
זכין 'מאדם' 

מכירה מדין 'זכין מאדם שלא בפניו'
זכייה1.  בפניו' הוא שמזכין למקבל דבר בדרך  'זכין לאדם שלא  המובן של 
הפוסקים דנו האם אפשר גם למכור דבר של חבירו שלא בידיעתו מדין 'זכין 

לאדם שלא בפניו' כשזה זכות לנותן שאדם אחר יזכה משלו.

בהפרשת חלה, תו"מ, בהמה מבכרת
יש שכתבו שמשרתת יכולה להפריש חלה מעיסה שהתחמצה כל צרכה, כי זה זכות לבעלת העיסה שתפריש את 

החלה עתה )ומזכה בזה לכהנים(, שאם תשהה בלא אפייה, תתקלקל העיסה2, אבל 
יש שכתב ע"פ דברי ראשונים שאמנם אפשר להפריש מדין 'זכין לאדם' משלו על 
של חבירו, אבל מגזירת הכתוב שא"א להפריש משל חבירו על של חבירו3. וכתבו 
האחרונים שהנכון הוא שלא תפריש עתה ובעלת הבית תפריש לאחר האפייה ע"י 

פריסת מפה4.

תיקון להפרשת תו"מ
יש שתיקן להפריש מתרו"מ מטבל בכל א"י מדין 'זכין מאדם' כדי להציל הבעלים 
אפילו  זה  על  לסמוך  שא"א  שכתבו  ויש  בעצמם5,  מפרישים  כשלא  טבל  מאיסור 

בשעת הדחק6.

פרה מבכרת
וכן יש שכתבו לפי האמור, שמי שיש לו פרה מבכרת, יכול אדם אחר למכור פרת 

חבירו לגוי לפני שתלד, כדי שהבעלים לא יצטרכו לטפל בבכור בזמן הזה7.

במכירת חמץ
יש שכתבו שראובן שנסע מביתו לפני פסח ושכח שיש לו חמץ בביתו, יכול שמעון למכור את החמץ לגוי בערב 
פסח לפני הזמן, אע"פ שראובן אינו יודע דבר8, אך יש שכתב שהמוכר כדי להפקיע האיסור ויודע שהגוי יחזיר לו 
אין קפידא לבעלים כלל ולכן מועילה הזכייה9. מאידך גיסא, יש שכתב שאם לא אכפת לבעל החמץ לעבור האיסור 

לא מועילה הזכייה10.

זיכוי בגט
יש שכתבו שמי שנשתטית אשתו ואינו יכול לישא אשה אחרת מפני חרם דרבינו גרשום, ומפני שהיא שוטה גם 
ידי  על  לגרשה  שרוצה  דעתו  גילה  שבזה  שליח  את  מינה  מ"מ  שוטה11, אם  עדיין  כשהיא  שליח  למנות  יכול  אינו 

השליח, יכול השליח לגרשה כשתשתפה הגם שלא מינה אותו באופן המועיל, מכוח המינוי, שפועל מדין זכייה12. 

אך יש שכתבו בכל הדינים האמורים לעיל, הן בבעל שלא מינה שליח בפועל למסור את הגט לאשתו, א"א לזכות 
לה הגט אע"פ שברור שניחא לו בזה, שרק אמרו לזכות לאדם דבר מדין 'זכין לאדם' אבל א"א לזכות דבר  ממנו 

דהיינו 'זכין מאדם'13. וכן בכל שאר הדינים האמורים לעיל 14.

האם זה תלוי בגדר זכייה מדין שליחות
ויש שהטעימו שאם הזכות ברור, אזי לסוברים שזכייה טעם שליחות15 כ'אנן סהדי' שמינה אותו לשליח, ומועיל 
לזכות ממנו לאחרים אבל אם זכייה אינו מטעם שליחות אלא מגזרת הכתוב שנלמד מ'נשיא אחד' מועילה הזכייה 

רק לזכות לו ולא ממנו16.

1  ראה גליונות ר"כ-רכ"ג.
2  תרומת הדשן סי' קפ"ח )וכתב דזה אנן סהדי, ועיין להלן ליד הערה 14(, והרמ"א יו"ד סי' שכ"ח סעיף ג' כתב בחשש קלקול אפילו אינה 

משרתת, ועיי"ש בטו"ז ס"ק ב' וש"ך ס"ק ד'.
3  קצות החושן סי' רמ"ג ס"ק ח' ע"פ הרשב"א ותוס' נדרים ל"ו ב', אבל עיין באמרי בינה הל' תרומות סי' ו' ושו"ת עונג יו"ט סי' ק"ז 

וחזון איש זרעים ליקוטים סי' ו' אות א' שביארו דברי הרשב"א באופן אחר, ובאבני מילואים סי' ל"ז ס"ק י"ב גם דן בזה.
4  בית הלל יו"ד סי' שכ"ח סעיף ג' עפי"ד הטו"ז ס"ק ב', ועיין ערוך השולחן שם סעיף ז'.

5  ראה קונטרס 'לאפרושי מאיסורא' בסו"ס מעדני ארץ על הלכות שביעית להגרשז"א זצ"ל שכן הציע הגר"ד בהר"ן זצ"ל.
6  הגרשז"א בקונטרס הנ"ל )ונדפס גם בשו"ת מנחת שלמה ח"ב סי' ק"ז(, וראה להלן הערה 10 משו"ת דובב מישרים ח"א סי' ל' לענין 

מכירת חמץ בכה"ג דלא מהני.
7  שו"ת פנים מאירות ח"ב סי' נ"ב )שע"ז מוסבת עיקר תשובתו(, והובא בפתחי תשובה יו"ד סי' ש"כ ס"ק ו', ועיין שו"ת מהרש"ם ח"ד 

סי' ס"ו דף ל"ג טור א'.
8  שו"ת פנים מאירות הנ"ל בסופו, וכ"כ בשו"ת חתם סופר אה"ע סי' י"א ד"ה ונחזור, שכן הלכה רווחת באו"ח סי' תמ"ג סעיף ב' )ועיין 

מג"א סי' תל"ו ס"ק י"א(, שו"ת באר יצחק או"ח סי' א' ענף ג' והלאה, ועיין בדעת תורה שם ד"ה בשו"ת נאות דשא סי' ל"ד, דברי האחרונים בזה.
9  שו"ת נאות דשא ח"א סי' ל"ט  ד"ה ועוד נ"ל, כלומר דזה עדיף מאנ"ס, )ועיי"ש שמעיקר הדין נוטה כדעת המתירים(.

10  שו"ת דובב מישרים ח"א סי' ל' דמוכח מדבריו דזה לא מועיל אם לא איכפת ליה, כגון שיש לו בלא"ה חמץ בביתו.

12  הרב מקראטשין הובא במרכבת המשנה הל' גירושין פרק ו' הל' ג' )במחלוקת עם חכמי ליסא, שסוברים דלא מהני, ובשו"ת נוב"י מה"ק 
אה"ע סי' ג' שמצדד כדעתם(, ולזה הסכים בשו"ת חתם סופר אה"ע ח"א סי' י"א ד"ה ואמרתי, ח"ב סי' מ"ג ד"ה ואען, וע"ע שו"ת ברית אברהם אה"ע 
סי' ק"א באריכות, ושו"ת באר יצחק הנ"ל, פתח הבית סי' כ"א ענף ו', ועוד אחרונים. ומבואר שהדיון של זכייה הוא אף בדבר שאינו שייך לקנין, שהרי 
במינוי אינו מזכה דבר לשליח, וכעין זה בגירות לקטן שהוא מדין זכייה כמבואר בגמרא שם )כתובות י"א א' ובתוס' שם ד"ה מטבילין(, אע"פ שאינו 

זוכה בדבר ששייך בו קנין, ועיין שו"ת מנחת שלמה ח"א סי' ע"ט. 
13  מרכבת המשנה הנ"ל, וכן מבואר מהקצות הנ"ל, ובפתחי תשובה יו"ד סי' ש"כ ס"ק ו' משו"ת חינוך בית יהודה סי' פ"א שלא מהני, 

ועיין אמרי בינה הלוואה סי' י"ז ד"ה ובחתם. 
14  ראה בהערות לעיל, ובשדי חמד מערכת חו"מ סי' ט' אות ב' וחקר הלכה )לנדא( עניני זכייה אות ג' דברי המחברים בזה, וע"ע חזו"א 

אה"ע סי' מ"ט ס"ק י' דבדבר שהיא טובה מוחלטת מהני.
15  ראה גליון ר"כ.

16  �חידושי הרי"מ אה"ע סי' קכ"א אות ו' ד"ה אמנם, ועיין בשו"ת נודע בשערים סי' ט', וראשי בשמים )גוריון( סי' ט"ז, ודן בדבריהם 
בשו"ת מנחת שלמה ח"ב סי' ק"ז הנ"ל, ועד"ז בשו"ת אחיעזר חלק א' סי' כ"ח אות ז' ד"ה ומ"מ, ועיין אמרי בינה אבן העזר סי' נ"ב אות א', שמוכיח 

כן מגט במקום יבם והתה"ד הנ"ל, וע"ע גליון ר"כ הערה 23 דיון בדברי הקצות סי' ק"ה ס"ק א' האם אנ"ס נחשב מינוי בפועל.

 - בתור!  הבא   -
הכריז המוכר.

שישי  יום 
לקופה  לו  הזדנב  ארוך  תור  מרקט.  הסופר   בחנות 

.)register(

לא  שהלקוחות  כוחו  בכל  השתדל  היה,  שזריז  המוכר 
יצטרכו להמתין זמן רב. במיומנות הוא סיים במהירות 
לערוך את החשבונות, ובעוד הלקוח שסיים עדיין ארז 
את  לערוך  באמצע  הבא  הלקוח  היה  כבר  חבילתו,  את 

חשבונו.

בעוד לוי מנסה להסתדר ולמהר את עצמו, הניח המוכר 
 )change( העודף  את  שלפניו   )counter( הדלפק  על 
של לוי. שהרי סך קנייתו של לוי עלה לערך 16.5 דולר 
והוא מסר ליד המוכר את השטר הפופולארי בן ה-$20.

תכשסיים לוי לסדר את חבילותיו, שכח ליטול את העו
ויצא  בו  שאחז  הבלבול  מחמת  הדלפק  על  המונח  דף 
וחזר  בכך  נזכר  הוא  ארוכות  דקות  לאחר  רק  מהחנות. 

אל החנות לדרשו.

התת  - הנחתי אותו על הדלפק! מדוע לא לקחת אותו? -
רעם המוכר  - אני אף זוכר במדויק. זה היה 3.5 דולר!

- מה זה משנה? הרי הוא מעולם לא בא לידי. ההפסד 
יושת עליך ולא עלי - ענה לוי.

...
הם סיימו את ארוחתם ופנו לדלפק לשלם.

שבני   - ושמעון  ראובן   - והשניים  יגונה  לא  ההכרח 
בהרי  מהם,  הרחק  הקיץ  בימות  שוהים  משפחותיהם 
את  לסעוד  פעם  מידי  יחדיו  יוצאים  הקעטסקיל"ס, 
הפזורות   )restaurants( מהמסעדות  באחת  ליבם 

ברחבי העיר.

הפקיד בדק במחשב )computer( שלפניו, לראות את 
חשבונם ופסק: $35.

 credit( האשראי  כרטיס  את  אתר  על  הוציא  ראובן 
card( שלו ונתנו למוכר שיחייב את כרטיסו בכל הסת

כום שנקב.

- אתה תשלם בפעם הבאה - אמר לשמעון שתמה מדוע 
על ראובן לשלם על ארוחתו.

- בשום פנים ואופן - מחה שמעון - אשלם לך כבר עתה 
את חלקי בארוחה. $17.5.

למנות  והחל  שלו   )wallet( הארנק  את  הוציא  שמעון 
שט את  המכירות  דלפק  על  הניח  הוא  שטרותיו.  תאת 

רות הכסף שמנה לכדי שבעה עשר דולר והחל למשמש 

מי שאינו 
שומר תורה, 
האם אפשר 

למכור את 
חמצו בדרך 

זכייה

דיני זכייה בדיני 
ממון ה'

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

]1[ ראה גליונות ר"כ-רכ"ג. ]2[ תרומת הדשן סי' קפ"ח )וכתב דזה אנן סהדי, ועיין להלן ליד הערה 14(, והרמ"א יו"ד סי' שכ"ח סעיף 
ג' כתב בחשש קלקול אפילו אינה משרתת, ועיי"ש בטו"ז ס"ק ב' וש"ך ס"ק ד'. ]3[ קצות החושן סי' רמ"ג ס"ק ח' ע"פ הרשב"א ותוס' 
נדרים ל"ו ב', אבל עיין באמרי בינה הל' תרומות סי' ו' ושו"ת עונג יו"ט סי' ק"ז וחזון איש זרעים ליקוטים סי' ו' אות א' שביארו דברי 
ועיין  ב',  ס"ק  הטו"ז  עפי"ד  ג'  סעיף  שכ"ח  סי'  יו"ד  הלל  בית   ]4[ בזה.  דן  גם  י"ב  ס"ק  ל"ז  סי'  מילואים  ובאבני  אחר,  באופן  הרשב"א 
ערוך השולחן שם סעיף ז'. ]5[ ראה קונטרס 'לאפרושי מאיסורא' בסו"ס מעדני ארץ על הלכות שביעית להגרשז"א זצ"ל שכן הציע 

הנחה
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

umbrella( שלי בבית הכת )שכחתי את המטריה 
נסת. שבוע לאחר מכן ראיתי בחדר המעילים של 
ביהכ"נ, שם שכחתי את שלי, מטריה הדומה לזו 

שאבדה לי.

שאלה: האם רשאי אני להניח שזו המטריה שלי היא וליטול אותה?

תשובה: שאלה זו שכיחה עד למאד. פעמים רבות שאדם מאבד חפץ השייך לו, כאשר לאחר מכן הוא נתקל 
בכזה הדומה לשלו. אלא שאין לו בו טביעת עין, שאינו בטוח במאת האחוזים שזה הוא החפץ שאבד ממנו. 

האם רשאי הוא לתלות שזה שלו וליטול.

ומצאנו בזה שתי סוגיות בש"ס. האחת )פסחים דף י' ע"א( במי שבדק את ביתו מחמץ בערב פסח, וראה 
לאחר מכן עכבר שנכנס לביתו עם פרוסת לחם בפיו. בעל הבית שבדק במקצת אחר העכבר, מצא פרוסת 
לחם. האם יכול לתלות שהיא הפרוסה שהכניס העכבר, או שמא שצריך לבדוק שוב את כל ביתו. להלכה 
נחלקו הפוסקים אם רשאי לתלות שזו הפרוסה שהכניס העכבר, רק מחמת שכבר ביטל ושוב הבדיקה הוא 
רק מדרבנן. או שיכול לתלות בכך אף במקום שחובת הבדיקה שלו היא מדאורייתא, שלא ביטל את החמץ 

)עיין שלחן ערוך - אורח חיים, סימן תל"ט סעיף ב' ובשו"ת נודע ביהודה - קמא, אבן העזר סימן מ"ו(.

ובמקום אחר מצאנו נידון כזה במסכת גיטין )דף כ"ז ע"א(. שליח שקיבל לידיו גט למסרו לאשה ואבד ממנו 
הגט. אם מצא את הגט לאלתר, כשר לגרש בו ולא חוששים שמא מצא גט אחר שנכתב שלא לשמה. אך אם 
מצאו רק לאחר זמן ואינו מכירו שהוא הגט שאבד לו, שוב אינו יכול לגרש בו שחוששים אנו שמא אין זה 
הגט שאבד ממנו אלא אחר ולא כתב לשמה. הרי לן שבדאורייתא אין אנו תולים בזאת )שלחן ערוך - אבן 
העזר, סימן קל"ב סעיף ד'. וראה במנחת יצחק - חלק ג' סימן י"ז שהביא בזה דברי הפוסקים מה שכתבו 

לחלק ורצה לפשוט נידון דידן לפי דבריהם(. 

אך בפוסקים העירו שאין להוכיח מכל הנ"ל לנידון דידן. שהרי הלכה שנינו באבידה )שלחן ערוך - חושן 
משפט, סימן רס"ב סעיף ט'(, שאף אם מקום נקרא סימן, מכל מקום אם דרך הרבים להניח חפצים אלו שם 
- שוב המקום אינו סימן. אנו אומרים למאבד: כשם שאתה הנחת את שלך במקום זה, גם אחרים עשו כך. 
מטריה בחדר המעילים של ביהכ"נ היא דבר מצוי ורבים מניחים שם, ושוב אין בהימצאות מטריה בחדר זה 

משום סימן )שו"ת מנחת יצחק הנ"ל(.

אמנם, למעשה נראה להתיר ליטול מטריה זו, כיון שאין בה סימן. והנה, אם אפשר לתלות בדבר זה שכבר 
הבחינו הבעלים בחסרונו ונתייאשו, שפיר נוטלה אף אם מטריה זו אינה שלו. כדין אבידה שאין בה סימן 
שנתייאשו ממנה בעליה. ואף אם הוא דבר שיתכן והבעלים לא הבחינו בחסרונו, ואם כן הוא יאוש שלא 

מדעת שאסור לקחתו, מכל מקום הכא שאני.

רק כאשר המוצא יודע שהחפץ שמגביה אינו שייך אליו, אסרו לו ליטלו לעצמו ולא מהני היאוש כיון שהוא 
שלא מדעת וכנ"ל. אם יבוא הבעלים לאחר מכן, חייב המוצא - שאין לו בחפץ זה שום צד חזקה - להחזירנו 
לו. אך כאשר יתכן שאבידה זו  של המגביה היא, אף אם יבוא אחר ויוכיח שאף לו אבד חפץ כזה, לא יוכל 
להוציא מהמוצא, שאין לו בו סימן ושמא של המוצא הוא. וכל זה כשמסתפק בהחפץ שמא הוא שלו, אבל 
אם הוא בטוח שאינו שלו, אע"פ שגם ממנו נאבד חפץ כזה, אסור לו ליטלו לעצמו )פתחי חושן - אבידה, 

פרק ג' סעיף י"ח(. במקרה שמישהו החליף עמו את שלו, נתבאר בקו הלכה, גליון רי"א - רי"ב.

בכיסו, שם מונחות המטבעות שברשותו, כדי להוסיף עוד 50 סענט'ס.

לאחר שהעלה בחכתו את המטבעות הנדרשות ודחפם לידי ראובן, פנה שמעון לצאת 
מהחנות, בעוד ראובן המתין שתהליך החיוב של כרטיסו יושלם.

כשיצא ראובן מהחנות הושיט לידי שמעון את המטבעות שנתן לו שמעון והוסיף:

- אין טעם שתשלם לי רק 50 סענט'ס ותישאר חייב לי עוד 17 דולר. אם אין לך כדי לשלם 
לי הכל עתה, נתחשבן בינינו כבר בפעם אחרת.

שמעון הרים את גבתו בפליאה - הלא הנחתי לך על הדלפק סך 17 דולר בשטרות.

- אוי! נכון. פשוט שכחתי מזה.

הם סרו מהר לתוך החנות, אך לשטרות הכסף שהניח שמעון לא היה זכר. המוכר לא ידע, 
או עשה את עצמו כמי שאינו יודע, מה עלה בגורל השטרות.

- אני מאמין לך שהנחת אותן על הדלפק. הרי שכבר שילמת לי על הארוחה היום - היה 
זה שוב ראובן שטוב לבו הכריעו.

- מה פתאום? הרי לא מסרתי אותן לידך! הרי שעלי לשלם לך שוב! - עמד שמעון על 
כבודו.

...
בשו"ת תשורת ש"י )סימן ל"ה( דן בנידון המעשה הראשון ודעתו לפטור מב' פנים.

שלוה  ראובן  אודות  ט'(  סעיף  קכ"ו  סימן  משפט,  )חושן  שכתב  הרמ"א  מדברי  ראשית, 
מעות משמעון. והקנה ראובן לשמעון ב'מעמד שלשתן' חוב שיש לו ביד לוי, שבמעות 

אלו יפרע חובו.

בידו  ואין  בינתיים  לו  והעני  לוי  גבה את המעות מיד  ולא  והנה שמעון המלוה נתרשל 
לשלם.

פסק על כך הרמ"א 'ואם נתרשל המקבל )שמעון( ולא תבע המעות עד שהעני הנפקד 
)לוי( ובשביל זה לא יוכל )שמעון( לגבות מן הנפקד )לוי(, לכולי עלמא אינו יכול לחזור 

על הנותן )ראובן(. דהוי ליה כאילו הראה לו מעות ליטלן בחובו ולא נטלן, דפטור'.

תואף שבדברי הנימוקי יוסף, שמשם מקור דברי הרמ"א, כתב שקיבל עליו המלוה, שהס
ליה  ניחא  שמסתמא  ודעתו  אלו  תיבות  השמיט  הרמ"א  מקום  מכל  לכך.  בפירוש  כים 

למלוה שהרי לא מיחה, ונחשב שבאו המעות כבר לידו.

)ובסמ"ע שם )סקכ"ד( הגביל זאת רק כאשר היו המעות סמוכים אל המלוה/הנושה, אזי 
ושתק המלוה. אך כאשר אינם בקירבת המלוה/הנות  נפטר הלוה/החייב כשהראה עליהם

שה, אזי אין בכך שהראה לו עליהן להיחשב כפירעון.(

תדברי הרמ"א ברור מללו, כאשר הלוה/החייב מראה למלוה/הנושה מעות ואומר לו שי
את  לתבוע  יכול  אינו  ושוב  החוב  נפרע  שכבר  הרי  החוב,  פירעון  את  אלו  ממעות  טול 

החייב אף אם אבדו ונעלמו המעות.

שתיקתו  נחשבת  הלקוח,  ושתק  שלפניו  בדלפק  העודף  את  שהניח  למוכר  הדין  והוא 
)עיי"ש שהאריך להוכיח  של הלקוח כהסכמה שזכות היא ללקוח כשקונה את המעות 

כן מכמה מקומות(.

ועוד הוסיף לטעון, שמכיון וכך הוא המנהג שמניח המוכר את המעות על השלחן שלפניו 
ונפנה לעסוק עם שאר לקוחותיו, על דעת כן נתן לו הלקוח את המעות. ועל כן נחשב 

שפרע את חובו.

ואף שכתב בשו"ת חתם סופר )חושן משפט, סימן קפ"ז( לדון בדין הקונה חפץ שהניח את 
התשלום על השולחן שלפני המוכר, והמוכר לא נטל את המעות משם ואבדו.

ופסק שם שהמעות מעולם לא באו ליד המוכר ולא קנאם, ונותר חוב הפירעון על הלוקח.

ולא זו בלבד שלא קנאם המוכר, אלא אף 'שומר' לא נעשה על המעות להתחייב בפשיעה.

זאת משני טעמים. הן שלא אמר 'הנח לפני', אמירה הנצרכת לשם קבלת שמירה. ועוד, 
להאב"ד  דינים'  'פסקי  )עיין  להתחייב  בכדי  לקנין  נצרך  ששומר  הפוסקים  שהסכמת 
הגר"ח קאהן שליט"א - גליון ח' בהערה מספר 9 שהביא את הכרעת הש"ך בסימן רצ"א 

סקי"ג(, ובמקרה זה לא נעשה כל קנין על ידי המוכר.

הרי שפסק שבפריעת חוב נצרכת הסכמה מפורשת לקבלת המעות. לולי כך, לא נחשב 
שהמעות באו ליד המוכר או הקונה.

כתב בתשורת ש"י ליישב את דברי החתם סופר שאין המדובר שם בחנות ואין זו הדרך, 
על כן אין ההנחה שם נחשבת לפירעון )ועיין עוד בתשורת ש"י סימן שס"ב(. 

הרי שהגביל את דברי החתם סופר לנידון מעין המעשה השני המובא לעיל, שאין הדרך 
שם להניח את השטרות על הדלפק ולא שייך לומר שעל דעת כן הסכימו מלכתחילה.

מציאה בשמא

המשך ההערות מפסקי דינים
ק"ז(,  סי'  ח"ב  שלמה  מנחת  בשו"ת  גם  )ונדפס  הנ"ל  בקונטרס  הגרשז"א   ]6[ זצ"ל.  בהר"ן  הגר"ד 
 ]7[ ל' לענין מכירת חמץ בכה"ג דלא מהני.  10 משו"ת דובב מישרים ח"א סי'  וראה להלן הערה 
שו"ת פנים מאירות ח"ב סי' נ"ב )שע"ז מוסבת עיקר תשובתו(, והובא בפתחי תשובה יו"ד סי' ש"כ 
ס"ק ו', ועיין שו"ת מהרש"ם ח"ד סי' ס"ו דף ל"ג טור א'. ]8[ שו"ת פנים מאירות הנ"ל בסופו, וכ"כ 
בשו"ת חתם סופר אה"ע סי' י"א ד"ה ונחזור, שכן הלכה רווחת באו"ח סי' תמ"ג סעיף ב' )ועיין מג"א 
סי' תל"ו ס"ק י"א(, שו"ת באר יצחק או"ח סי' א' ענף ג' והלאה, ועיין בדעת תורה שם ד"ה בשו"ת 
נאות דשא סי' ל"ד, דברי האחרונים בזה. ]9[ שו"ת נאות דשא ח"א סי' ל"ט ד"ה ועוד נ"ל, כלומר 
ח"א  מישרים  דובב  שו"ת   ]10[ המתירים(.  כדעת  נוטה  הדין  שמעיקר  )ועיי"ש  מאנ"ס,  עדיף  דזה 
 ]11[ בביתו.  חמץ  בלא"ה  לו  שיש  כגון  ליה,  איכפת  לא  אם  מועיל  לא  דזה  מדבריו  דמוכח  ל'  סי' 
ע"פ נזיר י"ב דכל מילתא שאיהו לא מצי עביד לא משווי שליח, וראה במל"מ שם בהג"ה ד"ה ודע. 
]12[ הרב מקראטשין הובא במרכבת המשנה הל' גירושין פרק ו' הל' ג' )במחלוקת עם חכמי ליסא, 
שסוברים דלא מהני, ובשו"ת נוב"י מה"ק אה"ע סי' ג' שמצדד כדעתם(, ולזה הסכים בשו"ת חתם 
י"א ד"ה ואמרתי, ח"ב סי' מ"ג ד"ה ואען, וע"ע שו"ת ברית אברהם אה"ע סי'  סופר אה"ע ח"א סי' 
ו', ועוד אחרונים. ומבואר שהדיון  ק"א באריכות, ושו"ת באר יצחק הנ"ל, פתח הבית סי' כ"א ענף 
של זכייה הוא אף בדבר שאינו שייך לקנין, שהרי במינוי אינו מזכה דבר לשליח, וכעין זה בגירות 

תלקטן שהוא מדין זכייה כמבואר בגמרא שם )כתובות י"א א' ובתוס' שם ד"ה מטבילין(, אע"פ שאי
נו זוכה בדבר ששייך בו קנין, ועיין שו"ת מנחת שלמה ח"א סי' ע"ט. ]13[ מרכבת המשנה הנ"ל, 
יהודה סי' פ"א  ו' משו"ת חינוך בית  יו"ד סי' ש"כ ס"ק  וכן מבואר מהקצות הנ"ל, ובפתחי תשובה 
חמד  ובשדי  לעיל,  בהערות  ראה   ]14[ ובחתם.  ד"ה  י"ז  סי'  הלוואה  בינה  אמרי  ועיין  מהני,  שלא 
מערכת חו"מ סי' ט' אות ב' וחקר הלכה )לנדא( עניני זכייה אות ג' דברי המחברים בזה, וע"ע חזו"א 
אה"ע סי' מ"ט ס"ק י' דבדבר שהיא טובה מוחלטת מהני. ]15[ ראה גליון ר"כ. ]16[ חידושי הרי"מ 
סי'  )גוריון(  בשמים  וראשי  ט',  סי'  בשערים  נודע  בשו"ת  ועיין  אמנם,  ד"ה  ו'  אות  קכ"א  סי'  אה"ע 
ט"ז, ודן בדבריהם בשו"ת מנחת שלמה ח"ב סי' ק"ז הנ"ל, ועד"ז בשו"ת אחיעזר חלק א' סי' כ"ח 
אות ז' ד"ה ומ"מ, ועיין אמרי בינה אבן העזר סי' נ"ב אות א', שמוכיח כן מגט במקום יבם והתה"ד 
הנ"ל, וע"ע גליון ר"כ הערה 23 דיון בדברי הקצות סי' ק"ה ס"ק א' האם אנ"ס נחשב מינוי בפועל.


