
מתנה ע"מ להחזיר - א'

מתנה ע"מ להחזיר
הנותן מתנה והתנה עם המקבל שיחזיר לו את המתנה לאחר זמן )'מתנה ע"מ 

להחזיר'(, הקנין ותנאו קיים כמו שאר קנין עם תנאי1. לפיכך אם החזיר את המתנה קיים את התנאי, והמתנה קיימת. 

ימתנה ע"מ להחזיר הוא הן בקרקע והן במטלטלין, בין אם התנה שנותן לו עד זמן קצוב או כל ימי חיי הנותן או חיי המק
בל2, או אפילו שלא קצב הזמן בפירוש אבל מובן מכללא3.

גדר הבעלות:
נחשב 'לכם'

המקבל קנה את המתנה קנין גמור ונחשב 'לכם' לקיים מצות ארבע מינים4, כי במתנה 
ע"מ להחזיר פקע כח הנותן5, ואינו דומה לשואל שקנה רק קנין פירות. 

תנאי  עם  לחלוטין  קנין  הוא  להחזיר  ע"מ  במתנה  הקנין  האם  הפוסקים  נחלקו  אך 
שחייב להחזיר6 או שמחמת התנאי נעשה הקנין רק חלוטין לזמן אולם עדיף משואל 

שכאמור קונה רק קנין פירות7. 

קיום התנאי:
האם המקבל חייב להקנות

הואיל ונחלקו הפוסקים הנ"ל האם קנה המקבל קנין לחלוטין על תנאי או קנין עד 
הזמן, נחלקו האם בבוא הזמן שחייב להחזיר פקע הקנין של המקבל והמתנה חוזרת 
ממילא לנותן או שצריך המקבל להקנות את המתנה לנותן בקנין המועיל, ואם לא 

החזיר בקנין לא התקיים התנאי והמתנה בטילה למפרע8. 

ולכן נחלקו האם הנותן אתרוג ביום ראשון לקטן שיכול לקנות )בדעת אחרת מקנה( ולא להקנות, ובפירוש אמר שנותן 
לו את האתרוג עד אחר שיקיים המצוה, האם לאחר שקיים המצוה, נעשה האתרוג ממילא של הנותן, אע"פ שהמקבל 

לא הקנה לו9.

ויש שהכריע שרק אם כדי לצאת המצוה חייב שיהיה 'לכם' מוכרח המקבל לזכות באתרוג קנין מוחלט וקנה המקבל 
לגמרי אבל בעלמא די במה שקונה בקנין לזמן, וכגון בנותן לחבירו בגד של ציצית ע"מ להחזיר הוא רק קנין לזמן10.

מחילת התנאי, או אינו מקפיד
מחל הנותן את התנאי מועילה המחילה שיקנה המקבל את המתנה בקנין הראשון, ואינו צריך לעשות קנין מחדש11, וכן 

אם ברור מתחילה שהנותן אינו מקפיד שיחזירו לו בקנין, די שהמקבל יחזיר לו המתנה מבלי להקנות12. 

מכר המתנה
נחלקו הראשונים אם שעבד המקבל את המתנה לבעל חובו או מכרו לאחרים, האם חל השעבוד או המכר שאם אחר 
כך החזיר את המתנה להנותן קיים בזה את תנאו, או שכיון ששוב אינו ראוי להנותן נתבטלה המתנה ולא חל החוב או 

המכר13.

הקדיש המתנה
הנותן מתנה ע"מ להחזיר אומדים דעתו האם מקפיד שיחזיר לו דבר הראוי לו לשימוש, או רצונו שיחזיר את גוף המתנה 

אף שלא יוכל להשתמש בו. 

ילפיכך, אם אמר הנותן תחזיר 'לי' וודאי כוונתו שיחזיר לו כדי שיוכל להשתמש בו, ואם המקבל יקדיש את השור כש
הקדושה לא פוקעת לאחר שיחזיר, נמצא שהמתנה אינה ראויה לשימוש של הנותן ולכן לא יכול המקבל להקדיש, שאם 
אינו מחזיר את המתנה באופן הראוי, המתנה בטילה, אבל אם נתן את מתנה בסתם 'ע"מ להחזיר', יש שכתבו שבזה אינו 

מקפיד הנותן שיוכל להשתמש בה לאחר החזרה, ולכן אם הקדישו המקבל והחזירו כך, קיים את התנאי14.

1  סי' רמ"א סעיף ו'.
2  שם.

3  ויבואר יותר בע"ה בגליון הבא. 
4  או"ח סי' תרנ"ח סעיף ד', וראה באמרי בינה הל' יו"ט סי' כ"א אריכות בדברי המחברים האם בעינן שיהיה למקבל הזכות לתת לאחר 

ע"מ להחזיר )דהיינו זכות ממון(, וכן האם צריך שיהיה לו הזכות אכילה, וע"ע בזה בפמ"ג סי' תרנ"ח א"א אות י"ב, ומנחת ברוך סוף סי' צ"ב.
5  ראה משנה ברורה שם ס"ק י"ב.

6  רא"ש סוכה פרק ג' סי' ל' ורשב"א שם מ"ו ב', ריטב"א קדושין ו' ב', וזה ע"פ הר"ן נדרים כ"ט א' דקנין לזמן הוא קנין פירות )ראה 
קצות סי' רמ"א ס"ק ד' ד"ה ואע"ג, ונתיבות ס"ק ה' ד"ה וליתא, שו"ת חתם סופר חו"מ סי' קל"א ד"ה וגם(.

7  הקצות סי' רמ"א ס"ק ד' ובאבני מילואים סי' כ"ח ס"ק נ"ג שמדמה מתנה ע"מ להחזיר לאומר אחריך לפלוני, וה"ה לאחריך לעצמי, 
ועיין הערה 8 שהוכיח זאת מכמה ראשונים, ועיין ליד הערה 10 הכרעת האמרי בינה.  

8  הרא"ש הנ"ל ודעימיה כתבו שצריך להקנות בחזרה אבל הקצות הנ"ל הביא מרבינו אביגדור כהן צדק )בשו"ת הרא"ש כלל ל"ה סי' ב'( 
שהמתנה חוזרת ממילא, וכן באבני מילואים סי' כ"ח ס"ק נ"ג משו"ת מהר"ם ב"ב סי' תתקפ"א שיכול לתת לו אתרוג בקנין לשעה לצאת בו, עיי"ש, 
ועיין בפתחי תשובה ס"ק ו' וביאור הלכה או"ח סי' תרנ"ח ס"ג ד"ה דהוי, מהנתיבות ס"ק ה', שהעיקר ככל הפוסקים שצריך להקנות ושכן כתב בשו"ת 

חמדת שלמה חו"מ סי' י', וכן סתם הרמ"א או"ח שם סעיף ה'.
9  ראה הנ"ל, ובשו"ע או"ח שם סעיף ו' סתם כדברי הרא"ש שלא מהני, ועיין ביאור הלכה שם סעיף ג' ד"ה דהוי, שהביא הקצות הנ"ל.

10  אמרי בינה או"ח סי' ח' אות ו' בביאור דברי הרא"ש סוכה הנ"ל.
11  פתחי תשובה סי' רמ"א ס"ק ו' משו"ת חתם סופר אה"ע ח"א סי' ק"ו.

12  פשוט, וכן מבואר בהערה 14 מהגהות האמרי ברוך על הנתיבות ס"ק ה' וערוך השולחן סעיף י"ב, ולכאורה  דעת הקצות ס"ק ו' והנתיי
בות ס"ק ה' אינו כן.

13  נמוקי יוסף ב"ב דף ס"ג מדפי הרי"ף, והובא בדרכי משה סי' רמ"א ס"ק ו', ובקצות ס"ק ו' דן האם זה באומר החזירהו לי או גם באומר 
החזירהו סתם, עיי"ש עוד.

14  בסי' רמ"א סעיף ז' ע"פ ב"ב קל"ז ב', הקדישו והחזירו קדוש, ובנתיבות ס"ק ה' תמה הא לאחר שהקדישו אינו יכול להקנות למקבל, 
והעלה שאיירי בקק"ל לר"י דאינו ממון גבוה, ועוד האריך לבאר מה שכתב הנמו"י ב"ב שם באופן אחר, ועיין בהגהות האמרי ברוך על הנתיבות )וכן 

בערוך השולחן רמ"א סעיף י"ב( שכתבו מאחר שלא אמר 'החזירהו לי' די לו בחזרת השור בלי להקנות עיי"ש.

שיש ביתו,  יבני 
עמו  יחד  בו 
הבינו  לא  ברכב 
רוחו.  לשלוות 
זה עתה, בעודו יוצא בנסיעה מחניית ביתו, התחכך 
לא  הרכב  מצד  שעלו  המעיכה  קולות  בגדר.  שלום 

הותירו מקום לספק, צד הרכב נפגע היטב.

אך שלום המשיך בנסיעה כאילו דבר לא קרה ---

-- תיקון הרכב יעלה כנראה הרבה מאד כסף  העיי
- שמא מצאת מטמון ואינך מספר לי  רה לו רעיתו 

עליו??? - שאלה במין הומור מר.

שלום חייך. אין ספק שהתיקון יעלה דמים מרובים, 
אך הוא כבר ידע. יש לו מי שישלם תיקון זה.

בשבוע שעבר, בבוקרו של יום רביעי, הוא מצא על 
דש החלון של רכבו פתק ובו נכתב כדלהלן:

לבעל הרכב שיחי'!

בשוגג, ולא במזיד, פגע רכבי בכל הצד השמאלי של 
נוצר חריץ עמוק. אבקש  צידו השמאלי  ובכל  רכבך 
ממך ליצור עימי קשר, על מנת שנוכל לברר אליבא 

דהלכתא את חובתי כלפיך.

הפית כותב  עם  יחד  שלום  ניגש  היום  באותו  יעוד 
קא אל בית ההוראה. תשובת הדיינים היתה כי על 
הסכום  מלוא  את  לשלם  בשוגג,  שהיה  אף  המזיק, 
הנדרש לתיקון הרכב. אף ששוגג היה, הן אדם מועד 

לעולם. 

כי  לטעון  ניסה  שהמזיק  אף  הנזק,  של  טיבו  לגבי 
ערכו של הרכב אינו יורד מחמת חריץ על צידו, אך 

הרב המשיב דחה טענה זו.

- פסק  נזק העומד לתיקון, על המזיק לשלמו'  'כל 
הרב.

- אותו אחד שהזיק את רכבי בשבוע שעבר, ישתתף 
יממילא בתשלום תיקון צד הרכב. תקוותי שלא אצ

טרך להוסיף הרבה מכיסי - הרגיע שלום את רעיתו.

...
סוגיא זו כבר נתבארה באר בעבר במדור 'קו ההלכה' 

י)גליון ל"ט( ומחמת שכיחות הדברים ומציאות שנ
תחדשה בה נשנתה.

על   - לתיקון  העומד  נזק  כל  הרב,  פסק  שאכן  כפי 
המזיק לתקנו ולשלמו.

היא   בחז"ל  המוזכרת  נזקין  ששומת  אף  דהיינו, 
ששמין את החפץ הניזוק כמה היה שוויו לפני הנזק 

הנותן אתרוג ע"מ 
להחזיר ומחל 

התנאי' האם צריך 
המקבל לעשות 

שוב קנין

דיני מתנה ג'
הרב חיים קאהן שליט"א

מהדורת וויינרעב לעילוי נשמת הרה"ח ר' ארי' לייביש ז"ל בן הרה"ח ר' זאב אהרן ז"ל נתנדב ע"י בנו הרה"ח ר' יעקב שליט"א

גליון שבועי
קרח | תשע"ז מהדורת וויינרעבמשא ומתןמשא ומתן
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מעשה שהיה פסקי דינים

]1[ סי' רמ"א סעיף ו'. ]2[ שם. ]3[ ויבואר יותר בע"ה בגליון הבא. ]4[ או"ח סי' תרנ"ח סעיף ד', וראה באמרי בינה הל' יו"ט סי' 

כ"א אריכות בדברי המחברים האם בעינן שיהיה למקבל הזכות לתת לאחר ע"מ להחזיר )דהיינו זכות ממון(, וכן האם צריך שיהיה 

בכלל מאתיים 
 מנה

הרב אריה ליכטנשטיין 

המשך ההערות בעמוד ב'
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לדיני תורה, שאלות בדיני ממונות, שטרות, ריבית, צוואות, דיני מקח וממכר בשבת ויו"ט, או לכל ענין הקשור לגליון אפשר להתקשר:

קו ההלכהמעשה שהיה

  mm@businesshalacha.com לקבל את הגליון באימייל  שלחו ל

לע שנזקק  בזוג  ימעשה 

התעופה משדה  הדרך  את   שות 

כך,   לשם  לביתם.   )airport(

מונית לעצמם  הזמינו   הם 

אותה  את  לעשות  היא  גם  שנזקקה  אשה  עמדה  לצידם   .)car service(  

אל  נתקרבו  כאשר  בתשלומין.  ויתחלקו  אליהם  להצטרף  וביקשה  הדרך, 

היעד לא ידעו הכיצד יחלקו ביניהם את הוצאות הנסיעה.

־שאלה: האם מחיר הנסיעה יתחלק לשלושה חלקים - כמנין הנפשות הנוס

עות - ובני הזוג ישלמו שתי שליש מההוצאות. או שמא, מאחר והיו כאן שתי 

ובני  לשניים  יחלקו  יחדיו,  ונצטרפו  הדרך  את  לבדם  לשלם  שרצו  קבוצות 

הזוג ישלמו רק מחצית מההוצאות.

:תשובה המכריע בשאלה זו הוא האומדנא, שיש לאמוד בדעתם של המעוי

ומוכחת  ברורה  מקרה  בכל  ולא  מכיון  מתחילה.  כוונתם  היתה  מה  רבים 

ואת המקרים בהם שייך  כן נשתדל להציע את עיקרי הדברים  דעתם, על 

לאמוד את דעתם בבירור.

מצאנו בגמרא ובפוסקים דיונים רבים הכרוכים באופן חלוקת תשלומים בין 

שותפים, כגון בני העיר או בני החצר וכדו'. יש והחלוקה נעשית לפי ממון, 

דהיינו לרב - לעשיר - תרבה ולמעט - לעני - תמעיט. כגון, בבניית חומה 

יותר מש גדול  ליתן חלק  יושבי העיר, העשיר צריך  ומגינה על  יהסובבת 

כניו. הנאתו גדולה משל העניים, שכן החומה משמרת ומצילה את ממונו 

המרובה. כמו כן, היושבים בספר - סמוך לחומה ולגבול, שסכנתם גדולה 

החומה.  בבנין  יותר  גדול  חלק  ליתן  עליהם  העיר,  של  בטיבורה  מהדרים 

בגביית ההוצאות מיושבי העיר, יש ליתן את הדעת ולהתחשב בכל מכלול 

הנסיבות )שלחן ערוך - חושן משפט, סימן קס"ג סעיף ג'(.

מצאנו שההוצאות מתחלקות לפי מנין הנפשות. כגון, היוצאים בשי  מאידך,

ליתן לפי מנין הנפשות,  יש  אז  ושוכרים שמירה לדרך מחיות רעות.  יירא 

סעיף  ער"ב  סימן  )שם  בשוה  שוה  חלקו  משלם  רב  שממונו  העשיר  ואף 

ט"ו(. לעיתים החלוקה נעשית חציה לפי נפשות וחציה לפי ממון. כגון כאשר 

שוכרים את השמירה לדרך גם מפני ליסטים )עיין סמ"ע שם סקכ"ז(.

כגון,  ההוצאות.  יחלקו  כיצד  הראשונים  נחלקו  בהם  מקומות  גם  ומצאנו 

גזי ונצרך לשחדם בממון כדי שיבטלו את  ישגזרה המלכות על השחיטה 

ממון.  לפי  תיעשה  גוונא  בכהאי  שהחלוקה  שטוען  מהראשונים  יש  רתם. 

עיקר כוונת הגזירה היתה כדי להרויח הממון של השוחד, ואם כן על העשיר 

אחרים  ג'(.  סעיף  קס"ג  סימן  ברמ"א  הובא  הרא"ש  )דעת  בחלקו  להרבות 

נפשות  לפי  יחלקו  כן  על  נפשות,  על  עניינה  הגזירה  ועיקר  שמכיון  כתבו 

)דעת הרשב"א הובאה שם ברמ"א(. הכרעת הרמ"א בהא, כי הכל לפי ראות 

עיני הדיינים מפני מה באה המלכות בעלילה זו )ראה סמ"ע שם סקי"ח(.

בפשטות היה נראה שבנידון דידן, כיון שההנאה לכל נפש שוה בכך שמגיע 

ילביתו ולמחוז חפצו, אם כן יש לחלק את ההוצאות לפי נפשות. אלא שאו

לי ניתן לחלק מהנידונים דלעיל. למשל אם בשמירה מפני חיות רעות, לא 

היתה הדרך לשכור שמירה ליחידים מפני היוקר ומחמת כן נצטרפו הרבה 

ילקבוצה אחת ומלכתחילה זו היתה כוונתם שבריבוי הנפשות יתחלקו ההו

צאות בין כולם, על כן ההוצאה מתחלקת לפי נפשות. אך בשכירות מונית, 

שכל אחד בנפרד הסכים וביקש להזמין לעצמו לבדו, אף שנצטרפו לבסוף 

יחדיו, שמא היתה כוונתם לחלוק חצי-חצי ולא לפי מנין הנפשות.

אימתי נוכל להשוות וללמוד מהנ"ל? כגון במחנה קיץ, ששכרו הילדים רכב 

להסיעם מהרי הקעטסטי"ל המרוחקים אל ביתם שבעיר. כל אחד בנפרד 

ילא היה משלם על כך לבדו. כשנצטרפו יחדיו היה זה בכדי לחלוק את ההו

צאות לפי נפשות וכך יעשו.

אמנם, אם בני הזוג היו שוכרים מונית מכל מקום, שעבור שניים אין הפרש 

בין מונית לנסיעה באוטובוס וכדו', ואילו האשה - בהיותה יחידה - היתה 

נוסעת באוטובוס שהוצאות המונית יקרות בהרבה עבורה - אזי נחלוק את 

ההוצאות לפי נפשות.

יש שסוברים שכל שבא התשלום מכיס אחד, כגון בעל ואשתו או אב עם 

ילדיו, אזי נחשבים כאחד לגבי חלוקת התשלום. יוצא איפוא שאין גדר ודין 

ברור בכגון דא וכל מקרה נידון לעצמו ולגופו, ולפעמים יש להתפשר.

וכמה נפחת ערכו מחמת הנזק, והפרש זה הוא הנזק שעל המזיק לשלם.

ניכר  ואינו  משמעותי  אינו  חדש,  רכב  של  בצידו  חריץ  לטעון:  דין  לבעל  מקום  היה  כן  אם 

וממעיט בערך הרכב. הרי שכלל לא הוזק בעל הרכב ממנו.

מכל מקום כתבו הפוסקים שאם דרך העולם לתקן נזק כזה ולכך הוא עומד, על המזיק לשלם 

את תיקונו.

נזק  לתקן  המזיק  על  כי  שביאר  סק"א(  שפ"ז  וסימן  סקי"ח  צ"ה  סימן  )ש"ך  מהפוסקים  יש 

זה בעצמו. אמנם אם אינו חפץ בכך ואינו מתקנו בגופו, עליו לשלם את ערך התיקון לניזק 

)תומים ונתיבות סימן צ"ה סק"ו(. 

לשיטה זו, אף אם נשתנתה שומת מחיר התיקון בין שעת הנזק לזמן התיקון ונתייקר מחיר 

התיקון, על המזיק לשלם את המחיר של התיקון כשעת התיקון. בתשלום הוא רק פודה את 

חובתו האישית לתיקון הרכב.

אך אחרים מהפוסקים מגדירים חובה זו באופן אחר )חזון איש - בבא קמא, סימן ו' סק"ג(. על 

המזיק לפצות את הניזק ולשלם לו את מחיר התיקון. אמנם ניתנה הרשות למזיק לפדות את 

חות התשלום, אם יבכר לתקן זאת בעצמו.

לשיטה זו, גובה התשלום יקבע בשעת הנזק. כפי שומת מחיר התיקון בשעת הנזק, יתחייב 

המזיק לשלם. והיה אם יתייקר מחיר התיקון, אינו חייב להוסיף לו יותר ממה שהיה מחירו 

בשעת הנזק שאז נתחייב בתשלום זה.

גם לגבי נידון דידן תבוא נפקא מינה בין שתי שיטות אלו. מה דינו של המזיק הראשון במקום 

שבכלל תיקון הנזק השני והאחרון כלול כבר תיקון הנזק הראשון.

כגון, שהנזק האחרון לבדו דורש תיקון גדול, וממילא בכלל התיקון הזה יבוא הנזק הראשון 

על מקומו בשלום ויתוקן. 

אם כדברי הש"ך שזו חובתו האישית של המזיק לתקן את הרכב, הרי שכאשר הניזק נצרך בין 

כך לתקן את הרכב מחמת נזק אחר שקרה בו ובכלל מאתיים מנה, שוב אינו מחוייב המזיק 

הראשון במאומה. מעולם לא הוטל עליו חוב ממוני מחמת נזקו.

אך לדברי החזון איש שנוצר חוב ממוני במחיר תיקון הרכב כשעת הנזק, אם כן שוב אינו יכול 

המזיק לפטור את עצמו מחוב זה ועליו לשלם זאת לניזק. זאת אף שבתיקון הנזק האחרון 

יתוקן ממילא הנזק הראשון.

יחלוקו

המשך ההערות מפסקי דינים

לו הזכות אכילה, וע"ע בזה בפמ"ג סי' תרנ"ח א"א אות י"ב, ומנחת ברוך סוף סי' צ"ב. ]5[ ראה 
ב', ריטב"א קדושין  ל' ורשב"א שם מ"ו  ג' סי'  ]6[ רא"ש סוכה פרק  י"ב.  משנה ברורה שם ס"ק 
ו' ב', וזה ע"פ הר"ן נדרים כ"ט א' דקנין לזמן הוא קנין פירות )ראה קצות סי' רמ"א ס"ק ד' ד"ה 
]7[ הקצות סי'  וגם(.  וליתא, שו"ת חתם סופר חו"מ סי' קל"א ד"ה  ונתיבות ס"ק ה' ד"ה  ואע"ג, 
רמ"א ס"ק ד' ובאבני מילואים סי' כ"ח ס"ק נ"ג שמדמה מתנה ע"מ להחזיר לאומר אחריך לפלוני, 
10 הכרעת  8 שהוכיח זאת מכמה ראשונים, ועיין ליד הערה  וה"ה לאחריך לעצמי, ועיין הערה 
]8[ הרא"ש הנ"ל ודעימיה כתבו שצריך להקנות בחזרה אבל הקצות הנ"ל הביא  האמרי בינה. 
וכן באבני  מרבינו אביגדור כהן צדק )בשו"ת הרא"ש כלל ל"ה סי' ב'( שהמתנה חוזרת ממילא, 
מילואים סי' כ"ח ס"ק נ"ג משו"ת מהר"ם ב"ב סי' תתקפ"א שיכול לתת לו אתרוג בקנין לשעה 

ילצאת בו, עיי"ש, ועיין בפתחי תשובה ס"ק ו' וביאור הלכה או"ח סי' תרנ"ח ס"ג ד"ה דהוי, מהנ
חו"מ  שלמה  חמדת  בשו"ת  כתב  ושכן  להקנות  שצריך  הפוסקים  ככל  שהעיקר  ה',  ס"ק  תיבות 
סי' י', וכן סתם הרמ"א או"ח שם סעיף ה'. ]9[ ראה הנ"ל, ובשו"ע או"ח שם סעיף ו' סתם כדברי 
ג' ד"ה דהוי, שהביא הקצות הנ"ל. ]10[ אמרי  הרא"ש שלא מהני, ועיין ביאור הלכה שם סעיף 
ו'  ו' בביאור דברי הרא"ש סוכה הנ"ל. ]11[ פתחי תשובה סי' רמ"א ס"ק  בינה או"ח סי' ח' אות 
משו"ת חתם סופר אה"ע ח"א סי' ק"ו. ]12[ פשוט, וכן מבואר בהערה 14 מהגהות האמרי ברוך 
ה'  והנתיבות ס"ק  ו'  ולכאורה דעת הקצות ס"ק  י"ב,  וערוך השולחן סעיף  ה'  על הנתיבות ס"ק 
אינו כן. ]13[ נמוקי יוסף ב"ב דף ס"ג מדפי הרי"ף, והובא בדרכי משה סי' רמ"א ס"ק ו', ובקצות 
ס"ק ו' דן האם זה באומר החזירהו לי או גם באומר החזירהו סתם, עיי"ש עוד. ]14[ בסי' רמ"א 
ז' ע"פ ב"ב קל"ז ב', הקדישו והחזירו קדוש, ובנתיבות ס"ק ה' תמה הא לאחר שהקדישו  סעיף 
אינו יכול להקנות למקבל, והעלה שאיירי בקק"ל לר"י דאינו ממון גבוה, ועוד האריך לבאר מה 
שכתב הנמו"י ב"ב שם באופן אחר, ועיין בהגהות האמרי ברוך על הנתיבות )וכן בערוך השולחן 
רמ"א סעיף י"ב( שכתבו מאחר שלא אמר 'החזירהו לי' די לו בחזרת השור בלי להקנות עיי"ש.


