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 1                                                                                              בסייעתא דשמיא 

 קצ"ו –קפ"ט חושן משפט סימן   –קנין בקרקע   - אלול תשע"זזמן 

 עיקריים טיוטת מראי מקומות  - יסודות בקניינים

 סימן קפ"ט

 מי שפרע ומחוסר אמנה

 ול לחזור בוס"ק א' שלא שייך שבועת היסת כשיכ ש"ך סימן ר"ד

 שו"ת חתם סופר חו"מ סימן ק"ג

 משנת יעבץ חושן משפט סימן לג

 קנין

בראשונה היו קונין בשליפת המנעל...חזרו להיות קונים  –ירושלמי קידושין פרק א' ה' 

 בקצצה... חזרו להיות קונים בכסף שטר וחזקה

  א עמוד קפ דף חוקת פרשת( במדבר) ג כרך זוהר]

 יימרון וחברייא דא בפרשתא חד מלה ואימא בקיומך קום אלעזר בריה אלעזר' לר אמר

 לקיים התמורה ועל הגאולה על בישראל לפנים וזאת( ד רות) ואמר אלעזר' ר קם, אבתרך

 ואתו דאורייתא בדינא דא הסכמה עבדי קדמאי אינון אי ביה לאסתכלא אית קרא האי', וגו

 לאו ואי, שלים עלמא חריב כאילו דאורייתא מלה דבטיל מאן והא בטלוה מאיא ובטלוה בתראי

 הוה דאורייתא בדינא ודאי אלא, הכא נעל אמאי בעלמא הסכמה אלא דאורייתא בדינא איהו

 בינייהו אתגלייא דא מלה, זכאי חסידי קדמאי דהוו ובגין מלה אתעבידת עלאה וברזא

 מלין לאתכסאה בגין אחרא בגוונא מלה האי( עברוא א"ס) אתעבידת בעלמא חייבי ומדאסגיאו

 מעל נעליך של הלום תקרב אל ויאמר( ג שמות) ח"ת(, אוקמוה והא) עלאה ברזא דאינון

 ולאזדווגא מנה לאתפרשא אתתא על ליה דפקיד אתמר אלא הכא נעל אמאי וכי', וגו רגליך

 באתר ליה אוקים נעל וההוא שכינא ואיהי עלאה קדישא דנהירו אחרא באתתא( באתר א"ס)

 מה כל דא ועל אחרא בעלמא ליה ואוקים עלמא מהאי ליה אעבר( שכינתא ואיהי א"ס) אחרא

 דאעבר בגין ט"מ, סנדליה כגון ביש ביתא מן מאניה נטיל טב בחלמא נש לבר מיתא דיהיב

 ביה שארי דמותא אתר אחרא לעלמא לון וכניש עלמא מהאי נש דבר קיומא דאינון רגליה

 דכתיב דאברהם בת דא נדיב בת היא מאי, )נדיב בת בנעלים פעמיך יפו מה( ז שיר) דכתיב

 חברייא בין דמלה ורזא( יצחק אלהי ולא אברהם אלהי עם נאספו עמים נדיבי( מז תהלים)

 בגין אחרא נש לבר ויהיב מסאניה שליף דחייא בזמנא אבל לון נטיל מיתא כד ודא, איהו
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 חד אתר וכלא אחרא נעל דלעילא כגוונא דחליצה נעל, דלעילא בגזרה עביד קא קיים לקיימא

 ויהב נעליה נטיל קיים לקיימא דבעי מאן ד"ע ח"ת ...חדא רזא א"נ( )אתייחד כלא א"ס)

 הגאולה על בישראל לפנים וזאת דכתיב הוא הדא( נדיב דבת) קיימא עליה לקיימא לחבריה

 דבר כל דבר כל לקיים, קדישין צנועין הוו כד בישראל לפנים, בכלא שלים קיימא וזאת מאי

 היא בעלמא דהסכמה תימא דלא ודאי בישראל התעודה וזאת וכדין קיומא הוא דא דהא ממש

 כיון דלעילא ברזא( בקיומא) עובדיהון למהוי הוה עלאה קיומא אלא לה עבדי ומדעתייהו

 תקונא היא שאמלבו והאי דמלבושא בכנפא אחרא בגוונא מלה כסיאו בעלמא חייבין דאסגיאו

 .[כתיב אביו כנף יגלה ולא( כג דברים) דמלה ורזא עלאה

 גמירות דעת 

אחד הנידונים החשובים בהבנת דרכי הקנין הוא שאלת היחס בין גמירות דעת ובין המעשה 

 קנין ואציין כמה מקורות בדברי הראשונים והאחרונים בזה.

 אלגאזי שם, רש"ש שם. תוס' בכורות י"ח: ד"ה אקנויי קא מקני ליה ובמהרי"ט 

כתובות ק"ב. ושם בתוס' ד"ה אליבא דבן ננס 'דהואיל וטרח למכתב שטרא גמר ומשעבד 

 נפשיה וכו''

מאירי קידושין ט': בההיא הנאה הביא שתי שיטות אם הוא קנין או התחייבות, בשו"ת בית 

 אפרים יורה דעה ס"ו שאינו אלא התחייבות.

 ביניהם שפסקו כלה ואב חתן אב וכןא סברא מדאורייתא 'קרית ספר זכיה ומתנה פרק ו' שהו

 דעתו אומדן בהו אית טעמא בלא כהלכתא רבנן דשוינהו גב על ואף באמירה קנו וקדשו ועמדו

 'מדאוריתא והוו וסברא

 דכל ל"וי, להן זכה ומי קנו בבא קמא ק"ב: בכסות אשתו ובניו ראב"ד ורשב"א שם 'היאך

 הקדש מידי להפקיע ואפילו לקנות וזכייה בהקנאה דעתוב גמר הרבה להן קרובה שדעתו

 המקיפו חנוני גבי'( ב ג"ס) ז"ע' במס הפועל את השוכר פרק בריש איכא ודכותה, דאורייתא

 אלא הקנאה משום לאו דהכא ל"נ עוד. ל"כנ בכיסו דינר ליה מקנה' לאוקופי דאורחיה כיון

ובניו' )ועיין רשב"א גיטין  אשתו ורךלצ לקח שכבר מה על דעתו נותן אדם דאין ל"דס משום

 י"ג:(

 בבא בתרא קמב: הואיל ודעתו של אדם קרובה אצל בנו

באבני מילואים סימן ל' ס"ק ג' למד כן בדברי הר"ן קידושין ח'. בסלע של שניהם שמקנה לה 

 מקום כיוון 'דניחא ליה לקדשה דהוא מצוה'
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מהר"י ענגיל בבית האוצר חלק ב' עמ' שו"ת טוב טעם ודעת מר' שלמה קלוגר סימן רס"ט וכן 

 יט' שעיקר הקנין הוא גמירות דעת.

 פסיקתא שטרי 'אבל כח סימן משפט חושן - קמא מהדורא ביהודה הא לך לשונו של הנודע

 ל"וחז באמירה לו שפוסק מה לו שיתן אהדדי מתחתני דהכי ואדעתא מלתא תליא בשניהם

 כיון באמירה להקנות רוצה אינו שאיהו ביה גחמש מאן כ"א באמירה נקנים דברים שאלו תקנו

 לשונך וזה השניה בתשובתך השגת זה ועל, ל"חז שתקנו הקנין נגמר וקידשו ועמדו לו שפסק

 שחכמינו היא חכמים אומדן באמירה דנקנין היא חכמים תקנת דאטו ידענא לא דמר שותא

 וכמו דעלמא ןכקני בעלמא באמירה ומקנה גמיר אהדדי דמתחתני דמחמת דעתו אמדו

 ליה ניחא דלא דחזינן כאן כ"וא הפוסקים ובלשון דקידושין ק"בפ ל"ז י"רש בלשון שמבואר

 מלתא תליא בדעתו דרק מוכח ל"שלב דבר קני דלא חזינן וגם. גלי דגלי כיון באמירה להקנות

 הוא כן לא לדעתי חתני ואהובי. דבריך כאן עד חכמים בתקנת לא באמירה מקנה שהוא

 שאין כיון באמירה ומקני דגמר בכך מה חכמים תקנת לא שאם היא חכמים תקנת ובודאי

 נאה כלי לחבירו מתנה נותן שאחד בעצמך הגע דעת גמירת מועיל מה קנין האמירה

 נותן אני שבביתי זה חפץ שאמר באמירה רק בחליפין הקנה לא וגם לו נתנו ולא שבביתו

 על יעלה הכי שהוא מקום בכל שלך יהשיה מעתה שתקנהו ורצוני דעתי גומר ואני לך

 יכול היה שלא יוכיח גיורא דאיסור ועובדא בדעתו גומר שהוא בכך ומה שיקנה הדעת

 איסור ברשות שהם מקום ובכל רבא ביד היה פקדון והרי באודיתא א"כ בריה מרי' לר להקנות

 ליה דניחא דיסה אנן לך ואין בפניו שלא ואפילו באמירה בריה מרי לרב הקנה לא ולמה היו

 שגמר במה משגח מאן ל"ז חכמינו תקנת י"עפ קנין שאינו שמה ודאי אלא לבנו מאיסור יותר

 משום הטעם שפירש י"ורש. באמירה נקנים שיהיו תיקנו ל"חז פסיקתא בשטרי אבל בדעתו

 דעתם חכמים דאמדו משום הוא אמירה קנין בכאן חכמים חידשו למה טעם הוא ומקני דגמר

 לא שוב באמירה נקנין אלו שדברים דתקינו וכיון קנין זה שיהיה חכמים תקנו ולכן להו דניחא

 דמי דומיא ל"חז תקנת מצד קנין הוא כבר ליה ניחא דלא אדם מתרמי ואפילו בדבר חילקו

 אם ואפילו מהני הקנין שיוגמר בלבו ליה ניחא לא שאם הדעת על יעלה הכי ס"בק שמקנה

 דהיכא יוכיח מכירה על מודעא ומוסר מהני הכי ומקני גמר אדל בלבו שהיה לו מאמין הקונה

 כאשר ה"ואפ ומקני גמר דלא דעתו שגילה עדים יש פ"עכ והרי מהני לא באנסו הכירו דלא

 הכי בדעתו שהוא במה משגיחין אנו ואין והקנין המכירה נגמר הקנין מדרכי באחד כ"אח מוכר

 שעשה סודר בקנין משגיחין אנו ואין ניןהק גמר הם הקידושין באמירה הנקנים דברים נמי

  ' )וחיזק דבריו שוב בתניינא חושן משפט סימן מ"ב(.ומקני גמר דלא דעתו וגילה

 ד'. –עיין היטב בנחל יצחק סימן מ'  ענף א' 
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חזון איש אבן העזר סימן נה  ס"ק ט' שהוא כקנין כסף דאורייתא בהנאה, ובחזון איש ב"ק 

ן לנו אלא מה שנאמר בגמ' בין בקנין הנאה בין קנין של גמ"ד שאין סימן כ"א ס"ק ה' כתב ש'אי

 אנו בקיאין בהכרעת דברים אלו' וכן בחזו"א בכורות סימן י"ט ס"ק י"ג.

'דענין קנין הוא גמירת דעת של הקונה והמקנה רק שקבעו שתהא  -מערכת הקניינים סימן יא 

 ההוכחה הזאת על ידי מעשה'

כ"ב בשם אביו, ועיין בלשון החזון איש אבן העזר סימן ל"ח אות חזון איש חושן משפט סימן 

 ז'.

קובץ שיעורים בבא בתרא אות תל שעיקר הקנין נעשה במחשבה ולכן יש דין תכ"ד וחילק שם 

 בין קידושין למקח עי"ש. )וראו עוד חילוק הנ"ל בקוב"ש כתובות אות של"ו(

ד ס"ק ו' ובמקור חיים ומגן האלף שם. עיין בט"ז או"ח סימן י"ד ס"ק ה', ובאו"ח סימן תל"

 מנחת חינוך בהשמטה סוף מצוה של"ו שמחמת חיבת המצוה אין צריך קנין.

 משאת משה קידושין סימן ג, מנחת אשר בבא בתרא סימן לב.

*** 

רמ"א סימן קצ"ח סעיף ה' שאם התנו בהדיא דמעות יקנו קנו ובש"ך שם ס"ק י' פליג וכתב 

 מקום שכל יודע ף ח' והביא מדברי הריטב"א קידושין כ"ה: 'והוישלא דומה לסימן ק"צ סעי

 אינו בו שיקנה והלוקח המוכר שפירש פי על אף קונה הקנינים מן קנין שאין חכמים שאמרו

 פריש ואי בגמרא אמרו ולא, קונה שאינו בעלמא באמירה שיקנה אמר כאילו הוא והרי קונה

 סמכא לא השטר את דכותבים במקוםד אלא לקנות שדינו בקרקעות בכסף אלא פריש

, כדינו קונה בהכי דעתיה וסמכא בכסף שיקנה פירש אם ולפיכך, השטר שיכתוב עד דעתייהו

 אלא עוד ולא, הימנו כל לאו בהגבהה או במשיכה שדינו במקום במסירה שיקנה כשאומר אבל

 אף ונהק ואינו הוי קפידא התם דאמר כמאן לן דקיימא במסירה אלא יקנה שלא שמונעו

 והגבהה' במשיכה

נתיבות המשפט סימן קצ"ח חידושים ס"ק י"ז 'אינו יכול להתנות לעשות קנין במה שאינו קנין' 

ובקצות החושן שם ס"ק ג' חולק 'דכל מידי דהוי קנין בשום מקום מהני ליה תנאה שיהיה 

 מועיל' והביא ראיה מבכורות י"ג:.

 חזון איש בכורות יח ה. מן מ"ז.קבא דקשייתא קושיא נב, פרי יצחק חלק א' סי

במגיד משנה פרק א ממכירה הלכה ז' 'ואפילו בשאר קרקעות נראה דאם התנו תנאן קיים' 

ובשו"ת מהרי"ט חו"מ סימן ס"ה הביא ספיקו של המהריב"ל בשטר לחוד ובכסף במוכר שדהו 
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שאין  מפני רעתה בלא התנה, הובאו דבריו בנתיבות המשפט סימן קצא סעיף קטן ב' וכתב

 ספיקו מוציא מידי ודאו של הרב המגיד. עי"ש.

 בדבר מתרצים ששניהם[ מקום בכל] מקנה לענין 'אבל א דף קידושין מסכת ף"הרי על ן"בר

 '.ככסף כסף דשוה לן פשיטא מסברא

 כוונה בקנין

 יבמות נ"ב: העודר בנכסי הגר וכסבור שהם שלו לא קנה

 ק"ובב כוונה בעינן דלקניה הכא דמשמע וקשה. קני דלא הן שלו בתוס' ישנים שם 'וכסבור

 צ"א מטלטלין בקנין דהתם ל"וי מתכוין ובשלא משלשה בלמעלה לוקמה אמרינן[ ב"ע ט"כ]

 אבל. בקל ונקנים אחריות להם שאין נכסים דהם עליהם הבעלים חזקת אלים דלא כוונה

 ':הבעלים מרשות שתצא קודם לקנותה כוונה וצריך הבעלים חזקת[ אלים] בקרקע

 תוס' בבא בתרא נ"ד. ד"ה אדעתא דציבי

 בבא מציעא י'. בנפילה ניחא ליה דליקני ובנימוקי יוסף שם.

נימוקי יוסף בבא בתרא מ"א. ד"ה מחילה בטעות בשם הראב"ד שדעת אחרת מקנה מהני. 

 וכן ברשב"א גיטין כ': גבי זקן דידע לאקנויי. 

 משיכה ומסירה  רמב"ן בבא בתרא ע"ה: בשם ר"י מיגאש לגבי

 שו"ע חו"מ סימן קצ"ח סעיף י"ב וסימן רס"ח סעיף א' וברעק"א ופת"ש שם.

 משנה למלך הלכות זכיה ומתנה פרק ב' הלכה ט'.

 מחנה אפרים הלכות מכירה, קנין משיכה סימן ד' ה'.

שו"ת רעק"א סימן לז, ובסימן רכ"א אות ה' מתשובת בנו הגר"ש, ובתניינא נה לגבי חופה 

 נו להתקדש בכסף. )וע"ע תניינא צו(כשכיוו

 קצות החושן סימן ער"ה ס"ק ד' הקשה מדברי הראב"ד המובאים בטור סימן ר' במדד. 

 ועיין עוד בנתיבות המשפט סימן ר' ס"ק י"ד במה שחילק בין מתנה למקח.

 באור שמח פרק ב' הלכה יג מזכיה ומתנה הסתפק במתכוון לקנות מאחר שאינו הבעלים.

שער ז פרק יב דן בהבדלים בין כוונה מצד הקונה או המקנה וההבדל בין מקח  שערי יושר

 לקידושין.
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עיין בקהילות יעקב בבא בתרא סימן כז שחילק בין כוונה המחשבת למעשה כהתנהגות 

 בעלים בחפץ לבין כוונה שעל ידי זה יקנה.

 (שייך לסימן קצ"א, קצ"ד) קנין אודיתא

הוה ליה ארעא, תוס' בבא מציעא מ"ו. ד"ה וניקנינהו, תוס' תוס' בבא בתרא מ"ד: ד"ה דלא 

בבא קמא ק"ד: ד"ה אגב, ריטב"א כתובות ק"ב. הובא בנימוקי יוסף בבא בתרא קמ"ט., שו"ת 

 הרשב"א חלק ד' סימן נ', רשב"א קידושין כ"ו:

 החושן סימן קצ"ד ס"ק ד'. תקצות החושן סימן מ' ס"ק א', קצו

ו כשטרות ראיה וכ"כ הרמ"א שם סעיף ב' שאם אמר בפירוש טור סימן קצ"א ששטרות שלנ

שאין השטר קנין לא קנה. שו"ת הרמ"א סימן צ"ב. עיין בתומים סימן ס' ס"ק ט"ו ובנתיבות 

 המשפט סימן ס' ס"ק ט"ו.

חזון איש בבא קמא סימן י"ח סוף ס"ק ו' 'נראה דהודאה מהני אפילו בדבר שאינו ברשותו, 

 כח הדין לדון על פי הודאתו' דהודאה אינו קנין, אלא

 )שייך לסימן קצ"ד( קנין דרבנן אם מהני לדאורייתא

שו"ע או"ח סימן תרנ"ח סעיף ו', אבן העזר סימן כ"ח סעיף י"ג, ב"ש וח"מ שם. אבני מילואים 

 שם ס"ק ל"ג ובסימן ל' ס"ק ה'.

מן ב', אמרי נודע ביהודה אבן העזר תניינא סימן נ"ד, מחנה אפרים הלכות קנין משיכה סי

 בינה הלכות יום טוב סימן כ"א ובקונטרס הקניינים סימן ט"ו.

 שו"ת רעק"א סימן רכ"א אות ו' שהוא מן התורה מטעם הפקר בית דין

הגרש"ש במערכת הקניינים סימן יא שלא גרע מסיטומתא וככל קנין שיסודו מחמת גמירות 

 דעת.

 ממנו ומוציאין מדרבנן אלא קני לא שלשתן 'ומעמד תקג סימן א חלק ז"רדב ת"וז"ל שו

 ף"הריא לדעת שטרות מכירת וכן. יום בכל מעשים וכן ורבא גיורא דאיסור וכעובדא בדיינים

 שיורדים ש"וכ לקוחות בו וטורפים בו וגובין סופרים מדברי הוי ל"ז המפרשים ורוב ם"והרמב

 מעות התורה דמן ןמדרבנ אלא אינה משיכה קנין וכן השטר שקנה לזה ונותנים הלוה לנכסי

 אותו ותקף המוכר ובא משך ואם המשיכה על אותן והעמידו המעות קנין רבנן ועקרו קונות

 קנאה לא להו לימא ואמאי לנכסיו יורדין אבדו או אכלו ואם מידו אותו מוציאין ממנו החפץ

 כתובת וכן. תורה כדין לתקנתייהו רבנן אלמוה ודאי אלא תורה מדין זו ואינו מדרבנן אלא

 הוא דמדרבנן לי משמע סודר קנין כל וכן. לנכסיה נחתינן היכי מדרבנן שהיא ד"למ אשה
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 כל והרי לרעהו ונתן נעלו איש שלף דכתיב לה ילפינן קבלה מדברי דהא חליפין ומתורת

 זה על ומצפצף פה פוצה נמצא ולא לנכסיה ונחתינן עליהם וכופין הם בסודר שלנו הקניינים

 גדר אלא. עלייהו וכייפינן דרבנן קניינין מיני כמה דאיכא כולהו למימני זילנאא רוכלא כי ולא

 זה סמך דעל דאורייתא דינא להו אית קנין דלהוי רבנן תקנו אשר הדברים כל כי הוא הדבר

 כוותיה.' ל"וקי הלכה מבטל מנהג ג"רשב דאמר מהמנהג גרע ולא העולם בני ונותנים נושאים

 סימן ק"צ

 קנין כסף

 גמ' ונכסים שאין להם אחריות. –שין כ"ו. מתני' נכסים קידו

 רמב"ן, רשב"א, ריטב"א

 בעלמא מסברא אלא יליף מקרא לאו. תורה כח: 'דבר דף מציעא בבא מסכת יוסף בנימוקי

 בכסף' נעשים הקנינים שרוב כיון קונות שיהיו הוא דבדין

 ק י"ז.ועיין סמ"ע סימן קצ"ה ס" פלוגתת הסמ"ע והט"ז ריש סימן ק"צ,

 אבני מילואים סימן כט ס"ק ב'.

 לו כשנתן דבשלמא כלל תמיה רואה איני בעניי אני 'אבל תתה סימן ב חלק ז"רדב ת"בשו

 לו כשנתן אבל בפרוטה אפילו בכסף נקנה קרקע דהא הכל שיקנה הוא ראוי פרעון בתורת

 לסימן טבעת ןלנות דדמי בכל שיקנה ראוי אין אז הקנין לקיים בלעז פירמנסא בתורת דינר

 שפרע' מי לקבל אפילו כלל קנה דלא בירושלמי והעלו המקח

לכאורה נפק"מ בקנין כסף במתנה. עיין תוס' עבודה זרה ע"א. ד"ה פרדשני שבמתנה ליכא 

 כספא. וי"ל.

אמרי בינה קונטרס הקנינים סימן א', עיין חזון איש ליקוטים חושן משפט סימן ט' ס"ק ט'. 

 ס"ק נ"א. שער הציון סימן תמ"ח

בבא קמא ע': עקוץ תאנה מתאנתי, אפיקי ים סימן טז, חידושי הגרש"ש  – כסף החוזר

 טז. –קידושין סימן ב, שיעורי ר' שמואל קידושין ב'. אות טו 

בחידושי הגרש"ש קידושין סימן א' כתב שקנין כסף חלוק משאר קניינים שאין צריך כוונה 

סוף סימן א' כתב להיפך שקנין כסף צריך כוונה  לקנות בקנין זה. בקהילות יעקב קידושין

 לקנות בכסף זה אפילו לשיטת הט"ז.
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באפיקי ים סוף סימן טז בשם הגרח"ע חילק בין קידושין למכירה והרחיב בזה באבן האזל 

 הלכות מכירה פרק א' הלכה ו' ובאר בזה שיטת הרמב"ם המחודשת לגבי דין עבד כנעני.

 שטרות כסף וצ'ק בהלכה

)לנוסח שטר הממרני ראה בלבוש עיר שושן סימן  ימן ק"צ ס"ק א' בדין שטר ממרנ"יש"ך ס

 מח(

 שו"ת חת"ס יו"ד סימן קל"ד דגופו ממון, ונחלק עליו בשו"ת עונג יו"ט סימן ק"ב

ועיין בקובץ חיבורים הנדפס בסוף השו"ע הוצאת מכון ירושלים בסימן ק"צ סעיף א' שהובא 

ת המלך לעשותו ממון וראו עוד בשו"ת האלף לך שלמה מהחכמת שלמה דלא מהני קביעו

 חושן משפט סימן ו'

 כו. –ועיין חזון איש חושן משפט סימן טז ובעיקר אות כד 

שו"ת עטרת שלמה )קרליץ( חלק א' סימן ס"ה, שבט הלוי חלק ז' סימן רכ"ב, חלק ט' סימן 

גרות משה חושן משפט ק"כ, א –רצ"א, חלק י' סימן רע"ז, מנחת יצחק חלק ה' סימן קי"ט 

חלק ב' סימן ט"ו, קובץ תשובות מהגרי"ש חלק א' סימן ר', פסקי דין ירושלים חלק י' פס"ד 

 בעמ' פט

הגאון ר' זלמן נחמיה גולדברג, 'תוקף ההתחייבות למכור ב'זכרון דברים'' תחומין כרך י"ב, 

 422ן כרך י"ג עמ' תוקפם והלכתם' תחומי–. הגאון ר' צבי יהודה בן יעקב, 'שיקים 279עמ' 

 שו"ת מנחת אשר חלק א' סימן מז, חלק ג' סימן ק"א

 מקח מדין עבד כנעני

 קידושין ז'., רמב"ן רשב"א ריטב"א שם

מחנה אפרים הלכות שלוחין ושותפין סימן טו, קצות החושן סימן קצ"ה ס"ק ט' שמועיל סודר 

 העדים מדין עבד כנעני דקבלת רבו גרמה.

 וי פרק ה' מהלכות מלוה ולוה, חזון איש יורה דעה סימן ע"א.חידושי רבינו חיים הל

 שלמה יש שכתבו שהוא מדין עבד כנעני, עיין במאמרו של הרב כרטיס אשראילגבי 

 .333–332' עמ, כב תחומין, אות ז' 'בהלכה האינטרנט, 'דייכובסקי

ותא, ראו עוד דרכים נאמרו לגבי הקנין בכרטיס אשראי, מדין סיטומתא ומדין דינא דמלכ

. שו"ת משפטיך 248מאמרו של הרב יחיאל וסרמן, 'ביצוע קנין באינטרנט', תחומין יח, עמ' 



 
 
 
 
 

9 
 

ליעקב, חלק ב' סימן יג. זאת בניגוד לעמדת הרב רון שלמה קליינמן, במאמרו 'כרטיס אשראי 

 .21ומסחר אלקטרוני אינם יוצרים 'קנין'', תחומין כט עמ' 

 כסף / שטר

  ו סימן ו שער ד חלק צדק שערי הגאונים תשובות

 והחזיק מעות נתן אם, וממכר מקח שדה על שטר לכתוב שנוהגין: וששאלתם. ל"זצ שלום שר

 . לא או בו לחזור יכול מי, שטר כתבו ולא

. ובחזקה בשטר בכסף נקנין אחריות להן שיש נכסים(: ו"כ דף קדושין) חכמים שנו כך -

 ואימא, וחתום בספר וכתוב יקנו בכסף שדות קרא אמר חזקיה אמר, לן מנא בכסף ואמרינן

 הוא בכסף מעיקרא יקנו דכתב השתא, כדקאמרת לבסוף יקנו כתב הוה אי, שטרא דאיכא עד

 את כותבין שאין במקום אלא שאנו לא דאמר גב על ואף. בעלמא לראיה ושטרא ליה דקנא

. לחודיה בכסף מילי הני, השטר את שיכתבו עד קנו לא השטר שכותבין במקום אבל השטר

 בעריכם ושבו קרא דאמר חזקיה אמר לן מנא בחזקה דקאמר וכסף משטר אלימא חזקה אבל

 לוקח לא בו לחזור יכול אין והחזיק מעות שנתן כיון וזה. בישיבה תפשתם במה תפשתם אשר

 .הנה עד. בלוקח מוכר ולא במוכר

  יג סימן ו שער ד חלק צדק שערי הגאונים תשובות

 . בחליפין וקונין דמי יהיב בדלא או ארעא דמי לוקח יהיב כד בחליפין קאני יכ: ששאלתם ומה

 או אחריות להן שיש נכסין נקנין במה חשיב דקא. דמי יהיב דלא גב על דאף מיתחזי הכי

 דמי יהיב כד דעתך סלקא ואי(, ב"כ /מ"ב/ שם) בחליפין אף ותנא בחזקה או בשטר או בכסף

 .דמי יהיב בדלא מ"ש אלא כסף היינו

 קידושין כ"ו., רש"י, רמב"ן, שני תירוצים ברשב"א שם, ריטב"א.

 ר"ן כתב שדעתו על הקנין שיותר מועיל ושטר מועיל אף לראיה

 שו"ת מהרי"ט חושן משפט ס"ה, מהר"י בן לב ח"א סימן פ'

 שו"ת משכנות יעקב חושן משפט סימן ס"ה לגבי מי שפרע בכסף בלא שטר.

ספר תורת יהונתן )אבלמאן( שאפשר למכור על ידי בית דין  מכתב הגרי"א ספקטור בסוף

 ישראל ולא צריך ערכאות

 אמרי בינה קונטרס הקניינים סימן כב, מנחת חינוך מצוה שלו אות ב'

שו"ת תורת אמת סימן קפז, שו"ת שבט הלוי חלק ט' סימן שו, שו"ת ציץ אליעזר חלק  – חוזה

 טו –קע אות יד  יט סימן סו, שו"ת מנחת יצחק חלק ו' סימן

 

 רישום בטאבו

 ככסף ללא שטר? בטאבו זההאם ללא רישום 
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שו"ת דברי אמת סימן י"ב, שו"ת חתם סופר חושן משפט קמ"ב, פת"ש סימן ק"צ ס"ק ה', חזון 

פד"ר חלק  חזון איש בבא קמא סימן י' אות ט'.  איש חושן משפט ליקוטים סימן ט"ז ס"ק ה'.

 ביע אומר חלק י' יורה דעה סימן מ., שו"ת י120ה' פסק דין בעמ' 

 ?גדר הקנין ברישום בטאבו, מדין סיטומתא, דינא דמלכותא, שטר

, פד"ר 281עיין פד"ר חלק א' פסק דין בעמ' , שו"ת תורת חיים )מהרח"ש( חלק א' סימן י'

 .מעדני ארץ שביעית סימן יח, 376חלק ו' פסק דין בעמ' 

 שמוטידי –מוטיווילי –מוטיבילי  –טאבו 

 )שייך לסימן קצ"ד( קנין מדינא דמלכותא

בית שמואל אבן העזר סימן כ"ח ס"ק ג' שהוא מדרבנן, ובאבני מילואים סימן כ"ח ס"ק ב' כתב 

 שהוא מן התורה.

הוכיח מדברי הרמ"א בשו"ת סימן פ"ז שהוא שבשו"ת בנין ציון החדשות סימן ט"ו עוד עיין 

 מדרבנן.

 .ליקוטים סימן ט"ז אות ט' עיין היטב בחזון איש חושן משפט

 ועיין באבן האזל הלכות מלוה ולוה פרק כז הלכה א לגבי קניינים בבן נוח ומדינא דמלכותא.

 שנהגו בקנין הוא קנינים דעיקר אלמאועיין עוד באבן האזל פרק ח' מהלכות נזקי ממון '

, ישראל ושנהג מקנינים גרע דלא המלך שקובע קנינים להפקיע התורה באה לא כ"א ישראל

 ' עי"ש.קנינים לענין דינא דמלכותא דינא דמהני מה שפיר ולכן

 )שייך לסימן רא( סיטומתא

 בב"ח סימן ר"א שלא מהני בקרקע, ובש"ך שזה משום שלא נהגו ועיין ברעק"א שם.

בבא מציעא ע"ד., שו"ת הרמב"ן סימן פ"ז מדרבנן, נתיבות המשפט סימן ר"א שהוא מדרבנן, 

שו"ת מהרש"ם בעה סוף סימן שיד שהוא מן התורה הובא בפת"ש ס"ק א', חתם סופר יורה ד

דבר אברהם סימן א,  חלק ג' סימן שע"ד הביא לרדב"ז ח"א סימן תק"ג שהוא מן התורה.

 קוב"ש קידושין ט'., שו"ת רעק"א סימן ל"ז, מגן אברהם סימן תמ"ח ס"ק ד' ובמקור חיים שם.

 במה פנים שני לו יש שבממון דבר דכל' שפ סימן משפט חושן חלק ם"מהרשד ת"שוז"ל 

 שתקנו ל"ז חכמים בדברי או הקדושה תורתנו כדין הברורים מהדרכים באחד או שיתקיים

 שנוהגים ההקנאות דרכי יועילו זה' ומטע חברו עם האדם שיתנה תנאי בכל או בתלמוד

 אחד שכל ל"ה כך שנהגו שכיון אלא הדין מן ואינם בתורה כתובים שאינם י"אעפ הסוחרים

 אמרינן זה ומטעם וסלקי תינח דהכי ואדעתא הדבר יתקיים כך שכשיהיה חברו עם מתנה
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' חביב רב' הלכת למאי קניא סיטומתא האי דרבא משמיה פפא רב אמר נשך איזהו פרק' בגמ

 קני ממש למיקני דנהיגה ובאתרא שפרע מי עליה לקבולי אמרי ורבנן ממש' למיקנ אמר

 כ"וכ קני משך כאלו לו קנויה תהא זה' שבדב מנת על לרשום שרגילי מקנידל ובאתרא י"ופרש

 את מבטל שהמנהג מהכא שמעינן א"הרשב' כת ל"וז הנמקי וכתב בהלכותיו ף"הרי המימרא

 שנהגו דבר בכל הלכך ומקנים קונים המנהג פי"ע שבממון דבר שכל בזה כיוצא בכל ההלכה

 'כ"ע קונים לקנות התגרים

ל י"ב סימן ג' שדווקא בדבר שעושה מעשה אבל לא בדיבור. ועיין יש"ש ב"ק שו"ת הרא"ש כל

פרק ח' סוף סימן ס' ובקצות החושן סימן ר"א ס"ק א' הביא לדברי המרדכי שבת סימן תע"ג 

 ועיין בלשון הרדב"ז בחלק א סימן רע"ח ובפת"ש ס"ק ב'.

 בכנסת הגדולה סימן ר"א הביא מחלוקת הפוסקים בזה.

 ונטרס הקניינים סימן טו, וכן בשו"ת אבני נזר יורה דעה סימן ת"ב אות ג'.אמרי בינה ק

נ"ב בשער הציון אות עיין שם ביאור הלכה סימן תמ"ח סעיף ג' ובמשנה ברורה ס"ק י"ט ו

 שחשש לשיטת הנחלת שבעה בסימן לא שלא מועיל.

ות מתווכים )לגבי סיטומתא בדבר שאינו קצוב עיין בהסכמת הגר"ש כהנא שפירא לספר הלכ

 מהגר"י גולדברג שליט"א עמ' כ"ד(

בשו"ת ריב"ש סימן שכ"א הובא בקצוה"ח סימן רע"ח ס"ק י"ג שקודם מתן תורה מועיל קנין 

 בדבר שלא בא לעולם, ועיין בקובץ שיעורים בבא בתרא אות רע"ו.

 .שו"ת אחיעזר חלק ג' סימן מ' ס"ק ד'

 חזרה תוך כדי דיבור 

ובלבוש חילק בין סודר שנעשה פתאום ולא ביישוב הדעת )סעיף ז' סימן קצ"ה בית יוסף, 

לשאר קניינים ובש"ך כתב שהחילוק הוא שנעשה בגוף החפץ ובסמ"ע שבכל קנין נסתלק 

 (המוכר והקונה עי"ש. 

בפת"ש הביא מושב הכהן סימן יט שלפי הרמב"ם פרק ט"ו מקרבנות אי אפשר במסירה 

 ש בדיבור.ומשיכה לחזור כדי דיבור וכמו הקד

 פת"ש אבן העזר כז יב

בט"ז הובא באר היטב אבן העזר סימן ל"ח ס"ק ג' שלא מועיל להתנות במקח אחר נתינה 

 אפילו תוך כדי דיבור
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 פת"ש אבן העזר לח ס"ק ה' לגבי תוספת תנאי בכדי דיבור

 חמדת שלמה חושן משפט יאשו"ת רעק"א סימן צ"ז, 

( א"ע ד"תקי דף) ניזונת אלמנה פרק כתב ן"והר' קפט סימן משפט חושן הקצר משה דרכיב

 פרק( ב"ב) יוסף בנמוקי אבל. בו לחזור יוכל לא כך אחר נמלך דאם( מוכרת ה"ד. נו כתובות)

 אבל דיבור כדי תוך לחזור יכולים ושטר כסף דבקנין( קנין ה"ד: נב( )א"ע י"ר דף) נוחלין יש

 דיש כתב( א"סוע נח( )ב"ע ו"רט דףב) שם גם ש"ועיי בזה להסתפק ויש קניינים בשאר לא

 ':בזה חולקין

 שאילת היינו' פי. דיבור כדי תוך כל' ב עמוד קכט דף בתרא בבא מסכת א"הריטב חידושי

 בדיבור דמיגמר במילתא דהיינו שפירשו יש. דמי כדיבור. רבי עליך שלום לרב תלמיד שלום

 '.נכון ואינו, בו לחזור יכול אינו בגווה דאחזקיה דכיון הגבהה או משיכה ולאפוקי

 בנימוקי יוסף בבא נ"ג. מדפי הרי"ף הביא פלוגתא בזה.

 ריטב"א ומאירי שם.רא"ש, בבא בתרא קי"ד. קנין מאימתי חוזר וברמב"ן, 

 שו"ת חתם סופר אורח חיים סימן קט"ז, הפלאה ל"ח ס"ק ד'.

 קצות החושן קצ"ה ס"ק ז', אבני מילואים סימן כ"ז ס"ק ט'.

 ד' הלכה כ"ד שבחליצה שעניינה המעשה לא מועיל חזרה תוך כדי דיבור. אור שמח פרק

 עמודי אור דרוש לשבת שובה

 

 ממרני

 מלשון המרה 

 מעמבראנע בלטינית תעודת קלף

 שו"ת הרא"ש כלל ס"ה

 , סימן טו, כד לג, מד סזשו"ת הב"ח הישנות ל"ב

 ספר עטרת צבי )נדפס תפב(

 דברי ריבות שסב
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 )נדפס שנ"ד( תקנות קהילות קראקא שנ"ה )נחלת שבעה סימן כז( מח סימן מ"חו לבוש

 .י סימן קראכמל מ"לרמ צדק צמח ת"ושו כא סימן החדשות א"רע ת"ושו

 דברי מלכיאל ג סג

 

שאמורות היו ככתבי  ,שטרות דמויות תעודות הנפיקו בפולין היהודים המסחר אנשי בחוגי"

תעודות אלה שכונו ממרני  התחייבות לאפשר בצורה פשוטה מסחר ללא כסף מזומן. על

קלף, ועל הצד האחורי את סכום  )מעברית, להמיר( כתב בעל החוב את שמו באמצע פיסת

והתקבלו וכובדו גם בידי סוחרים יהודים  החוב ותאריך פרעונו. ניירות ערך אלה עברו מיד ליד

חוק ומשפט פרוסים במאה הי״ט ראו צורך לתת  בגרמניה. הוכחה לכך היא העובדה, שמורי

 הסבר מפורט למונח זה" )תולדות יהודי גרמניה בעת החדשה, ח"א פ"ג(.

שטר חוב במחנה אפרים הלכות קנין מעות סימן ה' שמועיל מדין קנין כסף ובקצוה"ח סימן 

ק"צ ס"ק ו' שתלוי בסוגית מנה אין כאן ובנתה"מ ס"ק ה' ובסימן ר"ד ס"ק א' שלא מועיל ויש 

 ובפת"ש סימן ק"צ ס"ק ב'.מי שפרע 


