מב

הלכות מכירה ומתנה ושליח ואפוטרופוס

יז הנותן מעות לחבירו לקנות לו ק ל ג קרקע או מטלטליףלי והלך וקנה לעצמו במעות
שלןקלה הרי זה רמאי .ואם המוכר אינו מתרצה קלי למכור למשלח מותר לקנות לעצמו.
ומכל מקום צריך להודיע תחלה למשלחו קל ז כדי שלא יחשדנו?ל״ .ואם חושש שמא בתוך
כך יקדימנו אחר אינו צריך להודיעו?  0,תחלה אלא אחר כך?מ .ואם קנה במעות המשלח
חייב ליתן לו המקח אף על פי שקנהו לעצמו ק״א:

הלכות אונאה וגניבת דעת
דיני אונאה וגנינת דעת ונו ל״נ סעיפים:
א אסור לאדם להונות את חבירו בין במקחוא ליקח בזול ממה שהוא שוה אפילו פרוטה
אחתב בין בממכרו למכור ביוקר ממה שהוא שוה אפילו פרוטה אחת ואם הונה עובר
בלא תעשה ג שנאמרד ו כי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך אל תונו איש את
אחיו .ולא יאמר שמא שוה כך וכך במקום פלוני או לזמן פלוני ישוה כך כי אין בזה הדבר
אלא מקומו ושעתוה:
ב עבר או טעה 1ו הונ ה חייב להחזיר האונאה אם היא שתות שיווי מקח כגון שמכר שוה
שש בשבע או שקנה שוה שש בחמש או שהיא שתות מעות כגון שמכר שוה חמש
בשש או שקנה שוה שבע בשש ז .אבל אם אין בה לא שתות שיווי מקח ולא שתות מעות
אין צריך להחזיר״ לפי שכן הוא דרך מקח וממכר שאין הלוקח והמוכר יכולים לכוון רמי
המקח בצמצום״ ודרך העולם למחול טעות עד שתות י אם הטעות הוא בשיווי המקחיא
ולא במדה ומשקל ומנין יב הסחורה או המעות יג כמו שיתבאר יד:
ג אבל לכתחלה חייב להודיעו טעותו ״י אפילו על פרוטה א ח ת״ ולא יונה אותו .ואף
שיש להסתפק י ז ולומר שכל פחות משתות אין שם אונאה עליו כלל אלא דרך מקח
וממכר הוא כי לפעמים הלוקח חפץ במקח ומוסיף עליו דמים יותר משיוויו ופעמים

קל ג ברייתא קידושין נט ,א .טור ושו״ע םי /קפג ם״ב.
קלד רמב״ם הלי מכירה פ״ז ה״י .שו״ע שם.
קלה כדלקמן בהמשך הסעיף.
קלו ראה סמ״ע ם״ק ג.
קלז גמרא שם .טור ושו״ע שם.
קלח ראה רש״י שם ד״ה ומקשינן .סמ״ע שם ם״ק ד.
קלט גמרא שם .טור ושו״ע שם.
קמ רמב״ם שם הי״א .׳טו״ע שם.
קמא רוזב״ם שם הי״ב .בעל העיטור בשלישות ממון(מד,
א) .רוזב״ן קידושין שם .טור ושו״ע שם ם״ג.
א משנה ב״מ נא ,א .טור ושו״ע םי /רכז ם״א.
ב לוי ב״מ נה ,א .רא״ש שם פ״ב םי /כ ד״ה גמ׳ וליתני,
בשם הרמ״ה .טור סי׳ רכז ם״ב .רמ״א שם ם״ה .וראה
לקמן ם״ג אם הדברים אמורים גם בפחות משתות.
ג רמב״ם הל׳ מכירה פי״ב ה״א .טור ושו״ע שם ם״א.
ד ויקרא כה ,יד .גמרא שם .םמ״ע שם ם״ק א.
ה רבנו ירוחם במישרים נתיב ט ח״ג(לא ,ג) .ב״י ם״ט.
ו רמב״ם הל׳ מכירה פי״ב ה״א.

ז משנה וברייתא ב״ם דף מט ב כוותיה דשמואל (בין
שתות מקח בין שתות מעות) .רבא נ ,ב (שתות קנה
ומחזיר אונאה) .טור ושו״ע םי /רכז ם״ב.
ח רבא שם (פחות משתות נקנה מקח) .טור ושו״ע שם
ם״ג.
ש רש״ י קידושין מב ,ב ד״ה חוזר .רא״ש פ״ד םי /כ ד״ה
גופא .טור ם״ה .סמ״ע ם״ק ב.
י גמרא מט ,ב(מחילה) .רמב״ם שם ה״ ג(דרך הכל למחול
בו) .רא״ש וטור שם .סמ״ע שם.
י א רש״י קידושין שם .םמ״ע סי׳ רלב ם״ק א.
יב רבא קידושין שם .טור ושו״ע םי /רלב ם״א.
יג רמב״ם הלי מכירה פט״ו ה״ב .טור ושו״ע שם.
יד סעיף ה.
שו רא״ש ב״מ פ״ד םי /כ ד״ה גופא .טור ושו״ע םי /רכז
ם״ו.
שז כדלעיל ם״א.
יז ראה לקמן םכ״ב בציונים (הטעם שלא פשט הרא״ש
ספקו מתגרי לוד שבמשנה מט ,ב).
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מג

שהמוכר מזלזל בממכרו מפני שאין חפץ זה ערב עליו או מפני שדחוק למעות ולכן עד
שתות הוא בכלל דמי המקח ואין עליו שם אונאה כלל מכל מקום ירא שמים יחמיר
לעצמו י״ שלא יכנם לספק לא תעשה של תורה י״.
ואפילו אם המתאנה הוא תגר ובקי ביותר ואין דרכו לטעות אין תולין האונאה אלא
בטעותו נ.
וצי  7להודיעו טעותו ולפרש לוכא שאף ששוה כך וכך ע איני חפץ למכור או לקנות
אלא בכך וכך ואין לך עלי כלוםנג:

ד

וכשמפרש כן מותר אף אם האונאה היא שתות או יותרנד.

ואם האונאה שמתאנה המוכר היא גדולה כל כך בכדי שאין הדעת טועה כלל אין צריך
לפרש לו כי ניכר הדבר שמזלזל בממכרו מפני דוחקו למעות נה .
וכן בעל הבית המוכרכו כלי תשמישו ביוקר אין צריך לפרש שהדבר ידוע ללוקח שאילו
לא הרבה לו בדמים לא היה מוכר כלי תשמישו והוא שהלוקח יודע שזה המוכר הוא
בעל הבית ולא תגר אבל אם אינו יודע צריך לפרש לונ״ .ויש אומרים ״ שאפילו ביודע
שהוא בעל הבית אם האונאה יתירה על שתות צריך לפרש לו כי אין דרך בעל הבית
למכור כליו ביותר משתות על שווין ויש לחוש לדבריהם:
ה וכל שיעור שתות שאמרנו אינו אלא בטעות בשומת שיווי המקח שאין כל אדם יכול
לצמצם בו ודרך העולם למחול עד שתות ל אבל אם היה טעות במדה או במשקל או
במנין הסחורה לא אפילו פרוטה אחתלב יתירה חייב להחזירה לעולם לג בכל ענין .אלא אם
כן היתרון הוא בענין שאין הדעת טועה בולד כלל כגון במקום שנהגו למנות המעות שנים
שנים ולא אחד אחר ומצא יתרון מטבע אחת או שלש או חמש וכיוצא בהם ממספר
הנפרד שאינו זוג זוג שבזה אי אפשר לתלות בטעות המניןלה אלא מתנה היא שנתן לולי
כל היתרוןלז או שגנב וגזל ממנול״ סכום כזה ומתבייש להחזיר לול״ והבליע לו בחשבון
או שאיש אחר גנב או גזל ממנו ונתן לזה שיבליע לו בחשבון״ בין שהמעות הם דמי מקח

יח רא״ש שם.
יש ב״ח שם ס״ה (בספק איסור) .וראה חקרי הלכות ד ח,
ב.
כ משנה וגמרא נא ,א כחכמים .טור ושו״ע שם סי״ד.
בא רא״ש שם (אם לא שיפרש) .פרישה שם ס״ק ה.
וכדלקמן ריש ס״ד (אף בשיעור אונאה ויותר) ,וש״נ.
בב סמ״ע שם ס״ק לט.
כג ראה פתחי חושן גנבה והונאה פ״י ס״ק לד.
כד ברייתא שם ב״מ נא ,ב .טור ושו״ע םי /רכז סכ״א.
וראה לקמן הל׳ מדות ומשקלות םי״ז.
כה רא״ש בתשובה כלל קב םי /ד (שאינו יכול לחזור).
טור ושו״ע שם ם״ט.
בו גמרא שם נא ,א (אין לו עליו אונאה) .טור ושו״ע שם
םכ״ג.
כז רש״ י שם ד״ה מבעל הבית ,בשם השאילתות פר׳ בהר
שאילתא קיג(דהוי כמפרש).
כח רא״ש שם פ״ד סי׳ טז ,טור ושו״ע שם.
כש תוס׳ הובא ברא״ש שם ,ובשו״ת שם סי׳ ג ד״ה ומה

שכתבת שאין.
ל כדלעיל סוף ם״ב ,וש״נ.
לא רבא ב״מ נו ,ב .טור ושו״ע סי׳ רלב ם״א .או טעות
במנין המעות ,כדלקמן בסמוך ,ולעל שם .וראה גם
לקמן ם״ט.
לב כדלעיל ס״א.
לג רמב״ם הל• מכירה פט״ו ה״ב (אפי׳ אחר נמה ׳טנים).
טור ושו״ע שם .סמ״ע שם ס״ק ג.
לד רב נחמן סג ,ב (בהלואה) .טור ושו״ע שם ס״ב
(במכירה).
לה גמרא שם סד ,רע״א (בעישורייתא וחומשייתא) .רא״ש
שם פ״ה סי׳ יב (כפי מה שרגילין למנות באותו מקום).
טור ורמ״א שם.
לו רב נחמן שם .טור ושו״ע שם.
לז סמ״ע שם ס״ק ו.
לח גמרא שם סד ,א .טור וסמ״ע שם ס״ק ז.
לש טור וסמ״ע שם.
מ גמרא שם .טור וסמ״ע שם.

מד
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וממכר בין פירעון חוב בין הלואה שהלוה המלוה ללוה ומצא בה הלוה יתרון כזה ״א .אבל
אם נהגו למנות אחר אחד כמו שנוהגין עכשיו תולין כל היתרון בטעות במנין שטעה
במנינו כמה פעמים כמספר היתרוןמב ו חיי ב להחזיר לו לעולם נזג:
ן הנושא ונותן באמונה אינו חושש לאונאה ״ד כיצד חפץ זה בכך וכך לקחתיו כך וכך
אני משתכר בו״ה אף על פי שנתאנה בלקיחתו וכל המתאנה אינו רשאי להונות אחרים
בשביל כךנזו זה מותר שהרי זה כמפרש לו שלא יסמוך על שיווי המקח אלא על הדמים
שקנה הוא״ז:
ז הנושא ונותן באמונה לא יחשוב הרע באמונה והיפה בשוויו יי״ שאם קנה עשר יריעות
בעשרה דינרים ויש בהן שאינן שוות דינר ויש בהן ששוות יותר לא יחשוב הרעות כל
אחד בדינר והיפות בשוויין״ 0ועל זה יטול הריוח שיתפשר עמונ שאין זו אמונה אלא
אונאה .רק יחשב הכל באמונה כמו שקנאן יחד .והוא שמוכרן גם כן ביחד אבל אם מוכר
הרעות בפני עצמן והיפות בפני עצמן מוכרן בשויין נא מלבד הדוח שנוטל כמו שמתפשר
עמו:
ח הנושא ונותן באמונה מעלה לו על דמי המקח שכר הכתףנב המוליך מביתו לחנותו נג
ושכר הגמלנד ושכר הפונדק נה אם הביא מעיר אחרת וכן שאר כל הוצאות נווכולל ם
בדמי המקח״ ועל זה יטול דוח שנתפשר עמונ״ אבל שכר טירחא לא יכלול בדמי המקח נ0
(כי הוא בכלל הדוח מן הסתם בדעת בני אדם שנוטל ממנו כמו שנתפשר עמו ולא ברמי
המקח הואיל ולא הוציא מעות ונמצא שאם כוללו בדמי המקח בסתם ואינו מפרש כן
להלוקח הרי זה מטעהו ומאנה אותו):
ט כשם שיש איסור אונאה במקח וממכר כך יש איסור אונאה בשכירות״ ובקבלנותסא
ובחילוף מטבע ״ב.
וכן אם הסלע חסרה שתות ממשקלה ״ יש בה איסור אונאה להוציאה בסלע יפה אם
מוציאים הסלעים במנין ולא במשקל סד .שאם מוציאים במשקל אפילו חסרה כל שהוא סה
עובר בלא תעשה אם מוציאה ביפה ״י שנאמר ״ לא תעשו עול במשפט במדה במשקל.
מא רב נחמן שם פג ,ב .טור ושו״ע שם.
מב תוס׳ שם פד ,רע״א .רמ״א שם.
מג כדלעיל ריש הסעיף ,וש״ג
מד ברייתא נא ,ב .טור ושו״ע םי /רכז םכ״ז.
מה רמב״ם הל׳ מכירה פי״ג ה״ה .טור ושו״ע שם.
מו רא״ש בתשובה כלל קב םי /ח .טור ושו״ע ורמ״א סי׳
רלב םי״ח.
מז ודם שם ,וככזוקי יוסף (לא ,א) ד״ה גמ /בשם הר״ח.
מח ברייתא שם ב״מ נא ,ב .טור ושו״ע םי /רכז םכ״ח.
מש ר״ח בתום' שם ד״ה לא .טור ושו״ע שם.
ב כדלעיל ס״ו.
בא ברייתא שם (או זה וזה באמנה או זה וזה בשוה) .תוס׳
שם (פירוש אם ימכרם כולם יחד כוי אם ימכור רעים
לבדם כוי יפים לבדם כוי).
נב ברייתא שם נא ,ב .טור ושו״ע םי /רכז םכ״ח.
בג רש״י שם ד״ה ונותן לו.
בד ברייתא שם.
בה ברייתא שם .טור ושו״ע שם.

בו נמוקי יוסף שם (לא ,םע״א).
בז טור ושו״ע שם.
בח טור ושו״ע שם .םמ״ע שם ס״ק מח.
בש ברייתא שם (אינו נוטל) .טור ושו״ע שם (לא יעלה על
דמי המקח).
ס בעיא ואיפשטא ב״מ נו ,ב .רמב״ם הל׳ מכירה פי״ג הי״ז.
טור ושו״ע סי׳• רכז סל״ה.
סא רמב״ם שם הי״ח .טור ושו״ע שם םל״ו.
סב רמב״ם שם פי״ב ה״ח־ט .טור ושו״ע שם םט״ז.
סג משנה שם נא ,ב כרבי שמעון .רי״ף שם (לא ,ב).
רמב״ם שם ה״י .דעה הא׳ בטור שם םט״ז .שו״ע שם
םט״ז.
סד רוזבי׳ם שם .טור ושו״ע שם.
סה מ״מ שם (בכל שהוא חוזר) .שו״ע שם .וכדלעיל ם״ה.
סו רמב״ם הל׳ גנבה פ״ז ח״א (שעובר) וה״ט (אפילו מדה
קטנה) .טור ושו״ע רם״י רלא (שעובר) .וכדלקמן הל׳
מדות ומשקלות סוף ם״א (בכל שהוא).
סז וקרא יט ,לה.
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מה

ויש אומרים ס״ שלא אמרו שיעור שתות אלא בסחורה אבל מעות שלהוצאה ניתנו
והחסרים אינם יוצאים כל כך אין דרך העולם למחול על חסרונם אלא עד חצי שתות
אבל מחצי שתות ואילך וחצי שתות בכלל 00דרך העולם להקפיד עליו ויש בו איפור
אונאה ויש להחמיר כדבריהם.
אבל בפחות מחצי שתות מותר להוציאה לכתחלה ביפה״ הואיל ואין בה הפסד כלל
למקבלה שגם הוא יוציאנה ביפה עא מה שאין כן בפחות משתות בסחורה עב .וכל מי שאינו
רוצה לקבל מטבע שנחסר פחות מחצי שתות אינו אלא נפש הרע ה״ .והוא שיוצא
בהוצאה על ידי הדחק י-״־ אבל אם אינו יוצא אפילו על ידי הדחק אסור להוציאה ביפה
אפילו חסר מעט .ואם הוציאה והחזירוהו לו אפילו אחר י״ב חדשעה יש אומרים עו שחייב
לקבלו אם מכירו:
י וכל מטבע שנפחת ונחסר מחצי שתות ממשקלו אסור לקיימו בביתו״ מפני שבקל
מרמין בוי1״ להוציאה ביפה (וכמו שאסרה התורה  01,להשהות מדה חסרה בביתו
שנאמרפ לא יהיה לך בביתך וגו׳ שלא יבואו לרמות בה כמו שיתבאר פא ) .ולא ימסרנו3ב
לאנס או לתגר מפני שמרמין בו אחרים פג .ולא יעשנו משקל ולא יזרקנו לתוך שברי כסףפד
שהרי אסור לקיימו שמא יבא אחר וירמה בו להוציאו ביפה פי .אלא יתיכנו או יקבנו
באמצעו לתלות בצואר בתו אבל לא יקבנו מן הצדפו שמא יבא אחר ויחתוך מקום הנקב פז.
ואם חסר עד שעמד על חציו כגון סלע שעמד על שקל ושקל שעמד על דינר ודינר על
חציו מותר לקיימופ״ שאז אי אפשר לרמות בו מפני שהפחת שלו ניכר לכל . 03אבל אם

סח רא״ש פ״ד דב״מ םי /יט ,כןאביי] שם נב ,א .מ״מ שם
בשם הרמב״ן נב ,א ד״ה הא דאמרן ,כרבי יהודה
במשנה שם נא ,ב .רמ״א םי /רכז םט״ז (ההלכה) .םמ״ע
שם ם״ק כה (הטעם).
סט רב פפא שם נב ,א.
ע גמרא שם נב ,רע״ב לפירוש רש״י שם ד״ה מוכרה
בשויה (ביפה) .תוס׳ שם ד״ה נותנה בשם הריב״ם.
רא״ש שם םי /כ ד״ה גופא .טור ושו״ע שם ם״ו .רמ״א שם
סט״ז.
עא רא״ש שם .טור וסמ״ע שם ם״ק טו.
עב כדלעיל ם״ג.
עג משנה שם ע״א ,לפירוש הרא״ש שם ,בשם הראב״ד
(דסיפא מיירי בפחות משיעור אונאה) ,וככזוקי יוסף
(לא ,ב) ד״ה גמ׳ דקא ס־לא כט״ז םי״ז(שרישא וסיפא בחד
מטבע איירי ,ומקשה מאביי(נב ,א) דרישא מיירי בלא םגי
לה לרב פפא (נב ,ב) דסיפא טיירי בדסגי לה) ,שלא עיי!
שם ודו״ק היטב).
עד גמרא שם ע״ב (דםגי להו) .רמב״ם הלי מכירה פי״ב
הי״ב ,והל׳ מעש־ שני פ״ד הי״ט (ע״י הדחק).
עה כשאינו יוצא אפילו ע״י הדחק (עיין הטעם בט״ז םי״ז,
דהוא הדין הכא (שלדעת הרטב״ ם בהל׳ מכירה שם
בעינן יוצא ע״י הדחק לענין לאחר י״ב חדש ,כמו לענין
פחות משתות דלעיל) ,דאי משום אונאה (שמבאר אביי שם
דמיירי דלא םגי ליה ,ומ״מ מבואר במשנה ובגמרא שם,
שאינו מחזיר אחר י״ב חודש ,כי) עד ערב שבת סגי ,אלא
ודאי(מ״ש הרמב״ם שצריך להחזיר אפילו אחר י״ב חודש)
םשוםדלא סגי כלל (אפילו ע״י הדחק) ,עיין שם ,ובמשנה

למלך פט״ו מהלי מכירה מה שכתב שם לדעת הרמב״ם)
שם ה״ג(כשנמצא מום במקח מחזירו אפילו אחר כמה שנים
שזה מקח טעות הוא ,ועד״ז כאן במטבע ,כשאינו יוצא
אפילו ע״י הדחק).
עו רמב״ם שם .וכ״ה דעת הטור ושו״ע שם םי״ז ,לפירוש
הט״ז שם.
עז ברייתא שם נב ,א (שאסור לקיימה) .גמרא שם רע״ב
(כשפחתה כדי אונאה) .רש״י שם (כשלא פחתה כדי
אונאה לכל חד וחד כדאית ליה מותר לקיימה) .טור ושו״ע
סי׳ רכז םי״ח (כדי אונאה) .וכדעה הב׳ דלעיל ם״ט (דהיינו
חצי שתות).
עח טור ושו״ע שם.
עש רמב״ם הל׳ גנבה פ״ז ה״ד (כיוצא בו כו׳).
פ דברים כה ,יד.
פא לקמן הלכות מדות ומשקלות ם״ג .וראה הל׳ גזלה
קו״א ס״ק ב .לקו״׳ט הכ״ז  151 '[3הערות .21-22
פב אוצ״ל :ימכרנו.
פג ברייתא שם .רש״ י שם ד״ה ולא לחרם (אדם אנם) .טור
ושו״ע שם .וראה לקמן םכ״ב בציונים (שכאן רואים
שהתגר כאנם).
פד ברייתא שם ע״ב .רש״י שם ד״ה גרוטותיו(שברי כלי
כסף) .טור ושו״ע שם.
פה רש״י שם ד״ה מן הצד.
פו ברייתא וגמרא שם .טור ושו״ע שם.
פז רש״ י שם .םמ״ע שם ם״ק לב.
פח ברייתא וגמרא שם ע״א .טור ושו״ע שם.
פט רש״ י שם ד״ה בסלע .טור ושו״ע שם.

מו

הלכות אונאה וגניבת דעת

עמד על פחות מחציו אסור לקיימוצ מפני שאפשר לרמות בו להוציאו בחציו שהוא שקל
או דינר או חצי דינר כיון שהם מטבעות היוצאים צא.
ומטבע שאין לוקחין אותו אלא במשקל מותר לקיימן בכל ענין שכל הלוקחו ישקלנוצב:
י א וכל דין אונאה אינו אלא בישראל צג אבל נכריצד הטועה בשיווי המקח או בשיווי
המטבעצה אין צריך להודיעו טעותו שנאמר צו אל תונו איש את אחיו אחיו ולא נכרי.
אבל אסור להטעותו צי בין בשיווי מקח צ״ בין בחשבון כמו שיתבאר בהלכות גזלה צ״ .וכן
כל מרמה שבעולם אסורה במקח וממכר אפילו לנכרי כגון אם יש מום במקחו צריך
להודיעו ללוקח אף על פי שהוא נכרי? שהרי זה מטעהו וגונב דעתו אם אינו מודיעו והרי
זה כגונב ממנו ממוןק* ואסור מן התורה כמו שיתבאר בהלכות גזלהקב:
יב ואפילו לגנוב דעתו בדבר שלא יגיע לו הפסד להנכרי אסור מדברי סופרים כגון
למכור לו בשר נבילה בחזקת שחוטה קד .ואף לגנוב דעת הבריות בדבריםקה אפילו
במלה אחת של שפת חלקות או גניבת דעת קי או במעשה שמראה שעושה בשבילן ואינו
עושה?ז אסור מפני שמחזיקים לו טובה בחנםק״:

יג

כיצד לא יפתח חבית יין העומדת להפתח מיד מפני שכבר מכרה לחנוניק״ (א) וזה
קונטרם אחרון

( א) עיין תום׳ דף צ״ד סוף ע״ב א .ולהס מ״עב צע״ג .אלא וד אי דכוונ ת ה טור הפתו חות ,רוצה
לומר הנפת חו ת עתה ,שהוא פותחן ל חנוני שמכרץ לו נ ב ר .ונ״ מ ברא״שי -ע״ ש .וכ״מ מל שון
הטור שאינו פותחץ ב שבילו כ ר אדעתיה שמכרץ כ ר ,ולא שפתחץ ד .וכץ הוא בהדיא ברא״ ש .וכץ
ברמזים ע״ ש ה :
צ משנה כלים פי״ב מ״ז .גמרא שם .רמב״ם שם.
צא רש״י שם ד״ה בסלע ור״ה דינר הבא מסלע.
צב רבנו ירוחם במישרים נתיב ט ח״ג(לא ,ג) .רמ״א שם.
צג בכורות יג ,ב .טור ושו״ע םי /רכז סכ״ו .וראה גם לעיל
הלי מכירה םי״ב .לקמן הלי מדות ומשקלות ם״ב .הלי
נזקי ממון ס״א.
צד תוס׳ ב״מ דף סא ,א ד״ה לעבור .סודע סי׳ רלא ם״ק
א.
צה שיש לו דיני אונאה (כדלעיל ריש ם״ט) .ולענין טעות
בחשבון ,ראה לעיל ם״ה (שאין אה דיני אונאה) .לקמן
בסמוך (שאסור להטעותו) .הל׳ מדות ומשקלות ם״ב
(כנ״ל) .הל׳ גזלה ס״ד (שכשהנכרי טעה מעצמו מותר).
העו״ב תתצא ע׳ .54
צו ויקרא כה ,יד .בכורות שם .שו״ע שם .וראה תום׳
וסמ״ע שם (דכתיב עמיתך)•
צז רמב״ם הל׳ גנבה פ״ז ה״ח (בחשבון) ,והל׳ גזלה ואבדה
פי״א ה״ד .מרדכי ב״ק פ״י רמז קנח ,בשם הראבי״ה.
רמ״א סי׳ שמח ס״ב (בחשבון) .וכ״ה לקמן שם ושם
(בחשבון).

צח מדאסור לגנוב דעתו אפילו בדבר שאין בו הפסד,
כדלקמן םי״ב .וראה אבני נזר או״ח םי /שכה אות יט.
מנחת פתים חו״מ םי /רכז םכ״ו .חקרי הלכות ד ט ,א .נעם
אליעזר םי /ו .פתחי חושן גנבה והונאה פ״א ע' ח.
צש סעיף ד.
ק רמב״ם הלי מכירה פי״ח ה״א .טור ושו״ע םי /רכח ם״ו.
קא ראה מ״מ וציונים.
קב סעיף א.
קג םמ״ק םי /רסב .וראה חקרי הלכות ד ט ,ב.
קד חולין צד ,א .רש״י שם ר״ה במר שחוטה (טרפה
שחוטה בחזקת שחוטה) .רמב״ם הלי דעות פ״ב ה״ו
(נבלה) ,והל׳ מכירה פי״ח ה״ג(אף על פי שהנבלה אצלו
כשחוטה) .טור ושו״ע סי׳ רכח ס״ו.
קה ראה לקמן סכ״ז ואילך.
קו רמב״ס הל׳ דעות שם ,והל׳ מכירה פי״ח ה״א.
קז טור ושו״ע שם.
קח רש״י שם ד״ה משום ,וד״ה לא יסררב ,וד״ה ולא
יפתח לו.
קש ברייתא חולין שם צד ,א .טור ושו״ע סי׳ רכח ס״ו
(הפתוחות) .וראה קו״א.

ציונים לקונטרס אחרון
א ד״ה והא (ז־ליכא פסירא כ״כ במה שפותחץ כיון
שהיו מכורות לחנוני).
ב סי׳ רכח ס״ק ט (שפירש שהן כבר פתוחות).
ג שם פ״ז סי׳ יח.

ד שכתב הטור רלא איבעי ליה לאסוקי ארעתיה
שמכרם ,ולא כתב :לאסוקי ארעתיה שפתחץ (כיון
רמיירי שפתחם עתה לפניו).
ה בקיצור פסקי הרא״ש שם :המכורות לחנוני.

הלכות אונאה וגניבת דעת

מז

סבור שפתחה בשבילו להשקותו יין חזק ונפסד על ידו הפסד גדול שהרי חבית זו שפתחה
תשאר חסירה ויתקלקל יינה ויבא להחזיק לו טובה בחנם קי(אלא אם כן הוא חביב עליו?יא
שהיה פותח בשבילו?יב) אלא צריך להודיעו שלא פתחה בשבילו?יג כי מן הסתם אין לו
להעלות על דעתו שכבר מכרה לחנוני .אבל בדבר שיש לו להעלות ברעתו שאינו עושה
בשבילו ומטעה עצמו וסבור שעושה בשבילו קיי כגון שפגע בחבירו בדרך וסבור זה שיצא
לקראתו לכבודו אין צריך להודיעו? 10וכן כל כיוצא בזה:
י ד לא יפציר בחבירו שיסעוד עמו והוא יורע שאינו סועד ק״ (ואילו היה סועד לא היה
מפציר בוקיז) .אבל בלא הפצר מותר לומר לו פעם ושתים בוא ואכול עמי אף על
פי שאין דעתו שיאכל עמו כי זהו כבודו שמכבדו לאכול עמוקי״ .ולא ירבה לו בתקרובת
ויודע בו שאינו מקבל ?י״ (ואילו היה מקבל לא היה מרבה לו?כ .אבל אם הוא חביב
עליו קנא בענין שהיה מרבה לו אם היה מקבל וכן אם היה מפציר בו לסעוד אם היה
סועד אף על פי שיודע שעכשיו לא יסעוד ולא יקבל מותר להפציר בו לסעוד ולהרבות
לו בתקרובת שאין זו גניבת דעת כיון שהוא חביב עליו באמת והוא מבקש באמת להנהותו
ואין מונע מצדו אלא מצד חבירו שאינו רוצה נמצא שאם יחזיק לו טובה אינה בחנם).
אבל לא יאמר לו סוך שמן מפך זה והוא ריקףנב לפי שיודע בו שאינו רוצה לםוך?נג
(אף שאם היה רוצה  )=1לסוך היה נותן לו שמן מכל מקום עכשיו אינו מבקש באמת
להנהותו כי יש מונע מצדוקני שהפך ריקן ואין בו שמן ויחזיק לו טובה בחנם וכן כל
כיוצא בזה).
וכן לא ילך לבית האבל ובידו כלי ריקןקנה לפי שיודע בו שאינו צריך לו( כי הרבה הביאו
קונטרם אחרון
( ב) עי׳ תוס׳ דף צ׳׳ר ע׳׳ ב' ו דו׳׳ ק .אבל מה שכתב הס מ׳׳ע ז צריך עיון ,דבהדיא קתני בסיפא
דב שביל כבודו מותר ח  .ולחלק בין כבוד שבסמ״ע סק״ח לכבוד שבברייתא  , 0ובכבוד
שבסמ״ע בין מלא לריקץ ,הוא דוחק גדול ,וצריך עיון':

קי רש״ י שם ד״ה ולא יפתח .םמ״ע שם ם ״ק ט.
קיא גמרא שם .סמ״ע שם .וראה מ״מ וציונים.
קיב תום' שם ע״ב ד״ה והא .ב״י שם ד״ה ואף לגנוב.
םמ״ע שם .והטעם יתבאר לקמן םי״ד (במוסגר).
קיג ברייתא שם .טור ושו״ע שם.
קיד תוס׳ שם ע״ב ד״ה אינהו .טור ושו״ע שם.
קשו גמרא שם ע״ב .טור ושו״ע שם.
קשז ברייתא שס צד ,א .טור רטו״ע םי /רכח ס״ו.
קיז כן היא כוונת רש״י שם ד״ה לא יסרהב (הואל ויודע
שלא יעשה) ,דאם לא כן (שנפרש כפשוטו ,שכל
שיודע שלא יסעוד אסור ,א״כ) משום (שכתב רש״י :משום

דגונב דעתו להחזיק לו טובה בחנם כסבור שמן הלב מסרהב
לו כן) מיותר ,עיין שם ודו״ק .וכ״ה לעיל סי״ג (במוסגר).
וראה דרכי החיים ,אמת ואמונה ,חלקי בחיים ס״ק ב.
קיח סוד ע שם ס״ק ח.
קיש ברייתא שם .טור ושו״ע שם.
קכ כדלעיל (במוסגר) (לענין לא יפציר) ,וש״ג
קכא גמרא שם (לענין חבית יין ,וכדלעיל סי״ג(במוסגר)).
קכב ברייתא שס .טור זשז״ע שם ס״ז.
קכג רש״י שם ד״ה לא יביא .סמ״ע שם ם״ק י.
קכד משמעות התום׳ שם סוף ע״ב .וראה קו״א.
קכה ברייתא שם .טור ושו״ע שם.

ציונים לקונטרס אחרון
ו ר״ה והא (שגם במקום שהוא חביב עליהם והיו
באים לכבודו ,מ״מ אם לא באו כלל בעבורו אסור).
ז סי׳ רכח ס״ק י (רמיירי שעושה כץ בשביל כבודו
ומ״מ אסור בכלי ריקן).
ח וכדלקמן בפנים בסוף הסעיף.

ט שהכבוד שבס״ק י (שמחלק בו בין מלא לריקץ)
הוא רק ע״ר הכבוד שבסמ״ע ס״ק ח (שלא יתבזה
כשרואים שאינו מכבדו) ,מה שאין כץ הכבוד
שבברייתא מותר אף בכלי ריקן.
י ראה דרכי החיים ,אמת ואמונה ח״ב ,חלקי בחיים
ס״ק ג.

מח
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לו כבר להברותוקני בסעודה ראשונה שהאבל אסור לאכול משלו וכל העם מברין אותוקנז
וסבור האבל שגם זה הביא לו ויחזיק לו טובה בחנם כיון שעכשיו לא הביא כלום אף
שהיה מביא לו אם היה צי  7לו) .ואם הוא עושה כן כדי לכבדו בעיני הבריות מותרקניז.
וכן בכל דבר שעושה כדי לכבדו בעיני הבריות אין בו משום גניבת דעת:
טו לא ישלח לחבירו חבית יין ושמן צף על פיהק נ 0מפני שיסבור שהכל שמן ויזמין
אורחים עליה ובטוח שיש לו שמן הרבה לצרכם קל ונמצא מתבייש קלא:

טז

לא ימכור עור של נבילה בחזקת שחוטה קלב כי עור הנבילה אינו חזק כל כך כמו
עור השחוטה קיג ונמצא מטעהוקלד:

יז אסור לאדם למכור לחבירו קרקע או מטלטלין שיש עליו עסק ודין לאיזה אדם עד
שיודיעו ללוקח שאף על פי שהאחריות עליו אין אדם רוצה שיתן מעותיו וירד לדין
ויהיה נתבע מאחריםקלה:
יח אסור לפרכס את האדם ובהמה וכליםקלי העומדים להמכרקלז אדם כגון עבדקל״
כנעניקל 0שהוא זקן וצובע שער ראשו וזקנו ק״ כדי שיראה בחורק״א ובהמה להשקותה
מי סובין שמנפחין אותה וזוקפין שערותיה קיזב כדי שתראה שמנהק״ג .וכן אסור לקרד
ולקרצף אותה כדי לזקוף שערותיה ק״ד .והכלים אסור לצבעם שיראו חדשי□ ק״ה ו אין
השבח שמשביחם בצבע כמו העילוי שמעלה אותם בדמים ק״י מפני שסוברים שהם
חדשים קי״ ונמצא מטעה ומאנה .אבל חדשים מותר לצבעם כדי ליפותםקיי״(וכן ליפותם
בשאר מיני ישי ק״״ אפילו אם מתעלים בדמים יותר מן השבח שמשביחם^ הואיל ואין
כאן טעות ואונאה שהמוסיף דמים בשביל יופיין מוחל הוא קנא מדעתו):
יט אסור לנפח בקרביםקנב כדי שיראו שמנים ורחבים קנג .ואסור לשרות בשר במיםקנז־
כדי שילבין ויהא נראה שמןקנה  .ואם מנהג כל הקצבים לעשות כן והכל יודעים
ממנהגם יש מי שמתירקנו לפי שאין כאן אונאה כיון שהכל יודעים ממנהגם (ושומר נפשו
ירחק מזה כי אף על פי כן יש לחוש שיסבור הקונה שהוא שמן באמת שהרי יש הרבה
שמנים בעולם ובשביל כך עושים כן כל הקצבים):
קכו לבוש שם ם״ז .הובא בסמ״ע שם ם״ק יא.
קכז יו״ד םי /שעה ם״א.
קכח ברייתא שם .רש״י שם ד״ה ואם יש .טור ושו״ע שם.
קכש ברייתא שם .טור ושו״ע שם םי /רכה ם״ה.
קל רש״י שם ד״ה ושמן.
קלא רש״י שם ד״ה וחנק .םמ״ע שם ם״ק יג.
קלב ברייתא שם .טור ושו״ע סי' רכח ם״ח.
קלג רבנו גרשום שם .רש״י שם ד״ה סנדל .םמ״ע שם ם״ק
יב.
קלד גמרא שם .וראה מ״מ וציונים.
קלה רוזבי׳ם הל׳ מכירה פי״ט ה״א .טור ושו״ע סי' רכו
ם״ו.
קלו משנה ב״ם ס ,א .טור ושו״ע םי /רכח ם״ט.
קלז רש״י שם ד״ה לא את האדם .טור ושו״ע שם.
קלח גמרא שם ע״ב .טור ושו״ע שם.
קלש רש״י שם ע״ב ד״ה זיבנן.
קמ ראה םמ״ע ם״ק יד.
קמא רש״ י שם ד״ה צבעיה .טור ושו״ע שם.

קמב גמרא שם .רש״י שם ד״ה מיא דחיזרא .טור ושו״ע
שם.
קמג טור ושו״ע שם.
קמד גמרא ורש״ י שם ד״ה מזקפתא .טור ושו״ע שם.
קמה גמרא ורש״י שם ד״ה בעתקי .טור ושו״ע שם.
קמו טור וסמ״ע ם״ק טו.
קמז רש״-י שם.
קמח גמרא ורש״י שם ד״ה בחרתי .טור וסמ״ע שם.
קמש גמרא שם.
קב משנה ספ״ו דערכין .ולזה נתכוין רש״י במה שכתב
שהוא מוחל .וראה דרכי החיים ,אמת ואמונה ,חלקי
בחיים ם״ק ד.
קבא רש״י שם.
קבב ברייתא ב״מ ם ,ב .טור ושו״ע םי /רכח ם״ט.
קבג רש״י בב״ם שם ד״ה ואין נופחין .טור ושו״ע שם.
קבד ברייתא ב״ם שם .טור ושו״ע שם.
קבה רש״ י שם ד״ה ואין שורין .טור ושו״ע שם.
קבו סודע שם ם״ק טז.
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מט

כ אסור לערב מעט פירות בהרבה פירות יפים שלא יהיו ניכרים בהם וימכור הכל בחזקת
יפיםק״ ואפילו שניהם יפים אלא שאחד יפה מחבירוקנ״ .וחדש וישן אסור לערב?01
זה בזה וזה בזה?ס כי הישן עושה קמח הרבה יותר מהחדש?סא והחדש יפה ממנו אם
הלוקח רוצה להכניסו לאוצר לישנוקסב:
כ א התגר מותר ליקח פירות טובים ורעים מכמה מקומות וליתנם במגורה אחת למכור
ממנה?סג אפילו אין הרעים ניכריםקסד מפני מיעוטם או מפני שדומים לטובים
במראיתם לפי שהכל יודעים שהוא קונה ממקומות ויש במגורה שמוכרה ממנה תערובת
טוב ורע ובחזקת כן קונים ממנוקסה .ובלבד שלא יתכויף״י ליקח הרוב ממקום הטוב כדי
שיצא עליו הקול שהוא קונה הכל ממקום הטוב וקונה גם ממקום הרע ומערבו עמחסז
בענין שאינו ניכר בו:
כ ב מקום שנהגו לערב מים בייןקמח בין הגיתותק״ 0שהיין תוסס?״ והמים מתערבים בו
יפהקעא ונעשים יין מותר לערב כשיעור שדרכם לערבו ב ולמכור סתם ואין כאן
אונאה לפי שהכל יודעין שדרכם לערב כן ובחזקת כן קונים קעג.
ומי שנתערב מים ביינו יותר מכשיעור שדרכם לערב או אחר הגיתות או במקום שלא
שאז מותר למכרו
נהגו לערב הרי זה לא ימכרנו בחנות אלא אם כן הודיע לקונה
בחנות (לקונים לשתות ק עי) .אבל אסור למכרו לתגר אף על פי שמודיעו שמא ירמה בו
אחרים קעי:
ב; וכל זה במקום שאין כל הקונים יין טועמים תחלה אבל במקום שנהגו שכל מי שקונה
יין טועמו תחלה מותר לערב בו מים ק״ לעולם בענין שירגיש הטועמוקע״.
ובמקום שאין הכל טועמין אסור לערב אפילו יין קשה ברך אחר הגיתות?״ 0שהרך יותר
טוב לשתות מהקשה וגם דמיו יקרים יותרקפ  .אבל הרך בקשה מותרקפא .ובין הגיתות

קבז משנה שם נט ,סע״ב .לפירוש הרא״ש שם פ״ד םי/
כג טור ושו״ע םי /רכח ם״י.
קבח סודע שם ם״ק ת.
קנט משנה שם .טור ושו״ע שם.
ק ס רא״ש שם .טור ורמ״א שם.
קסא רש״י שם ם ,רע״א.
ק סג ברייתא שם ,לגירסת ולפירוש הרי״ף שם (לג ,א),
והרמב״ם הל׳ מכירה פי״ח ה״ה ,ושו״ע שם .וראה
סמ״ע שם ם״ק יה.
קסג משנה ס ,א .טור ושו״ע םי /רכה םט״ז.
קסך כדלעיל ם״כ (שכל האיסור הוא באין ניכרים).
קסה רש״י שם ד״ה התגר .טור ושו״ע שם.
קסו משנה שם .טור ושו״ע שם.
קסז רש״י שם ד״ה שלא יתכוין .טור ושו״ע שם.
קסח משנה וגמרא שם ב״מ ם ,א .טור ושו״ע םי /רכה
םי״ג.
קס ט רב שם .טור ושו״ע שם.
קע רש״י שם ד״ה ובין הגתות (לענין תערובת יין קשה
ברך).
קעא מ״מ הל׳ מכירה פי״ח ה״ו .באר הגולה שם אות פ.
קעב ברייתא שם (למחצה לשליש ולרביע) .טור ושו״ע
שם.

קעג רש״ י במשנה שם ד״ה מקום שנהגו.
קעד משנה שם .טור ושו״ע שם םי״ב.
קעה סמ״ע שם ס״ק כא (עיין שם שכתב (הטעם שאסור
למכור לתגר) ויורה היתר כוי (התגר ,כיון שלא
נעשה העירוב בביתו) .וצ״ע מסיי רכז סי״ח (דלעיל ס״י)
שהתןג]ר ןכא]נס .ומשום הכי נמי לא פשט הרא״ש ספיקו
שבסי׳ רכז ס״ו (דלעיל ס״ג ,אם מותר לכתחלה להונות
בפחות משתות) מתגרי לוד (שמבואר במשנה מט ,ב
ששמחו על כך שיכולים להונות בפחות משיעור אונאה.
אלא ודאי חושדים בתגר אפילו באופן האסור) .וצ״ע).
קע 1משנה שם .טור ושו״ע שם.
קעז רבי אחא בברייתא שם ב״מ ם ,א (לענין קשה ברך).
טור סי׳ רכח סי״ב (אף לענין מים ביין) .ב״י שם
(דהוא הדין והוא הטעם) .שו״ע שם סי״ד.
קעח רש״י שם ד״ה בדבר הנטעם (ויכול להבחין) .רמב״ם
הל׳ מכירה פי״ח ה״ה (מרגיש בו) .ב״ח שם סי״ב
(דוקא באופן האמור בגמרא שם :מזיגה דידי מידע ידע).
באר הגולה שם (פירוש דוקא מים רבים).
קעט גמרא שם .טור ושו״ע שם סי״א.
קפ רא״ש שם פ״ד סי׳ כג .טור וסמ״ע ם״ק יט.
קפא רא״ש וטור שם .רמ״א שם סי״ב (שמותר) .סמ״ע
שם (דהיינו אפילו אחר הגיתות).

נ
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מותר אפילו קשה ברךקפב מפני שכשנותנין מעט קשה ברך בין מי תו ת הוא משביחו?פג
שמתקייםקפד .אבל במקום שהכל טועמין תחלה מותר?פה לערב לעולם?פי בענין שירגיש
הטועמו:
כד אסור לערב שמרים בייןקפז או שאר משקיםקפ״ אפילו כל שהוא׳! 03ולמכור בסתם.
ומכל מקום אם קנה ממנו חבית יין שלימה כל מדה בכך וכך כשבא למדוד יכול
לערב השמרים עם הייףצ ומוכר לו הכל ביחד אם אין המנהג בעיר בהפך?צא .אבל לא
יערב בו שמרים מחבית אחרתקצב אפילו מכר לו שתיהן מפני ששמרי חבית זו מקלקלין
יין שבחבית אחרתקע:
כה מותר לברור הפסולת מתוך הגריםיןקצד ומן הקטניות?צה כדי שיראו יפים קצי ללוקח
ואינו כמטעהו לפי שזהו דבר הנראה לעיניסק״ ויכול הלוקח לראות ולהבין כמה
שוים יותר בשביל שהוציא מהם הפסולתקצ״ וטוב לו להעלות בדמיהם כדי שלא יצטרך
לטרוח ולבררם?צ״ .ובלבד שלא יברור העליונים ויניח הפסולת בתחתוניםי:
ט־ כל הפירות ותבואה וקטניות שיש בהן פסולת או מתליעות או עפרורית אפילו צרורות
ואבנים ומוכרן במדה אין צריך לבררן אם נתערבו מאליהן יא שהרי הן נראין ללוקח יב.
ובלבד שלא יערב בידים יג .לפיכך אסור לברור צרור מתוך חטיו של חבירו שמפסידו חטין
כמדת הצרור כשימכרן שיצטרך למדוד חטין תחת הצרור .ואם בירר ישלם לו הפסדויז־
ולא יחזיר הצרור לתוך החטין שהרי אסור לערב בידים אפילו כל שהואיה:

כז

כשם שאונאה במקח וממכר כך אונאה בדבריםי׳ שנאמר״ ולא תונו איש את
עמיתו י״ ויראת מאלהיך זו אונאת דברים .וגדולה אונאת דברים מאונאת ממון י״ שזו

קפב משנה שם (שמותר) .רב גחמן שם (בין הגיתות) .טור
ושו״ע שם.
קפג רש״י שם ד״ה ובין הגתות .רמב״ם שם .טור ושו״ע
שם.
קפד רא״ש שם .טור וסמ״ע שם.
קפה גמרא שם ,כרב אחא בברייתא שם (בדבר הנטעם).
רש״י שם (שאדם טועם קודם שלקחו) .רמב״ם שם
(טעמו ניכר) .שו״ע שם .וכדלעיל בריש הסעיף לענין
תערובת מים (במקום שנהגו) ,וש״נ.
קפו שו״ע שם .לגירסת הסמ״ע ס״ק כ ,וב״ח שם סוף
סי״ב.
קפז משנה שם ב״מ ם ,א .טור ושו״ע םי /רכח סט״ו.
קפח רמב״ם הל' מכירה פי״ח ה״ח (בין ביין בין בשטן).
רא״ש ב״מ פ״ג םי /טו (שדין יין ושמן שוה) .טור
ושו״ע שם םי״ט.
קפש רמב״ם ושו״ע שם.
קצ גמרא שם (אבל נותן לו את שמריו) .רש״י שם ד״ה
אבל נותן(של יין עצמו) .רא״ש שם פ״ד םי /כג(קנה
ממנו יין הרבה כך וכך מדות) .טור ושו״ע שם םט״ו (קנו
ממנו חבית).
קצא רמב״ם שם הי״ב .טור ושו״ע סי' רכט ם״ב .סמ״ע
שם ם״ק ז.
קצב ברייתא ס ,א (לא יערב של אמש בשל יום) .רש״י
שם (דםתם יום ואמש משתי חביות) .טור ושו״ע םי/

רכח סט״ו.
קצג רש״י שם ד״ה של אמש .רא״ש שם .טור ולבוש שם
סט״ו.
קצד משנה שם ב״מ ם ,א כחכמים .טור ושו״ע סי׳ רכח
םי״ז.
קצה טור ושו״ע שם.
קצו רש״י שם ד״ה לא יבור .טור ושו״ע שם.
קצז גמרא שם ע״ב ,כרבי אחא בברייתא .טור ושו״ע שם.
קצח רש״י שם ד״ה מתיר .טור ושו״ע שם.
קצש רש״י שם .טור וסמ״ע שם ם״ק כג.
ד משנה שם ע״א .רש״י שם ד״ה ומודים .טור ושו״ע שם.
רא ב״ב צג ,ב .צד ,א .ופרטי השיעורים בזה נתבארו בטור
ושו״ע םי /רכט.
רב םמ״ע םי /רכט ם״ק י.
רג רשב״ם שם צד ,רע״א .רמב״ם הלי מכירה פי״ח הי״ג.
טור ושו״ע םי /רכט ם״ב .םמ״ע שם.
רד גמרא שם .טור ושו״ע שם.
רה רמב״ם שם .טור ושו״ע שם.
רו משנה ב״מ נח ,ב .טור ושו״ע םי /רכח ם״א .וראה גם
לעיל םי״ב.
רז ויקרא כה ,ת .ברייתא שם .םמ״ע שם ם״ק א.
רח ראה לקמן ם״ל.
רש גמרא שם .טור ושו״ע שם.
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נא

ניתנה להשבון וזו לא ניתנה להשבוןיי וזו בממונו וזו בגופוייא והצועק על אונאת דברים
נענה מידייב לפי שהיא צער הלב וקרוב להוריד דמעות ריג:
כ ח כיצד היא אונאת דברים היו חמרים מבקשים ממנו תבואה לקנות לא יאמר לכו
אצל פלוני והוא יודע שאין לוייי אלא שמתכוין להתל בו דרך בזיון או בחמריםיטו.
ואף על פי שיכול להתנצל לומר לו הייתי סבור שיש לךי0ז הרי זה דבר המסור ללב ועל
זה נאמר ויראת מאלהיך אני ה׳ ייז.
וכן לא יאמר לחבירו בכמה תמכור חפץ זה והוא אינו חפ׳ן לקנותו י י ״ או שאין לו דמים י י ״
אלא שכוונתו להטעות את חבירו ואחר כך כשלא יקנה יכיר חבירו שנתכוין להטעותו
ויצר לוינ.
ואין צריך לומר שלא יאמר לו דברי קנטור אף על פי שאין בהם גנות ודופי שיש בו עתה
שזה אסור משום לשון הרע ינא אלא שמזכיר לו מה שכבר היה כגון אם היה בעל תשובה
לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים אם היה בן גדים לא יאמר לו זכור מעשה אבותיך י ננ.

או שמזכיר לו מה שהוא עתה שלא בלשון גנאי ודופי אלא בלשון תוכחה כגון אם היו
יסורים באים עליו לא יאמר לו כדרך שאמרו חבריו לאיוב ינג הלא יראתך כסלתך וגו׳
זכור נא מי הוא נקי אבד וגו׳ .והם אמרו כן לאיוב לפי שהיה מצדיק עצמו ומרשיע מדת
הדיןינז־.
או שאומר דבר אחר שעל ידי זה ניכר גנותו של חבירו כגון אם נשאלה שאלה בדבר
חכמה לא יאמר למי שאינו יודע באותה חכמה מה תשיב בדבר זה או מה דעתך בדבר
ז הינה .וכן כל כיוצא בדברים אלוינו שהם צער הלבינז אף על פי שאינו מחרפו בגנאי
ודופי שיש בו עתה ואינו מכנהו בשם רע ולא מביישו ברבים.
ואין צריך לומר המחרפו בדברי גנאי ודופי אפילו ברמןרנ״ ואפילו הוא אמת אלא שאינו
עון וחטא אשר חטא בענין שראוי לבזותו על דרך שיתבאר י נ  0שיש בזה איסור אונאת
דברים מלבד מן איפור לשון הרע שהוא אפילו כשאומר כן שלא בפניו יל.
וכן המקללו בפניו יש בו משום אונאת דברים לבד מאיסור קללה לשום אדם מישראל ילא
שהוא אפילו שלא בפניו ילב כמ׳׳שילג לא תקלל חרש:

רי רבי שמואל בר נחמני שם .טור ושו״ע שם.
ריא ר׳ אלעזר שם .טור ושו״ע שם.
ריב רמב״ם הל׳ מכירה פי״ד הי״ח .טור ושו׳׳ע שם.
ריג רש״י נט ,ב ד״ה חוץ משערי אונאה.
ריד ברייתא שם ב״מ נח ,ב .טור ושו״ע םי /רכח ם״ד.
רשו כסף משנה הל׳ מכירה פי״ד הי״ד .ב״ח שם ם״ג.
רשז רש״ י שם ד״ה שהרי דבר.
ריז ויקרא כה ,ת .ברייתא שם.
ריח משנה שם .טור ושו״ע שם.
ריש פסחים קינב] ,ב.
רב ראה מ״מ וציונים .אמרי יעקב ביאורים ד״ה יכיר.
רכא ערכין טו ,םע״ב (אף בפניו) .רמב״ם הלי דעות פ״ז
ה״ב (גנות) וה״ה (אף בפניו) .וכדלעיל או״ח סי׳ קנו
םי״א .וראה אג״ק יח ע׳ תנא .אמרי יעקב ם״ק סו.

רכב משנה וברייתא ב״מ נח ,ב .טור ושו״ע שם.
רכג איוב ד ,ו־ז .ברייתא שם .טור ושו״ע שם.
רכד דאי׳ש שם פ״ד סי׳ כב .סמ״ע שם ס״ק ו.
רכה רוזבי׳ם הל׳ מכירה פי״ד הי״ד .שו״ע שם.
רכו רמב״ם שם .שו״ע שם.
רכז כדלעיל םכ״ז ,וש״נ.
רכח עיין סי׳ תכ םל״ח בהג״ה.
רכש לקמן ם״ל.
רל עיין רוזבי׳ם הלי דעות פ״ז ה״ב וה״ה ,וכדלעיל ריש
הסעיף ,וש״ג
רלא סנהדרין סו ,א.
רלב רמב״ם הל׳ סנהדרין פכ״ו ה״א ,ובם׳ המצות ל״ת שת.
רלג ויקרא יט ,יד .גמרא שם .רמב״ם שם.

נב
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כ ט וכן המכנה שם רע לחבירוילי אפילו הוא תיל באותו כינוי ילה ואינו מתבייש בו אם
זה כוונתו לביישו ילי אסור משום אונאת דברים .ואם ביישו ברבים אין לו חלק
לעולם הבאילז .ואפילו שלא בפניו אסור משום לשון הרעיל״ אם מתכוין לגנותו
ולבזותו יל.0
ומאד מאד צריך ליזהר שלא לבייש שום ארם מישראלי״ בין בדבור בין במעשה .ואפילו
עושה מעשה טוב ועל ידי זה באה הבושת לחבירו כמו שמצינו באחד מן החכמים שהיה
רגיל להשליך מעות לעני בן טובים י״א בכל יום בבוקר השכם בסתר אחורי הדלת
שכשיפתח הדלת ימצאם פעם אחת ביקש העני לידע מי הנותנם שם והלך לראות וברח
החכם מפניו עד תוך כבשן האש כדי שלא יתבייש הענייייי שנוח לו לאדם להפיל עצמו
לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים שנאמר ינזג היא מוצאת והיא שלחה אל חמיה
לאמר לאיש אשר אלה לו אנכי הרה ולא אמרה לו בפירוש אלא ברמז אם יודה יודה
ואם לאו לא תפרסמו ינזד:
ל ואפילו המוכיח את החוטא צריך להוכיחו בינו לבין עצמו ולא ברבים ימה שלא יתבייש.
וצריך לדבר עמו בנחת ובלשון רכה י״! ולא ידבר עמו קשות עד שיכלימנו ימז אפילו
בינו לבין עצמוייי״ שנאמר ינז 0הוכח תוכיח את עמיתך יכול אתה מוכיחו ופניו משתנות
תלמוד לומר ולא תשא עליו חטאינ.
ואם לא חזר בו בסתרינא מכלימין אותוינב ברבים ומחרפין אותו בפניו ומקללין אותוינג
ואת יולדיוינד בפניו עד שיחזור למוטב ינה .וכן כל העובר על דברי חכמים ולא חזר בו
בתשובה מותר לקרותו עבריין ינו ואין בו משום אונאת דברים ינז שנאמר לא תונו איש
את עמיתו פירשו חכמים ת״ עמיתו עם שאתך בתורה ובמצות הזהירה תורה על אונאתו
ולא העובר עליהן ולא חזר בו אחר שהוכיחוהו בסתר ובלשון רכה ת.0
ולד רבי חנינא ב״ט נח ,סע״ב (שאינו עולה טגיהנם).
רמב״ם הל׳ דעות פ״ו ה״ח (להזהר) .טור ושו״ע פי'
רכח ם״ה.
ולה גמרא שם .טור ושו״ע שם.
רלו רש״י שם ד״ה דדש ביה .טור ושו״ע שם.
ולז ברייתא שם (דרש רבא) נט ,א .אבות פ״ג מי״א.
רמב״ם שם ,והל׳ תשובה פ״ג הי״ד .וכ״ה לעיל או״ח
סי׳ קנו ם״ח.
רלח כדלעיל םכ״ח וש״ג
ולש הגהות מיימוניות שם אות א .וכ״ה לעיל או״ח שם
סוף ם״י.
ו מ גמרא שם .רמב״ם הל׳ דעות שם (צריך אדם להזהר).
טור ושו״ע שם (יזהר).
ו מא ראה מ״מ וציונים.
ו מב כתובות סז ,ב.
ומג בראשית לח ,כה .כתובות שם .ב״מ שם.
ומד רש״י שם ושם.
דמה רוזבי׳ם הל׳ דעות פ״ו ה״ח (בסתר) .וכ״ה לעיל
או״ח סי׳ קנו ם״ח (בעבירה שבסתר) .סי׳ תרח ס״ה
(כנ״ל).
ומו רמב״ם שם ה״ז .וכ״ה לעיל סי׳ קנו שם.
ומז רמב״ם שם ה״ח.
ו מח רעיא םהיםנא זח״ג פרי קדושים פו ,א.
ומש ויקרא יט ,ת.

וב תורת כהנים קדושים פ״ד ה״ח .ערכין טז ,ב .רמב״ם
שם .םמ״ג ל״ת ו .וראה לעיל שם (שעובר בל״ת,
ושמזה מוכח דהיינו אפילו בינו לבינו).
ובא רוזבי׳ם שם (בדברי שמים) .וכ״ה לעיל שם ,וסי׳ תרח
ם״ה.
ובב מגילה כה ,ב (לבזוייה) .רמב״ם שם .סודג .הגהות
מיימוניות .נמוקי יוסף (עיין שם דלא כסודע),
(אולי שייך לציון דלקמן) .וראה לקמן הל׳ נזקי גו״נ םט״ו.
ובג רמב״ם שם.
ובד רש״י שם ד״ה בג׳.
ובה רמב״ם שם .וכ״ה לעיל שם ושם.
ובו שבת מ ,םע״א .וכ״ה לעיל או״ח סי׳ םג ם״ב .סי׳ תלא
קו״א ס״ק א .׳טו״ת רבנו סי' כד .וראה לעיל או״דז סי׳
נה םי״ד וסי׳ תריט ם״א.
ובז יראים סי׳ קפ .סמ״ג ל״ת קעא (שאם הונה אותך).
הגהות מיימוניות הל׳ מכירה פי״ד אות ז(שאם הונה
עצמו) .נמוקי יוסף ב״מ (לב ,םע״ב) .רמ״א סי׳ רכח ם״א
(והסודע שם ם״ק ד (שחקר מה פירוש עצמו) ,לא עיין
שם ,רק בדרכי משה בשם הנמוקי יוסף ,עיין שם בדרכי
משה ודו״ק) .וראה אמרי יעקב ביאורים ד״ה פירשו.
ובוז ב״מ נט ,א .רש״י שם ד״ה עמיתו .וראה לקו״ש חי״א
ע׳  179הערה .22
ובש מה שאין כן לפני שהוכיחו .ראה תניא פל״ב .וראה
לקו״ש חי״א ע׳  179הערה .22
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נג

ומותר לקרותו רשע בן רשע אף על פי שאביו צדיקי״:
ל א המאנה את הגריסא בדברים יסב עובר בשלשה לאוין וגר לא תונ היסג ולא תונו
אותויסד ולא תונו איש את עמיתו רסי וגר בכלל עמיתו יסו לכך צריך ליזהר ביותר
מאונאתויסז .והלוחצוי״״ ו מחקו י״״ בתביעת חוב ״י ואין לוי״א עובר גם כן בשלשה
לאויךיי ולא תלחצנו יעג וגר לא תלחץ ״יי ולא תהיה לו כנושה ״יי ולכך צריך ליזהר גם
מזה ביותר:
ל ב וצריך ליזהר מאד באונאת אשתו יעי שלא לצערה בדברים י״ שמתוך שדמעתה
מצויהינ1״ פורענות אונאתה ממהר לב אי .01,ולעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו
שאין ברכה מצויה בביתו של אדם אלא בשביל אשתו י 3וכך אמרו חכמים י3א לבני דורם
כבדו את נשותיכם כדי שתתעשרו:

הלכות מדות ומשקלות והפקעת שערים
דיני מדות ומשקלות והפקעת שערים ונו ב״א סעיפים:
א השוקל לחבירו במשקל חסר מן המשקל שהסכימו עליו בני אותה העיר או המודד
במדה חסרה מן המדה שהסכימו עליה הרי זה עובר בלא תעשהא שנאמר י לא תעשו
עול במדה במשקל ובמשורה .במדה זו מדידת קרקע ג לשותפין שבאו לחלקי לא ימרוד
לאחד בימות הגשמים ולאחד בימות החמה י מפני שבימות הגשמים החבל הוא לח
ומתפשט ובימות החמה מתוך יובשו מתקצר 1ו צ רי ך לדקדק בחשבון מדידת הקרקע על
פי עיקרים המתבארים בחכמת התשבורתז שאפילו מלא אצבע מן הקרקע רואים אותה
כאילו היא מלאה כרכום ״ .במשקל שלא יטמין משקלותיו במלח״ כדי שיקילוי .ובמשורה
היא מדה קטנה אחת משלשים וששה בלוג יא והזהיר עליה הכתוב שלא לעשות בה בענין

רס רב אשי סנהדרין נב ,א .רמ״א םי /תכ םל״ה .וראה
לעיל או״ח םי /תרו ס״י .אמרי יעקב ביאורים ד״ה
ומקללין.
רסא ברייתא ב״מ נט ,ב.
רסג רש״י שם ד״ה המאנה.
רסג שמות כב ,כ.
ו ס ד וקרא יט ,לג.
רסה ויקרא כה ,יז.
רסו גמרא שם.
ו סז טור ושו״ע םי /רכה ס״ב.
וסוז ברייתא שם.
ו ס ט רש״י שם ד״ה הלוהצו.
ער רש״י שם ד״ה לא תהיה.
רעא כדלעיל הלי הלואה ס״ב.
ערב גמרא שם.
רעג שמות כב ,כ.
עדר שמות כג ,ט.
ערה שמות כב ,כד.
רעו גמרא שם ב״מ נט ,א .טור ושו״ע םי /רכה ם״ג.
רעז רש״י שם ד״ה באונאת.

רעח גמרא שם .טור ושו״ע שם.
רעט גמרא ורש״י שם ד״ה אונאתה .טור וסמ״ע שם ם״ק
ה.
רפ גמרא שם.
רפא גמרא שם.
א רמבי׳ ם הל׳ גנבה פ״ז ה״א .טור ושו״ע םי /רלא ם״א.
ב ויקרא יט ,לה .רמב״ם שם .טור ושו״ע שם.
ג ברייתא בי׳-ב  3ט ,ב .רמב״ם שם ה״ט.
ד רש״י ב״מ סא ,ב ד״ה לא ימדוד .רשב״ם שם ד״ה שלא
ימדוד.
ה ברייתא שם .טור ושו״ע שם םי״ה.
ו רש״י שם .רשב״ם שם ד״ה לאחד .טור ושו״ע שם .סמ״ע
שם ם״ק לג.
ז רמב״ם שם פ״ח ה״א (בכתבי הגימטריא) .מ״מ שם
(התשבורת) .שו״ע םי /רלא םט״ז .םמ״ע שם ם ״ק ל.
ח ב״ מ קז ,ב (כל פורתא) .רמב״ם ושו״ע שם (אצבע).
ט ברייתא שם ב״ב פט ,ב .טור ושו״ע שם םי״א.
י תום' שם ד״ה שלא .טור וסמ״ע שם ם״ק ת.
י א ברייתא שם .רמב״ם שם ה״ז .וראה מ״מ וציונים.

