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 ושמעון הם מושבניקים באחד היישובים בדרום ראובן
וכבר , שמעון רוצה לרכוש את הטרקטור של ראובן. הארץ

. תנאי הרכישהשאר על ו,  אלף שקל40 – סיכמו על המחיר
שמעון את התשלום יביא  בבוקר תמחרלהסיכום היה ש

למחרת . והכל נגמר בלחיצת ידיים, ויקבל את הטרקטור
והנה , כפי שנדברו, יע שמעון עם התשלוםמג –בבוקר 
במשך מאחר שקיבל , לחזור בומודיע לו שהחליט ראובן 

  ?מה הדין.  שקל10,000- הלילה הצעה גבוהה יותר ב
   

  א.................................................................................. מחוסר אמנה ותרי תרעי–הקדמה . א

  ג............................................................................... תוספת על המהלך הרגיל–תקיעת כף . ב

  ה...........................................................................................?האם תקיעת כף מהווה קניין. ג

  ו............................................................................................. קניין סיטומתא–תקיעת כף . ד

  ח........................................................................................בתקיעת כף" מי שפרע"קבלת . ה

  יא..........................................................................................תקיעת כף במשמעות שבועה. ו

  יד.............................................................................תקיעת כף במשמעות של כריתת ברית. ז

  טז.............................................................................................................סיכום ומסקנות. ח

  

  ובשום אופן לא להלכה, הדברים נכתבו לצורך לימוד: הערה

  

   מחוסר אמנה ותרי תרעי–הקדמה . א

  .ת לרכישה בין שני צדדיםתקשרּולפנינו שאלה מוכרת למדי בעניין ה

  

בבא למסכת אוצר העיון יעויין בספרנו ( בעניין התקשרויות מסוג זהוכבר עסקנו בעבר 

וחילקנו , )"ביטול בר מצווה בגלל הלוויה" -ד "וסימן נ, "ביטול שכירות צימר" –ב "מציעא סימן נ

  :את סוגי ההתקשרויות לרמות הבאות

  גליון מספר

 579  

  קניית טרקטור בתקיעת כף
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כנלמד באריכות במסכת קידושין ( חזקה ביותרההיא צורת ההתקשרות  –קניין  •

שמחייבת את שני הצדדים באופן המוחלט , )כט-:ד"ובעיקר בדפים י, פרק ראשון

כמעט שאינה ו, וחזרה מהתקשרות קניינית היא הקשה ביותר, ביותר

  .)ואין כאן מקומו, למעט במקרים של מקח טעות או של אונאה באופן מסויים( אפשרית

 – )ד,א-ד"ובשולחן ערוך סימן ר, .ד" במסכת בבא מציעא דף מבמשנה( מי שפרע •

אבל ההסכמה בין הצדדים היתה מספיק , כאשר עדיין לא נעשה קניין

התשלום . בגין העיסקה )חלקו או כולו( היתה העברת תשלוםשכבר , חזקה

ויכול להוות , )בקנייה או בשכירות של קרקע או בקידושי אשה( קנייןיכול להוות 

ה שהחוזר בו מקבל על שהוא שם קיצור לקלל( "מי שפרע"קבלת קללת בסיס ל

 הוא ייפרע ממי שאינו עומד –פרע מאנשי דור המבול ומאנשי דור ההפלגה מי ש: "עצמו

כגון נתינת ( קניין מן התורההיא כאשר כבר התקיים , קללה זואחת הסיבות לו, "בדיבורו

נשרפו חיטיך "שלא יאמר לו , יין הזהאלא שחכמים ביטלו את הקנ, )כסף עבור מטלטלין

  .)וראה בהמשך, "בעליה

 – )ז-ד"ובשולחן ערוך סימן ר, .ט"בגמרא במסכת בבא מציעא דף מ( מחוסר אמנה •

בלא שנעשה קניין ובלא שניתן , כאשר סוכמה העיסקה בין הצדדים

שגרמה לאחד הצדדים או לשניהם , אלא היתה ביניהם הסכמה, תשלום

ועתה רוצה אחד הצדדים לחזור בו , ן קידום הענייןלעשות מעשה לכיוו

אבל , "מי שפרע"וקלה יותר מ, חזרה זו קלה יותר מקניין. מהסכמה זו

ואין רוח חכמים , הרי זה ממחוסרי אמנה" ונקראת ,היא עדיין אסורה

  .המגרעים את ההסכמה, כ מתקיימים כמה תנאים" אלא א"נוחה הימנו

  

הפסד שיהיה לו ,  טוען החוזר בו–"  אמנהמחוסר"כדי לא להיקרא  –אמנם 

, וסוף סוף עדיין לא היה קניין מחייב בין הצדדים, ממוני גדול אם לא יחזור בו

 חד תרעי בשאסור לו לחזור בו דווקא ):ד"במסכת בבא מציעא דף ע( ובזה דנה הגמרא

בשני (בתרי תרעי אבל , )שהסיבה שחזר בו אינה בגלל השתנות השער, כלומר בשער יחיד(

  . יש מציאות שאפשר לחזור בו– )כלומר שסיבת החזרה בו הוא השתנות מחירים, שערים

  

מציאות של וגם ב, ועוד אינם מחלקיםנימוקי יוסף ה, תוספותשה(הראשונים בזה נחלקו ואכן 

 – אם חוזר בו – תרי תרעי שלמצב ש ובעל המאור לומדים שב"ואילו הרא, תרי תרעי אסור לחזור בו

ואסור גם בתרי הכריע שאין חילוק  )א"י-ד"סימן ר(א "הרמו ,)ה מחוסרי אמנהאין בז

כתבו  )יח-ד"סימן ר(א "ביאור הגרוכן ב )ה-ד"בסימן ר(ך "שוהח "הבואילו , תרעי
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, קולאפסק ל )ב"חלק חושן משפט סימן ק(ם סופר "חתהו ,ששני הצדדים אפשריים

 וכן . ספק דרבנן לקולאובאר שהוא משום, )ו"ר-ד(שבט הלוי ת "והביאו בשו

אלא רק שמעיקר הדין אין בזה משום מחוסר אמנה  )ח-ד"ר(ערוך השולחן הסיק 

  . ממידת חסידות

  

לכאורה מאחר שלא ניתן עדיין תשלום ולא  – )חזרה ממכירת הטרקטור( ובענייננו

ואילו היה , "מחוסר אמנה" אנו מבינים שהנושא הנדון הוא –היה קניין מחייב 

אבל מאחר שהמכירה ללקוח ,  אין דעת חכמים נוחה הימנו–תם חוזר בו ס

רשאי להסתמך על כ לכאורה הוא " א–החדש נותנת לו יתרון בסכום נכבד 

ולא עובר אפילו על הגדר , ורשאי למכור לקונה השני, "תרי תרעי"הקולא של 

  ".מחוסר אמנה"הקל של 

  

  .היה הכל פשוט לולא התקיעת כףעד כאן 

  

  וספת על המהלך הרגיל ת–תקיעת כף . ב

" קטנטנה" תוספת אלא יש כאן גם, שאין כאן רק הסכמה בין שני צדדיםאלא 

  . וזה עיקר שיעורנו,שהתלוותה להסכמה ביניהם תקיעת כף –

  

כאשר שני אנשים לוחצים יד . מעשה קטן בעל משמעות גדולה –תקיעת כף 

שיבות מייצרת ח לחיצת היד –בהקשר של מאורע מסויים המצטרף לכך 

   .למעשה שנעשה זה עתהומשמעות גדולה יותר 

  

מאחר שהמעשה , פעמים רבותכפי שנכריע ( כףה חשיבות לתקיעת לפעמים אין – אמנם

 –כריע שיש משמעות לתקיעת הכף נאבל כאשר  ,)...שהתלווה אליו לא הצריך תקיעת כף

  ::כדלקמן, ניתן לאפיין את משמעות תקיעת הכף בשלושה אופנים

וחלק זה שייך לשולחן , התחייבותשלב ההן בשלב הקניה והן ב( קנייניתתו הבמשמעו •

   .)ב-א"סימן ר חושן משפטערוך חלק 

האם ,  החיוב לקייםמה בדיוק, ה של שבועה זורמתויש לדון ב( שבועהבמשמעותו כ •

  .)ב-ט"סימן רל יורה דעהוחלק זה שייך לשולחן ערוך חלק ,  שבועה זווהיאך מתירים

שולחן  (ך"שומובא ב, נלמד בראשונים ובאחרוניםש( ריתת ברית כשלמשמעות ב •

  .)ז ועוד"כ-ז"סימן רחושן משפט ערוך 
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כמו כן נדון בהגדרת ( ל"נלמד ונדגים על אחת מהמשמעויות הנ ובמהלך השיעור

  .) מה כוחם ומהו חלותם– "סיטומתא"קניינים מסוג 

  

  : וקצת פרפראות[

" יד"י חיבור "שנעשה ע, לקשר בין אנשיםל הביא מקרות "הרב יצחק ברנר זצ-

  "...ידיד"וביחד " יד"ל

ברות דיעשרת הי הסוד שתקיעת כף חמורה ביותר שכן "האחרונים מראים עפ-

רו הם כנגד עשרת חבכף ותקיעת כף אל  ,ח ולא בפועלוכתובות בתורה והם בה בכ

יאים מן הרי הם מוצי פעולה זו "עו, אצבעותאצבעות כנגד חמש  חמש –ברות יהד

וכן ( י הפעולה שעושה ומשום כך התקיעת כף חמורה מאד"ע'  כלו.ח אל הפועלוהכ

 חוות יאירת "שוה ו,ה והם פירשו" פרשת ויגש די אבן שועיב"רדרשות כתבו גם ה

  .)ד" קצמןסי

ין י והענ,ין תקיעת כף הוא כמו השבועהיכתב ודע כי ענ )פרק נו אות ו(קב הישר וב-

בהיותו פורש  – לטובה ,לוי בכף האדם הן לטובה והן לרעהכי מקור הנפש תהוא 

 אמר דוד ל זה וע, וכן רוב המצוות תלויים ביד האדם,ומעורר רחמים' דכפיו אל 

תוקע כפו  – והנה כשרוצה האדם לאמת לדבריו .ה נפשי בכפי תמיד"המלך ע

נשבע  והיא יותר חמור מ, אשר היא בכפו,כאילו נותן לו משכון שהיא הנפש דיליה

 , שכתב כמה שמות שפוגם בהםן שם ועיי, ופוגע בבחינות נפש העליונה,על נפשו

 כי צורת היד העובר תקיעת כף היא לפני ,אל יהי עוון זה קל בעיניך' ד למען :וסיים

 ובעת פטירתו היד , ועל כל אצבע עומדים כמה אלפים מזיקים רחמנא ליצלן,מיטתו

  .] שלוההיא מעידה עליו שעבר על תקיעת כף

  

, מובן למה הוא שייך ומה הוא פועלאינו מקרה שבענייננו תקיעת הכף ב

ננו שכן אי,  על אחת המשמעויות דלעילובמושכל ראשון אי אפשר להצביע

 האם זה –ואם כן , בטוחים אם יש כלל משמעות לתקיעת הכף שהיתה בענייננו

 היתה בבחינת או שלחיצת זו, ב"להיקרא קניין או כיוצ, ממוניתעזר מבחינה 

 כל –' וכוברית בין הצדדים או שיש בזה סוג של , על כך שהמכירה תחולשבועה 

 ובהמשך השיעור נבין מה הנקודות המאפיינות כל , כללזה כרגע איננו ברור

  . ולפי זה ייקל עלינו להכריע מה הדין בענייננו, משמעות
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  ?האם תקיעת כף מהווה קניין. ג

  : ים הבאיםבמקרהבה נדון 

בדק כמה , ראובן הגיע למגרש למכירת מכוניות: רה אמק
 ולבסוף החליט על מכונית פלונית שאותה הוא רוצה, מכוניות

, "מזל וברכה" כ בא נאמר"א? סיכמנו: אמר לו המוכר. לרכוש
 בבואם –כעבור כמה דקות . וכך עשו תוך כדי לחיצת ידיים

תע לפ –להיכנס אל המשרד לרישום מסודר ולתשלום על הרכב 
ונפלה על המכונית , הידרדרה אבן גדולה מההר שליד המגרש

האם הנזק נחשב ששייך לבעל המגרש או . והזיקה אותה קשות
  ? לראובן הקונה

  

ו לפניו על הניחו, ראובן נכנס לחנות למכירת יהלומים: מקרה ב
. הדלפק כמה יהלומים יקרים בשווי של מאות אלפי דולרים

והיהלום ההוא , מיוחד הזהום הראובן החליט לרכוש את היהל
וביקש מהמוכר , במחיר כולל של חצי מליון דולר, וגם ההוא

 –האריזה והתשלום לפני : אמר לו המוכר. לארוז אותם עבורו
לפני . וכך עשו תוך כדי לחיצת ידיים, "מזל וברכה"הבה נאמר 

 נכנסו שודדים ואספו את כל –האריזה ולפני התשלום 
האם ראובן צריך לשלם לבעל .  ונעלמוהיהלומים שעל הדלפק

  ?הללוהחנות על היהלומים 

  

אמירת ,  כל הפעולות שנעשו– קניית המכונית –שבמקרה הראשון כל אחד מבין 

מאחר שמכונית קונים , לא פעלו שום קנייןלחיצת הידיים וכל השאר , מילים

אבל , שותף בבית הדוארי רישום מ"אולי יש מנהג לקנות ע, הגבהה, מסירה, משיכה( באופן אחר

 המכונית לא נקנתהולכן . )"...מזל וברכה"וכל שכן לא באמירת , בוודאי לא בתקיעת כף

  .שייך כולו למוכר בלבדלכאורה הנזק ולפיכך , עדיין

  

, שוט וברור לכל מי שמכיר את ענף היהלומים פ–לגבי המקרה השני  –מאידך 

ענף צורה המקובלת בהא היבתוספת לחיצת ידיים  "מזל וברכה"שהמילים 

 בפיהם של סוחרי יהלומים ותשגורמעניין שמילים אלו ( סקהיהיהלומים לציון סגירת ע

ולכן גם , ) ולביצוע קנייןמהוות קוד מוסכם לסיום משא ומתןובכל מקום הן , ברחבי העולם כולו
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ולכן מאחר ששוד היהלומים , מאפשרת לקנות באופן זהו, התורה מכירה בכך

לשלם על היהלומים צריך הקונה  – )המיוחד הזה( קנייןהלאחר היה כבר 

אפילו שנשדדו דקות ספורות לאחר ( שעליהם חל הקניין, אופיינו לפני לחיצת הידש

ולמרות שלא היתה העברת הסחורה מיד ליד ולמרות שלא שולמה אגורה אחת עבור עיסקה , הקניין

  .)זו

  

לשני  )י לחיצת יד" עיית טרקטורקנהסכמה ל( את המקרה שבענייננוואם נשווה 

הוא דומה מאד  לכאורה נראה ש– )קניית מכונית או קניית יהלומים( הסיפורים הללו

, י לחיצת יד"שרכישה סתמית אינה נעשית ע, )רכישת המכונית( לסיפור הראשון

שאופן הרכישה המוזכר בסיפור מתאים , )קניית יהלומים( סיפור השניואינו דומה ל

   .שאותו עושים כולםמאד לאופן 

  

לאחר שכבר למדנו שרצונו של , ראה לומר במושכל ראשון נבענייננו –ולכן 

 –" תרי תרעי"ומאחר שיש כאן , "מחוסר אמנה"ראובן לחזור בו שייך לתחום 

לא העלתה שנוספה כאן  תקיעת הכףכ לכאורה " א–היה מותר לראובן לחזור בו 

כל ו ואין עלי, לקונה השנית הטרקטור  למכור אולא הורידה מיכולתו של ראובן

  . חיוב כלפי שמעון

  

  סיטומתאקניין  –תקיעת כף . ד

הרי , שהועיל במקרה השני לקנות את היהלומים, ומה בכל זאת יש בתקיעת כף

  !?"ףקיעת כת"נים מסוג  ולא מצאנו בתורה קניי,קניין הוא מהתורה

  

, ")מזל וברכה"ידיים ואמירת שנעשה בלחיצת (נחזור לרגע למקרה רכישת היהלומים אם 

קרא הנ,  נוכל לשייך אותו לסוג הקניין הכללי–אפיין את הקניין שנעשה בו ונ

  .כפי שנלמד לקמן, כמנהג הסוחריםי התורה "ר עוהוא מוּכ ,סיטומתאבשם 

  

בעניין ונתמצת , בראשונים ובפוסקים,  בגמראמופיע "סיטומתא "מסוג יןקני

  :כדלקמן, את עיקר הנושאזה 

סיטומתא שאומר  רב פפי בשם רבא – .)ד"במסכת בבא מציעא דף ע( ראמבג •

כאשר הוא מוכר , סיטומתא היא חותמת שהחנווני מטביע על כל חבית יין: י"וברש(קונה 

   .)ומטרתו לוודא שכל מה שנרשם כבר הועבר לאוצר בעליו, בכמויות גדולות
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 רב חביבא ש,ונחלקים האמוראים,  איזה סוג קניה זה– מבררת הגמרא •

  .  בלבד"מי שפרע" אמרו שיש בזה רבנןאילו  ו,קניין ממשאמר שיש בזה 

במקום אבל , "מי שפרע" במצב רגיל יש בזה רק – למסקנת הסוגיה •

במקום שרגילים לרשום : י"וברש( יש בזה קניין גמור –שנהגו לעשות כך תמיד 

   .) קנה– החבית  כאילו משך בפועל את–ומקובל שרישום זה קנוי לו , על החבית

י "לאחר שהביא את פירוש רש )ב"ע-במסכת בבא מציעא פרק ו( ש"הרא •

סיטומתא : רבנו חננאלכתב בשם , להדגמת סיטומתא כרושם על החבית

 ובזה תוקע כפו לכף חברוש, הוא כדרך שנהגו הסוחרים בגמר המקח

  .נגמר המקח

בסימן (עיף הבא ומתפתח בס, )א-א"בשולחן ערוך סימן ר(  להלכהנפסק דין זה •

י שנותן "כגון ע, כל דבר שנהגו התגרים לקנות בושכך הדין לגבי , )ב-א"ר

או במקום : א"הרמומוסיף ( י שתוקע לו כפו"עאו , הלוקח פרוטה למוכר

  .)וכן כל כיוצא בזה, שנוהגים הסוחרים שמוסרים לקונה את המפתח

עניין הקניין כתב לבאר את  )א"סימן י, ש שקאפ"לגר( ובמערכת הקניינים •

הרי סוף סוף מדובר , היאך היא מועילה מן התורה, בסיטומתא

גמירות  שכל עיקר קניין הוא ומבאר שמאחר, בהמצאות של בני אדם

, י מעשה"ההוכחה הזו ערק שקבעו שתהיה , דעתם של המקנה והקונה

  .מועיל המעשה הזה גם מן התורה – אם הסוחרים קבעו מעשה –ועל כן 

  

נו להתחזק בהגדרת התורה סייע בידיקניין סיטומתא מ:  של שיעורנופינת המוסר[

שלוקח בחשבון את כל , " משיבת נפש–תמימה ' תורת ד"בבחינת , כדבר שלם

. הדברים שישנם ושיהיו בעולם מרגע היווצרו ועד סיום קיומו בסוף האלף הששי

 המעשים י"דרכם הרגילה של בני אדם היא להגדיר קניינים עפ –בנוהג שבעולם 

, חליפין, מעות, חצר, מסירה, הגבהה, כגון משיכה, הרגילים הקבועים בעולם

הנה באה התורה ונתנה . י התורה"ומוָ&רים ע, כולם מוזכרים בתורהו',  וכוחזקה

 הגם שאינו –שדבר המקובל אצל קבוצה גדולה , מקום גם למנהגי הסוחרים

ויש . י התורה כקניין אפשרי"עגם ר מוָ& –במהלך הקנייני הרגיל של העולם 

 דור התקשורת –שכן בדורנו , של התורה" ראיית העתיד"להתפעל מ

שכל העולם מזדעזע כל פעם מחדש בעקבות המצאות וגילויים , והאלקטרוניקה

,  התקבלו והתפתחו בקרב הסוחרים קניינים רבים מחודשים– שונים ומשונים

קנייה ומכירה של , רטיס אשראיכ, העברה בנקאית: כגון( תקשורתיים, ממוכנים



     ע  י  ו  ן – ד  פ  י   
  

ח

, )רכישת אופציות, )כגון ביטקוין ודומיו(מטבע וירטואלית , רכישה ממוכנת, מניות

כמו התורה לא תוכל " וותיקה"והיה צפוי שמערכת , שבעבר לא היה להם זכר

יש לכולם מקום בתורתנו " סיטומתא"במסגרת קניין והנה , להתמודד איתם

  .]...הקדושה

  

  :  בעניין סיטומתא נוספיםם פרטיולהלן

בזה נחלקו  – אם קניין סיטומתא הוא מדאורייתא או מדרבנןה •

ודעת .  שהוא מדרבנן)א-א"בסימן ר( הנתיבות המשפטשדעת , האחרונים

שהוא , )א-א"מובא בפתחי תשובה סימן ר, ב"חלק חושן משפט סימן י( החתם סופר

שאינם לרצון , ל"ועדיף מקניינים אחרים שתקנו חז, קניין דאורייתא

והוסיף החתם סופר . 'לבכור וכו, נפקא מינא לקידושין. הסוחרים

קניין דרבנן מועיל לקנות  מכל מקום –הקניין הוא רק דרבנן שאפילו אם 

  .דאורייתא

 דן אם נתינת כסף )ד"סימן ר( במשפט שלום –האם כסף קונה בסיטומתא  •

. )באופן הרגילבמטלטלין  קונה ל תיקנו שכסף אינו"לאחר שחז( תקנה מדין סיטומתא

 ייתכן שיש בזה – כמקדמה שאם נתנו חלק מהכסף ע"הסמדעת 

ל שמעות אינן " חוזרת גזירת חז– כל הסכוםאבל כשנתנו את , סיטומתא

, ויש אחרונים שחולקים. "נשרפו חיטיך בעליה"שמא יאמר לו , קונות

 להרחבת )ז"קע-חלק ב( אמרי יושרויעויין ב. שכסף קונה מדין סיטומתא

  .הנושא

  

אלא שהודגש , קניין סיטומתאאת חשיבות תקיעת הכף כ, איפוא, למדנו

הוא לקנות מנהג הסוחרים בתחום זה שיכולתו לקנות בקניין הוא רק כאשר 

אין בתקיעת הכף  לכן –ומאחר שלא מצאנו מנהג כזה בענף המכוניות , באופן זה

  .)ין בענף היהלומיםהגם שיש בזה קני( משום קניין בענף המכוניות

  

  בתקיעת כף" מי שפרע"קבלת . ה

 )לעיל( רבנו חננאלהביא להלכה את פירושו של  )א"סימן ר( השולחן ערוך

  .תקיעת כףדהיינו , שקונה קניין גמור במטלטלין במקום שנהגו בה, לסיטומתא
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, לכאורה,  מבואר– ).ד"במסכת בבא מציעא דף ע, שבגמרא לעיל( בניתוח הסוגיהו

 ואם נדייק את ,מעשה קניין במקום שנהגו לקנות באופן זהמהווה שתקיעת כף 

 במקום שאין מנהגש, לכאורה,  ניתן לומריש לחקור אם –המשפט ההפוך 

י מ"אבל יש בזה לפחות משום , קניין אולי אין בזה משום –לקנות באופן זה 

  .)"מי שפרע"אפילו לא , ום אין כל–והצד השני של חקירה זו יאמר שאם אין קניין ( "שפרע

  

למסכת בבא מציעא אוצר העיון יעויין בספרנו (" מי שפרע"כבר עסקנו בעבר בסוגיית ו

, כמה נקודות רקעונעתיק לכאן , )"מי שפרע בחזרה מרכישת בית" –ה "סימן כ

  ":מי שפרע"המתאימות לשאלת תקיעת כף לקבלת 

 דנה בהסכמות בין שני .)ד"דף מ, במסכת בבא מציעא תחילת פרק הזהב(המשנה  •

ועתה רוצים לבטל את ההסכמה , צדדים שלא הגיעו לקניין ממשי

מי שפרע מאנשי דור : אבל אמרו"ומוסיפה את המילים הבאות , ביניהם

 ". הוא עתיד להיפרע ממי שאינו עומד בדיבורו–המבול ומדור הפלגה 

אף , טלים מי שנתן דמים ולא משך המטל:כתב )א-ד"סימן ר( ובשולחן ערוך •

, כל החוזר בו, כמו שנתבאר, על פי שלא נקנו לו המטלטלים כמו שנתבאר

 ואפילו , וחייב לקבל מי שפרעלא עשה מעשה ישראל, בין לוקח בין מוכר

 .לא נתן אלא מקצת הדמים

 אוררין אותו – כיצד מקבל מי שפרע: )ד-ד"בסימן ר( ובהמשך השולחן ערוך •

ר המבול ומאנשי דור הפלגה ומאנשי מי שפרע מאנשי דו: ד ואומרים"בב

הוא יפרע ממי שאינו עומד  –סדום ועמורה וממצרים שטבעו בים 

טור בשם (הוא יפרע ממך אם אינך עומד בדיבורך :  שאומרים לוש אומריםוי(בורו יבד

  .))פ הזהב"מרדכי ס( שאומרים לו ברבים ש אומריםוי). ש"הרא

 מעות –דבר תורה : רבי יוחנןאמר : :)ז"במסכת בבא מציעא דף מ(ובגמרא  •

נשרפו :  גזירה שמא יאמר לו–ומפני מה אמרו משיכה קונה . קונות

  ... אמר שמשיכה מפורשת מהתורהריש לקישו... חיטיך בעליה

 מהמשנה )שמעות אינן קונות מהתורה(על שיטת ריש לקיש ומקשה הגמרא  •

לכן כשביטל  – )התורהמעות קונות מש( בשלמא לפי שיטת רבי יוחנןש, ל"הנ

שמעות אינן קונות ( אבל לפי ריש לקיש, "מי שפרע"את רצונו נשארת קללת 

מה כ "א, של קניין" הסטוריה"כ נתינת המעות אין בה שום "א – )מהתורה

  !?"מי שפרע"שייך לקבל קללת 
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והנושא ונותן בדברים לא קנה והחוזר בו "...שהרי יש ברייתא  –וביותר  •

מי "אבל לא שמענו על הקפדה חמורה של  ,"ואין רוח חכמים נוחה הימנ

כלומר מעשה שאין בו משמעות ( "דברים: "כתירוץ וקובעת הגמרא ".שפרע

 יוצרת כבר משמעות חמורה הגורמת לדין – בתוספת נתינת מעות) קניינית

 אינה מגיעה עד קללת – ללא נתינת מעות" דברים"ואילו , "מי שפרע"

שהוא , "ן רוח חכמים נוחה הימנואי"אלא רק לגדר של , "מי שפרע"

  ".מי שפרע"הקפדה קטנה יותר מדין 

שאין הכוונה , "מי שפרע"בנושא  )לפי ריש לקיש( נמצינו למדים חידוש •

בצורת הקפדת , תחליף לקניין שחל מהתורה ולא חל מדרבנןל גזרו "שחז

למרות שאין למעות אלה יכול לחול " מי שפרע"אלא שדין , "מי שפרע"

הסכמה  אבל כיוון שהיתה בין הצדדים ,ניינית מהתורהחשיבות ק

 מי שעכשיו –עד שהגיעו למעשה מתקדם של נתינת מעות , וגמירות דעת

  ".מי שפרע"חוזר בו דינו לקבל 

  

לגבי העיסקה המתרקמת בין , מובנת החקירה שבראש פיסקה זו –ולפי זה 

תה הסכמה אבל הי, שאמנם כסף לא ניתן, ראובן לשמעון בעניין הטרקטור

או שאין , "מי שפרע" המחייבת – נתינת מעותהאם זה דומה ל, לחיצת ידבדמות 

אבל אין , שאמנם אין רוח חכמים נוחה הימנו, דברים בעלמאבזה דמיון אלא ל

  ".מי שפרע"בזה משום 

  

  :כדלקמן,  הפוסקיםדבריאת נוסיף ו

מי "אין כתב שמסתימת הפוסקים נראה ש )ב-ד"סימן ר( בשער משפט •

  .והוא ספיקא דדינא,  בתקיעת כף"שפרע

 אף שאין –שתקיעת כף , הביא בשם גדול אחד )מ אות ד- חלק ג( באחיעזר •

 למי מועילה לעניין מי שפרע מכל מקום היא –נוהגים לקנות בה קרקע 

מי " תיקנו דווקא במטלטליןוהשיב לו האחיעזר ש, שחוזר בו מהמקח

אבל ,  ומתן תמידמאחר שכך הוא דרך המשא, בסיטומתא" שפרע

  .ולא תיקנו תקנה מיוחדת למי שפרע, סמיכות דעת גמורהבקרקע צריך 

  

, שמעות קונות מהתורה, כשיטת רבי יוחנן )כדלעיל( שנפסקשמאחר ויש להדגיש 

לא היתה  בענייננו –הוא בגלל שהיתה נתינת מעות " מי שפרע"וסיבת קבלת 
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ואריכות בעניין זה של (  בתורהשום קניין שיש לו חשיבותולא היה , נתינת מעות

 –ה "למסכת בבא מציעא סימן כאוצר העיון בעיון בספרנו   ניתן להעמיק–" מי שפרע"סיבות לקבלת 

  .)"מי שפרע בחזרה מרכישת בית"

  

מצד קניין שהיה " מי שפרע"שתהיינה סיבה ל( מאחר שלא ניתנו מעות כלל –בענייננו לכן ו

 נראה –סכם עיסקאות מסוג זה בתקיעת כף אין מנהג הסוחרים לוגם , )ובוטל

  ".מי שפרע"אן קבלת קללת אין כש

  

  שמעות שבועהבמתקיעת כף . ו

כפי , חושן משפטומקורם בשולחן ערוך ( קנייניםהיו בחלק השייך לוכל דברנו עד עתה 

סוג של אלא שמוטל עלינו לחקור אם תקיעת הכף כאן לא היתה , )שפורט לעיל

  . כדלקמן,שבועה

  

 דינה כדין שאר – תקיעת כף: )ב- ט"חלק יורה דעה סימן רל( לחן ערוךשוון הוזה לש

,  שבועהם רק במקום שמתירי)אלא(לה לא יתירה יולכתח.  ויש לה התרהשבועות

  .  יותר משבועותקיעת כף מחמירים בתבנו תםטור והתוספות בשם רוה

  

  :הבא )האמיתי( להלן המקרה –ולהכרת הנושא 

ענייני  ניסיון קשה מאד בא לספר עלבש, מעשה בתלמיד אחד
י עצת יצרו למקומות "לעיתים קרובות עפשהולך , צניעות

ל "ר מרן הגראי"אמר מוו. ואינו מוצא דרך להתגבר, בעייתיים
אם ו,  למשך שבועלשם שלא ילך תקיעת כף תן שיל"שטינמן זצ

למשך  תקיעת כף על אי הליכה ' יעשה בשלב ב–יעמוד בזה 
 תקיעת –דם רציני ואם מדובר בא, לךיסיף ווישבועיים וכך 

, וכך היה. ותיתן לו כוח לעמוד בזה, הכף תרתיע אותו מלילך
לאחר  נגמל מבעיה זו שהאיש, התוצאה היתה הצלחה גדולהו

  .כמה חודשי התקדמות
  

כפי , במשמעות של שבועה לתקיעת כף  אופייניתהוא דוגמההמקרה הזה 

   .שהובאה להלכה לעיל
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לשייך גם את המקרה שבענייננו לעולם  האם נוכל – דרך זוואם נלך ב

כפי שהסקנו לעיל שאין לתקיעת הכף משמעות ( אין כאן קניין, נכון: ולומר, השבועות

 ,)ב"הבטחה או כל כיוצ, קבלה, כגון נדר, או משהו דומה( יש כאן שבועהאולי אבל , )קניינית

, ושמעון נשבע לראובן( מעוןשנשבע לראובן בתקיעת הכף שהיתה ביניהם נאמר שש

כמו כוחה של , ובלתי ניתן להפרה,  ביניהם הוא כל כך חזקהסיכוםש )בהתאמה

  .כדלעילהצעה יקרה ומפתה  להפר שבועה בעבור לא שייךועל כן , השבועה

  

דרך והני מילי כשהיא  :)שם( שולחן ערוךיש תוספת חשובה בדברי האלא ש

אין  – קעים כפם זה לזה לקיים המקח שתוכדרך הסוחריםאבל כשהיא , שבועה

  .לה דין שבועה כלל

  

  : עוד כמה הדגשים בעניין זהונוסיף על דברי השולחן ערוך

 אין –עיר שכשעוסקים בשאלות של משא ומתן מ )ה-א"בסימן ר( ע"הסמ •

לא מדובר כאן מאחר ש , שבועהבמשמעות שלתקיעת כף  כוונת

 בקצת דרך התגרים אלא שזה, דרכי הקנייןאלא מדובר ב, בשבועה

מכין  –כשגומרים בליבם ובפיהם זה למכור וזה לקנות , מקומות

  .זרועותיהם זה על זה

כגון ( דן בשאלה שבמקום שאין התקיעת כף קונה )מ אות ד-חלק ג( ובאחיעזר •

ופסק שאין נכון , מסתמא התכוון לשבועהאולי אפשר לומר ש – )בקרקע

ואמנם ייתכן , "ןקניי"של להישאר במשמעות הרגילה אלא , לומר כן

אין בזה אבל מאחר ש, את המקחבזה תכוון לגמור שאחד הצדדים ה

  . לא חל כלום– משום קניין המועיל

ודבריו , ב" קנ-חלק ג( השבות יעקבכתב בשם  )ו"ל-ז"סימן פ( ובפתחי תשובה •

או (  לחברוחדשאם אמר סוחר א, ))ב-ט"יורה דעה סימן רל( א"גרעקהובאו גם ב

אני נותן לך תקיעת כף שאעמוד בדיבורי לקיים את : )'וכר וכוקונה למ

נחשב הדבר  –כ אכן תקע לו כף "ואח, מקח שעשינו בינינו/ההסכם

אפילו אם ההסכם הראשוני ביניהם נעשה בדיבור בלבד ולא , כשבועה

 תקעו כף ללא –אבל אם לאחר שנעשה ביניהם ההסכם . י מעשה קניין"ע

 .תקיעת כף אינה לא שבועה ולא קניין  אזי–דיבור נוסף המחייב 

ובין מקח  חילק בין )ו"תת-חלק א, א"מ שטרנבוך שליט"לגר( ובתשובות והנהגות •

 לקיים מקחיש הבדל בין אם נותן תקיעת כף  :ואלו דבריו, התחייבות
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שאז דינו ( להתחייבאו תקיעת כף  )שאז תלוי בשאלה אם נהגו לקנות באופן זה(

כח -א"א בחושן משפט סימן פ"הנמצא ברמ( וי לפרסם דין זהורא, )כדלקמן, כשבועה

מאחר שהיום רבים מקילים בתקיעת כף ואיסורו , )ב-ט"וביורה דעה סימן רל

 ולדעת רבנו תם חמור יותר משבועה, שדינו כשבועה חמורה, חמור מנדר

א "ואמנם לדעת הרשב( ואף התרה אין לו, )כפי שלמדנו לעיל בלשון השולחן ערוך(

 מא לן קיי–ולדינא , )א"קמ-וכן כתב התשבץ חלק ב, ת כף אינה חמורה כשבועהתקיע

 . )כבדברי השולחן ערוך יורה דעה שם( שדינו כשבועה ויש לו התרה

דמהני גם אם לא ובתקיעת כף להתחייבות נראה  :מ וכתב"והוסיף הגר •

 אלא אפילו ,"ף כדי שלא תוכל לחזור בךכתעשה תקיעת " אומר במפורש

מועיל כדיבור  –ף זה לזה על כך כ ושוב תקעו ןי בענים עסוקיהיואם 

לה בעסקי יהיו מדברים תחכש, מועיל כדיבורשכמו בקידושין ופדיון מעשר שני ( מקודם

  .)קידושיה

תן על "וקא כשאמר והיינו ד – ל כל פניםוע: מ את חידושו"ומסייג הגר •

רק אשר אבל כ, )ורכדי שלא תוכל לחז( אף שלא הזכיר הסיבה "זה כף יד שלך

מדובר אין זה הכרח ש – מדברים ביניהם ואחר כך נותנים כף זה לזה

אופן זה יועיל רק אם  וב,אלא כדרך ידידות, בתקיעת כף לצורך שבועה

כפי שלמדנו לעיל בשם (  לקיים הדבריםנועדה להדיא שהתקיעת כף מפרש

 .)ת שבות יעקב"שו

  

אני נותן לך תקיעת "ן לפני תקיעת הכף אילו היה ראובן אומר לשמעו –ובענייננו 

היה מקום לחשוש לדברי  –" כף שאעמוד בדיבורי לקיים את ההסכם בינינו

  .ולדון את העניין גם בדיני שבועה, )בדברי הפתחי תשובה לעיל( השבות יעקב

  

" התחייבות"ברמת של א ימאחר שכל ההתקשרות בין ראובן לשמעון ה –וכן 

מדקדוק הדברים נראה שבוודאי תכננו שכל הקניין יהיה מחר ולא ש( "קניין "ולא ברמה של

תן את "אילו היה אומר לו  ייתכן ש– )אבל לא קניין" סגירת העניין"והיום זה רק , היום

אולי יש  )לפי התשובות והנהגות(  היה מקום לדון– )..."תביא יד: "ובעברית מדוברת( "כפך

  ". באותו ענייןעסוקים"באופן של , משמעות של שבועהכאן 
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שלוחצים ידיים לאות , כמנהג חברים טובים( ורק לחצו ידיים, שכאן לא נאמר כלוםאלא 

 נראה למסקנה –אפילו שמדובר בהתחייבות ולא בקניין  –ולכן , )...ידידות בלבד

  .אין לנו לדון את תקיעת הכף במשמעות שבועהש

  

  כריתת בריתתקיעת כף במשמעות של . ז

לא כקניין ולא  משמעות תקיעת הכף בין ראובן לשמעון אתעד עכשיו שללנו 

  .כשבועה

  

וזו האפשרות ( כריתת בריתאת תקיעת הכף שבין ראובן לשמעון כועדיין יש לדון 

השלישית והאחרונה להעמיד את תקיעת הכף כדבר משמעותי ולא סתם כמעשה חברתי ידידותי 

 י וייל"המהרהביא ש, מקרה הבא יש להתייחס ל–ולשם הכרת הנושא , )בעלמא

  : )ז"בסימן קל(

ותקעה כפה לאחד הרבנים להינשא , שרה משודכת לראובן
ועתה היא , לראובן בהתאם לתנאי מסויים שעליו לקיים

, וטוענת שלא קיים את התנאי עד היום, מסרבת להינשא לו
ועוד שכבר אינה חֵפצה בו אפילו אילו היה , והזמן כבר עבר

  . דורש לקיים את תקיעת הכףראובן . מקיים את התנאים

  

  :כדלקמן )השייכות לענייננו( את הנקודות הבאותויש לומר 

שנראה להחמיר בתקיעת , כתב בשם רבנו תם )ט"יורה דעה סימן רל( הטור •

והבית יוסף , שדומה לכריתת בריתשאין לה התרה , יותר משבועהכף 

ת כף אין להחמיר בתקיעש )מבעלי התוספות( י מקורביל"הרכתב בשם 

  .יותר משבועה

חלק אור זרוע יעויין ב(הובאה גם בראשונים ) שהובאה בטור לעיל( דעת רבנו תם •

שתקיעת כף אדם לחברו הוא  )ז"במסכת שבועות אות תשנבמרדכי , ח"תשמ-א

 )ל"הנ( המרדכיוכתב . ואינו ניתן להתרה לעולם, כריתת בריתבבחינת 

ים ולא בימי חכמי שאפילו אילו לא היתה נחשבת ברית בימי הנביא

ורגילים , קבעוהו הדורות לבריתכיוון ש,  לנו נחשבת כברית–התלמוד 

  .' וכולעשות במקום ברית יותר מעברת בין הבתרים

והביא כמה ( אינה חייבת להינשא לושבמקרה דלעיל פסק  י ווייל"המהר •

 שאין כאן ,)ובתוך דבריו כתב,  שאין ראיה על קיום התנאיכגון, שאינם מענייננו, טעמים
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מכוח תקנת רבנו , שבו יש להחמיר מאד, כריתת בריתהמקרה הרגיל של 

  .)שתקנו להתיר תקיעת כף מסוג זה רק במאה אנשים( תם והגאונים

ה "הקב, כמו חתן עם כלה, נעשית בהסכמה בין שני גורמיםכריתת ברית  •

  .ב"עם האבות או עם ישראל וכיוצ

 שנעשה בין שני האנשים יהוא בתנאכריתת ברית ואחת התכונות של  •

נתינת כף לצד אבל  ,)כגון צדקיה לנבוכדנאצר וכגון ברית בין הבתרים( עצמם

י זה "שכן מסתבר שהתקנה מבוססת ע , אין להחמיר כל כך– שלישי

  . מקבלים עליהם את החרם בשווההצדדיםשני ש

סימן  (א"תשובות הרמוהביא גם את ( דין זה להלכההביא  )ז"כ-ז"בסימן ר( ך"והש •

 ח"ראנוה ,)ה"ד וכן ק"ל-וחלק ג, ד"וכן סוף סימן קמ, ג"ס-חלק ב (ך"הרש, )ח"ט וסימן ק"מ

  .  שכולם צידדו בדיעה זו)ד"סימן ל(

  .לחשוש לדעת רבנו תםשדעת הפוסקים  כתב )ב"שורש נ( ק"מהריהוגם  •

כל כך  שהחמיר ,רבנו תםאפילו לדעת כתב ש )ט"כ-ז"סימן פ( והקצות החושן •

שבזה הדמיון , עתידיתבהבטחה  זה דווקא – )במשמעות ברית( בתקיעת כף

 ולא ,דיבורו ואמונתו לקיים לו הבטחתואת נותן לו ש, לכריתת ברית

מי שנתן תקיעת כף שפרע או שלא ולכן  ,על לשעברכת כריתת ברית שיי

  .אין זו שבועה ולא כלום –' נפרע וכו

 תקיעת כף על היום נהגו ליתןפ ש" שאע,ועוד הוסיף הקצות החושן •

 ולא דין שבועה שכתב , שנתרגלו לעשות כןמנהגאין זה אלא  –לשעבר 

שעל ידה  שתקיעת כף מועילה רק מפני הסברה בזה הוא ו.בנו תםר

מצד  אבל ,נעשה לנו ברור שהוא מסכים להתחייב בלב שלם וחזק טובא

חלות שבה ה, שבועהבניגוד ל(ית עצמה אין בה תוקף וחלות עצמ

 אינה מועילה על מה שכבר תקיעת כף ולכן ,) הדיבור עצמוהנתפסת מצד

  . עתידיותרק לחיזוק הבטחות אלא ,עבר

  

שאי אפשר להגדיר את לחיצת הידיים בין  נראה בענייננו – אחרי כל זאתו

בעיקר בגלל שרמת החשיבות , התחייבות ברמת כריתת בריתהחברים כסוג של 

 להלום את מעשיהם ברמה כזאת וקשה, שנותנים לברית כזאת היא גדולה מאד

  .של רצינות
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 שעשו ביניהם לא הצלחנו למצוא משמעות לתקיעת כף –ובשורה תחתונה 

  .אין מניעה לראובן למכור את הטרקטור לאדם אחרולפיכך , המוכר והקונה

  

  סיכום ומסקנות. ח

?  האם יכול–ועתה רוצה האחד לחזור בו , סיכמו על מכירת חפץ בתקיעת כף

  : הנושאים הבאיםונאמרו בזה

וגם ". מחוסר אמנה", "מי שפרע", קניין: ידועותשלוש התקשרויות  •

יש מחירון חדש : דהיינו, שני שערים( תרי תרעי במקום שיש –במחוסר אמנה 

  . למי שלא ממשיך את ההתקשרותאין מחוסר אמנה – )למוצר זה

 ואם בכלל יש לה,  יש לברר מה משמעותה–בין שני הצדדים תקיעת כף  •

  .משמעות

, שבועה, קניין סיטומתא: כמה משמעויות למעשה תקיעת כףידועות  •

  .ולפעמים אין בזה כי אם אות לידידות בעלמא. כריתת ברית

, מכונית איננה נקנית בתקיעת כף אבל יהלומים כן נקנים בתקיעת כף •

וכל עוד אין מנהג , מנהג הסוחריםתלוי בקניין סיטומתא וההבדל הוא ש

  . קניין סיטומתא אין גם–כזה 

שתהיינה ( מאחר שלא ניתנו מעות כלל, "מי שפרע"אן קבלת קללת אין כ •

וגם אין מנהג הסוחרים לסכם , )מצד קניין שהיה ובוטל" מי שפרע"סיבה ל

  .עיסקאות מסוג זה בתקיעת כף

ויש שמשתמשים בזה כדי למנוע ,  דינה כדין שאר שבועות– תקיעת כף •

  .רה של תקיעת הכףבגלל החומ, אנשים מלעשות רע

אני נותן לך תקיעת כף שאעמוד בדיבורי לקיים את "אדם האומר לחברו  •

ולדון , יש מקום לחשוש לשבות יעקב –כ תקעו כף "ואח" ההסכם בינינו

  .גם בדיני שבועהאת העניין 

התחייבות הדדית נעשית בין שני צדדים כאשר נדרשת  כריתת ברית •

  .ואי אפשר להתיר קשר זה, )'לאבות וכו' בין דקשר , כגון נישואין( רצינית ביותר

 שעשו לא הצלחנו למצוא משמעות לתקיעת כף –ובשורה תחתונה  •

אין מניעה לראובן למכור את הטרקטור ולפיכך , ביניהם המוכר והקונה

  .לאדם אחר
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