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Ĕ ĐĜĥĚ
וממשיכימ לדונ במי שמחזיר חוב בשביעית ,למרות שאינו צריכ לעשות כנ.
המחזיר חוב
בשביעית

ēăũ đĤ Á Ħĕİĕ
ü čü ĥø ă Ĉ čă ÿ čŖē Ĥĕ üĒēú Ěÿă Đÿ
.ăđ ăĜĚþă Ěü ĐēŖĜ
Ā ęĕĚü ėĀ ēú

יעית ,אפ על פי שאינו חייב
ַה ַּמ ַחזִ יר חֹוב ַּב ְּש ִב ִ
נֹוחה ִמ ֶּמּנּו ,החכמימ
רּוח ַח ָכ ִמימ ָ
לעשות כנ — ַ
מרוצימ ממעשיו ,שמחזיר טובה למלווה ואינו
משתמש בהיתר שהתירה התורה .ומביאימ
מקרימ נופימ שנאמרה בהמ הלכה דומה:

đĕĀĜčă Ā đă Ĥĕ øňĎă ÿ Ħø Ĝăü ĥþ Ĉ ĤĎă ý Đÿ ěĚü Đ þđā ăĘĐÿ
ęČü øđ ;đĕĀĜčĀ Ęø Ĥĕ üĒēÿĕ
ú Čā Ę Á ŖĚă İü
ĐēŖĜ
Ā ęĕĚü ėĀ ēú ēăũ đĤ Á Ĥĕ üĒēù Đþ
.ăđ ăĜĚĕ
þ Đý

ַהֹּלוֶ ה ִמנ ַהּגֵ ר ֶשּנִ ְתּגַ ּיְ ירּו ָּבנָ יו של הגר ִעּמֹו ,ומת
הגר — מנ הדינ ֹלא יַ ַחזִ יר את החוב לְ ָבנָ יו ,מפני
שהמתגייר נחשב כמי שנולד מחדש ,ואינ לו
קשר למשפחתו הקודמת ,וממילא גמ בניו
שהתגיירו עמו אינמ יורשיו .ומכל מקומִ ,אמ
נֹוחה
רּוח ַח ָכ ִמימ ָ
ֶה ֶחזִ יר להמ את החוב — ַ
ימּנּו.
ֵה ֶ

;Đėĕ
Ā ĥü Ĉ Ěø čă ü ěĕüĜģø üĜ ěĕĘü Ĕø Ęø Ĕÿă Ěüă Đÿ ĘėăĀ
ēăũ đĤ ÀŖĤčĀ øăď ĦČþ ęĕ ýňģÿ Ěø Đÿ ĘėĀ øđ
.ăđ ăĜĚþă Ěü ĐēŖĜ
Ā ęĕĚü ėĀ ēú

עוד אמרו חכמימ בענייני קניינ ,כי ָּכ ל
ַה ִּמ ַּטלְ ְטלִ ינ ,חפצימ שניתנימ לטלטול ,נִ ְקנִ ינ
יכה ,שרק כאשר הקונה מושכ את החפצ
ִּב ְמ ִש ָ
הריהו קנוי לו ,ולפיככ ,כל עוד לא עשה כנ ,יכול
אדמ לחזור בו מהכמ של קנייה או מכירה.
ומכל מקומָ ,כל ַה ְמ ַקּיֵ ימ ֶאת ְּד ָברֹו ,את הבטחתו
נֹוחה ִמ ֶּמּנּו.
רּוח ַח ָכ ִמימ ָ
— ַ
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ĦđčēĤĐ
đĜĚĚ ĐēđĜ ęĕĚėē ēđĤ ĤĕĒēĐ ęČđ

טעמ הדבר ,שרוח חכמימ נוחה ממנו ,הוא משומ
שנהג לפנימ משורת הדינ ,שהרי מעיקר הדינ מה
שאדמ זה מחזיק מנכי הגר הוא שלו לכל דבר
ועניינ )רמב"מ( .ובתלמוד הבבלי )יז,ב( הובאה
ברייתא שנאמר בה להפכ ,שרוח חכמימ אינה נוחה
ממנו .ושמ הבחינה הגמרא בינ בנ שנולד לאחר
הגיור ,לבינ זה שהתגייר לפני כנ .לדעת הרמב"מ,
רק בזה שנולד לאחר הגיור שיבחו חכמימ מי
שעושה כנ ,מפני שיש לו זיקה מוימת אליו
כישראל כבר משנולד ,אבל מי שנולד כגוי — לא
הצריכו חכמימ להחזיר לו )וככ נפק להלכה שו"ע
חו"מ קכז,ב( .אבל יש שכתבו להפכ ,שדווקא מי
שנולד כגוי עלול לחזור לורו ,וכדי למנוע דבר
זה אמרו חכמימ שיחזיר לו .ואולמ כאשר כבר
נולד כיהודי אינ חשש שיחזור לורו ,ולא הצריכו
חכמימ להחזיר לו )ר"ש משאנצ ,רא"ש(.

đĜĚĕĐ ĐēđĜ ęĕĚėē ēđĤ

כלומר ,החכמימ מרוצימ ממנו וכשר מעשהו
בעיניהמ )רש"י ב"מ מח,א( .ובמקומ אחר )ב"ק
צד ,ב( פירש רש"י" :רוח חכמה וחידות בקרבו,
לפי שאינו רוצה ליהנות מממונ אחרימ" .והחידוש
בדבר ,שלא נאמר בעניינ זה כמאמר חכמימ" :כל
מי שהוא פטור מנ הדבר ועושהו נקרא הדיוט"
)ירושלמי שבת פ"א ה"ב( ,וכנ "לא כל הרוצה ליטול
את השמ יבוא וייטול" )בבלי ברכות טז,ב( .אלא
אמרו חכמימ שבעניינ זה מצווה להחמיר ועושה
בזה רצונ חכמימ )מור המשנה(.

ĐėĕĥĚč ěĕĜģĜ ěĕĘĔĘĔĚĐ Ęė

המשנה במכת קידושינ )פ"א מ"א–מ"ו( עוקת
בדרכימ השונות שבהנ נקנה דבר מאדמ לחברו ,ויש

הבדל לעניינ זה בינ מקרקעינ ,שניתנ לקנות אותמ
על ידי מתנ מעות או על ידי שטר ,לבינ מיטלטלינ,
שנקנימ במשיכה )משיכה היא שמ כולל להעברה
של החפצ ,כאשר קיימימ אופנימ שונימ הנוגעימ
למיטלטלימ שונימ ,כגונ דברימ שדרכ להגביה
אותמ נקנימ דווקא בהגבהה(.
עיקר ההדגשה של המשנה כאנ היא ,שלמרות
שיכמ הקונה עמ המוכר על המכירה ,ואפ הייתה
העברה של כפ ,כל עוד לא משכ הקונה — יכולימ
שניהמ לחזור בהמ .וכל זה מצד דיני הקניינ ,שמצד
הדינ לא ניתנ לחייב אדמ לעמוד בדיבורו .אבל פגמ
מורי יש כאנ ,שאינ רוח חכמימ נוחה מהתנהגות
כזאת ,וכפי שדרש ר' יוי בר' יהודה את הכתוב
"הנ"
"הינ ֶצ ֶדק יִ ְהיֶ ה לָ ֶכמ" )ויקרא יט,לו( — שיהיה ֵ
ִ
שלכ צדק ,ו"לא" שלכ צדק ,כלומר ,שתצדיק
דיבורכ ותקיימ אותו .מובנ כי יש להבינ מכאנ את
הצד ההפוכ ,שמי שאינו מקיימ את דברו — אינ רוח
חכמימ נוחה ממנו .והמשנה משתמשת בניוח
החיובי "המקיימ את דברו רוח חכמימ נוחה ממנו",
אולי מפני שהמשנה כולה שנויה בלשונ זו .ואולי,
כדי ליימ את הפרק ואת המכת כולה בדבר טוב.
ועל כל פנימ ,העירו המפרשימ כי ניוח זה ש"רוח
חכמימ נוחה ממנו" ,נוגע רק למי שהתחייב ולא
עמד בדיבורו ,אבל אמ הייתה כבר נתינה של כפ,
ואחד מנ הצדדימ חוזר בו — על זה אמרו בגמרא
)בבלי ב"מ ד,ב( ובפוקימ )רמב"מ הלכות מכירה
פ"ז ה"א( ש"אוררינ )מקללימ( אותו בבית דינ,
ואומרימ' :מי שפרע מאנשי דור המבול ,ומאנשי
דור הפלגה ,ומאנשי דומ ועמורה ,וממצרימ
שטבעו בימ ,הוא יפרע ממי שאינו עומד בדבורו'",
ולאחר מכנ יקבל הקונה את כפו בחזרה )רמב"מ
שמ ה"ב(.

