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 1סעיף ח

 'יש בו מומים' וחלקן לא נמצאו אמר המוכר

המוכר לחבירו פרה ואמר ליה: יש בה מום פלוני ופלוני הניכרים,  - ימרא דרבי יונתןמ .פב"מ טור רמב"ם 
ובכללם הזכיר מום שאינו ניכר, ונמצא בה אותו שאינו ניכר ולא האחרים, הרי זה מקח 

שיאמר  ת נשכנית ורבצנית, ונמצאת נשכנית בלבד, הרי זה מקח טעותכגון שאמר ליה: פרה זו חגרת ועורטעות. 
אמרתי כשם שאין בה אלו המומין כך אין בה  כשראיתי שלא היתה לא חגרת ולא עוורתהלוקח: 

  שו"ע. – מומין אחרים ואינו אומר אלא להשביח דעתי

כגון מום שאינו ניכר, אבל )אם( יש בה מומים הניכרים, בין כולם בין מקצתם, ויש בה גם ה -טור 

דכמו שמחל על הניכר כך מחל על שאינו אין זה מקח טעות, שהיא חיגרת וגם נשכנית, או שהיא עוורת וגם נשכנית, 

 שו"ע. – ניכר

 2סעיף ט

 המומים אינו מבטל המקח גילוי

: יש בה היה בה מום א' ניכר, והראה לו וא"ל - מום זה ומום אחר אין זה מקח טעותפ. ב"מ מטור רמב"ם 
מום פלוני ומום פלוני שאינם ניכרים, ונמצאו בה אותם המומים שהזכיר שאינם ניכרים, 

 – שלא הזכיר לו אלא מומין שבהשהרי לא הטעהו,  אפילו היה בה כל המומין שהזכיר,אין זה מקח טעות 
  שו"ע.

 3סעיף י

 מום בעבד

להחזירו מפני מומין שאין מבטלין המוכר עבד או שפחה, אין הלוקח יכול  - יא.מקידושין רמב"ם 
  שו"ע. –אותו ממלאכתו, והם הנקראים סמפון, שאם היה סמפון זה גלוי, כבר ראהו;

                                                           
 סעיף ח 1

המוכר לחבירו פרה ואמר ליה: יש בה מום פלוני ופלוני הניכרים, ובכללם הזכיר מום שאינו ניכר, ונמצא בה 

צנית, אותו שאינו ניכר ולא האחרים, הרי זה מקח טעות. כגון שאמר ליה: פרה זו חגרת ועורת נשכנית ורב

ונמצאת נשכנית בלבד, הרי זה מקח טעות שיאמר הלוקח: כשראיתי שלא היתה לא חגרת ולא עוורת אמרתי 

כשם שאין בה אלו המומין כך אין בה מומין אחרים ואינו אומר אלא להשביח דעתי. אבל )אם( יש בה מומים 

חיגרת וגם נשכנית, או שהיא עוורת הניכרים, בין כולם בין מקצתם, ויש בה גם המום שאינו ניכר, כגון שהיא 

 וגם נשכנית, אין זה מקח טעות, דכמו שמחל על הניכר כך מחל על שאינו ניכר. 

 

 

 סעיף ט 2

היה בה מום א' ניכר, והראה לו וא"ל: יש בה מום פלוני ומום פלוני שאינם ניכרים, ונמצאו בה אותם המומים 

יה בה כל המומין שהזכיר, שהרי לא הטעהו, שלא הזכיר שהזכיר שאינם ניכרים, אין זה מקח טעות אפילו ה

 לו אלא מומין שבה. 

 

 

 סעיף י 3

המוכר עבד או שפחה, אין הלוקח יכול להחזירו מפני מומין שאין מבטלין אותו ממלאכתו, והם הנקראים 

ריח הפה או סמפון, שאם היה סמפון זה גלוי, כבר ראהו; ואם אינו נראה, כגון שומא בבשר או נשיכת כלב או 

ריח החוטם וכיוצא בהם, הואיל ואינו מבטלו ממלאכתו אינו מחזיר, שאין העבדים לתשמיש המטה אלא 

או  )פירוש שיש לו שגעון שמפיל אותו לארץ( למלאכה. נמצא בו שחין רע או חולי המתיש כחו, או שהיה נכפה

רי זה מום מפני שמבטלו ממלאכתו. וכן אם ה )פי' ת"י ובתמהון לבב )דברים כח, כח(, ובשעמימות לבא(, משועמם

נמצא בו צרעת וכיוצא בו מדברים המגואלים, הרי זה מום, מפני שנפשו של אדם אוננת מהם ונמצא שאינו 

מתעסק לו במלאכת אכילה ושתיה. וכן אם נמצא לסטים מזוין, הרי זה מום המאבד את כולו, מפני שהמלך 

למלכות, ה"ז מום ומחזירו, מפני שהמלך תופסו למלאכתו בכל עת  תופס אותו והורגו. וכן אם נמצא מוכתב

שירצה. אבל אם נמצא גנב או חוטף או גונב נפשות או בורח תמיד או זולל וסובא וכיוצא בדברים אלו, אינו 

הגה: ויש אומרים דגונב נפשות הוי  יכול להחזיר, שכל העבדים בחזקת שיש בהם כל הרעות, אלא אם כן פירש.
 כתב למלכות, אבל משחק בקוביא לא הוי מום )טור(. כמו מו
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כגון שומא בבשר או נשיכת כלב או ריח הפה או ריח החוטם וכיוצא  ואם אינו נראה - משםרמב"ם 
אלא  בהם, הואיל ואינו מבטלו ממלאכתו אינו מחזיר, שאין העבדים לתשמיש המטה

 שו"ע. –למלאכה.

 )פירוש שיש לו שגעון שמפיל אותו לארץ( שחין רע או חולי המתיש כחו, או שהיה נכפה נמצא בו - משםרמב"ם 
הרי זה מום מפני שמבטלו  )פי' ת"י ובתמהון לבב )דברים כח, כח(, ובשעמימות לבא(, או משועמם

מפני שנפשו של ים, הרי זה מום, ממלאכתו. וכן אם נמצא בו צרעת וכיוצא בו מדברים המגואל

. וכן אם נמצא לסטים מזוין, הרי זה מום אדם אוננת מהם ונמצא שאינו מתעסק לו במלאכת אכילה ושתיה
 שו"ע. – מפני שהמלך תופס אותו והורגוהמאבד את כולו, 

א מוכתב וכן אם נמצ - מר"ת קידושין יא. ד"ה הנהותוס'  פ"ד ה"דתוספתא ב"ב  :.צברמב"ם ברייתא ב"ב 
הובאה בב"ב צב. ומה  שו"ע. – מפני שהמלך תופסו למלאכתו בכל עת שירצהלמלכות, ה"ז מום ומחזירו, 

קלא אית לה, פירשו המפרשים אם היה כן הקול שאמרו בסוגיא קידושין יא. גבי ליסטים מזוין אאו מוכתב למלכות הנהו 
ובזה הוא מסולק הספק  עבד שלקחו כהן מישראל וכו'.היה נשמע, לפיכך אין לחוש מסתם. ושם נאמר לענין תרומה ב

 –ת עכ"ל. וכ"כ התוס' שם בקידושין ד"ה הנהו בשם ר" בתוספתא בב"ב פ"ד ה"דהכתוב בהשגות, ושכן מצא אח"כ 
  באה"ג.

 עבד גנב 

זהו קוביוסטוס הנזכר או גונב נפשות אבל אם נמצא גנב או חוטף  - צב:ברייתא ב"ב רמב"ם  .א

או בורח תמיד או זולל . קוביוסטוס גונב נפשות רש"י כתובות נח. קידושין יאשם בב"ב. וכן פירש  בברייתא לעיל
וסובא וכיוצא בדברים אלו, אינו יכול להחזיר, שכל העבדים בחזקת שיש בהם כל הרעות, 

  שו"ע. – אלא אם כן פירש
 –הוי מום  גונב נפשות הוי כמו מוכתב למלכות, אבל משחק בקוביא לא -טור בשם ר"ח  .ב

שפירשו קוביוסטוס הוא משחק בקוביא, ועוד שאין רוב  התוס' כתובות נח. ד"ה קוביוסטוסולזה הסכימו  רמ"א.

 עבדים גונבי נפשות

 שפחה שנמצאת פרוצה

ואחיה טוען מאחר  מי ששכר שפחה ונודע לו שקודם שבאת לביתו היתה זונה, - סי' רי"אחות יאיר  .א

והרי בכה"ג הלוקח שפחה אין יכול לחזור דסמפון בעבדים ליכא כדאיתא בחו"מ סימן שאינה מעוברת מה איכפת לך, 

מאחר שטעמה טעם איסור צריכה שימור שלא תצא איכא למיחש  רל"ב סעיף י'. וכתב דאין בדבריו כלום, דודאי

 . ואפילו בלוקח שפחה דקיי"ל מומין שבסתרחוצה בלילה ושלא ימשכו פוחזים לביתה, ויש כמה חששות
דאין חשש היזק שאין בהם ביטול מלאכה אינו חוזר, היינו מומין שהם בה נגד רצונה ובאונס 

משא"כ בכה"ג שטבעה ויצרה רק רע. ומזה, שאם נאנסה חייב לקיימה. להבא מחמת המום, 
 וידוע שכל ימיה היתה צנועה מקודם לזה וגם אחרי כן,ואפשר גם בנתפתתה פעם אחת בדרך מקרה, 

 "ש. פת -רק לא תקל ראשה ולא תצא מביתה רק ברשות בעה"ב, להחזיקה, מחויב בעה"ב 

מה דמשמע בתשובת חות יאיר הנ"ל דזונה הוי מום גם גבי שפחה כנענית ]שהרי כתב  - ח"א סי' קע"דשבות יעקב  .ב

כמה משניות דדוקא מומין שהם בה נגד רצונה ובאונס כו'[ לא דק, דמבואר בש"ס ופוסקים דסמפון בעבדים לגמרי ליכא, ו
דשפחה היא בחזקת זונה. גם מה דמשמע מדבריו דאף בעבד ישראל אמרינן אין סמפון בעבדים, זו שגגה, דודאי דוקא 

יש לחלק בין עבד/שפחה גויים ולכן בעבדים כנענים, משא"כ בעבד או שפחה ישראל שכל ישראל בחזקת כשרות. 
וחזקת לגנבת, ודאי יכול לחזור ואח"כ נודע לו שהיא מ עבריתששכר שפחה  לישראלים ומי

אי איכא עדות ברורה כי בישראל ודאי דהוי מום גמור  אף שהיתה יכולה להשכיר עצמה במקום אחר,בו, 

, סימן תכ"א סעיף ו' בהג"השלא זכר דברי הרמ"א ז"ל לקמן  ופת"ש הקשה"ש. פת -. להוציאה מחזקת כשרות, ע"ש

  וכבר עמד בזה המגיה לבאה"ט שם ]סק"ג[:. מב"ק כח ומקורושאם נמצא העבד גנב, יכול להוציאו, 

 4סעיף יא

                                                           
 סעיף יא 4

המוכר בהמה לחבירו לטבחה, ושחטה ונמצאת טרפה, אם נודע בודאי שהיתה טריפה כשלקחה, כגון שנקבו 

בית הכוסות והוגלד פי המכה שאז ידוע שיש לו שלשה ימים שניקב, אם קנאה תוך שלשה ימים, הוי מקח 

הדמים. ואם לא קנאה תוך ג' ימים, או שקנאה תוך ג' ימים ולא הוגלד פי המכה, דאז הוי טעות וצריך להחזיר 

 ספק אם ניקב תוך ג' אם לאו, על הלוקח להביא ראיה, ואם לא, יפסיד ויתן הדמים אם הם עדיין בידו. 
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 בהמה שנמצאת טריפה

, ושחטה ונמצאת טרפה, לטבחההמוכר בהמה לחבירו  - מחט שנמצאת וכו' נ.חולין רמב"ם מברייתא 
שאז ידוע אם נודע בודאי שהיתה טריפה כשלקחה כגון שנקבו בית הכוסות והוגלד פי המכה 

ואם לא  וצריך להחזיר הדמים.אם קנאה תוך שלשה ימים, הוי מקח טעות שניקב, שיש לו שלשה ימים 
דאז הוי ספק אם ניקב תוך ג' אם קנאה תוך ג' ימים, או שקנאה תוך ג' ימים ולא הוגלד פי המכה, 

 -. סימן רכ"דסוף בכיון דברשותו נולד הספק, ועיין  שו"ע. – ואם לא, יפסידעל הלוקח להביא ראיה,  לאו,

 סק"ט[. ]סמ"ע סקכ"ד[.]מ"ע ס

ויתן  - כתובות עו.דכאן נמצא כאן היו, וכשמואל דאמר כל הנולד ספק ברשותו עליו הראיה,  שם חולין נא. ד"ה המוציאתוס' 
וכדמפרש התם דמ"ש בברייתא שם המוציא מחבירו עליו הראיה  שו"ע בי"א –הדמים אם הם עדיין בידו. 

 .הוא הדין אפילו לא יהיב נמי הראיה עליו היא או ישלםדסתמא דמילתא דיהבי טבחא דמי, ו

הכי איתא בטור. ו נראה דהוא הדין אם קנאה לחרישה הוי מום משום שאינה בחזקת בריאות. -נה"מ 

 שו"ע כתב 'לטבחה' משום סעיף שאחריו.וה

יתי דיכול לומר איודוקא כשהיא ודאי טריפה, אבל כשהיא רק ספק טריפה אינו בטל המקח,  -נה"מ 

אבל כשקנאה לשחיטה אפילו טריפה שהיא רק מחמת חומרא בעלמא מבטל המקח, ראיה. 
 כיון דמ"מ אינו ראוי לאכילה כמבואר בסעיף י"ב. 

ויש כמו גבי ביצים מוזרות לקמן סעיף י"ט, כמדומה דעכשיו לא נהגו כן, וא"כ מנהג מבטל הלכה  -פת"ש 
ך למוכרן סתומים וחתומים כמות שהן, לחקור אחר המנהג. והוא הדין בשאר דברים שדר

יש לב"ד בכל מקום לחקור אחר  כגון תיבות עם דפי זכוכית לחלונות או תיבות עם אתרוגים וכיוצא בזה,
 המנהג:

 5סעיף יב

 סירכא/ספק טריפה, אם נחשב למוםנמצא 

 שו"ע. –טריפות דסירכא, הוא הדין דמבטל מקח  - ונראה בר"ן יד. שהוא סובר כןטור בשם רמב"ן  .א

כשנמצאת סירכא עבה, או שמיד שקנאה שחטה ומצא בה הסירכא, שבודאי נעשית קודם שקנאה בעוד הבהמה ברשות 
 :. סמ"עהמוכר, דודאי לא עדיף סירכא מנקיבת בית הכוסות הנ"ל ]סעיף י"א[ דאם יש בו ספק אמרינן דיפסיד הלוקח

דהואיל והוי דבר דשכיח, הוי  .בי"א שו"ע –חולקים  -ורבינו אפרים  חולין פ"ג סי' לד טור בשם רא"ש .ב

  רמ"א. ,טור –ליה לאתנויי 

ואין המוכר יכול לומר: אייתי ראיה דטריפה הוי  מספק, מבטל המקח אוסריןואפילו טריפה שאנו  - חולין יד.ר"ן 

 רמ"א.  –

 סמ"ע. – או מחמת חומרות הגאונים. - שםר"ן 

דאם לא כן קשה מאי  כה"ג דאינה טריפה ודאית לכו"ע,נראה דמחמת ספק דקאמר, היינו נמי  -סמ"ע 

 בזה, הא גם טריפות דסירכא אנו מטריפין מכח ספק שאין אנו בקיאין לבדוק: רמ"אחידש 

יש לומר דסמך  ,ידיע למוכרדמידי דלא ידיע לי' למוכר אבל מידי ודוקא ב – חולין פ"ג סי' לדרא"ש 
כיון דסתם שוורים  אמרינן "ג בלקחו לרדי' הוי מקח טעות ולאבסעיף כהכי ומשום  דהמוכר ידע שאין בו מום

 רבי עקיבא איגר -לאו בחזקת שימור קיימא הו"ל להתנות. 

 קנה בחזקת טריפה ונמצאת נבילה

והתנה עמו בין שתהיה כשירה או  קודם שנבדקה הריאהאחד מכר בני מעיה של הבהמה  -]סי' ת"ג[  ריב"ש
אי קצת אין קורין לנבילה תליא באי קרו לנבילה טריפה, וחיטה, טריפה ואח"כ נתודע שנתנבלה בש

 קצוה"ח. - ב.דאין הולכין בממון אחר הרוטריפה זכה המוחזק 

דתרוייהו אסורין באכילה נינהו  כיון דאין נפקא מינה בין נבילה לטריפהד הקשה –ס"ק א'  קצוה"ח .א

 אין כאן מקח טעות.

                                                           
 סעיף יב 5

, הוי ליה לאתנויי )טור(. ואפילו הגה: דהואיל והוי דבר דשכיח טריפות דסירכא, הוא הדין דמבטל מקח; ויש חולקים.
 טריפה שאנו אוסרין מספק, מבטל המקח ואין המוכר יכול לומר: אייתי ראיה דטריפה הוי )ר"נ פרק אלו טרפות(. 

 



 דיינות
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת
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מכר לו בחזקת טריפה אף שהיא נבילה אינו מקח דודאי אם , קושיית הקצוה"ח תירץ –נה"מ  .ב
אין זה אלא כתנאי על מנת שלא תחזור  תנאי אם תהיה זו טריפההכא שאינו רק  טעות, אבל
, כל שאינו בלשון התנאי חוזר עליו משום מום אף שהוא שוה להמום פלוניעלי במום 

הריאה ונמצא טריפה בחוט השדרה חוזר דודאי אפילו אם התנה עמו שאין אתה חוזר עלי בטריפות  שהתנה עמו.

עליו, אף דשניהן אינן רק טריפה, דספק אחד קיבל עליו ולא שני ספיקות, וא"כ ה"ה אם נבילה אינה בכלל טריפה בלשון 
 בני אדם דמי ממש להתנה שלא יחזור עליו בטריפות הריאה ונמצא טריפה בשדרה, כנ"ל.

 6סעיף יג

 כשהלוקח עשה מום במקח

המוכר דבר שהיה מום  -מדין הפרה ששחטה ונמצאת טריפה שמחזיר לו השחוטה ומחזיר הדמים ב"ם טור בשם רמ
אם עשה דבר שדרכו לעשותו,  קודם שיודע לו המום הראשון,בממכרו, ועשה בו הלוקח מום אחר 

מחזיר המקח לבעליו ומשלם דמי המום  ועשה מום אחר קודם שיודע לו המום,פטור. ואם שינה 
 –אע"פ שקלקלה בשחיטה  והרמב"ם למד דין זה מהדין הקודם שקנה בהמה ושחטה מחזיר המקח"ע. שו –שעשה 

 סמ"ע. ועי' נה"מ מה שהקשה על דימוי זה.

 7סעיף יד

קנה סדין וקרעו לעשות חלוק, ואחר כך נודע המום מחמת הקריעה, מחזיר לו  -טור רמב"ם 
שבח התפירה מהמוכר, וכן כל כיוצא הקרעים. תפרו ואחר כך נודע המום, אם השביח נוטל 

 ד.מגי – גם זה אותו הטעם הוא בזה שו"ע.

 8סעיף טו

 ]ריבית/גזל[ ביתכשנמצא מום בדמי השכירות  החזרת

יר המוכר קרקע לחבירו ואכל פירותיה, ולאחר זמן נראה לו בה מום, אם רצה להחז -טור רמב"ם 
 –הקרקע לבעלים מחזיר כל הפירות שאכל. ואם היה חצר ודר בו, צריך להעלות לו שכר 

 שו"ע. 

דכיון שנתבטל המקח מעיקרא ה"ל הדמים הלואה גביה, והפירות , כריבית הטעם משום דהוי –עיר שושן  .א

  הוא מהאי טעמא. שאכל הן בעד דמי המעות שהיו בידו בטלים. וגם דמי שכירות החצר שכתבו שצריך להעלות לו,
, על העיר שושן קשהשבידו.  כגזלהטעם כיון דהמקח בטל א"כ הפירות שאכל הם  -סקל"ג סמ"ע  .ב

דא"כ ה"ל להטור ולהרמב"ם לחלק ולכתוב דהיינו דוקא אם כבר קיבל המוכר מהלוקח דמי הקניה. ועוד, דאף אם כבר 
רו, דלא גרע ממלוה לחבירו על שדהו ואמר ליה אם לא נתן לו דמי המקח נראה דלא עדיף מאבק ריבית דאין צריך להחזי

תתן לי עד ג' שנים הוא שלי, ולא אמר מעכשיו, בענין שאין המקח קיים כו', דאמרינן תוך ג' שנים לא יאכל פירות ואם 
וכתבו הטור והמחבר ביו"ד סימן קס"ד סעיף ד'  תוד"ה התם :ב"מ סו אכלם לא יחזיר דה"ל אבק ריבית, וכדאיתא

 . ושן משפט סימן ר"ז סעיף י'ובח

אפילו אם הוא גברא דלא עביד למיגר רק שהחצר קיימא לאגרא, משמע דג"כ  -ביאורים ]סק"ה[ נה"מ 
 חייב, וצ"ע.

 9סעיף טז

                                                           
 סעיף יג 6

המוכר דבר שהיה מום בממכרו, ועשה בו הלוקח מום אחר קודם שיודע לו המום הראשון, אם עשה דבר שדרכו 

נה ועשה מום אחר קודם שיודע לו המום, מחזיר המקח לבעליו ומשלם דמי המום לעשותו, פטור. ואם שי

 שעשה. 

 

 סעיף יד 7

קנה סדין וקרעו לעשות חלוק, ואחר כך נודע המום מחמת הקריעה, מחזיר לו הקרעים. תפרו ואחר כך נודע 

 המום, אם השביח נוטל שבח התפירה מהמוכר, וכן כל כיוצא בזה. 

 

 סעיף טו 8

רקע לחבירו ואכל פירותיה, ולאחר זמן נראה לו בה מום, אם רצה להחזיר הקרקע לבעלים מחזיר כל המוכר ק

 הפירות שאכל. ואם היה חצר ודר בו, צריך להעלות לו שכר. 

 

 סעיף טז 9



 דיינות
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת
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 גבינה שנמצאת מעופשת

ראובן שמכר לשמעון גבינות, ולאחר שלשה ימים פתחם ומצאם מרוקבות  -תשובת הרא"ש מטור 
ישאלו לעושי גבינות בכמה זמן ראוי לבא ריקבון ועיפוש כזה, אם  "א,טור רמ – גדולריקבון 

יאמרו שנעשה הריקבון בבית המוכר נמצא שהיה מקח טעות, ואם הדבר ספק המוציא 
 שו"ע. –מחבירו עליו הראיה 

שיתן הדמים  בסעיף יאשנתבאר  ונלמד מדין המוכר פרה לחבירו ושחטה ונמצאת טריפה -ב"י  .א
  ב"י. - שם התוס' שכתבדעל הלוקח להביא ראיה, ואם אין לו ראיה מוציאים המעות מידו,וכמו  ,אם הם עדיין בידו

וסתם בהמה אינה נטרפת, סעיף י"א דשאני התם דמעמידין הבהמה על חזקתה ללא דמי  - סמ"ע .ב

ואמרינן כאן נמצא כאן נתהוה המום, מה שאין כן גבינות דאין להם וברשות הלוקח נעשה הספק 
]סמ"ע סקי"ד[ בשכר לעיל סוף סימן ר"ל  הסמ"ע רוב גבינות כשנתיישנו דרכן להתליע. ודומה לזה כתבד חזקה,

שהחמיץ, דאין אומרים שנעמידנו על החזקה מהאי טעמא. ודלא כמשמעות הבית יוסף, דס"ל דדין זה דגבינות ודבהמה 
 .הנ"ל שוין הן

 10סעיף יז

 ספק ברשות מי נעכר השמן

ובן שמכר לשמעון נאד שמן, ולא פתחו אלא סמך על המוכר שא"ל שהוא רא -רא"ש משו"ת טור 
 שו"ע. –. טוב, וכשפתחו מצאו עכור, ישבע המוכר שנתן לו שמן טוב כמו שהתנה עמו

ואם לא ירצה לישבע ישבע הלוקח שהתנה עמו לתת לו שמן טוב וצלול ושזה  -טור משו"ת רא"ש 
ואפי'  שו"ע. –מו כמה דמיו פחותים משמן טוב ויחזיר לו השמן; או ישוהוא השמן שנתן לו 

אם שמעון יכול למוכרו בלא הפסד, זבון וזבין תגרא איקרי, אם היה טוב היה מרויח בו ועתה שאינו מרויח בו זהו הפסד 
 טור. –. בו העולם, כיון שהתנה ליתן לו שמן טוב צריך לקיים תנאו למה יערבנו לרמותהתגר. וגם 

אבל אם אינו רוצה, לוקח יכול לחזור  שו"ע. –אם ירצה הלוקח לקחתו יחזיר לו הפחת ו -טור משו"ת הרא"ש 

 ב"ח ושכן ראה אח"כ בספר בדק הבית - דלקמן סימן רל"ג.בו, דלא עדיף מחטים יפות ונמצאו רעות 

 11סעיף יח

                                                           
ראובן שמכר לשמעון גבינות, ולאחר שלשה ימים פתחם ומצאם מרוקבות ריקבון )גדול(, ישאלו לעושי גבינות 

ראוי לבא ריקבון ועיפוש כזה, אם יאמרו שנעשה הריקבון בבית המוכר נמצא שהיה מקח טעות, בכמה זמן 

 ואם הדבר ספק, המוציא מחבירו עליו הראיה. 

 

 סעיף יז 10

ראובן שמכר לשמעון נאד שמן, ולא פתחו אלא סמך על המוכר שא"ל שהוא טוב, וכשפתחו מצאו עכור, ישבע 

ה עמו, ואם לא ירצה לישבע ישבע הלוקח שהתנה עמו לתת לו שמן טוב המוכר שנתן לו שמן טוב כמו שהתנ

וצלול ושזה הוא השמן שנתן לו, ויחזיר לו השמן; או ישומו כמה דמיו פחותים משמן טוב, ואם ירצה הלוקח 

 לקחתו יחזיר לו הפחת. 

 

 
 סעיף יח 11

מחזיר את הדמים. כיצד, המוכר המוכר דבר שיש בו מום שאינו נראה, ואבד המקח מחמת אותו המום, הרי זה 

והניחו הלוקח עם הבקר שלו והיה מניח המאכל לפני כולם ואוכלים,  )פי' שיניים( לחבירו שור שאין לו טוחנות

ולא היה יודע שזה אינו אוכל עד שמת ברעב, הרי זה מחזיר לו את הנבילה ויחזיר את הדמים; וכן כל כיוצא 

שלוקח מזה ומוכר לזה ואינו  ומוכר בהמות בשוק, ביום שקונה מוכר, רש"י( )פי' קונה בזה. ואם היה המוכר ספסר

משהה המקח עמו, ולא ידע במום זה, הרי הספסר נשבע שבועת היסת שלא ידע במום זה, ויפטר, מפני שהיה 

 על הלוקח לבדוק השור בפני עצמו ולהחזירו לו קודם שימות, ויהיה הספסר מחזירו על הלוקח הראשון, והואיל

הגה: ויש חולקין וסבירא להו דאפילו הסרסור צריך לשלם דאף על גב דהוא נתאנה  ולא עשה כן הוא הפסיד על עצמו.
אין לו להונות אחרים. והוא הדין בכל כיוצא בזה )טור והרא"ש(, וכן נראה לי עיקר. וכל שכן בדבר שלא פשע הקונה 

קח ונמצא בו בדיל, שחייב להחזיר מעותיו אף על גב שגם כלל, כגון שמכר לו טבעת בחזקת זהב ואחר כך שברו הלו
המוכר נתאנה בו. ואם אינו מאמינו שנמצא בו בדיל, נשבע שאינו יודע מזה, ונפטר )מרדכי ס"פ המפקיד ופרק הספינה(. 
ואם קנה הסרסור דבר בחזקת בדיל ומכרו, ואחר כך נודע שהיה בו כסף או זהב, זכה הלוקח, שלא זכה בו הסרסור 

 מעולם הואיל ולא ידע בו )הגהות אשירי ומרדכי אלו מציאות( ועיין לקמן סימן רס"ח. 
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 נפסד המקח מחמת המום ]שור ללא שיניים[

ר שיש בו מום שאינו נראה, ואבד המקח מחמת המוכר דב - מב: מעובדא דאפוטרופא דיתמיב"מ רמב"ם 
 (רמ"א – )פי' שיניים כיצד, המוכר לחבירו שור שאין לו טוחנותאותו המום, הרי זה מחזיר את הדמים 

והניחו הלוקח עם הבקר שלו והיה מניח המאכל לפני כולם ואוכלים, ולא היה יודע שזה אינו אוכל עד שמת ברעב, הרי 

כולם תמהו על הרמב"ם ]פט"ז ממכירה הי"א[  שו"ע. – ויחזיר את הדמים; וכן כל כיוצא בזה זה מחזיר לו את הנבילה

דהא בב"מ דף מ"ב ]ע"ב[ משמע בהדיא דספסר צריך להחזיר המעות להיתומים והבקרא אינו משלם לו רק דמי בשר 
 ועי' בנה"מ מה שיישב.בזול, ועיין בב"י ]סעיף ט"ו[ ובשאר מפרשים שדחקו בדבריו. 

רש"י בב"מ פי' קונה ומוכר בהמות בשוק, ביום שקונה מוכר,  ואם היה המוכר ספסר - שםמב"ם מגמ' ר .א

, ולא ידע במום זה, הרי הספסר ואינו משהה המקח עמושלוקח מזה ומוכר לזה  ,מב: ד"ה ספסירא
זירו לו קודם מפני שהיה על הלוקח לבדוק השור בפני עצמו ולהחויפטר,  שלא ידע במום זה,נשבע שבועת היסת 

 שו"ע. – שימות, ויהיה הספסר מחזירו על הלוקח הראשון, והואיל ולא עשה כן הוא הפסיד על עצמו
דאף על  הסרסור צריך לשלם - ב"מ פ"ג סי' כד'רא"ש  ד"ה הכאתוס'  ד"ה ומשלםב"מ שם טור רש"י  .ב

כן נראה עיקר. וכל ב הרמ"א שכתורמ"א  – והוא הדין בכל כיוצא בזהגב דהוא נתאנה אין לו להונות אחרים. 

 שהסרסור פורע ליתמי ומשתבע ליישקל מבקרא. והטעם,  שכן בדבר שלא פשע הקונה כלל.

הטור והמחבר והרמ"א דין הרועה  והשמיטובבאה"ג תמה מדוע  ב"י. –בקרא משלם לו דמי בשר בזול ו - שם' גמ

 .שצריך לשלם ושהוא משלם בזול

 ם. ביניה פשרה משלם בזול מדיןו, דהיינו ב' שלישים –שם  רש"י .א
דדין גמור הוא דאם היה מודיעו הי' הספסירא שוחטו מיד ומוכרו בזול  .מדינאבזול  משלם – שם ד"ה דמי תוס' .ב

 . שם סי' כד' רא"שה וכ"כ ולא היה יכול להשהותו עד יום השוק.

וכתי, אלא , דהאי בשר בזול אין פירושו ב' שלישים כמבואר דפירש – שםרא"ש הובא בראב"ד  .ג
, כי הוא מוכרו להן בדמי שור לחרישה והם לא יפרעו מה ששור שוה לשחיטה יותר בזול משור לחרישה

 לו אלא דמי שור לשחיטה. 

 או הפוך טבעת זהב ונמצאת בדיל

כגון שמכר לו טבעת בחזקת זהב ואחר כך שברו הלוקח ונמצא בו  - בב"מ סי' רצא ובב"ב סי' תקסג מרדכי
ואם אינו מאמינו שנמצא בו בדיל, אף על גב שגם המוכר נתאנה בו. החזיר מעותיו בדיל, שחייב ל

 רמ"א. – ונפטרנשבע שאינו יודע מזה 

ואם קנה הסרסור דבר  -ד"מ סי' רלג סעי' ג  הגהת מיימוני שם סי' ט ת אושריההג אגודה בב"מ סי' רנח מרדכי
הסרסור מעולם שלא זכה בו  זכה הלוקח,בחזקת בדיל ומכרו, ואחר כך נודע שהיה בו כסף או זהב, 

  רמ"א. –בהגהה  סימן רס"ח סעי' גועיין לקמן  רמ"א. –הואיל ולא ידע בו 

וכן  .רע"א –זכה הלוקח.  כסף הטבעת הוא עצמואפילו לא דווקא שהיה בו אלא  –סי' רל"ג ובלבוש 

 סס"י צ"ד: ודת הגרשוניהסכים בשו"ת עב

והוי כאבודה ממנו ומכל אדם דהוי הפקר ]עיין סימן רנ"ט סעיף  דרך להוודע כלל, דוקא בכה"ג שאין -ביאורים  נה"מ

 זכהוכיוצא בזה בדבר שדרכו להוודע  משא"כ במצא כסף שהוא כרוך במטלית ולא ידע מה הואז'[. 

[ כתב וברמב"ם פרק )י"ד( ]ט"ז[ מהלכות גזילה ]ה"ח ,:בכותל ישן ב"מ כה]הראשון[. דהא המרדכי למד דין זה ממצא 
 שם הטעם משום דהוי אבודה ממנו ומכל אדם, וכן המהרי"ק סי' קי"ח כתב דוקא מידי שאינו מצוי להמצא וכו', ע"ש.

 12סעיף יט

 ביצים שנמצאו 'מוזרות'

 (רמ"א – )ופי' שהתחיל להתהוות בו צורת האפרוח המוכר ביצים לחבירו ונמצאו מוזרות -רא"ש משו"ת טור 
שור גם הרמב"ם שכתב בדין ו שו"ע. –י מקח טעות ומחזיר את הדמים שאינם ראויים לאכילה, הו

דההפסד הוא על הלוקח ולא על הסרסור, מודה בנמצאו הביצים מוזרות, ומטעם דכאן אין הביצים עשויים  ללא שיניים
 . ולכןב"ילבקע אלא בעת שצריך לבקעם לתבשילו, ומה היה ללוקח לעשות, מה שאין כן בשור שאין לו טוחנות הנ"ל 

. אך סתם וכתב בשור דההפסד הוא על הלוקח, וכאן סתם וכתב דבביצים הנמצאות מוזרות ההפסד על המוכרשם בשו"ע 
 סמ"ע. –הטור הבין אחרת בדברי הרא"ש ע"ש 

                                                           
 סעיף יט 12

שאינם ראויים לאכילה, הוי מקח  )ופי' שהתחיל להתהוות בו צורת האפרוח( המוכר ביצים לחבירו ונמצאו מוזרות

 טעות ומחזיר את הדמים. ועכשיו לא נהגו כן, ומנהג מבטל הלכה. 
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וכן אם , וכן אם התנה שיתן לו מביצים שנולדו והוא נותן מביצים שנמצאו במעי תרנגולת -סמ"ע 
ם מתרנגול ותרנגולת ונתן לו מביצים דספנא מארעא, הוי אומר שרוצה מביצים הנולדי

 ז:קדושין י בר"ן, ועיין מקח טעות

 שו"ע. –ועכשיו לא נהגו כן, ומנהג מבטל הלכה  -שם  רכי משהב"י ד

 13סעיף כ

 זרעוני גינה שלא צמחו

רו זרעוני גנה המוכר לחבי - מו.שם רי"ף  וכת"ק דברייתא שם צג:פסק כרשב"ג דמשנתינו, רמב"ם  צב. משנה ב"ב
הדמים שלקח שאין עצמן של זרעונים נאכל, וזרען ולא צמחו, חייב באחריותן ומחזיר לו 

 הרב המגיד. – וטעמא דכיון דאינן נאכלין סתמן כמפרש לזריעה הוא שו"ע. –ממנו, שחזקתן לזריעה.

תה הארץ בברד אבל אם לקוהוא שלא צמחו מחמת עצמן  -טור יוצא בזה כתבו שאר המפרשים. כו שםרי"ף 
 שו"ע.  –וכיוצא בו, אינו חייב באחריותן שמא מחמת הברד לא צמחו, וכן כל כיוצא בזה 

 14סעיף כא

 זרעונים שלא צמחו

, וזרען ולא צמחו, כגון חטים ושעוריםמכר לו זרעים הנאכלים,  - צב. וברייתא צג. וכת"קרמב"ם משנה בב"מ 
הואיל ואוכלים אותו  וב בני אדם קונים אותו לזריעה,שראינו חייב באחריותן, אפילו היה זרע פשתן 

 שו"ע. – באחריות זריעתואינו חייב 

 .בי"א רמ"א –מיהו אם לא נתן עדיין המעות, יכול הלוקח לומר: לזריעה קניתי  -טור בשם הרמ"ה 
 רמ"א. –סעיף כ"ג  בסמוךועיין 

הדין לדברים הנמכרים לרפואה  ואם הודיעו שהוא קונה לזרע, חייב באחריותו. והוא - משםרמב"ם 
 שו"ע. –ולצביעה וכן כל כיוצא בזה 

 על מי חלים עלויות הובלת המקח

שהוא מוליכו למדינה פלונית למכרו  והודיעוהלוקח מקח מחבירו  -רמב"ם ולמדו מדין הנזכר לעיל 
שם, ואחר שהוליכו לשם נמצא בו מום, אינו יכול לומר: החזר לי מקחי לכאן, אלא מחזיר 

והוא הדין ח. סוף סי' קצעיין לעיל ו שו"ע. –לו הדמים והמוכר מטפל להביא ממכרו או למכרו שם

בלא הודיע שהוא מוליכו למדינה פלונית אך דרך סחורה זו להוליכה למקום פלוני או דרך אדם זהה ללכת למקום פלוני 
 נה"מ.  –כהודיעו  חשיב

  שו"ע. –ת מוכר הרי הוא ברשו נגנבאו  אבדואפילו  -רמב"ם משם 

 רמ"א. –שהודיעו  דווקא לאחרהוי ברשות מוכר  –טור מרמב"ם 

                                                           
 סעיף כ 13

המוכר לחבירו זרעוני גנה שאין עצמן של זרעונים נאכל, וזרען ולא צמחו, חייב באחריותן ומחזיר לו הדמים 

שלקח ממנו, שחזקתן לזריעה. והוא שלא צמחו מחמת עצמן, אבל אם לקתה הארץ בברד וכיוצא בו, אינו חייב 

 באחריותן שמא מחמת הברד לא צמחו, וכן כל כיוצא בזה. 

 

 סעיף כא 14

לו זרעים הנאכלים, כגון חטים ושעורים, וזרען ולא צמחו, אינו חייב באחריותן, אפילו היה זרע פשתן  מכר

)מיהו אם לא נתן עדיין  שרוב בני אדם קונים אותו לזריעה, הואיל ואוכלים אותו אינו חייב באחריות זריעתו.

ואם הודיעו שהוא קונה  למטה סעיף כ"ג(. המעות, י"א דיכול הלוקח לומר: לזריעה קניתי )טור בשם הרמ"ה(, ועיין

לזרע, חייב באחריותו. והוא הדין לדברים הנמכרים לרפואה ולצביעה וכן כל כיוצא בזה. הלוקח מקח מחבירו 

והודיעו שהוא מוליכו למדינה פלונית למכרו שם, ואחר שהוליכו לשם נמצא בו מום, אינו יכול לומר: החזר לי 

הדמים והמוכר מטפל להביא ממכרו או למכרו שם; ואפילו אבד או נגנב )אחרי מקחי לכאן, אלא מחזיר לו 

שהודיעו(, הרי הוא ברשות מוכר. ואם היה המוכר יודע בממכרו שהיה בו מום, חייב בהוצאות שהוציא הלוקח 

את להוליך אותו למקום פלוני. ואם לא היה יודע שהיה בו מום, פטור מהוצאת ההולכה, ואינו חייב אלא בהוצ

החזרה. ואם לא הודיע למוכר שמוליכו למדינה אחרת, והוליכו ונמצא בו שם מום, הרי זה ברשות הלוקח עד 

 שיחזיר המקח במומו למוכר. 
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כסף משנה אמנם ב מגניבה ואבידה פטור עד שנגנב או נאבדלהודיעו  לא היה לו שהותאם  -ב"י  .א

קח אי הוי ברשות מוכר או ברשות לו יש להסתפק אם לא היה לו שהות להודיעו עד שנגנב או נאבד -חזר בו וכתב: ז"ל 
שהלשון מורה שכל שלא הודיעו הוא ברשות לוקח, והשכל אינו גוזר כן. אי נמי אפשר לומר דמעת שנמצא בו המום הוא 
ברשות מוכר כיון שלא היה לו שהות להודיעו, ויישוב הלשון כך הוא, אפי' אבד או נגנב הוא ברשות המוכר מאחר שהודיעו 

 שרוצה להוליכו למדינה פלונית, וצ"ע, עכ"ל.

, וכל זמן שלא לא כלתה שמירתו עד שיודיעו למוכרלשון הרמב"ם כמשמעו, ד -לבוש ערך לחם "ח ב .ב

ואין חילוק בין הודיעו חייב באחריות גניבה ואבידה כדין שומר שכר, שהרי אם נזדמן לו קונים הוה מזבין ליה, 
 אית ליה שהות להודיעו ללית ליה שהות. 

שהוציא הלוקח להוליך חייב בהוצאות  שהיה בו מוםבממכרו  עהמוכר יודואם היה  - טור בשם הרמ"ה

במוכר זרעוני גינה ולא צמחו אם חייב להחזיר רק דמי החיטין  נחלקו התנאים דב"ב צג: שו"ע. –אותו למקום פלוני. 

בלא א אל א פליגוס"ל דת"ק לאו גם ההוצאות ולת"ק פטור אע"ג דהוי דינא דגרמי הואיל והמוכר לא התכוונן להזיק. 
 :גר"א –חייב משום דינא דגרמי  ברי הכלדלד בידעהמוכר משא"כ  ידע

ואינו חייב ב"י. – משום דינא דגרמיואם לא היה יודע שהיה בו מום, פטור מהוצאת ההולכה  -טור מרמ"ה 
  שו"ע. –טור.  –כיון דלצורך המוכר הוא, ואין הלוקח חייב אלא בטירחא בעלמא אלא בהוצאת החזרה 

ואם לא הודיע למוכר שמוליכו למדינה אחרת, והוליכו ונמצא בו שם מום, הרי זה ברשות  -רמב"ם 
 שו"ע.  –הלוקח עד שיחזיר המקח במומו למוכר 

 15סעיף כב

 המקח על הלוקחהאחריות 

הלוקח מקח ונמצא בו מום, ואחר כך אבד או נגנב, הרי הוא ברשות הלוקח, עד שיחזיר  -רמב"ם 
 באה"ג. –ב להודיעו חיי אין לו שהותעיין לעיל בשם ב"ח והלבוש דאפילו  שו"ע. –המקח למוכר.

 , הרי זה ברשות מוכרסף משנהכ - רמב"ם איתא מחמת אורך הזמןב המוםואם התליע או נפסד מחמת  - רמב"ם
ו דשאני הכא, דלא היה בידו לתקן הדבר והמום גרם ל ראהמשמע דאם לא היה לו שהות להודיעו פטור, נ שו"ע. –

 –עוד שלמדו מדין השור כמ"ש לעיל סעיף י"ח ראהההפסד, וש"ש פטור מאונסים כל זמן שלא היה לו שהות להודיעו. ונ
כיון דנפסד מחמת המום, אפילו לא הודיעו להמוכר שחוזר בו אמרינן דברשות המוכר בסמ"ע וב"ח כתבו  אך באה"ג.

 ה הבא מעצמו מיניה וביה:נפסד, דמסתמא אף אם הודיעו לא היה ניצל המוכר מהפסד ז

פירוש, אם הוא שיש תועלת שו"ע.  -ואם היה לו להודיע למוכר ולא הודיעו, ה"ז ברשות לוקח  -רמב"ם 

בהודעתו למוכר, כגון שהיה אוכלו מהר או שאר תקנות שהיה יכול לעשות באופן שלא היה נפסד ממנו, בזה דוקא אמרינן 
כר שחוזר בו, משא"כ מסתמא. אבל בנגנב או נאבד דרישא, בכל ענין עומד דהוא ברשות לוקח כיון שלא הודיעו להמו

ומשו"ה לא עירבב הרמב"ם והטור ]סעיף כ'[ . ברשות הלוקח כל שלא הודיעו, דשם מסתמא יש תועלת בהודעה וכנ"ל
 .סמ"ע -והמחבר דין גניבה והתליע בחד בבא, ובזה נסתלק תמיהת הב"י וכסף משנה 

 16סעיף כג

 נגחן ]דמים מודיעים[שור שנמצא 

המוכר שור לחבירו ונמצא נגחן,  - מימרא דפלוגתא דרב ושמואל וכדמפרש שם בגמ' ופסק כשמואל :צב.ב"ב טור 
וגם אין הוכחה כגון שהוא אדם שהוא קונה לזה ולזה, אם אין להוכיח אם קנאו לחרישה או לשחיטה, 

                                                           
 סעיף כב 15

הלוקח מקח ונמצא בו מום, ואחר כך אבד או נגנב, הרי הוא ברשות הלוקח, עד שיחזיר המקח למוכר. ואם 

 ה ברשות מוכר, ואם היה לו להודיע למוכר ולא הודיעו, ה"ז ברשות לוקח. התליע או נפסד מחמת המום, הרי ז

 

 סעיף כג 16

המוכר שור לחבירו ונמצא נגחן, אם אין להוכיח אם קנאו לחרישה או לשחיטה, כגון שהוא אדם שהוא קונה 

לומר:  לזה ולזה, וגם אין הוכחה בדמים, כגון שנתייקר הבשר כדמי שור לחרישה, אינו מקח טעות שיכול

לשחיטה מכרתיו, אף על פי שהרוב קונים לחרישה ולא אזלינן בתר רובא להוציא מיד המוכר. אבל אם עדיין 

המעות ביד הלוקח, לא מבעיא אם רובם קונים לחרישה, אלא אפילו כי הדדי נינהו, המוציא מחבירו עליו 

זה מקח טעות. ואם אינו רגיל לקנות הראיה. ואם הלוקח אינו רגיל לקנות אלא לחרישה, והמוכר מכירו, הרי 

אלא לשחיטה, מסתמא לשחיטה קנאו. ואם הוא רגיל לקנות לשחיטה ולחרישה, אם יש הוכחה בדמים, אם נתן 

 דמי שור לחרישה אומרים לחרישה קנאו והוי מקח טעות; ואם נתן דמי שור לשחיטה, אומרים לשחיטה קנאו.
ר לו דמיו ואית ליה זוזי, צריך ליתן לו מעות, דהוי כבעל חוב )נ"י ריש פרק הגה: כל מקום דהוי מקח טעות וצריך להחזי

 המוכר פירות(; ודלא כי"א דיכול ליתן לו קרקע )תשובת מיימוני דמשפטים סימן י"ג(.

 



 דיינות
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת

 

 מכון תורת המשפט|  תוכן העניינים 12

 

אף טעות שיכול לומר: לשחיטה מכרתיו אינו מקח  כגון שנתייקר הבשר כדמי שור לחרישה,בדמים, 
 שו"ע. – לחרישה ולא אזלינן בתר רובא להוציא מיד המוכר.על פי שהרוב קונים 

לא מבעיא אם רובם קונים לחרישה, אלא אפילו כי הדדי אבל אם עדיין המעות ביד הלוקח  -טור בשם הרמ"ה 

לאשמועינן רבותא יותר דאפילו רובא  הלשון תמוה, דה"לו שו"ע. –המוציא מחבירו עליו הראיה. נינהו,

הא דאמר אפילו כי הדדי נינהו הוא לא דוקא, או דחשיב ליה כי הדדי כיון דרובא בממון לאו מידי היא, דנראה ולשחיטה, 
משמע דאי רובא הקשה גם דובספר דגול מרבבה  .תיבות המשפט שכתב ]משה"א סקי"ב[נ -והעיקר הוא מטעם מוחזק, 

ו הלוקח מוחזק מחוייב לשלם, וצ"ע שהרי הלכה כשמואל ]ב"ב צ"ב ע"ב[ דאין הולכין בממון אחר לשחיטה זבני אפיל
]סנהדרין ג' הרוב. ובפרישה סעיף כ"א נתן טעם לדבר, ודבריו דחוקים. אמנם לפי מ"ש הב"ח סעיף כ"א בשם התוספות 

רוב זה בממון, א"כ י"ל דרובא לשחיטה דרובא לרדיא לא חשיב כולי האי כמו שאר רוב ולכך לא מהני  ע"ב ד"ה דיני[
 פת"ש. -שפיר הוי רוב גמור, 

והמוכר מכירו, הרי זה מקח טעות. ואם הלוקח אינו רגיל לקנות אלא לחרישה  -טור בשם רמ"ה 
ואם אינו רגיל לקנות אלא  ב"י -נראה שסובר שאם אין המוכר מכירו דלא זבין אלא לרדיא לא הוי מקח טעות 

  שו"ע. –לשחיטה קנאו לשחיטה, מסתמא 

ואם הוא רגיל לקנות לשחיטה ולחרישה, אם יש הוכחה בדמים, אם נתן דמי שור לחרישה  -טור 
 –ואם נתן דמי שור לשחיטה, אומרים לשחיטה קנאו  והוי מקח טעות;אומרים לחרישה קנאו 

 שו"ע.

כול לטעון בברי לאיזה מטרה שהרי אינו יבאופן שאין מוציאין מהלוקח אף אם תפס המוכר לא מהני  –נה"מ 

 ע"ש. שהרי הוא טוען ברי.אך אם המעות אצל המוכר ותפס הלוקח לכאורה מהני קנה הלוקח 

 האם המוכר מחוייב להחזיר מעות או רק שווה ערך

כל מקום דהוי מקח טעות וצריך להחזיר לו דמיו ואית ליה זוזי,  - ד"מ יט ורבינו ירוחם בב"ב מו:נ"י  
ואי לית ליה זוזי למוכר לא מצי למימר הרי שלך  שםהנ"י והוסיף  רמ"א. – , דהוי כבעל חובמעות צריך ליתן לו

 באה"ג. – לפניך טרח וזבין, אלא יפרע ממטלטלי

 רמ"א. –ודלא כי"א דיכול ליתן לו קרקע  -תשובת מיימוני בשם ר"י 
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 1סעיף א

 לבנות ונמצאו אדומותחיטים 

המוכר לחבירו מין ממיני פירות, ונתן לו מין אחר, אין  -, ד' מדות במוכרין וכו'פג: טור רמב"ם משנה ב"ב
כיצד, מכר לו חטים לבנות ונמצאו אדומות, או איפכא, או יין ונמצא כאן מכר ושניהם יכולים לחזור בהם. 

שזה שינוי חפץ לגמרי, ואע"פ שאין אונאה  שו"ע. – מה או איפכאחומץ או איפכא, או עצים של זיתים ונמצאו של שק

 הרב המגיד. – בזה המקח

אפילו אם המין השני הוא עדיף וביוקר יותר מהמין שהתנה עמו בשעת מכירה אפ"ה גם  -סמ"ע 
י שהוא , וכן איפכא במוכר, כיון דהוא מין אחר לגמרי, יאמר לא במין זה אני חפץ אף על פהלוקח יכול לחזור בו

ביוקר יותר, משא"כ ברעות ונמצאו יפות כיון דהכל מין אחד וכל העולם ניחא להו ביפות יותר מברעות, מש"ה אינו יכול 
 לחזור בו אלא זה שנתאנה:

 חיטים יפות ונמצאו רעות

אבל אם מכר לו חטים יפות ונמצאו  - מגיד בשם היש מפרשים טור רמב"ם פד. וכמימרא דרב חיסדאשם 
כיון דיש קפידא בשם יפות ורעות, דכמה בני אדם  קח יכול לחזור בו אפילו לא נתאנה בסכוםלורעות 

אפילו , והמוכר אינו יכול לחזור בו סמ"ע – מדקדקים לקנות דוקא יפות אפילו ביוקר ולא רעות אפילו בזול
דהוי קצת כשינוי חפץ ות בין אלו לאלו בדמי המקח, לוקח יכול לחזור בו תשאע"פ שאין אונאת ש שו"ע. –הוקרו

 באה"ג. –רי , אבל לא המוכר לפי שאינו שינוי החפץ לגמימחפץ שאם רצה המתאנה יכול לחזור בו ולבטל מיקחו רשא

דאז  והיינו דוקא כשלא נתאנה הלוקח כדי ביטול מקח - טור ]שם פ"ה סי' י"ד[רא"ש ]ב"ב פ"ד ע"א[  ר' יונה

דמסתמא יחזור בו הלוקח ואין שם מקח  הלוקח כדי ביטול מקחאבל אם נתאנה אין ודאי שחוזר בו הלוקח, 

, וכמ"ש הטור בסימן רכ"ז סעיף ז', ואף שהטור לא כתב כן כאן, נראה דסמך בזה גם המוכר יכול לחזור בועליו, 

והרמב"ם  ב.הרי"ף ]שם ממטעם ד בסימן רכ"ז ]סעיף ד'[אמה שכתב בסימן רכ"ז, ומיהו המחבר לא כתב דעה זו גם 

 סמ"ע. – "ב ממכירה ה"ד[ ס"ל דהמוכר אינו חוזר בכה"ג, ע"ש]פי

 פת"ש. –קנה ממנו חיטים סתם, נראה שכל סוגי החיטים בכלל אאכ יש להוכיח אחרת  –ערך לחם 

ונמצאו יפות אפילו לא נתאנה בסכום, מוכר יכול ואם מכר לו רעות  - שם פג:ממשנה מגיד משנה 
ופירוש, כלומר שהטעה הלוקח את המוכר  שו"ע. –פילו אם הוזלו לחזור בו והלוקח אינו יכול לחזור א

 הרב המגיד. – נה יכול לחזור בו ולא לוקחאואמר לו חטים שלך רעות הן ונמצאו שהן מן היפות, מוכר שנת

מכר לו רעות ונמצאו רעות, יפות ונמצאו יפות אף על פי שאינם יפות שאין  - שםבמשנה טור רמב"ם 
ות שאין למטה מהם ויש אונאה שתות, אין אחד מהם יכול לחזור בו, למעלה מהם ולא רע

גם בזה דמכר לו רעות ונמצא רעות מהן הוה אמינא דיכול לחזור בו הלוקח,  שו"ע. –אלא קנה ומחזיר אונאה 

 :סמ"ע – דיאמר כיון דאין אלו שקניתי אני חוזר מגוף המקח מאיזה טעם שיש לו שחוזר בו, קמ"ל

 ונמצא שאינו מסורס מסורסמכר איל בחזקת 

המקח קיים ומחזיר לו מכר לו בשר בחזקה שהוא מין איל מסורס, ונמצא שאינו מסורס,  -תרומת הדשן  .א
שאינו אוכל כלל בשר איל שאינו מסורס. והוא הדין בכל אונאתו; אלא אם כן ידוע שהלוקח אסטניס 

                                                           
 סעיף א 1

המוכר לחבירו מין ממיני פירות, ונתן לו מין אחר, אין כאן מכר ושניהם יכולים לחזור בהם. כיצד, מכר לו 

טים לבנות ונמצאו אדומות, או איפכא, או יין ונמצא חומץ או איפכא, או עצים של זיתים ונמצאו של שקמה ח

או איפכא. אבל אם מכר לו חטים יפות ונמצאו רעות, לוקח יכול לחזור בו אפילו לא נתאנה בסכום, והמוכר אינו 

לא נתאנה בסכום, מוכר יכול לחזור בו  יכול לחזור בו אפילו הוקרו. ואם מכר לו רעות ונמצאו יפות, אפילו

והלוקח אינו יכול לחזור אפילו אם הוזלו. מכר לו רעות ונמצאו רעות, יפות ונמצאו יפות, אף על פי שאינם 

יפות שאין למעלה מהם ולא רעות שאין למטה מהם ויש אונאה שתות, אין אחד מהם יכול לחזור בו, אלא קנה 

בחזקה שהוא מין איל מסורס, ונמצא שאינו מסורס, המקח קיים ומחזיר לו אונאתו;  הגה: מכר לו בשר ומחזיר אונאה.
אלא אם כן ידוע שהלוקח אסטניס שאינו אוכל כלל בשר איל שאינו מסורס. והוא הדין בכל כיוצא בזה )ת"ה סימן שכ"ב(. 

מין כסף )מרדכי פרק הספינה מכר לו כסף בחזקת כסף צרוף ונמצא כסף סיגים, המקח קיים ומחזיר לו האונאה, דהכל 
 והגהות מיימוני פרק ט"ז דמכירה(.
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דהיינו שמי שקונה ביצים של  וכו'. דפחיא למאן ביצה ז. ביעימ הביא ראיהובתרומת הדשן  רמ"א. –כיוצא בזה 

יכול לבטל המקח אבל אם רצה ביצים לאיכלה ונתן לו ביצים מסוג אחר אם  תרנגולת לדגירה ונתן לו ביצים לאכילה
 שניהם לאכילה אינו יכל לבטל את המקה אלא לדרוש את ההפרש.

ותו, הלא התנה בפי' שיהא האיך מאכילין לאדם ע"כ דבר שאין מקובל על נפשו,  קשה -ב"ח  .ב
והביא ראיה לזה וכו' מפני שלא  איל מסורס, ודמי לחטין יפות דנמצאו רעות דלוקח יכול לחזור בו,

יעלה על הדעת לומר במי שדעתו לקנות דבר חשוב שיהא בידו של המוכר להשלים לו בהרבה מן הגרוע או בדמים, וכן 
דינא דגמ' בביצה הנ"ל מהלכה, ואישתמיט מתרומת הדשן דברי  דחה שהר"ן בקידושין יז:. ובפרט עיקר הלכה למעשה

 .רל"ב סי"זוע' בסי'  .נה"מ ועוד -הר"ן הנ"ל. 

 'כסף צרוף' ונמצא עם סיגים

מכר לו כסף בחזקת כסף צרוף ונמצא כסף סיגים, המקח קיים  - בשם אביאסף בב"ב סי' תקסג מרדכי
  רמ"א. –ומחזיר לו האונאה, דהכל מין כסף 

 .בסימן שלפני זה בסעיף יח' ותרתי למה ליהרמ"א  דין זה כתב קשה שכבר –מ"ע ס

וז"ל המרדכי שם מכר כסף סיגים בחזקת צרוף אין יכולים לחזור בו אבל זהב  ?מ"ש מיפות ונמצא רעותקשה  –ש"ך 

גיה אין וקרוב לה וי"ל דה"ק אין שניהם י"ל אלא לוקחאו להפך שניהם יכולים לחזור בו ע"כ  ונמצא כסף

ולישנא דב"י הכי דייק וכן הוא בראב"ן סוף ק"ה המוכר כסף בחזקת סיגים ונמצא צרוף מוכר יכול המוכר יכול לחזור בו 
לחזור בו צרוף ונמצא סיגים לוקח יכול לחזור בו דתנן התם יפות ונמצאו רעות לוקח יכול לחזור בו כו' ע"כ שוב מצאתי 

הוי מקח טעות כמו שחמתי' ונמצאת כר לו טבעת של זהב ונמצא עופרת בתוכ' תשובת מהר"מ במ מ סי' רצא"בבמרדכי 
בקצרה בסי' רל"ב סי"ח וע' בתשובת רשד"ם ס"ס קל"א כ' ג"כ דסברת אביאסף סברת  רמ"אוכ"כ לבנ' יין ונמצ' חומץ 

נתן בסוגיא בב"ב כרב וכן בגר"א כתב שהאביאסף אינו להלכה דקי"ל יחיד הוא והקשה עליו מיפות ונמצאו רעות ע"ש: 
 והמשנה אתיא כשיטת ר' יהוה הנשיא. ע"ש. פג:

דהכא דמיירי שקנה נסכא של כסף בין ההיא דטבעת או כלי שקנה לההיא  נראה לחלק -]סק"ד[  באר היטב
  .וכן משמע ברשד"ם דראוי להתיכו ולעשותו צרוף רק דהוצאת וטרחת ההתכה היא על המוכר

סק"א[ מיפות ]הש"ך  , וכתב דבזה מיושב גם כן מה שהקשהכחילוק הבאר היטבק גם כן מחל -סימן ס"ד תשובת ושב הכהן 

ונמצאו רעות, דהתם אי אפשר לעשות מן הרעות יפות, מה שאין כן בכסף סיגים שיכול לעשות מהן כפי שהתנה ליתן לו 
ות או יותר משתות ובכל ענין כסף צרוף רק שיופחת מהמשקל וזה מנכה לו, ולכן אין חילוק בין אם האונאה שתות או פח

דאם מכר לו כסף והאריך עוד בזה, ומסיק שהדין ברור . המקח קיים ומחזיר לו אונאה, כדקיי"ל בריש סימן רל"ב
בחזקת צרוף ונמצא סיגים, שניהם אין יכולים לחזור רק שהמוכר משלים לו מה שנפחת 

 ע"ש: ת"שפ –, ואין חילוק בין אם הוא שתות או פחות או יותר. מהמשקל
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 המוכר דבר איסור ואכלו הלוקח |  אונאה ומקח טעות סימן רלד

 1סעיף א

 ]ספק אם היה בו מום[ מכר בכור שחוט

השוחט את הבכור ומכרו, ונודע שלא הראהו  - שם פו סי' דרא"ש  ב"ב מו:רי"ף  לז.רמב"ם משנה בכורות 
מ"ל, דאע"פ דיכול להיות שיש בה רבותא קשו"ע.  – למומחה, מה שאכל אכל ויחזיר לו את הדמים

מום, מ"מ כיון דסתם בהמה בחזקת שאין בה מום וממילא אסורה דאורייתא, משא"כ בדיקת בהמה מטריפותיה 
המחבר  דמספיקא עומדת בחזקה שאינה טריפה ואינה צריכה בדיקה אלא מדרבנן וכמ"ש בהג"ה סעיף ג', משו"ה כתב

ודע שהיא טריפה, פירוש, נטרפה בודאי. ועוד, דבכור שלא נבדק אף על פי שנתודע בסעיף ב' ז"ל, וכן השוחט פרה ומכרה ונ
וכתבו הטור ביו"ד סימן ש"י, וכיון  ,.בכורות כחאח"כ שהיה בו מום אפ"ה הוא אסור בהנאה מדרבנן כדאיתא במשנה 

א נבדקה דאינה אסורה דהיה אסור בהנאה אין מנכה לו מן הדמים וכמ"ש בסוף סימן זה ]סעיף ד'[, משא"כ בבהמה של
  סמ"ע. -בהנאה וק"ל, 

דהלוקח יקברנו  ר"ל שו"ע. –ם והנשאר מהבשר ביד הלקוחות יקבר, ויחזיר להם את הדמי - משםרמב"ם 

ולא יחזירנו להמוכר שיקברנו, שלא האמינו לו ע"ז שמא ימכרנו לגוים ויהנה ממנו והוא אסור בהנאה, משא"כ במכר 
בהנאה למכור הבשר לגוים, משו"ה מחזירין לו הבשר הנשאר ולא חיישינן שיאכלנו,  טריפה שבסעיף ב' דשם מותר

דהנחשד לאיסור קל דלפני עור כו' לא נחשד לאיסור חמור דיאכלנו וכמ"ש ביו"ד סימן קי"ט, וגם ליכא למיחש שמא 
הרי כל טבח שיצא יחזור וימכרנו לישראל כמו שעשה בראשונה להנאות ממון, שהבשר כשר הוא ביוקר מהטריפה, ש

 בסוף סימן]מכשול כזה מתחת ידו מעבירין אותו ומכריזין עליו שלא יקנו ממנו שום דבר, וכמ"ש הטור והמחבר ביו"ד 
 סמ"ע. - י"ח סעיף י"ט[ ובסוף סימן ס"ד ]סעיף כ"א[ וקי"ט ]סעיף ט"ו[:

 2סעיף ב

 מכר טריפה ]איסור תורה[

, ונודע שהיא טרפה, מה שאכלו אכלו ויחזיר להם וכן השוחט פרה ומכרה - לז.שם רמב"ם משנה 
 שו"ע. -הדמים, ומה שלא אכלו יחזיר לו הבשר והוא יחזיר לו הדמים

ואם מכרו הלוקחים בשר זה של טריפה לעובד כוכבים, או שהאכילוהו לכלבים,  - שםרמב"ם ומשנה  
 שו"ע. –יחשבו עם הטבח על דמי הטרפה, ויחזיר להם הטבח את המותר 

 שו"ע.  –וכן דין כל המוכר דבר שאיסור אכילתו מן התורה  - שם וכת"קם וברייתא רמב"

 3סעיף ג

 מכר איסור דרבנן

אבל המוכר לחבירו דבר שאיסור אכילתו מדברי סופרים, אם היו הפירות קיימים מחזיר  -רמב"ם 
זה מבואר, לא מצאתי  שו"ע. – ואין המוכר מחזיר לו כלוםהפירות ונוטל דמיו, ואם אכלם אכל 

אבל ראיתי שלא נשנה בגמ' לבד איסורין של תורה או איסורי הנאה של דבריהם כגון יין נסך שהכוונה סתם יינן, אבל 
בשם וכן בכסף משנה  .הרב המגיד – איסורין של דבריהם באכילה לא, אבל כיון שאכלו ונהנה לא יחזיר להם כלום וכו'

 .איה ברורה בדין זה, לא מצינו מן הבאים אחריו שחלק עליואף על פי שלרב ז"ל אין לו רכתב ש הריב"ש

, ואדרבה דדוקא במכשול דאיסור דאורייתא קנסוהו, ועוד, דאין אכילת האוכל מחשב לו הנאה -סמ"ע 

נה"מ וכ"כ  וק"ל: משא"כ באכל איסור דרבנןמצער הוא לו שעבר על איסור דאורייתא באכילתן אף שהיה שוגג, 

                                                           
 סעיף א 1

השוחט את הבכור ומכרו, ונודע שלא הראהו למומחה, מה שאכל אכל ויחזיר לו את הדמים, והנשאר מהבשר 

 ביד הלקוחות יקבר, ויחזיר להם את הדמים. 

 

 סעיף ב 2

אכלו ויחזיר להם הדמים, ומה שלא אכלו יחזיר לו וכן השוחט פרה ומכרה, ונודע שהיא טרפה, מה שאכלו 

הבשר והוא יחזיר לו הדמים. ואם מכרו הלוקחים בשר זה של טריפה לעובד כוכבים, או שהאכילוהו לכלבים, 

יחשבו עם הטבח על דמי הטרפה, ויחזיר להם הטבח את המותר. וכן דין כל המוכר דבר שאיסור אכילתו מן 

 התורה. 

 

 סעיף ג 3

כר לחבירו דבר שאיסור אכילתו מדברי סופרים, אם היו הפירות קיימים מחזיר הפירות ונוטל דמיו, אבל המו

הגה: מכר לו מבהמה שלא נבדקה כראוי, הוי כאיסור מדברי סופרים,  ואם אכלם אכל ואין המוכר מחזיר לו כלום.
 שהרי הבדיקה היא מדברי סופרים )ריב"ש סימן תצ"ט(. 
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דבאיסורי תורה אפילו אוכלן בשוגג צריך כפרה ותשובה להגין על היסורין, מ"מ באיסור דרבנן א"צ דאף  ]משה"א סק"ג[
שום כפרה והרי הוא להאוכל כאילו אכל כשירה, והרי נהנה כמו מן הכשירה, ומש"ה צריך לשלם כל דמי הנאתו כמו בזה 

[, משא"כ באיסור דאורייתא שמקבל עונש 'סימן שס"ג סעיף זנהנה וזה חסר מועט דצריך לשלם כפי מה שנהנה ]לקמן 
  על השוגג וחסרונו גדול מהנאתו, עכ"ל.

 יחזיר מה שקיבל יותר מדמי הטרפה הקשה למה אין המוכר מחזיר כלום, -יו"ד סימן קי"ט ס"ק כ"ז ש"ך 

הטעם דהם לא גזרו איסור כדי להוציא ממון דלענין ממון  וי"לשהוא חייב מדינא ולא מצד הקנס, 
ועיין בנה"מ כאן ]משה"א סק"ג[, הביא דברי הש"ך הנ"ל במ"ש דאפילו המותר ה אדין תורה כו' ע"ש. אוקמי

משויו א"צ להחזיר, וכתב דלכאורה אינו מובן כיון דהמקח בטל הוי כמזיק או כאוכל שלא במקח ולמה יצטרך לשלם 

 פת"ש. – יותר משויו

חויב ליתן לו כיון שכבר נתחייב אם הלוקח לא נתן המעות מ אפילו – ]סק"א[שער המשפט  .א
כשכבר אכל איסור דרבנן הרי נהנה ממנו כמו מבשר כשר וחייב לו כל הדמים ובעת הקניה, 

ומדמה זה למ"ש ביו"ד סימן ש"ה סעיף ד', כתב לכהן  שנתחייב לו עבורו כיון שמה"ת היתר הוא לגמרי

אינו פדוי מדרבנן, הרי אף דנתחייב בטעות מ"מ חייב ליתן שהוא חייב לו ה' סלעים בשביל פדיון בנו חייב ליתנם לו ובנו 

 פת"ש. - לו כיון דמה"ת בנו פדוי הוי חיוב מעליא כו'
וקא דדאם עדיין לא פרע לו א"צ לשלם רק דמי טרפה  - חלק חו"מ סימן ק"פחתם סופר פרי חדש  .ב

כתב שם להצדיק ועוד . לו דמי טרפהכיון דעכ"פ היה צריך לשלם  א"צ להחזיר היתרון כשרהאם כבר קיבל המוכר דמי 

 . פת"ש ויכול המוחזק לומר קים לי כשיטה זו. –דברי סמ"ע ]שם[ ודלא כש"ך ]שם[. 

 מכר שחוטה שלא נבדקה

, פירוש, שנודע לאחר שמכרה שהבודק לא בדקה כראוי .מכר לו מבהמה שלא נבדקה כראוי - ריב"ש דרכי משה
דמדאורייתא בהמה בחזקת היתר, . רמ"א –היא מדברי סופרים  , שהרי הבדיקההוי כאיסור מדברי סופרים

 סמ"ע. –והבדיקה רק מדרבנן. 

משמע מזה דאם הי' הבדיקה מדאורייתא אף דהוא אסור רק מספק דאורייתא  - רבי עקיבא איגר
 . דמה שאכלו אכלו. ויחזיר להם הדמים:מ"מ דינו כודאי איסור

 4סעיף ד

 איסור הנאה

נאה, בין מדברי תורה בין מדברי סופרים, מחזיר את הדמים ואין בהם דין כל איסורי ה -רמב"ם 
שהרי לא מפסיד להמוכר כלום במה שאכלה הלוקח והטעם,  הרב המגיד. –לעיל יין נסך וכדין  שו"ע. –מכירה כלל 

 סמ"ע. – או האכילה לכלבים כיון שאסור לו להנות ממנו, משו"ה אין מנכה לו מהדמים שנתן לו בעדה

ואף אם מכרה הלוקח לגוי וקיבל דמים, אם הוא דבר שתופס דמיו הרי אסורין ביד הלוקח,  -"ע סמ
[ מכרן וקידש בדמיהם :כגון חמץ בפסח וערלה וכלאי הכרם דתנן ]קדושין נוואפילו הוא דבר שאינו תופס דמיו 

בל המוכר בעצמו ה"מ לאחרים, א מקודשת ]וחמץ של עוברי עבירה לאחר פסח מותר מפני שהן מחליפין[,
צריך להחזיר לזה הלוקח כל דמיו, ש ואף אם מכרו קנסוהו שהוא בעל דבר אסור למוכרו

ע"ז סב. ורש"י תוס'  רש"י ע"ז נד: תוס'וכ"כ  . עכ"ל.סעיף ד' נדאסור להנות הוא בדמיהן כמבואר באו"ח סימן ת"

 ש"ך. –, בבכורות פרק ה אות לב דברי חמודותספרו מעדני מלך בוכן עיקר. ודלא כ גבי חמצן של עוברי עבירה בחולין ד:

                                                           
 סעיף ד 4

 הנאה, בין מדברי תורה בין מדברי סופרים, מחזיר את הדמים ואין בהם דין מכירה כלל.כל איסורי 
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 | קנין לחש"ו ובשבת ויו"ט אונאה ומקח טעות סימן רלה

 1סעיף א

 קטן

 פחות מגיל שש/יותר מעשר

קטן עד שש שנים, אין קנייתו לאחרים  - סה. אמר רבא ג' מידות בקטן וכו'גמ' גיטין  נט.רמב"ם משנה גיטין 
 הרב המגיד. –בגמ' דף נט.ם כפי שמבואר שין לא הגיע לעונת הפעוטות שעדיכזה פשוט  שו"ע. –כלום.

היינו שבדקוהו ומצאוהו שיודע, ולאחר עשרה כל שאינו שוטה ד -רמ"ה  גיטין פ"ה סי' יטרא"ש מטור 
  .רמ"א –

, שיודע בטיב משא ומתןכל שלא הגדיל בעינן דוקא אפילו בהיותו בשנת י"ג  - עפ"י הסמ"ערמב"ם  .א
מדברי הרמב"ם כתבו המחבר בסמוך סעיף ח' שכתב קטן שהגדיל והביא ב' שערות אף על פי שאינו יודע בטיב וכן מוכח 

 וכן משמע מרמ"ה.סמ"ע  – משא ומתן כו', מוכח מזה דס"ל דקודם שהגדיל בעינן שיודע בטיב משא ומתן.
ס בתוך רמ"א הכניוהקשה על  סמ"ע. – מקחו מקח. שאינו שוטהלאחר עשר שנים כל  -שם  א"שר .ב

צ"ע שלא כתב זה בשם יש אומרים, דהא המחבר כתב עד שיגדל אם יודע, משמע כל זמן ודברי הרמב"ם דעת הרא"ש, 
 שלא הביא שתי שערות צריך בדיקה. ]סמ"ע סק"ג[.

 ]יותר משש[ פעוטותהתקנת 

מקחו מקח וממכרו ממכר ומשש שנים עד שיגדיל אם יודע בטיב משא ומתן  - שםמסקנת הגמ' 
דמתנה דמי למכר דאי לאו דעביד ליה נייחא נפשיה לא היה נותן לו מתנה ובכלל כדי חייו הוא. ]סמ"ע  תו קיימתומתנ

 שו"ע. –, בין בדבר מרובה בין בדבר מועט, בין במתנת בריא בין במתנת שכיב מרע סק"ה[

שש עד י' שנים צריך בדיקה ועונת הפעוטות מתחיל משהוא בן שש שנים ואילך עד שיגדיל כל אחד לפי חורפו, אלא שמ
 סמ"ע. – בסמוך שיתבאראם הוא יודע בטיב משא ומתן, ומשם ואילך עד י"ג יש פלוגתא בין הרמב"ם והרא"ש וכמו 

דאל"כ אין שום אדם יהיה לו שום עסק  הטעם משום כדי חייו שו"ע. –ודבר זה מתקנת חכמים  - מימרא דר' יוחנןשם 

 סמ"ע מגמ' שם. – , גם קרוביו יכולין לבטל מעשיו וכמו שיתבארעמו, שהרי יכול לחזור בו כשירצה

 טור סמ"ע. – כדי חייועד מכר ודווקא ש –]ספר המקח שער ג'[ רבינו האי  .א
טור  – מותר אפילו ביותר מכדי חייו - גיטין נ"ט ע"א ד"ה הפעוטותרמב"ן סי' שצ"ז  גיטיןמרדכי  .ב

שצ"ט[ דה"ה שאר דברים  -חייו יכול למכור, וסיים שם ]בסי' שצ"ח  כיון דתיקנו תו לא חילקו דאף יותר מכדיד סמ"ע.

דהתירו משום חיי האדם כגון פת של גוים ]כמ"ש ביו"ד סימן קי"ב ]סעיף ב'[ או הלואה לגוים בריבית ]כמ"ש ביו"ד סימן 
 ]א'[ דרכי משה -קנ"ט ]סעיף א'[, דמותר אפילו ביותר מכדי חייו, 

 למכור, כי לעניין דרבנן, עבדים כמטלטלין.ואף עבדים הוא יכול  –רע"א 

, כגון שמכרו בנכסים מועטים שזכו שלא כהוגןבמקום שעשו הואיל ואינו רק מכח תקנת חכמים, אם כן  -בתשובה  ר"ן

היינו דבנכסים מועטין הדין דהבנות יזונו והבנים ישאלו  בי"א. רמ"א –מכירתן לאו כלום היא בהן הבנות, 

נת הגאונים אפילו במטלטלין הבנים והבנות יזונו, ואם היתומים מכרו הכל אין להבנות כלום על הפתחים, ואחר תק
 ועי' רע"א שהקשה מסעי' יב שם ועי' נה"מ ביאורים ב'. [באה"ע סימן קי"ב ]סעיף ז' י"ב י"דכמבואר כל זה 

                                                           
 סעיף א 1

)דהיינו  קטן עד שש שנים, אין קנייתו לאחרים כלום. ומשש שנים עד שיגדיל, אם יודע בטיב משא ומתן

ומתנתו קיימת, בין בדבר מקחו מקח וממכרו ממכר  שבדקוהו ומצאוהו שיודע, ולאחר עשרה כל שאינו שוטה( )טור(,

 מרובה בין בדבר מועט, בין במתנת בריא בין במתנת שכיב מרע, ודבר זה מתקנת חכמים, והכל במטלטלים.
)וי"א הואיל ואינו רק מכח תקנת חכמים, אם כן במקום שעשו שלא כהוגן, כגון שמכרו בנכסים מועטים שזכו בהן הבנות, 

)דהיינו שהקטן  אבל בקרקע אינו מוכר ולא נותן, עד שיגדיל מן מ"ט /מ"ד/(.מכירתן לאו כלום היא( )תשובת הר"ן סי

ואפילו הוא קרקע שניתן לו במתנה, או שקנה לו  בן שלש עשרה והקטנה בת י"ב והביאו שערות( )הרמב"ם(.

ודע האפוטרופס. ואם נתנו, אפילו במתנת שכיב מרע, אינו כלום אפילו הוא קרקע שניתן לו, ואף על פי שהוא י

)מיהו כל זמן שחפץ הקטן במה שעשה, ואין קרוביו או הבית דין בטלו מעשיו, והלוקח אכל פירות  בטיב משא ומתן.

ואם ירש מאביו שטר חוב, דינו כמטלטלים ויכול  קרקע שלקח, א"צ לשלם מה שלקח( )תשובת רמב"ן סימן ב'(.

 למוכרו או ליתנו לאחר. 
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א פירשו לו אימת קטן בן שש שנתנו לו מתנה ע"י גדול ול - דרכי משה ]ח"א סי' תתקצ"ז[רשב"א בתשובה 
יתננה לו, והוא נתן לו עכשיו, ופסק דאם אין הקטן חריף ובקי אזי פשע זה הגדול במה 

של מוכח מדבריו שפטור האחר כשנאבד מהקטן. ונראה דהיינו דוקא בכה"ג שהחפץ הנאבד וסמ"ע.  –שנתנו לו. 

כשמסרו לקטן אף דכל  של אחריםו, אבל , וכיון דחכמים תיקנו שיהיה מתנתו ומחילתו קיים מכל שכן פרעון לידהקטן
 - קפ"ח ]סעיף ב'[.מ"מ כשמוסר לקטן חייב כדמוכח בסימן  ב"מ ל"ו ע"א[,המפקיד על דעת אשתו ובניו הוא מפקיד ]

 ביאורים ]סק"א[  נה"מ

 בקרקעות

אינו  צריך חריפות ובקיאות טפי. ]סמ"ע סק"ט[.שאבל בקרקע והכל במטלטלים  - קנה:ב"ב וב שםגיטין משנה 
 רמ"א –דהיינו שהקטן בן שלש עשרה והקטנה בת י"ב והביאו שערות  שו"ע. –מוכר ולא נותן, עד שיגדיל 

 .מרמב"ם

והרבותא  שו"ע. – סוהאפוטרופ, או שקנה לו במתנהואפילו הוא קרקע שניתן לו  -טור רא"ש בתשובה 

, ועי' סעיף ז' שדווקא להקנות אך יכול לקנות קרקע על ידי אפוטרופוס, הוה קנין גמור דאפילו הקטן אינו יכול לחזור בוש
 סמ"ע. –ע"ש. 

 ע.דינו כקרק חזקת חנות - ]סק"ב[ ש"ך

  מרדכי ב"ב סי' תרלה.ועי'  .קרקע ומטלטלין יחדהסתפק בקטן שמכר  –רע"א 

דהוה אמינא  שכיב מרעואם נתנו, אפילו במתנת  - ב"ב קנה סי' תרלה תרלובתשובת רא"ש שם ושם מרדכי 

יון דתיקנו שיהיו דבריו ככתובין וכמסורין כדי שלא תטרוף דעת השכיב מרע הנותן כשלא יתקיימו דבריו, וגם בקטן כ

, אינו כלום אפילו הוא קרקע שניתן לו, סמ"ע – שייך האי טעמא ויהיה מתנתו מתנה אף בקרקע, קמשמע לן
  שו"ע. –ואף על פי שהוא יודע בטיב משא ומתן 

 ]סקי"ג[ סמ"ע -.מצוה לקיים דברי המתוה"ה דלא שייך בקטן לומר  - תרלה תרלו ב"ב קנה סי'מרדכי 

, ואין קרוביו או הבית דין שחפץ הקטן במה שעשהמיהו כל זמן  -המיוחסת לרמב"ן  תשובת הרשב"א
פירוש, אף שלא  רמ"א. –קרקע שלקח, א"צ לשלם מה שלקח  אכל פירותבטלו מעשיו, והלוקח 

לאכול הפירות, מ"מ כיון שהיה שם הקטן וקרוביו ולא מיחו, מחילה בטעות כי האי אפילו בקטן אמר לו הקטן בפירוש 
הוי מחילה, וכמו בדבר שלא בא לעולם דאי שמיט ואכיל דלא מפקינן מינייהו, ודוקא בהלך למדינת הים או שמת הקטן 

המחבר דמוציא ממנו כל הפירות מיירי אסור להלוקח לאכול הפירות, אבל בהיותו כאן מותר לאכול, ובסעיף י"ד דכתב 
ביאורים ]סק"ד[ דהעיקר דשם מיירי במכירה שכבר נתן הדמים, וכיון נה"מ בהלך למדינת הים. סמ"ע ]סקי"ד[. ועיין 

  שהמכר נתבטל הוי אכילת פירות כריבית, וכאן מיירי במתנה או במכר שלא נתן עדיין הדמים.

 במכירת שטר חוב

ואם ירש מאביו שטר חוב, דינו כמטלטלים ויכול למוכרו או ליתנו  -טור בשם תשובת רא"ש  .א
סימן צ"ה קמשמע לן דלא תימא כיון דיש בו שעבוד קרקעות ודין קרקע יש עליו לענין שבועות ]עיין שו"ע.  –לאחר 

 וכמה דברים, גם בזה דין קרקע יש לו, קמשמע לן.  סימן רכ"ז סעיף כ"ט[ואונאה ]עיין  סעיף א'[

, ולא מהני נינהו דמילילא מהני בקטן מכירת שטר חוב כיון  -]בתשובה סי' קס"ח[ הביאו  ריטב"א .ב

 סמ"ע.]סעיף ד'[ דרכי משה  - תיקון כתיבה ומסירה כי אם בגדול:

  :על הרא"שג' קושיות קשה סיק שאין להוציא מהמוחזק כיון שה –]סק"ג[  ה"חוקצ

 ובנה"מ תירץ, ע"ש. מב"ם ]פכ"ט ממכירה ה"ט[הרכפי שפסק  הא בעי כתיבה ומסירה ואין שטר לקטן .א

משום דדוקא בשטר הצריך עדים אמרינן דאין שטר לקטן, וכן בקנין כתב הרמב"ם ]פכ"ט ממכירה ה"ט[ דלא מהני בקטן 
בעדים עומד ואין שטר בעדים לקטן, אבל שטר שקונין בכתיבה דמהני כתב יד של קטן גופיה ודאי דמהני  דקנין לכתיבה

  .וכן מדוקדק לשון הרא"ש בתשובה כלל פ"האף בקטן. 

אין לכתוב שטר ראיה על הקטן, דהא שטר לא מהני רק כשנכתב בציווי המתחייב וציווי הרי  .ב
דשם מיירי שלא הכחיש הקטן או שהיה ג"כ כתיבת יד הקטן ולא  ובנה"מ יישב, ?הקטן מידי מששא אית ביה

דהשטר מועיל מטעם שליחות המתחייב, ואין שליחות  .ה ביבמות טהרז"היה צריך ראיה דידהו נגד הקטן, ובפרט לדעת 
 לקטן. 

ותירץ , וקטן כשלא בפניו דמידבעינן מסירה בפניו  בסימן קצ"זולדעת הרמ"א  כיון דהשטר בעי מסירה .ג

 ד"ה .תוס' ב"ב עודהא דבעינן מסירה בפניו אין הקפידא משום בפניו רק משום דבעינן מסירה מיד ליד ]עיין  הנה"מ
[ ומהני אפילו בקטן בודאי, דאטו לא יועיל קנין ספינה לקטן שיקנה במוסירה, וכן להנך דס"ל דבהמה גסה לא ספינה

נקנית רק במוסירה ]רש"י קדושין כ"ה ע"ב ד"ה נקנית במסירה[ אטו אין לקטן קנין בבהמות. וכן הפוסקים כתבו סתם 
בגדול הן ג"כ בקטן, ובספינה ובהמה גסה דמהני מסירה מהני דיש לקטן קנין במטלטלין משמע דכל הקניינים דשייכים 

ג"כ בקטן. וכן כשהמשיך ]עיין סעיף ד'[ מהני בפניו אפילו לא אמר לו לך משוך אף דקטן כשלא בפניו דמי, משום דקפידא 
 דבפניו הוא רק משום ריצוי, וה"נ הא דבעינן קפידא דבפניו במסירה הוא רק משום דבעינן מיד ליד.
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 שט"ח של קטן מיתומים גביית

אם יש לקטן שט"ח על יתומים קודם דתקנו רבנן לגבות  -רשב"א מ יט: ד"ה גרסינןכתובות ר"ן  .א
שעבוד דכיון דא"י לגבות רק ממקרקעי דינו כקרקע או ליתן השטר לאחר  רממטלטלי' דיתמי א"י למכו

 רע"א. – קרקע כקרקע בזה
 םלענין זה דין מטלטלי - כתובות פו. ד"ה תיזלתוס'  קצ כתובותמרדכי  סי' יב ופ"כתובות גהת אשר"י ה .ב

 רע"א. –יש לו. 

 2סעיף ב

 ]מתנה/מכר[ כשיש לקטן אפוטרופוס

אם היה לו  בד"א, בקטן שאין לו אפוטרופוס. אבל - כז:גיטין  לא.רי"ף  מימרא דרפרםע. כתובות רמב"ם  .א
ופוס, שאם רצה לקיים מקחו אלא מדעת האפוטראפוטרופוס, אין מעשיו כלום אפילו במטלטלים, 

כיון דלא תיקנוהו אלא משום כדי חייו ממילא אם יש לו אפוטרופוס ד שו"ע. – וממכרו ומתנתו, במטלטלים, קיים

  סמ"ע. –, אין מעשי קטן זולת האפוטרופוס קיימין שדואג לצרכיו
וכ"פ  טור - פאמתנתו מתנה אפילו אם יש לו אפוטרוואין חילוק  מתנהב -ר' חננאל מרב האי גאון  .ב

והסמ"ג ]עשין פ"ב[  תוס' כתובות ע. ד"ה אבלתשובת מהר"ם אלשיך סימן ק"א דכן נראה ג"כ דעת הרי"ף וכן היא דעת ב
והטור, דכולהו ס"ל  והרא"ש ]כתובות פ"ו סי' כ"ג[וגאונים אחרונים שהובא בהגהות מיימוני ]פכ"ט ממכירה אות ג'[ 

 . פת"ש.]פכ"ט ממכירה ה"ז[ מתנה, ודלא כהרמב"ם דבמתנה אפילו יש לו אפוטרופוס מתנתו

 טעםצידד לקיים מתנת קטן שכ"מ שנתן לזקינו מטיבו שגידלו כאב, דכל  –מהר"ם אלשיך רע"א מ
וסבר דההוא מקבל  משום דילמא טעי הקטן בדעתו דבעינן במתנה שיסכים האפוטרופוס עמו הרמב"ם

ילו דידע דלא עביד ליה ניחא נפשיה הלך אחר שיחה נאה ויהיב ליה, מתנה עבד ליה ניחא נפשיה ולאו הכי הוא, או אפ

גידלו שהמקבל הוא מטיבו של הקטן שמפורסם שאבל בנידון משום הכי בעי דעת האפוטרופוס. 
כאב, וגם הקטן עצמו פירש שמשום הכי נתן לו, מודה הרמב"ם דלא בעינן דעת 

דלא חיילא  במתנת שכיב מרעמתנת בריא אבל הני מילי ב אפשר דאפילו להרמב"ם ועוד. האפוטרופוס

והביא שם  , דהא בשעתא דחיילא לית ליה אפוטרופא והוי כמאן דלית ליה אפוטרופוס מעיקרא.מהניאלא לאחר מיתה 

 צ"ע לדינא:פת"ש נשאר ב. ו"שפת -עוד טעמים ע"ש. 

סימן ר"צ שיתבאר לקמן  , כמווהוא הדין אם סמוכים אצל בעל הבית, שדינו כאפוטרופוס -ד"מ א'  ריב"ש

[ ושהרמ"ה מחלק קצת ביניהן, ע"ש ובדברי הרא"ש ]גיטין פ"ה סי' ו'כתב כן הטור בשם בסי' ר"צ ש רמ"א. – סעי' כד

 סמ"ע. - :שם סעיף כדהמחבר 

אבל משהגדיל, אף על פי שיש לו אפוטרופוס שמינהו לו אביו, מקחו מקח וממכרו  -ד"מ שם  ריב"ש
פוטרופוס צריך לקיים דברי המת ואסור ליתנם ליורש ולא ללוקח עד הזמן שצווה, מכל מקום , אף על פי שאממכר

נראה דר"ל דאחר שיגיע זמן מסירת האפוטרופוס להיורש אז יחול המקח דצריך ליתנו להלוקח.  רמ"א. - מקחו מקח

 :סמ"ע – ואח"כ כתב עוד נ"מ בזה דאפילו קודם שהגיע הזמן אם תפס הלוקח כו'

דעל הלקוח אין מוטל לקיים דברי  רמ"א. –ואם תפסן הלוקח מידו אין מוציאין מידו  -ד"מ שם ובות לא. כת ר"ן

 גר"א.ר"ן שם  –המת והאפוטרופוס אינו יכול לקיים דברי המת 

 3סעיף ג

                                                           
 סעיף ב 2

ופוס. אבל אם היה לו אפוטרופוס, אין מעשיו כלום אפילו במטלטלים, אלא מדעת בד"א, בקטן שאין לו אפוטר

הגה: והוא הדין אם סמוכים אצל בעל  האפוטרופוס, שאם רצה לקיים מקחו וממכרו ומתנתו, במטלטלים, קיים.
מינהו לו אביו, הבית, שדינו כאפוטרופוס, כמו שיתבאר לקמן סימן ר"צ. אבל משהגדיל, אף על פי שיש לו אפוטרופוס ש

מקחו מקח וממכרו ממכר )ריב"ש סימן קמ"א, וסימן קצ"ח /תס"ח/(, אף על פי שאפוטרופוס צריך לקיים דברי המת 
ואסור ליתנם ליורש ולא ללוקח עד הזמן שצווה, מכל מקום מקחו מקח, ואם תפסן הלוקח מידו אין מוציאין מידו )ר"ן 

 סוף פרק מציאת האשה(. 

 

 סעיף ג 3

ודע בטיב משא ומתן, שאין לו אפוטרופוס, שנשא ונתן במטלטלים וטעה, דינו כדין הגדול, פחות משתות קטן הי

 מחילה, שתות מחזיר אונאה, יתר על שתות בטל מקח. 
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 אונאה בקטן

לו  קטן היודע בטיב משא ומתן, שאין - מימרא דר' יונה אמר ר' זירא עד שתות כגדול נט. גיטין רמב"ם
פחות משתות מחילה, שתות מחזיר אונאה, אפוטרופוס, שנשא ונתן במטלטלים וטעה, דינו כדין הגדול 

יתמי לאו בני מחילה ד בב"מ כב:קטן אין לו מחילה כדאמרינן ובראב"ד הקשה דהא  שו"ע. –יתר על שתות בטל מקח 

הרב  – הן תקנו שיהיה טעותם כגדול וכו' מכל מקום חכמים שתקנו שיהיה ממכרן ממכר משום כדי חייהןוי"ל שנינהו 
 .מגידה

 4סעיף ד

 'מי שפרע' בקטן

אם נתן מעות אין מקח הקטן וממכרו במטלטלים קיים אלא כשמשך או המשיך, אבל  - נב.גיטין בכדמשמע רמב"ם 
  שו"ע. –אינו מקבל מי שפרע, ואחרים שחזרו בו מקבלים מי שפרע על המקח וחזר בו 

 .ביתומים שיש להם אפוטרופוס, וכן הדין לקטן עצמו מיירי ובגמ' -הרב המגיד  .א
 הקטן לאו בר אקבולי מי שפרע הוא: ורק יש לו מי שפרע סוהאפוטרופדמשמע  בגמ' גיטין שם –גר"א  .ב

 5סעיף ה

 ]אין דעת אחרת מקנה[ 'קנין סודר'ב מכרש קטן

פירוש, קנו וכן אם קנו מיד הקטן  - לקמן סי' רמ"ג סי"ט שו"עוכמ"ש  שם ל:ר"ן  ה.ס גיטין תוס'רמב"ם  .א

, מידואף דבזה אין צריך הוצאה  כיר מקום המטלטלים וחזר בואו הש סמ"ע -מטלטלין ממנו ע"י קנין סודר, 

לו המקום שהמטלטלין מונחין עליו הרי הן מונחין ברשות הלוקח, מ"מ אין שכירות הקטן בקרקע כלום דמיד שהשכיר 

, לא קנה לוקח, שאין מוציאין מיד הקטן עסמ" – כמו שאין במכירתו כלום, דשכירות ליומא ממכר הוה
דאפילו במקום שאין צריך הוצאה מיד הקטן כגון שהמטלטלין אינם ברשותו,  בדין ואין קונין מיד הקטן כלום

הרי אף שהקנה לו בקנין סודר ותאמר שמועיל הקנין, מ"מ ש שו"ע. – :עסמ" – וקח מכח הקניןמ"מ לא זכה בהן הל

וכל  שאין כן כשקונה הלוקח במשיכהכיון שעדיין דבר המטלטלין בידו וצריכין להוציאו מידו, מה  יכול הקטן לחזור בו
 – משיכה היא מרשות מוכר לרשות הלוקח או לסימטא שכבר יצאה מרשות המוכר, דתו אין צריך הוצאה מיד הקטן

לפי שסתם קנין דהיינו  שו"ע – שהקנין כשטר ואין העדים חותמין אלא על שטר של גדול :עסמ"

 המגיד.הרב  –ל כל שאינו ראוי לכתיבה אינו מועי, קנין הקטן אינו מועילכיוון שולכתיב' עומד 
 י.ב" –אף עדיף מכסף דהוי ככסף ו לקנות מקטן סודר לקטןקנין יש  –ראב"ד  .ב

 - כן עיקר.ו נעלו, ולא קטן. איששלף ]רות ד' ז'[  דכתיבטן שאין קנין סודר בק םהטע –]סקט"ו[  בסימן צ"ו סמ"ע

 נה"מ.

 ם ג' דינים:מן הרמב"עולה  –עפ"י הסמ"ע 

 לחזור בו.הואיל והחפץ הנקנה עדיין בידיו והוא יכול קנין סודר לא מהני בקטן  .א
דים יעמאין ש בעדים שסתם קנין לכתיבה עומדמדין קנין סודר לא מהני ף אם אין החפץ ברשות הקטן א .ב

 בקטן.
הואיל והחפץ ברשות לא מהני שישכיר המקום ללקוח שבאופן זה כבר אין צריך להוציא מהקטן  .ג

 קע לקטן.דאין מכירה ושכירות קר כרת ללקוחשוהמ

 6סעיף ו

                                                           
 סעיף ד 4

אין מקח הקטן וממכרו במטלטלים קיים אלא כשמשך או המשיך, אבל אם נתן מעות על המקח וחזר בו, אינו 

 חרים שחזרו בו מקבלים מי שפרע. מקבל מי שפרע, וא

 

 סעיף ה 5

וכן אם קנו מיד הקטן. או השכיר מקום המטלטלים וחזר בו, לא קנה לוקח, שאין מוציאין מיד הקטן בדין, ואין 

 קונין מיד הקטן כלום, שהקנין כשטר ואין העדים חותמין אלא על שטר של גדול. 

 

 סעיף ו 6

כר מהם המקום, לא קנה עד שימשוך, לפי שאין חצר הקטן קונה לו, וכן קטן שקנה מטלטלים, וקנו מידו וש

מפני שנתרבה מדין שליחות, ואין שליחות לקטן ולא יהיה הקנין או שכירות המקום גדולים מחצרו. אבל 

 הקטנה, שנתרבתה חצרה מידה, תקנה המטלטלים מאחרים אם קנו מידה, או בשכירות המקום. 
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 וחצר 'קנין סודר'ן שקנה בקט

 שו"ע. –וכן קטן שקנה מטלטלים, וקנו מידו ושכר מהם המקום, לא קנה עד שימשוך  -רמב"ם 

ואין שליחות לקטן ולא יהיה לפי שאין חצר הקטן קונה לו, מפני שנתרבה מדין שליחות,  - י:"מ ברמב"ם מ

 שו"ע. –הקנין או שכירות המקום גדולים מחצרו 

 קטנה שקנתה ב'קנין סודר'

אבל הקטנה, שנתרבתה חצרה מידה, תקנה  - שםגמ' מסמ"ג ר' ירוחם רמב"ם טור  .א
 – שחצר הקטנה היא משום יד שו"ע. –אם קנו מידה, או בשכירות המקום  המטלטלים מאחרים

כיון דמצינו דרבתה התורה קנין לקטנה ע"י חצירה כמו בגדול הניחו לה חז"ל גם כן קנין סודר כמו בגדול ו המגיד.הרב 
 ע.מ"ס –

בין  מ יא.בב" מה שייך לחלק בין קטן לקטנה בזה דדוקא לענין חצר מחלקינןדהקשה  –ש"ך  .ב

אבל לענין קנין באשה כתיב  'ונתן בידה'דקרא  תרבאימשום דחצר דאשה משום ידה איקטן לקטנה 
ואפשר דבקטן מועיל קנין חליפין כמו שאר קנייני' ואינו דומ' לחצר כלל  חליפין אין טעם כלל לחלק ביניהן

 וכמ"ש המחבר גם כן לקמן סי' רמ"ג סי"ט שם ל:ר"ן ו ה.ס גיטיןהתוס' ואם בקטן אינו מועיל וכמו שנראה ג"כ מדברי 
 : א"כ גם בקטנה אינו מועיל

 בחליפין שוה בשוה קנין קטן 

דלרבינו תם ]ב"מ מ"ז ע"א תוד"ה [ רמ"אסוף סעיף א' ב] דתליא במחלוקת המבואר בסימן ר"גנראה  –נה"מ 

, כשם דלא בעינן נעל כך לא בעינן איש. מקרא דשלף איש נעלו[ דס"ל דלא בעינן כלי, דחליפין שוה בשוה לא נלמד גאולה
]נ"ב  וגם לא גרע מנתן לו כל הכסף דקנו אפילו בהקדש דמהני כסף ושוה כסף, ויתומים הרי הם כהקדש כמבואר בגיטין

[ במעות לא יהיה כח הדיוט חמור מהקדש, לא שייך כאן כיון דגם בהדיוט קני. וגם טעם בעמוד ב'ע"א[, ומה דאמר התם ]
בחליפין שוה בשוה, ולכך לר"ת בודאי קנה בחליפין שוה בשוה.  לא שייך דהקנין כשטר ואין שטר לקטןהרמב"ם שכתב 

 דס"ל דגם בחליפין שוה בשוה בעינן כלי דנלמד מקרא דשלף איש, כשם שנעל בעינן כך בעינן איש. להנך פוסקיםאבל 

 7סעיף ז

 קטן שקנה קרקע במעות 

קטן שקנה קרקע ונתן דמים  - ההוא דיקלא אזל רב ביבי אקנייה לבנו הקטןכ: זקל ב"במרמב"ם  .א
הרב  – כמי שאינו בפנינושהקטן  שו"ע. –לפי שזכין לאדם שלא בפניו חזיק בקרקע, תעמוד בידו וה

 .מגידה

גבי נכסי דבר שטיא, ולא  כ.כתובות ב הסוגיאגבי  –בשם רמ"ה  ד'כתובות פ"ב סי' י מרא"שושן קצות הח .ב

 וז"לאמרן אלא דאית ליה חזקה דאבהתיה אבל לית ליה חזקה דאבהתיה אמרינן כשהוא שוטה זבן וכשהוא שוטה זבין. 

לו ע"י אחר לא זכה בהן זכיה גמורה, דזכיית המקח אינו  זיכןנכסים אפילו  קנהאבל , הרמ"ה
כי צריך גם הלוקח להתחייב באה מכח המוכר בלבד עד שיהא גם הלוקח בר דעת וראוי להקנאה, 

גמר אין בו דעת להתחייב בדמים שיוכל המוכר להוציאן ממנו בדין לא  בדמים ואדעתא דהכי מקנה ליה המוכר, ואם

הואיל ואתי  אבל מתנה זכין לאדם שלא בפניו ואית ליה זכיה לשוטה מידי דהוי אקטןומקני ליה, 

. ומבואר מזה דמקח אינו קונה עד שיהא בו דעת בנתינת דמים, דהא שוטה עכ"ללכלל דעת, גם זה היה עתים חלים 

וזה דלא כמ"ש בב"י שם בפירוש דברי הטור דהרא"ש  דעתים חלים לקטן מדמה ואפילו ע"י אחר לית ליה זכיה במקח
 .וכן למד בב"ח שהרא"ש חולק חקצוה" –תימה על הרמ"א שלא הביא דעת הרמ"ה והרא"ש.ונמי ס"ל הך דרמב"ם 

דאמרינן מנין שזכין לאדם שלא בפניו שנאמר  .מבקידושין כדברי הרמב"ם מהוכיח  –הרב המגיד 
וקטנים הרבה היו בנחלת הארץ  )ד"ה אלא(שם נשיא אחד ממטה, ופירש רש"י  )במדבר לד, יח(

גבי ההוא דיקלא אזל רב ביבי  :ב"ב קלזואף על גב דאידחיא הך אוקימתא, מכל מקום מפורש וכשלא בפניהם, 

  חרת מקנה עכ"ל.יש להן זכיה כשדעת א מדאורייתאיש סוברין דאפילו ואקניה לבנו קטן, 

שהקטן בעצמו יזכה אין התם טעמא משום דין זכיה דזכין לקטן ע"י גדול, אבל דראיה מנשיא אחד, ה דחה - חקצוה"
עי' ו אין זה מדין זכיה. שקטן זוכה היכא שדעת אחרת מקנה אותו ע"ד איתא ד"ה שאניסד:  גיטין תוס'שבואף לנו. 

 בקצוה"ח שהאריך בזה

                                                           
 סעיף ז 7

 ן דמים והחזיק בקרקע, תעמוד בידו, לפי שזכין לאדם שלא בפניו. קטן שקנה קרקע ונת
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 הנ"ל[קנין דרבנן אי מהני לדאורייתא ]המשך לדין 

דהא בדעת אחרת מקנה קונה דבר תורה,  שזכין לקטן אך הווי רק מדרבנן.אי נימא דאף הקשה  –רשב"א 

ע"ש דאורייתא? וכיצד יועיל לדרבנן, וכשזכין לו ע"י אחר כיון דאינו אלא משום שליחות לית ליה זכיה אלא מ

 ד לבנו.חצי עב הקניית בנידון דידיה לגבי

גבי קנין דרבנן דהוי שלו כגון שמסקנת הפוסקים שקנין דרבנן מהני לדאורייתא תירץ  –קצוה"ח  .א

ודלא כרבינו ירוחם )חלק ] )נב, ע"ב( בקידש במעמד שלשתן ע"שאה"ע סימן כ"ח מן התורה לקדש בו אשה וכמ"ש הב"י ב
כיון דקנה הקטן, ליהוי , א"כ ה"נ דהפקר ב"ד הפקר, ומשום [חוה נתיב כ"ב ח"א קפא, ע"ג( שכתב דלא הוי קידושי תורה

אף על פי שקלים פ"א )משנה ה'( מדרבנן תו לאו דאב הוא מן התורה ולא מצי אב לשחרריה. וכן נראה מוכח מהא דתנן 
שאמרו אין ממשכנין נשים ועבדים וקטנים, אם שקלו מקבלין מידם. וכתב ברטנורה ובתנאי שימסרם לצבור לגמרי כי 

של יחיד ע"ש. והיכי מצי קטנים מסרי לצבור יפה הא פעוטות אין מתנתן מתנה אלא היכי דלא ליהוי קרבן צבור קרב מ
מדברי סופרים והרי מן התורה אין כאן מתנה לצבור ונמצא קרבן צבור קרב משל יחיד, אלא ע"כ כיון דמדרבנן הוי קנין 

  .מהני נמי לדאורייתא

אך  תאורייהוי דא ן הפקרת דידווקא הפקר ביש ."ח ממסכת שקליםהקצוה ה ראייתדח – מנה" .ב
הוי הפקר ולכן בקטן שנתן מחצית השקל הפקירו בית דין את השקלים ו אלא מדרבנן.לא הוי הקנאה לשני 

את דחה  בית אפריםוכן ב רק מדרבנן. אך הקטן זוכה בו המדאוריתא אך המזכה לקטן אף שהמון יצא מהמזכה מהתור
דווקא אופן שהחפץ הקנוי עדיין בעין כגון שהקנה לולב לקטן. אך אם דאורייתא למהני  דרבנןכל המח' אם קנין הראיה ש

 ראיית הקצוה"ח דחהשאמרי ברוך עי' גם בודלא גרע מיאוש ושינוי רשות. ע"ש  הוציאו ודאי שהלקוח אותוקנה מהתורה
 .שפת" –

, אין הדברים כל מה שנאמר בפוסקים דקנין דרבנן לא מהני לדאורייתא -סי' ח'  חלק חו"מבית אפרים  .ג
ובזה אמרינן דמדאורייתא בנן הוא בעין, אמורים אלא כל זמן שהחפץ ההוא שהקנין נתפס בו מדר

פשיטא במכירה או נתינה לאחר,  אבל אם הקונה מוציא החפץ ההוא מידוברשותא דמריה קאי, 
, דלא גרע תקנתא דרבנן שתיקנו שיקנה מיאוש ושינוי רשות, ואפילו שהלוקח מידו הוא קונה מדאורייתא

יטא דלא עבדו רבנן תקנתא כה"ג, שתקנה זו קלקלה שהלוקח בקטן שי"ל דמה בכך הרי אין יאוש שלו מועיל, מ"מ פש
אינו לוקחו על מנת כן שלא יהא בו רק קנין דרבנן, והרי זה המוכר התירו לו חז"ל להוציאו ולמוכרו לכתחלה, וכמ"ש 

ודאי שלא אמרו אלא בעוד שהחפץ קיים דאפילו לצאת ידי שמים אינו צריך להחזיר, אלא  :דסוכה יבמלחמות הרמב"ן 
או כההיא דאקניה לבנו  שם מ"ו ע"ב[ביד הקונה קנין דרבנן בזה אמרו דלא מהני לדאורייתא, וכההיא דלולב לתינוק ]

אבל אם כבר בא ליד אחר ודאי הוא שלו דאורייתא, ומכל  שני ]פ"ד משנה ד'[,או כההיא דמעשר  גיטין מ' ע"א[קטן ]
ורת חפץ זה שתופס בו קנין דאורייתא, וכיון שאנו לוקחין בעד שקלי הקטנים בהמות לקרבן פשיטא שכן מה שלוקח תמ

שהם קנויין לציבור מדאורייתא, שהרי מיד שהוציא הגזבר המעות ברשות המוכר קיימי והם נקנין למוכר קנין גמור, 
ן כאן בית מיחוש עכ"ל, ע"ש עוד. וגם והבהמות שלוקחין מהמוכר נגדם פשיטא שהם קנויים להקדש אף מדאורייתא ואי

 בסימן ס"א שם פלפל בענין זה עם הגאון מליסא ז"ל ע"ש. 

  א:היוצא מזה לדינ, חלק יו"ד סי' שי"ד תשובה ארוכה בזה אם קנין דרבנן מועיל לדאורייתא, ומסיק סופר חתם

כגון יאוש כדי וכדומה וכגון קנין כסף בלא משיכה שהפקיעו  ואלא שחכמים הקיל דין תורהשמהני מהיכא  •

  א.לכו"ע אינו מועיל לאיסור דאורייתחכמים ומ"מ עדיף לקיים קנינו בכסף לחוד, זהו 

סים דאם יש בת עם הבן בנכ [:ז]יבמות סכגון מזונות הבנות  לקיים דבריהם דמצוהתקנתא דדבריהם  •

ומאכיל תרומה  בודאי כדאורייתא ממשמועיל מועטים מאכילים העבדים תרומה משום דאכלי בתקנתא דרבנן[ 

  .עבדיםל

, בהא פליגימעמד שלשתן שעדיין לא הגיע ליד הזוכה, או קטן זוכה לאחרים ועודנו בידו, כנן במדר שעיקרוקנין  •

ולתוס' ]שם הוי כדאורייתא, מדפי הרי"ף[  לרש"י ]גיטין ס"ד ע"ב ד"ה זוכה אף לאחרים[ ורי"ף והר"ן ]שם ל"א ע"א
ובדרכי משה שם[, להמחבר מקודשת במעמד  אה"ע סימן כ"ח סעיף י"ג[ הוי רק דרבנן, ופליגי המחבר ורמ"א ]ד"ה שאני

 סק"א: סימן ר"א סעיף א'שלשתן קידושי תורה ולרמ"א רק מדרבנן, עכ"ל. ע"ש עוד והובא לעיל 

 8סעיף ח

 לוש ת קרקעכירבמ

קטן שהגדיל והביא שתי שערות, הזכר אחר י"ג שנה והבת אחר י"ב, אף על פי  -: קנה ב"במרמב"ם 
 שו"ע. –ו מקח וממכרו ממכר ומתנתו מתנה, במטלטלים שאינו יודע בטיב משא ומתן, מקח

 שבן י"ג שנה שמכרו ממכר במטלטלים אע"פ שאינו יודע בטיב משא ומתן
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קטן שהגדיל והביא שתי שערות, הזכר אחר י"ג שנה והבת אחר י"ב, אף על פי שאינו יודע בטיב משא ומתן, 

מקחו מקח וממכרו ממכר ומתנתו מתנה, במטלטלים. אבל בקרקע אין מעשיו קיימים, עד שיהיה יודע בטיב 

הגה: וכל זה במוכר עצמו, אבל ב"ד מוכרין קרקעותיו לפרוע חובת אביהן וכיוצא בזה )הגהות  שא ומתן אחר שהגדיל.מ
 מרדכי דב"מ(. ועיין לקמן סעיף כ"ו סי' זה. 

 



 דיינות
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת

 

 23 אונאה ומקח טעות סימן רלה | קנין לחש"ו ובשבת ויו"ט

 

אבל בקרקע אין מעשיו קיימים, עד שיהיה יודע בטיב משא ומתן  - עג. שם רי"ףשם  ב"ברמב"ם מ
 שו"ע. –אחר שהגדיל 

וכל זה במוכר עצמו, אבל ב"ד מוכרין קרקעותיו לפרוע  -ב"מ סי' תרס ד"מ יג ועיין לעיל סי' קט וקי  מרדכי 
 רמ"א.  – ועיין לקמן סעיף כ"וביהן וכיוצא בזה. חובת א

 9סעיף ט

 במכירת קרקע שקיבל בירושה

בד"א,  -רמ"ה  שם קנה. ד"ה מוכרתוס'  בב"ב קנו. ד"ה והילכתא כרב נחמןרשב"ם  עג. בב"טור בשם רי"ף רמב"ם 
או שניתן לו במתנת או משאר מורישיו מאבותיו אבל קרקע שירש  בריאשקנאו או ניתן לו במתנת בקרקע שלו 

 שו"ע. – אין ממכרו ממכר עד שיהיה בן עשרים שנה שלימות ויביא שתי שערות שכיב מרע,

אף ע"פ שהביא שתי שערות ויודע בטיב משא ומתן לא, אבל קודם עשרים שנה שלימות  -רמב"ם  
 שו"ע. – בדרכי העולםשמא ימכור בזול מפני שדעתו נוטה אחר המעות ועדיין לא נתיישבה דעתו 

וכשהוא בן עשרים שנה שלימות  -בשם הר"י אבן מגש  שם עג:נ"י  שםרי"ף  רכי משהריב"ש ד .א
והביא שתי שערות, מוכר בין במטלטלים בין קרקעות, בין שלו בין של אביו, ואפילו אינו 

 שו"ע. –יודע בטיב משא ומתן 

 . ארמ" –ראשונה  והלכה כדיעה רמ"א –חולקים  –גאונים  .ב
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בד"א, בקרקע שלו, שקנאו או ניתן לו במתנת בריא. אבל קרקע שירש מאבותיו או משאר מורישיו, או שניתן 

ת שכיב מרע, אין ממכרו ממכר עד שיהיה בן עשרים שנה שלימות ויביא שתי שערות, אבל קודם לו במתנ

עשרים שנה שלימות, אף ע"פ שהביא שתי שערות ויודע בטיב משא ומתן לא, שמא ימכור בזול מפני שדעתו 

שתי  נוטה אחר המעות ועדיין לא נתיישבה דעתו בדרכי העולם. וכשהוא בן עשרים שנה שלימות והביא

)ודלא כיש  שערות, מוכר בין במטלטלים בין קרקעות, בין שלו בין של אביו, ואפילו אינו יודע בטיב משא ומתן.
 חולקין בזה(. 
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