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  דברים ןקניי

  הסוגייה. א

 ".והחזיק... במאי אוקימתא. "ב ג"ב

  וזיקתו לאסמכתא הדין יסוד. ב

  ?האם הדין מוגבל לחליפין או לכל הקניינים. ה קניין דברים"י ד"רש .1

 .ף סימן יד"תשובת הרי .2

 .ף המופיע בתשובות הגאונים הרכבי סימן פד"תשובת הרי .3

למטיבי לכת מומלץ לעיין בתשובות , צירפתי את עיקרי הדברים( .י מיגאש סימן קלה"תשובת הר .4

 ).המלאות

 .י"ב ה"ם הלכות שכנים פ"רמב .5

  ".צריכא עיונא... ואי קשיא לך הנושא", סימן כו, .יד רמה ג –להרחבה  .6

שימו לב לעולה מדברי הראשונים באשר . עימדו על הנימוקים השונים לחיסרון בקניין דברים .7

ס רק "חשבו על משמעות הנתון שקניין דברים מופיע בש .לקניין דבריםלזיקה בין אסמכתא 

  .)ד"ה הי"שם פ'; ג- 'א הלכות א"ם הלכות מכירה פי"לרקע על אסמכתא עיינו ברמב. (בסוגייתנו

  היקף הדין. ג

  ?האם כל התחייבות היא בגדר קניין דברים .1

  ה קניין דברים"תד  )א

  ".ואין זה קניין דברים בעלמא" עד, ה אף על פי"תחילת המשנה ובתד: כתובות נד  )ב

  :קניין דברים במתנת שכיב מרע .2

  .'ב-'א' ח הל"ם הלכות זכיה ומתנה פ"רמב –על מתנת שכיב מרע רקע   )א

ה יטול ויזכה "ן ד"וברמב, "מתנה הן... אמר רב ששת", )שורות מלמטה 2: (ב קמח"גמרא ב  )ב

 :).י מיגאש הוא בקמ"הר(

י מיגאש על טיב הבעיה בקניין "ניתן ללמוד משיטת הרמה ? מה משמעות הדיון על היקף הדין .3

  ?דברים
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דיון נרחב על אסמכתא ועל קניין דברים והזיקה ביניהם ניתן למצוא בספרו של ברכיהו ליפשיץ 

 .ואילך 64' מעמ, חיוב וקניין במשפט העברי -אסמכתא 

  ף סימן יד "ת הרי"שו

אינו נקנה אלא אם כן אמר לו נתתי לה כך וכך כי הוא נקנה בקנין , וכן כל מה שהזכרנו למעלה...

לפי שהוא , אינו נקנה ואפילו יהיה ברשותו, ופסקתי על עצמי כך וכך אבל אם אמר לו אתן לה כך וכך

  .אסמכתא שרבותינו קורין אותה קנין דברים בעלמא

  הרכבי סימן פד  -תשובות הגאונים 

אבל פסלוהו לפי שאינו . ו שעלה בדעתךמטעם גזלנות כמ] החכמים[והמשחק בקוביא לא פסלוהו 

ה קושייתך ממי שיאמר לחבירו אם יהא הדבר כזה ]סר[ו. עוסק ביישובו של עולם אם גם פרנסתו מזה

אבל איך יוכל הקנין להועיל . ושאלת אם הקנין מהני בזה. וכזה אתן לך כך וכך כי אין פרנסתו מזה

  :דברים בעלמא הוא] קנין[והוא אסמכתא ו

  י מיגאש סימן קלה "ת הר"שו

תשובה עמדנו על שאלה זו והתבונננו בפרקיה וראינו שהקנין שהעידו בו על ראובן שקנו מידו שישא 

את בת דודו אינו קנין כפי שורת הדין להיותו קנין על פעולה שיעשה אותה והוא נקרא קנין דברים 

ולות שהם מקרים ואין להם שאינו קנין לפי שהקנין אינו מועיל אלא בכל דבר שיש בו עצם או בפע

  .עצם

  ם הלכות מכירה פרק יא "רמב

  הלכה א

, בין שהתנה המקנה בין שהתנה הקונה, המקנה בין קרקע בין מטלטלין והתנה תנאין שאפשר לקיימן

וכבר ביארנו משפטי , ואם לא נתקיים התנאי לא קנה, אם נתקיימו התנאין נקנה הדבר שהוקנה

  . התנאים בהלכות אישות

  ב הלכה

אבל אם , במה דברים אמורים בשקנה בדרך מן הדרכים שקונין בהן והרי יש עליו לקיים את התנאי

פ שנתקיים "לא קנה עתה והתנה עמו שאם נתקיים התנאי זה יקנה ואם לא נתקיים לא יקנה אע

שהרי סמך קנייתו לעשות כך וכך וכל אסמכתא אינה קונה , א שזו אסמכתא היא, התנאי לא קנה

  . לא גמר בלבו להקנותושהרי 

  הלכה ג
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והחזיק זה בבית , כיצד המוכר בית לחבירו או נתנו לו במתנה על מנת שילך עמו לירושלים ביום פלוני

אבל אם התנה , ואם עבר אותו היום ולא הלך לא קנה, הרי זה קנה כשילך עמו לירושלים באותו היום

או אמכרנו לך , אתן לך בית זה, א לי דבר פלוניואמר לו אם תלך עמי לירושלים ביום פלוני או אם תבי

פ שהחזיק בבית אחר שקיים התנאי לא קנה שזו "אע, והלך עמו באותו היום או שהביא לו, בכך וכך

  .וכן כל כיוצא בזה, היא אסמכתא

  ם הלכות מכירה פרק ה הלכה יד"רמב

נו מפלוני שילך בסחורה עם כיצד הרי שכתב בשטר וקני, הדברים שאין בהן ממש אין הקנין מועיל בהן

הרי זה , וכיוצא בדברים אלו כולן, או שישתתפו שניהם באומנות, או שיחלקו השדה שביניהם, פלוני

לא עיקר ולא פירות עיקר , שהרי לא הקנה לחבירו דבר מסויים וידוע, קנין דברים ואינו מועיל כלום

  .+ל"עכ, שתוף עצמו נקנה בקניןא אבל ה"א. 'הדברים שאין בהם וכו/ ד"השגת הראב+/. הידוע

  משנה מסכת כתובות פרק ה משנה א

  אף על פי שאמרו בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה אם רצה להוסיף אפילו מאה מנה יוסיף] א[

  תוספות מסכת כתובות דף נד עמוד ב 

ליטרין תימה דעכשיו נהגו שכותב חתן לכלה מאה  -מאה מנה מוסיף ' אם רצה להוסיף אפי, אף על פי

פ שאין לו שוה פרוטה דבשלמא כשיש לו הוא משעבד נכסיו לזה החוב והואיל ונתחייב אפילו "אע

מ "פ שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם מ"נאבדו אלו הנכסים וקנה אחרים הם משתעבדים אע

) ושם. ב קנז"ב(אדם משעבד דבר שלא בא לעולם כיון דכתב ודעתיד אנא למיקני כדאמרינן במי שמת 

אבל אותו שאין לו היאך ישתעבד נכסיו שיקנה אחרי כן כיון שלא נתחייב לה היינו דבר שלא בא 

) ושם. מ דף צד"ב(י לרבי אליהו והשיב לו דמצינו כענין זה בפרק השוכר את הפועלים "לעולם ושאל ר

פ "ן אעדתניא מתנה שומר חנם להיות כשואל ופריך במאי בדברים ומשני בשקנו מידו משמע בכל עני

שאין מקנה לו שום נכסים אלא שמשעבד גופו לזה החוב מעתה ולכשיהיו לו נכסים חל שעבודו מעתה 

שקנו מידם .) דף ג(ואין זה קנין דברים בעלמא דקנין דברים לא הוי אלא כההיא דריש בבא בתרא 

קנין  לחלוק חצר שאין בה דין חלוקה אבל מה שמשעבד גופו להתחייב לדבר זה משתעבד ואין זה

  דברים בעלמא

  תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף קמח עמוד ב 

  .כולן לשון מתנה הן -ויחזיק ויקנה , ויזכה, יטול: אמר רב ששת
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  י מיגאש מסכת בבא בתרא דף קמ עמוד ב "ר

מ ככתובין וכמסורין "בשכיב מרע הוא דדברי ש' האי מתני' האומר אם ילדה אשתי זכר יטול מנה וכו

משכחת לה דאי נמי קנו מידו אין מטבע נקנה בחליפין ועוד דאסמכתא היא דהא אם אבל בבריא לא 

  .ילדה קאמר ועוד דקנין דברים בעלמא הוא דהא יטול קאמר הלכך לא משכחת לה אלא בשכיב מרע

  ן מסכת בבא בתרא דף קמח עמוד ב "חידושי הרמב

ל דוקא בשכיב מרע אבל בבריא "יגש זלדברי הרב אבן מ. יטול ויזכה ויחזיק ויקנה כולן לשון מתנה הן

ל תלמידו "משה הספרדי ז' וכן כתב הרב ר, ואף על פי שכתב או קנו מידו דקנין דברים הוא, לא

ואינו מחוור לי שאין קנין דברים אלא באומר , שהאומר משוך ותקנה וכל שמשמעותו להבא לא קנה

, ויזכה במתנה זו משמע או במשיכה זואתן לך או אמכור לך או שקנו מידם לחלוק אבל האומר יטול 

נתתי שדה פלונית לפלוני נתתיה לו נתונה לו הרי היא ) 'ב' מ(והכי גרסינן במסכת גיטין בפרק השולח 

ואלו הוה קנין , שלו אתננה לו רבי אומר קנה וחכמים אומרים לא קנה אמר רבי יוחנן וכולן בשטר

מרע שאמר אתן מנה לפלוני לאו כלום הוא דלאו דברים בשכיב מרע נמי לא מהני ולא מידי דשכיב 

אלא מילתא דליתה בבריא , ולא מצוה לקיים דברי המת היא דהא לא קאמר ליורשין תנו, מתנה היא

ומיהו שמעינן מיהא בבריא נמי שאמר טול וזכה וחזק וקנה כולן לשון , היא וליתה בשכיב מרע כלל

  .מתנה הן

 


