
מתנה ע"מ להחזיר - ב'

דיני התנאי:
ונחשב  כבעלים,  המתנה  את  קונה  להחזיר  מנת  על  מתנה  שהמקבל  התבאר  כבר 

'לכם' לצאת בה מצות ד' מינים1.

לא פירש את הזמן
אותה  להחזיר  יכול  שהמקבל  שכתב  יש  המתנה.  את  להחזיר  המקבל  חייב  אימתי  זמן,  הנותן  קבע  לא  באם  דנו  הראשונים 
היא  הכוונה  'לי',  שתחזיר  ע"מ  לך  נותן  אני  לו  ואמר  החג  בימי  אתרוג  כגון  לו,  צריך  שהנותן  דבר  הוא  אא"כ  שירצה2,  מתי 
שיחזירנו בעוד שהיא ראויה לו לשימוש הנועד, דהיינו שיוכל לקיים המצוה3, וכתב הרמ"א שאם אמר בסתם ע"מ ש'תחזיר', 

יכול להחזיר לו אפילו לאחר החג4, דלא גרע מאילו הקדישו והחזיר לנותן כשאינו ראוי 
'החזירהו לי'5, שמוכח שאינו מקפיד שיחזיר  לשימוש, שהמתנה קיימת הואיל ולא אמר 
דבר הראוי לו6. ויש שכתבו שאם נתנו בסתם הכל תלוי ברצון הנותן ויכול לתבוע אימתי 
שירצה7, ויש שהכריע שהכל לפי הענין, וכגון באתרוג וודאי דעת הנותן שיחזיר כדי שיוכל 

לקיים המצוה למחר8.

לא פירש את התנאי
כשברור שכוונת הנותן היא שזה יחזיר לו לאחר שעשה בו חפצו, הרי זה כאילו פירש את 

פהתנאי, כגון אתרוג השותפין או הקהל שמובן מאליו שהנוטל לצאת בו יחזיר את האת
רוג לשותף או למי בקהל בכדי שיצא ידי חובתו, הרי זו מתנה גמורה על תנאי, ואם לא 
החזיר לא יצא המקבל ידי חובתו9, וכן אם לנותן יש רק אתרוג הזה ונתנו למקבל בסתם, 
אומדנא דמוכח הוא שהתכוון לתת ע"מ שיחזיר לו בזמן שיכול לצאת המצוה, או אפילו 

בניו הסמוכים עליו10.

קיום התנאי בשווי המתנה
יש שכתב שהפוסקים נחלקו האם הנותן מתנה ע"מ להחזיר יכול המקבל לתת את שווי המתנה או חייב להחזיר את החפץ 
עצמו11, אבל יש שחילקו שאם המתנה קיימת חייב להחזיר את הדבר עצמו שהרי לא התנה שיחזירו את שווי המתנה וע"כ 
מקפיד שאם המתנה קיימת שיחזירו אותה אלא אם אינה קיימת כגון שנגנב או אם המקבל מכרו או הקדישו דעתו שיוכל 

לקיים את התנאי כשיחזיר דמים12.

יש שהסתפק במי שנתן אתרוג ע"מ שיחזיר לו האתרוג, האם המקבל יכול לתת אתרוג אחר שהוא כשר ומהודר כמוהו13.

החזיר בכפייה
יש שכתבו שרק אם החזיר מרצונו קיים התנאי אבל אם הוצרך לכפות אותו על ידי בי"ד להחזיר, בטילה המתנה למפרע14, 
ויש שכתבו שאף אם החזיר בכפיה קיים התנאי15, אבל משמעות דבריו היא שזה רק כשמוכח מתוך הענין שהנותן מתרצה 
לתת אף שיודע שהמקבל לא יחזיר מרצונו, כגון ישראל שנותן לכהן ה' סלעים לפדיון בנו ע"מ להחזיר כשיודע שיצטרך 

לכפות את הכהן שיחזיר את דמי הפדיון16.

אחריות המקבל:
חיוב המקבל אם נאבדה המתנה 

המקבל מתנה ע"מ להחזיר ונאבדה או נגנבה וכן אם היה בע"ח ומת, יש שכתב שנעשה למפרע כשומר חינם ופטור לשלם 
ויש שכתב שכל שלא החזירו נעשה כגזלן  אא"כ פשע שאז נעשה למפרע גזלן וחייב לשלם כפי השווי שקיבל המתנה17, 

למפרע וחייב אפילו אם נאנס או מתה מחמת מלאכה18.

האם המתנה בטילה 
רוב הפוסקים הכריעו שאף אם לא החזיר את המתנה מפני שנאבדה לא התקיים התנאי המתנה בטילה למפרע וחייב להחזיר 
הפירות, ויש שכתב שבזה לא נחשב שעבר על התנאי והמתנה קיימת ואינו חייב להחזיר את הפירות19. ויש שכתב שהנותן 

יכול למחול התנאי ואם אמר הריני כהתקבלתי כאילו קיים התנאי20.

3  לשןו הרמ"א 'וצריך להחזיר לו מיד', ועיין במשנה ברורה סי' תרנ"ח ס"ק י"ח ע"פ הפרמ"ג בא"א שם ס"ק ד'.
4  רמ"א הנ"ל, אבל עיין בכורי יעקב או"ח סי' תרנ"ח ס"ק י' וביאור הלכה שם סעי' ד' ד"ה לאחר, שתמהו ע"ז.

5  סמ"ע שם ס"ק ט"ז.
6  וצ"ב דאמנם אם מכרו שמחזיר לו הדמים י"ל שאינו מקפיד שיחזיר המתנה עצמה אבל מהיכי תיתי שמוחל על שווי המתנה, וכזה צ"ע 

על שכתבו האמרי ברוך וערוך השולחן )בגליון רי"ח הערה 12(. ואפשר שזה נכלל בתמיהת האחרונים בהערה 4.
7  מאירי קידושין דף ו' סוף ע"ב בשם יש פוסקין.

8  מאירי שם בדעת עצמו. 
9  ראה או"ח סי' תרנ"ח סעי' ה', וע"פ ביאור הלכה סי' תרנ"ח סעי' ד' ד"ה לאחר, וע"ע שו"ת בית הלוי ח"ג סי' נ"ה אות ב'.

10  הש"ך סי' רמ"א ס"ק י' כתב משו"ת הרא"ש כלל ל"ה סי' ב' שיכול לתת דמי המתנה אבל הביא משו"ת מהר"א ששון סי' ס"ג שהריב"ש 
סי' ב' חולק.

11  בהגהות רע"א לש"ך ס"ק י' משו"ת פנים מאירות ח"א סי' צ"ב, וכ"כ הנתיבות ס"ק ז' וקצות ז'. וע"ע בהגהות רע"א לסעיף ז'.
12  בני אהובה הל' אישות פרק ו' הל' ד' וציינו בהגהות רע"א לסעיף ז'.

13  שם, ונתיבות ס"ק ז' משו"ת ריב"ש סי' שמ"א, וה"ה אם התנה ע"מ שיתן סכום וכפו אותו ליתן, שלא קיים בזה התנאי, עיי"ש, וצ"ע 
האם ההקפדה היא רק בכפייה ע"י בי"ד או כל שלא החזיר מרצונו בכלל ביטול התנאי.

14  תשובת מהר"י מיגש הובא בברכי יוסף יו"ד סי' ש"ה ובמחנה אפרים הגהות הרמב"ם הל' מאכלות אסורות פרק ח' שאם נתן לכהן ה' 
סלעים ע"מ להחזיר כופין אותו להחזיר ומהני לפדיון. וכתב בערך לחם שלא כופין לקיים התנאי אלא אם לא רצה להחזיר ועבר הזמן המתנה בטילה 

למפרע, עיי"ש, ויל"ע האם כוונתו שאם כפו אותו לא התקיים התנאי.
15  בספר קהלת יעקב למהרי"י אלגאזי בתוספות דרבנן סי' קל"ח חילק כן לתרץ מה שכתב המחנה אפרים הל' זכייה ומתנה סי' י"ט 
משו"ת מהר"י מיגש סי' נ"ב דבעלמא אם החזיר בכפייה אינו חזרה, עיי"ש, וע"כ שרק בפדיון הבן מהני בהחזיר ע"י כפייה שניחא לנותן מתחילה 
לקיים המצוה אף אם בסוף יצטרכו לכפות הכהן להחזיר את הפדיון, אבל מסיק שמשמע שהמחנ"א הנ"ל בהערה 15 לא סובר חילוק זה, עיי"ש, ועיין 
בהגהות המהרש"ם לסי' רמ"א סעיף ז' שציין לכל הנ"ל, וע"ע באמרי בינה הל' פדיון הבן סי' א' ד"ה וקצת, ששו"ט האם יכול לכפות את הכהן לקבל 

דמי הפדיון במתנה ע"מ להחזיר.
16  סי' רמ"א סעיף ח' וסמ"ע ס"ק כ"א ע"פ רשב"ם ב"ב קל"ז א' ד"ה הרי, ועיין נתיבות ס"ק ט' שנעשה שומר למפרע.

היתה  ה'  מאת   -
חשב   - זאת 
אריה  ר'  בליבו 
מביתו  כשיצא 
יורדים היום גשמים. אי  - בין כך  יום שני  בבוקרו של 
אפשר היה לקיים את הפעילות שאמורה היתה להיות 

תחת כיפת השמים...

הנודע  התורה  בתלמוד  אריה  ר'  הוא  ו'  בכיתה  מלמד 
פ'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. 

פהוא 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.

פהוא 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...

פר' 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' 

הנותן אתרוג 
לחבירו לאחר 
שכבר יצא ידי 
חובתו, אימתי 

חייב המקבל 
להחזירו

דיני מתנה 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
חקת | תשע"ז מהדורת וויינרעבמשא ומתןמשא ומתן

ט " י ר ן  ו י ל ג    | א    " ט י ל ש ן  ה א ק ם  י י ח ב  ר ה ת  ו א י ש נ ב    | ם    י י ח ץ  ע ה  א ר ו ה ת  י ב י  " ע ל  " ו י

מעשה שהיה פסקי דינים

]1[ ראה גליון רי"ח הערה 4. ]2[ סי' רמ"א סעי' ו' ברמ"א משו"ת הרשב"א סי' אלף, ומדברי המאירי קידושין דף ו' סוף ע"ב מבואר שמפרש דבריו כפפ
שוטו שהמקבל יכול להישמט כמה שירצה, ולכאורה צ"ע ממה שכתב הרמ"א סי' ס' סעיף ד' בשם הרשב"א במחייב עצמו לזון דבסתמא כוונתו כפי מה 

אונס לאחר 
ביטול

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

מסרתי לחייט זוג מכנסיים, לתיקון. עבודתו של אותו 
חייט נעשית על פי זכרונו בלבד, הוא אינו מעלה את 

המכנ את  ליטול  כשבאתי  וכדו'.  הנייר  על  פהפרטים 
ידי לקוח אחר,  סיים המתוקנים, נתברר שנלקחו על 

שנטל אותם משולחנו של החייט. כך טען החייט.

שאלה: מה אחריותו של החייט על כך?

תשובה: אומן המקבל לידיו חפץ לתקנו, נעשה עליו שומר שכר וחייב בגניבת ואבידת החפץ אף לאחר 
פשכבר נגמרה מלאכת התיקון. בכדי להיפטר מחיובי שומר שכר, עליו להודיע לבעל החפץ שנגמר תי

קונו )שלחן ערוך - חושן משפט, סימן ש"ו סעיף א'(. ונאמרו בפוסקים מספר טעמים לכך, אף שלכאורה 
שכרו אינו בא עבור שמירת החפץ ואם כן מה טעם ייעשה עליו לשומר שכר )ראה בבא מציעא דף פ' 

ע"ב(? בתוך הדברים יתבארו כמה נפק"מ לדינא בין הטעמים.

א' - כיון שהאומן מוחזק בחפץ ויכול להחזיקו כמשכון עד שיקבל את שכרו, בהנאה זו נעשה עליו שומר 
שכר )לפי זה יש מקום לומר שדינו כשומר שכר רק אם גילה דעתו שחפץ להחזיק בחפץ למשכון - ראה 
תוס' בבא מציעא דף פ"א ע"א ד"ה 'הא'(. לטעם זה, כל שהקדים בעל החפץ ופרע את שכרו של האומן, 
שוב אינו שומר שכר עליו )מחנה אפרים - שומרים, סימן מ"א, הובאו דבריו בפתחי תשובה סימן ש"ו 

סק"א(.

ב' - אף ללא טעם שתופס בחפץ למשכון על שכרו, נעשה שומר שכר בהנאה זו שמסר את החפץ לתיקון 
אצלו ולא אצל אחרים )סמ"ע סימן ש"ו סק"א ותומים סימן ע"ב סק"ג(. לפי טעם זה, אם אין בעיר אומן 
אחר למלאכה זו, אינו שומר שכר. בין כך לא היה לבעל החפץ למסור את שלו אלא לאומן זה )שו"ת הר 

הכרמל חו"מ סי' ב' ושו"ת קול אליהו ח"ב סי' כ"ח(.

ג' - אף אם אינו תופסו בשכרו ואין אומן אחר בעיר, מכל מקום דינו כשומר שכר. למה הדבר דומה? 
לשוכר שדינו כשומר שכר, אף שאינו מקבל שכר על שמירת הפיקדון אלא שמשלם על השימוש בו. 
הוי שומר שכר. הוא הדין לאומן, החפץ  כן  ועל  ולשימושו,  מכל מקום החפץ נמצא ברשותו להנאתו 
נמצא ברשותו להנאתו, שמשתכר מתיקונו, ודינו כשומר שכר )נתיבות סימן ע"ב ס"ק ז', ערוך השלחן 

סימן ש"ו סעיף א'(. 

יש שחלקו על הדימוי לשוכר. שונה דינו של השוכר שהחפץ נמצא דוקא ברשותו להנאתו ולשימושו. 
אומן יכול לעשות את מלאכתו גם ברשות הבעלים )מחנה אפרים שם(.

אמנם, לאחר שהודיע האומן לבעל הבית שכבר סיים מלאכתו - לכולי עלמא דינו כשומר חינם. שוב 
אינו נצרך לחפץ לשימושו ולא לתפסו עבור שכרו. יש ואף הודעת האומן אינה נדרשת, כל שבעל הבית 
יודע שכבר נסתיימה המלאכה )עיין רש"י בבא מציעא דף פ"א ע"א ד"ה 'אבל', מחנה אפרים -  שומרים 
סימן כ"ג ושו"ת הר הכרמל שם(. לפי זה, כל שנתן החייט מועד לבעל הבית שיבוא ליטול את שלו - הרי 
שכבר אינו שומר שכר על כך. אלא שיש לדון, מכיון ובימינו אין האומנין משיבים את החפץ לבעלים 
קודם שישתלמו את שכרם, שמא זה כמו שגילה דעתו שמחזיק בחפץ כמשכון על שכרו )ראה נתיבות 

שכיר פרק ל"ו הע' י"ג ומעשה אומן פ"ה סעי' ח'(.

למעשה נראה שאם המכנסיים מונחות באופן רשלני כזה שיכולים אחרים ליטלן בטעות, שוב הוי זאת 
כפשיעה שאף שומר חינם חייב עליה.

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(.

פר' 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.

פחיובו 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.

אחריות האומן

המשך ההערות מפסקי דינים
שצריך, עיי"ש, ועיין סי' קי"א סעיף י"ט )וציינו הש"ך רמ"א ס"ק ט'( שגם מבואר אם לא פירש הזמן יכול להחזיר אימת 
שירצה, ובהגהות חכמת שלמה שם העיר מסי' ס' הנ"ל ומסי' רי"ב )ברמ"א סעיף א'( דמשמע שעה אחת, וע"ע בהגהותיו 
לסי' רמ"א סעיף ו', ובספר טיב קדושין למהרא"ל צינץ סי' כ"ט ס"ק ד' האריך לתמוה על הרשב"א הנ"ל. ]3[ לשןו הרמ"א 
'וצריך להחזיר לו מיד', ועיין במשנה ברורה סי' תרנ"ח ס"ק י"ח ע"פ הפרמ"ג בא"א שם ס"ק ד'. ]4[ רמ"א הנ"ל, אבל עיין 
בכורי יעקב או"ח סי' תרנ"ח ס"ק י' וביאור הלכה שם סעי' ד' ד"ה לאחר, שתמהו ע"ז. ]5[ סמ"ע שם ס"ק ט"ז. ]6[ וצ"ב 
דאמנם אם מכרו שמחזיר לו הדמים י"ל שאינו מקפיד שיחזיר המתנה עצמה אבל מהיכי תיתי שמוחל על שווי המתנה, 
וכזה צ"ע על שכתבו האמרי ברוך וערוך השולחן )בגליון רי"ח הערה 12(. ואפשר שזה נכלל בתמיהת האחרונים בהערה 
4. ]7[ מאירי קידושין דף ו' סוף ע"ב בשם יש פוסקין. ]8[ מאירי שם בדעת עצמו. ]9[ או"ח סי' תרנ"ח סעיף ז' וסעיף ט', 
מ"ב ס"ק ל"א, ס"ק ל"ח. ]10[ ראה או"ח סי' תרנ"ח סעי' ה', וע"פ ביאור הלכה סי' תרנ"ח סעי' ד' ד"ה לאחר, וע"ע שו"ת 
בית הלוי ח"ג סי' נ"ה אות ב'. ]11[ הש"ך סי' רמ"א ס"ק י' כתב משו"ת הרא"ש כלל ל"ה סי' ב' שיכול לתת דמי המתנה 
אבל הביא משו"ת מהר"א ששון סי' ס"ג שהריב"ש סי' ב' חולק. ]12[ בהגהות רע"א לש"ך ס"ק י' משו"ת פנים מאירות 
ח"א סי' צ"ב, וכ"כ הנתיבות ס"ק ז' וקצות ז'. וע"ע בהגהות רע"א לסעיף ז'. ]13[ בני אהובה הל' אישות פרק ו' הל' ד' 
וציינו בהגהות רע"א לסעיף ז'. ]14[ שם, ונתיבות ס"ק ז' משו"ת ריב"ש סי' שמ"א, וה"ה אם התנה ע"מ שיתן סכום וכפו 
אותו ליתן, שלא קיים בזה התנאי, עיי"ש, וצ"ע האם ההקפדה היא רק בכפייה ע"י בי"ד או כל שלא החזיר מרצונו בכלל 
ביטול התנאי. ]15[ תשובת מהר"י מיגש הובא בברכי יוסף יו"ד סי' ש"ה ובמחנה אפרים הגהות הרמב"ם הל' מאכלות 
אסורות פרק ח' שאם נתן לכהן ה' סלעים ע"מ להחזיר כופין אותו להחזיר ומהני לפדיון. וכתב בערך לחם שלא כופין 
לקיים התנאי אלא אם לא רצה להחזיר ועבר הזמן המתנה בטילה למפרע, עיי"ש, ויל"ע האם כוונתו שאם כפו אותו לא 
התקיים התנאי. ]16[ בספר קהלת יעקב למהרי"י אלגאזי בתוספות דרבנן סי' קל"ח חילק כן לתרץ מה שכתב המחנה 
אפרים הל' זכייה ומתנה סי' י"ט משו"ת מהר"י מיגש סי' נ"ב דבעלמא אם החזיר בכפייה אינו חזרה, עיי"ש, וע"כ שרק 
בפדיון הבן מהני בהחזיר ע"י כפייה שניחא לנותן מתחילה לקיים המצוה אף אם בסוף יצטרכו לכפות הכהן להחזיר 
את הפדיון, אבל מסיק שמשמע שהמחנ"א הנ"ל בהערה 15 לא סובר חילוק זה, עיי"ש, ועיין בהגהות המהרש"ם לסי' 
רמ"א סעיף ז' שציין לכל הנ"ל, וע"ע באמרי בינה הל' פדיון הבן סי' א' ד"ה וקצת, ששו"ט האם יכול לכפות את הכהן 
לקבל דמי הפדיון במתנה ע"מ להחזיר. ]17[ סי' רמ"א סעיף ח' וסמ"ע ס"ק כ"א ע"פ רשב"ם ב"ב קל"ז א' ד"ה הרי, ועיין 
נתיבות ס"ק ט' שנעשה שומר למפרע. ]18[ רא"ש סוכה פרק ג' סי' ל' והעתיקו הגר"א סי' רמ"א אות כ"ט, ועי' קצות סי' 
קצ"א ס"ק ד'. )ועי' חי' רעק"א או"ח סוסי' י"ד לענין שואל טלית ונאנס מתחת ידו(. ]19[ פתחי תשובה שם ס"ק י' כתב 
מהמשנה למלך הל' זכייה פרק ג' הל' י' שדן בזה והכרעתו שלא קיים תנאו )ועיין באולם המשפט שהעיר על ראייתו 
מהרא"ש(, ובשער משפט הוכיח מאו"ח סי' תרנ"ח סעיף ד' שכתב להדיא שאפילו נאנס לא יצא )וראה ספר יהושע סי' 
]20[ במ"ב הנ"ל כתב שהחיי אדם הסתפק בזה אבל הביא מהמאירי שמהני. ועיין במשנה ברורה ס"ק ט"ו שם.  א'(, 


