
סוגי מחילה

מחילה
מחילה בדיבור מועילה על דבר שאינו בעין, מבלי שיעשה איזה קנין הואיל 

ורק מסלק עצמו ואינו מקנה דבר1. 

מחילה לאחר הפצרה, ובפשרה
מחילה מועילה אפילו מחל לאחר שהפציר בו ואין לחוש שמא לא מחל בלב שלם2. לעומת זה, תובע שהסכים לפשרה 
על פי הפצרת דיינים, ולא עשה קנין שמקבל הפשרה, יכול לחזור בו בטענה שרק מחל מפני הפצרת הדיינים או בטענה 
שהטעו אותו3, לפיכך אם אמר לאחר הפשרה שמוחל לנתבע, הפשרה קיימת בלי קנין4, אבל יש שכתב שגם בזה יכול 

לחזור בו באמתלא שאמר כן כדי להישמט מהדיינים, ורק אם אמר מעצמו שמוחל, מועילה הפשרה בלי קנין5.

הודאה כמחילה
זו  וודאי לי שאינך חייב לי כלום, הודאה  אמר הלווה אני חייב לך מנה, והלה אומר 
כאילו מחל לו ופטור6 אפילו לצאת ידי שמים7, ויש שכתב שאם ברור שלכך התכוון 

די במה שאומר 'אינך חייב לי'8. 

חוזר ממחילה
אמר המלווה אחר כך נזכרתי וטעיתי בחשבוני, נחלקו הפוסקים האם נאמן לומר כן, 
ויכול לחזור בו9. ונראה שאם אמר בפירוש שמוחל לו החוב לכו"ע אינו יכול לחזור בו 

ולומר שנזכר וטעה בחשבונו10. 

יש שכתב שאם בי"ד מבינים לפי הענין שהמלווה לא ידע מחוב זה כמו ששכיח אצל בעלי עסקים גדולים, אם אמר אח"כ 
נזכרתי חייב הלווה לשלם מדינא, וכן אם אמר הנפקד למפקיד יש לך אצלי פקדון ואמר המפקיד אין לי אצלך כלום, 

ואח"כ אומר שנזכר, הואיל ומחילה לא מועילה על חפצים,  חייב הנפקד להחזיר לו11. 

סוגי שיעבוד וזכויות
מחילה מועילה לכל סוגי שיעבוד, כגון למחול חוב12, או להרחיב זמן ההלוואה13, וכן למחול חיוב שבועה שיש לתובע 
על הנתבע14. וכן חיוב הפועל למעביד הוא שיעבוד, ולכן האומר לפועל לשון שמשמעו מחילת השעבוד לעבוד, כגון 
15. וכן שותף שביקש לחלוק את השותפות לפני הזמן שקבעו ביניהם, והה דשאמר לו 'לך מעמדי' נפקע השעבוד לעבו

רשה לו  שותפו, אינו יכול לחזור בו16.

מעות הלוואה, פקדון
הנותן ביד חבירו חפץ או מעות לא שייך מחילה אלא לשון מתנה17, ברם, אם היו מעות הלואה אפילו הם עדיין בעין ביד 
הלווה מועילה המחילה, כי מלווה להוצאה ניתנה ונעשו מעות של הלווה18. היו מעות מופקדים אצלו, ומחל לו המפקיד 
את המעות, אזי אם אסור לנפקד להשתמש במעות, דין המעות כפיקדון בעין שלא מועילה לשון מחילה להיות שלו, 
אבל אם היה לנפקד רשות להשתמש בהם, הן מפני שהמפקיד אמר לו, והן מכללא כגון חנווני, נחלקו הפוסקים האם 

דינו כמעות הלוואה או פיקדון19.

 

תמרות  בעוד 
העשן עדיין יצאו 

דיר המחלונות 
ניצתה לה אש חדשה. אש  תה של משפחת לעווין, 

המחלוקת ---

התחילתו של המעשה היה ביום בהיר אחד אחר הצה
הריים. עולם כמנהגו נהג וילדי חן מילאו את מסדרו

העיר  של  בטיבורה  כבוד  השוכן  הגדול  הבנין  נות 
הגדולה. 

ואז... ריח שריפה ---

יצאו  בהולות  אימהות  השלווה.  לה  פסקה  באחת 
ילדי אחר  בעיניהן  תרות  בעודן  הדירות  המפתחי 

עוד  כל  לברוח  המדרגות.  חדר  לעבר  רצו  והכל  הן, 
נפשם בם.

שהשריפה  הכל  נתוודעו  ברחוב,  בעומדם  למטה, 
הפרצה בדירתם של בני משפחת לעווין. בחסדי שמ

הדליקה  על  להשתלט  ההצלה  כוחות  הצליחו  יים 
שלא תתפשט לדירות אחרות.

  - ברוך ה' שכילה חמתו על עצים ועל אבנים!  - הכה
ריז לעווין בהתרגשות.

- אכן - הסכימו עמו הכל.

יח שהבית  עד  כעת,  קשה  תקופה  נעבור  אמנם  ־ - 
גדול...  כספי  נזק  יהה  לא  לפחות  אך  לקדמותו.  זור 
ביטוח  בחברת   )insured( מבוטח  הבנין   הן 

)insurance(  - הפטיר לעווין כמשיח לעצמו.

וכאן החלו התלחשויות בין העומדים לצידו... 

 - שמעת מה הוא אמר? שהבנין מבוטח! הבנין אכן 
מבוטח, אך הוא לא שילם את חלקו על כך!

- מה הפירוש? מי שילם?

הפרמיה תשלומי  ואתה!  אני  שילם???  מי   -  
 )premium( באים מקופת 'וועד הבית' המנהל את 
הבנין. משפחת לעווין כבר לא שילמה את חלקה כמה 

שנים!

ישלמו מתוך הסכום שיקבלו מח ה- אולי כעת הם 
ברת הביטוח... 

 - למה שהם יקבלו את התשלום? התשלום מגיע לי 
ולך! אנחנו שילמנו את הביטוח! כל השכנים!

הלכה'דיג  אך  מוסרית.  מבחינה  צודק  אתה  אולי   -
האיני רואה כיצד תוכל לקבל כסף על רכוש של אח

רים. מה לך ולדירה של לעווין? היא לא שלך! 

 - אני שילמתי את הביטוח! 

אמר 'אינך חייב 
לי' ואח"כ אמר 

שנזכר שחייב לו

דיני מחילה 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
בהר בחוקתי | תשע"ז מהדורת וויינרעבמשא ומתןמשא ומתן
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מעשה שהיה פסקי דינים

י"ב  וכן מוכח ממה שכתב הטו"ז לחלק בין מחילה לפשרה והוכיח כן מסי'  י"ב סעיף ח',  ]1[ראה גליון רי"ב. ]2[ ערוך השולחן סי' 
סעי' י"ז, עיי"ש. ]3[ סי' י"ב סעיף ז' וסמ"ע ס"ק ט"ו וש"ך ס"ק י"א בביאור הדרכי משה שם. ]4[ סמ"ע הנ"ל. ]5[ טו"ז שם בביאור 
הדרכי משה, וכותב שראה כן בשו"ת מהר"ם לובלין סי' מ"ז. ]6[ סי' ע"ה סעיף י"א, וכתב המחבר שאמר 'וודאי אינך חייב לי', וכתב 
הסמ"ע ס"ק כ"ז דווקא בלשון זה, אבל הש"ך ס"ק ל"א כתב שלשון זה הוא לאו דווקא, וכן הוכיח הטו"ז, וכן סתם בערוך השולחן 
7[ עיין ב"ח דזה דווקא כשאמר ב'וודאי'. ]8[ הכרעת התומים באוה י' מוכח שלשון זה דווקא.  ]סעיף ט"ו, אבל מדברי הב"ח סעיף 

רים ס"ק כ"ט. ]9[ בסמ"ע ס"ק כ"ח כתב שאינו יכול לחזור בו, אבל הב"ח סעיף י' חולק עליו ומחייב מדינא, ומדברי הש"ך ס"ק ל"ג 
נראה שנוטה לסמ"ע, וכן סתמו הנתיבות חידושים ס"ק כ"ה והערוך השולחן סעיף ט"ו. ]10[ ואינו דומה לרמ"א סי' רמ"א סעיף ב' 
דמחילה בטעות אינה מחילה, דכאן שאמר לו הלווה שחייב לו, הו"ל לדקדק, ורק בהודאה שהיא כמחילה יש לדון האם יכול לחזור 
בו, וראה גליון רי"ב האם יכול לחזור בו תוכד"ד. ]11[ ערוך השולחן הנ"ל. ]12[ סי' רמ"א סעיף ב', סי' י"ב סעיף ח', ועיין ב"ח סו"ס 
ע"ג שיכול למחול תביעה, והגהות 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 

אש המחלוקת
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

ראובן דר בשכירות בדירתו של שמעון, 
וזה לו כבר כמחצית השנה שאינו משלם 
שמעון  הודיע  לו,  בצר  השכירות.  את 
לראובן כי אם בתוך חודש לא ישולם החוב במלואו, הרי שראובן יסולק מהדירה. לוי - עסקן גדול 
ובעל יכולת - שהגיעה לאזניו מצוקתו של ראובן, הודיע שנוטל על עצמו את תשלומי השכירות 
לשנה הקרובה, עד שראובן - השוכר - יעמוד על רגליו מבחינה כלכלית. אמנם, שמעון - בעל 

הדירה - טוען שכל זמן שלא יסולק החוב עד להיום, על ראובן לעזוב את הדירה.

שאלה: הצדק עם מי?

תשובה: ראשית כל יתבאר כי כאשר אין לשוכר זכות מגורים בנכס המושכר - הרי שאם ממשיך 
לדור, גזל הוא בידו )ראה רשב"ם בבא בתרא דף נ"ז ע"ב, ובסמ"ע סימן שע"ו סק"ב(. כל שנותר 

לדון הוא האם בנידון דידן איבד השוכר את זכות המגורים בדירה.

נקדים לבאר את זכויותיו של השוכר. כאשר נחתם חוזה בין המשכיר לשוכר על שכירות לזמן 
מסויים )והוא הדין כאשר סיכמו זאת בעל פה(, כגון לשנתיים, שוב אין כח ביד המשכיר להוציא 
את השוכר עד מלאת ימי השכירות. זאת אף אם נפל ביתו של המשכיר ואין לו היכן לדור. השוכר 
קנה לעצמו את זכות המגורים בבית זה למשך השנתיים )שלחן ערוך - חושן משפט, סימן שי"ב 

הסעיף א'(. כאשר עבר הזמן שדובר בין הצדדים, או כאשר מעולם לא דובר על זמן מסויים לשכי
אזי רשאי המשכיר להוציא את השוכר רק אם הודיע המשכיר לשוכר על תום השכירות  רות, 
בפרק זמן סביר שבו יוכל השוכר למצוא מקום מגורים אחר. זמן הודעה זו אינו משום הקנין של 
השוכר במושכר - שהרי אין כאן כל קנין והתחייבות על זמן - אלא תקנת חכמים היא בכדי שלא 
יוותר השוכר ללא קורת גג לראשו )שם סעיף ה'(. בכהאי גוונא אם נפל ביתו של המשכיר, רשאי 
להוציא את השוכר אף בלא הודעה. דאי לאו הכי לקתה מידת הדין, שיהא השוכר יושב בביתו של 

המשכיר ולמשכיר אין היכן לדור )שם סעיף י"א(.

אינו משלם את דמי השכירות, רשאי המשכיר להוציא את השוכר מדירתו.  אלא שאם השוכר 
המשכיר מעולם לא הסכים והקנה, אם לא ישלם השוכר את השכירות )שו"ת מהרי"ט חלק א' 
סימן קי"ג הובא בבאר היטב סי' שי"ב סק"ד(. זאת, אף אם עדיין אוחזים הם בתוך הזמן שנחתם 
ביניהם בחוזה, ואף ללא זמן ההודעה שקבעו חכמים וכנ"ל )שו"ת פרח מטה אהרן חלק א' סימן 

מ"ב(.

מכל מקום יש מי שכתב שאם נמצא מי שיערוב למשכיר על תשלום השכירות מכאן ולהבא, שוב 
אין המשכיר רשאי להוציא את השוכר אף אם לא יפרע את חובו מהעבר. שהרי מה שעבר כבר 
עבר ולא יתוקן על ידי הוצאת השוכר מהמושכר )פעמוני זהב סימן שי"ב סעיף ה'(. ובכך באה 

שאלתינו ונידון דידן על פתרונם.

כל הנ"ל הוא משורת הדין. אמנם לפנים משורת הדין יראה המשכיר להתחשב ככל יכולתו במצבו 
של השוכר. ואף מצד מצות צדקה מוטלת על המשכיר יותר מאחרים, כיון שבאה לידו. וכאשר 
מסופר על מרן האמרי אמת מגור זי"ע אשר בא אליו בעל דירה לומר שרוצה להשליך את השוכר 
יותר  כזאת? השיבו האיש שאינו מחויב  יעשה  ואינו משלם. שאלו הרבי מדוע  מדירתו, מאחר 
מאחרים. אדרבה! יעשו מגבית מכל אנשי העיר לשלם את שכר הדירה, ואף הוא יתן את חלקו. 
ענהו הרבי: כיון שבאה לידך, מחויב אתה יותר מאחרים. וראיה לדבר מגמרא ערוכה במסכת גיטין 
)דף מ"א ע"א(. מי שחציו עבר וחציו בן חורין, שאינו יכול לישא אשה, כופין את רבו ומשחררו. 
לכאורה יטען האדון: מדוע הכל יושת עלי? ישתתפו כל כלל ישראל בפדיונו! אלא, שכיון שבאה 

לידו, מוטלת עליו יותר מאחרים )ראש גולת אריאל, עמוד שט"ז(.

...
ראשית, לפני שנבוא לדון בנידון דידן, יש לבאר ולברר מה דין המשלם ביטוח על רכוש 

של זולתו.

ונצטט ממה שנכתב כאן בעבר )מעשה שהיה גליון ל"ג(:

נחלקו התנאים היכא ששוכר ]שדינו כשומר שכר[ מסר ברשות את הפיקדון שבידו ליד 
שואל אחר, וקרה אונס בידי השואל )בבא מציעא דף ל"ה ע"ב(. חכמים אומרים שכיון 

הששוכר פטור באונסין, הרי שהשומר הראשון פטור מלשלם להבעלים. אך השואל, שקי
בל את הפיקדון מיד השומר, חייב באונסין, ומה שמשלם יקבל השוכר. 

רבי יוסי טוען 'כיצד הלה עושה סחורה בפרתו של חבירו'? על כן לשיטתו התשלום יבוא 
ליד בעל הפיקדון ולא ליד השוכר. כך גם נפסק להלכה )שלחן ערוך - חושן משפט, סימן 

ש"ז סעיף ה'(. 

'ביטוח' על ממון אחרים, אין התשלום בא  לכאורה הוא הדין לנידון שלנו. כל ששילם 
לידו של זה ששילם כי אם ליד בעל הממון. אלמלי כן, הרי שסחר ב'פרתו של חבירו'! 

ומצאנו בפוסקים בהרחבה שדנו בכך, בשוכר בית ששילם ביטוח עליו. הן הבית רכושו 
כן אל מי מגיעים התשלומים מחברת הביטוח במקום שניזוק.  ואם  של המשכיר הוא, 

ומצאנו שתי דרכים עיקריות לחלק בין הנידונים.

האחת, מחלקת בין מי שמסר בפועל את רכוש הבעלים, דהיינו הפיקדון, לידי אחרים 
הוכנידון המשנה הנ"ל. אזי התשלומים אף הם שייכים להבעלים, שבבהמתם נעשתה הס

חורה, שנמסרה ליד השואל. 

אך המשלם דמי ביטוח על ממון של חבירו, הן אין בידיו מאומה מרכוש חבירו. בכהאי 
גוונא לא אמורים דברי רבי יוסי )שו"ת מהרי"א הלוי - חלק ב' סימן ע"ז. ובמנחת פתים 
- חושן משפט סימן ש"ז סעיף ה' האריך להצדיק חילוק זה וכתב עוד חילוק אחר עיי"ש, 

וכן במהרש"ם חלק ב' סימן רי"א. ועיין עוד בתשורת שי סימן ק"ו מש"כ בכל זה(.

עוד ניתן לחלק על פי מה שכתב בשו"ת שבות יעקב )חלק ג' סימן קמ"ח( שדברי רבי 
יוסי אמורים רק כשהשומר כשמסר את הפיקדון לשואל, לא שילם על שמירת השואל 
כל תמורה. על כן, אם יבוא התשלום מיד השואל לידיו, הרי שנשתכר באמצעות ממונו 

של חבירו.

המה שאין כן, אילו שומר חינם היה מוסר את פקדונו לשומר שכר ומשלם את שכר השו
מר מכיסו, אזי במקום גניבה ואבידה - יגיע התשלום ליד השומר ולא ליד בעל הפיקדון. 
אין זו סחורה בפרתו של חבירו, שעל ידי מה ששילם הרויח את התשלום )ועיין בפתחי 
תשובה סימן ש"ז סק"א מה שהקשה עליו מדברי התוספות בבבא קמא דף י"א ע"ב ד"ה 
'לא מבעיא'. ועיין בחידושי חתם סופר עהש"ס בבא מציעא דף ל"ה ע"ב שכתב כדברי 
השבו"י ויישב הקושיא הנ"ל. ע"ע בחלקת יואב - תניינא סימן ט"ו בסוף התשובה מש"כ 

בזה(. 

לאור זאת, המשלם ביטוח על ממון חבירו, זכאי לתשלום המגיע מחברת הביטוח שהרי 
שילם על כך )עיין באריכות בכל זה בפתחי חושן - שכירות, פרק ו' הערה מ"ד וקצרה 

היריעה(, ע"כ.

עתה נבוא לדון בנידון דידן. אף שכתבנו בהחלט כי המשלם ביטוח על רכוש של אחרים 
זכאי הוא לתשלומים שיבואו במקום שהיה נזק, יש לסייג את הדברים ואינם אמורים 

בנידוננו.

השהרי לעווין, אף שלא שילם את חלקו, מכל מקום שותף הוא בבנין, ושותף הוא גם בבי
טוח שנקנה על הבנין.

הוהנה בכל שותף שלא שילם את חלקו בשותפות האריכו הפוסקים למעניתם אם נעק
רה השותפות והפסיד את חלקו )עיין שלחן ערוך - חושן משפט, סימן קע"ו סעיף מ"א 
ובנתיבות שם סקנ"ה. וראה עוד מה שהשיגו במשפט שלום על אתר ובתשורת ש"י חלק 

ב' סימן קל"א(.

אך התם אף במקרים שנעקרת השותפות, הן מיירי שהשותף ששילם מכיסו חפץ ורוצה 
והיה אם השותף אינו רוצה בביטול השותפות וממשיך לחזר אחר  בביטול השותפות. 

המעותיו, פשיטא שאין כאן ביטול שותפות וחייב המסרב לפרוע את כל חלקו )עיין בנ
תיבות שם(.

האם כן, הוא הדין להכא. 'וועד הבית' מעולם לא חדל מלתבוע מלעווין את חלקו בתש
לומים. אשר על כן, מעולם לא נעקרה שותפותו בתשלומי הביטוח ומה שיגיע מחברת 

ביטוח שייך ללעווין.

זכויות השוכר

המשך ההערות מפסקי דינים

ח"ה סי' כ"ב ד"ה בדבר )באמצע( דן בארוכה במשמעות הפוסקים האם האומר לא אתבעך היא 
ג'  אות  רמ"א  סי'  השלחן  ערך  וראה  זאת,  לתבוע  ויכול  החוב  גוף  לו  מחל  שלא  או  לזה,  מחילה 
גאונים  ודברי  גוף החוב אינו כלום,  כיון שלא מחל  שגם הוכיח מהבי"ט הנ"ל שמחילת התביעה 
כלל נ"ז אות י' כתב שזו מחלוקת הפוסקים עיי"ש, ועי' שו"ע סי' מ"ג סעי' כ"ז שאם כתוב בשטר 
בזה,  ז' שמסתפק  סי' ע"ג סמ"ע ס"ק  ]13[ ראה  וצ"ע.  לו כל תביעות עד עכשיו דמהני,  שמוחל 
ו' כתב  ס"ק  אורים  ובתומים שם  א',  ס"ק  וכן העלה הקצות שם  ה' כתב דמהני,  ס"ק  אבל הש"ך 
שצ"ע אם הרחיב זמן במלווה בשטר, ובפתחי תשובה סי' י"ב ס"ק י"ד כתב משו"ת ברית אברהם 
חו"מ סי' א' דמהני. ]14[ סי' י"ב סעיף י"ז. ]15[ רמ"א של"ג סעיף ח' ולזה הסכים הש"ך ס"ק מ"ז 
דלא כסוברים שיש לבעה"ב קנין הגוף בפועל, )ועיין הגהות אמרי ברוך שם(, ובהגהות רע"א מעוד 
פוסקים, ובפתחי תשובה שם ס"ק ט"ו וסי' קע"ו ס"ק ב' בדעת הרדב"ז. וע"ע ש"ך ס"ק מ"ח ופתחי 
תשובה של"ג ס"ק ט"ז האם פוטרו גם משעבוד ממון. ]16[ שו"ת רדב"ז ח"א סי' שכ"ו, ובפתחי 
תשובה סי' קע"ו ס"ק י"ב ביאר דהיינו דוקא כשמשותפים בממון אבל לא בדברים בעין וכמבואר 
בתשובת מהר"ם אלשיך סי' פ'. ]17[ סי' ע"ג סעיף י"ט, סי' רמ"א סעי' ב'. ]18[ ש"ך סי' ע"ג ס"ק 
נ"ה וסמ"ע ס"ק מ"ט. ]19[ הסמ"ע הנ"ל כתב דלא מהני וכן בסי' רמ"א ס"ק ו' ולזה הסכים החכם 
צבי בהגהות על הטו"ז סי' ע"ג סעי' י"ט והנתיבות סי' רמ"א חידושים ס"ק ו' אבל הש"ך סי' ע"ג 

ועיין ערוך הש וכ"כ הערוך השולחן שם,  ומהני המחילה,  דיכול להשתמש  וטו"ז סוברים  ההנ"ל 
ו'. לחן בסי' ע"ג סעי' כ"ו כתב שהעיקר כהסמ"ע והחכם צבי וסותר את משנתו בסי' רמ"א סעי' 


