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  קניין חצר|  מקח וממכר סימן ר
 1סעיף א

 לוקחה בחצר
היו מטלטלין ברשות הלוקח כיון שקבל עליו המוכר למכור, קנה לוקח ואף על פי שעדיין  - פה.ב"ב 

 שו"ע. –מדד לא 
דהלוקח, אבל  שו"ע. –ודווקא ברשות המשתמר לדעתו,  –ב"מ יא. הא דאמר ר' יוסי בר חנינא  .א

סמ"ע ]סק"א[ והש"ך ]סק"א[ כתב דהעיקר  -משומר לדעת המוכר לא מהני דבעינן דומיא דידו שהוא משתמר לדעתו. 
הקנה לר' יהושע ע"י חצירו והיה בתורת  מסיק דרבן גמליאל בקדושין דף כ"ז ]ע"א[כדעת המחבר דהא סתמא דהש"ס 

אגב, אלמא דחצר שאינו משתמר אינו קונה אפילו בדעת אחרת מקנה אותו, ומ"מ לא רצה להכריע נגד הרמ"א ]ולכן[ 
כתב דהוי ספיקא דדינא. ]ועיין ביאורים ]סק"א[ שיש לישב קושית הש"ך[. ועיין נה"מ ביאורים ס"ק ג' דכשהוא מוקף 

 נעול במנעל ואף שאינו מקורה מיקרי חצר המשתמרת. מחיצות אף שאינו

 -ב"י מרא"ש ב"מ פ"א סי' ל"א ור"ן שם יב. ומרדכי שם סי' רמ"א ובהגהות שם סי' תכ"ג  .ב
וכן נראה להורות. רמ"א בי"א  –במכר או מתנה אם משומר לדעת המוכר או הנותן, סגי, וקנה, 

 סמ"ע ]סק"א[ -ירת הקונה. וסבירא להו דבדעת אחרת מקנה שמירת המקנה חשוב כשמ

 בחצר המוכר שהושכרה ללוקח
מיהו אם המוכר השכיר לו חצר עצמו, והמטלטלין שמוכר לו מעורבין עדיין עם  - שםהגהות מרדכי 

מעורבין, לאו דוקא אלא  רמ"א. –שאר מטלטלין של מוכר, מקרי חצר שאינו משומר ולא קנה. 

נו משתמר. סמ"ע ]סק"ב[. והש"ך ]סק"ב[ והט"ז תמהו על רמ"א דמה כל שאין הפסק מחיצה ביניהם מיקרי חצר שאי
בכך דמיקרי חצר שאינה משתמרת, הא לדיעה זו קונה אפילו בחצר שאינה משתמרת היכא דאיכא דעת אחרת מקנה 

 אותו. ועיין ביאורים ]סק"ב[ דהאי ומיהו אין מקומו כאן, וצ"ל קודם היש חולקים וקאי אהמחבר. 

 ת שאינה שלוכשעומד בצד רשו
 שו"ע. –והוא הדין כשהוא עומד בצד אותו רשות  – יא. הא דאמר רבי יוסי בר חנינאב"מ  .א
ועיין נה"מ ביאורים ]סק"ג[ דבעינן  רמ"א בי"א. –בעינן דוקא בתוכו אבל חוצה לו לא  -מגיד משנה  .ב

ו יכול לשמרו לא מהני. ואם עומד דוקא בצדו ממש אפילו להמחבר, דבעינן ידו בסמוכה לו, אבל בעומד ברחוק קצת ואפיל
בצדו או אפילו בתוכו בעינן ג"כ שיכול לשמרו, לפיכך שדה גדולה ומציאה מונחת בתוכה בצד אחד והוא עומד בצד השני 

 לא קנה לפי שאינו יכול לשמרו.

 שו"ע. –והוא שפסק דמים.  -ב"ב פו. 

 ד' אמות
 רמ"א בי"א. –של אדם קונין לו כמו במציאה. ארבע אמות  -רבינו ירוחם ב"י  ב"מ פ"א סי' כ"חרא"ש 

דוקא בשקדם המקבל לכלי לתוך הד' אמות, אבל כשקדם הכלי, נקנה  - ב"מ י' ע"א ד"ה ארבע ר"ן
 ]סק"ג[ סמ"ע -המקום לבעל הכלי ושוב אין המקבל יכול לקנות בד' אמות 

 ]סק"ג[.  סמ"ע -. וסבירא להו דאפילו קדם הכלי קנה לא חילקו בכך – מ שם"תוס' בר' ירוחם 

והא דהוצרכו לתקן משיכה, היינו שעומד חוץ לד' אמות ומושך ]בחבל[, או שהמשיכה  -סק"ה  ש"ך
ועיין ביאורים ]סק"ד[ דנפקא מינה עוד שהוצרכו לתקן משיכה היכא דהנותן בעצמו בא קודם  הוא קנין דאורייתא.

וקא. ועיין עוד נה"מ ביאורים ]שם[ דבקדושין דד' אמות לתוך הד' אמות, דאז לכו"ע לא קני בד' אמות ובעי משיכה ד
מהני אף ברה"ר, מ"מ אם קדם כסף הקדושין ואח"כ באתה האשה לתוך הד' אמות אינה מקודשת, דלענין קדושין נתנו 

 חכמים לרשות הרבים דין סימטא שיהיה לו קנין אף להבעל.

 2סעיף ב

                                                           
 סעיף א 1

ין וסבירא להו דבמכר או מתנה אם משומר לדעת הגה: ויש חולק היו מטלטלין ברשות הלוקח המשתמר לדעתו,
המוכר או הנותן, סגי, וקנה )עיין בב"י(, וכן נראה להורות, מיהו אם המוכר השכיר לו חצר עצמו, והמטלטלין שמוכר לו 

או שהוא  מעורבין עדיין עם שאר מטלטלין של מוכר, מקרי חצר שאינו משומר ולא קנה )הגהות מרדכי פ"ק דמציעא(.

כיון שקבל עליו המוכר  )וי"א דבעינן דוקא בתוכו אבל חוצה לו לא( )המגיד פט"ז דגזילה(, בצד אותו רשותעומד 

וי"א דארבע אמות של אדם קונין לו כמו במציאה  למכור, קנה לוקח ואף על פי שעדיין לא מדד, והוא שפסק דמים.
 )עיין בב"י(. 

 סעיף ב 2

מופקדים אצלו, לא קנה הלוקח עד שיגביה המטלטלין או עד  היו ברשות המוכר, או ברשות אדם אחר שהם

הגה: ומיהו אם שכר המקום שמונח בו או נתנו לו במתנה ובקנין, או אפילו בדבור בעלמא,  שימשכם, כמו שנתבאר.
קנאו, דהשתא הוי ברשותו וקונה לו. והא דמהני דבור בעלמא, היינו ברשות אחר. אבל אם מונח ברשות המוכר ואומר: 
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 ברשות מוכר או צד ג'
לא קנה הלוקח עד שיגביה המטלטלין  או ברשות אדם אחר שהם מופקדים אצלו,, היו ברשות המוכר -. פהב"ב 

 שו"ע. – כמו שנתבאר.או עד שימשכם, 
דהשתא הוי ברשותו , קנאו, שמונח בו או נתנו לו במתנה ובקנין, או אפילו בדבור בעלמאומיהו אם שכר המקום  -טור 

 רמ"א. – וקונה לו.
אבל אם מונח ברשות  והא דמהני דבור בעלמא, היינו ברשות אחר. -ירוחם  רבינו "ב פ"ה סי' ט"זטור מרא"ש ב

ויקנה לו המוכר ואומר: יזכה חצרי ללוקח במקח שקנה ממני, לא קנה עד שישכיר לו מקומו 

 רמ"א. – בא' מדרכי הקנייה.
ד ואם היו הפירות מופקדים ביד אחר, לא סגי שיאמר: תקנה חצרי ללוקח, ע -ב"י מרמב"ן והמגיד 

 רמ"א. –שיאמר כן מדעת המוכר. 
 3סעיף ג

 בכליו של קונה
כגון סימטא או  כליו של אדם, כל מקום שיש לו רשות להניחו -רמב"ם  פד: מימרא דרב ושמואלב"ב  .א

, קנה לו, וכיון שנכנסו המטלטלים בתוך הכלי אין אחד מהם יכול חצר של שניהם. סמ"ע ]סק"ז[.
דאפילו אם הכלי עומד ברשות שאינו משתמר מיקרי חצר  שו"ע. –ך ביתו. והרי זה כמי שהונחו בתולחזור בו 

 נה"מ ביאורים. – המשתמרת, ולפיכך במקום שאין חצר המשתמרת קונה כגון בקטן וכיוצא
מחלקין דאם אינו ברשות לוקח רק  -הגהות מיימוני  שם פ"ה סי' ט"ורא"ש  ב"ב פה. ד"ה כלטור תוס"  .ב

פירוש, מדד המוכר ונתן לתוך כליו של הלוקח העומד בסימטא, ו קונים, אא"כ מדד אין כליבסימטא וכיוצא בזה 

או ואם מדד הלוקח יבואר לקמן סעיף ז' ]בהג"ה[ די"א דאפילו בלא כלי קנה, דהמדידה הוי כמו משיכה. סמ"ע ]סק"ח[. 
דבר שאין צריך מדידה ביאורים ]סק"ז[ דבנה"מ עיין כן פסק בנה"מ וו רמ"א בי"א. –עד שיאמר לו: זיל וקני. 

 או שהמדה כבר ידועה קנה בכלי אפילו בלא מדידה.
לפיכך אין כליו של אדם קונים לו ברשות  - רמב"םמ"ג ע"א מדפי הרי"ף[  -]ב"ב מ"ב ע"ב  ב"ב פה. רי"ף

וה"ה אם נתן לו הרבים, ולא ברשות המוכר, אלא אם כן אמר לו המקנה: לך וקנה בכלי זה, 

 שו"ע. –ואז קנה אם הוא ברשות המוכר. להניח שם הכלי קנה. ש"ך ]סק"ז[. ועיין המוכר רשות בפירוש 

דסבירא להו דבין כליו של לוקח ברשות מוכר ובין כליו של מוכר ברשות לוקח הוא בעיא דאיפשטא בגמרא ]שם פ"ה ע"ב[ 
א דלא איפשטא בגמרא אי איבעי למדו ששני הנידונים הםטור ]סעיף ז'[ וה רא"ש ]שם פ"ה סי' ט"ו[ה. אך דלא קנה

ס"ק י"ד אה"ע[ סימן קל"ט סמ"ע ]סק"ט[. ובבית שמואל ] -הכלי בטל לגבי הרשות או לא, ויש ביניהם נפק"מ לדינא. 
 תמה דהא שם כתב גם המחבר דהוא מטעם ספיקא.

 4סעיף ד

 כליו של לוקח ברשות מוכר
קנה הכלי מהמוכר והגביהו, ואחר כך  וכן אם -רמב"ם הרב המגיד פה: כגון שהיה בעלה מוכר קלתות ב"ב 

שמפני , כיון שנכנסו בתוך כלי זה קנה אותם, וחזר וקנה ממנו הפירותהניחו שם ברשות המוכר 

 שו"ע. – הנאת המוכר במכירת הכלי אינו מקפיד על מקומו.
 5סעיף ה

                                                           
יזכה חצרי ללוקח במקח שקנה ממני, לא קנה עד שישכיר לו מקומו ויקנה לו בא' מדרכי הקנייה )טור בשם הרא"ש ור' 
ירוחם נ"י ח"ב(. ואם היו הפירות מופקדים ביד אחר, לא סגי שיאמר: תקנה חצרי ללוקח, עד שיאמר כן מדעת המוכר 

 )ב"י בשם הרמב"ן והמגיד פ"ד דמכירה(.
 סעיף ג 3

ל אדם, כל מקום שיש לו רשות להניחו, קנה לו, וכיון שנכנסו המטלטלים בתוך הכלי אין אחד מהם יכול כליו ש

הגה: ויש מחלקין דאם אינו ברשות לוקח רק בסימטא וכיוצא בזה אין כליו  לחזור בו והרי זה כמי שהונחו בתוך ביתו.

לפיכך  פרק הספינה והגהות מיימוני פ"ד דמכירה(.קונים, אא"כ מדד או עד שיאמר לו: זיל וקני )טור ותוס' והרא"ש 

אין כליו של אדם קונים לו ברשות הרבים, ולא ברשות המוכר, אלא אם כן אמר לו המקנה: לך וקנה בכלי זה, 

 ואז קנה אם הוא ברשות המוכר. 
 סעיף ד 4

פירות, כיון שנכנסו וכן אם קנה הכלי מהמוכר והגביהו, ואחר כך הניחו שם ברשות המוכר וחזר וקנה ממנו ה

 בתוך כלי זה קנה אותם, שמפני הנאת המוכר במכירת הכלי אינו מקפיד על מקומו. 
 סעיף ה 5

כשם שאין כליו של לוקח קונה לו ברשות מוכר, כך אין כליו של מוכר קונה ללוקח אף על פי שהוא ברשות 

 י וב"י בשם הרא"ש(. )וי"א אפילו אמר ליה המוכר: זיל קנה, לא קנה( )טור בשם הר" לוקח.
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 כליו של מוכר ברשות לוקח
וקח קונה לו ברשות מוכר, כך אין כליו כשם שאין כליו של ל -רמב"ם הרב המגיד  פה: אימא סיפאב"ב 

לשיטת הרמב"ם והמחבר ]לקמן סעיף  שו"ע. –של מוכר קונה ללוקח אף על פי שהוא ברשות לוקח. 

ז'[ האי כשם לאו דוקא, דבכליו של לוקח ברשות מוכר לא מהני מדידה כי אם שאמר לו זיל וקני דוקא וכמבואר ברא"ש 
 ם.מהני מדידה, ועיין ביאורים ]סק"ט[ הטע ובטור, ובכליו של מוכר ברשות לוקח

רמ"א  –אפילו אמר ליה המוכר: זיל קנה, לא קנה.  - שם פ"ה סי' ט"וטור מרבינו יונה ב"י מרא"ש 
דדוקא כליו של לוקח ברשות מוכר מהני זיל קני, כיון דהכלי הוא כבר שלו רק שהרשות אינו שלו ובדיבור זיל  בי"א.

על רשותו, משא"כ בכליו של מוכר ברשות לוקח שהכלי אינו שלו ואין הכלי נקנה לו בדיבור  קני גלי דעתיה דאין מקפיד
בעלמא. סמ"ע ]סקי"א[. ועיין ביאורים ]סק"י[ דלי"א זה מכ"ש דמדד לא מהני בכליו של מקנה ברשות לוקח, ופליג על 

 ת לוקח, ולי"א זה לא קנה.המחבר שפסק בסעיף ז' בכור בל' דלאחר שמדד כל הכור קנה בכליו של מוכר ברשו

 6סעיף ו

 משיכה בכליו של מוכר
משיכה  -ב"י משאר פוסקים  ב"מ ט:ר"ן  שם פ"ה סי' ט"ו וט"זרא"ש  ב"ב פה: ד"ה לא בכליו של מוכרטור תוס' 

ואפילו לא אמר לו: שאם מדד המוכר ונתן לתוך כליו, ומשכו הלוקח בפניו, קנה, מהני בכליו של מוכר, 
 שו"ע. –ות מה שבתוכו. משוך הכלי לקנ

 7סעיף ז

 פסיקה קודם קניין
אין הרשות קונה, ולא הכלי, ולא משיכה, ולא הגבהה, אא"כ פסק תחלה המדה בכך  -טור  פו.ב"ב 

 שו"ע. –וכך;
אבל כל זמן שלא פסק, אין לו שום צד שיקנה בו,  -. כדא"ל רבינא להונא בריה דמר זוטרא פוב"ב 

 שו"ע. –. עת שניהם, שמא לא יסכימו על הסכוםדכל זמן שלא פסק לא סמכה ד
ואם המקח דבר שדמיו  -רמב"ם הרב המגיד  שם פ"ה סי' ט"זרא"ש  מעובדא דהנהו קרי דקייצי דמיהו. פחב"ב 

היינו שיהיו הדמים קצובים לעולם, לאפוקי משיטת המגיד  שו"ע. –קצובים, אף על פי שלא פסק, קנה. 

 שב"א ]בחידושיו ב"ב פ"ח ע"א[ דבעינן דוקא קצובין מפי המוכר. סמ"ע ]סקי"ג[.משנה ]פ"ד ממכירה הי"ד[ בשם הר
לאו דוקא וה"ה אחד.  וכן אם א"ל: הריני מוכר לך כפי מה שישמוהו ג' -טור  ב"ב נא:רי"ף  עב.עבודה זרה 

 "י[.בעינן שיקנה באחד מדרכי הקנאה. ש"ך ]סק שו"ע. –, קנה, אפילו אין דמיו קצובים. סמ"ע ]סקי"ד[.
  

                                                           
 סעיף ו6

משיכה מהני בכליו של מוכר, שאם מדד המוכר ונתן לתוך כליו, ומשכו הלוקח בפניו, קנה, ואפילו לא אמר לו: 

 משוך הכלי לקנות מה שבתוכו. 
 סעיף ז 7

אין הרשות קונה, ולא הכלי, ולא משיכה, ולא הגבהה, אא"כ פסק תחלה המדה בכך וכך; אבל כל זמן שלא 

ק, אין לו שום צד שיקנה בו, דכל זמן שלא פסק לא סמכה דעת שניהם, שמא לא יסכימו על הסכום. ואם פס

המקח דבר שדמיו קצובים, אף על פי שלא פסק, קנה. וכן אם א"ל: הריני מוכר לך כפי מה שישמוהו ג', קנה, 

ברשות לוקח, והיו בתוך כליו אפילו אין דמיו קצובים. היו הפירות בסימטא או בחצר של שניהם, ואפילו היו 

של מוכר, קבל עליו המוכר למכור והתחיל המוכר למדוד בתוך כליו של מוכר, אם א"ל: כור בשלשים סלע אני 

מוכר לך, יכול לחזור בו אפילו בסאה אחרונה, הואיל ועדיין הפירות בכליו ולא גמר כל המדה, וכליו של מוכר 

הגה: וי"א דכל שגילה דעתו שאינו רוצה למכור רק הכור ביחד,  ת לוקח.אינם קונים ללוקח אף על פי שהוא ברשו
 אפילו היה ברשות לוקח ובכליו של לוקח, או שמשך או שהגביה, לא קנה אא"כ מדדו )טור בשם הרא"ש וכשיטת הרשב"ם(.

שיגביה ואם א"ל: כור בשלשים סאה בסלע, ראשון ראשון קנה, כיון שפסקו דמים על )כל סאה וסאה(, כל סאה 

המוכר ויערה אותה נגמרה מכירתה, הואיל ואין הפירות ברשות המוכר ולא ברשות הרבים. ואילו לא היו 

הגה:  הפירות בכליו של מוכר, כיון שהם ברשות לוקח קנה משפסק, אף על פי שלא מדד, כמו שנתבאר בס"ג.
ת, הלוקח יכול לחזור )טור בשם הרמ"ה(. וי"א דלא קנה ראשון ראשון אלא מטעם שהוא מוחזק. ולכן אם לא נתן המעו

פתח לו המוכר חבית יין, וכשמדד לו החצי רוצה הלוקח לחזור ולא ליקח יותר, והמוכר אומר שהמותר יחמיץ, צריך הלוקח 
ליקח כולו או לקבל אחריות על המותר, אם יתקלקל שישלם לו כל החבית כפי מה שהיה שוה בשעה שקנאו )טור בשם 

סי' א'(. וי"א דכל זה כשמדד המוכר; אבל אם מדד הלוקח, קנה בכל ענין, דמדידתו הוי כמשיכה )טור(.  הרא"ש כלל ק"ב
ויש חולקין )טור בשם הראב"ד(. כל שנקנה המקח אין אחד מהם יכול לחזור, אף על פי שנפלו חילוקים ביניהם ומיאן 

 כ"ב(. המוכר לתת לו מקחו, אלא ידונו אח"כ על מה שביניהם )ריב"ש סי' ר
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 כור בל' סלע אני מוכר לך
היו הפירות בסימטא או בחצר של שניהם, ואפילו היו ברשות לוקח,  - פו: מימרא דשמואלרמב"ם ב"ב 

והיו בתוך כליו של מוכר, קבל עליו המוכר למכור והתחיל המוכר למדוד בתוך כליו של 
הואיל ו בסאה אחרונה, מוכר, אם א"ל: כור בשלשים סלע אני מוכר לך, יכול לחזור בו אפיל

 שו"ע. – ועדיין הפירות בכליו ולא גמר כל המדה, וכליו של מוכר אינם קונים ללוקח אף על פי שהוא ברשות לוקח.

מכור רק הכור ביחד, לכל שגילה דעתו שאינו רוצה  - שם פ"ה סי' י"זרא"ש  פו: ד"ה כורטור רשב"ם ב"ב 
עי'  רמ"א בי"א. –לא קנה אא"כ מדדו.  שמשך או שהגביה,אפילו היה ברשות לוקח ובכליו של לוקח, או 

דדוקא במקום דאיכא גילוי דעת שהקפיד על מכירת כל הכור ביחד, דסימן קפ"ב ]משה"א סק"ח ומשה"כ סקט"ו[ נה"מ 
כגון במקום שדרך לפסוק דמים על הסאה והוא פסק על כל הכור, לא קנה. וגם נראה דאם נתן דמים על כל סאה וסאה 

 ביאורים סקי"ב[.נה"מ  דקנה כשיטת הריטב"א ]בחידושיו ב"מ מ"ז ע"א[ ודלא כהדרכי משה ]סעיף י"א. ראה שמשך
ואם א"ל: כור בשלשים סאה בסלע, ראשון ראשון קנה, כיון  - פו: במימרא דרב ושמואלב"ב  .א

הואיל כל סאה שיגביה המוכר ויערה אותה נגמרה מכירתה,  )כל סאה וסאה(,שפסקו דמים על 

ואילו לא היו הפירות בכליו של מוכר, כיון שהם ברשות  אין הפירות ברשות המוכר ולא ברשות הרבים.ו
 שו"ע. –כמו שנתבאר בס"ג. לוקח קנה משפסק, אף על פי שלא מדד, 

אם לא נתן המעות, הלוקח יכול  ולכן. לא קנה ראשון ראשון אלא מטעם שהוא מוחזק -טור מרמ"ה  .ב
טעמייהו דמספקא לן אי נלך אחר לשון הראשון או אחרון ולכך המוחזק ידו על העליונה. .  רמ"א בי"א. –לחזור. 

 הן הדברים שכתבן המחבר בסעיף שאחר זה. ]סמ"ע סקכ"ה[.ו ]סמ"ע סקכ"ב[.
אחד מכר כ' שוורים כל שור ושור במקח קצוב, ומשך  -מהגאון מהרי"מ ז"ל ]פאדווא[ מבריסק  כתונת פסים

אף דקצב לו כל שור במקח קצוב רצה המוכר לחזור, יכול המוכר לחזור.  קצת מהשוורים, ואח"כ

ודמיא להיכא דא"ל כור בשלשים סאה בסלע דראשון ראשון קנה, יש לומר, כיון דכל שור ושור אינם שוים דיש שור טוב 
ם השוורים בכולל, ויש שור גרוע, ומה שנתן מקח קצוב עבור כל שור היינו משום שחשב בדעתו סך הכולל כי כך וכך שוי

ונהי דאמר כל שור בסך קצוב, מ"מ חשבינן הכל כמכירה אחת כיון כל השוורים ביחד הכל מכירה אחת,  א"כ

דאין אחד דומה לחבירו, ומה שנתן דבר קצוב עבור כל שור ושור היינו בכולל, חשבינן הכל מכירה אחת ויכול המוכר 

 פת"ש. – לחזור, כך מסתברא, ועדיין צ"ע, עכ"ל

 פתח לו חבית של יין, והלקוח רוצה רק חצי
פתח לו המוכר חבית יין, וכשמדד לו החצי רוצה הלוקח לחזור ולא ליקח  -טור מתשובת הרא"ש 

אם צריך הלוקח ליקח כולו או לקבל אחריות על המותר,  והמוכר אומר שהמותר יחמיץ,יותר, 

 רמ"א. –יתקלקל שישלם לו כל החבית כפי מה שהיה שוה בשעה שקנאו. 
אם מדד הלוקח,  כל זה כשמדד המוכר; אבל -הגהות מיימוניות מרבינו יונה ב"ב פד: ד"ה מתני'  .א

 רמ"א בי"א. –קנה בכל ענין, דמדידתו הוי כמשיכה. 
 רמ"א בי"א. –חולקין.  -טור והגהות מיימוני ורבינו יונה מראב"ד  .ב

על פי שנפלו חילוקים ביניהם  כל שנקנה המקח אין אחד מהם יכול לחזור, אף -ריב"ש בתשובה 
 רמ"א בי"א. – .םאלא ידונו אח"כ על מה שביניהומיאן המוכר לתת לו מקחו, 

 8סעיף ח

 הכניס הלוקח חמורים עם הסחורה ]חסרון כוונת קניין[
 –הכניס הלוקח את החמורים לביתו עם התבואה שעליהם, אותה משיכה אינה כלום, -טור  פה:ב"ב 

 שו"ע.
 שו"ע. – על החמורים, לא קנה. המוכראפילו אם פסק הדמים ומדד  - ד"ה ביןפה: תוס' ב"ב  .א

אא"כ פרקם והכניסם שאז יקנה לו ביתו, ואז אף על פי שפסק דמיו אחר המשיכה קנה כיון דבשעת הפסיקה עדיין מונחים 
 ברשות לוקח. סמ"ע ]סקכ"ו[.

ן למשיכה ולקנות במדידה זו, שלא נתכויעל החמורים, לא קנה,  לוקחאפילו מדד  -טור מראב"ד  .ב

ואף שכתב הרשב"א דהיכא דאיכא דעת אחרת מקנה קנה בלא כונה לשם  שו"ע בי"א. –דלמדידה בעלמא נתכוין. 

קנין, היינו דוקא במקום דידעינן שעכ"פ המקנה מתכוין שיהיה זה לשם קנין, אבל הכא כמו שהלוקח נתכוין למדידה 
למדידה בעלמא. ועוד, דאפשר דבמכר אף דהמקנה מתכוין ג"כ לא קנה, דאימר  בעלמא כמו כן המקנה אינו נתכוין רק

 הלוקח אין רצונו לקנות עדיין שיתחייב בדמיו, משא"כ במתנה דזכות הוא להמקבל מהני דעת המקנה. ]ביאורים סקי"ד[.

בדין סעיף כד ממ"ש בסימן ער"ה ובט"ז הקשה  רמ"א בי"א – , וכמו שנתבאר.קנה לוקחאם מדד  -טור  .ג

והחזיקו בו  בסימן קצ"ד סעיף ה'דחזקה לא מהני במקום שלא נתכוין לקנות, וכן מוכח ממ"ש הטור עודר בנכסי הגר 

                                                           
 סעיף ח 8

הכניס הלוקח את החמורים לביתו עם התבואה שעליהם, אותה משיכה אינה כלום, אפילו אם פסק הדמים ומדד 

המוכר על החמורים, לא קנה. ויש מי שאומר שאפילו מדד לוקח על החמורים, לא קנה, שלא נתכוין למשיכה 

 ירא להו דאם מדד לוקח קנה, וכמו שנתבאר.ויש חולקין וסב ולקנות במדידה זו, דלמדידה בעלמא נתכוין.
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דדוקא בעודר בנכסי הגר דאין כונתו כלל לקנות כיון דסבר דהיא שלו, אבל במדד  וי"לכמה שנים ולא לשם קנייה כו'. 
חילוק אחר, דהכא  והרע"א תירץ שיששפיר קנה בהגבהתו הכלי.  דעכ"פ רוצה לקנות אלא דדעתו לקנות במשיכה, בזה

ביאורים ]סקט"ו[ דבגוי לא קנה בנה"מ עייןו פת"ש. –גבי מדד דהוה דעת אחרת מקנה אותו עדיף ומהני בלא כונת קנין. 
לגוי, והכא שלא מדעת קנין אפילו לדיעה זו, דבין חצירו ובין ידו שלא מדעתו לא קנה רק מטעם שליחות ואין שליחות 

מיירי בישראל, ודוקא כשהגביה בידו קונה בישראל דלא גרע מחצירו דקונה שלא מדעתו, אבל בשאר קניינים כגון חזקה 
 וכיוצא לא קנה שלא בכונת קנין.

 9סעיף ט

 במידה של צד ג'
המוכר יין או שמן לחבירו  - שם מד:רמב"ם הרב המגיד רי"ף  פז. כאוקימתא דגמ' שם פז:משנה ב"ב 

שאילו סרסור המיירי שהו בסימטא או בחצר של שניהם או ברשות לוקח, והיתה המדה של סרסור

, לשניהם, אבל אם השאילו למוכר לחוד אפילו אם הודיע המוכר שהוא ימדוד למכור בה לא הוי שאולה אלא למוכר. ט"ז.
ין ואעד שלא נתמלאה המדה, הרי הן של מוכר; משנתמלאה המדה, הרי הן ברשות לוקח 

דמסתמא אותו האחר שמשאיל הכלי למדוד כונתו דעד שלא תתמלא תהיה שאולה  שו"ע. – אחד מהם יכול לחזור בו.

למוכר ומשתתמלא תהיה שאולה ללוקח, ולכך קודם שתתמלא המדה יכול המוכר לחזור, ואפילו יש בהמדה רישומים 
 לידע עד היכן לוג או ב' לוגין. סמ"ע ]סקכ"ז[.

, והמדה אינה של אחד וכן פירות שהיו צבורים בסימטא או בחצר של שניהם -רב המגיד רמב"ם ה פז.ב"ב 

והיה המוכר מודד, עד שלא נתמלאה המדה הרי היא ברשות מוכר, ומשנתמלאה המדה  מהם,
 שו"ע. –הרי היא ברשות לוקח. 

 10סעיף י

 מידה עם רושם
ל אחד מהם, והיו בה רשמים היתה המדה ש -רמב"ם הרב המגיד  גבי הא דרב ושמואל פו:ב"ב  .א

ואף ע"פ שלא כיון שהגיע לרושם מהרשמים קנה ראשון ראשון,  שלישה ורביעה וכיוצא בהן, לידע חציה,

 –נתמלאת המדה, שכל רושם מהם כמדה בפני עצמה, שהרי כל אחד מהם היא המדה והוא סומך על הרשמים שבה. 
שות לוקח קנה אחר שגמר המדידה, ועל זה הביא הרב בהג"ה וכל זה לשיטת המחבר שסובר דכליו של מוכר בר שו"ע.

 סמ"ע. – הי"א דאם המדה של מוכר לא קנה עד שיערה אותה לרשות לוקח.

והיינו דוקא ברשות לוקח,  רמ"א בי"א. –אם המדה של מוכר, לא קנה עד שיערה אותה.  -טור  .ב

 אבל בסימטא לא מהני כשמערה אותה. ט"ז ]ד"ה עד[.
 11סעיף יא

 ל כלי מבית האומן לבקרוהנוט
הנוטל כלי מבית האומן על מנת לבקרו, אם היו דמיו קצובים ונאנס  -רמב"ם  פח: מימרא דשמואלב"ב 

 שו"ע. - שהואיל ודמיו קצובים מעת שהגביהו נעשה ברשותו ואין המוכר יכול לחזור בובידו, חייב, 
  שו"ע. –והוא שיגביהנו כדי לקנות את כולו  -רמב"ם  .א

אפילו לא הגביה כדי לקנות חייב באונסין  -]שם פ"ה סי' כ"א[  רא"שב"ב פ"ז ע"ב ד"ה הלוקח[ ] תוס' .ב
 ]סקכ"ט[.סמ"ע  - כל שלא גילה דעתו שאינו חפץ בהמקח.

                                                           
 סעיף ט 9

המוכר יין או שמן לחבירו בסימטא או בחצר של שניהם או ברשות לוקח, והיתה המדה של סרסור, עד שלא 

נתמלאה המדה, הרי הן של מוכר; משנתמלאה המדה, הרי הן ברשות לוקח ואין אחד מהם יכול לחזור בו. וכן 

א או בחצר של שניהם, והמדה אינה של אחד מהם, והיה המוכר מודד, עד שלא פירות שהיו צבורים בסימט

 נתמלאה המדה הרי היא ברשות מוכר, ומשנתמלאה המדה הרי היא ברשות לוקח. 
 סעיף י 10

היתה המדה של אחד מהם, והיו בה רשמים לידע חציה, שלישה ורביעה וכיוצא בהן, כיון שהגיע לרושם 

, ואף ע"פ שלא נתמלאת המדה, שכל רושם מהם כמדה בפני עצמה, שהרי כל מהרשמים קנה ראשון ראשון

 ) וי"א דאם המדה של מוכר, לא קנה עד שיערה אותה( )טור(.  אחד מהם היא המדה והוא סומך על הרשמים שבה.
 סעיף יא 11

קצובים מעת הנוטל כלי מבית האומן על מנת לבקרו, אם היו דמיו קצובים ונאנס בידו, חייב, שהואיל ודמיו 

שהגביהו נעשה ברשותו ואין המוכר יכול לחזור בו, והוא שיגביהנו כדי לקנות את כולו, ויהיה אותו חפץ 

הנמכר חביב על הלוקח. אבל חפץ שהמוכר קץ בו, והוא מבקש ורודף למכרו, הרי הוא ברשות המוכר עד 

בו, ונגנב או נאבד קודם שיחזירנו, שיפסוק הדמים ויגביהנו הלוקח אחר שפסק. ואם גילה דעתו שאינו חפץ 

 יש אומרים שהוא כשומר שכר, וי"א שהוא כשומר חנם.
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חפץ שהמוכר קץ בו, והוא מבקש ורודף  ויהיה אותו חפץ הנמכר חביב על הלוקח. אבל -הרב המגיד  לא:נדרים 
 שו"ע. –ר עד שיפסוק הדמים ויגביהנו הלוקח אחר שפסק.למכרו, הרי הוא ברשות המוכ

אם גילה דעתו שאינו חפץ בו, ונגנב או נאבד קודם שיחזירנו, הוא כשומר  -טור  לא:נדרים  .א
 בהאי הנאה שהיה לו בזה שהברירה בידו לקחתם או להחזירם. שו"ע בי"א. –שכר, 

 שו"ע בי"א. –הוא כשומר חנם.  - ב"מ פא. ד"ה בחזירהטור מרמ"ה כרש"י  .ב
וצ"ע מדוע  חייב אפילו באונסין. -רשב"ם ב"ב פ"ז ע"ב ד"ה חייב[ רא"ש ]ב"מ פ"ה סי' י"ג[  .ג

 ב'[  -משה"א סק"א נה"מ ] לעיל סימן קפ"וסמ"ע ]סקל"א[. ועיין  -הטור שו"ע ורמ"א השמיטו שיטה זו 

 12סעיף יב

 עבורו אמר לאחר להגביה
ך או המגביה או המחזיק בעצמו, או שאמר לאחר אחד המוש -רמב"ם הרב המגיד  ב"מ ט:משנה 

וכל  שו"ע. – להגביה או למשוך לו או להחזיק לו, הרי זה זכה לו; וכן בשאר דרכי הקנייה.

 שקונין בקרקע קנין גמור קונה במטלטלין למי שפרע.ק"ץ סעיף ג' עד סעיף ו'  חלקי הדינים המבוארים לעיל בסימן

 ןמתנה לאדם חשוב אם נחשבת לחליפי
קנה באדם וא"ל במה שתקבל ממני הדמים תקנה שדה,  אם המוכר נותן דמים להלוקח -ריש סימן ק"ץ ]סעיף ז'[  טור

 דרכי משה סמ"ע. -חשוב, 

קונה אפילו במטלטלין ולכן חשיב כחליפין, אדם חשוב לדעת הר"ן ד ב"י. – ה"ה במטלטלין דקנה בכה"ג - .קדושין גר"ן 

 קנין גמור.

 הלוקח מוכר שמשך עבור
שקונים  בעלי ספינה שמשכו את הספינה עבור קוני הסחורות נראה -ח"א סי' קמ"ה  מבי"ט .א

הגע עצמך, אדם שקנה בית מחבירו ורצה להחזיק בה בתיקון מנעול במשיכה זו, שהרי נעשו שלוחים לזה. 

כן, נראה פשוט שהחזיק וכיוצא בה, ואמר למוכר שהיה אומן שיתקן אותה בשכירות שיתן לו כדי שיחזיק בבית ועשה 
בבית אפילו ע"י המוכר כיון שנעשה שלוחו לדעתו ובשכירותו, ואפילו אם נתרצה להיות שלוחו בלי שכירות נמי, וכן אם 
אמר לו שידוש את המצר שבין שדהו ובין השדה שקנה ממנו להחזיק בו קנה, וכן אם א"ל משוך פרה זו שאתה מוכר לי 

ם כדי שאחזיק בה, נראה דבכל אלו קנה, דנעשה שלוחו להוציא החפץ מרשותו לרשות לרשותי או לסימטא מרשות הרבי
הקונה, דכיון דקונה ע"י שליח מה לי הוא מה לי שליח דעלמא כי הני גונא דאמרן, והכא נמי אם משכו הם הספינה לקנות 

 "ש. פת -כ"ל כו', ע אף על גב דלא נתכונו לכך כיון דבמצותם הם נוסעיםלהם לבעלי הסחורות זכו, 
מ"מ היכא שקנה חפץ מחבירו ולא משך, והסיק שכו',  הדבר תלוי בפלוגתא דרבוותא -]סק"ד[  שער משפט .ב

ואמר לו שלח לי ביד בנך או ביד עבדך או ביד שלוחך, מיד ששלח בידם ומשכו או שהגביהו קנה הלוקח דנעשה שלוחו של 
, וה"ה לענין קנייה נמי ב"מ צ"ח ע"במם לשלחו לו, כדמוכח הלוקח, אף שלא א"ל בעצמו רק אמר לו להמוכר לומר לה

 לעיל סימן קצ"ב סעיף א' ס"ק ב': פת"ש. ועיין "שפת -דינא הכי, 

                                                           
 סעיף יב 12

אחד המושך או המגביה או המחזיק בעצמו, או שאמר לאחר להגביה או למשוך לו או להחזיק לו, הרי זה זכה 

 לו; וכן בשאר דרכי הקנייה.
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  סיטומתא ותקיעת כף|  מקח וממכר סימן רא

 1סעיף א

 'מי שפרע'
רושם  ופסקו הדמים, ורשם הלוקח מכר לו בדברים בלבד, -רמב"ם  עד. מימרא דרב פפי משמיה דרבאב"מ 

על המקח כדי שיהיה לו סימן ידוע שהוא שלו, אף על פי שלא נתן לו מהדמים כלום, כל 
 שו"ע. –החוזר בו אחר שרשם מקבל מי שפרע. 

 סיטומתא במטלטלין/נדל"ן/מטבע
ואם מנהג המדינה הוא שיקנה הרושם קנין גמור, נקנה המקח ואין אחד מהם יכול  - עד. למסקנהב"מ 

דאפילו נתן כל המעות וקנה  לעיל סימן קצ"ח ס"ק ד', נה"מועיין  שו"ע. –ה ליתן הדמים. לחזור בו, וחייב ז

 בסיטומתא, ואף דשייך גביה החשש דנשרפו חיטיך, מ"מ קנה, ע"ש.
וה"ה אם אמר לו סתם  שו"ע. –והוא שרשם בפני המוכר, או שאמר ליה המוכר: רשום מקחך.  -רמב"ם 

 זיל קני. סמ"ע ]סק"ג[.

אבל בקרקעות לא מהני קנין סיטומתא, אם לא שידוע שהמנהג גם הקרקעות לקנות  - א[ש"ך ]סק"
 בסיטומתא קנין גמור. 

 במטבע לא מהני קנין סיטומתא,  -נה"מ 
 קנין סיטומתא אפילו במטלטלין הוא רק קנין דרבנן. -נה"מ 

 סיטומתא אם מדאורייתא
, דהא קנין דרבנן ודאי דלא גרע ממנהג רבנןסיטומתא הוא רק קנין ד -]משה"א סק"א[  נתיבות המשפט .א

 "שפת -שנהגו הסוחרים כו', ע"ש. 

, ועדיף מקנינים שתיקנו רבנן שלא ממש הו קנין דאורייתאז -חלק חו"מ סי' י"ב ]אות ב'[  חתם סופר שו"ת .ב

דושי רבנן, ברצון הסוחרים ורק מטעם הפקר ב"ד נגעו ביה, שיש פוסקים דס"ל דהמקדש אשה בקנין כזה אינו אלא קי

שנהגו כן מעצמם ורצונם הוא קנין עיין בית שמואל ]אה"ע[ סי' כ"ח ס"ק ל"ה, אבל סיטומתא ומנהג 
דקנין לענין חמץ ובכור וקדושי אשה, ובתשובה ]שו"ת הרשב"א[ מיוחסת לרמב"ן סי' רכ"ה כתב להדיא  דאורייתא

 "שפת -ופוטר מבכורה, עכ"ד.  ממנהג הוא דאורייתא

 - דינא דמלכותא הוא מן התורה בלי ספק כו',סיטומתא מחמת  - חלק יו"ד סי' שי"ד חתם סופרשו"ת 
  "שפת

 2סעיף ב

וכן כל דבר שנהגו התגרים לקנות בו, כגון על ידי שנותן הלוקח  -מר"ח  ב"מ פ"ה סי' ע"בטור מרא"ש 
, רק מיירי מדרך אין כונתו שנתן כפו לשבועה, דלא מיירי מזה פרוטה למוכר, או על ידי שתוקע לו כפו

 שו"ע. – וכן כל כיוצא בזה. ,התגרים שנותן כפו לקנין. סמ"ע ]סק"ה[.

. אף דהחצר  רמ"א. – במקום שנוהגים הסוחרים שמוסרים לקונה המפתח והוא הדין – הגהות מיימוני

ה ע"י מסירת אינו נקנה במסירת המפתח כמבואר לעיל סימן קצ"ב ]סעיף ב'[, מ"מ כשנוהגים הסוחרים להקנות הסחור
מפתח מהחדר שמונחת שם הסחורה, קונה הסחורה. אי נמי כשיש מנהג להקנות החדר במסירת המפתח, ג"כ קונה. סמ"ע 

 ]סק"ו[. 

 סיטומתא בדבר שלא בא לעולם
בדבר שלא  - תע"ג[ -שבת ]סי' תע"ב  מרדכימ פ"ח דב"ק סי' ס'יש"ש ]קמא[ סי' קל"ד  קצוה"ח רע"ק איגררדב"ז 

נתיבות המשפט ]משה"א ו פת"ש נה"מ. – סטומתא למחשביה יותר מקנין גמורא מהני בא לעולם ל

                                                           

 סעיף א1

הלוקח רושם על המקח כדי שיהיה לו סימן ידוע שהוא שלו, אף מכר לו בדברים בלבד, ופסקו הדמים, ורשם 

על פי שלא נתן לו מהדמים כלום, כל החוזר בו אחר שרשם מקבל מי שפרע. ואם מנהג המדינה הוא 

שיקנה הרושם קנין גמור, נקנה המקח ואין אחד מהם יכול לחזור בו, וחייב זה ליתן הדמים. והוא 

  המוכר: רשום מקחך. שרשם בפני המוכר, או שאמר ליה 

 סעיף ב 2

)או  וכן כל דבר שנהגו התגרים לקנות בו, כגון על ידי שנותן הלוקח פרוטה למוכר, או על ידי שתוקע לו כפו, 

 וכן כל כיוצא בזה. במקום שנוהגים הסוחרים שמוסרים לקונה המפתח( )הגהות מיימוני פ"ז דמכירה(,
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תשובת רש"ל סי' ]ל"ו[ שכתב דבאורענדי מהני שטר אף שהוא דבר שלא בא לעולם כיון שהוא מנהג ציין ל, אצלנוסק"א[ 
 "ש. פת - ודמי לאסטומתא, ע"ש, וכתב דאפשר כיון דשם הוא ג"כ מדינא דמלכותא,

דסיטומתא מהני גם בדבר שלא בא  - רא"ש בתשובה כלל י"ג סי' כ"אמחלק חו"מ סי' ס"ו ]סוף[ אות ב'  רחתם סופ
]שבת  . וכוונת המרדכי, דאם מנהג העולם להקנות בשטרי חכירות דברים שלא באו לעולם מהני מטעם סיטומתאלעולם

ר לאחד לתת בנו למול מהני מטעם סיטומתא שכן סי' תע"ג[ בשם רבינו יחיאל ]והובא ג"כ בב"י יו"ד סימן רס"ד במי שנד
נהגו, אבל אם עדיין לא נולד הילד לא מהני, דאין סיטומתא מועיל לדבר שלא בא לעולם, היינו מפני שלא נהגו לדור 
למוהל טרם שבא הילד לעולם, וזה ששינה מהמנהג לא מהני סיטומתא, אבל הרא"ש בתשובה מיירי שנהגו לחכור דברים 

פשט דברי הגהת מרדכי שם לא נראה כדבריו, וכן הוא בתשובת רדב"ז עי' בפת"ש שמעולם, משו"ה מהני. ושלא באו ל
 ח"א סי' רע"ח, ע"ש:

 סיטומתא באסמכתא
, דהא טעמא דלא קני משום דלא סמכא דעתיה, ומכיון שנהגו שפיר סמכא כל שכן דמועיל באסמכתא -חתם סופר שם 

בשאלה שם, שיהודי קנה עצים משר אחד ע"פ קאנטראקט והשכין את הקאנטראקט  דעתיה וקני. אך כתב בנידון שהוזכר
ביד יהודי שני שיפרע להשר ה' מאות זהובים שנשאר חייב לו והתנה הראשון עם השני שאם לא ישלם לו ליום פלוני יהיה 

השואל דליקני מטעם הקאנטראקט מוחלט לו, וזה הוא אסמכתא דלא קנה כמ"ש בשו"ע סימן ע"ג סעיף י"ז, וכתב הרב 
סיטומתא. והוא ז"ל כתב דזה אינו, כי לא שמעתי מנהג זה מעולם, אדרבה בכל כיוצא בזה מדיינים עליו בדיני ישראל 

 ובדיני אומות וא"כ לא קנה היהודי השני, ע"ש. 
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 אגב קרקע מן רב | קניןמקח וממכר סי

 1סעיף א

 מטלטלין אגב קרקע
קרקע ומטלטלין כאחד, כיון שקנה הקרקע באחד מדרכי הקנייה  המקנה -. רמב"ם כומשנה קידושין 

מדכתיב ]דברי הימים ב' כ"א  שו"ע. –נקנו המטלטלין עמהם, בין שהיו שניהם במכר או במתנה, 

 ג'[ ויתן להם אביהם מתנות רבות ]וגו'[ עם ערי מצורות וגו'. סמ"ע ]סק"ב[.
קרקע, בין שמכר קרקע ונתן מטלטלים, כיון שקנה  בין שמכר מטלטלין ונתן - כז. בעיא ונפשטהקידושין 

 שו"ע. – קרקע קנה המטלטלין.

מדוע הרמ"א הביא  ש"ך ]סק"ב[ תמהוב רמ"א בי"א. – אפילו הקרקע בשכירות ומטלטלין במתנה -ר' ירוחם 

קרקע ואדרבה קרקע במכר נלמד מ בב"מ י"א ]ע"ב[,, דדין קרקע בשכירות מפורש דין זה בי"א הא כל שכן דמהני
 בשכירות. 

 בקרקע שאולה
 קנהבקרקע בשאלה ומטלטלין במתנה  - שם פ"א סי' לארא"ש  ב"מ יא: ד"ה מקומותש"ך מתוס'  .א

 פת"ש. -הסוגיא קאי שרבן גמליאל הקנה בתורת חצר, דשם דחה הראיה מתוס'  ובדגול מרבבה

תמה הש"ך למה יגרע שאלה , הביאם בב"י ובד"מ ]סעיף ב'[ וגם על זה יש חולקים דלא מהני -ר' ירוחם  .ב

 משכירות.

 2סעיף ב

 כשאין צבורים בתוכה 
אם היו  במה דברים אמורים, כשהיו אותם המטלטלים צבורים באותה קרקע. אבל -רמב"ם הרב המגיד  .א

אפילו היו המטלטלין במדינה אחרת, ואמר במקום אחר, צריך שיאמר לו: קנה מטלטלין אגב קרקע. 

ואם לא אמר  פלוני, כיון שקנה קרקע נקנו המטלטלין, אף על פי שאינם צבורים בתוכה. ליה: קנה אותם על גבי קרקע
כיון דמונחים על הקרקע הוי כאילו  שו"ע. – .מאחר שאינם צבורים בתוכהליה: קנה אגב קרקע, לא קנה, 

 הן מגוף הקרקע, ואין צריך שיאמר להלוקח שיקנם אגב קרקע. סמ"ע ]סק"ג[.

אפילו הם צבורים בתוכה צריך  - קידושין פ"א סי' ל"ד ב"חהרא"ש טור מראב"ד ומסתימת  .ב
וכן נראה לי עיקר. ודוקא בקרקע שאינו משומר, דאל"כ קונה בתורת  רמ"א בי"א – שיאמר: קנה אגב קרקע

 חצר. סמ"ע ]סק"ד[. 

 נוסח האמירה 
רמ"א  –מהני; בעינן דוקא לשון אגב, אבל עם, לא  - שם כז. ד"ה כל הנימרש"י  קידושין י:ר"ן  .א

 דלשון עם משמע דאשניהם בשוה קאי קנין זה, וזה לא מהני, משא"כ לשון אגב סמ"ע ]סק"ה[. בי"א.
 רמ"א בי"א. – חולקין -מרא"ה שם  ר"ן .ב

                                                           

 סעיף א 1

יון שקנה הקרקע באחד מדרכי הקנייה נקנו המטלטלין עמהם, בין שהיו המקנה קרקע ומטלטלין כאחד, כ 

שניהם במכר או במתנה, בין שמכר מטלטלין ונתן קרקע, בין שמכר קרקע ונתן מטלטלים, כיון שקנה 

 וי"א דאפילו הקרקע בשכירות ומטלטלין במתנה )ר' ירוחם נ"י ח"ב(.  קרקע קנה המטלטלין.

 סעיף ב 2

, כשהיו אותם המטלטלים צבורים באותה קרקע. אבל אם היו במקום אחר, צריך שיאמר במה דברים אמורים 

לו: קנה מטלטלין אגב קרקע. אפילו היו המטלטלין במדינה אחרת, ואמר ליה: קנה אותם על גבי קרקע 

פלוני, כיון שקנה קרקע נקנו המטלטלין, אף על פי שאינם צבורים בתוכה. ואם לא אמר ליה: קנה 

הגה: וי"א דאפילו הם צבורים בתוכה צריך שיאמר: קנה  ע, לא קנה, מאחר שאינם צבורים בתוכה.אגב קרק
אגב קרקע )טור בשם הראב"ד והרא"ש(, וכן נראה לי עיקר. וי"א דבעינן דוקא לשון אגב, אבל עם, לא מהני 

   )ר"ן פ"ק דקדושין בשם רש"י(; ויש חולקין )שם בשם הרא"ש(. 
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 חצירו ומתנתו באים כאחד
אין חצר קונה שיישב את קושית הסמ"ע לעיל לשיטת הראב"ד שהטעם שאין קונה מדין חצר משום  –]סק"ג[  ש"ך .א

 כשהוא כבר חצירו, משא"כ הכא דחצירו ומתנתו באים כאחד. אלא
שדברי הש"ך בזה תמוהים,  וכתבו חולקים –תניינא חלק אורח חיים סי' ס"ג  נודע ביהודהביאורים ]סק"א[  נה"מ .ב

דהרי רבן גמליאל הקנה לר' יהושע ור' עקיבא במסכת מעשר שני פ"ה ]מ"ט[ ואמר ומקומו מושכר לו, ולקצת אוקימתות 
בתורת חצר קנו, והרי שם קנין החצר ומטלטלים היה כאחד, וכן מבואר ברמב"ם פ"ג ממכירה  ב"מ דף י"א ע"במסכת ב

סעיף ה' ]עיין  וכן הוא בשו"ע סימן קצ"חדין ז' שכתב, וכן השוכר המקום שאותן מטלטלים הנמכרים מונחים בו קנה, 
 ש"ך שם ]סק"ז[[.

  

 3סעיף ג

 רהקנה שדה לאחד ומטלטלין לאח
הקנה השדה לאחד והמטלטלים לאחר, אף על פי  -רמב"ם הרב המגיד  כ"ז. בעיא ולא איפשטאקידושין 

 –שא"ל: קנה המטלטלין על גבי קרקע, והחזיק האחד בקרקע, לא קנה השני מטלטלין. 
ין אמר ואפילו אמר כן לכל אחד מהם, לקונה הקרקע אמר שיקנה אגבו המטלטלין לפלוני, וגם לקונה המטלטל שו"ע.

 שיזכה המטלטלין אגב הקרקע שהקנה לפלוני, לא מהני. עיין סמ"ע ]סק"ז[.
שהרי תפסן אחר שקנה חבירו הקרקע אם תפסן אחר שחזר בו המקנה, אין מוציאין מידו,  -רמב"ם  .א

 שו"ע. – שנקנו אלו על גבו.
 רמ"א בי"א. – .ממון כדין כל ספקמוציאין מיד התופס, חולקין וסבירא להו ד -מרמב"ן  קידושין י:ר"ן  .ב

 4סעיף ד

 הקנה שדה לאפוטרופוס ומטלטלים ליתום
 – הקנה שדה לאפטרופוסים ומטלטלים ליתומים, קנו. -הרב המגיד מרשב"א  כז. רבי עקיבאקידושין 

אפוטרופוס דהיינו שה"ה להיפוך, ודאפוטרופוס יד היתומים הוא. סמ"ע ]סק"י[. וה"ה לגדול שיש לו אפוטרופוס.  שו"ע.

מכר קרקע שלו ומטלטלין של יתומים לאחד, שקנה הלוקח המטלטלין אגב קרקע, וה"ה בשליח למכור מטלטלין, והקנה 
 .נה"מ -השליח המטלטלין אגב קרקע שלו, ג"כ קנה, 

בשם י"א דרק בגבאי הדין כן משום דעניים מוטלים עליו  שםודעת הר"ן  רמ"א. –וה"ה בגבאי צדקה  - קידושין י:ר"ן 

לכתוב בלשון והוא הדין, דכל שכן הוא. סמ"ע  רמ"א, ולא באפוטרופוס, ויש דס"ל דשוין הם. וא"כ לא הוה ליה ללפרנסם
 ]סקי"א[.

 5סעיף ה

 בהמות כמטלטלים
ואף על  שו"ע. –בהמות כמטלטלים בדינים אלו.  - ב"ק יב: ד"ה שאני מטלטליתוס'  כו: טפח על טפחקידושין 

 דעת אין דומים לעבדים דסעיף )ט'( ]ח'[. סמ"ע ]סקי"ב[. גב דניידי, מ"מ כיון דאין להם

 6סעיף ו

ואפילו  שו"ע. –אין קרקע נקנה אגב קרקע.  -הרב המגיד ב"י  שם סי' י"גמרדכי  ב"ק יב. ד"ה למה ליתוס' 

נזכר קרקע על גבי קרקע, כגון שהקנה המרתף ואגבו הקרקע שעל גבי המרתף. וטעם, דבקרא דילפינן מניה קנין אגב לא 

                                                           

 סעיף ג 3

ה לאחד והמטלטלים לאחר, אף על פי שא"ל: קנה המטלטלין על גבי קרקע, והחזיק האחד בקרקע, הקנה השד

לא קנה השני מטלטלין. ואם תפסן אחר שחזר בו המקנה, אין מוציאין מידו, שהרי תפסן אחר שקנה 

ון( )ר"ן כדין כל ספק ממ )ויש חולקין וסבירא להו דמוציאין מיד התופס, חבירו הקרקע שנקנו אלו על גבו.
  פ"ק דקידושין(. 

 סעיף ד 4

  ) וה"ה בגבאי צדקה( )ר"ן הנ"ל(.  הקנה שדה לאפטרופוסים ומטלטלים ליתומים, קנו.

 סעיף ה 5

 בהמות כמטלטלים בדינים אלו. 

 סעיף ו 6

 אין קרקע נקנה אגב קרקע. 
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בסי' אלא מטלטלין. והיינו דוקא כשלא נתן כל המעות, אבל נתן דמי כל הקרקעות קנה בחזקה של אחד מהם, כמבואר 
 סמ"ע ]סקי"ג[. קצ"ב סעיף י"ב.

 7סעיף ז

 גודל הקרקע/אין ידוע אם יש לו קרקע
 – ה.קרקע כל שהוא, מקנין על גביו מטלטלים הרב -משנה פאה פ"ג משנה ו' משמיה דרבי עקיבא 

 שו"ע.

כשאינו ידוע שאין לו,  אבל והא דבעינן קרקע כל שהוא, לאפוקי אם ידענו בוודאי שאין לו. -ב"י מרשב"א בתשובה 
ולכן מקנין אגב קרקע ארבע  ואין צריך לסיים הקרקע שמקנה על ידה.סגי בכך  והוא מקנה אגב קרקע,

 ."גוע"ל סימן קי רמ"א –אמות, אף על פי שאין יודעין שיש לו. 
דאז אם רגילין אצלו ואין יודעין שיש לו קרקע הוי כידוע שאין לו, ולא מהני. דוקא כשכתב סתם אגב קרקע,  -רשב"א 

ואם כתב דלא כטופסי דשטרי, ומכ"ש  אבל כשאינו ידוע, דהיינו שאינן רגילין אצלו, אמרינן מן הסתם יש לו.
, מהני אפילו רגילין אצלו ואין הוי כהודהאו שכתב ד' אמות בחצירו דשכתב בפירוש שהודה שיש לו, 

 .ב"י - דאדם נאמן על עצמויודעין לו קרקע, 

 מקום בבית הכנסת/שותפות
ויכול להקנות אגב מקומות של בית הכנסת, אף על פי שהמקומות של רבים וכל  -תשובת רשב"א 

 רמ"א. –אחד יושב על מקום אחד, הוי כמו שאול לו ומקנים על ידם 
דדומה ואם יש לו בית הכנסת או בית הקברות בשותפות, יכול להקנות אגבן מטלטלין,  -[ ש"ך ]סק"ד

 לחצר שאין בו דין חלוקה.

 8סעיף ח

 עבדים אגב קרקע
הטעם, דבמילי  המקנה עבדים וקרקעות כאחד, החזיק בעבדים לא קנה הקרקעות -טור רמב"ם  יב.ב"ק 

 שו"ע. - .דרבנן עבדי כמטלטלין דמי, וקנין אגב הוא מדרבנן
החזיק בקרקעות, אם היו עבדים בתוכה, קנה; ואם לאו, לא קנה, אפילו שיאמר לו: קנה  - יב:ב"ק 

אפילו לא אמר אגב, והוא שנתן דמי כולן, ומטעם חזקה, דבמילי בתוכה קנה,  שו"ע. –אותם על גבי קרקע. 

[ בעשר שדות אפילו בעשר מדינות סעיף י"בסימן קצ"ב דאורייתא עבדי כמקרקעי דמי, וחזקה דאורייתא. ואף דקיי"ל ]
, קנה אפילו לא נתן ואם אמר אגב קרקעקנה כשנתן דמי כולן, שאני עבדים דניידי ולפיכך בעינן עומדים בתוכה דוקא. 

דמי כולן מטעם אגב, דלענין אגב שהוא קנין דרבנן כמטלטלין דמי, ומ"מ בעינן עומדים בתוכה דוקא, אף דבמטלטלין לא 
 בורין כשאמר אגב, שאני עבדים דניידי. סמ"ע ]סקט"ו[.בעינן צ

 9סעיף ט

 מטלטלים אגב עבד
המקנה עבדים ומטלטלים כאחד, משך המטלטלים לא קנה העבדים;  -רמב"ם  יב.ב"ק  .א

דדומיא דערי מצורות בעינן, שהוא קרקע דלא ניידי. סמ"ע ]סקי"ז[. החזיק בעבדים, לא קנה המטלטלים 

                                                           

 סעיף ז 7

ע כל שהוא, לאפוקי אם ידענו בוודאי שאין הגה: והא דבעינן קרק קרקע כל שהוא, מקנין על גביו מטלטלים הרבה. 
לו. אבל כשאינו ידוע שאין לו, והוא מקנה אגב קרקע, סגי בכך ואין צריך לסיים הקרקע שמקנה על ידה. ולכן מקנין 
אגב קרקע ארבע אמות, אף על פי שאין יודעין שיש לו )ב"י בשם הרשב"א(. וע"ל סימן קי"ג. ויכול להקנות אגב מקומות 

הכנסת, אף על פי שהמקומות של רבים וכל אחד יושב על מקום אחד, הוי כמו שאול לו ומקנים על ידם )תשובת של בית 
 רשב"א סימן תתקל"ד, ותתקל"ה(.

 סעיף ח 8

המקנה עבדים וקרקעות כאחד, החזיק בעבדים לא קנה הקרקעות; החזיק בקרקעות, אם היו עבדים בתוכה,  

   מר לו: קנה אותם על גבי קרקע. קנה; ואם לאו, לא קנה, אפילו שיא

 סעיף ט 9

המקנה עבדים ומטלטלים כאחד, משך המטלטלים לא קנה העבדים; החזיק בעבדים, לא קנה המטלטלים אלא 

   אם כן היו המטלטלים על גבי העבד, והוא שיהיה כפות. וי"א שצריך גם שיהיה ישן. 
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, והוא אז קנה המטלטלין אגבו מתורת חצר. סמ"ע ]סקי"ח[. ים על גבי העבדאלא אם כן היו המטלטל
 שו"ע. – .דאל"כ ה"ל חצר מהלכת, ולא קנה אפילו בעומד או יושב. סמ"ע ]סקי"ט[. שיהיה כפות

ב"ק פ"א סי' בה"ג רא"ש  ד"ה בכפותרש"י  נתנו ביד עבדה ישן ומשמרתו עח.מגיטין  שם ד"ה והלכתאתוס'  .ב

דאז משומר לדעת האדון, משא"כ כשניעור הוא  שו"ע בי"א. –צריך גם שיהיה ישן.  - ח סי' ה'פ" יד וגיטין

ביאורים ]סק"ה[ דבעינן שיהיה ג"כ עומד בצדו, ומוכח מכאן דסגי בעומד נה"מ משומר לדעת עצמו. סמ"ע ]סק"כ[. ועיין 
ביאורים ]שם[, דבדעת אחרת מקנה נה"מ שכתב דבעינן עומד בתוכה. ועיין  ר' סעיף א'בצדו, וצ"ע על הרמ"א בסימן 

 אותו לא בעינן עומד בתוכה, וסגי ביכול לשמרו.

 10סעיף י

 עציץ נקוב
היה לאחד עציץ נקוב, וזרעים שבו לאחר, אם הקנה בעל העציץ עציצו לבעל  -. רמב"ם טור כבגיטין 

עים, כיון שיש להם יניקה העציץ שהוא נקוב נקנה בקנין מטלטלין, וזר שו"ע. –הזרעים, כיון שמשך, קנה. 

 מהקרקע דרך הנקבים, נקנים בקנין קרקע. סמ"ע ]סקכ"א[.

 11סעיף יא

 –הקנה בעל זרעים זרעיו לבעל העציץ, לא קנה, עד שיחזיק בזרעים עצמם.  -. רמב"ם טור כבגיטין 
 שו"ע.

 12סעיף יב

היה העציץ והזרעים שבו הכל לאחד, והקנה שניהם לאחר, החזיק בעציץ  -. רמב"ם טור כבגיטין 
כדין מטלטלין שנקנים אגב קרקע.  לקנות הזרעים, אף העציץ לא קנה; החזיק בזרעים, קנה העציץ

 שו"ע. – .סמ"ע ]סקכ"ב[.

דמי דווקא בשל עץ בעינן נקוב, אבל של חרס אינו נקוב כנקוב  - גיטין ז: ד"ה עפר וד"ה עציץרש"י  .א
 משום דבכלי חרס מחלחלת היניקה והולכת דרך החרס. סמ"ע ]סקכ"ג[. רמ"א בי"א. –

 דתוך העץ הולכת טפי מבתוך החרס. סמ"ע ]סקכ"ד[. רמ"א בי"א. –איפכא  - גיטין ז: ד"ה עציץתוס'  .ב

 13סעיף יג

 בהמה וכלים שעליה
ם שעל גבה כאחד, המקנה בהמה וכלי -טור  שם פ"א סי' כדרמב"ם רא"ש  ט: מימרא דרבאב"מ  .א

עד שיגביה או ימשיך הכלים עצמם, אם אין אף על פי שמשך הבהמה וקנאה, לא קנה הכלים שעליה, 

דאיבעיא דלא איפשטא היא  שו"ע. –דרכם להגביה, שהבהמה כחצר המהלכת היא, ואין מה שבתוכה קנוי לבעלה. 

 ,לא קנה הכליםולכן כלים דדרכן בגרירה. בגמרא ]ב"מ ט' ע"ב[ אי מהני משיכת הבהמה דדרכה בהליכה למשיכת ה
 דתפיסתו לא מהני מספק. סמ"ע ]סקכ"ה[. 

                                                           

 סעיף י 10

 ם הקנה בעל העציץ עציצו לבעל הזרעים, כיון שמשך, קנה. היה לאחד עציץ נקוב, וזרעים שבו לאחר, א

 סעיף יא 11

 הקנה בעל זרעים זרעיו לבעל העציץ, לא קנה, עד שיחזיק בזרעים עצמם.  

 סעיף יב 12

היה העציץ והזרעים שבו הכל לאחד, והקנה שניהם לאחר, החזיק בעציץ לקנות הזרעים, אף העציץ לא קנה; 

) וי"א דווקא בשל עץ בעינן נקוב, אבל של חרס אינו נקוב כנקוב דמי( )רש"י  העציץ.החזיק בזרעים, קנה 
 פ"ק דגיטין(, ) וי"א איפכא( )תוס' שם(. 

 סעיף יג 13

המקנה בהמה וכלים שעל גבה כאחד, אף על פי שמשך הבהמה וקנאה, לא קנה הכלים שעליה, עד שיגביה או 

, שהבהמה כחצר המהלכת היא, ואין מה שבתוכה קנוי ימשיך הכלים עצמם, אם אין דרכם להגביה

לבעלה. לפיכך אם היתה הבהמה כפותה, קנה אף כלים שעליה. ויש מי שאומר דבמציאה אם אומר: 

   אני מושך בהמה זו לקנותה ואת הכלים שעליה, קנאם, אפילו אינה כפותה. 
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והוי תפיסה ברשות, ולא דמי לדלעיל  תפיסתו מהני הכא, כיון שמשך ברשות בעלים - בחידושיו שם[] ר"ן .ב

 ]סק"ט[: "ךב"י שסעיף ג' בהג"ה. 
ואין צריך שתהא ישנה,  שו"ע. –ה. לפיכך אם היתה הבהמה כפותה, קנה אף כלים שעלי - ט: מסקנהב"מ 

 כיון דאין לה דעת, משא"כ בעבד. סמ"ע ]סקכ"ו[.
במציאה אם אומר: אני מושך בהמה זו לקנותה ואת הכלים שעליה,  - ב"מ פ"א סי' כ"דטור רא"ש 

כיון דהיא איבעיא דלא איפשטא, ובמציאה דאין לה מרא קמא  שו"ע בי"א. –קנאם, אפילו אינה כפותה. 

מושך מספיקא והוי הוא מרא קמא, לכך אם תפסו אחר מוציאין מידו, משא"כ במקח וממכר מוקמינן בחזקת קנאה ה
 המוכר שהוא המרא קמא. סמ"ע ]סקכ"ז[.

 14סעיף יד

  משוך בהמה זו וקנה כלים שעליה
אמר ליה המוכר: משוך בהמה זו וקנה כלים שעליה, הואיל ולא הקנה לו גוף הבהמה,  -רמב"ם טור 

כיון דהבהמה לאו חצירו דהלוקח היא  שו"ע. –והיא כפותה, לא קנה כלים שעליה  פי שמשכה אף על

שהרי לא קנאה, וע"י משיכת הבהמה לא קנה כיון דאין משיכתן שוה כנ"ל ]סקכ"ב[ דבהמה משיכתה בהילוך והכלי 
שוך קופה קנה הכלים, דמשיכת בגרירה, ואף על גב דהיא כפותה, מ"מ הולכין אחר הרוב והרוב אינן כפותות, משא"כ במ

 הקופה והכלים היא שוה. סמ"ע ]סקכ"ח[. 

 15סעיף טו

 משוך קופה זו וקנה כלים שבתוכה
א"ל: משוך קופה זו ובמשיכתה קנה מה שבתוכה, קנה מה שבתוכה אף  - ב"מ ט: ד"ה משוךטור תוס' 

 שו"ע.  -. על פי שלא קנה הקופה

 

                                                           

 סעיף יד 14

יל ולא הקנה לו גוף הבהמה, אף על פי שמשכה והיא אמר ליה המוכר: משוך בהמה זו וקנה כלים שעליה, הוא

 כפותה, לא קנה כלים שעליה. 

 סעיף טו 15

  א"ל: משוך קופה זו ובמשיכתה קנה מה שבתוכה, קנה מה שבתוכה אף על פי שלא קנה הקופה. 
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