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 באלו חפצים מועיל חליפין|  סימן רג מקח וממכר

 הקדמה

 [בין כסף למטלטלים]הבדלים ש

היא  ם, משיכת המטלטלישל מטלטלים תמורת כסף כי בעת מכירה משנה ב"מ מד. מבוארב
מתפיסה את הקניין ומחייבת את הקונה לשלם את המחיר, ולא להיפך. המשנה דנה בעת 

זה מהם נחשב לפירא ומתפיס במשיכתו את הקניין, ואיזה קניין בין שתי מטבעות שונים, אי
 .מטלטליםלברר מה מאפיין כסף לעומת  ישה קונה מה, ולכן לדעת מנחשב לטבעא. 

 שווה כסף ככסף .א

"שוה כסף ואפילו  –הן לקידושי אשה, הן לפרעון חוב ונזק  –בכל התורה ש"שווה כסף ככסף" קי"ל 
ונחלקו  רך כלל שווה בדיוק כמו הכסף עצמוסובין". כלומר, חפץ בעל ערך כספי בד

  .זהמקור דין בהראשונים 
"בכל מקום בעי ילפותא מקרא ששו"כ ככסף ובלא קרא לא אמרינן  -תוס' ריש קידושין  .א

 זה" 
מסברא ידעינן בקידו' ששו"כ ככסף הוא שייך רק בקידושין וקנינים ולא  -רשב"א ור"ן  .ב

  בדבר אחר."

 נקנה ולא קונה .ב

ת תמורה, איך אנחנו יודעים אם התרחשה כאן החלפה או קנייה? וכן מתי העסקה כאשר מתרחש
לעומת  מטלטליםחלה? כאן קובעות המשנה והגמ' שלנו שיש להתייחס בצורה שונה ל

 מטבע.

כאשר מחליפים מטלטלים, ברגע שאחד מושך בחפץ שהוא קונה, העסקה חלה, והחפץ השני כבר 
מתפיס את העסקה  מטלטליםבר בכסף, רק המשיכה בנחשב שייך לחבירו. אבל כאשר מדו

 אבל המשיכה בכסף לא. 

נחלקו אמוראים אם דין זה הוא מדאורייתא או שמא מדאורייתא מעות קונות, ורק מדרבנן גזרו 
 משיכה.

הוא מדרבנן, מפורש שטעם הדין כדי שלא יוכל לטעון  מטלטליםאם הדין של משיכת ה 
ואפשר כיון בגמרא למה איננו שייך במטבע.  מבוארלא  מדאורייתא, נשרפו חטך בעלייה. אבל אם הוא

  .יש לו ערך עקב הסכמה או החלטת השלטונות , אך המטבעמהני משיכה שהכלי יש לו ערך עצמי

 משמעות "קנין" מטבע: "מחייב"

, קונין אותן כפשוטו. אבל כאשר מטלטליםעוד נ"מ יש לעניין משמעות הקנין. כאשר קונים את ה
לא נתחייב  מטלטליםונין את המטבע, קונין את הערך שלו. כלומר, בעת שמשכו את הק

הלוקח לתת למוכר מטבעות מסויימות, אלא סכום של ערך כספי. כך קובעת הגמרא )מה:( 
 תני: הזהב מחייב." -"הזהב קונה ]את[ הכסף? מחייב מבעי ליה! 

 ערך קבוע

ערך המטבע הוא דבר קבוע כאשר ערך החפצים  ,זמננוהמשנה והגמרא, לעומת  במציאות שבזמן
 – מציאותיתעשוי להשתנות ביחס למטבע. קביעות ערך המטבע איננו שרירותי אלא 

המטבע בעצם מגדיר את הערך. הנפק"מ הקלאסי לקביעות ערך היא ריבית. אם לווים 
, אין להחזיר מטלטליםמטבע, מחזירים כמות זהה של אותה מטבע. אבל אם לווים 

בכמות זהה, כי זה מה שנקרא "סאה בסאה", שאסור עכ"פ מדרבנן. אלא  טליםמטל
או כסף ששווים  מטלטליםבעת ההלואה, ולהחזיר  מטלטליםה את שוויאמורים להעריך 

אותו סכום בעת הפירעון. הגמרא מתייחסת לזה בדף מד: בדיון אם זהב נחשב למטבע או 
 :פירא
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 5 מקח וממכר סימן רג | באלו חפצים מועיל חליפין|  מכון תורת המשפט

 

אוזיף דינרי מברתיה דרבי חייא, לסוף  ואף רבי חייא סבר דהבא טבעא הוי. דרב

אייקור דינרי. אתא לקמיה דרבי חייא, אמר ליה: זיל שלים לה טבין ותקילין. אי 

שפיר. אלא אי אמרת פירא הוי, הוה ליה סאה  -אמרת בשלמא דהבא טבעא הוי 

נעשה כאומר לה הלויני  -רב דינרי הוו ליה, וכיון דהוו ליה דינרי  -בסאה, ואסור! 

 שיבא בני או עד שאמצא מפתח.עד 

  שאם זהב לא נחשב למטבע, יש בו אוטומטית בעיה של סאה בסאה. בגמ' מבואר

 אם נעשה חליפין

ונחלקו בש"ס אם עד כה דנו בעיקר בקנין משיכה. אבל בחליפין אין קשר בין ערך שתי החפצים. 
 :מטבע יכול לשמש כקנין חליפין

 -מטבע נעשה חליפין, וחד אמר: אין מטבע נעשה חליפין.  איתמר, רב ולוי, חד אמר: - מה:ב"מ 
משום דדעתיה אצורתא,  -אמר רב פפא: מאי טעמא דמאן דאמר אין מטבע נעשה חליפין 

 וצורתא עבידא דבטלא.

יוצא מדברי הגמרא שפסול מטבע לחליפין נובע מהיותו, לפחות באופן חלקי, בעל ערך ייצוגי ולא 
 ן בסיסי של מטבע.. וזה עוד מאפיימובנהערך 

שנפגם פחות משתות ומותר למוכרו  יש עוד נפק"מ לעניין ושיעור אונאה שאין שייך במטבע
ולהשתמש בו אף לכתחילה, כיוון ששוויו נשמר משא"כ במטלטלין. וכן לעניין פדיון מעשר 

 דבעינן צורת מטבע, ואין כאן המקום להאריך בזה.

 1סעיף א

 במטלטלים 

מדכתיב ]רות ד' ז'[ לקיים כל דבר שלף  קונים זה את זה בחליפין מטלטליםכל ה -רמב"ם טור מד: משנה ב"מ 

בחליפין מרבינן אפילו פירות, מדכתיב לקיים כל דבר.  נקנהאיש נעלו, ומזה ילפינן דבעינן כלי דומיא דנעל. אבל להיות 

 שו"ע. -; סמ"ע ]סק"א[.

 כעין שקונין בסודר וי החפץ שנוטל בחליפין,אין צריך לומר אם אין המקנה מקפיד לידע שיו -שם 
 שו"ע. – בין בעלי חיים. שזהו קנין גמור שמועיל לכל הדברים, בין קרקע בין מטלטל ,[כפי שנתבאר בסימן קצ"ה]

פירוש, ואח"כ נותן לו כל דמי החפץ. אבל אם הסודר הוא כל דמי תשלומיו, אפילו בלא חליפין רק בתורת דמים הוא 
 סק"ב[.קונה. סמ"ע ]

 –אפילו הכי נקנה. דהשתא דומה לדמים, פיד לידע שווי החפץ שנוטל, קאלא אפילו מ - מז. מימרא דרבאב"ב 
 שו"ע.

                                                           

 סעיף א 1

פיד לידע שיווי החפץ שנוטל קונים זה את זה בחליפין; אין צריך לומר אם אין המקנה מק מטלטליםכל ה 

)חוץ  בחליפין, כעין שקונין בסודר, שזהו קנין גמור שמועיל לכל הדברים, בין קרקע בין מטלטל

בין בעלי חיים. ופירות נמי, אף על פי שאין קונין בהם נקנים בחליפין,  משטרות ועיין לעיל סימן ס"ו(,

ין בו ממש אין קנין מועיל בו, כגון שקנו חוץ ממטבע שאינו נקנה בחליפין ולא קונה. וכן דבר שא

וכיוצא  )ועיין לעיל סי' קנ"ז סעיף ב'( ממנו שילך עם פלוני למקום פלוני, או שיחלקו חצר שביניהם

הגה: וטובת הנאה לאו ממון, ואינה נקנה בחליפין )הגהות  באלו, שהם קנין דברים ואין לו על מה לחול.
ימן רמ"ה, האומר: אתן דבר לפלוני, אי הוי קנין דברים. מי שקנו ממנו מיימוני פ"ה דמכירה(. ועיין לקמן ס

שיעשה שטר מחילה לחבירו, הוי קנין דברים, דשטר מחילה אינו אלא סילוק בעלמא. אבל אי קנו ממנו להחזיר 

אלא אפילו מקפיד לידע  לחבירו כל זכיותיו שיש לו עליו, לא הוי קנין דברים )תשובת רשב"א אלף ל"ג(.

יווי החפץ שנוטל, דהשתא דומה לדמים, אפילו הכי נקנה. כיצד, היה לזה פרה ולזה חמור, והעריכו ש

אותם כמה שוה כל אחד מהם, והסכימו להחליפם זה בזה, כיון שמשך בעל הפרה את החמור, נקנית 

כנגד ) וי"א דאם העריכו זה  פרתו לבעל החמור בכל מקום שהיא, ואין שום אחד מהם יכול לחזור בו.
 זה, קונין אף בפירות; ויש חולקין. ועיין בב"י שתי הדעות(. 
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כמה שוה כל אחד מהם, והסכימו להחליפם כיצד, היה לזה פרה ולזה חמור, והעריכו אותם  - קידושין כח.:משנה 

ואין על החמור בכל מקום שהיא, כיון שמשך בעל הפרה את החמור, נקנית פרתו לבזה בזה, 

  שו"ע. – .שום אחד מהם יכול לחזור בו

 שטרותב

 רמ"א. - ועיין לעיל סימן ס"ו, חוץ משטרות -הגהות מיימוני 

 בפירות

 .ב"מ מז. כדאמר רב נחמן אף על פי שאין קונין בהםופירות נמי,  - מה: מימרא דרב פפא אליבא דרב נחמןב"מ 
דבר שאינו כלי ואינו בעל חיים נכלל בשם פירי. ודוקא בתורת קנין סודר אין קונין בפירי,  שו"ע. –נקנים בחליפין, 

 בואר בסמ"ע בסוף סעיף זה[. סמ"ע ]סק"ג[.מו]אבל בחליפין שוה בשוה הוא מחלוקת הפוסקים אי קנה, 

ת; אם העריכו זה כנגד זה, קונין אף בפירו -מר"ת רמב"ם הרב המגיד  מז. ד"ה גאולהתוס' ב"מ  .א
לשיטת ר"ת ]ב"מ מ"ז ע"א תוס' ד"ה גאולה[ דס"ל דבחליפין שוה בשוה ש ביאורים ]סק"ג[ נה"מ עיין רמ"א בי"א. -

ה"ה לא העריכו, והחליפו בלא שומא זה כנגד זה. ובחליפין שוה בשוה להך דעה דס"ל דקונה, לאו דקונה אף בפירות, 
כגון שהחליפו שור בפרה והקנה את השור לבעל הפרה בקנין דוקא שמשך האחד, אלא אפילו קנה באחד משאר קניינים, 

 סודר או אגב קרקע, נקנית הפרה לבעל השור.

אין קונין זה את זה בהחלפה, רק  מטלטליםדכל ה רמ"א בי"א. –חולקין.  -הרב המגיד מקצת מפרשים  .ב

לותו בצואר בתו, דלדעה זו חליפין כלים או בעלי חיים דעשויין למלאכה והוויין ככלים, וכן מטבע שנפסל משום דראוי לת
ועיין נה"מ ביאורים ס"ק ג.  –שוה בשוה וקנין סודר שוין הם, ומה שאינו מועיל בקנין סודר אינו מועיל ג"כ בשוה בשוה. 

 בב"י שתי הדעות.

 בחליפין שווה בשווה 'נשרפו חיטיך'חשש 

שוה קונה ולא שייך גביה החשש דנשרפו הא דחליפין שוה ב - מטבע, מינהבב"מ דף מ"ו ]ע"א[ בד"ה שמע  'תוס
, דדרך חליפין דלא שכיח שיתן המוכר חפצו בחליפין מעות שאינן שוין דמי המקח י"לחיטיך, 

 נה"מ ביאורים. -שאינן שוין מעות המקח כו', 

בחליפין דירצו ת -הביאם השיטה ב"מ דף מ"ז ]ע"ב ד"ה וז"ל הריטב"א[,  ]שם ד"ה ומאי[, ר"ן]שם מ"ז ע"ב ד"ה ופי'[  רמב"ן
לא שייך לתיקוני דלא יקנה משום חשש דנשרפו חיטיך, דאם יתקנו דלא ליקני, א"כ אותו 

 .נה"מ ביאורים -שמשך יכול לומר לחבירו נשרפו חיטיך דמשכתי בעליה, 

 בימינו[]שטרות כסף /במטבע

 שו"ע. –חוץ ממטבע שאינו נקנה בחליפין ולא קונה.  - מו. מסקנהב"מ 

כי אין גופן מטבע  נקנין בחליפין, ]שטר כסף[ דנ"ל דבאנקי צעטלחלק חו"מ סי' קנ"ג שכתב,  פרתשובת חתם סו

ולם בסי' קפ"ז שם כתב דבאנקנאטן אינם אלא שעבוד נכסי הקיסר ירום הודו, והם נקנין בחליפין, ע"ש. א
 יף א' ס"ק א', ע"ש עוד:סימן צ"ה סעבפת"ש א דבריו לעיל יוהבפת"ש  -]ואותה השיב באחרונה[,  נקנין בחליפין

נראה לדינא דמותר להחליף על כל המטבעות בין של כסף בין של נחשת בין  - דמאי ס"ג סקי"ב חזו"א
ואף דמטבעות בזה"ז אין להם שיווי עצמי מ"מ כיון  דמפורש כן בגמ' לפרש"י ותו',כ, של שאר מינין

סי' ש"ה לענין פה"ב, ואם באנו  וכמש"כ הגר"א שיש בהן שיווי משום שהן מטבע שפיר חשיב שיווי

להחמיר דצריך מטבע שיש בו שיווי להיתוך כמו בזמן הגמ' א"כ אין לחשוב גם במטבע של כסף אלא שיווי הכסף להיתוך, 
וגם בזמן הגמ' היה שיווי המטבע יותר ממה שיש בו שיווי כסף להיתוך, ולפ"ז פודין אף במטבע של נייר, אלא אין עושין 

 שמענו מרבותינו ואפשר דלא ליתי לזלזולי בפדיונו אין לעשות כן וצ"ע.מעשה במה שלא 

 בדבר שאין בו ממש

וכן דבר שאין בו ממש אין קנין מועיל בו, כגון  -טור רמב"ם הרב המגיד  אי הוהג. וכי קנו מידן מב"ב 
 וכיוצא באלו, שהם קנין שקנו ממנו שילך עם פלוני למקום פלוני, או שיחלקו חצר שביניהם

, האומר: אתן דבר ועיין לקמן סימן רמ"ה סי' קנ"ז סעיף ב'ועיין לעיל  שו"ע. – דברים ואין לו על מה לחול.

 רמ"א. – לפלוני, אי הוי קנין דברים

 בטובת הנאה

 רמ"א. –וטובת הנאה לאו ממון, ואינה נקנה בחליפין.  -הגהות מיימוני 
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ביאורים ]סק"ב[ ישוב נה"מ מוכיח דטובת הנאה מיקני בחליפין. ועיין  [בקדושין ]כ"ז ע"א, דסתמא דש"ס חולק -]סק"א[  ש"ך

 קושיתו.

 מחילת חובב

, דשטר מחילה אינו מי שקנו ממנו שיעשה שטר מחילה לחבירו, הוי קנין דברים - אלף ל"ג תשובת רשב"א

ן אבל אי קנו ממנו להחזיר לחבירו כל זכיותיו שיש לו עליו, לא הוי קניאלא סילוק בעלמא. 
  .רמ"א –דברים 

, דלא כהסמ"ע סימן י"ב ס"ק כ' שכתב דאם קנה מידו וה"ה אם קנה מידו שימחול לחבירו הוי קנין דברים -ט"ז 

  שימחול הוי קנין גמור. 

 2סעיף ב

 החליף חמור בפרה וטלה, ומשך את הפרה 

לה, לא קנה, החליף חמור בפרה וטלה, ומשך את הפרה ולא משך את הט - מז. כאוקימתא דרבאב"מ 
 שו"ע. –מפני שאין כאן משיכה גמורה. 

דוקא בכהאי גונא, משום שאין החמור ראוי ליחלק; אבל אם אמר: פרה וטלה בכור  -טור מי"א 
 שו"ע בי"א. – חטים, ומשך הפרה ולא משך הטלה, קנה בחטים כנגד דמי הפרה.

 – .אצל אחד, בטל ג"כ נגד השני אם ראובן החליף עם שמעון ולוי, ונתבטל -סי' שי"א, תרומת הדשן 
אין דין זה שייך למ"ש המחבר כלל, דדין זה הוא מתרומת הדשן ושם מיירי שהחליף ראובן עם שמעון  .י"אב רמ"א

ולוי עם כל אשר להם, וכתב שם שאם היה בקנין סודר עם כל אחד דקנה, ואף שמחל אחד מהן הקנין לא נתבטל נגד השני, 
דעתו, ע"ש. ולא כתב בתרומת הדשן שם דאם נתבטל נגד אחד נתבטל גם נגד השני, רק  "אהרמובסוף סימן זה מביא 

 .נה"מ ביאורים – כשהיה בלא קנין, רק בקנס לצדקה, ופסק שם כיון דנתבטל נגד אחד שנתפייס עמו, נפטר מהצדקה, ע"ש

 3סעיף ג

 מיני מתכות

ף ושל שאר מיני מתכות, הרי הם לשונות של זהב ושל כס -רמב"ם הרב המגיד  מה: מאי טעמאב"מ 
  שו"ע. – כשאר מטלטלים ונקנים בקנין, וקונים זה את זה בהחלפה.

או של זהב או של נחושת, הרי כולם דמים כנגד  אבל המטבעות של כסף - ר' חננאל בה"ג .א
שאר מטלטלים, והנותן אחד מהם בדמי מטלטלים לא קנה, ואין אחד מהם נקנה בקנין, 

 שו"ע. – ולא נעשה קנין.
  הרב המגיד. –מטבע זהב הוא כפירי לכל מילי  -רב האי  .ב

ולפיכך המייחד מעות והקנה לאחד בחליפי המטלטלים, הואיל ולא קנה זה המעות לא קנה  -טור 
קמ"ל בזה, דאפילו לא אמר בתורת חליפין, כיון שייחד לו מעות  רמ"א. –, אף על פי שמשכן. מטלטליםזה ה

לא קנה, כיון שזה לא קנה המעות. והטעם,  מטלטליםבאלו המעות שייחד, ואפילו משך ה מטלטליםואמר לו שימכור לו ה

                                                           

 סעיף ב 2

החליף חמור בפרה וטלה, ומשך את הפרה ולא משך את הטלה, לא קנה, מפני שאין כאן משיכה גמורה. וי"א  

דדוקא בכהאי גונא, משום שאין החמור ראוי ליחלק; אבל אם אמר: פרה וטלה בכור חטים, ומשך 

) וי"א דאם ראובן החליף עם שמעון ולוי, ונתבטל  משך הטלה, קנה בחטים כנגד דמי הפרה. הפרה ולא
 אצל אחד, בטל ג"כ נגד השני( )ת"ה סימן שי"א(. 

 

 סעיף ג 3

לשונות של זהב ושל כסף ושל שאר מיני מתכות, הרי הם כשאר מטלטלים ונקנים בקנין, וקונים זה את זה  

או של זהב או של נחושת, הרי כולם דמים כנגד שאר מטלטלים, בהחלפה. אבל המטבעות של כסף 

הגה: ולפיכך  והנותן אחד מהם בדמי מטלטלים לא קנה, ואין אחד מהם נקנה בקנין, ולא נעשה קנין.
, אף על מטלטליםהמייחד מעות והקנה לאחד בחליפי המטלטלים, הואיל ולא קנה זה המעות לא קנה זה ה

 יפין, שייחד לו המעות; אבל בתורת דמים, משמשך החפץ נתחייב בדמיו מיד )טור(. פי שמשכן. ודוקא בתורת חל
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דכל מכר שהוא בתורת דמים יש חיוב על הלוקח בנתינת המעות, וכיון שזה ייחד המעות ]ו[לא נשאר שם חיוב על הלוקח, 
 ף שמשכן. ט"ז.א מטלטליםדין חליפין יש לו, ואין המטבע נקנה בחליפין, לכן לא קנה זה ה

אם קנה סתם במעות, וייחד לו דמים ואמר לו בפירוש בלשון חיוב שמתחייב  -ביאורים ]סק"ו[  נה"מ
כיון דיש  ,מטלטליםמהני משיכת האו שאמר לו לא יהא לך פרעון אלא מזו,  עצמו ]לפרוע[ בדמים אלו,

 לו חיוב הגוף לשלם, תורת דמים יש לו ולא תורת חליפין. 

בתורת חליפין, שייחד לו המעות; אבל בתורת דמים, משמשך החפץ נתחייב בדמיו  ודוקא -טור 
 רמ"א. – מיד.

 4סעיף ד

 מטבע תמורת מטבע

במה דברים אמורים, בזמן שמכר  -. דעת הגאונים כו שםהלכות  מד.משנה ב"מ רמב"ם הרב המגיד 
של זהב לגבי שאר מטלטלים באחד ממיני מתכות אלו. אבל המוכר מטבע במטבע, הדינרים 

דכל שהוא חריף להוציא יותר מקרי מטבע לגבי אידך שאינו  שו"ע. – מטבעות של כסף הרי הם כפירות.

 חריף כל כך כמוהו. סמ"ע ]סק"ט[.

ואם הקנה לו הכסף בתורת דמים, שלא ייחד דוקא מעות אלו, משמשך הזהב נתחייב לו הכסף  -טור 
לא  מטלטליםבע של כסף, דין חליפין יש לו עליו, ואפילו משיכת הדאם ייחד לו מט רמ"א. – כפי מה שפסק עמו.

 מהני כדלעיל ]סעיף ג'[. סמ"ע ]סק"י[.

 שו"ע. –וכן המעות של נחושת כמו פירות לגבי מטבעות של כסף.  -רמב"ם  ב"מ מד.משנה 

הכ"ה כיצד, נתן לו דינר זהב בכ"ה דינרי כסף, כיון שמשך הדינר זהב נתחייב ליתן לו  - מה:ב"מ 
 שו"ע. –דינרי כסף כמו שפסק עמו, 

אף דישנים עדיפי, מ"מ יכול לומר לישנן קא  אם חדשים חדשים, ואם ישנים ישנים - כדמפרש רב אשימה: ב"מ 

אבל אם נתן לו כ"ה דינרי כסף בדינר זהב, לא קנה עד שיקח הדינר של בעינא. סמ"ע ]סקי"א[. 
 ת. סמ"ע ]סקי"ב[. ומ"מ מקבל מי שפרע כדין מעו שו"ע. –זהב. 

ופסק עמו ליתן לו בעדם דבר שלא בא לעולם ומשך זה  מטלטליםדה"ה אם מכר ביאורים ]סק"ז[,  נה"מ
מחייבת  מטלטליםדכל משיכת ה , נתחייב לו ליתן הדבר שלא בא לעולם כשיגיע לידו,מטלטליםה

הבטיח להפועל חפץ בשכרו, אבל אם להמושך ליתן כפי מה שפסק, וחיוב חל אפילו על דבר שלא בא לעולם. 
ולכך אם אמר  כיון דלית ליה בהפועל קנין הגוף, לא חשיב פעולתו רק כנתינת דמים על החפץ,

לו יהיה זה החפץ שלך בשכר פעולתך הוי כנתינת מעות, וחייב בעה"ב לקבל מי שפרע כשחוזר בו מהחפץ ורוצה לשלם 
 א הוי קנין כלל על החפץ, ויכול לסלקו בזוזי.מעות בשכרו. אבל אם אמר לו אתן לך חפץ זה בשכרך, ל

 5סעיף ה

                                                           

 סעיף ד 4

במה דברים אמורים, בזמן שמכר שאר מטלטלים באחד ממיני מתכות אלו. אבל המוכר מטבע במטבע, הדינרים  

ייחד דוקא הגה: ואם הקנה לו הכסף בתורת דמים, שלא  של זהב לגבי מטבעות של כסף הרי הם כפירות.

וכן המעות של נחושת כמו פירות  מעות אלו, משמשך הזהב נתחייב לו הכסף כפי מה שפסק עמו )טור(.

לגבי מטבעות של כסף. כיצד, נתן לו דינר זהב בכ"ה דינרי כסף, כיון שמשך הדינר זהב נתחייב ליתן 

אם נתן לו כ"ה  לו הכ"ה דינרי כסף כמו שפסק עמו, אם חדשים חדשים, ואם ישנים ישנים. אבל

 דינרי כסף בדינר זהב, לא קנה עד שיקח הדינר של זהב. 
 

 סעיף ה 5

נתן לו שלשים איסר של נחושת בדינר כסף, חייב ליתן לו דינר כסף כמו שפסק עמו, אם חדש חדש, ואם ישן  

)  ישן. אבל אם נתן לו דינר כסף בשלשים איסרות נחושת, לא קנה עד שיקח האיסרות של נחושת.
 מעות שלנו, שכסף ונחושת מעורב ביחד, הוי טיבעא לגבי כסף( )ר' ירוחם נ"י ח"ב(. ו
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נתן לו שלשים איסר של נחושת בדינר כסף, חייב ליתן לו  - ב"מ כו. רי"ףתוספתא רמב"ם הרב המגיד 
דינר כסף כמו שפסק עמו, אם חדש חדש, ואם ישן ישן. אבל אם נתן לו דינר כסף בשלשים 

 שו"ע. – של נחושת.איסרות נחושת, לא קנה עד שיקח האיסרות 

טיבעא לגבי כסף  .רמ"א –ומעות שלנו, שכסף ונחושת מעורב ביחד, הוי טיבעא לגבי כסף.  -רבינו ירוחם 

 פירוש, גבי מטבע של כסף צרוף. ]סמ"ע סקי"ג[.

 6סעיף ו

 נחושת לגבי זהב

נחושת, הוי  - מקצת מפרשים מתוס' הרב המגיד מרשב"א ב"מ פ"ד סי' א'טור מר"י רא"ש  .א
 שו"ע. –בעא לגבי דהבא, טי

 –הוי פירא לגבי דהבא.  - שם מד.. ירושלמי רמב"ן ר"ן ב"מ כורמ"ה נמוק"י  שםטור מרא"ש  .ב
טעם, דדוקא כסף שהן חשובין, אף דלא חשובין כמו זהב, מועיל להכסף מה שהוא חריף להוציא להיות ה שו"ע בי"א.

בי דהבא, מיקרי זהב שהוא חשיב לגבי נחושת מטבע אף נחשב מטבע לגבי דהבא, משא"כ נחושת, שאינו חשיב כלל לג
 שהנחושת חריף להוציא יותר מדהבא. סמ"ע ]סקי"ד[.

 7סעיף ז

 מטבעות לגבי מטלטלים

 שו"ע. –כולם יש להם דין מטבע לגבי שאר מטלטלים,  -טור רבינו ירוחם הרב המגיד 

 מכר דינר זהב/כסף בדינר זהב/כסף

 -תלמידי הרשב"א מרמב"ן  שם מד: ד"ה גמראר"ן  ב"מ פ"ד סי' א'ר רא"ש טו מו: מהא דאמר ריש לקישב"מ 
וכולם זה כנגד זה, כגון שמכר דינר זהב בדינר זהב, או דינר כסף בדינר כסף, או דינר נחושת 

 שו"ע. –בדינר נחושת, יש להן דין מטבע. 

 8סעיף ח

 מעות שנפסלו

מעות הרעות שפסלתן מלכות או  -הרב המגיד  ב"מ כו:רי"ף רמב"ם  שם ד"ה מעותרש"י  מד.משנה ב"מ 
מדינה, או דינרים שאין יוצאים באותה מדינה ואין נושאין ונותנין בהם עד שמשנים אותם 

לאו דוקא, דדינן כמו כלי כמבואר בסימן קצ"ה ]סעיף ב'  שו"ע. – למטבע אחר, הרי הם כפירות לכל דבר

 בהג"ה[. ש"ך ]סק"ב[.

ומתחייבין על ידי משיכתן לתת מעות שפסקו, ואם נטלו כנגדן מעות,  ,ונקנין בקנין -טור רמב"ם 
יש לו לא  מטלטליםאף דמטבע קל להציל ולא שייך ביה החשש דנשרפו חיטיך, מ"מ כיון דדין  שו"ע. – לא נקנו.

 פלוג רבנן. סמ"ע ]סקט"ו[.

                                                           

 סעיף ו 6

 נחושת, יש אומרים דהוי טיבעא לגבי דהבא, ויש אומרים: דהוי פירא לגבי דהבא. 
 

 סעיף ז 7

או דינר  כולם יש להם דין מטבע לגבי שאר מטלטלים, וכולם זה כנגד זה, כגון שמכר דינר זהב בדינר זהב, 

 כסף בדינר כסף, או דינר נחושת בדינר נחושת, יש להן דין מטבע. 
 

 סעיף ח 8

מעות הרעות שפסלתן מלכות או מדינה, או דינרים שאין יוצאים באותה מדינה ואין נושאין ונותנין בהם עד  

תן לתת שמשנים אותם למטבע אחר, הרי הם כפירות לכל דבר, ונקנין בקנין, ומתחייבין על ידי משיכ

הגה: וי"א דאלו מעות הרעות שלא נפסלו לגמרי, רק שאינן  מעות שפסקו, ואם נטלו כנגדן מעות, לא נקנו.
 )טור ונ"י פרק הזהב והמגיד פ"ז דמכירה(, וכן נראה עיקר.  מטלטליםיוצאין בהוצאה להדיא, נקראו 

 



 דיינות
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שאינן יוצאין בהוצאה אלו מעות הרעות שלא נפסלו לגמרי, רק  -הרב המגיד  ב"מ כה:טור נמוקי יוסף 
 וכן נראה עיקר. רמ"א בי"א –,מטלטליםלהדיא, נקראו 

 9סעיף ט

 קניית מטבע שאינה ברשותו

המטבע, אין דרך שיזכה בו מעתה מי שאינו ברשותו אלא על גב קרקע,  -רמב"ם הרב המגיד  מו.ב"מ 
כסף או בשטר או בחזקה או בקנין, זכה כגון שקנה קרקע ועל גבו מעות, או שישכור מקום המעות, כיון שזכה בקרקע, ב

 ולא כפר המפקיד כגון שהיו מופקדים במקום אחר והוא שיהיו אותם מעות קיימים, במעות;
ביאורים לעיל סימן ר"א, דמשמע דאין שום דרך שיזכה, אפילו בנה"מ עיין  שו"ע. –. כמו שכתב בסימן רי"א סעיף ז'

 מקום. סיטומתא לא מהני, רק אגב קרקע או שכירות

אבל ראובן שהיה לו חוב על שמעון, והקנה ללוי קרקע ועל גבו החוב, לא קנה החוב, אבל  - רמב"ם
 סמ"ע ]סקי"ח[. קכ"ו ]סעיף כ"ב[.דבשל גוי יש בו חילוקי דינים בסימן  ()של ישראל יכול הוא להקנות לו החוב

ל ידי שימכור לו או יתן וכן יכול הוא להקנותו לו ע ;בסימן קכ"וכמו שנתבאר במעמד שלשתן, 
רומז למה שכתב  רמ"א. –. סי' קכ"ג בדיני הרשאהוע"ל  שו"ע. – כמו שנתבאר בסימן ס"ו.במתנה שטר החוב, 

סימן ס"ו עיין לעיל וסמ"ע ]סקי"ז[. - כותבין הרשאה אפילו על מלוה ע"פ. דלהרא"ש ]ב"ק פ"ז סי' ד'[שם ]סעיף א'[, 
 ש"ך ]סק"ד[. - ל דיכול להקנות חוב אגב קרקע., שהביא הרב דיעה אחת דס"סעיף כ"ו

 10סעיף י

 במטלטליםקרקע 

המחליף קרקע בקרקע, או מטלטלים בקרקע, או קרקע במטלטלים, כיון  -ב"י מרשב"א בתשובה 
 שו"ע. – שזכה זה נתחייב זה בחליפיו.

 מעות במטלטלים/קרקע

יחד, הואיל וחליפין אינן החליף מעות ומטלטלים, או מעות וקרקע ב - תר"הסי' ב"ב  מרדכי .א
  רמ"א בי"א. - קונין במעות נתבטל כל הקנין,

  רמ"א בי"א. –כל הקנין קיים.  - מי"א שםמרדכי  .ב
  רמ"א בי"א. –קיים אצל הקרקע והמטלטלים ובטל אצל המעות.  - מר' שמחהמרדכי  .ג

בסימן ר"ט סעיף ד' סתם כדעת  , אךתבכדי להעתיק כאן לשון המרדכי ]ב"ב סי' תר"ה[ הביא כל הג' דעו – ]סקי"ט[ סמ"ע
ועוד, הא קיי"ל בסימן ר"י  רבינו שמחה דהלכתא כוותיה, דקנה מחצה, וגם כאן הלכה כדיעה זו.

]סעיף ג'[ גבי קני את וחמור דקנה מחצה. וגם דעת הי"א דס"ל דכל הקנין קיים לא שייך בדבר שלא בא לעולם, דדוקא 
, משא"כ בדבר שלא בא מטלטליםמשיכה אמרינן דחל עליהם הקנין במיגו דחל אמעות דשייך בהו עכ"פ קנין הגבהה או 

                                                           

 סעיף ט 9

קרקע, כגון שקנה קרקע ועל גבו מעות, או  המטבע, אין דרך שיזכה בו מעתה מי שאינו ברשותו אלא על גב 

שישכור מקום המעות, כיון שזכה בקרקע, בכסף או בשטר או בחזקה או בקנין, זכה במעות; והוא 

שיהיו אותם מעות קיימים, כגון שהיו מופקדים במקום אחר ולא כפר המפקיד. אבל ראובן שהיה לו 

)של  קנה החוב, אבל יכול הוא להקנות לו החובחוב על שמעון, והקנה ללוי קרקע ועל גבו החוב, לא 

במעמד שלשתן, כמו שנתבאר בסימן קכ"ו; וכן יכול הוא להקנותו לו על ידי שימכור לו או  ישראל(

 ) וע"ל סי' קכ"ג בדיני הרשאה(.  יתן במתנה שטר החוב, כמו שנתבאר בסימן ס"ו.
 

 סעיף י 10

הגה:  ע במטלטלים, כיון שזכה זה נתחייב זה בחליפיו.המחליף קרקע בקרקע, או מטלטלים בקרקע, או קרק 
החליף מעות ומטלטלים, או מעות וקרקע ביחד, י"א הואיל וחליפין אינן קונין במעות נתבטל כל הקנין, וי"א 

והוא הדין  דכל הקנין קיים. וי"א דקיים אצל הקרקע והמטלטלים ובטל אצל המעות )מרדכי פרק מי שמת(.
המועיל בו קנין עם דבר שאין בו ממש, דהוי קנין דברים. שנים שקנו מזה לזה להחליף על אם קנו באיזה דבר 

כל אשר להן, י"א דלא מהני בזה קנין )ריב"ש סי' רס"ג( וי"א דמהני, אך כל אחד יעמוד בשלו וחבירו יתן לו 
 מן ר"ט סעיף ב'.המותר בנכסיו, דעיקר כוונתו היתה להרויח ולא להחליף ממש )ת"ה סימן שי"א(. וע"ל סי
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סימן רי"ב סעיף ג' לעולם דלא שייך ביה שום קנין, לא אמרינן מגו ולא קנה )רק( הדבר שלא בא לעולם. ועיין לקמן 
 . בהג"ה

דהוי קנין והוא הדין אם קנו באיזה דבר המועיל בו קנין עם דבר שאין בו ממש,  - בתשובה ריב"ש

 רמ"א. – .יםדבר

 ]אסמכתא[ להחליף כל אשר להם

 רמ"א בי"א. – שנים שקנו מזה לזה להחליף על כל אשר להן, לא מהני בזה קנין -ריב"ש שם  .א

 דלא מהני. ר"ט ]סעיף ב'[דהוי כהקנה לו דבר שאין מינו ידוע דהוי כאסמכתא, דמבואר בסימן 
דעיקר  יעמוד בשלו וחבירו יתן לו המותר בנכסיו, מהני, אך כל אחד -]סי' שי"א[ תרומת הדשן  .ב

  רמ"א. – וע"ל סימן ר"ט סעיף ב'. רמ"א בי"א. – כוונתו היתה להרויח ולא להחליף ממש.

רק  אין כאן מחלוקת, דגם התרומת הדשן מודה היכא דאיכא אסמכתא דלא קנה, -]סק"ו[  ש"ך

 דהתרומת הדשן מיירי היכא שהיה באופן המועיל.
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 מחוסר אמנהומי שפרע  |סימן רד וממכרמקח 

 מי שפרע

 1סעיף א

 נתן דמים ולא משך

מי שנתן דמים ולא משך המטלטלים, אף על פי שלא נקנו לו  -רמב"ם טור ב"י  מד.משנה ב"מ 
המטלטלים כמו שנתבאר, כל החוזר בו, בין לוקח בין מוכר, לא עשה מעשה ישראל וחייב 

 שו"ע. –לקבל מי שפרע; 

 .ה"ה אם לא נתן מעות רק שנתן שט"ח על עצמו -ביאורים ]סק"א[ נה"מ 

 שו"ע. –ואפילו לא נתן אלא מקצת הדמים.  -כר' יוחנן  ב"מ מח:

 ת שתותאאונ

לחברו בשיעור שתות והלוקח נתן לו דמים ולא משך עדיין  המי שאינ -סי' רכ"ז בב"ח  .א
אבל המאנ' צריך  ר לו האונאהאף דהלה רוצה להחזיוהמתאנה רצה לחזור א"צ לקבל עליו מי שפרע 

  ב"ב מב. הרי"ףהוכיח כן מדברי הגאון שהביא ובאם רוצה לחזור לקבל מי שפרע 
דכללא הוא דמעות לענין מי שפרע הוא  מי שפרע צריכים לקבלשניהם  – ]סק"ב[. ש"ך .ב

  רד לעומק דברי הרי"ף.וכתב שהב"ח לא י .אונאה כמשיכה לענין דקנה ומחזיר

  החיוב שבוע

תקנה דאע"ג דקי"ל בדברי' בעלמא אינו נגמר המקח מ"מ לאחר שנ ב סי' שםהגהו' אשרי מ מוכח - ב"מ א:ש"ג  .א

אם ראובן טוען לשמעון אתה עשית המסחר עמי על כלי פלוני ומכרתו לי והלה  שבועת היסת
מצי להשביעו  אעפ"י שהכלי ביד שמעון ואם היה שמעון אומר אני חוזר בי הי' פטור מכלום עכשיו שכופרכופר 

  ך.ש" –היסת 
כל שיכול לחזור מהמקח וכופר ואומר שלא עשה כלל מסחר עמו, א"צ לישבע  -ש"ך ]סק"א[  .ב

שקנה בקנין  רשיש לפ ודברי הג"ה אשרי שםהיסת כיון דאין כאן כפירת ממון, דבלא"ה יכול לחזור. 

 המועיל וכמ"ש לקמן ר"ס רכ"ב ע"ש ודוק:

 בקרקעות

]ב"מ מ"ט ע"א ד"ה דברים[ ר"ן עיטור  ]קדושין סי' תפ"ד[מרדכי  ]ב"מ כ"ט ע"א מדפי הרי"ף[רי"ף ב"י מ .א

גם בקרקע שייך מי  - כתובות דף צ"ג ע"א בד"ה עד 'תוס ]שם פ"ד סי' ח'[,הגהות אשר"י ריטב"א 
וכתב דחידוש בעיניו, דבסימן ק"צ סעיף ז'  סימן קל"דעקיבא איגר  ר' וכ"פ -א קנה במעות, שפרע היכא דל

בדרכי משה  אמנםאיתא אבל במקום שדרכן לכתוב שטר לא קנה, ולא נזכר בשום פוסק דצריך לקבל מי שפרע, עכ"ל. 
 ש.פת" –י כוונתו לנו"כ הביא מח' זו וכן הב"י ואוללעיל סימן ק"צ אות א' ]בקצר[ 

אך במשכנות  חולקים. – ]בחידושי תלמידיו הובא בב"י שם[והרשב"א  שם מ"ח ע"ב ד"ה כתב[ רמב"ןמב"י  .ב

לעיל פת"ש ועיין לדינא, ע"ש.  הראשונהכדעה בודאי יש לפסוק וכמסתפקים בדבר אבל לא חולקים,  ב שהם רקיעקב כת
 סימן קע"ה סעיף מ"ט ס"ק כ"א:

 2סעיף ב

                                                           

 סעיף א 1

מי שנתן דמים ולא משך המטלטלים, אף על פי שלא נקנו לו המטלטלים כמו שנתבאר, כל החוזר בו, בין לוקח 

 בין מוכר, לא עשה מעשה ישראל וחייב לקבל מי שפרע; ואפילו לא נתן אלא מקצת הדמים. 

 סעיף ב 2
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 אבד המקח באונס

נתן דמי המקח ונאנס קודם שיקחנו, ואמר ליה: תן  - שם פ"ד סי' ח'רא"ש  ב"מ כח:רמב"ם טור רי"ף 
לי מקחי או החזר לי מעותי, אף על פי שיש עדים שאבד באונס ולא היה כח במוכר להצילו 

 שו"ע. –, הרי זה מחזיר הדמים ואין כאן מקום למי שפרע. ולא נתרשל בדבר

הוא הדין למי שחוזר בו מפני שהוא  -מראב"ד ב"ח  שםר"ן  רבינו ירוחם ב"מ פ"ד סי' י"גטור מרא"ש 
ואין המוכר יכול לומר כל זמן שלא הפסדת אין עליך לחזור ואם תפסיד  שו"ע בי"א. –להפסיד כל המקח.  ירא

אחזיר לך הדמים ממקחך, שהלוקח יכול לומר לא ניחא לי למיקם בדינא ודיינא, וגם שמא לא יהיה לך אז מה לפרוע. 
 סמ"ע ]סק"ד[.

  מי שפרע.חייב לקבל , כגון שקנה יין וירא שיחמיץ, במקצת מקחאבל  להפסיד כל המקח,רא ביודווקא  – .]סק"ה[ סמ"ע

משמע דאף שכבר נפסד יש חילוק י'[  -]נתיב ט' ח"ד[ שהביא ב"י ]סעיף ט'  רבינו ירוחםדברי ]סק"א[ דמ שער משפט
זה, דאם נפסד לגמרי אינו מקבל מי שפרע, אבל משום הפסד קצת כגון יין והחמיץ מקבל 

 ש.פת" – מי שפרע.

, אף אבל אם נאנס קצת מהמקח וליתא בעינא מקבל מי שפרע,דדוקא ביין והחמיץ ונראה  -שער המשפט 

, דכיון שנחסר לגמרי ואינו בעין הוי כנפסד הכל ואינו מקבל מי שפרע נגד אינו מקבל מי שפרע שנשאר הרבה

החסרון, ולא דמי ליוקרא וזולא ויין והחמיץ שהדבר בעין אלא שנתקלקל, אבל מה שנחסר מהמקח גרע טפי, וכן מוכח 

 ש.פת" – כו' ע"ש: התוספות בבכורות דף י"ג ע"ב בד"ה הכי קאמרמדברי 

 3סעיף ג

 תבאר בסימן ר"טהפוסק על שער שבשוק, וקבל דמים ולא היה לו אותו המין שפסק עליו, נ - שו"ע

בהיתר צריך לקבל מי שפרע, ופוסק באיסור אינו צריך. סמ"ע שם מבואר דבפוסק  רמ"א. –)ע"ל סימן ר"ט סעיף ו'(. 
 ]סק"ו[.

 4סעיף ד

 כיצד מקבל 'מי שפרע'

כיצד מקבל מי שפרע, אוררין אותו בב"ד ואומרים:  -מתלמידי הרשב"א  יב"רמב"ם  מד.משנה ב"מ 
מי שפרע מאנשי דור המבול ומאנשי דור הפלגה ומאנשי סדום ועמורה וממצרים שטבעו 

נקיט הני משום דבהני נתפרסם השגחת השם יתברך.  שו"ע – ו עומד בדבורו.בים הוא יפרע ממי שאינ

 סמ"ע ]סק"ח[.

 רמ"א בי"א. – אומרים לו: הוא יפרע ממך אם אינך עומד בדיבורך. - ב"מ פ"ד סי י'טור מרא"ש 

 רמ"א בי"א. –אומרים לו ברבים.  - ב"מ סי' ש"חמרדכי 

                                                           

י מקחי או החזר לי מעותי, אף על פי שיש עדים שאבד נתן דמי המקח ונאנס קודם שיקחנו, ואמר ליה: תן ל 

באונס ולא היה כח במוכר להצילו ולא נתרשל בדבר, הרי זה מחזיר הדמים ואין כאן מקום למי שפרע. 

 להפסיד כל המקח.  וי"א דהוא הדין למי שחוזר בו מפני שהוא ירא
 

 סעיף ג 3

)ע"ל סימן ר"ט  ן שפסק עליו, נתבאר בסימן ר"טהפוסק על שער שבשוק, וקבל דמים ולא היה לו אותו המי
 סעיף ו'(. 

 

 סעיף ד 4

כיצד מקבל מי שפרע, אוררין אותו בב"ד ואומרים: מי שפרע מאנשי דור המבול ומאנשי דור הפלגה ומאנשי 

)וי"א שאומרים לו: הוא יפרע ממך אם  סדום ועמורה וממצרים שטבעו בים הוא יפרע ממי שאינו עומד בדבורו.
 ך עומד בדיבורך )טור בשם הרא"ש(. וי"א שאומרים לו ברבים( )מרדכי ס"פ הזהב(.אינ
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 5סעיף ה

 הניח משכון על הדמים

קו הלוקח מחבירו קרקע או שאר מטלטלים, ופס - ב"מ כט. רי"ףח: קידושין מרמב"ם הרב המגיד טור 
הדמים והניח משכון על הדמים, לא קנה, וכל הרוצה לחזור משניהם חוזר, ואינו חייב לקבל 

 שו"ע. –מי שפרע. 

 בסימן ק"צ ]סעיף ט'[: וכמ"שדמנה אין כאן משכון אין כאן,  -סמ"ע 

 6סעיף ו

 על המקח סימןוקח הל עשה

כדי שיהיה לו סימן ידוע מכר לו בדברים בלבד, ופסקו הדמים, ורשם הלוקח רושם על המקח  -רמב"ם 

 ע.שו" –מקבל מי שפרע.  ם,אחר שרשאף על פי שלא נתן מהדמים כלום, כל החוזר בו שהוא שלו, 
 :עסמ" – להיות לרושם דין נתינת מעות על המקח ]ב"מ ע"ד ע"א[חז"ל תיקנו ש

וכל זה  ואין אחד מהם יכול לחזור בו. המקחואם מנהג המדינה הוא שיקנה הרושם קנין גמור, נקנה  -שם 
 רמ"א. –)ועיין לעיל סימן ר"א(.  שו"ע. – בשרשם בפני המוכר, או שאמר לו המוכר: רשום מקחך.

 אמנה מחוסר

 7סעיף ז

 סיכמו בדברים בלבד

דברים בלבד, הרי זה ראוי לו לעמוד הנושא ונותן ב -רמב"ם הרב המגיד  י יוחנןמט. מימרא דרבב"מ 
בדבורו אף על פי שלא לקח מהדמים כלום, ולא רשם ולא הניח משכון. וכל החוזר בו, בין 
לוקח בין מוכר, אף על פי שאינו חייב לקבל מי שפרע ה"ז ממחוסרי אמנה ואין רוח חכמים 

 – [ אמ"ש ]ויקרא י"ט ל"ו[ הין צדק, שיהא הן שלך צדקשם מ"ט ע"אדרשו רבותינו ז"ל ]ד שו"ע. –נוחה הימנו. 

 ע.סמ"

 8סעיף ח

                                                           

 סעיף ה 5

הלוקח מחבירו קרקע או שאר מטלטלים, ופסקו הדמים והניח משכון על הדמים, לא קנה, וכל הרוצה לחזור  

 משניהם חוזר, ואינו חייב לקבל מי שפרע. 
 

 סעיף ו 6

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

על פי שלא נתן 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. וכל זה בשרשם בפני המוכר, או 

 )ועיין לעיל סימן ר"א(.  ך.שאמר לו המוכר: רשום מקח
 

 סעיף ז 7

הנושא ונותן בדברים בלבד, הרי זה ראוי לו לעמוד בדבורו אף על פי שלא לקח מהדמים כלום, ולא רשם ולא 

הניח משכון. וכל החוזר בו, בין לוקח בין מוכר, אף על פי שאינו חייב לקבל מי שפרע ה"ז ממחוסרי אמנה 

 ואין רוח חכמים נוחה הימנו.

 סעיף ח 8
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 ליתן מתנההבטיח 

 שו"ע. – א נתן, הרי זה ממחוסרי אמנה.וכן מי שאומר לחבירו ליתן לו מתנה, ול -"ם רמב

במה דברים אמורים, במתנה מועטת, שהרי סמכה דעתו של  - מט. מימרא דרב פפא ומודה רבי יוחנןב"מ 
 שו"ע. –מקבל כשהבטיחו. 

אבל במתנה מרובה אין בה חסרון אמנה שהרי לא האמין  - דרבי יוחנן כדמפרש לה רב פפאמט. מימרא ב"מ 
 שו"ע. –אלו עד שיקנה אותו בדברים שהם נקנים בהם.  זה שיתן לו דברים

 9סעיף ט

 רבים שהבטיחו

אם רבים אמרו לאדם אחד ליתן לו מתנה, אינם יכולים  - ב"מ סי' תנ"חב"י מהגהות שניות דמרדכי 
דברבים סמכה דעתיה דלא יחזרו, וגם שאין  שו"ע בי"א. –לחזור בהם, אפילו אם היא מתנה מרובה. 

 מגיע לכל אחד רק דבר מועט. סמ"ע ]סקי"ד[.

 10סעיף י

מי שהיה לו חוב אצל חבירו  -רמב"ם הרב המגיד  מו: מהא דאמרינן ויש דמים שהם כחליפיןב"מ  .א
הרי זה כמי שנתן אלו בחוב שיש לי אצלך, ורצה המוכר,  מטלטליםי ואמר ליה: מכור ל

אף על פי שאין בידו המלוה שכבר הוציאה, הוי ליה  שו"ע בי"א. –דמים וכל החוזר בו מקבל מי שפרע; 

בו קנין גמור, ובמטלטלין עומד בה במי שפרע, כמי שניתן  כאילו היא בעינה, ואם קנה בה קרקע דנקנית בכסף קונה אותה
 לו עתה מעות בעין לקנות בהן המטלטלין או הקרקע.

רא"ש הרב המגיד מירושלמי רמב"ן רשב"א טור מ –קידושין מז. מהא דאמרינן ושוין במכר  .ב
דאז מחשב  רמ"א. –דאינו קונה אלא בהנאת מחילת מלוה, שו"ע בי"א. – חולקים. -פ"א סי' ה'  קידושין

 :סמ"ע -הנאה גמורה, אבל אם עדיין לא הגיע הזמן, אף שמרויח לו הזמן יותר, לא מחשב בזה הנאה כל כך, 

א מחל לו לגמרי רק שהרויח לו זמן הפרעון ואמר ליה: יקנה לי חפץ שלך בהאי הנאה, אפי' ל -טור 
אינו יכול לקנות בו, ואפילו היה המלוה עדיין בידו,  אין נותן לו עתה כלוםדכיוון שא. רמ" –הוי כנותן לו מעות. 

ועיין ביאורים ]סק"ג[ שהוא תמוה. ועיין עוד . עסמ" – מ"מ כיון דלהוצאה ניתן בידו המלוה, הרי הוא כאילו אינו ידוע
ביאורים ]שם[ דנראה דמיירי דוקא בזבינא דרמי על אפיה דליכא הנאת לוקח, ורוצה לשלם לו כל דמי המקח רק שיהיה 

 ה יש בו משום ריבית והוי כמקח שנעשה באיסור דלא קנה אפילו למי שפרע.הרווחת זמן לשם קנין, אז קנה, אבל בלא"

כבר נתבאר דוקא כשהחוב בא מחמת הלואה שהלוה לו, אבל אם בא החוב מחמת מכר, נחלקו  –סמ"ע 

דקונין בו אפילו מטלטלין קנין מודה דאפילו הרא"ש  בסימן קצ"ט בטור ]סעיף א'[ ובדברי המחבר סעיף ב'
 , כיון דחוב כזה אינו שכיח לא גזרו חז"ל שמא יאמר נשרפו חיטיך בעליה:גמור

                                                           

וכן מי שאומר לחבירו ליתן לו מתנה, ולא נתן, הרי זה ממחוסרי אמנה. במה דברים אמורים, במתנה מועטת, 

שהרי סמכה דעתו של מקבל כשהבטיחו. אבל במתנה מרובה אין בה חסרון אמנה שהרי לא האמין 

 זה שיתן לו דברים אלו עד שיקנה אותו בדברים שהם נקנים בהם. 
 

 סעיף ט 9

י שאומר שאם רבים אמרו לאדם אחד ליתן לו מתנה, אינם יכולים לחזור בהם, אפילו אם היא מתנה יש מ 

 מרובה.

 סעיף י 10

אלו בחוב שיש לי אצלך, ורצה המוכר, יש אומרים  מטלטליםמי שהיה לו חוב אצל חבירו ואמר ליה: מכור לי  

) ואומרים דאינו קונה אלא בהנאת מחילת  ם.שהרי זה כמי שנתן דמים וכל החוזר בו מקבל מי שפרע; ויש חולקי
מלוה, אפי' לא מחל לו לגמרי רק שהרויח לו זמן הפרעון ואמר ליה: יקנה לי חפץ שלך בהאי הנאה, הוי כנותן לו מעות( 

 )טור בשם הרא"ש(.
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 11סעיף יא

 קח בחובדמי המגביית 

ראובן שהיה חייב לשמעון מנה, ואמר שמעון לראובן: מטלטל זה  - כתובות סי' רע"חי מרדכמב"י 
אמכור לך במנה, ונתן לו ראובן המנה, יכול שמעון לומר: מנה זה אני גובה בחובי והחפץ 

 ע.שו" –לא אתן לך, ואינו במי שפרע. 

 שו"ע. – ע.אבל אם אמר ליה ראובן: הא לך עוד מנה ותן לי החפץ, צריך ליתן או יקבל מי שפר -שם 

 שערי המחיריםהשתנו 

אף על פי שבדברים בלא מעות יכול לחזור בו וא"צ לקבל עליו מי שפרע, מ"מ  - כתובות סי' רע"חמרדכי 
ראוי לאדם לעמוד בדיבורו אף על פי שלא עשה שום קנין, רק דברים בעלמא, וכל החוזר 

, ונמשך אחר לשון חזר וכתב דין זה רמ"א. – בו, בין לוקח בין מוכר אין רוח חכמים נוחה הימנו.

 :עסמ" – הטור, ולא שם לבו שכבר כתבו המחבר

והני מילי  -רשב"א ובעל העיטור מב"י  ט:ב"מ כבעל המאור  ]סעיף י"א[טור  ]ב"מ פ"ד סי' י"ד[רא"ש  .א

וכל האומר לתת לחבירו מתנה מועטת ולא נתנה לו, הרי בתרי תרעי אין זה ממחוסרי אמנה. בחד תרעא, אבל 

 רמ"א. – ועיין לקמן סימן רמ"ט. רמ"א. – זה ממחוסרי אמנה.

ורבינו  מ מט. ד"ה מודהב"והמגיד וב"י מתוס' מראב"ד ורשב"א  ב"מ כט.נמוקי יוסף רמב"ם  .ב
וכן נראה  רמ"א בי"א. - ואם חזר בו יש בו משום מחוסר אמנה,אפילו בתרי תרעי אסור לחזור,  -ירוחם 

 ס' המאור והמלחמותב ח נסתפק בזה לדינא מאחר דבירושלמי מפורש כהרז"ה והרא"ש ועייןוהב" רמ"א. –. עיקר
 שהאריכו בטענותיהם. ש"ך:

  .ג
 

 

                                                           

 סעיף יא 11

ובן המנה, יכול ראובן שהיה חייב לשמעון מנה, ואמר שמעון לראובן: מטלטל זה אמכור לך במנה, ונתן לו רא 

שמעון לומר: מנה זה אני גובה בחובי והחפץ לא אתן לך, ואינו במי שפרע. אבל אם אמר ליה ראובן: 

אף על פי שבדברים בלא מעות יכול  הגה: הא לך עוד מנה ותן לי החפץ, צריך ליתן או יקבל מי שפרע.
אף על פי שלא עשה שום קנין, רק לחזור בו וא"צ לקבל עליו מי שפרע, מ"מ ראוי לאדם לעמוד בדיבורו 

דברים בעלמא, וכל החוזר בו, בין לוקח בין מוכר אין רוח חכמים נוחה הימנו. והני מילי בחד תרעא, אבל 
בתרי תרעי אין זה ממחוסרי אמנה. וכל האומר לתת לחבירו מתנה מועטת ולא נתנה לו, הרי זה ממחוסרי 

י"א דאפילו בתרי תרעי אסור לחזור, ואם חזר בו יש בו משום אמנה )הכל בטור(. ועיין לקמן סימן רמ"ט. ו
 מחוסר אמנה )נ"י פ' הזהב והמגיד פרק ו' דמכירה וב"י בשם תוספות ורבינו ירוחם נ"ט ח"ד(, וכן נראה עיקר.
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