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  קססימן 

  מעות מקח טעות מלוה או גזל

קידש בגזל ובדמי איסור הנאה. ב. דין מעות מקח ובו יבואר: א. 

לדמי איסור  ,מלוה או גזל. ג. ההבדל בין דמי מקח טעות - טעות

  או לא ידע. ,הנאה. ד. ההבדל בין ידע המוכר שיש מום במקח

  הנידון

"חבר ביקש ממני שאפרע לו שיק שקיבל ממישהו אחר. פרעתי לו 

. ידוע עם היתר עיסקה 2%ק ושילמתי לו כסף מזומן, בשכר יאת הש

חוב  המוכרלי שאת הכסף ששילמתי למוכר על פרעון השיק, פרע 

שהיה חייב לראובן. כשבאתי לפרוע את השיק בבנק, התברר לי 

ה שקבלתי את השיק כבר היה שהשיק מבוטל כבר זמן רב, ובשע

השיק מבוטל. החבר ש"מכר" לי את השיק נעלם. כמו כן בעל השיק 

אינו בנמצא. נפשי בשאלתי, האם אני יכול לתבוע את ראובן, שיחזיר 

לציין שראובן מאמין . יש , וניתן לושנלקח ממני בגניבה ,לי את כספי

  ".הוא הכסף שנתתי למוכר תמורת השיק ,לי שהכסף שקיבל

  תשובה

אין יכול לתבוע מראובן שיחזיר לו את הכסף שקיבל, דהמעות מלוה 

  מלוה הן, המוציא מחברו עליו הראיה. הן, ואפילו אם ספק

  ביאור התשובה

  הקדמה

שאם ראובן אינו יודע שהכסף שקיבל הוא הכסף שפורע  ,להקדיםיש 

ואין ראובן צריך  ,אין על מה לדון כלל בדבר ,השיק נתן למוכר השיק

מודה ראובן  ,אבל בנידון דידן ,שיק שקיבל את כספולהאמין לפרוע ה

שהכסף שקיבל מוכר השיק מפורע השיק הוא הכסף שקיבל בפרעון 

  החוב.

  האם המעות הן מלוה או גזל –שורש הספק 

כדי להבין את שורש הספק, יש להקדים הקדמה קצרה. דהנה, מי 

את המעות הגזלן לא התיאש, ונתן  נגזלשגזל מעות מחבירו, וה

או אפילו במקח, הנגזל מוציא את המעות מיד  בפרעון חוב ,לאחר

קנין גזלה, כיון שלא ולא קנאן הגזלן ב ,הן הנגזל שמעותהמקבל, כיון 

אפילו אבל מי שקיבל הלואה מחבירו לשבוע אחד,  .התיאש הנגזל

והן עדיין בעין, והגיע זמן הפרעון ולא פרע את  לא השתמש במעות

הלואתו, אלא נתן את המעות לבעל חובו, אין המלוה יכול להוציא 

כלומר המקבל  נתנה",את המעות מיד המקבל, כיון "שמלוה להוצאה 

הלואה זכה במעות והן שלו, כי נתנו לו המעות להשתמש בהם 

לה כן אמר ר מולאח ,הלוה לאשה כסףאם  ,לכן .ולהוציאם בצרכיו

אינה  ,והם בעיןאפילו שלא הוציאתם  ,ההלואהתתקדשי לי במעות 

המלוה מעות לחבירו שכיון  ,)ח, זכ(אבן העזר כך מבואר ב ,מקודשת

נתן לו כדי להוציאן במקח או לכל דבר, והלוה התחייב רק לפרוע את 

הסכום שלוה, אבל המעות שלוה זכה בהם הלוה מיד בשעה שקיבל 

לוה מי ש הוא הדין להפך, אותן, ואפילו הן בעין שלא הוציאן. לפי זה,

מקודשת ללא ספק, אפילו הגיע זמן  , היאאשה בהם דשיקמעות ו

לא הוציאן, וכן אם קנה בהם קרקע. אבל המקדש במעות הפרעון ו

  כח, א).(אבן העזר , כך מבואר בגזל אינה מקודשת

ק ין דידן, האם הכסף שקיבל תמורת השועל פי זה יש להסתפק בנידו

דכיון שהמעות מלוה,  לומר. שיש או כסף גזל הוא כסף מלוה האם

טעות, מתחייב לשלם לקונה סכום הכסף בשנתברר שהמכירה היתה 

מעות, ואין המעות גזל, שקיבל, אבל לא חייב להחזיר דוקא אותן 

והמעות שקיבל המוכר שלו הן, ואם קידש בהן אשה מקודשת, ולפי 

יכול לתבוע את המעות מהמקבל, שהרי היו השיק  זה אין פורע

המעות שייכות לנותן, והוא לוה בלבד. או דלמא, כיון שנתברר שהיה 

מקח טעות, המעות שקיבל, מעות גזל הן, כי בשגגה גזל את חבירו, 

שקיבל המעות חל על מוכר השיק מצות השבת הגזלה, וכיון  ומיד

 שפורע השיק לא התייאש, המעות של פורע השיק, ואם קידש מוכר

להוציא את השיק  בהן אשה אינה מקודשת, ולפי זה יכול פורעהשיק 

  המעות מיד המקבל.

בהם הגזלן וקידש  ,והנגזל לא התיאש ,הגוזל מעות :מזההעולה 

וקידש בהם  ,מעותוה לוכי אינם מעותיו.  ,אינה מקודשת ,אשה

הלוה  , אםזהומטעם  דשת כי מעותיו הן, שלהוצאה ניתנה.מקו

  וקידשה בהם אינה מקודשת. ,לאשה מעות

מחלוקת ראשונים באיזה אופן המוכר איסורי הנאה 

  מקודשת -וקידש בדמיהן 

המקדש בערלה, בכלאי הכרם, בשור ) "ב, נובקידושין ( והנה תנן

הנסקל, ובעגלה ערופה, בצפורי מצורע, ובשער נזיר, ופטר חמור, 

אינה מקודשת. מכרן, וקידש  -ובשר בחלב, וחולין שנשחטו בעזרה 

" ע"כ. הנה מבואר שהמקדש באיסורי הנאה אינה מקודשת –בדמיהן 

ו מידי יהיב לה, אבל אם מכרן מקודשת, כיון שאינם שוים פרוטה, ולא

לאחר וקיבל דמים וקידש בהם מקודשת, כיון שהמעות עצמן מותרים 
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בהנאה, שאיסורי הנאה הללו לא תופסין את דמיהן להיות אסורים 

  בהנאה.

מקודשת, והרי  מקדש בדימי איסורי הנאהוהקשו הראשונים מדוע ה

, דאם ידע הקונה שהם איסורי הנאה לא בטלמקח ההוי מקח טעות ו

שאין שוים כלום, וחייב המוכר להחזיר לקונה דמיו, היה קונה אותם, 

  אם כן המעות שביד המוכר אינן שלו, ואיך מתקדשת בהן.

ונחלקו הראשונים לשתי סיעות בביאור ענין זה. שיטת הרא"ש, 

דבאמת אינה מקודשת, שהמעות גזל הן בידו, והא דתנן מקודשת 

, או שידע שאין לו דין של איסורי הנאה איירי באופן שמכר לגוי

הנאה, ואף על פי כן נתן את המעות, והמעות הישראל שהן איסורי 

הן מתנה. אבל אם מכר לישראל ולא ידע אינה מקודשת. אבל הרמב"ן 

הרשב"א והר"ן סוברים שאפילו מכר לישראל ולא ידע, לא הוי מעות 

גזל, שכיון שהמוכר נתן מדעתו את המעות תמורת המקח, הקנה 

לו רק תמורתן, המוכר אותם למוכר כדי להוציאן, והמוכר התחייב 

והמעות מלוה הן. ושורש מחלוקתן בביאור הירושלמי כאן. ולחיבת 

  הקודש הנני מעתיק לשונם.

 ,הוי מעות גזלוסיעתו ש "לרא ,מקח טעותמעות  :מזההעולה 

כיון שנתן  ,ן וסיעתו אינם מעות גזל"ולרמב .בהןואינה מקודשת 

  קודשת.והן כמעות מלוה ומ ,אותם מדעתו

  מקח טעותמעות בדין  הרא"ש שיטתמקור 

) על מתני' דקידש בדמי איסורי לא ,קידושין ב(פסקיו,  רא"שוז"ל ה

והא הני זוזי  ,תאמרם וא. אם קידש בדמיהן מקודשתהנאה. וז"ל "

 כיון שמכר לו איסורי הנאה ,שצריך להחזיר הדמים ,ידיה נינהולאו ד

 וי"ל דמיירי כשמכרו לעובד כוכבים .[פירוש, ואמאי קתני דמקודשת]

 ולא בטלה המכירה וזכה המוכר במעות], ,[פירוש, דגוי מותר בהנאתן

דהוו מעות  [פירוש, כיון שהכיר מחל למוכר] או לישראל והכיר בהן

 .ט) מכרן וקידש בדמיהן מקודשתלכה ה קידושין,ירושלמי (. מתנה

חנינא זאת  רבימר א .רבי חגי בשם רבי זעירי שאין תופסין דמיהן

. [עד כאן לשון הירושלמי. עכשיו מפרש אומרת שמקדשין בגזל

לפי שאין  ,לפיכך היא מקודשת רוש,פי הרא"ש כונת הירושלמי]

דמאחר  ,גזלחנינא שמקדשין ב ביודייק מינה ר .תופסין דמיהן לאיסור

פירוש, איסורי [ ,נשארו הן ,שאין דמיהן נכנסין תחתיהן לאיסור

, [פירוש, הירושלמי סובר והמעות גזל הן בידו ,אסורין ההנאה]

דסובר הירושלמי  ,היא מקודשתכן שהמעות גזל, ואף על פי 

שאנו בתלמוד לא  ,שהמקדש בגזל מקודשת. ועל זה כתב הרא"ש

ואנן  ,אינה מקודשת כו']אלא סוברים שמקדש בגזל  ,סוברים כן

צריך  ,)קידושין יג, א( דקי"ל דקדשה בגזל לפני יאוש אינה מקודשת

[פירוש, שמכר לגוי, או לישראל שידע שהם  לאוקמה כדפרישית

 ,לא הוה קשיא לי מידי ,ואי לאו הירושלמי דמחשיב ליה גזל גזל].

ואף על גב  ,כי בתורת מקח באו לידו ,דהני דמים לאו גזל הן בידו

  " עכ"ל אבל הני זוזי להוצאה נתנו לו ,ישלם מביתו ,דמקח טעות הוא

ירוש, לולי דברי הירושלמי, כותב הרא"ש, שהיינו מפרשים פ

שהמעות הללו אינם גזל אלא דמי מלוה, ואפילו שהיה מקח טעות, 

היינו אומרים שכיון שהלוקח נתן לו אותן בתורת מקח, אינם מעות 

כר במעות, ולכן היא גזל, אלא חוב יש למוכר על הלוקח, וזכה המו

אבל כיון שפשיטא לירושלמי שהמעות  ן,"מבוכשיטת הר מקודשת,

גזל, על כורחך צריך לפרש לדידן שמקודשת באופנים הנ"ל בלבד. 

ואף על פי שלענין קדשה בגזל לפני יאוש הבבלי חולק על הירושלמי, 

מכל מקום, לענין מה הן המעות, אין צורך לעשות עוד מחלוקת בין 

די שנאמר שמודה הבבלי, ואיירי במוכר  הבבלי והירושלמי, אלא

לגוי, או לישראל שידע שהן איסורי הנאה, ואל תתמה על זה, כיון 

מקור שהעיקר שבא התנא לאשמועינן, הוא דאין נתפסן בדמיהן. זה 

  שיטת הרא"ש.

והמוכר איסורי דאורייתא ) וז"ל "אבן העזר סימן כח(טור וכן פסק ה

ויודע  ,עכו"ם או לישראלדוקא כשמכרו ל ,ומקדש בדמיהן דמקודשת

והמעות  ,אבל אם אינו יודע לא חל המכר ,הלוקח שהוא איסורי הנאה

  " עכ"ל הטור.גזל ביד המוכר

  שיטת הרמב"ן וסיעתו שהמעות מלוה ומקודשת

וסיעתו חולקים על הרא"ש. וז"ל הרמב"ן (חידושים, הרמב"ן אבל 

רבי 'שלמי מצאתי בירו .מכרן וקדש בדמיהן מקודשת) "ב ,נוקידושין 

אמר רבי חנינא זאת אומרת  ,חגי בשם ר' זעירא כשאין דמיהן

לפיכך מקודשת, שאינן  רוש,פי ' [עכ"ל הירושלמי].שמקדשין בגזלה

כדאמרינן בגמ' דילן,  ,דמיהן, שמאחר שאין תופסין את דמיהן לאסור

מותר שאינן אלא גזל בידו, שהן  ,אף על פי שהוא נהנה בהן עכשיו

. ואמר רבי חנינא זאת אומרת שמקדשין בגזילה .אין להם דמים

מכאן יש ללמוד שאף הוא עצמו מותר בהנאת אותן דמים,  [פירוש,]

ומסתברא דלדידן דקיי"ל קדשה בגזל לפני  כו' .שאינן דמים לאיסורין

 ןכם אלא יאוש אינה מקודשת, מכרן וקדש בדמיהן אינה מקודשת א

בנותן  ומר,לש ן לנכרי, ויולקח או שמכר ,ידע הלה שהם איסורי הנאה

ומקדש  ,הלואה הן בידו ,כיון דלאנפוקינהו יהבינהו ניהליה ,דמים

" בהן, ואף על גב דמקח טעות הוה, כשיבא לחזור בו ישלם מביתו

  עכ"ל הרמב"ן.

הנה בהתחלה כתב הרמב"ן כדברי הרא"ש, שלדידן מקודשת רק 

שלהוצאה באופנים שכתב הרא"ש, ובסוף מסיק שבנותן דמים, כיון 

נתן אותן לו, הלואה הן ביד המקבל ומקדש בהן, ואפילו שמקח טעות 

  הוא כשיחזור לביתו ישלם מביתו. 
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שהוא דוחק גדול לפרש המשנה באופנים של  ,מבואר דסובר הרמב"ן

הרא"ש, לכן כתב הרמב"ן, שלפי הבבלי שהמקדש במעות גזל לפני 

נה, שהמעות יאוש אינה מקודשת, צריך לומר שהבבלי יפרש את המש

הן מלוה ולא גזל, ולפיכך בכל אופן היא מקודשת. וכדברי הרמב"ן 

  כתבו גם הרשב"א, הריטב"א והר"ן.

ש "לרא .אסורי הנאה מקודשת המקדש בדמי ,תנן :מזההעולה 

ן "אה. ולרמבאו בישראל שידע שהן איסורי הנ ,ל איירי בגוי"הנ

  איירי כפשוטו.ל "הנ

  המחבר פוסק שהוא ספק

ולמעשה, אף על פי שהטור (אבן העזר סימן כח) הביא רק את דברי 

הרא"ש אביו, הבית יוסף הביא את דברי הר"ן, שהוא כשיטת הרמב"ן 

ומה וז"ל " ,הבית יוסף בבדק הבית הוסיף וכתבשהמעות הלואה הם. ו

דאפילו במוכר  [פירוש, הר"ן, דהמעות הן מלוה], שכתב באחרונה

ולפחות מידי ספיקא לא  ,דדברים של טעם הם .עיקר ,לישראל מיירי

" עכ"ל בדק הבית. ועל פי זה פסק באבן העזר (כח, כב) שהם נפקא

קידש בדמיהם, עבר ומכר איסורי הנאה וספק קידושין, וז"ל "

מקודשת. ואם מכרם לישראל, ולא ידע הלוקח שהם איסורי הנאה, 

  " עכ"ל.ולקח המוכר דמיהם וקידש בדמיהם, ספק מקודשת

והם ספק  ,לא הכריע המחבר בזה ,למעשההלכה  :מזההעולה 

  .ומקודשת מספק ,מלוהמעות מעות גזל או 

  שיטת האבני מלואים

 ,מוכח )ה של יין"ד ק יב"סימן לח, ס( אבני מילואיםמדברי הוהנה 

אף על פי שהרמ"א באבן העזר סתם כדברי א, ד"סובר בשיטת הרמד

המחבר ולא הגיה על דבריו, מכל מקום במקום אחר הכריע הרמ"א 

) כג ,רלבהלואה הן. דז"ל הרמ"א בחושן משפט ( ,ות מקח טעותשמע

וצריך להחזיר לו דמיו ואית ליה  ,מקח טעותהגה: כל מקום דהוי "

ריש פרק  מוקי יוסףי(נ דהוי כבעל חובזוזי, צריך ליתן לו מעות, 

דיכול ליתן לו קרקע (תשובת  ש אומריםהמוכר פירות); ודלא כי

דברי התוס' בבא בתרא " עכ"ל. ומקורו במיימוני דמשפטים סימן י"ג)

צב, ב ד"ה אי דליכא, ובבבא קמא כז, א ד"ה ואיכא. ועל פי זה הכריע 

אם האבני מילואים, דלדידן דפסקינן כרמ"א הוי מקודשת בודאי 

אם מקדשה וכן  דהמעות מלוה הן.מקדשה במעות מקח טעות שבידו, 

  במעות מקח טעות שבידה אינה מקודשת ודאי.

זצ"ל, בספרו נתיבות שלום  והגאון הגדול רבי שלום צבי הלוי למפרט

שלא  ,וכיחהניף את ידו הגדולה באריכות גדולה לה ,)אות י סימן א(

ות מקח טעות הוי מעות גזל או מעות נחלקו הראשונים אם מע

 ,שאין להם שוויות כלל בעבר ומכר איסורי הנאהדוקא הלואה, אלא 

שיש לו שוויות והיה בו , אבל במוכר דבר ואין למקח על מה לחול

מום אפילו שהמקח בטל מכל מקום כיון שיש למקח על מה לחול 

, ועל פי זה מבאר לואההכל מודים שהמעות אינם גזל אלא מעות ה

מה שסותם כדברי המחבר באבן העזר ו ,א אינו סותר את עצמו"שהרמ

שאין למקח  ,בדמי מכירת איסורי הנאהאיירי  ,שהמעות הן ספק גזל

טעות  א בחושן משפט שמעות מקח"ומה שפסק הרמ ,על מה לחול

 ,כגון שיש מום במקח ,קח שיש בו שוויותאיירי במ ,הוי מעות מלוה

ושיטת  עיין שם באריכות נפלאה. דבזה הכל מודים שהמעות מלוה.

  הנתיבות שלום היא על פי שיטת המשנה למלך להלן.

א מכריע בחושן משפט "הרמילואים לאבני מ :מזההעולה 

בשיטת סובר נתיבות שלום הו .ת הוי מלוהושמעות מקח טע

מוכר איסורי הנאה, גון כ ,למקחשאם אין שוויות  ,א"הרמ

 כמקח שיש בו מום ,יש למקח שוויותואם  .המעות ספק גזל

  המעות מלוה.

  שיטת המשנה למלך

דן בדין מעות מקח בטל האם הוי גזל או מלוה,  וגם המשנה למלך

ובסוף דבריו מסיק דהמעות גזל, אבל מכל מקום מחדש המשנה 

למלך שאם המוכר לא ידע במום, לא הוי מעות גזל, דאפילו לרא"ש 

אינו גזל אלא היכא דהמוכר ידע שמוכר עם מום, סוברים שוסיעתו 

  ומביא ראיה מהרמב"ם, שאם לא ידע לא הוי מעות גזל.

אך אני מסתפק ) "משנה למלך הלכות אישות פרק ה הלכה ז( וז"ל

 ,אם היינו דוקא כשהכיר המוכר במום ,דהמעות הם גזל אן דאמרלמ

לא הכיר במום אפשר  ם כןאך אם המוכר ג ,שאז נראה שנתכוון לגזול

הוא לפי שראיתי  ,שלא יהיו המעות גזל. ומה שהביאני לחילוק זה

אף  ,ולא הכיר בהםכרן לישראל וז"ל ואפילו מ ,להריטב"א שכתב

 ,משמע [עכ"ל]. לא נתכוון לגזול כו' ,על פי שהיה מכיר בהם מוכר

תוסף תת כחו להחשיב המעות שקבל  ,דמה שמכיר המוכר מה שמכר

אפשר  כל מקוםמ ,אין המעות גזל כיהילו גזל. ואף דלהריטב"א אפ

  לא אמרה אלא בהכיר המוכר.  ,לומר דמאן דאית ליה דהמעות הם גזל

לא קאמר הירושלמי דכיון שהוא  אןכד דע ומרלראה לי עוד היה נ

דכיון דאיסורי  ,אלא באיסורי הנאה ,מקח טעות דהמעות הם גזל

גזל הוא בידו. אבל  ,ונמצא דמה שקיבל ,הנאה נינהו אין להם דמים

ל כמ ,נהי דהוי מקח טעות ,במוכר איזה דבר לחבירו ונמצא בו מום

אלא  ,שהרי מקח זה דמים לו ,המעות שקיבל לא הוו גזל קוםמ

 וונאגאי אפשר דבכה ןכם וא ,שבשביל המום אינו שוה כמו שפסק

  אין המעות גזל. 



  בינת המשפט
  עניני ממונות אקטואליים

 

  ד

וז"ל אבל אם  ,מהלכות ממרים דין ג' שכתב 'דרק וראיתי לרבינו בפ

כגון שחלק בדבר מדברי לולב או ציצית או  ,נחלקו בשאר מצות

הרי זה פטור מן המיתה  ,פסול וזה אומר כשר כו'זה אומר  ,שופר

הרי מחלוקת זה יוצא  ,ע"כ. ואי אמרת דמקח טעות המעות הם גזל

או ציצית או שופר זה  ,כגון אם מכר לחבירו לולב ,לדבר שזדונו כרת

דלדברי האומר פסול הוי מקח טעות  ,והלך המוכר וקידש במעות אלו

" האומר כשר הויא מקודשת ולדברי ,והמעות גזל הם ואינה מקודשת

  עכ"ל.

הנה מבואר בדברי המשנה למלך שתי ענינים: א. דאם המוכר לא ידע 

שיש מום במקח, אפילו לראשונים הסוברים דהמעות גזל הם, מודים 

שאין המעות גזל אלא הלואה. ב. לא אמרו הראשונים דגזל הם אלא 

המוכר דבר כשאין שוויות למקח כלל, כגון המוכר איסורי הנאה, אבל 

שיש בו מום, אף על פי שהמקח בטל, מכל מקום, כיון שיש לו דמים 

  הוי מעות מלוה, וכפי שיטת הנתיבות שלום לעיל.

והטעם לחלק בזה הוא פשוט, דהיכא דאין דמים למקח בודאי גזל 

הוא, דעל מה יחול המקח, לכן המעות גזל, אבל היכא דהמקח שוה 

אלא שיכול לחזור בו, ולפעמים  פחות, הרי יש על מה שיחול המקח,

הצדדים מתפשרים לקיים המקח ולהחזיר לו מקצת הדמים כפי 

  שוויות המקח באמת.

ובפתחי  ,דהיובאמת ענין זה אם המעות הן ריבית או גזל ארוכה מים מ

חושן, אונאה, פרק יג, סעיף יב, הערה כ. הביא הרבה שיטות בזה 

ו הערה יח. אבל לנידון לענין ריבית, וכן עיין בברית יהודה פרק ט

  דידן סגי בזה.

  פסק דין בנידון דידן

ועכשיו נבאר פסק דין בנידון דידן. דהנה אין ספק לפי כל המבואר, 

שאן פודה השיק יכול להוציא הכסף מהבעל חוב שקיבל את הכסף. 

דהנה פסק המחבר באבן העזר (כח, כב) דהמקדש בהן הוי ספק 

יה, דכיון שיש הרבה ראשונים קידושין והמוציא מחברו עליו הרא

שסוברים שהמעות מלוה הן [שיטת הרמב"ן, הרשב"א, הריטב"א 

  והר"ן], והבית יוסף בבדק הבית נראה לו דבריהם, איך נוציא המעות.

ולפי האבני מילואים, הרמ"א הכריע בחושן משפט (רלב, כג) 

דהמעות הן מלוה לגמרי, והאבני מילואים פוסק דהיא מקודשת ודאי 

  א ספק.ול

ולפי המשנה למלך והנתיבות שלום, באופן שיש למקח שוויות, הכל 

מודים דהוי מלוה, ולא נחלקו אלא באופן שאין דמים למקח, כאיסורי 

הנאה. והנה שיק שבטלו יש לו דמים, והוא נמכר בשוק בשליש או 

מחצה כידוע, כיון שעל פי חוק המדינה כל שיק חתום חייב בעל 

ההוצאות שהיו, אלא שצריך לרדת עמו  השיק לפרוע, ולשלם

לערכאות ולהוציא שכר הרבה, ולכן הוא נמכר בשליש משוויו כידוע, 

נמצא שאין זה דומה לאיסורי הנאה כלל וכלל, ובזה הכל מודים 

  דהמעות מלוה הן.

ועוד דלפי המשנה למלך, אם לא ידע המוכר שיש מום במקח, אפילו 

דון דידן לא ידוע שהמוכר ידע, לרא"ש וסיעתו המעות מלוה הן, ובני

ואם כן יש להסתפק דלמא אפילו לרא"ש וסיעתו אי אפשר להוציא 

  המעות, דהם ספק גזל ספק מלוה.

  

  

  מפתחספר הו קנ,-סימנים א - "בינת המשפט"לקים ג' ח

הכוללים  "בינת המשפטשלושת חלקי "את  חינםאפשר לקבל 

ספר קנ, בכל חלק חמישים סימנים. וכן  –את סימנים א 
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