
 

  

 
 
 
 
 

 
 

 . לעבור על דעת הנותן ה. .אומדנא למי התכוון הנותן לתת ד. .אומדנא שלאחר נתינת המתנה ג.. דברים שבלב ב. .אומדנא במתנה א.

 .כשעשה תנאי ז.. אמר אחריך לפלוני ו.
ורצון הבן לשנות הוצאת הכסף  ,וכדו' קניית דירהל כגון ,ה מסוימתרלמטכסף לבניהם במתנה נותנים הורים מצוי ש

ורצון המקבל להוציאו לדברים  רך ביגוד ואוכלותורמים כסף לצשוכמו כן פעמים יש  .למטרה אחרת כגון השקעה וכדו'
 . מותר לעשות כןהאם . ושאל השואל אחרים

 במתנה אומדנאא. 
מגלה רק בין מקום של, ולולי זה לא היה נותן צורך מסויםלכוונתו לתת לו בין היכן שיש אומדנא שלענין זה  יש לחלקהנה ו

מאן תנא דאזלינן בתר אומדנא אמר רב נחמן רבי שמעון  :(קמו) ב"בבשנינו בין מקום שעושה תנאי מפורש. דהנה ולדעתו 
מתנתו מתנה  ,כ בא בנו"נו ועמד וכתב כל נכסיו לאחר ואחדתניא הרי שהלך בנו למדינת הים ושמע שמת ב ,בן מנסיא היא

 (צז.) בכתובות איתא ועוד , ע"כ.היה יודע שבנו קיים לא היה כותבן רבי שמעון בן מנסיא אומר אין מתנתו מתנה שאלמלי
שהדין הוא אמר להו רב נחמן  ,צמחה תבואהה למעשה סוףבל ,ומכרו אנשי העיר שדותיהםבנהרדעא דפעם היה בצורת 

אומדים דעת הנותן, ד (חו"מ סי' רמו סע' א) שו"עטהוכן פסקו  לענין מברחת.עט.( -)עח: בכתובות ובדרך זה איתא. שהמכר בטל
שיצא  )אות א(ערוה"ש ב ]ועי' ועי' בסמוך. , ע"כ.ידע שבנו קיים לא היה נותן כל נכסיושאילו  כגוןהדברים מוכיחים אם 

  [., ע"כובכאלה אומדים לעולם דעת הנותן "ברז"ל וכיוצנו אלא מה שאות אומדנות מעצמדאין לנו לעשלחדש 
  דברים שבלבב. 

אמר רבא הוי  ,ונאנס ולא עלה כלוםלא אמר  בשעת המכרו י"לאר מי שמכר נכסיו על דעת לעלות (מט:) בקידושין ואיתא
 ,משמע דוקא משום שלא פירש דבריוד שבלב( םד"ה דברישם ) התוס' דקדקוו ., ע"כדברים שבלב ודברים שבלב אינם דברים

ועיי"ש דאע"פ  .ה המכר בטליי ה"אבל אם פירש דבריו להדיא ואמר בשעת המכר שהוא מוכרם לפי שהוא רוצה ללכת לאר
 "צדיש דברים שאודעת ר"י  ,דעת הרשב"ם דלא בעינן תנאי כפול אלא באיסורים אבל לא בממון ,תנאי כפולשאין כאן 

 דב"בגילוי מילתא לא בעי כגון ההיא  'וגם יש דברים דאפי .דאנן סהדי דאדעתא דהכי עבידמועיל לוי מילתא יתנאי אלא ג
שהמתנה בטלה וכן הכותב כל נכסיו לאשתו לא עשאה אלא אפוטרופא לפי  בנובא אח"כ הכותב כל נכסיו לאחרים וד (שם)

 , ע"כ. על דעת לעלות לאר"ישאנו אומדין שלכך היה בדעתו וכמו כן אנן סהדי דלא זבן אלא 
הודיע דבר זה בעת וניו היה ידוע לכל שכאם לחוד אלא  נאלא מהני אומדדכתב  )קדושין מט: ד"ה אמר( תוס' רי"דהאולם 
דאמר בההיא מיירי  אפדנייהווההיא דזבני  ,דברים שבלב אינם דבריםיע בשעת המכר לא מהני דדואבל אם לא ה ,המכר
משום דהיא מתנה  ,וההיא דמברחת דמבטלינן למתנה ולא אמרי' דברי' שבלב אינן דברים ואזלינן בתר אומדנא ,שעתא

 ., ע"כולא שביק איניש נפשיה ויהיב לאחריני
אומדנא דמוכח ואנן  והיכן דאיכא ,אנן סהדי סגי בגילוי דעת לחוד אף בלא תנאי במקום דאיכא ומבואר דלדעת תוס'

במכר לא מהני  ,יש חילוק בין מכר למתנההמתנה. אולם לדעת התוס' רי"ד מבטלים המכר ואף בלא גילוי דעת סהדי 
אות ח(  ברי"ף )כתובות נו. שלטי גבוריםה כ"כו דברים שבלב הויין דברים.ד לא בעי גילוי מתנהבאומדנא אא"כ גילה דעתו. 

דדברים שבלב אינן דברים דוקא במכר אבל במתנה אי אמדינן דעתיה דבלבו לא נתן  )ב"ב פ"ט סי' קפ( ר"י אור זרועבשם 
 מתנתו בטלה.

 הטורע"פ  (שם)הרמ"א  עם מגלה דעתו. אלא שכת' אחריהדאזלינן  (ד-סי' רז סע' גחו"מ ) שו"עהולמעשה לענין אומדנא פסק 
לפי שאין דרך בני אדם למכור קרקעות שהוא מתפרנס מהם אם לא שהיה דעתו ) די"א דזה דוקא בקרקעות רש"יבשם 

ולדעתם י"ל שבמתנה לא מהני גילוי דעת  .מהני גילוי דעתו, עד שיתנה בדיני תנאיאבל במטלטלים לא  ,לעקור דירתו מכאן
 ם ישמיהו א שם הרמ"אוסיים  (.(הגה נוקנינים פ"כ ) חושן ובפתחי (שם) שלום במשפט. ועי' כמה חילוקים בזה אף בקרקעות

 ., ע"כהוי כהתנא להדיאד י"א אומדנא דמוכח
י"א הנ"ל דאומדנא דמוכח מהני אחר שהביא  הרמ"או .אינם דבריםשפסק ש (סע' ד)שו"ע ב יעוייןולענין דברים שבלב 

תלוי שהא דדברים שבלב דברים  )שם אות יג( בביאור בגר"אועיי"ש ) ע"כ., י"א דבמתנה דברים שבלב הויין דבריםהוסיף ד
קיבל מעות מסתמא גמר ומקני אם שדוקא במכר כי , הסוברים דהוי דברים טעםש )ס"ק י( הסמ"עוביאר  .(אלוי"א ה שתיב

לו  תתבדעתו לדלא גמר המעשה ואמרינן  יםאומדן דעת כל דהו מבטלע"י הוא בחנם, ש, משא"כ במתנה אחרת לא פירש
דבר זה תלוי בראיית עיני ב"ד דיש לפעמים דאהבה או ש )אות יב( בערוה"ש כתבו .)חי' ס"ק ט( הנתיבותבחנם, ע"כ. וכ"כ 

  ., ע"כקורבה מביאה לידי מתנה ולא מפני טובת הנותן
י"ל  ,לו שהיה טעות עואח"כ נוד ,מתנה לצורך זה וכדו'כסף בולפי"ז בנ"ד אם שמע שבנו נשאר בלא בית וקם אביו ונתן לו 

דעתו בשעת ה תכן היש יש כאן אומדנא דמוכח. וכן כל כיוצא בזה. וי"א דאף אם איכא אומדנא כל דהוכי דהמתנה בטלה 
 .בטלההמתנה הוי כאלו התנה ו ,המכר

 ה גמורהנתינ לאחראומדנא ג. 
ה חלוטה אלא תהי האבל אם המתנ ,כלדהואאמנם כ"ז כשיש אומדנא דמוכח וכו' בשעת המתנה שנותנה רק מחמת טעם 

תניא נכסי  )קלז.( בב"באיתא כן ולה. אין המתנה בט ,דלא ניחא ליה וע"ד כן לא היה נותןעמה דבר שנודע לו אח"כ שנעשה 
אומר אין לשני אלא מה ששייר  שב"גר ,דברי רבי ,לך ואחריך לפלוני וירד ראשון ומכר ואכל השני מוציא מיד הלקוחות

פשיטא מהו דתימא אמר ליה  ,היו בהם עבדים והוציאן לחירות 'ואפישב"ג אמר רבי זירא אמר רבי יוחנן הלכה כר .ראשון
מהו  ,פשיטא ,עשאן תכריכין למת 'ואפי שב"גאמר רב יוסף אמר רבי יוחנן הלכה כרמ"ל מעבד איסורא לא יהבית לך קל

)גיטין למעבד איסורא. דהמשחרר עבדו עובר בעשה  ם"פרשבו. ע"כ .קמ"ל ,רי הנאה לא יהבית לךדתימא לשוויינהו איסו

 .)סי' רמח סע' ג( הטשו"ע. וכן פסקו )ויקרא כה מו(דלעולם בהם תעבודו  לח:(
 א בו צד מצוה וממילא יש בו עבירהשעשען תכריכין שזרקן על המת יותר מהצריך למת דליכ )שם סג. ברי"ף( הנמקו"יופירש 

דעובר בבל תשחית ומנוול המת ומרבה עליו הרימה, והו"א דאין מעשי הראשון בזה קיימין,  [' ד(ט סעשמ סי' יו"ד) שו"ע עי']
ומבואר  .ק יג(")ס הסמ"עדדעת הנותן לא היתה למיעבד איסורא בממונא ולעשות איסור הנאה חנם, קמ"ל, ע"כ. והביאו 

)אבל  דנימא שהוי כאלו התנה אומדנא זו לא נתן ע"ד הנתינהכי בשעת  אחרי שנתן מתנה גמורה מזה דלא אמדינן דעתו
נותן לו  שאם יעשה איסור וכדו' לא היהאם אומר שנתן ע"ד כן ובאמת הדברים מוכיחים שכן היה דעתו בשעת הנתינה 

 .(כמבואר לעיל אות ב' הוי כאלו התנה
מיורשיו או נתנם לו  'מכר הראשון או נתן מתנה לאחרים. אבל אם מכרם לאשכ"ז אם  (סע' ד)שם  בשו"ע]ואע"פ שכת' 

שהוא מפני שכוונת הנותן כשאמר ואחריך  (זכיה פי"ב ה"י)המגיד משנה בשם )ס"ק טו(  הסמ"עוביאר  במתנה, לא עשה כלום.
לא עשה ולא כלום בשיורו שכל מה שיש  כ"שון לתתם לבניו או ליורשיו שאלפלוני לא היה בדעתו שיוכל המקבל הרא

פ שיכול לתתם לאחרים אין אדם חוטא ונותן "עו יכול לתתם לבניו או ליורשיו אאינאבל כש ,לאדם הוא נותן לבניו
 . [משא"כ בהא דשחרר עבדו בפירוש כאלו התנאשאני התם דבכה"ג חשיב אמדינן דעתו. ומבואר שלאחרים, ע"כ. 

 אומדנא למי התכוון הנותן לתתד. 
שיש נותנים סכום  בבר מצוות וחתונותבגוונא שקיבל מתנה ואינו יודע האם כוונתו לתת לו ולבנו וכדו', ומצוי הדבר מ"מ ו

ע"מ לעוזרם בהוצאות השמחה או כסף ומוסרים להורים ופעמים שלפי הענין מתעורר ספק אם כוונת הנותן לתת להורים 
ההוא דשדר פסקי דשיראי לביתיה דקמג:( ) "בבבכמבואר  ,אומדנא הולכים אחר ,אם אין בידו לברר מה כוונתו ,עבור החתן

ולא אמרן אלא דלית ליה כלתא אבל אית ליה כלתא לכלתיה  ,אמר רבי אמי הראויים לבנים לבנים ראויים לבנות לבנות
פסקי דשיראי. חתיכות מעיל וסתם שלח לחלק  ב"םופרששביק בנתיה ומשדר לכלתיה.  ואי בנתיה לא נסיבן לא ,שדר

, ע"כ. וכן פסקו לבני ביתו: הראויים לבנים. מלבושי זכר: לכלתיה שדר. ולא לבנותיו דאינסיבא שאינה מוטלת עליו
 . והכל לפי הענין.רסי' רמה(חו"מ )שו"ע טה
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חכם שטימא אין חבירו רשאי  )חולין מד: נדה כ:(  תניא
איתא  )ז.(  ובע"זלטהר, אסר אין חבירו רשאי להתיר. 

 ת"ר הנשאל לחכם וטימא לא ישאל לחכם ויתיר.
וא"ת וכי לא ישאל לכל החכמים  )ז.( בע"ז  התוס' 'וכת

וידונו זה עם זה אולי ישיבוהו מדבריו. וי"ל דאינו  
אסור אלא לשואל אם לא יודיע לו כבר שאלתי לפלוני  
ואסר לי, אבל אם אומר לו כבר שאלתי פלוני חכם  
מותר, אבל ודאי החכם יזהר שלא יתיר כדאמרי'  

י  חכם שאסר אין חבירו רשא)כ: ושם ד"ה אגמריה(  בנדה
להתיר, אא"כ יוכל להחזירו כגון שטעה בדבר משנה 
או אפילו בשיקול הדעת וסוגיא כאידך, דבהא אמרינן  

דמה שעשה עשוי וישלם מביתו אם נשא  )ו.( סנהדרין ב
ונתן ביד. ודוקא אסר אין חבירו רשאי להתיר, אבל  
אם התיר חבירו רשאי לאסור. והא דאמרי' בירושלמי  

שרא ורבי אמי אסר, איקפד  בפ' ר"א דמילה ר' סימון 
רבי סימון, ולא כן תני הנשאל לחכם והתיר לא ישאל  
לחכם שמא יאסור. אלמא משמע דהתיר אין חבירו  
רשאי לאסור. ה"פ התם, אמאי איקפד רבי סימון ולא  
כן תני כלומר והלא אינו שנוי בשום מקום הנשאל  
לחכם כו', דלא אסרו חכמים אלא להתיר אחר אוסר.  

יודן להפך היה שאל לר' אמי אסר לר'   ומסיק רב
סימון ושרא, ואיקפד רבי אמי, כהדא דתני נשאל  

 לחכם ואסר לא ישאל לחכם אחר שמא יתיר.  
ומבואר בדבריו דדוקא חכם שאסר אין חבירו רשאי  
להתיר, אבל חכם שהתיר חבירו רשאי לאסור. אולם  

 לא נתבאר בדבריו טעמא דמילתא.
דכתב משמיה  "ז ז. ובפי' לרי"ף א:( )בחידושיו ע בר"ןומצינו 

דהכא לאו משום כבודו של ראשון נגעו בה,   דהראב"ד
  האלא משום דכיון דאסרה ראשון שויא חתיכ

דאיסורא ושוב אין לה היתר, דאפי' התירה שני אינה  
מותרת, ואפי' היה גדול ממנו בחכמה ובמנין. ע"כ.  

 .)שם( הריטב"א והרשב"אוכ"כ 
דאיסורא נגעו בה,   החתיכ ום שויאולדבריהם דמש

שפיר יובנו דברי התוס', דהא ל"ש אלא בחכם שהורה  
 לאסור, אבל לא בחכם שהורה להתיר.

שאל לר'   -הגי' )שבת פי"ט ה"א( שלפנינו  ובירושלמי
סימון ושרא שאל לר' אמי ואסר, ואיקפד רבי סימון.  
ולא כן תני נשאל לחכם והתיר ישאל לחכם אחר שמא  

הכין הוה עובדא שאל לר' אמי ואסר   יאסר. א"ר יודן
ליה לר' סימון ושרא, איקפד רבי אמי כהדא דתני  

 נשאל לחכם ואסר אל ישאל לחכם אחר שמא יתיר.
ולפי גי' זו מבואר להדיא דדוקא חכם שאסר אין  
חבירו רשאי להתיר, אבל חכם שהתיר חבירו רשאי 

 .)ח"א סי' שס"ב( הרדב"זלאסור. וכבר עמד בזה 
ת"ר נשאל לחכם   -כתב )ע"ז פ"ק סי' ג'(  "שבראאולם 

וטימא לא ישאל לחכם ויטהר, לחכם ואסר לא ישאל  
לחכם ויתיר. תימה למה לא ישאל לחכם אחר אולי  
טעה הראשון ומחזירהו השני, ופר"י דה"ק לא ישאל  
לחכם אחר בסתם כדי שיתיר לו ויסמוך על הוראתו,  

ורא  דכיון דכבר אסרו הראשון ושויא חתיכה דאיס
אין לו לסמוך על אחר שיתירנו לו וכו'. והא דאמר  

נפקי )נז:( ובפרק ר"י )מ.( לקמן בפרק אין מעמידין 
שפורי דרב ושרי ושפורי דמר ואסר. התם מיירי בדבר 
שבא הדבר לפני שניהם יחד בבית המדרש, או היו  
דברי המתיר תחילה. ומיהו בירושלמי אמר חכם  

התיר אין חבירו  שטיהר אין חבירו רשאי לטמא, 
רשאי לאסור. וצריך לאוקומי שכבר חלה הוראת 

כגון שלא טעה  הראשון טרם שנחלק חבירו עליו ו
לא מיתוקם הא דנפקא שיפורי   בדבר המשנה. ולפי"ז

 אלא כגון שבא הדבר לפני שניהם יחד בבית המדרש.  
ומבואר דס"ל דמדברי הירושלמי מוכח דאף חכם 

. אולם לא נתפרש  שהתיר אין חבירו רשאי לאסור
]ויל"ע מאי כוונתו במ"ש שכבר "חלה   בדבריו טעמא דמילתא.

 הוראת הראשון" דאז אין חבירו רשאי להתיר. ויעויין לקמן[.
אחר שהביא דברי הראב"ד כתב לחלוק על   הר"ןוהנה 

ולפיכך נראה לי דאפילו טועה בשקול   -דבריו והסיק 
בפרק  הדעת מחזירין הוראתו בהסכמתו, וכי אמרינן 

אלו טרפות חכם שאסר אין חבירו רשאי להתיר בלא  
הסכמתו של ראשון קאמר, ומפני כבודו של ראשון,  
ועוד כדי שלא תראה תורה כשתי תורות הללו אוסרין  
והללו מתירין, וכעובדא דרבא בר בר חנא דהתם  
דאכשרה שלא בפניו של רב, ומשום האי טעמא גופה  

. אבל אילו שמע  אמרינן הכא הנשאל לחכם וטמא וכו'
ראשון טענותיו של שני והודה לו שטעה בשקול הדעת,  

נ לא הודה ]לו[ אלא שהשני גדול הימנו, מחזיר שני  "א
להלכה,  "להוראתו של ראשון ומתיר מה שאסר. כן נ

 אבל למעשה אין בי כח לחלוק על אבות העולם ז"ל.
ולדבריו דטעמא דמילתא משום כבודו של חכם, שפיר  

הרא"ש משמיה דהירושלמי דאף חכם  יובנו דברי
 שהתיר אין חבירו רשאי לאסור.

 
 בס"ד    
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 לעבור על דעת הנותןה.  
אב הנותן סכום כגון  .דבר מסויםעמה שדעתו שיעשה בשעת הנתינה מתנה חלוטה אלא שאומר למקבל  נתןהנותן היכן שו

השוכר את החמור ד (עח:-)עח. בב"מאיתא דהרי  .לשנות מדעת הנותןהמקבל דרשאי  נראה ,דירה וכדו'כסף לבנו ע"מ שיקנה 
יוחנן הא מני רבי א אמר רבי "רחבאמר  בגמ' ואמרו ע"כ. ,חייב כו'להוליכו בהר והוליכו בבקעה בבקעה והוליכו בהר 
תניא מגבת פורים לפורים ואין  , אילימא האהי רבי מאיר ,נקרא גזלן מאיר היא דאמר כל המעביר על דעת של בעל הבית

דלמא התם  ,התנה במעמד אנשי העיר דברי רבי יעקב שאמר משום רבי מאיר כ"ליקח מהן רצועה לסנדלו אא העני רשאי
ים, חוץ מן היוצאין נמצא מעות בחזקת בעל) נמי דאדעתא דפורים הוא דיהיב ליה אדעתא דמידי אחרינא לא יהיב ליה

א אומר משום רבי מאיר הנותן דינר לעני ליקח לו חלוק לא יקח "רשב אלא הא רבי מאיר דתניא ,, רש"י(בסעודת פורים
 , ע"כ.יר על דעת של בעל הבית נקרא גזלןוכל המעב, ר על דעתו של בעל הביתמפני שמעבי ,טלית לא יקח בו חלוק ,בו טלית

אחרת ואין העני  מעות שגבן לחלקם לעניים בפורים אין רשאי לשנותן לצדקהשפסק דתרצד(  ')או"ח סי טורב מצינו והנה
)דכיון  דעת בעל הביתכה קיי"ל כר"מ דאסור לשנות לומשמע דס"ל דלהאלא בסעודת פורים.  חראבר רשאי להוציאן לד

 בט"ז. ]ועי' (דטעמא דהך ברייתא הוי נמי משום הכיי"ל ממילא  אר"מ ס"ל דהמעביר על דעת בעל הבית גזלן הו למסקנהד
 . ולפיצ"עבנשאר ו ש"ט פסק כרשב"גסי' ריש חו"מ וב פסק כר"מ לענין מגבת פוריםשהקשה על הטור ש )חו"מ רסי' שט(

 [.שנדחק בזה (אות ד ב"יה)סי' תרצד הג השכנה"גדחה דברי ועיי"ש בשבו"י ש ,סתירה בדבריודלהלן אין השבות יעקב  חו"יה
 הרי"ףשפסק להאי ברייתא דקתני ואין העני רשאי ליקח מהם רצועה לסנדלו, שהרי כתבו תמה על הטור  )שם( י"הבבאמת ו

 קיי"ל לן הוי, אלאעל דעתו של בעל הבית גז ברייתא דסברה דמעבירלא קיי"ל כהאי ד ט( ')פ"ו סי והרא"שרי"ף( ב :מח)ב"מ 
דוקא שם ד הרמ"אכתב עליו אין משנים מעות פורים לצדקה אחרת. וד ב(סע' תרצד  ')או"ח סי שו"עהוכך פסק  דמיקל. שב"גכר

 מעות לצורך סעודת פורים.ר"ל אף דהגובים גבו ד (ט ק")ס "בהמ וביארהגבאים, אבל העני יכול לעשות בו כל מה שירצה. 
דאמרינן בערכין דמעות של צדקה מותר ע"ג אד ד"ה מגבת(שם עח: ) תוס'ב]ועי'  יש לעני רשות להוציאן לשאר צרכיו. "ממ

שביאר שאין יכולים  (אות ה )או"ח שם בערוה"ש עי'ו ., ע"כפוריםורים שאני כדי להרבות בשמחת לשנותן למצוה אחרת, פ
 בעל הבית. דלא קיי"ל כר"מ אלא כרשב"ג דמותר לשנות מדעת ומבואר .[משום תקנה לשנות

צים ואמר השליח פלוני שלח לך כדי ימי שנשלח לו ביום ו' תרנגולת או בד 'שכתז( -)סי' תתסו ספר החסידיםבאלא דעי' 
ואם יש הרבה ונשאר לו יתן לבני ביתו. ואם יאמר השליח אל  ,אינו רשאי לאכול אותו בחול אלא בשבת ,בשבתזה שתאכל 

אמרו לו תאכל בשבת ולא היה צריך כי היה לו וש "שלחו לו בער ,שפחתומאל יתן ל ,יאכל אדם אלא אתה שיהיה לו זכות
 ינו יכולואם הוא דבר שא ת,מקפידים א"כ לא יוכל לאכול בחול ויצניע לשבת אחר ואם יודע שאם היה אוכל בחול הי ,די

ל דאסור לשנות מדעת בעל "סדומשמע  .(וסי' תמב )סי' רמב הבאר היטבוהביאו  ., ע"כלהצניע יאכל בחול שלא יהא לאבוד
נתן לך דמים ליקח טלית אל תקח בהם חלוק, כי המשנה  חברך אםדכת' ספר היראה רבינו יונה בוה .הטור הנ"לכהבית ו

 .(שם) בדעת תורהוהביאו המהרש"ם  , ע"כ.דעלך סני לחברך לא תעבדל בתורה מדעת בעה"ב גזלן הוא, כלל גדו
כל המעביר כר"מ דס"ל ד"ל יינהי דלא קד ,צדקו דברי הטורבאמת שהנ"ל ליישב קושית הב"י כתב  )סי רלב( בחו"י הנהו

, מאית ביה קפידה כר" לדבר אחרפורים  מ"מ בשינוי מעות פורים מסעודת ,במידי דלית בי' קפידה כללעל הבית ע"ד ב
 מקום שאומר מחמת קפידאלבין דאין זה קפידא דרך כבוד לחלק בין בגוונא שהנותן אומר שמגביל המתנה  'כתועיי"ש ש

 ריטב"אבו (שם)ברמב"ן ועי'  הדין.ן אינן מילי דחסידותא אלא מל "הנדברי הס"ח כת' ע"פ דרכו שם דו .אסור לשנות דעתו

ועי' ]. מש"כ בזה)שם(  פר"חב עי'ו .לכו"ע אסור ,דמשמע דהיכן דודאי איכא קפידא"ה ודילמא( )דבשיטה מקובצת הובא  שם()
וצריך לקיים דברי הנותן )כי  שיאכלנו בשבת איכא קפידאלהדיא שדוקא כשפירש  ' תנ'(ר)שם מדבא"א מבוטשאטש עוד 

 אילו לא היה רוצה לקבלו היה יכול להחזירו אליו(, אבל אם לא פירש אפילו מדת חסידות ליכא[.
)ועיי"ש שכת' דאין לחלק בין דברים שהדרך להקפיד ולבין אלו שאין הדרך דחה דברי החו"י  עז( סי')ח"א  שבות יעקבב אולם

גם נקט בדעת הטור )חו"מ סי' שט(  הט"זו .יודע הנותן שביד המקבל לעשות כרצונו( הנלהקפיד. והיינו טעמא דכיון שלא הת
אם שלחו לאדם איזה  מעיקר הדין ,לפי הא דקיי"ל בסימן תקצ"ד דלא כהטורד שכת' )שם אות ח( בגר"זעי' כר"מ. ו דס"ל

ומבואר דס"ל דדברי הס"ח  בחול, ע"כ.אל יאכלנו אלא שממדת חסידות  ,יכול לאכלו ביום חולדבר מאכל שיאכלנו בשבת 
  אינן אלא מדת חסידות ותו לא.

אם שלחו לו דבר מאכל שיאכלנו בשבת לא יאכלנו ד פר חסידים הנ"לסהבשם כתב ד(  ק"רמב ס 'סי) בהלכות שבת במ"וה
למה שירצה אף דגבוהו לצורך פורים, אכן ד ס"ב שדעת השו"ע דהעני יכול לשנות במגבת פורים, "תרצ 'לקמן סי 'ועי ,בחול

 דס"ל וא"כ מוכח .לא הביא לחוש לדעת החולקים בסימן תרצ"דאולם  גם שם יש מחמירין בזה, עיין בטור שם, עכ"ל.
שאינו אלא משמע וע"כ מה שהביא דברי הס"ח  ,דמעיקר הדין מותר לשנות מדעת בעל בית )שהרי שם הוא עיקר הסוגיא(

מע שמת בנו אמדינן דעתו ומבטלים ש]ואע"פ שלענין מי ש .חסידותדת ממוש לדעת המחמירים( או חומרא בעלמא )לחל
משא"כ  ,יםסוימ, שאני הכא שנתן מתנה מוחלטת אלא שגילה דעתו שרצונו שיתשמש לדבר יהמתנה וא"כ נימא נמי הכ

 שמת בנו אבל בלא"ה אין כוונתו לתת כלל[. מחמתנה רק תמלתת הדאיכא אומדנא דמוכח שכוונתו בהא דשמע שמת בנו 
 אחריך לפלוניאמר ו. 

השני מוציא מיד  ,תניא נכסי לך ואחריך לפלוני וירד ראשון ומכר ואכל (קלז.) בב"באלא דצ"ע טובא על הנ"ל מהא דשנינו 
 ף לפי רשב"ג לכתחלה אסור לראשוןא. ועיי"ש דאמרו דאומר אין לשני אלא מה ששייר ראשון רשב"ג ,הלקוחות דברי רבי

אהנו כי ערום דנקרא רשע  ם"רשבפו שב"ג.אמר אביי איזהו רשע ערום זה המשיא עצה למכור בנכסים כרלמכור המתנה. ו
ג דלכתחלה אסור לעשות כן דלא ע"רשע ואדהיינו ראשון לא מקרי ומיהו המוכר עצמו  ,מעשיו והרי הוא חוטא ולא לו

. מבואר (חו"מ סי' רמח סע' ג) ע"הטשווכן פסקו  ., ע"כתן בגוף ופירות לעשות בהן כרצונוחמיר איסוריה שהרי השליטו הנו
ומאידך מהא דפורים מבואר דהנותן מתנה לחברו לצורך כלשהוא אסור לשנות דעתו, אלא שאם שינה מה שעשה עשוי. 

כיון שגילה בדעתו שאחריו יהיה של אחר יש אומדנא דמוכח שאינו ע"כ צ"ל דו .ותוסקים דמותר לשנות דעדדעת רוב הפ
אין כאן כי מ"מ אלא דמ"מ אם מכר מכירתו מכירה , חשיב כאלו התנהוע"כ  לאחר ואין כאן מתנה חלוטהרוצה שימכור 
 . (שם) קצותוה (ד"ה זה המשיא שם) רשב"םה ושביאר וכמ שלא יוכל הראשון למכרן אם ירצהקפידא גמורה 

 כשעשה תנאיז. 
דעת לשנות  סורשאודאי "פ משפטי התנאים המבוארים ברסי' ר"ז ע, אבל אם התנה עם המקבל כ"ז כשלא התנה ומ"מ
שלא  דשנותן לו ע"מפורש . ואם אמר ח סי' רצח ד"ה ועכ"פ(או") בדברי יציבוכ"כ  .)סי' רמא סע' ה( שו"עהוכמו שפסק . הנותן

 הריטב"אבשם )שם ס"ק ט(  בקצותמבואר משפטי התאנים כלא צריך  ישקיע בו וכדו' יש לדון דהוי שיור במתנה ובכה"ג
 ,אם לא התקיים התנאי התבטל הקנין לגמרידאי לשיור, דנפ"מ בין תנ )סי' רז ביאורים ס"ק ה( בנתיבותועי'  .ן(ד"ה והנכו ג:כקדושין )

שיור דלא שייך שכת'  )חו"מ סי' לא( בדברי חייםאלא דעי' אם שייר ושני עבר על השיור לא מתבטל המתנה. ד בשיור משא"כ
 שהמנחת פתיםהעירוני  אולם ,)וכמו כן לא שייך התחייבות על דבר שלא לעשות( שום דבר לעצמומשייר המוכר  כשאין

סי' רה הובא בדברי גאונים ) הערך שידעת . ]ועיי"ש עודשדעתו דהוי שיור אף בכה"ג,  )סי' מ(הביא תשובת מהרא"ל צינץ  (ססי' רמא)

  .[(פ"כ הגה מוקנינים ) ןשי חובפתח ויעוי' עוד בזה .על דבר שלא לעשות ףדשייך התחייבות א (כלל מא אות ז
דעת שהמקבל יעשה עמה דבר  שמאיזה סיבה כוונתו לתת רק עלאנן סהדי שהנותן דבר לחברו )כגון כסף( ויש מעתה יוצא 

)וי"א  , ואם המקבל שינה המתנה בטלהאם גילה דעתו בשעת המתנה אע"פ שלא התנה להדיא הוי כאלו התנה מסוים,
. ולדעתם י"ל שבמתנה לא מהני גילוי דעת אף בלא תנאי דעת קרקעות אבל במטלטלין לא מהני גילוימכר וקא בדדהדין כן 
 מתנהלענין דברים  הם דברים שבלבוי"א ד .)אף במטלטים( סגי אף בלא גילוי דעת דמוכחאומדנא ואם יש  .(בקרקעות

כך וכך  עמה אמר לו שיעשהובמתנה אלא נתן לו  שנתן לו מאיזה סיבה, . ואם אין אומדנאמהניאומדן דעת כל דהו  ואף
 מעיקר הדין רשאי לשנות, אא"כ התנה עמו במפורש.

 
שיעשה בעל הבית מקפיד ש 'נראם אף וכדו',  מסויםוציאם לצורך יואמר למקבל ש מעותכגון הנותן מתנה  א'העולה לדינא 

ל עשה באם המקאף  ב' דעתו.מלשנות מנע מייש להוישרות מדת חסידות משום ש , אלאתרשאי המקבל לשנו , מ"מכדבריו
י מפורש אנהתנה בתאם הנותן ' ג לה.נותן לו המתנה כלל אין המתנה בט דבר שאילו היה יודע הנותן לא היה ם המעותע

אם יש אומדנא דמוכח שנתן לו הדין וכן  ,ואם שינה המתנה בטלה ,אסור לשנות דעתו ,שיעשה כך וכך וכדו'שנותן לו ע"ד 
 דוקא ע"מ שיקנה בית ולא דבר אחר(. )כגון שנתן לו מחמת שראה את בנו ללא בית ומוכח שנתן רק לצורך מסוים

 

 

 
 
 

 

 ()ו מוצאי שבת
  - אמירת ויהי נועם וכפילת פסוק אורך ימים

ונוהגין לומר ויהי נועם לפי שהוא מזמור של ברכה "
שסיימו מלאכת  שבו בירך משה לישראל בשעה 

המשכן ונוהגין לכפול פסוק אורך ימים אשביעהו  
 טור סי' רצ"ה()". שע"י כן נשלם השם היוצא ממנו

והטעם שכופלין בתחלה ויהי נועם ולבסוף אורך  " -
יש אומרים מפני כי יושב בסתר עליון   ,ימים אשביעהו

עם פסוק ויהי נועם יש בו קכ"ד תיבות וכשתכפלם  
ן היה לכופלו פעם אחרת אלא  יהיו רמ"ח. ומן הדי

מפני טורח הצבור תקנו לכפול הפסוק הראשון  
 והאחרון בלבד ויחשב כאלו כופלו כולו.  

ולכך תקנו לאומרו במוצאי שבת שהוא תחלת השבוע 
כדי לשמור רמ"ח איברים כדאמרינן באלה הדברים 
רבה ברמ"ח תיבות שיש בק"ש שמור מצותיו וחיה.  

הקב"ה ישמר רמ"ח שמור רמ"ח תיבות שבק"ש ו
]א.ה. ומנהגנו לכפול רק הפסוק   "איברים שלך

 אבודרהם, סדר מוצאי שבת(). האחרון[
 

 

 "עבודת המועדים" נערך ע"י מחבר סדרת

 

משמע )סי' ו'(  בבנימין זאב -)סי' רמ"ה ס"ק ז'(  הד"מוכתב 
דאף אם חכם התיר אין חבירו רשאי לאסור מסברא  
אלא בכח ראיה, והביא הירושלמי כדבריו ועיי"ש.  

משמע דשרי. וכן הוא  )פ"א מהל' ממרים(  "מבהגהאבל 
פ"ק דע"ז, ופי' דברי הירושלמי שאין   תוס'בבהדיא 

שם כתב ג"כ דשרי, אם   ובאשר"ילהביא ראיה ממנו. 
לא דחלה כבר הוראת ההיתר והחכם השני חולק עליו  

 בשיקול הדעת ואז אינו רשאי לאסור ועי"ש.  
חכם שאסר אין   -)סי' רמ"ב סל"א(  בהגהותיו 'ולדינא כת
אם טעה   ואפי'אי להתיר משקול הדעת וכו', חבירו רש

בשקול הדעת יכול לישא וליתן עם המורה עד שיחזור 
ובלבד שיודיע   ב'בו, ולכן אין איסור לשואל לשאול ל

  הא'לאסור. ואפי' אם התיר  א'אותו שכבר הורה ה
 וכבר חלה הוראתו אין לשני לאסור מכח שקול הדעת.   

דמ"ש הרמ"א "וכבר חלה  )ס"ק י"ח(  הט"זוביאר 
נ"ל דהיינו שנעשה איזה מעשה להקל, הוראת השני", 

כגון שאכלו קצת ממנו או נתערב בין דבר היתר, אבל  
משום קבלת ההוראה לחוד לא מהני שלא יהא השני  

 ראשי לחלוק ולהחמיר משיקול הדעת.
הט"ז וביאר דמ"ש   פליג על )שם( ה"כבנקאולם 

הרמ"א שכבר "חלה הוראתו" היינו שחלה ונתפשטה,  
 .שםכמבואר ברא"ש  המ"ד,בלאפוקי כששניהם ב

יצא לחלוק על הרמ"א  )ס"ק נ"ט( גופיה  הש"ךומ"מ 
)סוף פ"א  , וההג"מ )עשין קי"א(, הסמ"ג )ע"ז ז.(דהתוס' 
פליגי על הרא"ש, וס"ל דדוקא להתיר מה  דממרים( 

)חולין פ"ג סי'  שאסר חבירו אינו רשאי, וכ"כ המהרש"ל 
"ן מהראב"ד והרשב"א והר 'בשם הר"מ. וכן נרח'( 

דלאו משום כבודו של חכם נגעו בה, אלא משום   'שכת
דשויא חתיכה דאיסורא, דמשמע דיכול לאסור מה  

 .)סי' שע"ט(בריב"ש  'שהתיר חבירו. וכן נר
  תודת שלמיםלדברי )שם(  הרעק"אוכבר ציין בהגהות 

ס"ג( -)ח"ב תשובה לריגייו עמ' ס"בלר' ישעיהו באסאן זצ"ל 
בי חכם שאסר כתב אין  דנחית לבאר דברי הרמ"א, דג

חבירו רשאי להתיר, דהיינו דאינו רשאי כלל ואף  
בדיעבד לא מהני משום דהאוסר שוויא חתיכה 
דאיסורא. אבל בחכם שהתיר כתב דחבירו אין לו  
לאסור, כלומר דאין לו לעשות כן משום כבודו של  
ראשון. ומקורו מדברי הרא"ש דלא ניחא ליה להוציא 

כתב דצריך לאוקמי שכבר   הירושלמי מפשוטו, ולכך
חלה הוראת הראשון שאז אסור לחבירו לאסור, ואין  
איסור זה דומה לחכם שאסר, דהתם משום שויא  
וכמ"ש שם הרא"ש, משא"כ בחכם שהתיר שהוא  
משום כבודו של ראשון. וי"ל דבזה אף שאר  

 הראשונים יודו לרא"ש. עכ"ד.
  '"ובאשר"י ג"כ כת 'ובזה יתבארו דבריו בד"מ שכת

דשרי אם לא דחלה כבר הוראת ההיתר", דר"ל דאף 
דדווקא גבי חכם שאסר אין חבירו רשאי   'האשר"י כת

, משא"כ  חד"אלהתיר אחר הוראתו משום דשוויא 
בחכם שהתיר דל"ש זה, אם לא דחלה כבר הוראת 

 .  א'המתיר דתו אינו רשאי לאסור משום כבודו של 
ה רוב הראשונים נראה דחכם שהורמ -העולה: א 

להיתר חבירו רשאי לאסור. אולם דעת הרא"ש דאם  
חלה כבר הוראת הראשון אין חבירו רשאי להתיר.  

נח' האחרונים בביאור דבריו  -ב וכן פסק הרמ"א. 
הרא"ש והרמ"א שכתבו דבעינן שתחול ההוראה,  
לדעת הט"ז היינו שנעשה איזה מעשה להקל ע"פ 
  ההוראה, ולדעת הש"ך היינו לאפוקי היכא דאכתי

 נמצאים החכמים בבית המדרש.
 


