
קבלת מתנה

לקבל מתנה
די  לו  שיתן  בהשם  לבטוח  אלא  מתנה,  לקבל  שלא  חסידות  'מדת  המחבר1  כתב 

מחסורו, שנאמר 'ושונא מתנות יחיה'2. 

ילפ האמור נראה, שאם אינו מקבל מתנות למלא מחסורו ואף הנותן מתכוון לתת כדרך בני אדם שמפני דרכי שלום מככ
בדים זה את זה, מותר לכתחילה לקבל מתנה3.

עוד אמרו חז"ל 'הרוצה ליהנות יהנה כאלישע'4, יש שפירש שנהנה בכלי תשמישים כדרך האורחים5, ויש שפירש שהיה 
משפיע ברכה למהנים אותה כדרך שעשה לאשה השונמית6.

כתב הרמ"א7 בענין הממונים על הציבור שאין להם לקבל דורונות שהנותן מתנה קטנה 
לתלמיד חכם, כאילו מקריב ביכורים, שכן דרך בני אדם להביא דורון קטן לאדם חשוב 

אפילו הוא עם הארץ8. 

לטובת הנותן
שותפים בנכס שאין בו כדי חלוקה לכל אחד, כגון שאם יחלקו יהיה החלק האחד גדול 
שראוי לתשמיש והחלק השני קטן שאינו ראוי לתשמיש, ורוצה אחד השותפים לכפות 

כלחלוק, ולזה מוכן לתת את החלק הגדול לשני והוא יקבל רק את החלק הקטן ומה שש
כווה החלק הגדול יותר יתן לו במתנה, נחלקו הפוסקים האם השני יכול למנוע את החלו

קה מפני שאינו רוצה לקבל מתנות9 . יש שפירש שנחלקו האם יכול לומר 'שונא מתנות יחיה' אפילו שהמתנה היא לטובת 
הנותן10, ויש שכתב שלסובר כן נאמר 'שונא מתנות' אפילו אם המקבל הוא אדם חשוב שהנותן מתכבד שקיבל מתנתו11.

זכין לאדם שלא בפניו
כאמור, טוב לאדם שלא יקבל מתנות, ומ"מ זוכין לאדם מתנה שלא בפניו. יש שכתב שבסתמא אינו בכלל 'שונא מתנות 
יחיה' ואינו בכלל 'אין חבין אלא בפניו'12,  כי מצד שנפש אדם מחמדתן, קוראים לזה זכות שהנותן יוכל לזכות לו המתנה 

ע"י אחר13, ויש סוברים שרק אם ידוע שמקבל מתנות זכין לו שלא בפניו14. 

לתת או לקבל מתנה מגוי
אסור ליתן מתנה לגוי שלא קיבל עליו ז' מצות בני נח, אפילו אינו עובד ע"ז15, שנאמר לא תחנם, ודרשו שלא ליתן לו מתנת 

חינם16, אא"כ מכירו שאז זה כמוכר לו, או מפני דרכי שלום כגון שמתלווה עמו בדרך17. 

הפוסקים דנו האם מותר לקבל מתנה מגוי18, אבל אסור לקבל צדקה מגוי19.

הבטחה ליתן מתנה
בו הוא ממחוסרי  ואם חזר  לו לעמוד בדיבורו  ליתן לחבירו מתנה מועטת שהמקבל סומך עליו שיתן20, ראוי  המבטיח 
אמנה, שאין רוח חכמים ממנו ועובר על שארית ישראל לא יעשו עוולה21, ודנו הפוסקים אם זה נאמר אף כשלא הבטיח 

בפניו אלא בפני אחרים שהודיעו לו22. ויש שכתב שמדת חסידות שלא לחזור בו אפילו במתנה מרובה23.

מתנה לקטן
אם הבטיח מתנה לקטן עובר גם על 'למדו לשונם דבר שקר'24, ואם הבטיח מתנה לעני, אפילו מתנה מרובה, חייב ליתן לו 

כדין נודר לצדקה25.

קניני מתנה
לו  שמקנה  שמשמעו  דיבור  לקונה  כשאומר  במטלטלין26  והן  בקרקע  הן  בהם,  זוכה  שהקונה  הקנין  בדרכי  נקנית  מתנה 

כעת27, אפילו בלי עדים28, אבל אם נתן לו משכון בעד המתנה שיתן, כתבו הפוסקים שאינו מועיל29.

9  ראה סי' קע"א סעיף י' מגמ' ב"ב י"ג ב' מחלוקת רשב"ג ורבנן.
10  סמ"ע שם ס"ק כ"ד, 

11  ראה בפתחי תשובה שם ס"ק י', ובגר"א ס"ק מ"א, מ"ב, ובמלוא הרועים חולין מ"ד ב' כתב שמחלוקת ר"א ור"ז שם היא מחלוקת 
רשב"ג ורבנן ב"ב י"ג ב' הנ"ל.

12  קדושין כ"ג א', ומקורו ראה שם מ"ב א', וש"נ.
13  רשב"א קדושין כ"ג א' ד"ה ולענין, והובא בקצות סי' קצ"ה ס"ק ב', והגהות הב"ח ב"מ י"ב א' אות ד', ועיין ערוך השולחן רמ"ט סעיף 

ד'.
14  קצות הנ"ל ובסמ"ע ס"ק י"א מבואר שדעת הרמ"א אינו כן.

15  רמ"ט סעיף ב', וסמ"ע שם ס"ק ב', אבל אם קיבל עליו ז' מצות בני נח הרי הוא גר תושב שמצווה להחיותו, ועיין רמב"ם הל' ע"ז פרק 
י' סוף הלכה ד'.

16  ראה ע"ז כ' א'.
17  שם, תוספות ד"ה רבי, ותוס' הרא"ש עירובין ס"ד ב', עיי"ש.

18  ראה מנחת פתים או"ח סי' תצ"ח שדן בדברי הירושלמי פ"ק דשבת מי"ח דבר גזרו שלא לקבל מתנות מגוי, דאפשר הכוונה צדקה, ובב
שיירי מנחה הביא מספר מנחת יהודה עה"ת בראשית י"ב-י"ג שאין איסור, אכן ברבינו בחיי עה"ת כ"ג ט"ו מפורש שאברהם אבינו היה שונא מתנות, 

ועי' דרישה סי' רמ"ט סעי' ה'.
19  ראה יו"ד סי' רנ"ד, ובגמ' ב"ב ד' ב'  שמעכב הגאולה.

20  ראה סמ"ע רמ"א ס"ק ד' שמשיג על הלבוש שכתב הטעם במתנה מרובה שלא היה דעת הנותן ליתן. ואפשר כוונת הלבוש שהכל תלוי 
האם המקבל סומך שזו מתנה מרובה בעד הנותן שממילא אינו סומך דעתו שיתן.

21  רמ"ט סעיף א', ר"ד סעיף ח'.
22  ראה מנחת פתים סי' ר"ד סעיף ח' שהאריך בדברי הפוסקים בזה, ובסי' רמ"ג סעיף ב' ציין למחנה אפרים זכייה סי' כ"ח בסופו שאינו 

בכלל מחוסר אמנה, אבל מסיים בצ"ע.
23  שו"ת פרי יצחק סי' נ"א.

24  סוכה מ"ו ב', טו"ז סי' רמ"ט, ומסתבר שקטן אינו מבחין בין מתנה מרובה או מועטת וחייב לקיים הבטחתו אפילו במתנה מרובה.
25  רמ"ג סעיף ב' וברמ"א שם וסמ"ע ס"ק ה', ופשוט שאם החיוב מפני נדר חייב אפילו הבטיח שלא בפניו.

26  סימן רמ"א סעיף א'.
27  ראה סי' רמ"ה לשונות המועילים, ובסעיף א' מחלוקת האם 'קנין אתן' מועיל, ולסוברים שמועיל דזה לשון התחייבות.

28  רמ"א סעיף א'.
29  ש"ך סי' רמ"א ס"ק ב' כדעת התוס' והריטב"א קדושין ח' דלא כעיטור, אכן בקצות סי' י"ב ס"ק ב' הביא שיטת הרשב"א קדושין שם 

דמהני במתנה, אבל לדינא העלה דלא מהני.

באמת  אתה   -
סבור  ובתמים 
את  לך  שאחזיר 

כספך? - נשמע ברמה קולו של יחזקאל.

- ולמה לא? - נתקשה שלום להבין.

- כי כאשר אתה חוזר אלי חמש שנים לאחר שגמרתי 
את מלאכתי, אין לך עוד שום תביעה עלי!

שלום אחז בידו את הבעקיטש"ע שרכש מיחזקאל 
לפני כמעט חמש שנים וכאב צבט את ליבו.

כטוב  החסידים  בין  ושמו  טבעו  יצא  יחזקאל  אותו 
וצאצא הקהל  חשובי  כל  )שניידער'ס(.  כשבחייטים 

יהם חנוטים היו במחלצותיו.

הרי  הנגידים,  בין  היה  לא  שלום  של  שחלקו  כיון 
כשתמיד היה רואה את מעשי ידיו של יחזקאל מר

להתקרב  לעצמו  להרשות  היה  יכול  לא  אך  חוק, 
אליהם...

לבקש  החליט  האירוסין,  בברית  שלום  בא  כאשר 
אצל  בעקיטש"ע  נישואיו  ליום  לו  שירכוש  מאביו 

יחזקאל.

כשראה אביו כי עז רצונו של שלום בנו לבעקיטש"ע 
כזו  בעקיטש"ע  לו  ולהזמין  להתאמץ  החליט  כזו, 

ליום נישואיו.

כמאז כבר עברו חמש שנים. שלום מעולם לא נשת
מש בבעקיטש"ע המיוחסת סתם כך. רק באירועים 
מיוחדים, דוגמת שמחת נישואיהם של אחיו וגיסיו. 

מו ממקום  הבעקיטש"ע  את  שלום  הוציא  אז,  כאו 
הבגדים  ארון  במרומי  לה  שהוקצה  המיוחד  שבה 

וחבשה פאר.

הבעקיטש"ע  את  למסור  שלום  נזקק  לא  מעולם 
המיוחסת לכביסה, שכן נזהר בה מאד שלא ידבוק 

בה רבב.

בשבוע שעבר, בנישואי אחיו, כאשר שלום הסתובב 
בין האורחים וקיבל את פניהם, מעדה ידו של אחד 
כל  מלא'...  יין  כוס  'על  הפייטן  וכמאמר  האורחים 

הבעקיטש"ע נתמלאה מן האדום האדום הזה...

מיד למחרת החתונה מסר שלום את הבעקיטש"ע 
לניקוי. 

בחזרה.  קיבלה  כאשר  הפתעתו  גדלה  מאד  מה 
הכתם הגדול נותר בעינו במרכז הבעקיטש"ע ומיאן 

לעזוב...

- זה סוג הבד הזה - הסביר לו בעל המכבסה - הוא 
sensitive( וכל כתם חזק שדבק בו מוכ )מאד עדין 

המבטיח מתנה 
מרובה לקטן האם 

מותר לחזור בו

דיני מתנה 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
בהעלותך | תשע"ז מהדורת וויינרעבמשא ומתןמשא ומתן
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מעשה שהיה פסקי דינים

]1[ רמ"ט סעיף ה'. ]2[ ראה מגיד משנה סוף הל' זכייה ומתנה, שזו מידת הצדיקים משום מדת ההסתפקות, ובטחון בהשי"ת, וע"ע 

בסמ"ע ס"ק ד' שמבאר שהמקבל מתנה צריך להחניף ואינו מוכיח, עיי"ש ובדרישה ס"ק א' וראה פירש"י משלי טו, כז שאם שונא מתנות 

מכ"ש ששונא גזל, כלומר דזה גדר לאיסור גזל, וראה ספר חסידים תתמ"ח, תתמ"ט, שהנותן הוא צר עין או עני ובוש מליתן, עיי"ש, 

11, 12, האם בסתמא  ואפשר שזה נכלל בדברי רש"י הנ"ל, וע"ע בפירוש רבינו יונה ורלב"ג על משלי שם. ]3[ ראה להלן ליד הערה 

אומרים שהוא שונא מתנות או רק אם ידוע שהוא במידה זאת. ]4[ ברכות י' ב'. ]5[ מהרש"א ח"א שם. ]6[ מלבי"ם מלכים ב' ד' י"ג. 

עבר זמנו
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

נתכבדתי לחתום בתור 'עד' בכתובה. לאחר ככלות הכל, 
כהתקשר אלי אחי הכלה וביקשני שאבוא שוב, כיון שנ
כצרך לכתוב כתובה חדשה ונצרכת חתימתי שוב. לתמי

התי הסביר שהעד השני שכח לחתום את שמו בתוספת 
'הכהן', ועל כן נערכת עתה כתובה חדשה. חזרתי, ביררתי שהכתובה הראשונה נקרעה - בכדי שלא 

יהיו שני שטרי חוב - וחתמתי על הכתובה השניה.

שאלה: האם אכן היה נצרך לכתוב כתובה חדשה משום חסרון מילת 'הכהן' בחתימת העד?

תשובה: בשלשה מיני שטרות מצאנו נידון זה. הראשון, סתם שטרות - כגון שטרי מכר או מתנה, חוב 
וכו'(. השני, גיטי נשים. והשלישי - והוא נשוא מאמרינו, כתובה. עיקר דברי הפוסקים בנידון נסובו 

אודות כתיבת שם המתחייב, ויש לברר מה הדין לגבי חתימת שם העדים. 

לגבי שם המתחייב בסתם שטרות - אין צורך להוסיף את יחסו ולכתוב 'הכהן'. רק במקום שיש שנים 
באותה העיר הנושאים את אותו השם, אזי יוסיפו את היחוס שיעמוד לסימן ולהיכר )שלחן ערוך - 

חושן משפט, סימן מ"ט סעיף א'(.

כיון  נזכר היחוס,  ז'( שיש שפסלוהו אם לא  )אבן העזר, סימן קכ"ט סעיף  גט - הביא הרמ"א  לענין 
שכך נהגו. ויש שמכשירין. ולמעשה נקט שאפשר להקל במקום הדחק, אם כי לכתחילה יש לכתוב 

את היחוס.

לענין כתובה - אף שמעיקר הדין דינה כסתם שטרות, מכל מקום נהגו להחמיר בכל הדקדוקים כדין 
גט. הטעם, שמא יבואו לטעות ולכתוב אף בגיטין כפי שנכתב בכתובה )נחלת שבעה סימן י"ב סקט"ז. 

אמנם, עיי"ש שכתב שלא נהגו להחמיר בכתובה ממש כבגט לענין כינויים וחניכות(. 

אלא שכל זה אמור דווקא לענין שם האיש והאשה עצמם. לענין העדים - הגם שלכתחילה יש לכתוב 
את יחוס הכהונה והלויה גם אצל העדים )ראה אבן העזר סימן קנ"ד בסדר הגט סעיף ס"ב( - אך בודאי 

שאין לחוש לכך בדיעבד. 

דין חתימת העדים אינו שוה לדין הזכרת שם האיש והאשה בגט. תדע שכך הוא, שאף לכתחילה אין 
צורך להזכיר כינויים בחתימת העדים על הגט וכפי שנצרך בשמות הבעל והאשה )שלחן ערוך - אבן 
העזר, סימן ק"ל סעיף י"א(. חתימת העדים על הגט אינה נצרכת אלא מפני תיקון העולם לר' אלעזר 
שסובר עדי מסירה כרתי. ואפילו לפי שיטת ר' מאיר דעדי חתימה כרתי, מעיקר הדין די בכל דבר 
שעל ידו ניכר שהוא כתיבת ידו ואף בלא הזכרת שמו, וחתימת השם דוקא הוא מפני תיקון העולם. מה 
שאין כן שמות הבעל והאשה, שנצרכים להיות מעיקר הדין )תרומת הדשן סימן רל"ד. אמנם, יש מי 
שסובר שהזכרת הייחוס בשמות העדים חמור מהזכרת הכינויים - ראה 'כתובה כהלכתה' עמוד ש"מ(.

לאור כל הנ"ל, פשיטא שבכתובה אין לדקדק אם לא נזכר יחוס העד בחתימתו, אף שלכתחילה נהגו 
לכתבו. מה גם שאין כאן החשש שיבואו לטעות ולכתוב כך בגט, שחשש זה אינו שייך אלא בשמות 

האשה והבעל עצמם )כתובה כהלכתה עמוד צ"ו ועמוד שמ"ה(.

ועל כך במאמר   - אלא, שלאור שמסיפור השתלשות הדברים נראה שהכתובה השניה פסולה היא 
הבא בע"ה.

תיר את רישומו לנצח.

ועתה, יחזקאל החייט, אינו מבין מה שלום רוצה ממנו.

- יכול להיות שהיתה זו טעות שלי כשקניתי את הבד לתפור. אך מילא אם היית חוזר אלי 
מיד לאחר הקניה, ניחא. אך חמש שנים מאוחר יותר???

כשנשאלה שאלה בבית המדרש, הכריעו הרבנים שהצדק עם שלום. שלום לא יכול היה 
להבחין בסתם במום, על כן אין ריעותא בטענתו כאשר בא לאחר זמן רב.

מום היה במקח ועל החייט להשלים לא את נזקו )כמובן בניכוי המועדים ששלום נהנה 
כמהבעקיטש"ע וכבר לבשה. אך כפי שכבר ציינו לעיל ניתן למנות פעמים אלו על אצ

בעות היד...(.

ויצא שלום שמח וטוב לב וישוב לביתו. רעיתו קידמה את פניו כשבשורה 'טובה' בפיה.

- זוכר שקנינו את התנור במטבח, אצל גאלדבערג'ס, ביקשתי שיתנו לנו תנור עם אופציה 
?)Self-cleaning( לניקוי עצמי

שלום ניסה לאמץ את מוחו. אחרי הכל, כבר עברו מנישואיו כמעט חמש שנים...

- נו... ומה עכשיו?

- מעולם לא נשתמשתי בזה. היום רציתי לנקות את התנור כדי להשתמש בו לאפיית 
עוגה חלבית וגיליתי שזה לא עובד.

כ- אז מה אספר ל'גאלדבערג'ס'? שזה לא עובד? הוא יטען שזה מצוי ונורמלי שזה מת
קלקל לאחר חמש שנים!

- הסברתי לך כבר שלא נשתמשתי בזה כל אותן החמש שנים!

- בא נאמר שהם, כיהודים יראים ושלמים, יאמינו לך ויקבלו את דברייך? מה הם יכולים 
לעשות את זה? נראה לך שהחברה המייצרת תסכים לקבל את התנור ולהחליפו לאחר 

חמש שנים? הם בודאי יטענו שזה היה בסדר ונתקלקל ברבות הימים!

- אני צריכה לדאוג ל'גאלדבערג'ס'? - ניסתה להבין - אם הוא יפסיד מכך שהוא מכר לי 
תנור מקולקל לפני חמש שנים, הרי שזה מזלו הרע שגרם לו...

...
עמיתי במדור 'קו ההלכה' )גליון קע"ב( עסק בנידון זה וכך נכתב שם:

בשלחן ערוך נידון מקרה בו נמכרה פרה ללא שיניים. הלקוח לא גילה זאת, עד שיום אחד 
מתה הפרה מחמת שלא אכלה. ההלכה היא שהמוכר חייב להחזיר לו את כספו. 

אמנם, אם המוכר הוא רק סרסור בבהמות, וקונה אותם ביום מכירתם, פטור הוא מלהחזיר 
ללקוח את הכסף. מאחר והלקוח ידע שהסרסור אינו מכיר את הבהמה, היה עליו לבדקה 

היטב בקנייתה. 

בנתיבות )סימן רל"ב סק"ז( מסביר בטעם הדבר, שכל חיובו של המוכר להחזיר הדמים 
נובע מכך שהוא מכר ללוקח בהמה פגומה והמקח בטל כיון שהוא מקח טעות. 

אך בלוקח מסרסור שאם ישתהה ולא יגלה את המום יפסיד למוכר/הסרסור בכך שהוא 
־לא יוכל להשלים לעצמו את ההפסד ולחזור על מי שמכרה לו, הרי זה כאילו הסרסור הז

היר את הלקוח שהוא סומך עליו שיבדוק את הבהמה. ודומה למי שהראה דינר לשולחני 
לבדקו אם הוא טוב או רע כדי לדעת אם יקבלו, שבאופן שפשע השולחני חייב לשלם 
מדינא דגרמי )סי' ש"ו סעי' ו'(. ואם הלקוח לא עשה זאת, הרי שעליו לישא בנזקיו של 

הסרסור משום 'גרמי'.

אמנם, הרמ"א מביא שיטות הסבורות שאף אם נתרשל הלקוח, אינו חייב על כך. הרמ"א 
נוקט להלכה כשיטה זו )ועיין ש"ך סקי"ב( ובמשפט שלום )סימן רל"ב סעיף כ"ב( כתב 

שדעת המחבר נדחית לגמרי.

יודה כאשר לקוח אינו בודק את המקח בפרק זמן  אלא שיש מקום לומר שאף הרמ"א 
ארוך כל כך, אז ודאי שנחשב לרשלנות וישא בתוצאותיה, שהרי רחוק הדבר שהמוכר 
יוכל אז לחזור אל הייצרן )עיין נתיבות סק"ו שבפשיעה מוחלטת יודה הרמ"א(. למעשה, 

יש לבחון כל מקרה לגופו של ענין ולקחת בחשבון כל הפרטים כדי לפשר בין הצדדים.

למעשה:

על יחזקאל להשיב את כספו של ברוך.

עד  התנור  את  בדקה  שלא  שלום  של  רעיתו  פשיעת  שזו  לטעון  יכולים  'גאלדבערג'ס' 
היום, והם אינם יכולים עוד לחזור על החברה המייצרת. טענה זו שרירה וקיימת אף אם 

ברור שהתנור היה מקולקל כבר משעת המכירה.

רל"ב  סימן  בנתיבות  המבואר  ע"פ  אחר,  מצד  דבריהם  את  להצדיק  אולי  להוסיף  )ויש 
סק"א וצ"ב.(

עד בכתובה

המשך ההערות מפסקי דינים

]7[ יו"ד סי' רמ"ו סו"ס כ"א. ]8[ ועיי"ש ש"ך ס"ק כ"א. ]9[ ראה סי' קע"א סעיף י' מגמ' ב"ב י"ג ב' 
מחלוקת רשב"ג ורבנן. ]10[ סמ"ע שם ס"ק כ"ד, ]11[ ראה בפתחי תשובה שם ס"ק י', ובגר"א ס"ק 
מ"א, מ"ב, ובמלוא הרועים חולין מ"ד ב' כתב שמחלוקת ר"א ור"ז שם היא מחלוקת רשב"ג ורבנן 
י"ג ב' הנ"ל. ]12[ קדושין כ"ג א', ומקורו ראה שם מ"ב א', וש"נ. ]13[ רשב"א קדושין כ"ג א'  ב"ב 
ד"ה ולענין, והובא בקצות סי' קצ"ה ס"ק ב', והגהות הב"ח ב"מ י"ב א' אות ד', ועיין ערוך השולחן 
רמ"ט סעיף ד'. ]14[ קצות הנ"ל ובסמ"ע ס"ק י"א מבואר שדעת הרמ"א אינו כן. ]15[ רמ"ט סעיף 
גר תושב שמצווה להחיותו,  הוא  הרי  נח  בני  ז' מצות  עליו  קיבל  ב', אבל אם  ס"ק  וסמ"ע שם  ב', 
ועיין רמב"ם הל' ע"ז פרק י' סוף הלכה ד'. ]16[ ראה ע"ז כ' א'. ]17[ שם, תוספות ד"ה רבי, ותוס' 
הרא"ש עירובין ס"ד ב', עיי"ש. ]18[ ראה מנחת פתים או"ח סי' תצ"ח שדן בדברי הירושלמי פ"ק 
דשבת מי"ח דבר גזרו שלא לקבל מתנות מגוי, דאפשר הכוונה צדקה, ובשיירי מנחה הביא מספר 
מנחת יהודה עה"ת בראשית י"ב-י"ג שאין איסור, אכן ברבינו בחיי עה"ת כ"ג ט"ו מפורש שאברהם 
ב'  ד'  ב"ב  ובגמ'  רנ"ד,  סי'  יו"ד  ראה   ]19[ ה'.  סעי'  רמ"ט  סי'  דרישה  ועי'  היה שונא מתנות,  אבינו 
שמעכב הגאולה. ]20[ ראה סמ"ע רמ"א ס"ק ד' שמשיג על הלבוש שכתב הטעם במתנה מרובה 
שלא היה דעת הנותן ליתן. ואפשר כוונת הלבוש שהכל תלוי האם המקבל סומך שזו מתנה מרובה 
בעד הנותן שממילא אינו סומך דעתו שיתן. ]21[ רמ"ט סעיף א', ר"ד סעיף ח'. ]22[ ראה מנחת 
פתים סי' ר"ד סעיף ח' שהאריך בדברי הפוסקים בזה, ובסי' רמ"ג סעיף ב' ציין למחנה אפרים זכייה 
סי' כ"ח בסופו שאינו בכלל מחוסר אמנה, אבל מסיים בצ"ע. ]23[ שו"ת פרי יצחק סי' נ"א. ]24[ 
סוכה מ"ו ב', טו"ז סי' רמ"ט, ומסתבר שקטן אינו מבחין בין מתנה מרובה או מועטת וחייב לקיים 
הבטחתו אפילו במתנה מרובה. ]25[ רמ"ג סעיף ב' וברמ"א שם וסמ"ע ס"ק ה', ופשוט שאם החיוב 
מפני נדר חייב אפילו הבטיח שלא בפניו. ]26[ סימן רמ"א סעיף א'. ]27[ ראה סי' רמ"ה לשונות 
התחייבות.  לשון  דזה  שמועיל  ולסוברים  מועיל,  אתן'  'קנין  האם  מחלוקת  א'  ובסעיף  המועילים, 
]28[ רמ"א סעיף א'. ]29[ ש"ך סי' רמ"א ס"ק ב' כדעת התוס' והריטב"א קדושין ח' דלא כעיטור, אכן 
בקצות סי' י"ב ס"ק ב' הביא שיטת הרשב"א קדושין שם דמהני במתנה, אבל לדינא העלה דלא מהני.


