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 הלכות מקח וממכר סימן קצח | קניית מטלטלין 
 סעיף א

 במעות
 שו"ע. -דבר תורה מעות קונות;  - מז: מימרא דר' יוחנןב"מ 

ונתן הכסף וקם ]ויקרא כ"ז י"ט[ מדין תורה מהני משום דכתיב  – ע"ב ד"ה סבר לה[ ]ב"מ מ"ורש"י  .א

 סמ"ע. –לו 

אין למדין הדיוט מהקדש, אלא סברא הוא, כיון דרוב  - שם כח: ד"ה דבר תורהנימוקי יוסף  .ב

 ]סק"א[.סמ"ע  -הקניינים נעשים בכסף. 

: מה טעם אמרו שו"ע. –לטלים אלא בהגבהה אבל חכמים תקנו שלא יקנו המט - מז: מימרא דר' יוחנןב"מ 

משיכה קונה, גזירה שמא יאמר לו: נשרפו חיטך בעלייה. דהיינו שאם תהיה שריפה בביתו של המוכר, לא יהיו לו מניעים 

לכן גזרו חכמים, כי הקניין יתבצע אך ורק לאחר  הגבהת  –מספיק טובים כדי לשמור על החפץ, שהרי הוא כבר לא שלו 

 סי' קע"ו ס"א.י הקונה וכדלקמן בסעיף ה'. וע"ל החפץ ע''

 מוכר שקידש בכסף אישה ]בכסף ומשיכה[ 
דלחומרא לא עקרו דברי תורה. ועיין  ומ"מ אם קידש המוכר אשה במעות מקודשת, - ]סק"ג[.סמ"ע  .א

ובה לאה"ע נה"מ. ועי' בפתחי תש –ביאורים ]סק"ב[ עוד טעם אחר בזה, ואחר שקיבל מי שפרע ודאי דאינה מקודשת 

 סימן כ"ח סק"א, 

לחוד וקידש  במשיכהאם קנה  ]סק"ג[ דלחומרא לא עקרו כו', א"כ לפי דברי הסמ"ע -דגול מרבבה  .ב

דלא עקרו חכמים בתקנתן דין תורה שהוא בו אשה ובא אחר וקידשה, נימא שצריכה גט משניהם, 

ועי' בתשובת הדג"מ שהאריך "ו. בבית שמואל סק"ג וסק באה"ע סימן כ"חלחומרא דמשיכה לא קניא, ועיין 

סימן רל"ה עכ"ד. ועיין פת"ש לקמן בזה והסיק אם קנה במשיכה יכול לקדש בו אשה מן התורה, 

 ס"ק ד':סעיף ז' 

 

 במשיכה והגבהה
 שו"ע. –או במשיכה  דבר שאין דרכו להגביה,  - פו. מימרא בסורא מתנו להב"ב 

כיצד, המקבץ עצים או פשתן וכיוצא בהם  -ם מגיד משנה רמב"פו: שאני פשתן דמשמיט ב"ב  .א

שהרי אפשר להתירו ולהגביהו עץ ועשה מהם טעון גדול שאי איפשר להגביהו, אינו נקנה במשיכה, 

וכיוצא בהם, שאין אחד יכול להגביהו, אבל אם היה טעון של אגוזים או של פלפלים או של שקדים עץ. 

 שו"ע. –הרי זה נקנה במשיכה. 

וע"ל סימן ר' רמ"א בי"א.  – הואיל ואיכא טורח להתיר ולהגביה.אפילו בעצים נקנה במשיכה,  -טור  .ב

 סעיף ז' בדין משיכה והגבהה.

בספר שער משפט ]סק"א[, כתב  רמ"א. –וכיון שמשך או הגביה, קנה אף על פי שלא נתן המעות.  -טור 

אינו קונה במשיכה דבר שדרכו בהגבהה, ויותר משמע כן שמסתימת הפוסקים משמע דאף שכבר נתן לו כל המעות, מ"מ 

 פת"ש: -בהרמב"ם פ"ג מהלכות מכירה דין ד' כו',

ואם  משיכה קונה מדאורייתא. כגון שהגבהו בעד חוב,במקום דליכא חסרון מעות  -ביאורים ]סק"א[  נה"מ

זה הוי תן כזכי, כיון שהמוכר אסור המטלטלין היו תחת יד אחר ואמר המוכר לנפקד תן לפלוני, והלוקח נתן המעות, ב

לחזור בו מטעם מי שפרע הוי כחוב דאמרינן ביה תן כזכי, ואין המוכר יכול לחזור בו כמבואר בסימן רל"ה סעיף כ"ג. 

ואם היה בפני הלוקח אף הלוקח אינו יכול לחזור בו. ]בספר מקח וממכר לרב האי גאון שער י"ג, שער י"ג זיכוי ע"י אחר 

 אפרים הלכות מכירה, קנין מעות סי' ו'[. ובספר מחנה

 סעיף ב
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 שיעור ההגבהה
שו"ע  –הגבהה צריך להגביה ג' טפחים,  -ב"י  קידושין כו. ד"ה בחביליהגהות מיימוני מרש"י  .א

 כדי שיצא מדין לבוד. סמ"ע ]סק"ד[. בי"א.

כיון דהוא  י"א.שו"ע ב –סגי בהגבהת טפח.  - בתוס' קידושין כו. ד"ה אי נמיהגהות מיימוני מר"ת  .ב

בידו הוי כאילו הוא ברשותו. סמ"ע ]שם[. ועיין נה"מ ביאורים ]סק"ג[, דכשהוא בידו אין צריך שום הגבהה, דהוי כמונח 

 בחצרו אפילו בולט למעלה נגד אויר ידו, רק כשבולט לצד ידו צריך הגבהה, ועל אופן המבואר בסימן רס"ט.

 הגבהה מכוחו
חשיב הגבהה כשהוגבה  -ר' ירוחם  שם פ"א סי' כרא"ש  שם סי' תכבי מרדכ ב"מ ט: ד"ה הואילתוס'  .א

 עיין בסימן רס"ט סעיף ה'. ש"ך. –מחמתו דרך עליה אפי' לא תפסו בידו 

וכ"כ בהגהות  משמע דיש להסתפק בדבר - פ"ט סי' יגהגהות שאשרי  ב"ק צח.  ד"ה והני מיליתוס'  .ב

כשהשפיל אבל אם הוגבה קצת קנייה דה"ל כמו שקליה בידי' או  וז"ל ר"י מסתפק אם דוקא אדייה אדוייה אשר"י שם

דחשיב הגבה' כגון שהוגבהו כתבו גם התוס' בב"ק הנ"ל  ומיהו בבעלי חייםדלמא אין חילוק מהר"י עכ"ל 

  ש"ך. –ומיהו אם יורדים ע"י טריפת הקן לא חשיב הגבהה אלא עלייתם דוקא  העופות ע"י שטרף בקן

וכן מסקי התוס' דב"ק ודב"מ  לרא"ש בב"מ  פשיטא ליה דלא קנייה כשהוגבה - ו' שם אותפלפולא חריפתא 

וכתב הש"ך  ביש"ש חולין פי"ב סי' ט'עכ"ל אך בש"ך כתב דהמעיין בתוס' והרא"ש שם יראה שאינו כן אלא כנ"ל ועיין 

 דדבריו צ"ע ועי' ש"ך סי' רס"ט ס"ה ס"ק ב:

 סעיף ג

 שיעור המשיכה
מרשב"א הרב המגיד לדעת הרמב"ם  שםהגהות אשרי  ב"ב פ"ה סי' ב' מי"ארא"ש  עה: כשמואלב"ב 

ולא דמי לבהמה דסגי בעקירת יד ורגל בסימן משיכה שאמרו, צריך שימשוך החפץ כולו  -ומרמב"ן 

ע קצ"ז ]סעיף ג'[, דבעלי חיים שאני, דכיון דהתחילה לעקור ידה ורגלה תזיז שוב מאליה כל גופה, משא"כ במטלטלין. סמ"

  ]סק"ה[.

פירוש, כשהוא בסימטא צריך שיגיע סופו למקום שהיה ראשו שו"ע.  –ויוציאנו מכל המקום שהוא בו.  - שםב"ב 

 תחלה, וכשהיתה ברה"ר, כיון שמשכה מלא ארכה, אפילו לא משכה לסימטא רק כל שהוא, סגי. ]סמ"ע סק"ו[.

 סעיף ד

 הגבהה בדברים שאין הדרך להגביהם
דברים שאין  - ב"ב פ"ה סי' י"זמרש"י טור רא"ש  שם ד"ה א"ל דחזירשב"ם  פו. אהא דמשני מידי דבעי מיתנאב"ב 

 שו"ע. –דרכם להגביה, אי אגבהינהו קנה. 

 סעיף ה

 תקנת שמא יאמר נשרפו חיטיך בעליה

 טעם הגזירה
ה שמא יתן הלוקח ולמה תקנו חכמים שלא יהו מעות קונות, גזיר -רמב"ם  מז: מימרא דר' יוחנןב"מ 

ואם היה כגון שתפול דליקה וישרף, או יבואו לסטים ויטלוהו, דמי החפץ וקודם שיקחנו יאבד באונס, 

ברשות הלוקח יתמהמה המוכר ולא יציל, לפיכך העמידוהו חכמים ברשות המוכר, כדי 

 –סמ"ע ]סק"ח[. -ח מעותיו. ואף אם אינו יכול להציל ולא חזר בו המוכר, אפ"ה צריך להחזיר להלוקשישתדל ויציל. 

  שו"ע.

 כשבית הלוקח מושכר למוכר/בבית שכור
לפיכך אם היה ביתו של לוקח,  - שם כח: רמב"ם הרב המגיד רי"ף מט: אוקימתא דרבא אליבא דר' שמעוןב"מ 

שיש בו החפץ שנמכר, מושכר למוכר, העמידוהו על דין תורה, שהרי מצוי הוא אצל ביתו 
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אף דאין הלוקח דר בבית, מ"מ כיון שהבית הוא שלו מצוי אצל ביתו ויציל ביתו, ואגב, יהיה  ע.שו" –ויכול להציל. 

 הפירות נצולים. סמ"ע ]סק"ט[.

שאותם המטלטלים הנמכרים מונחים בו בא' מדרכי קניית וכן השוכר המקום  -רמב"ם  יא: מעובדא דרבן גמליאלב"מ 

והוא שתהא  ואין שום א' מהם יכול לחזור בו;המטלטלים שבו קנה   השכירות שנתבארו בסי' קצ"ה )סעיף ט'(,

ודעת היש אומרים בסימן ר' ]סעיף א' בהג"ה[, דאפילו משומר לדעת המוכר סגי.  חצר המשתמרת לדעת השוכר

ודוקא שהשכיר לו החצר תחילה ואח"כ הקנה  שו"ע. –, או שהוא עומד בצד המקום ההוא. ש"ך ]סק"ח[

ם כאחד לא. ש"ך ]סק"ז[. ועיין נה"מ לקמן סימן ר"ב ]ביאורים סק"א[. והסמ"ע ]שם[ תמה מאי לו המטלטלין, אבל שניה

וכן, דהא לאו מחד טעמא הוא, דברישא הוא הטעם דהעמידו על דין תורה מטעם דמעות קונות, מטעם דמצוי אצל ביתו, 

כן קאי על עיקר הדין, דבשניהם קונה ובסיפא הוא הטעם משום דהוי כחצירו וקונה לו. והש"ך ]סק"ה[ והט"ז תירצו דו

 בלא משיכה, רק שחלוקים בטעמם.

אבל אם לא שכרו או שאלו רק לדריסת  הוא הדין השואל. ודוקא כששכרו או שאלו להשתמש בו, –]סק"ו[.ש"ך 

 הרגל בלבד אינו קונה לו. 

 במקום שאין חשש דליקה
א למיחש לדליקה, נקנו במעות. אם היו המטלטלין במקום דליכ - ב"מ סי' תמ"טהגהות מרדכי  .א

 ושאר אונסים לא שכיחא כולי האי. סמ"ע ]סק"י[.  רמ"א בי"א. –

]סק"ט[ וכן משמע  וכ"פ הש"ך –לא פלוג רבנן, רק דבכל ענין מעות אינן קונות.  -בית יוסף  .ב

 מרמב"ם ועוד.

 התנו שמעות יקנו
היא גם דעת נתיבות המשפט, וכן  ומשמע שכןרמ"א.  –וכן אם התנו בהדיא דמעות יקנו, קנו.  -ב"י  .א

בבכורות הסכים בספר שער משפט ]סק"ב[, ע"ש. גם בספר קצוה"ח ]סק"ג[ כתב דנראין דברי הב"י והרמ"א מהא דאמרינן 

מיתיבי הלוקח גרוטאות כו', הכא במאי עסקינן שקיבל עליו לדון בדיני ישראל כו', דמוכח מזה דכל מידי דהוי ]י"ג ע"ב[, 

 פת"ש: -ם מהני ליה תנאה, וה"ה בקנין כסף לדידן כו', קנין בשום מקו

, דדוקא לעיל סימן ק"צ ]סעיף ח'[ דכסף במקום שכותבין השטר מהני תנאה, דשם הכסף דין תורה, חולק -]סק"י[  ש"ך .ב

דתיקנו חכמים דמעות אינן קונות, לא רק דלא סמכה דעתו בלא שטר, והיכא דסמיך סמיך, משא"כ הכא 

א מתנה על מה שאמרו חכמים, וכל המתנה על מה שאמרו חכמים תנאו בטל, פלוג. ועוד, דה

]כתובות נ"ו ע"א[. ועוד, דהא דיכול להתנות בדבר שבממון,  דחכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה

ולומר פלוני היינו היכא דשייך ענין מחילה, אבל אינו יכול להתנות לעשות קנין במה שאינו קנין, כמו שאינו יכול להתנות 

יירש במקום שאינו יורש. אמנם בב"ח ]סעיף ט"ז[ תירץ, דשאני הכא כיון שלא עקרו חכמים קנין המעות רק משום טובת 

הלוקח, יכול להתנות ולומר, לא ניחא לי בתקנתא דרבנן שהוא לטובתי. ולמאן דס"ל דתנאי מהני, אפילו התנה המוכר 

 ועל דרך שכתב המחבר סימן ר"ז ]סעיף א'[. סמ"ע ]סקי"א[.ושתק הלוקח, כשהתנה בתחילת המקח מהני, 

 תוקף ביטוח רכוש
לדעת הש"ך הנ"ל דלא מהני תנאי, יוצא שאפילו לפי מה שנהגו עכשיו באלו המדינות שיש  –פת"ש 

באם שישלם להחבורה הנ"ל פרוצענט  חבורת סוחרים שמשלמים למי שיארע לו דליקה בסחורתו

אף דבזה לא שכבר נרשם בחבורת הסוחרים הנ"ל הנקרא סאראנס ]ביטוח[,  וזה מכר הסחורה]אחוז[ הנהוג, 

, דאדרבה טובה היא לגביה שישלמו שייך כלל החשש שמא תיפול דליקה והמוכר יתמהמה ולא יציל

, משום דלא נתנו חכמים דבריהם מ"מ גם בכה"ג לא נקנה במעותלו בשלימות כפי מה ששם הסחורה בעצמו, 

]ולפי  ועוד י"ל דגם בכה"ג שייך תקנת חכמים כדי שלא יגיע הפסד לאנשי החבורהלשיעורין. 

 טעם זה אפשר דלא מהני בכה"ג אפילו אם התנה הלוקח דמעות יקנו:

 בקנין סודר וסיטומתא
ויציל, כדי שלא  ובקנין סודר ובסיטומתא דקנה, משום דלא קיבל המעות בודאי יטריח -סמ"ע 

. וא"ת השתא דאמרו דהמעות אין קונות יאמר המוכר נשרף מעותיו בעליה, י"ל יצטרך לילך בדינא ודיינא

 סמ"ע ]סק"ז[.  -דבמעות דאין בו טרחה להצילו ודאי יטריח ויציל. 
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 .בקנין סודר ובסיטומתא אף דנתן מעות קנה, דלא פלוג חכמים -ביאורים ]סק"ד[,  נה"מ

 מקצת מעותכשנתן רק 
., משמע דבלא קיבל כל המעות, לא חיישינן לכך אלא במקום שכבר קיבל כל המעות כו' -סמ"ע  .א

מעות קונות. וכן דייק ברע"א וגם בתשובת חתם סופר חלק חו"מ סי' צ"ט הוציא מדברי סמ"ע הנ"ל, דס"ל דבנתן כל 

ה סימן ר"א ]סעיף ג'[, והאריך לחלוק ע"ז וכתב המעות אפילו קנין סודר וסיטומתא לא מהני, ושכן מבואר מדבריו בדריש

דקנין סודר וכן סיטומתא הוה כקונה בהגבהה, דלא נזכר בשום מקום חילוק בין דיהיב זוזי או לא. והטעם, כיון דחכמים 

תיקנו לו דהגבהה קנה ובטוח במקחו בלי זוזי, אם הלוקח נותן זוזי למוכר איהו דאפסיד אנפשיה ומה להם לחכמים בזה 

כו', וא"כ ה"ה בסיטומתא שקונה ע"פ המנהג שהוא כקנין מן הדין כו', ועכ"פ להב"י והרמ"א סעיף זה דאם התנו בהדיא 

תוס' דמעות יקנו קנה, פשוט דגם הכא קנה בסיטומתא אף על גב דיהיב כולי זוזי. ושוב כתב דזה תליא בשני תירוצי 

ס"ק זה, אהא דעקרו קנין מעות לגמרי ולא תיקנו שלא יקנה שהביאם הסמ"ע ובאר היטב סוף  בעירובין פא: ד"ה שמא

עד דאיכא תרווייהו כו', ולתירוץ ר"י על כרחך צ"ל כסברא הנ"ל, דחכמים תיקנו שיקנה במשיכה ולא יצטרך ליתן מעות, 

ב"ן לא ואי עבר לוקח ויהיב זוזי טרם שמשך, איהו דאפסיד אנפשיה, ומה לנו ולו דעביד מידי דלא שכיח. ומיהו להרי

אמרינן הכי, והסמ"ע חשש לדברי ריב"ן, וא"כ להוציא מהמוחזק ]כמו בנידון השאלה שם שנשרף המקח בבית המוכר 

 פת"ש –באונס והלוקח תבע מעותיו[ קשה למיעבד נגד דעת ר"י שבתוס' שם, עכ"ד. 

ר דלא שייך לומ נראה שבמעות לחוד, אפילו לא נתן רק מקצת מעות -]סק"ד[ נתיבות המשפט  .ב

מחולין דף , וראיה מ"מ לא קנה רק למי שפרע, כיון דעקרו קנין מעות, לגמרי עקרוהונשרפו חיטיך, 

בנתן דינר על הבהמה, דאינו קונה רק בארבעה פרקים ולא בשאר ימות  פ"ג ]ע"א[ ]ובשו"ע לקמן סימן קצ"ט סעיף ג'[

ותן דמי המטלטלים או מקצתן וחזר בו כו'[, הנ לקמן סעיף ט"והשנה ועוד ראיה מרמב"ם ]פ"ז ממכירה ה"ג[ והשו"ע 

ומדברי הסמ"ע קצת לא משמע כן, אך לדינא העיקר כנתיבות המשפט. וכ"כ בתשובת רבינו עקיבא איגר זצ"ל  סי' קל"ד 

]בד"ה ומה"ט[ דקנין מעות בכל מקום לא מהני, כיון דבקנין מעות הדרך ליתן כל המעות, לא חילקו בזה, רק בקנין סודר 

 רך ליתן המעות, משו"ה אף בנתן המעות ]ר"ל כל המעות[ כבר קנה, עכ"ל הרע"א. דאין ד

 סעיף ו

 השכרת מטלטלין
שכירות המטלטלים נקנה בכסף, דליכא למיחש שמא יאמר לו: נשרפו  -מי"א ב"מ מט: ר"ן  .א

"ה ועיין בשיטה מקובצת ב"מ צ"ט ע"ב בדשו"ע בי"א.  –חטיך בעלייה, דכיון שהגוף שלו טרח ומציל. 

נראה שאין שכירות נקנה בכסף, ותמיהני לר' יוחנן דאמר דבר תורה מעות  רש"י שם ]ד"ה מאי[שכירות, שכתב דמדברי 

קונות ומה טעם כו', ואיכא למימר דהואיל ותקון רבנן במכירה, לא פלוג בשכירות, דהוא נמי מכירה ליומיה כו', אך 

  השטמ"ק סיים דהאי תירוצא לא ניחא לי כו',

וכן שכירות מטלטלים ג"כ אין מעות קונות,  -רשב"א ב"י ועוד פוסקים "מ נז.י יוסף בנימוק .ב

וא"כ לכל הפחות ליהוי ספיקא  רש"י שם ד"ה בני והנמוקי יוסף ב"ק כ"ט ע"אבספר מראות הצובאות הוכיח כן מפירוש 

ציתי הדבר לפני רבנים גדולים דדינא, ולא ראיתי לשום אחד מהאחרונים שהתעורר בזה, ולפע"ד היא תמיהה קיימת, והר

גם בספר שער משפט ]סק"ג[ האריך לתמוה בזה על השו"ע כאן, וכתב בסוף, ומעתה פת"ש.  – והסכימו לדברי, עכ"ל

 ב"מ צט. ד"ה כך שרש"י ותוס'אף להוציא מן המשכיר, בדבר  הנמוקי יוסף דב"מ ל.תימה על המחבר איך סתם כדברי 

ח"ג[ והרשב"א והסכמת האחרונים ]שהביא נמוקי יוסף דפרק השואל הנ"ל[ הוא להיפך, ]המובא ברבינו ירוחם נתיב ל' 

וכן הוא דעת בעל העיטור באות ש' שכירות, דשכירות מטלטלין אינו נקנה בכסף, ובעי משיכה דוקא וברע"א נשאר בצ"ע 

 גדול. וכתב שכן דעת האחרונים והב"י סוף סימן ש"ז סעיף ז'.

כיון דדבר ע"פ מ"ש הרב המגיד פ"ד מהלכות גזילה ]ה"ז[ כו', ולפי"ז הכא נמי, המחבר נ"ל לישב פסק  -שער המשפט 

תורה מעות קונות אלא שחז"ל תיקנו דליבעי משיכה, וא"כ כיון דאיכא ספיקא דפלוגתא 

דרבוותא אי תקנת חז"ל היתה ג"כ בשכירות מטלטלין, מוקמינן לה אדינא דאורייתא 

דלא אתי ספק תקנה ומוציא מידי ודאי דאורייתא כו', אמנם בתשובת המשכיר, דמעות קונות ומוציאין מיד 

נאות דשא סי' צ"א שכתב בפשיטות, דגבי תקנות של חכמי התלמוד לא אמרינן כן, לפי שתקנות של חכמי התלמוד דין 

תשובות פרח מטה תורה נקרא, וכל מה שהוא ספק בתקנתם הו"ל כמו ספק בדין, דהמוציא מחבירו עליו הראיה, ושכ"כ ב

 פת"ש. - אהרון ח"א סי' י"א ]ד"ה אלא שקשה[, אולם לא זכר שם מדברי הרב המגיד הנ"ל, וצ"ע:

 סעיף ז
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 קנין מסירה ומשיכה

 קניית ספינה
ואינה נמשכת אלא הספינה, הואיל וא"א להגביה ויש במשיכתה טורח גדול,  -רמב"ם  עו: מסקנהב"ב 

 שו"ע. –לרבים, לא הצריכוה משיכה אלא נקנית במסירה, וכן כל כיוצא בזה. 

ואם אמר לו: לך משוך וקני, אינו קונה  - שם לט. פסק כרבנןרי"ף  עה: כשמואל עו: מחלוקת רבי ורבנןב"ב 

הספינה  עד שימשכנה כולה ויוציאנה מכל המקום שהיתה בו, שהרי הקפיד המוכר שלא 

היינו מלא ארכה, ואם עומדת ברשות הרבים צריך למשכה מרשות הרבים  שו"ע. –נה זה אלא במשיכה. יק

 לסימטא, ושוב לא בעי שימשכנה בסימטא מלא ארכה כדלעיל סעיף ג'. ]סמ"ע סקט"ו[.

 סעיף ח

 צורת המסירה
קח, אלא מסירה זו שאמרו, אין צריך שימסרנו מידו ליד לו -הרב המגיד מרשב"א לדעת המפרשים 

 שו"ע. –כיון שאחז בה הלוקח בפני המוכר או במצותו, הוה ליה מסירה. 

 סעיף ט

 מקום המסירה
מסירה אינה קונה אלא בר"ה ובחצר שאינה של שניהם ומשיכה אינו  -רמב"ם הרב המגיד  פד:ב"ב 

 היינו במקום שצריך שו"ע. –קונה אלא בסימטא או בחצר של שניהם. והגבהה קונה בכל מקום. 

 משיכה, כגון שגילה דעתו לקנות במשיכה כמו בסעיף י"ב. סמ"ע ]סקי"ז[.

 –בחצר שאינה של שניהם מיירי שהכניסה שם שלא ברשות בעל החצר.  –מגיד משנה מרשב"א 

 דאל"כ, הו"ל חצר של זה שהרשהו או של שניהם. סמ"ע ]סקט"ז[. רמ"א.

יכה, במקום שאין קונין, לא מהני ולא קנה. אמר ליה המוכר לקנות במסירה או במש - קידושין ט:ר"ן 

 רמ"א. –

 סעיף י

לפיכך אם היתה הספינה עומדת בר"ה, או בחצר שאינה של שניהם, והקפיד המוכר  -הרב המגיד 

ואמר ליה: משוך וקני, צריך למשכה כולה ושיוציאנה מאותו רשות שאין משיכה קונה בו, 

 שו"ע. –ויכניסנה לרשות שהמשיכה קונה בו. 

 עיף יאס

 בסימטא או בחצר של שניהם
היתה עומדת בסימטא או בחצר של שניהם, אינה נקנית אלא במשיכה ולא  -מגיד משנה הרב המגיד 

 שו"ע. –במסירה. 

 סעיף יב

 כשהתחיל הלוקח למשוך
אמר להם המוכר כלום, והלך היתה עומדת בר"ה ולא  -מגיד משנה מרשב"א מהרב איבן מיגש 

הלוקח ומשך, לא קנה עד שימשכנה כדינה מר"ה לסימטא, אעפ"י שנקנית במסירה ברשות 

גילה הרבים ומסירה אינה צריכה שימסור לו מיד ליד, אפילו הכי כיון שהתחיל למשוך כבר 

 שו"ע. –שאינו רוצה לקנות בחזקה זו שהוא מחזיק ותפוס בה, אלא במשיכה.  בדעתו

תמה על הרמ"א ז"ל, דכאן סתם ולא כתב כלום, ואילו בסימן  -]חו"מ[ סוף סי' נ"ח נות יעקב משכ

רס"ח סעיף א' בדין קניית מציאה הביא דעת החולקים הסוברים דאף שגילה דעתו 

וזה שלא כדעת הרשב"א והניח בצע"ג, ע"ש. דבנפילה ניחא ליה דליקני ולא בד' אמות, אפ"ה קני, 
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המשנה למלך פ"ב מהלכות זכיה דין ט', דשאני התם דבשעה שיש לו ד' אמות באותה שעה כיון ובפת"ש יישב עפ"י 

לקנות, ואף על גב דאין דעתו לקנות בד' אמות, מ"מ הרי כוון לקנות באותה שעה, משא"כ הכא, בשעה שנמסר לידו לא 

לסימטא, ע"ש ועי' פת"ש לקמן היתה דעתו לקנות אלא במשיכה, ועדיין לא משך שמשיכה צריך להיות מרשות הרבים 

 סימן רס"ח סעיף א' סק"א:

 סעיף יג

 קנין ספינה המונחת ביבשה
ספינה אינה נקנית במשיכה אלא כדרך משיכתה, כגון שמונחת במים או ברקק  -טור מרבינו יונה 

מים שהוא בסימטא או בחצר של שניהם; אבל אם היתה ביבשה, אינו קונה עד שיגביהנה. 

 שו"ע בי"א. –

 סעיף יד

דבר הנקנה במשיכה שהיה בר"ה או בחצר שאינה של שניהם, ומשכו הלוקח לרשותו או  -רמב"ם 

 שו"ע. –לסימטא, כיון שהוציא מקצתו מר"ה או מרשות שאינה של שניהם, קנה, 

 –מאחר שמשכו כולו והוציאו מכל המקום שהיה בו.  -הרב המגיד  עו: עד שימשכנה מרה"ר לסימטאב"ב 

 שו"ע.

 ף טוסעי

 אחריות על המעות כשמכר בטל
בוא וטול הנותן דמי המטלטלים או מקצתן, וחזר בו הלוקח וא"ל המוכר:  -רמב"ם הרב המגיד 

ואם לא אמר טול  שו"ע. –ואם נגנבו או אבדו אינו חייב באחריותן. , הרי המעות אצלו כמו פקדון, מעותיך

 נה"מ. -מעותיך חייב אפילו באונסין: 

ם חזר בו המוכר ואמר ללוקח: בא וטול את שלך, הרי המעות ברשותו וחייב אבל א -רמב"ם 

  שו"ע. –באחריותו. 

אם חזר בו המוכר חייב אפילו  –רמב"ן טור רי"ף בתשובה מרבינו האי  מהלכות ב"מ ל.הרב המגיד 

מאונסים גדולים, עד שיקבל עליו מי שפרע ויאמר לו אח"כ: בוא וטול את שלך, ואז אי 

עיין לעיל סימן ק"כ סעיף ב', להלכה  שו"ע. –עין הנך זוזי ממש דיהיב ליה לוקח, פטור;איתנהו ב

אימת נפטר מאונסים ומפשיעה, ועיין מה נה"מ שם ]סק"ג[. ביאורים ]סק"ו[, דאם אמר טול את שלך ואמר הלה יהיה 

 בידך פקדון, לכו"ע נפטר, ואין דינו אלא כשומר חנם.

אין הנפקד חייב בהשבה לבעלים, דאינו חייב בהשבה ליד בעלים  דוןדגבי פקנראה הטעם  -קצוה"ח 

כדכתיב )ויקרא ה, כג( והשיב, וכן לוה דמלוה להוצאה ניתנה והפרעון מחויב ליתן ליד בעלים, אבל שומרין  אלא גזלן

פקדונו  לא מחייבי בהשבה כלל אלא פקדון כל היכא דאיתיה ביד בעלים הוא והמפקיד הוא שהולך לבית שומר לקבל

בהא  הנימוקי יוסף ריש פ"ק דב"ק )ד, ב בדפי הרי"ף(ומש"ה יכול לומר לו בא וטול את שלך. וכן נראה )ומ"ש( ]ממ"ש[ 

דתני )יא, א( יביא עדודה לב"ד ע"ש, דהיינו דוקא היכא שמתה בפשיעה צריך להביא עדודה לב"ד, אבל אם מתה באונס 

א דפקדון בעינא דאומר לו הרי שלך לפניך ובא וטול את שלך, ועיין מ"ש אומר לו הרי שלך לפניך ע"ש. ומכל שכן היכ

 בסימן פ"ו סק"ד, אבל הלואה דהפרעון אינו דבר שהלוהו דלהוצאה ניתנה מש"ה צריך לפרוע ליד בעלים: 

אבל אם הוציאם וייחד אחרים תחתיהם וקבל מי שפרע, חזרו הלואה  -טור הרב המגיד  .א

 שו"ע בי"א. –שיבאו לרשות לוקח. וחייב, אפילו באונסים, עד 

אפילו הוציאם, כיון שקבל עליו מי שפרע ונותנם לו, אף על פי  -טור מרמב"ן הרב המגיד  .ב

 שו"ע בי"א. –שלא רצה הלוקח לקבלם, פטור. 

אין המוכר אפילו שומר חנם על שאין שניהם יכולים לחזור בו,  לאחר שעשו קנין גמור -בסוף סימן זה ב"י  

אם בזבינא מציעא  דאם נשאר חייב לו מעות,הוי כא"ל הא ביתא קמך, עד שיקבל עליו שמירה. מיהו נראה ד הפירות,

שיש ג"כ הנאת מוכר כמבואר בנדרים דף ל"א ]ע"ב[, הוי שומר שכר בהאי הנאה דתפיס ליה אזוזי, אבל בזביני חריפא 

מן ע"ב ס"ק ל"ו, ע"ש ]ובביאורים שם סק"ח[: דליכא הנאת מוכר כלל, לא הוי שומר שכר בהאי הנאה, כמ"ש הש"ך בסי

 נה"מ. -
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 סעיף א

 במעות שאינם מנויים ]לא מצוי[ 
יש מעות קונות. כיצד, היו לו מעות בידו בלא מנין ובלא משקל,  -טור  מז. מימרא דרבה אמר רב הונאב"מ 

מר לחבירו: מכור לי חפץ שלך במעות אלו שבידי, ולקחם המוכר ולא דקדק לידע מנינם, וא

נקנה החפץ ללוקח ואין אחד מהם יכול לחזור בו, מפני שהוא דבר שאינו מצוי ולא גזרו ביה 

 ולא גזרו לומר שמא יאמר נשרפו חיטיך בעליה. סמ"ע ]סק"ב[. שו"ע. –רבנן. 

ידע הלוקח מניינם, רק שאמר למוכר: מכור לי באלו, והמוכר לא ואפילו  -ב"י מתלמידי הרשב"א 

 רמ"א בי"א. –דקדק במניינם, קנה. 

וה"ה אם קנה פירות בלא מנין בדמים ידועים קנה, ודוקא כשאין המדה ידועה,  -נתיבות המשפט 

אבל מטלטל שאין שומתו ידועה הוא שכיח כיון שיכול לשום אותו במחשבתו, ואינו קונה 

 ועיין לקמן סימן ר"ג ]משה"א סק"א[: במעות,

 סעיף ב

 בחוב מחמת מכר ]לא מצוי[
וכן ראובן שמכר מטלטלין לשמעון במנה, וקנה שמעון  -ר"ח ב"מ כז:  טור רמב"ם הרב המגיד רי"ף

כך היה לשמעון מטלטלים אחרים למכור ואמר המטלטלין ונתחייב לראובן בדמים, ואחר 

ליה ראובן: מכור אותם בדמים שיש לי בידך מדמי המכר, ואמר ליה: הן, נקנין אותן 

המטלטלים לראובן בכל מקום שהם, ואף על פי שלא משך ולא הגביה, שגם זה דבר שאינו 

 שו"ע. –מצוי הוא ולא גזרו ביה רבנן. 

חוב שלא מחמת המכר וא"ל: מכור לי מטלטלין בחוב שיש לי  אבל אם היה עליו -רמב"ם טור שם 

דסתם חוב שכיח, רק חוב מחמת מכר לא שכיח. וא"ת במה יקנה  שו"ע. –אצלך, ונתרצו שניהם, לא קנה. 

כיון דאין המעות בעין. י"ל דעשאו חז"ל כאילו המכר הראשון בעין והחליפו עם הדבר שמוכר לו עתה. סמ"ע ]סק"ג[. ועיין 

רים ]סק"ב[ דנראה שצריך שיהיה המכר הראשון בעין ביד המוכר. ועיין לקמן סימן ר"ד ]סעיף י'[ די"א בדעת ביאו

 הרמב"ם דחוב הלואה ג"כ קונה בקרקע לענין מי שפרע. סמ"ע ]סק"ד[. ועיין ביאורים ]שם[.

 – שם ור"ילא צריכא ד"ה  רש"יכדאמרינן בקידושין ו. בהנאת מלוה מקודשת כפירוש  מגיד משנה מרמב"ן רשב"א

אם אמר ליה: מכור לי בדמים מיהו מיירי דוקא שאמר ליה: מכור לי בהנאת מחילת הדמים שיש לי אצלך, אבל 

ואז בחוב הבא מחמת מכר קונה לגמרי משום דלא שכיח, אבל מחילת  רמ"א בי"א –שיש לי בידך, לא קנה. 

 סמ"ע ]סק"ה[.ועיין לקמן סימן ר"ד סעיף י'. -מעות בעין. שאר חוב אין קונה רק למי שפרע, דלא עדיף הנאת מחילה מ

 סעיף ג 

 ד' מועדים שמעות קונות
 שו"ע. –יש זמן שמעות קונות,  - שםכפירוש רש"י  פג. בד' פרקים משחיטין את הטבחמשנה חולין 

עה פרקים, שהעמידו חכמים דבריהם על דין תורה בבשר בארב - פג. כאוקימתא דר' אלעזר אמר ר' יוחנןחולין 

 שו"ע. –ואלו הם: 

ערב יום טוב האחרון של חג, וערב יום טוב הראשון של פסח,  - פג. כת"ק דר' יוסי הגלילימשנה חולין 

וערב העצרת, וערב ראש השנה; שאם היה לטבח שור שוה מאה דינרים, ולקח מהלוקח 

אותו בעל כרחו, דינר כדי ליתן לו בשר כשישחוט, ולא נתקבצו לו כל דמי השור, משחיטין 
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ואף על גב  שו"ע. –כדי ליתן הבשר ללוקח; לפיכך אם מת השור, מת ללוקח, ומפסיד הדינר. 

 סמ"ע ]סק"ז[. -דיפסיד דאין לו קונים על הבשר הנותר לו. 

 לקניית יין לקידוש וחלה לשבת
ריהם על ה"ה הנותן מעות על יין לקידוש בערב שבת, דקנה, דכל כהאי גוונא העמידו דב -מהרי"ל 

 רמ"א בי"א. –דין תורה 

 , כיון דמקדשין נמי על הפת: וה"ה נותן פרוטה לנחתום על חלת לחם לשבת דקנה -קצות החושן 

 סעיף ד

 משיכה בממון יתומים
יתומים, או אפוטרופוס שלהם, שמכרו מטלטלים ומשכם הלוקח ועדיין לא נתן  - נב. מסקנהגיטין 

 שו"ע. – ין התורה, שאין משיכה קונה אלא מעות,המעות, ונתייקרו, חוזרים בהם, כד

 –ומכל מקום הלוקח הוי שומר שכר על המקח,  - גיטין סי' שצ"דמרדכי  גיטין נב: ד"ה ואתוב"י מתוס' 

בהאי הנאה דהיה הלוקח יכול לאכלם ולעשות בהם כמו שירצה קודם שיחזרו היתומים, ולכך העמידו על ד"ת  רמ"א.

דלא שייך החשש דנשרפו חיטיך כי אם במקום שיש חשש על היזק דשכיח שהוא כעין גניבה,  שאין משיכה קונה נגדם,

אבל ביתומים דהוי הלוקח מהם כש"ש לחייב בגניבה וליכא למיחש רק לשריפה, ובאונס דלא שכיח לא חשו לזה. סמ"ע 

 ]סק"ט[.

לוקות דין היתומים ובזו בלבד חלוק דין היתומים מדין שאר בני אדם, אבל בשאר הח -: נבגיטין 

  שו"ע. –שוה לשל כל אדם לענין זה. 

 בהקדש  וצדקה
ודוקא יתומים, אבל הקדש וצדקה קונה במעות; ולכן אם נתן  - קידושין יא:ר"ן גיטין סי' שצ"ד מרדכי 

אף על גב דיש להקדש  רמ"א. –אחד דמים להקדש על המקח, ונתייקר, אין הקדש יכול לחזור בו. 

 אינם יכולים לחזור. סמ"ע ]סקי"ב[.  פסידא בזה, אפ"ה

דהא וה"ה אם נתן הגבאי דמים לאחר לצורך הקדש והוזלו, אין הגבאי יכול לחזור,  - ]סק"א[ש"ך 

בהדיוט קאי במי שפרע. אבל כשהגבאי נותן מעות ופוסק על השער שבשוק שאין הדבר בעין ביד הלוקח, יכול הגבאי 

 לחזור. 

דלא יהא כח הדיוט וכו' אבל לענין משיכה בלא מעות, דין הקדש וצדקה כדין יתומים ממש  -]סק"ב[ ש"ך 

ועיין נה"מ ביאורים  בקידושין כט.ואי הוקר אינו קונה במשיכה אלא בכסף דרשות הגבוה אינו נקנה אלא בכסף כמבואר 

רי מיתמי וכו' הא רעה הוא דיאמרו , שהקשו בהא דמשוך פימתוס' בגיטין נ"ב ]ע"ב[ בד"ה דאתו למימר]סק"ג[. שהקשה 

להן הלוקחין נשרפו חיטיך, ותירצו דהלוקחים נעשו שומרי שכר כיון דיכולים לאוכלם וכו', ולפ"ז קשה בהקדש דאין בו 

דין שומרים וגם לא שייך כלל בהקדש לומר דיכולים לאוכלן, דהא כל זמן שלא נתן דמים לא יצא ההקדש מקדושתו 

חלל קדושתו על הכסף דהא אין מחללין הקדש רק על כסף, א"כ יכול הלוקח לומר להקדש נשרפו ומועלין בו קודם שנת

חיטיך והרי רעה הוא להקדש. ותירץ הנה"מ, דדוקא במשיכה בהדיוט שבין אדם לחבירו שייך החשש דנשרפו חיטיך, 

חת יד הגזבר ומשכו אדם דיותר מטריח אדם בהצלה על שלו משל אחר דאדם בהול על ממונו, משא"כ בהקדש שהוא ת

אחר ממנו, דההקדש אינו לא של הגזבר ולא של האחר רק של גבוה, ולא חשו חז"ל לומר שאולי יטריח הגזבר יותר 

מהאחר, ועוד תירץ בנה"מ, דבהקדש במשך ולא נתן דמים לא היו יכולין חז"ל לעשות תקנה שיהיה משיכה קונה משום 

אינו יוצא מרשות הקדש ואינו יוצא לחולין בלא מעות, אין החכמים יכולין לעקור חשש דנשרפו חיטיך, כיון דמדאורייתא 

 ד"ת בקום ועשה רק בשב ואל תעשה כמבואר ביבמות דף צ' ]ע"א[ ע"ש.

, דהא צדקה לעניים לאו דין הקדש נראה ברור דהקדש וצדקה דין נכסי יתומים ממש אית להו -קצות החושן 

א'( דנשבעין עליהם, וכן לענין ריבית דין הדיוט הוא כמבואר ביו"ד סימן ק"ס )סעיף הוא דהא קי"ל )בסימן צ"ה סעיף 

י"ח(, וכן לענין נדיב לב דמהני בהקדש ולא בצדקה לעניים כמבואר סימן רי"ב )סעיף ח'(, וכיון דצדקה דין הדיוט א"כ 

בנכסי יתומים, וה"ה הקדשות שלנו  מדאורייתא דין הדיוט ולא מפסדי ע"י תקנה ויכולין לחזור אחר שקיבל המעות כמו

דין הדיוט אית להו כמבואר בטור ושו"ע סימן )צ"ה( ]רי"ב[ )שם(, וא"כ מ"ש הרמ"א בהקדש וצדקה דאין יכולין לחזור 
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אחר שקיבל המעות, נראה ברור כמ"ש דיכולין לחזור ולא מפסדי, ואין להם דין הקדש אלא למעליותא דידהו כמו נכסי 

 יתומים ע"ש.

 


