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  מקח וממכר סימן קצה | קנין חליפין בקרקע
 Aסעיף א

 אופן הקנין

בקנין כיצד, יתן הקונה למקנה כלי כל שהוא ויאמר לו: קנה זה חלף  -רמב"ם הרב המגיד  מז:ב"מ 
הכי קי"ל דמ"ש וזאת לפנים בישראל שלף איש נעלו   .שו"ע –הקרקע או המטלטל שמכרת או שנתת לי. 

מהקונה ומ"ש נעלו ל"ד הוא אלא שנלמד ממנו  ונתן לרעהו דהקונה נותן להמקנה והמקנה יקנה לו דבר חילופי זה שקיבל
 :סמ"ע –דבעינן שיתן לו כלי ואפילו כל שהוא רק שיהי' שם כלי עליו ויהיה מותר בהנאה דומיא דנעל 

 רמ"א. –ואין נוהגין שיאמר לו הקונה כן, כי מסתמא אדעתא דהכי הוא נותן לו.  -טור 

ע או המטלטלים ללוקח או למקבל מתנה בכל וכיון שמשך המקנה הכלי, נקנה הקרק -בתשובה רא"ש 
מקום שהוא, אף על פי שלא החזיק ולא נתן כסף ולא כתב שטר ולא משך, ואין שום אחד 

 שו"ע. –מהם יכול לחזור בו, 

ראובן היו לו בהמות לשחוט ומכר העורות לשמעון בקנין חליפין ובעוד שהוליכם  - כלל ס"ו ס"דרא"ש 
בנהר ופסק דהפסד העורות על שמעון דמאחר שלקחן בקנין לשחיטה ברחו הבהמו' וטבעו 

 דכן הדין בלוקח בשר: סי' קצ"ט ס"גוע"ל ב"י סמ"ע.  –נקנו לו העורות בכ"מ שהן 

 עדים לקניין

 שו"ע. –אפילו אין עדים בדבר, אם מודים זה לזה.  -טור רמב"ם 

 רמ"א.  –ל ומודים זה לזה שקנו. וכן אם קבלו קנין לפני פסולי עדות, הוי קנין, הואי -רא"ש בתשובה 
 Bסעיף ב

 כלי הכשר לקניין

  שו"ע. –אין קונים אלא בכלי, ואף על פי שאין בו שוה פרוטה,  -. מזב"מ 

 רמ"א. –ובלבד שיהא עשוי מדבר חשוב, לאפוקי כלי העשוי מגללי בקר.  -טור 

 שו"ע. –ואין קונים בדבר שאסור בהנאה,  - מז: משמיה דרב זבידשם 

 שו"ע. –ולא בפירות,  - מז. כר נחמןשם 

אף שראוי לתלותו בצואר בתו, מ"מ אינו מיוחדת לכך רק  שו"ע. –ולא במטבע.  - מז: כאיכא דאמרי משמיה דרב פפאשם 

להוציא ע"י צורה שעליה, וצורה עבידא דבטלה שאפשר שהמלך יפסלנו, ולא סמכה דעתא דהמקנה להקנות על ידו המקח, 
 סמ"ע ]סק"ו[. -טבע קונין בו. ולכך אם נפסלה המ

 -אפילו טלה, כיון שעומדין לגדל עליו צמר ולחלב ולוולדות דומה לכלי.  בהמה מקרי כלי - קידושין כח: תוס'טור מר"י 

כתב הסמ"ע  רמ"א. –, וקונין בה, אבל שאר מטלטלין שאינן כלי, אין קונין בה. סמ"ע ]סק"ז[.

 י, ובידי שמים פירי. והש"ך ]סק"ד בהג"ה[ חולק, דהא אפילו בהמה מיקרי כלי.]סק"ח[ דדבר הנעשה בידי אדם מיקרי כל

 רמ"א. –מטבע שנפסל לגמרי, הוי ככלי וקונין בהם.  -טור  ב"מ פ"ד סי' ב'רא"ש  בתוס' שםר"ת 

                                                           
A  סעיף א 

 טלטל שמכרת או שנתת לי.בקנין כיצד, יתן הקונה למקנה כלי כל שהוא ויאמר לו: קנה זה חלף הקרקע או המ
וכיון שמשך המקנה הכלי, נקנה  )ואין נוהגין שיאמר לו הקונה כן, כי מסתמא אדעתא דהכי הוא נותן לו( )טור(.

הקרקע או המטלטלים ללוקח או למקבל מתנה בכל מקום שהוא, אף על פי שלא החזיק ולא נתן כסף ולא כתב 

הגה: וכן אם קבלו  ואין שום אחד מהם יכול לחזור בו, אפילו אין עדים בדבר, אם מודים זה לזה.שטר ולא משך, 
 קנין לפני פסולי עדות, הוי קנין, הואיל ומודים זה לזה שקנו )הרא"ש כלל ס"ו סימן ח'(. 

 
B סעיף ב 

לאפוקי כלי העשוי מגללי  )ובלבד שיהא עשוי מדבר חשוב, אין קונים אלא בכלי, ואף על פי שאין בו שוה פרוטה,

)בהמה מקרי כלי, וקונין בה, אבל שאר  ואין קונים בדבר שאסור בהנאה, ולא בפירות, ולא במטבע. בקר( )טור(.

ואין קונין  מטלטלין שאינן כלי, אין קונין בהם )טור(. מטבע שנפסל לגמרי, הוי ככלי וקונין בהם( )טור סימן ר"ג(.

 בכליו של מקנה. 
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 שו"ע. –ואין קונין בכליו של מקנה.  - מז. למיקניא לאפוקי מדלויב"מ 

 לא כתב 'במנא דכשר למיקנא ביה'

, דכשר, לאפוקי מטלטלין. במנאאם לא כתוב כן אין מוציאין ממון בשטר ההוא -ת הדשן תרומ .א

 סמ"ע. –, לאפוקי מטבע. ביה, בכליו של קונה. למיקנילאפוקי איסור הנאה או כלי העשוי מגללי בקר. 

, ומה אין דבריו נראים לי דמסתמא אמרינן שקנה במנא דכשר -סוף סימן זה  ב"י בבדק הבית .ב

לכתוב בשטרות אינו אלא לרווחא דמילתא, וכן בדרכי משה ]הקצר[ אות ט' כתב עליו, ונראה דעכשיו שנהגו  שנוהגים

וכ"פ בט"ז סי' מב סעי' ה דהשטר  וכ"פ פת"ש באר היטב. -לכתוב קנין סודר הוי כמו שכתוב דכשר למקניא, 

ובנתיבות המשפט שם ]משה"כ סקי"ג[, דאע"ג כשר, דסתם קנו מיניה היינו קנין סודר. והסכימו לזה בתומים ]שם סק"ו[ 
דכתוב וקנו מיניה לבד ולא נזכר במנא דכשר למקניא ביה, מ"מ אמרינן סתמא בחליפין נעשה כדרך רוב קנינים, ולכך 
במקום דמהני קנין סודר, הקנין טוב וכשר, אבל אם הוא דבר שאינו נקנה בקנין סודר כגון מטבע, לא אמרינן שהיה בקנין 

כגון משיכה או אגב קרקע וכיוצא, אלא תלינן שהיה בקנין סודר ופסול, ע"ש. והגאון חכם צבי ז"ל שם בהגהותיו  המועיל
כתב דודאי גם מהרא"י מודה לזה, אלא דעובדא דידיה היה בענין דלא מועיל קנין חליפין כגון מטבע כו', ע"ש. ומהתימה 

]במשה"כ סק"ד[ העתיק בסתם דברי הסמ"ע הנ"ל, גם למה  על הנתיבות דבסימן מ"ב שם פסק כדעת הט"ז הנ"ל וכאן
 פת"ש: -לא זכר כלל דברי הדרכי משה ובדק הבית הנ"ל, 

 Cסעיף ג

 ע"י צד ג' ]זכין לאדם[

הקנה אחד כלי למוכר, כדי שיקנה  -רמב"ם עיטור מגאונים הרב המגיד  : אלא א"ר אשיקידושין ו
 שו"ע. –הלוקח אותו הממכר, זכה הלוקח, 

אפי' הקנהו שלא  -רבינו ירוחם שאר פוסקים  ב"מ ס' רמ"הג מרדכי בתוס' קידושין כו: ד"ה ה"ריב"ן טור 
 שו"ע. –בפני הקונה,

 –ואף על פי שהקנה לו הכלי  על מנת להחזירו, נקנה המקח.  -טור רמב"ם  ו: מימרא דרב אשיקידושין 
 שו"ע.

 המנהג שהסודר של הקנין משל עדים

ולכך הורגלו לעשות הקנין בסודר של עדים, אפילו בפני הקונה, לפי  - "א סי' ל"הקידושין פטור מרא"ש 
 רמ"א.  –שרוב הקניינים הן שלא בפני הקונה. 

 ע"י צד ג' במכר/במתנה

והא דנקנה המקח שלא בפני הקונה, היינו במתנה וכיוצא בזה, דודאי ניחא ליה; אבל  -מהרי"ו 
ועיין בנה"מ ביאורים ]סק"א[  רמ"א. –חפץ לקנות, לא קנה, ושניהן חוזרין. במקח, שאפשר שאינו 

 דהעיקר כהרמ"א דבמתנה מהני קנין סודר שלא בפניו.

שהביא הטור והמחבר בסימן קע"א ]טור סעיף י"ג ודין זה תליא במחלוקת  -]סי' ד'[  סמ"ע מתשובת מהר"י ווייל

]משלי ט"ו  י"ל דלא ניחא ליה משום דשונא מתנות יחיהבמתנה ומחבר[ סעיף י', דאיכא מאן דס"ל דאף 

 והטור פסקו שם דלא חיישינן לזה.  שהרא"ש ]ב"ב פ"א סי' נ'[כ"ז[, ולהך דעה לא קני אפילו במתנה, רק 

כי אף דידעינן דהיה ניחא ליה  ולא קנה בשניהן אלא א"כ ידעינן דהיה ניחא ליה בשעת קנין, -סמ"ע משם 

שמע, ]שמא[ חזר בו בינתיים ולבסוף נתרצה, אבל אם הקונה שלח עדים להמקנה לקנות, ליכא קודם לכן וגם עתה כש
 למיחש שמא חזר בינתיים כיון דבשליחותו אזלי. 

כגון שהמוכר זיכה  רל"ה סעיף כ"גקנין סודר כגון באופן המבואר בסימן  לפעמים אפילו במכר מהני -נה"מ 
, דכיון דהברירה ביד הלוקח י אחר ואמר לו זכה, דאז הלוקח יכול לחזור בו ולא המוכרהמקח ע"

לחזור או שלא לחזור, חשוב זכות. אבל ראובן שרצה ליתן מנה במתנה לשמעון ואמר ללוי הילך מנה ויקנה שדך לשמעון, 
ו של בעל הממון דוקא, וכיון דלא כל זמן שלא אמר המוכר זכה, אף שמעון המוכר יכול לחזור בו, דבממון בעינן שלוח

אמר המוכר זכה רק קני, כונתו בתורת קנין, ואין קנין לחצאין, וכיון שאם ירצה הלוקח לחזור בו יצטרך המוכר להחזיר 

                                                           
C סעיף ג 

קנה אחד כלי למוכר, כדי שיקנה הלוקח אותו הממכר, זכה הלוקח, אפי' הקנהו שלא בפני הקונה, ואף על פי ה

הגה: ולכך הורגלו לעשות הקנין בסודר של עדים, אפילו בפני הקונה,  שהקנה לו הכלי על מנת להחזירו, נקנה המקח.
נקנה המקח שלא בפני הקונה, היינו במתנה וכיוצא לפי שרוב הקניינים הן שלא בפני הקונה )טור בשם הרא"ש(. והא ד

 בזה, דודאי ניחא ליה; אבל במקח, שאפשר שאינו חפץ לקנות, לא קנה, ושניהן חוזרין. )מהרי"ו סי' ד'(. 
 



 דיינות
 הכשרת לקבלת הסמכה 'ידין ידין'

 

 מכון תורת המשפט|  מקח וממכר סימן קצה | קנין חליפין בקרקע 6

 

]ב"ק קב:[ המעות להנותן, גם המוכר יכול לחזור בו דאין קנין לחצאין. ודוקא בלוקח בגדים לאשתו אין יכול לחזור בו 
 י אקני לה קנין דרבנן הוא, וכמ"ש השיטה מקובצת. מטעם דאקנוי

אבל בלוקחים בסודר של  הא דמהני במתנה קנין סודר שלא בפני הקונה, דוקא בסודר של העדים, -נה"מ 

 הקונה ונותנין להמקנה, צריך שיהיה דוקא בפני הקונה, דבסודר דעת מקנה בעינן.

 Dסעיף ד

 אחיזה  במקצת הכלי

אף על פי שלא תפס המקנה כל הכלי, אלא  -טור רמב"ם הרב המגיד  ר רב משרשיאשם ב. אמ. רי"ף זב"מ 
מקצתו, ונשאר קצתו ביד הקונה, קנה בו; והוא שיאחוז ממנו שיעור כלי, שהוא שיעור ג' 

דאז שם כלי בגד עליו לענין טומאה, ומינה נלמד להקונה בכלים אחרים שצריך שיאחז ממנו  שו"ע. –אצבעות. 

 פסק מה שאוחז בידו יהיה בו שיעור כלי לענין קבלת טומאה. סמ"ע ]סקי"ב[.שיעור שכשיו

ואם אחז פחות מג' אצבעות, צריך שיאחוז בענין שיהא יכול  -רמב"ם  ז. מימרא דרב חסדאב"מ  .א
ואף דיכול לנתקו לא מהני לענין שיקנה כל הכלי במציאה כמבואר  שו"ע. –לנתק כל הכלי ולהביאו אצלו. 

עיף ה', אפשר דלענין קנין סודר על מנת להקנות מהני מה שיכול לנתק, או אפשר דבמקח וממכר כיון בסימן רס"ט ס
 דאיכא דעת אחרת מקנה אותו מהני. ש"ך ]סק"ו[.

 -בב"מ פ"ד סי' ז' הגהות אשר"י  ב"מ ג:ב"י מעיטור נמוקי יוסף  ב"מ ז.מגיד משנה מרשב"א ר"ן  .ב
 סגי במה שיכול לנתקו. סמ"ע ]סקי"ד[.ולא  רמ"א בי"א. –אין קנין בפחות מג'. 

 החיוב להחזיר את הסודר

ואין המוכר יכול לעכב  - "מ ג:ב"י מעיטור רבינו ירוחם נמוקי יוסף ב שם מט.ר"ן  נדרים פ"ה סי' ה'רא"ש 
 רמ"א. –הכלי או לחתוך קצתו, דסתם קנין ע"מ להחזיר הכלי הוא. 

יו; ולכן מי שלקח סודר חבירו בלא דעתו ומקנה ואין מקנין בכלי אלא מדעת בעל -רשב"א בתשובה 
 רמ"א.  –בו, אין קנין. 

 בכלי שאול

רמ"א בי"א  –אפילו הוי כלי שאול לו, אינו קנין אא"כ השאילו כדי להקנות בו, - ב"ב סי' תקס"המרדכי 
 וכתב הרמ"א 'וכן נראה לי'.

 Eסעיף ה

 קנין סודר לאחר זמן

סמ"ג  שם בד"ה רב אשיר"ן ל ברא דקא שמיט וכדאמר רב אשי שם ועוד סודרא קני מח: מעובדא דההוא גרא דהו"נדרים 
אם אמר לו הקונה:  אין הקנין מועיל אא"כ מקנה לו החפץ הנמכר או הניתן, מיד, אבל -מרבינו שמשון טור 

תקנה סודר ותקנה חפצך לי לאחר שלשים, לא קנה, מפני שבשעה שיש לו לקנות כבר החזיר 
 שו"ע בי"א. – הסודר לקונה.

                                                           
D סעיף ד 

אף על פי שלא תפס המקנה כל הכלי, אלא מקצתו, ונשאר קצתו ביד הקונה, קנה בו; והוא שיאחוז ממנו שיעור 

שיעור ג' אצבעות. ואם אחז פחות מג' אצבעות, צריך שיאחוז בענין שיהא יכול לנתק כל הכלי כלי, שהוא 

הגה: וי"א דאין קנין בפחות מג' )המגיד פ"ה דמכירה ור"ן סוף פ"ד דנדרים וב"י בשם עיטור ונ"י פ"ק  ולהביאו אצלו.
זיר הכלי הוא )הגהות אשירי פ' הזהב(. ואין דמציעא(. ואין המוכר יכול לעכב הכלי או לחתוך קצתו, דסתם קנין ע"מ להח

מקנין בכלי אלא מדעת בעליו )ב"י בשם עיטור ור' ירוחם והרא"ש והר"ן ספ"ד דנדרים ונ"י פ"ק דמציעא(; ולכן מי 
שלקח סודר חבירו בלא דעתו ומקנה בו, אין קנין )תשובת רשב"א אלף י"ט ותשובת רמב"ן סי' ק"א(. וי"א אפילו הוי כלי 

 ו, אינו קנין אא"כ השאילו כדי להקנות בו )מרדכי ס"פ הספינה(, וכן נראה לי. שאול ל
 
E סעיף ה 

י"א שאין הקנין מועיל אא"כ מקנה לו החפץ הנמכר או הניתן, מיד, אבל אם אמר לו הקונה: תקנה סודר ותקנה 

בל אם אמר לו: קנה חפצך לי לאחר שלשים, לא קנה, מפני שבשעה שיש לו לקנות כבר החזיר הסודר לקונה. א

הגה: ובסתם אמרינן דהוי מעכשיו, באופן המועיל, דודאי בכדי  על מנת שתקנה לי מעכשיו ולאחר שלשים יום, קנה.
 לא הוי עביד )פסקי מהרא"י סי' קע"ג(. 
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ומעכשיו שו"ע. –שתקנה לי מעכשיו ולאחר שלשים יום, קנה.  על מנתאבל אם אמר לו: קנה  -טור ב"י 

לחוד לא סגי, דמעכשיו הוא שיור ]ב[קנין וכאילו אמר מעכשיו יתחיל הקנין ולא יוגמר עד אחר שלשים, וא"כ בקנין סודר 
ל מנת אין כאן שיור אלא תנאי, ומן הדין בעל מנת לחוד סגי דעל בשעת גמר קנין כבר הדר סודר למרא, אבל כשאומר ע

מנת כאומר מעכשיו דמי, רק שתיקנו ג"כ לומר מעכשיו לפרסם הדבר שמקנה מיד. סמ"ע ]סקט"ו[. והש"ך ]סק"ח[ חולק 
 וס"ל דמעכשיו לחוד סגי. 

שהקנה לו  רמ"א. –. ובסתם אמרינן דהוי מעכשיו, באופן המועיל, דודאי בכדי לא הוי עביד -מהרא"י 

בסתם, אף שהתנה לו בפירוש שלא יקחנו לביתו עד לאחר ל', מ"מ אמרינן דהוי כמעכשיו. ודוקא כשתלה הקנין לאחר ל' 
 ]משה"א סק"ג[. -כגון שאמר ותקנה לאחר ל' אז לא קנה. 

 Fסעיף ו

 חזרה מהמקח כשעסוקים באותו עניין

אף על פי שנגמר הדבר בקנין סודר, כל אחד משניהם  - שם:בגמ'  קיד. כרב יוסף והכין איפסקא הלכתאב"ב 
יכול לחזור בו כל זמן שעסוקים באותו ענין. ואם הפסיקו הענין, אין אחד מהם יכול לחזור 

 שו"ע. –בו. 
 Gסעיף ז

 חזרה מהמקח בשאר קניינים ומתקיעת כף

 –בשאר דרכי הקנייה אין שום אחד מהם יכול לחזור בו   - שם פ"ח סי' ה'רא"ש  פו: כור בשלושים טורב"ב 
הטעם, דשאר קנינים דהיינו חזקה משיכה מסירה הגבהה, הן בגוף המקח, ומסתמא אינו עושה זה רק אחר ישוב  שו"ע.

ן הדעת ולכך אינו יכול לחזור, וכן בכסף כשכבר נתן כל דמי המכר או שזקף עליו במלוה המותר, כבר נסתלק המוכר, וכ
במוכר שדה מפני רעתה שקונין בשטר לבד, אנן סהדי דדעת המוכר לסלק נפשו ונותן לו לגמרי, משא"כ בקנין סודר וכן 

סמ"ע ]סקי"ז[ וש"ך  -בסיטומתא דלקמן סימן ר"א דלא נעשה בגוף הדבר, יכול לחזור בו כל זמן שעוסקין באותו ענין. 
 ]סק"ט[.

  שו"ע. –והיינו אחר כדי דיבור.  –ושאר פוסקים שם "ש רא קכט: דתוך כדי דיבור כדיבור דמיב"ב  .א

שבמסירה להדיוט פט"ו מהלכות ]מעשה ה[ קרבנות דין א' מוכח  מרמב"םסי' י"ט,  תשובת ושב הכהן .ב
דבמסירה וכיוצא בו אינו יכול אינו יכול לחזור אפילו תוך כדי דיבור, וה"ה במשיכה או הגבהה. 

שאינו יכול לחזור בהקדש תוך כדי דיבור אם הוציא בשפתיו, ועל כרחך הטעם משום  לחזור אפילו תוך כדי דיבור, מדפסק
דאמירה לגבוה כמסירה להדיוט, דאי הטעם משום חומרא דהקדש, היה הדין דאפילו חישב בלב נמי אינו יכול לחזור, וכן 

אפילו תוך כדי דיבור, משום  דמשו"ה אינו יכול לחזור בהקדש התוס' במנחות דף פ"א ע"ב ]ד"ה תודה מן[כתבו להדיא 
וא"כ פשיטא ולפי"ז אפשר קצת לומר דגם  סימן רנ"ה סק"ה[.דאמירתו לגבוה הוה כמסירה להדיוט ]עיין בש"ך לקמן 

אין מוכח להדיא דס"ל שיכול לחזור תוך כדי דיבור במשיכה ומסירה, דמ"ש שם אין הרא"ש בב"ב פ"ח סי' ה' מדברי 
ינו דאחר כדי דיבור בכל הקנינים חוץ מקנין סודר אינו יכול לחזור אף על פי שעסוקים בהם חזרה לאחר כדי דיבור, הי

באותו ענין, אבל תוך כדי דיבור יש מהן שיכול לחזור כגון כסף ושטר וחזקה, אבל במשיכה או מסירה או הגבהה אפילו 
לאה"ע סימן כ"ז סוף ועיין בפתחי תשובה  תוך כדי דיבור אינו יכול לחזור כו', והאריך בזה, ומסיים דדין זה צע"ג, ע"ש.

 ס"ק י"ב:

יכול ]במקום שנהגו התגרים לקנות בו כדלקמן סימן ר"א סעיף ב'[,  התוקע כפו כדי לקיים המקח -סי' ד'  חוט השני
והן למ"ש  הרא"ש ]ב"ב פ"ח סי' ה'[דלא עדיף מקנין, הן לטעם של  לחזור בו כל זמן שעסוקין באותו ענין,

ניות ]קושטנטינא פ"ה ממכירה ה"י[ כו', וכן נ"ל הלכה למעשה, ע"ש. וכן מבואר בסמ"ע ]סקט"ז[, אלא דלא הגהות מיימו

 פת"ש. -ברירא ליה כ"כ ומסיק בצ"ע. אמנם בעט"צ ובנתיבות המשפט ]משה"כ סקי"ד[ כתבו כן בפשיטות, 

 Hסעיף ח

                                                           
F סעיף ו 

הפסיקו  אף על פי שנגמר הדבר בקנין סודר, כל אחד משניהם יכול לחזור בו כל זמן שעסוקים באותו ענין. ואם

 הענין, אין אחד מהם יכול לחזור בו. 
 
G סעיף ז 

 בשאר דרכי הקנייה אין שום אחד מהם יכול לחזור בו לאחר כדי דיבור. 
 
H סעיף ח 

שקבלו דיינים לפשרה בקנין, אף יש מי שכתב שאם פירש בשעת קנין סודר: בלא חזרה, או שכתבו שטר, או 

 על פי שעוסקים באותו ענין אינם יכולים לחזור בהם אחר כדי דיבור. 
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 התנו שלא יהא ניתן לחזור

דכל שכתוב בשטר אין  פירש בשעת קנין סודר: בלא חזרה, או שכתבו שטראם  -ב"י מגאון מובא בעיטור 

, או שקבלו דיינים לפשרה בקנין, אף על פי שעוסקים באותו ענין אינם בו חזרה. סמ"ע ]סקי"ח[.
 שו"ע בי"א. –יכולים לחזור בהם אחר כדי דיבור. 

 Iסעיף ט

 קנין המועיל לשכירות והשאלת קרקע/מטלטלין

בדרכים שהקרקע נקנה בהם, שכירות ושאלת קרקע  - ב"מ פ"א סי' ל"אטור מרא"ש רמב"ם  עט.ב"ק 
 שו"ע. –נקנים 

מ"מ שכירות סגי לה בכסף כמו שנתבאר לעיל סימן ק"ץ, ואפילו במקום שכסף אינו קונה בלא שטר,  -ב"י 
 ]סק"כ[.סמ"ע  -דבשכירות סמכה דעת השוכר בלא שטר כיון דלימים קצובים שכרוהו.  רמ"א. –לחוד. 

  שו"ע בי"א. –ואינם נקנים בקנין סודר.  -טור  פ"ה משנה ט'משנה מעשר שני  קידושין כז. ד"ה ומקומותוס' 

אבל שאלת שאין נפחת שאין לו בה אלא הנאת דירה שאין בו ממש,  דוקא שאלת קרקע - ביאורים ]סק"ד[, נה"מ
כעין גרגותנא  חפור בה בורותוכן בקרקע אם שאל אותה לשמפחית גוף החפץ בתשמיש,  מטלטלין

 נקנה בקנין סודר.המבואר בסימן שמ"א ]סעיף ח'[ 
 Jסעיף י

 קניין במלווה לשכירות ומשכון

אינם סמ"ע ]סקכ"א[.  -היינו משכונא לאכול פירות בנכייתא, שיש לו דין שכירות. שכירות ומשכונא  -בעל התרומות 
הוא, אבל בהנאת מחילת מלוה נקנה כמו בסימן ר"ד ]סעיף משום דשכירות ליומו ממכר  שו"ע. –נקנים במלוה. 

 י' בהג"ה[ גבי מכר. סמ"ע ]שם[.

 רמ"א. –משום דהויין כמכר, ואין קונים במלוה אפילו בתורת כסף  -ב"י 
 Kסעיף יא

 קנין סודר בשבת

; ואם קנו, אף על פי גזירה שמא יכתוב. סמ"ע ]סקכ"ב[. אין קונין בשבת קנין סודר -רבינו ירוחם  עז:גיטין 
  שו"ע. –שעשו עבירה, קנו. 

                                                           
I סעיף ט 

הגה: ואפילו במקום שכסף אינו קונה בלא שטר, כמו  בדרכים שהקרקע נקנה בהם, שכירות ושאלת קרקע נקנין.

 ויש אומרים שאינם נקנים בקנין סודר.  (.שנתבאר לעיל סימן ק"ץ, מ"מ שכירות סגי לה בכסף לחוד )בית יוסף

 
J סעיף י 

הגה: משום דהויין כמכר, ואין קונים במלוה אפילו בתורת כסף )ועיין לקמן  שכירות ומשכונא אינם נקנים במלוה.
 סימן ר"ד סעיף י'(. 

 
K סעיף יא 

 אין קונין בשבת קנין סודר; ואם קנו, אף על פי שעשו עבירה, קנו.
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 | קניית עבד כנעני מקח וממכר סימן קצו
 סעיף א

 כקנין קרקע

 –עבד כנעני דינו כקרקע לקנייה; נקנה בכסף או בשטר או בחזקה   -רמב"ם  כב:משנה קידושין 
 שו"ע.

 שו"ע. –או בקנין סודר.  -: טור כבקידושין 

 רמ"א. –ונקנה גם כן במשיכה, כגון שתקפו והביאו אליו, וכמו שיתבאר למטה.  -טור 
 סעיף ב

 גדר חזקה

 שו"ע. –במה היא החזקה בקנין העבדים, שישתמש בו בפני רבו כדרך שמשתמשין בעבדים.  -רמב"ם 

 שו"ע. –ואם הוא שלא בפני רבו, צריך שיאמר לו: לך חזק וקני.  -רמב"ם הרב המגיד 
 ף גסעי

כיצד, התיר לו מנעלו או שהנעיל לו מנעלו או שהוליך כליו אחריו  -רמב"ם  כב:קידושין  .א
 שו"ע. –לבית המרחץ או שהפשיטו או סכו או גרדו או הלבישו או הגביה את רבו, קנה. 

 שו"ע בי"א. –ה"ה אם הגביהו רבו.  -דרכי משה טור   קידושין ח.ר"ן  קידושין פ"א סי' כחרא"ש  .ב
 סעיף ד

 לאכה שאינה בגוף האדוןמ

עשה לו מלאכה שאינה בשימוש גופו, כגון שתפר לו בגד וכיוצא בזה,  -מגיד משנה לרמב"ם  .א
 שו"ע. –קנאו רבו; 

 שו"ע בי"א. –לא קנאו.  -רשב"א רמב"ן ראב"ד  קידושין פ"א סי' כחטור מרא"ש  .ב
 סעיף ה

 תקפו

והביאו אצלו, קנאו. אבל אם קראו ובא אצלו, או רש"י שם,  –בחזקה תקפו  – כב: מימרא דשמואלקידושין 
 שו"ע. –שאמר לו רבו הראשון: לך אצל הלוקח, והלך אצלו, לא קנה; 

 שו"ע. –ואם הוא עבד קטן קראו ובא אצלו קנאו.  - שם מימרא דרב אשיקידושין 
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 קניית בהמה גסה ודקה   |מקח וממכר סימן קצז
 סעיף א

 במסירה

ב"י מתוס' קידושין כה: ד"ה בהמה מר"י ורשב"ם סב"ג  כה:יד מרמב"ם קידושין הרב המג .א
בהמה בין דקה בין גסה אינה נקנית במסירה אלא במשיכה ואינו צריך להגביה.  -ר' ירוחם 

 שו"ע. –
 רמ"א. –אף מסירה קונה בבהמה גסה  -הגהות מיימוני פ"ב דמכירה בשם ראבי"ה  .ב

 –ואף בדקה  -ור"ת  קידושין כה: ד"ה נקניתבשם רש"י   ד ובקידושין פ"א סי' לגב"ב פ"ה סי' טור תוס' ואשירי 
 בדיני מסירה.וע"ל סי' קצ"ח ס"ח עד י"ג  רמ"א –אם הוא בפני המוכר -וכתב רש"י שם וריב"א רמ"א בי"א. 

 אמר לו שיקנה במשיכה ושינה מדבריו

א"ל לקנות במשיכה ושינה, בין לגריעותא  - פ"ה סי' דרא"ש  לח:רי"ף  תוס' ב"ב עו. ד"ה ספינהטור מר"י 
 רמ"א. –לא קנה אלא במשיכה כמו שאמר ליה  כגון שהגביה,או למעליותא  כגון למסירה,

 סעיף ב

 מקום המועיל להגבהה ומשיכה 

 שו"ע. –הגבהה קונה בכל מקום.  - כב:רמב"ם מקידושין 

והיינו קרן זוית הסמוכה לרה"ר והיא הפקר לרבים אבל משיכה אינו קונה אלא בסימטא  - פד: לאביי ורבאב"ב 

או בחצר של שניהם, אבל לא ברשות הרבים ולא  רש"י ב"מ י: ד"ה ה"ג –להמשך שם ליצא מן הדוחק 
 שו"ע. –בחצר שאינה של שניהם. 

 סעיף ג

 קנין משיכה

כיצד קונין את הבהמה במשיכה, אין צריך לומר אם משכה והלכה, או שרכב  -: כברמב"ם מקידושין 
עליה והלכה בו, שקנה, אלא אפילו קרא לה ובאה, או שהכישה במקל ורצתה בפניו, כיון 

 שו"ע. –שעקרה יד ורגל, קנאה 

 רמ"א. –או שהנהיגה בקול  -טור 

לים, צריך שיאמר לו קודם שימשוך: והוא שימשוך בפני הבעלים. ואם משך שלא בפני בע -. נבב"ק 
 רמ"א. –וע"ל סימן רע"א מדינים אלו. שו"ע.   –לך משוך וקני. 

 סעיף ד

 מסירת משכוכית

המוכר עדר לחבירו או שנתן לו במתנה, כיון שמסר  - נב. מימרא דריש לקיש משימה דר' ינאירמב"ם מב"ק 
אין צריך לומר: משוך וקני. ואם  ריה,היא הבהמה המהלכת בראש העדר והכל נמשכים אחלו משכוכית 

 שו"ע. –משך העדר אפילו שלא בפניו, קנה, דמסירת משכוכית הוי כאומר לו: משוך וקני. 

מכר לו ספר א' ונתן לו חציו, והלך ומשך או הגביה השני )שלא מדעת חבירו(,  -הגהות מיימוניות 
 רמ"א. –לא קנה, דלא דמי החצי שנתן לו למשכוכית. 

לא מסר לו המשכוכית ומכר לו רק י' בהמות, אם קונה במשיכה לא קנה אלא אותה  -ם ר' ירוח
שמשך; ואם קונה במסירה, אם מסר לו באפסר אחת ונתן לו דמי כולן, קנה, לא מסר לו 

 רמ"א. –דמי כולן, לא קנה רק כנגד מעותיו, כמו שנתבאר לעיל גבי קרקע, סוף סימן קצ"ב. 
 סעיף ה



 דיינות
 בלת הסמכה 'ידין ידין'הכשרת לק
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 קניית בהמה

המוכר בהמה לחבירו או נתנה לו במתנה ואמר: קנה כדרך שבני אדם קונים, אם  - ט.מב"מ  רמב"ם
 שו"ע. –משך או הגביה, קנה. אבל אם רכב עליה, אם בשדה  קנה; 

 רמ"א. –וה"ה לסימטא  –טור 

 שו"ע. –ואם בעיר  לא קנה, לפי שאין דרך בני אדם לרכוב בעיר.  -שם 

 רמ"א. –והיינו בר"ה  -טור  

לפיכך אם היה אדם חשוב שדרכו לרכוב בעיר,  - שם ד"ה ואי אדם חשובוכפירוש רש"י  ט:מב"ם מב"מ ר
או אדם מזולזל ביותר שאינו מקפיד על הלוכו בעיר רוכב, כגון המטפלין בגידול הבהמות 
או העבדים, או שהיתה אשה, או שהיה ברשות הרבים שהרבים דוחקים שם, הרי זה קונה 

 שו"ע. –תהלך בו. ברכיבה, והוא ש
 סעיף ו

 'חזק ותקנה' ]לשון עתיד[

האומר לחבירו: משוך ותקנה, או: חזק ותקנה, וכיוצא בדברים אלו, והלך ומשך  - ט:רמב"ם מב"מ  
או החזיק, לא קנה, שמשמע תקנה להבא, ועדיין לא הקנה לו. והוא הדין לאומר לו: משוך 

 שו"ע. –חפץ זה לקנותו. 

 רמ"א. –יך לומר: משוך וקני, או: חזק וקני אלא צר -טור מרמב"ם 
 סעיף ז

 מעכשיו ולא תקנה אלא לאחר ל' יום

האומר לחבירו: משוך פרה זו ולא תקנה אלא לאחר שלשים  - פב. מימרא דר' יוחנןרמב"ם מכתובות 
 שו"ע. –יום, ומשך, לא קנה. 

 שו"ע. –ואם אמר ליה: קנה מעכשיו ולאחר ל' יום, קנה, - שםכתובות 

ואפילו היתה עומדת  באגם ביום ל', שזה כמי שהקנה אותה מעתה על תנאי, נעשה התנאי  - שםגמ' 
 שו"ע. –נתקיים הקנין. 

 שו"ע. –וכל האומר: על מנת, כאומר: מעכשיו, דמי.  - ס:  ועודקידושין 
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