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לאחת, וחזרה  ,מכרה שערותיה בכסףאשה ש
  ומכרה במשיכה לאחרת

האם אדם בן ובו יבואר: א. קנין כסף בקרקע ובמטלטלין. ב. 

נחשב  ,אם שערות אדם העומדים להגזזהן הוקש לקרקע. ג. ירחו

שאין חשש כ ,קנין כסף במטלטליןדין כמחובר לגוף האדם. ד. 

האם קונה. ה. מי בעלים על גוף  ,שיאמר נשרפו חטיך בעליה

האדם. ו. האם אדם יכול להקנות איבר מגופו או משערותיו. ז. 

ולשני במשיכה. ח. מקח שנודע  ,מכר מטלטלין לאחד בכסף

ט. כסף  ות.האם חוזר כדין מקח טע במקח, שהיה איסור

  במטלטלין כששילם את כל הכסף, האם קונה.

  הנידון

"אני פאנית במקצועי. לפני כמה שבועות באה אלי כלה לקנות פאה, 

כשראיתי ששערותיה ארוכות מאוד, ומתאימות לעשות מהן פאה, 

ביקשתי לקנותן, וסיכמנו על מחיר. מיד שילמתי לה דמי קדימה קצת 

לפני החתונה תביאן לי, ואשלם  מהכסף, וסיכמנו שכשתקצר אותן

את המותר. לימים פגשתי את הכלה, ולהפתעתי אמרה, שחברתה 

ביקשה לקנותן, ולא היה לה נעים לדחותה, לכן מכרה אותן לחברתה, 

לחברתה, ולכן היא רוצה להחזיר את כספי. ונתנה  גזזה אותןוכבר 

לה לתבוע האם הכלה יכולה לחזור בה מהמקח. ואם לא, האם אני יכו

  אותן מחברתה שקנתה אחרי".

  תשובה

אבל ראוי לבקש לפנים  ,אין להוציא את השערות מיד השניה

בקנין  , שהפאנית קנתה אותןמחששן שתחזירן, משורת הדי

ודברים יש בהם  ,שפרע ר במיוכדי שהמוכרת לא תעב , וכןכסף

  .מחוסרי אמנה

  ביאור תשובה

  צדדי הספק

כדי לבאר ענין זה, יש להקדים. דהנה כסף קונה בקרקע לגמרי (חושן 

אין כסף קונה, אלא תקנו חכמים שמשפט קצ, א), אבל במטלטלין 

שחייב מי שפרע מי שחוזר בו (חושן משפט קצח, א), לפיכך בנידון 

דידן יש לבאר האם האדם דינו כקרקע או כמטלטלין, דאם דינו 

רע, ואם דינו כקרקע, יש כמטלטלין אין חל הקנין אלא לענין מי שפ

לבאר, האם שער המחובר לגוף האדם דינו כמחובר, והוי כקרקע, או 

נחשב כתלוש ודינו כמטלטלין. ואפילו אם דינו כמטלטלין, יש 

לבאר: א. האם יש מי שפרע כיון שכבר נמכרו השערות לאחר. ב. או 

דלמא, בשערות, אפילו שהן מטלטלין יהיה נקנה בכסף, כדין 

ם, כפי המבואר להלן. ג. הנקנין בכסף באופנים מסויימי מטלטלין

יכול אדם להקנות מגופו לאחרים, דדלמא אין גופו שלו, ואינו האם 

יכול להקנות דבר שאינו שלו. ד. כיון שחברתה קנאתן, האם אפשר 

  להוציא ממנה את השערות. ה. האם יש כאן משום "מחוסר אמנה".

  האם אדם כקרקע

ני איתקש לקרקעות, כדאיתא בהרבה מקומות בש"ס והנה עבד כנע

ְוִהְתַנַחְלֶּתם ֹאָתם ִלְבֵניֶכם ) "ויקרא כה, מו(מגילה כג, ב ועוד), דכתיב (

", לפיכך לכל הדינים עבד כנעני דינו כקרקע, ַאֲחֵריֶכם ָלֶרֶׁשת ֲאֻחָּזה

  הן לענין שבועה שאין נשבעין על כקרקעות, והן לענין אונאה וכדו'.

כל מקום יש לבאר האם דוקא עבד הוקש לקרקעות, אבל בן אבל מ

חורין לא הוקש לקרקעות, או דלמא, כיון שעבד הוקש לקרקעות, אין 

לחלק בין עבד לבן חורין. ובאמת הוא מחלוקת ראשונים גדולה, 

ואדונינו הש"ך (חושן משפט צה, יח) האריך בזה מאוד, והניף את 

דינו כקרקע, כדין עבד. מכל ידו הגדולה והכריע שאדם בן חורין 

מקום, הלכה למעשה בודאי הוא ספיקא דדינא, דאין בידנו לדחות 

  דברי הראשונים, לפיכך אי אפשר להוציא מיד המוחזק.

הוא  ,ןיר, אבל בן חוהעולה מזה: עבד כנעני הוקש לקרקע

  ואין הכרעה בדבר. -מחלוקת ראשונים 

  האם שערות אדם הוי כמחובר

בקרקעות. ובדין מעילה בשערות עבד, גרסינן בגיטין והנה אין מעילה 

אין מועלין בו, רבן שמעון בן גמליאל  -המקדיש עבדו (לט, א) "

דכולי עלמא עבדא כמקרקעי דמי, והכא כו' אומר: מועלין בשערו; 

: כגזוז דמי, ומר סבר: לאו ברסר בשערו העומד ליגזז קמיפלגי, מ

י; דתנן, ר"מ אומר: יש דברים כגזוז דמי. לימא, הני תנאי כהני תנא

עשר גפנים  ,שהם כקרקע ואינן כקרקע, ואין חכמים מודים לו, כיצד

ר"מ מחייב, וחכמים  -טעונות מסרתי לך, והלה אומר אינן אלא חמש 

אומרים: כל המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע; וא"ר יוסי בר' חנינא: 

כבצורות  ענבים העומדות ליבצר איכא בינייהו, דרבי מאיר סבר:

דמיין ורבנן סברי: לאו כבצורות דמיין! אפי' תימא רבי מאיר, עד 

כאן לא קאמר ר"מ התם אלא בענבים, דכמה דקיימין מיכחש כחישי, 

  " ע"כ.אבל הכא כמה דקאי אשבוחי משבח
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הנה מבואר, דשער שאינו עומד להגזז דינו כמחובר, אבל בשער 

לין בשער עבד כנעני, העומד להגזז, לת"ק דינו כמחובר, ואין מוע

ולרבן שמעון בן גמליאל דינו כתלוש, ומועלין בשערו. ומביא הש"ס, 

דנחלקו רבי מאיר וחכמים אם ענבים העומדות לבצור דינם כקרקע, 

דלרבי מאיר דינם כתלוש ולרבנן כקרקע, ואם כן דברי תנא קמא בדין 

י שער כשיטת חכמים דדינו כקרקע, ועל זה מבאר הש"ס, דאפילו רב

  מאיר מודה בשערות, כיון שהם משבחים כל הזמן.

המקדיש עבדו אין ) "מעילה ה, יובדברי הרמב"ם יש לתמוה, דפסק (

אף על פי שהוא עומד להגזז מפני שהוא  ,מועלין בו ולא בשערו

" עכ"ל, דכיון וכל זמן שהוא מחובר הולך ומשביח ,מחובר לו

ועמד בזה הלחם שהלכה כחכמים, אין צריך לטעם שהשער משביח. 

משנה משנה שכירות (ב, ד), ועיין באבן האזל (מכירה א, יז) שהאריך 

בזה, ואין כאן המקום להאריך בזה, דמכל מקום, איך שלא יהיה, 

מבואר דשער אדם העומד להגזז דינו כקרקע, או כתנא קמא, או כרבי 

מאיר מפני שמשביח, והוא הדין בנידון דידן השער גדל כל הזמן ודינו 

  כקרקע.

אפילו  ,העולה מזה: שערות אדם דינם כמחובר לגוף האדם

  .עומדות להגזז

  דין קנין באדם כדין קרקעות

אבל יש עוד לבאר, האם הא דאדם כקרקע, הוא גם לענין קנינים דינו 

כקרקע. דהנה בקידושין (כב, ב) למדו, הא דעבד כנעני נקנה בכסף 

רקעות, וכשם שקרקע ובשטר וחזקה, הוא מהא דעבד כנעני הוקש לק

נקנה בקנינים אלו, הוא הדין עבד כנעני, ומשמע לכאורה דדיני קנינים 

  באדם הם כקרקע.

וצריך ביאור, לשיטת הראשונים המובא לעיל, שגם בן חורין דינו 

כקרקע, אם כן בהא דעבד עברי נקנה בכסף ובשטר (קידושין יד, ב), 

נתו, וקשה, מדוע לא ילפינן דנקנה מכסף מדכתיב (כה, נה) מכסף מק

ילפינן לה מדהוקש אדם לקרקע, לשיטת הראשונים דאין הבדל בין 

עבד לבן חורין, וכולם הוקשו לקרקעות. ועוד קשה, מדוע עבד עברי 

  אינו נקנה בחזקה כעבד כנעני.

ולא קשה מידי, דאסור לאדם למכור עצמו לעבד עברי, דעבדי הם 

ן אינו יכול למכור את עצמו, ולא עבדים לעבדים (קידושין כב, ב), לכ

אלא לשעבד את עצמו, לכן אין לנו אלא קנינים שאמרה תורה, אבל 

במכירת שערו שאין איסור למוכרו, דינו כדין האדם שהוא כקרקע, 

  וקנה בכסף.

ואף על פי שהיה סברא לומר שאינו נקנה בכסף, דכיון שאין אדם 

ד בלבד מדכתיב יכול למכור אבריו וגופו, ואינו נמכר אלא לשיעבו

מכסף מקנתו, מנלן ללמוד ששערו יהיה נקנה כדין עבד כנעני, והרי 

הוא מחובר לגוף האדם, וכשם שאין יכול למכור גופו, אין שערותיו 

נמכרות, שהם כגופו. מכל מקום נראה, שכיון שדינו כקרקע, ורק על 

אבריו יש דין שאינו נמכר, שערותיו דינם כקרקע להמכר בכסף, ועוד 

  "ע קצת.צ

דינם  ,שבות כמחוברחננראה, שכיון ששערות אדם העולה מזה: 

לפי הראשונים שבן חורין הוקש  - כקרקע להיות נקנה בכסף

  .לקרקע

כשאין חשש שמא  -האם קנין כסף קונה במטלטלין 

  יאמר נשרפו חטיך

עוד יש לבאר, אם נאמר ששערות אדם דינן כמטלטלין, האם נאמר 

יון שאין שייך בהם לומר נשרפו חטיך בעליה, שנקנין בכסף לגמרי, כ

כדאיתא בחושן משפט (קצח, ה) בכמה אופנים שתקנו שכסף קונה 

במטלטלין אם אין יכול לומר נשרפו חטיך בעליה, כגון אם היה ביתו 

של לוקח מושכר למוכר, ועוד אופנים, או דלמא לא פלוג רבנן, והיכא 

נו קונה לגמרי רק למי דאמרו, בלבד אמרו, אבל בכל מקום כסף אי

  שפרע.

 ש אומריםהגה: ויוז"ל " ובאמת הוא מפורש בדברי הרמ"א (שם)

דאם היו המטלטלין במקום דליכא למיחש לדליקה, נקנו במעות 

" ע"כ, ולפי זה לכאורה אפילו (הגהות ראשונות דמרדכי פרק הזהב)

  אם השערות דינן כמטלטלין נקנו בכסף.

מוכיח דאין הלכה כדברי הרמ"א, אבל באמת הש"ך (שם, ס"ק ח) 

ולכן כתב שסתמו כל הפוסקים, וכתבו בסתם שכסף אינו קונה, ולא 

חילקו אם יכול לומר נשרפו חטיך בעליה, או שאינו יכול לומר. אבל 

  לכן הוא ספיקא דדינא. -בביאור הגר"א (ס"ק ז) סובר כדברי הרמ"א 

מר העולה מזה: נחלקו הפוסקים אם מטלטלין שאי אפשר לו

  .והוא ספיקא דדינא ,בהם נשרפו חטיך בעליה נקנים בכסף בלבד

  האם אדם יכול למכור שערותיו –ספק 

עוד יש להסתפק, האם יכול אדם למכור שערתיו המחוברות. דהנה 

ומוזהרין בית דין שלא ליקח כופר כתב הרמב"ם (הלכות רוצח א, ד) "

ואפילו רצה גואל הדם  ,ואפילו נתן כל ממון שבעולם ,מן הרוצח

אלא קנין הקדוש  ,שאין נפשו של זה הנהרג קנין גואל הדם ,לפטרו

חושן משפט הלכות נזקי (שולחן ערוך הרב ". וכן הוא לשון ברוך הוא

אסור להכות את חבירו אפילו הוא נותן , סעיף ד) "גוף ונפש ודיניהם
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לא כי אין לאדם רשות על גופו כלל להכותו ו ,לו רשות להכותו

" עכ"ל, אם כן נראה פשוט שאין אדם יכול למכור אבר מגופו לביישו

  שאינו שלו.

ולפי זה יש לבאר, האם יכול למכור שערותיו. דהנה כבר נתבאר 

שדינן כמחוברות לגופו, וכשם שאין יכול למכור גופו, אין יכול 

למכור שערותיו שהן כגופו, או דלמא, כיון שעומדות להגזז ומותר 

נתנה לו תורה קנין בהם אפילו שהן מחברות, ודינם  לו לגוזזן

כמחובר. ואין להביא ראיה מהא דיכול להקדיש שער ראשו, 

כדמשמע בסנהדרין (טו, א) דשאני הקדש שהוא נותן לה' מה ששלו, 

  אבל להקנות חלק מגופו אינו יכול.

וכן אין להביא ראיה מהא דאיתא בערכין (ז, ב) דאשה שאמרה לפני 

נו שערה לבתה, דנותנין שערה לבתה, [ויש אריכות מיתתה שית

שו"ת הרב"ז חלק א (אורח חיים, יורה דעה) יא זו, עיין בגודברים בס

ואין כאן המקום], דהתם אין זה מדין קנין, אלא שכיון סימן פא 

שאומרת שיתנו שערה, הפרישה שערה מגופה, ולא חל על השער 

  איסור הנאה, כמבואר במפרשים.

באר, האם יכול אדם למכור שערותיו. ולכאורה אם והשתא יש ל

הטעם שאינו יכול למכור חלק מגופו הוא מפני שאסור לחבול, היה 

יכול למכור שערו, כיון שמותר לגזוז שערו, אבל אם נאמר שאין יכול 

למכור אבר מגופו כיון שאין הגוף שלו, אם כן דלמא שערו, אפילו 

, וכגופו הוא, ואולי אין יכול עומד להגזז, כבר נתבאר שהוא כמחובר

  למוכרו.

כי גופו אינו  ,העולה מזה: יש להסתפק אם יכול למכור שערותיו

  שלו לכאורה.

  גוף האדם שייך לאדם והנפש לה'

אבל באמת נראה דדבר פשוט הוא שרק נפש האדם הוא של ה', אבל 

הגוף נתנו ה' במתנה לאדם, ושלו הוא, דאם לא כן איך ידו של אדם 

לו (כתובות לא, ב), וכתבו התוס' בבא בתרא (פו, א ד"ה כיס) קונה 

דידו ) וז"ל "א ,עב(סנהדרין ברש"י דידו קונה מגדר חצר, וכן כתב 

חשובה לו כארבעה על ארבעה, והרי הוא לו כחצרו, ואף על פי שאין 

" עכ"ל, ואם לא היה היד שייך כאן הגבהה, והכי מוקים לה בכתובות

בה. לפיכך צריך לומר, שגוף האדם שלו הוא, לאדם, איך הוא קונה 

אבל הנפש הרוחנית שבאדם, שהיא בכל מקום בגוף, שייכת להקדוש 

ברוך הוא, והאדם אינו בעלים על הנפש, לפיכך אסור לו לצער את 

  הנפש.

דוק ותשכח שלשון הרמב"ם (שם) הוא על נפש האדם. וגם מה שכתב 

גופו כלל להכותו ולא כי אין לאדם רשות על בשולחן ערוך הרב  "

ולא לצערו בשום צער " היינו מפני הנפש, וכמו שכותב שם "לביישו

אלא אם כן עושה בדרך  ,אפילו במניעת איזה מאכל או משתה

ולכן מותר  ,שצער זה טובה היא לו להציל נפשו משחת ,תשובה

ומי שיכול  ,להתענות לתשובה אפילו מי שאינו יכול להתענות

 ,אלא כדי למרק נפשו לה' ,ו שלא בדרך תשובהלהתענות מותר אפיל

  " עכ"ל.שאין טוב למעלה מטובה זו

העולה מזה, שהקדוש ברוך הוא נתן במתנה לאדם את הגוף, ונתן 

שלא נתנה במתנה לאדם, אלא היא של הקדוש ברוך הוא,  ,בגוף נפש

כי אינה שלו, אבל  ,וחייב אדם לנהוג בנפש כפי שה' מורה לנהוג בה

ר לחבול בגוף, כי הוא מצער את וסת על הגוף, אלא שאנתן לו בעלו

כי שלו היא כחצרו. ולפי זה נראה ששערו  ,ולכן ידו קונה לו ,הנפש

  של אדם שלו הוא, ויכול להקנותו גם בעודו מחובר בגופו. 

 .ושלו הוא ,העולה מזה: נראה שגוף האדם נתן ה' מתנה לאדם

ולא  ,לכן אינו יכול לצער את נפשו ,אבל נפש האדם של הקב"ה

אבל יכול למכור  ,שנפש האדם בכל אבר ,למכור אבר מאבריו

  שערותיו כי שלו הן.

  מכר לאחד בכסף ולאחר במשיכה

עוד יש לבאר, מה הדין אחד המוכר לחבירו מטלטלין בכסף, ולאחר 

מכן מוכר המוכר לאחר את המטלטלין במשיכה. ובדברי הגאונים 

י הביא בשם כסא אליהו לחושן משפט סימן קנו, שזה כלל סג סימן 

פשוט שהאחרון קנה, כיון שמשך, אלא שנסתפק אם המוכר חייב במי 

יר לו את המקח, זחשפרע ללוקח הראשון, כיון שעכשיו אינו יכול לה

מכל מקום עבר על מי שפרע שחזר בו ומכר לאחר, ומביא  ,או דלמא

דבודאי שיש בזה משום  בזה מחלוקת גדולה. מכל מקום נראה לי,

  מחוסרי אמנה שמכר לאחר.

קנה  ,העולה מזה: מכר מטלטלין לאחד בכסף ולשני במשיכה

אבל בודאי יש  ויש להסתפק אם המוכר מקבל מי שפרע. .השני

  בו משום מחוסר אמנה.

  נידון דידן

ועכשיו נבוא לבאר נידון דידן, דהנה לפי הראשונים, שבן חורין הוקש 

"ך (המובא לעיל) כדבריהם, קנתה הפאנית את לקרקע ופוסק הש

השערות מהתורה. אבל לפי הראשונים שבן חורין לא הוקש לקרקע, 

אם כן דינם כמטלטלין שאינם נקנין בכסף, ולפי זה זכתה בהם האשה 

שקנתה במשיכה את השערות לאחר מכן. וכל זה לשיטת הש"ך 



  בינת המשפט
  עניני ממונות אקטואליים

 

  ד

ר"א, באופן שכסף לעולם אינו קונה לגמרי. אבל לרמ"א וכן פסק הג

  שאין חשש שנשרפו חטיך בעליה, כסף קונה במטלטלין לגמרי.

והנה בכל אופן יש על המוכרת ספק מי שפרע, ובודאי עברה על 

  דברים יש בהם משום מחוסר אמנה.

, שקנתההשניה אשה והנה אין בידנו כח להוציא את השערות מיד ה

ואפילו שהן כמטלטלין  ,כיון שיש להסתפק אם השערות הם כקרקע

זכתה הפאנית, או שהן כמטלטלין, ולפי שיטת  -טת הרמ"א לפי שי

. לפיכך ראוי להסביר לחברה בנועם שראוי לנהוג שניההש"ך זכתה ה

על פי משורת הדין להחזיר את השערות משני סיבות: א. שמא הלכה 

כהש"ך, וזכתה הראשונה בשערות. ואפילו לחולקים, שמא מטלטלין 

ו חטיך בעליה.  ב. על ידי נקנין לגמרי באופן שאין חשש נשרפ

שתופסת את השערות עוברת הראשונה בספק מי שפרע, ובודאי על 

  מחוסרי אמנה.

ויש לך לדעת, שאם שילמה הפאנית את כל סכום הכסף, כתב במשפט 

שלום סימן רד, ובתשובתו חלק ו סימן רכג, שבזמן הזה, אם נתן את 

מו בעל כל המעות קונה מדין סיטומתא, והביא שם, שהסכים ע

השואל ומשיב בתשובה, והביאו בפתחי תשובה קנינים פרק ב הערה 

  לא, עיין שם. 

גם נראה, שאינה יכולה להחזיר המקח בטענה שאם היתה יודעת 

שעוברת על ספק מי שפרע, ועל דברים משום מחוסר אמנה, לא היתה 

מוכרת, ופסק באמרי יושר (חלק א סימן קמט) שאם הקנה דבר, ונודע 

ר מכן עובר על איסור יכול לחזור מהמקח, דנראה דאין זה לו לאח

שייך לנידון דידן, דדוקא דבר שלא היה ידוע, יכולה לחזור בו, אבל 

אינה יכולה לומר לא ידעתי שצריך לעמוד בדיבורי, כי הוא הדבר 

  מוסרי, וכל מי שקצת אמת בלבו, יודע ומרגיש זאת.

 ,ערות כלההעולה מזה: פאנית ששילמה מקצת מעות על ש

אין להוציא את  ,ומכרה הכלה את השערות למישהי אחרת

ן אבל ראוי לבקש לפנים משורת הדי ,השערות מיד השניה

כדי  , וכןשהפאנית קנתה בקנין כסף ,מחשששתחזירן, 

  ודברים יש בהם מחוסרי אמנה. ,שפרע ר במיושהמוכרת לא תעב

  דינים העולים

הוא מחלוקת  ,ןיר, אבל בן חועבד כנעני הוקש לקרקע  .א

 .ואין הכרעה בדבר -ראשונים 

אפילו עומדות  ,שערות אדם דינם כמחובר לגוף האדם  .ב

 .להגזז

נראה שכיון ששערות אדם נחשבות כמחובר, דינם   .ג

לפי הראשונים שבן חורין  -כקרקע להיות נקנה בכסף 

 הוקש לקרקע.

נחלקו הפוסקים אם מטלטלין שאי אפשר לומר בהם   .ד

והוא ספיקא  ,ים בכסף בלבדנשרפו חטיך בעליה נקנ

 .דדינא

אבל  .ושלו הוא ,נראה שגוף האדם נתן ה' מתנה לאדם  .ה

 ,לכן אינו יכול לצער את נפשו ,נפש האדם של הקב"ה

אבל  ,שנפש האדם בכל אבר ,ולא למכור אבר מאבריו

 .יכול למכור שערותיו כי שלו הן

 .קנה השני ,מכר מטלטלין לאחד בכסף ולשני במשיכה  .ו

אבל בודאי  ק אם המוכר מקבל מי שפרע.ויש להסתפ

 .יש בו משום מחוסר אמנה

 .ושילם את כל דמי המקח ,מכר לאחד מטלטלין בכסף  .ז

שקונה לגמרי מדין  ,שיבמפוסק המהרש"ם והשואל ו

 סיטומתא.

ומכרה  ,פאנית ששילמה מקצת מעות על שערות כלה  .ח

אין להוציא את  ,הכלה את השערות למישהי אחרת

אבל ראוי לבקש לפנים משורת  ,השערות מיד השניה

, שהפאנית קנתה בקנין כסף ,מחששן שתחזירן, הדי

ודברים יש  ,שפרע ר במיוכדי שהמוכרת לא תעב וכן

 .בהם מחוסרי אמנה

אין יכולה לבטל המקח בטענה שלא ידעה שיש בזה   .ט

ספק מי שפרע, או משום מחוסר אמנה, דהוא דבר 

 .הידוע

  

  

  

  

 גליונות משך חכמה וגליונות איש חסד היה
בינת המשפט, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון גליון מלבד 

עם ביאור על המשך חכמה, וכן גליון עם סיפורים מדהימים 

  של איש החסד.
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