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 אסמכתא
 1ט סעיף

 שלי יהיה שנים ג' עד תפרעני לא אם
 אם :ל"וא ,יותר שוה והוא ,זהובים מאה שדה על הלוהו - סו: בגמ' שם לה כדמוקי סה: ב"מ ממשנה טור

 ופוסק גומר שאינו מי ל"ר .שו"ע - .קנה ולא אסמכתא הוי שלי, יהיה שנים שלש עד תפרעני לא
 לתנאי דמי ולא ,המכירה יהיה ולא הדבר אותו דיהיה דעתיה דסמיך אמרינן ,יהיה לא אם יהיה אם אומר אלא למכירתו

 [.ז"סקי] ע"סמ - .להקנותן דעתו שהיה ה"ע רבינו משה כונת ידוע דשם ,ראובן ובני גד בני
 והוי ,קרקעות למכור דרך דאין משום בי"א. רמ"א וכ"פ - אסמכתא מיקרי ,יותר שוה לא אפילו - יוסף בית

 [.ז"טסק] ע"סמ - .כגזים
 א"להי ואפילו .שו"ע - .קנה ,מעכשיו שלי תהא שנים שלש עד תפרעני לא אם :ליה אמר אם אבל - שם משנה

 טובה לו עשה גם ,וממכר מקח כעין והוי משכון בתורת לידו דנתנו הכא שאני ,מהני לא לחוד דמעכשיו ד"י סעיף בסמוך
 תוך לפדותו יבוא דשמא לאכול למלוה לו אסור הפירות מ"ומ .גמורה המכיר מעכשיו שיהיה היה דדעתו אמרינן ,בהלואה

 [.ח"סקי] ע"סמ - .למפרע הלואה ויהיה שנים 'ג
 - מעכשיו בלא אפילו קנה הקרקע, זו רק למשכן שלא הקפיד כשמשכנה בתחלה אם - ירוחם מר' טור

 [.ט"סקי] ע"סמ - .מקפיד היה לא כ"דאל ,להקנות בדעתו דגמר בי"א. רמ"א
 יוכל ולא וקנה, אפותיקי הוי מזו, אלא פרעון לך יהא לא לך אפרע לא אם ליה: אמר אם וכן - שם

 פרעון לך יהיה לא שנים 'ג בתוך ואף ,שלך כולה יהא לך אפרע לא אם לו אמר ואפילו .רמ"א - .במעות אלא לסלקו
 ע"סמ - .אחד בדיבור שכללן אף ייםק דאפותיקי התנאי מ"מ ,אסמכתא מטעם נתבטל שלך דכולה דהתנאי אף ,מזו אלא

  [.כ"סק]
 2י סעיף

 אסמכתא[ ]כשיש הפירות החזרת

 דלא היכא כל - מפרשים ורובי לח. ב"מ מרי"ף המגיד הרב רמב"ם פירי ואפיק דחשיב רבינא סז. ב"מ .א

 .שו"ע - .תורה של רבית שהם מפני ,שאכל הפירות כל מנכה ,אסמכתא דהוי משום השדה קנה

 תוך שאכל פירות - ראב"ד הרשב"א תלמידי פירי ד"ה סז. שם תוס' ול"ד ל"א סי' פ"ה ב"מ רא"ש טור .ב
 שלשה, אחר שאכל מה אבל בי"א. שו"ע - .רבית אבק אלא הוי דלא ,מנכה אינו כנ"ל[ תנאי ]כשעשה שנים 'ג

 ועכשיו ,תנאו פ"ע להמלוה הקרקע שנחלט סבור שהיה מפני הוא לאכול שהניחו מה שנים 'ג דאחר .רמ"א - להחזיר צריך
 ,ריבית בתורת היה לאכול שהניחו מה ,לפדותו שבידו שידע ,שנים 'ג בתוך כ"משא ,בטעות מחילה הוי נחלט שלא לו שנודע
  [.א"סקכ] ע"סמ - .ריבית אבק אלא ואינו

 להלוואה[ מכר בין החילוק אסמכתא ]כשיש החפץ החזרת

 אסמכתא, משום קנה שלא דבר בכל אלא[ בהלוואה וקאדו ]לאו - לז: שם יוסף נמוקי שכ"ד סי' ב"מ מרדכי .א
 .רמ"א - בטעות דהוי משום להחזיר, צריך לידו שבא גב על אף

 דוקאד בטעות. נתינה או מחילה הוי ולא ,קנה הקונה ליד בא אם חולקים - ריב"ש רא"ש שו"ת .ב

 .רמ"א - קנה הכי, בלאו אבל לואה,ה דרך דהוי ריבית, איסור קצת ביה דהוי משום להחזיר, צריך ג' לאחר שאכל פירות
 הלואה בתורת היה הענין דתחילת שדהו על בהלואה כאן רק ,מיניה מפקינן לא לידו שבא כיון בטעות מחילה דבשאר
 הלואה הכא ד"ה סו: שם רש"י פירש וכן [.ב"סקכ] ע"סמ - .בטעות מחילה מטעם ממנו מוציאין שנים 'ג אחר לכך ,וריבית

                                                           
 ט סעיף 1

 (,י"ב) (אסמכתא מיקרי גוונא האי בכי ,יותר שוה לא אפילו א"וי) יותר, שוה והוא זהובים, מאה שדה על הלוהו 

 עד תפרעני לא אם ליה: אמר אם אבל קנה. ולא אסמכתא הוי (,שלי יהיה) שנים שלש עד תפרעני לא אם וא"ל:

 קנה ,הקרקע זו רק למשכן שלא הקפיד כשמשכנה בתחלה דאם א"וי :הגה קנה. מעכשיו, שלי תהא שנים שלשה
 יוכל ולא ,וקנה אפותיקי הוי ,מזו אלא פרעון לך יהא לא לך אפרע לא אם :ליה אמר אם וכן (.טור) מעכשיו בלא אפילו
 .במעות אלא לסלקו

 י סעיף 2

 וי"א תורה. של רבית שהם מפני שאכל, ירותהפ כל מנכה אסמכתא, דהוי משום השדה קנה דלא היכא כל 

 להחזיר צריך ,שלשה אחר שאכל מה אבל :הגה רבית. אבק אלא הוי דלא מנכה, אינו שנים ג' תוך שאכל דפירות
 ,להחזיר צריך לידו שבא גב על אף ,אסמכתא משום קנה שלא דבר בכל וכן (.והתוספות ש"והרא ד"הראב בשם י"וב טור)

 נתינה או מחילה הוי ולא ,קנה הקונה ליד בא דאם ואומרים חולקים ויש (.נשך איזהו 'פ י"ונ רדכימ) בטעות דהוי משום
 ,הכי בלאו אבל ,הלואה דרך דהוי ,ריבית איסור קצת ביה דהוי משום ,להחזיר צריך 'ג לאחר שאכל פירות ודוקא .בטעות

 (./ה"ש/ ה"של סימן ש"וריב 'א סימן ב"ע כלל ש"הרא) קנה
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 בא דאם וז"ש שם ועבנ"י רבית איסור משום מחילה מחילתו הויא לא גביה איסורא דאיכא בהלואה  :לז  הרי"ף וכ"פ כו'
 :גר"א – בזביני. התם ואמרי' כו' שמיט דאי מודינא נחמן, בר כמ"ש כו' ליד

 3יא סעיף

 אסמכתא[ ]כשיש מוחזק

 מחול ערבוני בי חוזר אני אם :ליה ואמר מכר[ ]בעסקת לחבירו ערבון הנותן - מח: ב"מ מברייתא רמב"ם .א
 לך אכפול בי חוזר אני אם :אומר והלה ,ז"ט - .מתנה לשון צריך דבחפץ ,מעות היה שהערבון ומיירי לך

 בו חזר .ידו תחת הוא שהרי ,הערבון זה קנה ,הלוקח בו חזר אם ,בקרקע[ כפול חלק ]דהיינו ערבונך
 - .קנה הערבון כנגד אבל שו"ע - .קנה ולא ,היא אסמכתא שזו ,הערבון לכפול אותו מחייבין אין ,המוכר

 פת"ש. - כשו"ע לי קים לטעון ויכול [.ה"סקכ] ע"סמ

 אפילו חולקין - ר"ן ובתשובה כ"ט סי' פ"ה שם מרא"ש ב"י ראב"ד דיו ד"ה מח: ב"מ מרש"י טור .ב
  רמ"א - קניא לא אסמכתא בידו, שהוא אע"פ ,המוכר קנה לא הלוקח בו חזר אם

 - מודים שו"עו רמב"ם גם ובזה לוקח בו חזר אפילו .רמ"א - מוכר קנה לא שליש ביד פיסוהת אם - המגיד הרב
  [.ז"סקי] ך"ש

 אסמכתא[ ]כשיש משכון
 ואם וכך בכך כשירה תהיה אם ,הבשר ממך קונה ואני הפרה שחוט - '[ט 'סי ו"ס כלל] ש"הרא תשובת טור

 אין משכון כאן אין דמנה ,בו לחזור יכול ,הטריפ ונמצאת ושחטה משכון לו ונתן ,וכך בכך טריפה תהיה

 נה"מ. - ע"א[. פ"ג ]חולין קונות אינן דמעות ועוד [.א"ע 'ח קדושין] כאן

 לך אני ואתחייב לים מנה דבזרוק בהג"ה[ א' ]סעיף ש"פ סימן לקמן ועיין ערב. מדין יתחייב לא אמאי הקשה - ב"י
 ש"פ בסימן כמ"ד דס"ל כתב הסימן[ ]בסוף היטב באר עם בשו"ע זרעו מו' והגאון פיו. על שחט הרי נמי והכא דחייב,
  דפטור. לים מנה דזרוק

 לאחד בהבטיח סקמ"ו[ ]בסמ"ע ל"ט בסימן כמו ,דגרמי דינא משום יתחייב לא למה הקשה - ]סק"ד[ קצוה"ח
 מלאכה, לעשות לפועל השציו באחד וכן דספרי, הפשיטי לו להחזיר דחייב שטר, לכתוב לסופר לילך לו וציוה לו להלוות

 ע"ש. ק"ד, כלל הרא"ש בתשובת כמבואר מלאכתו שכר לו לשלם דחייב

 ונמצאת חברו בהמת הרג דאפילו ,דגרמי דינא משום חייב אינו ,פיו על ששחטה דאף י"ל – המשפט נתיבות
 להונות יכול שהיה מה כפי ולא באמת ששוה מה כפי רק לשלם צ"א דמזיק ,טריפה שומת כפי רק לשלם צ"א טריפה

 .לאחרים

יב סעיף
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 השטר לו תן אפרע לא אם
 ואמר השטר והשליש חובו מקצת שפרע מי כן - המגיד הרב רמב"ם יהודה כר' וקי"ל קסח. ב"ב משנה רמב"ם

 ,השטר את השליש יתן לא ,לו נתן ולא הזמן והגיע ,שטרו לו תן פלוני יום עד לך נתתי לא אם :ליה
 לא שבידו דבדבר ל"ס [ד"ה ממכירה א"פי] ם"רמבוה מתנה המעות שיהיה שהתנה ואף .שו"ע - .היא אסמכתא שזו

 שיהיו כן ל"וא המלוה ביד השטר נתן אם נ"ואה ,השליש ביד שהוא השטר בחזרת הדבר שתלה הכא שאני ,אסמכתא שייך
 [.שם] ך"ש - .ם"רמבלה אסמכתא כאן אין ,מתנה המעות

 בודו?שיע שנמחל שטר דהוי הקשה - יוסף בית

 מבני רק ]ויגבה שיעבודו. שנמחל בשטר דמהני מסירה בעידי לו שיתן שאמר דמיירי י"ל - יוסף בית .א

 ודוחק ,הראשון מזמן ממשעבדי שיגבה אפשר דהא ,יתן והאיך מוקדם יהיה מ"דמ עליו הקשה [ז"טסק] ך"שוה .חורין[

  .חרי מבני מיד לו לגבות ד"לב המלוה עם שילך היינו שיתן לומר

 ם"רמבלה אסמכתא הוי לא המלוה ביד מסרו ואם .מתנה פרעון של המעות שיהיה שהתנה מיירי - ךש" .ב

 .אסמכתא הוי לא ידו תחת דכשהוא [ד"ה ממכירה א"פי] ל"דס

                                                           
 יא סעיף 3

 לך אכפול בי חוזר אני אם אומר: והלה לך, מחול ערבוני בי חוזר אני אם ליה: ואמר לחבירו ערבון הנותן 

 לכפול אותו מחייבין אין המוכר, בו חזר ואם ידו. תחת הוא שהרי הערבון, זה קנה הלוקח, בו חזר אם ערבונך,

 פ"אע ,המוכר קנה לא הלוקח בו חזר אם דאפילו להו וסבירא חולקין ויש :הגה קנה. ולא היא, אסמכתא שזו הערבון,
 .שליש ביד התפיסו אם ש"וכ (;ש"הרא בשם י"וב ד"וראב י"רש בשם טור) קניא לא אסמכתא ,בידו שהוא

 יב סעיף 4

 הזמן והגיע שטרו, לו תן פלוני יום עד לך נתתי לא אם ליה: ואמר השטר והשליש חובו מקצת שפרע מי וכן

 היא. אסמכתא שזו השטר, את לישהש יתן לא לו, נתן ולא
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 5יג סעיף

 אסמכתא גדרי
 שהם פ"אע ,ביניהם אדם בני שמתנים תנאים - המגיד הרב רמב"ם רבא מימרא סו: ב"מ גמ'מ רמב"ם

 אקנה לא תעשה לא או יהיה לא ואם זה בית לך אקנה או מנה לך אתן כך תעשה אם או כך יהיה אם :ובשטר בעדים

 גמר לא ,יהיה לא אם יהיה אם :האומר שכל ,קנה לא ,הדבר שהיה או שעשה פ"אע ,לך אתן ולא
 .שו"ע - .יהיה לא שמא או יהיה שמא סומכת עדיין דעתו שהרי ,והקנה

 אסמכתא. הוי ניןק עשה אפילו - [.ח"סקכ] ע"סמ

 :אסמכתא בדיני חלוקין ג' - הראשון בדיבור כה. סנהדרין ותוס' הכא ד"ה עד. "מב תוס' ר"י

 וכך, בכך לי חייבתת תקנה לא ואם פלוני ממקום יין לי קנה שא"ל: כגון ,אחרים ביד ותלוי בידו שאין מה כל .א

 דוקא דתלוי כיון בי"א. רמ"א - קני; ולא יןענ בכל אסמכתא הוי לו, למכור ירצו לא דדילמא בו תלוי אינו דזה

 כ"ג ,זבין ולא ופשע לו למכור רצו ואפילו [.ט"סקכ] ע"סמ - .לו למכור ירצה לא דשמא ,לגמרי בדעתו גמר לא פלוני במקום
 .המשפט נתיבות - .כלל חיוב עליו אין ,באסמכתא היה חיובא שתחילת כיון ,פטור

 כגון ,במיטב אשלם אעבוד ולא אוביר אם שאמר: ןכגו ,גזים לא אם לעשות בידו שיש מה .ב

 לא שהפסיד מה רק לו משלם דאינו כיון ,חייב ,והובירה ,הפסידו לו ישלם יעבדנה לא שאם והתנה באריסות שדה שקיבל

 הוה זוזי, אלפא אשלם אעבוד לא אם ואמר: גזים אי אבל וקניא; ,אסמכתא הוי לא [.ל"סק] ע"סמ - .גזים הוי

 התנאי שקיום כיון אסמכתא, הוי תקנה, כך לי תעשה אם תנאי: על ללוקח מקנה מוכרכש לפיכך .קניא ולא אסמכתא

 שמכר כגון ,מפסיד אינו כ"ג והוא מפסיד חבירו שאין במקום ה"ה .רמ"א - הלוקח. ביד רק המוכר ביד תלוי אינו

 קודם מטלטלין או קרקע במכירת אבל ,וקנה גזים הוי לא כ"ג ,לגמרי בידו שתלוי תנאי על מכירתו בזמן בשוויו מטלטלין
 תנאו קיים לא אם אפילו ,גזים דלא ובמקום .קנה ולא גזים הוי ,למכור דרך דאין היין[ מכירת זמן לפני יין ]כגון זמנו

 .המשפט נתיבות - .קנה ובקנין ,חייב כ"ג ,דשכיח אונסא מחמת

 הכי ואפילו לא או ינצח אם יודע שאינו בו, וכיוצא בקוביא המשחק כגון ,אחרים ביד ולא לגמרי, בידו אין אם .ג

 ימכרו דבודאי דעתו דסמך ל"י למכרו דרגילין יין בקניית דדוקא בי"א. רמ"א - מספק. ומקני גמר ודאי התנה,

 כ"משא ,עצמו קונס היה לא לו ימכרו שלא יודע היה אם דאילו ,ומקנה גמר דלא אמרינן לגמרי בידו דאין כיון מיהו ,לו
 [.א"סקל] ע"סמ - .והקנה דגמר ודאי ,עליו דעתו שסמך לומר בו לתלות דבר שום דאין בקוביא קבמשח

 הימורים משחקי
 - שהפסיד מה ממנו מוציאין אין באמנה, שוחקים אם אבל .מוכנים במעות כששוחקין בד"א, - ר"י

  [.ג"קלס] ע"סמ - .בדיינים יוצא שיהיה גמור חוב אינו מ"מ אסמכתא דאינו ג"דאע .רמ"א
 סעיף ק"ץ סימן לעיל שנתבאר כמו כאן, אין משכון כאן אין דמעות מהני, לא המעות על משכון לו נתן אפילו - טור

 בי"א. רמ"א - ט';
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 מנה לך אתן כך תעשה אם או כך יהיה אם ובשטר: בעדים שהם אע"פ ביניהם, אדם בני שמתנים תנאים וכן 

 קנה, לא הדבר, שהיה או שעשה אע"פ לך, אתן ולא אקנה לא תעשה לא או יהיה לא ואם זה בית לך אקנה או

 יהיה. לא שמא או יהיה שמא סומכת עדיין דעתו שהרי והקנה, גמר אל יהיה, לא אם יהיה אם האומר: שכל
 פלוני ממקום יין לי קנה :ל"שא כגון ,אחרים ביד ותלוי בידו שאין מה דכל ,אסמכתא בדיני חלוקין 'דג אומרים ויש :הגה
 ומה ;קני ולא ענין בכל אסמכתא הוי ,לו למכור ירצו לא דדילמא בו תלוי אינו דזה ,וכך בכך לי תחייב תקנה לא ואם
 גזים אי אבל ;וקניא ,אסמכתא הוי לא ,במיטב אשלם אעבוד ולא אוביר אם :שאמר כגון ,גזים לא אם לעשות בידו שיש

 לי תעשה אם :תנאי על ללוקח מקנה כשמוכר לפיכך .קניא ולא אסמכתא הוה ,זוזי אלפא אשלם אעבוד לא אם :ואמר
 ביד ולא ,לגמרי בידו אין אם אבל .הלוקח ביד רק המוכר ביד תלוי אינו יהתנא שקיום כיון ,אסמכתא הוי ,תקנה כך

 ,א"בד .מספק ומקני גמר ודאי ,התנה הכי ואפילו לא או ינצח אם יודע שאינו ,בו וכיוצא בקוביא המשחק כגון ,אחרים
 אפילו אומרים ויש .(י"ר בשם טור) שהפסיד מה ממנו מוציאין אין ,באמנה שוחקים אם אבל .מוכנים במעות כששוחקין

 כשמעות אבל ';ט סעיף ץ"ק סימן לעיל שנתבאר כמו ,כאן אין משכון כאן אין דמעות ,מהני לא המעות על משכון לו נתן
 הגהות) ענין בכל לשחוק ואוסרין חולקין כיש ודלא (,בורר זה פרק מרדכי) אסמכתא בו ואין לשחוק מותר ,הדף על מוכנין
 'סי ל"וע (,י"ר בשם י"ב ל"הנ 'פ 'תוס) לשניהם קנוי עליו מונחים שהמעות כשהדף רק מותר דאינו א"וי (.ל"הנ מרדכי

 יתן בחיים יהיה אם :ואומר לחבירו עצמו שמחייב מי אבל ,בתנאי תולה הדבר כשעיקר אלא אסמכתא מקרי ולא ,ע"ש
 תשובת בשם י"ב) בזה כיוצא כל ןוכ ,לו ליתן חייב פנים כל על דהא ,אסמכתא מקרי לא זה ,ליורשיו יתן לאו ואם לו

 ,להפסיד יוכל אחד וכל זה כנגד זה מתנין ששניהם דמאחר מטעם הוא ,אסמכתא הוי לא בקוביא דמשחק הא א"י (.א"רשב
 ,שבידן מה אבל ,כן גם בידן שאין ודוקא ;מידן קנו אם ,קנו ,זה עם זה שהמרו שנים כל ולכן .ומקני גמר למקני דבעי אגב
 ולכן ,חולקין יש בזה ואפילו (;ת"ר בשם נשך איזהו פרק ומרדכי טור) א"י סעיף בסמוך ערבון גבי רשנתבא כמו ,לא

 .ז"ט סעיף לקמן ,שדוכין וקנסות בקוביא משחק גבי אחרים טעמים לתת הוצרכו
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  בי"א. רמ"א - אסמכתא בו ואין לשחוק מותר ,הדף על מוכנין מעות - תרצ"א סי' סנהדרין מרדכי .א

 כשהדף רק מותר אינו - ירוחם מרבינו ב"י ע' סי' פ"ה ב"מ רא"ש הראשון דיבור כה. סנהדרין תוס' .ב
 למי המעות תיכף יקנה ורשותו כחצירו שהוא שהדף בכדי בי"א. רמ"א - לשניהם קנוי עליו מונחים שהמעות

  .ש"ע סי' וע"ל [.שם] ע"סמ - .שירויח
 מהלכה. ודחהו בי"א רמ"א - ענין בכל לשחוק ואוסרין חולקין - תרצ"א סי' סנהדרין מרדכי .ג

 הא - הראשון בדיבור כה. ובסנהדרין הכא ד"ה עד. שם בתוס' הובא מר"ת שכ"ג סי' ב"מ מרדכי ורט .ד
 אחד וכל זה כנגד זה מתנין ששניהם דמאחר מטעם הוא אסמכתא, הוי לא בקוביא דמשחק

 ודוקא מידן; קנו אם קנו, זה, עם זה שהמרו שנים כל ולכן ומקני. גמר למקני דבעי אגב להפסיד, יוכל
  בי"א. רמ"א - י"א סעיף בסמוך ערבון גבי שנתבאר כמו לא, שבידן, מה אבל כן, גם ]לעשות[ בידן ןשאי

 גבי אחרים טעמים לתת הוצרכו ולכן חולקין, יש בזה אפילו - תרצ"א סי' סנהדרין מרדכי ריב"ש .ה
 סברא כלל ל"ס דלא בתראי חולקים איש רק קאי זה .ז"ט סעיף לקמןכד רמ"א - ,שדוכין וקנסות בקוביא משחק

 בידו דשדוכין ,קמאי א"לי אפילו ז"ט בסעיף לקמן המבואר אחר טעם צריך ובשדוכין לגמרי בידו באין אפילו לקנות דבעי דאגב
 [.ה"סקל] ע"סמ - .לקנות דבעי אגב אמרינן לא קמייתא לדיעה ואפילו שבידו וכל ,הוא

 מתחייב אופן כשבכל
 אם ואומר: לחבירו עצמו שמחייב מי אבל בתנאי, תולה הדבר כשעיקר אלא אסמכתא מקרי לא - בתשובה מרשב"א ב"י

 לו, ליתן חייב פנים כל על דהא אסמכתא, מקרי לא זה ליורשיו, יתן לאו ואם לו יתן בחיים יהיה

 .רמ"א - בזה כיוצא כל וכן

 תורה בדין אסמכתא
 [ח"סקי] ך"שוה ,מערב וראיה ,קניא אסמכתא מדאורייתאד ותירץ ראובן ובני גד בני מתנאי הקשה - [ח"י סעיף] ח"ב

 בזה. שכתב מה ט' סעיף רז סי' סמ"ע ועי' '.וכו הנאה דבהאי משום הטעם [ב"ע ג"קע ב"ב] ס"בש אמרו בערב דהא תמה

 6יד סעיף

 מעכשיו קנין

 הקנהו לא להקנות גמר לא שאילו ,וקנה ,כלל אסמכתא כאן אין ,מעכשיו קנה :האומר כל - רמב"ם .א

 וכן ,הזמן בתוך בא אם קנה זה הרי ,כך על מידו וקנו ,מעכשיו זה בית קנה פלוני יום ועד מכאן באתי אם ,כיצד .מעכשיו

  .שו"ע - .בזה כיוצא כל

 מעכשיו - מיימוני הגהות תרצ"א סי' סנהדרין מרדכי מניומי ד"ה סו. שם תוס' כ"ט סי' פ"ה ב"מ רא"ש .ב

 בי"א. רמ"א - ומעכשיו חשוב דין בבית ממנו יקנוש ג"כ בעינן אלא אסמכתא, לסלק מהני לא לחוד

 דשם שדהו על דהלוהו וההוא בבד"ח דבעי' כז: סנהדרין שם אמרי' ואפ"ה מח: נדריםב כמ"ש הוא מעכשיו קנין כל דהא
 הוא קנין סתם דודאי שם מספ"ה ראיה דאין דקנו ד"ה כז: בנדרים והר"ן כו' ר"י ומפ' ומניומי ד"ה א' סו עתוס'ו שאני

 ד"דבב ,דוקא לאו דמעכשיו [מ"סק] ע"סמ ועי' :גר"א – יומא ההוא בתר אלא מעכשיו מ' לא באתי לא אם אבל עכשיומ
 מודים ע"כו תנאים דבשאר כתב המשפט נתיבותוב .חשוב ד"וב מעכשיו דבעינן ל"וס חולק ז"טוה - ,סגי לחוד חשוב

 .זו לדיעה ומעכשיו חשוב ד"ב בעינן אז עצמו שקנס בתנאים רק ,סגי לחוד דמעכשיו

 כמעכשיו מנת על

 כמ"ש בי"א. רמ"א - אסמכתא לענין דמי, מעכשיו, כאומר: מנת, על האומר: כל - מרמב"ם ב"י .א

 ס: וקידושין ח. גיטיןו עד. דגטין בפ"ז

 רמ"א - דמי כמעכשיו מנת על אמרינן לא קנס בדרך היא האסמכתא אם חולק - רשב"א .ב
 בי"א.

 .דמי כמעכשיו לאו מנת על ,המעשה בקיום רוצה שאינו עצמו שקנס תנאישב והטעם, - [א"סקמ] סמ"ע
 גר"א ועי' כמעכשיו. מנת על אמרינן ,זוז 'ר שתתן מנת על גיטך זה הרי כגון המעשה בקיום רוצה שהוא בתנאי דדוקא

 ואזיל תנאה מקיים הוי ותנאה תיכף חל דהמעשה  שם ובגטין בקדושין כמ"ש כמעכשיו דהוי אמרי' מעשה בקיום דוקא
 .בקנס משא"כ ע"ש
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 אם יצד,כ מעכשיו. הקנהו לא להקנות גמר לא שאילו וקנה, כלל, אסמכתא כאן אין מעכשיו, קנה האומר: כל 

 כיוצא כל וכן הזמן, בתוך בא אם קנה זה הרי כך, על מידו וקנו מעכשיו, זה בית קנה פלוני יום ועד מכאן באתי

 'תוס) ומעכשיו חשוב דין בבית ממנו שיקנו כ"ג בעינן אלא ,אסמכתא לסלק מהני לא לחוד דמעכשיו א"וי :הגה בזה.
 (.ן"הרמב לדעת י"ב) אסמכתא לענין ,דמי ,מעכשיו :כאומר ,מנת על :האומר דכל א"וי (.נשך איזהו פרק ומרדכי ש"והרא

 ,ז"תתקי סימן א"רשב תשובת בשם י"ב) דמי כמעכשיו מנת על אמרינן לא קנס בדרך היא האסמכתא אם חולקין ויש
 (.ט"קמ ואלף
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 7טו סעיף

 חשוב בבי"ד קנין

 לאסמכתא מועיל
 .שו"ע - קנה זה הרי ,חשוב דין בבית עליה שקנו אסמכתא - כז: נדרים מגמ' רמב"ם

 חשוב ב"ד גדר

 אסמכתא בדיני דבקיאי שלשה לכ - בתשובה רא"ש י' סי' פ"ד ונדרים י"ט סי' פ"י ב"ב מרא"ש טור .א
 .רמ"א - זה לענין בחשו דין בית מקרי

 .רמ"א - לרבים המומחה או שבעיר חשוב דין בית נןבעי - שכ"ג ב"מ מרדכי .ב

 - עובדא בה 'עבדי לא ואנן הדור גדול א"וי סמוך א"י הפוסקים נחלקו חשוב ד"ב פירוש - מהריק"ש .ג
 איגר. עקיבא רבי

 בשטר[ ]כתב דין בעל הודאת
 בעל דהודאת מהני, קנו, דלא גב על אף חשוב, דין בבית וממנ שקנו בשטר לכתוב צוה אם - מיימוני הגהות

 כ"משא ,והקנה דגמר ודאי דהודה כיון מ"מ ,חשוב ד"בב קנה דלא דידעינן גב על אף .רמ"א - דמי. עדים כמאה דין
 - .קרקע לו דאין כיון נקנה דבמאי ,קנה דלא קרקע לו שאין ידענו דאם קרקע אגב גבי '[ב סעיף] ג"קי סימן סוף לעיל
  [.ב"סקמ] ע"סמ

  .רמ"א - בהדיא פירש כאילו מהני חוב, שטר לכתוב צוה אלא בפירוש, אמר לא אפילו - שם
 חשוב. ד"בב שנעשה לכתוב היתה שכונתו אמרינן אי ,סתם שטר לעדים לכתוב כשציווה הסתפק - [ג"סקמ] ע"סמ

 זכויות התפסת חובת

 שוברו או שטרו שהתפיס הרי ,כיצד .אנוס יהיה אשל והוא ,דין בבית זכיותיו שיתפיס והוא - רמב"ם .א

 שיהיה והוא ,נותנים אלו הרי ,בא ולא היום והגיע ,דינו לבעל זה שטר ינתן פלוני ביום יבא לא שאם מידו וקנו ,דין בבית
 .שו"ע - .חשוב דין בבית

 בי"א. רמ"א - חשוב; בב"ד ממנו וקנו הואיל מהני, זכיותיו התפיס דלא גב על אף - רא"ש משו"ת טור .ב
 עלמא. נהיגי דהכי ש"ראה וכתב

 ה"נ בסימן זה דין תשלום ונתבאר ,בזה כיוצא כל וכן ;יתנו לא חולי או נהר עכבו אם - רמב"ם כז: נדרים גמ'

 .שו"ע - .א"כ ובסימן

 ]המשך[ לאסמכתא המועילים אופנים

 ערבון הפקדת
 דינא משום באסמכתא, אפילו קנו תיהן,ובשטרו גוים במשפטי זה כנגד זה משכנות השלישו אם - רשב"א

 ועיין גר"א. - ראשון: רוץאתי ל"פ אימא בעית ידא הפוסקים וכדעת י: דגטין בפ"ק כמ"ש רמ"א - דינא דמלכותא
 ברמ"א. א' סעי' ס"ח סי' לעיל
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 לענין חשוב דין בית מקרי אסמכתא בדיני דבקיאי שלשה וכל) קנה, זה הרי חשוב, דין בבית עליה שקנו אסמכתא 
 נ"א פרק מרדכי) לרבים המומחה או שבעיר חשוב דין בית דבעינן א"וי '(.ה 'סי ב"ע כלל ש"והרא ש"הרא בשם טור) (זה

 דין בעל דהודאת ,מהני ,קנו דלא גב על אף ,חשוב דין בבית ממנו שקנו בשטר לכתוב צוה ואם (.דמכירה א"פי והמגיד
 א"פי מיימוני הגהות) בהדיא פירש כאילו מהני ,חוב שטר לכתוב צוה אלא ,בפירוש אמר אל ואפילו .דמי עדים כמאה

 שלא והוא דין, בבית זכיותיו שיתפיס והוא ';ה סעיף א"ס סימן לעיל ועיין '(,ד סימן דקנין 'מיי ותשובת דמכירה

 זה שטר ינתן פלוני יוםב יבא לא שאם מידו וקנו דין, בבית שוברו או שטרו שהתפיס הרי כיצד, אנוס. יהיה

 התפיס דלא גב על אף א"וי) חשוב. דין בבית שיהיה והוא נותנים, אלו הרי בא, ולא היום והגיע דינו, לבעל

 כל וכן יתנו; לא חולי או נהר עכבו ואם (.עלמא נהיגי דהכי ש"הרא וכתב ;חשוב ד"בב ממנו וקנו הואיל ,מהני זכיותיו

 במשפטי זה כנגד זה משכנות השלישו דאם א"וי :הגה כ"א. ובסימן נ"ה בסימן זה דין תשלום ונתבאר בזה, כיוצא
 (.ח"ס 'סי לעיל ועיין) (א"רשב בשם יוסף בית) דינא דמלכותא דינא משום ,באסמכתא אפילו קנו ,ובשטרותיהן גוים
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 8טז סעיף

 ספרד חכמי תקנת
 מאה לחבירו חייב הואש מזה קונין ,עושין היו כך באסמכתא להקנות רוצים ספרד חכמי כשהיו - רמב"ם

 לו מחול זה חוב הרי כך שיעשה או כך שיהיה זמן שכל חובו מבעל קונים עצמו שחייב ואחר ,דינרים
 עושים היו זה דרך ועל ;בו עצמו שחייב בממון תובעו הריני יעשה לא או יהיה לא ואם ,מעכשיו

 ,קנין צ"א דמחילה אף .שו"ע - .נוהגים אנו וכן ,להם הדומים הדברים ובכל בשידוכים לאשתו אדם שבין התנאים בכל
  .ז"ט - .קנין שצריך דפשרה מחילה כמו הוי ברורה אינה שהמחילה הכא מ"מ

 קודם התנאים שפירש כיון ,מהני לא ה"דבלא ,תנאי בלא עצמו שמחייב בפירוש לומר וצריך - המשפט נתיבות
 בלא בקנין עצמך התחייב בפירוש העדים לו אמרו אם גם ,הקנה הראשון תנאי על אמרינן ,סתם כ"אח הקנה אפילו ,קנין

  .תנאי על כהקנה ממש דהוי ,מהני לא תנאי על כ"אח לך ימחול והוא תנאי

 .חייב מ"מ התנאי בקיום המתחייב נאנס אפילו ,ספרד דחכמי בתיקון - המשפט נתיבות

 מהמחייב שיקנו לתקן להם היה כ"א ,אסמכתא לסלק מהני לחוד דמעכשיו ל"ס שו"עשה כיון הקשה - [ו"סקמ] ע"סמ
 .כן עשו דמילתא דלרווחא ותירץ ,קניינים לשני צריך היה ולא במעכשיו

 .ענין ובכל דבר בכל מהני זה דרך - רמ"א

 חוב שטרי החלפת
 שיעבור צד ואיזה ,לשליש שתיהן ונותנין גמורים, חובות שטרות שני לכתוב שנהגו מקומות יש - רמ"א

 ,תנאי על מעכשיו לו מחל ושמעון לשמעון נתחייב דראובן אחד בשטר הכל כתבו דלא והא שנגדו.לכ השטרות שתי יתן
  [.ה"סקמ ע"סמ] - ,כאסמכתא והוי בתנאי תלוי שהחיוב כמו נראה בצידו כתוב דכשהפטור משום

 זכה להשליש ל"צ בהשטר לזכות לשכנגדו מוסרו ואינו שליש ביד השטר כשמוסר - המשפט נתיבות
  .כזכי הוי לא תן דבמתנה לפלוני תן ולא ,לפלוני

 שידוכין בקנס אסמכתא
 וראבי"ה בתשובה ורש"י מסמ"ג מיימוני הגהות סו. ב"מ תוס' ובתשובה י' סי' פ"ג נדרים מרא"ש טור

 בקנס בו החוזר שיתחייב הוא כדאי כי ,אסמכתא הוי לא בו החוזר לקנוס בשידוכים שעושים קנס -

 - .הרבה שוה הוא שהבושה ,חשוב בסך עצמו לקנוס שגזים פי על אף בי"א. שו"ע - .בירוח את שבייש הבושה לדמי
 .רמ"א מרדכי - אלו גלילות בכל פשוט המנהג כן [.ז"סקמ] ע"סמ

  נוהגין. וכן .רמ"א - קנין צריך אך - שכ"ג סי' ב"מ מרדכי .א

 וכן [.א"ע ד"ק מ"ב] במיטבא אשלם אוביר אם כמו דהוי ,במלמד וכן ,קנין צ"א דבשדוכין חולק - [ד"סקכ] ך"ש .ב

 אם כמו והוי כו' הבושת לדמי קנס בו החוזר שיתחייב כדאיש הנ"ל והפוסקים סו. ב"מ תוס'ה ממ"ש להדיא משמע
 הקנה שלא ע"פ דאף מלמד גבי סמ"ג בשם  תנח סי' דמציעא מרדכי בהגהות להדיא הוא וכן ודוק במיטב' אשלם אוביר

 ודו"ק: ראיה אין נמי הרא"ש ומתשובת וק"ל הכא מודה קנין דבעי בקוביא במשחק דס"ל מאן ואפילו בקנס חייב

 מלמד בשכר אסמכתא
 המלמד אם כן - - תרצ"א סי' ובסנהדרין זרוע מאור שפ"ט סי' ב"מ מרדכי ומניומי ד"ה סו. ב"מ מתוס' ב"י

 מה ה"בעה דמפסיד מזומן אחר מלמד נמצא ולא ,בו יחזור אם קנס שהשכירוהו בעת עליו קבל

  שו"ע - .אסמכתא אינו ,[ח"סקמ] ע"סמ .הדר דלא פסידא והוי בטל שבנו

יז סעיף
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 ואחר דינרים, מאה ירולחב חייב שהוא מזה קונין עושין, היו כך באסמכתא להקנות רוצים ספרד חכמי כשהיו 

 יהיה לא ואם מעכשיו, לו מחול זה חוב הרי כך שיעשה או כך שיהיה זמן שכל חובו מבעל קונים עצמו שחייב

 לאשתו אדם שבין התנאים בכל עושים היו זה דרך ועל בו; עצמו שחייב בממון תובעו הריני יעשה לא או

 שנהגו מקומות ויש ,ענין ובכל דבר בכל מהני זה ודרך :הגה נוהגים. אנו וכן להם, הדומים הדברים ובכל בשידוכים

 שקנס וי"א .לכשנגדו השטרות שתי יתן שיעבור צד ואיזה ,לשליש שתיהן ונותנין ,גמורים חובות שטרות שני לכתוב

 הבושה לדמי בקנס בו החוזר שיתחייב הוא כדאי כי אסמכתא, הוי לא בו החוזר לקנוס בשידוכים שעושים

 המלמד אם וכן (.נוהגין וכן (,נ"א 'פ מרדכי) צריך קנין ומיהו ,אלו גלילות בכל פשוט המנהג וכן) בירו.ח את שבייש

 אסמכתא. אינו מזומן, אחר מלמד נמצא ולא בו, יחזור אם קנס שהשכירוהו בעת עליו קבל
 יז סעיף 9

 יאמר: לא בערבון, חבירו שיזכה בו שיחזור שמי לקנס ערבונות ונתנו אחד, דבר לקיים ביניהם שהתנו שנים

 דלא בסודר לו יקנה אלא בי, אחזור אם לך שאתחייב הממון על משכון וה"ז וכך כך לך אתן בי חוזר אני אם

 השעבוד יחול ואז במשכון, החפץ לו יתן ואז בו, יחזור אם הדין מן לו שיתחייב כדי חשוב, ובב"ד כאסמכתא,

 זה. חפץ בגוף ממון וכך בכך תזכה בי אחזור אם יאמר: או ו;ב יחזור אם בקנס לו שנתחייב כיון המשכון על
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 משכון הקנאת
 ערבונות ונתנו ,אחד דבר לקיים ביניהם שהתנו שנים - י' סי' פ"א שם רא"ש מנה ד"ה ח: קידושין תוס' טור

 על משכון ז"וה וכך כך לך אתן בי חוזר אני אם :יאמר לא ,בערבון חבירו שיזכה בו שיחזור שמי לקנס
 נתחייב לא במשכון גם ,אסמכתא דהוי משום נתחייב לא משכון דבלא .שו"ע - בי אחזור אם לך שאתחייב הממון

 [.ט"סקמ] ע"סמ - [ח. קידושין] כאן אין משכון כאן אין דמנה
 ,כאסמכתא לאד ל"ר ,ו"הוי ולמחוק חשוב ד"בב ל"צ חשוב ד"ובב ,כאסמכתא דלא בסודר לו יקנה אלא - שם

 על השעבוד יחול ואז ,במשכון החפץ לו יתן ואז ,בו יחזור אם הדין מן לו שיתחייב כדי ,[שם] ע"סמ - .חשוב ד"בב דהיינו

 חפץ בגוף ממון וכך בכך תזכה בי אחזור אם :יאמר או ;בו יחזור אם בקנס לו שנתחייב כיון המשכון
 .שו"ע - .זה

 10יח סעיף

 כאסמכתא' 'דלא כתב

 שכתוב שטר - זרוע מאור אבל ד"ה כ"ט סי' ב"מ אשירי הגהות עיטור הרא"ש שובתמת טור .א
 כאסמכתא דלא :השטר בסוף וכתוב ,ממון וכך כך שיתחייב פלוני לזמן יפרע לא אם :בו

 אהני ומאי היא דאסמכתא חזינן דהא .שו"ע - .קנה ולא ,אסמכתא מידי מוציאו זה אין ',וכו ודלא

 :סמ"ע טור - כאסמכתא דלא דכתב
 בי"א. רמ"א - םולקיח - גאון סעדיה מרבינו ירוחם רבינו כאסמכתא דלא ד"ה מד: ב"ב רשב"ם .ב

 .סמ"ע - ומקני דגמר דעתיה גלי כאסמכתא דלא בשטר דכתב דכיון

 .הראיה עליו מחבירו מוציאשה רא"שכ העיקר - רמ"א
 ,חשוב ד"בב שנעשה כמודה הוי ,אסמכתא בו שאין בענין נעשה זה שטר ,זה בלשון כתב אם אבל - ט"ז

 .המשפט נתיבות - .עדים 'כק ד"בע דהודאת

 11יט סעיף

 שמייא[ כלפי חיוב ]לעניין האסמכתא לקיים נשבע/נדר

 ד'. סעיף ר"ט סימן לקמן ועיין .שו"ע - .באסמכתא אפילו מהני ושבועה, נדר - ממהר"ם מד סי' ב"ק מרדכי

 רמ"א. –

 וכמו דאורייתא, ובשבועה חמור בחרם עליו שקבל בשטר כתב אם כן - פאדווה מהר"ם .א

 כן שכתב כיון מ"מ ,קיבל שלא שידוע אף רמ"א - .חשוב דין ביתב קנין קיבל לענין ט"ו סעיף זה סימן לעיל שנתבאר

  בזה. מסתפק פאדובה שמהר"ם וכתב סמ"ע – והקנה גמר

 בזמן רמ"א דלפי התקשה [.ד"קנס] ע"סמוב [.ה"סקנ] ע"סמ - .שבועה מיקרי לא ג"דבכה ל"דס חולק - ריב"ש .א

 אסמכתא דין אין לפי"ז לכתוב, שנוהגין שטרות יפוי בכל העדים שיכתבוהו דעתו עדים בפני קנין המקבל דכל הזה
  וצ"ע: דאורייתא, ובשבועה חמור בחרם זה כל עליו שקיבל בשטר כותבים והן עדים, לפני בקנין הנעשים בשטרות

 יורשיו מת ואם ,שבועתו לקיים אותו שכופין רק לנכסיו יורדין ד"ב אין כדין, שנשבע באופן אף - ריב"ש

 ד. סעיף רט סי חו"מ ועי' רמ"א - מחיובו. נפטר שבועתו על שאל אם וגם פטורין

 כף תקיעת
 .שו"ע - באסמכתא מהני כף תקיעת - ממהר"ם מד סי' ב"ק  מרדכי

 וכן לנבוכדנצר צדקיה כגון עצמו אדם לאותו כשנותן רק כף בתקיעת החמירו לא - [ז"קל 'סי בתשובה] וייל י"מהר

 דחה יעקב שבותב אך .ך"ש - .אחר לאדם כף התקיעת כשנותן לא אבל ,ברית כריתות כמו דהוי הבתרים בין ברית
 על תמה וגם ,צדדים לשאר סניף לעשות רק להלכה כן מכריע אינו עצמו שהוא יראה וייל י"מהרב דהמעיין ש"ךה דברי

 השמיטו ולכן ,כן אינה הפוסקים שדעת 'כו וייל י"מהר על השיג '[ג אות בארוך] ט"רל סימן ד"ביו משה כישהדר ך"שה
 .פת"ש - שבועה חומר מפני ז"ע לסמוך דאין ע"שוב א"רמ

                                                           
 יח סעיף 10

 ודלא כאסמכתא דלא השטר: בסוף וכתוב ממון, וכך כך שיתחייב פלוני לזמן יפרע לא אם בו: שכתוב שטר 

 (.הראיה עליו מחבירו המוציא ,חולקין דיש ג"אע ,לדון נראה וכן) קנה. ולא אסמכתא, מידי מוציאו זה אין וכו',

 יט סעיף 11

 שקבל בשטר כתב אם וכן '.ד סעיף ט"ר סימן לקמן ועיין :הגה באסמכתא. אפילו מהני כף, ותקיעת ושבועה נדר 
 נראה כן ,חשוב דין בית לענין ו"ט סעיף זה סימן לעיל שנתבאר וכמו =,דאורייתא ובשבועה= ד"ובש חמור בחרם עליו

 כמו ,קונה ,להקדש או לצדקה באסמכתא דבר איזה נדר ואם (./ז"שפ/ ו"שפ סימן ש"ריב) שחולק מי שיש פי על אף ,לי
 '.י סעיף ח"רנ סימן ד"בי שנתבאר



 דיינות
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת

 

 

 ועיין .פת"ש - השמאלית או הימנית בידו כף תקיעת נתן אם בין כף בתקיעת חילוק אין - יאיר חות
 :'ב סעיף ט"רל סימן ד"ביו

 שבועה בצירוף קנס
 אי ,הקנס ונותן בקנס עצמו חייב וגם המקח את לקיים בנשבע הפוסקים נחלקו - המשפט נתיבות

  .השבועה לקיים חייב

 בהקדש אסמכתא
 אפילו דבאסמכתא אף .רמ"א - קונה להקדש, או לצדקה באסמכתא דבר איזה נדר אם - י' סעי רנח סי' יו"ד

 מסירה דמועיל במקום היינו ,להדיוט כמסירה לגבוה אמירה דאמרינן דהא ,מהני קדשבה מ"מ ,מהני לא להדיוט מסירה
 דבסימן לגבוה אמירה לעולם בא שלא בדבר נמי מועיל נמי ט"ומה ,לגבוה אמירה כ"ג מועיל ,שמועיל ענין באיזה להדיוט

  [.ו"סקנ] ע"סמ -.ט"ר
כ סעיף

12 

 ]במתנה[ תנאי בלא התחייבות
 ש"ע 'מ בסימן שנתבאר כמו ,חייב ,כלום לו חייב שלא פי על אף ,תנאי בלא חבירול עצמו המחייב - רמב"ם

 דלא דכיון .שו"ע - .אסמכתא משום בזה ואין ,:בו חייב היה שלא בדבר נפשו ומשעבד מחייב הוא לשון באיזה
 [.ח"סקנ] ע"סמ - :לו ליתנו בדעתו גמר ודאי ,תנאי שום בלי לחבירו נפשו חייב אלא אחר בענין תלהו

 ומקני. גמר תנאי שאין דכיוון קמ"ל ומקני גמר דלא הו"א כלום חייב שאינו דאע"פ וקמ"ל - ב"י
 13כא סעיף

 קצוב שאינו בדבר התחייבות
 לא ,שנים חמש לכסותך או אותך לזון חייב הריני :שאמר כגון ,קצוב שאינו בדבר עצמו חייב - רמב"ם .א

 לגמר אדם בני דרך דאין וטעמו, בי"א. שו"ע - בזה. רמב"םה על חולקים האחרונים שכל השו"ע וכתב נשתעבד

 מיקרי ,המזונות שיעור יעלה לכמה ידוע דלא כיון מ"מ ,שנים 'ה דפירש גב על אף הקצבה, יודע שאינו בדבר נפשם ולשעבד
 [.ט"סקנ] ע"סמ .קצוב אינו

 דבר להקנות יכול דאדם .שו"ע - .חולקים - רא"ש שו"ת רמב"ן רשב"א ראב"ד לב. קידושין ר"ן .ב

  ס'(. סימן לעיל )ועיין נא. מגיטין כן והוכיחו קצוב הוי זמן שפירש דכיוון ועוד קצבה, לו שאין

 קל"א סימן ובסוף ב' סעיף ס' בסימן וכ"כ ,הרמב"ם על חלקו האחרונים דכל כאן כתב שהמחבר וצ"ע - סמ"ע

 דעת וכתב סתם הנ"ל בדין ז' סעיף רל"ב ובסימן נקטינן, והכי המקומות בשני וכתב י"ג[, ]סעיף
 ]שם[ עצמו דברמב"ם משום וי"ל עליו. החולקין דעת מור"ם ולא המחבר לא שם הזכירו ולא הרמב"ם,

 .ע"ש אונאה מדין דנלמד והוא שם, אחרינא טעם לו דיש משמע

 

                                                           
 כ סעיף 12

 משום בזה ואין מ', בסימן שנתבאר כמו חייב, כלום, לו חייב שלא פי על אף תנאי, בלא לחבירו עצמו המחייב

 אסמכתא.
 כא סעיף 13

 לא להרמב"ם שנים, חמש לכסותך או אותך לזון חייב ריניה שאמר: כגון קצוב, שאינו בדבר עצמו חייב 

 '(.ס סימן לעיל ועיין) עליו. חלקו האחרונים וכל נשתעבד,



 דיינות
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 13 מקח וממכר סימן רח | מקח באיסור | המשפט תורת מכון

 

  באיסור מקח | רח סימן וממכר מקח

 1א סעיף

 מקח - האי מרב ורשב"א מרמב"ן המגיד הרב מיניה מפקינן אגלימ רבא דאמר אהא י"ט סי' פ"ה ב"מ רא"ש טור
 והוא דינרין בד' שהמדה כגון המעות המתנת בשביל המקח בשווי שהוסיף כגון באיסור, שנעשה

 סמ"ע וממכר. מקח דרך אלא הלואה דרך שאינו כיון ריבית אבק רק והוא מעות, המתנת בשביל דינרין ה' בעדה נותן

 כמבואר מותר המקח כל כדי למוכר היה דאילו למוכר לו היה ולא השער שיצא קודם שפסק או ,]סק"א[.

 קיים המקח ההקנאות, מדרכי באחד או בקנין ונתקיים ,]סק"ב[. עסמ" ד'[. ]סעיף קע"ה סימן ביו"ד
 שו"ע. – המקח. לבטל יכול מהם אחד ואין היתר, של כשער ויתן

 צריך ואינו לגמרי, בטל המקח שפרע, מי לקבל רק צריך דאין ,מעות קנין רק היה לא אם אבל - ]סק"ה[ סמ"ע

  .באיסור שנעשה כיון שפרע מי לקבל

 למכור שלא נדר/נשבע

 המקח דבנשבע הט"ז סיקה כןו רמ"א. - קיים חהמק ,ומכר ועבר למכור, שלא נדר או נשבע אם וכן - ב"י

 .קיים

 ע"ב[ ]ד' בתמורה רבא דאמר מטעם בטל, דהמקח הרמ"א פסק ר"ל סימן ביו"ד דהא ,הקשה - ]סק"ג[ סמ"ע

 דשאני ותירץ זה, דסימן באיסור שנעשה למקח כלל דמי ולא מהני. לא עביד אי תעביד לא רחמנא דאמר מידי כל
 היתרא קנסינן ולא יסוראלא ליה בטל הרי היתר של כשער רק ונותן נוטל שאינו דכיון הכא
 ע"א ]ו' שם התוספות שכתבו ואף איסור. ע"י אם כי כלל המקח בקיום אפשר שאי בנשבע משא"כ ,איסורא אטו

 קיי"ל [ע"ב ]פ"א דבכתובות כיון נראה, מ"מ מהני, לא עביד אי אמרינן לא שבועה ע"י הוא שבדה דאיסור [והשתא ד"ה
 סברא כתבו לא התוספות וגם דרבנן. מאיסור הוא שבדה איסור גרע לא מהני, לא עביד אי אמרינן דרבנן באיסור דאפילו

 אף דבנשבע, מודו התוספות גם דינא לענין אבל בהכי, ורבא דאביי פלוגתייהו לאוקמי הש"ס רצה לא דמה"ט אלא זו
  בטל. המקח מ"מ שבדה, איסור שהוא

 מכירה דהוי בשבת ומכר טבח גבי  :שם מ'ובג ע. משנה ב"ק דאיתא האמ קשה לא הסמ"ע תירוץ עפ"י – ש"ך
 גניבתך לי ותקנה תאנתך לי בעקוץ וכן לרשות מרשות בהוציא כגון דאורייתא באיסור המכירה נעשה אפי'

 כ: ביצה הרי"ף כתבו וכן   טז סעיף נש" סי' לקמן והטור הפוסקים כל וכ"פ מכירה דהוי התם גופא רב דאמר

 או מקרקעי בשבת ואקני דעבר דמאן מהירושלמי דמוכח מכירה הל' סוף המגיד הרב וכ"כ  ב סי' פ"ה שם א"שוהר
 כח סעי' ורל"ה יא סעי' קצ"ה י'ס והמחבר והטור מכירה וס"ה שבת מה' פכ"ח הרמב"ם וכ"פ הקנא' הקנאתו מטלטלי

 שרדאפ כיון הני בכל שאני א"ו תקכ"ה סי' בא"ח הפוסקי' וכמ"ש ליתבע דניתנ' לרבא ס"ל י"ט בהלוואת וכן
 כבעל ודלא שיעבור לא אם לעשות שא"א בנשבע או דתמורה הני בכל משא"כ בהיתר לעשות

 והביאו האיסור שבדה דאיהו כיון ג"כ 'תבכ שם ביצה בש"ג ועיין בקושיא זה כל שהניח ד' תאו כ: ביצה גבורים שלטי
 אמרינן לא שחק ואח"כ לשחוק שלא לנשבע הדין והוא עשוי שעשה מה אלא מהני דלא למ"ד ליכא שבועתו מחמת עליו
 עשוי שנעשה מה אלא הפסיד אם לו מחזירין אין גם שהרויח המעות מחזיר אינו זה ומטעם שבועתו בשביל מהני דלא

 כתב תשפד דשבועות מרדכי ובהגהות והשתא, ד"ה ו. תמורה התוס' מ"ש לפי לכ"ע פשוט וזה האיסור שבדה הוא דאיהו
 וכו': פרץ ר'

 ]ד' בתמורה שם דהא וכו'. בהיתר לעשות דאפשר הני בכל שאניד שכתב הש"ך תירוץ על קשוה – נה"מ החושן צותק

 ועיין .בהיתר לעשות אפשר דשם )ד(אף החמץ, על פסח משוחט רבא[ ]ד"ה 'התוס מקשה ע"ב[

 לחלק כלל סברא שום דאין ועוד, לביכורים. תרומה מהקדים הש"ס דמקשה מהא שהקשה ]סק"א[ קצוה"ח
 בהכי.

 וקחהל חזרת

 – היוקר. כשער ליתן שלא בו לחזור יכול הלוקח ומיהו - בתשובה האי רבינו הרשב"א מתלמידי ב"י
 לגמרי, שער נשאר לא פסיקתן דל ]אומר[ כשאתה באיסור, היתה והפסיקה פסיקה בשעת ידוע שער היה שלא כיון שו"ע.

 מהם אחד דאין נתיקר כשלא ומכ"ש היוקר, כשער ליתן רוצה כשהלוקח המוכר לא אבל הלוקח, בו לחזור יכול משו"ה

                                                           
 א סעיף 1

 היה ולא השער שיצא קודם שפסק או המעות, המתנת בשביל המקח בשווי שהוסיף כגון באיסור, שנעשה מקח

 ההקנאות, מדרכי באחד או בקנין ונתקיים יוסף(, בבית )עיין ומכר( ועבר למכור, שלא נדר או נשבע אם )וכן למוכר, לו

 ליתן שלא בו לחזור יכול הלוקח ומיהו המקח. לבטל יכול מהם אחד ואין היתר, של כשער ויתן קיים המקח

     ב"י(. )כ"כ דברים( שאר או מחילה או מתנה או מקח בין בזה חילוק )ואין היוקר. כשער

 



 דיינות
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 המקח וישאר הפסיקה דדל אמרינן בזה ע,ידו השער שהיה המקח בשווי בהוסיף משא"כ בקנין. דנתקיים כיון לחזור, יכול
 ]סק"ד[. ביאורים ועיין סק"ז[. ]סמ"ע לחזור. יכול מהם אחד ואין השער, כדי

 קצוצה מחילה/ריבית/מתנה

 .דברים שאר או מחילה או מתנה או מקח בין בזה חילוק ואין - תשפ"ד סי' שבועות מרדכי הגהות ב"י
 רמ"א. –

 בהם לקדש ויכול המקבל קנאן מקום מכל באיסור, שנעשתה מתנה שהיא אף קצוצה ריבית - נה"מ
 נתקו שהכתוב כיון והטעם, פטורין. ויורשים אחיך, דוחי עשה מצות םקיו משום אחרים מעות להחזיר שחייב רק ,אשה

 לגמרי. ממונו והוא דקנאן רחמנא לנו הורה להיורשין, ופוטר לעשה
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 לעולם בא שלא או מסויים שאינו דבר המקנה  |  רט סימן וממכר חמק

 מסויים שאינו דבר

 1א סעיף

 ידוע מינו אין

 היה אם מסויים, שאינו דבר לחבירו המקנה - משנה כסף הונא רב אמר מו: המגיד הרב רמב"ם .צה ב"ב
 כיצד, קנה. לא ידוע, מינו אין ואם קנה זה הרי ידוע, ומשקלו מדתו שאין ע"פ אף ידוע מינו

 וכך; בכך לך מוכר אני תאנים של שק וכך; בכך לך מוכר אני יין של זה מרתף וכך; בכך לך מוכר אני חטים של זו ערימה

 שנמצא פי על אף קיים ממכרו ה"ז ידוע, התאנים משקל ולא הקנקנים מנין ולא ידועה, הערימה מדת שאין פי על אף

 שו"ע. – שבשוק. שער לפי אונאה להם ויש ,בדעתם שהיה האומד על יתר או חסר

 2ב סעיף

 לך מוכר אני זה בבית שיש מה כל

 וכך בכך לך מוכר אני זה בבית שיש מה כל לחבירו: האומר אבל - האי מרבינו המגיד הרב רמב"ם
 דעתו סמכה שלא קנין, כאן אין ומשך, הלוקח ורצה ,וכך בכך לך מוכר אני זה בשק או זו בתיבה שיש מה וכל

 שו"ע. – בזה. כיוצא כל וכן בקוביא; כמשחק אלא זה ואין זהב, או תבן אם בו שיש מה יודע אינו שהרי לוקח, של

 כמשא" לקנות, דבעי אגב אמרינן יודעין, אין דשניהם התם שאני דקנה, ]בהג"ה[ י"ג סעיף ר"ז בסימן דקי"ל לדידן ואפילו
 וכ"כ קנה, בבית לו שיש המינים יודע אינו ג"כ המוכר אם ולפ"ז ]סק"ב[. סמ"ע יודע. אינו והלוקח יודע שהמוכר הכא

 הדעת. באומד שטעה לומר דיש אסמכתא, הוי ענין בכל לכו"ע דכאן כתב ]סק"ב[ והש"ך א'[. ]סעיף הט"ז

 להם אשר כל על החליפו

 שאינו דבר המוכר מדין ס"ד רמ"א סימן וע"ל ר"ג סימן סוף וע"ל להם. אשר כל על שהחליפו שנים "הה - ריב"ש

 טעם לומר רק להכריע, כאן הרמ"א בא ולא בזה, דעות שתי מור"ם הביא ר"ג סימן ובסוף בי"א. רמ"א – מסויים.

                                                           
 א סעיף 1

 אין ואם קנה זה הרי ידוע, ומשקלו מדתו שאין ע"פ אף ידוע מינו היה אם מסויים, שאינו רדב לחבירו המקנה

 וכך; בכך לך מוכר אני יין של זה מרתף וכך; בכך לך מוכר אני חטים של זו ערימה כיצד, קנה. לא ידוע, מינו

 משקל ולא קנקניםה מנין ולא ידועה, הערימה מדת שאין פי על אף וכך; בכך לך מוכר אני תאנים של שק

 לפי אונאה להם ויש בדעתם, שהיה האומד על יתר או חסר שנמצא פי על אף קיים ממכרו ה"ז ידוע, התאנים

     שבשוק. שער
 
 ב סעיף 2

 מוכר אני זה בשק או זו בתיבה שיש מה וכל וכך בכך לך מוכר אני זה בבית שיש מה כל לחבירו: האומר אבל

 אם בו שיש מה יודע אינו שהרי לוקח, של דעתו סמכה שלא קנין, כאן אין ,ומשך הלוקח ורצה וכך, בכך לך

 להם. אשר כל על שהחליפו שנים דה"ה וי"א הגה: בזה. כיוצא כל וכן בקוביא; כמשחק אלא זה ואין זהב, או תבן
     מסויים. שאינו דבר המוכר מדין ס"ד רמ"א סימן וע"ל ר"ג סימן סוף וע"ל
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 בשנים החולקים אפילו אמנם לך. מכור זה שבבית מה כל לאומר דדמי משום שהחליפו, בשנים קנה דלא דס"ל הי"א
 ולא יודע, אינו והלוקח יודע דהמוכר כיון מהני, ]ד[לא לך מכור זה שבבית מה כל באומר מודים דקנה, וס"ל שהחליפו

 אף קנה דלא מודים כו"ע שהחליפו בשנים דאף כתב ]סק"ג[ והש"ך ]סק"ג[. סמ"ע לקנות. דבעי [אגב]ד זו הסברא שייך
 קנין כשהיה מיירי דקנה, שהחליפו בשנים שכתב שי"א[ ]סי' הדשן ותרומת הקודם, בס"ק כמ"ש יודעין אינן ששניהם

  סק"ו[. ר"ג סימן ]ש"ך חשוב ב"ד כגון המועיל באופן

 דאף ,מהקנס פטורין לזה, זה מחלו ואח"כ לצדקה, בקנס עצמם וחייבו שהחליפו שנים - ]שם[ סמ"ע

 הוא הרי לומר ג"כ בידם משו"ה מהקנס, וליפטר החליפין לקיים שבידם כיון מקום מכל אסמכתא, שייך לא דבצדקה
 שוב לצדקה, זהובים ה'ה שיהיו הגבאים בפני ואמר זהובים, ה' ונתחייב חבירו את שחירף באחד משא"כ החלפנו, כאילו

 ט'. סעיף רנ"ח סימן דעה ביורה כמ"ש להמחרף למחול בידו אין

 3ג סעיף

 השער "יעפ נותן פסק, כשלא

 מכר סאה כמה פסק ולא חטים, דינרים בעשרה לחבירו המוכר - המגיד הרב רמב"ם ס: ב"מ משנה
 כשער רצה ולא הדמים נתינת מאחר בו החוזר וכל המכירה, בשעת שבשוק כשער לו נותן לו,

 שו"ע. – שפרע. מי מקבל המעות, נתינת בשעת בשוק שהיה

 לעולם בא שלא דבר

 4ד סעיף

                                                           
 ג סעיף 3

 וכל המכירה, בשעת שבשוק כשער לו נותן לו, מכר סאה כמה פסק ולא חטים, דינרים בעשרה רולחבי המוכר

     שפרע. מי מקבל המעות, נתינת בשעת בשוק שהיה כשער רצה ולא הדמים נתינת מאחר בו החוזר
 
 ד סעיף 4

 שתוציא מה צד,כי מרע. שכיב במתנת בין בריא, במתנת בין במכר, בין לעולם, בא שלא דבר מקנה אדם אין

 או פרתי שתלד מה שאמר: או לפלוני, זו בהמה שתלד מה תנו לך, נתון זה אילן שיוציא מה לך, מכור זו שדה

 גבי )מיהו כלום. קנה לא מעוברת, השפחה או הפרה היתה אפילו כלום; אמר לא לך, נתון או לך מכור שפחתי

 השפחה או הפרה שתלד אחר אפילו בו לחזור ויכול נשך(, איזהו פ' )רש"י לעולם( בא מקרי הפירות חנטו אם אילן,

 בשאר הדין )והוא מידו. מוציאין אין הפירות, ותפס הלוקח קדם ואם לעולם. ובאו האילן פירות שגדלו ואחר
 )בשם( ש"ך סי' )ת"ה דמיא( דתפיס כמאן השטר, ליה ומסר שטר ליה כתב אלא תפס, לא ואפילו לעולם. באו שלא דברים

 מהם אחד שום ואין מיד, קנה לעובריהם, ושפחה פרה או לפירותיו, האילן מכר ואם דמכירה(. פכ"ב הגהמ"יי

 פ' דגיטין )מרדכי לעולם בא שלא דבר מקרי היין כשימכר היין דמי ממנו שיקנה לחבירו האומר הגה: בו. לחזור יכול
 אינו שעכשיו פי על אף קנה, בעולם, כשיהיה שיקנה אומר אם אבל סתם, לו במקנה מיירי זה דכל אומרים ויש האומר(.
 דבר להקנות יכול אדם דאין גב על ואף שמת(. מי ור"פ נוחלין יש פ' ריש )מרדכי חולקין ויש י"נ(; ר"פ )מרדכי בעולם

 הוא אבל רשב"א(; תלמידי בשם נשך איזהו פ' )נ"י חולקין ויש שמת(, מי פ' )תוספות לשעבדו יכול מ"מ לעולם, בא שלא
 לעולם, שבא דבר עם לעולם בא שלא דבר לחבירו שמקנה מי ו'. סעיף ס' סימן לעיל שנתבאר כמו להתחייב, יכול ועצמ

 אף המקח, לקיים נשבע ואם שמת(. מי פ' )מרדכי ר"י סימן סוף לקמן שיתבאר כמו וחמור, את לקני דדמי אומרים יש
 בקנין נקנה אינו ומיהו ח'. סעיף ע"ג וסימן י"ט סעיף ר"ז סימן כדלעיל שבועתו, לקיים צריך לעולם בא שלא פי על

 שבועתו על שאל אם וכן כלום. הקנין אין שמת, כגון שבועתו, לקיים אותו לכוף נוכל לא אם ולכן רכ"ב(, סימן )ע"ל
 בא שלא דבר למחול יכול אינו כך לעולם, בא שלא דבר להקנות יכול אדם שאין וכשם ושפ"ז(. ושמ"ה של"ה סימן )ריב"ש
     כ"ג(. סימן ר"ן )תשובת לעולם
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 מרע שכיב במתנת במכר/

 בין במכר, בין לעולם, בא שלא דבר מקנה אדם אין - המגיד הרב רמב"ם :סב קידושין :צג יבמות
 סמ"ע קמ"ל. עליו, דעתו תטרף שלא כדי שיקנה דהו"א שו"ע. – מרע. שכיב במתנת בין יא,בר במתנת

 ]סק"ו[.

 וכד' 'זו בהמה שתלד מה'

 מה לך, מכור זו שדה שתוציא מה כיצד, - שם מגמ' ז' סי' פ"ג שם רא"ש ואמר ד"ה סב: קידושין תוס' טור
 סמ"ע תנו. לבניו שאמר מרע שכיב על קאי לפלוני זו בהמה שתלד מה תנו לך, נתון זה אילן שיוציא

 ילואפ כלום; אמר לא לך, נתון או לך מכור שפחתי או פרתי שתלד מה שאמר: או ,]סק"ח[.
 חשיב רבו קא וממילא בעין שהן החנוטים בפירות משא"כ בעין, שאינו כיון .מעוברת השפחה או הפרה היתה

 לכשתלד, דהיינו מעליא ולד הולד כשיהיה באופן לו כשמכר דוקאד ]סק"ב[ ביאורים ועיין ]סק"ט[. סמ"ע לעולם. כבא
 דבר הוי שלו העובר בשר יהיה הבהמה תישחט או תמות אם שאף תיכף העובר לו כשמכר אבל לעולם, בא שלא דבר הוי

 שו"ע. – כלום. קנה לא מאיבריה. אחד לו להקנה דדמי לעולם, שבא

 רמ"א. - ,לעולם בא מקרי הפירות חנטו אם אילן, גבי מיהו - מוכר ד"ה סו: ב"מ רש"י

 שגדלו ואחר השפחה או הפרה שתלד אחר אפילו בו לחזור ויכול - רמב"ם נחמן דרב מימרא סו: ב"מ
  לעולם. ובאו האילן פירות

 הסחורה/שטר/משכון תפסש לוקח

 שו"ע. – מידו. מוציאין אין הפירות, סותפ הלוקח קדם ואם - שם

 כתב אלא תפס, לא ואפילו לעולם. באו שלא דברים בשאר הדין והוא - מיימוני הגהות הדשן תרומת
 כתפיסת הוי דשטר לעולם, שבא אחר היינו רמ"א. – דמיא. דתפיס כמאן השטר, ליה ומסר שטר ליה

 בשעת השטר לו מסר דאפילו כתב, והט"ז ]סקי"ג[. סמ"ע בהג"ה[. א' ]סעיף פ"ז בסימן הילך לשטר חשיב דמה"ט החפץ,
  מהני. ג"כ לעולם, שבא אחר בידו עדיין והשטר מכירה

 שטר לו שכתב דכיון ,חוב שטר במכירת רק מכירה בשעת השטר לו כשמסר מהני לא - ]סק"ד[ ביאורים ה"מנ

 לו כשמכר משא"כ מהני, משו"ה שלו, להלוה רק למוכר לתבוע ללוקח א"צ ששוב חוב, השטר גם לו ומסר מכירה
 שצריך כיון מהני, לא השדה, המוכר שקנה אחר דלוקח בידו שהשטר אף לכשאקחנה, שדה

 מפורש וכן לו, להמוכר לתבוע צריך כשאין רק שטר כשתופס יסהתפ חשיב דלא כתפיסה, הוי לא לו להמוכר לתבוע
  בעיטור.

 כמו הוי החפץ, לו שיתן לעולם שבא אחר משכון המוכר לו נתן אם - רא"ש שו"ת ריב"ש .א
  ל"ב[. ס"ק ר"ז בסימן סמ"ע - .לו ליתן וחייב תפס

 י.ב" – מהני. לא משכון אבל ליה, דזבין מידי האי דתפס דוקא בעינן– התרומות בעל .ב

 וכד' לפירותיו אילן

 הקנ לעובריהם, ושפחה פרה או לפירותיו, האילן מכר ואם - רמב"ם טור נחמן דרב מימרא קמז: ב"מ
 האילן על חל דהקנין כיוןד עדיין, הפירות יצאו שלא אף שו"ע. – בו. לחזור יכול מהם אחד שום ואין מיד,

 ]סקי"ד[. סמ"ע ממנו. שיצאו הפירות על גם הקנין חל ממילא בעין, שהוא

                                                           
 



 דיינות
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת

 
 

 

 

 תורת מכון | בא לעולם מקח וממכר סימן רט  |  המקנה דבר שאינו מסויים או שלא 18
 המשפט

 
 

 

 

 היין כשימכרל היין דמי

 לעולם. בא שלא דבר מקרי היין כשימכר היין דמי ממנו שיקנה לחבירו האומר - תט"ו סי' גיטין מרדכי
 רמ"א. –

 ומצודה לאוירה חורבה כגון הדבר מגוף נצמח שאינו בדבר דאפילו ,קנה לדמיו היין לו מקנה אם - ]סק"ה[ ביאורים נה"מ

 מהני. ג"כ לדמיו, ויין לדגים

 'בעולם יהיהכשל'

 כשיהיה שיקנה אומר אם אבל סתם, לו במקנה מיירי זה כל - ותר"ג תקע"ח סי' ב"ב מרדכי .א
 בי"א. רמ"א -בעולם; אינו שעכשיו פי על אף קנה, בעולם,

 בי"א. רמ"א - חולקין. יש - שם מרדכי .ב

 שעבוד

 יכול אדם דאין גב על ואף - הרשב"א מתלמידי ב"י ולימרו ד"ה קנט. דאיקני ד"ה נז.ק ב"ב תוס' .א
 רמ"א. - לשעבדו, יכול מ"מ לעולם, בא שלא דבר להקנות

 שיכול מודים החולקין אף בי"א. רמ"א - חולקין; ויש - הרשב"א מתלמידי לז. ב"מ יוסף נמוקי .ב

 חזרה. דמהני חולקין להיש ס"ל אח"כ, ומכר וקנה שקנה, קודם משעבודו בו חזר אם לענין שחולקין רק בדאקני, לשעבד
 ]סק"ח[. וש"ך ]סקי"ז[ סמ"ע שקנה. קודם אף דאקני משעבוד לחזור יכול דאינו הראשונה כדעה והעיקר

 התחייבות

 .ו' סעיף ס' סימן לעיל שנתבאר כמו רמ"א –להתחייב, יכול עצמו הוא אבל - אע"פ ד"ה נד: כתובות תוס'

 לעולם באש דבר עם לעולם בא שלא דבר

 וחמור, את לקני דדמי ,לעולם שבא דבר עם לעולם בא שלא דבר לחבירו שמקנה מי - תר"ג סי' ב"ב מרדכי

 .בי"א רמ"א – ר"י. סימן סוף לקמן שיתבאר כמו

 שבועה

 סעיף ר"ז סימן כדלעיל שבועתו, לקיים צריך לעולם בא שלא פי לע אף המקח, לקיים נשבע ואם - ריב"ש

 ט"ז. שבועתו. לקיים בשמתא אותו שכופין רק לנכסיו, יורדין ואין רמ"א. - ח'. סעיף ע"ג וסימן י"ט

 שבועתו, לקיים אותו לכוף נוכל לא אם ולכן כב סעי' רז סי' עי' בקנין נקנה אינו ומיהו - ד"מ ריב"ש
  רמ"א. - שבועתו. על שאל אם וכן כלום. הקנין אין ברמ"א ב' סעיף רנב סי' 'עי שמת כגון

 מחילה

 למחול יכול אינו כך לעולם, בא שלא דבר להקנות יכול אדם שאין וכשם - "קמהרי ש"ך הר"ן תשובת
 לא נגדו, חבירו עצמו התחייב ואח"כ אח"כ, נגדו שיתחייב מה לו שמחל כגון רמ"א. – לעולם. בא שלא דבר

 .להחיוב שקדם המחילה מהני

 5ה סעיף

                                                           
 ה סעיף 5
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 ברשותו ינוא אך בעולם, נמצא

 שלא לעולם, בא שלא כדבר דינו ברשותו, שאינו אלא לעולם, שבא דבר - י"ב סי' פ"ד ב"ב מרא"ש טור
 אבל כלל, ברשותו שאינו ודוקא שו"ע. – .רי"א בסימן עוד ויתבאר בו, לחזור מהם אחד כל ויכול קנה,

 ]סק"י[. ש"ך [.ז' ]סעיף רי"א בסימן כמבואר שברשותו דבר חשיב אחרים ביד לו שיש פקדון

 טרח דהכי אדעתא כי מקחו, לקיים צריך שמכר, הדבר וקנה המוכר טרח אם מקום מכל - הדשן רומתת

 שיש בחזקת שמכר דכיון ידע, לא והלוקח ברשותו שאינו ידע שהמוכר ודוקא רמ"א. – .בהימנותיה דליקום כדי וקנה,

 ברשותו, שאינו יודע היה ג"כ כשהלוקח אבל בהימנותיה, דליקום היכי כי דלוקח בידו דליקום אדעתא דטרח אמרינן לו
 ימנותיה.בה דליקום היכי כי שייך אז המקח לו להמציא בבירור שהבטיחו לא אם בהימנותיה, דליקום סברא שייך לא

 נה"מ ועיין לוקח. קנה ולא בהימנותיה, דליקום היכי כי שייך לא ברשותו, שאינו יודע היה לא ג"כ המוכר ואם ט"ז.
 במסחר תמיד לסחור זה מוכר שדרך וכיוצא בתבואה אבל ידוע, בחפץ רק שייך לא בהימנותיה דליקום ]סק"ח[ ביאורים

 ח.הלוק קנה ולא טרח, דהכי דאדעתא סברא שייך לא זה,

 6ו סעיף

 הסחורה את למוכר אין אך מעות, קיבל

 המין אותו היה ולא דמים, וקיבל שבשוק, שער על הפוסק - המגיד הרב רמב"ם דרבא מימרא סג. ב"ב
 מי מקבל בו, חזר ואם שפסק; מה לוקחל וליתן לקנות חייב מוכר, ברשות עליו שפסק
 שברשותו. כדבר חשיב לקנות ומצוי השער שיצא דכיון הכא שאני קנה, דלא ה' בסעיף דפסק ואף . שו"ע. – שפרע.

 אפילו קנה לא ולכך השער יצא לאכש מיירי ה' ובסעיף לגמרי, לקנות מועיל גמור קנין היה אם ולדעתו ]סקכ"ג[. סמ"ע
 קנה, דלא כתב לכך גמור, קנין לענין ומיירי השער ביצא מיירי ג"כ ה' דבסעיף וס"ל חולק ]סקי"ג[ והש"ך שפרע. למי

 אף השער כשיצא מקבל שפרע ומי שפרע, מי לענין מיירי זה ובסעיף שפרע, למי רק השער על בפוסק מהני לא גמור דקנין
 אינו שפיר הוי דזה זה, יין כגון מיוחד דבר על בפוסק מיירי ה' דבסעיף דהעיקר ]סק"ט[ ביאורים ןועיי מצוי. שאינו

 שמצוי סתם ביין מיירי וכאן ליה, דמזבני יימר מי דוקא זה יין על שהקפיד כיון לקנות, שמצוי לומר שייך לא דזה ברשותו,
 הש"ך כדברי והעיקר שברשותו. דבר הוי ולכך בשוק לקנות

 נעשה שהמקח השער, יצא שלא עד עמו פסק אם אבל - המגיד לו. ב"מ יוסף נמוקי ירוחם רבינו
 רמ"א. – שפרע. מי לקבל וא"צ בו חוזר באיסור,

 7ז סעיף

                                                           
 בו, לחזור מהם אחד כל ויכול קנה, שלא לעולם, בא שלא כדבר דינו ברשותו, שאינו אלא לעולם, שבא דבר

 דהכי אדעתא כי מקחו, לקיים צריך שמכר, הדבר וקנה המוכר טרח אם מקום מכל הגה:  רי"א. בסימן עוד ויתבאר
     ש"כ(. סימן )ת"ה בהימנותיה דליקום כדי וקנה, טרח
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 ללוקח וליתן לקנות חייב מוכר, ברשות עליו שפסק המין אותו היה ולא דמים, וקיבל שבשוק, שער על הפוסק

 חוזר באיסור, נעשה שהמקח השער, יצא שלא עד עמו פסק אם אבל הגה: שפרע. מי מקבל בו, חזר ואם שפסק; מה
     ת"ד(. נ"ט ירוחם ורבינו דב"מ י)נ" שפרע מי לקבל וא"צ בו
 
 ז סעיף 7

 לראובן, שדה מכר כיצד, לעולם. בא שלא דבר משייר אינו כך לעולם, בא שלא דבר מקנה אדם שאין כשם

 יפה בעין לעצמו, שייר אם אבל מהפירות. כלום שמעון קנה לא שנה, בכל ידוע דבר לשמעון מפירותיו ושייר

 ויש הרשב"א(. בשם שמת מי פרק )ר"ן מרע שכיב הן בריא מתנת הן מתנה, בין מכר ןבי בזה חלוק ואין הגה: שייר,
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 לעולם בא שלא דבר לשייר

 דבר משייר אינו כך לעולם, בא שלא דבר מקנה אדם שאין כשם - טור נחמן רב דאמר מהא קמח. ב"ב
 .מהפירות כלום שמעון קנה לא שנה, בכל ידוע דבר לשמעון מפירותיו ושייר לראובן, שדה מכר כיצד, לעולם. בא שלא

 יש שיורד כלום אינו לשמעון, משייר אני בפירוש אמר אם אבל לשמעון. ופירותיו לראובן השדה שאמר היינו שו"ע. –

  סקי"ד[. ]ש"ך ג' סעי' ריב סימן עי' כאן. אין מתנה כאן

 שהמוכר דמאחר ]סק"י[, ביאורים עיין .םבחנ הפירות ראובן נוטל הפירות לשמעון מכר ואפילו - ]סקכ"ד[ סמ"ע

 לראובן, שמכר מה כפי פלגא עד הפירות עם בקרקע המוכר נתאנה שומא ע"פ אם ולכך מעותיו, לשמעון להחזיר צריך
 לשמעון. פירותיו אמר לא מאילו גרע דלא אונאה, מטעם בטל המקח

 פי על אף הפירות, מקום דשייר ואמרינן שייר, יפה בעין לעצמו, שייר אם אבל - טור נחמן דרב מימרא קמח. ב"ב

 שו"ע. – .פירש שלא

 שכיב הן בריא מתנת הן מתנה, בין מכר בין בזה חלוק ואין - מרשב"א דקל ד"ה קמח. ב"ב ר"ן .א
  רמ"א. – ]סקט"ו[. ש"ך ליורשיו. דשייר מרע.

 - ג'(, סעיף רי"ב סי' )וע"ל מרע שכיב במתנת םחולקי - מראב"ד רשב"א דקל ד"ה קמח. ב"ב ר"ן .ב
 כתב ובנה"מ שייר. יפה בעין אמרינן לא יורשיו נגד מיתה, לאחר רק קנה לא מרע שכיב דמתנת כיוןד בי"א. רמ"א

 בנו. אצל קרובה אדם של דדעתו א'[ ]סעיף ר"י בסימן קיי"ל דהא זו, סברא על לגמגם ישד

 למכור יכול אינו המוכר זה של חלקו ,לאחר השדה זה לוקח מכר ואפילו - טור שמכר לוי בן סג. ב"ב
 שו"ע. – ששייר. מה כל לו ליתן וצריך

 כחו פקע לאחר כשמכרה בידך, זה ששדה זמן כל אמר: ואם - לו אין ד"ה שם רשב"ם שפי' וכמו סג. ב"ב
 ראשון למוכר נותן אינו שני, מלוקח וקנה ראשון הלוקח חזר אם ואפילו ראשון. מוכר של

 .]סקכ"ה[ סמ"ע בו. לו שהיה זכות כל לראשון שני מכר דמה שו"ע. – כלום.

 כן אם אלא ראשון, לוקח ביד בעודה מת אפילו כלום, לבניו אין ראשון, מוכר מת ואם - קמח. ב"ב
 ]סקכ"ו[. סמ"ע לבניו. ולא לעצמו רק שייר, יפה בעין אמרינן דלא שו"ע. – וליורשי. לי פירש:

 אבל וליורשי, לי לפרש: צריך ולכן בעלמא כתנאי רק הוי לא דאז מסויים, דבר משייר שאינו דוקא - מרמב"ן ב"י
 זכותו בניו יורשין שלי, אחת שדיוטא מנת על ואומר: בית, כגון מסויים, דבר לעצמו שייר

 ]סקכ"ז[. סמ"ע עולם. עד ליורשיו ונשארה המכר בכלל הדיוטא נכנסת לא דבכה"ג בי"א. רמ"א – אחריו.

 8ח סעיף

                                                           
 הפירות, מקום דשייר ואמרינן ג'(, סעיף רי"ב סי' )וע"ל הדעות( ב' ב"י הראב"ד בשם )שם מרע שכיב במתנת חולקין

 לו ליתן וצריך ורלמכ יכול אינו המוכר זה של חלקו לאחר, השדה זה לוקח מכר ואפילו פירש. שלא פי על אף

 חזר אם ואפילו ראשון. מוכר של כחו פקע לאחר כשמכרה בידך, זה ששדה זמן כל אמר: ואם ששייר. מה כל

 אפילו כלום, לבניו אין ראשון, מוכר מת ואם כלום. ראשון למוכר נותן אינו שני, מלוקח וקנה ראשון הלוקח

 הוי לא דאז מסויים, דבר משייר שאינו דוקא י"א הגה: י.וליורש לי פירש: כן אם אלא ראשון, לוקח ביד בעודה מת
 אחת שדיוטא מנת על ואומר: בית, כגון מסויים, דבר לעצמו שייר אבל וליורשי, לי לפרש: צריך ולכן בעלמא כתנאי רק

     הרמב"ן(. בשם יוסף )בית אחריו זכותו בניו יורשין שלי,
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 בטל קחהמ האם השיור, נתן לא

 מתבטל המקח אין לו יתנם לא אם ששייר, הפירות לו ליתן שצריך פי על אף - ז' סי' פ"ד ב"ב רא"ש טור
 שתלה לי, שתתן ע"מ בלשון כשאמר משא"כ הפירות, על כלל המקח חל לא שיור בלשון דאמר כיון שו"ע. – בכך.

 אמר שלא כל המקח בטל ג"כ לי, שיהיה ע"מ אמר אם וה"ה בטל. המקח התנאי קיים כשלא משו"ה בתנאי, המקח קיום
 ]סקכ"ח[. סמ"ע שיור. בלשון

 שלב"לד על תנאי

 אז נה,ש בכל וכך כך מהפירות לפלוני או לי שתתן מנת על מתנה: אם אבל - ז' סי' פ"ד ב"ב רא"ש טור
 ע.שו" – המקח. יתבטל שהתנה כמו לו יתן לא ואם בו, תלוי המקח קיום

 להתנות יכול מקום מכל לעולם, בא שלא דבר מקנה אדם דאין גב על דאף - רמ"ז סי' ב"מ מרדכי טור
  רמ"א. – לעולם. בא שלא דבר על

 דשלב"למ סילוק

 באבן ועיין .בו זכה לא ועדיין הואיל לעולם, בא שלא מדבר וכחו עצמו לסלק וכן - רי"ב סי' כתובות רדכימ

  רמ"א. – .צ"ב סימן העזר

 עדיין, בו זכה שלא כיון קנין בלא מהני לכך דאקני, משעבוד עצמו לקשסי מיירי - וסקכ"ט[ ]סקכ"א סמ"ע .א
 ]ד'[ דבסעיף והא .קנין בלא ודברים דין לשון או סילוק מהני לא כבר בהן שזכה מנכסים אך

 ביאורים נה"מ ועיין לו. נשתעבד שכבר הכא שאני זכה, לא שעדיין אף לעולם בא שלא דבר למחול יכול דאינו כתב בהג"ה
 ודוקא מהני. לאד אירוסין קודם עצמו שמסלק לבעל דמי בשעבוד, כלל שייכות לו שאין דכל כהסמ"ע, דהעיקר ]סק"ו[
 דמהני. ארוסה בעודה עצמו לסילק דמי בהשעבוד, שייכות כבר לו שיש עדיין, קנה שלא רק דאקני שעבוד לו שיעבד שכבר

 מידו. שקנו לא אם מהני, דלא שנשאה אחר אשתו מנכסי עצמו שסילק לבעל דדמי הסילוק, מהני לא קנה כבר ואם

 לשון רק בו, לזכות רוצה שאינו ולומר עצמו לסלק יכול לו נשתעבד לא אפילו - ד'[ ]סעיף ט"ז .ב
 גרוע, לשון שהוא ודברים דין בלשון ודוקא כבר. לו שנתחייב דבר על רק נופל אינו מחילה דלשון מהני, לא מחילה

 מהני טוב, לשון שהוא זה משדה השעבוד לך מוחל הריני כשאמר אבל קנה, שכבר מנכסים קנין בלא סילוק מהני לא
 ודברים. דין או סילוק לשון מהני לא החוב במחילת וכן זה. בלשון למחול יכול חובו כל אפילו דהא קנין, בלא אפילו

 לקנות רוצים כששניהם

 לקנות, רוצה ג"כ( )הוא אם מ"מ לעולם, בא שלא דבר מקנה אדם דאין אע"ג - תרס"ג סי' ב"ב מרדכי
 שיקבל מתנה על מזה זה שהקנו שנים ולכן ,]סק"ל[ "עסמ ומקני. גמר לקנות דרוצה דאגב כן גם מקני

                                                           
 מנת על מתנה: אם אבל בכך. מתבטל המקח אין לו יתנם לא אם יר,ששי הפירות לו ליתן שצריך פי על אף

 יתבטל שהתנה כמו לו יתן לא ואם בו, תלוי המקח קיום אז שנה, בכל וכך כך מהפירות לפלוני או לי שתתן

 )טור לעולם בא שלא דבר על להתנות יכול מקום מכל לעולם, בא שלא דבר מקנה אדם דאין גב על דאף הגה: המקח.
 הכותב(. ר"פ )מרדכי בו זכה לא ועדיין הואיל לעולם, בא שלא מדבר וכחו עצמו לסלק וכן דמציעא(. פ"ק והמרדכי סי"ב
 גם מקני לקנות, רוצה ג"כ( )הוא אם מ"מ לעולם, בא שלא דבר מקנה אדם דאין דאע"ג י"א צ"ב. סימן העזר באבן ועיין

 )הגהות דקנה חבירו, עם יחלוק )לו( שיתן מי שלכל אחר,מ מהן אחד שיקבל מתנה על מזה זה שהקנו שנים ולכן כן,
     חולקין. דיש ג' סעיף קע"ו סימן וע"ל דב"ב( מרדכי
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 .חולקין דיש ג' סעיף קע"ו סימן וע"ל דקנה חבירו, עם יחלוק )לו( שיתן מי שלכל מאחר, מהן אחד
 בי"א. רמ"א –

 9ט סעיף

  לאחר ופירותיו לאחד דקל

 ופירותיו, דקל קנה וראשון הפירות, מקום שייר לא לאחר, ופירותיו לאחד דקל נתן או מכר - טור
 שו"ע. – כלום. קנה לא ושני

 הגזע ]אלא[ ללוקח ואין קנה, אפ"ה הפירות כל לעצמו בשייר דאפילו קמ"ל - ]סקל"א[ סמ"ע
 ,פירות קצת הראשון להלוקח גם דיש פירות, מקצת רק נתן לא אפילו דלאחר קמ"ל, ז' בסעיף ולעיל לכשיתיבש.

  כלל. האחר קנה לא אפ"ה

 10י סעיף

 תיוירומפ חוץ דקל
 שייר מפירותיו, חוץ דקל קנה לאחד: אמר - איבעיא ד"ה שם ס'תו שייר ד"ה קמח. ב"ב רשב"ם .קמח ב"ב

 שו"ע. – לכשייבש. הגזע, אלא ללוקח ואין הענפים, שהם הפירות מקום םג לעצמו
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     כלום. קנה לא ושני ופירותיו, דקל קנה וראשון הפירות, מקום שייר לא לאחר, ופירותיו לאחד דקל נתן או מכר
 
 י סעיף 10

 הגזע, אלא ללוקח ואין הענפים, שהם הפירות מקום גם לעצמו שייר מפירותיו, חוץ דקל קנה לאחד: אמר

    לכשייבש.
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