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, הגר בירושלים, התקשר לשמעון, הגר בהולנד, ראובן
היות והוא רוצה , וביקש לשכור את דירתו לחודש החגים

לאחר שסיכמו . להרגיש את אווירת החגים בארץ הקודש
כמה ימים לפני .  דולר דמי שכירות1,000 שלח לו ראובן –

 הבין ראובן שלא יוכל להתפלל היטב –מועד הטיסה 
ועדיף לו להיות , היות שאיננו מבין את השפה, בירושלים

דווקא בבית הכנסת הרגיל שלו בקהילה היהודית 
האם יכול ראובן לחזור בו ולקבל את המעות . באמסטרדם

  ?בחזרה
   

  ב............................................................................................"גילוי דעת" מהו –הקדמה . א

  ב.........................................................................................?האם ניתן לבטל הסכם וקניין. ב

  ג...........................................................................סוגיית מוכר נכסיו לעלות לארץ ישראל. ג

  ו........................................................................סוגיית מכירת קרקע לצורך קניית שוורים. ד

  ז....................................................................................חילוק בין קרקעות ובין מטלטלין. ה

  ח................................................................................................חילוק בין קונה ובין מוכר. ו

  ט............................................................................... גילוי דעת ברעיון–קרקע ומטלטלין . ז

  יא.........................................................................ילוי דעתרבנו יונה יודה בשכירות שיש ג. ח

  יא...............................................................................................ההכרח בגילוי דעת ברור. ט

  יג........................................................................חילוק בין מכירת כל נכסיו ובין חלק מהם. י

  יד...............................................................................ביטול ניתוח פלסטי מחמת שידוך. יא

  טו...........................................................................................גילוי דעת על חשבון השני. יב

  יז...............................................................................................גילוי דעת נגד גילוי דעת. יג

  יח.......................................................................................הערה בענין חלות הקנין כסף. יד

  יט.........................................................................................................סיכום ומסקנות. טו

  

  אוצר העיון

  ה"ב סימן נ"ב 

  גילוי דעת בשוכר דירה
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  ובשום אופן לא להלכה, הדברים נכתבו לצורך לימוד: הערה

  

  "גילוי דעת" מהו –הקדמה . א

  . "תילוי דעג" מתמקד בנושא השיעור הנוכחי

  

כאשר כל התנאים , י צדדים שייך לרגע הקניין בין שנ"גילוי דעת"הביטוי 

הקשור לכוונת , סוג של מידע יש עוד –בשלב זה . נאמרו והעיסקה יוצאת לדרך

כגון תנאי מפורש ( שלא התקבע בהסכם בכלים הרגילים, אחד הצדדים בקניין זה

שיש בו כדי להוכיח , העברת מידע בדיבור או במעשהאלא בצורה של , )בהסכם

, כאמור, הנקרא( כמה כוח יש למידע זהלה היא והשא. רצון או כוונה מיוחדים

  . בהשוואה לתנאי במקח)"גילוי דעת"

  

במקרה שבענייננו הוא הרצון להתגורר בארץ הקודש ולהתרשם גילוי הדעת 

 – לדעתו של ראובן –וכאשר חלק זה . מהאווירה של הימים הנוראים והחגים

כ כל "וא, אין לה מקוםכל הסיבה לנסיעה זו כבר כ " א–אינו יכול להיות מושג 

  .  לכאורה הוא בטעות–הקניין שהיה על דעת זו 

  

 בלתי תלוי בדיבוריםלא יתכן שהקניין יהיה גיון אומר שיהה –מצד שני 

בתנאים רק , לכאורה, אלא על הקניין להיות תלוי, מחייבים של הצדדים

יאות כ היאך מסתכלים על מצ"א. )כדלקמן, י משפטי התנאים"עפ( הנעשים כראוי

  ?שיש לה שני צדדי השקפה, כזאת

  

שאינו כמו   הנדון המיוחד במקרה שבענייננוהוא לגבי , נוספת בשלב זההערה 

אלא . מצד המוכרשבהם אנו מנתחים את גילוי הדעת , המקרים הכלליים

שהוא המקביל , או השוכר( גילוי הדעת מצד הקונהשכאן אנו נזקקים להבין את דין 

  .ד את חשיבות החילוק הזה"השיעור נבין בסובהמשך . )של הקונה

  

  ?ןיהאם ניתן לבטל הסכם וקני. ב

 ?הסכם צריך לקייםוכי לא פשוט ש: כל השאלה הזאת אינה מובנת –ולכאורה 

מחוסר "ואפילו לא היה כאן ( שאינה מעוגנת בהלכה, ועוד שאין כאן התחייבות עלומה

 ואפילו כבר ניתן ,ן שני צדדיםקניין שלם ביאלא היה כאן , )"מי שפרע"או " אמנה
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כ היאך אפשר לחזור " א– )הכסף במקרה שבענייננו הוא גם כסף קניין וגם התשלום( כסף

  ?בו

  

   :לפי הנקודות הבאות,  באופן לימודיתמיההונבסס את ה

. שכירות נקנית בדרכים שהקרקע נקנית: )ט-ה"סימן קצ( בשולחן ערוך •

כסף כך ,  קרקעקנייתליך של  כמו שהוא קונה בתהסףקניין כומשמע ש

וממילא אין , הכסף קונהכ בענייננו "וא.  קרקעבשכירות גם קונה

 .ראובן יכול לחזור בו

 ן"רמבב צריך לזכור שיש דין – כאשר עוסקים בקניין כסף – אמנם •

סימן , חלק ג( אחיעזרת "שוועוסק בזה באריכות ב ,).ו"במסכת קידושין דף כ(

אלא , הכסף לחוד אינו קונה –וב בו שטר שבמקום שרגילים לכת, )ה-מ

 –ובמקרה שנתן רק כסף ועדיין לא נכתב שטר . צירוף השטררק ב

 –כ במקרה שבענייננו "וא. קניין עדיין איןאבל , אמנם יש בזה מי שפרע

, הכסף לבד לא קנהואז , אולי השאלה מתחילה כאשר עדיין אין שטר

 .והכל פתוח עדיין לדיון

ל וההבד ,שכירות קרקעאלא קניית קרקע נו אינו שהמקרה שלפניאלא  •

הוא , )ט-ה"סימן קצ, שם( א"לפי הרמהמשמעותי שיש בין קניה לשכירות 

אפילו במקום שכסף אינו קונה לבדו ללא , שכירות קונה תמיד בכסףש

כ במקרה המיוחד "א. שכירות סגי לה בכסף לחוד מכל מקום –שטר 

 . הקניין חלו – השכירות היתה בכסף –שבענייננו 

לחודש אחד שהשכירות היא , באופן מיוחד במקרה שבענייננו –ועוד  •

 ובמקרה זה בוודאי, בכלל לא כותבים שטרמסתבר מאד ש –בלבד 

  .הקניין כסף הוא מוחלטו ,שאין צריך להוסיף שטר, יודה האחיעזר

  

נבטל קניין ברור היאך ? מה השאלה –חוזרת התמיהה ביתר שאת  –כ "א

  ?וסגור

  

  סוגיית מוכר נכסיו לעלות לארץ ישראל. ג

גמירות כל קניין מבוסס על : הכל טמון במה שהוקדם בראשית השיעור –אלא 

רק על דעת ומספר שכל הקניין היה , ועתה בא צד אחד. של שני הצדדיםדעת 

.  כל הקניין לא התקיים–והואיל הדבר ההוא לא התקיים , דבר מסויים
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שנמצא ברקע  )"גילוי דעת"הנקרא (  מהו הענייןבמקרה זה מוטל עלינו לחקור

 מסוגל לבטל את – באי התקיימותו – זה גילוי דעתולבדוק אם , בקניין זה

  .הקניין

  

ובחידושים , דומה להפליא למקרה שבענייננו, בסוגיה ידועההבה נתבונן 

  :שנלמדים מדברי התוספות שבסוגיה זו

  

כדי לעלות  שמכר את נכסיו האדםמספרת על  ):ט"במסכת קידושין דף מ( הגמרא

ורוצה , כ לא עלה בידו לעלות"ואח, כלום לא אמר זמן המכירהוב ,לארץ ישראל

דברים שבלב אינם  ו, הוי דברים שבלב:אמר רבא – לחזור בו ממה שמכר

  .דברים

  

בו יאף על פי שהיה בל –המוכר סתם : )ד-ז"סימן ר( ולחן ערוךוכך נפסק בש

אף על פי שנראים הדברים שלא מכר אלא לעשות  ו,שמפני כך וכך הוא מוכר

 ואף .ודברים שבלב אינם דברים שהרי לא פירש ,אינו חוזר –כך וכך ולא נעשה 

בשעת שכיון  –על פי שקודם מכירה אמר שהוא מוכר על דעת לעשות כך וכך 

  .אינו חוזר –המכירה לא אמר 

  

מחכימים אותנו  )ברים שבלבה ד"ד, :ט"במסכת קידושין דף מ, בסוגיה זו( והתוספות

  :ואלו הן, שיש להם משמעות רחבה בסוגייתנו, בכמה וכמה פרטים הלכתיים

 "דברים שבלב אינם דברים" התוספות מדייקים ש:אם מגלה את דעתו •

 אבל אם .ולא אמר כלום בזמן הקניין, דבריואת משום שלא פירש 

א רוצה  שהומפני שהוא מוכרם בשעת המכר ואמר פירש דבריו להדיא

כי לא הצליח לדור בארץ ,  ועתה רוצה לחזור בו–ללכת לארץ ישראל 

 .המכר מתבטל מסתבר ש–ישראל 

שכן גילוי דעת ,  אלא שדיוק זה קשה ביותר:חיסרון במשפטי התנאים •

הנדרשים להתקיים בכל תנאי , זה אינו מכילה את כל משפטי התנאים

 לפחותחסר וכאן , )'נאי כפול וכות, תנאי קודם למעשה, כגון הן קודם ללאו( חוקי

  .)"לא יתקיים המקח –לך אאם לא "למשל תוספת המשפט ( תנאי כפול

שאדם לוקח  , אתרוגשל :)סוכה דף מאבמסכת (מביא את המקרה  ם"שבהר •

 ידי חובת יצא –אם החזירו והדין הוא ש, על מנת להחזיר חברומ
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ן והתנאי ומוכח שהקניין תקי. לא יצא –לא החזירו ואם  ,המצוה

 .תנאי כפוללמרות שיש חיסרון של , מתקיים

התקדשי לי על מנת : כגון( איסורדווקא בענייני צריך לחלק ולומר שואולי  •

 בכל אלו יש – )או בדוגמת הגט שהתקין שמואל בשכיב מרע, שתתני לי מאתים זוז

  . לא צריך תנאי כפולבממוןאבל . צורך במשפטי התנאים

והכל , לא חילקו בין הסוגיםגיית דיני תנאי שבסו, והתוספות דוחים •

  .)תנאי בני גד ובני ראובן( מקורנלמד מאותו 

, בין המקרים השונים לחלק שאפשר ,כלל מלמדנו )מבעלי התוספות( י"ור •

 :חילוק זהולומר 

,  תנאי כפולםיש דברים שאינם צריכי: מספיק גילוי דעת •

הדיינים מעידים , נוכלומר א( אנן סהדי  שהרי,דעתלוי יג ומספיק להם

 .דווקא מסיבה זושמעשהו היה  )על זה

יש ש,  והתוספות מחדשים יותר:דעתי ואפילו אין צריך גיל •

הכותב "כגון סוגיית , אינם צריכים דעתאפילו גילוי שרים מק

בגמרא במסכת בבא בתרא דף ( "כל נכסיו לאחרים ושמע שיש לו בן

 שלא אמר כל למרות, המתנה בטלה ששאנו מכריעים, ).ב"קל

  .תנאי

שכל מכירת רכושו כאן  )אנן סהדי( אנו מעידים ובאותה רמת ביטחון •

ולכן דיוק תחילת דברי התוספות נשאר . ישראלהיתה לשם עליה לארץ 

גילוי דעת  –שביחס למכירת נכסים כדי לעלות לארץ ישראל , למסקנה

  .מספיק

  

 לענייננומה מאד דושהמקרה שבגמרא לכאורה  מעניין להתבונן –ובענייננו 

,  לארץ ישראלהרצון לעלותמבחינת , )לגבי הרצון לשכור דירה בארץ הקודש לזמן החגים(

 שמבקשים הקניין הן מבחינת –וגם במהות .  בעליה זואי ההצלחהומבחינת 

שיש לו כוח לבטל את ,  שהצטרף לקניין זההגילוי דעתוהן מבחינת , לבטלו

  .הקניין

  

, נו אומרים שאפשר לפשוט ממקרה זה את ענייננוהיי –ואם היינו שטחיים 

שהתוספות , בדיוק כמו בסוגיה זו(" גילוי דעת" מכוח הקניין ניתן לביטולולהכריע ש

  .")גילוי דעת"הכריעו שהקניין ניתן לביטול מכוח 
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 את כל התמונה משניםש(כמה הבדלים  בכל זאת יש –  שבמבט קצת יותר בוחןאלא

   . נלמד את כל ההבדלים אחד לאחדולקמן, ...)מהקצה לקצה

  

  סוגיית מכירת קרקע לצורך קניית שוורים. ד

, .) כתובות דף צזבמסכת(בגמרא , דומה לקודמת, בסוגיה נוספתונתבונן נא 

לבסוף . כיוון שנצרך לקנות שוורים,  לרב פפאמכר קרקעהמספרת על אדם ש

כ ראיה "א( נה ממנו שקרב פפא החזיר לו את הקרקעו, ירד הצורך לקנות שוורים

  . )שגילוי דעת מספיק לבטל את המקח

גילוי "ואין ראיה לעניין (  במקרה זהלפנים משורת הדין רב פפא נקט :ודוחה הגמרא

  .)"דעת

  

 לאחר שמדגישים שבוודאי היה – )ה זבין"ד, .כתובות דף צזבמסכת , שם( תוספותוה

ופשיטא שאין מה לדון , "ואינם דבריםדברים שבלב "כי פחות מזה בוודאי הם ( גילוי דעתכאן 

   :כדלקמן, קיצוניות לשני הצדדים מראים – )בהחזרת המקח

 מועיל בהם גילוי ןיש דברים שאי :מקרים שבהם לא מספיק גילוי דעת •

, ארץ ישראלכדי לעלות ל מוכר מלבושיו כגון אם היה ,דעת עד שיתנה

לא יועיל הגילוי  כאן בוודאי –שבדרך כלל אין קשר בין המכירה לעליה 

 , אלא גילוי דעת בעלמא,לשום תנאייותר  אין צריך תהמע – לא תאמר כן שאם(דעת 

 .)'וכו תנאי כפול כגון, תנאי בני גד ובני ראובן דומה לצריך להיותהתנאי בכל מקום הרי ו

 הכותב נכסיו לאחרים ושמע שבנו חי :מקרים שאין צריך גילוי דעת •

המתנה בֵטלה כיוון שאנו אומדים שכך היה  ש,)שהוא המקרה שהבאנו לעיל(

גם לא היה שום , לא רק שלא היה תנאי( גם אם לא אמר כלום בפירוש, בדעתו

  . )בפני עצמה" מדברת"אבל המציאות , גילוי דעת

לגבי האשה שכתבה את נכסיה . ט"בגמרא במסכת כתובות דף ע( שטר מברחתוכן  •

בטענה שכל המתנה היתה רק כדי , ועתה באה לתבוע אותם ממנה, במתנה לבתה

  .'וכו, )שפשוט לנו שכך הוא, להבריח אותם מבעלה

  

כל התחום בנושא שיש הגדרה של , בשני המקומות' מאיחוד דברי התוסולמדנו 

  :  דהיינו,גילוי הדעת

  .)כגון כששמע שיש בן ובשטר מברחת(  גילוי דעתאין צריךיש מקרים ש •
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 .)במוכר נכסיו לעלות לארץ ישראלכגון (  גילוי דעתמספיקיש מקרים ש •

 .)מוכר מלבושיו כדי לעלות לארץ ישראל(  גילוי דעתספיקלא יויש מקרים ש •

   

   ?)מתי כך ומתי כך( מה הכלל :ואם נשאל

ולא  ,כןם אין רגילות לעשותבדברים שגילוי דעת לא מספיק  :עונים התוספות

  .כראויעד שיתנה יספיק גילוי זה 

  

  .ויש לחקור את כוונתם בדברים אלו, העדיין עלומאלא שתשובת התוספות 

  

  חילוק בין קרקעות ובין מטלטלין. ה

ההוא גברא "במילים ,  בלשון הגמראמדקדק ):ט"במסכת קידושין דף מ( ש"הרא

 גם – מטלטליןואם מכר . קרקעות היינו – )ה לנכסי"שם ד( י"וברש, "נכסידזבין 

  .נם משפיעים על ביטול הקנייןואי, דברים שבלב הרי אלו –אם גילה דעתו 

  

שיש "שהחילוק בין דברים  )עיללד התוספותברי  גם דובזה יתבהרו( יוצא מדבריו

מתבטא בחילוק בין , "שאין רגילות לעשותם"ובין דברים " רגילות לעשותם

  .)שבהם לא יועיל גילוי דעת( מטלטליןובין  )שבהם יועיל גילוי דעת( קרקעות

  

  : בשני חלקים,  פירט יותר בחילוק זה)י" רשבשם, ז"סימן ר( ובטור

 לפי שאין דרך בני אדם למכור קרקעות שהוא מוכר קרקעותיווקא בוד •

  . דירתו מכאןאם לא שהיה דעתו לעקורמתפרנס מהם 

על דעת לילך " אמר בשעת המכר םאפילו א – מכר כל מטלטליואבל  •

 –לא זה ל לפי ש,אלא אם התנה ,המקח קיים – ולא הלך "רץ ישראללא

 אם לופעמים אדם מוכר מטלטלין אפישכן , אי אפשר להניח כלום

  .ישאר כאןהדעתו ל

  

  : הוא לכאורה כךדברי הטורוביאור 

אין דרכו למוכרה  –ועליה פרנסתו ,  שאדם מקושר אליהדווקא קרקע •

כאילו  הרי זה –ולכן כאשר היה גילוי דעת בעניין זה . אלא מכוח אילוץ

 . אופן המועיל כל מה שצריך בהתנה
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 –ולכן .  או אילוץשלא מחמת אונס אדם עשוי למוכרם – אבל מטלטלין •

על כל  אנו מניחים שמכירה זו היתה –אם לא הותנה דבר מפורש 

 .)שאינו מספיק לבטא את כוונתו( ואפילו שהיה גילוי דעת, הצדדים

  

 או רצון שכן אין מדובר בענייננו על אילוץ, חילוק זה אינו מספיק –ובענייננו 

כ עדיין אין ראיה מסוגיות "וא, אלא על מציאות של קניה או שכירות, מכירהל

  .אלו לנושא שבענייננו

  

  חילוק בין קונה ובין מוכר. ו

  : ואולי נוכל להביא ראיה מהסוגיה הבאה

  

  יין בעיסקאחברואדם שמקבל מ: אמר רבא: ).ח" דף צבמסכת בבא בתרא( בגמרא

 ללכת למקום מסויים )ויתחלקו שניהם ברווחים, שהחבר נותן לוכלומר שימכור את היין (

 – )או החמיץ(  הוזל היין–ועד שהגיע לשם ,  למוכרו שם)"פרוותא דזולשפט"הנקרא (

  .)כלומר בעל היין יספוג את ההוזלה(  על חשבון בעל הייןהמוכר יקבל את חלקו

  

 כדי חברוהמקבל חבית של יין מ :)ט-ל"בשולחן ערוך סימן ר( וכך נפסק גם להלכה

, ץשם הוזל היין או החמילוקודם שהגיע , פלוני למכרה שםלהוליכה למקום 

  .ומפני שהחביות והיין של, ) בעל הייןכלומר ההפסד הוא של( ברשות מוכרהרי זה 

  

 – שדווקא בעיסקה מדייקים מהסוגיה )ל"כולם הובאו בטור סימן ר( והראשונים

 ייןאדם קנה : כלומר( בקניה רגילהאבל אם מדובר . האחריות היא על בעל היין

ועתה טוען הקונה , הוזל קודם שהגיע לשםהיין  ו. להוליכו למקום פלוניודעתואמר לו ש ,חברומ

 כאן כבר – ) היתה בגלל רצונו למכור במקום פלוני במחיר הרגילקניהשכן כל ה, לביטול המקח

  :כדלקמן, מחלוקת ראשוניםויש בזה , ההתייחסות אחרת

 שהרי מקחו מקח ,לבטלווהקונה אינו יכול , המקח קיים :רבנו יונה •

המוכר על דעת לעלות לארץ ישראל ולא יכול "ולמרות שבסוגיית . גמור

כ מה "וא,  המכר בטל–למדנו שאם לא התקיים גילוי דעתו  "לעלות

שהמוכר נאלץ , יש הבדל בין קונה ובין מוכרש, ויש לענות? שונה כאן

ן סיבה איאבל בקונה . ולכן הכל תלוי באונס זה, מתוך אונסלמכור 

 .ולכן הקניה מתקיימת תמיד,  לקניההכרחית
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, אין חילוק בין מוכר ללוקחכיוון ש, המקח בטל גם כאן: רבנו חננאל •

 .ובשניהם גילוי הדעת מבטל את המקח

למעט הסתייגות , )שאין הבדל בין קניה למכירה(  כדברי רבנו חננאל:ה"יד רמ •

 עשה קניין מסוג אלא( כסףלמוכר הקונה לא נתן שמדובר שעדיין , אחת

והתנה עם המוכר שיקבל את התשלום כאשר הסחורה תגיע , )אחר

והרי זה כאילו שהתנה עם המוכר שהיין לא . לבטח למקום השיווק

 "התנאי"שכן ,  המקח בטל–ולכן בהוזלת היין באמצע הדרך , יוזל

  .לא התקיים )גילוי הדעת שהוא כמו תנאי: כלומר(

  

לכאורה אפשר  – )כ חזר בו מנסיעתו"רה בירושלים שאחבמקרה שוכר הדי( ובענייננו

  :כדלקמן, להכריע לפי שיטות הראשונים הללו

 במקרה שלנו הצד המבטל הוא – )שמחלק בין קניה ובין מכירה( לפי רבנו יונה •

ולכן אי אפשר . אין גילוי דעת בקונהו, )שוכר דומה לקונה( הצד הקונה

  .לחזור בו מהמקח

, אם יושוו גם שאר הנושאים( לכאורה – )ווה קניה למכירהשמש( לפי רבנו חננאל •

 .ולכן יכול ראובן לחזור בו מהמקח, יש גילוי דעת בקונה )כדלקמן

לכאורה מאחר  – )שמשווה קניה למכירה כל עוד לא ניתן תשלום( ה"לפי היד רמ •

ואין ראובן ,  אין גילוי דעת יכול לבטלו–שניתן תשלום על השכירות 

 . מהמקחיכול לחזור בו

  

שיש , ה"רבנו חננאל והרממכריע להלכה כשיטת  )ו-ז"סימן ר( ובפתחי תשובה

  .)ויעויין שם שהביא טעמים רבים מדוע להכריע דווקא כך( גילוי דעת גם בקניה

  

רבנו  לפי –מאחר שניתן כסף על שכירות הדירה בירושלים  –כ בענייננו "א

לא יוכל ה "היד רמולפי ,  בקונהכי יש גילוי דעת, יכול ראובן לחזור בוחננאל 

  .התשלום כבר ניתןכי , ראובן לחזור בו

  

   גילוי דעת ברעיון –קרקע ומטלטלין . ז

  : בין דברי הראשונים דלעילסתירה לכאורההראה  )ה-ל"סימן ר( ובדרישה

יש שכן ,  שהקונה יכול לחזור בוה"רבנו חננאל והרממצד אחד פסקו  •

  .)מטלטלין: דהיינו( ייןבר בומדו, גילוי דעת גם בקונה
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בין מטלטלין  )רבנו חננאלי וגם "ושם פסק כך גם רש( ומצד שני לעיל חילקנו •

 כמו במטלטלין אין אילוץ למכורשהאומדנא היא ש, ובין קרקעות

 .אין גילוי דעת מועיל –יוצא שבהתעסקות עם יין . בקרקעות

  

  :קודות הבאותכותבים הדרישה ומפרשים אחרים את הנ –ובישוב הסתירה 

" מוכר"ו" קונה"ולא בין , סתם" מטלטלין"ל" קרקע" בין החילוק אינו •

, הרעיון המונח מאחורי מושגים אלואלא צריך תחילה להבין את , סתם

  . להשוות ולפסוק–ואחרי ההבנה 

 אין אדם רוצה בדרך כלללפי ש, שיש גילוי דעת בקרקעותוהסברה היא  •

 נחשב כגילוי דעתוכל מה שאמר , שהן דבר של קיימא, למכור קרקעות

 בדרך כללבעוד שמטלטלין . שבלעדיו אינו רוצה למכור, כעין תנאי

דווקא כך ולא ("ואינם מגלים על רצון החלטי , אלא הם ניידים, אינם כאלה

 .")אחרת

, גם במטלטלין אם יהיה מצב – בהתאמת הרעיון למציאות –כ "א •

אין אדם רוצה לקנות באופן "שתהיה החלטיות בסגנון , באופן לא שכיח

יהיה אלא , "מטלטלין" בוודאי שאין אנו צמודים למושג –" 'אחר וכו

  .דין גילוי דעת גם במטלטלין

בוודאי ובוודאי  –אדם קונה יין למסחר  שכאשר כ אפשר להבין"א •

אין לו כל  – ואחרת ,רק כדי לקחתו למקום היוקרכוונת הקניה היא 

 גילוי דעתו היא כמו קניין גמור לומר שכ אפשר גם כאן"א. טעם בקניה

  .)כמו שאמרנו לגבי מכירת קרקעות(

סיכם את הדינים  )הובא בפתחי תשובה לקמן, חושן משפט סימן ע( ובחתם סופר •

רצון לפעולה זו תלויים במכירת קרקע וקניית מטלטלין ש, העולים כאן

גילוי דעת ולכן אנו אומדים את רצונם ומכריעים ש, דווקא באופן הזה

 אין בהם כל כך רצון קניית קרקע ומכירת מטלטליןאבל . מועיל

 .גילוי דעת אינו מועילולכן , בדווקא

להכרח לפעולה זו דווקא רמת הרצון לקביעת גילוי הדעת הוא והמפתח  •

 וגם אינו בין ,מוכר לקונהוממילא החילוק אינו בין . באופן האמור

אלא כל דבר ייבדק , ה לשכירותמכירואפילו לא בין , קרקע למטלטלין

 .דווקא באופן הזהלפי רמת הרצון לעשיית הקניין 
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כל הסיבה שראובן חזר בו  – )חזרה משכירות בית בארץ ישראל( ולפי זה בענייננו

אין אנו רואים רצון ו, שכירות היה בגלל חשבון כזה או אחר-משכירות לאי

.  מאשר לשכירות הדירה דווקא לאי שכירות הדירה בארץ ישראל יותרמוכרח

 .אין מועיל גילוי הדעתולכן במקרה זה 

  

  רבנו יונה יודה בשכירות שיש גילוי דעת. ח

לחלק בין מכירת קרקע , ש"דברי הראי " שכל המהלך לעיל היה עפויש לזכור

  .אילוץ ואונס לעומת רצוןלמכירת מטלטלין בעניין 

  

אר את החילוק בין קרקע שבי, )ג-ז"סימן ר( בנתיבות המשפטנמצא מהלך אחר 

  :למטלטלין בעניין גילוי דעת כך

, אין קביעות מקוםכי , )לפי רבנו יונה(  לא מועיל גילוי דעת– במטלטלין •

 תמיד אפשר ללכת למקום אחר ולמכור –ואם המכירה לא תועיל כאן 

ולא יתבטל , ולכן לא נראה לקבל את גילוי הדעת ברמה של תנאי, שם

  .דעתהקניין מחמת גילוי ה

 הואיל ויש לקרקע ,מועיל גילוי דעתכן  יודה רבנו יונה ש– בקרקעאבל  •

 אין – אם אינו מתקיים כאן התנאי שבגילוי הדעת –קביעות מקום 

ולכן יש בכך חשיבות יתר לגילוי , אפשרות להזיזו ממקומו למקום אחר

ויש מקום להודות ולומר שיועיל גילוי הדעת לבטל את , הדעת הזה

  .המקח

  

מקח  הנושא אינו – )לגבי ביטול האפשרות לשכור דירה בארץ ישראל( ילא בענייננוממ

 גם לפי –כ "וא, כ אנו מתייחסים לגילוי הדעת כמו אל קרקע" א– שכירותאלא 

  .לבטל את המקחיועיל גילוי הדעת רבנו יונה 

  

  ההכרח בגילוי דעת ברור. ט

ה לה משמעות וודאית חד שיהי( ולהמחיש את חשיבות ברירות וחוזק גילוי הדעת

סימן ( ת שער אפרים"שו את דברי )ו-ז"סימן ר, שם(הביא הפתחי תשובה  – )ערכית

  :שדן במקרה הבא )מ"ק

וגילה דעתו שהקניה היא כדי למכור , אדם קנה חפץ מחברו
כ לא רצה האחר "ואח. ועדיין לא שילם על קניה זו. לאדם אחר
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 האם . כל המכרורצה הראשון לבטל את, לקנות את הסחורה
  ?רשאי

  

גילוי דעת  כיוון שיש כאן ,והכריע השער אפרים שאפשר לבטל את המקח

  .שכל מה שקנה הוא לדעת הקונה האחר, ברור

  

 בעניין גילוי )א-ל"סימן ר( נתיבות המשפטאותו הביא ה,  נוסףמקרה דומהולהלן 

  :דעת

כיוון שהמלך מוכן , ראובן קונה פשתן משמעון במחיר גבוה
אלא שהמלך יצא . תה ממנו במחיר מופרז הרבה יותרלקנו

ומבטל את , ועתה אינו זקוק עוד לפשתן, למלחמה והפסיד בה
, ראובן מבקש לבטל את מקח הפשתן משמעון. הקניה מראובן

  ?מה הדין. כי היה גילוי דעת שקונה כדי למכור למלך
  

  : את הנקודות הבאותוכתב הנתיבות המשפט

כי ברור לכל שקנה . ן לשמעון בטל לכל הדעותהמקח בין ראובבוודאי ש •

משמעון את הפשתן בגלל שהמלך היה אמור לקנות ממנו ברווחים 

 –כשהמלך חוזר בו , ובוודאי שקניית פשתן ללא הרווחים הללו. גדולים

 .בוודאי על דעת זה לא קנה

, שהובא לעיל( מהמקרה הקודםקל יותר לדיון שמקרה זה , ועוד יש להעיר •

כבר בשעת שהרי ,  לגילוי הדעתסיוע נוסףכי יש כאן , )אפריםשל השער 

כ "אלא א,  שהפשתן אינו שווה את המחיר שקצבוהקניה היה ידוע

ואינו , ומאחר שהמלך חזר בו. המלך ירצה לשלם את המחיר המופרז

יש במחיר זה אונאה  התברר למפרע ש–רוצה לקנות את הפשתן 

  .המקח בטל וממילא, גמורה

  

 את הוסיף )הביאו הפתחי תשובה דלעיל, סימן ל, ז מרגליות"לגרא( יםוהבית אפר

  :הנקודות הבאות

ויש ,  חזק ביותרהגילוי דעתש, בוודאי שיש הסכמה לדין במקרה זה •

 .לכולי עלמא בטל המקח בוודאי ש– גלוי לכל ואונס גלויה אומדנאבזה 
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 אלא , לגבי גילוי דעת בקניהאין מחלוקת בין הראשוניםנראה ש: ועוד •

שלפי רבנו יונה נדרשת עוצמת גילוי חזקה כדי ( עוצמת הגילוי הנדרשתרק לגבי 

 נדרשת רמה נמוכה –ה "ואילו לפי רבנו חננאל והרמ, לאפשר לקונה לחזור בו מהקניין

 .)כדי לאפשר לקונה לחזור בו מהמקח, יותר של גילוי דעת

במצב כ רק "נראה שכל ההבדל בין קרקע למטלטלין הוא ג: ובדומה •

שבקרקע המצב הרגיל הוא להקפיד ובמטלטלין המצב הרגיל הוא שלא ( הרגיל

 . בוודאי שגילוי דעת מספיק–קפידה מוכחת אבל במקום שיש , )להקפיד

 .ם"המהרשד וגם ש"הרשבוהראה שמסכימים בזה גם  •

  

 אנו חוזרים ומדגישים )חזרה משכירות בית בירושלים( במקרה שבענייננו –ומכל זה 

שכן הכל תלוי ברצון ,  לביטול המקחאיננו מוצאים הכרח וקפידהש )לכדלעי(

כ "א.  יישאר בהולנד–ברצותו יסע לארץ ישראל וברצותו , הפרטי של המבטל

, במקרים המקבילים(?  על דעת שרוצה להתפלל בארץרקמה ההכרח לומר ששכר 

 דיור לגור בארץ לא מצאמוכר הנכסים :  מציאותיהכרחשהובאו בגמרא ובפוסקים ראינו סוגים של 

 ממדינת הים וכל מופיע בהפתעהבן לא ידוע ,  פשתןומסרב לקנותהמלך מפסיד בקרב , ישראל

 הכל –אבל במקרה שבענייננו . ויש הכרח שאינו ניתן לשינוי,  בכולם יש לו סיבה לחזור בו–ב "כיוצ

,  אחד הרבניםועוד אמר[. )ובוודאי שאין בזה אונס או גילוי דעת שיש בו קפידה, תלוי רק ברצונו

כ מה "א, ולא השתנה שום דבר, מה יש ומה אין בירושלים, שכל הנתונים כאן היו גם קודם

 הרי כאן כל העובדות היו כבר בזמן –מועיל גילוי הדעת שמהותו להועיל אם תשתנה המציאות 

ראובן אינו יכול לחזור בו מהמקח מטעם  יוצא פשוט וברור ש–ואם כן . ]הקניין

  .של גילוי דעת

  

  חילוק בין מכירת כל נכסיו ובין חלק מהם. י

 – )וכל שכן בענייננו( "מוכר נכסיו לילך לארץ ישראל"מסוגיית ונוכיח את דברינו 

והשאלה היא אם ,  בדרכו לעלות לארץ ישראלמכירת כל נכסיוששם מדובר ב

  .או לאויש בזה גילוי דעת , מכירה זו מעידה על רצונו המוחלט לעקור מכאן

  

כלום יוכל המוכר לטעון שכל  –חלק מנכסיו מה יהיה הדין אילו מכר רק אבל 

אם :  נשאל אותו–כי אם כן ? המכירה נעשתה מכוח הרצון לעלות לארץ ישראל

כ מה יהיה גורלם של הנכסים " א–כל הסיבה היא רצונך לעלות לארץ ישראל 
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 ולכן אין כאן גילוי ,למכירתךכוונה נוספת אלא שיש , אין זאת? שלא מכרת

  . ולא תוכל לחזור בך במקרה של אי הצלחה לעלות לארץ ישראל, דעת גמור

  

 )שאין אפשרות אחרת להסביר את מעשיו( גילוי דעת חזקשרק והסברה הנלמדת כאן 

 אין ראיה ליכולתו של הגילוי דעת –אבל פחות מזה . מסוגל לבטל קניינים

  .לבטל קניינים

  

אין לנו  –כל הנכסים ובוודאי לא , ן כלל מכירת נכסיםשאי –כ בענייננו "א

גילוי דעת כזה אינו והסברה אומרת ש, מקור ללימוד גילוי דעת חלש כל כך

  .לבטל את הקנייןמספיק 

  

  ביטול ניתוח פלסטי מחמת שידוך. יא

גילוי להתברר בעוצמת הוודאות הנדרשת להפנים ולהבין את המחשה טובה 

  : מצאנו במקרה הבא– דעת

. מעשה בבחורה שהגיעה לפירקה והיה לה מום בפניה
ופנו לרופא מנתח , ההורים ראו שהדבר מפריע בשידוכים

ושילמו , וקבעו תור לניתוח להסרת מום זה, בתחום הפלסטי
 עוד לפני שהגיע התור –אלא שלמרבה השמחה . מראש

עתה דורשים .  התארסה הבת בשעה טובה ומוצלחת–לניתוח 
האם יוכלו לקבל את .  את כספם בחזרהההורים מהרופא

  ?הכסף
  

  : את הנקודות הבאותואפשר לסכם ולומר

 אם ,מוחלטות הקנייןאת  )באותה שיטה שנקטנו בתחילת השיעור( אם נבדוק •

 הרי ההלכה היא שקבלן שנשכר – גמר המקחיש לנו איזושהי טענה על 

, )א-ג"מן שלכבשולחן ערוך סי( אינו יכול לחזור בו –לעבודה ועשה קניין 

 אינו –שאם אומן שהוא קבלן קיבל כסף  )ד-ג"סימן של(  מוסיףך"והש

גם הוסיף ש )א"א בשם הריטב-ג"סימן של( נתיבות המשפטוב. יכול לחזור בו

ממילא הרופא . )דלא כהחזון איש(  במקרה זהבעל הבית לא יכול לחזור בו

 . את הכסףולא יצטרך להחזיר" ך"קים לי כהש"יוכל לומר 
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שההורים טוענים שאמרו לרופא , "גילוי דעת"נשאר לדון מדין ו •

המנתח שגילו את דעתם שרצונם בניתוח הוא רק מהסיבה שמפריע 

 . בטל הקניין–אם בטלה הסיבה ו, בשידוכים

, צריכה האומדנא להיות מכרעת ביותר, שלפי מה שלמדנו לעיל, אלא •

, ידוכיםבש" הלך"רק בגלל שלא שההורים רצו לעשות את הניתוח 

 בשום אופן לא רצו לשלםעל אפשרות אחרת צריך להיות לנו פשוט שו

הרי יש צד גדול לומר ? כי אפשר לומר כך :אנו שואלים ו.על ניתוח זה

ואולי היו מוכנים להוציא ממון לרפא , שמראה פני הבת הפריע גם להם

 .את בתם גם ללא כל קשר למציאת השידוך

  

  .לא מחייבים את הרופא להחזיר את הכסף שקיבל – למסקנה –ולכן 

  

  גילוי דעת על חשבון השני. יב

המבקש לבטל את שכירות (  בין המקרה שבענייננו– חשוב ביותר – ויש הבדל נוסף

  .ובין כל הדוגמאות שמופיעות בסוגיות השונות )דירתו בירושלים

  

, "השעל דעת כך נעשאומדנא " הבה נכיר את סוגיית – את ההבדל  שנגדירולפני

  :וההיכרות תיעשה בשלבים הבאים

, כסף ואשםדנה בגזלן שאמור להביא  ):י"במסכת בבא קמא דף ק( אהגמר •

התכפר  צריך לומר ש–והספיק להביא רק כסף לאנשי משמר ומיד מת 

 . בוודאי שלא היה מביא את הכסף לחינם–שהרי אם לא , מחצה

תצא לשוק   גם יבמה שנפלה לפני מוכה שחין–כ " שאומקשה הגמרא •

 )שתיפול בעתיד לפני מוכה שחין( עת זהמכוח האומדנא שעל ד, בלא חליצה

 ) זוסברהמכוח אנו מעידים ( אנן סהדיועונה הגמרא ש. עצמהאת דשה ילא ק

 מסירוב לגור עם לואפי, שרצונה להינשא חזק מכל הרצונות האחרים

 .) מלישב אלמנהטוב לשבת יחד, "טב למיתב טן דו מלמיתב ארמלו"שכן ( מוכה שחין

 חברו שאם אדם קנה חפץ מהקשו )ה דאדעתיה"ד, שם( והתוספות •

 !על דעת שיתקלקל לא קנה את החפץ כי,  שיוכל לחזור בו–והתקלקל 

שאין אומדנא על  )וחלק זה הוא הצורך שלנו בשיעור זה( ומיישבים התוספות •

 שהרי הצד של המוכר לא הסכים לכל מערכת ,חשבון הצד השני

אומדנא ויוצא שיש כאן , אלא מכר את החפץ בכל גוונא, התנאים הזאת
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ובזה חלוק מקרה ( אחדובכך אין אומרים אומדנא רק לצד , כנגד אומדנא

שבקידושין אין האומדנא נעשית על חשבון , התוספות בממונות ממקרה הגמרא בייבום

 .)השני ובממונות צריך להתחשב בדעתו של הצד השני

התייחס לנקודה זו  )ה שלא כתב"ד: ז"דף מ( וגם בתוספות במסכת כתובות •

ה וכתב שלכן דייקה הגמרא והביאה את המקר, בדוגמאות נוספות

בייבום ולא הביא מקרה באשה שנעשה בעלה בעל מום שתאמר שלא על 

והטעם שלא הביאו מקרה . ותדרוש לצאת בלא גט, דעת זה התחתנתי

שנשא ( על חשבון אומדנא הפוכה של הבעלכי כאן האומדנא היא , זה

 .ואומדנא כזאת לא אומרים, )אותה ללא אומדנא זו

  

 שלא יהיה כנגד אומדן דעת הפוך של ,יש כלל באומדן דעת של אחד –ובקצרה 

האומדן של הראשון לא סותר את אומדן הדעת של ורק כאשר . הצד השני

  . אז יש מקום לומר אומדנא–השני 

  

  :ונדון בנקודות הבאות, גילוי דעתועתה נחזור לאומדן הנקרא 

, בין המקרים שבגמרא ובפוסקים ובין המקרה שבענייננוהבדל ברור יש  •

  :כדלקמן, ה קצת לסוגיית אומדנאוהבדל זה דומ

האדם שרצה לעלות לארץ ( מכירת נכסיםבכל המקרים האחרים מדובר על  •

אדם  (מתנהעל או  )'וכו, את נכסיוומוכר האיש שצריך שוורים , את נכסיוומכר ישראל 

והמשותף , )'או אשה שמברחת נכסיה מבעלה וכו, שכתב נכסיו לאחרים ושמע שבנו חי

שכן במכירה ( לא עושה זאת על חשבון השנילה דעתו לכל זה שהצד המג

 מה שבא בחינם נלקח –ובמתנה שמתבטלת ,  נשאר לצד השני הממון–שמתבטלת 

 . )בחינם

 בשכירות מדובר – )ביטול שכירות דירה בארץ ישראל( אבל המקרה שבענייננו •

 משכר  יפסיד המשכיר את הכנסתו הצפויה–ובזה אם נקבל את גילוי הדעת של השוכר (

 .)הדירה

וכמו שאין אפשרות , לומדים גילוי דעת מאומדנאוהשאלה היא אם  •

אין אפשרות לגילוי דעת  כך גם –לאומדנא על חשבון הפסד הצד השני 

 .על חשבון השני

 שכן אומדנא היא ,אין כל קשר בין אומדנא לגילוי דעת – לצד שני –או  •

 דומה לתנאיא אבל גילוי דעת הגדרתה שהי, הערכת המציאות בסתמא
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 –כי כך התנו ,  בוודאי שלא היה אכפת לנו שזה על חשבון השני–ואילו היה תנאי מפורש (

 .)כ לא אכפת לנו שהוא על חשבון השני" ג–כ עד כמה שגילוי דעת דומה לתנאי "א

, לשניהפסד שאפילו בשכירות אין זה נקרא ועוד אפשר לחלק ולומר  •

 . ראיה מאומדנאובזה אין לנו, מניעת הכנסהאלא רק 

  

  גילוי דעת נגד גילוי דעת. יג

שבה באה לידי ביטוי ההתלבטות , שנשאלה בבית הדיןאלא שיש דוגמה 

  :ביתר שאת )השוואת גילוי דעת לאומדנא( שבפיסקה הקודמת

ואמרה . לוי' כהן שבאה לרשום את בנה לגן של גב' מעשה בגב
והתשלום (לגננת שעד חנוכה בנה יהיה בגן רק יומיים בשבוע 

 היא עתידה לקבל משרה ומאז יהיה –ואחרי חנוכה , )בהתאם
י "עפלוי לקבל את הבן ' הסכימה גב. בנה בגן כל השבוע

כהן להגיע רק ' משהמשיך הבן של גב, לאחר חנוכה. סיכום זה
ואמרה לה , לוי מה הסיבה'  בררה הגננת גב–פעמיים בשבוע 

ה ת לא על– שהמשרה שהיא חשבה שתקבל ,כהן' גב, האמא
לוי לקבל מעתה תשלום על שבוע ' עתה תובעת הגננת גב. יפה

  ?האם דרישתה נכונה. שלם
  

  :כאן בכמה נקודות חשובותויש לדון 

גילתה , כהן' גב, שהאמא, גילוי דעתשיש כאן מקרה של , מיד בולט לעין •

דעתה שהתשלום המלא שלאחר חנוכה תלוי במשרה שהיא עתידה 

 . לקבל

' גב, זה שמשלם כסף( מצד הקונהשגילוי הדעת הוא ,  זהעוד ניכר במקרה •

 .)כהן

, ולכאורה היה מקום לומר שמקרה זה תלוי בכל הצדדים שבשיעורנו •

 יש גילוי דעת –שלפי רבנו יונה אין גילוי דעת בקונה ולפי רבנו חננאל 

 . תלוי אם כבר שולם שכר הגננת או לא–ה "ולפי היד רמ, בקונה

 :כדלקמן, פות חשובותכמה תוסאלא שיש כאן  •

שיש ( עסק אחד אם מה שדיברו ביניהם הגננת והאמא נקרא יש לחקור •

שני או שיש כאן , )החלק הראשון עד חנוכה והשני לאחר חנוכה: בו שני חלקים

האם יש גילוי דעת שחל : מ לדון בנושא חדש" ונפק,עסקים נפרדים
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דעת שחל ברגע עד עכשיו עסקנו בגילוי ( באמצע זמן חלות העסק ביניהם

 .)הראשון של העסק ביניהם

לשלם מחיר מלא (  של העיסקה ביניהםהחלק השניש, עוד יש להתבונן •

לקבל את הילד ( תשלום ופיצוי על העסק הראשוןמהווה  )לאחר חנוכה

ואם העמדה זו , )שהיה מספק רווח מלא, ולתפוס מקום של ילד אחר, לפעמיים בשבוע

גילוי דעת במקום של אלא , רגילעת גילוי דכ אין כאן " א–נכונה 

עד עתה הגילוי דעת רק ( וצריך לחקור אם יש גילוי דעת כזה, פירעון חוב

 .)לא מנע חוב מלהיות משולםאולם הוא , מנע הסכם מלהתקיים

 ההשוואה לאומדנא כאן באה לידי ביטוי ביתר שאת וביתר עוז –וכן  •

של ( כנגד גילוי דעת )האמאשל ( גילוי דעתשכן יש כאן , )כפי שערכנו לעיל(

כ מובטח לה שמקבלת אותו אחרי "אלא א, שאינה מסכימה לקבל את הילד לגן, הגננת

איננו יכולים להכריע  בוודאי ש–ואם כנים הדברים . )חנוכה לשבוע שלם

 .ילך אחר המוחזקוהכל , לטובת האמא

  

י דעת יש גילולמרות שנפסק כרבנו חננאל ש: במקרה שבענייננושורה תחתונה 

  : שכן,  שבעטיין אי אפשר לפסוק כך למעשהמה מניעותכאן אבל יש כ –בקניה 

  . ה שכאשר כבר ניתן כסף אין אומרים"דעת היד רמ •

 . שכן אין בו אילוץ, הגילוי דעת לא כל כך חזק •

  . הגילוי דעת לא באונס אלא ברצון •

  . אלא נושא צדדי, אין בו מכירת כל נכסיו •

  . רווח לצד השניהגילוי דעת גורם מניעת  •

  

  .אין גילוי הדעת מועיל במקרה שבענייננו מסקנהכן לול

  

  הערה בענין חלות הקנין כסף . יד

האם חל הקניין  )א-ו"סימן שט( פתחי תשובהשיש ויכוח ב, העיר אחד הרבנים

מהיום ולאחר האם הקניין הוא כ: בלשון לימודית( בזמן שבין התשלום ובין המגורים

 ברגע הביטול עדיין לא –ולפי האפשרות השניה . ) לאחר שלושיםקניין או כשלושים

 –כ "וא. והכסף שניתן הוא רק לקניין העתידי ביום השכירות, חל כל קניין

שאפשר לבטל את הקניין ללא כל גילוי דעת וללא כל בשלב זה יש צדדים 

. )דין גרמי ישלם השוכר לפי העניין את הנזק מ–ב הפסיד מזה משהו "ואם בעה( תירוץ אחר
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וכיוון שיש . )ואז חוזר כל הנדון שבשיעור, שאי אפשר לבטל( אמנם יש גם צד הפוך

ולא לשלם או לא , קים לי מי שמוחזק בממון יוכל לומר –צידודים לכאן ולכאן 

  .להחזיר את הכסף

  

  סיכום ומסקנות. טו

כ "ואח, ושילם מקדמה, אדם מהולנד שכר דירה לחודש החגים בארץ ישראל

האם הוא יכול לבטל את . רר לו שייטיב לכוון בתפילה אם יישאר במקומוהתב

  :ונאמרו בזה הנושאים הבאים? המקח

ולא היה שום תנאי , הקניין כבר הושלםהנושא קשה בעיקר מכיוון ש •

  .שמעכב אותו

אבל כל זה נכון . מתן מעות ללא שטר אינו מספיקאולי היה צד לומר ש •

ובפרט .  לקניהמספיק כסףא ש"מ דעת הר– בשכירותאבל , בקניה

שבזה בוודאי לא מקובל לכתוב , בשכירות לחודש אחדשמדובר כאן 

 .כך שהכסף לבדו קנה, שטר

,  דומה מאד לענייננומוכר נכסיו על מנת לעלות לארץ ישראלסוגיית  •

כמו  הרי זה – שלכן הוא מוכר גילה דעתוומדוייק שם שאם אמר ו

 .ויכול לחזור בו מהמקח, התנאיםואפילו אין צורך במשפטי , תנאי

מסיקים התוספות שיש מוכר קרקע לצורך קניית שוורים ובסוגיית  •

אין צריך גילוי ויש מקרים שבהם , לא מספיק גילוי דעתמקרים שבהם 

 .)מספיק גילוי דעתואפשר להוסיף לזה את המקרים שבהם ( דעת

והטור ביאר , )שאין( למטלטלין )שיש גילוי דעת( חילק בין קרקעותש "הרא •

 .ולכן יש חשיבות לגילוי דעתו, דעתו לעקורשבקרקעות 

אין רבנו יונה לדעת  –מכירה לקניה ובעניין השוואת גילוי הדעת בין  •

כל עוד לא  –ה "יד רמולדעת ה, ישרבנו חננאל לדעת , גילוי דעת בקונה

 .כ כבר לא"אח.  יש גילוי דעת–שולם ממון 

" מטלטלין"או " קרקע"החילוק אינו  )רם סופ"ובאורו בחת( הדרישהלפי  •

 .לקיים את הקניין דווקא כך ולא אחרתגילוי רצון אלא עד כמה יש 

ביאר את החילוק בין קרקע למטלטלין בעניין ובנתיבות המשפט  •

 .קביעות מקום

וכשלא , במקחגילוי דעת ברור הראה מקרים שבהם יש שער אפרים וה •

 .מתבטל המקח –מתקיים 



     ע  י  ו  ן – ד  פ  י   
  

כ

שמכירת כל הנכסים , חלקן ובין מכירת כל נכסיומכירת ויש חילוק בין  •

 .מעיד על גילוי דעת חזק ביותר

 לגבי ביטולו מאחר שהגיע – שתוכנן בגלל עיכובי שידוך ניתוח פלסטי •

כי הבלעדיות , אי אפשר לחזור מהמקח נראה ש–השידוך גם בלעדיו 

 .בגילוי הדעת אינה חזקה

 שהתוספות מוסיפים שזה  אלא,אומדנאי "כמה דוגמאות להכרעה עפ •

 .אומדנא לצד שנידווקא כאשר אין גם 

, יש להסתפק אם אפשר ללמוד מאומדנא שאמרינן –גילוי דעת וכן ב •

 .  אם אמרינן– על צד הפסד לשניויש להסתפק כאשר הגילוי דעת הוא 

 לכולי עלמא –במקרה של רישום לגן שהיה גילוי דעת לצד האמא  •

 .לא אמרינן –ילוי דעת גילוי דעת נגד גבמקום שיש 

יש למרות שנפסק כרבנו חננאל ש: במקרה שבענייננושורה תחתונה  •

 .א: שכן, לפסוק כך למעשהמאבל יש כמה מניעות  –גילוי דעת בקניה 

 הגילוי דעת לא .ב. ה שכאשר ניתן כסף כבר אין אומרים"דעת היד רמ

 .ד.  ברצון הגילוי דעת לא באונס אלא.ג. שכן אין בו אילוץ, כל כך חזק

 הגילוי דעת גורם מניעת .ה. אלא נושא צדדי, אין בו מכירת כל נכסיו

אין גילוי הדעת  במקרה שבענייננו מסקנהללכן ו. רווח לצד השני

 .מועיל

קים "והמוחזק בממון יכול לומר , יתכן שהקניין לא חל: הערה לסיום •

  .כצד שלו ולהיפטר מלשלם או מלהחזיר" לי
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