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 1סעיף ו

 חזרה מכתיבת השטר במתנה

אמר לשנים: זכו בשדה זו לפלוני  - 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 

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

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

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

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

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

 2סעיף ז

 ע"מ שתכתבו לו שטר, וחזר בו ]פיטומי מילי[

אמר להם: זכו לו בשדה  - רמב"ן ושלא בעינן בהא תנאי כדומיא דבני גד ובני ראובןרמב"ם  ב"ב פ"ה סי' ה. רא"שטור 
לו ק"ק זוז, אף על פי שהחזיקו בשדה זו על מנת שתכתבו לו את השטר או על מנת שתתנו 

ואפילו כתבו לו השטר, כל  שלא יכתבו לו שטר או שלא יתנו לו ק"ק זוז ותתבטל גם המתנה.יכול לחזור בו 
וביאר שם הרא"ש  שו"ע. –זמן שלא מסרוהו בידו, אם מיחה בהם מלמסרו לו, בטלה המתנה 

י כדאמרינן ב"מ סז. וכו' ולטובת המוכר ודאי תנאי הוא ואם דכיון דהתנאי הוא טובתו של לוקח אינו אלא פטומי מיל
ובמגיד משנה כתב וש"מ באומר לחבירו שדי מכורה לך על מנת שאתן לך מאתים  חזר מן התנאי גם המעשה בטל עכ"ל.

 זוז חוזר בזה ובזה, עכ"ל, מבואר מזה דפליג על הרא"ש בהאי סברא דאם האחד מתנה בטובת חבירו, דלהרא"ש לא הוי
בדעת הרמב"ם ]פי"א ממכירה ה"א וי"א[,  ר"ז סעיף ז'תנאי לגבי המקבל, ולהמגיד משנה הוי תנאי, וכמו שמבואר בסימן 

 ט"ז: –אבל לענין שיכול לחזור בזה ובזה ס"ל כהרא"ש, דלהרא"ש הוי עכ"פ תנאי לגבי הנותן 

למי שיעבור על השידוך, אבל אם  פירוש, שעשו קנסותוה"ה בשנים שעשו קנין שישאו זה את זו  -תשובת רא"ש 

ואמרו על מנת שיכתבו עשו קנין על שישאו זה את זו גרידא לא מהני קנין, דהוי קנין דברים. ]סמ"ע סקי"ב[.
הואיל ואמרו  נתבטל הקנין קודם כתיבת השטרות ומוחה בכתיבת השטר,השטרות, ואחר כך חזר האחד 

ופטורים מהקנס, ואפילו משום בושת א"צ ליתן. ]סמ"ע רמ"א.  – סימן ל"ט סעיף ד. ע"מ שיכתבו השטרות. וע"ל 

 סקי"ד[.

 3סעיף ח

                                                           
 ו  סעיף  11

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

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

 
 
 ז  סעיף  2

  על  אף  זוז,  קק"  לו  שתתנו  מנת  על  או  השטר  את  לו  שתכתבו  מנת  על  זו  בשדה  לו  זכו  להם:  אמר

  המתנה.  גם  ותתבטל  זוז  ק"ק  לו  יתנו  שלא  או  שטר  לו  יכתבו  שלא  בו  לחזור  יכול  בשדה  שהחזיקו  פי

  הגה:  המתנה.  בטלה  לו,  מלמסרו  בהם  מיחה  אם  בידו,  מסרוהו  שלא  זמן  כל  השטר,  לו  כתבו  ואפילו
  קודם  האחד  חזר  ךכ  ואחר  השטרות,  שיכתבו  מנת  על  ואמרו  זו,  את  זה  שישאו  קנין  שעשו  בשנים  וה"ה

  ל"ד  כלל  )הרא"ש  השטרות  שיכתבו  ע"מ  ואמרו  הואיל  הקנין  נתבטל  השטר,  בכתיבת  ומוחה  השטרות  כתיבת
   ד'(.  סעיף  ל"ט  סימן  ריש  )וע"ל  ג'(  סימן

 
 
 ח  סעיף  3

  למחות  יכול  בשדה,  והחזיקו  שטר  לו  וכתבו  זו  בשדה  לו  זכו  לשנים:  ואמר  שדהו  מכר  אם  אפילו

  בשטר(  ומוחה  הואיל  ממשעבדי  טורף  אינו  אבל  חורין,  מבני  לגבות  באחריותו  חייב  )מיהו  השטר  מלכתוב

   השטר.  את  לי  שתכתבו  מנת  על  אלא  קניתי  לא  ולומר:  בו  לחזור  יכול  והלוקח  )טור(.
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 חזרה מכתיבת השטר במכר

אפילו אם  -וכן למד הרב המגיד בדעת הרמב"ם  ב"ב פ"ה סי' הרא"ש  ב"ב עז. תוס' ד"ה חוזרטור בשם ר"י  .א
ל למחות מכר שדהו ואמר לשנים: זכו לו בשדה זו וכתבו לו שטר והחזיקו בשדה, יכו

 שו"ע.  –והלוקח יכול לחזור בו ולומר: לא קניתי אלא על מנת שתכתבו לי את השטר מלכתוב השטר 
 טור סמ"ע. -דוקא במתנה דינא הכי ולא במכר  - ב"ב עז. ד"ה חוזרר"ת תוס'  .ב

 –מיהו חייב באחריותו לגבות מבני חורין, אבל אינו טורף ממשעבדי הואיל ומוחה בשטר  -טור 
הקונה ז חוזר בשטר ולא בשדה, וקאמר דאפ"ה חייב לו באחריות אם יטרפו ממנו, דכיון דקנה השדה, וכל דא רמ"א.

גב דבעלמא טורף אפילו בסתם דעתו לקנות באחריות, דלא שדי אינש זוזי בכדי. והא דאינו גובה ממשעבדי, אף על 
היתה כאן מחאה, דאמרינן עדי קנין ו דוקא כשלא ממשעבדי בעדי קנין לכמה מ"ד כמ"ש לעיל בסימן ל"ט ]סעיף א'[, היינ

מלכתוב לו השטר כדי דלא ליפקו עליה קלא דמכר מפקו לקלא כיון דכל קנין לכתיבה עומד, אבל כאן דמחה בעדים 
ולא ידעו לקוחות ליזהר, משו"ה אינו טורף מהלקוחות, אבל מבני חרי נכסים, גם הן יזהרו למלאות רצונו ולא יפקו קלא 

 סמ"ע.  –המוכר או מחמת אבהתיה ה כשטרפו מהלוקח מחמת גוב

 4סעיף ט

 אמר למקבל עצמו 'זכה ואכתוב לך'

אמר הא שחוזר בשטר היינו דוקא כשאומר לאחרים: זכו לפלוני, אבל אם  -טור בשם רבינו יונה ובשם יש אומרים 
מלכתוב את  ללוקח או למקבל עצמו: זכה ואכתוב לך שטר, כיון שזכה אינו יכול לחזור

דכל שמזכה להלוקח או למקבל עצמו יודע בו המזכה שכל כונת המקבל ג"כ על השטר, משו"ה  שו"ע בי"א. –השטר 

אמרינן דגם דעת המזכה הוה לכך, משא"כ באחר שזכה בעדן, ואינש אחרינא אינו משגיח כ"כ לשום לבו להיות דעתו 
 פרישה סמ"ע: –בשעת זכיית הקרקע ג"כ על השטר 

מיהו חייב באחריותו לגבות מבני חורין אבל אינו טורף ממשעבדי הואיל  -שם רבינו יונה טור ב
 . רמ"א –ומוחה בשטר 

 5סעיף י

 קנין לכתוב שטר ]קנין דברים[

מקנה לכתוב את השטר אפילו קנו מידו על השטר, שאמר בפירוש: אני  -טור בשם תשובת רא"ש 
דהאי קנין דברים בעלמא הוא ואין קנין שו"ע.  -ולא אוכל למחות, קנין דברים הוא ויכול לחזור בו 

חל עליו, שאין כאן שעבוד נכסים שיחול עליהן הקנין, דבשטר מתנה אין משעבד נכסיו, ואפילו המקנה לחבירו שיכתוב 
ו לו נכסיו משעת מכירה, הלכך אין תקנה שלא יוכל לחזור בו עד שיבוא שטר על מכר, נמי קנין דברים הוא, שכבר נשתעבד

 טור: -השטר ליד מקבל מתנה 

 6סעיף יא

                                                           
 
 ט  סעיף  4

  ללוקח  אמר  אם  אבל  לפלוני,  זכו  לאחרים:  כשאומר  דוקא  היינו  בשטר  שחוזר  דהא  שאומר  מי  יש

  חייב  )מיהו  השטר.  את  מלכתוב  לחזור  יכול  אינו  שזכה  כיון  שטר,  לך  ואכתוב  כהז  עצמו:  למקבל  או
   בשטר(  ומוחה  הואיל  ממשעבדי  טורף  אינו  אבל  חורין  מבני  לגבות  באחריותו

 
 י  סעיף  5

  קנין  למחות,  אוכל  ולא  השטר  את  לכתוב  מקנה  אני  בפירוש:  שאמר  השטר,  על  מידו  קנו  אפילו

   בו.  לחזור  ויכול  הוא  דברים

 
 
 יא  סעיף  6

  הגה:  בו.  לחזור  יכול  אינו  לו,  זכו  שנכתב  שכיון  וי"א  לחזור.  יכול  בשטר,  לו  וזכו  כתבו  אמר:  אפילו
  המקבל  ליד  בא  שלא  זמן  כל  השטר,  שנכתב  פי  על  אף  בו  לחזור  יכול  לו,  זכו  להו:  אמר  לא  אם  אבל

   הרא"ש(.  בשם  )טור  מתנה
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 כתבו וזכו לו בשטר ]שליחות בדשלב"ל[ 

וביאר שם כיון דבההיא  שו"ע. –אפילו אמר: כתבו וזכו לו בשטר, יכול לחזור  -טור בשם רמ"ה  .א

התוס' סמ"ע ונראה דס"ל כמ"ש  –ואין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם ושהכי מיסתברא שעתא ליתא לשטרא בעולם 
, דאין אדם יכול לעשות שליח בדבר שלא דאין יכול לעשות שליח להפריש חלה בעודו קמח[ בנזיר דף י"ב ]ע"א ד"ה מ"ט

 נה"מ. -להביא עיסה,  בא לעולם מטעם שיכול ללוש כיון דמחוסר מעשה הוי כדבר שלא בא לעולם, רק מטעם שיכול
צריך להיות "ואינו שו"ע בי"א.  –כיון שנכתב זכו לו, אינו יכול לחזור בו  -טור בשם יש אומרים  .ב

יכול" בוי"ו. והכי קאמר, כיון דפירש דבריו ואמר זכו לו בהשטר, משו"ה מיד כשכתבוהו זוכין להמקבל בהשטר ואינו 
אבל קודם שכתבוהו ודאי דיכול לחזור בו, אף דאמר זכו לו בשטר. וכ"כ יכול הנותן לחזור בו ולמחות מליתן לו השטר, 

הטור. וזהו דלא כמשמעות עיר שושן דכתב, כיון דאמר זכו כו', ומשמע מדבריו דכיון דאמר זכו אינו יכול לחזור בו אפילו 
כדבר שלא בא לעולם  סמ"ע: ס"ל כדעת הפוסקים ביו"ד סימן שכ"ז ]ב"ח סעיף ג'[, דלא הוי –עדיין לא נכתב השטר 

מטעם שיכול ללוש, כיון דהוא בידו ללוש, ומשו"ה הכא נמי מהני השליחות שעשה לעדים שיזכו בהשטר כיון שהוא בידן 
 נה"מ. -לכתוב וליתן. ולדעת התוס' דחשיב כדבר שלא בא לעולם לא מהני השליחות שעשאן לזכות. 

יכול לחזור בו אף על פי שנכתב השטר, כל  אבל אם לא אמר להו: זכו לו, -טור בשם תשובת רא"ש 
 שו"ע. –זמן שלא בא ליד המקבל מתנה 

הא דמהני השליחות בגט לומר כתבו ותנו ]גיטין ס"ה ע"ב[ ועושה אותן )ה(שלוחין על הנתינה אף שעדיין לא נכתב,  -ביאורים נה"מ 

ל ממש לגרש האשה כאילו היא אשתו, הוא מטעם דעשאן ]ל[שלוחין להיות כבעל, דשלוחו של אדם כמותו ונעשה כבע

הכא שלא  והאשה היא בעולם. וכן בכתבו ותנו על המתנה עשאן כבעל]ים[ על שדהו ליתנו במתנה או למוכרו. אבל
, וצריכין העדים שיאמרו אחר שנכתב השטר הרי אנו זוכין בשטר בשביל פלוני עשאן שלוחים רק לזכות בשטר

וכיון דהשטר הוי דבר ור, ע"ש, וכיון דלא עשאן שלוחין רק נגד לזכות בשטר, גבי תן שחר הר"ן בגיטין ]ד:[כמ"ש 
וכן אם אמר לאחד זכה בפירות דקל כשיבואו לעולם בשביל פלוני, לא מהני,  שלא בא לעולם לא מהני שליחות.

ו ולהך דעה דס"ל דמהני, נראה דדוקא כשקנכיון דהוא דבר שלא בא לעולם ושליחות על דשלב"ל לא מהני. 
דאין יכולין לזכות השטר ואמר כתבו וזכו, נראה  ממנו בקנין סודר, אבל כשהוא רק שטר מקנה

שצריכין להמלך בו מקודם הנתינה,  בסימן ל"ט ]סעיף ב'[דלא עדיף מכתבו ותנו דקיי"ל לעיל  בשבילו אחר שנכתב,

 וכתבו וזכו ככתבו ותנו דמי שצריכין להמלך בו קודם שיזכו בשבילו.

 7סעיף יב

 נמסר השטר לאחר מות הנותן

שטר שכתוב בו שנתן קרקע לפלוני בקנין, אף על פי שלא בא  -]כלל ס"ו סי' ג'[ טור בשם תשובת רא"ש 
וביאר שם שמשעת הקנין כבר זכה וזכין לאדם  שו"ע. –שטר ליד המקבל אלא לאחר מיתת נותן קנה 

 שם ב"בלה המתנה וכחכמים דפליגי ארשב"ג בברייתא שלא בפניו ואפילו הוחזר השטר ליד הנותן בשביל זה לא נתבט
  קסט.

 ובתשובת הרא"ש יש ג' דינים:השו"ע קיצר במקום שהיה לו להאריך  –סמ"ע 

כיון שכתב בשטר שראובן נתן החצר לשמעון בקנין, א"צ שיגיע השטר לידו או ]שיזכה בו[  •
שייך לומר כאן אין שטר לאחר מיתה, שהשטר אינו אלא לראיה בעלמא כיון שמשעת ואין אחר בשבילו מחיים, 

 דזכין לאדם שלא בפניו.  קנין כבר זכה בו שמעון,

]ב"ב קס"ט דהא פלוגתא דרשב"ג וחכמים היא אף אם הוחזר השטר ליד הנותן, לא נתבטלה המתנה,  •

ו מתנתו, וחכמים אומרים לא כי אלא מתנתו קיימת רשב"ג אומר הנותן מתנה לחבירו החזיר לו השטר חזרה ל ע"א[,
 ]פירוש, עד שיחזור ויקנהו לו בקנין[, והלכתא כחכמים כו', 

אם אין עדי הקנין קיימין והיה טוען הנותן שעל תנאי קנו מידו ולא נתקיים התנאי, אפשר  •
, וה"ה ]פירושדהוה מהימן במיגו דאי בעי הוה קלייה ליה לשטרא, כל זמן שלא הוחזק בב"ד 

כשמת הנותן הב"ד טוענין בעד יורשי הנותן מה שהיה הנותן יכול לטעון בכה"ג[, אבל הכא שאין השטר יוצא מיד הנותן, 
ואין ידוע שבא ליד המקבל אחר מיתת הנותן אלא על פי דברי המקבל, וגם הוא טוען שראובן אמר לו שנתנו לו מחיים 

בטענה זו במיגו דאי בעי אמר מחיים בא לידו, ואין אדם מכחישו בדבר, בקנין, והשטר ראיה היה פקדון בידו, מהימן 
 עכ"ל הטור בשם תשובת הרא"ש.

 8סעיף יג
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  מיתת  לאחר  אלא  המקבל  ליד  שטר  בא  שלא  פי  על  אף  בקנין,  לפלוני  קרקע  שנתן  בו  שכתוב  שטר

   קנה.  נותן,
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 נמצא שטר מתנה ללא קניין ]עי' סי' ר"נ סעי' כה[

מי שמת, ונמצא אצלו מופקד שטר מתנה שנתן ראובן קרקע  - טור בשם תשובת הרא"ש .א
מיירי בשטר מתנה דלית ביה קנין, דלא זכה בה המקבל שו"ע.  –לשמעון, וראובן מת, יחזירו ליורשי נותן 

עד שיגיע השטר לידו, אלא שיש לספק שמא כבר בא ליד המקבל והמקבל הפקידו ביד זה, על זה קאמר דמכח ספק אין 

 .סמ"ע –מוציאין הקרקעות מחזקתן ומחזירין השטר ליורשי הנותן 
אם ידוע שבא מהנותן מחזירים לו ואם אין ידוע, יהא מונח עד שיבא  –א גר" ]סק"ד[ש"ך  .ב

 מצא שטר ואינו יודע כו' וכ"מ בתשו' הרא"ש ע"ש וצ"ע על הטור והשו"ע: בב"מ כ.וכמ"ש אליהו 

 נמצא שטר מתנה עם קניין

נ סעיף ר"וכמ"ש בסימן אם היה בו קנין היו מחזירין אותו להמקבל הנזכר בשטר  -]סקכ"ג[ סמ"ע  .א

כגון שהיו קשורים עם שטר זה שאר שטרות המיוחדין להנותן, אם לא שיש הוכחה שהוא של הנותן,  כ"ה,

דאז היו ג"כ מחזירין זה להנותן אגב השטרות דליכא לספוקי בהו דבודאי הן של הנותן, דאז אמרינן גם שטר זה כתבהו 

 המחבר כתבהו לעיל בסימן ס"ה ]סעיף ה'[ו, הנותן וקנה מידו על איזה תנאי ועדיין לא נתקיים התנאי
 ויהא מונח עד שיבוא אליהו וכנ"ל. שמא היה תנאילא יתנו למקבל  –ש"ך  .ב

 נמצא שטר הלוואה

בשטר הלואה אף שיש בו קנין אין מחזירין אותו לא ללוה ולא  - ר"נ סעיף מ"דסי סמ"ע פרישה  .א
 דשמא כתבו ללוות ולא לוה, ע"ש:למלוה, 

 לא לוה אך חוששים לפרעון.לא חוששים ש -ש"ך  .ב

 זכין לאדם שלא בפניו

 9סעיף יד

 בעבד/אשה

אין אדם זוכה במתנה לחבירו  -: כגגיטין  פח:נדרים וכו'  עט: מזכה אדם על ידי טור רמב"ם משנה עירובין
עד שיהא הזוכה גדול ובן דעת ואחד איש ואחד אשה, אפילו עבד אפילו אשת איש או שפחה 

 שו"ע. –

, כשבא ראובן לזכות לשמעון ע"י אשת לוי או על ידי שפחתו דלוי. פי'ודוקא מיד אחרים,  -כג  ם ד"ממגיד משנה ש

וקמ"ל, דלא תימא דאין לשפחה או לאשה שיש לה בעל או אדון יד לזכות בה לאחרים דידה בטילה אצל יד בעלה או 

ן צ"ל בלא יו"ד. כ רמ"א. –אבל לא מרבו או מבעלה אלא במקום דזכיה לנפשיה סמ"ע: –אדונה 

ור"ל, כגון שראובן נותן מתנה לאשתו ולשמעון יחד, ונותן המתנה ליד אשתו, דאמרינן מיגו דזכיא לנפשה זכיא נמי 
ע בדין מקום שחב לאחרים דאמרינן ג"כ גביה מיגו דזכי לנפשיה, וכתב בסמ" ק"ה ]סעיף ב'[לשמעון. ועיין בפרישה בסימן 

שם דהיינו דוקא אם חייב לנפשו כל כך כדי התפיסה, שאני הכא דאינו חב לאחרים, אלא שאין לה יד, ובזה אמרינן כיון 
 שיש לה יד ברשות בעלה לזכות לנפשה זכיא ג"כ לאחריני, וק"ל:

 כז[ הגוי אינו "זוכה". כן צ"ל "זוכה", וכן הוא ברמב"ם ]המובא בציונים אות י"ח[. 

                                                           
  ליורשי  יחזירו  מת,  וראובן  לשמעון,  קרקע  ראובן  שנתן  מתנה  שטר  מופקד  אצלו  ונמצא  שמת,  מי

   נותן.
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  עבד  אפילו  אשה,  ואחד  איש  ואחד  דעת,  ובן  גדול  הזוכה  שיהא  עד  לחבירו  במתנה  זוכה  אדם  אין

  לנפשיה(  דזכיה  במקום  אלא  מבעלה  או  מרבו  לא  אבל  אחרים,  מיד  )ודוקא  שפחה  או  איש  אשת  אפילו

  ישראל  שאין  וכשם  לעולם,  לשליח  ראוי  ואינו  הואיל  זוכה,  אינו  העו"ג  אבל  דזכיה(,  פ"ד  )המגיד

   כוכבים.  לעובד  זוכה  אינו  כך  כוכבים,  לעובד  שליח  נעשה
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 בגוי ]ולגוי אחר[

אבל העו"ג  - ואלא אתם גם אתם למ"ל מיבעי ליה לכדר"י מה אתם בני ברית אף שלוחכם. מא: . קדושיןעברמב"ם מב"מ 
אינו זוכה, הואיל ואינו ראוי לשליח לעולם, וכשם שאין ישראל נעשה שליח לעובד כוכבים, 

אחר, דכל זוכה הוא מטעם שנחשב כשליח להמקבל ור"ל הגוי אינו זוכה לשו"ע.  -כך אינו זוכה לעובד כוכבים 

ועומד במקומו לקבלה מיד המזכה, והרי אין הגוי ראוי לדין שליחות, ומהאי טעמא נמי מסיק דאין מזכין ע"י הישראל 
  סמ"ע: ובגר"א כתב דמכאן ראיה שזכין מטעם שליחות. –לגוי, דאין ישראל נעשה שליח לגוי 

 ש"ך.  -ם לעכו"ם נעשה ונפק"מ לענין מכירה חמץ אבל עכו" -תשובת משאת בנימין 

 10סעיף טו

 בקטן/קטנה ]כשאין דעת אחרת מקנה[

קטן שנותנים לו צרור וזורקו, אגוז ונוטלו,  - מימרא דרבא שלש מדות בקטן וכו'. סהרמב"ם גיטין  .א
  שו"ע. –זוכה לעצמו ואינו זוכה לאחרים. 

בה אלא מפני  זכייהלו  דאיןאחרת מקנה לו, אבל במציאה לא ודוקא כשיש דעת  -ד"מ יט  גיטין ל:מגיד ר"ן 

 (.סימן רלה סעי' א ז. )ועיין לעיל רמ"א - סעי' א ע"רהרב המגיד ומבואר בסי'  –דרכי שלום 

 שו"ע. –פחות מזה, לא לעצמו ולא לאחרים  -רמב"ם שם 

יכולה לזכות בעירוב לבני החצר ודווקא לעניין עירובי  קטנהש מבואר בגיטין סד: – ]סק"ג[קצוה"ח 
כיון דאית לה נמי קנין חצר קטנה דאית לה קנין חליפין ואין מהני בקטן דדווקא במבואות שמדרבנן. 

שהקשו בהא דאמר  דף מ"ט ]ע"ב ד"ה וקטן[ בעירוביןובזה תירץ קושית התוס'  רל"ה סעיף ]ו'[,וכמבואר שם סימן 
מוכח דקטנה אית לה זכיה בשיתופי מבואות דרבנן. די"ל, דאף בשיתופי  ס"ד ]ע"ב[ ובגיטיןזכיה  התם דקטן לית ליה

לרב יהודה לענין זכיה התוס' בגיטין ]שם ד"ה שאני[  מבואות לית ליה לקטן זכיה רק במידי דאיתא בדנפשיה כמ"ש
דהוא משום תורת דמים, "א ד"ה עירוב[ התוספות ]עירובין מ"ט עוכתבו  ומשו"ה בעירוב שהוא משום קניןמדאורייתא, 

משא"כ בגיטין מקשה  וליתא בדנפשיה, משו"ה לא מהני אפילו בעירוב,ולא כסף  וכיון ]דבקטן[ לא מהני רק משיכה
תמה, דהא  ובנה"מ. משו"ה מהני בשיתופי מבואות מקטנה, דלקטנה מהני גם שאר קנינים ואף קנין כסף ואיתא בדנפשה

  תים שהן קרקעות, ובקרקע אפילו קטנה לא מציא לקנות וליתא בדנפשה.בעירוב בעי קנין להב

 קטן במתנות כהונה

מטעם דדעת דהקטן זוכה בהן  מותר ליתן לכהן קטן ה' סלעים של בכור, -]בתשובה סי' ד'[  פרי חדש .ב
ש שוטה וראיתו מהא דיכול לשגר מתנות כהונה לחר תוס' )גיטין סד, ב ד"ה שאני(.וכמ"ש אחרת מקנה אותן, 

 ומשמע דכהן קטן זוכה במתנות.  ]יבמות צ"ט ע"ב[,וקטן 

לאו משום הא דכתב רחמנא ונתן, הטעם הוא,  הא דמשגרין לחרש שוטה וקטןבמתנות כהונה –נה"מ  .ג
דיש חיוב על הבעלים, רק שרחמנא זיכה להבעלים בטובת הנאה שהם יהיו יכולין ליתן 

תדע,  .אין עליהם שום חיוב נתינה לכהןשירצו, ואם רוצין להפקיר טובת ההנאה לאיזה כהן 

דהיינו בטובת הנאה שיש לו בה, הרי מוכח שאין עליו חיוב נתינה  קדושין נ"ח ע"א[דהא יכול לקדש האשה בתרומה ]
אותו בעצמו א"כ אף חרש  לכהן, וממילא יכול ליתנה לחרש שוטה וקטן, כיון שאין צריך לזכותו להכהן והכהן יכול ליקח

שוטה וקטן יכול ליקח. אמנם בשנת הביעור דצריך לזכות כמבואר בפ"ק דמציעא ]י"א ע"א[ גבי מעשר נתון ליהושע 
ומקומו מושכר, בכדי שיצא מרשותו, לא מהני מה שנותן לחרש שוטה וקטן, אם לא שאכל אותן תיכף ובאכילתן יוצא 

י לא שייך ביה לומר ]דיפקיר[ טובת הנאה, דבפדיון בכור יש שעבוד הגוף ושעבוד מרשותו. אך בחמש סלעים של בכור ודא
 נכסי כמבואר בבכורות ]מ"ח ע"א[.

דבמתנות כהונה כיון  מהמרדכי ב"מ ]סי' רמ"א[והקשה עליו פקפק על טעמו של הפרי חדש  –קצוה"ח  .ד

ך ביה דין הפרשה וממון דידיה הוא שייך דטובת הנאה לאו ממון לא חשיב כדעת אחרת מקנה, רק שבה' סלעים דלא שיי
ביה דעת אחרת מקנה. ועוד, דאי אפשר לומר כלל הטעם דמשגרין לבתיהן הוא משום דדעת אחרת מקנה, דהא משגרין 

דאף דמתנות עניים אין הקטן יכול לזכות בו כמבואר  צ"ל הטעם,ג"כ לשוטה דלא מהני ביה דעת אחרת מקנה. ולכן 

, אבל מתנות כהונה שהכהנים זוכין דכתיב בהו עזיבהמשום קט ופיאה, היינו גבי לבב"מ ]י"ב ע"א[ 
התוס' ]סנהדרין ס"ח כמ"ש  שהקטן זוכה בו מדאורייתא לשכירות הקטןבהן חלף עבודתם דמי 

, כמו מהני אף בקטן כיון שא"צ דעת דפרעון בעל כרחו שמיה פרעוןועוד, כיון  ע"ב ד"ה קטן[

מדאורייתא אפילו בשוטה, והכא נמי נפטר מחיובו כשנותן לו בעל כרחו אף שהכהן זוכה בו בגירושין דבעל כרחה דמהני 
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  אבל  לו,  מקנה  אחרת  דעת  כשיש  )ודוקא  לעצמו.  זוכה  ונוטלו,  אגוז  וזורקו,  ורצר  לו  שנותנים  קטן

  לאחרים.  זוכה  ואינו  רל"ה(.  סימן  לעיל  )ועיין  התקבל(.  פרק  ור"נ  דזכיה  ד'  פרק  )המגיד  לא(.  במציאה,

   לאחרים.  ולא  לעצמו  לא  מזה,  פחות
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בעל כרחו. ולבסוף שדא ביה נרגא, מהא דצריך שומא בנתינת חמש סלעים לפדיון הבן משום דלא סמכא דעתיה דכהן 
דדוקא כשחייב למלוה מיוחד,  בלא שומא, משמע דבעינן דעת כהן ואינו יוצא בנתינה בעל כרחו, עיין שם.ובנה"מ דחהו

בחלק בכורה של ירושה בב"ב ]קכ"ד ע"א[ פרעון בעל כרחו שמיה פרעון, משא"כ הכא בפדיון בכור דמי להא דאמרינן 
ע"ש, מטעם דכתיב  רע"ח ]סעיף י'[איני נוטל ובסימן  ברשב"ם ד"ה ]ואם אמר[שיכול הבכור לומר איני יורש ואיני פורע 

ו, מתנה קרייה רחמנא, אם ירצה לקבלה ואם ימחה אין מזכין לאדם בעל כרחו, ומכ"ש במתנות ]דברים כ"א י"ז[ לתת ל
כהונה דבפירוש קרייה רחמנא מתנה כדכתיב ]במדבר י"ח י"א[ וזה לך תרומת מתנם, והרבה מקראות שקראם בלשון 

 אר חיובו לשאר כל הכהנים.מתנה, פשיטא דאין מזכין לו בעל כרחו, והרבה כהנים יש בעולם וכשאחד אינו רוצה נש

 11סעיף טז

 בשוטה

 רלה סעי' ככמבואר לעיל בסי'  שו"ע. –השוטה אינו זוכה, לא לעצמו ולא לאחרים  -רמב"ם 

פקח  -כדמוכח מברייתא שם: שו"ע.  –והמזכה לשוטה על ידי בן דעת, זכה  - קיג. יבמותרמב"ם מ .א

פ שכתב לה ק' מנה כתובתה קיימת מפני שרצה לזוק בנכסיו וכו', ודקדקו משם דלא תקנו לה שישא חרשת או שוטה אע"
ודין  החרש כדין הקטןהרב המגיד. והב"י )סעיף כ"ב( כתב שדין  –רבנן כתובת' ומכאן שיש לשוט' זכות על ידי בן דעת 

ואין צורך  ( זכין לאדם שלא בפניו., א)קידושין כגהשוטה פשוט הוא דאע"ג דאין לו דעת והוי כשלא בפניו, הא קי"ל 
 לראיית הרב המגיד.

גבי נכסי דבר שטיא וז"ל, ורמ"ה נראה דאין זכין לשוטה.  פ"ב דכתובות )סי' י"ד(מרא"ש  –קצוה"ח .ב

גמורה, דזכיית המקח אינו באה מכח המוכר כתב הרמ"ה אבל קנה נכסים אפילו ]זיכן[ לו ע"י אחר לא זכה בהן זכיה 
גם הלוקח להתחייב בדמים כו', אבל מתנה זכין לאדם שלא בלבד עד שיהא גם הלוקח בר דעת וראוי להקנאה, כי צריך 

אקטן הואיל ואתי לכלל דעת, גם זה היה עתים חלים עכ"ל. ומבואר מדבריו דלא בפניו ואית ליה זכיה לשוטה מידי דהוי 
ש כמו קטן דאתי נמי לכלל דעת, אבל שוטה גמור דלא הוי עתים כה"ג דעתים חלים דזה הוי ממס"ל זכין לשוטה אלא 

שאמרו בפרק אין זכין לו ע"י אחר. ולפ"ז ה"ה בחרש אין מזכין לו ע"י אחר, אלא דוקא בקטן דאתי לכלל דעת וכמו חלים 
קטן דאתי לכלל . איתא דדבב"מ עבוכתב הקצוה"ח שאין דין זה פשוט, כיוון איזהו נשך קטן דאתי לכלל שליחות וצ"ע: 

שליחות אית ליה זכיה נכרי דלא אתי לכלל שליחות לית ליה זכיה ע"ש, וא"כ שוטה דלא אתי לכלל שליחות אינו דומה 
 לקטן כלל וראוי לומר ביה דאין לו זכיה. וכן דחה את ראיית הרב המגיד מיבמות קיג. הנ"ל. 

 12סעיף יז

 בחרש

לחם משנה ביאור הגר"א הקשו  שו"ע. –החרש, זוכה לעצמו  - נצוייח. שתקנת חכמים היא דלא ליתו לאיב"מ רמב"ם 

אלא די"ל דמציאה שאני  וכנ"ל סט"ומוכח לכאורה להיפך דוקא משום דרכי שלום וכמ"ש שם ובגטין  שם דמגמ' ב"מ
ה א' ג' מדות דחרש דין פעוטות יש לו והוא יותר מקטן שזוכה לעצמו כמש"ש ס" בגיטין נ"ט א'אלא כמבואר  וכנ"ל:

 בקטן כו' משא"כ בשוטה דאין מקחו וממכרו כלום כמש"ל סט"ז )ע"כ(:

בב"מ הכל כשרין כו' בשלמא כו' וזכייה מטעם שליחות כמ"ש  בגיטין כג.כדאיתא שו"ע.  –ואינו זוכה לאחרים  -רמב"ם 

בשלמא  סט"ז וכמ"ש בב"מ ח.כנ"ל וא"ת והא כו'. ומ"מ מזכין לשוטה וחרש  ועי' תוס' דגטין ס"ד ב' ד"ה שאני עב.
 חרש כו':

 13סעיף יח

 זכיה שלא בפניו

זכין לקטן אפי' בן יום אחד  - שם ד"ה ר' יהושע, וכפירוש רשב"ם ב"ב קנו: כרבי יהושע שםרמב"ם משנה 
 שו"ע.  –ולגדול, בין בפניו בין שלא בפניו 
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   זכה.  דעת,  בן  ידי  על  לשוטה  והמזכה  לאחרים.  ולא  לעצמו  לא  זוכה,  אינו  השוטה
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   לאחרים.  זוכה  ואינו  לעצמו  זוכה  החרש,

 
 
 יח  סעיף  13

   בפניו.  שלא  בין  בפניו  בין  ולגדול,  אחד,  יום  בן  אפי'  לקטן  זכין
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 זכיה בדבר שיש בו קצת חובה ]פדיון הבן ע"י ב"ד[

ומשום דזכין  יש כח ביד ב"ד לפדותובכור שמת אביו קודם שלשים יום  - פרשת באצידה לדרך  .א

 קצוה"ח. –לקטן. 

וכהאי דתורם משלו על של דוקא בגדול זכין לו אפילו יש קצת חובה,  -יו"ד סימן ש"ה )סקי"א( ט"ז  .ב

ת ה"ב( דתרומתו דאע"ג דניחא ליה לאינש למיעבד מצוה בממונו מ"מ פסק הרמב"ם )פ"ד מתרומו )נדרים לו, ב(חבירו 

והכא קצת חובה אלא א"כ דבר שהוא זכות גמור בלי שום חובה,  בקטן אין זכין לואבל  תרומה,

והשיג על הט"ז  ובנקודות הכסף האריך בראיות דיש כח ביד ב"ד לפדותו,קצוה"ח.  –שהרי לקח ממנו המצוה ע"ש. 

נמי יש לומר דניחא ליה למיעבד בעצמו, דדוקא התם  )כתובות יא, א(דהא בגר קטן שמטבילין אותו על דעת ב"ד  -וז"ל: 
בתורם משלו על של חבירו שייך לומר כן, אבל הכא כשהב"ד פודין אותו הרי הם מזכין המעות לקטן דזכין לאדם שלא 
בפניו, וא"כ הרי הם פודין אותו במעותיו של הקטן, וכן כשיש מעות לקטן בלאו הכי וא"כ הרי המצוה של הקטן וכו'. 

אפוטרופוס של יתומים חייב לעשר, ואיתיה שם בש"ס דהיינו להאכיל אבל  גיטין דף נ"ב )ע"א(יה ברורה מהא דתנן ורא
דגרסינן  מקידושין מב.לא להניח, ועוד נראה דב"ד יכולין לזכות לקטן אפילו במקום דהוי חובה קצת, כדמוכח להדיא 

מותו שנאמר )במדבר לד, יח( ונשיא אחד ממטה, תיפוק התם ואלא הא דאמר רב גידל אמר רב מנין ששליח של אדם כ
ליה שליחות מהכא, ותסברא הא שליחות הוא והא קטנים לאו בני שליחות נינהו, אלא כי הא דאמר ]רבא בר רב הונא 
דאמר רבא בר רב הונא אמר רב גידל אמר[ רב מנין שזכין לאדם שלא בפניו שנאמר ונשיא אחד, ותסברא זכות הוא הא 

נמי איכא דאיכא דניחא ליה בהר כו', ואלא כדרבה בר רב הונא ]דאמר רבא בר רב הונא אמר רב גידל[ אמר רב מנין חובה 
שיתומים שבאו לחלוק בנכסי אביהן שב"ד מעמידין להם אפוטרופוס לחוב על מנת לזכות תלמוד לומר ונשיא אחד, ופירש 

איכא למשמע מיניה לגדולים, אלא לאתויי דקטנים נמי אפילו  כלומר לא זכות שלא בפניו גרידא רש"י )ד"ה אלא כדרבא(
חובה הבאה מחמת זכות רשאין ב"ד לעשות. הרי להדיא דב"ד יכולין לזכות לקטן אפילו במקום דהוי נמי חובה. וכן 

 שכתבו דקטן אית ליה זכיה מדאורייתא היכא דדעת אחרת מקנה בסנהדרין סח, ב( בתוס' שם )ד"ה קטן( מבואר להדיא
תוס' בקידושין דף והרשב"א בחידושיו שם )ד"ה צרור(, וכ"כ עוד  תוס' בגיטין ס"ד )ע"ב ד"ה שאני(אותו. וכ"כ עוד ה

באריכות, והביאו ראיות אחרות לזה ע"ש, עכ"ל. וע"ש שהאריך בכל זה.  י"ט )ע"א ד"ה אומר( והרא"ש שם סי' כ"ה

 ואכמ"ל.ועי' בקצוה"ח שהאריך לדחות ראיותיו 

אין הב"ד יכולין לפדותו כשהוא קטן, דכל עוד  -( )דברי חמודות בכורות פ"ח אות י"זך מעדני מל .ג
 ע"ש שנשאר הקצוה"ח בדין זה בצ"ע: קצוה"ח. –ע"ש.  קטן אינו בר חיובא כללשהוא 

 הפרשת חלה לחבירו בלא רשות ]'זכין' מדין זכות, או גזה"כ[

והלכה לחוץ קודם שלה עיסה  אשה בעלת הבית לשה לה משרתת -תרומת הדשן סי' קפ"ח  .א

 שאם עוד תשהה שלא תאפה תתקלקל העיסה,נתחמצה העיסה כל צורכה שהפרישה חלה, וקודם שחזרה 
דכיון ובשביל כך רוצה המשרתת להפריש חלה בלי רשות בעה"ב, שפיר דמי למיעבד הכי, 

נעשית שלוחה אפילו שלא מדעתה דמתקלקל זכות הוא לבעה"ב וקי"ל זכיה מטעם שליחות אתרבי וכו', וה"נ המשרתת 

 )יב, א(ואף על גב דאמרינן בחולין  מטעם דזכות הוא לה, ואפילו אין כאן ]אלא[ חשש קלקול העיסה כו'.
שהרי ציוה לשלוחו  ושמע איניש אחרינא ואזיל ותרם דאין תרומתו תרומה כו'דהאומר לשלוחו צא ותרום 

דדוקא התם כו' דאיכא למימר דדעת בעה"ב דשלוחו י"ל  לא מהני,לתרום, מכל מקום הואיל ולדידיה לא עביד שליח 

 בזמן הזהבהפרשת חלה  דוקא יתרום משום דיודע ומכיר באיזו מדה רגיל בעה"ב לתרום בעין יפה כו', אבל
סימן שכ"ח )סעיף ג'(  ביו"דרמ"א  -דהכל שוין ליטול בכזית ולשרוף אין לומר כלל קפידא. וכ"פ 

 וכ"פ ט"ז שם סק"ב.
לא אמרינן זכין לאדם שלא בפניו אלא היכא  -רשב"א  נדרים לו: ד"ה אלא לאוקצוה"ח מתוס'  .ב

או במזכה גט לאשתו דזוכה האשה בגט, או במפריש דזוכה המקבל באיזו דבר כמו במזכה חפץ לפלוני, 

אבל מפריש משל בעה"ב אין זה זכות אלא ניחותא איכא ושליחות לאו מתורת ניחותא משלו, 
דשליחות לאו מדין דניחא ליה או לא ניחא ליה אלא גזירת הכתוב דמה אתם לדעתכם ינן לדעתכם דוקא. הוא ובע

רחמנא אמר )במדבר יח, כח( אתם גם אתם מה אתם לדעתכם אף שלוחכם  חולין )יב, א(אף שלוחכם לדעתכם, עי' 

וכן נראה מדברי וא"כ בהאי דמשרתת דמפרשת חלה משל בעה"ב אין בזה משום זכות  לדעתכם

שהקשו בהא דאשה עושה שליח לחברתה שתפריש חלה אחר הלישה, והוא דבר שלא  תוס' בנזיר דף י"ב )ע"א ד"ה מ"ט(
בא לעולם כיון דעושה שליח קודם הלישה ע"ש, ואי נימא דלא בעינן כלל דעת בעה"ב אלא משום דזכות הוא ואפילו בלא 

ולכן נראה להחמיר מאילו לא עשתה שליח כלל והפרישה בעצמה. קלקול העיסה, א"כ לא גרע מה שעושה שליח 
 שלא תפריש המשרתת בעצמה:

 14סעיף יט
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  )דהקטן(  ידו  תחת  דבר  אותו  שאין  כיון  בקנין,  בין  בשטר  בין  לקטן,  שמתחייב  שמי  שאומר  מי  יש

   אחר.  ידי  על  זיכהו  כן  אם  אלא  זוכה  אינו
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 הקניה לקטן ]ללא דעת מקנה[

מי שמתחייב לקטן, בין בשטר בין בקנין, כיון שאין  -: קנו בב"ב סה. מהא דזכין בקטן וכו' גיטין גיטין ל:ר"ן 
שלא תקנו  שו"ע בי"א. –ם כן זיכהו על ידי אחר אותו דבר תחת ידו )דהקטן( אינו זוכה אלא א

מכח קושית גמרות אהדדי,  הר"ן שםהרב המגיד. וכן הוכיח  –זכייה לקטן אלא בשהגיעו לידו או ליד הזוכה בשבילו. 
דלא אמרינן דזוכה הקטן לעצמו אלא בדבר שבא לידו וקנהו במשיכה או בהגבהה, אבל ע"י קנין אגב קרקע או חליפין 

בשם הרמב"ם ]פכ"ט  ז'. –בסימן רל"ה סעיף ד המקח או המתנה לידו אינו זוכה אפילו לעצמו. וכעין זה נפסק דלא בא 
בתוס' גיטין סה. ד"ה צרור ובר"ן שם בשם אחרים ושם בתוס' אי נמי, וכ"כ הר"ן בתי' י"א[: אמנם עי'  -ממכירה ה"ח 

 גר"א. –מי שאומר. שתירצו בעניין אחר ולכן כתב השו"ע דין זה בשם יש  הראשון

דלא גרע  קטנה אית לה שטרודוקא במתחייב לקטן בקנין או בשטר הוא דלא מהני, אבל  -קצות החושן נה"מ 
וכמ"ש  כי היכי דקטנה אית לה זכיה בקנין סודר: ומי שמתחייב לקטנה בשטר והגיע שט"ח לידה זכתה בחוב מחליפין

וכמו שכתב הטור  אית לה נמי קנין חליפין ואף על גב דאינו תחת ידה,הרמב"ם )פכ"ט ממכירה ה"י( ומשום דאית לה חצר 
  )סעיף ו'(, ושו"ע סימן רל"ה

 קנין חצר/ד' אמות

 15סעיף כ

 קנין חצר שלא מדעתו

חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו; אף על פי שאינו עומד  - מימרא דרב יוסי בר חנינא יא.רמב"ם ב"מ 
ילפינן לה מדכתיב גבי גניבה ]שמות כ"ב שו"ע.  –ילו זכה בה אחר שם, כיון שהגיע המתנה לחצירו כא

ג'[ )ו(אם המצא תמצא בידו, ודרשינן אין לי אלא בידו, גגו חצירו וקרפיפו מנין, תלמוד לומר המצא תמצא מכל מקום, 
 סמ"ע. –שמע מינה דחצירו הוא כידו 

 ודוקא בגדול ולא בקטן: -סמ"ע 

 16סעיף כא

 משתמרת קנין חצר בחצר שאינה

דומיא דידו או שלוחו בד"א, בחצר המשתמרת  - הרי"ף ב"מ ה: מגיד בשם הרמב"ם מתוך דברירמב"ם  .א

עד שיהיה עומד בצדה  כגון שדהו וחורבתו,. אבל בחצר שאינה משתמרת, סמ"ע –דנתרבה ממנו 
כח הסוגיא נראה שהוא משוה מתנה למציאה ובעינן עומד בצד החצר וכן מו שו"ע. –ויאמר: זכתה לי שדי 

 הרב המגיד. - קידושין מד:

ופסק כדעת רב פפא בגמ' שם דסגי במשתמרת לדעת הנותן.  רמ"א –חולק  – ב"מ פ"א סי' לאטור בשם רא"ש  .ב

דכיון דיש דעת אחרת מקנה אותו במתנה וה"ה במכר, אין צריך שיהא משומר לדעת סימן ר' סעי' א. וכמו שנתבאר לעיל 
בסימן רס"ח פ בעינן שיהא משומר על דעת הנותן או באי כחו, ועיין פרישה כאן ]סעיף כ"ה[ ולקמן המקבל. מיהו עכ"

דכתב טעם החולקין משום דהנותן מתנה בעין יפה  ודלא כעיר שושן ריש סימן ר' וסי' רל"ה ]סעיף ח'[.ולעיל  ]סעיף ו'[
 סמ"ע: - בריש סימן ר'ש הוא נותן, דלהאי טעמא במתנה דוקא חולקין ולא במכר, וזה אינו כמ"

 17סעיף כב

                                                           
 כ  סעיף  15

  כאילו  לחצירו  המתנה  שהגיע  כיון  שם,  עומד  שאינו  פי  על  אף  מדעתו;  שלא  לו  קונה  אדם  של  חצרו

   אחר.  בה  זכה

 
 
 כא  סעיף  16

  בצדה  עומד  שיהיה  עד  וחורבתו,  שדהו  כגון  משתמרת,  שאינה  בחצר  אבל  המשתמרת.  בחצר  בד"א,

   ר'(.  סימן  לעיל  שנתבאר  כמו  חולקין  )ויש  שדי  לי  זכתה  ויאמר:
 
 
 כב  סעיף  17

  בחצר  או  הרבים  רשות  בצידי  או  בסימטא  לו  קונין  בצדן,  עומד  שהוא  אדם  של  אמות  ארבע  וכן

   לידו.  מתנה  שתגיע  עד  קונה  אינו  חבירו  בשדה  או  בר"ה  אבל  בעלים,  לה  שאין

 
 



 דיינות
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 ד' אמות בסימטא/ברה"ר

וכן ארבע אמות של אדם שהוא עומד בצדן,  - .: מימרא דר"ל משום אבא כהן ברדלאי בבא מציעארמב"ם 
קונין לו בסימטא או בצידי רשות הרבים או בחצר שאין לה בעלים, אבל בר"ה או בשדה 

דחכמים תיקנו דד' אמותיו יקנו לו כחצירו, כדי שלא יבואו שו"ע.  -שתגיע מתנה לידו חבירו אינו קונה עד 

  לאינצויי כשיבוא אדם ויטול מצד חבירו דבר הפקר שבא שם.

לאפוקי ראובן העומד  האי טעם דאינצויי לא שייך אלא במקומות שהוא הפקר לכל ואין רבים מצויים שם כ"כ, -סמ"ע 
אף שנכנס ברשות שמעון, לא תקנו לו שיהא ד' אמות אחרים לכנוס שם, דאין רשות לבחצר שמעון 

דרבים מצויים שם ודוחקין ונכנסין שעומד בהן בתוכו כחצירו דראובן. וכן אם עומד ברשות הרבים 

 ועומדין אחד בתוך ד' אמות של חבירו או שד' אמותיו של זה נכנסין בתוך זה, ומשו"ה לא תיקנו בזה:

 ד' אמות במתנה

וכן נראה לכאורה במתנה  רק במציאה ולאד' אמות אינם קונות  -טב"א הרב המגיד בשם יש מהראשונים רי

 ש"ך. – התוס' שם י. ד"ה ד' אמותמדברי 

ס מ"מ י"ל כיון דבש"מוכח דה"ה במתנה  בגיטין פ' הזורקמירושלמי  -ריטב"א שם  פ"א סי' כחרא"ש גיטין 

 ש"ך. – דילן קאמר טעמא משו' דלא ליתי לאנצויי משמע דוקא במציאה ולא במתנה

 ד' אמות בגניבה

אלא במציא' דלא בגניבה לא תיקנו רבנן ד' אמות  - כתובות לא: ד"ה איתוס'  שםב"מ  גיטיןתוס'  שםרא"ש 

 ש"ך. –ובגט משום עגונה  ליתי לאנצויי

הקשה על הרא"ש כיון דפסק דלית הילכת' כמ"ד ד'  – "ש שםפלפולא חריפתא אות פ' על הראמעדני מלך 
ותירץ הש"ך דהרא"ש בא להוכיח דבגנבה אמות קונות ברשות הרבים א"כ פשוט שאינן קונות גזילה. 

מרדכי ב"מ סי' תכג ובאגודה ב"מ פ"א סי' יט בשם לא תיקנו רבנן ד"א ונפקא מיניה לסימטא ולצידי ר"ה וכן הוא ב
 קינו רבנן ד"א אף בסימטא. ועי' קצוה"ח ונה"מ., דבגנבה לא תר"י

 18סעיף כג

 חצר וד' אמות בקטן/קטנה

כלישנא בתרא דמר אמר חדא ומא"ח ולא פליגי, או כלישנא  שם פ"א סי' כטרא"ש  שם ב"מ ה:רי"ף . יארמב"ם מב"מ 

  שו"ע. -קטנה, זכתה לה חצרה וארבע אמות שלה  - קמא וכר' יוחנן

וכתב לה ספר כריתות ]דברים כ"ד א'[  מדכתב בגט דב"מ ]סוף דף י'[שזכתה לה חצירה מבואר בפ"ק  הטעם –סמ"ע 
ונתן ודרשינן מדלא כתב בידה יתנהו, שמע מינה דהאי ונתן על וכתב דלפניו קאי, וכאילו כתוב וכתב ונתן בידה, 

בר ילפינן לה מדכתיב ]שמות . ולגדולה לא איצטריך, דכמ"מ, אפילו לגגה חצירה וקרפיפה יהיה לה דין יד

כ"ב ג'[ )ו(אם המצא תמצא בידו וכנ"ל ]סקל"ד[, גם ילפינן לה מדכתיב ]שם[ ושלח דגם אשה יכולה לעשות שליח, אלא 
ברש"י ]ד"ה תלמוד[ ובתוס' ]ד"ה לרבות קטנה אתא. ודוקא קטנה, דהאי קרא באשה כתיב, ולא קטן, כנ"ל ]שם[. וע"ש 

 סמ"ע: ועי' בש"ך שכתב טעם אחר. -תב טעם מלבו, ודלא כעיר שושן שכ ואי[.

קונה חצרה דווקא עם עומדת  – עפ"י הש"ך ב"מ יב. ד"ה האי ר"ן ריטב"אב"מ פ"א סי' לא  רא"ש .א
גבי אלא אמר רב אשי חצר איתרבאי משום יד ולא גרע משליחות גבי גט  מב"מ )ריש דף י"ב(כדמוכח  בצד חצרה

הילכך כי ליתי בצד חצירו דליכא לדמויי לידה דאינה  ופירש"י שם ד"ה גביבפניו דחוב הוא לה ואין חבין לאדם שלא 
סמוכה לה תיפוק לה זכייתה משליחותה מוכח להדיא דדוקא בעומדת בצד חצרה הוא דאתרבאי חצרה משום ידה אבל 

כח להדיא מדברי באינה עומדת בצדה אפי' חצר המשתמרת אינו אלא משום שליחות וא"כ בכה"ג אין חצר לקטנה וכן מו
שכתבו וז"ל חצר משום ידה אתרבאי ולכך כי הוי דומי' דיד דהיינו כשהוא בצד חצרו קונה אפילו  התוס' שם ריש דף י"ב

בע"כ ואפי' קטנה כידה וכשאינו סמוכה לחצרה דלא הוי דומיא דידה לא גרע משליחות כו' עכ"ל וכן מבואר מדברי שהביא 
 הב"י סי' זה סוף סכ"ה

שכתבו סתמא קטנה יש  אף באין עומדת בצד חצרהקטנה יש לה חצר  -"ם טור ב"י סמ"ג ש"ך מרמב .ב

לה חצר ועוד משמע דדומיא דגדולה דהיינו בחצר המשתמרת או בעומדת בצד חצרה והכי מוכח נמי מדברי המחבר שכתבו 
ור ובדברי הר"ב בהג"ה בד"א בחצר המשתמרת כו' ועלה קאי וכתבו מיד קטנה זכתה לה חצרה כו' וכן משמע יותר בט

שהרי הם סוברים דבמתנה קונה אפי' בחצר שאינה משתמרת אפי' אינה עומדת בצדה וע"ז כתבו מיד קטנה זכתה לה 
שכתב בפיסקא ראה אותם רצים כו' כי  בנ"י ב"מ ה:חצרה כו' )ולפ"ז בע"כ יהיה הטור נגד הרא"ש( וכן איתא להדיא 

                                                           
 כג  סעיף  18

  הקטן  אבל  דמציעא(.  פ"ק  )נ"י  אב(  לה  שאין  קטנה  )ודווקא  שלה.  אמות  וארבע  חצרה  לה  זכתה  קטנה,

 אחר.  לו  שיזכה  עד  או  לידו,  מתנה  שתגיע  עד  זוכה  אינו
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על ידו דחצר המשתמרת דלא בעינן עומד בצד שדהו צריכה טעמא כו' וכן  עומד בצד שדהו אין דעכשיו היא משתמרת
 צידד בש"ך.

 –אינו זוכה עד שתגיע מתנה לידו, או עד שיזכה לו אחר  הקטןאבל  - ב"מ ה:רי"ף  שם מגמ'רמב"ם 
שר"ל  שברש"י שם ד"ה מרשר"ל ור' יוחנן אינם חולקים וכפירוש אחרון  ב"מ יא.כתירוץ האחרון של הגמ' שו"ע. 

 גר"א. ועי' בקצוה"ח מה שהקשה על דין זה. –דיבר בקטן ור"י בקטנה 

 בקטנה שאין לה אב

 או שכבר נישאת. רמ"א.  –ודווקא קטנה שאין לה אב  -כז  ד"מ גיטין לא.מרי"ף  ב"מ ה:נימוקי יוסף  .א

אף  - שם סי' ט'גיטין  רא"ש עיטור גיטין ל: בעל המאור שם ד"ה תנן, תוס' קידושין ג: ד"ה נערה רש"י .ב
  בא"ע סי' קמ"א ס"דוהמחבר בעצמו הביא סברת החולקים אלו  קטנה שיש לה אב יש לה יד

ואף דילפינן מציאה מגט היינו לענין  אף לרי"ף ונ"י לא קאי אלא אגט אבל לא לענין מציאה ומתנה –ש"ך 

ש לה אב לאו משום גריעותא דקטנה חצר דהוי כידה אבל להך מילתא לא שייכא למילף דהא קטנה אינה מקבל גטה כשי
עצמה אלא כיון דאיתקש יציאה להויה וזכה רחמנא לאב לקדש את בתו קטנה מדכתיב את בתי נתתי לאיש הזה אלמא 
יד שלה לא חשיבא כלום לענין קידושין וגט במקום יד דאביה ועקרה רחמנא ליד דילה ויהבה לאביה אבל אה"נ דאית יד 

לה יד ומקבלת את גטה וא"כ דוקא בגיטין שייך לומר הכי דכשיש לה אב אין לה יד אבל אם  לקטנה דהא באין לה אב יש
נתן לה שום אדם איזה דבר במתנה אין סברא לומר דלא זכתה במתנה כיון שיש לה אב וא"כ כיון דאית לה יד אית לה 

 ובריטב"א שם ודוק: וכן פסק בנה"מ. בתוס' רי"ד קידושין מד.נמי חצר ודוק עיין 

 19סעיף כד

 באויר החצר ]תפיסה בספק דדינא[

הזורק ארנקי לבית בפתח זה ויצא בפתח  - שם פ"א סי' לברא"ש  יב. בעי אדרבא ולא איפשטאטור ב"מ 
אחרת, ונתנו לבעל הבית במתנה וחזר בו בעודו באויר הבית, הוי ספק, ולא זכה בעל הבית, 

ו וזכה בו אחר מוציאין מידו ונותנין לבעל אבל אם הפקיר משום דמוקמינן ליה בחזקת מריה קמא.
 וביאר שם רא"ש משום דהואיל ונסתלקו הבעלים ובעל הבית מוחזק מספק תחלה.שו"ע.  -הבית 

שפסק  המחברוהטור דל"מ תפיסה בבעיא דלא איפשטא אבל  הרא"ש ב"ק פ"ו סי' טו'דהיינו דוק' לדעת  קשה -)סקי"ד(  ש"ך
סי' רמ"ח סי"א וסי' שע"ו סעי' יא' ולקמן  וכדלעיל סי' ר"ב ס"ג דבספיקא דדינא מהני תפיסהכהרמב"ם 

ודוחק לומר דהכא מיירי שהבעה"ב  א"כ ה"ה הכא זכה בעה"בוכמה דוכתי  וסי' שפ"ח סעי' ז' וסי' ש"צ סעי' ב'

 לא תפס.

( שהביא הב"י בסוף בדפי הרי"ף )ב"מ ה, ב תירץ קושיית הש"ך מדברי הנימוקי יוסף –בהגהת הט"ז  חכם צבי

עכ"ל, וא"כ לא דמי  לעולם לא נפקא מרשות נותן עד דאתי לרשות מקבל דמתנהסימן זה )סעיף כ"ט( 

 . ועי' בקצוה"ח שדחה תירוצו. קצוה"ח –לשאר ספיקות שבתלמוד 

 20סעיף כה

 באויר החצר שסופו לנוח

כגון שעומד בגג אם סופו לנוח,  ויר שאין סופו לנוח, אבלבד"א, בא - עא:ב"ק  עט.גיטין  ב"מ פ"א סי' לבטור רא"ש 

כמונח דמי ואינו יכול לחזור בו, וזכה בו בעל החצר וזרקו לחצר ונתנו לבעל החצר וחזר בו בעודו באויר, 
 שו"ע. -

                                                           
 כד  סעיף  19

  באויר  בעודו  בו  וחזר  במתנה  הבית  לבעל  ונתנו  אחרת,  בפתח  ויצא  זה  בפתח  לבית  ארנקי  הזורק

  וזכה  הפקירו  אם  אבל  קמא.  מריה  בחזקת  ליה  דמוקמינן  משום  הבית,  בעל  זכה  ולא  ספק,  הוי  הבית,

   הבית.  לבעל  ונותנין  מידו  מוציאין  אחר,  בו

 
 
 כה  סעיף  20

  החצר  לבעל  ונתנו  לחצר  וזרקו  בגג  שעומד  כגון  לנוח,  סופו  אם  אבל  לנוח,  סופו  שאין  באויר  בד"א,

 החצר.  בעל  בו  וזכה  בו,  לחזור  יכול  ואינו  דמי  כמונח  באויר,  עודוב  בו  וחזר

 
 



 דיינות
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 | 'מילי לא ממסרן לשליח' במתנה  מתנה סימן רמד
 1סעיף א

 "ז סי' רמ/א['אומר אמרו' במתנה ]עי' אבהע

 - בשם הרא"ה גיטין לג: ר"ן במתנה אם היא כגט ופסק כשמואל כט. דפלוגתא דרב ושמואלמגיטין רמב"ם  .א
המתנה כגט, שאין אדם יכול למסור דברים לשליח. כיצד, אמר לשלשה: אמרו לפלוני ופלוני 

 ם וכתבו ונתנו למקבל, לא קנה, ואם אמרו לאותם העדיאין זה כלוםויחתמו בשטר מתנה ויתנוהו לפלוני,  שיכתבו
הם עצמם כותבים וכן אם אמר לשנים: כתבו וחתמו בשטר מתנה ותנוהו לפלוני, אינם יכולים לומר לסופר לכתוב, אלא 

אה"ע המחבר פסק כשטתו שכ' דבאומר אמרו קרוב להיות הגט בטל. וכן כתב דין גט בזה הדין נתבאר בטור  שו"ע. – 

ו'[.  -וברמב"ם בפ"ב דהלכות גירושין ]ה"ה  ל"ט[ -[ גם בסימן קמ"א ]סעיפים י"ד, ל"ה ה' -סימן ק"כ ]סעיף ד' 
 סמ"ע. –והמחבר כאן כתב לשון הרמב"ם, דכ"כ בפ"ד דהלכות זכיה ]ה"י[ במתנה ע"ש. 

שיכתבו ויחתמו בשטר מתנה  לפלוני ופלונימכשירים באומר: אמרו  -גיטין סו: ד"ה ואמר טור בשם רמב"ן  .ב

דלא אמרינן באומר אמרו לעדים מתנה הרי הוא כגט. שאף לגט כשר והוא הדין ודאי  שו"ע בי"א. – ויתנוה לפלוני

למתנה. שהרמב"ן הקשה מ"ט לפסול באומר אמרו הא קי"ל שם למ"ד א' שעושה שליח שלא בפניו ותי' דשאני גט דבעי 
והא דאמרי' מתנה ה"ה כגט לענין העדים והסופר במקום הבעל אא"כ שמעו מפיו לשמה ובעי נמי וכתב לה הבעל ואין 

יש להם שיטה אחרת  והרא"ה והר"ן שםכו' אבל לא באומר אמרו תדע דהא שמואל מכשיר באמרו אפי' בגט כנ"ל מילי 
בין כו' והוא דעת הרמב"ן  בשו"ע סי' קמא סי"דשדעת כל הפוסקים דלא כרא"ה וע"ש  בא"ע סי' ק"כע"ש וכ' הב"י 

גר"א ועי' בסמ"ע ובקצוה"ח שהקשו סתירה מהטור בסי' שפסק כרמב"ן לכאן, וע"ש מה שתירצו, ועי'  -: בר"ן שםכמ"ש 
 נה"מ מה שהקשה על הרמב"ן.

פירוש, דאז שינו מדברי הנותן שאמר להו רמ"א.  –כ"ש אם חתמו הם בעצמם לדעה הראשונה  –טור בשם ראב"ד 

 סמ"ע: –דים שיחתמו. שיאמרו לע

 שליח שמינה שליח במתנה

העושה שליח לקדש אשה ומסר לו הטבעת לקדש  -בשם הקדוש מראדוש  קידושין סי' תקהמרדכי 
אפילו איתניס בדרך אינו יכול לעשות שליח אחר משום דמילי נינהו ומילי לא ממסרן 

ום מסירת הגט הכא נמי הא איכא מסירת הטבעת ואף על גב דגבי גט קי"ל שליח עושה שליח ולא הוי מילי משלשליח 

לא דמי דגבי גט אשה מתגרשת בע"כ ומיד כשיגיע הגט ליד השליח הרי היא כאילו מגורשת הלכך לא הוי מילי שהרי 
השליח יכול לגרשה בעל כרחה דיד השליח כיד הבעל אבל שליח של קדושין אם לא תאבה האשה אינה מתקדשת הלכך 

  ה"ל מילי.

לפי הקדוש מראדוש אדם שנשתלח ליתן מתנה, אינו יכול למנות שליח  –ס"ק ב קצוה"ח  .א
דמתנה כקידושין וכאן וכאן זקוקים אנו לדעת המקבל, וכמו שבקידושין אינו יכול למנות שליח מפני  אחר במקומו.

בל במתנה, דאין כך, אף במתנה כן. ולכן אם השליח ימנה שליח אחר תחתיו, והלה יתן את המתנה למקבל לא יזכה המק
באומר לאשה תהיי את שליח הולכה וכשתגיעי  מגיטין כד.ועי' בקצוה"ח שהקשה על הקדוש מראדוש  כאן שליחות

 לממקום פלוני תהיי שליח לקבלה.

נכון הדבר ששליחותו של השני לא חלה לדעת הקדוש מרדוש, אולם למרות זאת  -נה"מ  .ב
'מעשה ם כלל לדין שליחות, דמעשה הנתינה למקבל אינו אלא והטעם הואיל ואיננו זקוקי המקבל זכה במתנה.

בעלמא! הרי הנותן רצה ליתן, והמקבל עשה מעשה קניין, א"כ לא חסר כאן מאומה. ודווקא בנתינת גט אנו זקוקים  קוף'
ם, אם כן, אינה מגורשת. רואי -לגדרי שליחות. והטעם כיוון שיש דין 'ונתן', ולמדים מכאן ש'טלי גיטך מעל גבי קרקע' 

 שצריך שהנתינה תתבצע דווקא ע"י הבעל. לכן מוכרח הבעל או שלוחו לתת, אולם במתנה אין צורך. וע"ש שהאריך בזה.

                                                           
 א  סעיף  1

  שיכתבו  ופלוני  לפלוני  אמרו  לשלשה:  אמר  כיצד,  לשליח.  דברים  למסור  יכול  אדם  שאין  כגט,  המתנה

  לא  למקבל,  ונתנו  וכתבו  העדים  לאותם  אמרו  ואם  כלום,  זה  אין  לפלוני,  ויתנוהו  מתנה  בשטר  ויחתמו

  לפלוני,  ותנוהו  מתנה  בשטר  וחתמו  כתבו  לשנים:  אמר  אם  וכן  )טור(.  בעצמם(  הם  חתמו  אם  "ש)וכ  קנה.

  ופלוני  לפלוני  אמרו  באומר:  מכשירים  ויש  כותבים.  עצמם  הם  אלא  לכתוב,  לסופר  לומר  יכולים  אינם

 לפלוני.  ויתנוה  מתנה  בשטר  ויחתמו  שיכתבו

 
 



 דיינות
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 נתתי/הרי היא שלו

הכותב  -רבי יוחנן  שם ד"ה אמרטור מרמב"ן ר"י  לן בשטרמ: וכדאמר ר' יוחנן שם וכוברייתא גיטין רמב"ם 
כשיגיע , הרי זה זוכה בה הרי היא שלולו, או:  נתתיה: שכתבאו  שדה פלונית לפלוני נתתיבשטר: 

 שו"ע. – השטר לידו

 רמ"א. – אלא אם כן קנו מידואבל בדיבורא בעלמא לא קני  -טור בשם רמ"ה 

, בלשון נתתיאם אמר:  והא דאמרינן דלא קנה היינו שרוצה ליתן עכשיו בלשונות אלו, אבל -ד"מ ג  גיטין כא:ר"ן 
 . ועיין לעיל סימן ס' סעיף ו'בי"א  רמ"א –  הודאה, קנה.

דכאן כתב  סעיף ו.הקשה על הרמ"א, שסתר עצמו מסימן ס'  –מהר"ר משה רוטנבורג חלק חו"מ סי' ח' 

המחבר שטר שכתוב בו מחמת שנתתי כו' וטוען שלא היה ברשותו כו', כתב הרמ"א  על מ"ש ס' סעיף ו'י"א דקנה, ובסימן 
ז"ל, מיהו כל זה לסברת הרי"ף אבל רבים חולקים ע"ז וסבירא להו דכל האומר נתתי לפלוני כך וכך הודאת בעל דין 

 פירש בסמ"ע ]שםכתב המחבר שטרי דידן שטרי קנין הם,  סעיף ג'ובסימן קצ"א  כמאה עדים דמי,

מ"מ מקנה עכשיו, וגם בקרא מצינו ]בראשית כ"ג י"ג[ נתתי כסף השדה,  מכרתי ונתתי לשון עברסק"ו[ אף דכתוב 

 דלדעת החולקין הוי לשון הודאה ושטר ראיה הוא כל זמן דלא ידעינן שמקנה עכשיו.והרמ"א לא הגיה שם כלום 
ינו לשון הודאה, אלא ותירץ דאף החולקים על הר"ן בלשון נתתי, לאו דס"ל דלשון נתתי א

וכלל גדול משום דמצינו בקרא נתתי כסף השדה, דס"ל דמשמע לשון הודאה וגם משמע לשון קנין 
אמרו בדין המוציא מחבירו עליו הראיה. אך כל זה בטענות על פה, אבל כשמוציא שטר על 

דנתבטל השטר לגמרי אבל היכא  אף דאמרינן בו ג"כ בכל לשון מסופק המוציא מחבירו עליו הראיה,חבירו, 
ובזה עולין פסקי הרמ"א  .סימן מ"ב סעיף ט'כמבואר בשו"ע אמרינן יד בעל השטר על העליונה, 

ואי נימא דלא הוי לשון הודאה יתבטל השטר לגמרי כיון שזה טוען שלא היה כהוגן, דבסימן ס' דאיירי בשטר, 

דבע"פ דמיירי דאמר לשון נתתי בדיבורא בעלמא, ובסימן רמ"ה  ברשותו, אמרינן דהוי לשון הודאה,

לא שייך לומר דהיכא דנתבטל הענין יד המוציא על העליונה ]עיין בהג"ה שם ע"ב[, כתב הרמ"א לשון י"א והיינו דעת 

דאדרבה אם נימא דהוא לשון הודאה יתבטל השטר כיון דאנו יודעים דלא הקנה לו מקודם ובסימן קצ"א הר"ן, 

 פת"ש:   - ,אמרינן יד בעל השטר על העליונה ושטרי קנין הם כו' הקנותו,אלא עתה רוצה ל

 קנין 'אתן'

אבל  - מוקי בשאמר מעכשיו וקנו מיניה והוא ס' ראשונה ב"ב נא: מהרי"ק רי"ף שם כחכמים בברייתא"ם רמב .א
אין דסברי חכמים ש שו"ע. –לא זכה המקבל  אף על פי שהעידו עליו העדים, אתננו לואם כתב בשטר: 

ואפילו קנו מידו,  -טור בשם רמ"ה  הרב המגיד. –זה אלא כמבטיח שיתננה לו לאחר זמן ובשטר אחר ועדיין לא עשה 
 וקושיית הט"ז על הרמ"א שם. רמ"א סי' רג סעיף א'רמ"א. ועי'  –קנין דברים 

ע"ז ו מוראיה לדיעה ז שו"ע בי"א. –אם קנו מידו, מהני לשון אתן  -רשב"א בסי' קצ"ה מ טור ב"י .א

גר"א: ובאבה"ע סו"ס נ"א נעלם מהב"י דין ודעה זו  –עב. ההוא גברא כו' וערש"י שם ד"ה קנה קמא כו' וענ"י ב"ב ב. 
 ש"ך. –ובחנם השיג שם על הרשב"ץ ע"ש 

                                                           
 א  סעיף  1

  בה  זוכה  זה  הרי  שלו,  היא  הרי  או:  לו,  נתתיה  שכתב:  או  לפלוני,  פלונית  שדה  נתתי  בשטר:  הכותב

  והא  הרמ"ה(.  בשם  )טור  מידו(  קנו  כן  אם  אלא  קני  לא  בעלמא  בדיבורא  )אבל  לידו.  השטר  כשיגיע
  דקנה  י"א  הודאה,  בלשון  נתתי,  אמר:  אם  אבל  אלו,  בלשונות  עכשיו  ליתן  שרוצה  היינו  קנה  דלא  דאמרינן

  שהעידו  פי  על  אף  לו,  אתננו  בשטר:  כתב  אם  אבל  ו'(.  סעיף  ס'  ימןס  לעיל  )ועיין  המקבל(  פ'  )ר"ן

   הרמ"ה(.  בשם  )טור  דברים  קנין  מידו,  קנו  ואפילו  הגה:  המקבל.  זכה  לא  העדים  עליו

   
 ב  סעיף  2

  לאשתו  דהכותב  כתב  ולכן  ראשונה,  כסברא  פסק  ומהרי"ו  אתן.  לשון  מהני  מידו,  קנו  שאם  אומרים  ויש
  חדשים  תנאים  לעשות  נהגו  ולכן  לה,  כתב  שלא  זמן  כל  זכתה  לא  גדולה  כתובה  הל  לעשות  השידוכין  בשעת
   נ"א.  סימן  העזר  באבן  ועיין  החופה,  בשעת
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לכן הכותב לאשתו בשעת השידוכין לעשות לה כתובה גדולה לא זכתה כל  -פסק כסברא ראשונה  מהרי"ו
 - –ועיין באבן העזר סימן נ"א  נהגו לעשות תנאים חדשים בשעת החופה,ולכן זמן שלא כתב לה, 

  רמ"א.

אף בתנאים אחרונים לא מהני? וי"ל דהיינו  משום קנין אתןקשה אם לא מהני תנאים ראשונים  –סמ"ע 
או סימן ס' ]סעיף ו'[, אפילו בדבר שלא בא לעולם כמבואר ב דמשעבד בו מיד אנפשובלשון חיוב וקבלה 

דמהני אפילו קנין אתן דמקנה ליה גופא דארעא. ונפקא מיניה אם מת אין  ,מעכשיוליה בקנין סודר דקנה 

והא דאין עושין כן בתנאים הראשונים, משום שיראין . וע"ל סי' ר"ט ס"ד בהגהמוציאין מידו 
בושת ואין רוצין רק בקנס משום ולכך אינן מחייבין עצמם  ]ל[נפשם מחשש דשמא יחזור אחד מהשידוכין

משו"ה אם עשאו בלא כתיבת תנאים חדשים אינן מחויבין בגוף הדברים הנזכרים בתנאים לחייב עצמן בגוף הדברים, 
הראשונים, וגם קנס ליכא דהא ליכא בושת, ומה"ט ג"כ אין חל על החוזר חרם הנכתב בתנאים וקנין זה קנין אתן הוא. 

 ]סמ"ע סק"א[.

 3סעיף ג

 א שלךתהא נתונה לך/תה

 שו"ע בי"א. –אם כתב לו בשטר: שדה פלונית תהא נתונה לך, או: תהא שלך, קנה  -טור בשם רמ"ה 

דלשון זה לאו לשון הבטחה הוא שיתננה לו לאחר זמן אלא נתנה לו מעכשיו. והי"א ]בסעיף ד'[ מוסיף דאף אם אמר לשון 
ואח"כ מתחיל סעיף חדש, האומר נתתי כו', שהוא ענין אתן, אם א"ל ג"כ מעכשיו קנה. והכל סעיף אחד הוא הני ב' י"א, 

 סמ"ע: –בפני עצמו 

 4סעיף ד

 אתן מעכשיו

וביאר  שו"ע בי"א. –, בין בשטר בין בקנין קנה לאלתר מעכשיואם אמר: אתננו לו  -טור בשם רמ"ה 

 שם כיון דאמר מעכשיו אין זה לשון הבטחה אלא בהאי שטרא או קנין מקני ליה גופו דארעא

 תי' והלה טוען 'לא נתת' ]קנין אודיתא['נת

האומר: נתתי שדה פלונית לפלוני, והוא אומר: לא נתת לי, הולכין  -רמב"ם  מ:טור מברייתא גיטין 
דאיכא למימר זיכה לו על ידי אחר, ואין בעל חוב של הנותן גובה ממנו כל זמן שישאר ביד הנותן אחר דברי הנותן, 

מקבל רוצה את המתנה אלא שאומר האמת שלא נתן לו, וקאמר דא"צ קנין אחר אלא מיירי שה שו"ע. - ממה לפרוע;

 סמ"ע.  –זכה בשדה זו בהודאתו של הנותן ואין הנותן יכול לחזור בו, משא"כ באומר נתתיה לידו בסעיף שאחר זה 

  שו"ע. –אבל אם לא נשאר בידו לפרוע לבעל חובו, לא מהני הודאתו לחוב בעל חובו  -שם 

הא דאזלינן בתר דברי הנותן ולא בתר דברי המקבל, משום דאיכא למימר דברי שניהן אמת, שזה זיכה לו ע"י אחר ולא  - סמ"ע

וכמ"ש  אם אין המקבל רוצה לקבל המתנה פשיטא דאינו זוכה בה בע"כ,נודע להמקבל עד עתה. אבל 

יתבאר כן בצווח מעיקרא, וה"ה בזה דכשצווח '[ סימן רל"ה ]סעיף כ"ג[  ]ורמ"ג, סעיף א'[, וגם בסמוך ]סעיף ילעיל סוף 
 מיד שנודע לו מהמתנה צווח מעיקרא מיקרי, ועיין פרישה ]סעיף ו'[:

 5סעיף ה

                                                           
 ג  סעיף  3

   קנה.  שלך,  תהא  או:  לך,  נתונה  תהא  פלונית  שדה  בשטר:  לו  כתב  שאם  שאומר  מי  יש

 
 
 ד  סעיף  4

  שדה  נתתי  האומר:  לאלתר.  קנה  בקנין  בין  בשטר  בין  מעכשיו,  לו  אתננו  אמר:  שאם  שאומר  מי  יש

  ידי  על  לו  זיכה  למימר  דאיכא  הנותן,  דברי  אחר  הולכין  לי,  נתת  לא  אומר:  והוא  לפלוני,  פלונית

  לא  אם  אבל  לפרוע;  ממה  הנותן  ביד  שישאר  זמן  כל  ממנו  גובה  הנותן  של  חוב  בעל  ואין  אחר,

   חובו.  בעל  לחוב  הודאתו  מהני  לא  חובו,  לבעל  לפרוע  בידו  נשאר

 
 
 ה  סעיף  5

  הוא  מתנה  המקבל  אם  לי,  נתת  לא  אומר:  והלה  בידו,  לו  ונתתי  לפלוני  פלונית  שדה  כתבתי  אמר:

  שאמר  הוא  המקבל  בן  ואם  שדהו.  פירות  אוכל  והנותן  דמי  עדים  כמאה  דין  בעל  הודאת  כן,  שאמר

  עד  שליש,  ידי  על  הפירות  את  מניחים  לו,  ונתתי  כתבתי  אומר:  והוא  זו,  שדה  לאבי  נתת  לא  כן:

   הוא.  היאך  הדבר  שיוודע
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שאמר נותן אוכל פירות ורבה אמר משלשין את הפירות ולא פליגי הא באבא הא  מ: כרב חסדא שםרמב"ם ברייתא גיטין 

, והלה אומר: לא נתת לי אם המקבל ונתתי לו בידואמר: כתבתי שדה פלונית לפלוני  - בברא.
 שו"ע. –בעל דין כמאה עדים דמי והנותן אוכל פירות שדהו.  הודאתמתנה הוא שאמר כן 

מניחים את הפירות  לא נתת לאבי שדה זו, והוא אומר: כתבתי ונתתי לו,הוא שאמר כן:  בן המקבלואם  -שם 
שמא יבואו עדים שמסרה  רש"י שם ד"ה הא באבאפירש  "ע.שו –על ידי שליש עד שיוודע הדבר היאך הוא

 טור. –לאביו וזה לא ידע 

ויפסיד הפירות  הקשו מדוע לא אמרי' לגבי נותן הודאת בע"ד כמאה עדים דמי – שם ד"ה הודאת תוס'

לפי שהנותן קדמה לו מחשבה ליתן ופעמים שהוא סבור שנתן מפני  ותירצו שהמקבל זכור יותר מן הנותן

 ברא"ש ]גיטין פ"ד סי' ל"ב[:ועיין עוד  סמ"ע הרב המגיד. –שעלה בדעתו שיתן ולא נתן מה שאין כן במקבל וכו' 

 6סעיף ו

דוקא כשהבן אומר: אני הייתי במעמד שאתה אומר שנתת לאבי וראיתי שלא נתת לו כלום;  -טור 
 –לא היה במעמד, דינו כאומר: נתתי שדה פלונית לפלוני, והוא אומר: לא נתת לי אבל אם 

פירוש, אם נוכל לומר שלא היה במעמד, והיינו כל שלא אמר בפירוש שהיה במעמד, דאל"כ קשה פשיטא, הא  שו"ע.

 סמ"ע –אפילו באביו ג"כ דינא הכי כל שלא היה במעמד וכמ"ש לפני זה ]סעיף ד'[ 

 ב בו 'ותנו' ]עי' סעי' א'[שטר מתנה שכת

שטר מתנה שכתב בו: כתבו וחתמו עלי בכל  -סי' קיח ובשו"ע סעי' יא  אבה"עבתשובה ד"מ ב והביאו בטור  רא"ש
לפלוני כו', לאו שטר מתנה הוא מאחר שלא נזכר בשטר שהוא נותן, אלא צוה  ותנולשון 

 גר"א. –וכנ"ל בסעיף א'. רמ"א.  –לעדים ליתן 

 7סעיף ז

 חשש שמודה כדי להתחמק מנושים

מקבל מתנה שבא בעל חובו לגבות ממנו, ואמר: אינה מתנה  -הרב המגיד מרמב"ם ד"מ ט  .א
היסת ותחזור לבעליה  נשבעבידי אלא שומר אני עליה, או שאמר: בטלה היתה מתחלתה, 

 )ועיין סעיף י'(. הרב המגיד. –שכאן הוא אומר שמעולם לא באת לידו ופשוט הוא שהודאתו הודאה  שו"ע. –

 כשטוען המקבל שאינה מתנה יסתלק ממנה ויניחנה, עכ"ל.  מה ענין שבועה זו לכאן, -]שם[  ראב"ד טור .ב

והיינו כשטוען הבעל חוב ברי לי שמתנה היא בידך, אבל אם טוען ספק אין עליו אלא  -]סעיף ט'[  ב"י
"ג[ שכתב שצריך שישבע ]ד[מיירי שישבע לבעל לדעת המגיד משנה שביאר דברי הרמב"ם ]פ"ד מזכיה הי חרם סתם,

 חוב, אבל המגיד משנה בעצמו הניחו בצ"ע, 

אם ]הלוה[ מודה שהשדה שתחת ידו אינה שלו אפילו יש לו שני  -סימן קמ"ו סעיף י' ]סק"ח וט'[  תומים
חזקה ]אינו[ יכול לגבות אותה מהלוה, אבל אם כבר גבאה הבעל חוב והיה להלוה שני 

 כמו שטוענין ללוקח. טוענין לו כשיש לו שני חזקהחזקה, אז 

 8סעיף ח

                                                           
 
 
 ו  סעיף  6

  נתת  שלא  וראיתי  לאבי  שנתת  אומר  שאתה  במעמד  הייתי  אני  אומר:  כשהבן  דדוקא  שאומר  מי  ויש

  לי.  נתת  לא  אומר:  והוא  לפלוני,  פלונית  שדה  נתתי  כאומר:  דינו  במעמד,  היה  לא  אם  אבל  כלום;  לו
  שלא  מאחר  הוא  מתנה  שטר  לאו  כו',  לפלוני  ותנו  לשון  בכל  עלי  וחתמו  כתבו  בו:  שכתב  מתנה  שטר  הגה:
   ו'(.  סימן  ל"ט//  ט'  כלל  )הרא"ש  ליתן  לעדים  צוה  אלא  נותן,  שהוא  בשטר  נזכר

 
 
 ז  סעיף  7

  שאמר:  וא  עליה,  אני  שומר  אלא  בידי  מתנה  אינה  ואמר:  ממנו,  לגבות  חובו  בעל  שבא  מתנה  מקבל

   י'(.  סעיף  למטה  )ועיין  לבעליה.  ותחזור  היסת  נשבע  מתחלתה,  היתה  בטלה
 
 
 ח  סעיף  8
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 כשהנותן טוען שנתנה רק לפיקדון

או שאמר: שלא מדעתי נתתיה, טען הנותן ואמר: שומר אתה עליה,  –טור בשם רמב"ם עפ"י הרב המגיד 

וזה אומר: נתת לי אם החזיק בה שני חזקה או שהיא מתנת מטלטלין, או: גזולה היא בידך, 
 שו"ע. –המקבל שבועת היסת ונפטר  נשבע

 9סעיף ט

 מחילה והחזרת השטר אם מבטלת המתנה

נתן שדה פלונית במתנה לראובן, ואחר כך החזיר ראובן שטר מתנה לנותן  -טור בשם תשובת רא"ש 
ובחי' רע"א ס"ב  לעיל סי' ע"ג סי"טוכיוצא בזה  שו"ע. –וגם עשה לו מחילה, לא נתבטלה המתנה בכך 

שהוכיח מרשב"א שאם אמר שמוחל על החפץ ועשה קנין על כך הקנין מתקן את  ט"ז סימן רמ"א סעיף ג'ועי' בהגה שם.
 הלשון ומהני.

 10סעיף י

 מקבל שחזר בו לאחר שקיבל בשתיקה ]הפקר[

 – מימרא דרב יהודה אמר שמואל ומימרא דרבי יוחנן וכדאמר ר' אבא בר ממל ולא פליגי וכו' ב"ב קלז.רמב"ם הרב המגיד 

ואמר: איני רוצה בה,  בו חזרהמקבל את המתנה וזכה בה, ואחר שבאה לידו והוא שותק 
 –לא אמר כלום לענין שתחזור לבעלים  או: איני מקבלה או: הרי היא בטלה או: מום זה נראה לי בה,

נראה לי בה דמשמע אפשר דאיירי ממום הנגלה לעין דודאי הכיר בו משעה ראשונ' ואע"פ שהוא אומר מום זה שו"ע. 

 כסף משנה. –עכשיו מאחר שהוא נגלה לעין כל אנן סהדי דמשקר 

וכל הקודם בה, זכה  הפקראלא הרי היא  - כד. מימרא דריש לקיש וכדמפרש לה שם ריש כד: כריתות רמב"ם
  שו"ע. –

י המתנה בטלה' או ה'הר אך באמר 'איני מקבלה'או אי אפשי בה  דוקא כשאומר איני רוצה בה -ס"ק י"ז  סמ"ע

 ר"י בגיטין דף ל"ב ]ע"א[ בתוס' ד"ה ]מבוטלת[ואינה הפקר. והרמב"ם ס"ל כפירוש  הרי היא ברשות המקבל

 ע"ש. אך הנה"מ דחה דבריו ולמד שהרמב"ם חולק על ר"י ע"ש. 

הפקר ולא וביש לו שטר ובעדים דלאו כל כמיני' לאפקועי שעבודיה ב רמ"א. –ואם יש לו בעל חוב גובה ממנה  -טור 

 .סמ"ע -עדיפי מאם מכרה או נתנה שהב"ח גובה ממנה וה"ה אם הפקיר' וזכה אחר בה 

 שו"ע. –, לא קנה המקבל מעיקרואבל אם היה צווח  - קלח.ב"ב 

 הרב המגיד. –ואם מתו ליורשיהן  שו"ע. –וחוזר לבעלים הראשונים  -תוס' שם ד"ה כאו בשם ר"י 

                                                           
  אומר:  וזה  בידך,  היא  גזולה  או:  נתתיה,  מדעתי  שלא  שאמר:  או  עליה,  אתה  שומר  ואמר:  הנותן  טען

   ונפטר.  היסת  שבועת  המקבל  נשבע  מטלטלין,  מתנת  שהיא  או  חזקה  שני  בה  החזיק  אם  לי,  נתת

 
 
 ט  סעיף  9

  לא  מחילה,  לו  עשה  וגם  לנותן  מתנה  שטר  ראובן  החזיר  כך  ואחר  לראובן,  במתנה  פלונית  שדה  נתן

   בכך.  המתנה  נתבטלה

 
 
 י  סעיף  10

  איני  או:  בה,  רוצה  איני  ואמר:  בו  חזר  שותק  והוא  לידו  שבאה  ואחר  בה,  וזכה  המתנה  את  המקבל

  אלא  לבעלים,  שתחזור  לענין  כלום  אמר  לא  בה,  לי  נראה  זה  מום  או:  בטלה,  היא  הרי  או:  מקבלה

  צווח  היה  אם  אבל  )טור(.  ממנה(  גובה  חוב  בעל  לו  יש  )ואם  זכה.  בה,  הקודם  וכל  הפקר  היא  הרי

  שמשמעותו  הלשונות  מן  אחד  באומר  זה  וכל  הגה:  הראשונים.  לבעלים  וחוזר  המקבל  קנה  לא  מעיקרו,
  נאמן  תחלה  דשתק  גב  על  אף  מעיקרא,  מתנה  היתה  שלא  דמשמע  לשון  אמר  אם  אבל  בה.  רוצה  שאינו

  נאמן  עתה  עד  בחזקתו  היתה  שלא  מאחר  מ"מ  עליו,  חוב  בעל  לו  שיש  כגון  לאחרים  חב  ואפילו  בהודאתו,
  אין  תחלה  ששתק  מאחר  קרקע,  היה  ואם  הפקר;  ליה  הוי  מטלטלין  המתנה  אם  בה,  אפשי  אי  אמר:  עליה.
   בטור(.  )הכל  כלום  בדבריו
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אם  וכל זה באומר אחד מן הלשונות שמשמעותו שאינו רוצה בה. אבל - רא"ש ד"ה בטלהגיטין לב. ד"ה לא ו רש"יבשם  טור
, אף על גב דשתק תחלה נאמן בהודאתו, שלא היתה מתנה מעיקראאמר לשון דמשמע 
 רמ"א. –כגון שיש לו בעל חוב עליו, מ"מ מאחר שלא היתה בחזקתו עד עתה נאמן עליה  ואפילו חב לאחרים

 לק.לאפוקי מהראב"ד שחו

אמר: אי אפשי בה, אם המתנה  - כריתות כד. ד"ה הכי גרסי' תבטל רש"יהוא לדעת  שם פ"ד סי' ג רא"שבשם  טור
 רמ"א. -מטלטלין הוי ליה הפקר; ואם היה קרקע, מאחר ששתק תחלה אין בדבריו כלום 

 טור. –אבל לרמב"ם אין הפרש בין אמר איני רוצה בה או אי אפשי בה 

 ח שגבה מהפקר של החייבבע"

אף אם הוא הפקר וכל הקודם בו זכה, מ"מ אם  - ]ב"ב סג:[נמוקי יוסף ]סעיף י"ג[ מדרכי משה  .א
ולא מצי למימר האי מהפקרא קא זכינא וחובי במקומו עומד, קדם בע"ח וזכה בה נפטר המקבל מחובו, 

 אי לישנא דבעל חוב גובה ממנו:ואין זה כוונת רמ"א הנ"ל דא"כ לא ה"ל לרמ"א לכתוב בהסמ"ע.  – ע"ש

אמאי לא יוכל הבע"ח לזכות בו מתורת הפקר דכיון דבהפקר קודם זכה,  הקשה –קצות החושן  .ב
 והחוב כדקאי קאי, והמעיין בדברי נימוקי יוסף יראה דאין דין זה מוזכר שם. כמו שאר כל אדם

ליה נכסי, המחזיקין בהפקר אומרים באית הא דבע"ח גובה ממנו היינו בדלית ליה נכסי אבל  -קצות החושן 
 ושו"ע סימן ער"ה סעיף ל"אואחרון אחרון נפסד, אין לו גובה משלפניו וכמבואר בטור  לגבות הנחתי לך מקום

בסימן קי"א ע"ש, ומכל שכן אם יש מקום לגבות אצל הלוה, אלא דמיירי שאין לו לבע"ח ממה לגבות עכשיו. ועיין מ"ש 
 :סק"א

 11סעיף יא

 ק ואח"כ צווחמקבל ששת

וכו' באנו למחלוקת רשב"ג ורבנן דתניא כו' וכדמפרש לה רבא ואיתימא רבי יוחנן  קלח. א"ר נחמן בר יצחקרמב"ם גמ' בב"ב 

זיכה לו על ידי אחר, וכששמע המקבל שתק, ואחר כך צווח ואמר: איני מקבלה, הרי  –שם 
, או ששתק מפני שם בברייתאוכדעת חכמים זה ספק אם זה ששתק כבר רצה וזה שצווח חזר בו 

והרמב"ם  שו"ע. –. וכדעת רשב"ג שם שעדיין לא הגיע לידו כלום וזה שצווח הוכיח סופו על תחלתו

פסק כדין ספק מכח סוגיא חולין לט: דאמרינן התם לא אמרו בו היתר משום כבודו דרשב"ג ולא אסור משום כבודו 
 הרב המגיד. –דת"ק 

שמא המקבל זכה, וכיון ם קדם אחר וזכה בה לעצמו, אין מוציאים מידו לפיכך א -עיטור בשם הגאונים 

ואם חזרו הבעלים הראשונים ותפסוה  שאמר: איני רוצה בה הרי הפקירה, וזה שקדם ולקחה מההפקר, זכה.
שמא המקבל לא זכה, שכיון שאמר: איני רוצה, הוכיח סופו מיד זה שקדם וזכה בה, אין מוציאין מידם, 

 שו"ע. – א קנה אותה, וברשות הבעלים הראשונים היא קיימה עדייןעל תחלתו ול

 מתנת שכ"מ ששתק בשעה שקיבל

שם ממימרא דרב יהודה אמר שמואל ואימתי דא"ר אבא בר ממל וכו'  שם פ"ח סי' נארא"ש  בב"ב סג: טור רי"ף .א

אם היתה מתנת שכיב מרע כיון ששתק בשעה ששמע,  - והאי י"א לא קאי אזיכה לו ע"י אחר קלז.
דדברי שכיב מרע ככתובין ומסורין דמי אבל במתנת בריא עד דמטי שטרא לידיה או זיכה לו ע"י  שו"ע בי"א. –קנה 

והרמב"ם לא כתב זה. ואפשר דג"כ  ואם אמר אי אפשי בה הפקירה. -טור . סעי' י וסעי' זה אחר כמבואר פרטי דיניו לעיל

                                                           
 יא  סעיף  11

  אם  ספק  זה  הרי  מקבלה,  איני  ואמר:  צווח  כך  ואחר  שתק,  המקבל  וכששמע  אחר,  ידי  על  לו  זיכה

  שצווח  וזה  כלום  לידו  הגיע  לא  שעדיין  מפני  ששתק  או  בו,  חזר  שצווח  וזה  רצה  כבר  ששתק  זה

  זכה,  המקבל  שמא  מידו  מוציאים  אין  לעצמו,  בה  וזכה  אחר  קדם  אם  לפיכך  תחלתו.  על  סופו  הוכיח

  הבעלים  חזרו  ואם  זכה.  מההפקר,  ולקחה  שקדם  וזה  הפקירה,  הרי  בה  רוצה  איני  שאמר:  וכיון

  שאמר:  שכיון  זכה,  לא  המקבל  שמא  מידם,  מוציאין  אין  בה,  וזכה  שקדם  זה  מיד  ותפסוה  הראשונים

  עדיין.  קיימה  היא  הראשונים  הבעלים  וברשות  אותה,  קנה  ולא  תחלתו  על  סופו  הוכיח  רוצה,  איני

  כאן  שמחלק  מי  ראיתי  לא  הגה:  קנה.  ששמע,  בשעה  ששתק  כיון  מרע.  שכיב  מתנת  היתה  שאם  וי"א
  כמו  בבריא  קנה  אחר,  ידי  על  המתנה  לו  שזיכה  מאחר  בכך,  לחלק  לי  נראה  אינו  וגם  לבריא,  ש"מ  בין

 ענין.  בכל  המקבל  שזכה  הרא"ש  דעת  וכן  בש"מ,
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שנעלם מהם שהרמב"ם כתב סמ"ע. והש"ך כתב  –הכי לדינא, אלא דלא איירי שם בפ"ד דזכיה ממתנת שכיב מרע  ס"ל
 כן להדיא בפ"ט מה' זכיה דין י"ג וי"ד:

מאחר  וגם אינו נראה לי לחלק בכך לא ראיתי מי שמחלק כאן בין ש"מ לבריא, -דרכי משה  .א

 – שזכה המקבל בכל ענין הרא"ש בב"ב פ"ח סי' נא."מ, וכן דעת שזיכה לו המתנה על ידי אחר, קנה בבריא כמו בש
ומה שכתב הטור  ואין כאן שום מחלוקתאך בש"ך כתב שלא מיירי מזכה לו ע"י אחר והגה זו מקומה בסעיף י'.  רמ"א.

דבשכיב מרע אם שתק מתחלה בשעה שאמר ליתנה לו הו"ל כאילו שתק  הרא"ש )ב"ב פ"ח סי' נ"א()סעיף י"ג( בשם 
והובא בסמ"ע )סקט"ו(. והא  הרי"ף )שם סג, ב בדפי הרי"ף(בשעה שבא לידו, דדברי שכיב מרע ככתובין ומסורין, וכ"כ 

דכתב בלשון ויש אומרים לפי שהרמב"ם לא חילק. ובסמ"ע ס"ק ט"ו כתב דאפשר גם הרמב"ם ס"ל הכי לדינא, אלא דלא 
ומהרשב"ם ב"ב קלח. עיין ב"י שכתב שיש לדקדק מהרי"ף ו איירי שם פ"ד מזכיה )ה"א( מדין מתנת שכיב מרע ע"ש.

 :ביש"ש חולין פ"ב סי' כ'שפסקו דזכה המקבל בכל ענין וכן פסק ראב"ן וכ"פ מהרש"ל  ד"ה יורשין

מתנת שכיב מרע אינו קונה נהי דמתנת שכיב מרע ככתובין ומסורין וכאילו מטא לידיה, אך  הקשה –קצות החושן 
מר משוך פרה זו ולא תקנה אלא לאחר שלשים שניהן חוזרין הנותן והמקבל כיון דעדיין ואילו אאלא לאחר מיתה, 

לא זכה בה, וא"כ ה"נ במתנת שכיב מרע אפילו נתרצה בפירוש אמאי לא יוכל לחזור בו המקבל קודם שמת שכיב מרע 
, וכיון דחוזר בו מ' סעיף א'()אה"ע סימן כיון דעדיין לא זכה בה. וכן במקדש לאחר שלשים שניהן חוזרין האיש והאשה 

משום דדברי שכיב מרע לענין לקנות  הרא"ש סוף פ"א דגיטין )סי' י"ט(עפ"י  ותירץא"כ הדרא לנותן וצ"ע. 
הלכך כיון דאיתיה למקבל בשעת מתן  משעת נתינתו, למפרעלאחר מיתה חשובין ככתובין ומסורין 

כיון דאחר שמת הוברר שזכה וא"כ ה"נ הדבר שזכה משעת המתנה ומורישו ליורשיו עכ"ל הרא"ש. מעות הוברר 

למפרע משעת המתנה, ומש"ה אין המקבל יכול לחזור כיון דכבר זכה בה תיכף אם ימות. ומיהו לפי שיטת הרשב"א 
יתה, והא דמת מקבל בחיי נותן בחידושיו סוף פ"ק דגיטין )יד, ב ד"ה הולך( דאין מתנת שכיב מרע קונה אלא לאחר מ

 -סימן קכ"ה )סעיף י"ג מהני במתנת שכיב מרע היינו משום דהולך כזכי בשכיב מרע ומשום דאלים דיבוריה, וכן בטור 
בדפי הרי"ף( שם תמה  הר"ן סוף פ"ק דגיטין )ו, בבשם הרמ"ה דטעמא משום דהולך כזכי ע"ש, וכן משמע מדברי  י"ד(

( שכתבו דזוכה מקבל למפרע, דהא מתנת שכיב מרע אינו אלא לאחר מיתה וכיון דמת ד"ה הא תוס' )שם יד, בעל דברי 
וא"כ לשיטת הרמ"ה והרשב"א והר"ן דמתנת שכיב מרע אינו זוכה אלא לאחר מיתה ולא מקבל אין קנין למת ע"ש, 

מת הנותן והדרא למאריה, א"כ ודאי במתנת שכיב מרע אפילו נתרצה המקבל בפירוש יכול לחזור המקבל קודם ש למפרע,
, דלאו כ"ע הכי סברי וכמ"ש ודו"ק. ועיין מ"ש בסימן קכ"ה ס"ק וא"כ שפיר קדם ב"י לכתוב דין זה בשם יש אומרים

 )ו'( ]ה'[ ובסימן ר"ן סק"א:
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 אומדנה במתנה   |מתנה סימן רמו
 1סעיף א

 נתן מתנה כי חשב שמת בנו

גורסי' א"ר נחמן הלכ' כר"ש בן מנסיא  שם סי' יח רא"ש שם סח: רי"ף שמיה דר"ש בן מנסי'קמו: מרמב"ם ברייתא ב"ב 

לעולם אומדים דעת הנותן, אם היו הדברים מראין סוף דעתו עושים  - שם קלב.והכי איתא בהדיא 
מתנה כיצד, מי שהלך בנו למדינת הים ושמע שמת, וכתב כל נכסיו לאחר, על פי האומד אף על פי שלא פירש. 

 –גלויה גמורה, ואחר כך בא בנו, אין מתנתו קיימת, שהדברים מוכיחים שאילו ידע שבנו קיים לא היה נותן כל נכסיו 
ששמע שמת בנו כתב ועמד היינו מתוך אותו  דבשעת מעשהוכתב ואולי י"ל דנקט ועמד כלומר  'ועמד'ל' הגמ'   שו"ע.

 רע"א: – תוס' כתובות דף ק"ט ד"ה תשבדזה הוי אומדנא וכעין מ"ש שמועה 

 גרע"א. - ודוקא נתן נכסיו לאחר אבל נתנם לבן אחר ליכא אומדנא: -סוס"י ר"ה תשו' לחם רב   

מנכסיו כל שהוא, בין קרקע בין מטלטלין, מתנתו  שיירלפיכך אם  –מפורש בברייתא כל נכסיו רמב"ם 
קנ: חמישה עד שיכתבו כל נכסיהם וכו' ואינו מונה דין זה עמהם ואל יקשה עליו מ"ש רב נחמן שם  שו"ע. –קיימת 

 הרב המגיד. –מפני שכבר מונה שכיב מרע ואותה משנה מוקמינן לה כר"ש בן מנסיא שם קמו: אלמא דינן שוה 

דבבריא אפילו בא בנו  שו"ע בי"א. – אבל לא בבריא, בשכיב מרעדין זה דוקא  -טור בשם רמב"ן  .א

כאן אומדן דעת דלא ישבוק בנו ליתן כל אשר לו לאחרים, דכיון דראינו דשביק נפשו דהוא בריא מתנתו קיימת, דאין 
 –ונתן כל אשר לו לאחרים ולא חש אחיותו דעצמו, י"ל דלא חש נמי אחיותו דבנו וכיון למתנה גמורה אף אם יבוא בנו. 

 סמ"ע.

 ב"י. -פי' ששמע שמת בנו וכו' שכן דעת הרמ"ה אשו"ע בי"א.  –אפילו בבריא היא  - טור בשם רמ"ה .ב

ששמע שמת בנו ונותן מתנה  נסתפק בבריא - ]בחידושיו ב"ב קמ"ו ע"ב ד"ה אמר[ ב"י דרכי משה מר"ן .ג

אך בש"ך כתב סמ"ע  -לאחרים במהיום ולאחר מיתה, אי מיקרי שביק נפשו כיון שאינו יכול למוכרם כל ימי חייו, 

בנ"י ב"ב א שביק נפשיה לא שביק לבריה וזכה בנו: וברע"א כתב שכן הוא שבר"ן ליתא לספק אלא כ"כ בפשיטות כיון דל
וכוונת הב"י להר"ן בחידושיו לב"ב. ובברכי יוסף בספרו שם הגדולים אות יד סל"ג המעיד שהוא ראה בהר"ן ב"ב  סח:

 גרע"א: –כתיבת יד דמסתפק בזה 

 2סעיף ג

 מבריח נכסיו

הוא הדין בריא שכתב  -מודה בהא ולא אתא לאיפלוגי אלא בששמע שמת בנו ב"י שנראה שגם הרמב"ן טור בשם רמ"ה 
, ואחר כך עשה פשרה עם מפני בעלי חוביו או מפני אויביוכל נכסיו לאחר מחמת שהיה צריך לברוח 

הואיל ונדחית השעה אם נתברר שלא כתב מתנה זו אלא מחמת כן,  ואויביו, או שמתו,בעלי חוביו 

 שו"ע בי"א.  –בטלה המתנה  לנכסיו, מפניו והרי הוא צריך

 3סעיף ד

                                                           
 א  סעיף  1

  שלא  פי  על  אף  האומד  פי  על  עושים  דעתו  סוף  מראין  הדברים  היו  אם  הנותן,  דעת  אומדים  לעולם

  גמורה,  גלויה  מתנה  לאחר,  נכסיו  כל  וכתב  שמת,  ושמע  הים  למדינת  בנו  שהלך  מי  כיצד,  פירש.

  כל  ותןנ  היה  לא  קיים  שבנו  ידע  שאילו  מוכיחים  שהדברים  קיימת,  מתנתו  אין  בנו,  בא  כך  ואחר

   קיימת.  מתנתו  מטלטלין,  בין  קרקע  בין  שהוא,  כל  מנכסיו  שייר  אם  לפיכך  נכסיו.

 
 
 ג  סעיף  2

  חוביו  בעלי  מפני  לברוח  צריך  שהיה  מחמת  לאחר  נכסיו  כל  שכתב  בריא  הדין  דהוא  שאומר  מי  יש

  כתב  שלא  נתברר  אם  שמתו,  או  ואויביו,  חוביו  בעלי  עם  פשרה  עשה  כך  ואחר  אויביו,  מפני  או

 .המתנה  בטלה  לנכסיו,  צריך  הוא  והרי  מפניו  השעה  ונדחית  הואיל  כן,  מחמת  אלא  זו  מתנה
 ד  סעיף  3

  לו  שכתב  דדוקא  )וי"א  מרע  שכיב  שהיה  בין  בריא  שהיה  בין  מבניו,  לאחד  מתנה  נכסיו  כל  הכותב

  עשאו  אל  בעריסה,  המוטל  קטן  בן  היה  אפילו  )טור(,  קנה(  ירושה,  לשון  לו  שכתב  ש"מ  אבל  מתנה,  בלשון

  דשטרי  שופרא  כדרך  בלשון  האריך  ואפילו  מאחיו.  כאחד  הנכסים  בכל  הוא  והרי  אפוטרופוס  אלא

  שהוא,  כל  שייר  ואם  לו.  נשמעים  אחיו  להיות  אלא  נתכוון  שלא  הוא  דעת  אומדן  יחזיק  יזכי,  ילך,
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 נתן כל נכסיו לאחד מבניו ]אפוטרופוס[

הכותב כל נכסיו מתנה לאחד  -אמימרא דר"י אמר שמואל שם  דף קלא: שם בגמראופשוט  הרב אבן מגש רמב"ם 
אפילו היה בן קטן המוטל בעריסה כדבסמוך[ ] מבניו, בין שהיה בריא בין שהיה שכיב מרע

, לא עשאו אלא אפוטרופוס והרי הוא בכל :דרב חנילאי בר אידי משמיה דשמואל דף קל"א ראכמימ
 שו"ע. –הנכסים כאחד מאחיו 

ואפילו האריך בלשון כדרך שופרא דשטרי ילך, יזכי, יחזיק אומדן דעת הוא שלא נתכוון  - יונה רבינו
 .וכתב ב"י ודברי טעם הם שו"ע –אלא להיות אחיו נשמעים לו 

כל שהוא, בין קרקע בין  שיירואם  - שם קנ: מימרא דרבא א"ר נחמן חמישה שיכתבו על נכסיהם וכו'גמ'  םרמב"
 שו"ע. –מטלטלין, זכה הבן במתנה 

בשטר שמקנה  פירשואם  -הר"י מיגאש מגיד בשם  שם פ"ח סי' לא רא"ש שם נט. טור בשם רבינו יונה נ"י
ולא בתורת אפוטרופוס, או שפירש בשטר שיהא רשאי למכור ולתת  גמורהלו הקנאה 

 שו"ע. –לאחרים 

 שו"ע. –מקרקעי  אגבאו שכתב לו מטלטלי  -רשב"א תשובה טור וב"י בשם רבינו יונה ד"מ ח 

ולזה הסכים  שו"ע. – בקניןאו שהקנה לו  -בשם תשובה להראב"ד טור בשם רבינו יונה רשב"א בתשובה 

הרב המגיד בשם י"א וע' בסעיף ז'  –ן קנין לאפוטרופסים והלכתא בלא טעמא ולא מוסיפין עלה. הרשב"א וכתב שאי
 שכתב פלוגתא בזה

ממנו דלמתנה גמורה  להוכיח שאפשרוכן כל שכתוב בשטר המתנה לשון  - טור בשם תשובת הרא"ש
 שו"ע. -נתכוון, קנה 

אלא לשון  אשר לו, אינו לשון מתנהואם כתב לאחד שיהא מושל ושולט בכל  -רא"ש בתשובה ריב"ש 

 רמ"א. –אפוטרופוס 

 שכ"מ שאמר כל נכסיו לבנו פלוני

בשכ"מ לא הוי מתנה דווקא  –בעיא ולא איפשט'  "ב ריש דף קל"בב רמב"ם ]ב"ב נ"ט ע"א[ רי"ף .א
כסיו, דינא הכי, דכיון דכתב לו אמרינן דדעתו היתה להחשיבו שיצא עליו קול בשטר שמינהו על כל נ כשכותב לו

וחילקו בזה כדי לתרץ  מתנה גמורה היא.כל נכסי לפלוני בני  שאמר בשכ"ממשו"ה אינו אלא אפוטרופוס, אבל 

]סעיף ה'[.  ב"י -דעת שמואל שבשכ"מ לא קנה ואינו אלא אפוטרופוס לדעת ר' יוחנן בן ברוקה שלמד שבשכ"מ קנה, 

ב בלשון ירושה קנה דכתיב ]דברים כ"א ט"ז[ והיה ביום ובעיר שושן כתב ז"ל, די"א דוקא בלשון מתנה אבל שכ"מ שכת
 הנחילו את בניו, ש"מ שיש רשות להאב להנחיל לאחד מבניו כל אשר לו כו' ועי' בסמ"ע שדחהו.

דוקא שכתב לו בלשון מתנה, ]סעיף ה'[  טור ]שם פ"ח סי' ל"א[ רא"ש]שם ק"ל ע"א ד"ה הלכה[  רשב"ם .ב
לא חילקו בין כתיבה לאמירה בזה, וכדי לתרץ רמ"א בי"א. –, קנה ירושהאבל ש"מ שכתב לו לשון 

הקושיא המה מחלקין בין נתנו לו בלשון מתנה בין אם נתנו לו בלשון ירושה, ולכן השו"ע ורמ"א כתבו וי"א דוקא בלשון 
 סמ"ע. -מתנה כו', דמ"ד הא לא אמר הא 

 4סעיף ה

 בספק בכוונת הנותן ע"מ נטל הראיה

וכל היכא דאיכא לאסתפוקי בלשון המתנה אם נתכוון למתנה גמורה, על המקבל  -א בתשובה רשב"
 וכתב ב"י ופשוט הוא שו"ע. –להביא ראיה 

                                                           
  בתורת  ולא  גמורה  הקנאה  לו  שמקנה  בשטר  פירש  ואם  במתנה.  הבן  זכה  מטלטלין,  בין  קרקע  בין

  מקרקעי,  אגב  מטלטלי  לו  שכתב  או  לאחרים,  ולתת  למכור  רשאי  שיהא  בשטר  שפירש  או  אפוטרופוס,

  נתכוון,  גמורה  דלמתנה  ממנו  להוכיח  שאפשר  לשון  המתנה  בשטר  שכתוב  כל  וכן  בקנין,  לו  שהקנה  או

  אפוטרופוס  לשון  אלא  מתנה  לשון  אינו  לו,  אשר  בכל  ושולט  מושל  שיהא  לאחד  כתב  ואם  הגה:  קנה.
   ת"ע(.  סי'  וריב"ש  ב'  סי'  פ"ד  כלל  )הרא"ש

 
 
 ה  סעיף  4

   ראיה.  להביא  המקבל  על  גמורה,  למתנה  נתכוון  אם  המתנה  בלשון  לאסתפוקי  דאיכא  היכא  וכל
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עשיר אחד ציוה לפני מותו על אחד מבניו שאם ידרוש ברבים בבית הכנסת  -ח"ב סימן קמ"ו  שבות יעקב
ו טוענין נגדו שלא דרש בטוב וגם שינתן לו סך מה מעזבונו יתר על חלקו, בכן דרש, ואחי

והשיב דטענה ראשונה אינה טענה כלל  למד מאחרים או מפי כתבים ואדעתא דהכי לא ציוה אביו.

השניה שלא  טענהואין כל הדעות שוות בענין הדרוש, וגם כונת אביהם לא היתה דוקא שידרוש מן המובחר. אך 
, דודאי כונת אביו היתה שיתמיד בלימודו שיכול לדרוש נהטע טענתםאם טענה זו מבוררת ע"פ עדים  למד מעצמו,

מעצמו וע"י כן ברא מזכה אבא, אבל לא להתלבש בטלית שאינה שלו דעבירה היא בידו. ואף די"ל אומדנא שדעת אביו 
ו היתה רק שיכול לדבר ולדרוש בפני מלכי רבנן ולא יבוש, אז יקבל שכר אף שאינו לומד מעצמו, כגון שהדבר ידוע דלא

בר הכי הוא דאין כאן עבירה, זה אינו, חדא, דאין זה אומדנא רק ספיקא, וכל היכא דאיכא לאסתפוקי בלשון המתנה על 

ועוד, דאפילו אם יהיה אומדנא בודאי, מ"מ לא אזלינן בתר אומדנא המקבל להביא ראיה. 
אכן אם טענתם  רפ"א בהג"ה.סוף סימן כמ"ש הרא"ש בתשובה ]כלל פ"ד סי' ד'[ הובא בחו"מ  להוציא מיורשים,

אינה מבוררת לאו כל כמינייהו לסתור צואת אביהם בלי ראיה, רק יכולין להחרים סתם על זה, או להבחינו ע"י אחד 

  פת"ש. -מהלומדים אם יכול לומר מעצמו פשט בדרוש שראוי לאומרו ברבים ואז יזכה במתנתו, 
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