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        מתנתא טמירתאמתנתא טמירתאמתנתא טמירתאמתנתא טמירתא

היא סוגיית , הסוגיה האחרונה אשר בה עוסקת הגמרא לפני המעבר למשנה הבאה

. ה בשטרוהקנה לו אות, אד� מסוי� העניק לחברו קרקע במתנה. 'מתנתא טמירתא'

אלא הנות� הורה לעדי� , שטר זה לא נכתב במקו� גלוי ומפורס� כפי שמקובל

ורב יהודה מבאר את ', מתנתא טמירתא'מתנה זו מכונה . שיכתבו את השטר בסתר

  :דינה

"‰„Â‰È ·¯ ¯Ó‡ : ‡˙¯ÈÓË ‡˙˙Ó È‡‰–‰· ÔÈ·‚Ó ‡Ï "  )Ó ‡¯˙· ‡··.(:  

ה הארי� לבאר "הרמ. בות בשטר זהולא נית� לג, רב יהודה קובע שהמתנה אינה תקפה

זהו . בדבריו הוא מציע מספר דרכי� לבאר את הדי�. מהו הליקוי במתנתא טמירתא

  :הסברו הראשו�

"‡ÓÚË È‡Ó ? ‡˜„ ‡Â‰ ‡ÈÂÈ˜Ï ‡Ï‡ ÔÈÂÂÎÈÓ ‡˜ ‰ÈÏ ÈÈÂ˜‡Ï Â‡Ï„ ¯ÓÈÓÏ ‡ÎÈ‡„
ÔÈÂÎÈÓ"  )Ó¯ „È"Ù ‡¯˙· ‡·· ‰"ÈÒ ‚ 'È˜.(  

אלא , ות� לא התכוו� ברצינות לתת את המתנההנ, ה"לפי ההצעה הראשונה של הרמ

תכניתו הייתה שאחרי הנתינה הסודית של . כוונתו הייתה לרקוח קנוניה ע� המקבל

מבלי לדעת , הקונה התמי� ישל� עבור הקרקע. הקרקע הוא ימכור אותה לאד� אחר

בשלב מאוחר . והמוכר כלל איננו הבעלי� עליה, שהיא כבר ניתנה בסתר קוד� לכ�

והוא והנות� יתחלקו ברווחי� , ר יבוא מקבל המתנה ויוציא מהקונה את הקרקעיות

  ).א"ה ה"זכייה ומתנה פ' הל(� "נימוק זה מופיע ג� בדברי הרמב. מהמכירה

הקניי� לא נעשה . ה מבסס את הדי� על ליקוי בדעתו של המקנה"הסבר זה של הרמ

. מת שיקולי� חיצוניי�אלא מח, מתו� גמירות דעת מלאה להעניק את הקרקע במתנה

בדר� כלל מקובל . 'דברי� שבלב'כדי לקבל הסבר זה נצטר� להתמודד ע� שאלת 

 אי אפשר –וא� כלפי חו
 המתנה התבצעה כדי� , 1בידינו שדברי� שבלב אינ� דברי�

אנו יכולי� לקבוע שהנות� , א� כ�, כיצד. לבטלה על סמ� כוונתו הנסתרת של הנות�

  ?ולבטל משו� כ� את המתנה, לא הקנה בדעת גמורה

שבמקרה שלנו יש אומדנא , הוא מבאר. ה מתמודד בדבריו ע� שאלה זו"הרמ

עצ� העובדה שהוא נת� את המתנה בסתר . דמוכח שהנות� לא התכוו� ברצינות למתנה

 

  .ש"עיי, :סוגיה מרכזית בנושא נמצאת בקידושי� מט   1
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כוונתו ניכרת כלפי חו
 על , וא� כ�. מלמדת אותנו שהיו לו מניעי� נסתרי� במתנה זו

ה מרחיב בביאור עיקרו� זה לאור "הרמ. 2ונה לליבו בלבדואיננה נת, פי מעשיו

שהיא אחד המוקדי� , .)עט�:כתובות עח(' מברחת'ההשוואה בי� סוגייתנו לסוגיית 

  .'דברי� שבלב אינ� דברי�'ס לבירור העיקרו� "המרכזיי� בש

אנו חוששי� שהנות� לא , ג� לדעתו. ה"� הל� בדר� דומה לזו של הרמ"הרשב

א� הוא איננו . אלא היו לו שיקולי� נסתרי�, ת להעניק את המתנההתכוו� בתמימו

  :אלא לחששות אחרי�, מתייחס לחשש לקנוניה

"¯·Î ¯Á‡Ï ‰˙ ‡Ó˘„ ,ÔÈÂÎ˙ ‰˙¯·ÁÏ ‡Ú„ÂÓ ‰˙Â˘ÚÏ Â‡"    
  )·˘¯"Ó ‡¯˙· ‡·· Ì :„"‰· ÔÈ·‚Ó ‡Ï ‰.(  

שוב ונ, החשש שהמתנה נועדה להוות מודעא למכירה עתידית נידו� בהמש� הסוגיה

  .לעסוק בו בהמש� השיעור

  :והוא מציע כיוו� נוס�, ה לא הסתפק בהסבר שציטטנו לעיל"הרמ

"‰· ÔÈ·‚Ó ‡Ï„ ‡˙¯ÈÓË ‡˙˙Ó„ ‡ÓÚË È˘Â¯ÙÏ ‡ÎÈ‡Â ,È˜ÓÂ ¯Ó‚ ‡Ï„ ÌÂ˘Ó ,
‰È· ¯„‰ÓÏ ‰È˙Ú„Â.  ‰ÈÏ ·˙Î„ È‡‰Â– ‡Â‰ ‰˙Ó ‰ÈÏ ·˙ÎÓÏ ‰ÈÏ ˜ÈÁ„ ‰Â‰„ ÌÂ˘Ó 
‰ÈÈÂÁ„Ï ‰ÈÏ ·˙Î„"  )Ó¯ „È"· ‡·· ‰Ù ‡¯˙"ÈÒ ‚ 'È˜.(  

אי� אנו חוששי� לשיקולי� מתוחכמי� כגו� רצו� לבצע קנוניה או , לפי פירוש זה

 הנות� לא התכוו� למתנה כיוו� שהוא מעוניי� –החשש הוא פשוט הרבה יותר . מודעא

ולכ� הוא דאג , הוא נדחק לבצע את ההקנאה בעל כורחו. לשמור את הקרקע לעצמו

� שיאפשר לו לחזור בו במועד מאוחר יותר מבלי ששמו באופ, שהמתנה תתבצע בסתר

  .3הטוב ייפגע

� נשאל מהו "הרי. � בתשובה"מדבריו של הרי, אולי, הסבר שונה ומחודש משתמע

  :והוא עונה כ�, הטע� לכ� שמתנתא טמירתא בטלה

"‰˙Ó‰˘ ,Ï·˜Ó‰ „ÈÏ ÚÈ‚‰˘Î ,ÈÈÂÏ‚‡Ï ‡„È·Ú„ ‡˙ÏÈÓ ‡È‰ È¯‰ , ¯Ó‡˘ ÔÂÈÎÂ'ÂÈÓË‰ '
–¯ ‡Ï ÌÂÏÎ Â˙Â˜‰Ï ‰ˆ"  )Â˘"¯‰ ˙"Á Â¯ÂÂÈÏ ÛÈ"ÈÒ ‡ 'Á.(  

 

  .ה דברי� שבלב"ד: עיי� תוספות קידושי� מט   2

א� נראה שקיי� מכנה המשות� . ה מציג את שני ההסברי� לדי� הגמרא כשני כיווני� שוני�"הרמ   3

י� הנובע משיקול,  המתנה בטלה מחמת חיסרו� בגמירות דעתו של הנות�–אחד לשני ההסברי� 

  .שוני�
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מתנה חייבת להיות דבר . � בוקע ועולה עיקרו� חדש בהלכות מתנה"מלשונו של הרי

מתנה שנועדה מראש להיות בסתר ולא להתגלות . שעשוי להתגלות ולהיות ידוע לכל

ידוש קשה לדעת מהו הבסיס לח. וזהו הטע� לדי� מתנתא טמירתא,  איננה מתנה–

  .�"הגדול הזה של הרי

� לא בא לחדש "ייתכ� שהרי. � אינה הכרחית"שהבנה זו בדברי הרי, יש לציי�

בדומה , אלא ג� הוא מתבסס על חיסרו� בגמירות דעת, עיקרו� בהלכות מתנה

ש� הוא מתייחס לחוסר , �"כ� ג� נראה מהמש� דבריו של הרי. ה"לנימוקיו של הרמ

  .4הרצו� של הנות� להקנות

        """"לא מגבינ� בהלא מגבינ� בהלא מגבינ� בהלא מגבינ� בה""""

לשו� הגמרא הוא מתו� . הגמרא איננה קובעת באופ� ברור שהמתנה בטלה ומבוטלת

שאי� כא� קביעה מוחלטת שמתנתא טמירתא איננה , נית� להבי�". לא מגבינ� בה: "יותר

, אול�. ולכ� לא גובי� אותה, אנו חוששי� שהמתנה לא חלה. אלא ספק בלבד, מועילה

  . להוציא מידו לא נית�–א� הקונה תפס 

  :� דוחה הבנה זו בלשו� הגמרא"הרמב

"ÔÎ Â¯Ó‡ ‰˙Ó‰ ÏÂÒÙ ˜ÙÒ ÌÂ˘Ó ‡ÏÂ"  )·Ó¯"Ó ‡¯˙· ‡·· Ô :„"ÔÈ¯Ó‡„Ó ‰.(  

רבנו יונה עוסק בשאלה הא� תפיסה . �"ראשוני� אחרי� לא קיבלו את קביעת הרמב

  :וכותב את הדברי� הבאי�, תועיל במתנתא טמירתא

 ÒÙ˙„ ·‚ ÏÚ Û‡Â–ÈÓ ÔÈ˜ÙÓ ‰È ... ÔÏ ‡ÓÈÈ˜ ‡‰„'‰È¯Ó ˙˜ÊÁ· ‡ÂÓÓ È˜Â‡ ' ÂÏÈÙ‡Â
ÔÈÏËÏËÓ· ,˙Â˘¯· ˘Ù˙ ‡Ï˘ ÔÓÊ ÏÎ ...˙ÂÚ˜¯˜· ¯ÓÂÏ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡Â"    

  )Ó ‰ÂÈ Â·¯„ ˙ÂÈÏÚ :„"‰„Â‰È ·¯ ¯Ó‡ ‰.(  

הלקוחי� מסוגיית , רבנו יונה מתמודד ע� שאלת התפיסה בסוגייתנו על פי עקרונות

ה "ד. בבא מציעא ו(� "� מקבילה לשיטת הרמבשיטתו כא. תפיסה בממו� המוטל בספק

הסובר שתפיסה איננה מועילה במיטלטלי� אלא א� כ� היא נעשית , )מדקאמרינ�

 

בתחילת דבריו הוא משתמש בלשו� ). א"ה ה"זכייה ומתנה פ' הל(� "כ� משמע ג� מלשונו של הרמב   4

אול� בהמש� נראה שהנימוק ". צרי� שתהיה גלויה ומפורסמת... הנות� מתנה: "�"הדומה לזו של הרי

  .אשר אינו מתכוו� להקנות אלא להערי�, לדי� זה נוגע לדעתו של הנות�
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העובדה שרבנו יונה מייש� כללי� אלה ביחס לסוגייתנו מלמדת שלדעתו ג� . ברשות

אילו היה רבנו יונה סובר . מתנתא טמירתא היא מקרה של ממו� המוטל בספק

לא היה מקו� להפעיל כא� את דיני , �"כפי שסבר הרמב, ה באופ� ודאישהמתנה בטל

  .התפיסה מסוגיות אחרות

. וכל שכ� בקרקעות, רבנו יונה כותב שתפיסה אינה מועילה אפילו במיטלטלי�

ולומר שתפיסה תועיל דווקא , מדבריו עולה שקיימת הווה אמינא לחלק ביניה�

וא� הוא , )ה וכי תימא"קיב ד' ג סי"ה פ" רמיד(ה "אפשרות כזו מציע הרמ. במיטלטלי�

אינה "ולא אמרה בפשטות , "לא מגבינ� בה"מדייק זאת מכ� שהגמרא השתמשה בלשו� 

  .5"מתנה

        מתנה בסתמאמתנה בסתמאמתנה בסתמאמתנה בסתמא

רק כאשר הנות� אמר לעדי� : עד כה התייחסנו להגדרה המצומצמת למתנתא טמירתא

ת ההגדרות זוהי אמנ� אח. המתנה נחשבת למתנתא טמירתא, במפורש להיטמ�

  :רחבה יותר, א� קיימת הגדרה שנייה. שמציעה הגמרא

"Â‰Ï ¯Ó‡ ‡Ï„ :'‰ÈÏ Â·˙Î˙Â ‡˙È¯··Â ‡˜Â˘· Â·˙È˙"  )Ó ‡¯˙· ‡··.(:  

כל נות� מתנה אמור להורות לעדי� לכתוב את השטר במקו� גלוי , לפי הגדרה זו

חשבת  נ–כל מתנה שבה לא הוזכר במפורש ציווי כזה . בשווקי� וברחובות, ומרכזי

הנפקא מינה בי� שתי ההגדרות היא במקרה שהמתנה נכתבה . למתנתא טמירתא

כיוו� שהוא , מתנה זו איננה כלולה בהגדרה המצומצמת: ללא כל ציווי מיוחד, בסת�

  .א� היא נכללת בהגדרה הרחבה יותר, לא אמר לעדי� במפורש לכתוב בסתר

במתנה , ה הביניי�בסיו� הסוגיה שואלת הגמרא מה הדי� הלכה למעשה במקר

לשו� זה שונה ".  חיישינ�–והלכתא : "הגמרא עונה במילי� הבאות. שנכתבה בסתמא

לא מגבינ� : "מהלשו� שנקטה הגמרא בראשית הסוגיה ביחס למתנתא טמירתא גמורה

  ?הא� השוני בניסוח מצביע על הבדל מהותי יותר בדי�". בה

 

, שהרי ההקנאה נעשית בשטר, שבאופ� פשוט לא תיתכ� מתנתא טמירתא במיטלטלי�, עיריש לה   5

בדבריו של רבנו יונה מבואר שמתנה כזו תיתכ� רק א� הקנה את . ומיטלטלי� אינ� נקני� בשטר

דר� אחרת לקיי� את די� . ל בעניי� תפיסה"ולמקרה כזה מתייחס הדיו� הנ, המיטלטלי� אגב קרקע

, מיטלטלי� תיתכ� א� נניח שדי� זה קיי� לא רק בשטר אלא ג� בקנייני� נוספי�מתנתא טמירתא ב

 .ה אמר רב יהודה"ד, י מיגאש על אתר"בעניי� זה עיי� בר. כדו� קניי� סודר



  207  טמירתא מתנתא

  

 

) ה והני מילי"ד(בתחילה .  זועוסק ג� בשאלה, בדיונו הנרחב בסוגייתנו, ה"הרמ

ודינה של מתנתא טמירתא זהה בי� א� נכתבה בסתמא ובי� , הוא מציע שאי� כל הבדל

  :א� בהמש� הוא מביא דעות אחרות. א� בציווי מפורש להסתתר

"„ ‡˘ÈÏ È˜ÈÈ„„ È‡Ó˜ ‡˙‡Â·¯ Â‰Ï ‡ÎÈ‡ Â‰ÈÓ'ÔÈ˘ÈÈÁ ,' ‰· ÔÈ·‚Ó ‡Ï„ Â‰Ï ÚÓ˘Ó„
È¯Ó‚Ï ‰Ï ÔÈÏË·Ó ‡ÏÂ ,‡Ï‡‡˙ÏÈÓÏ ‰ÈÏ ÔÈ˜„· "    

  )Ó¯ „È"Ù ‡¯˙· ‡·· ‰"ÈÒ ‚ '„ ·È˜"Â‰ÈÓ ‰.(  

מתנה שנכתבה בסתמא איננה מוגדרת באופ� , ה"לדעת הראשוני� שמביא הרמ

, ההלכה קובעת שיש חשש ביחס לתוקפה של מתנה זו. אוטומטי כמתנתא טמירתא

� ביחס א� לא נגלה פרטי� מחשידי. ולכ� יש לבצע בדיקה ולרדת לחקר העובדות

א� על פי שלא היה ציווי מפורש ,  נוכל להכשיר את המתנה–לכוונתו של הנות� 

 נבטל –א� יתעורר אצלנו חשד ביחס לכוונת הנות� . לכתוב את השטר במקו� גלוי

  .6)ה איבעיא להו"ד(י מיגאש בסוגייתנו "שיטה זו היא שיטתו של הר. את המתנה

מקור . מזכיר חילוק נוס�,  בסתמאבמסגרת הדיו� במתנה שנכתבה, י מיגאש"הר

  :המחלק בי� מתנה הניתנת מעכשיו לבי� מתנה לאחר זמ�, �"הדברי� הוא בדעת הרי

"‡˙¯ÈÓË ‡˙˙ÓÏ ‰Ï ÔÈ˘ÈÈÁ„ ÈÓ ‡Ó˙Ò È‡‰Â ,ÔÓÊ ¯Á‡Ï ‡ÈÂ‰„ ‰˙Ó· ‡Ï‡ ‡˙ÈÏ ,
ÂÈ˘ÎÚÓ ‰˙Ó Ï·‡ , ‰È„ÈÏ ‡ÈËÓÂ ‡ÓÂÈ ‡Â‰‰Ó ‰ÈÏ È˜‡„ ÔÂÈÎ–‰ÈÏ ‡ÓÈ˜  , ÍÏ ÔÈ‡Â

ÌÂÒ¯Ù‰ÊÓ ÏÂ„‚ "  )¯"Ó ‡¯˙· ‡·· ˘‡‚ÈÓ È :„"Â‰Ï ‡ÈÚ·È‡ ‰.(  

י מיגאש סובר שמתנה הנכתבת בסת� איננה בהכרח מתנתא "הר, כפי שראינו

אחת הדרכי� לבדוק זאת היא על ידי מועד . אלא זהו רק חשש שיש לבודקו, טמירתא

 אכ� יש מקו� לחשוש למתנתא –א� המתנה אמורה לחול לאחר זמ� . חלות המתנה

והמתנה ,  אי� ל� פרסו� גדול מזה–א� המתנה חלה לאלתר , לעומת זאת. מירתאט

  .תקפה ומועילה ללא כל חשש

� מקבלי� אצלו "דבריו של הרי, אול�. �"� הביא חילוק זה של הרי"ג� הרמב

י מיגאש חילוק זה "בעוד שאצל הר. י מיגאש"פרשנות שונה מזו שהעניק לה� הר

� מדובר בחילוק עקרוני "לדעת הרמב, בה בסתמאמשמעותי רק ביחס למתנה שנכת

  :יותר בדיני מתנתא טמירתא עצמה
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" ÔÈ¯Ó‡„Ó'‰· ÔÈ·‚Ó ‡Ï 'Ê ÏÂ„‚‰ ÂÈ·¯ Ô„˘ ‰Ó ˜„˜„Ï ÈÏ ‰‡¯"Ï , ÂÏ Ô˙ Ì‡˘
 ‰˙ÚÓ ‰· Â˜ÈÊÁÓÂ ÂÈ˘ÎÚÓ ‰˙Ó–‡˙¯ÈÓË ‡˙˙ÓÏ ‰· ÔÈ˘ÈÈÁ ‡Ï "    

  )·Ó¯"Ó ‡¯˙· ‡·· Ô :„"ÔÈ¯Ó‡„Ó ‰.(  

אשר נאמר ביחס , "לא מגבינ� בה"� מלשו� הגמרא " שיטת הרי� מדייק את"הרמב

� בא לצמצ� את הגדרת "הרי, �"לפי הרמב. 7למקרה הבסיסי של מתנתא טמירתא

לא כל מקרה שבו ציווה הנות� לכתוב את השטר בסתר כלול : מתנתא טמירתא

מתנה שניתנה לאלתר היא . אלא דווקא כאשר המתנה ניתנה לאחר זמ�, בהגדרה זו

� מהבנת "בכ� שונה הבנתו של הרמב. אפילו א� נכתבה בסתר, מתנה תקפה ומועילה

ואילו כאשר נאמר לעדי� , מועיל רק בסתמא' לאלתר'הסובר שדי� , י מיגאש"הר

  .זו תהיה בכל מקרה מתנתא טמירתא, במפורש לכתוב את השטר בסתר

, א לפנינוהאב נמצ. האור זרוע נשאל על מקרה שבו אב נת� לבתו מתנה בסתמא

האור זרוע מכריע שג� במקרה זה . והוא טוע� במפורש שהתכוו� ברצינות למתנה

  :א� הוא מביא ג� את טיעונ� של החולקי�, המתנה בטלה

"ÈÏ ÔÈ·È˘Ó˘ ˘ÈÂ , ¯ÓÂ‡ Ô˙Â‰˘ ‡ÎÈ‰ ÂÈÈ‰ ‡˙¯ÈÓË ‰˙Ó ¯Ë˘· ÔÈ·Â‚ ÔÈ‡˘ ‰Ó ÈÎ' ‡Ï
ÍÏ Ô˙ÈÏ È˙ÂÂÎ˙ ,'˙Ó Â˙·Ï Ô˙˘ ‰„ÂÓ Ô·Â‡¯ ‡Î‰ Ï·‡¯Ë˘‰ ÈÙ ÏÚ ‰¯ÂÓ‚ ‰.    

Ì·È˘Ó È‡Â , ‰Ï ÔÂÂÎ˙ Ì‡„–‡˙¯ÈÓË Â‡˘Ú ‰Ó ÈÙÓ ?"    
  )Â˘"ÈÒ ÚÂ¯Ê ¯Â‡ ˙ '˘˙"Ê.(  

הא� מתנה שנכתבה בסתמא נחשבת בוודאות , מסתבר שג� דיו� זה מתקשר לשאלה

האור זרוע דוגל בעמדה שמתנה כזו . או שזהו רק חשש שיש לבררו, כמתנתא טמירתא

ולכ� היא בטלה אפילו כאשר הנות� טוע� שהתכוו� ,  טמירתא מתנתאבוודאיבוודאיבוודאיבוודאיהיא 

וטענתו של האב , חששחששחששחששהחולקי� על האור זרוע סוברי� שמדובר רק ב. ברצינות

  .מבררת עבורנו שהמתנה קיימת

החולק על האור , ה"שבהמש� אותה התשובה מובאת דעתו של הראבי, יש לציי�

שנוהגי� לכתוב בכל , וחת בתקופתוה מתייחס למציאות הרו"הראבי. זרוע מכיוו� אחר

אי� כל צור� בציווי מפורש לכתוב , כיוו� שכ�". כחומר כל השטרות"שטר שהוא נעשה 

  .והמתנה כשרה ג� כאשר היא נכתבה בסתמא, את המתנה במקו� גלוי

 

מדו מלשו� זה שמתנתא טמירתא היא רק אשר ל, ה"דיוק זה מהווה תחלי� לדיוק� של רבנו יונה והרמ   7

ולסבור , ה"� כא� מאפשר לו לחלוק על רבנו יונה והרמ"פירושו של הרמב. כפי שהבאנו לעיל, ספק

  .שמתנתא טמירתא בטלה בתורת ודאי
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        מתנתא טמירתא כמודעאמתנתא טמירתא כמודעאמתנתא טמירתא כמודעאמתנתא טמירתא כמודעא

"‡·¯ ¯Ó‡ :‰˙¯·ÁÏ ‡Ú„ÂÓ ‡ÈÂ‰Â"  )Ó ‡¯˙· ‡··.(:  

וקובע שהיא יכולה לשמש כמודעא למכירה , ירתארבא מתייחס בדבריו למתנתא טמ

א� היא , אמנ� המתנה עצמה אינה חלה. המתבצעת מאוחר יותר, אחרת של הקרקע

ובכ� היא מבטלת את , מספיקה כדי לגלות לנו שהנות� לא מעוניי� למכור את הקרקע

ל "ומגיעה למסקנה שהמימרא הנ, הגמרא דנה בשיטתו של רבא. המכירה העתידית

מתנתא טמירתא , לפי מסקנת הגמרא. ורבא מעול� לא אמר אותה, מדויקתאינה 

  .אלא במקרה מיוחד שאותו נראה להל�, איננה מהווה מודעא

הא� מודעא חייבת , אחת השאלות היא. 8בשיעור הקוד� עסקנו בדיני מודעא

או שכל דר� לגילוי דעתו של האד� , להיות מנוסחת על פי כללי� פורמאליי� קבועי�

רבא סבר שכל מעשה המבטא , בהווה אמינא של הגמרא אצלנו. לה להועיל כמודעאיכו

ולכ� ג� המתנה הסמויה מועילה , את חוסר רצונו של האד� במכירה מהווה מודעא

  .כדי לבטל את המכירה

ייתכ� שג� למסקנה אנו מקבלי� את : את מסקנת הגמרא נית� להבי� בשתי דרכי�

אנו . יו מעשה המבטא חוסר רצו� יכול להוות מודעאעל פ, העיקרו� של ההווה אמינא

ולדעתנו המתנה הסמויה איננה מגלה שהנות� , חולקי� רק על ההערכה המציאותית

  .מתנגד למכירה

לחלופי� נית� להבי� שהגמרא במסקנתה דוחה את העיקרו� העומד בבסיס שיטת 

נוסח על פי מודעא חייבת להיות בשטר המ, לפי מסקנת הגמרא. רבא בהווה אמינא

מעשה המגלה את דעתו של האד� אינו יכול להוות תחלי� . כללי� פורמאליי� קבועי�

  .ולכ� מתנתא טמירתא איננה נחשבת כמודעא, לכ�

לפי פירוש . מציע פירוש אחר ומקורי לדבריו של רבא) ה אמר רבא"ד(י מיגאש "הר

שבו עדי , קרה מיוחדמדובר כא� במ. רבא כלל איננו מתכוו� למודעא במוב� הרגיל, זה

הציווי של הבעלי� , במקרה כזה. המתנה הסמויה ה� ג� עדי המכירה הבאה לאחר מכ�

, לכתוב את המתנה בסתר מהווה מסר ברור לעדי� על כ� שהוא איננו מעוניי� במכירה
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שבו עדי המכירה , מודעא מסוג זה לא תועיל במקרה אחר. ולכ� המכירה לא תחול

  .ו את המתנה הסמויהאינ� אות� העדי� שכתב

        מתנתא טמירתא כמודעא באונסמתנתא טמירתא כמודעא באונסמתנתא טמירתא כמודעא באונסמתנתא טמירתא כמודעא באונס

נות� . מתנתא טמירתא שימשה כמודעא, לכאורה, הגמרא מספרת על מקרה שבו

האישה התנתה את . אשר היה מעוניי� לשאת אישה מסוימת, המתנה הוא אד�

, האיש נעתר לבקשתה. הסכמתה להינשא לו בכ� שיכתוב לה במתנה את כל נכסיו

קוד� לכ� הוא כתב את נכסיו לבנו במתנתא , אול�. נכסיו במתנהוכתב לה את כל 

וא� לא המתנה , תנה לב� לא הַמ–רבא פסק ששתי המתנות אינ� תקפות . טמירתא

  .לאישה

שמתנתא טמירתא יכולה לשמש , בשלב הראשו� חשבה הגמרא להסיק מכא�

מאפייני� ומבארת שהדי� כא� נובע מה, א� בהמש� הדיו� הגמרא דוחה זאת. כמודעא

  :המיוחדי� של המקרה

"‡È‰ ‡ÏÂ ,‰Ï ·˙Î„ ‡Â‰ ‡ÒÂ‡ ˙ÓÁÓ„ ‡˙ÏÈÓ ‡ÁÎÂÓ Ì˙‰"  )Ó ‡¯˙· ‡··.(:  

  .כיוו� שהאישה אנסה את האיש לתת לה את נכסיו, דווקא במקרה שלנו המתנה בטלה

. וכיצד הוא מועיל לבטל את המתנה, בגמרא לא מבואר מה תפקידו של האונס

והיא , סקנת הסוגיה מתנתא טמירתא משמשת כמודעאג� למ, לדעת רוב הראשוני�

, לא כל מתנתא טמירתא יכולה להוות מודעא, אול�. המבטלת את המתנה המאוחרת

תפקידו של האונס הוא להגדיר למפרע את המתנה . אלא דווקא במקרה של אונס

  .הסמויה כמודעא

על , ש נוס�א� הוא מציע פירו. י מיגאש מביא ג� הוא פירוש זה לדברי הגמרא"הר

והאונס בפני עצמו הוא המבטל את , פיו המתנה הסמויה איננה מהווה מודעא כלל

  :המתנה לאישה

"ÏÏÎ ‰˙¯·ÁÏ ‡Ú„ÂÓ ‡ÈÂ‰ ‡Ï ‡˙¯ÈÓË ‡˙˙Ó ÌÏÂÚÏ ‡Ï‡ ... ‰ÏË·„ ‡ÓÚË ÂÈÈ‰
‡˙ÈÈÓ˜ ‰˙ÓÏ ,È‡Â‰ ˙ÓÒ¯ÂÙÓÂ ‰ÈÂÏ‚„ ·‚ ÏÚ Û‡Â , ˙ÓÁÓ„ ‡˙ÏÈÓ ‡ÁÎÂÓ„ ÌÂ˘Ó

‰Ï ·˙Î„ ‡Â‰ ‡ÒÂ‡"  )¯"ÈÓ ‡¯˙· ‡·· ˘‡‚ÈÓ  :„"‡·¯ ¯Ó‡ ‰.(  

. אי� מדובר כא� באונס גמור אשר אי� ממנו מפלט, שהרי. הבנה זו הינה מרחיקת לכת

ובכ� להימנע , ביכולתו של האיש להתגבר על יצרו ולוותר על רצונו לשאת את האישה

תופעה , האונס נגר� רק מחמת שיקוליו ובחירתו של האד�. מהצור� לתת את המתנה
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מצאנו ראשוני� הסוברי� שדי ברמה כזו של , אמנ�. 'אונסא דנפשיה'ונה בגמרא המכ

א� האפשרות לבטל מתנה על סמ� אונס כזה ללא כל . 9אונס כאשר נכתבה מודעא

  .נראית מחודשת ביותר וקשה מסברה, י מיגאש"כפי שעולה מפירושו של הר, מודעא

� "הרמב. ת המתנה� יש מקו� להתלבט כיצד מבטל האונס א"ג� בדעת הרמב

הוא . מביא את המקרה כפי שהוא מתואר בגמרא) ה"ה ה"פ(בהלכות זכייה ומתנה 

אלא כותב שנות� המתנה , איננו מזכיר בהלכה זו שביטול המתנה מבוסס על מודעא

י "� הל� בדרכו של הר"מכא� נראה לכאורה שהרמב". וכאנוס בדבר הוא: "היה אנוס

אלא , � ביטול המתנה איננו מבוסס על מודעא"הרמבג� לדעת . רבו של אביו, מיגאש

� שמודעא במתנה חלה א� "הבנה זו מקבלת חיזוק לאור שיטת הרמב. על האונס בלבד

אילו ביטול המתנה כא� היה מבוסס על . כפי שראינו בשיעור הקוד�, ללא אונס כלל

  .המודעא מועילה ג� בלעדיו.  לא היה צור� כלל להזכיר את האונס–מודעא 

� יוביל אותנו למסקנה שיש לדחות הבנה "עיו� מדוקדק בלשונו של הרמב, אול�

". אנוסככככ"� איננו כותב שנות� המתנה הוא אנוס אלא "הרמב, כפי שציטטנו. זו בדעתו

. אלא לגילוי דעת שהוא אינו מעוניי� במתנה, � אינה לאונס ממש"ייתכ� שכוונת הרמב

והיא המבטלת את , ה הסמויה כמודעאגילוי דעת זה מאפשר לנו לראות את המתנ

ש� הוא , � בהלכה הקודמת"פירוש זה משתלב ע� דבריו של הרמב. המתנה לאישה

ג� מהמש� דבריו באותה . מתייחס לאפשרות שמתנתא טמירתא תשמש כמודעא

שהרי גילה דעתו במתנה : "ההלכה נראה שמדובר בגילוי דעת שאינו מעוניי� במתנה

  ).ד"ה(� המגיד משנה על אתר כ� פירש ג...". ראשונה
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