
כוונת קנין ודעת אחרת מקנה   

כוונת קנין

העושה מעשה קנין, במקח או במתנה, צריך שיתכוון לקנות, ואם לא התכוון למעשה 
ןקני לא קנה1, הן אם לא היה בדעתו לקנות, כגון המחזיק בנכסי הגר ולא התכוון לקק

נות2, או שהיה סבור שהנכס שייך לו ואינו צריך לקנות, כגון המחזיק בנכסי הגר וסבור שהוא שלו3. 

מעשה קנין לעומת קנין חצר
כל זה מפני שקנינו נעשה על ידי מעשה קנין, כגון המושך או מגביה מטלטלין או מחזיק בקרקע ולא התכוון לקנות, בכל אלה 

לחצרו,  מטלטלין  שבאו  כגון  ממילא,  נקנה  הנכס  אם  אבל  לקנות,  התכוון  שלא  מפני  קנה  לא 
קנה בלי שהתכוון לקנות, ש'חצירו קונה לו שלא מדעתו'4, או אם החזיק מטלטלין בידו מבלי 

שהתכוון לקנות, קנה, שידו קונה כחצר5.

דעת אחרת מקנה
כוונת  מועילה  לקנות,  הקונה  התכוון  ולא  לקנות,  כוונה  שצריך  בקנין  שאף  ראשונים  כתבו 
המקנה שיקנה הקונה, לפיכך יש שכתבו שאמנם המחזיק בנכס חבירו וסבור שהוא שלו, לא 
קנה שלא התכוון לקנות6, אבל אם בעל הנכס התכוון להקנות לו, מועילה כוונת המקנה שיקנה 

המחזיק באחזקתו הגם שהמחזיק סבור שהוא שלו7.

ויש שכתב שדעת אחרת מקנה מועיל רק להשלים כוונת הקנין כשהמקבל מחזיק לעצמו בלי 
כוונת קנין, אבל אם המחזיק סבור שהוא שלו, אין זה מעשה קנין שתועיל כוונת הנותן להקנות, 
וכן אם מחזיק לטובת הנותן לא מועילה כוונת הנותן שיקנה המחזיק, כגון גוי שמושך בהמה 
מועילה  לא  הנותן,  לטובת  היא  שאחזקתו  כשמוכח  בכורה,  מחיוב  אותה  לפטור  כדי  מבכרת 

כוונת הנותן שיקנה הגוי8. 

וכן יש שכתב שאפילו אם ברור שרוצה לקנות אבל מוכח שכעת אינו רוצה לקנות בקנין זה, לא מועילה כוונת המקנה, כגון המגביה 
לבנים של גר כדי לבנות שמוכח שרוצה לקנות כשהלבנים קבועים בבנין אבל לא בהגבהתו, לא קנה בהגבהתו וכל הקודם זכה9.

בגילוי דעת לפני הקנין
יש שכתב שדעת אחרת מועילה רק אם היה גילוי דעת מהנותן שרוצה להקנות, כגון במי שמדד המקח וכוונתו לקנות במשיכה 

והמוכר מכוון להקנות במדידה קנה במדידה בצירוף דעת המקנה10.

עוד יש שכתבו שדעת אחרת מועילה רק להקנות מתנה שבסתמא ניחא ליה אבל לא במקח שאינו רוצה להתחייב בדמי המקח11.

האם דעת אחרת מקנה מועיל מדין 'זכין לאדם'
עוד יש שכתב שדעת המקנה מועילה לקונה מדין 'זכין לאדם שלא בפניו', ולכן לא מועילה דעת המקנה לקונה גוי שלא התכוון 

לקנות, שאין זכייה ושליחות לגוי12. 

ילפ האמור, המוכר לגוי בהמה מבכרת כדי לפטור אותה מבכורה, אם הגוי משכה ולא התכוון לקנות, לא מועילה דעת המוכר שיק
קנה שאין זכייה לגוי13, אבל יש שכתב שהמקנה ב'דעת אחרת מקנה' מועיל להצטרף למעשה הקנין מפני שהתכוון בדעת שלימה 

להקנות, אבל לא מפני שהוא שלוחו של הקונה14.

קטן בדעת אחרת מקנה
קטן שנותנים לו צרור וזורקו אגוז ונוטלו, זוכה במתנה או במכירה בקנין שעושה בעצמו בצירוף דעת הנותן או מוכר, )'דעת אחרת 
מקנה'(15. יש שפירשו שאמנם מדינא אין לקטן יד לקנות )מחוסר כוונת הקטן( ומועיל קנין זה מדין 'זכין לאדם'16, ואף שא"א לזכות 

משלו לאחרים, מועילה כוונת הנותן להשלים הקנין17.

לפי האמור, כתב המחבר שקטן שקנה קרקע, אם נתן דמים והחזיק בה, תעמוד בידו, כי הקטן כמי שאינו בפנינו הוא וזכין לו שלא 
בפניו18, אבל הקטן יכול לחזור בו19, ונחלקו הפוסקים האם גם המוכר יכול לחזור בו20.

13  לדין זה אף לקצות הנ"ל לפי מסקנתו לא מועיל דעת אחרת מקנה לגוי דאין זכייה לגוי.
14  חתם סופר חידושי סוגיות ע"ז ע"א, וצויין במנחת פתים סי' ער"ה סעיף כ"ה.

15  סי' רמ"ג סעיף ט"ו ורמ"א שם.
16  קצות סי' רל"ה ס"ק ד' בביאור הרמב"ם הל' מכירה פרק ל' הל' א' וראה מחנה אפרים הנ"ל.

17  קצות סי' ער"ה ס"ק ד', ובאמרי בינה קונטרס הקנינים סי' כ' כתב שכן מבואר מדברי הרמ"ה ב"ב דף מ"א אות קט"ו.
18  סי' רל"ה סעיף ז' ע"פ הרמב"ם פרק כ"ט ממכירה הל' י"א, וראה מגיד משנה שם, ועיין קצות שם ס"ק ד' ונתיבות ס"ק י"ג.

19  הרה"מ שם, וסמ"ע ס"ק כ"ט.
20  עיין ש"ך ס"ק ד' שהסכים לדברי הב"ח בביאור דברי הטור שאף המוכר יכול לחזור בו.

האמין  לא  ברוך 
עיניו.  למראה 
והביט  חזר  הוא 
המהודר  ההכשר  אך  שקנה,  הממתקים  באריזות 

נעדר...

כיון שכבר מאוחר היה, ונטו צללי ערב, הרי שכבר 
לא נותר לו זמן לחזור אל 'פרידמאן'ס' כדי להחליף 

את הממתקים באחרים.

כבוד  השוכנת  הקטנה  המכולת  לחנות  נכנס  הוא 
בתוך ה'באנגאל"א קאלאנ"י', וקנה ממתקים אחרים 

במקום.

קטן  אף  אולי  מדי...  גדול  היה  לא  שהמבחר  כמובן 
מדי... גם המחיר היה מאד יקר. אך, ההכרח לא יגונה.

האכזבה היתה גדולה. זו השבת האחרונה בה ברוך 
מארגן את ה'תהילים' במחנה 'שלום ושלוה'.

לרגל הסיום, היה בדעתו של ברוך להעניק לילדים 
את  כיתת  הוא  כך  לשם  יותר מהרגיל.  גדול  ממתק 
)car( ליתר דיוק - אל עבר מרכז  רגליו - מכוניתו 
הקניות )shopping center( היהודי המרוחק מעט 

ממקום מושבו.

'פרידמאן'ס',  הגדולה  מרקט  הסופר  בחנות  שם, 
קיוה למצוא את מבוקשו.

שהסתובב  החנות,  בעל  של  עזרתו  את  ביקש  הוא 
בידי  נעשית  מלאכתו  מעש...  בחוסר  המדפים  בין 

אחרים, העובדים...

בעל החנות שמח להיות לעזר. הוא בירר אצל ברוך 
מהו התקציב שיש בידו וברוך נקב בסכום אותו הוא 

מסכים לשלם עבור כל ילד.

לבעל  אמר   - בלע"ה  ילדים,   100 עבור  לי  תביא   -
החנות שנבלע במחסן )storage( החנות.

ארגז  כשבידו  החנות  בעל  חזר  דקות  מספר  לאחר 
סגור.

חדש...  ממתק  מיוחד...  משהו  בעבורך  מצאתי   -
מסכים  שאתה  ממה  יותר  הוא  שלו  הרגיל  המחיר 
לשלם, אך בין כך אנו כבר לקראת סיום עונת הקיץ 
ועלי לגמור את הסחורה שברשותי. אתן לך את זה 

במחיר שביקשת.

עיניו של ברוך נצצו. לזאת הוא לא פילל. הוא מוסר 
ועז רצונו היה לתת לי קאת נפשו עבור ה'תהילים' 

לדים גמול נאה. דא עקא, שלא היה ברשותו הרבה 
כסף לבזבז. עתה הוא הצליח לקנות עבורם ממתק 

יקר יותר ממה שחשב.

מדד סחורה 
כדי לקנות 

אותה, האם 
קנה אותה 

אע"פ שלא 
התכוון 

למעשה קנין .

דיני זכייה בדיני 
ממון ח'

הרב חיים קאהן שליט"א

מהדורת וויינרעב לעילוי נשמת הרה"ח ר' ארי' לייביש ז"ל בן הרה"ח ר' זאב אהרן ז"ל נתנדב ע"י בנו הרה"ח ר' יעקב שליט"א

גליון שבועי
שופטים | תשע"ז מהדורת וויינרעבמשא ומתןמשא ומתן
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מעשה שהיה פסקי דינים

]1[ ראה ב"י סי' קפ"ט בבדק הבית ד"ה מדברי, מסי' קצ"ד טור סעיף ה' וסי' ר' סעיף ח'. ]2[ סי' ער"ה סעיף כ"ד. ]3[ שם סעיף כ"ה. ]4[ 

סי' רמ"ג סעיף כ', רס"ח סעיף ג'. וראה שו"ת מהרי"ט ח"ב חו"מ סי' מ"א דבחצר לא בעינן דעת קונה או מקנה, ובשו"ת אבני נזר אה"ע סי' 

ק"ס אות י"ג כתב שהחילוק קילורין לעינים, ודברי מהרי"ט הובא במחנה אפרים קנין משיכה סי' ה' ומבואר מדבריו דזה לסובר שחצר 

עליך סמכתי
הרב אריה ליכטנשטיין 

המשך ההערות בעמוד ב'
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לדיני תורה, שאלות בדיני ממונות, שטרות, ריבית, צוואות, דיני מקח וממכר בשבת ויו"ט, או לכל ענין הקשור לגליון אפשר להתקשר:

קו ההלכהמעשה שהיה

  mm@businesshalacha.com לקבל את הגליון באימייל  שלחו ל

ראובן מכר את ביתו לשמעון באמרו כי שייך - באופן חוקי - 
להוסיף עוד קומה על השתיים הקיימות כבר. לאחר הקניה, 

קכאשר החל שמעון לעסוק בקבלת הרשיונות להוספת הקו
מה הנוספת, נודע לשמעון שמבחינת הגדרת האיזור בחוקי 
העיריה, אי אפשר לבנות באיזור זה יותר משתי קומות. לטענתו, השיב ראובן כי הדבר ידוע לו מכבר 

והוא עומד באמצע מלאכת השתדלנות לשנות בעיריה הגדרת איזור זה.

ההגדרה  ראובן  ולטענת  שמאחר  או  כך?  בשביל  המקח  ביטול  את  לדרוש  שמעון  יכול  האם  שאלה: 
עומדת להשתנות בקרוב, עליו להמתין לכך?

תשובה: מצאנו בנידון זה מספר מהלכים בפוסקים. נציע את עיקרי השיטות, אך לא נפסוק למעשה 
בכך, כיון שהדבר תלוי לפי ראות עיני הדיין לכל מקרה לגופו.

המוכר בית ונמצא בו מום, הדין עם המוכר החפץ לתקן את המום ולקיים את המקח. אמנם, זה דוקא 
במום שאינו בגוף הבית, כגון חלונות שבורים וכדו'. אם המום נמצא בגוף הבית, דוגמת כותל רעוע, 
רשאי הלוקח לבטל את המקח ואף אם המוכר יתקן את המום )שלחן ערוך - חושן משפט, סימן רל"ב 
סעיף ה'(. יש מהפוסקים שביארו את החילוק הנ"ל, שרק במום שניתן לתקנו בנקל המקח קיים. כאשר 

הדבר כרוך בקושי גדול, המקח בטל )פרישה שם(.

חילוק אחר מצאנו בפוסקים, במהות המתוקן. בתיקון חלונות וכדו', הרי שלאחר התיקון חזר הדבר 
לאיתנו, והוא הבית שמכר לו. מה שאין כן כאשר התיקון נעשה בעצמו ובגופו של הבית, הרי שלאחר 

קשיתוקן 'פנים חדשות באו לכאן' והוא אינו הבית שקנאו מלכתחילה. הרי שמכר לו 'דבר שלא בא לעו
לם' שאין חל בו קנין ואינו יכול לכופו לקיים את המקח )נתיבות שם חידושים סק"ה. וזו כוונת המשפט 
שלום בסימן רכ"ז סעיף ל"ט. ובאורחות המשפטים - חלק א' כלל ב' אות כ"ג ובפתחי חושן - אונאה 

פרק י"ג הערה ו' לא ירדו לכוונתו(.

יש שחילקו בין מקום שבידו של המוכר לתקנו, אזי המקח קיים. אך כאשר התיקון אינו בידו, אף אם 
לבסוף תוקן הבית, יכול הלוקח לחזור בו )אולם המשפט סימן רל"ב סעיף ה'(. אחרים חלקו על הגדרה 

זו )שער משפט שם סק"ג(.

חילוק נוסף מצאנו בדברי הפוסקים בין מום שלא התנו עליו במפורש, אף שמום הוא, יכול המוכר 
יועיל תיקונו  ונמצא בו מום, לא  לקיים את המקח בתיקונו. אך אם התנו במפורש על ענין מסויים 
ויכול הלוקח לחזור בו )מגן אברהם - אורח חיים, סימן תל"ז סק"ז(. גם על כך מצאנו שנחלקו אחרים 

)שער משפט הנ"ל(.

באופנים שבטל המקח, גם אם המוכר תיקן את המום, רשאי הלוקח לחזור בו )שלחן ערוך - חושן 
קמשפט, סימן רכ"ז סעיף ט"ל וסמ"ע סקע"ב(. יש שחידשו שאם תיקן המוכר את המום עוד לפני שנו

דע ללוקח ממנו, שאין הלוקח יכול לחזור בו )שער משפט הנ"ל(.

קבנידון דידן יש מקום לביטול המקח, ואף אם לבסוף הושגו הרשיונות המתאימים על ידי ראובן המו
כר, מכמה פנים וכדלהלן:

א( השגת רשיונות כרוכה בקשיים רבים ואינה באה בנקל. ב( יש מקום לדון שאחר השגת הרשיונות 
'פנים חדשות באו לכאן'. אינו דומה בית בן שתי קומות לבית בן שלוש )ראה בסימן רכ"ז סעיף ט"ל(. 
ג( השגת הרשיונות אינה בידו של המוכר. ד( כיון שהתנו במפורש בשעת המכירה ששייך באופן חוקי 

להוסיף עוד קומה על הקיימות.

- ויש על כך הכשר מהודר? כזה המקובל בין אנשי שלומינו?

ק- בודאי. אינני זוכר אם יש 'התקהלות' או 'בד"ץ קהל ישראל'. אחד משני אלו בו
דאי! - ענה בעל החנות בביטחה.

כיון שהשעה דחקה, עוד מעט וכבר שבת קודש, לא הסכין שלום אף לבדוק את 
תכולת הארגז. הוא סמך על בעל החנות, שחזותו העידה עליו שעל יראי ה' הוא 

נמנה.

ועתה... בבואו לביתו/בקתתו, גילה ברוך שאף אחת מהכשרויות שציין בעל החנות 
אינה מופיעה על אריזות הממתקים... רק איזו חותמת שאנ"ש אינם סומכים עליה 

את ידיהם...

ביום ראשון חזר ברוך אל 'פרידמאן'ס' כשהארגז המלא בידו.

כשנכנס לחנות הבחין בשלט גדול:

____________________________________________________

 אין החזרות!
לרגל סיום עונת הקיץ וחיסול המלאי, אין אפשרות להחזיר סחורה שנקנתה!

____________________________________________________

ברוך ניגש לבעל החנות שניצב על משמרתו והראה לו את הארגז שבידו. 

- לא השתמשתי בממתקים. אין עליהם הכשר מהודר כפי שאמרת לי.

- ולמה לא בדקת זאת לפני שקנית? וכי עוור אתה? בנקל יכול היית להבחין בכך.

- סמכתי על אמרתך! לא ראיתי צורך לבדוק אחריך.

- טענתך לא מקובלת עלי. בהבטה של רגע כמימריה יכול היית לראות זאת.

...
מצאנו שנחלקו הפוסקים בכל מום במקח שיכול היה הלוקח להבחין בו בנקל ולא 

בדקו, האם נסתלקה לו זכותו לחזור בו מהמקח וכדלהלן.

קכתב המחבר )שלחן ערוך - חושן משפט, סימן רל"ב סעיף ג'( שכל שנשתמש הל
קוח בהמקח לאחר שידע מדבר המום שבו, שוב אינו יכול לחזור מהמקח. 

הסמ"ע על אתר )סק"י( הוסיף וכתב:

ק'והוא הדין אם היה דבר שהלוקח יכול להבחינו לאלתר, כגון שיכולין לנסותו ול
טועמו ולא הקפיד לעשות כן, והמוכר מכר לו סתם, אינו חוזר'.

והוא מדברי הרב המגיד )פרק ט"ו ממכירה הלכה ג'(.

זאת  לעשות  היה  שיכול  במקום   - המקח  את  בדק  לא  שהלקוח  בכך  גם  דהיינו, 
בנקל - יש בכך מחילה על טענותיו, ושוב אינו יכול לבטל את המקח משום המום 

שיש בו.

קאמנם, רבו הפוסקים שנחלקו על כך )עיין פתחי תשובה שם סק"א שהביאם(. ונח
לקו בפוסקים אם יכול לומר המוכר 'קים לי' כדברי המגיד משנה ולהחזיק לעצמו 

במעות ואכמ"ל.

אך בבואינו לפתור נידון דידן נראה שאין הנידון דומה לראיה.

'והוא הדין אם היה דבר שהלוקח  לכשנדייק בדבר המגיד משנה שהביא הסמ"ע 
יכול להבחינו לאלתר וכו' ולא הקפיד לעשות כן, והמוכר מכר לו סתם, אינו חוזר'.

דהיינו, כל מה שיש טענה על הלקוח מדוע לא בדק בעצמו את המקח, הוא רק 
כאשר 'המוכר מכר לו סתם', שלא דיבר המוכר עם הלוקח כלל מענייני אותו מום, 

אם ישנו אם לאו. 

אזי אמרינן שהיה על הלוקח לבדוק את המקח. אם לא עשה כן הפסיד את זכותו 
לחזור בו משום אותו מום.

אך כאשר המוכר ציין לו במפורש ואמר שאין במקח זה משום אותו מום, שוב אין 
אנו יכולים לטעון מאומה על הלקוח מדוע לא טרח לבדקו.

הלוקח לא בדק את המקח, משום שהמוכר אמר לו שאין בו מום זה! ומה לנו כי 
נלין עליו?

)כנסת הגדולה - סימן רל"ב הגהות בית יוסף אות ה', דברי מלכיאל - חלק א' סימן 
פ"ו אות ו' וכן כתב בפשיטות בפתחי חושן - אונאה פרק ט"ו סעיף ט' ובהערה ט"ו.(

אשר על כן, נראה שברוך זכאי להחזיר את הממתקים ומקח טעות יש בדבר, מאחר 
ובעל החנות אמר לו שהם חתומים בכשרות מהודרת ואין זה כן.

תיקונים 
ושינויים

המשך ההערות מפסקי דינים

5[ ראה מחנה אפרים קנין משיכה מכמה ראשונים דידו של אדם קונה שלא מדק ]מטעם שליחות. 
עתו, )ואודות התוס' ב"ב נ"ד א' ד"ה אדעתא, ראה בש"ך סי' ער"ה ס"ק ג' ונתיבות שם ס"ק ב'( וכ"כ 
המהרי"ט ח"א סי' ק"נ, בפשיטות ואמנם הקצות סי' רס"ח ס"ק ב' כתב שדבריו תלוי במחלוקת רש"י 
ותוס' כתובות ל"א א' אבל בהגהות אמרי ברוך שם כתב דאף לרש"י אם כולו בידו קונה שלא מדעתו. 
]6[ סי' ער"ה סעיף כ"ה. ]7[ קצות סי' ער"ה ס"ק ד' ומחנה אפרים שלוחין סוסי' ט"ז ע"פ רשב"א גיטין 
כ' ב' וראב"ד בנמו"י ב"ב כ"ב א' בדפי הרי"ף, אבל הקצות תמה מסי' ר' סעיף ח' שדעת הראב"ד דאם 
למדידה בעלמא התכוון לא מהני, ועיין באמרי בינה קונטרס הקנינים סי' כ' ד"ה ומה, ולהלן הערה 
13. ]8[ הגהות ברוך טעם על הקצות, כדי לתרץ הסתירה מהרשב"א ב"ב מ"א, עיי"ש, ומצדיק סברת 
האחרונים בעובדא של מכירת פרה מבכרת לגוי. ]9[ ראה פתחי תשובה סי' רס"ח ס"ק א' ממשנה 
למלך הל' זכייה פרק ב' הל' ט' ע"פ רמ"א סי' רע"ה סעיף כ"א, ושו"ת רע"א קמא סי' ל"ז. ]10[ שו"ת 
רע"א קמא סי' ל"ז הובא הפתחי תשובה סי' ר' ס"ק ז', ועד"ז בנתיבות סי' ר' ס"ק י"ד לתרץ קושיית 
הקצות הנ"ל )הערה 7( ורע"א שם הביא מטו"ז סי' ר' סעיף ח' דמהני אפילו בלי דעת אחרת מקנה, ודן 
11. ]12[ קצות שם, כדי לתרץ  בדבריהם עיי"ש. ]11[ נתיבות שם, וחידושי חתם סופר הנ"ל הערה 
קושייתו מיו"ד סי' קל"ב. ]13[ לדין זה אף לקצות הנ"ל לפי מסקנתו לא מועיל דעת אחרת מקנה לגוי 
דאין זכייה לגוי. ]14[ חתם סופר חידושי סוגיות ע"ז ע"א, וצויין במנחת פתים סי' ער"ה סעיף כ"ה. 
]15[ סי' רמ"ג סעיף ט"ו ורמ"א שם. ]16[ קצות סי' רל"ה ס"ק ד' בביאור הרמב"ם הל' מכירה פרק ל' 
הל' א' וראה מחנה אפרים הנ"ל. ]17[ קצות סי' ער"ה ס"ק ד', ובאמרי בינה קונטרס הקנינים סי' כ' כתב 
18[ סי' רל"ה סעיף ז' ע"פ הרמב"ם פרק כ"ט ממכיק ]שכן מבואר מדברי הרמ"ה ב"ב דף מ"א אות קט"ו. 

רה הל' י"א, וראה מגיד משנה שם, ועיין קצות שם ס"ק ד' ונתיבות ס"ק י"ג. ]19[ הרה"מ שם, וסמ"ע 
ס"ק כ"ט. ]20[ עיין ש"ך ס"ק ד' שהסכים לדברי הב"ח בביאור דברי הטור שאף המוכר יכול לחזור בו.


