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  מבוא: פרק ראשון
מפני שהפעולה ,  לאדם אחראין מועילה מחילה על בעלות בנכס, ארבע עשרהכפי שראינו בשער 

מתעוררת שאלה האם מועילה . לא מחילההמשפטית המתאימה להעברת בעלות היא הקנאה ו
, שמועילה מחילה עליו, האם זכות זו דומה לחוב: לראובן על נכס של שמעוןמחילה על זכות שיש 

  ?שאין מועילה מחילה עליו, או לבעלות
  

היא שיש הבחנה בין זכות קניינית , כפי שהיא עולה ממקורות המשפט העברי, התשובה לשאלה זו
שאינה ) וכדומה(לבין זכות שימוש , היינו שיש לו זכות בגוף הנכס,  שמעוןשיש לראובן בנכס של

ולכן , זכות מהסוג הראשון דומה לבעלות. בגדר זכות בגוף הנכס של שמעון אלא רק שעבוד עליו
  .ולכן מועילה מחילה עליה, זכות מהסוג השני דומה לחוב, לעומת זאת. אין מחילה מועילה עליה

  
הרי כדי שהזכות תעבור , שאם יש לראובן זכות בגוף הנכס של שמעון, אהסיבה להבחנה זו הי

זו אותה סיבה שאין תוקף למחילת ; ומחילה היא לא הכלי המתאים לכך, נחוצה הקנאה, לשמעון
 די בהסתלקותו , אם אין לראובן קנין בגוף הנכס אלא רק שעבוד לשימוש בו, לעומת זאת. בעלות

וממילא הנכס הופך להיות נכס שהוא בבעלותו השלמה של , ת נעלמתובכך הזכו, של ראובן מזכותו
שלא די בהסתלקות מבעלות כדי שהדבר , ממחילה על בעלותשונה הדבר . 1"הפרעות"בלי , שמעון

של הכנסת הדבר לבעלותו , מפני שלשם כך דרושה פעולה משפטית נוספת, יעבור לבעלות של אחר
   .של אחר

  
ולשם כך , מטרת המוחל היא שהנכס יעבור לבעלותו של אחר, תבמחילת בעלו, במלים אחרות
. ולכן מחילה אינה מועילה; )שאז הנכס רק נעשה הפקר(ולא די בפקיעת הבעלות , דרושה הקנאה

מטרתו של המוחל היא שתהיה לבעל , של ראובן בנכס של שמעוןבמחילה על זכות , לעומת זאת
 בפקיעתולשם כך די , י זכות של אחרים בה"ע" מופרעת"הנכס בעלות מוחלטת בלי שתהיה  

ולכן ; וממילא הבעלות של בעל הנכס הופכת למוחלטת בלי צורך בשלב נוסף, הזכות הטפלה
  .המחילה מועילה

  
 :השאלה הקשה היא איך לסווג את הזכויות השונות שיכולות להיות לראובן בנכס של שמעון

וד מצאנו התייחסות לסוגים אחדים של זכויות בתלמ? או כזכות שעבוד גרידא, כקניין בגוף הנכס
  . ובפוסקים הראשונים והאחרונים יש התייחסות לסוגים נוספים, קניניות

  
בכל זאת נדון בהן . במשפט בן ימינו" זכויות קנייניות"כמה מהזכויות שנמנה להלן אינן מוגדרות כ

  .מפני שהן זכויות בעלות זיקה לנכסים, כאן
  

וגם המחילה , שהזכות היא כלפי בעל הנכס, המצב הוא כפי שתיארנו לעיל, ברוב סוגי הזכויות
מדובר במחילה למי ) בדרך כלל(שבה , יש בכך הקבלה שטחית למחילה על בעלות. היא כלפיו

הזכות היא כלפי אדם אחר שרוצה לקנות את , "חזקות"אבל במצרנות וב. שמחזיק את הנכס
  .וגם המחילה היא כלפיו, הנכס

  קנין פירות :פרק שני
. פירושו זכות שיש לאדם לקבל פירות שיצמחו בקרקע של אדם אחר, במובנו הצר, "קנין פירות"

כאשר זכות , פירושו זכות שיש אדם ליהנות מרווחים שמניב נכס או משימוש בו, במובנו הרחב
  .הבעלות בנכס היא של אדם אחר

  
כך , לבעל קנין הגוף, קנין הפירות שלומחל על יבעל קנין הפירות כבר בתלמוד נזכרת האפשרות ש

  . 2שיוכל בעל קנין הגוף למכור את הקרקע לאדם שלישי

                                                 
1

כל קיומה של הזכות היא כשראובן : מנסח זאת כך, אות ריב, א" יב עב"ב) רוזובסקי(שמואל ' י רשיעור 
, לא ייתכן שאדם שלישי יזכה בה מהפקר, כפי שמתבטא בהלכה שאם ראובן מפקיר את זכותו, מחזיק בה

הזכות , וכי ברגע שבעל הזכות מפקיר את זכות, בלי שעבוד עליו, אלא הנכס שב להיות לגמרי של שמעון
מועילה , והיות שכל קיומה תלוי בראובן; ושמעון נחשב בעלים גמור בלי שום חסרון, כבר אינה קיימת

ואם , יש לקניין זה קיום עצמאי, אם יש לראובן קניין בגוף הנכס של שמעון, לעומת זאת. מחילתו עליה
, לא מועילה מחילה בלבד, לשמעוןולכן כדי להעביר את הקניין הזה , יוכל אדם אחר לזכות בו, יפקיר אותו

  ).כך נראית כוונתו(אלא דרושה הקנאה 
2

שהדין הוא שיש לבן קנין הגוף ולאב יש קנין , ב על הכותב נכסיו לבנו לאחר מותו"ב קלו ע" כך נאמר בב
שמן , ומרשיש מקום ל, ומת הבן בחיי האב, ומכר הבן את הקרקע בחיי האב לאדם אחר, פירות עד מותו

אבל המסקנה היא שאין ; מועיל המכרו, האב מוחל לבנו על קנין הפירות שלו בקרקעשיחים הסתם מנ
  .מניחים מן הסתם שהאב מוחל
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ושייר לעצמו זכות ,  עוסק במי שמכר את חלקו בעליית ביתו לאחר3יעקב ריישר' ר, מן האחרונים

וטען שכיוון שהמוכר ראה , והקונה הזיז את חומת ההפרדה לתוך שלו, שימוש בחלקו לשעבר
  .מכאן שמועילה מחילה על זכות שימוש בקרקע. והוא דן בזה מצד מחילה; מחל, ושתק

  
  .5 כותב שאין מועילה מחילה על קניין פירות4אפרים נבון' אבל ר

  
, יש לו זכות קניינית בנכס) 6"בר רשות(" עליה זכות לבנותמי שקיבל מבעל קרקע נפסק ש, כמו כן

שבה הוא משיב את הזכות הקניינית , לא עם קניןא, על כן הוא אינו יכול למחול על זכות זוו
  .7לבעליה

  

  מכוח חובנכסים שעבוד : פרק שלישי
של (הפוסקים כתבו כדבר פשוט שנושה יכול למחול לחייב על השעבוד שיש לו על קרקעותיו 

, שדוקא על בעלות אי אפשר למחול, טעם הדבר. 8בלי למחול על החוב עצמו, מכוח חובו) החייב
  .9ולכן הוא יכול למחול על זכותו,  אין בעלות מלאה על הנכס המשועבדאבל לנושה

                                                 
3

  .קס' סי, חלק א, ת שבות יעקב" שו
 .מועילה מחילה, שמאחר שיש לו רק קנין פירות, נימק את דבריו, לז' סי, ת מצוות כהונה"שו

4
  .א' סי, הלכות עבדים,  מחנה אפרים

) זכות שימוש(שלכל שותף יש שעבוד , שבחצר שאין בה דין חלוקה, ק א"ס, קיח, כתב קצות החושן, כמו כן
  .אין מועילה מחילה על השעבוד בלי מעשה קניין, על חלקו של האחר

שבעל אינו יכול להסתלק מזכותו לפירות נכסי מלוג של אשתו , פרק חמישי, ראה גם שער ארבע עשרה
אבל שם הבאנו שיש אומרים שמועיל סילוק מבעלות בלשון . בלי קנין" ן ודברים אין לידי"הנשואה בלשון 

  .ברורה
אינו יכול למחול על , כותב שמי שקנוי לו דקל לפירותיו, קפה' כא עמ' סי, קידושין, דברות יוסף, כמו כן
אומר שהטעם ה, ]625[ ציון הערה ליד, שנביא בשער ארבע עשרה, הוא מסביר בכך את המאירי. זכותו

  .שאדון אינו יכול למחול לעבד עברי הוא כי גופו קנוי לאדון כמו דקל לפירותיו
אלא שאינו כקנין , שדרכי נועם כותב שבעל קנין פירות יש לו זכות מסוימת בגוף הנכס, 58ראה גם הערה 

 ).על שכירותהוא דיבר (ולכן אין מועילה מחילה עליו , הגוף לגמרי
5
  .שאין מועילה מחילה על שכירות או על משכנתא, סק על סמך זהוהוא פש, חמישיפרק ראה  

שזה לאו , ארבע עשרהשער שהבאנו ב,  על פי דרכו של קצות החושןב שם"מבהוכחה הוא יוכל לדחות את ה
ת קנין הפירות  אבמתנהוהכוונה היא שיש להניח שהאב נותן לבן , שהרי מדובר במחילה מכללא, דוקא

  .שלו
מה שנאמר אבל . העוסקת בסילוק בעל מזכותו בפירות נכסי אשתו, א"סוגיית כתובות פג עמקור נוסף הוא 

מפני , הוא חריג, בנכסי אשתו הנשואה" דין ודברים אין לי בפירותייך"מר שהבעל יאשם שאין מועיל 
אינם , שמועיל לומר כך, שם על ארוסהגם דברי התלמוד ". ידו כידה"ש, שהקניין שלו בעל תוקף מיוחד

  .מפני ששם הטעם הוא שזכות הבעל אינה קיימת עדיין, דוגמה לענייננו
6
  .24' עמ, )ה"תשנ (במכרך  הפרקליט ,"רישיון במקרקעין ", זלצמן'נ: ראה על כך 
7
  .270' עמ, )ע"תש(משפטי ארץ ג , " מעמדו הלכתי וויתור עליו-' בר רשות'", נתן חי' ר 
8

' סי, מ"חו, )מזרחי(דברי משה ת "ובשו, לח, פח, מ"חו, הובא בטור ()הראשון, ה אין"ד(ב "עמ ד "ב' ס תו
נ ' סי, ש"ת הרשב"שו; )ה ומקולי"ד(ב "ב קלב ע"ם ב"רשב; )ה המלוה"ד(א "ב קעה ע"וב, )קסז'  עמ,יז
מחילת ( עו 'סי, )ש"בן הרא(ת זכרון יהודה "שו; )מחילת אשה על שעבוד על קרקע המשועבדת לכתובה(

כתובות צה , ט"חידושי מהרי; )כשבעלה מכר את הקרקע, אשה על שעבוד על קרקע המשועבדת לכתובה
על שעבוד שיש למלווה על קרקע (סימן שיד , חלק א, ט"ת המבי"שו; )ב"קכג ע(רמא , מ"חו, בני אהרן; א"ע

צו (סג ' סי, וחלק ג, כ' סי, חלק ב, )ש"מהרח(ת תורת חיים "שו; )או איזה תביעה שהיה יכול לסלקו בממון
כתובות צה , בית מאיר; ק ב"ס, נז, מ" חו,ך"ש; ק כא"ס, רט' וסי, ק ב"ס, נז' סי, ע"סמ; )ש"גם לרא) (ב"ע
ב שלכן מועילה "והוא מסביר בדף כט ע, אפילו בעל פה) (ג"ע-ב"כח ע(כב ' סי, ת זכות אבות"שו; א"ע

  ).מחילת אשה על כתובתה לבעלה
; ]387[הערה , שהבאנו בשער ארבע עשרה(כותב שהראשונים , )כד' עמ(י ' מ סי"וח, )גוטליב(גל יעקב ית "שו

א שהיא מחילה על אחריות מוכר לשפות "המסבירים את המחילה בכתובות מד ע) ן"הוא מזכיר רק את הר
מעלה אפשרות הוא , מ שם"ב' אבל לגבי תוס. סוברים שמועילה מחילת שעבוד, את הקונה אם תיטרף ממנו

  .שהם סוברים שמועילה מחילת שעבוד רק בקנין
מוכיח , קלז' עמ, )ה"תשמ-ד"תשמ(דיני ישראל יב , " בין קנין לבין התחייבות-' מתנה לחוד'", ליפשיץ' ב

מן ההלכה , )פג' סי, בלגוריי, ף"ת הרי"כפי שהיה משמע קצת משו(שכתובה היא חיוב ולא קנין של האשה 
והרי אי אפשר למחול על דבר שזכות הקנין בו שייכת , )ראה שער שלישי( על כתובה אשה יכולה למחולש

  .למוחל
 בענין מחילה על שעבוד ,עוד שער רביעיראה . על מחילת שעבוד נכסים ראה שער שישי בשם אוהל יהושע

אה שער ר,  על מחילת שעבוד נכסים נגד רצון החייב.נכס לחוב עתידי או מחילת שעבוד נכס שעוד לא קנה
  ].21[ ציון הערה ליד, שלוש עשרה
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כאשר הנושה מוחל על כל , י יצירת החוב"הכוונה היא לשעבוד על כלל נכסי החייב שנוצר מאליו ע

על שעבוד מיוחד שמטילים . 11 או של נכסים מסוימים10 או רק על השעבוד של נכס מסוים,השעבוד

                                                                                                                                            
הרי הקרקע , מקשה על האומרים שנושה יכול למחול על שעבוד קרקעות, )ג"כד ע(ו ' סי, בכורי אברהם

דבריו (א למחול דבר שאינו ברשותו "וא, )ה קני"ד(ב "ב עו ע"ב' כ תוס"כמש, אינה ברשותו של הנושה
שכמו שנגזל יכול , הוא מתרץ). ובכל זאת מועילה מחילה עליושהרי כל חוב אינו ברשותו של הנושה , קשים

כך הנושה יכול , )ק י"ס, לז, קצות החושן(כי הדבר ברשות הגזלן , להקנות את הדבר הגזול לגזלן עצמו
  .שהקרקע ברשותו, למחול לחייב עצמו

האומר ) 33ערה ה (מסביר את דברי הדרישה, אות יא, כ' סי, דיני דיינים, אמרי בינה: הבחנות שונות
צריך קנין כי בלי קנין יחול השעבוד שוב כיון , ללווה) או הסתלק(שאם מחל , שמחילת שעבוד צריכה קנין 

ורק אם אמר ( בלי קנין קרקענפקע השעבוד מה,  מהלווהקרקעלמי שקנה ורק אם מחל ; שהחוב נשאר
נראה ). 23 ציון הערה ליד, ט"כמו שכתב מהרי, צריך קנין, רועהשהיא לשון ג, "דין ודברים אין לי"

, וכיון שחיוב זה נשאר הוא גורר גם שעבוד נכסים, שביחסיו עם הלווה יש גם חיוב הגוף, שההבדל הוא
הוא פוקע , יואבל ביחסו עם הקונה יש רק שעבוד הנכסים וכשמוחל על; ומחדש את השעבוד אחרי מחילתו

.  בבעלות הלווההה בבעלות הלווה ועכשו כבר אינתהיהקרקע כי כל תוקפו נבע מהזמן ש, ואינו חוזר
שהרי שם , 21 ציון הערה ליד שנביא צמצום זה של יכולת המחילה אינו יכול ליישב את סוגיית כתובות צה

, 23בהערה שהרי כאמור , רק בדעת הדרישהעושה הבחנה זו לי הוא או. מדובר במחילה לקונה ולא לחייב
כגון אלה שעסקו במחילה (לפני כן הביא פוסקים רבים שעולה מהם שמועילה מחילה ללווה על שעבוד 

ובכל זאת , עוסקים במחילה לחייב עצמוזו הערה ראש הפוסקים שהובאו ב, מכל מקום). אחרי מכירת שטר
  .שלא כדרישה, ) בלי קנין-משמע (סוברים שמועילה מחילה 

ח אור זרוע סימן "ת מהר"שוהובא ב ()ה וכי"ד(א "כתובות צה ע, מוכיח מתוספות, נא' א סי"אהלי אהרן ח
ובדברי חיים דיני קידושין , ענף ד, סעיף א,  סימן צה,נחל יצחקב,  יורה דעה סימן יט,ת באר יצחק"שוב, צו
 להסתלק אינו יכול,  שיקנו את הנכסלטרוף מלקוחותשיכול ,  שעבוד חזק על נכסנושהשאם יש ל, )כג' סי

   .יכול להסתלקהוא , כך ששעבודו חלש יותר, ואם אינו יכול לטרוף מלקוחות, מהנכס
על " דין ודברים"כותב שאם הנושה מחל לקונה הקרקע שלא יהיה לו עליו , בהקדמה) כץ(תורת יקותיאל 

כי זה כמו סילוק , צריך קנין, אבל אם סילק את עצמו מגוף השדה, בלי קנין, מועיל כמו מחילה, בודהשע
והנושה טרף אותה , והוא כותב שיש הבדל בין שני האופנים אם הקונה מכר את הקרקע לקונה שני. בעלות
ואילו אם , הקונה הראשון יכול לטרוף מהנושה, אם מראש הנושה סילק את עצמו מגוף השדה: מהשני

כותב שדבריו אינם מתקיימים מצד , א"כתובות צה ע, אבל בית מאיר. אינו יכול, מראש מחל לקונה
  . הסברא

א שמועילה מחילה על "מוכיח מכתובות מד ע, )ג"כה ע(ב , ג, הלכות זכיה, קרית מלך רב: ראיות לדין זה
נראה שהוא מתכוון .  השדה מהחייבשמכוחו יכול הנושה לטרוף מלקוחות שקנו את, שעבוד גם כשיש שטר

שקונה קרקע יכול , שפירשו את כוונת התלמוד שם, ארבע עשרהשהבאנו בשער , להוכיח מן הראשונים
יכול לחזור ולדרוש שיפוי , שאם תיטרף השדה מהקונה, למחול למוכר על האחריות המוטלת עליו

.  גם אם מכר אותם ללקוחות אחריםואחריות זו כוללת זכות של הקונה לטרוף מנכסי המוכר; מהמוכר
, ששם מוחל הקונה על חיובו האישי של המוכר לשפותו אם תיטרף השדה, ב ליפשיץ דחה הוכחה זו"אבל ר

אבל אין ללמוד משם ; פוקע גם השעבוד, וזה פשוט שאם הנושה מוחל על החוב; וממילא פוקע השעבוד
  .שאפשר למחול על השעבוד בלי למחול על החוב

מוכיח שמחילה על שעבוד אינה , )ג"ע] מסומן קפד[דף קצד (פב ' סי, חלק א, ת פני משה"בשו, דומ ברו"ר
ארבע כפי שראינו בשער , א"שהרי הפוסקים הוכיחו שמחילה אינה צריכה קנין מקידושין טז ע, צריכה קנין

ם נתיבות ג. ועולה משם שהמחילה באמירה היתה מועילה אילו היה לאדון רק שעבוד על העבד, עשרה
היתה מועילה מחילה , שאילו היה רק שעבוד, שם, מזכיר את מה שעולה מקידושין, ק ג"ס, רמא, המשפט
ואין ללמוד , וזו אינה זכות קניינית, ב ליפשיץ העיר ששם השעבוד הוא חובת העבד לעבוד"אבל ר. בדיבור

  .שהוא זכות קניינית, משם לשעבוד מכוח חוב
שהרי נאמר שם שהכותב לבניו את נכסיו במתנה בפני , עילה מחילה על שעבודא מוכח שמו"ב קלב ע"גם מב
ם שם "כך פירש רשב. שתיקתה מוכיחה שהוא מוחלת על שעבוד כתובתה בנכסים אלו, ושתקה, אשתו

 .ושם זו מחילה מכללא. שהמחילה היא רק על השעבוד ולא על עצם הכתובה, )ה אבדה"ד(
9

 אומר שלפי הדעה ש,ב"קידושין יג ע, א"ריטבפי חידושי ה למסביר שגם, קסז' מ סי"חו, עזריאל' ת ר" שו
,  רק לחצאין הנושה שהוא ברשותהיות -קנין לחצאין עבוד הנכסים חל בתור  ש,"שעבודא דאורייתא"ש

וחוב שיש עליו משכון אפשר למחול לפי , עד שיפרע הלווה, זה כמשכוןהוא מוסיף ש .אפשר למחול עליו
וייתכן שהוא מדבר על ,  אמנם הוא לא דיבר בפירוש על מחילת השעבוד.)אה שער חמישיר (הרבה פוסקים

  .אבל הסברו טוב גם למחילת השעבוד גרידא, מחילת החוב
10

כותב שמחילה על שעבוד של קרקע מסויימת מועילה גם אם , אות יא, כ' סי, דיני דיינים,  אמרי בינה
בלי (שאין מועילה מחילה על חוב בשטר ) שראינו בשער שישי(וזאת גם לדעה , נשאר שטר החוב בידי הנושה

פוסקים נוספים , ]65[ ציון הערה ליד, וראה שער שישי (עיין שם לטעמו. אם השטר נשאר בידי הנושה) קניין
שהוא מביא , ועיין שם. )ופוסקים האומרים כך גם אם מחל על שעבודו על כל נכסי החייב, האומרים כך

כמו שהוא יכול , כ ללווה על שעבוד של שדה מסוימת" מוכר שטר חוב יכול למחול אחמקורות לשאלה האם
ודן רק , שכותב כדבר פשוט שהוא יכול, ג, ל, מכירה, משנה למלךויש להוסיף את ; למחול על החוב בכללו

  .האם הוא חייב לשלם על הנזק לקונה השטר
 החוב יכול למחול על שעבוד של קרקע אחת דן האם נושה שמכר את שטר, ק לז"ס, סו, ח"קצוה, כמו כן

על ; ה שהוא יכול"כתב בשם הרא, א"מכות ג ע, א"הריטב' ומביא שחי(בלי למחול על החוב , של החייב
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בעניין , ובפרק זה, בעניין משכנתא, רביעיראה פרק , כסי החייבהחייב והנושה על אחד מנ
  .אפותיקי

  
  .12שהוא יכול לגבות מהם, שעבוד מטלטליןעליו  נשארעדיין ,  על שעבוד הקרקעחייבה שמחל לנוש

  
שעבוד נכסי מחילת אשה על כגון , שעבוד שיתכן שלעולם לא יגיע לידי גבייהעל מועילה מחילה גם 

  .13ייתכן שתמות בחייוש, ה לכתובתהבעל
  

החייב את  רק לענין שאם מכר ה מועילמחילתו,  החייבכל נכסיעל  ושעבודנושה שהסתלק מ
אבל הוא יכול לגבות מכל , דין שעבודזכות המבוססת על ,  לטרוף מהקונה הנושהלכ לא יו,נכסיו

 אלא שעבוד כוח אינה מ מנכס שברשות החייבכי גבייה,  לא מכר ועדיין הוא אצלונכס שהחייב
  . 14 החייב לפרוע את חובוו האישית של חובתמכוח

                                                                                                                                            
תולה דין זה בשיטות , ו, ז קה"אהע, ולעומתו בית מאיר;  אות טאמרי בינה דיני הלואה סימן סג' דבריו עי

אבל . הוא יכול, שלא מכר את השטר, משמע שבמצב רגיל, ) החובהשונות מדוע מועילה מחילת המוכר על
שהרי לפי קצות החושן לא מועילה מחילת שעבוד נכסים , שצריך לומר שמדובר שעשה קנין, 33ראה הערה 

  .בלי קנין
כי , לא מועיל, בלבדמעלה אפשרות שאם מחל על שעבוד על קרקע אחת , אות ה, כד' סי, אבל דרך משפט

 . השעבוד חוזר וחל כיון שלא פקעה זכות הנושה בחוב לשעבוד נכסים
11

מועילה מחילה על שעבוד של , )ה ואין"ד(ב "שבועות לז ע', כותב שלפי תוס, ב"מ ד ע"ב, ם מלובלין"מהר 
, כד' סי, טאבל דרך משפ. בלי למחול על שעבוד של קרקעות שנמכרו") בני חורין("הקרקעות שביד החייב 

). ש להוכחתו"עיי(שלא מועילה מחילה מוגבלת כזאת , )הראשון, ה אין"ד(ב "מ ד ע"ב' מדייק מתוס, אות ה
גם דורש . בשבועות היא שמחל על השעבוד לגמרי' כותב שכוונת תוס, לח, מ פח"עוד הוא מעיר שדרישה חו

ת מתכוונים שמחל גם על שעבוד מ ושבועו"ב' כותב שתוס, )תרכח-תרכז' עמ(כח , פח, )ויצמן(משפט 
' ג עמ"ח) חזן(דברי אליהו הובא ב(בסופו , פח' סי, מ"חו, ז"ט. קרקעות שנמכרו וגם על מה שביד החייב

, התכוונו שהוא מוחל על היכולת לטרוף מלקוחות' כותב שתוס, )ב" עמ ד"ב, )טייב (חיי אברהםוב, קמח
  .ולא על בני חורין

שהנותן את ]) 180[ ציון הערה ליד, שראינו בשער אחת עשרה(ביא ראיה מהדין מ, אות ז, כד' סי, דרך משפט
אם בעלה אבל , מניחים שמחלה על שעבוד הכתובה על נכסים אלו, נכסיו לבניו ונתן לאשתו קרקע כל שהוא

 הרי שתיתכן מחילה על שעבוד של חלק - תוכל לגבות מהם את כתובתה, כ נכסים חדשים"ישיג אח
  .העיר ששם זו מחילה מכללאיש ל. מהקרקע

, האומר שאפותיקי מפורש, ב"מ סו ע"ק ב"ד המובא בשטמ"מביא ראיה מהראב, אות ח, דרך משפט שם
מחל כל שעבודו חוץ מקרקע "המלוה : פועל בצורה זו, שבו הנושה יכול לגבות את חובו רק מקרקע מסוימת

  ". זו
12

  .ק ה"ס, פו,  קצות החושן
13

אך יש . שם מדובר על מחילה כזאת, א"הוא מביא ראיה מכתובות צה ע. יזר' ב סי"א ח"ת הרשב" שו
  .21 ציון הערה לידכפי שנראה , להעיר ששם מדובר שמחלה בקנין

14
, ה ודע שהרב"ד, א, כג, הלכות אישות, בא במשנה למלךוה( )ה וגדולה"ד (מה' א סי"ט ח"ת מהרי" שו

ת "שו; )יג-ק יב"ס,  רט'וסי, ]הרס' ג עמ"ח) כנוב'צ(שומרי משפט בשהובא  [ק ה"ס, פו' י ס,בקצות החושןו
'  סי,מ"חו, ז"טובדעת , )הראשון, ה אין"ד(ב "עמ ד "ב' תוסגם בדעת , )ד"מד ע(כד ' סי, מ"חו, שערי רחמים

  .בסופו, פח
שעבוד על  מוחל הנושהאם אבל  , מחילהבלירק לגבי סילוק כותב שהדין כך , ק ה"ס, פו, קצות החושןאבל 

אם מחל כ כתב ש"שכן אח,  אבל דבריו אינם ברורים.נכסים שברשות החייבאינו גובה אפילו מ, מטלטליןה
כי יש שעבוד ,  ממטלטלין שבידוגובה, ואם אין לו קרקע, גובה מקרקע, מלוה ללווה על שעבוד מטלטלין

  .שבה הוא עוסק, נתן' שעבודא דרוייתכן שדבריו אלו אמורים רק במחילה בסגרת ; הגוף
לק תסשנושה אינו יכול לה, עושה הבחנה בין מחילה לסילוק, ענף ט, יב' סי, )זקס(ת דברי משה "שוגם 

כמו שלא מועיל סילוק בעל מנכסי , )הנוששל ה( כי הם נחשבים כאילו הם ברשותו ,חייבש לימנכסים ש
  . ואילו מחילה מועילה, ])274[ ציון הערה ליד, שער ארבע עשרה (אשתו הנשואה

  .1390' עמ, שומרים,  בחוק לישראל שהובא,ד' מעשה חייא סית "שו'  עי,ט"נידונו של מהריעל 
 תועיל בלא; למנוע מהמלוה אפשרות לגבות מנכס זה,  על משכנתאת מלווה לא תועיל מחיל,ם אלולפי דברי

  .מחילה על הזכות המיוחדת לפירות הנכס הממושכן
אות (אות לח , ב"ד ע, ב"מהדו, מ"ב, כותב מעייני החכמה,  אחרי מותומיורשי החייבו לגבות לענין יכולת

כדי שלא , יוכל לגבות מהיורשים, כותב שתקנת חכמים היא שגם אם מחל על השעבוד, )ב"תשס' פה במהד
  .ת מהיורשיםשמא ימות הלווה ולא יוכלו לגבו, אנשים יימנעו מלהלוות, שאם לא כן, לנעול דלת בפני לווים

, )י' סי, הלכות זכייה מהפקר, מחנה אפריםוב, ו' סי, מ"חו, ת בני אברהם"שוהובא ב (י, קיא, מ"טור חו
קהלת .  גובהינוא, בקנין שאם המלוה סילק את זכותו מקרקעות הלווה יםתבוכ, יב, קיא, מ"חו, ע"ושו

דף קיב , ח' סי, מ"חו, ב"ח, )עזריאל(ן הובא בכפי אהר(אות תצח , ס' מע, לשון בני אדם, מענה לשון, יעקב
פרק , ראה בשמו בשער שש עשרה ( הפקרמשמעותוסילוק לשון  הרי , צריך קניןדועמ, מקשה על הטור, )ג"ע

ת שערי "שו . צריך קניןיןוא, וממילא הלווה זוכה,  הפקרהיא, כ כשהמלוה סילק זכותו מהקרקע"א, )רביעי
הרי הטור מדבר על סילוק שלא יוכל לגבות : ה על הטור מהצד השנימקש, )ד"מד ע(כד ' סי, מ"חו, רחמים

בתחילה הוא מתרץ שהיות ? אין סילוק זה מועיל, ולפי האמור בטקסט, מהקרקע אף כשהיא ביד הלווה
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ואז אם נושה מאוחר יותר טרף את , הנושה יכול למחול על השעבוד למי שקנה קרקע מן החייב

מפני שהוא הסתלק רק , 15הנושה הראשון יוכל לגבות מן הנושה המאוחר, הקרקע מן הקונה
 הוא הסתלק רק כלפי הקונה הזה ולא כלפי ולענין זה, ולא מהחוב עצמו, מזכות נגישת החוב

כמו שאפשר להקנות חפץ לפלוני רק , הוא הסתלק מגוף השעבוד רק כלפי קונה זה, ועוד; 16אחרים
הנושה יכול לגבות מן , אם הקונה מכר את הקרקע לאדם אחר, כמו כן. 17כלפיו ולא כלפי אחר

  .18הקונה השני
  

ומוחל ,  שיוכל לגבות רק מדבר שעתיד לבוא אליוחייבעם ה  יכול להתנות בדברים בעלמאהנושה
  .19בכך על שעבודו על נכסים שכבר יש לחייב

  
 כוח מ של בעלהחצרה שעבוד על  שיש לאשה, לדוגמה. מועילה גם מחילה מכללא על שעבוד נכסים

 על הראה שמחלהיא מ - דמי שכירות לאדם אחר מתמשלהיא  בכל זאת ו, בהגרה ו,כתובתה
  .20 בחצרהזכות

  

                                                                                                                                            
, ובזה מיושבת גם קושיית קהילת יעקב; לא יוכל אפילו לגבות מנכסי הלווה, שעשה קניין על הסתלקותו

והוא מתרץ , שאין סברה שקניין יועיל, הוא דוחה תירוץ זה) א"בדף מה ע(כ " אחאבל. שלכן צריך קנין
 ליד ולכן צריך קנין כאמור ,המועיל הזו אינן שו ול,"דין ודברים אין לי"מדובר שאמר שבטור : בדרך אחרת
ולא מועיל סילוק שלא , גבייה מהקוניםשהטור מדבר על סילוק מ) ב"בדף מה ע(והוא כותב ; 23ציון הערה 

ע מתכוון שהנושה "מבין ששו, אות ז, כד' סי, אבל דרך משפט. ט"כדברי מהרי, יוכל לגבות מהלווה עצמו
) בהערה שיא(והוא מעלה אפשרות ; אף שזה מכוח שעבוד הגוף, ")בני חורין("מסתלק מקרקע שביד הלווה 

מ "ומ, או שהוא מסתלק משעבוד הנכסים מקרקע זו, הנגישהששם זה לא סילוק משעבוד הגוף אלא מזכות 
א לרדת לנכסי החייב "א, אינו יכול לגבות מכוח שעבוד הגוף שנשאר כי יש דעה שאם אין שעבוד נכסים

, שגם הגבייה מנכסי החייב עצמו הוא מדין שעבוד נכסים, ע"ד אות ט הסביר את דברי שו' ובסי. בכפייה
  .אינו יכול לגבות ממנו, ולכן אם מחל על השעבוד

' ז סי"הובא בטור אהע(ה ' ש כלל סג סי"ת הרא"שוט מ"מקשה על מהרי,  ג,ל, הלכות מכירה, משנה למלך
מיישב ) ב"מה ע(שערי רחמים שם . שעולה מדבריו שהסילוק מועיל גם שלא יוכל לגבות מהחייב עצמו) צ

  .ש" עיי-את הקושיה 
, האומר שאפותיקי מפורש, ב"מ סו ע"ק ב"ד המובא בשטמ"מהראבמביא ראיה , אות ח, כד' דרך משפט סי

מחל כל שעבודו חוץ מקרקע "י כך שהמלוה "פועל ע, שבו הנושה יכול לגבות את חובו רק מקרקע מסוימת
  . והרי שם הנושה מסתלק מיכולתו אף לגבות מהלווה עצמו בשאר הקרקעות-" זו
15
  .א"כתובות צה ע 
16
 .אות א, כד' סי, דרך משפט 
17
 .אות ה, כד' סי, דרך משפט 
18
  . סימן צג)מים עמוקים חלק ב(ב "ח ח"הראנת "שו; ח, יט, והלכות מלוה, טז, ו, הלכות ערכין, ם"רמב 

בנימוק שהקונה השני מקבל את הקרקע מהראשון עם כל , ד בהשגותיו בשני המקומות חולק"אבל הראב
צפנת פענח הלכות , כנגד זה"). כות שתבוא לידו כל ז-מה מכר ראשון לשני ("הזכויות שיש לראשון בה 

אין בכך , "דין ודברים אין לי עמך"ם סובר שכיון שהנושה אמר לראשון רק "מסביר שהרמב,  טו,ערכין ז
ואין כאן זכות גמורה  ,מוטל עליועדיין השעבוד ו, אלא רק סילוק מהיכולת לתבוע, הקנאה או מחילה

יש להעיר שמשמע מדבריו . רש אינו יורש זכות שאינה זכות גמורהכמו שיו, שיכולה לעבור לקונה השני
 .הזכות עוברת גם לקונה השני, "מחילה"שאם נקט לשון 

19
 .)ה אמר רב פפא"ד(א "גיטין ל ע,  פני יהושע

20
  .תסה' ש סי"רשבת ה"שו 

ם "רשבו, )א"דף יא ע, ו' מ סי"חו, ת בית שמואל אחרון"הובא בשו(ה מאוחר "ד, א"ז י ע"ע, י"רש, כמו כן
טורף בו רק לפי התאריך הכתוב ,  ששטר שכתוב בו תאריך מאוחריםכותב, )ה והמאוחרים"ד(ב "ב קנז ע"ב

  .על שעבוד הלקוחות שבינתייםמכללא בו כי המלוה מחל 
לא שדי איניש "כותב שלולא סברת , קלא-קל' ענף ב פרח ג עמ, מאמר כט , קמא'מהד, אמירה נעימה, כו כן

היינו אומרים ששטר שלא כתובה בו אחריות נכסים אינו גובה ) ה אחריות"ד, א"מ יד ע"י ב"רש(" זוזי בכדי
  . הראה שמחל על השעבוד, מנכסים מכורים כי בזה שהנושה לא כתב

, ]441[, ]183[, ]42[, ]17[ ות הערני ציוליד, דוגמאות נוספות למחילת שעבוד מכללא ראה בשער אחת עשרה
  ".שעבוד"כר  שבכל אלו נז-] 520[

כמו שראינו בשער ארבע , יש להעיר שיש מקום לומר שמחילה מכללא מועילה כאן יותר ממחילה מפורשת
, מועילה מחילה מכללא, שיש אומרים שאף שאין מועילה מחילה מפורשת על בעלות, פרק רביעי, עשרה

מעלה , )כד' עמ(י ' ימ ס"וח, )גוטליב(יגל יעקב ת "שו.  את הבעלותלהקנותמפני שמפרשים שהתכוון 
  ציון הערה ליד ראה בשמו -שהחסרון במחילת שעבוד היא כמו במחילת בעלות , לשיטתו(אפשרות לומר כך 

האם ) כב' בעמ(אבל הוא מעלה ספק . אם נניח שנושה יכול להקנות את השעבוד לחייב בלשון מתנה, )36
ולכן הוא עושה הבחנה בין מחילה מפורשת למחילה , )ש בטעמו לכך"עיי(ה הנושה יכול לתת אותו במתנ

ואילו מחילה , רק במחילה מפורשת על שעבוד צריך קנין כדי שלא ייחשב פיטומי מילי: מכללא מטעם אחר
  . צ קנין"כיון שיש אומדנא שמחל בלב שלם ולכן א, מכללא עדיפה



 8

 האומרת שאשה שכתבה למי שקנה מבעלה קרקע 21יית התלמודו מסוגקשהאחרונים ה
יש אף ש, קניןמחילתה חלה רק אם עשו , "דין ודברים אין לי על קרקע זו"המשועבדת לכתובתה 

  .יש על כך כמה תשובות. 22לה על הקרקע רק שעבוד מכוח חוב
  

א לשון יה" דין ודברים אין לי"ן מפני שלשו, ששם זה שונה ממחילה רגילה,  מיישב23ט"מהרי
 "דין ודברים"שכן אפשר לפרש שהאשה אינה מוחלת על השעבוד אלא על , גרועה ודו משמעית

                                                 
21

, הלכות מלוה, ם"כך פסקו גם רמב). ק ו"ס, עין משפט, סו' הובא בישועות ישראל סי (א" כתובות צה ע
  .א, קיח, מ"חו, ע"ושו, )ש סימן שכב"ת הרשב"הובא בשו(ח , יט

 ,"דין ודברים אין לי עליך" כתבה לו תוואש, בעל שמישכן שדה למישהוש כותב, רה' ג סי"ץ ח"תשב, כמו כן
  .מחלה בזה על שעבוד כתובתה על קרקע זו, ועשתה קנין

שאף שהיא יכולה למחול על הכתובה , מסביר הלכה זו, )קכז' עמ(ענף ב , סימן מג, חלק ב, ב"ב,  משהדברות
בהכרח נשאר דין , כך שסיבת החיוב לא נמחל, כל זמן שלא מחלה עליה, בכל זאת, )ראה שער שלישי(

  .כמו בדבר בעין, א להפקיע את שעבודה בלי קניין"וא, השעבוד לגבות מהנכסים
לפי פני משה .  קניןבאופן שלא עשוא "מפרש את המשנה כתובות צה ע, )ב"נא ע(א , ט, כתובות, ירושלמי

 אלא לשון )שרק בלשון זו צריך קנין, 23 ציון הערה לידראה  ("דין דברים אין לי"מדובר שלא אמרה 
כי , מ היא לא יכולה להוציא מהקונה" ומ,באמת השעבוד לא נמחל בלשון זו, ז"לפי רידב. טובה, אחרת

  .שלא תוכל להוציא מידו, סילקה עצמה מלערער על השדה
22
 .א"בשם הרשב, על ארוסה המסתלקת משעבוד כתובתה על נכסי בעלה, שער רביעי ראה ,ארוסהלענין  
23

   ).ב"בדף כט ע, כב' ת זכות אבות סי"הובא בשו(א "כתובות צה ע, ט" חידושי מהרי
קצה (פב ' סי, א"ח, ת פני משה"בשו, מ ברודו"ור, )ב"קכג ע(רמא ' סי, ט תירצו גם בני אהרן"כמו מהרי

  ).א"ע] מסומן קפה[
אמירת אבל , אינה מועילה" דין ודברים אין לי"הסביר שדווקא לשון , ק ו"ס, רט, גם נתיבות המשפט

, "נכסוהי דאיניש אינון ערבין ליה"שכן , שעבוד הוא כמו ערבמפני ש, המועיל" הריני מוחל לך על השעבוד"
  .והרי נושה יכול למחול לערב

דין ודברים "לשון , מסביר שאף שמועילה מחילה על שעבוד, )ג"כה ע(ב , ג, הלכות זכיה, גם קרית מלך רב
ם "כמו שכתב רשב, והרי על כרחו הוא שלו, "לא יהא לי חלק בשלי"כי הוא כאומר , היא גרועה" אין לי

  ".שדי מופקרת"ו שאינו אפילו הפקר כיון שלא אמר ן זשמשמע מלשו, )ה וידי"ד(א " עב מג"ב
כותבים שרק , כג' ודברי חיים דיני קידושין סי, א"כתובות צה ע, בית מאיר, ק לו"צ ס' א סי"גם הפלאה קו

  .אבל לשון טובה מועילה בלי קנין, לשון גרועה צריכה קנין
, "דין ודברים"מדייק מסוגיית כתובות צה שהבעיה היא רק בלשון , אות יא, עז' סי, ז"אהע, גם חזון איש

  .ורק לשון סילוק צריך קנין, אבל לשון מחילת השעבוד מועילה בלי קנין
וראה שער ארבע ; מקורות נוספים לכך שלשון זו אינה מועילה במחילת חוב רגיל, ]72[הערה , ראה שער שני

אבל היא מועילה בקנין מהטעם שהסביר , מחילת בעלותשלשון זו אינה מועילה ב, פרק חמישי, עשרה
  .ט כאן"מהרי

שלא , )חמישיפרק , ארבע עשרהשער ב שהבאנו(כותב שגם לדעה , כ' ב סי"ח) ש"מהרח(ת תורת חיים "שו
, קרקעשיש לו זכות ממש בגוף ה, קרקע בף רק בשותהדבר אמור, "דין ודברים אין לי"מועיל קנין סתמי ב

  . סתםאבל לגבי שעבוד מכוח כתובה מועיל קנין, ן סתםלכן לא מועיל קני
ק א "ס, קיח, ע"סביר בדרך זו את דברי סממו, ט"סכים למהרימ, אות יא, כ' סי, דיני דיינים, אמרי בינה

בלי " דין ודברים אין לי"שאין מועיל סילוק משעבוד על קרקע בלשון , )א" עהנובעים מסוגיית כתובות צה(
דין "ושם כתב שאמירת , ק ז"ס, לז' שהרי הוא מפנה לדבריו בסי, ע"את כוונת הסמיש להוכיח שז. קנין

  ". דין ודברים" שלא הסתלק מגוף השדה אלא מייתכן מועילה בלי קנין מפני שנהאי" ודברים אין לי
מוכיח מסוגיית כתובות צה שמלוה אינו יכול לסלק את , )ה והנה"ד(א , כג, הלכות אישות, משנה למלך

כי נחשב כאילו כבר זכה , )ה וכי"ד (והוא מנמק זאת על פי תוספות שם, משעבוד קרקעות הלווהעצמו 
ייתכן שהוא מתכוון להבחין כמו . יוכל הנושה לטרוף אותם מהלקוחות, שהרי גם אם ימכרם החייב, בהם

ודברים אין דין " הוא מתכוון לאמירת "סילוק"וכשהוא נוקט , למחילה "דין ודברים אין לי"ט בין "מהרי
  ".לי

דין "שהרי החסרון בלשון , דוחה הסבר זה, )ד"רה ע(פג ' סי, א"ח, ת פני משה"שו, מ בנבנשתי"אבל ר
וכאן אין מקום ; הוא שמשמעו שהוא מפקיר את הדבר לכל העולם ולא לאדם מסוים" ודברים אין לי

והוא . הקרקע בבעלותוש, ממילא שייכת כל הקרקע לבעל, שהרי ברור שכשהאשה מסתלקת, לחסרון זה
 שיש  שהמחילה אינה מועילה מפני,)ה וכי"ד(כתובות שם , על פי תוספות, מיישב את הסוגיה בדרך אחרת

, אבל הסבר זה קשה. האשה תוכל לטרוף אותה, כי גם אם ימכור אותה הבעל, לאשה זכות בגוף הקרקע
  .הנושה יכול לטרוף מהקונים, עבודשהרי בכל ש, שהרי לפיו לא תועיל מחילה על שום שעבוד מכוח חוב

 שוה "דין ודברים אין לי"לשון בטענה ש, דוחה הסבר זה, )כג' עמ(י ' מ סי"וח, )גוטליב(יגל יעקב ת "שו
  .ש" עיי-והוא מוכיח זאת ממקורות אחדים , ללשון מחילה

שהובא (יונה ' כותב שגם ר) ג"קכז ע(מו ' סיאור גדול :  שנדרש כדי לתקן את הלשון הגרועהסוג הקנין
משום שמניחים שהתכוון (האומר שקנין מועיל בסילוק מבעלות , ])290[ ציון הערה ליד, שער ארבע עשרהב

כי " דין ודברים אין לי"  אמירתקנין קודםולא מועיל , רק אם עשה את הקנין בסוף) להקנות את גוף הדבר
חידושי שהרי , להיועיל גם קנין בתחמ כאן מודה ש-" דין ודברים"אז המשמעות הוא שהקנין הוא על ה

 הסבירו ,)א"כתובות צה ע, הובא בבית מאיר(א "עכתובות פג , א"רשבוחידושי ה, א"ען כתובות פג "רמבה
 "פטומי מילי"אלא שצריך קנין כדי שלא יהיה , מעיקר הדין מועיל סילוק כי אינו סילוק מבעלות בנידוננוש
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את  לקונה ותקנתתכוונה להמפרשים שהמפני ש, המחילה מועילה, ורק אם עשתה קנין, בעלמא
דין "קנין הוא על המפני שיותר הגיוני לפרש כך מלפרש שה, )היינו את זכותה בקרקע (קרקעף גו

  .כי קנין אינו חל על דבר שאין בו ממש, "ודברים אין לי
  
שבסוגיה שם מדובר בשלושת סוגי :  מתרץ את הקושי הזה בדרך אחרת24ישראל מאיר מזרחי' ר

קרקע שציין הבעל בשטר הכתובה ) א: 25הקרקעות שיש עליהן שעבוד מיוחד לפרעון הכתובה
) ג; קרקע שייחד הבעל לפרעון הכתובה אחרי כתיבתה)  ב;במיוחד שתוכל האשה לגבות ממנה

מאחר שבקרקעות מסוגים אלו השעבוד הוא על . 26קרקע שהכניסה האשה לבעלה כנכסי צאן ברזל
כמו שאין מועילה מחילה על , לא מועילה מחילת האשה על שעבודה בלי קנין, דבר מסוים

  . 27בעלות
  

 דהיינו ,אפותיקיאין מועילה מחילת נושה על ש, ישראל מאיר מזרחי' אפשר להסיק מדברי ר
אלא , "לא יהיה לך פרעון אלא מזה"זאת גם אם לא אמר לו . קרקע שייחד לו החייב לפרעון חובו

 נוקט כדבר פשוט שמועילה 29אבל גולאק. 28השעבוד נשאר גם על שאר קרקעותיו של החייב
 מועילה מחילה על נכסי צאן מ מזרחי שאין"עוד אפשר להסיק מדברי רי .מחילה על אפותיקי

  . 30שביעישאלה שנדון בה בפרק , ברזל
  
 נקרא מוחזק ובעל ינושם הקונה א:  מיישב את הקושי בדרך אחרת31רפאל אברהם קורייאט' ר

אלא תמיד היתה משועבדת , מפני שמעולם לא היתה הקרקע שלו לגמרי, קניין הגוף לענין זה
, הוא מוכיח מכאן את העיקרון שהוא מחדש. הולכן לא די במחילה באמיר, לכתובת האשה

  .32אם בעל הנכס הנוכחי תמיד היה כפוף לשעבוד זה, שהמוחל על שעבוד צריך קנין או שטר
  

אלא אם כן עשו , מחילה על השעבודאין תוקף לשאכן , סוגיה תלמודיתכוח אותה יש שפסקו מ
ממילא פוקע שעבוד , חוב עצמואם הנושה מוחל על השאמנם  33אריה ליב הכהן' רכך כותב . קנין

                                                                                                                                            
, יז, ז צ"ע אהע"ושו, יא, יז, הלכות אישות, ם" בכך מדוע רמבהוא מיישב.  כבר משועבד להבעלכיון שה

ולא אמרו שצריך , "וקנו מיד האשה שאין לה שעבוד על שדה זו ": שצריך כאן קניןדיןהמביאים את 
 אבל יש .ע"צ על השו' לא השיג בסי, יונה'  כר, א,ריב, מ"א שפסק בחו"וגם רמ,  בסוף יהיה דוקאקניןשה

  .שאין הלכה כמותו, א"א כתבו כך רק לפי דעת רב יוסף בכתובות פג ע"בן והרש"להעיר שהרמב
ולא שייחשב כאילו הקנה את , כותב שהקנין כאן נועד רק לחזק את הדבר, ק לו"צ ס' א סי"גם הפלאה קו

שהרי בכתובות שם מדובר שהאשה מוחלת על השעבוד לקונה לכשיקנה את הקרקע מהבעל , גוף הדבר
והרי קנין סודר לא מועיל בהקנאה לאחר , ) ראה שאר תשיעי-ל "טלה בגלל טענת נרעשהרי מחילה לבעל ב(

 ).ה, קצה, מ"חו, ע"שו(כי אז כבר חזר הסודר לבעליו , זמן
24

 ).ד"סא ע(ח ' סי, מ"חו, חלק א, ת פרי הארץ" שו
25

  .ב"ב מט ע" כמפורט בב
26

ה "ד(ב "ב מט ע"ב, המובא בתוספות, לאבל לפי רבנו חננא). ג ואחת"ה ה"ד(א "ב נ ע"ב, ם" כך פירש רשב
 .גם הסוג השלישי הוא סוג של אפותיקי, )ג"ה

27
דין "איך מועיל מה שהאשה כתבה לקונה , בהמשך הסוגיה,  בכך הוא מבאר את קושיית הגמרא שם

ב "ב מט ע"הרי נאמר בב, ולכאורה קשה? "נחת רוח עשיתי לבעלי"הרי יכולה לטעון , "ודברים אין לי
כ הסוגיה יכלה לתרץ שכאן "וא, שייך רק בשלושת סוגי הקרקעות המיוחדות" ח עשיתי לבעלינחת רו"ש

ולכן ,  סוגי הקרקעותתשהגמרא ידעה שהמשנה בכתובות היא בשלוש, אלא? מדובר בקרקע מסוג אחר
  ".נחת רוח עשיתי לבעלי"ת טענשאין מתקבלת סובר  המ"הוכרחה להעמיד כר

28
כפי , שהשעבוד נשאר על שאר הקרקעות, ב שם"רקעות הראשונים בב בשני סוגי הקצב שהרי זה המ

 .)ה ואחת"ד(א "ודף נ ע, )ה אחת"ד(ב "מט עדף ב "ב, ם"שכתב רשב
29

 .112' עמ, פרק נ, ספר ב,  יסודי המשפט העברי
30

ולפיו אין מדובר שם בנכסי צאן , ב שם"כיוון שיש פירוש אחר בסוגיה בב,  אבל אין לקבוע מסמרות בדבר
  .מ מזרחי לא פירט כאיזה פירוש הוא נוקט"ורי; זלבר
31

  ).ד"כח ע(כב ' סי, ת זכות אבות" שו
 הזכיר שטר וקנין במחילת אלמנה לבנה על שעבודה ,א' סי, חלק ב, ך"ת מהרש"הוא מסביר בכך מדוע שו

קת ולכן הורעה חז,  מפני ששעבוד הכתובה קדם לזכיית הבן בנכס-בקרקע שירש מבעלה ) מכח כתובתה(
קנין או (ובאמת היה די באחד מהם ; לענין שלא תועיל מחילה באמירה בלבד, ומתחזק שעבוד האם, הבן

  . ך הזכיר את שניהם" מהרשגם, שניהםבנידונו נזכרו אלא שכיוון שבנוסח השטר ש, )שטר
32

 :ך קנין למחילת השעבודיצרנאמר שמתרץ בדרך אחרת מדוע בכתובות צה , ק ז"ס,  אבני מילואים ק
 .שמחילה על חוב בשטר צריכה קנין) שהבאנו בשער שישי(דעה יש ו, כתובהשטר ה בידיש מפני ש

33
  .ק ז"ס, ק,  אבני מילואים

' פ תוס"ע, )ןיבלי קנ(כותב כדבר פשוט שאין מועיל סילוק שעבוד , ק א"ס, קיח,  בספרו קצות החושןגם
שלא כדבריו באבני (אם לא נשאר חיוב מדבריו שם עולה שהמחילה אינה מועילה גם אלא ש. כתובות צה
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 והנושה מוחל רק על שעבוד הקרקע, אבל אם החוב נשאר בתוקפו, 34הנכסים שהוא רק כמו ערב
שכל זמן ששטר החוב ביד , נימוקו הוא). אלא אם יעשה קנין(אין לכך תוקף , )או על המשכון(

ושה שמחזיק משכון הוא משווה מחילה זו לנ. חל שעבוד ממילא על הנכסים, והחוב קיים, הנושה
 שהבטחה זו אינה מפקיעה את זכות -ומבטיח לו להחזירו לו בלי למחול על החוב , ל החייבש

  .הנושה במשכון כל זמן שהוא בידו
  

וכאילו היא קנויה , 35נימוק אחר לשיטה זו הוא שהקרקע המשועבדת נחשבת כאילו ביד הנושה
  .36יתוהרי לא מועילה לשון מחילה על זכות קניינ, לנושה

  

                                                                                                                                            
שלא מועיל ששותף ימחל לשותפו ) ולדבריו זאת כוונת הסוגיה שם(שהרי הוא משווה זאת לדין , )מילואים

  .והרי שם לא נשאר שום חוב, בחצר שאין בה דין חלוקה) של השותף האחר(על שעבודו על חלקו 
, )בלי קנין(של החייב קרקע על  ושה משעבודנולא מועיל סילוק כתב ש ,ק יג" רט ס,קצות החושןגם ב

שכוחו של הנושה , )ה וכי"ד (שם' תוסכפי שנימקו , כאילו בא לידושעבוד כי ה, שםכדמוכח בכתובות 
, במטלטליןוגם ; בקרקע חזק כפי שמוכח מן העובדה ששעבודו נשאר גם אם החייב מכר את הקרקע

גבייה ממי שקנה שסילוק מועיל רק לענין , 14 ציון הערה דליכאמור  מועיל סילוק לא, שנימוק זה לא שייך
והרי במטלטלין תמיד מדובר בגבייה , גובה אפילו הסתלקהחייב עצמו אבל מ, את הנכס המשועבד מהחייב

' עמ(י ' מ סי"וח, )גוטליב(יגל יעקב ת "שו. שהרי אם מכר אותם הנושה אינו יכול לגבותם מהקונה, מהחייב
  .שאין מועילה מחילה על שעבוד בלבד בלי קנין, מסכים עם קצות החושן, )כד

דן האם נושה שמכר את שטר החוב יכול למחול על שעבוד נכסים בלי למחול על , ק לז"ס, סו, ח"קצוה
  .וצריך לומר שמדובר שעשה קנין. יכול למחול, שלא מכר את השטר, משמע שבמצב רגיל, החוב

 את חייבחזר ומכר להמוחל כותב שמחילת שעבוד צריכה קנין כי הוא כאילו , י, קיא, מ"חו, דרישה, כמו כן
  .השעבוד

פ "ע, כותב שמחילת שעבוד נכסים על חוב מועילה רק בקנין, בסופו, טו' סי, יחיאל באסן' ת ר"שו, כמו כן
  .סוגיית כתובות צה

ועיל סילוק מלא , כבר זכה בשעבוד נכסיםהנושה  שכותב שהיות, ל' סי, )ברקוביץ(חלקת יוסף , כמו כן
  .כי אינו יכול להסתלק מחפציו, נכסיםהמשעבוד 

כותב , ב"דף קלג ע, יב' מ סי"חו, משחא דרבותא, שלמה אלפסי' ר' המובא בחי, מסעוד אלפסי' ר, כמו כן
שדבר , והוא מנמק, ןה רק בקנימועיל, סובר שמחילת מלווה על זכותו לגבות מקונה, א, קיח, מ"חו, ע"ששו

, 23 אבל ראה הערה ]).1[ראה בשמו בשער שני הערה (לא מועילה מחילה עליו בלי קנין , שנעשה בקנין
  ".דין ודברים אין לי"ע שם אומר כך רק על לשון גרועה של "ע מבין שהשו"שהסמ
ורוצה שהחוב ,  שנושה המוחל על שעבוד נכסי החייבמג כותב' עמ, נשים, )קמינצקי(אמת ליעקב , כמו כן

כל כ " כי איםקשדבריו ( וגם כדי להחזירו צריך קנין, מפני שהשעבוד קנוי לו, צריך קנין, יישאר בתוקפו
הרי גם בחוב על פה יש שעבוד נכסים אלא שאם ש, כי הוא מחזיר את השעבוד, צטרך קניןתהחוב מחילת 
ה "ד(ב "ב עו ע" ב,' בתוס,רבנו תם הוא כותב שכך הדין לפי ).גבות מהלקוחותם אינו יכול ל אותמכרהחייב 

 את שעבוד נכסי החייב שהוא דבר  לקונה מקנה בכךמלוהסובר שמכירת שטר מועילה מהתורה כי הה, )קני
, בנןמכירת שטר היא מדר אבל הכותב שלפי הדעה ש.מחילתו תועיל רק בקנין, ואם זה קנוי לנושה, ממשי
די שהנושה יסתלק כי , ועיל בלי קניןתשעבוד המחילת וממילא ,  הוא רק זכות גבייה הנכסיםשעבודשיוצא 

  . מזכותו
אם נאמר ששעבוד נכסים הוא : תולה שאלה זו בהגדרת שעבוד נכסים) קפ' עמ(מ ' סי) אטינגר(משפט החוב 

אם נאמר שאינו בעלות אלא אבל ; כמו שלא מועילה מחילה על דבר בעין, לא מועילה מחילה עליו, בעלות
ואילו שעבוד נכסים הוא זכות ממון , אלא ששעבוד הגוף הוא זכות ממון לקבל ממון מהאדם, זכות ממון

וראה . מועילה גם מחילת שעבוד הנכסים, הרי כמו שמועילה מחילת שעבוד הגוף, לקבל ממון מהנכסים
 .דשמחילת משכון מצומצמת יותר ממחילת שעבו, בשמו בשער חמישי

34
שעבוד נכסים הוא זכות ) א: מעלה שתי אפשרויות להסביר דין זה, )קפו' עמ(מ ' סי) אטינגר(משפט החוב  

שעבוד נכסים הוא זכות לקבל ) ב; פקע שעבוד הנכסים, ולכן אם נמחל החוב, לקבל את חובו מהנכסים
לא שמן הסתם הוא א, ומחילת החוב אינה מפקיעה באופן אוטומטי את שעבוד הנכסים, ממון מהנכסים

  .מוחל גם על שעבוד הנכסים
אינו עושה את ההבחנה בין , )ב"נב ע(על כתובות קז , קונטרס מציב לו יד, זכרון צבי מנחםת "אבל שו

אחרי , הוא כותב שאשה לא יכולה למחול על חיוב בעל במזונות: מחילת השעבוד למחילת החוב עצמו
כתבו שאשה לא ) ה וכי"ד(א "כתובות צה ע' כמו שתוס, מכרכי אז יכולה לטרוף מנכסים ש, העמדה בדין

, דבריו קשים. בכך שגם אם ימכור יכולה לטרוף, יכולה להסתלק משעבודה על נכסי הבעל כי שעבודה חזק
אבל ראינו בשער ; שהרי יוצא מדבריו שנושה אינו יכול למחול על חוב שיש עליו שעבוד נכסים חזק כזה

שאפשר , שיוצר שעבוד נכסים(נושה יכול למחול על חוב גם אם יש עליו שטר , םשלפי רוב הפוסקי, חמישי
  . והשטר בידו) לגבות מלקוחות

35
 ).ה משתעבדנא"ד(א "פסחים לא ע' תוס 
36
  ).כב' עמ(י ' מ סי"וח, )גוטליב(יגל יעקב ת "שו 

  ".פיטומי מילי"צריך קנין כדי שלא ייחשב : הוא כותב נימוק אחר
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  משכנתא: פרק רביעי
לפדות את  אינו יכול חייבה שקיבל משכנתא על קרקע במקום שנהוג שהנוש ש 37התלמוד אומר

אני מוכן להסתלק אם : "ואומר, בתוך תקופת המשכנתא)  את המלווה בכסף"לסלק("הקרקע 
 עשה  רק אםדבריו מחייבים אותו - ) אף שזה לא בלשון מחילה(שזה כמו מחילה , 38"אקבל כסף

 אינו חייבוה, קרקעשצריך קנין מפני שהוא מוחל על זכות שיש לו בגוף ה, הראשונים נימקו. 39קנין
כי מניחים , מועיל, אבל אם עשו קנין; 40כך שאינו עושה  שום מעשה קנין בו, קרקעמחזיק ב

עד לפירותיה  את הקרקע שקנה נוקט 42ן"הרמב. 41 את גוף הקרקעחייבהתכוון להקנות להנושה ש
שזו מחילה מותנית : 43הסבר נוסף לכך יש בדברי מחנה אפרים שנביא בסמוך. וף זמן המשכנתאס

  .ולא מיידית
  

". פיטומי מילי"ה הם נושדברי ה, שמסביר שבלי קנין, 44יוסף קארו' גישה אחרת יש בדברי ר
ולא , לפי דעתו הרקע לדין זה הוא חשש סובייקטיבי לחוסר גמירת דעת מצד המלווה, כלומר

  .פיסה אובייקטיבית של זכות המלווה במשכנתא כזכות מעין בעלותת
  

                                                 
37

 .ב"מ סז ע" בב
38

 חידושי ,ב"מ סז ע"ב, א"בשחידושי הר, ב"מ סז ע"ב, ן"חידושי הרמב, )ה והלכתא"ד (ב"מ סז ע"ב' תוס 
אומרים שמדובר שאמר זאת , )ף"בדפי הרי(א "מ לט ע"ונמוקי יוסף ב, ב"מ סז ע"ב, )החדשים(א "הריטב

מפני , י קנין בתורת תנאי בלה מועילמחילתו,  אמר זאת בזמן ההלוואהםאבל א, אחרי זמן ההלוואה
, ב"מ סז ע"ב, המובא בשיטה מקובצת, ד" אבל הראב.שכספו קנה לו את זכות המשכנתא רק על מנת כן

כי הלווה היה צריך להתנות , ואינו מועיל בתורת תנאי, צריך קנין, כותב שגם אם אמר זאת בשעת המישכון
כותב שמדובר שאמר כך בשעת ) אמרה ו"ד(ב "מ סז ע"י ב"גם רש. והוא לא התנה, כי זה להנאתו, תנאי זה

' עמ(טז ' סי, א"ח, עומק הפשט. ם"כותב שזו גם דעת הרמב, ג, ז, הלכות מלוה, ומגיד משנה, ההלוואה
י סובר "ואילו רש, שמחילה היא הקנאה) פרק שלישי, ראה שער ראשון(א לשיטתו "כותב שהריטב, )שיט

והוא לא הסביר איך . א"כן לא פירש כריטבול) פרק שני, כשיטה בשער ראשון(שמחילה היא סילוק 
 .הדברים מתקשרים

39
ת עין יצחק "שווב, א, קעב, ד"יו,  הדין הובא ביד אברהם.ג, ז, הלכות מלווה ולווה, ם"כך פסק רמבו 

  .כא אות חלק א אבן העזר סימן נט
נין זה כדוגמה מביא ק, )ק ד" כב ס,ך חושן משפט"שהובא ב(ף "דפי הריב ,ב"ד עסנהדרין , נימוקי יוסף

  .ואינו קנין דברים, לקנין שנעשה כדי לחזק דבר
 ציון לידראה , שלווה אומר שהוא מוכן לוותר על זכות הסילוק במקום שנהוג שיכול לסלק, מקרה הפוךעל 

 .190הערה 
40

ש "ת הריב"שו; )ה פשיטא"ד( ב"מ סז ע"ב, )החדשים(א "חידושי הריטב; ב"מ סז ע"ב, ן" חידושי הרמב
  .תקי' סי

 . מחילת חוב אלא מחילת זכות בקרקעכאן שאין, מנמק, )א"כא ע(ח , יב' סי, )אנליק(אורח משפט 
41
 .)ד" מה עדף, כד' סי, מ"חו, ת שערי רחמים"שוהובא ב(א שם "ריטב 
42

 .שם, ן" רמב
43

אם תתן "אמר אלא , מעכשולק תסהלא שכיון נימק ש, ק א"ס,  שטו,שער משפטגם . 47  ציון הערהליד 
ורק , יכול לחזור בוהמלוה  עדיין לא נתקיים התנאי ו,כסףכל זמן שלא נתן לו הרי , " אסתלק,את הכסףלי 

על המוחל מחילה , ראה שער עשירי. "מעכשיו"כי קנין הוא כאמירת , אינו יכול לחזור בו, קניןאם עשו 
;  זו התחייבות למחול- זה אף פחות ממחילה מותנית כאןיש להעיר ש. זר בו לפני קיום התנאיוחו, מותנית

   .שהתחייבות למחול אינה תקפה, ראה שער שני
, )החדשים(א "הריטב' שהרי חי, דוחה את הסבר שער משפט, אות ב, א' ב סי"אליעזר ח' תשובות ראבל 

שכמו שמחילת החוב מועילה בלי , הסתלקות המלוהמסביר את הדעה בגמרא שם שמועילה , ב"מ סז ע"ב
והרי לפי שער משפט אף במחילת חוב כיון שהיא מותנית יוכל לחזור בו ; כך הסתלקות מהמשכנתא, קנין

  . ומכאן שטעם הדעה שצריך קנין אינו בגלל התנאי אלא כי יש לו זכות פירות; עד קיום התנאי
  .שער משפט בשם ,67ן הערה  ציוליד ,חמישי הסבר נוסף לכך נביא בפרק 

44
 .קעב, ד"יו, י" ב
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מועילה זו הוא כותב שמחילה ו;  עצמהמשכנתאהעל  מחילה : ה קצת שונהחיל עוסק במ45ן"הר
' ר. כי משכנתא אינה קנויה לנושה,  אינו יכול לסלקו בכסףחייבבמקום שנהגו שהגם , בלי קנין

מ אינו מכר "מ, שלכן הלווה לא יכול לפדותו, כמכר לזמןאמנם זה לדעתו ש הסביר 46יצחק מאייו
לכאורה קשה עליו מהסוגיה  .שהרי הזמן יעבור מעצמו ויחזור לבעליו, גמור ועדיין שם בעליו עליו

 כהצרימ שם הסוגיהש,  תירץ47מחנה אפרים. ה מועילה רק בקניןנושהאומרת שמחילת ה, שהבאנו
 אינה מחילהו, יסתלק המלוה מהשעבוד, ישלם הלווהשאם , קניין מפני שהמחילה ההיא מותנית

ן היא "כוונת הר:  מיישב בדרך אחרת48יוסף חזן' ר. ן" של הרנידונומה שאינו כן ב, מיידית
 תלמודואילו ב; 49וממילא פוקע קנין המשכנתא, החוב פוקעואז ,  עצמוהחובה מוחל על נושהש

                                                 
45

 קובץ הערות סימן נגוב, ט' סי, הלכות זכייה מהפקר, הובא במחנה אפרים(א " גיטין לז ע,ן" חידושי הר
  .גיטין שם, קרשקש' כך כתב גם חידושי ר). ואות 

אורח וב, גאות י, כ' סי, דיני דיינים, אמרי בינההובא ב ()שנד' נדפס גם בסי(יד ' ג סי"א ח"ת הרשב"שוגם 
גם , המחילה מועילה, תאכותב שהמוחל שטר משכנ, )שפסק כמותו, )א"כג ע(ח , יב' סי, )אנליק(משפט 

מפני שבעצם הוא אינו מוחל על ,  בכסף יכול לסלק את המלוה מהמשכנתאינובמקום שנהגו שהלווה א
סברת . וממילא פוקעת המשכנתא,  הוא חוב הלווהר מה שיש לו עלשהרי עיק, הקרקע אלא על החוב

היינו ,  ועוד?ורק המשכנתא יפקע, שהרי אולי המלווה מעוניין שהחוב ימשיך להתקיים, א קשה"הרשב
צריך לומר ששם כיון שאינו . שמפרשים זאת כמחילה על החוב עצמו, מ שם"במקרה בבצריכים לומר גם 

א "רשבה. ברור שאינו מתכוון למחול על החוב, מוחל לגמרי על המשכנתא אלא בתנאי שהלווה ישלם לו
אלא בסוף שנות המשכנתא חוזרת הקרקע ,  עומדת לגוביינאינהשא, מעלה אפשרות שבמשכנתא דסורא

  .פו קנוימפני שגו, )בלי קנין סודר(אין מועילה מחילה , ללווה בלי תשלום
 חידושי הרי, מקשה על האומרים שהמשכנתא אינה קנויה לנושה, אות יד, כ' סי, דיני דיינים, אמרי בינה

כאמור (כמשכון ביד האדון אמה עבריה שאם רואים  כותב )ואמר רבאה "ד (א"א קידושין יט ע"הריטב
א לאכול פירות בלי קנין "או )מעשה ידיה( אוכל פירות אדוןשהאדון מפני קנוי להמשכון , )בקידושין שם
וגם במשכנתא הנושה , )א"ש הריטב"קרשקש נדפסו בעבר ע' ר' קושייתו מבוססת על כך שחי (הגוף לפירות
ה רק קנין נוש ויש ל, החייב,עליוביישב שבמשכנתא מועילה מחילה כי הקרקע ברשות הוא מ. אוכל פירות

 .ר הגוף ללווה וחוז, נפקע קנין הפירות,מוחלהוא וכש, הגוף לפירות
46

  .)א"יז ע( יד, ב, זכיה' הל, ם"על רמב, ג"ח,  שרשי הים
47

פ שער "ע, שלז' סי, על פסקי רקנטי, מעשה בצלאל כך תירץ גם .ט' סי, הלכות שכירות,  מחנה אפרים
  .שטעם הסוגיה הוא שזו הסתלקות מותנית, 43בהערה , משפט

צ "לכן או, ן מדבר במוחל על המשכנתא בלי תנאי"הרש, מתרץ, )ב"כא ע(ח , יב' סי, )יקאנל(אורח משפט גם 
שמחילה מותנית ) ראה שער עשירי(לפי העיקרון , לכן צריך קנין,  זו מחילה מותניתשםמ "ואילו בב, קנין

 .צריכה קנין
48

' סי, )אנליק(ם אורח משפט  גצוכך תיר). המאור'  במהדשמו' עמ, ג"קטו ע(ע ' סי, חלק ב, מ"חו,  חקרי לב
 .אות ד, בברכת משה על מחנה אפרים שםו, )שהוא רואה כעיקרי(בתירוצו השני , )ב"כא ע(ח , יב
49

  .ן" בנידונו של הראיך פוקעת המשכנתא, ט' הלכות זכיה מהפקר סי,  כך הסביר מחנה אפרים
את לו מחל את החוב ללווה והחזיר אם נוקט ש, )ב"ע-א"יז ע( יד, ב, זכיה' הל, ם"על רמב, ג"ח, שרשי הים

שהרי , יכול לסלק את המלוה בכסףהלווה במקום ש, מועילה המחילה,  או קרע אותושטר המשכנתא
מ עכשו הקרקע "מ, ואף שעד עכשו הקרקע היתה מוחזקת ביד המלוה, המלווה לא השאיר אצלו שום זכות

  . ברשות בעליו ממילא
מסתלק על הוא ,  החוב עלמחלכותב שאם , אות א, קסז' סי, ראלכנסת חכמי יש, חנוך הנדל פרידלנד' ר

  .כי כל קניינו הוא מכוח החוב שחייב לו הלווה,  אף שיש לו קנין ממש בקרקע,כרחו מהקרקע
שאין תוקף למחילה ) שהבאנו בשער חמישי(מעלה אפשרות שלדעה , קלה' ב סי"ת אמרי יושר ח"אבל שו

אבל הוא כותב שאם . לא תועיל מחילת החוב עצמו, משכון קרקעגם ב, אם יש לנושה משכון מטלטלין
מועילה , שלא יוכל החייב למוכרו או למשכנו, על נכס של החייב) עיקול" (טאבילא"הערכאות נתנו לנושה 

שאפשר לגבות בו גובה , וזה רק כמו שטר חוב שבזמן התלמוד, כי אין לנושה קנין בנכס, מחילת החוב
ראה שער שישי ליד (מ מועילה מחילתו אם לא היה יכול להחזיר את השטר "וממקרקעות שמכר החייב 

שיכול הנושה להחזיק את המשכון לענין שווי ) ראה שער חמישי(מ "וגם סברת נתיה, ])44[ציון הערה 
  ". טאבילא"לא שייך ב, המשכון

). ב"כתובות פה ע( החוב מחול -המוכר שטר חוב ומחל עליו : מחילה אחרי מכירת המשכנתא לצד שלישי
, אות ג, ו"ח, התרומות שער נא' ס. הפוסקים נחלקו בשאלה האם הדין כך גם בחוב שיש עליו משכנתא

אין , והקונה עשה קנין חזקה בקרקע, א של קרקעתכותב שהמוכר שטר משכנד סובר "מביא שהראב
והממון הגיע , ת גופוומכר א, כי המשכנתא היתה מוחזקת ביד המלוה, המוכר יכול למחול עליו-המלוה

כי המשכנתא נחשבת כחוב רגיל כיון , י מיגאש סובר שהוא יכול למחול"ואילו ר; לקונה כשהחזיק בה
, )כט, סו, מ"חו, הובא בטור ( חזה התנופה סימן כאת"ש בשו"הרא. בכסף) לסלקו(שהלווה יכול לפדותו 

א בבא בתרא "חידושי הריטב המובא ב,ה"הראו, ")אפשר"בלשון (שנד ' יד וסי' סי, ג"ח, א"ת הרשב"שו
גם במקום , פוסקים שאינו יכול למחול, )ף"בדפי הרי, א"ב סט ע"ב, שהובא בנימוקי יוסף (ב"קמז ע

על , ג"ח, שרשי הים. מביא את שתי הדעות, ל, סו, מ"ע חו"שו. ד"מהטעם של הראב, שהלווה יכול לסלקו
,  יכול לסלקו בכסףינובמקום שהלווה א, י מיגאש" שגם לרכותב, )ב"יז ע, ד"טז ע(יד , ב, זכיה' הל, ם"רמב

בדף (והוא כותב . והקונה מוחזק, כי נחשב כמכירת גוף הקרקע לזמן,  אחרי שמכר יכול למחולינוהמלוה א
 . בחזקת מרא קמאקרקעמספק מעמידים את הש) ב"יז ע
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 והיא אינה מועילה בלי , על החוב בלי למחול,משכנתאזכות מסוימת בשם מדובר על מחילת 
  .עשיית קניין

  
  . לא מועילה מחילה על קנין פירות51מפני שלדעתו, ן" חולק על הר50אבל מחנה אפרים עצמו

  
י פרעון " את המלווה מהמשכנתא עיכול לסלקשבמקום שנהוג שהלווה , מן הסוגיה שם עולה

  .מועילה מחילת המלווה על המשכנתא בלי קנין, החוב
  

מפני , החייב נפטר מחובו, שהמיוחד בו הוא שאחרי סיומו, "משכנתא דסורא"מכלל זה יוצא 
גם במקום  כותב שכאן 53מחנה אפרים. 52שהפירות שאכל הנושה מהקרקע נזקפים בפרעון החוב

, לא תועיל מחילת המלווה בדיבור בלבד, י פרעון החוב"הלווה יכול לסלק את המלווה עשנהוג ש
ל לומר ו יכינו א)בעל הקרקע(החייב , שהרי במשכנתא דסורא, נויה למלוהמפני שהקרקע נחשבת ק

מועילה הסתלקות המלווה בדיבור , הוא מסביר שרק בסתם משכנתא". אל תאכל פירות"למלוה 
, מפני ששם הכסף שנתן הוא רק הלוואה לבעל הקרקע, במקום שנהוג שהלווה יכול לסלקו בכסף

אבל במשכנתא ; "אל תאכל"ויכול הלווה לומר למלוה , יןויש למלווה רק שעבוד בשדה ולא קנ
כלשון שטר המשכנתא , מראש נתן את הכסף בתורת שכירות מוקדמת לכך וכך שנים, דסורא

וזה כעין מכר גם במקום שנהגו שהלווה יכול , "ובמשלם שנייא אילין תיפוק ארעא דא בלא כסף"
, לוואה אלא כקונה את הפירות בכסףשזה לא נראה כה, 54כמו שכתבו בעלי התוספות, לסלקו

הוא מסביר שאף . מפני ששכירות היא מכר ליומה, כ היא קנויה למלוה עד שיפדנה הלווה"וא
ומכל , כמו שפועל יכול לחזור בו בחצי היום, "מכר"זה בגדר , שיכול הלווה לסלק את המלווה

  .  כותב שהוא קנוי לזמן55ם"מקום הרמב

  שכירות: פרק חמישי

  שכירותזכות ים שאין מועילה מחילה על הסובר. א

 מזכות  אינו יכול להסתלק- כותב שמי ששכר קרקע ועשה קנין ושילם דמי שכירות 56ש"הריב
מפני שהקרקע היא שלו לאותו ,  בדיבור בלבד אפילו בפני עדים אלא בקנין גמורהשכירות שלו

  .57"מכר ליומה"מפני ששכירות היא , זמן

                                                 
50

  .הלכות שכירות שם,  מחנה אפרים
 צריך להקנות הוא, מחל על החובהנושה אם , ב שבמשכון של קרקעכות, א"קידושין טז ע, מאירי, כמו כן

שבמשכון ) שהבאנו בשער חמישי(וזאת גם לדעה ,  שהרי גופה קנוי למלוהתשכנוממ ההקרקע את חייבל
  .מטלטלין מועילה מחילה בלי קנין

החייב יכול מקום שנהגו שבש נוקט, )א"עה ע(אות קנד , ז"ה הט"אישות פ' הל, )קרלין(יד דוד , כמו כן
החוב אינו , משמע שבמקום שנהגו שאינו יכול;  החוב נפקע במחילה בלבד, את הנושה מהמשכנתאסלקל

  .ן"שלא כר, נפקע במחילה
ופוסק שהמשכנתא אינה ,  שטר המשכנתא אתשקרעעוסק בנושה , ט חלק א סימן קיא"ת מבי"שו

אילו ולכן גם , שהמשכנתא קנויה לנושה, מנמק, )ד"מה ע(כד ' סי, מ"חו, ת שערי רחמים"שו. מתבטלת בכך
כרך ו , ר"פד(= אות ה ,מ סימן ה"חו, ת יביע אומר חלק ו"שו). בלי קנין(ה לא היה מועיל ימחל בפירוש על

מקום משכנתא בוהרי , לפדותה במשך שנההלווה ט התנו שלא יוכל "שבנידון המבי, מנמק, )105' עמ
ולכן לא , )באתראה "ד, ב"י בבא מציעא סז ע"רש(ה רוכמכנחשבת ,  את הנושהסלקשהלוה אינו יכול ל
שמחילת ) שראינו בשער חמישי(ט סובר כדעה "שהמבי) 106' עמ= באות ו (והוא כותב ; מועילה בה מחילה

והוא מעיר ; שהרי זכותו של המלווה במשכון מטלטלין היא כזכותו במשכנתא, חוב עם משכון צריכה קנין
, ש"ט עיי" אבל הוא דוחה ראיה שהביא המבי.א שם"ת הרשב"ט חולק על שו"ישהמב) 107' עמ= באות ז (

 .15-17' עמ ,מחילה בזכויות חפציות בהלכה, רצון ערוסי' ועל דחייתו ראה ר
51

 .4 ציון הערה ליד הבאנו את דבריו .א' סי, הלכות עבדים,  מחנה אפרים
52

 .ב"מ סז ע" עיין ב
53

  .יהודה רוזאניש מסכים לפסק זה' שר שם מובא .במסקנתו, י' הלכות שכירות סי,  אפרים מחנה
ורק , י תשלום החוב"בנידונו ההסכם היה שבשנתיים הראשונות הלווה אינו יכול לסלק את המלווה ע

 .כ הוא יכול"אח
54

 ).ה במשלם"ד(ב "מ סז ע"ב,  תוספות
55

 .טו, יג, הלכות מכירה, ם" רמב
56

, ת הרי בשמים חלק א סימן סב"שושהובא ב[ק ב "ס, שטו, ע"בסמהובא (תקי ' סי, ש"ת הריב" שו
, מ"חו, ת דרכי נועם"שוב, אחרי אות א, שטו, מ"חו, בבאר הגולה, ]ק' מ סי"והשמים החדשים חת "ובשו

ת "שוב, כז' מ סי"חו, )פלורנטין(ת עולת שמואל "שוב, רנח' סי, )פרחיא(ת תורת חסד "שוב, )ב"קפא ע(ג ' סי
, ב"דף עו ע, קנין, מאמר ב, בני יעקבב, פה' סי, ישראל יעקב אלגזי' ת ר"שוב, ם אלשיך סימן ט"מהר

, ת יביע אומר חלק ו"שוב, כא אות ת עין יצחק חלק א אבן העזר סימן נט"שוב, ק ג"ס, שטז, בקצות החושן



 14

  
כפי שראינו , סתלק ממשכנתא בדיבור בלי קניןאינו יכול להה נושש מביא ראיה ממה ש"הריב
  .58לעיל

                                                                                                                                            
, )א"רמו ע ( לטמן סי,מ" חו, מהדורא בתרא,חקרי לבב, )106' כרך ו עמ, ר"פד(= ו אות ,מ סימן ה"חו
  ).אות יד ואות טז, אות יא, כ' סי, דיני דיינים, ובאמרי בינה, קובץ שעורים בבא בתרא אות נחב

מדייק , )ק א"ס, שיב' סי, מ"הובא בבאר היטב חו(אות א , הגהות הטור, שיב' סי, מ"חו, בני חיי, כמו כן
, גם כסף הקדשים. נות אינה מועילה בלי קניןשהסכמת השוכר להתפ, רפז' סי, מ"חו, ם"ת מהרשד"משו

וצריך הקנאה , לא נתבטלה השכירות, ומחל, כותב ששוכר שהחזיר למשכיר שטר שכירות קרקע, קפט' סי
, מנחם אגוזי' ר; )שמו' עמ(ע ' סי, חלק ב, מ"חו, חקרי לב; )ברמז(ק א "ס, קפט, ע"כך פסקו גם סמ. בקנין

  .לח' סי, חלק א, ח"ת הראנ"ן בתשובותיהם בשוחיים באס' ור, אליהו בן חיים' ר
 רק הנאת שימוש שוכרשאף שיש ל, ומנמק, ש"מסכים לריב, ח' ג חלק ב סי"שואל ומשיב מהדות "שו

וכדי להעביר אותה לאחר צריך , (!)והיא קנין הגוף , ש היא שלו לגמריומימכל מקום הנאת הש, במושכר
  .קנין

, שהוא מוכן שהבית יושכר לאחראמר כר שמחל וושכותב ש, בל' מ סי"חו) משאש(ת דברי שלום "שו
  .)באופן המועיל כפי הדין(=ד "ה כפה" קנין באולא עשו בטלה משום שתומחיל

ן כתובות "הרמב' כותב שלפי חי, ריא' סי, א"ודף יב ע, סו' סי, א"ב דף ג ע"ב, )רוזובסקי(שמואל ' שיעורי ר
לא מועילה , לפירות ולכן השוכר יכול למכור את זכותו לאחרא הכותב ששכירות נחשבת קנין הגוף "נט ע

  .מחילת השוכר על זכותו
אין , ש סובר שאף שזכות שכירות היא רק שעבוד ולא קניין"מסביר שהריב, כה' סי, מ"חו, ת אבני נזר"שו

חוב על ) בלי קנין( אין מועילה מחילה ,שהבאנו בשער חמישי, כשם שלפי דעה אחת, מועילה מחילה עליה
שהרי עולה מהם שאין , דבריו קשים. אף שקנין המשכון למלווה הוא רק בדרגה של שעבוד, עם משכון

אולי הוא מתכוון . פשוט לפוסקים שהיא מועילה, 8 ציון הערה לידוכפי שראינו , מועילה מחילה על שעבוד
ואת , ודינן כבעלות לעניין זה, שהן חזקות יותר") שעבוד"כולן הוא קורא ל(שיש סוגי זכויות קניניות , לומר

  .אבל הוא מסכים שיש סוגי זכויות קנייניות שמועילה בהן מחילה; זה הוא מוכיח ממשכון
מנמק את דברי , ב"דף קלג ע, יב' מ סי"חו, משחא דרבותא, שלמה אלפסי' ר' המובא בחי, מסעוד אלפסי' ר

  ).]1[ראה בשמו בשער שני הערה (לא מועילה מחילה עליו בלי קנין  ,שדבר שנעשה בקנין, ש"הריב
ששכירות היא קנין ולא , ש"ביא ראיה מדברי הריבמ, 578 ,566 ד ח"פ, ברש'  הקר נ208/51א "בע, זילברג' מ

  .חוזה
ש שכוונתו למתנה "ומכל מקום לא פירש הריב, ש לא נקט השוכר לשון מחילה בפירוש"בנידונו של הריב

, שבמחילה מכללא על בעלותשיש אומרים , ט, ירביעפרק , ארבע עשרהראה שער (לה בדבר בעין שמועי
שלא , מפני שבקרקע גם אם נפרש שהתכוון למתנה צריך מעשה קניין, )מפרשים שהתכוון למתנה מכללא

  .היה בנידונו
שגם החזרת , ש"הריבפ דברי "כותב ע, כז' מ סי"חו, )פלורנטין(ת עולת שמואל " שו:החזרת שטר השכירות

  . כיון שיש לשוכר קנין בגוף הבית, לא מועילהלמשכיר שטר השכירות 
אבל אפשר להקנות , הבעיה במחילת בעלות היא הלשון, כפי שראינו בשער ארבע עשרה: "נתינה"בלשון 

 ולפי זה גם שוכר, אם עשו מעשה קנין המתאים להקנאת אותו נכס, "הקנאה"או " נתינה"בעלות בלשון 
מחילה בזכויות , רצון ערוסי' ראבל ". נתינה"יכול להקנות את זכות השכירות חזרה למשכיר בלשון 

, אם עדיין לא שילם דמי שכירות, בשכירות מיטלטלין: עושה הבחנה בענין זה, 44-45 'עמ ,חפציות בהלכה
כיון שהוא קונה אותו ואז זכות השכירות נקנית חזרה למשכיר , "נתינה"מועילה לשון , והחפץ ביד המשכיר

השוכר בכלל לא זכה , שאם לא כן, נראה שהחידוש הוא גם אם עשו קנין סודר על השכירות(בקנין חצר 
לא מועילה לשון , אבל אם כבר שילם דמי שכירות; )ופשוט שהיא יכולה לחזור למשכיר, בזכות שכירות

דבריו (כמעשה קנין , ץ חזרה מהשוכרכי המשכיר צריך לשכור את החפ, בלי החזרת דמי השכירות" נתינה"
והמשכיר יזכה זכות השכירות בקנין , במתנהשהרי השוכר יכול לתת את זכות השכירות למשכיר , קשים

, לעומת זאת". נתינה"מועילה לשון , ורק אם המשכיר החזיר את דמי השכירות; )חצר כיון שהנכס ברשותו
שבקרקע לא מועילה לשון , שמו בשער ארבע עשרהראה ב" (נתינה"לא מועילה לשון , בשכירות קרקע

 ).אם לא עשו מעשה קנין, "נתינה"
57

 .א, ז, הלכות שכירות, ם"רמב; ב"מ נד ע" ב
58
  . 37 ציון הערה ליד 

במשכנתא אין גוף שבכך , ש ממשכנתא"את ראיית הריבמחזק , )שמז' עמ(ע ' סי, חלק ב, מ"חו, חקרי לב
ויש רק , אלא יש לו רק קנין פירות, )ה ושביעית"ד(ב "מ סז ע"ב, כמו שכתבו תוספות, קרקע קנוי למלוהה

שהדירה קנויה לשוכר , וכל שכן בשכירות, כ הסתלקות המלוה מועילה רק בקנין"ואעפ, מנהג שלא לסלקו
 יכול להקדיש ינוה אכתבו שלוו) ה הכי"ד(א "פ שתוספות ערכין כא ע"שאע) שנ' בעמ(והוא מוסיף . לזמן

ש "ולפי זה נדחה הקל וחומר שלמד הריב, קרקע ממושכנת אבל משכיר יכול להקדיש קרקע מושכרת
 מכל מקום -זכות השוכר קלושה יותר מזכות המלוה במשכנתא , שהרי לפי התוספות, שכירות ממשכנתא

  .ורמכא, קונה את הקרקע לזמןהוא ש, מפני שיש בשוכר צד חזק, ש צודק"הריב
והלכה , הלכה א, כג, מכירה' ם הל"רמבמביא ראיה ממה , )ואני אומרה "ד(ד ' סי, מ"חו, ת דרכי נועם"שו
והוא .  מכירה לזמן קצוב היא כתב ששכירות,א, ז שכירות' לובה, לשכירות, שווה מוכר שדה לפירותיומ ,ט

 שלא כוונתו "הנאת הגוףלא הקנה לו הגוף אלא "שמשכיר , א, כג, מכירה' ם הל"מה שכתב רמבמסביר ש
שהקונה לפירות אינו יכול לשנות צורת , כמו שכתב שם בהלכה ו,  כרצונוו בתבית לעשואת ההקנה לו 

שאף ) ואמנם כדה "בד(הוא מסביר  .והגוף כדי שיהנה ממנאת  אלא הקנה לו , ולא יבנה ולא יהרוסעהקרק
 שום קנייה בעל קנין פירותשאין ל אין הכוונה ,)ב"יבמות לו ע (ו כקנין הגוףינקנין פירות אשהלכה היא ש
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בשעת  מחילת השוכר אינה מועילה גם אם המושכר היה בחזקת המשכיר, ש"לדעת הריב

ובמשכנתא , ש הסתמך על הראיה ממשכנתא"פ שהריב" מסביר שאע60יוסף חזן' ר. 59המחילה
ש סובר "מכל מקום הריב, 61 תופס כלוםינוהטעם שצריך קנין כשמוחל הוא מפני שהלווה א

 ,ועוד; ולכן מחילת השוכר צריכה קנין גם אם המשכיר מוחזק, ששכירות חזקה ממשכנתא
  .חזקת משכיר בקרקע שלו עצמו לא מעלה ולא מורידההש

  שכירותזכות הסוברים שמועילה מחילה על . ב

שבשכירות , הוא טוען. ש"בעל דברי הרי" צריך עיון לדינא" נשאר ב62ישראל איסר איסרלין' ר
;  שימוש בקרקע מועילה מחילהעלו, לשימושרק אלא היא שלו , אין גוף הקרקע של השוכר, קרקע

 מכר ת נחשביא שה63ש עצמו כתב במקום אחר"אבל הרי הריב, "הליוממכר "היא ואמנם שכירות 
שלא כמו על , חילהוהרי על הנאה מועילה מ, לא לענין גוף הקרקע, רק לעניין ההנאה של השכירות

  .64נכס
  

 אינו ליומהמכר היא שכירות והכלל ש, שכירותעל מועילה מחילה  כותב ש65ד"יהושע באב' גם ר
  .66רק לענין אונאה כיון שהוא נאמר, נוגע לכאן

                                                                                                                                            
בעל קנין הגוף  שהרי ,יש לו זכות בגוף הקרקעאבל  ,ו כקנין הגוף לגמרי לכל פרטיוינ שאא אל,בגוף הקרקע

 )א"גיטין מח ע(שיש לו רק קנין פירות ,  נוהגיובלזמן שהקונה שדה מחבירו בו ,יניקת קרקעאת שיעבד לו 
 גוף הקרקע על אתלו מקנה י כאאוהו, להקנות דקל לפירותיו ובית לדירהן אפשר ולכ ,יכול למכרה לאחרים

אף שיש לאב רק ,  עד שימות תקףמכרה, מכר האבאם , כותב נכסיו לבנו לאחר מותוולכן ב, תנאי כך וכך
שיחזור עד  במחילה אלא ת מתבטלה איניהקניה , כשם שבשאר קניות, ואם כן;)א"ב קלו ע"ב(קנין פירות 

  .שהיא קנין פירות, שכירותגם ב כן הוא ,נה לשכנגדוויק
ל "תב שבמעמוכה, ל' סי, ג"ש סוכה פ"ארש מ"מביא ראיה לריב, ח' ג חלק ב סי"שואל ומשיב מהדות "שו

וזאת אף שיש , ולא מועיל שהמקבל ימחל עליה, צריך המקבל לחזור ולהקנות לנותן כשהוא מחזיר לו
לא תועיל מחילה על שום סוג של , לכאורה, גם לפי ראיה זו. ן"כתב הרלמקבל רק קנין פירות במתנה כמו ש

, ט' סי, הלכות שכירות, על מחנה אפרים, ברכת משה). שהרי זאת לא ראיה ספציפית לשכירות(קנין פירות 
ל גוף הנכס קנוי למקבל "שבמעמ, יח' דוחה ראיה זו על פי מה שכתב מחנה אפרים הלכות זכיה סי, אות ג

  .זמן ולכן צריך להקנותו חזרה לנותןעד סוף ה
' כ במהד' סי (כא' ש כלל יג סי"ת הרא"ש משו"מביא ראיה לריב) שנ' עמ(ע ' סי, חלק ב, מ"חו, חקרי לב

הסתלק ל נו יכולאי, למישהו) זכות לגבות מס מסוים(" אלמעונה"הכותב שקהל שמכרו חכירת , )ורשה
וקל וחומר ;  רק מכח מנהג מפני שזה דבר לא בא לעולםאף שמכירה זו היא, קניןלי מהחכירות בדיבור ב

  .לא יועיל סילוק בדיבור, שקונה מהתורה, שבשכירות לזמן
59

 . כך היה המקרה בנידונו
60

 ).שנ' עמ(ע ' סי, חלק ב, מ"חו,  חקרי לב
61
 .42 ציון הערה לידכאמור  
62

 .)א אות ב' ב סי"ב) שקאפ(שמעון יהודה הכהן ' י רהובא בחידוש (ק א"ס, שטו,  שער משפט
63

  .שנה' ש סי"ת הריב" שו
א לומר שיש "שא, שנה' ש סי"ת הריב"דוחה את הראיה משו, )שמו' עמ(ע ' סי, חלק ב, מ"חו, חקרי לב

ידור  "בלשון, אי אפשר להקנות זכות דירה בביתשהרי , הפירותשהיא זכות , דירהזכות של לשוכר רק 
ולכן צריך לומר ; א, ריב, מ"חו, ע"שוכמו שכתב ,  את הבית לדור בוותקנלה רק אפשרו, "ית זהפלוני בב

 .קרקע לדור בובשיש לשוכר גם קנין 
64

הרי ש, ששכירות היא מכירה ליומה, ש"דוחה את נימוקו של הריב, עה' סי, )בוטון(ת עדות ביעקב "שוגם  
כתבו ששכירות היא , ק א"ס, שיג, מ"חו, ך"וש, שםש "תוספות הרא, )ה והאי"ד(ב "מ נו ע"ב, תוספות

, חקרי לב. קניןבלי  , להעביר את הקרקע מהשוכר למשכיר יכולהולפי זה מחילה; מכר רק לגבי אונאהכ
שלכן שכירות , תוספות יש לשוכר קנין פירותדעת השגם ל, משיב על כך, )שמז' עמ(ע ' סי, חלק ב, מ"חו

, )ג"ד עדף כ(כג ' סי, )יונה(ת שי למורא "וביא ראיה משוהוא מ). א, שטו, מ"חו, ע"שו(נקנית בקנייני קרקע 
  .כותב שיש לשוכר קנין פירותה

שכירות , ראה סיכום הדעות והנפקויות בחוק לישראל, בשאלה האם שכירות היא זכות חוזית או קניינית
  .דעה ההפוכה ה- 21' ובעמ,  הובאה הדעה שאין מועילה מחילה19' בעמ. 24-7' עמ, ושאילה

65
  .לו' סי, ת"שו,  ספר יהושע

, ז"ת הרדב"מדייק משו, קכ' סי, )פרלמוטר(ת חמדת משה "שו: ה על שכירותלעוד הסוברים שמועילה מחי
, שהרי הוא עוסק במשכיר שמכר את המושכר לשוכר, שלדעתו מועילה מחילה על שכירות, אלף קצב' סי

שמועיל גילוי מילתא לבטל , הוא מנמק". בטלה השכירותנת, כיון שנתרצו זה למכור וזה לקנות"וכתב 
כי ביתו של המשכיר קונה לו , ואין צריך קנין למחול את קנין הפירות, כי לשוכר יש רק קנין פירות, שכירות

כיון : ניתן להשתמש בנימוק זה בכל מחילה על זכות קנינית הפחותה מבעלות. חזרה את קנין הפירות
  .הנכס קונה לו את הזכות הקניינית הפחותה, שהנמחל הוא בעל הנכס
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 67ישראל איסר' ר) א: האחרונים דוחים אותה בכמה דרכים, ש ממשכנתא"ראיית הריבאשר ל

, עדיפה משכירות,  את הנושה בכסףלסלקחייב אינו יכול ה במקום שנהוג ש,שמשכנתא, דוחה
גם בלי ניכוי שווי הפירות  שהרי מותר למלווה לאכול את פירות הקרקע, והגוף קנוי למלווה

, בר מצרא יש הבדל בין שכירות למשכנתאן וכן לענין די, ואין בזה איסור ריבית, מסכום החוב
את ואילו משכיר שמכר , 68 המלוה לסלקויכול, אחר לקרקעהממשכן מכר את ה-הלווהשאם 

  .69אין השוכר יכול להוציא מידו, קרקע לאחרה
  
תנה שכשיביא לו הלווה מ אלא ,מעכשולק תסינו מ המלוה א,משכנתאשב , דוחה70מחנה אפרים) ב

וכך יהיה הדין גם , מועיל הסילוק בלי קנין, אבל אם הסתלק מיד; ולכן צריך קנין, כסף יסתלק
  .71בשכירות

  
מראש את פירות הקרקע עד הזמן שיחזיר לו קונה  המלוה ,משכנתאשב , דוחה72יוסף חזן' ר )ג

לה ועד יישנה מתח"ואילו שכירות , כן אינו יכול להסתלק בדיבורלו, הלווה את כסף ההלוואה

                                                                                                                                            
ה "ד(א "ב נ ע"ב' כותב שתוס, ריא' סי, א"ודף יב ע, סו' סי, א"ב דף ג ע"ב, )רוזובסקי(שמואל ' שיעורי ר

 סוברים שמועילה מחילת -אלא רק זכות שימוש , הסוברים ששכירות אינה קנין הגוף לפירות) המוכר
  .השוכר על זכותו

א החדשים "הריטב' המובאת בחי, ן" והרמבה"הראתולה שאלה זו במחלוקת ,  אות הגקובץ הערות סימן נ
א שם "המכונה בריטב(ה "הרא: האם חייב לשלם דמי שכירות, ונפל" בית זה"לגבי המשכיר , א"מ קג ע"ב
 כי -וכך שוכר משלם עבור קנין השכירות , מחייב כי השוכר דומה שקונה בית ונפל לפני ששילם") רבי"

סובר ן "הרמבואילו ; ולדעתו לא מועילה מחילה על זכות השכירות, תו גוף הבית קנוי לו כמו במכרלדע
אין גוף הבית קנוי כי , ששם פטור מלשלם דמי שכירות כי דמי השכירות הם עבור השימוש ולא עבור הקנין

ן סובר "כותב הר, ות וובא.  קניןבליה מחילת השוכר ועילמולכן לדעתו , זכות דירהיש לו רק אלא , לשוכר 
  .שמועילה מחילת נושה על משכנתא) 45 ציון הערה ליד(כמו שכתב , שמועילה מחילת זכות שכירות

כי השוכר , מביא חכם אחד שכתב שהמחילה מועילה, )ה אחר שכתבתי"ד(ד ' סי, מ"חו, ת דרכי נועם"שו
, )א, ריב, מ"חו, ע"שו ( ממשהאין ב כיון שדירת ביתא להקנות "וא, לא קנה את הגוף אלא את דירת הבית

 יכול להוציא את ינוכמכר רק לענין שהמשכיר אהיא שכירות ו, מחילה כדי שתחזור לבעליהדי בלכן ו
צא "האומר שהמשכיר יכול לומר לשוכר  ,ה, שכירות ה' לם ה"רמבהוא מביא ראיה מ. השוכר מהבית

ם "שטעם הרמב, )ואני אומרה "בד(דרכי נועם עצמו דוחה ראיה זו . ילת השוכרמשמע שדי במח, "והניחו
ובזה המשכיר יכול לטעון , אלא מדובר שהשוכר רוצה להשכיר לשוכר משנה, אינו משום מחילת השוכר

ת עולת שמואל "שוגם . יחזיר אותו למשכיר ואל יטרח להשכיר לאחר, שאם השוכר אינו רוצה לגור בבית
זה נהנה וזה לא " לא בא מצד מחילה אלא מצד ם"שהרמב, דוחה את הראיה, כז' מ סי"חו, )פלורנטין(

שהרי אם השוכר ,  והראיה;שהשוכר אינו יכול להשכירו לאחר אם המשכיר מציע לו להחזירו לו, "חסר
שוכר  ה-" זה חסר"כי אז , המשכיר אינו יכול לדרוש ממנו להחזירו לו, מוצא מי שמוכן לשכור ממנו ביותר

  .יפסיד אם יחזיר לו
כי היחיד , ל שהמחילה מועילה"א לומר קי"כותב שא, )שעו' עמ(לב ' מ סי"ת ימי יוסף בתרא חו"אבל שו

 .הוא לא ראה את הפוסקים האחרים הסוברים כך .א"הסובר כך הוא מחנ
66
 .64כאמור בהערה  
67
  .62שצוין בהערה , שער משפט 
68
 .ע שם סובר להיפך"אבל יש לציין ששו. נז, קעה, מ"חו, א"רמ 
69
  .סג, קעה, מ"חו, ע"שו 

 משכנתא אינהש, משיב על דחיית שער משפט, אות ב, ט' סי, הלכות שכירות, על מחנה אפרים, ברכת משה
ה "ד, ב"מ סד ע"ב, י"לרש(בשדה  הוא רק יכויומה שמותר בלי נ, מכירה גמורה אלא הכסף הוא הלוואה

 .שאינו רבית קצוצה מפני שאין רווח ודאי, )ל"קמ
70

כותב על פי שמחנה אפרים , 47ליד ציון הערה , רביעיראה פרק . ט' סי, הלכות שכירות,  מחנה אפרים
כותב שמחנה אפרים חולק , צו' ב סי"ח, )שור(ת מנחת שי "שו .סילוק מיידיגם במשכנתא מועיל ש, סברה זו
  .ש"על הריב

ובמחילה מותנית יכול , שבמשכנתא הטעם שאינו מועיל הוא כי הסתלק על תנאי, גם שער משפט שם דוחה
  .43 ראה בשמו בהערה -המוחל לחזור בו עד קיום התנאי 

עוד לא נפסק ,  הלווה אותהכל זמן שלא פדה, במשכנתאש, דוחה, קכ' סי, )פרלמוטר(ת חמדת משה "גם שו
 .  פורעינווה אוולכן יכול המלוה לחזור בו מדיבורו כל זמן שהל, קנין הפירות

71
, רביעיפרק בשהרי כפי שראינו , דוחה את דחיית מחנה אפרים, )שמו' עמ(ע ' סי, חלק ב, מ"חו,  חקרי לב

הראשונים כתבו שהטעם שצריך קנין בסילוק ממשכנתא הוא מפני שהמלווה קנה את , 42ליד ציון הערה 
הוא כותב שאין , מצד שני. ולא כטעם של מחנה אפרים, ש"והיינו כטעם של הריב, ההקרקע עד סוף זמנ

, )45 ציון הערה לידשהבאנו  (א"ן גיטין לז ע"להוכיח שתועיל מחילה על שכירות ממה שכתב חידושי הר
מפני ,  בלי קנין גם במקום שנהגו שהלווה אינו יכול לסלק את המלווה בכסףשמועילה מחילה במשכנתא

אבל , ולסלקשהלווה אינו יכול ששם זה משום שהמשכנתא אינה קנויה למלוה באמת אלא רק בגלל המנהג 
 .מחילהולכן לא תועיל , הקרקע קנויה לשוכר לזמן, בשכירות

72
 ).שמט' עמ(ע ' סי, חלק ב, מ"חו,  חקרי לב
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של דמי שוה פרוטה בה רק זוכ, )לדוגמה ( שהמשכיר בית לחודש בשלושים פרוטות,לומרכ, 73"סוף
כ יוכל "וא,  ביומויוםמדי רק זכות השכירות  השוכר קונה את וממילא גם, וםכל יהשכירות 

  .74למחול בדיבור על העתיד שעדיין לא קנה
  
 שמועילה מחילת 76מהדין,  שמועילה מחילת זכות השכירות מביא ראיה75ישראל איסר איסרלין' ר

שמועילה מחילה  הרי -אמות הסמוכות לפתח ביתו בחצר המשותפת הארבע זכותו בבעל בית על 
 77משה אהרן אייזנבך' ר) א: האחרונים דוחים ראיה זו בכמה דרכים. על זכות קניינית בקרקע

 79יוסף שאול נתנזון' ר) ב. אבל לשוכר בית יש קנין גוף לפירותיו, 78ששם זה רק זכות לשעה, דוחה
לכן כשאחד ו, הן שלו, וכשאחד משתמש בארבע האמות,  זכותה ששם לכל בני החצר יש אות,דוחה

 ינהאלכן זכותו , א רק לשוכרי הזכות השימוש ש,כ בשכירות"משא, מסתלק ממילא זכו האחרים
אמות גרוע משאר קנין ה בארבע שימושקנין הש , דוחה81יהודה לייב גרוברט' ר) ג. 80בדיבורפוקעת 

יוחנן ' רהוא מוכיח זאת מ. כ בקנין שכירות"משא, ש ואינו קנין כלל ולכן מועילה בו מחילהומיש
 שקנין פירות כקנין 83יוחנן סובר' פ שר"אע, "לו לקנין"שארבע אמות אינן  82ירושלמיהאומר ב

  .הגוף
  
בסוף , שבשכירות לזמן קצוב, 85מהדין,  מביא ראיה שמועילה מחילת השוכר84יעקב די בוטון' ר

 ולא מצאנו מי שאמר, הזמן יכול המשכיר להוציא את השוכר מהבית אפילו בימות הגשמים
שאין עושים מעשה קנין , וכך נהוג, במעשה קניןלמשכיר קנה את הבית חזרה שצריך שהשוכר יַ 

 86יוסף חזן' ר. מועילה מחילה בדיבור, ואם כן, ומכאן שהבית אינו קנוי לשוכר; בתום השכירות
ולכן אין צריך , אחרי הזמן לא נשאר לשוכר שום זכות בבית, שבשוכר לזמן קצוב, דוחה ראיה זו

ואין להוכיח משם לשוכר המוחל בתוך ; מפני שאין לו מה להקנות למשכיר, ין להקנותו חזרהקני
  .הזמן הקצוב

  
, זר בו תוך הזמןוחהשוכר : 87יוסף חזן' כותב ר, טעם נוסף שתועיל מחילת השוכר בדיבור בלבד

גם , תלוק מהשכירווהנאה זו תוכל להיות קנין לתת תוקף לסי, שכירותתשלום דמי הנפטר מחיוב 

                                                 
73

 .שזה אמור גם בשכירות בית, )ה שכירות"ד(א "מ סב ע"ב,  הוא מדייק מתוספות
74

ורק , העשקנין שמעשה הב, לכל הזמן שקצב, שהשוכר קונה את הבית מיד,  אך הוא משיב על דחייה זו
,  נכון שהמשכיר קונה רק פרוטה כל יום,ל"הנבדוגמה , כלומר( השכירות מעות  כלהמשכיר לא קנה את

וזה יותר חזק , לכן השוכר אינו יכול להסתלק מהשכירות; )אבל השוכר קונה מראש עד סוף הזמן
א "ת הרשב"הוא מביא ראיה ממה שאומר שו.  מיד עד סוף הזמן שנקצב אותהנהוקשהנושה , ממשכנתא
שאם עדיין ,  עוד יש להעיר.שמע שקנה מיד לכל הזמן מ- מכר גמור יא בית הירותששכ, אלף כז' חלק א סי

, כפי שראינו בשער רביעי, שאי אפשר למחול עליה, היא זכות עתידית, לא זכה בחלק מזכות השכירות
,  לעולםהבאזכות שכבר לדעתו זה נחשב , כנראה. לפי דעה אחת שראינו שם,  ממנהלהסתלקואפשר רק 

אלא שחיוב זה אינו נחשב , לשוכר להיות בבית עד סוף הזמן שקבעומפני שכבר חל חיוב על המשכיר להתיר 
  .עדיין זכות קניינית של השוכר

שבמשכנתא לא מועילה , דוחה את הראיה ממשכנתא, אות ריא, א" יב עב"ב) רוזובסקי(שמואל ' שיעורי ר
 .ובשכירות מועילה כי יש יש לשוכר רק זכות שימוש, מחילה כי הגוף קנוי למלוה לפירות

75
 . שער משפט שם

76
 .שישי ראה פרק -ש עצמו " שאמר הריב

77
 .אות ב, ט' סי, הלכות שכירות, על מחנה אפרים,  ברכת משה

78
 .רמח' סי, ש"ת הריב" כלשון שו

79
 .ח' סי, חלק ב, ג"מהדו, ת שואל ומשיב" שו

80
נויות לגמרי כותב שארבע האמות ק, בסופו, ק ד"ס, ו' סי, ב"ב, חזון אישש, ר אבל ברכת משה שם מעי

 לומר לפי דבריו אי אפשרו, כשאינו צריךבהן לאחרים להשתמש אותן רק לאחד אלא שהוא משאיל 
 . זכו האחרים,שכשהסתלק

81
  .אות א, חלק א, סוגיא לג, חלק א,  חבלים בנעימים

ת שבארבע האמות יש לבעל הבית רק זכו, אות ריא, א" יב עב"ב) רוזובסקי(שמואל ' שיעורי רבדומה דוחה 
 . אבל שכירות היא קנין גוף לפירות, שימוש

82
  .ה, א, ב" ירושלמי ב

83
 .ב"ב קלו ע" ב

84
 .עה' סי, ת עדות ביעקב" שו

85
 .ח, שיב, מ"חו, ע"שו; )ף"בדפי הרי(א "מ נט ע"ב, ף" רי

86
 ).שמח' עמ(ע ' סי, חלק ב, מ"חו,  חקרי לב

87
 ).שנא' עמ(ע ' סי, חלק ב, מ"חו,  חקרי לב
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, אבל למעשה הוא כותב. 88 צריכה קנין מצד עצמה מפי שהשכירות היא כמכרהאם נאמר שהמחיל
אין אומרים שזה ,  המשכיר את דמי השכירות שהקדיםהחזיר לושגם אם אחרי מחילת השוכר 

 להקנות מפרשים שהשוכר מתכוון, ורק אם עשו קנין סודר, קנין כסף שמועיל כקנין על המחילה
זה מראה שהתכוון אין  ,אבל כאן שהחזיר את דמי השכירות, 89ר את גוף הקרקעבזה למשכי

  .90החזיר לו מפני שהסכימו שניהם לבטל את השכירותייתכן שאלא , להקנות למשכיר את הקרקע

  הבחנות שונות. ג

אם המשכיר אמר לשוכר :  עושה הבחנה91יום טוב צהלון' ר: אם נמחל גם חיוב דמי השכירות
על דמי השכירות הרי היות שמחילתו , " שהיית חייבהיה פטור מדמי השכירותצא מהבית ות"

אם אמר המשכיר , לעומת זאת. 92לכן מועילה גם מחילת השוכר על זכות השכירות, קנייןבלי חלה 
ולכן גם , השכירותהשוכר עדיין חייב בדמי , "ואתה פטור משכירותו"ולא אמר " צא מביתי"רק 

  את הביתשיחזור השוכר וישכיר, קניין אחראלא אם כן יעשה (ה מחילת השוכר אינה מועיל
יכול לחזור בו הוא , "ביתךאת וטול את כספי תן לי "אם השוכר אמר למשכיר , כמו כן). ולבעלי

ש עם מה שמשמע ההיפך מדברי "בכך הוא מיישב את דברי הריב. מפני שהם דברים בעלמא
עד שאתה ): "לאחרים והמשכיר ביקש ממנו לצאתאותו על שוכר בית שהשכיר (שכתב , 93ם"הרמב

 רך שיחזור וישכירומשמע שאין צ, " לזה ביתותשכיר"ולא כתב , " לזה ביתותניח ,משכירו לאחר
' ראך . שכל אחד עוסק במקרה אחר,  התירוץ הוא- אלא יניחנו ויצא ואין עליו חיוב, ו לבעליואות

שוכר רק משום שמחילת המשכיר היתה מדוע חלה מחילת ה,  מקשה עליו94רפאל יעקב מנשה
  ?סוף סוף אי אפשר למחול על קרקעהרי  -תקפה 

  

                                                 
88

את לסלק שהלווה יכול האומר שהטעם שבמקום שנהגו , )194שנביא בהערה  (פרץ'  הוא מסתמך על ר
הוא מפני שיחד עם התנאה , בלי קניין,  שלא יסלקותהתניכול להלווה , המלווה ממשכנתא בתשלום כסף

זמן שווה פרוטה והיא והנאת הארכת ה, תחייב המלוה שלא יתבע את הכסף מהלווה עד סוף הזמןמ, זו
 .בדעתו בכךפרץ הוא יחיד ' אבל הוא כותב שר. כפרוטה בהקנאה

89
 .יחמישפרק , ארבע עשרה ראה שער -לענין סילוק מבעלות בקנין  כמו שנאמר כיוצא בזה 

90
וכאן השוכר והמשכיר לא התכוונו , צריך כוונה לקנות:  שלא מועיל כאן קנין כסףסיבה נוספתנותן  הוא 

שהרי , אבל אין דבריו מובנים. לכן אין זה קנין, י החזרת דמי השכירות"את הבית למשכיר עלהקנות 
 .בקנין כסףמר כך גם פשר לווא, כאמור, בקניין סודר מפרשים שהתכוון לכך למרות שלא אמר כך בפירוש

91
 .סימן פט, ץ"ת מהריט" שו

92
ואמר המשכיר , כר בית לזמן קצובשהשו: כח' סי, ת זכות אבות"אומר שוץ "מדברי מהריט דבר הפוך 

מפני ששכירות , עדיין הוא ברשות השוכר, ויצא השוכר, "עזוב את הבית ואני מוחל לך"לשוכר בתוך הזמן 
יכול לחזור על הוא , וכל זמן שלא החזיק המשכיר בקרקע, בקרקעאינו מועילה ומחילה , ליומה היא מכר

נראה שכוונתו היא שמחילת המשכיר .  מועילהינהאשמחילת המשכיר על דמי השכירות לומר  כ,השוכר
ולכן ,  על זכות השכירותת השוכרוהרי לא מועילה מחיל, היתה מותנית בכך שמחילת השוכר תהיה תקפה

 על יש תוקף גם למחילת המשכיר, מה שנותן תוקף למחילת השוכר, רק אם המשכיר החזיק בקרקע בפועל
ן שמשכיר שביקש מהשוכר לפנות את הבית תוך זמ, ק ג"ס, שטז, כך כתב גם קצות החושן. דמי השכירות

גם המשכיר יכול לחזור בו ממחילתו ,  שלא הועילה מחילת השוכר על זכות השכירות היות-השכירות 
מעלה אפשרות , )שעו' עמ(לב ' מ סי"ת ימי יוסף בתרא חו"שו,  כמו כן.על דמי השכירות) המשתמעת(

הסוברים שאין מועילה מחילת משכיר , ])107[הערה , שהבאנו בשער שלישי(ד ' סי, מ"חו, ת דרכי נועם"ששו
אבל באמת לא מועילה מחילת , טעמו הוא שהוא מחל כי חשב שהקרקע תחזור לרשותו, על דמי השכירות

 ואילו .כלומר זה כמחילה בטעות, השוכר על זכות השכירות והיא נשארת לשוכר עד שיקנה אותה למשכיר
  .גם מחילת השוכר מועילה, כיוון שמחילת המשכיר מועילה:  להיפךץ אומר"מהריט

הובא (לח ' ח חלק א סי"ת הראנ"בתשובותיהם בשו, חיים באסן' אליהו בן חיים ור'  רדעה שלישית היא של
שוכר צריך קנין כשהוא ה ש:)שנ' עמ, ע' סי, חלק ב, מ"חו, בחקרי לבו, ה, ה, שכירותהלכות , משנה למלךב

מפני שיש לו ,  צריך קנין כשהוא מוחל על דמי השכירותינו המשכיר אואילו, י שהקרקע קנויה לומפנ, מוחל
כנראה הם  ).ב"נו ע( ל' מ סי"ת קרבן אשה חו"שו והסכים אתם .רק שעבוד דמי השכירות על השוכר

ת "שוב, מנחם אגוזי' ר, לעומתם. סוברים שהמשכיר לא התכוון להתנות את מחילתו בכך שהשוכר יעזוב
שלא מועילה מחילת המשכיר בלי קנין מפני ששכירות היא מכירה ) כמו זכות אבות(כותב , ח שם"הראנ

  .ליומה
על מחילת דמי . עוד על מחילה הדדית של שכירות ודמי שכירות, ]125[ ציון הערה ליד, ראה שער עשירי

על השיקול , ]762[ ציון הערה ליד ,וראה שער רביעי]. 107[ ציון הערה ליד, ראה שער שלישי) בלבד(שכירות 
 .שזו מחילת זכות עתידית

93
 .ה, ה, הלכות שכירות, ם" רמב

94
מן הדין ראוי שכשהשוכר : ם בדרך אחרת"הוא מיישב את דברי הרמב. קכז' סי) מנשה(ת באר המים "שו 

כ " א,והמשכיר קודם לכל אם ירצה, "אל תמנע טוב מבעליו"משום , שישכיר לאחר, רוצה לצאת מהבית
ולכן , ז שישאיר לו אותה אם ירצה לצאת"מתברר למפרע שהמשכיר הקנה לו את זכות השכירות עד

ז ודי "כי לגביו די בהנחה כי השכירות פוקעת ממילא כי מראש לא הקנה לו עד" הנחה"ם נקט לשון "הרמב
   ).כך נראית כוונתו" (ולמה תטרח להשכיר לאחר", שהמשכיר יגלה דעתו שהוא רוצה אותו
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אין מחילתו ,  כותב ששוכר לזמן שמחל בתוך הזמן95יעקב די בוטון' ר: זכות שנים עשר חודש
 ,ל" שתיקנו חזהזכותאם מחל על , לעומת זאת. מן הדיןהזה מפני שהמושכר קנוי לו לזמן , מועילה

שנים עשר חודש אחרי הודעת המשכיר שהוא רוצה לסיים את ת לגור בבית זכושיש לשוכר 
ה נושואף שבמשכנתא לא מועילה מחילת ה; ש"גם לפי הריב, מועילה המחילה בדיבור, 96השכירות
 הבדלה,  וכאן זה תקנת חכמים, שהחייב אינו יכול לסלק אותו אף ששם זה רק מנהג97בלי קנין

ש סובר "שהרי הריב,  דוחה את דבריו98יוסף חזן' אך ר. שמשכנתא חזקה משכירותמשום הוא 
למד שכירות בקל וחומר הוא  ךוכ, 99מזכות שוכר בשכירותקלה שזכות מלווה במשכנתא 

  .ממשכנתא
  

לשון מחילה : לשון סילוקבין בין לשון מחילה לעושה הבחנה  100מחנה אפרים: מחילה או סילוק
מפני , לשון סילוק מועיל, לעומת זאת. 101 פירותמפני שאי אפשר למחול על קנין, אינה מועילה

, הכל אדם יכול לזכות ב, הפקרוהכות השכירות ואין לומר שמאחר שז; 102שסילוק משמעו הפקר
  . 103בעל הבית, המשכירבה ממילא זכה ,  שמסתלק השוכרברגעמפני ש

  
משכיר ובעקבות כך השכיר ה, אם השוכר מחל על זכות השכירות: אם המשכיר כבר השכיר לאחר

זאת בתנאי שהמשכיר הודיע לשוכר . 104השוכר כבר אינו יכול לחזור בו ממחילתו, את הנכס לאחר
ובכך נתן הזדמנות  לשוכר לחזור בו לפני , שהוא עומד להשכיר את הבית לאדם אחר, בפני עדים

  .105שהצעד ייעשה בלתי הפיך
  

אם השוכר עשה קנין חזקה  כותב ש106אליעזר גורדון' ר:  השכירותזכותאופן קניית השוכר את 
והוא נחשב שלו לענין , יש לו קנין הגוף לפירות, או שקנאו בקנין כסף, ")גדר או פרץ, נעל("בבית 

אם השוכר , לעומת זאת. ולכן לא מועילה מחילה בלי קנין, שיוכל לקנות בו מיטלטלין בקנין חצר
  .בלי קניןולכן מועילה מחילה , יש לו רק שעבוד לשימוש, קנאו רק בשימוש

  שאילה. ד

יש לדון ביכולתו של שואל למחול על זכותו , במקביל לדיון באפשרות למחול על זכות שכירות
  .לשאול את הנכס

  
והנכס רק משועבד לשואל ,  כותב שגוף הנכס השאול שייך למשאיל107שרגא צבי טננבוים' ר

, א מסכים להשיב את הנכסוכשהו; ולכן הוא יכול למחול על שעבוד זה בלי לעשות קנין, לשימושו
  .והנכס שב לבעליו, הוא מוחל על שעבוד  זה

  
מקומו של הפקדון בבית השומר שאול ,  כותב שאף שבהפקדת פקדון108יהונתן אבלמן' ר

ולכן , להניח בו את פקדונו, המקום אינו קנוי לו בקנין גמור אלא שאול לו לשימוש זה, 109למפקיד

                                                 
95

 .עה' סי, ת עדות ביעקב" שו
96

 .ב"מ קא ע" ב
97
  .37 ציון הערה לידכפי שראינו  
98

 ).שמח' עמ(ע ' סי, חלק ב, מ"חו,  חקרי לב
99
 .58הערה כפי שראינו ב 
100

 .ט' סי, הלכות שכירות,  מחנה אפרים
101

ביא ראיה מו, )4 ציון הערה לידראה  (ששם כתב עיקרון זה, סימן א, ת עבדים הוא מפנה לדבריו בהלכו
 !סילוקהיה זה ש "הריביש להעיר שבנידונו של  אבל .56הערה , ש"מהריב

102
  .פרק רביעי, ובשער שש עשרה, חמישיפרק , ארבע עשרה ראה בשמו בשער 

103
דוחה את מה שכתב מחנה אפרים שלשון סילוק הוא , )שמו' עמ(ע ' סי, חלק ב, מ"חו,  אך חקרי לב

 הפקר רק יא לשוןה" אי אפשי"תב שוכ) ג"ה ה"ד(א "כריתות כד ע, י" שהרי רש-הפקר ולכן זכה המשכיר 
,  מועילינוא, יראם הפקיר רק למשכש, ועוד; ג' סי, ד"פ, גיטין, ש"וכן פסק הרא, במטלטלין ולא בקרקע

השוכר עצמו זוכה ראשון בהפקר כיוון , ל ולא רק למשכירור לכיואם הפק, לומפני שהפקר צריך להיות לכ
  .נראה שהוא לא הרגיש שמחנה אפרים מבדיל בין סילוק למחילה, מדברי חקרי לב, אגב. שהוא דר בבית

מצאנו שמי שיש לו זכות קניינית ולא , שכן רק בעל נכס יכול להפקיר אותו,  קשים מחנה אפריםדברי
 .מישנית בנכס יכול להפקיר את זכותו

104
  .ק ו"ס, שיב, מ"חו) י'פאלאג(רוח חיים  
105
  ).שעז' עמ(לב ' מ סי"ת ימי יוסף בתרא חו"שו 
106

העושה , ק ו"מ קצב ס"הוא מסתמך על נתיה. ש"בדעת הריב, אות ב, א' ב סי"אליעזר ח' תשובות ר 
 .ין שיש לשוכר בביתהבחנה זו לענין רמת הקנ

107
  .ג"דף קט ע, בהר' פ, חידושי סוגיות, נטע שורק 
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בכך הוא מסביר איך . וממילא המקום חוזר לנפקד,  זההוא יכול למחול על שיעבודו לשימוש
כיון , הנפקד קונה אותו בקנין חצר: 110מפקיד יכול להקנות את הפקדון לנפקד בדיבור בלבד

  .י מחילת המפקיד על זכותו בו"שמקומו של הפקדון חזר להיות שלו לגמרי ע

  ארבע אמות בחצר: פרק שישי
זכות להשמש שימוש לכל בעל בית יש , ים שבחצרבבעלות משותפת של בעלי הבתשנמצאת חצר 

שבעל הבית יכול למחול על ,  כותב112ש"הריב. 111כל פתח שיש לומול שארבע אמות בחצר ייחודי ב
, כלומר. מפני שארבע האמות אינן שלו בקנין גמור אלא לשימוש זמני, זכותו בארבע אמותיו

להשתמש , בעל בית זכות נוספתויש לכל , הבעלות בכל החצר היא משותפת לכל בעלי הבתים
מה , והוא יכול למנוע מן האחרים להשתמש בהן, שימוש ייחודי בארבע האמות שלפני פתח ביתו

הם בעלי הבתים " נמחל"ה. ועל זכות זו אפשר למחול; ששותף רגיל בקרקע אינו יכול לעשות
,  של המוחלו שימוש בשווה לזכות בארבע האמות יכולים להשתמששעקב המחילה הם, האחרים

  .בלי שתהיה לו עדיפות עליהם
  

המקלות הדקים ( שאם בעל בית אטם את הפתח שלו ופרץ את פצימיו 113הוא מסביר בכך את הדין
 מפני שהראה -הפסיד את זכותו בארבע האמות , )המהווים את המזוזות ואת המשקוף של הפתח

  .114בכך שהוא מוחל עליה
  

 כותב שלפי 116ש"הריב.  לבעל הבית קניין גמור סובר שארבע האמות קנויות115א"אבל הרשב
ומחילה על בעלות אינה , כיוון שהן קניין גמור שלו, אין מועילה מחילה על ארבע האמות, א"הרשב

 את ארבע כמפקירוהוא יצטרך להסביר שפריצת הפצימים מועילה מפני שבכך הוא ; מועילה
  .אמותיו לכל בני החצר

  

                                                                                                                                            
108
  ).א בהגהה"קכא ע(ג ' מ סי"חו, זכרון יהונתןת "שו 
109
  ).ה המופקדין"ד(א "ב פה ע"ב, ם"רשב 
110
  .6סעיף , מתנה, ראה על כך חוק לישראל. יא, ה, הלכות מכירה, ם"רמב 
111

 .א"ב יא ע" ב
112

  .ט, קעב, מ"חו, י"הובא בב, ) שט'עמ(רמח ' סי, ש"ת הריב" שו
שיש לו זכות שימוש בארבע האמות רק , ש"מסביר את דעת הריב, אות ב, א' ב סי"אליעזר ח' תשובות ר

ולכן מועילה , רק שעבוד גוף הקרקע לשימושו, ואין לו קנין הגוף בקרקע, ולהעמיד שם בהמה, לפרוק משא
 . מחילה

113
 .א" עבב י" ב

114
שארבע האמות אינן קנויות לו לגמרי אלא היות : את הדין הזה, מג' סי, א"פ, ב"ב, ש" בדומה מסביר רא

, ק א"ס, שטו, ושער משפט;  זכותוהפקע, ודעתו שאינו צריך אותאת לכן כשגילה , קנויות לו רק לשימוש
' ז במהד' סי (ה' ב סי"ב) שטיין(לקוטי שיעורים  גם . על זכותומחלש היא שבכך "מסביר שכוונת הרא

זכות שימוש יש לו רק  סובר שמפני שהוא, מחל על זכותוש היא ש"מסביר שכוונת הרא, דאות , )ו"סתש
ש "כותב שלפי הרא, קובץ שעורים בבא בתרא אות נחגם .  ולכן מועילה מחילה,ולא קנין, בארבע האמות
 אין לראות ולכן, א אינו יכול לעכב על אחרים מלהשתמש"בשעה שאינו משתמש בדמפני ש, מועילה מחילה

מפני שבה השוכר יכול ) 56הערה (ש "לפי הריב, שלא כשכירות שבה אין מועילה מחילה, זאת כמכר ליומו
 יב ב"ב) רוזובסקי(שמואל ' שיעורי ראבל  .למנוע מאחרים להשתמש בבית גם בזמן שאינו משתמש בעצמו

, )ש להוכחתו"עיי(לח ' סי, כפי שמוכח מדבריו שם, א קנויות לו"הדש סובר שגוף "כותב שהרא, א אות רי"ע
כוונתו היא שהן " לתשמיש בעלמא"ש שהן קנויות לו "ומה שנקט הרא, ולכן לא מועילה מחילה עליהן

א "כי קנינו בד, אלא שאם פרץ את פצימיו איבד את זכותו; קנויות לו רק לזמן שהוא זקוק להן לשימוש
  .צ אותן"שא דעתוי  פצימיו הוא גילתופריצ, ך אותןקיים רק כשהוא צרי

, כותב שייתכן שלא מועילה מחילה מפורשת על ארבע האמות, שלז' סי, על פסקי רקנטי, מעשה בצלאלאבל 
, בגלל הסברו של קצות החושן,  כמו בפריצת פצימיומכללאומועילה רק מחילה , כי זו זכות קניינית

כי מפרשים זאת , שמחילה מכללא מועילה גם על בבעלות, ]234[ן הערה  ציוליד, שהבאנו בשער ארבע עשרה
  .כנתינה מכללא
 שמדובר שפרץ את פצימיו יםאומר, )ף"בדפי הרי(ב "ב ז ע"בי "נו, )בשם רבו(א "ב יב ע"ב, א"חידושי הרשב

 ו עצמאדםאבל ה, ם מה לרשתהשבשעת מותו לא היה לכיון , ואז אין ליורשים זכות ארבע אמות, ומת
לקוטי שיעורים שם . כיון שכבר זכה בארבע האמות,  ולא איבד את ארבע האמותיכול לפתוח שובשפרץ 
 . אמות'  לא מועילה המחילה כי יש לו קנין בדשלדעתם, מסביר

115
 ).ה ויש מרבותי"ד(א "ב יא ע"ב, א" חידושי הרשב

116
, הלכות שכנים,  ומגיד משנה,)ה אמר רבא"ד(ב "ב יא ע"ב, א"חידושי הרשב וכך מסבירים .שםש "ריב 

 .שבפריצת הפצימים הראה שהוא מפקיר את זכותו בחצר לשכניו, ז, ב
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מפסיד את ארבע בעל הבית פקות בין שני ההסברים מדוע  מוצא נ117ישראל איסר איסרלין' ר
 קרפמן ההבארבע האמות וא יכול לחזור בו ולזכות ה, א"לפי הרשב: האמות אם פרץ את פצימיו

ואילו לפי ההסבר שהוא משום ; )י קנין חזקה"כגון ע(  בהןזכועוד לא אם בני החצר האחרים 
, י המחילה"כיון שע,  במעשה קנייןבהן בני החצראינו יכול לחזור בו גם אם עוד לא זכו , מחילה

  .ארבע האמות עוברות באופן אוטומטי לבעלות משותפת מלאה של בני החצר

   ונכסי מלוגנכסי צאן ברזל:  פרק שביעי
הם , והבעל קיבל על עצמו את אחריות הנכסים, אשה שהביאה עמה נדוניה לבעלה בעת נישואיה

ואם האשה תתאלמן או ;  הותירו לו- ואם הותירו ,  פחתו לו-ו אם פחת". נכסי צאן ברזל"נקראים 
אחריות עליהן נכסים שהבעל לא קיבל על עצמו . היא תקבל אותם לפי שוויים המקורי, תתגרש

ולבעל יש רק זכות לקבל , ה הותירו ל-ואם הותירו , ה פחתו ל-אם פחתו  ".נכסי מלוג"נקראים 
  .118את פירותיהם

  
 מצד העיקרון שאין זו הפוסקים דנו בשאלה 119?ל לבעלה על נכסים אלוהאם האשה יכולה למחו
  .והיא מועילה בזכות קניינית הפחותה מבעלות, מועילה מחילה על בעלות

  
מפני , על נכסי צאן ברזל) אף בלי לעשות קנין סודר( למחול יכולה כותב שאשה 120חיים שבתי' ר

ויש לאשה רק שעבוד , רו הותירו לבעלשהרי אם פחתו פחתו לבעל ואם הותי, שאינם בבעלותה
פ שאם תתאלמן או תתגרש היא זכאית לקבל אותם חזרה בעצמם ואין הבעל או "אעו; עליהם

ולא משום שהם , "שבח בית אביה"משום זה  ,121יורשיו יכולים לשלם לה כסף במקומם

                                                 
117

הוא , שאם לא קדמו וזכו, )ה אמר רבא"ד(ב "ב יא ע"ב, א"חידושי הרשב וכך מפורש ב.שם,  שער משפט
  . יכול לחזור בו

אינו יכול לחזור , רק לבני החצרכותב שכיון שבעצם זה הפקר , אות ד, א' ב סי"אליעזר ח' תשובות ראבל 
 לעשות צריכיםשבני החצר , ב"ב יא ע"ב, ק"כ בשטמ"הוא הבין שמש. בו גם אם עוד לא עשו בני החצר קנין

. והמגיה שם העיר על הטעות, )ב לא נדפסו בימיו"א על ב"חידושי הרשב(א "א אינו מדברי הרשב"קנין בד
מושם בארבע האמות מועיל כקנין גם אם לא התכוונו אבל שי, ושם באות ג כתב שצריכים לעשות קנין

הכותב שגר ששותף , רעה' סי, פ שער משפט"זכו ע, וכתב שגם בלי שעשו קנין; ש בהסברו לכך" עיי-לקנות 
אבל הוא כותב שקשה ; זכה השותף גם בלי לעשות מעשה קנין, ומת הגר ואין לו יורשים, עם ישראל בחצר

  .לסמוך על שער משפט בזה
) י, קעא, מ"חו, ע"בשו(פ הדעה "ע, מוצא נפקות אחרת, )אבל זהה "ד (א"ולי שמואל בבא בתרא יא עגיד

וראובן , לכל אחד) ארבע אמות(כך שאין בו שיעור חלוקה , יש בה רק שבע אמות, שחצר של שני שותפים
שאינו רוצה שמעון יכול לטעון , רצה לחלוק והציע לשמעון לקחת ארבע אמות והוא עצמו יקח רק שלוש

פ הדין שחישוב שיעור חלוקה הוא מלבד ארבע אמות שלפני "וע; "שונא מתנות יחיה"כי , לקל מתנה
 , יש בחצר ארבע אמות מלבד ארבע אמות שלפני הפתחיםאם, ש"לפי הריב). ג, קעא, מ"חו, ע"שו(הפתחים 

שמעון אינו יכול להתמגד ,  דין חלוקהיהיה בחצרכדי שימחול על ארבע האמות שלפני פתחו רוצה לוראובן 
לפי מגיד משנה , לעומת זאת .הקנאהשהרי אין צורך ב ,אין זה מתנהכי , "שונא מתנות יחיה"בטענת 

לא די בסילוק מהן אלא צריך להקנותן לשאר בני , שיש לבעל הבית קנין בארבע האמות, ונימוקי יוסף שם
 ". נות יחיהשונא מת"ושמעון יכול לטעון , כ זה בגדר מתנה"וא, החצר

118
 .א, טז, הלכות אישות, ם" רמב

119
  .ראה שער תשיעי, "נחת רוח עשיתי לבעלי"מחילה מצד טענת לשאלת ביטול ה 
120

' סי, ז"אהע, א"ח, ת שער אשר"שוהובא ב ()ג"ע-ב"צו ע(סג ' סי, חלק ג, )ש"מהרח(ת תורת חיים " שו
  ).א" עדקדף , לח

שמועילה מחילת ים כותב, אות יג, הלכה ג, ח"פ, ק"ב, ז"אפסקי ריו, במסקנתו, א"ק פט ע"ב, ד"פסקי רי
כי אחריותם על הבעל והם כמו חוב , נמקד מ"הרי.  גם אחרי שמכרה אותם לאחרצאן ברזלאשה על נכסי 

  .לאשה
, ש"הוא מסביר שמה שכתב רא. ב"על נצ מועילה מחילה, ש"כותב שגם לרא, לז' סי, ת מצות כהונה"שו

,  כדי שיהיה לה במה לשלם לנחבלב"כופים אותה למכור נצ, אשה חבלה באחראם ש, ט' סי, ח"פ, ק"ב
, ששם לא תוכל למחול הוא משום -  ונמצא שהנחבל מפסידלבעלהעליהם תמחל כן ואינו חושש שאחרי 

שהרי היא זקפה , שחיוב הבעל לאשה הוא דאורייתאמפני , נ דאורייתא"שהבעל חייב לנחבל משדרמפני 
כמו , מהתורהחיובו של הראשון לשלישי הוא יכול למחול כי אינו נ האמצעי "בשדרו, אותם עליו בחוב

ש סובר שגם אם תמכור "הראש הוא מוסיף. ג, פו, מ"חו, וטור, )ה וכגון"ד(א "כתובות יט ע' שכתבו תוס
 כאילו מכרה לנחבל כיון שמכרה לצורך תשלום רואים כי , לבעללא תוכל למחול, ולא לנחבל, לאדם אחר

י "הובא בב(ז ' ש כלל לה סי"ת הרא"שובשכתב ש בפסקיו שם חזר בו ממה "שהראהוא מסביר . נחבלל
אינו מפורש בדברי ו(ב לתת לנושה שלה כי בוודאי תמחל " כופים אותה למכור נציןשא) צא' ז סי"אהע
 ). ש"הרא

121
 .ג, פח, ז"אהע, ע" שו
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, על מת שאם יורשי הבעל פרסו בגד מנכסי צאן ברזל 123ן ההלכה הוא מביא ראיה מ. 122ברשותה
 הרי שיש לאשה רק שעבוד על נכסי צאן - כמו שהקדש מפקיע מידי שעבוד , נאסר הבגד בהנאה

  .  רצונהנגדלא היו היורשים יכולים לאסור אותם בהנאה , שכן אילו היה לה קנין הגוף בהם, ברזל
  

על ואף שאין מועילה מחילה ,  כותב שמועילה מחילה על נכסי צאן ברזל124שמואל מפיורדא' גם ר
ולכן , ועומדים למכירה אם האשה תסכים לכך, כאן הנכסים הם באחריות הבעל, נכס בעין

  .מועילה מחילה על זכותה בהם
  

שהם עדיין בעין כנכסי צאן ברזל שלה אין תוקף למחילה על שבים תפוסקים אחרים כו, לעומתם
 אפשר .125ל בעלותוהכלל הוא שאין מועילה מחילה ע, מפני שהם בחזקתה, ")בלאותיה קיימין("

                                                 
122

גוף שייך לבעל אלא שחכמים שה, )124הערה , בית שמואלבדעת (מסביר , ענף ו, יט, עג, נחל יצחקגם  
  .תיקנו שמשום שבח בית אביה הם שלה

אלא שיש לה זכות , הם של הבעלש מסביר, מב' סי, מ"חו, ת"מהדו, )תאומים(ת חסד לאברהם "שוגם 
ולכן מועילה לשון מחילה , ועל זה מועילה מחילה בדיבור בלי קנין, לקבלם בחשבון משום שבח בית אביה

 .שבמחילת בעלות לא שייך יד כי צריך מעשה קנין,  ראה בשמו בשער ארבע עשרה.מדין יד
123

  .ב" יבמות סו ע
שמשמע ממנו שמועילה מחילה על נכסי צאן , יח, כב, הלכות אישות, ד"הוא מביא עוד ראיה מהשגות הראב

שאומרים , שהבאנו בשער תשיעי מן הפוסקים א ראיהביעוד הוא מ. כמו שדייק ממנו מגיד משנה שם, ברזל
 משמע שלולא - "נחת רוח עשיתי לבעלי"שמחילת אשה על נכסי צאן ברזל בטלה מפני שהיא יכולה לומר 

  .קיימתהיתה המחילה , טענה זו
ם לא נקט לגבי נכסי צאן ברזל " שהרמבהבי שהס,קמט' ש סי"ת הריב"שוהוא מסביר שמה שכתב 

ם נקט "ש מתכוון לומר שהרמב"הריב -פני שהם בעין ואין לשון מחילה שייך בדבר בעין מהיא " מוחלת"
  .מועיל, אבל אולי אם מחלה על נכסי צאן ברזל, לשון שגורה

, )ראה שער תשיעי ("נחת רוח עשיתי לבעלי"מסביר שאף שבכל מקרה המחילה בטלה מטעם טענת הוא 
  .שאז אין מקום לטענה זו, ותהיה נפקות אם מחלה ליורשי הבעל לאחר מיתת

124
מזכיר אפשרות של מחילה על נכסי , לו' סי, חלק ב, ת תקפו של יוסף"גם שו. ק סא"ס, צ,  בית שמואל

, )ד"מ, ח"פ, ק"ב, הובא בתוספות יום טוב(אות ב , )ף"בדפי הרי(ב "ק לא ע"ב, שלטי הגבורים גם .צאן ברזל
מפני , כותב שהמחילה מועילה, )קז' עמ(א "ק פח ע"ב, פרגם חידושי חתם סו. ב מועילה מחילה"כותב שבנצ

   .שכן הוא יכול לכלותם, שנכסי צאן ברזל הם כמכורים לבעל
סובר שהיא יכולה , הגהות אשרי בבא קמא פרק ח סימן טכותב ש, )א"ט ע(ה ' סי) צויזמיר(ת בית יעקב "שו

בדף (והוא מעלה אפשרות ; א"כהג) ב"בדף ט ע(והוא פוסק , ב אפילו אחרי שמכרה אותם לאחר"למחול נצ
  .א"סובר כהג, כתובות יט, ן"שראב) ב"י ע
 .ב קיימים"ל שמועילה מחילה אף על נצ"כותב שהבעל יכול לטעון קי, סימן פה, )פרחיא(ת תורת חסד "שו

125
לא הפסידה נכסי צאן ברזל שלה , כותב שהמוחלת על כתובתה, ק ד"ס, עז, קונטרס אחרון,  הפלאה

ד סובר "כתב שהראב, ק לה"ס, צ' בסי. מפני שהם בחזקתה, ")בלאותיה קיימין("ין בעין שהם עדי
מפני שלדעתו אם האשה מוכרת נכסים , אף שהיא בעין, שמועילה לשון מחילה על שדה של נכסי צאן ברזל

  .לשון מחילה אינה מועילה, ם"ואילו לרמב, המכר קיים, אלו
לא שייכת לשון מחילה אלא , כותב שבנכסי צאן ברזל שהם בעין, ד' דיני כתובה סי, ת בית יוסף"גם שו

  .לשון מתנה
ה שלא מועילה מחילה על נכסי צאן ברזל כי הם של האשה "כותב בדעת הרא, כז' ח סי"ק פ"ים של שלמה ב

, אינה יכולה למחול לבעל, אבל ייתכן שכוונתו היא שאחרי שמכרה אותם. והבעל רק ערב על אחריותם
אבל אם , "כ חל השעבוד עליהם אם מכרתן"א"כפי שהוא מנמק , וכר שטר חוב שיכול למחולשלא כמו מ

  .אולי תוכל למחול, לא מכרה
, שבנכסי צאן ברזל ובנכסי מלוג לא שייך שתמחל לבעלה, )לעניין אשה שחבלה(נוקט , ק יז"ס, תכד, ע"סמ

כי אין מועילה , מועילה מחילה עליהםשלדעתו לא , )קז' עמ(א "ק פח ע"ב, דייק מזה חידושי חתם סופרמו
ע היא שלא מועילה מחילה עליהם אחרי שמכרה "שכוונת הסמ, אבל אפשר לדחות(מחילה על דבר בעין 

אם כתב לה הבעל את : עושה הבחנה, יג, תכד, מ"חו, בדרישה, הוא עצמו). שזה החשש בחובלת, אותם
אבל אם העריכה ;  אינה מועילהמחילה, לה אותםוייחד , כל אחד בעינה, הקרקע והמיטלטלין שהכניסה לו

  . מועילה מחילה, והוא נתן לה שטר חוב על הסכום, לו את הכל בכסף
כותב שאם הבעל כתב לה שטר חוב על סכום , )ט, קיח, ז"אהע, הובא בטור(ג ' סי, כלל לט, ש"ת הרא"שו

 שאם נכסי מלוג ונכסי צאן ברזל הם  כותב,אות סז, קיח, ז"ודרישה אהע; יכולה למחול עליוהיא , הנדוניה
  ". אין אשה מוחלת משלה בחייה"כי , אין חשש מחילה, שלה באמת

כותב שבנכסי מלוג ובנכסי צאן ברזל שהם , בסופו, ט אות ח' ח סי"ק פ"ב, ש"על הרא, פלפולא חריפתא
  . לא שייכת מחילה, בעין

מלוג ובנכסי צאן ברזל אין חשש שהאשה תמחל נוקט שבנכסי , ד, ח, ק"על משנה ב, עקיבא איגר' תוספות ר
ולא נקט שאף לפני המכירה אינה יכולה ; שיכול למחול, כי הם לא דומים למוכר שטר חוב, אחרי שתמכור

  .למחול
כותב שלא מועילה מחילת נדוניה , )ג"קב ע( לח' סי, ז"אהע, א"ח, ת שער אשר"שוב ,יוסף חיים דאנון' ר

  .מחילה על נכס בעיןכי אין מועילה , שהיא בעין
  .מ מזרחי סובר שאין מועילה מחילה על נכסי צאן ברזל בלי קנין"שייתכן שגם רי, 30 ציון הערה לידראה 
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ה זכאית לקבל אותם חזרה בעצמם ואין הבעל או תהי ,שאם תתאלמן או תתגרששהיות , להסביר
אלא שבעל נושא באחריות , הדבר מראה שהם בבעלותה, 126יורשיו יכולים לשלם לה כסף במקומם

  .עליהם
  

 עיןמפני שהם ב, יהםשאין מועילה מחילת אשה עליש יותר סיבה לומר  ,לנכסי מלוגאשר 
 ולכן הם, 128קנין פירות אינו כקנין הגוףו, קנין פירותיש בהם רק לבעל  .127ובאחריות האשה

  .129ובדבר ששייך לאדם לא מועילה מחילה, נחשבים שלה
  

 שאשה ,שאחרי תקנת אושא, מנמק 131חתם סופרה. 130 יש אומרים שמועילה מחילת האשהאבל
בעל בנכסי ה התחזק שעבוד ,132הקונההבעל יכול להוציא אותם מידי , שמכרה נכסי מלוג ומתה

היא יכולה למחול על השעבוד כאילו לכן  ו,ויש לאשה רק שעבוד קל עליהם, מלוג והם כאילו שלו
  .133אינם בעין

  
, אחרי מות אשתוש,  בנכסי מלוגתקנת אושאשהעניקה לו זכות ה המוחל על בעלענין אחר הוא 

על יכול למחול על זכותו לבטל מכר של  נאמר שהב134בתלמוד. הוא יכול לבטל מכר שאשתו מכרה
זכותו בנכסי , כיון שכשהיא נשואה, אינו יכול למחול, אבל כשהיא נשואה, כשהיא ארוסה, אשתו

   ").ידו כידה(המלוג שלה שקולה לזכותה 
  

                                                                                                                                            
זאת לא מחילה , כותב שאם מחלה כדי שלא ישא אחרת עליה, סימן פה, )פרחיא(ת תורת חסד "שו: הבחנה

 . ב קיימים"ולכן מועילה מחילה גם בנצ, רהתמוכי קיבלה , אלא חליפין
126
 .121 ציון הערה לידכאמור  
127

הלכה , ח"פ, ק"ב, ז"כך משמע גם מפסקי ריא. לז' סי, ת מצות כהונה"שו; א"ק פט ע"ב, ד" תוספות רי
, חבללשלם לנכדי אותם היא חייבת למכור , יש לה נכסי מלוגו, הכותב שאשה שחבלה באחר, אות יב, ג

  .כי מחילה אינה מועילה, שאין חוששים שתמחל לבעלה, 68המהדיר בהערה והסביר 
128

  .ב" יבמות לו ע
129
   .מצות כהונה שם 

תזבון נכסי מלוג ", שהגמרא מקשה מדוע אשה שהזיקה לאחר פטורה, א"ק פט ע"הוא מביא לכך ראיה מב
כל לגבי "ומתרצת , "ותזבין כתובתה בטובת הנאה"ומקשה , "דלית לה"ומתרצת , "שלה בטובת הנאה

ככל , היא יכולה עדיין למחול עליה(יש להניח שהיא תמחל לבעלה על כתובתה , כלומר, "בעלה ודאי מחלה
כי לא מועילה מחילת , אלא? ומדוע לא תירצה כך לגבי נכסי מלוג; ונמצא שהקונה מפסיד, )מוכר שטר חוב

אחרי אבל , יכולה למחול עליהם, שאם לא מכרה אותם,  הוכחה זואפשר לדחות. אשה על נכסי מלוג
ודוקא במכירת כתובה מועילה מחילה להפקיע , שמכרה נכסי מלוג לא תועיל מחילתה להפקיעם מהקונה

  .מהקונה ככל מוכר שטר חוב
 סובר שלאהוא  מכאן ש-שכתב שכופים אותה למכור נכסי מלוג , ט' סי, ח"פ, ק"ב, ש"מדייק מראהוא 

טעמו הוא שאחרי ש, גם הוכחה זו אפשר לדחות כאמור(מועילה מחילה על נכסי מלוג כי הגוף שלה 
הוא מקשה מאור ). אבל מועילה מחילה אם לא מכרה, י מחילה לבעל"לא יופקעו ממנו ע, שתמכור לאחר

 נכסי מלוג י שגם אם יש לה"שכותב בשם רש, )ט' סי, ח"פ, ק"ב, הובא בהגהות אשרי(שנ ' סי, ק"ב, זרוע
התירוץ טוב גם , ודאי תמחלושב הסוגיה המתרצת  הרי שהוא סובר שלמסקנה-אין כופים אותה למוכרם 

י הוא לא שהיא "שטעם רש, הוא מיישב? שהרי הגוף שלה, והרי אין מועילה מחילת נכסי מלוג, לנכסי מלוג
ומשום תקנת , )תם לאחריםאחרי שמכרה או( אותם לבעל למכוראלא שהיא עלולה , עלולה למחול עליהם
  .והלקוחות יפסידו, השוק לא נוציא מידו

130
שלטי . )ד"מ, ח"פ, ק"ב, הובא בתוספות יום טוב(אות ב , )ף"בדפי הרי(ב "ק לא ע"ב,  שלטי הגבורים

ולא הסביר (מ הם חוב שהבעל חייב לאשה כמו הכתובה "מ, פ שהם נכסים של האשה"אעש כותב הגבורים
ע " בשם דרישה ופלפולא חריפתא ור125ראה גם הערה , על מחילת נכסי מלוג). ם חובאיך ייתכן שנכסים ה

  .איגר
סובר שהיא יכולה , הגהות אשרי בבא קמא פרק ח סימן טכותב ש, )א"ט ע(ה ' סי) צויזמיר(ת בית יעקב "שו

  .א"כהג) ב"בדף ט ע(ק והוא פוס, למחול נכסי מלוג אפילו אחרי שמכרה אותם לאחר
131

שגם (ם "רמבהף ו"ריבדעת ה, )קז' עמ(א "ודף פח ע) ה נתגרשה"ד(א "פז עדף ק "ב,  חידושי חתם סופר
  .)שמדובר בכגון שאין לה נכסי מלוג, לגבי אשה שחבלההם לא כתבו 

132
  .א"כתובות נ ע 
133

, כי בודאי תמחל לבעלה , נכסי המלוג שלה כופים אותה למכור אתאין, אשה שחבלהלכן הוא מסביר ש 
  .ומה שהגמרא לא תירצה כך הוא לפני תקנת אושא

134
  . א, צב, ז"אהע, ע"כך פסק שו. א"כתובות פג ע 

, ה"חידושי הרא. בתלמוד לא פורט לגבי איזה מכר של האשה שהיה יכול לבטל הוא מחל על זכותו לבטל
קע וגם על זכותו לבטל את מכר כותב שמדובר גם על זכות הבעל לבטל את מכר גוף הקר, כתובות שם

ראה שער , על ההבחנה בין ארוסה לנשואה. מקורות נוספים לכך, ]408[הערה , ראה שער רביעי. הפירות
  .רביעי
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 שאין הוא פוסק ו, ובעלה שמע ושתק, שמכרה נכסי מלוג שלהנשואה  עוסק באשה 135ש"הרא
". כמו לוקח"מפני שהוא , תקנת אושאתו בנכסיה לאחר מותה לפי לראות זאת כמחילה על זכו

 תולכן אין מועילה מחיל,  זכות כמו בעלותיש לבעלשנראה שכוונתו היא שהיות , לאור האמור
  .136מחילה מכללאובין מחילה מפורשת בין , עליה

  זיקת הנאה: ימינפרק ש
או זכות למנוע ,  של שמעוןזיקת הנאה היא זכות שיש לראובן להשתמש שימוש מסוים בקרקע

  ".חזקת תשמישין: " בלשון הפוסקים.137)של שמעון(משמעון לעשות דבר מסוים בקרקעו 
  

 זכות לעשות שימוש זה או ראובןר לא תהיה לכבכך ש, ראובן יכול למחול לשמעון על זיקת ההנאה
  .138למנוע משמעון שימוש זה

  
בתנאים (יש לו , ון מול חצרו של שמעון ראובן שיש בביתו חל)א: אות אחדות לדברדוגמנמנה 

ולכן הוא זכאי למנוע משמעון לבנות מול חלונו , זכות לקבל אור דרך חצרו של שמעון) מסוימים
כיון שיש לו , אבל ראובן יכול למחול על זכות זו ולהתיר לשמעון לבנות. באופן שיחשיך את האור

אם שמעון בנה מול : יות גם מכללאמחילה זו יכולה לה. 139רק זכות שימוש בחצרו של שמעון
  .140 מניחים שמחל על זכותו-החלון וראובן שתק 

  
. כדי שלא יזיק לו, קרקע של חברושאסור לאדם לעשות בקירבת הפעולות מסוימות יש ) ב

שהוא זכאי למנוע ממנו לעשות , של שמעוןקרקעו חלק מ זיקת הנאה על ראובןיש ל, למעשה
  .141המחילה מועילה, על זכות זו ראובןאם מחל . פעולות אלה בו

  
חייב ראובן לבנות על שטחו כותל , בהיזק ראיהכיוון שאסור לראובן להזיק לשמעון שכנו ) ג

לכן בונים את הכותל חציו על קרקע של . וכן להיפך; שימנע ממנו לראות את חצרו של שמעון
 השטח של - של ראובן נמצא שיש לשמעון זיקת הנאה על חצרו. ראובן וחציו של קרקע של שמעון

ן אומר שאם מחל ראובן לשמעון על היזק "הרמב. וכן להיפך; שנבנה למענו, חצי רוחב הכותל
ולכן הוא צריך לבנות את כל הכותל , ורק ראובן חייב לבנותו, שמעון פטור מלבנות כותל, הראיה

                                                 
135

  .ב' סי, כלל מ, ש"ת הרא" שו
136

 מחילה מכללאשיש אומרים ש, ]234[ ציון הערה ליד, שאף שראינו בשער ארבע עשרה, צריך להוסיף 
או ( הרי בנידונו לא היה אפשר להסיק משתיקת הבעל שהוא מתכוון למחול , בעלותמועילה גם במחילת

כפי שראינו בשער אחת , ש כותב שם שדוקא בכתובה שתיקת האשה מוכיחה על מחילה"כפי הרא, )לתת
  .עשרה

137
  ).א(93סעיף , 1969-ט"תשכ,  כך היא מוגדרת בחוק המקרקעין

על כן . ולראובן יש רק זכות טפלה, בעל הקרקע, א של שמעוןהכוונה למצב שעיקר זכות השימוש בקרקע הי
 בקרקע בלעדיתשבהם יש לשוכר או לבעל קנין הפירות זכות שימוש , אין בכלל זה שכירות או קנין פירות

 . של אחר
138

דהיינו ששמעון רואה שראובן עושה שימוש , י מחילה" עלהיווצרפן אחר הוא שזיקת ההנאה יכולה  
  .בשם לקוטי שיעורים ועוד, ]453[הערה , ראה על כך שער ארבע עשרה. שותקמסוים בקרקעו ו

139
 .ק א"ס, שטו,  שער משפט

140
  ).ק א"ס, שטו, הובא בשער משפט(יב , קנד, מ"חו, ע"שו; ז, ז, הלכות שכנים, ם" רמב

ת תולה את היכולת למחול על חזק, אות ב, )ו"תשס' ז במהד' סי (ה' ב סי"ב) שטיין(לקוטי שיעורים 
ראה אנציקלופדיה (לפי השיטה  :במחלוקת, זכות בעל הקורה להניחה על כותל חבירוכגון , תשמיש

בעל במחילת די שכדי שהוא יקנה את הזכות ) 15-24ליד ציוני הערות , חזקת תשמישים' ע, תלמודית
הקורה על מועילה מחילת בעל ולכן , ות שימוש בכותלזכ יש לו רק ,התרצותבדעת מקנה של  כי די הכותל
שיאמר שבעל צריך כדי שתהיה לו חזקת תשמיש ש) 25-28שם ליד ציוני הערות (לשיטה ואילו ; זכותו

ולא די בטענת , ולשם כך צריך הקנאה גמורה, כותל יש לבעל הקורה קנין בגוף ה,הקורה מכר לו אותה
 .וממילא בעל הקורה אינו יכול למחול על זכותו, מחילה

141
  .יא,  ד,הלכות שכנים, ם" רמב

שמעון שיש זכות ל, )ל"ה והנה נ"ד( ת ציץ אליעזר חלק ג סימן לא"שוב ,יצחק אייזיק טייץ' כך מסביר ר
כי בזה , שמעון יכול למחול על זכותוו,  הגורם לו היזקשימוש מסוים שיכול למונעו מ,של ראובןבקרקע 

ראה שער רביעי הערה . רחיקאינו מחויב עוד להלכן וו ה לו בקרקעתזכות שהיהוא מוסר לראובן את ה
  .מה הסביר על פי זה, ]109[

שבאיסור  נוקט, ")חקרי הלכה("של ' יב סעיף ח עמ' מ סי"על חו, ט' מ סי"חו, ש מוהליבר"ת מהר"שואבל 
 אלא שיש לו זכות למחות בו ,שמעון של קרקע שום קנין בראובןאין ל, היזק ראיהעל שמעון להזיק לראובן 

מדוע , ]108[ ציון הערה ליד,  ראה שער רביעי.זכותו למחותיכול למחול על  ראובן ולכן, שלא להזיק לו
מדוע מועילה מחילת היזק , ]155[ ציון הערה לידו; מחילת היזק ראיה שונה ממחילה על נזק עתידי אחר

 .ראיה אף שזו זכות מתחדשת
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טח שבקצה נמצא שבזה מחל ראובן לשמעון על זיקת ההנאה שהיתה לו על הש. 142על קרקע שלו
   .143קרקעו של שמעון

  
מפני , אין זורעים בארבע האמות הסמוכות לה,  אמת המים שנמשכת מן הנהר לשדות להשקיה)ד

אבל אין צריכים לדקדק במדידת ארבע האמות כי בעלי , שהזריעה מקלקלת את שפת האמה
חלק וע ב זכות בעלי האמה למנוע מבעל השדה לזר- זו מחילה על זיקת הנאה . 144האמה מוחלים

  .מקרקעו הסמוך לאמה
  
כיון שאין זו , מחילתו מועילה בלי קנין, ומחל עליה, מי שהיתה לו זכות מעבר בקרקע של חברו) ה

  .145קנין בגוף הקרקע אלא רק שעבוד על הקרקע
  

הוא תחום שדיני השכנים שייכים ל ו,זיקת הנאה במשפט העברי הם רביםפרטי דיני המחילה על 
  .ן לא נרחיב כאן בכךועל כ, 146בפני עצמו

  זכות קדימה : יתשיעפרק 

   דרישת הקניין-  במצרןהסוגיה בתלמוד. א

בתלמוד ". בר מצרא"זו נקראת זכות . לבעל קרקע יש זכות קדימה בקניית הקרקע הגובלת בשלו
שיקנה והמצרן השיב לו , אם לקנות את הקרקעהושאל אותו  ןמצרלמישהו פנה אם ש  147נאמר

                                                 
142
 ].366[ ציון הערה ליד, הבאנו את דבריו בשער ארבע עשרה 
143

 .ן שאפשר למחול על זכות או שעבוד בקרקע"מוכיח מדברי הרמב, )ג"קכד ע(רמא , מ" חו, בני אהרן
144

  ).ה לבני"ד(ב "מ קז ע"ב, י" רש
, וסילק עצמו ממנו,  על קרקע מסוימתשמי שיש לו קנין אויר, כותב, סימן ט, הלכות שכירות, מחנה אפרים
שהרי לא מצאנו מושג של הפקר , רים קשיםאך דב (מפני שסילוק הוא הפקר,  בלי קניןקרקעזכה בו בעל ה

, אולי הוא לשיטתו. מפני שאין לה משמעות של הפקר, עולה מדבריו שמחילה לא תועיל. )לגבי קנוין אויר
ת " אבל שו.ולכן לא מועילה מחילה על קנין אויר, שאין מועילה מחילה על קנין פירות, שנישהובאה בפרק 

כותב שאם מחל בעל , )אות כב, עז' סי, )י'פאלאג(החפץ חיים ' מובא בס() ג"לא ע(כה ' סי) יונה(שי למורא 
  . קנה, אויר לבעל הבית שמתחת לאויר

. סילוקו אינו מועיל בלא קנין, כותב שאדם שהסתלק מזכותו בבית לטובת אשתו, 111' כרך ב עמ, ר"פד
 . מתיאור המקרה שם נראה שזכותו היתה רק זכות לגור שם יחד עם אשתו

145
הכותב כך על זכות ארבע ) 112 ציון הערה ליד(ש "בדעת הריב, אות ד, א' ב סי"אליעזר ח' ובות רתש 

  . אמות בחצר
גם , שאין מעילה מחילה על זכות ארבע אמות בחצר) 115 ציון הערה ליד(א "אבל הוא כותב שלפי הרשב

ולא נקט (אם נתן לשכנו רשות לחסום את המעבר , א"הוא כותב שגם לפי הרשב. מועילה מחילהכאן אין 
לענין ארבע אמות ) שם(כפי שאמר , אינו יכול לחזור בו כי כאילו הפקיר את זכות המעבר שלו) לשון מחילה

, חסוםשבעל זכות המעבר נתן רשות לשכן ל, אבל הוא כותב שבנידונו". פרץ את פצימיו"אם , בחצר
כי דוקא לענין ,  אין לומר שהפקיר את זכותו-בתמורה לכך ששכנו נתן לו רשות לפתוח חלונות מול חצרו 

אלא , אבל כאן עדיין הוא צריך את הדרך, א והפקירן לכל העולם"פרץ פצימיו הראה שאינו צריך את הד
ואין לומר ; מועיל דיבורולא , כ זו מתנה לשכנו"א, הוא נותן את הזכות תמורת הרשות לפתוח חלונות

 שהרי כדי -א בהילוכם "א שם שבני החצר קונים את הד"כמו שכתב רשב, ששכנו קנה את הקרקע בהילוך
. שזו זכייה מהפקר אין צריך אמירה זו, אמות' ודוקא בד, "לך חזק וקנה"הוא צריך לומר לו , שיקנה שכנו

אני מודה שיכול שכני לחסום את "י עדים אם אמר בפנ, הוא מעלה אפשרות שהשכן קנה בקנין אודיתא
אבל הוא ; ק ד"ח קצד ס"כ קצוה"שמועיל כאודיתא כמש, או אם כתב כך בשטר, המעבר שלי בבניית גדר

בתמורה , בעל זכות המעבר נתן רשות לשכן לחסום, ושם אות א כותב שהיות שבנידונו". ע"צ"נשארעל כך ב
כי הנאת בעל זכות המעבר , י קנין כסף"זכה השכן ע, חצרולכך ששכנו נתן לו רשות לפתוח חלונות מול 

  .פ"מפתיחת החלונות היא שו
146
  .502-564ליד ציוני הערות , חזקת תשמישים' ע, ראה אנציקלופדיה תלמודית 
147

 , דפוס פראג,ם מרוטנבורג"ת מהר"שוהובא ב(ב , יד, הלכות שכנים, ם"וכך פסקו רמב. א"מ קח ע" ב
 ן"במחידושי הר;  כט, קעה,מ"חו, ע"שו; )א"מ ע(ד "מישרים נתיב יא ח; מו,  קעה,מ"חו, טור; )סימן תרמ

ספר ; )והלכתאה "ד (א"א בבא מציעא לה ע"חידושי הרשב; )אמסתברוה "ד (א"בבא מציעא לה ע
מ יט "ב, נימוקי יוסף; )והלכתאה "ד (א" בבא מציעא לה ען"חידושי הר; אות ח, חלק ה, שער ג, התרומות

ה "ד (]נט) [סא(חלק א סימן ) ש"מהרח(ת תורת חיים "שו, כמו כן; כז,  קג,מ"חוטור ; )ף" הריבדפי(א "ע
  .יח,  קעה,מ" חו,ערוך השולחן; ק ל"ס, קג, אורים; ק כט"קג ס, מ"חו, א"ביאור הגר; )ועתה אבא

 כדוגמה מביא קנין זה, )ק ד" כב ס,ך חושן משפט"שהובא ב(ף "דפי הריב ,ב"ד עסנהדרין , נימוקי יוסף
  .ואינו קנין דברים, לקנין שנעשה כדי לחזק דבר

 פד( גמ' סי, מ"חו, ש הלוי"ת מהר"שוב, ג" עב נדף, כז' סי, )גאון(ת משפטים ישרים "שוהובא ב(טור שם 
המצרן אם אמר ש, ה" כותב בשם הרמ)פ' עמ, ה ולטענות אחרות" ד,ד' מ סי"חו, ת תורת משה"שווב, )ב"ע

 .והמחילה חלה, "סתלקתי כדין בקניןה": ומרהוא אשמשמעותו , "סתלקתיה עדים שהוו עלי": בפני עדים
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אמנם לא , זו מחילה. הוא יכול לחזור בו ולדרוש לקנותו לעצמו, שה קניין סודרולא ע, קרקעאת ה
שבהן בעל הזכות הקניינית הפחותה , מחילה זו שונה מהמחילות שראינו עד כאן .בלשון מחילה

  .ואילו כאן המחילה היא לאדם אחר שבא לקנות את הקרקע, מוחל עליה לבעל הנכס
  

כלפי ול לטעון יכמפני שהמצרן , חשש לחוסר גמירת דעתשיש בכך  נימק את הצורך בקנין 148י"רש
רציתי שתעשה עיסקה עם המוכר כדי לברר את המחיר האמיתי של ; משטה הייתי בך: "קונהה

ביודעו שהקרקע , היה נוקב במחיר גבוה, מפני שחששתי שאילו הייתי פונה אליו בעצמי, הקרקע
ותיכננתי אחר כך לקנות אותה בעצמי באותו ; חביבה בעיני כיוון שהיא בסמיכות לקרקע שלי

מסביר  149דוד מאיר פדר' ר ".משטה"מעשה הקניין שהוא עושה מראה שאינו מוחל כ". מחיר
ורק נותן , אינו מזכה שום דבר לשום אדםכי , מחילת המצרן מועילה בלי קנין, שמעיקר הדין

 ולכן קל להפקיע ,150"ובועשית הישר והט" היא רק מטעם זכותו ש,ועוד; רשות ללוקח לקנות
שמחל אם הודה , ואכן. אלא שצריך קנין כדי שלא יוכל לטעון שהיה משטה, 151אותה בדיבור בלבד

י סובר "רשמסביר ש 153ורהפטיג' ר א"ד. 152 קניןאם לא עשו אינו יכול לחזור בו אף ,בלב שלם

                                                                                                                                            
. מביאים דעה זו) 86 'עמ, מחילה בזכויות חפציות בהלכה, רצון ערוסי' רי "הובא ע(ערוך השולחן ע ו"גם שו

נו יכול אי" הוו עלי עדים"האומר , שבאופן כללי, מנמק, )ב"פב ע(סימן פא , חלק ב, מ"חו, ת בעי חיי"בשו
  ).ו, פא, מ"חו, ע"שו" (משטה הייתי"לטעון 

כותב שאם אמר , )כו' סי, )גאון(ת משפטים ישרים " בשו גםנדפס(קכא ' סי, יחיאל באסן' ת ר"שואבל 
ש "שמהר, 196אבל ראה הערה . לא הפסיד את זכותו גם אם היו על כך עדים, "קנה את הקרקע"לקונה רק 
  .שדי בנוכחות עדים, כנראה, הלוי הבין

ת ויאמר "שווב, ט אות לה"הגה, קעה, מטה שמעוןהובא ב) (ב"פב ע(סימן פא , חלק ב, מ"חו, ת בעי חיי"שו
כבר אינו יכול לטעון , כותב שאם המצרן כתב בכתב ידו לקונה שיקנה את הקרקע, )קכט' סי, מ"חו, יצחק

  .בכתיבה" משטה"לענין טענת , ט אות לח"סה הגה, מ"ג חו"פ דבריו בכנה"וזאת ע, "משטה"
כי , "משטה"אינו יכול לטעון , "כל מי שירצה לקנות יבוא ויקנה"שאם אמר ) ג"פב ע(עוד כתב בעי חיי שם 

  .שייכת רק באמירה כלפי יחיד" משטה"טענת 
,  קנה אדם אחרכ" אחאם רק גם הפסיד את זכותו, שאם עשה קניןכותב , אות יג, עז' סי, ז"אהע, חזון איש

סודר אינו יכול קנין והרי , רק אז חל הקניןש צריך לומר, שהרי אם נאמר שיכול לחזור בו עד שיקנה הקונה
דוקא אמור אבל הוא כותב שזה . )ה, קצה, מ"חו, ע"שו (כבר חזר הסודר לבעליוש כיון, לאחר זמןלחול 

כי אין כאן , )גם אם עשה קנין( יכול לחזור בו ,"איני רוצה בה"אבל אם אמר לקונה , במוחל לאדם מסוים
אבל אם חזר בו , ולכן יכול הקונה לקנות, בר מצראזכות רצון המצרן עושה שאין כאן -אלא אי, מחילה
  .בר מצראזכות  החזר, קנההלה  לפני שןהמצר

148
, ק נ"ה ס קע,ע"סמ כך הסבירו גם .)ק ח"ס, קג, הובא בשער משפט ()ה נהרדעי"ד(א "מ קח ע"ב, י" רש

, א"ח, ת דברי חיים"ושו, )פ' עמ(ה ולי היה "ד, ד' מ סי"חו, ת תורת משה"שו, יח,  קעה,מ"ערוך השולחן חו
  .כב' סי, מ"חו

או : נוקט שאלו שני טענות נפרדות שיכול המצרן לטעון, )בא הלוקחה "ד (א"מאירי בבא מציעא קח ע
, ר גבוה בגלל ערכה המיוחד של הקרקע עבוריידעתי שאם אקנה ממנו ידרוש מחי"או , "משטה אני בך"

  ".ולכן רציתי שימכור לך במחיר סביר ואקנה ממך באותו מחיר
משטה " יכול לומר ינואמסביר שאף שמוחל , )ד"נ ע(כז ' סי, )גאון(ת משפטים ישרים "שוב, שמואל גאון' ר

חל על דבר שמוחזק ביד ומהוא ש ,זאת במחילת חוב, ]16[ ציון הערה ליד, כפי שראינו בשער תשיעי, "הייתי
בדומה מסביר . משטהשהיה  יכול לטעון  הואלכןו, ואילו מצרן מוחל על דבר שאינו ביד הנמחל, הנמחל

, סימן לב, מ"חו, כנסת הגדולההובא בקיצור ב) (ב"ע-א"ע] מסומן פא[פב (ג מ' סי, מ"חו, ש הלוי"ת מהר"שו
, )ארוליו(ת מים החיים "שווב, )ג"פב ע(סימן פא , חלק ב, מ"חו, ת בעי חיי"בשו, אות ו, הגהות בית יוסף

ש "כלשון הרא, אלא הסתלקות מזכות שתיקנו לו חכמיםעל חוב  זאת לא מחילה רגילה כאן, )יז' סי, מ"חו
שרצה , שכאן נותן טעם להשטאתו, ועוד; ובזה יש חשש משטה, " ומחילהסילוק"שזה , כג' מ פרק ט סי"ב

  .אם לא עשה קנין,  טענתו מתקבלתולכן, לעמוד על דמיו
אינו מפסיד את , לשתוק אחרי הקנייההמצרן המשיך אם ם ג כותב ש,אות יג, עז' סי, ז"אהע, חזון איש

 וזאת מפני -) 169 ציון הערה לידראה (מפסיד את זכותו , ושותק, אף שמצרן שרואה שמישהו קונה, זכותו
כך (לא ראה צורך למחות אחרי הקנייה , התחילה בתור השטאה" הסכמתו"עון שכיון ששהוא יכול לט

 ).נראית כוונתו
149

  .)ל"ה וא"ד(יא ' סי, מ"חו, ם"ת הרד" שו
150
  .א"מ קח ע"ב; יח, דברים ו 
151

 מחלתנ, קותחזהח תקנת ו שזכות לקנות משהו מכהאומר )196הערה (שנה למלך מהוא מסתמך על  
  .בדיבור בעלמא

152
  .י"בדעת רש, אות יג, עז' סי, ז"אהע,  חזון איש

153
  .228-227' עמ, אופיה וסוגיה,  תוקפה-ההתחייבות , ורהפטיג' א 
, אבל הוא שייך בו קצת, י סובר שאין למצרן קנין בגוף הקרקע"רששכותב , קכא' סי, יחיאל באסן' ת ר"שו

 ח"שמועיל בלי קנין מטעם אאב, כמו במסתלק מנכסי ארוסתו, "אי אפשי בתקנת חכמים"ויכול לומר 
  ".משטה אני בך"הוא יכול לטעון , אלא שאם לא עשה קנין, )ראה שער רביעי(
 שיש למצרן קנין הגוף סוברי "שרשכותב , )ב"נא ע(כז ' סי, )גאון(ת משפטים ישרים "שוב, שמואל גאון' ר

שמועיל אף " הלך חזק וקנ"הוא כאומר " זיל זבון"בזה שאמר  כי ,קניןאבל זאת לא סיבה להצריך , בשדה
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ם היא אלא שמועילה מחילה עליה א,  זכות אישית שאינה ניתנת להעברהזכות המצרן היאש
  ".משטה הייתי בך"שאין אז מקום לטענת , י מעשה קניין"מחוזקת ע

  
משום , אין מועילה המחילה אף בקנין, לדעתו. 154דרך אחרת בפירוש הסוגיה היא של רבנו שמחה

הוא . שאינו מועיל, "קניין דברים"ולכן זהו , שאין למצרן שום דבר בקרקע שהקנין יכול לחול עליו
הוא ,  היא שאחרי שהאדם האחר קונה מבעל הקרקע,שצריך קניןבאומרה כוונת הסוגיה מפרש ש

מפני שהקונה נחשב שקונה את הקרקע כשלוחו של , זאת. צריך לקנות אותה שוב מן המצרן
הקונה צריך , וכדי לקבל את הבעלות, ולכן המצרן הוא בעצם בעל הקרקע הנוכחי, 155המצרן

נו שמחה סובר שזכות מצרן היא זכות אישית רבמסביר ש 157ורהפטיג' ר א"ד .156לקנות מהמצרן
ולכן אין מועילה , 158ואין כנגדה חייב שיכול המצרן למחול לו על זכותו, שאינה ניתנת להעברה

  . מחילה
  
ולכן אין , בכך שיש למצרן זכות קניינית בקרקע, אפשר היה להסביר את הצורך בקנין, כאורהל

כאילו יש לו קצת שמצרן נחשב שנקטו   159ראשוניםואמנם יש מן ה. מועילה מחילה עליה בלי קנין
  במצבים רבים מועילה מחילת 160 אבל כפי שנראה.ולכן מחילתו צריכה קניין, קרקעף הקנין בגו

ואכן האחרונים הסבירו שגם לדעת . 161הרי שזכותו איננה נחשבת זכות קניינית, המצרן בלי קניין

                                                                                                                                            
 גם .ל לטעון ששיטה בו כדי שהמוכר לא יעלה את המחירכיושלא י ד כצריך קניןלכן הסביר שו; במכר

מסביר שמעיקר הדין מועיל בלי קנין מה שאמר , )ב"ע] מסומן פא[פב (ג מ' סי, מ"חו, ש הלוי"ת מהר"שו
אלא שכאן יש , ואין שם חשש שהוא משטה, "לך חזק וקנה"מוכר אומר לקונה כמו שמועיל כש" לך קנה"

ולכן , שלא שייך במוכר שאומר כך לקונה, ששיטה בו כדי שהמוכר לא יעלה את המחיר, טעם להשטאה
 .צריך קנין

154
  .שצג' סי, מ"ב, מרדכיהמובא ב,  רבנו שמחה

 צבמ, )קנג' עמ, לט' סי, ם מינץ"ת מהר"בשו ו,כט, קעה, מ"חו, א"ברמוהובא (שמחה שם ' מוצא ר, עם זאת
 מחילתו, " את הקרקעאיני רוצה, ה לעצמךקנֵ "אם המצרן אמר לקונה : שבו מועילה מחילת המצרן

, שהקונה הוא שלוחו של המצרן לקנות, כאן אין מקום לסברה שבטקסטכי , קניןאף בלי מעשה  המועיל
כותב , סימן קכה, א"חח "ראנהת "שו.  המצרןת נעשה שליח של המצרן שלא מדעינוהקונה אשהרי 
אבל . שאם לא כן יתכן שהוא אומר זאת כמשטה, צריך קנין, "איני רוצה"גם אם אמר המצרן , י"שלרש

ת "שווהסכים עמו (כותב , )כו' סי, )גאון(ת משפטים ישרים " בשו גםנדפס(קכא ' סי, יחיאל באסן' ת ר"שו
כי כאן אין לומר שהיה , שמחה' י יכול להסכים בזה עם ר" שרש)ד"ע גפדף , גמ' סי, מ"חו, ש הלוי"מהר

אבל . שבזה הוא מבטל את השליחות כאמור, "איני רוצה"כי מי שמשטה אינו מרחיק לכת לומר , משטה
ולכן הוא מעלה ; לא הפסיד המצרן, שבכגון זה, לא, קעה, מ"חו, ע"מדייק משו, ק נג" קעה ס,ע"סמ

 ואתן  את הקרקעאני אקנה" קונהאם אמר לו ההיא ש) א שמביא אותו"והרמ(שמחה ' אפשרות שכוונת ר
המצרן אינו יכול הרי כאן ש, קונהזכה ה, " את הקרקעאיני רוצה, ה לעצמךקנֵ "  והמצרן השיב," אותהלך

 .היה צריך להסכים להצעת הקונה, אם כןשהרי , במחיר האמיתיימכור המוכר כדי שלטעון שאמר זאת רק 
ת משפטים ישרים "שוב, שמואל גאון' ר. ע"מביא דין זה כפי שהסביר הסמ, יח,  קעה,מ" חו,חןערוך השול

, בסופו, מב' נחלה ליהושע סית "שו. שמחה בזה' ל כר"כותב שהקונה יכול לומר קי, )ג"נא ע(כז ' סי, )גאון(
 .אבל יכולים לשמש תוספת נימוק לפסיקה, שמחה אינם מוסכמים' כותב שדברים אלו של ר

155
  .ה, יב, הלכות שכנים, ם"רמב 
156

 לידכפי שנביא (כותב שהפוסקים שכתבו , )ק כה"ס, קעה, ך"הובא בש(קכה ' סי, ח"ת הראנ"אבל שו 
שמחה '  חולקים על ר-צ קנין "וא, איבד את זכותו, והמצרן שתק, שאם כבר קנה הקונה, )169ציון הערה 

 .שמחה' והוא כותב שלכן אין הלכה כר. כ מהמצרן"הקונה יקנה אחואינם מצריכים ש
157
 .228-227' עמ, אופיה וסוגיה,  תוקפה-ההתחייבות , ורהפטיג' א 
158
 .המחילה היא כלפיו, אם עומד בפנינו אדם רוצה לקנות את הקרקעש, יש להשיב על כך 
159

  ). ף"בדפי הרי( א"נימוקי יוסף בבא מציעא סד ע; א"ן בבא מציעא קח ע" חידושי הר
ת תורת "שוב, ק נא" קעה ס,ע"סמב, )ב"מ ע(ד "הובא במישרים נתיב יא ח (כג' סי, פרק ט, מ"ב, ש"רא

הלכות זכייה , מחנה אפריםוב, טז, בראשית ל, במשך חכמה, )ה ולטענות אחרות"ד( מ סימן ד"משה חו
ולכן אין זה , הקנייןי "זכות זו על מוחל עוהוא ,  שתיקנו לו חכמיםשיש למצרן זכותכותב , )י' סי, מהפקר

לו יש לו יכאנחשב המצרן כי , מסביר שאינו קנין דברים, יח,  קעה,מ" חו,ערוך השולחן גם ."קנין דברים"
מסביר , ב"דף עו ע, קנין, מאמר ב,  בני יעקב.הקנייןי "זו עזכות הוא מסלק  ו,קניין בגוף הקרקעקצת 

, יב' סי, )אנליק(אורח משפט וכן . ולכן צריך קנין, ת בגוף הקרקעזכוקצת נחשב כאילו יש למצרן שלדעתו 
  .מחילת זכות בקרקעהטעם שצריך קנין הוא כי זו , ש"כותב שלרא, )א"כא ע(ח 
וראה הערה .  חזקה וקנין בקרקע זושצריך קנין כי יש למצרן, נימק, )ה והנכון"ד (ש סימן עט"ת הרשב"שו

  .נפקות מנימוק זה, 164
 ).85'  עמ,2.24סעיף ,  חלק כללי-דיני קנין , ויסמן' י(זכות קדימה היא זכות קניינית , לפי המשפט המערבי

160
  . ואילך163 ציון הערה ליד 
161

שגם לדעת , )כו' סי, )גאון(ת משפטים ישרים " בשו גםנדפס(קכא ' סי, יחיאל באסן' ת ר"שוכך כותב  
שהוכחתו לכך , 167ראה הערה . בקרקע" שייכות"נימוקי יוסף אין לו קניין בגוף הקרקע אלא יש לו רק 

  .הוא כאמור בטקסט כאן
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והצורך בקנין הוא מהטעם , מונעת מחילהה, אין למצרן זכות קניינית בקרקע, אותם ראשונים
קניין "ומה שנקטו שיש לו קנין בקרקע הוא רק כדי להסביר מדוע הקנין אינו בגדר ; י"שכתב רש

  .162ולכן אינו קנין דברים, שהקניין מקנה זכות זו, וההסבר הוא; שאין לו תוקף, "דברים

   בלי קניןת מצרןמצבים שמועילה מחיל. ב

אחרי שקנה ,  אם.ה אף בלי קניןמחילת המצרן מועילובדרך כלל , הוא חריגהמצב הנידון בתלמוד 
כיון שכאן אין מקום לנימוק שהתכוון , מחילתו תקפה, מחל לו המצרן בפירוש, ונה את הקרקעהק

ולכן אין , 163שהרי עכשו כבר נקבע המחיר, כדי להעמיד את המכר על המחיר האמיתי, כמשטה
  .164צורך בקנין

  
ראה אם הוא ) א: יש דוגמאות אחדות לכך. לה מכללא של המצרן על זכותומועילה גם מחי

 הראה בכך שהוא - אותה ממנו  או ששכר, או שסייע לו בעבודתה,  ושתקקרקעב משת משקונהשה
שהיה משטה והתכוון להעמיד את המכר על , י" כאן לא שייך הנימוק של רש.165מחל על זכותו

 המחילה מועילה בלי קנין מפני שאין למצרן קנין בגוף .166 כבר נקבעשהרי המחיר, המחיר האמיתי
 שנתן מקודם כסףבהוא זוכה בקרקע ,  אף שהמחילה באה רק אחרי שהקונה קנה.167הקרקע

   .168ובחזקה שהוא מוחזק בקרקע עכשיו
  
, ולא עשה כן, ועבר די זמן שיוכל לתבוע את הקונה,  אם נודע למצרן שהקונה קנה את הקרקע)ב

  .171גם אם לא עשה קנין, 170משום שהראה בכך שהוא מוחל על זכותו, 169ואיבד את זכות

                                                                                                                                            
 .ש זו זכות קניינית"שיש שהבינו שלפי הרא, 159אבל ראה הערה 

162
פב (ג מ' סי, מ"חו, ש הלוי"ת מהר"שו; )א"נא ע(כז ' סי, )גאון(ת משפטים ישרים "שוב, שמואל גאון' ר 

הם מסתמכים . שלשתם כתבו כך בדעת נימוקי יוסף. אות יג, עז' סי, ז"אהע, חזון איש; )ג"ע] מסומן פא[
  .159 ראה בשמו בהערה -ש שהסביר כך מדוע אינו קניין דברים "על הרא) כנראה(

ולכן שייך בו קנין ,  בדבר שיש בו ממש למצרןנחשב כזכות  לקנותאחריםאיסור על חזון איש מסביר שה
  . צ קנין"כמו ששייך קנין במחילה אף שא

163
  .ק נד"ס, קעה, ע"וסמ, מח, קעה, מ"חו, פרישה 
164
  .ק ח"ס, קג, שער משפט; )ה בא הלוקח"ד(א "מ קח ע"ב, מאירי 

ת "ובשו,  סימן תרמ, דפוס פראג,ם מרוטנבורג"ת מהר"שוהובא ב(יד , יג,  הלכות שכנים,ם"אבל רמב
כי כל , בעלה יכול לתבוע את הקונה, כותב שאם אשה מצרנית מחלה לקונה, )סימן קכה, א"ח ח"הראנ

  .נכסי אשתו הם ברשותו
מה כל "אמר מצרן ה,  המכירהיאחרכותב שאם ) ה ואם דברים"ד( ש סימן עט"ת הרשב"שו: דעה חולקת

 מועילנו ים אגו, יןסלוק מדינא דבר מצרא צריך קנשהרי  ,מועילאינו  ," הרי הוא עשויבעל הקרקעשעשה 
, וכל שבשעת דיבור לא היה לו חלות, ה כראויעשתלא נהיא שבשעת המכירה כיון  ,מכירההסכמה לבתורת 

שיש למצרן קנין בגוף הקרקע ולכן אין ) 159בהערה (הוא לשיטתו , כנראה. אי אפשר לחול אחר מכאן
  .מועילה מחילה בדיבור

165
, מ"ב, ש"ראוב,  סימן תרמ, דפוס פראג,ם מרוטנבורג"ת מהר"שוהובא ב(ב , יד, הלכות שכנים, ם"רמב 

, קעה, מ"חו, טור; )א"מ ע(ד "מישרים נתיב יא ח; )ה בא הלוקח"ד(א "מ קח ע"ב, מאירי; )בכ' סי, פרק ט
  .ל, קעה, מ"חו, ע"שו; מח
166

ק "ס, קג, שער משפט; )כו' סי, )גאון(ת משפטים ישרים " בשו גםנדפס(קכא ' סי, יחיאל באסן' ת ר" שו
 . ח

167
  .אות יג, עז' סי, ז"אהע, חזון איש; טי,  קעה,מ" חו, ערוך השולחן

הוכחה זו כתבנו (ן קנין בגוף הקרקע מכאן שאין למצר, י באסן שם מוכיח מכך שאין צורך בקנין"ר, כמו כן
לפי , היא מועילה אף שזו זכות קניינית, שכיון שזו מחילה מכללא, יש להשיב על כך). 160 ציון הערה ליד

שמחילת בעלות מכללא תקפה מפני שמפרשים שהתכוון , פרק רביעי, השיטה שהבאנו בשער ארבע עשרה
  .לנתינה מכללא

' אף שבעמ, מביא את דברי ערוך השלחן, 8הערה , 82 'עמ, מחילה בזכויות חפציות בהלכה, רצון ערוסי' ר
כמו שהוסבר , צריך לומר. שמצרנות היא זכות חפצית בקרקע, יח, קעה, מ"חו, פ ערוך השלחן"כתב ע, 81

ר "יש לציין שלשיטת ר. לא התכוון לקנין בגוף הקרקע" קעקצת קנין בקר"שמי שנקט שיש לו , 159בהערה 
  ".מחילה"אבל לא בלשון , מועילה מחילה בזכות חפצית, שהבאנו בשער ארבע עשרה, ערוסי

168
  .ק ח"ס, קג, שער משפט 
169

שיעור הזמן שאחריו ). ג"דף פב ע, סימן פא, חלק ב, מ"חו, ת בעי חיי"הובא בשו(לב , קעה, מ"חו, ע"שו 
  .ואין כאן מקומה, שנוי במחלוקת, מחלמניחים ש

170
ת "בשו, משה אמאריליו' ר; נ, קעה, מ"חו, פרישה; נ, קעה, מ"חו, י"בתשובה המובאת בב, א"הרשב 

  .כא,  קעה,מ" חו,ערוך השולחן; )ב"קצא ע(יד ' סי, עוללות הכרם, ג"ח, )שבתי(תורת חיים 
כותב שאם נשאר ביד המצרן , )אות לב, מ' עמ, ישרי לבהובא ב(סא ' ב סי"ח, ת דבר משה"בשו, ד"מהרי

שתיקת המצרן אינה , )מירשם קרקעות, כנראה" (מוטיוילי"שנחוצה להעברת הבעלות אצל ה" פתקא"
כי אולי הסיבה ששתק היא לא היה איכפת לו כי ידע שאין תוקף לקנייה כל זמן , מוכיחה שמחל
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גם , 172את זכותו איבד, והמצרן אמר שאינו רוצה,  אם הציע המוכר למצרן לקנות את הקרקע)ג

מכור למי "אלא " איני רוצה" כך גם אם לא אמר לו .174מפני שבכך מחל עליה, 173אם לא עשה קנין
 אבל .176לקונה שבגללה צריך קנין כשמוחל" משטה אני"ת שהרי כאן אין מקום לטענ, 175"שתרצה

אם המצרן אמר שאינו רוצה מפני שאין לו . 177גם אם עשה קנין, הוא יכול לחזור בו עד המכירה
   .178אם לא עשה קנין, השיג כסף אםגם אחרי המכירה בו   לחזורלהוא יכו, כסף

  
כיון , 179 איבד את זכותו, אם המצרן מכר את הקרקע לאדם אחר כשלוחו של בעל הקרקע)ד

  .180שהראה בכך מחל על  זכותו
  
  .182כיון שהראה בכך שמחל על זכותו, 181איבד את זכותו,  אם המצרן חתם על שטר המכר כעד)ה

  מכוח הסכם הנוצרת זכות קדימה. ג

 183ק"מהרי.  זכות קדימה הנוצרת מכוח הסכםהוא, סוג אחר של זכות קדימה לקניית נכס מסוים
שלא ימכור אף אחד מהם , עם קנין סודר עשו הסכםו, אל שהיו שותפים בחנותעוסק ביצחק ושמו
הרי שההסכם העניק לכל אחד מהם זכות קדימה בקניית ; 184בלי רשות חבירו, את חלקו לאדם זר

, וקלמן קנה את החנות ממשה,  יצחק מכר את חלקו למשה בלי רשותו של שמואל.חלקו של חברו
, הוא דן מצד מחילה בטעות. אה שמחל על זכות הקדימה שלוובכך הר, ושתק שמואל ולא מחה

וזאת אף שבנידונו לא עשו קנין על , תקפהה תהימחילתו , טעותשאילו מחל בלי מדבריו ועולה 
  .המחילה

                                                                                                                                            
ולק עליו מפני שלדעתו יש תוקף לקנייה גם ח, סב' סי, מ אמאריליו שם"אבל ר. ביד השותף" פתקא"שה

  ".מוטיוילי"בלי אישור ה
171
 ).ד"קצא ע(מ אמאריליו שם "ר; א שם"רשב 
172
  .כ,  קעה,מ" חו,ערוך השולחן; לא, קעה, מ"חו, ע"שו; ה"בשם רמ, מז, קעה, מ"חו, טור 
שאם אמר שהרי הוא אומר , שמחה מסכים לדין זה' מעלה אפשרות שר, ת אבקת רוכל סימן קכג"שו

וטעם זה שייך , )154ראה הערה (מועיל בלי קנין כי הקונה אינו נעשה שלוחו נגד רצונו , "איני רוצה"לקונה 
  ".איני רוצה"גם אם אמר למוכר 

וידע , כותב שגם אם לא אמר כך למוכר עצמו אלא לשלוחו של המוכר, סימן קכה, א"ח ח"ת הראנ"שו
  .לא איבד את זכותו, "כמסיח לפי דרכו", אבל אם אמר זאת לאנשים זרים; איבד את זכותו, שלוחושהוא 

173
  ).ג"פב ע(סימן פא , חלק ב, מ"חו, ת בעי חיי"שו; ת אבקת רוכל סימן קכג"שו; טור שם 
174
 .שס' לו עמ' מקבציאל גל, "בדין בר מצרא", עזריאל ציון' ר 
175

 פד( גמ' סי, מ"חו, ש הלוי"ת מהר"שו; )ג" עבנ(כז ' סי, )גאון(ים ת משפטים ישר"שוב, שמואל גאון' ר 
  .)א"ע

176
 ).כך נראית כוונתו (ת אבקת רוכל סימן קכג" שו

177
 .ת אבקת רוכל סימן קכג" שו

178
האומר , שכד' מ סי"במרדכי המובא ב, ם"הוא מיישב בכך את מהר. ת אבקת רוכל סימן קכג" שו

 -) ה"בניגוד לרמ(לא איבד את זכותו לא מועיל אם לא עשה קנין ,  רוצה לקנותואינלמוכר שאמר שמצרן ש
  .ששם מדובר שנימק את דבריו בבך שאין לו כסף

179
א "מ קח ע"ב, מאירי; ) סימן תרמ, דפוס פראג,ם מרוטנבורג"ת מהר"שוהובא ב(י , יג, שכנים, ם"רמב 

 .טז, קעה, מ"חו, ע"שו; )ב"מ ע(ד "מישרים נתיב יא ח; )ה בא הלוקח"ד(
180
  .ק כז"ס, קעה, ע"סמ; מישרים שם; ם שם"רמב 
 הרי בעל הקרקעכל שיעשה "אמר המצרן , שאם לפני המכירה כותב, )ה ונחזור"ד( ש סימן עט"ת הרשב"שו

 ,ובשליחות אין צריך קנין,  של המצרן למכורנעשה שלוחובעל הקרקע שהרי , התקפמכירה ה ,"הוא עשוי
  . נעשה שלוחוהוא, המצרן דברי אתלא שמע גם אם ו

181
  .טז, קעה, מ"חו, א"רמ; )ב"מ ע(ד "מישרים נתיב יא ח 
182
  .ק כח"ס, קעה, ע"סמ 

שקרית מלך רב אומר שאדם יכול למחול על , ]391[ ציון הערה ליד, ראה שער ארבע עשרה: דוגמה נוספת
  . ושם זו מחילה מכללא; זכות מצרנותו לגבי אדם שיקנה קרקע בשכנותו למשך תקופה מסוימת

183
  .ענף ג, שורש כ, ק"ת מהרי" שו

184
  . מדבריו בענף ד עולה שזה המקרה

  .בשם דברות משה, 224ראה הערה , לדוגמה נוספת של מחילת זכות קדימה
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  "שומא הדרא "-זכות לקנות חזרה נכס שעוקל בגין חוב . ד

 זכאי, כ השיג החייב כסף"ואח, מפני שלא היה לו כסף לשלם,  בחובוהחייב קרקע של לקח שנושה
בכך , זכות זו דומה לזכות מצרנות .185")שומא הדרא לעולם("בכסף הוא או יורשיו לפדותו 

ובכך ששתיהן מעניקות לאדם זכות , 186"ועשית הטוב והישר"ששתיהן נובעות מן העיקרון של 
  .אבל יש לו זיקה מיוחדת אליה, לקנות קרקע שאינה בבעלותו

  
נראה שהטעם שמחילה זו צריכה . 187ואיבד את זכות, ועשו קנין על כך,  זומחל החייב על זכותאם 

  .היא שהזכות לפדות את הקרקע נחשבת זכות קניינית, בשונה ממחילה רגילה, קניין
  

 קודם החייב מחלאם , לדעתו.  מצמצם מאוד את הצורך בקנין188ישראל איסר איסרלין' אבל ר
שאם  כמו , אין לחייב זכות לפדות, ת הקרקע דוקאכך שהנושה נכנס על דע , לקרקע הנושהשירד

שהקונה נכנס על דעת הקרקע משום , החייב אינו זכאי לפדותה, לאחרמכר הנושה את הקרקע 
אם החייב , כמו כן. חזקהקנין ההלואה ובי כסף "עה בקרקע נושזוכה ההנושה  כ"א ו;189דוקא

 ההלואה כסף הקרקע ב אתהנושקנה ה, אליה ירדה בקרקע ונושכבר זכה המחל רק אחרי ש
והוא מסביר שמה שהצריכו הראשונים . ובחזקה שהוא מחזיק עכשיו על דעת כן אף בלא קנין

כל ו קנין כדי שלא יצריךולכך , חייבה בקרקע לאחר מחילת הנוששלא החזיק ההוא למצב , קנין
  .לחזור בוהחייב 

   לפדות משכנתאחייבזכות . ה

את הקרקע ") לסלק("זכאי לפדות , ממשכן את קרקעו לנושהנהוג שחייב ה, במקומות מסוימים
 מועילה בלי תומחיל, אם החייב מוחל על זכות הפדיון, במקום כזה. מהנושה אם יפרע לו את חובו

  .190קנין
  

שהרי אינו , החייב אינו נחשב מוחזק בקרקע. 191נושהמפני שהקרקע ברשות ה, טעם הדבר הוא
ה נושהמאחר ש, א"לדעת הריטב. 192ן מועילה מחילתוולכ, בלי לשלםיכול לסלק את הנושה 

כלומר אין זה מועיל מדין . 193"הלך חזק וקנֵ "ה נושמר לואבמחילת החייב הוא כאילו , מוחזק
  . מחילה אלא מדין מתנה

  
 עד סוף חייב מהחובה שלא יתבע את הנושתחייב המ, ה זומחילשיחד עם , נימק 194רבינו פרץ

   .המחילה חלה תמורתה ו,פרוטהוהנאת הארכת הזמן שווה , הזמן

  ת קהלתקנב זכות קניין שמקורה: עשיריפרק 

  "חזקות"תקנות ה. א

 שעל פיהן יהודי ,"חזקות"בענין תקנות  תיקנו בארצות האימפריה העותומניתהקהילות היהודית 
ששום יהודי אחר לא יוכל לשכור אותו מהגוי אם הגוי יוציא , "חזקה"יש ליהודי , ששכר בית מגוי

                                                 
185
  .טז, כב, הלכות מלוה ולוה, ם"רמב 
186
  .על מצרן, א"מ קח ע"ב; על שומא הדרא, א"מ לה ע"ב 
187

ה "ד (א"א בבא מציעא לה ע"חידושי הרשב; )אמסתברוה "ד (א"בא מציעא לה ע בן"במ חידושי הר
מ סימן "ת תורת משה חו"שווב, כז,  קג,מ"חו, י"הובא בב(אות ח , חלק ה, שער ג, ספר התרומות; )והלכתא

א "מ יט ע"ב, נימוקי יוסף; )והלכתאה "ד (א" בבא מציעא לה ען"חידושי הר; )פ' עמ, ה ותו מצינו" ד,ד
  .ט, קג, מ"חו, ע"שו; כז,  קג,מ"חוטור ; )ף"דפי הריב(

188
ונראה שהטעם לכך הוא , הוא לא הזכיר את הדין שמחילה אינה צריכה קנין. ק ח" קג ס, שער משפט

  .כאמור בטקסט, שזו זכות קניינית
189
 .א"מ לה ע"ב 
190

  .ב"מ סז ע" ב
  .יןמפני שמחילה אינה צריכה קני, נימק, ק יא"ס, קעב, ד"יו, דרכי משה

נחלקו הפרשנים אם מדובר ) 38 ראה הערה -מחילת נושה על זכותו במשכנתא , כמו במקרה ההפוך(גם כאן 
, ך"הובאה בש, כ"הדעה שמחילה זו מועילה גם אם אמר כך אח. שאמר כך בשעת ההלוואה או אחר כך

  . קכ' סי, )פרלמוטר(חמדת משה ת "שווב, ק ח"ס, קג, בשער משפט, ק ה"ס, עג, מ"חו
191

  .)לח' סי, חלק א, ח"ת הראנ"הובא בשו(ן שם " הרמב
192
 .ב, עג, מ"חו, ערך שי 
193

 .שם, א החדשים" חידושי הריטב
194

  .88ראה על כך בהערה . א"מ סז ע"ב, בשיטה מקובצת, פרץ'  ר
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ועוד זכויות ; יש לו זכות קדימה לקנותו ממנו בחזרה, ויהודי שמכר בית לגוי;  מהביתאת היהודי
כיוון שלא היתה מצויה קרקע ,  זו כמעט כמו לבעלותות אלהים התייחסו לחזקפוסקה. 195דומות

  .בבעלות יהודית
  

הילות של ק) תקנות" (הסכמות" מביא 196ם"מהרשד. יש שפסקו שמועילה מחילה על חזקות אלה
 מסביר 197אהרן לפפא' ר. ושם נאמר שאפשר להעביר חזקה במחילה, בענין חזקות כאלה

כיוון שהתקנה עצמה , למעשה. כזאת מועילה מחילה מפני שהיא רק זכות בקרקע" חזקה"שב
, אהרן לפפא להצדיק את המחילה על פי גדרים כלליים' לא היה צריך ר, קבעה שמחילה מועילה

 מי שנתן תוקף לחזקה יכול גם לבטל את תוקפה במצבים שנראים -" מרוהם אמרו והם א"שכן 
שכן רצוי , ייתכן שהוא רצה להראות שהתקנה עלתה בקנה אחד עם הגדרים הכלליים. לו

  .198הוא יתאים אותן לדין תורה המקורי ככל האפשר, שכשקהל מתקן לעצמו תקנות

                                                 
195

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

196
  . רמד' סי, מ"חו, ם"ת מהרשד" שו
תב שאין וכו, עוסק במי שלא תבע את חזקתו למשך שנים רבות, רמו' סי, מ"ם חו"ת מהרשד"שו, כמו כן

ט אות "הגה, קמ, מ"חו, ג"כנה. כי הסיבה ששתק הוא כי לא היה לו ממי לתבוע, להסיק משתיקתו שמחל
איבד את , מדייק מזה שאם אין סיבה כזאת לשתיקתו, רל' סי, א"ח, מ"חו, ת בעי חיי"ובספרו שו, קו

, ם בשער אחת עשרה"ראה על דברי מהרשד. מועילה" חזקות"הרי שמחילה על , חזקתו כי מניחים שמחל
  .ושם מובאים מקורות נוספים האומרים שיש תוקף למחילה מכללא על חזקות; ]340[והערה ] 323[הערה 
 על דברי משפטי .המחילה מועילה, שחזקות הן קרקעכותב שאף , לא' סי, ת משפטי שמואל"שו, כמו כן
  .בשם ישכיל עבדי, ]172[הערה , ראה שער ארבע עשרה, שמואל
 ה מעשה" ד,א, כג, הלכות אישות, משנה למלךהובא ב ()א" עגפ( גמ' סי, מ"חו, ש הלוי"ת מהר"שו, כמו כן

כותב שמועילה מחילת  ,)]ם חלק ד סימן ז"ת מהרש"שווב, ת הרי בשמים חלק א סימן סב"שושהובא ב[
,  את הביתזכות קדימה לקנותלו ואף שתיקנו שיש , הן כשכירותאלה " חזקות" כי , קניןבלי" החזק"על הב

) ב"בדף פד ע(הוא מוצא . קניןצריכה שמחילתו , ןולא השוו אותו לגמרי למצר, אולי תיקנו רק זכות קדימה
שאמר בפני מצרן והרי ,  בפני עדיםאחרתה לומכר אכי בעל החזקה , בנידונונימוק נוסף שהמחילה מועילה 

אבל ראה  (ו אם מכר בפני עדים"וק, )147כאמור בהערה  (מועיל בלי קנין, "הוו עדים שהסתלקתי"עדים 
   .)עדיפה מסתם נוכחות של עדים" הוו עלי עדים"שאמירת , בהערה שם

אין לבעל החזקות כותב ש, )ג"ע-ב"נא ע(כז ' סי, )גאון(ת משפטים ישרים "שוב, שמואל גאון' ר, כמו כן
 מהגוי יתן סכום מסוים לבעל קרקע שמי שקונה את ה אלא שתיקנו, והוא כשוכר,זכות בגוף הקרקע

אבל לא תיקנו שתהיה לו קנין בגוף הקרקע ושיצטרך , ותיקנו שיש לבעל החזקות זכות קדימה, החזקות
  .קנין כשהוא מוחל

כותב שמועיל לשון סילוק או שאמר שהוא מוחל על זכות , וקע' סי) אפרחי(תורת חסד ת "שו, כמו כן
הוא אם לא גילה דעתו בפירוש שאינו רוצה , שלא מועיל לשון מחילה) 199הערה ( רב כ לחם"ומש, חזקתו

  .בזכות החזקה
דברי שמואל ת "הובא בשו) (ועתה אבאה "ד (]נט) [סא(חלק א סימן ) ש"מהרח(ת תורת חיים "שו, כמו כן

מועילה , החזקה נתן רשות למישהו לקנות מהגויכותב שאם בעל , )ה הן אמת"ד, ג' מ סי"וח) ארדיטי(
כיון שחלזקה זו היא רק תקנת ) 147 ציון הערה לידכאמור (בשונה ממצרן שצריך קנין , רשותו בלי קנין

  . הקהל
 להל שמועי"אפשר לומר קיכותב בתחילה ש) ה באופן הרי"ד( ג' מ סי"וח) ארדיטי(דברי שמואל ת "שו

אינו , חרם להחמיר וספק, חרם על החזקות ישש כותב שמאחר) ה איכו"דב(כ " אבל אח. בחזקותמחילה
ושאף שהן מטלטלין , שחזקות הן מטלטלין: ל"ועוד שכאן צריך לטעון שני קי; יכול להיפטר בטענת קים לי

 ציון הערה לידראה כפי שנ(שהיא מחלוקת נפרדת , אפשר למחול עליהן, ולא מועילה מחילה על דבר בעין
204 .(  

 המועיל, חזקות יש להם דין קרקעכותב שגם לדעה ש, ג חלק א סימן שיג"ת שואל ומשיב מהדו"שו, כמו כן
אין לו טענה על גוף הקרקע ו שהרי אין לו בגוף הקרקע כלום ,שצריך לתת בעד החזקה על הכסף מחילה

אבל , שהיתה רק תביעה כספית, אבל ייתכן שהוא כתב כך רק על נידונו . הקרקע שבא מחמתכסף על האלא
עוד יש להעיר ששואל ומשיב . הוא יסכים שמחילה אינה מועילה, אם התביעה היא לקבל את החזקה עצמה

והוא עוסק כנראה בחזקת אורנדא , ושם לא נהגו החזקות של האימפריה העותמנית, היה במזרח אירופה
ההן דינן קרקע או " חזקות"ובכל זאת הביא על כך את המחלוקת האם ה) 208ציון הערה  לידראה (

  .מטלטלין
שמחילת  )148הערה  (י" רשמה שהסבירלא שייך שכאן  ,נמק דעה זומ, אות יג, עז' סי, ז"אהע, חזון איש

כדי שהמוכר יתן לך היא הרשיתי לך לקנות הסיבה ש "י קנין כי הוא יכול לטעוןן אינה מועילה בלמצר
שהרי כאן אין חשש שהמוכר ידרוש ממנו , "במחיר זול ואז כשאדרוש לקנות לא ידרוש ממני מחיר גבוה

הוא ). לא ברור מנין לו שהמוכר הגוי לא יכול לדרוש ממנו מחיר גבוה(כי אין לו רשות בזה , הרבה כסף
ראה שער (תו ארוסעל שהסתלק מנכסי כמו ב, יק מלשון משנה למלך שאינו יכול לחזור בו מהסילוקמדי

כי התקנה היתה משום שהבית היה , הוא מנמק. וזה רק סילוק הזכות, אף שאין כאן זכות ממשית, )רביעי
 .נחשב כאילו מעולם לא הגיע הבית מידו ליד הגוי, וכיון שסילק את זכותו שעה אחת, שלו
197

 ).ג"דף קכד ע(רמא , מ"חו,  בני אהרן
198

 .שמב' סי, ת"שו,  תרומת הדשן
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 199אברהם די בוטון'  ר,לדוגמה. וריש שפסקו שאין מועילה מחילה על החזקות בדיב, לעומתם

ובין לדעת ,  נחשבות קרקעהאלה" חזקות" שפסק שה)ם"שהוא מהרשד ("מורי"כותב שבין לדעת 
שהרי גם במטלטלין בעין , לא מועילה בהן מחילה,  שאומר שהן נחשבות מטלטלין200יוסף בן לב' ר

  .וגם בקרקע לא מועילה לשון מחילה
  

, בנידונו(אלה נחשבות קרקע או לא " חזקות" במחלוקת האם  תולה שאלה זו201ט"המבי, לעומתו
דין לפי הדעה ש): ח וזכות שהיה לו מן הגוי בחנותוומחל לוי לראובן על כל כ, לוי שכר חנות מגוי

מפני שבדרך כלל בונים בניינים בחזקות הבתים והחנויות ששוכרים מן , חזקות אלו כדין קרקע
; )גם אם אחר כך החזיק הנמחל בקרקע(ועילה לשון מחילה  לא מ- ויש להם חלק בקרקע , הגוים
וליהודי , מפני שעיקר הבנין והקרקע הוא של הגוים, אין דין חזקות אלו כדין קרקעלפי הדעה אבל 

  . לשון מחילה מועילה בהן כמו בחוב-שעבוד כמו חוב יש רק 
  

 לא כ"וא, 203ן קרקע כותב שמתקני ההסכמות נתנו לחזקות הללו די202אהרן פרחיא' ר, כמו כן
, היתה מועילה מחילה, אילו היה לחזקות דין מטלטליןאבל ; מועילה מחילה אלא צריך הקנאה
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  ).קטו' סי, פלורנטין, הובא במעיל שמואל(קמב ' ת לחם רב סי" שו
על " חזקה"שיש לו , כותב שישראל השוכר קרקע מגוי, )ה ואין לומר"ד(ת תורת אמת סימן קה "שו, כמו כן

כמו שלא מועילה מחילה על ,  בכךלא איבד את חזקתו, םיצא מהחצר והסתלק משו, פי תקנת הקהילות
  .בעלות בקרקע או מטלטלין

מפני , אינה מועילה "חזקה"כותב שמחילה על , סימן רלה, מ"חו, ם"ת מהרשד"שוב, ם עצמו"אף מהרשד
, מ"חו, ג"כתב כנה, ל"רמו הנ'  ביישוב תשובה זו עם תשובתו בסי.שבקרקע או במטלטלין לא שייכת מחילה

ובספרו , אות כג, ט"הגה, שסג' וסי, )פה' סי, מ"חו, א"ח, כרם חמרת "הובא בשו(ט אות קו "הגה, קמ' סי
, רמו מדובר שלא היתה בחזקתו' ובסי, רלה מדובר שהיתה בחזקתו' שבסי, רל' א סי"מ ח"ת בעי חיי חו"שו

מקשה על ) א"קטו ע( צא'  סיא" חמ"חקרי לב חו. ואז מועילה מחילה, שעברו הרבה שנים ולא החזיק בה
, סז' סי, מ"חו, ת בני אברהם"שו. לא תועיל בה מחילה בשום מצב, הרי אם חזקה זו נחשבת קרקע, תירוצו
כ ראה "ואח, רנב שחזקה היא מטלטלין' רמו שמועילה מחילה הוא לפי מה שסבר בסי' כ בסי"שמש, מיישב
. שלא מועילה מחילה, רלא' כ בסי"משואז כתב את , )רנב שם' כאמור בסי(ח אומר שהיא קרקע "שרלב

, כ חזר בו"רנב לא סבר שהיא מטלטלין ואח' ם סי"כי מהרשד, אבל חקרי לב דוחה את תירוץ בני אברהם
רעח כתב שלא ' הרי בסי, ועוד; אלא כותב שמסברה היא מטלטלין אבל ראה שהתקנה היתה שתהיה קרקע

והוא אף כתב שם , לא מועילה מחילה, א כמטלטליןכ גם אם חזקה הי"וא, מועילה מחילה במטלטלין בעין
, )ב"בדף קטו ע(חקרי לב עצמו מיישב את הסתירה . לא מועילה מחילה, שגם אם חזקה היא מטלטלין
צריך , היא שכדי שהדבר יעבור לבעלותו של אחר) נחשבות בעין" חזקות"ו(שהחסרון במחילת דבר בעין 

וזה שייך רק במחילה שמטרתה היא שאדם מסוים יזכה , ומחילה לא יכולה ליעשות הקנאה, הקנאה
רמו הוא מתכוון לומר שאפשר להסיק משתיקת בעל החזקה ' אבל בסי; רלה' ובזה מדובר בסי, "חזקה"ב

  . וזה מועיל בלי מעשה קנין, שהחזקה תהיה הפקר לכל, לכל העולםשהתכוון למחול 
  .ולא העיר על הסתירה, רמו' רלה וסי' ם בסי"מביא את מהרשד, )ב"קסה ע(קיא ' א סי"מ ח"חקרי לב חו

" חזקה"שמחילה על , רעח' סי, מ"חו, ם"ת מהרשד"מוכיח משו, כד' סי, מ"חו, ת שפת הים"שו, כמו כן
  .אינה מועילה מפני שדינה כקרקע שהיא ברשות בעליה

  ".חזקות"ילוק מכותב שלא מועיל ס, )ה ואומר שאם"ד(לג ' חלק א סי) ש"מהרח(ת תורת חיים "שו, כמו כן
  .כי הוא דבר בעין, "חזקות"כותב שלא מועילה מחילה על , בסופו,  ג' סי)קאשטרו( אהלי יעקב ת"שוגם 

 ן שמצר)147 ציון הערה ליד(הדין והביאו ראיה מ,  מביא פוסקים שהצריכו קניןמשנה למלך שם, כמו כן
, ג, הלכות זכיה, בן ידיד. ןתב שאין ראיה ממצרומשנה למלך כ אבל .נייןיכול להסתלק רק אם הוא עושה ק

ודוקא בבר ,  בדיבור בעלמאןשהחזקות הן רק תקנה ולכן אפשר להסתלק מה, מבאר את דבריו, )ג"מז ע(א 
 . זכות מן הדיןמצרןמצרא צריך קנין כשמסתלק כי יש ל

200
ראה , האם הן נחשבות קרקע או מטלטליןלסיכום הדעות בשאלה . עה' סי, חלק ב, ל"ת מהריב" שו

 .שח-שו' עמ, שם, סיני
201

 הוא דן באותו שאלה .)ת הרי בשמים חלק א סימן סב"שוהובא ב (סימן קיג, חלק ב, ט"ת המבי" שו
  ).196הערה (שנשאלה במשפטי שמואל 

ובנוסף לחזקה על פי , יהודי ששכר בית מגויעוסק בהוא , רכה' סי, חלק ג, ט"ת המבי"שוב, במקום אחר
ואחר כך מחל על החזקה ; שלא יוכל הגוי להוציאו על כרחו, גם קנה את החזקה מהגוי בשטר, התקנה

; שעליה לא מחל,  שהמחילה מועילה ובכל זאת נשארת לו החזקה מכוח התקנה טעןהשואל. שקנה
  .ט מקבל בפשטות את הנחת השואל"והמבי

כי מחילה , מחילהמועילה ,  כמטלטליןהןאם כותב ש, )ה וחזות"ד(א ' סי, מ"חו,  אברהםת ויקרא"שוגם 
, אם הן כקרקעאבל , ]134[הערה , ראה בשמו בשער ארבע עשרה(כ משך הנמחל "מועילה במטלטלין אם אח

 .מכרות בצריך אחת מהדרכים שקונכי כדי לקנותם , אינה מועילה
202

, )ד"ה ולע"ד( ב,  יב,פרי האדמה הלכות טוען ונטעןהובא ב (צב' סי, חלק א, ת פרח מטה אהרן" שו
 .)סז' סי, מ"חו, ת בני אברהם"ובשו

203
 .ח"שכתב כך בשם מהרלב, )רעח: ל"צ(רמח ' סי, מ"חו, ם"ת מהרשד" הוא מסתמך על שו
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, שאין מועילה מחילה על נכס בעין, אברהם די בוטון'  כנגד טענת ר .204ם"שמשמע ממהרשדכפי 
אילו כ "וא, ומסתמך רק על התקנה, "פורח באויר"הוא מסביר שענין החזקות , אפילו מיטלטלין

  .עליו שמועילה מחילה ,שעבודבגדר רק  הן היו היו נחשבות מטלטלין
  

כגון שבעל החזקה דרש שמה שקנה  , עצמה" חזקה"על זכות ה כל האמור הוא כשהדיון הוא
, לבעל החזקה ן הוא על תשלום דמי השכירות המגיעיםיואבל אם הד. הקונה יהיה לו עצמו

  .205כמו על כל חוב, מחילה מועילה

  "חזקת היישוב ".ב

 שנהגה בארצות ה מחילה בחזקת היישובמעיקר הדין לא מועיל כותב ש206ם מרוטנבורג"מהר
  .אבל נהגו שמועילה לשון מחילה, א למחול על קרקע" כי א,אשכנז

  "אורנדא. "ג

זכיון מהשלטון , "אורנדא"הוא חזקת , סוג אחר של חזקה שתוקפה מבוסס על תקנות הקהל
דעה פי ה כותב של208אריה ליבוש הורוביץ' ר. 207גה בארצות מזרח אירופהשנה, להכנסה מסוימת

ואילו ; מפני שאין מועילה מחילה בקרקע, אין מועילה מחילה עליה, 209שחזקה זו נחשבת כקרקע
  .210מועילה מחילה עליה, לדעה שהיא כמטלטלין

                                                 
204

  .רלה' סי, מ"חו, ם"ת מהרשד" שו
" חזקות"כותב ש, )כו' סי, )גאון(ת משפטים ישרים " בשו גםנדפס(קכא ' סי, יחיאל באסן' ת ר"שוגם 

ולכן לא , שחזקתו מעורבת בכל תלם ותלם, יש לו שותפות בקרקע" חזקות"כ בעל ה"א, נחשבות כקרקע
שהתיר לאדם האחר לקנות מהגוי רק , "משטה אני בך"שהמוחל יכול לטעון , הוא מוסיף. מועילה מחילה

ידרוש מחיר מופקע בגלל חיבתו מיוחדת , עצמוכי חשש שאם יקנה מהגוי ב, כדי לברר מה המחיר האמיתי
אבל הוא כותב ). 148 ציון הערה ליד ראה -י שאומר נימוק זה לענין מחילת מצרן "פ רש"ע(לקרקע זו 

' בקל וחומר ממה שאומר ר, הלה זכה, "הרי היא מכורה לך"לאדם האחר  שבעל החזקה אמר ,בנידונוש
ת "שו בנקודה זו הסכים עמו . זכותו מחולה," לקנותאיני רוצה " לקונהאמרשמצרן ש) 154רה הע(שמחה 

  .שמחה' שהמחילה מועילה לפי ר, )ד" עגפ( גמ' סי, מ"חו, ש הלוי"מהר
א מועילה ולכן ל, החזקות הן כקרקע, כותב שלפי התקנות בקושטא, סז' סי, מ"חו, ת בני אברהם"גם שו

 .מחילה עליהן
205

דברי ת "שו; )מ"ה ומ"ד(ג ' סי) מים עמוקים(ב "ח ח"ת הראנ"שו; רל' א סי"מ ח"ת בעי חיי חו"שו 
  .סז' סי, מ"חו, ת בני אברהם"שו; )ה אמנם בתר"ד (ג' מ סי"וח) ארדיטי(שמואל 

הובא בערך (ופו בס, )מב (י בן לב חלק א סימן מו"ת מהר"שו.  מראשהסתלקות מהחזקהענין אחר הוא 
כותב שאם בשעה שהגוי , )אמנםה "ד, ב,  יב,פרי האדמה הלכות טוען ונטעןשהובא ב, י, קד, מ"חו, לחם

התנאי אינו מועיל מפני שזה הסתלקות , התנה עמו שלא תהיה לו זכות חזקה, משכיר את הבית מהיהודי
שלא יתכן , עוד נימק.  חולקותושם הבאנו דעות, ]599[ ראה בשמו בשער רביעי הערה -מזכות עתידית 
כיון שכל גוי יעשה תנאי כזה עם , כי אם כן נמצא שתקנות החזקות יהיו חסרות תוקף, שתנאי זה יועיל

מה "שאומרים , משיב על כך, )ה ואני בעניי"ד ( תשובות נוספות סימן ט-ך חלק ג "ת מהרש"שו. היהודי
אבל כאן השוכר רוצה , נתקנה לטובת אדם אחררק במי שרוצה לעקוף תקנה ש" הועילו חכמים בתקנתם

ש "ת מהר"שו". אי אפשי בתקנת חכמים"ובזה הוא יכול לומר , לעקוף את התקנה שנתקנה לטובת עצמו
אלא מתוך , בכך שהשוכר אינו עושה תנאי זה ברצון, ך"דוחה את טענת מהרש, בסופו, נא' מ סי"חו, הלוי

בטענה , י בן לב"אבל גם הוא חולק על נימוקו של מהר;  זהחשש שהגוי לא יסכים להשכיר לו בלי תנאי
הם לא הזכירו לענין זה את . כי לא כל הגוים מודעים לדיני החזקות, שאין חשש שכל הגוים יעשו תנאי כזה

  .השאלה אם החזקות הם כקרקע או כמטלטלין
206

, ]92[הערה , ר אחת עשרהוראה שע. שנא' סילבוב דפוס  = מו'  סי, פראגדפוס,  מרוטנבורגם"ת מהר" שו
  ".חזקת יישוב"אומר שמועילה מחילה מכללא על , תתרא' סי, דפוס פראג,  מרוטנבורגם"ת מהר"שוש

, עוסק במחילה מכללא על הזכות להחזיק חנות להלוואות, 210שנביא בהערה , שורש קלב, ק"ת מהרי"שו
 ".חזקת היישוב"וקורא לזה 

207
  .תקעו-תקעה' עמ, כרך ד, התקנות בישראל, ישראל שציפנסקי' אה ר ר

208
  .קטז' סי, ב"ח, ת הרי בשמים" שו

 םהרי הש כדבר בעין כי אינה, כותב בתחילה שמועילה מחילה על חזקת אורנדא, ס' א סי"ח, במקום אחר
ב שלדעה שהיא כ כת"ואח,  בה קניןמכוח תקנה מועיל ורק ,הובת הנאכעין זכות ט,  ממשין בודבר שא

וכותב שאפשר לומר , )201 ציון הערה ליד" (חזקות"פ האומרים כך לענין "ע, כקרקע אין מועילה מחילה
  .ל כדעה זו"קי

209
  .ות אחרותלענין נפקוי,  הוא מציין פוסקים הסוברים כך

210
' סי, מ"ת בית שלמה חו"מביא ששו, יוסף משה ראטה' ר, קיא' סי, חלק א, ת פרי השדה" השואל בשו

אך לא מצאתי בבית שלמה התייחסות . כותב שיש לחזקה זו דין קרקע ולא מועילה בה מחילה בעל פה, קא
באופן כללי האם חזקה דן ת פרי השדה שם אינו מתייחס לטענה זו במחילה אלא "המשיב בשו. למחילה
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  מכוח תקנת הקהלירושה זכות . ד

מהנכסים , מקבלת חצי מירושת בעלהיא ה, שאשה שמת בעלה, קהילות מסוימות תיקנו תקנה
 , בחיי הבעל,כתב שאם אשה הסתלקה מזכותה זו לאחר הנישואין 211יעקב הלוי' ר. שהכניסה לו

והאשה תוכל , כמו שאיש אינו יכול להסתלק מנכסי אשתו אחרי הנישואין, לא מועיל הסילוק
. שואין מועיל הסילוק כותב שגם לאחר הני212אברהם הלוי' אבל ר .להסתלק רק קודם הנישואין

ואם מכרה האשה , שאוכל פירות בחייה, שזכות הבעל בנכסי אשתו היא זכות חזקה, 213הוא מנמק
 יכול להסתלק אחרי ינוולכן א, מכירתה ומתנתה בטלים בחיי בעלה, או נתנה את נכסיה

נו ולכן גם אם סילקה עצמה ממ, אבל זכות האשה בחצי עזבון בעלה היא קלושה מאד; הנישואין
  .214מועיל סילוק זה, לאחר הנישואין

  
תלק ס האם היא יכולה לה-שאלה דומה עלתה לגבי תקנה שבת יורשת חלק מנכסי אביה ואמה 

 ת מכח התקנה נחשבת שמי שיורש216 כותב שלפי הדעה215אברהם ריוח' ר.  אחרי מותםמזכותה זו

                                                                                                                                            
 והכל )כוונתו לחכמים שבאותה תקופה" (וניםהגא"ואומר שהשגת גבול בחזקות היא רק תקנת , כקרקע

  .תלוי בתקנה
ראיה כותב שאם יש , )ובדברה "ד, ם חלק א סימן מ"ת מהרש"שוהובא ב (ם מלובלין סימן סב"ת מהר"שו

הכותב שמי , שורש קלב, ק"ת מהרי"הוא מסתמך על שו. איבד את חזקתו,  על חזקת אורנדאברורה שמחל
ולא הלך לאותו מקום מסיבה , החזיק חנות להלוואות במקום מסויםשקיבל מהשלטון הנכרי רשיון ל

, על מחילה מכללא על אורנדא. אלא אם יש על כך ראיה ברורה, אין זה מוכיח שמחל על חזקתו, כלשהי
  .מהמקורות המובאים שם עולה שמועילה מחילת אורנדא]. 168[ ציון הערה ליד, ראה שער אחת עשרה

היינו  ,ל אדון אחדאצחליבה עוסק בשמעון שקנה מראובן את החזקה ב, קלו' סי, ח"ח, ש ענגיל"ת מהר"שו
, הוא פוסק שהמחילה תקפה .כ שמעון מחל עליה"ואח, קבל את החלב שיבוא מבהמות האדוןהזכות ל

 הרי ,])51[ ציון הערה ליד, כאמור בשער ארבע עשרה (קניןהאחרי שנגמר פ שאי אפשר למחול על מכר "ואע
וזה לא נחשב קנין אלא חיוב על הבעלים לתת , אלא את החלב שיהיה מהבהמות,  דבר מסויםכאן לא קנה
מועילה מחילה על קנין שהוא רק מנהג , מכר של דבר מסוים וגם ב;ועל חיוב מועילה מחילה, לו את החלב

  .])57[ ציון הערה ליד, ראה שם (הסוחרים
  .את דיני החזקות שבאימפריה העותמנית" אורנדא"אל ומשיב מחיל על ששו, 196ראה הערה 

ראה בשמו . ל על חזקתו בלי קניןומחיכול לכר שדה מהדוכס וחכותב שה, קנה' סי, )לייטר(ת בית דוד "שו
שהכוונה לזכות לקבל פירות , וראה שם; מצד שזו מחילת זכות עתידית, ]198[ ציון הערה ליד, בשער רביעי

  . השדהכלשהם מן
סובר שאין מועיל סילוק מזכות , )ל"ה וא"ד(יא ' סי, מ"חו, ם"ת הרד"שוש, ]619[הערה , ראה שער רביעי

הוא . ואין מועיל סילוק מבעלות,  גם זכות החכירות שבעתיד,בבעלותומשום שהיא נחשבת שהיא , חכירות
וזיכה , מסוים חוץ ממנונשאל על אדם שהיה לו רשיון מטעם הממשלה שלא יוכל אדם אחר למכור דבר 

מפני שכבר זכה בטובת , והוא פוסק שלא מועיל סילוק זה, "איני רוצה"לאחר את טובת ההנאה בלשון 
פ שעדיין לא הגיע הזמן "אע, ואדם אינו יכול להסתלק מדבר שהוא שלו, ההנאה שלא ימכור אדם מלבדו
  .שיקבל רווח מאותה טובת הנאה

כותב שלא מועיל סילוק מזכות חכירת , )מכון ירושלים' במהד,  סח'עמ (כא' ש כלל יג סי"ת הרא"שו
סביר מ ,הגהה ב, משמרת שלום, קפט' סי, משפט שלום. בלי קנין, )זכות לגבות מס מסוים" (אלמעונה"

נחשב קנין ולא רק , כמו אותה חכירות שנקנית בדרך מנהג, ש סובר שמה שנקנה בסיטומתא"שהרא
  .הוא מבין שזו אכן זכות קניינית, כלומר. ילוק ממנוולכן לא מועיל ס, התחייבות

" אדון"זכיון מן הק אומר שמועילה מחילה מכללא על "שמהרי, ]91[ ציון הערה ליד, ראה שער אחת עשרה
  .הלוואה בריביתשל הנכרי להפעיל חנות 

לא , "נות הזהאיני רוצה עוד ברב"כותב שרב שאמר , צו' ב סי"ח, )שור(ת מנחת שי "ששו, שער שלישיראה 
הוא סובר שרבנות היא מעין זכות , כנראה. כמו שאין מועילה מחילה על משכון, מועיל למחול בדיבור בלבד

  . כי היא בגדר חזקה, קניינית
211

  ).ה עד הנה"ד(ה ' ז כלל ד סי"ת גינת ורדים אהע"ובא בשומה, יעקב הלוי'  ר
212

  .עיין שם -ש "הוא מביא ראיה מתשובת הרא .ד אין"ה ולע"ד,  שם
213

  ).האחרון(ה ואין לומר " בד
214

 מקבלת חצי ינהפוסק שמספק האשה אהוא ו,  מועילינועלה אפשרות שהסילוק אוא מכ ה" אבל אח
שכיון , )ד אין"ה ולע"בד(אולי טעמו הוא כמו שכתב בשלב מוקדם יותר . שמא הסילוק הועיל, הירושה

  .לא מועיל סילוק, )ל בנכסי אשתווזה יותר מזכות הבע( הנכסים עתידים להיות שלה שגוף
215
  ).א"ט ע(ב י'  סי,ז" אהע,ויען אברהםת "שו 
216

הנפקות בנידונו הוא שלכן היורשים . לב' ז סי"אהע) אלבז(ת הלכה למשה "בשו, רפאל משה אלבז' ר 
 אברהם ריוח כותב שנהגו' ר. כי גוף הנכס שייך גם לו, דאורייתא אינם יכולים לסלק יורש זה בתשלום כסף

  .לדון שיש לה חלק בגוף הנכסים
שלפי התקנה יש לאשה חלק , כתב שבכתובה קאשטיליינא) יעקב אבן צור' ר(ץ "שיעב) צה' בעמ(הוא מביא 

אבל , לכאורה היה צריך לומר שמחילתה בכלל אינה מועילה. אין שתיקתה מועילה כמחילה, בגוף הנכסים
שאם ]) 180[ ציון הערה ליד, שער אחת עשרה(ין  לענין הד כמחילהתפרשתמהוא כתב רק שאין שתיקתה 
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 חלק ה שאין ל217לו לדעהואי, כי זו מחילת בעלות, )בלי קנין(  להסתלקה יכולהאינ, שותף גמור
  . להסתלקהא יכולהי, סים אלא רק שעבוד ממוני עליהםבגוף הנכ

מקבילה מחילת בעל זכות קניינית פחותה לבעל זכות : העשראחת פרק 
  באותו נכס

שאלה מעניינת מתעוררת כשיש לשני אנשים במקביל באותו נכס זכויות קנייניות פחותות 
, מקרה זה דומה למחילת בר מצרא ומחילה על חזקות. ותוואחד מהם מחל לחברו על זכ, מבעלות

  .בכך שהמחילה אינה לבעל הנכס
  

 מחל לנושה אחד מהםו,  לשניהםים משועבדחייב הנכסיש, יםנוששני דוגמה שכיחה לכך היא ב
 די כדי שיגבו ממנו שני הנושים את יםבכגון שאין בנכסהנפקות משאלה זו היא .  על שעבודואחרה

  .יכול האחר לגבות את כל חובו, נושה אחד מוחל לנושה האחרעל ידי שו, חובותיהם
  

כל אחת בסכום , שתי נשים של בעל אחד שזכאיות לכתובה מהבעל: בתלמוד מתואר מצב כזה
 219יש מן הראשונים. 218"האדין ודברים אין לי עמך במ"ה אם לבעלת מי בעלת מאתיהכתבו ,שונה

כמו שמחילת נושה על שעבודו בנכסי החייב ,  קנין שמחילה זאת מועילה רק אם עשויםכותבש
יש מן האחרונים שכתבו ,  לעומת זאת.220מועילה רק אם עשו קנין" דין ודברים אין לי"בלשון 

מסלקת והיא רק , שעבודה לגמריאת לא סלקה האשה שמפני , 221שהמחילה מועילה גם בלי קנין
או מפני שדוקא ; 222 ממה שנותרהגבת ו,מה שמשועבד להבעצמה שלא לריב עם בעלת מנה את 

שכן היא תישאר גם אם , כי יש לנושה זכות חזקה בנכסים, צריך קנין, בהסתלקות נושה משעבוד

                                                                                                                                            
הערה ,  ראה שם-מניחים שמחלה על כתובתה , הבעל נתן את נכסיו לבניו ונתן לאשתו קרקע כל שהיא

  .בשמו, ]191[
אף שיש מחלוקת האם מועילה מחילת בעלות בקנין , אברהם ריוח כותב שאם עשו קנין על המחילה' ר
, לפי הכלל שכאשר ישספק בתקנה, הפסידה את חלקה, )ואילך] 61[ן הערה  ציוליד, ראה שער ארבע עשרה(

  .כמו כאן, גם אם הספק הוא חיצוני ואינו נוגגע לתקנה עצמה, חוזר הדין לדין תורה
א לסלקה בכסף דיבר רק בירושת "רפאל אלבז שכתב שא' ר): ג"בדף ט ע(אברהם ריוח עושה הבחנה ' ר

ולכן מתקני התקנה חיזקו את כוחם לעשותה , תו ואין לבתה כלוםשמן הדין בעל יורש את אש, מהאם
אלא שהוסיפו שיהיה לה , מן הדין" עישור נכסים"בלאו הכי מגיע לה , אבל בירושה מהאב, כשותף גמור

, ז"אהע, ע"שו(אבל השאירו את דינה שיהיה לה רק שעבוד ממוני כמו שכך הדין בעישור נכסים , חלק כזכר
, )ה אחר"ד(יג ' סי, שם, חיים יקותיאל בירדוגו' אבל ר. בי זה מועיל סילוק בלשון מחילהכ לג"וא, )ב, קיג

יש לה יותר כוח מבנכסי , כיון שבנכסי האב יש לה עישור נכסים מן הדין, בטענה שאדרבה, חולק עליו
שבתקנה אין , משיב על כך, )ג"יא ע(יד ' שם סי, א ריוח"ר. מ אלבז היא נחשב כשותפה גמורה"ולפי ר, האם

שהרי רואים שהתקנה העלתה את , יש סברה לומר שדוקא בנכסי האם היא נחשבת כשותף, ו"מקום לק
וממילא , לכן מסתבר שחיזקו את כוחה להיות כשותף, ליטול חצי, אמה לדרגה להיות שקולה לכל הבנים

, כ בת בנכסי אביה"משא; דינם כדינה, שכיון שהם באים מכוח כתובתה, )מ אלבז"לפי ר(גם את יורשיה 
השאירו את כוחה להיות רק , והתקנה עשתה אותה רק כאחד הזכרים, שכוחה בא מכוח עישור נכסים

  . כבעלת שעבוד
ופוסק , במרוקו" המגורשים"פ תקנה זו של "עוסק בבת שיורשת ע, רכג' סי) טולידנו( חק ומשפטת "גם שו

שיש תקנה שמחילת הבת תקפה רק בפני , לנמקהוא מוסיף . שמחילתה בטלה כי זו מחילה על דבר בעין
 ציון ליד, על תקנה זו ראה שער שתים עשרה. ד היה שם"ורק אם הסופר ציין בשטר המחילה איזה ב, ד"ב

  ].66[הערה 
217

' ר. ס"בשם רש, כה' ב סי"ת תוקפו של יוסף ח"שו; ת הלכה למשה שם"בשו, אבנר ישראל הצרפתי' ר 
 .מסכים לדעה זו, )ה גם"ד(יג ' סי,  ויען אברהם שםת"בשו, חיים יקותיאל בירדוגו

218
והסוגיה מפרטת איך מחילה , שיש שלוש נשים, ששם מתואר מצב יותר מורכב, ש"עיי. א"עצג כתובות  

  .זו משפיעה על חלוקת נכסי הבעל בין הנשים
219

 כתובות ,ה"חידושי הרא; )ה אמר המאירי"ד(כתובות שם , מאירי; ח אור זרוע סימן צו"ת מהר" שו
  ). של מנהה "ד(ג " מי"תוספות יום טוב כתובות פכך כתב גם . שם
220
 .21 ציון הערה לידראה  
221

כתובות צג , מדרש כתובה; )ה אמר שמואל"ד (א"כתובות צג ע, הפלאה; א" כתובות צג ע, מגיני שלמה
  ).קכח' עמ(ענף ב , ימן מגס, חלק ב, ב"ב, דברות משה; )ה דאמרה"ה בד"ד (א"ע

אם הוויתור הוא שבעלת המאה : עושה הבחנה, )ה בכותבת"תוספות בדה "ד (א"פני יהושע כתובות צג ע
אבל אם הוויתור הוא שתקבל , הוא מועיל בלי קנין, )ש מה משמעות הדבר"עיי" (לפי ערך הממון"תקבל 
 .צריך קנין, "ערך הממון"יותר מ

222
  .כתובות שם,  מגיני שלמה
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שהבעל יכול להגבות את הנכסים לאיזו מן הנשים , מה שאין כן כאן, 223החייב ימכור את הנכסים
  .224המחילה בלי קניןולכן מועילה , הוא חלש) ביחס לחברתה(לכן שעבודה של כל אשה , שירצה

  
אלמנה מחלה לבתה על שעבודה בנכסים , בנידונו. בדין זה מעלה ספק 225רפאל אברהם קורייאט' ר

שאב חייב לתת , "עישור נכסים"והיתה לבת שעבוד בנכסים מכוח , מכוח כתובתה, שהניח בעלה
המוחל שמספק מועילה המחילה במקרה זה רק אם כתב , 226הוא כותב. לבתו כנדוניה לנישואיה

  .או עשה קנין, שטר בלשון טובה
  

. ואחד מהשוכרים מחל לחברו על חלקו, דוגמה נוספת לכך היא בשנים ששכרו בית בשותפות
.  עולה שהמחילה תקפה רק אם השותף האחר עשה מעשה קנין בבית227משה טולידאנו' מדברי ר

  . רק בקניןתקפה,  שמחילת זכות שכירות למשכיר228ש"פ שיטת הריב"אפשר להסביר זאת ע

  סיכום: העשרים תפרק ש
בעלת אלא אם כן זכות זו , יכול למחול עליה, אדם שיש לו זכות כלשהי בנכס השייך לאדם אחר

כמו שאדם אינו יכול , שאז אינו יכול למחול עליה, המעניקה לו קניין בגוף השדהדרגה גבוהה 
ובדקנו האם מועילה מחילה בכל , סקרנו סוגים רבים של זכויות קנייניות. למחול על בעלותו בנכס

  .אחת מהן
  

  של אחררווחים שמניב נכסהליהנות מהיינו בעל הזכות ,  לגבי בעל קנין פירות בנכס:קנין פירות
  .חלוקות הדעות האם הוא יכול למחול על זכותו, שימוש בוהאו מ

  
מכוח ) החייבשל (נושה יכול למחול לחייב על השעבוד שיש לו על קרקעותיו : שעבוד מכוח חוב

החייב  רק לענין שאם מכר ה מועילמחילתו. מפני שאין לו בעלות מלאה על הנכס המשועבד, חובו
אבל הוא יכול לגבות , דין שעבודזכות המבוססת על ,  לטרוף מהקונה הנושהלכ לא יו,נכסיואת 

 שעבוד כוח אינה מ מנכס שברשות החייבכי גבייה,  לא מכר ועדיין הוא אצלומכל נכס שהחייב
  .אלא מכוח חובתו האישית של החייב לפרוע את חובו

  
ואז אם נושה מאוחר יותר טרף את , הנושה יכול למחול על השעבוד למי שקנה קרקע מן החייב

אם הקונה מכר את , כמו כן. הנושה הראשון יוכל לגבות מן הנושה המאוחר, הקרקע מן הקונה
  . השניהנושה יכול לגבות מן הקונה, הקרקע לאדם אחר

  
מחילתו חלה , "דין ודברים אין לי על קרקע זו"מן החייב כתב למי שקנה קרקע אבל אם הנושה 
  .א לשון גרועה ודו משמעיתיה" דין ודברים אין לי"מפני שלשון , רק אם עשה קנין

  
לפדות את הקרקע  אינו יכול חייבה שקיבל משכנתא על קרקע במקום שנהוג שהנוש :משכנתא

אני מוכן להסתלק אם אקבל : "ואומר, בתוך תקופת המשכנתא) מלווה בכסף את ה"לסלק("
  .  רק אם עשה קניןדבריו מחייבים אותו -) אף שזה לא בלשון מחילה(שזה כמו מחילה , "כסף

  

                                                 
223
 ).ה וכי"ד(א "כתובות צה ע' תוס 
224
  .הפלאה שם 

כאילו לכולן (שמן הדין כולן גובות בשווה , שמחילה זו היא רק לענין זכות קדימה, דברות משה שם מנמק
ומוחלת על זכות הקדימה (ובעל המאתיים מתירה לבעלת המאה לגבות תחילה , )יש זכות קדימה שווה

ולכן די בסילוק , שאינו קניין בגוף הקרקע, אלא דין נוסף, ין השעבודוזכות קדימה אינה חלק מקני, )שלה
ה "ד (א" כתובות צ ע,תוספותכיוון שעולה מ, אבל הוא עושה הבחנה לענין זה בין כתובה לחוב אחר. בעלמא

שהרי השוו מלווה שני לקונה שקנה את , הוא כמו קניין, שזכות קדימה בגבייה של נושה מוקדם ,)שמע
השיעבוד לנושה השני מותנה בכך שלא , שבחוב רגיל, הוא מסביר. מלווה השני גובה משניהםשה, הקרקע

בכתובה יש תקנה , לעומת זאת. ולכן זכות הקדימה של הראשון נחשבת קניין, יגבה מהם הנושה הראשון
 ,הנכסים משועבדים גם לשנייה, ולכן אם ישא אשה שנייה, מיוחדת שנכסי הבעל אחראים לכתובת האשה

אלא , כ השעבוד לראשונה היה על תנאי שהבעל יוכל לשעבד לעוד נשים"א, והראשונה ידעה זאת מראש
 .אבל זכות זו יותר חלשה מבחוב רגיל, שיש לראשונה זכות קדימה

225
שבניגוד , יש להעיר. ל" הוא לא הזכיר את המקורות הנ).ג"ע-ב"כח ע(כב ' סי, ת זכות אבות" שו

 ".דין ודברים אין לי"בר על הוא לא די, ל"למקורות הנ
226

   .ד"דף כח ע,  שם
227

אלא השותף האחר רצה לחזור , בנידונו המוחל לא ביקש לחזור בו. ק' מ סי"והשמים החדשים חת "שו 
והוא ; והוא חזר בו מכך, משום שהמחילה היתה הכרוכה בכך שהנמחל ישלם את כל דמי השכירות, בו

 . כיון שלא עשה מעשה קניןשהוא יכול לחזור בו) ט"בשם מהרח(פוסק 
228
 .56 ציון הערה ליד 
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גם , מועילה בלי קנין, שהיא מחילה מיידית,  עצמהמשכנתאהעל הראשונים פסקו שמחילה 
 אבל יש מן .כי משכנתא אינה קנויה לנושה, קו בכסף אינו יכול לסלחייבבמקום שנהגו שה

  .האחרונים שפסקו שגם מחילה זו חלה רק בקנין
  

ה נושמועילה מחילת ה, י פרעון החוב"ה מהמשכנתא ענוש את היכול לסלק חייבבמקום שנהוג שה
שבו החייב נפטר מחובו אחרי , "משכנתא דסורא"ב,  אבל גם במקום כזה.על המשכנתא בלי קנין

  .הנושמפני שהקרקע נחשבת קנויה ל, ה בדיבור בלבדנושלא תועיל מחילת ה, ומוסי
  

אם השוכר , לכל הדעות. נחלקו הפוסקים האם מועילה מחילת שוכר על זכות השכירות: שכירות
שהוא עומד להשכיר את , ובעקבות כך הודיע המשכיר לשוכר בפני עדים, מחל על זכות השכירות

  .השוכר כבר אינו יכול לחזור בו ממחילתו, שכיר את הנכס לאחרואכן המ, הבית לאדם אחר
  

  .שואל יכול למחול על זכות השאילה בדיבור בלבד: שאילה
  

לכל בעל בית יש , בבעלות משותפת של בעלי הבתים שבחצרשנמצאת חצר : ארבע אמות בחצר
וסקים בשאלה נחלקו הפ. כל פתח שיש לושמול ארבע אמות בחצר זכות להשתמש שימוש ייחודי ב

  .האם בעל בית יכול למחול על זכותו בארבע האמות הללו
  

על ) אף בלי לעשות קנין סודר( למחול יכולהאשה נחלקו הפוסקים בשאלה האם : נכסי צאן ברזל
שהרי אם פחתו פחתו לבעל ואם , מפני שאינם בבעלותה, יש אומרים שהיא יכולה, נכסי צאן ברזל

ואחרים סבורים שבכל זאת אינה יכולה ; שה רק שעבוד עליהםויש לא, הותירו הותירו לבעל
  .למחול

  
  . ובאחריות האשהמפני שהם בעין, יהםאין מועילה מחילת אשה על: נכסי מלוג

  
שאחרי , על הזכות שהעניקה לו תקנת אושא בנכסי מלוג, במשך הנישואין,  אינו יכול למחולבעל

  .הוא יכול לבטל מכר שאשתו מכרה, מות אשתו
  
או , להשתמש שימוש מסוים בקרקע של שמעוןו זכות שיש ליכול למחול על  ראובן :יקת הנאהז

  .)של שמעון(למנוע משמעון לעשות דבר מסוים בקרקעו שיש לו זכות על 
  

והמצרן , ושאל אותו האם לקנות את הקרקע שבשכנותו ןמצרמישהו פנה לאם : זכות קדימה
 טעם הדבר .ך את זכות הקדימה שלו בקניית הקרקעלא הפסיד בכ, קרקעשיקנה את ההשיב לו 

עשה עיסקה עם המוכר כדי הקונה שאלא רצה , שלא אמר זאת ברצינותול לטעון יכשהמצרן , הוא
  .על דעת לקנות אותה אחר כך בעצמו, לברר את המחיר האמיתי של הקרקע

  
 כיון שכאן אין ,מחילתו תקפה, אם מחל לו המצרן בפירוש, אבל אחרי שקנה הקונה את הקרקע

כגון אם הוא ראה שהקונה , מועילה גם מחילה מכללא של המצרן על זכותו. ל"מקום לנימוק הנ
אם נודע למצרן שהקונה ; או ששכר אותה ממנו, או שסייע לו בעבודתה, משתמש בקרקע ושתק

אם הציע המוכר למצרן ; ולא עשה כן, ועבר די זמן שיוכל לתבוע את הקונה, קנה את הקרקע
אם המצרן מכר את הקרקע לאדם אחר כשלוחו של ; והמצרן אמר שאינו רוצה, לקנות את הקרקע

  .אם המצרן חתם על שטר המכר כעד; בעל הקרקע
  

  .יכול בעל הזכות למחול, זכות קדימה הנוצרת מכוח הסכםגם על 
  

 זכאי, ףכ השיג החייב כס"ואח, מפני שלא היה לו כסף לשלם,  בחובוהחייב קרקע של לקח שנושה
  . אלא אם כן עשה קניין, והחייב אינו יכול למחול על זכותו זו; בכסףהוא או יורשיו לפדותו 

  
זכאי לפדות את הקרקע מהנושה אם יפרע לו , במקום שנהוג שחייב הממשכן את קרקעו לנושה

  . הוא יכול למחול על זכות הפדיון-את חובו 
  
בארצות מן החזקות שתיקנו הקהילות " החזק"נחלקו הפוסקים בשאלה האם בעל : "חזקות"

כך גם . יכול למחול עליה, בנוגע לקרקע שיהודי קנה מגוי או שמכר לגוי, האימפריה העותומנית
  .מזרח אירופהבארצות שתיקנו הקהילות " אורנדא"לגבי חזקת 

  
  .שנהגה בארצות אשכנז" חזקת היישוב"ה מחילה על מועיל
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 נחלקו הדעות -ומחל עליה , שזכאי לירושה מכוח תקנת הקהלמי : מכוח תקנת הקהלירושה זכות 
  .האם מחילתו תקפה

  
 חייב הנכסיש, יםנוששני : באותו נכסמקבילה מחילת בעל זכות קניינית פחותה לבעל זכות 

נחלקו הפוסקים בשאלה האם ,  על שעבודואחר מחל לנושה האחד מהםו,  לשניהםיםמשועבד
 .המחילה תקפה בלי קנין


