
לשונות מחילה
מחילה מועילה בלי קנין1, אבל המוחל צריך שיהיה בדעת נכונה ולא ימחול מתוך 

היתול, וכן מחילתו צריכה להיות מבוררת והחלטית2.

מחילה באונס
מחילה דינה כמתנה3. בדומה למתנה, שאם לא נתן את המתנה בלב שלם אלא מפני איזה הכרח, המתנה בטילה, אע"פ שאינו 
אונס גמור4, אף המוחל מתוך הכרח, אינה מחילה5. מחילה מתוך הכרח גרע מהמוכר מתוך אונס שמפני המעות שקיבל גמר 

ומקני6. 

מחילה בכעס
האומר לפועל בכעס 'לך מעמדי', כתב הרמ"א שיש אומרים שאינה מחילה, והוא עדיין 

פועל7. הפוסקים דנו האם כוונת הרמ"א היא שהפוסקים נחלקו האם מועילה מחילתו8. 

יש שביאר שאמנם נחלקו הפוסקים האם 'לך מעמדי' מועיל לפטור הפועל, אבל לא מפני 
ושנחלק האם מחילה שנאמרה בכעס מועילה, כי האומר דבר בכעס דינו כפיקח לכל דבב

ריו, ואף אם אמר בכעס שמוחל, מועילה מחילתו שאינו כאומר דבר בטעות, ומה לדעת 
הסוברים כן לא מועילה המחילה הוא מפני שלא ברור האם התכוון למחילה9. אך מדברי 
האחרונים נראה שהכריעו שאף אם דינו כפיקח צריך שימחול בלב שלם ואם לאו אינה 

מחילה10, ולכן המוחל מתוך כעסו אפילו אם פירש שמוחל, לא מועילה מחילתו11. 

יש שכתב שאפילו אם הנתבע דיבר בכעס והתובע השיב שמוחל, אינו מחילה, שהשיב רק 
על פי דברי הנתבע12. ויש שכתב שאם עשה מעשה, כגון שקרע השטר, מועילה מחילה 

אפילו שקרע בכעסו13.

לשונות מחילה
כאמור, המחילה צריכה להיות מבוררת. הואיל וכך, נחלקו הפוסקים במשמעות של לשונות של מחילה. 

ממך'  מסולקות  'ידי  האומר  כמו  סילוק  לשון  אלא  מחילה  לשון  אמר  לא  מחילה14, ואם  לשון  משלך' אינו  רוצה  'איני  אמר 
נחלקו האחרונים האם המחילה מועילה בלי קנין15.

יש שכתב במי שהתחייב בתקיעת כף )שדינו כשבועה( לשלם הלוואה לזמן פירעון, והרחיב המלוה את זמן הפירעון, הואיל 
ולא פירש שמוחל התקיעת כף, לא נמחל התקיעת כף16   

היה כתוב בשטר שמוחל לו כל תביעות עד עכשיו, זוהי מחילה17, אבל הפוסקים דנו באומר 'לא אתבעך' האם המשמעות 
שמוחל את גוף החוב, או שרק מחל לתבוע ממנו את החוב אבל עדיין החוב קיים, ויכול לתבוע ממנו את החוב 18, ויש שכתב 

שיש לחלק בין זה ללשון אין לי עליך תביעה, שמשמע מחילה19.  

יש שכתב שאם אמר המלוה כתבו שובר ותנו לו, נמחל החוב מיד, אבל אם אמר כתבו ותנו לידי, לא נמחל החוב20.

בדבר שאינו קצוב
יש סוברים שאי אפשר למחול דבר שאינו קצוב21, כגון המוכר מקח שיש בו מומין לא די שיאמר ללוקח שיש בו מומין רק 
צריך לפרש כל המומין כדי שידע הלוקח כמה הוא מוחל. ונראה שאם אינו מוחל סכום ממון אלא גוף החיוב מועילה המחילה 
לכו"ע, כגון שמוחלת לבעלה חיוב מזונות או רפואה שתיקנו חז"ל שהבעל חייב לאשתו, מועילה המחילה אע"פ שהסכום 

אינו קצוב22.

לש צאתכם  ־- 
חתם   - לום! 

בשמחה את שיח
פינחס,  עם  תו 
לא לפני שמסר לו מספר שטרות כסף טבין ותקילין.

Airport(, לעב )פינחס היה בדרכו לשדה התעופה 
שות את חג השבועות במחיצת רבו, בירושלים עיר 

הקודש.

כשפגש בו שמחה ביקשו אם יכול לקנות בעבורו יין.

־- בביקורי האחרון בארץ ישראל כיבדני אחד ממנ
מיקירי  אחד  בית.  תוצרת  ביין  שם  המוסדות  הלי 

קרתא דשופריא מייצר יינות בביתו.

מעולם לא טעמתי יין כה משובח. רצוני שתקנה לי 
מספר בקבוקים אצלו.

- הקשה  בחנויות?  יינותיו?  מוכר את  הוא  והיכן   -
פינחס.

- לא. רק בביתו. אתן לך את מספר הטלפון שלו בכדי 
שתוכל למצאו.

...
פנוי  זמן  הוא  מצא  בירושלים  פינחס  של  בשהותו 
את  שקיבל  לאחר  יינות.  יצרן  אותו  אל  להתקשר 
כתובתו, שם פעמיו אל ביתו בכדי לקנות ממנו את 

היין.

הוא סיפר לו על שמחה - הוא טוען שלא ראה כהנה 
בכל ארץ אמריקה למעליותא. הוא ביקש שאקנה לו 

כמה בקבוקים.

בהמוכר-הייצרן שמח. הוא ניסה לשכנע גם את פי
נחס שיקנה ממרכולתו. אך פינחס התחמק. 

כלל  ביינות  'מבין'  אינו  שהוא  למוכר  הסביר  הוא 
- חבל לבזבז יינות כל כך טובים עלי... - הפב  וכלל

טיר בחיוך.

לאחר שפינחס מצא את מבוקשו של שמחה, הוסיף 
לו המוכר עוד בקבוק אחד בחינם.

פינחס יצא מהחנות שמח וטוב לב. לפתע הוא קיבל 
ב'תיאבון' לטעום מיין זה... כמובן, כיון שזה כבר בחי

נם...

- אולי אקדש על יין זה ביום טוב... - הרהר לעצמו.

...
- טוב מאד. גם קיבלתי בקבוק נוסף בחינם! - היתה 
תגובתו של שמחה כששמע בטלפון על נדיבותו של 

המוכר.

מלוה בכעסו 
אומר שמוחל את 

החוב וקורע את 
את השטר חוב, 

האם נמחל החוב.

דיני מחילה ד'
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
נשא | תשע"ז מהדורת וויינרעבמשא ומתןמשא ומתן
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מעשה שהיה פסקי דינים

]1[ סי' י"ב סעיף ח'. ]2[ ע"פ רמב"ם הל' אישות פרק י"ז הל' י"ט, הלכות מכירה פרק ה' הל' י"ב והל' י"ג, וראה גליון רי"ד. ]3[ ר"ה סעיף ג'. 
]4[ רמ"ב סעיף א' וסמ"ע ס"ק א', סי' ר"ה סעיף ו'. ]5[ סי' ר"ה סעיף ג', ועיין סי' י"ב סעיף י"א בפשרה ע"י הכרח ובטו"ז שם ובפתחי תשוב

בה סי' ר"ה ס"ק ה' פרטי דין בזה. ]6[ סי' ר"ה סעיף א', וראה להלן הערה 11. ]7[ רמ"א סו"ס של"ג. ]8[ עיין אמרי בינה דיינים סי' כ' אות 
בה' שכתב שנראה מדברי הרמ"א שזה שני דעות, )וכן נראה שנקטו כמה פוסקים שצוינו להלן(, אבל ציין לכנה"ג סי' של"ד הגב"י י"ב, ונר

אה כוונתו שאפשר שאינו מחלוקת עיי"ש , ודרך הרמ"א לכתוב בלשון י"א הגם שאינו מחלוקת. ]9[ שו"ת רע"א החדשות סי' ה', ובפתחי 
בתשובה סי' של"ג ס"ק י"ז כתב מתורת חיים ב"ב בריש פרק ט' שהכריע שמחילה מועילה בכעס ממה שתיקנו גט מקושר לכהנים שמג

רשים מתוך כעס. ]10[ ראה ליד הערה 5. ]11[ ראה פתחי תשובה הנ"ל מחתם סופר חו"מ סי' ק"ל שיש לדחות ראיית התורת חיים בקל, 
וגם לדעת התו"ח )בגט מקושר( אפשר שהוא מחילה רק בעשו מעשה, )וראה להלן הערה 13(, ובאמרי בינה שם כתב שכן מפורש בשו"ת 

על כוס יין
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

מצויים  כי  ליבי  אל  שמתי  יו"ט  במוצאי 
של  רבים  פלסטיק  ארגזי  הרבים  ברשות 
חברת 'Golden Flow', כנראה פועל יוצא 

ממנהג ישראל להרבות במאכלי חלב.

שאלה: האם מחוייב אני לטפל בהן ולהשיבם לחנויות משום מצוות 'השבת אבידה'?

תשובה: הן ידוע בשער בת רבים כי החברות אינן מוותרות ומוחלות על כך, וכבר גילו את 
גדול מאד הבא להן מכך. לכאורה היה מקום  כיס  כך משום חסרון  דעתן שמקפידות על 

לחייב משום 'השבת אבידה' על ארגזים אלו, אך לא כן הוא וכדלהלן.

מוק בוקר  בשעת  נעשית  החלב  שאספקת  הוא,  והחנויות  החברות  של  ההתנהלות  בסדר 
דמת, עוד קודם פתיחת החנויות. כיון שכך, הנוהל הוא שבעל החנות מותיר את הארגזים 
הרקים שבידו מחוץ לחנות, ונהגי החברה מחליפים ונוטלים את הארגזים הריקים בהניחם 

את המלאים. 

אף שמנהג זה גורם שיש כמות גדולה של ארגזים הנאבדת ונלקחת מידי שנה, מכל מקום 
בכדאי הדבר לבעלי החברות ומשתלם להם מבחינה כלכלית. אלמלי כך, היו צריכים לח

זור שוב ליטול את הריקים, דבר שהיה מייקר להם את ההוצאות. כיון שמראש ידוע הדבר 
לבעלי החברות, אם כן יש כאן משום 'אבידה מדעת'.

זה לשון המחבר )חושן משפט, סימן רס"א סעיף ד'(: המאבד ממונו לדעת, אין נזקקין לו. 
כיסו ברשות הרבים  לו, השליך  והלך  ולא קשרה  כיצד? הניח פרתו ברפת שאין לה דלת 
והלך לו, הרי זה איבד ממונו לדעתו. ואע"פ שאסור לרואה דבר זה ליטלו לעצמו, אינו זקוק 

להחזיר. שנאמר: אשר תאבד, פרט למאבד לדעתו. 

הלכה זו במקומה עומדת גם אם בעל החפץ עשה את שעשה עבור מטרה מסויימת, ולא על 
מנת לאבד את רכושו )עיין קצות סימן רצ"א סק"ג(, מכל מקום אין בזה חיוב השבת אבידה.

ואף לשיטת הרמ"א שם שהביא את דעת הראשונים שאבידה מדעת היא הפקר גמור ורשאי 
המוצאה אף ליטלו לעצמו, מכל מקום נראה כי אסור ליטול ארגזים אלו. דברי הרמ"א נסובו 
היכן שמתייאשים הבעלים מרכושם, אזי מתיר למוצא ליטול לעצמו. כאשר הרכוש עדיין 
משתמר במקצת, אף אם הגדרתו כ'אבידה מדעת' )כמו מי שמוסר רכושו ביד קטן, עיין סימן 
קפ"ח סעיף ב'( - במקום כזה אף הרמ"א יודה שאסור ליטלו ואינו הפקר )נתיבות סימן רס"א 

סק"א ועיין עוד קובץ הישר והטוב חלק כ' עמוד ע"ד(.

בואם עבר ונטל ארגזים אלו, בפשטות אינו יוצא ידי חובת השבה עד שישיבם למקום המש
תמר. לא די בכך שיחזיר למקום שנטל משם, שהרי אינו משתמר. אמנם, בבירור שערכנו 
ניטלו  שמשם  למקום  להשיב  שמתירים  הנ"ל  הדגישו   'Golden Flow' חברת  בעלי  עם 

ב]אמנם, בכמות מרובה יש להתקשר עם החברה[. גם אם אחר נטל ארגזים אלו אסור ליט
לם, שעדיין הבעלים אינם מתייאשים. מצוי שארגזים אלו יחזרו לבעליהם ואף לאחר זמן 

מרובה, שהרי שמם מוטבע על גבי הארגזים.

- אתה קיבלת? אולי אני קיבלתי? - התקומם פינחס.

...
הלכה פסוקה היא )שלחן ערוך - חושן משפט, סימן קפ"ג סעיף ו'(:

לו  וידוע, והוסיפו לשליח במנין או במשקל או במדה - כל שהוסיפו  היה השער קצוב 
המוכרים הרי הוא של שניהם, וחולק התוספת השליח עם בעל המעות.

בכגון, שליח קיבל מהמשלח עשרה זהובים לצורך קניית עשרה תפוחים, שכך קצוב וי
דוע השער שבשוק. אם הוסיף המוכר ונתן לשליח אחד עשר תפוחים, חולק השליח עם 

המשלח באותו תפוח נוסף.

לבעל  הנוסף.  התפוח  את  לתת  המוכר  נתכוין  למי  מסופקים  שאנו  או  הדבר:  טעם 
ד"ה  ע"ב  צ"ח  דף  כתובות   - רש"י  )שיטת  להשליח  שמא  או  המשלח,  דהיינו  המעות, 

'שיש'(. אשר על כן חולקים הם ביניהם בתוספת.

אחרים פירשו בטעם הדבר שחולקים, כיון שאלמלי כספו של המשלח, שמעון השליח 
לא היה יכול להשיג זאת )שיטת הרי"ף וסייעתו שם בסוגיא(.

לשליח,  התוספת  את  בפירוש  נתן  המוכר  כאשר  השיטות  שתי  בין  תבוא  מינה  נפקא 
שאמר בפירוש שרוצה ליתנו לשליח ולא למשלח )עיין סמ"ע שם סקכ"א וש"ך סקכ"א(.

אזי, לשיטת רש"י שוב אין לנו במה להסתפק. ברור לנו שהתוספת ניתנה דווקא לשליח 
וכולה שלו.

אמנם, לשיטת הרי"ף גם בכהאי גוונא יחלקו ביניהם בתוספת. מה בכך שפירש המוכר 
בשרוצה לתת דוקא לשליח כיון שאלמלי ממונו של המשלח לא היה מקבל השליח תו

ספת זו. מחמת כן חייב ליתן למשלח את חלקו.

ב)יש לציין כי אם המוכר נתן את התוספת לשליח לא מחמת מקח זה, אלא מחמת שה
הנאו בענין אחר - בכהאי גוונא לית מאן דפליג שהתוספת לשליח ואף לשיטת הרי"ף. 
שהרי לא מחמת מעותיו של המשלח באה לו התוספת בכלל. כך כתב הרמב"ן והביאו 

בקצות שם סק"ז.(

עתה, בבואנו לפשוט המחלוקת שבין שמחה ופינחס מיודעינו, עלינו ליתן את הדעת 
על מקרה הפוך מהנ"ל.

מה דינה של התוספת במקרה שאמר המוכר שרוצה ליתנה למשלח דוקא ולא לשליח?

לכאורה יש לומר בכהאי גוונא שאין לשליח חלק בתוספת זו, אלא כולה של המשלח.

המוכר,  להוסיף  נתכוין  למי  הספק  מחמת  דחולקין  שכתב  רש"י  לשיטת  מיבעיא  לא 
שכאן אין לנו כלל ספק כיון שהמוכר פירש שרוצה ליתנה למשלח.

באלא אף לשיטת הרי"ף ודאי שכל התוספת שייכת למשלח. ואם תאמר הרי על ידי שלי
חותו של השליח נתהנה, שבלא השליח לא היתה באה התוספת למשלח. זה אינו. שאם 
כן בכל שולח מתנה על ידי שליח יזכה השליח במחציתה מחמת כן. ופשוט שזה אינו 

)קצות שם. ועיין בכנסת הגדולה שם הגהות בית יוסף מ"ג(.

ויש לדון אם נידון דידן הוא כמקום שפירש המשלח שנותן את תוספתו למשלח דוקא. 
שמא יש לומר דכל הספק למי מתכוון המוכר ליתן את התוספת הוא מחמת שיש מקום 
לומר שמכיר המוכר טובה לשליח שבחר לקנות דוקא אצלו ולא אצל אחרים. יכול היה 
לו  ונותן  כך מוקירו המוכר  ועל  בו אצל אחרים,  ולקנות  ליתן את ממונו של המשלח 
אצלו  קנה  שבמעותיו  למשלח,  טובה  להכיר  המוכר  שרוצה  לומר  מקום  ויש  תוספת. 

השליח. 

אם אכן כך, בנידון דידן ששמחה שלח את פינחס לקנות את היין המסויים הזה שאי 
אפשר לקנותו רק אצל אותו המוכר ופינחס סיפר למוכר דברים כהוויתם, תו מאי יש 
למוכר להכיר טובה לפינחס השליח? הרי על כרחו בא אצלו, שהמשלח-שמחה אינו 

רוצה שיקנה אצל אחרים.

ואם נפשך לומר שאולי כך יצליח לשכנע המוכר את פינחס-השליח שיקנה גם לעצמו, 
זה גם אינו. שהרי פינחס אמר לו שאינו 'מבין' ביינות ובודאי נתייאש מלשכנעו.

ל'מבין' מיד בקבלו את הבקבוק בחינם,  נהפך  פינחס  ושמא, המציאות מוכיחה שאכן 
ואולי זו היתה כוונת המוכר. אמר הוא לעצמו 'לאחר שיטעם מהבקבוק שנתתי לו, כבר 
יחזור אלי לקנותו בכסף מלא...' )אם כי בפשטות היה מפרש לו זאת, אך מידי ספיקא 

לא נפקינן(.

מקום  שיש  אלא  כנ"ל.  אינו  שהספק  משמע  והפוסקים  הראשונים  מלשונות  ובכלל, 
המקח  מחמת  אינו  וכלל  בעיניו  חן  שנשא  מחמת  לשליח  נותן  שהמוכר  להסתפק 

שלפניהם.

אם כן בספק קיימינן ויחלוקו.

השבת אבידה 
מדעת

המשך ההערות מפסקי דינים

שכתב  כ"א  משמ"ש  ר"ט  סי'  שלום  במשפט  ועיין  מהני,  לא  בכעס  דמחילה  קי"א  סי'  ח"א  ראנ"ח 
משו"ת דרכי נעם סי' ג' )וגם צוין בדברי גאונים כלל נ"ז סעיף כ"ח( וגינת וורדים הספרדי כלל ג' סי' 
מ"ו, )ועיין רדב"ז חלק ו' סי' ב"א צ'( ועוד פוסקים, שמחילה בכעס לא מהני כי צריך שימחול מרצונו, 
וגרע מתלוהו וזבין דאגב אונסא גמר ומקני, )וראה שו"ת רשב"א ח"ב סי' רע"ח מובא בב"י סו"ס י"ב 
שמבדיל בדומה לזה( ועד"ז בשו"ת מהרש"ם חלק ג' סי' ל"א, וגם בשו"ת דובב מישרים ח"ב סי' סי' 
ל"ח וחלק ג' סי' ל"ד מכריע דלא מהני, דגם בגט מקושר הוא רק בדרך קפידא, וע"ע בשו"ת חשב 
האפוד ח"א סי' צ"ד שו"ט בזה. ]12[ כנה"ג סי' של"ד הגב"י י"ב. ]13[ שו"ת הר"י מיגש סי' נ"ח הובא 
באמרי בינה שם, וראה הערה 11. ]14[ משפט שלום סי' ר"ט ומשמ"ש כ"א מרבינו ירוחם נתיב ט"ו 
ח"ג. ]15[ הנתיבות סי' ר"ט ס"ק ו' כתב שצריך קנין אבל המשפט שלום שם סעי' ד' ד"ה והנה בנה"מ 
16[ ראה טו"ז יו"ד רכ"ח ס"ק מ"ח שכתב שצריך להזהיר אנשים שנכשלים בכך כשמב ]סק"ו, חולק. 

רוויחים הזמן פרעון, ובעין הרועים למהרש"ם ערך מחילה אות כ"ז כתב שכן מוכח מהמרדכי תרפ"א 
)הובא בסי' י"ב סעיף י"ז, ורמ"א סי' רמ"א סעיף ב'( שמחילת שבועה מועילה כהטו"ז, ועיין טו"ז חו"מ 
סי' ע"ג סעי' ו' שחולק על הסמ"ע ס"ק י"ט שלא כתב כן, ועיי"ש בקצות ס"ק ו', ובפתחי תשובה יו"ד 
שם ס"ק ל"ה ציין לנודע ביהודה מה"ק יו"ד סי' ס"ז, שחולק על מה שמשמע מהטו"ז שאפשר למחול 
התק"כ בלי הממון, ובעין הרועים שם הביא משו"ת רדב"ז ח"א רפ"ט כהנוב"י. ]17[ סי' מ"ג סעי' כ"ז. 
]18[ ראה הגהות רע"א סי' רמ"א סעיף ב' ד"ה חפץ, משו"ת מבי"ט ח"א סי' שי"ד דאינו מועיל, אבל 
בשו"ת מהרש"ם ח"ב סי' נ"ד וח"ה סי' כ"ב ד"ה בדבר )באמצע( דן בארוכה במשמעות הפוסקים בזה, 
ובדברי גאונים כלל נ"ז אות י' כתב שזו מחלוקת הפוסקים עיי"ש, וע"ע במנחת פתים סי' רמ"א סעיף 
ב' משו"ת מהר"ם ב"ב סי' תל"ה, ועיין בשיירי מנחה שם. ]19[מנחת פתים שם. ]20[ מנחת פתים 
רמ"א סעיף ב' מדברי הש"ך סי' פ"א ס"ק ע"ד. ]21[ טור סי' רל"ב סעיף ח' לדעת הרמב"ם שסובר 
שא"א להתחייב בדבר שאינו קצוב ה"ה במוחל, ועיין סמ"ע שם ס"ק ט"ז. ]22[ ראה קצות סי' ס' ס"ק 
ג' שתמה למה מהני מחילה לשאר כסות ועונה, וכן קשה איך יכולה למחול מזונות, שג"כ אינו קצוב.


