
הראויים לזכות

וכבר התבאר שזכין לאדם שלא בפניו, כגון ראובן שמזכה ללוי נכס של שמ
יודע שמזכה לו, אם הזכייה זכות לו, מועילה הזכייה1, וכן  עון, כשלוי אינו 

התבאר מי הם הראויים לעשות הזכייה על ידם2.

הזכאים במתנה
הזכייה מועילה לזכות לגדול, איש או אשה, ואפילו חרש שוטה וקטן, כפי שיבואר, אבל אין הזכייה של ישראל 

מועילה לזכות לגוי3. 

אשת איש
המזכה לאשת איש זכתה האשה, אבל חכמים תיקנו שאין קנין לאשה בלא בעלה, 
ובעלה זוכה בפירות כדין נכסי מלוג שהפירות לבעל4, אא"כ התנה הנותן 'ע"מ שאין 
לבעלך רשות בה ותעשי בה מה שתרצי', שיש סוברים שבתנאי זה של המזכה לא 

קנה הבעל הפירות5. 

זכייה לקטן
זכין  מדין  בעבורו,  שזוכה  גדול  ע"י  קנין6,  בר  שאינו  אע"פ  אחד  יום  בן  לקטן  זכין 

לאדם שלא בפניו7.

זוכה מהתורה או מדרבנן
הראשונים נחלקו האם בזכייה ע"י אחר זוכה הקטן מהתורה או שהקטן מפני שאינו 
בר שליחות לא זוכים לו מהתורה אבל חז"ל תיקנו שזכין לו מדרבנן מפני שיבוא 

לידי שליחות8. 

לסוברים שזכייה מטעם שליחות הואיל וקטן אינו בכלל שליחות, קונה הקטן מדרבנן על ידי גדול שזוכה בעדו9, 
אבל לא תיקנו שיקנה עם חצירו, כי חצירו אינו בכלל זכייה ע"י אחר10. ויש שכתבו שזכייה אינה מטעם שליחות, 
ולכן אע"פ שאין שליחות לקטן זכין לו מהתורה11, ויש שכתב שאע"ג שזכייה אינה מטעם שליחות, כמו שאין לקטן 

שליחות אין לו זכייה מהתורה12.

שוטה, גוסס
השוטה13 אינו יכול לזכות לעצמו או לאחרים, אבל בן דעת יכול לזכות לשוטה מדין 'זכין לו שלא בפניו', דלא גרע 

השוטה מקטן שזוכה ע"י אחרים14. וכן יש שכתב שגוסס לא גרע משוטה שאחרים זוכים לו15.

ברם, יש שחילקו בין שוטה שעתים חלים ועתים שוטה שיבוא לידי דעת, ודומה לקטן שיבוא לידי שליחות וזוכה 
ע"י אחרים, לשוטה גמור שלא ישתפה ואינו דומה לקטן ואינו זוכה ע"י אחרים16.

חרש
חרש שמלידתו אינו שומע ואינו מדבר17 אע"פ שדינו כשוטה18 דינו כקטן שזוכה על ידי דעת אחרת19. ויש שכתב 
ידי אחרים מפני שיבוא לידי שליחות, ואינו זוכה ע"י  שחרש שלא יבוא לכלל דעת אינו דומה לקטן שזוכה על 

אחרים20.

 חרש שנתחנך בבית ספר של חרשים ולמד לדבר ומתנהג כפיקח בכל דבריו, דנו הפוסקים האם דינו כפיקח לכל 
דבריו, או שדעת שאינו בא מחמת עצמו אלא מוטבע מחמת הרגל שהתחנך בו, אינו דעת חופשית כפיקח ודינו 

לכל דבריו כשוטה21. 

11  רשב"א קדושין מ"ב ע"א וב"מ ע"א ב' ומוכח דלא גרס שם 'קטן וכו' מדרבנן', וכ"כ הריטב"א שם, וע"ע בר"ן קדושין מ"ב א' בשם יש
12  רמב"ן ב"מ ע"א ב' לפי גירסתו שם.

14  סי' רמ"ג סעיף ט"ז, וסמ"ע שם ס"ק ל', והרה"מ הל' זכייה ומתנה פרק ד' הל' ז' מיבמות קי"ג א', עיי"ש, והב"י סי' רמ"ג סעיף כ"ב 
־כתב שאין צורך בראיה, אבל הקצות שם ס"ק ו' כתב שצריך ראיה, דהא קטן בא לכלל גדול ממילא ואינו מחוסר מעשה ושוטה דומה יותר לגוי שמ

חוסר מעשה ולכן צריך הראיה מפיקח שנשא חרשת, ובמחנה אפרים הל' זכייה ומתנה סי' ל"ב )והובא בנתיבות רמ"ג ס"ק י'( כתב דאם במתנה הזוכה 
בעד המקבל הוא שלוחו של הנותן מהני לזכות לשוטה אפילו אם לא בא לכלל בר דעת, אבל עיין באמרי בינה קונטרס קנינים סי' כ"ד ס"ק ד' שו"ט 

באריכות. 
15  ראה ב"י סי' רנ"ז מחו' א' משו"ת הרשב"א ח"ב סי' שכ"ז, כפי ביאור הנתיבות סי' רמ"ח ס"ק י' בסופו, עיי"ש.

16  קצות רמ"ג ס"ק ו' וסי' רל"ה ס"ק ד', ומחנה אפרים זכייה סי' ל"ב על פי הרמ"ה הובא ברא"ש כתובות פרק ב' סי' י"ד, ועיין באמרי 
בינה הנ"ל  ד"ה ומדברי וד"ה ויש.

17  ראה גמ' נדה י"ג ב' ורמב"ם אישות פרק ב' הל' כ"ו.
18  ראה שו"ת חת"ס אה"ע ח"ב סי' ב' שזה אע"פ שלא נראו בו סימני שוטה, וקרוב לוודאי שהיא הלכה מסיני. 

19  רמ"ג סעיף י"ז וסמ"ע ס"ק ל"א, ודין קטן בדעת אחרת יבואר בגליון הבא בע"ה.
20  קצות שם ס"ק ו', ועיין באבני מילואים סי' מ"ג ס"ק ב' בסופו, ואמרי בינה הנ"ל ד"ה ויש.

21  בפמ"ג פתיחה כוללת חלק ב' אות ג' כתב משו"ת צמח צדק סי' ע"ז דאף אם הוא מתנהג כפיקח גדול דינו כשוטה דאל"כ נתת דבריך 
לשיעורין, אבל בשו"ת דברי חיים ח"ב אה"ע סי' ע"ב ומהרש"ם ח"ב סי' ק"מ ועוד אחרונים כתבו שדינו כפיקח,  מאידך מהר"ם שיק אה"ע סי' ע"ט 

ושו"ת צור יעקב סי' קע"ד כתבו שדינו כשוטה.

שבקעו  הקולות 
מנהל  של  מחדרו 
תורה  התלמוד 
לא נעלמו ולא נאלמו מאזני העוברים והשבים במסדרון 

שעל ידו.

- מעולם לא נתחייבתי לפרנס אותך למשך כל שארית ימי 
חייך... - רעם קולו של המנהל.

- היכן שמענו כזאת? לפטר עובד ממשרתו ללא כל סיבה 
מוצדקת? הלסדום היינו לעמורה דמינו?

- יודע אתה היטב שיש בידי סיבה מוצדקת היטב לתבוע 
את פיטורך! למען כבודך החשיתי ולא פירטתיה!

- ומהי?

אני לפטר  יכול  זו חובתי!  אין  וכלל!  כלל  זה משנה  אין   -
אותך ללא כל סיבה. כבר אמרתי לך: מעולם לא נתחייבתי 
לפרנס אותך לתמיד! כששכרתי אותך לא דיברנו על זמן 

מסויים!

באמצע  גם  מלמדים  לפטר  אתה  שיכול  לך  נראה  וכי   -
השנה? כך, סתם ללא סיבה? אתמהה.

- אתה מבין לבד ששונה דין אמצע השנה מדין סוף השנה! 
זו  כלות השנה  אך לאחר  לפטר,  יכול  איני  באמצע השנה 

זכותי!

- מה נשתנה? )עיין תשובת הרא"ש כלל ק"ד סימן ד'.(

...

בבואינו לפתור שאלה טעונה זו, האם רשאי מעביד לפטר 
ואת עובדיו ללא כל סיבה מוצדקת, נקדים מחלוקת הרא

שיתבאר  וכפי  דומה  אינו  שמא  )או  דומה  בנידון  שונים 
להלן(.

את  לזון  שנתחייב  מי  בדין  הראשונים  שנחלקו  מצאנו 
חבירו ולא קבע עמו לכמה זמן יזון אותו, האם חייב בכך 

לעולם או רק לזמן.

והביאם הרמ"א )חושן משפט, סימן ס' סעיף ג'( וזה לשונו:

יש אומרים: דהמקבל עליו לזון חבירו סתם, כל ימי חייו או 
כל זמן שצריך משמע )הרשב"א(. ויש אומרים: דאם קבל 

עליו לזונו סתם וכו' נפטר בשנה אחת מנדרו )הרא"ש(.

חושן   - )רפאפורט(  חיים  מים  )שו"ת  מהפוסקים  יש 
ו' והביאו בפתחי תשובה סימן של"ג סק"ג(  משפט, סימן 

שהשוו בין שני הנידונים.

דהיינו, כל ששכר בעל הבית את הפועל בסתם ולא פירשו 
ומשך תקופת עבודתו )ואין מנהג מפורש בכך(, באנו למח

לוקת הראשונים האמורה לעיל. 

לשיטת הרשב"א: השכירות לעולם היא ואינו יכול לפטרו 
אלא אם כן פשע )או כל סיבה מוצדקת אחרת(. ולשיטת 

המזכה מתנה 
לאשת איש 
האם בעלה 

זכה בה.

דיני זכייה בדיני 
ממון ז'

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
ראה | תשע"ז מהדורת וויינרעבמשא ומתןמשא ומתן
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מעשה שהיה פסקי דינים

]1[ ראה גליון ר"כ פרטי הדין. ]2[ גליון רכ"ה. ]3[ סי' רמ"ג סעיף י"ד ע"פ ב"מ ע"ב א', וראה גליון רכ"ה הערה 9. ]4[ אה"ע סי' פ"ה סעיף י"א. 
]5[ שם כשיטת הרמב"ם הל' זכיה פרק ג' הל' י"ד , ועיי"ש ב"ש ס"ק כ"ג שיטות הפוסקים בזה. ועיין יו"ד סי' רס"ז סעיף כ"ב במקנה לעבד 
ע"מ שאין לרבו רשות בו. ]6[ רמ"ג סעיף י"ח. ]7[ עיין סמ"ע ס"ק ל"ב, שכל קטן כשלא בפניו הוא. ]8[ ראה ב"מ ע"ב א', ותלוי בחילופי 
הגירסאות, כמבואר בהערות להלן, ועיין בשו"ת חתם סופר חו"מ סי' קל"ו בביאור הגהות אשר"י ב"ב פרק ט' סי' ל"ו שלא תיקנו שיוכל 
לזכות לקטן שהגיע לשיעור שיכול לזכות לעצמו. ]9[ תוס' כתובות י"א א' ד"ה מטבילין, סנהדרין ס"ח ב' ד"ה קטן, ועיין תוס' ב"ב קנ"ו 
ב' ד"ה זכין, כיון שאינו בכלל שליחות לא מצי משוי שליח. ]10[ כלומר, הגם שחצירו קונה מדין שליחות, קצות סי' רמ"ג ס"ק ז' ומחנה 

פיטורין
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

ובני שיחי' בא בברית האירוסין. במסיבת הלח
יים שנערכה בבית המחותן הופיע גם השדכן. 
ליבי  אל  שמתי  לביתי,  בלכתי  מעשה,  לאחר 
שכנראה בא השדכן לקבל את שכרו, אך משום 
מה שכחתי מכך לגמרי. כעת, בשעה מאוחרת, קשה עלי ללכת אל ביתו הנמצא בשכונה מרוחקת. 

שאלה: האם עלי להתאמץ בשביל כך, שלא אעבור על איסור של 'בל תלין' ואקיים את מצוות 'ביומו 
תתן שכרו'? 

ראשית יש להדגיש, כי איסור של 'בל תלין' אינו חל כאשר השכיר אינו תובע את שכרו  תשובה: 
מיד בעל הבית )שלחן ערוך - חושן משפט, סימן של"ט סעיף י'(. סיבת הדבר, כיון שנאמר 'לא תלין 
אתך' ודרשו 'לדעתך'. כאשר הלנת השכר נעשית מדעת ובהסכמת הפועל, אין בכך איסור )סמ"ע 

שם סקט"ז(. 

אמנם, לפי זה אין נצרכת תביעתו המפורשת של הפועל. די בכך שהשכיר בא אצל בעל הבית כמנהג 
הפועלים הדורשים את שכרם, ואף אם לא דיבר מפורשות מענין השכר מחמת הבושה הרי זה כאילו 

תבעו ואין כאן גילוי דעת למחילה )אהבת חסד פרק ט' סעיף י"א(. 

נראה איפוא שבנידון דידן, די בבואו של השדכן למסיבת הלחיים, ונחשבת ביאתו כתביעה )אמנם 
ראה שו"ת וישב משה ח"א סוסי' ל"ח מה שלימד זכות בזה(. יתר על כן, יש הסוברים שאף בלא תבע 
את שכרו, הגם שאינו עובר על הלאו מכל מקום יש איסור באיחור התשלום )שער משפט הובא 

בפתחי תשובה סימן של"ט סק"ז(.

אלא, שאין מוטל על בעל הבית ללכת אחר הפועל בכדי לפרוע את שכרו. על הפועל להמציא את 
עצמו לבעל הבית בכדי ליטול ממנו את מעותיו )וכדברי הגמרא 'מאן דכאיב ליה כאיבא, ליזיל לבי 
אסיא' - על החולה לבוא אצל הרופא(. ואף אם בא פעם אחת אל בעל הבית ולא פרעו, די שישלח 
אליו בעל הבית שיכול לבוא שוב ליטול את שכרו ואינו צריך ללכת אחריו. עיקר האיסור הוא שלא 
יעכב בעל הבית את המעות אצלו. אך החיוב אינו שיבוא בעל הבית אצל הפועל )אהבת חסד שם 
ב', סימן ל"א. אמנם עיין  וכן משמע בהלכות קטנות - חלק  וכסף הקדשים.  ונתיב החסד סקל"א 

משפטי צדק )גרמיזאן( סימן קמ"ט(.

השידוך.  את  בעבורם  שידבר  מהשדכן  ביקשו  המחותנים/המדוברים  כאשר  רק  אמור,  הנ"ל  וכל 
אזי נחשב השדכן כ'פועל' ויש משום 'בל תלין' בהלנת שכרו. אך כאשר השדכן דיבר את השידוך 
מדעתו, אז חובת התשלומין אליו אינה משום 'פועל', אלא רק משום שההנה את הצדדים )שלחן 
ערוך - חושן משפט, סימן רס"ד סעיף ד', בהגר"א שם סקי"ג ובסימן קפ"ה סקי"ג(. בכהאי גוונא אין 
איסור בהלנת שכרו, ככל חובות ממון שאין בהם איסור של 'בל תלין' )עיין קצות סימן ע"ה סקי"ג, 
ועיין בפתחי תשובה סימן פ"ט סק"ב טעם אחר מדוע אין ביורד משום 'בל תלין'(. ואם טורח הוא לו 
להמציא לו המעות, יכול לדחותו מעט וככל שאר חיובי ממון שאין בהם משום בל תלין, אלא שמכל 
מקום חייב ליתן לו מיד מחמת לאו מדברי קבלה שנאמר )משלי ג, כח( אל תאמר לרעך לך ושוב 
ומחר אתן ויש אתך )סי' צ"ז סעיף ג' וסימן של"ט סעיף ז'(. אבל יש סוברים שגם אם השדכן הציע 
ודיבר את השידוך מדעתו, אם הצדדים פונים אליו ומצווים אותו להמשיך ולהשתדל בדבר החיוב 

לשלם אותו הוא מדין פועל )ראה שו"ת להורות נתן חלק י' סימן קכ"ב(.

הרא"ש יכול לפטרו לאחר כלות תקופת תשלומין אחת. דהיינו, אם סיכמו ששכרו יהיה כך 

וכך לחודש, יכול לפטרו לאחר החודש הראשון.

בין  דמיון  כלל  שאין  שכתב  קנ"א(  סימן  ג',  חלק   - מלכיאל  )דברי  מהפוסקים  יש  מאידך, 

הנידונים. דוקא בנידון המקבל על עצמו לזון את חבירו בסתם, כיון שאין במה לתלות ולומר 

כן  על  ולא לשעה אחת בלבד,  ובודאי שנתכוין לתקופה מסוימת  זה  לזמן  דוקא  שנתכוין 

סובר הרשב"א שעל כרחינו שנתכוין לזונו לעולם.

אך השוכר פועל וקצץ את שכרו בכך וכך לשבוע וכדו', בסופו של כל שבוע כלתה שכירותו 

ואינו חייב להמשיך ולהעסיקו.

וכך כתב גם בחזון איש )בבא קמא, סימן כ"ג סק"ב(.

ושלישית אדבר, והיא שיטת בעל האגרות משה )חושן משפט - חלק א', סימן ע"ה וסימן 

ע"ו( שכתב בדיוק להיפך.

כל נידון הרשב"א והרא"ש הוא דוקא כשנתחייב לזון, שהתחייבות זו אינה תלויה בדבר. על 

כן סובר הרא"ש דמהיכי תיתי שנתחייב לעולם.

אך השוכר פועל, לכל זמן שנצרכת לו עבודתו נתכוין לשוכרו. על כן אף הרא"ש יודה שאינו 

יכול לפטרו סתם אם עדיין נצרך לו פועל כזה.

ויש שכתב כי שיטת האגרות משה אמורה דוקא להכא, ליושבי הגולה, ואבאר שיחתו. 

נצטווינו בפרשתן על מצוות הענקה לעבד עברי וכדלהלן:

ִּכי ִיָּמֵכר ְלָך ָאִחיָך ָהִעְבִרי אֹו ָהִעְבִרָּיה ַוֲעָבְדָך ֵׁשׁש ָׁשִנים ּוַבָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעת ְּתַׁשְּלֶחּנּו ָחְפִׁשי ֵמִעָּמְך: 

ְוִכי ְתַׁשְּלֶחּנּו ָחְפִׁשי ֵמִעָּמְך ֹלא ְתַׁשְּלֶחּנּו ֵריָקם: 

ַהֲעֵניק ַּתֲעִניק לֹו ִמֹּצאְנָך ּוִמָּגְרְנָך ּוִמִּיְקֶבָך ֲאֶׁשר ֵּבַרְכָך ה' ֱאֹלֶקיָך ִּתֶּתן לֹו: 

ְוָזַכְרָּת ִּכי ֶעֶבד ָהִייָת ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַוִּיְפְּדָך ה' ֱאֹלֶקיָך ַעל ֵּכן ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ַהּיֹום:

)דברים ט"ו יב-טו(

לכאורה, מצוה זו אינה נוהגת האידנא שאין עבד עברי נוהג בימינו, אך לא היא.

כתב החינוך וזה לשונו:

־משרשי המצוה, למען נקנה בנפשנו מדות מעולות יקרות וחמודות, ועם הנפש היקרה וה

מעולה נזכה לטוב. והאל הטוב חפץ להיטיב לעמו, והודנו והדרנו הוא שנרחם על מי שעבד 

אותנו ונתן לו משלנו בתורת חסד מלבד מה שהתנינו עמו לתת לו בשכרו, ודבר מושכל הוא, 

אין צורך להאריך בו.

והוסיף וכתב בשולי דבריו:

ונוהגת מצוה זו בזכרים ונקבות בזמן הבית, שאין דין עבד עברי נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג 

וכו'. ומכל מקום, אף בזמן הזה ישמע חכם ויוסף לקח. שאם שכר אחד מבני ישראל ועבדו זמן 

מרובה או אפילו מועט, שיעניק לו בצאתו מעמו מאשר ברכו השם.

הוכיחו מכאן הפוסקים )עיין שו"ת אבן שהם )פרלמוטר( סימן קכ"א(, כי נאה ויאה הדבר 

לתת 'פיצויים' )Severance( לעובד שפוטר ממשרתו.

אמנם, למעשה נשתנה דין ה'פיצויים' בין מדינתנו לבין הנהוג בארץ ישראל. 

ושבמדינתנו על פי חוקותיהם, אין כלל חובה על המעביד המפטר את עובדו לשלם לו פיצו

יים כלל וכלל. על כן, חיוב המעביד לשלם פיוציים הוא רק לפנים משורת הדין ואינו מדינא 

)עיין 'קו ההלכה' גליון ס"ח(.

משא"כ בארץ ישראל, חייבים על פי חוקי המדינה בתשלומי פיצויים לעובד שפוטר, על פי 

ערך של חודש לשנה.

אם כן, כל פועל שנשכר הרי זה כאילו התנו ביניהם המעביד והעובד מראש על פיצויים אלו, 

והמעביד אינו יכול להשתמט מהם )רק במקום שהחוק מקנה לו זכות זו(. משנה מפורשת 

שנינו בהלכות שכירות פועלים 'הכל כמנהג המדינה'.

והכא אתינן לנידון דידן. להנ"ל, בשכיר הנשכר בארץ הקודש, שבשכירותו כאילו פירשו את 

הסכמי הפיטורין שלו, שוב אי אפשר לומר שנשכר לעולם, ואף לא לשיטת הרשב"א. הרי 

כאילו במפורש נידונה ביניהם האפשרות של פיטוריו.

ורק הכא, שאין מדובר כלל בין המעביד לעובד ענין הפיטורין, אזי שייך לומר שהעובד שנ

שכר בסתם, נשכר לעולם )קובץ הישר והטוב - י"ז, עמוד קל"ו(.

אך עדיין צ"ע בדברים אלו ומחודשים הם. אין פירוש הדברים ד'הכל כמנהג המדינה' כאילו 

שהתנו במפורש כך וכך ופיטורין בכלל. 

דעת הצדדים היתה שכל מנהגם יהיה כמנהג המדינה. אך מעולם לא העלה הפועל בדעתו 

שיפטרו אותו כך ללא כל סיבה ולא נקרא שסוכם הדבר ביניהם.

הלנת שדכנות

המשך ההערות מפסקי דינים

אפרים זכייה ומתנה סי' ה' )בתירוץ השני( בדעת הרמב"ם הל' מכירה פרק כ"ט הל' י' ובדברי הראב"ד 

שם הל' י"א ועיין הרה"מ שם. ]11[ רשב"א קדושין מ"ב ע"א וב"מ ע"א ב' ומוכח דלא גרס שם 'קטן וכו' 

מדרבנן', וכ"כ הריטב"א שם, וע"ע בר"ן קדושין מ"ב א' בשם יש מי שאומר. ]12[ רמב"ן ב"מ ע"א ב' 

לפי גירסתו שם. ]13[ ראה חגיגה ג' ב' רש"י ד"ה איזה שוטה, שהסימנים המבוארים שם הם אף בדיני 

מו"מ, וע"ע חו"מ סי' ל"ה סעיף ח' – י', אמרי בינה הל' עדות סי' מ"ח. ]14[ סי' רמ"ג סעיף ט"ז, וסמ"ע 

שם ס"ק ל', והרה"מ הל' זכייה ומתנה פרק ד' הל' ז' מיבמות קי"ג א', עיי"ש, והב"י סי' רמ"ג סעיף כ"ב 

כתב שאין צורך בראיה, אבל הקצות שם ס"ק ו' כתב שצריך ראיה, דהא קטן בא לכלל גדול ממילא 

ואינו מחוסר מעשה ושוטה דומה יותר לגוי שמחוסר מעשה ולכן צריך הראיה מפיקח שנשא חרשת, 

ובמחנה אפרים הל' זכייה ומתנה סי' ל"ב )והובא בנתיבות רמ"ג ס"ק י'( כתב דאם במתנה הזוכה בעד 

המקבל הוא שלוחו של הנותן מהני לזכות לשוטה אפילו אם לא בא לכלל בר דעת, אבל עיין באמרי 

בינה קונטרס קנינים סי' כ"ד ס"ק ד' שו"ט באריכות. ]15[ ראה ב"י סי' רנ"ז מחו' א' משו"ת הרשב"א 

ח"ב סי' שכ"ז, כפי ביאור הנתיבות סי' רמ"ח ס"ק י' בסופו, עיי"ש. ]16[ קצות רמ"ג ס"ק ו' וסי' רל"ה 

ס"ק ד', ומחנה אפרים זכייה סי' ל"ב על פי הרמ"ה הובא ברא"ש כתובות פרק ב' סי' י"ד, ועיין באמרי 

בינה הנ"ל ד"ה ומדברי וד"ה ויש. ]17[ ראה גמ' נדה י"ג ב' ורמב"ם אישות פרק ב' הל' כ"ו. ]18[ ראה 

שו"ת חת"ס אה"ע ח"ב סי' ב' שזה אע"פ שלא נראו בו סימני שוטה, וקרוב לוודאי שהיא הלכה מסיני. 

]19[ רמ"ג סעיף י"ז וסמ"ע ס"ק ל"א, ודין קטן בדעת אחרת יבואר בגליון הבא בע"ה. ]20[ קצות שם 

21[ בפמ"ג פתיחה כוו ]ס"ק ו', ועיין באבני מילואים סי' מ"ג ס"ק ב' בסופו, ואמרי בינה הנ"ל ד"ה ויש. 

ללת חלק ב' אות ג' כתב משו"ת צמח צדק סי' ע"ז דאף אם הוא מתנהג כפיקח גדול דינו כשוטה דאל"כ 

נתת דבריך לשיעורין, אבל בשו"ת דברי חיים ח"ב אה"ע סי' ע"ב ומהרש"ם ח"ב סי' ק"מ ועוד אחרונים 

כתבו שדינו כפיקח, מאידך מהר"ם שיק אה"ע סי' ע"ט ושו"ת צור יעקב סי' קע"ד כתבו שדינו כשוטה.


