
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ıÙÁ ˙Â�˜Ï ‰ˆÂ¯ Ì„‡˘Î È„Â‰ÈÓ ˙Â�˜Ï ·ÂÈÁ ÂÏ ˘È Ì‡‰  
ÏÂÊ· ¯˙ÂÈ ¯ÎÂÓ ÈÂ‚‰˘Î Û‡?  

¯Ù·Ô˙˘ ד''ה י''כÍ˙ÈÓÚÏ ¯ÎÓÓ Â¯ÎÓ˙ ÈÎÂ  ,Í˙ÈÓÚ „ÈÓ ‰�˜ Â‡ ,
Â˙ÈÓÚ ˙‡ ˘È‡ Â�Â˙ Ï‡ .  

  

ÌÈ�‰Î ˙¯Â˙· ‡˙È‡ מנין כשתהא מוכר לא תהיה מוכר  י''מובא ברש
ומנין כשהוא , " ממכר לעמיתךוכי תמכרו"ל "ת, אלא לעמיתך

או קונה מיד למוד לומר ת, קונה לא תהיה קונה אלא מיד עמיתך
מנין לרבות , אין לי אלא קרקעות שבהם דיבר הכתוב, עמיתך

  .לרבות דבר המטלטל, ל ממכר"דבר המטלטל ת
  

¯Â˜ÁÏ ˘È האם החיוב לקנות מהיהודי זה דווקא כשהמחיר שוה 
ין צריך להקדים לקנות דווקא אצל אבל אם אצל הגוי יותר זול א

היהודי או דילמא בכל אופן צריך להקדים ולקנות אצל היהודי 
  .אף באופן שהגוי מוכר יותר בזול

  

· ‰�‰Â˘"Ó¯‰ ˙"‡ ל הדפיס ''ם פאדווא זצ'' נשאל דהמהר'סימן י
ם ומכרו ''וכן היה גוי שהדפיס את הרמב, ם ומכרו''את הרמב

נשאל האם יש חיוב לקנות ם פאדווא ו''יותר בזול מהמהר
  .ם פאדווא אף שהגוי מכר יותר בזול''מהמהר

  

ÌÈÓÚË Ú·¯‡ ·˙ÎÂ :¯Ó‰Ó ‡˜ÂÂ„ ˙Â�˜Ï ÍÈ¯ˆ ÚÂ„Ó''‡ÂÂ„‡Ù Ì.  
  

È˘ÈÏ˘‰ ÌÚË·Âלמדה תורה דאם באת ל ד''פ מדרש הנ'' כותב ע
  .ם פאדווא''כ יש חיוב לקנות מהמר''א , קנה מיד עמיתך,לקנות

  

Ó¯‰ ·˙ÂÎÂ''‡: זהו דוקא כשהכותי והישראל נותנין ואין לומר ד
אבל כשהכותי מוזיל טפי שרי ליקח ממנו , בערך ובמקח אחד
' בגמדהא גרסינן ,  הנה דברים אלו הבל המה,כדי להרויח במקחו

 עמי ד''ב כ''שמות כ תני רב יוסף אם כסף תלוה את עמי א''א ע''מ ע"ב
, טאופריך בגמרא עמי וכותי עמי קודם פשי,  עמי קודם,וכותי

תנא לא נצטרכה אלא , ומשני אמר רב נחמן אמר רב הונא
ה דוחה "אפכא , דברים כגדאפילו לכותי ברבית שנאמר לנכרי תשיך 

חזינן דאף אם אצל הגוי ירויח , עשה של אם כסף תלוה עשה זו
  . ה הכא''כ ה''א, יותר היהודי קודם

  

ÂÓ¯‰ ·˙ÂÎ''‡ :אין לומר דדוקא התם שאינו מפסיד משלו אלאד 
אבל במקום שמפסיד משלו כי הכא אינו צריך , שאינו מרויח

 דלהקדים נתינה א''ע' ז כ''ע' דאמרינן בגמ דמהא ,להקדים לישראל
, פ שמפסיד מהקרן שלו"דגר למכירה דנכרי לא צריך קרא אע

או קנה מיד "כ הא דכתיב "ע, ל דלהקדים לא צריך קרא"והכי קיי
ווין לא צריך קרא דפשיטא דאי בש, מיירי כשמוזיל גביה, "עמיתך

' מ סי" חקרי לב חות''עיין בשוו, מ דאף בהפסד קודם"ש, דישראל קודם

   .א'' על הרמהקשהמה שט ''קל
  

· ·˙Î ÔÎÂÂ˘"·˘˙ ˙" ı‚ ˜ÏÁ'�˜ ÔÓÈÒ ''‡  שוה דהיכא דהמחיר
 בספרי כי תמכרו רשינןם מדד" ישראל לעכוםלהקדיצריך בשוה 

י "שראל חבירך וכתבו רשממכר לעמיתך כשאתה מוכר מכור לי
 מדכתיב תל בפירוש החומש ושם מרבה מטלטלין עם הקרקעו"ז

 לו והיה נראה שאפי,או קנה מיד עמיתך דבר הנקנה מיד ליד
 ,ם הוא מזהיר הכתוב שאלו שוה בשוה פשיטא"בפחות מהעכו

 , פשיטאם גבי עמי וגוי עמי קודא"א ע"עמ ''בכדפריך תלמודא 
 והכי ,ם ברבית וישראל בחנם"לו לעכוופריק לא נצרכא אלא אפי

נמי קרוב הדבר לדמותו לזה שוה בשוה לא הוצרך הכתוב 
 לישראל בפחות לום אלא אפי"להזהיר שיקדים ישראל לעכו

  .ם ביתר ישראל קודם"ולעכו
  

ÊÚÂÏ ÌÚÓ ËÂ˜ÏÈ ¯ÙÒ· ÔÎÂ כתב בפרשתן שצריך לקנות מהיהודי 
  .אף שהנכרי יותר זול

  

·ÂÂ˘"˜ÁˆÈ ˙Á�Ó ˙  הרי שם ,א''קשה על הרמ הט'' סימן קכ'גחלק 
, על ענין זה,  להקשותמאיר' ה ור"בד'  כתבו התוסא"ז כ ע"ע' בגמ

וכי אם יש לאדם חפץ למכור , דלקדום נתינה דגר למכירה דנכרי
והלא אפילו לישראל , יתננו לגר קודם שימכרנו לעובד כוכבים

נו שוה  דוקא נבילה שאירצו ויש לומרותי, אינו מצווה על כך
שלא היו עובדי כוכבים מצויים , אלא דבר מועט לישראל

כ איך למד מזה ''א, ולגר היא שוה הרבה כשאר בשר, ביניהם
  .א לכל מקום''הרמ

  

·ÂÂ˘"ÈÂÏ‰ Ë·˘ ˙ ל ''א מהא דקימ''הקשה על הרמ ע''חלק י סימן ר
לנכרי  שאסור למכור קרקע ב''ח ע''מ ק''ב' א ועיין תוס''ק מ''ה ס''מ סימן רע''חו

כשיכול , במה דברים אמורים, כשיש לו ישראל שרוצה לקנותה
 אבל ,בדמים שנותן העובד כוכבים למוכרה או לשוכרה לישראל

וכן הלכה לענין קניה שאין , אינו חייב למוכרה לישראל בפחות
וכבר העיר והאריך בזה , צריך לקנות כשהגוי מוכר יותר בזול

מ ''ועיין בשער המשפט חו, ט"קפ' מ סי"משפט שלום חוספרו בם "מהרשההגאון 

  .ז''סימן צ
  

ÌÈÈÁ ıÙÁ‰ ·˙Î ÔÎÂ ב''בהגהות נתיב חסד אות י' ק ז''ס' בספרו אהבת חסד פרק ה 
כי אם המוכר היהודי דורש סכום העולה על המוסכם בשוק אין 

ואף אם הוא דורש מחיר מקובל אלא , כל חובה לקנות אצלו
יר אין חובה לקנות אצל שמוכר הנכרי מוזיל בהרבה את המח

  .היהודי
  

 Ï˘ ˙Â�ÁÏ ÚÈ‚‰Ï È„Î ˜¯ ‰Â˘· ÌÈ¯ÎÂÓ ÈÂ‚‰Â È„Â‰È‰„ ‡ÎÈ‰Â
¯˙ÂÈ ÁÂ¯ËÏ ÍÈ¯ˆ È„Â‰È‰:א''מ סימן ל''חום שיק ''ת מהר'' עיין בשו.  
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 ‰˜ÂÏ Ì‡‰ ÌÈ¯·„· Â¯È·Á ˙‡ ¯ÚÈˆ˘ ÈÓ  

Â˙ÈÓÚ ˘È‡ Â�Â˙ ‡Ï Ï˘ ‡˙ÈÈ¯Â‡„ Â‡Ï ÏÚ ¯·Ú˘ ÔÂÈÎ?  

 Ô˙˘¯Ù·ז''ה י''כ ‡ÏÂ Â‚Â Â˙ÈÓÚ ˙‡ ˘È‡ Â�Â˙'.  
  

Ó‚· ‡˙È‡' אם  אונאת דברים כיצד דהפסוק מזהיר על ב''ח ע''מ נ''ב

אם היה , היה בעל תשובה אל יאמר לו זכור מעשיך הראשונים

אם היה גר ובא ללמוד , בן גרים אל יאמר לו זכור מעשה אבותיך

שקצים ורמשים , תורה אל יאמר לו פה שאכל נבילות וטריפות

רבי יהודה אומר אף לא , ד תורה שנאמרה מפי הגבורהבא ללמו

שהרי הדבר מסור , יתלה עיניו על המקח בשעה שאין לו דמים

  .וכל דבר המסור ללב נאמר בו ויראת מאלהיך, ללב
  

¯Â˜ÁÏ ˘È מי שציער את חבירו ויש עדים בדבר האם בית דין 

  .היו מלקין אותו כיון שעבר על לאו דאורייתא
  

 ‰�‰ÍÂ�ÈÁ· כתב דהעובר על לאו דהונאת דברים אינו ח'' שלהצומ 

וכל לאו שאין בו מעשה אין לוקין , לוקה לפי שאין בו מעשה

  .עליה
  

ÈÎ„¯Ó‰ Ï·‡ שהמאנה את ל ''כתב וזו ''דבבא מציעא סימן ש' פרק ד

חבירו בדברים מלקין אותו מפני שעבר על לאו דלא תונו איש 

  .ז''ה י''ויקרא כאת עמיתו 

  

·Â ÛÒÂÈ ˙È·בסופו 'חושן משפט סימן אÂÈÏÚ ‰˘˜‰  : ותמהני עליו ל ''וז

 כל לאו שאין בו מעשה אין לוקין א''שבועות כ' בגמדהא קיימא לן 

  . חוץ מנשבע ומימר ומקלל את חבירו בשם,עליו
  

ÛÒÂÈ ˙È·‰ ı¯˙ÓÂ:דמכת מרדות מדרבנן קאמר .  
  

‡Ï·�Î· ‰ÏÂ„‚‰ ˙Ò מלקות גמורצה לומר נטה דר,ות על הטורבהגה , 

צריך עיון דהרי דוקא ד אלא ,מדנקט שהרי עבר על לאו גמור

אבל לא ,  לוקין באין בו מעשהבשםבנשבע ומימר ומקלל חבירו 

  .כאן
  

ÂÂ˘· ÔÎ''˙¯‰Ó "‚¯Â·�ËÂ¯Ó Ì ל מלקות " מוכח דרה" תשפמןסי

  .ת מסופק בדבר"דאורייתא קאמר אלא דר
  

‰˘ÚÓ Â· ÔÈ‡˘ Â‡Ï ‡ÈÂ‰ ‡Ï Ô‡Î ÚÂ„Ó ÌÈ¯·Ò‰ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡Â 

ÈÎ„¯Ó‰ ˙ËÈ˘Ï:  

פ שיטת הרב המגיד דכל שאפשר לעבור עליו במעשה '' ע.‡

והכא שאפשר לו לעבור על , לוקה אף כשעובר בלא מעשה

ידי מעשה בהונאת ממון לוקה נמי על הונאת דברים שאין 

  . 44מ ''ע' כך מביא השדה חמד חלק ד, בה מעשה

‰ÓÏ˘ ˜˘Á·„ „ÓÁ ‰„˘‰ ‡È·Ó Ï·‡ ת יוסףהגהות על הבי 'בסימן א 

‰Ê ıÂ¯˙ ‰Á„: דמאחר שאין לוקין עליו כשעובר על ידי 

אינו , מעשה דהיינו על ידי מקח וממכר כיון שניתן להישבון

ש דדן ''עי, דין שילקה כשעובר בלא מעשה דדיו לבא מן הדין

  .באריכות בכמה אופנים האם בהונאת דברים גופיה יש מציאות של מעשה

¯˘‡ È�„ÚÓ :מ ''ע חו''המובא בסמל ''המהרש דעת פ''נראה לומר ע

מ לא ''מ,  מדין הונאהקרקעותדאף דאיתמעטו א ''ז נ''סימן רכ

ובכלל לא תונו איש את , גרע מהונאת דברים וגניבת דעת

  .כ שפיר משכחת הונאת דברים במעשה''א, אחיו

א "ב ושבועות כ"ע' מ צ"ב'  תוסתו דרך אפשר כעין שכש לומראולי י .·

משום שחוסם בהמה , חוסם בהמה לוקהיינו טעמא ד דהא"ע

 משום דבדבורא קעביד מעשה ,קול נחשב מעשהי ''ע

תמורה דאיתא  כמו ויא ליה וה,שהבהמה נמנעה מלאכול

 דקאמר דקעביד מעשה והיינו שנעשה מחולין ב"ע' תמורה ג' בגמ

נ אם "וה, י שאינו מעשה גמור"אעפ, י שם"כ רש"קודש כמש

י ביוש בדברים נשתנה "וע דעאזיל סומקא ואתא חוורא שכיד

וניכר רושם הדברים וזה מספיק , לגמרי המתבייש לרע לו

דבהמה וכן גבי תמורה ל תעשה להקרא מעשה דגם בשב וא

ת שבט הלוי "שוכך תירץ , אין מעשה ממש אלא ניכר רושם הדבור

  .ט''חלק ח סימן ש

ÂÌÈÈÁ ıÙÁ‰ ‰�‰ ז"חפץ חיים בסיום ביאור הלאוין אות י' פתיחה לסב 

ÊÂ ‰˘˜‰''Ï:ל כך הרבהי לשון הרע יש כ" ולא יקשה כיון שע 

 אזהרה למוציא שם רע א"ו ע"כתובות מ' למה מקשה הגמ, לאוין

 ולא הביא אף לאו אחד מהלאוין שמנינו לבד לא תלך ,מנין

רוצה למצוא לאו מיוחד שיהא ראוי ' דזה פשוט דהגמ, רכיל

„ÏÎ  ,ש"ה רבי עיי"ב בד"ה ע"שם מ' וכן משמע בתוס, ללקות עליו

˙ÂÏÏÎ·˘ ÔÈÂ‡Ï Ì‰ Â�‡·‰˘ ÔÈÂ‡Ï‰ , Â�Â˙ ‡Ï„ Â‡Ï‰ Ï˘ÓÏ

Â˙ÈÓÚ ˙‡ ˘È‡‚ ÏÏÂÎ "ÌÈ¯Á‡ ÌÈ�È�Ú Î.  

·ÂÂ˘"‰ÓÏ˘ ˙Á�Ó ˙ ל '' תמה על החפץ חיים וזא'' סימן פ'חלק א

ע דבפוסקים ראיתי שכתבו דמה שאין לוקין על "ד צ"לענ

ו כלל ולא זכר, אונאת דברים הוא רק מפני שאין בו מעשה

  .דחשיב נמי לאו שבכללות
  

‰¯Â˘Î ‚‰�˙Ó Â�È‡˘ ÈÓ Ì‡‰   

¯˙ÂÓÌÈ¯Â·È„· Â‡ ÛÒÎ· Â˙Â‡ ˙Â�Â‰Ï ?  

‰ ‰�‰·"Á הא דמרדכי הארוך מביא בשם  ח''חושן משפט סימן רכ

 מאי דכתיב לא תונו 'אמ ''עט ''נמ ''בדדרש רב חננא בריה דרב אידי 

 דמדכתיב איש את עמיתו עם שאתך בתורה ובמצות אל תוניהו

‡ÏÚ Û‡ ÔÂÓÓ ˙‡�Â‡ ÔÈ�ÚÏ„ ‡ÓÏ ‚·  ,האי קרא באונאת דברים

Â˙Â�Â‰Ï ¯ÂÒ‡ ˙ÂˆÓ‰ ÌÈÈ˜Ó ÔÈ‡˘ דאל תונו איש את אחיו 

  . כתיב כך אמר לי מורי הכהן
  

‰ ·˙Î ÔÎÂ˘¯‰Ó"‡ מדשינה כאן באונאת ל ''וז ' אמ''ט ע''בבא מציעא נ

נאת  דרשו באו, ובאונאת ממון כתיב אחיו,דברים לכתוב עמיתו

 אבל לבעל עבירה ,דברים מלת עמיתו עם שאתך בתורה ומצות

 אבל מאחיו דכתיב גבי אונאת ממון ,מצוה לבייש ולהונו בדברים

לא אימעט בעל עבירה אלא עובד כוכבים כדאמרינן באחיך 

  .דכתיב גבי ריבית
  

·‰ ‰Ê ÏÚ ‰˘˜‰Â''Á:  ואני אומר אם כן מצינו אונאת ממון חמור

גדול אונאת  ב''ח ע''מ נ''ב' בגמ הא קאמרינן  ואנן,מאונאת דברים

  .מאונאת ממוןיותר דברים 
  

Á‡Â''·˙Î Î :הך דרשא דרב חננא לענין אונאת דברים דאפשר 

 ומכל שכן ,איתאמרה דמותר להונותו אם אינו מקיים דיני תורה

  .ע"אונאת ממון דמותר ולענין מעשה צ
  

ÌÈÙÂˆ ‰„˘·Â י שמאול דוד פרידמן  לידידינו הגאון רבא''ט ע''מ נ''ב

ז נמי נסתפק דאפשר דגם לענין ''ת רב'א מביא דבשו''שליט

  .הונאת ממון אין רשע בכלל ומותר להונות אותו בממון
  

‰ÎÏ‰ ÔÈ�ÚÏÂ:ורק בהונאת ,  בודאי שאסור להונות רשע בממון

  .דברים מותר
  

Ó‚· Ô�È¯Ó‡„ ‡‰Ó ‡È˘Â˜‰ È·‚ÏÂ '¯ÂÓÁ ÌÈ¯·„ ˙‡�Â‰„ , ‡ÎÈ‡

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ:  

דהתם כתב דאינו קשה כל כך  ט'' סימן ש'חלק חת שבט הלוי '' בשו.‡

ם אסור "אונאת ממון הוא כמו גזילה דאפילו גזילת עכו

אונאת דברים דהוא  כ" משא,דלקח וגוזל ממון שאינו שלו

  .מצד המתבייש והמאונה וכיון שהוא רשע לא שייך

שכל אשר , שלענין את מי אסור לאונות אפשר שממון חמור. ·

אבל האיסור עצמו של , ם ישראל עליו אין להתיר ממונוש

הונאת דברים גדול מאונאת ממון משום כמה סיבות כמו 

  .כך כתב בספר מנחת בכורים', שמבואר בגמ



 ÂÎÓÒ ‰Ó ÏÚ‰ÌÏÂÚ ˘ ÔÈÎÂ„È˘· Â‡ Ô˙ÁÏ ˘È˘ ÌÂÓ ÌÈÓÈÏÚÓ

‰‡�Â‰ ¯ÂÒÈ‡ ‰Ê· ˘È È¯‰ ‰ÏÎÏ?  

· ‰�‰Â˘"·ÈˆÈ È¯·„ ˙ הנה מעולם תמהתי קשה הו''אבן העזר סימן ט 

מ בשידוכין אינם נזהרים "שאפילו המדקדקין במצוות מ

הרי , מלהעלים איזה מום שבסתר ואיזה מיחוש או כדומה לזה

 א"ע' מ ס"בממה דאיתא במשנה ולא גרע מ, אך הוא בגדר אונאה

ב כי הא דההוא עבדא "שם בע' בגמו, אין מפרכסין לא את האדם

בוע את העבד כדי שיראה יותר  דהיינו שאסור לצ',סבא וכו

כ על מה סמכו ''א ש"ט עיי"ח ס"רכ' סימ " ואיפסק הלכתא חו,צעיר

  .להקל בזה
  

Âı¯˙Ï ¯˘Ù‡ :לכאורה ללאו דלא תונו היה אפשר להרהר כיון ד

ע ''בש ומבואר א"ו ע"מ נ"בכמבואר דעבדים וקרקעות אין להם אונאה 

 לו אונאה מפני שהוא אין'  השוכר את חבירו וכוג"ז סל" סימן רכמ''חו

ך דאף "ע וש"ובסמ, כקונה אותו לזמן ועבדים אין בהם אונאה

מ זה שהשכיר נפשו כפועל שם עבד " מ,דעבדים היינו כנענים

 לענין עבד עברי אי דין קרקעות ח"ק י"ה ס"צ' שם סיך " ועיין בש,עליו

אמה ש ד"ומכ, כ אשה דין קרקע לה" וא,ש באריכות"יש לו עיי

ה לאשה מאם אחרת יקח לו הקישה הכתוב עבריה הוקש

א "ע' קידושין ג' ב ועיין בתוס"ע' א ועיין שם ט"ז ע"קידושין טלאחרת לקנין שטר 

  .  ויש להאריך בזה הרבה,ה אם כן"א תוד"ע' ש ובדף ז"ה ואשה עיי"ד
  

‰Ê ıÂ¯˙ ‰ÁÂ„ Ï·‡:ל "רשהממביא  א"ק נ"ז ס"סימן רכע "מ בסמ"מ ד

גרעי מאונאת דברים וגניבת דעת  לא ,דאף דאיתמעטו מאונאה

כ הדרא קושיא לדוכתא על מה ''א, שיש בזה איסור דאורייתא

  .סמכו
  

Â˘ ‰Ó ÈÙÏ ‰˘˜ ÔÎ‰·Â˘˙ ÈÁ˙Ù· הביא שיטת א"ק כ"שמה ס 

לא אתמעטו אלא דעבדים וקרקעות ן הביאו החינוך "הרמב

 שנהבהדיא במכך משמע והרי   אבל הלאו איכא,מחזרת אונאה

ס "כ למה נקטא הש" מהגם שיש לדקדק דא,ל אין מפרכסין"הנ

, ג דאשה לקידושין ונישואין"כ בכה"רק בעבד והלא משכחת לה ג

  .ש מה שהאריך לגבי מקח טעות''עי, מ קשה על מה סמכו העולם''מ

  

 ÌÈ¯ÈÁÓ ¯ÎÂÓÏ Ï‡Â˘Â ˙Â�ÁÏ ÍÏÂ‰˘ ÈÓ  

ÌÈ¯·„ ˙‡�Â‰ ¯ÂÒÈ‡ ÏÚ ¯·ÂÚ Ì‡‰ ˙Â�˜Ï ÔÈÂÎ˙Ó Â�È‡Â?  

Ó‚· ‡˙È‡'  רבי יהודה אומר אף לא יתלה ' במ''עח '' נבבא מציעא 

 דזה נמי בכלל הונאת ,עיניו על המקח בשעה שאין לו דמים

  .דברים
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:שלשה דברים  'מ ב''עב ''פסחים קי ' על הא דאיתא בגמ

ÏÚ „ÂÓÚ˙ Ï‡Â ואחד מהם צוה רבי ישמעאל ברבי יוסי את רבי 

ÌÈÓ„ ÍÏ ÔÈ‡˘ ‰Ú˘· Á˜Ó‰,רק נתן לו  דמשמע דאין זה איסור 

משמע דזה אסור מדינא משום הונאת ' וקשה דמהגמ, עצה טובה

  .א בפסחים''כך מקשה במהרש, דברים

  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

ע סבירא ליה שהתולה עיניו בשעה שאין לו דמים זה '' לאו כ.‡

ק לא הזכיר את זה ובא רבי יהודה וחולק ''דהרי ת, הונאה

ק חולק ''אבל ת, שבזה יש נמי איסור של הונאת דברים

ם לא הביאו ''ולכן הרמב, וסבירא להו שאין איסור הונאה

כ מדינא ''ק א''כ רבי ישמעאל ברבי יוסי סבר כת''א, להלכה

ורק משום טעמים , של איסור הונאת דברים ליכא חשש

ם  שאחרים לא ירצו ''אחרים ציוה כן כמו שכתב שם הרשב

  .ור כן מביאו להלכהע ובט''אבל יש להעיר דבש, מעדני אשר, לקנות

לכן הויא הונאה ושם בפסחים ,  כאן מיירי שאינו רוצה לקנות.·

ח כרבי "דוקא בתמיירי כשרוצה לקנות ואינו משלם עכשיו ד

 ו''יומא פ' גמש ב"דהוה חילול השם אם לוקח בלא דמים כמ

, כגון אנא דשקילנא בשרא מבי טבחא ולא יהיבנא דמי לאתר
  .מעדני אשר

  

‰ ˜ÈÂ„Ó Â�È‡˘ Ï˜˘Ó ˙È·· ˜ÈÊÁ‰Ï ¯˙ÂÓ Ì‡  

ÌÈ„ÏÈ‰ ˙‡ ÏÂ˜˘Ï È„Î?  

ÓÈ˜''Ï אסור לאדם 'א סעיף ג''חושן משפט הלכות אונאה ומקח טעות סימן רל 

ואפילו , להשהות מדה חסרה בביתו אפילו שאינו מודד בה

 ,שמא יבא מי שאינו יודע וימדוד בה, לעשות עביט של מי רגלים

ואם יש מנהג בעיר שאין מודדים אלא ויעבור על איסור הונאה 

מותר , וזו אינה רשומה, במדה הרשומה ברושם הידוע

  .להשהותה
  

· ‰�‰Â˘"‰ÓÏ˘ ˙Á�Ó ˙  נשאל האם מותר 'ק ד''ס'  ג סימן ק - תנינא ב 

או דילמא , להחזיק בבית משקל של תינוקות שאינם מדויקים

  .ל שאסור לאדם להשהות מידה חסרה בביתו''אסור כיון דקימ
  

‰ÓÏ˘ ˙Á�Ó‰ ˜ÒÙÂ :חושבני כיון שהלאו דאורייתא הוא ל ''וז

חת  המנ שכתברק במכניסו לבית על דעת לשקול ולרמות כמו

מ לרמות איסורו "ואילו לא ע, ם" מהרשבח"ב ורמ"תרוה  מצחינוך

ז דמשקלות כאלה שידוע "מסתבר דיש לסמוך ע, רק מדרבנן

ום מקום  ואינם מדויקים אין ששא ומתןדאינם עשויים למ

ב "ט ע"ב פ"ב' והרי זה דומה לאתרא דחתימי שאמרו בגמ, לטעות

  . דשרי' ג' א סעי"רל' מ סי"ע חו"ובשו
  

‡·ÂË È�˜ÙÂÒÓ ˙È· ÏÎ· ÈÂˆÓ‰ ‰„ÈÓ Ë¯Ò ¯ËÓÈË�Ò· ÌÏÂ‡, 

זולת אם נאמר שהפשוטים המצויים בכל בית ידוע שזה רק 

 כי קח וממכרלשימוש ביתי בלבד ואין סומכים עליהם לענין מ

  .ע"ידוע דלא דייקי בהו כולי האי ועדיין צ
  

¯˜Ù‰ Ï˘ ‰ˆÚ‰ Í‡ד"אינה נלענשבביתו   שיפקיר את המשקל ,

פ בשל הפקר "כ יתכן שעובר ועכ"כי אפילו אם זה של אחר ג

ואין זה שייך לחמץ , דיכול להשתמש בו כבשלו מסתבר דאסור

  . או שביתת בהמתו
  

· ÔÎÂÂ˘"˜ÁˆÈ ˙Á�Ó ˙ ח לכלי "מנהל גממ אל  נשט'' סימן קמ'חלק י

בתוך הכלים העומדים להשאלה ישנם משקולות ד, רפואה

 של שימוש ן רבם ובמשך זמ"לתינוקות והוא כלי מבוקש בגמחי

ישנם משקולת אשר אינם שוקלים נכון ומזייפים , במשקולת

בכיסך ' לא יהי" האיסור לאו של ל זהאם ישנו עהמדות המשקל 

אם : "ל" איתא בזהג"א ס"רל' מ סי"חוע "בש, "איפה ואיפה' אבן וגו

יש מנהג בעיר שאין מודדין אלא במדה הרשומה ברושם הידיעה 

אך במשקולת דידן , ל"עכ" וזו אינה רשומה מותר להשהותה

אף שאפשר למדוד , מנהג העיר כן למדוד אך לא למשא ומתן

  .מ"למו
  

ÌÈ¯ËÓ „„ÂÓ ˙¯Â‚Á· ˜Ù˙Ò‰Ï ˘È ÔÎ אשר כמעט אין בו אותו 

וביחוד שהמודד מטרים עומד , ל"ז ישנו הלאו הנ" גם עאם, מודד

אבל סוחרים , מ"אף שבביתו לא משתמש למו, מ"גם למו

  .מ"משתמשים כאלה למו
  

˜ÈÒÓÂ: ד יש לחבר להמשקולת כתב הודעה באופן קבוע "לענ

לידע ולהודיע שהמשקולת הזו אין משקלה , ודבר המתקיים

 כי כפי הנראה אם ,ואין להשתמש בזה בין אדם לחבירו, נכונה

 ב"ט ע"ב דפ" ב'גמלא גרע מהמבואר ב, מחובר למשקולת הודעה כזה

אמר רב יהודה אמר רב אסור לאדם שישהה מדה חסרה או 

פ "אמר ר, יתירה בתוך ביתו ואפילו הוא עביט של מימי רגלים

לא אמרן אלא באתרא דלא חתימי אבל באתרא דחתימי לא חזי 

 ש לומר ובזה י'ג' א סעי"רל' מ סי"חוע " בשן פסקוכ, חתימה לא שקיל

' ת שרגא המאיר חלק ו''ועיין בשו, ל לא גרע מחסרון החתימה"דהודעה כנ

  .אריכות גדולה בענין זה' סימן כ



  

  
  

 êøáî åðéà ïäë òåãîìàøùé éðàùò àìù øçùä úëøáá  
 íéðåøçà íùá íúù÷äù äîä úëøáá êøáî åðéà ïäë òåãîøçù ùïäë éðùò ,îðù éàà åðàã àäî 

ùò àìù íéëøáîàäùà éð ,ùøáå'' éî úåçðî''ò â'' áäùàî úååöî øúåé ùé ùéàìù íåùî íòèäã ,
àîøâ ïîæäù äùò úååöîá úáééç äðéàù ,à''ìàøùéî úåøéúé úååöî åì ùéã ïäë ë ,à'' åðéà òåãî ë

ùòù êøáîàïäë éð ,íéðôåà äùìùá íúöøúå.  
  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
èéìù ïèøâðæåø øéàî éáø ïåàâä'' àíéìùåøé  

èéìù ìåáèåáà äùî áøä'' àùîù úéá úéøéò ùàø  
èéìù âøáðèåø éáö äðåé áøä'' àíéìùåøé  

õøúì äàøð ,äùàî úåøéúé úåöî åì ùéã äùà éðàùò àìù êøáî ìàøùé àîìùáã , äåöî íåù ïéàå
î ìëã äååöî ùéàä ïéàå äååöî äùàäãäååöî ùéàä íâ äååöî äùàäù ä ,àùî'' ùéã éäð ïäëá ë

ìàøùéá àìå ïäëá êééùã úååöî ,î'' ïáä úåãôì ïåâë ïäëá àìå ìàøùéá ÷ø êééùù úååöî äîë ùé î
åëå ïäëì úåøùòîäå úåîåøúä ïúéì ïåâëå øåëáä ' åðéà åú ìàøùéî úåøúé úåöî åì ùé ïäëã íâäå

÷ø ïäëá êééù àìù úååöî ùé àäã êøáîìàøùéá   .  
  

èéìù ãìôðøà íåìù á÷òé éáø ïåàâä'' àäéðúð æðàö úéø÷ ììåëä ùàø  
õøúì äàøð , ïùåçä úåö÷á áúëù äî éôìîø ïîéñ''ñ â''ã ÷ 'äãåáò øëù àéåä äðåäë úåðúîã ,àå'' ë

úéáä ìòá ãéë ìòåô ùéã äãåáòá ÷ìç ìàøùéì ùé , ïîéñ ïéçåìù úåëìä íéøôà äðçîä áúëù åîëå
é''òã åà à''é÷ ïîéñ òåøæ øåàá áúëù åîë äãåáòá ïäëä ìùøúé àì øëùä é''àå â'' ïäëä úãåáò ë

êøáì ïéà ïëìå ìàøùéä çëî.  
  

èéìù àååãàô ìéùòä òùåäé éáø ïåàâä'' àøúñùèðàî  
ïãéã åà àðîçøã åà úåçéìù úøåúá àåä íéðäëä úååöî ìëã ïåéë õøúì äàøð , ìò íéëøáî ïéà ïëì

äæ.  
  

÷æ éáö óñåé áøäèéìù '' à÷øá éðá  
õøúì äàøð , àì ïëì úéçöéð íúøéçá ïéàå úåøåëáì äãåáòä áåùú àáì ãéúòìã øàåáîù ïåéë

äòù éôì àéäù äìòî ìò äëøá åð÷éú.  
  

èéìù ùèéåã óñåé áøä'' à÷øá éðá ãñçå äøåú ììåë  
äøä''èéìù áåè ïîéñ éç óñåé éáø â'' àçî íéìùåøé''ùä ìò óñåé íøë ñ''úåãñåî ùàøå ñäøåúä øåà   

õøúì äàøð ,ò''ä áúëù äî ôá" çî ïîéñ íééç çøåà'' åã''äúåëøá ùìù ãåò ùéå ã  àì éàîà ïéù÷î ùé
äðéá áìì ïúðù ìòåôá äùòù ãñçä ìò åð÷úðù úåëøá øàù ìëë ìàøùé éðùòù êøáì åð÷ú, 

íéîåøò ùéáìî,íéøåò ç÷åô ,íìåë ïëå , ã áúëåàéùå÷ ïàë ïéà,ùòù êøáî äéä íàã àé éð áåù ìàøù
 ïéøåç ïá åòîùî êøéá øáëù ìàøùé éðùòù ïåùìã ùéà éðùòùå ïéøåç ïá éðùòù êøáì ìåëé äéä àì

äùà àìå ìàøùé ùéà éîð åòîùîå,àå úéìàøùé úàø÷ð äùàã " àìà úåëøá ùìù êøáî äéä àì ë
 éðôá äëøá ãñçå ãñç ìë ìò êøáìå úåàãåäá êéøàäì àìà øö÷ì åðéúðååë äæ ïéàå úçà äëøá

äîöò ,ðä éôì''ïäë éðùòù êøáî åðéà ïäë äîì øéôù éúà ì ,à éë'' úåëøá äîë åîöòî êñåç äéä ë
áä øîà éøäå éåâ àìå ãáò àìå äùà àì àåäù ììåù àåä íöòá æà ïäë àåäù øîåà àåäù äæáù'' ç

øö÷ì àìå úåàãåäá êéøàäì ïéðò ùéù. 

  
á åà äðåùàø äëøá åì úúì ïéðò ùé íàä äôåçá ïäë ùéùëàúéøçà äëø  

æå ÷ôúñðã øåîà úùøôá øçùä úìéà íùá ÷ôñ íúàáäù äî'' áåùç íãàì ãáëì âäðîä äðä ì
äôåçá äðåøçà äëøáä êøáì , åãáëì óéãò åà äðåøçà  äëøáá ïäëä úà ãáëì íëéøö íà ïééòì ùéå

ïåùàø êøáéù éãë äðåùàø äëøáá.  
  

èéìù ïîééð ïñéð éáø ïåàâä'' àåî'' úéá éñðàî õéðæéå ö ùîù  
 úàéø÷á ïåâë äúò äæ ÷ñåòä øáãäî ÷ìç àåä ïäëä íà à÷ååã äæ åúùã÷å ìù áåéçäù øîåì äàøð

ïäëì ãáë ïé÷ìçîù äøåúä , åðéà íà äðåùàøä äéìò íò åãáëì éãëá ïäë ùôçì áééåçî åðéà ìáà
ïéðîäî ,äðåùàø êøáì åãáëì ïéðò ùé äãåòñäî ÷ìç àåä äãåòñá ïëå ,ãçà ìë ïéáî äôåçá ïëìå 

óúúùî ïäë ùé íà óàå íéãáåëîä íéáñäì úúì ùéù ,ïéðîä ïî åðéà àåä ìáà.  

  
íàääìôúå ùéã÷ ïéðòì ïäëì äîéã÷ ïéã êééù   

 íúàáäå åúùã÷å ïéãî ïäë íéã÷äì ïéðò ùé íàä íéöåøî íìåëå íéìáà äîë ùé íà íúðãù äî
êéøö ïéàù á÷òé ú÷ìçäî.  

  

èéìù øôå÷ ïäëä êåøá ìàëéî áøä'' à íéìùåøéøéî úáéùé  
 ïâîä óìàáù øéòäì ùéà ïîéñ ' úà íéã÷äì ùéù ùøåôî áúë íåúé ùéã÷ éðéã íéøôà äèîä ìò

ïäëä.  
  

ù ãåîìì áåéç ùé íàä''è éðôì ê''ùäù ïåéë æ''øáã ìëì åúùã÷å ìù ïéã ùéå ïäë äéä ê  
åù íùá íúàáäù äî'' íééç úîìù ú÷ ïîéñ äøåú ãåîìú úåëìä''ò ä'' î151 àä ìàùðù íéã÷äì êéøö í

ùä ãåîéì''èä ãåîéì íãå÷ ïäë äéäù ê''îâá øàåáîã ïåéë æ ' øáã ìëì ïäëä úà íéã÷äì áåéç ùéã
åúùã÷å ïéãî äùåã÷áù ,íéøáñä äîë íúáúëå êéøö ïéàù ÷ñôå.  

  

äøä''èéìù ãéååàã íçðî ñçðô éáø â'' àçî íéìùåøé''ñçðô éøáã ñ  
 ìù úåðåáùç åøôñá úøãàäã ïééöì ùéî äåöîñø äåö'' è êéøö øôñì íéìèåðù úåîëñäáù áúë

çàå ïäë íãå÷ íéã÷äì''åúùã÷å ïéãî ìàøùé ë.  
  

èéìù íéåáðøéá éåìä íééç óñåé áøä'' àúéìéò ïéòéãåî óñåé øàá ììåë  
øâäù ïééöì ùé''èéìù é÷ñáéð÷ ç''çàå íéðäëì íéúëîá äðåò àåä íãå÷ù íéîòô äîë éì øîà à''' ë

íéåìì ,çàå''éìàøùéì ëí ,éåì éðàù ïåéë åìöà øäî øáåò éìù áúëîä ïëìù éì øîàå.  
  

éçúô áøä 'èéìù øåøã øî'' àéáö ïåàâ úáéùé ÷øá éðá  
íéã÷äì êéøö ïéà éàãåá äðåäë úùåã÷ ò÷ôð äúéî øçàìù íúàáäù äî éôì øéòäì äàøð.  

øùà éðãòî:ðä íé÷ñåôä ú÷åìçîá éåìú äæù úåðè÷ä úåéúåàá äæ úà éúðééö ''ì.  
  

  
äëåúùåã÷ åðîî ò÷ôð íàä úîù ï  

åúùåã÷ ò÷ôð íàä úîù ïäëá íé÷ñåôä ú÷åìçî íúàáäù äî ,ùãçî äçéùî êéøö íàäå.  
  

èéìù ãðåî ìàéðã áøä'' àìàéøèðåî  
áîøäì úååöîä øôñáã ïééöì ùé''äééçúä úòá ùãçî ùãçúäì åëøèöé íéðäëäù ùøåôîá áúåë ï.  

øùà éðãòî:áîøä úà éúàáä ''îàîä óåñá äæä ïøáòù òåáùá ø.  
  

äøä''èéìù ñðøô øæòéìà â'' àéá øáç íéìùåøé''ìàøùé éèôùî ã  

á àáåîù íéðäë úøåúì ïééöì ùéç ÷øô àø÷éå äîëç êùî 'æå'' ì íéðäë úøåúá åøîàà óéòñ çé ÷øô åö' 

àáì ãéúòì äçéùî íéðåòè åéðáå ïøäà àäé ìåëé ,ïøäà úçùî úàæ øîåì ãåîìú.  
  

äì äåöî ùé åððîæá òåãîîâá àúéà éøä äøéáò øáåòì çéëå 'çéëåäì ìåëéù éî ïéà åððîæáù  
îâá àúéàã ïåéë äøéáò øáåòù íãà çéëåäì äåöî ùé åððîæá òåãî íéðåøçà íùá íúù÷äù äî'  ïéëøò

è''ò æ''á î' à àéðú"äçëåú ìá÷îù äæä øåãá ùé íà éðà äîú ïåôøè ø , ïéáî íñé÷ ìåè åì øîà íà
êéðéò ,äøå÷ ìåè åì øîàêéðéò ïéáî , òãåéù äæä øåãá ùé íà éðäéîú äéøæò ïá øæòìà éáø øîà 

çéëåäì ,íéöåøú äîë íúáúëå ,òàã ïðéøîàã åîëã á÷òé ïåéòä íùá íúàáä íéöåøúä ïî ãçàáå'' â
äæä ïîæá ïéçîåî íéðéã ïéàã ,éàî÷ã àúåçéìù àðéãáòã àçéëùã éãéîá äæä ïîæá íéðã éëä åìéôà ,

ä''îá äçëåä ïéðòì äéàî÷ã äéúåçìù àðéãáò àçéëùã éãé ,òà''çéëåäì ìåëéù éî ïéà åððîæáù â.  
  

èéìù øòðééì äùî ÷çöé áøä'' àíéìùåøé  
öæ øìèå÷ ïøäà éáø ïåàâä áúëù äî ïééöì äàøð'' ìø úðùîá ' äøåúä ìò ïåøäà àéäù êøã ùéù äæ ïéðòá

åúáéáñ ìò äáåè äòôùää àéäå íòåð éëøãá äçëåúî óà øúåé äìòð , ìëá åúåâäðúä êøãá òéôùîù
ïéðòå ïéðò , åãîìé åðîî øùà äáåèì íìåë ìò òéôùî äöåá÷ åà ãéçé ìù äáåè äâäðäå áåè äùòî

åùòéå ,ééòå"äçëåú úåöî íåé÷ì øúåéá ìéòåîäå áåèä ïôåàä àåä äæä êøãá äáøãàã ÷éñîù ù ,
ùø áúëù äîî àúòééñ àéáîå"æå çéëåäì òãåéù éî ùé íàä ïéëøòá íù é" åéðô åéäé àìù ãåáë êøã ì

ò ïéðúùî"ë.  
  

åúùã÷å ïéãî åîéã÷äì áåéç ùé íàä úìåëîá øåúá ãîåòù ïäë  
åúùã÷å ïéãî åîéã÷äì áåéç ùé íàä úìåëîá øåúá ãîåòù ïäëá íúø÷çù äî , àéìúã íúáúëå

 áåéç ùé äåöî øáãì ÷ø àîìéã åà úåùøä øáãì ïäë íéã÷äì áåéç ùé íàä íéðåùàøä ú÷åìçîá
ã÷äìåîé.  

  

èéìù õéùôì á÷òé áøä'' àíéìùåøé  
èéìù øòðæéî ìàøùé á÷òé áøä'' àïåãðåì  

øéòäì äàøð ,åîéã÷äì éîð êéøö úåùøä øáãìù øîàð íà åìéôàã ,ä''åìùî úúì êéøö åðéàù î ,
 úúì áééç åðéàù íàå áà ãåáéëá åîë åúùã÷å ììëá ììëð àì äæ åðîæî åì ïúåð àåäù ïàë ìáà

åìùî.  

  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

äøä'' âõøååù äãåäé íåçð èéìù'' à  

âøåáñîàéìéå  
åð÷æ úîùð éåìéòì  

 éáø ãéñçä áøäøéàî  áøä ïáäãåäé æ''ì  
áìð"òè ''ñùú øééà æ''ú å.ð.ö.á.ä.  

ò áãåð äæ ïåéìâ''ãáëðä áéãðä åðéãéãé é  

 áøäøðáéä ïîìæ ìàéúå÷é èéìù'' à  
÷øàô àøàá  

åúåîç úîùð éåìéòì  

 úøîäøåáã ø úá 'á÷òé ïåøäà æ''ì  
é äøèôð''ú øééà ã.ð.ö.á.ä.  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 áøäøèëù ìãðî íçðî èéìù'' à÷øá éðá  

åéáà úîùð éåìéòì  

 áøäíééç óñåé á÷òé  áøä ïáãåã æ'' ì  
áìð"é ò 'ðùú øééà''ú â.ð.ö.á.ä .  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 áøäõéáå÷ùøä ìàéçé íäøáà èéìù'' à

âøåáñîàéìå  

åðá úãìåä úçîù ìâøì éð" åæîá''è  

 úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  

äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî úçð äåøé  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  
äøä'' éáø â÷òá òèð á÷òé èéìù'' àíéìùåøé  

æîá åðá úãìåä úçîù ìâøì''è  
ãáëðä ãéâðä åðéãéãé åéáàì áåè ìæî úëøáå  

 áøäãåã èéìù'' à õéååù  
 úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  

äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî úçð äåøé  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  
 áøäøéîãåì ïåòîù èéìù''à  

 ÷øá éðá  
åáéáç åðá ñðëéä úçîù ìâøì  

 øîëøéàî á÷òé éð''úååöîäå äøåúä ìåòì å  
 úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  

öåé ìëî úçð äåøéäðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éà  
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åðéðò úøéàî àéä åðì ïâî åúøåú  
 èòåî íåëñá åìéôàå éàçåé øá ïåòîù éáø é÷åìàä àðúä ãåáëì äøåú úöôäá úåëæ ìåèéì ïéðåòîù éî ìë  

â íåé ãò úëøòîì øù÷úéù ' ïåôìèá éúå÷çá úùøô áøòá057-3166560   
äìôúì åøëæé íéîøåúä ìëåàìåìéää íåéá ùãå÷ä ïåéöá   

÷çãä úòùá åéìò êåîñì ïåòîù éáø éàãëå è úåëøá 'ò'' à  

ò áãåð äæ ïåéìâ"åðéãéãé é  

åîù íåìéòá õôçä èéìù" àíéìùåøé  
éçú åúá úãìåä úçîù ìâøì 'æîá"è  

 úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  
åéöìç éàöåé ìëî úçð äåøé  


