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 | כתיבת שטר במקום שטר שאבד  אונאה ומקח טעות סימן רלט

 Aסעיף א

 כשיש עדים שאבד

פירוש אם מי שבא ואמר: אבד שטר שהיה לי על שדה פלונית שקניתיה מפלוני  - קסחטור ברייתא ב"ב 

 שו"ע. –שומעין לו לכתוב אחר  - רשב"ם שם ד"ה אבל -אמרו עדים כתבנו ונתננו לו 

 ואפילו העדים עצמן יכולין ואין צריך ב"ד.  - ]סק"א[ש"ך 

והוא הדין בתחלה כשקנה יכולין לכתוב לו ב' וג' שטרות בכי האי גוונא  -י בשם הרשב"א ד"מ א ב"
 ומ"מ אין לאפושי שטרי בחנם דזיילו נכסים. ש"ך ]סק"ב[.רמ"א.  –

וכותבין בו: שטר זה אין גובין בו לא מנכסים משועבדים ולא מנכסים  - קסט: כדמפרש לה רב נחמןב"ב 
 – כדי שלא יוציאנה מידו המוכר ולא יורשיוהו אלא להעמיד בו שדה פלונית בני חורין ולא כתבנו

 שו"ע.

דאיכא למיחש שמא אחר כך חזר דוקא מזמן ראשון ולא מזמן שני,  - ב"ב קסח: ד"ה אבל טור בשם ר"י תוס'

 שו"ע בי"א. – ומכרה למוכר, ומוציא אחר כך זה )שטר( השני שזמנו אחר המכירה שמכר, ויאמר: הדרית זבינית ממך

מ"מ יש לחוש שיאמר שמתחילה ציוה ואף על פי שנכתבו בהשטר דלא למיגבי ביה והרי ניכר שהיה לו שטר אחר ואבד, 
לו האחד והרי זמנו של שטרי מוכיח שקניתי מהשתא. סמ"ע לעדים שיכתבו לו העדים שני שטרות מחשש שמא יאבד 

 ]סק"ב[.

 שכותבין בו אחרינוהו.אפשר לכתוב מזמן שני כ –]סק"ג[ ש"ך 

 Bסעיף ב

 כתיבת שטר מכר/חוב מאוחר

אף על גב דשטרי חוב המאוחרים כשרים, שטרי מכר  - קעא: מימרא דרב המנונאמב"ב  טור רמב"ם
 שו"ע. –המאוחרים פסולין 

 שו"ע. – אם לא פירש בהם שהם מאוחרים -בעל העיטור מאמר ראשון  שםבב"ב מגיד בשם רמב"ן 

זה השטר מאוחר ויאמר הדרית וזבנית ממך. ]סמ"ע שחזר וקנאה ממנו בין ניסן לתשרי, ואח"כ יוציא  הטעם, דיש לחוש
 סק"ד[.

והטעם דלא חיישינן זוכרין זמן הקנין, כותבין זמן הכתיבה אם איחרו כתיבת השטר ואין  -]סעיף ג'[  טור

ל קול פלוני חזר וקנה שדה שמכר ולא היו העדים חוזרין וכותבין, וקנה הו"לחששא הנ"ל, דאמרינן דאם איתא דחזר 
המאוחר חיישינן שמא באמת יהיה לו קול אח"כ ואז לא יועיל לו הקול, שהלוקח יאמר אמת שמכרתי משא"כ בשטר מכר 

 לך אבל חזרתי ולקחתי ממך. ]סמ"ע סק"ד[. ועיין נה"מ ביאורים ]סק"ב[.

                                                           
A סעיף א 

הגה: והוא הדין  אבד שטר שהיה לי על שדה פלונית שקניתיה מפלוני, שומעין לו לכתוב אחר.מי שבא ואמר: 

וכותבין בו: שטר זה אין גובין בו  בתחלה כשקנה יכולין לכתוב לו ב' וג' שטרות בכי האי גוונא )ב"י בשם הרשב"א(.

פלונית כדי שלא יוציאנה  לא מנכסים משועבדים ולא מנכסים בני חורין ולא כתבנוהו אלא להעמיד בו שדה

מידו המוכר ולא יורשיו. ויש מי שאומר דדוקא מזמן ראשון ולא מזמן שני, דאיכא למיחש שמא אחר כך חזר 

 ומכרה למוכר, ומוציא אחר כך זה )שטר( השני שזמנו אחר המכירה שמכר, ויאמר: הדרית זבינית ממך. 

 

 

B סעיף ב 

 רי מכר המאוחרים פסולין, אם לא פירש בהם שהם מאוחרים.אף על גב דשטרי חוב המאוחרים כשרים, שט
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 Aסעיף א

 שטר אחד מתנה ואחד מכר בתאריכים שונים

שני שטרות היוצאים על שדה אחת בשם  - מימרא דרב נחמן וכשמפרש לה רב פפא בגמ' שםמד. רמב"ם כתובות 
את הראשון, אם היה האחד מתנה והשני מכר לא ביטל האחרון  ואין זמנם שוה,קונה אחד 

 שיש לומר שלהוסיף לו אחריות חזר וכתב בשם מכר אף על פי שלא היה כתוב שם אחריות שאחריות טעות סופר הוא
 שו"ע. – לעיל ריש סי' לט[]כמבואר 

שלא כתב לו שטר מתנה אלא וכן אם האחד מכר והשני מתנה, קנה השדה מזמן הראשון,  - משםרמב"ם 

  בסי' קעה סעי' נדכמבואר שו"ע.  – ליפות כחו משום דין בן המצר

המבוארים  .רמ"א –או שיפה כוחו לשאר דברים שמתנה עדיפא ממכר  -טור  כתובות מד. ד"ה משוםתוס' 

 -דאפי' למ"ד ב"ב סד: מוכר בעין רעה מוכר, נותן בעין יפה נותן. כגון לענין דרך בסימן רט"ו סעיף ו'. ]סמ"ע סק"ד[. ו
 באה"ג.

וצריך שלא יראה בבית דין רק האחרון, דאם מראה  - שם תוס' כתובות פ"ד סי' ה טור בשם רא"ש .א
דאם יראה שתיהן אית ביה דינא דבר מיצרא דאפי' מתנה שכתוב בה אחריות  רמ"א. –שניהן הראשון עיקר 

או לענין  הרב המגיד. דאמרינן דהשני לא נכתב רק לקנוניא. ודוקא לענין פסידא דבר מצרא -אית בה דינא דבר מצרא 
ויש חולקין  מחמת אחריות כשהשטר מכר הוא אחרון. סמ"ע ]סק"ו[.פסידא דלקוחות, אבל ודאי דיכול לחזור על המוכר 

בזה ושהרשב"א כתב שמא שאני הכא דכתב לו שטר מתנה מוחלט לכך כתב שאם יערער עליו בן המצר שלא יהא המכר 
שכן כתב בשם רב נטוראי גאון וכתב עליו לא  הר"ן שם טו:"י בשם מכר ויזכה בו מכח מתנה זו דהניחו בצ"ע וכ"כ הב

 .נתחוורו דבריו והביא גם דברי והרשב"א

 – אם האחרון במכר, אף על פי שמראה שניהם בבית דין שניהן קיימין  -טור בשם הרמ"ה  .ב
דיקנא שהרי הוצרך לכתוב השני בשביל אחריות ואי בעי בהאי גבי דאי בעי בהאי דהוה כאלו אוסיף ליה  רמ"א בי"א.

 רמ"ה. ולזה הסכים הטור וכ"כ ב"י שהדברים נכונים. –גבי 

 Bסעיף ב

 שתי השטרות מכר/מתנה

היו שני השטרות במכר או שניהם במתנה אם  -. מד. מימרא דרב פפא ומודה רב נחמן וכו' רמב"ם כתובות
פי' אם הוא שטר מכר  שו"ע. –שלא כתב השני אלא מפני התוספת.ום הרי הראשון קיים, הוסיף בשני כל

הרב המגיד טור, אך  –ובא לגבות מחמת האחריות וגובה העיקר מזמן ראשון ותוספת מזמן שני כן כתבו רוב המפרשים 
העזר סימן ק' שם, שאני  ולא דמי לשתי כתובות המבואר באבן באבן העזר בסי' ק סעיף ידיש חולקים ונפסק כמותם 

לכתוב כשמוסיפין וצבית ואוסיף לה מדיליה, ומדלא כתב כן ודאי מוכיח דלא נתכוין להוסיף, התם כיון דדרך העולם 
 העולם לכתוב כן, ולכך אמרינן דלהוסיף נתכוין. סמ"ע ]סק"ז[.משא"כ כאן במכר דאין דרך 

                                                           
Aסעיף א 

שני שטרות היוצאים על שדה אחת בשם קונה אחד ואין זמנם שוה, אם היה האחד מתנה והשני מכר לא ביטל 

וכתב בשם מכר אף על פי שלא היה כתוב שם האחרון את הראשון, שיש לומר שלהוסיף לו אחריות חזר 

אחריות, שאחריות טעות סופר הוא. וכן אם האחד מכר והשני מתנה, קנה השדה מזמן הראשון, שלא כתב לו 

הגה: או לשאר דברים שמתנה עדיפא ממכר. וצריך שלא יראה בבית  שטר מתנה אלא ליפות כחו משום דין בן המצר.
ן הראשון עיקר )טור(. וי"א דאם האחרון במכר, אף על פי שמראה שניהם בבית דין, דין רק האחרון, דאם מראה שניה

 שניהן קיימין )טור שם בשם הרמ"ה(. 

  
B סעיף ב 

היו שני השטרות במכר או שניהם במתנה, אם הוסיף בשני כלום הרי הראשון קיים, שלא כתב השני אלא מפני 

ן, ואין לו אחריות אלא מזמן שני. לפיכך כל הפירות שאכל התוספת. ואם לא הוסיף, בטל שטר השני את הראשו

הלוקח מזמן ראשון עד זמן שני, מחזיר אותם. ואם היה על אותה שדה חוק מלך בכל שנה, הנותן או המוכר 

הגה: וכל שכן אם כתב לו תחלה שדה שלימה, ואחר כך חצי שדה )ר"ן פרק  נותן אותו החוק עד זמן השטר השני.
רע שאמר: תנו מנה לפלוני, וחזר ואמר כך, אין לו אלא מנה אחת הואיל ולא אמר עוד תנו )מרדכי פרק נערה(. שכיב מ

 נערה והגהות מרדכי דב"ב(. 
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ואין לו  בטל שטר השני את הראשון, ואם לא הוסיף - שם מימרא דרב נחמןרמב"ם מכתובות  .א

 שו"ע. –מחזיר אותם.  מזמן ראשון עד זמן שני,לפיכך כל הפירות שאכל הלוקח אחריות אלא מזמן שני 

וכדעת רפרם בגמ' שם, דאימר אודויי אודי ליה פירוש, שהשטר הראשון שקר מפני שקרקע בחזקת בעלים ראשונים 
 הרב המגיד. –עומדת 

סק"ח. סמ"ע  -ינו נוטל רק הפירות שהן בעין, אבל מה שכבר אכל א"צ לשלם. א -]סעיף א'[  טור .ב

עיין ביאורים ]סק"ג[ דדין זה לא מיירי רק באיתחזקו שני השטרות בב"ד קודם שאמר האמתלא, אבל כשמראה שני 
נוטל הלוקח אפילו הפירות השטרות ואומר אמתלא על השטר השני נאמן במיגו, ואם המוכר מודה שהשטר ראשון אמת 

 שהן בעין. ואם מת הלוקח ויורשיו מוציאין השני שטרות, טוענין להו דמכרה וחזר ולקחה ולא מרעינן שום שטר.

ואם היה על אותה שדה חוק מלך בכל שנה, הנותן או המוכר נותן אותו החוק  - שםרמב"ם מכתובות 
ד[ דדוקא כשהמלך תובע להראשון והמוכר תובע ללוקח, עיין נה"מ ביאורים ]סק"שו"ע.  -עד זמן השטר השני 

אז על )הלוקח( ]התובע[ להביא ראיה, ולהטור שהבאתי לעיל ]סק"ד[ הלוקח נותן תמיד הטסקא, ועיין עוד בביאורים 
 כמה דינים.

זהו לדעת רמ"א.  –וכל שכן אם כתב לו תחלה שדה שלימה, ואחר כך חצי שדה  -ד"מ א  כתובות טז.ר"ן 

ם ]פ"ה מזכיה ה"ט[ דס"ל הטעם דאודויי אודי ליה, אבל לדעת הטור ]סעיף א'[ דס"ל דאחולי אחיל, ממילא הרמב"
 מהחצי השדה שלא מחל לו נשאר לו זכות מזמן הראשון. ]ביאורים סק"ה[.

 שכ"מ שאמר פעמיים 'תנו מנה לפלוני'

תנו מנה לפלוני, וחזר ואמר  שכיב מרע שאמר: - ב"ב סי' תרסטבשם ר"ת מרדכי  כתובות סי' קנגמרדכי 
 רמ"א. –כך, אין לו אלא מנה אחת הואיל ולא אמר עוד תנו 

 דקי"ל שאם לא כתב 'ואוסיפית' ביטל שני את הראשון.  –גר"א 

 Cסעיף ג

 ב' שטרות באותו התאריך ]שודא דדייני[

שני  - שם ד"ה אמיהרש"י וכפי בשאין בה קנין ע"כ. נד. רי"ףופרשוה  צד: בעובדא דאימא דרמי בר חמאכתובות רמב"ם 
דלא נודע  שו"ע. –שטרות שזמנם ביום אחד והם כתובים על שדה אחת, בין במכר בין במתנה 

למי מסר תחלה שטר מתנה, דאם היו יודעים למי מסר תחלה באותו יום, היה הוא זוכה בשדה כמבואר בסעיף שאחריו, 

אע"פ שידענו דרך אנשי המקום לכתוב שעות  לחם עיין ערך –אין אם  באה"ג. –ודלא כמ"ש המחבר בב"י 

הרי הדבר מסור לדיינים, כל שדעתם  הרב המגיד. –איזה מהם נכתב ראשון כיון שלא ידענו שעת המסירה 
ופסק כשמואל שם דקי"ל בכורות מט: הלכתא כשמואל בדיני  שו"ע. –נוטה להעמיד שדה זו בידו, יעמידו 

י אליעזר דעידי מסירה כרתי וכו', ואע"ג דאפשר נמי דבבת אחת נמסרו שניהם וכדמפרש טעמיה שם בגמרא דס"ל כרב
 הרב המגיד. –וזכות שניהם חלה בבת אחת מ"מ הא מילתא לא שכיחא ודינא דשוד' שכיחא טפי 

אין דנין דין שודא  - כתובות סי' רמג ד"ה ג מרדכי כתובות צד: ד"ה אמיה בתוס'הובא  ר"חבשם  טור .א
 רמ"א בי"א. –דדייני רק בדיין מומחה ובקרקע 

  רמ"א בי"א. –אף במטלטלים, כל שאין אחד מוחזק בהן  - שם תוס' ר"יבשם  טור .ב

 Dסעיף ד

                                                           
C סעיף ג 

במתנה, אם )אין( דרך אנשי המקום שני שטרות שזמנם ביום אחד והם כתובים על שדה אחת, בין במכר בין 

הגה: וי"א שאין דנין דין  לכתוב שעות, הרי הדבר מסור לדיינים, כל שדעתם נוטה להעמיד שדה זו בידו, יעמידו.
שודא דדייני רק בדיין מומחה ובקרקע )טור בשם ר"ח(. ויש אומרים דאף במטלטלים, כל שאין אחד מוחזק בהן )שם 

 רדכי(. בשם ר"י כ"כ התוס' שם ובמ

 
 

D סעיף ד 

במה דברים אמורים, בשטר שאין בו קנין, אלא קנה שדה זו בשטר זה, שאין אנו יודעים מי הוא משניהם 

שהגיע שטרו לידו תחלה. אבל אם בכל שטר מהם קנין, כל שקדם לו הקנין זכה, וישאלו העדים. וכן אם היו 

ה: מי שנתן מתנה לחבירו ופירש איזה מתנה נתן לו, הג שם עדים שזה הגיע לידו שטר מתנתו תחלה, קנה הראשון.
כגון שנתן לו קרקע או מקום בבית הכנסת ומצר לו מצרים, ואח"כ נתן לאחר מקום בבית הכנסת סתם או קרקע סתם, 
ולא מצר לו מצרים, יש אומרים דאמרינן שמא מקום או קרקע אחרת נתן לשני, והמתנה ראשונה קיימת )ריטב"א(, ויש 

דאמרינן ודאי לא כוון אלא על מקום או קרקע הידוע לו, ומאחר שאין יודעין שיש לו מקום או קרקע אחרת, אומרים 
קנה השני. ודוקא במתנת שכיב מרע, שיכול לחזור במתנתו. אבל במתנת בריא, קנה הראשון בכל מקום )בית יוסף ס"ס 

 רנ"ג בשם הרשב"א(.
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 כשיש בשטרות קנין

אלא קנה שדה זו בשטר זה, שאין אנו במה דברים אמורים, בשטר שאין בו קנין,  - כתובות נד:רמב"ם רי"ף 

אבל אם בכל שטר מהם קנין כל שקדם לו הקנין זכה,  יודעים מי הוא משניהם שהגיע שטרו לידו תחלה.
 הרב המגיד. –פשוט דמשעת הקנין שיעבד נפשיה שו"ע.  –וישאלו העדים 

שטר מתנתו תחלה, קנה וכן אם היו שם עדים שזה הגיע לידו  - שם וכרבי אליעזר דעדי מסירה כרתיגמ' 
אבל אם יודעין ע"י עדי מסירה למי הגיע לידו השטר תחילה, נותנין למי שהגיע לידו תחילה כמו  שו"ע. –הראשון 

בקנין. סמ"ע ]סקט"ו[. והא שמחלק המחבר בין קנין לאין בו קנין, הוא דבקנין העדים הם עדי חתימת השטר וידועים לנו 
 לא קנין עדי מסירה הם אינן ידועין מתוך השטר מי ומי הם:שמותיהם ויכולין לשאלם, אבל ב

 מתנה לראשון עם מצרים, ולשני ללא מצרים 

, כגון שנתן לו קרקע מי שנתן מתנה לחבירו ופירש איזה מתנה נתן לו -ריטב"א בתשובה ד"מ ב  .א

ולא מצר לו  ם,או מקום בבית הכנסת ומצר לו מצרים, ואח"כ נתן לאחר מקום בבית הכנסת סתם או קרקע סת
 רמ"א י"א.  -והמתנה ראשונה קיימת מצרים אמרינן שמא מקום או קרקע אחרת נתן לשני, 

אמרינן ודאי לא כוון אלא על מקום או  -ב"י סוף סי' רנג בשם הרשב"א בתשובה ד"מ שם  .ב
קרקע הידוע לו, ומאחר שאין יודעין שיש לו מקום או קרקע אחרת, קנה השני. ודוקא 

רמ"א  –אבל במתנת בריא, קנה הראשון בכל מקום  שיכול לחזור במתנתו.מרע, במתנת שכיב 
 י"א.
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 | קניין מתנה, מחילה, ואינו מסויים מתנה סימן רמא
 Aסעיף א

 מתנה צריכה קנין

 -אברי סהדי אלא לשקרי וכולי לקמי' דרב אשי וכו' ומסיק לא סה: מעובדא דמר זוטרא ורב אדא סבא  קידושין טור רמב"ם
הנותן מתנה לחבירו, בין קרקע בין מטלטלין אין המקבל זוכה בה אלא באחד מהדרכים 

 שו"ע. –שהקונה זוכה בהם 

ועי' שו"ע.  –. שניהם מודיםאפילו שלא בפני עדים, קנה, אם וכיון שקנה באחד מהדרכים ההם  -רמב"ם 

מדוע אין צריך ב' עדים כדי לקיים הדבר שהרי בדבר בגיטין וקידושין מקור הדין שצריך ב' עדים נלמד שהקשה  קצוה"ח
. וכיצד בממון עצמו לא בעי עידי קיום? ותירץ שאנה"נ בעינן ב' עדים אף בממון, רק שלעניין ממון הודעת מממון'דבר דבר' 

נאמן להודות לחובתו הואיל ותמיד חב גם לאחרים, בעינן עדים בעלי הדין נחשבת כעידי קיום. אך בקידושין וגיטין דאינו 
 אחרים לקיום.

אבל בדברים לא זכה המקבל,  - וכדמסיק שם דלא סמכא דעתיה מט. מימרא דרבה ב"ב חנה א"ר יוחנןב"מ  רמב"ם
 שו"ע. –אלא כל אחד יכול לחזור בו. 

 שו"ע. –בו משום מחוסר אמנה  ואם אמר ליתן לחבירו מתנה מועטת, אם חוזר בו יש - משםרמב"ם 

  וע"ל סימן רמ"ט סעי' א' ולעיל סימן ר"ד סעיף ה'.

 קניית מתנה ע"י משכון ]'מנה אין כאן משכון אין כאן' במתנה[

אם ראובן אמר לשמעון אתן לך  -ריטב"א שם ושאר כל הפוסקים  קידושין ח: ד"ה מנהתוס'  .א
וזו כוונת הרמ"א שהפנה לעיין בסי' רד סעי' ה' ש"ך  –חפץ פלוני ונתן לו משכון לא חלה המתנה מתנה 

ששם מבואר שהרוצה לקנות בכסף ואין לו כסף ונתן משכון לא חל המקח דמנה אין כאן משכון אין כאן, וכוונת הרמ"א 
 בר"ן שבועות יז: ובנ"י ב"מ ב.שאף במתנה הדין כן ועי' 

אך הש"ך כתב שהעיקר כדיעה  ש"ך. –המתנה חלה.  -ן קנין מאמר שני דף ה' סוף ע"ג בדי בעל העיטור .ב

 הראשונה.

 'בית לוי נתון לך' ולוי קיבל קנין

ראובן שאמר לשמעון: בית לוי נתון לך, אף על פי שלוי מקבל קנין לקיים דבריו של  -א' ד"מ ריב"ש 
 –לקיים דבריו של ראובן ודבריו של ראובן לא חלו וביאר שם דהא לא קנה אלא  רמ"א. –ראובן, אינו כלום 

 סמ"ע באה"ג.

 פסול וממזר אינם נחשבים 'זרע'

דפסול אינו בכלל  הנותן מתנה לזרעו של פלוני אם יש לפלוני גם בנים ממזרים אינם בכלל דזרע -רע"א 

ף בספרו תיבת גומא פ' ויחי זרע וכן ממזר י"ל דלא מקרי ג"כ זרע כמ"ש בפרשת דרכים דרך הקודש דרוש ז' פורת יוס
 אות ב':

 Bסעיף ב

                                                           
A סעיף א 

מטלטלין, אין המקבל זוכה בה אלא באחד מהדרכים שהקונה זוכה בהם,  הנותן מתנה לחבירו, בין קרקע בין

וכיון שקנה באחד מהדרכים ההם, אפילו שלא בפני עדים, קנה, אם שניהם מודים. אבל בדברים לא זכה המקבל, 

הגה:  אלא כל אחד יכול לחזור בו. ואם אמר ליתן לחבירו מתנה מועטת, אם חוזר בו יש בו משום מחוסר אמנה.
ע"ל סימן רמ"ט ולעיל סימן ר"ד סעיף ח'. ראובן שאמר לשמעון: בית לוי נתון לך, אף על פי שלוי מקבל קנין לקיים ו

 דבריו של ראובן, אינו כלום )ריב"ש סימן ר"ז(. 
 
 
B סעיף ב 

 מחל לחבירו חוב שיש לו עליו, או נתן לו הפקדון שהיה מופקד אצלו, הרי זה מתנה הנקנית בדברים בלבד.
ה: ויש אומרים אפילו היה לו שטר או משכון עליו, אפילו הכי הוי מחילתו מחילה בדברים בעלמא )מרדכי פ"ק הג

דסנהדרין(. כל מקום דמחילה אינה צריכה קנין, אי הקנה לו לפני עדים פסולים אפ"ה מחילתו מחילה )מהרי"ק שורש 
ך אלא במעות שחייב לו, אבל אם היה לו חפץ ביד חבירו י"א /י'/(. ועיין לעיל ריש סימן קצ"ה. ולשון מחילה אינו שיי

ואמר ליה: מחול לך, אינו כלום )תשובת הרא"ש ומהרי"ק שורש צ"ד(. ועיין לקמן סימן ר"ט ס"ד מדין מחילה. אדם 
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 מחילה על מעות שביד חבירו

מחל  -אלמא דמחילת השעבוד אם לא היה גופו קני באמירה בפני ב' סגי  טז. שמע מיניה ע"ע גופו קנוי כו',קידושין רמב"ם 
לו הפקדון שהיה מופקד אצלו, הרי זה מתנה הנקנית  נתןלחבירו חוב שיש לו עליו, או 

דקדק וכתב בפקדון לשון "נתן", משום דלשון מחילה לא שייך בדבר שהוא בעין ביד  שו"ע. –ברים בלבד בד

 סמ"ע. -דוקא בחוב שחייב לו דלהוצאה ניתנה ואינו בעין. המקבל, אלא 

 מחילה על מעות במקום שטר/משכון 

עליו, אפילו הכי הוי מחילתו או משכון  שטראפילו היה לו  -ד"מ ג'  סנהדרין סי' תרפ תרפא מרדכי .א
ועי' סי' יב סעי' ח'  רמ"א. –פי' וצריך להחזיר השטר או המשכון  .רמ"א בי"א –מחילה בדברים בעלמא 

בסמ"ע שהביא בזה דעת ר' ישעיה שחולק בשטר, עי' שם ב' טעמים או משום שכגבוי דמי, או משום שמחילתו אינה 
 י.מ. ועי' בש"ך שנחלקו הפוסקים בזה. –לא ציין דעתו כאן  תקיפה כיוון שלא החזיר השטר ותימה שהסמ"ע

 קצוה"ח. -לא מהני מחילה במשכון -בחידושיו קידושין דף ח' )ע"ב ד"ה איתביה(  ריטב"א .ב

כל מקום דמחילה אינה צריכה קנין, אי הקנה לו  -כלל ס"ו סי' ח רא"ש ג וציוני שס"ז הוסיפו  מהרי"ק ד"מ
 ריש סימן קצ"ה.ועיין לעיל  רמ"א. –תו מחילה אפ"ה מחיל עדים פסוליםלפני 

 מחילה על חפץ פקדון

ולשון מחילה אינו שייך אלא במעות שחייב לו, אבל אם היה לו  -שם  תשובת רא"ש ומהרי"ק ד"מ
 מדין מחילה. סימן ר"ט ס"דועיין לקמן  רמ"א. –ביד חבירו ואמר ליה: מחול לך, אינו כלום  חפץ

א שחילק בין מעות לחפץ, שהיה לו לחלק בין מעות גופן, בין הן ביד המקבל הקשה על הרמ" –סמ"ע 
ואפשר דאורחא בחוב דמהני לשון מחילה ובין הם בידו בתורת פקדון דלא מהני לשון מחילה. 

דמילתא נקט דאין דרך להפקיד מעות אלא טומנם בקרקע, משא"כ בחפץ. והיותר נראה דכל דבר שהוא בעין נקרא חפץ 
 עות מלשון דבר שבלבו חפץ וכמ"ש בריש סימן קצ"ה בפרישה, ע"ש:אפילו מ

והוכיח כן מדין הב"י שציין לתשובת מידו מהני  אם קנומ"מ  דלא הוי מחילה,נראה דהמוחל חפץ לחבירו  -ט"ז 

אל רשב"א ]ח"ג סי' ה'[ בעשה שטר מחילה על קרקע שלו שהוא מחזיק, דמהני אי קנו מידו, דלא כמו שעלה על דעת השו

 . דאין זה אלא סילוק דין ודברים, דכיון דקנו מידו, מגופא של קרקע קנו מידו. וה"ה הכא דמאי שנא מקרקע

 מחילת שבועה

אדם שביקש מחבירו שימחול לו שבועה שיש לו . -ד"מ שם ועיין לעיל סי' יב סעי' יז  סנהדרין סי' תרפא מרדכי
 וע"ל סימן י"ב.רמ"א. -א אמר בפירוש עליו, ואמר: יהי כדבריך, הוי מחילה אף על פי של

 מחילה בטעות ]וכששניהם טעו[

וביאר  רמ"א. -כל מחילה בטעות יכול לחזור בו, אפילו קנו מיניה  -שם,  מהרי"ק ד"מ שם סי' תרפ מרדכי

עדים  שם כגון היכא דסבור שאין עליו עדים ומחל ולאחר זמן מצא עדים התם ודאי לא הוי מחיל' דאלו היה יודע שיש לו
 לא היה מוחל.

לא אמרינן דהוה פשרה בטעות אלא היכא שהאידך ידע והאי  -סי' כ"ד סק"ב נחלת שבעה  .א
 :פת"ש -משא"כ אם האי לא ידע כמו האי שניהם נכנסים בספק כו', שנתאנה לא ידע, 

ל והקשה על סברת הנחלת שבעה הנ"אף אם שניהם לא ידעו הוי מחילה בטעות.  –סי' ד' זכרון יוסף  .ב

גבי  בב"מ סו:כי היכי דאת לא ידעת כו', והוי מחילה בטעות, וכן מוכח בהדיא  בב"ב דף מא.מהך דא"ל רב נחמן לרב ענן 

 :פת"ש -אסמכתא דהדרא ארעא והדרא פירי, וכן מהא דבעי רבא לאתובי התם מאונאה כו', 

 מחילה שלא בפניו

יו, או ה"ה כשמחל בפני עדים או הסתפק אם דווקא בפנ –בית מאיר אה"ע סימן ל"ח סעיף ל"ה 
וכדאיתא סימן קצ"ה סעיף  כי כבר זכה במה שבידואפי' בינו לבין עצמו שוב אינו רשאי לחזור ולתבוע 

דמסתמא ניחא לו, או דילמא שאני מתנה דעכ"פ הזוכה בגינו הוא במעמד הנותן, משא"כ במחילה שלא בפני הנמחל  ג'

 פת"ש. – י"ל שאינו זוכה טרם ששומע זכותו.

                                                           
שביקש מחבירו שימחול לו שבועה שיש לו עליו, ואמר: יהי כדבריך, הוי מחילה אף על פי שלא אמר בפירוש )מרדכי פ"ק 

 דסנהדרין( וע"ל סימן י"ב. כל מחילה בטעות יכול לחזור בו, אפילו קנו מיניה )שם במרדכי ומהרי"ק שורש קי"א(. 
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 Cסעיף ג

 מחילה לעתיד

המוחל לחבירו מה שיטול מנכסיו, יכול לחזור בו קודם שיטול.  -ד"מ ג  סו:רשב"א בתשובה מב"מ 
 –ומיירי שאמר לשון קנין ומתנה שאין מחילה שייכת בחפץ בעין  שו"ע –אבל לאחר שנטל, מה שנטל נטל.

ירצה בלא רשות יהיה לו תביע' עליו ושפיר מחל ליה סמ"ע. אך בש"ך כתב דהכא שייך ל' מחילה לפי שכשיטול מה ש
התביעה משא"כ כשיש לו חפץ ביד חברו וחברו אינו רוצה ליטלו שלא מדעתו א"כ איך שייך לומר מחול לך ומה תביעה 
יש לו עליו שימחול לו ועוד אפשר לומר דכאן מיירי שיטול נכסים והנותן עצמו לא ידע מה שיטול הן הממון הן כמה 

 לים ועי' בנה"מ שהקשה על הש"ך דא"כ תועיל מחילה של הנגזל לגזלן. ולכן יישב את הרשב"א באופן אחר.מטלט

וביאר שם לפי שהקרקע  שו"ע –ודוקא מטלטלים, אבל קרקע לא אפילו דר והחזיק בה  -. סז רשב"א מב"מ

ואפי'  ב"מ סו:שאכל אכל וכו'  בחזקתו בעליה עומדת ואפי' בהקנאה מהא דמוכר פירות דקל לחבירו אם שמט ואכל מה
הניחו אוכל מפני שהיה טועם בהקנאתו וסבור שקנה לוקח ואילו היה יודע שלא קנה היה מונעו אפ"ה זכה דמחילה בטעות 

 הוי מחילה.

כמו וכן האומר לחבירו: מנה שיש לי בידך תנהו לזה, קנה ואין אחד מהם יכול לחזור בו,  -רמב"ם 

 . שו"ע –שנתבאר סימן קכ"ו 

 Dסעיף ד

 מתנה בדבר שאינו מסויים

כשם שהמוכר צריך  -דכל דלא סיים לא קנה וכו'.  שם ב:רי"ף ט.  מגיטין טור רמב"ם ר' יוסף הלוי .א
כיצד, הכותב לחבירו: קרקע מנכסי נתונה לך, או שכתב לו: כל נכסי נתונים לך חוץ לסיים הממכר, כך הנותן. 

הואיל ולא סיים הדבר שנתן לו ואינו ידוע, לא קנה כלום, ואינו יכול לומר לו: תן לי פחות שבנכסיך, עד שיסיים ממקצתם, 
לו המקום שנתן לו. אבל אם אמר לו: חלק כך וכך בשדה פלונית, הואיל וסיים השדה, אף על פי שלא סיים החלק, נוטל 

 שו"ע בי"א. – אותו חלק מהפחות שבאותה שדה

בין במכר בין במתנה יכול להקנות  -ד"מ ו  קידושין לב.ר"ן  ד טור בשם חכמי הדורותראב" .ב
מדין זה(. ונחלקו עליו  רלב סעי' ז'וסי'  ר"ט וסימן ס' ס"ב)וע"ל ריש סימן  שו"ע בי"א. –דבר שאינו מסויים 

ודין בית מביתי  י' ריח סעי' כגבס, ומדין שדי מכורה לך סה סעי' כד חכמי הדורות מדין שטר לך בידי פרוע מבואר בסי'
. וכן עיקר והניחו בצ"ע. כסף משנה כתב ליישב ולתרץ שלא יהיה סתירה לדבריו משם ע"ש בסי' ריד סעי' יבועבד מעבדי 

 ט"ז.  –

מודה היכא שאמר בית שהוא דעת הרמב"ם ]פ"ג מזכיה ה"ה[  גם הדעה ראשונה –סי' קי"ד  עבודת הגרשוני
שסיים לו עכ"פ "פ ייחד לו בית אף על פי שלא ייחד איזה בית, וכן דקל שבדקלים שעכ בביתי אני מוכר לך

 פת"ש. –, ודוקא היכא שסתם ביותר כגון שלא פרט ולא ייחד לו מקום כלל כו' קצת

 Eסעיף ה

                                                           
C סעיף ג 

המוחל לחבירו מה שיטול מנכסיו, יכול לחזור בו קודם שיטול. אבל לאחר שנטל, מה שנטל נטל. ודוקא 

לחבירו: מנה שיש לי בידך תנהו לזה, קנה ואין מטלטלים, אבל קרקע לא, אפילו דר והחזיק בה. וכן האומר 

 אחד מהם יכול לחזור בו, כמו שנתבאר סימן קכ"ו. 

 
 
D סעיף ד 

י"א שכשם שהמוכר צריך לסיים הממכר, כך הנותן. כיצד, הכותב לחבירו: קרקע מנכסי נתונה לך, או שכתב 

אינו ידוע, לא קנה כלום, ואינו יכול לו: כל נכסי נתונים לך חוץ ממקצתם, הואיל ולא סיים הדבר שנתן לו ו

לומר לו: תן לי פחות שבנכסיך, עד שיסיים לו המקום שנתן לו. אבל אם אמר לו: חלק כך וכך בשדה פלונית, 

הואיל וסיים השדה, אף על פי שלא סיים החלק, נוטל אותו חלק מהפחות שבאותה שדה. ויש חולקין ואומרים 

 )וע"ל ריש סימן ר"ט וסימן ס' ס"ב מדין זה(.  דבר שאינו מסויים שבין במכר בין במתנה יכול להקנות
 
 
E סעיף ה 

יש מי שאומר שהנותן מתנה לחבירו אינו מתנה, אלא אם כן שיהיה בדעת הנותן שתהא ברשות מקבל לעשות 

בה כל חפצו. בד"א, שנתנה לו סתם אלא שניכר מתוך מחשבתו שאינו מכוין ליתנה לו שיעשה בה כל חפצו. 

בל אם מפרש, אפילו אם נותנה לו על מנת שלא ליתנה לאחר או שלא למוכרה או שלא להקדישה, או אפילו א

 ע"מ שלא יעשה בה שום דבר אלא דבר פלוני, הוי מתנה לאותו דבר שפירש בלבד. 
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 מתנה מוגבלת

 -דמעשה בית חורון וכו', ואמרו חכמים כל מתנה שאינה וכו', אמתניתין  קלד.ממשנה ב"ב  פ"ח ב"ב סי' לחטור רא"ש 
הנותן מתנה לחבירו אינו מתנה, אלא אם כן שיהיה בדעת הנותן שתהא ברשות מקבל 

 שו"ע. –לעשות בה כל חפצו. 

אבל אם  אלא שניכר מתוך מחשבתו שאינו מכוין ליתנה לו שיעשה בה כל חפצו.בד"א, שנתנה לו סתם  - שםרא"ש 
אפילו אם נותנה לו על מנת שלא ליתנה לאחר או שלא למוכרה או שלא להקדישה, או אפילו ע"מ שלא יעשה  מפרש,

דלא גרע ממקנה לו בו  שו"ע בי"א. –, הוי מתנה לאותו דבר שפירש בלבד בה שום דבר אלא דבר פלוני

 סמ"ע. -בהמותר, חלק וא"ל אני ואתה נהיו בו שותפין דקנה, ה"נ הוא של המקבל בדבר זה ושל הנותן 

 מתנה על מנת להחזיר

 Fסעיף ו

 הוי מתנה בתנאי שמחזירה

 תוס'ואע"ג דלא כפליה לתנאיה כו'.  שם ד"ה ואם לאו רמב"ם רשב"ם טוראתרוג זה וכו' שם  קלז: ממימרא דרבאב"ב 

 הנותן מתנה ע"מ להחזיר, בין מיד בין - דס"ל לרבא כל האומר ע"מ כאומר מעכשיו דמיא שם ד"ה לא
הויא מתנה לזמן הקצוב, בין בקרקע בין  או כל ימי חיי הנותן או כל ימי חיי המקבל,לזמן קצוב 

אבל אם אינו במטלטלין, ואוכל הפירות עד אותו הזמן; והוא שמחזירה לנותן לזמן הקצוב, 

אתרוג הנ"ל וצריך להחזיר הפירות שאכל כמ"ש בסעי' ט. ולענ"ד נלמד גם מדין שו"ע.  – מחזירה, נתבטלה המתנה

 באה"ג. –נטלו ולא החזירו לא יצא. 

 לא קצב זמן

לא קצב לו זמן להחזיר, יכול המקבל להחזיר לו כשירצה. ואם הוא דבר  -ט  תשובת הרשב"א ד"מ
נותנו שיחזירנו לו בעוד  החג, ואמר: על מנת שתחזירנו לי, בודאי, כגון שהוא אתרוג בימי הצריך לנותן

ו מיד. ואם אמר: על מנת שתחזירהו, ולא אמר: לי, יכול להחזיר שצריך לו וצריך להחזיר ל
פירוש, אפילו אחר החג, דלא גרע מהנותן על מנת להחזיר והקדישה והחזיר דהוה מתנה כיון דלא רמ"א.  – כשירצה

 סמ"ע.: –אמר על מנת שתחזיריהו לי וכמ"ש הטור ]סעיף י'[ והמחבר אחר זה 

 מתנה לזמן, האם נחשבת כהשאלה או כבעלות

וצריך  -גבי אתרוג במתנה על מנת להחזיר וז"ל:  - סוכה פ"ג סי' ל' רא"שבחידושיו פ"ק דקידושין ו: ריטב"א  .א

אם אמר לו  שיתנהו לו במתנה גמורה על מנת שיחזיר ואחר שיצא בו צריך לחזור וליתנו לו במתנה בשעת חזרה, אבל
ותדע מדאמר  ואח"כ יהיה שלי כבתחלה לא יצא בו דהוי כמו שאול, בועד שתצא יהא במתנה 

לקמן )שם מו, ב( לא ליקני איניש לולבא לינוקא ביומא טבא ]קמא[ דינוקא מיקני קני אקנויי לא מקני, ואם אינו צריך 
ריך לחזור וליתנו להחזיר במתנה נהי דקטן לאו בר אקנויי הוא ליקני ליה עד שיצא בו ולחזור לו ממילא, אלא ודאי צ

 במתנה וקטן לאו בר אקנויי הוא עכ"ל. 

כל מתנה על מנת להחזיר הוא לולא דברי הרא"ש והריטב"א  –קצוה"ח מר' אביגדור הכהן  .ב
כמשמעו, ואין בו תנאי הקנאה אלא שנתן לו במתנה את האתרוג עד שיצא בו והוא מתנה 

אתרוג זה נתון לך במתנה  בב"ב קלז.ראיה מהא דאמרינן , דכל כה"ג לאו דין שאול הוא, וגמורה וחלוטה עד הזמן

ואחריך לפלוני ונטלו ראשון ויצא בו באנו למחלוקת רבי ורשב"ג, ואמרינן עלה הכא אי מיפק לא נפיק למאי יהביה 
ניהליה, אלא מיפק לכ"ע נפיק אלא מכרה או אכלה באנו למחלוקת רבי ורשב"ג ע"ש, ומבואר דגבי אתרוג לרשב"ג ודאי 

דאמר אחריך לפלוני לא הוי כמו פיק ביה כיון דס"ל דנתן לראשון הגוף א"כ שלו הוא לגמרי, ואף על גב נ

                                                           
 
F סעיף ו 

ל, הויא מתנה לזמן הנותן מתנה ע"מ להחזיר, בין מיד בין לזמן קצוב או כל ימי חיי הנותן או כל ימי חיי המקב

הקצוב, בין בקרקע בין במטלטלין, ואוכל הפירות עד אותו הזמן; והוא שמחזירה לנותן לזמן הקצוב, אבל אם 

הגה: לא קצב לו זמן להחזיר, יכול המקבל להחזיר לו כשירצה. ואם הוא דבר הצריך  אינו מחזירה, נתבטלה המתנה.
מנת שתחזירנו לי, בודאי נותנו שיחזירנו לו בעוד שצריך לו וצריך להחזיר  לנותן, כגון שהוא אתרוג בימי החג, ואמר: על

לו מיד. ואם אמר: על מנת שתחזירהו, ולא אמר: לי, יכול להחזיר כשירצה )תשובת רשב"א סימן אלף(. הנודר לחבירו 
 ליתן לו מתנה, לא מהני אם נותן לו על מנת להחזיר )ריב"ש סימן שפ"א /שמ"א/(. 
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וא"כ מה לי אחריך ומשום דשאול אין לו בזמן השאלה אלא לפירות, אבל אחריך לפלוני הוי הגוף לראשון שאול, 
ד הזמן ושלו ממש הוא וכתב שמצא והרי אחר שעה לעצמי נמי קנה המקבל את הגוף ע לפלוני או אחריך לעצמי,

אך בנה"מ כתב שהעיקר כדברי הרא"ש והריטב"א שבעינן קנין חדש בשעת ההחזרה.  בשם ר' אביגדור הכהן צדק.כן 
דכל קנין שאינו עולמית לא הוי רק קנין פירות, לא כתב זה רק לענין אישות דבעינן קנין  הר"ן בנדרים כטוהא שכתב 

 נה"מ שדחה ראיותיו.עולמית וכו', ע"ש ועי' ב

 נדר/נשבע ליתן מתנה, האם יוצא יד"ח בעל מנת להחזיר

 –הנודר לחבירו ליתן לו מתנה, לא מהני אם נותן לו על מנת להחזיר  -ד"מ שם ]סי' שמ"א[ ריב"ש 
מתנה יכול ליתן אפי' על פי' שנדר לדעת חבירו משו"ה צריך ליתן לו מתנה גמורה אבל נדר או נשבע סתם ליתן  רמ"א.

 סי' קטן יז. סמ"ע -מנת להחזיר כמ"ש ביורה דעה סוף סי' רלח 

נדר או חבירו, משו"ה צריך ליתן לו מתנה גמורה, אבל  דעתשמשמע שנדר על  לחבירונראה דהיינו דוקא בזה דנדר ליתן  -סמ"ע 
ו"ד סוף סימן רל"ח והוא וכמ"ש השו"ע בי ליתן מתנה, יכול ליתן אפילו על מנת להחזיר סתםנשבע 

מדברי רבינו ירוחם ]אדם וחוה נתיב י"ט ח"א[ הביאוהו הב"י שם, ומ"ש כאן הוא מדברי ריב"ש ואין לומר דפליגי אהדדי 
 דא"כ לא הו"ל לרמ"א לסתום ביו"ד כרבינו ירוחם וכאן כריב"ש, וק"ל:

 Gסעיף ז

 כשהמקבל הקדיש את המתנה

לפיכך הנותן שור לחבירו וא"ל: על  - וכדאמר רב אשי חזינן אי אמר וכו' קלז: מימרא דרב נחמןרמב"ם טור ב"ב 
מנת שתחזירנו, והקדישו והחזירו, הרי זה קדוש. אבל אם א"ל: על מנת שתחזירהו לי, אינו 

תנה על ועי' בקצוה"ח שהקשה לשיטת הרא"ש שבמ שו"ע. – שלא התנה עליו שיחזיר לו אלא דבר הראוי לוקדוש, 

 מנהת להחזיר צריך לחזור ולקנות ממנו, א"כ כיצד ההקש חל? ובנה"מ הקשה 

בחידושיו  וריטב"אבחידושיו שם ]ד"ה מאי טעמא[,  ורשב"א סוכה פ"ג סי' ל' הקשו לרא"ש –נה"מ קצוה"ח 

שמתנה על מנת להחזיר הקנאה גמורה היא וממון שלו, וכשמחזירה לו לקדושין בפ"ק ]ו' ע"ב[ 
קשה הא כשהקדישה שוב אינו יכול להקנות לו בשעת חזרה דהא . מורה בעי וכו'הקנאה ג

אין אדם מקנה דבר שאינו שלו והרי לא קיים תנאו. ועוד, דמאי שנא הקדישו דנקט הו"ל 
ד"ה אמר הנמוקי יוסף ]ב"ב סג. או נתנו, דמה לי מכרו לגבוה או מכרו להדיוט. והן אמת שמדברי  למינקט מכרו

ועוד יש ע"מ[ מוכח דאפילו מכרו ומחזירו מכור ומוחזר, אבל באמת הוא תמוה טובא דלאיזה ענין החזירו. המחבר גבי 
ותירץ  לדקדק אמאי נקט שור, הו"ל למינקט סתם נתן מתנה על מנת להחזיר והקדישו.

יביה כר' יוסי דקדשים קלים ממון בעלים הן, ואל ב"ק י"ב ע"ב[דקיי"ל ] בהקדישו לשלמיםהנה"מ דמיירי 

המוכר שלמיו מכירתו מכירה כמבואר בכמה דוכתי, ותופס בהן קנין כשמכרו שמצות הקרבת הדם הוא של הלוקח והבשר 
והעור הכל ללוקח, וכיון דבר הקניה הוא מהני ביה חזרה, וכשעושה הקנאה גמורה כשמחזיר לו מקיים תנאו בחזרה, אבל 

 בקדשי בדק הבית או הקדש עניים אין קדוש כלל.

 ם היורשים יכולים לקיים את התנאי במקום מורישםהא

האומר לחבירו: שדה זו נתונה לך על מנת שתתן  - עד: מגיטיןשם סעי' ב  רבינו ירוחם בשם רשב"א ד"מ
לי ר' זוז, ומת, בניו נותנין לו והמתנה קיימת, אף על גב דהאומר על מנת שתתן לי, לי ולא 

ר"ל בעלמא אמרינן כן וכמ"ש  רמ"א. –יתנו לו והרי נתנו ליורשיו קאמר, שאני הכא דלא כוון רק ש

גיטין ברמ"א. והוא מהגמרא ] רמ"ז סעיף ג'ולקמן בסימן  ר"ט סעיף ז'וגם לעיל בסימן  באה"ע סימן קמ"ג ]סעיף ג'[,
המקבל דאין היורשין יכולין לקיים התנאי ולקבל המתנה ]כיון שאמר [, והוה אמינא דגם כאן אמרינן כשמת ע"ד ע"א

 סמ"ע. –"שתתן כו'"[, קמ"ל דשאני הכא 

]ב"מ שמע מינה דהא דתנן  גיטין ע"ד ע"א[,גבי הא דאמרינן לי ולא ליורשי ] - הרמ"ה]בתשובה סי' ר"ה[ בשם  ב"י מריטב"א

אן ועד ג' שנים הרי היא שלי, שלא הלוהו על שדהו וא"ל אם אין אתה מביא לי מכ ס"ה ע"ב[

                                                           
G סעיף ז 

 לפיכך הנותן שור 

לחבירו וא"ל: על מנת שתחזירנו, והקדישו והחזירו, הרי זה קדוש. אבל אם א"ל: על מנת שתחזירהו לי, אינו 

הגה: האומר לחבירו: שדה זו נתונה לך על מנת שתתן לי ר'  קדוש, שלא התנה עליו שיחזיר לו אלא דבר הראוי לו.
ף על גב דהאומר על מנת שתתן לי, לי ולא ליורשיו קאמר, שאני הכא דלא כוון זוז, ומת, בניו נותנין לו והמתנה קיימת, א

רק שיתנו לו והרי נתנו )ב"י בסימן ר"ז בשם הרשב"א(. המתנה עם חבירו לתת לו חפץ פלוני, יכול לתת לו דמי החפץ, 
 מה שאין כן בתנאי בגיטין )רבינו ירוחם ני"א ח"א(. 
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, מדקאמר אתה ולי, דלי ולא ליורשי משמע נתקיים התנאי אא"כ מביא המוכר בעצמו ונותן ללוקח

ולכאורה הריטב"א בשם הרמ"ה פליג על דברי הרשב"א הנ"ל וס"ל דאין בניו יכולים לקיים  עכ"ל.ואתה ולא יורשיך, 

א אחר דברי הרשב"א שלא בלשון פלוגתא משמע דלא פליגי אהדדי, ואפשר התנאי. אך מלשון הב"י שהביא דברי הריטב"
תתן, דמלת אתה יתירא,  אתהלישב דהריטב"א בשם הרמ"ה ורבינו ירוחם בשם הרשב"א לא קאמרי אלא היכא דאמר 

 ,רק שתתןובזה חזינן דקפיד דוקא אתה אף שאין טעם להקפדתו ]ובזה גם הרשב"א מודה[, משא"כ אם לא אמר אתה 
גם אינהו מודו דלא דייקינן תתן ולא יורשיך, כיון שאין טעם בקפידא זו, וגם ליכא מלה יתירא, רק בלי דייקינן אף שאין 

פת"ש. אך בחוות יאיר למד  –מלה יתירא כיון שיש טעם לקפידא דאיהו צריך להו וכדברי הרשב"א הראשונים הנ"ל. 
 שאכן הריטב"א חולק על הרשב"א. 

 זהובים' נותן כל ימי חייו  'ע"מ שתתן לי ה'

האומר שדי נתונה לך ע"מ שתתן לי כל שנה ה' זהובים נותן לו  -ד"מ  ב"ב לד:ב"י בשם הרשב"א נ"י 
כל ימי חייו מת אינו נותן ליורשיו בשנים הבאים לאחריו, אבל כל מה שנתחייב לאביהם 

  הגהת סמ"ע –מן השנים שעברו נותן הוא לבניו 

רק שהתחייב  מיירי שלא התנה בתורת תנאי שיהא תלוי בזה קיום המקח, -סק"ו[  ]משה"א נתיבות המשפט

עצמו המקבל נגד הנותן, דאל"כ הוא תמוה דהא כתב הרב בהג"ה דלי ולא ליורשי משמע, ע"ש. והלשון לא משמע כן רק 
ושי הגהות ]שם[ אות דהיה בתנאי גמור. והפת"ש העיר שכבר הקשה הרמ"א בד"מ בסימן ר"ז שם ]סעיף ב'[ ]הובא בחיד

ג'[ ובהגהת דרישה ופרישה ]שם אות ג'[ כתב לישב דלק"מ, דמאחר שראינו שזה כמה שנים לא פרע לו ולא חזר האב ולקח 

 פת"ש: -השדה מיד המקבל, אומד דעת הוא דודאי דעתו היה לזקוף עליו במלוה, 

 החזרת דמי החפץ

לו חפץ פלוני, יכול לתת לו דמי החפץ,  המתנה עם חבירו לתת -סעי' ב  רבינו ירוחם ב"י ד"מ .א
. סמ"ע -הטעם דבגיטין דסתמא לצעורא קא מכוין ובעי מיני החפץ דווקא  רמ"א. –מה שאין כן בתנאי בגיטין 

פנים מאירות  – אה"ע סוף סימן כ"חולפום רהיטא משמע אף שהחפץ הוא בעין יכול לתת לו דמי החפץ וכן משמע בטור 
 ן.ודלא כתרומת הדשן דלהל

מגיטין , וכדמוכח היכא דאיתא לחפץ בעינא צריך ליתן גוף החפץ שהתנה -סי' שי"א  תרומת הדשן .ב

 קצוה"ח נה"מ. וכ"כ בפנים מאירות - בהרא"ש פרק לולב הגזול כו' ]סי' ל'[,כו', וכן משמע  דף ע"ה ע"א

 ח"א סי' צ"ב.

 Hסעיף ח

 אבדה המתנה קודם החזרה

נתן שור לחבירו על מנת  - ב"ב קלז: ד"ה הרי זה הרשב"םבשם ב"י מגיד משנה ד"מ ט  קידושין ב:ר"ן 
 שו"ע.  –להחזירו בתוך ל' יום, ומת בתוך הזמן, פטור מלשלם 

ולא הוי שואל להתחייב באונסין, ואף לא שומר להתחייב בגניבה ואבידה אלא מקבל  - שםרשב"ם 
שומר חינם, אך בביאור הגר"א ציין  וכתב בסמ"ע שמשמע שהואסמ"ע.  –מתנה ולא יתחייב אלא בפשיעה. 

נפסק שאינו שומר כלל. וכן באמרי ברוך כתב שהדקדוק של  ושם בסעי' יזשנפסק שדינו כשומר שכר.  לסי' שמו סעי' יח
 הסמ"ע מרשב"ם שהוא שומר חינם אינו מדוקדק ע"ש.

אם מחזיר  מלשלם,דאמרינן דפטור הסתפק היכא דמת בתוך הזמן  -פ"ג מהלכות זכיה דין י' משנה למלך 
או לא. דאפשר דחייב להחזיר הפירות שאכל משום דכיון דנאנס ולא החזירו הרי לא קיים תנאו הפירות שאכל 

ונתבטלה מתנתו, וא"כ חייב להחזיר הפירות, ומה שפטור מן התשלומין הוא משום דס"ל ]להרב המגיד שם בשם 
ונתבטלה מתנתו, מ"מ לא ירד לוקח זה להיות כשואל ולא  [ דנהי דלא קיים תנאוהרשב"ם ב"ב קל"ז ע"ב ד"ה הרי זה

ועיין בספר שער משפט ]סק"ב[ שכתב דכן מוכח . כשומר שכר אלא הרי הוא כשומר בעלמא ואינו חייב כי אם בפשיעה

 פת"ש. –דעת המחבר ממה שפסק באו"ח סימן תרנ"ח סעיף ד' כו' ע"ש. 

 מתנה בתנאי

 Iסעיף ט

                                                           
H סעיף ח 

 להחזירו בתוך ל' יום, ומת בתוך הזמן, פטור מלשלם.  נתן שור לחבירו על מנת

 
 

I סעיף ט 
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 לא התקיים התנאי המתנה בטילה

כל הנותן מתנה על תנאי, בין שהתנה הנותן בין שהתנה המקבל, והחזיק  -זה פשוט בכמה מקומות רמב"ם 
המקבל וזכה בה, אם נתקיים התנאי נתקיימת המתנה, ואם לא נתקיים התנאי בטלה 

אבן העזר סימן ל"ח  ע"פ מה שנתבאר בטורהמתנה ויחזיר פירות שאכל, והוא שיהיה התנאי כראוי 

 שו"ע.  – סעי' ב' ד'

 ספק בכוונת התנאי ]צמצום התנאי[

הנותן מתנה על תנאי ויש ספק בפירוש  -ח"א סי' ע"ז  הראנ"ח ]ח"א[ סי' קכ"ט בשם שו"תתשובת רע"ק איגר 
 פת"ש: -התנאי, צריך לקיים רק הפחות שיש לפרש בכונת התנאי והמתנה קיימת 

 Jסעיף י

 על מי חובת הראיה שהתקיים התנאי

האומר לחבירו: הריני נותן לך כך  - שם עד. הרי זה גיטך על מנת שתחזיר לי ק"ק זוזגמ'  גיטין לה:ב"י בשם ר"ן 
דבר פלוני, על המקבל להביא ראיה שקיים תנאו. אבל אם אמר ליה:  שתעשהוכך על מנת 

פירוש, שלעולם מוקמינן מסתמא שו"ע.  – תעשה על הנותן להביא ראיה שביטל תנאו שלאעל מנת 

שנשאר הדבר כמו שהיה מעיקרא, משו"ה צריך להביא ראיה שנשתנה הדבר ולא קיים התנאי: סמ"ע קצוה"ח. ועי' 
 מהרי"ט שהתקשה בזה. וביאר תירוץ אחר.

דל עבורו דבר מה, שדן בראובן הבטיח ליתן מתנה לשמעון ע"מ שילך אל השררה להשת -ח"ג סי' קע"א  תשובת שבות יעקב

רק שדבריו לא עשו פירות, והוא מבקש מתנתו, וראובן טוען איני והלך והשתדל עבורו בכל יכלתו לפי טענתו ודיבורו 

הביא רמ"א  סוף סימן ל"ח צ"ע דכאן סתם הרמ"א אך באה"עמאמינך הבא ראיה שעשית כך. והקשה ד
נגדו מכחישו, וכבר תמה בזה בספר בית הלל שם והניח בצ"ע. די"א דאפילו תנאי בקום ועשה נאמן כל שאין כ ב' דעות,

דעה אחרונה, וזה נראה דעת  י"ל דחזר רמ"א ממ"ש באה"עולפום ריהטא נ"ל כיון שחלק חו"מ הוא אחרון, 

אבל אחר העיון יש לחלק הלבוש שהשמיט באה"ע הגהות רמ"א הנ"ל וסמך עצמו אמ"ש בחו"מ סימן רמ"א. 
 פת"ש. -ע"ש ר"ן קדושין כה: ע"פ דברי ה תנאי ממוןבין קדושין וגירושין ל

 Kסעיף יא

 אחד מהמקבלים ביטל התנאי

 וריבה לזה ומיעט לזהראובן נתן ממונו לשני בניו,  - ועיין בסי' רזטור בשם תשובת רא"ש כלל פ"א סי' א 
עשרים שנה, והטיל תנאי על מנת שלא יוכל אחד מהם למכור שום דבר עד שיהא לקטן 

זה שביטל התנאי נתבטלה מתנתו מעיקרא ונשארה  קודם שהיה לקטן כ' שנה,ועמד הגדול ומכר 
 שו"ע.  – ואחרי מות אביו ירשו הוא ואחיו הקטן ומתנת הקטן קיימת וגם זכה בחצי מתנת אחיוביד אביו, 

                                                           
כל הנותן מתנה על תנאי, בין שהתנה הנותן בין שהתנה המקבל, והחזיק המקבל וזכה בה, אם נתקיים התנאי 

נתקיימת המתנה, ואם לא נתקיים התנאי בטלה המתנה ויחזיר פירות שאכל, והוא שיהיה התנאי כראוי ע"פ 

 בטור אבן העזר סימן ל"ח.  מה שנתבאר

 
 

J סעיף י 

האומר לחבירו: הריני נותן לך כך וכך על מנת שתעשה דבר פלוני, על המקבל להביא ראיה שקיים תנאו. אבל 

 אם אמר ליה: על מנת שלא תעשה, על הנותן להביא ראיה שביטל תנאו. 

 
 
K סעיף יא 

ראובן נתן ממונו לשני בניו, וריבה לזה ומיעט לזה והטיל תנאי על מנת שלא יוכל אחד מהם למכור שום דבר 

עד שיהא לקטן עשרים שנה, ועמד הגדול ומכר קודם שהיה לקטן כ' שנה, זה שביטל התנאי נתבטלה מתנתו 

ן קיימת וגם זכה בחצי מתנת מעיקרא ונשארה ביד אביו, ואחרי מות אביו ירשו הוא ואחיו הקטן, ומתנת הקט

 אחיו. 
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 ע"מ שלא תמכרנה לאחר, ועבר ומכרה

שלא תמכרנו לאחר ומכר לאחר נתבטלה  וכן באומר שדי נתונה לך ע"מ -הרב המגיד  .א
 רע"א. –המתנה 

 וע' תשו' הר"ם אלשיך סי' פט:המכר בטל והמתנה קיים.  - מתוס' גיטין פג. ד"ה ועמדהרע"א  .ב

 Lסעיף יב

 דיני התנאים 

 בממון

א, כשהיה תנאי זה כדין בד" -תוס' גיטין עה: ד"ה לאפוקי רמב"ם טור בשם רא"ש בתשובה בשם ר"י ר"ת 
או שכתוב בסוף השטר: וקנינא על הדרך שנתבאר בטור אבן העזר סימן ל"ח ב' ד' התנאים הקיימים 

מיניה כחומר כל תנאים וקניינים העשויים כתיקון חכמים, שאם לא כן המתנה קיימת 
 שו"ע. –והתנאי בטל 

 תוקף התנאי כשלא נעשה בדיני התנאים

, דדמי מ"מ חייב לשלם להתנאיכגון דלא כפליה,  נאי לא נעשה בדיני תנאיאם הת -]סק"ט[  קצוה"ח .א

והרשב"א דחייב לשלם מכח  הרא"ש יבמות פי"ב סי' טובתנאי בדבר שא"א לקיים ע"י שליח שכתבו  דיבמות קו.להא 
 שכירות.

י תנאי אלא ודאי דכל שלא נעשה בדינ ודאי ליתא, דלא אישתמיט שום פוסק לכתוב כן, -ביאורים  נה"מ .ב

 חשבינן אותו לפטומי מילי בעלמא. והארכתי בזה בספרי תורת גיטין סימן קמ"ג ס"ק א' ע"ש.

 תנאי כעל מנת/כפול בממון/מחל התנאי

אם אמר בלשון על תנאי לאו כאומר בדין האומר על מנת כאומר מעכשיו דמי, אבל  - סימן ר"ז סעיף י"דב"י  •
ג סעיף ב' ד"ה מהיום[ דכל תנאי כשלא אמר אם, דהוי מעכשיו. ובענין אי צריך , ועיין תורת גיטין ]סימן קמ"מעכשיו דמי

 באה"ע ]סימן ל"ח סעיף ג'[.תנאי כפול באומר מעכשיו, עיין 

ובבית שמואל שם ]סק"ו[. ובבית הילל ]אה"ע שם[  ]סי' לח סעיף ד'[עיין באה"ע , אם צריך תנאי כפול בממון •

 , ע"ש.ריך תנאי כפול משא"כ במטלטליןושאר אחרונים כתבו דהמנהג דבקרקע צ

]סקנ"ז[  ביטל התנאי או מחל אם נתקיימה המתנה למפרע, עיין בבית שמואל באה"ע בסימן ל"ח •

דפליגי בזה הרשב"א והר"ן, דהרשב"א סובר דדוקא בתנאי של ממון מהני ביטול דהו"ל כאומר הריני  ובר"ן כתובות ]לג:[
ו בתנאי דשב ואל תעשה, והר"ן סובר דאין לחלק, דאפילו בתנאי דמומין ונדרים כאילו התקבלתי, משא"כ בשאר תנאים א

ושאר תנאים ואפילו בשב ואל תעשה מהני ביטול, דהו"ל כאילו אמר בשעת התנאי אם אהיה מקפיד, ומשו"ה בשאינו מקפיד 
דושין מ"ט ע"ב[, דאע"פ שאמרה כשנתודע לו, הוי קדושין למפרע. והר"ן הקשה ע"ז ממשנה דעל מנת שאני כהן ונמצא לוי ]ק

בלבי היה להתקדש אינה מקודשת. ובספר מחנה אפרים הלכות זכיה דין י"ד כתב לתרץ, דבשלמא במומין, איכא מומין דקפדי 
ולא קפדי, הרי הוא תלוי עד שידע ויקפיד, משא"כ כשאמר על מנת שאני כהן דליכא למימר הכי, כל שהקפידה בשעת קדושין 

 ר, הקדושין בטילין, ע"ש. ולכאורה הוא תמוה באמת ודקארי לה מאי קארי לה הר"ן ע"ז.והתנה ונמצא שק

 קנה באחריות ונתנה לאחר וטרפוה

הקונה קרקע מחבירו באחריות, ונתנה אחר כך לאחר  -סוף סי' רלח  ד"ממיוחסת לרמב"ן  תשובת רשב"א
שטורף מן המוכר, אלא אם כן הקנה וטרפוה מן המקבל מתנה, אין הנותן צריך ליתן לו מה 

 רמ"א. –לו כל שעבודיו שיש לו על הקרקע 

דעכשיו טרפוהו מיד המקבל מכח המוכר שמכר לו, דיאמר ומ"מ הנותן חוזר על המוכרו לו באחריות,  -סמ"ע 

 הלוקח ממנו ]שהוא הנותן[ עכ"פ היתה לי הנאה מהמקבל אם היתה נשארת המתנה בידו:

                                                           
L סעיף יב 

בד"א, כשהיה תנאי זה כדין התנאים הקיימים על הדרך שנתבאר בטור אבן העזר סימן ל"ח, או שכתוב בסוף 

השטר: וקנינא מיניה כחומר כל תנאים וקניינים העשויים כתיקון חכמים, שאם לא כן המתנה קיימת והתנאי 

ירו באחריות, ונתנה אחר כך לאחר וטרפוה מן המקבל מתנה, אין הנותן צריך ליתן לו מה הגה: הקונה קרקע מחב בטל.
 שטורף מן המוכר, אלא אם כן הקנה לו כל שעבודיו שיש לו על הקרקע )תשובת רמב"ן סימן צ"ו(.
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אף אם מכר הקונה לאחר שלא באחריות ג"כ הלוקח ראשון חוזר וגובה  -ז קדושין דף כמרשב"א 
 רע"א -אחריות. 

והרמב"ן מסתפק אם כתב המוכר ראשון לך ולבאי כחך די"ל דהלוקח הב' מקרי בא מכחו  -שם רשב"א 

כה בהם ובכל בתשו' כתב נהגתי אני לכתוב בשטר מתנה ומכר ואג"ק זה אני נותן לך כל שט"ח שיש לי על קרקע זו ויז

  רע"א. –שעבודם בכדי שיוכל לטרוף ממנו משימכרו או נתנו לו עכ"ל:
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 | מתנה באונס, מודעה, מתנה טמירתא מתנה סימן רמב

 מסירת מודעה

 Aסעיף א

 אם ידוע שאנוס בטל אף ללא מודעה

דדוקא באנסוהו למכור  שו"ע. –הנותן מתנה מחמת אונס שאנסוהו ליתן אינה מתנה  -ופשוט  מ:טור ב"ב 

 אמרינן אגב אונסא וזוזי גמר ומקנה, משא"כ באנסוהו ליתן. ]סמ"ע סק"א[.

והא  שו"ע. –ואפילו קיבל עליו אחריות נכסים בשטר  - מז: ד"ה אמר רב הונאטור בשם רבינו יונה ב"ב 

יף ג' דמתנה שיש בה אחריות נכסים דינה כמכר, שם איירי שהמקבל טוען שבמכירה באה שכתב הרמ"א בסימן ר"ה סע
לידו רק שכתב לו לשון מתנה משום איזה טעם, משו"ה כשכתב בו אחריות יש הוכחה שהאמת היא עם המקבל, וכאן 

 סק"ב[.איירי שגם המקבל מודה שבמתנה באה לידו, לכך אפילו נכתב בו אחריות נתבטלה המתנה. ]סמ"ע 

ואפילו אם אינו  - , אלמא בגילוי דעת כל דהו בטלה המתנהשם מבואר מהא דאפי' במתנה טמירת' אמרי' דבטלהטור מגמ' 
מוסר מודעא, אי ידעינן באונס אינה מתנה. לפיכך המוסר מודעא על המתנה, כתבינן ליה 

 גילוי מילתא בעלמא היא.פשוט שם בגמ' אי דגיטא ודמתנתא שו"ע.  –אף על גב דלא ידעינן באונסיה 

שהרי אפילו היתה המודעא שקר כיון שגילה בדעתו שאינו חפץ במתנה הרי היא בטלה  -טור רמב"ם 
 באה"ג. –וביאר שם שאם אינו רוצה להקנות בכל לבו לא קנה המקבל מתנה שו"ע.  -

 Bסעיף ב

 יודעים שאנוס אך ביטל המודעה

, כיון דאונס והיכא דידעינן באונסיה, ומסר מודעא ובטלה, לא מהני הביטול - ב"ב פ"ג סי' נאטור רא"ש 

אבל אי מסר מודעא ולא ידעינן באונסיה, ואחר כך ביטלה הוא אפילו אי לא מסר מודעא לא הוי מתנה. 
 שו"ע.  –ולכך נהגו לכתוב ביטול מודעא במתנה  כיון שלא הכירו באונסו.מדעתו, הוי ביטול, 

 מתנה טמירתא

 Cסעיף ג

                                                           
Aסעיף א 

אפילו אם אינו הנותן מתנה מחמת אונס שאנסוהו ליתן אינה מתנה, ואפילו קיבל עליו אחריות נכסים בשטר, ו

מוסר מודעא, אי ידעינן באונס אינה מתנה. לפיכך המוסר מודעא על המתנה, כתבינן ליה אף על גב דלא ידעינן 

 באונסיה, שהרי אפילו היתה המודעא שקר כיון שגילה בדעתו שאינו חפץ במתנה הרי היא בטלה. 

 
 
B סעיף ב 

הביטול, כיון דאונס הוא אפילו אי לא מסר מודעא לא והיכא דידעינן באונסיה, ומסר מודעא ובטלה, לא מהני 

הוי מתנה. אבל אי מסר מודעא ולא ידעינן באונסיה, ואחר כך ביטלה מדעתו, הוי ביטול, כיון שלא הכירו 

 באונסו. ולכך נהגו לכתוב ביטול מודעא במתנה. 

 
 
C סעיף ג 

סמת. לא מבעיא אם אמר לעדים: תתחבאו כל מתנה, בין של בריא בין של שכיב מרע, צריך שתהא גלויה ומפור

וכתבו, אלא אפילו אמר סתם: כתבו לו, אינה כלום, אלא אם כן אמר: כתבוה בשוקא וחתמו בפרהסיא, וכיוצא 

בזה. לפיכך כל שטר מתנה שאין כתוב בו: ואמר לנו הנותן שבו בשווקים וברחובות וכתבו לו מתנה גלויה 

הגה:  לה שמא מתנה מסותרת היא, ולא זכה המקבל ואפילו אי קנו מיניה. ומפורסמת, וכיוצא בענין זה, חוששין
ואפילו תפס המקבל והחזיק במתנה, מוציאין מידו )טור בשם הרא"ש(. מיהו אם החזיקו אותו במתנה מעכשיו, לא שייך 

ו' )ר' ירוחם נט"ו בה סתר. ולכן אם כתב ליה בשטר מתנה: לך וחזק ביה מעכשיו, הוה ליה כאילו כתב: כתבוה בשוקא וכ
 חלק ב'( וע"ל סימן זה סעיף ז'. 
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 לא כתב ליתנה בפרהסיא ]נתן סתם[

כל מתנה, בין של בריא בין של  -כרב אשי ומסקנת הגמ' והלכתא חיישינן שם מא. מז: מימרא דרב יהודה טור ב"ב 
, צריך שתהא גלויה ומפורסמת לא מבעיא פירוש לאפוקי מצוה מחמת מיתה כדלקמן סעי' ושכיב מרע 

ודין שו"ע.  –אפילו אמר סתם: כתבו לו, אינה כלום אם אמר לעדים: תתחבאו וכתבו אלא 

  מצוה מחמת מיתה מבואר בסוף סעיף ו' ע"ש.

אלא אם כן אמר: כתבוה בשוקא וחתמו בפרהסיא, וכיוצא בזה  - מ: כלישנא בתרא משמיא דרב יוסףב"ב 
 שו"ע. –

בשווקים וברחובות לפיכך כל שטר מתנה שאין כתוב בו: ואמר לנו הנותן שבו  -הנ"ל  ממימרותרמב"ם 
וכתבו לו מתנה גלויה ומפורסמת, וכיוצא בענין זה, חוששין לה שמא מתנה מסותרת היא, 

ומה שכתב הרמב"ם קרקע אינו אלא מפני שאין שטר מועיל במטלטלין בלא קנין והוא שו"ע.  –ולא זכה המקבל 

 הרב המגיד. –הדין לקנין מטלטלין ודאי בשציוה להסתירו 

 לההטעם שהמתנה בט

 הטעם שמא נתנה לאחר כבר.  - ]ב"ב מ' ע"ב ד"ה לא מגבינן[רשב"ם  .א
 כדי שיהא נראה שבעין יפה נתנה: -ס"ק ה סמ"ע  .ב

דלא ניחא ליה לאינש שיצא עליו קול שנתן קרקעות  ב"ב עז. ד"ה חוזר בשטר וכו',הקשה מתוס'  –ט"ז 
כ מאי טעמא לא הוי כאן מתנה, ותירץ מבב"י בסוף סימן זה וא" דשמא לא ילוו לו כו',לאחרים 

דכל שיש טענה למה נתן בסתר לא מיקרי מתנה  ]בחידושיו שם מ' ע"ב ד"ה אמר להו[בשם הר"ן 
 והיינו היכא דמסתברא שאותו טעם היה לו, ושמעצמו בא ואמרו בלי דחיה:טמירתא, 

 תפס/עשה קנין על המתנה

 –ואפילו אי קנו מיניה  -רמב"ן מגאון ר"ח, רבינו ירוחם  ב פ"ג סי' לג'ב"טור מר' יוסף מיגאש רא"ש 
 ב"י. –ודלא כצד הראשון שהובא בר"י מגאש דדוקא בשטר אינה קונה אך בקניין מהני. שו"ע. 

והרא"ש רמ"א.  –ואפילו תפס המקבל והחזיק במתנה, מוציאין מידו  - ב"ב פ"ג סי' לג'טור בשם רא"ש 

 ס"ל דאף ]אם[ החזיק המקבל ]במטלטלין[ מוציאין מידו. ]סמ"ע סק"ז מטור[.  ב"ב פ"ג סי' לג'

מיהו אם החזיקו אותו במתנה מעכשיו, לא שייך בה סתר.  -רבינו ירוחם רשב"א בתשובה ד"מ ו' 
, הוה ליה כאילו כתב: כתבוה בשוקא מעכשיוולכן אם כתב ליה בשטר מתנה: לך וחזק ביה 

 ה סעיף ז'. . וע"ל סימן זרמ"א –וכו' 

 Dסעיף ד

 צווה לחתום בפרהסיה

אם לא צוה לכתוב בפרהסיא, וצוה לחתמו בפרהסיא, כשר.  - בשמו ב"ב כא:טור בשם רבינו יונה נ"י 
ואף על פי שלא צוה ליתנו בעידי מסירה בפרהסיא, כשר. ואם צוה ליתנו בעידי מסירה 

  שו"ע. –בפרהסיא, כשר אף על פי שלא צוה כן על החתימה 

פירוש, שלא ציוה על גוף . רמ"א -וכן אם צוה על החתימה שתהיה בפרהסיא ולא צוה על המסירה  -ור ט

 המסירה שיהיה בפרהסיא כלל. ]סמ"ע סק"ט[.

 Eסעיף ה

                                                           
 
D סעיף ד 

אם לא צוה לכתוב בפרהסיא, וצוה לחתמו בפרהסיא, כשר. ואף על פי שלא צוה ליתנו בעידי מסירה בפרהסיא, 

)וכן אם צוה על החתימה  כשר. ואם צוה ליתנו בעידי מסירה בפרהסיא, כשר אף על פי שלא צוה כן על החתימה.
 שתהיה בפרהסיא ולא צוה על המסירה( )טור(. 

 
 
E סעיף ה 
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 בזמננו

היינו שיאמר האידנא לא חיישינן לסתמא  - שם מא: ד"ה איכא דאמרי וכו'תוס'  ב"ב פ"ג סי' לגטור בשם רא"ש 

, משום דנהיגי למיכתב בכל שטרי מתנתא הכי. הילכך כשמצוה ]סמ"ע סק"י[ לעדים סתם כתבו.
לכתוב שטר מתנה סתם, דעתו שיכתבו כמנהג הסופרים, הילכך הוי כאילו אמר: כתבוה 

  שו"ע בי"א. –בשוקא וחתמוה בפרהסיא 

 רמ"א. –ומכל מקום לכתחלה טוב לפרש בהדיא  -ח  ד"מ יונה מר' ב"ב כא: נ"י

 Fסעיף ו

 בשכיב מרע/מצווה מחמת מיתה

שצוה לגלותה לאחר מיתה הא אם צוה  , ודוקאבשם רבינו האי גאון ב"ב כא:ד"מ ה רמב"ם מגיד ר"ן  שםנ"י 

שכיב מרע שצוה ואמר: לא תגלו מתנה זו ולא תודיעו בה אדם אלא  - להסתירה בסתם לא קנה וכו'
אחר מותו הרי אמר גלו אותה לאחר מיתה, הרי זו מתנה קיימת, שבעת שהקנה אותו שהיא 

 שו"ע. –

היינו אחר ג' ימים או שתקף עליו  מצוה מחמת מיתה - שםרמב"ם ד"מ ח מגיד ר"ן בשם רבינו האי גאון 

אינו צריך לומר: גלו את המתנה, אלא אף על פי שהיא כתובה סתם אין  החולי. ]סמ"ע סקי"א[.
החניף, דאין אדם מחניף בשעת מיתה. ]סמ"ע הטעם, דא"א לומר דדעתו ל חוששין לה שמא מסותרת היא

 דין זה מבואר לקמן סי' רנ' סעי' ז ובהגהה שם סעי' ה. שו"ע.  – סקי"ב[.

, עיין שם. הקשה מה הפרש יש בין מתנת שכיב מרע בכולה למצוה מחמת מיתה -]סק"ד[  קצות החושן

חניף בשעת מיתה, משא"כ במתנת שכיב מרע תירץ שבמצוה מחמת מיתה שייך שפיר לומר דאין אדם מ -ונה"מ ביאורים 
בכולה דאין אנו יודעין כלל שהוא מחמת מיתה רק מחמת אומדנא דאין אדם נותן כל נכסיו לאחרים, א"כ הכא די"ל 

 דעושה כן מחמת חניפה, א"כ שוב ליכא אומדנא דעושה מחמת מיתה, דאימר מחמת חניפה הוא עושה.

 Gסעיף ז

 כשהחזיק הנותן

מתנה טמירתא, אם  - ב מ: ד"ה אמר רב יהודה מדאמרינן שם לא מגבינן בה, ולא אמרן לאו כלום היא וכו'ב"ב"י ר"ן 
 שו"ע בי"א. –החזיקו הנותן בנכסים או שהחזיק הוא בהם בפני הנותן ולא מיחה בו קנה 

נימוקי יוסף רי"ף. דאיגלאי מילתא דלאו למתנה טמירתא איכוון אלא דעתו היה להקנות ושכן היה דן ה ר"ן שםוביאר 
 )וכבר נתבאר סעיף ג'(.  וכיוצא בזה כתב הרמב"ן וכן הרשב"א בתשובה שם כא:

 Hסעיף ח

                                                           
יש מי שאומר דהאידנא לא חיישינן לסתמא, משום דנהיגי למיכתב בכל שטרי מתנתא הכי. הילכך כשמצוה 

לכתוב שטר מתנה סתם, דעתו שיכתבו כמנהג הסופרים, הילכך הוי כאילו אמר: כתבוה בשוקא וחתמוה 

 )ומכל מקום לכתחלה טוב לפרש בהדיא( )נ"י פ' חזקת מדברי ה"ר יונה(.  יא.בפרהס
 
 
F סעיף ו 

שכיב מרע שצוה ואמר: לא תגלו מתנה זו ולא תודיעו בה אדם אלא לאחר מיתה, הרי זו מתנה קיימת, שבעת 

תנה, אלא שהקנה אותו שהיא אחר מותו הרי אמר גלו אותה. מצוה מחמת מיתה אינו צריך לומר: גלו את המ

 אף על פי שהיא כתובה סתם אין חוששין לה שמא מסותרת היא. 

 
 
G סעיף ז 

)וכבר  י"א דמתנה טמירתא, אם החזיקו הנותן בנכסים או שהחזיק הוא בהם בפני הנותן ולא מיחה בו, קנה.
 נתבאר סעיף ג'(. 

 
 
H סעיף ח 

גלויה ומפורסמת, אחרון קנה אפילו הכותב שתי מתנות על שדה אחת, הראשונה מסותרת או סתם, והשנייה 

 )ולא אמרינן דהראשונה הוי כמודעא( )טור(.  היתה הראשונה סתם
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 ב' מתנות שאחת טמירתא

הכותב שתי מתנות על שדה  - ממסקנת הגמ' שם בב"ב אבל הכא מר ניחא ליה דליקני ומר לא ניחא ליה דליקנירמב"ם 
גלויה ומפורסמת, אחרון קנה אפילו היתה אחת, הראשונה מסותרת או סתם, והשנייה 

 שו"ע. – הראשונה סתם

 רמ"א. –ולא אמרינן דהראשונה הוי כמודעא  -טור  

 Iסעיף ט

 מתנה גלויה אך מוכח שאין דעתו ליתנה

וכו' לקמיה דרבא וכו' ומסיק ולא היא התם מוכחא מילתא דמחמת  מעובדא בב"ב מ: דההוא דאזל לקדושי איתתארמב"ם טור 

מי שהיו הדברים מוכיחים שאין דעתו ליתן מתנה זו, אפילו שנתנה במתנה גלויה,  -א. אונס
מפני שהיא מסותרת,  ונמצא שנתנה מקודם מתנה מסותרת, הרי שתי המתנות בטלו, הראשונה

מפני שהדבר מוכיח שאינו רוצה והרי קדמה זאת המתנה שנמצא כמו רמ"א מרמב"ם,  -והשנייה 
 שו"ע. -מודעא לה 

 Jף יסעי

 מתנה המשמשת כמודעה

מעשה באחד שרצה לישא אשה, אמרה לו: איני נשאת לך עד שתכתוב  - מעובדא דלעיל ממשרמב"ם טור 
אמר לעדים: לכו והחביאו  על שמניחו ריקן,נכסיך. שמע בנו הגדול וצווח ( כן הוא גי' רמב"ם - כל)לי 

הבן  ובא מעשה לפני חכמים ואמרו:ה, וכתבו לו כל נכסי במתנה. ואחר כך כתב לה כל נכסיו ונשא
שהרי לא ברצונו כתב לה וכאנוס בדבר הוא, שהרי גילה דעתו  לא קנה והאשה לא קנתה,

ופי' הרמב"ם התם הויא  שו"ע. –במתנה הראשונה, אף על פי שהיא בטלה מפני שהיא מסותרת 

הבן היינו אומרים שאונס זה לאו אונס  מתנת הבן מודעא משום דעובדא גופה מוכחא דאיכא אונס ומיהו אי לאו מתנת
ולא יתן לה נכסיו אלא גמר בלבו ונתן אבל כשכתב לבן מסותרת בטל מתנתא מדין  שאם ירצה לא ישאנהגמור הוא 

 .מודעא. וכן פירשו ז"ל ועיקר עכ"ל וכמ"ש הרמ"א בהג"ה סעי' י

 רמ"א. –י אנוס גמור אבל אי לא היתה מתנה ראשונה, הוי המתנה שנייה קיימת, דלא מקר -טור 

                                                           
 

I סעיף ט 

מי שהיו הדברים מוכיחים שאין דעתו ליתן מתנה זו, אפילו שנתנה במתנה גלויה, ונמצא שנתנה מקודם מתנה 

מפני שהדבר מוכיח שאינו  ייה( )רמב"ם()מפני שהיא מסותרת, והשנ מסותרת, הרי שתי המתנות בטלו, הראשונה

 רוצה והרי קדמה זאת המתנה שנמצא כמו מודעא לה. 

 
 

J  סעיף י 

מעשה באחד שרצה לישא אשה, אמרה לו: איני נשאת לך עד שתכתוב לי )כל( נכסיך. שמע בנו הגדול וצווח 

ריקן, אמר לעדים: לכו והחביאו וכתבו לו כל נכסי במתנה. ואחר כך כתב לה כל נכסיו ונשאה, ובא על שמניחו 

מעשה לפני חכמים ואמרו: הבן לא קנה והאשה לא קנתה, שהרי לא ברצונו כתב לה וכאנוס בדבר הוא, שהרי 

תה מתנה ראשונה, הוי )אבל אי לא הי גילה דעתו במתנה הראשונה, אף על פי שהיא בטלה מפני שהיא מסותרת.
 המתנה שנייה קיימת, דלא מקרי אנוס גמור( )טור(.
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 | המזכה לחבירו על ידי אחר מתנה סימן רמג
 1סעיף א

 זכין לאדם שלא בפניו

המזכה לחבירו מתנה על ידי אחר, כיון שהחזיק הזוכה בנכסים או בקרקע,  - יד.טור רמב"ם מגיטין 
 ע.שו" –או שהגיע השטר לידו, זכה המקבל ואין הנותן יכול לחזור בו 

ויד המקבל על  -בכותב נכסיו לאחרים והיה בהם עבדים ואמר הלה אי אפשי בהן.  לח. גבי פלוגתא דרשב"ג ורבנן ב"ב
ודין שתק ולבסוף צווח מבואר בסימן  שו"ע. –העליונה, אם רוצה מקבל ואם אינו רוצה אינו מקבל 

 רמה סי' א

 תוקף התחייבות לשליח

 נדר לשליח שיתן למשלחו

של שמעון, סמ"ע.  – פי' שנדר המתנה לשמעון ע"י שלוחו ראובן שנדר מתנה לשלוחו -ד"מ א קידושין סי' תקנז  מרדכי
פירוש, שנדר המתנה לשמעון ע"י שלוחו שלא רמ"א.  –יכול שמעון להוציאה מראובן, דשלוחו כמותו 

או בעל דברים דידי את, דשלוחו של בפני שמעון, וקאמר דיכול שמעון עצמו להוציא מראובן, ולא מצי ראובן למימר ל
 סמ"ע. –אדם כמותו 

 2סעיף ב

 זכה/הולך מתנה זו לפלוני

במתנה זו לפלוני;  זכהבד"א, כשאמר לו:  - לב: מימרא דאביי נקטינן וכו' נפקא מינה להולך לאו כזכי טור גיטין
שו"ע.  –בל לפלוני מנה זה, יכול לחזור בו כל זמן שלא הגיע ליד המק הולךאבל אם אמר לו: 

 .סי' קכה סעי' הכדלעיל 

ריש סימן , וכמ"ש הטור והמחבר לעיל אף על גב דבהלואה או פקדון אינו יכול לחזור בו אף בהולך - סמ"ע

שהרי היה ביד שאני התם דהממון שנתן המשלח ליד השליח הוא מחויב ליתנו להמקבל,  קכ"ה,

ה בקל יצא מרשותו דהמשלח, ואמרינן דזכה השליח להמקבל ואין המשלח יכול המשלח בהלואה או בפקדון, ומשו"

 משא"כ במתנה.לחזור בו, 

 הולך מתנה כשהמקבל עני

ביו"ד סימן רנ"ח סעיף  כמו שנתבאר בעניאם היא מתנה מועטת,  ואם המקבל עני, אינו יכול לחזור בו -שם 

א"ר פפא ב"מ מט. וכן אהא דאמרי' . שו"ע – רמ"א. –א  סימן רמ"ט סעי' ולקמן לעיל סימן ר"ד ס"חי"ב ובעשיר 

                                                           
 סעיף א 1

המזכה לחבירו מתנה על ידי אחר, כיון שהחזיק הזוכה בנכסים או בקרקע, או שהגיע השטר לידו, זכה המקבל 

הגה: ראובן שנדר  .ואין הנותן יכול לחזור בו; ויד המקבל על העליונה, אם רוצה מקבל ואם אינו רוצה אינו מקבל
 מתנה לשלוחו של שמעון, יכול שמעון להוציאה מראובן, דשלוחו כמותו )הגהות מרדכי דקידושין(. 

 
 סעיף ב 2

בד"א, כשאמר לו: זכה במתנה זו לפלוני; אבל אם אמר לו: הולך לפלוני מנה זה, יכול לחזור בו כל זמן שלא 

אם היא מתנה  )ואפילו בעשיר יש בו משום מחוסר אמנה( ור בוהגיע ליד המקבל. ואם המקבל עני, אינו יכול לחז

הגה: )בעני( ביו"ד סימן רנ"ח סעיף י"ב )ובעשיר( לעיל סימן ר"ד ס"ח ולקמן סימן רמ"ט. אשת  מועטת, כמו שנתבאר.
דכי שמעון שנתנה מתנה בשעת חליה ונתרצה בעלה, ואחר כך רוצה לחזור, אם הוא מתנה לעני לא יוכל לחזור בו )מר

 סוף פרק הזהב(. 
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ומודה ר' יוחנן במתנה מועטת אמר עלה בירושלמי ה"ב דהני מילי בעשיר אבל בעני נעשה נדר בפיך זו צדקה ר"ה ו. כ"כ 
. ודין וע"ש עיין בי"ד סי' רנ"ג סעי' ב מ"ש המחבר, בזמן הזה כמה יהיה לו שלא יקרא עני סימן קכ"ה ס"ההמחבר לעיל 

 רי"ב סעי' ז ט.נודר או מקדיש דבר שאינו בידו, עיין לעיל ס"ס 

וכונת הרמ"א שטעות סופר  רמ"א. –ואפילו בעשיר יש בו משום מחוסר אמנה  -ד"מ ב  ב"מ סי' שיבמרדכי 

ובנדר אין נפל בדברי השו"ע וצריכין להגיה דבריו במה שכתב ואפילו בעשיר כו', כי הדין דבנותן מתנה לעני הוי כנדר, 
חילוק בין מתנה מועטת למרובה, ובחיוב גמור ולא משום מחוסרי אמנה ]וכ"כ הב"י בסעיף ב' בשם הירושלמי דפרק 
הזהב ]ב"מ פ"ד ה"ב[, ומה שמסיק המחבר וכתב אם היא מתנה מועטת, לא קאי אלא אעשיר דאין בו משום נדר אלא 

דעתו דהמקבל שיתנו לו קאי עליה משום מחוסרי אמנה משום הבטחה בעלמא, ומשו"ה דוקא במתנה מועטת דסמכה 
ע"ש ]ובסמ"ע סק"ד[. ולא כעיר שושן שכתב תחילה דברי  ריש סימן רמ"א, ובבסימן רד' סעיף ח'בחזרתו, וכמ"ש השו"ע 

מור"ם דבעשיר יש בו משום מחוסרי אמנה, ולא חילק בין מתנה מועטת למתנה מרובה, ואחר כך כתב דברי המחבר דבעני 
 נו יכול לחזור בו אם היא מתנה מועטת. אי

אשת שמעון שנתנה מתנה בשעת חליה ונתרצה בעלה, ואחר כך רוצה לחזור,  -ד"מ שם  ב"מ שםמרדכי 
 רמ"א. –אם הוא מתנה לעני לא יוכל לחזור בו 

אם נשבע לתת מתנה לחבירו ואח"כ אמר לאחד  -]סק"א[. קצוה"ח]הל' זכיה ומתנה סי' כ"ח[ מחנה אפרים 
כיון דהנותן אסור לחזור בו. ועוד, דהזוכה הוי כתופס לבע"ח במקום שאין חב לאחרים, כיון הולך, דהוי כזכי, 

דהנותן אסור לחזור בו. ולמד זה מכאן, דהכא נמי בעני הא דאינו יכול לחזור בו ע"כ הוא ג"כ מטעם זה, דכיון דהנותן 

 נה"מ.  – אסור לחזור בו משום נדר שוב אמרינן ביה הולך כזכי.

ע' בתשוב' ר"מ ש"ך.  –לא אמרינן דנעשה נדר בעני  טרחא דגופאאפשר דהיכ' דאיכ'  -שורש קל"ג מהרי"ק 

 אלשיך סי' קכ"א:

 3סעיף ג

 שו"ע.  –דין אם אמר לו: תן לפלוני נתבאר בסימן קכ"ה סעי' ו ז 

 4סעיף ד

 כשאין המתנה ברשות השליח

אפילו אם א"ל: זכי לפלוני, אינו קונה אלא אם כן הוא  - גיטין יא: ד"ה כלר"ת טור בשם הרמ"ה 
פירוש אבל הוא ברשות הנותן דאל"כ הוי בדבר שלא בא לעולם שו"ע.  –ברשותו; אבל אם אינו ברשותו, לא 

 סמ"ע. וכתב הב"י ודברים של טעם הם. - בסי' רי"א סעי' אדלא קנה כמ"ש 

לעיל סי' שהביא הטור אבל לדעת הרמ"ה  כל גיטין יא: ד"הברשותו מהני דוקא לדעת ר"ת  –ב"ח  .א

 בעינן דוקא ידו ממש ולא רשותו.  קכ"ה
כמבואר בסי' קכ"ה ס"ק ל"א דהרמ"ה ור"ת ר"ת ורמ"ה לא חולקים ומהני אף ברשותו לכו"ע  –ש"ך  .ב

 לא פליגי ע"ש:

לא יחזור בו הנותן קודם ומיהו אפילו אם אינו ברשותו, לכשיבא לרשותו זכה בשבילו אם  - שם
פירוש, שאינה ברשות השליח אבל הוא ברשות הנותן, דאל"כ ה"ל כדבר שלא בא לעולם שו"ע.  –שתבא לרשותו 

סמ"ע. וט"ז חולק שאף אם אינה ברשות נותן, אם הגיעה  - רי"א ]סעיף א'[:דלא קנה, וכמ"ש הטור והמחבר בסימן 
 שאם קדם ותפס קנה ע"ש.סי' רט סעי' ד בב"מ סו: ושו"ע לרשות המקבל זכה וכמבואר 

 5סעיף ה

                                                           
 סעיף ג 3

 דין אם אמר לו: תן לפלוני נתבאר בסימן קכ"ה. 

 
 
 סעיף ד 4

אפילו אם א"ל: זכי לפלוני, אינו קונה אלא אם כן הוא ברשותו; אבל אם אינו ברשותו, לא. ומיהו אפילו אם 

 תו. אינו ברשותו, לכשיבא לרשותו זכה בשבילו אם לא יחזור בו הנותן קודם שתבא לרשו

 
 
 סעיף ה 5



 דיינות
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת
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 שו"ע.  – בסימן קכ"הדין אמר: הולך מנה לפלוני, ומצא שמת המקבל, נתבאר 

 6סעיף ו

 חזרה מכתיבת השטר/בשידוכין

לוני אמר לשנים: זכו בשדה זו לפ - שם ד"ה חוזררשב"ם וכו'  עז. מימרא דרבה בר יצחק אמר רב טור רמב"ם ב"ב
וכתבו שטר עליו והחזיקו בשדה, יכול הנותן לחזור בו בשטר עד שיגיע ליד בעל המתנה, אף 

דאין עושין שטר בע"כ של נותן ולא ניחא ליה דתהוי מתנה שו"ע.  –על פי שאינו יכול לחזור במתנה עצמה 

הרב  –זכות לאותו פלוני רשב"ם שם. ונראה מדברי הרמב"ם שלא קנו מידו כלום אלא שהוא עשאן שלוחים ל –בשטר 
 המגיד.

וכמ"ש הטור והמחבר לעיל סימן ל"ט ]טור סעיף ה' ומחבר סעיף אף על פי דקי"ל סתם קנין לכתיבה עומד,  -סמ"ע 

אז הרשות ביד העדים לכתוב להמלוה או להמקבל או להלוקח היינו דוקא כל זמן שלא מיחה בהעדים, ג'[, 

אבל אם חזר המקנה ומיחה בעדים, אפילו כבר  ל זה מהמקנה,שטר על דבר הקנין וא"צ ליטול רשות ע
מטעם דיכול לומר לא ניחא לי דליפשו כתבו השטר, מחאתו מחאה, ואסורים ליתן להמקבל שטר, 

ועי' בסעיף י' לקמן דיכול לחזור בו מהשטר אף שעשה קנין, משום דהוי  עלי שטרי ויזולו נכסי.
 קנין דברים. 

 

                                                           
 דין אמר: הולך מנה לפלוני, ומצא שמת המקבל, נתבאר בסימן קכ"ה. 

 
 
 סעיף ו 6

אמר לשנים: זכו בשדה זו לפלוני וכתבו שטר עליו והחזיקו בשדה, יכול הנותן לחזור בו בשטר עד שיגיע ליד 

 בעל המתנה, אף על פי שאינו יכול לחזור במתנה עצמה. 
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