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  א

 

  ובגוי בישראל קנינים

  והחילוק הדמיון

  העולים הכללים סיכום

  ויסודם הסוגיא בדיני עיון הצריך מן

  גוי' לבעלות' ישראל' בעלות' בין החילוק

 קניינם שדרך קנינים וישנם, ושורשה הבעלות בסיבת וחובה זכות קביעת ידי על קניינם שדרך קנינים ישנם
  בפועל ההחזקה שינוי ידי על

  הקונה בעלות עילת התחדשות. ב. המוכר בעלות עילת מביטול. א. מורכב קנין כל

  לעמים ישראל בין הבעלות דפוס מחילוק המשתלשל דבר זה לעמים ישראל בין הקנין חילוקי על הילפותא

  לקיש לריש יוחנן רבי בין הפלוגתא דפוס

  יוחנן רבי סברת ביאור

  לקיש ריש סברת ביאור

  למכירה הפקר בין החילוק ביאור

  כמכירה דגזילה' תוס סברת ביאור

  'מתנה' קנין במשפט הפלוגתא ביאור

  בכסף קונה שאינו במי אפילו - בכסף נקנה במשיכה כדרכו לקנותו אפשר שאי שכל ההלכה ביאור

  בגוי קרקע בדין הראשונים מחלוקת

  ם בישראל ובגויקניני
  הדמיון והחילוק

  סיכום הכללים העולים

. א. 'במכירת מטלטלין' ודאי שנשמר החילוק המפריד בין קניני בשיעור הקודם הם ח) הכללים העולים מכל הקיבוץ הנזכר

  ובמה שיקנה זה לא יקנה זה. ,הם הפוכיםקנינישלעולם  ,ישראל לעמים

  או ישראל בכסף וגוי במשיכה. ,ל האם ישראל במשיכה וגוי בכסף"י ור"ב. נחלקו ר

  ל בין בישראל בין בגוי."ן רי בי"בין ר ,ג. קנין מציאה והפקר שווים הכל במשיכה

ומי שאינו קונה מקח במשיכה אינו קונה אף מתנה  ,נחלקו הראשונים האם קניינם כקנין מכירה ,מטלטלין הניתנים במתנהד. 

  ע במשיכה."ומציאה שנקנים לכו ד דינו כהפקר"אלא בחצר או חליפין או אגב. א ,במשיכה

עד שיביא  -ה לא יקנה להתחייב במשיכה ליאף גז ,שאם גוי אינו קונה מקח במשיכה ,ה. דין קנין גזילה בגוי דומה למקח

  לרשותו.
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  ולא בכסף. - וישראל קונה בשטר  ,הוה אמינא שגוי קונה עבד בכסף ,הילפותא בעבדים הו. אילולי שהית

  בכסף. עברי פותא שניהם שווים לענין קנין עבדאמנם אחר היל

  ד לרבי יוחנן גוי אינו קונה בכסף."א ,ע נקנה בכסף"כסף עומד במחלוקת ראשונים האם לכו ז. דין קנין קרקע בגוי על ידי

מ קרקע לישראל נקנית בחזקה מעיקר "[אמנם יש לבדוק לשיטתם בדעת רבי יוחנן שישראל אינו קונה מטלטלין בכסף ומ

  דין המשנה].

❖❖❖  

  מן הצריך עיון בדיני הסוגיא ויסודם

א. כאשר למדנו שמשפט זה שישראל בחד ועובד כוכבים בחד בכמה.  א לעיין בהנב ,אחר שהקדמנו את משפטי הסוגיאא) 

שחידשה  ,אלא זה 'משפט' ,ז 'חוק'"מ אי"מ ,כ"פ שיסוד המשפט הוא גזה"דאע ,ג)"ל בפתיחה סק"הוא מילתא דסברא (וכנ

מה היא הסברא הנותנת  ,מעתה ודאי מוטל על כל אחד לעיין מה היא הסברא המונחת בזה א,התורה לדון על פי אותה סברא

  וי. וזה נעלם.ה מהמידה המביאה להחלפת בעלות בגשמידת המשפט מביא להחלפת בעלות בישראל יהיה שונ

ב. גם כאשר נשכיל מה היא הסברא עדיין יהיה מוטל עלינו להבין מדוע לדעת תוס' ודעימיה סברא זו קיימת דוקא בקניני 

דאחר  ,ודאי אין זה מספיק ,כ שהם שווים"כ שיש חילוק וכאן גזה"קרקעות. [ולומר שכאן גזה קניניקיימת ב מטלטלין ואינה

  .]מוטל עלינו להבין כל חלק וחלק שבו במקומו בסברתו ,נכנס בסד הסבראשעיקר הדין 

המשווה את קרקעות  מה סברת השיטה ,העלינו להבין מה יסוד הפלוגתא בז ג. ובפרט זה של קנין קרקעות עוד מוטל

  לעומת סברת השיטה המחלקת בין קרקעות למטלטלין. -למטלטלין 

כ נמצא "א ,ע בכסף"ע מודים שכולם קונים ע"דכודחזינן בעבדים וכן אחר  ,ע בכסף"ד. לשיטת הראשונים דקרקע נקנית לכו

ומעתה קשה כח זה להיכן הלך במקומות שאינו  ,וחיובו תופס קנין -שבין בישראל בין בגוי יש כח נתינת ממון המחייב תמורה 

  ומה יעכב בעדו מלתפוס קנין. ,והרי זה כח ממון קיים מעיקר דיני המשפט ,קונה

פ אם "ממנ ,שווים שדינו להקנות בכסף ,י שדבר שאי אפשר לקנותו כדרכו במשיכה"מה היא סברת הדין שחידש הגאשרה. 

וכיצד דבר זה שאי אפשר לקנות באופן אחר  ,ואם אין בו כח תופס וקונה לעולם לא יקנה ,תמיד יקנה ,יש בכסף כח תופס וקונה

  שאין בו דין קנין כסף.בדרך הרגילה משמש כסיבה להוליד קנין כסף בדבר 

דילמא  ,מציאה נקנים במשיכהוע הפקר "בחלק המשיכה יש לנו לברר בתחילה מה הסברא הפשוטה לכל הראשונים שלכוו. 

דילמא המיעוט מוחלט ואינו  ,דכיון שהתמעטו או ישראל או גוי מקני משיכה במטלטלין ,אינם נקנים אלא בקנין יד או בחצר

  מועיל גם בהפקר ומציאה.

שהרי  ,מה הסברא המעכבת את הקנין במקח ,ז. אחר שהסברא נותנת במוחלט שיש במשיכה כח תופס ומכניס לרשות

כ יש לברר מה היא הסברא שמשיכת קנין במקח יותר "וא ,ואינה חק פרה ,הילפותא באה ללמד הלכה שיש לה שורש בסברא

                                                            
 מ"מו, חיוב היה לא בתורה כתוב זה שהיה ואילולי), מלוה ה"ד ב"ע ג"י קידושין' תוס( בתורה הכתובה מלוה הםש וגזילה נזקיןודוגמת  א
 מוחזקת כבר הגילוי אחר אבל, חיוב ליתן כדי זו בסברא שיש לך לומר היא הילפותא וכל, ביה חזינן רבה סברא, לחייב תורה שחידשה אחר

  .מחייב לכח עצמה הסברא
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  קשה ואינה קונה בישראל או בגוי.

ד "א .נו קונה מתנה במשיכהיומי שאינו קונה מקח במשיכה אלמדנו שנחלקו הראשונים האם דין המתנה כדין המכירה ח. 

  ע קונים במשיכה."דכו כדין הפקר ומציאהדין מתנה 

במה חלוקה מהם  ,עד כמה שהחלטנו שהפקר ומציאה נקנים במשיכה ,מה מעכב קנין משיכה במתנה ,ויש להבין חדא

  ומדוע זה שיש 'מקנה' זה מפקיע את כח הקנין שבמשיכה. ,היא נקנית לזוכה בלא העמדת תמורה הרי גם ,מתנה

  המחלוקת האם לדמות את המתנה למציאה או למכירה. נקודתמה  ,ושנית להבין מה יסוד הפלוגתא בזה

אלא כל כולו הוא נטילת  ,גזילה הוא דבר שאינו בא מיד 'מקנה' קניניהרי ש ,תר קשהיושקנין גזילה כמכירה  'ט. סברת התוס

  גזילה למכירה ולא למתנה.ומה סברא איכא להשוות  ,הזוכה

  החילוק בין 'בעלות' ישראל 'לבעלות' גוי

ב) להבין בסוגיא יש לנו להקדים מעט. הקדמה ראשונה היא לעורר את הידיעה על השינוי הקיים בין מידת בעלות ישראל 

  ן מידת בעלות גוי.ובי

 משפט בשורש עומד לעמים ישראל בין שהחילוק המפרשים למדו לעמים ישראל בין בחילוק הבאות הלכות וכמה מכמה

 שאין לומר רק זה ואין), ב"ע ג"קי ק"ב, (מותרת גוי שאבידת בגמרא אמרו. א. מהדברים חלק ונביא, עניינו ויסוד הבעלות

 הגוי שממון מ"ש, ניטלת זו אסור גוי שגזל פ"ואע), א"ע ז"כ מ"ב י"רש( ישראל ליד לכתחילה היא ניטלת אלא, השבה חובת

 .לעולם בא שלא בדבר קנין היה תורה מתן שקודם דאפשר) ח"שכ( ש"הריב כתב. ב. בעלותו זכות בו בטלה, ממנו שאבד

 יש אלא, ומקום מקום בכל הדין בפרטי חילוק אינו לעמים ישראל בין שהחילוק המפרשים למדו הלכותכמה מדברים אלו ועוד 

  . גוי לבעלות ישראל בעלות בין הבעלות גדרי בעיקר ויסודי מהותי חילוק

 או, גברא' זכות' היא בעלות האם לעיין בשערים נודע כברדהנה , בעלמא בעלות בגדרי לעמוד נקדים כאשר יתברר והדבר

 הפשוטה הסברא רק זה שבעלות היא הכוונה בעלמא זכות זו בעלות דאם הוא הצדדים פירוש. 'החפצא בעיקר חלות' שהיא

 ולא הזה המצב את לשמר תביעה זכות נותן זה, וצדק ובזכות עוררין בלא להשתמשות ממון שעמד שכל הממון במשפטי

 העולם כלפי עליו הנקרא השם שהוא - החפץ על הנקבע הבעלים ששם היא הכוונה בחפץ חלות זו בעלות ואם. להפקיעו

' סי ב"ב ש"ברכ עיין, זה בצד ולממאן. [חפץ של בגופו בעלות כחלות בדין מוגדר גופא זה שם, פלוני של חפצו הוא זה שחפץ

  ].ב"סק' ס

, תורה חידוש או דין תערובת בו ואין, צרופה בסברא העומד דבר הוא החפץ כלפי כזכות הבעלות דין שחלק יראה והמתבונן

 כפי הזכויות ובירורי, הממון משפטי על ההחלטה את יש הדינים על נצטוו נח שבני ידי על שקיימת ההנהגה עיקר דבכלל

 דסברא מילתא ז"אי, החפצא בעיקר כחלות בעלות הגדרת ולאידך. בעלות ודיני בעלות זכות קובע כבר זה וסברא בדעת הנקבע

 בדין חידוש הוא זה ודבר, בדבר בעלות כחלות - החפץ על הקבוע הבעלים שם את לראות מחליט שהדין פירושו אלא, לחודא

  .סברא שכולו דבר אינו אבל, בסברא הבנה לו שיש

 דיני אבל, לישראל תורה מתן אחר אלא אינם חפצא כדיני תורה שדיני), ז"י - ז"ט ק"ס הקדמה( ט"יו עונג ת"בשו קוהנה חיל

למדו לחלק בדין יש ש[ומכאן גם  .)שם כ"כמש נפש מסירות על לעולם מצווים אינם ט"ומה( גברא דיני אלא אינם נח בני
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ט "וה ,נ אינו אלא בישראל"מ איסוה"מ ,פ ששניהם נסקלים"דאע ,נ בשור הנסקל בין שור של ישראל ובין שור של גוי"איסוה

 אלא בו אין דגוי הנסקל שור כ"משא, בעצם קטילא תורא ועושהו השור של החפצא בעיקר נקבע ישראל שורד מיתה דיןכיון ש

  .]בהנאה אסור אינו לכך, החפצא בעיקר בעצמו דינו הוקבע ולא, להורגו גברא מעשה חובת הוראת

 מתן קודם שהיתה כפי קבועה ם"עכו שבעלות, ישראל לבעלות ם"עכו בעלות בין החילוק גופא שזהומשורש זה נציץ ציץ 

 בעלות וזו, הזכות וקביעת הדעת הכרעת כפי מישרים הממון את לשפוט הדינים על הציווי מעיקר קבועה שהיא וכפי, תורה

 בעיקר שם כחלות בעלות קביעות שיש הלכה ונתחדשה תורה וניתנה. כלל בחפצא בעלות שם חלות בה ואין לחוד גברא זכות

  .ם"בעכו ולא בישראל אלא נתחדש לא זה וחידוש, החפצא

 מזה. החפצא בעיקר בעלות שם חלות היא ישראל ובעלות, הממון כלפי זכות אלא אינה ם"עכו שבעלות וכאשר למדנו

 תורת חל לא ם"עכו שבחפצי משום זה מותרת ם"עכו שאבדת דהטעם, ם"עכו לבעלות ישראל בעלות בין הדין חילוקי עולים

 לו ואין - תחתיו אינו כבר שהחפץ כל כזו ובעלות, לזכותו מיוחד שהחפץ רק היא הבעלות כל אלא, החפץ בעצם כחלות' שלו'

 שייכות לו ואין תחתיו החפץ של יחודו בטל שכבר כיון בדבר זכות כבעל להגדירו שייך לא, אצלו אינו שזה כך על תביעה

  .כלל החפץ מזכיית עיכוב ואין, עמו בפועל

 ז"וכ, לחול מה על לקנין שאין מפני הוא ע"בדלשבל הקנין חסרון דבפשוטו, ע"בדשלבל קנין יש ם"שבעכו הסיבה גם וזו

 סגי שפיר בזה, הדבר כלפי זכות הם עניינם שכל םקניניב אבל, ישראל כקנין -  בחפצא חלות הוא שעניינם םקניניב רק שייך

בעירובין . וראינו את הדבר גם בעולם יהיה שהדבר צ"וא לכשיהיה בדבר קנין לו שיהיה שתחייב הזכות העמדת חיוב ביצירת

  ב.ם)"בענין קדשי עכו --מנחות  -ט) ומנחות (אתה קדשת "זבחים סימן ס -ח) ובזבחים (אתה קדשת "(גבול עולם סימן ל

  שדרך קניינם על ידי שינוי ההחזקה בפועל םקניניוישנם  ,ם שדרך קניינם על ידי קביעת זכות וחובה בסיבת הבעלות ושורשהקניניישנם 

שבהם יש בקנין  ,שכח קניינם מתייחס לשורש הבעלות וסיבתה םקנינייש  ,םקנינינקדים לחלק בין סוגי ההקדמה שניה ) ג

שבהם אין בדבר סיבה  ,ששורש קניינם מתיחס לעצם ההחזקה ולא לסיבה םקניניויש  ,עילה לשנות את סיבת זכות הבעלות

  אלא לשנות את תפיסת האחזקה.

מחייב על עילת והוא יוצר  ,שיסודו בכח כסף החוזר הגלום בו ,המוכר לעומת הקונהדקנין כסף פועל שינוי בסיבת בעלות 

וחוב זה של המוכר כלפי זכות זו של הקונה הוא היוצר את העברת הבעלות. נמצא קנין זה  ,זכות הקונה לעומת חוב המוכר

  מחליף את בעלות החפצא מחמת כוחו לשנות את שורשי זכויות הגברא כלפי החפצא.

אין הקנין מתייחס לסוף הבעלות או  ,ם הקונים במה שהם מעשה המורה בעלות דוגמת משיכה והגבההקנינימת זה הולעו

שהחזותא שבמעשה קנין  ,ינוי נקודתי של שליטת אדנות הבעלותשאלא זה רק  ,ואינו יוצר עילה לשינוי סיבת הבעלות ,לסיבתה

ם אלא מחליפים את הבעלות על ידי עצם קנינינמצא ש זו היא המחליפה את הבעלות. וחזותא ,רה על שינוי הבעלות בפועלומ

  וללא התייחסות לתכלית הבעלות או לסיבותיה. ,רושם האחיזה הנקודתית

                                                            
 מעתה, החפצא בעיקר שם כחלות בעלות גדרי בישראל שנתחדשו שאחר כיון. ם"עכו בקנין לא ואפילו כלל ע"דשלבל קנו לא דישראל והא ב
  .כלל ישראל קנין תפיסת בר אינו בעלות שם חלות בר שאינו כל וממילא, בדבר שמו חלות ידי על אלא בישראל בעלות תפיסת תחילת אין
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  כל קנין מורכב. א. מביטול עילת בעלות המוכר. ב. התחדשות עילת בעלות הקונה

ח מורכב משני חלקים. א. ביטול זכות המוכר. ב. חידוש זכות היא להבחין בכך שכל קנין מק) הקדמה שלישית שנקדים ד

  לוקח.

ם הפועלים לשנות את ההחזקה בעולם קניניוהן ב ,ם הפועלים לשנות בשורש סיבת הבעלותיוחלוקה זו קיימת הן בקניינ

  המעשה.

ם מכי מטי זוזי "ב) דעכו"ד ע"ב (נ"ודוגמת מה שאמרו בב ,כסף יש סיבת 'ביטול זכות מוכר' בכך שהוא קיבל תמורה דבקנין

  וישראל לא קני שדה זו עד שיהיה לו שטר. הרי לכך כח קנין כסף לביטול זכות מוכר לחוד. ,לידיה אסתלק

 ,התחייב המוכר על המכירה ,וחסרונו למוכר -הוא נחסר ז ש"שעי ,וחוץ מזה יש את זכות הקונה הנוצרת על ידי נתינת הכסף

  ונעשה המקח 'מוציא מיד מוכר' 'ליד קונה'. ,על המכירה זה מחייב את הקנין רועצם חיובו של מוכ

ועל התחדשות זכות הקונה בדבר. דבקונה מהפקר מעשה  ,וכן בקנין משיכה המעשה קנין מורה על ביטול זכות המוכר בדבר

ההוראה הראשונה העולה מהמעשה היא  ,אבל כאשר הדבר נעשה במקח ,אלא את התחדשות רושת בעלות הזוכהזה אינו פועל 

אמנם כל זה במקח הנעשה בין שני  ,ואחר זה ועל זה נבנית הזכות הנולדת מרושם אדנותו של קונה בדבר ,מחיקת אדנות המוכר

  .ואינו שייך בהפקר כלל ,צדדים

 .'היא 'זכות גברא' כלפי החפצא. ואילו בעלות ישראל היא 'חלות שם הבעלים בעיקר החפצאנמצאנו למדים. א. בעלות גוי 

והן בחלק שלהתחדשות זכות הקונה. ג. כח  ,הן בחלק של ביטול זכות המוכר ,ב. כח קנין כסף הוא לשנות את סיבת הבעלות

רושם הקונה. ד. כל קנין המוחקת את רושם המוכר וקובעת את  ,קנין משיכה הוא חידוש הנהגת אדנות שונה בזמן ההחזקה

  והתחדשות זכות הקונה. ,ביטול בעלות המוכר ,ני חלקיםמורכב מש

  מחילוק דפוס הבעלות בין ישראל לעמיםהילפותא על חילוקי הקנין בין ישראל לעמים זה דבר המשתלשל 

כאשר למדנו מצד אחד ששונה בעלות  ממסד ועד טפחות. לבנות את הסוגיא לתלפיות) אחר ההקדמות הנזכרות נבא ה

האם  ,יש לנו לבחון מי האב ומי התולדה ,םקניניומאידך גיסא למדנו ילפותא ששונים הם אף בדרכי ה ,ישראל מבעלות גוי

תחילת הדין הוא החילוק במידת  ,ד להיפך"ומכך משתלשל החילוק במידת הבעלות. א ,הוא האב םיניקנהחילוק בדרכי ה

שנתנה תורה קנין נפרד לכל אחד כפי האופן  ,לכך קניינם ניתן במידה שונה ,ומחמת שבעלותם קיימת במידה שונה ,הבעלות

  היותר ראוי לו מיסוד דפוסי בעלותו.

פי  ם יקבעו על פי הבעלות ולא הבעלות עלקניניובחקירה זו פושט כל משכיל מדנפשיה דודאי שורת הדין נותנת שה

חלוקת צורות הקנין לא אמרו ולא להיפך. וביותר הרי בילפותא על  ,שצורת הקנין היא דבר הנגזר ממשפט הבעלות ,םקניניה

ואילו מה היא מידת בעלות כל אחד  ,אלא רק אמרו שלא כקניינו של זה קניינו של זה ,איזה קנין לישראל ואיזה קנין לעמים

כ ודאי שמידת הדין נותנת "ויש להם קנין בדבר שלא בא לעולם. א ,ם שאבידתם מותרת"מהם אנו יודעים מעיקר דיני עכו

ולתוך מסגרת מוקדמת זו ירדה  ,שהיה ברור לנו זה השינוי הקיים במידת הבעלות בין ישראל לעמיםשהמושכל הראשון 

חלוקים הם גם בדרכי  ,לך שאותם אנשים החלוקים במידת בעלותםלומר  ,הילפותא המלמדת שלא כקניינו של זה קניינו של זה

  קניינם.
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  דפוס הפלוגתא בין רבי יוחנן לריש לקיש

כאן באו מאזני הסברא לאמוד מהו הקנין היותר מתאים לכל  ,לימדה תורה איזה קנין מיוחד לאיזה אדםאמנם כאשר לא 

 ,בעלות בעיקר החפצא תהיה על ידי כסףקנין המחיל ל האם המידה היותר ראויה היא שחלות "י ור"ונחלקו בה ר ,מידת בעלות

קנין המחיל ד להיפך חלות "וזו היא שיטת רבי יוחנן. א ,ההוראת בעלות כהנהגת גברא תהיה על ידי משיכחלות קנין הקובע ו

וזו  ,חלות קנין הקובע הוראת בעלות כהנהגת גברא תהיה על ידי כסףואילו  ,רושם בעלות בעיקר החפצא תהיה על ידי משיכה

  .ל"היא שיטת ר

 ישראלמידת הבעלות בין דכאשר היתה ידועה החלוקה על  ,ל"י ור"ועל פי זה כבר זכינו להשכיל 'בתבנית' מחלוקת ר

ומצאנו שחילקה תורה שיש קנין המתאים  ,ם היא 'זכות גברא'"שבעלות ישראל היא 'חלות בחפצא' ובעלות עכו ,לעמים

וקנין משיכה יותר  ,החליף על ידו 'בעלות בחפצא'נן שקנין כסף יותר מתאים לחסבר רבי יו ,לישראל ויש קנין המתאים לגוי

  ולכך הוא מפרש את הילפותא בצורה זו. ,'בעלות דזכות גברא'מתאים להחליף על ידו 

גיסא שקנין משיכה הוא היותר ראוי להחליף 'בעלות בחפצא' וקנין כסף הוא היותר ראוי להחליף על  לאידךל סבר "ואילו ר

  ., ולכך פירש את הילפותא בצורה זו'בעלות דזכות גברא'ידו 

  ביאור סברת רבי יוחנן

ל "צא', ומדוע לרועתה נבא לבאר מה היא 'סברת' מחלוקתם, מדוע לרבי יוחנן יש עדיפות לקנין כסף כלפי 'בעלות בחפ) ו

ל "י יש עדיפות למשיכה כלפי 'בעלות דזכות גברא', ומדוע לר"ישנה עדיפות לקנין כסף כלפי 'בעלות דזכות גברא'. מדוע לר

  יש עדיפות למשיכה כלפי 'בעלות בחפצא'.

זה דבר היותר ראוי לבא על ידי פעולה נראה כי בעלות הנקבעת בעיקר החפצא ונתבונן  ,להבין בחלק של סברת רבי יוחנן

ומחדש עילה וסיבה נכונה לזכות ממון  ,המוכר 'שרק שינוי שורשי המוחק את 'סיבת בעלות ,המחליפה את 'סיבות' הבעלות

ותר בחפצא כך יותר ראוי שככל שהחלות י ,זה הדבר היותר מתאים להחליף בעלות הקבועה כחלות בעיקר החפצא ,של הקונה

  ן לעומק דיני החפצא.ושהיא תהיה נקבעת על ידי פעולות שיש להם יחס יותר נכ

יותר  ,כ לאידך גיסא ככל שהבעלות באה ממקום יותר חיצוני ואינה בעצמו של חפצא אלא רק משפטי זכות גברא"משא

  זה מה שיקנה. ,מתאים לה קנין שכל ענין קניינו פועל בהחלפת שלטון האדנות החיצונית

הוא קונה בקנין הפועל להחליף ולשנות  ,חלות בחפצאכשישראל שמשפט בעלותו בא ולכך סבר דחילוק הילפותא אומר לך 

הם יקנו במעשים חיצונים המורים על  ,ם שבעלותם היא רק בעלות דזכות גברא"שזה קנין כסף. ואילו עכו -את סיבת הבעלות 

  שינוי האדנות באחיזת כיבוש האדנות תחת הקונה בפועל.

  ביאור סברת ריש לקיש

שכל דברינו בסברת  .של 'מחיקת זכות המוכר' קחמת מה שהוא ראה בנידון זה בחלמל וטענתו לאידך גיסא היא "וסברת ר

אבל כיון שכאשר הקדמנו בכל מכר יש את ההקדמה של 'מחיקת' זכות  ,הדיברו מצד חידוש זכותו של קונ בקנין כסף רבי יוחנן

יש לראות סברא מזווית על ידי קנין כסף זכות מוכר  מחיקתבחלק של  ,ורק על גבי זה מוסיפים לתת את זכות הקונה ,מוכר

  הפוכה.
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וחוב זה הוא  ,יה של הקונהעל זה שהחפץ יה לקונה המוכר' חובת'באה מחמת על ידי קנין כסף דמחיקת זכותו של מוכר 

לכך מזווית זו יש  ,והוא החלק המוקדם בקנין ,וכיון שחלק זה שבקנין כסף נפעל על ידי 'חוב גברא לגברא' ,'חוב גברא לגברא'

  שהרי כל יסודה מושתת על 'שיעבוד גברא לגברא' להחלפת הבעלות. ,עדיפות לקנין כסף לפעול לשנות בעלות דזכות גברא

שהוא יותר מתאים לבעלות הגוי  ,הוא קנין כסףם "ה תורה לבעלות עכוחלק הקנין האחד שנתנשל לפרש "ולכך העדיף ר

  שהיא בבעלות דזכות גברא.

כך שפעולה זו של משיכה היא הסברא שהמשיכה עדיפה למי שמידת בעלותו היא חלות בעלות בחפצא זה בואילו צד 

 ,ובבחינה זו יש בפעולת קנין זו יותר אלימות ,ואינה משאירה במקח מקום לראותו 'כנותן' ,מוחקת את צד המוכר לחלוטין

  דישראל לבעלות חפצא דישראל אחר.י קנין אלים המחליף מבעלות חפצא ל להעדיפה ליצירת שינו"ולכך סבר ר

שזה מחיקת זכות המוכר,  -רה יל האם להעדיף את ההכרעה על פי החלק המוקדם במכ"י לר"ונמצאת נקודת הפלוגתא בין ר

  או להעדיף את ההכרעה על פי החלק של תכלית המכירה שהיא יצירת זכות הקונה.

  ביאור החילוק בין הפקר למכירה

ב הציר של יבכל ההסבר סבב ס הפקר למקח. שהרי כבר נבין ברור בחילוק בין ,ז) ואחר שזכינו להשכיל בכל המובן עד כאן

עימות העומד בין זכות המוכר שהיתה ובין זכות הקונה עמדו על הוהסברות  ,חידוש כח הקונה 'לעומת מחיקת כוחו של מוכר'

משמש  וקניינו אינו ,וכה שלא מיד בעליםזבכל ה לאב ,כ סברות אלו אינם משמשות אלא במכירה"וא ,המתחדשת ובאה

ואין דמיון בין  ,ולא צריך תו ,בזה יבא קניינו במידה פשוטה על ידי עצם הכיבוש ,ק 'לרכישת בעלות''למחיקת בעלות' אלא ר

  מקח ובין הפקר כלל.

  ביאור סברת תוס' דגזילה כמכירה

מ זו פעולה "מ ,שקנין גזילה בא כקנין ללא דעת מקנה פ"דאע ,ומכאן נבין נפלא מדוע גזילה דומה למכירה ולא להפקר

ולכך רק  ,גזילה הוא כח שיש בו כדי להוציא מבעלים קנינישהכח הנצרך ל ,ראשונהה בעלותעל ההמכילה בכללה כח עקירה 

לה בשינוי ו שהאריכו המפרשים בקנין גזיפעולה שגלום בה כוח זכיה 'המוציא מבעלים' הוא הראוי להוליד חיובי גזילה. [וכמ

וכיון שעל הצורה  ,גזילה להעמיד את החפץ בבעלות גזלן עד כמה שלא שזכות הבעלים לא תהיה 'מוקדמת' לו קנינישכח ה

ש "ש שהביא בקו". ועיין עוד בדברי הגרשגזלן מוציא מיד בעלים ,המתחדשת בשינוי באה זכות בעלים וזכות גזלן בבת אחת

  ].ו"ק נ"ק ס"ב ב"ח

לכך מובן ברור שהקנין הנצרך לגזילה הוא יהיה קנין שמצאנו  ,במכירה מצאנו כח קנין המוחק בעלות בעליםוכיון שרק 

  קונה במכירה ולא דבר אחר.

  ביאור הפלוגתא במשפט קנין 'מתנה'

ד דינה כמכירה ותלויה היא "א ,ע לכל אדם"וביאור מחלוקת הראשונים במתנה האם דינה כהפקר ונקנית במשיכה לכוח) 

שהחפץ מועתק מבעלות  ,בין מקח ובין מציאה ממוצעל. זה יובן במה שנראה לדברינו דמתנה היא דבר "י ור"במחלוקת ר

  'מוציא' מיד נותן כמו שהוא צריך במכירה. כח של להשתמש בקנין שיש בואבל הקונה אינו צריך  ,לבעלות

אלא מחמת  ,מ זכותו של קונה מחוייבת לא מחמת רצונו של מוכר"מ ,דבמקח אפילו שהדבר נקנה לדעתו של מוכרפירושו 
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נמצא עסק המקח בזה בא לקיים זכות מוכרחת מצידו של קונה לכפות את המוכר על  ,זכותו של הקונה להחזיק תמורה לממונו

לאחר הבעת  -הכופה את המקח  רדיהקנין זה הוא קנין הצריך לבא על ידי מעשה המגלם בתוכו את אותו כח  ,קיום המקח

  הרצון.

זה סגי שהקונה עושה מעשה ב ,שכל הנתינה אינה אלא קיום רצונו של נותן ללא תביעת מקבל כלל ,כ במתנה"משא

לכך 'החלפת' הבעלות במתנה עומדת  ,ואינו צריך להשתמש במעשה שיש בו כח 'מכריח עקירת בעלות' ,'המחליף' בעלות

  ובין המכירה שהקנין בה צריך כח 'כופה עקירת' בעלות. ,בתווך בין ההפקר שקנינו בא רק 'ליצור' בעלות

האם החלק המצריך במקח קנין כסף ולא קנין משיכה זה החלק של  ,במתנה וכלפי ממוצע זה נאמרה מחלוקת הראשונים

החלק המצריך במכירה את הכסף ד "א .כיון שגם בה יש 'החלפת' רשות ,כ גם מתנה לא תקנה במשיכה"וא ,'החלפת' הרשות

ומתנה  ,ולא במתנהואז דין זה לא יהיה אלא במקח  ,ולא משיכה הוא החלק שבא הקונה להכריח את הפקעת זכותו של מוכר

  תקנה במשיכה ככל הפקר ומציאה.

  אפילו במי שאינו קונה בכסף - ביאור ההלכה שכל שאי אפשר לקנותו כדרכו במשיכה נקנה בכסף 

יועיל בו  ,שחידש שכל שאינו יכול לקנות כדרכו במשיכה י"ומתוך כך נשכיל בדברי הגהות אשר ,ט) עתה נבא להוסיף דרגה

  ע."קנין כסף לכו

 ,י בגוי"ולר ,ל בישראל"דהאמנם שקנין כסף הוא דבר גרוע לר ,יש לנו להוסיף קומה ולומר ,דכאשר נחזיק בכל המתבאר

וע את הקנין בכסף הוא למנ שמכה בפטיהאלא הכח  ,מ הסיבה שהקנין לא מועיל בו כלל אינה מחמת אותה גריעותא לחוד"מ

הפגם המתווסף בו בכך שבמקום לעשות מעשה קנין המועיל לבקע את גרעין הבעלות נעשה מעשה המועיל דרך ביקוע קליפת 

שזה מורה על ריחוק  זה עצמו מוסיף שבר על שבר ,דעצם עשיית מעשה גרוע במקום שאפשר לעשות מעשה מעולה ,הבעלות

ולכך נפל כח קניינו לגמרי. אבל עצם הגריעותא של הקנין כסף בפני עצמו לישראל או לגוי  ,ונמצא הקנין גרוע הרבה ,הבעלות

  ג.אינה סיבה מספקת לשלילת כוח קניינו ,לכל חד כדאית ליה -

 ,דכאשר אי אפשר לו להקנות כדרכו ,ומעתה ברור מאוד מדוע במקרה שהדבר אינו נקנה כדרכו במשיכה יהיה נקנה בכסף

וממילא קנין כסף אינו בא אלא בגריעותא  ,ואין אנו רואים פגם ופחת בכך שהדבר לא נקנה במשיכה ,שוב את את השבר השני

  ושפיר קונה. ,מועטת

❖  

  מחלוקת הראשונים בדין קרקע בגוי

ע מודים שקנין כסף נוהג "ונים דבקרקעות כולשיטת הראש -עוד נשאר לנו לברר מהו החילוק בין קרקעות למטלטלין י) 

שאם הסיבה לחילוק הקניינים  ,ולדברינו בעיקר יסוד החילוק בין הקנינים הדבר נראה יותר קשה בהם הין בישראל ובין בגוי.

ומה היא סברת הראשונים  ,ומאי שנא ,כ כך לי קרקע כמו מטלטלין"א ,היא החילוק הקיים במידת הבעלות בין ישראל לעמים

  המחלקים בין הדבקים.

                                                            
א) דיש לעשות קנין מן המובחר, וכל מקום שהיה אפשר "ו ע"ב ע"בב, "ה ע"ת (קידושין כ"במה שנחלק עם ר ם"וזה גם יסוד שיטת רשב ג

  להשתמש בקנין מובחר והשתמש בקנין גרוע, זה עצמו מהווה חיסרון.
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 ורשים בתורה לקנין כסףדאחר שעבדים מפ ,ונראה דיסוד שיטתם עולה מהדמיון שאנו מוצאים בתורה בין קרקעות לעבדים

שאף הם יהיה דינם כעבדים לקנין כסף בין אצל ישראל  ,מינה השוו הראשונים את הקרקעות לעבדים ,בין בישראל ובין לעמים

  ובין אצל העמים.

ונמצאו שניהם  ,קנין כסף לישראל חידוש התורה הוסיףל "ואילו לר ,קנין כסף לגוי חידוש התורה הוסיףוהנה לרבי יוחנן 

למי שבעלמא  -בעיקר החידוש של קנין כסף בעבדים עומדים שווים בקנין כסף בקרקע. אבל באמת תוכן החידוש המתחדש 

  ל."י לר"בה בין רשונה הוא הר ,אין לו קנין בכסף

 ,חידשו בזה שמידת הבעלות בעבדים היא לעולם 'קנין חפצא'דלשיטת רבי יוחנן שהתחדש בזה לכלול את הגוי בקנין כסף 

 ,שהרי קנין עבדות הוא שינוי על עיקר החפצא של הגברא ,שקנין עבדים בגוי שווה הוא לבעלות ישראל בכל דבר. וסברא היא

ניתן לו בזה זכות ממון התפוסה בעיקר  ,ולכך כאשר חידשה תורה קנין עבדות ישראל לגוי ,רידאואינו זכות ממון חיצונית ג

ממילא דין הוא  ,כקנייני ישראל בעלמא -דכיון שיש לו בו קנין חפצא  ,ומכך עלה לו דין זה שיהיה לו קנין כסף בו ,החפצא

  בכסף. -ויקנה אותו כקנייני ישראל  ,שצורת הקנין אף היא תהיה כצורת רכישת קנייני חפצא

מעבדים לקרקעות יעלה מההקש להגדיר את בעלות הקרקע גם בגוי כבעלות שיש בה חלות שם בעיקר  ילפינןומינה כאשר 

בעיקר החפצא. והיא סברת רבי יוחנן לשיטת הראשונים  וממילא יעלה קניינו ככל קנייני דבר הנקנה כזכות ממון ,החפצא

  ע בכסף."שקרקעות לכו

ל שהמחודש בא לחדש לישראל קנין כסף, שבפרשת עבדים התחדש דכאן ישראל יקנה בקנייני מקח דגוי, "אמנם לשיטת ר

  בזה הביאור עולה מצד אחר.

מהצדדים שזכרנו, שכל מידה זו הנותנת זכות דהוא סבר שבעלות עבדים היא בעלות ממידה חדשה ללא דמיון לכל אחד 

באדם, היא מידה חדשה לגמרי, ולכך היא לא נמדדת בכל מה שאנו יודעים מכל הקניינים, ואין בה זכות גברא,  -קניינית לאדם 

  ואף לא חלות שם בעלים בעצמה של חפצא, אלא היא כולה מידה חדשה בעלת תוכן בעלות חדש.

דמידה אחת היא לישראל ולגוי שלשניהם העבד נמצא באותה מידת בעלות  שמידת קנין זו שוה בכלוכאן לימדה תורה 

  אף קנין שניהם שווה בו בכסף., ולכך מיוחדת של עבדים

הילפותא אינו רק לתת להם 'קנין שווה', אלא  דמיוןלעבדים. וס ומשווה את הקרקעות "ומכאן באה הילפותא הכוללת בש

כיון הדמיון בקנין הוא תולדת הדמיון של הבעלות, ד, ותבנית הבעלותעיקר ל וות את הקרקעות לעבדיםעל עיקר היסוד, להש

שווה, שכל הנתון באותה בעלות עלומה אף נקנה באותם קניינים הראויים לה, ולכך ילפינן  אף הואשבעלותם שווה קניינם 

  .מעבדים קרקעות


