
זכייה ושליחות

גדר הדין
חלות,  של  פעולה  בעדו  לעשות  יכול  ולכן  כמותו,  אדם  של  ששלוחו  למדו  בגמרא1 
כגון קנין. וכן למדו שאם זכות הוא לו יכול לעשות כן אפילו לא מינה אותו לשליח, 

ואף לא ידע שעושה הקנין בעדו, מפני ש'זכין לאדם שלא בפניו'2, אבל אם חוב הוא לו, 'אין חבין לאדם אלא בפניו'3.  

אך בגדר הדבר נחלקו הראשונים האם 'זכייה מדין שליחות', או שאינה מדין שליחות, ויש בזה נפק"מ לדינא כפי שיבואר בע"ה4.

המקור מחלוקת ארץ
בגמרא5 למדו שזכין לאדם שלא בפניו מחלוקת הארץ, שהנשיאים חילקו גם לקטנים באי 
הארץ. הקטנים לא היו בני דעת לזכות בעצמם, ולא בני שליחות6 למנות שלוחים, והזכייה 

בעדם היא כמו שלא בפניהם, הרי שזכין שלא בפניו7. 

זכייה לקטן בזכות עם צד חובה
עוד אמרו בגמרא שהחלוקה לבאי ארץ הקטנים הועילה גם במה שלא היה ניחא להם חלקם, 
ואילו בזכייה דעלמא א"א לזכות אא"כ הוא זכות גמור שאם אינו רוצה בה יכול למחות8. 
ולפיכך יש שסובר שלמדים מחלוקת הארץ שמועילה זכייה לקטנים אפילו בזכות יש צד 
חובה שגם אם לא היה ניחא להם חלקם לא יכלו לחזור בהם9. ברם, יש שכתב שאם יש צד 
חובה מועילה החלוקה רק ע"י בי"ד ואינו דומה לזכייה בעלמא שיכול למחות ולא לזכות10.

זכייה לא מדין שליחות
ויש ראשונים שהוכיחו מכאן שזכייה לא מועילה מדין שליחות שחידשה התורה, שהרי קט

נים אינם בני שליחות, וכן הוכיחו זאת ממה שאפשר לזכות גט שחרור בעד עבד הגם שאין לו שליחות11, ומה שמועילה זכייה 
היא מגזרת הכתוב שריבתה התורה שזכין לאדם שלא בפניו, וכללה לזכות לקטנים12. ויש ראשונים שחילקו שרק הזכייה בעד 
העבד מועילה מהתורה שגיטו וידו באים כאחד ועכ"פ ידו שייכת לזכייה, ואילו לקטן אין לו כלל יד, ולכן לזכות לו מועיל רק 

מדרבנן13. 

זכייה מדין 'יד'
לסוברים כן, יש שכתבו שזכייה מועילה מדין 'יד'14, כלומר, שהזוכה לו מוסר כחו לזוכה ולכן מועיל לזכות לקטן או עבד אע"פ 

שאין להם יד לקנות בעצמם15. 

דחיית הראיה מחלוקת הארץ
ויש שכתבו שאין כלל ראיה מחלוקת הארץ שמועילה זכייה לקטנים, או מפני שהיה ע"פ נביא ואורים ותומים ולא היו יכולים 
את  להם  לתת  אפוטרופסים  להם  העמידו  ולזה  בעלמא,  מילתא  גילוי  רק  וחלוקתם  היתה  שלהם  שהארץ  מפני  או  למחות16, 

חלקם17.

'זכייה מדין שליחות'
מאידך יש ראשונים שכתבו ש'זכין שלא בפניו' מטעם 'שליחות', ש'אנן סהדי' שנוח למקבל שהזוכה יהיה שלוחו לזכות בעדו18, 
ווכאיל מינהו לשליח19, אבל יש שביאר שלדעתם באופן זה אין זה דין מחודש של זכייה אלא כמו שליחות דעלמא שנעשה הזוו

כה לו כשלוחו מדעתו20, וע"כ שזכייה נאמרה למי שלא יכול למנות שליח כגון קטן שמ"מ אפשר לזכות לו21, ואמנם יש שסובר 
שאף שזכין לו מפני שאנן סהדי שנוח לו מ"מ אינו כאילו מינהו22. 

יש שכתב שאף לסוברים שזכייה מטעם שליחות אינו מפני שאנן סהדי שיהיה שלוחו שהרי למדים מייאוש שלא מדעת שאינו 
בלי  השליחות  שחלה  כלומר,  הכתוב,  מגזרת  מועיל  בפניו  שלא  שזכין  וע"כ  הבעלים,  ידיעת  בלתי  חלות  שום  חל  שלא  ייאוש 

מינוי מהבעלים23.

אינו מכיר את הזוכה
זכין לאדם שלא בפניו אף אם הזוכה לחבירו לא מכיר את הזוכה, כגון האומר תן מנה לפלוני זוכה לו אפילו אם אינו מכיר את 

פלוני24.

11  רמב"ן ב"מ ע"א ב', ר"ן קדושין שם בשמו, רשב"א קדושין מ"ב א', וב"מ ע"א ב', ריטב"א קדושין שם.
12  ראה רשב"א ב"מ ע"א א' ב' ד"ה והראב"ד, וריטב"א שם.

13  רמב"ן ובר"ן הנ"ל, דעבד שגיטו וידו באין כאחד יש לו צד שליחות ועדיף מקטן, וכן הוכיח מב"מ ע"א סע"ב שאמרו שקטן אית ליה זכייה מדרבנן, 
אבל הרשב"א והריטב"א שם דחו ראייתו, וי"ל דאף לרמב"ן זכייה מועיל מגזה"כ, אלא שהכריע מביאורו בגמ' ב"מ שיש לדחות הראיה מגמ' קדושין דמהני לקטנים. 

14  קצות סי' ק"ה ס"ק א' כתב כן כביאור בראשונים, ובחדושי הרי"מ כתובות י"א א' כ"כ מראשונים.
15  ראה אמרי בינה גביית חוב סי' כ"ט אות ד', ד"ה ולמ"ש, שביאר בזה ההבדל בין שליחות שפועל בכח המשלח לזכייה שהזוכה לו מוסר כחו לזוכה, 

וע"ע ברכת שמואל קדושין סי' י'.
16  תוס' הרא"ש קדושין שם.

17  ר"ן קדושין שם, ועיין רמב"ן ב""מ ע"א א' שגם כתב שמטעם זה אין ללמוד מזה לזכייה, אבל בקדושין כ"ג ב' הוכיח שזכייה מהני מזכיית עבד ואינו 
מדין שליחות אבל מהני מפני שנעשה שליח לעבד אחר, ומ"מ לא מהני לקטן מדאורייתא שאינו בר שליחות כלל.

י"ג,  וכן ברשב"א קדושין מ"ב א' שבעלי התוספות כתבו בשם רש"י דזכייה מדין שליחות, רא"ש גיטין פרק א' סי'  18  רש"י גיטין ט' ב' ד"ה יחזור, 
ובפירושו מס' נדרים ל"ו ב', תוספות כתובות י"א א' ד"ה מטבילין.

19  תוס' כתובות הנ"ל ותוספות הרא"ש נדרים שם, קדושין מ"ב א', וכן מוכח מתוס' גיטין י"א ב' ד"ה תופס.
20  אמרי בינה אבן העזר סי' נ"ב אות א', שמוכיח כן מגט במקום יבם, וכן מבואר מתרומת הדשן ח"א סי' קפ"ח במשרתת שיכולה להפריש חלה שלא 

מדעת בעה"ב ונלמד מדין שליחות של 'אתם', עיי"ש, ועיין רמ"א יו"ד שכ"ח סעיף ג'. 
21  אמרי בינה הנ"ל.

- וכי מדוע שלא 
להשתמש  אוכל 
הרי  בדירתי? 
יכול להשכירה לאחרים?  תמה קופו אינך  כך  -בין 

רשטיין.

שמא הקדמנו את המאוחר. תחילת המעשה כשנה 
לפני כן, בשלהי חודש סיון דאשתקד.

ושמחת הנישואין בבית משפחות רובינשטיין - רו
מש לשתי  כיאה  ובהדר.  עם  ברוב  נחגגה  וזנפעלד 

פחות מסלתה ומשמנה של הקהילה המקומית, באו 
הכל לברך ולהתברך.

יד  גם קופרשטיין היה בין הבאים. בעודו עומד על 
יין מלא בידו, שוחח עם בנו  בר המשקאות כשכוס 

של רוזענפלד המחותן.

- היכן עומדים בני הזוג לגור? - התעניין קופרשטיין.

חדר  דירת  בעבורם  המחותנים  שכרו  עתה  לעת   -
אחד, בייסמענ"ט - באה התשובה.

- וכי מחתונה כזו חוזרים לדירת חדר? - לא הסתיר 
קופרשטיין את תמיהתו.

- החתן, מתלמידיו המובהקים של הרב אייזנשטיין 
ושליט"א מירושלים הוא. נפשו איותה לחזור לישי

בתו למשך מספר שנים אחר החתונה. 

כנראה עוד לפני 'זמן אלול' יעלו גיסי ואחותי לארץ 
בעבורם  לשכור  צורך  ראו  לא  המחותנים  הקודש. 
דירה גדולה למשך חדשיים אלו... בפרט שבשבתות 

הם ישהו בהרים אצל ההורים...

הראויה  דירה  בעבורם  מצאו  כבר  הקודש  ובארץ   -
לשמה? - לא הרפה קופרשטיין.

- עדיין לא. אך עדיין חזון למועד...

עיר  בירושלים  דירה  שבבעלותי  לאביך  תמסור   -
עוצר   )Views( ונוף  חדרים  חמשה  דירת  הקודש, 
דירתי.  לחלונות  מבעד  נשקפת  העיר  כל  נשימה. 

אשמח להשכיר אותה לזוג הצעיר.

נחתם חוזה השכירות  ימים לאחר מכן,  וכך, מספר 
היה  חשוב  המאושרים.  למחותנים  קופרשטיין  בין 
לקופרשטיין להוסיף בחוזה השכירות סעיף מפורש 

שתוכנו כדלהלן:

השוכר אינו רשאי להשכיר את דירתו לאחרים. 

קופרשטיין נימק זאת כיון שאינו משכיר את דירתו 
לכאלה שאינו מכירם - הדירה עמדה ריקה זמן רב, 
עד שמצאתי אתכם. לא הסכמתי להתפשר ולהשכיר 

האם אפשר 
לזכות מעות 
לחבירו שלא 

מכיר את הזוכה 
בעדו.

דיני זכייה בדיני 
ממון 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
בלק | תשע"ז מהדורת וויינרעבמשא ומתןמשא ומתן
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מעשה שהיה פסקי דינים

]1[ קדושין מ"א ב'. ]2[ גיטין י"א ב' במשנה, קדושין כ"ג א, ועוד, ראה במסורת הש"ס שם. ]3[ קדושין שם. ]4[ ראה הערה 9, ועוד יבוארו בגליונות 

כופין?
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

תובע  הוא  שלי.  הקודם  מהמעביד  משפט  לבית  זימון  קבלתי 

אותי על שאני מתחרה בו. כעת עלי לשכור עורך דין לייצג אותי.

אשאלה: האם יכול אני לתבוע את התובע שיחזיר וישלם לי הוצ

אות הללו שנגרמו בעטיו?

תשובה: הנתבע לערכאות על ידי ישראל חבירו, עליו לתבעו מיד 

ובבית דין שיסיר מעליו את התביעה בערכאות ויבוא להתדיין בפני בית דין. בכך ימנע הנתבע מעצמו את איסור הלי

כה לערכאות שחל גם עליו )תומים סימן כ"ו סק"א(. כמו כן, יש שכתבו שאם הנתבע אינו משתדל למנוע את התובע 

מלדון בערכאות, כגון על ידי שיזמינו לבית הדין, הרי שהוא מסייע לדבר עבירה )אבל עיין שו"ת מהרש"ם - חלק א' 

סימן פ"ט, ועיין ש"ך יורה דעה סימן קנ"א ס"ק ו' ודגול מרבבה שם(.

ומלבד כל זאת, כאשר הנתבע בערכאות ְמַזֵּמן את התובע לבית הדין, יוכל לתבוע את חבירו בבית הדין במידה וית

חייב בערכאות, שישיב לו מה שהוציא ממנו בערכאות. במקום כזה, אף על הוצאות המשפט יכול לתבעו וכלהלן.

איסור גמור לדון בפני ערכאות, אף אם הדבר נעשה בהסכמת שני הצדדים )שלחן ערוך - חושן משפט, סימן כ"ו 

סעיף א'(. גם אם עשו מראש תנאי וקנין על כך שידונו בפני ערכאות, לדעת רוב הפוסקים אינו מועיל כיון שהוא תנאי 

באיסור )שם סעיף ד' ובש"ך סק"ו ובסימן כ"ב סעיף ב' ובש"ך סקט"ו. אמנם, ראה סמ"ע סימן כ"ב סקט"ו וסימן כ"ו 

סקי"א(. אלא שאם עברו הצדדים על כך וכבר יצא פסק דינם מערכאות, שוב אינם יכולים לחזור בהם ומחוייבים לכך 

)רמ"א סי' כ"ב סעי' ב' וראה ש"ך שם ס"ק ט"ו(. יש מהפוסקים שכתבו שאינם צריכים על כך אף לא קנין )שו"ת ברכת 

יוסף - חושן משפט סימן כ"ג, שו"ת מהרש"ם - חלק א' סימן פ"ט. אבל ראה תומים סימן כ"ו סק"ב(.

וועתה נבוא לנידון דידן. פשוט שהנתבע על ידי חבירו בערכאות, שאין הנתבע נזקק לרשות בית דין בכדי לילך לער

כאות ולהציל את שלו )שו"ת כנסת יחזקאל סימן צ"ז. וראה בכסף הקדשים סימן כ"ו סעיף א' שאף בכה"ג לכתחילה 

יבקש את רשות בית דין(. יש מי מהפוסקים שסובר שאף יכול לאחר מכן לתבוע את התובע שישלם לו את הוצאות 

המשפט, ואף שלא קיבל את רשות בית דין להשיב על התביעה בערכאות )כנסת יחזקאל שם אבל המהרש"ם חולק 

שהגם שמותר לענות בלי רשות בי"ד מכל מקום אינו זכאי לפיצוי(.

מכל מקום, אם לא תזמין את התובע שקראך לערכאות לבית הדין, אלא תמשיך לדון בפני הערכאות, הרי שזה כמו 

שהסכמת לכך ושוב לאחר פסק דין שיינתן על ידי הערכאות לא תוכל לחזור בך וכנ"ל. בכלל זה, גם לא תוכל לתבעו 

את הוצאות המשפט אם אינך זכאי להן בדיניהם )שו"ת מהרש"ם שם ומנחת פתים סימן כ"ו סעיף א' בשם שו"ת 

מהרא"ל צינץ חושן משפט סימן ל' אות ו'(.

איברא כי יש מהפוסקים שנחלקו וכתבו שאין הוכחה מהמשך ההיתדיינות בערכאות לכך שהנתבע הסכים לכך - 

ולשיטתם יכול הנתבע לחזור ולתבעו לדין תורה אף לאחר שנפסק דינם בערכאות - מכל מקום גם לשיטות אלו לא 

יוכל הנתבע לתבוע לאחר מכן את הוצאות המשפט. נזק זה יכול היה למנוע מעצמו בקל, על ידי תביעה לבית דין 

)שו"ת הרי בשמים - מהדו"ת סימן רל"ז, שו"ת מנחת שי - חלק ב' סימן ס', שו"ת תשורת ש"י - מהדו"ת סימן קס"ב 

ווסימן קס"ד ושו"ת מהרש"ג - חלק ג' סימן קכ"ז(. ואף שספק אם היה התובע בא עמו לדון בפני בית דין, ובפרט דח

זינן שקרא לו לערכאות ללא כל היתר, מכל מקום מספק אינו יכול להוציא ממנו ממון )תשורת ש"י שם סימן קס"ד(.

אלא שאם התובע יוזהר על ידי בית דין, יוכל הנתבע לתבוע ממנו את כל הוצאות המשפט שהיו לו בגינו ובכללן שכר 

טירחת עורך הדין וכדו' )עי' סימן שפ"ח סעיף ה' ובש"ך שם סקכ"ו ובפתחי תשובה סימן י"ד סקי"ג(. 

למי שאיני סומך עליו במאת האחוזים.

...
של  חתנו  הצעיר,  רובינשטיין  את  קופרשטיין  פוגש  מכן,  לאחר  שנה  והנה, 

רוזנפעלד. לתמיהתו של קופרשטיין מה מעשיו כאן בארה"ב, הסביר האברך 

הצעיר שברוך ה' חזר לתקופה קצרה לכאן לרגל הולדת בנו, בשעטו"מ.

- דבר בעיתו מה טוב. בעוד שבועיים אני עתיד לנסוע לארץ הקודש. אוכל 

להשתמש בדירתי - אמר קופרשטיין בפסקנות.

ו- דירתך??? - נזדעק רובינשטיין השוכר - השכרת לי אותה. היא עדיין בר

שותי לעוד שנתיים!

א- השכרתי! לא מכרתי! כמובן שאיני יכול לשלול ולקחת ממך את זכויות הש

כירות. אך אם בין כך אינך דר בה עתה, מדוע לא אוכל אני להשתמש בה?

- מילא אילו יכול היית להשכיר את הדירה לאא  וכאן הוסיף לטעון בלמדנות

זכויותיך. אך הלא החתמתי  אני מעכב את  כיון שבהשתמשותי  ניחא.  חרים, 

אתכם על תנאי שאינך רשאי להשכירה לאחרים. מאיזה טעם יכול אתה לעכב 

עלי להיכנס ולדור בה?

- ושמא כל מי שירצה לבוא ולדור בה בחינם יוכל לעשות זאת עתה? הרי 

אינו מפסידני מאומה, שאיני יכול להשכיר אותה לאחרים. זה נהנה וזה אינו 

חסר...

...
הנה ברור שאם נכנס קופרשטיין )והוא הדין לכל אחד אחר( ודר בדירה ללא 

רשותו של רובינשטיין, בדיעבד אינו מעלה לו את השכירות.

וז"ל המחבר )חושן משפט, סימן שס"ג סעיף ו'(:

'הדר בחצר חבירו שלא מדעתו וכו' אם אתה חצר אינה עשויה לשכר - אינו 

צריך להעלות לו שכר וכו' שזה נהנה וזה אינו חסר'.

והוי  בחוזה,  המפורש  התנאי  משום  להשכירה,  רשאי  אינו  רובינשטיין  הן 

קופרשטיין 'זה נהנה וזה אינו חסר'.

והנה הוסיף הרמ"א על דברי המחבר וכתב וזה לשונו:

'ודוקא שכבר דר בו, אבל לא יוכל לכופו לכתחילה שיניחנו לדור בו. אף על פי 

דכופין על מידת סדום במקום שזה נהנה וזה אינו חסר, הני מילי בדבר דאי בעי 

ליהנות לא יוכל ליהנות.

אבל בכי האי גוונא דאי בעי בעל החצר ליהנות ולהרויח - להשכיר חצירו - 

היה יכול, אלא שאינו רוצה, אין כופין אותו לעשות בחנם'.

ודהיינו, אף שאם כבר דר אדם בחצר זו, בדיעבד אינו צריך לשלם את הש

כירות לבעליה. מכל מקום, רשאי בעל החצר למנוע זאת מלכתחילה ולעכב 

מידת  על  'כופין  משום  כך  על  החצר  לבעל  לכופו  אפשר  אי  בביתו.  מלדור 

סדום'.

להשכיר  היה  יכול  החצר,  בעל  רצה  שאילו  כיון  ברמ"א  כתב  הדבר  ובטעם 

את החצר ולהרויח עליה. על כן, אף שאינו עושה כן, רשאי לעכב מלדור בה.

לפי זה, רובינשטיין אינו יכול לעכב מקופרשטיין לשהות בדירה כאשר אינו 

נמצא בה. הרי רובינשטיין מנוע מלהשכיר את הדירה משום התנאי שבחוזה 

וכנ"ל, ולא שייך בו הטעם שכתב הרמ"א )אמנם, עיין בפתחי חושן - שכירות, 

ופרק ד' הערה ט"ל שדן אם יכול השוכר לנכות מהתשלומים את הזמן שה

משכיר עצמו דר בדירתו, עיי"ש(.

אך בפתחי תשובה על אתר )סק"ג( הביא את דברי הפוסקים הסוברים שבעל 

והחצר יכול לעכב מאחרים מלדור בחצירו, אף אם אין בידו להשכירנה לאח

רים ולהרויח בה. זו החצר שלו ואינו חייב לתת לאחרים לדור בה נגד רצונו.

והרי שהדבר תלוי בפלוגתת הפוסקים אם יכול קופרשטיין לכוף את רובינ

שטיין לתת לו ליכנס ולשהות בדירתו.

וונראה, כיון שכליו, חפציו ודבריו האישיים של רובינשטיין ספונים בתוך דיר

תו, הרי שאי אפשר בכלל להתייחס לכך כ'מידת סדום'. הן אדם מקפיד על כך 

ושומר על צניעותו, ואינו נותן לאחרים לעשות כבשלהם בתוך שלו.

על כן, אף להרמ"א אין קופרשטיין המשכיר יכול לכופו ליתן לו ליכנס לשם 

בעת היעדרותו.

החזר הוצאות 
משפט

המשך ההערות מפסקי דינים

הבאים. ]5[ קדושין מ"ב א'. ]6[ סי' קפ"ח סעיף א'. ]7[ שם, וברש"י ד"ה אלא. ]8[ ראה קדושין שם. ]9[ רש"י קדושין 

ב' שמביא שזו דעת רש"י  וראה רמב"ן ב"מ ע"א  בי"ד לעשות להן,  ועיי"ש שכתב שרשאין  א' ד"ה אלא כדרבא,  מ"ב 

לדינא אפילו בלי בי"ד, ולפי"ז מה שכתב רש"י שהזכייה לקטן ע"פ בי"ד הוא מפני שרק הם רשאים לטפל בעניניהם 

י"א ד"ה ועוד  יו"ד סי' ק"ה בנקודות הכסף על הטו"ז ס"ק  יוכלו אבל לא מפני שזה בכוח בי"ד. ]10[ ראה ש"ך  שלא 

נראה, ע"פ רש"י הנ"ל, שגזה"כ דמהני בכה"ג ע"י בי"ד. אכן מוכח ג"כ דאם אין חובה כלל, מועילה הזכייה אפילו בלי 

בי"ד. ]11[ רמב"ן ב"מ ע"א ב', ר"ן קדושין שם בשמו, רשב"א קדושין מ"ב א', וב"מ ע"א ב', ריטב"א קדושין שם. ]12[ 

ראה רשב"א ב"מ ע"א א' ב' ד"ה והראב"ד, וריטב"א שם. ]13[ רמב"ן ובר"ן הנ"ל, דעבד שגיטו וידו באין כאחד יש לו 

צד שליחות ועדיף מקטן, וכן הוכיח מב"מ ע"א סע"ב שאמרו שקטן אית ליה זכייה מדרבנן, אבל הרשב"א והריטב"א 

זכייה מועיל מגזה"כ, אלא שהכריע מביאורו בגמ' ב"מ שיש לדחות הראיה מגמ'  וי"ל דאף לרמב"ן  שם דחו ראייתו, 

כ"כ  א'  י"א  ובחדושי הרי"מ כתובות  כן כביאור בראשונים,  א' כתב  סי' ק"ה ס"ק  ]14[ קצות  קדושין דמהני לקטנים. 

שפועל  שליחות  בין  ההבדל  בזה  שביאר  ולמ"ש,  ד"ה  ד',  אות  כ"ט  סי'  חוב  גביית  בינה  אמרי  ראה   ]15[ מראשונים. 

י'. ]16[ תוס' הרא"ש קדושין שם.  בכח המשלח לזכייה שהזוכה לו מוסר כחו לזוכה, וע"ע ברכת שמואל קדושין סי' 

ב'  כ"ג  לזכייה, אבל בקדושין  אין ללמוד מזה  זה  א' שגם כתב שמטעם  ב""מ ע"א  ועיין רמב"ן  ר"ן קדושין שם,   ]17[

הוכיח שזכייה מהני מזכיית עבד ואינו מדין שליחות אבל מהני מפני שנעשה שליח לעבד אחר, ומ"מ לא מהני לקטן 

מדאורייתא שאינו בר שליחות כלל. ]18[ רש"י גיטין ט' ב' ד"ה יחזור, וכן ברשב"א קדושין מ"ב א' שבעלי התוספות 

כתבו בשם רש"י דזכייה מדין שליחות, רא"ש גיטין פרק א' סי' י"ג, ובפירושו מס' נדרים ל"ו ב', תוספות כתובות י"א א' 

ד"ה מטבילין. ]19[ תוס' כתובות הנ"ל ותוספות הרא"ש נדרים שם, קדושין מ"ב א', וכן מוכח מתוס' גיטין י"א ב' ד"ה 

תופס. ]20[ אמרי בינה אבן העזר סי' נ"ב אות א', שמוכיח כן מגט במקום יבם, וכן מבואר מתרומת הדשן ח"א סי' קפ"ח 

יו"ד שכ"ח  רמ"א  ועיין  עיי"ש,  'אתם',  ונלמד מדין שליחות של  במשרתת שיכולה להפריש חלה שלא מדעת בעה"ב 

סעיף ג'. ]21[ אמרי בינה הנ"ל. ]22[ כן מוכח שיטת רש"י הנ"ל דלכן כתב בב"מ י' א' דתופס במקום שחב לאחרים מהני 

בשליח אבל לא בזוכה דלא מינהו, ואילו התוס' שם השיגו עליו דזכייה מטעם שליחות ואין לחלק ביניהם, ואם אינו 

מועיל בזוכה ה"ה במינה לשליח הרי דאף בזכייה כאילו מינהו. ]23[ קצות סי' ק"ה ס"ק א', אבל בחידושי הרי"מ הנ"ל 

מבואר דאם בוודאי ניחא ליה לא אמרינן שזה כייאוש שלא מדעת, ולכאורה זה הביאור במה שכתבו רש"י ורא"ש דאנן 

סהדי, וכו', ומ"מ אינו כמינוי מהבעלים בפועל ורק מהני ממה שנלמד זכייה שמהני מטעם יד )ראה הביאור בהערה 

עיי"ש. לו,  כ"כ הב"י שנראה  ג',  ]24[ ק"ה סעיף  וכו'.  יבם  בינה הנ"ל מגט  ליישב ראיית האמרי  ולדבריהם צריך   ,)16


