
 

 

 
 
 
 

 

 

  .קנה כמה פריטים ונמצא מום באחד מהם .ה .נמצא בו מוםד.  .תוך כדי דבורג.  .עסוקים באותו עניןב. . לחזור מהמקח אחר הקנין א.

 .חוק החזר/  מנהג המדינה .י .מום במקום גלוי .ט .הבחנתו כרוכה בהוצאהאין המום שכיח /  .ח .לא נתן מעות .ז .לאלתר מוםב ל להבחיןיכ .ו

 ר הקניןא. לחזור מהמקח אח
לא איברו סהדי "א"א לחזור ממנו אפילו לא נעשה לפני עדים ד ע"י קניןנגמר ששכל מקח  (סה:) בש"ס קידושיןמבואר 

 הם יעידו על שקרו. ,כופר בדבריםמבעל הדברים  אלא אם היו שם וא' ,מים קיום הקניןכלומר אין הם גור. "אלא לשקרי
כראוי אין שום אחד מהם יכול לחזור בו אפילו נעשה בפניהם לבד ולא הקנין לאחר שנגמר ד סי' קפט(חו"מ ) הטור וכן פסק

 'אפי ,שאם נקנה המקח)סי' שיא(  בתרוה"ד ועי' .(שם סע' א) השו"עוכ"כ  היו עדים בדבר דלא איברו סהדי אלא לשקרי, ע"כ.
 ., ע"ככ זה לזה על הקנין אינו כלום והמקח קיים ואם רוצים לחזור צריך הלוקח לחזור ולהקנות למוכר בקנין"מחלו אח
סי'  בשו"עאבל נתן מעות ורוצה לחזור בו יש משום מי שפרע כמבואר  ,ואם לא עשה קנין המועיל]. (שם)הרמ"א וכן פסק 

כמבואר שם סע' מחוסרי אמנה הוא בכלל  ,פסקו ביניהם הדמים וגמרו מקחם לגמריאבל  ,ואם לא נתן  מעות .ר"ד סע' א'
 בגליון קס"ב[.בס"ד והארכנו בזה ז'. 

 ב. עסוקים באותו ענין
 י'ופ .ורב יוסף אמר כל זמן שעוסקין באותו ענין ,רבה אמר כל זמן שיושבין ,קנין עד אימתי חוזר )קיד.( בב"ב דשנינואלא 

 הלכה כרב יוסף. בש"ס אסיקנאעיי"ש דו. , ע"כעד אימתי יכול לחזור בו מקנינו ולבטלו)ד"ה ה"ג( הרשב"ם 
הוא שנתנו חכמים זמן לחזרה כי כן דרך לקיים כל דבר פתאום מקיימין  )חליפין( דוקא בקניןד (ב"ב פ"ח סי' ה) הרא"שוכתב 

אבל בכל שאר קניינין הגבהה ומשיכה ומסירה כסף ושטר  ,אותו בקנין סודר שלא יחזרו בהם לכך נתנו לו שעה להתבוננות
בשם ח"ג מח.( ונט"ו  לד. ב"י ח)נ"הרי"ו  וכן דעת .)מכירה פ"ה ה"י( הרמב"ם ן פסקוכוחזקה אין בהם חזרה אחר כדי דבור, ע"כ. 

דדוקא קנין  ב"ב קיד. ד"ה אתמר( )עליות דר"יה"ר יונה בשם  דפוס קושטא ה"י( שם) בהגה"מ "כרבינו אפרים והפסקנים. וכ ',התוס
סי' ) השו"עוכן פסק  כיון דלא החזיק בגוף המקח ולא נתן בו דמים נתנו חכמים שיעור שהות בדבר שתתיישב דעתו עליו.

 .  הקניניםבין לחלק בטעם )חי' ס"ק יד( ובנתיבות )ס"ק ו( בקצות (, ט ק"ס) "ךבש ,(יז ק"ס) סמ"עב עוד ועי' .סע' ו(קצה 
, שעסוקין באותו ענין "זדינו דיכולין לחזור בו כאפשר שכת' שש (זי ק"סשם ) סמ"על מצינו ,תאמטוילענין קנין סאלא ש

וכן דעת . הנ"ל "מהגה טעםוהן ל, הן לטעם של הרא"ש חליפיןדלא עדיף מ כת' (סי' ד) בתשובת חוט השניו ונשאר בצ"ע.
 .רא()סי'  בכסף הקדשים בזה . ועי'(יד ק"סחי' ) נתיבותה

א' כבר אינו עוסק באותו ענין אם החוזר בו אכתי עוסק באותו אם  אפי'אפשר דד (על סע' וקצה )סי'  בכסף הקדשים וכתב
שאם חזר א' מהם כשעסקו באותו ענין ואח"כ נתרצה ולא היה אח"כ קנין שייך אתי דבור ועיי"ש  ענין יכול לחזור בו.

 .יי"שומקח קנין ראשון קיים, ע ,ומה שהיה רצון בסוף הו"ל כלא היה חזרה כלל ,ומבטל דבור
 תוך כדי דבורג. 

 ובנדרים )קכט:( בב"בשם ר"י דבשאר קניינים תוך כדי דבור מיהא יכול לחזור בו מדאמרינן בשכת' ( שם) יונה ברבנו עי'ו
 ,קדושין וגרושין דאלים ליה היתר ואיסור דאשת אישמשמע דוקא  ,מגדף ומגרש, מקדש "ז,כדיבור דמי בר מע תכ"ד)פז.( 

אינו יכול  כ"דת 'טלי וחזקה בקרקעות אפיויש לבעל דין לחלוק ולומר דמשיכה במטל ,כדיבור דמי תכ"דאבל בתנאי ממון 
 , באלותכ"דג דבהקנאות ממון כיוצא בו כגון בשטר וכסף יכול לחזור בו "עומקדש ומגרש איצטריכא ליה דא ,בו לחזור

אבל לא בשאר  ,תכ"דלחזור  דבקנין כסף ושטר יכולמבואר . )ב"ב נב: ד"ה קנין( בנמוק"י וכן הוא כ."ע ,לא מועיל חזרתו
מקח וממכר כל שנעשה בו מעשה  דבכל עניני קידושין נט: ד"ה אי()"א רשבמהלמד )או"ח סי' קטז ד"ה הנה לפמ"ש( חת"ס הו .קניינים

 , ע"כ.(טח סעי' לד וסי' מ"ע סי' להא) הפלאהבמורי הגאון זצ"ל  פסקכן שו, תכ"דועיל חזרה תהמשיכה שוב לא 
 הב"י 'כתו. אות א(קפט  'סי) בדרכ"מ 'ויעוי. שם( נט"ו) הרי"ו , וכן דעתחוזר תכ"ד בכל קניןש ()ב"ב פ"ח סי' ה רא"שה דעת אולם

 (אה"ע סי' לח סע' ב) הט"זשדחה דברי  (ס"ק ז) בקצות. ועי' ונו"כ (שם סע' ז) השו"ע ווהטור. וכן פסקמהרמב"ם  'כן נרש (סי' קצה)
לענין  שחולק (סי' יט) השב הכהןלציינו  (שם) רע"אוה ()ס"ק ו פת"שהו .אפי' תכ"ד שנקט דאחר משיכה אינו יכול לחזור בו

 .הוספת תנאי תכ"ד לענין (ס"ק ז)בפת"ש  'ועי תכ"ד אינו יכול לחזור בו. משיכה, מסירה והגבהה דאפי'
 מום בו מצאנ. ד

כשמוכר איש סי' טו( שם ) והרא"ש( ברי"ף ל:ב"מ ) הרי"ף בל בלא"ה המקח בטל. וכ"כא ,טעותמשום מקח במכר וכ"ז כשאין 
על הקונה להחזיר החפץ ועל המוכר  ,עוד לפני המכר התגלה שיש בו מום שהיה מתחלהולאחר זמן  לחברו איזה דבר

 ,אלא גבי אונאה כןדלא אמור רבנן  ,הא שהה ליה בכדי שיראה לתגר או לקרובו ה"גולא אמרינן בכ ,להחזיר כספו לקונה
הרמב"ם  ן פסקווכ כ."ע ,רב האי גאון ז"ל כ"וכ ,חוזר לבעליה שמגלה בו מום מקוםאבל גבי מומין מקח טעות הוא וכל 

 .(חו"מ סי' רלב סע' ג) ע"הטשוו ()מכירה פט"ו ה"ג
מכר לו כלי שוה עשרה דינרין ונמצא בו מום המפחיתו מדמיו איסר  'אין מחשבין פחת המום, אפיד )שם ה"ד( הרמב"םכתב ו

מחזיר את הכלי ואינו יכול לומר לו הילך איסר פחת המום, שהלוקח אומר בחפץ שלם אני רוצה, וכן אם רצה הלוקח 
 המגיד משנה '. וכתכמו שהוא או טול דמים שלך ולךאומר לו או תקנה אותו ו, עכבול ליקח פחת המום הרשות ביד המוכר

 .)שם סע' ד( הטשו"ע. וכן פסקו פ.() ב"מבמבואר כ זה פשוט שהרי מום כמקח טעות הוא
 ,לענין המוכר אם גם רשאי לחזור בו כ"ז שהלוקח לא גילה שרוצה במקחו )אף שיש בו מום( 'שכת)שם ס"ק יב(  בסמ"עועי' 

שכל שלא גילה המתאנה דעתו שרוצה לקיים המקח  .(ב"ב פד) רבינו יונהבשם  (ד 'סע)רכ"ז  'בסי שו"עהטור וה "כשדלפי מ
)חי' ס"ק  הנתיבותע"כ. וכן נקט  ל דהכי נמי ביש בו מום במה שקנה,ומסתמא יחזור בו, הרשות גם ביד המאנה לחזור בו, נ"

אין המוכר יכול לבטל המקח דבאונאה אפשר שלא  "עוכתב דאף להי"א שם יראה לי דבמום לכ)אות ו(  הערוה"שאולם  .ו(
 ., ע"כאבל במום מסתמא ידע ,ידע המקח

 באחד מהם מום ונמצא  קנה כמה פריטים. ה
)או ונמצא מום באיזה מהם, הרשות ביד המוכר  'מי שקנה כמה חתיכות בגד במקח אש )ח"ג ססי' קסט( שבות יעקבב 'עיו

 .)ס"ק ב( הפת"ש קנה כולם. והביאו 'אלומר החזר לי כולם כיון שבמקח הקונה( 
היינו טעמא כי גם המוכר לא ידע דג"כ קנה קשורים ביחד דלא היה דרכם לפתוח, ד 'וכת ,יו"הביא דברי השב (שם) שי בערךו

ואם היה פיסוק דמים על כל א' בפנ"ע אזי אף דלא ידעו שניהם מ"מ אין המקח בטל רק בזה שיש בו המום וכדין נשתמש 
משום שכללן בסך א' טענתו  באותו שאין בו המום. ועיי"ש שאם ידע המוכר המום וטען דלפיכך הוזיל בשאר הסחורה

בשם  )על ססע' ג( במנחת פתיםוכ"כ ויש לחשוב סחורה שמחזיר במומו רק כשויו, ע"כ.  ,כן הואעיני הדיין שטענה לפי ראות 
)חו"מ סי'  בבית שלמה נקט וכן כתב להיפוך ודבריו צ"ע, ע"כ.שמהרי"א הלוי ה שוב ציין לדבריו)חו"מ סי' סב( בי"ש  תבותש

כור בל'  ,בסאה אחרונה 'פיאים אני מוכר לך יכול לחזור בו ושמואל דאמרי תרוויהו כור בשלש דרב)פו( בב"ב  מ'ע"פ הג סב(
מכר לו כור ביחד כיון שהמקח היה על כל סאה אמרינן שכל סאה שאף שחזינן , ואני מוכר לך ראשון ראשון קנה כו'סאה 

 .החכמת שלמהועי' להלן בשם היא מכירה בפנ"ע, ע"כ. 
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יל"ע היכא דאם יעשה האב פדיון בנו בזמנו יבא ע"י  
כך לידי מצה ומריבה עם משפחתו, מחמת שסב  
התינוק לא יוכל להספיק להגיע לפדיון, אם שרי  

 לדחות הפדיון ביום או יומיים.  
"וכל בכור אדם בבניך  )שמות י"ג י"ג( בתורהנאמר  -א 

"כל פטר רחם לכל ט"ז( -)במדבר י"ח ט"ותפדה". ונאמר 
בשר אשר יקריבו לה' באדם ובבהמה יהיה לך, אך 
פדה תפדה את בכור האדם ואת בכור הבהמה  
הטמאה תפדה. ופדויו מבן חודש תפדה בערכך כסף 

 חמשת שקלים בשקל הקודש".
ומאימתי הבכור חייב בפדיון הבן )סי' צ"ח( התניא  'וכת

ופדויו מבן חודש תפדה,  'אמיום שלושים ולמעלה, שנ
ואם פדאו קודם שלושים יום אינו פדוי, ומכאן והילך 

 כל יום ויום עובר עליו בעשה דתפדה עד שיפדהו.
די"א שיש ליזהר   )סי' תקנ"א סי"ז( 'דכת בלבושוכן מבואר 

על פרי חדש או מלבוש, דבר   המ"צמלברך שהחיינו בב
. ונ"ל דבשבתות  תב"אשיכול לדחותו עד אחר 

  ה"בבנתיים מותר לברך על פרי חדש. אבל על פדש
יברך ולא יאחר אפי' בחול שלא יחמיץ המצווה,  

 ואילך אם יעכב עובר בעשה בכל יום. ל'שמיום 
ולדבריהם ודאי דאין לדחות פדיון בנו אף במקום  

 הצורך דהא כל יום שמעכב הפדיון עובר בעשה.
מי   -בריש הל' פדיון בכור כתב  ברא"שאולם  -ב

ולד לו בן בכור, חייב לפדותו בחמש סלעים כסף  שנ
שיהיה בן שלשים יום, כדכתיב ופדויו מבן חודש  
תפדה. ואחר שיהיה בן שלשים יום יפדנו מיד לא  
יאחר מצותו כמו שאמרו חכמים ז"ל ושמרתם את  
המצות קרי ביה ושמרתם את המצוות אם באת מצוה  

ש"ה  )סי' הטור והשו"עלידך אל תחמיצנה. ע"כ. וכ"כ 

 יום יפדנו מיד שלא ישהה המצוה.  ל'דאחר סי"א( 
ומבואר דס"ל דאינו עובר איסור עשה בעיכוב הפדיון, 
אלא דיש להזדרז בו משום מצוה הבאה לידך אל 

 תחמיצנה.
ועובר על זה   -שכתב )מצוה שצ"ב(  בחינוךוכן מבואר 

ולא פדה בנו משהוא ראוי כלומר משעברו עליו ל' יום,  
שיפדנו ביטל עשה זה, ואע"פ שאין  אם מת קודם 

למצוה זו זמן קבוע דכל שעתא ושעתא אחר ל' יום  
זמנה היא, אעפ"כ חכם לב יקח מצות ויקדים ויעשה  

 אותן מיד שאפשר לו.
לאחר שלשים יום יפדנו מיד   -]ובלבוש סי' ש"ה סי"א שכתב 

שלא ישהה המצוה, דילפינן מקרא שלא לשהות המצות  
ושמרתם את המצות קרי ביה המצות אם באה לידך   דכתיב

מצוה אל תחמיצנה. ע"כ. וצ"ע דלפי מ"ש באו"ח ה"ל למימר  
 דחייב לפדותו מיד דאל"כ עובר בעשה בכל יום[.

מיום   -סו. דאמרינן גבי ספירת העומר  במנחותויעויין 
הביאכם תספרו, יכול יקצור ויביא ואימתי שירצה 

תחל לספור. ופרש"י   יספור ת"ל מהחל חרמש בקמה
מיום הביאכם הכי משמע משיגיע ממחרת השבת  
דהוא יום הביאכם הוכשרה ספירה משעה שתרצה  

 אם בו ביום אם מחר ת"ל מהחל וכו'.  
דנראה מזה דבפדיון הבן דכתיב   הרש"שוכתב שם 

מבן חודש תפדה, באמת הכוונה דמאז הוכשר לפדותו 
וה  מתי שתרצה, ורק משום זריזין מקדימין מצ

לפדותו בו ביום, וכמ"ש הרא"ש בריש הל' פדיון הבן  
 'וכן הוא בטור ובשו"ע, ודלא כמו שראה למחבר א

דעובר בעשה אם לא פדאו בו ביום. וע"כ היכא   'שכת
דהאב נמצא בדרך שלא במקום התינוק והגיע יום  
ל"א, לא יפדנו שם, אלא ימתין עד שיבא לביתו  

כה לבטלה, כיון  לראות דבנו חי, דלמה יכנס בספק בר
 דאין בזה ביטול מצוה כלל רק משום מצוות זריזין.  

ומאחר דחזינן מדברי הרא"ש הטור והשו"ע דליכא 
בדחיית פדיון איסור עשה, אלא דיש להקדים הפדיון 
כמה דאפשר משום מצוה הבאה לידך אל תחמיצנה,  

 היכא דאיכא צורך גדול י"ל דשרי לדחות פדיון בנו.
דהיכא שהאב לא כאן  )יו"ד סי' רמ"ג(   בהר צביויעויין 

ולא עשה שליח לפדיון, ובעינן לדין זכיה ע"מ לפדותו,  
צ"ע מה יעשו, דאפשר דעדיף יותר לדחות הפדיון עד  

 
 בס"ד    
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 לאלתרום במ ןלהבחייכל . ו
לאלתר כגון שיכולים לנסותו ולטעמו ולא  ן בושאם היה דבר שהלוקח יכול להבחי 'יש מי שכתד)שם(  משנה המגידכתב ו

 .)שם( הב"יהקפיד לעשות כן והמוכר מכר לו סתם אינו חוזר. והביאו 
ש "ומכ וראה המום ושתק לא הוי מחילה עד שנשתמש ב 'דהא אפיעל המ"מ שהקשה )על הרמב"ם שם(  למלך במשנה 'ועי

 םאשאף  )ב"ב צו. ד"ה כל ג' ימים( התוס'הקשה עוד דהא כתבו  )שם( והנתיבותכשלא ראה המום כלל רק שהיה יכול לראותו. 
והביאו  (ז 'סע)ר"ל  'הטור בסי כ", וכשהקונה נתרצה במקח ראיהבשעת הקניה, על המוכר להביא  או בדק םלא טעהקונה 
שאני דמין אחר הוא לגמרי, דהא  , אלמא דאף שיכול לטועמו תיכף לא אמרינן דמחיל. ואין לומר דחומץ(שם ס"ק יד) הסמ"ע

 'לזאת נר ,ה הוי מקח טעות כשלא טעמו בריח"דשמו הוא יין, ואפ (ד"ה נותן לו צה.שם )ריחא חלא וטעמא חמרא כתבו התוס' 
  יכול להבחינו ונשתמש בו אמרינן ג"כ שמחל, ע"כ.אם  שמחל כה"גכמו בראה המום ונשתמש בו אמרינן דכונת הסמ"ע ד
הנתיבות דלא בעינן נשתמש בזה הדבר גופו שהמום בו רק כל שקנה מקח א' ביחד  ידבר עלכת' )על סע' ג(  והחכמת שלמה

 וע"כ, המותר דהוי בו מום והיה יכול להבחינו לאלתר דמחל כיון דקנהו ביחדומכר מהם מקצת ואח"כ טוען  'כדוסחורה ו
הבחין מחל והבו דלא לוסיף עלה הוא, ע"כ. ועיי"ש ל כיון דהיה יכול להבחין כל המקח ולא "אם נשתמש במקח הזה י

בדעת  הנתיבותגופא משמע דלא כ מהב"יו סמ"ע דלא כדבריו.ב ושכן מדוקדק ,יןנרא ןינאהנתיבות  למעשה דברישכתב ש
 כי הביא דברים אלו לפני שפירש הא דהשתמש, עיי"ש.  משנה המגיד

 ונראה דס"ל כן להלכה. ,שאין דבריו סותרים דברי הרמב"ם משמע דס"ל המג"מ מזה שהב"י לא הביא חולקים עלהנה ו
 .)ס"ק א( השער משפטהאריך להוכיח דהרי"ף והרמב"ם חולקים על זה. והביאו ה( "ש סי' קייוע ,)סי' רכה "ץטמהריה אולם

מהר"א בן בשם )הגה"ט אות ז(  ג"הנבכתמש לא מחל. ועי' ששעד שלא המהרב האי גאון הביא  שם(משפט שלום )מהרש"ם הו
  .ם בין נמצא עמו בעיר או לאשמחלקי אשר ומהר"ם אלשיך

)ח"ג סי' שבות יעקב הו .הוהביאו )אות י( הבאר הגולהו )ס"ק י( הסמ"ע. אולם ברי המ"מלא הביא ד )שם סע' ג( שו"עהלמעשה ו

 (ושם פ"ד סי' ט)הרא"ש  (,רי"ף: בב"מ ל) דלהרי"ףכתב כן  (ח"א סי' מ) בתשובת הראנ"חהביא דברי המהריט"ץ וכת' שגם  קסט(
דפסקו דמום לעולם חוזר ולא מהני אם שהה כדי שיראה לתגר, א"כ אף דיכול להבחינו לא אמרינן שמחל,  (שם) והרמב"ם

יש לחלק,  אבל, כמשמעות הסמ"ע ושאר אחרונים. 'אין כאן מחד נר'. והוא ז"ל כתב ד"מוחולקים על דעה זו שהביא המ
, ולא הבחין, שמע מינה דמחל אף אם יהיה בו מ"המ' וזהו פירוש לאלתר שכתאם קודם גמר המקח היה יכול להבחינו, ש

מום זה, אבל אם כבר גמר המקח ונתגלה בו מום אף אם אח"כ שתק זמן מה יכול לחזור בו, והא דשתק לפי שלא היה לו 
שלא השתמש במקח לא  ר כל אימת שיצטרך לדבר, לכן כל זמןעוד צורך במקח ההוא וכיון שיודע שיש לו עוד שהות לחזו

 והערוה"ש דהנכון כמ"ש השבות יעקב הנ"ל.)ס"ק א(  הפת"ש 'כתו .)על סי' רלב( בתרומת הכרי 'זה כת ך. ובדרכ, ע"הוי מחילה
להלן מש"כ  'אין זה מחילה כיון שלא נשתמש בו. ועי פ שעדיין לא הודיע להמוכר"עכתב דאם לא נשתמש בהמקח א)אות ד( 

לטעון שהוא מקח טעות הקונה שיכול  'ולמעשה נר .)על סע' ה( בהגהות אמרי ברוךו)על הסמ"ע שם(  רע"אב עוד ועי' בשמו.עוד 
 על המוכר להביא ראיה שמחל כמבואר בריטב"א דלהלן. ,שיש כאן מח' ןכיו
 לא נתן מעות. ז

, דכשלא נתן מעות לא לביןמעות דיש לחלק בין נתן  משנה המגידעל  הנ"ל כתב ליישב קושיתוש)שם(  למלך משנהב 'ויעוי
)על סע'  שלמה והחכמת דבריו.הביא סייעתא ל)סס"ק א(  ובשער משפטלא נתן המעות. שמעות אמרינן דלכך שתק כיון נתן 

עי' ו .שהיה יכול לנסותומודה דלא הוי מחילה אף  ,שהוא טובאמר לקונה  המוכר אם והוסיף שמ"מ, כתב כהמל"מ ג(
דוקא אם עדיין לא נשתמש, אבל  דע"כ כוונתו שכתב על דברי המשנה למלך)ססי' י(  תשובת גליא מסכת בשם)שם(  פת"שב

אם נשתמש לא שייך לחלק בזה בין יש בידו או אין בידו, דכיון דאם לא נתפייס על המום לא היה רשאי להשתמש בו 
 דפשוט הוא. (שם) הפת"ש. וכתב עליו כגזלן, בודאי דאינו מועיל מה שהיה מעות המכר בידו כו', ע" דנקרא

דעדיין קשה, דא"כ באונאה אחר שיראה ג"כ נימא הכי דכשלא נתן המעות לא מחיל,  המל"מ כתב על)שם(  הנתיבותש אלא
  ., ע"כ, מוכח דבלא מגו לא אמרינן דמחילאם לא נתן מעות והש"ך בסימן רכ"ז בס"ק ד' כתב דדוקא בשיש לו מיגו נאמן

 הבחנתו כרוכה בהוצאה/  אין המום שכיח. ח
 ,יין דשכיח שיהיה נעשה חומץכגון  ,בו שכיח המום אםו הנ"ל היינ מגיד משנהדאף לדעת ה )על סע' ג( החכמת שלמהכתב ו

 .בכל גוונאהוי מקח טעות ואבל דבר שאין מצוי בו לא הו"ל לאסיק אדעתא  ,לנסותואו בזה הו"ל לאסיק אדעתא ולטעמו 
אין מי דכמו חבית יין בו דאף לדעת המגיד משנה הנ"ל, דבר שאין דרך התגרים להבחין כתב עוד  )על סע' ג( הקדשים הכסףו

קונים או אם ידוע שהוכן  .ם מכפי הראוי לכו"ע הו"ל מוםיתירי היין שהם אם נמצא כשעירה ,בהיש שיבחין כמה שמרים 
וכן במקום שע"מ  .אם מחמת המהירות לא היה פנאי לבדוקאינו בגדר יכול להבחינו ם כלדרהמוכרים ממהרים לצאת 

  ., ע"כלהבחינו לוגדר יכבאינו  ,כגון לפתוח הכלי ,מעט אפי'להוציא ממון מום יש להבחין ב
בזה יש מום אם מצא בו לא עשה כן אף אם  ,ך לשלם לבעל מקצועוע"מ לבדקו ממומים צרי ,וכדו'ולפי"ז הקונה מכונית 

 משום ביטול מקח.
 במקום גלוים מו. ט
לא מצי  ,עין ומתחזיב ובמקום שאפשר לראות ואה םא ,מום ויש בו שהמוכר איזה דבר לחברו)כתובות עה:(  הריטב"אכתב ו

דזימנין מתחזי וזימנין לא מתחזי מצי טעין מקח טעות דאמרינן ראה ונתפייס, ואי הוי מומא בדוכתא  ,טעין מקח טעות
. כ"ס על זה להביא ראיה שנתפייס, עדכיון שהמום ומקח טעות בפנינו ויש ספק אם ראה ונתפיי ,דתלינן דילמא לא חזי לה

אף ד ועיי"ש .סי' רצב(כתובות ) מרדכיבהגהות ר"י בן מיגא"ש שהובא  'שכן הוא בחי והוסיף)ס"ק ב(  השער משפטוהביאו 
סי' ) הריב"שושתות מחזיר אונאה. וכ"כ  ,היכא דראה ונתפייס מ"מ אם מחמת המום הוי אונאה יותר משתות בטל מקח

 , ע"כ.(טסי' י) בתשו' גאונים בתראיוכ"כ , (לדע' ו ססי' ס) בטור ושו"עכח וכן מו (תג
 חוק החזר / מנהג המדינה. י

כל דשכתב )מכירה פט"ו ה"ה(  רמב"םבן מום אחר שנגמר הקנין אינו יכול לחזור בו, אלא דעי' יאמבואר לעיל שבמקום ש והנה
, וכל שהסכימו עליו שאינו מום הרי זה אינו מחזיר בו שהסכימו עליו בני המדינה שהוא מום שמחזיר בו מקח זה מחזירין

הב"י וכ"כ  .(וסע' יט )סי' רלב סע' ו הטשו"עאלא אם פירש, שכל הנושא ונותן סתם על מנהג המדינה הוא סומך, ע"כ. וכן פסקו 
את טריפה שהוי צונמהקונה בהמה וטבחה שכתב לענין ס"ק ו( שם ) בפת"שוע'  .דמנהג עוקר הלכהכגון דא  לכ לע (סי' רלב)

בשאר דברים שדרך "ה כמדומה דעכשיו לא נהגו כן, וא"כ מנהג מבטל הלכה, ויש לחקור אחר המנהג. והש ,מקח טעות
אתרוגים וכיוצא בזה, יש לב"ד בכל מקום לחקור אחר  ונמצא בהם מומים כגון למוכרן סתומים וחתומים כמות שהן

לא שייך ד סהפהנמכרים סגורים בקו יםאתרוגשכת' לענין ועיי""ש בחכמ"ש ] רט()רסי'  שלמה בחכמת כן הואו .המנהג, ע"כ
הכתובה בקופסה ור דאולם בזמננו אין המנהג כן בפרט כשרמת ההי ., ע"כדרך מנהג הסוחריםכי כן  טענת מקח טעות

  .[אינה נכונה
נהפך שבמקום  )ע"פ תנאים מסוימים(, יש זכות לקונה להחזיר המוצר עד פרק זמן מסויםלפי"ז במדינות שע"פ החוק ו

 .וכן שמענו מחשובי דיינים באר"י .כל הנושא ונותן סתם על מנהג המדינה הוא סומךכי  למנהג המדינה הדין הוא כנ"ל
נמי על דינים של בין אדם לחבירו )הנוגעים לדיני ממונות( או על עסקי  אמרינן דד"ד בהאם יהדבר תלו אין מנהגשובמקום 

  .)ח"ב סי' כג אות ה(בצי"א ו סי' רלא סע' כח(חו"מ )בשו"ע  עוד ועי' .וכתבנו מזה בשמעתא עמקתא גליון ל"ה המלך לחוד
שכירות(, דאם אמנם נעשה )ושם מיירי לענין  יהאחרהעסקה או חלק בין אם יצא החוק לפני מש (חו"מ סי' עב) באג"מ שו"ר

מנהג תלוים תנאי ההסכם  אלא דד"דהדבר תלוי באין  ההסכם לפניאבל אם החק היה קיים  ,לאחר מכן הדבר תלוי בדד"ד
)משפט שלמה ח"ג סי' ג הגריש"א זצ"ל , וכן פסק דחק חשיב מנהג כשהדבר פשט כמנהג ברורמ"מ נראה ו. המקובל במדינה

 .ושמרו משפט ח"ד סי' פה אות ב(

 
כגון שיכולים  ,ו לאלתרן ביכול להבחימום שב' ומצא שהיה בו מום יכול להחזירו למוכר.  חפץהקונה  א' ,העולה לדינא

וסוברים שבכל אופן יכול לחזור  ויש חולקים ,אינו חוזרש י"א ,לנסותו ולטעמו ולא הקפיד לעשות כן והמוכר מכר לו סתם
אם מחל אף אם יהיה בו מום זה, אבל מוכח שאם קודם גמר המקח היה יכול להבחינו, ולא הבחין, ויש מחלקים ש .בו

אף  ג' ., והכל לפי הענין. ונראה עיקר כדעה זונתגלה בו מום אף אם אח"כ שתק זמן מה יכול לחזור בוגמר המקח אחר 
דרך התגרים ו שכיח אם המום הואדוקא הדין כן  ,טעות מקחכאן ו לאלתר אין לדעת הסוברים שאם היה יכול להבחין ב

נתן  הקונה כברוכן אם  אבל בלא"ה חוזר.ואין הבחנה דורשת הוצאת ממון ואין הקונים ממהרים לצאת לדרכם,  נולהבחי
ראה ש םאינו יכול לטעון מקח טעות כי תולי לכל הדעותאם המום במקום גלוי  ד' דמי החפץ )ולא השתמש בו( חוזר.

יכול  ,נראה ופעמים לא נראה נמצא במקום שפעמים מוםה ם, וא)ומ"מ אם יש משום אונאה יותר משתות חוזר( ונתפייס
אבל אם יש מנהג במדינה הולכים אחר  ,כל הנ"ל אם אין מנהג במדינה ה' .מקח טעותשלא ראה המום והוי לטעון הקונה 

החזר נה להחזיר המקח אף בלא מום רשאי להחזירו ולדרוש במדינות שיש חוק החזר שזכות הקוכן ועל  .מנהג המדינה
  .כספו

שיבא האב, כיון דאין בדחיית הפדיון משום ביטול  
וע"כ במקום   מצוה אלא משום זריזין מקדימין. ע"ש.

 הצורך ישאל לחכם כיצד לנהוג.
"מ מבואר בדברי הרא"ש והשו"ע דהיכא ומ -ג 

דדוחה פדיון בנו אינו עובר בעשה בכל יום. וגדולה מזו  
דביאר בדברי )או"ח סי' תקס"ח ס"ק י'(  במג"אמצינו 
דס"ל דמילה אע"פ  )ח: ד"ה מפני ביטול( במו"ק  התוס'

שעבר זמנה כל שעתא ושעתא זמנה הוא דאסור  
מנו יכולין  לעמוד ערל, אבל פדיון הבן כיון שעבר ז

וע"כ י"ל דלא מקרי סעודת פדיון הבן   לדחותו יותר,
כתב  )ס"ק ה'(שלא בזמנו סעודת מצוה. ובסי' רמ"ט 

דפדיון הבן שעבר זמנו אסור לעשותו בע"ש, דלא  
חשיב סעודת מצוה ]אבל מילה אע"פ שעבר זמנה כגון  
שהיה חולה בשמיני מקרי זמנה קבוע, דכל שעתא  

 להניחו ערל[.   ושעתא זמניה הוא דאסור
שלא   ה"בדסעודת פא( לך לך אות כ)ש"ש  א"חהבוכן פסק 

בזמנו, אין לעשותה בע"ש, כיון שאין זמנה מוכרח 
   להיות באותו היום ויכול לדחותה אחר השבת.

שיג על המג"א,  ה)סי' רמ"ט( במור וקציעה אולם 
דאורייתא   דבסעודה בע"ש דלית ביה דררא דאיסורא

אלא זהירות בעלמא לכבוד שבת, ודאי דאין לדחות  
דכל יום זמניה הוא, וחיובא רמיה   'מצוות עשה דאו

עליה השתא כל שעתא, ולעבור אעשה דאין מחמיצין  
יו השיג על)סי' תקס"ח(  הבית מאיראת המצוות. ואף 

דאין כוונת התוס' דכיון דעבר זמנו יכולים לדחות 
צווה לא משהינן, וכמבואר  פדיון הבן, דשיהוי מ

דפדיון הבן ומילה שוין בזה,  )ב"ק פ"ז סי' ל"ז(  ביש"ש
וודאי דאין לדחות הפדיון )ודברי התוס' יש לפרש  
בע"א ע"ש(, וא"כ נמי מותר לעשות הסעודה בשעת 
 הפדיון, ומותרים לאכול בסעודה כמו סעודת מילה.   

השיג על דברי  א ס"ק א'( ")כלל א' סי' א' נשמ החייאוכן 
המג"א, דגם פדיון הבן כל שעתא ושעתא זמנו הוא,  

  )ב"ק פ"ז סי' ל"ז( והיש"ש )מצוה שצ"ב( החינוךוכמ"ש 
)ודברי התוס' יש לפרש בענין אחר ע"ש(. וכן המנהג  
פשוט בק"ק ווילנא שבערב פסח כשיש פדיון הבן אפי'  

 שלא בזמנו הבכורים אוכלים שם ע"פ הגר"א. ע"כ.
כלל קל"ז ס"ז דכתב דאם יש פדיון בט' באב נדחה  ]ויעויין ב

האב והכהן לא ישלימו התענית )עי' א"ר בשם תי"ט(, אבל  
בפדיון שלא בזמנו צריכים להשלים )שהרי בלאו הכי המג"א  
ס"ל דשלא בזמנו לא הוי סעודת מצוה, וגם הא"ר הקשה על  
התי"ט די"ל שאני מילה דכתיב ביה שש אנכי(. ובסי' קל"ב  

תב דבתענית בה"ב או עשרת ימי תשובה, ואירע ברית  סכ"ו כ
או פדיון הבן או שאר סעודת מצוה, מצוה לאכול וא"צ  
התרה, כי כל המתענה אדעתא דמנהגא מתענה, ולא נהגו  
להתענות בימים אלו שיש סעודת מצוה. וה"ה פדיון שלא  
בזמנה נמי נקרא סעודת מצוה. והיינו דס"ל עיקר לדינא  

מקרי סעודת מצוה, אלא דלענין ט"ב   דאפי' שלא בזמנו
נדחה כיון דיש לצרף לדברי המג"א את דברי הא"ר שהקשה  

 על דינו של התי"ט צריכים להשלים[.
לדינא   'סי' רמ"ט ס"ק י"ב דכת במשנ"ב 'ויעוי

דאף סעודת פדיון שעבר זמנו שרי לעשותה   "אכהחיי
]ובסי' תקנ"ט ס"ק ל"ח פסק נמי לדינא כדברי  בע"ש 

דבסעודת פדיון הבן שלא בזמנו צריכים להשלים.  החיי"א 
אולם בסי' תקס"ח ס"ק כ' לענין תענית בעשרת ימי תשובה  
הביא דברי המג"א דנסתפק בפדיון שלא בזמנו אי הוי  
סעודת מצוה. אלא דבשה"צ שם ס"ק כ"ג הביא דברי  

 האחרונים דס"ל דאפי' שלא בזמנה הוי סעודת מצוה[.   
 

 

 
 
 

 

 ()ז מצות הבדלה
 

  מבשמים הטעם" - טעם נוסף להרחת הבשמים
  שבת ובמוצאי יתירה נשמה יש שבשבת מפני להבדלה

  והבשמים הדעת חלישת כאן ויש מהאדם הולכת
  דבשבת ועוד הנפש מחזק טוב ריח דכל הנפש מחזקים

  לשרוף מתחיל שבת ובמוצאי במנוחה הגיהנם גם
  ונצרך מזה נחלש והנפש מסריח גיהנם של ואשו

   ולסעדו. לתמכו
  נפש כל מ"מ רוחניים טעמים אלו דכל גב על ואף

  איש דכל לזה מובהק וסימן בזה מרגיש מישראל
  ואף בהשתנות עצמו את מוצא שבת במוצאי ישראל

  חזא. מזלא חזי לא דאיהו גב על
  יום במוצאי ולכן[ ח"ב] ז"זל צריכים הטעמים ושני
  ליכא ט"דביו משום הבשמים על מברכין אין טוב

  ליכא כ"ג טוב ביום שחל שבת ובמוצאי יתירה נשמה
ערוך )". טוב ביום גם שובת שהגיהנם מפני בשמים

 השולחן סי' רצ"ז ס"א(
 

 "עבודת המועדים" ע"י מחבר סדרתנערך 
 

 


