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An Open Letter
Dear Chaver,

We are happy to present to you a booklet containing the current segment of the 
Business Kollel Curriculum. Baruch Hashem we are receiving wonderful feedback from 
many participants in the program about the relevance of the  limud to their day-to-day 
lives.

We are pleased to offer the ability to partner with us by sponsoring our booklets in 
memory of  a  relative  or  friend.  Corporate  sponsorships  are  also  available,  an  option 
which can bring significant nationwide publicity to your business.

Please contact us at businesskollel@gmail.com for more information.

If  you  would  like  to  host  an  evening  aimed  at  increasing  awareness  of  the 
importance of learning business related / choshen mishpot halachos, please contact us for 
assistance in co-ordinating the event.

With best regards,

The BKN Staff

www.businesskollel.com

businesskollel@gmail.com
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Instructions
on how to use this booklet

1. In order to properly use this curriculum, one should have 
the  following  two  seforim:  a  Gemarah  Bava  Metzia  &  a 
Shulchan Oruch Choshen Mishpot Volume 3 (scanned pages of the 
Gemarah and the Shulchan Oruch can be found at the rear of this booklet).

2. This booklet is not made to be subsitute for inside study of  
the Shulchon Oruch, rather its intended use is to serve as an  
aid when studied along with the text of the Shulchon Oruch.

3. Begin by learning each Si'if inside the Shulchon oruch. Then  
use  the  background (“מקורות”)  section  presented  in  this  
booklet  for  that  si'if.  This  will  provide  the  reader  with  the 
source of the halacha in Gemarah and Poskim, as well as point  
out certain commentaries which are important to study inside. 

4. Then proceed to the  in-depth  segment presented (”עיונים“) 
for  each  si'if  which  provides  a  running  narration  of  the 
contemporary discussions found in the Poskim. This segment is  
accompanied  by  scanned  images  of  the  quoted  source  -  a  
feature unique to this booklet (This segment forms the bulk of  
this PDF).

5.  A  great  tool  for  summarization  of  the  halachah  with  its  
commentaries is  the  review  section provided at the (”חזרה“) 
end  of  this  booklet.  It  contains  a  short  summary  of  each 
halachah,  incorporating  the  words  of  the  commentaries 
contained on the page of the Shulchon Oruch.
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The Laws of Onaah (Sales & Pricing)
Shulchon Oruch Choshen Mishpot Volume 3 Siman 227

One of  the  most  prevalent  misconceptions  in todays business 
world is that the price of a product or a service may be determined 
by what  the  seller  feels  he  can “get  for  it”,  regardless  of  actual 
market  price.  Many unsuspecting buyers  have been “taken for  a 
ride” by smooth salemanship.

The spirit of the Law of  Onaah,  is that one may not mislead a 
customer into paying more for an item that is actually be worth less. 
Even if one was not aware that he was overcharging he nonetheless 
has been in violation of Onaah. The reverse is also true; one must 
not mislead the seller into selling an item for less than the general 
market price.

The Laws of Onaah are especially applicable to: 

1. Services:  Technicians,  Repairmen,  Appraisals,  Consultations, 
Specialists etc. who usually charge a general fee for their service. 
When  estimating  such  charges,  one  can  err  and  request  greater 
payment than the actual market price.

2. Salesmanship: When selling an  item,  it  is  common business 
practice to charge based on the naivete of the customer. Realizing 
the customer is gullible prompts many salesmen to really squeeze 
as  much  as  they  can  out  of  them.  This  is  a  classic  example  of 
Mekach Taus and Onaah.

3. Side by side: Some stores will place items of inferior quality, 
alongside  those  of  better  quality,  and  charge  the  same  price 
(artificial leather, plastic shoes etc.).

4. Initial  Pricing: When  labeling  items  for  sale,  one  must  be 
careful to charge the actual market price for the item. Many stores 
sell  items  which  are  slightly  overpriced.  According  to  many 
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Poskim, a  yarei shamayim  should avoid even slightly overpricing 
an item (even when other items are underpriced as an incentive).

5. Goods with a fixed price: in certain locales,  milk bread and 
eggs may have a fixed market price. Another example is gasoline. 
Some  poskim write that even a slight price difference constitutes 
Onaah d'oraisa.

6. Real  Estate: There  are  limitations  on  how  much  one  may 
charge for a home or property.

7. Catalog Items: Such as Stamps, coins, and the like have fixed 
prices, yet some people see no problem with convincing a buyer 
that the value of the item is greater than it actually is.

8. Middas Chasidus: Chazal teach that it is praiseworthy to return 
all  monies gained through transgression of  Onaah, even after the 
window of time for the claim has passed!

2

The Torah requires that the price for an item be set according to 
the  usual  price  requested  for  such  an  item  in  the  marketplace. 
Overcharging  or  undercharging  for  an  item  allows  the 
compromised party to request their money back, and in some cases 
totally invalidate  the sale.  Not  conforming to these  rules  can be 
viewed as theft, a transgression only remediated by repayment.

The halachah discusses three primary categories of pricing: 

1. Overcharging or undercharging exactly a 1/6 more or less than 
the value. This is known as “Onaah”. The sale remains valid, but 
the difference refunded.

2. When the difference is more than a 1/6. In many cases the sale is 
considered invalid (Mekach Taus) and all the money is returned.

3. When the difference is less than a 1/6. The sale remains valid 
and no money is returned. However there is a discussion in Poskim 
if this is allowed lechatchilah. 

The manner of determining these amounts and their ramifications, 
are discussed in this Siman.
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Also discussed, is the determination by  Chazal of the window of 
time given to the compromised party to make a claim. Generally 
this limitation was given to the buyer, though in certain instances 
the seller must also conform to this time frame. However Chazal 
teach  that  it  is  proper  to  return  all  monies  received  through  the 
transgression of Onaah even after this time period has passed.

The  guidelines  for  price  determination  are  known  are  generally 
known as Hilchos Onaah.

Note:  For  various  reasons  we  have  not  provided  sources  or 
commentary for certain “Si'ifim” of the Shulchon Oruch. It is 
recommended that those Si'ifim be studied at a quicker pace 
along with those Si'ifim containing sources.

Business  Kollel  Network  warmly  thanks  the  many 
organizations  and  individuals  who  have  contributed  to  the 
arrangement  of  this  booklet.  Particularly  Rabbis  Pinchos 
Feuhrer and YY Grunwald of Lakewood NJ, who authored the 
“Iyunim” provided for each Siif [and the many scanned images  
accompanying  them]  and  Rabbi  Elimelech  Nussbaum  for 
arranging the “Chazarah” section. 

Special  thanks  to  Rabbis  Ari  Marburger,  Yechiel  
Rothchild, and Eliezer Cohen, our  Senior Lecturers, for their  
invaluable  assistance  in  promoting  the  study  of  business  
halachah across the globe.

 

-Some pages contain large blank spaces-
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סימן רכז – הלכות אונאה
סעיף א

Understanding the Law of Onaah

טור :מקורות

:עיונים

  י שם  ''  ורש  .   מ דף סא  ''  ב  '   מ  ג

 סוברת' ובמסקנא הגמ. לדמות דין אונאה לדין גזל' בתחילה רצה הגמ         
 א ללמוד דין אונאה מדין גזל שכן יש באונאה קולא שנעשה בדרך מקח''דא

 .לחלק הוא מפני שיש בני אדם שקונים ביוקר' י דסברת הגמ''רש' וכ(וממכר 
).משמע מדבריו דבלאו האי טעמא היינו לומדים דין אונאה מגזל ורבית

 האם נאמר, ויש לחקור למעשה אחרי שחידש התורה דין אונאה          
גזל  ויש. שחידשה תורה איסור חדש או דילמא נאמר שהיא מעין איסור 

 ם מצווה''ויש לברר אי עכו. ם מצווה על איסור גזל''נפקא מינה מפני שעכו
 וכבר דן השבות יעקב על שאלה. כ שלא לאנות אחרים דרך מקח וממכר''ג

.זו
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  ב קסה  ''  ת שבות יעקב ח  ''  שו

 .ם מצווה על איסור אונאה''מבואר שדעת השבות יעקב דאין העכו         
 לא, כשחידש התורה איסור אונאה' ל דלמסקנא אפי''ומוכרח לכאורה דס

.שייך לאיסור גזל

 קושיא יסודי ומתוך תירוצו מבואר' לעומת זה מצינו בפני יהושע שהק         
.ל שגזל ואונאה קשורים אהדדי''דס
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  .  פני יהושע בבא מציעא דף נו

.י''כהפנ' ט שכ''וכן מצינו במבי

  מכירה פרק יב  '   ט בקרית ספר הל  ''  מבי

 ובאמת אין להוכיח שחולקים על[ל דיש באונאה איסור גזל ''רי מבואר דסה
 שיטת השבות יעקב לגבי גוי דאיכא למימר דדווקא לגבי ישראל שריבתה

] ע''וצ' והשיב'חייב להשיב מטעם , תורה איסור אונאה

 מבואר בסעיף זה דאין לוקין על לאו דאונאה משום שניתן להשבון        
זו[ יהושע שחיפש מקור להלכה  . וכמו שהבאנו מהפני  ו שכ' ועי]  'בסעיף 

משתות בפחות  אונאה  יש  אם  להסתפק  שיש  דכיון. המחבר  להעיר   ויש 
 ?למה אין לוקין מי שמאנה פחות משתות, דפחות משתות לא ניתן להשבון
.ומצאנו הערה זו בכמה אחרונים
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מחנה אפרים הלכות אונאה סוף סימן יז

  )  גיסו של בעל אמרי בינה  (  ספר דברי התורה 

:ובתוך דבריו תירץ

.ן נאריך בזה להלן בענין אונאה בקרקעות''ולענין מה שהביא מהרמב

ייי
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סעיף ב

 Calculating Onaah and “Bitul Mekach”

)ה אי"לא להאריך בתוד(ב "ב – נ ע"בבא מציעא מט ע: מקורות

ומגיד משנה שם' ב הלכה ב"ם מכירה פי"רמב

ע"טור שו

ד-ע ג"סמ

א"קצות החושן סק

)רךד באו"רס' נתיבות המשפט סי(

א"א בשם ריטב"רעק

:עיונים

 קנה ומחזיר, בסעיף זה פסק המחבר דאם היה האונאה שתות בדיוק
, דולר בז' ובאמת הדבר תמוה שהרי אם מכר חפץ השוה ו. אונאה  נמצא'

 ומן הסברא יכול המוכר לומר'. שהמוכר לא מכרוהו אלא על דעת שיקבל ז
היה בדעתו למכור בפחות לא  ו? שמעולם   ונתאנה' (בה' וכן כשמכר שוה 

 לא, איך כייפינן ללוקח לשלם יותר כשהוא אומר שאילו היה יודע),  מוכר
)?ובפרט היכי שלא היה בקי בשער(היה מסכים לקנותו 

 ח ונעתיק כאן החלק''רלב סעיף א את דברי הגר' ולענין זה הבאנו בסי
.הנוגע לענינינו
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ככ

וכו,ג,ב(בסעיפים אלו  ) ד  פחות'  דן המחבר במי שנתאנה שתות או 
. ושיעור שתות תלוי במחיר החפץ. משתות או יתר משתות

 בארץ ישראל יש דברים(בזמן הזה רוב חפצים אין להם מחיר קבוע 
 ה נאריך על זה''ובעז. י הממשלה''ששערם קבוע ע] subsidized[מסובסדים

). להלן

.וכדי להסביר השיטות בזה מוכרח אני להאריך קצת
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  .  מ דף סד  ''  ב  '   גמ

 אומרת שיכול אדם למכור חלב שימצא ברכליו אף שאינו יודע' הגמ
יש' הגמ(כמותו   אינה מדברת מענינ אונאה אלא מעניני רבית אבל ממנו 

).להוציא כמה חידושים בדיני אונאה וכדלהלן

  רט  '   י ריש סי  ''  ב

 י הקשה דמשמע בסוגיא שהבאנו דלא איכפית לן אי ימצא חלב''הב
 בכל אופן חל הקנין ואין להמוכר או, כפי שיעור הדמים או פחות או יותר

?להלוקח זכות לבטל המקח אף אם נתאנה

:כתב חידוש עצום בדיני אונאה, ומכח קושיא זו

 ולשיטתו כמעט. לדבריו אין דין אונאה כלל בדבר שאין לה שער ידוע
!!ז''שאין לדון דיני אונאה בזה

Page 14  סימן רכז



©2013 Business Kollel Network                                                                                           ד"בס

 להדיא' כ) א''שם סק(ך ''הש. י''הרבה אחרונים חלקו על הב, אולם
 רכז' ח בסי''והב) הגהות אות א(וכן הדרישה . בדבר שאין לה שער ידוע' דאפי

.אונאה סימן כד' א הל"מחנ' ועי. אות כא חלקו

:ויותר מזה יש ללמוד מדברי הערוך השלחן

  רכז אות ב  '   ערוך השלחן סי

 לדבריו כל דיני שתות באונאה. י''הערוך השלחן מסיק להיפוך מדברי הב
 ואילו בדבר שיש לה!  קביעות מקח בצמצוםשאין להםאינם אלא בדברים 

.בכל שהוא' איכא דין ביטול מקח אפי, שער מצומצם

  )  קיצור דיני אונאה  (  משפטי התורה 

.א פסק כדעת הערוך השלחן''הרי מצינו שהרב צבי שפיץ שליט

הערוה הרא''ודברי  דברי  על  בנויים  להעתיקו''ש  וכדאי   ה''ובעז. [ש 
.]ש לקמן בסעיף ו''נאריך עוד בדברי הרא

  כ  '   ד סי  ''  מ פ  ''  ש ב  ''  רא
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 לפיכך. א לצמצם''ל קבעו שיעור שתות מפני שא''ש דחז''דעת הרא
 פחות' סובר הערוך השלחן שיש בה דין אונאה אפי, בדבר שאפשר לצמצם

.משתות

 רט' ז בסי''הט. אונאה' כדאי לברר עוד דין בהל, ואיידי דאתי לידן
 אחר ומדבריו יוצא חידוש' תי' וכ. ע''דדבריו צ' י שהבאנו וכ''הביא דברי הב

.דין

  רט סעיף א  '   ז סי  ''  ט

 ,ז דכל היכא שיש ספק במקחו אם ירויח או יפסיד''בפשטות כוונת הט
 ואף שהנתיבות המשפט. [אם איגלאי מילתא שנתאנה' ליכא דין אונאה אפי

.כן' מצאתי שהמשפט שלום פי, ז''שם לא הבין כן בדברי הט

:ז''וכן מצאתי מפורש בדברי הרדב

  ד סימן אלף שמא  ''  ז ח  ''  ת הרדב  ''  שו

 איגלאי מילתא, וכשזקקו. א לדעת כמות הזהב''כוונתו שקודם הזיקוק א
 ז כמה טעמים לצדד עם''הרדב' וכ. נתאנה יתר משתות, שכפי שוויות הזהב

':כ' ובטעם הד. המוכר
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סק' עי החושן  הריטב''קצות  דברי  שהביא  ביקדושין''א   בדברי. א 
 הוא דכל) והוא העיקר הנוגע לדיני אונאה' (הא. חידושים' א יש ב''הריטב

 ח''והקצוה. אין בזה משום אונאה, היכא דשוה ללוקח לקנות במחיר גבוה
עליו רעק' ועי. חולק  הריטב''בהגהות  דברי  שהעתיק  כאן  ומסיק''א   א 

.בראשונים' במחנה אפרים הוכיח שיש בזה מח, אולם. כדבריו

  כ  '   אונאה סי  '   מחנה אפרים הל

 ומטעם זה. י הדחק לא שמיה קציצה''א דקציצה ע''עוד חידש הריטב
 י קבלת''אינו נתחייב ע, הסכים הלוקח במחיר קודם שקיבל המקח' דאפי' כ

.ן''ומצינו כדבריו בדברי הרמב. המקח אלא כפי שיעור שוויותו

  ן בספר תורת האדם סוף שער הסכנה  ''  רמב

 'טו ובנתיבות המשפט סי' שכירות סי' עיין במחנה אפרים הל, ולתוספת עיון[
]ח  בסוף דבריו''רסד סק

ייי

Page 17  סימן רכז



©2013 Business Kollel Network

סעיף ג

Overcharging less than a Sixth

רמב"ם פי"ב מכירה ה"ג: מקורות

סמ"ע ה 

ערוך השולחן

:עיונים

 ,ובטעם הדבר. המקח קיים, המחבר הדין דפחות משתות' בהלכה זו כ
. דרך הכל למחול, שכל פחות משתות'כתב   )ב''חידושים סק(מ ''נתיה' ועי'

).ב''סק(ע ''מה שהביא בשם הסמ

דמדינא משמע  המחבר  אפי, מלשון  שוה' אונאה  משתות   משהוא 
 אנן נקטינן, ודוקא מפני שדרך העולם למחול. לאונאת שתות שחייב להחזיר

.מ לדינא וכדלהלן''ויש בזה נפק. דמסתמא מחל

.יש לשונות שונות בראשונים, ובטעם חזרת פחות משתות

  כ  '   ש פרק הזהב סי  ''  רא

  גניבה הלכה ה  '   ם פרק ז מהל  ''  רמב

 והוציא שיש. ש''ם והרא''המחנה אפרים דייק שיש מחלוקת בין הרמב
מחנה אפרים אונאה פרק יג. מ גדולה להלכה''ביניהם נפק
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 היכא דנתאנה הלוקח, ם''יוצא מדברי המחנה אפרים דלדעת הרמב
 'ולתבוע אונאתו אפי' לא מחלתי'יכול לומר , ועדיין לא נתן הדמים למוכר

משתות כמאן. בפחות  הלכה  הכריע  לא  אפרים  הסמ. והמחנה   ע''אולם 
ו   וכן. ש''עיי. מוציאין מידו, לא נתן המעות' שפסק דאפי) ד''סקי(בסעיף 

.ה נאריך בזה עוד לקמן בסעיף ז''ובעז. ב''מ סק''פסק הנתיה

 .שמאנה את חבירו שמכר חפץ במחיר גבוה מהשערעד הנה דברנו במי 
 .וכגון זה פסקינן בפחות משתות דנקנה המקח ואינו חייב להחזיר האונאה

 כגון[עדיין אינו ברור מה יהיה ההלכה כשהטעה המוכר את הלוקח , אולם
 ונמצא discount((שאמר לו שנותן לו כפי השער או שאמר שנותן לו הנחה 

].שאינהו פחות משתות
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:א סימן שלב סעיף ד''וזה לשון הרמ

 עשו עמי בארבעה כמו ששאר פועלים: בעל הבית שהטעה פועלים ואמר להם
 נשכרים ונמצאו שנשכרים ביותר או שהפועלים הטעו בעל הבית בכי האי

.גוונא הוי כאילו לא שכרו זה את זה כלל ונותן להם בפחות שבפועלים

:ותמה הנתיבות המשפט

:ותירץ
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 צריכים לדון, היכא שאמר המוכר שמוכר כפי השער, לדעת הנתיבות
 בפחות משתות' חוזר האונאה אפי, אי סמכו בעיקר על מה שהוא כפי השער

 ואפשר דהמקח בטל ולא דמי להא דסימן שלב דהתם כבר נעשה המלאכה[
].ולא שייך בה חזרה

.ומצינו בכמה אחרונים שפסקו כעין זה

  )  הובאו דבריו במשפט שלום  (  ספר יהושע פסקים וכתבים סימן כ 

 אלא היכא דאיכא אומדנא שלא יסכים' מדברי ספר יהושע ליכא ראי
.לשער הגבוה
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This Halacha is  relevant  to  the  אונאהof the seller  as well. 
Often, a merchant will offer to match an advertised price. If a buyer 
brings an advertisement for a lower price and it turns out that the 
advertisement  was  a  misrepresentation,  the  seller  would  not  be 
bound  to  the  deal  because  it  was  made  on  the  premise  of  the 

competitor’s lower price.
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סעיף ד

1. Various Sixths  2. When a seller wants to back out

רמב"ם פי"ב מכירה ה"ד ומגיד משנה, וכסף משנה: מקורות

סמ"ע ו-יא

נתיבות המשפט ס"ק ח')(

:עיונים

שתות על  יתירה  באונאה  את, בפשטות  לכוף  למאנה  זכות   אין 
 ולכאורה אין זה צריך לפנים. המתאנה לקבל דמי האונאה ולקיים המקח
.ולא כתבתי אלא להוציא מדברי הפתחי חושן

פתחי חושן סימן יא אות יט

 .ע ביתר משתות אלא באונאת שתות"ל דלא איירי הסמ"ונ. ע שם''בסמ' ועי
 ודברתי עם כמה דיינים והסכימו שדברי. וכן מצאתי בספר יריעות החושן

.הפתחי חושן תמוהים

----

 אקדים בדברי הראשונים, כדי להסביר כמה מהשאלות הנוגעים לסעיף זה
) מ דף נ"ב' (הגמ. א בסעיף זה"שהם בסיס למחלוקת מחבר ורמ  אומרת:

.נחלקו הראשונים' ובביאור הגמ'. יתר על שתות שניהם חוזרים'
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  שם  '   תוס

 ודוקא. דשניהם חוזרים איננו כמשמעו' לישנא דגמ, ם"לדעת הריב
.אז יש זכות למאנה לבטל המקח, כשתובע המתאנה

 ל''ר(ם מה יהיה כשהמתאנה תובע אונאתו "ויש להסתפק בדעת הריב
 וכששמע. והשיב המאנה שרוצה לבטל המקח) הדמים שהם יותר מהשער

 האם נאמר דמיד שתבע הנתאנה את. חזר בו מתביעת דמי אונאתו, הנתאנה
 ונכון שאין זה מובן דמאיזה טעם? [יש להמאנה זכות לבטל המקח,  אונאתו

 ם"משמע מדברי הריב, אבל לעומת זה. י תביעת המתאנה''יזכה אמאנה ע
).בנו של המחנה אפרים(וכבר נסתפק בזה הקרית מלך רב ]. שלזה כיוון

  ד  "  ב מהלכות מכירה ה  "  קרית מלך רב פי

.ש"והנה בדבר זה יש סתירה בלשונות שברא
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  ה אות יד  "  ב פ  "  ש ב  "  רא

 וממילא. ב נראה שתביעת הנתאנה משוה המקח כטעות"מדבריו בב
יכולים לבטל יונה בדברי הריב. [שניהם   ].ם"ונראה להלן שכן הבין רבינו 

 כ יחזור הנתאנה מתביעתו שהרי כבר גילה"יתכן דלא מהני אם אח, ז"ולפי
.דעתו שאינו נוח בהמקח כמו שהוא

 דבריו בשם' מ לא כ"ובאמת בב[מ "ש בב"מצאנו לשון הרא, לעומת זה
].אבל בפשטות דעתו להעתיק שיטתו, ם"הריב

  מ פרק הזהב אות טו  "  ש ב  "  רא

בב לבטל המקח אפי"מדבריו  למאנה טענה   לאחר'  מ משמע דאין 
 תביעת המתאנה והברירה ביד המתאנה אם רוצה לבטל המקח או לקיימו

.כמו שהוא

 ש הביא דברי רבינו"הרא. ם והקשה כמה קושיות"רבינו יונה חלק על הריב
.יונה וקושיותיו
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  ב שם  "  ש בב  "  הרא

יונה מורה שתביעת המתאנה מחזק ומקיים את"לשון הרא  ש בשם רבינו 
). ם שכותב להיפוך"ומיניה תמה על הריב(המקח 

  ח כאן אות ז  "  ב

הריב"הב על  חולק  יונה  דרבינו  דייק  בב"ח   לדעת] א. אופנים' ם 
 'כ תבע המתאנה ולרבינו יונה יכול לבטל אפי"ם אין המאנה מבטל אא"הריב

 שוב אין המאנה, לדעת רבינו יונה כשתבע המתאנה] ב. בלי תביעת המתאנה
 ח"ומפני כך תמה הב   !  יכול לבטל מפני שגילה המתאנה דעתו שרוצה במקח

.דלא משמע כן) א"וכן יש להקשות על הרמ(על הטור 

 זכינו לספרו של רבינו יונה והמעיין שם יראה שלא כוון למה שאמר, אולם
.ח בדעתו"הב
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  :  ב דף פג  "  עליות דרבינו יונה ב

 י תביעת המתאנה"ם אין לומר שע"מבואר שעיקר טענתו היה דלשיטת הריב
 וכדעה ראשונה שהבאנו לעיל בביאור דעת[יזכה המאנה בכח לבטל המקח 

 שאף לדעתו יהיה' אבל מעולם לא כ). דאפשר להשיב' ואף בזה כ] (ם"הריב
!תביעת המתאנה כקיום המקח

 ביותר משתות לא שייך חזרת דמי אונאה אלא המקח, מבואר דבדרך כלל
.לפעמים לא שייך חזרת החפץ. בעצמו חוזר

 דן במצב שנתאנה המוכר והלוקח כבר מכר המקח) ם"מהרש(המשפט שלום 
 ויש להסתפק מי זכה בדמי. קודם שתבע המוכר אונאתו) ביותר משוויותו(

.י מיגאש"המשפט שלום הביא תשובה מהר). השנייה(המכירה 

  קכח  '   י מיגאש סי  "  ת הר  "  שו

.לעומת זה יש דעת הדמשק אליעזר
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  ט בשם דמשק אליעזר  "  דברי גאונים כלל ה סכ

 חל, ל דהיכא דנתרצה המתאנה"א דמשמע דס"מ סק"ח ונתיה"ע סק"סמ' עי
 במחנה אפרים נקט דלפעמים אין המקח חל אלא, אולם. המקח מעיקרא

ולהבא איירי המחנ. (מכאן  יב"ולא  בסימן  לעיין שם  וכדאי  אופן  בכל   א 
)באורך ואינני מעתיק כאן אלא מקצת דברים הנוגעים לענינו

מחנה אפרים סימן יב

 כ נמלך"יש עוד נידון היכא שאמר המתאנה שרוצה לבטל המקח ואח
ותלה אותה במח. ורוצה למחול האונאה זו   'והדברי משפט עמד בשאלה 

.ן ובעל המאור"רמב

  )  ף  "  מדפי הרי  :   מא  (  ב   "  בעל המאור ב
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 מ ולא עוד אלא שתמה עליו דזה פשוט ואין"ד הסכים לדברי הבעה"והראב
!בה שום חידוש

  )  כתוב שם  '   בס  (  ד   "  ראב

.ן סובר באמת דבטל הקנין בדבור בעלמא"אמנם הרמב

  ')  מלחמת ה  (  ן   "  רמב
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סעיף ה

Minimum Onaah

ב משנה"א משנה עד נה ע"מ נה ע"ב: מקורות

ם ומגיד משנה"רמב

ע יב"סמ

ערוך השולחן

סעיף ו

Is there an Issur to overcharge less than a sixth?

טור בשם הרא"ש: מקורות

סמ"ע סקי"ד

בערוך השולחן כאן שכתב יסוד גדול בענין אונאהעיין 

:עיונים

 המחבר הביא. ש"כבר דברנו קצת בענין הספק של סעיף זה לעיל בסעיף ג עיי
 אמנם מצינו. ש שמסתפק אם יש איסור אונאה בפחות משתות"דברי הרא

.שנחלקו הראשונים בזה

  ז  "  ספר החינוך מצוה של

.וכן הוא דעת הספר חסידים

ספר חסידים סימן תקלב
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ברמב להדיא  מצאנו  זה  עה"לעומת  שאפי"ן  פשוט  לדבר  שנקט   'ת 
.פחות משתות נמי אסור

  יז  -  ה פסוק יד  "  ן פרשת בהר פכ  "  רמב

:ובסוף דבריו

 ,ש מבואר דאף לפי מה שמסתפק לאסור בפחות משתות"ומדברי הרא
.אין זה אלא במתכוון לאנות

  ש סימן כ  "  רא

.כתב האמרי יושר שרבו המתירים לאנות פחות משתות, ולהלכה

  ב סימן קי  "  ת אמרי יושר ח  "  שו
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 ש דירא שמים יחוש"מ לא חלק האמרי יושר על מה שכתוב ברא"אמנם מ
.לדעת האוסרים

.ש החפץ חיים"ר ורכילות כמו"מ לענין הלכות לשה"ויש בשאלה זו נפק

  רכילות כלל ט באר מים חיים אות כז  '   חפץ חיים הל

 משמע דפליג על, כ בסוף דבריו דהולכין לחומרא לענין איסור אונאה"וממש[
]ונאריך עוד בדברי האמרי יושר להלן. האמרי יושר שהבאנו

 ש מבואר שהטעם לשיעור שתות הוא מפני שעד שתות דרכו של"הנה ברא
.כ"א לדקדק במסחר כ"אדם למחול כי א

כ הלוקח' עוד  דלפעמים  משום  הוא  משתות  בפחות  להתיר   דהא דמצדד 
 ומזה רוצה הערוך השלחן. מסכים לשלם יותר מפני שהוא תאב לאותו חפץ

.לחדש יסוד

ערוך השלחן סעיף ז

דכוונת הערה) י הערה כה"פ(ונראה מדברי הפתחי חושן   ש"שלמד 
 ש יראה"ל דהמעיין בדברי הרא"נ, אולם. ג"יתר משתות בכה' להתיר אפי

 ש אלא לומר דבפחות משתות ליכא מאן דאוסר"דמוכרח שלא כוון הערה
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הגבוה כשער  שמוכרים  סוחרים  יש  ביתר. אם  איירי  דלא  משמע   אבל 
 ש דהיכא דכולם מוכרים"ובאמת יש להוכיח כן דהא כתב הערוה. [משתות

 אין בה, דכשאינו נמבר בשוה' ואילו כאן כ. פחות משתות חוזר' אפי, בשוה
 'אפי, הרי אם כולם מוכרים בשוה? כ איפוא מצינו דין שתות"וא. דין אונאה

 שתות נמי אין בה דין' אפי, ואם אינו נמכר בשוה. פחות משתות נמי חוזר
הערוה? (אונאה לדברי  קשה  עדיין  לדברינו  נסתפק, ש"אך  אופן   באיזה 

)]ע"וצ? ש בפחות משתות"הרא

ייי
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1-סעיף ז

Time Frames and Credit Scenarios

ב וברייתא ומימרא דרבא"משנה בבא מציעא מט ע: מקורות

יז, ז"ע סקט"סמ, ח"ם ה"רמב, ח"טור ס

ד"ך סק"ש

ג"ח סק"קצה

)רך כאן כמה יסודות גדולותפתחי תשובה באו(

א בדין כדי שיראה אם אין תגר בעיר"עיין הגהות רעק

ערוך השולחן

:עיונים

לעולם לחזור  יכול  אינו  שנתאנה  דלוקח  מבואר  זה   באחרונים. בסעיף 
'.כדי שיראה'האריכו לברר השיעור של 

  רכו  '   ת לחם רב סי  "  שו
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 בלחם רב מבואר שהלוקח אינו אחראי לשלוח מקחו לבקי ולא נאמר
 ,ולפי דבריו. אלא כשנמצאו הבקי והלוקח במקום אחד' כדי שיראה'שיעור 

הלוקח יכול  שהיה  זמן  עבר  כבר  אם  עיניו  ראות  כפי  לשער  הדיין   צריך 
.בסוגיין' דעתו לחלוק על דברי תוס, וכפי הנראה. להראות לתגר או לקרובו

  :  מ דף מט  "  תוספות ב

התוס בדברי  מפורש  בעיר' הרי  תגר  נמצא  שלא  לנו  איכפית   דלא 
 אזלא, שנמצא בה הלוקח ואם עבר זמן שברוב פעמים שייך להראות לתגר

.זכות הלוקח

 ותמה על מה' שהביא דברי התוס) ע"נדפס בשו(בהגהות חכמת שלמה ' ועי
.ז"שלא הובאו דבריהם בפוסקים ויותר על מה שמשמע להיפך מדברי הט

.בזה' ם מבואר שפסק כדעת התוס"ובמהרש

  ג סימן שז  "  ם ח  "  ת מהרש  "  שו

:ל"וז' שאף הלחם רב מסכים לדברי התוס' אבל במשך דבריו כ
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בתכשיטין"המהרש אלא  אינו  רב  הלחם  שסברת  לחדש  רוצה   ם 
.כ"וכדומה שבדרך כלל אין תגרים נמצאים כ

'.לעומת זה נראה ברור שהערוך השלחן לא פסק כדעת התוס

ערוך השלחן סעיף יח

.ז בזה"ולכאורה דעתו לסמוך על דברי הט

שהוא מתאנה' א שכ"רמ' עי בשעת מקח  שיודע  יכול"אעפ, דמי   כ 
 'עי, אולם. ק ה"ח ס"ח אות ט וקצוה"ב' ועי. לחזור בו עד כדי שיראה לתגר

 וכן. דיש לחלק בין אונאת לוקח לאונאת מוכר' בהגהות חכמת שלמה שכ
.מבואר באור החיים ריש פרשת תולדות
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אור החיים פרשת תולדות
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2סעיף ז-

Claiming Onaah after the time limitation

ד המחבר"למטה בעיון ע' ע: מקורות

א ההוא דנקט וורשכי"בבא מציעא נא ע' ע, יודע' היא "בדברי הרמ

קצות ונתיבות שחולקים , ח"ע סקי"סמ

)ועיין בפתחי תשובה(

:עיונים

 במחבר כתב שאם הלוקח מברר שהיה לו אונס ולכך לא הראה המקח
 ',ואם יברר'ש "וממ. לאחר זמן של כדי שיראה לתגר' יכול לבטל אפי, לתגר

 ע שהרי הלוקח"וצ. כ יברר בראיות"מדוייק שאינו נאמן בטענתו שנאנס אא
 ומזה. והמוכר אינו יודע ואין לו אלא טענת שמא. טוען טענות ברי שנאנס

.המחנה אפרים' הק

מחנה אפרים סימן כב

:לתרץ' וכ. ובדברי משפט הביא קושיית המחנה אפרים
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דברי משפט

 ברי, ברי ושמא' ג אמרי"אם נאמר דבכה' כוונת הדברי משפט דאפי
מילתא דשכיחא, עדיף כשטוען  דווקא  אונס. היינו  בטענת  כשבא   ולפיכך 

.בטענת ברי' אינו נאמן אפי, שהוא מילתא דלא שכיחא

 א דשיעור כדי שיראה אינו אלא כששילם"בשם הג' ב שכ"ך סק"ש' עי
 ב שהביא"פתחי תשובה סק' ועי. וכן פסקו הרבה פוסקים. הלוקח בעד מקחו

לזה' ב לכה. [טעמים  תשובה  בפתחי  לעיין  דברי"וכדאי  שמביא  עד   פ 
 יכול, ומדברי הפוסקים היה נראה דכל זמן שאינו משלם] המשכנות יעקב
.כן' הערוך השלחן לא כ, אולם. לחזור בו לעולם

ערוך השלחן

 

 הרי מבואר שאין דעתו סובלת שיכול להשתמש בה לעולם ולא יהיה
 ך"כ דהוי מגו במקום חזקה אינה אלא לטעם הש"ומש. [בה אומדנא דמחל

 ונראה שסובר הערוך השלחן שאין לסמוך על. שנאמן לומר שלא מחל במיגו
]ך לסברות אלו"הסברות אחרות מאחר שמוכח שלא הסכים הש

 ונראה. [ביתר משתות' א שייך אפי"דדינו של הרמ' ח כ"ע בסקי"הסמ
 ].ב דכדי שאין הדעת טועה ודוק"ח ולכן קשה לו מסוגיא דב"שכן למד הב

 שהוא מקור(המרדכי ' ז שסובר שלא כ"מ הוכיח מדברי הט"הנתיה, אולם
 וכן. דמחל' דבריו אלא בשתות אבל ביתר משתות ודאי אמרי) א"לדברי הרמ

.הוכיח המחנה אפרים מסברא
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  יט  '   מחנה אפרים סי

 ח ממסירת מודעא דאינו מועיל"על הב' ה שהק"קצות החושן סק' עי
. בלא ראי  הדברי' וכן הק. נתיבות המשפט שתמה על השוואת הקצות' ועי'

.חיים מטעם אחר

  א  '   אונאה סי  )   אוירבעך  (  דברי חיים 

 ובאמת שדברי הקצות צריכים ביאור אלא שאין כאן מקום להאריך
.בדיני מודעא
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סעיף ח

When a merchant claims Onaah & more on time limitations 

ב מימרות דרב נחמן"ע-א"בבא מציעא נא ע: מקורות

ה"נתיבות סק, ם"רמב

)ה"פתחי תשובה סק(

'ק ה"ך ס"ש, ק יט"ע ס"סמ

')פתחי תשובה ו(

מ"ח ונתה"קצה', ק כ"ע ס"סמ

:עיונים

 המחבר דשיעור של כדי שיראה לתגר אינו שייך אלא בלוקח שיש לו' כ
 אינו יכול להראות לתגר מפני שאין המקח, כ מוכר"משא. המקח תחת ידו

סק"בנתיה' ועי. בידו שכ"מ  דמוכר ' ה  ידו  תחת  עדיין   כגון(דכשהמקח 
 הסברא הפוכה דשייך שיעור כדי שיראה למוכר ולא), שהקנה בסודר וכדומה

 שיכול לחזור(ק ה סבר כוותיה לגבי לוקח "בפתחי תשובה ס, אולם. ללוקח
 ופליג עליו לגבי) לעולם עד אחר שיגיע המקח לידו ויעבור שיעור כדי שיראה

כדי שיראה זמן  לבטל אחר  יכול  וסובר דגם המוכר   וטעמו משום. מוכר 
בידו שהמקח  זמן  דכל  ז  בסעיף  לעיל  שהביא  לבדוק, הסברא  נזהר   אינו 

 א שאביא לקמן דלדעתו לא פלוג רבנן ומוכר"ויש לעיין בדעת הרשב. [בשער
]לעולם חוזר

.מ"פסק הערוך השלחן כדעת הנתיה, ולהלכה

ערוך השלחן סעיף יא
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 גם המוכר אינו, ם דהיכא דאין במינו שינוי"ע פסק כדעת הרמב"בשו
 וכן פסק המחבר בסוף הסעיף דאם נודע. יכול לחזור אחר שיעור כדי שיראה

זבינא כזבינתיה יכול לחזור בו, דאיתרמי ליה   א"הרשב, אולם. שוב אינו 
.דינים אלו' חולק על ב) י כאן"הובאו דבריו בקיצור בב(

  .  א בבא מציעא דף נא  "  רשב

הרשב דדעת  נראה  שיטה"והיה  שהיא  מפני  למעשה  נוגע  אינו   א 
וגם אין דעתו מוזכר בפוסקים  מצינו, אולם. יחידאה כנגד רוב ראשונים 

.מ לדינא"שלכמה אחרונים יש נפק

תבעה"המהרשד ולא  כזבינתה  זבינא  למוכר  שנזדמן  בציור  דן   ם 
:ם"המהרשד' ז כ"וע. ואחר זמן באה לתבוע אונאתה . אונאתה

  קעד  '   מ סי  "  ם חח  "  ת מהרשד  "  שו

 א"כדעת הרשב' קים לי'ם יכול המוחזק לטעון "הרי מצינו דלמהרשד
 יש כמה אחרונים שנחלקו עליו, לעומת זה. פ שהוא שיטת יחיד בדבר"אע

.וכמו שנבאר

לב דבמכירת קרקע אין"ק ה שהביא דעת המהר"ך ס"ש' ועי בן   י 
 ויש מי שאומר. לחלק בין מוכר ללוקח מפני ששניהם יכולים להראות לתגר

:א אינו כן כדי שלא תחלוק בשיעורים"דלדעת הרשב
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  נא  '   ם די בוטון סי  "  ת מהר  "  שו

 .אף בקרקע חוזר המוכר לעולם, א"הרי הביא דעת חכם אחד דלהרשב
 'קים לי'מבואר שדעתו שיכול המוחזק לטעון , ז"ולבד ממה שיש לפקפק ע

).ם"וכמו שכתבנו בשם המהרשד(א"כהרשב

:ם די בוטון בתוקף"ז חלק המהר"וע

:על שאלה זו' ת פני יהושע שכ"וכמו כן פסק בשו
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  צט  '   ב סי  "  ת פני יהושע ח  "  שו

וגם המחבר"וכיון שאנו רואין שרוב פוסקים דוחים דברי הרשב  א 
.נראה דאין לחוש לדבריו, אינו מזכיר דבריו

נודע שבא לידו כממכרו ' 'במחבר כ  '.ולא תבע וכו, וידע שטעהאם 
יודעים' וקצת משמע דאפי נודע לנו שנזדמן לו כממכרו אבל אין אנו   אם 

 ט דמיד"ת מהרי"מבואר בשו, אולם. עדיין יכול לחזור בו, שהכיר בטעותו
 נוכל לומר שודאי הכירבטעותו ואם, שנודע לנו שנזדמן לו זבינא כזבינתיה

.ודאי מחל, לא תבע

  יט  '   מ סי  "  ט חח  "  ת מהרי  "  שו
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סעיף ט

Price Change Due to Market Fluctuation

ש"א בשם הרא"טור סי: מקורות

ק כא"ע ס"סמ

'ק ז"נתיבות המשפט ס

'ק ז"קצות החושן ס

'ק ח"נתביות המשפט ס

, ח ה"קצה: בענין מוכר מפני דחקו(  ד"מ רס"ונתה, ולהלן סעיף כא'
)ק ט"ופתחי תשובה כאן ס, ח"ביאורים סק

ערוך השולחן

:עיונים

 אבל אם נשתנה השער. כשלא נשתנה השער, א"בד'ל "המחבר וז' כ
 וכדי לברר תמצית. כ לשון המחבר"ע.' אינו רשאי, ומפני כך רוצה לחזור בו

).י"כמבואר בב(נעתיק כאן הראשונים שהם מקור דברי המחבר , הלכה זו

  :  מ דף נ  "  י ב  "  רש

:י וממנו דייק חידוש להלכה כדלהלן"ן עמד על לשון רש"הרמב

  ן שם  "  רמב
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כוונת הרמב  שוב אין למוכר, ן דמיד שנתייקרו הטליתות"בפשטות 
 על זה נביא' ומה שק[היכי תמצא לברר שנתאנה וממילא אינו יכול לחזור בו 

].לקמן מהשיטה מקובצת

.כ דאינו יכול לחזור מחמת שינוי השער"ג' ש כ"ברא

  ש כלל קב סימן ד  "  תשובת הרא
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 אז, יש לדייק מדבריו דדווקא כשאינו חוזר אלא מפני שנתייקר, אמנם
 אבל אם יטעון. אין שומעין לו מפני שלא קפיד על מה שנתאנה בשעת המקח

אפי למחול  דעתו  היה  לא  שנתייקר' שמעולם  דס, קודם  דיכול"משמע   ל 
היה שיעור. לחזור זו אלא כשלא  הלכה  דלא איירי  לומר  יש   ויותר מזה 

 'ז כ"וע. ודווקא אחר שנתייקר יש שיעור אונאה. אונאה כלל בשעת המקח
 וכמעט אין בזה חידוש[ש דתביעת אונאה תלוי דווקא בשעת המקח "הרא

לקמן עוד  בזה  . ונאריך  המשפט ] הנתיבות  למד  הערוך"וכ) ז"סק(וכן   פ 
.השלחן

ערוך השלחן

 ש שכל בר בי רב יודע"א ללמוד כזה בדברי הרא"דא' ט כ"והמהרי
 שוב אין לנתאנה טענת אונאה, דהיכא דליכא שיעור אונאה בשעת המקח

 ומכח קושיא זו). מפורשת וכמו שנראה לקמן בסעיף י' ובר מין דין היא גמ(
).מ דבריו בקיצור"וכמו שהביא הנתיה(חידוש נפלא בדעת המחבר ' כ

  ט סימן יט  "  ת מהרי  "  שו
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 י עדים שהיה שיעור אונאה"אם נתברר לנו ע' ט דאפי"דעת המהרי
 כ אינו יכול לבטלו דאמרינן מסתמא איתרמי ליה זבינא"אעפ, בשעת מקח

.כזבינתיה והכיר באונאתו ומחל

המהרי"בשו דברי  על  לתמוה  האריך  השיב משה  דלא"ת  ובפרט   ט 
 ט"דאף לדעת המהרי' ובסוף כ. ן שהבאנו"משמע כדבריו כלל בדברי הרמב

.לפעמים יכול לחזור בו אף שנשתנה השער

  ת השיב משה סימן קב  "  שו

 ,אם חזר בו המוכר תוך כדי שיראה לתגר, ולפי דברי ההשיב משה
.אפ נשתנה השער' פשיטא דיכול לחזור אפי

כ"ברמ השער' א  נשתנה  אי  והלוקח  המוכר  דנחלקו   על, דהיכא 
ראי להביא  נשתנה' המתאנה  סק' ועי. שלא  המשפט   ולדעת. [ח"נתיבות 

 ל דאיירי כשאנו יודעים שלא איתרמי למוכר זבינא"צ, ט שהבאנו"המהרי
]אינו יכול לחזור, אם אנו יודעים שנשתנה השער' אפי, כ"כזבינתיה דאל

 המחבר דהמוכר מחמת דוחקו יותר מכדי שהדעת' בסוף ההלכה כ
 'ומפשט לשון המחבר נראה דבעינן ב. ואינו יכול לחזור, ידע ומחיל, טועה

.זלזל יותר מכרי שהדעת טועה] ב. מכר מחמת דחקו] א. תנאים

.ב"ב' האחרונים פקפקו בזה ממה דאיתא בגמ, אמנם
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  .  פ  :-   ב דף עז  "  ב  '   גמ

הגמ יותר מכדי שהדעת טועה' מלשון  ליה, משמע דכל שזלזל   לית 
 ח"ובאמת נראה שכן למדו הב. [כשלא מכר מחמת דוחקו' טענת אונאה אפי

.]ש ודוק"ה עיי"והקצות החושן סק

.ע עצמו דלא בעינן שיהא מוכר מחמת דוחקו"ובאמת כן מבואר בלשון השו

  ע סימן רכ סעיף ח  "  שו

.מהלכים' הרבה ביאורים בדברי המחבר ואעתיק ב' האחרונים כ
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  ע ערוך הרב הלכות אונאה  "  שו

 ,ע הרב למד דממה שהוא מוכר ומזלזל יותר מכדי שהדעת טועה"השו
]ב"זהו כוונת הסוגיא בב, ולדבריו. [אנו יודעים שמוכר מחמת דוחקו

מנחת פתים

 יותר מסתבר לומר, כשהוא מוכר מחמת דוחקו, לדברי המנחת פתים
.דמחל' ג אמרי"וכוונת המחבר לחדש דאף בכה. שיש לו טענת אונאה
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סעיף יד

Merchant Claims of Onaah

ב"בבא מציעא עו ע: מקורות

ח, ם מכירה יב"רמב

ק ט"נתיבות המשפט ס

:עיונים

ואין אומרים, בתגר שנתאנה' דאפי' ע כ"בשו לו תביעת אונאה   יש 
 ודין זה שייך אף היכא שאנו יכולים לתלות. דמסתמא ידע שנתאנה ומחיל

.ודבר זה מבואר בדברי המאירי. שיש לתגר סיבה למכור בפחות מדמיו

בית הבחירה בבא מציעא דף נא

 ונראה מדבריו דמה שיש אונאה בתגר אינו משום דחיישינן שטעה
אפי טעה' אלא  שלא  יודעים  אונאתו, כשאנו  לתבוע  דס. יכול   ל"ואפשר 

 שהדין חזרה הוא מתקנת חכמים ולא איכפית לן שידע התגר בשעת מעשה
.ע"וצ

 הוא, ל דהא דיש אונאה בתגר"לעומת זה מבואר בערוך השלחן דס
.מפני שחיישינן שטעה
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ערוך השלחן

 א"יש לעיין במה שמבואר לעיל בסעיף ז ברמ, וכדי ללבן הענין כראוי[
].ח ועוד"ח ובקצוה"ש בב"לגבי מי שידע באונאתו בשעת מקח עיי

סעיף טו

Merchandise Subject to Onaah

ב משנה"בבא מציעא עו ע: מקורות

)ק א"ובקצות החשן לעיל ס(ה "ע סקכ"סמ

ב טלית לכל אינש"בבא מציעא נב ע

ח, ם יב"רמב

ערוך השולחן

פתחי תשובה
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סעיף טז – יז

Onaah on Currencies

מ דף נב ובגמרא"משנה ב: מקורות

ט ומגיד משנה"ב מכירה ה"ם פי"רמב

ק כז"ע ס"סמ

נתיבות

ערוך השולחן
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סעיף יט

Sacks of Money

מז מימרא דרבה אמר רב הונא,  בבא מציעא דף מו: מקורות

ב ומגיד משנה וכסף משנה"מכירה ה' ם פרק יג מה"רמב

מ"נתיבות בשם כס, ז"ט, ע"סמ: דמים אסכרה

ע ופתחי תשובה"סמ: מחליף כלים בכלים

פתחי תשובה, נתיבות, ע"סמ: ות בפירותפיר

ת"ועיין היטב בשאר דברי הנתיבות ופ

:עיונים

 'וכ. קנה ומחזיר אונאה', מכור לי באלו'המחבר דהאומר ' בהלכה זו כ
 'שכ) ק יא"ס(מ "נתיה' ועי. א דיש חולקים ואין להוציא מיד המאנה"הרמ

 אבל אם אומר. דדוקא כשאמר לשון ממכר פסק המחבר שיש בה דיני אונאה
כוונתו למה שנלמוד. ע אין בה טענת אונאה"לכו, לשון חליפין  ובפשטות 

 הא כללא הוא דאין מטבע, ויש להקשות. דאין אונאה בחליפין' בסעיף כ
 כ לכאורה לא חל הקנין כשאמר לשון"וא)? סימן רג סעיף א' עי(עושה חליפין 

.ובערוך השולחן הרגיש בזה? חליפין

ערוך השלחן סעיף כ

 לא קנה בקנין חליפין אלא, נמצא לדבריו דאף כשאמר לשון חליפין
 ז מה מהני לשון חליפין אחרי שבכל"ובאמת יש לעורר לפי. [בקנין משיכה

 ה יתברר דין זה"ובעז? כ למה לא יהא בו אונאה"אופן לא קנה בחליפין וא
].בסעיף כ
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 שידוע שיעור(עוד מבואר בסעיף שלנו דין של לוקח פירות אכסרה 
. המעות אלא ששיעור הפירות אינו ברור  אלא דין של' ובאמת בטור לא כ)

 'ק לד שכ"ע ס"סמ' ועי). ששיעור המעות  אינו ברור(הלוקח בדמים אכסרה 
 ובאמת. ז שחולק"ט' ועי. ח"כ הב"וכ. ם"ש על הרמב"דבמעות לא נחלק הרא

 שענין זה נחוץ מאד לדינא שכל מי שקונה דבר מחבירו ועדיין אין ידוע מה
 scratch offודוגמא קטנה לזה הוא  (יש לדון אי שייך בו דיני אונאה , בתוכה

lottery tickets .(באופנים אלו כלפי שמיא גליא שיש כאן אונאה אבל עדיין 
.אין לנו ידיעה ברורה מה הוא שוויות האמיתי

 נקדים בביאור ענין גדול העולה כמה, הפוסקים בזה' כדי לברר מה שכ
.ע"פעמים בשו

  ע סימן רט סעיף ב  "  שו

 ואין הלוקח יודע מה(הרי פסק המחבר שהמוכר כל מה שיש בבית  
.לא קנה משום דדמיא למשחק בקוביא), בבית

.הטור בסימן רז' כמה פוסקים ממה שכ' והק

טור סימן רז

 א דקנה ואינה אסמכתא דאיידי"הרי מבואר בטור דבמשחק בקוביא י
למקני ומקני , דבעי  שירויח"ר(גמר  צד  לו  שיש  מפני  להקנות, ל   גומר 

.כשיפסיד
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 ורבו התירוצים. רט כשמכר כל הבית' ה בסי"כ ה"הפוסקים דא' והק
).ח"כ הב"וכ(ע "ואביא כאן דברי הסמ. בזה

  ב  "  ע סימן רט סק  "  סמ

 ח כל היכא ששניהם אינם מכירים"ע והב"יוצא להלכה דלדעת הסמ
 דומה למשחק בקוביא וקני משום סברא דאיידי דבעי למקנא, שיעור המקח

. מכח כל זה פשטו כמה אחרונים נידן דידן'. וכו

  ת גאוני בתראי סימן יט  "  ח נדפס בשו  "  תשובה מבן הב

 ליכא דין אסמכתא, ח כל היכא דשניהם אינם יודעים"לדעת בן הב
 וכן פסק] י שהבאנו לעיל בסעיף ב"וזה דלא כדברי הב. [וליכא דין אונאה

)העתקתיו לעיל סעיף ב(ז "הרדב

  ד סימן אלף שמא  ''  ז ח  ''  ת הרדב  ''  שו
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 מ נבטל מדין אונאה יותר"מ, אי לא חשיב מום' דאפי' ובתוך תשובתו הק
:ז תירץ"וע. משתות

.ח דאין בה אונאה"הרי שהסכים לטעם בן הב

.מ לדינא"ובאמת מצינו בזה טעם אחר ויש נפק

  ם סימן שעו  "  ת מהרשד  "  שו

 הטעם שאין אונאה בדבר שאינו ניכר מפני שעל, ם"לדעת המהרשד
.דעת כן עשו המקח וצדדי הספק נכנסים לתוך הקציצה שבין המוכר והלוקח

ג טעם  עוד  שכ' ויש  וכמו  אונאה  דיני  בה  שאין   ם"המהרש' לומר 
.במשפט שלום

Page 59  סימן רכז



©2013 Business Kollel Network

 ם אין לערער על שום מקח שכבר נהגו הסוחרים"נמצא לדעת המהרש
.לקיים
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סעיף כ

Onaah on Swapped Goods

יוחנן' ם ריש פרק יג ומגיד משנה בביאור הירושלמי בשם ר"רמב: מקורות

פתחי תשובה, נתיבות, קצות החושן, ע"סמ

:עיונים

 המחבר דאין דין אונאה בחליפי כלים וכנראה שיש בזה' בהלכה זו כ
.ם"הוא סברת הרמב) והובא במחבר(הטעם הראשון . שני טעמים

  ם פרק יג מהלכות מכירה  "  רמב

 לדבריו נראה דהטעם דאין אונאה בחליפין מפני שאין קפידת הלוקח
. על שוויות החפץ אלא על השתמשותו ולפיכך לא נתאנה מי שקיבל המחט

 אי' שייך חליפין אפי, ולפי טעם זה היה נראה דכל שהקפיד על שוויות החפץ
).י"הובא בב(ן "ובאמת מצינו שכן נוטה דעת הרמב. קנה בקנין חליפין

  .  ן בבא מציעא דף מז  "  רמב
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 ן מובנים"דברי הרמב, ם"היה נראה שלפי טעמו של הרמב, כאמור
. דדין אונאה תלוי בקפידת הלוקח

.ם"ז נקט הכי בדעת הרמב"וכן מצינו שהרדב

  )  רסט  (  ד סימן אלף שמ   "  ז ח  "  ת רדב  "  שו

זה לזה דפשוט ששניהם"שאלת הרדב  ז היא כשסוחרים מחליפין סחורה 
 ם יודה"כמה טעמים לבאר שהרמב' ובתוך תשובתו כ. מקפידים על השוויות

:ובסוף התשובה כתב. ג דין אונאה"שיש בכה
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דס הרמב"מוכרח  דלדעת  שכתבנו  כמו  היכא"ל  אונאה  איכא   ם 
.ק"וכן מבואר בסמ. דמקפיד

  ק מצוה רסט  "  סמ

 .א וכמו שנבאר"י לא נראה כן שהביא דברי תלמידי הרשב"מלשון הב, אמנם
בסמ לה"ס(ע "וכן  השו) ק  דלדעת  הרמב(ע "מבואר  לשון   'אפי) ם"והוא 

.כששמו ליכא אונאה

לחליפין אונאה  דאין  עוד סברא בהא  הרי. מצינו   ף מבואר"מדברי 
.דאיכא דרשה להפקיע חליפין מדיני אונאה
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  ף  "  בשם הרי  :   מ דף מו  "  שיטה מקובצת ב

.י מיגאש דשייך דבר זה אף בסחורה"ועל פי סברא זו מבואר בר

  )  שם  (  שיטה מקובצת 

 הרבה, ז לא אמר דינו אלא כששמו הסחורה"דהרדב' ואף שהנתיבות כ
.אחרונים לא הסכימו לזה וביניהם המחנה אפרים
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.ם"מבואר כדברינו שהראשונים נחלקו בביאור דעת הרמב

ראיתי שהמהרש[ כדברי הנתיבות המשפט"שוב  לחלק   וגם. ם כתב 
 כ"א דיש ליישב ואפשר שכוון ג"על קושיית המחנ' כ) בשיורי ברכה(א "החיד

]לזה
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סעיף כא

Stipulating Acceptance of Onaah

א פלוגתא דרב ושמואל וכדמוקי ליה רבא"בבא מציעא נא ע: מקורות

'ה גג ממכירה הלכ"ם פי"רמב

פתחי תשובה, נתיבות, קצות החושן, ע"סמ

:עיונים

דיני אונאה זו מדבר השלחן ערוך במי שמתנה לעשות מקח בלי   .בהלכה 
.העתקתיו', ומפני שיש דיוקים חשובים בלישנא דגמ

  :  נא  .-   בבא מציעא דף נא

בעלמא "קימ, והנה סימן לח"אה(ל  סימן סז"חו, ע  יהודה) מ   כרב 
 כ פסק"ואעפ. תנאו קיים, דהמתנה על מה שכתוב בתורה בתנאי שבממון

אא תנאי  מהני  לא  דבאונאה  כרב  פירש"המחבר  בגמ. כ   הטעם' ומבואר 
.ודברים אלו צריכים ביאור. משום דהכא לא ידע דמחיל

קיים  שבממון  דתנאי  יהודה  רב  שיטת  בביאור  הראשונים   ורמז(נחלקו 
).הקצות כאן להמחלוקת
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  א  "  בשם הרשב  :   שיטה מקובצת כתובות דף נו

 יהודה ביסוד דין מתנה על מה' מאיר ור' א דלא נחלקו ר"דעת הרשב
 מ כוון לשנות"עיקר מחלוקתם הוא בכוונת הלשון דלדעת ר. שכתוב בתורה

 לקמן מה' כן נראה ועי. [י לא נתכוון אלא למחילה"י התנאי ולדעת ר"הדין ע
.]א"שנביא מהחזון איש בביאור דברי הרשב

 מ שאין לך עלי"פ שכשהתנה ע"מבוארת דאע' כוונת הגמ, א"לדעת הרשב
 כ לא מהני מפני שהנתאנה לא ידע באונאתו כדי"אעפ, כוון למחילה, אונאה

.י התנאי"ב שניכר מה שמוחל ע"שימחול ולא דמי לשאר אופני מעמש

'.ן מבואר פירוש אחר בדברי הגמ"ברמב, אולם

  )  בסוף הדיבור  : (  ן בבא בתרא דף קכו  "  רמב
 כ ימחול לו ולאו כל"מ סבר על מנת שאין לך עלי לאו כלום הוא אלא א"ור

  שהריבידו לומר לו שלא יתחייב לויהודה סבר ' כמיניה שלא יתחייב לו ור
יכול הוא למחול  ובדבר של ממון   שלא אמרה תורה שיתחייב אלאמוחל 
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  אבל בדבר שאינו של ממון לא שהרי הן עיקר נשואין של תורהברצונו של זה
.ואינן לחצאין

 י דמהני תנאי לעשות מחילה על עצם חלות"סובר ר, ן"לדעת הרמב
.חיוב שהתורה תלה זכותי ממון ברצונו של מקבל

 אמנם. ן"מבואר שסובר כדעת הרמב) סימן קיז(א "ובאמת בתשובות הריטב
 ש בתורה התנאי קיים כל שהתנה על דבר"א דמעמ"מבואר בדברי הריטב

 מ"לדוגמא כשמתנה בקידושין ע(אי אינה דבר שבממון ' אפי' שהוא לטובת א
 א"ל התנאי בטל דאינו תנאי שבממון ולדעת הריטב"שאין עלי חיוב עונה דקי

אשתו לטובת  בעונה  הבעל  את  חייבה  שהתורה  כיון  קיים   יכול, התנאי 
.)להתנות שיחול הקידושין בלי חיוב זה

שכ מצינו  ורעק' וכן  המשפט  הרמב"הנתיבות  כדברי  מסברא"א   ן 
.דנפשיהו

  ד  "  נתיבות המשפט סימן ריב סק
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  א כתובות דף נו  "  ח רע  "  דו

 י"דמהני תנאי לר] א"וכן לדעת רעק[א "ן והריטב"לדעת הרמב' וק
וכדומה  'מ שכ"ב' איך ביארו הגמ, שלא יחול דין אונאה או שאר וכסות 

 הא לדעתם אינו צריך למחול האונאה אלא, דאונאה שאני דלא ידע דמחל
?לעשות קנין בלי דיני אונאה ומה איכפת לן אם ידוע שיש בה אונאה או לא

:לתרץ' ומצאתי שהקצות החושן העיר על זה וכ

  א  "  קצות החושן סימן רט סקי

 אינו מוחל האונאה, ן"ח דודאי אמת הוא דלדעת הרמב"כוונת הקצוה
 ובכל אופן התנאי קיים דכל דין תורה. רק עושה קנין בלי חלות דיני אונאה

מישהו לטובת  קיים, שהוא  בו, כ"ואעפ. התנאי  שיש  יודע  דאינו   היכא 
.שלא גמר בדעתו להתנות' אמרי, אונאה

 בתחילה הביא. א באופן אחר"ובאמת החזון איש ביאר דברי הרשב
':א וכ"דברי הרשב
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  ע סימן נו אות יז  "  חזון איש אה

 וכן. [א"מ שהבאנו יראה שלא משמע כדברי החזו"והמעיין בדברי הש
.]א אלא כמו ביארנו לעיל"בקצות החושן משמע שלא ביאר כהחזו

מפרש שיפרש , ולענין  סגי  דלא  במחבר  בו'משמע  שיש  אני   יודע 
, אונאה . ק לט"ס(ע "כ הסמ"וכ. אלא צריך לפרש שיעור אונאה'  ומדברי)

.משמע דאין זה דבר מוסכם, רלב' הטור בסי

טור סימן רלב

 כ מה החילוק בין אונאה"וכאן לא ביאר כוונתו כ. ע שיש לחלק"הסמ' וכ
.רלב האריך לבאר החילוק' בדרישה שם סי, אמנם. למום
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  רלב אות ז  '   דרישה סי

כ דבריו  ממון' בסוף  הפסד  שהוא  דבאונאה  לומר, הדרישה   אפשר 
 ,כ במום"משא. שנחית אדעתא דהפסד מועט ולא הסכים להפסיד מרובה

 נקטינן שמסתמא נחית אדעתא דכל פגם שיש, כיון שהסכים לקבל חפץ פגום
.בו

והסכים לדעת, אמנם זה  יראה שבסוף חזר מתירוץ   המעיין שם בדרישה 
 ם לשיטתו ובאמת הטור בעצמו סובר שאין"דעת הרמב' ז דטור כאן כ"הט

.ע כאן"בסמ' צריך לפרש שיעור אונאה ודלא כמו שכ

 יודע אני שאינו שוה אלא'בכל אופן יש לחקור אם הלשון של , והנה
 מ שלא"ע'אם אינו יודע שיש בו אונאה והתנה ' או דילמא אפי, דווקא', מנה

 ומצאנו. כ יועיל התנאי כיון שהוא דבר שיש לו קצבה"ג' יהיה אונאה עד מנה
.ט"פשיטותא לשאלה זו בדברי המבי

  ב סימן קכו  "  ט ח  "  ת מבי  "  שו

 'וכ) ט"ולא הביא דברי המבי(כ האריך בשאלה זו "ובמחנה אפרים ג
.ם"שיש סתירה במשמעות דברי הרמב

מחנה אפרים סימן טז
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.ותירץ שיש לחלק בין כשהתנה המאנה לכשהתנה המתאנה
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-כדסעיף כג

Garage Sales & Quick Cash Deals

י בבא מציעא דף נא עובדא דאמוראי"לשון הטור עפ: מקורות

פתחי תשובה

נתיבות, קצות, ז"ט, ע"סמ

:עיונים

 .אין ללוקח טענת אונאה, ב שמכר כלי תשמישו"המחבר פסק דבעה
 מאני תשמישתיה יקירי עלי ולא מזבין אי לאו'ד) לפי גרסתינו' (ואיתא בגמ
. בדמי יתירי  ?ב דאיך מסלקינן דיני אונאה מפני קפידת המוכר"ועדיין צ'

 על מנת שאין לך עלי'דהוי כאילו התנו ' י הביא דברי השאילתות שפי"ובב
'.אונאה

זה' והק  ובאמת? הנתיבות דהא בסעיף כא פסק המחבר דלא מהני תנאי 
.ט כבר עמד בזה"המהרי

  ב סימן יט  "  ט ח  "  ת מהרי  "  שו

המהרי בעה, ט"לדעת  שמכר  תשמישו"כל  כלי  פירש, ב  כאילו  הוא   הרי 
 וזה מתאים עם מה דאיתא בסעיף כד דדווקא. [ללוקח שבודאי יש בו אונאה

]ד"בשתות דינא הכי לפי שלא פירש שיעור אונאה וכדאיתא בנתיבות סקי

 .לא שייך סברא לפטרו מאונאה, ב"כשנתאנה הבעה, ט"לפי סברת המהרי
הרמ בשם  שכתב  בטור  דבעה"ועיין  כליו"ה  שמכר  אפי, ב  אונאה   'ליכא 

 לא שייך אלא כשנתאנה' י שתמה עליו דסברת הגמ"ב' ועי. כשנתאנה המוכר
 א"ואמנם מצאתי בריטב? ש דאיכא אונאה"כ, הלוקח אבל אי נתאנה המוכר

.י"ממש כסברת הב' שכ
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  מ דף נא  "  א ב  "  ריטב

נכון בדברי. ה צריכים עיון"ז שדברי הרמ"ונמצא לפי   ומצאנו ישוב 
.י מיגאש"הר

  י מיגאש סימן קד  "  ת ר  "  שו

 ,ב"י מיגאש מבואר דמחמת שמאני תשמישא יקירי לבעה"מדברי הר
 אנו מוכרחים לומר, לעולם אינו מסכים למוכרם בשביל מעותיהן וכשמכרם

.שלא הקפיד על שוויותם כלל

למעשה והריטב"הרמב, אמנם  והרא"ן  לבעה"א  דיש  הסכימו  טענת"ש   ב 
.וכן נראה מסתימת לשון המחבר. אונאה

 ב המוכר הוי ממש כמו מי שמתנה שיש"עד עכשיו בארנו דענין בעה
אונאה טענת  התוס, אולם. יהיה  מתקנת"הרא' מדברי  שהוא  מבואר   ש 

.חכמים
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  ש  "  הרא  '   תוס

 ג דליכא למימר שיש בה תנאי כיון שלא"אע(דלא פלוג רבנן ' ממה שכ
הלוקח , הסכים  חכמים) תקנת  כאן  שיש  דברי. [נראה  שהביא   ומה 

 היינו לתת טעם למה שלא חששו חכמים, השאילתות  דהוי כאילו התנו
 ש ואין ברצוני להאריך"ויש אריכות דברים בדברי הרא] (לפסידא דלקוחות

).כאן

 שיש מי שאומר שצריך) ש שהבאנו"הרא' וכן מבואר בתוס' (המחבר כ
 ובפשטות לדעה זו אם אין הלוקח מכיר. ב"שידע הלוקח שהמוכרהוא בעה

 חוזר הדין להיות ככל מקח וממכר ודיני אונאה של מקח זה, ב"שהמוכר בעה
.לחלק' המחנה אפרים כ, אולם. מ"שוים לכל שאר מו
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מחנא אפרים סימן כא

 א צריכים עיון דהא כל שלא ידע הלוקח שהמוכר"ובאמת דברי המחנ
 וכמו שהאריך הקצות החושן(לכאורה אין לומר דהוי כאילו התנו , ב"בעה

)ויש ליישב? (כ מה לנו אם המוכר מקפיד"וא) ה"י ולעיל סק"כאן סק

 ב אינה אלא בשתות או"המחבר מחלוקת אי דינא דבעה' בסעיף כד כ
 דכיון שהוי' ח הק"והב. ב"ביטול מקח נמי ליכא כשקנה מבעה' דילמא אפי

 לעיל בתחילת' ועי(למאי נפקא מינה אי הוי שתות או יותר , כאילו התנה
).ש"הרא' דברי התוס

  ח אות כח  "  ב

 ש לחלק בין שתות"ע הרב מבואר עוד ביאור בשיטת הרא"בשו, אמנם
.ליותר משתות
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  ע הרב הלכות אונאה אות ד  "  שו

 צריך ביאור מאחר' יש לחוש לדבריהם'בסוף דבריו ש' ובאמת מה שכ
.ומצאתי ביאור נכון בפתחי חושן. שלכאורה המוחזק יכול לומר קים לי

  י הערה כב  "  פתחי חושן פ

שכ דמה  הרא' מבואר  לדעת  קודם"לחוש  לכתחילה  לענין  היינו   ש 
 ויש לדון. המקח שצריך להודיע ללוקח אם יש במקח יותר משיעור שתות

שמים ידי  לצאת  כדי  האונאה  קיבל  כבר  אם  להחזיר  שחייב  נאמר   אם 
.וכדלעיל סעיף ו
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סעיף כה

Third Party Appraisal

ש"בשם הרא' טור סעיף ל: מקורות

טור סעיף לב

קצות, ע"סמ, נתיבות

נתיבות

ח-ועיין סימן שו סעיפים ד

:עיונים

סקי' עי המשפט  דאמרי"בנתיבות  דמה  במחבר  דמשמע  שכתב   'ז 
 היינו דוקא, פ שומת לוי"דאיכא טענת אונאה כשהסכימו לקבוע המחיר ע

 השער, אמנם. רו' עליו מסי' והק. פ כאונאה דעלמא"כשנתאנה שתות לכה
 אבל לא מטעמם(בפחות משתות איכא טענת אונאה ' דבאמת אפי' משפט כ

).הנתיבות' שכ

שער משפט

.] ובאמת יש לפקפק על מה שהשוה השער משפט דינינו לדין שליח[
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הרא תשובת  הוא  זה  שבסעיף  הלכה  בטור(ש "מקור  . הובא   וכדי)
.נעתיק קצת מלשון התשובה, לעמוד על נקודה נחוצה

  ש כלל קב אות ג  "  ת הרא  "  שו

הרא מקח"מלשון  לעשות  שניהם  דכוונו  היכא  דדוקא  נראה   ש 
 שלא סמכו' אז אמרי, בשוויותו רק שלא היו בקיעים ולא הסכימו כמה שוה

).מובא במשפט שלום(וכן מבואר במשא מלך . על לוי למחול האונאה
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  ד  "  משא מלך דף מז ע

 לא נאמרה הלכה שלנו אלא כשבתחילה נחלקו ראובן ושמעון, לדבריו
 אבל כשאמרו מתחילה שהם. בשומת החפץ ובסוף הסכימו לסמוך על לוי

 לא הסכימו כל, אולם. אז באמת אין בה דין אונאה, פ שומת לוי"מוכרים ע
שו בספר  שמבואר  כמו  לזה  חיי "הפוסקים  סם  להגר(ת  כהנא"תודה   ד 

:אחר שהביא דברי המשא מלך תמה עליו). שהביאו בכתביו

  ת סם חיי סימן נח  "  שו

 אין זה, ש שלא כוונו למכור וליקח ביוקר"הרא' ל דמה שכ"מבואר דס
.ש"עיקר טעם הרא
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סעיף כו

Onaah by an Akum

ב"מ עא ע"וב, ב"בכורות דף יג ע: מקורות

ומגיד משנה' ה זג ממכירה הלכ"ם פי"רמב

ך בשם ים של שלמה"ש

:עיונים

לעכו אונאה  דאין  המחבר  דאפי. ם"פסק  מותר' ומשמע   לכתחילה 
.דיש בה איסור לכתחילה' ש שכ"מצינו ברש, אמנם. ם"לאנות עכו

  :  ש בכורות דף יג  "  רש

 ם נתמעט מזכות תביעת אונאה אבל האיסור"העכו, ש"לדעת הרש
.ל כוותיה"ע הרב דס"והמנחת פתים דייק מדברי השו. במקומו עומד

  )  כפי הנדפס בדפוסים ישנים  (  אונאה   '   ע הרב הל  "  שו

 ועכשיו. י הצנזור"ובאמת טעה המנחת פתים מחמת השמטת שורה ע
.ש"ע הרב ומפורש שחולק על הרש"ל זכינו לנוסח האמיתי בדברי השו"ת

  ע הרב דפוס חדש  "  שו
נכרי הטועה בשיווי המקח או יא  וכל דין אונאה אינו אלא בישראל אבל 

 בשיווי המטבע אין צריך להודיע טעותו שנאמר אל תונו איש את אחיו אחיו
אבל אסור להטעותו בין בשיווי מקח בין בחשבון כמו שיתבארולא נכרי   

 בהלכות גזילה וכן כל מרמה שבעולם אסורה במקח וממכר אפילו לנכרי כגון
 פ שהוא נכרי שהרי זה מטעהו''אם יש מום במקחו צריך להודיעו ללוקח אע
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 וגונב דעתו אם אינו מודיעו והרי זה כגונב ממנו ממון ואסור מן התורה כמו
:שיתבאר בהלכות גזלה

 ע הרב מעצמו והוסיף שהוא"והאבני נזר ירד לדעה האמיתית של השו
.דבר פשוט

  שכה אות יט  '   פסח סי  '   ת אבני נזר הל  "  שו

לאנות אחרים לגוי  מותר  יעקב, ולענין אם   אעתיק תשובת השבות 
.שהבאתי בסעיף א

  קסה  '   ב סי  "  ת שבות יעקב ח  "  שו
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 וכבר האריכו. ונחוץ לדון אם יש איסור לאנות מומר במקח וממכר
.האחרונים בזה

קלז' ס סי"ח

.ע לדינא"ח אלא שסיים דצ"וכדברי החתם סופר מבואר בב
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  ח סימן רכח אות א  "  ב

 י זה יכול לכוף"ח אינו מותר אלא היכא דע"אמנם אפשר דלדעת הב
 ואדרבה מדבריו משמע שאינו מסכים לסברת. [ע"המומר לעשות תשובה וצ

 ואילו. נתמעט המומר מדיני אונאה מעיקר הדין, ס"ס דלדעת החת"החת
 ח משמע דהוא סברא בעלמא להתיר כדי לכוף המומר לחזור בתשובה"בב

].ודוק
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סעיף כט

Onaah on Real Estate

א"משנה בבא מציעא דף נו ע: מקורות

ח ומגיד משנה"ג ממכירה ה"ם פי"רמב

א"ב ובבא מציעא דף נז ע"תוספות בבא קמא יד ע

פתחי תשובה, ע"סמ

פתחי תשובה בשם שער משפט, ך"ש, ע"סמ: א"ברמ

עיין פתחי תשובה: מעמד שלשתן

ע ופתחי תשובה"סמ: צדקה

:עיונים

 ומסתימת. המחבר כמה דברים שאין בהם דין אונאה' בסעיף זה כ
 כבר העתיקו האחרונים, אמנם. הלשון משמע דאין בהם איסור אונאה כלל

הרמב והרא"דעת  דס"ן  אלא"ה  נתמעטו  ולא  אונאה  איסור  בהם  דיש   ל 
 ותמה עליו. ן"ארעא דרבנן העתיק דברי הרמב' ובס. מחיוב חזרת דמי אונאה
.הגהות עפרא דארעא שם

הגהות עפרא דארעא מערכת א אות יג

 כוונתו לסעיף א דשם מבואר דאין לוקין על לאו דאונאה מפני שניתן
. מה שהבאנו שם לענין פחות משתות' ועי. לתשלומין

הק תשובה  פתחי  לבעל  צבי  הב' ובנחלת  קושיא  דארעא' על  העפרא   של 
.ש"לצי' דבאמת ליכא חיוב אפי
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  )  ע  "  נדפס בסוף השו  (  נחלת צבי 

 והנחלת[ש "ומצאנו באמת שהאור החיים סובר שיש חיוב חזרה  לצי
].צבי רמז לזה

אור החיים פרשת בהר פרק כה פסוק יז

 כ דעת רבינו יונה"והוא ג(ה "ן והרא"לדחות דברי הרמב' ולהלכה ק
 אף. (אחרי שלא מצינו מי שחולק בזה להדיא) ש"עיי. בבבא בתרא דף עח

מדברי נראה  וכן  לגמרי  נתמעט  דקרקע  משמע  המחבר  לשון   שמסתימת 
)ש"ת עיי"ן וכמו שהעיר הפ"א שלא הביא דברי הרמב"ע סקנ"הסמ

 נחלקו הפוסקים, ולענין בתים ושאר דברים שהיו תלושים ולסוף חברו
.ואביא הדעות בקצרה
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בעל העיטור

 ת פני יהושע דדעת"בשו' כ, ולהלכה.  דעות' הרי שהביא בעל העיטור ב
.א דבית הוי כקרקע"הרמ

  קו  '   מ סי  "  ת פני יהושע ח  "  שו

 רכז' ובאמת הדברים ארוכים והרוצה לעיין בזה יעיין בנחלת צבי סי 
ועיי"סעיף לב ובסימן צה סעיף א ברמ  ע"דאפשר דכו(ח "ך סק"ש בש"א 

 ובאמת ההשואה. [ב"ובקצות החושן שם סק) מודי דבתים יש להם דין קרקע
 )ב דף סה"רבינו יונה ב' עי(כ "אונאה אינה ברורה כ' בין הלכות שבועות להל

].אבל הפוסקים כאן ציינו לשם ולכן העתקתי אותם

מטלטלין' בגמ דין  לה  יש  לארץ  חוץ  דקרקע  משמע   'הגמ. ערכין 
.מדברת במי שהרים קרקעותיו בפומבדיתא
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  .  ערכין דף כט  '   גמ

דחו קרקע  שוין  דבר  דכל  שאמרו  הגאונים  מן  כמטלטלין"והיו   .ל 
.ד חלק עליו"ובספר התרומות הביא שהראב

  ב אות יג  "  ספר התרומות שער ז ח

:לדחות' ולענין ראיית הגאונים מסוגיא דערכין כ

אפי קרקע  דין  שיש  הפוסקים  כל  מסתימת  נראה   בחוץ' ובפשטות 
 יכול לומר קים לי, דאפשר דאם הנתאנה מוחזק' ג כ"הכנה, אולם. לארץ

.ג"והדברי גאונים העתיק דברי הכנה. כדעת הגאונים

דברי גאונים כלל ה אות טז
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רבו האחרונים החולקים על הכנה בזה "אמנם למעשה   הערך שי(ג 
 ,ג"קים לי בכה' ולבד שסובר המשפט שלום דלא אמרי). והמשפט שלום ועוד

.ד"מצדד לומר דבזמן הזה יודו הגאונים לדעת הראב

משפט שלום כאן

.ג"ולכן נראה שלהלכה אין לחוש לדעת הכנה

 ויש לדון אי איכא אונאה. עוד כתוב בהלכה זו דאין אונאה בשטרות
shares(במניות   of  stock . מדברי) זה  דין  ללמוד  מקום  יש   ולכאורה 

.ט"המהרי

  ט סימן יט  "  ת מהרי  "  שו

 ט דכל מקום שאינו מוכר בעלות בגוף הדבר רק"מבואר דדעת המהרי           
 ומכח זה. הוי כדבר שאין גופו ממון ונתמעט מדין אונאה, מוכר זכות בריוח

.פסק הפתחי חושן דאין אונאה במניות
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פתחי חושן פרק י הערה ה
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סעיף ל

Buying and Selling through an Agent

ד ומגיד משנה שם"וראב' ה טם פרק יג מהלכות מכירה הלכ"רמב: מקורות

)א"וכתובות ק ע, ב"ע קדושין מב ע"וע(

טור בשם רבינו יונה

:עיונים

  .  ה  -  עיקר הענין של סעיף זה נמצא בסימן קפב סעיף ג

ונתאנה השליח זו מבואר דהעושה שליח לקנות או למכור   ,בהלכה 
אפי המקח  לבטל  יכול  שיאמר' המשלח  מפני  משתות  פחות  נתאנה   אם 

 ובפשטות כוונת הטענה היא. המשלח להשליח לתקוני שדרתיך ולא לעוותי
השליח שכשמינה  טוען  שלא, שהמשלח  באופן  המקח  שיעשה  דעתו   היה 

.הנתיבות דלפעמים לא שייך סברא זו' וכ. יתאנה

  ו  "  נתיבות המשפט סימן קט סק

 נמצא לדברי הנתיבות דלא שייך הלכה שלנו כשאמר המשלח לשליח
 כשנתאנה השליח מפני שאינו יכול' אפי' קח לי בכך וכך'או ' מכור בכך וכך'

'.לומר לתקוני שדרתיך וכו

 ,וכיון שזכות הביטול אינו נובע מדיני אונאה אלא מדין ביטול שליחות
אפי זה  ביטול  שייך  וכמבואר' לפעמים  אונאה  תביעת  לו  שאין   באופנים 

.בדברי גאונים
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דברי גאונים כלל ה אות לח

 והנה יש להסתפק אי יש לגבאי צדקה ושאר גזברים דין שליח מפני
 ם די בוטון"ת מהר"ומצאנו בשו. שהם קונים עבור עניים או עבור הקהילה

.שדן בזה

  ם די בוטון סימן נא  "  ת מהר  "  שו

והוי"הרי מבואר שסובר המהר די בוטון דהגזברים ממונים לכל   ם 
הגזברים אפי  וכן הסכים הכנסת. לעיוות' כאילו קבלו הקהל מה שיעשו 

עח(הגדולה  אות  טור  . [הגהות  תלוי) זה  דבר  אם  להסתפק  מקום   ויש 
 וממילא לא שייך.] בשליטת הגזברים ואפשר שאין כל הזמנים שוים לענין זה

'.בגזבר טענת לתקוני שדרתיך וכו
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 ת אבן שתיה שתולה דבר זה"לעומת זה מצאתי בפתחי חושן שהביא בשם שו
 ,ומפני שהיא תשובה ארוכה שאינה נוגע לענינינו. יוחנן וריש לקיש'ר' במח

.אעתיק התמצית הנוגע לנו

  ת אבן שתיה סימן עו  "  שו

 בגזברים' היוצא מכל זה דאיכא פלוגתא באחרונים להלכה אי אמרי
'.טענת לתקוני שדרתיך וכו

שנתאנה"ע בשליח  דברנו  מחלוקת. כ  המחבר  הביא  ההלכה   בסוף 
 ע דטעם האומר דבטלה מקח הוא שלא יהא כח"סמ' ועי. כשאינה השליח

.השליח עדיף משכנגדו

 ויש. ש אי יש איסור אונאה בפחות משתות"לעיל סעיף ו שני צדדים ברא' עי
אפי איסו  לפי הצד דאיכא   נימא שבטלה השליחות, פחות משתות' לעיין 

 ובאמת שייך לאוקמי הלכה שלנו כשלא? [מטעם שאין שליח לדבר עבירה
 -ע"אין שלד' ידע השליח שהוא מאנה ובשוגג יש פלוגתא בראשונים אי אמרי

 אמנם למעשה-ד"ד ונתיבות סק"ח שם סק"ו וקצוה"ך סימן שמח סק"ש' עי
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 ומצאנו.]  לא משמע שכוונת המחבר הוא דווקא כשלא הכיר השליח באונאה
.שהרגיש בזה הבשמים ראש אלא שלא ביאר כוונתו

  סימן נז  ??)   ש  "  המיוחס להרא  (  ת בשמים ראש   "  שו

 .ובהקדם אעתיק דברי המשנה למלך. ת גבעת פנחס"ומצאנו ישוב בשו
 פסק שמי שגנב ומינה שליח לשחוט) גניבה הלכה ו' פרק ג מהל(ם "הרמב

. וה' חייב הגנב לשלם תשלומי ד, ושחט הליח בשבת  ועמד המשנה למלך'
 פ שריבתה"אע-מחמת איסור שבת(למה אין לו טענת אין שליח לדבר עבירה 

).היינו דוקא לענין איסור גניבה, תורה שליח לדבר עבירה בגנח שטבח

  ו  "  ג ה  "  גניבה פ  '   משנה למלך הל

 מבואר מדברי המשנה למלך דמי שמינה שליח לעשות דבר שאפשר
ועשאו באיסור. לעשותו בהיתר עבירה, והלך השליח  לדבר  זה שליח   אין 

 ועל פי זה רוצה הגבעת פנחס לפרש דברי! שהרי לא מינהו לעשות עבירה
.הבשמים ראש שהבאנו לעיל
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  ת גבעת פנחס סימן כט  "  שו

 .לדעת הגבעת פנחס לא שייך דין אין שליח לדבר עבירה כשלא ציוהו לאנות
הנתיה( בשם  כתבנו  ג"וכבר  ההלכה  שתחילת  המחיר"מ  פסק  כשלא   ).כ 
 ].ל"מ להלכה שלנו ואכמ"המשל' ובאמת יש מקום לחלק בין מה שכ[
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סעיף לג

ה יד והלכה טוג ממכירה הלכ"ם פי"רמב: מקורות

ע"סמ

:עיונים

 ובאמת אין. בהלכה זו מבואר דדין פועל כדין עבד שאין לו דין אונאה
 ם והמחבר נתנו טעם מפני שהוא כקנין"אלא שהרמב' דין זה מפורש בגמ

.ולכאורה סברא זו תלויה במחלוקת ראשונים. לזמן ויש לפועל דין עבד ממש

 מדברת בעסקי אשה שרוצה להקנות נפשה אגב) קדושין דף ז' (הגמ
שהגמ. כסף לאשה ' וכנראה  אחריות'קורא  להם  שיש   י"רש' וכ. נכסים 

.דבאמת כן הוא

  .  י קדושין דף ז  "  רש

רש דלדעת  לקרקעות"מבואר  הוקש  אדם  כל  דעת. י  אם  שוה   וזה 
 עיין שם(י "רבו החולקים על דעת רש, אמנם. ם המובא בהלכה זו"הרמב
) בתוס  כ בפשטות אין"והם סוברים דדוקא עבד כנעני הוקש לקרקעות וא'

. ללמוד דין פועל מדין עבד להפקיעו מפרשת אונאה

.ובאמת מצינו שכתבו הראשונים עוד טעם למה פועל אין לו אונאה

  :  מ דף נו  "  א בב  "  ריטב
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 'כ, א שוים דאין אונאה לשכירות פועלים"ם והריטב"ואף דדעת הרמב
.מ ביניהם"א ווסרמן שיש נפק"הגר

  ב סימן שי  "  קובץ שיעורים ב

לדברי הרמב אונאה"דעת הקובץ שיעורים דדוקא  בו  אין  דפועל   ם 
. כמבואר בסעיף לו(אז יש לחלק בין פועל לקבלן , מפני שדומה לעבד  אבל)

, ממכר'א דשכירות פועל אינו "לדעת הריטב  ה שכירת קבלן אינו ממכר"ה'
.דמאי שנא

 ם בפועל דהוי כעבד תלוי"וכל זה נכון לפי מה שכתבנו דדעת הרמב[
 .כ אין דברים אלו מוכרחים"באמת יש עוד דרכים וא, אולם. י"בדעת רש

.]ש בקובץ שיעורים בסוף דבריו"עיי

.ה נאריך עוד בדין קבלן בסעיף לו"ובעז

 המחנה אפרים דלא כל' כ', ממכר'א דפועל לא חשיב "הריטב' ומה שכ
.הפועלים שוים בדין זה

  א  '   שכירת פועלים סי  '   מחנה אפרים הל
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 אינו', ממכר'א דפועל לא חשיב "הריטב' מה שכ, לדעת המחנה אפרים
 ם"יסכים להרמב, ואפשר כששכרו לכל דבר. [אלא כששכרו למלאבה ידועה

]מ"ע עדיין ויש בזה אריכת דברים ואכ"אמנם צ. דדינו כעבד

 דהיינו) ם"לדעת הרמב(יש לחלק , אף אי פועל אין לו אונאה, והנה
.ובאמת יש אופנים דאין לפועל דין עבד. דוקא היכא דשייך להשוותו לעבד

 אין, פסק שמי שהפקיד אצל שומר לזמן ידוע) רצג סעיף א' סי(ע  "השו
 המפרשים' והק. השומר יכול לכוף את המפקיד לקבל הפקדון קודם הזמן

 ,מ דף י"ב(בעלמא ' דאמרי) ב"רצג סק' א וסי"עד סק' קצות החושן סי' עי(
.והנחל יצחק עמד בזה? דפועל יכול לחזור בחצי היום) שלג' ע סי"שו' ועי

  עד סעיף ג  '   נחל יצחק סי
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 .דעת הנחל יצחק דשומר אינו דומה לעבד מפני שאינו עושה מעשה
 הנוגע' מ למעשה וביניהם א"במשך דבריו שיש כמה נפק' ומכח סברא זו כ

.לענינינו

 יש בו דין, היוצא מדברי הנחל יצחק דהשוכר שומר שכר לשמור פקדון
.ט להיפך"מצאתי שהפתחי חושן דייק מדברי המהרי, לעומת זה. אונאה

  יט  '   ב סי  "  ט ח  "  ת המהרי  "  שו

 ,הפתחי חושן בדבריו' ט כמו שכ"ואף שלהלכה מבואר בדברי המהרי
.המעיין בתשובה באריכות יראה שאין הכרח שחלק על סברת הנחל יצחק

כ"ברמ סוס' א  עם  פועל  דשכר  דהיכא  הדשן  התרומת   אנו, בשם 
 ודבר זה נוגע(צריכים לשער סכום האונאה שעולה על הסוס ובזה יש אונאה 

. ל אף שיש חולקים"כן נ[במניות וכדומה   המחנה אפרים חולק על, אמנם])
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 שיש לחלק  דמי' וכ. המחנה אפרים דן על מי שמונע את חבירו מלהרויח. זה
בשבת חייב  מלעבוד  חבירו  את  מלהרויח"משא. שמונע  אתו  מונע  אם   כ 
בבהמה שבת  מצינו  לא  דהא  את' והק. בממונו  בהשוכר  דאיתא   מהא 

 חייב לשלם והתם הפועל עובד ביחד עם, האומנין דמי שמבטל עבודת חמרים
:ז תירץ"וע? החמור

  יא  '   גזילה סי  '   מחנה אפרים הל

 דינו כפועל עצמו ואין בו אונאה, דעת המחנה אפרים דהשוכר פועל עם כליו
 ולדעתו איכא דין שבת על כל שגרו של חמרים ואין מנכין חלק שכנגד. כלל

.שכר בהמה

.מפורש בדברי הקצות החושן שחולק, ובנקודה זו

  ב  "  שלב סק  '   קצות החושן סי

 אינו חייב מה שעולה, הרי לפנינו דסובר הקצות דהמעכב חמרים מלעבוד
.לשכר החמור

.] ולא העתקתי אלא תמצית דבריו בקיצור וכדאי לעיין שם[
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  "ח סעיפים א-ד הנוגע לדיני אונאה  סימן רכ

-מראה מקומות-

'ח סעיף א"סימן רכ

עד אפילו פחות מכדי אונאה' אין מוסיפין כו"א "בבא מציעא צ ע

ה שם"רמ, י מגאש"ר

עד הותיר כל שהוא יחזיר' ב מתני"בבא בתרא קג ע

ן שם"רמב

עם יציאתה נגמרת, א"ב עד ז ע"ביצה ו ע

')ה ודאמרינן כו"ד(ב "ן קדושין מב ע"ר

'סעיף ב

עד אבלע ליה בחשבון' ר נחמן האי מאן כו"א א"ב – סד ע"בבא מציעא סג ע

'סעיף ג

ג"והיכא עד רה) ף"ב בדפי הרי"ל ע(ב "ף בבא מציעא נ ע"רי

ג"ו ה"מכירה פט' ם ה"רמב

'סעיף ד

ד"ו ה"ות מכירה פטם הלכ"רמב
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חזרה  
 אונאהותהלכ

-לטחושן משפט סימן רכז סעיף א

    '  סעיף א

מחבר., ואיזה מהם שאינה עובר בלאו,אסור להונות חבירו בין במקח בין בממכר   

   סמ"ע.ואין לוקין עליה דניתן להשבון, כמו בגזילה,

      '  סעיף ב

מחבר., קנה ומחזיר כל האונאה,שתות בשוה בין מצד המקח בין מצד המעות ואי    
  רע"אשוי לנתאנה כי אורחיה אזלינן בתריה אבל קציצה מתוך הדחק אינו קציצה,

ריטב"א. ודבריו צ"ע דמ"ש ממרגליות לזווגן, ומ"ש בקציצה מתוך הדחק צ"עבשם    
 אם נתן לא יחזיר, ועוד דמקח הוי כקנין ואין לומר משטה, משא"כ שכירות דהא

  קצות.שהוא בדיבור,

    '  סעיף ג

  סמ"ע. ואין יכול לומר אני לא מחלתי דבטלה דעתו, מחבר.,פחות מזה כל שהוא מחילה

   ועי' ערוה"ש.ונר' דבדבר שמקחו שוה לכל ואין בו שינוי אפי' כל שהוא אינו מחילה,
ס"ו.

   '   סעיף ד

מחבר., נתאנה חוזר ולא המאנה,יתירה על שתות בטל מקח וי"א דכל שעדיין לא    
רמ"א.נתרצה הנתאנה חוזר המאנה, וחלה למפרע בריצויו,  סמ"ע.  לפיכך קידש בה    

  נתיבות.בינתים חלה אם לא חזר,

רמ"א.' מחילה ומצד שני ביטול מקח, לעולם אזלינן בתר מקח,מצד א   ודלא כמ"מ 
 דכל שבין שתות מקח לשתות מעות קנה ומחזיר אונאה, ומדלא כתב בל' י"א

   סמ"ע, ט"ז.משמע דהוא לכו"ע,

    '  סעיף ה

מחבר.,היתה אונאה פרוטה בשוה או פחות אינו חייב להחזיר   וי"א דפרוטה יחזיר, 

  טור ס"ל דבעינן מעה שהוא הפחות שבכסף, ובפרישה כתבתי דגם הרמב"םרמ"א.
  ערוה"ש.  ונקטינן כמאן דאמר דיש אונאה לפרוטות וכדעת הרמ"א, סמ"ע.מודה לזה,

  '   סעיף ו

משתות פחות  להונות  מותר  אם  להסתפק  לכתחילהיש  מותר  במטבע  אבל   , 
  והרא"ש סיים שם וירא שמים יצא ידי שניהם, והיינו שהוא  מחבר.להוציאה ביפה,
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ויחזיר כשמאנה פחות,  ויחזיר בדרך מתנה,סמ"ע.ימחול בפחות,  ט"ז.  ונר' דבדבר    
 שהוא שוה לכל וכולם מוכרים בשיווי מצומצם עובר בלאו אם מאנה אפי' פחות
 משתות אפי' פרוטה, ולהיפוך סחורה שיש שמשתכרים בפחות ויש ביתר אין בו

כלל,     ערוה"ש.אונאה 
   נתיבות.תוס' משמע שמותר להונות בשתות בדעת שיחזירו,

    '  סעיף ז

  לא מחבר., שהה יותר מזה מחל,עד כדי שיראה לתגר ולקרובו חוזר  ותובע אונאתו
  ש"ך.נתן מעות עדיין אע"פ שעבר הזמן יש לו מיגו דפרעתי לומר שלא נתרצה, וצ"ע,

קצות.ונר' מסתימת הפוסקים דאינו כן, והטעם דהוא מיגו נגד חזקה,    עוד טעם 
 אחר כיון שמוחזק למה אצווח, ועוד דאפי' מחל מי שרי לגזול ולעבור בלאו אל

  פ"ת עש"ב.תונו, ונפ"מ דבהני טעמי אין צרי' לישבע, ואם תפס טעם מיגו לחוד מהני,

ועי' רל"ב ס"ג.  נתיבות.ופחות משתות לא מהני מיגו,

מחבר.ואם יברר שהיה לו אונס ועל כן לא חקר תוך הזמן יכול לחזור,   ואפי' אחר 
סמ"ע. האונס יתר מהשיעור יכול לחזור, ולא ירדתי לסוף דעתו בזה, ונר' דיכול    

 וצרי' לברר בעדים, מיהו אם מעותיו בידו  ט"ז.לומר ארך לי הזמן לברר האונס,
   קצות.יש לו מיגו דליכא חזקה ע"ז,

נתיבות.,ואם בירר שהראה לתגר וטעה אין לך אונס גדול מזה   כשיש הרבה תגרים 
  ערוה"ש. מכחישים דאל"כ מי יימר שהוא טעה,

   רע"א.,אין תגרים בעיר ונשתהה זמן יותר מלשלוח לתגרים אין בזה מחילה

 ' דהוה מחילה וחוזר בתוך הזמן,היה יודע הלוקח בשעה שלקחו ושתק לא אמרי

   ואינו כן דאז לא היה לו לקנותו סמ"ע. ונר' דגם בביטול מקח חוזר, והוא דוחק,רמ"א.
   ועי' קצות נתיבות.   ט"ז, נתיבות.כיון שיבטל כמו דבעינן תוך הזמן שיראה,

     '  סעיף ח

 ,  לפיכך דברמוכר חוזר עד שיתברר לו שיווי המקח בראותו כעין זה נמכר בשוק
מחבר.שאין בו שינוי אין לו אלא עד שיברר בשוק, ובקרקע שוין מוכר ולוקח,  ש"ך.    

נתיבות.ובדבר שנקנה ע"י ק"ס וכדו' הוא להיפוך שהרי הוא ביד מוכר ולא לוקח,   

 ועוד שאין לו לברר כ"ז שהוא בידו, והנתי' לשיטתו כנ"ל ס"ז, ובמקו' שלא נגמר
  פ"ת. המקח גם הנתיבות יודה, ואין על החוזר מי שפרע,

מחבר.,אם נודע שבא לידו כממכרו ולא חזר אינו חוזר עוד ואפי' לוקח טוען ברי    
  ואין טעמו נר' ומ"מ דינא כדבריו דמחילה טענה גרוע סמ"ע.שבא לידו אינו מספיק,

 נתיבות.  קצות.הוא, חוץ מאם אינו ידוע בכמה נמכר אלא מיניה דנאמן במיגו,

 ' להאמינם שהיה ביטול מקח, ואם לוקחואם מכר לוקח ראשון לשני אין שני צרי
 מקבל עליו בחרם שלא ידע שהיה ביטול מקח אינו צרי' לשלם למוכר שיווי החפץ,

  פ"ת.ועי' נתי' ס"ד,
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   '  סעיף ט

  לכאו' נר' כוונתו שלא תאמר תוך הזמן מחבר.,אבל מפני שינוי השער אין יכול לחזור
 כלא נגמר המקח, אולם מהרי"ט פי' שאפי' ודאי נתאנה כל שנשתנה השער אינו

  ואין נראה כיון שהוא נתיבות.חוזר דתלינן שראה כממכרו בשוק ומחל והשתא חוזר,
ערוה"ש. תוך הזמן אין לנו לחדש טעמים לעכבו מלחזור כיון שהוא תוך זמנו,   ואם 

 לא מכר עדיין אלא נתחייב למכור ונשתנה השער, ברשות מי נשתנה עי' פ"ת דיון
ע"ז.

  רמ"א.', שדרך הוא להשתנות,היו מחולקים אם נשתנה השער על המוכר להביא ראי

קצות.וק' דבקידושין אזלינן בתר השתא שהוא שו"פ,    ולק"מ דלעולם לא מבטלינן 
  נתיבות.מספק, והמהרי"ט יאמר כן על שאתרמי זבינתיה כזבינתיה נמי,

מחבר.,וכן אם מכר יותר ממה שהדעת טועה שניכר שמפני דוחקו מכר אינו חוזר   

 אשה שמכרה משל בעלה שהלך למ"ה ומפני דוחק זלזלה במקח, אם בעלה מבטל
עי' פ"ת.  

    ' – י"א  סעיף י

מחבר., אינו חוזר,היה ביטול מקח ותוך הזמן נשתנה השער עד שהמאנה נתאנה   

  סמ"ע.ואפי' לדעת רמ"א לעיל ס"ד הכא מודה שמיד שנתייקר אינו עומד עוד לחזור,

  "ב   סעיף י

 "כ נעשה ביטול מקח, חייב להחזיר האונאה, ואין המקח בטל,היה אונאה ואח

  מחבר.

    "ד  סעיף י

  נתיבות. ואינו חוזר אחר הזמן אף שהוא תגר, מחבר.,כשם שיש אונאה להדיוט כך לתגר

   "ו  סעיף ט

 , אבנים טובות ומרגליות, וזמן להראות הוא עד שיראהבכל יש אונאה גם ספרים
מחבר.לבקיאים בה, והולכים בתר רוב תגרים ממוחזק כמו בדיינים,      היהערוה"ש. 

 תקנה בעיר שאין אונאה ללוקח באבנים טובות וכדו', אם נתאנה בכפל חוזר שלא
  פ"ת. ועי"ש.יהיה נגד דין תורה,

  "ז  סעיף ט

יש להם אונאה בין בצריפה בין בחיסרון  , ואם הם מוציאים במשקלמטבעות 
  ולא שהטעהו במנין שאז חוזר מחבר. חוזר בכל שהוא כמו כל דבר שבמדה ומשקל,

  וביכול להוציאו נתיבות. ואם אינו מכיר קצבת המלך הוי טעות במדה, ט"ז.בכל שהוא,
   נתיבות.במקום אחר איירי דאל"כ צרי' לקצוץ והוה מקח טעות,

  רמ"א. וי"א שבמטבע הוא א' מי"ב, מחבר.,ושיעור אונאה שוה לכל מילי
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    "ז  סעיף י

מחבר., ובכפרים עד ערבי שבתות,עד מתי חייב להחזיר עד שיראה לשולחני ואפי'    
   סמ"ע.עשיר, שמוציא המסופקין,

 , ובלבד שתצא ע"י הדחק,מדת חסידות לקבל גם אחר זמן הזה אם הוא מכירה

  ואינו כן אלא חייב הוא לקבלה אם מכירה, סמ"ע.  דאל"כ אפי' חסידות ליכא,מחבר.

  וכן נר' גם בשאר סחורות, אם מכיר שהוא שלו ואינו ברור שכבר מחל הלוקח,ט"ז.
 ממדת חסידות הוא לקבלו, ואם יודע שלא הראו לתגר, נר' דחייב הוא לקבלו,

 ערוה"ש.

    "ח  סעיף י

לקיימה אסור  אונאה  כדי  לתגרנפחתה  או  לאנס  ימכרנו  ולא  יתיכנה  אלא   , 
לקיימה מותר  חציה  על  שעמד  עד  חיסר  ואם  באמצע,  ויקבנה  בהם,   שמרמין 

   רמ"א. ומטבע שאין לוקחין אלא במשקל מותר לקיימה, מחבר.שפיחותה ניכר,

    "ט – כ'  סעיף י

  וי"א דספיקא הוא ואין מחבר., קנה ומחזיר אונאה,דמים אכסרה או פירות אכסרה
  ונר' דלא פליג אלא ארישא דסיפא לא הוה אונאה דשכיח הכי כנ"ל רמ"א.מוציאין,
סמ"ע.סי' ר"ט,   ותמהתי פה קדוש איך יאמר זה, ודאי פליג אתרווייהו ולעיל סמך 

נתי' בשם כס"מ.לא הזכיר ל' מכירה אין בו אונאה,  ט"ז.אמ"ש כאן,    ומיירי דאית 
  נתי'.ליה אומדנא בשיווי החפץ דאל"כ הוי כמשחק בקוביא וקנה,

   בכלים לא מהני שומא מחבר.' מחט בשריון אין לו אונאה,המחליף כלים בכלים אפי
סמ"ע.אפי' קודם המכירה, ורבים חולקין ע"ז ואם המתאנה מוחזק אין מוציאין,    

   פ"ת.   וגם אם א' הוסיף מעות עם כלי שלו עדיין אין להם אונאה וצ"ע,פ"ת.

מחבר.,אבל פירות בפירות בין שמו קודם בין שמו אחר יש לו אונאה דאין פירות    
סמ"ע.נקנין בחליפין, ושומא אינו מהני אלא כל עוד שעסוקים באותו ענין,  נתיבות.    

  פ"ת. אבל יתר משתות אין להם, נתיבות.  טענת מומין ודאי יש לו,

   פ"ת., וי"ח,כלי בפירות חשיבי פירות ממון שיש להם שער בשוק

 , ונר' דזה דוקא אם שמו אבל לא שמו לא גרעבסחורה גם כלים יש להם אונאה
  חורה ובע"ה פ"ת. בכפילא יש להם אונאה לכו"ע דלא גרע מקרקעות, נתיבות.מפירות,

   פ"ת.כדין פירות וכלים,

    "א  סעיף כ

 , יש לו עליו אונאה שאינו יודע שיער אונאה שימחול,על מנת שאין לך עלי אונאה

   ותרתי בעינן סמ"ע. ולא משום מתנה עמש"ב, אלא דלא ידע דאית ביה אונאה,מחבר.
נתיבות.א'- דאין בו  מחילה, ב' מצד התנאי הוה מעמש"ב, קצות,  מיהא מוכר יכול    
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שימחול  קצות.לבטלו כשתובע אונאתו כיון דאינו מעמש"ב מטעם מחילה,  ע"מ 
    נתיבות.האונאה תנאו קיים,

מחבר.  ' לומר ע"מ שאין בו אונאה, שהרי יש בו אונאה,ואין צרי  רש"י ס"ל דאפי' 
  ולפי מ"ש הוא להיפוך כיון דע"מ שאין לך סמ"ע.שתות בטל מקח ולא כן ל' מחבר,

  אבל פחות משתות קצות, עי"ש. עלי יש בו ביטול מקח, ה"ה כאן יכול המוכר לחזור בו,
  נתיבות. לא מקרי אונאה כלל,

  מחבר."מ שאין לך עלי אונאה, אין בו אונאה, וכן בלוקח,פירוש לו אונאתו והתנה ע

סמ"ע.וצרי' שיפרש שיעור אונאתו, מחל לו אונאת שתות ונמצא יתר ע"ז, יחזור    
   פ"ת.הכל,

  "ב  סעיף כ

 , אבל מוכר שאמר אינו שוה אלאובעינן שיפרש כדי האונאה בודאי או בקרוב לה
 היה בו אונאה יתר ממה שפי' אם דיינינן ממה שפי' או מחבר.זוז כו', יש בו אונאה,

   פ"ת עי"ש.לא, ובאם הוא פחות משתות ממה שפי' עי' פ"ת ויש לחלק מהנ"ל,

    "ג  סעיף כ

מחבר."ה המוכר כלי תשמישו אין בו דין אונאה, ואפי' מכרם מחמת דוחק,בע   ולא 
  נתיבות.בעינן שידע שיעור אונאה,

 לא ידע או שהוא ע"י סרסור יש בו "א דדוקא ידע לוקח שמוכר הוא בע"ה,וי
מחבר.אונאה, בו  יש  ביניהם  סרסור  שיש  כיון  בע"ה  שמוכר  הלוקח  יודע  ואפי'    
סמ"ע.אונאה,   והוא תמוה ונר' דאיירי שקנה ע"י סרסור כל' מחבר, ואז אין ידיעת 

ט"ז.לוקח כלום נגד סרסרו,   ויש ליישב הסמ"ע ע"פ מ"ש דמוכר כאילו התנה הוא 
קצות.וזה אינו אלא בידעו זה מזה, והכא לא ידע סרסור שלוקח יודע, ודברי ט"ז    

  נתיבות.עיקר,

   "ד  סעיף כ

מחבר., אבל יתר משתות דינו כשאר כל אדם, ויש חולקין,דוקא שתות   מום חוזר, 

פ"ת.

    "ה  סעיף כ

  ואם קבלו קנין ע"ז חוזר בכל מחבר."פ שומת שלישי, יש בו אונאה,נתרצו שניהם ע
  נתיבות.שהוא,

 , אם שלישי הוא תגר ובקי ולא קיבל שכר פטור,ואם אי אפשר להחזיר אונאה

ואם אינו בקי אפי' קיבל שכר חייב,מחבר. סמ"ע.  ואם שכרו אינו אלא בריוח וטעה    
 וסבר שהוא טוב, אין זה מקרי שכר כיון שאילו עשה מה שהיה עליו לעשות לא

 עוד בדין זה סי' ש"ו ס"ד-ח. ועי'  נתי'. דברים של טעם הן, קצות.היה מגיע לו שכר,

    "ו  סעיף כ
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 , אבל אינה הוא לישראל מחזיר בדינם שלנו שלא יהא חמורגוי אין לו אונאה
  מחבר.מישראל,

 , כיון שהגוי פטורגוי וישראל שאינו ביחד ואין להשתלם מהגוי חייב הישראל בכל
 בדינו ועיקר סמכת ישראל לא היה אלא על הישראל, אבל מפני שהוא אלם אינו

   ש"ך, בשם יש"ש ועי"ש.מחייב הישראל בכולו,

    "ז  סעיף כ

מחבר. "נ באמנה אין לו עליו אונאה,הנו  וה"ה ביטול מקח, וה"ה אם נתאנה מוכר, 

   פ"ת. וכן הדין אם ראה כמה שנתן בעבורו, פ"ת. טענת מומין יש לו,ש"ך.

מחבר.,כיצד חפץ זה בכך וכך לקחתיו כך וכך אני משתכר בו ודוקא אם לא ידע    
  נתיבות.מוכר עדיין שנתאנה, דבזה שהוא נו"נ באמת לא אסרה תורה,

   ואז אפי' ידע כבר שנתאנה אין סמ"ע."ה אם לא ידע בשעת משיכה בכמה קנאו,וה
 ועי' עוד בפ"ת לענין תגרי זמנינו,  פ"ת.בו אונאה, דחייתא דקיטרי נקט וצ"ע,

ואם בעינן דרכו באמונה.  

  "ח  סעיף כ

 , אלא אם מוכר הכל באמונה, ואם לאו הכללא יחשוב הרע באמונה והיפה בשויה
 מחבר.בשויה,

  "ט  סעיף כ

אונאה אין להם  והקדשות  מחבר.,עבדים שטרות  כמו  תונו הם  לא  בכלל  ומ"מ    
  פ"ת. והרמב"ן ס"ל דלא נתמעטו אלא מדין חזרה ולא מהלאו, סמ"ע.אונאת דברים,

רמ"א."א דיתר מפלגא יש להם אונאה,וי והוי ביטול מקח,  סמ"ע.  ומ"ש יתר מפלגא    
סמ"ע.לאו דוקא דגם פלגא הדין כן, ש"ך. ואינו כן דדוקא נקטו יתר מפלגא,    והעיקר 

  פ"ת.  שער המשפט מסיק דעיקר כרמ"א, ש"ך.כמחבר,

 , פלוגתא הוא, דגופן ממון אבל אינומכר חוב במעמד שלשתן אם יש בו אונאה
 פ"ת.מטלטל, 

סמ"ע.,צדקה אינו בכלל הקדשות   וכן בכל דבר של קהל, יש בו אונאה, ומ"מ בעינן 
  פ"ת.שו"פ לכ"א,

    '  סעיף ל

 ' שנתאנו בין קרקע בין מטלטלין חוזר בכ"ש, ואם אינה הוא י"א דה"השליח וכדו
  מחבר.שחוזר בכ"ש, וי"א דדינו ככל אדם ומשלח זוכה ביתרון,

  "א  סעיף ל

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

Page 107  סימן רכז



©2013 Business Kollel Network

   "ב  סעיף ל

  סמ"ע. וה"ה לרמ"א בפלגא יש בו אונאה, מחבר.,אין אונאה בשכירות קרקע

  "ג  סעיף ל

מחבר.,שוכר את חבירו לעשות מלאכה אין בו אונאה שהוא כעבד   אבל קבלן יש בו 
  רמ"א. פועל וסוס מחלקינן ומשערין אונאה על הסוס, סמ"ע.אונאה,

  "ד  סעיף ל

 , אין מוציאין ממנושכרו לזרוע לו קרקע ועדים מעידים שזרעו פחות ממה שראוי
מחבר.דספק הוא אם ליחשב כקרקע, סמ"ע.  והטעות היה בכמה צרי',  ורמב"ן פי'    

 אונאה מצד שיווי הזרע בשער שבשוק, וה"ה פירות מחוברין וטעה בשער שבשוק,

 סמ"ע.וה"ה בקבלן, נתיבות.

  נתיבות.,ואם בשכר הפועל טעה ודאי קרקע חשיב

 , אבל שיפוי העצים וכדו' מחלקינן כמוקבלן בבנין על חיבורו דומה הוא לזרע
   פ"ת.הסוס לעיל,

מחבר.,וכן אין משביעין אלא שבועת היסת   ותמוה הוא סמ"ע. במחולקין בכמה הונח, 
 דהוי פרעתי חציו, ונר' דאיירי בטוען מכרתי ו' סאין והוא אינו מודה אלא בה',

 נתיבות.

  "ה  סעיף ל

  מחבר., ואין בהם שיעור שיראה לעולם חוזר,השוכר כלים או בהמה יש להם אונאה

  "ו  סעיף ל

  סמ"ע. היינו הנתאנה, כמוכר, מחבר.,קבלן יש לו אונאה ושניהם חוזרין לעולם

  "ז  סעיף ל

 , ובקרקע אין להם,  טעוהאחים והשותפים שחלקו כלקוחות הן ויש להם אונאה
  ומטלטלין דאיירי בה היינו פירות דאל"כ הוי חליפין מחבר.במדה וכדו' חוזר בכ"ש,

  נתיבות.שאין להם אונאה,

  "ח  סעיף ל

מחבר., פיחתו או הותירו שתות מכרן בטל,התנו שיחלקו בשומת הדיינים נתבאר    
  סמ"ע.בסי' ק"ט,

    "ט  סעיף ל

 , ולאאחים שחלקו בתנאי שכל מי שיפול בית פלוני בחלקו יפתח בו פתח למבוי
 שמו אל לבם שיכולים בני המבוי לעכבם, אם רוצה לבטל חלוקה מחמת זה יכול,

  סמ"ע. ואפי' טוען השני שיסלק טענת בני המבוי מעליו,  אין שומעין לו,מחבר.
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בס"ד

General Overview of the  2 - Year Curriculum

Year 1
Part 1: Elul Zman 5773

 Management Part 1 – The Laws of Timely Payments (Bal Tolin) 
 הלכות בל תלין    

Part 2-3:Winter Zman 5774

 Marketing Part 1 – Contracts and Commitments  הלכות מקח 
וממכר
 Marketing Part 2 – Sales and Pricing (Ona’ah)   הלכות אונאה

Part 3-4:Summer Zman 5774

 Marketing Part 3 – Disclosures (Mekach To’us)  הלכות מקח טעות
 Marketing Part 4 – Competition יורד לאומנותו של חבירו ועני המהפך

Year 2
Part 5:Elul Zman 5774 

 Charity Distribution -   הלכות צדקה ומעשר כספים

Part 6-7:Winter Zman 5775

 Management Part 2 – Employers and Employees (Schirus Poalim) 
הלכותשכירות פועלים

 General Business 1 – Damages & Borrowed Property (Nezikin,  
Shomrim) הלכות נזיקין שומרים

Part 8:Summer Zman 5775
 General Business Part 2 – Important Ribbis Concerns
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A veritable library of information, books and audio,  
on this topic as well as on past topics, can be readily  
accessed on our live site www.businesskollel.com, and is  
constantly  being  updated.  Questions  can  also  be  
submitted to a Rav through the site.

Voluntary testing is available upon request. If you would 
like to receive a Bechinah/test at the end of each segment of the  
curriculum,  please  contact  us  at  businesskollel@gmail.com. 
Certificates of course completion will be provided at the end of  
each year of the two year program.

Do you want this PDF booklet on your phone?

Download the BKN phone app by selecting the QR code appropriate for your phone:

                       iphone                                   android                           blackberry/windows 8

You can also receive daily shiurim and submit business halacha q's through our app.
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Did you download the BKN phone app yet ???
Here are some amazing pages it contains: 

Download now by scanning the QR code appropriate for your phone:

 

         iphone                                           android                               blackberry/windows 8
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