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 | קניית קרקע בשטר מקח וממכר סימן קצא

 1סעיף א

 במוכר שדהו מפני רעתה

ואף על גב שהוא דבר שיכול להזדייף, בשטר כיצד, כתב לו על הנייר או על החרס  -טור רמב"ם  כו.קידושין 

כשר בשטר קנין, כיון דאינו עומד אלא לקנות בו לשעתו, משא"כ בשטר חוב או בשטר ראיה, פסול, דבעינן שיהיה ראוי 

או על העלה שדי נתונה לך שדי מכורה לך, כיון שהגיע השטר  סמ"ע ]סק"א[.  -לעמוד ימים רבים. 
דכיון שמוכר שו"ע.  –סמ"ע ]סק"ג[. -דלא איברו סהדי אלא לשיקרא. לידו, קנה, אף על פי שאין שם עדים כלל. 

 מפני רעתה, ודאי גמר להקנות להלוקח בשטר כדי שלא יוכל לחזור בו. סמ"ע ]סק"ד[.

יהיה הנייר והדיו משל המקנה, דבעינן ספר המקנה, אבל שכר הסופר וצריך ש - סק"אנה"מ ביאורים 
 לא בעינן שיהיה משל המקנה. 

, במקום שדרכן לכתוב בכסף לחוד בלא שטר אינו קונה, אפילו במוכר שדהו מפני רעתה -ביאורים ]סק"ב[ נה"מ 

 שטר.

 2סעיף ב

 בשאר קרקעות

במה דברים אמורים,  -רמב"ם טור  אוקימתא דרב המנונא מימרא דשמואל לא שנו אלא שטר מתנהכו. קידושין 
במוכר שדהו מפני רעתה; אבל בשאר קרקעות, אף על פי שהגיע שטר המכר בעדים לידו, 

 פירוש, כל הדמים.שו"ע.  –לא קנה עד שיתן דמים. 

 , כיון דליכא חסרון דמים. ה בשטר לחודואם הקנה לו שדה בחוב שחייב לו המוכר, קנ -]סק"ה[  סמ"ע

וכן . אם התנה שיקנה בקנין השטר לחוד, מהני אף באינו מוכר שדהו מפני רעתה -ביאורים ]סק"ב[  נה"מ
 מעות המקח, ג"כ קנה בשטר לחוד.  וכן אם זקף עליו במלוהשלא יחזור בו הוי כהתנה. אם נשבע 

 3סעיף ג

 או ראיהשטרות שלנו האם הם שטרות קנין 

אף שו"ע.  –שטרי דידן, שטרי קנין הם.  -הרב המגיד ממפרשים  קידושין י.עיטור רמב"ן רשב"א ר"ן 

 סמ"ע ]סק"ו[. -שכתב בו מכרתי בלשון עבר, שכן מצינו בקרא לשון עבר, נתתי כסף השדה קח ממני ]בראשית כ"ג י"ג[. 

לו בפירוש שלא מכר לו בשטר אינו אלא  והקרקע נקנה על ידן. ואם כתב -מגיד משנה  קידושין י.ר"ן 
 רמ"א. –ואין הקרקע נקנית על ידו. רמ"א.  -לראיה בעלמא, 

 4סעיף ד

                                                           
 סעיף א  1

בשטר כיצד, כתב לו על הנייר או על החרס או על העלה שדי נתונה לך שדי מכורה לך, כיון שהגיע השטר 

 לידו, קנה, אף על פי שאין שם עדים כלל.
 סעיף ב 2

בעדים לידו, במה דברים אמורים, במוכר שדהו מפני רעתה; אבל בשאר קרקעות, אף על פי שהגיע שטר המכר 

 לא קנה עד שיתן דמים. 
 סעיף ג 3

הגה: והקרקע נקנה על ידן. ואם כתב לו בפירוש שלא מכר לו בשטר ואינו אלא לראיה  שטרי דידן, שטרי קנין הם.
 בעלמא, אין הקרקע נקנית על ידו )הר"ן פ"ק דקדושין והמגיד פ"א דקדושין ופ"א דמכירה(. 

 סעיף ד 4

ם, והמוכר אומר: לא קבלתי המעות, והלוקח אומר: כבר נתתי, אם הוא מקום שנותנים קנה קרקע בדמים ידועי

הגה: מכר לו קרקע בשטר או במעות )וא"ל: קני(  מעות ואחר כך כותבים, וכתב בשטר שהודה שקבל, הלוקח נאמן.
שלשים יום, קנה. ואם  לאחר שלשים יום, ונקרע השטר תוך הזמן, או נאבדו המעות, אם אמר לו: קני לך מעכשיו ולאחר

 לא אמר: מעכשיו, לא קנה. והוא הדין לקנין חזקה )בית יוסף בשם תוספות פרק האשה רבה ונ"י פ"ק דמציעא(.
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 לא קיבלתי המעות

קנה קרקע בדמים ידועים, והמוכר אומר: לא קבלתי המעות, והלוקח  -רשב"א ב"י  קי.כתובות 
ב בשטר שהודה אומר: כבר נתתי, אם הוא מקום שנותנים מעות ואחר כך כותבים, וכת

תרוייהו בעינן, אם לא כתב בשטר, איכא ריעותא בשטרא ואמרינן מדלא כתב  שו"ע. – שקבל, הלוקח נאמן.

שקיבל ודאי לא קיבל, ואם הוא במקום שכותבין ואח"כ נותנין, אף שכתוב בשטר שכבר קיבל, אפשר שכתב כן על שם 
 סמ"ע ]סק"ח[.  -העתיד. 

כגון שדי מכורה לך, אז נאמן המוכר בדליכא צדדים שכתב המחבר, מפני  שטר שכתב לקניןדוקא ב -ביאורים ]סק"ג[  נה"מ

כגון  אבל אם נעשה קנין בדבר אחרשיכול לומר שלא קיבל עדיין המעות ולא מסר לו השטר רק לשם קנין, 

והשטר לא נכתב רק לראיה, לעולם הלוקח נאמן אף שלא כתב בשטר שקיבל בקנין סודר, 
  מעות.

, כגון שהוא במקום שאין גם בשטר קנין אין נאמן המוכר רק במקום שיכול לבטל גוף המכירה -"ט מהרי

קונין בשטר לחוד, וכיון שהמוכר טוען שעדיין לא נתן המעות ולפי דברי המוכר בטל המקח, הוא כטוען על גוף המכירה, 

במלוה או במוכר מפני רעתה, כגון שזקף  אבל במקום שקונין בשטר לחוד,ואוקי ארעא בחזקת מרא קמא, 

הוי כמלוה על פה והלוקח נאמן. וכן אם החזיק דהמקח בודאי קיים, ואין טענת המוכר רק על הדמים, 
מטעם חזקה שאינו מניח לו לירד לשדה עד שנותן דמים, אבל כשהחזיק בשדה  הלוקח נאמן הלוקח כבר בשדה,

שלא בפני המוכר, המוכר נאמן בדליכא צדדים שכתב המחבר.  קודם המכירה, כגון בשכירות וכיוצא, או שהחזיק בשדה

 נה"מ. –

 קני לאחר ל' יום ונקרע השטר תוך ל'

מכר לו קרקע בשטר או במעות )וא"ל: קני( לאחר שלשים  - יוסף ב"מ ט:נמוקי  יבמות צג. ד"ה קנויהתוס' 
ולאחר שלשים יום, ונקרע השטר תוך הזמן, או נאבדו המעות, אם אמר לו: קני לך מעכשיו 

 רמ"א. –יום, קנה. ואם לא אמר: מעכשיו, לא קנה. 

 רמ"א. –והוא הדין לקנין חזקה.  -שם 

 וה"ה לענין קנין חליפין.  -ש"ך ]סק"ה[ 

 המנהג שמוסיפים את האישה לשטר המכר

מימי תמהתי על נוסח שטר מכירה דידן שכותבין מכרנו אנחנו  -תשובת בית אפרים חלק חו"מ סי' ו' 
רק שיש לה ג כו', דמה כח יפה במכירה זו והרי אין להאשה שום חלק ונחלה בגוף הקרקע הזו

שעבוד כתובה, והרי אפילו זבין מלוה לאו כלום הוא דקיי"ל מכאן ולהבא הוא גובה ]כדאיתא בפסחים דף ל"א ]ע"א[[. 
דה על קרקע זו כמבואר ברמב"ם לקח מן האשה, היינו שלקח ממנה תחילה זכותה ושעבו ]גיטין נ"ה ע"ב[והא דאמרינן 

וי"ל דהאי לקח מן האשה  בבדק הבית שם, באה"ע סוף סימן צ']פי"ז[ מהלכות אישות הלכה ]י"א[, והביאו הב"י 
בכתובות ]דף צ"ה והגם דמתוס' לא מכרה לו היא, אלא לסילוק שעבודה קרי לקח מן האשה כו'. 

"ל דזהו בנכסי צאן ברזל כיון דעכ"פ מיוחד לה, ואף על גב מבואר דשייך גבה מכירה, י ע"א ]ד"ה כתבה לראשון[[
 דמכירתה בנכסי צאן ברזל לאו כלום הוא, מ"מ כשנתרצה הבעל מהני. 

שלא היה לה  שלואבל מה שנוהגין עכשיו לכתוב כן בכל שטרי מכר, אף אם הבעל מוכר קרקע  -שם 

ומסיק לישב ע"פ מוכרת אין לו מובן כלל. א"כ לשון זה שהיא  תפיסת יד מעולם ואין לה על זה רק שעבוד,

ג'[ שכתב, וכן העבד שקנה או מכר כו' ]כמ"ש בשו"ע סימן רל"ה סעיף כ"ד[,  -דברי הרמב"ם ]פ"ל[ מהלכות מכירה ]ה"ב 

והעלה דמהרמב"ם  וכן האשה שמכרה או נתנה בין בנכסי בעלה ובין בנכסי צאן ברזל כו' ואם ירצה לקיים יקיים כו'
י מכירת האשה אפילו בנכסי הבעל ואפילו אינה נושאת ונותנת, אלא אם מבואר דמהנ

הסכים הבעל אח"כ אפילו בדברים בעלמא מהני. ולפ"ז אתי שפיר נוסח שטרות שלנו, 
דשייך לשון מכירה גם על האשה, דכיון שלא ביטל הבעל אלא קיימו הרי מכירתה מכירה 

 כו', עכ"ד 

שכתב דלפי מה שנוהגין עכשיו שכותבין אחריות וגם קונין  ס"ג סימן צ' ס"קלבית שמואל באה"ע  -שם 
מן האשה והדר מבעל, מזה מוכח דאחריות שכותבין בשטר לא קאי אלא על האיש ולא על 

, דאם אחריות קאי על שניהם היו יכולים לעשות קנין אפילו מן האיש תחילה ]כמ"ש בשו"ע שם ]סעיף י"ז[ דאם האשה

ה לומר נחת רוח עשיתי לבעלי[, אלא הקנין שעשתה היא אינו אלא שהיא אינה יכולה לערער קיבלה אחריות אינה יכול
ואחריות דנפשה סילקה ולא שהיא מקבלת אחריות, אלא א"כ דמפורש בפירוש כן, וכן פסק הט"ז ]סק"ה[, עכ"ד הבית 

. ולפ"ז בשטרי דידן שמבואר בפירוש אחריות על האשה כמו על האיש, גם היא שמואל
יבת לפצות. אך הט"ז שם מפקפק בזה, לפי שאפשר שיכתוב בלא דעתה והוא רק שופרא מחו
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דשטרי כו'. ועיין בבית אפרים שהאריך בזה, ומסיק דצ"ע גדול בדין זה, ונראה שיש לחפש 
 ולחקור אחר המנהג בזה, כי לא שמענו להוציא מיד האשה לפצות הלוקח כו', ע"ש היטב:
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 | קניית קרקע בחזקה מקח וממכר סימן קצב

 1סעיף א

 גדר חזקה

בחזקה כיצד, מכר או נתן  -רמב"ם  שם פ"ג סי' נ"טרא"ש  מב. בד"א במחזיקמשנה ב"ב  כו.משנה קידושין 
 שו"ע. –לו בית או שדה, כיון שנעל או גדר או פרץ כל שהוא קנה  

 שו"ע. –ה קנה. ודוקא שהועיל במעשיו, הרי ז – שם נג.רי"ף  נג.ב"ב 

 2סעיף ב

 'לך חזק וקני'/מסירת מפתח ]בחזקה שלא בפני המוכר[

בד"א, כשהחזיק בפני המוכר או הנותן; אבל שלא בפניו, לא  -לשון הרמב"ם טור  נב: כדמפרש רבאב"ב 
סמ"ע  -דמדלא מיחה בו ודאי ניחא ליה דיקנה בזה. שו"ע.  –קנה, אלא אם כן אמר לו: לך חזק וקני. 

 [.]סק"ב

ואם מסר לו המפתח, הוי כאומר לו: לך  -רמב"ם טור הלכות שם כב:  נב. מימרא דרבי יהושע בן לויב"ק 
 סמ"ע ]סק"ג[. -ואז מהני ליה חזקה דנעל גדר פרץ שיעשה אחר כך.  שו"ע. –חזק וקני. 

 –המוכר בור לחבירו, כיון שמסר לו דליו הוי כאומר לו: לך חזק וקני. וכן  - נא. מימרא דרבי אלעזרב"ק 
 שו"ע.

 3סעיף ג

 נעל

נעל כיצד, מכר או נתן לו בית או חצר,  -רמב"ם הרב המגיד  עז: ההיא עובדא דגיטא בשבתאגיטין  .א
אף דנעילה לחוד היא הקנין,  שו"ע. –והיה הפתח פתוח, ונעל הלוקח את הפתח וחזר ופתחו, קנה. 

מ"מ בעינן חזר ופתחו שיהיה ניכר שעושה כן לשם קנין, דכשאינו פותח י"ל שעושה כן בציווי הבעה"ב כדי שישמר מה 
שבתוכה. ויש עוד לפרש, שחזר ופתחו דנקט הוא לרבותא, דאפילו חזר ופתחו תיכף קנה. והפירוש הראשון עיקר 

 -נעל[ והטור ]סעיף ג'[ חולקים וס"ל דבנעילה לחוד סגי.  בהרמב"ם ]המובא בציונים אות ג'[. והרמב"ן ]ב"ב נ"ב ע"ב ד"ה
 סמ"ע ]סק"ה[.

הרב  נב. ד"ה כיוןוב"ק  ב"ב נג.תוס'  גיטין פ"ח סי' ג'ב"י מדעת הפוסקים שהביא הטור רא"ש  .ב
 שו"ע בי"א. – צריך לנעול במפתח. -המגיד 

והוא הדין אם עשה מנעול לדלת או שהעמיד דלתות, קנה.  - נג. ד"ה והשתא קעייליטור מרשב"ם ב"ב 
ואפשר דגם  רמ"א בי"א. –סמ"ע.  – שיש דעת אחרת מקנה אותווהיינו שקבע המנעול, אז קנה אף שלא נעל, כיון 

 סמ"ע ]סק"ו[. -הרמב"ם ]הנ"ל סק"ג[ מודה ]בזה[ דאין צריך לפתחו אחר כך. 

הואיל ואין דעת אחרת מקנה, כמבואר ברמ"א קנה בזה משא"כ בהפקר ונכסי הגר לא  -סמ"ע סק"ז  .ג

 סימן ער"ה סעיף כ"א.

רק שא"צ לסגרו במסגרת אין חילוק בין הפקר למכירה, דבשניהם צריכין לסגור הדלת,  -ט"ז  .ד

 כשקבע המנעול או העמיד דלתות ע"ש.

 4סעיף ד

                                                           
 סעיף א1

 בחזקה כיצד, מכר או נתן לו בית או שדה, כיון שנעל או גדר או פרץ כל שהוא והועיל במעשיו, הרי זה קנה.
 סעיף ב 2

כר או הנותן; אבל שלא בפניו, לא קנה, אלא אם כן אמר לו: לך חזק וקני. ואם מסר לו המפתח, בד"א, כשהחזיק בפני המו

 הוי כאומר לו: לך חזק וקני. וכן המוכר בור לחבירו, כיון שמסר לו דליו הוי כאומר לו: לך חזק וקני. 
 סעיף ג 3

הפתח וחזר ופתחו, קנה. ויש מי נעל כיצד, מכר או נתן לו בית או חצר, והיה הפתח פתוח, ונעל הלוקח את 

 ) והוא הדין אם עשה מנעול לדלת או שהעמיד דלתות, י"א דקנה( )הכל בטור(.  שאומר שצריך לנעול במפתח.
 סעיף ד 4

)וי"א דאפילו  גדר כל שהוא כיצד, היה שם גדר והיו עולים בו בנחת, והוסיף עליו כל שהוא והשלימו לעשרה,

 ונמצא שאין עולים אלא בדוחק, הרי זה הועיל וקנה בב"י(,פחות מעשרה( )ועיין בטור ו
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 גדר

 שו"ע. –גדר כל שהוא   -מב. משנה ב"ב 

כיצד, היה שם גדר והיו עולים בו בנחת, והוסיף עליו כל  - נג. מימרא דשמואלרמב"ם מב"ב  .א
 שו"ע. –הרי זה הועיל וקנה.  שהוא והשלימו לעשרה,

 רמ"א בי"א. –אפילו פחות מעשרה,  -טור ב"י  .ב

 שו"ע. –ומיירי שנמצא שאין עולים אלא בדוחק, – מב.ב"ב 

 5סעיף ה

 פרץ

 שו"ע. –פרץ כל שהוא   - מב.משנה ב"ב 

כיצד, היתה שם פרצה והיו נכנסים בה בדוחק, והרחיבה כל שהוא עד  -רמב"ם  דשמואל נג. מימראב"ב 
 שו"ע. –שנמצא נכנסים בריוח, ה"ז הועיל וקנה. 

 6סעיף ו

 סילק היזק

בו המים לשדה, או נטל צרור והועיל נתן צרור והועיל, כגון  )שחבר(  -רמב"ם  נג. מימרא דרבי יוחנןב"ב 
  שו"ע. –כגון שפתח בנטילתו המים לשדה, קנה. וכן כל כיוצא בזה. 

אבל אם ראה אמת המים באה להזיק הקרקע,  - ופשוט שם בגמ' ואיתא בהלכות שם כח:הרב המגיד טור 
ילוק ההיזק אינו לא קנה, שס רמ"א. –או שנטל צרור ופתח,  -טור בגמ' וברי"ף שם  ונתן צרור ומנעה,

שסילוק ההיזק אינו קונה. דהוי כמבריח ארי, דכל ישראל מצווין להציל  שו"ע. –קונה, אלא הבאת התועלת. 

 סמ"ע ]סק"י[. -ממון חבריהם מן ההיזק. 

 7סעיף ז

 הלך בה

המוכר או הנותן לחבירו שדה בצד שדהו,  -רי"ף שם רמב"ם הרב המגיד  ט. ההיא מאימת מחזיק בהב"ק 
 שו"ע. –שדש המצר שבין שתי השדות ונעשו שתיהן כשדה אחת, קנה.  כיון

 שו"ע. –אבל אם הלך בה לארכה ולרחבה, אין הילוך זה מועיל כלום.  - ק. כחכמיםב"ב 

 –ואם שביל של כרמים מכר לו, הואיל ונעשו להילוך, קנה בהילוך. -דר' יוסי בר חנינא  ק. מימראב"ב 
  שו"ע.

                                                           
 סעיף ה 5

פרץ כל שהוא כיצד, היתה שם פרצה והיו נכנסים בה בדוחק, והרחיבה כל שהוא עד שנמצא נכנסים בריוח, 

 ה"ז הועיל וקנה. 
 סעיף ו 6

שפתח בנטילתו המים לשדה, קנה. נתן צרור והועיל, כגון )שחבר( בו המים לשדה, או נטל צרור והועיל כגון 

)או שנטל צרור ופתח )שיצאו(  וכן כל כיוצא בזה. אבל אם ראה אמת המים באה להזיק הקרקע, ונתן צרור ומנעה,

 לא קנה, שסילוק ההיזק אינו קונה, אלא הבאת התועלת.  המים( )טור(,
 סעיף ז 7

שתי השדות ונעשו שתיהן כשדה אחת, קנה. המוכר או הנותן לחבירו שדה בצד שדהו, כיון שדש המצר שבין 

אבל אם הלך בה לארכה ולרחבה, אין הילוך זה מועיל כלום. ואם שביל של כרמים מכר לו, הואיל ונעשו 

להילוך, קנה בהילוך. וכמה שיעור רוחב הדרך שיקנה בהילוכו, אם היה מסוים במחיצות, קנה כדי שיגביה רגל 

)וי"א  ות, קנה ברוחב כדי שתהיה על ראשו חבילה של שריגים ויסוב בה.ויניח רגל בצדה; ואם אין שם מחיצ
איפכא, דבאין מחיצות סגי ברוחב שיגביה רגל ויניח רגל; וביש מחיצות, כדי שיהא על ראשו חבילה של שריגים ויסוב בה( 

 )טור והמגיד פ"א דמכירה(. 
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. ואף על גב דבצחיח הכנסת, כיון שישב עליה קנה הואיל דתשמיש המקום הוא לכךוכן במקום בית  -ט"ז 

סלע לא קנה בשטיחת פירות לדעת הראב"ד בסעיף י"א אף שעשאו לכך, שאני התם דאין גופו נהנה, משא"כ הכא דגופו 
 נה"מ משה"א סק"א. –נהנה. 

וכמה  -כסף משנה  ששם ד"ה ולאתוס'  שם ד"ה אבלרשב"ם  ק. כי אתו לקמיה דרבי יצחק בר אמיב"ב  .א
שיעור רוחב הדרך שיקנה בהילוכו, אם היה מסוים במחיצות, קנה כדי שיגביה רגל ויניח 
רגל בצדה; ואם אין שם מחיצות, קנה ברוחב כדי שתהיה על ראשו חבילה של שריגים ויסוב 

לו, דאז אם יש מחיצות לא קנה הסמ"ע ]סקי"ב[ הביא שני פירושים. האחד, דמיירי שפירש כמה מכר  שו"ע. – בה.

בהילוך שבין המחיצות למה שחוץ למחיצות. וכונת המחבר לומר, שאף שאין בין המחיצות רק כדי להניח רגל, וכשישא 
משא יהיה המשא חוץ למחיצות, אסור לו לישא משא. ואי ליכא מחיצות קנה בהילוך אחד כדי רוחב שצריך להנושא משא 

יעשה עוד חזקה בהילוך. פירוש ב', דמיירי במכר לו בסתם, דאז אי איכא מחיצות, אפילו קטנה, והמותר לא קנה עד ש
 אינו רחב אלא כדי הילוך אמרינן דסבר וקיבל וא"צ ליתן לו יותר. וכתב הסמ"ע שהפירוש הראשון הוא העיקר.

 איפכא, דבאין מחיצות סגי ברוחב שיגביה -רשב"א מגיד משנה  בב"ב ק. ד"ה ולאטור רשב"ם  .ב
רמ"א  –רגל ויניח רגל; וביש מחיצות, כדי שיהא על ראשו חבילה של שריגים ויסוב בה. 

טעמם, דלעולם צריך שיהיה לו מקום שיוכל להעביר משא זמורות על ראשו, הילכך כשיש מחיצות המעכבות  בי"א.

כדי הילוך ברגליו. ]סמ"ע צריך שיהיה רוחב כ"כ בין מחיצה למחיצה, אבל בדליכא מחיצות המעכבות א"צ ליתן לו אלא 
סקי"ג[. זהו לפירוש השני של הסמ"ע לעיל ]בס"ק הקודם[. ולפירוש הראשון של הסמ"ע הנ"ל שהוא עיקר, הפירוש בי"א 
הוא כך, דאי ליכא מחיצות לא קני בהליכתו אלא כשיעור שיגביה רגל ויניח רגל, כיון דסגי ליה בהכי לטעינת משא, ואין 

ת יותר מזה, עד שילך בצידה כמה פעמים לפי רוחב הדרך שיקנה בכל הליכה כשיעור שיניח רגל, יכול לקנות בהליכה אח
 נה"מ.  –אבל אם יש מחיצות קנה בהליכה אחת כשיעור שילך טעון במשא 

 8סעיף ח

 שטיחת פירות/העמדת בהמה וכד'

לע שאין בה לא היתה הקרקע צחיח ס -רמב"ם ראב"ד הרב המגיד  כט: אתקפתא דרב ביבי בר אבייב"ב 
ואינה בת זריעה, החזקה פירוש, שאין יכולין לקנות לא בגדר ולא בפירצה. סמ"ע ]סקי"ד[. גדר ולא פרצה 

 שו"ע. –שקונה אותה שטיחת פירות או העמדת בהמה שם, וכיוצא בזה משאר התשמישים. 

 ועיין סעיף י"א שהראב"ד חולק וס"ל דלא קנה בשטיחת פירות.

 9סעיף ט

 ערך שולחן/אחסן/הציע מצעות

ושכב עליהם.  שו"ע. –הציע מצעות בבית או בשדה ושכב עליהם, קנה   -ב"י  נג: א"ר עמרם הא מילתאב"ב 

כדי שיהיה גופו נהנה מגוף הקרקע. וגם בעינן שיציע מצעות דבעינן תשמיש חשוב, אבל מצא מצעות שם ושכב עליהם לא 
 סמ"ע ]סקט"ו[. -קנה. 

 שו"ע. –וכן בערך שלחן ואכל, קנה  –"י ב ב"ב פ"ג סי' ס"ארא"ש 

 שו"ע. –ולא עוד אלא אפי' נתן כליו לתוכו או צבר בו פירות הראוים לצבור, קנה.  -עיטור מירושלמי 

 11סעיף יא 10סעיף י

                                                           
 סעיף ח 8

ה בת זריעה, החזקה שקונה אותה שטיחת פירות או היתה הקרקע צחיח סלע שאין בה לא גדר ולא פרצה ואינ

 העמדת בהמה שם, וכיוצא בזה משאר התשמישים. 
 סעיף ט 9

הציע מצעות בבית או בשדה ושכב עליהם, או ערך שלחן ואכל, ולא עוד אלא אפי' נתן כליו לתוכו או צבר בו 

 פירות הראוים לצבור, קנה. 
 סעיף י 10

וקח וזרעה או נרה, או שאסף פירות האילן, או זמרו וכן כל כיוצא בדברים המוכר שדה לחבירו ונכנס בה הל

 אלו, קנה. 
 סעיף יא 11

הגה: ויש חולקין וסבירא להו דאין קונין בחזקות אלו לא  וכן אם אסף המוכר סל של פירות ונתן ללוקח, קנה לוקח.
מסתברא )טור בשם הראב"ד ור"ן פ"ק  באכילת פירות ולא בהעמדת בהמה וכיוצא בזה, שאינו מועיל לקרקע, והכי

דקידושין והמגיד(. היה גבשושית בשדה, ונטלה, או גומא וסתמה, הוי חזקה. ונראה לי דוקא אם מהני לקרקע, אבל חפר 
 מעט, לא קנה, אלא בשדה העומד לחרישה. )מרדכי פרק חזקת(. 



 דיינות
 הכשרת לקבלת הסמכה 'ידין ידין'

 

 מכון תורת המשפט|  מקח וממכר סימן קצב | קניית קרקע בחזקה 10

 

 זרע/חרש/אסף פירות וכד'

המוכר שדה לחבירו ונכנס בה הלוקח וזרעה או נרה, או שאסף פירות  -רמב"ם הרב המגיד  .א
 שו"ע. –או זמרו וכן כל כיוצא בדברים אלו, קנה. האילן, 

אין קונין בחזקות אלו לא באכילת פירות ולא בהעמדת  -המגיד  קידושין ח.טור מראב"ד ר"ן  .ב
 רמ"א בי"א. –שאינו מועיל לקרקע, והכי מסתברא.  בהמה וכיוצא בזה,

רות ונתן ללוקח, קנה וכן אם אסף המוכר סל של פי -רמב"ם הרב המגיד  לה: מימרא דרבי אבאב"ב 
טור סמ"ע ]סקט"ז[.  -וכן אם אסף המוכר. פירוש שאסף משדה זו, דבזה מראה שגמר והקנה לו.  שו"ע. –לוקח. 

 חולקים שהרי אין מועיל לקרקע וכנ"ל. וראב"ד

וה"ה בבית שיש רמ"א.  –היה גבשושית בשדה, ונטלה, או גומא וסתמה, הוי חזקה. - ב"ב סי' תקנ"גמרדכי 

לתות וייפהו בהסרת גבשושית ג"כ קנה, דהוי כמו צר צורה דבסימן ער"ה ]סעיף י"ד[, אבל בדליכא שם דלתות והסיר בו ד
 נה"מ.  –הגבשושית לא קני 

אבל ונראה דדוקא אם מהני לקרקע, אבל חפר מעט, לא קנה, אלא בשדה העומד לחרישה.  -רמ"א 

 נה"מ. –ועיל החפירה. בשדה בשנה שמוביר אותה ואינה עומדת לחרישה אינו מ

 12סעיף יב

 עשר שדות במקומות שונים והחזיק באחת מהן

המוכר לחבירו עשר שדות בעשר מדינות, כיון  -רמב"ם הרב המגיד  כז.: מימרא דשמואלקידושין 
הוא פירוש שהחזיק באחד מהם, קנה כולם, ואפי' היתה אחד מהם הר גבוה והשנית מצולה 

הרב המגיד. וכן פירש בערוך  -במימרא דרבה אמר רב נחמן ופסק כלישנא בתרא.  סז:דב"ב דף חולסית האמור בגמ' 

  שו"ע. –, שהרי אין תשמיש של זו כתשמיש של זו. בלשון הראשון

והכלל, דאפילו במקום שכסף בלא שטר אינו קונה, חזקה, כיון שעשה מעשה בגופה של שדה  -סמ"ע 
שבא לקנות כמה שדות, לא מהני החזקה קנה אותה שדה לחוד אפילו בלא מעות. אבל כ

ואז קונה אותם בחזקה אחת, אפילו  שהחזיק באחת מהן, אפילו הן סמוכות, אם לא שנתן דמי כולם,

במקום שאין קונין בכסף לחוד ואפילו אינן סמוכות. סמ"ע ]סקי"ט[. ושיעור שדה אחת הוא רק כדי שילך הצמד בשעת 
ף ג', וכשהשדה גדולה יותר מזה השיעור הוי כב' שדות ואינו קונה בחזקה אחת חרישה ויחזור כמבואר בסימן ער"ה סעי

 עד שיתן כל הדמים.

 –בד"א, שנתן דמי כולם; אבל אם לא נתן דמי כולם, לא קנה אלא כנגד מעותיו.   - שםקידושין 
ת הדמים אפילו מהשדה אפילו עייל ונפיק אזוזי. סמ"ע ]סקכ"ב[. ועיין ביאורים ]סק"ד[. ואם לא נתן רק מקצ שו"ע.

שהחזיק בה, כגון שקנה עשר שדות כל שדה בק' זהובים והחזיק בשדה אחת ולא נתן רק חמשים זהובים, ועייל ונפיק 
אזוזי, אז כיון שהחזקה שעשה באותה שדה מועיל לקנות כל השדה שהחזיק בה, משו"ה כל החוזר בו ידו על התחתונה, 

ים דסימן ק"צ ]סעיף י'[. אבל אם נתן כל הדמים על שדה זו שהחזיק בה ומקצת כמו בקונה רק שדה אחת ונתן מקצת דמ
דמים על השניה שלא החזיק בה, כגון שנתן ק"נ זהובים, כיון דמדינא אינו קונה מן השדה השניה רק כנגד מעותיו, )ו(אין 

 ואין בו דין ידו על התחתונה.שום אחד יכול לחזור בו כנגד הדמים שנתן, ומהמותר שלא נתן כל אחד יכול לחזור בו, 

ובמתנה אין חילוק בין שדה רעה לטובה. שו"ע.  – לפיכך אם היו הכל במתנה, קנה כולם. -רמב"ם  .א

 סמ"ע ]סק"ב[.

דמסתמא דעתו של הנותן שלא מקבל כלום,  רמ"א בי"א. –חולק במתנה.  - ב"ב פ"ג' סי' ס'טור מרא"ש  .ב

ה כולם בחזקת אחת מהם אפילו לא נתן כלום, הטעם, כיון דשכירות אינה שיהיה הברירה בידו לחזור בו. ובשכירות דקנ
משתלמת אלא לבסוף, הוי כאילו הסכים עמו שיהיו המעות עליו במלוה עד סוף הזמן. סמ"ע ]סקכ"ד[. וה"ה אם מגבהו 

אפילו במכר כשלא [. ותוס' קדושין כ"ז ע"ב ד"ה במהבחובו, כיון דלא מחוסר ממון, כיון שהחזיק באחת מהן קנה כולם ]
 נתן דמי כולם ואמר לו החזק באחת מהם וקנה כולם, קנה כולם. נה"מ ]משה"א סק"ה[.

הטעם,  רמ"א. –והוא הדין בעשרה בתים, או בית ושדה, דינן כעשרה שדות.  - ב"ב לו.נמוקי יוסף 

 סמ"ע ]סקכ"ה[. -דקרקעות שהבתים עומדים עליהם הן מצרפין. 

 13סעיף יג

                                                           
 סעיף יב 12

מהם, קנה כולם, ואפי' היתה אחד מהם הר גבוה המוכר לחבירו עשר שדות בעשר מדינות, כיון שהחזיק באחד 

והשנית מצולה, שהרי אין תשמיש של זו כתשמיש של זו. בד"א, שנתן דמי כולם; אבל אם לא נתן דמי כולם, 

)ויש חולקין במתנה(. )טור בשם הרא"ש(. והוא  לא קנה אלא כנגד מעותיו. לפיכך אם היו הכל במתנה, קנה כולם.
 בית ושדה, דינן כעשרה שדות )נ"י פ' המוכר בית(. הדין בעשרה בתים, או 

 
 סעיף יג 13



 דיינות
 'ידין ידין' הכשרת לקבלת הסמכה

 

 11 תוכן העניינים|  מכון תורת המשפט

 

 ל בשכירותדין הנ"

וכן בשכירות, כיון שהחזיק באחד מהם קנה כולם כל זמן השכירות.  -תוספתא רמב"ם כסף משנה 
  שו"ע. –

, ואפילו הוציא הכלים קנין חזקה של השכירות הוא אפילו רק כשמכניס כלים לתוכו -ביאורים ]סק"ו[  נה"מ

אבל לענין שיהיה עד הזמן ששכר, דנשתעבד לו הבית לדור בו עד הזמן ששכרו. אלו יכול להכניס כלים אחרים 
 בעינן דוקא חזקה דנעל גדר.לקנות על ידו מציאה או מקח, אז בעינן קנין הגוף לפירות, ]ו[אז  כחצירו

  רמ"א. –דשכירות אינה משתלמת אלא לבסוף.  ובשכירות לא בעינן שנתן דמי כולן, -ב"י רמב"ם 

  נראה פשוט, דאפילו לא נתן כלום בשכירות קנה כולם בחזקה אחת. -"ו[ ]סקכ סמ"ע

 14סעיף יד

היו מקצת הקרקעות במכר ומקצתן בשכירות, כיון שהחזיק בין בשל  -רמב"ם הרב המגיד תוספתא 
 שו"ע. –מכר בין בשל שכירות, קנה הכל. 

 15סעיף טו

 שו"ע. –דין מחזיק בנכסי הגר יתבאר בסימן ער"ה. 

 16סעיף טז

 חזקה בלא  שטר או כסף 

חזקה לחודה, בלא כסף ובלא שטר,  -הרב המגיד מי"א רשב"א ב"י  קידושין פ"א סי' ל"וטור רא"ש 
 שו"ע. –קניא כל היכא דלא עייל ונפיק אזוזי. 

 בדין סודר  וכסף במקום שכתבי שטרא[  סי' קצ]עיין רמ"א.  –אפילו במקום שנהגו לכתוב שטר.  -טור  

 רמ"א. –מיהו אם התנה, הכל לפי תנאו.  - רבינו ירוחם

                                                           
הגה: ובשכירות לא בעינן שנתן דמי כולן,  וכן בשכירות, כיון שהחזיק באחד מהם קנה כולם כל זמן השכירות.

 דשכירות אינה משתלמת אלא לבסוף )בית יוסף(. 
 סעיף יד 14

 יק בין בשל מכר בין בשל שכירות, קנה הכל. היו מקצת הקרקעות במכר ומקצתן בשכירות, כיון שהחז
 סעיף טו 15

 דין מחזיק בנכסי הגר יתבאר בסימן ער"ה. 
 סעיף טז 16

)אפילו במקום שנהגו לכתוב שטר )טור(.  חזקה לחודה, בלא כסף ובלא שטר, קניא כל היכא דלא עייל ונפיק אזוזי.
 מיהו אם התנה, הכל לפי תנאו( )רבינו ירוחם ני"א ח"א(. 
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 מקח וממכר סימן קצג | המחובר לקרקע דינו כקרקע

 1סעיף א

 מחובר שצריך לקרקע

כל המחובר לקרקע שצריך לקרקע, הרי הוא כקרקע ונקנה בכסף  -. רמב"ם הרב המגיד מגשבועות 
פירוש, הן שקונה המחובר בפני עצמו ע"י קנין השטר וכסף וחזקה שעושין  שו"ע. –או בשטר או בחזקה. 

בהמחובר, הן שקונה הקרקע עם המחובר ועושה קניינים בהקרקע נקנה גם המחובר. ויש הפרש ביניהם, דכשעושה קנין 
 סמ"ע סק"א[. בגוף הקרקע נקנה כל המחובר שעליו, ואם עשה חזקה במחובר בפני עצמו צריך לעשות בכל אילן ואילן ]

דלא גרע מעשרה  ונראה דאף אם עשה חזקה רק באילן אחד, אם נתן דמי כל האילנות קנה כולן, -סמ"ע 

בסימן קצ"ב ]סעיף בתים בעשר מדינות דאם נתן דמי כולן והחזיק באחד מהן דקנה כולם שהקרקע מצרפן, כמבואר 
 [. י"ב

לו לא נתכוין לקנות הקרקע, אלא החזיק בקרקע אפי -הרב המגיד  פד: שם פז. מימרא דרב ששתמשנה ב"ב 
פירוש, שקנה הקרקע לפירות  או נתן כסף בעד הקרקע כדי לקנות המחובר בו לקנות המחובר בו

, קנה, אף על פי ונתן כסף בעד הקרקע שקנה לפירותיהן, קנה המחובר אף על פי שלא קנה הקרקע רק לפירותיהן
  שו"ע. –שלא קנה הקרקע. 

 אינו צריך לקרקע

אבל אם אינו צריך לקרקע,  כגון ענבים העומדים ליבצר, ה"ז כמטלטלין  - שבועות לג:ר"ן  .א
 שו"ע. – לקנין, ויש להם אונאה.

 רמ"א. –אפי' אין צריך לקרקע דינן כקרקע.  –טור  .ב

 לעניין שומרים/שבועה/בע"ח

ובצריך לקרקע קצת לענין  באינו צריך לקרקע כלל דינו כמטלטלין לכל מילי, –]סק"ב[  סמ"ע .א
לענין שבועה  דבסימן צ"ה ]סעיף ב'[שהקשה שומרים דינו כקרקע ולענין קנין ואונאה דינו כמטלטלין. 

סתם דדינו  ובסימן ש"א ]סעיף ה'[חילק דבצריך לקרקע קצת דינו כקרקע ובאינו צריך לקרקע כלל דינו כמטלטלין, 
סתם ענבים העומדים לבצור שבלשון הרמב"ם והמחבר מיירי שצריך קצת כקרקע, וכאן סתם דדינו כמטלטלין. ומתרץ, ד

לקרקע, וס"ל דלענין שומרים הוי כקרקע ולענין קנין ואונאה הוי כמטלטלין, ומשו"ה בסימן ש"א ובסימן צ"ה דמיירי 
כלל דינו כמטלטלין בשומרין פסק דהוי כקרקע, וכאן דמיירי לענין קנין ואונאה פסק דהוי כמטלטלין, ובאינו צריך לקרקע 

 לכל מילי. 

אף באינו צריך לקרקע כלל כיון דלשמירה יהביה ולא למיתלשיה לענין שומרים  -]סק"א[  ט"ז ש"ך .ב
דינו כקרקע, ולשבועה וקנין ואונאה דינו כמטלטלין, וכשצריך לקרקע קצת דינו כקרקע 

א סמכא דעתא עליה כיון דל לכל מילי. ולענין בעל חוב דינו כמטלטלין אפילו בצריך לקרקע קצת,

גבי אכלה פירות גמורים הוא כמטלטלין, ובסימן שצ"ד ]סעיף ה'[ דיכול לתלשן כמבואר לעיל סימן קט"ו ]ש"ך סקי"ט[, 
שאני דלא היה דעת  בסימן רנ"ז ]סעיף ב'[הוא מטעם דהשתא תלושין נינהו או מטעם דלענין שומא אגב ארעא שאני, וכן 

 הנותן על זה.

                                                           
 סעיף א 1

כל המחובר לקרקע שצריך לקרקע, הרי הוא כקרקע ונקנה בכסף או בשטר או בחזקה. אפילו לא נתכוין לקנות 

הקרקע, אלא החזיק בקרקע לקנות המחובר בו, או נתן כסף בעד הקרקע כדי לקנות המחובר בו, קנה, אף על פי 

ים ליבצר, ה"ז כמטלטלין לקנין, ויש להם שלא קנה הקרקע. אבל אם אינו צריך לקרקע, כגון ענבים העומד

 )ויש חולקין ואומרים דאפילו אין צריך לקרקע דינן כקרקע( )טור(. אונאה.



 דיינות
 הכשרת לקבלת הסמכה 'ידין ידין'
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 מקח וממכר סימן קצד | גוי שמכר לישראל ללא שטר

 1סעיף א

 בקרקע

העובד כוכבים אינו קונה  -רמב"ם הרב המגיד כסף משנה  נד: לה: מימרא דרב יהודה אמר שמואלב"ב 
ם אלא בשטר הוא שקונה ענה"מ. –מיירי בקרקע, ובמטלטלין יתבאר בסעיף ג'  רמ"א(, –)ולא בכסף  בחזקה

 סמ"ע ]סק"ג[  -ואפילו אם נתן הכסף קודם כתיבת השטר  שו"ע. –נתינת הכסף.

 בשכירות

והטעם,  רמ"א. –מיהו שכירות מן העובד כוכבים קונה בכסף לחוד   - ב"ב נד: ד"ה אסתלקב"י מרשב"ם 

לאחרים, ממילא לא דבשכירות לא שייך הפקר, כיון דכל זמן שאין השוכר או באי כחו נכנסים בו יכול המשכיר להשכיר 
 נה"מ. –הוי הפקר, מה שאין כן במכר 

לא מיבעיא להטעם שכתבו הפוסקים דהוי הפקר בלא שטר, משום דכיון דישראל מישראל גם כן אינו קונה  -סמ"ע  .א

ואפילו להטעם משום בכסף לחוד בלא שטר. ממילא בשכירות דקונה מישראל בכסף לחוד גם מגוי קונה בלא שטר. 
דהישראל לא סמכא דעתא בלא שטר משום דגוי אנס, מכל מקום בשכירות שהוא לזמן 

 סמכא דעתא. 

  לטעם דלא סמכה דעתא, אפילו בשכירות אינו קונה. -ט"ז  .ב

 כשהתנה הלוקח שיקנה לו בכסף בלבד

 –מיד.   וכן אם התנה לוקח שיקנה לו בכסף לחוד, קנה - ב"ב נד: ד"ה אסתלקב"י מרשב"ם  .א
  רמ"א.

, ועיין נה"מ ביאורים ]שם[ דהעיקר לא מהני אף כשהתנה -]שם[  והט"ז]סק"ב[  והש"ך]סעיף ב'[  ב"ח .ב

 כדבריהם, דאף דהתנה מכל מקום לא סמכה דעתא, כיון דהגוי אנס.

 ישראל הקונה מגוי

קונה אלא וישראל הקונה מעובד כוכבים, הרי הוא כעובד כוכבים ואינו  -ב"י ט"ז מרמב"ם  .א
 שו"ע. –בשטר 

דדוקא עכו"ם מישראל אינו קונה בחזקה, שאם יקנה בחזקה מתוך אלמותו יחזיק בו בעל כרחו של  -]סק"א[  סמ"ע .ב

והא שכתב הרמב"ם ישראל הקונה מגוי הרי הוא כגוי, לא מיירי כלל  ישראל מגוי קונה בחזקה,ישראל, אבל 

 מן לטעון לקוח עד שיהיה לו שטר.לענין קנין רק לענין חזקת ג' שנים, שאינו נא

 האם הגוי יכול לחזור בו

ודימה זה לישראל בלא שטר גם הגוי המוכר יכול לחזור מדינא.  - ]פ"א מזכיה הי"ד[משנה למלך  .א

 מישראל שקנה קרקע בכסף בלא שטר, דמטעם דלא סמכה דעתיה שניהם יכולין לחזור בהן, והכי נמי ישראל מגוי
רק דכיון נגד הגוי הוי קנין גמור ושניהם אינן יכולין לחזור בו,  -פוסקים מ ביאורים ]סק"ב[נה"מ  .ב

שאין הישראל יכול לדון עם הגוי  מרא"ש בב"ב נ"ד ]פ"ג סי' ס"ה[דלא זכה בהו הישראל עדיין, הפקר הוא. ולמד כן 
 להוציא ממנו.

 2סעיף ב

                                                           
 סעיף א 1

אלא בשטר הוא שקונה עם נתינת הכסף. וישראל הקונה מעובד  )ולא בכסף(, העובד כוכבים אינו קונה בחזקה

הגה: מיהו שכירות מן העובד כוכבים קונה בכסף לחוד  כוכבים ואינו קונה אלא בשטר.כוכבים, הרי הוא כעובד 
 )ב"י סימן קצ"ב(. וכן אם התנה לוקח שיקנה לו בכסף לחוד, קנה מיד )ב"י בסי' זה(. 

 סעיף ב 2

מאחר שעובד כוכבים אינו קונה הקרקע מישראל, ולא מקנהו לישראל, אלא בשטר, ישראל שלקח שדה 

כוכבים ונתן דמים, וקודם שיחזיק בה בא ישראל אחר והחזיק בה כדרך שמחזיקים בנכסי הגר, זכה מהעובד 

וי"א דאפילו החזיק בה ראשון, זכה האחרון, דלא סמכא דעתא דראשון בלא שטר )טור בשם רשב"א והמגיד פ"א  אחרון.
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 נתן  דמים לגוי קודם שיחזיק הקונה

מאחר שעובד כוכבים אינו קונה הקרקע  -ר"ש ר"ח הרב המגיד  מואלנד: מימרא דרב יהודה אמר שב"ב  .א

ישראל שלקח שדה מהעובד כוכבים ונתן דמים, וקודם מישראל, ולא מקנהו לישראל, אלא בשטר, 
מפני שהעובד שיחזיק בה בא ישראל אחר והחזיק בה כדרך שמחזיקים בנכסי הגר, זכה אחרון 

ישראל לא קנה עד שיגיע השטר לידו, ונמצאו נכסים אלו כנכסי מדבר שכל כוכבים מעת שלקח הדמים סילק רשותו, ו

פירוש, שאם בא הגוי והוציא מיד זה המחזיק, אין ואחריותו על העובד כוכבים המוכר המחזיק בהם זכה, 

 שו"ע. –סמ"ע.  –צריך הראשון להחזיר לו מעותיו 

אפילו החזיק בה ראשון, זכה  - ב"ב סי' תקנ"גמרדכי  ב"ב כט.טור מרשב"א מגיד משנה נ"י  .ב
דוקא בשנתכוון לקנות בחזקה בתורת קנין של  רמ"א. –האחרון, דלא סמכא דעתא דראשון בלא שטר 

מקח אז לא קני. דממה נפשך, דאם אין הגוי אנס, הכסף הוא כבר קנין של המכירה ואין קנין על קנין, ואם הגוי הוא אנס, 
ומתכוין לקנות בחזקה זו. אבל אם אמר בפירוש, כשהחזיק אחר נתינת הכסף,  אף החזקה לא יועיל לו, ובודאי לא גמר

 שמחזיק בה לקנות בתורת הפקר, קנה, ושוב אין אחר יכול לזכות בה. סמ"ע ]סק"ח[. ועיין ביאורים ]סק"ד[.

 החזיק הראשון קודם שנתן המעות

  רמ"א. -זכה לכולי עלמא אבל אם החזיק הראשון קודם שנתן המעות,  - ב"ב סי' תקנ"גמרדכי 

הואיל דבתורת משכון הוא ביד  שו"ע. –ונותן לראשון את הדמים  -רמב"ם רבינו האי רמב"ן הרב המגיד 

הלוקח הראשון עד שיתן לו הנכרי מעותיו. ]סמ"ע סק"י[. ועיין ביאורים ]סק"ה[, דלטעם זה צריך ליתן לו כל המעות 
וד טעם אחר, דצריך להשיב ללוקח הראשון המעות, משום דקא משתרשי ליה, שנתן לנכרי, אף דאינו שוה כל כך. ויש ע

 נה"מ. –ולטעם זה אין צריך ליתן לו רק דמי שויו. 

דסבירא ליה דצריך חדא באידך תליא, דלמאן  רמ"א. –והשני מקרי רשע.  -ב"י  ב"ב נד: ד"ה הרי הןטור מרשב"ם 

להחזיר מעותיו יש לו דין עני המהפך בחררה, ואי אמרינן דאין צריך להחזיר לו מעותיו, יש לו דין מציאה, דאין בו דין 
 סמ"ע ]ס"ק י"ב[ -עני המהפך בחררה, ולא מיקרי רשע. 

 איסור להשתדל להוציא  מהשני

ומ"מ אם בא  - שם סי' תק"נמרדכי  "ה וישראלב"ב נד: דתוס'  שםהגהות אשרי ב"ב פ"ג סי' ס"ה טור מרא"ש 
הראשון להשתדל ע"י העכו"ם להוציאו מיד השני, נקרא מסור לאנסים הואיל והשני נותן 

כיון דמן הדין זכה בו המחזיק, אסור לבטל זכותו ע"י הגוי. ואפילו למאן דסבירא ליה דאין רמ"א.  –לו מעותיו. 

 סור. סמ"ע ]ס"ק י"ג, י"ד[.צריך להחזיר להלוקח, אפילו הכי נקרא מ

 בדינא דמלכותא

בד"א, במקום שאין משפט ידוע למלך. אבל אם דין אותו המלך  - שם כט.: הרב המגיד רי"ף נדב"ב 
ומשפטו שלא יזכה בקרקע אלא מי שכתוב בשטר או הנותן דמים וכיוצא בדברים אלו, 

 שו"ע. – עושים כפי משפט המלך.

 שראלגוי שהקנה משכון שיש לו ביד י

עובד כוכבים שהיה לו משכון או פקדון ביד ראובן ונתנו לשמעון  -רבינו ירוחם שו"ת הרשב"א 
דמיד שנתן העובד כוכבים לשמעון נסתלק העובד כוכבים, ושמעון לא קנה עד בשטר, זכה ראובן במה שבידו, 

 רמ"א.  –דמשיך, ולכן הוי כהפקר וזכה בו ראובן כזוכה מן ההפקר. 

                                                           
דם שנתן המעות, זכה לכולי עלמא( )מרדכי דזכיה ונ"י וכן משמע במרדכי פ' חזקת( )וכן נ"ל, אבל אם החזיק הראשון קו

ונותן לראשון את הדמים, מפני שהעובד כוכבים מעת שלקח הדמים סילק רשותו, וישראל לא קנה  פ' חזקת(,

עד שיגיע השטר לידו, ונמצאו נכסים אלו כנכסי מדבר שכל המחזיק בהם זכה, ואחריותו על העובד כוכבים 

בשם הרשב"ם( )ועיין בב"י(. ומ"מ אם בא הראשון להשתדל ע"י העכו"ם להוציאו הגה: והשני מקרי רשע )טור  המוכר.

בד"א,  מיד השני, נקרא מסור לאנסים הואיל והשני נותן לו מעותיו )טור בשם הרא"ש והגהות אשירי ותוספות למרדכי(.

ב בשטר או במקום שאין משפט ידוע למלך. אבל אם דין אותו המלך ומשפטו שלא יזכה בקרקע אלא מי שכתו

הגה: עובד כוכבים שהיה לו משכון או פקדון ביד ראובן  הנותן דמים וכיוצא בדברים אלו, עושים כפי משפט המלך.
ונתנו לשמעון בשטר, זכה ראובן במה שבידו, דמיד שנתן העובד כוכבים לשמעון נסתלק העובד כוכבים, ושמעון לא קנה 

 וכה מן ההפקר )תשובת רשב"א סימן אלף ל"ב ור' ירוחם נכ"ג(. עד דמשיך, ולכן הוי כהפקר וזכה בו ראובן כז
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דנקט מת  ע"ב ]סעיף מ'[ובסימן ו לא מת הגוי, דכיון דנתן מתנה לישראל נסתלק הגוי ממנו, ואפיל -נה"מ 

הגוי, הוא הדין לא מת, ואורחא דמילתא נקט, כיון דאם הגוי שואל אותו אם לקח המשכון מיד ראובן יכול לומר לו שלא 
 לקח, ואז בודאי יוציאנו הגוי ממנו, ולכך נקט מת. 

 3סעיף ג

 שטר לראשון קודם שיחזיק השניכשהגוי כתב 

אפילו אם כתב העובד כוכבים שטר לראשון קודם שיחזיק בו  - ב"ב כט.רמב"ן נמוקי יוסף  ב"ב פ"ג סי ס"הטור רא"ש 

כלום, כיון שכבר נסתלק הרי הוא כאחר, אלא צריך שיכתוב השטר קודם שיקבל אחר, אינו 
 שו"ע בי"א. – המעות.

 במטלטלין

 רמ"א. –ירי אלא בקרקע, אבל במטלטלין קנה בנתינת המעות. וכל זה לא מי -טור 

 קניין המועיל בין ישראל לגוי

 ישראל מגוי קונה מטלטלי במעות בלא משיכה, וגוי מישראל הוא מחלוקת הפוסקים.  -]סק"א[  סמ"ע

רש"י  הוא מחלוקת דבין ישראל מגוי ובין גוי מישראלתמה עליו, דמבואר ביו"ד סימן ש"ך ]סעיף ו'[,  -]סק"ד[  ש"ך

ולכך כתב דהרמ"א לא בא למעט רק דאין צריך שטר במטלטלין כמו בקרקע, אבל ור"ת ]עיין ע"ז. עא. תוד"ה רב[, 
 משיכה ודאי בעינן לדעת הרבה פוסקים, 

. ועיין הנפקא מינה לדינא, שאם נתן הכסף וקודם שמשך בא אחר והחזיק בה, זכה השני -נה"מ 

ק ה' לענין אי צריך השני להחזיר הדמים להראשון, לדעת הש"ך תליא במחלוקת ]הפוסקים[, דלטעם שכתב ביאורים ס"
הסמ"ע ס"ק י' דכיון דבתורת משכון הוא בידו, אין הראשון יכול להוציא דמים מידו, דהא אין בעל חוב טורף מטלטלין 

ון משום דמשתרשי ליה, א"כ גם במטלטלין המשועבדים, אבל להטעם שכתבו להפוסקים דצריך להחזיר הדמים להראש
 חייב להחזיר, דהא משתרשי ליה. 

דאף לשיטת הר"ת דישראל מגוי אינו משו"ת הרשב"א המיוחסות לרמב"ן ]סי' רכ"ה[ מבואר,  -ביאורים ]סק"ח[  נה"מ
קונה בכסף, מכל מקום עכשיו שנהגו הגויים להקנות בכסף לא גרע מסטימתא דסימן ר"א 

 דברי הרמ"א:, וצדקו דקני

 

                                                           
 סעיף ג 3

יש מי שאומר שאפילו אם כתב העובד כוכבים שטר לראשון קודם שיחזיק בו אחר, אינו כלום, כיון שכבר 

)וכל זה לא מיירי אלא בקרקע, אבל  נסתלק הרי הוא כאחר, אלא צריך שיכתוב השטר קודם שיקבל המעות.
 ן קנה בנתינת המעות( )טור(.במטלטלי


