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 ט. מחילה בשטר

 

 1דברי הגמרא א. 

יש כמה דעות לגבי פשרה, איכא מ"ד שפשרה ביחיד ואיכא מ"ד פשרה בב' ואיכא מ"ד פשרה בג', וע"ז    )ו.( בגמ'  

 אמרה הגמרא:

 בר בשלשה ומר סבר בשנים ומר סבר ביחיד אמר רב אחא בריה דרב איקאדמר ס תלתא תנאי בפשרה"לימא 

ואיתימא רבי יימר בר שלמיא מאן דאמר תרי אפילו חד נמי והאי דקאמר תרי כי היכי דליהוו עליה סהדי.  

תסגי בתרי    אמר רב אשי ש"מ פשרה אינה צריכה קנין דאי סלקא דעתך צריכה קנין למ"ד צריכה תלתא ל"ל

 יה".ני מינוליק 

 וצ"ב בזה:  

המקשן שסבר שמהני במקום ג' ודעת התרצן שנצרך עם    א. אמאי פשרה צריכה קנין, ומהו יסוד החילוק בין 

 השלושה.  

 ב. מה שהצריכו כאן עדים, יש לעיין האם זה מטעם שדיין יחיד לא יוכל לקבל הודאה בפניו כדברי הרמב"ם.

ם, וא"כ לא מטעם הקנין בעינן עדים, וצ"ע לדעת הרא"ש  נן עדיקנין ואפ"ה בעי  והנה הגמ' סברה שלא צריך

בפני יחיד ולמה לא מזכיר שם שצריך עדים )ואולי סובר שלא צריך לומר כי בכל הודאה ממילא    שמהני הודאה

איכא עדים משא"כ בפשרה שאין צריך ראיות(, ונראה מזה שאפילו לדעת הרא"ש כל מה שמהני הודאה הוא 

מזה שפשרה אינה   ובפשרה אין דיני דיינים )לכה"פ למ"ד מקשינן פשרה לדין(, וחזינן  הדיין  מטעם שזהו מדיני 

קיום הדין אלא הסתלקות, ומה שצריך קנין אפשר לומר שכיון שבאו לדין כבר התקיים קצת הדין ולכן לא יכול 

תלק בלא ג',  "א להסשכבר באו לדין אלהסתלק ללא קנין, ומה שבעינן שלושה ג"כ אפשר לומר כנ"ל, שכיוון  

אזלינן אחר הרוב. ונראה שזהו הטעם לכך שאי"ז    או משום שבעינן הכרע דעת, וכן מוכח ממש"כ התוס' שלא

 נוגע לפלוגתת הרמב"ן ורה"ג אי אזלינן אחר רוב רופאים דחזינן דיש לילך אחר רוב חכמה. 

לל כיוון דאין זה בי"ד ממש,  רוב כ  אפשר לומר דאין  ומבואר מזה דרוב של בי"ד חלוק מרוב דעלמא, וה"נ היה 

יסתלקו יחד, מפני שמוטל עליהם הדין תורה, וכמו שמועיל שכיוון    אך אי"צ לזה אלא דבעינן שכל הדיינים 

 שיודע להיכן הדין נוטה אסור לבצוע וכן לחד מ"ד אסור לבצוע, מועיל לאידך מ"ד דבעינן כולם. 

 
ת ממחזיקי  תי נודע דבר סילוק דודי זקני בשיבה טובה הרב ארי' ב"ר דוד קסטנבוים זצ"ל, שזכה להיועם תחילת כתיב  1

אהב התורה והמצוות, התורה, למד אצל גדולי עולם כהגר"י קמנצקי והגר"א פאם, וגם שמע מעט את הגרי"ד סולוביצ'יק,  
 ש. מוריס.נלב"ע כ"ו תמוז תשפ"א. ישר כח לכל הלומדים שסייעוני במלאכה. א. 
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 ב. דברי רש"י

 ו התוס': בקושיא הא' כתב

 בתרי משום דהוי כמו קנין בטעות דלא בקיאי בפשרה שפיר".  לא סגי"והא ד 

 , והנה דעת התוס' בדיבור הבא שהוי מדין מחילה. 2שהמקשן סבר שאין זה טעותנראה  -

משמע שרש"י חולק במחילה בטעות וסובר דהוי מחילה, ולכאורה לא מסתבר שעם קנין גרע    )סו:( והנה בב"מ  

 שכתב:  תיסגי בתרי וליקני מיניה( )ד"ה  פרש מטעם אחר, עיין רש"יכאן י וע"כ לכאורה רש"ימבלי קנין, 

דכיון דקנו מיניה למה לי בית דין לא תהא אלא מתנה בעלמא ומדעתו והיא מתקיימת אלא להכי בעינן תלתא  "

 לייפות כח בית דין דאף על גב דלא קנו מיניה לא ניהדרו". 

ה בעלמא, ונראה דבמסקנא אין בזה משום "כח בי"ד"  זה מתנשאם יש קנין הרי  ומבואר לכאורה שדעת המקשן  

 ה על התוס' הרא"ש(, וכן משמע קצת מלשונו. בפשרה )וחולק בז

אפשר לומר גם באופן אחר דלהס"ד כוונתו בהקנאה היא הקנאה לעצמה ולמסקנא כוונתו רק להאלים כח בי"ד. 

 ך לתת משלו. ן שצרי , וזהו דווקא בזמוא"כ מבואר ברש"י שאין זה מחילה אלא מתנה 

ה או מתנה, והנה אין לפרש בדעת רש"י דמיירי להצד  מבואר א"כ שנחלקו בזה רש"י ותוס' אי הוי מתורת מחיל

למה אין בזה משום מחילה. והנה מקורו של רש"י  שמקנה רק הצד הנותן, שהרי כתב בלשון רבים, ומעתה צ"ב 

טעות הויא מחילה אין לפרש כתירוצם, אך  חילה בכנ"ל הוא מחשבון הסוגיא שהתקשה התוס', ולשיטתו שבמ

 מת מחילה בזה. גם בסברא צ"ב אמאי אין בא

מצב ולא וחשבנו לבאר יסוד מוסד דהנה צ"ב אמאי באמת לא מהני טעות במחילה. ונראה בזה דמחילה היא  

ר  ולהכי סובר  אינו צריך להיות עדיף מהבעל חוב,  לו כלל  רוצה שישלם  שכשאינו  ויסודה  הו ש"י שזחלות, 

 . 3דווקא במתרצה ומוחל מעצמו ולא שייך שיאמרו לו הבי"ד להקנות

 

 ג. ביאור דעת רש"י 

שהמקור לפריעת    יעת( )פו. ד"ה פרובביאור הדבר היה אפשר לומר עפ"י מה ששמענו, דהנה רש"י כותב בכתובות  

. ולפי"ז היה נראה  על חובבעל חוב מצווה הוא מ'הן צדק', ונמצא לפי זה שמקור התביעה הוא מחיובו כלפי הב

הוא כלפי הגברא, וזהו לשון רש"י במכירת שטרות דאמר להוסיף שכן הוא בכל מה שהוא בגדר חוב שחיובו  

 ליה לאו בעל דברים דידי את. 

דבהלוואתי לפלוני אינו יכול להקנות רק מטעם שאין מטבע    )נה: ד"ה מתנת שכיב מרע( בות  אולם הראונו ברש"י כתו

דחוב הוי דבר ממשי  ש כתב שלפי"ז בגוונא שיקנה הלואה של סאה בסאה יהני קנין, ומוכח  הקוב"   נעשה חליפין. 

שטר  שמכירת  שסובר  קצת  דמשמע  את,  דידי  בע"ד  לאו  ליה  שאמר  רש"י  דברי  מעיקר  מוכח  ות )וכן 

בעין,4דאורייתא( במעות  מיירי  שם  רש"י  אולי  וכן  קיים,  המעות  כששיעבוד  ממשית  ההשתלשלות  ואולי   .  

 
 ן צריך לשלם. אולי אפשר לדון שבטעה בפשרה יהי' תלוי בשיטות אי צריך לשלם, ולדעת המקש 2
י  ומחיל, ושמענו מהרה"ג אב"י סלבצקי שליטא דלרש"ואולי אפשר לדון בזה עפ"י לשון רש"י סא. דבגזל צריך מייאש    3

ומובן בזה הדמיון וכן בלשון הגמ' כב: יתמי דלאו בני   יאוש למד מזוטו של ים שעיקרו מצב )ולפי"ז מועיל בטעות לרש"י(,
אך   גהות אשר"י דמחילה בטעות הוי מדין יאוש, ולפי"ז נופלים עיקר דברינו דלעיל,מחילה נינהו, אולם ראיתי בשם ה 

 מלשון הר"ן המובא לקמן יש לדון כך.
ה"ג, שנפסקו בראשונים, הוא מגמ' ב"ק  ר לכך שאי אפשר לקנות דבר שאין בו ממש, חוץ מדברי המקח וממכר לרהמקו  4

יח בחידושיו לב"ק ממה שמודר הנאה נהנה מאישו וממה שאין  כא: שאישו לאו ממונו משום שאין ממש. הראב"ד מוכ
 מועלים באש. 
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ידוש, שאין דעת רש"י ממש שבעלמא דמעות בעין הם ברשות המלוה. לפי"ז יצא ח  )ד. ד"ה והילך( תו בב"מ  ולשיט

 שכתב:   ה( )סח. ד"ה מדעתאפשר לקנות חוב בקנין סודר. וראיתי בע"ה ברש"י כתובות 

 "רבותא קמ"ל שאע"פ שנתרצית אין מחילתה מחילה".

כאילו התקבל, ועל ידי זה מועיל ההתרצות, וא"כ קצת  שהוא    מבואר מדבריו שמחילה היא התרצות )והגם  –

 הגמ' גיטין עד, א"כ יל"ע בזה(.  צ"ב, וזהו פשט 

 

 ד. לא תגוש בשמיטת כספים 

ים, אי איכא חוב אלא שאינו מחויב לפרוע או שאין חוב כלל. ומכאן לנידון בפוסקים בלא תגוש בשמיטת כספ 

 רש"י לגבי לא יגוש. ויל"ע בכ"ז.  ן בדעתשכתב כ  )סי’ קיב( ראינו בר' נחום בגיטין 

שנמחל, ובהתרצות בעלמא מסיר את החיוב להחזיר, אף שיש חוב בעלמא,  ועוד אפשר לומר דהוי כחוב אלא  

, שכתב  )פא:( מה שלווה. ואולי יש להוכיח מדברי הריטב"א בכתובות  וכמו שהיה אלמלא היה חייב להחזיר את

ו נשאר ורק ההתחייבות לשני מתבטלת, ואילו כלפי עצמו לא  וב עצמשאי אפשר למחול לעצמו, והיינו שהח

 . 5סיר ההתחיבותיועיל לה

ילו לא אמר הביא דעת מהרש"ל דמהני מחילה בלב אפ   )יב, א( וחשבנו שאפשר לפי"ז להעיר, דהנה בקצה"ח  

עולם לכל ה  כלל, ותמה ע"ז הקצה"ח הא שום דין לא מהני בלב, ומביא דעת מהרי"ט החולק וסובר דרק בגלוי

לא דין, ואולי יסוד הדבר שתמורת מלוה מועיל בלי אמירה. ונראה בדעת מהרש"ל דעיקר מחילה הוא מצב ו

 , וממילא מתרצה ונפטר. 6מתחייב רק לרצות אותו ולא לשלם

שמבואר להדיא שפשרה ג"כ צריכה מחילה, ולפי"ז צ"ל בהכרח   )מב: ד"ה ומשלם( ינו בע"ה ברש"י בב"מ  שוב רא

כמו שכותב שם רש"י  חילה צריכה קנין. מבואר ברש"י לכאורה יסוד שחוב הוא זכות במעות  ש"י דמדדעת ר 

אפשר  )וכנראה  במעות  ממשית  זכות  ויש  בחליפין,  להקנות  מטבע  כדין  הוי  שחוב  גם   בכתובות  לעשות 

ר בקרקעות(. ואפשר להוסיף שכשלא הוציא את המעות ממילא נשארת הזכות באותם המטבעות והלוה אומ

תירה לעצם היסוד אלא רק לפרט הם בכל מקום כנ"ל, וממילא בעינן לזה מתנה והקנאה. אולם אין זה סשלך  

 דלא שייך התרצות שלא מרצונו ממש. 

 

 והערות בדבריהם  ה. דברי האחרונים לגבי קנין במחילה

עפ"י מש"כ    מ קיב.( חר בב" )ומטו משמי' דהגרש"ר וכ"כ באיילת השהתוס' הסתפקו אי מחילה צריכה קנין, וידוע לפרש  

יש להסתפק אי מחילה הויא הקנאה ויסודה שנותן להבעל חוב ד  )הלכות זכיה מהפקר סי’ יא( בספר מחנה אפרים  

. והנה לפי זה  )עיין גיטין עז.( רות אשתו קודם שזכה 'אי אפשי'  או דילמא סילוק, וכמו אומר על ירושה או בפי

חנ"א שתלה בעיקר הנדון מחלוקת הריטב"א והתוס' אי מהני  ע"ש במבמסקנת התוס' יצא שמחילה הוי סילוק, ו

שהביא דלדעת   )הלכות דיינים סי' כ אות ב( ן ואי מהני מחילה בעל כרחו של הנמחל. ועיין באמרי בינה מחילה לקט 

למאן דאמר דיכולים הבנים לשלם הכתובה ולהפטר ממזונות יכולה למחול הכתובה ויש    )נה( א"ה בכתובות  הר 

ומוכיח האמרי בינה שמחילה וע"כ שאין לה מזונות, והק' ההפלאה הא היורשים לא יקבלו המחילה,  זונות  לה מ

 הוי כסילוק ולא מהני. 

 ועל יסוד זה יש להעיר כמה הערות:

 
 צל"ע.ושמא בבא לצאת ידי שמים במלוה לכאורה חייב, ו בברי 5
 מה שמשלם מעות הוי "פיוס". -ש ר' שמואל דקדק מלשון התוס' ב"מ טו דבאפותיקי שאינו מפור 6
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 חילה בקנס. א. לפי"ז יועיל מ

 ב. לפי"ז יועיל מחילה בדבר שלא בא לעולם. 

 ה. ג. בשולחן ערוך מופיעים דיני מחילה בהלכות מתנ

ה( הקה"י    ד.  שבידו,  )סי'  במה  דזכה  קנין  צריך  לשון המרדכי שלא  אפילו    מביא  הוא  דכן  הקה"י  מזה  והוכיח 

קנין. ולפי"ז היה נראה להסביר שזהו בהקנאה כזו שברשותו, דקנין הוא הכנסה לרשותו ובנמצא ברשותו אי"צ 

ה מכ"מ בעינן הקנאה כדי  ופן הזהספק של תוס' האם עיקר הקנין הוא הכנסה או הוצאה, ואפשר שגם להא

)ויש לבדוק לפי זה    הקנאהולא ב  במעשה קניןד הנדון של תוס' הוא  להוכיח את הגמירות דעת, ולפי דרך זו יסו

דחית התוס' בקידושין טז ממוחזק בעצמו(. ועיין נמי ביד רמ"ה דמבואר לכאורה שאין צריך קנין דמחול לך  

 כאורה צריך משתמרת.  פי"ז לנותן זכות קנין וקונה בקנין חצר, ול

פשוט דאמרי' ויתר, וכתב המהר"ם שאפשר שמה שצריך קנין  דאין להוכיח בכור שנטל חלק כה. התוס' כתבו  

הוא רק במה שבא לרשותו אינו יכול לסלק את עצמו בלא קנין, אבל בבכור מתנה קריה רחמנא ויכול להסתלק,  

 .7ומבואר מדבריו שגם להסתלק בעינן קנין 

יך וגם להצד שלא "צריך" קנין  שמע שקנין הוא ודאי מועיל ושי ס' הוא האם מחילה "צריכה" קנין, ומון התוו. לש

 מ"מ אם יעשה ודאי הוי קנין, ומעתה יש לעיין מהו ספיקם.  –

. ואם נאמר שיכול 8ז. לכאורה איכא ב' גווני מחילה בטעות: א. שלא התכוון כלל לזה. ב. שיש לו כח לחזור בו

שייך כלל הגוונאבכל דהלהסתלק   יהי'  נראה לכאור   ו לכאורה לא  ואילו  ה בתוס' דלא בקיאי  הב' במחילה, 

 בפשרה אין הכונה דלא כיוון לזה כלל, ומשמע דלהתוס' אין מחילה מטעם סילוק.  

ח. מבואר מדברי התוס' וכ"ה ברמב"ם דאפשר למחול על חפץ בעין, ממה שהוכיחו מטענו חיטין והודה לו  

 . 9להסתלק מחפץ בעין וח, ולכאורה יש לעיין אי שייך דול נגח את הקטן אי לאו דעומד וצווכן מגבשעורים 

 )כז:(ט. ראיתי שכותבים שמסילוק א"א לחזור בתכ"ד וממתנה יכול, ולפי"ז קצת מדוקדק בלשון הר"ן בנדרים  

 זוכה בה חבירו. דמיד דכיוון דמחילה היא לית בה אסמכתא 

 

 ו. הצורך בקנין 

ן דהתם לא רק דלא עשה  התה כ"ה שנים דמחלה ומטענו חיטי ה יש לעיין בראיית התוס' מאשה ששלכאור   והנה

קנין אלא לא דיבר כלל, ומבואר שאין בזה חסרון של דברים שבלב, ואם נאמר דהתם גלוי לכל העולם לכאורה 

ן דברים שבלב  ן חסרוזה טעם שלא להצריך קנין, א"כ מבואר דטעם קנין לא מטעם דברים שבלב, ואפשר שאי 

 והקנין הוא מוחלט. 

דבקנו    )צד( ן: א. לאלם את הכח, ב. עצם החלות. ומבואר למשל בגמ' בב"מ  והנה איכא ב' סיבות להצריך קני

, ולכאורה יש להוכיח דהכא הוא מטעם הזה מלבד מה שמפורש ברש"י,  10מידו משתעבד שומר להיות כשואל 

 
רי"ק דאין שייך מחילה אלא במעות ולא בחוב, ולפי דרך זו  יש להעיר דברמ"א )רמא, ב( כתב בשם תשובת הרא"ש ומה  7

, מסתבר דהנדון אי שייך מחילה בקנין יהי' תלוי  נאמרה על חוב )ולפי"ז בגזל ופקדון ל"ש מחילה( דעיקרה של מחילה לא
ברש"י הנ"ל  י הוי כדבר שלא בא לעולם )עיין ברמב"ן במלחמות ר"פ שור שנגח דו"ה, ובגמ' גיטין יג ו בנדון הראשונים א

 שבועות לג.(. בכתובות שמבואר שהוי בא לעולם, ובראשונים בדין הרשאה בב"ק ע וב
ן לדקדק נמי  ת התוס' ששם זה סילוק ולא מחילה ולהכי ל"צ קנין, ואולי לשון "אילולא המהר"ם הי' אפשר לדון שכוונ

 כלל", מסייע, ולשון "נמי" מתיחס להודאה שאינה מחילה כלל. 
צא חומץ דהוי כלא מכר לו  נו האם המושג מקח טעות פירושו שלא קנה כלל עיין תוס' ב"מ נ: כמוכר יין ונמוהאחרונים ד  8

 שיש ב גווני כנ"ל, וצל"ע. חוזר שהרי אין זה מכר דאדעתא דהכי לא זבן. אבל לכאורה הי' מסתברכלל, וברש"י נו: ד"ה  
 ומצאנו בחסד ה' בקצוה"ח )רט, יג( דכתב דא"א להסתלק.  9

 עיין תוס' כתובות נד: 10
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כטעות, ומבואר להדיא    קנין הכא צריך לאלם משום דנראה  צריכה  וכן בתוס' מבואר דאפילו אי מחילה לא

קלוש ובעי חיזוק, ואפשר גם לדקדק שמחילה צריכה קנין היינו שהדבר נקנה על ידי המחילה ולא    דמחילה הוי

ע"י הקנין אלא שצריכה המחילה לקנין. ואי נימא דיש חוב אלא שנמחל נראה לכאורה שבלי קנין יכול לחזור  

אין צריכה אפשר לומר לא יוכל לחזור בו, ולהצד שמחילה  לה עצמה לא בעיא קנין, אלא רק שא דמחיבו, ונמצ

 שהשעבוד תלוי בחיוב וכשפוקע השעבוד ממילא מתנתק החיוב. 

ועוד חשבנו להסתפק דהנה איכא ב' חלקי בעלות שלו וברשותו, ויש להסתפק עם עיקר הקנין של "שלו" בלי  

דעת    הוא שלו ולא ברשותו, וחשבתי דהנהתיד, והנה כל דבר הנצרך למחילה  או בע  "ברשותו" הוי קנין בהווה

והב"ח בתשובות שהוי שלו ממש ואינו    )סי’ רעג( הרמב"ם דהפקר הרי הוא כנדר שאסור לחזור בו, ודעת הקצה"ח  

שמבואר   ר( ן המוד)סוף פרק אין ביברשותו ואינו יכול לחזור בו משום בל יחל, וצ"ע איך יפרש את הסוגיות בנדרים  

מנ להנות  למודר  האשאפשר  שמכח  מזה  ונראה  שלו,  הפקר  לאסור  כסי  "שלו"  התורת  בטל  בו  לחזור  סור 

 , ונראה א"כ דהיינו טעמא שאפשר למחול בלא קנין. 11בהנאה

ואפילו אי נימא ששלו זהו דין בפ"ע, מכ"מ אפשר לדון שכל מה שצריך קנין הוא משום העברת שלטון דהיינו  

אפשר דלא צריך    )סח:( "ק  ו בלי ברשותו כגון לדעת צנועים בבדרה בקנין, וא"כ אילו מעביר שלוזו הגברשותו  

 קנין, וצ"ע בזה. 

, ולדעת  12ויש לעיין מראיית תוס' מבכור ופשוט דהתם לכאורה ברשותו, וגם בעבד עברי לכאורה הוי ברשותו

 דון. אמנם בדעת הרמב"ם לכאורה על פק  הסוברים דפקדון הוי ברשותו מבואר להדיא ברמב"ם דאפשר למחול

ן מעמד שלשתן למה הוצרך לפי"ז, הא בלא"ה אינו ברשותו, ומוכח א"כ אי"צ לדרך זו כלל, אך הא מיהא קני

 דהעברה גרידא בעי הקנאה. 

 

 ז. מלוה בשטר ומלוה ע"פ 

, ומבואר 13קנין   צריכה  מבואר דמה שאין צריכה קנין היינו רק במלוה בעל פה ובמלוה בשטר   )חו"מ סי' יב( בסמ"ע  

ן החוב אלים ולהכי בכ"ש מתנתק ממנו, אך להאופן  "צ קנין בעלמא משום שאינו מוחזק ואי מזה דטעמא דא 

השני של תוס' השעבוד הגוף אלים ואינו מתנתק אלא ע"י קנין, והיינו שיש זכות ממונית שמתנתק ממנה בלי  

. ולפי דרכו 14בפ"ע ואינו מתנתק בכל שהוא י דבר  קנין, ולהצד דצריכה קנין אפשר לומר שהשעבוד השתא הו

 וס' בגדר האגידות בחוב, האם בעי' לזה קנין. של הסמ"ע נראה דנידון הת

והי' אפשר לומר כעי"ז בנידון האחרונים במי שזורק לפח מהי הזכיה של אחרים בזה, דמי שאינו מקפיד שיטלו 

דהוי בגדר נותן    , מט( )כחהוי לכל, ודעת  האבנ"מ    י אא"כדהוי כהפקר ולא מהנ)אה"ע מהדו"ק סי' נט(  דעת הנוב"י  

 , ולפי דברינו נראה ג"כ שזהו מזכויות שנפטר מהם בלא קנין. 15רצה מתנה לכל מי שי

האחרונים   נידון  עפ"י  לדון  אפשר  בתרא( עוד  בבא  ריש  בקוב"ש  כאילו    )עיין  או  זכות  על  ויתור  הוי  אי  במחילה 

 קנין. התקבלתי, ואפשר שבויתור לא צריך 

 

 
שכל רגע שיש  לכאורה כל הסוברים שבשינוי קונה למפרע על ידי קניני הגזילה, יוכלו לסבור הכי. וגם לחולקים אפשר    11

 זכות גביה הוי שלו. 
 אביי ורבא אי מכאן ולהבא הוא גובה או למפרע בפסחים. יש לבחון מה היחס בין זה למח' 

 עי' אמר"מ סי’ כד.  12
 אך הכה"ג פירש שרבינו ישעיה מיירי רק בפשרה.(רבינו ישעי' הובא לקמן, )ומקור מ 13
 שטר חוב לכאורה באמת סוברים הכי. לכאורה הראשונים שאינם מפרשים טעם זה בדין מוחל   14
 פ' אלו מציאות ס"ע, ויש בזה לכאורה נפק"מ אם יכול לזרוק חמץ בע"פ לפח.  ראיתי בשיעורי ר' שמואל ב"מ 15
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 ם וביאורים בשיטתוח. דעת הרמב"

 קנין וכן כתב המרדכי.  מסקנת התוס' שמחילה אינה צריכה 

 : )מכירה ה, יא( וכן כתב הרמב"ם 

 .16"יש דברים הרבה שאין צריכים קנין ואין לקנין בהם טעם או המוחל לחבירו חוב או פקדון שיש לו בידו" 

 קונה ואין צריך כלום.   עתו ואם גומר מור בדועיי"ש שנהגו לעשות קנין אלא שכל זה כדי שיג

רה דלא כמו שדקדקנו מתוס', שבתוס' משמע דשייך קנין אלא שאין צריך  והנה בדעת הרמב"ם מבואר לכאו

אבל אפשר לאלם על ידי קנין, אבל ברמב"ם לא שייך קנין כלל, ולשיטתו צ"ב בפשרה אמאי צריך קנין, ובפרק  

 ניהם,  עינן קנין משב"ם דבמבואר ברמ )הלכה ה( כב מסנהדרין 

 תבוע הדין עד שיקנו מיד שניהם". "אע"פ שרצו בעלי הדין בפשרה יש להם לחזור ול

ומבואר לענ"ד בלשון הרמב"ם שעיקר הפשרה היא "רצו", ואפ"ה אחר גמר דין יכולים לחזור בהם אא"כ    -

 עושים אז קנין, וא"כ מבואר בד' הר"מ דלא כג' הדרכים שבתוס' וצ"ב בזה.

 :  )סנהדרין ו, כב( רמב"ם כתב והנה ב

ת שדנו אין דיניהם דין ויש לבעלי דינים לחזור בהם, ואם עשו פשרה  "יפה כח הפשרה מכח הדין שב' הדיוטו 

 . וקנו מידן אינן יכולים לחזור בהם ע"כ, ומבואר דבדיינים אפילו בקנין יכולים לחזור בהם"

כתיקונו בלי פשרה, ולפי פי' זה מבואר   דיפא מדין קנין עוכתב הכ"מ שהכוונה שכח פשרה כתיקונה שהיא ב

וא החפצא של הפשרה שהסכימו שניהם לגמרי ואינו חיזוק בעלמא, אלא מופקע הדין תורה לכאורה שהקנין ה

שנתנו זה לזה מה שהיו צריכים לקבל, ועוד נראה לכאורה שאין המושג קנין כקנינים בעלמא אלא רק סימון  

 שרצו.  שרוצה בזה, וכוונתו

שליט"א, דהמחייב לפי הוביתר הר  קוק  יצחק  דין אלא  חבה שמעתי מהג"ר אברהם  אמת הוא הפשרה ככח 

דכל מה    )סד, א( דהקנין הוא המחייב הרצון שלא יוכל לחזור בו, והביא שתי הלכות מחודשות משו"ת מהרש"ל  

לאחרים לא יכול   ר בו, אבלל לחזושאינו מחויב בלי קנין הוא רק כלפי בית הדין הזה אם אומר דונו כדיני יכו

קנין, אלא שיכול לחזור בו, ועוד פסק מהרש"ל דכל מה שצריך קנין    אפילו בלא קנין, רואים שיש כח פסק בלא

הוא רק כשפתחו הם בדין אבל אם הוא פתח אין צריך קנין כי ודאי גומר דעתו, ומבואר שאין זה כדיני ממון  

 עת.גלות דרגילים דתמיד בעינן קנין אלא רק ל

, ולדרכו של  )ז, ב( ות בב"ד, וכמו שכתב לעיל  בדברי הרמב"ם שכוונתו ויתור על זכויות כמו התפסת זכוי  עוי"ל

הרמב"ם אין הקנין על הממון אלא על זכויות, דהנה מבואר ברמב"ם לכאורה שאין צריך קנין משום שצורת 

נין על זכויות, וא"כ נראה  יה שייך קממש ה  הפעולה לא זקוקה לקנין, אולם מצד מה שאינו ברשותו או שאין

 . 17בפני פסול לא די בהתרצות, ופשרה ג"כ הרי היא כויתור שכדי להפטר מזכות כגון לדון 

שהקשה על הרמב"ם במחילת שבועה במקצת אמאי אינו יכול לחזור בו הא    )כב, ה( ומצאתי בשער המשפט  

ובסו"ד הביא מהמהר"ם מלובלין שחולק מר דין,  קודם גהרמב"ם ס"ל מחילה א"צ קנין, ותירץ דלא מהני מחילה  

יכול לפרש הכי גם דברי הרמב"ם כאן שמיירי קודם גמר דין, ואפשר נמי שבפשרה אין  ע"ז, ובכל אופן היה  

 , וסברתו נראה שזו אומדנא בעלמא שכל זמן שלא הוכרע מסתמא אינו מוחל. 18גמר דין כלל 

 
לכאו  16 בברכ"שמשמע  הוב"ד  כהגרי"ז  בעלמא,   רה  מחזיק  רק  ואינו  המפקיד,  של  ברשותו  הוא  שפקדון  סכ"ה,  גיטין 

 בעלמא, אך אם הטעם משום שזוכה במה שתחת ידו או חצר יל"ע. ולכאורה החיוב השבה הוא כחוב 
הרא"ש מבואר שגם    ר נעם רכס שיחי' שזהו רק לד' הרא"ש בנדרים כז. שאפשר למסור זכויות לבית דין, ובסו"ד העי  17

 ינן מחילה. לפי"ד מבואר לכאורה שהקנין רק קודם, וכן לכאורה שלא כדיניו של המהרש"ל בדעת הרמב"ם.לזה בע
ה הקרובה לדין כמ"ש הפוסקים, לכאורה צריכים ולפי"ז אפשר שאין דין בעל דין בעמידה בפשרה, דהנה אם צריך פשר  18

 האם גובה ממשעבדי.  לקבל העדות וכדו' כדין. ואולי גם נפק"מ 
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 ט. מחילה בשטר

שמחילה    ה שפירש פירוש חדש בסוגיין דמה שצריך קנין הוא רק בגוונאנו ישעישם רביב   )סי’ יב( ראיתי בטור  

צריכה כגון בחוב בשטר, אבל בגוונא שאין שטר באמת מהני בלי קנין, עיי"ש, והקשה על זה הקצה"ח ממוכר 

ל ידי  שטר חוב וחזר ומחלו מחול, ותי' הקצוה"ח דמה שא"א למחול על שטר חוב היינו משום דהוי כגבוי ע

 סים, ולהכי מהני מחילה. כסים אבל מוכר שטר חוב אינו כגבוי אלא יש לו רק שעבוד נכ שעבוד נ

)וכמו שפרוזבול אינו משמטו(, ולפי"ז צ"ע   והנה לפי ד' רבינו ישעי' לכאורה ה"ה דמשכון ג"כ כמאן דתפיס 

ין לקנין איסור בקידוש   ת הגמ'בדברי התוס' שבעבד עברי אי לאו דגופו קנוי הי' מהני מדין מחילה, האם כוונ

, ונחלקו 19, ובזה מפורש בש"ס דלא מהני מחילה)יט.( כדאיתא שם שמותר בשפחה או לקנין ממון, ומדין משכון 

בזה הראשונים, ולמפרשים שזה קנין איסור לכאורה קנין משכון הי' ידוע גם בהוו"א, ואפ"ה מהני בזה מחילה,  

ומשני גופו קנוי, או שכוונתו שהוי קנוי כחפץ ממש ולא וקנין  בתרי    ולדעת רבינו ישעי' אפשר שכוונת הגמ'

 מחילה.   מהני

 

 

 

 
 י הסוברים שיש רק קנין משכון, צ"ב האם בעבד הי' מהני לומר ולעשות קנין בלא שטר.לפ 19


