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 רנט סימן ו חלק א"הרשב ת"שו

 אומן ואין מלאכתו כל לו ועושה אוהבו שהוא שנים מכמה' א עירוני בבני רגיל והוא חייט שהיה ראובן שאלת

 עכשיו. לו עושה שהוא מלבוש מכל דינרים שני בשכרו לראובן לו לתת נוהג והעירוני. מלאכה שום לו עושה אחר

. בדינר' א מלבוש בזול מלאכתו לעשות ואמר הזה העירוני באהבת עצמו להכניס ורצה חייט הוא וגם שמעון בא

 יכול והוא בגבולו ושנכנס השכר בזלזול דרכים מכמה בידים וגוזלו הפסד לו שגרם שמעון על ונתרעם בא וראובן

 בחררה המהפך וכעני בנזיקין גרמא או בידים כמזיק הוי אי רבינו יורנו. בעיר מקומות בכמה וכזה כזה להרויח

 . מידו מוציאין ד"ב אין אבל דאסור ונטלה אחר ובא

 ואף בידו שמוחין מסתברא אבל. מדעתו לו נתן המלאכה בעל שהגוי מידו מוציאין ד"הב אין הא כי בכל תשובה

 למצודת קצת דדמי הכא שאני מעכב מצי לא דנפשיה מבואה אבר מבואה בר( ב"ע א"כ' ד בתרא) שאמרו פי על

 ריחיא דאוקי מבואה בר האי ד"מ' ואפי. הדג ריצת כמלא הדג מן הדג מצודת מרחיקין( שם ב"ב) דתניא הדג

 בתוך עושה אתה לו לומר שיכול מפני מעכב דלא הוא דינא גביה ריחייא' מוקי וקא חבריה מבואה בר ואתא

 שרגיל כיון נ"וה. סיראי דיהבי דגים התם דשאני התם' כדאמרי הדג במצודת מודה שלי בתוך עושה ואני שלך

 הוא וקרוב לידו בא וכאילו זה על דעתו כיהיב הוא הרי זו למלאכה צריך שהוא כל זה י"ע מלאכתו לעשות הוא

:( ג"קכ' ד) נוחלין יש' בפ דתניא כבר לידו בא הוא הרי מכר דכל ועוד. ממש נוטל שאינו י"אעפ שכרו ממנו לנוטל

 ואלא. אבוהון בחיי ודאשתחיט ולויה כהונה במכירי בדאשתחיט' ואוקי וקיבה לחיים בזרוע שנים פי נוטל בכור

 הוא קרוב מכר דכל ממנה למדין מ"מ אבל אחרים במכרין ביה הדר ודלא בסתמא דהתם לגמרי דמי לא מיהו

 ומוחין בו וגוערין זה של לחיותו כפוסק עמו מלאכתו את לעשות הגוי את ומפתה וההולך. לו נותן כאילו להיות

 .בידו

 קנו סעיף ה סימן רמ"א חו"מ

 כוכבים העובד עם ולעסוק לחיותו לירד לאחרים שאסור שדנין מקומות יש מערופיא כוכבים עובד לו שיש אדם

 עמו ולעסוק לו להלוות ההוא כוכבים להעובד לילך אחר לישראל מתירין ויש .דנין שאין מקומות ויש, ההוא

 במרדכי זה כל) אוסרין ויש. זוכה הקודם וכל, כהפקר הם כוכבים עובד דנכסי, מיניה ולאפוקי ליה ולשחודיה

 עובד אצל מלאכה שעושה ישראל ואפילו(. ו"שע' סי לקמן' וע דשכנים' ו פרק מיימוני והגהות יחפור לא פרק



 עבר אם מיהו .בו גוערין לעשות רוצה ואם, המלאכה ולהוזיל שם ליכנס אחר לישראל אסור, בכך ורגיל, כוכבים

 .ז"רל סימן לקמן ועיין(. א"הרשב בשם יוסף בית) מידו מוציאין אין, ועשה

 צד סימן ב חלק יצחק מנחת ת"שו

 . גבול השגת בענין

 א"מוהר ת"כש' וכו' המפו הגאון הרב נ"ידי לכבוד ס"שוכט, ו"יצ מנשסתר ק"לפ ו"תשט שרה' חי ק"מוש, ה"ב

' הי ששמעון, ש"ברו, רבנים' ב ועוד לפניו שבא ד"דו בענין, ד"חוו ביקש אשר ד"וע, ה"אחדשת. א"שליט הלפרן

 שיעקב, יעקב של ושכירו סרסורו ונעשה עזבו כ"ואח, הקונים עם ראובן אותו וקישר, ושכירו ראובן של סרסורו

 להם ומוכר, העבר מזמן אותו מכירים שהם, ראובן של הקונים לכל הולך ושמעון, לראובן הראשי המוכר הוא

, אחרים מסוחרים גם לוקח שראובן מטענה, לראובן מכירתו את לגמרי פסק ויעקב, מיעקב שמקבל הסחורה

 לו למכור ליעקב ושיאסרו, זו בסחורה מסחרו ממנו לפסוק כדי, ושמעון יעקב בין חשאי הסכם שיש טוען וראובן

 נברר אם אבל, דינא ציית שאינו, למכור לו לאסור חשיבות אין לשמעון כי, העולה כל תתבטל וממילא, סחורה

 מחזיק מטעם, ל"הנ לקונים, לשמעון למכור יעקב על לאסור נוכל אולי אז, מראובן הקונים ליקח לשמעון שאסור

 . ד"עכת, עול עושה ידי

 דלדידן שכתב(, ו"כ' סי מ"בחו) ח"ד' מת והביא(, ו"קנ' סי) מ"בחו דינו המבואר מערופיא מדין ה"כת דן ובזה( א)

 כ"א, מותר, סתום במבוי חנות אפילו, בודאי אצלו שרגיל גם, הפקר ם"עכו שנכסי מפני, מערופיא דין דנין דאין

 בקונים דוקא ל"הנ שבענין הסוגיות כל ז"שלפי ע"צ אבל, חברו לאומנות יורד דין, כלל ש"ל נכרים הקונים לגבי

 . ד"עכת ראובן של יהודים לקונים פ"לכה סחורתו למכור זמן איזה למשך לו לאסור ודעתכם, יהודים

 כפי זמן איזה משך על, ראובן של, נכרים לקונים למכור אף עליו לאסור יש, ד"נד דבכעין, נראה ד"ולענ( ב)

 . העולה לתקן, ד"הב עיני ראות

, חבירו של לאומנתו יורד דין כלל ש"ל, נכרים קונים לגבי, דבריו דלפי, ח"הד על תמיהתו ליישב, מקודם ואקדים

 עני סתם דבענין דאף, ופוסקים ס"הש מדברי היוצא דהנה, בזה כללא ה"ל ל"ז מרן לדעת דגם ל"י באמת אשר

 לעשות אסור ע"לכ, חיותא פיסוק ש"וכ, טירחא לזה בהצטרף אבל, רשע הוי אימת פלוגתא יש, בחררה המהפך

 בדין( ו"קנ' סי מ"חו) א"שברמ דיעות' והד, בזה א"וברו(, הניזקין פ"ס) ובגיטין(, ב"ע א"כ דף) ב"בב כמבואר, כן

 דאוקי מבואה בר האי ה"ר אמר, איתא שם ב"בב דהנה, מערופיא הדין שייך, סוג איזו תחת מחולקים, מערופיא

', וכו הדג מן הדג מצודת מרחיקים' לי מסייע לימא, לחיותי פסקת קא ל"דא' וכו' חברי מבואה בר ואתא', רחי

 בטוח' וכו מזונות שם שראו למקום לרוץ רגילים להיות בהבטם עין נותנים, י"רש' ופי, סייארא דיהבי דגים שאני

 יוסף רבינו דהוא' הא להדיעה ל"ס ובזה, שם עיין' וכו מזיקו חבירו ונמצא', לידי דמטא כמאן ל"דה שילכדנו הוא

 ודמי בידו מזומן כאלו הוה, ומתן במשא ובין בהלואה בין אחד יהודי אצל לילך הרגיל דגוי, שם במרדכי ע"ט

 דפליגו משום ל"צ כ"ע, כהפקר הוי ם"עכו דנכסי מטעם, דנין דאין ל"דס', הב ולדיעה, סייארא דיהבי לדגים



 אסור, סיארא דיהבי מטעם מ"ומ, הפקר הוי דגים גם הרי כ"דאל סייארא יהבי כעין כ"כ בטוח ה"דל במציאות

 כל דעל לומר דיש, ופוסקים ס"מש הוכחתו י"עפ, לומר הוסיף(, ט"ע' סי מ"חו) ס"דבחת אלא, לאומנתו לירד

, בכך דאומנתו, הכא שאני מ"מ, בחררה מהפך משום ש"ל דבהפקר, וסיעתו ת"לר אף, הוי רשע ג"בכה פנים

, הוי בחררה מהפך פ"עכ אבל, דנין אין רק כ"וע, שם עיין לגמרי ולא, סייארא יהבי כעין, בטוח קצת דהוי ל"י ועוד

 דדומה דאף ל"ס', הד ודיעה, הפקר לשאר זה בין לחלק ל"ס דלא, לכתחילה אפילו לגמרי דמותר ל"ס' הג ודיעה

 . ס"בחת ה"עייש, וסיעתו י"כרש בחררה היפוך משום שייך בהפקר גם מ"מ, להפקר לגמרי

, י"הב' לי דתלי, הפתוח בצד, חנותו עשה ושמעון, צדדיו' מג הסתום במבוי דאביאסף בנדון דגם ל"צ ובזה( ג)

 משום כ"ג כ"ע היינו'(, ג ק"ס מ"חו) ש"פת' ועי, יהושע דרב' ברי ה"ור ה"ר בין(, שם ב"דב) ס"בש בפלוגתא

 יש ע"לכ, סייארא דיהבי דגים כעין בדבר בטוח דהוי היכא אבל, סייארא ליהבו דמי לא, ג"בכה דאף ל"דס

 ס"הח האביאסף דין בגוף אמנם, ל"כנ דישראל לידו דמטא כמאן ל"דהו משום, נכרים קונים יהיו אם אף, לאסור

 כ"מש לפי, האביאסף לדין דדומה היזקא ברי דהוי ג"בכה ואם, שם עיין כהלכתא דהוי ל"וס, מסמרות בהם קבע

 שם ע"בש א"דהרמ, שם ח"ד' בת כ"מש לפי ואף, לדידן גם ואסור, מערופיא משאר עדיף'(, י' סי) א"הרמ' בת

 להלכה ל"ס דלא מ"ש, מוציא אין והוציא עבר אם מיהו, בו גוערין דרק', וכו מלאכה שעושה ישראל לענין דכתב

 ל"ס ע"בש גם פ"עכ אבל, ע"בש כ"למש, בתשובה א"הרמ דברי בין בזה שיש הסתירה שם ומיישב, כדבריו

 ל"וצ, מערופיא דנין דאין לדידן לכתחילה מותר ג"בכה דאף, מרן מדברי שם נראה למעשה אבל, בו דגוערין

 מהפך משום יש פ"דעכ ל"ס, ל"הנ שיטות' מהד' ג היינו, הפוסקים רוב אשר, מערופיא דין בעיקר וכן, מהו טעמא

 דקרי, נפשו את נוטל כאלו דהוי חמור בדבר, כן נהגו האיך, לכתחילה אפילו לקולא נהגו העולם מ"ומ, בחררה

 . שם עיין, ולחומרא דאיסורא תיקו דהוי, שם ח"ד' בת שהובא ן"הראב לומר רוצה ט"ומה, לחיותא פסיק' לי

 ההוא לענין ה"ר' בד, ל"הנ ב"בב ס"הש ד"עפי שהוא, שם א"הרמ' שבת הראשון היסוד ללמוד, בזה ל"והנ( ד)

, מנהרדעא דימי רב ל"ז( ב"ע ב"כ/ )בתרא בבא/ שם ס"הש ד"עפי שהוא, שם' שבת השני מהיסוד, מבואה בר

 הכריז י"רש' ופי, שוקא' לי נקיט, הוא מרבנן צורבא אי, חזי פוק, לרבא גלותא ריש ל"א, בספינה גרוגרת אייתי

 סחורה מכירת להקדים הדין אם שחקר, ס"חת בדרשות מכבר וראיתי, הוא אלא בעיר גרוגרת איש ימכור שלא

 מיד קנה לענין, שם השלישי ביסוד דכתב, שם א"הרמ' מת והוכיח, לאחריני פסידא דאיכא היכא אף, ח"הת של

(, ב"כ) מפסחים' וראי, הישראל מיד לקנות יש, להקונים פסידא ויש, טפי מוזיל הגוי אם אפילו דהוא, עמיתך

 י"אעפ, לגוי קודם דגר מ"וש, לגוי תמכרנו לא גר יש אם י"רש' פי, לנכרי למכירה דגר נתינה לאקדומי ההוא מ"ור

 זאת כתב א"דהרמ ואף, שם עיין ד"בנד ה"ה, תתננה בשעריך אשר לגר לקיים מחויב מ"מ, שלו מקרן שמפסיד

 פירש ובזה, לאחריני פסידא איכא אם דאף, ח"ת הקדם לענין גם, זה דין ס"החת למד, עמיתך מיד קנה לענין

 בדרך אמרתי וכבר' )בקנקני' לי' תהי פוק, אבא בר אדא לרב רבא ל"א, שם ב"דב ס"בש דאיתא מה ס"החת

, לאו אם הוא ח"ת אם בהלכות בדקהו כלומר, חומץ אם, הוא יין אם, בקנקנו לו הריח, י"רש' שפי מה על, אגדה

, הימנו נוחה זקנים שדעת ישן יין ליעקב יוסף ששלח, ל"חז ז"עפי שהוא, דוקא ליין ח"הת דמדמה על ב"וצ

 ביין הדבר הוא וכן, עליהם מתיישבת דעתם שמזקינין זמן כל ח"ת זקני, דאמרו מה י"עפ, הכוונה וראיתי



, רע ליין דומה ה"ע אבל, הימנו נוחה זקנים דעת כ"וע, ביותר משובח הוא, יותר שמתיישן שכל, המשובח

, ל"הנ י"רש ודברי' בקנקני' לי' תהי בלשון דהמליץ ס"הש דברי שפיר מובן ובזה, חומץ נעשה שכשמתיישן

 מר ל"א' בידי ה"ל' וכו כמעוכל חשוב מי י"רש' ופי, מהו והקיאה מצרית כפיפה שבלע פיל', מיני בעא אזל(, כמובן

' לי לנקוט אי, לאחריני פסידא' הי שמה כי, ס"החת' פי ובזה, דוקא שאלה אותו לו שאל ואמאי', וכו רבא נהי

 ואחד גר אחד ל"שס, ל"הנ מ"ר מדברי הוא, ח"הת להקדים יש, דאחריני בפסידא דאף ל"הנ ההוכחה וכל, שוקא

 דנבילה, ואכלה דתתננה מהא יליף(, ב"ע ז"ס) ז"ע' במס אמנם, להקדים ואו, בנתינה בין במכירה בין נכרי

 דינא האי כ"וא, אסור ג"נוטלפ ל"שס לשיטתו מ"דר ל"די אלא, מותר לפגם ט"נו מ"וש, נבילה' קרוי לגר' הראוי

 פיל של הדין פשיט לא אמאי' התוס הקשו(, ט"ס) ובמנחות, אסור ג"נוטלפ אם בהא' תלי, שוקא' לי דלנקוט

 ה"דל מ"וש, אוכלין טומאת מטמא לאכילה לקטן אם, בקר שבגללי חיטין שם דאיתא מהא, מצרית כפיפה שבלע

 מ"ש, משם פשט לא ד"ר וכאשר, ל"הנ שאלה שאל כ"וע, לגר בראוי' דתלי אוכלין טומאת דשאני ותירצו, כמעוכל

 פסידא בדאיכא אף ח"ת להקדים דיש מ"ש ולא מ"כר ל"ס לא שוב כ"וא, לגר' בראוי' דתלי ל"הנ דרשה ל"דס

 . ד"עכת, שוקא' לי נקטו לא כ"וע, לאחריני

 מ"נ דמאי', וכו' בסנדלי' לי טפח, רבא ניהו מר ל"דא, שם ב"בב' שאית מה, הפלפול ד"ע כ"ג לפרש יש ובזה( ה)

 הלא, לביישו ככה לו הגיע מה על', וכו שחוק דרך י"רש שמפרש ומה, דוקא' בסנדלי' לי טפח אמאי וגם, הוא מי

 צריך לא דלאקדומי ל"י באמת דהנה, ל"י ל"ולהנ, לביישו לא אבל, שוקא' לי לנקוט שלא, ח"ת שאינו במה די

 מ"דר אליבא אבוה' לר מדיליף' התוס והוכחת(, מ"לר בשלמא ה"ד ב"ע א"כ שם) בפסחים' התוס ש"וכמ, קרא

 דלאקדומי כ"וע, לאקדומי הקרא בא דלמא, נ"אסבה ת"דבכה מ"ש, ומכור תתננה רחמנא מדכתב הנאה איסור

 איסור למילף א"דא נאמר אם ז"וכ, שם עיין, לאקדומי צ"דא אתי דקרא, נאמר שלא כדי, דכתיב והא, קרא צ"ל

 אולם, ס"בש שם עיין, דאורייתא בעזרה שנשחטו וחולין, בעזרה שנשחטו לחולין' דאתי משום, מלכלב הנאה

 לי שחוט תורה דאמרה הא מן, בעזרה שנשחטו דחולין איסורא, מ"דר אליבא יוחנן' ר יליף( ב"ע ז"נ) בקידושין

 איסור, דלכלב מקרא יליף מ"לר דגם, ז"לפי ל"וי, ע"לחשנב דלכלב קרא צ"א שוב' לדידי כ"וא, שם עיין' וכו בשלי

, קרא צריך דלאקדומי מ"וש, לאקדומי כ"וע, דנבילה קרא איצטריך ואמאי, מנבילה ולא, האיסורים לכל הנאה

 . לאקדומי ידעינן לא שוב, ל"כנ בזה מ"כר ל"ס לא דימי רב כ"דע וכיון

 כ"ע, זה לימוד ל"ס יוחנן ומדרבי, כרת ענוש שכן בשלך לשלי דמה, יוחנן' ר על שם ס"הש מקשה באמת אך( ו)

 יש לשיטתו לרבא כ"וא, שם עיין לאו איסור לי מה כרת איסור לי מה( ט"קי ביבמות) רבא כדברי ל"דס משום

' ר דברי ש"א' דלדידי רבא ניהו מר לו אמר כ"וע, קרא צריך לאקדומי ל"צ יוחנן' דר ואליבא, יוחנן' ר דברי ליישב

 בהא יוחנן' כר ל"ס לא ז"דבכ לומר שלא וכדי, ל"וכנ' לאחר פסידא דאית היכא, לאקדומי צ"א וממילא, יוחנן

, מהסנדלים להכיר אפשר' הי יוחנן' דר' דתלמידי'. בסנדלי' לי טפח כ"ע, ע"לחשנב' וכו בשלך שלי ממה דיליף

, מותר לנוי אבל לחזק אלא ש"ל שמואל אמר יהודא רב דאמר המסומר סנדל לענין( ב"ע' ס) שבת' במס כדאיתא

 אתון ח"בב לרבה אפה ל"א', וכו בזה ושבע בזה שבע אמר ח"ור, בזה וחמש בזה חמש יוחנן' ר אמר לוי וכמה

 כדאיתא, יוחנן' ר מתלמידי נחשב מנהרדעה דימי ורב, שם עיין ח"כר נעביד אנן יוחנן' כר עבידי יוחנן' ר תלמידי



 ל"ס בודאי יוחנן' ר של תלמיד שאתה ניכר מסנדלך כלומר' בסנדלי' לי טפח כ"וע, היד' לס בהקדמה ם"ברמב

 מגיע לא וממילא, בזה מ"כר ל"ס דלא מ"ש', האיבעי פשט דלא וכיון', וכו בשלך שלי ממה יליף מ"דר, יוחנן' כר

 . ל"כנ והכל, שוקא' לי לינקט לו

 להו דנקוט הא להו חמירא כך דכל, מזה לדינא לן דאתאן מאי אבל, הפלפול ד"ע גררא בדרך רק כתבתי ז"כ( ז)

 דאיתא, עמיתך מיד קנה או לענין להו ומדמו, לאחרינא פסידא במגיע אפילו, כן ל"די דאפילו עד, ח"לת שוקא

 ם"עכו איכא דאי, ה"הרמ בשם מהטור והיא, א"ברמ'( ה' סעי ו"קנ' סי שם מ"חו) ע"בש איתא מ"ומ, בקרא

 דאם, בספרים דמיירי שם א"הרמ מנדון זה ושאני, שם עיין למכור אדם כל מותר, ח"לת רווחא דליכא דמזבני

, מערופיא לענין גם ל"י ובזה, ג"הכנה בשם שם ש"ובפת, שם ס"בחת ש"וכמ, הגוים יקנו לא, יקנו לא הישראלים

, ימכור לא הישראל ואם, הגוים בין דרין דאנו כיון, הראשון ביסוד' בת שם א"הרמ שהביא, האביאסף לדין אף או

 . ל"כנ בזה לכתחילה המתירים דעת על לכתחילה גם בזה סמכו כ"ע, ימכרו יהודים האינם

 עליו יגדל, מסתוריו כל ויודע, בו מבטחו שם ואשר, לחמו אוכל אשר ג"בכה אבל, נהגו שכבר במה ז"כ מ"מ( ח)

 דהרי, ג"בכה לחיותא דפסיק כיון, נפשו את נוטל כאלו דהוי, לסיני שבועה וחזרה, הכלל מן היוצא דבר זה, עקב

 שמעון דאם ה"כת כתב שפיר כ"ע, מלתא ולמגדר כראוי תקנות לתקן הדיין על דמוטל מסיק, שם ח"ד' בת גם

, נכרי גבול המשיג אם לענין, שם א"הרמ' בת ג"בכה ש"וכמ, סחורה לו למכור ליעקב לאסור יש דינא ציית לא

 יש שפיר, לעולם עליו הדלת ננעל שלא כדי מ"ומ, להמוכר לאסור יש ד"ובנ, ממנו יקנו שלא להקונים לאסור דיש

 ג"כה שכתב וכמו, ראובן של להקונים שמעון ימכור לא זמן אותו שבתוך, הדיינים עיני ראות כפי זמן איזה לקבוע

 מדין דהוא, זמן איזה על ספרים הדפסת לענין גבול בהשגת איסור ליתן שנהגו מה לענין, שם ס"חת' בת

 .ווייס יעקב יצחק י"כה ה"דושת ידידו הנני ובזה, ד"נלענ ז"כ, שם עיין מערופיא

 ציורים )סוף הל' ריכלות( חיים חפץ

 בין מיניה נפקא יש כי, עצומים חסרונות לו יש החתן אם' ה סעיף בתחילת שהתרנו מה לבאר נחזור ועתה. ו

 לא אשר פנימי דבר שהוא מצד אותו מכיר אינו והמחותן, גופו חולי מצד הוא החסרון אם דהיינו. החסרונות

' ט בכלל ל"הנ הפרטים בזה יחסרו שלא אך, רכילות איסור חשש זה ענין המגלה על דאין הוא פשוט, לכל נגלה

 .חיים מים בבאר פה וביארתים' ב סעיף

 זה ועל, לו לגלות צריך ו"ח אפיקורסות בו שיש החתן על נשמע אם היינו, לו לגלות דצריך שני אופן יש ועוד

 .רעך דם על תעמוד לא אבל בעמיך רכיל תלך לא סמוכין נאמרו

 להוליכו לו דהיה, אנפשיה דאפסיד דאיהו, לו לגלות אין, בו שיש התורה חכמת מיעוט מצד הוא החסרון אם אבל

 משני כי, האמת לומר צריכים הם כן עשה ואם, )מגעת היכן עד וידיעתו חכמתו כח את שינסו תורה בעלי אצל

 .בדבר נתרצה כן עשה ומדלא( לכתחלה בדבר נתרצו( י)הצדדים



 רלא סימן ב חלק ם"מהרש ת"שו

 : וויקנא ק"אבד י"נ שפירא אלטר ה"מו ג"המאה להרב

 לו ערב שאינו עמו והתנה בתיבות סגורים ביצים לשמעון שמכר בראובן לפניו שבא ד"הדו ד"וע הגיעני מכתבו

 שהוליכם ואחר המגיע כל וסילק מהמקח קצת בזול הסחורה קנה ז"ועי טובים הם אם הסחורה בעד

 שיש עד מראות שאר בהם יש וגם בנקעס הנקראים מקולקלים הרבה בהם ומצא התיבות פתח לטשערנאוויץ

 טוב בעד ערב שאיני התניתי' בפי הלא וגם התיבות פתח' קניי שבשעת טוען והמוכר משתות יותר אונאה בהם

 ונמצאו ביצים דהמוכר ט"סי ב"רל' מסי הביא מ"רו והנה מקולקלים שהם כלל מאמין איני וגם הסחורה/ טיב/

 דיש אך ז"ע עמו שהתנה ד"בנ ש"ומכ הלכה מבטל ומנהג כן אינו המנהג אבל טעות המקח מדינא מוזרות

 לביצים דמי לא דבזה מקולקלים הרבה בתוכם להניח במתכוין כן שעשה או מזה ידע לא אם המוכר להשביע

 : ד"עכ מזה ידע לא המוכר שגם מוזרות

' סי מ"לחו בחיבורי הארכתי וכבר מומין טענת לו אין הדמים ונתן להבחינו יכול' דבהי דיעות דיש כיון ד"לענ אבל

 מומין טענת לו אין בו שנשתמש כיון בטורח אלא להבחינו י"בא וגם הוא כן בודאי בו ובנשתמש בזה ג"ס ב"רל

 ה"וכ שם בחיבורי והובא ו"קל' סי ד"ח ז"הרדב ש"כמ לטשערנאוויץ/ בהולכתו/ בהוליכתו נשתמש כבר ד"ובנ

 מכדי יותר שהה דאם ל"קיי הרי באונאה וגם בה כנשתמש הוי הסחורה דהולכת א"כ' סי מ"ח ר"תוע' בתשו

 דר שקרובו ואף רוב פ"ע שהוא כפי דמשערין( ב"ע ט"מ דף) מ"ב' בתוס ומבואר טענה לו אין לתגר שיראה

' הי ז"וד מקולקלים הרבה בתוכם שיש י"ע אלא המקח על אינו שהאונאה ד"ובנ יותר שהות נותנים אין מרחוק

 שידוע א"למק והוליכן המעות כל שפרע וכיון לתגר להראותו צ"וא בעצמו התיבות פתיחת י"ע תיכף לבדוק בידו

' בסי ש"כמ מ"ל/ באונאה/ באונה דתנאי אף לו ערב שאינו בפירוש והתנו מוחזק והמוכר נשברים הרבה ז"שעי

 דגם וכיון המוכר במקום בעודו הביצים ולראות התיבות לפתוח ביותר עליו מוטל' הי ג"בכה מ"מ א"סכ ז"רכ

 מכדי יותר ושהה לאלתר להבחינו בידו' שהי ג"ובכה המוכר על ח"קב להטיל בידו' שהי אלא ה"המע ה"בלא

 : ד"כנלע. כלל המוכר על ח"קב ולהטיל להשביע בידו אין לתגר שיראה

 כד פסוק כב פרק פרשת משפטים ן"רמב

 לאיש לוה ועבד שכתוב כענין ללוה כמושל שהוא כמלוה לו תהיה שלא יאמר, המלוה הוא - כנושה לו תהיה לא

 כסף נשך שהוא, נשך עליו תשים ולא, לעולם ממך לוה לא כאלו דבר בכל לו תהיה אבל(, ז כב משלי) מלוה

 :ממון תועלת ולא כבוד תועלת ממנו תטול לא, חסד אליו ההלואה תהיה אבל(, כ כג דברים) אוכל נשך
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 נז סימן אומץ יוסף ת"שו

 ת"הס מצות למכור המנהג קדוש במחנך אשר אומר יביע האירה והארש הקדש יד עלי היתה דנפשין רחימו

 המצוה קונה לבו ידבנו ואשר ומכריזין חדש בכל ואביזרייהו אינהו והפטרה וגלילה ת"ס והולכת שערים פתיחת

 אם או החדש בתוך אשה נושא שהוא חתן יש שאם והמנהג וכיוצא יוסיף הוא וגם עליו שמוסיף ויש וכך כך בסך

 קונים חדש באותו אמו או אביו פטירת יום אם וכן ההיכל פתיחת קונים התשיעי בחדש והיא מעוברת אשתו

 שצריך שמי כדי המצות בדמים להעלות אוותה נפשו שמים וירא חשוב אדם מקרוב ועתה. וכיוצא ההפטרה

 חדל המצוה לקנות שהתחיל וזה המצוה על יוסיף לפעמים שאם הקהל גזבר עם תנאי ועשה יוסיף מצוה לאותה

. עליו שמוסיף זה על מקפיד ראשון שהמתנדב וזמנין שהתנדב ממה החצי שיפרע המצוה לו ותשאר. מלהוסיף

 זה והלא לא או לו הוא וזכות כהוגן עושה הקהל שירויח וכונתו המצוה להעלות שמוסיף זה אם לך להגיד ורצית

 . דברי

 בשתים ד"ובנ האדם מן לו ותפארת לעושיה תפארת שהיא כל האדם לו שיבור ישרה דרך איזהו אומר רבי תנן

 ואין מצוה לקנות רוצה שהוא שנראה ותחבולה מרמה עיקרו זה ענין הנה. ד"בס נבאר כאשר לו עלתה ולא

 במקח אדם בני לרמות אסור ח"רכ סימן מ"ח ע"בש שפסק מה בכלל וזהו האחר שיוסיף כדי אלא לקנותה כונתו

 ללוקח להודיעו צריך במקח מום יש אם כגון נאמר שם כי והגם דעת וגניבת מרמה וזהו. דעתם לגנוב או וממכר

 שארית וכתיב ודאי דעת וגניבת מרמה זהו ד"ובנ בכלל הוא דעת וגניבת מרמה בענין שיש דכל נראה' וכו

 לזה עולה עושה שהוא חדא. לקה ובשלשתן תרמית לשון בפיהם ימצא ולא כזב ידברו ולא עולה יעשו לא ישראל

 אשה בעל אם או חתונתו ביום במצוה לכבדו ורוצה קרובו חתן לו שיש סיבה מפני המצוה לקנות שרוצה

 זכר ילדה אם וגם הלידה צער להקל מסוגלת מצוה שזו שאמרו ההיכל פתיחת לקנות ורוצה' ט בחדש מעוברת

 רק לעצמו לקנות הוא רוצה ואינו בדמים מעלה בנפש בשאט וזהו. מצוה לעשות שש לבו בשמחת הבן בשבוע

 לקנות אמר הוא כי תרמית לשון שלישיה בה ועוד. במצוה חפץ לו שאין ידבר כזב שנית וזאת. הלה שיוסיף כדי

 דף יבמתו על הבא פרק דאמרינן שקר לדבר שלא ליזהר צריך היכן עד וראה ובא. החצי ופורע כך בסך המצוה

 ל"א לה אפיך בריה חייא גדל כי' וכו חימצי ליה עבדא טלופחי לי עבידי אמר כי דביתהו ליה מצערא קא רב ג"ס

 תעביד לא את מיהו מלפך טעמא מינך דנפיק מאן אינשי דאמרי היינו ל"א לה מהפכנא אנא ל"א אמך איעליא

 הכי תעביד לא ל"א ואמו אביו דהם לאשתו איש בין שלום לשים דאפילו הרי שקר דבר לשונם למדו שנאמר הכי

 ובהאי. החצי פורע הוא עליו המצוה ישאר דאם ושקר דעת גניבת דיש ד"בנ ש"וכ. שקר דבר לשונם למדו משום

 נדפסו שנים כמה ואחר ג"ע ס"ק דף אחדים דברים הקטן בספר ש"כמ ותירצתי דקדקתי הדל אני דרב עובדא

 אוציא ולא הואיל כן לעשות אלמד שאני אלא מהספר א"נ דף שם שכתב וראיתי ליבמות ל"ז המאירי הרב פסקי

 . ל"ז לדבריו שכיונתי אנכי שש אחדים בדברים הצעיר אני שפירשתי כמו והיינו ש"ע' וכו מפי שקר

 על קאי דהתם והגם צדקה גבאי אלו לוחציו כל על ופקדתי דבתרא ק"פ דאמרו ד"בנ אחרת עוד דין מן ובר

 לוחץ המוסיף זה המצוה לקנות שרוצה וזה לוחציו ל"כ על דכתיב אסור לחץ מין כל מ"מ הצדקה על הממשכנים



 הצבור שמינוהו לגבאי אסור בצדקה אפילו ואם שעתא ליה דדחיקא ויתכן להוסיף מוכרח הכבוד שמפני אותו

 וזה. לעניים כצדקה ראי לא כן גם מצוה שזה דהגם לצדקה ואינו הקהל לצרכי אלו שהדמים ד"בנ ו"ק ללחוץ

 בעיר שאירע סופרים מפי שמענו כאשר איבה דאיכא דזמנין ועוד. עושה הוא מדעתו אלא גבאי אינו המוסיף

 וזה לחופה שיכנס בנו אודות על ההיכל פתיחת לקנות שעתא ליה אצטריכא הקהל מראשי אחד שגביר ת"מעכ

 שהיתה ואחר בדמים להעלות עושה היה רק במצוה חפץ לא כי והרגיש. העשיר על והולך מוסיף היה האיש

 הסך חצי פרע וזה. העשיר והקפיד המוסיף לזה המצוה ונשארה עוד מלהוסיף ונמנע פירש גדול בסך המצוה

 שלום דרכי ומפני איבה משום תקנות כמה שתקנו ל"לרז ומצינו. גורע המוסיף כל נאמר זה ועל. תנאו כפי לגזבר

 מהטעמים המוסיף זה עשה טוב לא אשר הקצרה לדעתי כי באופן. כידוע ומתניתא מתניתין בבחירתא ותנן

 נא קדוש ואתה. הפרישה על שכר ויקבל מזה יפרוש קודמת חטאו ויראת הוא נפש בעל ואם. באמת הנאמרים

 וצור תיו התויתי רצונך לעשות אני כי מידי משמי מר לימא דלא כבודי תחד אל ובקהלם המחלוקות מסלע תמנע

 . שלום זה והיה ואונו בהונו במעונו שהשמחה כנו על ועמד ימינו ובנהרות ומגינו עזרו יהיה ישראל

 סעיף ד שלב סימן משפט חושן ז"ט

 והפועלים אחרים שנשכרים כמו' בד מלאכה עמי תעשו לפועלים אמר כי לי קשה. נשכרים פועלים ששאר כמו

 נבטל ואמאי, הבית בעל שזכר בקציצה וקיבל סבר דילמא אחרים שכירות שיעור על דסמכו ל"מנ, שותקין

' בד לי שכור הבית בעל אמר זה בסעיף המחבר ש"ממ לזה וראיה. מהקציצה טפי ממון ונוציא מספק השכירות

 שבעל השליח שאמר מיירי כ"וע', בג וקיבל דסבר, הבית בעל שאמר כמו לו ואמרו' בג לו ושכר השליח ואזל

 בעל אמר דהכי לן מהימנת אמרינן מי[ א"ע ו"ע מ"ב] בגמרא לן מיבעיא בזה דהא', בג לו להשכיר שלחו הבית

 אמר הבית בעל דהא בטעות השכירות הוי לא ה"ואפ, השליח אמר הבית הבעל דבשם מינה שמע', כו הבית

 שלהם הסמיכות שעיקר שאפשר אלא עצמו הבית הבעל דברי על שסמכו הוכחה לנו דאין דכיון כ"ע אלא', בד

 שמביא'[ ג' ב סעיף] י"ב בדברי והמעיין. שנא מאי נ"וה, עמו השליח שדיבר מה נתבטל לא כ"ע השליח דברי על

 שהפועלים דהיינו, שאלה דרך אלו דינים דכתב, מידי קשיא לא[ א"ח ט"כ נתיב] ירוחם רבינו בשם אלו דינים

 בהטעו הוא וכן, סמכו דוקא זה דעל משמע, פועלים לשאר נותן אתה כמה קציצה בשעת בפירוש שאלו עצמן

 כמו ואמרו חבריכם שעשו כמו לזה קודם בסמוך כאן א"רמ שהעתיק ממה מוכח וכן. הבית בעל את פועלים

 עיקר ודאי ה"בלא אבל, חבריהם שכירות על שסומכים בפירוש יזכירו שהפועלים דבעינן משמע, חברינו שעשו

 לחבירו מוכר שאדם יום בכל ומעשים, לבאר שהיה במקום א"רמ קיצר וכאן, בפירוש שקצץ הקציצה על סמיכתם

 שזכר קיצבה בסך קונה שום היה שלא נתברר כ"ואח, הסך בזה למכור רציתי ולא זה סך לי נתנו כך ואומר חפץ

 אחרים שכירות על עצמו שסמך מילתא גילוי דבעינן כדפרישית כ"ע אלא, המקח יבטל זה בשביל וכי, הוא

 :ד"כנלע, בשכירתם תלוי אז דדוקא

 ס"ק ט רז סימן משפט חושן תשובה פתחי



 ולוי, ט"ר ק"ת השיב, רוצה כמה לו ושאל, משמעון בית לקנות שרצה לוי אודות, ט"ס' סי יאיר חות בתשובת עיין

 ויתן אחד היום יבוא שאם חפץ בנקיטת ונשבע, ט"ר ן"ש לי ליתן נפתלי רצה כבר שמעון השיב', ש לו שיתן אמר

 ביוקר בית שקנה כמתלוננים העם ויהי, הבית וקנה ט"ר י"ת לוי לו נתן כך ומפני, לו אתננה לא ט"ר' ת בעד לי

, בדין לשמעון לוי ותבע, מעולם דברים היו לא והשיב, ט"ר ן"ש ליתן שרצה הוא אמת אם לנפתלי לוי שאל, מאד

 ומבטל בפי אומר הייתי השבועה דבר ועל, התגרים דרך וזה שקר אמרתי מקחי להשביח, נפתלי בענין, והשיב

 לא ט"ר' ת הבית בעד' א לי נתן ביום בו אם כי, נשבעתי אמת זה ומלבד, שמים דין אקבל חטאתי ואם, בלבי

 שהתל פי על אף, אדם מדין פטור דשמעון ל"נ הבית מכירת בענין, וכתב'. כו השבועה מפני לו מוכר הייתי

, הימנותיה על וסמך קנייתו לפני פיו שאל לא ולוי, ט"ר ן"ש לו ליתן ביקש שנפתלי שהתפאר בערמתו בו שמעון

 שאמר מה, השבועה ובענין. עצמו ועל חבירו על תרעומת לו ויש, אינש משקר לא לגלויי דעבידא מילתא סבר כי

 ל"שי הגם, נשבעתי אמת זה ומלבד שאמר ומה', כו אדם בדיני אפילו מספיק זה אין, בלבו מבטל שהיה שמעון

 דוקא זה וכל', כו היה כך שכוונתו אמת אפילו מתחייב שמים בדין אבל, דבריו לפרש דנאמן אדם לדין יספיק דזה

 נפתלי רצה שכבר שאמרת דבריך על למימר דמצי ל"נ, בידו המעות עדיין אם כ"משא, לשמעון לוי פרע כבר אם

'[ א' סי א"פ כלל בתשובה] ש"הרא שכתב דמוכח אומדנא הוא ג"שכה דודאי ל"וי, סמכתי ונשבעת ט"ר ן"ש ליתן

' ד סעיף ב"של סימן לקמן ז"בט ועיין. ש"ע ד"עכ', ד סעיף ז"ר סימן א"רמ בהגהת ש"וכמ, במכר אפילו דמהני

 כ"ואח, הסך בזה למכור רציתי ולא זה סך לי נתנו כך ואומר חפץ לחבירו מוכר שאדם יום בכל ומעשים, שכתב

 :ע"וצ ש"ע, ל"עכ', כו המקח יבטל זה בשביל וכי, הוא שזכר קצבה בסך קונה שום היה שלא נתברר

 ב עמוד נח דף מציעא בבא מסכת( מאירי) הבחירה בית

 לו ולגרום חברו את להונות שאסור ל"ר בדברים אונאה יש כך וממכר במקח אונאה שיש כשם המאירי אמר

 שאינו לומר בוש שהוא מתוך שהרי ליקח רוצה אינו והוא זה חפץ בכמה לו יאמר לא שאמר והוא בדבריו פסידא

 אדם היה לא ואפילו פסידא לו גורם ונמצא שומעים ואחרים כך כל שוה שאינו לומר מקחו לו משפיל ליקח רוצה

 והוא בדבריו יביישהו שלא דברים לאונאת נתגלגל כ"ואח מכר ולא למכור שחשב ומצערו מטריחו הוא מ"מ שם

 מעשה זכור לו יאמר לא גרים בן היה ואם הראשונים מעשיך זכור לו יאמר לא תשובה בעל היה אם שאמר

 תונה לא וגר שנאמר אבותיך



Amazon Lawsuit Shows That Fake Online 

Reviews Are a Big Problem
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Fraud and Deceit in the 
Contemporary Marketplace
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Maseches Chullin

Maseches 

Bava Metzia

Shulchan Aruch

Shulchan Aruch

Shulchan Aruch

Rishonim

Chullin
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Vayikra

Bava Kama

Sha’arei 

Teshuva

halacha

Chazon Ish 

Emuna U-Bitachon



 

Maseches Yoma

halacha Shulchan Aruch  

Le-Rei’acha Kamocha

  as a Biblical Prohibition

 or 

Rishonim Yerei’im Semag lo sa’aseh

Acharonim Kiryas Sefer Hilchos Mechira Shulchan 

Aruch Ha-Rav Hilchos Ona’ah Semak 

Chazal

Sefer 

Chareidim Chazal

Bach

Avodas Ha-Melech

Mishneh Torah Hilchos Dei’os

Le-Rei’acha Kamocha
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Semak Sefer Chareidim

Bach

Maseches Chullin

Hilchos Mechira

Hilchos Dei’os

Hilchos Gezeila

Sefer Vayikra

Sefer Devarim

Bava Kama Shulchan 

Aruch Ha-Rav Hilchos Ona’ah



 

Maseches Bechoros 
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Bach
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Iggeros Moshe

Teshuvos 

Ve-Hanhagos

Tzitz Eliezer

Sefer Yerei’im

Sha’arei Teshuva

Be’er Ha-Gola

Shulchan Aruch mesira —

Shevet Ha-Levi
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Avos 

Sefer Ha-Mitzvos lo sa’aseh

Hilchos Yesodei Ha-Torah
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Headlines

Fortune



 

Shulchan Aruch

Maseches Bava Metzia
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Toras Kohanim

Hilchos Rotzei’ach

Sefer Ha-Mitzvos lo sa’aseh
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Bechadrei Chareidim
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Minchas Yitzchak

Maseches 

Sukka

Berachos

nazir

Teshuvos Ve-Hanhagos

Titein Emes Le-Yaakov



 

Maseches Kalla

Chashukei Chemed Sukka

Shach 

Otzros David Parshas Miketz

hataras nedarim
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Yosef Ometz

gabbai

gabbai

Maseches Bava Basra beis din

Shevivei Eish Parshas Behar
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on Headlines with Dovid Lichtenstein*

If someone purchases clothes in the beginning of the season from places like Lands’ 

What if someone buys his three-year-old clothes at the beginning of the season 

to buy four-year-old clothes?

Titein Emes Le-Yaakov
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What if someone buys something on his credit card to build up miles, and then 

returns the item in a way that he can still keep the miles, having never intended 

to keep the item — is this permissible?

* 


