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  מבוא: פרק ראשון
כמו שאינו יכול לתת אותה , מושכל ראשון הוא שאדם אינו יכול למחול על זכות של אדם אחר

ק בה מהיבט של זכות שייכת לראובן אלא שלשמעון יש חל,  גבולייםיש מצבים, עם זאת. במתנה
  .האם יש תוקף למחילה אם שמעון מחל, ובאלה מתעוררת השאלה, כלשהו

  
יש מקום לומר שמאחר . ומחל עליה, שמעון שגרם זכות לסוג אחד של מצבים כאלו הוא בראובן

. יכול ראובן למחול עליה אף שאינה זכות שלו, שהזכות הגיעה לשמעון הודות למעשיו של ראובן
זכות ששייכת לאדם ;  לשמעוןעשה לוי שנזקזכות ששייכת לראובן בגין : דוגמאות אחדות לדבר

בפרק שני נברר האם אמנם יכול . חוזה לטובת צד שלישי; בתור נושה של בעל הזכות המקורית
  .ראובן למחול על הזכות שגרם לשמעון

  
מר  יש מקום לו- על הזכות  ומחל אחד מהם, תועלת לשנייםיש בה ששאלה דומה עולה בזכות

  .בשאלה זו נעסוק בפרק שלישי. שהמחילה מועילה אף שהיא פוגעת באחר
  
נשאלת השאלה האם מועילה מחילת , זכות ששייכת עכשו לראובן ובעתיד תהיה של שמעוןב

נברר . כיון שהמחילה תפגע בעתיד בשמעון, או שמא אינה מועילה, ראובן כשהזכות עדיין שלו
  .שאלה זו בפרק רביעי

  
כגון שטר חוב שנכתב , ולשמעון באופן רשמי, זכות ששייכת לראובן באופן מהותיהוא מצב מעניין 

בפרק חמישי נדון בשאלה מי מהם . בעוד שראובן הוא המלווה האמיתי, בו שמו של שמעון כמלווה
  .יכול למחול על החוב

  
 לאו דוקא בקשר לזכות(קבוצה נוספת של מצבים היא אלו שבהם אדם שיש לו זיקה כללית 

יכול אדם זה למחול על , יש מקום לומר שבגלל זיקה זו. מוחל על הזכות, לבעל הזכות) הנמחלת
; )או בתו (מחל על זכות של בנוש) או אם(אב בכלל זה . כאילו היתה זו זכות שלו, הזכות

בפרק שישי נראה . שותף שמחל על זכות של השותפותו; אפוטרופוס שמחל על זכות של היתומים
  . תוקף למחילה בגלל הזיקה המיוחדת שביניהםהאם אכן יש

  
ובעל , עוד שאלה שעלינו להידרש אליה מתעוררת במצב שאדם שאינו בעל הזכות מוחל עליה

וממילא המחילה , האם מניחים שהשתיקה היא הסכמה למחילה. הזכות יודע על כך ושותק
  . בשאלה זו נדון בפרק שביעי? תקפה

  
מבחינה טכנית מי שמוחל אינו בעל , גם כאן. לה על ידי שליחשאלה מהיבט אחר מתעוררת במחי

". שלוחו של אדם כמותו"ובכל זאת יש מקום לומר שמחילתו תקפה על פי העיקרון ש, הזכות
האם המחילה נחשבת : שמחליט למחול עליו, שאלה נלווית היא במורשה לתבוע חוב של האחר

  .בענין זה יעסוק פרק שמיני? חריגה משליחותו
  
  ?מי מוסמך למחול עליה: נעסוק באלה הייחודית של זכות ששייכת לציבור, בפרק תשיעי, בסוףל

  ומחל עליה , שמעון שגרם זכות לראובן: פרק שני

  כללי .א

ומתעוררת שאלה האם ; בגלל שמעון, )שלוי חייב לראובן, כלומר( שנוצרת לראובן זכות על לוי יש
כרגע הזכות , כיון שלמעשה, שמעון אינו יכול למחול, ותבפשט. יכול שמעון למחול ללוי על הזכות

  .1שייכת לראובן
  

  . ונברר מתי בכל זאת שמעון יכול למחול, בפרק זה נעסוק במצבים כאלו
  

                                                 
גם אם בנו קיבל את הזכות ,  אינו יכול למחול על זכותו של בנואבשאפילו ,  ואילך97 ראה ליד ציון הערה 1

  . ומכאן קל וחומר לאדם זר;עקב מעשה של האב
שחייב שאינו יכול למחול על חיוב נושה להישבע לפני שיגבה ממי שקנה נכס , 72 ציון הערה לידראה 

  .בעצם, אף שזכות הקונה לקבל את  השבועה באה אליו בגלל החייב, מהחייב
פוסק שחייב שמחל לנושה מראש על חיובו להישבע לפני שיגבה ממנו או ממי שיקנה , יט, עא, מ"חו, ע"שו

כיון , המחילה אינה כוללת את חיוב הנושה להישבע לפני הגבייה מן הקונה, ומכר החייב קרקע, נו קרקעממ
 .אף שזכות זו נוצרה כתוצאה ממעשי החייב, שזו זכות של הקונה
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או שמוחל , 2 שמוחל עליור חובמוכר שט הם, ים של הגורם זכות לאחר ומוחל עליהמיוחדמצבים 
כאן מפני שאלו נושאים הראויים לדיון מצד  הםאבל לא נדון ב. אחרי שהמחהו במעמד שלשתן

  .חיובהוהשיקולים העיקריים בהם הם הגדרת , עצמם

  מזיק. ב

 ושמעון מחל,  לשמעוןעשה לוי שנזקסוג אחד של מצבים כאלו הוא זכות ששייכת לראובן בגין 
שאף שהיא מוחלת , כפי שמוכח מהדין של מפתה נערה, כאן מחילת שמעון אינה מועילה: ללוי

מפני שזו זכות של , בושת ופגם, המפתה חייב לשלם לאביה קנס,  בעצם הסכמתה לביאהפתהלמ
  .האב

  
כי חלק מהתשלום , אינה יכולה למחול על דמי נזקה, שראובן שחבל באשת שמעון,  נפסק,כמו כן

  .4ואינה יכולה למחול עליו, וגם החלק שהולך לה הוא נכסי מלוג והפירות לבעל, 3הולך לבעלה
  

ים סכום מסולשלם לו ראשי הקהל וחייבו אותו ,  פסק שראובן שהכה את שמעון5ש"הרא, כןכמו 
 שמעון אינו -ושמעון אמר שאינו רוצה את הכסף אלא יהיה לצדקה , קהלפ תקנה של ה"כקנס ע

. כבר זכה בו עבור העניים") יד עניים"שהוא (בית הדין כי ,  אחרי שאמר זאתיכול למחול על הקנס
  .הזכות הגיעה לעניים בגלל נזק שקרה לשמעון, ם כאןזאת אף שג

   מחילה הפוגעת בנושה של המוחל- שעבודא דרבי נתןב. ג

 כוחמ) בתנאים מסוימים(יכול לתבוע את לוי ראובן , ושמעון חייב לראובן, אם לוי חייב לשמעון
כותו של ראובן על אף שז, לפי ראובןכשמעון אינו יכול למחול ללוי על חיובו . "שעבודא דרבי נתן"

  .6לוי באה מכוחו של שמעון

                                                 
הרי אם הקונה , א נאמר שאף שמוכר שטר חוב יכול למחול עליו"בכתובות פו ע: חריגים ראויים לציון 2

, סו, מ"חו, ע"וכך פסק שו(המוכר אינו יכול למחול , כתוב לו שטר חדש על שם הקונהשיכנע את הלווה ל
  .המוכר גרם את הזכות לקונה-זאת אף שהמלוה). כג

וראובן , שחלקו בשטרי חוב של אביהם, ראובן ושמעון, כותב שאחים, ז אות ג' סי, ברירה, )חבר(בית יצחק 
אחים שחלקו הם כאילו , ואף שלפי הדעה  שאין ברירה, אין מחילתו מועילה, מחל על שטר שביד שמעון

אלא במוכר , כאן אין דינו כמוכר שטר רגיל, )כ, יא, הלכות שמיטה, ם"רמב(קנו זה מזה את חלקו של חברו 
והמלוה , שאפשר להקנותו לאחר בלי כתיבה ומסירה, בלי שם המלוה" לכל המוציאו"שטר שכתוב בו רק 

כי כוחם , "לכל המוציאו"דינם כשטר שכתוב בו רק , וגם יורשי שטרות, )ק י"סך סו "ש(אינו יכול למחול 
אין "גם אם , ולכן אחד אינו יכול למחול על חלקו של אחיו, ואין אחד עיקר יותר מחברו, שווה בשטר זה

יש להם שעבוד על הלווה , יורשי שטרות: באות ד הסביר בדרך אחרת מדוע אינו יכול למחול". ברירה
וממילא נשאר הכל , הוא כמסתלק משעבודו) לדעה שאין ברירה( לכן בזה שראובן מוכר שטר לאחיו ,בלבד

ודוקא מוכר שטר יכול למחול כי המכירה מדרבנן או כי נשאר , ולכן ראובן אינו יכול למחול, ברשות שמעון
סילוק מועיל וה, נשארו שני השעבודים ברשות שמעון, וכאן שראובן הסתלק מהחוב, שעבוד הגוף אצלו

מסביר בדרך אחרת , צה-המדות לחקר ההלכה מדה כב אות צד. ולכן ראובן אינו יכול למחול, מהתורה
האם זו בעלות של יורש או , בעיית ברירה שייכת רק בבעלות בגוף הקרקע: מדוע ראובן אינו יכול למחול

שאין גופם ,  ולכן ביורשי שטרות;לכל אחד יש חלק  מצד ירושה, אבל בנוגע לשווי הממוני שבדבר, של קונה
הרי לכל אחד שקיבל , וכשמוכרים אותם המכירה אינה של גוף השטרות אלא של שוויים הממוני, ממון

וראובן אינו יכול למחול את השווי שירש , יש השווי הממוני של השטרות בתור ירושה, חלק מהשטרות
  .שמעון

, )ו אות אמרי בינה דיני הלואה סימן סגהובא ב)  ( סנדפס אחרי דף(ב "מ נו ע"ב, א הישנים"הריטב' חי
כשיטת (המוכר -כיון ששעבוד הגוף נשאר אצל המלוה, מביא מי שאומר שהקונה אינו יכול למחול על החוב

; ורק שעבוד הנכסים נמחל, )שלכן מועילה מחילת המוכר ,ש כתובות פרק ט סימן י"ראהמובא ב, רבינו תם
והרי , "הריני כאילו קיבלתי את הפרעון מן הלווה"כאילו אומר , מחילת הקונהכותב שמועילה  והוא עצמו 

ונתן לקונה רשות לעשות , כי המלוה התכוון שיקנה את כל החוב, ברור שהחוב מחול, אם הלווה פורע לו
 .בחוב מה שהוא רוצה

 .א" כתובות סה ע3
  ).קיא' סי, א"ח, ח"ת הראנ"הובא בשו(א ' סי, כלל מ, ש"ת הרא" שו4

 ומחל על , אותוהביזמישהו ד או שליח הקהל ש"ש ששליח ב"מוכיח מהרא, קיא' סי, א"ח, ח"ת הראנ"שו
ובזיון שליח , מפני שבזיון שליח הקהל הוא בזיון הקהל עצמו,  לא מועילה מחילתו-העונש המגיע למבזה 

 .ואין בכוחו של השליח למחול, בית דין הוא כבזיון הבית דין עצמו
  .ד' סי, כלל יג, ש"ת הרא" שו5

כותב שמי שהניח גחלת על לבו של עבד כנעני של , )ף"בדפי הרי(א "ק יב ע"ב', מלחמות ה: דוגמה נוספת
, כי אף שהעבד מחל על גופו, המניח חייב לשלם, והעבד היה יכול להוריד אותה ולא עשה כן ומת, אדם אחר

 .דוןכי החיוב הממוני על הריגתו הוא כלפי הא, אין הוא יכול
בסופו , פא' סי, ן" לרמבא המיוחסות"ת הרשב"שו; אות ד, א"ח, שער נא, התרומות' המובא בס, ד"ראב 6
בדפי (א "כתובות ו ע, ף"ן על הרי"ר; )מו' ד סי"יו, ק"מהדו, )תאומים(ת חסד לאברהם "הובא בשו(
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, מועילה מחילת שמעון ללוי,  של חובו של לוי לשמעוןאם עוד לא הגיע זמן הפרעוןש, יש אומרים

  .7נ" בשדרמפני שלוי עדיין אינו משועבד לראובן
  
פני מ,  מועילה מחילת שמעון ללוי כל זמן שלא התברר בבית דין שאין לשמעון נכסים,8ח"דעת הבל

שמחילה  מבאר שטעמו הוא 9צבי גרטנר'  ר.שעד אז לוי אינו מתחייב לראובן משעבודא דרבי נתן

                                                                                                                                            
א במהדורה " צז עדף, סג' סי, ג"ח, ת תורת חיים"הובא בשו(א ' סי, כלל סח, ש"ת הרא"שו; )ף"הרי

דברי ; ה, קא, מ"חו, ז"ט; יז, ס, מ"חו, ח"ב; ה, פו, מ"חו, ע"שו; )רט במהדורה החדשה' עמ, הראשונה
מחנה ; ת תשובה מאהבה חלק א סימן ב"שו; )רוב הפוסקיםשזו דעת  (ב' סי, דיני דיינים, )אוירבך(חיים 

, קכו, מ"חו, מנחת פתים; קעו' עמ, עז' סי, האיסר יהוד' ת ר"שו; )ה אמנם לכאורה"ד (ב"שבועות לז ע, לוי
 .)ד"ט ע(ה ' סי) צויזמיר(ת בית יעקב "שו; ד

  .מזכיר בדרך אגב את הדין הכללי שאין מועילה מחילה אם חב לאחרים, ק יח"ס, לז, תומים
, א"ח, שער נא, התרומות' ן המובא בס"רמב -  שמועילה מחילת שמעוןהסבוריםיש ראשונים : דעה חולקת

אחרי ציון , א"כתובות יט ע, ראה בירור הלכהו). ה השניה"ד(א "מ כ ע" וב,א"ומאירי כתובות יט ע, ת דאו
 ב"ע יא מציעא בבא יוסף נמוקי ,הראשון בתירוצם ,)וכגון ה"ד(א "כתובות יט ע תוספותשכך עולה מ, ד
  . בסופו, יד נתיב ,מישריםו, )ף"בדפי הרי (א"ע ו כתובות, המאור ,)ף"בדפי הרי (א"ע פא ב"ב ו,)ף"הרי בדפי(

א "הריטב' אבל המהדיר מעיר שזה סותר לדבריו בחי, כותב שמועילה מחילה,  סימן טז,א"ת הריטב"שו
י "א שם דן בחיוב המוחל בתשלום הנזק שגרם לנושה שלו ע"ת הריטב"שו .שאינה מועילה, א"עכתובות יט 

יריעות שלמה  .ן שמועילה מחילה כאן"מבעוסק בדעת הר, קכג-קכא' עמ, ד"ח, אור הלבנה. המחילה
 ,בית אפריםת "שו.  מועילה המחילה,א"דעת הרשבכותב של, )ה"תשס' במהד(רד ' עמ, א"ח, )אולמאן(

הנגזל לא , והגזלן מחל לו, כותב שמי שגזל מגזלן, )ד"תרמ' במהד, א"יח ע(ה וכן נראה "ד,  סימן ח,מ"חו
  .נ"יכול לגבות ממנו משדר

  .שעסקו בכךאחדים ורק אציין מקורות , נ" לנושא מחילה כשיש שדרלא אכנס להרחבה
ק "ס, פו, אבל נתיבות המשפט, מועילה מחילת שמעון, כותב שאם יש ללוי רק מטלטלין, ק י"ס, פו, תומים

  .כותב שגם אז אינה מועילה, ו
 שהלווה חייב כלפי במצב, שמחל ללווה, ערב הנושא ונותן בידל ע, 100-101' עמ, ערבות, חוק לישראלראה 

  .נ"המלווה מדין שדר
  .עוסק במי שהתנה שישתעבד רק לנושה שלו ולא לאחר, לח' סי, מ"חו, ישועת דוד

  .נח' מט ועמ' עמ, נו' גל, בית אהרן וישראל; ק י"ס, פו, תומים' עי, נ בגלל חיוב כתובה"על מצב שיש שדר
  .קכח-קכז' ג עמ"ח) כנוב'צ(שומרי משפט ' על הדין באופן כללי עי

שער  ראה -נתן '  יכול למחול לחייב השני לפני שהתגבש שעבודא דרהראשוןנושא אחר הוא האם הנושה 
 .בחוב כלפי אדם אחר, בענין מחילה על זכות עתידית, רביעי

  . פ' סי, ת חוות יאיר"שו; ק א"ס, מז, ע"סמ; )ף"בדפי הרי(א "כתובות ו ע, ף"ן על הרי" ר7
כתובות יט , א"וחידושי הריטב, )ד"דף נד ע, יב' סי, רפפורט, ת מים חיים"ובא בשוה(ן שם "מכאן למדו הר

, מפני שמה שקנתה אשה קנה בעלה, שאין לה מה לשלם, שאשת איש שחבלה באחר, קל וחומר, א"ע
פ שאם תתגרש "אע, )א"ק פט ע"כאמור בב (הלבעלעל כתובתה יכולה למחול , ומכרה את כתובתה לבעלה

. ועדיין לא חל, מפני שחיוב הבעל לשלם את הכתובה אינו ודאי, )לולא מחילתה(שלם לנחבל יצטרך הבעל ל
' ת ר"בשו, ליב סגל' ור, )א"נד ע(יא ' מ סי"חו, )רפפורט(ת מים חיים "בשו, חיים יהודה ליב איטינגא' ר

  .ש" עיי-מ כ "ן מב"מקשים על הר, ו' סי, מ"חו, חיים כהן
ן לא התכוון "וכותב שאף הר (זה לא מועילה מחילת שמעוןכגון  כותב שגם ב,ק יא"ס, פו, מ"חו, ך"אבל ש

ק פט "ומה שנאמר בב, )ענף יב, יב' סי, זקס, ת דברי משה"והובא בשו, ש להסברו" עיי-לומר שהיא מועילה 
והחזירה לו את הכסף , הוא מפני שמכרה לנחבל את כתובתה בטובת הנאה, א שמועילה מחילת האשה"ע

הכתובה למחיר הנמוך ששילם מלוא סכום ובמחילתה הוא מפסיד רק את ההפרש בין , ל החבלהכתשלום ע
ת בית "שו' ך עי"על דברי הש. ך"הסכים לש, ק ו"ס, פו, קצות החושן. נ"ועל הפרש זה אין שדר, הבעד

  .לח' סי, מ"חו, ישועת דודו, ק י"ס, פו' סי, תומים, )ה באופן"ד(סב ' סי, שמואל אחרון
  .ה"מספק המע, כותב שבגלל המחלוקת, )ג"קלד ע(קמז ' ער שלמה סית ש"שו

 .קכד-קכג' עמ, ד"ח, אור הלבנה; )א"י ע(ה ' סי) צויזמיר(ת בית יעקב "שו' על מחילה לפני מועד הפרעון עי
  .)שיכול למחול אם ראובן עוד לא תבע את לוי(יט , יב, הלכות אישות, אבן האזל; ג, פו, מ"חו, ח" ב8

 .ראובןחייב לשמעון ד ש"לפני שהתברר בבת שמעון ללוי שמועילה מחיל: ה, פו' ז סי"טה כותב דבר דומ
 מחלוקתם .יםחולק, ק ו"ס, פו, ונתיבות המשפט, )פ' סי, ת חוות יאיר"הובא בשו (ק יא"ך ס"שאבל 

 לטור הגהות והערות' עי, ד שהוא חייב"על מחילה לפני שהתברר בב. ענף ב, ט' סי, נחל יצחקמובאת ב
' עמ, נו' גל, בית אהרן וישראל; רפו-רפב' עמ, ג"ח, )כנוב'צ(דורשי משפט ; אות יב, שסא' סי, מ"חו, השלם

  .נא
לא "כ "שאל, מועילה המחילה, כותב שלפני שעמדו בדין, )ד"קלג ע(קמז ' ת שער שלמה סי"שו, כמו כן

  . מחילתו בטלה,  לפני כמה שניםומחל על חוב אחר, שכל מי שחייב כסף למישהו, "שבקת חיי לכל בריה
 שטר חוב של ראובן שהיה לו על שמעון יד ללו"הגבו בשאם ד " הראבבשם כותב, בסופו, שרים נתיב ידימ

ת שער "הובא בשו (ם חושן משפט סימן קב"ת מהרשד"שו.  יכול למחולנואיראובן  ,נתן' משעבודא דר
כך אפשר להסביר את מה שכתב . יכול למחולד "ב קודם שהגבומדייק מזה ש, )ד"דף קלג ע, קמז' שלמה סי

 בין השטר בידו ובין , יכול למחול,ב לאחריםיימוכר שטר חוב לחבירו והוא חש )במסקנתו(מישרים שם 
 .מסרו

 .רפו' עמ, ג"ח, )כנוב'צ(שומרי משפט , "בענין שעבודא דרבי נתן", צבי גרטנר'  ר9
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מדבריו . ואין ראובן יכול לגבות ממנו, ונפטר מחובו,  ולכן נחשב כאילו פרע לוי לשמעון,כפרעון
  .לא תועיל מחילת שמעון ללוי, עולה שלפי שיטות ההפקעה וההקנאה

  
מפני , נ"אף שחל שדר, יש אומרים ששמעון יכול למחול לו, חיוב דרבנןאם חיובו של לוי הוא 

, 11לגבי חיוב כתובה, 10הם כתבו כך לגבי חיוב מזונות אשה. נ הוא רק מדרבנן"שדר, שבמצב כזה
  .13מחילה אינה מועילה,  אבל אחרים אומרים שגם אם החיוב הוא מרבנן.12ולגבי חיוב בגרמי

  
כך שאין , כותב שאם יש לשמעון במה לפרוע לראובן 14לבית שמוא :אם יש לשמעון נכסים

כך שראובן הפסיד , כ לא היה לו במה לשלם"גם אם אח,  מועילה מחילת שמעון,15נ"שדר
נ גם אם יש "טעמו הוא כי מעיקר הדין חל שדר.  כותב שהמחילה בטלה16ך" השאבל. מהמחילה

  .17נ"ורק מפני תקנה אין שדר, לשמעון נכסים
  

של ( שאם שמעון מחל ללוי באותו רגע שנוצר חובו פוסק 18חזון איש :צירת החיובאם מחל ברגע י
גם אם אותו מעשה יצר גם את , נ"מפני שלא נוצר שדר, מועילה מחילת שמעון, לראובן) שמעון

גם  לחוב לאחרים נ"ה מחילה בשדרמועילשלא כתב  19קצות החושן אבל. המחילה וגם את חיובו
  . ת אחתאם החבות והזכות באות בב

  

                                                 
 . לדעה שהוא דרבנן-ז שם "גהתו בטבה, צבי אשכנזי' ר; ק י"ס, ע, ז"אהע, ז" ט10
 . לדעה שחיוב הכתובה הוא דרבנן-לז ' סי, ת מצות כהונה" שו11
  . אות ג, ז' סי, ד"ח, ש ענגל"ת מהר" שו12

והבן מצא , עוסק במי שלא היה לו במה לשלם שכר למלמד של בנו, ט' סי, ת ארבעה טורי אבן"שו, כמו כן
 למעשה זו טענת -המציאה כיון שמציאת קטן שייכת לאביו והמלמד טען שהוא זכאי לקבל את , מציאה

הרי . והמציאה שייכת לבן, ח"האב יכול לומר אאב, ופסק שהיות שמציאת קטן לאביו רק מדרבנן; נ"שדר
כותב , ק ה"ס, פו, אבל שער משפט. שלדעתו מועילה מחילת האב לבנו כיון שזכות האב היא רק מדרבנן

, ו הוא רק מפני דרכי שלום"כי האיסור לגזול מציאה מחש, אהשהמלמד זוכה אם תפס את המצי
שמעון אינו יכול , נ רגיל"הוא מעלה אפשרות שדוקא בשדר, מצד שני. ומדאורייתא המציאה שייכת למלמד

והוא , אבל כאן האב עדיין לא זכה במציאה, ושמעון החזיק בזכות זו, כי לוי כבר נתחייב לו, למחול ללוי
כמו שראובן שרוצה לתת לשמעון , )ואין מזכים לאדם דבר בעל כרחו( רוצה לזכות בה יכול לומר שאינו

הוא נאמן לומר , וגם אם קיבל אותה סתם, שמעון רשאי לסרב לקבל את המתנה, ושמעון חייב כסף, מתנה
אבל הוא . י, א רמה"ורמ, ז, ע רמה"כאמור בשו, גם אם הוא חייב לאחרים, שלא קיבל אותה לשם מתנה

ראה שער (א נאמר שאדם אינו יכול להסתלק מזכות שכבר באה לעולם "כיון שבכתובות פג ע, ע"אר בצנש
 .ולפי זה אינו יכול לתת את המציאה לבנו, )ו, פרק שמיני, רביעי

   .ק כז"ס, ע,  חלקת מחוקק13
ד " הראבסובר שלפי, אות ד, א"ח, התרומות שער נא' המובא בס, ן"מוכיח שהרמב, ק ה"ס, פו, שער משפט

ק פט "ד מב"שהרי הוא הקשה על הראב, נ גם אם החיוב המחול הוא מדרבנן"לא מועילה מחילה בשדר
אף , הניזק אינו יכול לגבות מכתובתה, ששם נאמר שאם אשה שהזיקה מחלה לבעלה על כתובתה, א"ע

  .ולא תירץ שכתובה מדרבנן ולכן יכולה למחול; נ"שהבעל משועבד לניזק מדר
שהרי הוא פוסק שאלמנה לא יכולה , א' סי, כלל סח, ש"ת הרא" מוכיח שזו גם דעת שושער משפט שם

  .וזאת אף שחיוב כתובה הוא מדרבנן, נ"למחול על כתובתה אם היא משועבדת משדר
שמועילה מחילת שטר חוב מכור כי , )ף"בדפי הרי(ב "כתובות מד ע, ף"ז מביא ראיה ממה שכתב הרי"הט

ששם מהתורה המוכר עדיין יכול , דוחה את הראיה, ק ה"ס, פו, ל שער משפטאב. מכירת שטרות דרבנן
אבל לא תיקנו שהלווה יצטרך לשלם גם , וחכמים תיקנו רק שלא יכול לחזור בו מהמכירה, לגבות מהלווה

כ הבעל משועבד למלוה של "א, נ הוא מהתורה"הרי שדר, אבל לענין מזונות אשתו; אם המלוה מחל לו
לא מועילה מחילת חיוב , כלומר. ולא משנה ששעבודו לאשה הוא מדרבנן, א משועבד לאשההאשה כמו שהו

  . ומועילה רק מחילה שפוגעת בזכות שהיא עצמה מדרבנן, נ"דרבנן אם היא פוגעת בזכות מכוח שדר
  .מו' עמ, נו' גל, בית אהרן וישראל' בעניין זה עי

  .ק כד"ס, ע, בית שמואל 14
  .ב, פו, מ"חו, ע"שו 15
  ).פ' סי, ת חוות יאיר"הובא בשו(ק ה "ס, פו' סי, מ"חו, ך"ש 16
  . אות ה, ז' סי, ד"ח, ש ענגל"ת מהר"שו 17

  .רפו-רפג' עמ, ג"ח, )כנוב'צ(שומרי משפט ' עי, על מצב שיש לשמעון נכסים
ופן בא(גבה במקומו מראובן , שלוי היה חייב לו מס, גובה מס, בנידונו. ק טו"ס, ה' סי, ב"ב, חזון איש 18

ומחל ) בגין גזל(כך שבאותו רגע נוצר חיוב של הגבאי לראובן , )שלפי דין המלכות לא היה רשאי לעשות כן
  ).בכך שלא תבע אותו, מכללא(ללוי 

 ראה בשמו - ה מבוטלת"ה בתוספות ד"ד, א"גיטין לב ע, טיב גיטיןהובא ב(ק לד "סו סקצות החושן  19
שלא מועיל שהמוכר ימחל ואומר , מחל עליו ללווה אחרי שמכרהוא מתייחס למוכר שטר חוב ו. )3בסעיף 

כלל , ש"ת הרא"בדעת שו, מחודש כח, סו' סי, מ"חו, י"כפי שהוא מביא בשם ב (ללווה אם אין ללווה נכסים
, נ" וממילא הלווה יחויב לשלם לקונה מדין שדר,כי ברגע שימחל יתחייב לשלם לקונה על הנזק, )ג' סי, סח

  .כי חיוב הלווה לקונה והמחילה באים כאחת, ה המחילהולכן לא מועיל
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) גם אחרי שהתחייב לאחר( אומר שהנושה נאמן 20יעקב עמדין' ר: מוחל טוען שמחל לפני כן האם
וזאת , גם אם אין ראיה לדבר,  שהוא עצמו התחייב לנושים אחריםלפנילומר שמחל לחייב בלבו 

 ".חרם סתם"אפשר להטיל , ובמקום שיש חשש לקנוניה; 21במיגו שהיה מוחל לו אז בגלוי
  

 שלווה המוחל למלווה א על חובתו להחזיר לו ריבית 22יש אומרים :לת חיוב החזרת ריביתבמחי
משום שמלווה א , מחילתו אינה מועילה,  חייב למלוה ב- הלווה -בשעה שהוא , קצוצה ששילם לו

 כותב שאם מחל הלווה למלוה על חיוב החזרת 23קצות החושןאבל  .נ"משועבד למלוה ב בשדר
מפני , המחילה מועילה גם אם אותו לווה חייב לנושה אחר, אותה מהמלווה הריבית לפני שתבע

 את גם אם תבע הלווהו; 24שחיוב החזרת הריבית חל רק כשהלווה תובע אותהכיון , נ"שאין שדר
כי חיוב המלוה להחזיר את , נ"מפני שאין כאן שדר, המחילה מועילה,  לוכ מחל"ואח, המלווה

שאין חל עליו ,  דומה לחיוב צדקה החיוב ולכן,25" עמך]הלווה[ וחי אחיך"הריבית הוא מפני 
מפני שהטעם שמלווה חייב להחזיר , מועילה המחילה, נ"שלמרות שדר, טעם נוסף הוא. 26נ"שדר

שהרי הכסף לא יגיע ללווה אלא , וטעם זה אינו שייך כאן, "וחי אחיך עמך"ריבית הוא את ה
, אלא שיש עליו מצוה להחזיר, מלווה עצמו קנוי לממון הריבית: נוסףטעם  ו.27לנושה אחר שלו

  .28הועילמהמחילה לכן ו, נ"כ אין שדר"וא
  

ומחל לו על חיובו להחזיר , ה דומה הוא במי שנתן לדיין שוחדשאל :במחילת חיוב החזרת שוחד
מפני שהדיין ,  יכול למחול לדיין אם יש לו נושהינו כותב שנותן השוחד א29יהודה לנדא' ר: לו

ד שנותן "ורק אם עוד לא התברר בב, נ"ואי אפשר למחול שדר, נ"ד לאותו נושה משדרמשועב
 כותב שאם מחל 30קצות החושןאבל . יכול למחול לדיין, נ"כך שאין שדר, השוחד חייב לאותו נושה

                                                 
  .קמז' סי, א"ח, ת שאילת יעבץ" שו20

שלווה ששילם ריבית ולא תבע את המלוה , א, ט, מ"ז חו"כ ט"משכותב כך לגבי , ק א"ס, ט, שער משפטגם 
אין חיוב כל זמן נ כי "אין מוציאים ממנו משדר, ואין לו עוד כסף, ואותו לווה חייב לעוד נושה, להחזיר לו
ולא , )בשער אחת עשרהראה בשמו (מה שאין חיוב כשלא תבע הוא כי מסתמא מחל ואף ש, שלא תבע

ווה לָ הלווה לקח את הריבית לפני שהמלווה הראשון ז מדבר במצב ש" הט,מועילה מחילה כשחב לאחרים
  .את הראשון בכך שלא תבע, השנייהלפני ההלוואה לראשון נאמן לומר שמחל הלווה ו, מהשני

  ).ה אית"ד(א "כתובות פה ע', שאינו מועיל לפי תוס, אך יש להעיר שזהו מיגו למפרע 21
, ת פנים מאירות"שו; )ה, קס, ד"יו, הובא בבית לחם יהודה(ט ' לסי, תשובות בסוף הספר, עטרת צבי 22
הובא בפתחי (ז קמ' סי, א"ח, ת שאילת יעבץ"שו; )ק ב"ס, ט, מ"חו, הובא בפתחי תשובה(עד ' סי, ב"ח

  .ראה שער שלישי, בעניין מחילת לווה על חיוב החזרת הריבית). ק ה"ס, קסא, ד"יו, תשובה
  .ק א"ס, ט,  קצות החושן23
ח חולק "אבל קצוה; שחיוב החזרת הריבית חל רק כשהלווה תובע אותה, ט' סי, מ"חו, ז"זו דעת הט 24

 . וסובר שיש חיוב גם בלי תביעה
הרי קצות החושן שם הסביר , מקשה עליו, )ג"תרצ' במהד, ג"יא ע(סעיף א ,  ט'מ סי"חו, ישועת דוד

, שהמחילה מועילה אף שחיוב החזרת הריבית חל רק כשהלווה תובע אותה ואינו נחשב דבר שלא בא לעולם
והרי באותם מצבים ; )ראה בשמו בשער רביעי(ודבר שבידו נחשב שבא לעולם , כיון שהיה בידו לתבוע

שזו מחילת חוב , וכך כאן, ההקנאה חלה רק כשהדבר בא לעולם, קנאת דבר שלא בא לעולםשמועילה ה
? נ"והרי באותו שעה יש שדר; המחילה תחול רק כשיתבע אותו, ומועילה רק כי הוא בידו, שלא בא לעולם

ף יב בד(כ המחילה חלה עכשו "וא, ח היא שהלווה מוחל לו על זכותו לתבוע אותו"ואין לומר שכוונת קצוה
  ?כ לא היה צריך לנמק מצד שזה בידו"שהרי א, )מ את המחילה"א הסביר שכך הבין נתיה"ע
  .ט' סי, מ"חו, ז"טכך נימק  25
  .ציון ה, א"קידושין טו ע, בירור הלכה' נ בחיוב צדקה עי"על שדר. קצות החושן שם 26
  . ט' סי, מ"חו, )לנדא(בית יהודה  27

וכאן , "וחי אחיך עמך"נ כי חיוב ההחזרה הוא רק מדין "ין שדרשכאן אכותב , ק א"ס, ט, שער משפטגם 
  .מועילה  המחילה,נ"שדרוהיות שאין , לא יחיה מזה הלווה שהרי נושהו יטול

מפני שמטרת תשלום , נ"למרות שדר, כותב שמועילה מחילת הלווה, אות א, ט' סי, מ"חו, גם תפארת יעקב
אלא (נ "אין שדר, וה עצמו אומר שאינו רוצה בטובה זווכאן שהלו, כאמור, המלווה היא לטובת הלווה

אי אפשי בתקנת "מפני שמהתלמוד משמע שרק בתקנת חכמים אדם יכול לומר , שהוא מפקפק בסברה זו
  ).בענין סילוק מזכות דאורייתא, וראה בשער רביעי; "חכמים

  .ב' סי, דיני דיינים, דברי חיים 28
אף שבכך ,  האם הוא נאמן-על הריבית הלווה טוען שמחל אם  :מעלה ספק, אות א, ט, מ"חו, ברכי יוסף

מעלה אותו ספק לגבי מי שנתן שוחד ואומר שמחל לדיין על חיובו הוא ו(הוא גורם הפסד למלוה האחר 
  .מחילתו מועילה, משמע שאם אכן מחל; )29 ראה ליד ציון הערה -להחזירו 

  .ט' סי, מ"חו, )אלנד(בית יהודה  29
כ נתן את השוחד או "ואח, כתב שאם נותן השוחד חייב לאחר, ב' סי, דיני דיינים, )אוירבך(גם דברי חיים 

  .נ"כי יש שדר, אינו יכול למחול, שילם ריבית
  .ק א"ס, ט,  קצות החושן30
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המחילה מועילה גם אם אותו נותן , נותן השוחד לדיין על חיוב החזרת השוחד לפני שתבע ממנו
ורק  ;כיון שחיוב החזרת השוחד חל רק כשהנותן תובע אותה, נ"מפני שאין שדר, חייב לנושה אחר

  .נ"מפני שחל שדר, המחילה אינה מועילה,  לוכ מחל"ואח,  אותואם תבע
  

כ נתחייב שמעון "נ אם לוי התחייב לשמעון ורק אח" שאין שדר31  לפי הדעה:אם חיוב לוי קדם
שמעון , זהצב נ גם במ"שיש שדרגם לדעה .  32ל ללוי זה יכול שמעון למחוצב לפי זה במ-לראובן 

לוי משתעבד גם לראובן בשעבוד הגוף ובשעבוד , כי רק אם חיובו של שמעון קדם, ול ללוייוכל למח
יש לראובן רק שעבוד נכסים על , אבל אם חיובו של לוי קדם, כאילו הילווה ראובן ללוי, נכסים

  .33כן שמעון יכול למחול ללויול, אבל לא שעבוד הגוף, נ"בגלל שדר, לוי
  

שקרוב , אשה נשואהט פסק ש"מהרי: יש דוגמאות נוספות למחילה שפוגעת בנושים של המוחל
שאמור לקבל , לבעלה, לאחריםבכך כי היא חבה ,  אינה יכולה למחול על חלקה בירושה,שלה מת

  .34שהם נכסי מלוג, פירות מהנכסים שהיא ירשה
  

 המועיל, "לק בכורה בירושת אבי ואיני נותן פי שניים לנושה של אביאיני נוטל ח"אבל בכור שאמר 
ל ואי אפשר "כגון שאחיו הצעירים נמצאים בחו, גם אם בכך יפסיד הנושה, 35ו מבכורתוותלקתסה

שאי אפשר לגבות מחלקם בעזבון עד , או שהם קטנים, 36לגבות מחלקם בעזבון בהיעדרם
א שכאן אין הפסד מוחלט יט ה" של מהרין נידונוביה לזנראה שהסיבה להבדל בין . 37שיגדלו
  .38יוכל לגבות את כל חובו מהעזבון, ל"שהרי אם ימתין עד שיגדלו האחים ויחזרו מחו, לנושה

  

                                                                                                                                            
' עמ, רה רלבבארות חיים הע, ח' מ סי"חו, )צאלח(ץ "הובא בפסקי מהרי(ק ב "ס, ט, גם נתיבות המשפט

מ "מה שציטט נתיה. והמחילה מועילה גם אם הוא חייב לאחר, מניחים שמחל, כותב שאם לא תבע, )קלח
  .אבל במסקנתו חזר בו, ח"הוא מתחילת דברי קצוה, ח שכופים אותו לתבוע"מקצוה

  .ד' ד סי"ק פ"ב, בהגהות אשרי 31
 .)ה אך תירוץ"ד(סב ' סי, ת בית שמואל אחרון" שו32
כתובות , המובאים בתוספות" יש מפרשים"בדעת , נה-נד' עמ, צט' מוריה גל, סנדר זיסל חינסקיאלכ' ר 33

  ).ה וכגון"ד(יט עא 
  ).ה ועוד אני"ד(קב ' סי, חלק א, ט"ת מהרי" שו34

 ינהאהמחילה  בכל זאתו, פנויה אשהט שם עוסק ב"תב שמהריוכ, )ג"לז ע(כו ' סי, מ"חו, ת מלך שלם"שו
אבל קשה .  שם לא נזכר שהיא נשואהט"ת מהריואכן בתשוב.  לבעל שעתיד לשאתהה חבהיאמועילה כי 

 המוחל יתחייב לאדם אחר אשמ, שהרי אם כן שום מחילה לא תועיל, לומר שבמצב כזה מחילה לא תועיל
 שהיה חשש שהיא מחלה מתוך -ט מדבר על מקרה מיוחד "מהרי. והמחילה תגרום הפסד לאותו אדם

תהיה המחילה , "גם אילו ידעתי את האמת הייתי מוחלת"כ "מר שאם תאמר אחויש מקום לו, טעות
אמר ועל כך , )שגם אז המחילה בטלה, בענין מחילה בטעותבשער שמיני ראה בשמו (תקפה למפרע 

 .והיה בכך נזק לבעל,  בשעה שאמרה זאת היתה נשואהאם, י אמירה זו"שהמחילה אינה מקבלת תוקף ע
הייתי "ה נשואה כשאמרה תמדובר שהיכותב ש, )ד"סח ע(טו ' סי, ג"ח, )מריליוא(ת דבר משה "שוואכן 

כ "ואח,  כמו שאשה שנתנה מתנה,המועילמחילתה , אבל אם לא ,"מוחלת גם אילו ידעתי את האמת
  . המתנה קיימת אף שחבה לבעלה שלעתיד, נישאה
, ולא נתנו לה עישור נכסים, יתומה שהשיאוה בקטנותהכותב ש, )ה דין זה"ד(ב "כתובות סח ע, מאירי

ואיך ,  הרי עכשו היא נשואה והזכות שייכת לבעלה,קשהמ ,הערה ו, והמהדיר ;הפסידה, וגדלה ולא מחתה
גם ש ,ז"ו ה"תוספתא כתובות פ הביא את דברי )ה אמר המאירי"ד(א "סח ע ושם ?יכולה למחול על זכותו

  . ול להפקיר את זכותה כי אינו יכ,אין מחילתו מועילה, אם בעלה מחל על כך
קנס על ה אינה יכולה למחול ,כותב שממאנת שנתפתתה לפני המיאון ,)ועודה "ד (ב"הפלאה כתובות לה ע

תובות סה כ( ככל תשלומי חבלה של האשה משועבד לבעל לפירותהקנס הרי ש, כל זמן שהיא תחת בעלה
  . פטור כי היא בחזקת בעולה המפתהכי באמתמכך מ "אבל אין נ). ב"ע

לא מועילה מחילת אשה על שטר חצי זכר כי אלו כותב ש, )א"צז ע(ק ב "עין משפט ס, נד, ישועות ישראל
 .בעלייכים לששפירותיהם נכסי מלוג 

 . על מחילת זכות עתידית,שער רביעיראה ,  מבכורהותלקתסהעל . א"ב קכד ע" ב35
 .ה בכור"ד, ב שם"ב, ם" רשב36
 .ה ואם"ד, ב שם"ב,  תוספות37
שש  ראה שער -שסילוק מועיל גם אם חב לאחרים ,  ייתכן שיש הבדל בין סילוק למחילה לענין זה עוד38

  . בשם גידולי שמואלעשרה
ב "ב קכו ע"ב,  שתוספותףשא, כותב, )ב' סי, דיני דיינים, הובא בדברי חיים(ק יב "ס, רעח, קצות החושן

 את חלקו ואז יתחייב לשלם פי שניים לנושה כתבו שהבכור יכול לחזור בו מסילוקו ולתבוע, )ה והלכתא"ד(
 מפני שאין חיוב -בגלל מצוות פריעת בעל חוב , אין מחייבים אותו לחזור בו מסילוקו כדי לפרוע, של האב

ואם אינו , הוא חייב לפרוע, אלא שאם הוא יורש, ולא שלו, שהרי זה נושה של אביו, עצמי על הבכור לפרוע
 .אותו להיות יורש ולהיות חייב לפרועאין כופים , רוצה חלק בכורה
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שמעון חייב , ולשמעון יש נושים,  ראובן שהתחייב לשלם לשמעון סכום מסוים כשיתבע אותו
  .39תפגע בנושיומפני שהמחילה , לתבוע את ראובן ואינו יכול למחול לו

  
כתקנת חכמים לטובת , אלמנה שבאה לגבות את כתובתה צריכה להישבע שטרם נפרעה כתובתה

אבל  . יורשיה אינם יכולים לגבות את כתובתה ,לכן אם היא מתה לפני שנשבעה. יורשי הבעל
ולמחול על התקנה , "אי אפשי בתקנת חכמים שנתקנה לטובתי"היורש של הבעל יכול לומר 

וזאת גם במצב , נכסי הבעל יגבו את כתובתה מוממילא יורשי האלמנה, בשבועה  גובה רקשאלמנה
 היורש יכול לומר ,40פי דעה אחתל. למנההמצוי שבניהם של הזוג הם גם יורשי הבעל וגם יורשי הא

. שבגלל מחילתו לא יוכלו הנושים לגבות את חובם מנכסי הבעלאף , כך גם אם היו לבעל נושים
  .כיון שמחילה זו פוגעת בנושים, אינו יכול למחול על התקנה, 41תחרה אאבל לדע

  
ובא נושהו של ראובן לטרוף את הקרקע , מחלוקת דומה קיימת לגבי ראובן שמכר קרקע לשמעון

ואיפשר לו לטרוף , ושמעון מחל לנושה על חיובו להישבע שבועת הגובה מנכסים מכורים, משמעון
כיון שהשבועה , שמעון מוצדק במחילתו, פנחס הלוי הורוביץ' לדעת ר. את הקרקע בלי להישבע

, "אי אפשי בתקנת חכמים שנתקנה לטובתי"יכול לומר ושמעון , נתקנה לטובת הקונים מן החייב
, לעומתו. 42ולכן עדיין זכאי שמעון לשיפוי מראובן ככל מי שקנה קרקע מחייב ונטרפה ממנו

שכן , כיון שמחילה זו פוגעת בראובן, ל השבועה ששמעון לא היה רשאי למחול עיםסבוראחרים 
, ולכן ראובן פטור מלשפות את שמעון, ייתכן שהנושה היה נמנע מלטרוף כדי שלא יצטרך להישבע

  .43"הפסדת לעצמך בכך שמחלת: "בטענה
  

אם בכך הוא גורם נזק , אינו יכול למחול על זכות זו, "קים לי"מי שיכול לזכות בדין בטענת 
  .44ל"אלא חייב לומר קי,  יהיה ממה לגבותשלא, לנושיו

  
אף , שמעון אינו חייב לתבוע אותה, מי שהתחייב לתת מתנה לשמעון כשיתבע אותו, מצד שני

  .45"שונא מתנות יחיה"ועוד ש, כי עוד לא זכה בממון, שהימנעותו פוגעת בנושים שלו

                                                 
  ).א, צט, מ"חו, ז"ובט, ה, קא, מ"חו, הובא בערך לחם(תפא ' סי, ש"ת הריב"שו 39
; )ט' מ סי"חו, ב"ח, ט"ת מהרי"בשונדפס גם (ה ויש "ד, עח' וסי, ה ועוד"ד, עה' סי,  באסןיחיאל' ת ר"שו 40

  ).נא' א סי" פנים מאירות חת"שווב, ק ד"בית שמואל צו סהובא ב (לד' ארית יוסף סי שת"שו
  .ג ק" ס,צו, ז"אהע, ישועות יעקב; )ה ואחר"ד(י ' מ סי"חו, ב"ח, ט"ת מהרי"שו 41

  .ש" עיי- תתנט'  סי,דפוס פראג, ם בר ברוך"ת מהר"שוישועות יעקב מביא ראיה מ
נו יכול לוותר על תקנה שנתקנה לטובתו אם האומר שאדם אי) 66הערה (א "ט מביא ראיה מהריב"מהרי

אלא להפסד , א אינו מתכוון להפסד לבעל דינו"י באסן כותב שריב"ר, לעומתו. בכך נפסד אדם אחר
 נוקט 43גם אמרי בינה שנביא בהערה . ש לפרטי ההבחנה" עיי-לאחרים שגם לטובתם נתקנה התקנה 

  .פגיעה באדם אחר מלבד התובעא מתכוון ל"שהריב
, ובאות ג. א סוגיא ז אות ב"ת חבלים בנעימים ח"ובשו, ט פז"מ קח הגה"ג חו"המחלוקת מובאת בכנה

האומר שאף שזכות הבעל לאכול פירות נכסי , ב"ן כתובות מז ע"ט מחידושי הרמב"הביא ראיה למהרי
כי  ,"איני נפדית ואיני נותנת פירות" לומר אינה יכולה, מלוג של אשתו היא כנגד חובתו לפדותה אם תישבה

ח אם התקנה "הרי שאדם אינו יכול לומר אאב; שהרי הוא מעוניין לפדותה, יש בתקנה זו גם טובת הבעל
 .נתקנה גם לטובת אחרים

 ).ד כגון"ה בא"ד(ב "כתובות צב ע, הפלאה 42
א "הם מסתמכים על הריב.  ז אות בא סוגיא"ת חבלים בנעימים ח"שו; טז' אמרי בינה דיני גביית חוב סי 43

  .שם
, כמו שכתב נימוקי יוסף, ח"לא יכול לומר אאב, שאם התקנה היא גם לטובת חברו, אמרי בינה מנמק עוד

למנוע מצב , הלווה-והשבועה בגובה מנכסים מכורים נתקנה גם לטובת המוכר, )ף"בדפי הרי(א "ק ג ע"ב
שאין לומר ) 66הערה (פ הדעה "עוד הוא מנמק ע. כבר נפרעשיצטרך לפצות את הקונה על טריפה בשל חוב ש

) חיוב לשפות את הקונה אם תיטרף הקרקע(שהמוכר קיבל אחריות , עוד הוא מנמק. ח להוציא ממון"אאב
א היה ואילו ידע שהקונה ימחל ל, כי ידע שהנושה לא יישבע לשקר, כי סמך על כך שהקונה ידרוש שבועה

  ). ה דינא"ד(ב "כתובות צב ע' ש לדחייתו את ראיית הפלאה מתוס"עיי. נותן אחריות
ת "ובשו, ד"דף נו ע, יז' סי, מ"חו, ב"ח, ת נשמת כל חי"הובא בשו(ל אות מד "מ כה כללי קי"ג חו"כנה 44

, עוד נסתפקתיה "ד) ב"רח ע(קעו ' סי, א"ח, מ"חו, ת בעי חיי"ושו, )א סוגיא ז אות ב"חבלים בנעימים ח
בדף נז (נשמת כל חי שם . הוא נוקט שכופים אותו על מידת סדום). ג"מב ע(מב ' וסי, )א"לה ע(לח ' ב סי"וח
  .גם בחיוב מס לקהל, כותב שהדין כך בכל חיוב) ד"ע

שהרי הוא , ג" חולק על כנהיחיאל באסן' רכותב ש, ג"כו עדף , ק ז"ס, קיא, מ"חו, ערך השלחן: דעה חולקת
, שהחייב יכול למחול על זכותו גם אם בכך נגרם נוזק לנושה שלו, על מקרה דומה, 40ליד ציון הערה , אומר

  .ג בענין קים לי"מסכים לכנה, הכותב שם שהחייב אינו יכול למחול, 41הערה , ט"ואילו מהרי
  ).א"נז ע(יז ' סי, מ"חו, ב"ח, ת נשמת כל חי"שו 45

, כותב שאם אשה נותנת מתנה, )ה עוד נסתפקתי בנדון"ד(קעו ' סי, חלק א, מ"ת בעי חיי חו"שו, כמו כן
נושה של הבעל אינו יכול להכריח את הבעל שימחה כדי , ובעלה יכול לבטל את המתנה אם יביע התנגדות
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  בחוזה לטובת צד שלישי. ד

אם לוי התחייב לשמעון לשלם משהו כגון , צד שלישיחוזה לטובת בסוג אחר של מצבים כאלו הוא 
מסר בנידונו שמעון . 46משה גלאנטי' כך כתב ר.  יכול למחול ללויינוגם כאן שמעון א. לראובן

אם ימכרם שמעון ולוי התנו שו, 47בגדים ללוי למכרם בתנאי שלא יוכל למוכרם בלי רשות ראובן
הוא פוסק ששמעון אינו יכול . סכום מסויםאובן  יהיה חייב לפרוע לרלוי, לוי שלא ברשות ראובן

 זכות זו ראובןמפני ששמעון זיכה ל, אף שראובן לא התנה עם שמעון שום תנאי, למחול על חיוב זה
  .ותיכף זכה בה ראובן, וזכין לאדם שלא בפניו, שלא בפניו

  
הריני כאילו "ר שמעון אינו יכול לומ, לתת כסף ללוי, על פי בקשת שמעון, ראובן שנשבע, כמו כן

  .48כך את ראובן משבועתובולפטור " קיבלתי
  
כי הוא משועבד , שמלמד אינו יכול למחול למעביד על זכותו לעבוד פסק 49פנחס הלוי הורוביץ' ר

הסכם העבודה שבין , למעשה, גם כאן. אינו יכול למחול על זכותו של הנערו, ללמד את הנער
ונפסק שלא מועילה מחילת צד אחד באופן , הנער, ישיהמלמד לאבי הנער הוא חוזה לטובת צד של

  .50שתפגע בזכות הצד השלישי
  

,  עוסק באדם שהתחייב בשטר לתת לאפוטרופוס על יתום סכום גדול בשביל היתום51ט"המבי
הוא פוסק שההתחייבות הזאת אינה . והיתום מחל לאותו אדם על כל חוב או זכות שהיה לו אצלו

                                                                                                                                            
ואין לנושה כח לכופו שיעשה , יזכה רק אם יעשה מעשה של מחאהמפני שהבעל , שיוכל לגבות את חובו

  .כדי שיזכה הנושה" קום עשה"מעשה ב
  . יא' ם גלאנטי סי"ת מהר" שו46

כותב שראובן שאמר , ")ד"תוספות רי"נדפס בגליון תלמוד דפוס וילנא בשם (א "כתובות נג ע, ד"פסקי רי
 שמעון יכול למחול -" זכה ללוי"ולא אמר לו , עשו קנייןו, "קנה ממני בסודר שאתן ללוי חפץ פלוני"לשמעון 

הוא .  זכות שלו אלא של לויאף שאין זוזאת ו,  שההסכם היה בינו לבין ראובןכיוןעל חובו של ראובן ללוי 
ראה שער  (גם כתובת בנין דכרין בטלה, שאשה המוחלת על כתובתה, א"מביא ראיה מהדין בכתובות נג ע

מובאת דעה , ד שם" בפסקי רי427ובהערה , ד שם"אבל בתוספות רי.  של בניה זכותואף שז, )שלישי
שעוברת לבנים , שכתובת בנין דכרין היא הכתובה עצמה,  משםודוחה את הראיה,  יכול למחולינוששמעון א

עוד . ממילא בטלה כתובת בנין דכרין, ואין כתובה, יכולה למחול על כתובתההיא וכיון ש, אם אמם מתה
וחיוב , יכול מקבל ההתחייבות למחול, האומר שכל זמן שלא חל החיוב, דחות על פי גינת ורדיםאפשר ל

ש סימן "ת הרשב"שו). בענין כתובת בנין דכרין, שער רביעיראה (כתובת בנין דכרין אינו חל בחיי האם 
. נים לירשלבכלום נשאר לא  ,האם מוחלתאם  ו,םמ של אהממונאת יורשים הבנים , ד"מסביר שבכב, תקלז

מנמק שמן הדין אין , )ק ג"פתחי תשובה אבן העזר קה סהובא ב ( יט,הלכות אישות יז) לנדא(יד המלך 
רק מכח ותוקפה היא , לא נולדובשעת המתנה עדיין ש כיון  האשהמתנה לבניככתובת בנין דכרין תוקף ל
ה הוא נוטה לומר שאם על פי ז. ד"ם כבכתובתה בטלה געל שאם מחלה וחלק מהתקנה היא , ד"תנאי ב

. לא תוכל למחול, מן הדיןזכה בו כך ש ,כברכתובתה תעבור למישהו שנולד , ה שאחר מותם בעלהה עתהתנ
 אין , פרע להם וא,כתובהאת ה כאילו פרע לה אה שמוחלת הומסביר שמ, בי, אור שמח הלכות אישות יט

פוסק , 288' עמ, )ה"תשנ(תחומין טו , בסקיש דיכו"ר. ד"אין להם כב,  מחלהגם אםכן ול ,המה להנחיל לבני
 שאדם )101ליד ציון הערה  (ראיה מהדיןמביא ו,  יכול למחול כי לוי נעשה בעל דיןאינוכדעה ששמעון 

כי יש למלמד חיוב , אם הבן אינו מוחל, אינו יכול למחול למלמד על חיובו ללמד, ששכר מלמד ללמד את בנו
 יכולה ינההאשה א, זון את בתהלב לאשה מתחיי שה)97 ציון הערה ליד (ועוד ראיה מהדין; לפי הבןכ

ההתחייבות לא היתה כלפי הנער או , פ שבשני המקרים הללו"וזאת אע, החיוב הוא כלפי הבתכי , למחול
 .הבת

אבל מבחינה . ו לשמעון כפרעון חוב של ראובן כלפיוהסיבה לתנאי זה היתה שבגדים אלו ניתנ,  כנראה47
 .כיון שניתנו כפרעון, עניינית לא היתה לראובן זכות בבגדים

  .קד' סי, ד"יו, ם"ת מהרשד" שו48
, כותב ששבועה שהחתן נשבע לשותף של אבי הכלה, )ה ומהני טעמי"ד(ה ' ד סי"ת דרכי נועם יו"אבל שו

. מפני שהדבר תלוי רק בנשבעים עצמם,  שהוא זכות לחמיו ולכלהאף על פי, מועילה מחילת השותף עליה
ולכן השותף יכול למחול על , וכאן הוא נשבע על דעת השותף, כוונתו היא שחיוב שבועה תלוי בכוונת הנשבע

 .ייתכן שהוא יסכים שבחיוב ממוני אינו יכול למחול. שבועתו
אם המעביד יכול למצוא מלמד אחר באותו שכר שהוא כותב אבל . עה' סי, )הורוביץ(ת גבעת פנחס " שו49

  .כי הנער לא יפסיד מכך, יכול המלמד לחזור בו, שפסק לראשון
וצריך לומר שגבעת , )א, פרק שלישי, ראה שער שלישי(יש להעיר שפועל זכאי לחזור בו באמצע עבודתו 

 הסכמת המעביד אינה והוא בא לומר שגם, פנחס סובר שזה נחשב דבר האבד ולכן אינו יכול לחזור בו
  .מאפשרת הפסקת העבודה בגלל הפגיעה בנער

 .מאותה סיבה, שהאב אינו יכול למחול למלמד, 101ראה גם ליד ציון הערה  50
  .מח' ט חלק א סי"ת המבי" שו51

שיהיה חוב , א שכיחט הוא שזה דבר ל"כותב שטעם המבי, )גקצ' עמ(יד ' ז סי"ב אהע"נחפה בכסף חת "שו
ולכן לא התכוון לכלול אותו במחילה , ולא העלה על דעתו שיש חוב כזה, ש האפוטרופוס"עליו וכתוב ע

  .הכללית שעשה
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, והיתום בא מכוח האפוטרופוס,  חייב למסור את הסכום לאפוטרופוסכיון שאדם זה היה, מחולה
; "פרעתי ליתום"לא היה מופטר בטענת , כמו שאם האפוטרופוס היה תובע אותו בעזרת השטר

ושטר זה היה כתוב על שם , והמחילה הכללית היתה רק על מה שהיה אותו אדם חייב ליתום
פ שהמוטב "אע, כלומר. יה ביד האפוטרופוסוהשטר ה, שיגבה ממנו את הכסף, האפוטרופוס

כי באופן רשמי האפוטרופוס הוא , מ מחילתו אינה מועילה"מ, האמיתי של החיוב הוא היתום
כי באמת החיוב הוא , ט הוא שכאן רק האפוטרופוס יכול לתבוע"טעם המבי, כנראה. נמען החיוב

דינו , אם האפוטרופוס ימחל, הלפי ז. אלא שהאפוטרופוס מחויב חיוב אחר לתת ליתום, לתת לו
 .נ" האם מועילה מחילה במקום שיש שעבודא דר52יהיה תלוי בשאלה

  
שהמתחייב לתת סכום , 54זלמן נחמיה גולדברג'  ור53מיכאל בלייכר' פסקו ר, על מקרה דומה

האפוטרופוס יכול למחול למתחייב או , מסוים לאפוטרופוס שתפקידו יהיה להעבירו לאדם אחר
קנה על מנת "גם אם התחייב לאפוטרופוס בנוסח , ף שהמחילה פוגעת באותו אחרא, ליורשיו
והוא יכול , מ להקנות"זאת מפני שיש לאפוטרופוס זכות שיהיה לו בסכום זה קנין ע". להקנות

  .למחול על זכות זו

  התחייבויות הדדיות. ה

וחזר בו , וא כלפי לויוחיובו של ראובן ה, ראובן ושמעון שהתחייבו זה לזה התחייבויות הדדיות
ונמצא שיש לו יכולת לגרום , חזרתו גוררת את ביטול התחייבותו של ראובן, שמעון מהתחייבותו

לגבי התחייבויות הדדיות בשבועה  55ט" כך פסק מהרי.שראובן חייב כלפיו, למחילת זכותו של לוי
 ומזה השתמעה ,הודיע שהוא מתחרט על השידוךמשודכת  שאם אבי ה,משודךומשודכת של אבי ה

טעם .  אף שהמשודך התחייב לטובת הבת,המשודך פטור מחיוביו, גם מחילה על חיובי המשודך
ממילא , ועבר האב על שבועתו ואמר שהוא מתחרט,  שמאחר ששניהם נשבעו זה לזה,הדבר הוא

האב יקיים את והוא נשבע לשאת אותה רק על דעת ש, כי לא נשבע על דעת כן, הותר גם החתן
   .56ה נדוניתו לתתשבוע

                                                 
  .6 ליד ציון הערה 52
  .שמג' עמ, ב"שורת הדין ח, " עריכתה וניסוחה-צוואה ", מיכאל בלייכר'  ר53
  .שנט'  שם עמ54

ולא (עוסק בבן שהתחייב לאביו להוציאו ולפוטרו מנושיו , )ה ובמאי"ד(פא ' מ סי"ט חלק ב חו"ת מהרי"שו
הרי . ואין הנושה יכול לגבות ממנו, מחול,  ופוסק שאם מחל לו אביו,)התחייב כלפי הנושים בלשון ערבות

שמעולם לא היה וטעם הדבר הוא ; הנושה, התחייבותו היתה לטובת צד שלישישמועילה המחילה אף ש
  .הבן חייב כלפי הנושה

  .ק' סי, מ"חו, ב"ח, ט"ת מהרי" שו55
ט פטר את "שמהרי, ק כב"ס, יב, בדומה הסביר פנים במשפט. )תלה' עמ(נז ' סי, ב"ח, ד"יו,  חקרי לב56

ממילא פקע חיוב , וכיון שחזר בו האב,  להינשא את הבתשכנעהמשודך כי המשודך התחייב בתנאי שהאב י
 החתן -כאן  (הדבר דומה להסכם בין שני אנשים, מאחר שהיו התחייבויות הדדיותש,  יש להוסיף.המשודך

שהאדם השלישי יכול לעשות דבר , ) אבי הכלה-כאן  (שתלו אותו בתנאי שתלוי ברצון אדם שלישי, )והכלה
  .שיבטל את התנאי

, תנאי שהאשה תהיה מפוייסתהיה , ט"מסביר שבמקרה של מהרי, 16א הערה "ג פער ג ש"בדיני ממונות ח
, ועוד ששם היה מדובר שבלי הסכמת האב לא היה יכול לכנוס את הבת, ואם האב מתנגד אינה מפויסת

  .ולכן מחילת האב הועילה
, נפטר אבי הבת,  שאם החתן חוזר בו,לקתה מידת הדין, לא יופטר המשודךשאם ,  עודחקרי לב מנמק

הבעיה קיימת משום , לפי דבריו( החתן עד שגם הבת תתנגד לא יופטר, ואילו אם אבי הבת חוזר בו
כותב שהעובדה שאין , ד"דף קפו ע, עז' סי, א"ח, ת פני משה"אבל שו; שבנידונו לא היה אבי החתן בעניין

כאילו התנה מראש , ועל דעת זה לא נשבע, ")לקתה מידת הדין"כאן הדדיות אינה סיבה לפטרו מטעם 
  .שהרי הבת זוכה רק בגלל שבועתו, א תזכההבת ל, שאם האב יחזור בו

 החתןמה שמועילה מחילת אב על ם ש"לומד מדברי מהר, )ה ומה שטוען"ד(ה ' ד סי"ת דרכי נועם יו"שו
 שיוכלו לפטור כל אחד את ,ז נשבעו שניהם"ועד, ולא לכלה, מפני שהחתן נשבע רק לחמיו, נשבע לתת לכלה

שנחשב כקיום , י מחילה" לביטול שידוך עט"דברי מהריד מאין ללמואבל חקרי לב שם כותב ש. חבירו
שכיון שהקיום בפועל הוא לתועלת , )שבועהחיוב המחוזק בבענין מחילת בשער שלישי ראה בשמו (השבועה 

  .גם המחילה צריכה לבוא מהבת, הבת
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  לפני התגבשות הזכות. ו

שאם זכותו של ראובן באה לו , הוא אומר:  קובע סייג עקרוני לכלל זה,57ובי'הרוגאצ, יוסף רוזין' ר
הוא מסביר בכך את דברי .  הזכותכל עוד לא התגבשהשמעון יכול למחול עליה , י שמעון"ע

, )לפי דעה אחת(בה מן האירוסין ויש לה כתו,  שקטנה או נערה שאביה אירס אותה58ש"הרא
על שעבוד הכתובה שמן האירוסין ומקבלת כתובה משעת ) מכללא(היא מוחלת , כשהיא נישאת

 -כ הכתובה מן הנישואין "פ שהכתובה שמן האירוסין שייכת לאביה משא"וזאת אע, הנישואין
גבשותו היא רק הת(וחיוב הכתובה עוד לא התגבש ,  על ידהמקבל את הכתובהשהאב , הסיבה היא

שאשה , 59ם"עוד הסביר בזה את דברי הרמב. ולכן מועילה מחילתה, )בגירושין או במיתת הבעל
שאינו ,  הכתובהלפרעוןוזאת בניגוד , בנותיה מפסידות את זכותן למזונות, שמחלה על כתובתה

לה יכוהיא לכן ו, י האשה" והטעם הוא כי זכותן למזונות באה ע-מפקיע את זכותן למזונות 
לא הפסידו הבנות את , אבל הוא כותב שאם האשה מחלה על כתובתה רק אחרי מות הבעל. למחול

כי בשעת מחילתה כבר התגבש חיוב היתומים במזונות כלפי , ם"גם לדעת הרמב, מזונותיהן
  .הבנות

  
אף שהיא משועבדת לתינוק , עוד הסביר בזה את הדין שאשה שנתגרשה פטורה מלהניק את בנה

כי זכות , ומחילתה תקפה, הוא מוחל לה על חיובה להניק,  מפני שכשהבעל מגרש אותה-  60להניקו
מפני שכל , הוא סבור שכאן נחשב שעוד לא התגבשה הזכות, כנראה. 61התינוק לינוק באה על ידו

  .62יום יש חיוב חדש של הנקה
  

                                                 
 מפרש את ואני, ץ וברמזיםרהוא כותב את דבריו בקיצור נמ, כדרכו. יב, יט, אישות' הל,  צפנת פענח57

  .דבריו בהרחבה כמיטב הבנתי
שהלא אין מועילה מחילה לפני יצירת , יש קושי במה שהוא אומר שמועילה המחילה לפני התגבשות החיוב

 שהעילהכיון , הוא סובר שבמקרים אלו החיוב נחשב שכבר נוצר, כנראה? כפי שראינו בשעיר רביעי, החיוב
  .ועלאלא שלא התגבש לחיוב בפ, לחיוב כבר נוצר
שמועילה מחילת שמעון ללוי לפני זמן , 7ליד ציון הערה , נתן' בענין מחילת שעבודא דר, ן"השווה דברי הר

  .מפני שאז עדיין אינו משועבד לראובן, הפרעון של חובו של לוי
: ראובן כתב לשמעוןהכותב שאם , )ה בעיקר"ד(לח ' סי, א"ח, ט"ת מהרי"אפשר להסביר בכך את שו

 -יכול שמעון למחול על החיוב , "אני מחויב מעכשו ליתנו ללוי, ואם לא אתננו לך, הריני חייב לך מנה"
 .כיון שחיוב זה מותנה בכך שלא יתן לשמעון, טעמו הוא שעוד לא התגבש חיוב ראובן כלפי לוי

כותב שהנושא אשה ופוסק עמה שיזון , )ה עוד הביא"ד(סימן ה , כלל ד, ז"אהע, ת גינת ורדים"שו, כמו כן
ונמצא שלא , כיון שעדיין לא חל החיוב על הבעל, עד הנישואין האשה יכולה למחול לו, את בתה חמש שנים

אין לאמה כוח לפטור אותו , שכבר זכתה הבת במזונות, אבל אחרי הנישואין, זכתה הבת בהתחייבותו
ואם חיוב חמש השנים עוד לא ; )95 ציון הערה לידכאמור  (כי אינה יכולה להפקיע את זכות בתה, מלזונה

יכולה האשה למחול על , )שהתנו שחמש השנים יתחילו מתאריך פלוני, כלומר(כגון שהתנו כן בפירוש , הגיע
שאינה , דיתזוהי מחילת זכות עתי, לכאורה. כיון שעדיין לא חל החיוב, החיוב לבעל גם אחרי הנישואין

, ואולי הוא סובר שהמחילה מועילה מפני שכבר יש על הבעל עילת חיוב; )כפי שראינו בשער רביעי (מועילה
שהרי אם עוד לא , ובלאו הכי צריך לומר כך. אלא שהבת עוד לא זכתה בה כיון שזמן החיוב עוד לא הגיע

 וצריך לומר שזה ?חזור בו מעצמומדוע לא יוכל הבעל ל, מדוע צריך את מחילת האשה, חל החיוב בכלל
 .אבל ההתחייבות חלה על המתחייב,  בהשמוטב ההתחייבות לא זכה, נחשב מצב ביניים

 שזכות האב בכתובתה היא רק תקנת -ש עצמו נימק טעם אחר "אבל הרא. ד' סי, ד"כתובות פ, ש" רא58
 . אם מחלה כךולא תיקנו, חכמים

  .יב, יט, אישות' הל, ם" רמב59
ולכן אם  ,שואיןינהבת ימשום חשחיוב הבעל במזונות הבנות הוא , מנמק, ש סימן תקלז"בת הרש"שו

  . גם אם לא מחלה על כתובתה אלא רק על מזונות הבנות, החיוב מחול, האשה מחלה
בנות את התנאי כתובה לזון ב שחיוב הבעל, ם הוא"מסביר שטעם הרמב, בי,  יט, הלכות אישות,אור שמח

  . ולכן יכולה למחול, שתדע שבנותיה יהיו ניזונות,  הוא משום טובת אמןותולאחר מ
בית שמואל קיב . ד שם חולק וסובר שמחילת הכתובה אינה גוררת את מחילת מזונות הבנות"אבל הראב

אבני מילואים קיב . מעלה ספק האם לדעתו מועילה מחילה מפורשת של האם על מזונות הבנות, ק ג"ס
אור שמח אבל . ש להוכחתו" עיי-ד "מועיל גם לראב, על מזונות הבנותמחלה בפירוש כותב שאם , ק א"ס

כמו שאם פרע , ד אף אם מחלה בפירוש זכות הבנות לא מועיל"דעת הראבכותב של, בי, הלכות אישות יט
 .הוא עדיין חייב במזונות הבנות, הבעל את כתובתה

 ).ה כגון"ד(ב "כתובות נט ע,  תוספות60
 ".על ידו"ל "צ" על ידה"ובמקום , בדבריו טעות הדפוס נראה שיש 61
, שהמתחייב לזון את בת אשתו) 97ליד ציון הערה (שהרי הוא עצמו הסביר את הדין ,  אבל דבריו קשים62

לא ולכן , ששם הטעם הוא כי כבר התחייב לה, אף שהזכות הגיע לבת מכח האשה, אשתו לא יכולה למחול
שיש אומרים שחיוב המזונות , בשער רביעיאבל ראה . והרי גם חיוב מזונות מתחדש כל יום. מועילה מחילה

 .של כל משך הנישואין נחשב שחל בתחילת הנישואין
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, ייבת בהם מתחאשתושקרבנות השאף שבעל חייב להביא את , 63ן"עוד הסביר בזה את דברי הר
היא מוחלת , קבלה על הכתובה-כשהיא כותבת לו שובר, ונתן לה את כתובתה, אם גירש אותההרי 

וזאת אף שחיוב הבעל להביא קרבן הוא , כולל את חיוב הבאת הקרבנות, על כל חיוביו) מכללא(לו 
פני  לולכן היא יכולה למחול, כי זכות ההקדש באה מכח האשההטעם הוא  -חיוב כלפי ההקדש 

  .64התגבשות החיוב
  

   ומחל אחד מהם, תועלת לשנייםיש בה שזכות: פרק שלישי
, בשידוכין, לדוגמה.  הזכות מחולה- זכות שיש בה תועלת לשני אנשים ומחל עליה הנהנה העיקרי

  .65אף שגם אבי הבת נהנה מחיובי המשודך, די במחילת הבת על חיובי המשודך כלפיה
  

                                                 
 .ב"נדרים לה ע, ן" ר63
ואמר רבי שאי אפשר , ששם נאמר שרצו חכמים להתיר נתינים, ב"מיבמות עט ע) ברמז( אבל הוא מקשה 64

אבל איננו יכולים , היינו את מה שהנתינים משועבדים לנו, כי אנחנו יכולים להתיר רק את חלקנו, םלהתיר
 ולכאורה כיון שזכות המזבח בעבודת -היינו מה שהם חייבים לעבוד במקדש , להתיר את חלק המזבח

  .ישראל יכולים למחול על זכות זו, הנתינים באה מכח גזירת ישראל
שכתבו שמועילה מחילת קטן על זכות שעוד לא , )ה ואם"ד (ב"ב קמג ע"מתוספות בנוספת הוא מביא ראיה 

שהרי שם מדובר , אלא שההשוואה אינה מדוייקת). על מחילת קטן, שער שתים עשרהראה (באה לידו 
 .ובהכרח שם יש סיבה אחרת שמועילה המחילה לפני הגעת הזכות לידו, בזכות של הקטן עצמו

לגבי נדר לתת , א"ן נדרים כד ע"הוא מביא ראיה ממה שכתב הר). תלו' עמ(נז ' סי, ב"ח, ד"יו,  חקרי לב65
אף , ולא האב" הריני כאילו התקבלתי"יכול לומר הבן  ,בן שאינו סמוך על שלחן אביואם הש, משהו לבן

אבל הוא כותב שלענין מחילת חיוב . מי שנהנה בעיקרקובע הוא הרי שה, שהאב נהנה מהרווחת בנו
  .בגלל חומרת השבועה, רשות האבאת צריך גם , )בשער שלישי (ק בשבועההמחוז

קובע אותו עיקרון לגבי סוחרים שעשו הסכם שמי שיעשה דבר , )ה ואי"ד (קיב' ג סי"ד ח"חקרי לב יו
 -כ הסכימו הסוחרים לבטל את הקנס "ואח, "חברה קדושה"יתן קנס ל, מסוים בלי הסכמת חבריהם

אלא שלשם חיזוק חייבו לתת קנס לאותו , ר ההסכם היה לרווחת הסוחריםכי עיק, מחילתם מועילה
, שאם הסכימו הצדדים, שכתב על מצב דומה, שיא' סי, ת"שו, הוא מסביר בכך את תרומת הדשן. הקדש

לא היתה שום , ן שם"והוא נוקט שבידונו של הר. מועילה מחילתם על הקנס שהיו אמורים לתת לצדקה
אלא גם אם נחשב שהאב נהנה , אבל לא היה צריך לומר כך; לא היה יכול למחולתועלת לאב ולכן האב 

  .אינו יכול למחול כי אינו הנהנה העיקרי, מהמתנה לבנו
כשהשבועה מביאה תועלת , שבועהחיוב המחוזק בבענין מחילת ועוד בשם דרכי נועם בשער שלישי ראה 

  .האם די במחילת המשביע, לאדם אחר מלבד המשביע
שהוא (ומחל בנו , כלתולמסתפק לגבי אב שפסק מזונות לבנו ו, בסופו, נ' סי, דיני הלוואה, בינהאמרי 
הוא מעלה אפשרות שיש אומדנא שהתחייב רק לשניהם ? האם נפקע החיוב גם מהכלה, על החיוב) העיקר

, המתנ, בחוק לישראלראה בשמו (פטור מלשלם מזונות לשני , שמטעם זה אומרים שאם מת אחד, יחד
שלא ייתכן לומר שהטפל יהפוך מפני , פטור גם כלפי השני,  מת אחדכותב שאםש "מהריקוכמו ש, )5סעיף 
אך הוא מעלה אפשרות שכיון שהעיקר . נפקע גם החיוב הטפל, וגם כאן כיון שהעיקר מחל על חיובו, לעיקר
  . לא נפקע חיובו של הטפל, אלא שמוחל, בחיים

, שמכרה נכסים שירשה, עוסק בצעירה פחותה מבת עשרים,  אות ה מא'מ סי"חו) צינץ(ל "ת מהרא"שו
אם עבר הצעיר את גיל עשרים , יז, כט, הלכות מכירה, ם"אבל לדעת הרמב, שהדין הוא שאין תוקף למכר

הוא כותב שמטעם . בנידונו הצעירה נישאה לפני גיל עשרים. כי בשתיקתו הראה שמחל, זכה הקונה, ושתק
  . שהרי יש לבעלה זכות בפירות הנכסים, ינה יכוה להעניק תוקף למכרשתיקת האשה א, זה

ש "חידושי ר: השני יכול לתבוע, ואם אחד מהם מחל, תיתכן זכות ששני אנשים הם בעלי תביעה לגביה
כותבים שחיוב אונס ומפתה הוא גם זכות , לה' סי, כתובות, וקהילות יעקב, אות ב, מב' סי, כתובות, שקאפ

שהזכות , 67 ציון הערה לידראה  (האחר יכול לתבוע, ואם אחד מהם מחל, זכות של האבשל הבת וגם 
ש שקאפ שם כותב שכך הוא גם במזיק קרקע שהיא אפותיקי "ר. )וממנה היא עוברת לאב, שייכת לבת

, ך"פ ש"ע( האחר יכול לתבוע ,ואם אחד מהם מחל, ק הוא כלפי המלוה וכלפי בעל הקרקעהמזיחיוב : לחוב
 ). ק יב"ס, שפו, מ"חו
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לראובן ולשמעון :  בבית שהיה בבעלות משותפת של שלושהשאלהבאה  66ם מרוטנבורג"מהרבפני 
וללוי היה חלק קטן שלא יישאר שמו , היו חלקים בשיעור שגם אחרי חלוקה בעין יישאר שמו עליו

. ששותף זכאי למנוע את פירוק השיתוף אם חלקו קטן משיעור זה, הכלל הוא. עליו אם יחלקו
ושמעון טען שיש לו זכות ,  חלוקה בעיןבצעראובן דרש ל, לאחר מכן. שמעון קנה את חלקו של לוי

ואמנם יש לו זכות לקבל את ,  היה פחות מהשיעורמפני שהחלק שקנה מלוי, למנוע את החלוקה
ם פסק "מהר. הוא מוחל על זכות זו, וביחד יש בהם כשיעור, שני החלקים שלו בסמיכות זה לזה

ול למחול על תקנה שנתקנה לזכותו אם מחילתו מפני שאדם אינו יכ, ה מתקבלתשמעון אינטענת ש
  .פוגעת באחרים

  
שכן בגללה יוכל , שגם לנושה יש תועלת מן הזכות, דוגמה נוספת לכך היא בחייב שיש לו זכות

 העוסק בזכות ,שניבכך עסקנו בפרק ). אם אין לחייב נכסים אחרים(לגבות את חובו מן החייב 
  .חייב גרם את התועלת לנושהה, כיון שגם כאן, שראובן גרם לשמעון

  
 נייחד לכך את פרק. שאחד מהם מחל על זכות של השותפות, דוגמה נוספת לכך היא בשותפים

  . כיון שזה נושא הקובע ברכה לעצמו,ג, שישי

  זכות ששייכת עכשו לראובן ובעתיד תהיה של שמעון: פרק רביעי
השאלה האם מועילה מחילת נשאלת , זכות ששייכת עכשו לראובן ובעתיד תהיה של שמעוןב

  .ראובן כשהזכות עדיין שלו
  

כל "אלא שהאב זוכה ממנה משום ש, בעצם, הוא לבתבקנס חיוב אונס ומפתה , 67לפי הירושלמי
, הבתפטור כיון שיהיה מפתה כל הדין היה צריך להיות ש, לכאורה, אם כן". שבח נעורים לאביה
 יזכה האב בזכות שלא זכתה בה ךואי, לביאהעל זכותה בכך שהסכימה מחלה , שהיא בעלת הזכות

אין לבת , שכיון שהתורה זיכתה לאב לקבל את הקנס מהבת,  הסביר68יחזקאל בורשטיין' ר? הבת

                                                 
יד ' סי, קנין, ותשובות מיימוניות, רלז' סי, דפוס פראג, רח' סי, דפוס קרימונה, ם מרוטנבורג"מהרת "שו 66
, מ"א חו"כך פסק גם רמ. )ב"כו עדף , ק ז"ס, קיא, מ"חו, ערך השלחןוב, רעז' סי, כתובות, ובא במרדכיה(

   .ג, קעא
  .שם נידונו טענות אחרות שטען שמעון; 170-171' עמ, שיתוף נכסים,  מקרה זה בחוק לישראלראה על

אם הדבר " אי אפשי בתקנת חכמים"א שאמר בעניין אחר שאין אדם יכול לומר "ם מסתמך על ריב"מהר
ם תירוצים אחרי, 25-30ליד ציוני הערות , ב"ק ז ע"ב, אוצר מפרשי התלמוד' עי. יגרום הפסד לאחרים

  .א למסקנתו זו"לקושיה שהביאה את הריב
רק אם הוא מוחזק והדבר לא יגרום הפסד " אי אפשי בתקנת חכמים"מרדכי נוקט שאדם יכול לומר 

אבל אם הוא , מבין שהתנאי העיקרי הוא שיהיה מוחזק, א סוגיא ז אות ב"חבלים בנעימים ח. לאחרים
ח מחדש "שאאב, בהתאם למה שכתב שם אות אזאת ; ח גם אם מפסיד לאחרים"מוחזק יכול לומר אאב

, שנתקן לטובת האשה, כגון חיוב מעשה ידיה(אם החיוב נתקן לטובתו , שאדם יכול להסתלק אף מחיוב
וזאת אף , )ח"בגלל אאב" איני ניזונית ואיני עושה"א שיכולה לומר "ונאמר בכתובות פג ע, שתקבל מזונות

  .שהוא גורם הפסד לאחר
" אי אפשי בתקנת חכמים"מביאים את דברי המרדכי ש, מ קב אות ב"ודברי התורה חו, ק ג"ס, קב, תומים

  .אינו מועיל להוציא ממון
עוד הגדירו כך את . ב"כתובות לו ע, )הירשלר' מהד(א "לפי הבנת חידושי הרשב, ג, ג, כתובות,  ירושלמי67

, ת אבני נזר"שו; )ש"ה ובמ"ד(מה ' סי, אמרי משה; יג, ב, הלכות נערה, חיים הלוי' חידושי ר: חיוב מפתה
, ומקורות נוספים המצוינים בבירור הלכה; ג' ג סי"ח, ד"מהדו, ת שואל ומשיב"שו; שא' סי, ז"אהע

 .פרק ב, ציון ה, א"כתובות מא ע
  . אות י, כד' סי,  דברי יחזקאל68

]) 62[הערה , יראה בשמו בשער רביע(מיישב על פי ההסבר , ק א"ס, מב' סי, כתובות, ש שקאפ"ר' חי
היא כי הבת היא בעלת זכות תביעה על הקנס , ביתומה מפותהשהסיבה שמועילה מחילה על הקנס 

ד לכוף את הבועל "ובזכות זו מותנית חיוב ב, ויכולה למחול על הזכות, )להבדיל מזכות ממונית ממשית(
ן שחל דין תורה של זכות כיו,  לפי זה יש לומר שכשיש אב-ועכשו שמחלה אין כופים אותו לשלם , לשלם

שצריכה לחול אחרי חלות הזכות , י מחשבתה"ומחילתה שבאה ע, מיד זוכה האב בזכותו, תביעת הקנס
כי כבר , מחילתה זו אינו יכולה לחול, )צריך קצת שהות, י מעשיו"כיוון שזה ע, שהרי כל קנין של אדם(

אבל הוא כותב שלפי (לא כמעשה של אדם ש,  שזכות של התורה חלה מיד בלי שום שהות-קדמה זכות האב 
כ אם "א, וסילוק זה חל בשעת הביאה, שהיתומה מתרצה שלא יחול דין תביעת קנס, הטעם של סילוק

כי מראש אין לה שום זכות , יש לפטור כל מפתה, נאמר שבכל אונס ומפתה האב זוכה מכח זכות הבת
  ). כ האב לא יוכל לזכות ממנה"וא, שהסתלקה, תביעה

שהוא ,  האב-מבאר שאינה יכולה למחול לו כי זה חב לאחרים , כא-אות כ, מדה ו, ות לחקר ההלכההמד
והוא ; כי זה חב למלוה, נתן אין הלווה יכול למחול למי שחייב לו' וכמו שבשעבודא דר, זוכה ממנה מיד

שאילו , רועכשו יש סיבה חדשה לפטו, היינו שהיתה סיבה לחיוב, סובר שהסכמת הבת היא רק מחילה
שאז זה לא , פ שזה חב לאב"זה היה פוטר את המפתה אע, הסכמתה היתה עוקרת את סיבת החיוב לגמרי
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ל על זכות ומחנו יכול לאיבעל זכות ש, אפשר ללמוד מכאן כלל. בעלות על הקנס למחול אותו
  .שעתידה לעבור לאדם אחר מכוח דין תורה

  
אין תלמידי החכמים הנוכחיים יכולים למחול , דש לתלמידי חכמים לדורותאם יש הק, כמו כן

  .69כיון שבכך ייפגעו תלמידי החכמים העתידיים, למקדיש
  

זאת . אדם יכול למחול על זכות שלו אף שהזכות היתה אמורה לעבור ליורשיו אחרי מותו, עם זאת
למחול לנושה שלו על חיובו אדם יכול , לדוגמה. משום שיורשיו נחשבים המשך האישיות שלו

מפני שיורשים הם   ,70 יורשיוכשיהיו בבעלות, בחייו או אחרי מותולהישבע לפני שיגבה מנכסיו 
 שאינו יכול ףאזאת ; 71 ברשות המוריש עדיין הם וכאילו הנכסים, ")כרעא דאבוה("המשך שלו 

ון שאינו יכול למחול על כי, 72שבע לפני גבייה ממי שיקנה מנכסי החייבילמחול על חיוב הנושה לה
  .73זכות של אחר

  
שאם אשה תמות בחיי , קהילות מסוימות תיקנו תקנה: עיקרון זה בא לידי ביטוי בתחום מיוחד

היינו נכסי צאן (אלא יחזיר מקצת הכתובה ) כמגיע לו בדין תורה(לא יירש את כל נכסיה , בעלה
 אם האשה , כזאתההיל כותב שבק74ש"הרשב. ")הישבון(" ליורשיה) ברזל שהכניסה לו בכתובתה

מפני שעלינו לעשות כל מאמץ אפשרי להעמיד את , המחילה תקפה, מחלה אותו מקצת לבעלה
פ שבעתיד "הרי שאע. שהיא שייכת לו מעיקר הדין, היינו שתישאר ברשות הבעל, הנחלה במקומה

, עת המחילהבשכיון ש, בכל זאת יכולה האשה למחול, היה הבעל אמור להיות חייב ליורשיה
אלא מוחלת על , גם אם אינה מוחלת מעכשו על כתובתה. חיוב הבעל הוא כלפיה, בעודה בחיים

                                                                                                                                            
שבעל זכות אינו יכול למחול עליה אם היא עתידה לעבור ,  גם מדבריו עולה כלל.נ"היה דומה לשעבודא דר

  .כי הראשון אינו יכול לחוב לשני, לאדם אחר
,  היא לאבזכות התשלומיןורק , לבתהוא כותב שעיקר החיוב , טו, ב,  נערההלכות, ם"אבן ישראל על הרמב

כי , )וכל מפתה יהיה פטור(ובכל זאת אין פוטרים כל מפתה בנימוק שלא היה חיוב מראש כי עשה מרצונה 
אלא , הוא לא שאין חיוב, ומה שמפתה יתומה פטור, ם סובר שאינה יכולה לבטל את החיוב מעיקרו"הרמב

שזה , )בקנס, בשער רביעישהבאנו (ן "כהסבר הראשון של הרמב, אלא שהסכימה לפוטרו מזה, יש חיוב
  .שפירושו שזה לא מחילה אלא תנאי, מועיל מצד שאדם יכול להתנות על ירושה הבאה לו שלא יירשנה

ציון , ב"כתובות מא ע, ובא בבירור הלכהה (ק א"ס) ח"תשמ' מג במהד' סי (=לה' כתובות סי, קהילות יעקב
מחילתה אינה , עיקר החיוב הוא לבת, א"כתובות לז ע, א"בשהרחידושי מסביר שאף שלדעת ) פרק ב, ה

כמו שכתב , והוא כותב שלכן גם האב אינו יכול למחול. זכייתה משועבדת להגיע לאבמפני ש, מועילה
   .מפני שהוא זוכה רק אחרי העמדה בדין, א שם"הרשב

מסביר שאין מחילתה מועילה כי , ]ז"תשמ' כד במהד' סי= ו "תשכ' במהד [כג' קהילות יעקב פסחים סוף סי
מעיר שהסבר זה נכון אם , ב' ב עמ"כתובות מא ע) מגורי(אבל ברכת חיים . יש לאב זכות גבייה ולא לבת

אבל אם היא הפקעת עצם החוב לא מוסבר בכך מדוע אין מועילה , מחילה היא ויתור על זכות התביעה
  .מחילתה

מפני , מפתה חייב, מסביר שגם אם כל דין אונס ומפתה הוא מכוחה, )קעט' עמ(ט ' ודש קידושין סיבד ק
  .אף שבעיקרו החיוב הוא אליה, י מחילה"היא מעוכבת מלהפקיע את החיוב ע, י זכותו של אביה בזה"שע

החיוב הוא , ם"בשגם לרמ, יג, ב, הלכות נערה, ח הלוי"ר' פ מה שכתב חי"מסביר ע) ב' עמ(ברכת חיים שם 
  . לפי זה מובן מדוע אינה יכולה למחול-אלא שסיבת החיוב היא הבת , לאב

   .כי הקנס שייך לאב, מחילתה אינה מועילה, סאם מחלה בת לאונֵ כותב ש, ב"מאירי כתובות לח ע
 .מת האבכ "בשאלה האם מועילה מחילת המפותה אם אח, ב, פרק רביעי, ראה שער רביעי

  ).א"ה ע(מ סימן א "חוחקקי לב ת "שו 69
  .יז, עא, מ"וחו, ד, צח, ז"אהע, ע"שו; ז, טו, הלכות מלוה, ם"רמב; ב"כתובות פו ע 70

  .כותב שלא מועילה מחילתו לגבי יורשיו, ז, צח, ז"אהע, א"רמ: דעה חולקת
שאם נניח שהממונה זוכה , כותב לענין ירושת שררה, ו' סיח "א או"ת אבן יקרה ח"שו: דוגמה נוספת

אלא שהוא מעלה אפשרות שזכות בנו נוצרת רק אחרי ; הוא יכול למחול על זכות בנו, כות הירושה בחייובז
  .מותו

 ).ף"בדפי הרי(ב "כתובות מו ע, ף"ן על הרי"ר 71
, ע"שו; )ף"בדפי הרי(ב "כתובות מו ע, ף"ן על הרי"ר; ז, טו, והלכות מלוה, כ, טז, הלכות אישות, ם"רמב 72

  .יט, עא, מ"וחו, ז, צח, ז"אהע
כתב שהמחילה מועילה לגבי מי , ז, טו, והלכות מלוה, כ, טז, הלכות אישות, ד"בהשגות הראב: דעה חולקת

  .ולא ממי שקנה לפני המחילה, שקנה אחרי המחילה
מתיבתא כתובות ' בתלמוד מהד, ילקוט ביאורים; ב ציון ז"בירור הלכה כתובות פו ע: ראה על כך בהרחבה

 .ולא מצד מחילה, וחשש קנוניה, יש לציין שאחדים מהמפרשים דנים בזה מצד דיני הודאה. קיז' עמב "פו ע
 .ם שם"רמב 73
, קכח' סי, ב"ח, ט"ת המבי"בשו, )שעו' עמ(קיח ' ז סי"י אהע"הובא בב (בסופו, עח' סי, ש"ת הרשב" שו74
ה ואף על "ד( סימן קנאת דברי ריבות "שוב, רכב' סיקנד ו' סי, ז"אהע, ם"ת מהרשד"בשו, צב' סי, חלק גו

 ).צו' סי, ם גלנטי"ת מהר"ובשו, )ה תשובה"ד(ה ' ז כלל ד סי"ת גינת ורדים אהע"בשו, רצג' וסי, )גב
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 בין ה הנדוני אתאשה שאביה נתן להב בין  הדין כך.75המחילה מועילה, הזכות שלאחר מיתה
  .76ה משל עצמהשהנדוני

  
נאי שאם תמות בלי ועשתה ת, אלא האשה הכניסה לבעל נדוניה משלה, כך גם במקום שאין תקנה

כי הפה שאסר הוא הפה ,  היא יכולה למחול על התנאי-יחזיר הבעל חלק מהנדוניה ליורשיה , זרע
  . 77שהתיר

                                                 
, )רטז' עמ(סה ' סי, ג"ח, )ש"מהרח(ת תורת חיים "שו; קכז' עמ, )י' סי(=טז ' סי, בצלאל אשכנזי' ת ר" שו75

, שאילו מחילה מעכשו פשוט שמועילה, ש"כוונת הרשבב אשכנזי מוכיח שזאת "ר). שעה' עמ(י שם "בדעת ב
  . ולא היה זקוק לנימוק שיש להתאמץ להעמיד נחלה על מקומה

גם בתקנה , ש" מועילה לדעת הרשבינהכותב שמחילה לאחר מיתה או, י"עצמו חולק על באבל תורת חיים 
ה אששהתקנה אינה נותנת ל) 78הערה  (ש"שהרי בכל תקנה שייך הטעם של הרא, שונה מזו של טוליטולה

ש "הרשב, אלא; הבעל תמיד היה מפציר בה למחול לו, בעלואילו יכלה למחול ל, שליטה על הנכסים בחייה
כאמור ליד ציון , המועילהמחילה אם מחלה מעכשו , שבזה גם בתקנת טולטולה, עוסק רק במוחלת מעכשו

נימוק יש להוסיף . ש"את דברי הרשב, רכב' ז סי"ם אהע"ת מהרשד"והוא כותב שכך הבין שו. 79הערה 
חרי מה שעוד שהזכות לא תהיה שלה א, )שער רביעיראה (מחילה על זכות עתידית מועילה שלא , לכך

  .מותה
ש וסובר שאם " חולק על רשב)78הערה  (ש"הראכותב ש, )א"סה ע(  צאמן סי,)פרחיא(תורת חסד ת "שו

) א"דף סז ע(ובמסקנתו . האשה אינה יכולה למחול לבעל, התקנה מחייבת את הבעל להחזיר קצת הנדוניה
 .שהבעל יחזיר חצי הנדוניה, לגבי נידונו שהיה כתוב בכתובה בהתאם למנהג, פסק שאינה יכולה למחול

  .בסופו, ד' ידיני כתובות ס, ת בית יוסף" שו76
מבין , )א"סו ע(  צאמן סי,)פרחיא(תורת חסד ת "אבל שו. רכב' וסי,  קנד'ז סי"ם אהע"ת מהרשד" שו77

  .ם האם הוא חוזר בו"ואכן לא ברור מהמשך דברי מהרשד; ם חוזר בו"שבמסקנתו מהרשד
 אם ,הליורשי) לדוגמה(מכתובתה לתת שליש כותב שאם הבעל התחייב , כד' י בן לב חלק ב סי"ת מהר"שו

 השטר אינו  את אם מכר,"משתעבדנא לך ולכל דאתי מחמתך"בשטר שכתוב בו לפי הדעה ש ,תמות בלי זרע
גיטין ו , ף"ן על הרי"המובא בר, ן"ואילו לדעת הרמב,  כאן האשה אינה יכולה למחול-  עליומחוליכול ל

 הסתלק מירושתהאבל אם ; חולאשה למהכאן יכולה , משום שאין ברירה, מחולששם , )ף"בדפי הרי(א "ע
ת "אבל שו; ]465[ ציון הערה ליד, כפי שראינו בשער רביעי (בעודה ארוסהסילוק שמועיל , לגבי אותו שליש

שיש אומרים שלא מועיל סילוק מירושת , מקשה עליו, )ב"סה ע(  צאמןסי ו פדמן סי,)פרחיא(תורת חסד 
הוא . ואינה יכולה למחול, כבר זכו היורשים, ])478[ה  ציון הערליד, כפי שראינו שם, אשתו בעודה ארוסה

, )ג"סו עדף ,  צאמן סי,)פרחיא(תורת חסד ת "ובשו, )ה ועוד אני"ד(קעו ' לחם רב סית "והובא בשו(מוסיף 
, לק מהירושהתבכלל החיוב שהוא מחייב עצמו להחזיר ליורשיה הוא מס, לוקילא כתב בלשון סאם אף ש

היתה כתובתה אם ש, י בן לב"מבאר את כוונת מהר, לח' ט חלק א סי"ת מהרי"שו .וממילא זכו היורשים
ירושה באה להם כיון הש, מכח חיוב ושעבוד אלא ממילאלא ה אהיורשים זוכים במ, לדוגמה, שלש מאות

בו זוכים , האמפני שאפילו נשאר לה עליו בסוף רק מ, הא מםלכן אינה יכול למחול לו אותו ,שהבעל נסתלק
וממילא הם , הא שהוא מכתובהשהרי מאותה שעה נסתלק הבעל מירושת שליש ה, ח ירושהו מכהיורשים
 , הבעלסתלקהכששהרי , היורשים מפסידים, )או לאדם אחר(אבל אם נתנה הכל במתנה לבעלה ; זוכים בו

אבל . ועכשיו אינו בא מחמת ירושה אלא מכח מתנה, נשארו הנכסים ברשותה להנחילם לכל מי שתרצה
חלק ב ט "ת המבי"שו' ועי. ט דחוק"כותב שפירוש מהרי, )ב"סה ע(  צאמן סי,)פרחיא(תורת חסד ת "שו

  .י בן לב"מה שכתב על דברי מהר, סימן קכח
שאינו עוסק במחילה (ז ' ז סי"ש אהע"ת מהרח"פ שו"כותב ע, צא' סי, ב"ח, ת פרח מטה אהרן"שו, כמו כן

בעת הנישואין לתת חצי הנדוניה ליורשיה אם תמות שאם הבעל התחייב , )אלא במתנה שהאשה נתנה
, ואם לא יתן, נתן על תנאי שיתן חצי ליורשיה, כי אם האב נתן את הנדוניה, לא יכולה למחול, בחייו

, הבעל התחייב שאם תמות בחייו, הרי בעת הנישואין, וגם אם האשה עצמה נתנה; המתנה בטלה למפרע
לכן לא , מתברר למפרע שהיה חייב ליורשים ולא לאשה,  בחייוואם תמות, יתן חצי הנדוניה ליורשיה

  . מועילה מחילתה
, לתת שליש ליורשיהכותב שגם אם הבעל התחייב , )קכח' עמ (]י' סי=[טז ' בצלאל אשכנזי סי' ת ר"שואבל 
המוכר לא יוכל , "משתעבדנא לך ולכל דאתי מחמתך"בו כתוב ששבשטר גם לדעה , יכולה למחולהיא 

כבר זכה קונה זה  ו,שטראת ה מי שקנה -נמצא בפנינו מי שבא מחמתו בשעת המחילה כי שם  ,למחול
שיורש זה אין ודאות שהרי , אין מי שבא מחמתה, כשהאשה באה למחול,  אבל בנדוננו;בשעבוד הלווה
 אין"ו ,ושיזכו היורשים מחמת חיובו,  שהיא תמות בחיי בעלהין ודאותוא, פנינו יירשבהעומד עכשיו 

ת "שהרי שו, תוכל למחול לבעלה, התירושחלק מסילק עצמו משגם אם ) קכט' בעמ(עוד כתב ". ברירה
יורישוה אחריהם והתנה ששמי שנתן נכסיו לבניו כותב ) יב,  רמח,מ"טור חוהובא ב(ב ' סי, דפכלל , ש"הרא

אלא שהבעל , השהנכסים מעיקרא הם של, כל שכן בנדוננוו, יכולים למכור ולתת לאחריםהם , לאחיהם
 ולכן יכולה למכור ולתת, אבל בחייה הם עדיין שלה, הת אותסתלק מלרשהו, הת אותהיה ראוי לרש

כוונתו לאשה שאמרה , י בן לב שכתב שהמחילה אינה מועילה"שאף מהר) קל' בעמ(והוא כותב . ולמחול
 ,זכו היורשיםתה משעת מוכבר , שהבעל מסלק עצמו מהירושהובזה היות , שהמחילה תחול אחרי מותה

משום שקדמה מחילתה , מחילתה קיימת, מחלה בחייהאבל אם , ה מחילתהולא מועיל,  הירושההחלשאז 
כיון שהיורשים , החילתאי אפשר שתחול מ,  אם באו יחדףוא; שמעכשיו לזכות היורשים שלאחר מיתה

ורשים מעכשיו ולאחר מיתה הבעל כאילו מזכה לי, י בן לב"קלב הגדיר שלפי מהר' ובעמ. זוכים מכח הבעל
 שהרי אם באנו ,כתב שמועילה מחילתה גם אז) קלג' בעמ(כ "אבל אח. את מה שהתנה שלא יירש אותה

ל שזכותם קיימת גם אם מת בעלה קודם "צ, לזכות יורשיה מחמת שהיא זיכתה להם בתנאי הסילוק
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יש נימוק נוסף , אלא האשה דרשה מעצמה מהבעל שיתחייב להחזיר ליורשיה, במצב שאין תקנה

בשונה , ה לבטל אותהולכן היא יכול, היא זאת שגרמה את הזכות ליורשיה: ליכולת האשה למחול
  .שהתורה היא שהעבירה את הזכות לאביה, מקנס מפתה

  
וכך , מחילתה בטלה, שהאשה אינה יכולה למחול, במפורש או מכללא, אם התקנה אומרת, כמובן
ורק , עכשיו על חיובומחילתה קיימת אם מחלה לו מ, גם בתקנה כזאת. 78בתקנת טוליטולאהיה 

, טעם הדבר הוא .79 עוקרת את התקנהמפני שבמחילתה היא אינה מועילה מחילה לאחר מותה
התוצאה היתה שלא הועילו , שתחול אחרי מותה) או למתנה(שדוקא אילו היה תוקף למחילה 

אבל ; והיתה נשמעת לו, כי הבעל היה מפציר בה כל הזמן למחול לו אחרי מותה, חכמים בתקנתם
שהרי אז תפסיד , מע לו למחול לו בחייםשהרי ודאי לא תש, אין חשש כזה, אם מחלה לו מחיים

כתובתה ולחזור את אילו רצתה לקבל שהרי , ואין זו נחשבת מחילת זכות של אחר; ועודה בחיים
 להיות לה ,תהטובהתנאי נעשה לש, ועוד. 80 יכולה למחולולכן, יכולההיתה  ,וליתנה לו במתנה

גם אם אבי הכלה . 81כל למחולו שלא ת, אבל לא לגרוע כחה, נחלתה למשפחתהחזורקורת רוח שת
האב יכול , יחזרו הנכסים לו או ליורשיו,  והתנה שאם תמות האשה בלי זרע, נונתן נכסים לחת

  .82התנאיעל למחול 
  

בפני עדים שקיבלה את הרי אם הודתה , שאינה יכולה למחול, נהגו כתקנת טוליטולהגם במקום ש
כי מעיקר הדין מועילה מתנת , ת של יורשיה הודאתה מועילה אף שזו זכו.83הבעל פטור, כתובתה

                                                                                                                                            
קנת טוליטולה תקנו רק שלא תוכל אפילו בתהרי ש, וזה ודאי לא נכון, ולא תוכל למחול, מיתתה או גירשה

כל עוד שהיא פנויה יכולה לעשות מנכסיה מה , אבל אם מת בעלה או גירשה, לשנות כל עוד שהיא נשואה
שאם , כלומר,  לאשתו"שיור" על ראובן שכתב ,תתקסב' סיא "חא "ת הרשב" משווא מדייקוה. שתרצה

פ "לא זכו היורשים בחייה אעו, רשים מחמתהכבר זכו היוש שאין אומרים, תמות בלי זרע לא יירש אותה
  . ולכן יכולה למחולשהרי הנכסים ישארו ביד הבעל עד שתמות, סתלק מהירושההשהוא 

עדיין כי , שמועילה מחילת האשהבסתם כותב , )ה עוד הביא"ד(סימן ה , כלל ד, ז"אהע, ת גינת ורדים"שו
,  בכתובה שאם האשה תמות בלי בניםלכתוב  היה נהוגנידונוב .לא הגיע זמן זכות היורשים בהישבון

זו התחייבות של הבעל כלפי האשה לתת את הנדוניה , כלומר; הנדוניה שהביאה לבעל תחזור ליורשיה
  .ליורשיה

 שהבעל יכול יםכותב, מ'  סי)הלוי(ת לב שלמה "שוו,  פדמן סי,)פרחיא(תורת חסד ת "שו, ש שם"מהרח
   .לת האשהמועילה מחיב אשכנזי ש" כרל"לומר קי

לומד זאת ממה שכתב  ,בסופו, ד' סי, דיני כתובות, ת בית יוסף"ובשו, י שם"ב. ח, קיח, ז"אהע, א"רמ 78
 אינה יכולה לתת מתנה בחייה לבעלה או האשה, י תקנת טוליטולאגבשל, א' סי, כלל נה, ש"ת הרא"שו

  . לאחר כדי לעקוף את התקנה
  .אינה יכולה למחול, ם"וכותב שלפי תקנת ש, ק ח"ס, קיח, בית שמואל

מביא תקנה  )א" פד עדף, נו' סי, מ"חו, ת חוקות החיים"שוהובא ב() א"דף נז ע(סד אות ז ' עבודת משא סי
ואין תוקף לשטר , לא תמחל את ההשבון לבעלה או לאחרים, באיזמיר שאשה שהכניסה נדוניה לבעלה

 "מרביץ תורה"כ חתום על השטר איזה "אא, זה בטל, וכן אם הודתה שקיבלה, מחילה שהאשה מחלה לבעל
) ד"פד ע( אבל חוקות החיים שם .אות יז, עד' סי, א"ח,  חיים שאלת"שותקנה זו הובאה ב. שיתן טעם לדבר

אם , מועיל גם בלי חתימת מרביץ תורה, כותב שאם היא מודה בפני שני עדים שקיבלה כך וכך וכתבה שובר
  .אינו מעיקר הכתובה

אלא אם , מציין שבשאלוניקי היתה תקנה שלא תועיל מחילה על הישבון, פז' סי, )רחיאפ(ת תורת חסד "שו
  .שמצא סיבה מוצדקת למחול, "גדול מובהק"חתם עליה חכם 

גם אשה , עכשו שתיקנו שלא מועילה מחילת הישבוןכותב ש, אות קה, ט"הגה, קיח, ז"אהע, כנסת הגדולה
ד "גם כב, הגמרא אומרת שהמוחלת כתובהש ף א,פוגע ביורשיהכי זה ,  דכריןןכתובת בנילא יכולה למחול 

  .46מהטעם שהוסבר בהערה , נמחלת
, עמאר' מ: ראה על כך בהרחבה. גם חכמי מרוקו תיקנו תקנות המגבילות את יכולת האשה למחול לבעלה

  .23-49'  עמ,ספונות יט, "מחילת האשה את זכויותיה הכספיות בתקנת פאס"
ת תורת חיים "שוב, קכז' עמ] י' סי [=טז' בצלאל אשכנזי סי' ת ר"שוהובא ב (ג' סי, כלל נה, ש"הראת "שו 79
ת בית "שו; )ד"דף קמז ע, כז' ז סי"אהע, )גירון(ת אביר יעקב "ובשו, )רטז' עמ(סה ' סי, ג"ח, )ש"מהרח(

  .ח, קיח, ז"אהע, ע" שו;יוסף שם
  ).ה ובעיקר"ה ועוד אפילו וד"ד(לח ' סי, חלק א, ט"ת מהרי"שו 80
  ).ה ותו"ד(ט שם "מהרי 81
  .ט שם"מהרי 82
משאת משה ת "שו; )י אות ז"הגהב, ז קיח"בכנסת הגדולה אהעהובא  (כ' סי, ז"אהע, ש"ת מהרח" שו83
 פרח מטה אהרן ת"בשם שו) ד"פג ע(נו ' סי, מ"חו, ת חוקות החיים"שו; )א"דף רא ע(לב ' ז סי"א אהע"ח
' סי, ז"אהע, ם"ת מהרשד"שוש ומשאת משה מסבירים שזה טעמו של "מהרח .קכא' וסי, יא, י' סיא "ח

הבעל הודה פוסק שהבעל פטור גם אם ו, כל כתובתהאת עוסק באשה שהודתה בפני עדים שקיבלה ה, קעט
שמענו כי לא ,  הודאההועילמ, י מנהג ירושליםפל כותב ש)א"פד עבדף (חוקות החיים . שבאמת לא נתן לה

  . שתיקנו שאינה מועילה



 18

אבל , דוקא מחילה לא מועילה כי זה מפקיע ירושה דאורייתא. 84מבטלים, ורק מכח תקנה, האשה
  .85לא מגיע שום דבר ליורשים, שכיון שקיבלה, אין הפקעת ירושה, אם היא מודה שקיבלה

  
ובלבד , לה למחול עליההיא יכו, אם האשה הביאה את הנדוניה משל עצמה, גם בתקנה כזאת

  .86שתמחל בפני עדים
  

הנדוניה , שאם אשה תמות בחיי בעלה אם נותן הנדוניה נתן על תנאי, גם במקום שאין תקנה
  .87לא מועילה מחילת האשה, תחזור ליורשיה

  
ולא חלק ( אם תמות בלי זרע מעזבונה חלק הר ליורשיעבי להה היא שהבעל חייבהתקנאם 

  הבעלכתבאם ,  כמו כן.88 ולא חיוב לאשהליורשיהזהו חיוב כי ,  למחוליכולהאינה  ,)מהנדוניה
הבעל זו התחייבות של כי ,  לא מועילה המחילה-ליורשיה  ירושתהאת יר עביהוא בכתובה ש

  .89 יכולה למחול חוב שהוא חייב לאחריםינהוהיא א, ליורשיה
  

, ות עדיין היתה של ראובןמחל בשעה שהזכ) שהזכות עתידה להיות שלו(ששמעון , במקרה ההפוך
כיון שמצד אחד , אלא האם זו נחשבת זכות עתידית, השאלה אינה האם הוא נחשב חב לאחרים

  . ב, רביעיפרק , שער רביעיבשאלה זו ראה ב. אבל מצד שני עדיין אינה של המוחל, היא קיימת

  ולשמעון באופן רשמי, זכות ששייכת לראובן באופן מהותי: פרק חמישי
ובאמת ראובן הוא זה שהילווה לשמעון אלא שכתב את ,  שכתוב בו ששמעון חייב ללוישטר חוב

 לוי אינו יכול -ולוי מודה שהכסף היה של ראובן , השטר על שם לוי כי הוא היה שלוחו להלוות
ואינו כמו מוכר שטר שיכול (ואין צורך בהקנאה , כי הוא באמת של ראובן, למחול על החוב

 .90)למחול

                                                                                                                                            
סובר שגם בדרך הודאה , כד' ב סי"חי בן לב "מהרת "שוש כותב, מ'  סי)הלוי(ת לב שלמה "שו: דעה חולקת

מחייב והוא , י בן לב סובר שהודאה מועילה"שגם מהר כותב )א"פד עבדף (אבל חוקות החיים . לא מועיל
הוא מוכיח . והבעל הודה שלא שילם, ה אנוסה בהודאתה היתשהאשה,  רק כי בנידונו היו ריעותותבנידונו

  . ם בענין הודאה"י בן לב מסכים למהרשד"שמהר) ב"דף קא ע(סה ' ג סי" ח)ש"מהרח(תורת חיים ת "שומ
י בן לב "ואילו מהר, ם סובר שמועילה הודאה פיקטיבית"כותב שמהרשד, ז' ז סי"ת פני אהרן אהע"שו

  . סובר שמועיל רק אם קיבלה באמת
מעלה אפשרות שאם הודתה , יא' א סי"ת פרח מטה אהרן ח"המובא בשו, ש גאון"פני אהרן מציין שמהר

מחצית מה "שהרי התחייב להחזיר , הבעל פטור לגמרי מן ההישבון, האשה שנפרעה חלק בכתובתה
און ש ג"ל כמהר"א לומר קי"אבל הוא כותב שא; א לקיים את זה כי כבר פרע לה מחצית"וא" שהכניסה לו

  .כי הוא רק מסתפק
  ).ב"פד ע(חוקות החיים שם  84
, הרי תקנת טוליטולה נתקנה כדי שהבעל לא יכריח את אשתו למחול, ע"וצ). ג"פד ע(חוקות החיים שם  85

הודאה , ועוד? מה הועילו בתקנתם שלא תועיל מחילהו, הרי הוא יכריח אותה להודות, ואם הודאה מועילה
  ?זו מועילה רק מדין מחילה

  . ח, קיח, ז"אהע, א"רמ 86
אם תמות "אם כתבו בתנאים הרי , מעלה אפשרות שגם אם היא נתנה, ק ח"ס, קיח, בית שמואלאבל 

  .אינה יכולה למחול, ועשו על כך קנין, "תחזור הנדוניה ליורשים
ת "ושוב, רצג'  סידברי ריבותת "בשו, רכב' וסי,  קנד'ז סי"ם אהע"ת מהרשד"שוהובא ב( שם ז"י אהע" ב87

  .)ב"ג עכ דף, י' סי, פליטת בית יהודה
  ).ובעיקרה "ד(שם ט "מהרי 88
 כי מדובר שהתחייב לתת ליורשיה ,כתובתהכאן לא מועיל שתמחל על , כנראה). ריח' עמ (תורת חיים שם 89

  .כגון קרן של נכסי מלוג, מן הנכסים שלה שאינם כלולים בכתובתה
, ראה על כך בחוק לישראל. ח, ס, מ"חו, ע"שו; יז, ס, מ"חו, טור; אות א, ח"ח, שער נא, התרומות'  ס90

  .41-42' עמ, פגמים בחוזה
שהיא כמאה , כי יש הודאת בעל דין של לוי, מנמק שלוי אינו יכול למחול, ק מג"ס, ס, מ"חו, א"ביאור הגר

  .עדים
אינו נאמן , בן שהודה שהחוב שייך לראולפנימעלה אפשרות שאם לוי מחל , אות לג, ס, מ"חו, ראש יוסף

ועצם זה שמחל היא הוכחה נגד , ועכשו הודאתו חבה לשמעון, כיון שכבר מחל, לומר שראובן הוא המלווה
יש לחשוש שבאמת לוי הוא ו; כ המחילה מועילה"וא, שהרי אדם אינו עשוי למחול חוב של אחר, הודאתו

 לומר שראובן הוא יה עם ראובןעושה קנונהוא חוזר בו ולכן עכשו הוא אלא ש, ילתו מועילההמלוה ומח
אלא הוא יצטרך ,  לשמעוןהפסדכי זה לא , מצד שני הוא מעלה אפשרות שאינו נחשב חב לשמעון. המלוה

הוא מדייק מלשון הטור . אלא מניעת הרווח מהמחילה,  ואין זה הפסד מכיסו,חייבלפרוע את החוב שהוא 
שגם אז ) ק מג"ס, ס, א"וכך מדייק גם ביאור הגר(ע "אבל הוא מדייק משו, שבמקרה זה מועילה מחילת לוי

השאלה קיימת רק לדעה שמחילה מועילה מעיר ש, ט אות נט"מטה שמעון ס הגה. לא מועילה מחילת לוי
ולדעה שאין מועילה מחילה אם השטר , שהרי כאן השטר ביד לוי, )ראה שער ו(גם אם השטר ביד הנושה 

כותב שבמצב ) ג"קיג ע(יז , ס, מ"חו, )ישראל(בית אברהם . להבכל מצב מחילת לוי אינה ח, ביד הנושה
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שטר יכתוב והתפשרו ששמעון ,  דינריםהא עוסק בשמעון שהיה חייב לראובן מ91א"הרשב ,כמו כן

.  שיש לו כלפיוכ מחל ראובן לשמעון על כל תביעת ממון"ואח,  דינריםעשריםחוב ללוי על 
עשרים הדינרים ו, מפני שלוי לא הלוה לשמעון שום דבר, א פוסק שגם השטר הזה מחול"הרשב

פ שכתב ראובן את "ואע, שם לוי מסיבה כלשהיעל  את שטר החוב כתבוהם של ראובן אלא ש

                                                                                                                                            
כותב , לג' א סי"ת הרמ"ועוד ששו, כי אין חוששים לקנוניה אם אין ריעותא בשטר, מחילת לוי בטלה, הנדון

וכאן הלווה היה צריך להיזהר ולדרוש את , לא חוששים לקנוניה, שכל מקום שהיה לו להיזהר ולא נזהר
מטה שמעון דוחה את ראייתו שכל שאין ריעותא . ולכן לא חוששים לקנוניה, ולא נזהר, השטר מלוי כשמחל

" מחלת לי"כי טענת , הוא חולק גם על הסברה שהלווה היה צריך להיזהר. ש" עיי-בשטר אין חשש קנוניה 
אבל בשער שלוש עשרה נראה שבסתם ; היה נאמן בכך גם בלי לקבל את השטר, כלומר(היא טענה חזקה 

מפני שאם אמנם לוי , אבל גם הוא כותב במסקנתו שאין חוששים לקנוניה). טוען טענת מחילה אינו נאמןה
ועוד ; ובזה ימנע קנוניה, הלווה יוכל להביא עדים שלוי המוחל הוא המלווה האמיתי, הוא המלווה האמיתי

שוש שבאמת ראובן יש לח, שבמקום לחשוש שבאמת לוי הוא המלוה והוא עושה קנוניה על חשבון הלווה
ולא יועיל ; )כך נראית כוונתו(על חשבון ראובן , לומר שמחל, הוא המלוה ולוי עושה קנוניה עם הלווה

  .למחול בפני עדים, כי גם את זה יערים לוי לעשות, להצריך עדים על המחילה
ולא דיבר על  (התרומות שם מביא דעה שהודאת לוי אינה מועילה לענין שנכוף את שמעון לפרוע לראובן' ס

גם אם היה , הוא ממונו, שמאחר שהחוב כתוב על שם לוי, ומנמק, פוסק כדעה זו, ק לב"ס, ס, ך"ש). מחילה
קצות . ולוי נעשה חייב לראובן, ושמעון נעשה חייב ללוי, כי מלוה להוצאה ניתנה, שליח של ראובן באמת

זה , והאחריות היא על ראובן, ליח להלוותשכיון שראובן עשאו ש, ך"משיב על סברת הש, ק ט"ס, ס, החושן
הוא , הוא כותב שגם אם באמת לוי הוא המלווה"). להוצאה ניתנה"שנאמר (ולא יצא מידו , ממון של ראובן

אף שזו הודאה , בזה שיודה שהיה שלוחו של ראובן להלוות, יכול להקנות את שטר החוב באודיתא
ולכן לוי יכול , אין כוחה יותר מקנין, עילה בתור קניןכיון שאודיתא מו, אלא שבמקרה זה, פיקטיווית

גם . ולכן לוי אינו יכול למחול, ובנידוננו מדובר שזה היה באמת כסף של ראובן; כמו מוכר שטר חוב, למחול
ואינו יכול לחזור בו , ומנמק שהודאת לוי היא כמאה עדים, ך"חולק על הש, ק יז"ס, ס, נתיבות המשפט

אף , פ הודאת לוי"וגם לענין שראובן יכול לתבוע את שמעון ע;  שייתכן שזה אמתלפחות במקום, ממנה
מ לוי נאמן במיגו שהיה נותן את השטר לראובן "מ, שלא יועיל מטעם הודאת בעל דין כי הוא חב לשמעון

מ כיון שמאמינים לו שמראש השטר היה של "מ, ואמנם אילו היה נותן במתנה לוי היה יכול למחול, במתנה
וההודאה ,  היה המלווהלויהתרומות עוסק במצב שידוע שבאמת ' הוא כותב שס. אינו יכול למחול, אובןר

ואילו ; ולכן לוי אינו יכול למחול, התרומות סובר שאודיתא היא קנין גמור' כ ס"ואעפ, היא פיקטיווית
ה יכולה לחוב והודאתו אינ, החולקים עליו סוברים שאודיתא אינו קנין אלא מטעם הודאת בעל דין

שהרי , חולק על מה שכתב נתיבות המשפט שלוי אינו יכול למחול, טז' סי, דיני הלוואה, אמרי בינה. לשמעון
הוא חולק גם על מה . שאז היה יכול למחול, י מיגו יקבל יותר כוח מאילו באמת נתן במתנה"לא ייתכן שע

  .כי מלשונו משמע להיפך, ורהתרומות סובר שאודיתא היא קנין גמ' שכתב נתיבות המשפט שס
אינו יכול למחול , כותב שראובן שלקח כסף של שמעון והילווה אותו ללוי, קי' סי, )הורביץ(ת אמרי דוד "שו

הדבר מראה , לשמעון) כעין ערבות" (ירע'ז"אבל הוא כותב שאם ראובן נתן . שהרי זה כסף של שמעון, ללוי
של " ירע'ז"אין המלוה חפץ ב, סף מאחד להלוות לאחרשהרי ידוע שסרסור שלוקח כ, שהכסף היה שלו

, יכול ראובן למחול ללוי, ומלוה אותו ללוי, אם ראובן לוקח כסף של שמעון בהלוואה, כלומר. הסרסור
ובמקרה הנידון לא היה ברור אם ראובן פעל ; מפני שאז אינו פועל כשלוחו של שמעון אלא באופן עצמאי

מכאן שהוא ,  דוד לומד מן העובדה ששמעון הסכים לקבל ערבות מראובןואמרי, כשלוח או באופן עצמאי
  .שליח-ראה את ראובן כלווה שלו ולא רק כסרסור

בענין שטר שהיה כתוב על שם נפתלי אבל הזכות היתה שייכת , בשם עולת שמואל, ראה גם שער שמיני
  .ופסק שמחילת נפתלי לא הועילה, ללוי

בדרכי ו, מחודש ב, רמא' וסי, מחודש ה, ס' סי, מ"חו, י"הובא בב (תתקכז'  סי,א"ח, א"ת הרשב" שו91
  .כג, סו, מ"חו, א"רמו, י, ס, מ"חו, ע"שוכך פסקו גם  ).ק יז"ס, סו, מ"חו, משה

הביא מקור , ק נ"ס, ס'  ובסי; נכסי דבר סיסין-ב לא "מציין מקור לכך בב, ק קא"ס, סו, א"ביאור הגר
  .ק קב"מב

לומר שאינו ,  מסביר שאין אומרים שכתב את החוב בשם לוי בתור מודעא למחילה,י, ס, מ"חו, ערך לחם
  . שהרי מה שכתב בשם לוי לא היה כדי להוציא את הכסף מרשותו, רצה שחוב זה יהיה כלול במחילה

 שראובן זיכה את יתכןכי י,  עליואין ראובן יכול למחול, כותב שאם הגיע השטר ללוי, ק ל"ס, ס, ע"סמ
, את הכסף ללויראובן כותב שרק אם הקנה , ק לז"ס, ס, ך"אבל ש. י כתיבת השטר על שמו"י עהכסף ללו

 תכן שאינו שלוכי י, אבל עצם זה שהשטר ביד לוי אינו אומר שזה חוב שלו,  עליוראובן אינו יכול למחול
נוקט רק , )413' עמ (חי' סי, ת מעשה חייא"גם שו. מאיזו סיבהומסרוהו לו כתבו את השטר על שמו אלא ש

י "הגהב, ס, מ"חו, כנסת הגדולהושלא כ(רובן אינו יכול למחול , שאם ראובן זיכה את הכסף ללוי במתנה
ע "כותב שאין מחלוקת בין הסמ, ק כב"ס, ס, נתיבות המשפט. )ע"שכתב שמעשה חייא סובר כסמ, אות צה

תבו שטר על שם לוי ותנו ִּכ "ר היינו שראובן אמ,  לויישמראש בא לידשטר ע מדבר על "אלא הסמ, ך"לש
 ליתבו שטר על שם לוי ותנו ִּכ "אמר ראובן  שצבך מדבר על מ"והש,  נקנה ללוישטרואז ה, " את השטרבידו

משאת ת "שו). 90הערה שנביא ב (יז, ס, מ"חו, כמבואר בטור, שאז החוב שייך עדיין לראובן, "את השטר
  .ך"ע והש"מביא את מחלוקת הסמ) ב"יט ע ( ד'מ סי"משה חו

מסביר שמועילה מחילת ראובן גם אם השטר ביד לוי וגם אם לוי עשה את , אות לו, ס' סי, מ"חו, ראש יוסף
כי בכל זאת בשעת כתיבת השטר לא אמר בפירוש שהוא נותן את , ראובן מורשה לגבות את החוב בשבילו

 .הכסף ללוי
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אף אחד מהם לא , א" מסביר שבנדון הרשב92ץ"מהריט. לא הקנה את הכסף ללוי, השטר בשם לוי
כדי שלא להשביע את עצמו או טעם , ועשו רק לשם קנוניה והערמה, התכוון שהחוב יהיה ללוי

  .ובן לשמעון חלה על חוב זהומחילת רא, ולכן לא קנה לוי את החוב, אחר
  

וחמיו דאג שמא , סכום מסויםוהתחייב לתת לו ,  עוסק בראובן שהשיא את חנוך בנו93ץ"מהריט
שראובן , ולכן דרש שראובן יכתוב את השטר בשמו, וימחל הבן לאביו, היעשו ראובן ובנו קנוני

וא בנו שמא יתבע ממנו חשש פל, אחרי מות ראובן. ועשו קנין על כך; סכום זה) לחותן(חייב לו 
וחנוך , ולכן פלוא ביקש מחנוך לכתוב לו שטר מחילה, חנוך אחיו את החוב שהיה אביו חייב לו

 את השטר בשם חמיו כתבכיון שמה ש,  שאין חנוך יכול למחול94הוא פוסק. כתב לו שטר מחילה
 שבאמת אינו פ"י השטר והקנין אע"וההתחייבות חלה ע, היה כדי שלא יוכל חנוך למחול לאביו

  .חייב לו שום דבר

  מוחל שיש לו זיקה כללית לבעל הזכות: פרק שישי

  מחל על זכות של בנושאב . א

, על חיוב של אדם שלישי כלפי בנם או בתםדהיינו , בתםשל אב או אם שמחלו על זכות של בנם או 
  .96גם אם המחילה נכתבה בשטר, 95המחילה אינה מועילה

                                                 
  ).ה אמנם הא"ד(ט ' סי, ץ"ת מהריט" שו92

ש לוי כי לוי היה אדם חשוב ששמעון ירא "מסביר שכתבו את השטר ע, )413' עמ (חי' סי, ת מעשה חייא"שו
  . ולא יסרב לפרוע לו, ממנו

א מדבר בשראובן אמר לשמעון שלא בפני לוי לכתוב "כותב שהרשב, )ג"יט ע(ד ' מ סי"משאת משה חות "שו
  .כי לא הקנה לו,  דינוואז לוי אינו בעל, את שם לוי בשטר

, שראובן שהלוה כסף של זבולן לשמעון וללוי, א שם לנידונו"לומד מהרשב, צ' מ סי"ם חו"ת מהרשד"שו
כ כתב ראובן לשמעון "ואח, "שהם מנכסי זבולון שבידו"וכתב בשטר ששמעון ולוי חייבים לראובן כך וכך 

אבל ". אנחנו קיבלנו מראובן" יכולים לטעון כי שמעון ולוי,  שמועילה מחילת ראובן-וללוי שטר מחילה 
ת "ומשו, שהרי בנידונו ידעו שמעון ולוי שהכסף של זבולון, מתקשה בדבריו) ב"יט ע(משאת משה שם 

, מיישב, ו' מ סי"וב ח"חקרי לב מהדו. ראובן אינו יכול למחול, א משמע שאם הכסף באמת של לוי"הרשב
יכול , שהילווה את הכסף, אבל גם ראובן, יכול למחול, ףבעל הכס,  לוישגםא מתכוון לומר "שהרשב
כמו (ומחילה היא כפרעון , כי לוי האמין לו להלוות את הכסף והאמין לו גם לגבות את הכסף, למחול

 .עיין שם עוד בענין זה). פרק רביעי, השיטה בשער ראשון
 .ט' סי, ץ"ת מהריט" שו93
) 414' בעמ(וגם הוא פסק , נשאל על אותו מקרה, יח' סי, ת מעשה חייא" שו).ה אמנם כד"ד( במסקנתו 94

וכתבו את , מצד שזכה בכסף לשעבוד כתובת בתו, כי היתה לחמיו זכות בשטר, שאין חנוך יכול למחול
והוא הסכים להשיא את בתו רק בגלל הסכום הזה שנתן ראובן , השטר על שמו כדי שחנוך לא ימחל לראובן

 .לבנו
  .רח' ץ סי"ת מהריט"שו; אות י, יב' סי, מ"חו,  ערך השלחן95

, ומנמק, בערבות על הכתובה, ץ שם עוסק באבי הכלה שמחל על מה שנתחייב אבי הבעל לבתו"מהריט
  .כי כבר זכתה בערבותשהמחילה בטלה 
א שאדם לא "מ צג ע"מביא ראיה לכך ממה שנאמר בב, אות ב, חלק ב, סוגיא לג, א"ח, חבלים בנעימים

אינו , וזכאים לאכול תוך כדי מלאכה, אם הם עובדים בשדה של אחר, כלומר, קטניםעל בניו ה" קוצץ"
יכול אינם הקטנים ש, ב מנמק"והתלמוד שם צב ע, יכול לקחת כסף מבעל השדה על מנת שלא יאכלו בניו

  .אינו יכול למחול על זכותםהאב  ו,לומחל
בחמור שהזיק , )יב, יט, אישות' הל, חהובא בצפנת פענ(א "ק פד ע"בבבמעשה דוגמה נוספת אפשר למצוא 

, והאב אמר שאינו רוצה שישומו אותו כי זה בזיון לילד,  כעבדת התינוקפ שומ"שדינו לשלם ע, לתינוק
הרי שלא מועילה ; פייס את הילד כשיגדלצריך להאב , את דמי הנזקבכך שהילד מפסיד נפסק שם שמאחר ו

  .לפצותו על כךבלי להתחייב , מחילת האב על מה שמגיע לילד
עם " פשרה"ועשתה , כותב שאשה שהשיאה את בתה, ריז' סי, דפוס קרימונה, מרוטנבורגם "ת מהר"שו

אבל למעשה שם זאת לא היתה מחילה . פשרתה אינה יכולה לחוב לבתה, שהבת תלך לגור עמו בעירו, החתן
  .אלא הטלת חיוב על הבת ללכת למקומו של הבעל

והיא רוצה להינשא , וקבעו זמן לנישואין, בת קטנה שנתקדשהכותב ש, ב" עא כתובות נז"ריטבחידושי ה
  .אינו יכול למחול על זכותה להינשא בזמן שקבעו,  רוצהינווהאב א, בזמן

כתב שאב המקדש את בתו הקטנה , )16הערה , קצט' עמ, הובא בבני בנימין(אות ד , מנחת חינוך מצוה מו
והוא מפרש את מה . מפני שהן שייכות לבת ולא לו, ר כסות ועונהאינו יכול למחול על זכויות בתו בשא

על מנת שאין לה עליך שאר "שה האב עם המקדש ושמועיל תנאי שע, ב, א, קידושין, שמשמע מירושלמי
והרי מועילה מחילת , "על מנת שהבת תמחל לך"שהוא משום שמפרשים שהתנאי הוא , "וכסות ועונה

פירש שכוונת , י, ו, הלכות אישות, אבל אבי עזרי). שער שתים עשרהאה ר(קטנה שהגיעה לגיל הפעוטות 
וגם , מפני שזו זכותה ולא זכות האב,  תנאי שהאב עושה לגבי בתו הקטנהלא מועיללכן הירושלמי היא ש

מפרש שהירושלמי בא , ק ו"סט ס'  סי,קונטרס אחרון, גם הפלאה. הסכמת קטנה חסרת תוקף, אם תסכים
מפני שצער , י האדון" עלייעוד, שמכר כאמה עבריה , מחילת האב על זכות בתו הקטנהלהשלא מועילומר 

ובכל זאת , לאב' כי מעשה ידיה וכו, בעצם, יש להעיר שמדובר בזכות שאינה שייכת לבת. גופה אינו קנוי לו
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 )א: (אות אחדות לדברדוגמ. ם הזכות הגיעה לבן עקב מעשי האבהמחילה אינה מועילה גם א

אין למחילה , והאשה מחלה לבעל, זון את בתה משך תקופה מסוימתשי עמה בעהנושא אשה וק
, 98אף שהבעל התחייב לזון את הבת רק עקב בקשת האם, זאת. 97זו זכות של הבתמפני ש, תוקף

  .99ורק תמורת הסכמת האשה להינשא לו
  
  .100תו במסגרת השידוך החתן לבהתחייבמה שאינו יכול למחול לחתן על , שידך חתן לבתו אב ש)ב(
  
. 101מפני שזו זכות ששייכת לבן, אינו יכול למחול למלמד על חיובו ללמד,  אב ששכר מלמד לבנו)ג(

, גם אם מחל האב למלמד בכתב. זאת אף שהמלמד התחייב לבן רק מפני שהאב שכר אותו
  .102מטעם זה, המחילה אינה מועילה

                                                                                                                                            
כותב , ות בא, חלק ב, סוגיא לג, א"ח, אבל חבלים בנעימים. האב אינו יכול למחול, אם יש לבת צער הגוף

ה קדש אותיכול להוא כמו ש, כיון שאין בכך צער, שהאב יכול למחול במקומה על זכות הייעוד) במסקנתו(
  . למוכה שחין

אין ,  במסגרת הסכם גירושיןםה מחיובו במזונות בנבעל שפטרה את שה שאנפסק, 101' כרך ט עמ, ר"פדב
. בןעל חשבון ה חיובום יכולה לפטור את האב מכי החיוב לזונו ולפרנסו חל על האב ואין הא, לכך תוקף

על מחילת אשה לבעלה על , ש שם"רשבהמדייק מדברי , 15הערה , רמג' סי, ש"ת הרשב"אבל המהדיר לשו
היתה מועילה , לד כבר נולדיהיינו אילו ה, שאילו היה זה חיוב שבא לעולם, מזונות עבור ילד שהיא תלד

לא היתה , שאילו כן, לדילד נחשב חיוב כלפי האשה ולא כלפי הי לומכאן שלדעתו חיוב המזונות, המחילה
  .מועילה מחילתה
ולא העיר שזו , הגם שאול עוסק באשה שמוחלת על מזונות בניה' שס, בענין מחילת מזונות, ראה שער רביעי

 .מחילת זכות של אחר
חלת לבעל על התחייבותו לזון הוא כותב כך לגבי המו. ג"קד ע דף כג' ז סי"אהע) הכהן( כהונה פרחית "שו 96

ועל אם , )101ליד ציון הערה (לגבי המוחל למלמד על חיובו ללמד את בנו , )97ליד ציון הערה (את בתה 
  ).105ליד ציון הערה (המוחלת על משמורת ילדים 

ת "בשו, תתעג' סי, א"ח, א"ת הרשב"בשו, א' סי, כתובות פרק יב, ש"הובא ברא(ג , י, כתובות, תוספתא 97
בצפנת , שמו' מ סי"במרדכי ב, קכה' סי, ודפוס קרימונה, רה' סי, דפוס לבוב, עז' סי, דפוס פראג, ם"מהר
כרך , ר"פדוב, בי, אישות יטאור שמח הלכות ב, )ד"סו ע(יז ' ט סי"בשמחת יו, יב, יט, הלכות אישות, פענח

) פרלמוטר(ת חמדת משה "הובא בשו ()שלא כל הימנה להפסיד לבתה(קיד ' סי, ז"אהע, טור; )181' יא עמ
נדפס , השני(קלג ' ח סי"ת מהרלב"שו; )רנד(אלף שכה ' סי, ז"ת הרדב"שו; ג, קיד, ז"אהע, ע"שו; )קסג' סי

  .)קלו' אחרי סי
ולכן , מסביר שהחיוב לזון את בת אשתו הוא התחייבות לקטנה עצמה, זמ'  סי, דיני הלואה,אמרי בינה

  .אף שהבעל התחייב לזון אותה בשביל הרווחת האם, אמה אינה יכולה למחול
, שולחן ערוךכסתימת לשון ה, אין מחילת האם מועילה, הבת גדולהאבל גם אם , התוספתא מדבר על קטנה

   .אלא שאז הבת עצמה יכולה למחול
קיבלה על עצמה למלא את ,  כלפי האב האשהאם במחילתכותב ש, 181' כרך יא עמ, ר"פדב, אליש ישר"ר

  . ון שאין הבת נפסדתי כ,המחילה מועילה, כל צרכי הבת
  . הנישואיןלפנישהאשה יכולה למחול על מזונות הבת , בשם גינת ורדים, 107 ציון הערה לידראה 

הם מתנאי ש, לבנותיו מזונותמחילתה פוטרת את הבעל גם מלתת , אשה שמחלה על כתובתהבשאלה אם 
 .]39[ ציון הערה לידראה שער שלישי , הכתובה

 ).המאור'  במהדתלה' עמ, א"קלז ע(נז ' סי, ב"ח, ד"יו,  חקרי לב98
  ).ב"עה ע (כא ' סי,שמחת יום טוב 99

לפרנס , בעקבות בקשת אביושהתחייב בשטר ק בלוי עוס, קצז' ז סי"ם אהע"ת מהרשד"שו: דוגמה נוספת
חיוב לא השהחזרת שטר ופוסק , ונתן את השטר לאביו ואביו החזיר לו את השטר, שלמה, את אחיו הקטן

מחילה הם היא שלא מועילה " שכוונת מהרשדמסביר, )א"עט ע(לט ' סי, )גאגין(ת חוקי חיים "שו. פוטרת
. והאב אינו יכול למחול על זכות של בנו, בחיובשלמה זכה ובזה , רי אח"עאת השטר לשלמה זיכה לוי כי 

  .פ בקשת האב"זאת אף שלוי התחייב ע
מ סימן "חקקי לב חות "הובא בשו ()ד"קפו ע(עז ' סי, א"ת פני משה ח"שו; צח' סי, ם מינץ"ת מהר" שו100
ה אשום שנוהגים לעשות לגם במק(ק ה "ס, קיד, ז"אהע, ז"ט; ק ו"ס, קיד, ז"אהע, פרישה; )א" ה עדף, א

' סי, ז"אהע, ם"ת מהרשד"שו; כד' סי, ת נחלה ליהושע"שו; ק ו"בית שמואל קיד ס; )שידוך בלי ידיעתה
  .ין החריגים ב107הערה פוסקים נוספים שכתבו כך יובאו ב. עח' סי, ג"ח, י בן לב"ת מהר"שו; בסופו, כג

 שמעוןהאומר לראובן לגבי הדין ש, א" ען נדרים כד" ראיה לכך ממה שכתב הר מביאשםי בן לב "מהר
הריני " להתיר את נדרו באמירת  ראובןיכול, "י אם אין אתה נותן לבני כור חטיםממנקונם שאתה נהנה "

התכוון בנדרו כי " הריני כאילו קיבלתי"מועיל שיאמר ,  על שולחנוך סמון שרק אם הב-" כאילו קיבלתי
  . הבןלא מועילה מחילת האב על זכות,  על שלחנוך סמוןאבל אם אין הב, ו עצמוחתלהרו

נ ' ז סי"אהע, ) סוף סדר נשים,המשנהבתפארת ישראל על נדפס (אבי עזר ,  התחייב לבתושהאבלגבי מה 
אף שזה  , החתן ואבי הכלהכותב שמועילה מחילה הדדית של, )ק ט"ס, פתחי תשובה אבן העזר נהובא ב(

והתחייב לה רק , "אתן"קנין אלא הוא רק התחייב לה ב, מאביהבנדוניה לא זכתה כי היא עוד  ,כלה בפוגע
כותב שהפרישה שם סובר שגם לגבי , קסג' סי) פרלמוטר(ת חמדת משה "שו,  לעומתו.על דעת שתינשא

 . משום שלדעתו זו התחייבות תקפה, לא מועילה מחילה, התחייבות האב לבתו
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והכולל התחייב לתת לנכדיו ולצאצאיהם סכום מסוים , מעשה במי שנתן כסף לכולל ירושלים) ד(

שאינו יכול למחול לכולל על חיוב הכולל לנכדיו כי כבר זכו נכדיו יום טוב אלגזי פסק ' ר. כל שבוע
  . 103א לנכדיםעיקר החיוב הו,  הקדישואואף שהכולל התחייב לנכדיו תמורת מה שה, בחיוב זה

  
  .104כיון שזו זכות של הבן,  בעל שררה אינו יכול למחול על זכות בניו לרשת את חזקתו)ה(
  
ומחלה על המשמורת והסכימה שהבנות יהיו אצל , שזכאית לקבל את משמורת בנותיה, גרושה) ו(

הוא  "הבת אצל אמה"מה שאמרו מפני ש, והיא יכולה לחזור בה,  מחיתה אינה תקפה-האב 
   .105ולכן אין האם יכולה למחול על כך ,אמהמ  נשיתתלמד דרך ארץש , הבתבתטול
  

כי , מחילת האב על זכות הבן אינה מועילה, ו הרשאה כללית על החיוב אביגם אם הבן הרשה את
כ כתב בהרשאה שהוא מרשה אותו גם "אא, "הרשיתי אותך לתבוע ולא למחול"לומר יכול הבן 

  .106למחול
  

 כלפי יכול האב למחול למשודך על התחייבותו, ים שבשידוכין של בת קטנהיש אומר: בבת קטנה
  .107כיון שהיא ברשות אביה, הבת

                                                                                                                                            
דפוס , עז' סי, דפוס פראג, ם"ת מהר"שווב ,תתעג' סי, א"א ח"ת הרשב"שוב, ורגם מרוטנב"מהר 101

הובא (שמו ' מ סי"מרדכי ב; )שלג' סי, ז"ת הרדב"שוהובא ב (קכה' סי, ודפוס לבוב, רה' סי, קרימונה
' ובס, המאור'  במהדתלה' עמ, א"קלז ע, נז' סי, ב"ח, ד"יו, בחקרי לב, צח' סי, ם מינץ"ת מהר"בשו

, מ"ב, אגודה; ם"בשם מהר, )ק' סי, ת לחם רב"הובא בשו (ג"ח, נתיב כט, מישרים; )273' עמ, ייבותההתח
הובא (ח , שלג, מ"א חו"רמ; )רכה' סי, ת בנימין זאב"שווב, ק מז"ס, שלג, מ"חו, ך"שהובא ב (קיח' סי

, ר"ובפד, קעו' ב סי"ם ח"ת מהרש"בשו, קסג' ת חמדת משה סי"בשו, ח' סי, ד"יו, ת ידיו של משה"בשו
  ).105' עמ, כרך יד

אף שלא נחסר ) א"קידושין ז ע(ם בדפוס קרימונה הסביר שהבן זכה בחיוב המלמד מדין עבד כנעני "מהר
 .כלום

כ המלמד מחל "אם אחגם ש, ם"א ומהר" הרשבלומד מדברי, )ב"כה ע(כב ' ד סי"יו) מיו(ת שפת הים "שו
ולכן המלמד , זכה הבן, י התחייבות האב למלמד"כי ע, ד הבןכי לא מועילה מחילתם למחול על שעבו, לאב

  .כי בזה הוא מפקיע את זכות הבן, לא יכול למחול לאב
  .ק יח"ס, שלג,  נתיבות המשפט102

אומר לגבי שטר חצי , שנ' עמ, ב"שורת הדין ח, " עריכתה וניסוחה-צוואה ", מיכאל בלייכר' ר: דעה חולקת
והוא כותב בשטר , וגם יורשיו חייבים חוב זה אחרי מותו, סכום גדולבת שבו האב מודה שהוא חייב ל, זכר

 הרי שמועילה -]" הסכום הגדולשל [יסולק בזה החוב ", שאם יתנו היורשים לבת כשיעור חצי זכר בנכסיו
כלומר כיון , מפני שהפה שאסר הוא הפה שהתיר, אף שזו זכות של הבת, מחילת האב על חוב יורשיו לבתו

הוא נותן הסבר אחר לכך על פי . י שיאמר שהבת מוחלת"הוא יכול לבטלו ע, א רק מכוח הודאתושהחוב הי
ההפרש בין , שלפיו אם יתנו לה היורשים כשיעור חצי זכר, כא' הנוסח של שטר חצי זכר בנחלת שבעה סי

הבת כלומר , "מ כן נמסרו המעות לידי מעיקרא"כי ע", יורשיםל יהיה מתנה סכום החובזה לשיעור 
היא תתן להם את , על מנת שאם יתנו לה כחצי זכר) לפי הודאתו הפיקטיווית(הסכום הגדול הלוותה לו את 
ראה על כך בשער  ("זרוק חובי לפלוני והיפטר"הוא מעלה אפשרות שהאב הוא כאומר . ההפרש במתנה

שלם לי כחצי זכר "אמרה לו " המלווה"-שהבת, היה כך) הפיקטיווי(האב מודה שהחוב , כלומר, )עשירי
 ".דולהגחוב הותיפטר מ

שיוכל להעביר מהסכום זאת אף שבנידונו התנה עם הכולל ). ב"עה ע (כא ' סי,שמחת יום טובת "שו 103
במי , במעשה דומה, )א"סז ע(יז ' הוא פוסק כך גם בסי. שירצה למי סכום מסוים, לנכדיו התחייב שהכולל

ופוסק שהאב אינו יכול למחול , התחייבו לתת לבניו כך וכךותמורתו " כוללות העיר קושטא"שנתן כסף ל
  .על זכות בניו

. כפי שראינו בשער רביעי, א למחול עליו"ע שא"שזה דשלבל, עוד נימק. ם חלק ב סימן קעו"ת מהרש"שו 104
  .ראה שער שלישי, על מחילת שררה

  ).ק ו"ס, פב, ז"הובא בבאר היטב אהע (ט חלק ב סימן סב"ת מבי" שו105
מדבר על אב שמחל על זכות , באופן כלליכאומר כך  155בהערה שהבאנו , קלה' י מיגאש סי"ת ר" שו106

 .שכתבה לו הרשאה, בתו
 אף -כל זמן שהוא יכול לקדשה לאחר ) (ק ו"קיד ס, בית שמואלבהובא (ק ה "ס, קיד, ז"אהע, ז" ט107

' עמ (ג" דף קלז ענז' סי, ב"ח, ד"יו, חקרי לב; )במסקנתו(אות צג ט "ד רלט הגה"כנסת הגדולה יו; )נערה
  . במסקנתו)המאור'  במהד,תלז

פ "ואע, שבקטנה מועילה מחילת האב, קיט' ג סי"ט ח"ת המבי"מדייק משו) תלו' עמ(חקרי לב שם 
שכבר  בתשהרי הוא עוסק ב, ה נגד רצונה לאדם אחר אותיכול לקדשהוא שבנידונו לא היה שייך הטעם ש

 בכל זאת הרי - והרי בזה כבר אינו יכול לקדשה לאדם אחר, ה לחופה אותנשבע להכניסהאב נתקדשה ו
בנישואי  הרי שגם ;ואחרי שנתגרשה היא נשארת ברשות האב, שמקבל את גטה, י אביה"קטנה מתגרשת ע

  .תלוי רק באב, כ גם בשבועה על נישואין"וא, זיכתה התורה לאב, קטנה
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, גם בשלב הנישואין, שבעל אינו יכול למחול על זכות של אשתו, נציין את הדין הפשוט, אגב כך

  .108כשם שאינו יכול למכור נכס שלה

  אפוטרופוס שמחל על זכות של היתומים. ב

כדי למנוע מהיתומים , במסגרת פשרה,  יכול למחול על חוב שאחר חייב ליתומיםאפוטרופוס
  .109מריבות

  
כי הוא פועל כשלוחו , 110אין למחילתו תוקף, אבל אם מחל זכות של היתום שלא לתועלת היתום

גם לדעה  .111"מיניתי אותך שליח לטובתי ולא לרעתי"והיתום יוכל לטעון , של היתום
אין אומרים שמחילתו תקפה מצד שהיתומים יוכלו לגבות , 112שאפוטרופוס שפשע חייב
 לומר שהמחילה -שהרי כאן יש דרך יותר פשוטה לתקן את הנזק , מהאפוטרופוס את הפסדם

  .113בטלה
  

אפוטרופוס מחל לו על וה, בגלל חשש שנטל מנכסי היתומים, להישבע ליתומיםמי שחויב  ,כמו כן
וגם אם הנמחל , ב ליתומיםטרופוס רשאי לחּווין אפכי א, אין למחילתו תוקף, להישבעחיובו 

נחזיר לך מה שנתת "יוכלו היתומים לומר לנמחל , שילם לאפוטרופוס תמורת המחילה

                                                                                                                                            
על חיובו ומחל האב לחתן , עוסק בבת שנשתדכה כשהיא קטנה, ד"דף קפו ע, עז' סי, א" ח,ת פני משה"שו

 ינהסכים שמחילה אחרי שגדלה אמז "הטייתכן שגם . וכותב שלא מועילה מחילת האב, אחרי שגדלה
  .מועילה

 , מרגישה בהרווחהינהוא, "משועממת"כותב שאם הבת אינה בת דעת אלא , כד' ת נחלה ליהושע סי"שו
י בן לב חלק ג "ת מהר"אבל שו. כיון שהתחייבות המשודך היא לטובת האם, יכולה אמה למחול למשודך

הריני כאילו "לא מועיל שתאמר אמה , ואמה היא אפוטרופסית עליה, כותב שגם אם אינה בת דעת, עח' סי
שום מזונות מ, שהרי זכות הוא לבת במה שתינשא במועד, "הפה שאסר הוא הפה שהתיר"מצד , "קיבלתי
 יכולה לחוב לה ינהולכן אמה א, ואין חבין לאדם אלא בפניו, "טב למיתב טן דו מלמיתב ארמלו"ומשום 

, "טב למיתב טן דו"שהרי , י בן לב"מסכים למהר, )תלו' עמ(נז ' סי, ב"ח, ד"יו, חקרי לב. ולסלק את זכותה
  .ת כמו שזכין לקטן בן יומו אף שאינו מביןוזכין לאדם שלא בפניו גם אם אינו יודע את הזכו, וזה זכות לה

חיוב ממוני " (צדאק"כותב שאם אבי הבת התנה עם המשודך בקנין ובשבועה שה, סימן קב, ש"ת הריב"שו
כיון ,  התנאי תקף אם היא היתה קטנה-לא יבוקש בחייו ) של בעל לאשתו שהיה נהוג בארצות האיסלם

ולכן היה בידו , הועוד שהוא היה פורע את הנדוני, שירצהובידו למוסרה למי , שהאב זכאי בבתו הקטנה
שהרי , יכול למחול על זכות של בתו הקטנהאב אבל אין ללמוד מדבריו ש. להתנות עם הבעל כל מה שירצה

  . שנעשה כבר בשעת התחייבות הבעל כלפי בתו,כאן זה לא בדרך מחילה אלא תנאי מגביל בחיוב
על ,  בשם גינת ורדים57ראה הערה , עסקו באב המוחל על זכות בנושמצאנו בפוסקים ש, חריגים נוספים

 בענין 55והערה ,  בענין שתיקת בעל הזכות129הערה ; לפני שנתגבשה הזכות, אם שמחלה של זכות בתה
 .  אלא שחריגים אלו אינם מיוחדים לאב ובנו.התחייבויות הדדיות

ראה בשמו בשער .  הסתלקות מזכות האשה בירושתה מאביה-נידונו . י' ב סי"ת תוקפו של יוסף ח"שו 108
 .על תקנה הדורשת את הסכמת ארוס למחילת ארוסתו על ירושתה, שתים עשרה

שכא ' מ סי"ם חו"ת מהרשד"בשו, יא, קי, מ"חו, א"ברמהובא (קסב ' סי, פסקים וכתבים,  תרומת הדשן109
). כז' ב סי"קכא וח' א סי"י בן לב ח"ת מהר"בשוו, ג"דף קלז ע, קב' ת נאמן שמואל סי"בשו, שעח' וסי

ם נדון אדם ש, א" עק כא"אבל הוא מביא ראיה מב, ד עשה פשרה בין היתומים לבין עצמם"ב, בנידונו
אני פוטר אותך מלשלם את כל ", כלומר, "ותםפייס א"ואמר לו רב נחמן , השתמש בקרקע של יתומיםש

 בתביעתם מאדם ד התפשר בשם היתומים"הרי שב; "חיובך ליתומים אם תוכל לשכנע אותם לקבל פחות
י "פוסק כמהר, סט' סי, א"ח, ת פני משה"שו. לומד מדבריו לענין אפוטרופוס, שם, ב"ח, י בן לב"מהר. אחר

, יב, מ"חו,  בני חיי,ןכמו כ. ד לאפוטרופוס"ה אפשר להבחין בין ב שלכאור,דבריועיר על וא מהאבל , בן לב
מצטט את תרומת הדשן כאילו הוא אומר שאפוטרופוס יכול למחול על ממון , י אות א הראשון"הגהב

  . כותב שאפוטרופוס יכול לעשות פשרה עבור היתום, קעו' ת לחם רב סי"שו, כמו כן. היתומים
יתכן .  פשרה עבור היתוםמחול במסגרתיכול לאינו אפוטרופוס תב שכו,  תקה'ש סי"הרשבת "אבל שו

 .שבנידונו הפשרה לא היתה לתועלת היתום
'  במהדתלו' עמ, ב"קלז ע, נז' סי, ב"ח, ד"יו, הובא בחקרי לב(יב ' סי, נוספות, ב"ח, ך"ת מהרש" שו110

  .כג'  סי,)נאים(זרע יעקב ת "שו; תקח' תקז וסי'  וסי תקה'ש סי"ת הרשב"שו; )המאור
  .ומחילתו בטלה,  כותב שהאפוטרופוס נידון כטועה בדבר משנהך"מהרש

כך , כותב שכמו שאפוטרופוס שנתן מתנה מנכסי יתומים אין לה תוקף, קעו' ת לחם רב סי"שו, כמו כן
 . אין למחילתו תוקף,יתוםחוב שאחר חייב לאפוטרופוס שמחל 

 .וזרע יעקב שם, תקה' ש סי"רשב 111
  .121-122' עמ, שומרים, ישראל ראה חוק ל112
  .ך שם"מהרש 113
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, "חרם סתם"אלא , אבל אם לא היה עליו חיוב שבועה; "והישבע, לאפוטרופוס תמורת המחילה
  .114הוא יכול, לוםוהאפוטרופוס רואה תועלת ליתומים אם יפטרנו מן החרם תמורת תש

  
שלה אפוטרופוס האין , נשבע להכניס את משודכתו היתומה לחופה בזמן קצובמשודך ש, כמו כן

הרינו כאילו "להתיר לו את השבועה ולומר יכול  בית דין אבל ,יכול להתיר לו את השבועה
  .115תאינו יכול לעשוטרופוס ואפ לעשות מה שש לבית דין כחכמו שבתחומים אחרים י, "התקבלנו

  שותף שמחל על זכות של השותפות. ג

  .116שלא מדעת שותפו, אחר חייב לשותפותאדם יכול למחול על חוב שאינו שותף 
  

זאת גם . 117חלק חברו אינו מחול, ם על החובמלוויומחל לו אחד מה, יםיאחד שלוה משנ, משום כך
חוב לבדו בלי אף שאז כל אחד יכול לגבות כל ה, 118 החובאם שמות שני המלווים נכתבו בשטר

   .119הרשאה כי הם כשותפים

                                                 
הרי גם בשבועה היה אפשר לומר שאם :  לא מובן מה ההבדל בין שבועה לחרם.רכ' ץ חלק ג סי" תשב114

  ? יוכל לעשות כן-האפוטרופוס רואה תועלת ליתומים אם ישלם הנתבע קצת וייפטר מהשבועה 
הריני כאילו "שכיון שצריך לומר , שרות אבל הוא מעלה אפ.עח' י בן לב חלק ג סי"ת מהר" שו115

חיוב שכך הדין במחילת , שער שלישיראה (כאילו הכניס אותה לחופה כדי שהשבועה תבוטל " התקבלתי
לא ברור מדוע . לא יוכלו בית דין לומר זאת בשמה, ובנידונו היתומה לא היתה בת דעת, )שבועההמחוזק ב

  .ד"העובדה שאינה בת דעת מחלישה את כח ב
והוא יכול רק להפקיע , ד לא יכול למחול חוב של יחיד"כותב שב, 548' עמ, סעיף נט, )שטרן( עולם קתחו

  .אותו
, על שני משכירים(סימן לח , א"ח, ח"ת הראנ"שו; )ט' ובקיצור בסי (סימן פ, ם אלשיך"ת מהר" שו116

, הובא בבן ידיד) (נאר(אלף שכב ' סי, ד"ח, ז"ת הרדב"שו; ק ט"ס, עז, תומים; )שאחד מהם מחל לשוכר
, ת תורת משה"שו; )ד"יז ע(כג ' סי) פרחיא(ת תורת חסד "שו; )ג"ע-ב"דף מט ע, א, ג, הלכות זכייה ומתנה

  .לד' ג סי"ת דובב מישרים ח"שו; )עט' עמ(ד ' מ סי"חו
, ת צמח צדק"הובא בשו ( מהשורות הרחבות9שורה , ף"בדפי הרי, א"ב סט ע"ב, נימוקי יוסף, כמו כן

  . בירושהשאחד אינו יכול למחול על חלקו של האחר, כותב על שני אחים יורשים, )צז'  סי,כמלקרו
, ויש בו ערב, שמעון ולוי, שטר חוב של ראובן פוסק לגבי ,)ד"צה ע(ב " במישרים נתיב לא ח המובא,ם"מהר

ת תורת "שו. עוןכיון שלא פטרוהו ראובן ושמ, ין הערב פטורא ,לוי פטר את הערב בלא ידיעת חבריושאם 
ובן הנהרג השיג פיצויים ,  שותפים שאחד מהם נרצח-לומד משם לנידונו , )ד"כ בנ"ה א"ד(סימן קמ , אמת

השותף האחר יכול לחזור ,  שמאחר שבן הנהרג לבדו פטר את הגוי-מהרוצח ומחל לו על תשלום נוסף 
  .ולתבוע מהגוי

; תאשטר משכנוקיבלו ממנו , ו שהילוו לשמעוןעוסק בראובן ואשת,  סימן טז,א"ת הריטב"שו, כמו כן
הוא פוסק שהמחילה חלה לענין החצי . תאמשכנהשטר על  יורשי ראובן מחלו לשמעון ,ואחרי מות ראובן

  .ולא לענין החצי של האשה, של ראובן
כותב שאף שבעל יכול לדון על נכסי , )כה' סימ "א חו"חקול אליהו ת "הובא בשו(תצו ' ש סי"ת הריב"שו

  . אינו  יכול לעשות פשרה לגביהם, אשתו כי הוא כשותף עמה כיון שהפירות שלו
וחלק , כותב שבמקום שיש לפרנסים זכות מיוחדת לעלות לתורה, ו' סי, ם מינץ"ת מהר"שו, בדומה

הפרנסים אחרים שלא , יעלה אנשים לתורה לפי החלטתו" סגן"והסכימו שה, מהפרנסים מחלו על זכותם
  .כי אינם יכולים למחול זכות של אחר,  את זכותם בגלל מחילת הפרנסים הראשוניםמחלו לא איבדו

, המובא במרדכי, עשה פב, ג"כותב שלפי סמ, )ג"קפט ע(קנט ' סי, א"ח, מ"חו, ת בעי חיי"שו: חולקתדעה 
,  בעירלא היהשאם השותף השני ) קכב שם'  סיע"הפוך מהשיטה שנפסקה בשו(הסובר , רלט' סי, כתובות

והוא כותב . הועילמ גם מחילת שותף  לפיו- ועיל מה שהשותף הראשון עמד בדין עבור השותפותמ
) על תביעת שותף באופן כללי(קסב ' מ סי"ם חו"ת מהרשד"כמו שכתב שו, שהמוחזק יכול לומר קים לי

רק ג דיבר "מעלה אפשרות שהסמ) ד"פה ע (קלג' סישער אפרים ת "שואבל . ל כדעה זו"שאפשר לומר קי
אבל אם שותף אחד התפשר אין פשרתו מחייבת את , אינו בעירהאחר אז מועיל אם ש ,בתביעה רגילה

 . אם לא היה בעיראחרה
מחודש , קעו' וסי, מחודש ב, עז' סי, מ"חו, י"הובא בב(אלף קלח ' וסי, אלף פז' א סי"ח, א"ת הרשב" שו117
  .ז, עז, מ"חו, ע"שו; )ג"ע-ב"דף מט ע, א, ג, זכיה' הל, ובבן ידיד, א"דף לט ע, לד 'סי, ת שי למורא"בשו, לב

כותב ששניים , י, עז, מ"חו, ע"הרי שו, מקשה, )סק' עמ, חלק א(שיא ' חסידים סי' משנת אברהם על ס
לשיטה , כלומר(ה "ואם מחילה משמעותו הכ, כל אחד יכול לגבות את כל החוב, שהלוו בשטר אחד

נמצא שכאן ראובן המוחל , )פרק רביעי,  ראה שער ראשון-קיבל שמחילה היא כאילו פרע החייב והנושה 
ה רק אם "הוא מיישב שמחילה היא כמו הכ? והרי הוא זכאי לגבות את כל החוב, כאילו גבה את כל החוב

וראובן אינו יכול לומר ששמעון אינו צריך את , ב"כפי שעולה מגיטין עד ע, הנושה אינו צריך את הפרעון
נחשב כאילו פרע , ודוקא אם פרע הלווה בפועל לאחד המלווים;  טוען שהוא צריך אותובעוד שמעון, חלקו

  . ויעביר לשותפו את חלקו, כי פרע לאחד מאלו שזכאים לגבות את כל החוב, לשניהם
' סי, )ולר(ת ברית עולם "שו. שכן חלקו אינו מבורר, בעיהבכך  לכאורה יש . מחול- חלקו של השותף שמחל

אפשר , שאי אפשר להקנות דבר שאינו מבורר, ה, ג, הלכות זכיה, ם"תב שגם לדעת הרמבכו, סא אות ב
הוא מסביר בכך את מה שנאמר . כי המוחל מסלק את עצמו מהשעבוד, למחול שעבוד של דבר שאינו מבורר

 מפני שבזה הוא מוחל על שעבודו -יכול אחד מהם לשחרר את חלקו , ששותפים בעבד כנעני, בגיטין מא
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כי השותף האחר לא עשאו שליח למחול , רק חלקו מחול, גם אם אמר שהוא מוחל לו על כל החוב

  .120על חלקו
  

 חייב לשלם לשותפו על המוחל, החייב מסרב לשלם גם לשותף האחר, עקב מחילת השותףאם 
, 122פטור מלשלם לשותפו על הפסדוהוא , אם מחל מתוך אונסאבל . 121הנזק שגרם לו במחילתו

איני רוצה להסתכן בשביל "יכול הראשון לטעון , הראשון שלא ימחלהזהיר את וגם אם שותפו 
  . 123"מציל עצמו בממון חבירו"ואינו נקרא , "כספך

  
שמחל אחד , ארבעה אחים, לדוגמה: יש שהמוחל עצמו ייהנה מן העובדה ששאר החוב לא נמחל

כ מת אחד מן האחים "ואח, כך שהמחילה הועילה רק לגבי חלקו, הםחוב שירשו מאביעל מהם 
יכול לגבות הוא ו,  מהחוב12דהיינו אחד חלקי , המוחל יורש ממנו שליש מחלקו בחוב, האחרים
  .124כי על חלק זה לא חלה המחילה, חלק זה

  
 מועילה,  עם מי שהיה חייב כסף לשותפותפשרה שאם שותף עשה פסק 125בן מתתיהבנימין ' ר

איני מוכן "שכן החייב היה טוען , מפני שלא היה יכול להתפשר על חלקו בלבד, פשרתו לכל החיוב
 126מאיר מלמד'  ראבל ."שמא יבוא שותפך ויתנגד ואצטרך לדון עמו לגבי חלקו, להתפשר אתך

                                                                                                                                            
ולא מועילה מחילה על עבד כיון , שהרי שחרור עבד אינו מחילה, דבריו קשים. עבד זוכה בעצמו ממילאוה

יכולה להיות . )ז, נספח, ראה שער ארבע עשרה (א אף בעבד עברי"כאמור בקידושין טז ע, שגופו קנוי לאדון
הם מוחל על חלקו ואחד מ, ששדה אחת משועבדת להם, נפקות יותר משמעותית לדבריו בנושים משותפים

, קל וחומר שמועילה מחילה על חלק מחיוב חוזי. שהמחילה מועילה אף שחלקו בשדה אינו מבורר, בשעבוד
  .כי החיוב אינו מוחשי, שאין משמעות לכך שאינו מבורר

. לגבי חלקו של האחר, היא מצד שזו מחילה שבטלה מקצתה, בעיה נוספת לגבי חלקו של השותף שמחל
 .פרק על מחילה שבטלה מקצתהב, ר שלוש עשרהשעראה על כך ב

, מ"חו, חקרי לב; )א"רלד ע(לא ' סי, מ"חו, ת מכתם לדוד"שו; ק ט"ס, עז, תומים; ז, עז, מ"חו, א" רמ118
  .ק ח"ס, עז, נתיבות המשפט; מח' סי, א"ח

בר רק א די"כותב שהרשב, )ד"דף קלג ע, קמז' ת שער שלמה סי"הובא בשו (ק יט"ס, עז, מ"חו, ך"אבל ש
  שאז חלקו של השותף המרשה אינו מחול כי הוא,והאחר קיבל הרשאה ממנו, כתוב על שם אחדשבשטר 

דרך הוא , אבל אם השטר כתוב על שם שניהם, "לתקוני שדרתיך ולא לעוותי "שותף המורשהיכול לומר ל
 אחד לא ירצה אף, שאם לא כן, "בין לתקן בין לעוות"כאילו התנו , שכל אחד יכול לעשות מה שירצה

שאם שני , יב' סי, נזיקין' ס, ומה שכתב תשובות מיימוניות; שמא חברו ימחה, לעשות עסק עם השותף
או ; כ נפרדו"הוא באופן שבעבר היו שותפים ואח, חייבים לשלם לו, השלישיהשותף שותפים מחלו לגוי בלי 

אם אחד , ין ביניהם לבין עצמםאבל עדי, שההתנאה מכללא היא רק לתת תוקף לפעולת אחד כלפי אחרים
שכאן אינם שותפים במשא , תומים שם משיב על טענתו. הוא חייב לשלם לחבריו, גרם הפסד לשותפות

לא ,  לגבות את השותף המורשההרשההשותף המרשה ולכן גם אם , ומתן אלא רק בחוב זה שהלוו יחד
כרתו "שעל זה לא , ת השותף האחראינו יכול למחול בלי ידיע, וגם בשותפים גמורים; הרשהו למחול

וגם שותף רגיל , כי אינם נחשבים שותפים, ך"חולק על הש, כה' סימ "א חו"חקול אליהו ת " גם שו".ברית
  .אינו יכול למחול על חלרו של חברו

' סי, מ"חו, )מזרחי(ת דבר משה "שו. והוא מחל,  אחר הוא שהשטר כתוב רק על שם אחד מהשותפיםצבמ
אלא ששותף זה , )כך נראית כוונתו(שמועילה המחילה , א"דף קלד ע, קמז' סי,  שער שלמהכותב בשם, לו

שאומר דבר דומה לגבי , ]בדקתי [ק כט"ס, קח, ע"והוא מוכיח זאת מסמ; חייב לפצות את השותף האחר
 הוא משווה זאת לדברי בעי חיי.  הודאתו מועילה-הודה שהחייב פרע , מקרה שהשותף שהשטר כתוב בשמו

 .שיכול למחול אף שיש לשותפו חלק ברווח, על מקרה ששותף אחד עשה סרסרות עם אחר
 .)ג"דף קלג ע, קמז' ת שער שלמה סי"הובא בשו (ק יט"ס, עז, ע" סמ119
 .שם ושם, א"ת הרשב" שו120
קול ת "שו; )ב"סא ע(יז ' סי, מ"חו, ת ברך יצחק"שו; )ק יד"ס, שפח, ע"הובא בסמ(קפט ' ק סי"מרדכי ב 121
  .זה נזק גמור ולא גרמא כותב שברך יצחק. כה' סימ "א חו"חיהו אל

 אף -והיה חשש שעקב המחילה לערב , שבנידונו הלווה היה גוים במישרים שם כותב שמאחר "מהר, כמו כן
ז "וכך עולה גם מהרדב (חייב לשלם על הנזקלוי המוחל ,  ישתמט הלווה מלשלם-שהיתה חסרת תוקף 

  .תורת אמת שם בשאלה האם בנידונו חייב המוחל על גרימת הנזק' ועי). יה אנוסשפטור רק אם ה, שבסמוך
, מ"חו, א"רמ; מב, קעו, מ"חו, ע"שו; )כה' סימ "א חו"חקול אליהו ת "הובא בשו(קפט ' ק סי"מרדכי ב 122

 ).ג"דף קלד ע, קמז' ת שער שלמה סי"הובא בשו(ד , שפח
  .ז שם"רדב 123
 ).ד"מ ע (לד' סי, )יונה(ת שי למורא " שו124
 .שצט' ת בנימין זאב סי" שו125
כותב , )ד"קפט ע(קנט ' סי, א"ח, מ"חו, ת בעי חיי"שו. )ד"דף רלג ע(עב ' א סי"ת משפט צדק ח" שו126

  . כאחת הדעותשהמוחזק יכול לומר קים לי
, )ד"קלג ע(קמז ' ת שער שלמה סי"בשו, אות כג, ט"הגה, עז, מ"חו, בכנסת הגדולההמחלוקת הובאה 

  .לא' סי, מ"חו, ת מכתם לדוד"ובשו
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 שהרי הלכה היא ששותף שדן בבית דין בענייני השותפות בלי ידיעת השותפים ,לק עליווח
לטעון שלא היה יכול לדון בחלקו יכול השותף הרי שאין  ,127 הדין אינו מחייב אותםפסק, האחרים

  .  יוצא שהשותף היה מציל את עצמו בממון השותף האחרבן מתתיה בנימין ' רלדברי, ועוד; בלבד
  

אף שיש לשותף השני , מועילה מחילתו, ומחל לו, עם החייבעסקים רק אחד מהשותפים עשה אם 
  .128כי החייב מכיר רק אותו, )הם מיםנו ברווחהיי (עסקיםחלק ב

   ושתק על המחילה ידעבעל הזכותאם : פרק שביעי
היא לכן ו, מסתמא הסכים למחילה, ושתק, והבן יושב בבית אביו, אב שמחל על זכות של בנו

  .129תקפה
  

ברתי עם יד ":ובא כוח האשה אמר בנוכחותה, מעשה בבעל ואשה שעמדו לפני הסכם הגירושין
נפסק שהדבר מראה שהאשה התכוונה .  והאשה שתקה,"כנגד בענין גט בלי תשלום הכתובההצד ש

  .130והמחילה תקפה, למחול על הכתובה
  

מול מישהו שהיה לו דין ודברים עם ,  בענייני השותפותית דיןבהלך לששותף ש, כלל הוא
מפני ,  בעיראם השותף האחר היה, מה שנפסק לגביו תקף ומחייב גם את השותף האחר, השותפות

היה צריך לבוא , שכן אילו התנגד, ששתיקת השותף האחר מראה שהוא מסכים למעשי שותפו
ושמעון היה חייב , שאם היו ראובן ולוי שותפים  132ז"מכאן לומד הרדב. 131 ולומר זאתית דיןלב

                                                 
 .א"כתובות צד ע 127
, ת דברי משה"הובא בשו (ט אות ז"ב קכב הגה"מהדו, מ"ג חו"וכנה, )ג"דף קפט ע(ת בעי חיי שם " שו128

  .)לו' סי, מ"חו, מזרחי
כך שהחייב , כותב שרק אם החוב נוצר במעמד שני השותפים, )ד"קלג ע(קמז ' ת שער שלמה סי"שו, כמו כן

ואין שטר חוב , אבל אם החייב השתעבד רק לשותף אחד, אחד אינו יכול למחול חלק חברו, שניהםנתחייב ל
הוא ) ג"קלג ע(בתחילת דבריו . הוא יכול למחול הכל, ברור עליו וזה חוב על פה וצריך דיינים כדי לתבוע
אם הוא , בןשמעון אינו יכול למחול על חלקו של ראו, כותב שאם נכתב בשטר החוב רק שמו של שמעון

כתב שמי שהשטר היה על שמו יכול למחול ) ד"קלד ע(אבל בסוף דבריו . מודה שחלק מהחוב שייך לראובן
אלא ששמעון חייב אז לשלם לראובן על , "ד דידי את"לאו בע"כי החייב יכול לדחות את האחר ולומר , הכל

  .הנזק
  . ג' סי, )יצחקי(ת מצות כהונה " שו129

שכללה  (במנטובה " חזקת ישוב"עוסק ביתום שהיתה לו , תיח' עמ, ורש קצאק ש"ת מהרי"שו, כמו כן
שהיתה (ואמו , וראשי הקהל ביקשו לקחת מס מנכסי היתום, )זכות מטעם השלטון להלוות בריבית

והוא כותב שבזה מחלה ; אמרה להם שבדעתם לעקור לבולוניה בגלל קשיי הפרנסה שם) אפוטרופסית עליו
כאן יש אומדנא דמוכח , ואף שאינה יכולה למוחל על זכות של בנה, יתום במנטובהעל חזקת הישוב של ה

ומזה שלא אמר לאנשי הקהל שאינו מסכים למה שאמרה , שנודעו לו הדברים מאחר שהיה דר עמה בביתה
) מו' גל(יא -י' בתשובה שנדפסה במוריה שנה ד גל, ישראל מברונא' אבל ר. גילה דעתו שהוא מסכים, אמו
בטענה שמה שהבן שתק אינו כהסכמה אלא כי אסור לסתור את דברי אביו , ק"חולק על מהרי, מח-מז' עמ

כי ידע שאין לאפוטרופוס כוח , או ששתק כי לא היה איכפת לו במה שאמו אמרה, )ב"קידושין לא ע(ואמו 
הדי שלא נוח אבל אנן ס, ועוד כי חשש שאם יתנגד לדבריה יצטרך לשלם מס לקהל במנטובה, להפסיד יתום

  .שיפסיד בזה את חזקת הישוב, לו במה שאמרה אמו
,  בשותף שמחל למי שחייב כסף לשותפות)132 ציון הערה ליד ( תולה שאלה זו במחלוקתמצות כהונה

,  עו'סי, מ"חו, ם"ת מהרשד"הוא כותב על פי שו. האם מועילה מחילת השותף, והשותף האחר היה בעיר
  .מחילת האב מועילה, ושתקה, שהיתה גרה בביתו, שגם אב המוחל על זכות של בתו האלמנה

הרי גם אם נשווה זאת לשותף שמחל על חוב , ם שם"תמה על מהרשד, ק י"ס, יב, מ"חו, אבל ערך השלחן
יושבת "אם הבת  הרי אין זה נכון, ז"שמועילה המחילה לדעת הרדב, לשותפות ושותפו היה בעיר ולא מחה

שהרי כתב , ולכן גם אם ידעה ושתקה זה לא מראה שמחלה, ד לתבוע"שאין דרכה ללכת לב, "בירכתי הבית
שכא ' סי, מ"ם חו"ת מהרשד"וכן שו,  שאשה שהיא שותפה נחשבת כאילו אינה בעיר)137ערה ה(א "הריטב

כי , ששתיקת אשה אינה מחילה) לענין פשרה(כתב ) קלבי אות " רצ הגהב,מ"חו, הובא בכנסת הגדולה(
 ."דרך נשים לה"

 .166 'עמ, כרך ג, ר" פד130
 .ט, קכב, מ"חו, ע"שו; א" כתובות צד ע131
בערך , ג"דף רלד ע, לא' סי, מ"חו, ת מכתם לדוד"הובא בשו) (רנא(אלף שכב ' סי, ד"ח, ז"ת הרדב" שו132

  ).ג"ע-ב"דף מט ע, א, ג,  זכייה ומתנההלכות, ובבן ידיד, אות י, יב, מ"חו, השלחן
, שאם יש שני אפוטרופסים, כותב על פי הדין הכללי בשותפים, )ג"פה ע(קלג ' סי, ת שער אפרים"גם שו

שתיקתו מראה שהסכים , והאפוטרופוס האחר היה בעיר, ואפוטרופוס אחד עשה פשרה עם אדם זר
  . של הראשוןלמעשיו
כותב שאם שותף אחד מינה מורשה לגבות את ,  הגהות טור אות לו,קכב, מ"חו, הגדולהכנסת , כמו כן

המחילה תקפה גם , והמורשה מחל לחייב במסגרת פשרה, היה השותף האחר בעיר, ובשעת המינוי, החוב
  .לגבי השותף האחר
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, לויהמחילה מועילה גם לגבי , היה בעיר בשעת המחילה ושתקולוי , לשמעוןמחל וראובן , להם
אף ששותף אינו יכול למחול על זכות של ,  למחילההראה שהוא מסכיםפני שבשתיקתו מ

  .133השותפות  בלי הסכמת השותף האחר
  

אפילו היה לוי בעיר ,  מחילת ראובן לשמעון על חלקו של לויהועילמ יןאש כותב 134ח"אבל הרלב
 ודוקא ; לאחריםלתת את שלו, לכך  שלא עשאו שליח"אנן סהדי"כי , וידע ושתק, המחילהבשעת 

אין השותף האחר יכול לומר לו , ושותפו היה בעיר,  ונתחייב בדיןהלך לבית דיןלענין שותף ש
א ובל היית צריך ":הראשון יכול להשיבשהרי , " טענות אחרות וזוכהטועןאילו הייתי שם הייתי "

לומר שלוי היה אין , אלא מחל לו, אבל כאן שראובן לא נתחייב בדין עם שמעון, "לתבוע גם אתה
  .135כי פשוט היה לו שלא יוכל שותפו למחול את שלו, צריך לבוא לדבר נגד המחילה

  
גם אם הקטן היה בעיר , מועילה לגבי שותף שהוא קטןאינה מחילת שותף , ז"גם לדעת הרדב
זאת על פי הדין המקביל לגבי שותף שעמד בדין בעניין השותפות . 136 ושתקבשעת המחילה

האחר אבל אם השותף , אינו יכול לתובעו פעם אחרת, היה בעירהשותף האחר שאם , ונתחייב בדין
ולכן , 138כי קטן נחשב כשלא בפניו, 137דינו כאילו אינו בעיר, גם אם הוא בעיר, קטן או אשההוא 

  .יכול השותף הקטן לתבוע את חלקו, גם כאן
  

, ם ביומו מה מתרחשאם השותף שמחל היה מודיע לשותפו דבר יו, ח"גם דעת הרלב, מצד שני
  . 139מפני שהשותף האחר נחשב שהסכים, המחילה תקפה, והודיע לו שהוא רוצה למחול

  מחל על זכותו של המשלחש שליח: פרק שמיני

  תוקפה של השליחות. א

  .140המחילה מועילה מפני ששלוחו של אדם כמותו, שליח למחולעשה אם נושה , בפשטות

                                                                                                                                            
הוא כותב שדוקא אם השותף , 136שהרי כפי שנביא ליד ציון הערה , כנראה, ז"ם מסכים לרדב"גם מהרשד

מ "ת תורת משה חו"שוהמגיה ב. מחילת השותף אינה מועילה גם אם הקטן היה בעיר, האחר היה קטן
שפשרת שותף אחד מועילה אם השותף האחר היה  ,סימן קסבמ "חום "מהרשדת "מדייק משו, סימן ד

  .בעיר
 .ז שמועילה המחילה"בל כרד"כותב שאפשר לומר קי, ג' סי, )יצחקי(ת מצות כהונה "שו
 .116 ציון הערה לידכאמור  133
  .מסכים אתו, כה' סימ "א חו"חקול אליהו ת " שו).ה ועוד אני"ד(סימן קלז , ח"ת מהרלב" שו134

עדות ת "ומשו, א סימן פט" פרח מטה אהרן חת"מדייק משו, מ סימן ד"ת תורת משה חו"שוהמגיה ב
וגם אם מחל , שמחילת שותף אחד אינה מחייבת את האחר גם אם היה בעיר, )ף קמאד(סא ביעקב סימן 

 למחות  האחרד אין צריך השותף"שכל מה שעשה השותף מעצמו שלא על פי בשהרי הם נקטו , בפני עדים
 שאינו ,מדברי בנימין זאב סימן שצטהוא מדייק .  בעדיםאם מחלמשמע אף , שמע ולא מחהגם אם , בו

שהיא כמו , ד"פ ב"בפשרה עאבל מעלה אפשרות ששם מדובר , ז"והיינו כדעת הרדב,  בין פשרה לדיןמחלק
  . דין

 .יעשו פשרה, ז"ח והרדב"כתב שבמחלוקת מהרלב, מח' סי, א"ח, מ"חו, חקרי לב
, מחל לו אחד מהשותפיםו ,שגם אם נאמר שמי שחייב לשותפות, )ה ועל דבר"בד(ח " עוד כתב מהרלב135

נקודה זו הובאה בשמו . במי שחייב לראובן סכום מסוים וללוי סכום מסויםהדין שונה ,  לגמריהוא פטור
 ).ג"מט ע(א , ג, הלכות זכייה ומתנה, ובבן ידיד,  קעא אותט"הגה, קעו, מ"חו, בכנסת הגדולה

  .סימן שמח, מ"חו, ם"ת מהרשד" שו136
ומכאן שהוא סובר , 137הערה , א"ריטבמביא לעניין זה את דברי ה, ק י"ס, יב, מ"חו, גם ערך השלחן

 .ם"כמהרשד
 .כה, קעו, מ"חו, א"רמ; )כט, קעו, מ"חו, י"הובא בב(א "כתובות צד ע, א" חידושי הריטב137
 .בענין אחר, ב"ק קיב ע" ב138
 .כה' סימ "א חו"חקול אליהו ת "שו 139
ת תורת " שו;)ח' סי, ד"יו, ת ידיו של משה"א בהגהה בשוהוב(א , טז, הלכות מלוה ולווה,  משנה למלך140

, )מונק(ת זכרון יהודה "בשו, יעקב שור' ר; )אות ט, מ 'מע, )טייב(הזכרון ' הובא בס(קמה ' סי, אמת
שותף ) (ד"יז ע(כג ' סי) פרחיא(ת תורת חסד "שו; )א"עד ע(כה ' וסי, )ד"עג ע(כד ' סי, קונטרס התשובות

  ).ומחל במסגרת הפשרה, שאמר לשותפו לפשר
שאבי הכלה ביקש משליחו לפשר בינו לבין , עוסק בשידוכין, )ה ואמנם בנדון"ד(ה ' ד סי"ת דרכי נועם יו"שו

ז מחל השליח לחתן על השבועה שנשבע לו על התחייבותו "ועפ, מפני שרצה לבטל את השידוך, החתן
הוא פוסק שהמחילה . תן מצד חמיו כל נזק שיבא לחשלם עלוהשליח גם נשבע ל, במסגרת השידוכין

עוד נימק . ומחל לו בכל לבו,  עוד בחתן זההצו רנומועילה מפני שמעשי השליח מראים שידע שאבי הכלה אי
ואילו לא שידע שאבי , שליח עושה שליחותוש חזקה  כי, על כךאומדנא דמוכחיש ש) ה ומהני טעמי"בד(

צרך לנימוקים אלו מפני שלא אמר לו אבי הכלה למחול הוא הו, כנראה. לא היה מוחל, הכלה מוכן למחול
  .ובכל זאת המחילה מועילה מפני שיש הוכחות שאבי הכלה רצה שימחל, אלא לפשר
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 .142י שליח"כמו שאפשר לתת מתנה ע, י שליח"מועילה עהיא ,  שמחילה היא הקנאה141לפי השיטה

, י שליח"מועילה מחילה ע, כאילו פרע החייב לנושה,  שמחילה היא פרעון143לשיטהגם נראה ש
  .מפני שגם בדרך זו מגלה הנושה את דעתו שהוא רוצה שייחשב כאילו נפרע החוב

  
 ,"מילי",  דבר שאינו מוחשי מחילה היאכי, יש אומרים שמחילת שליח אינה מועילה, לעומת זאת

אלא , "מילי"שליחות מועילה גם ב,  אבל לפי רוב הפוסקים.144"מילי לא מימסרן לשליח"ו
  .146נימוק זה אינו תקף, ואם כן, 145"מילי" אינה מועילה בששליחות משנה

  
אם ו, נמצא שהיא כמו הפקר, שהנושה מסלק את עצמו מחובו,  שמחילה היא סילוק147לפי השיטה

 150 אבל לפי ההסבר.149שליח י" גם מחילה אינה מועילה ע,148י שליח" מועיל עינוהפקר אש כמו, כן
ייתכן , י שליח"ולא מועיל נדר ע, כנדרהוא י שליח הוא כי הפקר "א להפקיר ע"שהטעם שא

  .151כי מחילה אינה כנדר, י שליח גם לשיטה שמחילה היא סילוק"שמועילה מחילה ע
  

ושלח את השליח רק להודיע לחייב על ,  שלא בנוכחות החייבשאם הנושה מחל על החוב, יש להעיר
השאלה מתעוררת רק במקום שהנושה . 152כיוון שהנושה עצמו מחל, פשוט שמועילה המחילה, כך

                                                                                                                                            
כיון שהשליח פעל לפי , שאין לחייב את השליח על כך שהנושה הפסיד את חובו, כותב עוד, שם, משנה למלך

, )א"ק צג ע"ב(אם בא לידו בתורת שמירה חייב , וקרע" קרע כסותי"ואף שהאומר לחברו ; בקשת הנושה
 שם הטעם הוא - הוא כשומר, )154 ראה הערה -כגון בהרשאה (ואם כתב את הנכסים על שם השליח 

אבל כאן שאמר , "שבור ותהיה חייב לשלם לי"ומסתמא התכוון לומר , שמסתמא אין אדם מוחל על נזקיו
  . לוולכן אמר לשליח שימחל, כי אולי החייב עשה איזו טובה לנושה, הוא פטור, "חובו של פלונימחול "לו 

אם מחל : ממה נפשך? לחייבוההוה אמינא מה , תמה על משנה למלך, א, טז, הלכות מלוה, אור שמח
; ושהרי שלוחו של אדם כמות, אלא הנושה, של המחילה" גרם את הנזק"הרי לא הוא , בשליחות המלווה

, )154הערה  (ם"והוא כותב שרק במקרה של מהר? המחילה אינה חלה, ואם מחל שלא בשליחות הנושה
  .המחילה חסרת תוקף הלכתיכי הגוי לא יפרע גם אם , יש מקום לדון בחיוב השליח, שמחל חוב של גוי

ובשער שלוש ,  יא, קעו,מ"חו, א"רמ' עי, חישעל מצב שהשליח טוען שהנושה התיר לו למחול והנושה מכ
 .עשרה

  .פרק שלישי, שראינו בשער ראשון 141
 .בהגהה, ח' סי, ד"יו, ת ידיו של משה"שו; אות ז, ערך מחילה,  מערכות דברי אמת142
  .פרק רביעי, שראינו בשער ראשון 143
זכרנו לחיים , )ד"לז ע(אות צו , א' מע) אלחיך(משכנות הרועים , אות טו, כ' סי, דיני דיינים,  אמרי בינה144
, בהגהה, ח' סי, ד"יו, ת ידיו של משה"ושו, א, טז, הלכות מלוה, כבוד יום טוב, מחילה אות ב, מ' ב מע"ח

י "שהרי כתב שלא מועיל הקדש ע, י שליח" מחילה עהועילמלא , קכז' א סי"ט ח"מהרית "פי שוכתבו של
ליד ציוני , הקדש' ת ע"אנצי' עי, י שליח"ועיל הקדש עבשאלה האם מ. כי מילי לא מימסרן לשליח, שליח

  .51-52הערות 
כי מחילה היא דברים , מעלה אפשרות שלא מועיל מינוי שליח למחול, סז' ת מקור ישראל סי"שו, כמו כן
 כמו שיש סוברים שלא מועיל שליח בביטול ,מעשהשליח לעשות בושלוחו של אדם כמותו רק , בעלמא

  . יכול למנות שליח להפקיר את נכסיוינוואדם א,  מתורת הפקרכי ביטול הוא, חמץ
, אם הנושה מסר את השטר לשליח, הרי בחוב בשטר, ט"משכנות הרועים שם כותב שגם לפי מהרי: הבחנה

ייתכן שלדעתו המחילה מועילה רק אם השליח מסר את השטר . כיון שזה דבר מוחשי, מועילה מחילתו
 .לחייב

 .16' עמ, ליחותש, ראה חוק לישראל 145
 ).א"עד ע(כה ' סי, קונטרס התשובות, )מונק(ת זכרון יהודה "בשו, יעקב שור' ר 146
  .פרק שני, שראינו בשער ראשון 147
  ).ף"בדפי הרי(ב "פסחים ג ע, ף"ן על הרי" ר148

, ן"נימק את דברי הר) שא' עמ, ויקהל' פ, ד"ודרשת וחקרת ח' ובא בסה(ב "פסחים ד ע, חזון יחזקאל
ויכולה להיות שליחות רק למעשה חיובי ולא למעשה , שמסלק את עצמו מהחפץ, הוא מעשה שלילישהפקר 

שגם , נו' עמ, הפקר' ע, אבל ראה אנציקלופדיה תלמודית. ולפי נימוקו מובנת ההשוואה למחילה; שלילי
  .לעניין הפקר יש מחלוקת האם הוא מחילה או הקנאה

שהטעם שלא , ד, קכ, ז" אהע,כותב בשם בית מאיר, 86הערה , הפקר' ע, יצוין שאנציקלופדיה תלמודית
אבל , ואינו מפורש בדבריו; "מילי לא מימסרן לשליח"ו, י שליח הוא שהפקר הוא דיבור"מועיל הפקר ע

 .אות טו, כ' סי, דיני דיינים, הוא מפורש באמרי בינה
  .הגהה, ח' סי, ד"יו, ת ידיו של משה" שו149

כי , כותב שלא שייכת שליחות במחילה, קעח' עמ, ח שמואלביץ"ר הזכרון לרבספ, ח שמואלביץ"ר, כמו כן
 .י שליח"ולא שייך רצון ע, ])152[הערה , ראה בשמו בשער שני(מחילה היא רק רצון בלי עשייה 

 .תלד' ח סי"י או" ב150
יטול מועילה שליחות במחילה כי זה כמו ב, י שם"שלפי בכותב גם מקור ישראל שם .  שם ידיו של משה151

 .ושונה מהפקר שהוא נדר, חמץ
  .ה על מחילה שלא בפני החייבאחת עשר ראה שער 152
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נותן הוא ש) מה שיותר סביר(או ; אלא רוצה שהשליח ימחל בשבילו, אינו רוצה למחול עכשו
  .לשליח שיקול דעת להחליט האם למחול

  הרשאהבמסגרת . ב

 .153מועילהמחילת המורשה , יוכל גם למחולהמורשה וכתב ש, הרשאהעליה אם בעל הזכות כתב 
כיון ,  המחילה מועילההרשאהיש מקום לומר שב, י שליח סתם"מועילה מחילה עגם לדעה שאין 

קנה את חובו הנושה מ,  כלומר, כהקנאהשהוא, "דון ואפיק וזכי"למורשה שהנושה כותב 
  .154ולייך כי החוב ש, וא יכול למחולולכן ה, למורשה

  
 ובכל זאת , והמרשה לא אמר לו שהוא יכול למחול, חובשקיבל הרשאה לגבות את המורשה אבל 

מפני שהנושה מינה אותו שליח ,  אין תוקף למחילתו- חיוב החייב להישבע על מחל על החוב או 
  .155לתקן ולא לעוות

                                                 
, מ"חו, ע"ובשו, י, קכג, מ"חו, הובא בטור(ג ' סי, כלל סב, ש"ת הרא" שו;קלה' סי, י מיגאש"ת ר" שו153

' הובא בס(ט , ג, הלכות שלוחין, ם" רמב;)"ומחילתו כמחילתי"אם הנושה כתב בהרשאה  ()ה, קכג
במרדכי , א"דף קסז ע, עשה פב, ג"בסמ, ה לא"ד, א"ק ע ע"ב, במאירי, אות ד, ג"ח, שער נ, רומותהת

' סי, יצחק אלגזי' ת ר"ובשו, קסב' מ סי"חו, ם"ת מהרשד"בשו, ה, קכג, מ"חו, ע"בשו, צח' ק עמ"ב, השלם
שאם כתוב (תתעג ' סי, 321' עמ, שערי תשובות, ם"ת מהר"שו; ) אם התנה עמו בין לתקן ובין לעוות;י

ים של ; )על פשרה (תשפה' סי, בועות וש,עח' סי, ק"ב, מרדכי; )יכול לפשר, בהרשאה שנתן לו רשות לפשר
בין "או , "ולא יכולנא למימר לתקוני שדרתיך ולא לעוותי"אם כתוב (שלמה בבא קמא פרק ז סימן י 

  .")לתקוני בין לעוותי
מן הסתם התכוון , הרשאה לפשרהמרשה שגם אם נתן לו  כותב, קכד' סי) קרוכמל(ת צמח צדק "שואבל 

וגם אם כתב במפורש שיוכל לפשר ; ולא שיוכל לפשר מעצמו, שהוא קרוב לדין, ד עושה"רק לפשרה שב
לא אוכל לומר לתקוני "וגם אם כתב בהרשאה ; כי מחילה שונה מפשרה, אינו יכול למחול לגמרי, מעצמו

כ יכול המרשה לטעון כך על כל "כי המרשה כתב כך רק מפני שאל, מחולאינו יכול ל, "שדרתיך ולא לעוותי
כי אפשר לפרש שהכוונה היא ,  אינו יכול למחול,"בין לתקן בין לעוות"וגם אם כתב ; מעשה שיעשה לרעתו

ם שאם כתוב "ומה שכתב הרמב; ולא שהוא עצמו יוכל למחול, רק לגבי מצב שיפסקו הדיינים לרעתו
, "זיל דון וזכי"הוא אם כתוב כך בהרשאה לפני המלים , הוא יכול למחול, " בין לעוותבין לתקן"בהרשאה 

, "לתקוני שדרתיך ולא לעוותי"כי לא היה מקום לטענת , ושם זה מיותר, "עשייתו כעשייתי"ליד המלים 
  .ולכן ברור שהתכוון שיוכל למחול

  שכותב,)ף"בדפי הרי(א "ק כז ע"י ב"נהוא מסתמך על . אות ז, ערך מחילה,  מערכות דברי אמת154
ל סוברים "י מיגאש ושאר הפוסקים הנ"הוא כותב שמטעם זה יתכן שר. שהרשאה יש בה שליחות והקנאה

לגבי , חייה זו רמוזה גם בידיו של משה שםד; אבל מועילה מחילת מורשה, שאין מועילה מחילה שליח
") משמע קצת("אף מדייק , אות טו, כ' סי, דיני דיינים, אמרי בינה. )בהמשך הערה זו(א "תשובת הרשב

  .י מיגאש שם שדוקא הרשאה מועילה ולא שליחות רגילה"מר
, ם"ת מהר"ושו, )ה' סי, ז"ק פ"ב, הובא בהגהות אשרי(רצו ' סי, ק"ב, שכפי שכתבו אור זרוע, צריך להדגיש
אף שהנושה נתן , )388' מע, השליחות וההרשאה במשפט העברי' הובא בס(רכז ' סי, 232' עמ, שערי תשובות

מפני שאין למורשה זכות מלאה ,  על החובהנושה למחולעדיין יכול , הרשאה למורשה לגבות את חובו
 .בחוב
תרצט ' סי, דפוס פראג, ם"ת מהר"שו) (=ו, קכג, ע"הובא בשו(אלף צז ' סי, א"א ח"ת הרשב"ם בשו"מהר

, )יב' נזיקין סי' ותשובות מיימוניות ס, צו' ק סי" במרדכי, שעג' דפוס לבוב סי, נב' דפוס קרימונה סי, )א(
חייב ראובן , וראובן מחל לגוי על כל החוב, תב שאם שמעון הרשה את ראובן לטפל בחוב שגוי חייב לווכ

פ "הוא נימק ע". תעשה בשלי, כשם שתעשה בשלך"גם אם אמר לו שמעון , לפרוע לשמעון מפני שהזיק לו
 וא לידם בא, חייב, וקרע, "קרע כסותי"שהאומר לחברו ) כך בשער רביעיראה על ; א"ק צג ע"ב(הדין 

דומה הוא , ששלח אותו כדי להציל את החובאף כאן ו, "והיפטר" אלא אם כן אמר לו ,בתורת שמירה
פטור אף , שם כתב שאם אמר לו למחולק "באבל מרדכי (חייב , כ אמר לו למחול"ולכן גם אם אח, שומרל

, יג' סי, דפוס קרימונה, ם"ת מהר"כ בשו"וכ, כי לא בא לידו בתורת שמירה, "להיפטרעל מנת "שלא אמר 
עולה לכאורה ). כוונתו למקרה שכבר מראש אמר לו כך, כנראה; ]יא, קעו, מ"חו, א"והובא ברמ[בסופו 

של ת ידיו "אבל כפי שכותב שו). ?מה יש לדון אם ראובן חייב על שמחל, שאם לא כן(מדבריו שהחוב מחול 
וכיון , לווה היה גויהמפני ששם , י שליח מועילה"אין ראיה משם שמחילה ע, הגהה, ח' סי, ד"יו, משה

אפשר להבין , ואדרבה. אף שמן הדין ייתכן שהוא חייב לשלם,  בפועלנושהיפרע ל אלכבר , שמחל לו השליח
, חייב לשלם,  מחלשלכן אם, ם שיש להניח שהנושה לא התכוון ברצינות להרשותו למחול"מדברי מהר

אלא שאולי , אבל אפשר לומר שאין זה שמניחים שלא התכוון ברצינות. ומאותה סיבה החוב אינו מחול
כותב כאילו , )ד"פה ע(קלג ' סי, ת שער אפרים"ע ששו"וצ. אבל רצה שהשליח ישלם לו על כך, רצה שימחל

  .יכולהוא , על החובא שם כותב שאם נתן שמעון לראובן רשות בפירוש למחול "הרשבת "שו
והאשה נתנה הרשאה , עוסק באשה וחמיה שהיו אפוטרופסים, )ד"פה ע(קלג ' סי, ת שער אפרים"שו

יהיה , וגם אם ימחל על חלק מהעזבון, שכל מה שיעשה יהיה עשויכתבה  להתפשר ואחרלאפוטרופוס ה
שלענין מחילת כל החוב יש ) א"בדף פו ע(אבל הוא כותב . הוא פוסק שההרשאה מועילה. כאילו היא מחלה

  .לא על כולו, חלק מהחובעל  רק שיוכל למחול נהייתכן שהתכוו, כלומר, מקום לפקפק
, אות ד, ג"ח, שער נ, התרומות' הובא בס(ט , ג, הלכות שלוחין, ם"רמב; קלה' סי, י מיגאש"ת הר" שו155

ת "בשו, צח' ק עמ"ב, במרדכי השלם, א"דף קסז ע, עשה פב, ג"בסמ, ה לא"ד, א"ק ע ע"ב, במאירי
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בין לזכות בין "אבל אם כתב רק , א יכול למחולהו, "מחילתו כמחילתי"כתב למורשה המרשה אם 

יהיה קיים גם אם , ד יפסוק לו"מפני שמפרשים שהתכוון רק שמה שב, אינו יכול למחול, "לחובה
ר יותר לפרש את דברי ישסבטעם הדבר הוא . רצונומאבל לא שהמורשה יוכל למחול , הוא לחובתו

 את שיגבהת ההרשאה היתה כדי שהרי מטר, שלא התכוון שיוכל המורשה למחול, המרשה
  .156חובו

  מחילה על זכות של ציבור: פרק תשיעי
  .157טובי העיר יכולים למחול על זכות של בני העיר

  
כי , כגון שימוש ברשות הרבים, יש אומרים שלא יכולה להיות מחילה על זכות השייכת לכל העולם

  .158אי אפשר להשיג את מחילתם של כל האנשים שבעולם

                                                                                                                                            
' ק סי"ב, המובא באור זרוע, )אביאסף(ה "ראבי; )י' סי, יצחק אלגזי' ת ר"ובשו, קסב' מ סי"חו, ם"מהרשד

בדפי (ב "ק כז ע"ב, נימוקי יוסף; תתעג' סי, 321' עמ, שערי תשובות, ם"ת מהר"שו; )עשיית פשרה(רצט 
ה , קכג, מ"חו, ע"שו; י, קכג, מ"חו, טור; תשפה' סי, שבועות ו,עח' ק סי"ב, מרדכי; בשם הגאונים, )ף"הרי

' סי, מ"חו, ת מכתם לדוד"שו; ק יט"ס, עז, מ"חו, ך"ש; )ד"דף קלג ע, קמז' ת שער שלמה סי"הובא בשו(
, השליחות וההרשאה במשפט העברי' וראה בס. ג"דף מט ע, א, ג, הלכות זכיה, בן ידיד; ב"דף רלד ע, לא
  .שסתם מורשה אינו יכול לעשות פשרהמקורות לכך , 389-390' עמ

אם לא , המחילה אינה מועילה, כותב ששליח שמחל, )ה ועוד אני"ד(סימן קלז , ח"ת מהרלב"שו, כמו כן
  .כתב לו בעל הזכות בפירוש שיכול למחול

ולית לן למימר ליה לתקוני "עוסק בהרשאה שלא כתוב בה , בסופו, סג' סי, )בלאו' מהד(ם "ת הרמב"שו
 משמע שלא ;ואומר שהמורשה יכול לעשות מה שמפורש בהרשאה שיוכל לעשות, " ולא לעוותישדרתיך

  .יוכל למחול
, שמחה' ור, )פח' עמ, סיני כרך כהנדפס ב(קמו ' סי, ם בר ברוך"ומהראור זרוע ת "המובא בשו, שמשון' ר

ל " בשני המקומות צכנראה. מסופקים האם מורשה יכול לעשות פשרה בלי רשות, ש' ק סי"ז ב"המובא באו
  .כפי שמעיר המהדיר בסיני שם, שמחה' ר

כי , כותב שמורשה יכול למחול, בסופו, קע' דפוס קרימונה סי= שלא ' סי, ם מרוטנבורג דפוס לבוב"מהר
". אם תמחול לו אני מוחל לו"או , "אני מוחל מעיקרא, אם תרצה למחול"הנושה כאילו אמר לו מראש 

 .אבל לשון התשובה אינה ברורה ויתכן שנפל בה שיבוש. מחולמשמע שסתם מורשה יכול ל
ק "ס, קכג, מ"חו, ובפתחי תשובה, ק ו"ס, קכג, הובא בשער משפט(קכד ' סי) קרוכמל(ת צמח צדק " שו156

  .)ג
ה "ד(א "ב כג ע"ב', תוס; )שמחילתם על מיסים מועילה בלי קנין(כא '  וסייט' סי, כלל ו, ש"ת הרא" שו157

, ח"ת הראנ"שו; )מחילת מיסים) (סג' סי, ב"ח, ת מים עמוקים"הובא בשו(תעו ' ש סי"ריבת ה"שו; )אחולי
  ).על הקדש לעניים(פד ' סי, א"ח

' ד סי"י יו"הובא בב(רכ ' סי, ה"ח, א"ת הרשב"מוכיח משו, סז' סי, ד"יו, מהדורא קמא, ת נודע ביהודה"שו
טובי ,  דעת רבים להטיל מס על כל אדם בשוהציבור עשו חרם עלאם ש, )הטור השלם'  במהדתסח'  עמ,רכח

 ינוימ) א: והוא מעלה שני טעמים אפשריים; אינם יכולים למחול על חיוב המס") הברורים("העיר 
ומה שהולכים אחר , בנידונו מיעוט הברורים התנגד למחילה) ב; שיהיה להם כח למחוללא כלל הברורים 

  .לענין ממון ולא לענין איסור שבועהרק זה הג מנוסומכים על , רוב הברורים הוא מצד המנהג
הוא  ש)בנידונו היה גם גבאי צדקה (צ"של ממוני הקהל אמרו כותב שאם, רכה' סי, ת בנימין זאב"שואבל 

ת שפת "שו .חיובו הוא לקהלו, כי זה על חשבון הקהל שזקוק לו, אין תוקף למחילתם, יכול להפסיק לעבוד
 ד מדברימלווהוא , קהלזכה ה, ץ"ממונים לשי התחייבות ה"עמסביר ש ,)ב"כה ע(כב ' ד סי"יו) מיו(הים 

 וכן אם ;כי בזה הוא מפקיע את זכות הקהל, אין למחילה תוקף, ץ מחל לממונים" שאם השבנימין זאב
  .כי התחייבות הממונים לרב הוא לתועלת בני העיר, לא מועיל, הרב מחל לממונים

הסכום יתן פחות מ, צדקה של בני הקהילההשבחיוב , מחלה למישהוקהילה שש כותב, ק יא"ס, מב, תומים
  .כי השבוים עצמם לא מחלו, כ"לגבי פדיון שבויים שנשבו אחאינה מועילה  מחילה זו -פ דין "ב עיחישהוא 

מחילת כהן על מתנות כהונה אינה מועילה כי זו , בפשטות. מתנות כהונהסוג מיוחד של זכות ציבורית היא 
 .פרק תשיעי, דננו בכך בשער שלישי.  שבט הכהניםזכות של כל

תשובת ; )לגבי הוצאת זיזים לרשות הרבים(א "ב ס ע"ב, א"חידושי הרשב; ב"ב צט ע"ן ב"חידושי הרמב 158
על ארבע ) (ע"ה לכ"ד(ב "מ קז ע"ב, י"רש; )על חזקה בבית כנסת(לט , קמט, מ"חו, י"המובאת בב, א"הרשב

ב "ב פ" יד רמה ב;)ר"על זיזים ברה) (ה גזוזטראות"ד(א "ב ס ע"ב, ם"שבר; )אמות הקרקע שעל שפת הנהר
; )ף"בדפי הרי(ב "ב לב ע"ב,  נימוקי יוסף;)ואיה "ד (א"א בבא בתרא כג ע"חידושי הריטב; )ה הרי"ד(פג ' סי

' סי, מ"חו, בדעת טור, פד' א סי"ח, ח"ת הראנ"שו; א"ב כג ע"תורת חיים ב; בסופו, א"ב כג ע"מאירי ב
  .ש"והראף "בדעת הרי, ת אבקת רוכל סימן קיא"שו; יזת

, ק טו"ס, קמט, הסביר נתיבות המשפט, בית כנסתחזקה בשאי אפשר למחול על שם א "לגבי תשובת הרשב
מסביר שגם , )ה הן אמת"ד(קפג ' ת תורת אמת סי"שו. ששייכת לכל העולם, שמדובר בבית כנסת של רבים

כ הסביר "אח. ממונים על רכוש בית הכנסת ולא על בית הכנסת עצמוהם , אם יש פרנסים של בית הכנסת
א מדבר במצב שיש זכות לעוברים ושבים לתבוע מפרנסי בית הכנסת לעשות בו "שהרשב) ה והנה עתה"בד(

  .נמצא שהוא שייך לכל העולםו, כרצונם
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בתשובה לטענה שאי אפשר להשיג  .159רים אומרים שמועילה מחילה על זכות כזאתאח, לעומתם

סוברת דעה זו ששבעה טובי העיר יכולים למחול על זכות שימוש , מחילה מכל האנשים בעולם
אף שגם אנשים מחוץ לעיר יכולים להשתמש ברשות , לדעתם, כנראה. 160ברשות הרבים בעירם

  . טובי העיר להחליט על רשות הרבים שבעירשבעהבכל זאת יש סמכות ל, הרבים שבעיר
  

  .161מפני שכל הדרכים שייכות לו, מלך יכול למחול על זכותו ברשות הרבים

  סיכום: פרק עשירי
, אבל יש שהמחילה בכל זאת תקפה. אדם אינו יכול למחול על זכות ששייכת לאדם אחר, ככלל

  .בגלל זיקה בין האדם האחר לאותה זכות
  

 מחילת שמעון אינה - ללוי  ושמעון מחל,לראובןומתחייב בגין כך בתשלום , עוןלשמיק זלוי שה
, נערהמפתה : דוגמאות לכך. אף שהזכות הגיעה לראובן בעטיו, כיון שאין זו זכות שלו, התקפ

שחייב לבעלה חלק מהתשלום , והחובל באשה נשואה; בושת ופגם, חייב לשלם לאביה קנסש
  .הנזק

  
שעבודא דרבי " כוחמיכול לתבוע את לוי ראובן שאז ,  ושמעון חייב לראובן,אם לוי חייב לשמעון

אף שזכותו של ראובן על לוי באה מכוחו , לפי ראובןכ שמעון אינו יכול למחול ללוי על חיובו ,"נתן
  .אין תוקף למחילה שפוגעת בנושה של המוחל, ככלל. של שמעון

  
 יכול למחול ינו שמעון א,ון לשלם משהו לראובןלוי התחייב לשמעכגון ש, חוזה לטובת צד שלישיב

  .אף שהזכות באה לו הודות לשמעון, כיון שהזכות שייכת לראובן, ללוי
  

וחזר בו , וחיובו של ראובן הוא כלפי לוי, ראובן ושמעון שהתחייבו זה לזה התחייבויות הדדיות
א שיש לו יכולת לגרום ונמצ, חזרתו גוררת את ביטול התחייבותו של ראובן, שמעון מהתחייבותו

  .שראובן חייב כלפיו, למחילת זכותו של לוי
  

   . הזכותכל עוד לא התגבשהשמעון יכול למחול עליה , י שמעון"אם זכותו של ראובן באה לו עאבל 
  

  . הזכות מחולה- זכות שיש בה תועלת לשני אנשים ומחל עליה הנהנה העיקרי

                                                                                                                                            
שגם אם בני , א"ש בכתובות מא ע"מביא לענין זה את דברי ר, גצו אות ' א סי"דברי מלכיאל חת "שו

שמא יש , אין מחילתם מועילה, משפחה מוחלים על פגמם בזה שמישהו אומר שאנס אחת מבנות המשפחה
וחכמים שם חלקו עליו רק משום ; ולכן אין מאמינים לו שאנס; ל שאינו מוחל"אחד מבני המשפחה בחו

 . שהמודה שאנס אותה מתחייב ממון בהודאתו
, ם"בדעת רמב, לד' סי, ג"ח, י בן לב"ת מהר"שו; )ר"על זיזים ברה) (ה לוקח"ד(א "ב כג ע"ב, י" רש159

' ב סי"ב, קובץ שיעורים; )על זיזים ברשות הרבים) (ולא הלכות גניבה, ל"כצ(כה , יג, הלכות נזקי ממון
בדעת הטור , ב"ב יב ע"ב, ף"א על הרי"גליון מהרש; )ף"בדפי הרי(א "ב לז ע"ב', בדעת מלחמות ה, רסה

  .ערוךוהשולחן 
מעלה אפשרות שבני העיר יכולים , )מחודש ג, תיז, מ"חו, י"הובא בב(רצב ' סי, ב"ח, א"ת הרשב"גם שו

והוא מספר שבארצו נהגו .  מתפרשת כמחילהינהאלא ששתיקתם א, למחול על הוצאת זיזים לרשות הרבים
והובא ( על כך כי הכל מוחלים, ומנמק, )על אף האיסור שבתלמוד(לעשות בורות תחת רשות הרבים 

כי זו מחילה כללית על סמך אומדנא , ייתכן שמחילה כזאת מועילה לכל הדעות). א, תיז, מ"חו, א"ברמ
ולכן הוא מוכן שאחרים יעשו כן , אם ירצה, ר" שכל אדם רוצה שיתנו לו זכות לעשות בור תחת רהכללית

ואין , ולא ספציפית לאדם מסוים, )ע מדוע אין אומרים אומדנא זו לגבי זיזים"אבל צ; ולא מתוך שתיקה(
ה עוד "ד(קפג ' ת תורת אמת סי"משו. צורך לקבל מחילה מפורשת מכל האנשים בעולם ולא מנציגיהם

  .כי הכל נוהגים כך, עולה שהבין שדוקא במקרה זה מועילה מחילת הרבים, )טוענים
ובגלל , "הקדש"מחלו על ממון שר לגבי שבעה טובי העימביא מחלוקת זו , )ג"ו ע(ב ' סי, ת שעות דרבנן"שו

  .מועילה  מחילתםיןסק שאופהוא , המחלוקת
על הנזק , שמועילה מחילת בעלי הגינות שבעיר, כותב לעניין העמדת שובך, ק טו"ס, קמט, נתיבות המשפט

 .כי הם כיחידים, שיעשו להם היונים
; )על זיזים ברשות הרבים) (ק א"ס, תיז, מ"חו, א"הובא בביאור הגר(ה אחולי "ד, א"ב כג ע"ב,  תוספות160

. תיז' סי, מ"חו, בדעת טור, לד' ג סי"י בן לב ח"ת מהר"שו; )ר"זיזים ברה(תקנח ' ב סי"ב, במרדכי, ם"מהר
  .ל"ם הנ"רמבוי "זו גם כוונתם של רש, כנראה

 .א ציון י פרק ד"ב ס ע"בירור הלכה בראה על כך 
  .רצב' סי, ב"ח, א"הרשבת "פ שו"ע, לד' סי, ג"ח, י בן לב"ת מהר" שו161

; שמדינה יכולה למחול על זכותה להעניש עבריין, מחילת זכות שאינה ממוניתבענין , שער שלישיראה עוד 
 .ד על כבודו"וראה שם בעניין מחילת ב
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 אבל אדם יכול .ה לעבור לאדם אחר מכוח דין תורהל על זכות שעתידומחנו יכול לאיבעל זכות 

משום שיורשיו נחשבים , למחול על זכות שלו אף שהזכות היתה אמורה לעבור ליורשיו אחרי מותו
  .המשך האישיות שלו

  
, לדוגמה.  רק ראובן יכול למחול עליה- ולשמעון באופן רשמי, זכות ששייכת לראובן באופן מהותי

ובאמת ראובן הוא זה שהילווה לשמעון אלא שכתב את , ון חייב ללוישטר חוב שכתוב בו ששמע
 לוי אינו יכול -ולוי מודה שהכסף היה של ראובן , השטר על שם לוי כי הוא היה שלוחו להלוות

  .למחול על החוב
  

, על חיוב של אדם שלישי כלפי בנם או בתםדהיינו , בתםשל אב או אם שמחלו על זכות של בנם או 
  . אם הזכות הגיעה לבן עקב מעשי האבוזאת גם , נה מועילההמחילה אי

  
כדי למנוע מהיתומים , במסגרת פשרה, אפוטרופוס יכול למחול על חוב שאחר חייב ליתומים

  .אין למחילתו תוקף, אבל אם מחל זכות של היתום שלא לתועלת היתום .מריבות
  

אחד ,  משום כך.א מדעת שותפושל, אחר חייב לשותפותאדם יכול למחול על חוב שאינו שותף 
, עקב מחילת השותףאם . חלק חברו אינו מחול, ם על החובמלוויומחל לו אחד מה, יםישלוה משנ

  . חייב לשלם לשותפו על הנזק שגרם לו במחילתוהמוחל, החייב מסרב לשלם גם לשותף האחר
  

פני ששתיקתו מ, המחילה תקפה,  ושתק, על כך שאדם אחר מחל על זכותו ידעבעל הזכותאם 
  .המחילה תקפה, ושתק, והבן יושב בבית אביו, אב שמחל על זכות של בנו, כך. מראה שהסכים

  
  .המחילה מועילה מפני ששלוחו של אדם כמותו, אם נושה עשה שליח למחול

  
מחל על ובכל זאת , והמרשה לא אמר לו שהוא יכול למחול, חובשקיבל הרשאה לגבות מורשה 

  .חילתו אין תוקף למ-החוב 
 

  .טובי העיר יכולים למחול על זכות של בני העיר


