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        שעבוד מיטלטלי�שעבוד מיטלטלי�שעבוד מיטלטלי�שעבוד מיטלטלי�

הרוצה להעיד ללוקח על נכסי� שמכר , מביאה ברייתא העוסקת במוכר:) מג(הגמרא 

  :הברייתא מחלקת בי� קרקעות לבי� מיטלטלי�. לו

"Ô·¯ Â˙ :˙È· ÂÏ ¯ÎÓ , ‰„˘ ÂÏ ¯ÎÓ–‰ÈÏÚ ÂÏ „ÈÚÓ ÔÈ‡  ,È¯Á‡˘ ÈÙÓÂÈÏÚ Â˙Â.    
‰¯Ù ÂÏ ¯ÎÓ , ˙ÈÏË ÂÏ ¯ÎÓ–‰ÈÏÚ ÂÏ „ÈÚÓ  ,ÂÈÏÚ Â˙ÂÈ¯Á‡ ÔÈ‡˘ ÈÙÓ"    

  )‚Ó ‡¯˙· ‡··.(:  

שהחילוק בי� הרישא והסיפא נובע מההבדל בי� , מפרשת הגמרא.) מד(בהמש� הסוגיה 

א� האד� מכר בית . קרקעות משתעבדות לבעל חוב. קרקעות ומיטלטלי� בדיני שעבוד

המוכר נחשב , לכ�. יכול בעל חובו לגבות את חובו מנכסי� אלה –או שדה משועבדי� 

  .ואינו יכול להעיד לטובת הלקוחות, נוגע בעדותו ביחס לנכסי� אלה

 –א� האד� מכר מיטלטלי� . אינ� משתעבדי� לבעל חוב, לעומת זאת, מיטלטלי�

 המוכר רשאי להעיד לטובת, כיוו� שכ�. בעל החוב לא יוכל לגבות אות� מהלקוחות

  .ואי� לו נגיעה בעדות זו, הלקוחות על המיטלטלי�

בבא (האמוראי� נחלקו הא� שעבוד נכסי� הוא מ� התורה או מדרבנ� , כידוע

וזוהי הדעה , מכריעה ששעבודא דאורייתא:) יג(הגמרא במסכת קידושי� :). בתרא קעה

 או, הא� השעבוד מ� התורה הוא רק בקרקעות, לפי דעה זו. 1המקובלת בראשוני�

על פי , � פוסק"הרמב. בשאלה זו נחלקו הראשוני�? שהוא כולל ג� מיטלטלי�

  :שמיטלטלי� אינ� משתעבדי� מ� התורה, סוגייתנו

..." ·ÂÁ ÏÚ· „Â·ÚÈ˘ ˙Á˙ ÔÈ‡ ÔÈÏËÏËÓ‰˘‰¯Â˙‰ ÔÓ‰¯Â˙‰ ÔÓ‰¯Â˙‰ ÔÓ‰¯Â˙‰ ÔÓ"    
  )·Ó¯"Ï‰ Ì 'ÈÙ ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ"‰ ‡"Ê.(  

מ� , �לדעת רוב הראשוני. � איננה מקובלת על שאר הראשוני�"שיטתו של הרמב

על פיו מיטלטלי� אינ� , הדי� של סוגייתנו. התורה יש שעבוד ג� על מיטלטלי�

  :א"כ� היא למשל דעתו של הרשב. הוא די� דרבנ�, משתעבדי� לבעל חוב

" È„·Ú˙˘Ó ‡Ï„ ÈÓ˙È„ ÈÏËÏËÓ„‰¯Â˙ ‰È‡‰¯Â˙ ‰È‡‰¯Â˙ ‰È‡‰¯Â˙ ‰È‡"    

  )·˘¯"„È ‡Ó˜ ‡·· ‡ :„"ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÈ‡ ‰.(  

 

ה "ד: עיי� תוספות קידושי� יג, לעומת�. ד"א ה"מלווה ולווה פי' � הל"רמב, .פג�:� בבא בתרא פב"רי   1

  .ק ב"ט ס"ל' � סי"כמו כ� עיי� ש. ה גובה"ד. אמר ובבא בתרא קעו
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טלי� אינ� משתעבדי� הוא די� הדי� הקובע שמיטל, � בסוגייתנו"ג� לדעת הרשב

בדר� כלל אי� למיטלטלי� . שהתקנה נקבעה לטובת� של הלקוחות, הוא מבאר. דרבנ�

אילו היה , לכ�. והלוקח לא יודע להיזהר מלקנות מיטלטלי� משועבדי�, הנמכרי� קול

  :הלקוחות היו נמנעי� מלקנות�, שעבוד ג� למיטלטלי�

"˙ÂÁÂ˜Ï Â¯‰ÊÈ ‡ÏÂ ‡Ï˜ Â‰Ï ˙ÈÏ„ ,‡„ È„·Ú˙˘Ó È– ÔÈÏËÏËÓ „ÂÚ Á˜ÂÏ˘ Ì„‡ ÍÏ ÔÈ‡ 
Â¯È·ÁÓ ,‰ÈÈÓ Â‰Ï ÈÙ¯Ë ‡ÓÏ„"    

  )·˘¯"„Ó ‡¯˙· ‡·· Ì :„"È„·Ú˙˘Ó ‡Ï ‰(2.  

מהו ההסבר . � מ� התורה יש שעבוד לקרקעות ולא למיטלטלי�"לדעת הרמב, כאמור

בהלכות ערכי� , �"יש להתייחס לפסק נוס� של הרמב, כדי לבאר זאת? לחילוק זה

וג� מיטלטלי� , � ש� עולה שבהקדש הדי� הוא שונה"מדברי הרמב). א"ג הי"פ (וחרמי�

יצטר� להסביר ג� את , כל הסבר שנציע לדי� שעבוד במיטלטלי�. משתעבדי� להקדש

  .ההבדל בי� שעבוד להדיוט ולהקדש

ההסבר הראשו� ממקד . �"יק הציע שני הסברי� לשיטת הרמב'ד סולובייצ"הגרי

כיוו� . שיש בשעבוד רמה מסוימת של קניי�, עלינו להניח. יי�יי�יי�יי�מעשה הקנמעשה הקנמעשה הקנמעשה הקנאת הבעיה ב

נית� , כאשר אנו עוסקי� בהלוואה. כדי ליצור שעבוד יש צור� במעשה קניי�, שכ�

קנייני� . 3או את שטר ההלוואה כקניי� שטר, לראות את כס� ההלוואה כקניי� כס�

  .4 משתעבדי�ולכ� מיטלטלי� אינ�, אלה מועילי� רק בקרקעות ולא במיטלטלי�

כדי להקדיש , כידוע. לפי הסבר זה מוב� מדוע בהקדש יש שעבוד אפילו למיטלטלי�

ג� , משו� כ�. 'אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט '–דבר אי� צור� במעשה קניי� 

  .א� שלא היה מעשה קניי�, מיטלטלי� יכולי� להשתעבד להקדש

מיטלטלי� ה� נכסי� . המשתעבדסוג הנכס סוג הנכס סוג הנכס סוג הנכס ד מתייחס ל"ההסבר השני שהציע הגרי

השעבוד חל רק על נכסי� שאי אפשר . ובדר� כלל אי� סומכי� עליה�, שנית� להבריח�

ביחס להקדש . המציאות היא שונה, לעומת זאת, בהקדש. דהיינו קרקעות, להבריח�

בכל מקו� שבו .). חולי� קלט('  בבי גזא דרחמנא איתא–כל היכא דאיתיה 'נאמר הכלל 

 

ייתכ� , אול�. � מבואר שהדי� הקובע שאי� שעבוד למיטלטלי� הוא תקנה דרבנ�"בדבריו של הרשב   2

שעבודא 'ואילו למא� דאמר ', שעבודא לאו דאורייתא'� אמר זאת דווקא למא� דאמר "שהרשב

  .�"כשיטת הרמב, הוא יודה שהחילוק בי� קרקעות למיטלטלי� הוא מ� התורה' דאורייתא

 .שג� בו מדאורייתא יש שעבוד, פה�שהקניי� נוצר על ידי השטר לא תועיל לעניי� מלווה עלההבנה    3
שמדאורייתא מעות קונות ג� :) בבא מציעא מז(שהרי אנו פוסקי� להלכה כרבי יוחנ� , קצת צרי� עיו�   4

  .במיטלטלי�
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השעבוד להקדש חל , לכ�. ואי אפשר להבריח�, � עדיי� ברשות הקדש ה–יהיו הנכסי� 

  .5ג� על מיטלטלי�

החילוק בי� נכסי� שסומכי� עליה� לבי� נכסי� שאי� סומכי� עליה� יכול 

שבימינו בעל , הראשוני� מצייני�. להסביר ג� את הדי� הנוהג בימינו בשעבוד נכסי�

. � זה קיימת מחלוקת בי� הראשוני�בהסבר די. חוב גובה ג� ממיטלטלי� משועבדי�

כ� כותב . כותב שזוהי תקנה מתקופת הגאוני�) א"א הי"מלווה ולווה פי' הל(� "הרמב

  ).י"טו במהדורת רמ' עמ' עסקא וחוב'(ג� העיטור 

הגמרא . ראשוני� אחרי� סברו שהיסוד לדי� זה נמצא כבר בדברי הגמרא, לעומת�

סוגי� מסוימי� של מיטלטלי� שנית� לגבות שקיימי� , אומרת.) סז(במסכת כתובות 

בכל הדוגמאות שמביאה הגמרא מדובר על מיטלטלי� שה� עיקר הסחורה . מה� חוב

כיוו� שבימינו עיקר , ממילא. ולכ� נית� לסמו� עליה� כקרקעות, של אנשי אותו מקו�

.  נית� ג� לגבות מה�–הנכסי� שאנו סומכי� עליה� ה� מיטלטלי� ולא קרקעות 

  ).ה' ו סי"פ(ש "ובפסקי הרא) ז"תקצ' סי( זה מובא בספר הישר לרבנו ת� הסבר

        אפותיקיאפותיקיאפותיקיאפותיקי

שקיימי� מקרי� מסוימי� בה� ג� מיטלטלי� יכולי� , בהמש� סוגייתנו מבואר

נכס שייחד הלווה על מנת שממנו . אחד מהמקרי� האלה הוא אפותיקי. להשתעבד

חל ג� ,  לפי דברי הגמרא כא�,שעבוד כזה. 6 נקרא אפותיקי–יגבה המלווה את החוב 

  .על מיטלטלי�

. יש לברר מה מעמדו של אפותיקי בכלל, לפני שנדו� באפותיקי של מיטלטלי�

למא� דאמר . הזכרנו לעיל את מחלוקת האמוראי� הא� שעבודא דאורייתא או לא

  ?הא� שעבוד אפותיקי יהיה דאורייתא, שעבודא לאו דאורייתא

שעבודא לאו 'בהבנות השונות לדעה הסוברת התשובה לשאלה זו תהיה תלויה 

  :א במסכת קידושי� מציע הבנה אחת"הרשב. 'דאורייתא

 

 .כמיטלטלי�הנקני� בקנייני קרקע א� נית� להבריח� , נפקא מינה בי� הדעות תהיה בעבדי�   5
  .328' עמ', לקח מ� האיש וחזר ולקח מ� האישה'עיי� להל� בשיעור בעניי�    6
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"¯ÓÂÏ ¯˘Ù‡Â ,‡˙ÈÈ¯Â‡„ Â‡Ï ‡„Â·Ú˘ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ÂÏÈÙ‡„ , ˘Â¯ÈÙ· ÂÈÒÎ „·Ú˘ È‡
 ‡¯Ë˘·–‡˙ÈÈ¯Â‡„Ó ‡È·‚  ,˘¯ È¯·„Ó ÚÓ˘Ó ÈÎ‰Â"È"    

  )·˘¯"‚È ÔÈ˘Â„È˜ ‡ :„"‰¯Â˙· ‰·Â˙Î‰ ‰ÂÏÓ ‰.(  

היא שמ� התורה השעבוד ' שעבודא לאו דאורייתא'משמעות הקביעה , א"בלדעת הרש

 השעבוד יחול מ� –א� הוא ישעבד את נכסיו בפירוש . איננו חל באופ� אוטומטי

ואינו תלוי , השעבוד באפותיקי הוא מ� התורה לכולי עלמא, לפי הבנה זו. 7התורה

  .במחלוקת האמוראי�

  :'קצות'הבנה אחרת מציע ה

"Ó‡„ Ô‡Ó„‡˙ÈÈ¯Â‡„ Â‡Ï ‡„Â·Ú˘ ¯ ,È‰Ó ‡Ï ˘Â¯ÈÙ· Ô„·Ú˘ ÂÏÈÙ‡"    
  )ÈÒ Ô˘ÂÁ‰ ˙Âˆ˜ 'Ï"Ò Ë"„ ‡ ˜"ÚÏ ‰‡¯‰Â ‰"„(8.  

מושג השעבוד כלל איננו , למא� דאמר שעבודא לאו דאורייתא', קצות'לפי הבנת ה

.  שעבוד זה לא יחול–אפילו א� הוא ינסה לשעבד את נכסיו בפירוש . קיי� מ� התורה

. אלא רק מדרבנ�, ג� השעבוד של אפותיקי איננו מדאורייתא', קצות' המסתבר שלדעת

, נית� להבי� ששעבוד של אפותיקי הוא חזק יותר. אי� הכרח להגיע למסקנה זו, אול�

  .9והוא קיי� מ� התורה אפילו א� שעבוד רגיל הוא רק מדרבנ�

יקי באפות. בהקשר זה נית� להציע חילוק בי� אפותיקי סת� לאפותיקי מפורש

א� הוא יכול ג� לגבות משאר ,  לגבייה מנכס מסוי�עדיפותעדיפותעדיפותעדיפותסת� המלווה מקבל 

ולא משאר ,  מהאפותיקיא� ורקא� ורקא� ורקא� ורקבאפותיקי מפורש המלווה יכול לגבות . הנכסי�

  .הנכסי�

היכולת שלו לגבות משאר הנכסי� היא , כאשר יש למלווה אפותיקי מפורש

לדעת מספר . רחבות יותרזכויותיו באפותיקי עצמו ה� , א� מאיד�. מצומצמת

יתרו� נוס� באפותיקי . 10הלווה איננו רשאי למכור את האפותיקי המפורש, ראשוני�

א� הלווה , )�"בדפי הרי: ז�.בבא מציעא ז(לדעת בעל המאור . מפורש הוא בדי� השבח

אפילו , המלווה מקבל את כל השבח של השדה, שעבד למלווה שדה כאפותיקי מפורש

 

 . הא� יש צור� במעשה קניי� או שדי בדיבור בלבד–יש להסתפק מהי הדר� להחיל את השעבוד    7
דמא� דאמר שעבודא לאו וטעמא ): "ה אמר רב יהודה"ד: קידושי� יג(א "דברי� דומי� כותב הריטב   8

ושעבוד קני� לחצאי� ולא חייל אנכסי דאיתנהו בשעת , משו� דסבר שאי� הקנאה לחצאי�, דאורייתא

  ".הלואה

 .ולא יחול, א שהבאנו בהערה הקודמת מסתבר שג� אפותיקי ייחשב כקניי� לחצאי�"לפי שיטת הריטב   9
 .328' עמ',  האישהלקח מ� האיש וחזר ולקח מ�'עיי� להל� בשיעור בעניי�    10



  257  מיטלטלי� שעבוד

  

 

יש למלווה בעלות ברמה מסוימת על האפותיקי ,  לפי דעות אלו.מעבר לסכו� החוב

  .המפורש

שיהיה הבדל בתוק� הדי� בי� אפותיקי סת� לאפותיקי , לאור זאת נית� להציע

, ג� אפותיקי סת� יהיה מדרבנ� בלבד, למא� דאמר שעבודא לאו דאורייתא. מפורש

 באפותיקי מפורש יש ,לעומת זאת. כיוו� שמושג השעבוד כלל איננו קיי� מ� התורה

  .והוא קיי� ג� מ� התורה, רמה מסוימת של קניי�

סוגייתנו מחלקת בי� סוגי� שוני� של מיטלטלי� לעניי� היכולת לעשות� 

  :אפותיקי

"‡·¯ ¯Ó‡„ :È˜È˙ÂÙ‡ Â„·Ú ‰˘Ú , Â¯ÎÓÂ–ÂÓÓ ‰·Â‚ ·ÂÁ ÏÚ· .    
È˜È˙ÂÙ‡ Â¯ÂÓÁÂ Â¯Â˘ , Â¯ÎÓÂ–ÂÓÈ‰ ‰·Â‚ ·ÂÁ ÏÚ· ÔÈ‡ .    

‡ÓÚË È‡Ó?‡Ï˜ ‰ÈÏ ˙È‡ È‡‰  ,‡Ï˜ ‰ÈÏ ˙ÈÏ ‡‰Â"  )„Ó ‡¯˙· ‡··.(:  

, הוא לא חל על מיטלטלי� שאי� לה� קול. כיוו� שיש לה� קול, אפותיקי חל על עבדי�

  .כגו� שורו וחמורו

. לדעת רוב הראשוני� מדאורייתא השעבוד חל ג� על מיטלטלי�, כפי שראינו

לפי זה מוב� מדוע . אי� לה� קולכיוו� ש, חכמי� תיקנו שלא יהיה שעבוד במיטלטלי�

� סבר "הרמב, לעומת זאת. שהרי יש לו קול, בעבד שעשאו אפותיקי השעבוד חל

לא די בקול כדי להחיל שעבוד על , לשיטתו. שמדאורייתא מיטלטלי� אינ� משתעבדי�

  .ויש צור� בהסבר מהותי יותר, מיטלטלי�

לפי ההבנה .  למיטלטלי�� אי� שעבוד"לעיל העלינו שתי הבנות מדוע לדעת הרמב

בעיה זו קיימת . שאיננו מתאי� למיטלטלי�, הבעיה נעוצה במעשה הקניי�, הראשונה

. להבנה זו נצטר� לומר שאפותיקי הוא מדרבנ� בלבד. באותה מידה ג� באפותיקי

. כיוו� שנית� להבריח�, ההבנה השנייה הייתה שבמיטלטלי� יש בעיה של סמיכות דעת

ג� , לפי הבנה זו.  באפותיקי יש סמיכות דעת גדולה יותרייתכ� שכאשר מדובר

  .� יכול להודות שאפותיקי חל מ� התורה על מיטלטלי�"הרמב

        קניי� אגבקניי� אגבקניי� אגבקניי� אגב

, ג� כא�. היא על ידי קניי� אגב, על פי סוגייתנו, דר� נוספת בה נית� לשעבד מיטלטלי�

  .טלי�יש לבחו� את הדי� לאור שיטות הראשוני� השונות בעניי� שעבוד מיטל
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קל להבי� את הדי� , לפי הראשוני� הסוברי� שמ� התורה יש שעבוד למיטלטלי�

כאשר . חכמי� תיקנו שמיטלטלי� אינ� משתעבדי� כיוו� שאי� לה� קול. באגב

, לכ�.  המיטלטלי� ה� נספחי� לקרקע וג� לה� יש קול–המכירה היא אגב קרקע 

  .11� התורהוה� יכולי� להשתעבד כדי, התקנה איננה חלה לגביה�

יש לבאר מהו היתרו� של , הסובר שמ� התורה אי� שעבוד למיטלטלי�, �"לפי הרמב

 יש למיטלטלי� –הדי� אצלנו הוא מוב� , א� הליקוי הוא במעשה הקניי�. שעבוד באגב

ייתכ� . יש להציע הסבר אחר, א� הליקוי הוא בסמיכות הדעת. קניי� אגב קרקע

אנו רואי� את המיטלטלי� . ינ� עומדי� לבד�שהמצב הוא שונה כאשר המיטלטלי� א

א� , זאת. וביחס למערכת כולה יש סמיכות דעת, יחד ע� הקרקע כמערכת אחת

  .12שבפועל החשש להברחת המיטלטלי� עדיי� קיי�

        דלא כאסמכתאדלא כאסמכתאדלא כאסמכתאדלא כאסמכתא

רב חסדא מציב תנאי . הגמרא קובעת שנית� לשעבד מיטלטלי� אגב קרקע, כאמור

  :לקיומו של די� זה

"Á ·¯ ¯Ó‡Â‡„Ò :‡˙ÎÓÒ‡Î ‡Ï„ ‰ÈÏ ·˙Î„ ‡Â‰Â"  )„Ó ‡¯˙· ‡··.(:  

) ה דלא כאסמכתא"ד(� "לדעת הרשב. הראשוני� נחלקו בפירוש פשט הגמרא

במקרה של . בגו� השטר" דלא כאסמכתא"עליו לכתוב את המילי� , וראשוני� נוספי�

, ראשוני� אלה סוברי�. אסמכתא אנו נתקלי� בבעיה של חוסר גמירות דעת

עצ� ההצהרה היא גילוי . מצליחה להתגבר על בעיה זו" דלא כאסמכתא"שההצהרה 

  .והיא מהווה פתרו� לבעיה של אסמכתא, של גמירות דעת

דלא "כתיבת , לדעתו. חלק על פירוש זה) ה ואמר רב חסדא"ד(א "הריטב

 היא –אדרבה . איננה יכולה להתגבר על הבעיה של חוסר גמירות דעת" כאסמכתא

עצ� ההצהרה שאי� כא� אסמכתא נאמרה ללא ; הבעיה בדיוקעצמה לוקה באותה 

שכוונת הגמרא איננה שיכתוב בשטר את המילי� , א"מכא� מבאר הריטב! גמירות דעת

 

לפיה המיטלטלי� בטלי� אגב הקרקע ולכ� נקני� יחד , דר� זו מבוססת על אחת ההבנות בקניי� אגב   11

בהחלט ייתכ� שלעניי� שעבוד המצב , ג� א� נבי� את קניי� אגב במקרה הרגיל בדרכי� אחרות. איתה

עיי� להל� שקיימת אפשרות לשעבד מיטלטלי� שירכוש , �אול. וכא� הוא פועל בדר� של ביטול, שונה

במקרה זה קשה להבי� את השעבוד באגב . ג� א� באותה שעה הקרקע כבר לא תהיה ברשותו, בעתיד

 .ע"וצ, בדר� של ביטול
  .כגו� קניי� סודר, הנפקא מינה תהיה בשאלה הא� אפשר לשעבד מיטלטלי� בקנייני� אחרי�   12
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כגו� , עליו לכתוב את השטר באופ� כזה שלא יהיה חשש לאסמכתא". דלא כאסמכתא"

  .'וכדו" מעכשיו"שיכתוב 

  : דלא כאסמכתאהתוספות מסתפקי� באיזה מקרה יש צור� לכתוב

"ÔÏ ‡˜ÙÒÓ ,‡˜Â„ ÈÚ˜¯˜Ó ·‚‡ ÈÏËÏËÓ· È‡ ,‰È„ÂÁÏ ÈÚ˜¯˜Ó· ÂÏÈÙ‡ Â‡"    
  )„Ó ‡¯˙· ‡·· ˙ÂÙÒÂ˙ :„"·˙Î„ ‡Â‰Â ‰.(  

הבעיה של אסמכתא מתעוררת דווקא במקרה של שעבוד , לפי הצד הראשו� של הספק

לא ד"� מזכיר את הצור� לכתוב "הרמב. �"כ� נראה ג� מדברי הרמב. מיטלטלי� באגב

ואינו מזכיר זאת , )ב"ח ה"מלוה ולוה פי' הל(בשעבוד מיטלטלי� באגב " כאסמכתא

  ).א"ש� ה(בשעבוד רגיל 

דר� אחת מבוססת על הגמרא במסכת בבא . נית� להסביר זאת בדרכי� שונות

הגמרא ש� קובעת שיש בעיה של אסמכתא כאשר האד� מקבל על עצמו :). קד(מציעא 

, ששעבוד רגיל של קרקעות נחשב להתחייבות סבירה, י�נית� להב. התחייבות מוגזמת

 –קרקעות ומיטלטלי� כאחד , כאשר האד� משעבד את כל נכסיו, אול�. ואי� בה גוזמא

  .דווקא במקרה כזה ניתקל בבעיה של אסמכתא. זוהי התחייבות מוגזמת

סברו ג� ) ה ואמר רב חסדא"ש� ד(א "והרשב) ה והוא דכתב ליה"ד: מד(� "הרמב

ה� ביארו , אול�. הבעיה של אסמכתא קיימת רק בשעבוד של מיטלטלי� באגבה� ש

והלווה יודע שקיימת סבירות גבוהה , הקרקעות ה� עיקר השעבוד. זאת בצורה שונה

ייגבו רק א� המלווה לא ימצא , לעומת זאת, המיטלטלי�. שיגבו את החוב מה�

תרחיש של גביית הוא איננו מעלה בדעתו שה, בשעה שהלווה מתחייב. קרקעות

  .יש כא� בעיה של אסמכתא, משו� כ�. המיטלטלי� יתממש

. הבעיה של אסמכתא איננה נקודתית למקרה שלנו, לפי צד הספק השני בתוספות

שהרי קיימי� , זוהי אפשרות תמוהה ביותר. היא קיימת בכל מקרה של שעבוד קרקעות

, לנו בבעיה של אסמכתאולעול� לא נתק, ס"מקרי� רבי� של שעבוד נכסי� ברחבי הש

  .חו
 מאשר מסוגייתנו
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        דאיקנידאיקנידאיקנידאיקני

שהוא , הלווה ציי� בשטר ההלוואה. 'דאיקני'עוסקת בדי� של .) קנז(הגמרא להל� 

אלא ג� את הנכסי� שהוא עתיד , משעבד למלווה לא רק את הנכסי� שבבעלותו כרגע

  :שמואל מסתפק הא� שעבוד כזה מועיל. לקנות

"Ï‡ÂÓ˘ ÈÚ· :'È˜È‡„ ,'˜Â ‰–Â‰Ó ?"  )Ê˜ ‡¯˙· ‡··.(.  

אי� ספק שנית� ג� , לשיטתו. רבי מאיר סובר שאפשר להקנות דבר שלא בא לעול�

הסוברי� שאי� , הספק של שמואל הוא בדעת חכמי�. לשעבד דבר שלא בא לעול�

הגמרא מכריעה שאצלנו לדעת כול� אפשר לשעבד דבר . קניי� בדבר שלא בא לעול�

  .'איקניד'שלא בא לעול� על ידי 

יש , כפי שראינו. בהקשר של שעבוד מיטלטלי�' דאיקני'בסוגייתנו מופיע די� 

, כדי לוודא שאי� ללווה מיטלטלי� משועבדי�. אפשרות לשעבד מיטלטלי� אגב קרקע

. כ� שהוא לא היה יכול לבצע שעבוד באגב, יש צור� בעדי� שלא היו לו קרקעות

ועל ידי כ� הוא שעבד ג� ', דאיקני'שטר שאנו חוששי� שהלווה כתב ב, בגמרא מבואר

  .מיטלטלי� שקנה מאוחר יותר

רק א� בשעה שקנה אות� היו , שהשעבוד על מיטלטלי� אלה יחול, מסברה נראה

והוא לא יוכל לחול א� , השעבוד של המיטלטלי� הוא אגב קרקע, שהרי. לו קרקעות

, לו קרקעות באותה שעהדי בעדות על כ� שלא היו , לפי זה. אי� לו קרקע באותה שעה

  .כדי לוודא שהמיטלטלי� אינ� משועבדי�

העדי� נדרשי� להעיד שלא היו , לפי הגמרא. הגמרא איננה מסתפקת בכ�, אול�

  :לו קרקעות מעול�

"ÌÈ„Ú È¯Ó‡˜„ : ‡Ú¯‡ ‰ÈÏ ‰Â‰ ‡Ï„ È‡‰· ‰È· ÔÈÚ„ÈÌÏÂÚÓÌÏÂÚÓÌÏÂÚÓÌÏÂÚÓ"  )„Ó ‡¯˙· ‡··.(:  

  :בוד מיטלטלי� אגב קרקע� הסיק מכא� את המסקנה המתבקשת לעניי� שע"הרמב

"‰ÈÓ ÚÓ˘ ,È˜È‡„ ·‚‡· ÈÏËÏËÓ ÂÏ ·˙Î ÂÏÈÙ‡„ ,Â¯ÎÓÂ Ú˜¯˜ Á˜ÏÂ , Á˜ÏÂ ¯ÊÁÂ
 Ô¯ÎÓÂ ÔÈÏËÏËÓ–Â‰ÈÈÈÓ È·‚ .    

‰ÈÏÚ ÏÈ‡Á„ ‡Â‰ ‰˜„ Ô„ÈÚÓ ‡„Â·Ú˘„ ·‚ ÏÚ Û‡Â ...„·Ú˙˘Ó ÈÓ ‡¯˜ÈÚÓ Â‰ÈÓ"    
  )·Ó¯"„Ó ‡¯˙· ‡·· Ô :„"Á˜Ï˘ ÔÂ‚Î ‰.(  



  261  מיטלטלי� שעבוד

  

 

די בכ� שיהיו לו קרקעות בשעת ,  שיקנה בעתידכדי לשעבד את המיטלטלי�

) ה כגו� דקאמרי עדי�"ד(� "והר) ה ומיהא שמעינ�"ד(א "כ� כתבו ג� הרשב. 13ההלוואה

  .� מציי� שסוגייתנו היא המקור היחיד לדי� זה"הר. על אתר

שהשעבוד על המיטלטלי� שיקנה חל כבר משעת , � נראה"מלשונו של הרמב

, שהלווה איננו יכול לחזור בו מהשעבוד, כותב בהמש� דבריולאור זאת הוא . ההלוואה

) ה וכ� תאני רבה בר אבוה"ד: קנז(א "הרשב. ג� א� הוא עדיי� לא קנה את המיטלטלי�

לפני כ� . השעבוד חל רק בשעה שקנה את הנכסי�, לדעתו. � בעניי� זה"חולק על הרמב

  .יכול הלווה לחזור בו מהשעבוד

 –' דאיקני'א נחלקו לגבי מועד חלות השעבוד ב"רשב� וה"בפשטות נראה שהרמב

כדי לבחו� קביעה זו יש לברר מהו . או רק בשעת הקניי�, הא� הוא חל משעת ההלוואה

והביא את דבריו של , עסק בשאלה זו' קצות'ה. וכיצד הוא פועל', דאיקני'יסוד די� 

  :ט"המהרי

"ÌÏÂÚ· ÂÈ‡ ¯·„‰˘Î ,ÔÈ˜· Â˙Â˜‰Ï ¯˘Ù‡ È‡˘ ,‰Ï ÏÂÎÈ ‡·È˘ÎÏ„ ÂÈÏÚ „·Ú˙˘
ÂÏ Ô˙ÈÏ ·ÈÈÁ˙È ÌÏÂÚÏ ,ÂÙÂ‚‡ ÏÈÈÁ ‡‰ ‡„Â·Ú˘Â ,ÌÏÂÚ· ‡˙È‡ ÂÙÂ‚Â"    

  )ÈÒ Ô˘ÂÁ‰ ˙Âˆ˜ 'È˜"Ò ·"‡ ˜.(  

שעבוד הגו� של . ששעבוד הנכסי� הוא פועל יוצא של שעבוד הגו�, ט מבאר"המהרי

, אישעבוד הגו� מכיל בתוכו תנ', דאיקני'במקרה של . הלווה נוצר כבר בשעת ההלוואה

  .הקובע ששעבוד הנכסי� יחול על כל נכס שיקנה הלווה בעתיד

אי� מקו� לחלק מדאורייתא , לדעתו. ט"עצמו לא קיבל את דעת המהרי' קצות'ה

  .היא רק מדרבנ�', קצות'לדעת ה', בדאיקני'האפשרות לשעבד . בי� קניי� גמור לשעבוד

ת הקניי� הקיי� ט להבנות השונות ביחס לרמ"ייתכ� שיש לקשר את שיטת המהרי

נצטר� לקבל את , לפי זה.  בנכסי�קניי� חלקיקניי� חלקיקניי� חלקיקניי� חלקינית� להבי� ששעבוד הוא . בשעבוד בכלל

הבנה אחרת היא . שלא קיי� חילוק בי� שעבוד לבי� קניי� רגיל', קצות'דעת ה

קל יותר לקבל את שיטת , לפי הבנה זו.  מהנכסי�זכות גבייהזכות גבייהזכות גבייהזכות גבייהשהשעבוד הוא רק 

  . ההלוואהט שהשעבוד חל כבר ברגע"המהרי

 

  .בי� ההלוואה לקניי� המיטלטלי�או א� במועד מסוי�    13
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הוא מביא ראיה לשיטתו . א סובר שהשעבוד חל רק בשעת הקניי�"הרשב, כאמור

הגמרא ש� עוסקת באד� שלווה משני אנשי� והשתעבד לה� :). קנז(מהגמרא להל� 

בדר� כלל יש למלווה הראשו� . 'בדאיקני'בשני המקרי� השעבוד היה . בזה אחר זה

מה הדי� בנכסי� . ווה השני בגביית�והוא קוד� למל, עדיפות בנכסי� המשועבדי�

 שני בעלי החוב –מסקנת הגמרא היא שבנכסי� אלו אי� עדיפות ? שקנה מאוחר יותר

, כיוו� שכ�. א מוכיח מכא� שהשעבוד חל רק בשעת הקניי�"הרשב. חולקי� בה� בשווה

  .ואי� לאחד מה� עדיפות על השני, השעבוד של שני בעלי החוב חל באותה שעה בדיוק

והוא יודה שהשעבוד חל על , א בנקודה זו"� לא יחלוק על הרשב"ה שג� הרמבנרא

עדיי� אי אפשר להוכיח מכא� שלפני הקניי� הוא יכול , אול�. הנכסי� רק בשעת הקניי�

א� שהחלות מתקיימת במועד מאוחר , �"לדעת הרמב. א"כפי שטע� הרשב, לחזור בו

תופעה זו איננה ייחודית .  בוכבר משעת ההלוואה הוא אינו יכול לחזור, יותר

  .14וקיימי� מקורות נוספי� בה� יש פיצול בי� החלות ויכולת החזרה, לסוגייתנו

 כיצד חל השעבוד על המיטלטלי� –עדיי� יש להבי� לגופו של עניי� , מכל מקו�

, שאלה זו מתחדדת במיוחד לאור מה שראינו. כאשר אי� לו קרקע בשעת הקניי�

  .ולא קוד� לכ�, ל רק בשעת הקניי�שהשעבוד על הנכסי� ח

בשעת ההלוואה קיימת כבר . נראה שיש לפצל בי� מועדי� שוני� בחלות השעבוד

והמלווה מקבל זכות גבייה מכל הנכסי� שיהיו ללווה , חלות מסוימת של שעבוד

ולכ� די בכ� שיהיו ללווה , זוהי השעה הקובעת לעניי� הקניי� אגב קרקע. בעתיד

זכות הגבייה , כאשר הלווה קונה מיטלטלי�, בשלב מאוחר יותר. הקרקעות באותה שע

זוהי השעה הקובעת לצור� קביעת סדר . העקרונית מתגשמת בנכסי� ממשיי�

  .ולכ� ה� חולקי� בנכסי� בשווה, העדיפויות בי� המלווי� השוני�

  :א מציע הסבר שונה"הריטב

"ÔÂÎ‰Â ,˙ÎÂ „·ÚÈ˘Â ‰ÂÏ˘Î ÂÏ˘ ¯ÂÓ‚ Ú˜¯˜ ÂÏ ‰È‰˘ ÏÎ„‰˜‡„ · , ÏÎ ÂÈÏ‡ Â„·Ú˙˘
‡Â‰˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ· Ú˜¯˜ Â˙Â‡ ÏÚ ‰˜È˘ ÔÈÏËÏËÓ ,Â˙Â˘¯· ÂÈ‡˘ ÈÙ ÏÚ Û‡Â , ‡‰„

‡Â‰˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ· ‰ÈÏ „·ÚÂ˘Ó"  )·ËÈ¯"„Ó ‡¯˙· ‡·· ‡ :„"‡ÎÈ¯ˆ ‡Ï ‰.(  

קרקע שהייתה . השעבוד חל על המיטלטלי� אגב קרקע בשעת הקניי�, א"לדעת הריטב

ג� א� מאוחר יותר מכר אותה הלווה . תעבדה לחובהש, שייכת ללווה בשעת ההלוואה

 

  .ה לכשאקח�"ד. � קידושי� סג"ורמב, �"בדפי הרי. � גיטי� ה"עיי� למשל רי   14



  263  מיטלטלי� שעבוד

  

 

ג� כעת נית� להיעזר בה לצור� , לכ�.  היא נשארה משועבדת לחוב בכל מקו� שהיא–

  .ולשעבד על גבה את המיטלטלי� החדשי�, קניי� אגב



    ל בפרק חזקת הבתי�"שיעורי הרא   264

 

  

, א היא בקרקע שאיננה משועבדת לחוב"הנפקא מינה המעשית משיטת הריטב

בשעה שקנה את המיטלטלי� הוא עדיי� מחזיק א� . כגו� קרקע המושכרת ללווה

א� הקרקע הייתה מושכרת , אול�. 15הוא יכול לשעבד את המיטלטלי� באגב, בקרקע זו

כאשר הקרקע כבר אינה , כעת.  היא לא השתעבדה למלווה–לו רק בשעת ההלוואה 

  .הוא לא יוכל לשעבד מיטלטלי� אגב קרקע זו, תחת ידו

 

לא ברור שאכ� אפשר , )11עיי� לעיל הערה (א� קניי� אגב פועל בדר� של ביטול אל הקרקע , אמנ�   15

מקרה שהקרקע א יכולה להיות ב"נפקא מינה אחרת לשיטת הריטב. להקנות אגב קרקע מושכרת

 . או שהשעבוד עליה הופקע על ידי הקדש או איסור הנאה, נהרסה כליל


