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 1סעיף ח

 זמן חזרת המוכר
המוכר, חוזר באונאה לעולם, ואין  בד"א, בלוקח, שהרי המקח בידו ומראהו. אבל - מימרא דרב נחמן שם נ: רמב"ם

לפיכך אם היה המקח  שאינו יודע דמי זה שמכר עד שיראה כמותו שנמכר בשוק.צריך לומר בביטול מקח, 
חוזר אלא עד כדי שישאל אינו  כגון פלפלין וכיוצא בהם,דבר שאין במינו שינוי והוא כולו שוה, 

 שו"ע. –על שער שבשוק בלבד. 

וכן אם נודע שבא לידו בממכרו, וידע  - בעובדא דאושפיזכניה דרמי בר חמא. שם נא ג"ז מימרא דרב נחמן רמב"ם
 שו"ע. –שטעה ולא תבע, אינו יכול לחזור ולתבוע, שהרי מחל. 

ו יכול לחזור אחר שיעור דכדי שיראה ודווקא במטלטלין אך בקרקע ובחזקות דקרקע אינ -מהריב"ל 
 ש"ך. –לתגר וקרובו 

דהמוכר א"י לחזור בו אם נתאנה והלוקח  המקח עדיין תחת יד המוכר הוא להיפךקנה בק"ס ואם  -נה"מ  .א

 יכול לחזור בו אם נתאנה עד אחר שיעור כדי שיראה משבא לידו: 

שהרי מקחו בידו ויכול לומר  אף באופן שהמקח ביד המוכר המוכר יכול לחזור לעולם -פת"ש  .ב

 שמשום כך לא צווח. והנה"מ כתב זאת לשיטתו ע"ש.

 2סעיף ט

 מוכר שחזר מחמת שינוי השער/מחמת דוחק
במה דברים אמורים, בשלא נשתנה השער. אבל אם נשתנה השער  -כלל ק"ב  תשו' הרא"שס"א בשם  טור

 שו"ע. – ומפני כך רוצה לחזור בו, אינו רשאי.

אמר המאנה שנשתנה השער, ומתאנה אומר שלא נשתנה, על  -דרכי משה  פ"ז סי' ר"ו כתובותמרדכי 
 רמ"א.  –, דדרך השערים להשתנות תמיד המתאנה להביא ראיה

וכן אם מכר מפני דוחקו, וזלזל במכירתו יותר מכדי שהדעת טועה, שניכר שמפני  -טור מרא"ש שם 
 .שו"ע -יל. דוחקו הוצרך לזלזל, אינו יכול לחזור, דידע ומח

 3סעיף י

 הונאה כשהוקר/הוזל השער
המוכר לחבירו שוה ארבע בחמש, שהרי המקח בטל, ולא הספיק להראותו לתגר או  - רמב"ם

לקרובו, והוקר ועמד בשבע, לוקח יכול לחזור בו ולא המוכר, שהרי הלוקח אומר למוכר: 
 שו"ע -יהא חוטא נשכר.  אלו לא הוניתני לא היית יכול לחזור ועתה שהוניתני תחזור היאך

ואע"ג דרב חסדא אמרה באונאת שתות דס"ל כמתני' דמי שהוטל עליו ואנן  ממימרא דרב חסדא בבא בתרא פד.זה נלמד 
ברי"ף קי"ל שתות קנה ומחזיר אונאה ואין אחד מהם יכול לחזור בו מ"מ נפקא לן מההיא מימרא לבטול מקח כדאיתא 

בארוכה וכבר התבאר למעלה לדעת המחבר דבטול מקח אין המאנה יכול לחזור בו כל זמן שהמתאנה אינו  שם ב"ב מב.
 –תובע אונאתו וה"ה כאן וכו' ולמדנו מכאן שאע"פ שבשינוי השער חזרה האונאה על המאנה אינו יכול לומר לחזור בו 

 באר הגולה.

                                                           
שאינו סעיף חבד"א, בלוקח, שהרי המקח בידו ומראהו. אבל המוכר, חוזר באונאה לעולם, ואין צריך לומר בביטול מקח,  1

יודע דמי זה שמכר עד שיראה כמותו שנמכר בשוק. לפיכך אם היה המקח דבר שאין במינו שינוי והוא כולו שוה, כגון 

פלפלין וכיוצא בהם, אינו חוזר אלא עד כדי שישאל על שער שבשוק בלבד. וכן אם נודע שבא לידו בממכרו, וידע שטעה 

 ולא תבע, אינו יכול לחזור ולתבוע, שהרי מחל. 

 סעיף ט 2

הגה:  במה דברים אמורים, בשלא נשתנה השער. אבל אם נשתנה השער ומפני כך רוצה לחזור בו, אינו רשאי.
אמר המאנה שנשתנה השער, ומתאנה אומר שלא נשתנה, על המתאנה להביא ראיה, דדרך השערים להשתנות תמיד 

וכן אם מכר מפני דוחקו, וזלזל במכירתו יותר מכדי שהדעת טועה, שניכר שמפני דוחקו  )מרדכי ס"פ המדיר(.

 הוצרך לזלזל, אינו יכול לחזור, דידע ומחיל. 

 

 

 סעיף י 3

המוכר לחבירו שוה ארבע בחמש, שהרי המקח בטל, ולא הספיק להראותו לתגר או לקרובו, והוקר ועמד בשבע, 

הרי הלוקח אומר למוכר: אלו לא הוניתני לא היית יכול לחזור ועתה שהוניתני לוקח יכול לחזור בו ולא המוכר, ש

 תחזור היאך יהא חוטא נשכר. 
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 4סעיף יא

בארבע, וזל ועמד בשלש, מוכר יכול לחזור ולא וכן מוכר שמכר שוה חמש  - ב"ב מב.רמב"ם רי"ף 
 שו"ע -לוקח, שהרי אומר לו המוכר ללוקח: לא מפני שהוניתני תחזור בי. 

 5סעיף יב

המוכר שוה חמש בשש, ולא הספיק להראותו עד שהוקר ועמד בשמנה, הרי המוכר חייב  -רמב"ם 
, ברשות לוקח הוקר. להחזיר האחת של אונאה, שהרי נקנה המקח וחייב להחזיר, וכשהוקר

שמימרא דרב חסדא על כיוצא בזה שהיא אונאת שתות וא"ר חסדא בשוה חמש בשש והוקר שהלוקח יכול  שו"ע -

לחזור בו ולא מוכר ופי' הרמב"ן דתובע אונאתו הלוקח ואין יכול מוכר לחזור בו ואנן קי"ל שאין א' יכול לחזור והמכר 
 הרב המגיד. -ט הוא זה כפי מה שנתבאר בקיים וכל שכן שכל א' תובע אונאתו ופשו

 6סעיף יג

וכן אם מכר שש בחמש, והוזלו ועמדו על שלש, הרי הלוקח חייב להחזיר סלע אחת של  - רמב"ם
 שו"ע -אונאה, שהרי נקנה המקח, וברשות לוקח הוזל. 

 7סעיף יד

 אונאה לסוחר בקי
כשם שיש אונאה להדיוט כך יש אונאה לתגר,  - שם לב: רי"ףודלא כרבי יהודה  ב"מ נא: משנהשם ד"ח  רמב"ם

 .שו"ע -אף על פי שהוא בקי. 

 8סעיף טו

 אונאה בספרים ומרגליות
 בכל המטלטלים שייך אונאה, אפילו בספרים ואפילו באבנים טובות ומרגליות - נו: וכת"ק משנה ב"מ
 שו"ע. –

ללוקח לחזור בהם עד שיראה אותם לתגרים הבקיאים בהם בכל מקום שהם, שאין ויש  - רמב"ם 
טלית לכל אינש קים בגוי' סלע לשולחני הוא דקים ליה  ב"מ נב:נלמד מהא דאמרינן הכל בקיאין בדברים אלו. 

להחליפו בערבי  וכו' וכיון שכן ה"ה לכל כיוצא בסלע שאין הכל בקיאין בהם ואינו דומה לסלע בכפרים לפי שהסלע עשוי
 הרב המגיד. –שבתות 

לפיכך אם לא היה מכיר באותה מדינה, והוליך המקח למקום אחר, או שבא הבקי לאחר  -רמב"ם 
 הרב המגיד. –וזה ג"כ סברא נכונה  שו"ע. – זמן מרובה והודיעו שטעה, הרי זה חוזר.

 9סעיף טז

                                                           
 סעיף יא 4

וכן מוכר שמכר שוה חמש בארבע, וזל ועמד בשלש, מוכר יכול לחזור ולא לוקח, שהרי אומר לו המוכר ללוקח: לא מפני 

 שהוניתני תחזור בי. 

 סעיף יב 5

בשש, ולא הספיק להראותו עד שהוקר ועמד בשמנה, הרי המוכר חייב להחזיר האחת של  המוכר שוה חמש

 אונאה, שהרי נקנה המקח וחייב להחזיר, וכשהוקר, ברשות לוקח הוקר. 

 

 

 סעיף יג 6

וכן אם מכר שש בחמש, והוזלו ועמדו על שלש, הרי הלוקח חייב להחזיר סלע אחת של אונאה, שהרי נקנה 

 קח הוזל. המקח, וברשות לו

 

 

 סעיף יד 7

 כשם שיש אונאה להדיוט כך יש אונאה לתגר, אף על פי שהוא בקי. 

 

 

 סעיף טו 8

בכל המטלטלים שייך אונאה, אפילו בספרים ואפילו באבנים טובות ומרגליות, ויש ללוקח לחזור בהם עד 

שאין הכל בקיאין בדברים אלו. לפיכך אם לא היה מכיר שיראה אותם לתגרים הבקיאים בהם בכל מקום שהם, 

 באותה מדינה, והוליך המקח למקום אחר, או שבא הבקי לאחר זמן מרובה והודיעו שטעה, הרי זה חוזר. 

 

 

 סעיף טז 9

יש אונאה במטבעות עד שתות. כיצד, הרי שהיה דינר זהב בכ"ד דינר כסף, וצרפה בעשרים דינר או בכ"ח, 

האונאה. היה יתר על זה, בטל הצירוף. פחות מכאן, מחילה. וכן אם היה הסלע חסרה שתות, והיו  הרי זה מחזיר
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 אונאה במטבעות
יש אונאה במטבעות  - :ב"מ לארי"ף אמר רבא מאן תנא טלית ר"ש היא וכר"ש וכגיר' שגורסין שם ריש דף נ"ב  משנה

 שו"ע. – עד שתות.

זהו שוה ו' בז' וכבר  כיצד, הרי שהיה דינר זהב בכ"ד דינר כסף, וצרפה בעשרים דינר או בכ"ח - רמב"ם

, הרי זה מחזיר האונאה. היה יתר על זה, בטל הצירוף. פחות מכאן, מחילה. נתבאר במשנה וגמרא
פי' כגון שנתן הסלע בכ"א או בכ"ז אבל אם נתן בכ' ופרוטה אין זו מחילה שעדיין נתאנה יותר מאונאת שבע בשש זה 

וכן אם היה הסלע חסרה שתות, והיו מוציאים הסלעים במנין ולא במשקל, מחזיר  נראה ה"ה
שכ'  י' רל"בריש סועי' לקמן  שו"ע. –האונאה, שאם היו מוציאים במשקל, אפילו בכל שהוא, חוזר

 סמ"ע:  :הטור והמחבר דכל המוכר לחבירו דבר במדה או במשקל או במנין אפי' בכל שהוא מחזיר אונאה

שעור אונאה במטבע, אחד מי"ב. ופחות מזה הוי  -הרב המגיד מרמב"ן  ב"מ פ"ד סי' יט'טור מרא"ש 
ציאו לכתחילה ביפה, כמו וכל זמן דהוי מחילה, מותר להורמ"א בי"א.  –מחילה, יתר על זה בטול מקח 

הרב  –שנתבאר סעיף ו'. לגירסת' שגורסין רבה ופסקו כרבי יהודה בסלע ואינו דומה לשאר דברים כדפריש אביי התם 
 המגיד.

 10סעיף יז

 זמן החזרת המטבע
כדמפרש בגמ' עד מתי חייב להחזיר הדינר או הסלע, בכרכים, עד כדי שיראה לשולחני;  - נב.משנה ב"מ 

שבא להוציאה. שאין כפרים, שאין השולחני מצוי שם, יש לו להחזיר עד ערבי שבתות, וב - שם:

ואחר זמן זה אין המאנה חייב להחליפה. ומיהו מדת  מכיר הסלע וחסרונה ודמיה, אלא השולחני.
 שו"ע. –חסידות להחליפה אפילו לאחר זמן זה, אם הוא מכירה 

פי' שאם אפשר להוציא' ע"י הדחק שו"ע.  –ובלבד שתצא על ידי הדחק.  - שם ושם בגמ' ע"ברמב"ם טור ממשנה 

 הרב המגיד. –אפי' אחר י"ב חודש ה"ז מחזיר' 

 11סעיף יח

 איסור החזקת מטבע חסרה
ולא ימכרנה  מפני שבקל מרמין בה.נפחתה, וחסרה כדי אונאה, אסור לקיימה,  - נב.:טור ברייתות שם 

)פי' שברי  ולא יעשנה משקל ולא יזרקנה לתוך גרוטאותיו אחרים.מפני שמרמין בה לאנס או לתגר, 

או יקבנה באמצעה ויתלנה בצואר  כאוקימתא דרבי אלעזר גמ' שם: אלא יתיכנה כלי כסף ושאר מתכות(,
 .שו"ע -בתו, אבל לא יקבנה מן הצד. 

 כגון סלע שעמד על שקל ושקל שעמד על דינר ודינר על חציו,ואם חסר עד שעמד על חציו,  שם ע"א.טור ובברייתא 
 שו"ע. –מותר לקיימו שאז אי אפשר לרמות בה מפני שניכר לכל הפחת שלו. 

 .רמ"א -ומטבע שאין לוקחין אותה רק במשקל, מותר לקיימה, שכל הלוקחה ישקלנה  -ר' ירוחם 

                                                           
הגה:  מוציאים הסלעים במנין ולא במשקל, מחזיר האונאה, שאם היו מוציאים במשקל, אפילו בכל שהוא, חוזר.

)טור בשם הרא"ש והמגיד פרק וי"א דשעור אונאה במטבע, אחד מי"ב. ופחות מזה הוי מחילה, יתר על זה בטול מקח 
 י"ב בשם הרמב"ן(. וכל זמן דהוי מחילה, מותר להוציאו לכתחילה ביפה, כמו שנתבאר סעיף ו'. 

 
 

 סעיף יז 10

ובכפרים, שאין השולחני מצוי שם, עד מתי חייב להחזיר הדינר או הסלע, בכרכים, עד כדי שיראה לשולחני; 

יש לו להחזיר עד ערבי שבתות, שבא להוציאה. שאין מכיר הסלע וחסרונה ודמיה, אלא השולחני. ואחר זמן 

זה אין המאנה חייב להחליפה. ומיהו מדת חסידות להחליפה אפילו לאחר זמן זה, אם הוא מכירה, ובלבד שתצא 

 על ידי הדחק. 

 

 

 סעיף יח 11

רה כדי אונאה, אסור לקיימה, מפני שבקל מרמין בה. ולא ימכרנה לאנס או לתגר, מפני שמרמין נפחתה, וחס

אלא יתיכנה או  )פי' שברי כלי כסף ושאר מתכות(, בה אחרים. ולא יעשנה משקל ולא יזרקנה לתוך גרוטאותיו

כגון סלע שעמד על  יקבנה באמצעה ויתלנה בצואר בתו, אבל לא יקבנה מן הצד. ואם חסר עד שעמד על חציו,

 שקל ושקל שעמד על דינר ודינר על חציו, מותר לקיימו שאז אי אפשר לרמות בה מפני שניכר לכל הפחת שלו.
 הגה: ומטבע שאין לוקחין אותה רק במשקל, מותר לקיימה, שכל הלוקחה ישקלנה )רבינו ירוחם נ"ט ח"ג(. 
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 12סעיף יט

 תשלום ללא מנין/מידה ]אכסרא[
 הלוקח בדמים אכסרה -דיש לו אונאה  שם כח.רי"ף  דף מו: ודף מז.ב"מ ה א"ר הונא ממימרא דרב רמב"ם .א

כגון שחפן מעות וא"ל: מכור לי פרתך באלו, קנה ומחזיר  )פי' בלא מנין ובלא מדה ובלא משקל(,
כסף משנה.  –פרתך באלו אין לו עליו אונאה  החלףאלא א"ל  מכירהנראה מכאן שאם לא הזכיר ל'  .שו"ע-אונאה 

וסיים  .שו"ע -והוא הדין ללוקח פירות אכסרה בסלע או בשתים, שקנה ומחזיר אונאה. 

אע"פ שקנ' בחליפין קנה ומחזיר אונאה פי' אע"פ דדרך חליפין הוא זה כיון שלא דקדק לידע כמה מעו'  -הרמב"ם וז"ל: 
כתיב ולא חליפין אפי' הכי כיון דאמר לשון מכירה יש לו דין ממכר ויש בו אונאה יש לו בחופנו ובקרא וכי תמכרו ממכר 

 רמב"ם. –

שם  רמ"א בי"א. -ספיקא הוי ואין מוציאין ממון מיד המאנה  - ב"מ פ"ד סי' ו'טור מרא"ש  .ב

אונאה  בפסקיו דמספקא ליה אי הלכה כרבה משמיה דרב הונא כדלעיל או כרב אבא משמיה דרב הונא דקאמר דאין לו
וע' במ"ש הב"י מוצא הדין שם שגם בדין פי' אכסרא פלוגתא דרבה משמיה דרב הונא ורב אבא משמיה  וע' בריש סי' רט

 דרב הונא.

 13סעיף כ

 אונאה בחליפין
המחליף כלים בכלים או בהמה בבהמה, אפילו מחט בשריון או טלה בסוס, אין לו אונאה,  - רמב"ם

בל המחליף פירות בפירות, בין ששמו אותם קודם שזה רוצה במחט יותר מהשריון. א
שהוא מפרש הירושלמי א"ר יוחנן לא שו"ע.  -מכירה בין ששמו אותם אחר מכירה, יש להם אונאה. 

שנו אלא שור בפר' וכו' ביש בו אונאה אבל באין בו אונאה ואפי' פירות בפירות קנה דחליפין כי הנך אפי' בפירות נינהו 
' רג( ואפ"ה שהירו' בפשוט אינו כשיש בו אונאה אפשר דאנן דקי"ל לפי סברתו דחליפין כי הנך כמ"ש בפ"ה )ולעיל סי

איתנהו אפי' בפירות לענין אונאה יש חילוק בין כלים לפירות כמה שהיו מחלקין בירו' לענין קנייה והטעם שהכלי מתקיים 
 רב המגיד.ה –יותר מפירות ומתוך דבריו נראה אפי' מקפיד אין לו אונאה בכלים 

מדהזכיר שומא בפירות משמע דאם לא שמו אותם לא קודם מכירה ולא אח"כ אלא  -כסף משנה 
ושכ"כ תלמידי הרשב"א שכדברי רבינו  אמר צבור פירות זה בציבור פירות אני מחליף אין לו אונאה

 כסף משנה. –נר' עיקר שאין אונאה בחליפין לעולם אלא במכר דממכר כתיב 

 14סעיף כא

 ת שאין לך עלי אונאהעל מנ
 שם דף נא ע"בפלוגת' דרב ושמואל וכדמוקי להו רבא  מובא בתוס' ב"מ נא: ד"ה על מנתרמב"ם טור מרשב"ם  .א

האומר לחבירו: על מנת שאין לך עלי אונאה, יש לו עליו אונאה. בד"א, בסתם,  - 'ושם בבריי
שימחול; ואין צריך לומר אם אמר: על מנת שאין בו שאינו יודע כמה אונאה יש בו כדי 

דמשמע ע"מ שלא יהא בו דין אונאה וא"א לו להתנות לבטל דין תורה בכה"ג גם שו"ע.  – אונאה, שהרי יש בו.

בשביעי' אם א"ל ע"מ שלא תשמיטני שביעית לא אמר כלום וחזר הדבר לדין תור' פחות משתות מחילה שתות קנה ומחזיר 
 טור בשם רשב"ם וכ' אונאה כ"כ ה

                                                           
 סעיף יט 12

כגון שחפן מעות וא"ל: מכור לי פרתך באלו, קנה  דה ובלא משקל(,)פי' בלא מנין ובלא מ הלוקח בדמים אכסרה

הגה: ויש אומרים דספיקא  ומחזיר אונאה. והוא הדין ללוקח פירות אכסרה בסלע או בשתים, שקנה ומחזיר אונאה.
 הוי ואין מוציאין ממון מיד המאנה )טור בשם הרא"ש(. 

 
 

 סעיף כ 13

ו מחט בשריון או טלה בסוס, אין לו אונאה, שזה רוצה במחט יותר המחליף כלים בכלים או בהמה בבהמה, אפיל

מהשריון. אבל המחליף פירות בפירות, בין ששמו אותם קודם מכירה בין ששמו אותם אחר מכירה, יש להם 

 אונאה. 

 

 

 סעיף כא 14

א, בסתם, שאינו יודע כמה אונאה יש בו האומר לחבירו: על מנת שאין לך עלי אונאה, יש לו עליו אונאה. בד"

כדי שימחול; ואין צריך לומר אם אמר: על מנת שאין בו אונאה, שהרי יש בו. אבל במפרש, אין לו אונאה. 

כיצד, מוכר שאמר ללוקח: חפץ זה שאני נותן לך בק"ק יודע אני שאינו שוה אלא מאה על מנת שאין לך עלי 

ונאה. וכן לוקח שאמר למוכר: חפץ זה שאני לוקח ממך בק' יודע אני ששוה אונאה אני מוכר לך, אין לו עליו א

 ק"ק ע"מ שאין לך עלי אונאה אני לוקח ממך, אין לו עליו אונאה. 
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הוה מקח טעו' וחוזר בו לגמרי אם ירצה אפי' אין בו אלא  - ב"מ נא: ד"ה שאין טור מרש"י .ב
וע"ש דמשמע דהטור ס"ל כוותיה דרש"י וכמ"ש בפרישה אבל המחבר שכתב לשון 'ואצ"ל' משמע דס"ל  אונאה שתות

 סמ"ע :רי בשתות אלא ה"ל כאלו לא התנה כללדדינו כאלו אמר ע"מ שאין לך עלי אונאה דבו פשוט דאינו חוזר לגמ

כיצד, מוכר שאמר ללוקח: חפץ זה שאני נותן לך בק"ק יודע אני שאינו שוה אלא אבל במפרש, אין לו אונאה.  -רמב"ם  

, אין לו עליו אונאה. וכן לוקח שאמר למוכר: חפץ זה מאה על מנת שאין לך עלי אונאה אני מוכר לך
אני ששוה ק"ק ע"מ שאין לך עלי אונאה אני לוקח ממך, אין לו  שאני לוקח ממך בק' יודע

 שו"ע. –עליו אונאה. 

 15סעיף כב

 ע"מ שאין לך אונאה, אך הטעהו בשווי החפץ 
המוכר חפץ לחבירו במנה, ואמר ליה: חפץ זה אינו שוה אלא זוז אחד ע"מ שאין לך עלי  - רמב"ם

שהרי אומר: כיון שראיתי שאמר שאינו שוה אלא זוז ידעתי שאינו מכוין אלא להשביח אונאה, יש לו עליו אונאה, 

שהרי ידע , עד שיפרש כדי האונאה שיש במקחו בודאי או קרוב לה בכדי שהדעת )טועה(, דעתי

 סימן רל"ב סעי' ח' ולמד' מדין המוכר שפחה לחבירו וא"ל גדמת היא וכו' כדלקמן שו"ע. –. בודאי הדבר שמחל לו

 16סעיף כג

 בעה"ב שמכר כלי תשמישו
בעל הבית המוכר את כלי תשמישו  - נא.מב"מ בתשו' כלל ק"ב מעובדא דאמוראי  רא"שסעיף כ"ז  טור .א

ואינה את הלוקח, אין בו דין אונאה, שאילו לא הרבה לו בדמים לא היה מוכר כלי תשמישו. 
 ש לתת טעם לדבר.והאריך הרא" שו"ע. – ואפילו מכרם מחמת דוחק, אין בו אונאה.

דוקא  - השאלתותבשם  שם ד"ה מבעל הבית רש"ימטעמא שכ'  ב"מ פ"ד סי' טז הרא"ששם סכ"ח בשם  טור .ב
שהלוקח יודע שזה המוכר בעל הבית, אבל אם לא ידע, או שקנה ע"י סרסור, יש בו אונאה. 

 :בו אונאה וכולי דאמרי' לקמן דאין לו עליו אונאהדה"ל כמפרש יודע אני שיש  שו"ע בי"א. –

 17סעיף כד

הא דמוכר כלי תשמישו ואינה את הלוקח אין לו דין  - הובא ברא"ש ב"מ פ"ד סי' טזר"י שם סכ"ז  רמב"ם טור .א

  שו"ע. – ביותר משתות הרי הוא כשאר כל אדם.אונאה, הני מילי בשתות, אבל 

הרב  –אלולי לא הרבה לו דמים לא היה מוכר כו' ושכ"כ מפרשים ש שו"ע בי"א. –חולקים.  -רמב"ם ועוד  .ב

 המגיד.

  :ומספק אין להוציא מיד המאנה -ב"ח 

 18סעיף כה

                                                           
 סעיף כב 15

המוכר חפץ לחבירו במנה, ואמר ליה: חפץ זה אינו שוה אלא זוז אחד ע"מ שאין לך עלי אונאה, יש לו עליו 

שראיתי שאמר שאינו שוה אלא זוז ידעתי שאינו מכוין אלא להשביח דעתי, עד אונאה, שהרי אומר: כיון 

 שיפרש כדי האונאה שיש במקחו בודאי או קרוב לה בכדי שהדעת )טועה(, שהרי ידע בודאי הדבר שמחל לו. 

 

 

 סעיף כג 16

ים לא היה בעל הבית המוכר את כלי תשמישו ואינה את הלוקח, אין בו דין אונאה, שאילו לא הרבה לו בדמ

מוכר כלי תשמישו. ואפילו מכרם מחמת דוחק, אין בו אונאה. ויש מי שאומר דדוקא שהלוקח יודע שזה המוכר 

 בעל הבית, אבל אם לא ידע, או שקנה ע"י סרסור, יש בו אונאה. 

 

 

 סעיף כד 17

תות הרי הוא הא דמוכר כלי תשמישו ואינה את הלוקח אין לו דין אונאה, הני מילי בשתות, אבל ביותר מש

 כשאר כל אדם. ויש חולקים. 

 

 

 סעיף כה 18

מוכר ולוקח שנתרצו לגמור המקח על פי שומת לוי, ושם אותו בסך ידוע ונמצא שיש בו אונאה, יש לו דין 

אונאה. ואם אי אפשר להחזיר האונאה, כגון שהלך המאנה לדרכו, אם לוי הוא תגר ובקי בשומא ולא קיבל שכר 

 על השומא, פטור. 

 

 



 דיינות
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת
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 אונאה מחמת שומת צד ג'
המקח על פי שומת לוי, ושם אותו בסך מוכר ולוקח שנתרצו לגמור  - 'כלל ק"ב סי' גהרא"ש מתשובת טור 

דמה שנתרצה שמעון לקחתו בשומת לוי לא עדיף  שו"ע. –ידוע ונמצא שיש בו אונאה, יש לו דין אונאה. 

ממי שפירש ע"מ שאין לך עלי אונאה דקי"ל דיש עליו אונאה כמבואר בסעיף כא, וכ"ש בנדון זה שלא כוון ראובן למכרו 
 סמ"ע מרא"ש שם. -ון לקנותו יותר מדמיו כו' לו ביותר מדמי שויו ולא שמע

ואם אי אפשר להחזיר האונאה, כגון שהלך המאנה לדרכו, אם לוי הוא תגר ובקי בשומא  -טור משם  
הנותן בהמה לטבח כו' ושם א"ר יוחנן טבח כו'.  בב"ק צט:כמ"ש  שו"ע. –ולא קיבל שכר על השומא, פטור. 

 גר"א: –כו' משא"כ כאן דאין בו כ"כ אומנות כמו במטבע  ס' שם ד"ה ותניאעתוואע"ג שאמרו שם אתמר המראה כו' 

 19סעיף כו

 אונאה בגוי
כ' ועובד כוכבים אין לו אונאה, שנאמר: איש את אחיו וגו' )ויקרא כה, יד(;  - יג:רמב"ם מבכורות 

ועובד  :'ם וה"ה אונאה"ה יצא לו ממאי דאמרינן התם ואיתא בפ"ה דפ"ז )דף ע"א ע"ב( דביטול מקח יחזיר העכו"
 כוכבים שהונה את ישראל מחזיר אונאה כדינים שלנו, שלא יהיה זה חמור מישראל. 

 20סעיף כז

 אונאה כשנושא ונותן באמונה
עליו אונאה. כיצד, חפץ הנושא ונותן באמונה, אין לו  - שם ד"ה הנושא תוס' נא: רמב"ם מברייתא ב"מ

 שו"ע. –זה בכך וכך לקחתיו כך וכך אני משתכר בו, אין לו עליו אונאה. 

במה שתאמר  א"ל תן לי חפץ זה כמו שקנית אותו ואני מאמינךאפי' לא א"ל בכך וכך לקחתיו אלא  -טור מי"א 

ן צריך ליקח כמו שקנאו שאפילו נתאנה בו לוקח ראשו ואוסיף לך כך וכך לריוח אין בו אונאהשקנית אותו 

 סמ"ע -דאדעתא דהכי משכו ליתן לו כמו שקנאו 

 21סעיף כח

הנושא ונותן באמונה, לא יחשוב הרע  - שםמר' חננאל ב"מ  שם ד"ה לאתוס'  נא:ברייתא ב"מ סנ"ח טור 
י' יריעות בי' דינרים ויש בהם שאינם שוות דינר ויש בהן ששוות יותר, לא יחשוב שאם קנה באמונה והיפה בשויו, 

 שו"ע. –, אלא הכל באמונה, כמו שקנאם ביחדהרעות בדינר כל אחת והיפות בשוויין

ומעלה לו על דמי המקח שכר הכתף והפונדק וכוללם בדמי המקח; אבל שכר טרחו  - שם בברייתא
 שו"ע. –ח ממנו אלא כמו שנתפשר עמו שיתן לו ריוח. לא יעלה על דמי המקח, ולא יק

 22סעיף כט

                                                           
 סעיף כו 19

ועובד כוכבים אין לו אונאה, שנאמר: איש את אחיו וגו' )ויקרא כה, יד(; ועובד כוכבים שהונה את ישראל 

 מחזיר אונאה כדינים שלנו, שלא יהיה זה חמור מישראל. 

 

 

 סעיף כז 20

כך וכך אני משתכר בו, אין לו עליו הנושא ונותן באמונה, אין לו עליו אונאה. כיצד, חפץ זה בכך וכך לקחתיו 

 אונאה. 

 

 

 סעיף כח 21

הנושא ונותן באמונה, לא יחשוב הרע באמונה והיפה בשויו, שאם קנה י' יריעות בי' דינרים ויש בהם שאינם 

שוות דינר ויש בהן ששוות יותר, לא יחשוב הרעות בדינר כל אחת והיפות בשוויין, אלא הכל באמונה, כמו 

עלה לו על דמי המקח שכר הכתף והפונדק וכוללם בדמי המקח; אבל שכר טרחו לא יעלה על שקנאם ביחד ומ

 דמי המקח, ולא יקח ממנו אלא כמו שנתפשר עמו שיתן לו ריוח. 

 

 

 סעיף כט 22

אלו דברים שאין להם אונאה: העבדים והשטרות והקרקעות וההקדשות; אפילו מכר שוה אלף בדינר, או שוה 

הגה: וי"א דדוקא עד פלגא, אבל יותר מפלגא, כגון שמכר לו אחד יותר משנים, הוי  ם אונאה.דינר באלף, אין בה
 אונאה )טור בשם ר"ת והרא"ש(. 
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 אונאה בעבדים/שטרות/קרקעות/הקדשות
אלו דברים שאין להם אונאה: העבדים והשטרות  - שם נו.ממשנה  ב"מ לב.רמב"ם רי"ף  .א

והקרקעות וההקדשות; אפילו מכר שוה אלף בדינר, או שוה דינר באלף, אין בהם אונאה. 
 הרב המגיד. – לה ברי"ף דבשום צד אין בהם אונאה והביאו ראיו' לזהוכן הע שו"ע. –

 – שם פ"ד סי' כ"אמר' תם רא"ש  כתובות צח. ד"ה אלמנה ב"ק יד: ד"ה דבר ב"מ נז. ד"ה אמרגאונים תוס'  .ב
 רמ"א בי"א. –הוי אונאה כגון שמכר לו אחד יותר משנים,  יותר מפלגא,דוקא עד פלגא, אבל 

 23סעיף ל

 כאלמנה ובכל שהוא מכרה בטל ק. אמרו שליח וכתובותוכו'  מב: אבל שליח מצי אמר לתקוני שדרתיך ושיןמקיד רמב"ם
לפי מה שפי' בד"א, במוכר נכסי עצמו. אבל השליח או אפוטרופוס  - נח. קידושין יז. וכתובותרי"ף 

נ סברא הוא שאין כח רוב המפרשים ההיא דכתובות בשליח ב"ד דאפוטרופוס שמינהו ב"ד הרי הוא כשלוחם א"

שטעה ונתאנה בכל שהוא, בין במטלטלין בין  :האפטרופוס יפה מהשליח וזה דעת הרמב"ן בקידושין
 שו"ע. –בקרקע, חוזר. 

ואם אינה את הלוקח,  - כתובות פי"א סי' טז הרא"שהביאו  רב האיסמ"ט בשם  הטורבהשגות שם וכ"כ  ראב"ד
הוא, ויש מי שאומר שדינו כשאר כל אדם דעד יש מי שאומר שהוא הדין שמכרו בטל בכל ש

 שו"ע. –שתות הוי מחילה וזכה המשלח ביתרון. 

 24סעיף לא

 דין ב"ד שמכרו בשל יתומים וטעו נתבאר בסימן ק"ט. 

 25סעיף לב

 אונאה בשכירות קרקע
כשם  - ת קרקעבשכירות מטלטלין שיש להם אונא' וכו' ומהטעם שם אין אונאה בשכירו נו: בעי' דאיפשט'רמב"ם מב"מ 

שאין לקרקעות אונאה כך שכירות קרקע אין לו אונאה; אפילו שכר טרקלין גדול בדינר 
וכבר כתב' הרמ"א בסי' כ"ט דיש חולקין  שו"ע –לשנה, או רפת קטנה בדינר בכל יום, אין לו אונאה. 

 בזה ע"ש.

 26סעיף לג

 אונאה בשכירות פועל
השוכר את חבירו לעשות עמו, בין בקרקע בין במטלטלין, אין לו אונאה מפני שהוא כקונה  -רמב"ם 

 הרב המגיד. –מהטעם האמור שם לפי שהוא מכירה ליומא  שו"ע –אותו לזמן ועבדים אין בהם אונאה. 

שכר פועל עם סוס או חמור, אף על פי שמצד עצמו אין בו אונאה, מצד  -תרומת הדשן סי' שיח 
  רמ"א. –ומשערין מה בא לשכר הסוס ומה שנתאנה בזה וצריך להחזיר לו  ה יש בו אונאה,הבהמ

 27סעיף לד

                                                           
 סעיף ל 23

בד"א, במוכר נכסי עצמו. אבל השליח או אפוטרופוס שטעה ונתאנה בכל שהוא, בין במטלטלין בין בקרקע, 

הדין שמכרו בטל בכל שהוא, ויש מי שאומר שדינו כשאר  חוזר. ואם אינה את הלוקח, יש מי שאומר שהוא

 כל אדם דעד שתות הוי מחילה וזכה המשלח ביתרון. 

 

 

 סעיף לא 24

 דין ב"ד שמכרו בשל יתומים וטעו נתבאר בסימן ק"ט. 

 

 

 סעיף לב 25

רפת  כשם שאין לקרקעות אונאה כך שכירות קרקע אין לו אונאה; אפילו שכר טרקלין גדול בדינר לשנה, או

 קטנה בדינר בכל יום, אין לו אונאה. 

 

 

 סעיף לג 26

השוכר את חבירו לעשות עמו, בין בקרקע בין במטלטלין, אין לו אונאה מפני שהוא כקונה אותו לזמן ועבדים 

על פי שמצד עצמו אין בו אונאה, מצד הבהמה יש בו אונאה, הגה: שכר פועל עם סוס או חמור, אף  אין בהם אונאה.
 ומשערין מה בא לשכר הסוס ומה שנתאנה בזה וצריך להחזיר לו )ת"ה סימן שי"ח(. 

 

 

 סעיף לד 27
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שכרו לזרוע לו קרקע ואמר: זרעתי בה זריעה  - נו: וכפי פירושו בבעיא דרבא ועלתה בתיקורמב"ם מב"מ 
לה, הרי זה ספק אם יש לו אונאה מפני הזרע, הראוי בה, ובאו עדים שזרע בה פחות מהראוי 

או אם אין לו אונאה מפני הקרקע; לפיכך אין מוציאין מיד הנתבע, וכן אין משביעין אותו 
 שו"ע.  – מפני הקרקע שיש כאן.אלא היסת, 

וי"ל מפני כי עדיין לא נגמר מלאכתו  הקשה ולהוי נמי כקרקע להדר תו לזרוע עד כדי הראוי לה -ראב"ד 
דשמא למקום שנפל הראשון נופל הב' ויתקלקל זע"ז עכ"ל הראב"ד והרמב"ן וספת הזרע אינו מועיל לה שת

הקשה על פי' זה דפירשו הגמ' דאיירי כששכרו לזרוע לו בזרעו וכתב דזהו בכלל אם אוביר ולא אעביד כו' ומ"ה פירש 

 סמ"ע - :להאיבעיא בענין אחר ע"ש

 28סעיף לה

 אונאה בשכירות מטלטלין
השוכר את הכלים או את הבהמה, יש להם אונאה, שהשכירות  - נו: בעיא דר' זירא ונפשטא ב"מ מב"םר

מכירה בת יומא היא, ואם יש בה אונאה שתות או יותר, בין שנתאנה שוכר בין שנתאנה 
כ' ה"ה ונכון הוא שאין זמן קצוב אלא בלוקח משכיר הרי זה מחזיר אונאה, ואפילו לאחר זמן מרובה. 

 חו בידו ומראה לתגר וכו' ואין כן דרך בשכירות וגם בגמ' לא נזכר זמן בשכירותשמק

 29סעיף לו

 אונאה לקבלן
הקבלן יש לו אונאה. כיצד, כגון שקבל עליו לארוג בגד זה בעשרה זוזים, או לתפור חלוק  -רמב"ם 

לעולם.  זה בשני זוזים, הרי יש לו אונאה וכל אחד משניהם, בין קבלן בין בעל הבגד, חוזר
 הרב המגיד. –כיון שאין זה שכירו' ימים כשאר פועלים יש בו אונאה וצ"ע  שו"ע. –

 30סעיף לז

 אונאה בחלוקת השותפים
האחים והשותפים שחלקו המטלטלים,  -וכדמפרש לה רבא שם  מב: מימרא דרב נחמן רמב"ם טור מקידושין

תר על שתות בטל מקח, הרי הם כלקוחות; פחות משתות נקנה מקח ואין מחזיר כלום, י
 שו"ע. –שתות קנה ומחזיר אונאה. 

ואם חלקו קרקעות, אפילו שמו שוה מנה בדינר או שוה דינר במנה, קיים.  -ב"י מרמב"ם  .א
 באה"ג. – סעיף כט ברמ"א.ועיין  שו"ע. –

 ומבואר במ"ש בסעיף כט רמ"א בי"א. –דוקא עד פלגא  -טור  .ב

ואם הטעו זה את זה במדה או במשקל או במנין, אפילו כל שהוא, חוזרים. ואם עשו  -וטור רמב"ם 
 שו"ע. –שליח שחלק ביניהם וטעה בכל שהוא, בטלה החלוקה. 

                                                           
פחות מהראוי לה, הרי זה ספק שכר לזרוע לו קרקע ואמר: זרעתי בה זריעה הראוי בה, ובאו עדים שזרע בה 

אם יש לו אונאה מפני הזרע, או אם אין לו אונאה מפני הקרקע; לפיכך אין מוציאין מיד הנתבע, וכן אין 

 משביעין אותו אלא היסת, מפני הקרקע שיש כאן. 

 

 

 סעיף לה 28

אונאה שתות  השוכר את הכלים או את הבהמה, יש להם אונאה, שהשכירות מכירה בת יומא היא, ואם יש בה

 או יותר, בין שנתאנה שוכר בין שנתאנה משכיר הרי זה מחזיר אונאה, ואפילו לאחר זמן מרובה. 

 

 

 סעיף לו 29

הקבלן יש לו אונאה. כיצד, כגון שקבל עליו לארוג בגד זה בעשרה זוזים, או לתפור חלוק זה בשני זוזים, הרי 

 גד, חוזר לעולם. יש לו אונאה וכל אחד משניהם, בין קבלן בין בעל הב

 

 

 סעיף לז 30

האחים והשותפים שחלקו המטלטלים, הרי הם כלקוחות; פחות משתות נקנה מקח ואין מחזיר כלום, יתר על 

שתות בטל מקח, שתות קנה ומחזיר אונאה. ואם חלקו קרקעות, אפילו שמו שוה מנה בדינר או שוה דינר במנה, 

עו זה את זה במדה או במשקל או במנין, אפילו כל שהוא, חוזרים. ואם הט )וי"א דדוקא עד פלגא( )טור(. קיים.

 ואם עשו שליח שחלק ביניהם וטעה בכל שהוא, בטלה החלוקה. 
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 31סעיף לח

 אונאה בשומת הדיינים
, וטעו בשתות, בטלה החלוקה, בשום הדייניםאם התנו ביניהם שיחלקו  - מקידושין מב:רמב"ם וטור 

 שו"ע. –שהדיינים ששמו ופחתו שתות או הותירו שתות, מכרן בטל. 

 32סעיף לט

 חלוקה על תנאי של טעות/תרעומת
ראובן ושמעון אחים חלקו על תנאי שמי שיפול לו בית פלוני שיפתח לו פתח  -טור משו"ת רא"ש 

ו, ונפל אותו הבית לראובן, אם רוצה למבוי, ולא שמו אל לבם שיכולים בני המבוי לעכב עלי
 גר"א. -כדאיתא בב"ב יא: שו"ע. – ראובן לבטל החלוקה מה הרשות בידו.

ואפי' אם יאמר שמעון אסלק ממך התרעומות של בני המבוי יאמר ראובן אי  -טור בשם הרא"ש 
ל שהיו סבורים שיכו אפשי לקנות לי תגר בפתיחת הפתח ועוד כיון שבשעת החלוקה טעו בזה

לעיל ר"ס קע"ה וכ"כ הטור והמחבר  מעיקרא בטעות היתה ובטלה להלפתוח הפתח והוא אינו יכול החלוקה 

בשנים שחלקו ובא להן אח שלישי דחלוקתן בטילה כיון דמעיקרא חלוקתן בטעות היה והא דכתב כאן שטעו הדיינין ס"ג 
 -היה בשאלות הרא"ש שהדיינים חלקוהו ע"ש  ל"ד דיינים אלא ה"ה אי טעו אחריני בהחלוקה וכנ"ל אלא שהמעשה כך

 סמ"ע

                                                           
 סעיף לח 31

אם התנו ביניהם שיחלקו בשום הדיינים, וטעו בשתות, בטלה החלוקה, שהדיינים ששמו ופחתו שתות או 

 הותירו שתות, מכרן בטל. 

 

 

 סעיף לט 32

ושמעון אחים חלקו על תנאי שמי שיפול לו בית פלוני שיפתח לו פתח למבוי, ולא שמו אל לבם שיכולים ראובן 

 בני המבוי לעכב עליו, ונפל אותו הבית לראובן, אם רוצה ראובן לבטל החלוקה מה הרשות בידו.
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 הונאה בדברים וגניבת דעת| אונאה ומקח טעות סימן רכח 

 אונאת דברים

 1סעיף א

 אונאת מי שאינו ירא השם
שאונאה במקח וממכר, כך כשם  - מימרא דר' שמואל בר נחמני שםרמב"ם  עח:טור משנה ב"מ  .א

אונאה בדברים. וגדולה אונאת דברים מאונאת ממון, שזה ניתן להשבון וזה לא ניתן 
שם נט. מימרא דרב חסדא  -והצועק על אונאת דברים נענה מיד.  שו"ע. -להשבון, זה בגופו וזה בממונו; 

 שו"ע.

רמ"א  -ליראי השם אין מצווין על אונאת דברים אלא  -דרכי משה  ב"מ לב:נימוקי יוסף  .ב
ממימרא דרב חנינא בר אידי לא תונו איש את עמיתו עם שאתך בתורה ומצות אל תונהו שם בגמ' וכ"כ הב"ח  בי"א.

משמע דאם אינו בעל תשו' אין בו משום אונאת  משנה שם נח:בשם המרדכי מדקתני אם היה בעל תשו' לא יאמר לו' וכו' )
 :דברים מספר החכמה עכ"ל

 רמ"א.  -ומי שמאנה את עצמו מותר להוניהו  -בשם המדרש  ב"מ לב:נימוקי יוסף 

 2סעיף ב

 אונאת הגר
צריך ליזהר ביותר באונאת הגר, בין בגופו בין בממונו, לפי שהוזהר  - נט: טור ממשנה וברייתא ב"מ

 שו"ע. -עליו בכמה מקומות. 

 3סעיף ג

 אונאת אשתו
 שו"ע. -ליזהר ביותר באונאת אשתו, לפי שדמעתה מצוייה. צריך  - נט. מימרא דרבב"מ 

 4סעיף ד

 גדר אונאת דברים
כיצד הוא אונאת דברים, לא יאמר: בכמה אתה רוצה ליתן חפץ זה, והוא אינו רוצה  - נח:משנה ב"מ 

 שו"ע. -לקנותו. 

יודע שאין היו חמרים מבקשים לקנות תבואה, לא יאמר להם: לכו אצל פלוני, והוא  -שם בברייתא 
 שו"ע. -לו למכור. 

                                                           
 סעיף א1

ממון, שזה ניתן להשבון וזה כשם שאונאה במקח וממכר, כך אונאה בדברים. וגדולה אונאת דברים מאונאת 

הגה: וי"א דאין מצווין על אונאת  לא ניתן להשבון, זה בגופו וזה בממונו; והצועק על אונאת דברים נענה מיד.
 דברים אלא ליראי השם )נ"י פרק הזהב(. ומי שמאנה את עצמו מותר להוניהו )שם בשם המדרש(. 

 

 

 סעיף ב 2

 צריך ליזהר ביותר באונאת הגר, בין בגופו בין בממונו, לפי שהוזהר עליו בכמה מקומות. 

 

 

 סעיף ג 3

 צריך ליזהר ביותר באונאת אשתו, לפי שדמעתה מצוייה. 

 

 

 סעיף ד 4

כיצד הוא אונאת דברים, לא יאמר: בכמה אתה רוצה ליתן חפץ זה, והוא אינו רוצה לקנותו. היו חמרים מבקשים 

תבואה, לא יאמר להם: לכו אצל פלוני, והוא יודע שאין לו למכור. אם היה חבירו בעל תשובה, לא יאמר  לקנות

לו: זכור מעשיך הראשונים. אם היה בן גרים, לא יאמר לו: זכור מעשי אבותיך. אם היו יסורין באים עליו, לא 

קי אבד )איוב ד, ו(. אם נשאלה יאמר לו כדרך שאמרו חביריו לאיוב: הלא יראתך כסלתך זכר נא מי הוא נ

 שאלה על דבר חכמה, לא יאמר למי שאינו יודע אותה חכמה: מה תשיב בדבר זה, וכן כל כיוצא בדברים אלו. 
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אם היה חבירו בעל תשובה, לא יאמר לו: זכור מעשיך הראשונים. אם היה בן  - שםמשנה וברייתא 
 שו"ע. -גרים, לא יאמר לו: זכור מעשי אבותיך. 

אם היו יסורין באים עליו, לא יאמר לו כדרך שאמרו חביריו לאיוב: הלא יראתך  - שםברייתא 
 שו"ע. -הוא נקי אבד )איוב ד, ו(. כסלתך זכר נא מי 

אם נשאלה שאלה על דבר חכמה, לא יאמר למי שאינו יודע אותה חכמה: מה תשיב בדבר  -רמב"ם 
 הרב המגיד. –זה אינו מבואר אבל יש ללמוד דבר מדבר ופשוט הוא שו"ע. -זה, וכן כל כיוצא בדברים אלו. 

 5סעיף ה

 כינוי שם רע לחבירו
יזהר שלא לכנות שם רע לחבירו, אף על פי שהוא רגיל באותו כנוי, אם י חנינא מימרא דרב -: נחב"מ 

 כדמפרש בגמרא שם ופירוש רש"י ואין פניו מתלבנות. שו"ע. - כוונתו לביישו, אסור.

 גניבת דעת

 6סעיף ו

 במקח וממכר
יך אסור לרמות בני אדם במקח וממכר או לגנוב דעתם, כגון אם יש מום במקחו צר -רמב"ם טור 

 הרב המגיד. –וביאר הרמב"ם שם שאחד ישראל ואחד עכו"ם שוים בדבר זה.  שו"ע –להודיעו ללוקח. 

 גניבת דעת הגוי
אף אם הוא עובד כוכבים, לא ימכור לו בשר נבילה בחזקת  - צד. מעובדא דשמואל טור רמב"ם חולין
 הרב המגיד. –פ שהנבילה אצלו כשחוט וביאר הרמב"ם שם ד"ג אע" שו"ע. –שחוטה. 

 כשמראה שעושה בשבילו ואינו בשבילו
ואף לגנוב דעת הבריות בדברים, שמראה שעושה בשבילו, ואינו עושה,  - שם בברייתא משמיה דר"מחולין 

 שו"ע. –אסור. כיצד, לא יסרהב )בחבירו( שיסעוד עמו, והוא יודע שאינו סועד 

בא אכול עמי  אבל לדבר לו פעם א' ושתיםשלא כנהוג הוא דאסור  ולהרבות נראה דדוקא להפציר בו –סמ"ע 

שאם לא ידבר עמו כן יתבזה חבירו בפני הרואים שיאמרו מפני שפלותו נמנע לומר כן כי אין הכל יודעין שאינו  מותר

 סועד.

ות ולא ירבה לו בתקרובת והוא יודע שאינו מקבל, ולא יפתח חביות הפתוח - שםרמב"ם מחולין 
בנוסחאות שו"ע.  –לחנוני, וזה סובר שפתחם בשבילו, אלא צריך להודיעו שלא פתחם בשבילו 

כל חביותיהם מגופות היו וכשבא אדם חשוב אצלו פותח לו חבית  רש"י שם ד"ה ולאהגמ' שלפנינו המכורות לחנוני ופי' 
ח הבא לו מפני שגונב לבו להחזיק לו טובה של יין חזק ואם מכר חבית לחנוני שלימה ועדיין הוא אצלו לא יפתחנו לאור

 – חנם כסבור זה הפסד גדול נפסד ע"י שהרי תשאר החבית זו חסר' ותתקלקל יינה וזה ימסרנה מיד לחנוני שימכרנה
 באה"ג.

ואם  -בריה דרב נחמן ורבא ורב ספרא דהיו פגעו אהדדי וכו' וכדאמר ליה רבא לרב ספרא שם  שם: מעובד' דמר זוטראחולין 
הוא דבר דאי בעי ליה לאסוקי אדעתיה שאינו עושה בשבילו, ומטעה עצמו שסובר שעושה 

                                                           
 סעיף ה 5

 יזהר שלא לכנות שם רע לחבירו, אף על פי שהוא רגיל באותו כנוי, אם כוונתו לביישו, אסור. 

 

 

 סעיף ו 6

ממכר או לגנוב דעתם, כגון אם יש מום במקחו צריך להודיעו ללוקח. אף אם הוא אסור לרמות בני אדם במקח ו

עובד כוכבים, לא ימכור לו בשר נבילה בחזקת שחוטה. ואף לגנוב דעת הבריות בדברים, שמראה שעושה 

בשבילו, ואינו עושה, אסור. כיצד, לא יסרהב )בחבירו( שיסעוד עמו, והוא יודע שאינו סועד, ולא ירבה לו 

בתקרובת והוא יודע שאינו מקבל, ולא יפתח חביות הפתוחות לחנוני, וזה סובר שפתחם בשבילו, אלא צריך 

להודיעו שלא פתחם בשבילו. ואם הוא דבר דאי בעי ליה לאסוקי אדעתיה שאינו עושה בשבילו, ומטעה עצמו 

 לכבדו, אין צריך להודיעו. שסובר שעושה בשבילו לכבודו, כגון שפגע בחבירו בדרך וסבור זה שיצא לקראתו 
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בשבילו לכבודו, כגון שפגע בחבירו בדרך וסבור זה שיצא לקראתו לכבדו, אין צריך להודיעו. 
 שו"ע. –

 7סעיף ז

ובידו כלי לא יאמר לו: סוך שמן מפך זה, והוא ריקן. ולא ילך לבית האבל  -. צד חוליןטור מברייתא 
 שו"ע. –ריקן, וסובר האבל שהוא מלא )יין(; ואם הוא עושה כדי לכבדו, מותר. 

 8סעיף ח

לא ימכור לו עור של בהמה מתה בחזקת שהיא שחוטה, ולא ישלח לו חבית של  -. בברייתא צדחולין 
רש"י שמתעהו שאין  ומפרש שם ב' טעמים א' מפני שמתעהו ואחד מפני הסכנה ופי'שו"ע.  –יין ושמן צף על פיו. 

 :עורה של מתה מאליה חזק כשל בריאה שחוטה א"נ מפני הסכנה שמא מחמת נשיכת נחש מתה והארס נבלע בעור

 9סעיף ט

 ייפוי הסחורה
בהמה ולא כלים, כגון לצבוע אין מפרכסין לא אדם ולא  - .דף ס. ע"א וכדמפרש לה בגמ' שם ע"ב משנה ב"מ

 שו"ע. –זקן עבד העומד למכור כדי שיראה כבחור, 

ולהשקות הבהמה מי סובין שמנפחין וזוקפין שערותיה כדי  - ':וכדמפרש לה שם בגמ שם וברייתא משנה
 שו"ע. –שתראה שמינה. 

)פי'  ולא מקרצפין שניו דקים()פירוש קרוד במגרדת או מסרקת ש וכן אין מקרדין - כדמפרש לה זעירא א"ר כהנא :שם

ולצבוע שם במשנה וכדמפרש לה בגמ' שםאותה כדי לזקוף שערותיה,  קרצוף מגרדת או מסרק ששניו עבים(
 שו"ע. –כלים ישנים כדי שיראו כחדשים. 

ואין השבח שמשביחין בצבע כמו העילוי שמעלה אותם בדמים אבל חדשים מותר לצבוע כדי  -טור 
 :עכ"ל דשים וטוביםליפות' שבלא"ה הן ח

ואין נופחין בקרבים כדי שיראו שמנים ורחבים, ואין שורין הבשר במים כדי שיראה  - שםברייתא 
 שו"ע. –לבן ושמן. 

 10סעיף י

אין מערבין מעט פירות רעים בהרבה פירות יפים כדי למכרם בחזקת יפים, אפילו  -: נטמשנה ב"מ 
ישנים עם חדשים, אפילו הישנים  טור רמ"א. -חדשים בישנים, ואפילו  חדשים בחדשים, ואצ"ל

 שו"ע. –ביוקר מחדשים, מפני שהלוקח רוצה לישנן. 

 11סעיף יא

                                                           
 סעיף ז 7

לא יאמר לו: סוך שמן מפך זה, והוא ריקן. ולא ילך לבית האבל ובידו כלי ריקן, וסובר האבל שהוא מלא )יין(; 

 ואם הוא עושה כדי לכבדו, מותר. 

 

 

 סעיף ח 8

 יין ושמן צף על פיו. לא ימכור לו עור של בהמה מתה בחזקת שהיא שחוטה, ולא ישלח לו חבית של 

 

 

 סעיף ט 9

אין מפרכסין לא אדם ולא בהמה ולא כלים, כגון לצבוע זקן עבד העומד למכור כדי שיראה כבחור, ולהשקות 

)פירוש קרוד במגרדת או  הבהמה מי סובין שמנפחין וזוקפין שערותיה כדי שתראה שמינה. וכן אין מקרדין

אותה כדי לזקוף שערותיה, ולצבוע  צוף מגרדת או מסרק ששניו עבים()פי' קר ולא מקרצפין מסרקת ששניו דקים(

כלים ישנים כדי שיראו כחדשים. ואין נופחין בקרבים כדי שיראו שמנים ורחבים, ואין שורין הבשר במים כדי 

 שיראה לבן ושמן. 

 

 

 סעיף י 10

 אפילו חדשים בחדשים, ואצ"לאין מערבין מעט פירות רעים בהרבה פירות יפים כדי למכרם בחזקת יפים, 
 ישנים עם חדשים, אפילו הישנים ביוקר מחדשים, מפני שהלוקח רוצה לישנן.  )חדשים בישנים, ואפילו( )טור(

 

 

 סעיף יא 11
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 שו"ע. – ביין התירו לערב קשה ברך, בין הגיתות בלבד, מפני שמשביחהו. -. סרמב"ם ממשנה ב"מ 

 רמ"א –ש רך בקשה, דשרי וכ" - ב"מ פ"ד סי' כג'טור ובית יוסף מרא"ש 

ואם היה טעמו ניכר, מותר לערב בכל מקום, שכל )דבר( הניכר טעמו  -ברייתא משמיה דרב אחא שם 
 שו"ע. –מרגיש הלוקח, ולפיכך מותר לערב אותו לעולם. 

 12סעיף יב

 שו"ע. –אין מערבין מים ביין  -רמב"ם טור 

חנות אלא א"כ הודיע לקונה, ולא ימכרנו לתגר ומי שנתערב מים ביינו, לא ימכרנו ב -. ב"מ ס' משנה
 שו"ע.  –אף ע"פ שמודיעו, שמא ירמה בו אחרים 

 13סעיף יג

מקום שנהגו לערב בין הגיתות מים, מותר לערב כשיעור שדרכם  -כדמפרש ליה רב  שם רמב"ם, משנה
 הרב המגיד -אילו הוא מזוג שבזמן הגיתות קולטים המים טעם היין אבל שלא בין הגיתות הוא נחשב כ שו"ע. –לערב 

 14סעיף יד

במקום שנהגו שכל מי שקונה דבר טועמו תחלה  -בריא דרב איקא וברייתא  ס'. מממירא דרב אחא ב"מ טור
פירוש דווקא מים רבים דכל מי שיטעום  שו"ע. –מותר לערב בו לעולם. אבל אם אין הכל טועמים, לא 

הרב המגיד שם ולא כתבו  -במקום שנהגו לטעום ולא התירו שם אלא על חד תלת  דרבא שם, דודאי היהידע שיש בו מים, כעובדא 

ואע"ג דבגמ' אמערב יין קשה ברך איתמר, כתבה  הרמב"ם לפי שאינו מצוי שיתערב מים כל כך ביין. וכן איתי בב"ח סעיף י"ב.
  באר הגולה. –רבינו גבי עירוב מים, משום דה"ה והוא הטעם 

 15סעיף טו

 שו"ע. –אין מערבין שמרי יין ביין  - .ס'ב"מ  משנה

אוקימתא דמתניתיו שם וברייתא משמיה דרב יהודה, וכפירוש רש"י שם ד"ה אבל דיום ואמש לאו דוקא, אלא חילוק הכלים  - טור

אפילו אם קנו ממנו שתי חביות של יין, אין מערבין שמרי חבית הוא, שיש להקפיד מחבית לחבית. 
ם קנה ממנו חבית יין המדה בכך וכך, כשבא למדוד יכול לערב זה )ביין( של זה. אבל א

 שו"ע.  –השמרים עם היין, ומוכר לו הכל ביחד 

 16סעיף טז

התגר נוטל מחמש גרנות ונותן למקום אחד, או מחמש גתות  - שם ד"ה התגר רש"י. ס' טור משנה ב"מ
קונים ממנו. ובלבד  ונותן לתוך חבית אחד, שהכל יודעים שלא גדלו כולם בשלו, ובחזקת זה

                                                           
וכ"ש רך בקשה, דשרי( )טור ובית יוסף בשם  ביין התירו לערב קשה ברך, בין הגיתות בלבד, מפני שמשביחהו.

, מותר לערב בכל מקום, שכל )דבר( הניכר טעמו מרגיש הלוקח, ולפיכך מותר ואם היה טעמו ניכר הרא"ש(.

 לערב אותו לעולם. 

 

 

 סעיף יב 12

אין מערבין מים ביין, ומי שנתערב מים ביינו, לא ימכרנו בחנות אלא א"כ הודיע לקונה, ולא ימכרנו לתגר אף 

 ע"פ שמודיעו, שמא ירמה בו אחרים. 

 

 

 סעיף יג 13

 מקום שנהגו לערב בין הגיתות מים, מותר לערב כשיעור שדרכם לערב. 

 

 סעיף יד 14

 במקום שנהגו שכל מי שקונה דבר טועמו תחלה, מותר לערב בו לעולם. אבל אם אין הכל טועמים, לא. 

 

 

 סעיף טו 15

זה )ביין( של זה.  אין מערבין שמרי יין ביין. אפילו אם קנו ממנו שתי חביות של יין, אין מערבין שמרי חבית

 אבל אם קנה ממנו חבית יין המדה בכך וכך, כשבא למדוד יכול לערב השמרים עם היין, ומוכר לו הכל ביחד. 

 

 

 סעיף טז 16

התגר נוטל מחמש גרנות ונותן למקום אחד, או מחמש גתות ונותן לתוך חבית אחד, שהכל יודעים שלא גדלו 

ד שלא יכוין לקנות הרוב ממקום הטוב כדי שיצא עליו קול שהוא כולם בשלו, ובחזקת זה קונים ממנו. ובלב

 קונה הכל ממקום הטוב, וקונה גם ממקום הרע ומערבו עמו. 

 



 דיינות
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת
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שלא יכוין לקנות הרוב ממקום הטוב כדי שיצא עליו קול שהוא קונה הכל ממקום הטוב, 
 שו"ע. –וקונה גם ממקום הרע ומערבו עמו 

 17סעיף יז

מותר לברור הפסולת מתוך הגריסים ומן הקטניות כדי שיראו יפים,  - ס'. וכחכמים טור משנה ב"מ
. ובלבד שלא וקח לראות ולהבין כמה שוים יותר בשביל שהוציא מהם הפסולתויכול הלשזהו דבר הנראה לעין 

 שו"ע.  -יברור העליונים ויניח הפסולת בתחתונים 

 18סעיף יח

מותר  -, וכדמפרשים בגמ' בטעמייהו, דאמרי ליה, אנא מפליגנא אמגוזי ואת פליג שיסקי ס'. וכחכמים טור משנה ב"מ
 שו"ע. –לחנוני לחלק קליות ואגוזים לתינוקות, כדי להרגילם שיקנו ממנו 

וכן יכול למכור בזול יותר  -וזכור לטוב, וכדמפרש בגמ' שם שאוצרי פירות יראו שהוזלו וימכרו בזול  ס'. כחכמיםמשנה 
 –ף ה' )וע"ל סימן קנ"ו סעישו"ע.  –מהשער, כדי שיקנו ממנו, ואין בני השוק יכולים לעכב עליו 

 רמ"א(. 

 19סעיף יט

אסור  -טור  ו ומבואר עוד בסעיף הבאשם ד"ה אבל וכמ"ש בסעיף ט" רש"יוכפירוש  וברייתא שם ס'.רמב"ם משנה 
 שו"ע. –לערב שמרים, בין ביין בין בשמן, ואפילו כל שהוא 

 20סעיף כ

ים אסור לערב שמרים. הרב המגיד שם וכדאוקיתא דאביי שם מ': דאמר לדברי חכמ מ'. וכת"ק דר' יהודה רמב"ם משנה ב"מ

 שו"ע. –המוכר לחבירו שמן מזוקק, אינו מקבל שמרים  -טור 

מכר  -פירש פסולת גרעינים הצפים על פני השמן  שם ד"ה פקטים הרב המגיד רש"י: מ'. ובגמ' מ'רמב"ם ממשנה ב"מ 
איתא  רמב"םלו שמן סתם, מקבל לוג ומחצה שמרים לכל מאה לוג, ומקבל בשאר שמרים 

שמן עכור העולה למעלה על פני השמן יתר על השמרים הידועים באותו באה"ג.  –כשאר שמרים 
 שו"ע.  –מקום 

בד"א, כשנתן לו מעות בתשרי, שהשמן עכור,  -וכו', בניסן כמדה דתשרי וכו'  כ"ג. הא דיהב ליהרי"ף  גמ' שם
למעלה. אבל אם לקח  ולקח השמן בניסן במדת תשרי שהיא גדולה מפני אותו השמן הקופה

 שו"ע. – במדת ניסן שהיא קטנה מפני שכבר צלל השמן, אינו מקבל אלא השמרים בלבד

ומתוך לשון המחבר נראה שהוא סובר שאין המדות שוות בשיעור, ורש"י ז"ל שם ד"ה כי מדה פירש, מדה, שער הדמים 
וז"ל, וכשמוכר שמן עכור נותן מאה לוגין שלמים ולא מדה ממש. פירוש ומנכה לו שמרים, וכ"כ התוס' שם ד"ה לא אמרו, 

שמן עכור ומפסיד השמרים ע"י מה שמכר כשהוא עכור, וכשמוכר מזוקק לא קרי הפסד לוקח אע"פ שמפסיד שמרים, 
 משום דבעה"ב ניחא ליה בצילא

                                                           
 סעיף יז 17

מותר לברור הפסולת מתוך הגריסים ומן הקטניות כדי שיראו יפים, שזהו דבר הנראה לעין ויכול הלוקח לראות 

 הפסולת. ובלבד שלא יברור העליונים ויניח הפסולת בתחתונים. ולהבין כמה שוים יותר בשביל שהוציא מהם 

 

 

 סעיף יח 18

מותר לחנוני לחלק קליות ואגוזים לתינוקות, כדי להרגילם שיקנו ממנו. וכן יכול למכור בזול יותר מהשער, כדי 

 )וע"ל סימן קנ"ו סעיף ה'(.  שיקנו ממנו, ואין בני השוק יכולים לעכב עליו

 

 

 סעיף יט 19

 אסור לערב שמרים, בין ביין בין בשמן, ואפילו כל שהוא. 

 

 

 סעיף כ 20

המוכר לחבירו שמן מזוקק, אינו מקבל שמרים. מכר לו שמן סתם, מקבל לוג ומחצה שמרים לכל מאה לוג, 

א, ומקבל בשאר שמרים שמן עכור העולה למעלה על פני השמן יתר על השמרים הידועים באותו מקום. בד"

כשנתן לו מעות בתשרי, שהשמן עכור, ולקח השמן בניסן במדת תשרי שהיא גדולה מפני אותו השמן הקופה 

הגה:  למעלה. אבל אם לקח במדת ניסן שהיא קטנה מפני שכבר צלל השמן, אינו מקבל אלא השמרים בלבד.
אינו מנכה לו רק בשביל הקמחים וי"א דאין מנכה לו השמרים, אלא דמותר לערב שמריו שבחביות. אבל אם לא ערבן, 

הצפים למעלה. בד"א, כשמכר לו בשעה שהוא עכור, אבל כשמכר לו בשעה שהוא צלול, אינו מנכה לו אפילו הקמחים 
 )טור בשם הרא"ש(.

 

 



 דיינות
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 רמ"א. –דאין מנכה לו השמרים  -דהלכתא כרב פפא שם דבתראה הוא  ב"מ פ"ג סי' י"ז טור בשם הרא"ש

אלא דמותר לערב שמריו שבחביות. אבל אם לא ערבן,  - רמב"ם ס'. וכדמפרש בגמ'משנה וברייתא ב"מ 
אינו מנכה לו רק בשביל הקמחים הצפים למעלה. בד"א, כשמכר לו בשעה שהוא עכור, אבל 

 רמ"א. –כשמכר לו בשעה שהוא צלול 

כיון דשקיל מיניה בניסן כשער  רמ"א. – אינו מנכה לו אפילו הקמחים - פ"ג סי' י"ח רא"שב"מ מ': ד"ה הוא  רש"י

 של ניסן ביוקר, דדרך כל השמנים להיות מזוקקים, והלוקח סתם ומוכר סתם אינו מוכר אלא מזוקק.



 דיינות
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 אונאה ומקח טעות סימן רכט | פסולת שעל המוכר לנכות

 1סעיף א

 שיעור הניכוי במוכר חטים/תאנים
המוכר חטים לחבירו, מקבל עליו רובע קטנית לכל סאה.  -. צו בבא בתרא פו ברייתא -מב"ם ר

לסאה: עדשים, מקבל הרב המגיד  -פירוש, אבק וקשין שנזרה בנשוב שעורים, מקבל עליו רובע נישובית 
 באה"ג. –וכל הרובעים האלו רובע הקב שהם אחד מכ"ד מסאה  שו"ע. -עליו רובע עפרורית לסאה 

מכר לו שאר פירות,  )והוא הדין אחד לכל עשרה(תאנים, מקבל עליו עשר מתליעות לכל מאה  -: צג שנהמ
 שו"ע. -מקבל עליו רובע טינופת לכל סאה 

נמצא בהם יתר על השיעורים האלו,  -. מ"ז הרי"ףמימרא דרב הונא. וכתב הרב המגיד שם ופירושה כדברי  צדשם 
 שו"ע. –ת מנופים וברורים שאין בהם כלום כל שהוא, ינפה הכל ויתן לו פירו

 כשהמוכר לא עירב את הפסולת
דדוקא בדלא ידעינן )שלא( ערבן. אבל אם ידוע שהמוכר לא  - דרכי משה ב"ב צד. ד"ה אמרי טור ר"ן

 רמ"א. –ערבן, צריך לקבל )אלו( השיעורים והמותר ינכה לו 

דבידוע  רמ"א. -שהוא אין הלוקח מקבל כלום וכל היכא שידוע שעירבן ואפי' כל  - טור בשם רשב"ם

 באה"ג -שלא ערבן צריך לקבל עליו הכל

 אמר לו 'פירות אלו'
כל זה במוכר לו פירות סתם, או שאמר: פירות יפות אלו, אבל אם אמר: פירות  -טור בשם הרמ"ה 

טור  –לאכילה והוא שיהיה כיוצ"ב נמכרים בשוק רמ"א.  –אלו, ולא אמר: יפות, צריך לקבלן כמו שהן.

 מרמ"ה באה"ג.

 רמ"א. -ואם אמר: פירות יפות, ולא אמר: אלו, נותן פירות שכולן יפות  -טור בשם הרמ"ה 

 2סעיף ב

 במקום שהמנהג שונה מהדין
אין כל הדברים האלו אמורים אלא במקום שאין שם מנהג, אבל במקום שיש  - מז. ב"ברי"ף  רמב"ם

קומות שנהגו שיהיו כל הפירות מנוקים וברורים מכל דבר, ושיהיו היינות , יש מלהם מנהג, הכל כמנהג המדינה

והשמנים צלולים, ולא ימכרו השמרים כלל, ויש מקומות שנהגו אפילו היה בהם מחצה שמרים, או שהיו בפירות עפר או 

 שו"ע. – תבן או מין אחר, ימכור כמות שהוא

לפיכך הבורר )צרור( מתוך גרנו של חבירו, נותן לו דמי  -בר חייא קטוספאה משמיה דרבה  צג. מימרא דרבהשם 
חטים כשיעור צרור שברר, שאילו הניחו היה נמכר במדת חטים, ואם תאמר: יחזירנה, הרי 

                                                           
 סעיף א 1

המוכר חטים לחבירו, מקבל עליו רובע קטנית לכל סאה. שעורים, מקבל עליו רובע נישובית לסאה: עדשים, 

 )והוא הדין אחד לכל עשרה( )טור(. יו רובע עפרורית לסאה. תאנים, מקבל עליו עשר מתליעות לכל מאה.מקבל על

מכר לו שאר פירות, מקבל עליו רובע טינופת לכל סאה. נמצא בהם יתר על השיעורים האלו, כל שהוא, ינפה 

דעינן )שלא( ערבן. אבל אם ידוע הגה: וי"א דדוקא בדלא י הכל ויתן לו פירות מנופים וברורים שאין בהם כלום.
שהמוכר לא ערבן, צריך לקבל )אלו( השיעורים והמותר ינכה לו )טור(. וי"א דבידוע שלא ערבן צריך לקבל עליו הכל 
)טור בשם רשב"ם(. וי"מ דכל זה במוכר לו פירות סתם, או שאמר: פירות יפות אלו, אבל אם אמר: פירות אלו, ולא אמר: 

 כמו שהן. ואם אמר: פירות יפות, ולא אמר: אלו, נותן פירות שכולן יפות )טור בשם הרמ"ה(. יפות, צריך לקבלן 

 

 

 סעיף ב 2

אין כל הדברים האלו אמורים אלא במקום שאין שם מנהג, אבל במקום שיש להם מנהג, הכל כמנהג המדינה, 

והשמנים צלולים, ולא ימכרו  יש מקומות שנהגו שיהיו כל הפירות מנוקים וברורים מכל דבר, ושיהיו היינות

השמרים כלל, ויש מקומות שנהגו אפילו היה בהם מחצה שמרים, או שהיו בפירות עפר או תבן או מין אחר, 

ימכור כמות שהוא. לפיכך הבורר )צרור( מתוך גרנו של חבירו, נותן לו דמי חטים כשיעור צרור שברר, שאילו 

 ירנה, הרי אמרו: אסור לערב כל שהוא.הניחו היה נמכר במדת חטים, ואם תאמר: יחז
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נ"ל דקאי אמאי דקאמר ויש מקומות שאפי' היו בהם מחצה שמרים  שו"ע. –אמרו: אסור לערב כל שהוא 

סדיה, ואם נאמר דקאי היכא דלית להו מנהג, קאי אהיכא דלא היה אלא כו' דאי במקום שנהגו שיהיו מנוקים מאי אפ
 כסף משנה. –רובע לסאה חטין, דאי היה בו יותר מאי אפסדיה הא צריך היה לברור הכל 
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 פסולת שמנכים מיין  |אונאה ומקח טעות סימן רל 

 1סעיף א

 המוכר מרתף יין 
פלוגתא דרב אחא ורבינא, וקי"ל דכל גמ' שם  מז.: רי"ף צ"ה: ובגמ' ב"ב צג:רמב"ם הרב המגיד ממשנה ב"ב 

פירוש של יין אני מוכר לך למקפה  זההאומר לחבירו: מרתף  - היכא דפליגי הלכה כדברי המיקל

או שמכר לו מרתף של יין  או אומר: מרתף זה אני מוכר לך למקפה להשהותו להסתפק ממנו מעט מעט לתבשיל
הוא פירוש קוססות מקבל עליו עשרה קנקנים בכל ק' שלא יהיה יינם טוב  סתם, הרי הלוקח

 שו"ע. – אלא כבר התחיל להשתנות, יתר על זה לא יקבלהרב המגיד  –הנזכר בגמ' שם 

 רמ"א. –וכל שאמר ליה שלקחו לשתות מעט מעט, הוי כאלו אמר למקפה  -המגיד 

 2סעיף ב

פירוש  שו"ע. –אמר ליה: מרתף של יין אני מוכר לך למקפה  - צה: ב"בממסקנת הגמ' רמב"ם הרב המגיד 

או שאמר ליה: חבית של יין אני מוכר לך, נותן לו יין שכולו יפה וראוי  הרב המגיד. –לא אמר לו זה 
הוא בגמ' צה. הטעם, דחבית של יין, כיון שהוא כלי אחד פירוש ולא אמר לו זה למקפה, ומבואר  שו"ע. –לתבשיל 

 הרב המגיד. –יות יין קוסס כלל אין ראוי לה

 רמ"א. -או שאמר ליה: מרתף אני מוכר לך למקפה  -טור 

 3סעיף ג

, נותן לו יין הנמכר הרב המגיד –פירוש ולא אמר לו למקפה  אמר ליה: מרתף זה של יין - צה: גמ' ב"ב רמב"ם
  שו"ע. -בחנות שהוא בינוני, לא רע ולא יפה 

 רמ"א. -אמר: חבית זה של יין  והוא הדין אם -טור בשם הרמ"ה 

 4סעיף ד

 שו"ע. –אמר ליה: מרתף זה אני מוכר לך, אפילו כולו חומץ הגיעו  -: צה רמב"ם ושם גמ' ב"ב

 5סעיף ה

 החמיץ בכלי הלוקח
יין לחבירו, ונתנו הלוקח בקנקניו המוכר  -וכדמפרש לה רבי יוסף בר חנינא שם צ"ח.  צ"ז: ב"ב רמב"ם משנה

 שו"ע. –והחמיץ מיד, אינו חייב באחריותו 

                                                           
 סעיף א 1

)פירוש להשהותו להסתפק ממנו מעט מעט לתבשיל( )או  האומר לחבירו: מרתף זה של יין אני מוכר לך למקפה,

או שמכר לו מרתף של יין סתם, הרי הלוקח מקבל עליו עשרה קנקנים  אומר: מרתף זה אני מוכר לך למקפה( )טור(,

) וכל שאמר ליה שלקחו לשתות מעט  יינם טוב אלא כבר התחיל להשתנות, יתר על זה לא יקבל. בכל ק' שלא יהיה
 מעט, הוי כאלו אמר למקפה( )המגיד פ"י(. 

 
 

 סעיף ב 2

או שאמר ליה:  )או שאמר ליה: מרתף אני מוכר לך למקפה( )טור(, אמר ליה: מרתף של יין אני מוכר לך למקפה,

 נותן לו יין שכולו יפה וראוי לתבשיל. חבית של יין אני מוכר לך, 

 

 

 סעיף ג 3

)והוא הדין אם אמר: חבית  אמר ליה: מרתף זה של יין, נותן לו יין הנמכר בחנות שהוא בינוני, לא רע ולא יפה.
 זה של יין( )טור(. 

 

 

 סעיף ד 4

 אמר ליה: מרתף זה אני מוכר לך, אפילו כולו חומץ הגיעו. 

 

 

 סעיף ה 5

המוכר יין לחבירו, ונתנו הלוקח בקנקניו והחמיץ מיד, אינו חייב באחריותו. ואף על פי שאמר ליה: לתבשיל 

 )אם אמר לו למקפה( )טור(.  אני צריך לו. ואם ידוע שיינו מחמיץ, הרי זה מקח טעות
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 שו"ע. –ואף על פי שאמר ליה: לתבשיל אני צריך לו  -שם  גמ'

  שו"ע. –ואם ידוע שיינו מחמיץ, הרי זה מקח טעות  -שם  משנה

וכר ללוקח לא איבעיא לך לשהויי דאי לאו הכי מצי א"ל מרמ"א.  – והיינו דווקא שאמר לו למקפה – מח. גמ', רי"ף

 טור -

 6סעיף ו

 החמיץ בכליו של מוכר
מכר לו  -המגיד בשם הרשב"א . מ"ח וברי"ף צ"ח. במימרא דרבי יוסי בר חנינא רמב"ם הרב המגיד ובגמ' ב"ב

או שאמר ליה: לשתות יין, ונשאר בקנקניו של מוכר והחמיץ, אם אמר ליה: למקפה אני צריך 

ואם לא אמר ליה: למקפה, וגם לא אמר מחזיר ואומר לו: הרי יינך וקנקנך. , והחמיץ, מעט מעט אני צריך

 –עד שיחמיץ  ליה: לשתותו מעט מעט, אינו יכול להחזיר, שהרי אומר לו: למה לא שתית אותו ולא היה לך להשהותו
 שו"ע.

קנים אחרים, דוקא אותן שהיה בהן היין קודם מכירה, אבל אם עירהו הלוקח בקנ -הרב אבן מגש 
 ב"י. –אע"פ שהם של מוכר, ברשות הלוקח הוא. 

ודוקא ששהה אותו יותר משיעור יומיה דאורחיה דהאי לוקח למשתי כהדין  -טור בשם רבינו האי 
 רמ"א.  –חמרא 

 7סעיף ז

 בחבית של שכר
ו, והחבית של מוכר, והחמיצה המוכר חבית של שכר לחביר -. צו מימרא דרב ומעשה דרבי יוסףב"ב רמב"ם 

בתוך ג' ימים הראשונים, הרי היא ברשות מוכר ומחזיר את הדמים; מכאן ואילך ברשות 
ופירשה הרמב"ם דוקא בחבית דמוכר, אבל אם עירה לתוך חביתו יכול מוכר לומר לו חביתך גרמה רמ"א.  -לוקח 

 באה"ג. –לו. ועיין בכ"מ מה שהקשה על זה 

 8סעיף ח

 חלק מהחביתהחמיץ 
וכתב המגיד יש מי שפירשה בשהוליכה במוט דוקא, אבל בכתף  שם ד"ה האי מאןתוס' וכפי'  צח. ומימרא דרבאב"ב רמב"ם 

המוכר חבית  -שם מח. הרי"ף [ ודעת המחבר כדעת בתוס' שם צו: ד"ה ושמואלחמרא אכתפא דמרא שוור ]פי' ר"ת 
חציתה או בשלישיתה, חוזרת למוכר. של יין לחבירו כדי למכרה מעט מעט, והחמיצה במ

ואם שינה הלוקח הנקב שלה, או שהגיע יום השוק ושהה ולא מכר, הרי היא ברשות הלוקח 
 רמ"א. -

 9סעיף ט

                                                           
 סעיף ו 6

ו שאמר ליה: לשתות מעט מכר לו יין, ונשאר בקנקניו של מוכר והחמיץ, אם אמר ליה: למקפה אני צריך, א

מעט אני צריך, והחמיץ, מחזיר ואומר לו: הרי יינך וקנקנך. ואם לא אמר ליה: למקפה, וגם לא אמר ליה: 

 לשתותו מעט מעט, אינו יכול להחזיר, שהרי אומר לו: למה לא שתית אותו ולא היה לך להשהותו עד שיחמיץ.
 ה דהאי לוקח למשתי כהדין חמרא )טור בשם רבינו האי(. הגה: ודוקא ששהה אותו יותר משיעור יומיה דאורחי

 
 

 סעיף ז 7

המוכר חבית של שכר לחבירו, והחבית של מוכר, והחמיצה בתוך ג' ימים הראשונים, הרי היא ברשות מוכר 

 ומחזיר את הדמים; מכאן ואילך ברשות לוקח. 

 

 

 סעיף ח 8

ה במחציתה או בשלישיתה, חוזרת למוכר. ואם המוכר חבית של יין לחבירו כדי למכרה מעט מעט, והחמיצ

 שינה הלוקח הנקב שלה, או שהגיע יום השוק ושהה ולא מכר, הרי היא ברשות הלוקח. 

 

 

 סעיף ט 9

וכן המקבל חבית של יין מחבירו כדי להוליכה למקום פלוני למכרה שם, וקודם שהגיע שם הוזלה היין או 

 ת והיין שלו. החמיצה, הרי זה ברשות מוכר, מפני שהחביו
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 קיבל החבית כדי להוליכה למקום מסויים, והוזל היין באותו המקום
כלישנא בתרא שם  שם מ"ח: "ףריושם בגמ' מחלוקת לשונות, המגיד בשם יש מפרשים  צח. מימרא דרבהרמב"ם ב"ב 

וכן המקבל חבית של יין מחבירו כדי להוליכה למקום פלוני למכרה שם, וקודם שהגיע  -
ואע"ג  שו"ע. –שם הוזלה היין או החמיצה, הרי זה ברשות מוכר, מפני שהחביות והיין שלו 

קודם לכן, לחזירה לו, שלא על דעת כן  דפלגא מלוה ופלגא פיקדון, כיון דבתורת עסק קבלה ולהוליכה למקום פלוני, וזיל
 קיבלה.

 10סעיף י

האומר לחבירו: יין מבושל אני מוכר לך, חייב להעמיד לו עד  -וכגירסת הרמב"ם  "ב צ"ז:ב רמב"ם משנה
 סמ"ע. –דמשם ואילך מתרבה התמימות ודרך יין להתקלקל  שו"ע. –העצרת 

 רמ"א. – הדין כשאמר לו יין מבושם אני מוכר לךהוא  – ש ב"ב פ"ו סי' י"ברא" ב"ב מז: טור רי"ף

 רמ"א. -ודוקא שהוא בקנקנין של מוכר  –טור 

אמר ליה: יין ישן אני מוכר לך, נותן לו משל שנה שעברה. מיושן, משל שלשה שנים  -רמב"ם משם 
 שו"ע. –

 –הג המדינה וצריך שיעמוד ולא יחמיץ עד החג. ובמקום שיש מנהג ידוע, הכל כמנ - שם צ"ח:ברייתא 
שם ובשאמר לו מיושן הוא, שכן כונת מיושן שתתישן שלש שנים שלימות, ולא קאי אישן, אבן מגאש שם ור"ש  שו"ע.

 המגיד. – שם

 רמ"א. –שכר אין דינו כיין  -טור 

וכל שהחמיץ תוך שלשה לקנייתו הרי זה ברשות מוכר, לאחר שלשה:  -כמבואר לעיל סעיף ז' רמ"א 
 נתנו הלוקח לקנקניו, הרי זה מיד ברשות לוקח. ברשות לוקח. ואם

 נמצא מקולקל וטוען 'מה שטעמת אתה נוטל'
ראובן תובע לשמעון: מכרת לי יין בחזקת יין טוב, ושמעון אומר: מה  - דרכי משה ב"מ סי' ש"י.מרדכי 

 –שטעמת אתה נוטל, הדין עם המוכר. ואם אומר שאחר כך ערבו וזה כופר, ישבע ויפטר. 
 רמ"א.

                                                           
 סעיף י 10

)אם הוא  אני מוכר לך, חייב להעמיד לו עד העצרת )או מבושם( )טור והרי"ף והרא"ש( האומר לחבירו: יין מבושל

אמר ליה: יין ישן אני מוכר לך, נותן לו משל שנה שעברה. מיושן, משל שלשה שנים.  בקנקנין של מוכר( )טור(.

הגה: שכר אין דינו כיין, וכל  במקום שיש מנהג ידוע, הכל כמנהג המדינה.וצריך שיעמוד ולא יחמיץ עד החג. ו
שהחמיץ תוך שלשה לקנייתו הרי זה ברשות מוכר, לאחר שלשה: ברשות לוקח. ואם נתנו הלוקח לקנקניו, הרי זה מיד 

ה נוטל, הדין עם ברשות לוקח )טור(. ראובן תובע לשמעון: מכרת לי יין בחזקת יין טוב, ושמעון אומר: מה שטעמת את
 המוכר. ואם אומר שאחר כך ערבו וזה כופר, ישבע ויפטר )מרדכי ס"פ הזהב(.
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 | מידה ומשקל הלכות אונאה ומקח טעות סימן רלא

 מידות 

 1סעיף א

 איסור רמאות במידה לישראל ולגוי

המודד או שוקל חסר לחבירו או אפילו לעובד  -מימרא דאמוראי דגזל הגוי אסור, טור רמב"ם ב"ק קיג: 
והמשקל הוא  שו"ע. -)ויקרא יט, לה( כוכבים, עובר בלאו דלא תעשו עול במדה במשקל ובמשורה 

 במימרא דרב יימר לרב אשי וכו'  ב"מ סא.כדאיתא כגזל 

מעשה באחד שסיפר לו שעשה עולה לגוי במדידת  -תנא דבי אליהו בפרשת צו סוף סי' תק"ד בשם  ילקוט
התמרים שמכר לו, ואח"כ קנה בכל המעות שמן ונקרע הכד ונשפך השמן, ואמרתי ברוך 

ן לפניו משוא פנים, הכתוב אומר לא תעשוק את רעך ולא תגזול, וגזל העכו"ם המקום שאי
 גזל

 2סעיף ב

 העמדת ממונים על המידות

חייבים ב"ד  -, ר"ש שם ממונה להלקות ולענוש מעוותי המידות פט. מעמידים אגרדומין טור רמב"ם ברייתא ב"ב
מדה חסרה או משקל חסר להעמיד ממונים שיהיו מחזרים על החניות, וכל מי שנמצא אתו 

 שו"ע.  –או מאזנים מקולקלים רשאים להכותו ולקנסו כאשר יראה לבית דין 

 3סעיף ג

 השהיית מידה חסרה בבית

 שו"ע. –אסור לאדם להשהות מדה חסרה )בביתו(  - פט: מימרא דרב יהודה אמר רב טור רמב"ם ב"ב

ים, שמא יבא מי שאינו יודע וימדוד בה. אפילו שאינו מודד בה, ואפילו לעשות עביט של מי רגל -שם 
ואם יש מנהג בעיר שאין מודדים אלא במדה הרשומה ברושם הידוע, וזו אינה רשומה, 

 שו"ע. –מותר להשהותה. 

 4סעיף ד

                                                           
 סעיף א 1

המודד או שוקל חסר לחבירו, או אפילו לעובד כוכבים, עובר בלאו דלא תעשו עול במדה במשקל ובמשורה. 

 )ויקרא יט, לה(. 

 

 סעיף ב 2

ד להעמיד ממונים שיהיו מחזרים על החניות, וכל מי שנמצא אתו מדה חסרה או משקל חסר או חייבים ב"

 מאזנים מקולקלים רשאים להכותו ולקנסו כאשר יראה לבית דין. 

 

 

 סעיף ג 3

אסור לאדם להשהות מדה חסרה )בביתו( אפילו שאינו מודד בה, ואפילו לעשות עביט של מי רגלים, שמא יבא 

וימדוד בה. ואם יש מנהג בעיר שאין מודדים אלא במדה הרשומה ברושם הידוע, וזו אינה  מי שאינו יודע

 רשומה, מותר להשהותה. 

 

 

 סעיף ד 4

מכמה עושים המדות, מסאה, וחצי סאה, ורובע סאה, קב, וחצי הקב, ורובע הקב, וחצי רובע הקב, ושמינית 

קב ומחצה. ומדות הלח עושין הין, וחצי הין,  הרובע. אבל לא יעשה קביים, שלא תתחלף ברובע הסאה שהוא

 ושלישית הין, ורביעית הין, ולוג, וחצי לוג, ורביעית הלוג, ושמינית, ואחד משמנה בשמינית. 
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 גודל המידות התקינות

ורובע סאה, קב, וחצי הקב, מכמה עושים המדות, מסאה, וחצי סאה,  - פט: טור רמב"ם ברייתא ב"ב
ורובע הקב, וחצי רובע הקב, ושמינית הרובע. אבל לא יעשה קביים, שלא תתחלף ברובע 

 שו"ע. –הסאה שהוא קב ומחצה

ומדות הלח עושין הין, וחצי הין, ושלישית הין, ורביעית הין,  - מה:רי"ף  .צטור רמב"ם מברייתא ב"ב 
ועי' רשב"א שם ד"ה וחצי  שו"ע. –ת ואחד משמנה בשמינית. ולוג, וחצי לוג, ורביעית הלוג, ושמיני

 .בתוספתא שם פ"ה ה"דב"י. וכן הוא  –בשמינית גרסינן  -

 5סעיף ה

 אופן 'מחיקת' המידה

מדלעת מפני  )פי' כעין מטה שמעבירין ע"פ המדה למוחקה( אין עושים המחק - פ"ט:טור רמב"ם ברייתא ב"ב 
ת, מפני שהוא כבד ורע ללוקח, אלא עושין משל אגוז שהוא קל ורע למוכר; ולא משל מתכ

 .שו"ע –)פירוש מן עץ בוס"ו בלע"ז(  שקמה ואשכרוע

שהקצר נכנס בתוך התבואה ומוחק יפה  שו"ע. -ואין עושין אותו מצד אחד עב ומצד אחד קצר  -ברייתא שם 

וא קונה, אלא שניהם עבים או שניהם ובו מוחק כשהוא מוכר, והעב אינו נכנס כל כך ואינו מוחק יפה ובו מוחק כשה
 ר"ש -קצרים כפי המנהג 

 טור. –במהירות ולא ימחוק מעט מעט, מפני שהוא מפחית ללוקח; ולא ימחוק בבת אחת  -ברייתא שם 
 שו"ע. –אלא בפעם אחת במתון.  מפני שהוא מפחיתו למוכר,

 6סעיף ו

 מדידת דבר לח
כשמודד דבר לח, לא יעשה בענין שתעלה הרתיחה ויראה המדה כאילו היא מלאה,  - שםטור ברייתא 

 שו"ע. –אפי' היא קטנה מאד שאין ברתיחה שוה פרוטה 

וצריך להשהותה אחר שיפסיק הקילוח, כדי שיטופו ממנה שלשה טיפין. בד"א, בבעל  - פז.משנה ב"ב 
 שו"ע. –הבית המוכר 

 וכת"ק ופירש ר"ש טרוד הוא במכירתו ואין לו פנאישו"ע.  –ך להטיף אבל חנווני, אינו צרי - שם משנה 

 7סעיף ז

 ניקוי המידות

ביחד ומוכר לחנונים, מקנח המדות שמודד בהם טור  -הרבה  הסיטון שקונה - פ"ח. וכת"קטור משנה ב"ב 
 שו"ע. –דבר לח אחת לשלשים יום. ובע"ה שאינו מוכר כ"כ, די לו שיקנח אחת לי"ב חדש. 

 –והחנוני שאינו צריך להטיף שלשה טיפין ונדבק בה הרבה, צריך לקנח פעמים בשבת  - שםה משנ
 שו"ע.

                                                           
 סעיף ה  5

מדלעת מפני שהוא קל ורע למוכר; ולא משל  )פי' כעין מטה שמעבירין ע"פ המדה למוחקה( אין עושים המחק

ואין  )פירוש מן עץ בוס"ו בלע"ז(. ללוקח, אלא עושין משל אגוז שקמה ואשכרוע מתכת, מפני שהוא כבד ורע

עושין אותו מצד אחד עב ומצד אחד קצר. ולא ימחוק מעט מעט, מפני שהוא מפחית ללוקח; ולא ימחוק בבת 

 אחת )במהירות(, מפני שהוא מפחיתו למוכר, אלא בפעם אחת במתון. 

 

 

 סעיף ו 6

ה בענין שתעלה הרתיחה ויראה המדה כאילו היא מלאה, אפי' היא קטנה מאד שאין כשמודד דבר לח, לא יעש

ברתיחה שוה פרוטה. וצריך להשהותה אחר שיפסיק הקילוח, כדי שיטופו ממנה שלשה טיפין. בד"א, בבעל 

 הבית המוכר. אבל חנווני, אינו צריך להטיף. 

 

 

 סעיף ז 7

הסיטון שקונה )הרבה( ביחד ומוכר לחנונים, מקנח המדות שמודד בהם דבר לח אחת לשלשים יום. ובע"ה 

שאינו מוכר כ"כ, די לו שיקנח אחת לי"ב חדש. והחנוני שאינו צריך להטיף שלשה טיפין ונדבק בה הרבה, 

 צריך לקנח פעמים בשבת. 
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 8סעיף ח

 שימוש במידות גדולות/קטנות
ד' דקות. במקום שנהגו למוד בדקה, לא ימדוד בגסה אפילו אם יתן ג' גסות בשביל  - שםטור משנה 

 שו"ע. –וכן במקום שנהגו למוד בגסה לא ימדוד בדקה. ובמקום שנהגו לגדוש, לא ימחוק 

וכפירוש ר"ש שו"ע.  –אפילו אם ירצה לתת לו שלשה מחוקות בשביל שנים גדושות  - שם פט.ברייתא 

 ד"ה ולפחות דגודשא תילתא הוא

פילו במקום שמוכרים סאה גדושה בג' דינרים, וא -שם  פ"ה סי' כ"ב דהיינו דאשמועינן סיפא דברייתארא"ש 
 –ואמר ליה: תן לי סאה מחוקה בב' דינרים, אסור. וכן במקום שנהגו למחוק, אין לגדוש 

 שו"ע.

 משקלות

 9סעיף ט

 גודל המשקלות

המשקולות עושין אותם ליטרא, וחצי ליטרא, ורביע  -ומסיק דמתקנינן מתקלי עד הכי  שםטור ברייתא 
יעשה שליש ליטרא ולא חמישית ליטרא ולא שלשה רביעית ליטרא, מפני  ליטרא. אבל לא

ופירש ר"ש ד"ה הכי גרסינן דמתקני ב"ד קדמונים התקינו המידות עד כאן, והפחות מכאן שו"ע.  -שמטעים בהם 

מפני  שוקלים המטבעות וכו' פן יבאו לרמות וכו', א"נ מתקני מתקלי בענין זה, ולא שליש ליטרא ולא חמישית ליטרא
 שמטעין וכו'

 10סעיף י

 משקל ממתכת

 שו"ע. –אין עושין משקלות ממיני מתכת, אלא מצחיח סלע  - ברייתא שם פ"ט:רמב"ם 

ויש מי שאומר שמשקלות שלכסף וזהב  - שם בשמו שם פ"ה סי כ"הרא"ש  שם ד"ה ולאטור בשם ר"ת תוס' 
  שו"ע. –ושל דבר יבש עושים אותם של מתכת, אם ירצו 

וכן נהגו. ומשקולת קטנה ששוקלין בה כסף וזהב יש לחפותה בעור שבשחיקה  -י בשם תוספות ב"
 רמ"א.  – מועטת מביא היזק גדול

 11סעיף יא

 הטמנתן במלח

 שו"ע.  –אסור להטמין המשקלות במלח  - ס"א: ברייתא בב"מ

                                                           
 סעיף ח 8

ילו אם יתן ג' גסות בשביל ד' דקות. וכן במקום שנהגו למוד במקום שנהגו למוד בדקה, לא ימדוד בגסה אפ

בגסה לא ימדוד בדקה. ובמקום שנהגו לגדוש, לא ימחוק אפילו אם ירצה לתת לו שלשה מחוקות בשביל שנים 

גדושות. ואפילו במקום שמוכרים סאה גדושה בג' דינרים, ואמר ליה: תן לי סאה מחוקה בב' דינרים, אסור. 

 גו למחוק, אין לגדוש. וכן במקום שנה

 

 

 סעיף ט 9

המשקולות עושין אותם ליטרא, וחצי ליטרא, ורביע ליטרא. אבל לא יעשה שליש ליטרא ולא חמישית ליטרא 

 ולא שלשה רביעית ליטרא, מפני שמטעים בהם. 

 

 

 סעיף י 10

של כסף וזהב ושל דבר יבש אין עושין משקלות ממיני מתכת, אלא מצחיח סלע. ויש מי שאומר שמשקלות 

הגה: וכן נהגו. ומשקולת קטנה ששוקלין בה כסף וזהב יש לחפותה בעור שבשחיקה  עושים אותם של מתכת, אם ירצו.
 מועטת מביא היזק גדול )ב"י בשם תוספות(. 

 
 

 סעיף יא 11

 אסור להטמין המשקלות במלח. 

 

 



 דיינות
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת

 

 מכון תורת המשפט|  הלכות אונאה ומקח טעות סימן רלא | מידה ומשקל 28

 

 12סעיף יב

 ניקוי המשקלות

החנוני ששוקל דבר לח, צריך לקנח המשקל פעם אחת  - פח. וכדמפרש שם ר' שמעון בן גמליאל משנה בב"מ
 מפני שהשוקל דבר לח נוגע בידו המלוכלכת בהם שו"ע. –בשבת; והמאזנים, בכל פעם ששוקל 

 13סעיף יג

 הכרעת המאזנים

 שו"ע. –המאזנים צריך שיהיו מיושרים כל אחד לפי מה שהוא  -טור 

)פירוש נגזר מן עשת שן )שיר השירים ה, יד(,  מוכרי עששיותכיצד,  - פ"ט. וכדמפרש ר' פפא שם ברייתא שם בב"ב

של ברזל וכיוצא בהם, צריך להיות חוטי המאזנים שאוחז השוקל בידו,  כלומר חתיכות גדולות(
 שו"ע. –שו"ע. –תלוי באויר שלשה טפחים, וגבוהים מהארץ ג' טפחים, ואורך הקנה 

כפי המאזנים תלוים בב' ראשיו י"ב טפחים,  -י"ב אורך החוטים, די"ב אורך הקנה ו שם בברייתא וכפי פירושו –טור 
ואורך החוטים שכפי המאזנים תלוים בהם י"ב טפחים. ושל מוכרי צמר ושל מוכרי זכוכית, 
יהיו גבוהים מהארץ ב' טפחים, ואורך החוט שהם תלויים בו ב' טפחים, ואורך החוטים 

בית יהיו גבוהים מהארץ טפח, ואורך החוט ואורך הקנה ט' ט' טפחים. ושל חנוני ושל בעל ה
שהם תלויים בו טפח, ואורך הקנה ואורך החוטים ו"ו טפחים. ושל מוכרי כסף וזהב ושל 
מוכרי ארגמן טוב ושאר עניינים דקים, יהיו גבוהים מהארץ שלשה אצבעות, ואורך החוט 

לא כפי מה שהם תלוים ג' אצבעות, ואורך הקנה ואורך החוטים לא נתנו בהם שיעור א
כרשב"ם שם בב"ב הרב המגיד. ודלא  –לפי שבא שם בברייתא בשל זהב, קנה ומיתנא שלא איני יודע שו"ע. –שירצה 

 . וכתב הב"י שם שדברי הטור נראים, דאל"כ ה"ל לברייתא לפרש ולא לסתוםפ"ט. ד"ה י"ב טפחים

 14סעיף יד

מקום שנהגו להכריע, צריך להכריע טפח. ובמקום שלא נהגו  - פ"ח: וכדמפרש לה בגמ' שם טור משנה ב"ב
 שו"ע. –להכריע, שוקל עין בעין, וצריך להוסיף אחד מק' בלח ואחד מד' מאות ביבש 

 -נ"ל דלפחות מליטרא לא בעינן הכרע טפח דנפיש הכרעה טפח בדבר קל.  - שם ד"ה וחייברשב"ם 
 סמ"ע 

מר לו: שקול לי כל ליטרא וליטרא לבדה עם הכרעה, אם היה שוקל י' לטרים לא יא -. פטברייתא 
 שו"ע. –אלא שוקל את כולן בבת אחת והכרע אחת לכולן 

                                                           
 סעיף יב 12

 אחת בשבת; והמאזנים, בכל פעם ששוקל. החנוני ששוקל דבר לח, צריך לקנח המשקל פעם 

 

 

 סעיף יג 13

)פירוש נגזר מן עשת שן )שיר  המאזנים צריך שיהיו מיושרים כל אחד לפי מה שהוא. כיצד, מוכרי עששיות

של ברזל וכיוצא בהם, צריך להיות חוטי המאזנים שאוחז השוקל בידו,  השירים ה, יד(, כלומר חתיכות גדולות(

טפחים, וגבוהים מהארץ ג' טפחים, ואורך הקנה שכפי המאזנים תלוים בב' ראשיו י"ב תלוי באויר שלשה 

טפחים, ואורך החוטים שכפי המאזנים תלוים בהם י"ב טפחים. ושל מוכרי צמר ושל מוכרי זכוכית, יהיו גבוהים 

חים. ושל חנוני מהארץ ב' טפחים, ואורך החוט שהם תלויים בו ב' טפחים, ואורך החוטים ואורך הקנה ט' ט' טפ

ושל בעל הבית יהיו גבוהים מהארץ טפח, ואורך החוט שהם תלויים בו טפח, ואורך הקנה ואורך החוטים ו"ו 

טפחים. ושל מוכרי כסף וזהב ושל מוכרי ארגמן טוב ושאר עניינים דקים, יהיו גבוהים מהארץ שלשה אצבעות, 

 וטים לא נתנו בהם שיעור, אלא כפי מה שירצה. ואורך החוט שהם תלוים ג' אצבעות, ואורך הקנה ואורך הח

 

 

 סעיף יד 14

מקום שנהגו להכריע, צריך להכריע טפח. ובמקום שלא נהגו להכריע, שוקל עין בעין, וצריך להוסיף אחד מק' 

בלח ואחד מד' מאות ביבש. אם היה שוקל י' לטרים לא יאמר לו: שקול לי כל ליטרא וליטרא לבדה עם הכרעה, 

את כולן בבת אחת והכרע אחת לכולן. היה שוקל לו שלשה רביעי ליטרא לא יאמר לו: שקול לי כל אלא שוקל 

רביע ורביע בפני עצמו, אלא ישקול לו ליטרא ויתן רביע ליטרא עם הבשר, שאם אתה אומר יתן חצי ליטרא 

 ורביע ליטרא בכף אחת שמא יפול רביע הליטרא ולא יראהו הלוקח. 
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היה שוקל לו שלשה רביעי ליטרא לא יאמר לו: שקול לי כל רביע ורביע בפני עצמו,  -. שםברייתא 
ינן, ובמקום שאין מכריעים עסק שו"ע. –אלא ישקול לו ליטרא ויתן רביע ליטרא עם הבשר 

 ר"ש שם ד"ה אלא שוקל. -דאימכריעים נמצא נותן לו הכרע על אותו רביע שנותן עם בשר בחנם 

שאם אתה אומר יתן חצי ליטרא ורביע ליטרא בכף אחת שמא יפול רביע הליטרא ולא  -רמב"ם 
 שו"ע. –יראהו הלוקח 

 שונות

 15סעיף טו

 הסכמת המדינה להוסיף על המידות

בני מדינה שרצו להוסיף על המדות או על המשקלות, לא יוסיפו יותר על  - מימרא דשמואל צ:רמב"ם 
חמש ועשאוהו שש הרשות בידם, יותר על ששה לא  גי' ב"ה מכילשתות; שאם היה הקב משל 

 שו"ע. –יעשו 

 16סעיף טז

 מדידת קרקע

קרים במדידת קרקע בין אחים או בין שותפין צריך לדקדק בחשבון מדידתו על פי העי -רמב"ם ד"מ 
היא חכמת השיעור והתשבורת, ועליהם אמרו תקופות, שהיא חכמת שו"ע.  –המתבארים בכתבי הגימטריא 

החשבון כמ"ש שבת ע"ה. לחשב תקופות, והגימטריאות, היא חכמת השיעור, פרפראות לחכמה, פירוש לחכמת התכונה 
 הרב המגיד. –הקרויה חכמה ובינה 

 –פילו מלא אצבע מהקרקע רואים אותה כאילו היא מלאה כרכום שא - ק"ז: מימרא דרב יהודה וכו'ב"ב 
 שו"ע.

 17סעיף יז

ארבע אמות הסמוכים לחריץ, מזלזלין במדידתן; והסמוכים לשפת הנהר אין מודדין  - שם קז: רמב"ם
 שו"ע.  –אותם כלל, מפני שהם של בני ר"ה 

 18סעיף יח

המודד את הקרקע, לא ימוד לאחד בימות  - ד"ה לא ימדוד, הגאוניםרש"י  ס"א: רמב"ם ברייתא בב"מ
החמה ולאחד בימות הגשמים, מפני שהחבל מתקצר בימות החמה. לפיכך אם מדד בקנה 

הרב  –ומכאן יצא לו אם ימדוד בשלשלת וכו', וכן עיקר  שו"ע. –או בשלשלת וכיוצא בהן, אין בכך כלום 

 המגיד.

 19סעיף יט

                                                           
 סעיף טו 15

 גי' ב"הנה שרצו להוסיף על המדות או על המשקלות, לא יוסיפו יותר על שתות; שאם היה הקב משל )בני מדי

 מכיל( חמש ועשאוהו שש הרשות בידם, יותר על ששה לא יעשו. 

 

 

 סעיף טז 16

במדידת קרקע בין אחים או בין שותפין, צריך לדקדק בחשבון מדידתו על פי העיקרים המתבארים בכתבי 

 אפילו מלא אצבע מהקרקע רואים אותה כאילו היא מלאה כרכום. הגימטריא, ש

 

 

 סעיף יז 17

ארבע אמות הסמוכים לחריץ, מזלזלין במדידתן; והסמוכים לשפת הנהר אין מודדין אותם כלל, מפני שהם של 

 בני ר"ה. 

 

 

 סעיף יח 18

שהחבל מתקצר בימות החמה. המודד את הקרקע, לא ימוד לאחד בימות החמה ולאחד בימות הגשמים, מפני 

 לפיכך אם מדד בקנה או בשלשלת וכיוצא בהן, אין בכך כלום. 

 

 

 סעיף יט 19

עונש המדות והמשקלות קשה מאד, שאי אפשר למודד או לשוקל שקר לשוב בתשובה הגונה, והרי הוא ככופר 

 ביציאת מצרים. 

 



 דיינות
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 עונש מדות ומשקלות

עונש המדות והמשקלות קשה מאד שאי אפשר למודד או לשוקל שקר  -פח: מימרא דר' לוי  רמב"ם מב"ב
  -אע"ג דאמרינן בב"ק צ"ד: יעשה בהם צרכי רבים, אין זו תשובה עליא שו"ע.  –לשוב בתשובה הגונה 

 שו"ע. –והרי הוא ככופר ביציאת מצרים  -ספרא 

 הפקעת שערים 

 20סעיף כ

 פיקוח מחירים על מוצרי יסוד

חייבים בית דין להעמיד ממונים על  - צ.שם  פט. רמי בר חמא א"ר יצחק מימרא דשמואל טור מימרא מב"ב
 שו"ע. –השערים שלא ירויח כל אחד מה שירצה אלא השתות 

 –שאין לו לאדם להרויח בדברים שיש בהם חיי נפש, כגון יינות שמנים וסלתות  - צ: רמב"ם מב"ב
ם חיי נפש אינו מבואר, אבל נראה שדימה זה למ"ש שם אין אוצרים פירות בארץ ישראל החילוק בדברים שיש בהשו"ע. 

 דברים שיש בהם חיי נפש וכו', 

, וכן נראה מלשון הרמב"ם שם משמע שכל שהוא מאכל הוא בכלל דברים שיש בהם חיי נפש -כסף משנה 

 אדם כלל וכו' שכתב אבל הקושט והעיקרים וכו' דמשמע בהדיא דלא מיעט אלא שאינו מאכל

בד"א, במוכר סחורתו ביחד  -וכו'  מ: אי הכי נפיש לה טפי מהשתותמב"מ  פ"ג בב"מ סי' ט"ז אהא דאמרינןרא"ש 
בלא טורח, אבל חנוני המוכר סחורתו מעט מעט, שמין לו טרחו וכל יציאותיו, ומותר עליהם 

 שו"ע. –ירויח שתות 

בד"א, כשלא הוקר השער. אבל אם הוקר השער,  - כ"ח בב"ב פ"ה סי'רא"ש  ב"ב צ'. ד"ה והמשתכררשב"ם 
 שו"ע. –ימכור כפי היוקר 

והני מילי היכא דאיכא בית דין דפרשו לכולהו מוכרים  -וכן יש לדקדק מדברי הרמב"ם טור בשם הרמ"ה 
 שו"ע.  –לזבוני הכי, אבל אי כל חד זבין בכל מה דיכול, לא מיחייב האי לחודיה לזבוני בזול 

 21סעיף כא

 הענשת המפקיע

כל המפקיע שערים  -ממונה להלקות מעוות המידות ומפקיע שערים, וכן פירשו  פט. טור רמב"ם מברייתא בב"ב
 שו"ע.  –שמוכר יותר מהראוי, רשאים להלקותו ולענשו כפי הראוי 

 22סעיף כב

 איסור השתכרות במכירת 'ביצים'

אין משתכרין בביצים פעמים, אלא התגר הראשון  - צ"א. וכדמפרש שמואל שם רמב"ם ד"מ ברייתא ב"ב
 שו"ע. –הוא מוכרן בשכר, והלוקח ממנו מוכרן בקרן בלבד 

                                                           
 

 סעיף כ 20

חייבים בית דין להעמיד ממונים על השערים שלא ירויח כל אחד מה שירצה, שאין לו לאדם להרויח בדברים 

שיש בהם חיי נפש, כגון יינות שמנים וסלתות, אלא השתות. בד"א, במוכר סחורתו ביחד בלא טורח, אבל חנוני 

שתות, בד"א, כשלא הוקר השער.  המוכר סחורתו מעט מעט, שמין לו טרחו וכל יציאותיו, ומותר עליהם ירויח

אבל אם הוקר השער, ימכור כפי היוקר. והני מילי היכא דאיכא בית דין דפרשו לכולהו מוכרים לזבוני הכי, 

 אבל אי כל חד זבין בכל מה דיכול, לא מיחייב האי לחודיה לזבוני בזול. 

 

 

 סעיף כא 21

 נשו כפי הראוי. כל המפקיע שערים שמוכר יותר מהראוי, רשאים להלקותו ולע

 

 

 סעיף כב 22

אין משתכרין בביצים פעמים, אלא התגר הראשון הוא מוכרן בשכר, והלוקח ממנו מוכרן בקרן בלבד. ויש מי 

 שאומר שמותר להשתכר בביצים עד הכפל, אבל לא יותר. 
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מותר להשתכר  - שם ד"ה חדובתוס'  שם ד"ה בביציםברשב"ם פסק כמ"ד שם על חד תרין והטעם מפורש טור 
 שו"ע בי"א. –בביצים עד הכפל, אבל לא יותר 

 23סעיף כג

 של חיי נפש בארץ ישראלדברים 

אסור לעשות סחורה בארץ ישראל בדברים שיש בהם חיי נפש, אלא זה  -. מא רמב"ם ברייתא ב"ב
 שו"ע. –מביא מגרנו ומוכר, וזה מביא מגרנו ומוכר, כדי שימכרו בזול 

 –ובמקום שהשמן מרובה, מותר להשתכר בשמן  -משמיה דרב אלעזר וכדמרפש טעמא בגמ' שם  שםברייתא 
 שו"ע. 

 24סעיף כד

 אצירת פירות בא"י/רובו ישראל

 שו"ע. –אין אוצרין פירות שיש בהן חיי נפש בארץ ישראל  - ב"ב צ':טור ברייתא 

וכן  -וכו', שם, דהא איהנו בחו"ל הוו  צ: ד"ה אין דהכי מוכח עובדא דשמואל ואבוהר"ן  שם פ"ה סי' כ"טרמב"ם רא"ש 
 שו"ע. –בכל מקום שרובו ישראל 

בד"א, בלוקח מהשוק, אבל לאצור הגדל בשלו, מותר.  -ב"י בשם רשב"ם  מימרא דרב שם צ':יתא ברי 
 שו"ע. –ובשנת בצורת לא יאצור יותר מכדי פרנסת ביתו לשנה 

 25סעיף כה

 המפקיע/אוצר פירות חמור כמלווה בריבית

כל המפקיע שערים, או  -ברייתא , הרי שהשוו אותן בצ: אוצרי פירות וכו' ומלוי בריבית וכו' ב"ברמב"ם ברייתא 
 שו"ע.  –שאצר פירות בארץ ישראל או במקום שרובו ישראל, הרי זה כמלוה ברבית 

 26סעיף כו

 יצוא פירות מא"י

אין מוציאין פירות שיש בהן חיי נפש מארץ ישראל לחוצה לארץ או  - צ': וכת"ק ברייתא ב"ברמב"ם 
 שו"ע. –י לסוריא, ולא מרשות מלך זה לרשות מלך אחר בא"

 27סעיף כז

                                                           
 סעיף כג  23

וכר, וזה מביא מגרנו אסור לעשות סחורה בארץ ישראל בדברים שיש בהם חיי נפש, אלא זה מביא מגרנו ומ

 ומוכר, כדי שימכרו בזול. ובמקום שהשמן מרובה, מותר להשתכר בשמן. 

 

 

 סעיף כד 24

אין אוצרין פירות שיש בהן חיי נפש בארץ ישראל, וכן בכל מקום שרובו ישראל. בד"א, בלוקח מהשוק, אבל 

 נה. לאצור הגדל בשלו, מותר. ובשנת בצורת לא יאצור יותר מכדי פרנסת ביתו לש

 

 

 סעיף כה 25

 כל המפקיע שערים, או שאצר פירות בארץ ישראל או במקום שרובו ישראל, הרי זה כמלוה ברבית. 

 

 

 סעיף כו 26

אין מוציאין פירות שיש בהן חיי נפש מארץ ישראל לחוצה לארץ או לסוריא, ולא מרשות מלך זה לרשות מלך 

 אחר בא"י. 

 

 

 סעיף כז 27

 רשאים בני העיר לקוץ להם שער לכל דבר שירצו, ולהתנות ביניהם שכל מי שיעבור קונסים אותו כך וכך. 
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 תקנות הציבור

 תקנה וקנסות לקביעת שער מסחר

רשאים בני העיר לקוץ להם שער לכל דבר שירצו, ולהתנות ביניהם שכל מי  - ח: ברייתא ב"ברמב"ם 
 שו"ע. –שיעבור קונסים אותו כך וכך 

 28סעיף כח

 תקנות בין הסוחרים

, פירושה מלשון מרגוע, שהוא ענין רשאין הנחתומין לעשות רגיעה ביניהם וכו' - פי"א הי"בתוספתא בב"מ 

 הרב המגיד.  – בב"ב ט'. בהנהו טבחימנוחה לומר היה את נוח יום פלוני ואני יום פלוני וכו', ומתבאר גם כן בגמ' 

שלא יעשה אחד  א.טור, רמ" -לעשות תקנות בענין מלאכתם כגון לפסוק ביניהם  רשאים בעלי אומנות -רמב"ם 
 שו"ע. –ביום שיעשה חבירו וכיוצא בזה, וכל מי שיעבור על התנאי יענישו אותו כך וכך 

והא דבני אומנות  -ב"י בשם המגיד משנה בשם הרמב"ן בשם הרב אלברצלוני ר"ן בב"ב ט'. ד"ה אבל 
 רמ"א. -יכולים לתקן ביניהם תקנות היינו כולם ביחד, אבל שנים וג' מהם לא מהני 

 הסכמת בני העיר במקום שיש חכם

בד"א, במדינה שאין בה חכם חשוב ממונה על הציבור. אבל  - שם בעובדא דהנהו טבחי טור מגמ' .א
מועיל כלום, ואין יכולים לענוש ולהפסיד למי שלא קיים התנאי,  אם ישנו, אין התנאי שלהם

 שו"ע.  –אלא אם כן עשו מדעת החכם. 
בני העיר, לא מהני  כלאפי' הסכמה של פסקו כדיעה הנ"ל והוסיפו ש –טור  ב"ב סי' תפ"דמרדכי  .ב

ש"ך. ואע"פ מחת"ס שמשמע שפסק כמהר"ם אלשקר  – רא"ש ב"ב פ"א סי' ל"גוכן משמע מרמ"א.  -במקום חכם 

 והריב"ש שחולקים, אך בתשובת חוט המשולש ס"ל כרמ"א וש"ך וכ"מ מעוד ראשונים.
וכן נראה מדברי הרמב"ם העיר אפילו בלא אדם חשוב נמי, בתקנות בני  -כסף משנה בשם ריב"ש  .ג

 ב"י. –שלא הזכיר דין זה של אדם חשוב רק בבני אומנוית והאריך בטעם הדבר 

 כללים שונים בהסכמת הקהל

לאחריני יכולין לתקן ביניהם מה  ליכא הפסדמיהו אם  -דרכי משהבב"ב ט'. ד"ה אבל ב"י בשם ר"ן 
 גר"א. –ם הפסד ממון צריך ב"י או או גדול העיר. שדווקא במקורמ"א.  –שירצו 

משא שאין הולכים אחר הרוב אלא כשרבו מתוך  -]ח"ב סי' ק"ד[  הרשב"אלעיל סוף סימן י"ג בשם תשובת  ב"י
כו', שאין רוב בכל מקום אלא רוב הבא מתוך הכלל ומתוך משא ומתן עם הכלל, הא לאו הכי או שלא  של כולם ומתן

  פת"ש. -לום במעמדן לא עשה כ

אין ההסכמה הולכת , הסכמת הקהילה בענין המס -בתשובה ח"ג סימן ד"ש  מרשב"איו"ד סימן רכ"ח  ב"י
ואפילו היתה הולכת אחר הרוב, אין לא מה שיסכימו מקצתם, , כולםאלא אחר מה שהסכימו 

 . פת"ש -כענין דינין דעלמא, הסכמת הרוב אלא כשהיתה במעמד כולם 

 , אף על פי שיחזרו וישאו ויתנו כולם,לא היה המשא ומתן יחדאם  -הגהת ב"י אות כ"ד סי' י"ג ב כנה"ג

אין הסכמתם והראשונים שהסכימו שלא במעמד ]כולם[ עדיין הם בסברתם, אף על פי שהם רוב לגבי האחרים 
האחרים  מטעם רוב ]לפי שהם נוגעים בדבר, דכסיפא להו למיהדר ממה שהסכימו בראשונה שיאמרו שאלו קיימת

הצילום מהשגיאה, ויהיו מחזרין בכל טצדקי להעמיד דבריהם הראשונים, כן מבואר במהרי"ט חו"מ סימן ע"ט, ויש 

 פת"ש. -חולקים 

                                                           
 סעיף כח 28

לפסוק ביניהם שלא יעשה אחד ביום שיעשה  )לעשות תקנות בענין מלאכתם כגון( )טור( רשאים בעלי אומנות

הגה: והא דבני אומנות יכולים לתקן ביניהם  יענישו אותו כך וכך.חבירו וכיוצא בזה, וכל מי שיעבור על התנאי 

בד"א, במדינה שאין בה חכם  תקנות היינו כולם ביחד, אבל שנים וג' מהם לא מהני )ב"י בשם הר"ן והמגיד פי"ד(.

ולים מועיל כלום, ואין יכ )או של כל בני העיר( )טור( חשוב ממונה על הציבור. אבל אם ישנו, אין התנאי שלהם

הגה: מיהו אם ליכא הפסד לאחריני יכולין  לענוש ולהפסיד למי שלא קיים התנאי, אלא אם כן עשו מדעת החכם.
 לתקן ביניהם מה שירצו )בית יוסף בשם הר"ן(.
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 סמכות הרוב במקום הפסד למיעוט

הובא רמב"ם ריב"ם ור"י בר קלונימוס  במרדכי ב"ב סי' ת"פהובא שו"ת מגן גבורים רא"ם ר"ת  .א

היכי דאיכא רווחא להאי ופסידא להאי ולית בי' משום מגדר מלתא  - ב"ב סי' תפ"ב במרדכי
 רע"א –בעי' דוקא כולם ולא מהני רובא. 

הרוב  -ורבינו יונה  במרדכי שבועות תשנ"ה הובארשב"א רמב"ן רא"ש ר"ר אליעזר מגרמייזא  .ב
 רע"א. –יכולים לכוף למיעוט 

א"י ת וסייעתו דוקא המיעוט יכולי' למחות אבל הרוב שהסכימו לדעת ר" -סי' טו שו"ת מגן גיבורים 
 רע"א: –ולמחות ע"ש  לחזור
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 | טעות או מום במקח  אונאה ומקח טעות סימן רלב

 1סעיף א

 טעות פחות משתות במידה משקל ומנין

בכל שהוא, חוזר המוכר לחבירו במדה ובמשקל או במנין, וטעה  - מב: מימרא דרבהרמב"ם מקידושין 
שדוקא באונאה אמרו חז"ל ]ב"מ נ' ע"ב[ דמחיל עד שתות, מטעם  שו"ע. –לעולם, שאין אונאה אלא בדמים 

משום דאין המוכר והלוקח יכולין  רכ"ז סעיף ג', ו'וכתבו הטור והמחבר ריש סימן  הרא"ש ]שם פ"ד סי' כ'[שכתב 
 במנין:לצמצם שווי דמי המקח כו' ע"ש, משא"כ במדה ובמשקל ו

כיצד, מכר לו מאה אגוזים בדינר ונמצאו ק"א או צ"ט, נקנה המקח ומחזיר הטעות אבל בחשבון חוזר.  - משםרמב"ם 

 . סמ"ע סימן רלבשו"ע –ואפילו אחר כמה שנים 

האי חוזר פירושו שהמקח קיים, אבל אין בטעות כזה בשום צד ביטול מקח  - צ'.ב"ב ר"י אבן מיגש 
 הרב המגיד. –כיון דלא היה טעותא בסך הערך  אפילו בתר משתות,

 שו"ע. –וכן אם נמצאו המעות חסר או יתר מהמנין שפסקו, חוזר  - שם מימרא דרבה דלעילקידושין 

ואפילו לאחר שקנו מידו שלא נשאר לו אצל חבירו כלום,  -, דכל קנין בטעות חוזר יד. גבי הנהו גנאי וכו'גיטין 
 "ע. שו –חוזר, שקנין בטעות הוא 

 ואין לו להשליםאבל במכר לו קרקע ואמר לו שהיא ארוכה כ' אמות, וחסירה חצי אמה  -סמ"ע 
באומר לו ]בית[ כור רי"ח בסעיף ז' ובסוף סעיף ח' כמו שנתבאר בסימן מקרקע שבצדה, המקח בטל לגמרי, 

ל אני מוכר לך דנתבאר שם ]סעיף עפר אני מוכר לך ולא עמד בתוכו ולא הראהו. ולא דמי לאומר ]בית[ כור עפר מדה בחב
ז'[ דמנכה לו לפי המדה שנחסר לו, דשאני התם דכיון דא"ל מדה בחבל ה"ל כאילו אמר בפירוש שמוכר לו לפי המדה 

 וע"ש שהרשב"א חולק.

 2סעיף ב

 קיבל תשלום עודף ]אימתי הוי מתנה[

הלואה בין בפרעון, ומצא המקבל מעות מחבירו בין שהם במכר בין ב - סג. מימרא דרב נחמןטור ב"מ 
 שו"ע. –יתרון במעות אפילו אם לא תבעו חייב להחזיר אם הוא בכדי שהדעת טועה 

דהיינו שאם יש לחלק המעות העודפות להוציאם עשרה עשרה או חמשה  - שם סד. ד"ה בעישורייתארש"י 
אם חמשה, ואין אחת או שתים עודפות שאינן באות לכלל חמש, יש לומר שטעה בחשבונו, 

הם עשיריות טעה בין חמשים לארבעים או בין ארבעים לשלשים, ואם הם חמישיות יש שרגילים למנות ה' ה' ואם היו 
נ"ה טעה בעשיריות כמו שנתבאר, ובחמש העודפות טעה בין שלשה חמישיות לארבע. ואם עודפות ט"ו או כ"ה, טעה ג"פ 

"ה, אמרין מאחר שהוא מנה חמש בפעם אחת, א' פעם חמש היתרים היו נ פירוש, שו"ע. –או חמש פעמים בחמישיות. 

ב' פעמים חמש וכן כולם, טעה בעשיריות בין ארבעים פעמים חמש לחמישים פעמים חמש, וטעה בחמשים, ועוד טעה 
 באה"ג. –כשמנה והיה ד' פעמים חמש והיה סבור שהוא ג' פעמים חמש וטעה בחמש 

                                                           
 סעיף א 1

המוכר לחבירו במדה ובמשקל או במנין, וטעה בכל שהוא, חוזר לעולם, שאין אונאה אלא בדמים אבל בחשבון 

ד, מכר לו מאה אגוזים בדינר ונמצאו ק"א או צ"ט, נקנה המקח ומחזיר הטעות ואפילו אחר כמה חוזר. כיצ

שנים. וכן אם נמצאו המעות חסר או יתר מהמנין שפסקו, חוזר. ואפילו לאחר שקנו מידו שלא נשאר לו אצל 

 חבירו כלום, חוזר, שקנין בטעות הוא. 

 

 

 סעיף ב 2

בין בהלואה בין בפרעון, ומצא יתרון במעות, אפילו אם לא תבעו חייב המקבל מעות מחבירו בין שהם במכר 

להחזיר אם הוא בכדי שהדעת טועה, דהיינו שאם יש לחלק המעות העודפות להוציאם עשרה עשרה או חמשה 

חמשה, ואין אחת או שתים עודפות שאינן באות לכלל חמש, יש לומר שטעה בחשבונו, אם הם עשיריות טעה 

רבעים או בין ארבעים לשלשים, ואם הם חמישיות יש שרגילים למנות ה' ה', ואם היו נ"ה טעה בין חמשים לא

בעשיריות כמו שנתבאר, ובחמש העודפות טעה בין שלשה חמישיות לארבע. ואם עודפות ט"ו או כ"ה, טעה 

אין ג"פ או חמש פעמים בחמישיות. אבל אם עודפות על החמישיות אחת או שתים או שלשה או ארבעה ש

מגיעות לחמש, כולם מתנה, ובלבד שהמעות יתרים שמצא לא יהיו כמנין החמישיות או העשיריות, שאם היו 

הגה: ובמקום  כמנינם חייב להחזיר לו שמא האחרים שהיה מונה בהם החמישיות או העשיריות נתערבו עמהם.
 המנהג שרגילין למנות )המ"מ(. שרגילים למנות אחת אחת או שנים שנים וכיוצא בזה, מקרי שהדעת טועה לפי 
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 מתנה, כולם אחת או שתים או שלשה או ארבעה שאין מגיעות לחמשאבל אם עודפות על החמישיות  - משםרמב"ם 
ובלבד שהמעות יתרים שמצא לא יהיו כמנין החמישיות או העשיריות, שאם היו כמנינם 

 –חייב להחזיר לו שמא האחרים שהיה מונה בהם החמישיות או העשיריות נתערבו עמהם 
 שו"ע. 

למנות אחת אחת או שנים שנים וכיוצא בזה, מקרי  םשרגיליובמקום  - שם סד. ד"ה בעישורייתא תוס'
בשם מהרי"ח  הגהות אשרי ב"מ פ"ה סי' יבוכ"כ  רמ"א. – שהדעת טועה לפי המנהג שרגילין למנות

 דלדידן צריך להחזיר לעולם ואפילו לא תבעו, והביאו הב"ח הנ"ל.

 אתי איהואבל אי יך אהבלעה ודוקא אי לא אתי אינו חייב להחזיר וסמ -ר' ירוחם  בב"מ פ"ה הי"ברא"ש  .א
בשלטי וכן דקדק הב"ח מלשון הטור. וכתב הב"ח שכן עיקר. וכ"פ סמ"ע.  –ואמר טעיתי במנין חייב להחזיר 

 ש"ך. – גיבורים ב"ק מה: אות א'
 סמ"ע. –אין חייב להחזיר  –מרדכי ב"מ סי' תלג  .ב

ש"ך  -הלווה חייב להחזיר מאליו שאינו תובע, אין  למלווההוא הדין  – ב"ק מה: אות א'שלטי גיבורים 
 ונשאר הש"ך בצ"ע בזה.

 3סעיף ג

 מום במקח

 השתמש במקח לאחר שגילה את המום

המוכר לחבירו קרקע או  -רבינו האי גאון , ב"מ ל': דלגבי מומא כל אימת דמגלי מהדר ליה למריהרמב"ם רי"ף 
שאר מטלטלים, ונמצא במקח מום שלא ידע בו הלוקח, מחזירו אפי' עבד או בהמה או 

 דימה אותה הרב לאותה כמ"ש לעיל סעיף א'.שו"ע.  –לאחר כמה שנים, שזה מקח מעות הוא,

והוא שלא ישתמש במקח אחר שידע במום אבל אם נשתמש בו אחר שראה המום, ה"ז מחל  -שם 
קדש את האשה ובא עליה ונמצאו בה מומין, דאמרין חזקה אין ממה שאמרו כן במשו"ע.  –ואינו יכול להחזיר 

 אדם שותה בכוס אא"כ בודקו, וחייב בכתובתה כדאיתא כתובות ע"ו.

 כשלא ניתן להחזיר את המקח

והוא דבר שעושה ואוכל  כגון שלא היה המוכר בביתו,נראה דאם לא היה יכול להחזירו  -נתיבות המשפט 
דנהי דנתבטל המקח מ"מ יכול לחזור בו אפילו אחר כמה ימים, ונשתמש בו כדי שיעשה ויאכל, 

שאם הוא דבר שעושה ואוכל שיעשה ויאכל, עכ"ל. וכן מוכח בתשובות  בסימן רס"ז סעיף כ"ב[דמי לשומר אבידה ]
מיימוני שכתב שם תשובה על אודות הסוס שמכר ראובן לשמעון ושוב נמצאו מומין כו', ולענין כחש הסוס נראה דיש 

בשלטי מעון לשלם לראובן כל מה שכחש מחמת מלאכה שרכב עליו משעה שנודע לו המום כו', עכ"ל. והקשה עליו לש
הא קיי"ל שאם נשתמש הלוקח במקחו אחר שראה המום מחל ואינו יכול להחזיר, ע"ש.  גבורים ]ב"מ ל: סוף אות א'[,

 פת"ש. –ולדברי נתיבות המשפט הנ"ל לק"מ, וכ"כ בתשובת גליא מסכת שם[ 

באונאה כשנשתמש בו ולא החזירו מחמת שלא היה המאנה בביתו, אם הוא שתות  -נתיבות המשפט 
רק כשהיה הרי הוא קנה ומחזיר אונאה, אפילו נשתמש בו אינה ראיה שמחל דהא שלו הוא, 

וביותר משתות נראה דדמי למום, לכן אפילו לא היה יכול יכול להחזירו ולא החזירו אמרינן דמחל. 
וכיוון אם נשתמש בו אחר כדי שיראה אמרינן דודאי מחל, עכ"ל.  ]כגון שלא היה בביתו[,חזיר לה

 פת"ש.  –לדעת הריטב"א הובא בשיטה מקובצת ב"מ דף נ' ע"ב בד"ה יתר על שתות, שכתב כן בהדיא במכוון ממש 

אפילו ביותר משתות ונשתמש בו אחר שהכיר באונאתו, אם  -מחנה אפרים מריטב"א שם  .א
ודיעו למוכר ואח"כ נשתמש בו לא אמרינן שמחל אונאתו, אלא שחייב לשלם למוכר מה ה

והוסיף המחנה אפרים דהוא שנשתמש או מה שהפסיד בתשמישו אם רצה המתאנה לבטל המקח, 

הדין לענין מום, אם נמצא מום במקח והודיע למוכר ואח"כ נשתמש בו, נראה דיכול לחזור, ולא אמרינן בכה"ג דמחל 

 פת"ש.  -נו יכול להחזיר ואי

                                                           
 סעיף ג 3

המוכר לחבירו קרקע או עבד או בהמה או שאר מטלטלים, ונמצא במקח מום שלא ידע בו הלוקח, מחזירו אפי' 

לאחר כמה שנים, שזה מקח טעות הוא, והוא שלא ישתמש במקח אחר שידע במום. אבל אם נשתמש בו אחר 

 יר. שראה המום, ה"ז מחל ואינו יכול להחז
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דן מעשה כזה שהקונה הודיע להמוכר שיש מום במקחו ואח"כ נשתמש בו, האריך  – סי' י'תשובת גליא מסכת  .ב

דבשלמא בטענת אונאה אף יש לחלק בין טענת אונאה לטענת מומין, לחלוק על פסק הזה, ותורף דבריו, ד

ועיקר טענתו הוא על הוספת דמים, שפיר י"ל דמועיל הידיעה להמוכר כדי שידע ביתר משתות מ"מ גוף המקח ישר בעיניו 
שמה שהשתמש לא יהיה מחילה לתביעת ממון שיש לו, הואיל ואינו יורד המוכר תיכף לבטל המקח מסתמא מתרצה 

ק שאינו לסלק דמי יתרון שקיבל ושניהם רוצים בקיום המקח, משא"כ בטענת מומין דאין ביניהם טענת דמים כלל ר
מתרצה בעיקר הקניה, בודאי שאין שום תועלת במה שהודיע להמוכר תביעת המום שיהיה לו רשות להשתמש בו, 

ונעלם ממנו דברי מחנה אפרים הנ"ל דמדמי להו אהדדי ואינו פת"ש.  -, ומדהשתמש על כרחך שהתפייס על מומו כו'

 מחלק בכך. 

 כשהלוקח לא ידע שאין להשתמש/השתמש בלית ברירה

אם הקונה הוא  בעיקר דין זה דאם השתמש,יש להסתפק טובא  - נתיב ל"ב סי' י"זארחות משפט  .א
, ואינו יודע כלל מעיקר דבר זה מההמונים ועמי הארץ שאינם יודעים כלל מדין דאם השתמש בו

אך מורה היתר לנפשיה דכל זמן שחבירו לא החזיר המעות דאסור להשתמש בו מאחר דרוצה להחזירו, 
ומכל , וצווח ככרוכיא שודאי רוצה לחזור. לו להשתמש בו, אבל מ"מ אינו מוחל בשום אופן מותר

שכן אם ראה המום בדרך, כגון אם קנה סוס ונסע עליו בדרך ובאמצע הדרך מצא בו מום, 
, אך עכ"פ הלא זה השתמש בו אחר ונסע על הסוס בחזרה לעירו ובדעתו לעמוד על זה בדין תורה

נאמר בכזה דודאי מחל, והלא אנו רואין דודאי לא מחל אך מגודל הכרח משתמש בו, הילך ברגליו שראה המום, האם 

  , עכ"ל.וצע"ג בכל זהויוליך בידיו העגלה עם המשא שעליו, 
לכאורה פשוט בדין הראשון שהשתמש מחסרון ידיעה אינו יכול לחזור, דלא נתנו  -פת"ש  .ב

בד"ה אבל בלוקח מבעל הבית, שכתב  ב"מ דף נ"א ]ע"א[מקובצת וכיוצא בזה בשיטה חז"ל דבריהם לשיעורין. 

וז"ל, והנהו עובדי דכיפי וורשכי, אף על גב דהלוקח לא מחל על אונאתו כיון דמבעל הבית לקח לא פלוג רבנן, דאל"כ יש 

]ומיהו אפשר לחלק קצת, חילוק בין לוקח עם הארץ או תלמיד חכם, אלא חכמים השוו מדותיהם כו', עכ"ל. 
דשאני התם שהוא דין של החכמים חכמי הש"ס[. ובדין השני שהשתמש מכח אונס שראה 

הנה מה דנקט הציור על סוס הוא שלא בדקדוק, דגבי סוס ע"פ הרוב לא המום בדרך כגון אם קנה סוס כו', 

וכיוצא. אך שייך כלל דין זה דהשתמש בו מחל דהא הוא דבר שעושה ואוכל וכמ"ש לעיל, וה"ל לומר הציור על עגלה 

לכאורה פשוט דודאי יכול לחזור, כמו באונאה יותר משיעור כדי בעיקר הדבר בהשתמש מכח אונס, 
 וצ"ע:ואם יברר שהיה לו אונס כו',  רכ"ז סעיף ז'כמ"ש בסימן שיראה כו' 

  

 כשניתן להבחין במום לאלתר

ן לנסותו ולטעמו ולא כגון שיכולי אם היה הדבר שהלוקח יכול להבחינו לאלתר -הרב המגיד מי"א  .א

ובנתיבות המשפט ]משה"א סק"א[ ביאר שכוונת הסמ"ע  סמ"ע. -אינו חוזר הקפיד לעשות כן, והמוכר מכר לו סתם, 

דדוקא כשנשתמש בו ג"כ אחר שהיה יכול להבחינו, דכמו בראה המום ונשתמש בו אמרינן שמחל ה"נ בהיה יכול להבחינו 
ש. וכתב בפת"ש שבודאי דין זה אמת מצד הסברא, וגם בסמ"ע אפשר לדחוק לפרש, ונשתמש בו אמרינן ג"כ שמחל, ע"

 אבל בהרב המגיד מקור דברי הסמ"ע אלו אי אפשר לפרש כן כמבואר למעיין שם.
מדכתב והוא שלא נשתמש בו אין ספק דהרמב"ם חולק על דין,  - פט"ו מהלכות מכירה ]שם[משנה למלך  .ב

ה המום ושתק חוזר, דאי לא מאי אריא נשתמש אפילו ראה ושתק אינו חוזר, וא"כ אחר שראה המום, משמע דאפילו רא

גם בספר שער משפט הביא שמהריט"ץ פסק פת"ש.  -ק"ו בהיה יכול לבדוק ולא בדק דודאי חוזר כו', 

שם פ"ד דלהרי"ף ]ב"מ ל' ע"ב מדפי הרי"ף[ והרא"ש ]ועיין סמ"ע סימן ר"ל ס"ק י"ד. וכן הראנ"ח ח"א סי' מ' כתב  כן
והרמב"ם ]שם[ דפסקו דמום לעולם חוזר ולא מהני אם שהה כדי שיראה לתגר, א"כ אף דיכול להבחינו לא  סי' ט"ו[

  אמרינן שמחל, וחולקים על דעה זו שהביא המגיד משנה.

שיש לחלק, כמשמעות הסמ"ע ושאר אחרונים. נראה שאין כאן מחלוקת כלל,  –תרומת הכרי שבות יעקב 
ולא הבחין, שמע וזהו פירוש לאלתר שכתב המגיד משנה, המקח היה יכול להבחינו,  דאם קודם גמר

מינה דמחל אף אם יהיה בו מום זה, אבל אם כבר גמר המקח ונתגלה בו מום אף אם אח"כ 
והא דשתק לפי שלא היה לו עוד צורך במקח ההוא וכיון שיודע שיש לו עוד שהות שתק זמן מה יכול לחזור בו, 

 פת"ש.  -אימת שיצטרך לדבר, לכן כל זמן שלא השתמש במקח לא הוי מחילה כו', עכ"ד לחזור כל 

כיון אם לקח בהקפה דוקא אם הלוקח כבר נתן המעות למוכר, אבל  אף לדעה שהביא הרב המגיד -משנה למלך 

 י"ל דמשום הכי לא הקפיד לנסותו מיד, ולעולם לא מחיל כו', ע"ש. שהלוקח עדיין מעות המכר בידו
ובנתיבות המשפט ]שם[ פקפק עליו, דבש"ך סימן רכ"ז סק"ד מוכח דבלא מיגו אינו נאמן לומר דלא מחיל, ע"ש. וכבר 
כתב פת"ש בסימן רכ"ז סעיף ז' סק"ב דכמה גאונים הסכימו לדברי המשנה למלך דגם בלא מיגו נאמן בכה"ג לומר לא 

  מחלתי, ע"ש.
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דזה דוקא אם עדיין לא נשתמש, אבל אם י המשנה למלך הנ"ל, כתב על דבר -סוף סי' י' תשובת גליא מסכת 
דכיון דאם לא נתפייס על המום לא היה רשאי נשתמש לא שייך לחלק בזה בין יש בידו או אין בידו, 

 פת"ש, ופשוט הוא.  - להשתמש בו דנקרא גזלן, בודאי דאינו מועיל מה שהיה מעות המכר בידו כו',

 4סעיף ד

 ר את דמי הפחתכשהמוכר מוכן להחזי

אין מחשבין פחת המום, אפילו מכר לו כלי שוה עשרה דינרים ונמצא בו מום  - פ.מב"מ  רמב"ם
המפחיתו מדמיו איסר, מחזיר את הכלי ואינו יכול לומר לו: הילך איסר פחת המום, 

 הרב המגיד. -שהרי מום כמקח טעות הוא שו"ע.  –שהלוקח אומר: בחפץ שלם אני רוצה 

שכל שלא גילה המתאנה דעתו  בשם רבינו יונה ]ב"ב פ"ד ע"א[ סימן רכ"ז סעיף ד'לפי מ"ש בשו"ע  -ע סמ"
שרוצה לקיים המקח ומסתמא יחזור בו, הרשות גם ביד המאנה לחזור בו, נ"ל דהכי נמי 

 ביש בו מום במה שקנה.

אותו כמו שהוא וכן אם רוצה הלוקח ליקח פחת המום, הרשות ביד המוכר לומר: או קח  -רמב"ם 
 שו"ע. –או תקח מעותיך והחזיר לי מקחי 

מכר לו מס' חתיכות בד ונמצא מום באחת מהם, יכול המוכר לומר לו או קבל את  –שבות יעקב 
 פת"ש. –כולם או החזר את כולם. 

 5סעיף ה

 כשהמוכר מוכן לתקן/אינו בגוף הבית

ראובן שמכר לשמעון בתים שיש לו בעיר אחרת, וקודם גמר המקח  -כלל צ"ו סי' ו' טור משו"ת הרא"ש 
נכנסו עובדי כוכבים בבתים וקלקלו קצת מקומות ועשנו הכתלים ועקרו דלתות הבית 
והחלונות, ורוצה שמעון לחזור בו, וראובן טוען שכיון שהוא מום עובר ינכה לו מן הדמים 

למאי נפקא כדאיתא בביצה ז. שו"ע. –ראובן  כדי שיחזיר הבית לקדמותו ויקיים המקח, הדין עם

 גר"א. –מינה למיתביה ליה וכו' ע"ש 

 רמ"א. –שהרי בית מכר לו ועדיין נקרא בית  -שם  

, כגון שיש לאחר דרך עליו או אמת המים עוברת שם, וכן מום שאינו בגוף הבית -ד' ד"מ  כתובות סי' רצ"ב. מרדכי

, כגון שאמר לו שיש לו כותל שלם, ונמצא רעוע, בגוף הביתאבל אם המום . מסלק המום והמקח קיים

 רמ"א.  –; וכל כיוצא בזה אינו יכול לבנות לו כותל שלם

 6סעיף ו

                                                           
 סעיף ד 4

אין מחשבין פחת המום, אפילו מכר לו כלי שוה עשרה דינרים ונמצא בו מום המפחיתו מדמיו איסר, מחזיר 

את הכלי ואינו יכול לומר לו: הילך איסר פחת המום, שהלוקח אומר: בחפץ שלם אני רוצה. וכן אם רוצה 

 מו שהוא או תקח מעותיך והחזיר לי מקחי. הלוקח ליקח פחת המום, הרשות ביד המוכר לומר: או קח אותו כ

 

 

 סעיף ה 5

ראובן שמכר לשמעון בתים שיש לו בעיר אחרת, וקודם גמר המקח נכנסו עובדי כוכבים בבתים וקלקלו קצת 

ורוצה שמעון לחזור בו, וראובן טוען שכיון שהוא מום מקומות ועשנו הכתלים ועקרו דלתות הבית והחלונות, 

הגה: שהרי בית מכר לו ועדיין  עובר ינכה לו מן הדמים כדי שיחזיר הבית לקדמותו ויקיים המקח, הדין עם ראובן.
נקרא בית. וכן מום שאינו בגוף הבית, כגון שיש לאחר דרך עליו או אמת המים עוברת שם, מסלק המום והמקח קיים. 

אם המום בגוף הבית, כגון שאמר לו שיש לו כותל שלם, ונמצא רעוע, אינו יכול לבנות לו כותל שלם; וכל כיוצא בזה  אבל
 )הגהות מרדכי דכתובות(. 

 
 

 סעיף ו 6

כל שהסכימו עליו בני המדינה שהוא מום שמחזירים בו מקח זה, מחזירין. וכל שהסכימו עליו שאינו מום, ה"ז 

 ם פירש, שכל הנושא ונותן סתם, על מנהג המדינה הוא סומך. אינו מחזיר בו אלא א
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 במקום מנהג

כל שהסכימו עליו בני המדינה שהוא מום שמחזירים בו מקח זה, מחזירין. וכל  -טור בשם הרמב"ם 
שכל הנושא ונותן סתם, על מנהג אם פירש, שהסכימו עליו שאינו מום, ה"ז אינו מחזיר בו אלא 

 .הרב המגיד – זה פשוט, שהכל כמנהג המדינה בכל כיוצא בזהשו"ע.  – המדינה הוא סומך

 .אינשי'שמום היינו 'מידי דקפדי בה  מכתובות עב:וכן מוכח  –גר"א 

 7סעיף ז

 'על מנת שאין אתה חוזר עלי במומים'

כל הלוקח סתם, אינו לוקח אלא הדבר שלם מכל מום. ואם פירש המוכר ואמר: על  -ם טור רמב"
מנת שאין אתה חוזר עלי במום, הרי זה חוזר, עד שיפרש המום שיש בממכרו וימחול 

למד דין זה מדימיון לאונאה, ומקל וחומר שהרי המום לעולם חוזר אע"פ שאין האונאה חוזרת אלא שו"ע.  –הלוקח,

 הרב המגיד. – לזמן ידוע

שימצא במקח זה הפוחת דמיו עד כך וכך קבלתי אותו, רמ"א,  –כל מום או עד שיאמר לו  -רמב"ם טור 
דיכול  שו"ע. –שהמוחל צריך לידע הדבר שמוחל לו בו ויפרש אותו, כמו המפרש האונאה 

 סמ"ע: –יח דעתי אמרת לי כן לומר סברתי שאין בו מום, וגם אתה לא אמרת לי כן מפני שידעת שיש בו מום אלא להשב

פסק דלא  ]סימן רכ"ז סעיף כ"ו[פסק דמהני תנאי ובאונאה  ]סעיף ז'[תמה על הטור, שכאן  - ס"ק ט"זסמ"ע 
ותירץ הנה"מ דלא דמי לאונאה, דבשלמא באונאה הוא פחות משויו וצריך הוא למחול דמי אונאה וכיון דלא ידע מהני. 

יו כמו ששוה עם המום ואין לו מה למחול ולא שייך לומר לא ידע דמחל, רק מסתם דמחיל לא מהני, משא"כ כשמכרו בשו
אמרינן דחזקה שאין אדם קונה דבר שיש בו מום, אבל כיון שפירש לו שיש בו מומין וחזינן דהאי גברא לא קפיד במומין 

ה ולמד שהטור לא חולק על המקח קיים. ועי' בפת"ש שדחה תירוץ זה. ועיין בתשובת ושב הכהן סי' מ"ה מה שתירץ בז
 הרמב"ם. 

לפי הטעם שכתבו הפוסקים גבי אונאה ומום דלא מהני מחילה בסתם משום דמן הסתם לא היה דעתו למחול אלא  -ושב הכהן 

יש להסתפק היכא שמודה שבשעה שהתנה ואמר ע"מ שאין לך עלי סמיכות דברים בעלמא, לפ"ז 
אם יכול לחזור או לא, דאפשר כיון דקיי"ל כל  ה לחזוראונאה או מום היה דעתו למחול רק שעתה רוצ

תנאי שבממון קיים והא דאמרינן דלא מהני מחילה בסתם הוא משום שלא היה דעתו למחול וזה שמודה שהיה דעתו 
למחול אינו יכול לחזור, או דילמא כיון דמן הסתם אם אמר ע"מ שאין לך עלי אונאה אינו כלום לכן אפילו מודה שהיה 

 פת"ש. –למחול הוה המחילה דברים שבלב ואינו כלום, וצ"ע,  בלבו

 קונה שאמר למוכר 'איני חפץ באחריות שלך'...

שהיה  ראובן היתה לו טבעת מזוייפת וא"ל שמעון מכור לי טבעת זו -ח"ב סי' קס"ו  תשובת שבות יעקב
לו מסתפק סבור שהיא טובה, וא"ל ראובן איני ערב לך שהוא טוב כי אולי הוא מזויף כאי

וקנאו ממנו, ואח"כ נתפרסם שהוא מזוייף גמור ורוצה שמעון  איני חפץ בערבות שלך,בדבר, וא"ל שמעון 

, הדין פשוט שהמקח בטל וראובן טוען שמחל לו במה שאמר איני חפץ בערבות שלך,לחזור בו, 

לו דאם ימצא שאינה אותו גם בלי ומה שאמר איני חפץ בערבות שלך לא הוי מחילה, רק הכונה לפי שאין צורך לערבות ש
ערבות צריך להחזיר לו מעותיו. ופשיטא אם המוכר ידע שהוא מזויף ועשה עצמו כמסתפק לפני הלוקח דהוי מטעהו גמור 

המוכר פרה לחבירו ואמר לו רבי יוחנן ב"מ פ. ]ר"ל דבזה אף אם היה לשון מחילה ממש לא מהני[, ולא גרע מהא דאמר 
כו' ]בשו"ע סעיף שאחר זה[, אלא אפילו אם המוכר באמת היה מסופק מ"מ צריך לחזור דמחילה פרה זו נגחנית היא 

'[. ועוד כיון בשו"ע סימן קמ"ב סעיף בשקל בידקא בארעא כו' ] בב"ב דף מ"א ]ע"א[ גבי רב ענןבטעות היא, וכדאיתא 

 פת"ש. – שהלוקח לא ידע שהוא מזוייף לא שייך מחילה כלל כו', על כן פשוט שהמקח בטל

 מכר לו עץ ואמר לו שהוא זהב

מכר לו כלי של עץ ואמר לו שהוא של זהב, הואיל והלוקח חזי ליה מצי א"ל דטוב כשל  - ב"ב נ:נ"י 
 רמ"א.  –זהב אמרתי 

                                                           
 סעיף ז 7

כל הלוקח סתם, אינו לוקח אלא הדבר שלם מכל מום. ואם פירש המוכר ואמר: על מנת שאין אתה חוזר עלי 

הלוקח, או עד שיאמר לו: )כל מום( שימצא במקח במום, הרי זה חוזר, עד שיפרש המום שיש בממכרו וימחול 

זה הפוחת דמיו עד כך וכך קבלתי אותו, שהמוחל צריך לידע הדבר שמוחל לו בו ויפרש אותו, כמו המפרש 

הגה: מכר לו כלי של עץ ואמר לו שהוא של זהב, הואיל והלוקח חזי ליה מצי א"ל דטוב כשל זהב אמרתי )נ"י  האונאה.
 פרק בית כור(. 
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