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  רהמקנה לעוב|  מקח וממכר סימן רי

 1סעיף א

 עובר של אחר

 שו"ע. - אין אדם מקנה למי שלא בא לעולם - קמא. ב"ב

ויכול לחזור בו אפי' אחר שנולד כמו בדשלב"ל ואם תפס  "ע.שו–לפיכך המזכה לעובר של אחר לא קנה  - קמב: שם

 בסי' רט סעיף ד':אחר שנולד מהני מטעם מחילה בטעות כמבואר 

ואפילו אמר: לכשיולד  – שם פ"ט סי' לב' ד"ה נקטינןוכמ"ש הטור בשם הרמ"ה שם קמב. כרב הונא  .א
  שו"ע. – יזכה.

וקנאו במשיכה,  עד שיולד, או חזר המזכה אם לא מת - .שם פ"ט ס"הבשם ר"ח והרא"ש  ס"אטור  .ב
קנאו במשיכה פי' תחלת הזיכוי  .בי"א רמ"א – אמר כשיולדאם כשיולד אז זכה,  וישנו עדיין ברשות הזוכה,

ע"י אחר להעובר היה ע"י משיכה אבל ק"ס לא מהני דהדרא סודר למרי' וכן חזקה אפי' ע"י עשיית גדר והגדר עדיין קיים 
דאף בדשלב"ל סי' רט סעיף ד' הן הי"א שהביא הרב בהג"ה  ילת עשיית החזקה כבר כלתה )פרישה(:לא מהני כיון דתח

 אם אמר לכשיהיה בעולם דקנה )סמ"ע(

 עובר שלו

 רמב"ם שם דף קמ"ב: וכדמפרש ר' יצחק א"ר יוחנןהאומר אם תלד אשתי זכר תטול מנה וכו' שם ד' ק"מ: משנה  .א

מהני  אבבריהואיל ודעתו של אדם קרובה אצל בנו.  שו"ע. –לכשיולד  בנו, קנה, אפילו לא אמר:ואם היה  -

 .לדיעה זו

, נה"מ – משום דלא תטרף דעתו הא דמזכה לעובר שלו קנה דוקא בש"מ - רבינו האיבעל העיטור  .ב
 בסי' רנ"ג סכ"ו.הרב המגיד ועיין  - וזה דעת הטור וכן עיקר, דסתם אמרו.שו"ע בי"א.  –אבל בבריא לא קנה. 

 שו"ע. –והוא שתהיה אשתו כבר מעוברת בשעת המתנה.  - מבואר בעובדא דההוא דאמר לדביתהו וכו'שם ב ב"

 עובר של בנו

בנו דדעתו של אדם קרובה אצל בניו וגמר ומקנה לו  דדוקא שו"ע. –ובן בנו, כאחר דמי  - תשובת הרא"ש .א

 .סמ"ע - א"ה אין דעתו קרובה אליובכל לבו משא"כ בבן בנים ולכך בעינן נמי שיהיה הולד בן קיימא דבל

ומה דהרמ"א ז"ל סתם דלא כוותי' י"ל פסק בפשיטות להיפך סי' ש"נ  תה"דמח"א אה"ע סי' קי"א  שבו"י .ב

 –כיון דנכסי בחזקת יורשים קיימי ע"כ אפי' הוי ספיקא דדינא אין מוציאין מחזקת יורשים לכן סתם כדעת הרא"ש 
 :פת"ש

 ירושה לעובר

לעובר בנו קנה כ"ש ירושה הבאה  דהמזכה ב"ב קמב:כיון דקי"ל ב עובר יורש. - מראב"ד ס"ד יבמות פ"ז רא"ש .א
 ר.לעוב ממזכהדירושה הבאה מאליה עדיפא  קמא: ב"במאליה וכדמוכח ב

דהא דאמרי' בפרק מי וביאר הרמב"ן דירושה הבא' מאלי' לא קני  םכחכמישפסק  עובר לא יורש - כב: שם רי"ף .ב
השיג עליו דלא מצינו דשכיב מרע יהא עדיף מבריא לענין  "ש שםוהרא. נו קנה היינו בש"מ דוקאשמת המזכה לעובר ב

 זה והסכים לדברי הראב"ד דירושה הבאה מאליה קני ע"ש

הוי כאילו אמר  כיון דדעתו של אדם קרובה אצל בנומב' טעמים א.  יישב דברי הרי"ף - הר"ר מאנשש"ך בשם חתנו 
מ"מ אפילו לא יהיה אופן המועיל וגם  בקני מעכשיו ע"מ להקנות בשאר אופן המועילשהקניתי לבני  מודהאני 

דנהי דמשמע התם בש"ס פרק מי  .עשאו שאינו זוכה כזוכההואיל ודעתו של אדם קרובה אצל בנו 

' שמת דירושה הבאה מאליה עדיפא ממזכה לעובר היינו מעיקרא דסוגיא דהוי בעי למימר דעובר קני מטעם זכיה אמרי
דהמזכה קמב: מזכה לעובר לא קנה דעובר לית ליה זכיה וירושה הבאה מאליה קנה מצד זכיה אבל למאי דמסקי' בסוגיא 

לעובר לא קנה ומשנתינו משום שדעתו של אדם קרובה אצל בנו א"כ עובר לית ליה זכיה וא"כ ירושה הבאה מאליה נמי 
אדם קרובה אצל בנו ואנן סהדי דגמר ונתן לבנו באופן המועיל ל"ק וכרבא התם דפליג אאביי ומשנתינו משום דדעתו של 

והוי כאילו אמר אני הקניתי לו באופן המועיל דהא ודאי אפילו למ"ד מזכה לעובר ל"ק ודאי יש דרך להקנות לעובר קני 
ד"ה שם סז. בשם הריטב"א  כב: מדפי הרי"ף יבמותהנ"י וכמ"ש  מח: ע"מ להקנותו וכדאיתא בנדרים ס"פ השותפין

                                                           
הגה:  אין אדם מקנה למי שלא בא לעולם, לפיכך המזכה לעובר של אחר לא קנה, ואפילו אמר: לכשיולד יזכה.סעיף א 1

ודלא כיש חולקין וסבירא להו דאם לא מת, או חזר המזכה עד שיולד וקנאו במשיכה, וישנו עדיין ברשות הזוכה, כשיולד 
ואם היה בנו, קנה, אפילו לא אמר: לכשיולד, והוא שתהיה אשתו כבר  ולד )טור בשם הרא"ש ור"ח(,אז זכה, אם אמר כשי

וי"א דהא דמזכה לעובר שלו קנה דוקא  )ובן בנו, כאחר דמי( )תשובת הרא"ש כלל פ"ב סימן ד'(. מעוברת בשעת המתנה.

  בש"מ, אבל בבריא לא קנה.
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 5 מקח וממכר סימן רי | המקנה לעובר | המשפט תורת מכון

 

כרב אשי  שםואפי' למאי דפסק הרא"ש שם טז. מדפי הרי"ף בשם הרמב"ן  פ"ה ס"ההרא"ש בנדרים שם וכ"כ המזכה 
 דאם אמר קני מעכשיו ע"מ להקנות אפי' רב אשי מודה ע"ש וא"כ מט. הר"ן בנדרים שםהא כתב 

 גדר עובר

 סמ"ע - לא חילק.חבר כן משמע מהא שסתם הטור וכן המ .משמע אפי' קודם מ' יוםמעוברת  –ב"י  .א
ולא מיקרי עובר כלל אפי' לענין ירושה  קודם מ' יום מיא בעלמא הוא - ריטב"א ב"ב סו.נימוקי יוסף  .ב

גבי תרומה לענין ירושה הבאה מאליה דתוך מ' יום מיא בעלמא הוא וכ"כ יבמות סט: בדכיון דאמרי'  ,הבא מאליה
ודוק ומהטור אין ראיה דתוך מ' יום לא  יבמות פ"ז סי' דברא"ש הרמב"ם רפ"א מה' תרומה א"כ ה"ה הכא ועיין 

תוס' גיטין דף י"ד וע' בתשובת רע"ק איגר ז"ל ס"ס קמ"ו שהקשה על הש"ך בזה מדברי  ש"ך. - :מיקרי עובר כלל
 ע"ש: ע"ב ד"ה הא בש"מ

 2סעיף ב

 לבהמה או למי שלא בא לעולם

 למי שלא בא לעולם, וחזר ואמר לחבירוהקנה מקצת נכסיו לבהמה או  - ב"ב ריש דף קמ"גמרמב"ם 
 שו"ע –קנה כבהמה זו או כעובר זה, לא קנה כלום. 

 3סעיף ג

 קנה אתה ובהמה/ועובר 

אמר ליה: קנה נכסי או חפץ פלוני אתה ובהמה זו או אתה  - ו:ס רי"ףופסק כרב נחמן, וכן  קמג.ב"ב 
 :עי' י'סי' ר"ג ס ובחו"מ ג.ועי' אבהע"ז סי' מא סעי'  שו"ע. –ועובר זה, קנה הוא מחצה. 

ואם אמר לבנו קני את ועובר שלי שתתעבר ממני אשתי נוטל הבן הנולד כבר מחצה בראש  - נה"מ
 לכשיולד המחצה השניה: ואח"כ חולקין הוא והעובר

 הקנה למת

כמו שמבואר  רמ"א. –המקנה דבר למת, כל שהוא לצורך קבורתו וכבודו, קנה.  - תשובת הרשב"א

 מח. ת"ש מותר וכו' ומסקנא דגבו לאחר מיתה.בסנהדרין 

 אם שזיכתה לעוברה

 באר היטב. –דוקא אם זיכה לו האב כו'  - ח"א סימן של"ט מבי"ט .א
 פת"ש. – אמו שוה לאביונראה שחולק על המבי"ט וס"ל ד - ח"א סימן קי"א שבו"י .ב

 הקניית דשלב"ל לילדיו

דדבר שלב"ל או לדבר שלב"ל כי הדדי  ו ולבתוה"ה דבר שלב"ל אדם מקנה לבנ - ח"ב סימן קל"ז מבי"ט .א

 פת"ש. – נינהו
עליו מדברי הרמב"ם פ"ו מה' זכיה הלכה י"ז )שהובא בש"ע אה"ע סי' נ"א( דמבואר בהדיא הקשה  –שער המלך  .ב

 :פת"ש –ומסיים דצ"ע דאפי' גבי בנו ובתו אין אדם מקנה דשלב"ל 

                                                           
 סעיף ב 2

לא בא לעולם, וחזר ואמר לחבירו: קנה כבהמה זו או כעובר זה, לא קנה הקנה מקצת נכסיו לבהמה או למי ש

 כלום. 
 
 סעיף ג 3

)המקנה דבר למת, כל שהוא  אמר ליה: קנה נכסי או חפץ פלוני אתה ובהמה זו או אתה ועובר זה, קנה הוא מחצה.
  לצורך קבורתו וכבודו, קנה( )תשובת רשב"א סימן שע"ה(.
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 ושלא ברשותו לאחר מיתה | מקח וממכר סימן ריא

 ר מיתהלאח

 1סעיף א

 'מה שאירש מאבא מכור לך'

 שו"ע. –ברשותו של מקנה, אינו נקנה, והרי הוא כדבר שלא בא לעולם.  שאינודבר  - רמב"ם טז. ב"מ

נה"מ אפילו אמר היום לא מהני, דדוקא בעני הקילו. סמ"ע ]סק"א[. ובמחייב עצמו וכן במפקיר בדבר שאינו ברשותו עיין 
 ביאורים ]סק"א[.

מכור לך; מה שתעלה  תלמידי הרשב"א - או משאר מורישיוכיצד, מה שאירש מאבא  - רמב"ם .א
 - שדה זו לכשאקחנה קנויה לך, לא אמר כלום, וכן כל כיוצא בזה.מצודתי מהים נתון לך; 

 טז: שםלא קיימא לן כרב דאמר קנה, ו שו"ע.
א בסתם, אבל אם דוק - רא"ש כתובות פ"י סי' ו'ד"ה דזבנה  כתובות צא: ר"ת תוס'ר מטו .ב

 הדכיון דפירש ובירר מקחו וירוש רמ"א. - פירש ואמר: שדה זו שאני אירש מאבא מכור לך, קנה.

ור"ל אבל אם אמר שדה זו שאני לוקח הוי סמ"ע.  רא"ש שם, –ממילא קאתי לא חשבינן לי' כולי האי דבר שלבל"ע 
שכתב וי"א דאם פירש ואמר שדה זו לכשאקחנה וכן ובכמה דוכתי ודלא כע"ש  "מ טז.בדשלב"ל אע"ג דאמר זו כדמוכח 

 סימן ר"ט סעיף ה'וע"ל ש"ך.  –אם אמר שדה זו לכשאורישנה כו' 

 2סעיף ב

 לצרכי קבורת אביו ]תקנה לבזיון המת[

 שם ע"ארש"י שם,  מה שאירש מאבא היום כו' וכדמפרש שם ר' יוחנן משום כבוד אביו, וכפי' ב"מ טז. רמב"ם, ברייתא
)פי' המעלה ליחה בגרונו מפני צרות מי שהיה מורישו גוסס  - בשם הירושלמיוכ"כ ה"ה שם  ד"ה משום

ונטה למות, ורצה למכור מנכסיו מעט כדי להוציא הדמים בצרכי החזה, שזה יקרה סמוך למיתה(, 
תקנו חכמים שאם מכר ואמר:  הואיל והבן עני ואם ימתין עד שימות וימכר ישתהא המת ויתבזה,קבורה, 

וה"ה הוצאת התכריכין והאבן שמניחין על  שו"ע. - ה שאירש מאבי היום מכור לך, ממכרו קיים.מ

 הקבר. סמ"ע ]סק"ג[.

 אם יש לו לבן אין המכירה כלום. ו - ]סק"ד[ סמ"ע

  סמ"ע. –א כדי חייו אותו יום דוק - ]סעיף א'[ והטור ]ב"מ פ"א סי' מ"א[ רא"ש .א

יכול למכור מה שתעלה מצודתי היום, אף ]שיהיה[ לו  - "םוהרמב ]ב"מ ט' ע"ב מדפי הרי"ף[ רי"ף .ב
 ]סק"ו[. סמ"ע - כדי חייו לכמה ימים.

ואין מדקדקים אם מכר יותר מעט. ואם  - תלמידי רשב"אמר"ן המגיד בשם רב האי וב"י חידושי ה
 רמ"א. - לא מצא למכור מעט, מוכר בכדי שיעור שמוצא למכור

                                                           
 סעיף א 1

)או משאר  תו של מקנה, אינו נקנה, והרי הוא כדבר שלא בא לעולם. כיצד, מה שאירש מאבאדבר שאינו ברשו

מכור לך; מה שתעלה מצודתי מהים נתון לך; שדה זו לכשאקחנה קנויה לך, לא אמר  מורישיו( )תלמידי הרשב"א(

מאבא מכור לך, קנה )טור  הגה: וי"א דוקא בסתם, אבל אם פירש ואמר: שדה זו שאני אירש כלום, וכן כל כיוצא בזה.
 בשם ר"ת(, וע"ל סימן ר"ט סעיף ה'. 

 
 סעיף ב 2

ונטה למות, ורצה למכור  )פי' המעלה ליחה בגרונו מפני צרות החזה, שזה יקרה סמוך למיתה(, מי שהיה מורישו גוסס

א המת מנכסיו מעט כדי להוציא הדמים בצרכי קבורה, הואיל והבן עני ואם ימתין עד שימות וימכר ישתה

הגה: ואין מדקדקים אם  ויתבזה, תקנו חכמים שאם מכר ואמר: מה שאירש מאבי היום מכור לך, ממכרו קיים.
מכר יותר מעט. ואם לא מצא למכור מעט, מוכר בכדי שיעור שמוצא למכור )ר"ן פ"ק דמציעא והמגיד פכ"ב דמכירה 

ה יאכל, ואמר: מה שתעלה מצודתי היום מן הים וכן צייד עני שאין לו מ בשם רב האי וב"י בשם תלמידי רשב"א(.

 מכור לך, ממכרו קיים משום כדי חייו. 
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 צייד עני ]תקנת כדי חייו[

וכן צייד עני שאין לו מה  - מה שתעלה מצודתי היום וכדמפרש לה רבי יוחנן שם ב"מ טז. ברייתא
 - יאכל, ואמר: מה שתעלה מצודתי היום מן הים מכור לך, ממכרו קיים משום כדי חייו.

 שו"ע. 

 3סעיף ג

 מכר לקבורת אביו ומת הבן בחיי האב

ו צרכי קבורה, ומכר לאחר לצרכי קבורה היה אביו נוטה למות ולא היה ל - גאון סוף דף קנ"ח ב"ב
ואמר ליה: מה שאירש מאבא היום מכור לך בכך וכך, ומת הבן בחיי האב ואחר כך מת 

הגאון אוקמיה בגוסס דאי ו שו"ע. - האב, בן הבן מוציא מיד הלקוחות ואינו צריך להחזיר דמים,

כר כמבואר לעיל מ"מ חייב לשלם דמי המכר לא"ה אפי' הוא עצמו מוציא גוף הנכסים מידם לפי שלא חל עליהם המ
 ב"י. –. וכמ"ש ה"ה שם בשם הרשב"א

פירוש, אבי אביו של שהרי אביו מכר דבר שלא בא עדיין לרשותו ונמצאו הנכסים ברשות האב  - רמב"ם

 שו"ע. - וזה יורש אבי אביו.בן. סמ"ע ]סק"ח[.

דאל"כ הא אבי רה ולא בשאר דברים, דוקא שלא נהנה מהם אבי אביו לא בצרכי קבו - סמ"ע ]סק"ז[.

 אביו בעצמו חייב מאחר שנהנה מהם, ואפילו הוא יורש אבי אביו חייב לשלם חובו. ועיין ביאורים ]סק"ג[.

 4סעיף ד

 נכד שירש חוב של אביו מידי סבו

בן וירש חנוך  ומתו ראובן ויעקב,אם ראובן לוה מיעקב אביו ואחר כך מכר נכסיו,  - טור בשם רבינו האי
דמצי אמר: אנא מאבוה ראובן השטר חוב מיעקב, מוציא מיד הלקוחות הנכסים שמכר אביו, 

דכיון דאינו דומה ממש לדין שלפניו, דשם מכר הבן דבר שלא בא לידו, משא"כ זה .בי"א שו"ע –דאבא יריתנא. 

 . סמ"ע ]סק"ט[.אומריםדראובן מכר ברשות נכסיו של עצמו, לכך כתבו בלשון יש 

 5סעיף ה

 כתב נכסיו לבנו לאחר מותו

 הכותב נכסיו לבנו לאחר מותו, הרי הגוף של בן מזמן השטר, והפירות לאב עד שימות - ב"ב קלו. משנה
 שו"ע. -

ואין המקבל יכול למכור הפירות כל זמן שהנותן קיים, אלא יכול למכור מהיום  - טור וכ"כ הרמב"ם
 - , ויזכה בפירות לאחר מיתת הנותן, ויזכה בהם הלוקח.שיזכה הלוקח בגוף הקרקע מידולאחר מיתת הנותן 

 היינו שימכור לו כל הגוף, אבל למכור רק גוף לפירות לאחר מיתת האב לא מהני כשמת הבן בחיי אביו ועיין שו"ע.

 ביאורים ]סק"ה[. נה"מ

                                                           
 סעיף ג 3

היה אביו נוטה למות ולא היה לו צרכי קבורה, ומכר לאחר לצרכי קבורה ואמר ליה: מה שאירש מאבא היום 

ואינו צריך להחזיר דמים, מכור לך בכך וכך, ומת הבן בחיי האב ואחר כך מת האב, בן הבן מוציא מיד הלקוחות 

 שהרי אביו מכר דבר שלא בא עדיין לרשותו ונמצאו הנכסים ברשות האב וזה יורש אבי אביו. 
 
 סעיף ד 4

יש מי שאומר שאם ראובן לוה מיעקב אביו ואחר כך מכר נכסיו, ומתו ראובן ויעקב, וירש חנוך בן ראובן 

 ביו, דמצי אמר: אנא מאבוה דאבא יריתנא. השטר חוב מיעקב, מוציא מיד הלקוחות הנכסים שמכר א
 
 סעיף ה 5

הכותב נכסיו לבנו לאחר מותו, הרי הגוף של בן מזמן השטר, והפירות לאב עד שימות, ואין המקבל יכול למכור 

הפירות כל זמן שהנותן קיים, אלא יכול למכור מהיום ולאחר מיתת הנותן שיזכה הלוקח בגוף הקרקע מיד, 

ר מיתת הנותן, ויזכה בהם הלוקח אפילו אם מת מקבל בחיי נותן, שאין כאן מקנה דבר שלא ויזכה בפירות לאח

 בא לעולם כיון שהגוף שלו, דקנין פירות שנשאר לאב לאו כקנין הגוף דמי. 
 



 דיינות
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ן כאן מקנה דבר אפילו אם מת מקבל בחיי נותן, שאי - פלוגתא דר' יוחנן וריש לקיש והלכה כר"ל שם ע"ב ב"ב
 שו"ע. - שלא בא לעולם כיון שהגוף שלו, דקנין פירות שנשאר לאב לאו כקנין הגוף דמי.

 .דהלכת' כר"ל לגבי ר"י יבמות דף ל"ו: דקנין פירות לאו כקנין הגוף דמי דהא הוא חדא מתלת דאמרי' בריש החולץ

 דבר שאינו ברשותו

 6סעיף ו

 קנין אגב כשהמטלטלין לא ברשותו

מי שנתן קרקע לחבירו, ונתן לו על גביו דינרים או מטלטלין, לא קנה אלא  - דף כ"ו. קידושיןמ רמב"ם
אם כן היו המעות והמטלטלין ברשותו. לפיכך צריך להביא ראיה שהיו המעות והמטלטלין 

ן בתוך הקרקע אי בעינן שיה' צבורין המטלטלי דשם בגמ' הנידון שו"ע. – שהקנה לו ברשותו באותה שעה

  סמ"ע. –. ואסיקנא דלא ואם איתא דאפי' אינו בעין קנה מאי קא מיבעיא לן פשיטא אלא ודאי לא קנה אא"כ הן בעין

החולקים שם מודים הכא, דשם כיון שכתב בו לשון נתתי שהוא לשון עבר,  היינו שאפי' סעיף ו'. סימן ס'י' חו"מ וע –רמ"א 

ל בלשון הוה אני נותן, שאינו לשון הודאה רק לשון קנין שמקנה לו עכשיו, לא מהני הוא לשון הודאה, אבל כשידוע שא"
 וצריך המקבל להביא ראיה. ]סמ"ע סקי"ב וביאורים סק"ד[.

 7סעיף ז

 הקניית פקדון

 ובכמה דוכתי קד:ומהא דרב פפא דה"ל תריסר אלפי זוזי וכו' שם  "ק דף ע.בוכלישנא בתרא דנהרדעי רמב"ם 
פקדון ביד אחר, הרי מקנהו במכר או במתנה, לפי שהפקדון ברשות בעליו  מי שהיה לו -

 שו"ע. - הוא, והרי הוא בחזקת שהוא קיים.

ואם כפר בו זה שהופקד אצלו, אינו יכול להקנותו, שזה כמי שאבד,  - שםנא בתרא דנהרדעי שכלירמב"ם 
 שו"ע. - שאינו ברשותו.

 הקניית משכון

מה שיתר על החוב יכול להקדיש ולמכור  – "מ פ"ה סי' סטבת אשרי הגה ב"מ עג: ד"ה השתאתוס'  .א
 וכתב שיש לדחות ראיות התוס'.ש"ך.  –אבל גובה תחלה חובו 

"ד סי' רכ"א ס"ק מ"ב ומ"ד ובספרי וועיין ש"ך ביאפי' המותר א"י להקדיש ולמכור  - ש"ך מיש חולקים .ב

 .נקודת הכסף שם שהארכתי בזה

 .בהקדש אבל במכירה כ"ע מודו דיכול למכור וצ"עיש לחלק ולומר דדוקא  - ש"ך

                                                           
 סעיף ו 6

מי שנתן קרקע לחבירו, ונתן לו על גביו דינרים או מטלטלין, לא קנה אלא אם כן היו המעות והמטלטלין 

)וע"ל סימן ס'  ו. לפיכך צריך להביא ראיה שהיו המעות והמטלטלין שהקנה לו ברשותו באותה שעהברשות
 סעיף ו'(. 

 
 סעיף ז 7

מי שהיה לו פקדון ביד אחר, הרי מקנהו במכר או במתנה, לפי שהפקדון ברשות בעליו הוא, והרי הוא בחזקת 

ו, שזה כמי שאבד, שאינו ברשותו. אבל המלוה, שהוא קיים. ואם כפר בו זה שהופקד אצלו, אינו יכול להקנות

הואיל ולהוצאה ניתנה, אינה בעולם ואין אדם יכול להקנותה אלא במעמד שלשתן; ואם היה מלוה בשטר, מקנה 

הגה: ראובן לוה משמעון ועשה לו  את השטר בכתיבה ומסירה, שהרי יש כאן דבר הנמסר, לקנות שעבוד שבו.
לא תנאי, והשלישו ביד לוי שאם לא יפרענו לו לזמן יתן השטר לשמעון, וקודם שהגיע שטר מכירה על שדהו מעכשיו ב

הזמן מכר שמעון השדה ליהודה, וכשהגיע הזמן לא פרע ראובן לשמעון, ונתן לוי לשמעון השטר שבידו, מכירת שמעון 
  קיימת אף על פי שהיתה קודם הזמן )טור סוף סימן נ"ד בשם הראב"ד(.
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 השכרה לשני בזמן שמושכר לראשון

מי שהשכיר ביתו לאחד, יכול המשכיר להשכירו לאחר אפילו בתוך משך זמן  - ביאורים ]שם[ נה"מ
שידור בו אחר כלות זמן השכירות של הראשון, ואין המשכיר יכול לחזור בו אפילו קודם השכירות של הראשון 

כגון שאמר לו קנה אם לא שתלה הקנין בהזמן, לות הזמן של הראשון, אפילו בסתם כאומר מעכשיו דמי, כ

 לאחר הזמן או אל תקנה.

 הקניית מלווה

ואין אדם יכול להקנותה אלא במעמד אבל המלוה, הואיל ולהוצאה ניתנה, אינה בעולם  - רמב"ם
סירה, שהרי יש כאן דבר שלשתן; ואם היה מלוה בשטר, מקנה את השטר בכתיבה ומ

לעיל בסי' שאם הקנה החוב שיש לו אגב קרקע לא קנה ומבואר במ"ש  שו"ע. - הנמסר, לקנות שעבוד שבו.

 ר"ג ס"ט

 שטר מכירה מעכשיו שניתן כעירבון להלוואה

ראובן לוה משמעון ועשה לו שטר מכירה על שדהו מעכשיו בלא תנאי, והשלישו  - טור בשם הראב"ד
וקודם שהגיע הזמן מכר שמעון השדה ליהודה, לא יפרענו לו לזמן יתן השטר לשמעון,  שאםביד לוי 

קיימת אף על פי שהיתה קודם מכירת שמעון וכשהגיע הזמן לא פרע ראובן לשמעון, ונתן לוי לשמעון השטר שבידו, 

 רמ"א. - הזמן.

 מיירי שראובן אוכל הפירות, דאל"כ הוא ריבית. ו - ]סקט"ו[סמ"ע 
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  דבר שאין בו ממש, אינו קצוב, להקדש|  ממכר סימן ריבמקח ו
 1סעיף א

 'פירות דקל זה'/דקל לפירותיו
אין אדם מקנה, לא במכר ולא במתנה, אלא דבר שיש בו ממש.  -וירושלמי  ב"ב קמז:מגאונים  רמב"ם

ת זה וכו' אמר רבא א"ר נחמן ש"מ שאמר ידור פלוני בביכד .שו"ע -אבל דבר שאין בו ממש, אינו נקנה. 

 הרב המגיד. –ופירושו לפי שאין הדירה גוף ואמרינן התם מלתא דליתא בבריא ליתא בשכיב מרע וזה פשוט ומוסכם 

לפיכך המקנה לחבירו אכילת פירות דקל זה או דירת בית זה, לא קנה עד שיקנה גוף בית  - רמב"ם
 שו"ע. –זה לדור בו וגוף אילן לאכול פירותיו. 

 זה' 'ידור פלוני בבית
 –האומר: ידור פלוני בבית זה, ולא קצב זמן הדירה, אפילו רק שעה אחת במשמע. תרעא  מרדכי ב"ב

 וסמ"ע ס"ק ג' שושןעיר  –משמע שר"ל דאפי' הקנה לו גוף הבית לדירה רק שעה אחת במשמע  רמ"א.

הגהת מרדכי שם משמע להדיא דבהקנה לו גוף הבית לדירה קנהו לדור בו ב - הערת חתן הש"ך
כלום משום דשעה אחת דהא רב נחשון שם בהגהות מרדכי פי' כן הרישא דידור פלוני בבית זה דלא אמר לעולם לכ"ע 

במשמע משמע דבסיפא באומר תנו בית זה וידור בו קנהו לעולם כן משמע בבעל העיטור מאמר שני קנין ד' ה' סוף ע"א 
והנמשכי' אחריו צ"ע  א"מוטעמא דמסתבר הוא דכיון שקנה גוף הבית לדירה א"כ הבית לעולם שלו לדירה א"כ דברי הר

 והוטב בעיניו: חמיו הש"ךהדבר לפני  כתב שהציעו

 באופן המועיל –פרשנות שטר 
לדור בביתו וקנו ממנו ע"ז, יש לפרש השטר שקנה ממנו  שראובן נתןשטר שכתוב בו  - תשובת רמב"ן

דודאי ליפוי כח כתבו ם החזירו הקנין למטה בשטר, וכל שכן א והקנה לו הגוף לדור בו.בענין המועיל 

שנותן לו לדור בביתו, אינו  וקנו ממנואבל אם לא כתוב בשטר רק: וקנה ממנו בענין המועיל. 
 רמ"א. – דאז עיקר הקנין קאי על הדירה ואין בדירה ממש.כלום, 

תן לו כח ליקח הפירות שטר שלא היה כתוב בו קנין פירות כראוי, רק כתוב בו שנ - תריזב"ב מרדכי 
 –כתקון חכמים, הרי הודה שהקנה לו כתיקון חכמים ויש לפרש שנתן לו באופן המועיל. 

 רמ"א.

 2סעיף ב

                                                           
 סעיף א 1

דם מקנה, לא במכר ולא במתנה, אלא דבר שיש בו ממש. אבל דבר שאין בו ממש, אינו נקנה. לפיכך אין א

המקנה לחבירו אכילת פירות דקל זה או דירת בית זה, לא קנה עד שיקנה גוף בית זה לדור בו וגוף אילן לאכול 

ה אחת במשמע )הגהות מרדכי סוף ב"ב(. הגה: האומר: ידור פלוני בבית זה, ולא קצב זמן הדירה, אפילו רק שע פירותיו.
ושטר שכתוב בו שראובן נתן לדור בביתו וקנו ממנו ע"ז, יש לפרש השטר שקנה ממנו בענין המועיל והקנה לו הגוף לדור 
בו. וכל שכן אם החזירו הקנין למטה בשטר, דודאי ליפוי כח כתבו וקנה ממנו בענין המועיל. אבל אם לא כתוב בשטר 

ו שנותן לו לדור בביתו, אינו כלום, דאז עיקר הקנין קאי על הדירה ואין בדירה ממש. )תשובת רמב"ן סימן רק: וקנו ממנ
ס"ז(. שטר שלא היה כתוב בו קנין פירות כראוי, רק כתוב בו שנתן לו כח ליקח הפירות כתקון חכמים, הרי הודה שהקנה 

 רק מי שמת(. לו כתיקון חכמים ויש לפרש שנתן לו באופן המועיל )מרדכי פ

 סעיף ב 2

וכן המוכר לחבירו אויר חורבתו ואויר חצירו, אינו כלום, אלא אם כן הקנה לו חצרו להכניס בו זיזין, וכן כל 

 כיוצא בזה. 
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 אויר חצירו
 תוספתא הבאה בסעיף שאחר זה שם סג.אמימרא דדיוטא העליונה "ד ס"ז פ ב"בירושלמי רא"ש מטור 

הקנה לו חצרו  וכן המוכר לחבירו אויר חורבתו ואויר חצירו, אינו כלום, אלא אם כן -
 שו"ע. –להכניס בו זיזין, וכן כל כיוצא בזה. 

 3ף גסעי

 שייר לעצמו דירת הבית
אבל אם מכר לאחר בית ואילן וחורבה וחצר, ושייר לעצמו דירת הבית ואכילת הפירות ואויר  - טור

דכל לגבי נפשו בעין  שו"ע. –החורבה ואויר החצר, מהני, דהוו כאילו פירש ששייר לעצמו מקום. 

 :עסמ" – בסימן ר"ט סעיף ז'יפה שייר וכמ"ש הטור והמחבר 

ואפילו לא הזכיר שיור בחצר כלל, אלא מכר לו בית  -טור רמב"ם , ד"ה אמר ר"ל שםרשב"ם  סג.ב"ב 
אמרינן ששייר לו מקום בחצר להוציא זיזין  ואמר לו: על מנת שדיוטא העליונה שלי,

דלאו על גבה ממש קאמר אלא ע"ג עמודים  ריש ע"ב בד"ה שאם רצה וכו'' סתוועי'  שו"ע. -מהדיוטא לחצר. 

וכן פי' שם ה"ה וכתב וקי"ל כרב זביד וכ"ש כרב פפא דטפי אמר רב זביד  שם דף סד. ד"ה ואי בשם ר"תהתו' וכמו שפי' 
 :רי"ד סעיף י"אדין זה יתבאר מילתא בטעמא בסימן שם לד:  רי"ףומרב פפא 

הקשו על פי' זה דהא הכא לא מיירי במכירת חצר אלא במכירת בית  -בשם ר"ת  שם ד"ה על מנת' סתו
ונה בנין בחצר להניחה והמוכר בית לא מכר חצר ומפרש ר"ת להוציא בה זיזין אם הוא ב

 ב"י. –ע"ג הדיוטא את הזיזין מניח אע"פ שהוא מכביד על הכותל 

 שייר לעצמו וגם לצד ג'
ואם שייר לעצמו זכות וגם שייר לאיש אחר, אמרינן כמו ששייר לעצמו בעין יפה  - תשובת הרמב"ן

שכתב שרמ"א ' ס"ק גועי' בש"ך  רמ"א. - ובאופן המועיל כן שייר לחבירו, דודאי על ענין אחד נתכוין

 לעיל סימן ר"ט סעיף ז'.ועיין  לא כיוון יפה בהבנת הרמב"ן.

אבעיא להו דקל לאחד ופירותיו לאחר מהו מי שייר  .ב"ב קמחמבואין להקשו' על תשו' הרמב"ן  - ש"ך
משמע דאלו שייר דמקום פרי או לא את"ל לאחר לא הוי שיור לעצמו חוץ מפירותיו מהו כו' 

דהתם לא קאמר ל' שיור אלא אמר סתם דקל לא' ופירותיו לאחר דאי מקום פירי לאחר הוי שיור 
אמרי' דשייר מקום פירי לאחר הוי אמרי' דנתכוין באופן המועיל והוי כאילו אמר אני נותן 
 במתנה דקל זה לפלוני ואני נותן מקום בדקל זה לפלוני לפירות דהיינו שייר לו מקום

 .משא"כ אם או' רק ל' שיור לחוד לא זכה אותו האחר דבמה יזכה

 4סעיף ד

 גוף הקרקע לזמן קצובמכר 
המוכר גוף הקרקע לזמן קצוב, הרי זה מכירה ומשתמש הלוקח בגוף כחפצו ואוכל הפירות  - רמב"ם

 ע.שו" –כל זמן המכירה, ובסוף תחזור לבעליה. 

                                                           
 סעיף ג 3

אבל אם מכר לאחר בית ואילן וחורבה וחצר, ושייר לעצמו דירת הבית ואכילת הפירות ואויר החורבה ואויר 

ו כאילו פירש ששייר לעצמו מקום. ואפילו לא הזכיר שיור בחצר כלל, אלא מכר לו בית ואמר החצר, מהני, דהו

הגה: ואם שייר  לו: על מנת שדיוטא העליונה שלי, אמרינן ששייר לו מקום בחצר להוציא זיזין מהדיוטא לחצר.
כן שייר לחבירו, דודאי על ענין לעצמו זכות וגם שייר לאיש אחר, אמרינן כמו ששייר לעצמו בעין יפה ובאופן המועיל 

 אחד נתכוין )תשובת רמב"ן סי' י"ח(. ועיין לעיל סימן ר"ט סעיף ז'. 

 סעיף ד 4

המוכר גוף הקרקע לזמן קצוב, הרי זה מכירה ומשתמש הלוקח בגוף כחפצו ואוכל הפירות כל זמן המכירה, 

ן המקנה אותה לפירות, שהקונה ובסוף תחזור לבעליה. ומה הפרש יש בין המוכר קרקע לזמן קצוב ובי

לפירות אינו יכול לשנות צורת הקרקע, ולא יבנה ולא יהרוס: אבל הקונה לזמן קצוב, הוא בונה והורס ועושה 

 בכל זמנו הקצוב, כמו שעושה הקונה קנין עולם לעולם.



 דיינות
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ובין המקנה אותה לפירות, שהקונה לפירות ומה הפרש יש בין המוכר קרקע לזמן קצוב  -רמב"ם 
אבל הקונה לזמן קצוב, הוא בונה אינו יכול לשנות צורת הקרקע, ולא יבנה ולא יהרוס 

מוכר בזמן ודמי ל שו"ע. – והורס ועושה בכל זמנו הקצוב, כמו שעושה הקונה קנין עולם לעולם.

שהיובל נוהג שכשם שהמוכר בזמן היובל בין קרוב בין רחוק עושה בו כל חפצו אע"פ שידוע שיחזור קרקע לבעליה ביובל 
 –ושלא כדברי הראב"ד צוב שהרי סתמו כפירושו ביובל וכיון שכן אף במוכר לזמן קצוב הדין כן כן הדין במוכר לזמן ק

 המגיד.הרב 

שאשה שמכרה נכסי מלוג שלה לאחר שנשאת,  רמ"אכתב  סימן צ' סעיף ט'באה"ע  - יגס"ק סמ"ע 
דהלוקח יכול למחות בבעלה שלא יבנה ולא יהרוס, משמע אבל אם לא מכרה אין האשה 

דכתב שם דהלוקח יכול שבעלה קנאה כל ימי חייה. והא בעצמה יכולה למחות בו, והוא מהאי טעמא 

למחות, הוא לשיטת הרמב"ם ]פכ"ב מאישות ה"ז[ דכתב שם ]המחבר[ בשמו דאשה שמכרה הבעל אינו מוציא מיד הלוקח 
 גוף הקרקע כי אם הפירות, ע"ש בסמ"ע ודוק:

 5סעיף ה

 מוכר פירותלפירות לבין שדה ר ההבדל בין מוכ
עליו, וכ"כ הטור  פירוש, אחר שבאו לעולם, דאז הקנין חלומה הפרש יש בין המוכר שדה זו לפירותיה  -רמב"ם 

ובין המוכר פירות שדה זו לחבירו, שהמוכר פירות השדה אין ללוקח להשתמש ]סעיף ז'[. 
בשדה זו כלל, אפילו להכנס, אלא בשעת הוצאת הפירות, ויש לבעל השדה להשתמש בה 

להכנס בה אלא מדעת ע סמ" –אפי' כר שדה לפירותיה, אין בעל השדה יכול כחפצו. אבל המו
 שו"ע. - הלוקח, ויש ללוקח להשתמש בה כחפצו.

והלא הפרש גדול יש ביניהם דמוכר שדה לפירותיה קנה ומוכר פירות שדה זו הקשה  –כסף משנה 
לא קנה וי"ל דהכא מיירי במוכר שדה זו באופן שקנה לוקח כגון שעשה שבועה שהוא 

וכמ"ש רבינו בס"פ שלפני זה א"נ דכי אמרינן לא קנה היינו שאם אחד מהם רוצה לחזור מחוייב לקיים שבועתו 

  הרשות בידו ועתה שואל באם שניהם רוצים ובטור פי' אחר שבאו לעולםבו 

 6סעיף ו

 ההבדל בין קונה שדה לפירות לבין שוכר שדה
ומה הפרש יש בין הקונה שדה זו לפירותיה ובין השוכר שדה זו מחבירו, שהקונה שדה  - רמב"ם

כמו שיתבאר  לפירותיה יש לו לנטעה או לזרעה כל זמן שירצה או להובירה; והשוכר אינו כן,
 ע.שו" –בסימן ש"כ. 

 לב"להקדש בדש
 7סעיף ז

                                                           
 סעיף ה5

כר פירות השדה אין ומה הפרש יש בין המוכר שדה זו לפירותיה ובין המוכר פירות שדה זו לחבירו, שהמו

ללוקח להשתמש בשדה זו כלל, אפילו להכנס, אלא בשעת הוצאת הפירות, ויש לבעל השדה להשתמש בה 

כחפצו. אבל המוכר שדה לפירותיה, אין בעל השדה יכול להכנס בה אלא מדעת הלוקח, ויש ללוקח להשתמש 

 בה כחפצו. 

 סעיף ו 6

ין השוכר שדה זו מחבירו, שהקונה שדה לפירותיה יש לו לנטעה ומה הפרש יש בין הקונה שדה זו לפירותיה וב

 או לזרעה כל זמן שירצה או להובירה; והשוכר אינו כן, כמו שיתבאר בסימן ש"כ. 

 סעיף ז 7

דין ההקדש ודין העניים ודין הנדרים אינו כדין ההדיוט בקנייתו, שאילו אמר אדם: כל מה שתלד בהמתי יהיה 

יהיה אסור עלי, או: אתננו לצדקה, אף על פי שאינו מתקדש, לפי שאינו בעולם, ה"ז הקדש לבדק הבית, או: 

חייב לקיים דברו, שנאמר: ככל היוצא מפיו יעשה, )במדבר ל, ב(; והואיל והדבר כן, אם צוה אדם כשהוא 

ה: וי"א דלא הג שכיב מרע ואמר: כל מה שיוציא אילן זה לעניים, או: כל שכר בית זה לעניים, זכו בהם העניים.
קנו ההקדש ולא הצדקה כלום, דאין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, וממילא דבריו בטלים. אבל אם אמר: כשתלד 
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 קדשיה הבהמתי יה כל מה שתלד
דין ההקדש ודין העניים ודין הנדרים אינו כדין ההדיוט בקנייתו, שאילו אמר אדם: כל  - רמב"ם

מה שתלד בהמתי יהיה הקדש לבדק הבית, או: יהיה אסור עלי, או: אתננו לצדקה, אף על 
ה"ז חייב לקיים דברו, שנאמר: ככל היוצא מפיו יעשה,  פי שאינו מתקדש, לפי שאינו בעולם,

, אבל א"רמק או תתננו לצדקה, ובזה דוקא פליגי עליה וכדמסיבשם הרמב"ם ור טוכתב ה שו"ע. -)במדבר ל, ב(; 

 :עסמ" –באתננו כו"ע מודו דמחויב לקיים מכח נדר. 

 לב"לכ"מ שהקדיש דשש
ה אדם כשהוא שכיב מרע ואמר: כל מה שיוציא אילן זה והואיל והדבר כן, אם צו -רמב"ם  .א

וראיה לדבר זה ממ"ש יעקב אבינו וכל  שו"ע. - זכו בהם העניים. לעניים, או: כל שכר בית זה לעניים,

 .אשר תתן לי עשר אעשרנו לך ונאמר אשר נדרת לי שם נדר
לא קנו ההקדש ולא הצדקה כלום, דאין אדם מקדיש דבר  - ב"ק פ"ד ס"גרא"ש ראב"ד טור  .ב

. ארמ" – וסברא האחרונה היא עיקר, וכן ראוי להורות רמ"א. –שלא בא לעולם, וממילא דבריו בטלים.

למה יזכו בה על הרמב"ם  קשהו ועיין לקמן סי' רנ"ב סעיף ב'. ואם נשבע לקיים המקח, עיין לעיל סימן ר"ט סעיף ד'.
 משנה.כסף  –עליהם נדר מורישם  העניים כיון שהש"מ ליתיה בעול' והיורשים לא נדרו ולא חל

ודוקא אם הנודר קיים; אבל אם כבר מת, אינו כלום, שהרי אינו כאן  - "ב תרכהבמרדכי ראב"ד 
שיבוא לעולם שאז יתננו, והוא מת קודם שבא לעולם, נמצא כיון שלא קיבל עליו אלא עד  רמ"א. – שיקיים נדרו

 ע.סמ" –דאף לאחר שבא לעולם אין הנדר והחיוב חל על מי לתננו מכח קבלה הראשונה. 

כשבניו היו באותו מעמד כשצוה ושתקו, דאז אמרינן דקיבלו  דווקאם לרמב" –ט'[  -]סעיף ח' ב"י 
דנ"ל דטעם הרמב"ם  ן מחויבין לקיים. ובפרישה ]סעיף ט'[ כתבדאם לא כן, כיון דהנודר מת והבנים לא נדרו, איעלייהו, 

הוא, דכל שאומר כן הו"ל כאילו הקנה הבית לעניים עד שקיבלו השכירות, וכן האילן לפירות, ואין בניו יורשים אותו 
 הדבר עד שיקיימו תחילה לנדר:

אבל אם אמר: כשתלד בהמתי, או: יוציא אילן זה פירות, וכיוצא  - ב"ק פ"ד ס"גרא"ש ראב"ד טור 
ס"ל  באלו גם הרא"שש. ארמ" – בזה, אתננו להקדש או לעניים, חייב לקיים דבריו מטעם נדר

דא"צ לומר ויבואו לידי אתננו, דהא מיד כשתלד בהמתו או יוציא אילנו פירות הו"ל כאילו בא לידו, ודוקא בחוב שיש לו 
 סמ"ע. - ביד פלוני הוצרך הרא"ש לומר לכשיבוא מידו לידי ע"ש,

 8סעיף ח

 להקדיש בהבמחשקנה 
הוציא מפיו כלום קנה קרקע אדעתא שיעשנו הקדש ולא  - תצאב"ב ו תצהקידושין מרדכי טור  .א

ועיין בי"ד סוף סימן  וכ"פ רמ"א להחמיר בי"א שו"ע –כיון שגמר בלבו לתת לצדקה חייב ליתן 

 בפ"ק דתענית סי"גכן פסק הרא"ש ו .רנ"ח.
ב כט, לא( חולין מקדשים לא  - אף על גב דכתיב כל נדיב לב עולות )דברי הימיםדחולק  – שו"ת הרא"שמ טור .ב

 שו"ע. –ילפינן 

שאין הקדש עתה לבדק הבית ואינו אלא לצדקה הילכך  והאידנא כל הקדש יש לו דין חולין - טור
 שו"ע. – כל שלא הוציא בשפתיו אינו כלום.

                                                           
בהמתי, או: יוציא אילן זה פירות, וכיוצא בזה, אתננו להקדש או לעניים, חייב לקיים דבריו מטעם נדר )טור בשם הרא"ש(. 

ינו כלום, שהרי אינו כאן שיקיים נדרו. )מרדכי פ' מי שמת( וסברא האחרונה ודוקא אם הנודר קיים; אבל אם כבר מת, א
 היא עיקר, וכן ראוי להורות. ועיין לקמן סי' רנ"ב סעיף ב'. ואם נשבע לקיים המקח, עיין לעיל סימן ר"ט סעיף ד'. 
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לצדקה חייב ליתן ויש מי קנה קרקע אדעתא שיעשנו הקדש ולא הוציא מפיו כלום י"א דכיון שגמר בלבו לתת 

ב כט, לא( חולין מקדשים לא ילפינן והאידנא כל  -שאומר דאף על גב דכתיב כל נדיב לב עולות )דברי הימים 

הקדש יש לו דין חולין שאין הקדש עתה לבדק הבית ואינו אלא לצדקה הילכך כל שלא הוציא בשפתיו אינו 

 וף סימן רנ"ח(. )ויש להחמיר כסברא הראשונה ועיין בי"ד ס כלום.

 



 דיינות
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת

 

 

 9סעיף ט

 יהיה הקדש''לכשאקננו 
שאין אדם וכן אם אמר קרקע זה לכשאקננו יהיה הקדש אינו כלום  -"ש משו"ת הרא טור .א

וצריך אבל אם אמר לכשאקננו אקדישנו או אתננו להקדש הוי עליו נדר ר שלא בא לעולם מקדיש דב

 –ה שדה זו שמכרתי לך לכשאקחנה ממך תיקדש דלא קדש .כתובות נטבהדיא אמרינן קשה דל שו"ע. – לקיים נדרו.

 ך.ש"
כמו שכתב סברתו בסעיף ז'; ודברי אם אמר: לכשאקננו יהיה הקדש, חייב לקיים דבריו,  -רמב"ם  .ב

 רמ"א. –המחבר שסתם לעיל כדברי הרמב"ם, וכאן כדברי הרא"ש, אינו נכון. 
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וכן אם אמר קרקע זה לכשאקננו יהיה הקדש אינו כלום שאין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם אבל אם אמר 

הגה: וזהו סברת הרא"ש, וחולק על הרמב"ם  לכשאקננו אקדישנו או אתננו להקדש הוי עליו נדר וצריך לקיים נדרו.
ב לקיים דבריו, כמו שכתב סברתו בסעיף ז'; ודברי המחבר שסתם לעיל שסובר שאם אמר: לכשאקננו יהיה הקדש, חיי

  כדברי הרמב"ם, וכאן כדברי הרא"ש, אינו נכון.

 

 



 דיינות
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת
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 פירות כוורת ופירות שובך|  הלכות מקח וממכר סימן ריג
 1סעיף א

 פירות שובך/כוורת
ואין זה מוכר דבר שלא בא המוכר פירות שובך או פירות כוורת לחבירו, קנה;  - פ.ב"ב משנה מרמב"ם 

לפירותיו או כוורת לדבשה, שהרי הוא  אלא הוא מוכר שובך לעולם, לפי שאינו מוכר יונים שיולדו או דבש שיבוא לכוורת

 -כמוכר אמת המים לחבירו שהוא נהנה בכל מה שיצוד בה, כך זה הקנה שובך זה לפירותיו כמו שמוכר אילן לפירותיו.
 ע.שו"

כיון דשובך וכוורת לגבי פירותיהן טפלים הם דמסתמן אינם שווים כל כך  - שם משנה כסף משנה מ
וכו' ה"ל כמוכר שובך וכוורת לפירותיהן אבל פירות שדה שהם טפלים לגבי שדה לא ה"ל 

 .כמוכר שדה לפירותיו כל זמן שלא פירש

 2סעיף ב

 חז"ל[ תך ]תקנשובביצים ואפרוחים שב
והאפרוחים עצמם שיש בשובך, הביצים  -  חולין קמא:רמב"ם וכתב ה"ה עובדא דלוי בר אסיסין וכו' 

ודבר זה תקנת חכמים הוא ומשום לא תקח האם על הבנים לא קנה אותם בעל השובך כל זמן שלא פרחו, 

עד  על השובך )פי' מכה בידו( לפיכך הרוצה להקנות אפרוחים וביצים אלו לחבירו, מטפחנגעו בה; 
שיפרחו האמהות ויגבהו מעל הארץ, ואחר כך יקנה אותם לחבירו באחד מדרכי הקנאות 

שלא פרחו האפרוחים דאם פרחו לית בהו איסור דלא תקח האם על הבנים אף שלא עמדה פי'  שו"ע.  - המטלטלין

דאף אם "עמדה מעליהם פעם אחת  חולין קמב. ד"ה פיריומשמע מפי' רש"י  סמ"ע. - חולין קמ:כמבואר במעליהן האם 
 :עסמ" –קנאה 

מעליהם זכתה לו אלא אורחא דמלתא  לאו דוק' דאע"פ שלא פרחו אם עמדו - שם משנה כסף משנה מ
 .נקט דכל שלא פרחו אין דרך האם לעמוד מעליהם
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מוכר יונים המוכר פירות שובך או פירות כוורת לחבירו, קנה; ואין זה מוכר דבר שלא בא לעולם, לפי שאינו 

שיולדו או דבש שיבוא לכוורת, אלא הוא מוכר שובך לפירותיו או כוורת לדבשה, שהרי הוא כמוכר אמת המים 

 לחבירו שהוא נהנה בכל מה שיצוד בה, כך זה הקנה שובך זה לפירותיו כמו שמוכר אילן לפירותיו.    

 
 סעיף ב 2

השובך כל זמן שלא פרחו, ודבר זה תקנת חכמים הביצים והאפרוחים עצמם שיש בשובך, לא קנה אותם בעל 

)פי'  הוא ומשום לא תקח האם על הבנים נגעו בה; לפיכך הרוצה להקנות אפרוחים וביצים אלו לחבירו, מטפח

על השובך עד שיפרחו האמהות ויגבהו מעל הארץ, ואחר כך יקנה אותם לחבירו באחד מדרכי הקנאות  מכה בידו(

    המטלטלין.

 

Copy protected with Online-PDF-No-Copy.com

https://online-pdf-no-copy.com/?utm_source=signature

