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 אין המקח נגמר בדברים | מקח וממכר סימן קפט
 1עיף אס

  סיכום בע"פתוקף 

אין המקח נגמר בדברים;  -טור רמב"ם  מט. מהא דאיפלגי רב ורבי יוחנן אם יש בהם משום מחוסרי אמנהב"מ 
שניהם ופסקו הדמים, יכולים לחזור שניהם,  שהאומר לחבירו: היאך אתה נותן לי חפץ זה, ואמר ליה: בכך וכך, ונתרצו

אפילו היה הדבר בפני עדים ואמרו להם: הוו עלינו עדים שמכר זה ושלקח זה, הרי זה אינו 
כלום עד שיגמור המקח. כל דבר ודבר כראוי לו; קרקע לפי קניינו, ובעלי חיים לפי קנינם, 

ינו, אין שום אחד מהם יכול ומטלטלים לפי קניינם. ולאחר שנגמר המקח, כל אחד לפי קני
 שו"ע. -לחזור בו, 

 שו"ע. –אפי' לא היו עדים בדבר.  -הרב המגיד  סה:קידושין 

 ואפי' מחל זה לזה אחר כך, לא מהני, אלא צריכין לחזור ולהקנות זה לזה. -וריב"ש תרומת הדשן 
הקנין, אין הקנין בטל עד שיחזור  פירוש, אם ראובן קנה משמעון שדה או בית בקנין גמור, ומחלו זה לזה רמ"א. –

עיין לעיל בסימן ס"ו סעיף י"ג ע"ש, ועוד כתבו המחבר  בסימן רמ"ג בסעיף ט"זשמעון ויקנה מראובן, וכ"כ הטור לקמן 
 :סמ"ע – ריש סימן שט"ושם. וכן הדין בשכירות, ועיין לקמן 

                                                           
  סעיף א  1

: היאך אתה נותן לי חפץ זה, ואמר ליה: בכך וכך, ונתרצו שניהם אין המקח נגמר בדברים; שהאומר לחבירו

ופסקו הדמים, יכולים לחזור שניהם, אפילו היה הדבר בפני עדים ואמרו להם: הוו עלינו עדים שמכר זה ושלקח 

זה, הרי זה אינו כלום עד שיגמור המקח. כל דבר ודבר כראוי לו; קרקע לפי קניינו, ובעלי חיים לפי קנינם, 

מטלטלים לפי קניינם. ולאחר שנגמר המקח, כל אחד לפי קניינו, אין שום אחד מהם יכול לחזור בו, אפי' לא ו

הגה: ואפי' מחל זה לזה אחר כך, לא מהני, אלא צריכין לחזור ולהקנות זה לזה )תה"ד סימן שי"א  היו עדים בדבר.
 וריב"ש סימן תק"י(.
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 קרקע ןקניי | מקח וממכר סימן קצ
 1עיף אס

 נקנה בד' דברים

 שו"ע. -קרקע נקנה באחד מארבעה דברים: בכסף, בשטר, בחזקה  -. כומשנה קידושין 

  שו"ע. –. ובקנין סודר - שם ד"ה מהרש"י  בחליפיןג. דשדה מקנייא קידושין 

 סוף סי' קצ"ה.וע' לקמן וכדין המקח כך דין שכירות קרקע כל ימי השכירות  –רמ"א 

 קנין סודר באתרא דכתבי

ומהרי"ט סי' ס"ה כתב סתפק אם מהני ק"ס אף באתרא דכתבי ה -מהריב"ל ח"א סי' פ"ב  .א

ועיין בפנים במהריב"ל שם דמבואר דהיכא דאיכא תרתי, קנין  שמהריב"ל בס"ב בסופו הדר פשטה דלא מהני ק"ס ע"ש
 "ש.פת -סודר ודמים, פשיטא דמהני 

 .דמהניפשיטא  -מהרש"ך ח"א סי' ע"ג  .ב
מדברי ר'  וכן משמעסי' ר"ו מהר"א ששון  -לבד לא מהני באתרא דכתבי  ק"ס -ריטב"א בחדושיו  .ג

 .ירוחם דמשמע דס"ל דק"ס לבד מהני

אם קנה בעדים בפני הלוקח כיון דסתם קנין בזה לכתיבה עומד  -פני משה ח"מ סי' ס"ד  .ד
 .והכריע כן מתשובת מהרי"ט הנ"לקנה 

דעת הרמ"א ז"ל דקנין סודר לחוד אינו קונה במקום שכותבין שטר אחר  -רשמי שאלה סימן נ"ב 
ה לחוד קונה בלא שטר, וסיים הרמ"א ואפילו במקום שנהגו לכתוב מדכתב בשו"ע סימן קצ"ב סעיף ט"ז דחזקכסף, 

שטר, ומדלא סיים הרמ"א ג"כ הכי בסימן קצ"ה סעיף א' גבי קנין סודר דקונה בלא שטר דזהו אפילו במקום שכותבין, 

בין שטר ומכ"ש למנהג שלנו דנתפשט דכות שמע מינה שדעתו דבאמת לא קנה בקנין סודר במקום שכותבין.
אחר כל קניני קנין סודר מכירות קרקעות, בודאי כל זמן שלא נכתב שטר לדידן שניהם 

 ."שפת -יכולים לחזור מגוף המקח כמו בכסף במקום שכותבין כו', 
 2סעיף ב

 בכסף

טור י רמב"ם הרב המגיד רבינו ירוחם ב" שם ד"ה ואשהתוס'  ואשה בפחות משוה פרוטה לא מקנייהג. קידושין 
שוה פרוטה, קנה, ואין אחד מהם יכול ונתן לו כסף  בכסף כיצד, מכר לו בית או שדה -

 .דפחות מפרוטה אין חשיבות לקנות בו שו"ע. –לחזור בו.

 –ואפי' נתן לו הכסף על מנת שיחזירהו לו, קנה. וכן לענין ממונא  - אשי ורב הונא דרבו: משמיה קידושין 
 דמתנה ע"מ להחזיר שמה מתנה וקנין בכל דבר חוץ מקדושי אשה, וכמ"ש באה"ע סימן כ"ט ]סעיף א'[ ע"ש: שו"ע.

, או לא עייל ונפק ואיירי דוקא בשנתן לו השוה פרוטה על דמי הפרעון והשאר זקף עליו במלוה -סמ"ע 

אזוזי, ועל דרך שנתבאר בסימן זה בסעיף י', וקיצר כאן וסמך אמ"ש אחר זה, או כשכל שיווי המקח אינו אלא פרוטה. 

לו פרוטה שבפרוטה זו שנותן דלא איירי כאן בכסף שנותן בשביל שיווי המקח, אלא  אבל אין לומר
, ושאין אחד יכול לחזור בו, דומיא דקנין שטר וחזקה וקנין סודר, נשתעבדו זה לזה, זה לקנות וזה למכור

דמי וכסף הנזכר בשדה עפרון היה ]עיין קדושין ב' ע"א[  דהא קנין כסף נלמד משדה עפרוןדזה אינו, 
 .השיווי השד

 מלווהב

 משום דמלוה להוצאה ניתנה  במלוה אינה מקודשתהמקדש  - ' ז'סעי סי' כ"ח ז"אבהעוכ"נ ב מז.ידושין ק

                                                           
 סעיף א  1

הגה: וכדין המקח כך דין שכירות קרקע כל  קרקע נקנה באחד מארבעה דברים: בכסף, בשטר, בחזקה ובקנין סודר.
 ימי השכירות וע' לקמן סוף סי' קצ"ה.

 
 סעיף ב  2

בכסף כיצד, מכר לו בית או שדה ונתן לו כסף שוה פרוטה, קנה, ואין אחד מהם יכול לחזור בו. ואפי' נתן לו 

 חזירהו לו, קנה.הכסף על מנת שי
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ה"ה הקונה במלוה אינו קנין  - קידושין פ"א סי' הרא"ש  ראב"ש עיטור ריטב"א מירושלמי .א
 מהרש"א שם.דושי בחיו תוס' ב"מ טז. ד"ה האי שטראהועי'  ך.ש" –מהאי טעמא 

ועיין בשו"ע לקמן סימן ר"ד  ש.פת" – קנין מלוה דינו ככסף ממש -פ"ז מהלכות מכירה הלכה ד'  "םרמב .ב

 סעיף י' ובסמ"ע שם ]סקט"ו[. אך דעת רוב הפוסקים כהראב"ד שהוא היש חולקים שם.

 בשטר 'ממרני'

שיש לו על לוי בדמי הקרקע  בראובן שקנה קרקע משמעון ולא החזיק בה רק שנתן לו ממרנ"ימעשה  -ש"ך 

ומרין ושאר דברים אין המקח נקנה בהם ויש שהיו רוצים לומר כיון דשטרות אין גופן ממון ואין בהם דין אונאה וש

התקדשי לי בשט"ח ר'  - :מקידושין מזבנתינת ממרנ"י זו ואינו יכול לחזור בו וראיה  דנקנה המקח הש"ך ופסק

מאיר אומר מקודשת וחכ"א אינה מקודשת וקאמר התם דפליגי בדשמואל דאמר המוכר שט"ח לחברו וחזר ומחלו מחול 
בעית אימא דכ"ע אית להו דשמואל והכא באשה קמפלגי מר סבר אשה סמכה דעתה מימר אמרה לא שביק ליה לדידי  ואי

ומחל ליה לאחריני ומר סבר אשה לא סמכה דעתה ע"כ הרי דאפי' אשה מתקדשת בממרנ"י כזו דע"כ לא פליגי אלא דלא 
ים הוי ספק קידושין וכמו שנתב' אבל היכא סמכה דעתה וסברה דלמא מחיל וע"כ נהי דקי"ל דבקדשה בשט"ח דאחר

דלא שייך האי טעמא מקודשת בודאי וא"כ בממרנו' שאינו יכול למחול דנכת' לכתחלה לשם מוציא זה וכמו שנתבאר 
 .לעיל סי' ס"ו סעיף א' א"כ מקודשת בודאי וא"כ פשיטא דה"ה במכר קנה

יהו אם היה נותן לו שט"ח על לוי בדמי הקרקע באופן שיוכל לחזור ולמחלו, לא מ -ש"ך  .א
 , ואף על גב דבקדושין הוי קידושי ספק בכה"ג, במקח לא נקנה וליכא ספיקא כו', ע"ש. היה נקנה לו הקרקע כלל

דדוקא באשה לא סמכה  במכר קנה, - ה האי שטראד" .זובב"מ ט ד"ה המוכרז: קמ "בב תוס'מ]סק"א[  צוה"חק .ב

דעתה משום דכסיפא למיתבעיה לבעלה כשימחול, אבל במכר דלא כסיף למיתבעיה קנה, והביאו ג"כ בנה"מ ]משה"א 
 סק"א[ ע"ש. 

על לוי, דמה שפסק הש"ך דנקנה המקח בנתינת ממרנ"י, זהו בגוונא שבא לפניו שראובן נתן לשמעון ממרנ"י שיש לו נראה  -פת"ש 

, אף דבחוב דידיה לא שייך חשש דלא סמכא דעתיה דילמא מחיל, מ"מ בנותן ממרנ"י או שטר על עצמואבל 

שהרי הש"ך למד זה מקדושין, ובקדושין קי"ל דאם נתן שטר על עצמו אינה מקודשת כמ"ש באה"ע סימן  לא מהני,

בש"ס אית' מנה אין כאן משכון אין כאן ופירש הרמב"ן [ שם. בית שמואל ]סק"יוכמו שביאר הכ"ט סעיף ו' בהג"ה, 
א אגוד אצלו תו לא מהני המשכון גם שאר חיובים לא מהני כיון שהקדושין ורשב"א מנה אשר מקדש אותה אין כאן אל

אגוד אצלו אבל הראב"ד פירש מנה אין כאן דאינו מחויב ליתן המנה לכן אין משכון חל אבל אם מתחייב את עצמו ליתן 
 :מנה יש משכון

 כסף גזולב

אם דיש חילוק, נראה  מיהוכמו בקדושי אשה כו',  לא קנהיראה לי דאם גזל הכסף מאחר וקנה בו קרקע,  -]סק"א[,  שער משפט
דלאו מידי יהיב ליה כיון שאין המעות שלו,  בגזל המוכר מכיר שהמעות הוא גזל, אזי אין הלוקח קונה

 "ש:פת -שהמעות הוא גזל כו',  משא"כ אם המוכר לא ידעוגם המוכר צריך להחזיר המעות לבעל המעות, 
 3סעיף ג

 ]מדין ערב[ תן מנה לפלוני

האומר לחבירו: תן מנה  -רמב"ם  ו: מימרא דרבא גבי אשה דמקודשת שם ז. מימרא דרבא וכן לענין ממונאקידושין 
דין זה נלמד מערב, דכשאומר ראובן לשמעון הלוה  שו"ע. –לפלוני וקנה לך קרקע שלי, כיון שנתן, קנה. 

מנה ללוי ואני ערב לך, דנתחייב ונשתעבד ראובן הערב לשמעון המלוה בנתנם על פיו ללוי הלוה, ה"נ נתחייב ראובן המוכר 
 ליתן שדה לשמעון הלוקח כשיתן שמעון על פיו מנה ללוי.

כאן א"צ שמעון הלוקח לומר לראובן שדה שלך יקנה לי במה שנתתי ד לשו"ע ורמ"אוס"ל  -סמ"ע 
 :, כמו שא"צ לדבר כן המלוה לערבמנה ללוי

 4סעיף ד

 ]מדין עבד כנעני[ הילך מנה ויהיה שדך מכור לפלוני

הוא הדין לאומר לחבירו: הילך מנה ויהיה שדך  - ז. מימרא דרבא גבי קידושי אשה מדין עבד כנעניקידושין 
דין זה נלמד מקנין  שו"ע בי"א. –. מכור לפלוני, כיון שקבל זה ממנו נקנה השדה לאותו פלוני

                                                           
 סעיף ג  3

 האומר לחבירו: תן מנה לפלוני וקנה לך קרקע שלי, כיון שנתן, קנה.
 סעיף ד  4

י"א שהוא הדין לאומר לחבירו: הילך מנה ויהיה שדך מכור לפלוני, כיון שקבל זה ממנו נקנה השדה לאותו 

 וכר: שדך קנוי לי במה שנתן לך פלוני )טור(.הגה: והוא שאותו פלוני חפץ בזה, כגון שעשאו שליח או שאמר למ פלוני.
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עבד, דכשנותן ראובן מנה לשמעון האדון ואומר לו במנה זו שתקבל ממני שחרר עבדך, דקונה העבד נפשו בזה, אף על גב 
 ן העבד הקונה נפשו נותן לו כלום לאדונו המקנה לו, ה"נ דכוותיה:דאי

והוא שאותו פלוני חפץ בזה, כגון שעשאו שליח או שאמר למוכר: שדך קנוי לי במה שנתן לך  -טור 
 .רמ"אס"ב ב דע"ל סי' קפ" רמ"א. – פלוני.

כדי לעשות קנין שהלוקח יתן המותר,  ונתן לו המנה רק דוקא כשהשדה שוה הרבה יותר ממנה -ביאורים ]סק"ג[  נה"מ

אבל כשאין כל השדה שוה רק מנה ונתן לו כל המנה אז לא נחשב לזכות וצריך דוקא שיעשהו שליח, 
. ועיין בסימן קצ"ה במתנה, אז הוי כזכות וזכין לאדם שלא בפניו, ואף שלא עשאו שליח קנה

 דוקא שעשאו שליח.דאפילו נתן כל המעות במתנה בעינן ]משה"א סק"א[ 

 5סעיף ה

 ]מדין ערב, ועבד כנעני[ ר לאותו פלונייהא מכו

הוא הדין לאומר לחבירו: תן מנה לפלוני ויהיה שדי מכור  -טור  ז. מימרא דרבא גבי קידושי אשהקידושין 
 –. לו לאותו פלוני עצמו, כיון שקבל פלוני המנה מזה, נקנה לו לאותו פלוני עצמו השדה

נלמד מבינייהו דערב ועבד כנעני, דמה שהאחר נותן מעות שהלוקח יקנה השדה הוי כאילו הלוקח נתן  שו"ע בי"א.

 סמ"ע ]סק"ה[. - כמו בעבד, וכיון שהאחר נותן על פי ציווי המוכר הוי כמו המוכר קיבלו כמו בערב.

 ך.וכדרך שנתבאר בסמו רמ"א –והוא שהלוקח חפץ בזה, -טור 

 6סעיף ו

  הילך מנה ויהיה שדי מכור לך עצמך

ה"ה לאומר לחבירו: הילך מנה ויהיה שדי מכור  -טור  ז. איבעיא דרבא גבי קידושי אשה ונפשטה שםקידושין 
לך עצמך בו, כיון שזכה במנה נקנה לו השדה, והוא שיהיה אדם חשוב שהמוכר נהנה במה 

 שו"ע בי"א. –. מתנה שהוא מקבל ממנו

והטעם,  שצריך הלוקח לומר שדה שלך קנויה לי במה שקיבלתי ממך מנה. רמ"אבזה לא כתב  -סמ"ע 

דכל הני אמירות אינן אלא כדי לגלות דעתו דניחא ליה בהקנין וכמ"ש מור"ם ]בסעיף ד'[, ובכאן שמדבר המוכר עם הלוקח 
י נתנו לו, מסתמא ניחא ליה, דאל"כ לא היה ]לו[ לקבלו, וכן ברישא ]בסעיף ג'[ אם אומר המוכר ללוקח תן ואדעתא דהכ

  .מנה לפלוני וקנה השדה שלי, דאי לא היה חפץ בהמקח לא היה נותן המנה ללוי על פיו

 בעל חוב של המוכר וקחכשהל

ראובן שהיה חייב לשמעון מנה, והגיע זמן הפרעון ואמר שמעון לראובן:  - ד"מ ה'כתובות סי' רע"ח מרדכי 
אמכור לך קרקע במנה, ונתרצה ראובן ונתן לו מנה, לא יוכל שמעון לומר: מנה זו אני גובה 

  רמ"א. –. בחובי, רק הקרקע קנויה לראובן ואחר כך יגבה שמעון חובו

ראובן שהיה חייב לשמעון מנה ואמר  -: ז"לו לקמן סימן ר"ד סעיף י"אשו"ע וכ"פ  הדין כן,אין במטלטלין  - שםכי דמר

טעם דכיון דטלטל הוא אם הו שמעון לראובן טלטל זה אני אמכור לך במנה כו', יכול שמעון לומר מנה זו אגבה בחובי כו'.
יתנהו לראובן יש לחוש שיבריחהו ולא יהיה לו ממה לגבות את חובו, משא"כ באם מכר לו שמעון קרקע דאינו יכול ראובן 

 :עסמ" –כו'. להבריחה, משו"ה כתב שם המרדכי ומור"ם כאן דאין שמעון יכול לומר אחזיק המנה שבידי בחובי 

                                                           
 סעיף ה  5

וכן י"א שהוא הדין לאומר לחבירו: תן מנה לפלוני ויהיה שדי מכור לו לאותו פלוני עצמו, כיון שקבל פלוני 

 )והוא שהלוקח חפץ בזה, וכדרך שנתבאר בסמוך(.  המנה מזה, נקנה לו לאותו פלוני עצמו השדה.

 סעיף ו

וכן י"א שה"ה לאומר לחבירו: הילך מנה ויהיה שדי מכור לך עצמך בו, כיון שזכה במנה נקנה לו השדה, והוא 

הגה: ראובן שהיה חייב לשמעון מנה, והגיע זמן  שיהיה אדם חשוב שהמוכר נהנה במה שהוא מקבל ממנו מתנה.
לו מנה, לא יוכל שמעון לומר: מנה זו אני גובה הפרעון ואמר שמעון לראובן: אמכור לך קרקע במנה, ונתרצה ראובן ונתן 

 בחובי, רק הקרקע קנויה לראובן ואחר כך יגבה שמעון חובו )מרדכי סוף כתובות(.
 סעיף ו 6

וכן י"א שה"ה לאומר לחבירו: הילך מנה ויהיה שדי מכור לך עצמך בו, כיון שזכה במנה נקנה לו השדה, והוא 

גה: ראובן שהיה חייב לשמעון מנה, והגיע זמן ה שיהיה אדם חשוב שהמוכר נהנה במה שהוא מקבל ממנו מתנה.
הפרעון ואמר שמעון לראובן: אמכור לך קרקע במנה, ונתרצה ראובן ונתן לו מנה, לא יוכל שמעון לומר: מנה זו אני גובה 

 בחובי, רק הקרקע קנויה לראובן ואחר כך יגבה שמעון חובו )מרדכי סוף כתובות(. 
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אם בתוך כדי דיבור אמר שנוטל זה בעד חובו ושאינו רוצה במכירה,  - ביאורים בסימן פ"ה ]סק"ג[ נה"מ
 יכול לבטל המקח.

 7סעיף ז

 ך לכתוב שטרכסף במקום שדרקנין 

אבל במקום שדרכן  בד"א שקנה בכסף לבדו, במקום שאין דרך לכתוב שטר; - כו. מימרא דרבקידושין 
 שו"ע. –עד שיכתוב את השטר.  לכתוב שטר, לא קנה

משעת כתיבת השטר, ואם דרכן לכתוב שטר ראיה,  ואם דרכן לכתוב שטר קנין, אינו קונה רק -ב"י 
לקמן בסימן  ועי' שו"ע. ע נה"מסמ" – אז כשכותב את השטר קונה למפרע משעת נתינת הכסף

 קצ"א ]סעיף ג'[

 

 8סעיף ח

 תנאי על סוג הקניין

התנה הלוקח ואמר: אם ארצה אקנה בכסף  - כו. מימרא דרב וכי הא דרב אידי בר אבין כי זבין ארעאקידושין 
ואם ארצה אקנה בשטר, ונתן הכסף על תנאי זה, הרי זה קיים ואין המוכר יכול לחזור בו 

 שו"ע. –מפני התנאי, והלוקח יכול לחזור בו עד שיכתוב לו השטר. 

 שו"ע. –וכן אם התנה המוכר בזה אז הדבר תלוי בו.  -רמב"ם הרב המגיד טור רמ"ה 
 9סעיף ט

 קנין במשכון

הקונה מחבירו קרקע,  - ח. מימרא דרבא אמר רב נחמן שם ח: ממעשה בני רב הונא בר אבין דזביו אמתאקידושין 
מנה  שו"ע. – והניח משכון עליהם, לא קנה, וכל הרוצה לחזור משניהם, חוזר.ופסקו הדמים 

 ןאין כאן משכון אין כא

אבל אם אמר לו: קנה בגוף  -רבינו ירוחם  שם סי' תפ"גמרדכי  שם סי' י' אשר"י קידושין ח: ד"ה מנהתוס' 
 לקמן סימן ר"ד סעיף ה' וסימן ר"ז סעיף י"ז.ועיין  רמ"א. – המשכון לפי מעותיך, קנה.

התבאר ו אם נתן לו שטר חוב על עצמו, מחלוקת הפוסקים אי קנה כמו בכסף -ביאורים ]סק"ה[ נה"מ 

 .סעיף ג' לעיל

 

                                                           
 סעיף ז 7

ם שאין דרך לכתוב שטר; אבל במקום שדרכן לכתוב שטר, לא קנה עד שיכתוב בד"א שקנה בכסף לבדו, במקו

 את השטר. 

  
 
 סעיף ח 8

התנה הלוקח ואמר: אם ארצה אקנה בכסף ואם ארצה אקנה בשטר, ונתן הכסף על תנאי זה, הרי זה קיים ואין 

התנה המוכר בזה אז המוכר יכול לחזור בו מפני התנאי, והלוקח יכול לחזור בו עד שיכתוב לו השטר. וכן אם 

 הדבר תלוי בו.
 סעיף ט 9

הגה: אבל  הקונה מחבירו קרקע, ופסקו הדמים והניח משכון עליהם, לא קנה, וכל הרוצה לחזור משניהם, חוזר.
אם אמר לו: קנה בגוף המשכון לפי מעותיך, קנה )תוס' ומרדכי פ"ק דקדושין(. ועיין לקמן סימן ר"ד סעיף ה' וסימן ר"ז 

 סעיף י"ז. 
 


