
 אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם

ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מן האדם האדם הזה כי עיף אנכי על כן   (א

ויאמר עשו הנה   מכרה כיום את בכרתך לי.קרא שמו אדום. ויאמר יעקב 

השבעה לי כיום וישבע  אנכי הולך למות ולמה זה לי בכרה ויאמר יעקב 

 לג(  -וימכר את בכרתו ליעקב. )בראשית כו: ללו 

"כיון שהגיעו למערה המכפלה אתא עשו קא   מסכת סוטה יג.גמרא  ( ב

מעכב אמר להן ממרא קרית הארבע היא חברון ואמר רבי יצחק קרית  

ארבע ארבע זוגות היו אדם וחוה אברהם ושרה יצחק ורבקה יעקב ולאה  

אמר  זבינתה אמרו ליה איהו קבר ללאה בדידיה והאי דפייש דידי הוא

אמרו ליה אין דכתיב  נהי דזביני בכירותא פשיטותא מי זביני להו 

בקברי אשר כריתי לי וא"ר יוחנן משום ר"ש בן יהוצדק אין כירה אלא 

הבו לי  לשון מכירה שכן בכרכי הים קורין למכירה כירה אמר להו 

נפתלי  אמרו ליה איגרתא בארעא דמצרים היא ומאן ניזיל ניזיל איגרתא 

דקליל כי איילתא דכתיב נפתלי אילה שלוחה הנותן אמרי שפר ואמר רב 

מבואר דהמכירה הנזכרת   אבהו אל תקרי אמרי שפר אלא אמרי ספר"

 כאן בפסוק היינו חלק בכורתא וחלק פשיטותא מנכסי אביו.

ידוע הכלל מובא בכמה מקומות בגמרא, ד'אין אדם מקנה דבר שלא בא   ( ג

קים והמפרשים, איך יוכל עשו למכור חלק ירושתו  לעולם'. והקשו הפוס 

קודם שמת יצחק אביו, דהיינו קודם דבא לידו, הלא אין אדם מקנה דבר  

 שלא בא לעולם. 

"עוד כתבת שראית כתוב בשם הרב רבינו יעקב בן   ריב"ש סימן שכח (ד

הרא"ש ז"ל שכתב בשם אביו הרא"ש ז"ל דהמקנה דבר שלא בא לעולם 

הקונה, ואפילו מת המקנה המקח קיים וראיתו  אם נשבע על ככה שקנה

ממכירת הבכורה שמכר עשו ליעקב וכתבי השבעה לי ואמרת שאודיעך 

לאו הרא"ש ז"ל ולא הרב רבינו יעקב חתימי עלה ואיני  תשובה:דעתי. 

רואה לתלות בגברי רברבי כותייהו סברא זו שאין לה על מה שתסמוך.  

פי שהיה קודם הדיבור. ומאן גם הראיה שהביאו בשמם אין לה עיקר ל

לימא לן שלא היה אדם מקנה אז דבר שלא בא לעולם והשבועה היתה  

לרוחא דמלתא שלא יערער עשו בדבר. כי הכירו יעקב כזד יהיר ואיש  

 זרוע לפיכך השביעו". 

"תימה מה מכר שייך   – פי' הטור על התורהובאמת שכעת יצא לאור  ( ה

משום ירושת פי שנים הא קיימא    בבכורה שאינו דבר שנתפס בקנין? ואי



. ואבי אדוני הרא"ש ז"ל  מה שאירש מאבא מכור לך לא אמר כלום לן 

כגון מה מדקדק מכאן מי שמוכר לחבירו דבר שאין הקנין חל עליו 

או מי שמוכר מלוה על פה שיש לו על אחרים שאינה    שאירש מאבא 

ותו  לא מיבעי שכופיו א שהמכר חל מכח השבועהנמכרת ונשבע עליו  

לקיימו בשביל שבועתו אלא אפילו שם מכר עליו כדחזינא הכא דקרי ליה 

 מכר בשביל השבועה". 

דפליגי הריב"ש עם הרא"ש והטור, אם מכירה על דבר שלא בא  נמצא  (ו

 לעולם חל ע"י שבועה או לא.

 יבמות צג.יש כמה דוגמאות בגמרא של מכירת דבר שלא בא לעולם:  (ז

איתמר, המוכר פירות דקל לחברו אמר רב הוא עד שלא באו לעולם יכול 

ורב נחמן אמר אף משבאו  לחזור בו, משבוא לעולם אין יכול לחזור בו. 

ואיתא בגמרא דאף רב נחמן מודה דאם מכר  לעולם יכול לחזור בו. 

 דמהני.  'דקל לפירותיו'

עוד ציור מובא שם, האומרת קנום שאני עושה לפיך אין צריך להפר ר"ע   (ח

ומבואר דהאשה יכולה   -אומר יפר שמא העדיף עליו יותר מן הראוי לו

ואיתא בגמרא הא   -לנדור ולקדש המעשה ידים שלה קודם שיבאו לעולם

איתמר עלה א"ר הונא בריה דרב יהושע באומרת יקדשו ידי לעושיהם,  

 ם איתנהו בעלמא.דידי

מהו החסרון של הקנאות דבר שלא בא לעולם? ידוע החקירה אי הוי  ( ט

כיון   'בעצם מעשה הקנאה'או משום חסרון  'סמיכת דעת'משום חסרון 

בעולם ליכא על מה לחול הקנין. ובאמת יש מקורות בש"ס  דאין החפץ 

 לשני גדרים הללו. 

לקחה מבעלים בעא מיניה שמואל מרב, חזר ו טז.-בבא מציעא טו:  (י

הראשונים מהו? אמר ליה מה מכר לו ראשון לשני כל זכות שתבא לידו. 

מאי טעמא? מר זוטרא אמר ניחא ליה דלא נקרייה גזלנא רב אשי אמר  

ניחא ליה דליקו בהמנותיה. מתקיף לה רמי בר חמא מכדי האי לוקח 

האי שארא חספא בעלמא הוא! א"ל  - במאי קני להאי ארעא? בהאי שטרא

תהא במאמינו בההוא הנאה דלא קאמר ליה מידי וקא סמיך לעיה רבא 

והויא כאילו א"ל שדה זו   -פירש תוס'טרח ומייתי ליה גמר ומקני ליה. ]

מתיב רב ששת מה שאירש מאבא מכור לך  תהא קנויה לך לכשאקחנה[ 

מה שתעלה ממודתי מכור לך לא אמר כלום? אמר רמי בר חמא הא  

- גברא קא חזינא ותיובתא לא קא חזינאגברא והא תיובתא אמר רבא 



הכא סמכא דעתיה והכא לא סמכא דעתיה. ולפי פ' תוס', דהשדה נקנה  

ללוקח מכח הלקיחה ראשונה בעוד שלא היתה עדיין של הגזלן, משום 

דסמכא דעתיה כדאיתא בגמרא, מבואר דהחסרון של 'לא בא לעולם' 

כדי שלא נקרא   הוא מצד אי סמיכת דעת. וכיון דהא באמת סמכה דעתה

 . 1גזלן או כדי דליקום בהמנותיה, שפיר מהני

בבא בתרא רעו( דכתב רב אלחנן ז"ל דכן מוכח  קובץ שיעוריםוע'  (יא

מסוגיא דבבא מציעא שם ]לדעת תוס'[ אבל עוד כתב להביא ראיה 

לאידך צד מסוגיא דכתובות נט דצידד הגמרא שם, דיכל לעשות קונם על  

דבר שלא בא לעולם, ' שאני קונמות מתוך שאדם אוסר פירות פירות  

'. ואי נימא הטעם הוא דלא חבירו עליו אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם

סמכא דעתיה, אין זה שייך כלל להא דאוסר פירות חבירו עליו, אלא 

משמע מהכא דאין לו כח הקנאה בדבר שלא בא לעולם ובקונמות דיכול  

 לאסור פירות חבירו עליו, יכול לאסור גם דבר שלא בא לעולם. 

 , דאע"ג דאין אדםמהר"מ מרוטנברג מתשב"ץוע' שם עוד שהביא  ( יב

מקנה דבר שלב"ל בכאן שהוא מנהג בני אדם צריך לקיים, כדאמרינן גבי 

סיטומתא באתר דנהיגי למיקני ממש קני. וסיטומתא מהני גם בדבר 

בהגהות רבינו פרץ שם  שלב"א. והיינו טעמא כיון דסומך דעת. אבל 

דלא דמי לסיטומתא, דהתם הוי דבר  כתב בשם רבינו יחיאל מפריז,

מנהג להחשיב הסיטומתא כאילו היה קנין גמור, שבא לעולם, ואתא ה

אבל בדבר שאינו מועיל בו קנין כגון דבר שלב"ל לא מצינו שמועיל 

המנהג עכ"ל. והיינו משום דהוי חסרון בעצם הקנין וכנ"ל. והיינו דנחלקו  

 בהני שני צדדים הנ"ל.

מובא בתחילת דברינו,  מבואר המחלוקת בין הרא"ש וריב"שובזה  (יג

וממילא מהני שבועה   2דהרא"ש סבר דחסרון הוא מצד סמיכות דעת, 

לאלומי מילתא ושפיר סמכי דעתייהו, משא"כ הריב"ש סבר דהוי חסרון 

 בעצם קנין דאין על מה לחול, ממילא גם ע"י שבועה לא מהני. 

או  שהבטיחו ונתחייבו למכור הבית לקונה זה, ועש    developersבונים  (יד

המחייב   שו"ע חושן משפט ס' ס',קנין על זה, ועתה רוצה לחזור. ע' 

 
"כשלקחה מבעלים הראשונים" מוכח דאינו מצד המכירה בעודה אינו שלו, אלא    -ובאמת, לפי פ' רש"י שם, ד"ה גמר ומקני 1

דאמרינן כשלקחה הגזלן מנגזל אמרינן דלקחה בשביל הלוקח, ליכא ראיה כלל, ומוכח איפכא דסמיכת דעת לא מהני לאלים  
 סימן נד אות יב דכתב כן מעצמו, ולא הביא דברי רש"י ע"ש.  מכירה ראשונה. וע' נודע ביהודה תנינא חלק אהע"ז 

כשיטת רבו המהר"ם מרוטנברג המובא בקובץ שיעורים הנ"ל, וע' עוד בשיטה מקובצת ב"ב קמב: דהביא להדיא מהתוס'   2

 הרא"ש דחסרון של 'לא בא לעולם' הוא משום דלא סמכי דעתייהו. 



עצמו בדבר שלא בא לעולם או שאינו מצוי אצלו, חייב, אע"ג דאין אדם 

מקנה דבר שלא בא לעולם, ה"מ כשהקנה לו בלשון מכר או בלשון 

שאני מתחייב לפלוני  מתנה, אבל בלשון חיוב, כגון שאמר הוו עלי עדים 

חייב, והוא שקנו מדו עכ"ל. וע' בקצות החושן שם, ס"ק ז',  , בכך וכך

דאפי' לדעת הרשב"א דבשעובד יכול לחזור בוא קודם שבא לעולם, מ"מ  

דהתחייבות חלה על הגוף שהוא קיים  התחייבות עדיפה משעבוד 

 משא"כ שיעבוד הוא על הנכסים והרי הנכסים אינם בעולם ע"ש.   בעולם

  



 

1. Generally speaking, one is unable to affect a transaction on something that 

is not yet in his possession. For example, if one would sell ‘the future fruit 

of my tree’ the transaction is void, even after the fruit grow into existence.  

2. The commentaries question how Eisav would be able to sell his future 

portion before it was actually his. The Rosh writes that since in addition to 

the sale, Eisav took a solemn oath, the sale was effective, while the Rivash 

writes that no conclusion can be derived from the custom before the Torah 

was given.  

3. The two opinions would seem to depend on the reason the sale of futures 

is void- is something not yet in existence intrinsically not subject to sale, 

[Rivash] in which case even an oath would not accomplish this, or is it 

simply because a sale of something not yet in existence cannot be assumed 

to be sincere, in which case a solemn oath would demonstrate his 

conviction and the sale would be valid. 

4. There are indications in the Talmud to both possibilities. 

5. If one obligates oneself monetarily to sell something in the future, the 

obligation is binding, because the obligation is effective on his person, not 

on the future object. 

6. Therefore, if a contractor obligates himself to sell the future house, the 

agreement is binding.   


