נפסק ש

היה לו לומר , כי אילו לא התכוון למחול מיד, "עד שאחליט אם למחול, שתהיה מתנה על תנאי
  . השתמע שמחל מידכיון שמן הנסיבות, זאת בפירוש

  
והתובע קיבל , "כך וכך ותמחל על השארלך אני נותן "לתובע אם הנתבע אמר , מאותו טעם

  .120א מעשה שיוצר אומדנא שמחליכי קבלת התשלום החלקי ה, לו מחהשאר, בשתיקה
  
שהשולח גט , היה מקובל: לח שליח לגרש את אשתו בלי להתנות שידרוש את תשלום חיוביהושה

ומתנה עמו שהגט , הוראה לשליח לדרוש מן האשה תחילה את פרעון חובותיה כלפיולאשה נותן 

                                                                                                                                            
כ "אח ו"ךכנסי סלע זו שאני חייב ל"תחלה אמר אם ב: חנה לענין חובעושה הב, חק " סאבני מילואים כח

בפירוש אמר לא מחלה אלא כי , חובואת צריך לשלם , והסכימה ,"לא לשם פרעון אלא לשם קידושין"אמר 
, הז להתקדש לו בהסכימה והיא ,השזה שלהיינו משום , מחולבגזל שי " לדעת רשלו ואפי;"ןולא לשם פרע"

בל אם א;  הגזילהדמילשלם את חיוב אין עליו , את מה שגזל] מחלה[=נתנה לו ש וכיון ,הרי שמחלה לו
לשם פרעון ולשם , הרי שניהם באין כאחד, "כנסי סלע זו שאני חייב והרי את מקודשת לי בו"אמר לה 
לא  ו" מקודשת בויכנסי סלע זו ותהי" אמר לה אם, בגזלאילו  ו;מחלההראתה ש, שהסכימה וכיון ,קידושין

 לה במה ההייגוף הגזילה כדי שעל קידושין ומחלה ל שאמנם הסכימה אפשר לומר ,אמר בפרעון הגזילה
והנה ה "ד(י , אבן האזל הלכות אישות ה. דמי הגזילה שנתחייב משעת הגזילה לא מחלהעל  אבל ,להתקדש

יש להניח , חזרת הגזלההלא הזכיר אם  ,בגזלש, א" קידושין יג עא"הרשבמדייק מחידושי  )מ"המל
   .כמו אבני מילואים, צ לשלם"א, החובאת הזכיר אם  , אבל בחוב,מ שישלם לה" ערקקנתה לו שה

אמנם מניחים , אם קיבלה את הגזל בשתיקה: עושה הבחנה לענין גזל, ק ד"ז כח ס"ישועות יעקב אהע
אבל אם ; שלםולכן צריך ל, אבל זה לא מראה שמחלה, שהיא מסכימה להתקדש אם היו משודכים מקודם

  . ופטור מלשלם, כולל מחילה, זה מראה הסכמה לכל דבריו, "כן"אמרה 
יש להניח שהיא לא מחלה , כותב שאם העדים השתיקו את המקדש, )ד"עג ע (יא' ז סי"שפת הים אהעת "שו

  .והסיבה ששתקה היא כי הרגישה שאין צורך במחאתה כיון שאחרים משתיקים אותו, על הגזל
] 585[וראה שם הערה . פרק רביעי, ראה על כך בשער ארבע עשרה;  בעיה של מחילת בעלותיש, בענין גזל

  .ן כאן"י ור"על מחלוקת רש, בשם רביד הזהב
כי  ,מסתמא מחלה לוכותב שאין לומר שמקודשת כי , )ה ההיא"ד(א "פני יהושע קידושין יג ע: דעה חולקת

  .ש" עיי-ותן הסבר אחר לכך שמקודשת נ והוא, מחלהש אין הוכחהדברים שבלב אינן דברים ו
 .ג, נ, ז"אהע, ע"שו' עי, לפרטי ההלכה. א"ב קמו ע"ב 116
  .ק ו"ס, נ, בית שמואל; צו' א חלק ג סי"ת הרשב"שו; )ה אינן נגבין"ד(א "ב קמו ע"ב, ם"רשב 117
 בדומה ).א"דף קז ע, מב' סי, ת בני יהודה"הובא בשו(פו ' ך חלק ב סי"ת מהרש"בשו, ם" תשובת מהרשד118

 .ריט' סי, מ"חו, ם"ת מהרשד"כתב שו
  .ג' סי, מ"חו, א"ח, ת קול אליהו" שו119

מ שתמחלי לי על פירות "ע"כותב שהנותן גט לאשתו , )ה וקשיא"ד(ק יא "ס,  קכז,אבני מילואים, כמו כן
  ).113ראה בשמו בהערה (מניחים שמחלה את הפירות , וקיבלה את הגט, "נכסי מלוג עד זמן מסוים

מחלי לי על על מנת שת"בשולח גט לאשתו , טז מסתפק' ד סי"ל ח"ת מהריב"אך קול אליהו מציין ששו
; י שתמחל ליורשיו" האם מועיל קיום התנאי ע-ומת לפני שמחלה לו , "חובתי להחזיר לך את הנדוניה שלך

בדומה .  את הגט מראה שמחלה על הכתובההיה צריך לומר שמגורשת כיון שעצם קבלתה, ולפי האמור
את הגט רק אם תמחל לו על לשלוחו לתת לאשתו עוסק בבעל שאמר , שיז' ש סי"ת הריב"הוא מעיר ששו

 ראה בשמו(ופסק שקריעת השטר אינה מחילה , ה את כתובתהקרעו, )שטז' כמבואר בשאלה בסי(הכתובה 
, "אם תמחלי על הכתובה אתן לך את הגט" השליח להולכת הגט אמר לה ,םסתן המ והרי; )136הערה ב

  .ולפי האמור היה צריך לומר שעצם הסכמתה לקבלת הגט מוכיחה שמחלה
אין , ש"ל ושל הריב"מעלה אפשרות לומר שבנידוניהם של קול אליהו ושל מהריב, אוהל סא, מחנה דוד

ואולי אינו רוצה לקיים את , ואינו חייב לקיים את התנאי, ישהרי המחילה היא קיום התנא, הוכחה שמחל
 . התנאי

 .על פי קול אליהו שם, קח' סי, ת מנחת הקומץ" שו120
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הראה בכך שהוא מוחל , אם לא התנה עם השליח כך. יהיה בטל אם לא יעשה השליח כדבריו
  .121לאשתו על תביעותיו ממנה

  
ל באופן שכ, יש שבית הדין מכריע את הדין בסכסוך בין שני בעלי דין: "יחלוקו"בפסק דין של 

זאת אף שברור שהרכוש באמת שייך רק ". יחלוקו "-אחד יקבל חצי מן הרכוש הנתון בוויכוח 
הוא מוחל , יש להניח שכאשר אותו בעל דין נוטל חצי מהרכוש, עם זאת. לאחד מבעלי הדין

כך  ,שתנה המצבמכ "גם אם אחולכן . כדי שכל אחד יחזיק בשלו בהיתר, לשכנגדו על החצי האחר
  . 122 משתנהינואהדין  , כל הרכוש מגיע לצד אחד, ם החדשיםשלפי הנתוני

  
מעשה במר יהואל שבנה בקרקעו : בעל נכס שמכר אותו בלי להזכיר זכות נוספת הכרוכה בו

, אבל מכר את החצר לאחר, ובעל החצר השכנה ערער, ים על חצר סמוכהזרימת מוהחזיק באור וב
 פוסק שיש להניח 123ן"הראב. כירה ולא בעל פה לא בשטר מ,בשעה שמכרה לא הזכיר את עירעורוו

  . על זכות הערעורמחלש
  

, הכלל בעיסקא הוא שאם יש רווח: מתעסק שהמשיך בעיסקא בלי לחלק אותה בתום התקופה
המתעסק סופג שליש ונותן העיסקא סופג , ואם יש הפסד, המתעסק ונותן העיסקא חולקים בשווה

או בתאריך אחר (הם מתחשבנים בסוף כל שנה . כדי שלא יהיה איסור ריבית, שני שלישים
ובכל זאת המתעסק לא בא לעשות חשבון אלא המשיך , אם שנה הסתיימה בהפסד). שיסכימו עליו

מחלקים אותו ביניהם לפי חשבון מאוחד של , ובשנתיים אלה ביחד היה רווח, בשנה שלאחריה
זאת משום .  כל שנה בנפרדאף שהמתעסק יקבל פחות  מאילו היו עושים חלוקה, שתי השנים

מדת שמחל על זכותו ל מ,השנה הראשונה שהעובדה שהמשיך בעיסקא בלי לעשות חלוקה בסוף
  .124והמניע שלו למחול היה כדי שלא יצא עליו שם רע של מפסיד בעיסקא; לקבל פחות מההפסד

  
לום וחוזה העבודה כלל תש, מעשה בקהילה ששכרה חזן לשנה :חידוש חוזה שהיתה בו מחילה

. אבל לא הזכירו מחילה על המסים, שכרו אותו שוב, בתום השנה. ומחילה על מסי הקהילה, שכר
ובכלל זה , שיש להניח שהתכוונו לשכור אותו באותם תנאים כמו בשנה הראשונה,  פסק125ש"הריב

, שלוחי הקהלהרי כולם , ")ברורים"ה(וגם אם בינתיים התחלפו מנהיגי הקהילה ; מחילת המסים
ראשונים היו הש, ועוד; ולכן יש להניח שתנאי החוזה נשארים כפי שהיו, ל הם השוכריםוהקה

 והחזן חשב ;ם לשאול את הראשוניםו צריכיהשניים הישאו ,  מה שהתנו להודיע לשנייםצריכים
  .זכיר את המחילהלא היה צריך לההוא ולכן , יםמנהיגוכל שכן ל, היה ידוע לקהלענין המחילה ש
  

שנתבע שנתחייב להישבע כדי להיפטר , הלכה היא:  עם מי שחשוד על שבועהעסקיםיית עש
, )עשה שיוצר חשש שישקרמעשה שפסול להישבע מפני , כלומר(והוא חשוד על השבועה , מהתביעה

אבל יש מי שאומר שאם התובע ידע מראש שהוא חשוד . התובע נשבע במקומו ונוטל את מה שתבע

                                                 
 .404' עמ, קכ' עזריאל דאיינה סי' ת ר" שו121
תרומת הדשן נקט שכל צד .  שי'סי, ת"שו, ןתרומת הדשבדעת , )ג"נ ע(קל ' סי, תקפו כהן,  תומים122

  . כיר מחילהותומים מז, התייאש
, אשה שהתייבמה לאחיו של בעלה המת :ב" עיבמות לזשב "ספק ויבם"תרומת הדשן כותב כך לגבי דין 

כך שספק האם הוא בנו של הראשון או , וילדה תוך תשעה חדשים ממות בעלה, תוך פחות משלושה חדשים
שו של המת עובר וממילא ספק האם רכו, )שכן אשה יכולה ללדת אחרי שבעה חדשי הריון(של השני 

הוא מסביר  .שיחלוקושם הדין הוא . כאחיו של המת כך, או ליבם, כבנו של המת, ")ספק"ה(בירושה לילד 
, בניו הוודאיים יורשים את כל רכושו, כ מת היבם"שאם אח, בכך את האמור בהמשך הסוגיה שם

אם אני בנו : ממה נפשך ":טוען" ספק"אף שה. שמא הוא בן של הבעל הראשון, אינו מקבל כלום" ספק"וה
תנו לי , ואם אני בנו של היבם, )גם את החצי שאביכם נטל(תנו לי את כל הרכוש של הראשון , של הראשון
תרומת הדשן . שהיבם מקבל חצי מנכסי הבעל הראשון, אין משנים את פסק הדין הראשון, "חלק אתכם

 .מחל לו על מה שנטל" ספק"כי ה, מנמק
 .קיד'  סי,בות שאלות ותשו,ן" ראב123
שאינן מזכירות (לשיטות שונות בעניין זה  .)ף"דפי הריב( ב" רבינו יהונתן מלוניל בבא מציעא  סב ע124

  .א ציון א פסקה א"מ קה ע"בירור הלכה בראה , )מחילה
, דרוש ח, חלק א, )חזן (מערכי לבהובא ב) (תשג-תשב' עמ (תעו' סיו) תרצט' עמ(תעה ' סי, ש"ת הריב" שו125

, שתנאי השכר ממשיכים כפי שהיו, ש באופן כללי"מביא את דברי הריב, ח, שלג, מ"חו, א"רמ). ב"עדף יז 
  .אבל לא הזכיר את מחילת המסים

פועל ומעביד : שהיתה בו מחילה מצד הפועל,  כותב כך על מעשה הפוך221' א עמ"ח) אריאל(תורת המשפט 
ובתום התקופה המשיך , ל זכויות מסוימותובו מחל הפועל ע, עשו חוזה עבודה למשך תקופה מסוימת

' וראה שם עמ. הוא פוסק ששתיקתו מלמדת על המשך המחילה על אותן זכויות. לעבוד בלי חידוש החוזה
  .לאו דוקא לענין מחילה, אחרי התקופה,  על המשכת תנאי חוזה שנקבע לתקופה מסוימת221-224
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כי התובע הראה בכך שמחל מראש על תביעות , פטור לגמריהחשוד , כ עשה עמו עסקים"ואעפ
  .126שהרי ידע שלא יוכל לדרוש ממנו להישבע, שיהיו לו כלפיו

  
מעשה בשותפים שהיתה להם שותפות : שותפים שחלקם לקחו חזרה שטר על הסכם השותפות

ק ועשו הסכם ביניהם בכתב שאם בעל היער ירצה למכור חל, בזכות לכרות עצים ביער מסוים
והשלישו את כתב ההסכם אצל , לא יקנה אחד מהם לעצמו אלא יקנו כולם בשותפות, ממנו
ו שמחלו על חלקם הראנפסק שבכך . כ חלק מהשותפים לקחו את השטר מהשליש"ואח; שליש

ואף שלא , אינו חייב לשלם לאחרים את נזקם, ולכן אם אחד מהם קנה מבעל היער לבדו, בהסכם
כי הוא היה כמו , אלא כי לא היה איכפת להם על השטר, מפני שלא מחלואין זה , קרעו את השטר

  .127דיבור בלבד מאחר שביטלו את הבטחונות שביניהם
  

ור בכל שנה חלב תקנה בהה ת שהיהליקה: שבחרו בעלי תפקיד שלא בהתאם לכלליםציבור 
; שים רא אתרוח השבעה יבם ואות,)בקירבה משפחתית (שבעה אנשים שאינם פסולים זה לזה

ץ פסק שבכל "יוסף כ' ר.  זה לזהםים מהן פסוליישנשנמצא כ "אח ו,יםאנשרו שבעה חפעם אחת בו
  .128םמחלו על תקנתיש להניח ש כי, קפה תהירחהב זאת

  
ביום שחלק מבני הקהילה היו חוץ לעיר ולא יכלו להשתתף , קהילה שבחרו בעלי תפקידים, כמו כן

ובכל זאת השתתפו , ו שחלק מהאנשים אינם בעירכי הכול ידע, הבחירות תקפות, בבחירות
ובכך גם חברי קבוצה המפסידה מחלו על זכותם לעכב את הבחירות עד שכל בני , בבחירות

  .129הקהילה יהיו בעיר
  

ובאותו מועד סירבה לקבל , אשה שהתחייבה לקבל גט במועד מסוים: התחייבות אשה לקבל גט
מפני שמהתחייבותה משתמעת מחילה על , 130ונהכסות וע, בעלה פטור מתשלומי שאר, את הגט

  .131חיובים אלו
  

 ולא , לוומסרו , לואו וקנ,משהולקנות לו ראובן שביקש משמעון : מתן שירות בלי לדרוש שכר
  .132הראה שמחל, הטירחה שמקובל לשלם על שירות כזה  ממנו את שכר תבע

  
ובמקום זה הוא , ת גבסקבלן שהוסכם שיבנה קירו: קבלן שעשה עבודה טובה יותר משהוסכם

מחל בכך על תוספת התשלום ואינו יכול לחזור בו , כמחווה של רצון טוב, בנה קירות בלוקים
  . 133ממחילתו

  
תוכן , וכתבו על כך שטר, מי שעושה הסכם עם אחר:  את תוכנושטר שאינו מביןב עושה עיסקהה

מפני שהעובדה שכתב שטר , 134גם אם הבין אותו באופן אחר, השטר מחייב אותו לפי מובנו הרגיל
מראה שמחל על , אף שידע הוא עלול להפסיד מכך, ולא ביקש ממישהו להסביר לו את משמעותו

  .135הפסדו

                                                 
שנידונה  (למעשה זו מחילה על זכות עתידית). זר' עמ(פרח ה , ענף א, מאמר נא,  אמירה נעימה קמא126

  .שהרי בזמן שעשה את העסקים עוד לא נוצרה הזכות שהוא תובע עכשו, )בשער רביעי
 כדי למנוע מצב שאנשים יעשו עמו -מביא דעה שהחשוד פטור מטעם אחר , ז, צב, מ"חו, א"רמ, לעצם הענין

 .מוןעסקים ויתבעוהו כדי שיוכלו להישבע ולהוציא ממנו מ
 .ו' סי, מ"חו, ת"מהדו, )רפפורט(י הכהן "ת מהר" שו127
  ).ז' ת משאת בנימין סי"שוהובא ב (ל'  סי)ץ"כ (שארית יוסףת "שו 128
  .בסופו, ז' ת משאת בנימין סי" שו129
  ).ד"פד ע( פה' סי, )שוורץ(ת קול אריה " שו130
אשה התחייבות סבור שהיות ש, 198-199' עמ, ההתחייבות' ס, א ורהפטיג"אבל ר. 359' עמ, כרך ז, ר" פד131

 .קשה לראות בה מחילה על חיוביו כלפיה,  כי היא קניין דברים,אינה תקפהלקבל גט 
  .מ סימן טו"ת שואל ונשאל חלק ב חו" שו132
, "פסק דין בעניין הפסקת בנייה עקב עיכוב בתשלומים: גישור ופישור בבית הדין", פרגצבי '  חי ור נתן'ר 133

  .כפי שנציין בשער ארבע עשרה, ולא מחילה, זו מתנה, לאמיתו של דבר. 529' עמ, )ב"תשס(משפטי ארץ א 
שהעושה גדר ) בדעת תנא קמא(שכותב , בסופו, )ף"בדפי הרי(ב "ב ב ע"ב', דוגמה דומה היא במלחמות ה

מפני שהמגדר לא עשה זאת בשביל שכנו אלא , חברו פטור משלם לו, משלושה צדדים, סביב שדה של שכנו
שלא הועיל : מנמק מטעם אחר, ו, קנח, מ"חו, ע"אבל שו.  על חסרונו משום טובת עצמוומחל, ביל עצמובש
  .כיון שעדיין צד אחד פרוץ, לו

  .יג, סא, מ"חו, ע"שו 134
 .207' א עמ"ח) אריאל(תורת המשפט  135
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   כמחילהים מתפרשםים שאינעשמ. ג

   החובקריעת שטר. 1

ותוקפו רק , אלא החוב קיים,  אין להסיק מכך שהוא מחל על החוב-נושה שקרע את שטר החוב 
  .136בין חוב בשטר לחוב בעל פהשדלים ההבלעניין נחלש 

   החובהחזרת שטר. 2

  .137שהוא מחל על החוב אין בכך הוכחה -החזיר את שטר החוב לחייב שנושה 

                                                 
' סי, ז"אהע, י"הובא בב(שיז ' ש סי"ת הריב"שו; )על חיוב במסגרת שידוכין(נח ' סי, י מיגאש"ת הר" שו136

; )על אשה שקרעה את כתובתה) (ב"דף נב ע, ז' ז סי"אהע) אלפנדרי(ת פורת יוסף "ובשו, רמח' עמ, קמא
, )ג"מה ע(כד ' סי, מ"חו, ת שערי רחמים"הובא בשו) (על שטר משכנתא(קיא ' סי, א"ט ח"ת המבי"שו

' ו עמכרך ר "פד= אות ד , ה' סי, מ" חו,חלק ו, ת יביע אומר"ובשו, ב"דף קה ע, י' סי, מ"חו, ת יד ימין"בשו
ת שפת "ובשו, ט אות יח"הגה, רמג, מ"חו, ג"הובא בכנה) (על שטר התחייבות לתת מתנה(שיד ' וסי, )104
' סי, מ"חו, א"ח, )פרנקו(ת שערי רחמים "שו; ד, מא, מ"חו, ערך לחם; )א"דף כה ע, כב' ד סי"יו, מיו, הים
  ).ב"ו ע(לד 
, י שטר"שאף שקנס של שידוכין חל רק ע, י מיגאש"מסביר את דברי ר, ג' סי, )צחקיי(ת מצות כהונה "שו

  .ואז נשאר החיוב גם אם עכשו אין שטר, וחל חיוב קנס, הרי כאן היה שטר בתחילה
מה (כד ' סי, מ"חו, ת שערי רחמים"שו' עי, בשאלה לענין מה בכל זאת נגרע כח הנושה בגלל קריעת השטר

  .א ואילך"דף קה ע, י' סי, מ"חו, ת יד ימין"ווש, לד' וסי, )ג"ע
ולומד מכך שאם , י מיגאש שם הוא משום שהנושה קרע בכעס"הבין שטעם ר, אות י, מחילה' מע, יפה ענף

ת שושנים "שו, שפת הים שם, מצות כהונה שם, אבל משכנות הרועים שם. חלה מחילה, קרע לא בכעס
, חלק ו, ת יביע אומר"ושו, )א"נט ע(יב ' סי, מ"חו, מפי אהרןת "שו, קלא' ז סי"אהע, ב"ח, )צבאח(לדוד 

י מיגאש סובר שקריעת שטר אינה מתפרשת "הבינו שר, 106' כרך ו עמ, ר"פד= אות ו , ה' סי, מ"חו
  .י מיגאש"הבנות שונות בדברי ר,  ראה שער תשיעי.כמחילה

, ר"פד= אות ח , ה' סי, מ"חו,  חלק ו,ת יביע אומר"הובא בשו(סד ' סי, ת חוקות החיים"שו: תו חולקותדע
אני מבין שצעקת עלי בגלל השטר "ואמר הנושה , עוסק בנושה וחייב שרבו ביניהם, )107' כרך ו עמ

שקרע , ופוסק שמאחר שעשה מעשה; וקרע את השטר, " הרי הוא קרוע לפניך-שהכרחתי אותך לכתוב לי 
האם עכשו התרצית ונעשה " שכאן עוד אמר לשמעון ש"וכ, גם אילו שתק, אין מחילה גדולה מזו, את השטר

  ".?רצונך
, ה' סי, מ"חו, חלק ו, ת יביע אומר"הובא בשו(טז ' סי, ז"א אהע"ח) מוצירי(ת באר מים חיים "שו, כמו כן
שהרי אם בעלה רוצה לגרשה לא תוכל לגבות את , זו מחילה, כתובתהאת שאשה שקרעה , פסק, )אות ח

פרע או שוהבעל טוען , שגרושה שאין שטר כתובתה בידה, ו, ק' סי, ז"אהע, ע"שהרי נפסק בשו, כתובתה
 שבכתובה יש סיבה 142ליד ציון הערה נראה , שאף שלענין החזרת שטר, יש להעיר. אינה גובה, מחלהש

 של באר מים נידונוו, בהחזרה בשעת הגירושיןאמור רק הרי זה , מיוחדת לומר שההחזרה היא מחילה
  .חיים לא היה בשעת גירושין

אלא , כותב שקריעת שטר מלמדת על כוונה למחול, )ב"ע-א"עט ע(לט ' סי, )גאגין(ת חוקי חיים "שו, בדומה
הוא . כגון שקרע אותו כדי לכתוב שטר חדש כי זמנו של השטר הראשון עבר, אם כן יש אומדנא להיפך

שהחזרת שטר מתנה אינה מבטלת את ) יג, סו, מ"חו, ע"שו(הדין ט מ"דוחה את הראייה שהביא המבי
שדוקא החזרת שטר מתנה לא מועילה כי צריך , )אות ה, מ' מע, ראיה זו הביא גם משכנות הרועים(המתנה 

 ןה קריעת השטראו אבל החזרת שטר חוב ,  חזרה לנותןכדי להקנות את החפץשל השטר כתיבה ומסירה 
  .צ קנין" אכי מחילה, מחילה גמורה

שאולי דוקא בשטר מכר ומתנת , ט"את ראיית המבי, ק ב"ס, רמג, מ"חו, )הלוי(בדומה דוחה רוב דגן 
אולי החזרת השטר נחשבת , אבל בשטר חוב,  מועילה בקרקעינהלא מועילה החזרה כי מחילה א, קרקע

  .כמחילה על החוב
ראה שער , שלא תועיל מחילהעל תנייה ( שלא תועיל מחילהתנייה ו בשטר כתברוב דגן שם כותב שגם אם 

משמשת כמו  יהואין אומרים שתני, קריעת השטר יכולה לשמש כמחילה ולהפקיע את החוב, )שלוש עשרה
כיון ,  משום שקריעת השטר היא כביטול מודעא-) ט שם"סברה שכותב המבי(מודעא מראש נגד המחילה 

  .כתובה בשטר" מודעא"שה
, שבה התחייבה האשה לא לתבוע ממנו שום דברשרף שטר התחייבות ש  בבעלעוסק, 263 'א עמכרך , ר"פד

לא התכוון למחול  טוען שואהו, יבותיהתחשל ההעתק חתום לבעל נשאר אף שבנידונו ו; מחילהופוסק שזו 
 אבל ייתכן שבאותו .כי בפיו ובמעשיו מחל לה, אינם דבריםשדברים שבלב אלו הרי , כי סמך על ההעתק

 .אף שזה לא נזכר בפסק הדין, מר לה בפירוש שהוא מוחל להאכן א, מעשה
ת "שו; )א"דף נט ע, יב' סי, מ"חו, ת מפי אהרן"הובא בשו(ד "דף כד ע, כב' ד סי"יו) מיו(ת שפת הים " שו137

  ).ונתנו את שטרות השידוך לרב, על משודכים שרצו להיפרד(קלא ' ז סי"אהע, ב"ח, )צבאח(שושנים לדוד 
  . בענין קריעת שטר)136הערה  (י מיגאש"תמך על רשושנים לדוד הס

, וירד מנכסיו, לגבי ראובן שהיה חייב לשמעון אלף, מחילה אות ט, מ' א מע"כך פסק גם זכרנו לחיים ח
סק שהחזרת השטר אינה ופהוא  -והחזיר לו שמעון את השטר , ושמעון התפשר עמו שישלם חמש מאות

ולכן גם אם ,  שכבר כתב מאחורי השטר קבלה על פרעון כל האלף:אלא ששם היה שיקול מיוחד. המחיל
  .היה השטר בידו לא היה מועיל לו
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שהנושה אמר לחייבים כגון , 138החוב מחול, כדי למחולאת השטר אבל אם ניכר שהוא מחזיר 

  .139"אמחל לכם את שבועתכם"
  

כ "מחשש שאח, בעל את הכתובה בשעת מתן הגטשנהוג שהאשה מחזירה ל,  בזמננו,כמו כן
 ברור שאשה המחזירה את - 140ה אותיאמר הבעל שעל מנת כן לא גירש, כשתתבע את הכתובה

 כיון שידוע ,141כדי למנוע את החשש האמור, הכתובה בשעת הגירושין מתכוונת למחול עליה
ל יותר לתבוע דמי ולא תוכ, הכתובה על מנת לקורעה אחר מתן הגטאת שמוסרים הוא המנהג ש

  .142ואינה יכולה לטעון שמסרה את הכתובה שלא לשם מחילה, מחלהש יש להניחו, כתובתה

  נושה שלקח ערב נוסף. 3

אין זה מראה שמחל לערב , והמלוה פנה לאדם נוסף וביקש ממנו שיהיה ערב, חוב שהיה עליו ערב
  .143ין חייב בערבותווהראשון עדי, אלא בסך הכל רצה לחזק את בטחונו בפרעון, הראשון

                                                                                                                                            
אבל גם זאת מטעם , פוסק בנידונו שהחזרת השטר אינה מחילה, )פג' עמ(כ ' סי, ם גאויזון"ת מהר"גם שו
שהסיבה ויש אומדנא דמוכח , ןיב יתפוס אותופחד שהחי, כי היו סחורות של הנושה ביד החייב: מיוחד

שהחייב , כתב) פא' בעמ(לפני כן . ולא משום שמחל, רק משום שפחד מזההיא ששתק והחזיר את השטר 
ולא ברור מדוע למסקנה , )לפני הזמן שנקבע" (פרעתי לך"מר היה יכול לומיגו ש" מחלת לי"נאמן לומר 

או החזרת [שתיקתך "אלא " מחלת לי בפירוש"לא טען אולי מדובר ששמעון . אינו מתחשב בטענה זו
על מקרה . ובזה לא שייך מיגו כי זו לא שאלה של נאמנות אלא של אומדן דעת, "מראה שמחלת] השטר
  .532ראה ליד ציון הערה , שהמיגו מסייע לנושה, הפוך

 חיוב ערב אחר מתן מעות אם הנושה החזיר על פיו את בענין, 125-126' עמ, ערבות, חוק לישראלראה גם 
, אלא ששם יש הוכחה שלא התכוון למחול. י עצם החזרת השטר" הרי שהחייב אינו מופטר ע-השטר לחייב 

  .ערבמהחייב להעמיד לא היה דורש , שאילו התכוון למחול
אבל , ר וכל מה שכתוב בונתבטל השט, י החזרת השטר"פוסק בנידונו שע, שו' סי, חלק א, ט"ת המבי"שו

ומתברר שנתבטל , וידוע שלא נעשה מדעתו של החייב, זאת משום שבנידונו השטר נכתב עקב איומי התובע
  .מעיקרו

פסק שהחזרת השטר היא אומדנא דמוכח , בהגהת בן המחבר, מז' סי, )הגר(ת שי למורא "שו: דעה חולקת
אומר שקונה המחזיר למוכר , יג,  סו,מ"חו, ע"שו, מצד אחד: אבל המחבר עצמו שם מסופק בזה. שמחל

, משמע שבשטר הלואה;  מחדש אותו למוכרכי צריך להקנות, את ההקנאהבכך בטל מאינו , שטר קנין
, והטעם הוא שזה שהלווה מחזיק את השטר הוא כמחילה; החזרת השטר היא מחילה, צ קנין"שהמחילה א

, ק כא"ס, צו, ית שמואלשב, ועוד; )א"מ ז ע"ב(ים שניהם נחשבים מוחזק, כמו שבשנים אדוקים בשטר
אני "והחזירה אותו ללווה ואמרה ,  שאלמנה שהיה בידה שטר של מי שהיה חייב לבעלהמעלה אפשרות

 משמע שהחזרת השטר מבטלת את -ול אף שזה לא חוב שלה חמהחוב , "מקבלת סכום זה עבור כתובתי
משמע , )בשטר מתנה" (החזיר השטר וגם עשה לו מחילה"כותב , ט, רמה, מ"חו, ע"שו, מצד שני. החוב

. שלא מועיל אפילו מחל, ע נקט כך לחידוש"ששו, אבל הוא דוחה ראיה זו; אינה מחילהחוב שהחזרת שטר 
, לגבי נידונו כתב שכיון שהנושה התנה מראש בשעה שהחזיר את השטר שבדעתו לטעון עוד, מכל מקום

 .אינו מחילה
כגון , שאם יש אומדנא להיפךהוא כותב , צד שנימ. )ב"ע-א"עט ע(לט ' סי, )גאגין(ת חוקי חיים " שו138
  .החוב אינו מחול, מחזיר כדי לעשות שטר שני טוב יותרהוא ש

, ל' ת מקור ברוך סי"ה שעולה משוהוא מסביר בכך את מ. )ד"כד ע(כב ' ד סי"יו) מיו(ת שפת הים " שו139
  .שהחזרת השטר היא מחילת ההתחייבות

  .פאסעיף  ,סדר הגט ,ז" אהע,א"מ ר140
  .)ה' סי, מ"חו, חלק ו, ת יביע אומר"נדפס גם בשו (101' כרך ו עמ, ר"בפד, ש אלישיב" רי141
ביום , פ שבנידונם"אעש, הוא מוסיף. יביע אומר שם אות ט = 104' ר שם עמ"פדב ,ע יוסף במסקנתו" ר142

ד לתת תוקף "ואינם מבקשים מביה, טהצהירו הבעל והאשה שיש ביניהם הסכם הדדי לג, סידור הגט
 שיש כאן גילוי דעת שבענינים הכספיים הקשורים למתן ש מקום לומרוי, ) שם אות גתוארכמ(להסכם 

 בכל זאת המעשה של מסירת הכתובה -פ ההסכם שביניהם "משאיר כל צד את זכויותיו לעצמו ע, הגט
  ).כפי שהסביר באות ד(בור כי מעשה מבטל די, לבית הדין מבטל את גילוי הדעת שמתחלה

 אינה מלמלדתשמסירת השטר , ר כרך ו שם"מבין מדברי פד, 231 ' יא עמכרךר "פד, מ אליהו"אבל ר
  .שמחלה

וגם הפוסקים שפטרו את הערב , שכך כתבו פוסקים אחדים, 354' עמ,  ערבות,חוק לישראל ראה 143
  .מוןאלא מצד שכבר אין לו הנאת הא, הראשון לא נימקו מטעם מחילה

ובוטלו , ונשתטתה, שהנותן טבעת למשודכתו,  אות הת להורות נתן חלק ה סימן ק"שוכותב , בדומה
 אין להסיק מכך שהמשודך התכוון למחול לה על -אביה הבטיח שידאג להחזרת הטבעת ו, השידוכין

 גוף  להחזיר אתכהצריהיא , משודך נתן מתנה למשודכת ואחר כך נתבטלו השדוכיןהרי אם ש, הטבעת
 ונמצא שלא נפטרה , במקום גוף הטבעתכסףלשלם ואינה יכולה , נ' ז סי"כמבואר בבית יוסף אהע, ההמתנ

 .מעולם מחובה
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  כתיבה. 4

היה מקום לומר שאף . שאין מפרשים אותן כמחילה, יש לשונות מסופקים, שער שניכפי שראינו ב
מפני שמצאנו , הכתיבה תועיל כמחילה,  לשונות כאלהכתבהרי אם הנושה , שאינן מועילות בדיבור

כתיבה , לענין מחילהנפסק ש, עם זאת. בתחומים שונים שכתיבה דומה למעשה ועדיפה מדיבור
 מועיל ינושכמו שדיבור א, ואינה מועילה אם בלשון עצמה אין משמעות של מחילה, דינה כדיבור

  .144הועילמ ינהגם כתיבה א, בלשון זו

  נתן את סודרו לחייב כדי שיתן את נכסיו לבניו במתנהנושה ש. 5

  אותםלהקנותכדי רו הנושה נתן לחייב את סודו,  במתנהלבניו את נכסיוהחייב רצה לתת אם 
 שהנושה ייתכןכי , 145אין מסיקים מכך שהתכוון למחול על שעבודו על נכסים אלו, ואמצעותב

, והרי כנגד הוכחה זו יש הוכחה מאי החזרת השטר, עשה את זה כדי שלא להכעיס את החייב
 ואין, ולכן נדחית ההוכחה מהמעשה שעשה, משתדלים ליישב ביניהן, וכשיש הוכחות סותרות

  .146מחלאומדנא ש

  קונה ששילם יותר מהמחיר ביודעין. 6

, כ"יכול לחזור בו אחהוא , אף אם ידע על כך בשעת הקנייה ושתק, קונה שהתאנה יותר משתות
את לפני שעבר שיעור הזמן כדי שיראה את האונאה זאת בתנאי שתבע . 147 אומרים שמחליןוא

ל נתנו "שאין אומרים שמחל הוא כי חזהטעם . 148 כדי שיבדקו מה שוויולתגר או לקרובוהחפץ 
והקונה הזה סמך על , כדי לברר את האמת" כדי שיראה"שיעור ) בלי ידיעתו(לקונה שהתאנה 

אלא היה בדעתו , יש להניח שלא מחל: בלשון אחרת. 149ולכן לא מיהר לתבוע, שיעור זמן זה
ד להחזיר "יפסוק ב, "כדי שיראה"כשידע שכל זמן שלא עבר שיעור , כ את אונאתו"לתבוע אח

  .150לו

                                                 
, הקובע כלל, רכז' ד סי"ת חתם סופר יו"הוא מסתמך על שו). ב"נט ע(יב ' סי, מ"חו, ת מפי אהרן" שו144

כגון בשבועה או נדר או , ו לחייב את עצמו משהו אעל עצמו שרוצה לקיים  לענין מישכתיבה עדיפה מדיבור
, כגון לענין עדות, דיבור עדיף,  כדי שהלה יבין את דבריורלאחֵ אבל בהודעת דבר ; קבלה לתת צדקה

כיון , צריך דיבור דוקא, וכן במינוי שליח לכתוב גט, ולכן עדות בכתב פסולה, ד"שאמורה לשכנע את ב
נראה . ומכאן הוא מסיק שבנידוננו הכתיבה גרועה מדיבור; שצריך שהשליח יבין בדיוק מה הוא רוצה

ולכן דיבור , שאם לא כן היא דברים שבלב,  אותושמחילה צריכה להיות מובנת למי ששומע, שכוונתו היא
וכדי שלא נאמר שכתיבה עדיפה כי היא .  מועילה בכתב יותר מבדיבורינהולכן המחילה א, עדיף מכתיבה

 .ע שכתיבה אינה כמעשה אלא כדיבור"ה מקומות בשוהוא מביא ראיה מכמ, כמעשה
ושם ,  נאמר שבכתובה בכגון זה מניחים שהאשה מחלה)ה אמר רב"ד, ם"כמוסבר ברשב (א"ב קלב ע" בב145

ה "ד (קו' סי, א"ח, ט"ת מהרי"וכך פסק שו. ב נאמר שהדין כך רק בכתובה ולא בשאר חובות"קלב ע
 .)והיכא

  .אות כז, פרט יב, גכלל , א"ח, )לעוו( שערי תורה 146
ב שבזה עוסק המקרה המקביל בכתובת "ב קלב ע"כאמור בב(הוא נוקט את דבריו בחייב שהוא שכיב מרע 

כי , כךהדין אבל נראה שגם בבריא . ומסביר שלא ירצה הנושה להכעיסו שמא זה יחמיר את חוליו, )אשה
 .וזה קיים גם בבריא, החזרת השטר-הראיה שלא מחל היא מאי

מ נא "ב, בנו חננאלר; )תשפג'  סי, דפוס פראג,ם מרוטנבורג"ת מהר"הובא בשו(א "מ נא ע"ב, ן" ראב147
 .ז, רכז, מ"חו, א"רמ;  בשם אבי עזרי,שז' מ סי"ב, מרדכי; א"ע

, ע"סמ; אות ח ואות ט, על מרדכי שם, חידושי אנשי שם; ק א"ס, רכז, מ"חו, ודרכי משה, א שם" רמ148
 .ז, כזר, מ"חו, ז"ט; ק יח"ס, רכז

  .אות ט, שם,  חידושי אנשי שם149
והוא . ולכן שתיקתו אינה מחילה, דרכי משה שם מעלה אפשרות שמדובר שהיה אנוס ולא היה יכול לתבוע

 ".צריך עיון"נשאר ב
  .ק ד"רכז ס, נתיבות המשפט; ז שם" ט150

, ) שסו'עמז כרך  פסקי דין ירושליםהובא ב, ק ח"רסד ס' ובקיצור בסי( שם על פי זה כתב נתיבות המשפט
אינו , בו המכר מתבטלשהוא שיעור ש, אם ההפרש היה יותר משתותאבל , שמדובר רק אם התאנה שתות

, כ ולבטל את המקח"שהרי כאן אין לומר שהיה בדעתו לתובעו אח, )ק יח"ס, ע"שלא כסמ(יכול לחזור בו 
ת זקן "שוו, יט'  דיני אונאה סימכירה' א הל"מחנ גם וכך כתב .שכ לא היה קונה אותו כלל מרא"שהרי א

 הוסיף שאין לומר שהוא רוצה זקן אהרן וחושן אהרן. רכז' סי, וחושן אהרן, קמב' סי, ב"ח, )ואלקין(אהרן 
החפץ נחשב , שהרי במצב של מקח טעות, כ את ביטול המקח"להשתמש בחפץ לזמן קצר ומתכנן לתבוע אח

ולכן , כ להחזיר"ואסור לקנות על דעת להשתמש ואח, )ז, ה, אישותהלכות , משנה למלך(גזל ביד הקונה 
אם ידע הקונה על המום , שלגבי מום במקחכותב חושן אהרן שם . חייבים לומר ששתק משום שמחל

ולא ידע "שנקט , ג, טו, הלכות מכירה, ם"כך מוכח מרמב(כ שזה מקח טעות "אינו יכול לטעון אח, כשקנה
אין לומר שמראש , המקח יתבטל, כיון שאם נקבל את דברי הקונהש, ל"וזה מתאים לדבריו הנ, ")הקונה
  .כ"כי אין סיבה שיקנה על דעת לדרוש את ביטול המכר אח,  לתבועל דעתקנה ע

שברור שנתן , כלומר (הרי אפילו בהפרש בכדי שאין הדעת טועה, קשה על מרדכימ, ט, רכז, מ"חו, ח"ב
 לידראה  (א"ב עח ע"פ ב"ע, שמסתמא ידע ומחל, ד' סיכלל קב , ש"ת הרא"פסק שו, )בכוונה ולא בטעות
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ואמנם אם אין דבר , רגיל למחול בלי סיבהאינו כי אדם , שתיקתו אינה מוכיחה שמחל: זאת ועוד

כי היה זקוק היא ששתק שהסיבה  ייתכןאבל כאן ,  שמחליםיחנמ, אחר לתלות בו את שתיקתו
וכיון שיש , והמוכר לא יסכים למכור ל, חפץ וידע שאם לא ישלם מחיר גבוה כדרישת המוכרלַ 

 התכוון שלאואין צורך באומדנא ; אין סיבה שנניח שהתכוון למתנה, לתלות בזה את שתיקתו
גם אם שני , ים שמחלמניח יןא, אלא כל שיש סיבה שאפשר לתלות בה את השתיקה, למחול

  .151ההסברים לשתיקתו שקולים זה לזה

  אכל ושתה עם מי שהוציא עליו שם רעמי ש. 7

כ הן "אחו ;דבר שמקים לה עילת תביעה נגדה, אה שם רע על אשה אחרתמעשה באשה שהוצי
שהרי , שהרי אין זה סביר שתמחל, נפסק שאין זה מראה שמחלה לה. אכלו ושתו ודיברו יחד

י להסביר שעשתה זאת כדי להראות שהדיבה היתה ניותר הגיו; הוצאת שם רע היא עבירה חמורה
  .152שקרית

  מנע מהחייב להישבענושה ש. 8

 -קם התובע ולא איפשר לו להישבע , וכשהנתבע התחיל להישבע, אם נתבע נתחייב שבועה לתובע
  .153אין אומרים שעצם זה שלא איפשר לו להישבע מראה שמחל על השבועה

   זכות מסוימתתתן הצהרת הון בלי הזכרמ. 9

הו היה ולא הזכיר חוב מסוים שמיש, שבו פירט את כל רכושו, מי שנתן הצהרת הון לצרכי מס
גם אם שאלו אותו פקידי המס . כי ייתכן ששכח זאת,  אין זה מוכיח שמחל על החוב-חייב לו 

כי אדם אינו עשוי לזכור את כל , ייתכן ששכח, והשיב בשלילה, "האם אין לך יותר ממה שציינת"
די כ, לשכוח לרשום פריטי רכוש שלובאופן תת מודע מסייע לו " יצר הרע"ש, יש להוסיף. 154נכסיו

ואף ייתכן שהתכוון במודע להעלים חוב זה כדי שלא יצטרך לשלם , שלא יצטרך לשלם מס עליהם
  .עליו מס

                                                                                                                                            
נתיבות המשפט וזקן ? שנאמר שמחל, וכל שכן כאן שידע בשעת הקנייה שהוא שוה פחות, )235ציון הערה 

  . כאמור,ואז אכן מחול, ש מדבר ביותר משתות"שהרא, אהרן שם תירצו
כי , מחילהל מתכוונים למתנה והמוכר והקונה, ץ שבכדי שאין הדעת טועהתיר, ק ה"ס, רכז, קצות החושן

על מנת שאין "כאילו המוכר התנה , והקונה מוחל ונותן, יודע כמה שווה החפץחברו יודע שכל אחד מהם 
 המוכר לא הרי,  יודע שהקונה יודע את שווי החפץינווהמוכר א, אבל בכדי שהדעת טועה; "לך עלי אונאה

. גם הקונה אינו מוחל אף שהוא יודע את האמת, מ שימחל"וכיון שהמוכר אינו מוכר ע, ל"נאי הנהתכוון לת
שניהם יודעים על האונאה הוא כאילו אם אבל נתיבות המשפט שם דוחה את מה שכתב קצות החושן ש

לגבי , ב"מ נא ע"שמוכח מב, ועוד, ואין כאן אומדנא דמוכח, שהרי בתנאי צריך את משפטי התנאים, התנה
יהודה ' וגם זה מועיל רק לר, "יודע אני שאינו שוה אלא מנה"שצריך שיאמר , "על מנת שאין בו אונאה"

  ).ה במה"ד(שם ' כמו שכתבו התוס, מאיר' ולא לר
רוצה הוא פני עדים שבשכתב שרק אם גילה הקונה את דעתו , ט, רכז, מ"חו, ח"דעה יחידאית היא של ב

יכול לתבוע גם אחרי , וכיון שמדובר שאמר כך בפני עדים; אומרים שמחל יןא, כ"אונאתו אחאת לתבוע 
 מוכח שבדרך כלל מניחים ש"ראשמה, ל"מפני קושייתו הנ, הוא צימצם את הדין למצב כזה". כדי שיראה"

  .שמחל
כ אף גילוי דעת לא יוכל "א,  גילוי דעת מניחים שמחליבלאם , ח"קשה על הבמ, ק ה"ס, רכז, קצות החושן

וכתב , שהרי לא ידוע שהיה אנוס, ואין לומר שזה יועיל כמודעא על אונס, ציא מידי חזקת מחילהלהו
נתיבות המשפט שם . שבמכר בפחות משוויו מועיל מודעא רק אם ידעו עדים את אונסו, ד, רה, מ"חו, א"רמ

למכור וכשאין ידוע אונסו אומרים שייתכן שרצה , ששם המוכר רוצה לבטל את עצם המכירה, מתרץ
שקנה ומחזיר שבו הדין הוא , אבל כאן אין רצונו לבטל את המכר שהרי מדובר בהפרש של שתות, באמת
ובזה די בגילוי דעת שאינו מוחל על , והשאלה היא רק אם מחל על חוב האונאה שחייב לו המוכר, אונאה

 .דמי אונאתו
  .קמב' סי, ב"ח, )ואלקין(ת זקן אהרן " שו151

ובכל זאת , כותב שאם ידע ששווה פחות, אות פד, ב"בבא מציעא מט ע, ב"מהדו, חכמהמעיני ה: נימוק נוסף
אבל הוא ; כי מה שהתכוון לקיים את המקח הוא דברים שבלב, יכול לחזור בו תוך כדי שיראה לתגר, קנה

 .והוא לא ציין שדין זה נאמר כבר בראשונים". ע"צ"נשאר על כך ב
 .יא' עמ, יא'  גל,מוריה שנה ה, ישראל איסרלין'  ר152
אור ; )דף עה, ד, רט, ובמשפט שלום, קמב' סי, ת שער אפרים"הובא בשו) (ה ולא"ד(ב "ק קח ע"ב'  תוס153

  .תכט' סי, ק"ב, זרוע
ים מחילה מתוך יוצרמוכיח מדברי אור זרוע שככלל אין , יא' עמ, יא-י' מוריה שנה ה גל, ישראל איסרלן' ר

 !מחילה מכללא כלומר שאין מושג של -אומדן דעת 
 .ש' סי, ב"ח, א"ת הרשב" שו154
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   על שטר מכר של נכסי החייבימהחת. 10

אין מפרשים , קרקע שלו המשועבדת לנושהלצד שלישי נושה שחתם על שטר מכר שבו מכר החייב 
 יותר החייב הוא אדם קשהש יכול לומר כי הוא, זאת כמחילה מצידו על זכותו לגבות מהקרקע

  .155רקעיותר קל לגבות מהקכדי שיהיה לו , על השטרחתם ולכן , מהקונה

   כמחילהיםם מתפרשים שנחלקו הדעות אם העשמ. ד

  מעביד שהחזיר לעבודה פועל שחלה. 1

קיבל אותו המעביד , וכשהבריא, וחלה חלק מהתקופה, פועל שהתחייב לעבוד תקופה מסוימת
  .156יש אומרים שהראה בכך שהוא מוחל על הזמן שלא עבד, תולעבוד

  
  .157אבל דעה אחרת היא שאין בכך מחילה לעובד

   חיוב שבא לתקן איסור שנעשה-בחיוב מלווה להחזיר ריבית . 2

אם מעשיו של ,  שגם לענין חיוב מלווה להחזיר ללווה ריבית שלקח ממנו באיסור158יש מי שאומר
  .החוב מחול, ה על חובת החזרת הריביתהלווה מוכיחים שמחל למלוו

  
לא שביק ("ויש אומדנא שלא מחל , מפני שמדובר באיסור, אבל דעה אחרת היא שכאן הדין שונה

כגון שבאו לעשות חשבון סופי זה , ולכן גם אם מעשיו מוכיחים שמחל, ")היתירא ואכיל איסורא
 מחלהלווה אין מניחים ש, הלווהוגבה מ, והכניס המלווה את הריבית בחשבון המגיע לו, עם זה

  .159לו

   בו מוםהיהשוכר שהשתמש במושכר אף ש. 3

שוכר שהשתמש במושכר למרות שידע שיש בו מום המצדיק את ביטול , 160ח"לדעת הראנ
  .הראה בכך שהוא מוחל על זכותו לבטל את השכירות, השכירות

  
בין אם זו היתה , או בשדהשנפל מום במושכר ,  כותב ששוכר או חוכר161מאיר פדואה' ר, כמו כן

, הראה שמחל, ואם לא חזר בו, יכול לחזור בו מהשכירות ומהחכירה, מכת מדינה ובין אם לאו
  . מדמי השכירות למפרע בגין המום חלקלא יוכל לנכות, כ יחזור בו"ולכן גם אם אח

  
שוכר אין אומרים שה,  שההפסד מוטל על בעל הנכסךכ,  סובר שאם זה מכת מדינה162א"אבל הרמ

  .כשנפל המום בנכסמחל בכך שלא חזר בו 
  

משתמש הוא ו, ייתכן שלא מחל על זכות ביטול השכירותכותב ש 163שלמה יהודה טבאק' ר, כמו כן
והמשכיר מעוניין בכך , שהרי מדובר בדבר שעומד להשכרה, על דעת שישלם על זמן השימוש

                                                 
 ליד סברה דומה ראה .יז, קיא, מ"חו, ע"שו; יג, קיא, מ"חו, טור; אות ג, א"ח, שער נט, התרומות'  ס155

  .238ציון הערה 
מסביר , חק כ"ס, קעה, ע"סמ. כפי שנראה בשער חמש עשרה, החתימה מהווה הוכחה שמחל, לענין מצרן

 או כסףבתי שיפרע בחש"יכול לומר הוא  ו,שעבודרק למלוה כי יש , שדוקא כאן אינה הוכחה שמחל
  "בדברים אחרים

 .ה, שלג, מ"חו, א"רמ ;ש בבא מציעא פרק ו סימן ו" רא156
  .ך"ל כש"כותב שאפשר לומר קי, 220' א עמ"ח) אריאל(תורת המשפט . ק כה"ס, שלג, מ"חו, ך"ש 157
' סי, ב"ח, ם"ת מהרש"בשו, ק ה"ס, קסא, ד"יו, הובא בפתחי תשובה(קמז ' סי, א"ח,  יעבץת שאילת" שו158
ת "בשו, ד"דף קסז ע, נב' מ סי"ב חו"ת חקקי לב ח"בשו, ]היה מעשה ולא רק שתיקהבנידונו שהדגיש ש[טו 

 ).אות טו, ג' סי, מ"חו, חלק ג, ת יביע אומר"ובשו, )ד"כא ע(ג ' סי, ד"יו, סמיכה לחיים
ת סמיכה "שוב, אות טו, ג' סי, מ"חו, חלק ג, ת יביע אומר"הובא בשו(ט אות יט "הגה, קס, ד"ג יו" כנה159

כותב שגם , ה, קס, ד"יו, גם בית לחם יהודה). ל"קס סק' ובדרכי תשובה סי, )א"כב ע(ג ' סי, ד"יו, לחיים
 .אבל הוא לא נימק, לא מועיל, אם מעשיו מוכיחים שמחל

 ).מ' שנדפס לפני סי, הראשון(מא ' סי, א"ח, ח"ת הראנ" שו160
; 315-ו, 301, 292' עמ, שכירות ושאילה,  על תשובה זו ראה חוק לישראל.לט' סי, הבם פדו"ת מהר" שו161

  .אבל שם לא הובא עניין המחילה
כותב , )א ציון ה פסקה ב" קד עמ"בירור הלכה בכמוסבר ב(ק ח "ס, שכא, מ"חו, א"ביאור בגר, כמו כן

 .הראה שמחל, כר המשיך לעבוד בשדה אף שהיתה לו זכות לקבל שדה בלי מוםשאם החו
 .ק ו"ס, שכא, ע"כמוסבר בסמ, א, שכא, מ"חו, א" רמ162
 .118' עמ, שכירות ושאילה, מובאת בחוק לישראלח "בינו לראנהמחלוקת . רפה' סי, ת תשורת שי" שו163
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, למצוא שוכר אחר באמצע הזמןכיוון שיהיה קשה לו , שישתמש במושכר זמן קצר וישלם על כך
ולכן אין בזה , כיוון שלא יוכל למצוא בית אחר מיד, ומצד שני אין לשוכר אפשרות לצאת משם

  .164גזל
  

 -כגון בנידונו , ם פדואה דיבר רק במצב שאין סכום קצוב שאפשר להפיק מן המושכר"אף מהר
שלטון הגביל את הרשות ליטול  ה-בנידונו (אם נפל פגם , בזה. חנות של הלוואה בריבית לגויים

או להמשיך , יכול השוכר לבחור אם לבטל את השכירות כי הוא רוצה מושכר בלי פגם, )ריבית
אלא שאם השוכר ; עריך כמה הפסיד בגלל הפגםת ש,הפ שומ" בניכוי דמי השכירות עבשכירות

דרך זו ולבטל את כי המשכיר יכול לסרב ל, הוא צריך להודיע למשכיר, רוצה להמשיך בדרך ניכוי
ולי היא שווה את כל דמי השכירות גם אחרי , אני מעדיף לשבת בחנות בעצמי: "השכירות בטענה

וכיון שהשוכר שתק ולא ; "ואין רווח קבוע, כיון שתלוי במזל כמה יהיה הרווח, שנולד המום
ושכר במצב שהרווח מן המ, לעומת זאת. והעסקה ממשיכה בלי ניכוי, הראה בכך שמחל, הודיע

, הרי גם אילו הודיע למשכיר שהוא רוצה להמשיך עם ניכוי, כגון בשכירות ריחיים, הוא קבוע
הוא מקבל את כל , שהרי גם עכשו שעושים ניכוי, המשכיר לא היה יכול לבטל את השכירות

כי בכל מקרה , ואין הבדל בין אם היו ברשות השוכר או ברשותו, ההכנסה האפשרית מהריחיים
לכן גם אם לא הודיע . ומה שיהיה הפסד ינוכה לו משכירותו, וב ממה שטוחנים שםיש שכר קצ

  .165אין הוכחה שמחל, ואף אם שילם את כל דמי השכירות

  עזיבת המקום.  4

ותבע את המשכורת על , והסתכסך עם הקהילה, שהיה רב בצפת, אהרן בכור אלחדיף' מעשה בר
יוסף מרדכי ידיד ' ר. שי ביתו ומטלטלי ביתוויצא לטבריה עם אנ, הרבנות שהובטחה לו בצפת

כי , ואינו יכול לטעון שהתכוון לחזור;  פסק שעזיבתו יוצרת אומדנא שמחל על שכרו כרב166הלוי
ואין לומר שהלך ; ודברים שבלב אינם דברים, כ היה צריך לומר למישהו שהוא מתכוון לחזור"א

  .חבוי בתוך ביתו, בעירכי לשם כך היה יכול להישאר , רק כדי לנוח מהמחלוקת
  

 הלך לטבריה וא שה,ועוד; אין בכך מחילה,  אומר שמאחר שהלך בשתיקה167אליהו ילוז' אבל ר
  .ולא מפני שמחל, רק מפני שביזו אותו בצפת

  
נפסק שאין בכך , שעזב את העיר) ל עסק מסויםיהפעלזכיון מהשלטון " (אורנדא"לענין בעל חזקת 

  .168מחילה על החזקה

                                                 
שזה מוכיח שמחל על זכות , ו מוםהוא מסביר שלכן זה שונה מקונה שהשתמש בנכס שידע שיש ב 164

  .109 ציון הערה לידכאמור , בדבר שאינו שלו, שאם לא כן נמצא שהשתמש בגזל, הביטול
יכול לטעון שהסיבה שהשתמש היא כי ידע שיהיה לו הוא , שאם הקדים חלק מדמי השכירות, מוסיףהוא 

ולכן החליט להשתמש במושכר למשך זמן ששווה לדמי , הקשה להוציא מהמשכיר את דמי הקדימ
   .ואין בכך הוכחה שמחל לכל התקופה שהוסכם עליה, הקדימה

  .תשורת שי עוסק במום שהיה במושכר מתחילת השכירות
ואם המשכיר ינהג , ימחל לו, נראה שהשוכר אינו יכול לטעון ששתק על דעת שאם המשכיר יתנהג אליו יפה

בדומה לדברי בנין ,  שהרי אילו זאת היתה כוונתו היה צריך לומר כך למישהו-בע ממנו ית, עמו שלא כדין
כדי , שאינם תובעים מיד, אבל נראה שאם יתברר שזה דרכם של שוכרים. 93 ציון הערה לידיחזקאל 

ואפילו העובדה שהוא (קתו ונאמר ששתי, הרי האומדנא תשתנה, להישאר ביחסים טובים עם המשכירים
 .אינה מוכיחה שמחל) ממשיך לשלם

  .מב' סי, מ"חו, ת"מהדו, )תאומים(ת חסד לאברהם " שו165
אבל נראה שכוונתו היא , )]232[ ציון הערה ליד, שער שמיניראה על דבריו ב(הוא נוקט שזו מחילה בטעות 

  .שאין מחילה בכלל
שדה "אמר שובחוכר , )א, שכב, מ"חו, ע"שו(אכלה חגב ה מודה גם בחוכר שדה ובם פדו"הוא כותב שמהר

נראה .  מראה שמחלינושזה שהחוכר המשיך לעבד את השדה א, ויבש המעיין" שלחין אני חוכר ממך
המשכיר לא היה יכול לבטל את , שמאחר שהרווח קצוב, שכוונתו היא שגם כאן שייך הטעם האמור

  .ולכן החוכר לא היה צריך להודיע לו, השכירות
ובכל זאת השוכר נתן את השכר , ולא הביא, שאם המשכיר התחייב להביא אבנים, הוא כותב לגבי הריחיים

שהרי ידע שהמשכיר לא קיים את תנאו ובכל זאת שילם את כל דמי , זו מחילה, ואמר שהוא על העבר
 על כך שלא אין הוכחה שמחל ממה שלא ניכה לו מהשכר, אבל אם נתן את דמי השכירות בסתם; השכירות

 .כי דרך הסוחרים שאין מנכים סכום החשבון עד סיום כל החשבונות שביניהם, העמיד אבנים
ת "ובקיצור בשו, )ב"ע-א"קח ע(כח ' וסי) ג"קד ע(כז ' סי, ת תורת חכם"בשו, יוסף מרדכי ידיד הלוי'  ר166

 ).ג"פג ע(טו ' סי, מפי אהרן
 ).א"פז ע(טז ' סי, ת מפי אהרן" בשו167
  .כב' סי, מ"חו, א"ח, ברי חייםת ד" שו168

א שם מביא "אלא שרמ. שעזב את העיר" חזקת ישוב"העוסק בבעל , ז, קנו, מ"חו, א"הוא מביא ראיה מרמ
ת "היא של שו, שהפסיד את חזקתו, א"הדעה שהביא הרמ. שאלה האם הפסיד בכך את חזקתומחלוקת ב
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   למול פגיעה בות הנושהשתיק :פרק שלישי

  כללי. א

לשמש בסיס לאומדנא שהוא  הדבר יכול, ואינו מוחה על כך, נושה שרואה שמישהו פוגע בזכותו
דוגמאות שבהן אין מסיקים , ובצדן, להלן נביא דוגמאות לכך. 169מתכוון למחול על זכותו

  .מסיבות שונות, משתיקתו שהוא מחל
  

ים את האפשרות להסיק מחילה מגבילה, ן כמה עקרונות כללייםנמנה כא, לפני שנגיע לדוגמאות
  .מכללא משתיקת הנושה

   
כי אולי הסיבה ששתק היא כי , שתיקתו אינה מראה שמחל, אם יש לנושה ראיה ברורה על זכותו

על ") טאבילאציע("שאם שטח מסוים רשום במירשם , 170 נפסק,לדוגמה. סמך על הראיה שבידו
אינו קונה בכך חזקה שיוכל שמעון , וראובן שתק,  חלונות מול השטחושמעון פתח, שם ראובן

מחל אלא כי סמך על משום ששתק ראובן אינה ראובן שייתכן שהסיבה כי , לפתוח חלונות
גם במקום שבחוב רגיל היינו אומרים ,  שנושה שיש בידו שטר או משכון171כמו כן נפסק. מירשםה

גם לסוברים שמועילה (  אין מניחים שמחל,כון בידוהרי אם יש שטר או מש, שיש אומדנא שמחל
  .173המשכוןאו על  כי סמך על השטר היאששתק שהסיבה כי ייתכן , )172מחילה נגד שטר או משכון

  
ורק הנסיבות מלמדות באומדנא דמוכח על , אלא שתק, עשה מעשה ולא אמר דבראם החייב לא 

שתיקתו אינה מתפרשת , וכח הנסיבותושתק הנושה לנ, שיש בה פגיעה בזכויות הנושה, מחשבתו
  .174כמחילה

                                                                                                                                            
, יא-י' מוריה שנה ד גל, י ברונא"מהר. האלא מצד תקנ, והוא לא נימק מצד מחילה, שורש קצא, ק"מהרי

  .גרשום מאור הגולה' ה רק במקום שנהגו לפי חרם הישוב שתיקן רחלתב שתקנה זו וכ, מז-מו' עמ
להחזיק חנות , שכתב שמי שקנה חזקת ישוב, שורש קלב, ק"ת מהרי"דברי חיים מביא ראיה גם משו

  .כי אולי היה דחוק לכסף,  בכך אומדנא שמחל אין-עד שהגיע לעיר אחדות והתעכב שנים , ולהלוות בה
עזב את העיר איבד מי שש, בשם כמה פוסקים, ט אות קנז"הגה, קמ, מ"חו, ג"הוא מסביר שמה שכתב כנה

.  לענין אורנדאןואין ללמוד מה, )339ראה הערה  ( אמור לענין תקנות החזקות של הספרדים-את חזקתו 
ויש להעיר . שיש מצבים שבכל זאת לא הפסיד את חזקתו בעזיבת המקום, קעב-אותיות קס, ג שם"כנה' ועי

  .ולא מטעם מחילה, שמה שאיבד את חזקתו שם הוא כנראה מטעם תקנה
ערי " כותב שמנהג ,)קסה' סי, )אנקאווא(ת קרני ראם "שוהובא ב (קלג' סי, ב"ח, ת תוקפו של יוסף"שו

והוא לומד משם , שמי שעזב את העיר לא איבד את חזקת היישוב, א שם"יה ברמהוא כדעה השני" המערב
  .כתב שאיבד את חזקתו, מחכמי פאס, ס"אבל הוא מביא שרח. לתקנות החזקות של הספרדים

,  מהשלטוןו אותהיה יושב בעסק ובא אחר ושכרכותב שאם , )ובדברה "ד (ם חלק א סימן מ"ת מהרש"שו
אבל אם השכיר את העסק למישהו והלה לא ; מחלזו הוכחה ש,  את האחרבעוהראשון יצא מהעסק ולא ת

 . אין הוכחה שמחל, ואז מישהו אחר שכר אותו מהשלטון, שילם לו דמי שכירות
שכנגדו עשה מעשה שלא "נוקט שאם , )212' כרך ה עמ, ר"הובא בפד(סו בסופו ' ת משפטי שמואל סי"שו 169

  .מניחים שמחל, " מוחל בוההיה ראוי בו אם לא שהי
 .בענין מצרן, נביא בשער חמש עשרה, דוגמאות נוספות למחילה מכללא מכוח שתיקה כזאת

 .יקותיאל שור' בשם ר, ה' סי, חלק א, ם"ת מהרש" שו170
 .קס' א סי"ת שבות יעקב ח" שו171
  .ראה שער חמישי ושער שישי 172
  .243 ציון הערה לידו, א בענין הכרזה"בשם הרשב 238הערה ראה גם , על עקרון זה 173

שלא תבע , בחנות" חזקה"עוסק בבעל , פה' סי, מ"חו, א"ח, כרם חמרת "בשו, אברהם אנקאווא' ר, כמו כן
כי ייתכן שהסיבה ששתק היא כי סמך על , ופוסק ששתיקתו אינה מתפרשת כמחילה, מהשוכר דמי שכירות

ומתוך רחמנות לא רצה לדקדק עם מי , וידע שיוכל לגבות את השכירות כל זמן שירצה,  שחזקתו ידועהכך
  . מחה, ורק כששמע שבאים לגזול את חזקתו, ולגבות ממנו שכירות, שיושב שם

שלפי , נשאל על קרקע של גוים שהיתה ממושכנת למשה, קלג' סי, ב"ח, ת תוקפו של יוסף"שו, מצד שני
ויורשיו של משה , ואחרי מותו קנה אהרן את הקרקע מהגוי, בקרקע זו" חזקה"משה זוכה ב, תקנות הקהל

לכאורה . משום שלא היו להם עדים שמשה קנה, והוא פוסק ששתיקתם אינה מתפרשת כמחילה; שתקו
לא היתה שלפיהם שתיקה מתפרשת כמחילה דוקא אם , ם ושבות יעקב"דבריו נוגדים את דברי מהרש

ייתכן שכוונת תוקפו של יוסף היא שהיורשים בכלל לא ידעו על כך שמשה קנה את .  ברורהלנושה ראיה
 . על מצב שבעל הזכות לא ידע עליה176 ציון הערה ליד ראה -וזו הסיבה ששתקו , הקרקע

 מעלה ,ק א"ס, יב, ןשכמו שקצות החוש, הוא כותב עוד. יד' סי, מ"חו, ת אגודות אזוב מדברי" שו174
שהרי , דבריו קשים. כך גם בשתיקה שהיא כהודאה, )שער שניראה (אפשרות שאין מועילה מחילה בלב 

  .בשתיקה יש אומדנאהרי ו, מועילה מחילה בלב,  שמחליש אומדנאאם תב שוכשם קצות החושן 
שיית מעשה שתגן על והימנעות מע, אבל יש מי שאומר שגם שתיקת מלווה אל מול סכנה עתידית שממילא

על (מעין החכמה שם בשם כותב , 67הערה , ב"מ יג ע"ב, אוצר מפרשי התלמוד: מוכיחה על מחילה, זכותו
מחל ללווה על , שנושה שלא כתב פרוזבול) פורש בדבריומואינו ; ב בדפי הספר"דף ע ע, ה הני תרתי"ד' תוס
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, ושתק, אבל עלול לגרום לו נזק בעתיד, ידייראובן שראה ששמעון עושה דבר שאינו גורם לו נזק מ

  .175מחותללא ראה צורך כי היא שתק ייתכן שהסיבה שכי , הוכחה שהוא מוחלבשתיקתו אין 
  

שהרי ייתכן שזו , משתיקתו שהוא מוחלאין להסיק , אם ייתכן שבעל הזכות לא ידע שהזכות שלו
  . 176ולא משום שמחל, הסיבה ששתק

  
בהזדמנות מאוחרת שתק כ "ואח,  למול פגיעה בזכותואם בעל הזכות הביע התנגדות בתחילה

  .177הדבר מוכיח שהוא מוחל, למול פגיעה דומה

   כמחילהתמתפרשמצבים שהשתיקה . ב

  אם הזכיר מחילה לפני כן. 1

הוא כי שתיקת ראובן כש, הרי זה מחול, ונטל, "מה שתטול מנכסי מחול לך "ראובן שאמר לשמעון
גם אם בדרך כלל שתיקה בשעת מעשה אינה מתפרשת . 178מחלשה מוכיח, רואה ששמעון נוטל

  .179"מחול לך"בנידוננו השתיקה מועילה כמחילה כי לפני כן אמר בפירוש , כמחילה

   במתנהאת נכסיו לאחריםנתן כשהחייב . 2

והיא , ונתן לה קרקע מועטה,  אשתו את כל נכסיו לבניונוכחותשאם בעל מחלק ב, ד אומרהתלמו
. 181שתקה, וכששמעה על כך, כך גם אם הבעל נתן שלא בנוכחותה. 180הפסידה את כתובתה, השתק

  .182 שהיא מוחלתוכיחהמשתיקתה ש, טעם הדבר הוא

                                                                                                                                            
י מה שאינו גובה הוא מצד דין התורה הרש, אבל קשה לראות זאת כמחילה. זכותו לגבות אחרי השמיטה

 .ששמטה את חובו
דף נ , שטערין, ובשם משמעון, קסא' סי, א"ח, מ"חו, ת בעי חיי"הובא בשו(מ ' סי, ם פדובה"ת מהר" שו175

  ).ד"ע
על כך אומר . ובעל הנכס שתק, מקרה דומה הוא בשומר שמסר את הפקדון לאחר בנוכחות בעל הנכס

אבל המרדכי ופוסקים אחרים שעסקו . אין עליו חיוב רגיל של שומר שמסר לשומרש, רעג' סי, מ"ב, מרדכי
אלא , לא נקטו ששתיקתו היא מחילה) 1177-1180' ועמ, 415-417' עמ, שומרים, ראה חוק לישראל(בדין זה 

נוקט ) 458' הובא בחוק לישראל שם עמ(רכט ' סי, א"ח, )בירדוגו(ת משפטים ישרים "רק שו. שהיא הסכמה
אף שלענין זה לא משנה אם זו מחילה או (זו מחילה ומחיל עליה את הכלל שמחילה בטעות בטלה ש

  ).שהרי גם הסכמה בטעות בטלה, הסכמה
שאשה שתלתה בגדים על חבל גבוה במקום שהם , ר"בשם משבכותב , שפ' סי, מ"חו, פעמוני זהבאבל 

כך שמי שנמצא על הגג יכול , וב לגגלמקום קר, ואשה אחרת העבירה את הבגדים לקצה החבל, נשמרים
שתיקת בעלת הבגדים מתפרשת כמחילה לאשה  - כ נגנבו"ואח, ובעלת הבגדים ראתה ושתקה, לקחת אותם

ביא ראיה מהפותח הר "משב. יה לא היה מעשה נזק ברור בשעת מעשהי כיון שמעשה האשה השנ,השניה
שהרי , אבל פעמוני זהב דוחה ראיה זו. ל מראה שמחשם נפסק ששתיקתוש, והלה שתק, חלון לחצר חברו

; שעשתה מעשה בבגדים של אשה אחרת, כ אשה זו"משא, ו עצמעשה את החלון ברשותבעל החלון שם 
אבל במסקנתו הוא פוטר בנימוק . זה לא מראה שמחלש -ושותק , והוא כמו הרואה שחברו שובר את כליו

  .י החזרת הבגדים למקומם"ן את הנזק עמה גם שבעלת הבגדים יכלה לתק, שהמעשה היה רק גרמא
 .היא סיבה להניח שמחל, שמעיין גנים אומר שדוקא העובדה שהנזק אינו ודאי, 251 ציון הערה לידראה גם 

. והגדרנו זאת כמחילה מכללא בטעות, הבאנו דוגמאות לכך, העוסק במחילה בטעות, בשער שמיני 176
שבדרך כלל מדובר במחילה , ]15[ ציון הערה ליד ראה שם -" לא ידע דמחל"המוגדרים (במקרים אלו 

בכל זאת דננו בהם במסגרת . ההגדרה המתאימה יותר היא שאין בסיס להסיק מחילה מכללא, )מכללא
  . מפני שהפוסקים הגדירו זאת מחילה בטעות, מחילה בטעות

ובסוף הפגישה , בעלי דין נפגשו והתווכחו ביניהם, בנידונו. 208-209' א עמ"ח) אריאל(תורת המשפט  177
  . בכך הראה שמחל על זכותו בהתאם לפשרה-והתובע שתק , מישהו הקריא דברי סיכום של פשרה ביניהם

 לנוכח אלא דוקא, יש להזכיר מצב מיוחד ששתיקת הנושה מתפרשת כמחילה כשאינה לנוכח פגיעה בו
ך והפרוצה שהחפץ יגזל נהרואים כאילו , אם גזלן הודה שגזלב נאמר ש"ק קד ע"בב: התפתחות לטובתו

מניחים שמחל לגזלן ברצון גמור על מסביר ש, כג' סי, דיני שומרים, דברי חיים. להיות פקדון ביד הגזלן
דין ההבדל בין טעם ביר שזה הוא מס. חיובו בהשבת הגזילה בתור גזלן כדי שיהיה פקדון או מילווה בידו

 כפי שראינו בשער שלישי, אין לכך תוקף,  שמלוה המביע רצון שההלוואה תהפוך לעיסקאדיןזה ל
ולא ,  ששם חוששים שאלו פיטומי מילי-) ההבדל ביניהםטעם הקשה מה , ק א"ס, שמד, שנתיבות המשפט(

הרי גם : אבל הסברו קשה. אחריות אונסבענין מחילה ללווה על בשער שלישי ראה בשמו . התכוון ברצינות
  .על עצם האפשרות למחול לגזלן,  וראה בשער ארבע עשרה?מלווה יכול למחול לגמרי ללווה

 .בשער ארבע עשרה ראה על כך 178
 ).ד"סב ע(ח ' סי, מ"חו, א"ח, ת פרי הארץ" שו179
י "ראב; תתקכט'  סי,א"ח, א"ת הרשב"שו; ט, ו, זכיה ומתנה' הל, ם"רמב: כך פסקו. א"ב קלב ע" ב180
 ;רמט' סי, דפוס פראג, ם מרוטנבורג"ת מהר"שו; קסג'  עמ,)ז"תש (בתשובה שנדפסה בסיני כא, ד"אב
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ה "ד(נו '  סי,מ" חו, חלק ב,ט"ת מהרי"שו; א, קו, ז"אהע, ע"שו; קו, ז"אהע,  טור; יט'י וייל סי"ת מהר"שו

 .)'והטעם הב
ם " הרמב,)ף"בדפי הרי (א" ס עב"בף "ריבדעת , סימן סאך חלק א "ת מהרש"שו; א, קו, ז"אהע, ע" שו181
  .לד' ח סי"פב "בש " ורא, ט,זכיה ומתנה ו' הל
' מה וסי' סי, מ"חו, ב"ח, ט"ת מהרי"שו; תסה' סי, ש"ת הרשב"שו; )יוסי' ה ר"ד(ב שם "ב, ם" רשב182

שאלו דברים (ק ב " ס,יב' סי, מ"חו, )ניצברג(דמשק אליעזר ; ג' סי, מ"חו, א"ח, ת קול אליהו"שו; קיב
  .)שבלב כל אדם

 ספק האם הדין כך גם אם הבעל עשה זאת כשהיה מעלה, ב"ב קלב ע"בבהסוגיה : בריאמתנת הספק ב
שיש מקום לומר שכאן , מסביר) ה בבריא"ד(שם ם "רשב .או רק אם עשה זאת כשהיה שכיב מרע, בריא

ואינה רואה צורך , תיד שתוכל לגבות מהםכיון שהיא יודעת שייתכן שישיג עוד נכסים בע, אינה מוחלת
ע שם פוסק "שו. ם אלונכסיעל שעבוד כתובתה ולא התכוון למחול על  ,ו אותכעיסשבזה ת ,למחות עכשו

ב קלב "ב, ן"אבל ראב .מספק, פב' י בן לב חלק ב סי"ת מהר"שו כך פסק גם .מניחים שמחלה, שגם בבריא
 'סי,  קרימונהדפוס,  מרוטנבורגם"מהרת "שו.  יחלוקו- פוסק שמספק, )דבליצקי' תפה במהד' עמ(א "ע

  ). משמע לאו דוקא שנותן את כל נכסיו, הוא נוקט סתם מתנה(פוסק שיש להניח שהיא מוחלת , קלד
כתובה ה ולכן בתיקו נשארבריא ב שהספקף שבידו כתוב "שבספרי הרימציין  ,קו' סי, ז"אהע, בית יוסף

מוכיח , )ה תשובה"ד( ט חלק א סימן קיט"ת מהרי"שואבל  .חלהחזקתה ועל הבעל להביא ראיה שמב
   .ו כגבויינשטר העומד לגבות אכי , ט מנמק"מהרי. ף סובר שמספק אינה גובה"י שהרי"ש ומנ"מהרא

ט "מהרי . כתובתההדי מפסינהמספק אש שרבינו ברוך מארץ יון כתב מביא, לד' ח סי"ב פ"ב,  אשריותהגה
הלויתני ואיני " יםכאומרהם  ,תלמודבספק שהרי זה  ,מחלהאם  אינם יודעים היורשיםשכיון ש, שם מנמק

] לבניו[שנתן כיון ,  שלא מחלהאינה יכולה לטעון בריואילו הדעה אחרת סוברת ש ;חייבש ,"יודע שפרעתיך
  . ולכן הפסידה את כתובתה ,ושתקהבפני עדים 

  .על ספק מחילה, שער שלוש עשרהראה על כך ב
י בן "ת מהר"שוהובא ב(לד ' סי, ח"פ, ב"ב, ש"ורא, )דבליצקי' תפה במהד' עמ(א "ב קלב ע"ב, ן"ראב: שיור

ן "ראב. ולא שייר כלל לעצמו, כותבים שמדובר דוקא שנתן את כל נכסיו לבניו ולאשתו, )פב' לב חלק ב סי
כל ויכולה לגבות מ, סמכה דעתה, מתוך שהיא יכולה לגבות כתובתה ממה ששייר, נימק שאם שייר

  .הנכסים
, מניחים שהיא מוחלת, ן סובר שגם אם לא נתן לה כלום"מביא שראב, פב' י בן לב חלק ב סי"ת מהר"שו

  .ן שבפנינו"ולא מצאנו דברים אלו בראב. כיון ששתקה כשנתן את כל נכסיו לבניו
, חלהמ, ש שם מביא שרבנו חננאל סובר שרק אם נתן לה קרקע בשווי החלק שקיבל כל אחד מהבנים"הרא

מביא שרבינו חננאל סובר שרק אם , ב"ב קלב ע"ב, ן"חידושי הר. מפני שרק אז אפשר לומר שהחשיב אותה
' י בן לב חלק ב סי"ת מהר"שו. היא מוחלת, וגם נתן לה מעט קרקע, ")קבלה("הסכימה לחלוקת הנכסים 

כתב לה קרקע כל  ואם ,מוחלת ,נתן לה חלק כאחד מבניואם  ,דעת רבינו חננאלש ב"כותב שלפי הרא, פב
נתן לה חלק כאחד גם אם , ח"ן בדעת ר"ואילו לפי הר; מוחלת רק אם הסכימה לחלוקת הנכסים, שהוא
  .מוחלת רק אם הסכימה לחלוקת הנכסים ,מבניו

האם מניחים שמחלה גם בשאלה ) ל שם"ת מהריב"ובשו, ק ד"ס, קו, הובאו בבית שמואל(נחלקו הפוסקים 
  .ושתקה כששמעה על כך, הנוכחותבניו שלא ב את הנכסים לחילקאם 

ממה שהבעל " הנאה מרובה"כותב שמניחים שהיא מוחלת משום שיש לה , עב' סי, ם אלשיך"ת מהר"שו
  .עשאה שותף בין הבנים

כאן אלו דברים שבלבו ובלב כל , נימק שאף שמחילה בלב אינה מועילה, טו' סי, ג"ח, ש ענגל"ת מהר"שו
  .ולכן מועילה בו מחילה בלב, שחיוב כתובה בחיי הבעל אינו חיוב ברור, עודו, )ראה שער שני (אדם

נחת רוח עשיתי "מקשה מדוע לא תוכל לומר ששתקה לא מתוך מחילה אלא כי , ק ו"ס, קו, חלקת מחוקק
ואף הסכימה , שהעובדה ששתקה כששמעה על המתנה לבנים, מתרץ, קמט' ח סי"ב פ"ב, יד רמה? "לבעלי

כתובה אין מחילת תירץ שב, ק ט"בית שמואל ס. מוכיחה שהוא מוחלת בלב שלם, צמהלקבל מתנה לע
הרי , הקשה, ק ו"ס, קו, א"קו, הפלאה. ]97[ ציון הערה ליד,  ראה שער תשיעי- ל"נרעמתקבלת טענת 

כ לא היתה צריכה להתבייש "א(ל בכתובה הוא כי לכל הנשים יש כתובה "הטעם שאינה יכולה לומר נרע
,  ראה שער תשיעי- כ מחלה זה מראה שמחלה בלב שלם"ואם אעפ, כך שאינה מוחלת על הכתובהמהבעל ב

 ציון לידראה (ולפי זה כאן שאינה מוחלת על הכתובה אלא על שעבוד נכסים אלו ; )]98[ ציון הערה ליד
ץ שכיון שבשכיב מרע לא שכיח שישיג נכסים ותיר? ל"יש מקום לומר נרע, שלא שייכת סברה זו, )183הערה 

, )140' עמ(הלכה מד , א"ח, ז"אהע, חזקה רבה. זה בעצם כאילו מחלה את כל הכתובה, כ"חדשים אח
שלגביו אכן שכיח שיהיו לו , )ל"נכע "שושפסק פי כ(הרי הדין הזה אמור גם בבריא , מקשה על ההפלאה

ונכסים , ודאיבוה היתה יכולה לטרוף מנכסים אלו שכיון שלולא המחיל, והוא תירץ? נכסים חדשים
שיכולה לגבות , ועל הנכסים הנוכחיים היא מוחלת לגמרי, ואין ספק מוציא מידי ודאי, עתידיים הם בספק

הוא מוסיף שאין לומר שבאמת אינה . לכן זה דומה למחילת כתובה לגמרי, מהם עכשו ומוחלת על כך
כך (כי נכסים אלו הם רק בספק , היא סומכת על הנכסים העתידייםמוחלת אלא שלא איכפת לה לשתוק כי 

כותבים שאם רק הסכימה לחלוקה והבעל לא , )ה מכלל"ד(ב "ב קלב ע"ב',  יש להעיר שתוס).נראית כוונתו
; ל"כי היא יכולה לומר שהסיבה שהסכימה היא מטעם נרע, אין זה מוכיח שמחלה, נתן לה שום קרקע

לא (השתמש בנימוק זה כדי להסביר מדוע אם הבעל נתן את נכסיו לאחרים ,  לד'סי, ח"פ, ב"ב, ש"ורא
  .אין אומרים ששתיקתה מוכחה שמחלה) לבניו

מחלה גם אם נתן לבניו , הנוכחותא סובר שאם חילק את הנכסים ב"כותב שהרמ, ק ז"ס, קו, בית שמואל
מניחים שמחלה רק אם נתן גם לה , הנוכחותואם חילקם שלא ב, רק חלק מנכסיו וגם אם לא נתן לה כלום

גם אם היה , מוכיח מהגמרא שאם לא קיבלה כלום, ק ג"ז ס"אבל המגיה בט. קצת קרקע עם הבנים
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תה מוכיחה רק שהיא מוחלת אלא שתיק, נו מניחים שהיא מוחלת על כל כתובתהן הכוונה שאאי

אבל אם בעלה ישיג , שלא תוכל לגבות מהם את כתובתה,  הללועל הנכסים כתובתה שעבודעל 
  .183תוכל לגבות מהם את כתובתה, כ נכסים חדשים"אח

  
, עשה לה כבוד, שבכך שעשה את אשתו שותפה עם בניו, מדובר דוקא במתנה שנתן הבעל לבניו

ושתיקתה אינה מלמדת , אין לה כבוד כזה, את נכסיו לאחריםאבל אם נתן ; ולכן היא מוחלת
, אם נתן רק חלק מנכסיו לבניו,  כמו כן.184כי אולי שתקה רק כדי לעשות נחת רוח לבעלה, שמחלה

שתיקתה אינה , וכן אם לא נתן גם לאשה חלק מהנכסים, 185שתיקתה אינה מלמדת שמחלה
  .186ח לבעלהכי אולי שתקה רק כדי לעשות נחת רו, מלמדת שמחלה

  
ים צימצמו היבטהיינו שבכמה , 187"קולי כתובה"משום , אבל דין זה נאמר רק בכתובת אשה

האשה רוצה , יותר משהאיש רוצה לישא"כי , חכמים את זכות האשה בגביית כתובתה
אין מסיקים מכך , גם אם החייב נתן את כל נכסיו לאחרים בפניו, אבל בנושה רגיל. 188"להינשא

אין לפרש את ו, 190גם אם החייב נתן מעט קרקע גם לנושה, 189 הללו בנכסיםשמחל על שעבודו
  .191כי ברור שהנכסים משועבדים לנושה, כהודאהשתיקתו 

                                                                                                                                            
, ורק אם נתן לה קצת, "נחת רוח עשיתי לבעלי"כי יכולה לומר ששתקה משום , אינה מוחלת, הנוכחותב

  ".נחת רוח עשיתי לבעלי"אינה יכולה לטעון , שכיבד אותה בכך
כלומר שמחלה , מביא דעה שאיבדה את כתובתה רק אם קיבלה עליה, לב' סי, ב"ח, ת יכין ובועז"שו

  .בפירוש
ת יכין "בשו, שמז' קנו וסי' סי, ש"ת הרשב"הובא בשו(י "רמ' ב במהד"דף נט ע, מתנת שכיב מרע, העיטור

שדין זה נהג רק בדורות כתב קלונימוס הנשיא ' מביא שר )לב' סי, א"ח, ם"ת מהרש"ובשו, ובועז שם
 .ולא שמחלה, היא שהתביישהשתקה הסיבה ש שייתכןאבל בימינו , ראשוניםה

יגל יעקב ת "ובשו, אות כז, פרט יב, כלל ג, א"ח, )לעוו(הובא בשערי תורה (ה אבדה "ד, ם שם" רשב183
תפה ' עמ(א " קלב עב"ב, ן"ראב; )ף"בדפי הרי(ב "ב סב ע"ב, נימוקי יוסף; )כב' עמ ,י' מ סי"וח, )גוטליב(

, ש"ת הרא"שוו, לד' סי, ח"פ, ב"ב, ש"רא;  קנב' קנ וסי' סי, קמט' ח סי"ב פ"ב, יד רמה; )דבליצקי' במהד
; א, קו, ז"אהע, ע"שו; )השלישי(ז ' כלל נה סיו, )כז' רכט עמ' מוריה גל, יוסף חזן' י ר"הובא ע(ב ' סי, כלל מ

  .)ב"קצח ע(לא ' ז סי"אהע, א"ת משאת משה ח"שו
  .ייתכן שלא ראה את יד רמה בעצמו; ם"כותב כאילו יד רמה חולק על הרשב, אות ז, כד' סי, דרך משפט

 .כאשר החוב עצמו אינו נמחל, על האפשרות למחול על שיעבוד נכסים, ראה שער חמש עשרה
, ג"ח, ץ"תשב; )ק ב"ס, קו, ובבית שמואל, ק ב"ס, קו, הובא בחלקת מחוקק(לד ' סי, ח"פ, ב"ב, ש" רא184
יגל יעקב ת "שו; ק ט" פא ס,מ"ך חו"ש; )בנים או בנות(ם שם "בדעת רמב, קו' סי, ז"אהע, י"ב; קצו' סי

  .)כד' עמ(י ' מ סי"וח, )גוטליב(
י שם כותב " ב.תב שהדין כך גם אם נתן לאחריםוכ, )ל רב יימר"ה א"ד(א "ב קלג ע"ב, ם"אבל רשב

ש הבין "אבל הוא כותב שהרא; ל לא מי שאינם יורשיםאב, ם מתכוון להוסיף יורשים אחרים"שהרשב
מביא חכם אחד שכתב שגם , )ה תשובה"ד( ט חלק א סימן קיט"ת מהרי"שו. כל אדם בכלל, ם"שלרשב

העוסק במי שנתן מתנה , רמח' כתובות סין במרדכי "ראבכך עולה גם מ. רבינו חננאל סובר שכל אדם בכלל
  . מוכיחה שמחלהוכותב ששתיקתה, לאביו בנוכחות אשתו

ט שם כותב שמספק האשה אינה גובה את "מהרי. מביא את שתי הדעות, פב' י בן לב חלק ב סי"ת מהר"שו
 .כתובתה גם אם הבעל נתן לאחרים

  .תקפז' ב סי"בבמרדכי , ם"מהר 185
שתיקתה מוכיחה , כותב שגם במתנה חלקית, תרלא' ב סי"וב, רמח' כתובות סין במרדכי "ראבאבל 

מפסידה אז ו ,מחלק נכסיו שלא בפניהשהגמרא מדברת ב ן סובר"הסביר שהראב, ק ז" ס,קו, ש"ב. שמחלה
 גם אם מחלהש זה מוכיח , אבל אם נותן בפניה ושתקה, ודוקא אם נתן את כל נכסיוהאם נתן גם לדוקא 

  .לא נתן לה וגם אם נתן רק חלק מנכסיו
כותב שהלכה , ק ג"ס,  קו,ז אבן העזר"ט. תמביא את שתי הדעו, א, רנב, מ"וחו, ב, ז קו"א אהע"רמ

  ).ש להוכחתו"עיי(ועוד שכך מוכח מהסוגיה ,  באחרונהאותה בשני המקומותמביא א "שהרי רמ, ם"כמהר
ובחלקן הסכימה , אם הוא נתן כמה מתנות, ן"כותב שגם לפי ראב, תרומת הדשן פסקים וכתבים סימן פו

  .לתאין שתיקתה מוכיחה שהיא מוח, ובחלקן שתקה
 .ק ג"ס,  קו,ז אבן העזר"טהמגיה ב 186
ת "שו; ב' סי, כלל מ, ש"ת הרא"שו;  קלד'סי,  קרימונהדפוס,  מרוטנבורגם"מהרת "שו; ב שם" ב187

אות , א"ח, שער עט, התרומות' ס; ק ט"ס, פא, מ"חו, ך"ש; ב, צח, מ"חו, פרישה; רכא' סי, ב"ח, ט"המבי
כנסת ;  קיב'מ סי"וחלק ב חו, קנ' קו וסי' סי, א"ח, ט"ת מהרי"שו; רה' עמ, כ' ז סי"אהע, ם"ת הרי"שו; ב

 .)ב"קצח ע(לא ' ז סי"אהע, א"ת משאת משה ח"שו; י אות קכח"הגהב, קסג, מ"חו, הגדולה
' עמ ,יגכרך ר "פדהובא ב ()ף"בדפי הרי(א "ב ס ע"ב, נימוקי יוסף; )ה ומקולי"ד(ב "ב קלב ע"ב, ם" רשב188
 ).שלכן יש להניח שהיא מוחלת(מה ' סי, מ"חו, ט חלק ב"מהרית "שו; )42
ב "ב, נימוקי יוסף; ב"כתובות קלב ע, ן"חידושי הר;  ב'ש כלל מ סי"ת הרא"שו; תקנט' ב סי"ב,  מרדכי189

; )42' עמ, כרך יג, ר"ובפד, ק ח"ס, קעו' וסי, ק ח"ס, יב' סי, מ"חו, הובא בערך השלחן(ף " בדפי הרי,א"ס ע
, מ"חו, חלק ג, ת יביע אומר" ובשו, בסופו, קו'י סז"י אהע"הובא בב(אות ב , א"ח, ספר התרומות שער נט



 37

  
אינה נושה שתיקת ה. 192ונושה בנוכחותר את הקרקע המשועבדת ל מוכר לאחֵ חייבאם הכך גם 

 ינהכסים לאחר אכי מכירת הנהיא ששתק שהסיבה  ייתכןכי , שמחל מכללא על שעבודומוכיחה 
  .193 גובה מהםינו למוכרם כל עוד הנושה אחייבכי הרי יש בכוח ה,  את שעבודם לנושהסותרת

  
 כדין חוב רגיל לענין הדין נדוניאבל , 195וכן תוספת כתובה, 194 ככתובה לענין זהםדינתנאי כתובה 

  .196זה
  

לא מחל , ק הנושהושת, והחייב נתן אותו לאחר במתנה, כל שכן שאם יש לנושה זכות בעצם הנכס
 אחרי מותה םהבעל יורש אות, ג שלה במתנה לאחראשה שנתנה נכסי מלו, לדוגמה. בכך על זכותו

  .197גם אם שתק כשנתנה

                                                                                                                                            
הובא בשערי תורה (קו ' סי, חלק א, ט"ת מהרי"שו; א, צח, מ"חו, א"רמ; ב, צח, מ"חו, טור; )אות יב, ג' סי

יכפת לו מה משום שלא א) (ה ועדיין"ד(מה ' סי, מ"חו, וחלק ב, קנ' וסי) אות כד, פרט יב, כלל ג, א"ח, )לעוו(
, מ"חו, ך"ש; שכט' שכא וסי' סי, מ"חו, ם"ת מהרשד"שו; )ל"ה ויש לחקור את"ד(קיב ' וסי, )שהחייב עושה

ת "שו; )כב' סי, ה"ח, ם"ת מהרש"ובשו, פו' סי, ו"וח, טו' סי, ג"ח, ש ענגיל"ת מהר"הובא בשו(ק ט "ס, פא
ת "ושו, אות קכח, י"הגהב, קסג, מ"חו, ג" כנה;רה' עמ, כ' ז סי"אהע, ם"ת הרי"שו; נד' סי, ם גאויזון"מהר

, ש"ת מהרח"שו; בסופה, השאלה השניה, לט' סי, ת באר שבע"שו; )ג"קכג ע(קה ' סי, א"ח, מ"חו, בעי חיי
  .)א"נה ע(כט ' סי) אירגאס(דברי יוסף ת "שו; לז' ז סי"אהע

אם קיבל , רומה שם מקשהגידולי ת". אפילו בכתיבה וקבלה"ספר התרומות שם כותב שהחוב אינו מחול 
" קבלה"התרומות מתכוון ל'  הסביר שס5המהדיר בהערה ? מדוע אינו מחול, על עצמו למחול על שעבודו

ולא קבלה , שזאת הסכמה להיות שותפה עם הבנים בנכסים, לגבי האשה, ב שם"ב, ן"במובן שפירש הר
  .זהו מעשה ולא שתיקה, על כל פנים. למחול

  .נתן סודר לחייב להקנות בו את נכסיו לאחריםשעל נושה , 145ראה ליד ציון הערה 
שהדין הוא ,  מיטלטלין אגב קרקענושהושיעבד ל, כותב שמי שחייב חוב בשטר, פה' סי, ג"ח, ץ"אבל תשב

 -ושין הקידהנושה יכול לטרוף מהאשה את כסף , וגם אם החייב קידש אשה, יכול לטרוף מכסףהנושה ש
 .מחל על זכותו לטרוף מהכסףמניחים ש, ושתק, הרי אם הנושה היה בעיר בשעת הקידושין

 .שם, שכט' סי, ם"מהרשד; התרומות שם' ס 190
  .ך שם"ש 191
כותב שדין זה נוהג רק ) יעקב אבן צור' ר(ץ "מביא שיעב, )צה' עמ(לב ' ז סי"אהע) אלבז(ת הלכה למשה "שו

ולכן זה , העלה אותה מדרגת שעבוד לדרגת קנין,  שנתן לה קרקע עמהםובכך, שהיא רק שעבוד, בכתובה
 שלפי התקנה יש לה חלק בגוף הנכסים, בכתובה קאשטיליינאאבל ; ולכן מניחים שמחלה, כבוד עבורה

  . אין שתיקתה מועילה, )ראה על כך בשער חמש עשרה(
  .רכא' סי, חלק ב, ט"ת המבי"שו; ב' סי, כלל מ, ש"ת הרא" שו192

כותב כך גם לגבי ) 209-210' א עמ"ח) אריאל(ובתורת המשפט , י, צ, ז"אהע, א"הובא ברמ(ש שם "הרא
 אין אומרים שמחל בכך על זכותו להוציא את הקרקע מהקונה -והבעל שתק , אשה שמכרה נכסי מלוג שלה

  .אחרי מות האשה
  .רה' עמ, כ' ז סי"אהע, ם"ת הרי" שו193
  .א"כתובות נה ע 194
  ).ה והנני"ד( ט חלק א סימן קיט"ת מהרי"שו; פב' ן לב חלק ב סיי ב"ת מהר" שו195

 .ט שם מביא חכם אחד שכתב שתוספת אינה ככתובה לענין זה"אבל מהרי
, שכט' סי, מ"חו, ם"ת מהרשד"בשו, י שם"הובא בב(ן שם " חידושי הר;ב' סי, כלל מא, ש"ת הרא" שו196

איכא "בשם  (פב' י בן לב חלק ב סי"ת מהר"שו; קו' סי, ז"אהע, בית יוסף; )ש שם"ת מהרח"ובשו
  .ך חלק א סימן סא"ת מהרש"שו; ")מרבוותא

, והיא הסכימה, אם הבנים נכנסו לדור בבתים שנתן להם הבעל, ך שם כותב שגם לענין נדוניה"מהרש
  .שזו מחילה על הנדוניה, מפני שזה כאילו הסכימה לקיים את צוואת הבעל, איבדה את הנדוניה

 ,אות ב, א"ח, שער נט, התרומות' מדייק מס, )ה והטענה"ד( ט חלק א סימן קיט"ת מהרי"שו :דעה חולקת
שההבדל בין כתובה , הוא מנמק . לענין זהכתובהדינה כ הנדוניש, ט, ו, זכיה ומתנה' הל, משנהמגיד ומ

גם יון שכ דבריו  אתח לה לעשות לבעלה נחת רוח ולקייםו דעתה קרובה אצל בעלה ונהאשלשאר חוב הוא ש
 ש"הראוהוא כותב שזו גם דעת  .וטעם זה שייך גם בנדוניה,  בניוהוא חלק לה כבוד ועשאה שותף עם

 כדין חובודינה , פני עצמוב בשטר הבנדוניא שכתובהוא דוקא , ומה שכתבו שנדוניה דינה כחוב רגיל, ן"והר
גם ,  ככתובהה דינ, בכתובההולה כלתהיאבל אם  , אותו כל זמן שתרצה בחיי בעלהותגבהיא יכול ל שכיון
דין נדוניה , א, מגיד משנה הלכות אישות טזהמובא ב, ן"שלפי רמב) ה אלא הא"דב(הוא מוסיף  .ש"לרא

   .כדין כתובה לענין זה) נכסי צאן ברזל(
  .שער ארבע עשרהראה , על מחילת בעלות מכללא; זוהי מחילת בעלות. ב' סי, כלל מ, ש"ת הרא" שו197

  .ש"קושיית משנה למלך מדברי הרא, 215ראה הערה 
והבן עבד , כותב שבן שהיה סמוך על שולחן אביו, )ב"צז ע(אות מ , ליקוטים, )מיו(פאת ים , ש"לעומת הרא

המתנה תקפה אף שהאב זכאי לקבל את מעשי , והאב ידע ושתק, ונתן מתנה לאֵחר ממה שהרוויח, והרוויח
 .י שתיקת האב היא כמחילהכ, ידי בנו
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  נושה אחר מחל לחייבאם . 3

ולזו , לזו כתובה של מאתיים, לזו כתובה של מאה, ומת, ש נשיםוהתלמוד אומר שמי שהיו לו של
, מחלקים את המאה הראשונים מנכסי הבעל, כסים לכל הכתובותולא היו לו די נ, ש מאותושל של

זאת בתנאי שאמרה . ושתי האחרות נוטלות עשרים וחמש כל אחת, של מאה נוטלת חמישים: כך
איני רוצה שחלקך ", כלומר, "דין ודברים אין לי עמך במאה: "בעלת המאתיים לבעלת המאה

היא (כאילו יש רק שתי נשים , מישיםולכן בעלת המאה מקבלת ח, "במאה יקטן בגלל חלקי
כיון , ואת יתר החמישים מחלקות שני הנשים האחרות, המתמודדות על חלק במאה) והשלישית

 שלושבעלת ה, לכאורה. 198 מאות על חלקה במאהשלוששבעלת המאתיים לא מחלה לבעלת ה
 בעלת כיון שזה מה שהיתה מקבלת אילולא המחילה של, שלושמאות יכולה לדרוש שלושים ו

, ההסבר הוא? לא ויתרה לבעלת המאה)  מאותשלושבעלת ה(והרי היא , המאתיים לבעלת המאה
, גם היא מחלה על חלקה, שמאחר שידעה שבעלת המאתיים אומרת כך לבעלת המאה

  .199בשתיקתה

  בכהן התופס מתנות כהונה. 4

 שמחל על הזכות הראה בכך, והישראל שתק, )כגון בכור בהמה(כהן שתפס מישראל מתנות כהונה 
  .200לבחור לאיזה כהן לתת") טובת הנאה("שהיתה לו 

  ר גובה חוב שלונושה שראה שאחֵ . 5

- והנושה, ובכל זאת הקונה גבה את החוב מהחייב, המוכר שטר חוב באופן שאין למכירה תוקף
  .201שתיקתו מלמדת שמחל, המוכר ידע על כך ושתק

   בקניין פגום ותפס אותונכסקנה מי ש. 6

ותפס הקונה ,  שהמוכר דבר שלא בא לעולם203 את דברי הגמראנימק הבאנו מי ש202שמינישער ב
ושתיקתו ,  שהוא משום שהמוכר שתק כשראה שהקונה תפס- מועילהתו תפיס, כשבא לעולם
  . מראה שמחל

  פועל שקצבו לו שכר באמצע עבודתו רק על העתיד. 7

 והיה להם למורה ,ורה ברביםברב שדרש ברבים ולימד ת,  שבאיטליהמעשה בעיר אוטרנטו
וכתב אגרות עבור הקהל כשהיו צריכים ,  ובדיני ממונות פסק ופשר בין איש לרעהו,באיסור והיתר

, כשביקש הרב להיפרד מן העיר. ולא נקצב לו שכר על דברים הללו, לכתוב אגרות לחוץ לעיר
 שמאחר שהרב ראה 204נפסק. על העבר ולא דיברו, הקהל הקציב לו שכר להבא כדי להחזיקו שם

, ומששתק, היה לו למחות לפחות ברמז,  שכרו לשעבר אתשהקהל הקציב לו שכר להבא וכבש
הרי הם ,  כיון שהקציבו לו שכר על העתיד ולא דיברו על העבר.205אומדנא דמוכח הוא שמחל

, ולא היה לו לצפות שבהזדמנות אחרת ישלמו לו על העבר, כאילו אמרו שלא ישלמו לו על העבר
  .206לכן שתיקתו מלמדת שמחלו

                                                 
 .א" כתובות צג ע198
 .424' עמ, א"כתובות צג ע,  מאירי199
 .אות א, נג' סי, )דורגאבי(ת אביר יעקב " שו200
  .164' עמ, פגמים בחוזה, חוק לישראלראה על כך ב. לב' סי, ה"פ, מ"ב, ש" רא201

ובכל זאת נפסק ,  נותנים לאדם אחר את מה שמגיע לנושהמעשה שגם בו, 244 ציון הערה לידאבל ראה 
  .בגלל נסיבות מיוחדות של המקרה, שאין מניחים שמחלה

  .שיטת רבנו תםעל , בנספח 202
 .ב"מ סו ע" ב203
 ).קסא' סי, א"ח, מ"חו, ת בעי חיי"בשוו, א, שלה, מ"חו, א"ברמהובא (מ ' סי, ם פדובה"ת מהר" שו204
  .כי הרב דיבר איתם אז על העתיד ולא על העבר, ף משתיקה בעלמא הוא כותב שבנידונו היה עדי205

ם פדובה יש הנחה "כותב שדוקא בנידונו של מהר, נד-נג' עמיז '  כתר כהונה סי-) קצבורג( כהונה פרחי
אין הוכחה , אבל אם לא דיברו בכלל על שכר, כי קצב שכר על להבא ולא תבע על העבר, שמחל על העבר

שיש להניח שמחל על , היה זה רב יחיד, בנידונו: הוא עושה הבחנה נוספת.  על העברויכול לתבוע, שמחל
אם אדם אחר מורה , שמקבל את הכבוד, כ במקום שיש רב מקומי"משא, השכר בעבר בגלל הכבוד שקיבל

מפני שיש קצת איסור , ועוד ששם יש להניח שמחל; ולכן אין סיבה להניח שמחל, אין לו כבוד, הלכה מלבדו
ואין מצוה , כ במקום שיש כבר רב מקומי"משא, ם פדובה"כפי שנימק מהר, נטילת שכר על הוראת הלכהב

  .אין סיבה להניח שמחל, מה גם שלא נהוג להקפיד על איסור זה, בהוראה מלבדו
) אריאל(ותורת המשפט , ם פדובה"דוחה את ראיית מהר, ק יא"ס, שלה, מ"חו, א"ביאור הגר: דעה חולקת

) 23הערה (ש "פ שיטת הרא"א ע"את דעת הגר) 205' בעמ(הוא מסביר . מבין שהוא חולק עליו, 203' א עמ"ח
 .כי ייתכן שתיכנן לתבוע אותם בנפרד, ב אין הוכחה שמחל על השעורים"שבטחול

  .205' א עמ"ח) אריאל(תורת המשפט  206
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  במי שדר בחצר של אחר. 8

 פטור מדמי -  ראה ולא מחה בעל החצרו, והחצר אינה עומדת להשכרה, הדר בחצר חברו בלי רשות
  .207 עליהםכי בעל החצר הראה בכך שמחל, שכירות

  
,  דמי שכירות גם אם הוא אינו רגיל לשכור לשלםהוא חייב, שעומדת להשכרהחצר אבל אם זו 

  היא משוםשתקשטעם שה יתכןכיון שי, כמחילהאו כהודאה ת בעל החצר שתיקין מפרשים את וא
הרי כיון שהוא , ומה יועיל לי אם אומר לו עכשיו צא מן הבית, כבר חיסר אותיהדר הלא  ":שחשב

, שבו לא נחסר בעל החצר, נימוק זה אינו קיים במצב הראשון. 208"חיסר אותי הוא צריך לשלם לי
  .צר אינה עומדת להשכרהכיון שהח

   שהוא מוחל הנושה אמר בנוכחותאדם אחראם . 9

שתיקתו מפני ש, החוב מחול, והנושה שמע ושתק, הנושה בנוכחות מחל על החובאם אדם אחר 
  .209 רוצה למחולאשהומוכיחה 

  במצרן. 10

, בונה בה או משתמש בה בדרך אחרתהסמוכה לקרקעו מצרן שראה שמי שקנה את הקרקע 
  .210 לקנות את הקרקע מחל בכך על זכותו,ושתק

  התנאיםשטר קרע את שהיא תמשודכת שאמרה ב. 11

והיא השיבה , "אילו היה שטר התנאים בידי הייתי קורע אותו"מעשה במשודך שאמר למשודכתו 
נפסק ששתיקתו מתפרשת כמחילה על דמי . ושתק, "גם אני אקרע את התנאים, כן יקום"לו 

  .211חייב לשלם מי שמבטל שידוךהבושת ש

  בגבאי צדקה שלקח את הכסף. 12

 -והקהל שתקו , שעבר למקום אחר ולקח עמו את מעות הצדקה, של מקום מסויםגבאי צדקה 
  .212ומחלו על זכותם להחליט מה לעשות בכסף, גילו בכך שנוח להם במה שעושה הגבאי

                                                 
  .ב"מ צט ע"ב, ש"הרא'  תוס207

הדייר ו, ה כתב שטעם הפטור אינו משום מחילה"מביא שהרמ, )ף"בדפי הרי(ב "ק ט ע"ב, יוסףאבל נימוקי 
 .פטור גם במקום שלא שייכת מחילה

, עח' סי, ב"ח, ך"ת מהרש"ושו, יז' סי, ב"פ, ק"ב, ים של שלמה, כמו כן. לט' סי, )הישנות(ח "ת ב" שו208
  . חלאין זה מראה שמ, כותבים שגם אם עבר זמן ולא תבע אותו

ת "שווכנראה כוונתו ל, א פסק שזה מראה שמחל"ת הרשב"מביא ששו, סימן קכא "חח "ראנהת "שואבל 
מספק הדר , כותב שבגלל המחלוקת, לת בעי חיי חושן משפט חלק א סימן ר"שו. א חלק ו סימן קיא"הרשב
  .פטור

הדבר מוכיח , ר בחצרואם שתק כשראה שהוא דב: עושה הבחנה, בסופו, סז' סי, מ"חו, ת בני אברהם"שו
כיון שכבר גילה , אין זה הוכחה שמחל, ולא תבע דמי שכירות זמן רב, אבל מי שהשכיר את ביתו; שמחל

  .את דעתו שהוא רוצה שישלם דמי שכירות
  ].128[ ציון הערה ליד, ראה על כך בשער שביעי 209
ת מקור "הובא בשו(ל , קעה, מ"ע חו"שו; )מח, קעה, מ"חו, הובא בטור(ב , יד, הלכות שכנים, ם" רמב210

  ).א" פז עדף, מד' סי, ישראל
שהודיע לו , )שיש לו זכות כמצרן לקנות את הבית(בית נשאל על שוכר , רעז' מ סי"חו, ם"ת מהרשד"בשו

, ורק אחרי זמן מסוים אמרה אשת השוכר שהיא רוצה לקנות את הבית, ו אותרושבדעתו למכהמשכיר 
ולא הודיע , וכר על רצון המשכיר למכורשלדע נושמאז ן שכיון שעבר זמן טעו, מישהו אחר קנה את הביתו

 . מתייחס בתשובתו לטענת המחילהינום א"אבל מהרשד. מחל על זכות המצרנותהראה ש, שברצונו לקנות
 ).ד מה"ה וע"ד(עד ' סי, ת גבעת פנחס" שו211
  ).ג"דף פה ע, מד' סי, ת מקור ישראל"הובא בשו(ק שורש קכג "ת מהרי" שו212

כותבים שאדם שעמד לנסוע , ט, ע, ז"אהע, ע"ושו, כ, יב, ם הלכות אישות"רמב: דוגמה אפשרית נוספת
, כמגיע לו, ומעשה ידיה יהיו שלו, ואמר לאשתו שבמקום שיתן לה מזונות כפי שהיה חייב, למקום רחוק

הבעל פטור מלתת  -והאשה שמעה ושתקה , והיא תשיג לעצמה מזונות, הוא ישאיר בידה את מעשה ידיה
שבכך ששתקה על אף שידעה , נימק, 206' א עמ"ח) אריאל(ותורת המשפט ; ומעשה ידיה שלה, לה מזונות

אבל . הראתה האשה שהיא מוחלת על זכותה למזונות, שהבעל אינו משאיר לה מזונות למשך זמן נסיעתו
מועילה מחילת מזונות כיון ם לא "כי לדעת הרמב, כותב שאינו מטעם מחילה, ט, ע, ז"אהע, בית מאיר

שמאחר שהוא יהיה במקום , אלא טעמו הוא; ])148[ ציון הערה ליד, ראה שער שמיני(שאינם קצובים 
והראתה שהיא בטוחה שמעשה ידיה יספיקו , שאם שתקה, חכמים עשו תקנה לטובת הבעל, רחוק

  .ד בודקים מדי פעם אם הם מספיקים לה"אין ב, למזונותיה
 .א ציון ה"כתובות קז ע, רור הלכהראה  על כך בי
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   כמחילהת מתפרשמצבים שהשתיקה אינה. ג

  נושה אחר גבה מהחייבאם . 1

והנושה המוקדם ,  לנושה המוקדם קרקע לגבייהשאירולא ה, ה מאוחר שגבה קרקע מהחייבנוש
  .213אין זה מראה שמחל על שעבודו, ידע על כך ושתק אף שהוא זכאי לגבות קודם

  צוואהבעת שמיעת . 2

מפרשים את השתיקה , מ אומר אמת"אם אפשר לומר שהשכ,  ששתק לצוואת שכיב מרענושה
אלמנה ,  לדוגמה .214השתיקה כמחילהאת ים אין מפרש, אפשר לומר כןאבל אם אי , כהודאה

 טוען שלא נשבעה על כ הוא"אח ו, שתקנה וב,מנכסיה לפלוניכך וכך ותה בשעת מיתה לתת יושצ
 שתיקתו -והסיבה ששתק הוא כי לא רצה להכעיס אותה , כך שלא היה לה ממה לתת, כתובתה

אלא שמצאה מציאה ,  לאו דוקא מכוח כתובתה, שסכום זה שבידו שייך לאלמנההודאההיא 
  .215וכדומה

  
, מאתייםיותר מלו ב ייחוהוא , " לפלוני בחובומאתייםתנו "שכיב מרע שאמר , לעומת זאת

  .216אלא יכול לגבות את כל החוב, לא הפסיד את ההפרש, והנושה שתק
  

אין לכך , "ם אחיופלוני לא יירש עבני : "או, "בכור לא יטול פי שניםהבני ": האומר, כמו כן
כי ייתכן שהסיבה ששתק , ואין אומרים ששתיקתו מוכיחה שמחל, גם אם שתק אותו בן ,217תוקף

   .218אינו רוצה להכעיס את אביוהיא ש
  

, אשתולמזונות מסוימת לתשלום מי שייחד בשעת מותו קרקע : אבל דינו של חיוב מזונות שונה
מפני שבשתיקתה מחלה , 219ה של אותה קרקעהיא יכולה לגבות למזונותיה רק מפירותי, ושתקה

 אינה מוכיחה הנושהשתיקת בחוב רגיל דוקא . 220 מנכסיו האחריםלמזונותלגבות על זכותה 
שלא היא מפני ,  ששתקשהסיבה להסביר אפשרו,  נושה אינו מוחל על חובוםמפני שסת, שמחל

שמזונות אינם דבר , כאןכ "משא; כי סמך על שטרו או על עדיו,  מדברי השכיב מרעהיה איכפת לו

                                                 
 .)מחודש ד, קד, מ"חו, י"הובא בב(תתקכט ' סי, א"ח, א"ת הרשב" שו213
 .ק ט"ס, פא, מ"חו, ך" ש214
כותב , ב, פא, מ"חו, א"רמ).  יט'י וייל סי"ת מהר"שוהובא ב (ה"ראביבשם , תשה' סי, סנהדרין, מרדכי 215

  .  הוא כמודה לדבריו,ושותק, ה שמי ששומע צוואת שכיב מרע"פ הראבי"ע
ה אינה שתיקהאומר בנידונו ש, 197בהערה , ש"ת הרא"מקשה מדבריו על שו, ט, י, זכיה, משנה למלך

 כלומר הודה שידע שלא נפרעה ,מחל מוכיחה ש הבןששתיקתה סובר בנידונו "ואילו ראבי, מחלשמוכיחה 
אלא שחכמים הטילו , לגביית כתובתה, הנכסים בחזקתה, ה"של ראבישבנידגונו , והוא מיישב; כתובתה

ה לא כתב "ראבי, לאמיתו של דבר .ולכן שתיקתו מועילה להראות שהוא יודע שלא נפרעה, עליה להישבע
 הודאה ששתיקתו היא אלא כתב, ולא הזכיר מחילה בכלל, שידע שלא נפרעה כתובתהששתיקתו מוכיחה 

  . ש"וזה כמובן לא שייך בנידונו של הרא, מנהשסכום זה שבידו שייך לאל
האומר על אשה השומעת , 185הערה , ם"ה לעומת מהר"מסביר את דברי ראבי, ק ג"ס,  קו,ז אבן העזר"ט

ר רק דיבם " שמהר-ששתיקתה אינה מוכיחה שמחלה על שעבוד כתובתה , שבעלה נותנת מתנה לאחרים
אפשר כי י שתיקתה "תפסיד עבזה לא  , שתשבעיעומדת ליפרע אחרהברור שהוא חייב כגון כתובה שבדבר 

 הנכסים כבר ,ה" אבל בנדון ראבי,ווכח עמו בזהאין סיבה שתת ו,לומר שהיא סומכת על שטר כתובתה
היא , ם בפניה ושותקמנכסיה לאחרילכן אם היא נותנת  ,שבעהרק להכריחה לויכול בידה ואין לו חוב עליה 

   .קש ממנה שבועה על הכתובהבימבינה שלא 
ששתיקת שאר נושה , 189 ציון הערה ליד, ה לעומת הדין"מסביר את דברי ראבי, ק ט" פא ס,מ"ך חו"ש

ן כשאביו שולל ממנו ירושה אינה מוכיחה ששתיקת ב, 217 ציון הערה לידוהדין , אינה מוכיחה שמחל
כ בחייב "משא, ושתיקת הבן מתפרשת כהודאה,  שבנידונו ייתכן שבאמת הנכסים שייכים לאלמנה-שמחל 

  .ובבן שהוא יורש ודאי, הנותן נכס שהוא בוודאי משועבד לנושה
ו מתכוון לומר ה אינ"בטענה שראבי, ז ומשנה למלך"דוחה את הסבריהם של הט, ק ו"קצות החושן פא ס

אלא שהבן מודה שהוא חייב לה כסף , שהרי אינו יכול לדעת אם נפרעה, שהבן מודה שמגיעה לה כתובה
  .שנמצא בידו, בגלל מציאה שמצאה וכדומה

 .ח, רנג, מ"חו, ע" שו216
  .ב"ב קכו ע"ב 217
  ). ק ט" פא ס,מ"ך חו"שהובא ב) (ה התם"ד (ב"ם בבא בתרא קכו ע" רשב218
 .טז, צג, ז"אהע, ע"שו; יח, יח, ישותהלכות א, ם" רמב219
 .ק כז"ס, צג,  בית שמואל220
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לא יהיו , כתובתה מידאת שהרי אם תתבע ,  לקבל מזונותאשהה וייתכן שבכלל אין בדעת, קצוב
  .221לכן שתיקתה מתפרשת כמחילה, לה מזונות

  בבעל חזקה שאחר לקח אותה. 3

רוצה הוא ששתק כשאחר אמר לו ש) זכיון מהשלטון להכנסה מסוימת" (אורנדא"בעל חזקת 
כי לא היא שתק ייתכן שהסיבה שכי , מחלש יקתו אינה מוכיחה שת-סק וכדומה לשכור את הע

שכל שאפשר להסביר את שתיקתו של , וכלל הוא, או כי חיכה עד שיהיה לו כסף, היה יכול לתובעו
  .222אין מסיקים מכך שמחל, אדם בדרך אחרת

  
שמעון שכר את ו, רצה לסלקו" אדון"וה, בדומה נפסק לגבי ראובן שהיתה לו חזקת אורנדא

אינה מוכיחה ,  העובדה ששתק ולא מחה-ולא מחה בו ראובן שלא ישכור , האורנדא במקומו
  .223רצה להשיג את גבולוכך ששמעון מתוך כעסו על היא ששתק שהסיבה כי ייתכן , שמחל

  
אם הפגיעה בבעל הזכות היתה חצופה או , יש להעיר שנימוק זה יכול לשמש גם בסוגי חיוב אחרים

  .מה שמצדיק כעס, ה במיוחדחמור
  

ובנו או חתנו של , והקהל מינו אדם אחר לרב, אבל לעניין חזקת רבנות נפסק שרב קהילה שמת
  .224 זו מחילה-שתקו ) שזכאים לרשת את חזקת הרבנות(הרב הקודם 

  אב שראה שבתו קיבלה קידושין בעצמה. 4

, ואביה שתק, )עשות בשבילהדבר שרק האב מוסמך ל(קטנה או נערה שקיבלה קידושין ממישהו 
האב עדיין זכאי לקבל את , לפי הדעה שאינה מקודשת. 225נחלקו הפוסקים האם היא מקודשת

הטעם שאין אומרים שבשתיקתו הראה שמחל על זכותו הוא כיון . מציאתה ואת מעשה ידיה
  .226ומכאן צריך לומר ששתק מתוך כעס, ואין לו סיבה למחול, שברור שהדבר לרעתו

   מזיק לואדם אחרראה שמי ש. 5

ואין אומרים , 227מניח הגחלת חייב, והלה שתק, מי שהניח גחלת על בגד של אדם אחר בנוכחותו
   .228"אתבענו בדין"כי ייתכן ששתק כי חשב , ששתיקתו מראה שמחל

                                                 
ובבית , ק טו"ס, צג, ז"אהע, ז"הובא בט) (הטור השלם' ק כו במהד"ס(ק ה "ס, צג, ז"אהע,  פרישה221

 ).שמואל שם
  ).קיא' סי, א"ח, ת פרי השדה"הובא בשו(כב ' סי, מ"חו, א"ח, ת דברי חיים" שו222

להפעיל חנות להלוואה " אדון"עוסק בראובן שהיה לו זכיון מן ה,  ענף ב,חשורש קי, ק"ת מהרי"אבל שו
ופסק שמאחר שראובן ידע על מיתת , ושמעון קנה את הזכיון מהאדון שלאחריו, ומת האדון, בריבית לגוים

, ולא השתדל להוציא זכיון מהאדון השני, ומן הסתם ידע ששמעון קנה את הזכיון מהאדון, האדון הראשון
 .ואין לו זכות זו עוד, דעתו שהסיח דעתו מן המעמד ההואגילה 

ששם נאמר שאב , ב"הוא מביא מקור לסברה זו מקידושין מה ע. קטז' סי, ב"ח, ת הרי בשמים" שו223
האי "כי אולי , שתיקתו אינה מעידה על הסכמה, שראה שבתו מקבלת קידושין ממישהו בעצמה ושתק

 .ועל שתיקת האב מול קידושי בת 225הערה ראה ליד ציון ".  מירתח רתח-דאישתיק 
חקרי לב ; קט' סי, )צירלסון(ת מערכי לב "שו; כד' סי, ינאיתנמהדורא , )רפפורט(י הכהן "ת מהר" שו224
בשאלה , ]175[ ציון הערה ליד,  וראה שער שלישי.)אם שתק כמה שנים) (ב"קסה ע(קיא ' א סי"מ ח"חו

 .ילה מחילת ירושת שררההאם מוע
כתב ששאר הפוסקים סוברים , ק כא"ס, לז, ובית שמואל, מביא דעה שמקודשת, יא, לז, ז"אהע, א" רמ225

 .שאינה מקודשת
 ).קי-קט' עמ(ט ' סי, מ"חו, )עבאדי(ת מעיין גנים " שו226
 לק א סימן מם ח"ת מהרש"שו;  קטז' סי, ב"ח, ת הרי בשמים"שו; יח, תיח, מ"חו, ע"שו; א"ק כז ע" ב227

 .)ובדברה "ד(
  .)ה חייב"ד (ק שם"ב, י" רש228

, "קרע כסותי"שיעור , )בלאך(ושיעורי הלכה , אות א, כה' סי, ק"ב, )שקאפ( יהודה הכהן שמעון' חידושי ר
שער ראה (הקורע פטור , והלה קרע, "קרע כסותי"פ שאם בעל בגד אומר לאחר "הסבירו שאע, צח' עמ

ולכן , ק א"ס, רמו, כפי שהסביר קצות החושן, חילה אלא מטעם מזיק ברשותשם זה לא מטעם מ, )רביעי
  .שהרי מניח הגחלת לא קיבל רשות, וגם אינו מזיק ברשות, כי אין מחילה, כאן חייב

 -חייב , וקרע" קרע כסותי"שמפקיד שאמר לשומר , א"ק צג ע"על פי האמור בב, ש שקאפ שם"עוד הסביר ר
) מעשה הנחת הגחלת -כאן ו, חיוב שמירה -שם (ם היתה סיבה מחייבת שבשניה, נידוננו דומה לשם

  .ובשניהם רק אמירה מפורשת פוטרת
 מההיבט שאין מוטלת על הניזוק חובה למנוע את חיוב זהדן ב, 183' עמ, נזיקין, חוק לישראל, שיינפלד' א

חיוב והרי (שבת מחילה ולא מן ההיבט ששתיקת הניזק נח, )חובה המוטלת לפי שיטות משפט אחרות(הנזק 
אין מוטלת על ) ב, אין מפרשים את שתיקת הניזק כמחילה) א: המזיק כאן נובע משני נימוקים מצטברים
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והלה , שכן אחד נוהג בקרקעו בצורה שגורמת נזק לשכנואם , בנזקים בין שכנים, לעומת זאת

ועל סמך מחילה זו אף יש למזיק זכות , 229ויימים מפרשים שתיקה זו כמחילהבמצבים מס, שתק
, טעם ההבדל בין זה למקרה הקודם הוא שבנזקי שכנים. 230 מכוח חזקת נזקין-להמשיך לנהוג כך 

 את יישבולכן אין ל, אלא זהו נזק יומיומי מצטבר שקשה לחשב, הנזק אינו מבורר בשעת עשייתו
, יש להוסיף. 231אלא ברור שהוא מתכוון למחול, דין לאחר מכןשתיקתו בכך שחשב לתבעו ב

והדיון הוא , ואין חיוב לשלם על הנזק לאחר מעשה, הנזק שבנזקי שכנים הוא בגרמא, שבדרך כלל
את שתיקתו בכך שחשב  יישבלולכן אין , רק לגבי זכותו של הניזק לדרוש מהמזיק להפסיק להזיק

  .א מתכוון למחולאלא ברור שהו, לתבעו בדין לאחר מכן
  

מפני שהיה , מניח הגחלת פטור, מי שהניח גחלת על גופו של חברוכגון , גופניאם מדובר בנזק 
כאן אין לומר . 233הראה שהוא מוחל, בכך שלא סילק את הגחלת. 232לניזק לסלק את הגחלת

שהרי אין דרכו של אדם , שהסיבה ששתק היא שסמך על כך שיוכל לתבוע את הנזק אחר כך
  .ל נזק גופני על דעת לקבל תשלוםלסבו

  מוכר שהתאנה יותר משתות ונודע לו. 6

אלא ייתכן שלא , ואין אומרים שידע ומחל, זכאי להשבת ההפרש, שהתאנה") תגר("סוחר מומחה 
, זכאי להשבת ההפרש, שהתאנה,  שקונה מזה ומוכר לזה,"ספסר"גם . 234פ שהוא מומחה"ידע אע

 מניחים ין א;ולכן מחל על המחיר המלא, מן לו חפץ אחר לקנותואין אומרים שמכר בזול כי הזד
  .235 רגילים למחולנשים אינםוא, כי מחילה היא טענה גרועה, שמחל

  

                                                                                                                                            
ושתק , הוא מביא מקורות נוספים לכך שאף שהניזק נכח בשעת מעשה הנזק). הניזק חובה למנוע את הנזק

והניזק לא דרש , ם בהמה נפלה לבור ומתההביא מקורות שא, 29בהערה , מצד שני. המזיק חייב, ולא מנעו
ק מראה ניזכי שתיקת ה, המזיק פטור על פחת הנבילה משם ואילך, מהמזיק להעלות מהבור את בהמתו

ובעל הבגד ראה , הביא מקורות האומרים שאם הגחלת נפלה בשוגג על הבגד, 20הערה , 182' ובעמ. שמחל
בדברי , 366-367' עמ, וראה שם. בגד יותר מבעל הבגדמפני שלא היה צריך לדאוג ל, המזיק פטור, ושתק

' עמ,  דיני נזיקין-משפטי ישראל , עידו רכניץ' ר. בסיכום הדברים, 388-390' ובעמ, נ גולדברג על כך"רז
.  ולא מההיבט ששתיקת הניזק היא מחילה,דן בענין זה מבחינת אחריות הניזק למנוע את הנזק, 269-291

  .361-368' עמ, חומין יאת, א שיינפלד" גם רראה
שכתב שהרואה , )קסא' סי, א"ח, מ"חו, ת בעי חיי"הובא בשו(מ ' סי, ם פדובה"ת מהר"מכאן קשה על שו

אם , "פניובשורו טבוח "את רואה אם הוא  מחותכי דרך אדם ל, מחלזו הוכחה ש , ושתקשחבירו מזיק לו
שהרי שם , ר המזיק פטור עקב שתיקת הניזקשאז כאמו, זק בשוגגנאין ליישב שהוא מתכוון ל. אינו מוחל

על דברי . אלא משום שהניזק היה צריך למנוע את הנזק בעצמו, טעם הפטור אינו משום מחילת הניזק
' סי, א"ח, ט"ת מהרי"באות כד כתב ששו. טז-אותיות יד, כלל ג, א"ח, )לעוו(שערי תורה ' ה עיבם פדו"מהר

  .הבם פדו"חולק בזה על מהר, קו
' סי, ת חיים ביד"ובשו, ט אות קס"ד שלד הגה"ג יו"הובא בכנה) (ג"קמט ע(קיט ' סי, פטי שמואלת מש"שו
ייתכן כי ,  שמחלין זו הוכחהא, ו ושתק ולא ביקש לעשות דין במבזה אותתב שחכם שביזווכ, )ד"דף עב ע, נז

 כמו שנאמר ,ועוד ששתיקה היא תגובה מכובדת לביזוי, כי הוא שומר זאת בלבוהיא שתק שהסיבה ש
 .אבל שם זאת לא מחילה על זכות ממונית".  שתיקותא-יחסותא דבבלאי "ש

אין זה מחילה רגילה אלא , שלגבי הנזק העתידי בנזקי שכנים, הרשאה להזיקעניין ב, שער רביעי ראה 229
 .הרשאה להזיק

 .פרק יג, הרחקת נזיקין' ע,  ראה על כך באנציקלופדיה תלמודית230
 .ק ג"ס, גקנ,  נתיבות המשפט231
  ).ה על לבו"ד(י שם "ורש, א"ק כז ע"ב 232
שהסביר כך את האמור , ב"מ פ ע"א ב"כך עולה מחידושי הריטב. י"כך נראה לפרש את הנימוק של רש 233

כי היה לסבל להשליך את המשא מעל גופו , פטור, וניזוק, שהמניח משא כבד על גבו של סבל, בסוגיה שם
אלא שמסקנת הסוגיה שם היא . הראה שהוא מוחל, א השליך אותו שבכך של-כשהרגיש שהוא כבד מדי 

מפני שייתכן שהסיבה שהסבל לא השליך את המשא היא כי חשב שהוא נתקף חולשה , שאין זו סיבה לפטור
 .ואם כן אין הוכחה שמחל, ולא משום שהמשא כבד מדי, זמנית

 .יד, רכז, מ"חו, ע" שו234
  .קמב' סי, ב"ח, )ואלקין(ת זקן אהרן " שו235

דין כותב שאין , )תשפג'  סי, דפוס פראג,ם מרוטנבורג"ת מהר"הובא בשו(א "מ נא ע"ב, ן"שראב, צריך עיון
משום שהזדמן לו מקח אחר שיש על ההפרש מוחל הוא ו, והושהנכס כי הוא יודע כמה , תגר ספסרבאונאה 

ואולי כוונתו . )101ראה הערה  (שאין הלכה כמותו ,א"מ נא ע"יהודה בב'  והרי זו דעת ר-בו יותר רווח 
  . אונאהבו דיןשאז חכמים מסכימים שאין ,  שברור שהתגר יודע שטעהצבלמ

, ומשם בנפש חיה[ט , רכז, מ"חו, ע"בשו, יא, רכז, מ"חו, הובא בטור(ד ' סי, כלל קב, ש"ת הרא"אבל שו
כותב שמי שמכר בזול בשיעור יותר מכדי , )שע'  ועמ שסו'עמז כרך פסקי דין ירושלים וב, ]ב"מ עו ע"ב

 .150 ראה הערה .מניחים שמחל, כי לא ייתכן שטעה בהפרש כזה, שניכר שמכר מתוך דוחקו, שהדעת טועה
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  .236שתיקתו מוכיחה שמחל, ושתק ולא תבע את אונאתו, אבל אם נודע למוכר שהתאנה

  ראה שהחייב מפזר את ממונונושה ש. 7

  .237 אין מפרשים זאת כמחילה, ושתק,החייב מפזר את כספונושה שראה ש

  אם הכריזו שמי שאינו מערער מאבד את זכותו. 8

היו מכריזים שכל מי שיש לו , שבשעה שאדם ביקש למכור קרקע, בקהילות מסוימות היה נהוג
 ואם לא יבוא תוך זמן ,יבוא ויטען, )חוץ ממי שמציע אותה למכירה(זכות או שעבוד באותה קרקע 

ואין , לא איבד את זכותובמשך הזמן הזה  נפסק שגם מי ששתק .יפסיד את זכותו, מסוים
כי אולי הסיבה ששתק היא משום שהקונה הוא אדם יותר נוח , מפרשים את שתיקתו כמחילה

  .238 יותר קל לממש את זכותו כשהקרקע תהיה ביד הקונהבעל הזכותויהיה ל, מהמוכר
  

לא מטעם , וא אכן מאבד את זכותוה, רק אם יש תקנה באותו מקום שמי ששותק איבד את זכותו
, כך גם אם היה חוק מטעם השלטון הנכרי שהשותק מאבד את זכותו. 239מחילה אלא מפני התקנה

  .240שיש לכך תוקף מטעם דינא דמלכותא דינא

                                                 
 .387'  עמ,פגמים בחוזה,  ראה על כך בחוק לישראל.ח, רכז, מ"חו, ע"שו; ז, יב, הלכות מכירה, ם" רמב236
 .שצו' סי, מ"חו, ם"ת מהרשד" שו237
ד שמכרו נכסים של חייב "נידונו הוא ב). יד, קט, מ"חו, י"הובא בב(א "כתובות ק ע, א" חידושי הריטב238

הזכות המדוברת היא של , )א את דבריו"שממנה לומד הריטב( שם סוגיית כתובותלפי ההקשר ב. בהכרזה
ובדרך כלל בתלמוד , מרת על כך שהקונה צריך אחריות כנגד עוררים שם אוסוגיהשהרי ה, נושה או של נגזל

  .155 ציון הערה לידראה ") הראשון נוח לי(" סברה דומה .הם נושה או נגזל" עוררים"
הובא (קמב ' סי, ד"א ח"ת הרשב"שו: ששתיקה בשעת ההכרזה מראה שמחל, א כתב להיפך"אך הרשב

איבד את , כותב שמי ששמע את ההכרזה ושתק, )קעח' סי, ת חוק ומשפט"ובשו, מחודש ו, קמו, מ"י חו"בב
הפסיד , משמע מדבריו שגם בלי התקנה. ומוסיף לנמק מכוח התקנה; כי שתיקתו מראה שמחל, זכותו

 א"א לבין הריטב"מביא מי שיישב בין הרשב, )ד"ע-ג"ז ע(ד ' סי, ל'ברוך אנג' ת ר"שו. מטעם מחילה
שאם יש לו , ) את זכותואינו מפסיד, שאין דינא דמלכותאבמקום שעולה מדבריו ש( 240הערה , ש"והרא

אבל מי , )כ יש תקנה"אא(י שתיקה " זכותו ע אתדפסי מינוא, י שטר"כגון ע, זכות ברורה על אותה קרקע
ל דוחה 'ב אנג"ר. י שתיקתו"איבד את זכותו ע,  הקרקעערעור עלרק יש לו ו, שאין לו זכות ברורה בקרקע

 זכות גדולה בקרקע שהרי היה מוחזק שהיא של שותקא היתה ל"של הרשבנידונו שהרי ב, הסבר זה
מדובר באשה שמכרה קרקע שהיה , א" של הרשבנידונוב) א: ל מציע שתי דרכים ליישב'ב אנג"ר. אבותיו

ולכן כשאמו ,  היתה בחזקתו כי היה מוחזק שהיא של אביווהקרקע, ובנו מערער על המכר, של בעלה
אין לאשה חזקה , ואף שהחזיקה בקרקע, מוכרת את הקרקע היא באה להוציא את הקרקע שלו מרשותו

ולכן השתיקה , וחזקה שאין אדם רואה שמוציאים את קרקעו מחזקתו ושותק, )א"ב מב ע"ב (בנכסי בעלה
שלא נשבעה על כך , שהרי היה די שיאמר דבר קל, "השני נוח לי "משוםואין לומר ששתק ; מוכיחה שמחל

, א"ש והריטב" של הראנידונםב, לעומת זאת. ואז לא היתה יכולה למכור, שלא קיבלה את כתובתה כבר
ד מכרו קרקע של "ב, א" של הריטבנידונוב: שהכל יודעים שהוא שלו, הקרקע היתה בחזקת המוכר

והיה צריך להביא , ש היה לתובע רק שעבוד בקרקע"של הראנידונו וב, שהכל ידעו שהיא שלהם, יתומים
ייתכן כי , )דינא דמלכותאלולא (לכן לא איבד את זכותו בשתיקתו , ד יגבו לו את זכותו"ראיות כדי שב

או כי לא היה יכול אז להוכיח את אמיתות , כי האחר הוא בעל קטטות והשני נוח לוהיא שתק ש שהסיבה
,  חזקהותשנבמשך השדה את פירות שתק אחרי שהקונה אכל בעל הזכות , א"של הרשבנידונו ב) ב. ערעורו

; ולכן שתיקתו מראה שמחל,  חזקה ושותקותשנבמשך הקרקע שלו מוחזקה אין אדם רואה שאוכלים 
א "הוא לא הזכיר את דברי הרשב.  חזקהותהקונה לא החזיק שנש, א"ש והריטב" של הראנידונםכ ב"משא

ורואים , היתה ראיה גלויה לכל: את זכותוואכן שם יש סיבה מיוחדת שלא הפסיד , )241הערה אה ר(ב "בח
 .כאילו הוא מחה

שצ ' שפח וסי' ש סי"ת הריב"ושו, פ' ן סי"ת הר"שו' עי, שהיתה נהוגהכזאת על תקנה . א שם" ריטב239
 ).סטק' סי, א"ח, מ"חו, ת בעי חיי"הובא בשו(

ת "בשו, ב, קד, מ"חו, ע"בשו, ג, קד, מ"חו, הובא בטור(יג ' סי, וכלל עט, טז' סי, כלל יח, ש"ת הרא" שו240
 זכות של נושה מוקדם לגבות -נידונו ). 194' א עמ"ח) אריאל(ובתורת המשפט , רפה' סי, מ"חו, ם"מהרשד
  .מקרקע

לא , )בלי סנקציה" ( זכות יבוא ויערערכל מי שיש לו"אם ההכרזה היתה רק , הוא כותב שגם במצב כזה
ואולי לא היה נראה לו שיש לו מקום וזמן , כי שתיקתו אינה מחילה, איבד את זכותו בזה שלא עירער

ש הוא שזו מחילה "שטעמו של הרא) כך נראית כוונתו(מסביר , תסה' סי, ש"ת הרשב"שו. לתבוע באותו זמן
כי , אין זו מחילה, ש מתכוון שגם אם ידע שיש לו זכות"שהרא ייתכןאבל . כי לא ידע שיש לו זכות, בטעות

  .אולי שתק כי חשב שכרגע לא יצליח להוכיח שיש לו זכות
שבמקום שאין חוק של , א"ש מסכים לריטב"כותב שהרא, )ב"דף ע ע(לד ' סי, מ"חו, ש הלוי"ת מהר"שו

  .לא הפסיד את זכותו מפני ששתק, השלטון
ובו הודעה שאם לא , לומד מכאן שחברה ששולחת חשבון עם חיוב, 217' מא ע"ח) אריאל(תורת המשפט 

אלא ,  אין בכך מחילה-ולא ערער , ייחשב כהודאה בנכונותו, יערער המקבל על החשבון תוך שלושים יום
  .אם כן יש חוק הקובע שזו מחילה
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כי לא היה צריך להודיע , לא הפסיד את זכותו גם במקום שיש תקנה, אם יש ראיה גלויה לדבריו

  .241בידיו מכריזה על זכותוהראיה שבעוד ש, על זכותו
  

לא איבד את זכותו גם במקום שיש , כך שלא ידע עליה, אם לא נכח במקום בשעת ההכרזה
  .242תקנה

  בעל שכתב בכתובה סכום שכולל כסף של אחר. 9

חצי מירושתה תחזור ,  שאם תמות בלי זרע, כנהוג,וכתב בכתובה, מעשה בראובן שנשא את רחל
כך שחמישים , וסכום ירושתה היה מאה אלף, היא מתה בלי זרע. ")הישבון("ליורשיה ממשפחתה 

והכניסה לו , אחת מהאחיות, כ ראובן נשא את חנה"אח.  שתי אחיותיה- אלף היו שייכים ליורשיה 
שה יובכל זאת הוא כתב בכתובתה כאילו הכניסה לו שבעים וחמ, עשרים וחמישה אלף בכתובתה

, ולאה, )והיו לה ילדים(כ מתה חנה "אח. לף של האחיותבכוונה לנכס לעצמו את חמישים הא, אלף
 טען שבזה ראובן.  של רחל חלקה בהישבון-תבעה מראובן עשרים וחמשה אלף , האחות השלישית

. הראתה שמחלה על חלקה, שלאה שתקה כשכתב בכתובת חנה את הסכום שכלל את כל ההישבון
כי היה בידה , כי לא היה איכפת להמשום שלאה יכולה לומר ששתקה , נפסק שאין בכך מחילה
,  תערער בחיי חנהשחששה שאם, ועוד; 243שמכוחה מגיעה לה ההישבון, שטר הכתובה של רחל

  .244ה לבין בעלה ראובןן חנתיווצר קטטה בי

  חייב שעזב את העיר. 10

והם עדיין היו חייבים לשלם , שאלוניקי שעזבו את העיר והתיישבו בקושטאמ םמעשה בתושבי
. ם אותשאלוניקי כמה שנים ולא תבעוקהילת ובכל זאת שתקו אנשי , שאלוניקילת קהימס ל

משום שחשבו היא ששתקו ייתכן שהסיבה כי , נפסק שאין מפרשים זאת כמחילה על חיוב המס
כמו שמי שחייב לחבירו והלך לעיר אחרת , מה שכבר נתחייבועזיבתם אינה פוטרת אותם מש

  .245ולכן לא ראו צורך לתבעם בגלל עזיבתם, אה בגלל זהלא פקע שעבוד ההלו, ושתק המלוה
  

נפסק ששתיקת בני הקהל מתפרשת כמחילה על , לגבי קהילת קושטנטינה, ה אחרעשאבל במ
 והקהל הי, זאת משום שהמנהג בקושטנטינה היה שאם מישהו רוצה לעזוב את העיר. המס
  .246הראו בכך שמחלו לו, וולכן אם מישהו עוזב ולא תבעו ממנ;  ממנו את חיוב המסיםתובע

  שליח ששינה מהוראות המשלח. 11

שתיקתו אינה , ושתק, ושמע המשלח ששינה, יש מי שאומר ששליח ששינה מהוראות המשלח
  .247מתפרשת כמחילה

                                                                                                                                            
 הוא שאם נושה וחוק המדינה, כותב שאם חייב פשט את הרגל, קלד' סי, ג"ח, ת מנחת יצחק"אבל שו

 אין תוקף לחוק זה אף מצד דינא דמלכותא -ו מחובהוא מחויב להסדר הנושים ומקבל רק אחוזים , שותק
ת "ובשו, ק ח"ס, קכו, מ"חו, ך"בש, ב,  קכח,מ"י חו"הובא בב(עח ' סי, ל"ת מהרי"כפי שכתב שו, דינא

אלא . מפסיד, ע שמי שלא בא למשפטבאופן כללי לגבי חוק השלטון שקוב, )צו' סט וסי' סי, ג"ח, ם"מהרש
, חוק לישראל ראה -כותב שהנושה מפסיד מטעם יאוש , יח' סי, ת חמדת הנפש"שו, שלענין פשיטת רגל

 .308' עמ, פגמים בחוזה
). ה' סי, חלק א, ם"ת מהרש"ובשו, קסב מחודש ד' י סי"הובא בב(שלט ' סי, ב"ח, א"ת הרשב" שו241

, ופסק שאף שלא הראה את זכותו אחרי ההכרזה, ורצה לפותחו, בית שערבנידונו היה לראובן פתח סתום ב
  . ופתחו מכריז על זכותו, מפני שהפתח לא היה סתום לגמרי, לא איבד את זכותו בשתיקתו

 . נושה שיש ראיה ברורה לזכותותעל שתיקבאופן כללי  170ראה ליד ציון הערה 
 .קעח' סי, ת חוק ומשפט"שו; ב, דק, מ"חו, א" רמ242
  . נושה שיש ראיה ברורה לזכותותעל שתיקבאופן כללי  170 ראה ליד ציון הערה 243
ופוסק שאין , העשעוסק באותו מ, יד' סי, ז"אהע, ש הלוי"ת מהר"גם שו. לז' סי, ז"אהע, ש"ת מהרח" שו244

  .ש" עיי-כאן מחילה 
ופוסק שיש , העוסק באותו מעשה, משה הכהן' י של ר" תשובה כמביא, )ג"יב ע(ג ' סי, ה אשרת מט"שואבל 

 .להניח שלאה מחלה
  .י אות קכח"הגהב, קסג' סי, מ"חו, ג"וכנה, )ד"קכג ע(קה ' מ חלק א סי"ת בעי חיי חו" שו245
 .166 ציון הערה לידראה ,  שעוזב את המקוםנושהעל 
והוא מוכיח מכך ,  פרע מס במקום שעבר אליומי שעזב, בנידונו. כז' עמ, רכט' מוריה גל, יוסף חזן'  ר246

 ך מראש כדי שלא יצטרן העוזבהיו צריכים לתבוע מ,  אילו לא מחלושהרי, מחלו שקהילת קושטנטינה
  .לפי הכלל שאדם אינו צריך לשלם מס לשתי קהילות, לפרוע במקום החדש

שהוא עוזב את משרתו לבני העיר הודיע רב שכותב ש, )ג"פו ע(טז ' סי, ת מפי אהרן"בשו, ילוזאליהו ' ר
  .יהן שמחלו לו על בכךהראו, ולא תבעו ממנו אז את ההוצאות שגרם לבני העיר, והולך
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    כמחילהת מתפרששתיקהים שנחלקו הדעות אם הצבמ. ד

  ביקש מחילהשחייב . 1

. 248אומר שהדבר מוכיח שמחלרהם יצחקי אב' ר, והנושה שתק, חייב שביקש מהנושה שימחל לו
  .249אומר שאין להסיק מכך שמחל לואליהו ישראל ' ראבל 

  בשותף ששינה. 2

 דבריש אומרים שה, ושמע שותפו ושתק, שותף ששינה בניהול השותפות מהמוסכם בין השותפים
אין אומרים שהסיבה ששתק . 250 על אחריות השותף הראשון לנזק שייגרם מהשינוימראה שמחל

  .251שינוי זה אין הפסד ודאיבשהרי , היא כי כעס ולא כי מחל
  

כי כבר היא  ששתק  שהסיבהכי ייתכן, 252שהוא מחל, אבל יש אומרים שאין להסיק משתיקתו
  .253תקן את מה שכבר נעשהולא היה יכול ל, היה לאחר מעשה

  
ה הוכח ו ז,ושתק, אם נודע לשותף האחר ששותפו עומד לנהוג בשונה מהמוסכם: יש שעשו הבחנה

שתק הסיבה שכי אולי , שתיקתו אינה מוכיחה שמחל, אבל אם נודע לו רק אחרי מעשה; שמחל לו
  .254כי ידע שהוא כבר לא יוכל למנוע את ההפסדהיא 

                                                                                                                                            
וראה חוק . א, ה, הלכות שלוחין, בדעת כסף משנה, )קיא' עמ(ט ' סי, מ"חו, )עבאדי(ת מעיין גנים " שו247
  .328' עמ, שליחות, שראללי

ת " שו-ו  אותו בשל כך ולא סילק אותוהמעביד היה יכול לסלק, דבר דומה הוא בפועל שבטל ממלאכתו
אבל בפשטות זאת לא .  את שכרופועלחייב לשלם להוא ו, מחלתו מוכיחה שקיתשכותב ש, עב' סי, ה"רגמ

 .הסכמהאלא זו שתיקה שהיא כ, מחילה שהרי שתיקתו זו גורמת התחייבות
דף עז , ח' סי, מ"חו, ת אשדות הפסגה"הובא בשו(ג "דף קלו ע, יח' סי, מ"חו, )יצחקי(ת זרע אברהם " שו248

  ).א"ע
כותב , )קמא' קלז עמ' הובא בהובא בבית אהרן וישראל גל(הערה כג , פרק יד, גניבה, פתחי חושן, כמו כן

ז "ועד, )ב"ב פח ע"ב( חובתו להוסיף מעט שבמאזניים שלו אינו מקפיד על, שאם מוכר תולה מודעה בולטת
  . הקונים מוחלים בכך על חובה זו של המוכר, קונים

נחשב ,  שתקנפגעוה,  ביקש מחילהפוגעשאם ה, כתב לענין פגיעה מילולית, )ד"עב ע(נז ' סי, ת חיים ביד"שו
 .שמחל

שביקש מהנושה שימחל ן הפוסק שחייב "הוא מביא ראיה מראב. ג' סי, מ"חו, א"ח, ת קול אליהו" שו249
 .לא היה מחול,  משמע שאילו שתק-) שער שניראה ( מחול חובה, "יהי כדבריך"וענה לו , לו

' סי, מג בדפוס ונציה' סי[=בוחבוט '  במהדמא' סי, ב אשכנזי"ת ר"הובא בשו(ק שורש כד "ת מהרי" שו250
ם "ת מהרשד"שו; פו' ב סי"ך ח"ת מהרש"ם המובא בשו"מהרשד; לח, קעו, מ"י חו"ב; )]מ בדפוס לבוב

; א, ה, הלכות שלוחין, בדעת כסף משנה) קיא' עמ(ט ' סי, מ"חו, )עבאדי(ת מעיין גנים "שו; שסח' מ סי"חו
, )יצחקי(ת זרע אברהם "שו; א, ה, הלכות שלוחין, בדעת משנה למלך, פו' סי, ו"ח, ש ענגיל"ת מהר"שו
  ).ה אמנם"ד(קמא ' סי, ץ"ת מהריט"שו; )ג"קלו ע(יח ' סי, מ"חו

גם , בנידונומשום ש,  כדי לגלות איפה נכסי השותפות היא ששתקץ שם כותב שאין לומר שהסיבה"מהריט
  .המשיך לשתוק, אחרי שנודע לו

כותב שלדעת , )א" שיורי מנחה דף נה ע,ב"ח, )שור(מנחה חדשה ת "הובא בשו(טז , פרישה חושן משפט קעו
והתברר  ,וח מחמת  השינויוא רו היה סבור שיב,שינוילכים אם בשעה שהסתקפה גם מחילה הבית יוסף 

  .הפסדשהשינוי גרם ל
מפרשים זאת כמחילה , שאם השותף שתק, כו, צג, מ"חו, מדייק מפרישה, ק ח"ס, קעו, מ"חו, ערך השלחן

 . ניכר זמןירק אחרלו דע נוגם אם 
ששתיקה מול נזק , 175יון הערה  צליד אבל ראה ).קי' עמ(ט ' סי, מ"חו, )עבאדי(ת מעיין גנים " שו251

 .מסופק אינה מוכיחה שמחל
דף קכ , נו' סי, ב"ח, ת משפט צדק"הובא בשו) (לז(מא ' סיא "ח, ל"ת מהריב"שו; ק לד"ס, קעו, ע" סמ252

' סי, א"ח, מ" חו,יית בעי ח"שו; )לט' סי, ת שתי הלחם"ובשו, ג"דף פז ע, מד' סי, ת מקור ישראל"בשו, ג"ע
  .קלד' קד וסי' סי, ת דברי ריבות"בדעת שו, קסא

 .מביא את שתי הדעות, )ג"צז ע(מז ' סי) אירגס(דברי יוסף ת "שו
  ).ג"קיז ע(קיב ' סי, ת בני אהרן"שו; )ד"דף קס ע, פט' סי, א"ח, ת פרח מטה אהרן"הובא בשו(ע שם " סמ253
כמחילה מתפרשת שתיקת השותף אינה , י"ל וב"י מהריבכותב שלפ, )ג"קמח ע(סא ' ת עדות ביעקב סי"שו

, מ"חו, וכבר תמה עליו ערך השלחן. כי רק מחילה בדיבור מועילה, )ע"שלא כסמ(גם אם היה יכול לשנות 
 . ראה שער שני- מהפוסקים האומרים שמועילה מחילה בלב, ק ח"ס, קעו

יוסף ' ר; )א"קלז ע(יח ' סי, מ"חו, זרע אברהםת "בשו, יהוסף קונקי' ר; )א"מד ע(מ ' סי, ת בני אהרן" שו254
ת אשדות הפסגה שם "בשו, רפאל אליעזר נחמיאש' ר; )ג"עז ע(ח ' סי, מ"חו, ת אשדות הפסגה"בשו, נחמולי

, )ה והיה אפשר"ד(פד ' סי, ץ"ת מהריט"שו; בדעת השולחן ערוך, ק ח"קעו ס, מ"חו, ערך השלחן; )ד"עז ע(
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ושמע , ושותף אחד שינה מדרך הסוחרים, אם השתתפו בסתם: יש מי שעושה הבחנה אחרת

והלה , כ חברו שינה"ואח, ר לו איך לנהוגאבל אם מראש אמ; מחל מראה ששתיקתו, שותפו ושתק
 להשיב כיון ששניהם שלא חשהסיבה ששתק היא כי כי אולי , מחל מראה ששתיקתו אינה, שתק

  .255ידעו שהתנו כך מראש

  שתיקה למשך זמן ניכר: פרק רביעי

  כללי. א

 ובעל הזכות לא גילה את דעתו שהוא רואה, ים שנוצרה עילה לחיובצבבפרק הקודם עסקנו במ
, במימוש הזכות והחייב עשה מעשה לפגוע, או שהיתה זכות קיימת מכבר; זכות זו כזכות שלו

בפרק זה נדון במצבים שהחיוב נוצר . שם יש מקום לפרש את השתיקה כמחילה. והנושה שתק
ורק אם , ולכן אין מקום לפרש את שתיקת הנושה כמחילה, זכותלא פגע ּבַ החייב ו, בצורה ברורה

  .יש מקום לפרש אותה כמחילה, מושכתשתק שתיקה מ
  

גם אם אין לו , 256 מוכיחה שמחל עליואינה, העובדה שנושה לא תבע את חובו במשך זמן רב, ככלל
ואפילו , 258שאין סיבה שישתהה מלגבות אם אכן החוב קיים, פילו הנושה עני מאדוא, 257שטר

   .259כ ירד מנכסיו"החייב היה עשיר במועד הפרעון ואח

                                                                                                                                            
ת מעין גנים "שו; ג' ג סי"ח, ת דובב מישרים"שו; קא' ב סי"ח, )קראקא(ע ת פני יהוש"שו; ם"בדעת הרמב

 .קיב' עמ, ט' סי, מ"חו, )עבאדי(
, ריט'  סי,מ"חו, ם"ת מהרשד"הוא מסביר שאף ששו). א"פו ע-ד"פה ע(מד ' סי, ת מקור ישראל" שו255

שמכר את , יקההרי בנידונו היה מעשה בנוסף לשת,  מראה שמחלתושתיק, אומר שגם אם התנו מראש
  .לא היה עושה מעשה, וחלאילו לא היה מו, ומעשה הוא חזק יותר, סחורתו לאחרים כאדם העושה בשלו

הוא חייב אפילו , ושמעון שינה, שאם מראש אמר ראובן לשמעון איך לנהוג) ב"בדף פו ע(הוא כותב עוד 
, קיב' מ סי"חו, ב"חט "רית מה"ומסביר שזה המקרה שעוסק בו שו, אמר ראובן דברים המראים שהסכים

דברי יוסף ת "שו' עי(ן בכך מחילה אי, לאחר מעשה, ולכן פסק שאפילו אמר דברים שמשמעם שהוא מסכים
ל וסיעתו "ל כמהריב"אבל הוא כותב שאפשר לומר קי. )ט"שהתקשה בדברי מהרי) ג"צז ע(מז ' סי) אירגס(

  . בשום מצבששתיקה אינה כמחילה
ם "ת מהרשד"פ שו"ע(כותב , )ב"פז ע(ת מקור ישראל שם "תו מובאת בשושתשוב, אלמוניהגם החכם 

, כ עשה"שאם התנו בפירוש לפני כן שלא יעשה כך וכך ואח, )קלד' ת דברי ריבות סי"ושו, ריט' סי, מ"חו
אבל אם מראש השתתפו סתם , ורק מעשה של הסכמה מתפרש כמחילה, השתיקה אינה הוכחה למחילה

  .רואים כאילו הסכים, שתק, וכששמע שעשה כך, כך וכךולא הזהירו לא לעשות 
אבל הוא כותב שצריך לבדוק , עושה הבחנה זו, )ד"קטז ע(קיב ' וסי) ב"מג ע(מ ' סי, ת בני אהרן"גם שו

 .האם הבחנה זו תקפה בכל מקום
ת "שו; צג' צא וסי' סי, )בלאו(ם "ת הרמב"שו; ) שנים25אפילו שתק , נושה רגיל(א " כתובות קד ע256

א , צח, מ"חו, ע"שו; קפה' סי, ג"ח, ץ"תשב; אות א, א"ח, שער נט, התרומות' ס; כו' סי, ב"ח, א"הרשב
, ש"ת הרשב"שו; )194' א עמ"ח) אריאל(ובתורת המשפט , בשאלה, קיט' מ סי"ת חתם סופר חו"הובא בשו(

' ר; ) תקנות הקהילותפ"על יורש של אשה שמתה בחיי בעלה ולא תבע את המגיע לו ע(תרז ' וסי, קכד' סי
על אשה שלא תבעה זמן רב אשה אחרת שהוציאה עליה שם (יב ' יא עמ' גל' במוריה שנה ה, ישראל איסרלין

ים של שלמה בבא קמא ; )טו' סי, ב"חו, מ' סי, א"ח, ם"ת מהרש"כמוסבר בשו(תד ' סי, ש"ת הריב"שו; )רע
ת "שו; )רל' א סי"מ ח"ת בעי חיי חו"הובא בשו () מהשוכרתולא תבע דמי שכירעל בעל בית ש (יז' פרק ב סי

לט בדפוס ' סי[=בוחבוט ' לז במהד' סי, ב אשכנזי"ת ר"שו; )על חוב של דמי שכירות(רכא ' ב סי"ט ח"המבי
כח ' סי, )קלעי(ת מקור ברוך "שו; )בחוב או בגזל(יז ' סי, ם אלשיך"ת מהר"שו; ]לו בדפוס לבוב' סי, ונציה

ת באר "שו; )פג' עמ(כ ' סי, ם גאויזון"ת מהר"שו; עח' סי, ב"ח, ך"ת מהרש"שו; בסופו, מז' סי) = ב"מב ע(
' סי, ז"אהע, ש"ת מהרח"שו; בסופו, סז' סי, מ"חו, ת בני אברהם"שו; בסופה, השאלה השניה, לט' סי, שבע
 לתת חצי ירושתה ליורשיה,  חיוב בעל שמתה אשתו בלי זרע-" הישבון"על מי שלא תבע זכות (לז 

, ת גליא מסכת"שו; )על חוב בגין הוצאות טיפול בנכסי חברו(עח ' מ סי"ת חתם סופר חו"שו; )ממשפחתה
מא ' סי, )אבוהב(ת דבר שמואל "שו; )א"נה ע(כט ' סי) אירגאס(דברי יוסף ת "שו; )א"יד ע(י ' סי, מ"חו

אליהו ' ר; סט' א סי"חט צהלון החדשות "ת מהרי"שו; כז' סי, ת הליכות ישראל"שו; )בענין שטר מתנה(
ת מנחת "שו; )על חיוב פועל לעבוד ועל חיוב מעביד לשלם לו(א "דף פז ע, טז' סי, ת מפי אהרן"בשו, ילוז

ם "ת מהרש"שו; ד, קכו, מ"חו, ומנחת פתים, קז' סי, א"ח, ת אמרי יושר"שו; קיב אות ו' א סי"יצחק ח
' ועמ, 143-144' עמ, 137' עמ, 111' עמ,  כרך יא,ר"פד; לד' סי, א"ח, ת מראה יחזקאל"שו; ס' חלק ד סי

, חיים שלמה שאנן' ר; )יורש שלא תבע את חלקו בירושה(נא ' כא עמ' מקבציאל גל, אברהם סגרי' ר; 190
  .ער' ג עמ"שורת הדין ח, "אחריות בעל הבית לנזק פועל"

ממה , מוכיחה שמחלה במשך כמה שנים אינה ת הנושמביא ראיה ששתיק, יז' סי, ם אלשיך"ת מהר"שו
הרי שאין אומרים ששתיקתו במשך כמה שנים היא , )א"ב מא ע"ב(שלא מועילה חזקה בלי טענה שמכר 

לענין מחילת , שער ארבע עשרהראה (שאינה מועילה , ששם זו מחילת בעלות, אבל יש להשיב על כך. מחילה
  ).בעלות מכללא
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שהאומר שם נאמר , א"ק קיח ע"במביא ראיה לכך מ, מו' ד סי"יו, ק"מהדו, )תאומים(ת חסד לאברהם "שו

, ידע שלא פרעהחייב משמע שאם , אותו לא תבע כיון שהנושהפטור " מנה לך בידי ואיני יודע אם החזרתי"
  . אף שהנושה לא תבע אותו, חייבהוא 

ש " עיי- התביעה אינה מוכיחה שמחל-מ ד שאי"מוכיח מב, )ב"כב ע(נ ' סי, א"א ח"ת שואל ומשיב מהדו"שו
  .להוכחתו

אבל יכולה לשמש ראיה שהחוב , תביעה אינה מוכיחה שמחל-כותב שאי, בסופו, קמג' ת אבקת רוכל סי"שו
שאפשר , יג' סי, וכלל עט, ד' סי, כלל עז, כ' סי, כלל סח, ד' סי, כלל סד, ש"ת הרא"כדברי שו, ב"נפרע וכיו

וצריך דרישה וחקירה , ה זמן מעורר חשדאלא שלעיתים העובדה שלא גבה במשך הרב, לגבות בשטר ישן
. ב' סי, מ"חו, ב"ח, )מוצירי(ת באר מים חיים "שו' עי, בשאלה מתי צריך דרישה וחקירה. בדבר קיום החוב

  . ש מחילה"ל לא הזכיר הרא"יש להעיר שבארבע התשובות הנ
הובא (אות ו , ה חהלכ, פרק י, ק"ב, ז"ופסקי ריא, ב"מ סג ע"ב, ז בקונטרס הראיות"ריא: דעה חולקת

, ת מנחת שי"בשו, ק ב"ס, רלב, מ"חו, ך"בששהובא , אות א, )ף"בדפי הרי(ב "ק מה ע"ב, בשלטי הגיבורים
ובעיונים במסכתות התלמוד , לט' ת סי"שו, דדש, באמרי איש, כא אות ו' סי מנחם צמחב, צו' ב סי"ח, שור

כי זה מראה ,  הלווה אינו חייב לשלם לו מאליו,חובכותב שאם המלוה לא תובע את ה, )שיט' א עמ"ח) ויין(
   . משמע שלדעתו אי התביעה מוכיחה שמחל.שהמלוה רוצה לתת לו מתנה

במקום " רוצה למחול לו"ז היה צריך לומר "מעיר שריא, )ב"כב ע(נ ' סי, א"א ח"ת שואל ומשיב מהדו"שו
. וכותב שדבריו אינם נכונים, מורהז סובר שזו מחילה ג"מבין שריא, סימן קפאוב". רוצה לתת לו מתנה"

ז מתכוון לומר שמראש המלווה התכוון "מסביר שריא, אות ה, יג' סי, א"ח, )ברודנא(ת אהל שם "אבל שו
שהרי אין , ולא רצה לומר שהיתה הלואה ועכשו מחל לו, ומעולם לא היה חיוב על הלווה, לתת לו מתנה

ממה שתומים ונתיבות המשפט , ושזאת כוונתראיה )  ובאות(הוא מביא . י אומדנא"להפקיע חזקת חיוב ע
אותה לפני שהלווה תובע ריבית חייב להחזיר שנטל ט שדנו בשאלה האם מלווה ' וקצות החושן בתחילת סי

ברור ששם ,  ההסבר הוא-ז "לא הזכירו את הריא, ])79[-ו] 70[הערה , ושער שלישי, 349ראה הערה (אותו 
והשאלה שם היא רק האם )  שהתכוון מראש למתנה-ז "שזה טעמו של הריא(שעצם החוב לא היה מתנה 

'  ר.ז סובר שהנושה התכוון לתת במתנה מראש"מבין שריא, קמז' עמ, א"ח, גם דרכי חושן. מחל על הריבית
ז "מדייק מלשון הריא, קיד' קלז עמ' בית אהרן וישראל גל, "בחיוב פריעת חוב בלא תביעה", מאיר שבדרון

גבוה  תשלוםמי שקיבל ששם נאמר ש, ב"מ סג ע"מבז למד דין זה "וכן ממה שהריא, שמדובר במתנה מראש
. הכוונה היא שהנותן התכוון למתנה בשעת הנתינהשם הרי ו, פטור מלהחזיר, ")טופיינא("יותר משהגיע לו 

; )ראה שער שני( מחילה בלב אינה מועילה הרי, קשה, שהרי אם זו מחילה, והוא כותב שהבנה זו עדיפה
אלא צריך לומר שהיא , כי דברים שבלב אינם דברים, שהרי גם מתנה בלב אינה מועילה, ודבריו קשים

  .ומאותה סיבה היא תועיל גם בתור מחילה, ואינו דברים שבלב, מועילה כי יש אומדנא שהתכוון למתנה
ושמעון , אם לוי חייב לשמעון ושמעון חייב ללוי: נ"ענין שדרל, ז"יש נפקות בין שתי הבנות אלה בדעת ריא

, מ"חו, אבל מנחת פתים. ז לוי נפטר ולא יוכל ראובן לגבות ממנו"לכאורה לריא, שתק ולא תבע את לוי
). ראה שער שלוש עשרה(נ "הרי לא מועילה מחילה בשדר, ז משום מחילה"כותב שכיון שטעם ריא, ד, קכו

לא יוכל , ז מתכוון לומר שנתן מתנה מראש"כותב שלפי הפירוש שריא, קטו' עמשם , מ שבדרון"אבל ר
ואין לומר שלא נאמין לשמעון שהתכוון למתנה ; שהרי מעולם לא נתחייב לוי לשמעון, ראובן להוציא ממנו

שהרי כאן זה לא ענין של נאמנות אלא יש הוכחה משתיקתו ) כי אדם אינו נאמן בהודאתו לחוב לאחרים(
  .נפקויות נוספות ראה בהמשך הערה זו. וון למתנהשהתכ

, באופן שברור שלא שכח, כותב שהמשאיל חפץ ולא תבע מהשואל להחזיר, קטו' שם עמ, מ שבדרון"ר
ז "וגם לפי ההבנה שהריא, ז סובר שהתכוון למתנה מראש"לפי ההבנה שהריא, השואל פטור מלהחזיר
הלוואה היא האם אי התביעה יכולה להוכיח שהתכוון שהרי הספק לגבי , פטור, סובר שהתכוון למחול

ובשאלה שהמשאיל יכול לתת את , אבל צריך לומר אחד מהשניים, למתנה או אולי רק מוכיחה שמחל
אבל הוא כותב שלדעת . נניח שהתכוון לתת במתנה לאחר זמן, החפץ לשואל במתנה גם כשהוא ביד השואל

ולא שזה מוכיח שמחל או (שלא איכפת לו וממילא זה נמחל ז הוא שמניחים "טעם הריא, שם, שער משפט
ולפי זה , כ אי אפשר להניח שהתכוון לתת במתנה שהרי מתנה לא יכולה להיות ממילא"וא, )נתן בפיו

אבל כפי שנראה בשער ארבע עשרה לגבי מחילת בעלות . כי מחילה לא מועילה בה, בשאילה חייב להחזיר
  .וזה מועיל, יק משתיקתו שהתכוון לתת במתנה מכללאגם בחפץ בעין אפשר להס, מכללא
, לא ישלם ליורשיו, שאם מת המלוה, שיוצא מדבריו, ז"קשה על ריאמ, אות ב, י"הגהב, רלב, מ"חו, בני חיי

, ק א"ס, צח, גם שער משפט? הראה שנתן לו במתנה, כי הלווה יכול לטעון שכיון שהמלוה לא תבעו בזמנו
  .יורשים אינם יכולים לגבות,  הנושהאם מת, ז"כותב שלפי ריא

, מורשה להנחיל' מהדע "שונדפס ב(ק יד "ס, עג, מ"חו, א"בהגהותיו לביאור הגר, מאיר יעקב גינצבורג' ר
הכותבים , ק יט"ס, עג, מ"חו, ך"וש, ק יט"ס, עג, ע"ז את סמ"הסביר על פי הריא, )"קובץ חיבורים"ב

 ציון ליד, ראה שער שלישי ( חייב לפרועינוא, לא תבעהנושה  וזמן פלוני והגיע הזמןחוב בשהנשבע לפרוע 
אבל יש ( עובר על השבועה החייב אינוולכן , מחלהראה בכך שהוא , לא תבעהנושה  שכיון ש- ]349[הערה 
עג על ' סיבך "כ קשה להסביר את הש"וא, ז"על הריא" צריך עיון"רלב שם נשאר ב' ך עצמו בסי"שש, להעיר

חל יום זה ו, ביום פלוניחוב כותב שהנשבע לפרוע , ז, עג, מ"חו, ע"א מיישב בזה מדוע שוהו). ז"פי הריא
לא הנושה וזאת אף ששם בוודאי , ואם לא פרעו קודם חייב לתת משכון בשבת, חייב לפרוע קודם, בשבת

י אולי  כ, שם אין ראיה שהתכוון למחול לו-) ע"על הסמ, ו, עג, מ"חו, ז"ומשם הקשה ט(ו בשבת  אותתבע
ק "ס, עג, הוא מיישב בזה את קושיית קצות החושן. מחלמשום שולא , הסיבה שלא תבע היא כי שבת היום

 יכול להאריך ינוהמלוה א, האומר שאם לווה נשבע לפרוע לזמן פלוני, לט, רכח, ד"ע יו"משו, ע"על הסמ, ו
מדוע זה גרוע מאם לא , ע קשה"סמולפי ה, ])352[ ציון הערה ליד, ראה שער שלישי (את הזמן ויישאר חייב

, יג' סי, א"ח, )ברודנא(ת אהל שם "אבל שו. ששם האריך את הזמן ולא מחל על החוב, התירוץ הוא? תבעו
מחל הנושה מתכוון לומר שינו אז "שריא) ראה בהמשך הערה זו(על פי מה שכתב , דוחה הסבר זה, אות ו
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שהרי כוונת ,  פלונישנשבע לשלם בזמןבר כך בחייב סוהוא לא , ז מחל לגמרי"וגם אם לפי ריא, לגמרי

אבל אם נניח שמתחילה נתן לשם , מתנהאת הכסף בלתת המלווה ז היא שמניחים שמראש התכוון "ריא
דרש מהחייב שיישבע וכאן ש; )לעיל בהערה זו בשמוראה (חוב אין להשתמש באומדנא לבטל את החוב 

, ז"גם לריא, ועוד; א להפקיעו באומדנא"א, שיש חזקת חיובוכיון , א לומר שמראש נתן במתנה"א, םשישל
, הרי שזאת לא אומדנא ודאית שהתכוון למתנה, ) בהמשך הערה זוראה בשמו(חייב לשלם , כ" אחאם תבעו

כ ויתברר שלא התכוון למתנה ונמצא "שהרי יתכן שיתבענו אח, לענין שבועה יש להחמיר, וכיון שזה ספק
הרי , "עדיין מוזהר בשבועתו לפרוע לו כשיתבענו"ע נוקט "סמהש, יש להוסיף. שבועה למפרעהשעבר על 

, מצד פרשנות השבועה, ך מטעם אחר"ע והש"מסביר את הסמ, אות ז, אהל שם. שאין כאן מחילה גמורה
  .ש" עיי-ולא מצד מחילה 

, קצר לא תבעז מסכים שאם רק למשך זמן "כותב שריא, )ב"כב ע(נ ' סי, א"א ח"ת שואל ומשיב מהדו"שו
והוא מעלה . שהרי המלוה אינו צריך לתבוע אלא הלווה צריך לפרוע, אין זה מוכיח שהתכוון למחול

 לאור זה .)272 ציון הערה ליד (כמו השיעור שנקבע באלמנה,  שנים25ה ששתק נושז עוסק ב"אפשרות שריא
א לדעת מה שיעור זמן אי התביעה "כיון שא, ז"לסמוך על ריאשקשה , קטו' עמ, שם, מ שבדרון"כותב ר

  .שפוטרת
, ואז אי התביעה מלמדת שהתכוון לתת במתנה, פ"ז מדבר בחוב ע"כתב שריא, ק ב"ס, רלב' אבני החושן סי

בחיוב פריעת ", מאיר שבדרון' ר. וזה לא שייך במלוה בשטר שהרי אם התכוון למתנה לא היה כותב שטר
מעיר שלפי זה גם בנושה שנטל משכון דברי , קטו-קיד' קלז עמ' בית אהרן וישראל גל, "החוב בלא תביע

אבל הוא כותב שהבחנה זו תיתכן רק להבנה . שהרי זו הוכחה שלא התכוון למתנה, ז אינם שייכים"הריא
 שהרי ייתכן שהתכוון, ז למחילה"ולא להבנה שכוונת הריא, ז מתכוון שהנושה נתן במתנה מראש"שריא

בשער (אלא שזה יועיל רק לשיטה ; כ החליט למחול"ואח, מראש להלוואה ולכן עשה שטר ונטל משכון
  . שמועילה מחילה בחוב בשטר ובמשכון) חמישי ובשער שישי

ז מודה "כותב שריא, קיב' קלז עמ' בית אהרן וישראל גל, "בחיוב פריעת חוב בלא תביעה", מאיר שבדרון' ר
וכן אם הנושה ; כי יתכן שהסיבה שהנושה שתק הוא משום ששכח, דיין חייבהלווה ע, שבהלוואה קטנה

ז "שריא) בהמשך הערה זו(שלפי ההבנה ) קיג' בעמ(אבל הוא כותב . שתיקתו אינה הוכחה שמחל, ל"בחו
כי יש אומדנא , ל"זה אמור גם אם הנושה בחו,  את הזמןמאריךהתביעה מלמדת שהנושה -מתכוון רק שאי
עוד ). ולא הסביר מנין שזו כוונת הנושה(יתארך זמן הפרעון , בין באונס בין ברצון,  תובעשכל זמן שאינו

וטען , לאחר זמן רב אפילו, תבעכ "הרי אם אח, ז אומר שמניחים שמחל"הוא כותב שגם במצבים הריא
ני שאם לא תבע לפ )קטו' בעמ(אלא שהוא כותב ; הלווה חייב, והסיבה ששתק הוא משום ששכח, שלא מחל

  . כ שלא התכוון למחול"ואינו נאמן לומר אח, זו הוכחה שמחל, השמיטה בעודו יודע שעוד מעט תישמט
ד "ב, כלומר(ד "שתלוי לפי ראות עיני ב, ז"כותב על דברי ריא, מו' סי, על בשמים ראש, כסא דהרסנא

  .ואין לך אלא מקומו ושעתו, )יעריכו האם באמת התכוון למחול
, )אות ב, ה' סי, מ"חו, )מפיעטרקוב(ת ברית אברהם "הובא בשו) (ד"צא ע(כג ' סי, )ןבסא(אבל לחמי תודה 

, אלא הוא אומר רק שהלווה אינו חייב לשלם למלוה מיוזמתו, ז לא התכוון לומר שהחוב מחול"כתב שריא
ל אב ;כי אדם עשוי לבדוק את חשבונותיו כל שעה, )שכחשולא (מתנה הניח שהתכוון לתת לו מפני שיש ל

, ואם מת המלווה, חייב לשלם לוהלווה , שכח לתבוע בזמנושוטוען ,  את החובהנושה תובעכ "אחאם 
כותב , ק קמב"ס,  עב,מ" חו,ך"הרי ש, קשה על לחמי תודהמ, ב, רלב, מרת שלוםמש. טוענים כך ליורשיו

ק "קס ס'  דעת סיפ חוות"ותירץ ע; ולא להוציא משכנגדו, שאין טוענים ליורש אלא להחזיק לו מה שבידו
ש שבטענת מחילה שהיא "וכ, כי יש חזקת חיוב, האומר שבספק פרעון טוענים ליתומים אף להוציא, יא

, "בחיוב פריעת חוב בלא תביעה", מאיר שבדרון'  אבל ר.טוענים שלא מחל אף שזה להוציא, טענה גרועה
כך שיש חזקת , ז עכשו מחל"לריאהעיר שזה שייך רק לפי ההבנה ש, קיד' קלז עמ' בית אהרן וישראל גל

ופטור , ולא טוענים ליורשים כי זה להוציא, אין חזקת חיוב, אבל לפי ההבנה שמראש נתן לו במתנה, חיוב
  .המשך הערה זו על כך יש בדברי אמרי בינה ב נוספתתשובה. כלפי היורשים

וכן אם , הלווה חייב לשלם לו, כ"ז אם הנושה תבע אח"כותב גם לריא, ב' גם אמרי בינה דיני גביית חוב סי
  .כי ההנחה שרצה לתת לו מתנה הוא רק ספק, הלווה חייב לשלם ליורשיו, מת הנושה

, כ"ו אח אות תבע הנושהאם, ז"כותב שגם לדעת ריא, אות יב, ג' סי, מ"חו, חלק ג, ת יביע אומר"שו, כמו כן
קז ' סי, א"ח, ת אמרי יושר" גם שוכך כנראה הבין אותו. וחייב, הוכיח סופו על תחלתו שלא מחל לו

מדוע הוא חייב אם , אם שתיקתו מוכיחה שמחל, ז"תמה על ריא, ד, קכו, מ"חו, ובספרו מנחת פתים(
, ענף ב, ט, נחל יצחק, כמו כן). ?מדוע הוא פטור בכלל, ואם אין הוכחה שמחל; כ"הנושה תבע אותו אח

 גם ציון .לא שרואים כאילו האריך לו את הזמןא, ז אינו מתכוון שיש כאן מחילה גמורה"כותב שריא
ת "ושו, י, שלט, מ"חו,  גם ערך שי.ז"מעלה אפשרות שזאת כוונת ריא, ב אות מא' סי, )מנדל(במשפט 

 במתנה רק כל זמן שלא  את החובנתן לוהנושה , ז"נוקט שלדעת ריא, רמז' קמא סימהדורא תשורת שי 
גם . חייב לשלם כשהוא תובע אותו, עברו כמה שנים שלא תבעוגם אם , ומאריך לו את הזמן,  אותויתבע

הנושה ו, חייב לשלם לוהלווה , ז מסכים שאם תבע לאחר זמן"כותב שריא, טז' סי, דיני דיינים, אמרי בינה
ואף שאין טוענים , וטוענים להם שלא מחל, יורשיו גובים, וכן אם מת הנושה, נאמן לומר שלא מחל

ד כפה עליו "אבל הוא כותב שאם ב. כי מחילה היא טענה גרועה, כאן זה שונה, ליתומים להוציא ממון
  .כ היה תובע בעצמו"שאל, מחליש להניח ש, )כדי שיוכל לשלם חוב שהוא חייב לאחר(לתבוע 
פטור מלשלם רק הלווה ז מתכוון ש"כותב במסקנתו שריא, אות ו, יג' סי, א"ח, )ברודנא(ת אהל שם "גם שו

, כי אולי התכוון לתת לו במתנה רק את הארכת הזמן, חייב לשלם אם תבעוהוא אבל , האם לא תבעו הנוש
אך הוא מעיר שדוחק לפרש כך ; חייב לשלם ליורשיםהלווה , מתהנושה ולכן אם , ולא את עצם ההלואה

משמע שמדובר שלא ,  זמן לפרעוןוז לא נקט שקבע"שהרי ריא, הוא מביא ראיה שזה הפירוש. את לשונו
ואולי ,  זמןושהרי לא קבע, שהרי אין הוכחה ממה שלא תבעו, א לומר שזו מתנה גמורה"כ א"וא,  זמןוקבע

אפשר לומר שנוצר אומדנא שהתכוון למתנה ,  ולא תבעןזמה זמן ועבר ו אם קבעורק; בעתידתיכנן לתבוע 
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ואין לבטל , ודאיהיה ב והחיש, ועוד, 260שאדם עשוי לדחות תביעה עד שיגיע זמנה, אטעם הדבר הו

וייתכן , "לא יגוש"שייתכן שהסיבה שלא תבע היא בגלל איסור ,  ועוד.261י דברים שבלב" עותוא
הנושה יכול , וגם אם אין איסור, אסור לנגוש אם החייב עני) מלבד הלוואה(שגם בשאר סוגי חיוב 

  .262ה לדחוק בחייב עד שיתעשר או עד שיזדקק הוא עצמו לכסףלטעון שלא רצ
  

                                                                                                                                            
כ "ן ולא תבעו ואחועבר הזמ, זמןקבעו גם אם , ז"והוא כותב שלפי ריא. פטור מלשלם אף ליורשיםהלווה ו

גבוה  תשלוםמי שקיבל ששם נאמר ש, ב"מ סג ע"ז הביא ראיה מב"שהרי ריא, חייב לשלםהלווה , תבעו
 חייב המקבל, כ"תבע אחהנותן שם הדין הוא שאם הרי ו, פטור מלהחזיר, ")טופיינא("יותר משהגיע לו 

שפטור מלשלם כל , ז"צם של ריאגם לגבי החידוש המצומ. )יב' ה סי"מ פ"ש ב"רא(להחזיר לו את ההפרש 
לא אמר בכלל למה הוא הנותן ששם , שאין ראיה מטופיינא, אות ה, מקשה עליו אהל שם, זמן שלא תבעו

אין לפרש שהתכוון , ואם כן, כהלוואהאת הכסף ואילו כאן הרי אמר בפירוש שהוא נותן ,  את התוספתנותן
 ב עח"ב( בו  שאין הדעת טועהמחירובמכר צמד ב, )ב" עקידושין מו (וכן במקדש אחותו; לתת אותו במתנה

כ בהלואה שאמר שהוא "משא, מ להחזיר"מדובר שנתן שלא ע,  ששם נאמר שהתכוון לתת במתנה,)א"ע
  .יחזירהלווה רוצה ש

כותב , קיג' קלז עמ' בית אהרן וישראל גל, "בחיוב פריעת חוב בלא תביעה", מאיר שבדרון' ר, לעומתם
  .  לא רק הארכה אלא מחילה גמורהז נראה שזה"שמריא

, ז מדבר רק בעני שאינו רוצה לקבל צדקה"מעלה אפשרות שריא, כד, שמות כב, )טריוויש (רביד הזהב
ובהלוואה כזאת אין מצוות פריעת , ובאמת מתכוונים למתנה) א"כתובות סז ע(שנותנים לו כסף בהלואה 

  .שה אינו תובעאבל בהלואה רגילה המצוה קיימת גם אם הנו, בעל חוב
   .) ו, עג,מ"חו, ערך שיוהובא ב (ז" על הריא"ע"צ"נשאר בשם ך "שאבל ה

את דמי מהשוכר לא תבע כותב שמאור זרוע משמע שבעל בית , יז' ים של שלמה בבא קמא פרק ב סי
,  נראה שכוונתו לאור זרוע.בעל הבית לא ידע או שהוא קטןאם כן  אלא ,מחליש להניח ש, ו בזמנתושכיר

  ).ה דעתי"ד(קכה ' סי, ק"ב
כותב שהמנהג הוא שלא לגבות , )ק ה"ס, סא, מ"חו, הובא בפתחי תשובה(ק י "ס, סא, נתיבות המשפט

 יש, לא תבעהנושה מדייק מדבריו שאם עבר זמן ו, עא' סי, ת תרשיש שוהם"שו. מיורשים בשטר ישן
, נפרעהחוב  ראיה שיאה זמן העובדה שעברהאמת היא שנתיבות המשפט מנמק ש. אומדנא דמוכח שמחל

  .מחלשולא 
כותב על נידונו ששתיקת בעל הזכות למשך זמן רב מוכיחה , ג חלק א סימן שיג"ת שואל ומשיב מהדו"שו

  .אבל המקרה שם אינו ברור. שמחל
והוא , הגרלהוזכה ב, ועברו עשרים שנה, עוסק בלווה שהעני, אות ד, ח' סי, א"ח, )גליק(ת יד יצחק "שו

כ הוא דן מצד השאלה האם מועיל "ואח; ומחל, האם יש להניח שהנושה התייאש כי היה עני, קמעלה ספ
  .מפרשים זאת כמחילה,  האם מי שמתייאש מהחוב בשאלה,שער שניוראה . ולא מצד מחילה, יאוש בחוב

וכחה  אין בכך ה-כותב שפועל קטן שלא תבע את שכרו , ב אות י ואות יב' ב סי"ח) שפיץ(מנחת צבי : קטן
אפשר להסיק , אף שגדול שלא תבע, כלומר. כי דרכו של קטן להתבייש לתבוע, שהוא מוכן לדחות את הזמן

, הרי בקטן שלא תבע, )גם אם אין מסיקים מכך שהתכוון למחול לגמרי(מכך שהוא מוכן להאריך את הזמן 
תביעה מוכיחה -עה שאישגם לד, וראה עוד לעיל בהערה זו בשם ים של שלמה. אף את זה אי אפשר להסיק

 . בנושה קטן אין הוכחה שמחל, על מחילה
  .א, צח, מ"חו, ע"בדעת שו, ב אות מא' סי, )מנדל(ציון במשפט ; התרומות שם' ס 257

 בנושה שלא תבע חוב בשטר הרבה זמן אין אומדנא כותב שדוקא ,צח' סי, חושן אהרן: דעות חולקות
כפי שנאמר לענין אלמנה שלא (א כי סמך על השטר שבידו י הו זמן רב אות שלא תבעסיבהכי אולי ה, שמחל

כי אולי שתקה כי סמכה על , שאם שטר הכתובה בידה אין הוכחה שהיא מחלה, תבעה את כתובתה זמן רב
מדנא אי התביעה היא או, גם אם יש עדים, אבל בחוב בעל פה; )280 ציון הערה ליד ראה - השטר שבידה

יכול , ישבע שלא מחלי אם ,גם אזלא ש א;ם אותשמא לא ימצא, כי לא היה יכול לסמוך על העדים, שמחל
 )256שצוין בהערה  (ש"הראת "שמה שכתב שוכותב , כז' עמ, רכט' מוריה גל, יוסף חזן' ר,  כמו כן.לגבות

אין פוסלים אותו משום ש, לנושה שטר מקויםאם יש הוא רק , שאפשר לגבות אחרי שתיקה ארוכה
  .אומדנא של מחילה

,  אינה מחילה-נוקט שאף שבנידונו הנושה שתק ולא תבע , )וטענת השתיקהה "ד ( קג'סית תורת אמת "שו
  .ואינו בדוקא, אבל יתכן שנקט כך מפני שבנידונו היה שטר. כיון ששטרו בידו

ולא שהה זמן רב העובדה ש, אם יש שטר חוב בידוכותב שדוקא , 178-179'  עמיאכרך , ר"דפ, ש ישראלי"ר
אבל אם  ; בידו הוכחה ברורה על חובויששמפני שייתכן שהסיבה ששתק היא , תבע אינה מוכיחה שמחל

אין מפני ש, פסק דיןנתחייב על פי גם אם החייב , תביעתו לאורך זמן מוכיחה שמחל-אי, אין בידו שטר חוב
צריך ו,  יחפש אמתלאות להשתמט מלשלםחייבש שהוחשצריך ל ולכן הוא,  המתחייבבידו הוכחה מדעת

   .אות היא שמחל, ואם השתהה,  החוב אתמהר להוציא ממנול
  .ת יכין ובועז חלק ב סימן מ"שו; קכד' סי, ש"ת הרשב" שו258
 .יז'  ים של שלמה בבא קמא פרק ב סי259
  .שם, ישראל איסרלין'  ר260
שאם נניח שיש אומדנא , אבל יש להשיב על נימוק זה. )ב"כב ע(נ ' סי, א"א ח"ות שואל ומשיב מהד" שו261

  .אלו דברים שבלבו ובלב כל אדם, דמוכח שמחל
  .קי' עמ, ענף ג,  נ'סי, חלק ב, בבא מציעא, דברות משה 262
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; היסתשבועת שאין נשבעים עליה , כי זו טענת ספק,  שלא מחללהישבענושה אף אינו צריך ה
וכאן שתיקתו הארוכה היא רגלים לדבר , 263פ שנשבעים על טענת ספק אם יש רגלים לדבר"ואע

, 264 מועילה אם אין אומדנא דמוכח שמחלנהיכיון שהלכה היא שמחילה בלב א, בכל זאת, שמחל
ולא די ברגלים (כיון שאין אומדנא דמוכח שמחל , אין לכך תוקף,  גם אם באמת מחל בלבוהרי

אין נוסף שנימוק יש , בחוב בשטר. 265צ אפילו חרם סתם"ולכן הנושה גובה בלי שבועה וא, )לדבר
בגלל הזמן הרב ,  אבל בכל זאת.266כי סמך על שטרוהיא שתק הסיבה ש אולי : רגלים לדברפילוא

  .267התובע חייב לכתוב שהוא אומר בהן צדק שלא מחל, שעבר
  

על  מצוה, גם אם אין הנושה תובעהרי ,  היות שאי התביעה אינה מחילה,לדעת נתיבות המשפט
מפני , 269אין מצוה לשלם, ה תובעונושאין האלא שאחרים אומרים שכל זמן ש. 268לפרועהחייב 

  .270 יוצרת אומדנא שהאריך את הזמןשהעובדה שלא תבע
  

אף שבדרך , אין טוענים ליורשיו ששתיקת הנושה לאורך זמן מוכיחה שמחל, גם אם מת החייב
  .271כלל משתדלים לטעון טענות לטובת היתומים

  
 .מטעמים שונים, מוכיחה שמחלבכל זאת שתיקה ממושכת של הנושה , מסוימיםים צבמאולם ב

  . דוגמאות לכך שהשתיקה אינה משמשת הוכחה שמחלוגם, להלן נמנה מצבים כאלו

   כמחילהתמתפרשמצבים שהשתיקה . ב

  אלמנה שלא תבעה את כתובתה זמן רב. 1

אינה יכולה לגבות את , ולא תבעה את כתובתהממות בעלה  שנה 25- יותר מעברואלמנה ש
  .272מפני שמניחים שמחלה עליה, כתובתה

                                                 
  .יז, עה, מ"חו, א" רמ263
  .שער שני ראה 264
ע "ר; יב אות ח' ח סי"ץ או"ת הרמ"שו; )האות , כלל נז, הובא בדברי גאונים(ק א "ס, צח,  שער משפט265

  .42' עמ ,יגכרך ר "פד, יוסף
  .ויש טעם לשתיקתו, ץ כותב כך על בעל חזקה ששתק שנים רבות ולא מחה"הרמ

  .תח' סי,  חושן אהרן266
 .רנ'  עמ, כ'גל, ישורון, יוסף אליהו הנקין' ר 267
אבל נראה ,  תביעה למשך זמן ניכר אמנם נתיבות המשפט לא דיבר על אי.ק א" קד ס,נתיבות המשפט 268

  .שדבריו אמורים גם בכגון זה
חייב לשלם הוא סובר ש, תלג' סי, מ"ב, כותב שהגהות מרדכי, אות ו, יג' סי, א"ח, )ברודנא(ת אהל שם "שו

, ")טופיינא("יותר משהגיע לו מחברו תשלום מי שקיבל ששהרי הוא סובר , ו אותלא תבעהנושה גם אם 
ר "ומכאן שהגמ; את ההפרשכ "ו אח ממנתבעהמשלם גם אם פטור , )ב"מ סג ע"ב (זירפטור מלהחשהוא 

היה ,  להשהרי אילו היה דומה, טופיינאמה שונשאי תביעת הלוואה ) 256הערה , ז"שלא כריא(בוודאי סובר 
והרי אף בכתובה נמחל רק אם , )כ"גם אם תבע אח(נפטר , יוצא שמי שמלווה לזמן ועבר הזמן ולא תבעו

 ההת משאינוחזקה ששכיר יש ב נאמר ש"ובשבועות מו ע, חייב, אבל בפחות מזה,  שנים25האלמנה שתקה 
הרי שלא , "בל תלין" עובר בהמעביד אינו, א שאם לא תבעו"מ קיב ע"ובכל זאת נאמר בב, שכרובתביעת 

שבטופיינא יותר מסתבר שהנותן , ופיינא לאי תביעהר חייב לומר שיש הבדל בין ט"כ הגמ"וא; נפקע החיוב
אבל באי תביעת הלואה לא מוכח כל כך שהתכוון , כ"פטור גם אם תבעו אחהמקבל ולכן , התכוון למתנה

וחייב לשלם גם אם לא , כ אין ללמוד מטופיינא לאי תביעה בכלל"וא, חייב, כ"לכן אם תבעו אח, למחילה
  .תבעו

ובשארית , קז' סי, א"ח, ת אמרי יושר"הובא בשו(ק ב " קצות החושן קד ס;ז' יס, ת עבודת הגרשוני" שו269
אמרי משפט ; בסופו, ק א"ס, צח, שער משפט; )ענף ב, ט' סי, ובנחל יצחק, א"דף יז ע, ה, קסא, ד"יו, חיים

  . )רמט' עמ(פט ' א סי"ח
ולא ,  לפרוע בזמן פלונינשבעשכותב שאף מי , ]349[ ציון הערה ליד, ש שהבאנו בשער שלישי"הרא, כמו כן

התביעה מתפרשת -ייתכן שהמחלוקת היא האם אי. ו אותאינו חייב לשלם עד שיתבע, תבעו הנושה בזמנו
  .256ראה על כך בהערה . כמתן הארכת זמן

הוא  מסכימים ששקצות החושן ונתיבות המשפטכותב , )ב"כב ע(נ ' סי, א"א ח"ת שואל ומשיב מהדו"שו
  .למי יפרע קודם, אלא שנחלקו במצב שיש לו נושים אחרים, חייב אף שלא תבעו

בית אהרן , "בחיוב פריעת חוב בלא תביעה", מאיר שבדרון' ר; )רמט' עמ(פט ' א סי"אמרי משפט ח 270
מ שבדרון "אבל ר). שהובא שם(ז "וונת הריאשיש שהסבירו שזו כ, 256ראה הערה . קיג' קלז עמ' וישראל גל

, שאי התביעה מוכיחה שמחל,  במצבים מסוימיםלגמריז מתכוון לומר שפטור "כתב שריא, קטו' עמ, שם
יש אומדנא , )256ראה בשמו בהערה (ח מתכוון לומר שגם במצבים שאין הוכחה שמחל לגמרי "ואילו קצוה

  . הזמןשהאריך את
  .טו' סי, ב"ח, ם"ת מהרש" שו271
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 שכתובה היא ,היא, יקה ארוכה אינה מלמדת על מחילהשבו שת, הסיבה שכתובה שונה מחוב רגיל

יותר למחול לה ולכן קל ,  תמורת משהו שהאשה נחסרה בעברינה ניתנתוא, התחייבות של הבעל
האלמנה נהנתה מן היתומים כל : זאת ועוד. 273עליו מעל חיוב שבא בתמורה לכסף שהנושה הוציא

, עוד טעם הוא. 274ה להניח שהיא מוחלת להםולכן יש יותר נטיי, שנתנו לה מזונות, השנים הללו
היינו שזה אחד מהדינים שהחלישו בהם חכמים את כוח האשה בגביית , 275"מקולי כתובה"שזה 

  . אחריםהכתובה לעומת חיובים
  

 25 שקיעת החמה של סוף את כתובתה לפנישאם תבעה ,  כאן הוא שיעור מדויק שנים25שיעור 
כפי שמנמק , כתובתהאת בעה אחר שקיעת החמה אינה גובה ואם ת, כתובתהאת גובה היא , שנים

מנין השנים , אם תבעה את כתובתה ולא קיבלה אותה. 276"כל מדות חכמים כך הן"התלמוד 
  .277משעת התביעהשוב מתחיל 

  
  .278הפסידו את כתובתה,  שנה25ויורשיה שתקו , גם אם מתה

  
  .279הוציא ממוןאף לזו כי סומכים על אומדנא , מוציאים מידה, גם אם תפסה

  
, שהרי אילו מחלה, 280 שנים25אינה מפסידה את כתובתה גם אם שתקה , אם שטר הכתובה בידה

העובדה שהיא שמרה על השטר כל הזמן הזה . 281היתה מוסרת ליורשי בעלה את שטר הכתובה
  .282 מתוך כבודאה שלא תבעה היהסיבו, מראה שלא מחלה

                                                                                                                                            
ת "שו; קפה' סי, ג"ח, ץ"תשב; )קעח' עמ(צרור החיים הקצר דרך ה שער ז אות ח ; א" כתובות קד ע272

ת "שו; )ה ועדיין"ד(מה ' סי, מ"חו, חלק ב, ט"ת מהרי"שו; תב' סי, דפוס פראג, ם מרוטנבורג"מהר
לט ( כה 'סי, )ירושלימסקי(ברכת משה ; סו בסופו' ת משפטי שמואל סי"שו; סט' סי, ץ החדשות"מהריט

מנחת ; יב אות ח' ח סי"ץ או"ת הרמ"שו; אות ב, צח' סי, ז"אהע, )לובאוויטש(ת צמח צדק "שו; )א"ע
  .ד, קכו, מ"חו, פתים

 מכאן שמועילה מחילה משמעשכן , מחילה בלבבענין , שער שניראה , למקורות נוספים שהביאו דין זה
שכן משמע מכאן שמחילה מועילה אף אם יש שטר ביד , מחילת חוב שיש עליו שטר בענין ,שער שישיו; בלב

  .הנושה
יכולה היא הרי , מדוע האלמנה מפסידה את כתובתה, מקשה, )ה שם אמר"ד(א "כתובות קד ע, הפלאה

 במיגו, נאמין לה כשאומרת שלא מחלה, ה שלא תבעהולכן גם אם תודֶ , לטעון שתבעה במשך השנים הללו
ולכן היתומים , )280 ציון הערה לידאמור כ(ותירץ שמדובר שאין שטר כתובתה בידה ? שיכלה לומר שתבעה

 אם שטר ,אכןו; במיגו שיכלו לומר שפרעו, ומר שלא תבעהלנאמנים הם ולכן , נאמנים לומר שפרעו לה
,  יכולים לטעון שפרעוינםכי אז היתומים א, )280הערה  ציון לידאמור כ(גובה את כתובתה , כתובתה בידה
שהרי אילו , זה הוכחה שלא מחלה, שאם שטר הכתובה בידה, ועוד; ואילו לאלמנה יש מיגו, ואין להם מיגו
שאין לה מיגו שיכלה , עוד תירץ. )ין שטרבעני,  בשם זקן אהרן257ראה הערה  ( אותותרעוקמחלה היתה 
ציון ' והובא בס (עוד תירץ. כי היתה צריכה לתבוע בפני עדים, כי אינה נאמנת לומר שתבעה, לומר שתבעה

נחשבת , ורק אם שטר כתובתה בידה; שאינו מועיל, שזה מיגו להוציא, )ב אות מא' סי, )מנדל(במשפט 
 532וראה ליד ציון הערה . ולכן נאמנת לומר שלא מחלה, ציאמוחזקת לענין זה שאינו נחשב מיגו להו

  .מחלהנושה בשאלה הכללית האם מועיל מיגו נגד אומדנא ש
כותב , שורש קכט, ק"ת מהר"הרי שו, מקשה על האומדנא שמניחים שמחלה, ח' ז סי"חלקת יואב אהע

אבל אי אפשר , ינו ומסופקים באיזה אופן נעשה המעשהשהולכים אחר אומדנא רק אם יש מעשה בפנ
הוא ? ואיזה מעשה יש כאן; לומר שהוא הזיק, כגון גמל אוחר בין הגמלים, י אומדנא"לחדש מעשה ע

  . ועל זה בנוי האומדנא, שהיה לה לעשות מעשה לתבוע ולא תבעה, מתרץ
מוכיחה על מחילה על זכותה כי אין ששתיקת אשה אינה , בשם ערך השלחן, ]126[הערה , ראה שער שביעי

ולכן בנידוננו , ולא בכל אשה, צריך לומר שהוא מדבר באשה שספונה בביתה. דרך נשים לעסוק בתביעות
, 199, 180ראה ליד ציוני הערות (וכן במקרים נוספים בשער זה , מפרשים את שתיקת האלמנה כמחילה

  .מסיקים מחילה מכללא משתיקת אשה נושה) 304, 291
 .יז' סי, ם אלשיך"ת מהר"שו; )ה אלמנה"ד(א "כתובות קד ע, י" רש273
 .אות א, א"ח, שער נט, התרומות' ס; י שם" רש274
 .42' עמ ,יגכרך ר "פד, ע יוסף"ר; בסופו, מז' סי) = ב"מב ע(כח ' סי, )קלעי(ת מקור ברוך " שו275
 ).358' עמ(קלג ' ת יכין ובועז חלק א סי"שו; א" כתובות קד ע276
 .ב" כתובות קד ע277
א "כתובות קד ע, י"מדייק מלשון רש, ם שם"על הרמב, גושפנקא דמלכאאלא ש. א" כתובות קד ע, משנה278

  .למחותואילו יורשיה צריכים ,  ייחשב ששתקהשלאת כדי שאצל האלמנה די בגילוי דע, )ה מתה"ד(
  .)קצג' עמ(פד ' סי, א"ח, ץ" תשב279
' סי, כלל לו, ש"ת הרא"שו; שם, צרור החיים; תרז' קכד וסי' סי, ש"ת הרשב"שו; מג' סי, ף"ת הרי" שו280

ת "שו; )358' עמ(קלג ' עח וסי' ת יכין ובועז חלק א סי"שו; א, קא, ז"אהע, ע"שו; רח' ש סי"ת הריב"שו; ב
 .אוהל סג, מחנה דוד; בסופו, מז'  סי) =ב"מב ע(כח '  סי,)קלעי(מקור ברוך 
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,  שנים25אינה מפסידה את כתובתה גם אם שתקה , אם היא חיה בבית בעלה ומקבלת שם מזונות

מפני שיש להניח שהסיבה שהיא שתקה אינה משום שמחלה אלא , 283גם אם אין שטר כתובה בידה
והיורשים , אם היא גרה בבית אביה. 284והתביישה לתבוע את כתובתה, משום שמכבדים אותה שם

, 285 שנים25וגובה גם אחרי , עלהדינה כיושבת וניזונית בבית ב ,מביאים לה מזונות לבית אביה
  .286לאור הכבוד שעושים לה, מפני שגם במצב זה היא מתביישת לתבוע

  
היא . 287וגם תוספת כתובה) מאה או מאתיים זוז(היא מפסידה עיקר כתובה ,  שנים25אם שתקה 

מפני , הנדוניה עקב שתיקתה אבל אינה מפסידה את .288מפסידה גם את מזונותיה מאותו טעם
  .289 נגבה גם אחרי שתיקה ממושכתוהרי חוב רגיל, רגיל היא כחוב הנדוניהש
  

 בלי  שנים25 אינה מפסידה את כתובתה גם אם עברו גרושהאבל . כל זה אמור באלמנה
  .ואין לה סיבה למחול על החוב, כיון שהיא אינה מקבלת מזונות, 290שתבעה

  אלמנה שלא תבעה מזונות זמן רב. 2

מפני שמניחים שמחלה , 291הפסידה את מזונותיה, א תבעה מזונותאלמנה שהמתינה שלוש שנים ול
מפני , 293 שנים25,  שיעור הזמן כאן קטן הרבה יותר מהשיעור לגבי אי תביעת כתובה.292עליהם

                                                                                                                                            
עוד נימק הפלאה .  בשם הפלאה272הערה ראה , לטעמים נוספים). ה גובה"ד(א "כתובות קד ע, י" רש281

  ).שער שישי ראה(פ הדעה שאין מועילה מחילה אם השטר ביד הנושה "שם ע
 נוהגים יןבמקום שא, צרור החיים שם כותב שהדין כך גם אם אין שטר הכתובה בידה אבל הגט בידה

 .ששם היא יכולה לגבות את כתובתה בהצגת הגט, לכתוב כתובה
 .רט' סי, י מיגאש"ת ר" שו282
הלכות , ם"רמב; רט' סי, י מיגאש"ת ר"שו; )רמו' סי, מ"חו, ם"ת מהרשד"הובא בשו( כתובות שם 283

ת מקור "שו; בסופו, מז' סי) = ב"מב ע(כח ' סי, )קלעי(ת מקור ברוך "שו; צרור החיים שם; כג, טז, אישות
  ).358' עמ(קלג ' עח וסי' ת יכין ובועז חלק א סי"שו; )א"פז ע(מד ' סי, ישראל

 מקבלת הינשגרה בבית בעלה אבל אאלמנה לגבי , פרק ב, ציון ב, א"כתובות קד ע, ראה בירור הלכה
  .מזונות

להסביר מדוע לא תבעה כל " טענה טובה ואמתלא חזקה"שאם יש לה , מקור ברוך שם כותב באופן כללי
 . שנים25גובה גם אחרי , הזמן הזה

 .ם שם"רמב; )ה וחכמים"ד(א "כתובות קד ע, י" רש284
 ).358' עמ(קלג ' עח וסי' ת יכין ובועז חלק א סי"שו; כד, טז, שם, ם"רמב; ב" כתובות קד ע285
  ).ה הא נמי"ד(י שם "ורש, א" כתובות קד ע286

לגבי מצב שאין מביאים לה את המזונות עצמם אלא , פרק א, ציון ב, א"כתובות קד ע, ראה בירור הלכה
  .דמי מזונות

כי , שתיקתה מראה שמחלה, י שליח"ם שם כותב שאם שולחים לה את המזונות ע"מעשה רקח על הרמב
 .לתבוע אין לה סיבה להתבייש

' ת יכין ובועז חלק א סי"שו; כג, טז, הלכות אישות, מגיד משנה; )ה כל זמן"ד(א "כתובות נה ע, י" רש287
. ם"בדעת הרמב, ם שם"על הרמב, ימי שלמה; ם"בדעת הרמב, אלף תנו' ז סי"ת הרדב"שו; )358' עמ(קלג 

 .פרק ג, ובירור הלכה שם, כו' סי, ב"ח, א"ת הרשב"ראה שו, לגבי התוספת
  .)ה לא כתובה"י ד"ורש(ב "מכתובות קד עכך משמע  288
, ש"ת מהרח"ובשו, )359' עמ(קלג ' ת יכין ובועז חלק א סי"הובא בשו(ז ' סי, פרק יב, כתובות, ש" רא289

' סי, ש"ת הרשב"שו; )ד"מד ע(שא ' סי, ג"ח, ץ"תשב; כג, טז, הלכות אישות, מגיד משנה; )לז' ז סי"אהע
, בשם ירושלמי(כג , טז, הלכות אישות, ם"על הרמב, ך"השגות הרמ; ים שםצרור החי; תרז' קכד וסי
ת "שו; בסופו, מז' סי) = ב"מב ע(כח ' סי, )קלעי(ת מקור ברוך "שו; ג, קא, ז"אהע, ע"שו; )ה, יב, כתובות

' סי, ם אלשיך"ת מהר"שו; ]לו בדפוס לבוב' סי, לט בדפוס ונציה' סי[=בוחבוט ' לז במהד' סי, ב אשכנזי"ר
' עמ, וכרך יא, 367' עמ, כרך י, ר"פד; א"דף קלד ע, יב' מ סי"חו, שלמה אלפסי' ר' חי, משחא דרבותא; יז

  .פרק ד, ראה בירור הלכה שם, לגבי הנדוניה. 137
כי לא , שדוקא בכתובה מניחים שמחלה, מנמק, ד"דף קלד ע, במשחא דרבותא שם, מסעוד אלפסי' ר

ולכן אין להניח , שהרי נתנה לו את הנדוניה, אבל בנדוניה היא נחסרה, נחסרה כלום כנגד התחייבות הבעל
  .שהיא מוחלת

ט חלק א סימן "ת מהרי"שוו, שנדוניה כחוב" אפשר"כותב ש, )ף"בדפי הרי(א "כתובות סה ע, ף"ן על הרי"ר
 . 196בהערה , ראה בשמו על נדוניה בענין אחר. ן מסופק בזה"לומד מכך שהר, )ה והטענה"ד( קיט

; ד, קא, ז"אהע, ע"שו; כג, טז, הלכות אישות, מגיד משנה; תרז' סי, ש"ת הרשב"שו; א" כתובות קד ע290
ם "ת מהר"שו; ]לו בדפוס לבוב' סי, לט בדפוס ונציה' סי[=בוחבוט ' לז במהד' סי, ב אשכנזי"ת ר"שו

 .137' עמ, ר כרך יא"פד; יז' סי, אלשיך
  .קנ' סי, א"ת הריטב"שו; קסו' סי, ב"ח, א"ת הרשב"שו; א" צו ע כתובות291

, עוסק באשה שפסקו לה מזונות בהצמדה לממד יוקר המחיה, 180'  עמיאכרך , ר"דפ, ש ישראלי"ר
כיון ששתקה כל , ופוסק שהבעל נאמן לומר שמחלה לו, ד"ותבעה רק בתאריך ג אלול תשל, 1.1.72בתאריך 
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 למשך זמן מלתבעםהאשה להימנע  ואין דרך , ומתרבה בכל יום,ייום יומהם צורך מזונות ש
   .294ארוך

  
מפני שעשירה , 295השיעור הוא שנתיים, ואם היא ענייה, ים שנשלושהשיעור הוא , אם היא עשירה

  .296ולכן רק שתיקה ארוכה יותר מוכיחה שמחלה, בלי מזונות מהעזבון יכולה להסתדר יותר זמן
  

ואם זו שנה , מפני שרק אז ניתן להעריך שמחלה, השיעור של שנתיים או שלוש הוא שיעור מדויק
ולא משנה , שהאשה תיכננה לתבוע רק בסוף השנהכי ייתכן , גם חודש העיבור בכלל, מעוברת

  .298שלישיתהשנייה או השנה ההרגע הקובע הוא שקיעת החמה של סוף . 297אורך השנה
  

  .299 הפסידה את מזונותיה-להסביר מדוע שתקה כל הזמן הזה , גם אם נתנה אמתלא לדבריה
  

, חרת להיזוןכך שהיתה לה דרך א, או שלוותה כסף, אם היה בידה משכון במשך תקופה זו
  .300שתיקתה אינה מלמדת שמחלה

                                                                                                                                            
עשויים לפורעם כל ו,  ואין משהים אותם,של חיוב מזונות להיפרע עם חלות החיובטיבו והרי , כך הרבה זמן

לגבי טענת , ראה בשמו בשער שלוש עשרה .ולא הזכיר את השיעורים של שנתיים או שלוש שנים. יום
  .או טוען שזה מוכיח שמחל, ושם מדובר שהנתבע טוען שמחל בפירוש; מחילה אם עבר זמן ארוך

 מחלה  לו ן שאשתווטענאמן לבעל שכותב , )יח, פ, ז"אהע, א"רמהובא ב ( עז,ז"אהעי "א בב" הרשבבתתשו
. שתקה עד עכשיוזה ש אומדנא שמחלה משיש, ק ב" עח ס,שער משפטונימק , לשעבר תמזונועל חיובו ב

אלא , שהרי כאן נאמר שרק אחרי שלוש שנים יש אומדנא שמחלה, צריך לומר שזאת לא אומדנא גמורה
 .דנא מצטרפת לכך שהוא טוען בטענת ברי שמחלה בפירוששם האומ

  .ד שם"פסקי רי; )ומהה "ד, מא' ם מינץ סי"ת מהר"שוהובא ב ()ה עשירה"ד(י שם " רש292
במיגו שתאמר שתבעה , שאינה נאמנת לומר שלא מחלה, בשם בית שמואל ובית מאיר, 533הערה ראה 

כותב שאם תפסה משכון אחרי שלוש , ט' סי, מ"חו, )אשכנזי(ת שמן ראש "אבל שו. בתוך הזמן וכדומה
, "לא תפסתי"נאמנת במיגו שיכלה לומר היא , ואומרת שתבעה תוך שלוש שנים, )עדיםשלא בפני (שנים 

ה ישבאלמנה עני, מוסיףהוא . לצורך מזונותיה, היתה יכולה לקחת את המשכון לעצמהו ,והיתה נאמנת
מועילה תפיסת משכון שלא בעדים , )295 ציון הערה לידכאמור  (מחלההוכיח ש שדי בשנתיים ל,ופרוצה

כי מה שבית שמואל אומר שלא , במיגו, שתהיה נאמנת לומר שלא מחלה) בשנה השלישית(אחרי שנתיים 
ואין (וזה חזקה הבאה מכח רוב ,  זהמועיל מיגו אחרי שלוש שנים הוא כי רוב אלמנות מוחלות בשיעור

יה ופרוצה יש יואמנם באשה זאת כיון שהיא ענ, אבל בתוך שלוש שנים אין רוב, )מועיל מיגו נגד חזקה
השמיט את , כו, יח, אישות' הל, ם"הוא מסביר בכך מדוע הרמב. מ יועיל לה מיגו"מ, הוכחה שמחלה

את  לא תפסיד ולכן, ונאמנת בזה, "שאני צנועהני יודעת א"יכולה לומר היא  כי -ההבדל בין צנועה לפרוצה 
 .מזונותיה

 .272 ציון הערה לידכאמור  293
  .רח' ש סי"ת הריב" שו294
' עמ(הקצר , צרור החיים דרך ה שער ז אות ז; יד, צג, ז"אהע, ע"שו; כו, יח, הלכות אישות, ם" רמב295

 ).תיא' עמ(והארוך ) קעח
  ).ה עשירה"ד(י שם "רש 296

כותב שגדר ענייה ועשירה לעניין זה , )רכד' סי, ו"ח, ת שבט הלוי"הובא בשו(ם שם "על הרמב, מעשה רקח
  .נקבע לפי המקום והזמן

השיעור , שאם היא אלמנה צנועה,  אומרת עוד)קיד' ט חלק א סי"ת מהרי"שוהובא ב (שםבכתובות הסוגיה 
משום שייתכן שהסיבה שהצנועה לא תבעה תוך ,  השיעור הוא שנתיים,ואם היא פרוצה, הוא שלוש שנים

בדבר פסיקת ההלכה . ולא משום שמחלה, ד לתבוע מתוך צניעותה"שנתיים היא כי לא רצתה לבוא לב
ובית אהרן , פרק א, ציון י, בירור הלכה שם, שיד' סי, ש"ת הרשב"ראה שו, פרוצהל צנועה הבדל ביןב

  .צב-צא' עמ, לה' גל, וישראל
השיעור , אם היא ענייה או פרוצה, י שם"כותב שלדעת רש, )מ' עמ(ח ' פרק א ענף ג סי) ולדמן(רוח אליהו 

השיעור הוא , רק אם היא גם ענייה וגם פרוצה, ד' סי, פרק יא, כתובות, ש"ואילו לפי הרא, הוא שנתיים
ולכן , )פרק שני, נו בשער ראשוןכשיטה שראי(י סובר שמחילה היא בגדר סילוק "והוא מסביר שרש. שנתיים

ש סובר שמחילה היא "ואילו הרא; הראתה שהיא מוחלת, ברגע שלא תבעה את המזונות בזמן הראוי לה
, ולכן צריך דבר שיש בו כדי להביע יצירת דין, )פרק שלישי, כשיטה שראינו בשער ראשון(בגדר הקנאה 

ראה בשמו הבחנה זו . שהוא כמעשה מחילה, ד"ורק אז נחשב שעשתה מעשה של אי הליכה לב, שניכר לכל
 .3בהערה 

  .)ק כב"ס, צג, ש"הובא בב(ק יג "ס, צג, ז"אהע, ז" ט297
  .א"דף נז ע, הלכות כתובות, על הלכות גדולות,  משנה הלכות298
חרים שמועילה בהם זה שונה מהמקרים האמקרה צריך עיון מדוע . בסופו, ד' סי, א"ח, ך"ת מהרש" שו299

 .)354בהערה , לדוגמה (אמתלא
  .ע שם"שו; נו' מ סי"חו, ת יפה נוף"שו; צרור החיים שם; ב, יא, כתובות,  ירושלמי300

שיכולה לומר שהסיבה ששתקה היא כי סמכה שתוכל , נימק, 17' עמ, הלכה קפ, ג"ח, ז"אהע, חזקה רבה
  .535 ציון הערה לידראה , רה דומה באופן כללי סב.לגבות מהמשכון
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  .301מתבטל האומדנא שמחלה, ד"גם אם תבעה מחוץ לב, שניםהש ואם תבעה את המזונות תוך של

  
, והאלמנה טוענת שתבעה אז,  שניםשלושיש מי שאומר שאם היורשים טוענים שלא תבעה תוך 

 שנים אינה שלושחרי כי א, אבל יש מי שחולק. 302נאמנת לומר שתבעה כי היא מוחזקתהיא 
  .303נחשבת מוחזקת

  בת שלא תבעה עישור נכסים. 3

אם הגיעה . ")עישור נכסים ("זכאית לקבל עשירית מנכסיו לצורך נישואיה ,נפטר שאביה ,בת
כי מפרשים את שתיקתה , 304הפסידה את זכותה, ולא תבעה עישור נכסים, לבגרות אחרי מות האב

  .305כמחילה
  

ולא דרשה את כל עישור , ונתנו לה פחות מעישור נכסים, ואמה אם השיאוה אחיה ,כמו כן
  .306 היא מראה בכך שמחלה על השאר- הנכסים 

                                                                                                                                            
, ציון י, שם, ובירור הלכה, משנה הלכות שם, ם שם"על הרמב, פרשת המלך, שיד' סי, ש"ת הרשב"שו' עי

  .ם פוסק כך"ובשאלה האם הרמב, לפוסקים נוספים שפסקו כך, פרק ב
 533 ראה הערה -ן זה משנה את הדין ששתיקתה מלמדת שמחלה אי,  שלוש השניםאחריאם תפסה משכון 
  . בשם בית שמואל

ד "וב, ומת שמעון, בשמעון שהיה חייב לראובןעוסק , בסופו, נג' סי, מ"חו, ת חתם סופר"שו: מקור סותר
והוא פוסק שהעובדה ששתק  ;ועברה שנה, נתן לראובן את נכסי שמעון להתעסק בהם לטובת יתומי שמעון

בנידוננו הדין היה צריך , לפי סברה זו, לכאורה. מוכיחה שמחל, עד עכשיו ולא גבה את חובו מנכסי שמעון
היתה צריכה לגבות את חוב המזונות , שאם לא כן, להיות שמניחים שהאלמנה מחלה על המזונות

ואין , שהיה צריך למצוא זכות ליתומים, נראה שאכן פסיקת חתם סופר מצומצמת רק לנידונו. מהמשכון
  . ללמוד מדבריו למקומות אחרים

  ).כי גם זה הוא גילוי דעת(חזקה רבה שם ; ט' סי, מ"חו, )אשכנזי(ת שמן ראש " שו301
  .ש להוכחתו" עיי-ק כז "ס, פ, שמן ראש מוכיח זאת מבית שמואל

, "תה או שיש בידה משכון לא ויתרהלוו"האומר , ב,  כתובות יא,מירושלמי, בית מאיר שם הוכיח להיפך
הרצון -ואי, פ שבמשכון לא די אלא אם תבעוה היורשים ולא רצתה להחזיר"אע, ויתרה, משמע שלולא זה

הוכחה ובכל זאת הירושלמי אומר שרק בגלל המשכון אין , ד"להחזיר הוא בעצם תביעת המזונות חוץ לב
שמן . ד" לומר שהסיבה היא שזו תביעה מחוץ לבוצריך, אבל עצם מה שתבעה אינו שולל מחילה, מחלהש

שהרי הם תובעים עכשו , ה אות יכולים להכחישינםהיורשים א, שאם יש לה משכון, ראש דוחה הוכחה זו
 ,ש שניםוכי אחרי של, נאמניםהם ו, יכולים לטעון שלא תבעההם , אבל אם רק תבעה, את המשכון ממנה

ראשונות השנים השכתב שחכמים תיקנו שרק בשלוש , מישישער חשמו בבראה (היורשים הם המוחזקים 
, יכולים לטעון שתפסה רק אחרי שלוש שניםהם ואמנם גם במשכון ; )היא נחשבת מוחזקת בנכסי הבעל

 . ויש לה מיגו,עדיםפני  שמדובר שתפסה תוך שלוש שנים שלא באבל אפשר לומר, ה מועילואז אין תפיסה
 .יד, צג, ז"אהע,  בית מאיר302
 .שמן ראש שם 303
 .ב" כתובות סח ע304
תורת ; כתובות שם, א"חידושי הריטב; שד' סי, ה"ת הרמ"שו;  סימן קפ, תשובות גאוני מזרח ומערב305

  . 197' א עמ"ח) אריאל(המשפט 
כתובות , ומשמרות כהונה, כתובות שם, ע איגר"חידושי ר, )ה בין נשאו"ד' על תוס( שם כתובות, הפלאה

למסקנה אבל , שמעון בן אלעזר שם הוא משום מחילה' ברה הסוגיה שטעמו של רכותבים שבתחילה ס, שם
וזאת , ולפיו רק אם לא מחתה הפסידה,  אבל הסוגיה פוסקת כרבי החולק עליו. אינו משום מחילהמוטע

 .משום שמניחים שמחלה
, ז"אהע, ע"שו; יג, כ, הלכות אישות, ם"רמב; )פט' סי, ע מפאנו"ת הרמ"הובא בשו(ב " כתובות סח ע306

מסביר בפירוש ) ה ויתרה"ד(י שם "רש. )לג' סי) שאול בן משה' ר(ת גבעת שאול "הובא בשו (ז, קיג
  .שהפסידה כי מחלה

בשער שתים ראה על כך . שאילו קטנה אין תוקף למחילתה, בסוגיה שם נאמר שהדין כך רק אם היא גדולה
' סי, ז"אהע, י"בב, הלכה יב, שם,  במגיד משנההובא(כתובות שם , א"חידושי הרשב. על מחילת קטן, עשרה

אם גדלה גם כותב ש, )ד"דף נא ע, מג' סי, מ"חו, ליובביטש, ת צמח צדק"ובשו, ז, קיג, ז"אהע, א"ברמ, קיג
אבל . היתה קטנה, כי בזמן שהיתה צפויה למחות בתחילה, זה מוכיח שמחלהאין , כ המשיכה לשתוק"ואח

  .הפסידה, אם שתקה אחרי שגדלהכותב ש, ב"כתובות סח ע, מאירי
, ובית שמואל, ק כא"ס, חלקת מחוקק, )ק ז"ס, קיג, הובא באבני מילואים(יז ' סי, ם אלשיך"ת מהר"שו
העובדה שלא דרשה אותו , ולא ממונה ממש, הסבירו שמאחר שעישור נכסים הוא רק תקנת חכמים, ק כ"ס

הכותב שאם אב , ז, קיג, ז"אהע, א" את הרמחלקת מחוקק ובית שמואל שם הסבירו בכך.  שמחלההמוכיח
 -חייבים לתת לה הם , והשיאוה אחיה ולא נתנו לה שליש, לתת לבתו שליש מנכסיובשעת מותו ציווה 

מכל . קבלת השליש כמחילה עליו-ולכן אין מפרשים את אי, טעמו הוא שזו זכות שהיא כנכסיה ממש
לא לכך , אלף מג' סי, א"ח, א"ת הרשב" על שוא מסתמך"העירו שאף שהרמ) ק ט"ז ס"וט(הם , מקום

 .א"התכוון הרשב
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אין להסיק מכך שהיא מוחלת , אבל אם היא ממשיכה לקבל מזונות מן העיזבון אחרי הנישואין

ה שלא דרשה את הכל אינו מפני שמחל אלא מפני שהיא הסיבכי ייתכן ש, 307מכללא על השאר
שאינם , בשעה שהיא מקבלת מהם מזונותמאחיה והיא מתביישת לדרוש עוד , 308ת מזונותמקבל

  .309מגיעים לה

  זמן לברר את המחירתאנה יותר משתות ושהה די קונה שה. 4

אבל אם עבר די . זכאי להחזרת האונאה או לביטול המקח, קונה שהתאנה שתות או יותר משתות
, ולא עשה כן, ו אצל קרובו מה המחיר הנכון של החפץא") תגר("זמן שהיה יכול לברר אצל סוחר 

תעצל הו, מפני שהעובדה שהיה יכול להראות לתגר או לקרובו, כבר אינו יכול לתבוע את אונאתו
משום שמן הסתם אינו רוצה , יש להניח שמחל .310מוכיחה שמחל על כך במחשבתו, ולא הראה

  .311חוזר בו ממעשיוהלהיראות כאדם 
  

אלא הוא רוצה להמתין זמן ארוך יותר כדי לברר , שאינו מוחל, דעתו בפני עדיםאבל אם גילה את 
  .312הוא עדיין יכול לחזור בו, את המחיר הנכון

  
ראובן שהיה במעשה . לא איבד את זכותו, שאינו משום שמחל, אם הציע הקונה הסבר לכך ששהה

ואחרי כמה ; וי למשפחתו של לווכחלק משכרו היה לוקח בגדים מחנות,  של לוי כמה שניםומשרת
וראובן ; שהיה מעבר למה שהגיע לו בשכרו, ותבע מראובן את ערך הבגדים, פיטר אותו לוי, שנים

, ואמנם עבר זמן רב, של הבגדים) יותר משתות(השיב שחישוב זה של לוי נעשה לפי מחיר מופקע 
יוון שלא שילם  כ,לא הקפידמשום שאבל העובדה ששהה ולא התלונן לא היה משום שמחל אלא 

דורש ראובן שהמחיר יחושב לפי המחיר , ורק עכשו שלוי דרש ממנו תשלום, על הבגדים בלאו הכי
  .313מהטעם האמור, נפסק שאין כאן מחילה. האמיתי

  
 את שהיה יכול לבררהקונה יכול לחזור בו גם אם עבר די זמן , אם חלה טעות בכמות הממכר

גם ו, קא באונאה שאינה תביעה ברורהודומפני ש, 314זרהואין מניחים שמחל על זכות הח, טעותו
,  שזו תביעה ברורה,מה שאין כן כאן, מניחים שמחל, חן המקחבגלל  למחול עליה  בני אדםדרך

  .315 להשלים לו את הכמות היא מהמוכריעתותבש ווןכי,  עליהואין דרך למחול

  בחיוב שנוצר עקב פגיעה בכבוד הנושה. 5

חייב לתת לכהנים הגזלו , ומת הגר בלי יורשים,  לשקרונשבע על כך, וכפר, ותבעו הגר, הגוזל גר
הוא צריך לתת קודם את הכסף ורק . וחייב להקריב קרבן אשם, בתוספת חומש, את מה שגזל

אם נתן את האשם תחילה למשמרת הכהונה הקבועה בבית המקדש . את האשםלהקריב כ "אח
הכסף הולך לבני המשמרת , הכסף למשמרת אחרתנתן את , באותו שבוע, כ"ואח, באותו שבוע

אבל . 316מפני שבני המשמרת האחרת עשו שלא כדין כשלקחו כסף בשבוע שאינו שלהם, הקבועה
המשמרת , ולא תבעו בני המשמרת הקבועה את הכסף מן המשמרת האחרת, אם עבר השבוע

י המשמרת מפני שבשתיקתם הראו שמחלו לבנ, האחרת מקבלת גם את הכסף וגם את הקרבן
  .317האחרת

  

                                                 
 .ע שם"שו; ם שם"רמב;  כתובות שם307
 .כתובות שם, ד"פסקי רי;  סימן קפ,תשובות גאוני מזרח ומערב; ה הא"ד, י שם" רש308
 ).ף"בדפי הרי(ב "כתובות ל ע, ף"ן על הרי" ר309
  .197-198' עמ, פגמים בחוזה, ראה על כך בחוק לישראל 310

ה "ד(א "א קידושין מב ע"ריטבחידושי ה: דוגמה נוספת לשתיקה למשך זמן קצוב שמתפרשת כמחילה
, שיחלקו ביניהם את עזבון אביהם, ד מינה אפוטרופסים ליתומים קטנים"כותב שאם ב, )יכולין למחות

אבל ; רתולדרוש לעשות חלוקה אח, הם יכולים למחות נגד אופן החלוקה, הרי כשהם מגיעים לגיל גדלות
אלא . מפני ששתיקתם מתפרשת כמחילה, כבר אינם יכולים למחות, אם לא מחו שעה אחת אחרי גדלותם

 . פוסק שאינם יכולים למחות בכלל, א, רפט, מ"חו, ע "כיון ששו, שאין לדבריו נפקות להלכה
 ).ב"נא ע( מג 'סי, מ"חו, )'ליובביץ(ת צמח צדק "שו 311
  .ז, רכז, פעמוני זהב 312
 .)ק ב"ס, רכז, מ"חו, הובא בפתחי תשובה( קפז 'סי, חוות יאירת "שו 313
  .ק ג"ס, רלב, ע"סמ;  לג'סיי וייל "ת מהר"שו 314
  .)א"יד ע( י 'סי, מ"חו, ת גליא מסכת"שו 315
, ק שם"ב, ראה בירור הלכה. יב, ח, הלכות גזילה, ם"וכן פסק רמב; א"ק קיא ע"בב, יהודה'  זו דעת ר316

 .יהודה'  שפסקו שלא כרמביא פוסקיםוש, ם כדעת יחיד"פסק הרמבבשאלה מדוע הדן , ציון א
 ].275[ ציון הערה ליד,  על מחילה זו ראה שער שלישי.ק שם" ב317



 56

מחלה על , ולא הקריבה אותו בשבוע שלה, אבל אין ללמוד מכאן שמשמרת שזכתה בקרבן מסוים
מפני שבעצם זכתה המשמרת האחרת , ל מניחים שמחלו"רק במקרה הנ. זכותה באותו קרבן

ולכן אם , משום כבודה, אלא שחכמים קנסו אותה וקבעו שהיא של המשמרת הקבועה, בכסף
כ בדבר שהמשמרת זכתה בו מצד "משא, הראתה בכך שמחלה על כבודה, ו לא תבעהמשמרת ז

  .318עצמה
  

, שגם בני המשמרת הקבועה עשו שלא כהוגן, טעם נוסף לפרש את השתיקה כאן כמחילה הוא
  .319מחלוהם  ולכן די בסיבה קלושה כדי לומר ש,לקבל את הכסף לפני האשם

  ביצועו גורר קנס-איבחיוב ש. 6

תן לא יהתחייב שאם  ו,עד מועד מסוים ה לשמעון סחורה ידועתתהתחייב לשן ראובמעשה ב
ששמעון לא תבע מפני , נתן את הסחורה וראובן לא מועדעבר הו;  כך וכךלשמעוןישלם  ,אותה

כיון , אינו חייב לשלם לשמעון את הסכום שהתחייב שראובן, גרשון אשכנזי פסק' ר. ממנואותה 
וממילא מחל על חיוב ,  לו על חיובו להביא את הסחורה בזמןובכך מחל, שלא תבעו שמעון

   .320התשלום
  

בנימוק ששמעון יכול לטעון שהסיבה ששתק היא כדי , 321שלמה יהודה טאבאק חלק עליו' אבל ר
וכך הוא פסק . ולא משום שמחל, או כדי שיתבטל המכר, שראובן יתחייב בקנס שקיבל על עצמו

והתנה שהשוכר יפרע את דמי , ים השכיר אותם לעשר שניםבעל ריחי: שבא בפניודומה במעשה 
כי , ואירע פעם אחת שלא פרע; תתבטל השכירות, ואם לא יפרע, השכירות כל חצי שנה מראש

                                                 
 .יב, ח, הלכות גזילה,  משנה למלך318
, ת מקור ישראל"שו; )ג"קכג ע(קה ' סי, א"ח, מ"חו, ת בעי חיי"ושו, י אות קכח"מ קסג הגהב"ג חו" כנה319
  ).ג"פה ע(מד ' סי

האומר ) 256הערה (ע " על שוזהמקשה מדין , )ג"צה ע(צח ' מ סי"ע חו"הגהות לשו, )הוכברג(מראה יחזקאל 
במקרה זה יש מאפיינים , אבל כפי שראינו. אין זה מוכיח שמחל, שנושה שלא תבע את חובו במשך זמן רב

, ת"בחלק השו, והוא עצמו. ולכן אין מקום לקושייתו, מיוחדים שמחמתם מפרשים את השתיקה כמחילה
שכן הגמרא אומרת שם שבמקרה ,  שמחלושאין מניחיםהוכיח ממקום אחר באותה סוגיה , לד' סי, א"ח

ואין , המשמרת הקבועה מקבלת את האשם ואת הכסף, אם עבר גם השבוע של המשמרת השנייה, ל"הנ
אלא חוזר הדין לדין המקורי שהמשמרת הקבועה מקבלת את , אומרים שאלו מחלו לאלו ואלו מחלו לאלו

 .שניהם
  ). קמח' ב סי"בית אבי חת "הובא בשו (ת עבודת הגרשוני סימן ז" שו320

וממילא , ששמעון מחל על חיוב ראובן להביא את הסחורה בזמן, הבין שטעמו הוא) 321הערה (ערך שי 
וייתכן שאינו , אבל עבודת הגרשוני אינו נוקט לשון מחילה. על אי הבאת הסחורהנמחל גם חיוב הקנס 

ייתכן שהוא . אלא רק החיוב המיוחד להביא את הסחורה עד זמן פלוני, סובר שחיוב ראובן נמחל לגמרי
כפי שיש (תביעה בחוב רגיל אינה מוכיחה על מחילה גמורה אלא רק על הארכת הזמן -מסכים שאי

 שכאן עוסקים בכגון 322ראה הערה (אבל בחיוב המוגבל בזמן , )256 ראה הערה -ז "ת הריאשהסבירו בדע
  .אי התביעה עד אותו זמן מוכיחה על מחילה גמורה, )זה

בכל זאת הוא פטור , שגם אם נאמר שלא נמחל חיובו להביא את הסחורה, עוד אפשר לנמק את דבריו
שיהיה חייב , כי משמעות התנאי הוא, ונחשב שלא התקיים התנאי, כי הקנס הוא חיוב מותנה, מהקנס

  . ותנאי זה לא התקיים, לבקשת שמעוןלשלם קנס אם לא יתן את הסחורה במועד מסויים 
חילה על החיוב שגם אם היתה מ: ופוסק להיפך, עוסק במצב דומה, יא' ד סי"ב יו"ת דברי חיים ח"שו

שוחט נשבע שלא יקח , בנידונו. מתבטל אם החיוב לא בוצע) מה שמקביל לקנס(מה שתלוי בו , הראשון
, וטוען ששבועתו נתבטלה כיון שהקהל לא שילם את שכרו בזמן, מהבהמות יותר מהשכר שנקצב לו מהקהל

והם ,  רק כשיתבעוהוא פוסק שגם אם נאמר שהקהל התכוונו לשלם; והקהל השיב שלא תבע אותם
השבועה בטלה כי היא היתה , )כלומר שהיתה מחילה על חיובם לשלם(פטורים מלשלם כיון שלא תבע 

נאמן הקהל אלא שהוא כותב שבנידונו . ולא משנה שהיתה הצדקה לכך שלא שילמו, מותנית בכך שישלמו
לשלם  ממנעו מהנאמןיאם אנשי הקהל וההסכם היה ש, םשוחטימשלם לל מקופת הקהל ותלקחהיה אמור 

, אלא הנאמן הוא האשם, לשלם מלא מנעו מהנאמן וכאן הקהל, השוחט פטור מהשבועה, לשוחט את שכרו
  .ולכן השוחט עדיין חייב בשבועה

  .שדן בדברי עבודת הגרשוני, טו, קצ, משפט שלום' ועי
שמי שנשבע לפרוע , ])351[ ציון הערה ליד, שער שלישי(הוא מביא ראיה מהדעה .  ו, עג,מ"חו, ערך שי 321

אבל יש להעיר שיש .  באותו זמןאם לא יתבענו חבירוגם חייב לקיימה , קבע זמן לקיום שבועתוו, לחבירו
  ).ראה שער שלישי שם(גם דעה שפוטרת 

  .ששמעון יכול לטעון שהסיבה ששתק היא ששכח, הוא מוסיף
כי , הוא כותב שהקהל חייב לשלם אף שהשוחט לא תבע אותם) 320הערה (גם לגבי נידונו של דברי חיים 

  ".מה שלא תבעתי אינו משום שמחלתי אלא כדי שתתבטל השבועה שנשבעתי"השוחט יכול לומר 
שתיקתו מראה , והנושה שותק, דוקא אם החייב אמור לתת לנושה, הוא כותב שגם לדעת עבודת הגרשוני

אולי , אבל אם החייב אמור לפרוע לשליש;  אינו פורע לו ובכל זאת שותקשהרי הוא יודע שהחייב, שמחל
 .ולכן שתיקתו אינה הוכחה שמחל, הנושה אינו יודע שהחייב אינו פורע
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 כי רצה שתתבטל  היא שלא תבע שהסיבהמריכול לוהמשכיר ש ,הוא פסק.  אותוהמשכיר לא תבע
וממילא נשארת התוצאה , תוקפוולכן חיוב התשלום נשאר ב, ולא מפני שמחל, השכירות

  .תשלום-שהשכירות מתבטלת עקב אי
  

ביצועו גורר קנס או תוצאה - שלמה יהודה טאבאק יש עיקרון שבחיוב שאי' לדעת ר ,אם כן
כיון שייתכן שהיתה לשתיקתו מטרה , שתיקת הנושה אינו מוכיחה שמחל על החיוב, 322אחרת
  . רשון אשכנזי כנראה אינו מסכים לעיקרון זהג' אולם ר. להגיע למצב שבו החייב ייקנס: אחרת

  בחוב מכוח תקנת חכמים. 7

ה לאורך זמן מוכיחה ת הנוששתיק,  מעלה אפשרות שבחיוב מכוח תקנת חכמים323ם"מהרש
ששתיקת המתווך ,  שאומר לגבי חיוב דמי תיווך324יעקב עמדין' רהוא מסביר בזה את . שמחל

עוד ". הארצות" שחיוב דמי תיווך הוא רק תקנת  משוםטעמו הוא ש-לאורך זמן מוכיחה שמחל 
לא כתב , העוסק באב שלא תבע מבנו שכר מלאכה שקיבל, 325ם"הוא מסביר בכך מדוע מהרשד

  .  כי זכות האב במעשי ידי בנו היא רק תקנת חכמים-בצורה ודאית ששתיקתו אינה מחילה 

  במניעת רווח. 8

והמלוה לא דרש , זמן החוב עלה השערובתוך , "היתר עיסקא"מעשה במי שנתן הלואה עם 
מפני שהמלוה ,  מראה שמחל על התוספתשתיקתונפסק ש. ועברה שנה, מהלווה תוספת אחוזים

 זה טעם ההבדל .326ולכן לא כל כך איכפת לו למחול, לא יפסיד אלא לכל היותר יימנע ממנו רווח

                                                 
תמיד יוכל החייב לומר , שהרי בלי קביעת מועד, הכוונה היא לאי ביצוע עד מועד מסוים, מטבע הדברים 322

 .ל עליו הקנסולעולם לא יחו, שיבצע את החיוב בעתיד
  .ם קובע כלל זה להלכה"לא ברור האם מהרש. טו' סי, ב"ח, ם"ת מהרש" שו323

  .שתיקה מוכיחה על מחילה כיון שזו תקנה, שלענין עישור נכסים, 306ראה גם הערה 
, )חילה מפורשתועל האפשרות למחול עליהן מ, ראה שער חמש עשרה להגדרתן" (חזקות"בענין תקנות ה

אבל יש אמתלא שהסיבה , ם אומר שאם עברו הרבה שנים ולא תבע" שמהרשד340 ציון הערה לידראה 
היינו מניחים , מכאן שלולא אמתלא זו. אין מניחים שמחל, שלא תבע היא משום שלא היה לו ממי לתבוע

 צא'  סיא" חמ"חקרי לב חו. שנים ולא תבעה את כתובתהה "והוא מביא ראיה מאלמנה ששהתה כ. שמחל
ם סובר שדין "מהרשד, ה שנים אין הוכחה שמחל"מסביר שאף שבחוב רגיל אפילו המתין כ, )ג"קטו ע(

ה "רק אחרי כ, ם"שלדעת מהרשד) ד"בדף קיד ע(הוא כותב  . חזקות כדין כתובה כי שתיהן תקנת חכמים
, ד' מ סי"חו) חסון(בית שלמה ת "ומציין שכך הבין גם שו( בכתובה כמו, שנים מניחים שמחל על החזקות

, ט אות יב"קמ הגה' ב סי"מ מהדו"ג חו"כנה, רל' א סי"מ ח"ת בעי חיי חו"ושלא כשו, )ם"את מהרשד
ם גם בזמן " שהבינו שלדעת מהרשד,צב' סיא "פרח מטה אהרן חת "ושו, סז' מ סי"בני אברהם חות "שו

' א סי"מ ח"הובא בחקרי לב חו(ט אות יב "קמ הגה' ב סי"מ מהדו"ג חו"כנה. לקצר יותר מניחים שמח
לא , ואין אמתלא לשתיקתו, שאפילו שתק חמש שנים, קס' ת לחם רב סי"מדייק משו) ב"דף קסה ע, קיא

השתיקה , ה שנים"פ מה שכתב שרק אחרי כ"צא שם מסביר זאת ע' חקרי לב סי. הפסיד את חזקתו
  .מוכיחה שמחל

שמשכיר ששתק זמן רב ולא תבע את דמי , 208בהערה , כותב שגם לדעה, סז' סי, מ"חו,  בני אברהםת"שו
  .השתיקה מוכיחה שמחל, הרי כאן שמדובר בחזקות שאינן קרקע ממש, אין זה הוכחה שמחל, השכירות

ת "שוו, )ל' וסי, כה' מ סי"ט חלק ב חו"ת מהרי"שוהובא ב (ט' ך חלק ג תשובות נוספות סי"ת מהרש"שו
ם "ת מהרש"שווב, פרי האדמה הלכות טוען ונטען פרק יבהובא ב(תקנה ג , א' סי, כלל ו, מ"חו, גינת ורדים
, בעל החזקה, הוציא את היהודי, בעל הנכס, כותבים שאם עברו עשר שנים מאז שהנכרי, )ס' חלק ד סי

  .זה מטעם מחילהאבל לא נזכר ש. איבד את חזקתו, מהנכס
  . לז' סי, ב"ח, שאילת יעבץת "שו 324

במי שעשה פעולה או סרסרות עבור , מסתפק, )ה"תרנ' במהד, ב"קי ע(שכר ' ג ע"מ ח"זכור לאברהם חו
 האם שתיקתו הארוכה -ועבר הרבה זמן ולא ביקש ממנו שכר , ו את סוסו להטעין עליו משאנתן לאו , חברו

שתיקת , כותב על כך שכיון שבזמננו נהוג לשלם דמי תיווך, 42' עמ, כרך יג, ר"פד, ע יוסף"ר. מראה שמחל
  .המתווך אינה מוכיחה שמחל

  .454ראה על כך בהערה . שצו' סי, מ"חו, ם"ת מהרשד" שו325
ה ותו דאף "ד, יג' סי, כלל ה, מ"חו, ת גינת ורדים"הובא בבשו ( לה' סי, בצלאל אשכנזי'ת ר"שו, כמו כן

מדאורייתא אין לאב שום זכיה במעשי כותב שהיות ש, ם"שעוסק באותו מעשה שעוסק בו מהרשד, )לדעת
הו שבגילוי דעת כלדי  לכן, משום איבה נו לאב שיזכה במעשה ידי הבןקתיחכמים  אלא ,ידי הבן ובשכירותו

. לעצמו ויח יהיהוכי כל מה שירשיתעסק בכל אשר ירצה בנידונו אמר האב לבן  מה ש- קפידמ שאין האב
ואולי בגלל זה פסק לטובת , "כל מה שתרוויח יהיה לך"ם אינו מזכיר שהאב אמר "יש להעיר שמהרשד

  .454כפי שנראה בהערה , האב
 . פו' סי, ו"ח, ש ענגיל"ת מהר" שו326



 58

 אולי השותף האחר  כי שם- 327ששתיקה אינה כמחילה בשותף ששינההדין בין מקרה זה לבין 
  .328כ כאן"משא, יפסיד בגלל השינוי

  שבעייהחייב דרש ש שלא נושה. 9

לדרוש ממנה להישבע שלא זכאי שהדין הוא שהבעל , אשה שהיתה נושאת ונותנת בנכסי בעלה
הדבר , ומת הבעל ולא דרש ממנה להישבע ולא ציווה שישביעו אותה, לקחה כלום לעצמה משלו
  .329המראה שמחל לה על השבוע

  בעל שמצא מום באשתו ושתק. 10

כ טען שמצא בה מום שמצדיק לגרשה בלי "ואח, ושהה כמה ימים, מי שנשא אשה ובא עליה
מלמדת שמחל על ,  העובדה ששהה כמה ימים לפני שטען טענה זו-מטעם קידושי טעות , כתובה
שתו בודק אותה שהרי חזקה שמי שבא על א, ואינו יכול לטעון שרק עתה נתגלה לו המום; המום

אם עבר ; ולתבוע לבית הדין לפנות הוא הזמן שדרוש, משך הזמן הקובע לענין זה  .330היטב תחילה
 אבל אין אומרים שעצם העובדה שבא עליה מלמדת .331הדבר מוכיח שמחל, בעתזמן זה והבעל לא 

,  מוםמפני שבשעת ביאה אינו בודק בה היטב מחמת חיבת ביאה כך ייתכן שלא ידע על ה, שמחל
אין , ובכל זאת בא עליה, וגם אם מצא את המום בשעת הביאה; הוא בודק, ורק אחרי גמר ביאה

ורק שהייה מוכיחה , כי אולי כיון שכבר היה מחומם היה מוכרח לבעול אף שלא מחל, ראיה שמחל
  .332שמחל

  
שי טעות ד טענת קידו"ושהה ולא טען בב, אלא נודע לו בדרך אחרת על המום, גם אם לא בא עליה

היה צריך להודיע לה , ולא היה בדעתו לכנסה,  אילו היה מקפיד על המום.333 הראה בכך שמחל-
וזו עוולה גדולה אם אינו מודיע לה שהוא מקפיד , ולגרשה מיד כדי לאפשר לה להינשא לאחר

ולכן חזקה ; י עיכוב מועט תפסיד הזדמנות להינשא"שהרי ייתכן שאפילו ע, ושלא יכנוס אותה
  .334לשמח

                                                 
  .252 ציון הערה ליד, לדעה אחת 327
 . שם,ש ענגיל" מהר328
 .)ב" עכתובות פו, ן"הובא בחידושי הרמב (סג' סי, ף"ת הרי" שו329
ת "שוב, ]43 'יא עמכרך  ,ר"פדשהובא ב[ק שורש קז "ת מהרי"בשוהובא (ו , כה, הלכות אישות, ם" רמב330

; י, קיז, ז"אהע, ע"שו; )ג"דף יג ע, י' סי, מ"חו, ת גליא מסכת"בשוו, )הראשון (יכין ובועז חלק א סימן קט
  .)17' יא עמכרך  ,ר"פדהובא ב(פ א חלק א סימן ק"ת שואל ומשיב מהדו"שו
ונודע לו , חזקה שבא עליה, הרי אם שהה עם שלושים יום, א שם כתב שאם לא ידוע אם בא עליה"רמ

  .469ראה על כך בהערה . ושתיקתו מוכיחה שמחל, המום
שתקה ימים כותב שגם אם , כד' ק החדשים סי"ת מהרי"שו, מום בבעלאשה שמצא , י מקרה הפוךלגב

ייתכן שההבדל . משום שלא ידעה שיכולה למחותהיא שתקה כי אולי הסיבה ש, חשב מחילהנ ין זהרבים א
 ולכן מתקבל על הדעת שתחשוב שאינה, בין אשה לאיש הוא שאשה אינה יכולה להתגרש נגד רצון הבעל

  .יכולה לדרוש גירושין בגלל עילה כזאת
ושהתה עמו וקיבלה , כותב שאשה שלא ידעה שבעלה סריס, )רל' עמ(א סימן עא "ת דבר יהושע ח"אבל שו

  .הדבר מראה שמחלה, ממנו מזונות ולא אמרה שהיא רוצה לבטל את הקדושין בגלל מקח טעות
  ).רל' עמ(א סימן עא "ת דבר יהושע ח"שו 331
  . שם,דבר יהושע 332

. מניחים שמחל מיד, גם אם לא שהה, אם בא עליהשכותב , ם שם"על הרמב, כסף משנה: דעה חולקת
  .ק יט"ס, קיז, בית שמואלהמחלוקת בינו לבין מגיד משנה מובאת ב

, גם אם לא ידע על המום, ם"כותב שלדעת הרמב, )200' עמ, כרך ו, ר"הובא בפד(י , קיז, בית יעקב, כמו כן
אות , ה' סי, אור גדול' על דבריו עי. כי אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות, ברגע שבא עליהמניחים שמחל 

  .183' עמ, כרך ח, ר"פדו, יד
. דבר יהושע שם; ק טז"ש לט ס"ב; ק ט"חלקת מחוקק לט ס; רכה' קה וסי' סי, ץ"ת מהריט" שו333

  .על ידע על המוםנקט שבא עליה רק משום שאז יש הוכחה שהבשם ם " מסביר שהרמבץ"מהריט
כי , מניחים שמחל,  כמה ימיםאם שהה, שגם אם לא בא עליהכותב , ק כח"ס, לט, ז"אהע, פרישה, כמו כן

  .חזקה שידע
 שמחל ה מוכיחשתיקתואין אומרים ש, מדוע מוכר שהתאנה ועבר זמן ולא תבע, ץ שם מתקשה"מהריט

נראה שההבדל הוא שמעמד של ?  מבעל ואשהבשונה, )ח, רכז, מ"חו, ע"שו; ו, יב, הלכות מכירה, ם"רמב(
ולכן השהייה , אינו עשוי לשהות בכך, ואדם שבדעתו לבטל את הנישואין, נישואין הוא יותר משמעותי

  .מוכיחה שמחל
שעשה מעשה , כותב שרק אם כנס אותה לחופה, ק יב"ס, לט' סי, )צונץ(טיב קידושין : דעה חולקת

נידונם של חלקת מחוקק ובית (אבל אם רק קידש אותה , לשתיקתו מעידה שמח, להכניסה לרשותו
, כי ייתכן שהסיבה ששתק היא כי ידע שכשיגיע שעה לכנוס אותה, אין שתיקתו מוכיחה שמחל, )שמואל

 . או ששתק כי לא היה בטוח אם להקפיד; יוכל שלא יכנוס
  .דבר יהושע שם 334



 59

  
 מראה שתיקתו - ובכל זאת המשיך לחיות עמה , כך גם אם נודע לבעל שאשתו אינה יכולה ללדת

 שתיקתו, ולא ידע זאת בבירור, אבל אם היו לה רק קצת סימני איילונית. שמחל על זכותו לגרשה
  .335 הוכחה שמחלנהאי
  

כי אולי , ת הבעליקאין הוכחה משת, ל כרחהלא לגרש אשה בעש רם דרבנו גרשום שיש ח,מננובז
  .336כי לא היה יכול לגרשה בלי מאמצים רבים, מתוך אונסהיא שתק הסיבה ש

  בצירוף עם לשון גרועה. 11

הרי אף , כ לא תבע זמן רב"ובפועל אח, אם קיבל הנושה על עצמו לא לבקש את החוב מן החייב
 שזה מראה ,היא מועילה בצירוף העובדה שלא תבע זמן רב, 337שלשון זו אינה מועילה לבדה

  .338שמחל

   כמחילהת מתפרשמצבים שהשתיקה אינה. ג

  אם לא היה לו ממי לתבוע. 1

לפי תקנת הקהילות באימפריה .  שנה קנה אותה שמעון25 ריואח, מעשה בראובן שמכר חצר לגוי
שתיקת ראובן כאן אינה . גם אם נמכרה לגוי" חזקה"נשארה לבעל הקרקע זכות , 339העותומנית

שהרי הקרקע היתה , כי ייתכן ששתק כי לא היה לו בעל דין לתבוע ממנו, קתומראה שמחל על חז
  .340ביד גוי

  
 מעשה בראובן . לומחלבעל הקרקע השתיקה מוכיחה ש, אם המחזיק שלא כדין הוא יהודיאבל 

וגוי שכר , שבתקנת הקהילות" חזקות"פ דיני ה"ושמעון שהיתה להם חזקת חנות אחת בשותפות ע

                                                 
 .223-224' עמ, כרך ד, ר" פד335
אות ז , ח' סי, ז"אהע, )טנא(וברכת שלמה , )ושתקה, על אשה שידעה שהבעל עקר (11' עמ, כרך א, ר" פד336
האמת היא שאור גדול כותב במסקנתו . אות יב, ה' סי, שניהם בשם אור גדול, 22-23' כרך יא עמ, ר"פד= 

ומכירה , וזה כמו מכירה, כי הוא מוחל תמורת האישות, היא מועילה, שגם אם זה מחילה מתוך אונס
הרי כיון שלא , אבל דבריו קשים. מותר לו לגרשה על כרחה, אלא שכיון שעשתה שלא כהוגן; מועילהבאונס 

בשם חקרי , 310' עמ, פגמים בחוזה, חוק לישראל ראה - כיון שהיה אנוס ,אין הוכחה שמחל, מחל בפירוש
  .)קמד' עמ(ט ' סי, מ"חו, ב"מהדו, לב

אלא שהיתה הולכת , ב שאם לא היה לאשה מום גדולכות, 74-75' עמ, כרך יא, ר"פד, מ בן שמעון"ר
וכן אם הוא טוען שהיא מאוסה לו ; מננוגם בז, שתיקתו מוכיחה שמחל, וזה דבר שאפשר לסבול, ומתרפאת

הסיבה "יכול לטעון הוא ,  ודוקא אם היא חולה עכשו;הרי שתיקתו מוכיחה שמחל, כי היתה חולה בעבר
 ".א מתוך מחילהול, ויתי שתתרפאוכי קיהיא שתקתי ש

  .על התחייבות למחול, שער שני ראה 337
  .כך נראית כוונתו. לג' סי, ת שתי הלחם" שו338

א כותב שהאומר "כותב שאף שהרשב, )ב"ע-א"קצז ע(קצג ' סי, )בית יהודה חלק ב(ת בני יהודה "אבל שו
, ) ארבע עשרהראה שער (רואים כאילו מחל עכשו, נטלהלה ושתק בשעה ש, "מה שתטול מנכסי מחול לך"

שזו לשון , את הנדוניה לבעלה" מניחה"אשה שכתבה בצוואה שהיא , מכל מקום אין ללמוד מזה לנידונו
שהרי הבעל אינו , )שיש שתיקה בצירוף לשון גרועה(כ "ושתקה אח, )על לשון המחילה, שער שניראה (גרועה 

יכול לקבל את הנדוניה עד לאחר שאין הבעל , כוונתו היאשנראה . יכול ליהנות עד אחר מיתת הנותנת
 .ואחרי מותה אינה יכולה למחול,  כלשון הצוואה,מיתתה

שאם אין , 323וראה הערה . בשער חמש עשרה, ועל האפשרות למחול על חזקות אלה,  על כך ראה339
 .שתיקת בעל החזקה מלמדת שמחל עליה, אמתלא

   .)ד"ה ולע"ד, ב,  יב,פרי האדמה הלכות טוען ונטעןהובא ב (רמו' סי, מ"חו, ם"ת מהרשד" שו340
נקבע שאם הניח את " חזקות"הרי בתקנות ה, ם"מקשה על מהרשד, צב' סי, א"ח, ת פרח מטה אהרן"שו

ואולי היתה לו סיבה , לא היה שום אדם שימחה בווזאת אף ש ,איבד את זכותו, החצר פנויה עשר שנים
איבד את , מתקני התקנה ראו לנכון לקבוע שאם הניח אותה פנויה עשר שנים ותירץ ש.שלא לדור שם

, וגם מחילה אין כאן, לא איבד את חזקתו, שלא חלה תקנה זו, אפילו גוי, אבל אם ישב שם מישהו, חזקתו
" חזקות"בשאלה האם מועילה מחילה מפורשת על ,  וראה שער חמש עשרה.ם"מן הטעם שהסביר מהרשד

  .אלה
ועבר זמן רב והמקבל לא , העוסק במי שנתן מתנה בשטר, קצג' סי, ת לחם רב"ומה השתמש שובנימוק ד

במיוחד אם הוא מסביר שהסיבה שלא תבע , "פרעתי"והוא פוסק שאין הנותן יכול לטעון , תבע את המתנה
של מתנה "במקום " חתנה של לאה" שצריך לגרוס שם ,כן נראה(את המתנה היא כי פחד מחתנו של הנותן 

  .אלא שהוא לא דיבר על האפשרות שמחל"). לאה
 כתב בתוך דבריו שהנושה יכול לטעון שלא תבע כי חשב שהנתבע לא ,100שצוין בהערה , באר יצחק, כמו כן

  .ולא ברור מה ההשלכות מדבריו, אבל הוא כתב זאת לגבי ענין אחר; יציית לדין
 .ה ששתק כי חשב שאין לו זכות לתבוענושטענת ה, בשם שער משפט, 349הערה ראה גם 
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וראובן ,  שנה15כ יהודה קנה מהגוי את המלאי מהחנות וישב בחנות " ואח,את החנות מבעליה
ה ששתקו ראובן העובדנפסק ש. ושמעון לא ביקשו ממנו כסף על חזקת החנות לפי תקנת הקהילות

  .341מחלו לומוכיחה ש, ולא תבעו את זכותם, ושמעון כל השנים

  בתביעות בין שותפים. 2

 ינהו א אותהעובדה שעברו כמה שנים ולא תבעפסק שש "הרא, בתביעת שותף אחד משותף אחר
שאז יקחו בחשבון את כל , כי ייתכן שרצה להמתין עד שעת חלוקת השותפות, מראה שמחל

  .342הזכויות והחובות של כל הצדדים
  

 סכימו מראשוה, ובפועל רק שמעון התעסק בסחורה, מעשה בראובן ושמעון שהיו שותפים
שכר טירחה כדי שלא יהיה בכך כבן יתן לשמעון חתיכת בגד ראושו, שיתחלקו בשווה ברווחים

וראובן נתן , את הרווחיםביניהם ובכל שנה חילקו , עברו כמה שנים שהיו בשותפות. איסור ריבית
ראובן טען שבכך ששתק שמעון בשנים . כ"לשמעון את חתיכת הבגד בתחילה ולא בשנים שאח

נפסק ששתיקת שמעון אינה מראה . שכר טירחההראה שמחל על חתיכת הבגד שהגיעה לו ב, הללו
ששתק כי , ש"כאן אין מקום לנימוק של הרא, לכאורה. ש"הראנידונו של כמו ב, 343על מחילה

בכל זאת השתיקה אינה . שהרי כאן כל שנה היו מחלקים את הרווחים, המתין לשעת החלוקה
וכאן השכר היה , תרק לתביעות כספיו החלוקה התייחסה) א: (מכמה סיבות, מוכיחה שמחל

 כי ידע שזה סכום קצוב ואינו  אותוולא חש לתבוע,  לבגדאולי לא היה זקוק אז) ב( .חתיכת בגד
 בסיום  את הבגדיםייתכן ששמעון סמך על כך שיוכל לתבוע) ג(. 344תלוי בסכום הרווח

תבוע כי העדיף להיא שתק הסיבה וייתכן ש,  יש אומדנא שאדם אינו מוחל על שלו)ד(. 345השותפות
  .347נמצא שיש איסור ריבית, אם ימחל על שכר הטירחה) ה(. 346את הכל בבת אחת ולא למקוטעין

  
; שתיקתו מוכיחה שמחל עליו, והמתעסק לא דרש אותו, אבל אם מעולם לא שולם שכר הטירחה

מן הסתם , ורק אם הוא תלמיד חכם שיודע שיש בזה איסור ריבית אם לא ישולם שכר טירחה
  .348ו כדי שלא יהיה איסור ריביתאינו מוחל עלי

                                                 
 .שם, ת פרח מטה אהרן" שו341
, ך"ת מהרש"בשו, קו' סי, ת בני אהרן"בשו, ד, קעז, מ"חו, הובא בטור(ד ' סי, כלל פט, ש"ת הרא" שו342
, ג"נב דף קו ע' סי) שצב' מהד( יעקב לבית הלוי 'ת ר"בשו, עג' י בן לב חלק ב סי"ת מהר"שוב, נט' סי, א"ח

ת "ובשו, ד"דף קכ ע, נו' סי, ב"ח, ת משפט צדק"בשו, בסופה, השאלה השניה, לט' סי, ת באר שבע"בשו
ואלמנותיהם באו , ומתו, וה אותושותפו שמעון פד, השותף ראובן נשבה, בנידונו). עב' סי, ם אלשיך"מהר

  . שמעון תובעת את מה שהוציא לפדיונו של ראובןואלמנת,  את רכוש השותפותלחלק
מסביר ששמעון יכול לטעון שלא ראה צורך להודיע לראובן שראובן חייב , שכט' סי, מ"חו, ם"ת מהרשד"שו
מעולם לא ביררו בכתב את זכויותיהם של שני השותפים בהשמטת זכות ו, כי חשב שראובן ידע על כך, לו
  .זו

ולא תבע , כותב שאם השותפים היו עושים חשבון בכל שנה, יא' מ סי"וח) בוקו(ודה יעלה אית "המגיה בשו
כיון ששעת החשבון , כי אינו יכול לטעון שהמתין עד שעת החלוקה, הדבר מראה שמחל, תביעה מסוימת

  .השנתי מיועד לסידור כל התביעות ההדדיות
סכימו שראובן יקח מממון ששותפים שה, ש"פ הרא"פסק ע, )א"לד ע(יח ' ם די בוטון סי"ת מהר"שו

, ט ולימי חוליו"ובמשך כל שנות השותפות לקח גם מזונות לשבת ויו, השותפות כך וכך כל יום למזונותיו
וזאת ; שאז יתחשבנו בכל, כי אולי רצה להמתין עד שעת החלוקה,  זאת לא הוכחה שמחל-ושמעון לא מחה 

כי אולי המתין לשעת חלוקה שאז ,  לא מחהושמעון, גם אם במשך השנים עשו חשבון כמה לקח כל אחד
אבל הוא כותב שאם בחשבון שעשו אמר ראובן שהוא לקח כך וכך בעד מזונותיו בימי . ישוו את החלקים

  .זה מראה שמחל, יתחלקו בשווה, ושמעון השיב שברווח שנשאר מזה, בריאותו וחוליו
תחומים מסוימים יש הנחה ששותפים מוחלים זה לזה בגלל יחסי הקירבה שב, 471 ציון הערה לידראה 

שכן בכל מה שנוגע לעניינים , ששותפים אינם מוחלים זה לזה, אין זה סותר למה שנאמר כאן. שביניהם
. שכן הוא נכנס לשותפות למטרת רווח, כל שותף בוודאי מקפיד על שלו, הממוניים של השותפות עצמה

 .וחלים זה לזה נוגעת רק לעניינים צדדייםההנחה שהשותפים מ
ת "חכם אנונימי בשו; ט' עמ, כו' גל, בית אהרן וישראל, ישראל בנימין' ר; ריז' סי, ץ"ת מהריט" שו343

 .נד' סי, ם גאויזון"מהר
  .שם, ישראל בנימין'  ר344

בתחילת אף שסיכמו על כך רק פעם אחת , יב הוא מוכיח שמגיע לשמעון שכר טירחה זה כל שנה' בעמ
 .ש להוכחתו" עיי- השותפות

 .ץ שם" מהריט345
 .ם גאויזון שם"ת מהר" שו346
ישראל בנימין שם דוחה נימוק זה בכך שדי בחתיכת הבגד שניתנה ' אבל ר. ם גאויזון שם"ת מהר" שו347

בשם פני , 89 ראה שיקול דומה בהערה .בתחילת השותפות כדי להפקיע איסור ריבית לכל משך השותפות
 .משה

 .הוא מדבר על עיסקא באופן כללי). ציון ה, ב"מ סח ע"ב, הובא בבירור הלכה(נא ' סי,  תמים דעים348
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  בחיוב מלוה להחזיר ריבית. 3

, אם עבר זמן והלווה לא תבע ממנו להחזיר לו. חייב להחזירו ללווה, מלווה שלקח ריבית קצוצה
  .349יש מי שאומר שזו הוכחה שמחל למלווה

  
כיחה התביעה מו-איכאן  ,מחלהנושה אינה מוכיחה ש, אף לאורך זמן,  אי תביעה,אף שבדרך כלל

ז מתקיימת מצות עשה של "כי עי, שכן הלווה צריך להיות מעוניין לתבוע את הריבית חזרה ,שמחל
כי זה לאו הניתק , שמתקנת את הלאו של נתינת הריבית שהלווה עצמו עבר עליו, החזרת הריבית

הריני כאילו "והמחילה היא כאמירת , יש להניח שהוא מוחל, ואם בכל זאת לא תבע; לעשה
שכן אילו לא , והוא נפטר מהאיסור שעבר, וכאילו פרע המלוה ונתקיימה מצות העשה, 350"יבלתיק

התביעה אינה -אי, בגזל וגם; ונימוק זה אינו קיים בחוב רגיל; מחל היה עדיין רובץ עליו האיסור
שהרי הנגזל עצמו לא עבר , גזילה היא לאו הניתק לעשהאיסור אף שגם , מחלהנגזל מוכיחה ש

  .351)ין לו עניין להציל את הגזלן מאיסורוא(איסור 

                                                 
  .)ה והטעם"ד(מנחת חינוך מצוה פג אות א ; ב, ט, מ"חו, ח" ב349

 צמחוב, ו' סי, מ"חו, )אשכנזי(ת שמן ראש "הובא בשו(א ,  ט,מ"וחו, ק ג"ס,  קסא,ד"ז יו"ט: ז"דעת הט
ת "שו, ק ב"אורים ס, ט, תומים. כותב שהמלוה אינו חייב להשיב עד שיתבענו הלווה, )כא אות ו' סימנחם 

נתיבות . ז סובר שמן הסתם מחל לו"נימקו שהט, ק ב"ס, ט, ונתיבות המשפט, קז' סי, א"ח, אמרי יושר
ת הריבית מהמלוה כדי שיוכל אי אפשר לכופו לתבוע א, המשפט הסיק מזה שאם הלווה חייב לאדם אחר

  .כיון שהחוב מחול, לשלם לנושה האחר
אי כי הכלל הוא ש, ז"דוחה הסבר זה בדעת הט, מו' ד סי"יו, ק"מהדו, )תאומים(ת חסד לאברהם "שו

  . מוכיחה שמחלינהתביעה א
בזה , ק ג"ס, ט, ע"ז חולק על הסמ"הרי הט, מקשה על הסבר זה, )ד"יא ע(סעיף א , ט' מ סי"חו, ישועת דוד

, אינו תובעהלווה ובריבית גם אם , ו אותתובעהנותן ע אומר שחיוב החזרת שוחד הוא רק אם "שהסמ
האם הוא , ויסוד המחלוקת הוא בעצם חיוב החזרת ריבית, תובעהלווה דוקא אם חייב ז גם בריבית "ולט

לכן הוא מפרש ? חדל בין ריבית לשויהבדיש מקום למדוע ,  ואם זה מצד מחילה;קיים כשאין תביעה
  .ולא שיש חיוב אלא שהוא נמחל, אין חיוב בכלל, ז סובר שלפני שהלווה תובע"שהט

ז אינו מתכוון לומר ששתיקת הלווה מוכיחה שמחל "כותב שהט, ענף ב, ט, נחל יצחק: ז"הבנה אחרת בט
 הריבית מפני שמראש נתן את,  לו את זמן הפרעוןהאריךהלווה מוכיחה ששהיא אלא , מחילה גמורה

ז "הט, תבע את המלווה, ולכן אם אחרי ששתק הלווה; ולכן יש להניח שאינו דורש פרעון מיידי, ברצון
  .מסכים שהלווה חייב לשלם

  .התורה חייבה להחזיר את הרבית רק כשהלווה תובע, ז"נוקט שלפי הט, ד, קכו, מ"חו, מנחת פתים
, לא תבע כותב שאם הלווה, )ב"לב ע(כב ' סי, קעטרת יצחת "בשו, שאול טוביה מטלז' ר: הבחנות שונות

כי הוא יכול לטעון , ד אינו יכול לכופו להחזיר"אלא שב, "וחי אחיך עמך"חייב להחזיר מצד מצוות המלווה 
כי הוא יכול לומר , בני הלווה אינם יכולים להוציא מהמלווה, וכן אם מת הלווה; שיתכן שהלווה מחל

  .שלא כבחוב רגיל, ל על הריביתכי סתם לווה מוח, שהלווה מחל
) שהבאנו בשער שלישי(ע "ם והשו"לדעת הרמב, תביעה מוכיחה שמחל-כותב שאי, ה, קסא, ד"יו, בית מאיר

משמע קצת מלשונו שגם אם עבר . הוא מגלה דעתו שלא מחל, תבעהלווה אבל אם ; שמועילה מחילת ריבית
  .התביעה מוכיחה שלא מחל, זמן לפני שתבע

 כי שתיקת ,כותב שהמלוה אינו חייב להחזיר את הריבית אם לא תבעו הלווה, ק א"ס,  ט,שער משפט
מפני , נאמן, וטען שלא מחל, כ"ובכל זאת אם תבעו אח, כיון שמראש נתן לו ברצון, הלווה מוכיחה שמחל

ברי , ומאחר שהכסף הגיע ליד המלווה שלא כדין, והמלוה אינו יודע אם הלווה מחל לו, שהוא טוען ברי
וזו , שחשב שאין לו זכות לתבוע, ועוד שהלווה יכול לומר שמה שלא תבע עד עכשו היה מתוך טעות; עדיף

אולי הלווה , מקשה עליו, )תד' עמ(כז אות א ' מ סי"ב, אוצרות יהושע. שאינה מועילה, מחילה בטעות
שבספק , השיב על כך אפשר ל?מספקמהמלווה ואיך נוציא ממון , ובכל זאת מחל, ובאמת לא טעה, משקר
 .בענין ספק מחילה,  ראה שער שלוש עשרה-כי החוב הוא ודאי והפטור בספק , החוב קיים, מחילה

  .שמחילה היא פרעון, פרק רביעי, בשער ראשוןשיטה מו ה כ350
  .אך הוא מסופק כמה זמן צריך לעבור כדי להוכיח שהתכוון למחול. קז' סי, א"ח, ת אמרי יושר" שו351

אבל הוא מגיע , י המחילה"דן מצד תיקון הלאו ע, )ג"ע-ב"טז ע(ה , קסא, ד"יו, )ברודא(ים גם שארית חי
הלאו , והלווה מוחל, והמלוה מוכן להחזיר, הוא כותב שרק אם הלווה תובע את הריבית: למסקנה הפוכה

נותן א הו כיון שבמחילתו, כי במצב כזה אין הבדל בין אם יקבל ממנו לבין אם ימחל, נתקן כאילו פרע
והוא מסביר ;  שמחילה היא הקנאה,פרק שלישי, שיטה בשער ראשוןזה כ(מתנה למלווה את החוב ב

; )האומר שמועילה מחילת ריבית, שהבאנו בשער שלישי, יג, ד, הלכות מלוה, ם"שבמחילה כזאת עוסק רמב
חילה כזאת שהרי מ, כ אין לומר שאי תביעה מוכיחה שמחל"וא, לא נתקן האיסור, אבל אם מחל סתם

  .והרי מוטל עליו לתקן את הלאו, אינה מתקנת את הלאו
שגם אם , ק ג"ס, ט, ע"בדעת סמבדומה כותב , כא' כ וסי' עטרת יצחק סית "שוב, יוסף זכריה שטרן' ר

המלווה ,  מוכיחה שמחל הלווהכי גם אם נניח ששתיקת,  את הריביתחייב להחזירהמלווה , לא תבעהלווה 
וכך כתב גם (שמשם לומדים שריבית קצוצה יוצאה בדיינים , "וחי אחיך עמך" מצוות חייב להחזיר משום

פטור אף הוא , ורק אם המלווה מוכן להחזיר והלווה מוחל לו בפירוש; )ג"דף לב ע, כב' סי, המגיה שם
   .ממצוה זו
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ריבית  (הדין שונה באבק ריבית, התביעה מוכיחה שמחל-  הוא שאימה שטעהיות, גם לדעה זו

והמלווה , ")אינה יוצאה בדיינים("זכאי לתבוע אותה חזרה מן המלווה בדין אינו הלווה ש, )דרבנן
ד לא היה מחייב את המלוה "א כי בשהרי הסיבה שלא תבע אותו הי, חייב לשלם רק בדיני שמים

  .352עדיין חייב לשלם בדיני שמיםהמלווה ולכן , ואין הוכחה שמחל, לשלם
  

יכול לומר שמה שלא תבע חזרה הוא , עוד לא פרע למלוה את הקרןהלווה הרי אם , זוגם לדעה 
  .353את הריבית אינו משום שמחל עליה אלא משום שהוא רוצה שהמלווה ינכה אותה מחיוב הקרן

  
 .354עעדיין יכול לתבוהוא אלא , ה מראה שמחלנאישתיקת הלווה אבל רוב הפוסקים אומרים ש

ע ממנו  יכול לתבובכל זאת הואו, למלווה בלב שלםאותה נתן הוא מאחר שבעת נתינת הריבית 
שבתחלה מפני ומסתבר שהטעם שלא רצה לתובעו הוא , אין סיבה להניח שמחל, להחזיר אותה

  .355נתן לו בלב שלם

  קנה חפץ עם מום והיה יכול לבודקו ולא בדקמי ש. 4

אינו יכול לחזור , י בדיקה ולא בדק"שאם היה מום במקח שהקונה היה יכול לגלות ע, יש אומרים
  .הכוונה היא שמחל על זכותו לקבל את כספו בחזרה. 356מפני שהראה בכך שמחל, בו
  

י בדיקה ולא בדק אחרי " לראות עכולייכול לחזור בו גם אם היה הוא , אבל לפי רוב הפוסקים
  .357ואין מניחים שמחל, שקנה

  
מפני , יכול לחזור בו, גם אם שהה ולא בדק, אם הקונה עוד לא שילם, גם לפי הדעה הראשונה

אם המוכר לא יסכים "וחשב , והסיבה ששתק היא כי הוא ידע שהוא מובטח,  שלא מחלייתכןש
  .358"אעכב את כספי, לקבל את החפץ חזרה

  
כגון הקונה , הוא אם כרוך איסור בדבר, מקרה נוסף שגם לפי הדעה הראשונה יכול לחזור בו

ולא אומרים שמשלא , זה מקח טעות אף שהיה יכול לבדוק -גרוטאות ונמצאה בהם עבודה זרה 
  .359ז"אין להניח שירצה לעשות איסור ולקנות ע כי, מחל, בדק

  שולל שחוק המדינה זכות. 5

, החוב פוקע, )לדוגמה ( שניםשלוש במשך וחובאת  תובע ינוה קובע שמי שאבמקום שחוק המדינ
, מחליש להניח שכי , הפסיד,  שניםשלושמי שלא תבע במשך , לפי ההלכהיש מקום לומר שגם 

                                                                                                                                            
 של תשמפורה מועילה מחיל, בשאלה לפי איזו שיטה בהגדרת מחילה, ]77[ ציון הערה ליד, ראה שער שלישי

  .הלווה על חיוב המלווה להחזיר את הריבית
  .קז' סי, א"ח, ת אמרי יושר" שו352
 .אות ב, ט' סי,  דברי משפט353
; ק ב"ס, ט, אבני החושן; )גם בגזל(קלה ' סי, א"ח, ת שבות יעקב"שו; אות א, ט, מ"חו,  ברכי יוסף354

הובא (א "דף קלב ע, ב אות ז' ה סי"מ פ"ב) ברודא(אשל אברהם ; ט' לסי, תשובות שבסוף הספר, עטרת צבי
  ).ד"דף כא ע, ג' סי, ד"יו, ת סמיכה לחיים"בשו

ת תרשיש "בשו, ק ה"קסא ס' ק ו וסי"ס, קס, ד"יו, הובא בפתחי תשובה(קמז ' סי, א"ח, ת שאילת יעבץ"שו
מסתמא ,  תבעכותב שאם שתק הלווה זמן מסוים ולא, )מו' עמ, כז' גל, ובבית אהרן וישראל, עא' סי, שוהם

וטוען , ואם לא נתן אמתלא, כגון שפחד לתבוע כי המלווה אלים, אלא אם כן נתן אמתלא לשתיקתו, מחל
ומה , )כדעה זו(למעשה הוא סובר שהלווה עדיין יכול לתובעו . וגובה, משביעים אותו שלא מחל, שלא מחל

או , נתן' לגבות משעבודא דרמ למקרה שלא תבע אלא נושה אחר של הלווה מבקש "שכתב שמסתמא מחל נ
 . מבקש לגבות ממנו כסף זההמלווהשנושה של 

 . אבני החושן שם355
 .121-122' עמ, ראה שם, חריגים לדעה זו. 119' עמ, פגמים בחוזה, ראה בחוק לישראל, מקורות לכך 356
 .120' עמ, פגמים בחוזה, ראה בחוק לישראל, מקורות לכך 357
 .122' עמ, ראה שם, מקורות לכך 358
  .122' עמ, ראה שם, מקורות לכך 359

מפני שאם , רה אחר של מקח טעות שבו אין מפרשים את שתיקת הקונה כמחילהמק, 56הערה , ראה שם
עוסק במי שקנה מגוי בהמה נקבה אחרי שהגוי אמר , קנא' סי, הישנות, ח"ת הב"שו: ימחל ייגרם לו איסור

, )שאסור בעבודה ובאכילה עד שיפול בו מום(כור כך שלא תהיה בעיה של לידת ב, לו שהבהמה כבר ילדה
 אין מפרשים את -כ נולד זכר שהוא בכור "ואח, ובכל זאת הקונה שתק, כ התברר שזו היתה טעות"ואח

, י שהוא שייך לגוי"כי אנן סהדי שיהודי רוצה להפקיע קדושת בכור ע, שתיקתו כמחילה על זכותו לחזור בו
ולכן יש להניח שהסיבה ששתק הוא כי סמך על כך שמדין תורה המכר , )שכ' סי, ד"יו, טור(שהרי זו מצוה 

 .ולא שמחל, בטל בגלל הטעות
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אלא יסתמך על חוק ,  שמא הלווה לא יציית לדין תורה, שניםשלושכ היה צריך לתבוע תוך "שאל
כי היא שלא תבע שהסיבה כי ייתכן , זאת נפסק שאין הוכחה שמחלבכל . המדינה שלפיו הוא פטור

יכול לבטל  ינווספק מחילה א, היה בטוח שהלוה יציית לדין תורה שמחייבת גם אחרי שלוש שנים
  .360חיוב ברור

  
 יש להניח, ה מכרנוש יכול לטרוף קרקע שהינוה אנושמשפט המדינה קובע שבמקום ש, כמו כן
  .361 יכול לטרוףינו א,לפי ההלכהגם לכן  ו,ותו זוה מוחל מראש על זכשהנוש

  במטבע גרוע אם היה חשש שהחייב יפרע. 6

שהשתהה בתביעתו אינה כי מחל אלא כי לא רצה שיפרעו לו במטבע  אם התובע טען שהסיבה
יש להניח שמדובר שאכן יש בסיס לחשש שיפרע במטבע . 362 זו אמתלא טובה-שהיה הולך וחסר 

  .גרוע

  היה תמיד דחוק לכסףאם הלווה . 7

סך גדול ועברו הרבה שנים והנושה לא תבע  העובדה שהיה חייב, אם הלווה תמיד היה דחוק לכסף
  .363שיאריך לו זמן עד שיהיה לו במה לשלם שהרי מתקבל על הדעת, ממנו אינה מראה שמחל

  חיוב בעל בגין נשיאת אשה על אשתו. 8

קום שלא חל חרם דרבנו גרשום מב(ספת עליה שאם ישא אשה נו, התהתחייב לאשתו בכתובשבעל 
 ולא כמה שנים עם צרתה והראשונה חיה , עליהאחרת  ונשא;וכך לה כך  הוא ישלם,)זאת שאסר

והיא , ידהבכיון שהתנאי כתוב בכתובה ושטר כתובה ,  אין בכך הוכחה שמחלה-תבעה ממנו לשלם
, פגיעה כזאתאין אדם מוחל על שמן הסתם , ועוד; לתבוע בעזרת הכתובה  על כך שתוכלתסומכ

 ,שאוכל לסבול אותהתי שתקתי כי חשב"מר לויכולה היא  ש,עודו; לגור עם צרה, ףגוהא צער ישה
  .364"סבול יכולה ל רואה שאינניועכשיו אני

  היו ידידיםהנושה והחייב אם . 9

 תבע העובדה שהיה חוב גדול ועברו הרבה שנים ולא, אם שררה בין הנושה לחייב אהבה ואחוה
ולא משום , שהסיבה ששתק היא כדי לתת לו יותר זמן לשלםייתכן כי , ממנו אינה מוכיחה שמחל

יתים דוקא יסוד קירבה בין המלווה ללווה היא לע, 366שכפי שנראה להלן, יש להעיר. 365שמחל
  .להניח שמחל

  בזכות של הציבור. 10

ומה ששתקו הוא כי ,  מחלומפני שייתכן שלא, 367הציבור לא חלה מחילה מכוח שתיקה בזכות של
  .368"קדירה דבי שותפי "- כל אחד סמך על האחרים 

                                                 
ה שלא תבע תוך שיעור כדי העובד, שדוקא באונאה, הוא מסביר. צט' סי, ו"ח, ש ענגיל"ת מהר" שו360

הרי גם , דבריו קשים( כי לא התחיל חיוב מעולם ,)310ראה ליד ציון הערה ( שמחל המוכיח, להודיע לתגר
אבל , )וממילא חייב המוכר להחזיר לו את ההפרש, שהרי הוא נתן למוכר כסף שלא מגיע לו, שם היה חיוב

  .מספק החיוב קיים, ומאחר שאין הוכחה ברורה שמחל,  עליוכאן היה חיוב אלא שיתכן שמחל
 .ינא דמלכותא דינאטעם ד אומרים שפטור מיןפשוט לו שא,  על כל פנים

  .מ פתח הבית אות טז"חו) שמלקיש( בית יצחק 361
 .לד' סי, א"ח, ת מראה יחזקאל" שו362
  .קיא' סי, חלק ג, ט"ת המבי" שו363

אבל הוא מביא חכם אחד שפסק שבנידונו יש להניח שמחל מפני שלא נראה לו סביר שיימנע מתביעה כל כך 
 .אם לא מחל, הרבה זמן בגלל זה

  .רח' ש סי"הריבת " שו364
אבל הוא מביא חכם אחד שפסק לגבי מצב זה שיש להניח שמחל מפני . קיא' סי, חלק ג, ט"ת המבי" שו365

 .שעבר זמן רב ולא תבע
 .472 ציון הערה ליד,  בענין אחים ושותפים366
 ).שובהה ת"ד ( סימן פד,א"ח, ח"ת ראנ"שו; רצב' א חלק ב סי"ת הרשב" שו367
ג "ב פ"ב, אגודה' הוא מסתמך על חי. נא' סי, א"ת הרמ"בשו, )הבם פדו"מהר(מאיר קצנלנבוגן '  ר368

האומר שאין מועילה חזקת שלוש שנים , )לא, קמט, מ"חו, א"והובא ברמ, עו' ב סי"ב, שמקורו באגודה(
ופירש , ש גלותאששם נאמר שלא מועילה חזקה בקרקע של רי, א"ב לו ע"ומקורו בב, בקרקע של הקהל

, קמט, מ"חו, י"ב .אינם יודעים מי מחזיק בשלהם, שמאחר שהם עסוקים בצרכי ציבור, )ה ולא"ד(ם "רשב
י מתכוון "כותב שב, יב, קמט, מ"חו, ח"באבל ; "ולא נהירא"וכתב עליהם , מביא את דברי האגודה, יג

  .לחלוק על נקודה אחרת בדברי האגודה
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, וראשי הקהל לא תבעו ממנו מסים, בעיר שנים רבותגר שגם אם אדם היה  ,כך נפסק לענין מיסים

  .369שתיקתם אינה מתפרשת כמחילה
  
תיו היו כי אבו, לת חברוןיאבל פרע מס עם קה,  נשאל על ראובן שגר בעזה370בצלאל אשכנזי' ר

הוא פסק שהעובדה . ואחרי כמה שנים תבעו ממנו בני קהילת עזה לשלם מס עמהם, מחברון
כי אולי שתקו כי חשבו שמן הדין אינו צריך לפרוע , ששתקו הרבה שנים אינה מוכיחה שמחלו

יכול כל אחד מהרבים לערער גם אם , שכשיחיד מתדיין עם רבים, ועוד; מה שאינו נכון, בעזה
שיכולים לומר , כגון שמספר האנשים התמעט, וכל שכן אם היה שינוי במצב, ערערחברו לא 

  .ששתקו בתחילה כי אז היו הרבה אנשים והיתה להם הכנסה גבוהה ממסים בלאו הכי
  

נקבע , אם בנושה יחיד במצב מקביל ( לחייבשתיקתם היא הוכחה שמחלו,  בחובשותפיםאבל 
כיוון שמדובר כאן בחוב , ל אחד סומך על חברו שיתבעואין אומרים שכ, )ששתיקתו היא הוכחה

  .371ששייך לעצמם
  

. שאדם מוכן למחול לציבור: ההנחה היא הפוכה,  כלפי הציבורליחידזכות שיש , בכיוון ההפוך
מניחים שמחל להם , והוא ראה ושתק, רבים שעשו להם מעבר דרך שדהו של אדם מסוים, לדוגמה

 .372לא היינו מניחים שבעל השדה מחל, חיד היה עושה לו מעבראף שאילו י, על זכותו בשטח הזה
שהוא , כי חכמים אמדו את דעתו של אדם במצב זה, אין זה משנה,  מחלם הוא מצהיר שלאגם א
  .373"בטלה דעתו אצל כל אדם"ו, מוחל

  
ולכן שתיקתו אינה הוכחה , שהרי כל קנייני קרקע נרשמים במירשם, אבל בזמננו אין דין זה נוהג

  .374מפני שייתכן שהסיבה ששתק היא  שידע שבכל עת יוכל לזכות בשלו בזכות המירשם, חלשמ
  

. ולבסוף לא מצאו מים, דוגמה נוספת לכך היא בתלמיד חכם שחוייב לסייע בחפירת בור מים לעיר
אלא שהוא חייב לסייע בחפירת בור מים מפני שהכל זקוקים , תלמיד חכם פטור מלשלם מסים

הוא זכאי לכאורה לשכר על , כך שהתברר שהעבידו אותו לשווא, לא מצאו מיםאבל אם , 375למים
כי מן הסתם הוא מוחל , בכל זאת אין חייבים לשלם לו על עבודתו.  שלא היה חייב בה, עבודתו
  .376לציבור

                                                                                                                                            
צו אות ' א סי"דברי מלכיאל חת "ובשו, )ה אמנם"ד (ד' משאת בנימין סית "שוהובא ב (א"ב ס ע"בב, כמו כן

כי אין כאן מי , לא קנה בכך חזקה, ואף אחד לא מחה בו,  נאמר שהמוציא זיז מביתו לרשות הרבים)ג
  .שימחל לו

כל כדי למנוע מצב שבו ,  ששתיקת הרבים אינה מועילהתיקנונוקט שחכמים , ב"ב צט ע"ן ב"חידושי הרמב
  ".קדירה דבי שותפי"ולא ימחו כי זו , אחד יקח זכות של הרבים

 ].156[ ציון הערה ליד, ראה שער שביעי, על עצם האפשרות למחול על זכות של הציבור
שהובא [ב , קסג, מ"חו, א"ברמהובא (יז ' סי, )י וייל"ת מהר"נדפסו בסוף שו(מ מירזבורג " נימוקי ר369

, ת בעי חיי"ובשו, אות קכח, י"הגהב, קסג, מ"חו, ג"בכנה, ]ד" יד ע דף,י' סי, א"ח ,ת פרי תבואה"שוב
גם בלי (חל ושלפעמים יש להניח שהקהל מ, 440 הערהראה אבל ). ג"דף קכג ע, קה' סי, א"ח, מ"חו

  .ושכאן מדובר רק במחילת מס, כי זה דבר מועט) שתיקתו
נוקט שמה , )שובה "ד, מ סימן לב"ת מכתם לדוד חו"שוהובא ב(תה ' יס, מ"חו, ם"ת מהרשד"אבל שו

כי לא ידעו שיש , שאם מעריכי המס לא הטילו על אדם מסוים לתת מס, ד' ש כלל ו סי"ת הרא"שפסק שו
 . טעמו הוא משום שמחלו-הוא פטור , לו רכוש רב

 .]לו בדפוס לבוב' סי, יהלט בדפוס ונצ' סי[=בוחבוט ' לז במהד' סי, בצלאל אשכנזי' ת ר" שו370
  . בהגהה, )ב"יד ע (י'  סי,ת פרי תבואה" שו371

שתיקתו של השותף הנוכח , אבל אם שותף אחד אינו נוכח. הכוונה למצב ששני השותפים ידעו ושתקו
  .לענין רכישת חזקה בנכסי שותפות, א, קמט, מ"חו, א"בדומה למה שכתב רמ, נחשבת מחילה רק על חלקו

, מ"חו, ערוך השלחןב, רלח' מ סי"ם חו"ת מהרשד"הובא בשו (שהחזיקוה "ד, א"רא ק עם בבא בת" רשב372
 -למעשה אין זו מחילה אלא מתנה ). ריד'  ועמריב' ארחות משפט עמוב, לח' סיב " מרדכי חדעתב, א, שעז

  .ראה שער ארבע עשרה
חידושים , )מונק(זכרון יהודה ב) לענין אחר(הובא , )ג"קכב ע(כט ' מ סי"חו, )רפפורט(י הכהן "ת מהר"שו 373

  ).א"פט ע(כ ' סי, מלוקטים
  ).ב"קכג ע(כט ' מ סי"חו, )רפפורט(י הכהן "ת מהר"שו 374
 .א"ב ח ע"ב 375
אלא על עצם זה שזה , נראה ששם האומדנא אינה מבוססת על שתיקתו. קפח' עמכה ' סיב "גן שושנים ח 376

  .יחיד מול ציבור
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  השחיטהמס רב שלא דרש חלק בהכנסת . 11

אבל השוחט לא נתן לו ; השחיטהמס פסקו לו בשכרו חצי מהכנסת , שכשהתקבל לרב, מעשה ברב
ועכשו השוחט , ועברה שנה שלא נתן לרב החדש, כי טען שהרב הקודם ויתר על כך, את המגיע לו

מפני , שאין מניחים שמחל, נפסק. מראה שמחל, טוען שהעובדה שהרב החדש שתק למשך שנה
כנן אבל תי, כדי לא לעשות מחלוקת עם השוחט בתחלת ימי רבנותוהיא  ששתק ייתכן שהסיבהש

  .377כשתתייצב רבנותו, לתובעו אחרי זה

  בחיוב דיין להחזיר שוחד. 12

  .378 מוכיח שמחל לודבריש אומרים שה,  לוריחזלהו  ממנוהנותן לא תבע, דיין שנטל שוחד
  

  .379אלא עדיין יכול לתובעו, אבל אחרים אומרים שאין זו הוכחה שמחל

   על פי טבע האדםאומדנא כללית: פרק חמישי

   משווה פרוטהחיוב פחות. א

  היזקקות בית דין. 1

שווי כי מן הסתם אדם מוחל על , 380בית דין אינו נזקק לטפל בתביעה שהיא פחותה משווה פרוטה
 משום .381בטלה דעתו אצל כל אדם, תובע ואינו מוחל) ד"שפנה לב(ואף שאדם זה , כל כך מועט

                                                 
, היתה אומדנא שלא מחל: בנידונו היה טעם נוסף לפסוק כך. קמב' סי, ב"ח, )ואלקין(ת זקן אהרן " שו377

 .בקשה לשלטון להוסיף על מס השחיטה כדי שחלקו יגדל) כנראה, עוד בהתחלה(מזה שהגיש 
, ט' סי, מ"חו, )לנדא(בבית יהודה , ק ב"ס, אורים, ט' סי, באורים ותומיםהובא (ב , ט, מ"חו, ח" ב378

ק ב "ס, ט, מ"נתיה; אות א, ט' סי, מ"חו, ברכי יוסף; א, ט, מ"חו, לבוש; )ב' יס, דיני דיינים, ובדברי חיים
; )ה והטעם"ד(מנחת חינוך מצוה פג אות א ; )398'  ועמ371'  עמ,י"תש' מהד, שטרן,  עולםחוקתהובא ב(

  .ק ג"ס, ט, ע"בדעת סמ, כא' כ וסי' סי, עטרת יצחקת "שו
ראה ליד  (שם אין מניחים שמחל, ע את הריבית מהמלווהברכי יוסף מסביר ששוחד שונה מלווה שלא תב

אבל (אבל בשוחד מועילה מחילה בשעת הנתינה , כי לא מועילה מחילה בעת נתינת הריבית, )354ציון הערה 
ולכן , תנותן בלב שלם יותר מריבימי שנותן שוחד ובדרך כלל , !)כ זאת מתנה ולא מחילה"שא, יש להעיר

כותב שזאת גם , )קלז' עמ(בארות חיים הערה רלב , ח' מ סי"חו, )צאלח(ץ " פסקי מהרי.מניחים שמחל
 .ולא שמחל אחר מעשה, שמניחים שנתן לו במתנה מראש, אות ב, ט, מ"חו, כוונת פרישה

, אמרי בינה; פרק כג, סנהדרין' הל, בדעת לחם יהודה, ברכי יוסף שם; קלה' סי, א"ח, ת שבות יעקב" שו379
בדעת משובב , )קלט' עמ(בארות חיים הערה רלב , ח' מ סי"חו, )צאלח(ץ "פסקי מהרי; טז' סי, דיני דיינים

  .ק א"ס, ט, נתיבות
אבל הוא נאמן , כותב שזו הוכחה שמחל, )עה' צ עמ' הובא בבית אהרן וישראל גל (ק א"ס, ט, שער משפט

  .349בהערה ראה בשמו  -כמו שכתב לעניין ריבית , אם יטען שלא מחל
ד כפו עליו לתבוע כדי "באם אבל ;  את החזרת השוחדיורשיו יכולים לתבוע, אמרי בינה כותב שגם אם מת

 .מחלזה הוכחה ש, לא תבע מרצונו, כך שגם כשתבע, שיוכל לפרוע את חובותיו לאחרים
 .א, ו, מ"חו, ע"שו; ב"סוכה מא ע, ד"יתוספות ר; יא, כ, הלכות סנהדרין, ם" רמב380
  .ם שם"על הרמב, )הלוי(דבר המשפט ; )א, ו, הובא בהלכה פסוקה(א , ו, מ"חו,  לבוש381

שכן , ד נזקק הוא משום מחילה"הבין כנראה שהטעם שאין ב, ק א"ס, עין משפט, ו' סי, גם ישועות ישראל
כ התברר "ואח, שאם תחילה תבע פרוטה, ב"מ נה ע"ב, )החדשים(א "הסביר את מה שכתב חידושי הריטב

אבל הוא מעיר .  שמדובר שהוא מכריז שאינו מוחל-נזקקים לדון בתביעתו , פ"שמגיע לו רק פחות מש
  .ד נזקק"שמהפוסקים נראה שבמקרה זה אין ב
שהרי ייתכן שמחל , שהעובדה שהוא תובע אינה מוכיחה שלא מחל, אפשר להסביר קצת בשונה מהלבוש

  . בוועתה חזר
אבל . כי מוחל לו, פ"ד לא נזקק להשיב גזילה פמש"נוקט שב, )ה צערא"ד(א "סנהדרין נז ע, י"גם רששיצוין 

  . שיש מחילה,סנהדרין שם, שבו מפורש בתלמוד, ייתכן שכתב נימוק זה רק בגזל
מ "ב, )םהחדשי(א "את דברי חידושי הריטב, 15הערה , אות א, ו' סי, על פי נימוק זה מסביר הלכה פסוקה

פ אם "ד נזקק לתביעת פמש"שב, )אות א, ו' סי, מ"חו, ניצברג, הובא בדמשק אליעזר(בשם רבותיו , ב"נה ע
, שהרי אין מועילה מחילה על דבר בעין,  כי בזה לא שייך הטעם של מחילה-התביעה היא על דבר בעין 

הערה , ו' סי, ) הלכה פסוקהבסוף ספר(ובברור הלכה שם . )ראה שער ארבע עשרה (אפילו מחילה מפורשת
, ד לא יזדקק לו"אלא מוחל כיון שיודע שב, נימק דעה זו על פי מה שכתב שם שזאת לא מחילה גמורה, א

וכיון שאינו ; ולכן אינו מוחל, ד"צ ב"ולכן א, )ד' סי, מ"חו, ע"שו(והרי בדבר בעין עביד איניש דינא לנפשיה 
' קושיית תוס(פ " יוצא ידי חובתו בערבה גזולה אף שהיא פמשוזו הסיבה שאדם אינו; ד נזקק לו"ב, מוחל

, א"מסכים לריטב, יב אות ח' סי) ריבקין(תפארת ציון .  כי היא דבר בעין ואינו מוחל-) ב"סוכה מא ע, ד"רי
ראה שער ארבע אבל . פ"שיש חיוב השבת גזילה בדבר בעין שהוא פמש) 386ראה הערה (פ מה שכתב "ע

דעה שהיא מועילה בתור מתנה מכללא או שיש , פ שהוא בעין"על מחילה מכללא לגזלן על פמש, עשרה
  .פ"ד נזקק לפמש"מטעם שאין ב
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ד נזקק לתביעת "ב, פ"ויש לנתבע תביעה שכנגד על פמש, אם יש תביעה על יותר מפרוטה, כך
שהרי מחילתו משמעותה התחייבות לשלם לתובע את , מחלכי כאן אין לומר שהנתבע , 382הנתבע

  .383כל תביעתו
  

ים שגנבו ישנ,  משום כך.384אינו נחשב ממוןפ "פמשש -אחר נימקו מטעם שאבל יש מפרשים 
, נזקק לתביעה מהםד "בכל זאת אין ב, שהרי הנגזל הפסיד פרוטה, ה מחילהעליאף שאין , פרוטה

אבל בהלוואה ; פ"ד נזקק לפמש"ואין ב, כי הנגזל יכול לתבוע מכל אחד מהם רק חצי פרוטה
  .385ואפשר לתבוע מכל אחד מהם פרוטה, כי הם ערבים זה בעד זה, ד נזקק"ב, ם לוויששני

                                                                                                                                            
ד נזקק לתביעת כלי "ולכן ב; והאדם מוחל, פ אינו ממון"כותב שהטעם הוא שפמש, ו' סי, מ"חו, ישועת דוד

כי אינם , נזקקים להם, ולכן שני שותפים שתובעים פרוטה יחד; כי הוא חשוב ונחשב ממון, פ"שהוא פמש
  .אין נזקקים, לדעתו רק במקום ששני הטעמים שייכים, כלומר. מוחלים

. אין חיוב להחזיר, פ"ב מוכח שגם בפקדון ובהלוואה פמש" משבועות לז ע:פ בתחומים אחרים"דין פמש
בעל הזכות ו שבדברים אחרים "ק,  חמורהאף שנעשתה עבירה, אם בגזל מניחים שהנגזל מחל, בפשטות

לא , שהרי אילו מחל, אינו מוחל, פ"כותב שהמלוה או מפקיד פמש, ו' מ סי"חו) ליבשיץ( בית הלל .מוחל
פ כי "התובע מוחל פמש, ורק אם הנתבע כופר או מסרב לשלם; אלא היה נותן במתנה, מלווה או מפקיד

  .אינו רוצה לטרוח בדין
, ה, רכז, חושן אהרן. אין חובה להחזיר, פוסק שבאונאה של פרוטה או פחות, ה, רכז, מ"חו, ע" שו:באונאה

   .מ היא שאנשים מוחלים על פרוטה כי היא דבר מועט אף שבדרך כלל פרוטה היא ממון"שדרך מו, נימק
מדוע אין מלקות במרמה במידות , מקשה, מצוה רנח, מנחת חינוך: ברמאות במידות ובמשקלות

, )ח"תש' דף קכב במהד(תפו -התפ' עמ) ג"תשנ' מהד(תורת האוהל ? פ"פ כמו בחובל פמש"משובמשקלות פ
אמנם הנחבל מוחל על התשלום כי הוא , כלומר(שבהכאה לוקה כי אין אדם מוחל על הכאה זו , מתרץ
ולכן אין בזה לאו , אדם מוחל עליה, פ"כ ברמאות פמש"משא, )פ אבל אינו מוחל על עצם ההכאה"פמש
א לחייבו "פ שא"ולכן בפמש, שביזה את צלם אלקים', שהכאה היא גם חטא נגד ה, עוד הוא מתרץ. בכלל

ואילו ברמאות של , הדרך היחידה למשפט צדק היא במלקות, פ"ד ענין לדון בפמש"לשלם כי אין לב
 יכול והיות שאינו, )חוץ ממה שעצם הצער לחברו הוא עבירה למקום(אין עבירה בין אדם למקום , משקלות

כי הלאו הוא רק במצב שהעוול הוא נושא לתביעה , ולכן אין מלקות, אין כאן עבירה על הלאו, לתבוע בדין
  .ד"בב

פסחים ', כמו שכתבו תוס, פ"פטור בפמש) שזר שאכל תרומה חייב לשלם לכהן( בתשלומי תרומה :בתרומה
שהרי כהן אינו , שלא שייכת שם מחילהשאף , ענף ג, מט' סי, מ"ב, והסביר דברות משה). ה ואין"ד(ב "לב ע

בכל זאת זה לא נחשב , )ראה שער שלישי; א, ו, משנה תרומות(יכול למחול על חיוב תשלומי תרומה 
  ".נתינה"

וקיבל על עצמו , פ אצל אחר"כותב שהמפקיד חמץ פמש, א"דף לט ע, לג' סי, )לאש(זכרון יהודה : בשומר
והוא כותב שאם זה חמץ של . פ יש מחילה"כי על פמש, בפסח" ראהבל י"אינו עובר עליו באיסור , אחריות

' עמ, שומרים, ראה חוק לישראל". בל יראה"השומר עובר ב, )386ראה הערה (פ "שאינו מוחל על פמש, גוי
  .אבל שם לא נאמר שהוא משום מחילה; פ"שאין חיוב שמירה על פמש, 48

 שנחבל עבד כנעניאלא ש, פ פטור מטעם מחילה"נוקט שמזיק פמש,  בסופו,סד' סי, םאפר קדשי: במזיק
 ).386ראה הערה (פ "פ כי גוים אינם מוחלים מן הסתם על פמש"אינו מוחל על פמש

  .א,  ו,מ"חו, לבוש; א, ו, מ"חו, ע"בדעת שו, ק ב"ס, ו, ע"סמ; )ה גומר"ד (ב"מ נה ע"ב, י" רש382
ד "ואז ב, פ"יכול לצרף תביעה אחרת על שו, פ"כותב שמי שיש לו תביעה פמש, ק נא"ס, טיב קידושין כח

  .ידונו לו בשתי התביעות
  .פ"ד נזקק לפחות משו"סוברים שגם כאן אין ב, ק ג"ס, ו, ע"סמו, כ' סי, ד"פ, מ"ב, ש"רא: דעה חולקת

  .ו' סי, מ"חו,  חידושי הפלאה383
שדנים בו כי הוא (שתביעת הנתבע נחשבת אותו דיון עם תביעת התובע : נימק בדרך אחרת, ק ב"ס, ו, ע"סמ

  .ינכה את הסכום ממה שחויב לשלם לתובע, כיון שאם יזכה הנתבע בתביעתו, )בשוה פרוטה
יקב אפרים ; )ד"דף פח ע, כ' סי, חידושים מלוקטים, )מונק(הובא בזכרון יהודה  (אק "ס, ו, ע" סמ384

  .)רפא' עמ(ב "שבועות לט ע, )קלמנוביץ( רשימות שיעורים ;קל' עמ, )ד"שסת, שוורץ(
שהרי הוא כותב , פ אינו מטעם מחילה"ד אינו נזקק לפמש"עולה שמה שב, אות ז, לז' ת רביד הזהב סי"משו

  .כי זו מחילת בעלות, מחילהבו פ פטור אף שלא שייכת "שם שמטעם זה גוזל פמש
 נקרא ינושאהוא א הטעם "ולרשב, משום מחילההוא י הטעם "כותב שלרש, ג"דף י ע, על דרוש, ט"עונג יו

  .ממון
הבין שהטעם אינו משום עולה ש, 385שנביא בהערה , )ה וקצת"ד(יב ' סי, דיני דיינים, אמרי בינהמדברי גם 

  .מחילה
, )כו, ויקרא ה" (לאשמה בה"מד מהפסוק פ נל"ד נזקק לפמש"כותב שהדין שאין ב, אות קנה, גזע ישי

שלא כרבותיו של , הוא לומד מכך שהדין אמור גם בדבר בעין. פ"ממעט ממנו פמש, א, שירושלמי שבועות ו
  .)381הערה  (א"הריטב

שהרי , ד נזקק" בהוא מביא ראיה שגם כשאין מחילה אין. )ה וקצת"ד(יב ' סי, דיני דיינים,  אמרי בינה385
פ שאינו יוצא "אמרו שבדור המבול היה כל אחד גוזל פמש, ה, לאפרשה , ובראשית רבה, ד"מ פ"ירושלמי ב

  .ד נזקק"ובכל זאת אמרו שאין ב, והרי שם הנגזל לא היה מוחל כיון שזו היתה מכת מדינה; בדיינים
, וסף ראפ כתב ששנים שהזיקו פרוטהי' מביא שר, בהגהה מבן המחבר, ו' סי, מ"חו, )אנליק(אורח משפט 

אבל בן המחבר עצמו כותב שעיקר . אינו מוחל, שמאחר שלניזק יש תביעת פרוטה, ד נזקק לתביעה"ב
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  בגזל. 2

 מוחלטעם הפטור הוא כי מן הסתם הנגזל ,  בפשטות.386הגוזל פחות משוה פרוטה פטור מהשבה
  .387נמוךכיון שהסכום כל כך 

                                                                                                                                            
, שהרי נפסק שאם התחילו בפרוטה, ד"פ הוא כי אינו ממון שניתן לגבות בב"ד נזקק לפמש"הטעם שאין ב

משמע , )כ אין על מה לדון"שאל(שמדובר שאינו מוחל וצריך לומר , )א, ו, מ"חו, ע"שו(פ "גומרים גם בפמש
שמה , כדברי הלבוש, אפשר לדחות(ד נזקק גם אם אמר שאינו מוחל "אין ב, פ"שאם בתחילה זה פמש

מדובר " גומרים"שההבדל הוא שב, 383הערה , או כהסבר ההפלאה,  בטלה דעתו-שאמר שאינו מוחל 
  .)שלגביו אין זו מחילה אלא התחייבות, בעבתביעת הנת

בכל אחת ש,  הנתבעי תביעות שיש לו עלתמשאחת פרוטה כותב שמי שתובע , ת תורה לשמה סימן שלג"שו
 ,שבועות ז' לם ה"פסק הרמבכמו ש, מצטרפיםמפני שחצאי הפרוטה ,  לתביעתוד נזקק" ב,יש חצי פרוטה

  .חייב קרבן שבועה, רוטהחצאי פ שמי שנשבע שקר על כפירה בתביעת, יא
  .ב, שס, מ"חו, ע"שו; ו, א, הלכות גזילה, ם" רמב386

אבל , פ אין הגזלן חייב להוליכו אחרי הנגזל למקום רחוק"כותב שבגזל פמש, ו"מ, ט"ק פ"ב, יום טוב' תוס
רה הע, ו' סי, )בסוף ספר הלכה פסוקה(ברור הלכה , הלכה פסוקה. חייב הגזלן לתת לו, אם בא אליו הנגזל

פ "ד אינו נזקק לפמש"שמוחל כי הוא יודע שב, פ היא מחילה באונס"שמה שנגזל מוחל על פמש, מנמק, א
פ הוא בגלל "ד אינו נזקק לפמש"שהטעם שב, 381כפי שראינו בהערה , אבל יש להעיר שהוא עצמו כתב(

וכיון שאינה מחילה , )היא בטלה לגמרי, חילה באונסשאם זה מ, ועוד קשה; כ זה מעגל קסמים"וא, מחילה
כפי שכתב (אף שבטלה דעתו של הנגזל האומר שלא מחל , אינה פוטרת את הגזלן מחובת השבה, ברצון

משמע , ם שם כתב שהגזלן פטור מלהשיב"אבל יש להעיר שרמב). ד"לעניין היזקקות ב, 381הערה , הלבוש
  .אם הנגזל בא אליוגם 

   .490ראה הערה , על הגוזל שווה פרוטה משותפים
חייב מיתה , אף שהישראל מחל לו, פ מישראל"גוי שגזל פמשפוסק ש, ט, ט, הלכות מלכים, ם" רמב:בגוי
יד ובמה שהקשה עליו , )אה צער"ד (א"י סנהדרין נז ע"רש' עי, בטעם הדבר.  מצוות בני נח גוי העובר עלככל

 מצות ת"ושהובא ב(ב "ז עא ע"א ע" חידושי הריטב.)י"ה וראיתי לרש"ד(ב ,  א,הלכות גניבה) לנדא(המלך 
ולכן , שלא לתבוע אותו בדין, אינו מוחל לו מראש אלא לאחר זמןשהישראל מסביר ) לח' סי) יצחקי(כהונה 

הרי מחילה אינה עדיפה , שאף שהישראל מוחל, מנמק, ד"דף ט ע, ט על דרוש"עונג יו. הוא חייב על הגזילה
,  א,הלכות גניבה) לנדא( יד המלך .פ לא שייכת השבה"ובפמש, )ואינה עוקרת את החוב מתחילתו(מהשבה 

 גם על הצער אלא אינו על חסרון ממון לבד "לא תגזול"הלאו מסביר ש, )אבל דבריהםה " ודה ויש לי"ד(ב 
כפי שהגמרא  ( מיתה על הצערמידנתחייב ו , מחילהכת לא שיי עצמהלהיגזה בשעתו, נגזללער הגזלן יצש

מצוות וחיוב מיתה זו פוטר אותו מ, )א מנמקת שהוא חייב בגלל הצער שבשעת הגזילה"בסנהדרין נז ע
של אין כח בעשה ש ועוד; נהרגולכן הלאו את  לא מנתק של ההשבהקיום העשה ולכן , מ"השבה משום קלב
, מיתהאזהרת לאו ועשה שוים בעונש ועוד שבגוי  ;אלא רק חיוב מלקות,  של חיוב מיתההשבה לנתק לאו

. י נהרגגוהלא גם על העשה עצמה הש, הלאו שעליו לפוטרו מעונש מיתהאת נתק יעשה שה שייך לאו
גוי מקפיד , )389ראה בשמו בהערה (פ אינו ממון "מסביר שאף שפמש, יב אות ב' סי) ריבקין(תפארת ציון 

מסביר שהגוי חייב כי , )כ' עמ(ה ' סי) ליבשיץ(ברית יעקב . פ ולכן לגביו זה ממון ונהרג על גזילתו"על פמש
בענין ", יעקב ישראל קנייבסקי' רגם ). י, ט, מלכים, ם"רמב(ואין שיעורים בבני נח , דין פרוטה הוא שיעור

ובכל , חייב כי אין שיעורים בבני נחשהוא מסביר , כ' עב עמ' שראל גלבית אהרן וי, "פחות משווה פרוטה
קנין  .זה ממון לגביו, פ" מוחל על פמשינואבל כיון שגוי א,  היה צריך להיות פטור כי אינו ממון כללזאת

ולכן הגוי עבר , מסביר שמניחים שהנגזל התנגד בשעת הגזילה, כח-כז' עמ, פרשת נח ,תורה בשמעתתא
' עמ, )א"תשל(מתתיה , )אריאל(יעקב שטיגליץ ' ר. כ"והנגזל מחל רק אח, )412אה בשמו בהערה ר(איסור 

' ד סי"ת באהלה של תורה ח"שו = 373-405' עמ, ה"כ בהוספות בספר בירורים בהלכות הראי"נדפס אח (99
שדין התורה שקבע שיעור זה משום , )389ה  ציון הערליד(פ אינו ממון "שיטה שפמשל מסביר שגם, )כד

ולכן הוא , פ נחשב ממון"גם פמש, שיעוריםבו נ שאין "ואילו בב, פרוטה גרם לכך שרק פרוטה נחשבת ממון
' פ תוס"מסביר ע, בק' קפא עמ' מוריה גל, "בענין גניבת שטרות", אברהם ישעיה וולפא'  ר.חייב כאן

פ נחשב ממון חשוב "פמש, שגוי פטור כי אצל גוי, א שם"א וחידושי הריטב"וחידושי הרשב, א"ין סב עעירוב
). שאצל ישראל אינו נחשב ממון כי מוחלים עליו, 391לעומת דבריו בהערה (פ "כי אינו מוחל על פמש

, פטור מהשבה כי הישראל מוחל, פ מישראל"משכותב שגוי שגזל פ, עג אות ב' מ סי"תשובות יהודה חו
כי אין , המחילה לא מועילה, אבל לדעה שמשיכה בגוי לא קונה, הגזל קנוי לו, ולדעה שגוי קונה במשיכה

עיונים במסכתות הובא ב(א "סנהדרין נט ע, ס"גליוני הש. כיון שהגזלן לא קנה את הגזילה, למי למחול
אבל בגוים , פ לא נקרא ממון כי דרך בני ישראל למחול עליו"ל פמשמסביר שבישרא, )של' א עמ"התלמוד ח

מסביר שבדיני גזל , שלא' עמא "עיונים במסכתות התלמוד ח. פ נחשב ממון כי אין דרכם למחול"פמש
אבל בגוי דיני גזל הם רק דיני איסור , פ"ולכן מתחשבים במחילת פמש, יש צד איסור וצד ממון, בישראל

  .כי סוף כל סוף עבר באיסור, פ"גם בפמשולכן חייב , והיתר
שגוי שגזל , ק א"ס, שמח, מ"חו, א"פ ביאור הגר"כותב ע, 3 הערה יב אות ד' סי) ריבקין(תפארת ציון 

פירושו , פ"שבן נח לא ניתן להשבון בפמש, ז עא"כ בעירובין סב וע"והוא מסביר שמש. בהשבהפ חייב "פמש
, ד"א להוציאו ממנו בב"אבל הוא כותב שא. פטור אותו ממיתהלומר שההשבה ת, שאינו לאו הניתק לעשה
שאזהרתן היא , פ אינו בכלל מצוות דינים"ומנמק שחיוב גוי בהשבת פמש, ב, ד, מ"כמו שאומר ירושלמי ב

על " ע"צ"אבל הוא נשאר ב. ולכן אינו יוצא בדיינים, אלא זו מצוות עשה שאינו נהרג עליו, מיתתן
  .פ"י אין הבדל בין פרוטה לפמששהרי לגבי גו, הירושלמי

  . כי אינו בר מחילה, כותב שהוא חייב להחזיר, לח' סי) יצחקי( מצות כהונה ת"וש -פ מגוי "גוי שגזל פמש
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פ אינו נחשב "שפחות מש, ובלשון אחרת, 388משום ששיעור החיוב הוא פרוטה, אבל יש שנימקו

  .389ממון

                                                                                                                                            
, ה משום"ד, א"נט עי סנהדרין "כפי שנקט רש(פ " מוחל על פמשינואף שגוי א, מגויפ "פשישראל שגזל 

,  שייכת בגויינההשבה אכי , נימק, אות ה, מצוה קל, וךמנחת חינ. פטור, )שישראל שהם רחמנים מוחלים
, ו' סי, גם חושן אהרן .אלא שהגזלן לא קנאו, ד"ופחות משוה פרוטה אינו ממון ואי אפשר להוציאו בב

  .כדי לפטורשדי בטעם אחד ) 390ליד ציון הערה (לשיטתו , שאינו ממוןמפני פ פטור "כותב שגוזל מגוי פמש
כותב שהגוזל פחות משוה , א' סי, הלכות גזילה, מחנה אפרים, בהגהתו בספרו של אביו, יהודה נבון' ר

ורק לפי הטעם , כי זה לא שייך כשגזל מגוי שאינו בר מחילה, חייב לפי הטעם של מחילה, פרוטה מגוי
שהגוזל מגוי , ו, א, הלכות גזילה, ם"מרמב) ב' סי, דיני גניבה, והובא בדברי חיים(הוא מוכיח . פטור, האחר

  .פ פטור"פמש
' הובא בס (ו' סי, נחל יצחק. חייב להשיב, פ"ב מובאת דרשה שהגוזל מהקדש פמש"מ נה ע" בב:בהקדש

, פ אינו ממון"מסביר שהפסוק הוצרך כנגד הטעם שפמש, )ד"דף קו ע, אות י, בסופו, ג"ח, לפלגות ראובן
אורח משפט ,  כמו כן.שהרי הקדש אינו מוחל, עם של מחילה לא שייךואילו הט, שבכל זאת בהקדש חייב

מכאן שהפטור במזיק רגיל , מוכיח ממה שצריך פסוק בהקדש, בהגהה מבן המחבר, ו' סי, מ"חו, )אנליק(
  .מטעם מחילהאינו 

ינו והקדש א, פ כי זה נחשב ממון"פמשבמסביר שבהקדש חייב , )צב' עמ(ענף ב , מט' סי, מ"ב, דברות משה
' עמ(יב ' סי, לחג השבועות,  במדבר,קנין תורה בשמעתתאו, יב אות ב' סי) ריבקין( גם תפארת ציון .מוחל

עוד נימק קנין . כיון שאין מי שימחל,  לגבי הקדשפ כי זה נחשב ממון"פמשבשבהקדש חייב מסבירים , )טמ
ואמנם , ד קצת לשיעור שלםשאסור מהתורה כי ראוי להצטרף עם עו, שאסור משום חצי שיעור, תורה שם

הרי בהקדש , )394 ציון הערה לידכאמור (פ הראשון "בנגזל רגיל אינו מצטרף כי בינתיים מחל על הפמש
אבל לא את חובת , האיסוראך יש להעיר שטעם זה יכול להסביר רק את . זה יכול להצטרף, שאין מחילה

  .ל חצי שיעורשהרי אין עונש ע, ההשבה
יש חיוב השבה גם אם הוא , כותב שאם הדבר הגזול בעין, יב אות ח' סי) ריבקין(תפארת ציון : בדבר בעין

וגם ; פ"קיימת גם בפמש) 389 ראה בשמו בהערה -שהיא המחייבת בהשבה (כי בעלות בגוף הדבר , פ"פמש
 . הרי לא מועילה מחילה על דבר בעין, לאם הנגזל הוא בר מחילה וידע ומח

במזל , ה בן"ד, ב"ז עא ע"ע' בתוס, ה בן"ד, ב"ז עא ע"י ע"הובא ברש(א "א ודף נט ע" סנהדרין דף נז ע387
, ענף ד, יט, עג, בנחל יצחק, אות ב, קסא' סי, ד"יו, ת אבני נזר"בשו, ד"דף נז ע, יד, א, הלכות זכיה, שעה

' ס; )10' עמ, נזיקין, ובחוק לישראל, מה' ג סי"ח, ב"מהדו, ת שואל ומשיב"שוב, ו' סי, מ"חו, בשבילי דוד
, ו, מלוה' הל, משנה למלך; )סד' סי, הובא באפר קדשים(ב "ז עא ע"ע, א"חידושי הריטב; מצוה קל, החינוך

; חל' סי) יצחקי( מצות כהונה ת"וש;  ב'מחנה אפרים הלכות גזילה סי; )כ"ה ע"ד(ה ' סי, עמק יהושע; א
ת משנה "שו; )ה אם"ד(א "מ סא ע"ב' ובדעת תוס) ה כסף"ד(ב "ק קד ע"ב' בדעת תוס, ו' חושן אהרן סי

' סי, ישועות ישראל; ט, ט, הלכות מלכים, אור שמח; טז אות ד' צ חיות סי"ת מהר"שו; שב' סי, ו"הלכות ח
 חדוותא; )ה צערא"ד(א " נז עסנהדרין, י"בדעת רש, אות ז, עינים למשפט סנהדרין נז; ק א"עין משפט ס, ו

מבוא , אלבק' ש; א, קסא, ד"יו, שארית חיים; )ב"כד ע(ו ' סי, בכורי אברהם; נט' סיב "דשמעתתא ח
  .63' עמ, למשפט העברי בימי התלמוד

סובר שאף , ב"סוכה מא ע, ד"רי' כותב שתוס, בהגהה מבן המחבר, ו' סי, מ"חו, )אנליק(אורח משפט 
הוא ; ד"רי' הדברים אינם מפורשים בתוס. חייב הגזלן להשיב לצאת ידי שמים, פ"ששאדם מוחל על גזל פמ

אף לצאת , הרי כל מחילה פוטרת לגמרי, דבריו קשים, ולעצם הענין. כותב רק שזה נקרא גזל ופסול למצוה
  .שזוהי מעין מחילה באונס, )386הערה  (פ דברי הלכה פסוקה"אפשר להבין את דבריו ע? ידי שמים

מפרש את דברי , )ה גומרין"ד(ב "מ נה ע"י ב"כותב שרש, )פט-פח' עמ(ענף א , מט' סי, מ"ב, דברות משה
אבל בעצם הוא עדיין , ד ומנגישה"שזו מחילה רק על תביעה בב, פ"שנגזל מוחל על פמש, הגמרא בסנהדרין

כי אמנם , )382 ציון הערה לידראה  (פ מהתובע"משד נזקק לנתבע שתבע פ"שב) שם(ולכן פירש , חייב לו
ואילו ; ולכן יש לנכות חיוב זה מחיובו לתובע, אבל לא מחל לגמרי, פ"הנתבע מחל על התביעה כי היא פמש

, כפי שכתב בדעתו כסף משנה(ולכן הוא סובר , ם מפרש את דברי הגמרא בסנהדרין כמחילה גמורה"הרמב
  .ד נזקק לו"אין ב, פ"שאם הנתבע תבע פמש, )יא, כ, הלכות סנהדרין

הערה , ראה שער ראשון, פ הוא מטעם מחילה"למקורות נוספים האומרים שהפטור בגזל ובחובל פמש
 .פ"בקשר למלקות על פמש, ]182[והערה , ]170[

, ובדעת מגיד משנה, ם"הרמבבדעת , )כ' עמ, עב' גל, הובא בבית אהרן וישראל(מצוה קל ,  מנחת חינוך388
   .ב, א, הלכות גזילה

, ח"כותב שלדעת ר, )ד"קה ע(אות ה , בסופו, ג"ח, לפלגות ראובן' בתשובתו בס, משה אהרן בנגיס' ר, כמו כן
  .מ ששיעור ממון הוא פרוטה"הטעם הוא כי שהל, ם"והרמב, עירובין סב

שלדעתו שיעור , בסופו,  מנחת חינוך מצוה רכדלומד מדברי, יב אות ד' סי) ריבקין(תפארת ציון , כמו כן
 .ש" עיי-אבל הוא דוחה את ראיית מנחת חינוך ; מ"פרוטה בגזל הוא מהשיעורים שניתנו הל

ה "ד, א"י סנהדרין נז ע"בדעת רש, אות ו, מצוה רנח, מנחת חינוך; )על הלאו(מצוה רכט , החינוך'  ס389
מ סא "ב' בדעת תוס, אות ג, קסא' סי, ד"יו, ת אבני נזר"שו; א' גזילה סי' ובדעת מחנה אפרים הל, צערא

בדעת (ענף ד , יט, עג' וסי, ו' נחל יצחק סי; )ה אבל"ד(א "סוכה לא ע' בדעת תוס, ואות ה, )ה אלא"ד(א "ע
' עמ(ה ' סי) ליבשיץ(ברית יעקב ; בדעת מחנה אפרים שם, עח' סי, ב"ח, ת דברי מלכיאל"שו; )א שם"מחנ
  .יב אות ב' וסי, ב אות סג' סי) ריבקין(תפארת ציון ; )גם עודה "ד (לשמה סימן רמאת תורה "שו; )כא

ן  אי, מחילה,בסנהדרין נז, י"מה שנקט רשו, י"זה הטעם לפי רש שכותב, נא-נ' ז עמ' תכריך מרדכי סי
ראל יש כי - נחשב ממון ינופ א"פמשש שזו הסיבה אלא , בפועל לומחלפני שהנגזל מכוונתו שהגזלן פטור 
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והטעם שאינו ממון ) הסובייקטיבי(טעם המחילה , יש מי שאומר ששני הטעמים נכונים

מפני שיש מקרים שרק , הואין מחלוקת בין מי שנתן טעם זה לבין מי שנתן טעם ז, )האובייקטיבי(
 ויש ששילבו בין שני .390כי די בטעם אחד לפטור, והדין הוא שבכל מקרה פטור, טעם אחד שייך

ולכן אין חיוב , לכן התורה קבעה שאינו נחשב ממון, פ"היות שאנשים מוחלים על פמש: הטעמים
  .391השבה

  
  .יש כמה נפקויות בין הטעמים

  
שהרי כשאינו , לפי הטעם של מחילה, השבהבחייב הגזלן , הכל זמן שלא נודע לנגזל על הגזיל) א

  .392אינו מוחל, יודע

                                                                                                                                            
 הוא מסביר שבכל .)יב אות ב' סי) ריבקין(וכן הסביר תפארת ציון  (פ" מדקדקים על פמשינםהם רחמנים וא

יש דין בעלות גם ו, שאסור לקחת דבר משל חברו, כי איסור גזילה תלוי בבעלות, פ"אסור לגזול פמשזאת 
ולכן אין עליו בעלות של , ו ממוןפ אינ"שפמש, יב אות ה' סי) ריבקין(בדומה מסביר תפארת ציון  .פ"על פמש

ולכן יש איסור גזילה על , פ"גם בפמש גוף הדבראבל יש גדר בעלות על ; ולכן אין חיוב השבה, שווי הממון
י "כ רש"כמש, כי התורה גזרה את הלאו רק בדבר שיש בו גם חיוב השבה, אבל אין לאו, גזילת גוף הדבר

  ).ה צערא"ד(א "סנהדרין נז ע
  .ש להוכחתו" עיי-פ אינו ממון "מביא ראיה שהטעם הוא שפמש, ח' עמ, פלג ג, מצוה כ, בריכת המלך

מסביר שרק , לט' ה עמ' סי) בגון(פרי אהרן ? פ"מדוע אסור לגזול פמש, אם אינו נחשב ממון, לכאורה קשה
,  מוחלשהוא, אומרים שאינו ממון, והנגזל צריך לתבוע ממון זה בלבד, שנבדל מרכוש הנגזל, פ"בגזל פמש

מי שיש לו אוצר , שהרי לדוגמה, היא מצטרפת לכל רכושו והכל שלו, אבל כשהוא בידו עם שאר ממונו
הוא ,  כי כשהוא בא לגזול-פ "ולכן אסור לגזול פמש; פ"אין לומר שכל חטה אינה שלו כי היא פמש, חטים

, מוחל, פ כבר נבדל מרכושו"והפמש, אבל אחרי שגזל, והבעלים מקפיד עליו, מצורף לשאר רכושו של הנגזל
  .ולכן אין חיוב השבה

 .פ"בשאלה מדוע לשיטה זו אין חיוב מלקות בגוזל פמש, ]170[הערה , ראה שער ראשון
  .ו' סי,  חושן אהרן390

ד אינו נזקק לו "ב: משלב את שני הטעמים כך, )א"פט ע(כ ' סי, חידושים מלוקטים, )מונק(זכרון יהודה 
כיון , אבל עדיין הגזלן עצמו היה חייב להחזיר, )384 ציון הערה לידכנימוק (מון פ אינו נחשב מ"כיון שפמש

  . לפטור את הגזלן מלהשיב, ולזה מועיל הטעם של מחילה, פ חשוב לו"שהראה שפמש
מעלה , ג-ענף ב, טמ' סי, מ"ב,  דברות משה.ומוחל, נוקט שהטעם הוא שאינו ממון, ו' סי, מ"חו, ישועת דוד

  . פ נחשב ממון או לאו"האם פמש, את שתי האפשרויות
פ או כי הנגזל "ד נזקק לפמש"נוקט שאינו חייב בהשבה כי אין ב) ב"קה ע(סז ' א סי"ת מחנה חיים ח"שו

  .מוחל
פ אינו נחשב ממון להיכנס "כיון שפחות משו, מסביר שאין חיוב על הגזל, ב"דף י ע, ט על דרוש"עונג יו

, מזיקאלא שבכל זאת היה לנו לחייבו מטעם ; ואין חיוב השבה על דבר שלא נכנס לרשותו, רשות הגזלןל
 .ועל זה פטור מהטעם של מחילה

, בסופו, ג"ח, לפלגות ראובן' בתשובתו בס, משה אהרן בנגיס' ר; )כא' עמ(ה ' סי) ליבשיץ(ברית יעקב  391
בענין גניבת ", אברהם ישעיה וולפא' ר; )א"קז ע( יא ואות, )ג"קו ע(אות ח , )בקיצור, ב"קה ע(אות ב 
  .בק' קפא עמ' מוריה גל, "שטרות
מסביר שעיקר הטעם הוא שאינו , )חמ' עמ(יב ' סי, לחג השבועות,  במדבר,קנין תורה בשמעתתא, בדומה

, שלכן לא נחשב ממון, ומה שהגמרא בסנהדרין מנמקת מטעם מחילה הוא כעין טעמא דקרא, נחשב ממון
והנימוק של מחילה רק ; נחשב ממון, )386ראה הערה (אבל בגוים שלא מוחלים , וזה רק בישראל שמוחלים

 .בא להטעים כדי שלא נתמה איך יתכן שלישראל מותר ולגוי אסור
, בישועת דוד, רצא' סי, ה"ח, ת משנה הלכות"הובא בשו(ב ' א וסי' סי, הלכות גזילה,  מחנה אפרים392
נדפס בהסכמות , ו' מ סי"ם לערך שי חו"ובהערות מהרש, ח' עמ, פלג ג, מצוה כ, בבריכת המלך, ו' סי, מ"חו

 מצות ת"וש; )לפי הטעם של מחילה(אות ו , ומצוה רנח, אות ד, מצוה קל, מנחת חינוך; )שבראש הספר
  .) הטעם של מחילהלפי(יב אות א ' סי) ריבקין(תפארת ציון ; לח' סי) יצחקי(כהונה 

הרי זה כיאוש שלא , דעשאף שימחל כשיֵ מוסיף ) יב אות א' סי) ריבקין(הובא בתפארת ציון (מחנה אפרים 
  ).ה והנה כל"ד(ב ,  א,הלכות גניבה) לנדא(יד המלך כך הסביר גם . שאינו מועיל אף שיתייאש כשידע, מדעת

ואמנם זה , דעשימחל כשיֵ כיון , פטור,  בכגון זהכותב שגם, ג-אות ב, מצוה קל, ם שיק על מצוות"אבל מהר
א נאמר שהמפריש תרומה מפירות של אחר וכשנודע לבעלים הביע "מ כב ע"אבל בב, כמו יאוש שלא מדעת

שמצוה למחול , וכך כאן, כי זה מצוה, מועיל למפרע לגלות שכאילו היה רצון בשעת ההפרשה, הסכמה
,  במדבר,קנין תורה בשמעתתא. חלה למפרע,  שימחל כשֵידעהמחילה, כדי ללמדנו מדות טובות, פ"פמש

אלא הגמרא אומרת רק , פ"שלא מצאנו שמצוה למחול פמש, מקשה עליו, )טמ' עמ(יב ' סי, לחג השבועות
כך , פ"יהיה שו, הרי אם כשייוודע, שגם אם נאמר שזה מצוה, עוד הוא דוחה. שזה מדה טובה של ישראל

ואינו , לא היה עומד למחול אם יצטרף עוד חצי פרוטה, פ" כשהיה פמש,נמצא שגם מקודם, שלא ימחל
ואילו כאן שסומכים על , שאינו מצטרף עם עוד חצי פרוטה, שמחל, דומה למי שלקחו ממנו חצי פרוטה וידע

פ לא "כ אותה פמש"א, אינו מוחל, ואם עד הידיעה כבר גזלו ממנו עוד חצי פרוטה, כך שימחל כשייוודע לו
  .מדת להימחלהיתה עו
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  .393גם אז הגזלן פטור מהשבה, הטעם שפחות משוה פרוטה אינו נחשב ממוןלפי אבל 

  
ואי , בפשטות אין חיוב השבה, כ גזל עוד חצי פרוטה מאותו אדם"מי שגזל חצי פרוטה ואח) ב

רק אם גזל בפעם . 394מחל הנגזל, כשגזל את החצי הראשוןמפני ש, אפשר לצרף את שני החצאים
שני החצאים מצטרפים , על הגזילה הראשונה ולא הספיק למחול השניה לפני שנודע לנגזל

  .395לחייבו
  

ונתנו לכך הסברים , מצטרפים שני חצאי הפרוטה, אבל יש אומרים שגם אם נודע לנגזל בינתיים
אלא דינו כמו בנוטל דבר שאין , זל אינו ממש מוחלהנג, פ"שבגזל פמש, הסבר אחד הוא. שונים

ומאחר ;  שהנוטלו לא זכה בו אף שאינו עובר באיסור גזל396שבו הדין הוא, בעליו מקפיד עליו
  .397מצטרפים לחייבוהם , שעכשו הנגזל מקפיד, פ"כ גזל עוד פמש"אם אח, שאינו שלו

                                                                                                                                            
אינו גרוע מאילו ידע וצעק שאינו , כותב שגם אם לא ידע שנגנב, ו' מ סי"חו) ליבשיץ(בית הלל : דעה חולקת

 ).402ראה בשמו בהערה (שבכל זאת נמחל , מוחל
, חושן אהרן;  משנהבדעת מגיד, מנחת חינוך מצוה קל אות ד; במחנה אפרים שם) יהודה נבון' ר( המגיה 393
קל ' סי, ג"ח, ד"מהדו, ת שואל ומשיב"שו; ) ששני הטעמים נכונים לקולא390 ציון הערה ליד לשיטתו(ו ' סי

' בתשובתו בס, משה אהרן בנגיס' ר; בדעת מחנה אפרים, ו' סי, נחל יצחק; בדעת מחנה אפרים, )א"פח ע(
, רפאל קדיש ניסלבוים' ר; ב אות סג' סי) ריבקין(תפארת ציון ; )ג"קו ע(אות ח , סופוב, ג"ח, לפלגות ראובן

 .)כ' עמ(קל ' ט סי' חוב) ד"תרצ(קול תורה שנה ג , "גזל פחות משוה פרוטה"
, אות ח, לו' סי, ת רביד הזהב"הובא בשו) ("אפשר"בלשון (ה והא מלוה "ד, א"קידושין מו ע,  פני יהושע394

שער ; טז אות ד' צ חיות סי"ת מהר"שו; )]ע הנפוץ"נדפס בסוף השו[שנט ' סי, מ"חו, ברוךובהגהות אמרי 
ביכורי ; )ששני הטעמים נכונים לקולא, 390 ציון הערה לידלשיטתו (ו ' סי, חושן אהרן; ק א"ס, ו, משפט
ה "ד, ה' סי,  עמק יהושע;א, קסא, ד"יו, )כרתי ופלתי( ספר המדע ;אות א, א' סי, ד"ח, )רזין(חיים 

הובא  ()לפי הטעם של מחילה(מצוה קל , מנחת חינוך; אות א, שמח' סי, מ"חו, ם"חידושי הרי; ולכאורה
' סי, ד"יו, ת אבני נזר"שו; לא' סי, )רבינוביץ(בנין שלמה ; )ב"דרוש ה דף יג ע) יוסף חיים' ר(בשני אליהו 

בכורי אברהם ; יח נתיב ה' סי) רבינוביץ(אורח ישר ; )ת את הממון למתנהכי המחילה הופכ(אות י , קסא
; ב אות סג ואות סו' סי) ריבקין(תפארת ציון ; ב סימן צו"חת הר צבי אורח חיים "שו; ג"ה דף כג ע' סי
סוף , ג כלל סב"הובא בעט סופר ח(א "דף טז ע) מילר(שעורי מצוות ; )ג"יב ע(ד ' סי מבחוריו משהת "שו

  .)נ' עמ(יב ' סי, לחג השבועות,  במדבר,קנין תורה בשמעתתא; ) דפרט
, יא, ז, הלכות שבועות, ם"כותב שמה שמשמע מרמב) ו' סי, מ"חו, הובא בישועת דוד ( שםשער משפט

ונשאר חייב פחות , והחזיר חלק, הוא כגון שגזל יותר משוה פרוטה, שבמקרה זה מצטרפים חצאי הפרוטה
 ).417 ציון הערה ליד אה דעה כזאתר( נמחל ינושא, פ"מש
ב סימן "חת הר צבי אורח חיים "שו; אות יא, לו' סי, )אברך(ת רביד הזהב "שו; מצוה קל,  מנחת חינוך395
 ,קנין תורה בשמעתתא; )סוף פרט ד, ג כלל סב"הובא בעט סופר ח(א "דף טז ע) מילר(שעורי מצוות ; צו

  .)נ' עמ(יב ' סי,  השבועותלחג, במדבר
והחזיר חלק מהגזל ומההלוואה , כותב שאם גזל הרבה ולווה הרבה, ו' סי, )אנליק(אורח משפט , כמו כן

הנגזל לפני ש, מפני שבאותו רגע מגיע צירוף חצאי הפרוטה, מצטרפים, פ מכל אחד"ונשאר פמש, באותו זמן
  .הספיק למחול

 ממי שאינו בר זלאו שג,  לא ידע על כךזלפ והנג" פמשזל שאם גכותב, אות ו, מצוה רנח, מנחת חינוך
 פים מצטרהם, גזל חצי פרוטהשוב ואם , אלא שלא נתחייב בהשבה, פרוטה שגזל אינו שלוהחצי , מחילה

 .)א"מעילה כ ע ( אפילו לזמן מרובה כמו מעילהפיםמצטרהם ו, עובר בלאו וחייב בהשבת כל הפרוטההוא ו
 .עז' סי, ז"אהע, ת"מהדו, דע ביהודהת נו" כפי שכתב שו396
  ).רצא' סי, ה"ח, ת משנה הלכות"הובא בשו(יב ' עמ, פלג ג, מצוה כ, בריכת המלך; ו' סי, מ"חו,  ערך שי397

אף שהם , שכתב שהדס גזול וערבה גזולה פסולים, ב"סוכה מא ע, ד"רי' ביא ראיה מתוסמבריכת מלך שם 
כותב על פי מה , אות ד, מצוה קל, מנחת חינוך אבל ".לכם"בים  נחשינםוא, כיון שלא קנאם, פ"פחות משו

כ לפי הטעם שאינו נחשב "משא, הממון שייך לגזלן, שלפי הטעם של מחילה) 411 ציון הערה ליד(שכתב 
הוא , ילהלפי הטעם של מח, פ והוא גזול" בסוכות ששוה פמשמיניםת הארבעהרי אם יש לו אחד מ, ממון

  .כ לפי הטעם האחר"משא, יוצא בו מצוות נטילת ארבעה מיניםהוא ו, נחשב של הגזלן
לומד מכך שגם כאן הנגזל מתייאש הוא ו, אבל ערך שי מציין שנודע ביהודה כתב בנידונו שזה נחשב יאוש

  .פ"שולא יצטרף עם עוד פמ, האחר קנאו ביאוש ושינוי רשות, ולכן אם נתנו הגזלן לאחר, פ"מפמש
ב "קידושין מ ע' דייק מתוסמ, )בהסכמות, נדפס בראש הספר(בהערתו לערך שי שם , ם"מהרש, לעומת זאת

  .דבר שאין בעליו מקפיד עליובגדר פ אינו "שגזל פמש) א"ה וי"ד(
בעליו פ לדבר שאין "דוחה הסבר זה בטענה שיש הבדל בין פמש, רצא' סי, ה"ח, ת משנה הלכות"שו, כמו כן

, כ לא הוציאו מרשותו"וא,  אבל לא מחל עליו אותונוטלאדם אחר שם לא איכפת לבעליו אם : ומקפיד עלי
והוא מביא ראיה , והגזלן זוכה בו, יצא מרשותו,  מחל בעליו אםואילו, ולכן הנוטלו לא יכול לזכות בו

זה לא נחשב הרי ש, פ כי הם רחמנים" שישראל מוחלים על פמש,)ה משום"ד (א"י סנהדרין נט ע"לשון רשמ
זאת לא היתה , שהרי אילו זה היה עדיין גזל ביד הגזלן, וזה לא רק מחילה על ההשבה, גזל בעיניהם בכלל

פ קנוי "בודאי הפמש, )פרק שלישי, ראשוןשער (שלפי השיטה שמחילה היא הקנאה , הוא מוסיף. רחמנות
, נגזל מסלק את רשותו מהממון כיון שההרי, שמחילה היא רק סילוק) פרק שני, שם(וגם לדעה , לגזלן

יש להעיר שהוא משתמש במושגים של הגדרת מחילה . כבמציאה אחר יאוש, הגזלן הוא כזוכה מהפקר
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; 398פ"לא יגזול עוד פמשגזלן הפ הראשון רק על דעת ש"שהנגזל מחל על הפמש, הסבר אחר הוא

כי אלו , פ"כ עוד פמש"אין אומרים שמחל רק על דעת שלא יצטרף אח, ואמנם אם מחל בפירוש
 כיון שיתכן ,ל מחילה מוחלטתשמחאין אומדנא , אבל כאן שיש רק אומדנא שמחל, דברים שבלב

  .399"אולי מחלת לגמרי: "ולכן הגזלן לא יכול לטעון ,שמחל רק מחילה מותנית
  

לא היה , נו עוד ממלו שיגז הנגזלשאילו ידע, שהמחילה הראשונה היתה בטעות, הסבר דומה הוא
  .400לראשון ףמצטרפ השני "פמשהולכן , מוחל

  
  .401חצאי הפרוטה מצטרפים, פ אינו ממון"אבל לפי הטעם שפמש

                                                                                                                                            
 בשאלה האם מחילת גזל היא .פ שקיים בעין"אף שהוא מתייחס כנראה לפמש, האמורים במחילת חיוב

  .ראה שער ארבע עשרה, מחילת בעלות
 .הממון נקנה לגזלן, שמנחת חינוך אומר שלפי הטעם של מחילה, 411 ציון הערה לידוראה 

מוחל לאדם על שלוש ' שה, )ף"בדפי הרי(א " ד ע ראש השנה,ף" הרין על" ערך שי מביא לכך ראיה מר398
 .כ"בתנאי שלא יחטא אח, עבירותיו הראשונות

  . ערך שי שם399
פ "כי המחילה על פמש, פ מצטרפים"הסביר ששני פמש, )פט' עמ(נף א ע, מט' סי, מ"ב, דברות משה, כמו כן

שהרי המחילה באה , פ"אם לא יתחייב לו עוד פמש: והתנאי הוא, )בתנאי מכללא(היא מחילה מותנית 
י הם "שלרש) פח' בעמ(הוא כותב . פ"והאומדנא קיימת רק אם לא יתחייב עוד פמש, מכוח אומדנא

ד "אלא מחל רק על זכות התביעה בב, פ אינה מחילה ממש"חילה על פמשהמ: מצטרפים מטעם קצת שונה
כי הוא , ד"שיוכל לתובעו בבלעניין זה הוא מצטרף אף , פ"ולכן אם גזל עוד פמש, )387 בהערה ראה בשמו(

 .פ"אם יגנוב עוד פמש, פ הראשון"ד גם על הפמש"כאילו התנה שיוכל לתובעו בב
משה ' ר; )ליבוש איטינגא' ד כתב כך בשם ר"ובדף פז ע, ב"פז ע(קל ' ג סי"ד ח"מהדו, ת שואל ומשיב" שו400

; )ב"קז ע(ואות יב , )ד"קו ע(אות ט , )ג"קו ע(אות ח , בסופו, ג"ח, לפלגות ראובן' בתשובתו בס, אהרן בנגיס
וכפי , טעות הנוגעת לדבר שבעתידאבל יש להעיר שזו . שעו' ט סי"וח, רצב' סי, ה"ח, ת משנה הלכות"שו

שהוא אומר , 525ראה הערה  (יש אומרים שטעות כזאת אינה מבטלת את המחילה, שער שמינישראינו ב
היא בטלה גם בטעות , כנגד זה אפשר לומר שכאן שזו מחילה מכללא. )שגם עליו יש להעיר כך, דבר דומה

 ראה שער .שאומדנא אחת יכולה לבטל אומדנא אחרת, 399 ערך שי ליד ציון הערה על פי סברת, מסוג זה
  .על החפיפה של דיני תנאי מכללא ודיני מחילה בטעות, עשירי

 עוד פחות זל אם חזר וגהרי, מוחלהנגזל , פ" פמשזלגאף שבתב שוכ, שב' ת משנה הלכות חלק ו סי"שו
רומז לטעם שזו הוא  כנראה .פ"כי אינו מוחל על שו, חייב לשלם כל הפרוטההוא  ו,פיםצטר מהם, פ"משו

  .מחילה בטעות
, אינו נמחל, פ שוב ושוב"שכתב שאם גזל פמש, )ה וקצת"ד(יב ' סי, דיני דיינים, אולי זאת כוונת אמרי בינה

  ).ה משום"ד, א" עהדרין נטסנ, י"לשון רש" (דבר קל"כי זה לא , כי הנגזל לא יעביר על מדתו למחול
המחילה הראשונה , פ"כותב שאם גזל פעמיים פמש, )א"לז ע(הערה א , ו' סי, ברור הלכה, גם הלכה פסוקה

פ מכללא אינה מחילה ברצון "שכל מחילת פמש) ד"בדף לו ע(עוד הסביר . בטלה כי היא כעין מחילה בטעות
ד כבר "כי אז ב, פ"פ יכול להצטרף עם עוד פמש"פמשולכן ה, זקק לויד לא י"כי הוא יודע שב, אלא באונס

  .ומחילתו הראשונה בטלה כי לא היתה בלב שלם, יזדקק לו
כותב שאף , ב' ובהגהת לדברי חיים דיני גניבה וגזילה סי, ב' בשר וחלב סי' אמרי בינה הל: הסברים נוספים

,  ג, הלכות מאכלות אסורות ידם"רמבכמו שפסק , הוא מצטרף לחצי השני, שהנגזל מחל על החצי הראשון
אף , סוריכזית מדבר אנהנה מהגרון מפני ש,  חייב,אכל כחצי זית והקיאו וחזר ואכל אותו חצי זיתשמי ש

  .שהנאתו הראשונה כבר איננה בשעת אכילת החצי השני
צי וזה כמו כל ח, כותב ששני חצאי פרוטה מצטרפים כי זה בגדר חצי שיעור, אות א, ו' סי, פתחי משפט

, בית אהרן וישראל, י קנייבסקי"הסבר נוסף כתב רי. ואין דבריו מובנים. מצטרף, שאם מצא מקום, שיעור
  .אבל אין דבריו מובנים, כא' עמ, עב' גל

כותב ששני החצאים מצטרפים אם הוא טוען , )א"פט ע(כ ' סי, חידושים מלוקטים, )מונק(זכרון יהודה 
והרי אם הנגזל נותן אמתלא ; רף עם החצי השני ויוכל לתבועכדי שיצט, שלא מחל על החצי הראשון

  . 402כפי שהבאנו בשמו בהערה , והגזלן חייב, מקבלים את דבריו, להסביר מדוע לא מחל
  .הסבר נוסף בשם רביד הזהב, ראה שער ארבע עשרה

אף שבדרך , ה אמר הנגזל בפירוש שאינו מוחלשאם בפעם הראשונכותב , שעו' ט סי"ח, ת משנה הלכות"שו
פ שוב " פמשזלאבל בגו, )402בהערה ראה בשמו (פ "ד הפקיר את חלקו בפמש"מפני שב, כלל בטלה דעתו

 .ולכן חייב, ד תקנה לאדם כזה"לא יעשו ב, ושוב
ק קד "ב, בית אהרן; )כא' עמ(ה ' סי) ליבשיץ(ברית יעקב ; )לפי טעם זה(אות ד , מצוה קל,  מנחת חינוך401

נטעי הובא ב(ו ' סי, נחל יצחק; )אם לא מחל, לפי טעם זה(ו ' סי, )אנליק(אורח משפט ; )לפי טעם זה(ב "ע
  .)קנו' שושנה עמ

אלא , אינו נקנה לו, פ" פמשזלמפני שהגו, מצטרפיםהם כותב ש, עח' סי, ב"ח, ת דברי מלכיאל"גם שו
 פ אינו משום"פטור פמשכתב כך לפי הטעם שש,  ביאר את כוונתוחלק ג סימן קכובו .שפטור מהשבה

  .מחילה
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  כך גם.402הגזלן חייב, לפי הטעם של מחילה, פ"אם הצהיר הנגזל שאינו מוחל אף שזה פמש) ג

  .403פ"באדם שידוע שמקפיד ואינו מוחל על פמש
  

  .404גם כאן הגזלן פטור מלהשיב, פ אינו ממון"לפי הטעם שפמש, לעומת זאת
  
לפי , חייב להשיב, 405שמחילתם אינה חלה, שוטה או קטן, הגוזל פחות משוה פרוטה מחרש) ד

  .407יבגם כאן הגזלן פטור מלהש, פ אינו ממון"אבל לפי הטעם שפמש. 406הטעם של מחילה
  
בפשטות פטור מהשבה לפי הטעם , כ התייקר והוא שוה פרוטה"ואח, פ"אם גזל דבר ששוה פמש) ה

אבל יש אומרים . 408והתייקר בבעלות הגזלן, פ"כיון שכבר מחל הנגזל כשהיה פמש, של מחילה

                                                                                                                                            
, )ד"עא ע(מצוה מט , מנחת חינוך, )ה ואי"ד' על תוס(א "בכך אפשר להסביר את פני יהושע כתובות לב ע

 שהוא לפי הנימוק שהפטור -מצטרפים לפרוטה וחייב לשלם , פ פעמיים"הכותבים שהחובל בחברו פמש
  .פ אינו נחשב ממון"אינו משום מחילה אלא משום שפמש

הוא ,  כלומר.כי יש מחילה, כותב שגם לפי טעם זה אינם מצטרפים, אות ו, מצוה רנח, אבל מנחת חינוך
, פ"מוחל על פמשהנגזל נשאר גם האומדנא ש, פ אינו ממון"מבין שגם לפי הטעם שיש גזירת הכתוב שפמש

 . ששני הטעמים נכונים,390רה  ציון העליד, כדעת חושן אהרן
תפארת ציון ; )לפי טעם זה(אות ד , מצוה קל, מנחת חינוך; ק א"ס, עין משפט, ו' סי,  ישועות ישראל402

  .)לפי הטעם של מחילה(יב אות א ' סי) ריבקין(
לחג ,  במדבר,קנין תורה בשמעתתא, ו' מ סי"חו) ליבשיץ(בית הלל , לט' ה עמ' סי) בגון(פרי אהרן אבל 

, )א"סנהדרין נט ע, ס"פ גליוני הש"ע(של ' א עמ"עיונים במסכתות התלמוד ח, )נ' עמ(יב ' סי, השבועות
ומשנה , בטלה דעתו,  שגם אם יאמר אדם שאינו רוצה למחוליםתבוכ, שעו' ט סי"ת משנה הלכות ח"שוו

לענין (כותב , יח נתיב ב' סי) רבינוביץ( גם אורח ישר .פ"פקיר את בעלותו בפמשד מ"במפני ש, הלכות מנמק
מה שכתב קנין תורה , 416ראה הערה . בטלה דעתו, פ"שגם אם יאמר שאינו מוחל על פמש) השבת אבידה

  .על פי זה
לי זה שווה "מצהיר אם הנגזל : עושה הבחנה) ב"ע-א"פט ע(כ ' סי, חידושים מלוקטים, )מונק(זכרון יהודה 

אין אומרים , מדוע זה שווה לו) אמתלא(אבל אם יתן הסבר , בטלה דעתו, )שאינו מוחל, כלומר" (פרוטה
לא מחילתו קובעת , ד"כי לענין היזקקות ב, ד נזקק לו"אלא שאין ב; והגזלן חייב להשיב, שבטלה דעתו

הוא מסביר שאף שכתב .  כך נראית כוונתו-) 390ראה בשמו בהערה (פ אינו ממון "אלא העובדה שפמש
לי זה שווה "האשה אינה יכולה לומר , פ"שהמקדש בפמש, )ף"בדפי הרי(א "קידושין ד ע, ף"ן על הרי"הר

, אבל לענין גזל, שצריך שיהיה נחשב כסף לכל אדם ולכן לא די שבעיניו זה כסף, זה רק בקידושין, "פרוטה
 .וזה תלוי רק בו, הוא האם הוא מוחלמה שקובע 

  .)לפי הטעם של מחילה(יב אות א ' סי) ריבקין(תפארת ציון  403
כגון , כותב שאם החפץ היה אצל הנגזל באיסור, )א"פט ע(כ ' סי, חידושים מלוקטים, )מונק(זכרון יהודה 

אין מניחים , ול ממנוולכן אם מישהו יגז, פ"זה מראה שהחשיב אותו אף שאינו שו, שהוא עצמו גזל אותו
פ "ע(ואינו נחשב ממון , פ"ד נזקקים לו כי הוא פמש"אלא שאין ב; ולכן הגזלן חייב להשיב, שמחל לו

  ).390ההבחנה שהובאה בשמו בהערה 
ון שבסתם שכי(ו ' סי, מ"חו, שבילי דוד; ו' סי, נחל יצחק; א' סי, הלכות גזילה,  המגיה במחנה אפרים404

חושן ; בדעת מגיד משנה, מנחת חינוך מצוה קל אות ד; )מכריז שאינו מוחלהוא אינו ממון גם אם , מוחלים
, דיני גניבה, )אוירבך(דברי חיים ; )ששני הטעמים נכונים לקולא, 390 ציון הערה לידלשיטתו (ו ' סי, אהרן

; )ה צערא"ד (א"סנהדרין נז ע, י"בדעת רש, )ח' בא בבריכת המלך שם עמהו(בהגהת בן המחבר , ב' סי
קול תורה שנה ג , "גזל פחות משוה פרוטה", רפאל קדיש ניסלבוים' ר; ב אות סג' סי) ריבקין(תפארת ציון 

  .)כ' עמ(קל ' ט סי' חוב) ד"תרצ(
 . מיוחדתמסיבה, שדעת מרדכי אומר שכאן מחילת הקטן תקפה, אבל ראה שער שתים עשרה

  .ראה שער שתים עשרה 405
יב אות א ' סי) ריבקין(תפארת ציון ; )לפי טעם זה(אות ו , ומצוה רנח, אות ד, מצוה קל,  מנחת חינוך406

  .)לפי הטעם של מחילה(
, כיון שאילו היתה להם דעת, כותב שגם כאן נחשב שנמחל, ג-אות ב, מצוה קל ,על מצוות, ם שיק"אבל מהר

  ).392ראה הערה (סברה שכתב לענין מי שלא ידע כעין ה, היו מוחלים
ששני , 390 ציון הערה לידלשיטתו (ו ' סי, חושן אהרן; בדעת מגיד משנה,  מנחת חינוך מצוה קל אות ד407

שאינו , גם בגוזל מגוי ()כא' עמ(ה ' סי) ליבשיץ(ברית יעקב ; ו' סי, נחל יצחק; )הטעמים נכונים לקולא
קול תורה , "גזל פחות משוה פרוטה", רפאל קדיש ניסלבוים' ר; ב אות סג' סי) ריבקין(תפארת ציון ; )מוחל

  .)כ' עמ(קל ' ט סי' חוב) ד"תרצ(שנה ג 
, ה וולפאאברהם ישעי' רו, )א"קז ע(אות יא  ,בסופו, ג"ח, לפלגות ראובן' בתשובתו בס, משה אהרן בנגיס' ר
פ אינו " שפמש391פ מה שכתבו בהערה "ע, כותבים שפטור, בק' קפא עמ' מוריה גל, "בענין גניבת שטרות"

 .וממילא הגזלן פטור גם במקום שאין מחילה, ממון כי מוחלים עליו
 חדוותא; )עם של מחילהלפי הט(מצוה קל , מנחת חינוך; )בלי הנימוק(ב "ק קד ע"ב, תורת חיים 408

 .אק' קפא עמ' מוריה גל, "בענין גניבת שטרות", אברהם ישעיה וולפא' ר; נט' סיב "דשמעתתא ח
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כיון שהוא יודע , פ שיכול להתייקר"כי הנגזל מראש אינו מוחל על פמש, שבמקרה זה חייב להשיב
  .409פ בעתיד"לי הוא יהיה שושאו

  
  .410כאן חייב לשלם כי עכשו הוא נחשב ממון, פ אינו נחשב ממון"לפי הטעם שפמש, לעומת זאת

  
 לפי הטעם שפטור ואילו, הממון הגזול שייך לגזלן, לפי הטעם של מחילה: למי שייך הממון) ו

 דאמר איכל מ"ו,  שלוכי אינו יכול לקנות דבר שאינו, גם הגזלן לא קנה, מהשבה כי אינו ממון
וגם בית דין אינו מוציא , אלא שאין מצות עשה עליו להשיב, " אי עביד לא מהני,רחמנא לא תעביד

  לקח הגזלןאם,  למעשהנפקא מינהלשאלת הבעלות יש . ממנו כי אין נזקקים לפחות משוה פרוטה
, הטעם של מחילה לפי - אשה שניהם וקידש ב, לחצי פרוטה שגזל אותה וצירף משלוחצי פרוטה

, לנגזלייך הממון שש,  לפי הטעם שאין מצוה עליו להשיבוואילו, הממון שלו כי האשה מקודשת
  .411אינה מקודשת

  
אין בגזילתו איסור  , נקרא ממוןינופ א"פחות משויוסף שאול נתנזון סבור שלפי ההסבר ש' ר) ז

; כלל כאן אפילו גזילה איןהרי ש, "חצי שיעור אסור מהתורה"ולא חל כאן הכלל ש, מהתורה
אסור והוא  ,אלא שפטור מהשבה בגלל המחילה גזל א נקרנמצא שזה, ואילו לפי הטעם של מחילה

  .412"צי שיעורח"משום 

                                                 
, בנחל יצחק, ו' סי, מ"חו, הובא בערך שי(ש "רא' שאנץ ותוס' בשם תוס, א"ק קה ע"ב,  שיטה מקובצת409
ט ' חוב) ד"תרצ(קול תורה שנה ג , "רוטהגזל פחות משוה פ", רפאל קדיש ניסלבוים' י ר"וע, ענף ד, יט, עג
  .א"ק קה ע"ב, ובית אהרן, ו' חושן אהרן סי; )כ' עמ, קל' סי

אף , פ"מפני שגם כשהיה פמש, חייב להשיב, כתב שאם התייקר, יב' עמ, פלג ג, מצוה כ, בריכת המלך
, ת"מהדו, ודהת נודע ביה"כמו שכתב שו, כי המחילה רק פוטרת מהשבה, לא נקנה לגזלן, שהנגזל מחל

ראה בשמו (אמנם מותר ליטלו אבל אינו נחשב קנוי לזוכה , שדבר שאין בעליו מקפיד עליו, עז' סי, ז"אהע
  .חייב בהשבה, עכשו שוה פרוטההתייקר והוא לכן אם ו, )397בהערה 

 בהערה ראה בשמו( אין מחילה גמורה פ"י שבפמש"כותב שלרש, )פט' עמ(ענף א , מט' סי, מ"ב, דברות משה
הוא מעלה . ד" יכול אף לתבוע בב הוא,הרי אם התייקר, ד"מוחל רק על זכות התביעה בבהנגזל ו, )387

הגזלן חייב להשיב אם , ) שםראה בשמו(פ אדם מוחל מחילה גמורה "ם שעל פמש"אפשרות שגם לרמב
 . זו דוגמה נוספת לתנאי מכללא במחילה מכללא.א שהנגזל לא מחל על דעת שיתייקרכי יש אומדנ, התייקר

  ).לפי טעם זה(מצוה קל ,  מנחת חינוך410
הוא חייב קרבן , שאם נשבע לשקר אחרי שהתייקר, ש בן אברהם"כותב בשם ר, תכג' סי, ק"ב, אור זרוע

  .שבועה
פטור , כ"פ שהתייקר אח"אע, ות משוה פרוטהכותב שאם גזל פח, א' סי, הלכות גזילה, אבל מחנה אפרים

ה "כתב בשם הרמ, ג, שסז, מ"ומה שטור חו, פ אינו ממון"משום שפחות מש, השבה אפילו לא מחל הנגזלמ
כ מחל הנגזל חוץ מפחות משוה פרוטה "הוא בגזל הרבה אלא שאח, כ צריך להחזיר"שאם התייקר אח

כיון שבא לידו בתורת , ה סובר שאם נתייקר חייב להחזיר"שהרמ, )415 זה ליד ציון הערה כגוןראה על (
 .והוא שייך לנגזל והתייקר בבעלותו, גזל
קול תורה שנה ג , "גזל פחות משוה פרוטה", רפאל קדיש ניסלבוים' גם ר. אות ד, מצוה קל,  מנחת חינוך411

  .לות תלויה בשני הטעמיםכותב ששאלת הבע, )כ' עמ(קל ' ט סי' חוב) ד"תרצ(
הממון אינו שייך , שגם לפי הטעם של מחילה,  בשם ערך שי ובריכת המלך397 ציון הערה לידאבל ראה 

  .לגזלן
אף , כותב שנחשב של הגזלן בגלל המחילה, )חמ' עמ(יב ' סי, לחג השבועות,  במדבר,קנין תורה בשמעתתא

  ).391ראה בשמו בהערה (יקר הטעם שלדעתו אין זה ע
, כותב כדבר פשוט שעקב המחילה, אק' קפא עמ' מוריה גל, "בענין גניבת שטרות", אברהם ישעיה וולפא' ר

  .כבר אינו שייך לנגזל
כי התורה , ןכותב שאינו שייך לגזל) ק ד"ס, תרמט' סי, פוסק, הובא בעץ השדה(ב "ד סוכה מא ע"רי' תוס

אינו יכול לקיים בה , פ"ולכן הגוזל ערבה שהיא פמש, ד"אף שהנגזל אינו יכול להוציאה בב, הקפידה עליו
  ".לכם"כי אינה , מצוות נטילה בסוכות

כי אינו נחשב גזל , כותב שהממון שייך לגזלן ויכול לקדש בו אשה) ג"קה ע(סז ' א סי"ת מחנה חיים ח"שו
  .כיון שהנגזל מוחל

  .פ אינו שייך לאדם גם אם אינו גזול"פמש, י"כותב שלדעת רש, להעיר שמנחת חינוך מצוה שכהיש 
, ב, והלכות גניבה א, ב, א, הלכות גזילה, ם"יש לציין שרמב.  חלק ג סימן מהב"ת שואל ומשיב מהדו" שו412

 איסור יןפ א" פחות משוגניבהבשואל ומשיב שם כותב ש. פ"פוסק שאסור לגזול או לגנוב אפילו פמש
א נאמר שהאיסור בגזילת "ובסנהדרין נז ע,  ולא היה לו צער, לא ידעהנגנב, בשעת גניבהש מפני ,ורהמהת
ם "ע איך זה יתיישב עם דברי הרמב"וצ;  הרי מחל, לווכשנודע, פ הוא בגלל הצער שנגרם לבעלים"פמש

  .בהלכות גניבה
ת הר צבי אורח חיים "שוהובא ב) (ה והנה כל"ד וה אמנם לדעתי"ד (ב, א, יד המלך הלכות גניבה, כמו כן

פחות אלא ש, פחות משוה פרוטהגם על  , בסתםגניבה וגזילה נאמרושל  םהלאוויש כותב, )ב סימן צו"ח
, )שמחילה היא כפרעון, פרק רביעי, כמו השיטה בשער ראשון(השבה המחילה היא כו ,מחלנמפרוטה 
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כי , כי הנגזל מוחל, פטור, פ במקומו אבל שוה פרוטה במקום רחוק"גם אם גזל דבר שהוא פמש

גם לטעם , נראה שבמקרה זה .413ם רחוקשהרי לא ילך בשביל זה למקו, רק ערכו כאן חשוב בעיניו
  .414מפני שערכו העצמי של הדבר נמדד לפי מקומו ושעתו, הגזלן פטור, פ אינו ממון"שפמש

  
חייב להשיב כי בתחילה הגזלן , פ"ונשאר פמש, ומחל הנגזל בפירוש על חלק, גזל סכום גדולשמי 

וגילה בפירוש שאינו מוחל הרי התנה , פ"כיון שמחל על הכל חוץ מפמש .415חלה עליו חובת השבה
, פ"ונשאר פמש, והחזיר קצת, אם גזל הרבה, כמו כן. 416כ הוא של הנגזל לעולם"א, פ"על פמש

כיון שראה שהגזלן החזיר , וגם בסוף לא מחל, 417שהרי בתחילה לא מחל הנגזל, חייב בהשבתו
  . 418שהרי עדיין מוטל על הגזלן להשיב, כי אין לו סיבה למחול, חלק

  
הוא חייב , אבל כל בני האדם מקפידים עליו ואינם מוחלים עליו, פ"פץ ששוויו פמשמי שגזל ח

  .419מפני שהוא נחשב ממון, להשיב אותו

                                                                                                                                            
כיון לכתחילה אבל המחילה אינה מתירה את האיסור  ;"וללא תגז" ונתקן הלאו ,"והשיב"נתקיים העשה ו

  . על דבר שברשותו מחילה כתלא שייש
 מצות ת"וש. כותב שהנגזל מוחל מראש ואינו גזל כלל) ש"ה ת"ד(ב "ז עא ע"א ע"חידושי הריטב, לעומתו
  . מדגיש שבכל זאת יש איסור, לח' סי) יצחקי(כהונה 
 כדי שהגזלן לא יעבור על בשעת גזילהכותב שהנגזל מוחל , )ב"קה ע(סז ' א סי"ת מחנה חיים ח"שו, כמו כן

ובכל זאת הגזלן עובר באיסור ; ומחילת הנגזל מועילה להפוך את זה למתנה ולא לגזל, ידו בלאו של גזילה
בענין , וראה שער רביעי. פ אסורה מטעם חמס"שגזילת פמש, ה, כאמור בבראשית רבה פרשה לא, חמס

  . שאה לגזולהר, הרשאה להזיק
אם הנגזל שותק כשהוא רואה שמישהו גוזל : עושה הבחנה, כח-כז' עמ, פרשת נח ,קנין תורה בשמעתתא

בסתם , ובישראל הגוזל מישראל; ומותר, וזה כמעט כמתנה, הרי שמחל גם בשעת הגזילה, פ"ממנו פמש
ואסור משום חצי , גזלזה בגדר , אבל אם הנגזל צועק בשעת הגזילה; כי הוא אוהבו, מניחים שהיה כך

ולכן , אין לומר שהוא מוחל בשעת הגניבה, ואם אינו יודע שנגנב; כ"אלא שמניחים שהוא מוחל אח, שיעור
  .אסור מטעם חצי שיעור

פ אינו " גזל פמשאיסור, לפי הטעם של מחילהכותב ש, )ב"פח ע(קל ' ג סי"ד ח"מהדוב, שואל ומשיב עצמו
,  במדבר,קנין תורה בשמעתתא וכן . שלא ירגיל את עצמו לגזול- ןגזלאלא מצד ה, שהרי מחל, מצד הנגזל

 .מנמק שאסור כדי שלא נתרגל למידות מושחתות, )טמ' עמ(יב ' סי, לחג השבועות
 .ב"ק קה ע"ב, ובית אהרן, ו' סי,  חושן אהרן413
שוה פרוטה אבל הוא , פ"על המקדש אשה בדבר שהוא פמש, ציון ב, א"קידושין יב ע, בירור הלכה'  עי414

אלא , ש מעיקר הדין אינה מקודשת כי שווי הדבר נמדד לפי מקומו ושעתו"שלדעת הרא, במקום רחוק
מפני שקידושין שונים מתחומים , ם מעיקר הדין מקודשת"ושלדעת הרמב; שחכמים החמירו בקידושין

 .שבהם ערך הדבר נמדד לפי מקומו ושעתו, אחרים בדיני ממונות
, ו' סי, מ"חו, )ניצברג(דמשק אליעזר ; ד, שס, מ"חו, ע"על פי שו, אות מב, ט"פק "ב,  תפארת ישראל415

  בא אליונגזלאם הפ "פמשחייב להשיב לנגזל הגזלן את מה שעולה מהמשנה שם שבכך סביר הוא מ. אות א
 שהוא -) לכת לנגזל להשיבפ הוא רק שאינו חייב ל"ט לומד משם שהפטור בפמש" שתוי386ראה הערה (

  .במצב כזה
, אם יתייקר יהיה הגזלן חייב להשיב, אלא שהוא נוקט שמשום כך. רצב' סי, ה"ח, ת משנה הלכות" שו416

  .אף שאין מחילה, פטור מלהשיב כי אינו ממון חשוב, פ"משמע שכל עוד הוא שווה פמש
שאין , ומנמק, כותב שהוא פטור, )נ' עמ(יב ' סי, לחג השבועות,  במדבר,קנין תורה בשמעתתא: דעה חולקת

ומחילים את הכלל שאדם מוחל על , מפני שבטלה דעתו אצל כל אדם, מתחשבים בגילוי דעתו שאינו מוחל
  ).402ראה בשמו בהערה (ולכן הוא פטור , פ"פמש
ומנמק , כותב שהוא פטור, קא' פא עמק' מוריה גל, "בענין גניבת שטרות", אברהם ישעיה וולפא' גם ר

וממילא גם במקום שאין , )391ראה בשמו בהערה (פ תורת ממון כי מוחלים עליו "שאין בפמש) קב' בעמ(
  .פטור, כמו כאן, מחילה

את א האומרת שבמצב כזה הגזלן אינו חייב להוליך "ק קג ע"מקור המחלוקת היא בהבנת המשנה בב
ואילו הדעה , דעה זו מבינה שהמשמעות היא שאין חובת השבה כלל: התשלום לנגזל אם הוא במקום רחוק

  . אבל הוא חייב להשיב אם הנגזל במקום קרוב, שבטקסט מבינה שאינו חייב ללכת למקום רחוק
ג "ד ח"הדומ, ת שואל ומשיב"שו; )יח נתיב ה' סי) רבינוביץ(הובא באורח ישר (ק א "ס, ו, שער משפט 417
  . )כא' עמ(ה ' סי) ליבשיץ(ברית יעקב ; )ב"פז ע(קל ' סי

לענין שאם , פ"חיוב זה מצטרף לעוד חיוב כזה של פמש, היות שלא מחל על השאר, הם נוקטים שבכגון זה
  .חייב עליו קרבן שבועה, כפר ונשבע לשקר

ק "ק ב"ש המובא בשטמ" זו בראמוצא מקור להלכה, 312' עמ, )ב"תשס(משפטי ארץ א , חיים יואל בלוך' ר
  .ש" עיי-א "קג ע

  .שואל ומשיב שם 418
הוא לומד מזה לענין גזילת . בק' קפא עמ' מוריה גל, "בענין גניבת שטרות", אברהם ישעיה וולפא' ר 419

 .אבל אנשים מקפידים עליו בגלל חשיבותו, פ"שהוא עצמו שווה פמש, שטר
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  באבידה. 3

ת בעל טעם הוא משום מחילהשיש מי שהסביר . 420פ"פמששהיא ין חיוב להשיב אבידה א
, פ לכל אחד"לכן באבדה של שותפים שאין שו, ומאחר שהפטור הוא משום מחילה; 421האבידה

וזאת גם אם נניח שממון השותפים ,  כי אנן סהדי שכל אחד מחל על חלקו למוצא,422פטור מהשבה
   .423נחשב ממון אחד

  
 פטור גם אם ולכן, 425מפסוקיםלומד  424שהתלמוד, אבל אחרים כתבו שהפטור הוא גזירת הכתוב

פטור , שובחממון שהוא אף , פ"כלי פמשהמוצא ולכן גם , 426פ ונתמעט או להיפך"היה שו
  .427מהשבה

  
ולכן המוצא פטור מלהשיב גם אם האבידה באה , 428פ אינו נחשב ממון"שפמש, הסבר אחר הוא

  .429כך שעדיין לא מחל, לידו לפני שנודע למאבד שאבד

  בריבית. 4

שהוא מטעם יש מי שהסביר . 430ד" מהמלוה בב אותהוציאנו יכול להפ אי"ריבית פמשלווה שנתן 
אינם , ה שתי הלואות זו אחר זו ובכל אחת ריבית של חצי פרוטהולכן גם אם עש, 431מחילה

  .432מפני שהחצי פרוטה הראשון נמחל בינתיים, מצטרפים
                                                 

  .יב, יא, הלכות גזילה ואבידה, ם" רמב420
מזל שעה כותב שזה . לח' סי) יצחקי( מצות כהונה ת"וש; )ד"ע-ג"נז ע(יד , א, הלכות זכיה, זל שעה מ421

) 424 ציון הערה לידראה (והפסוק , פטור מלהשיב, שאף שבא לידו באיסור, פ"קל וחומר מגזל פמשנלמד ב
  .פ והוזל או להיפך"הוצרך כדי לפטור אפילו היה שו

אבל , חייב להחזיר, כך שלא הספיק למחול, פ לפני שנודע למאבד"מצות כהונה כותב שהמוצא אבידה פמש
, כ התייאש"וזה לא כמו מי שהגביה לפני יאוש ואח, כי מן הסתם מחל, אין חייב להחזיר, כ נודע לו"אם אח

  .שהרי גם בגזל מועילה מחילה אחרי שגזל, שחייב להחזיר
,  מדוע הסוגיה מצריכה פסוק לחייב השבת גיזת זנב של בהמה,יםקשמ, )ה לגיזתו"ד(א "מ כז ע"ב', תוס

תרץ מ, אות א, ו' סי, פתחי משפט? באמת פטור, פ"ואם היא פמש, פשוט שחייב, פ"הרי אם היא שו
, והפקרפ הוא מצד מחילה "כי הטעם שפטור מהשבת פמש, ובכל זאת חייב בהשבה, פ"שמדובר שהיא פמש

, )בהנחה שחצר מהלכת קונה(שלו " חצר"כ הגיזה היא על ה"א, שהרי הבהמה היא שלו, שייךוכאן זה לא 
  . על בהמתו-וכאן הגיזה היא ברשותו , ועוד שהפקר הוא רק כשמוציא מרשותו

  .ב, רסב, מ"חו, ע"שו 422
  .מזל שעה שם 423

 -כך שאינו נחשב ממון אלא שלדבריו המחילה גורמת ל, נימק כך, יח נתיב ב' סי) רבינוביץ(גם אורח ישר 
, המאבד לא מוחל, ושניים הגביהו יחד, פ"אבל הוא כותב שאם אדם אחד איבד שו. 428ראה בשמו בהערה 

  . פ"לכן חייבים בהשבה אף שכל אחד משיב פמש
  ).ה המוצא"ד, א"מ נה ע"ב, י"הובא ברש (א"מ כז ע" ב424
  . )צב' עמ(ענף ב , מט' סי, מ"ב, דברות משה; ו' מ סי"חו, ישועת דוד ;מצוה תקלט,  מנחת חינוך425

ן כי המוצא מ, כיון אין טירחה בתביעה, המאבד מסתמא אינו מוחל, פ" מסביר שבאבידה פמשדברות משה
   .כ"ובכל זאת הוא פטור מגזיה,  מחזר אחריו כדי לקיים מצות השבת אבידהםסתה

ללמד שאין , פ באבידה"כותב שצריך פסוק לפטור פמש, )ב"פח ע( קל 'ג סי"ד ח"מהדו, ת שואל ומשיב"שו
  .חוששים שמא שוה פרוטה במדי

מסביר שהפסוק הוצרך ללמד שאמנם לגבי המאבד זה נחשב ממון כי הוא , מ' ה עמ' סי) בגון(פרי אהרן 
ולכן פטור , פ נפרד"דם אינו ממון כי הוא פמשאבל לשאר א, )389ראה בשמו בהערה (מצורף לשאר רכושו 

  .מלהשיב
אולי (אלא פוטר מסברה , ם אינו סובר כדרשה שם"כותב שהרמב, א, יג, הלכות גזילה ואבידה, אבן האזל

  . או לומד מריבית ואונאה, )משום שזה לא נחשב ממון, כוונתו היא
  .מנחת חינוך שם 426
א שחייב "מסביר שגזירת הכתוב הוצרכה כי הו, יב אות ח' סי) ריבקין(תפארת ציון . ישועת דוד שם 427

  .389 ראה בשמו בהערה -פ "להשיב כמו שבגזל חייב להשיב דבר בעין שהוא פמש
ז ' תכריך מרדכי סי; )כא' עמ(ה ' סי) ליבשיץ(ברית יעקב ; )גם עודה "ד (ת תורה לשמה סימן רמא" שו428
  .אנ' עמ

כי אנשים מוחלים על , פ אינו נחשב ממון"נוקט שהטעם הוא שפמש, יח נתיב ב' סי) רבינוביץ( ישר אורח
  . פ"פמש

 .ברית יעקב שם 429
  .א, קסא, ד"יו, ע" שו430

לפלגות ' ובס, אות י, לו' סי, ת רביד הזהב"הובא בשו(א , ו, משנה למלך הלכות מלוה ולווה: דעה חולקת
פ הוא רבית קצוצה ויוצאה "ם אפילו פחות מש"כותב שלדעת הרמב, )א" קו עדף, אות ו, בסופו, ג"ח, ראובן

לאסור " כל דבר אשר ישך"מרבים מ,  נחשב ממוןינופ א"ג שבתחומים אחרים פמש"ואע, ד"מהמלוה בב
ואין אומרים שיהיה ; פ"הוא אף על פמש) שהוא המקור לחיוב להחזיר(" וחי אחיך"ולכן גם , פ"אפילו פמש
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  .433אבל יש שפירשו שהוא גזירת הכתוב

  דבר מועט. ב

אינו צריך , 24אחד חלקי והיו בהם עפר או קטניות בכמות של פחות מ, המוכר חטים וכדומה
מפני שדבר רגיל הוא שיש כמות כזאת של פסולת , 434ת בחטים את הכמות הזאקונהלהשלים ל

  .435ומן הסתם הקונה מוחל על כך, בחטים
  

ומסר לו שטח שקטן , )לדוגמה" (אני מוכר לך שדה בשטח של בית כור"האומר לחברו , כמו כן
, וכן אם נתן שטח גדול יותר; אינו חייב להשלים את ההפרש, 24מבית כור בפחות מאחד חלקי 

מפני שמן הסתם הצד המפסיד מוחל , 436הקונה אינו חייב להשיב, 24ש פחות מאחד חלקי וההפר
  .437על דבר מועט כזה

  
. כ טען אחד מהם שלא לקחו בחשבון חפצים קטנים מסוימים"ואח, מעשה בבעלי דין שהתפשרו

 כי אדם עשוי לוותר על סכום קטן כדי לחסוך, נפסק שיש להניח שמחלו זה לזה על דברים קטנים
  .438התדיינות

  
 אין - ואחר כך נודע שיש לו ממון  ,כספי צדקהמעט והציבור נתן לו , אדם שאמר שהוא עני

שכמו שיחיד מוחל , אפשר לנמק. 439מפני שיש להניח שהציבור מחל, מוציאים מידו מה שנתנו לו

                                                                                                                                            
פ יוצאה "ולכן גם פמש, יג, ד, הלכות מלוה, ם"לרמב, כי לגבי רבית לא מועילה מחילה, חילהפטור מטעם מ

  .בדיינים
כחלוקות , מביא את שתי הדעות, קא' קפא עמ' מוריה גל, "בענין גניבת שטרות", אברהם ישעיה וולפא' ר

  .פ במקום שאין מחילה"בשאלה האם יש חיוב השבת פמש
כותב שלדעת ) ע"מופיע רק בספר עצמו ולא בליקוטים שנדפסו בגליון השו(ע שם "על שו,  עצי לבונה431

  . ובכל זאת פטור מלשלם מפני שהלווה מחל מראש, כ לא נתמעטה מהפסוקים"ריבית פמש, ה"הרמ
  .ה סובר שפטור מטעם מחילה"כותב שהרמ, א, קסא, ד"יו, גם שארית חיים

 .יח נתיב ה' סי) רבינוביץ(אורח ישר  432
לכן צריך , כותב שבריבית לא מועילה מחילה, ו' סי, וחושן אהרן, א"מ סא ע"ב וב"ק קד ע"ן ב בית אהר433

כי לא , פ"ם באמת אוסר ריבית פמש"ורמב; )ה אם"ד(א "מ סא ע"ב' כמו שכתבו תוס, פ"פסוק למעט פמש
  .בשאלה האם מועילה מחילת ריבית, ראה שער שלישי. מועילה מחילת ריבית

מפני שאין , פ"כותב שבריבית צריך פסוק מיוחד למעט פמש, אות ב, קסא' סי, ד"יו, ת אבני נזר"גם שו
, הלכות מלוה, ם"ואפילו לרמב, כמה פוסקים לא מועילה בריבית מחילהדעת לפטור מטעם מחילה כיון של

. כ מחל הלווה"הרי מפורש בדבריו שזה דוקא אם אמרו לו להשיבו ואח,  שמועילה מחילה בריבית,יג, ד
כי הוא קונה אותו , המלוה חייב להחזיר, פ"כ לקח עוד פמש"ואח, פ"כתב שאם לקח ריבית פמש, ות יאובא

פרוטה הנוספת המצטרף עם חצי הוא ולכן , וזה ממון גמור של המלוה אלא שמצוה עליו להשיבו, בלקיחתו
, צוה אין עליו להשיבוואף מ, שהרי כבר נקנה למלוה, כי אין לו מה למחול, אפילו מחל לו הלווה על הראשון

  .ועדיין החצי פרוטה היא אצלו בתורת רבית כיון שהמחילה חסרת משמעות
שהרי גם ביותר מפרוטה נותן , כותב שבריבית לא שייך הטעם של מחילה, עח' סי, ב"ח, ת דברי מלכיאל"שו

, מצטרפיםאינם  פ"הוא כותב שבריבית שני פמשאבל . כ"אלא פטור מגזיה; כ יוצא בדיינים"ואעפ, מרצונו
  . הלווה מוחלםסתן ה מ,פ"ס כתב שברבית פמש' ג סי"אבל בח. ונקנה לו,  בהיתר אותוכי המלוה לקח

  .פ אינו ממון"כי פמש, מנמק,  סדב אות' סי) ריבקין(תפארת ציון 
 .א, רכט, מ"חו, ע" שו434
 .ק ה"ס, רכט, ע" סמ435
 .ח, ריח, מ"חו, ע" שו436
  .ק ג"רכט ס' וסי, להק "וס, ק כח"ס, ריח' סי, ע" סמ437

 כלומר ;ואז הוא מוחל, מדובר שעמדו בתוך השדה בשעה שהסכימו על המכר, א' סי, ז"פ, ב"ב, ש"לדעת רא
יש הוכחה שמחל ממה שראה השדה קטנה ,  יחד עם האומדנא הטבעית שאדם מוחל על דבר מועט,שרק אז

 .מדי ושתק
  ).קכב' עמ(מ ' סי) כרך ד(ז "אהע, ב"ח, ת מחנה חיים" שו438

שכתבו שבהלוואת כיכר לחם אין , )ה וכדברי"ד(א "מ עה ע"ב', מקור נוסף למחילת דבר מועט הוא תוס
, כי כאן הם מוחלים כיון שמדובר בסכום קטן, איסור ריבית גם באנשים שבדרך כלל מקפידים זה על זה

 .אין זו מחילה אלא מתנה,  לאמיתו של דבר.ונותנים שלא בתורת ריבית
  ).קנח(אלף רכט ' סי, חלק ד, ז"רדבת ה" שו439

) מתנה: או יותר נכון( זה מחילה -שאילו מה שנתנו לפני כן , הכוונה היא שמחלו אחרי שנודעה האמת
  .מקורות המזכירים מחילה בשעת נתינה, שער ארבע עשרהראה ; בטעות

 .ראה שער שתים עשרה, בשאלה איך נמחלת זכותם של הקטנים שבקהל
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 כי כל יחיד מכלל הציבור מפסיד,  על דבר מועטםסתן הכך ציבור מוחל מ, פ"על פמשמן הסתם 
  .440פ"מזה פמש

  
, אלא שאין דעתו של הנושה סומכת עליהם, 441מן התורה מטלטלין של החייב משועבדים לנושה

, גם כאן. 442ולכן מן הסתם כל נושה מוחל על שעבוד המיטלטלין, כיון שהחייב יכול להסתיר אותם
בגלל סכנת , ההנחה שהנושה מוחל מבוססת על כך שערכו של שעבוד המיטלטלין הוא מועט

  .סתרההה

  אונאה פחות משתות. ג

וההפרש היה פחות מששית , שהתמורה שניתנה בו היתה גבוהה או נמוכה ממחיר השוק, מכר
  .443כי מן הסתם המתאנה מחל, להחזיר את ההפרש והמאנה אינו חייב,  המכר קיים-") שתות("
  

נם שאנשים אי, כך דרך משא ומתן) א: עלה שתי אפשרויות להסביר את המחילהמ 444ש"הרא
שהרי אף אם יערער , ולכן דרכם למחול על טעות הנמוכה משתות, יכולים לדעת את המחיר בדיוק

, דרך מקח בכך) ב. ולכן אינו מערער, השמאים עלולים שלא להסכים על מחיר מדויק, המתאנה
 ולפעמים המוכר מוכן להוזיל, שלפעמים הקונה מוכן לשלם יותר ממחיר השוק כי החפץ חשוב לו

אם , מחירו ולכן גם מחיר הנמוך או הגבוה ממחיר השוק נחשב, השוק כי הוא זקוק לכסףממחיר 
  .ההפרש פחות משתות

  
 בקרקעותכי , 445המאנה אינו צריך להחזיר את ההפרש, גם אם ההפרש גדול יותר, בקרקעות

  .446גם על הפרש יותר משתות אנשים מוחלים
  

                                                 
אלא ). בהגהה, )ב"יד ע (י'  סי,ת פרי תבואה"שוהובא ב) (ה אחולי"ד(א "ב כג ע"ב', תוססברה זו כתבו  440

כלומר שהם אינם ; שהם מוסמכים למחול, נוקטים שמחלו שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר' שתוס
אלא שהמחזיק יכול לטעון שטובי העיר מחלו לו , מתכוונים לומר ששתיקת הרבים מוכיחה שמחלו בלב

נימקו ' ותוס(אומרת שיש צד לומר שציבור מוחל יותר מיחיד , ב שם"ב, יש להעיר שהגמרא. ושבפיר
  .ויש צד לומר להיפך, )כאמור

מפני שייתכן שהסיבה , ראינו ששתיקה ממושכת של ציבור אינה מוכיחה שמחלו, 368אבל ליד ציון הערה 
שההנחה שמחל היא מחמת ,  סברה זו אינה שייכת כאן.על חביריו שיתבעושכל אחד שתק היא מפני שסמך 

, שמדובר במחילת מס, אינה שייכת שם, שלכל אחד יש רק זכות מועטת, הסברה כאן, מצד שני. גודל החיוב
ואז יהיה , יצטרכו למחול לאחרים, מפני שאם ימחלו לאחד, שהוא חיוב המוטל על כל אחד מן התושבים

 . לכל תושבזה הפסד גדול
 .א"קידושין טו ע, א" חידושי הרשב441
עח (ב ענף י '  סי, שעבודא דאורייתאנטרס קו,לט' סי, הובא בנחל יצחק) (ה ברם"ד(ק ב "ס, לט, תומים 442

 קז'  סיב"ח) ה"תשס, אולמן(יריעות שלמה וב, ענף ד, סעיף א, סימן צהו, בהגהה, ענף ד, יט, עג' סי, )א"ע
  . )שיט' עמ (ה ובחידושי"ד, יט' ד סי"יו, באר יצחקת "שו ;א, ס, מ"וח, לבוש; )רכז-רכה' עמ

כותב שמחילה זו תקפה רק אחרי שחכמים תיקנו שאי אפשר , ונחל יצחק סימן צה שם, אבל באר יצחק שם
שהרי אין תוקף למחילת שעבוד שקיים גם , אבל לפני כן לא היתה תקפה, לגבות ממטלטלין שמכר החייב

  ).ה וכי"ד(א "כתובות צה ע', בשם תוס, ]8[הערה , אה שער חמש עשרה ר-כלפי קונים 
  .א"מ נ ע" ב443

התקדשי לי "שהאומר לאשה , )ה אי דאמר"ד(ב "קידושין ז ע, י"רשכותב בדעת , ק א"ס,  לא,אבני מילואים
כי היא , מקודשת, אבל ההפרש קטן משישית, והחפץ שווה פחות מחמישים, "בחפץ זה ששווה חמשים

והמטבע חסר פחות , וכן אם קידש אותה במטבע; כמו באונאה במכר, ת על מה שקטן משישיתמוחל
 ).ב"מ נא ע"ב(כמו בקנייה במטבע חסרה , כי היא מוחלת, מקודשת, משישית

, הוא מוצא נפקות בין הטעמים). ק יד" רכז ס,ע"ובסמ, ה,  רכז,מ"הובא בטור חו(כ ' ד סי"מ פ"ב, ש" רא444
ם "שמחנה אפרים כותב שהרמב, 535וראה הערה . תחילה להונות פחות משתותלשאלה האם מותר לכ

  .ש לנפקות מכך"עיי;  שמוחלים כאןרובוסובר שיש רק , ש"חולק על טעמי הרא
ספק מעלה , )ע"ולא בליקוטים שנדפסו בגליון השו, נדפס רק בספר העצמאי(ו , קס, ד"יו, עצי לבונה

או שאינה כלולה , האם היא כלולה בלאו אלא שהמאנה פטור מלשלם מטעם מחילה, אה פחות משתותבאונ
  .ונפקא מינה האם המאנה חייב מלקות; בלאו

הסביר שרוב בני אדם מוחלים על הפרש פחות , 181-182' עמ, מבוא למשפט העברי בימי התלמוד, אלבק' ש
על ,  חכמים לקבוע את הדין לפי אופיו של כל אדם פרטיולא רצו; ולכן מניחים שגם אדם זה מוחל, משתות

 .ועדיף ללכת לפי רוב בני אדם, כי אז היו צריכים לבדוק כל אדם, איזה סכום הוא מוחל
 .א"מ נו ע"ב 445
  ).לו אות א' סי) אברך(ת רביד הזהב "הובא בשו(טו , ויקרא כה, ן" רמב446

שמה שאין , )ה שמע"ד(ב "ב סא ע"ב', תב בשם תוסוכ, ק מט"ס, רכז, ע"וסמ, מ, רכז, מ"חו, אבל פרישה
אבל הדברים . אלא זו גזירת הכתוב, אונאה בקרקעות אינו משום שאדם עשוי לשלם הרבה עבור קרקע

 .אינם מפורשים בתוספות שם



 78

 את אינן מצטרפות לחייב, וכר ובאותו קונהמאותו בבשתי מכירות , שתי אונאות של פחות משתות
  .447כי הראשונה נמחלה לאלתר,  להחזירהמאנה

  
והתברר שהקרקע , המוכר קרקע בגודל מסוים.  במכרכמותיתדומה היא על טעות מכללא מחילה 

המכר ,  או פחות24וההפרש הוא אחד חלקי , שמכר היה קטן יותר או גדול יותר מהגודל שנקבע
  .449בגלל זניחותו, כי ההפרש נמחל מן הסתם, 448לתקן את המחירקיים ואין צורך 

  
,  או פחות24בכמות של אחד חלקי , והיה בו מין אחר או פסולת, המוכר מאכל לחברו, כמו כן

  .451מפני שיש להניח שהקונה מוחל על כמות מועטה כזאת, 450המכר קיים

  בנו לעאב בזכות של . ד

אף שמן הדין  ( אותוואביו שתק ולא תבע, ורה כותב שבן שמצא מציאה או עשה סח452העיטור
ואינו מתחלק בשווה בין כל (הממון שייך לאותו בן , ומת, ) לאביםמלאכתו שייכשכר מציאת הבן ו

אבל פוסקים אחרים סבורים שאין . 453 לוכי העובדה שהאב לא תבע אותו מוכיחה שמחל, )האחים
אין מניחים , בדה ששתק לאורך זמןוגם בצירוף העו, הנחה כללית שאב מוחל מן הסתם לבנו

  .454שמחל
  

באופן שהגוף יהיה של הבן מיד , יש אומרים שהנותן לבנו נכס במתנה מעכשו ולאחר מיתה, כמו כן
כי אב מן הסתם מוחל , זכות האב בפירות לא נחשבת כקנין הגוף, והפירות יהיו של האב עד מותו

  .455לבנו

                                                 
 .אות יב, לו' סי, )אברך(ת רביד הזהב " שו447
  .ח, ריח, מ"חו, ע"שו 448
יש להעיר שזו . ק ג"ס, רכט' וסי, ק כח"ס, ריח' סי, ע"סמ; )ה אפילו פיחת"ד(ב "ב קג ע"ב, ם"רשב 449

 .ראה על כך בשער ארבע עשרה; מחילת בעלות
  .א, רכט, מ"חו, ע"שו 450
  .ק ה"ס, רכט, ע"סמ; )וקתניה "ד (א"ם בבא בתרא צד ע" רשב451
 ' רת"שוב, ק א"ס, רע, בדרכי משה, מחודש א, קעז, מ"חו, י"הובא בב(ליד אות מא , שיתוף,  העיטור452

, ת ימי יוסף בתרא"שוב, ]לה בדפוס לבוב' סי, לח בדפוס ונציה' סי[=בוחבוט ' לו במהד'  סי,בצלאל אשכנזי
  .ג"ט ה"ב פ"ב, הוא מסתמך על ירושלמי). ב"מ יב ע"ב, ובבנין דוד, תכה' עמ, ז' סי, מ"חו

 מה ,ה האב בחייוא מחשאם ל, י"א כתב בתשובה בכ"מביא שהרשב, שם , בצלאל אשכנזי'ת ר"שו, כמו כן
. פרדו מעל שולחנויבהגם אם מחה , נתן לו במתנההאב ו איל כ, לעצמוהרוויח, ושמר לעצמו, הרוויח הבןש

 מה -שבן הסמוך על שולחן אביו , ב אשכנזי שם"כותב בשם ר, )א"מט ע(בהעלותך ' ב פ"ראה חיים ח
  . אביו מוחל לו, אבל מה שבלה ואובד מהבגדים, שהרוויח שייך לאב

 . מה מחילתו כוללת-על אב שמחל לבנו בפירוש על מה שירוויח , ב אשכנזי"בשם ר, ראה שער שלוש עשרה
, קעז' סי, ובדק הבית; מהכסף" אוצר"כותב שמדובר דוקא שהבן עשה לעצמו , רע' סי, מ"חו, ז"ל טב א453

 .כותב שמדובר דוקא שהבן היה חלוק בעיסתו
 ציון הערה לידם ראה " על דברי מהרשד.טו' סי, ב"ח, ם" מהרשת"שו; שצו' סי, מ"חו, ם"ת מהרשד" שו454

325.  
, בן גדול וסמוך על שלחן אביו עוסק ב)ד"דף סב ע, ח' סי, מ"חו, א"ח, ת פרי הארץ"הובא בשו(ם "מהרשד

יכול לטעון ששתק נימק שהאב ו, ששייך לאב, ולמשך זמן רב האב לא לקח ממנו את שכרו, שעשה מלאכה
ביודעו שהשכר לא (היה הבן מפסיק לעבוד , ואילו היה תובעו ומוציא ממנו, יח יותרוכדי שישתדל הבן להרו

 הנושה מעוניין שהחייב יעבוד כדי שיהיה -ייתכן שטענה זו שייכת בכל חוב . והיה האב מפסיד, )יהיה שלו
החייב יהיה מעוניין לעבוד כי , כי גם אם יתבענו, אבל ייתכן שבחוב רגיל הטענה לא שייכת. לו במה לשלם

התביעה תגרום לו , שכל מה שישתכר יהיה לאב, ודוקא בבן, מה שירויח מעבר לסכום החוב יהיה שלו
כי אז אין לנושה , הטענה בוודאי אינה שייכת בחייב שכבר יש לו במה לשלם, מכל מקום. להפסיק לעבוד

או שעובד ואינו (הטענה אינה שייכת בחייב שאינו עובד , וכן; ודסיבה לחשוש מן האפשרות שלא ישתכר ע
  ).מרוויח די לחסכון

 עיין -ולפיו אין מדובר על מחילת האב לבנו , פירש את הירושלמי באופן אחר, נח' יצוין שתמים דעים סי
  .שם

 .גם אם מחל בפירוש, שייתכן שבכלל אין תוקף למחילה זו, ראה שער שתים עשרה
, קז' סי, ג"ח, י בן לב"ת מהר"בשו, קסב' סי, ב"ח, ך"ת מהרש"הובא בשו(ה אי "ד, א"ין מח עגיט'  תוס455

דרוש ג לשבת , בדרכי הים, קצח' ל החדשות סי"ת מהרי"בשו, מה' ד סי"ב יו"ג וח' א סי"ט ח"ת מהרי"בשו
' אגם מים עמב ,בהגהה, קצח' סי, י ברונא"ת מהר"בשו, טו' סי, ב"ח, ם"ת מהרש"בשו, ד"דף סח ע, הגדול

, כמוסבר בקצות החושן(א "ב קז ע"ב, ן"חידושי הרמב; )קכה' מ סי"חו, מזרחי, ת דברי משה"ובשו, צ-פט
  .שפו' גיטין סי, מרדכי; )ק ג"ס, רנז

ת "ושו, קסא' ז סי"ע הילדסהיימר אהע"ת ר"שו, קצות החושן שם, יד, ד, הלכות מלוה, אבל משנה למלך
כתבו שרוב הפוסקים סוברים שבכל מקרה קנין פירות אינו כקנין , אות ה,  כט'סי, ח"או, ח"ח, יביע אומר

  ). שהאב מוחלאין נפקות מכך כ "וא(שלא כתוספות שם , הגוף
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  בעלה לעאשה בזכות של . ה

כיון שדרך אשה לגלגל , מפני שמניחים שמחלה,  מידאיבדה אותם, ה מזונותאשת איש שלא תבע
  .456עם בעלה ולסייע לו") לזרום", לסבול(
  

עדיין בעלה  כך ש,"מרידה" נחשב ינוגם באופן שא, אשה שיצאה מבית בעלה לבית אביה, כמו כן
  .457 מראה שמחלהדברה,  אם לא תבעה מזונותהרי, חייב במזונותיה

  
בעלה אינו חייב , ולא תבעה מזונות,  איש שמעשה ידיה אינם מספיקים למזונותיהאשת, כמו כן

  .458תביעתה מראה שמחלה-כי אי, להשלים לה את ההפרש
  

מחלה יש להניח ש, ומכרה מנכסיה לצורך מזונותיה, אשת איש שבעלה לא היה בעיר, כמו כן
רה בפני עדים שאינה אלא אם כן אמ, כי דרך נשים למחול לבעליהן, לבעלה על מזונותיה

  .459מוחלת
  

שהרי לא , דרך אשה למחול לבעלהש -נראה שהאומדנא כאן מבוססת על הנחה של אופי הקירבה 
וכן לא עשה הבעל מעשה , שנוכל לומר שזו הוכחה שמחלה, מדובר שעבר זמן רב בלי שתבעה

  .שנוכל לומר ששתיקתה למול הפגיעה מוכיחה שמחלה, שפוגע בזכויותיה
  

ועבר זמן ולא תבעה , ופירנסה את בנה הקטן,  אשה שחיה בנפרד מבעלה מחמת ריב,כמו כן
  .460 מניחים שמחלה-מבעלה החזר בטענה שהוא זה שחייב לזון את הבן 

  
, כי אומדים את דעתה שכך נוח לה, איבדה את כתובתה,  את נכסיו במתנה לאשתונותןה, כמו כן

; על זכותה לגבות את כתובתה מנכסים אלומוחלת לכן היא ו, 461שיתפרסם שבעלה סומך עליה
אבל . 462יכול לגבות מנכסים אלו, שחובו קדם למתנה אבל לא לכתובה, ונפקא מינה שנושה אחר

                                                                                                                                            
  .יוחנן בזה' אלא שאין הלכה כר,  לבנואינו מוחליוחנן אומר לענין זה שאב ' ר, ב"ב קלו ע"בב, מצד שני

דחוקים כי לא מצאנו ' כותב שדברי תוס, )ב בדפי הספר" עמ(סוכה מא , )מקרלין, ברוכין(קהלת יעקב 
 .אמורא שסובר שיש הבדל בין אב לאחר

, )ז' סי, מ"חו, ת שמן ראש"ובשו, רד' עמ, צג' סי, ז"אהע, י"הובא בב(א "כתובות צו ע, א" חידושי הריטב456
  .197' א עמ"ח) אריאל(תורת המשפט ; ק מא"ס, ע, חלקת מחוקק; קנ' סי, א"ת הריטב"שוו
אבל הם לא , יא, ע, ז"אהע, ע"וכך פסק בשו, מזונותאת הי שם מביא ראשונים אחרים שכתבו שהפסידה "ב

 .נקטו בפירוש שזה מטעם מחילה
 .יב, ע, ז"אהע, ע"שו; א"ודף קג ע) אפילו הלכה מחמת מרידה(א "כתובות דף צו ע, א" חידושי הריטב457
  .יח, פ, ז"אהע, א" רמ458

יספיקו לא מסוגלת לעשות שהיא ומעשה ידיה ,  חולהאכותב שאם הי, להק "ס, פ, חלקת מחוקק
שתיקתה מוכיחה שמחלה גם , ורק אם היא מסוגלת לזון את עצמה, יש להניח שאינה מוחלת, למזונותיה

 .לאותן פעמים שלא יספיקו לה מעשה ידיה
 .ק כט"ס, ע,  בית שמואל459
א "הוא מסתמך על הריטב). רלו-רלה' עמ, יג' סי, להובא במלאכת שמוא(רלו ' סי, ב"ח, ם"ת מהרש" שו460
  .שהם רבו, וזה לא שייך כאן, עם בעלה" לגלגל"א נימק מצד שדרך אשה "שהרי הריטב,  ודבריו קשים.ל"הנ

כך נראה להסביר את הנמקתו של . שבעל מוחל לאשתו מן הסתם, ייתכן שיש גם הנחה לכיוון ההפוך
, )גם בשם נימוקי יוסף שם, 169' כרך ה עמ, ר"הובא בפד(ה ישבע "ד, ב"כתובות עט ע, א"חידושי הריטב

אינו מקבל החזר הוצאות גם אם , ואכל מהם, לדין שאם בעל הוציא הוצאות על נכסי אשתו, א"מ לט ע"וב
ואין מקבל חלק מהשבח , הוא מקבל רק את הוצאותיו, ולדין שאם הבעל לא אכל, אכל פחות ממה שהוציא

. שמניחים שהבעל מחל לאשה על כך, א נימק"הריטב. לנכסי חברו ברשות והשביחםכמו שמקבל היורד 
 .א סובר שיש הנחה כללית שבעל מוחל לאשתו עקב אופי הקירבה שביניהם" שהריטבייתכן

 חלק א סימן ,ט"ת מהרי"שווב, א"דף יג ע, ז' סי) ש"מהריק(ת אהלי יעקב "הובא בשו(א "ב קלב ע" ב461
   .ג, קז, ז"אהע, ע"שו; )'והטעם הבה "ד ,נו'  סי,מ" חו,חלק ב ו,)ה ואני רואה"ד( קיט

  .המחילה אינה מועילה לשיטה שמחילה היא הקנאה, שרוח אליהו כותב שבכגון זה, 3ראה הערה 
ן רק דין זה לא נוהג אם כתב כל נכסיו לאשתו באופן שהדין הוא שהמתנה בטלה משום שמניחים שהתכוו

חידושי ; )י"רמ' ד במהד"נח ע(מתנת שכיב מרע ,  כך כתבו עיטור-) ב"ב קלא ע"ב(לעשות אותה אפוטרופא 
נימוקי ;  עא'ן סי"והמיוחסות לרמב,  אלף מח'א חלק א סי"ת הרשב"שו; א"ן בבא בתרא קלב ע"הרמב
, מגיד משנה; קז' סי, ז"עאה, טור; א"ה והריטב"הרא', תוס, בשם רב האי) ף"בדפי הרי(א "ב נט ע"ב, יוסף

 .א, קז, ז"אהע, א"ורמ; ח, ו, הלכות זכיה
בשאלה מדוע אין זו נחשבת מחילה , ]45[הערה ,  ראה שער שמיני).ה תקרע כתובתה"ד(ם שם " רשב462

  .שבטלה, בטעות
כותב שמחלה גם על זכותה לגבות את כתובתה מנכסים , ז' סי, וכלל נה, א' סי, כלל מא, ש"ת הרא"שו

אצל הבעל שתוכל " בני חורין"הניחו לה קרקעות , כי כשהקונים קנו נכסים אלו,  הבעל לפני המתנהשמכר
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לא , י שהנושה יגבה ממנה"ע, שהוא נותן לה את המתנה בהערמה כדי לגרום לה נזק אם ניכר
שהרי זה , א היתה מוחלתל, כי ברור שאילו ידעה שהוא עושה מתוך שנאה, איבדה את כתובתה

  .463לכבוד לה
  

, ואפילו שייר הרבה, אלא שייר לעצמו, כל נכסיו לה את נתןהיא מפסידה את כתובתה גם אם לא 
אבל אם כתב לה רק חצי או . כבוד שבגללו היא מוחלת על כתובתהאותו משום שגם אז יש לה 

   .464ולכן אינה מוחלת, אין לה כבוד זה, שליש מנכסיו
  

או שאין לו בנים וקרובים אחרים שלו , לעניין זה בין אם יש לנותן בנים שיירשו אותואין הבדל 
  .465עתידים לרשת אותו

  
 שכך נוח לה, מפני שגם לגביהם שייך הנימוק האמור, הנדוניכתובה ותוספת היא מפסידה גם 

  .466שיתפרסם שבעלה סומך עליהכדי , למחול
  

, שכן דוקא בה שייך הנימוק האמור, 467נושה רגילולא ב, שדעתה קלה, הדברים אמורים רק באשה
אבל , מדובר דוקא בארוסה או בגרושה. 468שיתפרסם שבעלה סומך עליהכדי ,  למחולשכך נוח לה

התכוון לעשותה אלא , מתנהנכסיו בלה את לא התכוון לתת מן הסתם , באשתו הנשואה
  .469ולא איבדה את כתובתה, אפוטרופוס על נכסיו

                                                                                                                                            
אין , לענין נכסים אלו. ואין הצדקה שהם יפסידו בגלל מחילתה על שעבודה בנכסים ההם, לגבות מהם

 .אלא היא מפסידה את זכותה לגבות מהלקוחות כתוצאה ממחילתה העיקרית, מחילה ישירה
, קז, ז"א אהע" ביאור הגר.ה, קז, ז"אהע, ע"שו; א"בשם הריטב, )ף"בדפי הרי(א "ב ס ע"ב, מוקי יוסף ני463
 . שזה מחילה בטעות, מנמק, ק יג"ס

, )ורואהה "וד, ה ואני רואה"ד, ט חלק א סימן קיט"ת מהרי"שוהובא ב (א' סי, כלל מא, ש"ת הרא" שו464
  .ז' סי, וכלל נה

את כל תן לה ונהוא בשטר המתנה שכותב שגם אם כתב , )ה ואם באנו"ד( ט חלק א סימן קיט"ת מהרי"שו
והיא תגבה מהנכסים הללו את , שמשמעותו שסכום זה יישאר ליורשיו, חוץ מסכום כתובתהנכסיו 

ואין אומרים שמה שהוסיף הם דברים מיותרים ובאים ללמד שלא ,  היא מפסידה את כתובתה-כתובתה 
כי היה צריך לומר זאת כדי שלא יחול כאן הדין שהנותן כל ,  דברים מיותריםכי אינם, תפסיד את כתובתה

 ).ב"ב קלא ע"ב(המתנה בטלה כי מניחים שהתכוון רק לעשות אותה אפורופא , נכסיו לאשתו
  ).ה ואני רואה"ד( ט חלק א סימן קיט"ת מהרי" שו465
 ).וגם בהאה "ד (ט חלק א סימן קיט"ת מהרי" שו466
 . נימוקי יוסף שם467
  ).וגם בהאה "ד (ט חלק א סימן קיט"ת מהרי" שו468

מפני , )275, 187 ות הערני ציולידכמו " (קולי כתובה"הוא כותב שכאן אין לנמק שהייחוד באשה הוא מצד 
ואילו כאן משמעות ,  מיורשיושזה יכול להיות סיבה רק לצמצום כוחה של האשה בגבייה מהבעל או

 .המחילה היא צמצום כוחה לעומת נושים אחרים
   .ב-א, קז, ז"אהע, ע" שו469
כותב שגם בנשואה יש מצבים שאינה נעשית אפוטרופא , )ה ואני רואה"ד( ט חלק א סימן קיט"ת מהרי"שו

  .חלה על כתובתהשמ, ובכגון זה חל הדין שבטקסט, ))א(1סעיף , מתנה, וחוק לישראל, ע שם"שו' עי(
מביא דעה , )ג"ג דף יא ע' סי, ת מטה אשר"הובא בשו(ג "דף פז ע, לט' א סי"ח, ת פרח מטה אהרן"אבל שו

וכותב , )אך הוא דוחה אותה, מעלה אפשרות זו, ב שם"ב, ן"חידושי הרמב(שגם נשואה מוחלת כתובתה 
  .ל שמחלה"שאפשר לומר קי
כותב שמי ששהה עם , קנ' סי, י מיגאש"ת הר"שו:  ואשהמחילה מכללא ביחסי בעל לדוגמאות נוספות

שדינו הוא שאינו חייב לגרשה ולתת כתובה אלא אם כן האשה תובעת זאת , אשתו עשר שנים ולא ילדה
לא ברור אם כוונתו . אינו חייב לגרשה ולתת כתובה, הרי אם שתקה ומחלה, "בעינא חוטרא לידא"מצד 

  .היא לומר ששתיקתה מוכיחה שמחלה
, כותב שבעל שלא מצא באשתו בתולים, )י, סח, ז"אהע, ע"ובעקבותיו שו (טו, יא, הלכות אישות, ם"רמב

ממגיד . ההתשהמאחר ש, אינו יכול לטעון טענת בתולים, ד בהזדמנות הראשונה"אבל לא טען זאת בב
 הוא שהשהייה עולה שהטעם, )רל' עמ, א סימן עא"ת דבר יהושע ח"הובא בשו (ו, כה, הלכות אישות, משנה

מדייק , רפה' סי, ת תשורת שי"אבל שו). מחל על זכותו לגרשה בלי לתת כתובה, היינו(מוכיחה שמחל 
ולכן אם האשה מודה שלא היתה , ולא משום שמחל, שהטעם הוא שאינו נאמן, ב"יבמות קיא ע, י"מרש

, נוקט שכיון ששהה, ב' יס, כלל לז, ש"ת הרא"שו. ואין אומרים שמחל, כתובתהאת מפסידה היא , בתולה
ואמנם יש מצב שמתקררת ; ד"היה טוען זאת מיד בב, שכן אילו היתה האמת כדבריו, אינו נאמן בטענתו

כ "שיתפייס ואחנדיר הוא ו, אבל אז הוא ישתוק לעולם, )כלומר מוחל לה(דעתו של הבעל והוא מתפייס 
מדוע זה שונה , יש לשאול. ו שנאה כלפיהר שהוא מעליל עליה עלילה כי התעוררה בלביויותר סב, יתחרט

נראה שההבדל הוא שבחוב ? מחוב רגיל שבו אין אומרים שהשהייה מוכיחה שמחל או שאין אמת בתביעה
אלא שאם היה , ואילו כאן אין לבעל הוכחה שהיתה בעולה, רגיל מדובר שיש לתובע ראיה על קיום החוב

 ין זהכלומר שא, )א"כתובות י ע(סעודה ומפסיד אותה מתלונן מיד היה נאמן כי חזקה אין אדם טורח ב
 שהיתה באמת בתולה והוא תיכנן מראש לטעון שלא היתה בתולה כדי להיפטר מתשלום  לומרריסב
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שהלא ראינו לעיל כמה , ן הנחה כללית שאשה מוחלת לבעלה על כל חיוב שהואשאי, צריך להדגיש

מה שבאנו להראות כאן הוא שחיבת אשה לבעלה היא . 470דוגמאות שבהן אין מניחים שמחלה
ליצור הנחה שמחלה על חיוב של , יחד עם שיקולים נוספים, שיקול שלעתים יכול להטות את הכף

  .בעלה

  וף על שותפשותבזכות של . ו

  כללי. 1

ובגלל ההדדיות , הקירבה ביניהםבגלל יחסי , חזקה ששותף מוחל לשותפוהמשפט העברי קובע 
. כדי ששותפו ימחל לו, שמביאה לכך שכל שותף מוכן למחול לשותפו, האינהרנטית שבשותפות

בכל מה שנוגע לעניינים הממוניים של . אלא שחזקה זו אינה חלה בכל חיוב שבין שותפים
ההנחה . שכן הוא נכנס לשותפות למטרת רווח, כל שותף בוודאי מקפיד על שלו, עצמההשותפות 

כפי , שהשותפים מוחלים זה לזה נוגעת רק לעניינים שאינם נוגעים לעיקר מטרתה של השותפות
  .471שנפרט

                                                                                                                                            
, ואילו כאן אין חזקה זו קיימת; כ לא היה טורח לשאת אותה ולהכין סעודה לכתחילה"שהרי א, כתובתה

ורק אחר זמן עלתה בלבו שנאה , ה כי היה בדעתו לקיימהשהרי יתכן שהיתה בתולה והוא טרח בסעוד
ש אינו שמניחים שמחל אלא שמניחים שהוא "הטעם של הרא, מכל מקום. כלפיה והחליט להעליל עלילה זו

   .משקר
שיש , וטעמו הוא; כבר אינו יכול לטעון, ולא טען מיד טענת בתולים, ם שם כותב שאם נסתרה עמו"הרמב

, מדוע זה שונה ממום באשה, מקשה, ק יח"ס, קיז, חלקת מחוקק. דע לו שאינה בתולהונו, להניח לבא עליה
אליעזר אשר כהנא ' ר? )330כאמור בהערה (ששם רק אחרי שלושים יום מניחים שבא עליה ונודע לה המום 

עצם הביאה היא , נת בתוליםשלענין טע, מיישב, תשט' עמ, )שפירא(זכרון אשל אברהם ' בס, שפירא
צריך לעשות מעשה מיוחד של בדיקה לפני , כ במום"משא, הראה שמחל, ד"ומזה שלא טען בב, הבדיקה

  . ולכן רק אם עברו שלשים יום יש הוכחה שמחל, הביאה
שאינו יכול לטעון , כותב שאם התייחדו לפני הנישואין, תשח-תשז' עמ, שם, אליעזר אשר כהנא שפירא' ר

כי , אינה מפסידה כתובתה, הרי גם אם היא הודתה שנבעלה לאחר, )א, סח, ז"אהע, ע"שו( בתולים טענת
בתולה הייתי ולא "וכן אם היא טוענת ; מחל על טענה זו, ב"בזה שנכנס לחופה אף שידע שלא יוכל לטעון ט

ה כיון שידע שלא כי מחל עלי, לטעון שהיתה בעולה כשבא עליה בחופה, אין לבעל טענת בתולים, "בא עלי
 . יוכל לטעון

  .364, 336, 131, 81ות  הערני ציוליד 470
אין הנחה שהשותפים מוחלים זה , יים של השותפות עצמהשבמה שנוגע לעניינם הממונ, 342הערה ראה  471

אין , שבדבר ששותפים רגילים לקחת לצרכיהם מממון השותפות,  בשם דברי יוסף481וראה הערה . לזה
  .הנחה שהשותפים מוחלים זה לזה

אבל דין זה אינו יכול . מניחים שמחלו, ולא השביעו זה את זה, חלקוששותפים ש, 68 ציון הערה לידראה 
שהרי ההנחה שתובע מוחל על חיוב הנתבע , לשמש דוגמה למחילת שותפים בשל יחסי הקירבה שביניהם

  . 69 ציון הערה לידכאמור , נוהגת גם במי שאינם שותפים, להישבע
שאם שותף אחד השתמש בחצר : ובעת מהכלל ששותפים אינם מקפידים זה על זהמ הפוכה הנ"מצאנו נ

 מלמדת ינוכי שתיקת השותף האחר א, לא קנה בכך חזקה על אותו שימוש,  קבועשאינוש ומיהמשותפת ש
, ם"ורמב, ב"ב נז ע"ב(על שותפו כי שותף אינו רגיל להקפיד היא שתק כי ייתכן שהסיבה ש, על מחילה

כמו שכתב נתיבות , הדעת היתה נותנת שדוקא שם נניח יותר ששותפים מוחלים). ה,  ה,הלכות שכנים
והסיבה מניחים שלא מחל , מניח גחלת על בגד של אחר ושתקלענין השאף ש, )231 ציון הערה ליד(המשפט 

כי אין לומר שסמך על , שת כמחילהבכל זאת בנזקי שכנים שתיקה מתפר, כי ידע שיוכל לתובעוהיא שתק ש
נראה שההסבר לדבר הוא שברור ששותף אינו מוחל . כי סכום הנזק קשה למדידה, האפשרות לתובעו
הקובע , כנראה. שהרי אם כן יוכל להגיע למצב שלא יישאר לו שום חלק בנכס המשותף, לשותפו על כל דבר

ל של בגדים שקנה אחד "ו בדוגמאות הנכמ, הוא ששותף מוחל על דבר חד פעמי שעשה שותפו בעבר
כגון ששותפו יקח ממנו מקצת , ישאר לאורך זמןיאבל אינו מוחל על דבר ש, או מתנה שנתן, השותפים

דבר , ש מסויים בחצר עד כדי שתהיה לו חזקה על כךומיולכן אינו מוחל לשותפו על עשיית ש, מחלקו בנכס
שותף אינו מקפיד על שותפו על כך שיעשה תשמיש , הגמראכפי שנימקה : וליתר הסבר. שיישאר לאורך זמן

אינה הוכחה שהתיר לו את זכות השימוש באופן למראה שימוש כזה ומשום כך שתיקתו , חד פעמי בחצר
הנחה שלא תזדקק להוכחה (ומצד שני אין יסוד להניח שמחל לגמרי ומתיר לו שימוש זה לעולם ; קבוע

כי שותף אינו , )לא תהיה מבוססת על אומדנא כללית ששותף מוחל א- שאינה הוכחה כאמור -משתיקתו 
  .מוחל על פגיעה ארוכת זמן בחלקו

כותב שאם שותף אחד העמיד , )ק כב"ס, קמ, ע"הובא בסמ(ה , ה, הלכות שכנים, מגיד משנה, מצד שני
, ים שמחלמפני שמניח, זו חזקה מיד, שתק והאחר, שהיא דבר שגם שותפים מקפידים עליו, מחיצה בחצר

בשותף ש, נמק מע"הסמ. קנה חזקה רק אחרי שלוש שנים, אף שאדם רגיל שהעמיד מחיצה בחצר של אחר
סביר שבאדם זר מדובר שהוא מ, ק כ"ס, קמ, נתיבות המשפט. יש יותר יסוד להנחה שמחל מבאדם רגיל

רק זכות שימוש רוצה הוא ואילו בשותף מדובר ש, ולכן צריך שלוש שנים, רוצה לזכות בבעלות בקרקע
, על שותף שטוען לזכות בחלקו של שותפו בקרקע מטעם חזקת שלוש שנים. צ שלוש שנים"ולזה א, בקרקע
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בחלק מן , לדוגמה. יש שחזקה זו משמשת רק כשיש שיקול נוסף שמלמד על כוונת השותף למחול

. תו לשותף האחר מוכיחה על מחילת שותף אחדשנקטו ששתיקפרשנים יש , יא כאןההלכות שנב
שתיקה אינה מוכיחה על , שהרי בין אנשים רגילים, אין כוונתם ששתיקה זו לבדה מוכיחה כך

שמניחים שהנושה מחל כיון שגם , כוונתם היאאלא , )כפי שראינו בפרקים שלישי ורביעי(מחילה 
  .ייבשתק והוא גם שותף עם הח

  שימוש אישי ברכוש השותפות. 2

ורק , על חשבון העזבון, דבר מצוי הוא שאחים חיים יחד למשך זמן מסוים אחרי מות אביהם
הם צריכים לקחת , כשהם מחלקים אותו, מבחינה עקרונית. אחרי כן מחלקים ביניהם את העזבון

אלא שיש .  זאת מחלקוולנכות, בחשבון את כל מה שלקח כל אחד מן האחים לצרכיו מן העזבון
  .הו על כך זה לזמחלמפני שמניחים ש, דברים שאין צריך לקחת בחשבון

  
מחשבים את שוויים ומנכים לאותו , והבגדים עדיין טובים,  האחים מהעזבון חלק מןבגדים שקנו
מפני שמראש מחלו , 472אין לוקחים אותו בחשבון, אבל בגד שבלה לגמרי או שאבד; אח בהתאם

העובדה , לגבי בגדים שעדיין טובים. 473 ידקדקו זה עם זה אלא בדבר הנראה לעיןזה לזה שלא
כי הסיבה ששתקו היא כי ידעו שעדיין יוכלו לשום , ששאר האחים שתקו אינה מלמדת שמחלו

  .474 מראה שמחלושתיקתם, לשום אותואי אפשר שכבר , ורק אם שתקו עד שבלו לגמרי; אותו
  

                                                                                                                                            
, כנראה כי לגבי קניית הקרקע עצמה, ושם לא נזכרת הסברה ששותפים מוחלים; ב, קמט, מ"חו, ע"שו' עי

, ב, קמט, מ"חו, ע"פ שו"כותב ע, קסה' סי, )אנקאווא(ת קרני ראם "שו. אינם מוחלים זה לזה מן הסתם
מניחים , ולכן אם שותף אחד החזיק והאחר שתק, שבחצר שיש בה דין חלוקה מועילה חזקה בשותפים

  .והאחר זכה, שמחל
דבר שגם שותפים נחשב זה , כותב ששותף שפתח חנות בחצר המשותפת, יב, ו, הלכות שכנים, לחם משנה

  .והראשון קנה חזקה, הראה שמחל, אם בכל זאת שתק האחרו,  שהחנות עושה רעשכיון, מקפידים עליו
כותב , ח, ט, הלכות שלוחין, ם"רמב:  למחילה מכללא של שותף לשותפותות נוספו אפשריאותדוגמ

אינם יכולים להשביע זה את זה את השבועה ששותף , ונשארו להם חובות אצל אחרים, ששותפים שחלקו
. יתחלקו בשווה, וכשייפרעו, כי כאן החובות קצובים, )תפותשלא לקח כלום מהשו(רגיל צריך להישבע 

שכיון שלא נשאר , מעלה אפשרות שהטעם הוא משום מחילה, )ב"פט ע(ד ' סי, מ"חו, ת זכרון יוסף"שו
, לכאורה(מחלו זה לזה על השבועה יש להניח ש, כלום בשותפות שאחד יכול לקחת בלי ידיעתו של האחר

ם כותב "שהרי הרמב, אבל הוא דוחה הסבר זה). א שאין מקום לחשש גזילהאלא הטעם הו, זאת לא מחילה
יכולים הם , שם שאם נשאר אפילו דבר מועט מנכסי השותפות שעוד לא חילקו ולא ידוע הסכום שלו

כך שאין חשש שאחד מהם יטול אותו בלי , משמע גם אם הדבר ההוא מופקד ביד אחר, להשביע זה את זה
לכן הוא מפרש . ב אין מניחים שמחל"הרי שבכיו,  יכול אחד לדרוש מהאחר להישבעבכל זאת, ידיעת חברו

  .למסקנתו אין כאן מחילה. שהטעם כאן הוא שהחוב באמת נחשב מחולק
כל אחד , וילדה, כותב שמי שנתן בהמה לחברו לגדל תמורת חלק ברווחים, ד, ח, הלכות שלוחין, ם"רמב

, ואם רצה לטפל בוולד מעבר לזמן הזה; בוולד למשך זמן מסויםוהמגדל חייב לטפל , מקבל חצי מהוולד
ורבע נוסף בגלל חלקו ברווח , חצי בגלל חלקו בוולד(כ יקבל שלושה רבעים "וברווחים שאח, ישום אותו

. מקבל רק חציהוא ו, מניחים שמחל על חלקו ברווח, אבל אם לא שם אותו; )שנובע מהחצי ששייך לאחר
כותב דין זה בלי , כג, קעז, ד"יו, ע"אבל שו. מחל הוא כי שותפים רגילים למחולנראה שהטעם שמניחים ש

  .להזכיר מחילה
שמותר לאדם לשים , ב"ב קיח ע"ג אומר בב"רשב: כל בני הציבורדוגמה לאומדנא למחילה הדדית בין 

ים שאנש, מנמק, י אות לט"מ פ"תפארת ישראל ב. הוא פטור, ואם הזיק, צרכי בנייה ברשות הברים
ראה . ג בזה"אבל אין הלכה כרשב. כי זה דבר שכל אדם יזדקק לו כשיבנה את ביתו, מוחלים זה לזה על כך

  .אבל רק בין היהודים, ר"שיש מחילה הדדית כזאת לגבי עשיית סוכה ברה, 515 ציון הערה ליד
כותב , ב"מ יב ע"ב, )החדשים(א "ידושי הריטבח: קבוצה מסויימתדוגמה לאומדנא למחילה הדדית בין 

שהטעם להיתר זה הוא שהעניים , לגבי פועל שבניו הקטנים לוקחים את הלקט שהוא משאיר אחריו
בניהם , כדי שאם הם עצמם יעבדו כפועלים, לבני הפועל הקטנים, האחרים מוחלים את זכותם בלקט

 .הקטנים יוכלו ללקט אחריהם
 .ט, קעו, מ"חו, ע"שו; א, רפח' וסי,  יג,קעו' סי, מ"חו,  טור472
בוחבוט ' לו במהד'  סי, בצלאל אשכנזי'ת ר"שווב, יג, קעו, מ"חו, י"הובא בב(יג ' סי, א"פ, ק"ב, ש" רא473
 .א, רפח, מ"חו, טור; )]לה בדפוס לבוב' סי, לח בדפוס ונציה' סי[=
, לומד מדבריו כלל, 204' א עמ"ח) אריאל( תורת המשפט ).ף"בדפי הרי(א "ק ה ע"ב,  נימוקי יוסף474

כ שתיקה למול נזק הפיך "משא, מעידה על מחילה) בליית הבגדים(ששתיקת אדם למול נזק בלתי הפיך 
  ).עצם קניית הבגדים(

בגדי כל האחים היו , ם בשעת הקנייהאכותב שגם , )שם בצלאל 'ת ר"שוהובא ב(ב "ק יא ע"ב, אבל מאירי
 .מתחשבים בזה ,לאחד יותר מחברולו כ ב"הרי אם אח, שווים זה לזה
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, מפני שזהו בזיון, 475אין לוקחים אותם בחשבון, לבנותיהםבגדי חול שקנו האחים לבניהם ו
ן מש, ועוד, 476ולכן האחים מוחלים על כך זה לזה, ד כדי לשום את בגדיהם"להביא את הבנים לב

 .477ודאי מחלובו, ושתקו שראו ם והאחי,לגמריבהם שיזכו בניו  ל את הבגדיםמקנהכל אח  םסתה
, 478ן שאפשר להביא את הבגדים עצמם לבית הדיןכיו, לוקחים בחשבון את בגדי שבת שלהםאבל 

הוא רוצה לשמור לעצמו מכובדים וכיון שהם   לבניו אותם לגמריהקנה לא שכל אח וגם יש להניח
אינה מוכיחה  שתיקתםממילא ו, ולפיכך לא הוצרכו האחין למחות, את האפשרות למכור אותם

  .479על מחילה
  

מפני שמן , שחלק מהאחים אכלו יותר מהאחריםאף שייתכן , גם מה שאכלו אינו נלקח בחשבון
  .480מוחלים על כך זה לזההם הסתם 

  
 ת מלמדשתיקתם, והאחרים ראו ושתקו, אם אחד מהאחים נתן מתנה מהנכסים לאדם זר

  .481שמחלו

                                                 
, ע"שו; טור שם ושם;  סימן עו, דפוס קרימונה,ם מרוטנבורג"ת מהר"שו; ג, י, הלכות נחלות, ם"רמב 475
 .א, רפח' וסי, ט, קעו' סי, מ"חו
ש " רא;)ג"דף מב ע, יז' סי, מ"חו, ב"ח, ת נשמת כל חי"הובא בשו) (מהה "ד (ב" תוספות בבא קמא יא ע476

  .שם, רפח' טור סי;  סימן עו, דפוס קרימונה,ם מרוטנבורג"רת מה"שו; שם
, נימק שבסתם מוחלים זה לזה כל זמן שהם ניזונים ומתפרנסים מן העזבון, ג, י, הלכות נחלות, מגיד משנה

  .גם אם לאח אחד יש יותר בנים מלאח אחר
 לומר שהאחים האחרים כי אין, שאין לוקחים את הבגדים בחשבון, ה נימק"נימוקי יוסף שם הביא שהרמ

, שהרי לאב עצמו אין זכות בבגד שנתן לבניו, שתקו כי סמכו על כך שיוכלו לתפוס את הבגד ולשום אותו
גם בגדי שבת , כתב שלפי נימוק זה, ק שם"ב, שלטי הגיבורים. ולכן ברור ששתיקתם היא מתוך מחילה

  .אינם נלקחים בחשבון
כי ייתכן , שתיקתם אינה מלמדת שמחלו זה לזה, י האחים עצמםשלגבי בגד,  נימקב"מאירי בבא קמא יא ע

שתיקתם מלמדת  , בניהם ובנותיהם ונשיהםלגבי בגדיאבל , נאה להם למחותשהסיבה ששתקו היא כי לא 
מצד שכבוד הוא להם כשבני ביתם מתכבדים , כךלם סכימילם מוכיש להניח ששמה גם , שמחלו זה לזה
לה בדפוס ' סי, לח בדפוס ונציה' סי[=בוחבוט ' לו במהד'  סי,אשכנזי בצלאל 'ת ר" שו.אצל שאר העם

, )אלגזי(ודרך עץ החיים ; מפני שלפיו לא מובנת ההבחנה בין בגדי שבת לדברי חול, דוחה נימוק זה, ]לבוב
 .478כפי שנביא בהערה , שהמאירי מנמק הבחנה זו לשיטתו, תמה עליו, )ג"לט ע(צז ' מ סי"חו
  .ם"בדעת הרמב, אות ז  גידולי תרומה שער א חלק א477

וכך גם בגדים שקנו להם , גם בגדים שאינם לבושים עתה אינם נלקחים בחשבון, הוא כותב שלפי טעם זה
בגדי חול , ואלו לפי הטעם של בזיון; )ה, מגיד משנה הלכות מלוה ולוה אוהוא מדייק כך מ(ועדיין לא לבשו 

  .נלקחים בחשבון , לשומהד" שיוכל להביאם לב,עליהםשאינם 
בגדי חול שאינם עליהם ש, ב"מאירי בבא קמא יא עמדייק מ, )א"לט ע(צז ' מ סי"חו, )אלגזי(דרך עץ החיים 

 בגדי לענין) 478הערה (הוא כותב שלפי הנימוק של המאירי ) ג"בדף לט ע(כ " אבל אח.נלקחים בחשבון
  .שהרי הם שונים מבגדי שבת שהם מוצנעים, אלו אינם נלקחים בחשבון, שבת

  .נלקחים בחשבון הבגדי חול המונחים בקופסי "ולרשש "ראכותב של, ה, משנה למלך הלכות מלוה ולוה א
  .נלקחים בחשבון, כותב שבגדים שקנה להם ועדיין לא לבשו, )אבל מהה "ד (ך חלק ב סימן רי"ת מהרש"שו
 דפוס ,ם מרוטנבורג"ת מהר" שו;אות ז, ספר התרומות שער א חלק א; ג, י, הלכות נחלות, ם"רמב 478

מגיד ; )ג" ע נדדף, כט' סי) אירגאס(דברי יוסף ת "הובא בשו (יג' סי, א"פ, ק"ב, ש"רא;  סימן עו,קרימונה
  .א, רפח' וסי, ט, קעו' סי, מ"חו, ע"שו ;ה, משנה הלכות מלוה ולוה א

ולכן שתיקת האחים אינה  ,מוצנעים שאר הזמן ושבת יום טובבגדי ש, נימק, ב"קמא יא עמאירי בבא 
כי ייתכן שהסיבה ששתקו היא מפני שסמכו על כך שיחלקו אותם ביניהם בשעת חלוקת , מלמדת על מחילה

  .הנכסים
  .אות ז  גידולי תרומה שער א חלק א;ה,  מגיד משנה הלכות מלוה ולוה א479
שהוא , נימק, )ה, משנה למלך הלכות מלוה ולוה אהובא ב) (והנה בעניןה "ד ( ב סימן ריך חלק"ת מהרש"שו

  .אביהםזכות שהניח להם האחים מהדו ישלא יפסכדי 
הובא (ב "ק יא ע"ב,  גם מאירי.שנקט שמוחלים זה לזה כשניזונים מהעזבון,  כך עולה ממגיד משנה שם480

אם כותב ש, ])לה בדפוס לבוב' סי, לח בדפוס ונציה' סי[=ט בוחבו' לו במהד'  סי, בצלאל אשכנזי'ת ר"שוב
  . מה שאכל אכל,אכל אחד יותר מחבירו

, כותב שגם אם נשארו האחים בשותפות כמה דורות, )קלח' סי, ד"ת הראב"שו(=נח ' סי, תמים דעים
מוחלים זה ם הכי מן הסתם , בין קטנים ובין גדולים,  לוקחים זאת בחשבוןיןא, והנינים אוכלים מהנכסים

מה שאוכלים , אבל יותר מזה, עד שלושה דורות נמשכת המחילה, אלא שאם אבי המשפחה עדיין חי, לזה
 .כיון שאין לו חלק בנכסים, כי אז מי שאוכל או משביח הוא כאדם זר, או משקיעים נלקח בחשבון

' מ סי"וח) קובו(ה יעלה ודאית "ובשו, אות קכח, י"הגהב, קסג, מ"חו, ג"הובא בכנה( נימוקי יוסף שם 481
  .א, רפז, מ"חו, א"רמ; )יא

  .כותב דין זה בסתם שותף, ק יט"ס, קעו, אבל נתיבות המשפט, א כתבו כך על  אחים"י ורמ"נ
 לידכאמור (שעליהם אין מניחים שמחלו , מסביר את ההבדל בין מתנה לבין בגדי שבתשלטי הגיבורים שם 

כיון , מפני שאפשר לומר שהסיבה ששתקו הוא כי ידעו שבשעת החלוקה יוכלו לשום אותם, )478ציון הערה 
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כי נוח לכל האחים שייראה טוב כדי , אין מנכים אותם מחלקו,  קנה מהעזבוןהגדולבגדים שהאח 

מראה , והעובדה שלא הביעו התנגדות בתחילה, 482פועל לטובת המשפחהשדבריו יישמעו כשהוא 
כבר מחלו לו כשקנה את ,  אף שאחרי החלוקה כבר לא יפעל לטובת המשפחה.483שמחלו על כך

  .484הבגדים לפני החלוקה
  

, ים וכדומהלבגדוהגדולים הוציאו יותר מהקטנים , גדולים וחלקם קטנים אם חלק מהאחים היו
אין מניחים , תפרנסו יחדהיש מי שאומר שאפילו שתקו וניזונו ו, ותר על מזונותוהקטנים הוציאו י

, דעה זו סבורה שרק אם כולם גדולים. 485יכולים לתבוע מאלו את העודףאלו אלא , מחלוש
יכולים לתבוע את הגדולים אפילו הקטנים , אבל אם יש גדולים וקטנים, שתיקתם מלמדת שמחלו

ולכן גם הגדולים , שהרי אינם בני מחילה,  יודעים למחותינםקטנים אכיון שה, בלו הבגדים לגמרי
  .486ויוןויהיה שכדי ש, יכולים לתבוע את הקטנים על כך שהם מקבלים יותר מזונות מהגדולים

  

                                                                                                                                            
כותב אבל הוא . שניתנת לאדם זר וכבר אי אפשר יהיה לשום אותה, מה שאין לומר במתנה, שהם ברשותם

שבו , הרי הסוגיה מדברת על בגדי בניהם דוקאש, אין ראיה מהסוגיה לדין זה, 476בהערה , ה"שלפי הרמ
שהוא חולק על נימוקי , )ד"קכג ע(קה ' סי, א"ח, מ"חו, ת בעי חיי"והבין מזה שו; כאמור, יש טעם מיוחד

  .יוסף
 ציון הערה ליד, ם"העיר שדברי נימוקי יוסף נכונים רק לטעם הרמב, אות ז גידולי תרומה שער א חלק א

מצד הבזיון של הבאת , 476 ציון הערה ליד, ש"אבל לא לטעם הרא, שכל אח מקנה את הבגדים לבניו, 477
מעיר שמשלטי , )ב"לט ע(צז ' מ סי"חו, )אלגזי(אבל דרך עץ החיים . טעם שאינו שייך במתנה, ד"הבנים לב

 נד(כט ' סי) אירגאס(דברי יוסף ת "שו. אמורים לפי הטעם של בזיוןהגבורים שם עולה שדברי נימוקי יוסף 
אבל מצד שני יש סברה , י סובר שאמנם בבגדי חול יש סברה לומר שמוחלים בגלל הבזיון"מסביר שנ, )ד"ע

אמנם , ובמתנה; "הרי הבגדים ברשות אחי, למה לי למחות"לומר שאינו מוחל והסיבה ששתק היא כי חשב 
אבל מצד שני אין בה הטעם הנגדי שהרי כבר יצאה מרשות , יון שבגללו יש להניח שמחלואין טעם של בז

  .ולכן משווים בגדי חול ומתנה ואומרים שבשניהם מוחלים, האחים
ף ששות) 342 ציון הערה ליד(מיישב בין דין זה לדין , )ב"ע-א"נה ע(כט ' סי) אירגאס(דברי יוסף ת "שו

כי ייתכן שהסיבה , אין מניחים שהתכוון למחול, שהשתמש בממון השותפות לצורך עצמו והאחר שתק
כי אין אדם , השתיקה היא מחילה,  שדוקא במתנה-ששתק היא כי סמך על כך שבשעת החלוקה יתחשבנו 

ים לתת מדוע אתה מבזבז את הנכס"והיה לו לומר לאחיו או לשותפו , ושותק" שורו טבוח בפניו"רואה 
אבל אם הוציא שותף אחד מממון השותפות לדבר שמוטל עליו ; ולכן השתיקה מוכיחה שמחל, "מתנות

השתיקה אינה , שאינו בגדר בזבוז נכסים, כגון לפדיונו מהשבי או לנדוניית בנותיו, לעשות בדרך העולם
, לצרכיהםכי ידוע שדרך שותפים ואחים לקחת מכספי השותפות למה שדרוש להם , מלמדת שמחל

כפי שהוא , בנידונו היתה אמתלא נוספת. והאחרים שותקים כי סומכים על ההתחשבנות בשעת החלוקה
 שהאחרים שתקו כי חשבו שהאב התיר בצוואתו לכל בן לקחת מהעזבון לנדוניית -) ג"בדף נד ע(כותב שם 

  .ולכן זו מחילה בטעות, ובאמת זה לא נאמר בצוואה, בנותיו
 דבר מהשותפות תת ואין רשות לשותף ל,םשותפיכותב שהאחים הם , ק א"ס, רפח ,ע"סמ: דעה חולקת

דרך עץ החיים שם לומד מדבריו שלדעתו שתיקת האחים אינה  . נתן מוציאים מידום וא,במתנה לאחר
 .מלמדת שמחלו על המתנה

, א"רמ; ב, רפו' וסי, ט, קעו' סי, מ"חו, ע"שו; ד, רפח, מ"חו, טור; יג' סי, א"פ, ק"ב, ש"רא; ב"ק יא ע" ב482
  .א, רפח, מ"חו

  .כותב שמדובר רק בגדול האחים שאכן טורח בעבור האחים, א"ב קלט ע"ד ב"פסקי רי
כותב בשם , ]לה בדפוס לבוב' סי, לח בדפוס ונציה' סי[=בוחבוט ' לו במהד'  סי, בצלאל אשכנזי'ת ר"שו

טעמו הוא שבשבת ובמועד , כנראה. ומועדשמנכים מחלקו של האח הגדול בגדי שבת , "שיטה לא נודע למי"
 .אינו פועל לטובת המשפחה

 ).א, רפח, מ"חו, הובא בדרישה( נימוקי יוסף שם 483
  ).שם , בצלאל אשכנזי'ת ר"שוהובא ב(ב "ק יא ע"ב, בשיטה מקובצת, מאיר מסרקסטה' ר 484

  .ב ציון ג"ק יא ע"ב, ראה בירור הלכה, בעניין האח הגדול
 ).שמה' סי, מ"חו, ם"ת מהרשד"בשוו, ב,  רפו,מ"טור חוהובא ב(א " עב קלט"ד ב"פסקי רי 485
  .א, רפו, מ"חו, ח" ב486

ישעיה לא התכוון לעשות הבחנה בין אם כולם גדולים לבין אם חלקם ' כותב שר, ב, רפו, מ"חו, אבל פרישה
 בכל מה מניחים שלא הקפידו, דעתם בשום הקפדה עד שבאו לחלוקאת אלא לומר שאם לא גילו , קטנים

מתגלה למפרע שמתחלה לא , אף ששתקו תחלה, אבל אם גילו דעתם בעודם בשותפות, שעבר עד עכשו
ישעיה סובר שאם ' שר, א, רפו, מ"חו, וכן כתב בדרישה. כ"שתקו מתוך מחילה אלא על דעת לתבוע אח

והם כאילו מחו , גילו דעתם שאינם רוצים למחול, בעודם בשותפות באים לדקדק שלא יוציא זה יותר מזה
גם אם אחרי החלוקה אחד , מניחים שמחלו, היו שותפיםשזמן האבל אם לא גילו שום הקפדה כל , מראש

 .דעתם כשהיו שותפיםאת גילו מתוך שלא , שמחלול אמדו "כי חז, עברהמהם רוצה לעשות חשבון על 
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  .487שהם מוחלים זה לזה גם כאן מניחים, לדעת רוב הפוסקיםאבל 
  

 שמים בגדים שבלו ובגדים של שאין, ל"אמורים הדינים הנ, שאינם אחים, גם בשותפים רגילים
  .488 שותפים מוחלים על כךםסתן הכי מ, בניהם ובנותיהם

  באבידה. 3

הרואה ששתי פרוטות נפלו משלושה אבל . 489אין חיוב השבת אבידה על פחות משוה פרוטה
כך שיש , ואחד מהם מחל לחבריו את חלקו, כי ייתכן שהיו שותפים בכסף, חייב להחזיר, אנשים

  .490וחלה חובת השבת אבידה, ל אחדשוה פרוטה לכ

  שותף שהעלילו עליו עלילה אחרי חלוקת השותפות. 4

 על שותף אחד עלילה יללהעאדם אלים , ואחרי החלוקה, ת השותפות אשותפים שחילק ביניהם
 אין -נאלץ להוציא הוצאות כדי להשתחרר מהעלילה הוא ו,  השותפותבקשר למה שעשה במסגרת

מחלו זה לזה , ברגע שחילקו את השותפות ,כיון שמן הסתם, צאות אלהשותפו חייב להשתתף בהו
  .491על השתתפות זו

  
, להמשיך בכך הוא חייב, אבל אם שותפו התחיל לפרוע עמו את ההוצאות להשתחרר מן העלילה

  .492כי בכך הראו שאינם מוחלים זה לזה
  

אינו מוחל לשותפו על יש להניח ש, אם העלילה היתה מסוג שיכול לקרות רק לאחד מהם, כן כמו
כל אחד , ודוקא בעלילה מסוג שיכול לקרות לכל אחד מהם; חיובו לשאת בחלק מן ההוצאות

  .493 יקרה לודברבאותה הנאה שהשני מוחל לו אם ה, מוחל לחברו

  ת באחים שהם שותפיםדילה מיוחחמ. 5

נכסים אחים שירשו :   זה לזהאינם מוחליםרגילים ושותפים זה לזה  מוחלים שאחים יש
תחלק השבח מ, והאחים הגדולים טרחו בהשבחת הנכסים, ם אותמאביהם ועדיין לא חילקו

אף ששותף שהשקיע בנכסי השותפות מקבל החזר הוצאות מעבר לחלקו . 494 בין כולםבשווה
ואינם ,  משום ששותפים מקפידים זה על זהטעם הדבר הוא ,)495יורד ברשותמו כ(היחסי בשבח 

                                                 
' מ סי"חו, ם"ת מהרשד"שובו, יב, ט, הלכות נחלות, מגיד משנההובא ב(א "ב קלט ע"א ב"חידושי הרשב 487

). ב, רפו, מ"חו, י"הובא בב(ף "בדפי הרי, ב"ב סד ע"ב, נימוקי יוסף; א"ב קלט ע"א ב"חידושי הריטב; )שעג
  .מחלויקתם מוכיחה שששת, א"נימק את דעת הרשב, ד, ח, ב"ב, תוספתא, חסדי דוד

 ).ה ומה"ד(צג ' סי, מ"חו, ב"ח, ט"ת מהרי"בשוו, א, רפו, מ"חו, ע"בשו תובאמהמחלוקת 
  .ש" עיי-אבל בדק הבית שם דחה את הוכחת הטור לכך . ט, קעו, מ"חו, ע"שו; טו, קעו, מ"חו,  טור488

ב ששותף שהשקיע בנכס "ב מב ע"אמר בבפי שנכ, כותב ששותף רגיל שונה מאח, נח' סי, אבל תמים דעים
ואין ,  זר שהשקיע בנכסכלומר הוא מקבל חלק בשבח כמו אדם, המשותף מיוזמתו נחשב כיורד ברשות

  .אומרים שחולקים בשווה
, נשאל על שותפים שהיו רגילים לקחת מממון השותפות לפרנסת משפחתם, )בסופו(פז ' סי, ג"ח, ץ"תשב

שאם , ד ובמנהג השותפים באותו מקום"והוא כותב שהדין תלוי בראות עיני ב, ואחד לקח יותר מהאחר
 .ההפרש מחול, זהעל קפיד להם ן דרכאי
 .420 ציון הערה לידכאמור  489
שמא , אלא מחייבים את המוצא להשיב מספק, צריך להדגיש שכאן אין אומדנא שמחלו. ב"מ כו ע" ב490

  .אבל גם ספק זה מבוסס על חוסר ההקפדה שקיימת בין שותפים; מחלו
, ו' סי, הובא בפנים במשפט(ד "דף קלג ע, ו, א, ילהגז' הל, ולב מבין, )ב"נז ע(יד , א, הלכות זכיה, מזל שעה
חייב , כל אחדמפ "פמשאף שגזל רק , פ משותפים"שהגוזל שו, מעלים אפשרות ללמוד מזה, )ב"דף יא ע

והגזלן חייב לאחד , חברומחל למהם אחד ייתכן ש,  מקפידים זה על זהינםכי מאחר ששותפים א, להשיב
   .פ"מהם שו

  .סימן קסמ "ם חו"ת מהרשד" שו491
אינו פוטר בנידונו , קנא' סי,  שםם"מהרשדהוא מיישב בכך מדוע . קיח'  וסיקיד' לחם רב סית "שו 492

  . מפני שבנידונו התחילו לפרוע יחד-בנימוק של מחילה 
אם  פסק שך חלק א סימן נו"ת מהרש"שוהוא מיישב בכך מדוע . קיח'  וסיקיד' לחם רב סית "שו 493

פא פסק שרק מי שהעלילו ' ואילו בסי, שני השותפים מתחלקים בהפסד, ותעסק השותפנבעה מהעלילה 
  .עליו מפסיד

  .א, רפז, מ"חו, ע"שו; ב"ב קמג ע" ב494
 .ב"ב מב ע" ב495
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העובדה שלא הודיעו מראש שהם ו, 496לים זה לזה כי אינם מקפידיםאבל אחים מוח, מוחלים
  .497מראה שהם מחלו, משביחים לצורך עצמם

  
רצונם , אם חלק מהאחים הודיעו מראש שברצונם להשביח את הנכסים ושהשבח יהיה שלהם

שהאחים טעם הדבר הוא . 499כל השבח מכל הנכסים ילך לאחים שהשביחוו, 498יינתן להם
 בפני ודי אם תהיה, ד"בב הודעה זו אינה צריכה להיות .500כיון שהודיעו, הםהאחרים מוחלים ל

  503כי די בכך כדי לסתור את ההנחה, 502 או דבר מוכיח בלבדגילוי דעתב לו אפיודי ,501עדים
 אף ששותף שמשביח את הנכסים מקבל רק את הוצאותיו .504שהאחים המשביחים מחלו לאחרים

זה משום ששותפים השתתפו ,  רוצה את כל השבחכיורד ברשות גם אם הודיע מראש שהוא
כי לא השתתפו , אבל אחים מוחלים, ושותף זה אינו מוכן שרק השותף האחר ירוויח, למטרת רווח
נראה שההבדל . 505הרי זה נהנה וזה לא חסרש,  שאחיו ירוויחאח אחד איכפת ללאו, למטרת רווח

 שכאן דנים ברווחים מהשבחת הוא, בין מקרה זה למקרים האחרים שבהם שותפים מוחלים
ולא מסתבר שימחל על סטייה , המטרה שלמענה השתתפו, הקרקע שהוא במסגרת עסקית

  .מהמטרה

  במקום מצוה. ז

  .בכמה מקומות נפסק שמניחים שנושה מוחל על זכותו מפני שיש בכך קיום מצוה
  

ומות וחושש שמא לא הפריש בעל הבית תר, מי שהוזמן לסעודה בשבת: בהפרשת תרומה
שהוא תרומת , ויפרר לאיבוד אחד ממאה, יכול להפרישם בעצמו, ומעשרות מן האוכל שבסעודה

מפני שיש להניח שבעל הבית מעונין לעשות לאורחיו , ואין בכך משום גזל, מעשר ואסור באכילה
ובעל הבית , מאחר שהאורח לא יוכל לאכול אם לא יפריש תרומות ומעשרות, כלומר. 506נחת רוח

פועל שאינו מאמין שבעל , כמו כן. 507יש להניח שמחל לו על אותו אחד ממאה, אותו לאכולהזמין 
ויתן אחד ממאה לכהן , ם בעצמו אותיפריש, הבית הפריש תרומות ומעשרות מהאוכל שנתן לו

מפני שיש תועלת לבעל , ואין בכך משום גזל, ובמקומו יקח אוכל אחר מבעל הבית, כתרומת מעשר
כיון שאין , והוא מוחל על אותו אוכל נוסף, כדי שיעבוד כראוי, הפועל כדי שבעוהבית מכך שיאכל 
  .508יאכל בהיתרהפועל אפשרות אחרת ש

  

                                                 
ת פרח "בשוו, ק' ת לחם רב סי"בשוהובא (ט ' ט סי"ב פ"ש ב" רא;)ה והשביחו"ד( ב"ב קמג ע"ב'  תוס496

חידושי ; )שלכן אינו מקבל שכר טירחה (נ'  בבא קמא סיאור זרוע; )ב"פט דף קסא ע' א סי"מטה אהרן ח
 .ב"ב קמג ע"ב, א"הריטב

ש "הרא .שמצטרפת לכך שהם שותפים, ו דוגמה למחילה מתוך שתיקהז. ב שם"ש ב"רא; א"מ מ ע"ב 497
 .שם כותב שדין זה קיים גם אם כל האחים גדולים

 .א, רפז, מ"חו, ע"שו; ב"ב קמג ע" ב498
  .ש שם"ורא, )ה ואם"ד (ב"ב קמג ע"ב'  תוס499
 ).ממה שהאחרים לא מחו (קסא' אור זרוע בבא בתרא סי; ש שם"ורא'  תוס500
  .קסא' אור זרוע בבא בתרא סי; )ואםה "ד (ב"ם בבא בתרא קמג ע" רשב501

כותב שרק , נ' אור זרוע בבא קמא סיוב, )בתוספתאה "ד (ב"תוספות בבא בתרא קמג עהמובא ב, י"אבל ר
ד "בשסימן הוא , ד אינו קובע שיחלקו"אם בו, ינסה למצוא פתרוןד "בכי אז , להד מועי"אמירה בפני ב

 . אין דרך לתקן כך שהרא
 ).א"ב קמד ע"ב(שאין דרכו להפסיק מלימוד תורה כדי להשביח נכסים לטובת אחרים , ח"כגון שהוא ת 502
  .497 ציון הערה ליד 503
  .קנב' סיא חלק ד "ת הרשב" שו504
  .ג, רפז, מ"טור חו; )ק' ת לחם רב סי"הובא בשו(ש שם "רא 505

, מנמק עוד, בקס' בבא בתרא סיו, אנ' אור זרוע בבא קמא סיוב, )ה ואם"ד (ב"ב קמג ע"ב' תוסב, ם"ריב
הקטנים שהרי , לא יהיה רווח, ו הגדוליםשביחשאם לא ישהאחים הקטנים מוחלים כיון שהם יודעים 

 .ראה שער שתים עשרה, בשאלה איך מועילה מחילת קטן כאן. שביחיכולים לה ינםא
 .א, ז, דמאי,  ירושלמי506
 .בתחלתו, קנ' סי, חלק א, ט"ת מהרי" שו507
שהרי זו מחילה על , יש להעיר שזאת לא מחילה ממש. ג, ז, ג במשנה דמאי"בדעת רשב, ט שם" מהרי508

  .דבר בעין
  .ודוחה זאת, שפרי הארץ מעלה אפשרות שאדם מוחל משום מצוות כיבוד אם, 511הערה ראה 

, כותב שמותר לאשה לעשות מצוות עשה שהזמן גרמא, )סא' עמ(אות ג , חיי שרה' פ, קנין תורה בשמעתתא
הובא , טז' עמ, פרשת לך לך, מלמד התלמידים (כי הטעם שהיא פטורה הוא כי היא משועבדת לבעל לשרתו

אבל לעבד אסור לעשות מצוות עשה שהזמן ; לעשות מצוהוהבעל מסתמא מוחל כדי שתוכל , )עג' יבכל בו ס
 .כי עשיית מצוה כזאת מראה על פריקת עול,  מוחל לוינוכי מן הסתם האדון א, גרמא
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כוללות ירושלים , ואין לו יורש בירושלים, היתה תקנה בירושלים שמי שמת בה: מתן צדקה
א שיש היו שהסבירו שהטעם לתוקף התקנה הו. 509ל"יורשים אותו גם אם יש לו יורשים בחו

ל יודע על כך ומוחל על "והיורש שנמצא בחו, אומדנא שאדם רוצה שהכוללות יירשו את נכסיו
  .510הנכסים לכוללות

  
כשכל אחד מהם נתן , ועשו שותפות, מעשה בראובן ושמעון שהיו אחים: פרנסה לקרוביו העניים

 ואמם אמרה , מתשמעון. ושמעון ישב בחנות ועסק במכירת הסחורה, כסף משלו לקניית סחורה
, יש להניח שראובן מחל. וראובן שתק, שלוי אחיהם ישב בחנות והרווחים ילכו לפרנסת אחיותיהם

ויש להניח שראובן ירצה , וכאן לא היה כסף לאחיות, מפני שאדם חייב לפרנס את קרוביו העניים
למחול אבל יש אומדנא דמוכח שראובן התכוון . 511וזה מצטרף לשתיקתו, לעשות את הדבר הנכון

כ לוי הרויח הרבה "ולכן אם אח, ולא זכו בגוף הנכסים, רק על מה שיצטרכו האחיות לנישואיהן
כ אם "שהרי א, ברור שלא התכוון למחול להן על גוף הנכסים. 512ההפרש שייך לראובן, בנכסים

 .513וברור שראובן לא התכוון להפסיד כך, יירשו לוי וראובן בשווה, ימותו הבנות לפני נישואיהן
כי הוא יכול ,  אין להניח שהתכוון למחול לה על הנכסים כדי שתתפרנס מהם-אשר לפרנסת אמו 

  .514והוא מחל רק לטובת הבנות, ה מיום ליום אותלפרנס
  

כדי שיהיה מותר לבנות שם , על חלקו ברשות הרביםמן הסתם כל יהודי מוחל : מקום לסוכה
וכל יהודי מעוניין שיהודי אחר , ם זה לזהישראל ערבישמשום , ולא תיחשב סוכה גזולה, סוכה

מפני שגם לגויים יש חלק , אבל למעשה אסור לבנות סוכה  ברשות הרבים. 515יקיים מצוות סוכה
  .516והם אינם מוחלים על חלקם בשביל המצווה, ברשות הרבים

  אם המחילה תגרום לנושה תועלת אחרת. ח

יש להניח , גדולה יותר, יהנות מזכות אחרתאם קיומה של זכות מסוימת גורם לנושה שאינו יכול ל
  .שהוא מוחל על הזכות הקטנה

  
ויש , ועדים מעידים שפרע את כולו, עקרון זה מוצא ביטוי בדין שחייב הטוען שפרע חצי מהחוב

הרי , לכאורה קשה. 517וחייב לשלם את השאר,  הלווה יישבע שפרע חצי-לנושה שטר על החוב 

                                                 
 .תקסח-תקסג' עמ, כרך ד, התקנות בישראל, י שציפנסקי"ראה ר 509
מפני שזו מחילת , ודוחה אותה, מביא סברה זו, בתחילתו, נב' וסי, בתחילתו, נא' סי, ת מקור ישראל" שו510

 .היא קבילה, הרי שעצם ההנחה שאדם מוחל מפני מצוה; )שער ארבע עשרהראה (בעלות 
, )יצחקי(ת זרע אברהם "נדפס גם בשו(ב "ע-א"דף נה ע, לימוד קלט, אורים גדולים, אברהם יצחקי'  ר511
ח ' סי, מ"חו, א"ח, ת פרי הארץ"בשו, מ מזרחי"רי; )ח' סי, מ"חו, א"ת פרי הארץ ח"ובשו, א' סי, מ"חו

  ).ב"סא ע(
כי , מחל על חלקו בחנות, מעלה אפשרות שכיון ששתק ראובן, )ב"סא ע(בתחילת תשובתו , מ מזרחי"רי

דוחה שיתכן שמחל כדי לתת , )ג"בדף סב ע(כ "אבל אח. אומדים את דעתו שמחל משום כבוד אמו
אמור כ, שלכן רק מה שדרוש לנישואי האחיות מחול, נראה שכוונתו היא. וד אמולאחיותיו ולא משום כב

  .512 ציון הערה ליד
 .בשאלה האם יש כאן מחילה מכללא מצד שראובן סייע ללוי, 77 ציון הערה לידראה 

  .שם לימוד קמ, י זאבי"ר; ד"ו עדף נ, אורים גדולים שם, א יצחקי" ר512
א יצחקי זו "והוא מבין שלדעת ר(שאילו כן , י זאבי שאין כאן מחילה ממש"כתב ר, אבל בלימוד קמו

יש , ולא ידע שהנכסים יצמיחו רווחים, מאחר שחשב שהאחיות יצטרכו את כל הכסף, )מחילה ממש
אף (והיה די במאתיים , ת זוז לפרנס עניד גבו ממישהו ארבע מאו"כמו שאם ב, אומדנא שמחל להן על הכל

ייתכן .  אומרים שיש אומדנא שנתן רק כדי צורכויןוא, המותר לאותו עני, )ד חשב שצריך ארבע מאות"שב
ורק , )מ מזרחי שם"כפי שהעירו הוא ורי(כי זו מחילה על דבר בעין , שכוונתו היא שאין כאן מחילה ממש

  .וזו הקנאה ולא מחילה, לתתלצורך נישואי אחיותיהם הוא מוכן 
 .מ מזרחי סובר שרק מה שנדרש לנישואי אחיותיו מחול"שגם רי, 511הערה וראה 

 .ב"דף נז ע,  שם513
  .ג"דף נז ע,  שם514

בענין מחילת חיוב , שר בשם אמרי יו351 ציון הערה ליד ראה, למקרה נוסף שמניחים שמחל לצורך מצוה
, 348ראה ליד ציון הערה , שמניחים שלא מחל כי המחילה תגרום לאיסור, למקרה הפוך .החזרת ריבית

  .בשם תמים דעים, בענין מחילת חיוב החזרת ריבית
, שבאה לקבל צדקהכותב שאשה , 154' עמ, הדרן לסדר נזיקין, )ברמן(המדרש וההגיון : דוגמה נוספת

 .כי קדושת האיש גדולה יותר, מן הסתם היא מוחלת ומוכנה שיקבל תחילה, כ בא איש לקבל"ואח
  .ובעצם כוונתו למתנה מכללא, יש להעיר שזו מחילת בעלות.  רכו'סית משנה הלכות חלק ד "שו 515

  . "ד הפקר"הפקר ב"ויש לכך תוקף מטעם ,  למחול אותוםכופיש, הוא מוסיף הסבר אחר
   .ק ג"ס,  תרלז, מגן אברהם516
 .ב"ב קכח ע" ב517
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ואין , )יכול הנושה לטרוף מקרקעות שמכר החייב לאחרים, שטרי ה"ע(בשטר יש שעבוד קרקעות 
, התשובה היא? 518ואף לא כשיש שטר שיש בו שעבוד קרקעות, חיוב שבועה על תביעת קרקע

שהרי הלקוחות שקנו את , הנושה אינו יכול לגבות מהקרקע על סמך השטרבפועל  , זהכגוןשב
לכן יש להניח שהנושה . 519הלווה פרע הכלהקרקע יוכלו לטעון שהם מאמינים לעדים האומרים ש

  .520שבעימחל על שעבוד הקרקעות כדי שיוכל לחייב את הלווה לה
  

ל אסרו לרעות "שעל אף שחז, 521שאול ישראלי' דוגמה נוספת לעקרון זה אפשר למצוא בדברי ר
הרי בזמן הזה שיבּוא הבהמות הוא יקר יותר , 522 במקום שיש יישוב של ישראל)צאן (בהמה דקה

ולכן מותר , יש הסכמה כללית למחול על הנזק שיעשו הבהמות, והרעייה מפרנסת רבים, עברמב
גם כאן ההנחה שמוחלים מבוססת על כך שתצא מכך תועלת רבה יותר . לרעות בהמה דקה

  .מהנזק

  אם הנושה השיג רכוש ממקור אחר. ט

לצורך נישואין  ן העזבוןמ" עישור נכסים"ונישאה הראשונה וקיבלה , מי שמת והניח בן ושתי בנות
יה זכות לקבל עישור יאין לשנ, כך ששתי הבנות ירשו את כל הנכסים, כ מת הבן"ואח, כמגיע לה

היינו שבלאו הכי יש לה חצי מכל , "רווח ביתא"כיון שיש לה , נכסים מעבר לחלקה בעזבון
  .524"רווח ביתא"הטעם הוא שאנן סהדי שמחלה על עישור נכסים כיון שיש . 523הנכסים

  במקום שיש ספק בחיוב. י 

התובע מוחל , וכיון שכך הדין; הדין הוא שהמוציא מחברו עליו הראיה, בממון המוטל בספק
שהרי , "לא תגזול"וממילא אין המוחזק עובר מספק בלאו של , בתורת ודאי) המוחזק(לנתבע 

שום שאז מ, יכול להוציא מהנתבעהוא , כ ראיה"אלא שאם ימצא התובע אח; התובע מחל לו
  .525מתברר שזו היתה מחילה בטעות

  מנהג שמוחלים זכות מסוימת. יא

יש להניח שבעל הזכות מוחל על , שמוחלים על זכות מסוימת, אם יש מנהג קבוע במקום מסוים
 חלל תחת ותעשאף שמעיקר הדין אסור ל, לדוגמה. נהוגכי יש להניח שהוא פועל לפי ה, זכות זו

 םנהגו לעשות ביביכי , הרי בפועל הדבר הותר, ופן פתאומי באפתח יישמא , רשות הרבים

                                                 
 .ב"מ ד ע" ב518
 .ב שם" ב519
 ).ל שמחל"ד וי"ה בא"ד() ב"תשס' אות פה במהד(אות לח , ב"ד ע, ב"מהדו ,מ"ב,  מעייני החכמה520
  .בסופו, כג' סי, עמוד הימיני 521

 אבל אם האיסור ;ולכן מועילה מחילה עליו, הוא מדגיש שטעם האיסור הוא מצד הנזק שהבמות עושות
ליד , בהמה דקה' ע, ראה אנציקלופדיה תלמודית. לא היתה מועילה מחילה, י"היה מצד הפגיעה ביישוב א

דעות שונות , 113-119' עמ, איכות הסביבה, רקובר' וראה נ. בשאלה מה טעם האיסור, 15-19ציוני הערות 
 .בדבר גידול בהמה דקה בזמננו

  .ב"ק עט ע"ב 522
אף , י בזמן יהושע"כותב שבחלוקת א, 49' ה עמ"בלכתך בדרך תשנ, "בדין זכין", בר-תן זןאי: דוגמה נוספת

מכל מקום יש להניח , שייתכן שאדם לא יקבל את סוג הקרקע שרצה, שבהכרח היתה בזה קצת חובה
 .כ לא היה אפשר לחלק את הארץ"כי אל, שמוחלים

  .ח, קיג, ז"אהע, ע"שו; ב" כתובות סח ע523
א שם "וכן פסק ביאור הגר, פ הירושלמי"ע,  עישור נכסיםמגיעה ימביא דעה שגם לשני, שם, א"אבל רמ

  .ק כד"ס
אבל . הפסידההשנייה ל ש" יכולה לומר קיראשונה ה,כותב שאף שיש מחלוקת, לא' ג סי"ל ח"ת מהריב"שו
 . ספק מי נחשב מוחזקעלה  הוא מ)146' עמ, )ס"תש(הובא בשערי צדק א  (קא' ג סי"בח
  .ציון ג, כתובות שם, בירור הלכה; )ה ועדיין"ד(מה ' סי, מ"חו, חלק ב, ט"ת מהרי" שו524

ולא מצד , אולי הבינו שהטעם הוא שאין צורך לתקן לה עישור נכסים. ע לא נימקו כך"אבל פרשני שו
שנקט שהפסידה כי יש לה נכסים , )ף"בדפי הרי(ב "כתובות ל ע, יונתן מלוניל' וכן משמע מר. מחילה

 זה אין סיבה לאמוד כגוןנימק שב) לא שם' ל סי"הובא במהריב(ד שם "פסקי רי. ולא נקט שמחלה, םאחרי
ולא , שהרי בלי זה יש לה כסף לצרכי נישואיה, את דעת האב שירצה שבתו תקח מנכסיו לעישור נכסים

 . מחילהצדמנימק 
, כה, מ"חו, ג"בכנההמובא , י באסאן"ת ריהוא מיישב בזה את קושי. שב' ת משנה הלכות חלק ו סי" שו525

איך המוחזק רשאי להמשיך להחזיק : ה" על דין המע,כג'  סי,בתומים קיצור תקפו כהןו, אות ז, י"הגהב
  .וספיקא דאורייתא לחומרא, ועובר בספק איסור גזל, הרי אולי אינו שלו, בממון המסופק

והערתנו שם על דבריו שייכת ,  במקרה מסוים סברת מחילה בטעותשגם שם כתב, 400בהערה ראה בשמו 
 .גם על דבריו כאן
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כל אחד מוכן למחול . 526 נהגוך על כך מאחר שכםכול מוחליהו,  תחת חלל רשות הרביםיםומרתפ
  .527 יוכל לעשות,כדי שאם הוא עצמו יצטרך, על כך שחברו יעשה

  
 מפני שרוב בני ,528המכר קיים, ונמצא בו מום מסוג שמקובל שאין מקפידים עליו, המוכר חפץ

  .529אדם מוחלים על מום כזה
  

כי מן הסתם ,  הנזק שנגרםלשלם עלהפועל פטור מ, פועל שעשה במלאכתו טעות שרגילים לעשות
ובעל הספר , והסופר עשה טעויות, השוכר סופר לכתוב עבורו ספר תורה, לדוגמה. המעביד מוחל

כי כל סופר טועה , לם על הנזק הזה הסופר הראשון פטור מלש-צריך לשכור אדם אחר לתקן אותן 
  .530ולכן המעביד מן הסתם מוחל על כך, לפעמים

  

   נגד האומדנא שמחל"מיגו"אם יש : פרק שישי
ואם מתוך אומדנא , אם מתוך שתיקתו, אם מתוך התנהגותו(במקום שיש אומדנא שהנושה מחל 

  .531מן נגד האומדנאמפני שאינו נא, החוב מחול גם אם הנושה טוען שלא מחל, )של טבע האדם
  

הוא נאמן למרות , המחזקת את טענת הנושה שלא מחל, "מיגו"אבל יש אומרים שאם יש טענת 
מוחל על החזרת הוא שהראה בזה ש, ושהה כדי להראות לתגר, קונה שהתאנה, לדוגמה. האומדנא

                                                 
  ). זרי' ארחות משפט עמהובא ב(א , תיז, מ"חו, א"רמ ;רצב' א חלק ב סי"ת הרשב" שו526

ט מותר לקחת מאכל או משקה ממוכר בכלי "שבשבת ויו, א, שכג, ח"או, א"דוגמה נוספת היא בדינו של רמ
, שכג, והסביר מגן אברהם; בגלל איסור מדידה בשבת, פחית קצת מהמידה או יוסיף קצתובלבד שי, מידה

יודע שהכל רגילים " נגזל"כיון שהצד ה, שאין בכך איסור גזל, )ק ג"ס, שכג, הובא במשנה ברורה(ק ב "ס
  .הוא מוחל על ההפרש בגלל המנהג, כלומר. ט"בכך בשבת וביו

קלז ' ובבית אהרן וישראל גל, הערה כג, פרק יד, גניבה, פתחי חושןהובא ב(ל ' מ סי"ם שיק חו"ת מהר"שו
חובה שמקורה (א את מה שלא נהגו שמוכר יוסיף מעט על המידה "א ומג"מסביר על פי הרשב) קמ' עמ
הכותב , ב' ש כלל עז סי"ת הרא"והוא כותב שזו גם כוונת שו. שנהגו למחול,  כלומר-) ב"ב פח ע"בב

 -" מ שלא תשמטני בשביעית"ע"בות בשביעית תקף משום שרואים כאילו התנו שהמנהג שלא להשמיט חו
  ).על מחילת שמיטה, ראה שער רביעי(שכוונתו היא שמחלו על זכות זו 

לא כתבו ו, וחזר בו, קונה שנתן ערבון למוכר לפני המכרשכותב , רמח' סי, ב"ח, ת הרי בשמים"אבל שו
אינו מחול גם אם יש מנהג של הסוחרים שהערבון , דיברו על כךולא , "ערבוני מחול, אם אחזור בי"בשטר 

הסובר שמחילת הערבון , ם"שכתב שגם לרמב, רמז' סי, מ"ם חו"ת מהרשד"הוא מוכיח זאת משו. נמחל
ולא די שדיברו על כך לפני , מועיל רק אם אמרו כך בשעת המכר" ערבוני מחול", )ראה שער עשירי(תקפה 

ם דיבר על מקום שלא היה "שהרי ייתכן שמהרשד, אבל דבריו קשים. כלל  על זהש כאן שלא דיברו"וכ, כן
 .מנהג למחול על הערבון

  .ק ג"ס, תיז, ע"סמ; א שם"רשב 527
 .ו, רלב, מ"חו, ע" שו528
 .181' עמ, מבוא למשפט העברי בימי התלמוד, אלבק' ש 529
 .ק כד"ס, שו, מ"חו, א"ביאור הגר; אלף נו' סי, א"ח, א"ת הרשב" שו530
אינו , שאף אם בשעת מעשה הוא מצהיר שאינו מוחל(על נידונו ) 373הערה (י הכהן "כך כתב מהר 531

שהחוב מחול בגלל , שאמרו בכל אותם מקרים שהבאנו, וכך עולה מפשוטם של דברי הפוסקים). מועיל
אינו יכול , מדנא שהתכוון לדבר מסויםשהאדם שלגביו נקבע האו, וכך הוא בכל אומדנא. מחילה מכללא

שנחלקו רק בשאלה האם , וכך עולה מן הפוסקים בהמשך פרק זה. לומר אחרי מעשה שלא התכוון לכך
משמע שבלי מיגו לכל הדעות אינו יכול לומר שלא התכוון , מקבלים את טענת הנושה אם מיגו מסייע לה

  .למחול
הרי , שאף אם היתה אומדנא שהנושה מחל, כותב על נידונו, בקמ' סי, ב"ח, )ואלקין(ת זקן אהרן "אבל שו

והרי בית , וזה טענת שמא, החוב אינו מחול כי החייב בא רק מכח אומדנא, אם הנושה טוען ברי שלא מחל
. ברי עדיף במקום ששטר מסייע לברי, שברי ושמא) אבל אינו מפורש בדבריו(כותב , ק כב"ס, סח, שמואל

  .שמסייע לטענת שמא, "אנן סהדי"זה כמו , שכיון שיש אומדנא, יש להשיב על דבריו
יכול , שאם לא היתה מחילה גמורה אלא אומדנא, בתחילתו, נב' סי, ת מקור ישראל"ותמוה מה שכתב שו

  ".מי אומר שמחלתי"לטעון 
הוא  ,ע אומר שאם הנושה מוחזק"סמשה, בענין טענו חטים והודה לו בשעורים, 28ראה ליד ציון הערה 

ך אומר שזה "שהש, בענין מי שתבע פחות מהמגיע לו, 49הערה וראה ". אני יודע שלא מחלתי"יכול לטעון 
, ין הסדר נושיםבענ, 63הערה אבל ראה ". לא מחלתי"ספק מחילה ולכן אם הנושה מוחזק יכול לטעון 

  . לא מועילה תפיסת הנושה,ד אומר שאם יש אומדנא שמחל"שמהרי
 שאינו מראששאם הוא מצהיר , פ"בענין האומדנא שאדם מוחל על גזל פמש, 402 ציון הערה לידראה גם 

 .מקבלים את דבריו, מוחל
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 שיש לו משום ,אם הוא טוען שלא מחל, כריכול לחזור בו מהמ,  עדיין בידוהרי אם כספו, האונאה
  .532"פרעתי לך את הכל"שהיה יכול לומר , מיגו

  
" אנן סהדי"כי , מחל גם אם יש לו מיגולא אחרים אומרים שהנושה אינו נאמן לומר ש, כנגדם
  .533"אנן סהדי"ולא מועיל מיגו נגד , שמחל

                                                 
; ריקאנטי סימן שפדובפסקי , טו' סי, ד"מ פ"ב, הגהות אשריהמובא ב,  ברוך יצחק מרגנשבורק' ר532

 ראה על .ק ב"ס, רכז, נתיבות המשפט; ק ד"ס, רכז, מ"חו, ך"ש; )השני(אות י , ד"פ, מ"ב, פלפולא חריפתא
  .סעיף יד, פרק יא, גניבה והונאה, כך פתחי חושן
 ליד(א עליה ושתק כותב לענין האומדנא שבעל מוחל על מומי אשתו אם ב, י, קיז, ז"אהע, חכמת שלמה

שהיה יכול לומר , כי יש לו מיגו, נאמן אם אין עדים שבא עליה,  שאם הוא טוען שלא מחל-) 330ציון הערה 
  שהואהגהות אשריאומר ובכל זאת , שהרי בממון אדם מוחל יותר, וזאת בקל וחומר; "לא באתי עליה"

כי , "צריך עיון"אבל הוא נשאר ב. שחזקה אין אדם מתפייס במומים, מר כאןקל וחו, נאמן לומר שלא מחל
  ).ש להוכחתו"עי( זה אינו נאמן לומר שלא מחל כגוןם שגם ב"הוא מדייק מהרמב

בשם (ז , רכז, פעמוני זהב, ) שסט'ז עמכרך פסקי דין ירושלים הובא ב (ק ב"ס, רכז, מ"חו, פתחי תשובה
, ענף ב, סימן נ, חלק ב, בבא מציעא, ודברות משה, קח' סי, ת עמודי אור"שו, )אות א, ב"ח, זכור לאברהם

חייב להישבע שבועת היסת שלא הוא , נאמן בגלל המיגוהוא  שגם לדעת הגהות אשרי שיםכותב, קה' עמ
ששבועה זו מועילה , לאור זה כותב דברות משה שם". פרעתי" כגון -כמו אילו טען את טענת המיגו , מחל

אבל לא מועיל לבטל את המקח באונאה , שלא יצטרך לשלם את דמי האונאה, את שתות בדיוקרק באונ
  . ושבועה לא מועילה ליטול, שהרי זה כנטילה, יותר משתות
כ "נאמן במיגו גם אם הקונה שילם ורק אח, כותב שלפי הגהות אשרי, ק ב"ס, רכז, מ"חו, פתחי תשובה

כך , אלא שאם המוכר תפס ממנו; "לא תפסתי"ו שהיה אומר כי יש לו מיג, מהמוכר) שלא בעדים(תפס 
   .אינו נאמן, "לא תפסתי"או " פרעתי"שאין לו מיגו של 

כותב שהגהות אשרי מסכים לענין קונה שידע שיש מום במקח , )ג"יד ע(י ' סי, מ"חו, ת גליא מסכת"שו
כי בכל זאת ברור , שהדין כך גם אם כספו בידו, )108ראה ליד ציון הערה (מה שמוכיח שמחל , והשתמש בו

, פגמים בחוזה, חוק לישראלראה  ו.וחזקה שאינו גזלן, כ נמצא שמה שהשתמש היה בגזל"שהרי אל, שמחל
כותב לגבי מקרה , רפה' סי, ת תשורת שי"אבל שו. פד' סי, )לרמן(ת דבר אליהו "שכך כתב גם שו, 128' עמ
הודעתי למוכר על המום לפני "במיגו שהיה יכול לומר , נאמן לומר שלא מחלהוא , בידושאם כספו , זה

הוא סבור שמיגו זה מועיל רק אם , כנראה; מיגו זה שייך גם אם אין כספו בידו, לכאורה". שהשתמשתי
 ,129' עמ, פגמים בחוזה, חוק לישראלוראה . שאינו מועיל, כ זה מיגו להוציא"שאל, הוא מוחזק בכסף

זה מסביר מדוע ; מניחים שמחל, אם השתמש במקח,  שגליא מסכת סובר שאפילו הודיע למוכר,75הערה 
ע מדוע תשורת שי לא נקט שיש לו מיגו שיאמר "וצ. גליא מסכת לא כתב שמועיל המיגו שנקט תשורת שי

  .כמו המיגו של הגהות אשרי, "כבר שילמתי למוכר"
גם אם , כותב שלפי הגהות אשרי, )אות טו, נו' סי, ירוחם, ייםהובא בברכת ח(ק ב "ס, רכז, שער משפט

ואף , מר שהיה אנוס ולכן לא בירר אצל תגרהיה יכול לומיגו ש, נאמן לומר שלא מחלהוא , הכסף אינו בידו
  .כי זה ברי ושמא, מועיל, שזה מיגו להוציא

וש דרנדפס תחילה ב(ע איגר "רחידושי מביא ש,  שסה'ז עמכרך פסקי דין ירושלים , אברהם דוב לוין' ר
 ששהה כדי יאף אחרבו  יכול לחזור ,אם היה מוחזק,  מוכר שנתאנהכותב שגם ,ב"עמ מט " ב)וחידוש
,  שעג'עמשם , אבל הוא עצמו. פסק כך למעשה, שסו' ובעמ; כי יש לו מיגו, ואין אומרים שמחל, שיראה

 ראיה יןבזה אש, "מי שפרע" לענין אלאגמור  דוקא אם עדיין לא היה קנין ע איגר שם כתב כך"מביא שר
אבל אם עשה קנין אחר חוץ , י קבלת מי שפרע"סמך על מה שבידו לחזור עכי אולי , שההמה שמחל מש

כותב , שסט' שם עמ, וייסיהושע ' ר .מחלשמוכח , כיון דאין בכוחו לחזור ואין לו על מה לסמוך, מכסף
 אסמכתאות שפרע שהיו לקונה, ולכן כתב שבנידונו, ריהחזש וןיכול לטעהוא שהיה  המיגו , מוכרשלגבי
, 535 וראה בשמו בהערה .כ גם אינו נאמן לטעון שלא מחל" ואריהחזשיכול לטעון היה המוכר לא , למוכר

  .על הנימוק שבמוחזק אין בכלל אומדנא שמחל
הרי אם החייב אינו תובע ממנו להחזיר את , לא מחלהוא נאמן לומר ש, שהיות שאם הוא מוחזקנראה 
אם הוא יודע , להמשיך להחזיק בו) בדיני שמים(הנושה רשאי , )כגון שאינו יודע שממונו אצלו(ממונו 

  .בעצמו שלא מחל
הערה ראה ,  מיגולחייבהחייב טוען שמחל מכללא ויש אבל , אין אומדנא שהנושה מחלש, על מקרה הפוך

 .ם גאויזון אומר שלא מועיל מיגו"שמהר, בענין החזרת השטר 137
ת "שוהובא ב ()וכספו בידו, שהה כדי להודיע לתגרקונה שהתאנה ועל (יד , צג, ז"אהע,  בית מאיר533

על טענו ) (ט' סי, מ"חו, אשכנזי, ת שמן ראש"הובא בשו(ק כח "פח ס' סי, ע"סמ; )נה' ם חלק ד סי"מהרש
, רכז' וסי, )שיש לו מיגו שיאמר שלא תפס, ותפס דמי שעורים אחרי שעמד בדין, ים והודה לו בשעוריםחט

, ך"ש; )שמוחל, אצל כל אדם" בטלה דעתו" כי -על אונאה פחות משתות וממון המתאנה בידו (ק יד "ס
על אלמנה שלא ( גק כ"ס, צג, בית שמואל; )ל"על טענו חטים והודה לו בשעורים כנ(ק כג "ס, פח, מ"חו

; הלא תפסשמר היתה יכולה לושיש לה מיגו ש, כ תפסה משכון שלא בעדים"תבעה מזונות שלוש שנים ואח
' ר; )ושמן ראש שם, צג' סי, ז"אהע, אבל כך נימקו מחצית השקל, "אנן סהדי"הוא לא נימק מצד שזה נגד 

 25על אלמנה שלא תבעה כתובתה (ב "נט דף עט ע' א סי"ח, ש ענגל"ת מהר"המובא בשו, נפתלי הולנדר
 17' עמ, פהלכה ק, ג"ח, ז"אהע, חזקה רבה; )לומר שאכן תבעה תוך הזמןשהיתה יכולה ויש לה מיגו , שנים

 ונימק שזה -לומר שתבעה במועד שהיתה יכולה ויש לה מיגו , על אלמנה שלא תבעה מזונות שלוש שנים(
 )ונימק שזה מיגו נגד חזקה, שהה כדי להודיע לתגרונה שקעל (ק ג "ס, רכז, קצות החושן; )מיגו נגד חזקה

על (ק ה "ס, קא, קונטרס אחרון, הפלאה; )קו' עמ, ענף ב, סימן נ, חלק ב, בבא מציעא, הובא בדברות משה(
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ונימק שזה , לומר שאכן תבעה תוך הזמןשהיתה יכולה ויש לה מיגו ,  שנים25אלמנה שלא תבעה כתובתה 

על מוכר שהתאנה ובכל זאת כתב לקונה שיבוא (אות מ , נו' סי, )ירוחם( ברכת חיים ת"שו; )מיגו נגד חזקה
  ). אנן סהדי שמחל ולא מועיל מיגו נגדו-לראות את הנכס 

" פרעתי"שהרי זו העזה לומר , כאן זה מיגו דהעזה, הסביר שאף שמועיל מיגו נגד חזקה, קח' עמודי אור סי
 מועיל נגד ינוכותב שמיגו דהעזה א, ק ד"ס, ותומים עח, ")סתילא תפ"ונראה שכך יהיה במיגו שיאמר (

  .חזקה
כותב שגם אם , )קצג' עמ(פד ' סי, א"ח, ץ"תשב, לענין קונה ששהה יותר משיעור להודיע לתגר, כמו כן

, )ירוחם(ת ברכת חיים "שו. פ האומדנא שמחל"כי אפשר להוציא ממון ע, מוציאים ממנו, המתאנה תפס
, 535הערה , לעומת הנימוק של משכנות יעקב (מוכיח שיש חזקה ודאית שמחל, יג-אותיות יבו ,אות י, נו' סי

ראה  (זו מחילה בלב שאינה מועילה, נמצא שגם אם באמת מחל, שהרי אם זה רק ספק, )שזה רק בגדר ספק
שספק אומדנא לא , כג' כא וסי' ט סי"ב פ"בש "כתב בדעת הרא, ק ה"ס, רנ, ועוד שקצות החושן; )שער שני

, ב"מ מט ע"ב) לוריא( גם נפש חיה .זה דברים שבלב שלא מועילים, כי גם אם באמת התכוון לכך, מועיל
ולפי זה אם , שמועילה מחילה בלב רק אם ניכר לכל העולם, )ראה שער שני שם(ח לשיטתו "כותב שקצוה

  .ומועילה גם להוציא, ומכאן שהחזקה ודאית, להחזיקלא היה מועיל אפילו , לא היה ודאי שמחל
, אם שטר הכתובה בידה,  שנים25נפתלי חיים הולנדר שם הסביר על פי זה את הדין שאלמנה ששתקה ' ר

,  כי מאחר שיש לה שטר היא נחשבת מוחזקת-) 280ראה ליד ציון הערה (אינה מפסידה את כתובתה 
ש ענגל שם "אבל מהר). כך נראית כוונתו(כי יש ספק האם יש אנן סהדי שמחלה , ל מיגו לטובתהומועי

אבל כאן אינה נחשבת , ואמנם יש ספק האם מועיל מיגו נגד חזקה, ודאי מחלהבוהרי כאן , הקשה על דבריו
  .גם אם יש לה שטר, מוחזקת לענין זה

לענין אלמנה שתפסה מן ( שלא מועיל כאן מיגו מעלה אפשרות, אק " ס, קא,ז" אהע,ישועות יעקבגם 
  ".אנן סהדי"כי לא מועיל מיגו נגד , )ויכול לטעון שזה רכוש שלה, העזבון שלא בעדים

מסביר שהדעה , )ט שס'עמז כרך פסקי דין ירושלים הובא ב(ק ה "ס, מ רכז"פתחי תשובה חו, כנגד זה
  .עיל מיגו נגדהומו, חזקה אלימתאהקודמת סוברת שהאומדנא שמחל אינה 

, )ה כדי"ד(ב "בבא מציעא מט ע, מדייק מתוספות, אות פד, ב"בבא מציעא מט ע, ב"מהדו, מעיני החכמה
, שהרי הם כתבו שיש שיעור קבוע למשך זמן החזרה גם אם התגר רחוק, שהם חולקים על הגהות אשרי

  .לא פלוג רבנן, ואם כן גם אם לא שילם, שכך תיקנו חכמים, "לא פלוג רבנן"וזאת משום 
שאם אלמנה שתקה ) 291 ציון הערה ליד(מהדין , הביא ראיה שלא מועיל מיגו, יד, צג, ז"אהע, בית מאיר

לומר שהיתה יכולה מיגו , ולכאורה היינו צריכים להאמין לה שלא מחלה, הפסידה מזונות, שלוש שנים
, )אשכנזי(ת שמן ראש "שו. כאן שלא מועיל מיגו אחרי שלוש שניםמו ;שנים' ד תוך ג"שתבעה מחוץ לב

כי אחרי שלוש שנים אינה ,  מיגו להוציאואכי ה,  מועילינואמיגו זה ש, דוחה הוכחה זו, ט' סי, מ"חו
  .ש להוכחתו" עיי-ן ראיה אחרת שלא מועיל מיגו "אבל שמן ראש מביא מהר. נחשבת מוחזקת
, כיון שמניחים שמחל,  מוציאים ממנו,חייבשגם אם תפס הנושה כסף מה, ד" בשם מהרי65ראה גם הערה 

  .ואומדנא דמוכח מועיל אף להוציא
להגהות אשרי כאמור ם מימסכי, ק ב"ס, רכז, נתיבות המשפטו , פלפולא חריפתא שם: שונותהבחנות

כי , לא מועיל מיגו, חילה באונאה פחות משתות שלענין המוכתבאבל , שמועיל מיגו נגד האומדנא שמחל
שמחנה , 535ראה הערה ). יש אומדנא יותר חזקה שמחל, כלומר(שם הטעם הוא שכך דרך משא ומתן 

  .אפרים עושה הבחנה זו מטעם אחר
ולא נגד אומדנא , שמחלמועיל מיגו נגד אומדנא חלשה : עושה הבחנה דומה, כד' סי, ת בנין יחזקאל"שו

והעובדה שלא , הרי פרעת לי השבוע חוב"ושמעון השיב , ראובן תבע את שמעון, בנידונו. חזקה שמחל
הוא ). כ שלא בעדים"או שתפס אח(וראובן היה מוחזק מראש , "עיכבת את הכסף בחובך מוכיחה שמחלת

שהיה כך שיש לו מיגו , ע לשמעוןכי מדובר שאין עדים שפר, פוסק שראובן נאמן לומר שלא מחל לשמעון
כי ראובן יכול , והמיגו מועיל כי האומדנא שמחל היא אומדנא חלשה; יכול לומר שלא פרע אי פעם לשמעון

היא כי האמין , והסיבה שפרע לו את חובו ולא תפס את הכסף עבור החוב שכנגדו, לטעון שבאמת לא מחל
 שמעון ,ם יטען כךהרי אש, סברה זו קשה" (לא פרעתיך"סמך על כך שיוכל לטעון גם ו, לשמעון שיפרע לו

הרי לא העלה על דעתו ששמעון יכפור לו בשקר כיון ששמעון יודע , ואף שזה שקר, )יתבע ממנו את החוב
, ואף אין הוכחה ממה שלא הזכיר ראובן בפני עדים ששמעון חייב לו; שכנגד השקר שלו יוכל ראובן לשקר

זה מקובל ואמנם אין ;  היא שלא חשד בכלל בשמעון שיטען בשקר שפרעכי אולי הסיבה שלא עשה כך
הוא . לכן מועיל מיגו נגדוו, "אנן סהדי" זה לא אומדנא חזקה בדרגת אבל, לפרוע חוב למי שחייב לפורע

הוא נותן דוגמה נוספת . שאומר דבר דומה לענין טענת פרעון, ז' מ סי"חוא "חדברי חיים ת "שומסתמך על 
בכל זאת אם הוא מוחזק בכסף , שזה מראה שמחל, שאם שהה כדי להראות לתגר, נאת שתותבאו, לכך

אם הקונה נותן אמתלא מדוע שהה יותר , כמו שכתב הגהות אשרי, במיגו, "לא מחלתי"יכול לטעון הוא 
 הוא כותב, לעומת זאת. ולכן האומדנא שמחל אינה בגדר אנן סהדי, כגון שהיה אנוס, מכדי להראות לתגר

כמו שכתבו בית (הפסידה מזונות גם אם יש לה מיגו , שבאלמנה ששהתה כמה שנים ולא תבעה מזונות
לא ש שאם משום -כי אין לה אמתלא מדוע לא תבעה , כי יש אומדנא חזקה שמחלה, )שמואל ובית מאיר

אנן "גד ולא מועיל מיגו נ, שמחלה" אנן סהדי"לכן ; ד"יכלה לתבוע חוץ לב, רצתה לנגוש את היתומים
אם ראובן אומר שתבע את , ל בראובן שפרע חוב לשמעון"במקרה הנ, הוא נותן דוגמה נוספת לכך". סהדי

שהרי לא , העובדה שפרע ראובן חוב אחר לשמעון היא אומדנא חזקה שמחל, שמעון לדין ושמעון סירב
כן לא יועיל מיגו של ול, שלא כמו במצב הקודם, י איזו טענת שקר"היתה לו שום דרך להציל את חובו ע

שהרי אמנם יש אומדנא חזקה , אבל הוא מעלה ספק לגבי המקרה האחרון. ראובן מצד שתפס שלא בעדים
וסביר לומר שיש אמת , אבל הרי לא מצוי שאדם מוחל חובו לאדם זר שלא עשה לו שום טובה, שמחל

ך "הש, שלדעת בית מאיר, עודו, הסיבה שפרע לו היא כי לא רצה להתקוטט עמושבטענת ראובן שלא מחל ו
  .ופלפולא חריפתא סוברים שמועיל מיגו גם נגד אומדנא חזקה
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כיון שעל סמך זה רוצה הנושה , "מיגו להוציא"כי זה , שאינו נאמן כאן מטעם מיגו, עוד נימקו

  .534לפי טענתו שלא מחל, להוציא מהחייב
  

  .כגון שתפס נכסים של החייב, נימוק זה לא שייך במקום שהנושה מוחזק, כמובן
  

שהעובדה שיש לתובע מיגו עוקרת את , "אנן סהדי"יש שהשיבו על הנימוק שזה מיגו נגד , מצד שני
יכול לומר , ו בידוקונה שהתאנה ושהה כדי להודיע לתגר וממונ, לדוגמה. כל האומדנא שמחל

  .535" משום שמחלתי אלא כי סמכתי על כך שיש לי מיגוה ששהיתי אינהסיבה "
                                                                                                                                            

כגון שידוע שעבר הזמן של , שאם ידועה החזקה שמחל, ח"כותב בדעת קצוה, ב"מ מט ע"ב) לוריא(נפש חיה 
כגון , תובעאבל אם החזקה אינה ידועה בלי דברי ה; כי הוא נגד חזקה, לא מועיל מיגו, "כדי שיראה לתגר"

הוא . במיגו שיאמר שלא עבר הזמן, הוא נאמן לומר שלא מחל, שללא דברי הקונה לא היה ידוע שעבר הזמן
היינו שהחזקה ידועה , מועיל נגד חזקה" הפה שאסר"האומר שרק מיגו של , ק ז"ס, קח, ך"מסתמך על ש

  .לא מועיל מיגו נגדו, אבל אם החזקה כבר ידועה, רק מתוך דבריו
לא "יכול לומר , כותב שדוקא באונאה של שתות, ז, רכז, מ"חו, שלמה אלפסי' נימוקי ר, דרבותאמשחא 
הרי , אבל אם האונאה יותר משישית, "אשלם לך בניכוי האונאה, והיה בדעתי שכשתתבעני לשלם, מחלתי

 החפץ שהרי הברירה בידו או להחזיר את, ממה שלא החזיר את החפץ, יש הוכחה שמחל, גם אם לא שילם
 .שגם אז אינו מחול,  קפז'סי, ת חוות יאיר"מדייק משו, ז, רכז, אבל פעמוני זהב. או לשלם את כל המחיר

ויש לה ,  שנים25כתובתה את הוא עוסק באלמנה שלא תבעה ). ה שם אמר"ד(א "כתובות קד ע,  הפלאה534
  .272בהערה בשמו  ראה עוד על כך. מיגו שתטען שתבעה תוך הזמן

, ך"מציין שש, )טו' סי, מ"חו, דנושבסקי, הובא בבאר משה(ק ה "ס, קא, אבל הוא עצמו בקונטרס אחרון
, כתב שאומרים מיגו להוציא אם התובע טוען ברי והנתבע טוען שמא, אות א ואות טו, ק לט" ס,בפ, מ"חו

,  וראה עקרון זה בשם שער משפט.דעתוכאן האלמנה טוענת ברי שלא מחלה והיתומים אינם יכולים ל
 .532בהערה 

, אות ח, נו' סי, ירוחם, ת ברכת חיים"הובא בשו(ק א "ס, רכז,  שער משפט;יד, צג, ז"אהע,  בית מאיר535
' מח במהד' סי = ך"תש' במהד(נט ' סי, מ"חו, ת משכנות יעקב"שו; )ק ב"ס, רכז, מ"חו, ובפתחי תשובה

  ).ג"תקצ
, אות יג, נו' סי, הובא בברכת חיים(יג ' סי, הלכות אונאה, ומחנה אפרים, קח' סי, ת עמודי אור"שו, כמו כן

 יכול  התובעכי, כותבים שהגהות אשרי מתכוון לומר שהמיגו מרע את האומדנא, )לב-ואותיות לא, אות טז
עמודי אור כתב שסברה זו תלויה אלא ש". הרי אוכל לטעון שפרעתי"כי חשב , לומר שלא חש לברר

ומחנה אפרים ). עיין שם(שההכרעה בה היא שטענה כזאת אינה מתקבלת , במחלוקת ראשונים אחרת
שיש שם אומדנא , כתב שהדין כך רק בקונה ששהה כדי להודיע לתגר) ק א"ס, ג, רכז, הובא בדברי משפט(

אין , כ' סי, ד"מ פ"ב, ש"כלשון רא, " העולם למחולדרך"ש, אבל באונאה פחות משתות,  מחלשמסתמא
 נאמן במיגו לומר שלא ינוומטעם זה א, "דרך העולם"שהרי זה נגד , לומר ששתק כי סמך על יכולתו לכפור

גדר המחילה באונאה , ה, ז, הלכות גניבה, ם"אבל הוא כותב שלדעת הרמב. כי זה מיגו נגד המנהג, מחל
נאמן לומר שהוא מהמיעוט שלא הוא , ולכן אם הוא מוחזק, "רוב בני אדם מוחלים"פחות משתות הוא ש

  .שמי שמוחזק יכול לומר שהוא מהמיעוט, לענין אחר, )ה וליחזי"ד(א "ב צב ע"ב' כמו שכתבו תוס, מוחל
לא חשש לברר אצל התגר אם , שער משפט נימק שהיות שכספו בידו: יש הבדל בניסוח בין הפרשנים

  . לתבוע את החזר האונאהלא חשש , ות שכספו בידוואילו בית מאיר נימק שהי; התאנה
הרי גם אם באמת נודע לו , מעיר שלפי טעם בית מאיר, 97הערה , א"בבא מציעא נ ע, אוצר מפרשי התלמוד

מעיר שלפי טעם שער , 98ובהערה . מה שאין כן לפי הנימוק של מיגו, הוא יכול לומר שלא מחל, שהתאנה
  .ו יכול לטעון שלא מחלאינ, אם נודע לו שהתאנה, משפט

וגם אם המוכר תפס ; אינו צריך להישבע שלא מחל, כותב שלפי טעם זה, ק ב"ס, רכז, מ"חו, פתחי תשובה
אבל אם בשעת הקנייה שילם למוכר ; כיון שלא היה צריך לברר, אין מניחים שלא מחל) שלא בעדים(ממנו 

 על 532ראה בשמו בהערה . ריך לברר אצל תגרכי היה צ, מניחים שמחל, )שלא בעדים(כ תפס ממנו "ורק אח
  .הדין במצבים אלו לפי הטעם של מיגו

וראה בדומה . 29 ראה ליד ציון הערה -ותפס שעורים ,  דומה יש בטענו חטים והודה לו בשעוריםהסבר
  .302 ציון הערה ליד ו306בהערה 

כותב סברה דומה , ג, טו, הלכות מכירה, שמשנה למלך, 122' עמ, פגמים בחוזה, ראה גם חוק לישראל
אין הוכחה , אבל אם כספו בידו, שמניחים שמחל, בקונה שהיה יכול לבדוק אם יש מום בממכר ולא בדק

מבין שהוא מדבר גם , ק א"ס, רלב, נתיבות המשפט. ששתק היא כי כספו בידוכי ייתכן שהסיבה , שמחל
, כגון שקבעו זמן ועוד לא הגיע הזמן, כגון שלא היה יכול לטעון שכבר פרע למוכר(במצב שאין לו מיגו 

והוא , )קה' עמ, ענף ב, סימן נ, חלק ב, בבא מציעא,  זו דוגמה שנותן דברות משה-שאינו נאמן לומר שפרע 
בבא , דברות משה. נאמן לומר שלא מחל, שרק אם יש לו מיגו) לענין אונאה(א אומר "שהג, מקשה עליו

וכדי , מן הסתם לא רצה לקנות חפץ זה, שלגבי מום בממכר, מיישב, קי' עמ, ענף ג, סימן נ, חלק ב, מציעא
י ייתכן שכיון שכספו כ, וכאן שתיקתו לא מעידה על רצון חדש, צריך רצון חדש וקנין חדש, שיחול המכר

שתיקתו מעידה שהיתה לו איזו סיבה , אבל באונאה; לא הקפיד לבדוק או לתבוע אף שידע על המום, בידו
  .וגם אם הכסף בידו עדיין יש קצת בירור שהתכוון לקנות גם במחיר הגבוה, לקנות דוקא ממוכר זה ביוקר

אינו שוללת " שתקתי כי סמכתי על המיגו"ענת שט: כותב סברת ביניים, אות יז, נו' סי, ת ברכת חיים"שו
כי מיגו מועיל נגד אומדנא , כך שיועיל מיגו נגדה,  אותהמחלישה  היאאבל, לגמרי את האומדנא שמחל

  .וכך מתיישבת לשון הגהות אשרי יותר טוב; )ש בהוכחתו לכך"עיי(חלשה ולא נגד אומדנא חזקה 
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טענה זו דוחה גם את הנימוק שזה מיגו . 536 שיש לתובע מיגוצבזוהי טענה שאפשר לומר בכל מ

". ולא ידעתי שלא מועיל מיגו להוציא, שתקתי כי סמכתי על המיגו"כי התובע יכול לומר , להוציא
אבל אם היא , ים שהאומדנא היא מכוח שתיקהצב יש מקום לומר שטענה זו טובה רק במאבל

  .זה לא צריך להיות מושפע ממה שחשב שיש לו מיגו, מתוך התנהגות או מתוך טבע האדם
  

השימוש במיגו כאן מבוסס על תפיסה שהשאלה האם מחל או לא היא שאלה , לכאורה
. שלגביה אפשר להפעיל את הכלי של מיגו, עניין של נאמנותולכן זה , לגבי נושה זה, סובייקטיבית

תפיסה זו נוגדת את השיטה שמחילה בלב מועילה רק אם ברור לכל שהיתה דעתו , לכאורה
ההסבר הוא שמחילה בלב , כנראה. אינה מועילה כי אלו דברים שבלב, ואם לא כן, 537למחול

 כלומר רק בהתקיים שני תנאים -מועילה רק אם היא גם אובייקטיבית וגם סובייקטיבית 
לכן אם יש לו מיגו שמעניק . ניכר מהתנהגותו החיצונית שמחל) ב, באמת מחל בלבו) א: מצטברים

  .538גם אם מהתנהגותו נראה שמחל, אין כאן מחילה, לו נאמנות לומר שבאמת לא מחל

  סיכום: פרק שביעי
,  אף שהנושה לא מחל בפירוש,קובע המשפט העברי שהחייב מופטר מטעם מחילה, במצבים רבים

  .מצבים אלה מתחלקים לארבע קבוצות. וזאת מפני שיש אומדנא שהנושה מחל במחשבתו
  

: דוגמאות לכך הן. עשה מעשה שניכר ממנו שמחל על החובשנושה הקבוצה הראשונה היא ב
 תובע שתבע; שבכך נמחל שעבוד הנכסים עד תאריך השטר החדש, חיובאותו שטר חדש על עשיית 

זול ,  דבר אחרתובעוהנתבע כפר בתביעה זו אבל הודה שהוא חייב ל, )כגון חטים(תביעה אחת 
נושה שכתב שטר על החיוב בלי להזכיר ; ד פחות מהמגיע לו"תבע בבנושה ש; )כגון שעורים(יותר 

 מעשה השוענושה ה; גבה מהחייב רק חלק מהחוב, בעת גביית החובש, נושה; אחד מפרטי החיוב

                                                                                                                                            
דהיינו , "סמכתי על המיגו"שאולי אינו יכול לומר , ה נגדיתכותב סבר, ב"מ מט ע"ב, ע איגר"אבל חידושי ר

במקום לסמוך על האפשרות , כי בכל זאת היה צריך להראות לתגר, ל לטעון טענת שקרכשסמך על כך שיו
  .שקרלטעון 
שאין לומר , כותב לגבי אלמנה ששהתה כמה שנים ולא תבעה מזונות, כד' סי, ת בנין יחזקאל"שו, כמו כן

לא  כי -כי ידעה שאם יטענו שמחלה תוכל לטעון שתבעה או הזכירה ואז היא נאמנת היא תקה שששהסיבה 
  .עצמה למצב כזה שתצטרך לטעון שקרהיה לה להכניס את 

) א: משכנות יעקב כותב נימוקים נוספים שלא לומר שמחל, לענין קונה ששהה יותר משיעור להודיע לתגר
דהיינו הוא , וכאן זו מחילה על חפץ בעין, י מחילה היא רק על חובכ, ממונו בידו לא מועילה מחילההיות ש

) שלא במסגרת מכר, כלומר(ואמירה זאת באדם רגיל , "אני מוחל לך על מה שתגזול ממני"כאומר למוכר 
ואיסור המוכר לקחת , ])110[ ציון הערה ליד, ראה שער רביעי (אינה מועילה להתיר לו לעבור על איסור גזל

, אין הוכחה גמורה שמחל, בשהייה כדי להראות לתגר) ב. תר משווי הנכס הוא כמו איסור גזילהמהקונה יו
, טו' ד סי"מ פ"ש ב"ש שהוכיח כך מרא"עיי (אלא הדין מבוסס על כך שאין להוציא ממון מן המוכר מספק

העודף אין מוציאים ממנו את הסכום , ולכן אם הקונה מוחזק, )יט' מ סי"ט חלק ב חו"ת מהרי"שוומ
, מעלה אפשרות שמשכנות יעקב סובר שאומדנא זו אינה ספק שקול, ב"מ מט ע"ב) לוריא( נפש חיה .מספק

אבל אם הוא מוחזק אין , ולכן מתחשבים בה אם הקונה אינו מוחזק, כמו רוב, אלא יותר נוטה לומר שמחל
ענתו הראשונה משיב נפש על ט. כי אין הולכים בממון אחר הרוב להוציא, להוציא ממנועל סמך האומדנא

שמה שלא מועילה מחילת בעלות הוא בלשון , )שנביא בשער ארבע עשרה(ח לשיטתו "שקצוה, חיה שם
וגם , השתיקה מוכיחה שהתכוון לתת מתנה, אבל במחילה מכללא המוסקת משתיקה, מחילה מפורשת

שה תנאי מפורש שלא כאילו ע, שתיקת הקונה מוכיחה שהוא מתחייב לשלם את כל המחיר שהוסכם, כאן
  .  בשם ברכת חיים ונפש חיה533תשובה על טענתו השנייה ראה בהערה . יהיה בו דין אונאה

, מום במקחבגלל במקח טעות כותב ש, ואות , א"מאיר שמחה בבא מציעא נא ע' חידושי ר: הבחנות שונות
אם עבר הזמן שהיה יכול , אבל באונאה; יון שלא בדקאין אומרים שמחל כ, אם הקונה מוחזק בכסף

שהרי שכיח שהשער  ,תגרלמיד  להראות  לויהכי ה, מניחים שמחל גם אם הוא מוחזק בכסף ,להראות לתגר
 כולעד זמן זה ישתקנה שתקנו חכמים שה , ועוד;)ט, רכז, מ"חו, א"רמ (וב לחזור וכל לא יז וא,השתני

שמא יטען הקונה , כ שום מוכר לא יוכל להיות בטוח ביום המכר"לשא, תקנת השוקהוא משום לחזור 
  .שהתאנה

עבר והוא מוחזק במעות התאנה ומוכר שכותב לגבי , ט שס'עמז כרך פסקי דין ירושלים ב, וייסיהושע ' ר
היא כי היה לא מיהר לבדוק אם נתאנה שאין הוכחה שמחל כי ייתכן שהסיבה ל,  לתגרזמן כדי שיראה

. אף שהוא מוחזק, מחלמוכח ,  לדין את הקונהלא תבעובכל זאת , ידע זמן רב שנתאנהאם  אבל ;מוחזק
שגם בכגון זה אין הוכחה משכנות יעקב ומאיר לשון בית מדייק מ,  שעב'עמשם , אברהם דוב לוין' אבל ר
 .שמחל

 כי היא שתקתיהסיבה ש"יכול לומר הוא , כ שלא בעדים"ח מה שתפס אחוים שהמיגו הוא מכצב גם במ536
 ".י תפיסה"ידעתי שאוכל לייצר מיגו ע

  .שזו השיטה השלטת, ראה שער שני 537
שהרי זה נדיר שבגלל , אין לפטור אותו מחמת כך, שאף שהחייב חשב שהנושה מחל,  צריך להוסיף538

 .שינה את מצבו לרעה בהסתמכו על מה שחשב שהנושה מחל, טעותו זו
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בעל ; משלורכוש  לקחת חייבסייע לנושה ש; וש שבועה שכנגדו היה חייב להישבע לובלי לדר
  .ועוד; והיא עברה עמו, שהתחייב לאשתו שלא לעבור לארץ אחרת

  
ובכל זאת נקבע שאין די , אבל יש מעשים שהנושה עושה שהיה מקום להסיק מהם מחילה מכללא

החזיר את שטר החוב שנושה ; טר החובנושה שקרע את ש: דוגמאות לכך הן. ביסוס להנחה זו
קונה ששילם יותר ; והמלוה פנה לאדם נוסף וביקש ממנו שיהיה ערב, חוב שהיה עליו ערב; לחייב

 על שטר מכר של נכסי ימהחת;  זכות מסוימתתתן הצהרת הון בלי הזכרמ; מהמחיר ביודעין
  .ועוד; החייב

  
שתיקה שאפשר להסיק ממנה , זכותושתק בשעה שראה פגיעה בשנושה הקבוצה השנייה היא ב

; שראה את הפגיעהאם הזכיר מחילה לפני : דוגמאות לכך הן. באופן סביר שהוא מוחל על זכותו
פועל ; ר גובה חוב שלואחֵ אדם ראה שאם ;  במתנהאת נכסיו לאחריםנתן שהחייב אם ראה 

;  שהוא מוחלה הנוש אמר בנוכחותאדם אחראם ; שקצבו לו שכר באמצע עבודתו רק על העתיד
  .ועוד

  
, כמו כן. אינה מראה שמחלאל מול הפגיעה שתיקתו , אם יש לנושה ראיה ברורה על זכותואבל 

אין , ושתק,  לגרום לו נזק בעתידהעלולורק , ידיי לו נזק ממת גורהאינאם הפגיעה שראה הנושה 
ת הנושה דוגמאות לכך שבהם אין מסיקים מחילה מתוך שתיק. הוכחה שהוא מוחלבשתיקתו 

ששתק כשאחר אמר " אורנדא"בעל חזקת ; נושה אחר גבה מהחייבאם : הן, למול פגיעה בזכותו
ראה מי ש; אב שראה שבתו קיבלה קידושין בעצמה ; רוצה לשכור את העסק וכדומההוא לו ש

אם הכריזו שמי שאינו ; מוכר שהתאנה יותר משתות ונודע לו;  נזק ברור מזיק לואדם אחרש
   .ועוד; חייב שעזב את העיר;  את זכותומערער מאבד

  
באופן שאפשר להסיק מכך , שתק לאורך זמן ולא תבע את זכותוהקבוצה השלישית היא בנושה ש

.  מוכיחה שמחל עליואינה, העובדה שנושה לא תבע את חובו במשך זמן רב, ככלל. שמחל עליה
בחיוב מלוה ; שותף אחרבתביעת שותף אחד מ; אם לא היה לו ממי לתבוע: דוגמאות לכך הן

; קנה חפץ עם מום והיה יכול לבודקו ולא בדקמי ש; בחיוב דיין להחזיר שוחד ולהחזיר ריבית
הנושה אם ; החוב פוקע, זמן מסוים במשך וחובאת  תובע ינובמקום שחוק המדינה קובע שמי שא

  .ועוד; בזכות של הציבור; היו ידידיםוהחייב 
  

 דוגמאות לכך .מטעמים שונים, שה בכל זאת מוכיחה שמחלשתיקה ממושכת של הנואבל יש ש
קונה ; בת שלא תבעה עישור נכסים; זמן רבאו את מזונותיה אלמנה שלא תבעה את כתובתה : הן

; נושה שלא תבע חיוב שנקבע לזמן מסוים; זמן לברר את המחירתאנה יותר משתות ושהה די שה
  .ועוד; בעל שמצא מום באשתו ושתק   ;שבעייהחייב דרש ש שלא נושה; בחוב מכוח תקנת חכמים

  
גם בלי , מניחים שמחל, מצבים שלפי אופי החייב והנושה ואופי החיובשל  הקבוצה הרביעית היא

מכר ; חיוב פחות משווה פרוטה: דוגמאות לכך הן. התנהגות מסויימת של הנושה ובלי שתיקתו
אם הנושה השיג רכוש ; תותפחות משבמכר אונאה ; 24 של פחות מאחד חלקי יכמותבהפרש 

בזכות של שותף על ; בעלההנושה באשה ; בנוהנושה באב ; במקום שיש ספק בחיוב; ממקור אחר
או ;  קיום מצוההשיש במחילה ; גדולה יותר, אם המחילה תגרום לנושה תועלת אחרת; שותפו

  .מנהג שמוחלים זכות מסוימתאם יש 
  

החוב מחול גם אם הנושה טוען שלא , שהנושה מחל )מן האומדנות שהזכרנו(במקום שיש אומדנא 
הוא נאמן האם  - המחזקת את טענתו שלא מחל, "מיגו"יש טענת נחלקו הדעות לגבי נושה ש. מחל

  .למרות האומדנא


