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 1סעיף י

 מתנת הקטן

ויותר על י"ג, והביא שתי שערות, בין מתנת מתנתו כשהוא פחות מבן עשרים  -: קנהב"ב מרמב"ם 
שאילו לא הגיע לו הנאה גדולה לא נתן, והוא דבר שאינו מצוי תמיד, בין מתנת שכיב מרע, קיימת, בריא 

ב"ב קנה:  שלא נזכר בגמ' אע"פ שו"ע. –ואמרו חכמים תתקיים מתנתו כדי שיהיו דבריו נשמעים 

"מ שוות כאלא מתנתו מתנה סתם מ"מ נלמד לדין הפעוטות במתנת המטלטלין כמ"ש לעיל )סעיף א'( שמתנ' הבריא והש
ופי' הרב אבן מגש ב"ב קנה: ד"ה אמר אמימר אע"פ שאינו יודע בטיב משא ומתן ובין בנכסי אביו בין בנכסי עצמו מתנתו 

 הרב המגיד. – מתנה

 2סעיף יא

 שתי שערות גדול מבן עשרים אך לא הביא

סימני בד"א שיכול למכור קרקע אביו כשהוא בן עשרים, כשהביא שתי שערות או שנולדו לו  - עג.רי"ף  :קנהב"ב מ רמב"ם

אם לא הביא שתי שערות ולא נולדו לו סימני סריס,  אבל .באה"ע סי' קעב סעי' ה מבואריםהסריס. 
דכל שלא הביא ב' שערות ולא נולדו בו סימני סרים  שו"ע. –פילו בנכסיו אקטן הוא ואין ממכרו ממכר 

 הרב המגיד. –קטן הוא 

 שו"ע. –עד שיגדיל ויגיע לרוב שנותיו שהם שלשים ושש שנים  - שםרי"ף גמ' ו

 3סעיף יב

 מכר קודם שהתברר שהוא גדול

ם ולא הביא שתי שערות ולא נולדו לו סימני כגון קודם עשרימכר קודם שנתברר שהוא גדול,  –טור בשם הרמ"ה 

 –, אין מכירתו שמכר עד עתה כלום.שעתה נתברר שעכשיו הגדילולאחר זמן הביא ב' שערות סריס, 
 שו"ע.

מבן י"ג שנה אבל בסימני סריס מבן עשרים נעשה גדול למפרע  -ריב"ש בשם הרמ"ה הביאו בב"י 
ו ומה שלא הביא שתי שערות היה בסיבת זה, ואיגלאי מילתא לפי שעתה נתברר שהוא סריס ממעי אמויום אחד, 

 שו"ע. –וממכרו קיים.  שמבן שלש עשרה ויום אחד גדול היה,

 4סעיף יג

 בדיקה סימנים לאחר מיתה ]חשש ניוול/סימנים עשויים להשתנות[

ר שקטן מי שמכר, בין בנכסיו בין בנכסי אביו, ומת, ובאו קרוביו וערערו לומ - שם ב"ב קנד.רמב"ם 
דאין שומעין להם לנוולו, ועוד דסימנים  שו"ע. –היה בשעת המכר ובקשו לבדקו, אין שומעין להם 

  באה"ג.מגיד הרב  – עשויין להשתנות, ופירוש סימנים משתנים וכו' יש מי שפירש נושרין

                                                           
 סעיף י 1

מתנתו כשהוא פחות מבן עשרים ויותר על י"ג, והביא שתי שערות, בין מתנת בריא בין מתנת שכיב מרע, 

ו חכמים תתקיים מתנתו כדי קיימת, שאילו לא הגיע לו הנאה גדולה לא נתן, והוא דבר שאינו מצוי תמיד, ואמר

 שיהיו דבריו נשמעים. 

 

 סעיף יא 2

בד"א שיכול למכור קרקע אביו כשהוא בן עשרים, כשהביא שתי שערות או שנולדו לו סימני סריס. אבל אם 

לא הביא שתי שערות ולא נולדו לו סימני סריס, קטן הוא ואין ממכרו ממכר, אפילו בנכסיו, עד שיגדיל ויגיע 

 יו שהם שלשים ושש שנים. לרוב שנות

 

 סעיף יב 3

מכר קודם שנתברר שהוא גדול, כגון קודם עשרים ולא הביא שתי שערות ולא נולדו לו סימני סריס, ולאחר 

זמן הביא ב' שערות שעתה נתברר שעכשיו הגדיל, אין מכירתו שמכר עד עתה כלום. אבל בסימני סריס מבן 

ום אחד, לפי שעתה נתברר שהוא סריס ממעי אמו ומה שלא הביא עשרים נעשה גדול למפרע מבן י"ג שנה וי

 שתי שערות היה בסיבת זה, ואיגלאי מילתא שמבן שלש עשרה ויום אחד גדול היה, וממכרו קיים. 

 

 סעיף יג 4

מי שמכר, בין בנכסיו בין בנכסי אביו, ומת, ובאו קרוביו וערערו לומר שקטן היה בשעת המכר ובקשו לבדקו, 

הגה: דחזקה אין עדים חותמין על השטר אלא אם כן יודעים שהמוכר נעשה גדול )טור(, ועוד  ין להם.אין שומע
 דסימנים עשויין להשתנות, ועוד דאין מנוולין את המת )שם ברמב"ם(. 
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עשה דחזקה אין עדים חותמין על השטר אלא אם כן יודעים שהמוכר נ - קנה. טור רמב"ם גמ' ב"ב 
 רמ"א. –גדול 

 רמ"א. –ועוד דסימנים עשויין להשתנות, ועוד דאין מנוולין את המת  -יז  רכי משהרמב"ם ד

 5סעיף יד

 מכר קודם גיל עשרים ]תוקף המכירה[

פחות מבן עשרים שמכר קרקע אביו, חוזר ומוציא מיד הלקוחות, בין קודם  -טור בשם הרמב"ם 
 שו"ע. –מנו כל הפירות שאכל.עשרים בין אחר עשרים מיד, ומוציא מ

 שו"ע. –ומחזיר לו את השאר ואם הוציא הוצאות או שנטע וזרע, שמין לו  - שם

משום תקנתא דידיה הוא שתיקנו  -תשובת המבי"ט ח"א סי' קכ"ב עפ"י ]פכ"ט ממכירה הי"ז[  רמב"ם .א
 ר ביה המכר קייםאבל כל כמה דלא הדשלא יוכל למכור ושיוכל לחזור בו עד שיהיה בן עשרים,  חכמים

ואי אמרת זביניה זביני מזבין לכולהו נכסי כו'. ומ"ש  ]ב"ב קנ"ו ע"א[ואין הלוקח חוזר בו, והכי נמי משמע לישנא דגמרא 
הרמב"ם שם ]הי"ג[ ]בש"ע לעיל סעיף ט'[ אבל קרקע שירש מאבותיו כו' אין ממכרו ממכר עד שיהא בן עשרים, לאו 

 הממכר קיים שלא יוכל לחזור בו זה שהוא פחות מבן עשרים. למימרא דבטלה מהשתא, אלא שאין 

 המקח בטל. – בשם הריטב"א[ ג:]ב"ב ע נ"יבתשובה המיוחסת לרמב"ן  רשב"א .ב

כיון שנשבעו היתומים אינם יכולים לחזור מ"מ בנידון דידן ]בעובדא דשם[  הנ"לאפילו לדעת הרשב"א  -מבי"ט שם 
כדי  וכיון שהם אינם יכולים לחזורעתן שבועה ובני מלקות נינהו, שהרי הם גדולים ונדריהם נדר ושבובהם 

בו אפילו לדעת הרשב"א ז"ל, שהרי אין הלוקח חוזר  גם לוקח אינו יכול לחזורשלא יהיו עוברים על שבועתם 

קח ג"כ לדעתו אלא משום שהיתום יכול לחזור, וכיון שהיתום אינו יכול לחזור גם הוא אינו יכול לחזור. וכל שכן אם לו

  פת"ש. –נשבע לפרוע לו כשקנה ממנו. 

אבל אם כשנעשה בן עשרים לא מיחה, שוב אינו יכול למחות, אפילו היה קטן  -טור בשם הרמב"ם 
דין זה ממ"ש במתקדשת למיאונין כיון שגדלה שעה אחת שוב אינה יכולה למחות  שנלמדואפשר שו"ע.  –כשמכר 

ע"פ דהאי ממונא ושם איסורא, מ"מ גם זה מדין שתיקה וכו'. וכן גבי פרנסה וא סימן קנה סעי' יב,)ומבואר באבה"ע 
 .מגידהרב ה – (סי' קיג סעי' זשאם לא מיחתה הפסידה )ומבואר שם  כתובות סח:אמרו 

 6סעיף טו

 חיובו בפרעון לכשיגדילקטן שלווה 

 :כתובות קזבממ"ש  .בי"א שו"ע - קטן שלוה מאחרים, חייב לשלם כשיגדיל -טור בשם הרמ"ה  .א

ע"מ שתשלם  וערש"י שם ד"ה חנן כו'ב' כיצד אמרו ממאנת כו' ואי ס"ד דאיהי פטורה בעלה נמי פטור דהא קי"ל כחנן 
  :גר"א –עי' ג'סימן שמ"ט ס ועי' לקמן כו':

דשאני התם שהוא חוב ידוע מבעל משא"כ בכה"ג שמא יבזבז כל  .בי"א שו"ע-פוטר  -טור בשם רבינו יונה  .ב

 :ר"אג – ממונו
אבל מחלק שאם ידוע שלוה לצורך מזונותיו נפרעין ממנו,  -פי"ג סי' ז  כתובותטור בשם הרא"ש  .ג

הפעוטות מקחן כו' משום כדי  יטין נט.גבכמ"ש  .בי"א שו"ע – אם אינו ידוע שלוה לצורך מזונותיו אין נפרעין ממנו
סי' צ"א ס"ח וסי' צ"ו וע"ל  .פז בב"קש בנזקיו חייו ואפי' מתנתו כ"ש הלואתו אבל שלא לצורך אין מחייבין אותו כמ"

כו' וי"ל ר"י קאמר בכ"ע כו' אלמא שנפרעין מהן  ד"ה ור' יוחנן .ב"ק לט ס"ז. ותוס' פ"ב רא"ש כתובותי' ס"ג וע
 :גר"א – :ועברא"ש פי"א דכתובות סוף סכ"דלכשיגדלו 

סברא ו מזונותיור שלוה לצורך ותובעו ואומלא הגיע לעונת הפעוטות כאן איירי בקטן שעדיין  –סמ"ע 

הראשונה ס"ל כיון דאפשר לומר דהאמת אתו דהלוה לצורך מזונותיו משום הכי חייב לשלם לו ואף שלא הגיע לעונת 
פעוטות, דס"ל דלענין מזונות אין חילוק בין הגיע לעונת הפעוטות. וסברא שניה ס"ל דפטורין לשלם כיון דעדיין לא הגיע 

אמת הוא שלוה לצורך מזונותיו. והדעת השלישית הוא שמחלק וס"ל דצריך שוטים גמורים ואף אם לעונת הפעוטות והן כ

                                                           
 סעיף יד 5

פחות מבן עשרים שמכר קרקע אביו, חוזר ומוציא מיד הלקוחות, בין קודם עשרים בין אחר עשרים מיד, 

ציא ממנו כל הפירות שאכל. ואם הוציא הוצאות או שנטע וזרע, שמין לו ומחזיר לו את השאר. אבל אם ומו

 כשנעשה בן עשרים לא מיחה, שוב אינו יכול למחות, אפילו היה קטן כשמכר.
 סעיף טו 6

 קטן שלוה מאחרים, יש מי שאומר שחייב לשלם כשיגדיל, ויש מי שפוטר. ויש מי שמחלק שאם ידוע שלוה

הגה: י"א דאע"ג דלא  לצורך מזונותיו נפרעין ממנו, אבל אם אינו ידוע שלוה לצורך מזונותיו אין נפרעין ממנו.
יוכל למכור קרקעותיו, מ"מ יוכל לשעבדן. ואף במכירה שלא עשה כלום, צריך להחזיר המעות שלקח, ואם אין לו, הלוקח 

 גובה ממנו בני חורין )ב"י בשם הרשב"א(. 
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וה בפירוש ולאך ב, מזונותיו ואין משגיחין בדברי הקטן שאמר תחילה שלוה לצורך מזונותיולהיות ידוע שלוה לצורך 
ו במעות שלו אין מעשיו דבפחות מזה אפיל ,לעונת הפעוטותבעינן שיגיע  כו"עלזה ב משא ומתןלצורך 

וכשהגיע לעונת הפעוטות כו"ע מודים דהלוה להן לצורך משא ומתן דצריך  קיימין במשא ומתן,
הטור ]סעיף י"ח[ סתמו ולמד כן שהיה קשה לו דהכא  כיון דדינו במשא ומתן במטלטלין כדין גדול,לחזור ולשלם 

גם מדכתבו דעת החולקין כאן ולא  סימן צ"ו סעיף ג',כמ"ש לעיל בזה ולא כתבו קטן המגיע לעונת פעוטות  והמחבר
ועי'  ' שנים:ובן בפחות משדבריו דחוקים גם רחוק מהשכל שיהיה הלואות קטן חולק וכתב  אך בש"ך. כתבום לעיל שם

  שדחה דברי הסמ"ע. תשובת רע"ק איגר ]מהדו"ק[ סימן קמ"זפת"ש שציין ל

 שעבוד קרקעותיוקטן שלווה 

. רמ"א – אע"ג דלא יוכל למכור קרקעותיו, מ"מ יוכל לשעבדן - יגרשב"א ד"מ ב"י בשם תשובת ה
  :גר"א – מטעם הנ"ל שיוכל ללוות כדי חייו

 ,צריך להחזיר המעות שלקח, :גר"א – "ל:נדהוי כהלואה כ שלא עשה כלום ואף במכירה -ב"י מרשב"א שם 
 רמ"א - בב"מ עב:וי כמלוה ע"פ כמ"ש דכל שבטלה המכירה הואם אין לו, הלוקח גובה ממנו בני חורין 

עכ"ל. וטעמו, כיון דדעתו סומכת על זה דהחזיק בקרקע ולא הוה  .:[וב"מ עב :]ב"ב מכמעשה דההוא פרדסא  .י"אב

 :סמ"ע – כחוב לגבות ממשעבדי

 7סעיף טז 

 קטן שערב

תפתה להיות ערב דבקל נ שו"ע.-קטן שערב לאחרים, פטור מלשלם אף לכשיגדיל  -ב"י בשם רבינו ירוחם 

 סי' רלב ריש ' לעילעיו סמ"ע. - ואין בו משום תקנת כדי חייו:

 חרש/אילם/שוטה

 8סעיף יז

 מכירת חרש ]רומז ונרמז[

חרש שאינו שומע  - שם ד"ה רומזרש"י  נט. שנינו חרש רומז ונרמז וכו' וכת"ק וכפירושטור רמב"ם משנה גיטין 
מוכר ולוקח המטלטלים ברמיזה, אבל לא בקרקע , כלוםואינו מדבר, או מדבר ואינו שומע 

, ובאינו שומע יטסעיף בדקדק לכתוב כלום, וכן הוא לשון הרמב"ם דאילו שומע קצת הרי הוא כפקח וכמ"ש  שו"ע. –

 סמ"ע. –א אף שיכול לדבר מ"מ חרש הו

ן וכמו שאמרו כמו שבודקין לגיטיואף במטלטלים לא יתקיימו מעשיו עד שבודקין אותו בדיקות רבות  -שם 

אבל יש תימה למה לא  שם סז:דלא גרע מנשתתק לגיטין כדאיתא שו"ע.  –ומתיישבין בדבר  סמ"ע. – בנשתתק

 הרב המגיד. –ע השוה מדבר ואינו שומע לשומע ואינו מדבר כו' וצ"

פירוש, שרומז באצבעותיו אבל לא ברמיזה,  –רמב"ם  ]גיטין פ"ה סי' י"ח[בשם הרא"ש  טור .א
כתב שאפשר לומר שגם דעת הרי"ף היא כן. ועיין דרישה שם כתב ש"י ]סעיף י"ט[ ועי' ב ב"י סמ"ע. – ובקפיצת פי

 במאי פליגי:
 ב"י סמ"ע. –בקפיצת פיו הוא מוכר.  אף - ז:שם כרי"ף  .ב

 9סעיף יח

                                                           
 סעיף טז 7

 קטן שערב לאחרים, פטור מלשלם אף לכשיגדיל. 

 

 סעיף יז 8

חרש שאינו שומע ואינו מדבר, או מדבר ואינו שומע כלום, מוכר ולוקח המטלטלים ברמיזה, אבל לא בקרקע. 

 ואף במטלטלים לא יתקיימו מעשיו עד שבודקין אותו בדיקות רבות ומתיישבין בדבר. 

 

 סעיף יח 9

או מי שנשתתק, מקחו מקח וממכרו ממכר ומתנותיו קיימות, בין במטלטלין בין  אילם ששומע ואינו מדבר,

 בקרקע, והוא שיבדוק כדרך שבודקין לגיטין, או יכתוב בכתב ידו. 

 



 דיינות
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת
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 מכירת אילם

, מקחו מקח וממכרו ממכר אילם ששומע ואינו מדבר, או מי שנשתתק –.סז: ברייתא שם עא גיטין רמב"ם
 שו"ע. –ומתנותיו קיימות, בין במטלטלין בין בקרקע,

 כשם שבודקין אותו לגיטין כך בודקין אותו למשאות ומתנות שו"ע. –שבודקין לגיטין והוא שיבדוק כדרך  -רמב"ם 

ו גט לאשתו והרכין וז"ל הטור שם, מי שנשתתק ושאלוהו אם ירצה שיכתב ."ע סי' קכא סעי' ההבאבנתבאר ו גמ' שם –
בראשו לומר הן, בודקין אותו בדברים אחרים, ששואלין אותו דבר שראוי להשיב עליו, אם רואין שדעתו מיושבת עליו 
ורומז על תשובת לאו כדרך בני אדם להשיב על לאו ועל הן הרכין הן ג' פעמים בכל אחד, כותבין ונותנין, ולא יבדקו ג' 

ו לאו זה אחר זה, אלא חד הן ותרין לאו או חד לאו ותרין הן, ולא יבדקוהו בדברים פעמים הן הן או שלש פעמים לא
הנמצאים באותו זמן, אלא בקיץ שואלים אותו אם רוצה בפירות של החורף ובחורף אם רוצה בפירות של הקיץ, ואם 

 ישיב הן ודאי שוטה הוא ואם ישיב לאו פקח הוא, ע"ש מ"ש עוד מענין הבדיקה:

 שו"ע.  –או יכתוב בכתב ידו  - ימרא דרב הונא אמר רב וכו'מעא. גיטין 

 10סעיף יט

 כבד שמיעה

מי שאינו שומע אא"כ מדברים עמו בקול, אין זה חרש אלא הרי הוא  -טור בשם תשובת הרא"ש 
 שו"ע. –כפקח לכל דבריו 

 11סעיף כ

 שוטה

השוטה, אין  -]וביו"ד סימן א' סעי' ה[  טהדף קנה: חגיגה ג: נתבאר איזה שו בב"בזה פשוט ומבואר וכו' טור רמב"ם 
 שו"ע. –לא במטלטלים ולא בקרקע מקחו מקח ואין ממכרו ממכר ואין מתנותיו קיימות 

 רמ"א. –ואין לו זכייה כלל ע"י עצמו  - פרק ב כתובות סי' ידרא"ש ד"מ כג וכן משמע ב תיג סי' גיטין מרדכי

אבל אין ידו מחשב יד לאמר שזכה במה שבאה לידו, ן לידו, הן מה שמצא מהפקר הן מה שאחרים נותני -סמ"ע 
 דיש כאן דעת מקנה ודעת הזוכה להן דשניהן בר דעת:אחרים המקנים להם ע"י אחר זכייתן זכייה, 

וב"ד מעמידין  - מי שנשתטה בי"ד מעמידים אפוטרופוס לנכסיו וכו'ח. מכתובות מטור בשם הרמב"ם 
 שו"ע. –שממנים לקטנים  אפוטרופוס לשוטים כדרך

 12סעיף כא

 עיתים שוטה ועיתים בריא

כגון אלו מי שהוא עת שוטה ועת שפוי,  - כ. גבי עובדא דבר שטיאכתובות . כחראש השנה ברייתא מרמב"ם 

חקור וצריכים העדים ל וזוכה לעצמו ולאחרים ככל בן דעת.כשהוא שפוי כל מעשיו קיימין  הנכפין,
 שו"ע. – שמא בסוף שטותו או בתחלת שטותו עשה מה שעשההדבר היטב, 

 ספק שוטה

אמרו שנים: כשהיה שוטה זבין, ושנים  - שם פ"ב סי' יד א"שר כתובות כ. ד"ה ואוקיר ב"י בשם תוס'
 רמ"א. –אומרים: כשהיה שפוי זבין, קרקע בחזקת המוכר, מטלטלין בחזקת המחזיק בהן 

                                                           
 סעיף יט 10

 מי שאינו שומע אא"כ מדברים עמו בקול, אין זה חרש אלא הרי הוא כפקח לכל דבריו. 

 

 סעיף כ 11

ו ממכר ואין מתנותיו קיימות, לא במטלטלים ולא בקרקע, וב"ד מעמידין השוטה, אין מקחו מקח ואין ממכר

 )ואין לו זכייה כלל ע"י עצמו( )מרדכי פ' המקבל(.  אפוטרופוס לשוטים כדרך שממנים לקטנים.

 

 סעיף כא 12

 מי שהוא עת שוטה ועת שפוי, כגון אלו הנכפין, כשהוא שפוי כל מעשיו קיימין וזוכה לעצמו ולאחרים ככל בן

הגה: אמרו  דעת. וצריכים העדים לחקור הדבר היטב, שמא בסוף שטותו או בתחלת שטותו עשה מה שעשה.
שנים: כשהיה שוטה זבין, ושנים אומרים: כשהיה שפוי זבין, קרקע בחזקת המוכר, מטלטלין בחזקת המחזיק בהן )ב"י 

 בשם התוספות והרא"ש פ"ב דכתובות(. 

 

 



 דיינות
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סי' רמ"ג וכן בניתן לו מתנה ע"י אחר שזכה עבורו כדלקמן דוקא דירש מאבותיו בזבין קרקע  –איגר רבי עקיבא 

 אבל בקנה ומכר אמרי' כשהוא שוטה זבין.  ס' ט"ז

ושוב אמרי' וכו'. דאין העדים חותמים  םדזבין כשהוא חלי נןאם קנה בשטר הוי ידעי - כתובות ז.ר"ן  .א

 רע"א. - דתרי ותריומכירתו בטילה מכח ספיקא  א קמאדהוא מר

 רע"א. – לא דייקי ,דאין העדים חותמי' רק דדייקי על המוכר אבל הלוקח דזוכי' לולא הוי חזקה  -ריטב"א  .ב

אם ב' אומרי' שמכר על תנאי  דוקא בכה"ג דהוי תרי ותרי בעיקר המכירה. אבל -תשובת רשב"א מסי' כ"ט ב"י 
כיון דלדברי כולם כדין ירד לקרקע אלא תנאי  שאם יעשה כך וכך יתבטל המכר וב' אומרים שלא הי'

הלכה יא' פ' ט"ו  שנה למלךועיין במ רע"א. -העמד הקרקע בחזקת הלוקח.דמכחישי' אם יסתלק מן התנאי 

 מהל' טוען ובתקפו כהן סי' נ"ח:

 13סעיף כב

 שיכור

 שו"ע. –השכור, מקחו מקח וממכרו ממכר ומתנותיו קיימות  -. סה עירוביןרמב"ם 

ואם הגיע לשכרות של לוט, והוא העושה ואינו יודע מה  - מימרא דרב חנינא שם לא שנו וכו'שם  וביןעיר
 שו"ע.  –עושה, אין מעשיו כלום והרי הוא כמו השוטה 

 גרע"א - מ"מ אם הזיק חייב לשלם. – ב"ק פ"ג סי' ג'יש"ש 

 בעליםלא ע"י השעסקה שבוצעה 

 14סעיף כג

 העליונה[מוכר שזיכה ללוקח ]יד הלוקח על 

המוכר שמכר קרקע או מטלטלין וזכה בהם ללוקח שלא מדעתו, יד הלוקח על  - טור בשם רמב"ם
שו"ע.  –העליונה, אם רצה ליקח אין המוכר יכול לחזור בו; ואם לא רצה, תחזור לבעליה 

לו לאדם שלא  זה פשוט שהמוכר אחר שזכה לו אינו יכול לחזור, וכן פשוט שהלוקח אינו מוכרח לקנות, שא"כ חבין
לעיל סס"י קפ"ד בהגה וסי' עיין ו ס"י כ"גוף הרא"ש ב"מ פ"ט סיש ללמוד כן מדברי ו .באר הגולה הרב המגיד –בפניו,

  רע"א. –ס"ב:לעיל סי' קצ"ב  ברע"אוצ"ע ועיין מ"ש קצ"ה ס"ג 

 ל.ואפילו במתנה יכול לומר אי איפשי לקב -באר הגולה 

ד' פרקים שכופים את הטבח לשחוט, ומבואר גבי  פג.חולין מ הנ"להקשה על דין  –רבי עקיבא איגר 
דחוב הוא לו וכו' הרי דאין לא זכה ע"י אחר בשאר ימות השנה בשר ו חבירזיכה לשם שאם 

חלק דמידי תירץ שיש למחנה אפרים בהל' זכיי' סי' ו' ובהלוקח יכול לכוף המוכר לקיים המקח. 
 בות בהוצאה:דאין דרך להרדאכילה מקרי חוב ללוקח 

 15סעיף כד

 עבד שקנה או מכר ]יד האדון על העליונה[

וכן העבד שקנה או מכר או נתן מתנה, או נתנו לו, יד האדון  -בשער ה' של מקח וממכר  רב האי גאוןרמב"ם 
על העליונה, אם רצה לקיים מעשיו הרי אלו קיימים, ואם לא רצו בטלו כל מעשיו. ובדברים 

                                                           
 סעיף כב 13

מכרו ממכר ומתנותיו קיימות. ואם הגיע לשכרות של לוט, והוא העושה ואינו יודע מה השכור, מקחו מקח ומ

 עושה, אין מעשיו כלום והרי הוא כמו השוטה. 

 

 סעיף כג 14

המוכר שמכר קרקע או מטלטלין וזכה בהם ללוקח שלא מדעתו, יד הלוקח על העליונה, אם רצה ליקח אין 

 ר לבעליה. המוכר יכול לחזור בו; ואם לא רצה, תחזו

 

 סעיף כד 15

וכן העבד שקנה או מכר או נתן מתנה, או נתנו לו, יד האדון על העליונה, אם רצה לקיים מעשיו הרי אלו 

קיימים, ואם לא רצו בטלו כל מעשיו. ובדברים בלבד הוא שמקיים האדון או מבטל, ואינו צריך לקנות ממנו 

 כלום. 

 



 דיינות
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת
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פשוט שעבד זה הוא  שו"ע. –ן או מבטל, ואינו צריך לקנות ממנו כלום בלבד הוא שמקיים האדו

 הרב המגיד. – בעבד כנעני ובו אמרו קידושין כג: מה שקנה עבד קנה רבו

 16סעיף כה

 מכירת הבעל בנכסי אשתו

 שו"ע. – וצ' 'סימן פהאבהע"ז  דין מכירת הבעל בנכסי אשתו ומכירת האשה, בטור

 17סעיף כו

 ס בנכסי יתומיםבית דין/אפוטרופו

בית דין שמכרו או לקחו בנכסי יתומים, בין בקרקע בין מטלטלים; וכן האפוטרופוס, בין  -רמב"ם 
שמינו אותם בית דין בין שמינו אותם אבי יתומים, מקחן מקח וממכרן ממכר, אבל מתנתם 

יש צדדין שאינן  שאין מתנתו כלום, שאפילו למכור שו"ע. –אינה כלום, שאין אדם נותן דבר שאינו שלו 

 הרב המגיד. – (סימן ר"ץ סעי' יא יגח )ולקמן -נתבאר מהלכות נחלות ה"ו גיטין נב.רשאין כדאיתא 

 18סעיף כז

 שו"ע.  – בסימן ר"צ ס"א לקמן לצורך איזה דברים רשאים למכור בנכסי יתומים, יתבאר

 מכירה בזמן האסור

 19סעיף כח

 עושה קניין בשבת/יוה"כ/יו"ט
המוכר או קונה קנין בשבת ויום  - שם פ"ה סי' ב רא"ש ביצה כ: רי"ףיום טוב ושלמי ירטור רמב"ם 

 שו"ע. – הכיפורים ויום טוב, אף על פי שמכין אותו על שעבר על דברי חכמים, מעשיו קיימים

 .לעיל סוף סי' קצהועיין שו"ע.  –וכותבין אחר אותו יום ונותנין  -רמב"ם 

 

                                                           
 סעיף כה 16

 מכירת האשה, בטור א"ה סימן פ"ה וצ'. דין מכירת הבעל בנכסי אשתו ו

 

 סעיף כו 17

בית דין שמכרו או לקחו בנכסי יתומים, בין בקרקע בין מטלטלים; וכן האפוטרופוס, בין שמינו אותם בית דין 

בין שמינו אותם אבי יתומים, מקחן מקח וממכרן ממכר, אבל מתנתם אינה כלום, שאין אדם נותן דבר שאינו 

 שלו. 

 

 
 סעיף כז 18

 לצורך איזה דברים רשאים למכור בנכסי יתומים, יתבאר בסימן ר"צ ס"א. 

 

 סעיף כח 19

המוכר או קונה קנין בשבת ויום הכיפורים ויום טוב, אף על פי שמכין אותו על שעבר על דברי חכמים, מעשיו 

 קיימים וכותבין אחר אותו יום.
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 אונס פיקוח נפש

 1סעיף א

 מהריגה קרקע כדי להינצלנתן לגוי 

]וכדמפרש רב אשי לברייתא אליבא דשמואל[. ומשמע דיד  נה: במשנה אחרונה וברייתא שם כח: וכשמואלגיטין מרמב"ם 

ים העובדי כוכבים המציקים לישראל ומבקש - .כזרי"ף הבעלים על העליונה רצו קרקע או מעות, 
להרגן עד שיפדה עצמו מיד עובד כוכבים בשדהו או בביתו ויתננה למציק ואחר כך יניחנו, 
כשירצה המציק למכור אותה הקרקע, אם יש ביד הבעלים ליקח מיד המציק, הן קודמים 

פירוש, שאם קנאה הלוקח תוך י"ב חודש יכולין הבעלים ]לסלקו[ כל אימת שיש להם דמים  שו"ע. –לכל אדם. 

ביאורים ]סק"א[ דהעיקר דכששהה י"ב חודש בין בפני המציק ובין  נה"מו אחר כמה שנים. סמ"ע ]סק"א[. ועיין אפיל
 בפני הלוקח מהמציק אינו יכול לסלקו שוב, מטעם כיון דשהה כ"כ ולא תבעו גמר והקנה.

ואם אין ביד הבעלים ליקח, או ששהתה הקרקע ביד המציק י"ב חדש, כל הקודם ולקח  -שם 
מפני שזה המציק המציק, זכה, ובלבד שיתן לבעלים הראשונים רביע הקרקע או שליש המעות, מ

מוכר בזול הואיל וקרקע שאינו שלו הוא מוכר, הרי זה מוכר בפחות רביע או קרוב לו, וזה רביע של בעלים, שהרי מחמת 
ותן להם רביע הקרקע ואחר כך יקנה שהיא שלהם מוכר בזול. לפיכך הלוקח מהמציק בשלשים, נותן לבעלים עשרה, או נ

אפילו קנה בשוויו או ביוקר, אפ"ה צריך ליתן להבעלים רביע, דלא  שו"ע. –הכל; ואם לא נתן, הרי הרביע כגזל בידו 

 פלוג רבנן. ]סמ"ע סק"ג[.

היו הבעלים אומרים שהיה בידם ליקח, והלוקח אומר שלא היה  -א ד"מ  ירושלמיבשם  גיטין כז. ר"ן
קשה דבמאי מיירי, אי בקנהו ו רמ"א. -דקרקע בחזקת הלקוחות  קח, על הבעלים להביא ראיה,בידם לי

הלוקח תוך י"ב חודש לעולם יכולין הבעלים לסלק הלוקח, ואי בקנהו אחר י"ב חודש אפילו לכתחילה יכולין לדחות 
לקו אם היה להם מעות בשעת להבעלים ולקנות לעצמו. וצ"ל דהרמ"א ס"ל דאפילו אחר י"ב חודש יכולין הבעלים לס

, דמיירי שקנהו הלוקח תוך י"ב חודש, והבעלים באו אחר י"ב חודש וטענו שכבר ועי' בנה"מקניית הלוקח. סמ"ע ]סק"ה[. 
 רצו ליתן לו המעות תוך י"ב חודש, בזה כתב הרמ"א דהבעלים צריכין לברר.

 לקחן הגוי מעצמו

ו לו הבעלים קרקע מעצמן כדי שלא יהרגנו, אבל אם כל זה כשנתנ -שם ד"מ סימן סט  ריב"ש מהרא"י
וכמו שיתבאר  לקחן האנס מידן בחזקה, הקרקע חוזרת לבעליה והם נותנים ללוקח מה שנהנו

 .בי"א שו"ע –לקמן ס"ח 

 נתן לישראל קרקע כדי להציל עצמו

יתן להם, עד שהוצרכו ל ישראל שדחקו חבריהם בתפיסה וגזמו להן להרגן, -שם  ד"מ סי' שצהגיטין  מרדכי

ידעו דאין ישראל שופכי דמים, וגזמי ולא עבדי, והוי כמי שלא היה בידן להרגן כמו שיתבאר  שהריאין להם דין זה, 

 רמ"א.  –סעיף ח' 

                                                           
 סעיף א 1

עד שיפדה עצמו מיד עובד כוכבים בשדהו או בביתו ויתננה העובדי כוכבים המציקים לישראל ומבקשים להרגן 

למציק ואחר כך יניחנו, כשירצה המציק למכור אותה הקרקע, אם יש ביד הבעלים ליקח מיד המציק, הן קודמים 

לכל אדם. ואם אין ביד הבעלים ליקח, או ששהתה הקרקע ביד המציק י"ב חדש, כל הקודם ולקח מהמציק, 

עלים הראשונים רביע הקרקע או שליש המעות, מפני שזה המציק מוכר בזול הואיל וקרקע זכה, ובלבד שיתן לב

שאינו שלו הוא מוכר, הרי זה מוכר בפחות רביע או קרוב לו, וזה רביע של בעלים, שהרי מחמת שהיא שלהם 

ך יקנה מוכר בזול. לפיכך הלוקח מהמציק בשלשים, נותן לבעלים עשרה, או נותן להם רביע הקרקע ואחר כ

הגה: היו הבעלים אומרים שהיה בידם ליקח, והלוקח אומר שלא היה בידם  הכל; ואם לא נתן, הרי הרביע כגזל בידו.
ליקח, על הבעלים להביא ראיה, דקרקע בחזקת הלקוחות )ר"ן פ' הניזקין(. וי"א דכל זה כשנתנו לו הבעלים קרקע מעצמן 

קה, הקרקע חוזרת לבעליה והם נותנים ללוקח מה שנהנו )ריב"ש סי' ר"ן כדי שלא יהרגנו, אבל אם לקחן האנס מידן בחז
ר"צ/ ופסקי מהרא"י סימן ס"ט(, וכמו שיתבאר לקמן ס"ח. ישראל שדחקו חבריהם בתפיסה וגזמו להן להרגן, עד /

א היה בידן להרגן שהוצרכו ליתן להם, אין להם דין זה, שהרי ידעו דאין ישראל שופכי דמים, וגזמי ולא עבדי, והוי כמי של
 )מרדכי פרק הניזקין( כמו שיתבאר סעיף ח'. 
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 2סעיף ב

 ספק בכמה נקנית הקרקע

 שו"ע. –אם אינו מאמין לו בכמה קנאה, וגם אין לו עדים בכמה קנאה, ישבע לו בכמה קנאה  -טור 

 3סעיף ג

 ה מהגוי תוך יב' חודשקנ

אם קנה מעובד כוכבים תוך י"ב חדש, אם ירצו הבעלים צריך להחזיר להם,  - נה:טור ממשנה גיטין 
ויתן לו כמו שקנאה מעובד כוכבים, ואם ירצו יניחוה בידו ויתן להם שליש ממה שנתן לעובד 

 שו"ע.  –כוכבים 

 4סעיף ד

 קנה מהאנס ואח"כ מהבעלים ולהיפך

אפילו תוך י"ב חדש, אם קנאה מהבעלים תחלה ואחר כך קנאה מעובד כוכבים,  - שםטור משנה 
 שו"ע. –מקחו קיים. אבל אם קנאו מעובד כוכבים תחלה ואח"כ מהבעלים, מקחו בטל 

ואפילו עושה לו שטר  - כשמואל, דקי"ל כשמואל בדיניפסקו סי' טז  . רא"שכזרי"ף  פלוגתא דרב ושמואלנח:  שם
פירוש, שהודה עכשיו שקיבל המעות רק שאומר שו"ע.  – עליו אחריות או שהודהאלא אם כן קבל 

שמחמת יראה קבלם, אז אין שומעין לו, שהיה לו למסור מודעא, אבל אם כבר הודה שקיבל המעות, ועכשיו טוען שלא 
נה"מ ק"ט[. ועיין קיבל רק שהודה אז מחמת יראה, שומעין לו, כמו בסימן ר"ה ]סעיף א' בהג"ה וסעיף י'[. סמ"ע ]ס

 ביאורים ]סק"ד[ דהעיקר דאפילו אם כבר הודה )לא( מהני, ולא דמי לסימן ר"ה.

 שו"ע. –או יש עדים שקבל ממנו מעות  - מח. מסיק, ומודה שמואל היכא דיהיב זוזיב"ב 

 5סעיף ה

 לוקח שהחזיק ג' שנים ומכרה ללוקח ב'

אחד מהעובד כוכבים, ושהתה בידו ג' שנים ואחר  לקח - כדמפרש ליה רב ששת שםנח: טור ברייתא גיטין 
שטוענים לו שהראשון קנאה מהם ונתן כך מכרה לאחר, אין לבעלים על לקוח שני כלום 

דכיון דאם היה טוען בחייו שנתן להם השליש היה נאמן, כיון שיש חזקת ג' שנים וטענה, ה"נ  שו"ע. –להם שליש 

ביאורים ]סק"ה[ דבשאר לוקח מגזלן אין טוענין, ועיין לעיל סימן קמ"ט ]סעיף  נה"מ טוענין ללוקח. ]סמ"ע סק"י[. ועיין
 ואם קנאו תוך י"ב חודש דמצי מסלקו, טוענין לו שקנה תחילה מהבעל ואח"כ מהמציק. ]עיין סמ"ע סקי"א[. ט"ז[.

  שו"ע. –וה"ה אם לא שהתה ביד הראשון אלא יום אחד, וביד לוקח שני שלשה שנים  -טור רמב"ן 

דוקא שהלוקח ראשון הוא ישראל. אבל אם הוא עובד כוכבים, ומכרה לישראל, דינו  - גריב"ש ד"מ 
 .י"אמ רמ"א –כאלו קנאה מן האנס עצמו 

                                                           
 סעיף ב 2

 אם אינו מאמין לו בכמה קנאה, וגם אין לו עדים בכמה קנאה, ישבע לו בכמה קנאה. 

 

 סעיף ג 3

אם קנה מעובד כוכבים תוך י"ב חדש, אם ירצו הבעלים צריך להחזיר להם, ויתן לו כמו שקנאה מעובד כוכבים, 

 צו יניחוה בידו ויתן להם שליש ממה שנתן לעובד כוכבים. ואם יר

 

 סעיף ד 4

אפילו תוך י"ב חדש, אם קנאה מהבעלים תחלה ואחר כך קנאה מעובד כוכבים, מקחו קיים. אבל אם קנאו 

מעובד כוכבים תחלה ואח"כ מהבעלים, מקחו בטל. ואפילו עושה לו שטר, אלא אם כן קבל עליו אחריות, או 

 ש עדים שקבל ממנו מעות. שהודה או י

 

 סעיף ה 5

לקח אחד מהעובד כוכבים, ושהתה בידו ג' שנים ואחר כך מכרה לאחר, אין לבעלים על לקוח שני כלום, 

שטוענים לו שהראשון קנאה מהם ונתן להם שליש. וה"ה אם לא שהתה ביד הראשון אלא יום אחד, וביד לוקח 

שון הוא ישראל. אבל אם הוא עובד כוכבים, ומכרה לישראל, דינו כאלו הגה: וי"א דוקא שהלוקח רא שני שלשה שנים.
 קנאה מן האנס עצמו )ריב"ש סימן ר"ז /ר"צ/(. 
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 6סעיף ו

 לוקח שהחזיק ג' שנים והורישה ליורשיו

ומת וכן הדין אם שהתה ביד הלוקח שלשה שנים,  - הנ"ל ומבואר מברייתא ומימרא דרב ששת :נחגיטין טור 
 שו"ע.  –והורישה ליורשיו, טוענים ליורש 

 7סעיף ז

 כשלאנס יש טענה ]אנפראות[

עובד כוכבים  - נזק והפסד ,הבא מחמת חוב ומחמת אנפראות וכו' ופי' אנפראותנח: גיטין רמב"ם מברייתא  .א

ק או מחמת שיש לו נזירד לתוך שדה מחמת שהיה לו חוב על בעל השדה, בעל זרוע שאנס נכסי ישראל ו

ואחר שתקף לו את השדה מכרה לישראל אחר, אין  ביד זה הישראל, או מחמת שהפסיד ממונו,
 שו"ע. –הבעלים יכולים להוציאה מיד הלוקח 

כול להוציא מיד הלוקח אפילו שהתה בידו יותר מי"ב י - ]סעיף ד'[והטור  ב"ק פ"ו סי' ז'[רא"ש ] .ב
דאפילו לדעת המחבר באם יש לו כח עוד לתבוע לנכרי  ביאורים ]סק"ו[נה"מ ועיין סמ"ע ]סקט"ו[.  - חודש.

 בדיניהם, יכול לתובעו ולהוציא השדה מיד הלוקח.

לא כן בטלת  שאם שו"ע. –במה דברים אמורים, כשהודו הבעלים שאמת טען העובד כוכבים  -רמב"ם 

 הרב המגיד. –ם "דין סקריקון שכל אנס יאמר חוב לי עליו אלא ודאי כשהבעלים מודים או שיש עדים לעכו

  כשהנאנס לא תבע את האנס

וכן אם היה שם מלך או שר באותו מקום  -. וכדמסיק שם מאי טעמא כיון דאיכא בי דוואר וכו'מימרא דרב יוסף  שם
שיכול לכוף את העובד כוכבים שמכר, לדין, ולא תבעו הבעלים את העובד כוכבים, אינם 

אף על פי שאינם מודים לעובד כוכבים, ואף  יכולים להוציא מיד הלוקח מן העובד כוכבים
שהרי אומר הלוקח לבעלים: אם גזלן הוא העובד על פי שאין שם עדים שאמת טוען העובד כוכבים, 

דכיון דאיכא ב"ד קבוע של עכו"ם ולא אזיל ישראל קמייהו נראה  שו"ע. – כוכבים למה לא תבעתם אותו בדיניהם

הרב  – ראו' הוא שיש עדים לעכו"ם בודאי כדאמרן, קאמר הכא שאין דין אנפרותשהאמת טוען העכו"ם ומפני שדין האנפ
 .מגידה

 אונס ללא פיקוח נפש

 8סעיף ח

                                                           
 סעיף ו 6

 וכן הדין אם שהתה ביד הלוקח שלשה שנים, ומת והורישה ליורשיו, טוענים ליורש. 

 

 סעיף ז 7

שהיה לו חוב על בעל השדה, או מחמת שיש עובד כוכבים בעל זרוע שאנס נכסי ישראל וירד לתוך שדה מחמת 

לו נזק ביד זה הישראל, או מחמת שהפסיד ממונו, ואחר שתקף לו את השדה מכרה לישראל אחר, אין הבעלים 

יכולים להוציאה מיד הלוקח. במה דברים אמורים, כשהודו הבעלים שאמת טען העובד כוכבים. וכן אם היה 

את העובד כוכבים שמכר, לדין, ולא תבעו הבעלים את העובד כוכבים,  שם מלך או שר באותו מקום שיכול לכוף

אינם יכולים להוציא מיד הלוקח מן העובד כוכבים אף על פי שאינם מודים לעובד כוכבים, ואף על פי שאין 

שם עדים שאמת טוען העובד כוכבים, שהרי אומר הלוקח לבעלים: אם גזלן הוא העובד כוכבים למה לא תבעתם 

 בדיניהם. אותו 
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בא עובד כוכבים בעקיפין על ישראל ולקח שדה, ולא היה מסור בידו להרגו, ומכרו לישראל או נתנו, צריך 

להחזירו לבעלים אפילו שהתה בידו כמה שנים, וא"צ להחזירו בחנם אלא שמין כמה היה רוצה ליתן לעובד 

ליו הלוקח כדי להוציאה מיד העובד כוכבים עד כדי כוכבים כדי שיחזירנו לו וכך יתן לישראל. ואם הוציא ע

דמי הבית, צריכים הבעלים ליתן לו אם רוצים ליטלו מידו, ואין צריכין ליתן לו יותר ממה שהוציא עליו, כגון 

שאם היה העובד כוכבים אוהבו ונתנו לו בזול, אין הבעלים צריכים ליתן לו אלא כמו שנתן לעובד כוכבים, אף 

א היה יכול להוציא בכך מיד העובד כוכבים, ואפי' שהעובד כוכבים נתנו לו בחנם, צריך להחזיר על פי שהוא ל

לבעלים גם כן בחנם. ואם בעודו בידו בנה אותו, הוי כיורד לתוך של חבירו שלא ברשות ובנאו, שיכול לומר 

שי מיניה, אין צריך להחזיר הגה: ודוקא בקרקע, דלא מייאשי מיניה. אבל מטלטלי, דמייא לו: טול עציך ואבניך.
 לבעלים, מלבד ספרים דאין מייאש מינייהו, דידעינן דאין מוכרין רק לישראל )מרדכי פרק הכונס והגהות מרדכי דב"מ(. 
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 באונס ממון שאין מסור להריגה

שם ד"ה או מחמת אבל לא כמ"ש שם ד"ה  רש"י נח: הבא מחמת חוב ומחמת אנפרות וכו' וכמו שפי' גיטין מברייתאטור 

ולא היה מסור בידו בא עובד כוכבים בעקיפין על ישראל ולקח שדה,  -אין בו שמחזירו בחנם 
 –, ומכרו לישראל או נתנו, צריך להחזירו לבעלים אפילו שהתה בידו כמה שנים להרגו
 שו"ע.

 -רבינו גרשום ור"י רבינו מאיר רמב"ם מ שמא ב"מ סי'מרדכי  ב"ק סי' זרא"ש  ב"ק נח. ד"ה א"נטור תוס' 
מין כמה היה רוצה ליתן לעובד כוכבים כדי שיחזירנו לו וכך וא"צ להחזירו בחנם אלא ש

  שו"ע. –יתן לישראל 

ואם כונת הלוקח היתה להציל מיד הגזלן ולהחזירו להנגזל, צריך ליתן לו כל מה  -]סק"ד[ ש"ך 
 שהוציא, אף דהיה יכול להשתדל לו בזול יותר. 

ידע שהיא גזולה ונתכוין לקנותה לעצמו ולא להחזירה להנגזל, צריך  אם - ]סק"ז[ביאורים נה"מ 
 הלוקח להחזירה בחנם.

בבא מהא דאמרי' גבי רועה שה"ל לקדם ברועים ומקלו' עד כדי דמיה משום כושרא דחיותא, טור בשם רא"ש בתשובה 

ית, ואם הוציא עליו הלוקח כדי להוציאה מיד העובד כוכבים עד כדי דמי הב - מציעא צג:
ואין צריכין ליתן לו יותר ממה שהוציא עליו, כגון שאם צריכים הבעלים ליתן לו אם רוצים ליטלו מידו, 

 שו"ע. – היה העובד כוכבים אוהבו ונתנו לו בזול

אף על פי שהוא לא היה יכול אין הבעלים צריכים ליתן לו אלא כמו שנתן לעובד כוכבים,  -תשובת הרא"ש 

ביאר  שו"ע. – כוכבים, ואפי' שהעובד כוכבים נתנו לו בחנם, צריך להחזיר לבעלים גם כן בחנם להוציא בכך מיד העובד

 באה"ג. – של זה וה בביתרשם טעם כיצד הלה עושה סחו

ואם בעודו בידו בנה אותו, הוי כיורד לתוך של חבירו שלא ברשות ובנאו,  - שםמשו"ת רא"ש טור 
 ע.שו" –שיכול לומר לו: טול עציך ואבניך 

 במטלטלין/ספרים

אבל  דלא מייאשי מיניה. ודוקא בקרקע, -ה  ד"מ ב"מ סי' תכז וכן סי' רנט סעי' ג בהגהה מרדכי 'ב"ק סי' סמרדכי 
דאין מייאש מינייהו, דידעינן דאין  אין צריך להחזיר לבעלים, מלבד ספרים, דמייאשי מיניה, מטלטלי

 רמ"א. –מוכרין רק לישראל 

 מסי' שסא' סעיף ה'הקשה על זה ביאורים ]סק"ח[ שנה"מ ועיין  .ןהישראל גזלם מהגזל אם ה"הו – ]סק"ו[ ש"ך

 שמי שגזל מהגלן לא חשיב שינוי רשות. שם שמבואר

 9סעיף ט

 כשהנאנס לא תבע את האנס 

ן שופטים כדי במה דברים אמורים, בשאי -, וכמ"ש לעיל בס"ז אות ס אנפרות בבל וכו'דרב יוסף אין דין מימרא נח:  גיטיןטור 

אם יש שופטים בארץ, והיה אפשר להוציאו מיד עובד  שיוכל להוציא שדהו מיד העובד כוכבים. אבל
 שו"ע. – וישאר ביד הלוקח ולא יתן לבעלים כלוםכוכבים בדין, ולא עשה, אז ודאי נתייאש, 

 עיקול ע"י הרשויות ]דינא דמלכותא[

שאין לו משפט עליו, אבל שר ומושל  באנסוכל זה  - שםד"מ  ב"מ בשם רמב"ם סי' שמא ב"ק סי' סמרדכי 
ואין הלוקח חייב ליתן  שקצף על עבדיו ומשרתיו ולקח מאחד מהן ביתו, דינא דמלכותא דינא
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במה דברים אמורים, בשאין שופטים כדי שיוכל להוציא שדהו מיד העובד כוכבים. אבל אם יש שופטים בארץ, 

יד עובד כוכבים בדין, ולא עשה, אז ודאי נתייאש, וישאר ביד הלוקח ולא יתן לבעלים והיה אפשר להוציאו מ

הגה: וכל זה באנס שאין לו משפט עליו, אבל שר ומושל שקצף על עבדיו ומשרתיו ולקח מאחד מהן ביתו, דינא  כלום.
ישראל שמשכן קרקע אצל עובד  דמלכותא דינא ואין הלוקח חייב ליתן לבעלים כלום )מרדכי פרק האומנין ופרק הכונס(.

כוכבים, וקבע זמן לפדותה ולא פדאה, ומכרה לאחר, אם מכרה בשוויה ממכרו קיים, דהא כדין מכרה. אבל אם מכרה 
 בפחות משוייה, אפילו כל שהוא, חוזר. )בית יוסף בסוף סימן ק"ן( ועיין לקמן סימן שע"א מאלו הדינין.
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: סנהדרין מחוזה מבואר שהרי הרוגי מלכות נכסיהן למלך כדאיתא  למלךפי' בדין החקוק  רמ"א. –לבעלים כלום 

 וסי' שסט סעי' ח  ברמ"א,ין לקמן סי' שסג סעי' י ועי הרב המגיד. – כ"ש זה הדין

 קרקע הממשוכנת ביד גוי

ומכרה לאחר, אם  וקבע זמן לפדותה ולא פדאה,ישראל שמשכן קרקע אצל עובד כוכבים,  -שם ד"מ  ב"י
. חוזר אפילו כל שהוא,אם מכרה בפחות משוייה,  אבל דהא כדין מכרה.מכרה בשוויה ממכרו קיים, 

הטעם, כיון דהישראל )לא( נתן לו רשות למוכרו, ודינו כדין שליח שטעה  רמ"א. –מאלו הדינין  ימן שע"אלקמן סועיין 

 ביאורים ]סק"ט[.נה"מ שחוזר בכל שהוא. ]סמ"ע סקכ"ד[. ועיין 
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 הקדימו אחרהמחזר לקנות ו|  אונאה ומקח טעות סימן רלז

 עני המהפך בחררה

 1סעיף א

 ]כשעובר על דרבנן[ נקרא רשע

המחזיר אחר דבר לקנותו או לשכרו,  -עני המהפך בחררה שם, דין  נט. מעובדא דרב גידלקידושין ור ט
שמכריזין עליו בבית הכנסת היינו  שו"ע. – רשעבין מטלטלים, ובא אחר וקנאו נקרא בין קרקע 

 סמ"ע. – ה מעשה רשע כזהששע

חו"מ מהוכיח . ורים נמי רשע מיקריאי הוי דבר תורה, או מדברי סופ הסתפק - אות תצ"טארעא דרבנן 

המגביה ידו על חבירו להכותו פסול לעדות מדרבנן, משמע דס"ל דמדברי סופרים נמי רשע מיקרי ש סימן ל"ד ]סעיף ד'[
"ש פת -סמ"ע שם סק"ז כתב, אף על פי שהוא איסור דאורייתא מ"מ מאחר שאין בו מלקות כו', וקשה דהודוק, עכ"ל. 

 וצ"ע. 

עני המהפך כו' דנקרא רשע, לא איתפרש ]קדושין נ"ט ע"א[ , והא דאמרינן נקרא רשע מדברי קבלה - טבתשובת מהרי"

אבל רשע מנ"ל ]שבת מ' ע"א[, היכא אשכחן דנקרא רשע, נהי דעבריינא מיקרי דכל דעבר אדרבנן שרי למיקרי עבריינא 
ת אשת רעהו לא טמא ]יחזקאל י"ח ו'[, שלא וא ]סנהדרין פ"א ע"א[,כו'. ונראה משום הא דאמרינן סוף פרק הנשרפין 

ירד לאומנות חבירו, וכתיב בתריה ]שם שם כ'[ צדקת הצדיק עליו תהיה ורשעת הרשע עליו תהיה, אלמא רשע מיקרי 
בחדא מהנך. ואף על גב דיורד לאומנות חמיר טפי משום דפסיק לחיותיה, מ"מ התם בשל הפקר מיירי, ומהפך בחררה 

[, ותרווייהו רשע מיקרי, התוספות ]קדושין שם ד"ה ענילנכנס לאומנות של הפקר כדמוכח מדברי  של שכירות שוה הוא
 .בתשובת חתם סופר חלק חו"מ סי' ע"טוהסכים עמו  עכ"ל.

 חיוב החזרת המקח

 :"שפת טבאה" –. כל מקום שאמרו חכמים דנקרא רשע מחייבין אותו להחזיר המקח -ר"ת  .א
במקום  - [ בסוגיא דגוי מכי מטא זוזי לידיה אסתליק ליהט.]ב"ב כ נ"יריטב"א סוף שורש קל"ב  מהרי"ק .ב

זבוני לא מזבנינא  בקדושין דף נ"ט ]ע"א[, מדאמרינן שנקרא רשע מ"מ אין מחייבין אותו ב"ד להחזיר

וכן פסק בתשובת מהרש"ל סימן ל"ו וכתב שם בזה"ל, ותמה אני אם יצא דבר זה מפי ר"ת ז"ל, שאלמלי נשתכחה  כו',
קח אלא תורה מישראל החזירה בפלפולו וישגה בזה, וגם אני לא מצאתי רמז בכל הפוסקים שום צד הו"א לחזור המ

לקמן סימן רנ"ט סעיף ז' לקרותו רשע כו', והאריך בזה ע"ש, וכן הסכים בתשובת משאת בנימין סימן כ"ז ע"ש ]ועיין 
עשה רשע דאין בו דין חזרה כלל, רק שמכריזין שעשה מבתשובת חמדת שלמה ]חו"מ[ סימן ד'  וכן פסק[. סק"גפת"ש 

כדי להכלימו שלא יעשה כזאת, וכתב דאפשר יש ביד ב"ד לענשו עונש אחר דרך קנס כדי שלא יעשה כזאת, אבל המקח 

 :"שפת -קנה לגמרי כו'. 

[, בקדושין שם, ומה שאמר ר' יצחק לר' אבא ]בשוגג דלא ידע פשוט דאין עליו שום דין כלל - שםחמדת שלמה 

יש מקום ספק היכא דהיה ות. וע"ש עוד שכתב וז"ל, ולענ"ד השתא נמי ניתבה ניהליה מר, הוא רק למדת חסיד
נטלה  בב"מ דף כ"ו ]ע"ב[, וכדאיתא מזיד, אף אם מחזיר המקח אם מתוקן בזה המעשה רשע שעשה

בחו"מ סימן רנ"ט לפני יאוש ע"מ לגוזלה עובר בכולן ואף על גב דהחזירה לאחר יאוש מתנה בעלמא הוא דיהיב ליה, ועיין 
ל היכא דאין בו דין חזרה אין האיסור מתוקן בהחזרה, אם לא שעושה כן דרך תשובה וחרטה, אבל אם אינו דכ ]סעיף א'[

עושה כן רק להנצל מן ההכלמה שיכריזו עליו ברבים אין בזה די השב כיון שלא ניתן להשבון ומתנה בעלמא הוא דיהיב, 

 :"שפת -עכ"ל 
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לשכרו, בין קרקע בין מטלטלים, ובא אחר וקנאו, נקרא רשע. והוא הדין לרוצה המחזיר אחר דבר לקנותו או 

להשכיר עצמו אצל אחר. וי"א שאם בא לזכות בהפקר או לקבל מתנה מאחר, ובא אחר וקדמו, אינו נקרא רשע, 

מצרא  )והקונה קרקע על מצר חבירו, אף על פי שאין בה משום דינא דבר כיון שאינו דבר המצוי לו במקום אחר.
יכול בעל מצר )לקדמו( לקנותה, ולא מקרי רשע, דהוי כמציאה )ב"י בשם מרדכי פ"ק דמציעא(. וכן אם קונה דבר אחד 
ובא חבירו ויוכל לקנותו בזול שאינו מוצא לקנותו כך במקום אחר, הוי כמו מציאה ויכול לקנותו כל זמן שלא זכה בו 

הגה: וסברא הראשונה נראה עיקר. ואפילו לסברא זו  ומרים דלא שנא.ויש א הקונה( )תשובת מהרד"ך בית ל"א /כ"ז/(.
דוקא בעני, אבל בעשיר לא, אם לא )בדבר( שאינו מצוי דאז אפילו בעשיר מקרי רשע )ר"ן שם בשם הרמב"ן פ' האומר 

חוסרין אלא בקידושין(. ועיין לעיל סימן קנ"ו סעיף ה'. וכל זה לא מיירי אלא כשכבר פסקו הדמים שביניהם, ואין מ
הקנין. אבל אם מחוסרין עדיין הפסיקה, שהמוכר רוצה בכך והקונה רוצה יותר בזול, מותר לאחר לקנותו, בין אם המוכר 
עובד כוכבים או ישראל )ב"י בשם מרדכי פ' חזקת(. ויש מי שכתב שהוא חרם ר"ג שלא להסיג גבול בשכירות בתים מן 

 ואה מן העובד כוכבים )מהר"ם פאדו"ה סימן מ"א(. עו"כ, והוא הדין במקום שנהגו לשכור ההל
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 בשכירות פועלים

 שו"ע. –והוא הדין לרוצה להשכיר עצמו אצל אחר  - קידושין נט. תוס' ד"ה עני בשמוטור בשם ר"ת 

 בהפקר או מתנה

אם בא לזכות  - ג פ"ד מסכ' פאה הובא בב"מ י.ממשנה  שם פ"ג סי' בבשמו רא"ש  שםתוס'  שםטור בשם ר"ת 
בהפקר או לקבל מתנה מאחר, ובא אחר וקדמו, אינו נקרא רשע, כיון שאינו דבר המצוי לו 

פירש טליתו עליה מעבירין אותה הימנו נפל לו עליה וכדין המבואר בגמ' ב"מ שם ב .י"אב שו"ע –במקום אחר 

דמשמע אותו שנטלה לא מיקרי רשע כיון שאינו מצוי. והיינו נמי עני המהפך בחררה שממציא עצמו אצל בעל הבית לעבדו 
 הרב המגיד. –א כדי שיתן לו לפעמים חררה, כי זה יכול למצוא שם הו

 בבר מצרא

ע על מצר חבירו, אף על פי שאין בה משום דינא והקונה קרק - שםד"מ  ב"מ סי' רלוב"י בשם מרדכי 
 רמ"א. –דהוי כמציאה  לקנותה, ולא מקרי רשע,)לקדמו(  דבר מצרא יכול בעל מצר

 במחיר זול שלא ימצא במקום אחר

וכן אם קונה דבר אחד ובא חבירו ויוכל לקנותו בזול שאינו מוצא  -בתשובה ד"מ שם  רד"ך .א
וכתב שכן  רמ"א – ויכול לקנותו כל זמן שלא זכה בו הקונה אהלקנותו כך במקום אחר, הוי כמו מצי

 .עיקר

ופירושו שם קידושין ד"ה עני אפילו בזוכ' מן ההפקר  "מ שם רש"ידב"ב כד:  בשם הרמב"ן קידושין כד.ר"ן  .ב

זהו ששנינו מעבירין אותה הימנו היינו  שו"ע –לא שנא  - שם כד. ד"ה נכסי ר"ן השייך דין עני המהפך בחרר

 .מחזר אחריה שהרי כל העניים מהפכים כמותו אחרי הפיאות טעמא שלא הוא בלבד

אם לא , ואפילו לסברא זו דוקא בעני, אבל בעשיר לא -שם ד"מ ב"ב נד: ד"ה נכסי  רמב"ןבשם  שם ר"ן
 .לעיל סימן קנ"ו סעיף ה'ועיין  רמ"א –מקרי רשע. בעשירדאז אפילו )בדבר( שאינו מצוי 

 קודם פסיקת דמים

וכל זה לא מיירי אלא כשכבר פסקו הדמים שביניהם, ואין מחוסרין אלא הקנין. אבל  -שם  ד"מ ב"ב סי' תקנא מרדכיבשם  "יב

בין אם  מותר לאחר לקנותו,שהמוכר רוצה בכך והקונה רוצה יותר בזול,  אם מחוסרין עדיין הפסיקה,

 רמ"א. –המוכר עובד כוכבים או ישראל 

ולכאורה נראה לחלק, דכשבא אחד . ועתה נוהגין לפסוק על כיוצא בזה שהיא הסגת גבול -רישה פ
זה אומר קחהו בששה וזה אומר תנהו דרך משל בארבעה, לקנות דבר מהשני ומחולקים בפיסוק הדמים, 

רי ג"כ הסגת ולולא שבא השלישי היו משוים נפשם, זה מיקומתעסקים בפיסוקו זה להוסיף וזה לגרוע, 
גבול, והא דאמרו שאינו נקרא הסגת גבול עד שיהיו מושוים בפיסוק, היינו כשהלוקח הלך 

 לא הזכיר מזה בסמ"ע: בפת"ש הקשה מדוע, עכ"ל. ומהמוכר ואמר לא אתן יותר מזה

 בשכירות בתים ]חדר"ג[

, והוא הדין במקום שנהגו חרם ר"ג שלא להסיג גבול בשכירות בתים מן עו"כ -שם  ה ד"מור"ם פאדומה

חתם סופר חלק חו"מ סי' וב .רמ"אועיין לעיל סי' קנו סעי' ה ב בי"א רמ"א – לשכור ההלואה מן העובד כוכבים

 ק"ד שכתב דמלשון רמ"א משמע לכאורה דלא ברירא כולי האי שיש חרם רגמ"ה שלא לשכור דירתו של חבירו מהאינו
יהודי, דכתב בלשון יש מי שכתב, אולם ראיתי בתקנת רגמ"ה שבסוף תשובת מהר"ם בר ברוך דפוס פראג כתב תקנה 

 בפת"ש מה שתירץ.ועי' שלא לשכור בית גוי שדר בו ישראל עד מלאות לו שנה אחר שיצא ישראל מהבית 

נראה דמדינא ג"כ מי ששכן בשכירות מקודם יש לו דין בר מצרא  - ס"ק א' ביאוריםנתיבות המשפט 
ולענין דין מצרן בשכירות, אפילו בגוי שייך דין בעל מצרא,  סימן קע"ה ]סעיף נ"ט[,כמבואר בט"ז 

גבי רב מרי בר  התוס' ]ב"מ ע"ג ע"ב ד"ה נטר[כמ"ש ]ממצרך[, דהא לא שייך גביה אריא אברחית לך 

אך מה שהחרים רבינו רחל שהממשכן בית גוי יש לו דין בר מצרא משום דלא שייך אריא אברחית, וה"נ דכוותיה, 
כי קודם ששכר השנה השניה היה מן הדין רשאי להוסיף גרשום הוא שלא להוסיף כלל בדמי שכירות, 

 דמים על דמי שכירות, והחרים ר"ג שלא להסיג גבול.

ראובן שהי' מחזיר לקנות קרקע מגוי אצל שמעון וקדם  -מהר"ם מ ח"א סי' קכ"התשובת הראנ"ח 
שמעון וקנה שאין לשמעון דין רשע משום דמיהר להבריח הארי מעליו ושמא בין כך ובין 
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כיון דגם ראוב' עומד לקנותה מקרי שמעון רשע  כך הי' מוכרה לגוי אחר. אולם אם הי' ראובן

 יגררבי עקיבא א - הי' מסלק הארי ממנו עיין שם:

ו עד גם מהתקנת שלא לשכור בית מגוי שדר בו חבירו בלא רשות ת ר"ג כתב וז"לובתקנ - סי' קט"זכל בו 
 ע איגר.גר" –מלאת לו שנה אחר יציאתו. 

ולא הוזלו הבתים אמר הדר לגוי שכרהו לי בפחו' ממה ששכרה מכבר  ת ר"ג כתב וז"לובתקנ -כל בו שם 

ובא אחר ושכרה בשומא שנה שעברה או ביותר  בשכירתם ולא אמר אמתלא למה רוצה לפחות בשכירות
 גרע"א. - אין בזה תקנת החרם עכ"ל:

 2סעיף ב

 בשכירות מלמד

מד להשכיר עצמו אסור למל -מהר"ר יצחק  שם בשםד"מ שם ב"י בשם תוס'  קידושין נט. ד"ה עניתוס' 
שיש לו מלמד אחר בביתו, אם לא שיאמר בעל הבית: אין רצוני לעכב המלמד  ל הביתלבע
 שו"ע. –שלי 

אבל אם שכר בעל הבית מלמד אחד, יכול בעל הבית אחר לשכור אותו מלמד  - שםב"י שם ותוס' 
אינו דומה לשכירות הנ"ל ]סעיף א'[, דלעיל בשכירות בתים או כלים כולם שוין הן, משא"כ בהסברת ו שו"ע. – עצמו

 :עסמ" – הלימוד ועיונו אין מלמדים שוין וה"ל כדבר שאינו מצוי הנ"ל, וק"ל

היכי שזה המלמד לא נשתכר לזה בעה"ב אלא לשכיר יום או יומיי' ולא עשה עמו עת קצוב עד  היינו - בתשובה סי' ל"ה:רש"ל 

אינו בכלל  והקדים זה קודם כלות הזמן והשכיר עצמו לבעה"ב.שכרו הבעה"ב לזמן קצוב  כמה ימים. אבל
דעת המלמד  זולת במלמד ששכרו בעה"ב על הישוב במקום שלא נמצא מלמדי' וחבורת אנשים מסתמא עני המהפך.

 רבי עקיבא איגר -לא אזמן א' אלא על כמה ימים. 

 

                                                           
 סעיף ב 2

אסור למלמד להשכיר עצמו לבע"ה שיש לו מלמד אחר בביתו, אם לא שיאמר בעל הבית: אין רצוני לעכב 

 המלמד שלי. אבל אם שכר בעל הבית מלמד אחד, יכול בעל הבית אחר לשכור אותו מלמד עצמו.
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  הצדדים שלא בידיעתתיבת שטר כ|  אונאה ומקח טעות סימן רלח

 1סעיף א

 []קנין לכתיבה עומד הלוקח מדעתלמוכר שלא 

 שו"ע. –כותבין שטר למוכר שמכר שדהו לפלוני, אף על פי שאין אותו פלוני לפנינו  -: קסזמשנה ב"ב 
דכיון דאין כותבין רק שהמוכר אמר כך לפניהם, נמצא דאין שום חוב להלוקח אלא זכות, וזכין לאדם שלא בפניו. ]סמ"ע 

 סק"א[.

 –והוא שמיד הקנה לו השדה בקנין  - "מ ו' ע"אברי"ף רמב"ם  כאוקימתא דרב אסייב:  ב"מטור  .א
ב ליתן לו בניסן ולא נתנו עד תשרי וזבניה לאחריני ביני וביני ואזיל האי ומפיק דאל"כ איכא למיחש שמא כת שו"ע.

 לשטרא שזמנו בניסן ומפיק שלא כדין, ולכך בעי קנין דאז כדין טרף. וזה דעת הרי"ף ]ב"מ ו' ע"א מדפי הרי"ף[

סק"ב[.  סמ"ע -. נין כותבין לואפילו בלא קעדיו בחתומיו זכין לו, הילכך  - ]כתובות צ"ד ע"ב תוד"ה כתב[ ר"י .ב

אבל בלא"ה כיון שהמוכר יכול  בסימן רל"ה סעיף כ"ג,ביאורים ]סק"א[ דדוקא באמר לעדים זכו, ועיין לעיל נה"מ עיין 
  לחזור בו יש לחוש לחששות הנ"ל.

 –הקנייה  או שהעיד על עצמו שכבר קנה באחת מדרכי - ב"ב שם ד"ה כותביןטור בשם רמב"ן  .ג
 ביאורים ]סק"ב[ דאפילו לא הודה שקיבל דמים מ"מ כותבין.נה"מ עיין ו שו"ע.

ובלבד שיהיו העדים מכירים השמות שבשטר שזהו פב"פ  - וכדמפרש שם רב יהודה אמר רב שםב"ב משנה 
לפניהם שאז כותבין בשטר שהמכירה נעשית בהסכמת שניהם,  דוקא כשהמוכר והלוקח באו שו"ע. –וזהו פב"פ 

דאז יש ג"כ קצת חוב להלוקח, אז צריך להכיר שניהם, אבל אם רק המוכר בא לפניהם דאז אין כותבין רק שאמר להם 
המוכר כך וכך, דאז אין שום צד חוב להלוקח רק להמוכר, אז אין צריכין להכיר רק שם המוכר, מטעם דשמא מעלה לו 

 ם בשם אחר כדי שיכתבו שהאחר מכר שדהו לפלוני, ואח"כ יוציא מהאחר השדה בשטר זה. ]סמ"ע סק"ד[.ש

 ללקוח שלא מדעת המוכר

היינו אפילו אם רוצה לכתוב בלשון  שו"ע. –אבל אין כותבין שטר ללוקח, אלא מדעת המוכר  - שםמשנה 

 שאמר להם הלוקח כן דשטר כזה אינו מכריח להמוכר, אפ"ה אין כותבין שלא יצא הקול ויזלו נכסים. ]סמ"ע סק"ה[.

אפילו קנו מהמוכר שהקנה לפלוני שלא בפני  - ב"ב קסז: ד"ה כותבין שכן פירש המשנה שםטור בשם רמב"ן 
סתם קנין לכתיבה עומד, הלוקח, ובא הלוקח שיכתבו לו השטר, אין שומעין לו, שלא אמרו 

מ"ש המחבר הדין הזה בשם ו היא שאין כותבין ללוקח דאי לאו הכי מלתא דפשיטא .בי"א שו"ע –אלא בפניו 

 .סמ"ע -י"א כיון שהוא מוכרח לומר כן דאל"כ קשה פשיטא י"ל דיש לקושיא פשיטא תרוצין אחרים 

 בעליםאם המוכר וע דלא יעדים שלכ

מי שבא לעדים ואמר: בית שיש לי במקום פלוני אני  - אותשובת הרשב"א ד"מ  ב"ב סי' תקעמרדכי 
 נותנו לפלוני, אף על פי שאין העדים יודעין אם יש לו בית במקום פלוני או לא, יכולין לכתוב

 רמ"א. –לא המתנה בטילה דהרי אינן מעידין רק על המתנה, ואם אין לו ממי

 2סעיף ב

                                                           
 סעיף א1

שדהו לפלוני, אף על פי שאין אותו פלוני לפנינו, והוא שמיד הקנה לו השדה בקנין  כותבין שטר למוכר שמכר

או שהעיד על עצמו שכבר קנה באחת מדרכי הקנייה. ובלבד שיהיו העדים מכירים השמות שבשטר שזהו 

ה פב"פ וזהו פב"פ. אבל אין כותבין שטר ללוקח, אלא מדעת המוכר. ויש מי שאומר שאפילו קנו מהמוכר שהקנ

לפלוני שלא בפני הלוקח, ובא הלוקח שיכתבו לו השטר, אין שומעין לו, שלא אמרו סתם קנין לכתיבה עומד, 

הגה: מי שבא לעדים ואמר: בית שיש לי במקום פלוני אני נותנו לפלוני, אף על פי שאין העדים יודעין אם  אלא בפניו.
עידין רק על המתנה, ואם אין לו ממילא המתנה בטילה )מרדכי יש לו בית במקום פלוני או לא, יכולין לכתוב דהרי אינן מ

 סוף פרק המוכר פירות(. 

 

 סעיף ב 2

 הלוקח נותן שכר הסופר, אפילו במוכר שדהו מפני רעתה. 
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 של מקנה[שטר ] הסופר תשלום שכר

לכאורה  שו"ע. –אפילו במוכר שדהו מפני רעתה הלוקח נותן שכר הסופר  - קסח:קסז: משנה ב"ב טור 

ות משכנ – א קנוי לו במעותיו כו'משמע שאין קפידא על שטר המכר שיהא של המוכר, כיון דהלוקח נותן השכר הרי הו
 יעקב פת"ש. ודלא כרמב"ן בסמוך

תקנת חכמים היא שמי שנשכר יתן השכר, ומיהו נעשה כאמר לו  -]ב"ב קס"ז ע"ב ד"ה והלוקח[ רמב"ן 
. והאריך בזה ומסיים וז"ל, גיטין כ' ע"ב כו'והדברים מבוארים בש"ס הילך זוזי והקנה השטר למוכר כו', 

ינו למידין מסוגיא זו דבשטר מכר וקנין ממון צריך להיות קנוי השטר למקנה תחילה נמצ
וכהך עובדא דזקן כו', לא כמו שנוהגין עתה לפעמים שהקונה והוא ימסרנו לקונה, ואי לא לא קנה כלל, 

וימסרנו אח"כ כותב על נייר שלו או מצוה לכתוב ולחתום בידיעת המקנה, שאין בא ליד המקנה כלל שיזכה בו תחילה 
לקונה, וא"כ לא זכה בו המקנה מעולם והוי כחספא בעלמא ואין קונה בו כלל, וצריך להזהר בדבר ולהודיע לסופרים, כי 

  "ש:פת - התקלה מצויה מאד ומוציאין ממון בשטרות כאלו שלא כדין, עכ"ל

 3סעיף ג

  בשטרפרעון המעות כתיבת 

הא דכותבין שטר למוכר אף על פי שאין לוקח  - ב"ב קסז: ד"ה כותבין שטר למוכרהלוי מגאש טור בשם ר"י  .א

שמעידין על עצמו שכבר קיבל המעות מיד הלוקח. ואם לא כתבו כן, כשיתבענו דוקא כעמו, 
 .בי"א שו"ע –צריך להביא ראיה שמכירה זו היתה מדעת  ליתן הדמיםלדין 

אפילו העידו על עצמו שקיבל המעות, אם משמע מתוך השטר שהמקח  -טור בשם הרמ"ה  .ב
וצ"ל דהכי קאמר, אם מבקש שיכתבו לו באופן שיהא משמע  .בי"א שו"ע –הוא מדעת שניהם, אין כותבים 

 משום דשמא יגרום להלוקח בזה הפסד ממקום אחר:ן כותבין, והטעם מתוך השטר כו', אי
כותבין, אפילו לא העידם על עצמו שקיבל המעות  -ם רמב"ן ב"ב קסז: ד"ה כותבין טור בש .ג

לאו כל כמיניה דמוכר להוציא ו רמ"א. –שהרי שטר זה אינו מכריח הלוקח שיקנה, דאינו אלא לראיה  .בי"א שו"ע –

מעות מיד זה שכתוב בשטר שקנהו ממנו כיון דלא נכתב בשטר שהלוקח הסכים על הקנין. ואפשר שגם הי"א קמאי ס"ל 
בשטר כזה מיד הלוקח, מ"מ ס"ל דלא יכתבוהו משום דיטריחוהו להלוקח בדינא ודיינא דאין המוכר יכול להוציא מעות 

 :עסמ" – לחנם

וז"ל שם אם המוכר טוען  רמ"א. –ולכן הלוקח נאמן גם כן לומר שנתן המעות  -ב"י בשם תשובת הרשב"א 

ואם  ב"ב קנד:נתתי הלוקח נאמן שדמי המקח חזרו כמלוה ע"פ וכדאמרי' שלא נתן לו עדיין דמי המקח והלוקח אומר 
גבי שם ה: לאו הלך אחר השטר כלומר יתקיים השטר בחותמיו ואין הלוקח צריך ראיה אחרת וה"נ דכוותיה וה"נ מוכח 
ן הירושלמי סמך לו כותל אחר אילימא דאמר ליה פרעתיך בזמנו וכו'. עוד שם בשם בב"י בשם תשובות מיוחסות לרמב"

גיטין פ"ה ה"ג דין ראובן גזל שדה משמעון ומכרה ללוי הלך לוי ונתנם ליהודה ובא שמעון וטרפה מיהודה יהודה לא אזיל 
גבי לוי דהיא מתנה, לוי אזיל גבי ראובן וכו' וגובה ממנו וכתב שאין יהודה זוכה בשעבוד אחריות שיש ללוי על ראובן 

סי' קפט  המשדרכי  –כל שטרי אונות שיש לו על קרקע זה ויזכה בהם ובכל שיעבודם אא"כ כתב לו שמקנה לו אגב קרקע 
 סעי' א

 רמ"א. – שטר מכר שלא כתוב בו סכום המקח, רק ענין המקח, השטר כשר - גמ תשובת רשב"א ד"

  .א
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יש שאומר דהא דכותבין שטר למוכר אף על פי שאין לוקח עמו, דוקא כשמעידין על עצמו שכבר קיבל המעות 

לא כתבו כן, כשיתבענו לדין ליתן הדמים צריך להביא ראיה שמכירה זו היתה מדעת. ויש מי  מיד הלוקח. ואם

שאומר שאפילו העידו על עצמו שקיבל המעות, אם משמע מתוך השטר שהמקח הוא מדעת שניהם, אין 

ריח הגה: שהרי שטר זה אינו מכ כותבים. ויש מי שאומר שכותבין, אפילו לא העידם על עצמו שקיבל המעות.
הלוקח שיקנה, דאינו אלא לראיה )טור שם בשם הרמב"ן(; ולכן הלוקח נאמן גם כן לומר שנתן המעות )ב"י בשם תשובת 
הרשב"א אלף קל"ו(. שטר מכר שלא כתוב בו סכום המקח, רק ענין המקח, השטר כשר )תשובת רשב"א אלף תתקפ"א 

 ח"ד רע"ה/(./
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