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 5 מקח וממכר סימן רה | התחייבות באונס, מודעה|  מכון תורת המשפט

 

  האונס, מודעהתחייבות בה | סימן ר מקח וממכר

 וזבין תליוהו

 1סעיף א

 לקח מעות

דמי המקח, אפילו תלוהו  ולקחמי שאנסוהו עד שמכר  -רמב"ם הרב המגיד  מח: גבי תליוהו וזביןב"ב 
 שו"ע. – שמפני אונסו גמר והקנהעד שמכרו, ממכרו ממכר בין במטלטלים בין בקרקע, 

 סמ"ע ]סק"ב[. -עות אלא לקחם והשליכם לכיסו, דנראה דבע"כ קבלם, אפילו הכי הוי זבינא. ואפילו לא מנה המ

פירוש, רק הודה בפניהם שקיבל  שו"ע. – אף על פי שלא לקח הדמים בפני העדים. - ב"ב מח.מרמב"ם  .א

 המעות, אינו נאמן לומר שמפני האונס הודה, דא"כ היה לו למסור מודעה. סמ"ע ]סק"ד[.

 רמ"א בי"א. –בעינן שראו העדים נתינת המעות. אבל הודאתו לחוד לא מהני  -ד טור ראב" .ב

 דכיון דידעינן שנאנס במכירה מסתמא נאנס ג"כ בהודאה. סמ"ע ]סק"ד[.

 האם צריך שיאמר 'רוצה אני'

כשאנסוהו באונס אחר באונס הגוף או בממון, אפילו לא אמר רוצה אני המקח  -]סק"א[  ביאורים נה"מ
אבל בחמסן שחטף החפץ ונתן יון שיש אומדנא דמוכח דמחמת שנפטר מאונס ומקבל זוזי גמר ומקנה, , כקיים

, וכשאמר אין המקח קיים עד שיאמר רוצה אנידליכא אומדנא דמוכח,  דמים ולא אנסו באונס אחר,

 ט מעושה כדין,ובגרוצה אני אפילו מודעא לא מהני, דהא לא אנסו בשום אונס, בודאי נתרצה באמירת רוצה אני. 

 , משום דבעינן ריצוי בלב.בעינן רוצה אני דוקאאף דדמי למכירה, 

 לקח שטר כתמורה

דווקא שנתן לו המעות, אבל אם נתן לו שטר עליו, אינו  -. גיטין כזב"י מראב"ד לדעת הרי"ף  .א
הש"ך ]סק"ב[ פירוש, שזקף דמי המקח במלוה ונתן שטר חוב על הדמים. סמ"ע ]סק"ה[. ו רמ"א בי"א. –. קונה

  כתב דשטר פירושו שטר קנין, ולכך אפילו לא זקף דמי המקח בשטר חוב רק בע"פ ג"כ קנה לדעת החולקים.

אם אנסו עד שאמר לו  רמ"א בי"א. –. חולקין - ה סי' ט"זגיטין פ"והרא"ש  גיטין כז.ב"י לדעת הרי"ף  .ב

צ"ע אי מהני אפילו לדעת החולקים. ]ביאורים סוף  לך חזק וקני ואח"כ החזיק שלא בפניו וגם לא נתן לו מעות עדיין,
 סק"ב[.

להסמ"ע אם כתב לו שטר עם אחריות, תליא במחלוקת הסמ"ע והט"ז סעיף ג',  -]ביאורים סק"ג[ נה"מ 

שם ]סק"י[ מהני אחריות, אם לא שידוע שאנסו גם על האחריות, ולהט"ז שם צריך שיהיה ידוע שכתיבת אחריות היתה 
 שלא באונס. 

 ר מודעהמס

לפיכך אם מסר מודעא קודם  - מח: מעובדא דטאבי דתלי לפאפיב"ב  מ: מהא דפרקינן ומודה רבא היכא דאניסב"ב 
 שו"ע. -, ואמר לשני עדים: דעו שזה שאני מוכר חפץ פלוני או שדה פלוני לפלוני מפני אונס, הרי המכר בטלשימכור, 

א הוא לשון יסורים, כמו ויודע בהם אנשי סוכות ]שופטים ח' ט"ז[, מודעא. הוא לשון ידיעה, שמודיע לעדים. א"נ מודע
 כלומר מוסר יסוריו לעדים. ובמתנה אף שא"צ אונס, מ"מ נשאר שם מודעא עליו. סמ"ע ]סק"ו[.

                                                           

 סעיף א 1

מי שאנסוהו עד שמכר ולקח דמי המקח, אפילו תלוהו עד שמכרו, ממכרו ממכר בין במטלטלים בין בקרקע,  

הגה: ויש חולקין וסבירא להו דבעינן  ני העדים.שמפני אונסו גמר והקנה אף על פי שלא לקח הדמים בפ
שראו העדים נתינת המעות. אבל הודאתו לחוד לא מהני )טור וראב"ד פ"י דמכירה(. וי"א דבעינן דווקא שנתן 
לו המעות, אבל אם נתן לו שטר עליו, אינו קונה )ב"י בשם הראב"ד לדעת הרי"ף(; ויש חולקין )ב"י לדעת 

ם מסר מודעא קודם שימכור, ואמר לשני עדים: דעו שזה שאני מוכר חפץ לפיכך א הרי"ף והרא"ש(.

פלוני או שדה פלוני לפלוני מפני אונס, הרי המכר בטל, ואפילו החזיק כמה שנים מוציאים אותה מידו 

ומחזיר הדמים. וצריכים העדים לידע שהוא מוכר מפני האונס ושהוא אנוס ודאי, לא שיסמכו על פיו. 

    ן כתוב בה: אנו העדים ידענו שפלוני זה אנוס היה, אינה מודעא. וכל מודעא שאי
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ואם בנה בו הלוקח והשביח, דינו כגזלן שהשביח.  שו"ע. –ואפילו החזיק כמה שנים מוציאים אותה מידו -שם 

 רים סק"ד[.ש"ך ]סק"ג, וביאו

אף ]ד[המחבר מיירי שלא לקח הדמים בעדים רק שהודה, מ"מ מחזיר הדמים, כיון שלא שו"ע.  –ומחזיר הדמים.  -שם 

מסר מודעא רק על המכר, ולקמן בסעיף י' מיירי שמסר מודעא גם על ההודאה, ולכך פסק שם דא"צ להחזיר הדמים. 
 דעא. ]ביאורים סק"ה[.ולדעת הרב בהג"ה לא מהני הודאה אפילו לא מסר מו

 –וצריכים העדים לידע שהוא מוכר מפני האונס ושהוא אנוס ודאי, לא שיסמכו על פיו.  -רמב"ם 
  שו"ע.

 כשבשעת העסקה העדים לא יודעים מהאונס

וכל מודעא שאין כתוב בה: אנו העדים ידענו שפלוני זה אנוס היה, אינה  - מ: מימרא דנהרדעיב"ב 
 שו"ע. –מודעא. 

כשמסר מודעא, אף שלא ראו העדים האונס בשעת המכירה רק קודם המכירה,  -ביאורים ]סק"ו[  נה"מ
 ויודעים שכח האנס לא נשתנה בשעת המכירה, סגי.

מתנה כשלא מסר מודעא, בעינן שידעו העדים שהאונס היה בשעת ב -]ב"ב[ דף מ' ]ע"א ד"ה לא[  רמב"ן
 .מתנה

לא בעינן רק שידעו שלא נשתנה כחו של האנס  -הב"י באה"ע סימן קל"ד  ב'[ שהביא -]שורש ס"ג ענף א'  מהרי"ק
 בשעת המתנה. 

אם העדים כתבו והכרנו אונסו, ואח"כ מגידין האונס לפני ב"ד ]וראו[ שזה  -]סי' ע"א[  ךר"מ אלשי"מה
עבידי עדים במה שמגידין לפני הב"ד והמקח קיים, ולא מיקרי חוזרין ומגידין ד לא חשיב אונס, העדים נאמנים

 נה"מ. – .דטעו בכה"ג

 מלווה שמכר ללווה ומסר מודעה

מי שחייב לחבירו והמלוה מוכר לו שדה וקודם מוכח לכאורה דמהגמ'  – .ק"ימכתובות  ש"ךלעיל ר"ס פ"ה  ב"י
ואומר אני מוכר השדה מפני שזה רוצה להבריח נכסיו ולא ישלם לי ואוכל למשכן ממנו המכירה מוסר מודעא 

מיהו י"ל דהתם לא מהני רק לענין שלא הפסיד חובו  י מסירת מודעא והמכר בטלהוהשדה 
 ומ"מ המכר קיים

 2סעיף ב

 במתנה/מחילה

במתנה או מחילה אין צריכין להכיר אונסו. במה דברים אמורים, במכר; אבל  - מ: דגילוי מילתא בעלמא הואב"ב 
 סגי. סמ"ע ]סק"ח[.  הטעם, דבמתנה כשמגלה דעתו שאינו נותן לו מדעתו שו"ע. –

אפילו אם אינו אנוס, כיון שאמר שאינו נותן או מוחל מדעתו, אין המתנה  - ]סעיף י"ב[טור  .א
 סמ"ע. -, דדוקא לגבי מכר אמרינן כיון שקיבל המעות גמר ומקני, משא"כ במתנה ומחילהאו המחילה כלום, 

 וכ"כ המחבר בסמוך סעיף ו':

הא דמהני במתנה אפילו  - פוסקיםוהרבה  ]שם ע"א ד"ה אמאן[ תוס' ]ב"ב מ' ע"ב ד"ה גילוי[ רשב"ם .ב
דאי לא נאנס למה לו ליתן גט ומתנה ולמסור מודעא,  בלא הכרת האונס הוא מטעם דאמרינן ודאי נאנס,

 ]סעיף י"ב[. ב"י -אלא ודאי אנוס הוא, 

 דתלוהו ויהיב לא הוי מתנה. ה"ה דאונס בלא מודעא מבטל המתנה, -נה"מ 

והוא נתן לו מתנה זו להיפטר  סתםאם אנסו נם זה דוקא כשאנסו בפירוש ליתן לו מתנה זו, אבל אמ -נה"מ 
שתירץ הב"י ]סעיף י"ב[ בשם ]הרשב"א, גיטין נ"ה ע"ב ד"ה מתני'[ על הך  מהאונס, תלוי בשני תירוצים

תלוהו ויהיב הוא. ותירץ ב' דסיקריקון בגיטין ]נ"ה ע"ב[, דבהרוגי מלחמה המקח קיים אף שלא קיבל דמים, דקשה דהא 
תירוצים. א', דשם לא היה האונס על המתנה רק הוא נתן מתנה בעצמו להיפטר מהאונס, ובזה הוי מתנה. תירוץ ב', 

 הואיל והפקירם המלך להריגה ואינן מקוים לשוב לנחלתם עוד, ע"ש. 

                                                           

 סעיף ב 2

 במה דברים אמורים, במכר; אבל במתנה או מחילה אין צריכין להכיר אונסו.
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על עצמו במתנה כדי להיפטר  שט"חאם נתן וזה דוקא במתנה שהגיעה לידו, אמרינן גמר והקנה, אבל  -נה"מ 
שאנסו סתם, פטור, דלא שייך בזה גמר והקנה כיון שעדין לא נתן לו המעות, ועיין במהרח"ש בקונטרס מודעא  מאונס

 :אה"ע סימן קל"ד ס"ק י"א. ועיין בפ"ת  ואונס ]דף כ"ג ע"א[.

 נשבע לתת מתנה

א לפני עדים ואמר שאינו נותן נשבע לתת מתנה לאחד, ובשעת נתינת המתנה מסר מודע -בדק הבית 
עדיין ויכול לשאול על  לו ברצון נפשו רק מחמת אונס השבועה, הוי כאילו לא נקנית לו המתנה

 ס"ק ה' ועיין ביאורים ]סק"ט[. ש"ךשבועתו, 

 3סעיף ג

 בפשרה

יו דבפשרה כל אחד מוותר מטענות שו"ע. – פשרה, דינה כמכר; ומחילה, דינה כמתנה. -רמב"ם הרב המגיד 

דמדמה שטר פשרה לשטר מתנה, דשאני התם דהפסול תלוי  סעיף א' סימן ס"חלמעט, דמי למכר שמקבל דמים. ולא דמי 
 בדבר שנתקיים ע"י השטר. סמ"ע ]סק"ט[.

בעינן תרווייהו לבטולי, אונס ומודעא, אבל  אם הפשרה היא מחמת דין מסופק -קצוה"ח ]סק"ט[  ביאורים נה"מ

דמי למכר, אבל כשהדין ברור עם אחד מהם ואנסו השני ד לא מבטלתו, דאונס לבד או מודעא לב
וכשהפשרה נעשית שבטלה מחמת אונס לחוד, אבל מודעא בלא אונס אינו מבטל.  לפשר עמו, דמי למתנה

מחמת שהיתה הכחשה ביניהם, אז אם נתברר אח"כ בעדים שהדין עם אחד, נתבטלה 
[, וכן הדין כשהודה אח"כ בעצמו לעיל סימן י"ב ]סעיף י"ד כמבואר הפשרה אפילו בלא אונס ובלא מודעא

שהדין עם שכנגדו, אבל אם הודה אח"כ רק על הסך שנתפשר עמו, כגון שתבעו מנה וכפר בכל ונתפשר עמו בחמשים 
ואח"כ הודה על הנ', אינו יכול להשביע אח"כ על החמשים שכפר. והא דאונס לחוד לא מבטל הפשרה, דוקא כשלא אנסו 

 לפשר סתם, ועל הפיסוק דמים נתרצה בעצמו, אבל כשאנסו גם על סך הפשר, האונס לחוד מבטל.  רק

 מתנה עם אחריות

שבודאי מכירה היתה כיון שכתב בה אחריות,  רמ"א. –. מתנה שכתוב בה אחריות נכסים, דינה כמכר -ריב"ש 

 .עיף נד בדין מצרנותסי' פו ססמ"ע וכדלעיל  –ולכך מודעא בלא אונס אינו מבטל כמו במכר. 

שכתב המחבר דלא  רמ"ב ]סעיף א'[ובסימן  מן הסתם מהני אחריות,אונס בלא מודעא, ב -]סק"י[ סמ"ע .א

 מהני אחריות מיירי כשידוע שאנסוהו גם על כתיבת האחריות, 

, אם לא מן הסתם תלינן שכתיבת האחריות היה ג"כ באונס - בסימן רמ"ב ]סק"ב[סמ"ע וכ"כ  "זט .ב

יבת האחריות היה בלא אונס, ואז אפילו מודעא לא מהני שהרי אנו רואין שנתרצה. ומזה תמה הט"ז על שידוע שכת
 הרמ"א שכתב דדינו כמכר, הא גרע ממכר, דאפילו מודעא לא מהני.

 תלויוהו וזבין כשההתחייבות אינה מיידית

 בנתחייבתו, אבל תלוהו וזבין לא מהני רק היכא דהוציא דבר מרשו -הגהות מיימוני חמדת שלמה מ
חיוב, ובענין דהוי תלוהו וזבין, שקיבל הוא טובה בשביל זה,  שטרמי שכפאוהו ליתן ולכן . ע"י כפיה לא מהני כו'

היכא דהוציא תיכף דבר מרשותו, כגון מכר או קדושי אשה או גירושין דדוקא לא אמרינן תלוהו וזבין זביניה זביני, 
ו להתחייב עצמו בדבר מה, כיון שלא הוציא שום דבר מרשותו לרשות הלה, י"ל דהמעשה נגמר תיכף, אבל היכא דכפאוה

 :פת"ש - כיון דהוי אונס לא מהני.

 4סעיף ד

                                                           

 סעיף ג 3

    מתנה שכתוב בה אחריות נכסים, דינה כמכר )ריב"ש סי' ר"ן(.  פשרה, דינה כמכר; ומחילה, דינה כמתנה. 
 

 סעיף ד 4

יש מי שאומר דהא דאמרינן דכשלא מסר מודעא ממכרו ממכר, אם הוא בקרקעות אפילו לא נתן לו כל שוויו,  

לפי שאין אונאה לקרקע. אבל במטלטלים, כיון שיש בו כדי אונאה או כדי בטול מקח, אין כאן תורת מקח. והני 

אם כופהו ליתן לו פחות משוויו, אף  מילי כשאינו כופהו אלא על המכירה, אבל בסכום המעות אינו כופהו. אבל

) מיהו לענין זה הוי כמכר דאם מסר מודעא  בקרקע אין כאן תורת מקח, והוי כמו שאנסוהו ליתן, שאינה מתנה.
 בעינן שידעו העדים באונסו כמו במכר( )ריב"ש סי' קכ"ז(.



 דיינות
 הכשרת לקבלת הסמכה 'ידין ידין'

 

 

 קיבל סך הנמוך מהשווי

בקרקעות אפילו לא נתן לו כל שוויו,  הא דאמרינן דכשלא מסר מודעא ממכרו ממכר, אם הוא -טור מרבינו יונה 
אין כאן תורת מקח.  כיון שיש בו כדי אונאה או כדי בטול מקח,טלטלים, אבל במ לפי שאין אונאה לקרקע.

 .בי"א שו"ע –

והני מילי כשאינו כופהו  -שם ע"א ד"ה אלא  רנב"ר ב"י מרשב"םמריטב"א  ב"ב כו:טור מרבינו יונה נמוקי יוסף 

אם כופהו ליתן לו פחות משוויו, אף בקרקע אין  אלא על המכירה, אבל בסכום המעות אינו כופהו. אבל
 שו"ע. – והוי כמו שאנסוהו ליתן, שאינה מתנה.תורת מקח,  כאן

 רמ"א. – מיהו לענין זה הוי כמכר דאם מסר מודעא בעינן שידעו העדים באונסו כמו במכר -ריב"ש 

אפילו ידע הלוקח שיש בו כדי אונאה,  במטלטלין -שהובאו בב"י סעי' א' מפוסקים ביאורים ]סק"י[  נה"מ
 , דכיון שהוא שיעור שאינו עשוי להתרצות דמי למתנה.ראה, בטל המקחמהאונאה, או אחר כדי שי

 5סעיף ה

 מוסר מודעה על סמך עדים שיבואו

אפילו אמר: כתבו לי שמסרתי מודעא בפניכם וכשיודע על פי עדים האונס  -טור מרבינו יונה  .א
טועין שלא דחיישינן לב"ד  .בי"א שו"ע – שאנסוני יצטרף עדותכם לבטל המקח, אין שומעין לו.

מיבמות קו. ותוס' שם ד"ה ורבא , ונראה לר"י וכו' כח וכדמויחקרו אחר האונס. סמ"ע ]סקי"ג[. וכ"כ הב"י ]סעיף י'[ 
אין חולצין אא"כ מכירין, משום  ]סי' י"ח[ גבי הא דאמר רבא ]יבמות ק"ו ע"א[יבמות רא"ש  עייןו ועי' סי' רנה א.

  .ח ]שם[ ע"שדחיישינן לב"ד טועין, וכ"כ הלבוש והב"

דלא [ ]ב"ב קל"ח ע"ב ועוד קיי"ל בכמה דוכתיהקשו ד – תורת חייםח"ב סי' ב'  פנים מאירות .ב
שכיב מרע שאמר מנה יש לי אצל פלוני, העדים כותבין אף על פי שאין מכירין  עי' ב"ב שם גבי חיישינן לב"ד טועין.

משום דחוששין לב"ד טועין, ומשני ב"ד בתר ב"ד לא  דאין חוששין לב"ד טועין, ופריך מהא דאין חולצין אא"כ מכירין
אלמא דלא חיישינן לב"ד טועין שלא ידקדקו אחר עדים ושו"ע בריש סימן רנ"ה, דייקי ב"ד בתר עדים דייקי, וכ"כ הטור 

ביאר שהטעם לדין זה ]מ' ע"ב ד"ה וז"ל הר"י[  ב"בשיטה מקובצת הביא דבבספר שער משפט ]סק"ב[ ואכן  "ש.פת -

שאין לנו לכתוב חנם מסירת מודעא שמוסר ולאורועי כח המכר, שהמכר ודאי, ואחזוקי עליה אונסא בלי שום  מחמת
אמתלא לא מחזקינן, ואי כתבינן עליה מודעא תתזיל ארעיה מפני שיאמרו בני אדם לא לחנם חתמו עדים על מודעא זו, 

ודעא זו, ע"ש. ולפ"ז ניחא, דלב"ד טועין לא חיישינן, ויחושו בני אדם שמא נמצא לו עדות על האונס ויתבטל המכר ע"י מ
בהא דאין כותבין  סימן רל"ח סק"האבל לסתם בני אדם טועין ודאי חיישינן וזילי נכסיה, עכ"ד. וכה"ג כתב הסמ"ע לקמן 

 שטר ללוקח כו', דאפילו אם יכתבו שכך אמר לנו כו' מ"מ יהיה קצת קול ויזולו נכסיה, ע"ש:

ואף  רמ"א. – ר נכתבה המודעא, והביא אח"כ ראיה דאנוס היה, המכירה בטלה.מיהו אם כב -ב"י 

דלא תיקנו חכמים לכתוב מודעא כי האי, מ"מ לא גרע משטר שלא נכתב כתיקון חכמים דכשר ולא הוי מפי כתבם, כמו 
  נה"מ. –. הש"ך בסימן ל"ט ס"ק ט'שמסיק 

 6סעיף ו

 במתנה מודעה שלא מחמת אונס

במתנה או במחילה, אם מסר  ים אמורים שצריך שידעו שהוא אנוס, במוכר או בעושה פשרה; אבלבמה דבר -רמב"ם 
שאין הולכים במתנה אלא אחר גלוי דעת מודעא קודם, אף על פי שאינו אנוס, הרי המתנה בטלה, 

ב מ. ועי' בב" שו"ע. – הנותן, שאם אינו רוצה להקנות בכל לבו לא קנה המקבל מתנה; והמחילה, מתנה היא.

                                                           

 סעיף ה 5

ל פי עדים האונס שאנסוני יצטרף יש מי שאומר שאפילו אמר: כתבו לי שמסרתי מודעא בפניכם וכשיודע ע 

) מיהו אם כבר נכתבה המודעא, והביא אח"כ ראיה דאנוס היה,  עדותכם לבטל המקח, אין שומעין לו.
    המכירה בטלה( )ב"י(. 

 

 סעיף ו 6

במה דברים אמורים שצריך שידעו שהוא אנוס, במוכר או בעושה פשרה; אבל במתנה או במחילה, אם מסר  

על פי שאינו אנוס, הרי המתנה בטלה, שאין הולכים במתנה אלא אחר גלוי דעת  מודעא קודם, אף

    הנותן, שאם אינו רוצה להקנות בכל לבו לא קנה המקבל מתנה; והמחילה, מתנה היא. 
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 9 מקח וממכר סימן רה | התחייבות באונס, מודעה|  מכון תורת המשפט

 

כל מודעא דלא כתיב בה אנן ידעינן באונסו דפלניא לאו מודעא, ופריך מודעא דמאי אי דגיטא דאמרי נהרדעא 

והב"י )סעיף י"ב( נראה דאפילו ידוע שאינו אונס נמי מהני  רא"ש )שם סי' ל"ב(ועי'  ומתנתא גילוי מלתא בעלמא היא
פרשי הא דפריך אי דגיטא ומתנתא גילוי מלתא בעלמא, היינו המודעא, ומשום דלא גרע מביטול וסגי בלי אונס כלל, ומ
והרמב"ן לא ניחא להו לפרש  דהרשב"ם שם )ד"ה גלוי מילתא(מה דגלי אדעתיה שאינו רוצה בקיומו של גט ומתנה. אלא 

לרמב"ן  גילוי מילתא דאמר בש"ס היינו על הביטול, ומשמע להו הא דפריך גילוי מלתא היינו על האונס, ומש"ה קשיא ליה
 הא אפילו בלא אונס הו"ל ביטול, ולכן צריך לתרץ הא דבעי נאמנות על האונס.

 שליח שהתפשר ולא מסר מודעה

מסר שט"ח לשליח להתפשר עם הלוה בעיר פלונית בסך פלוני,  - תניינא ]חו"מ[ סי' ל"ה נודע ביהודה
אפילו אם יאמר השליח שהיה מדחהו  [,סימן קכג סעיף ה' סק"בכו' ]הובא לעיל  והשליח שינה ונתפשר בפחות

, ובפרט כיון שהשליח לא מסר מודעא הפשר קייםוהוא תקיף בעירו, היה לו להשליח למסור מודעא, ו

שהלוה יאמר למלוה לאו בע"ד דידי את ואולי מכרת השטר להשליח או נתת במתנה, עכ"ל. ובהג"ה מבן המחבר שם תמה 
הא פסקינן בסימן ר"ה סעיף ו' דבמחילה א"צ הכרת אונס וסגי בגילוי דעת עליו על מה שכתב שצריך הכרה באונסו, ד

ועי' בפת"ש דחה קושית בן  "שפת -הנותן שאינו נותן בכל לבו. וכתב, ואפשר כיון שהיה ע"י שליח דומה טפי לפשרה, 

 .המחבר

 7סעיף ז

 גדר 'אונס'

ו בדבר שאפשר לו אחד האונס את חבירו בשהכהו או תלאו עד שמכר, או שהפחיד - רמב"ם .א
ולא אמרינן דאין זה מיקרי אונס כיון דיכול לתבעו בדין  בין בידי עובד כוכבים בין בידי ישראל לעשות,

, הרי זה אונס. ישראל ולא עשה. ואח"כ למדונו דאפילו אונס ממון חשוב אונס, כההיא דשכר פרדסא, טור ]סעיף ד'[:
 רמ"א. – בין אונס הגוף בין אונס ממון. -טור  שו"ע. –

 רמ"א בי"א. –. אם הפחידו לאו כלום הוא, דעביד אנס דגזים ולא עביד -מהרי"ק  .ב

 ומעשה באחד ששכר פרדס מחבירו -: רי"ף ב"מ מבוע"ע ב 'ת שניןלתל'הגירסא ב"ב כא. ב הרי"ף גירסתמ: ב"ב 
פירוש, שטר מהשוכר שאין השדה בידו אלא בתורת שכירות  לעשר שנים, ולא היה שטר חוב ביד המשכיר

, ואחר שאכל השוכר ג' שט"ח, שכתב בו זכותו וחובתו של כנגדו:ולאחר זמן תחזור השדה לידו, דזהו מיקרי 
אמר לו: אם לא תמכרנו  דאז היה יכול לטעון לקוח הוא בידי ואכלתיהו שני חזקה ואבדתי שטר קניני:שנים 

 –וכן כל כיוצא בזה, ואמרו חכמים שהוא אונס.  ואטען שהוא לקוח בידי,לי אכבוש שטר שכירות 
 שו"ע.

וכפר בו וטען שהפרדס שלו, ואחר כך מסר  לפיכך אם תבעו המשכיר בבית דין, -יד רמב"ם הרב המג
שהרי יש לו עדים שהוא אנוס, המשכיר מודעא, ואחר כך מכר לשוכר שכפר בו, הרי הממכר בטל, 

ב ]ב" 'בגמנתכוין לומר שהמעשה הנזכר  שו"ע. – והם העדים שכפר בב"ד, והם הם עידי המודעה, וכן כל כיוצא בזה.

כך היה, שהעדים לא שמעו ההפחדה אלא שראו הכפירה, ואח"כ מסר מודעה ומכר, שאם שמעו ההפחדה לא  מ' ע"ב[
היה כאן אונס, שהרי לא היה אפשר למלוה לכפור, שכבר שמעו העדים אלו שהודה שהוא ממושכן בידו ]וה"ל לתובעו ע"פ 

 רב המגיד.העדים אלו, ומדלא תבעו ומכר לו עלינו לומר דגמר והקנה[, 

 מחמת המודעה המאנס רוצה לחזור בו

אם היה המודעא מודעא מצד שראובן מסר מודעא על הפשר, נראה  רוצה שמעון לחזור בואם  –סי' מ'  חות יאיר
כי ענין מסירת מודעא היא דמודיע אונסיה ודלא גמר ומקני לחבריה כמבואר גמורה היה בזה הדין עם שמעון, 

                                                           

 סעיף ז 7

הגה: בין אונס הגוף  אחד האונס את חבירו בשהכהו או תלאו עד שמכר, או שהפחידו בדבר שאפשר לו לעשות, 
אונס ממון. מיהו יש חולקין וסבירא להו דאם הפחידו לאו כלום הוא, דעביד אנס דגזים ולא עביד )מהרי"ק  בין

בין בידי עובד כוכבים בין בידי ישראל, הרי זה אונס. ומעשה באחד ששכר פרדס מחבירו  שורש קפ"ו(,

אם לא תמכרנו  לעשר שנים, ולא היה שטר חוב ביד המשכיר, ואחר שאכל השוכר ג' שנים אמר לו:

לי אכבוש שטר שכירות ואטען שהוא לקוח בידי, ואמרו חכמים שהוא אונס. וכן כל כיוצא בזה, 

לפיכך אם תבעו המשכיר בבית דין,  וכפר בו וטען שהפרדס שלו, ואחר כך מסר המשכיר מודעא, 

ים שכפר ואחר כך מכר לשוכר שכפר בו, הרי הממכר בטל, שהרי יש לו עדים שהוא אנוס, והם העד

    בב"ד, והם הם עידי המודעה, וכן כל כיוצא בזה. 
 



 דיינות
 הכשרת לקבלת הסמכה 'ידין ידין'

 

 

א'(, וא"כ ודאי חבירו האונסו למכור לו הדבר ההוא מצי לחזור בו מצד הדין דהוי מקח טעות, בסימן ר"ה בחו"מ )סעיף 
דאין בסימן רכ"ז )סעיף ד'(  דקי"לדאילו ידע דחבירו מצי אחר זמן לחזור בו גם הוא לא גמר ויהיב דמי, ולא דמי למה 

שכר, שאני התם שבא לישכר מצד החטא המאנה יכול לחזור בו אם המתאנה רוצה לקיים המקח משום שלא יהא חוטא נ
והוא מה שאינהו, משא"כ כאן שאין ביטול המקח מצד החטא והוא שאונסו, שהרי קי"ל תלוהו וזבין זביניה זביני, רק 

 קצוה"ח. – מצד מעשה חבירו והוא מסירת המודעא שבזה ביטל כל ענין המכר עכ"ל

 המאנס האם עובר איסור

 ., וכנ"לא לפי שתלוהו וזבין זביניה זביניבאונס ליכא צד חט - חוות יאיר .א

אף על גב דיהיב דמי וחבירו נתרצה, אלא דאפ"ה זביניה זביני משום דנתרצה.  ודאי חמסן מיקרי -קצוה"ח  .ב

דאין מאנה יכול לחזור, התם נמי דוקא כל זמן שלא חזר בו המתאנה, כנ"ל, מהאי דסימן רכ"ז  חוותת יאירומאי דקשיא ל
ו המתאנה גם השני יכול לחזור בו וכמבואר בסימן רכ"ז, והכא כיון שהמוכר מסר מודעא הרי חזר אבל אם כבר חזר ב

 במקחו כבר, א"כ נתבטל המקח ואין בו תורת מקח כלל ויכול גם הלוקח לחזור:

 8סעיף ח

 מודעה כנגד גזלן

אמורים, באונס, שהרי במה דברים  -רמב"ם הרב המגיד  סב.ב"ק כסף משנה  מז: כרב ביבי משמיה דרב נחמןב"ב 

הגוזל והוחזק בגזלן, ואח"כ לקח שדה שגזל, הוא חמסן מפני שכופה את המוכר למכור שלא ברצונו. אבל 
כ"כ המחבר ג"כ לעיל ו שו"ע. –. [לעיל בסימן קמ"ט סעיף י"ג תבארנכמו ש אין המוכר צריך למסור מודעא,

ודעא מכירתו מכירה כו' ע"ש, וכאן לא כתב מור"ם על דברי די"א דאם לא מסר מ רמ"אושם כתב עליו  סוף סימן קנ"א,ב
וגם על הטור קשה עליו ג"כ קושיא זו, שבסוף סימן קנ"א כתב פלוגתת הרמב"ם ]פ"י ממכירה  המחבר שיש חולקין ע"ז.
חולק  בזה, וכאן ]סעיף י"ג[ לא כתב אלא דברי הרמב"ם וכאילו אין והרא"ש ]ב"ב פ"ג סי' נ'[ה"ה ופ"ט מגזילה הט"ז[ 

, דכאן מיירי שהשדה שהוא ידוע שבאה לידו בתורת גזילה וקנאה אח"כ ממנו, דבזה הרא"ש מודה כיון ויש לחלקעליו. 
שהוחזק גזלן עליה בהיותה כבר בידו, אף שאח"כ נתן לו דמי שויה, לא אמרינן דגמר להקנותו, משא"כ לעיל בסוף סימן 

לידו בתורת גזילה, ואף שגם שם כתב שהוחזק עליה גזלן, היינו שכבר קנ"א דשם מיירי שנתן לו דמי השדה קודם שבאה 
 :סמ"ע –יצאה מידו פעם אחת בתורת גזילה, ומ"מ כיון שלא חזרה ובאה לידו בתורת גזילה אמרינן דגמר והקנהו לו. 

 9סעיף ט

 כשעידי המודעה חתומים גם על שטר העסקה

חתום הם עצמם באותו הממכר שנמסר להם עדי המודעא יש להם ל -רמב"ם  מח: עובדא דטביב"ב 
רבותא קמ"ל בזה, דאע"ג דאין העדים נאמנים בדיבורם לומר מודעא  שו"ע. –המודעא עליו, ואין בכך כלום; 

, דלא בא דיבורם ומבטל חתימתם, מ"מ כשהן חתומין בשטר מודעא, לעיל סימן מ"ו סעיף ל"דהיו דברינו כמ"ש הטור 
קודם שטר הקנין ומבטל שטר הקנין אשר חתימתן עליו הנכתב והנחתם אחריו, וכ"ש  בא אותו שטר בחתימתן הנכתב

 :סמ"ע – כשעדים אחרים מעידים על המודעא שנמסר לפניהן קודם המכירה דמהני

ואפילו אמר להם בפני האנס: ברצוני מכרתי בלא אונס, הוי המודעה  -הרב המגיד  מז: כרב הונאב"ב 
רמ"א  שו"ע. – א רצון כך אונסו עד שאמר: ברצוני אני מוכר.קיימת, כשם שאונסו שמכר בל

 .אי נאמנים לומר: מודעא היה דברינו סי' מ"וע"ל ו -

 שטר מודעה ללא תאריך

שטר מודעה שאין בו זמן ואין העדים כאן ולא  - ב"ב סי' תקמ"ד על המרדכיחידושי אנשי שם  .א
טלת המקח, מאחר דידעינן ידעינן אי נעשית קודם המכר או אח"כ, המודעא כשרה ומב

                                                           

 סעיף ח 8

במה דברים אמורים, באונס, שהרי הוא חמסן מפני שכופה את המוכר למכור שלא ברצונו. אבל הגוזל והוחזק  

    בגזלן, ואח"כ לקח שדה שגזל, אין המוכר צריך למסור מודעא, כמו שיתבאר. 
 

 סעיף ט 9

להם לחתום הם עצמם באותו הממכר שנמסר להם המודעא עליו, ואין בכך כלום; ואפילו אמר עדי המודעא יש 

להם בפני האנס: ברצוני מכרתי בלא אונס, הוי המודעה קיימת, כשם שאונסו שמכר בלא רצון כך אונסו עד 

ה שאין בו זמן ואין )ע"ל סי' מ"ו אי נאמנים לומר: מודעא היה דברינו(. הגה: שטר מודע שאמר: ברצוני אני מוכר.
העדים כאן ולא ידעינן אי נעשית קודם המכר או אח"כ, המודעא כשרה ומבטלת המקח, מאחר דידעינן באונסיה מסתמא 

 מסר מודעא קודם לכן )מ"כ במרדכי ישן ודעת עצמו(.



 דיינות
 'ידין ידין' הכשרת לקבלת הסמכה

 

 11 מקח וממכר סימן רה | התחייבות באונס, מודעה|  מכון תורת המשפט

 

מסר :סמ"ע – פירוש, ע"י שטר מודעא זה ידעינן אונסיה דהרי העדים מעידין ע"ז בהשטרבאונסיה מסתמא 
 – דמוקמינן עדים על החזקה דלא היו חותמין אם לא ידעו שהיתה קודם המכירה רמ"א. –. מודעא קודם לכן

 :סמ"ע

 עא בחזקת בעלים הראשונים והמכירה בטילהכיון דספיקא הוא מוקי אר -)סוף סעיף ו'(  ב"ח .ב
דעדי המודעא אין צריכין  הסמ"ע דהאתשובת מהרי"ט ספר ב' ]חו"מ[ סי' מ"ג מפקפק על טעם וכן ב קצוה"ח. –

לחקור אם עדיין לא מכר, והעדים מעידין רק על האונס בלבד, ואח"כ יברר המוכר שהמודעא היתה קודם, ולכן כתב טעם 
ולפ"ז בפשרה שדינה כמכר  פת"ש. –וכדעת הב"ח.  אימת נעשה אמרינן יד בעל השטר על התחתונה אחר, דכיון שיש ספק

 :קצוה"ח – )לעיל סעיף ג'( אם התובע הוציא מסירת מודעא כזו, אוקי ממונא בחזקת הנתבע והפשרה קיימת

משום , ורבינו יצחק ור"מ הודו במכירה אבל לא בשטר מתנה - ב"ב שםהמרדכי על  חידושי אנשי שם

דבמתנה אין לעדים לחקור שום דבר הואיל ואין צריכים לכתוב וידענו באונסיה, משא"כ במכר, עכ"ל, לפ"ז י"ל דגם 
הרמ"א בהגהת שו"ע ס"ל כן, משו"ה השמיט מתנה ונקט רק מכר, אולם לטעמא שכתב הסמ"ע דמוקמינן העדים על 

דהרמ"א לאו דוקא נקט רק מכר, כן צ"ל לפי דרכו. אך באמת  חזקתן דלא היו חותמין כו', גם במתנה שייך טעם זה ]וס"ל
אין מובן לי, דנראה דרבינו יצחק והר"מ ס"ל ג"כ טעם הסמ"ע, ומ"מ כתבו דבמתנה לא שייך זה, והיינו כיון דבמתנה אין 

דגם  כותבין עדותן שיודעין בעצמם רק מה שאמר להם, אין להם לחקור כלל, אולם לטעם הב"ח ומהרי"ט הנ"ל פשוט
במתנה הדין כן, וצ"ע[. ועוד יש נפקותא לדינא בין טעם שהביא רמ"א ובין טעם הסמ"ע, באם העדים לא כתבו המודעא 
רק שהעידו בעל פה בפני ב"ד שפלוני מסר מודעא בפניהם, ולא ידעו הזמן אם הוא קודם המכירה או אח"כ, דלטעם 

כ אין עדות המודעא מבטל המכר, אמנם לטעם הרמ"א דמאחר הסמ"ע לא שייך בזה חזקת העדים, דהא לא חתמו כלל, א"

 פת"ש. –דידעינן באונסיה מסתמא מסר קודם לכן, המכר בטל. 

 10סעיף י

 הודה בפני העדים שקיבל תשלום

וכן אם הודה בפניהם שלקח הדמים אחר שמסר מודעא על כך, אינו  -רמב"ם הרב המגיד  מז:ב"ב 
שיודה והעדים כבר ידעו שהוא אנוס. אבל אם מנה חייב להחזיר כלום, שהאנס אנסו עד 

כאן דמסר מודעא דוקא ס"ל להרמב"ם והמחבר דאין הולכין אחר  שו"ע. –הדמים בפניהם, חייב להחזיר. 

הודאתו, משא"כ בסעיף א' דאיירי דלא מסר מודעא, שם כתב אף על גב דלא לקח הדמים בפני עדים, ור"ל אלא שהודה, 
 ע"ל סי' רל"ו ס"ד:ו סמ"ע. – נין זה שהמקח קיים.אזלינן בתר הודאתו לע

 11סעיף יא

 ביטל המודעה בפני עידי המכר

העידו עליו עדי המכר שביטל המודעא,  - ]שם סי' נ"א[ רא"שרמב"ם הרב המגיד  כא:ערכין  .א
דעא דאמרינן אגב אונסיה וזוזי גמר והקנה וכמ"ש לעיל ]סעיף א'[, אלא כשמסר מו שו"ע. –הרי המודעא בטלה. 

 אמרינן דאינו מקח כיון דגילה דעתו שאינו רוצה להקנותו, והרי חזר וביטל המודעא והרי כאילו לא מסר מודעא מעולם
 .סמ"ע –

כל שמסר מודעא  -]ב"ב פ"ג סי' קפ"ה[  רמ"ה]ספר המקח שער ל"א[  רבינו האי רי"ףטור משו"ת ה .ב
 ע שמבטלה מכח אונסאתחילה, אפילו סתם, ג"כ לא מהני הביטול מודעא שאח"כ כשידו

                                                           

 סעיף י 10

ס אנסו עד וכן אם הודה בפניהם שלקח הדמים אחר שמסר מודעא על כך, אינו חייב להחזיר כלום, שהאנ 

    שיודה והעדים כבר ידעו שהוא אנוס. אבל אם מנה הדמים בפניהם, חייב להחזיר. 
 

 סעיף יא 11

העידו עליו עדי המכר שביטל המודעא, הרי המודעא בטלה. ואם אמר לעדי המודעא: הוו יודעים שכל קנין 

עים ואין ברצוני שאני לוקח לבטל המודעא שהכל בטל ואיני אומר כך אלא מפני האונס שאתם יוד

הגה: מיהו אם חזר  להקנות לזה האנס לעולם, הרי המכר בטל ואף על פי שקנו מידו לבטל המודעא.
ובטל כל הבטולין שעשה בתחלה, י"א דמהני )טור בשם הרא"ש(, וכן נוהגין לכתבו בשטרות לבטל כל מודעי 

; כל זמן דידעינן באונסיה אף על גב דנפיק מגו מודעי עד עולם )ר"ן פ' הכותב(. ודוקא במכר, אבל במתנה
דבטל מודעא לא הוי מתנה. אבל אי לא ידעינן אונסיה מהני ביטול מודעא אף במתנה )טור בשם הרא"ש וב"י 
בשם תוס' ור"ן ומהרי"ק שורש קי"ח(; וכן אם הודה באיזה דבר שאינו חייב, הוי כמתנה לכל דבר )ב"י בשם 

    הרשב"א(. 
 



 דיינות
 הכשרת לקבלת הסמכה 'ידין ידין'

 

 

, ולא כב"י ]סעיף ט"ו[ דכתב דמודים הרי"ף והרמב"ם דמהני ביטול סמ"ע – ט"ו[ בשמם -וכמ"ש הטור ]סעיף י"ד 

 מודעא סתם, ע"ש, והמחבר כאן אזיל לשיטתיה:

 נוסח מחייב לביטול מודעה

א שהכל בטל ואם אמר לעדי המודעא: הוו יודעים שכל קנין שאני לוקח לבטל המודע -הרב המגיד 
ואיני אומר כך אלא מפני האונס שאתם יודעים ואין ברצוני להקנות לזה האנס לעולם, הרי 

  שו"ע. – המכר בטל ואף על פי שקנו מידו לבטל המודעא.

 רמ"א. –. וכן אם הודה באיזה דבר שאינו חייב, הוי כמתנה לכל דבר -ב"י מרשב"א בתשובה 

 –. מיהו אם חזר ובטל כל הבטולין שעשה בתחלה, מהני - בות מא:כתור"ן  ב"ב פ"ג סי' נ"אטור מרא"ש 
 רמ"א בי"א.

דוקא בהאי  רמ"א. –. וכן נוהגין לכתבו בשטרות לבטל כל מודעי דנפיק מגו מודעי עד עולם - שםר"ן 

סר , דאין בכלל זה ביטול מסירת מודעא שמכל מודעות עד עולםלישנא צריך לכתוב, אבל לא מהני כשכתב בו שמבטל 
תחילה על ביטול המודעא דאח"כ, ועיין ד"מ ]סעיף ט"ז[. מיהו גם לסברא קמייתא מהני כשכתוב בשטר הקנין "שפוסל 

 סמ"ע. - ג'[: -ובאה"ע סימן קל"ד ]סעיף א' כל העדים שיעידו שמסר לפניהן מודעא", ועיין ד"מ ]סעיף ט"ו[ 

 ביטול מודעה במתנה

ודוקא  -מהרי"ק  ד"ה נקטינןשם מ: ר"ן  ב"ב מח. ד"ה אמר ב"י מתוס' ב"ב פ"ג סי' נ"אטור מרא"ש  .א
במכר, אבל במתנה; כל זמן דידעינן באונסיה אף על גב דבטל מודעא לא הוי מתנה. אבל אי 

דבמתנה גילוי דעת בעלמא דלא ניחא ליה  רמ"א. - לא ידעינן אונסיה מהני ביטול מודעא אף במתנה;

והו וזבין זביניה זבינא אא"כ מסר מודעא ומש"ה היכא דבטל המודעא הוי דבמכר תל סמ"ע. –בהמתנה מבטל המתנה. 
תלוהו וזבין המקח קיים, אבל במתנה דתלוהו ויהיב לא הוי מתנה, אף על גב שביטל המודעא המתנה בטילה כיון דהיה 

  קצוה"ח. – ימתאונס, והיכא דלא ידעינן מאונסו ולא הוי ביטול אלא מחמת המודעא, לפיכך כשבטל המודעא המתנה קי

מפרשי בהא דפריך )שם( אי דגיטא ומתנתא גילוי  -)שם( רמב"ן ( )ב"ב מ, ב ד"ה גילוי מילתא רשב"םקצוה"ח מ .ב

אפילו לא ידעינן מלתא בעלמא, היינו דודאי אנוס היה בדבר דאי לאו אנוס למה יהיב והובא בסק"ה ע"ש, א"כ 
ודעא הו"ל תלוהו ויהיב והמתנה מאונסו אמרינן מסתמא אונס היה בדבר ואפילו בטל המ

  בטילה.

אף שאמר לפני עדים הוו עלי עדים שאני חייב לפלוני כך וכך, כשידוע  ה"ה במודה לו בדבר שאינו חייב בו,ו -סמ"ע 

 שאינו חייב לו אלא שבא לחייב נפשו בטענתיה בהודאתו זו, ה"ל כדין מתנה:

 12סעיף יב

 אונס מחמת עצמו

באונס באיזה אונס אמרו שהוא מבטל המקח, באונס דאתי ליה מאחריני; אבל  -על העיטור ב טור מ: מעשה דפרדיסאב"ב 
 שו"ע. –דאתי ליה מנפשיה, כגון מי שמוכר מפני שהוא דחוק למעות, לא. 

ואפילו באונס דאתי ליה מאחריני, דוקא שאנסוהו למכור, אבל לא אנסוהו למכור, אלא  - שםב"מ 
 – לא הוי אונסא, וזביניה זביני.ו המעות הוצרך למכור, ליתן מעות, ומחמת שלא היו ל

 שו"ע.

                                                           

 סעיף יב 12

נס אמרו שהוא מבטל המקח, באונס דאתי ליה מאחריני; אבל באונס דאתי ליה מנפשיה, כגון מי באיזה או 

שמוכר מפני שהוא דחוק למעות, לא. ואפילו באונס דאתי ליה מאחריני, דוקא שאנסוהו למכור, אבל 

ניה לא אנסוהו למכור, אלא ליתן מעות, ומחמת שלא היו לו המעות הוצרך למכור, לא הוי אונסא, וזבי

)וכל זה מיירי באנסוהו למכור, דאמרינן אגב אונסיה גמר ומקני; אבל אנסוהו לקנות, אינו קנין( )ב"י  זביני.
    בשם עיטור(.
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 אנסוהו לקנות

וכל זה מיירי באנסוהו למכור, דאמרינן אגב אונסיה גמר ומקני; אבל אנסוהו  -מעיטור  יב" .א
דוקא כשמכרו לאחרים אבל לגזלן עצמו לא מהני כשמסר מודעא דע"כ נראה  –ש"ך  רמ"א –. לקנות, אינו קנין

 מחמתו ועיין בב"י ודו"ק: האונס בא

והוכיחו מדברי תמהו על דין זה,  -באה"ע סימן מ"ב סעיף א' ]סק"א[ ובית שמואל  ]סק"א[חלקת מחוקק  .ב

הרמב"ם והרב המגיד ]פ"ד מאישות ה"א[ דאין חילוק בין קונה למקנה, ע"ש. גם בספר שער משפט ]סק"ד[ כתב דכן 
ע"ב ד"ה תנא[ דאי אגב אונסיה גמר וזבין כ"ש דגמר וקני, ע"ש. ועיין מבואר בחידושי הרשב"א ריש פ"ק דקדושין ]ב' 

בפתחי תשובה לאה"ע שם סק"ב בשם תשובת חתם סופר אה"ע ]ח"א[ סי' קי"ב שכתב דבחידושיו עשה סמוכים לדברי 
תיבות המשפט רמ"א כאן בשם בעל העיטור ]המובא בציונים אות כ"ה[ דמי שכופין אותו ליקח לא מהני כו', ע"ש. ועיין בנ

 ]משה"א סקי"ח[ מה שכתב בזה:



 דיינות
 הכשרת לקבלת הסמכה 'ידין ידין'

 

 

  'כשאמכור אמכור לך| ' הלכות מקח וממכר סימן רו

 1סעיף א

 כשאמכור שדה זו הרי היא מכורה לך מעכשיו 

האומר לחבירו:  -רשב"א עיטור  ב"ב נא: רי"ףרבינו האי רמב"ם  מעובדא לקמיה דרב יוסףעב. עבודה זרה 
מעכשיו במנה, וקנה מידו על כך, ולאחר זמן מכרה לך כשאמכור שדה זו הרי היא מכורה 

הא דצריך לומר "מעכשיו" כתוב בבית יוסף ובדרכי משה ]סעיף א'[ דאם  שו"ע. – לאחר במאה, קנה הראשון.

אין כאן אסמכתא גמורה ולא קנין ובדרישה כתב דסוף סימן זה.  רמ"אלא כן הוה ליה אסמכתא או קנין דברים, וכן כתב 
ר, אלא משום דנצטרף לריעותא מה שגילה דעתו שלא יתחיל הקנין מיד, ועל דרך שנתבאר לעיל סוף סימן דברים גמו

 :סמ"ע -קצ"ה ]טור סעיף י"א[, 

דאז לא סמכה לו דעת  רמ"א. –. לא הזכיר סכום, רק א"ל: כשאמכרנה אמכור לך, לא קנה הראשון -טור 

שווין, ולא דעת הלוקח שמא לא יתרצה המוכר ליתנה כי אם המוכר שמא לא יתרצה הלוקח לקנות אלא בפחות מכדי 
 [:לעיל סימן ר' ]סעיף ז'וכמ"ש סמ"ע  -ביותר משויה, 

שלא א"ל אלא מכרה ביותר על מנה, קנה האחרון, , רמ"א –וכן אם  - עב. עובדא לקמיה דרב כהנאעבודה זרה 

א מכר אלא מפני התוספות שהוסיף זה, ונמצא כמי כשאמכור, שיהיה מוכר מדעתו כבתחלה, וזה לא היה רוצה למכור, ול

 שו"ע. – שנאנס ומכר.

 לא תמכור אלא לי

אמר: וכל זה מיירי שאמר בלשון כשאמכור אמכור לך וכו', אבל  - מגיד משנה ב"מ סי' תל"ד הגהות מרדכימהרי"ק 
 לא תמכור אלא לי, או שהתנה בפירוש שאף אם יתנו לו יותר ממה שקצב ימכור לו, תנאו

  רמ"א. – קיים.

 2סעיף ב

 כשאמכרנה הרי קנויה לך מעכשיו כמו שישומו שלשה

א"ל: כשאמכרנה הרי היא קנויה לך מעכשיו כמו  -רמב"ם הרב המגיד  כדשיימי בי תלתאעב. עבודה זרה 
מחלק בין הזכיר בית דין של ש שו"ע. –שישומו בית דין של שלשה, אפילו על פי שנים מהשלשה.

 .זכיר בית דין, וכן כתב המ"מ פרק ח' דמכירהשלשה ובין לא ה

 שו"ע. –כמו שיאמרו שלשה, עד שיאמרו השלשה. אמר ליה:  -שם 

 3סעיף ג

                                                           

 סעיף א 1

האומר לחבירו: כשאמכור שדה זו הרי היא מכורה לך מעכשיו במנה, וקנה מידו על כך, ולאחר זמן מכרה 

ום, רק א"ל: כשאמכרנה אמכור לך, לא קנה הראשון )טור(. וכן ) לא הזכיר סכ לאחר במאה, קנה הראשון.

מכרה ביותר על מנה, קנה האחרון, שלא א"ל אלא כשאמכור, שיהיה מוכר מדעתו כבתחלה, וזה  אם(

הגה: וכל זה  לא היה רוצה למכור, ולא מכר אלא מפני התוספות שהוסיף זה, ונמצא כמי שנאנס ומכר.
מכור לך וכו', אבל אמר: לא תמכור אלא לי, )מהרי"ק שורש נ' /כ'/(, או שהתנה מיירי שאמר בלשון כשאמכור א

בפירוש שאף אם יתנו לו יותר ממה שקצב ימכור לו, תנאו קיים )הגהות מרדכי פ' איזהו נשך והמגיד פ' ח' 
    דמכירה(. 

 

 סעיף ב 2

אפילו על פי שנים מהשלשה. א"ל: כשאמכרנה הרי היא קנויה לך מעכשיו כמו שישומו בית דין של שלשה, 

    אמר ליה: כמו שיאמרו שלשה, עד שיאמרו השלשה. 
 

 סעיף ג 3

וכן אם אמר: כמו שישומו אותה בית דין ארבעה, עד שישומו הארבעה כולם ויסכימו, וימכור לאחר כמו 

    שיסכימו, ואחר כך קנה הראשון. 
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וכן אם אמר: כמו שישומו אותה בית דין ארבעה, עד שישומו הארבעה כולם ויסכימו,  -הרב המגיד 
הדמים שנתן לו אנסוהו להמכירה  לאפוקי אם מכרו ביותר, דהוה אמרינן תוספות וימכור לאחר כמו שיסכימו

הטעם, דכיון דנחית למנין יותר מסתם בית דין,  שו"ע. –, ואחר כך קנה הראשון. סמ"ע – וכנ"ל בסעיף א'

 – אמרינן דדוקא קאמר ובעינן שיסכימו כולם. וקמ"ל רבותא דאף על גב דאמר בית דין של ארבע אין הולכין אחר הרוב
 :סמ"ע

 4סעיף ד

, :סמ"ע – רצה לומר אם נעשה כמ"ש תחילה כפי מה שיאמרו שלשה או ארבעה תה שלשה או ארבעהשמו או -רמב"ם 
 שו"ע. –ואמר המוכר: עד שיבואו ג' אחרים או ארבעה וישומו, 

. אין שומעין לו, שהרי קנו מידו תחלה שמכר מעכשיו - עב. כאתקפתא דרב הונא בריה דרב יהושע העבודה זר
 :סמ"ע – שמוהו כפי דבריו נתקיים המקח מיד למפרע ושוב אין לו טענה לדחותוומשום הכי מיד ש שו"ע. –

אבל לא מכר מעכשיו, אף על פי שקנו מידו שכשימכור יהא מוכר לו, לא קנה, דהוי קנין  -רשב"א 
 רמ"א – ר"ג, ועוד דהוי אסמכתא כמו שנתבאר בסימן ר"ז. כמו שנתבאר לעיל סימןדברים, 

                                                           
 

 סעיף ד 4

בואו ג' אחרים או ארבעה וישומו, אין שומעין לו, שהרי שמו אותה שלשה או ארבעה, ואמר המוכר: עד שי

הגה: אבל לא מכר מעכשיו, אף על פי שקנו מידו שכשימכור יהא מוכר לו,  קנו מידו תחלה שמכר מעכשיו.
    לא קנה, דהוי קנין דברים, כמו שנתבאר לעיל סימן ר"ג, ועוד דהוי אסמכתא כמו שנתבאר בסימן ר"ז.
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 תאסימן רז | תנאי ואסמכ

 דיני התנאי
 1סעיף א

 תוקף קנין על תנאי
 ]לאפוקי לקיימם שאפשר תנאים והתנה, מטלטלים בין קרקע בין לחבירו המקנה - צד. ב"מ מגמ' רמב"ם

 אםהקונה  שהתנה בין המקנה שהתנה בין, [סמ"ע -בטל  והתנאי קיים דהמעשה לקיימן אפשר שאי תנאים התנה אם
  .שו"ע - ;קנה לא, התנאי נתקיים לא ואם; השהוקנ הדבר נקנה התנאים נתקיימו

 המבוארים תנאי דיני שאר ה"וה, קיים והמעשה בטל התנאי לקיימם אפשר שאי בתנאים אבל - סמ"ע
 . ח"ל סימן ע"באה

 מוכר שהתנה לטובת הלוקח
 - אם התנה המוכר טובת הלוקח אין זה תנאי, דלא הוי אלא פטומי מילי - ב"מ סי' תלד מרדכי הגהת

 שלא התנאי להחזיר ירא היה ולכך, לעיקר דבריו החשיב לא הלוקח דאף מ"ש התנאי הלוקח חזר מדלא בי"א. "ארמ
 [.ג"סק] ע"סמ -. השתיקה לו טוב והיה המוכר בו יחזור

קודם ו שמכר לו בתחלה סתםהני מילי  - רשב"אתלמידי  ב"מ סו. ד"ה פטומי תוס' שםמרדכי ב"מ סי' כז  רא"ש
אם בתחלה אמר המוכר: על תנאי כך וכך אני מוכר  רי הטיל המוכר תנאי, אבללגמשנגמר המקח 

 השוו שכבר וכל .רמ"א -לא קנה רק אדעתא דהכי והוי תנאי גמור;  אע"פ דהוי טובת הלוקח, מ"מלך, 

 .ט"ז - ,המקח התחלת אחר מיקרי מ"מ, עדיין המעות נתן שלא אף המקח על

 שמקבל הכסף נתינת קודם כ"אח המוכר לו אמר אפילו, באחריות שלא בפירוש דפירש כיון, באחריות - סמ"ע

  .מילי פטומי הוי, אחריות עליו

 כתיבת שטר בלא איזכור התנאי
 .רמ"א - אם התנו תנאי ואח"כ כתבו השטר סתם, ודאי על תנאי הראשון כתבוהו - ריב"ש

 משפטי התנאים
 .רמ"א - מדיני תנאי א"רמסימן קמ"ד, וע"ל סימן סימן ל"ח ו העזר אבן בטור התנאי משפטי נתבארו - שו"ע

 קיים המקח, בהתנאי דברים הני כל לאו ואי ואלו הם: ראובן ובני גד בני מתנאי ילפינן התנאים דכל - ע"סמ
 בהדיא.' ג סעיף זה ובסימן ח"ל סימן ע"באה הטור ש"כמ בטל והתנאי

 כפול. תנאי .א

 ללאו. קודם הן .ב

 למעשה. קודם תנאי .ג

                                                           
 סעיף א 1

 ירו בין קרקע בין מטלטלים, והתנה תנאים שאפשר לקיימם, בין שהתנה המקנה בין שהתנה הקונההמקנה לחב 
 סתם בתחלה לו שמכר מילי והני, מילי פטומי אלא הוי דלא, תנאי זה אין הלוקח טובת המוכר התנה דאם א"י מיהו)

 דהוי פ"אע, לך מוכר אני וכך כך תנאי על: המוכר אמר בתחלה אם אבל, תנאי המוכר הטיל לגמרי המקח שנגמר וקודם
 על ודאי, סתם השטר כתבו כ"ואח תנאי התנו אם וכן; גמור תנאי והוי דהכי אדעתא רק קנה לא מ"מ, הלוקח טובת

אם נתקיימו  (,א"רשב ותלמידי תוספות בשם י"וב נשך איזהו' פ מרדכי והגהות ש"הרא בשם טור( )כתבוהו הראשון תנאי

 ה; ואם לא נתקיים התנאי, לא קנה; וכבר נתבאר משפטי התנאי בטור אבן העזרהתנאים נקנה הדבר שהוקנ
 (.תנאי מדיני א"רמ סימן ל"וע, ד"קמ וסימן ח"ל סימן)
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]לאפוקי אם המעשה בדבר אחד דהיינו שהמעשה סותר את אחר.  בדבר והמעשה אחד בדבר התנאי שיהיה .ד

 התנאי ומבטלו כגון הרי זה גיטך ובתנאי שהנייר שלי[

נתיבות  -ראובן  ובני גד בני כתנאי כותבין בקרקעות רק, כפול תנאי בעינן לא דבמטלטלין נוהגין עכשיו - צבי עטרת
  .המשפט

 וכיוצא אחזור דמים לי לכשיהיו בלשון אבל, התנאים למשפטי בעינן אם בלשון אמר אם דוקא - נתיבות המשפט
 . התנאים למשפטי צ"א

 גילוי דעת

 התנה עד שינשא בנו או בתו ]זמן התנאי[
, הנישואין קודם יום שלשיםשל המוכר  בנו כשישא לשלם עצמו על הדמים זקף והלוקח ביתו שמכר מי - יעקב שבות

. לשלם זה צריך, לישא העולם שדרך שנה עשרים לבן שיהיה מיד ,כלל לישא רוצה אינו בןוה, המוכר ומת

 המוגבל זמן שהוא ראשה שתלבין עד או ממש הנישואין עד כונתו, הנישואין עד כשמתנה ג"כה באשה

 .פת"ש - היותר לכל באשה

 במקום אונס ]כשהתנאי עיקר[
 שיעמיד חבירו עם מקח שעושה כגון מי , אפי' שנאנס, לא מהני.יקרעאם התנאי  - ג"י ק"ס ו"רל סימן סוף ד"יו ט"ז

 אחר אלא הזמן לאותו להעמידה יוכל שלא למקבל אונס ואירעו, הכי בתר ולא מכירתה זמן שאז ליריד פלונית סחורה לו
 ', כו מלקבלה כ"אח דפטור פשיטא, הזמן

 המעשה בטל לא ודאי, זמן באותו ימולקי יוכל שלא אונס ואירעו כ"כ עיקר אינו התנאי אם -ט"ז שם  .א
 .פת"ש -. 'כו זמן והגבילו זו את זה לישא שבועה שעשו ואשה באיש נמי ה"משו', כו זה בשביל

 פטור, בזה תלוי המעשה עיקר אין אפילו, כן מנת על נעשה שמתחילה כל - שם הכסף ב"ח נקודות ש"ך .ב

וכן . פת"ש - אמרינן אך חייביה רחמנא לא אמרינן רחמנא הפטרי דאונס, אונס מחמת שהעיכוב פי על אף שכנגדו חבירו

 הסכמת האחרונים.

 וליקח שנה תוך ממונו לו להחזיר רשות לו שיהיה רק, בדבר עצמו כגון מי שחייבשכחה אינה נחשבת לאונס  - יאיר חות
 אין עליו בעצמו שקיבל ימפנ, שכחתי טעין מצי לא הזמן עבר ואם, בו להתרות ש"כ להזכירו צ"א, אחר בסגנון או הדבר

 סק"י. פת"ש - אונס השכחה

 2סעיף ב

 תנאי בלא קנין מעכשיו

 בדרך כשקנה מילי הני - היא כז: דאמרינן ולרב הונא מכדי אסמכתא נדרים ו: הלוהו על שדהוסשנה ב"מ ממ רמב"ם

 התנאי ייםנתק שאם עמו והתנה, עתה קנה לא אם אבל, התנאי לקיים עליו יש והרי בהם שקונים מהדרכים

 אלא קניא ולא היא אסמכתא שזו, קנה לא התנאי שנתקיים פי על אף, יקנה לא נתקיים לא ואם, יקנה הזה
 בי"א. שו"ע -. כך על מידו וקנו, מעכשיו קנה: לו אמר כן אם

 ביאור דברי הרמב"ם:

                                                           
 סעיף ב 2

י"א דהני מילי כשקנה בדרך מהדרכים שקונים בהם והרי יש עליו לקיים התנאי, אבל אם לא קנה עתה, והתנה  

אם לא נתקיים לא יקנה, אף על פי שנתקיים התנאי לא קנה, שזו אסמכתא עמו שאם נתקיים התנאי הזה יקנה, ו

 היא ולא קניא אלא אם כן אמר לו: קנה מעכשיו, וקנו מידו על כך.
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חל על מה ]דהיינו מעכשיו קודם התנאי וכאילו מ מכירה בשעת קנין שעשה דמיירי ברישא - יוסף בית .א

 .מהני לא ולכך התנאי קיום אחר נעשה שהקנין מיירי ובסיפא מהני[ שתחת ידו, ולכך

 ה"משו, התנאי שיקיים רק הקנין לקיים היה כונתו דעיקר מורה שזה, מנת בעל דאמר מיירי ברישא - ע"סמ .ב

 רצה שלא מחמת רק התנאי שיקיים היה המוכר כונת שעיקר מורה שזה, אם בלשון דאמר מיירי ובסיפא, מהני

 . קנה ולא אסמכתא מיקרי ולכך, לו שימכור עד התנאי לקיים הלוקח

 ה"משו, תנאי על לך]לשון עבר[  מכורה היא הרי בלשון דאמר מיירי ברישא - נתיבות המשפט .ג

'[ א סעיף] ה"רמ בסימן ל"דס כמאן ל"ס ם"רמבוה ]לשון עתיד[ ,אמכור בלשון דאמר מיירי ובסיפא ,מהני

 בלשון וכשאמר, כמעכשיו הוי דקנין רק, מעכשיו שאמר לא אם אסמכתא דהוי משום מהני לא אתן או וראמכ דלשון
 .בפירוש מעכשיו שיאמר עד כמעכשיו הוי לא תנאי

 3סעיף ג

 במכירת נדל"ן ]לכו"ע מהני[
 כדי כרמו שהוא המכירה בשעת פירשו, שדהו או חצרו שמכר מי - בעובדא דההוא גבראנ.  קידושין מגמ' רמב"ם

 דכיון .שו"ע -; תנאי על כמוכר ז"ה, בדמיו חטים לקנות כדי, שנמנע המטר מפני או, פלוני למקום לילך
מהגהות אשירי  [ז"סק] ע"סמ -. מוכר היה לא דבר אותו יהיה לא דאם הוא דעתו אומדן, מכר כך שמפני דעתו דגילה

 .וטור כתובות פי"א סי' ט'
 לא או, הארץ לאותה לעלות הדרך נמנע או, והוזלו חטים באו או, שמכר אחר המטר ירד אם לפיכך - שםקידושין 

 מוכר שאינו פירש שהרי, הקרקע לו ותחזור הדמים לו מחזיר זה הרי, החטים לקנות או לעלות לו נסתייע

 נסתייע שלא או גזלנים מחמת הדרך שנמנע, פירוש .שו"ע - .בזה כיוצא כל וכן, נעשה לא והרי פלוני דבר לעשות אלא
 .סמ"ע -בו  וכיוצא שחלה כגון עצמו מחמת הדרך

 הן הפירות, המקח נתקיים ואם. המקח שנתקיים שידע עד ]משום ריבית[ פירות לאכול ללוקח ואסור - סמ"ע
 .נתיבות המשפט - .למפרע ללוקח

  ועלה המקח קיים ואפי' שלא גר. לדורבפירש  - טור רש"ל .א

ובחת"ס ביאר שלכו"ע  .נתיבות המשפט -בטל.  המקח ליה מיתדר אשל כל עלה אפילו לדור באמר -ש"ך  .ב

אם מצא דירה בא"י בדוחק אם לא פירש לדור א"י לחזור בו. ונחלקו כשמצא בדוחק ופירש לדור, שלטור המקח קיים דדברים 
 כיוון שפירש לדור כוונתו לדור ברווח, והמקח בטל. ש"ךשבלב אינם דברים, אך ל

 ליה מיתדר ולא כשעלה ה"משו, ההליכה הוא עיקר, ו"וי בלא לדור לילך אמרניהם כגון שהזכיר ש אם - ט"ז ש"ך

 מחלקת ו"וי הוא ו"שהוי, ולדור לילך משא"כ באמר. פלוני במקום לסחור לילך באומר הדין וכן, קיים המקח
 מחדש. תנאי הדירה והוי

 במכירת מטלטלין

לא מהני גילוי דעתו, עד  מטלטליםבמוכר  תיו, אבלדוקא במוכר קרקעו - קידושין מט: ד"ה לנכסיה רש"י .א
 לעקור סתם כיוון שמתפרנס ממנה, אא"כ דעתו קרקע למכור אדם בני דרך שאין לפי .רמ"א -שיתנה בדיני תנאי 

 [.ט"סק] ע"סמ - במטלטלין כ"משא, דירה
 והרי, מוכר הוא אונס מתוך שהמוכר אמרו בלבד שבמוכר למטלטלים קרקע בין חילוק אין בלוקח - ר' יונה .ב

 טור סי' רל ה'. -למכור.  צריך שיהא דבר בדעתו שעלה מפני אלא זה מכר שלא הדבר נודע

                                                           
 סעיף ג 3

מי שמכר חצרו או שדהו, ופירש בשעת המכירה שהוא מוכר כדי לילך למקום פלוני, או מפני המטר שנמנע,  

ר על תנאי; לפיכך אם ירד המטר אחר שמכר, או באו חטים והוזלו, או נמנע כדי לקנות חטים בדמיו, ה"ז כמוכ

הדרך לעלות לאותה הארץ, או לא נסתייע לו לעלות או לקנות החטים, הרי זה מחזיר לו הדמים ותחזור לו 

 במוכר ודוקא: הגה הקרקע, שהרי פירש שאינו מוכר אלא לעשות דבר פלוני והרי לא נעשה, וכן כל כיוצא בזה.
 (.י"רש בשם טור) תנאי בדיני שיתנה עד, דעתו גילוי מהני לא מטלטלים במוכר אבל, קרקעותיו
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בית . וכן משמע דעת ללוקח מוכר בין חילוק מהני גילוי דעת אף במטלטלין ואין – ר' חננאל רמ"ה .ג

 במחודש לא'. יוסף

 מחמת במקחו זוכה והלוקח ספק שהוא משום היינו, דעת גילוי מהני דלא מטלטלים הא דפסק רמ"א במוכר – פרי תבואה

 פת"ש. -ממנו  מוציאין אין מוחזק שהמוכר במקרה ולכן, מוחזק שהוא
גילה הלוקח דעתו שקונה החפץ על דעת למכרו לפלוני, וחזרו בו הפלוני, יכול הלוקח  - שער אפרים

 נה"מ. -אם לא נתן דמים לחזור 

 ח ומוכרסיכום השיטות בקרקע ובמטלטלין בלוק
 לכולי עלמא מועיל גילוי דעת כפי שמבואר בגמרא.  מכר קרקע:

 רבינו חננאל, רבינו יונה ורמ"הכאן שאין מועיל גילוי דעת. בפשטות דעת  רמ"אדעת   מכר מטלטלין:
פרי במחודש לא.  בית יוסף)לקמן סימן רל( שמועיל גילוי דעת במטלטלין וכן משמע דעת 

מהני רק בספק ואזלינן בתר המוחזק ולכן בקרקע המוכר  סובר שכל גילוי דעת תבואה
 מוחזק ובמטלטלין הקונה.

 והרמ"הסובר שמהני גילוי דעת  רבינו חננאלסובר שלא מהני גילוי דעת.  רבינו יונה  לקח מטלטלין:
 סובר שמהני רק התנה שלא יתן הדמים עד שיתקיים התנא.

הני גילוי דעת במטלטלין, בקרקע מהני. לדעת גם לדעות שלא מ נתיבות המשפטלדעת   לקח קרקע:
 שער אפריםגם לדעות שבמטלטלין מהני גילוי דעת בקרקע לא מהני. לדעת  חתם סופר

 בין בקרקע בין במטלטלין מהני גילוי דעת.

 בלוקח מטלטלין

 לא מהני גילוי דעת.  - רבינו יונה .א

 מהני גילוי דעת. - רבינו חננאל .ב
 דוקא שהתנה שלא יתן הדמים עד שיוליכנו למקום פלוניטלין מהני גילוי דעת במטל -רמ"ה  .ג

דכיון שקנה על דעת שלא ליתן הדמים עד שיוליכנו לאותו מקום שנמכר שם ביוקר וקודם שהגיע לשם הוזל יכול להחזירו 
ל דמסתמא דעתו היה על מנת שימצא שם השער ביוקר כמו שהורגל וכיון שהוזל קודם שהגיע שמה הוי כאילו התנה ע

 שום תנאי ולא נתקיים התנאי ע"כ:

 בלוקח קרקע

 אף לדעות שלא מהני גילוי דעת במטלטלין, בקרקע מהני.  – נתיבות המשפט .א

 לדעות שבמטלטלין מהני גילוי דעת בקרקע לא מהני.  אף – חתם סופר .ב

 אונס במקח
 דעת על קרקעותיו ביןמז הוה אי כגון, עצמו במקח ולא בלוקח או אומדנא אמרינן דווקא במוכר - סופר חתם

 לא דבר אירע בלא אבל, המקח חוזר ליה אצטריך ולא דבר הלוקח וכן, המקח חוזר היה ליקח מצא ולא פרה למיזבן
 הרי הקנין שנגמר דאחר, אומדנא אמרינן לא בזה, הפרה מתה או שנטרפה כגון, הניקח בדבר אלא להמוכר ולא להלוקח

 בזה. עוד למוכר לו ומה נטרפה שלו פרה

 4סעיף ד

                                                           
 סעיף ד 4

אבל המוכר סתם, אף על פי שהיה בלבו שמפני כך וכך הוא מוכר, ואף על פי שנראים הדברים שלא מכר אלא 

ים. ואף על פי שקודם מכירה לעשות כך וכך, ולא נעשה, אינו חוזר, שהרי לא פירש, ודברים שבלב אינם דבר

 אומדנא איכא אי מיהו: הגה אמר שהוא מוכר על דעת לעשות כך וכך, כיון דבשעת המכירה לא אמר, אינו חוזר.
 אלמנה' פ אלפסי הגהות) דברים הויין שבלב דברים דבמתנה א"וי(. ה"פ כלל ש"והרא תוספות) המקח נתבטל, דמוכח
 (.ניזונית
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 אומדנה בלא גילוי דעת

 דברים שבלב אינם דברים
 פי על ואף ,מוכר הוא וכך כך שמפני בלבו שהיה פי על אף, סתם המוכר - ממעשהמט:  ידושיןמק רמב"ם

 אינם שבלב ודברים, פירש לא שהרי, חוזר אינו, נעשה ולא, וכך כך לעשות אלא מכר שלא הדברים שנראים

 .שו"ע - .דברים
 המכירה דבשעת כיון, וכך כך לעשות דעת על מוכר שהוא אמר מכירה שקודם פי על אף - טור ידהמג הרב

 .שו"ע -. חוזר אינו ,אמר לא
 -, נתבטל המקח ]כשכ"מ שהבריא[ אומדנא דמוכחיהו אי איכא מ - שו"ת רא"ש כתובות צז. ד"ה זבין תוס'

 .רמ"א

 אומדנה במתנה
 מעות דקיבל במכר דדוקא בי"א. רמ"א -הויין דברים תנה דברים שבלב במ - כתובות נו. אות ח'שלטי גיבורים 

 [.י"סק] ע"סמ -. מבטל דהוא כל דעת אומדן במתנה כ"משא, שפירש לא אם ומקנה גמר מסתמא
 5סעיף ה

 בתנאי שתמכרנו לפלוני
 תמכרנו או זה מקח שתתן מנת על: עליו והתנה לחבירו שהקנה מי - פד. הרי זה גיטך ע"ממגיטין  רמב"ם

 נתנו ולא מכרו שלא או לאחר ומכרו, התנאי קיים לא אםו; קנה, פלוני לאותו מכרו או נתנו אם, לפלוני
 לומר המקבל יכול אין, זמן קביעות בלא היה לפלוני שתמכרנו שהתנאי אף .שו"ע - .קנה לא, לו שקבע בזמן

 לא לאחר כשמכרו ולכך, הראשון לוקח פלוני אותו שיהיה כונתו היה לפלוני שתמכרנו דהתנאי, פלוני לאותו עוד אמכרנו
 [.ח"קי' סי] ששון א"מהר. קנה

, , או כשיתן המעותפלוני בזמן המקח לו שיחזיר שהתנה הלוקח או המוכר כן - ב"מ סה.טור מברייתא 
 . שו"ע -. שהתנה כמו ויחזיר קיים המכר הרי

 המוכר שהתנה התנאי לענין כונתוע"ל סי' ק"ך.  נתן לו בעל כרחו, אי מקרי נתינה וקיים התנאי, םא - רמ"א
 למכור ומחויב נתינה הוי, הלוקח של כרחו בעל אפילו המעות המוכר לו נתן דאם כתב ז"וע, המעות לו כשיתן לו שיחזיר

 ע"דלכו חוב לפרעון דמי ללוקח המעות המוכר דנתינת, והטעם. למפרע בטל והמקח תנאו כביטול הוי לו מוכר וכשאינו, לו
 בזמן כרחו בעל לו והחזירו, בחנם פלוני בזמן לו שיחזיר הלוקח עם שהתנה התנאי בענין אבל. ך"ק בסימן כמו נתינה הוי

, י"ובב בטור] ג"קמ סימן ע"באה המובא בהמחלוקת תליא, למפרע המכירה לבטל כדי לקבלו המוכר רצה שלא פלוני
 נתיבות המשפט. -. נתינה הוי התנאי קיום לענין כרחו בעל נתינה אי[ ז"סק שם שמואל ובבית

 7סעיף ז 6סעיף ו

 תנאי להחזרת המעות
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רו והתנה עליו: על מנת שתתן מקח זה או תמכרנו לפלוני, אם נתנו או מכרו לאותו פלוני, קנה; מי שהקנה לחבי 

ואם לא קיים התנאי, ומכרו לאחר או שלא מכרו ולא נתנו בזמן שקבע לו, לא קנה. וכן המוכר או הלוקח שהתנה 

 אי, כרחו בעל לו נתן ואי) ה.שיחזיר לו המקח בזמן פלוני, או כשיתן המעות, הרי המכר קיים ויחזיר כמו שהתנ
 (.ך"ק' סי ל"ע, התנאי וקיים נתינה מקרי

 סעיף ו 6

מכר קרקע, והתנה המוכר שיחזירנו לו כשיהיו לו מעות, צריך להחזירו לו כשיביא לו מעותיו; לפיכך אסור  

 ללוקח לאכול פירות, דהוה ליה הנך זוזי כהלואה גביה.
 סעיף ז 7

ח מדעתו: כשיהיו לך מעות תביאם לי ואני אחזיר לך קרקע זו, הרי התנאי קיים מכר לו סתם, ואמר ליה הלוק 

 והלוקח אוכל פירות, ואין בזה אבק רבית, שהרי מעצמו חייב עצמו בתנאי זה.
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 איסור אכילת פירות ]רבית[
 לו להחזירו צריך, מעות לו כשיהיו לו שיחזירנו המוכר והתנה ,קרקע מכר - סה:ב"מ  מברייתא טור

 שו"ע. -; מעותיו לו כשיביא
 . שו"ע - .גביה כהלואה וזיז הנך ליה דהוה, פירות לאכול ללוקח אסור לפיכך - שם

 כבר לומר המוכר נאמן ולכך, ריבית איסור משום לכתוב ניתן שלא כשטר זה מכירה שטר הוי ז"לפי -רשב"א 

 [א"סקי] ע"סמ -וא"א לטעון שטרך בידי מאי בעי  .פה על למלוה דדמי, המעות לך נתתי

 לקוח שהציע התנאי
 אחזיר ואני לי תביאם מעות לך כשיהיו: מדעתו הלוקח הלי ואמר, סתם לו מכר - שםב"מ  ברייתאמ רמב"ם

 עצמו חייב מעצמו שהרי, רבית אבק בזה ואין, פירות אוכל והלוקח קיים התנאי הרי, זו קרקע לך

 .שו"ע -. זה בתנאי
. סמ"עו ט"זוכ"פ  -הפירות?  לאכול אסור הא קיים התנאי ואי, הוא מילי פטומי הקשה דהא - טור

 .שו"עו רמב"םדלא כ

 קיים המכר ה"משו, זה תנאי על מידו וקנה הלוקח התנה המקח נגמר שכבר שאחר תירץ דמיירי - י"ב .א

, מעכשיו גמור בקנין דאילו, מעות כשיביא לו למכור בחיוב עצמו על קיבל שהלוקח דמיירי ונראה] הפירות לאכול ומותר
 .[אימא ואיבעית ה"ד שם י"רש וראה, ב"ע ו"ס דף מ"בב כמבואר הפירות לאכול אסור הא

 הלואה שם אין מ"מ, קיים והתנאי התנאי המוכר שהחזיר אף ,התנה שהלוקח תירץ דכיוון - משנה כסף .ב
 עליו הלואה שם הוי זה תנאי התנה כשהמוכר ודוקא, המקח גמר קודם אפילו .הפירות לאכול לו ומותר עליו

 הפירות. לאכול לו ואסור

 זכות הבן לערער במקום אמו
 ראובן אשת תערער שאם הלוקח וסוכם עם, אשתו ידיעת בלי קרקע שמכר ראובן - יעקב שבות

אם , זכותה בטענה שירש אמו במקום המכירה על לערער בנם בא ועכשיו, אשתו כ"ואח ראובן ומת, המכירה תבטל
 על זכות שום לאמו אך באין הבן יכול לערער,, לכתובתה שמשועבד קרקע כגון, התנאי בלא יש לאמו זכות

 .פת"ש -קאמר  ליורשיה ולא לה אמרינן, מכירה בשעת אביו עם שהתנה התנאי מכח רק זו קרקע

 8סעיף ח 

 תוקף סיכום שאינו ברור
 ואמר, קרובה שהיה משמעון קרקע לה לקנות שליח ששלחה באשה מעשה - שם לח.רי"ף  סז. ב"מ גמ'

 והשיב, זו קרקע קרובתי פלונית לי תחזיר מעות לי יהיו אם: השליח לראובן המוכר שמעון
 על מקפדת ואינה לך תחזיר שהיא קרוב הדבר כלומר, אחים כמו קרובים ופלונית אתה: לו ואמר ראובן

 השליח דברי על זה קרוב של דעתו סמכה לא שהרי כלום קנה לא השליח זה :ואמרו חכמים לפני מעשה ובא, כך

 '.י סעיף בסמוך עיין שאכל הפירות ולענין שו"ע - .והקנה גמר שלא ונמצא גמורה תשובה השיבו שלא מפני
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מעשה באשה ששלחה שליח לקנות לה קרקע משמעון שהיה קרובה, ואמר שמעון המוכר לראובן השליח:  

לי פלונית קרובתי קרקע זו, והשיב ראובן ואמר לו: אתה ופלונית קרובים כמו אחים,  אם יהיו לי מעות תחזיר

כלומר הדבר קרוב שהיא תחזיר לך ואינה מקפדת על כך, ובא מעשה לפני חכמים ואמרו: זה השליח לא קנה 

ר כלום שהרי לא סמכה דעתו של קרוב זה על דברי השליח מפני שלא השיבו תשובה גמורה ונמצא שלא גמ

 והקנה.
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