
קנין או סילוק

מחילה אין צריך קנין
הבא להקנות דבר לחבירו צריך לעשות קנין כי אי אפשר להעביר בעלות בלי 

מעשה קנין1, אבל הבא למחול חיוב שחבירו חייב לו, כגון חוב, יכול למחול בלי מעשה קנין, כי 'מחילה אין צריך קנין'2.

גדר מחילה, סילוק או הקנאה
הראשונים נחלקו האם המחילה היא סילוק של המחזיק בשעבוד, או הקנאה כמתנה, כלומר, שהנמחל זוכה בשעבוד3. מפני 

חקירה זו נחלקו בכמה דינים, כפי שיבואר.

למחול לקטן או עבד
יש שכתבו שלסלק שעבוד שחבירו חייב לו אין צריך קנין ולכן יכול למחול אף למי שאין 
לו יד לזכות, כגון קטן או עבד כנעני4, ויש אומרים שמחילה היא כמתנה, שמקנה לחבירו 
את החיוב שהיה חייב לו ואף שלסלק השעבוד אין צריך מעשה קנין אבל זו הקנאה שאם 

המקבל אין לו יד לזכות לא חלה המחילה5.

מחילה בע"כ של המקבל
דאממ במחילתו,  רצה  לא  הלווה  כאשר  המחילה  מועילה  האם  האחרונים  דנו  האמור  ילפ 

נם לפי הסוברים שהמחילה היא סילוק המלווה מהשעבוד, הסתלק השעבוד ממילא, אבל 
לסוברים שזו הקנאה אפשר שנצרך הלווה לזכות המחילה, או שמא זו הקנאה ממילא שאין 

צורך שהלווה ירצה לזכות בה6.

לדינא נחלקו בזה האחרונים7 שיש שכתבו שהמחילה חלה ממילא, ויש שכתבו שרק עם זכיית הלוה מועילה המחילה8, ויש 
שפירש בזה שמחילה קונה שזו כמו משיכה שרשותו קונה לו, ואין אדם זוכה בע"כ9.

חזרה תוך כדי דיבור
וכן דנו האחרונים10 האם יכול המוחל לחזור בו תוך כדי דיבור, שאם על ידי המחילה הסתלק שעבודו חלה המחילה מיד ואינו 
יכול לחזור בו אבל אם במחילה מקנה את השעבוד, יכול המוחל לחזור בו כמו בשאר קנינים שיכול לחזור בו תוך כדי דיבור11.

 לדינא, יש שכתב שיכול לחזור בו מהמחילה תוך כדי דיבור12, ויש שכתב שיכול לחזור בו אפילו כל זמן שעסוקין באותו ענין13.
בפשרה

ומטעמים אלה נחלקו גם כשהתובע בא להתפשר עם שכנגדו, ואמר לו שמוחל קצת מהתביעה אבל הנתבע לא קיבל עדיין 
הפשרה, ורוצה התובע לחזור מהמחילה שיש שכתבו שכבר זכה הנתבע בסכום שמחל לו14, ויש שכתב שהמחילה כקנין משיכה 

ולא חלה עד שהנתבע יקבל את הפשרה15. 

מחילה לפניו, בלב
יש שהסתפק האם מועילה מחילה שלא בפניו, ונראה הכרעתו שלא מועילה16, אבל יש שהוכיח שהמחילה מועילה אפילו שלא 

בפניו17.

העולם  לכל  וידוע  ברור  הדבר  שאם  והעלה  בלב,  מועילה  האם  בו,  חוזר  ועכשיו  בליבו  שמחל  שמודה  במי  שהסתפק  יש  וכן 
שמחל, כגון אישה ששהתה כ"ה שנים ולא תבעה כתובתה, מועילה המחילה בלב שדברים שבלב כל אדם אינו דברים שבלב, 
אבל לולי זה מחילה בלב אינה מועילה שדברים שבלב אינם דברים18, ויש שכתב שמועילה מחילה בלב אע"פ שאינו בלב כל 

אדם19.

ויש שכתב על שני הדינים הנ"ל דזה תלוי במחלוקת הראשונים הנ"ל האם מחילה היא סילוק השעבוד או הקנאה, שאם המחילה 
רק סילוק מועילה המחילה אפילו בלב ושלא בפניו, אבל אם המחילה הקנאה ליד הזוכה, דינו כשאר הקנאה שלא מועיל בלב 

וצריך להיות עם הזוכה20.  

יש שהכריע שמחילה שלא בפניו מועילה אבל כל זמן שלא נודע למקבל לא נסתלק שעבודו והמוחל יכול לחזור בו21.

6  מחנה אפרים הל' זכייה מהפקר סי' י"א, ולצד זה הסכים האמרי בינה דיינים סי' כ' ד"ה אך, דכן מוכח ממה שכתב הריטב"א כתובות 
נ"ג א' דמחילה מהני בע"כ, הגם שסובר שמחילה כמתנה )ראה הערה 5(. וראה ר"ן כתובות שם משמיה דרא"ה דמהני בע"כ, ובשו"ת חלקת יואב קבא 

דקשייתא קושיא מ"ו בהשמטות מתפלא על המחנ"א ועוד אחרונים שלא הביאו.
7  הקצות סי' פ"ו ס"ק י' ובאבני מילואים סי' צ"ג ס"ק ו' כתב שהמחילה היא רק מצד המלוה והלוה אינו עושה כלום, ולכן מהני בע"כ, 
וכן בשו"ת שו"מ מהד"ד ח"א סי' כ"ג ד"ה והנה במ"ש, הוכיח מטוענו בחיטין והודה לו בשעורין למ"ד הודאה מטעם מחילה דמהני בע"כ, אבל עיין 

בתוס' סנהדרין ו' א' ד"ה צריכה, דזה מטעם הודאה ואין ראיה מזה למחילה, וראה גר"א סי' רמ"א אות ג'. 
8  ראה משפט שלום סי' ר"ט משמ"ש כ"א הוכיח מהרשב"א הובא בב"י אה"ע סי' צ"ו ד"ה כתב הרשב"א, דלא מהני, אך לפי"ז צ"ע ממה 
שכתב הרשב"א הנ"ל )הערה 4( שמחילה מהני לקטן, וע"ע מהרש"ם ח"ט קל"ז והערות שם, וסי' קנ"ב. ובמשפ"ש סי' רמ"א סעיף ג' כתב מהפלאה 

כתובות נ"ג א' ד"ה גמרא, דלא מהני, ועיין באמרי בינה דיינים סי' כ' הנ"ל. 
9  שער משפט סי' כ"ב סוס"ק ה' עיי"ש.

10  מחנה אפרים הנ"ל הערה 6.
11  ראה במשפט שלום ר"ט סו"ס ד' שציין מהמחנ"א הנ"ל על מה שכתב בשו"ת מהרי"ט סי' מ"ה שיכול לחזור בו מסילוק כגון אין לי 
דו"ד בכנסיך שהקצות שם ס"ק י"ב השיג עליו, והנתיבות ס"ק ו' מקיים דבריו, עיי"ש, ולכאורה אין ראיה ממחילת שעבוד שכבר קיים לסילוק בדבר 

שעדיין לא בא לידו, אבל גוף הסברא שסילוק בתוכד"ד אינו יכול לחזור בו צ"ב, וכבר העיר בזה החלקת יואב הנ"ל הערה 6.
12  מנחת פתים סי' קצ"ה סעיף ז' משו"ת מהר"ם ב"ב סי' תל"ה. 

13  כסף הקדשים סי' רמ"א סעיף ב', ובמנחת פתים שיירי מנחה שם מסיים ע"ז, וצ"ע.
14  שו"ת מהר"ם לובלין סי' מ"ז, ולזה הסכים האמרי בינה הנ"ל ד"ה ועיין תשובת, ע"פ המחנה אפרים הנ"ל דהקנין חל ממילא, וכן בערך 

ש"י סי' י"ז סעיף י"ב בסופו.
15  שער המשפט הנ"ל.

16  בית מאיר סי' ל"ח סעיף ל"ה )הובא בפתחי תשובה סי' רמ"א ס"ק א'( דלשון המחבר סי' רמ"א סעיף ב' משמע דווקא בפניו, והעיר 
הפתחי תשובה דבסי' ק"ו סעיף א' ד"ה בין, דעתו לעיקר דמהני.

17  משפט שלום סי' ר"ט משמ"ש כ"א מש"ך יו"ד קע"ג ס"ק ח' בשם הגהות אשר"י הובא בד"מ שם.
18  שו"ת מהרי"ט סי' מ"ה , ולזה הסכימו הקצות סי' י"ב ס"ק א' ונתיבות ס"ק ה'.

19  ביאור המהרש"ל על הסמ"ג עשין מ"ח הובא במסגרת השולחן סי' י"ב סעיף ח' ובקצות הנ"ל כ"כ אפילו בנקיט שטר.
20  אמרי בינה דיינים סי כ' ד"ה וראיתי, ערך השלחן הובא בדברי גאונים כלל נז אות א'.

21    ערוך השולחן רמ"א סעיף ד' .

קום  השכים  משה 
יום  של  בבוקרו 
שני. הוא מיהר אל 

בית הכנסת לתפילת 'ותיקין'. 

בקושי  הוא  כלל  בדרך  שבה  בשעה  התפילה,  לאחר 
משרך את רגליו אל בית הכנסת, ישב כבר לסעוד את 
ליבו. בסיום הארוחה פנה משה בזריזות אל רכבו ויצא 

לדרכו.

דוחה  הוא  שבועות  מספר  כבר  מיהר.  הוא  בכדי  לא 
את הענין, ועתה הוא כבר חשש שאם ידחה - שוב לא 

יעלה.

המדובר היה שיפוץ מעון הקיץ שלו בהרי הקעסטסיל. 
של  עבודה  לכך  נצרך  אופן  בכל  אך  רציני,  משהו  לא 

מספר ימים. 

אחד  את  לתפוס  ימהר  לא  שאם  ובצדק  חשש  הוא 
יהיו  לא  שוב  מזמנו,  בעבורו  שיפנה  המלאכה  מבעלי 
בעלי מלאכה בנמצא. שהרי כבר קרובים אנו לפתיחת 
עונת הקיץ, וידיהם של בעלי המלאכה בהרים עמוסות 

בעבודה.

לאחר נסיעה ארוכה הגיע משה אל ביתו שבהרים. הוא 
פגש את בעל המלאכה שקבע עמו מקודם, סיכם עמו 
על מחיר ועתה ביקש לצאת אל דרכו בחזרה אל ביתו 

שמח וטוב.

כמו  הסמוך,  האגם  אל  המשקיף  החלון  אל  ניגש  הוא 
ביקש להיפרד ממנו.

הוא שפשף את עיניו בתימהון, שמא הוזה בהקיץ הוא. 
האגם כמו נעלם ממנו. במקומו צדו עיניו קורות בניה 

המתנשאות לגובה.

- מה זה? מי ההין להסתיר לי את האגם האהוב עלי???

בבית  השכן  אהרן,  כי  גילה  ולצערו  לבדוק,  ניגש  הוא 
גבוהה  לבנות חומה  לבין האגם, החליט  בינו  המפריד 
של  ביתו  בין  כמחיצה  שתשמש  חומה  חצירו,  סביב 

משה לביתו.

מה  על  הבין  לא  האחרון  וזה  אהרן,  אל  התקשר  הוא 
המהומה.

- כבר שנים רבות שאני חושב על בנית חומה גבוהה. 
כל המצב שהיה בכל השנים, שמחלון ביתך אתה עומד 

ומשקיף אל תוך הנעשה ברשות, אינו ראוי... 

- להווי ידוע לך שמעולם לא הצצתי אל  תוך ביתך! זה 
כלל אינו מענין אותי.

- אהה... סתם עמדת שעות רבות בחלון ו...

- כן! והיבטתי אל עבר האגם המשתקף! מראה המים 

האומר שמוחל 
החוב, האם יכול 

לחזור בו תוך כדי 
דיבור

דיני מחילה
רב 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
אמור | תשע"ז מהדורת וויינרעבמשא ומתןמשא ומתן
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מעשה שהיה פסקי דינים

]1[ ראה סי' קפ"ט סעיף א'. ]2[ סי' י"ב סעיף ח', ורמ"א סי' רמ"א סעיף ב', ובב"י שם ציין לראשונים שדקדקו כן מכמה מקומות בש"ס. ]3[ ראה 

להלן ליד הערה 9. ]4[ תוס' קדושין י"ט א' ד"ה אומר, וכ"כ בחידושי רשב"א ב"ב כ"ג א' ד"ה אמר ליה, דמחילת שעבודין אין צריך קנין ומהני אף 

לקטן, ובשו"ת רשב"א אלף ל"ג )הובא בב"י קצ"ה מחו' י"ד ורמ"א סי' ר"ג סעיף א'(, וראה לשון הסמ"ע סי' י"ב ס"ק כ"א. ]5[ הריטב"א קדושין ט"ז 

ונשקפה
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

למו פארק  מבורו  מבנסיעתי 
במדף  כובעי  את  הנחתי  נסי 

למ כשבאתי  לראשי.  משמעל 
חוז חפצי וביקשתי ליטול את כובעי שלי, גיליתי כי מאן דהוא כבר נטלו והותיר את כובעו שלו 
במקום. נטלתי עימי את הכובע ההוא וביקשתי מהחברה המפעילה את הקו שיפנו אלי אם בעל 
הכובע יתקשר אליהם. גם לרבות, שפירסמתי מודעה בעלונים המופצים בכל אתר, אך אף אחד 

לא יצר קשר עימי.

שאלה: האם מותר לי להשתמש בכובע?

תשובה: במאמר הקודם )גליון רי"א( הבאנו את ההלכה הפסוקה 'נתחלפו לו כליו בבית האבל או 
בבית המשתה לא ישתמש בהם. וכישבוא בעל החפץ צריך ליתן החפץ לבעליו, אף על פי ששלו 
נאבד' )שלחן ערוך - חושן משפט, סימן קל"ו סעיף ב'(. ואפילו אם חבירו החליף ולקח תחילה את 
שלו ומשתמש בו, מכל מקום אסור להשתמש בשל ההוא. הרי זה כגוזל מן הגזלן ואסור לעשות 
דין לעצמו אלא על פי בית דין )שלחן ערוך הרב, הלכות גניבה סעיף ל'(. גם אם מתכוין להחזיר 

את כליו של ההוא לאחר שיסיים את השימוש, שואל שלא מדעת הוא והוי גזלן.

כתבנו בשם מי מהפוסקים להקל היכא שהמנהג שאין מקפידין כשנתחלפו הבגדים, אך הסקנו 
כי קשה לסמוך על כך האידנא בכהאי גוונא. גם מה שכתבנו להקל מחמת שבודאי ניחא לבעלים 
בשימושו, נראה שאינו שייך אלא בשימוש לזמן מועט. בשימוש לזמן ארוך, שמכלה ומקלקל 

את הכובע, וכן בעליו מקפיד על כך מחמת הזיעה וכדו', הרי שאין כל היתר להשתמש בכובע.

לידו קודם  דין הכובע שיהא מונח עד שיבוא אליהו. ככל אבידה שבאה  כן, לכאורה  אשר על 
יאוש, ששוב היאוש אינו מועיל מחמת שכבר נתחייב בהשבתה.

ולמכרם או להשתמש בהם  ולהעריך את שווים  אמנם, מצאנו בתפילין שרשאי המוצא לשום 
)שלחן ערוך - חושן משפט, סימן רס"ז סעיף כ"א(. גם המוצא בהמה שדמי הטיפול בה יקרים, 
אחר זמן הטיפול שאמדו לה חכמים - יכול לשום את דמיה ולמוכרה )שם, סימן רס"ז סעיף כ"ב(.

לאחר  בהם  להשתמש  המוצא  רשאי  לקנותם,  המצויים  חפצים  כי  הפוסקים  כתבו  הנ"ל  לאור 
ששם את דמיהם. ובפרט אם שוויים יורד ככל שחולף הזמן, שישום את מחירם וירשום לעצמו 
מה מצא ומה שוויו, ורשאי להשתמש בהם )ראה שו"ת חתם סופר - חושן משפט סימן קכ"ב, 
שו"ת אגרות משה - חושן משפט חלק ב' סימן מ"ה, שו"ת אור דוד סימן כ"ד, שו"ת מנחת יצחק 

- חלק ח' סימן קמ"ו ושו"ת חשב האפוד - חלק ב' סימן י"א(.

עליו  תרעומת  הכובע  לבעל  יהיה  לא  אותו  ימצא  כאשר  שגם  ומסתבר  דידן,  לנידון  הדין  הוא 
שנשתמש בכובע ולא יתבע ממנו כלום, שהרי הוא גרם לכך בהחלפתו.

הנינוחים מרגיע אותי ומשרה עלי אוירה נוחה!

- מצטער! אני חושב שמהיום והלאה תצטרך לצאת מביתך ולהקיף את ביתי בכדי שתוכל 
להשקיף על האגם!

'חזקה' על הנוף הנשקף  - ואני חושב שבכוחי למנוע ממך להמשיך בבנית החומה! יש לי 
ואינך יכול לקחת זאת ממני!

...
בנידון דידן מצאנו פלוגתא בדברי הפוסקים ובהקדם דברי הגמרא )בבא בתרא דף ז' ע"א( 

וכדלהלן:

שני אחים ירשו מאביהם טרקלין יפה, לצד הטרקלין עמדה גינה נאה שנשקפה מבעד לחלון 
הטרקלין.

בחלוקתם את הירושה נפל הטרקלין בחלקו של אחד מהם, ואילו הגינה בחלקו של השני.

ביום מן הימים החליט בעל הגינה לבנות חומה סביב חצירו. כשניסה האח - בעל הטרקלין - 
למנוע ממנו את בנית החומה, טען הלה שבשלו הוא בונה ואין ביד אחיו למנעו מכך.

מסקינן בגמרא, שאין בעל הטרקלין יכול למנוע מבעל החצר לבנות את החומה סביב חצירו. 
טענתו כי רוצה לדור בטרקלין באותו האופן שדר בו אביו שנשקפה לו הגינה מבעד לחלונו, 

אינה מתקבלת.

בין האחים היתה האורה הנסתרת מחמת  נקודת המחלוקת  כי  ביאר,  ברש"י שם על אתר 
הכותל הנבנה מסביב לגינה.

מיתר על כן, בהדיא כתב שם רש"י שכל מה שנתקבלה טענת בעל הגינה היה רק מחמת של
בעל הטרקלין לא היתה חזקת ג' שנים על האורה הבאה מהגינה.

אלמלי היתה בידו חזקה, דהיינו שנשתמש כבר בטרקלין יחד עם האור ג' שנים, שוב יכול 
היה למנוע מאחיו מלבנות את החומה סביב גינתו.

אמנם, בתוספות שם נחלקו על רש"י וסבירא להו שטענת בעל הטרקלין לא היתה מחמת 
האור. אם זו היתה טענתו, הרי שהיתה מתקבלת.

אלא, טענת בעל הטרקלין היתה כי בניית החומה מסתירה ממנו את שדותיו שהיו נשקפות 
מהטרקלין. עתה, שכחומה נבנתה סביב הגינה, נסתר ה'נוף' )views( ואינו יכול עוד להביט 

אל שדותיו.

יש מהפוסקים שלמדו בדברי רבינו תם שגם טענה זו היתה מתקבלת בבית הדין, אם אכן 
היתה ביד בעל הטרקלין 'חזקה' על כך. אם כבר נשתמש ג' שנים בטרקלין באופן שאפשר 

להביט אל שדותיו, שוב אסור לבעל הגינה לבנות את החומה ולהפריעו בכך.

ואין רשות לאחרים  'נוף' והבטה הנשקפים מהבית,  'חזקה' שייכת אף על  לפי שיטות אלו 
למנעו לאחר שהחזיק בכך )תורת אמת למהר"א ששון סימן קצ"ב וכן כתב במבי"ט חלק א' 

סימן שכ"ג והביאו בש"ך סימן קנ"ד סקכ"ה(.

אמנם, אחרים מהפוסקים נחלקו על כך וסוברים שבסתם לא שייך על כך 'חזקה'.

שיטתם שמצאנו בדברי חכמים 'היזק ראיה', אך לא שמענו שיהיה היזק ששמו 'מניעת ראיה' 
)כמובן שכל זאת אמור כשאינו מאפיל ומחשיך על הטרקלין בבנין החומה וכנ"ל(.

רק אם החלון עומד במיוחד לכך, הרי שקנה בעל החלון את ההבטה ואי אפשר ליטלה ממנו 
קנ"ד  סימן  תשובה  בפתחי  דבריהם  הובאו  הגדולה.  בכנסת  והביאו  מ"ד  סימן  )מהרלב"ח 
וכיסוד זה כתב גם בשו"ת תומת ישרים סימן קנ"ט הביאו בדברי גאונים כלל ס"ט  סק"ח. 

סקי"ד(.

מלמעשה, כיון שנחלקו בכך הפוסקים הכריעו האחרונים שאם כבר בנה את הכותל, יכול להו
תירו על כנו ולומר 'קים לי' כדברי המתירים )מהרש"ם - חלק ג', סימן שע"ו(.

ואף שמדברי המהרש"ם משמע שכל שעדיין לא בנה, יכול בעל ה'נוף' לעכב עליו מלבנות, 
מכל מקום הדברים קשים להולמם.

כיון שבעל הגינה בונה בשלו את החומה, הרי שנחשב הוא ל'מוחזק' ואמאי לא יוכל לטעון 
'קים לי' כדברי המתירים?

וגם המהרש"ם עצמו כתב כך לגבי כל שבא לבנות בתוך חצירו ויש בכך פלוגתת הפוסקים 
אם רשאי שכינו לעכב עליו, שרשאי לבנות ולומר 'קים לי' כהמתירים )חלק א' סימן ק"ל(. 

מדוע איפוא נשתנה נידון דידן?

לבנות את החומה סביב  יכול לעכב על אהרן  לומר שאין משה  נראה  היה  כן למעשה  על 
לחצירו, אף שעל ידיה לא יוכל להשקיף על האגם וכבר החזיק בהבטה זו )עיין עמק המשפט 

- שכנים, סימן י"ט ומשפטי החושן - נזקי שכנים, עמוד ע"ו בהערות(.

אמנם, כיון שהמדובר כאן בשותפות בין הצדדים, כבכל באנגאל"א קאלנ"י,  על כן יכול משה 
לעכב על אהרן מטעם זכויותיו בשותפות והמוסכם ביניהם.

נתחלפו לו כליו - ב'

המשך ההערות מפסקי דינים

א' ד"ה אלא, כתב דמטעם זה אינו יכול למחול שעבוד של עבד כנעני שאין לו יד לזכות במחילה, וראה 

רמב"ם הל' זכייה ומתנה פרק ג' הל' ב' ומחבר סי' רמ"א סעיף ב' שכתבו 'הרי זה מתנה', ועד"ז ברמב"ם 

הל' מכירה הל' ג'. וע"ע בשו"ת מהרש"ם ח"ה סי' כ"ב שנוטה שמחילה היא סילוק ובהג"ה מנכדו העיר 

מהנ"ל, עיי"ש . ]6[ מחנה אפרים הל' זכייה מהפקר סי' י"א, ולצד זה הסכים האמרי בינה דיינים סי' כ' ד"ה 

אך, דכן מוכח ממה שכתב הריטב"א כתובות נ"ג א' דמחילה מהני בע"כ, הגם שסובר שמחילה כמתנה 

)ראה הערה 5(. וראה ר"ן כתובות שם משמיה דרא"ה דמהני בע"כ, ובשו"ת חלקת יואב קבא דקשייתא 

קושיא מ"ו בהשמטות מתפלא על המחנ"א ועוד אחרונים שלא הביאו. ]7[ הקצות סי' פ"ו ס"ק י' ובאבני 

מילואים סי' צ"ג ס"ק ו' כתב שהמחילה היא רק מצד המלוה והלוה אינו עושה כלום, ולכן מהני בע"כ, וכן 

בשו"ת שו"מ מהד"ד ח"א סי' כ"ג ד"ה והנה במ"ש, הוכיח מטוענו בחיטין והודה לו בשעורין למ"ד הודאה 

מטעם מחילה דמהני בע"כ, אבל עיין בתוס' סנהדרין ו' א' ד"ה צריכה, דזה מטעם הודאה ואין ראיה מזה 

סי' ר"ט משמ"ש כ"א הוכיח מהרשב"א  ]8[ ראה משפט שלום  ג'.  סי' רמ"א אות  גר"א  וראה  למחילה, 

הובא בב"י אה"ע סי' צ"ו ד"ה כתב הרשב"א, דלא מהני, אך לפי"ז צ"ע ממה שכתב הרשב"א הנ"ל )הערה 

4( שמחילה מהני לקטן, וע"ע מהרש"ם ח"ט קל"ז והערות שם, וסי' קנ"ב. ובמשפ"ש סי' רמ"א סעיף ג' 

כתב מהפלאה כתובות נ"ג א' ד"ה גמרא, דלא מהני, ועיין באמרי בינה דיינים סי' כ' הנ"ל. ]9[ שער משפט 

סי' כ"ב סוס"ק ה' עיי"ש. ]10[ מחנה אפרים הנ"ל הערה 6. ]11[ ראה במשפט שלום ר"ט סו"ס ד' שציין 

מהמחנ"א הנ"ל על מה שכתב בשו"ת מהרי"ט סי' מ"ה שיכול לחזור בו מסילוק כגון אין לי דו"ד בכנסיך 

ו' מקיים דבריו, עיי"ש, ולכאורה אין ראיה ממחילת  שהקצות שם ס"ק י"ב השיג עליו, והנתיבות ס"ק 

יכול  אינו  גוף הסברא שסילוק בתוכד"ד  לידו, אבל  שעבוד שכבר קיים לסילוק בדבר שעדיין לא בא 

לחזור בו צ"ב, וכבר העיר בזה החלקת יואב הנ"ל הערה 6. ]12[ מנחת פתים סי' קצ"ה סעיף ז' משו"ת 

מהר"ם ב"ב סי' תל"ה. ]13[ כסף הקדשים סי' רמ"א סעיף ב', ובמנחת פתים שיירי מנחה שם מסיים ע"ז, 

וצ"ע. ]14[ שו"ת מהר"ם לובלין סי' מ"ז, ולזה הסכים האמרי בינה הנ"ל ד"ה ועיין תשובת, ע"פ המחנה 

אפרים הנ"ל דהקנין חל ממילא, וכן בערך ש"י סי' י"ז סעיף י"ב בסופו. ]15[ שער המשפט הנ"ל. ]16[ בית 

מאיר סי' ל"ח סעיף ל"ה )הובא בפתחי תשובה סי' רמ"א ס"ק א'( דלשון המחבר סי' רמ"א סעיף ב' משמע 

דווקא בפניו, והעיר הפתחי תשובה דבסי' ק"ו סעיף א' ד"ה בין, דעתו לעיקר דמהני. ]17[ משפט שלום 

סי' ר"ט משמ"ש כ"א מש"ך יו"ד קע"ג ס"ק ח' בשם הגהות אשר"י הובא בד"מ שם. ]18[ שו"ת מהרי"ט סי' 

מ"ה , ולזה הסכימו הקצות סי' י"ב ס"ק א' ונתיבות ס"ק ה'. ]19[ ביאור המהרש"ל על הסמ"ג עשין מ"ח 

הובא במסגרת השולחן סי' י"ב סעיף ח' ובקצות הנ"ל כ"כ אפילו בנקיט שטר. ]20[ אמרי בינה דיינים 

סי כ' ד"ה וראיתי, ערך השלחן הובא בדברי גאונים כלל נז אות א'. ]21[ ערוך השולחן רמ"א סעיף ד' .


