
בכור במוחזק וראוי )המשך(

כבר נתבאר שמעות הלוואה מכיוון שניתנו להוצאה נחשבים ראוי, ואילו מעות פיקדון או 
שותפות שחוזרים בעין למפקיד או שותף, נחשבים מוחזק והבכור נוטל פי שנים1.

עיסקא, היתר עיסקא
רמ� האב ממון למתע�ק כ'עי�קא', שמחצית הממון פיקדון ביד המתע�ק ומחצית הלוואה להתחלק עמו ברווח2, נחלקו הפו�ס

קים האם הממון ביד המתע�ק נחשב מוחזק שהבכור נוטל פי שנים או ראוי3.

יש שכתבו שהבכור לוקח פי שנים בחלק הפיקדון אבל לא בחלק המלווה4, ויש שכתבו שאף חלק הפיקדון נחשב ראוי כי מעות 
שנתן לעי�קא יכול המתע�ק ל�לק אותו בשאר ממון5, ואינו דומה לשותפות שהמעות ביד השותף הם בעין, אבל יש שהשיגו עליו 
וכתבו שאדרבה גם חצי המלווה של העי�קא נחשב מוחזק כמו בשותפות, שאינו כשאר מלווה שיכול להוציא במה שירצה ולא 

ניתן להוצאה רק לצורך העי�קא6. 

חשבון בנק, באנדס, איגרות ממשלתיות 
יש שכתבו שמעות שניתנו ע"פ היתר עי�קא הנהוג בינינו, מכיוון שהמעות להוצאה ניתנו, 

דינם כראוי, וכן נראה7. 

וודנ הפו�קים האם מעות המופקדים בבנק דינם כראוי או מוחזק, ונראה הכרעת רוב הפו�ס
קים שהמעות מחו�ר גוביינא ודינם כראוי8. ברם ריווח של רבית מהלוואה שהלווה האב לגוי9 
חובות  האם  דנו  וכן  שנים10.  פי  נוטל  הבכור  אין  לכו"ע  בחייו  הרבית  גבה  לא  והאב  הואיל 

ממשלתיות או של חברות נחשבים ראוי או מוחזק11.

כפי האמור, שמעות היתר עי�קא דינם כראוי, יש שכתב שהדעת נוטה שאף בנק בבעלות ישראל שלווים המעות ע"פ היתר עי�קא 
דינו כראוי12.

דמי שכירות 
היה נכ� האב מושכר בחייו, כגון דירה מושכרת, ועד שלא שילם השוכר דמי השכירות מת המשכיר, נחלקו הפו�קים האם דמי 

השכירות שחייבים ליורשים הם ראוי או מוחזק13.

14 המעות הם שבח המושכר ומוחזק, והבכור נוטל בהם פי שנים, ולדעת הרמ"א החיוב הוא ראוי15, והכס עיש שכתב שלדעת השו"
ריעו האחרונים שחיוב השכירות הוא ראוי הן אם הגיע זמן הפירעון קודם מיתת האב שאז אינו עדיף מהלוואה שהגיע זמנה בחיי 

אביו16, והן מה שעלה לאחר מיתת האב ששבח המושכר דומה לשבח שנשתנה שהבכור אינו נוטל פי שנים17. 

קרקע שמשועבד לחוב
נכ�ים שמשועבדים לחוב או מ�ים, נוטל הבכור פי שנים ולא נחשב ראוי בגלל השעבוד18.

מוחזק בממון שהובטח למוריש
היה המוריש כהן שמכיריו הוחזקו לתת לו מתנות כהונה, ומת הכהן לפני שנתנו לו, חייבים מכיריו לתת את מתנות כהונה ליורשיו 

והבכור נוטל פי שנים19. 

לפי האמור במי שהיה רגיל לתת מעות צדקה לעני פלוני ל�וברים ש'אמירתו לגבוה כמ�ירתו להדיוט' נאמר גם במעות צדקה20, 
זכה הבכור במעות פי שנים21. 

נשבע לתת למוריש
אם נשבע לתת מעות או חפץ ומת המקבל, דנו הפו�קים האם חייב לתת המעות או החפץ ליורשי המקבל22, ל�וברים שחייב לתת, 

נחלקו הפו�קים האם זה נחשב שהבכור נוטל פי שנים23.

13  ראה ראשונים ב�וגיא ב"ב דף י"ג ודף קכ"ד שהאריכו ב�וגיא זו בהרבה פרטים, והבאתי רק תמצית הפו�קים ב�י' רע"ח. 
14  הרמב"ם הל' נחלות פרק ג' הל' ב' והשו"ע רע"ח �עיף ד', כביאור הלחם משנה הל' נחלות פרק ג' הל' ב' בתירוץ ב'.

15  רא"ש ב"ב פרק ח' �י' י"א, ורמ"א שם, וכתב הנתיבות שמשמעות ה�מ"ע �"ק ו' שכן הוא גם דעת שו"ע.

17  נתיבות �"ק א', ואם היורשים השכירו נחלקו הראשונים ב"ב י"ג א', שדעת הרמב"ן במה שיכול לטעון גוד או איגוד נחשב מוחזק, אבל עיי"ש 
ברשב"א ומאירי, וע"ע מאירי ב"ב קכ"ג ב'.

18  ראה רמ"א �עיף י' שאם דרך המלך לגבות הקרקע הוא ראוי, אבל בפתחי תשובה �"ק ט' כתב מקהלת יעקב �י' ה' שזה במלך שלוקח בלי שומא, 
והכל הארץ שלו, וזה לא שייך בזמנינו.

ני�ה  הרב 

את  להרגיע 

הצדדים,  שני 

היה  נדמה  אך 

הוא  שלחינם 

עמל.

אל  דקות  מ�פר  לפני  נכנ�ו  ומשה,  אהרן  השניים, 

עם  קבעו  הם  יום  של  בבוקרו  כבר  הרב.  של  חדרו 

הרב שיבואו בשעה זו - אבקש בכל לשון של בקשה 

שהרב יקבל אותנו עוד היום - התחנן משה בהזמינו 

את הדיון.

מיד כאשר הם נכנ�ו אל חדרו של הרב, הוציא משה 

מכי�ו פי�ת נייר והגישה אל הרב.

הרב הבין מיד את אשר לפניו...

וזה הנו�ח שנכתב על גבי הנייר:

אני הח"מ אהרן ... מודה בזה שלויתי את הסכומים 

דלהלן ממשה ...

ביום ג' לחודש מרחשוון סך $15,000

ביום ה' לחודש כסליו סך $18,000

ביום י"ג לחודש שבט סך $20,000

סך הכל עולה ל - $50,000

וע"ז באעה"ח...

בנקודת  מיד  הבחין  הוא  הרב  של  המהיר  במוחו 

המופיע  הפירוט  לפי  הצדדים.  שבין  המחלוקת 

בחלקו הראשון של הנייר, עולה ש�ך כל ההלואות 

עולה ל - $53,000.

ואילו ב�יכום שנכתב ב�וף הנייר נרשם �כום קטן 

בשלושת אלפי דולר... רק $50,000.

הרב פנה אל אהרן, הלוה, ושאלו: מה תשובתך על 

טענתו של משה?

- ברור לי כשמש שחובי אינו יותר מ�ך $50,000!

משה, שפניו אדמו לשמע דברי אהרן, התפרץ לתוך 

דבריו - הכיצד תוכל לומר כך? וכי אינך יודע לחשב 

חשבונות? 15+18+20 עולה למנין 53!!!

- ההלואה השניה לא היתה ב�ך $18,000 - הפתיע 

�ך  על  היתה  היא   - בתשובתו  משה  את  אהרן 

$15,000. בדיוק כ�ך ההלואה הראשונה!

־- אבל במפורש מצוין בפיתקה שמסרת לי שההלו

האם בכור נוטל 
בירושתו פי 

שנים ממעות 
המופקדים בבנק?

דיני ירושה 
  )י"א(

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

]1[ רע"ח �עיף ז', וליתר ביאור ראה גליון קצ"ו וקצ"ז. ]2[ יו"ד �י' קע"ז �עיף ב'. ]3[ ראה פתחי תשובה �י' רע"ח �"ק ד' )ובהגהות רע"א רע"ח �עיף ז'(, שהביא הדעות דלהלן 
על שטר עי�קא. ]4[ רדב"ז �י' תק�"ד, דברי ריבות �י' ע"ח הובא בהגהות רע"א שם �עיף ז' ובנתיבות �"ק ד' שה�כים לדעתו, )וביאור דבריו, דחלק המלווה אע"פ שלא 
יכול להוציא למשתי שיכרא הוא מחו�ר גוביינא ואינו מוחזק, ועיין הערה 7(, ושו"ת פני יהושע �י' ק"ד, ובערוך השולחן רע"ח �עיף י"ב כתב שכן העיקר לדינא, אבל בדברי 
גאונים כלל י"ב �ימן ג' לאחר שהעתיק את דברי הפו�קים בענין זה כתב שזה �פיקא דדינא. ]5[ שו"ת חוט השני �י' א', כלומר, לעומת העי�קא בדינא דגמרא שמתע�ק 
בעד המשקיע, בשטר עי�קא משעבד עצמו ל�לק את המשקיע כפי תנאי העי�קא אבל אינו מתע�ק בעד המשקיע מבלי לשעבד אה המעות שקיבל בעד העי�קא, וראה 
להלן הערה 7 שנראה שמפני זה מעות ע"פ היתר עי�קא הנהוג בינינו הוא ראוי. ]6[ שו"ת שבות יעקב ח"א �י' קע"ב ע"פ ה�וגיא ב"מ ק"ד ב' עיי"ש שחולק על ראיות השו"ת 
חוט השני הנ"ל, וכ"כ בשער המשפט �י' רע"ח �"ק ב'. ]7[ שו"ת שו"מ מה"ת חלק ד' �י' פ"ד )בתשובה למהרש"ם(, וכן נראה מדברי השו"ת חיים שאל �י' ע"ד �עיף ה' אות ח' 

שתים שהן 
ארבע...

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

יורק  מניו  הדרך  את  לעשות   )car( רכב  שכרתי 
הת התקלקל.  הרכב  הדרך  באמצע  סלטורונטו. 

להתקשר  לי  הורה  הוא  המשכיר,  אל  קשרתי 
שהם  כדי   )towing company( גרירה  לחברת 

.)garage( יקחו את הרכב לתקנו במו�ך

שאלה: האם אני חייב לטפל ולדאוג לתיקון הרכב? או שמא, כאשר הודעתי למשכיר ממה שאירע 
- נפטרתי מאחריותי?

תשובה: ראשית כל יש להדגיש, אם בחוזה השכירות שבינך לבין המשכיר נתחייבת לטפל בכגון 
דא, אין לך רשות לפטור את עצמך מכך. יתר על כן, אם כך הוא המנהג - הרי זה כמו שהתחייבת 
על כך בפירוש. נידון המאמר הוא במקום שלא חוייבת על כך בפירוש בחוזה וכמו כן אין מנהג 

ידוע בנידון.

ויש לדון כאן בשניים. ראשית, על מי מוטל לשלם על גרירת הרכב. ועוד, על מי מוטל לטפל בכך. 
ובתחילה נפרש הדין במקום שהרכב נתקלקל בפשיעתך - השוכר.

המזיק בהמת חבירו, כגון שחפר בור ונפל בתוכו שור רעהו ומת, חייב המזיק/בעל הבור לטרוח 
ג'(.  - חושן משפט, �ימן ת"ג �עיף  )שלחן ערוך  נזקו  לו את  וישלים  בהשבת הנבילה לבעליה 
ה�מ"ע על אתר )�ק"ב ו�ק"ח( מגביל את אחריותו של המזיק רק לתשלום על ההעלאה מהבור, 
אך המזיק אינו חייב לטרוח בפועל בהעלאת הנבילה מהבור. אמנם הפתחי תשובה )שם �ק"א( 

סמצטט מהפו�קים ש�בירא להו שעל המזיק גם לטרוח בהעלאה עצמה של הנבילה )עיי"ש שה
ביא משו"ת בית אפרים - חושן משפט �ימן ל"ה שהוכיח כן מדברי הרמב"ן, בבא מציעא דף צ"ו 

ומהרש"ל בים של שלמה פרק ג' �ימן ל"א(.

יתירה מזאת, יש שכתבו שלא בבהמה בלבד נאמרה הלכה זו, אלא בכל כלי שהוזק - על המזיק 
לטפל בשברים )קצות �ימן שפ"ו �ק"י(, אך אחרים נחלקו. לשיטות החולקות, דין זה נאמר דוקא 
אין  כן  ואם  כלים  על  בור פטור  בכלל  בלבד. שהרי  חידושו  בו אלא  לך  ואין  חיים שמת,  בבעל 
כל מקור בשברי כלי, לחייב את המזיק לטפל בשברים. הוצאה זו נגרמה בעקיפין ולא כתוצאה 
ישירה מהנזק, וגרמא בנזקין פטור )ערך ש"י �ימן שפ"ו �עיף ג'. וע"ע אבן האזל פרק א' מגניבה 

הלכה י"ד(. 

]אמנם, נראה שכאשר הכלי הניזוק עומד לתקן, הטורח להביאו אל האומן מוטל על המזיק. כשם 
שמוטל על המזיק לתקנו )ש"ך �ימן צ"ה �קי"ח ו�ימן שפ"ז �ק"א(, הוצאות אלו בכלל התיקון 

נכללות כיון שאי אפשר לתקנו בלעדי הוצאות אלו.[

בו  - ב'גרמא'  גם  ונתחייב  אחריות  עצמו  על  שקיבל  'שומר'  אך  במזיק,  דוקא  אמור  הנ"ל  סכל 
דאי שחייב בכל הכלים בטורח ובתשלום הוצאות הגרירה. בגמרא )בבא קמא דף י"א ע"א( דרשו 
ששומר טורח בנבילה מדרשה המיוחדת אצלו, והוא הדין לכל שברי כלים )ערך ש"י שם(. אלא 
שאם פטור השומר על הנזק שקרה, כגון אונ� או מתה מחמת מלאכה, די בכך שיודיע לבעלים 

ואינו חייב לטפל בעצמו )נמוקי יו�ף - בבא קמא שם(.

סואם הבעלים אינם כאן ואינם יכולים לטפל בנבילה ובשברי הכלי, חייב השוכר לעשות זאת בע
בורם ולטרוח במקומם וחוזר וגובה מהם ההוצאות )נמוקי יו�ף שם וראה שלחן ערוך - חושן 
משפט, �ימן רצ"ד �עיף ו'(. ואף אם יכולים הבעלים לעשות זאת, אלא שנצרך בעבורם טירחה 
גדולה בשביל כך - יעשה זאת זאת השוכר ויחזור ויטול מהם ההוצאות )שו"ת בית אפרים - חושן 

משפט �ימן ל"ה ושו"ת משיב בהלכה �ימן כ"א(.

אה השניה היתה על סך $18,000!!!

אתה  שם   !!!$50,000 �ך  ההלוואות  כל  של  הכולל  ב�יכום  מצויין  שבמפורש  כשם   -

מ�כים שנפלה טעות, אה?!

לולי הרב שהי�ה את שני הצדדים, הרי שהם היו ממשיכים להתווכח עוד שעות רבות.

...
מזכיר הישיבה )secretary( אחז בידו את טופ� ההתחייבות של מר נדיב ולא ידע מה 

לעשות.

סאתמול בלילה התקיים האירוע השנתי, הדינר, לטובת החזקת הישיבה. התורמים הר

בים קיבלו לידם טופ� ובו הם כתבו את התחייבותם לטובת הישיבה. ב�ופו של הטופ� 

credit cards( שלהם, משם תגבה היס )הם מילאו את הפרטים של כרטי�י האשראי 

שיבה את התרומה.

סחלק מהתורמים העדיפו שלא לשלם בבת אחת את תרומתם, וחילקוה למ�פר תשלו

.)payments( מים

כך גם היתה תרומתו של מר נדיב. הוא כתב על הטופ� בזה הלשון:

12 תשלומים על סך 100 דולר, תשלום אחד בכל חודש = העולה יחדיו לסך $800,1 לכל 

השנה.

כעת, כשבא המזכיר לחייב את כרטי� האשראי של מר נדיב, הוא לא ידע כיצד לנהוג.

$100 שיעלה יחד ל�ך של $1,200  לשנה, פחות מה�ך שציין מר נדיב ב�יס  לחייב �ך

כומו שלו עצמו. 

$150 לחודש וכך תהיה תקומה ל�ך  או שמא, יחייב הוא את כרטי� האשראי �ך של 

המופיע ב�יכום, $1,800...

הוא ידע שלא כדאי לברר אצל מר נדיב עצמו... הוא בודאי יאמר שנתכוין ל�כום הקטן...

אך מצד שני, יש לו ביד התחייבות כתובה על �ך $1,800... מר נדיב אינו יכול להימלט 

ממנה...

...
כאשר נמצאת �תירה בתוך דברי השטר, מצאנו בזה שלושה חילוקי דינים )שלחן ערוך 

- חושן משפט, �ימן מ"ב �עיף ה'(:

א( כאשר בתחילת השטר מופיע �ך כזה ובתחתיתו מופיע �ך אחר - הרי שאנו הולכין 

אחר התחתון לטוב ולמוטב.

הטעם לכך, כיון ש�תירה ברורה לפנינו שאי אפשר ליישבה בשום ענין, על כן מ�תמא 

חזרו בהם הצדדים ב�ופו של השטר ומה שמופיע שם הוא העיקר. 

]אילו ניתן ליישב את ה�תירה, מקיימים את השניים - עיין ב�מ"ע �ק"י ובש"ך �ק"ט 

אם הדברים אמורים גם כשניתן ליישב רק בדוחק.[

ב( המקרה השני הנידון במחבר הוא כאשר בתחילתו של השטר מופיע פרטים והעולה 

מהפרטים הוא אחר ממה שנכתב ב�יכומו של השטר. 

כגון בכתובה שנכתב בה שהכני�ה האשה מטלטלין ב�ך כך וכך, קרקעות ב�ך כך וכך 

וכו' ויחד עולים הם ל�ך כך וכך.

בכהאי גוונא יש מי שאומר שאזלינן אחר הפירוט המופיע בתחילת השטר, ואילו לגבי 

ה�יכום המופיע ב�ופו תולין אנו שטעות נפלה בחשבונו. וכתב המחבר שנראין דברי 

שיטה זו.

למעשה:

המופיעות  ההלוואות  מפירוט  שעולה  כפי   $53,000 סך  למשה  לפרוע  הלוה  אהרן  על 

בתחילת הפיתקה.

ג( ושלישית אדבר, כאשר ה�תירה היא באופן שאי אפשר לתלות שחזרו בהם.

כגון, שנרשם בו מנה שהוא מאתיים. שאם היו חוזרין לא היו כותבין כך, האחד תוך כדי 

האחר.

סאזי יד בעל השטר על התחתונה, ואינו יכול לגבות עם שטר זה אלא כפחות שבין השנ

יים. שהרי אי אפשר לתלות בחזרה.

למעשה:

הנהלת הישיבה אינה יכולה לגבות יותר מסך $100 לחודש מחשבונו של מר נדיב. 

על מי הטורח?

המשך ההערות מפסקי דינים
ב�וף, וראה בפתחי תשובה �"ק ו' שמביא את שו"ת חוט השני �י' א' בנפרד ממה שהביאו ב�"ק ד', ומדגיש את הנימוק ששייך 
להיתר עי�קא הנהוג בינינו, וע"ע שו"ת שבט הלוי חלק ד' �י' רט"ו ופתחי חושן ירושה פ"ב הע' ע"ג, ודו"ק. ]8[ בשו"ת חיים שאל 
�י' ע"ד אות ח' הביא מחלוקת הפו�קים, ונראה הכרעתו שמקרי ראוי וע"ע שם משו"ת שתי הלחם �י' מ"ה שאם אפשר להוציא 
מיד מבלי לשלם אחוזים נקרא מוחזק עיי"ש, כלומר דבזה נחשב מצוי, וצ"ע ד�ו"� המעות ניתנה להוצאה בדומה להלוואה ואינו 
דומה לפיקדון שנחשב בעין מפני שמחזיק המעות בעד המפקיד, וע"ע בשו"ת שאילת יעבץ ח"ב �י' ל"א. ]9[ או אבק רבית שבא 
ליד היורשים לאחר מיתת האב שלא חייבים להחזיר, ראה ב"ב קכ"ד ב' ור"י מיגש שם. ]10[ ראה ב"ב קכ"ד ב', ובביאור ה�וגיא 
והראשונים בנחל יצחק �י' �"ו ענף ב', וכל זה ברבית שעלה בחיי האב אבל מה שעלה לאחר מיתה פשוט שזה כשבח שאינו 
נוטל פי שנים, וראה רמ"א רע"ח �עיף ז' וש"ך �"ק ח' אם היה בידו משכון של גוי שדינו כמוחזק, ומ�תבר שבהלוואה מישראל 
]11[ ראה פתחי תשובה  לו הלווה את המשכון.  ישראל, שעל האי�ור לא שיעבד  באבק רבית מקרי ראוי אפילו במשכון של 
רע"ח �"ק ה' משו"ת נודע ביהודה מה"ק חו"מ ל"ד שנקרא ראוי, ובערוך השולחן שם �יף י"ג שנחשב מוחזק בדומה לשטרות 
כ�ף, וע"ע בשו"ת חתם �ופר חו"מ �י' קמ"ט לשיטת התו�' ב"ב קכ"ד ב' ד"ה אין, במלווה בשטר אם חולקים גוף השטרות נוטל 
הבכור פי שנים, ולפי זה יש לדון בזמנינו שעיקר רישום החוב הוא אלקטרוני האם שייך בזה לומר שחולקים בגוף השטרות, ועיין 
קצות �י' רע"ח �"ק ו'. ]12[ ראה ב�פר חדושי הגרי"ח )�נקביץ( �י' ל' בתשובה מהגאון מאו�טראווצא זצ"ל וכן נקט האמרי 
אמת זצ"ל בשאלתו אליו, ובשו"ת שבט הלוי חלק ד' �י' רט"ו. וגם בזה �כום ההתפשרות של ההיתר עי�קא נחשב ראוי. ]13[ 
ראה ראשונים ב�וגיא ב"ב דף י"ג ודף קכ"ד שהאריכו ב�וגיא זו בהרבה פרטים, והבאתי רק תמצית הפו�קים ב�י' רע"ח. ]14[ 
הרמב"ם הל' נחלות פרק ג' הל' ב' והשו"ע רע"ח �עיף ד', כביאור הלחם משנה הל' נחלות פרק ג' הל' ב' בתירוץ ב'. ]15[ רא"ש ב"ב 
פרק ח' �י' י"א, ורמ"א שם, וכתב הנתיבות שמשמעות ה�מ"ע �"ק ו' שכן הוא גם דעת שו"ע. ]16[ קצות �י' רע"ח �"ק ב' דלא 
עדיף ממלווה בשטר, וכתב שכן מבואר מה�מ"ע �"ק ו' שהמחלוקת המחבר והרמ"א הוא רק על גוף המושכר ולא על השכירות, 
וכוונתו אף על השכירות שעלה לאחר מיתת המוריש. ]17[ נתיבות �"ק א', ואם היורשים השכירו נחלקו הראשונים ב"ב י"ג א', 
שדעת הרמב"ן במה שיכול לטעון גוד או איגוד נחשב מוחזק, אבל עיי"ש ברשב"א ומאירי, וע"ע מאירי ב"ב קכ"ג ב'. ]18[ ראה 
רמ"א �עיף י' שאם דרך המלך לגבות הקרקע הוא ראוי, אבל בפתחי תשובה �"ק ט' כתב מקהלת יעקב �י' ה' שזה במלך שלוקח 
בלי שומא, והכל הארץ שלו, וזה לא שייך בזמנינו. ]19[ רע"ח �עיף ה' ו�מ"ע �"ק ט' שמתנות כמי שהורמו דמי, ע"פ ב"ב קכ"ג ב' 
ובתו�' ד"ה הכא, כתבו מפני שזכה דהא הוא מחו�ר אמנה אם יחזור בו, ובקצות שם �"ק ט"ו הקשה ע"ז ועי' בדברי משפט �"ק 
ג' שם, אבל ברבינו יונה שם ד"ה במכירי, כתב שעשו את שאינו זוכה כזוכה ואינו יכול לחזור בו. ]20[ ברמ"א יו"ד רנ"ח �עיף י"ג, 
ועיין בפתחי תשובה שם �"ק י"ג דה"ה אם המקבל בעל תורה. ]21[ ראה או"ז ב"ב פרק ח' �י' פ"א שאינו רשאי לחזור בו וזכה 
העני ופירש בשו"ת אבני נזר חו"מ �י' מ"ט מחו' ז' אות ו' דדיבור לעני חייב לתת שנעשה נדר, )ובצדקה אמירתו לגבוה כמ�ירתו 
להדיוט(, אכן בקצות �י' ר"ז �"ק ט' כתב משלטי גבורים על המרדכי כתובות ריש פרק ה' שאפילו בעני אינו חייב לקיים נדרו 
ליורשיו, אבל המחנה אפרים צדקה �י' ו' ד"ה וראיתי, כתב שהש"ג פוטר רק מצד אומדנא, וראה הערה 22 . ]22[ ראה קצות �י' 
ר"ז �"ק ט' שהמרדכי כתובות �י' קע"ו כתב שמצד אומדנא אינו חייב ליתן ליורשים וראבי"ה כתב שחייב ליתן, ומבואר שלולי 
האומדנא יורשים החיוב. ]23[ הקצות רע"ח �"ק ט"ו כתב לפי התו�' ב"ב קכ"ג ב' הנ"ל שנעשה מוחזק אפילו שיכול לחזור בו 
אבל הנתיבות שם �"ק י"א כתב שזה רק במתנות כהונה ששייכים לכהן וכאשר א�ור לבעלים לחזור בטילה טובת הנאה שלהם.


