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 1סעיף י

 ביטול מקח מחמת הקפדה על התשלום

 עייל ונפיק אזוזי

לחבירו באלף זוז, ונתן לו מקצת המוכר שדה  -הרמב"ם הרב המגיד  עז: לשון הגמ' עייל ונפיק אזוזיב"מ 
הדמים, והיה יוצא ונכנס ותובע שאר הדמים, אפילו לא נשאר לו אלא זוז אחד, לא קנה 

עיין בסמ"ע סקי"א שהאריך והניח בצ"ע  שו"ע. -הלוקח את כלו, אף על פי  שכתב השטר או החזיק, 

 גם הב"ח הניחו בצ"ע

העליונה, רצה אומר לו: הילך מעותיך, או: קנה  חזר בו הלוקח, יד המוכר על -רמב"ם  שםברייתא 
 שו"ע. -מהקרקע כנגד המעות שנתת, 

 שו"ע. -, ונותן לו מהזיבורית שבה -רמב"ן  שםברייתא 

 רמ"א. – ונותן לו  כפי השער של עכשיו. -ד"מ  ב"מ פ"ו סי' ז'המגיד ב"י מרא"ש  קידושין י.ר"ן 

 יד הלוקח  על העליונה

ואם חזר המוכר, יד הלוקח על העליונה, רצה אומר לו: תן לי מעותי, או: תן לי קרקע  - שםברייתא 
 שו"ע. -כנגד מעותי, ונוטל מהיפה שבה  

 רמ"א. – כשער שפסקו. -פוסקים 

 לא היה נכנס ויוצא

ואם לא היה יוצא ונכנס ותובע, קנה הלוקח את כולה, ואין אחד מהם יכול לחזור  -ובהלכות  שםגמ' 
 שו"ע. -אר הדמים עליו כשאר החובות. בו, וש

 זקף במלווה

 רמ"א. –וכן אם זקף עליו הנשאר במלוה, אף על פי שיוצא ונכנס אחר הדמים, קנה.  -טור 

 ערבון ]קנה כנגד מעותיו[בתורת שילם 

פירוש, שאמר לו  וכל זה שנתן לו מקצת הדמים בתורת פרעון, אבל לא נתן לו אלא בערבון בעלמא -טור 

, אפילו לא :סמ"ע – מקצת מעות המקח ואקנה בהן ואם אחזור בי החזק בהן לעצמך, ולכך קראוהו ערבוןקבל מידי 
 רמ"א. -נפיק ועייל אזוזי, לא קנה רק נגד מעותיו, 

אלא אם  -ד"מ  שם פ"ד סי' י"אהגהות אשירי  שם סי' שנ"אמרדכי  ב"מ מח: ד"ה בזמןב"י מתוס'  .א
 לחזור בהן, ולא קנה רק מן הגרוע שבשדה נגד מעותיו פירש שיקנה נגד הכל, ושניהם יכולין

 רמ"א. –. סמ"ע –[ כדין מי שקונה חצי שדה מחבירו סתם שנותן לו מהגרוע, כמ"ש לקמן בסוף סימן רי"ח ]סעיף כ'
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באלף זוז, ונתן לו מקצת הדמים, והיה יוצא ונכנס ותובע שאר הדמים, אפילו לא נשאר לו  המוכר שדה לחבירו

אלא זוז אחד, לא קנה הלוקח את כלו, אף על פי שכתב השטר או החזיק, חזר בו הלוקח, יד המוכר על העליונה, 

)ונותן לו כפי  שבה,רצה אומר לו: הילך מעותיך, או: קנה מהקרקע כנגד המעות שנתת, ונותן לו מהזיבורית 

ואם חזר המוכר, יד הלוקח על העליונה,  השער של עכשיו( )ר"ן פ"ק דקדושין המגיד פ"ה דמכירה ב"י בשם הרא"ש(.

ואם  )כשער שפסקו( )פוסקים הנ"ל(. רצה אומר לו: תן לי מעותי, או: תן לי קרקע כנגד מעותי, ונוטל מהיפה שבה

את כולה, ואין אחד מהם יכול לחזור בו, ושאר הדמים עליו כשאר לא היה יוצא ונכנס ותובע, קנה הלוקח 

הגה: וכן אם זקף עליו הנשאר במלוה, אף על פי שיוצא ונכנס אחר הדמים, קנה. וכל זה שנתן לו מקצת הדמים  החובות.
)הכל בטור(, בתורת פרעון, אבל לא נתן לו אלא בערבון בעלמא, אפילו לא נפיק ועייל אזוזי, לא קנה רק נגד מעותיו 

אלא אם פירש שיקנה נגד הכל, ושניהם יכולין לחזור בהן, ולא קנה רק מן הגרוע שבשדה נגד מעותיו )ב"י בשם תוס' 
 והמרדכי והגהות אשירי פרק הזהב(. 
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אף אם אמר לו הלוקח הריני נותן לו מקצת המעות מדעתי לקנות  - ]שם ד"ה בזמן[רש"י טור  .ב
 –, כל שלא גילה המוכר דעתו שמקנה לו בהן את כולן. הו אלא כנגד מעותיובהן כולו, אפילו הכי לא קנ

 סמ"ע.

הא דאמרינן דקנה עד נגד מעותיו דהיינו דוקא במקום שכסף קונה בלא  -. מחנ"י ב"מ  קידושין י:ר"ן 
כתב לו שטר אכל השדה ולא נתן לו שפירוש, שטר, אבל במקום שצריך שטר אין השטר קונה לחצאין, 

וכל שלא קנה כולו אפילו נגד  :סמ"ע – כדי כולה, דאז אפילו המקצת לא קנה ע"י שטר זה שנכתב אכולהמעות 
 רמ"א בי"א בסעיף טז'. –מקצתו נמי לא קנה 

 רמ"א סעיף טז'. –, הכל כפי תנאו .נה"מ – שיקנה בכסף לחוד מיהו אם התנה -הרב המגיד 
 

 2סעיף יא

 מכר שדהו מפני רעתה

מכר שדהו מפני רעתה, אף על פי שהוא יוצא ונכנס  - ליה רב אשי לרב אחא בריה דרב יוסף עז: כדאמרב"מ 
ותובע שאר הדמים, קנה הכל, ואין הלוקח יכול לחזור בו, שזה שתובע ורודף לא מפני 

תוס' ב"מ שם ד"ה תתרגם ועי'  שו"ע. –שעדיין לא גמר והקנה, אלא כדי שלא יחזור בו הלוקח. 

 גר"א. – כו'וכו' כדאמרינן ו

וכן הדין במוכר מטלטלים, אף על פי שמשך הלוקח הפירות והוציאן לרשותו  - שםרמב"ם מגמ' 
והמוכר נכנס ויוצא על שאר הדמים, לא קנה, ויד החוזר בו על התחתונה, כמו שנתבאר, 

 שו"ע. –אלא אם כן מכר מפני רעת ממכרו, שאז קנה הכל. 
 3סעיף יב

 אחרת מכר מפני שרוצה לעבור לעיר

 –מי שמכר נכסיו מפני שרוצה לילך לדור בעיר אחרת, כמוכר שדהו מפני רעתה דמי.  -טור מרמ"ה 
 גר"א. – רש"י ב"מ עח. ד"ה מפני רעתה וכו'.עי'  שו"ע.

 4סעיף יג

 מכר במחיר כפול

לקח שדה שוה מנה במאתים, ונתן לו מקצת דמים, והמוכר נכנס ויוצא לתבוע  -  עח.רמב"ם מב"מ 
דמשום שמכר לו ביוקר ירא שיחזור  השאר, הרי זה ספק אם הוא כמוכר שדהו מפני רעתה אם לאו

בו, אף שמן הדין אינו יכול לחזור בו מפני שאין אונאה לקרקעות. אי נמי למאן דאמר שבכפל יכול לחזור בו אף בקרקע 

דידן אין הגירסא כן, אלא כתוב שם האיבעיא לגירסת הרמב"ם אבל בגמרא  והיינו שו"ע. –.סמ"ע -סוף סימן ס"ו עי' ו

בביקש למכור במאה ולא מצא קונה לשדה שוה מאה והוצרך למכור במאתים כו' ]וכמ"ש המחבר בסעיף שאחר זה, וכן 
[, ונשארה באיבעיא, וקי"ל דהוא קולא לנתבע. והמחבר כתב שתי הגירסות לדינא זה אחר זה. גם שם רש"יהיא בגירסת 

 סמ"ע. -[ אף שכתב כגירסת רש"י הנ"ל, מ"מ כתב עליו דברי הרמב"ם לפי שיטת גירסתו ע"ש, הטור ]סעיף י"ג
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, ואין הלוקח יכול לחזור בו, מכר שדהו מפני רעתה, אף על פי שהוא יוצא ונכנס ותובע שאר הדמים, קנה הכל

שזה שתובע ורודף לא מפני שעדיין לא גמר והקנה, אלא כדי שלא יחזור בו הלוקח. וכן הדין במוכר מטלטלים, 

אף על פי שמשך הלוקח הפירות והוציאן לרשותו והמוכר נכנס ויוצא על שאר הדמים, לא קנה, ויד החוזר בו 

 ר מפני רעת ממכרו, שאז קנה הכל. על התחתונה, כמו שנתבאר, אלא אם כן מכ
 
 סעיף יב 3

 מי שמכר נכסיו מפני שרוצה לילך לדור בעיר אחרת, כמוכר שדהו מפני רעתה דמי. 

 

 סעיף יג 4

לקח שדה שוה מנה במאתים, ונתן לו מקצת דמים, והמוכר נכנס ויוצא לתבוע השאר, הרי זה ספק אם הוא 

וצה לחזור, משניהם, אינו יכול לחזור; ואם תפס המוכר ממקח כמוכר שדהו מפני רעתה אם לאו. ולפיכך הר

 שמכר כנגד המעות שנשארו לו, אין מוציאין מידו. 
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דכנגד הדמים שנתן אינו יכול לחזור עכ"פ, ואף  שו"ע. - ולפיכך הרוצה לחזור, משניהם, אינו יכול לחזור; -שם 

וה מנה במאתים, אם גברה ידו של נגד הדמים שלא נתן יכול לתפוס, דהיינו אם קיבל מאה זהובים על המקח שמכר לו ש
המוכר אינו נותן לו מן השדה כלום עד שיתן לו עוד כל המנה שנשאר בידו, ואם נתן לו על המקח מאה וחמשים זהובים 
א"צ ליתן לו אלא החציה מהשדה. וה"ה אם נתיקרה השדה עד ששוה שלש מאות והמוכר בא לחזור, יכול הלוקח לתפוס 

כתב דינו בהוה במה שהתחיל שמכר לו שוה מנה במאתים, שאין מן הדרך להתיקר כל כך  על דרך זו. אלא שהרמב"ם
 סמ"ע. – להיות שוה שלש מאות.

אפשר דר"ל  שו"ע. –ואם תפס המוכר  ממקח שמכר כנגד המעות שנשארו לו, אין מוציאין מידו.  -שם 

ו שוה, והוא מכר לו במאתים ולא קיבל ממנו לאפוקי שישלם לו מכיסו, דהיינו אם נזדלזלו הקרקעות ושאפילו מנה אינ
אלא מנה, אינו יכול להתפיס בכל הקרקע שהוא שוה לעת עתה כשער הזול, על דרך משל חמשים זהובים, ולתפוס עוד 

 :סמ"ע –משל הלוקח ממקום אחר כדי חמשים זהובים, דזה אינו מן הדין. 

 5סעיף יד

 הוצרך למכור במאתיים

בקש למכור שדה במאה ולא מצא קונה לשדה שוה מאה,  והוצרך למכור במאתים  -. עחטור מב"מ 
 שו"ע. –וקבל קצת מהדמים ועייל ונפיק אשארא, לא קנה, ושניהם יכולים לחזור בהם. 

 :סמ"ע – דודאי עייל ונפיק אזוזי הנשארים כדי לקנות בהן קרקע אחרת שנזדמנה, שהרי לא ברצונו מכר כל קרקע שלו

אם הוא בענין שאם היה רוצה לטרוח היה מוצא למכור שדה במנה, ולא טרח ומכר אבל  -שם 
ספק אם הוא כמוכר שדה מפני רעתה, שגם כאן נראה שמכרה מפני שהיתה  שו"ע. –במאתים, הרי זה ספק. 

 סמ"ע. –א רעה בעיניו, דאל"כ לא היה לו למוכרה כולה מפני מעט טירח

לפיכך הרוצה לחזור, משניהם, אינו יכול לחזור; ואם תפס המוכר ממקח שמכר כנגד  -טור רמב"ם 
 שו"ע. –המעות שנשארו לו, אין מוציאין מידו. 

 6סעיף טו

 לא ידוע אם צריך לכסף

הא דאמרינן דכי עייל ונפיק אזוזי לא קנה, היינו בדידעינן דלא מזבין  -ר"ח טור  ב"מ פ"ו סי' זרא"ש 
 שו"ע. -דמי; אלא משום דצריך ל

ואפי' אם קבע זמן לפרעון וכשהגיע הזמן דחקו לפרוע לו מעותיו וזה דוחהו, והדיין  -טור מראב"ד 
דהכל לפי ראות הדיין, כי לפעמים  שו"ע. –רואה שהוא דחוק למעות ועייל ונפיק אזוזי, לא קנה. 

נכסיו, ואם אינו רוצה לקבל דמי המקח עד אדם חייב מעות ומוכר קודם זמן הפרעון שלא יראוהו דוחק למעות ויזדלזלו 
שיצטרך לפרוע חובו פן יוציאם, לשיגיע הזמן אין לך עייל ונפיק אזוזי גדול מזה, הלכך בכל עת שיראה הדיין שהוא דחוק 

 :טור מרא"ש שם -למעות ועייל ונפיק אזוזי בטל המקח, 

 7סעיף טז
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בקש למכור שדה במאה ולא מצא קונה לשדה שוה מאה, והוצרך למכור במאתים וקבל קצת מהדמים ועייל 

בענין שאם היה רוצה לטרוח היה מוצא  ונפיק אשארא, לא קנה, ושניהם יכולים לחזור בהם. אבל אם הוא

למכור שדה במנה, ולא טרח ומכר במאתים, הרי זה ספק. לפיכך הרוצה לחזור, משניהם, אינו יכול לחזור; ואם 

 תפס המוכר ממקח שמכר כנגד המעות שנשארו לו, אין מוציאין מידו. 
 
 סעיף טו 6

נן דלא מזבין אלא משום דצריך לדמי; ואפי' אם קבע הא דאמרינן דכי עייל ונפיק אזוזי לא קנה, היינו בדידעי

זמן לפרעון וכשהגיע הזמן דחקו לפרוע לו מעותיו וזה דוחהו, והדיין רואה שהוא דחוק למעות ועייל ונפיק 

 אזוזי, לא קנה. 
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ממנו, לא יש מי שאומר דעייל ונפיק אזוזי היינו שהלך אליו לבקש מעותיו שני פעמים, לא שנא מצאו ובקש 

שנא לא מצאו רק שגילה דעתו שהלך לבקשו. ודוקא דעייל ונפיק ביומא דאוקמוה לזביני, או ביום שקרוב לו, 

אבל לא עייל ונפיק ביומיה, אפילו עייל ונפיק למחר, לא מצי הדר ביה. וכי עייל ונפיק ביומיה, אפילו ששתק 

יומיה תרי זימני ולא יהיב ליה, ומקמי דשלים יומיה אז ולאחר כמה ימים חוזר, הרשות בידו. ואי עייל ונפיק ב

הגה: וכן הא דאמרינן דקנה עד נגד  אייתי ליה זוזי, קנה, ולא מצי הדר ביה, דכל דפרע ביומיה כפרע מיד דמי.
מעותיו י"א דהיינו דוקא במקום שכסף קונה בלא שטר, אבל במקום שצריך שטר אין השטר קונה לחצאין, וכל שלא קנה 
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  עייל ונפיק למחר

היינו שהלך אליו לבקש מעותיו שני פעמים, לא שנא מצאו ובקש  עייל ונפיק אזוזי -טור מרמ"ה 
  שו"ע בי"א. –ממנו, לא שנא לא מצאו רק שגילה דעתו שהלך לבקשו. 

ודוקא דעייל ונפיק ביומא דאוקמוה לזביני, או ביום שקרוב לו, אבל לא עייל ונפיק ביומיה,  -שם 
ר"ל דאוקמי ליתן לו דמי זביני כגון שזבין  א.שו"ע בי" – אפילו עייל ונפיק למחר, לא מצי הדר ביה.

ליה היום ע"מ שיתן הדמים אחר ג' או ד' ימים וקאמר דאי עייל ונפיק באותו יום שקבע לו לפרעון או ביום שקרוב לו 
 סמ"ע. –לפניו וא"ל שיכין מעותיו כי יצטרך אותן למחר לזמן שקבע 

 שו"ע. –כמה ימים חוזר, הרשות בידו.  וכי עייל ונפיק ביומיה, אפילו ששתק אז ולאחר -שם 

 שילם ביום הפרעון

ואי עייל ונפיק ביומיה תרי זימני ולא יהיב ליה, ומקמי דשלים יומיה אייתי ליה זוזי, קנה,  -שם 
 שו"ע בי"א. –ולא מצי הדר ביה, דכל דפרע ביומיה כפרע מיד דמי. 

 8סעיף יז

 במטלטלים

מטלטלין כדין הקרקעות לדבר זה, שאפילו משכן והכניסן לרשותו דין  - עז:טור רמב"ם מגמ' ב"מ 
 שו"ע. -והמוכר עייל ונפיק אזוזי לא קנה, 

אלא שבזה יש חילוק במטלטלים אם הוא דבר שאינו ראוי ליחלק,  -טור  ב"מ פ"ו סי' ז'רא"ש  .א
עומדת לג' דברים לחלוב ולחרישה  ס"ל דאפילו בהמה כשרה אינה עומדת לחלוק, דבחייה]דכגון שמכר לו בעל חי 

המקח בטל לגמרי, ועייל ונפיק אזוזי,  ונתן לו קצת מהדמיםסמ"ע[  – רל"בבסוף סימן ולשחיטה וכמ"ש 
לפי שאינו ראוי ליחלק והמוכר אינו רוצה להיות שותף עמו. אבל במידי דבר חלוקה הוא, אין המקח בטל אלא כנגד מה 

שלא יגיע לו אחר חלוקה ט' קבין בשדה וחצי קב בגינה שהוא שיעור שדה וגינה  אבל בקרקע אף שו"ע. – שחייב לו.

]לעיל סימן קע"א סעיף ג'[, אפ"ה קנה נגד מעותיו או ידו על התחתונה, משום דראוי למכור למי שיש לו שדה בצידו, 
 .סמ"ע – דיצרף זה לשדהו

לכל אחד כשיעור לא קנה גם בשדה אמרינן דכל שלא יגיע  -]פ"ח ממכירה ה"ד[ רמב"ם ב"י מ .ב
היה במטלטלין, וה"ה בקרקע. אבל הטור ]שם[ כתב בשם  ב"מ ע"ז ע"ב[והמעשה בגמרא ] כלל כדין מטלטלין,

הרמב"ם דס"ל דגם במטלטלין אין מחלקין בין יש בו שיעור חלוקה או לא, והטור לא ס"ל כהרמב"ם. והמחבר כתב כאן 

 קידושין י.ר"ן אשתמיטתיה מ"ש הו סמ"ע. - ן גם כן בקרקע או לאכדברי הטור ולא כתב בפירוש אם ס"ל הדין כ

בהדיא דיש לחלק גם בקרקע אם ראוי לחלק לכל אחד כשיעור ותו דגם מסברא היאך נכוף לזה שיקח מה שאינו ראוי לו 
ליחלק כיון כדי שימכרנו למי שיצטרך לצרפו לשדהו זהו דבר שאינו מתקבל וגם ק"ו מבהמ' טהורה דמקריא אינה ראויה 

 ט"ז. – שאינו ראויה כ"כ כמו בחיים

שלא הביא  וקשה רמ"א. - מיהו אם אמר בפירוש: ערבוני יקון, קנה עד מעותיו - שם מח.נ"י  ב"מ עז:ר"ן 

, דהלוקח יכול לבטל כל המקח, שיכול לומר במקח שלם אני רוצה ע"ש, ומכל שכן בד"ה אכפול ח:התוס' ב"מ דף מדעת 
 .נה"מ – ה שיכול לומר איני רוצה להיות שותף עמךבאין בו דין חלוק

 ביטול מקח מחמת טעות/הברחה
 9סעיף יח

                                                           
פילו נגד מקצתו נמי לא קנה )ר"ן פ"ק דקידושין ונ"י פרק האומנין(. מיהו אם התנה, הכל כפי תנאו )המגיד פרק כולו א

 א' דמכירה(. 
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לא קנה, אלא  דין מטלטלין כדין הקרקעות לדבר זה, שאפילו משכן והכניסן לרשותו והמוכר עייל ונפיק אזוזי

שבזה יש חילוק במטלטלים אם הוא דבר שאינו ראוי ליחלק, כגון שמכר לו בעל חי ונתן לו קצת מהדמים ועייל 

)מיהו אם אמר  ונפיק אזוזי, המקח בטל לגמרי, לפי שאינו ראוי ליחלק והמוכר אינו רוצה להיות שותף עמו.

אבל במידי דבר חלוקה הוא, אין המקח בטל אלא כנגד  אומנין(.בפירוש: ערבוני יקון, קנה עד מעותיו( )ר"ן ונ"י פ' ה

 מה שחייב לו. 
 
 סעיף יח 9
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 המעות ןטעה במניי

הקונה דבר  - מז. ושוין במכר שקנה דרב הונא מוקי לה בכה"ג דנמצא מנה חסר דינר וקנהרמב"ם ראב"ד מקידושין 
המעות, ולאחר זמן תבעו המוכר ואמר לו: מאה שנתת  מחבירו ונתן לו הדמים, וטעה במנין

לי אינם אלא צ', נקנה המקח ומחזיר לו העשרה אפילו אחר כמה שנים, בין בקרקע בין 
 ש"ך. –כדמוכח מגמ' שם  אף על פי שהקנין ההוא לא היה אלא בכסף שו"ע. –במטלטלים. 

 מכל מקום אי עייל ונפיק אזוזי מבטל המקח. -ב"י ]סעיף כ'[ 

 הבריח נכסיו מחמת עלילה

מי שהעלילו עליו, וכדי להבריח מכר קרקעותיו וקבל המעות,  -. קנאב"ב  עט.רשב"ץ ב"י מכתובות 
כשנתבטלה  שדווקא לרא"ש כתובות פ"ח סי' ב'ובגר"א ציין  רמ"א. - כשנתבטלה העלילה  בטל המקח,

יאכל מקבל המתנה כו' ועוד אומדנא דמוכח כו' הרא"ש בכתובות שם הלכך הפירות שכתב אבל קודם לכן אוכל הפירות 
 לפי כו':

פירוש, וצריכין קנין אחר בכסף או שטר, דבכסף שנתן לו ראשונה לא הוה ביה  אפילו אם נתרצו אחר כך במקח -שם 

, דמאחר סמ"ע – קנין. ואם קנוהו בשטר יש עוד טעם אחר, דהא לא מהני אותו שטר משום דה"ל מוקדם, וכדמסיק
שו בראשונה לא היה כלום, דלא היה רק כדי להבריח, הוה ליה אחר כך שטר ששטר שע

דאשה המוכרת מנכסיה קודם נשואין כדי להבריח  באה"ע סימן צ' ]סעיף ז'[וכמבואר  רמ"א. –מוקדם, ופסול 

. אימת מב"מ יזסמ"ע: וכדמוכח  – מבעלה ואח"כ מת בעלה, המקח בטל. וכן הוא בכמה מקומות בתלמוד ובפוסקים
תוס' שם ד"ה שטר מתוספתא מדמינן שטר מוקדם לשטר שיש בו ריבית וכתבו אילימא וכו' תיפוק ליה וכו' וב"מ עב. 

 גר"א. –דשטר של ריבית הבא יקרעוהו  שם פ"ה ה"ט

 

 

                                                           
הקונה דבר מחבירו ונתן לו הדמים, וטעה במנין המעות, ולאחר זמן תבעו המוכר ואמר לו: מאה שנתת לי אינם 

הגה: מי שהעלילו  אלא צ', נקנה המקח ומחזיר לו העשרה אפילו אחר כמה שנים, בין בקרקע בין במטלטלים.
עליו, וכדי להבריח מכר קרקעותיו וקבל המעות, כשנתבטלה העלילה בטל המקח, אפילו אם נתרצו אחר כך במקח, 
דמאחר ששטר שעשו בראשונה לא היה כלום, דלא היה רק כדי להבריח, הוה ליה אחר כך שטר מוקדם, ופסול )ב"י בשם 

  הרשב"ץ(.

  


