
זכין וחבין לאדם במכר ומתנה

זכין לאדם שלא בפניו

לו,  זוכה  שזה  המקבל  ידע  לא  ואפילו  לו,  שזכות  בדבר  בפניו'1  שלא  לאדם  'זכין 
נעשה זה שלוחו לזכות לו, ולאחר שנודע למקבל זוכה בו למפרע כפי שיבואר.

אין חבין שלא בפניו

לעומת זה, אין חבין לאדם שלא בפניו, שלעולם אין חבין לאדם אלא מדעתו ובשליחותו, ואפילו התרצה אחר כך לא זכה2. 

חובה גמורה, בהרשאה, בפקדון

לפיכך, בדבר שהיא חובה גמורה לזוכה אין זכין לו שלא בפניו, כגון הרוצה למנות מורשה 
לו הממון כדי שהמורשה  ביד חבירו, צריך המלוה להקנות  לו  שיוציא בעדו ממון שיש 
יוכל לתבוע את שלו3, ובזה לא יכול המרשה למנות את המורשה בלי ידיעתו, ואפילו אם 
נתרצה אחר כך אינו מועיל, שאין חבין לאדם שלא מדעתו ועל זה נאמר אשר לא עשה 

טוב בעמיו שמתעבר על ריב לא לו, ולכן לא חל הקנין מעיקרא4.

המורשה  אם  אפילו  הפוסקים  שנחלקו  שכתב  יש  הדבר,  בביאור  הפוסקים  נחלקו  אך 
עושה כהוגן להציל עשוק מיד עשקו, שאפילו בזה יש סובר שלא מועיל מה שהתרצה 
המורשה שאין אדם מתרצה להתעבר על ריב לא לו, ושזו הכרעת הרמ"א5, ויש שכתבו 

רשאף לדעת הרמ"א אם זה טורח להביא מעותיו של המשלח מועילה הזכייה למפרע כש
התרצה אחר כך6.

וכן נפקד שנותן פקדון לחבירו שהחזיר למפקיד, חוב הוא למפקיד שיהיה פיקדונו ביד 
אחר והפיקדון ברשות הנפקד עד שיבוא לידו אא"כ הוחזק הנפקד כפרן שאז אנן סהדי שנוח למפקיד שיוחזר לו הפיקדון7, 

או שנתן הנפקד ליד מי שהמפקיד רגיל להפקיד אצלו8.

זכייה במקח
מוכר המזכה מקח לקונה על ידי אחר, מבלי שידע הקונה על כך, רבו הדעות האם מועילה הזכייה בעד הלוקח, היות שחייב 

לשלם בעד המקח אפשר שאינו נחשב לזכות9.

יש שכתב שמועילה הזכייה, והמוכר אינו יכול לחזור בו, ומפני שהברירה ביד הלוקח לקיים המקח נחשב זכות, ואם אינו 
'זכה', שאז המוכר לא יכול לחזור בו ואילו ביד  מתרצה חוזר המקח למוכר10, ויש שפירש שכל זה אם אמר לזוכה בלשון 
הלוקח הברירה לקיים את המקח, ומפני זכות הזה אפשר לזכות לו, אבל אם אמר המוכר לשון 'קנה', שניהם יכולים לחזור 
בהם ולא מועילה הזכייה בעד הלוקח11, ויש שחילק שאם הלוקח לא גילה דעתו בסתמא לא ניחא ליה, ואם גילה דעתו שחפץ 
במקח יכול לזכות לו שלא מדעתו מלבד בדברי מאכל שאינו רוצה להרבות בהוצאות12, ויש שכתב שאף אם ידוע שניחא 

ללוקח לא קנה13.

קבלת מתנה 
למקבל14.  מקנה  שבדיבורו  חכמים  שתיקנו  מרע  שכיב  היה  אא"כ  בעצמו  לו  לזכות  יכול  לא  לחבירו  דבר  להקנות  הרוצה 
לפיכך, אין המקבל זוכה בדבר בלי שיעשה קנין המועיל בעצמו או על ידי שליח, כגון במקום שכותבים שטר שלא קנה עד 

שיכתוב שטר, ולכן אף הזוכה במתנה בעד חבירו צריך לעשות הקנין באופן המועיל האמור15. 

ריצוי המקבל
לאחר שהקנה לו על ידי אחר, יצאה המתנה מרשות הנותן, ואם המתנה עדיין ביד הנותן יכול המקבל להוציא ממנו בע"כ16, 
שנאמר  בדבר,  חובה  צד  יש  והרי  כרחו17,  בעל  בדבר  זוכה  אדם  שאין  זוכה  אינו  רוצה  אינו  שאם  המקבל  ביד  הבחירה  אבל 

שונא מתנות יחיה18. 

14  סי' רמ"א סעי' א' וסי' ר"נ סעי' א'.
15  ראה סי' רמ"ג סעיף ו' והגהות רע"א שם, במקום שכותבים שטר.

16  ראה רמ"ג סעיף א', ערוך השולחן סעיף א'.
17  שם, וראה רשב"א ורמב"ו קדושין כ"ג א'.

18  סמ"ע שם ס"ק ב'  ע"פ רשב"ם ב"ב קל"ח א' ד"ה כאן, ועיין דרכי משה סי' קצ"ה וסמ"ע ס"ק י"א משו"ת מהרי"ו סי' ד' )ועיין קצות 
ס"ק ב' שלא כ"כ בגוף התשובה( שאפילו רצה המקבל לא זכה במתנה מפני זה, אבל הקצות ס"ק ב' כתב שלא קיי"ל כן ועיין נתיבות ס"ק א'.

היתה  ה'  מאת   -
חשב   - זאת 
אריה  ר'  בליבו 
יורדים  כך  בין   - שני  יום  של  בבוקרו  מביתו  כשיצא 

־היום גשמים. אי אפשר היה לקיים את הפעילות שא
מורה היתה להיות תחת כיפת השמים...

הנודע  התורה  בתלמוד  אריה  ר'  הוא  ו'  בכיתה  מלמד 
ר'שתילי זיתים'. שמו הטוב יצא למרחקים, אודות מסי

צד  על  מילא  אותו  שנשא,  לתפקיד  ונאמנותו  רותו 
היותר טוב.

של  פניהם  על  היתה  ניכרת  לחכמתו  הקודמת  יראתו 
התלמידים. הכרת פניהם ענתה בם.

בשנת  לפסגות  תלמידיו  העפילו  הלימודי  בחלק  גם 
מובהק  חכם  תלמיד  בהיותו  אריה,  ר'  אצל  הלימודים 

ובעל הסברה מיוחד.

לקראת סוף שנת הלימודים חשב ר' אריה רבות כיצד 
לגמול עם תלמידיו על התקדמותם בלימודים. 

רהוא תכנן לערוך להם יום פעילות מחוץ לכותלי התל
מוד תורה. פעילות שתשלב גם הנאה רוחנית. כמאמר 
תורה  אהבת  עצמות,  חילוץ  בהם  שיש  חיים  הפייט: 

ויראת שמים.

רהוא סיכם עם המגיד מישרים הנודע, ר' אלימלך, שי
בוא לתת דרשה בפני התלמידים במהלך יום הפעילות.

 ,$350 בסך  הדרשה,  עבור  אלימלך  ר'  של  שכרו  את 
ר' אריה מאחד ההורים האמידים של אחד מבני  גייס 
לימין המלמד שכה  נרתם ברצון לעמוד  הכיתה. הלה 

העריך והעריץ.

...
לבטל  אריה  ר'  החליט  האחרון  חמישי  שביום  אלא 
את הפעילות. לאחר מספר מקרים בכיתתו, החליט ר' 
אין התלמידים ראויים לאותה איצטלא  אריה שעדיין 

ולאותו הפרס...

רר' אריה יצר מיד קשר עם ר' אלימלך וביקש את סליח
תו על ביטול הדרשה.

- הזמינו אותי לדבר ביום  - חבל... - הגיב ר' אלימלך 
הם  כנראה  כעת,  אותם...  ודחיתי  פלונית  בישיבה  שני 

כבר שכרו מישהו אחר לדבר... 

ר' אריה חש שלא בנוח. מחמתו הגיע הפסד ממוני לר' 
אלימלך. שמא יש לו לפצותו  על כך?

הוא ניגש לבית ההוראה לדעת את אשר יעשה.

תשובת הרב המשיב היתה שעל ר' אריה לפצות את ר' 

האם אפשר 
למנות מורשה 

שלא בפניו 
שיתבע לו חוב 

מהלווה.

דיני זכייה בדיני 
ממון ב'

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

]1[ ראה גליון ר"כ. ]2[ מגיד משנה הל' זכייה פרק ד' הל' ב' מרמב"ן חולין ל"ט ב', שלעולם אין חבין אלא מדעתו ובשליחותו, 
וחולק על היש מי שאומר שמהני, עיי"ש, ומשמע שבחוב גמור צריך מינוי שליחות, וצ"ע באופן שאנ"ס דניחא ליה אפילו בכה"ג 
האם מהני דהא לפי דברי האמרי בינה אה"ע סי' נ"ב אות א' אנ"ס כמינוי שליחות )ראה גליון ר"כ הערה 20(. ועיין אה"ע סי' ק"מ 

אונס לאחר 
ביטול

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

רנטעתי מספר עצים בגינתי. לאחר תקו
רפה בא השכן וטענתו בפיו שהעצים מפ

ריעים ומקשים על נשימתו, והוא דורש 
להסיר את העצים.

שאלה: האם הוא צודק בטענתו? ההפסד הממוני שלי מכך יהיה גדול מאד.

תשובה: יש להבחין ולהבדיל כדלהלן. לעיתים נטיעת העץ נעשית יחד עם הפרחים, ומיד 
ואז החל  רב  זמן  נטוע כבר  ויש שהנזק בא רק לאחר שהעץ  ומזיק.  בנטיעתו עומד הוא 

לפרוח ולהפריע. 

שאסור  ל"ד(  סעיף  קנ"ה  סימן  משפט,  חושן   - ערוך  )שלחן  היא  הלכה  הראשון,  במקרה 
לבעל החצר לעשות בחצירו פעולות שמהם יבוא נזק על שכנו. כגון, מלאכה שיש בה אבק 
ועפר, עליו להרחיק שלא יכנסו לתוך רשותו של השכן. ואף אם האבק והעפר אינם נכנסים 
לרשות השני אלא על ידי הרוח הנושבת ונושאת אותם, מכל מקום יש להרחיק. זאת, אף 

על גב שכלל הוא בנזקי שכנים שעל הניזק להרחיק את עצמו. 

למה הדבר דומה? למי שיורה את חיציו על חבירו. הוא הדין לאילן שניטע יחד עם פרחיו 
ומזיק ומפריע לרבים מבני האדם. ]ואין הנוטע יכול לטעון שאין האילן בגדר מזיק, שהרי 
רבים הם שאינם חשים בכך ואינם ניזוקים ממנו. על המזיק להרחיק גם נזקין שבאים רק 

על איסטניס, אם כזה הוא שכינו )שם סעיף ט"ל וסעיף מ"א(.[

מאידך, אם בעת נטיעת האילן לא היו בו פרחים ולא הפריע לשכן, ורק לאחר זמן פרח והחל 
להפריע, אזי על הניזק להרחיק את עצמו. בשעת נטיעת האילן לא הזיק הנוטע במאומה, 
בתוך  אילן  שנוטע  במי  בהלכה  מצאנו  וכך  שלו.  במעשה  בא  לא  מכן  לאחר  שבא  והנזק 

ררשות, אף שלאחר זמן יתפשטו שרשיו ויזיקו את בורו של חבירו, נקטינן שעל הניזק להר
חיק את עצמו )שם סעיף ל"ב(.

יש  ואין ביכולתו לסלק את עצמו בקל מכך, אזי  גדול  נזקו של הניזק הוא  אמנם, כאשר 
על המזיק לסלק את הנזק בכל מקרה. וכך הם דברי הרא"ש )טור ושלחן ערוך שם סעיף 
כ' וראה בנתיבות שם סק"ג( שכתב שכל דין מזיק את בורו של חבירו על ידי שרשיו שעל 
יכול לסלק את עצמו בקל  א'- שאין הניזק  הניזק להרחיק את עצמו אינו אמור במקום: 
ב'- שתשמישו של הניזק בקרקע הוא קבוע ג'- שנזקו גדול מאד. במקרים כאלה, אזי על 

המזיק להרחיק ולסלק את הנזק מהניזק אף שאינם באים במעשהו מיד. 

ובאם לא ידעת בעת נטיעת האילנות מרגישותו של השכן, ואם תתחייב לעקרם יבוא לך 
נזק מכך. נראה שבכה"ג על השכן לשלם את מחיר הנטיעה וכך לא יבוא לידך היזק בעקירת 

הנטיעות ועליך לעקרם )משכן שלום - נזקי שכנים, עמוד ק"ע(.

אלימלך על ההפסד שבא לו. 

- אך מעולם לא עשיתי עמו קנין על כך? רק דברנו על הטלפון... - ביקש ר' אריה 

להבין.

על  המונח  ערוך'  ה'שלחן  את  שפתח  כדי  תוך  הרב  ענה   - מפורשת  הלכה  זו   -

שולחנו - כתב המחבר )שלחן ערוך - חושן משפט, סימן של"ג סעיף א'( כי בעל 

הבית שחזר בו לפני שהלכו הפועלים למקום העבודה )ואם כן עדיין לא נעשה כל 

קנין בין הצדדים(, אין לפועלים על בעל הבית אלא תרעומת.

'במה דברים אמורים שאין להם עליו אלא תרעומת בשלא הלכו?  ובסעיף הבא: 

דוקא בשלא היו יכולים להשכיר עצמם אמש כששכרם בעל הבית זה. 

אבל אם היו נשכרים אמש ועכשיו אינם נשכרים כלל - הרי זה כדבר האבוד להם 

ונותן להם שכרם כפועל בטל )דהיינו - שמין מי שהשכיר עצמו למלאכה זו, כמה 

היה רוצה לפחות משכרו ולישב בטל(.

ר' אלימלך, נהנה ממלאכתו כידוע ואינו מבקש ליפטר ממנה. לכאורה צריך לתת 

שכרו משלם.

הרי שדברי המחבר ברור מללו. כאשר הפועל יכל להשכיר את עצמו לאחרים, 

ולא עשה זאת מחמת שנשכר על ידי בעל הבית זה שלבסוף ביטל את הזמנתו, 

חייב בעל הבית לפצותו על הפסדו )וכך יש להורות כסתימת רוב הפוסקים ושלא 

כדברי הקצות על אתר סק"ב - תהלה לדוד. ועיין בכל זאת בפסקי דינים להאב"ד 

הגר"ח קאהן שליט"א גליון קס"ד(.

רר' אריה קיבל על עצמו את הדין. כיון שלא חש בנוח לבקש זאת מאותו אב שהס

כים לכך, שהרי בסופו של דבר הפעילות אינה מתקיימת, החליט ר' אריה לשלם 

זאת מכיסו.

...

והנה, עתה רואה הוא שבין כך לא יכול היה לקיים היום את הפעילות היום. גשם 

עז ניתך ארצה.

למיטב זכרונו, כיון שגם הפועל/הדרשן ידע שיתכן וירד גשם ותתבטל הפעילות, 

והוא לא התנה מראש שיש לשלם לו אף בכהאי גוונא - הרי שהיה מפסיד את 

שכרו בביטול הפעילות בסופו של דבר מחמת האונס/הגשמים )עיין בסימן של"ד 

סעיף א'(.

אולי עתה הוא יפטר מלשלם לו? הרי בין כה וכה בסופו של דבר היתה הפעילות 

מתבטלת והיה פטור על שכרו מחמת אונס הגשמים?!

...
על כגון דא דן הרמ"א בתשובה )שו"ת הרמ"א סימן נ' והובאו דבריו בהגהות רע"א 

סימן של"ד(. בעל הבית שחזר בו ונתחייב לשלם את שכר הפועל. מה דינו אם 

לאחר מכן אירע אונס שאף בלא חזרת המעביד לא יכול היה הפועל לעשות את 

מלאכתו )באופן שבעל הבית פטור על כך וכנידון דידן(.

ופסק הרמ"א, מכיון שמיד בביטול - שבא מצד בעל הבית ומדעתו - נתחייב בעל 

הבית בשכר הפועל, שוב אינו פוטר את עצמו מחמת האונס שבא לאחר מכן.

בביטול  מיד  שלא  הרי  לטענתו,  נחלק.  סק"א(  של"ג  )סימן  משפט  בשער  אך 

המלאכה נתחייב בעל הבית בכל השכר של הפועל, ש'ישנה לשכירות מתחילה 

ועד סוף' ושכרו מתרבה לאט לאט, עוד ועוד.

רחיובו של בעל הבית בא מעט מעט עד תום תקופת השכירות שנדברו מלכתחי

לה. על כן על הזמן שלאחר בוא האונס הפוטר את בעל הבית, פטור בעל הבית 

לשלם אף שכבר ביטל מדעתו את ההזמנה והשכירות.

)וראיתי מי שחידש שדברי הרמ"א נסובו רק במקום שהיה קנין שכירות. משא"כ 

במקום שמתחייב בעל הבית בביטול רק משום גרמי וכו' וכנידו"ד שלא היה כל 

קנין בין הצדדים, אזי יודה הרמ"א לדברי שער המשפט שנפטר בעל הבית מחמת 

האונס )שמרו משפט - חלק ד', סימן צ"ז(.

כן.  משמע  אינו  ש"י  הערך  שמדברי  בדבריו  שם  שציין  כפי  הן  כן.  אינו  ולענ"ד 

ועוד, הן נראה לומר מדברי הרמ"א שסובר שבביטול השכירות על ידי בעל הבית, 

פסקה לה השכירות ונתחייב מיד לפצותו. מטעם זה סבירא ליה להרמ"א שאין 

מקום לטעמו של השער המשפט ד'ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף' ודו"ק.(

הרי שבפלוגתת הפוסקים תלוי לו נידון דידן.

על מי להרחיק

המשך ההערות מפסקי דינים

אות ז' באומר זכי לה גט, שנחלקו הטור ובעל העיטור בלא עשתה אותו שליח לקבלה אם נתגרשה 
בקבלתו, דלפי הב"י המחלוקת כשאין עדים שהסכימה בשעת המסירה לשליח דלפי הטור לא מהני 
3[ ראה סי' קכ"ב סעיף ד' וסי' קכ"ג סעיף א'. ]4[ רמ"א סו"ס קכ"ג סעיף ט"ו ע"פ המרר ]והב"ח חולק. 

ועיין גר"א ס"ק ל"ה שציין לב"מ צ"ו ב' דאיסורא לא ניחא לי' דליקני. ]5[ הסמ"ע  דכי ב"ק סי' ע"ב, 
ס"ק כ"ג בביאור דברי המרדכי שנחלקו בזה הריב"ק והר"י ודעת הרמ"א כריב"ק דלא אמרינן שאיגלאי 
מילתא למפרע שהיה מרוצה לזה, ודלא כע"ש שכתב שמהני הסכמתו למפרע. ]6[ עיין ש"ך ס"ק ל"ג 
שלדעת הרמ"א בזה לכו"ע מהני וגם משיג על הע"ש שאם נתרצה מהני למפרע, ובטו"ז מבואר דשני 
הדעות לא פליגי והרמ"א איירי כשאין צד זכות, עיי"ש, ועיין חזו"א חו"מ סי' ג' ס"ק ט"ז בביאור הענין 
ומכריע כדעת ש"ך. ]7[ קכ"ה סעיף ב' ע"פ גיטין י"ד א'. ]8[ שם, ועיין ש"ך ס"ק י"ז. ]9[ ראה חזו"א 
סי'  א', אבל ברמ"א  הל'  ל'  כ"ג ע"פ הרמב"ם הל' מכירה פרק  רל"ה סעיף   ]10[ ט"ז.  ג' ס"ק  סי'  חו"מ 
קצ"ה סעיף ג' נראה חולק, וראה בהגהות רע"א שם, ולהלן הערה 13. ]11[ נתיבות סי' קצ"ה ס"ק א' 
בביאור הרמ"א שם סעיף ג' וסמ"ע ס"ק י"א, ליישב שהרמ"א לא יחלוק על המחבר בסי' רל"ה סעיף כ"ג, 
עיי"ש. ]12[ מחנה אפרים זכייה ו' )הובא בהגהות רע"א סי' רל"ה( כדי ליישב דעת הפוסקים, שהרמ"א 

ותוס' עי ליישב דעת רש"י  וכן  בגילה דעתו,  איירי  הנ"ל  ובסי' רל"ה  גילה הלוקח דעתו  ראיירי שלא 
שהוא  במהרי"ו  כ"מ   ]13[ במסקנתו.  ועיי"ש  באוכל,  מזכייה  לחלק  הנ"ל  הפוסקים  עם  ב'  פ"א  רובין 
המקור של הרמ"א, וראה גר"א סי' קצ"ה ס"ק י"ט שכ"כ בביאור הרמ"א הנ"ל, ולפי זה חולק הרמ"א 
על סי' רל"ה סעיף כ"ג הנ"ל, וכן כתב בשו"ת ברית אברהם ח"א סי' ק"א אות ו' שהרא"ש אה"ע סי' ל"ז 
חולק על הרמב"ם. ]14[ סי' רמ"א סעי' א' וסי' ר"נ סעי' א'. ]15[ ראה סי' רמ"ג סעיף ו' והגהות רע"א 
שם, במקום שכותבים שטר. ]16[ ראה רמ"ג סעיף א', ערוך השולחן סעיף א'. ]17[ שם, וראה רשב"א 
משה  דרכי  ועיין  כאן,  ד"ה  א'  קל"ח  ב"ב  רשב"ם  ע"פ  ב'  ס"ק  שם  סמ"ע   ]18[ א'.  כ"ג  קדושין  ורמב"ו 
סי' קצ"ה וסמ"ע ס"ק י"א משו"ת מהרי"ו סי' ד' )ועיין קצות ס"ק ב' שלא כ"כ בגוף התשובה( שאפילו 
רצה המקבל לא זכה במתנה מפני זה, אבל הקצות ס"ק ב' כתב שלא קיי"ל כן ועיין נתיבות ס"ק א'.


