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  מחלוקת בסך המכר | מקח וממכר סימן רכא

 1סעיף א

 ביטלו את העסקה, וחזר אחד מהם
במאתים אני מוכר  המבקש לקנות מחבירו מקח, מוכר אומר: - קידושין סוף פ"ברמב"ם מתוספתא 

לך, והלוקח אומר: איני לוקח אלא במנה, והלך זה לביתו וזה לביתו, ואחר כך נתקבצו 
ומשך זה החפץ סתם, אם המוכר הוא שתבע הלוקח ונתן לו החפץ, אינו נותן אלא מנה. 

 שו"ע. –. ואם הלוקח הוא שבא ומשך החפץ סתם, חייב ליתן ק"ק

ה קציצה ביניהן, וחזר אחד, וחזרו ומשכו סתם, אמרינן ודאי על היה בתחיל -. ב"מ מזנימוקי יוסף 
נרא' וע"ש:  ע ס"ס כ"ט לענין קדושיןובאבה" לקמן סי' שלב סעי' ה'.ועי'  רמ"א. –קציצה הראשונה קנו 

דקמ"ל בזה דאע"ג דחזר המוכר מחמת שמכר' לדעתו בזול ואומר איני רוצה ליתן לך המקח אא"כ תוסיף על קציצ' 
וחזר עליו הלוקח עד שנתן לו הסחורה סתם דהל"ל כשחזר עליו הלוקח ולקחו ממנו דעת הלוקח היה למלאות ראשונה 

דאמרי' שם בגמרא  הנ"י שםרצון המוכר וכמ"ש בדין הנ"ל בזה אומר במנה וזה אומר במאתים קמ"ל דלא ואכזה כתב 
פייסו לבע"ה ל"מ בע"ה למימר הא דנתפייסתי השוכר את הפועל ליתן לו ד' וזל המלאכה וחזר בו הבע"ה ואזל פועל ו

אדעתא דבצרית לי מהשכירות אלא מצי הפועל למימר פייסתיך אדעתא לעשות לך מלאכה טובה וע"ז כתב שם הנ"י בשם 
הרמב"ן דאע"ג דאמר הבע"ה בהדיא איני רוצה שתעשה עבודתי אלא בסלע פחות מהקציצה ושלא דמי לדהא דתניא 

ירו זה אומר במנה וזה אומר במאתי' כו' )וכמ"ש הטור והמחבר כאן( "עד דהתם שאני דלא בתוספתא המוכר חפץ לחב
הית' קציצ' ביניהן עכ"ל פי' התם דליכא קציצה ליכא תרעומות "על החוזר מ"ה אמרי' דהחוזר ולוקחו סתמא מסתמא 

רעומות מ"ה אמרינן כשנתפייס נתרצה למלאות רצונו דהאידך משא"כ בפועלים דהית' ביניהן קציצה ויש על החוזר בו ת
 :סמ"ע –סתמו אדעתא דקציצ' ראשונה נתפייס בה כדי לסלק מעליו התרעומות 

                                                           
 סעיף א 1

המבקש לקנות מחבירו מקח, מוכר אומר: במאתים אני מוכר לך, והלוקח אומר: איני לוקח אלא במנה, והלך זה 

לביתו וזה לביתו, ואחר כך נתקבצו ומשך זה החפץ סתם, אם המוכר הוא שתבע הלוקח ונתן לו החפץ, אינו 

הגה: היה בתחילה קציצה ביניהן, וחזר  ה. ואם הלוקח הוא שבא ומשך החפץ סתם, חייב ליתן ק"ק.נותן אלא מנ
 אחד, וחזרו ומשכו סתם, אמרינן ודאי על קציצה הראשונה קנו )נ"י פרק האומנין(.
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 | ספקות בזהות המתחייבים מקח וממכר סימן רכב

 1סעיף א

 נאמנות המוכר על זהות הלקוח
י ולזה לא נאמן בעל המקח לומר: לזה מכרת - עג: ד"ה בד"א קידושיןתוס'  עג: וב"מ ב:רמב"ם מקידושין 

פי' אלא מכרתי, אימתי בזמן שהמקח יוצא מתחת ידו, אבל אם אין המקח יוצא מתחת ידו 

 ,סמ"ע. – הרי הוא כע"א דעלמא לפטור מן השבוע' אותו שמסייע לו הרי הוא עד אחד בלבד שניהם אוחזין בו
  שו"ע. –ודינו בעדות זו כדין כל אדם, שהרי אינו נוגע בעדותו. 

אם נטל הדמים משנים, ונטל מאחד מדעתו ומאחד בעל כרחו, ולא ידע ממי נטל  ולפיכך -רמב"ם 
מדעתו וממי נטל בעל כרחו, בין שהיה המקח בידו בין שהיו שניהם תופסים בו, אין כאן 
 עדות כלל, וכל אחד מהם נשבע כתקנת חכמים בנקיטת חפץ ונוטל חצי המקח וחצי הדמים.

דינא דשניהם אוחזין שיהיה כל אחד נשבע רק בתקנת חכמים רק בכהאי גוונא פי' כיון שכאן א"א לאשכח  שו"ע. –

דהיינו שנטל מתרווייהו ולא ידע דאם נטל מחד אף שלא ידע מ"מ אמרינן דודאי לזה נתרצה דדוקא כשהמוכר מכחיש 
ן לפעמי' כשנים פליגי הפוסקי' אבל כשהמוכר לא ידע לכ"ע אמרי' דמסתמא נתרצה לזה וגם דוקא דלא ידע דאי ידע נאמ

 ולפעמי' כע"א ונשבע שכנגדו ש"ד: 

 רמ"א. –לא שנא נקט זוזי מחד, לא שנא נקט זוזי משנים ואמר שאחד מהם נתן לו בעל כרחו  -טור 
 בעל המאור ב"מ א.ועיין 

 הוחצי הדמים בלא שבוע םתופסים במקח אותו שאומר שנתרצה לו נוטל חציי םואם שניה -טור 
 סמ"ע -כו'  בועה דאורייתאחצי הדמים ונשבע שוהשני נוטל חציי' ו

 טעם נאמנות המוכר
נאמנות שלו הוא מטעם דמידק דייק כדי שלא הטעם  - שם ב: ד"ה ולחזירש"י  ב"מ א.רי"ף  .א

וכן רש"י קידושין עג: ד"ה בזמן  -או מטעם דכשהמקח בידו ה"ה כדיין שנאמן לו' לזה זכיתי לעמוד במי שפרע 

 ש"ך. – מע אפילו נקיט זוזי מחד ואומר שלא נתרצה לזה רק להשני שלא נתן המעות נאמןמדסתם משמשמע מרמב"ם 

שנתרצה למי שלא נתן  מרוא"נ לו נאמנות שלו הוא מטעם מגוה - ברא"ש ב"מ פ"א סי' בהובא  ' חננאלר .ב

מת"י נאמן המעות דהוי כמיגו במקום אנן סהדי שנתרצה למי שנתן המעות וגם י"ל דס"ל דאפילו אחר שיצא המקח 
כשנים מטעם הנ"ל ולפ"ז תמוהין דברי הרמ"א שכ' ל"ש נקט מחד וכו' דזה דלא כמאן דלהרי"ף אפילו יצא מת"י נאמן 
כשנים בנקיט מחד ולר"ח אינו נאמן לו' שנתרצה למי שלא נתן מעות אפילו מקחו בידו וצ"ל דהרמ"א לא קאי רק ארישא 

 יישב דעת הרמ"א ע"ש.ש"ך כ' דהעיקר כפי' הר"ח ובו ."עסמ -במקחו בידו אבל בסיפא נאמן בנקיט מחד 

 כשחייב המוכר שבועת היסת 
כיון שיכול שכנגדו להשביע האידנא דאיכא שבועת היסת לא הוה עד  - ב"מ פ"א סי' ב'הגהת אשר"י  .א

ף הש"ך והוסי ש"ך. – (סי' קכ"א סעיף ט' ולומר תן לי מקחי שקניתי ממך ועד שצריך שבועה לא חשיב עד )כדלעיל

וז"ל ומדברי הגהת הרא"ש כאן מוכח דאע"ג דקי"ל בדברים בעלמא אינו נגמר המקח מ"מ . ב"מ סוף סהבש"ג  שמצא
לאחר שנתקנה שבועת היסת אם ראובן טוען לשמעון אתה עשית המסחר עמי על כלי פלוני ומכרתו לי והלה כופר אף ע"פ 

הש"ך היה פטור מכלום עכשיו שכופר מצי להשביעו היסת עכ"ל ושהכלי ביד שמעון ואם היה שמעון אומר איני חוזר בי 
 :נ"לישבע היסת בדבר שאף אם היה מודה היה פטור אלא ודאי כוונת הגהת אשר"י כהקשה עליו דהיאך 

)וכן שאר פוסקי'( שסת' הדברי' ולא כ' דהאידנא לא מדברי הרא"ש  - פלפולא חריפתא שם אות ח'מעדני מלך  .ב

לפי דאף האידנא אין כאן שום חיוב שבוע' על זה העד דהא דס"ל דאף האידנא דינא הכי משמע הוי דינא הכי 

ו א"כ אין להם על המוכר כלום שהרי דשני' אוחזין מוקמינן אף במקח וממכר ואם כל א' יטעון שהמוכר התפיס לו לב
וכר שלא נתן לו ושנתן לחבירו הוא אומר שהמוכר נתן לו והיאך ישביעהו שמודה הוא שנתן לו ואם שכל א' יטעון על המ

א"כ הודה שעדיין לא משך ויכול המוכר לחזור ואינו עומד אלא במי שפרע וכמ"ש רש"י בקדושין באם מקחו בידו שכתב 

                                                           
 סעיף א 1

ן המקח נאמן בעל המקח לומר: לזה מכרתי ולזה לא מכרתי, אימתי בזמן שהמקח יוצא מתחת ידו, אבל אם אי

)לא שנא נקט  יוצא מתחת ידו הרי הוא עד אחד בלבד, ודינו בעדות זו כדין כל אדם, שהרי אינו נוגע בעדותו.

ולפיכך אם נטל הדמים משנים, ונטל  זוזי מחד, לא שנא נקט זוזי משנים ואמר שאחד מהם נתן לו בעל כרחו( )טור(.

וממי נטל בעל כרחו, בין שהיה המקח בידו בין שהיו מאחד מדעתו ומאחד בעל כרחו, ולא ידע ממי נטל מדעתו 

שניהם תופסים בו, אין כאן עדות כלל, וכל אחד מהם נשבע כתקנת חכמים בנקיטת חפץ ונוטל חצי המקח וחצי 

 הדמים. 
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וז"ל עליה למידק שלא לחזור לו מזה ולהחזיר לו דמיו ויתן המקח למי שלא נמכר לו דקם ליה במי שפרע הלכך מידק 

  וכ"פ ש"ך. – דייק עכ"ל
 2סעיף ב

 אינו יודע ממי לקח
הלוקח מאחד מחמשה בני אדם, וכל אחד מהם תובע  - יבמות קיח:רמב"ם רשב"א הרב המגיד ממשנה 

אותו ואומר: אני הוא בעל המקח, והוא אינו יודע ממי מהם לקח, מניח דמי המקח ביניהם 
הוא חסיד, נותן ומסתלק, ויהיו הדמים מונחים בבית דין עד שיודו או עד שיבא אליהו. ואם 

 שו"ע. –דמים לכל אחד ואחד, כדי לצאת ידי שמים. 

 3סעיף ג

 נשבע לשקר ואינו יודע למי נשבע
תשובה והרי הוא לקח מקח מאחד מחמשה בני אדם וכפר בו ונשבע על שקר, ועשה  - קג: רמב"ם מב"ק

חייב , והוא אומר: איני יודע, רוצה לשלם, וכל אחד ואחד תובע אותו ואומר: אני הוא שכפרת בי ונשבעת על שקר
 שו"ע. –לשלם לכל אחד ואחד, מפני שעבר עבירה. 

 4סעיף ד

 המוציא מחבירו עליו הראיה
הרי שטען על חבירו ואמר:  -ועוד מקומות  ק:וב"מ  מו.וב"ק  מח. תניא אמר ר' יהודהרמב"ם משבועות 

שטען הלוקח ואמר מכרת לי, והוא אומר: לא מכרתי או מכרתי ולא נתת לי הדמים, או 
שנתן הדמים ועדיין לא משך, או משכתי ולא ראיתי חפץ זה, והמוכר אומר לו: הודעתיו 
לך, או שאמר אחד מהם: תנאי היה בינינו, והאחד אומר: לא היה תנאי כלל, בכל אלו 

 שו"ע. –הטענות וכיוצא בהם המוציא מחבירו עליו הראיה. 

שמבקשים להוציא מידו, שבועת היסת. ואם הודה  לא היתה שם ראיה, נשבע הכופר, -רמב"ם 
 – במקצת הטענה, )ישבע(, או שיש עליו עד אחד, נשבע שבועת התורה כשאר הטענות כולן.

 שו"ע.

 הטוען לי מכרת והלוקח אינו יודע
האומר: שדה מכרתי ואיני יודע למי, ובא אחד ואמר: אני הלוקח, נאמן  - הגהות מיימוני .א

שיכול זה להשביעו, עכ"ל. וצ"ע הא אין נשבעין על טענת ספק כמו שכתבו הטור  תב שנראהכבעיר שושן  רמ"א. –

רמ"א סעיף א'[. ואפשר דשאני הכא דזה בא להוציא מידו השדה, וגדולה מזה בפ"ז בסי' והמחבר בסימן ע"ה סעיף י"ז ו
ינו ידוע אם קודם משיכה ילדה מצינו בסימן שאחר זה, בהמחליף פרה בחמור ומשך בעל הפרה החמור וילדה הפרה, וא

                                                           
 סעיף ב 2

הלוקח מאחד מחמשה בני אדם, וכל אחד מהם תובע אותו ואומר: אני הוא בעל המקח, והוא אינו יודע ממי 

לקח, מניח דמי המקח ביניהם ומסתלק, ויהיו הדמים מונחים בבית דין עד שיודו או עד שיבא אליהו. ואם מהם 

 הוא חסיד, נותן דמים לכל אחד ואחד, כדי לצאת ידי שמים. 
 
 סעיף ג 3

לקח מקח מאחד מחמשה בני אדם וכפר בו ונשבע על שקר, ועשה תשובה והרי הוא רוצה לשלם, וכל אחד 

ותו ואומר: אני הוא שכפרת בי ונשבעת על שקר, והוא אומר: איני יודע, חייב לשלם לכל אחד ואחד תובע א

 ואחד, מפני שעבר עבירה. 
 
 סעיף ד 4

הרי שטען על חבירו ואמר: מכרת לי, והוא אומר: לא מכרתי או מכרתי ולא נתת לי הדמים, או שטען הלוקח 

איתי חפץ זה, והמוכר אומר לו: הודעתיו לך, או שאמר ואמר שנתן הדמים ועדיין לא משך, או משכתי ולא ר

אחד מהם: תנאי היה בינינו, והאחד אומר: לא היה תנאי כלל, בכל אלו הטענות וכיוצא בהם המוציא מחבירו 

עליו הראיה. לא היתה שם ראיה, נשבע הכופר, שמבקשים להוציא מידו, שבועת היסת. ואם הודה במקצת 

הגה: יש מי שכתב האומר:  ליו עד אחד, נשבע שבועת התורה כשאר הטענות כולן.הטענה, )ישבע(, או שיש ע
 שדה מכרתי ואיני יודע למי, ובא אחד ואמר: אני הלוקח, נאמן )הגהות מיימוני פ' תשיעי מאישות(.

 



 דיינות
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת
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או אחר כך, ובעל החמור טוען שמא אחר כן ילדה, ובעל הפרה טוען ברי שקודם לכן ילדה, אפ"ה אמרו דאין מחזיק בעל 
 .סמ"ע - סימן רכ"ג סעיף א' ד"ה כתבוכמבואר בסמ"ע הפרה בהולד כי אם בשבועה, 

וקצת משמע כן על דין זה חולקים  - מאור זרוע ב"מ פ"ג סי' כדהגהת אשרי רשב"א הרב המגיד מ .ב

 :ש"ך – ע"ש סי' קמ"ו ס"טלעיל 



 דיינות
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת
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 המחליף פרה בחמור וילדה| מקח וממכר סימן רכג 

 1סעיף א

 מחלוקת אם ילדה קודם הקניין
המחליף פרה בחמור, ומשך בעל הפרה  -רמב"ם  שם פ"ה סי' ארא"ש  ב"ק כ.רי"ף  ב"מ ק.טור ממשנה 

, וילדה, וטען בעל הפרה שילדה קודם שמשך החמור, ובעל את החמור, ועדיין הפרה בביתו
דקי"ל עבד כנעני נקנה  החמור אומר: אחר משיכת החמור ילדה, וכן המוכר שפחתו וקבל המעות

וילדה, המוכר אומר שילדה הרב המגיד  - בכסף וכשנתן המעות נקנית לו השפחה ואפי' היא בבית הבעלים
ר כך ילדה, אפילו אם הלוקח טוען ברי והמוכר קודם שקבל המעות, והלוקח אומר: אח

שאין אומרים כיון שהוא טוען ברי ומוכר שמא יטול לוקח בלא ראיה אבל אם לא הביא ראיה יחלוקו טוען שמא, 

על הלוקח להביא ראיה, אפי' אין הפרה  הרב המגיד –( )לדעת הרמב"ם דלקמן בסעיף ב' יש מי וכו'
 שו"ע. - גם;והשפחה ברשות מוכר אלא עומדת בא

ואם לא הביא ראיה, ישבע המוכר על ולד הפרה בנקיטת חפץ, ועל  - ב"מ שםרמב"ם טור מברייתא 
שאין זה  שו"ע. –ולד השפחה ישבע היסת. טור ואם הלוקח מוחזק, על המוכר להביא ראיה. 

ן ולד פרה לולד שפחה אלא כשהמוכר טוען טענת ברי אבל כשהמוכר טוען טענת שמא יחלוקו לדעת הרמב"ם והחילוק בי
 הרב המגיד. – ברייתא שם בב"מ

 2סעיף ב

 זה אומר איני יודע וזה אומר איני יודע
זה אומר: איני יודע, וזה אומר: איני יודע, ואינו ברשות אחד מהם, על  - חכמים שםכוטור  .א

"ה ואם לא הביא דאמרי' המע רמ"א. – אפילו התובע טוען ברי והנתבע שמא -טור  שו"ע. –הלוקח להביא ראיה 

 הרב המגיד. –ה אוקימנא ממונא בחזקה מרי

ואולי שהוא סובר דכי מוקי לה כסומכוס דוקא ן פסק ב"ח. וכשו"ע בי"א.  -יחלוקו.  - ב"מ נז: רמב"ם רי"ף .ב

, הרב ולא כרבנן כשעומדת ברשות מוכר אבל בעומדת באגם אפי' רבנן מודו ואין זה משמעות הסוגיא שם ע"א וצ"ע
 המגיד.

 3עיף גס

 כשאחד שותק
שו"ע.  –זה אומר: ברשותי ילדה, והאחר שותק, זכה הטוען בולד.  - שם נז:רי"ף  שםברייתא מ רמב"ם

 הרב המגיד. -א דשתיקה כזאת כהודאה דמי

 4סעיף ד

                                                           
 סעיף א 1

קודם  המחליף פרה בחמור, ומשך בעל הפרה את החמור, ועדיין הפרה בביתו, וילדה, וטען בעל הפרה שילדה

שמשך החמור, ובעל החמור אומר: אחר משיכת החמור ילדה, וכן המוכר שפחתו וקבל המעות, וילדה, המוכר 

אומר שילדה קודם שקבל המעות, והלוקח אומר: אחר כך ילדה, אפילו אם הלוקח טוען ברי והמוכר טוען שמא, 

באגם; ואם לא הביא ראיה, ישבע על הלוקח להביא ראיה, אפי' אין הפרה והשפחה ברשות מוכר אלא עומדת 

 המוכר על ולד הפרה בנקיטת חפץ, ועל ולד השפחה ישבע היסת. ואם הלוקח מוחזק, על המוכר להביא ראיה. 
 
 סעיף ב 2

)וי"א דאפילו התובע  זה אומר: איני יודע, וזה אומר: איני יודע, ואינו ברשות אחד מהם, על הלוקח להביא ראיה

 ויש מי שאומר שיחלוקו.  טור(;טוען ברי והנתבע שמא( )

 
 סעיף ג 3

 זה אומר: ברשותי ילדה, והאחר שותק, זכה הטוען בולד. 
 
 סעיף ד 4

מי שהיו לו שני עבדים, גדול וקטן, או שתי שדות אחת גדולה ואחת קטנה, הלוקח אומר: גדולה לקחתי, והמוכר 

יסת שלא מכר אלא קטן. ואם היתה שם אומר: קטנה היא שלקחת, על הלוקח להביא ראיה, או ישבע המוכר ה

 הודאת מקצת, ישבע שבועת התורה על המטלטלים, ויגלגל עליהם הקרקעות. 
 



 דיינות
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 מח' בין המוכר לקונה על גודל המקח
ואחת קטנה,  מי שהיו לו שני עבדים, גדול וקטן, או שתי שדות אחת גדולה - שםרמב"ם ממשנה 

הלוקח אומר: גדולה לקחתי, והמוכר אומר: קטנה היא שלקחת, על הלוקח להביא ראיה, 
היו לו ב' עבדים וכו' ישבע  -איתא במשנה )שם ע"א(  שו"ע. –או ישבע המוכר היסת שלא מכר אלא קטן. 

לו בעבד קטן בכסותו ומדין  המוכר שקטן מכר והעמידו משנה זו בגמ' )שם ע"ב( בשטענו עבד גדול בכסותו והנה הודה
גלגול שבועה חייב לישבע וכו' אבל דין המחבר כשאינו טוענו כסות אלא עבד וידוע שאין נשבעים על העבדים אלא היסת 

 הרב המגיד. – לפיכך כ' הרב כן וכן הדין מוכרח בסוגיא שם

לים, ויגלגל ואם היתה שם הודאת מקצת, ישבע שבועת התורה על המטלט - שם רמב"ם טור ממשנה
  שו"ע. –עליהם הקרקעות. 

 5סעיף ה

אמר הלוקח: גדול לקחתי, והמוכר שותק, זכה הלוקח בגדול. ואם אמר המוכר: איני יודע,  -רמב"ם 
 שו"ע. – על הלוקח להביא ראיה, או ישבע המוכר היסת שאינו יודע, ואין לזה אלא קטן.

 הרב המגיד. – למעלה שהובאלמד מדין השפחה 

ואינו דומה למשנתינו ששנינו מוכר אומר איני יודע זכה בגדול לפי שכאן אין זה מחויב  -יד הרב המג
וכו' וכן כל שכן שאם אין  שבועה מן התורה ומה שנשבע שאינו יודע לפי שלא ילמוד טענת רמאות

מזה משא"כ כאן  הלוקח יודע דלא אמרינן יחלוקו דומיא דלעיל )לדעת הרמב"ם( משום דהתם אין לזה בולד חזקה יותר
 'שזה מוחזק בעבדו והבא להוציא ממנו עליו הראי

                                                           
 סעיף ה 5

אמר הלוקח: גדול לקחתי, והמוכר שותק, זכה הלוקח בגדול. ואם אמר המוכר: איני יודע, על הלוקח להביא 

 ראיה, או ישבע המוכר היסת שאינו יודע, ואין לזה אלא קטן.
 



 דיינות
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת
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 | ספק שנולד ברשות אחד מהצדדים הלכות מקח וממכר סימן רכד

 1סעיף א

 נולד הספק ברשותו
כל מי שנולד ספק ברשותו, עליו להביא  -ר"ז  שם בשםר"ן  לה:רי"ף  עו.רמב"ם מכתובות  .א

ל החמור את הפרה, ולא הספיק בעל הפרה למשוך החמור עד שמת החמור, כיצד, המחליף פרה בחמור, ומשך בעראיה. 

דכאן נמצא כאן היה.  שו"ע. –. על בעל החמור להביא ראיה שהיה חמורו קיים בשעת משיכת הפרה, וכן כל כיוצא בזה

טוען ברי  כשמת החמור ברשות בעל החמור ובעל החמור אינו טוען ברי שהיה חי בשעת משיכת הפרה הא אם היהודווקא 
 –ל וכתבו הרשב"א והרמב"ן שצ"ע על הרי"ף ז"ל שלא חלק בזה כל להביא ראיה האו שהיה החמור באגם על בעל הפר

 הרב המגיד ממפרשים סמ"ע.

, דמאחר שקנה החמור בכל מקום שהוא, הרי על בעל הפרה להביא ראיה -טור  כתובות פ"ז סי' טזרא"ש  .ב

, המשיכה אחר הספק שנולד דכיון רמ"א. –יה, כמו שיתבאר בסמוך לענין טבח היה ברשות בעל הפרה ועליו להביא רא

 שנולד כאן ודוקא .ראיה להביא הפרה בעל על ה"משו, החמור לבעל מסייעו חי חזקת וגם הפרה בעל ברשות כבר שהיה
 בחמור פרה המחליף גבי '[א סעיף] ג"רכ בסימן לעיל כגון, לטיבותא הספק נולד אבל, הפרה בעל ברשות לגריעותא הספק
 דוקא דלאו, נה"מ ביאורים ועיין [.כל ה"ד ב"ע ו"ע] כתובות' תוס -[. ו]ברשות ספק הנולד דכל סברא אמרינן לא, וילדה
 אחד אצל חסר נמצא כ"ואח שחלקו שותפין שני מדין ש"וע. הכי דינא נמי נאבד או נגנב אם הדין הוא אפילו אלא, כשמת

 :מהם

והוא  רמ"א. -ואם אינו מביא ראיה, ישבע המוכר שלא ידע המומין אלו, ופטור  - כתובות סי' ר'מרדכי 

 הדין שלא ידע ממיתה. סמ"ע ]סק"ד[.

 ]גוי שחטף המקח[ ספק על בעלות המוכר
ראובן החליף עם שמעון סוס ביין, וכאשר משך שמעון  -תשובת מיימוני דרכי משה  ב"מ סי' רצחמרדכי 

מר שהסוס נגנב ממנו, ורוצה שמעון להחזיק ביין שבידו, אם הסוס בא כותי ולקחו ממנו וא
אבל אם ראובן אינו  ויוכל שמעון להחזיק מה שבידו. ראובן מודה שנגנב הסוס, הוי מקח טעות

 רמ"א. –וצריך לתת היין לראובן מודה, אמרינן הכותי משקר, 

 2סעיף ב

 מחט שנמצאת בעובי בית הכוסות
מחט שנמצא בעובי בית הכוסות ונקבה  - כתובות לה:רי"ף  דף נ: סוף ליןחו עו:מברייתא כתובות  רמב"ם

אותו נקב מפולש, אם נמצא עליה קורט דם בידוע שזו נטרפה קודם שחיטה; לפיכך אם 
פי המכה, בידוע שזו נטרפה שלשה ימים קודם שחיטה;  ערוך( -)פירוש עור דק שעלה על המכה  הגליד

 פסידא לקנייתה ימים' ג תוך שחטה והוא המכה פי הוגלד אם ה"משו, טריפה אהי דם קורט שנמצא כיון שו"ע. -

 ד"יו ע"טוש] הפוסקים ובכל[ א"ע א"נ חולין] בגמרא ש"וכמ כשירה דהיא דם קורט עליה נמצא לא אם לאפוקי. דמוכר
ורמ"א  להתיר המחברו הטור ש"וכמ, להחמיר יש[ו] בבדיקה בקיאין לא דאנן כתבו שהאחרונים אלא'[, ח סעיף ח"מ סימן

 :סמ"ע –ש "ע[ שם] ח"מ בסימן ד"ביו פסק להחמיר

                                                           
 סעיף א1

כל מי שנולד ספק ברשותו, עליו להביא ראיה. כיצד, המחליף פרה בחמור, ומשך בעל החמור את הפרה, ולא 

הספיק בעל הפרה למשוך החמור עד שמת החמור, על בעל החמור להביא ראיה שהיה חמורו קיים בשעת 

יה, דמאחר שקנה החמור בכל מקום הגה: ויש אומרים דעל בעל הפרה להביא רא משיכת הפרה, וכן כל כיוצא בזה.
שהוא, הרי היה ברשות בעל הפרה ועליו להביא ראיה, כמו שיתבאר בסמוך לענין טבח )טור בשם הרא"ש(; ואם אינו 
מביא ראיה, ישבע המוכר שלא ידע המומין אלו, ופטור )מרדכי פרק המדיר(. ראובן החליף עם שמעון סוס ביין, וכאשר 

ולקחו ממנו ואמר שהסוס נגנב ממנו, ורוצה שמעון להחזיק ביין שבידו, אם ראובן מודה  משך שמעון הסוס בא כותי
שנגנב הסוס, הוי מקח טעות ויוכל שמעון להחזיק מה שבידו. אבל אם ראובן אינו מודה, אמרינן הכותי משקר, וצריך 

 לתת היין לראובן )מרדכי פרק הזהב ותשובת מיימוני דקנין סימן ו'(. 
 
 סעיף ב 2

מחט שנמצא בעובי בית הכוסות ונקבה אותו נקב מפולש, אם נמצא עליה קורט דם בידוע שזו נטרפה קודם 

פי המכה, בידוע שזו  )פירוש עור דק שעלה על המכה ערוך, ורש"י פירש קרושט"א( שחיטה; לפיכך אם הגליד

ראיה שקודם לקיחתו  נטרפה שלשה ימים קודם שחיטה; לא הגליד פי המכה, הרי זה ספק ועל הטבח להביא

 נטרפה, שהרי ברשותו נולד הספק, ואם לא הביא ראיה, ישלם הדמים למוכר.
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 ימים' ג לאחר שחטה ובין, טעות מקח דהוא לקנייתה ימים' ג תוך שחטה אם בין לחלק יש -טור 
 ימים' ג השחיטה לשהות הטבחים רגילין דאין המנהג פ"ע הדין וכתב ם"הרמב לשון אחר נמשך והשו"ע, ספק דהוא

 המוכר ברשות בעודה בודאי אז, מהמוכר לקנייתה ימים' ג תוך ושחטה טרפה שבודאי מאחר כתב ה"ומשו, הקנייה אחר

 סמ"ע. - :טעות מקח ל"וה, ניקבה

, הרי זה ספק לא הגליד פי המכה - שם פ"ג סי' לד רא"ש חולין נא. ד"ה המוציא תוס' שםרמבם וברייתא 
ואם לא הביא ראיה, ברשותו נולד הספק, שהרי  ועל הטבח להביא ראיה שקודם לקיחתו נטרפה,

 הנקב נעשה הטבח אצל בודאי כ"דאל, לקנייתה ימים' ג תוך כ"ג שחטה והוא שו"ע. – ישלם הדמים למוכר

 א"סעיף י ב"רל סימן לקמן אבל. לכאורה נראה היה כן, ימים' ג אחר המכה מוגלד הרוב דעל, המכה פי הוגלד מדלא
' ג קודם דנעשה להיות יכול הוגלד בלא גם מ"מ, לשחיטתו ימים' ג קודם הנקב נעשה ידודא אמרינן דבהוגלד דאף משמע
  סמ"ע. – ש"ע, לשחיטתו ימים

 דכאן משום הוא הטעם'[ א סעיף] ל"הנ הראשונה לסברא, ע"דכו אליבא הוא ובלא הגליד פי המכה, הדין –סמ"ע 

 :הראיה עליו, הטבח שמשכו עד הספק נולד דלא כיון, הטעם האחרונה ולסברא, הנקב נתהוה כאן נמצא

 נגנב המקח, ואין ידוע אם קודם הקניין
 ואינו, בסוחרים הנהוג כף בתקיעת ביניהם שהיה הקנין גמר אחר המקח נאבד או נגנב אם - החושן קצות

 ברשותו הספק שנולד מי דכל ומשום דמים לשלם לוקח דצריך נראה, כ"אח או הקנין קודם אם נגנב מתי ידוע

 חזקת דאיכא היכא אלא ברשותו ספק שנולד כל אמרינן לא כאן דעד אפשר אמנם .הראיה ועלי
 אישתני דהשתא ברשותא ואמרינן לרשות מרשות מחזיקין דאין הוא טובא דאלים הגוף וחזקת, טריפה בספק וכמו הגוף

 חזקת כמו אלים לא אבל הוי דחזקה גב על אף, אשתני דלא הגוף חזקת הוי דלא ואבידה בגניבה אבל, גופא

 המעיל דבר על ש"ע( ו"ר' סי)כתובות  המרדכי מדברי נראה וכן, מידו מוציאין אין מוחזק דלוקח וכיון, הגוף

 להביא דטבח להאי דדמי לומר ורצה, דהוזל הוא השתא או המקח בשעת האונאה היה אם הספק ונולד ונתאנה שקנה
ועי' . ש"וע' כו טריפה שאינה בחזקת חיותא דאוקי למוכר מסייע הגוף דחזקת התם דשאני משום לה ודחי, ראיה

 נמצא, יחלוקו נגנבה ברשותך אומר וזה נגנבה ברשותך אומר זה ונגנבה לחבירו פרה שהמוכר ג ה"ב"ב"מ פ בתוספתא
 תךברשו אומר זה ולכן המקח דמי לענין דרישא וביאור. כ"ע יחלוקו נגנבה ברשותו אומר וזה נגנבה ברשותו אומר זה גנב

, הראיה עליו ברשותו הספק שנולד מי כל אמרינן ולא יחלוקו רישא ומדתני, בכפל חולקין הגנב בנמצא וסיפא', כו נגנבה

 וכנ"ל. כלל האי אמרינן לא ואבידה גניבה דגבי מוכח
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 | אחריות הלכות מקח וממכר סימן רכה

 1סעיף א

 קבלת אחריות כשלא פירש ]אחריות ט"ס[
כיצד, אם בא אחד המוכר קרקע או עבד או מטלטלין, הרי זה חייב באחריותן. כל  - טו:רמב"ם מב"מ 

והוציא המקח מיד הלוקח מחמת המוכר, חוזר הלוקח ונוטל כל הדמים שנתן מן המוכר, שהרי נלקח המקח מחמתו. כך 

אף על פי שלא פירש הלוקח דבר זה, אלא קנה סתם. אפילו מכר הקרקע בשטר, הדין בכל ממכר, 
 – כיר בו אחריות, הרי זה חייב באחריות, שאחריות שלא נזכר, טעות סופר הוא.ולא הז

 חוב בעל יבוא מחר או שהיום ספק על דבר בקניית ממונו להוציא בכדי זוזי איניש שדי דלא היא דחזקה, הטעם שו"ע.

 בקנייתו דעתו היתה דאיובו, ממנו שנגזלה עדים אחד שיביא לחוש יש מ"מ טריפה שייך דלא ובמטלטלין, ממנו ויטרפנו
 להסופר ליה והוה, מעותיו לו להחזיר מחויב שיהיה, המוכר מחמת שיהיה צד באיזה ממנו שלוקח הדבר יוציא שבאם
 :סמ"ע –טעותו  הוא כתבו דלא והאי, לכתוב לו אמרו שלא פי על אף מעצמו לכתבו

  הן: אחריות מיני שלשה -[. א"סק]סמ"ע 

 ועיין. דגזילה אחריות מיעט הרי, חוב בעל מחמת אחריות בשטר פירש ואם .המוכר מחמת שמוציא חוב בעל .א

 :ע"צ, בעצמו בגזלה ואפילו. נתמעט לא מגזלן לקחו אם אבל, בעצמו גזלו אם דוקא דזה[, א"סק] נה"מ ביאורים

 . מידו היא גזולה זו ששדה עדים והביא אחד שבא .ב
 . ש"ע' ב ףסעי זה שאחר בסימן השו"ע ש"מ והוא דנפשיה. אחריות .ג

, פירש דלא גב על אף אחריות בכלל הן וכולן ג' מיני אחריות הם זו למעלה מזוד ב"מ ח:יוסף  נימוקי עי' -סמ"ע 

 .ש"ע', כו ממנו למעלה שהוא דעלמא מיעוט הרי, דמחמתיה פירש אם אבל

 אחריות טעות סופר בחליפין
 בפנקס כתבו מיד רק ביניהם טרש נעשה ולא, זה עם זה בתיהם את שהחליפו ושמעון מעשה ראובן

 וכחצי, בשלו אחד כל והחזיק, מיד נתן לחבירו אחד ליתן צריך שהיה והעילוי, בעליו שם על אחד כל הבתים הקהל
 ובא, הבתים שני ששוים מה בכפלים ראובן על נכסים ושעבוד עדים בפני בקנין חוב שטר יצא כן אחרי שנה

 שהשיג שמעון שביד הבית וגם, חורין בני שהוא כיון, שלו הלוה ראובן ביד תהע שהוא הבית לגבות שטרו בכח חוב הבעל

 של תחילה שהיה זה בבית רק זכות לו שאין טוען ושמעון, קודם ששעבודו מפני, בחליפין ראובן מן
 לו יוחזר הרי תחילה שלו שהיה כיון, ראובן ביד עתה שהוא זה בבית לא אבל, קודם שהוא כיון, הלוה ראובן

  .הוא סופר טעות אחריות[ ב"ע ו"ט מ"ב] ל"קיי הא, אחריות לחבירו אחד כתבו שלא פי על אף, אחריותו ימפנ

 שני לגבות שיכול חוב הבעל עם הדין - ז"ק' סי הגרשוני עבודת ובתשובת' ד' סי צדק צמח תשובת .א
 טעות דאחריות והא. ריותאח פירש שלא כיון, אחריותו מפני מתחילה שלו שהיה בהבית זכות לשמעון ואין ,הבתים

 שניהם דהוו זה עם זה שהחליפו גוונא האי בכי אבל, בכדי זוזי אינש שדי דלא משום מחבירו שלקח באחד דוקא, סופר
, זה על זה אחריות להם אין פירש דלא כיון אלא, סופר טעות אחריות אמרינן לא, מזה קונה וזה מזה קונה זה כלקוחות

 מקבל חבירו שיהא בעי ולא, ומקני גמר לחבירו שנתן הבית על אחריות מקבל זה איןד הנאה בההיא דאמרינן משום
 שם צדק ובצמח. זו בראיה והאריכו', כו דמו כלקוחות ה"ב"ב קז. בד ם"הרשב ש"וכמ, חבירו לו שנתן הבית על אחריות

 דלא ל"י מעות אותן על ודילמא, משלו יותר חבירו בית ששוה העילוי לחבירו אחד נתן דידן דבנידון פ"דאע, עוד הוסיף
 במעות אפילו לגמרי ומקני גמר, חבירו של על הוא אחריות מקבל שאינו במה ליה דניחא כיון מ"מ, בכדי זוזי אינש שדי

 . ש"ע', כו לפרש ליה הוה, זה על זה אחריות להם אין דהבתים כיון, ועוד. שנתן

 מרדכי בהגהות שהובא[ א"נ' סי] מיגש בן "יהקשה עליהם מתשובת הר – ג"סק ז"קט סימן לעיל ח"קצוה .ב

, שאני דהתם, לדחות יש מרשב"ם מסוף וראיתם'. כו סופר טעות אחריות נמי דבחליפין שם דמבואר [,ב"רצ' סי] כתובות
 שלם שהוא בנפשו יודע שהוא ביתו שהחליף זה הכא כ"משא, בספק עומדין בשוה ושניהם הוא דאביהם דאחריות כיון
 כן ואם, חבירו נגעי יודע שאינו חבירו של ביתו ויטול בכדי אותו ישליך תיתי מהיכא, עליו יבוא לא טורף ושום מום בלא

 שם המשפט בנתיבות עמו והסכים. ש"ע, עליו אחריות יקבל נמי וחבירו, שדהו על אחריות לקבל רוצה הוא אדרבה
 ',כו פשיטא ה"ד[ א"ע' ]ט דף ק"ב' התוס מדברי סעד להביא וכתב שהדין פשוט. ובבית מאיר הוסיף [ב"סק א"משה]

 אחד טורף נפשך דממה, שניהם לטרוף יכול אינו אחד חוב בעל, – ג"קנ' סי א"ח יעקב שבות .ג
 ולטרוף לחזור רוצה איך, ראובן של קרקע חורין הבני תחילה שטורף כיון, כדין שלא

 תלוי הדין דעיקר, 'כו ףולטרו לחזור יכול מאוחר חוב בעל אך, תמורתו קיבל שכבר כיון משמעון

                                                           
 סעיף א 1

כל המוכר קרקע או עבד או מטלטלין, הרי זה חייב באחריותן. כיצד, אם בא אחד והוציא המקח מיד הלוקח 

מחמתו. כך הדין בכל ממכר, מחמת המוכר, חוזר הלוקח ונוטל כל הדמים שנתן מן המוכר, שהרי נלקח המקח 

אף על פי שלא פירש הלוקח דבר זה, אלא קנה סתם. אפילו מכר הקרקע בשטר, ולא הזכיר בו אחריות, הרי זה 

 חייב באחריות, שאחריות שלא נזכר, טעות סופר הוא. 
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 בעד תמורתו לו ונתן הלוה שמכר קרקע לטרוף יכול אינו אחד חוב דבעל'[, ט ק"פת"ש ס' ט סעיף ד"ק סימן בנידון ]שלעיל
 . ש"ע זה בנידון ה"וה, הקרקע מזו שעבודו פקע שכבר, הלוה לו חייב שנשאר היתרון

 שביד מהבית מידי דראובן חוב בעל יטרוף לא גוונא ההוא בכי -' ב סעיף ג"קי סימן ע"לאה מאיר בית .ד
, שעבודך תחת נכסים אחריות לך העמדתי הא, הפסדתיך מה לו שיאמר מפני, עכשיו שמעון

 המוכר קנה דשוב אף ולכן, לאברוחי דמצי מידי ונותן עליו המלוה דסמיכות קרקע קונה הרי, בזוזי קונה אם דבשלמא
 שעבוד בלא אחת רגע פסק לא שמעולם, בקרקע קרקע במחליף אבל, מקרקעו ושעבוד זז לא מ"מ, אחרת קרקע זוזי בהני

 שיכול במקום משעבדי טורף דאינו [ב"ע ח"מ גיטין] ל"דקיי ממה, ראיה ודמות. הפסדתיך מה לומר יכול שפיר, למלוה
, דטורף[ ב"ע שם] ינןדמסק ונהי, חורין בני אשתדוף דאפילו [א"ע ה"צ כתובות] ס"הש ומסופק, חורין בני לך הנחתי לומר
 שמעולם זה בנדון אבל, מהשני יגבה אחד ישתדף שאם זה לענין לשעבודו הכל נכנס ומראשית, שעבודו שלקח משום היינו

 :ש"ע ל"עכ, ע"וצ', כו חובך לגבות אחר מקום לך נתתי לומר דיכול ד"לע מסתבר היה, לשעבודו אחד בית אלא לו היה לא

 2סעיף ב

 אחריות באונסים

 שהוציא המקח בערכאות גוי
כגון שהיה בד"א, כשהוציא המקח מיד הלוקח בבית דין של ישראל,  - מה.מימרא דאמימר ב"ב  רמב"ם

המקח מטלטלין והיו גנובים או גזולין, או שהיתה הקרקע גזולה, או שבא בעל חוב של מוכר וטרפה מיד הלוקח, והכל 

בין בדין המלך  וציא המקח מהלוקח, ביןאבל אם עובד כוכבים הוא שהבבית דין של ישראל. 
 שו"ע. – בערכאות שלהם, אין המוכר חייב באחריותו

ואף על פי שהעובד כוכבים טוען שהמוכר גנב חפץ זה או גזלו ממנו, והביא עדי עובד  - משםרמב"ם 
וכן  שו"ע. – .ואין המוכר חייב באחריות אונסכוכבים על כך, אין המוכר חייב כלום, שזה אונס הוא 

שבדין טרפוה ממך וכן עיקר  שם רש"יאחוי טרפך פי'  ט.בב"ק הדין לעולם אינו חייב אא"כ תצא ממנו בדינינו וכדאמרי' 
 הרב המגיד. –

שהכל הולך אחר מה ואפי' הי' הטורף ישראל אם טרף שלא כדין אינו חייב לו  -הרב המגיד כסף משנה 

 ו.שהיה נותן דינינ

, טורף כ"ג היה ישראל ד"דבב כיון, המוכר חייב, ישראל עדים הביא אם אבל גוים, ידיע דווקא בהביא – ז"סקסמ"ע 

 עדים. פ"ע בעצמו לו נתנו מאילו ועדיף, דינא דמלכותא דינא ג"ובכה

דאיכא למימר דהעכו"ם אומר אמת שהרי אינו נוטל אלא  האוכף והשאיר אתחמור לקח הגוי את ה – מב"ב מה.טור 

נקט אוכף משום דדרך בני אדם להקפיד שלא  סמ"ע - אפ"ה אינו חייב באחריותוהאוכף שלו כיון שלא נטל גם 

להניח על סוס וחמור אוכף שאינו מיוחד להן כי יעלה מזה ע"ג מכה כל שאינו נעשה ע"פ מדות גבו וה"א מדשבקי' העכו"ם 
 פרישה. –ל ודאי קושטא קאמר קמ"

 גוי שהוציא מכוח דינא דמלכותא דינא
 למה כשהוציאו בדין המלך אינו חייב הא קי"ל דינא דמלכות' דינאהקשה על דין הנ"ל  –כסף משנה 

 וצ"ע אלא אם נאמר דסתם מקבל אחריות אינו מקבל אלא אם יתחייב בדין תורה לא בדינא דמלכותא אע"ג דהוי דינא

 ש"וכמ ,המלכות חוקי מצד מדעתו שעושה מה מילי הני, הוא דין מלך דדין גב על י"ל דאף – ע"סמ

 משקרין שהן לחוש ויש גוים עדים פי על הדין דפוסק זה כ"משא, ט"שס בסימן והמחבר הטור
, בערכאות בין שכתב ומה. שקר ימין וימינם שוא דיבר פיהם אשר'[ ח ד"קמ תהלים] דכתיב לזה טעם נתנו ובגמרא, לפניו

 :טפי דייקי דערכאות גב על אף, בזה ל"קמ

 הוא ושלו כלל המלך דין היה לא עדיין המכירה הרמב"ם מיירי שבשעת – 'ו' סי מ"חו חלק אפרים בית
 או, המוכר מחמת בא שהוא פי על אף, אחר או המלך הקרקע שיקחו המלך דין נתחדש ועתה, מוכר

 עתה פ"שעכ כיון, בזה וכיוצא העבר עבור הקרקע לקחת הפקודה נתחדש ועתה, שעברו שנים מס פרע שלא כגון
 ולכן פסק, המכר אחר נולד שהרי, הוא אונס, כלל אדעתיה אסיק לא ירההמכ ובשעת נתחדש

 זו קרקע על המלך דין היה כבר המכירה בשעת אם ובדאי. הוא דאונס, חוזר אינו המלך בדין ממנו הוציא דאם ם"הרמב
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ובים או גזולין, בד"א, כשהוציא המקח מיד הלוקח בבית דין של ישראל, כגון שהיה המקח מטלטלין והיו גנ

או שהיתה הקרקע גזולה, או שבא בעל חוב של מוכר וטרפה מיד הלוקח, והכל בבית דין של ישראל. אבל אם 

עובד כוכבים הוא שהוציא המקח מהלוקח, בין בדין המלך בין בערכאות שלהם, אין המוכר חייב באחריותו, 

ממנו, והביא עדי עובד כוכבים על כך, אין  ואף על פי שהעובד כוכבים טוען שהמוכר גנב חפץ זה או גזלו

 המוכר חייב כלום, שזה אונס הוא ואין המוכר חייב באחריות אונס. 
 



 דיינות
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת
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 אונסא בכלל זה ואין, ללוקח לגלויי למוכר ל"דה, טעות מקח הוי כ"א, בעצמו המלך או זו קרקע אחר שיקח ופקודתו
 כבר היה המכירה שבשעת [,ב"ע ב"צ ב"ב] לפניך שלך הרי לו אומר למלכות דמוכתב הא מיירי ג"ובכה, כלל דמתיליד

 העולם מסוף אחד יבוא אם, הלוקח לטובת הכל שכותבין שלנו קנין בשטרי שכן ומכל, למלכות מוכתב

 אם דדוקא לומר סברא ואין. יהודי האינו שמוציא חריותהא עליו שחל דפשיטא', כו יהודי אינו או יהודי רחוק או קרוב
 שכן ומכל', כו לפצות מחויב הוא בדיניהם יוציא אם דאף, אתי לטפויי יתירא לישנא הך דודאי, ישראל בדיני יוציא

 לא ןהדייני עיני ראות לפי אם שכן ומכל', כו השטר בעל כח ויפוי לזכות נדרש יהא שבו לשון שכל שכותבין שלנו בשטרות

 :פת"ש -', כו החוב לו מגיע באמת רק בעלילה יהודי האינו בא

 3סעיף ג

 אונס שאינו שכיח
אם התנה עמו שכל אונס שיולד בקרקע זה יהיה חייב לשלם, אפילו בד"א, בשלא התנה עמו. אבל  -רמב"ם 

לפי שהוא אונס מצוי וכיון שקיבל עליו כל אונס זהו בא עובד כוכבים וגזלה מחמת המוכר, חייב לשלם. 

 הרב המגיד. –בכלל 

 .אבל אונס שנולד לו שלא מחמת המוכר לא -כסף משנה 

אבל אם נפסק הנהר שהיה משקה  - עג.מעובדא דרב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע לקמי' דרבא גיטין רמב"ם 
שאלו וכיוצא הרי זה פטור, שבאה זועה והשחית אותה,  או שחזר הנהר לעבור בתוכה ונעשית בריכה, אואותה, 

  שו"ע. – .בהן אונס שאינו מצוי הוא, ולא עלה על לב המוכר דבר זה הפלא בעת שהתנה

ואין כוללין באותו תנאי אלא דברים הידועים  שאומדים דעת המתנהוהוא הדין לכל תנאי ממון,  -רמב"ם 
 שו"ע. – עת שהתנה.והם שהיו בדעת המתנה בשבגללן היה התנאי 

 4סעיף ד

 נפסק הנהר ]אינו שכיח[
והתנה עמהם שהם  למקום פלוני,מעשה באחד ששכר מלחים להביא שומשמים  -. עגרמב"ם מגיטין 

ונפסק הנהר שהיו מוליכים בו,  עד שיגיעו השומשמים למקום פלוני,חייבים בכל אונס שאירע להם 
ין להוליך השומשמים על גבי בהמה עד אותו מקום, וכן כל כיוצא ואין חייבזה אונס שאינו מצוי  ואמרו חכמים

 שו"ע. –בזה. 

 5סעיף ה

 התנה שהעסקה ללא אחריות
אם התנה המוכר בפירוש שלא יהיה עליו אחריות, אפילו אם נודע בודאי שהיתה  - מד:רמב"ם מב"ב 

וטרפה,  גזולה, והוציאה הנגזל מיד הלוקח, אין המוכר חייב. ואצ"ל שאם בא בעל חוב
 שו"ע. –שאינו מחזיר לו כלום, שכל תנאי שבממון, קיים. 
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בד"א, בשלא התנה עמו. אבל אם התנה עמו שכל אונס שיולד בקרקע זה יהיה חייב לשלם, אפילו בא עובד 

היה משקה אותה, או שחזר הנהר לעבור בתוכה כוכבים וגזלה מחמת המוכר, חייב לשלם. אבל אם נפסק הנהר ש

ונעשית בריכה, או שבאה זועה והשחית אותה, הרי זה פטור, שאלו וכיוצא בהן אונס שאינו מצוי הוא, ולא 

עלה על לב המוכר דבר זה הפלא בעת שהתנה. והוא הדין לכל תנאי ממון, שאומדים דעת המתנה ואין כוללין 

 שבגללן היה התנאי והם שהיו בדעת המתנה בעת שהתנה.  באותו תנאי אלא דברים הידועים
 
 סעיף ד 4

מעשה באחד ששכר מלחים להביא שומשמים למקום פלוני, והתנה עמהם שהם חייבים בכל אונס שאירע להם 

עד שיגיעו השומשמים למקום פלוני, ונפסק הנהר שהיו מוליכים בו, ואמרו חכמים זה אונס שאינו מצוי ואין 

 יך השומשמים על גבי בהמה עד אותו מקום, וכן כל כיוצא בזה. חייבין להול
 
 סעיף ה 5

אם התנה המוכר בפירוש שלא יהיה עליו אחריות, אפילו אם נודע בודאי שהיתה גזולה, והוציאה הנגזל מיד 

 הלוקח, אין המוכר חייב. ואצ"ל שאם בא בעל חוב וטרפה, שאינו מחזיר לו כלום, שכל תנאי שבממון, קיים. 
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 6סעיף ו

 אחריות על ניסוך היין
המוכר לחבירו מרתף של יין, והתנו ביניהם שלא יהיה אחריות על המוכר רק  -טור משו"ת הרא"ש 

אם תשבר חבית או תשפך בלבד, ולא יהיה אחריות על הלוקח אלא לענין הטעם בלבד, כגון 
הואיל ואיכא  שו"ע. –חמיץ, אם אחר כך לא אירע כי אם אונס ניסוך, הוא על המוכר. אם י

למידק שאחריות שבירה ושפיכה קבל עליו המוכר ולא אחריות שום הפסד אחר ואיכא נמי למידק איפכא שאחריות 
נוציא המעות מיד  הטעם קבל עליו הלוקח בלבד ולא קבל עליו אחריות שום הפסד אחר ואוקי ממונא בחזקת מריה ולא

הלוקח ועוד דאונס ניסוך הוא דומיא דאונס שפיכה ושבירה דאתי ליה מעלמא אלא שכתבו אונס שפיכה ושבירה דשכיח 
אבל אונס ניסוך דלא שכיח לא אסקי אדעתייהו להזכיר בכתיבה אבל הלוקח לא קיבל עליו אלא אחריות גוף היין אם 

 שו"ת רא"ש. –א שום אונס דאתי ליה מעלמיתקלקל הטעם ואין להכניס בכלל אונס זה 
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המוכר לחבירו מרתף של יין, והתנו ביניהם שלא יהיה אחריות על המוכר רק אם תשבר חבית או תשפך בלבד, 

ולא יהיה אחריות על הלוקח אלא לענין הטעם בלבד, כגון אם יחמיץ, אם אחר כך לא אירע כי אם אונס ניסוך, 

 הוא על המוכר.
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 שלא באחריות  נדל"ןהמוכר |  הלכות מקח וממכר סימן רכו

 1סעיף א

 טענת 'תרעומת' במכר שלא באחריות
ראובן שמכר שדה לשמעון שלא באחריות, ובא לוי והוציאה מיד  - ח: כדאיכא דאמרי רמב"ם מב"ק

ואין לוי יכול לומר: מה לי ולך והרי אין  שמעון, אם רצה ראובן לעשות דין עם לוי, עושה,
 עליך אחריות, שהרי ראובן אומר לו: אין רצוני שיהיה לשמעון תרעומת עלי שהפסיד בגללי.

 בשם הרמב"ן שנפקא מינה דאיהו ידע למיטען טפי רב המגידוכתב ה שו"ע. –

הב"ד יטענו עבור הלוקח  , או, הלא אף שלא יהיה בעל דבר מ"מ יכול להיות מורשה של שמעוןקשה -סמ"ע 

שבאם  וי"ל דנפק"מ[ דטוענין להלוקח כל מאי דהיה מצי המוכר למיטען[, ]ב"ב כ"ג ע"א וראה רש"י שםדהא קי"ל 
, דהא עשה ראובן הלוה שדה זו אפותיקי לבעל חובו, אף על פי כן יכול ראובן לסלקו במעות

והרי הוא פורעו במעות כמו שהלוהו, משא"כ שמעון  לא א"ל אלא אם לא אפרעך במעות לא יהיה לך פרעון אלא מזו

ועוד נפקא מינה, באם עשאו לו ראובן אפותיקי הלוקח דלא יכול לסלקו במעות כיון שעשאו אפותיקי. 
, דאם היה גובהו משמעון לבעל חובו, ובעל חובו לא הלוה לו אלא שיעור ארעא ולא שיעור שבחיה

נותן לו אלא כדי הוצאתו כדין היורד לתוך שדה חבירו שלא ברשות, וכמ"ש הלוקח היה גובה ממנו גם השבח ולא היה 
הטור והמחבר לעיל סימן קט"ו ]טור סעיף ח' ומחבר סעיף ב'[ ולקמן סימן שע"ה ]טור סעיף ב' ומחבר סעיף א'[, משא"כ 

רענו במעות לא יהיה לו לגבות מיד ראובן דאינו גובה מידו אלא כשיעור חובו, דהא דכתבו באפותיקי, היינו שאם לא יפ
ועי' קצות  [::הרא"ש ]ב"מ פ"א סי' ל"ח[ ונ"י ]שם ופרעון אלא מזו, והרי נותן לו מקרקע זו כשיעור חובו. וכן כתבו ג"כ 

 החושן ופת"ש שהביאו נפק"מ נוספות.

 ראובן אינו חייב לדון עם לוי.  –גר"א  .א
 באר היטב. –ראובן חייב לדון עם לוי.  –רש"ך  .ב

 מתנה'תרעומת' ב
 רמ"א. – דהא ליכא כאן תרעומת אבל אם נתן לו במתנה, לא יוכל לטעון בעדו, -רשב"א 

 2סעיף ב

 אחריות דנפשיה
ראובן שמכר שדה לשמעון  -והגאונים  נ:רי"ף  רסתוכפי גי .כדא"ל רבא שם ריש דף צבצא: רמב"ם מכתובות 

אינו יכול בן לטרוף אותה ממנו, ובא בעל חוב של ראושלא באחריות, וחזר ולקחה משמעון באחריות, 
שלא יהיה הוא המוכר והוא אחריות עצמו קבל  שאע"פ שלא קבל עליו אחריות לשמעון,לחזור על שמעון 

 שו"ע.  – המוציא לעצמו.

אבל אם בא בעל חוב של יעקב אביו וטרפה מיד ראובן, חוזר וגובה  - ושם בגמ' ומודה רבא וכו'שם מרמב"ם 
פי' שדה זו באה לראובן בירושה מיעקב אביו ומכרה לשמעון שלא באחריות וחזר  שו"ע. –כל הדמים משמעון. 

 הרב המגיד. –' וקנאה ממנו באחריות וטרפה ב"ח של יעקב ומפורש שם בגמ

באופן שראובן מכר לשמעון שה גזולה שלא בבאחריות וחזר סתפק בה -]קמא[ סי' קמ"ח רע"ק איגר 
ציא שדהו מראובן אם יכול לחזור על שמעון כדין אחריות ולקח ממנו באחריות ובא נגזל והו
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ות, ובא לוי והוציאה מיד שמעון, אם רצה ראובן לעשות דין עם לוי, ראובן שמכר שדה לשמעון שלא באחרי

עושה, ואין לוי יכול לומר: מה לי ולך והרי אין עליך אחריות, שהרי ראובן אומר לו: אין רצוני שיהיה לשמעון 

בשם )אבל אם נתן לו במתנה, לא יוכל לטעון בעדו, דהא ליכא כאן תרעומת( )ב"י  תרעומת עלי שהפסיד בגללי.
 הרשב"א(. 

 
 
 סעיף ב 2

ראובן שמכר שדה לשמעון שלא באחריות, וחזר ולקחה משמעון באחריות, ובא בעל חוב של ראובן לטרוף 

אותה ממנו, אינו יכול לחזור על שמעון, שאע"פ שלא קבל עליו אחריות לשמעון, אחריות עצמו קבל שלא 

של יעקב אביו וטרפה מיד ראובן, חוזר וגובה כל  יהיה הוא המוכר והוא המוציא לעצמו. אבל אם בא בעל חוב

 הדמים משמעון. 
 



 דיינות
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והוי יודע דג' מיני אחריות  ח:הנ"י ב"מ ואופן הספק למ"ש  דעלמא או דלמא חשיב נמי אחריות דנפשיה.

הם כו', יעו"ש. ומבואר דאחריות דבע"ח מיקרי אחריות דמיניה ואחריות דגזילה מיקרי אחריות דעלמא, והטעם, דבע"ח 
כיון דבעל הקרקע משועבד לו, אבל בגזולה אין הנגזל טורף מכחו אלא בכל מקום שמוצא שלו נוטל, א"כ י"ל  טריף מכחו

דוקא בבע"ח אמרינן אחריות דעצמו קיבל ראובן, כיון דהבע"ח טורף מכחו דראובן אינו בדין שיחזור על שמעון לגבות, 
וכעין דאמרינן בע"ח דיעקב כבע"ח דעלמא דמי הכי נמי  אבל בגזולה כה"ג דאינו טורף מכח ראובן הוי כאחריות דעלמא,

 ב"מ דף י"ד ]ע"א[ ד"ה עד שלא החזיק 'התוסיש לומר בגזולה הוי תמיד כמו מעלמא. וכתב דלכאורה מוכח כן מדברי 
 כו', ומסיק דלדינא צ"ע, ע"ש:

 3סעיף ג

ף וכו' ופשט דאחריות דנפשה קבילה שם דף צ"ז אהא דבעי מיניה מרב ששת מוכרו למזונות מהו שתחזור ותטרו כתובות נו.ר"ן 

המוכר שדה לחבירו שלא באחריות, חייב באחריות דנפשיה. ודוקא בזכות שיש לו  - ע"א
 שו"ע. –בשעת מכירה, אבל אם בא לו זכות לאחר מכאן, חוזר עליו. 

ה חייב שמעון ליעקב אבי אבל אם הי כגון זה שכתב בסעיף הקודם, שזכות זה היה לו בשעת מכירה.ו - ]סק"ח[סמ"ע 
ראובן, ואח"כ מכר ראובן שדה לשמעון, ואח"כ ירש ראובן החוב מיעקב, יכול לטרוף שדה 

דה"ל כאילו הלוהו ראובן אחר מכירה ופשיטא שמכר לשמעון אף על גב דהוא המוכר והוא המוציא, 

דעתי מאי קאמר, דבנדון כזה אפילו מת שבות יעקב ח"א סי' קס"ה שתמה עליו וכתב וז"ל, לא יועי' דגובה ממנו חובו. 
יעקב קודם שמכר ראובן לשמעון את השדה יכול אח"כ לטרוף ממנו שזה היה פקח שמכר לו את השדה, וכדאיתא לעיל 

הר"ן ]שם נ' ע"א מדפי ובודאי הסמ"ע אגב רהיטא לא עיין במקור הדין שהוא  .יכתובות קמ[ והוא סימן פ"ה ]סעיף א'
ין כתובת אמו בטובת הנאה, וקאי אם השעבוד על השדה עצמו כמו אלמנה דזבין אחריות איתמי [ גבי האי דזבהרי"ף

 :פת"ש -מ"מ אינה יכולה לטרוף שדה זו בכתובתה ]שם צ"ז ע"א[, ע"ש בהר"ן, 

 4סעיף ד

 אחריות אפוטרופוס שמכר נכסי יתומים
רינן דאחריות דנפשייהו אפוטרופסים שמכרו בנכסי יתומים, לא אמ - בשם הרא"ה שםור"ן  שםב"י 

 וכ"כ הרמ"א לעיל סי' קמ"ז ס"ב וע"ש שו"ע. –קבילו. 

הדין הוא דאחריות דמכירה לאו על נכסייהו דאפוטרופסים הוא כי אם אנכסי יתומים, ד -סמ"ע 
אלא שתאמר איך יהיה הוא המוכר והוא המוציא לנפשו בחובו , ק"ט סעיף ג'לעיל סי' בשו"ע וכמ"ש 

ים, קמ"ל שאינו דומה, שכאן לא מכרו לנפשם כלום אלא הן כבית דין שיש לו על היתומ
שמכרו נכסי שמעון לראובן בחובו, ופשיטא הוא דאם יש לבית דין שטר מוקדם על שמעון 

 .סעיף ב' וד'רמ"א ועיין לעיל סימן קמ"ז בדחוזרין וגובין מידו. 

 5סעיף ה

                                                           
 סעיף ג 3

המוכר שדה לחבירו שלא באחריות, חייב באחריות דנפשיה. ודוקא בזכות שיש לו בשעת מכירה, אבל אם בא 

 לו זכות לאחר מכאן, חוזר עליו. 
 
 סעיף ד 4

 ייהו קבילו. אפוטרופסים שמכרו בנכסי יתומים, לא אמרינן דאחריות דנפש
 
  סעיף ה 5

המוכר קרקע לחבירו, ואחר שקנה הלוקח באחד מהדרכים שקונים בהם, קודם שישתמש בה, יצאו עליו 

מערערין, ה"ז יכול לחזור בו, שאין לך מום גדול מזה, שעדיין לא נהנה בו ובאו התובעים. לפיכך יבטל המקח 

ם נשתמש בה הלוקח כל שהוא, ואפילו דש המצר ויחזיר המוכר את הדמים, ויעשה דין עם המערערים. וא

שלה ועירבו עם הארץ, אינו יכול לחזור בו, אלא עושה דין עם המערער, ואם הוציאה מידו בדין יחזור על 

הגה: כל זה מיירי בערעור שלא נתברר עדיין לגמרי, אבל בית דין רואין שיש אמתלא בדברי  המוכר, כדין כל הנטרפין.
א יצא רק קול בעלמא, אפילו לא נתקיים המקח לגמרי, לא יכול לבטל המקח בשביל דברים בעלמא המערער. אבל אם ל

)טור(. ואם חזר הלוקח מחמת ערעור, אף על פי שנתבטל הערעור אחר כך, נתבטל המקח ושניהן יכולין לחזור בו. אם 
ם על החובות, מקרי ערעור ויכול בא ערעור על השדה מחמת שהמוכר היה חייב לאחרים, והמוכר אומר שיש לו שוברי

 הלוקח לחזור בו וא"צ לקנות דבר ולשמור שוברו לעולם )שם בשם הרא"ש(. 
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 יצא ערעור על המקח ]ביטול עסקה[
המוכר  -שם ד"ה משהחזיק ועוד ודלא כרש"י ב"מ יד: ד"ה אינו יכול תוס'  א דאביימימרד. רמב"ם מב"ק  .א

קרקע לחבירו, ואחר שקנה הלוקח באחד מהדרכים שקונים בהם, קודם שישתמש בה, יצאו 
לפיכך  שעדיין לא נהנה בו ובאו התובעים.עליו מערערין, ה"ז יכול לחזור בו, שאין לך מום גדול מזה, 

 שו"ע. – יר המוכר את הדמים, ויעשה דין עם המערערים.יבטל המקח ויחז
פירשו דאיירי דעדיין לא נתן להמוכר דמי השדה אלא שקנאה  -טור  ]ב"מ פ"א סי' ל"ח[רא"ש  .ב

 סמ"ע. –באחד מדרכי הקנאה. 
 גר"א. –בגמ' מיירי שעדיין לא עשה קניין  –רשב"א  .ג

ונפל אם יכול לחזור בו עתה ולא לתת מסתפק במי שקנה בית בקניין סודר ולא נתן מעות  –רע"א 
 המעות.

, אינו יכול לחזור ואפילו דש המצר שלה ועירבו עם הארץבה הלוקח כל שהוא,  נשתמשואם  -רמב"ם משם 
 –. ואם הוציאה מידו בדין יחזור על המוכר, כדין כל הנטרפין אלא עושה דין עם המערער,בו, 

אמר בגמרא, כגון זה שהולך אמיצר השדה לראות אם היא כאשר אמר הרא"ש והטור פירשו דש אמיצר הנאמנם שו"ע. 

 :סמ"ע – מכל זה כאן דברהרמ"א לו המוכר וגם לראות מה היא צריכה, ומהתימה שלא הזכיר 

 ודוקא דאית ליה נכסיה לאשתלומי' מיניה הא לאו הכי יכול לחזור - רי"ףמשו"ת העיטור בעל ה

 כסף משנה. –ך וליכא לאשתלומי מינ דמצי א"ל אדהכי והכי אכלת להו לזוזי

בית דין רואין שיש אמתלא בדברי בערעור שלא נתברר עדיין לגמרי, אבל  כל זה מיירי -טור משו"ת הרא"ש 
 אבל אם לא יצא רק קול בעלמא, אפילו לא נתקיים המקח לגמרי, לא יכול לבטל המקח בשביל דברים בעלמא המערער.

 רמ"א. –

אף על פי  :, היינו קודם שדייש אמצרא כמבואר לעילם חזר הלוקח מחמת ערעורוא -טור משו"ת הרא"ש 
 רמ"א –שנתבטל הערעור אחר כך, נתבטל המקח ושניהן יכולין לחזור בו. 

אם בא ערעור על השדה מחמת שהמוכר היה חייב לאחרים, והמוכר אומר  -טור משו"ת הרא"ש 
 –הלוקח לחזור בו וא"צ לקנות דבר ולשמור שוברו לעולם ויכול שיש לו שוברים על החובות, מקרי ערעור 

 רמ"א.

 6סעיף ו

 איסור מכירה כשיש דו"ד על המקח
אסור למכור לחבירו קרקע או מטלטלין שיש עליו עסק ודין, עד שיודיעו. שאף על פי  -רמב"ם 

שוט פ שו"ע. – שהאחריות עליו, אין אדם רוצה שיתן מעותיו וירד לדין ויהיה נתבע מאחרים.

אמרינן ואשר לא טוב  שבועות לא. משמואלם. הוא בטעם שלא יהי' זה פחות משאר האונאות שהן אסורות והרי זה כמו
עשה בתוך עמיו זה הלוקח שדה שיש עליו עסיקין וכיון שהלוקח לא טוב עשה נראה שאסור למוכר למכור אותם בסתם 

 הרב המגיד. –ולא יודיעו ופירות עסיקין עוררין מלשון התעשקו עמו 

                                                           
 סעיף ו 6

אסור למכור לחבירו קרקע או מטלטלין שיש עליו עסק ודין, עד שיודיעו. שאף על פי שהאחריות עליו, אין 

 אדם רוצה שיתן מעותיו וירד לדין ויהיה נתבע מאחרים.
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 | שיעור הונאה, שליחות וחלוקה בטעות ונאה ומקח טעות סימן רכזה

 1סעיף א

 איסור הונאה
אסור להונות את חבירו, בין במקחו בין בממכרו. ואיזה מהם שאינה, בין לוקח בין מוכר,  -טור 

 וגו'. מבואר בכתוב וכי תמכרו ממכר לעמיתך וכו' לא תונו שו"ע. –עובר בלאו. 

 2בסעיף 

 חישוב שתות
כמה תהיה האונאה ויהיה חייב להשיב, שתות בשוה. כיצד, הרי שמכר שוה  - מט: ונ:רמב"ם מב"מ 

שש בחמש או שוה שבע בשש, או שוה חמש בשש, או שוה שש בשבע, הרי זה אונאה ונקנה 
 שו"ע. – המקח, וחייב המאנה לשלם האונאה ולהחזירה כולה למתאנה.

הם שוה שש בה' ושוה שש  ט:ב"מ דף מד ד' צדדין ב' מהם מוסכמים בגמ' כתב הרמב"ם –הרב המגיד 
 .פסק כשמואל דתניא כוותיה: ב"מ דף נ בשבע אבל ממש בשש או שבע בשש מחלוק' רב דשמואל שם

הוא דרך מקח וממכר  חז"ל שיערו דעד שתות הוה מחילה לפי שכןש - ב"מ פ"ד סי' כ'רא"ש טור מ
ודרך העולם למחול עד שתות במקח או במעות  שאין הלוקח והמוכר יכולין לכוין דמי המקח בצמצום

 סמ"ע - :אף שהוא עולה הרבה כל שאין שם שתות עליו

שוה שש בחמש. הוא שתות מקח, אבל ]אצל[ המעות שנתן הוא יתר משתות, ושוה שבע  - ]סק"ג[סמ"ע 
ופחות משתות לשיווי המקח, ואפ"ה כל שיש שתות מצד אחד הוי בשש הוא שתות מעות 

 אונאה ואין משגיחין על השני בין הוא ביטול מקח או מחילה. 

 3סעיף ג

 אונאה בפחות משתות 
אינו חייב  כגון שמכר שוה שבעים בששים ופרוטה,היתה האונאה פחות מזה בכל שהוא,  - הרב המגידרמב"ם 

  שו"ע. – ות דרך הכל למחול בו.שכל פחות משתלהחזיר כלום, 

 4סעיף ד

                                                           
 ף אסעי 1

 אסור להונות את חבירו, בין במקחו בין בממכרו. ואיזה מהם שאינה, בין לוקח בין מוכר, עובר בלאו. 
 
 סעיף ב 2

כמה תהיה האונאה ויהיה חייב להשיב, שתות בשוה. כיצד, הרי שמכר שוה שש בחמש או שוה שבע בשש, 

המאנה לשלם האונאה ולהחזירה  או שוה חמש בשש, או שוה שש בשבע, הרי זה אונאה ונקנה המקח, וחייב

 כולה למתאנה. 
 
 סעיף ג 3

היתה האונאה פחות מזה בכל שהוא, כגון שמכר שוה שבעים בששים ופרוטה, אינו חייב להחזיר כלום, שכל 

 פחות משתות דרך הכל למחול בו. 
 
 סעיף ד 4

, בטל המקח והמתאנה היתה האונאה יתירה על השתות כל שהוא, כגון שמכר שוה ששים בחמשים פחות פרוטה

ויש אומרים דאף המאנה יכול  יכול להחזיר החפץ ולא יקנה כלל, אבל המאנה אינו יכול לחזור, אם רצה זה וקבל.



 דיינות
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 חזרת המאנה ביותר משתות
 . ד"ה אידב"מ נ: ד"ה ואילו וב"ב פתוס'  ב"ב מב.טור מרי"ף  שם פ"ה סי' ידרא"ש  נ:רמב"ם מגמ' ב"מ  .א

כגון שמכר שוה ששים בחמשים פחות פרוטה, היתה האונאה יתירה על השתות כל שהוא,  -מריב"ם 

אם רצה אבל המאנה אינו יכול לחזור,  ולא יקנה כלל,יכול להחזיר החפץ בטל המקח והמתאנה 

הרמב"ן והרשב"א ז"ל הסכימו שאם היתה האונאה בכדי שאין הדעת טועה שהיא מחילה וכו'  שו"ע. – זה וקבל.

 כדעת קצת הראשונים דביותר משתות אין המאנה חוזר אא"כו ש בסי' ר"כ סעיף ח' וכיוצא בזה לקמן ס"ט()וכמ"
 הרב המגיד. –המתאנה תובע אונאתו 

אף המאנה יכול לחזור בו, אלא אם כן נתרצה המתאנה  -ור' יונה  ב"מ פ"ה סי' ידטור מרא"ש  .ב
  רמ"א בי"א. –שיתבאר בסמוך סעיף ז'  פעם אחת, או ששתק יותר מן השיעור

בי ראשון הוי בטול מכר לו שוה ס' בנ"א או להיפך, דליכא כאן אונאה שתות, ולג - ב"מ סי' שדמרדכי 
דטעו אינשי מקח ולגבי שני מחילה, אזלינן בתר המקח הן לענין בטול מקח הן לענין מחילה, 

דלגבי שיווי המקח הוא פחות משתות ובחשבון המעות שקבל המוכר הוא יותר משתות  רמ"א. –במקח ולא במעות 

ב"מ התוס' והב"ח החזיק דברי המרדכי ממ"ש והסמ"ע האריך בזה . והשו"ע בסעיף ג' ושלא כדעת הרב המגידהמעות 
 .דאזלי' בתר מקח ע"ש בסוף דף נ"א בד"ה ב' פונדיונות לדינא

 5סעיף ה

 הונאה פחות משווה פרוטה
 שו"ע. –אין המאנה חייב להחזיר עד שתהיה האונאה יתר על פרוטה.  -נה. כרב כהנא רמב"ם מב"מ 

שאין אונאה בשוה פרוטה אלא  לרמב"םפי' המימרא  שו"ע. –ר. היתה פרוטה בשוה, אינו מחזי -רמב"ם  .א

כשהיא יתר מפרוטה וסתם משנה כרב כהנא דלא תני האונאה פרוטה אע"ג דברייתא כי תמכרו כלוי דפליג דקי"ל כסתם 
 הרב המגיד. – משנה ופירושים אחרים יש וכו' וזה עיקר

אין אונאה עד שיהי' בו  מפרוטהכיון דאפיקתי' דאין אונאה לפרוט' וס"ל  פסק - ב"מ לב.טור רי"ף  .ב
 סמ"ע -שהיא מטבע הקטנה הנמצאת בימיהם שהיתה מכסף דכל הפחות ממנה היו של נחושת  כשיעור מעה

 רמ"א בי"א. – חייב להחזיר פרוטה - ב"מ פ"ד סי' כרמ"ה רא"ש  .ג
 6סעיף ו

 להונות לכתחילה בפחות משו"פ
ונות את חבירו בפחות משתות, אם ש להסתפק אם מותר להי - פ"ד סי' כ' ב"מטור מרא"ש  .א

כיון דהתורה אמרה אל תונו אפי' שוה פרוטה בכלל אלא שחז"ל וצדדי הספק ד. שו"ע – יש באונאה שוה פרוטה

אמרו דאין יכולין לצמצם עד שתות כו' וכנ"ל אבל אם המוכר או הלוקח בקיאין ויודעין שמאנ' לו והשני אינו יודע אסור 
והתנ' עמו. או שמא כיון דדרך מקח וממכר הוא בכך לפיכך עד שתות הוה בכלל מקח ולא לו להונות אם לא כשפירש 

 .מיקרי אונא' כלל וצ"ע

 גרע"א. –אין איסור בדבר  – מה: מדפי הרי"ף מ"ב בעל המאור .ב
ור"ל ירא שמים אם נתאנ' פחות משתות אינו מהדר אחר המאנהו  סמ"ע. – וירא שמים יוצא ידי שניהן - שםרא"ש 

אינך יוצא כי לא ידעתי מזה ולא מחלתי אותו החזירהו לי ואם אירע שאינה הוא לחבירו פחות משתות יחזירהו  לומר לו

                                                           
לחזור בו, אלא אם כן נתרצה המתאנה פעם אחת, או ששתק יותר מן השיעור שיתבאר בסמוך סעיף ז' )טור בשם הר"י 

דליכא כאן אונאה שתות, ולגבי ראשון הוי בטול מקח ולגבי שני מחילה, אזלינן  והרא"ש(. מכר לו שוה ס' בנ"א או להיפך,
 בתר המקח הן לענין בטול מקח הן לענין מחילה, דטעו אינשי במקח ולא במעות )מרדכי פ' הזהב(. 

 
 סעיף ה 5

דחייב )וי"א  אין המאנה חייב להחזיר עד שתהיה האונאה יתר על פרוטה. היתה פרוטה בשוה, אינו מחזיר.
 להחזיר פרוטה( )טור בשם הרמ"ה והרא"ש(. 

 
 סעיף ו 6

יש להסתפק אם מותר להונות את חבירו בפחות משתות, אם יש באונאה שוה פרוטה. אבל מטבע, כל זמן שלא 

 הגיע לכדי אונאה מותר לכתחלה להוציאה ביפה. 
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להמתאנ' ממנו ומ"מ נראה דאין הלוקח יכול לומר אף שהוא עדיין מוחזק בדמי הקניי' אני לא אמחול בפחות משתות 
  סמ"ע - :יאין מידו ליתנהו להמוכרשהונאתני אלא שביטל דעתו אצל רובא דעלמא שרגילים למחלו ומוצ

שגם  שו"ע. –אבל מטבע, כל זמן שלא הגיע לכדי אונאה מותר לכתחלה להוציאה ביפה.  - שםרא"ש 

 [:סמ"עטור ] -אחר יקבלנו ממנו ולא יהיה לו בו הפסד כלל. 

 7סעיף ז

 זמן חזרת האונאה
יכול לחזור ולתבוע אונאתו בשתות עד מתי  - ברייתא ומימרא דרבא והלכתאמט: וצ: רמב"ם ממשנה ב"מ 

 שו"ע.  - :ולבטל המקח ביותר משתות, עד כדי שיראה לתגר או לקרובו

דמדלא בא, ודאי  שו"ע. –ואם שהה יותר, אינו יכול לחזור ולא לתבוע אונאתו.  - שם במימרא דרבארמב"ם 

 גר"א. –מחל 

כן לא חקר בתוך זמן זה לידע אם  ואם יברר שהיה לו אונס ועל - ב"מ פ"ד סי' טוטור דקדק מרא"ש 
אף על פי שעבר האונס אחר כך ולא הראהו לתגר מ"מ יכול לחזור עדיין  שו"ע. –נתאנה, יכול לחזור בו עדיין. 

 סמ"ע. – ולהתנצל ולומר מתחלה אירע לי אונס ואח"כ לא עלה על דעתי לחקור עד עתה

ן מעות נאמן במיגו שיכל לומר שהיה ודווקא שמברר בעדים שהיה לו אונס. ואם לא נת –קצוה"ח 
 אנוס. עי' בסמוך.

וא"צ להחזיר לו אונאתו  אחר זמן שיראה לתגר או לקרובו אפי' קנה שוה מנה במתים מקחו קיים -טור 

עכ"ל ואף שהשמיטו המחבר ודאי ס"ל ג"כ הכי דממילא נלמד ממ"ש דין זה גם ביותר משתות דביותר משתות תו אין 

 סמ"ע - :חילוק במטלטלין

 ידע הלקוח מהאונאה ושתק
בשם  ב"מ סי' ש"זמרדכי מעובדא דההוא דנקט וורשכי לזבוני וכו' וההיא דנקט כיפי לזבוני וכו' נא. ב"מ  .א

היה יודע הלוקח, בשעה שלקחו, שנתאנה, ושתק, ומיד אחר הלקיחה, קודם )זמן(  -ראבי"ה 
  רמ"א. – יל וידעשיראה לתגר או לקרובו, תובע אונאתו, לא אמרינן דמחל הוא

חולק על הרמ"א דמהמרדכי מוכח דאף ששהה יותר מכדי שיראה לתגר ולקרובו  –ב"ח  .ב
אבל אם לא אמר בפני עדים כן מסתמא הכא איירי שאמר כן בפני עדים קודם לקיחה דלא מחל אלא ד

 .מחל

 כשעוד לא נתן המעות
נתן המעות מיגו דיכול למימר לו נתתי אם לא אך משמע שכבר נתן המעות,  - ב"מ פ"ד סי' טו הגהת אשר"י

 . ובפלפולא חריפתא ב"מ פ"ד סי' כ אות י'ונשאר בצ"ע וכ"פ בנה"מ ש"ך  –יכול ג"כ לומר לא נתרציתי 

, משום דחזקה מחל מסתימת הפוסקים משמע דאפילו לא נתן מעות נמי המקח קיים -]סק"ג[  קצוה"ח

כאנן סהדי, עיין לעיל סימן צ"ט סעיף א' בהגה ב' ובבאר היטב שם והו"ל מיגו במקום חזקה ]ר"ל חזקה אלימתא דהוה 
סק"ח[, אכן בנתיבות המשפט ]משה"א סק"ב ומשה"כ סק"ז[ העתיק דברי הש"ך להלכה, ]וצ"ל דס"ל דלא הוי חזקה 

 אלימתא, רק כמו חזקה אין אדם פורע תוך זמנו לעיל סימן ע"ח סעיף ה'[ 

, דאף במקום דלית ליה מיגו דפרעתי יכול לחזור בו, וכתב גהת אשירי עם הההסכים ג"כ  -]סק"א[  שער משפט

כיון שהוא מוחזק במעות יכול לומר דלכך לא חשש לחקור על ולא מטעמיה דהגהות אשר"י, אלא 

                                                           
 סעיף ז 7

שתות, עד כדי שיראה לתגר או לקרובו. ואם עד מתי יכול לחזור ולתבוע אונאתו בשתות ולבטל המקח ביותר מ

שהה יותר, אינו יכול לחזור ולא לתבוע אונאתו. ואם יברר שהיה לו אונס ועל כן לא חקר בתוך זמן זה לידע 

) היה יודע הלוקח, בשעה שלקחו, שנתאנה, ושתק, ומיד אחר הלקיחה, קודם )זמן(  אם נתאנה, יכול לחזור בו עדיין.
 ובו, תובע אונאתו, לא אמרינן דמחל הואיל וידע( )מרדכי ס"פ הזהב(. שיראה לתגר או לקר
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תוס' בכתובות גבי הלוקח גרוטאות מן העו"ג כו', וכ"כ ה בכורות דף י"ג ע"ב, וכה"ג איתא להדיא בש"ס אונאתו מיד

אית להו, דכל היכא דלא נתן מעות לא שייך היה לו לבדוק, וא"כ הכא נמי י"ל דכל היכא "א בד"ה הנהו קלא דף נ"ח ע
דלא נתן מעות לא שייך לומר דהיה לו להראותו לאחר, משום דאין דרך למהר ולחקור אם נתאנה כל שלא נתן מעות, וזה 

עיקר, עכ"ד ע"ש. וכן נראה דעת המשנה למלך פט"ו  ראיה גדולה לדינא דהגהות אשר"י אף בלא טעמא דמיגו, וכן נ"ל
[ בשם יש מי שכתב, במוכר דבר שיש בו סימן רל"ב סק"ימהלכות מכירה דין ג', דעל מ"ש הרב המגיד שם ]הובא בסמ"ע 

מום והוא דבר שיכול לבחנו ולנסותו לאלתר דאינו חוזר, כתב על זה דנ"ל דאם היה המקח בהקפת המעות, כיון שהלוקח 
ין מעות המכר בידו, י"ל דמשו"ה לא הקפיד לנסותו מיד ולעולם לא מחיל,. גם בספר בית מאיר לאה"ע סימן צ"ג עדי

היכא שהיה  בחו"מ סימן פ"ח סעיף י"בסעיף י"ד כתב כן, דבלא נתן מעות אין צריכים לטעמא דמיגו, דזה דומה למ"ש 
  פת"ש. – מוחזק, וכן נראה דעת הגאון רע"ק איגרתפוס בשעת התביעה, ]ד[ אמרינן דלא תבע שעורין מפני שהיה 
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