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תלמוד בבלי מסכת שבת דף פט עמוד ב
לעתיד לבא יאמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם :בניך חטאו לי .אמר לפניו :רבונו של עולם  -ימחו על קדושת
שמך .אמר :אימר ליה ליעקב דהוה ליה צער גידול בנים ,אפשר דבעי רחמי עלייהו .אמר ליה :בניך חטאו- .
אמר לפניו :רבונו של עולם ,ימחו על קדושת שמך - .אמר :לא בסבי טעמא ,ולא בדרדקי עצה .אמר לו ליצחק:
בניך חטאו לי - .אמר לפניו :רבונו של עולם ,בני ולא בניך? בשעה שהקדימו לפניך נעשה לנשמע ,קראת להם
בני בכורי ,עכשיו בני ולא בניך? ועוד ,כמה חטאו? כמה שנותיו של אדם  -שבעים שנה .דל עשרין דלא ענשת
עלייהו  -פשו להו חמשין .דל עשרין וחמשה דלילותא  -פשו להו עשרין וחמשה .דל תרתי סרי ופלגא ,דצלויי
ומיכל ודבית הכסא  -פשו להו תרתי סרי ופלגא .אם אתה סובל את כולם  -מוטב ,ואם לאו  -פלגא עלי ופלגא
עליך .ואם תמצא לומר כולם עלי  -הא קריבית נפשי קמך.

תלמוד ירושלמי ברכות פרק ה הלכה ב
והבדלה בחונן הדעת וכו' אם אין דיעה הבדלה מניין.

תלמוד בבלי מסכת חולין דף צד עמוד א
ואיבעית אימא במקום שאין מכריזין :גזירה שמא יתננה לו בפני ישראל אחר ,ואי בעית אימא :משום דקא גניב
ליה לדעתיה ,דאמר שמואל :אסור לגנוב דעת הבריות ,ואפילו דעתו של עובד כוכבים; והא דשמואל ,לאו
בפירוש איתמר אלא מכללא איתמר ,דשמואל הוה קא עבר במברא ,א"ל לשמעיה :פייסיה למבוריה ,פייסיה
ואיקפד .מ"ט איקפד? אמר אביי :תרנגולת טרפה הואי ,ויהבה ניהליה במר דשחוטה ,רבא אמר :אנפקא אמר
ליה לאשקויי ,ואשקייה חמרא מזיגא .וכי מכללא מאי? למ"ד טרפה הואי ,א"ל :אמאי תשהא איסורא? למ"ד
אנפקא א"ל לאשקויי ,אנפקא  -חייא משמע.
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רא"ש מסכת בבא מציעא פרק ד סימן כ
ויראה דבכל שאר דברים אפי' פחות משתות אסור לאנות את חבירו אם יש בו שוה פרוטה כיון שידוע שאין
מקחו שוה כל כך .דרחמנא אמר אל תונו בכל דבר שיש בו שיווי ממון הזהירה תורה שלא יאנה את חבירו אלא
שאמרו חכמים דעד שתות הוי מחילה לפי שכך דרך מקח וממכר לפי שהלוקח והמוכר אינם יכולין לכוין דמי
המקח בצמצום .ודרך העולם למחול טעותם עד שתות .שאף אם יבא המתאנה לערער לא ישומו השמאין בשוה
זה יאמר יש בו אונאה וזה יאמר אין בו אונאה הלכך מקבל עליו שתיקה ואין מערער ומוחל (המוכר) .אבל אם
המוכר בקי בערך מחבירו והלוקח אין בקי כל כך או אם הלוקח תגר ובקי בערך מקחו יותר מן המוכר אל יאנו
זה את זה אם לא שיפרש .חוץ ממטבע כל זמן שלא הגיע לכדי אונאה מותר לכתחלה להוציאה ביפה .שגם
אחר יקבלנה מידו ביפה ואין בו הפסד .כלל או שמא כיון דדרך מקח וממכר בכך דלפעמים הלוקח חפץ במקח
זה ומוסיף עליו דמים יותר מכדי שויו ופעמים שהמוכר מזלזל בשומתו בממכרו לפי שאין חפץ זה ערב עליו או
שהוא דחוק למעות הלכך עד שתות הוי בכלל דמי מקח ואין כאן שם אונאה כלל וצ"ע .וירא שמים יצא ידי כולם.

ערוך השולחן חושן משפט סימן רכז סעיף ז
מדברי הרא"ש ז"ל יש ללמוד דאונאת שתות אינה אלא בסחורה שאין כולם מוכרין בשוה בצמצום כמ"ש בסעיף
ב' מדתלי בשומת השמאין וגם מטעם שלפעמים המקח ערב עליו וזה אינו שייך בדבר המצוי הרבה וכולם
מוכרין בשוה בצמצום בקמח ולחם ומלח וכה"ג וגם בספיקו נ"ל מדבריו שהספק אינו אלא במקום שיש עילה
להמוכר לתלות שהלוקח יודע המקח אלא שחפץ במקח זה אבל במקום שהמוכר מבין שמהלוקח נעלם המקח
והמוכר יודע שיש בזה אונאה פרוטה אסור לו להונות אם לא שיגלה לו ואם אינהו עבר בלאו וכן לוקח להמוכר
[ומתורץ קושית הט"ז] עוד נ"ל דבר אחד מדבריו לקולא במיני סחורות שאין כל בעלי חנויות מוכרין אותם בשוה
שיש משתכר הרבה בסחורה זו ויש שמסתפק במועט אין שייך כלל אונאה למי שמשתכר הרבה כיון שדרך
המסחר כן הוא כיון שיש שמוכרים במקחים כאלו דהא הרא"ש ז"ל לא תלה הספק אלא משום דלפעמים הלוקח
חפץ במקח זה דאז יש סברא לאסור ומשמע להדיא דאין כאן מוכרין במקח כזה אבל כשיש מוכרין במקח כזה
אין בזה צד אונאה ופשיטא שאין להביט על אותם החנונים המזלזלים במקחים ומוכרין בזול שמקלקלים לעצמם
ומקלקלין דרכי המסחר והם ישאו עון וכבר אמרו חז"ל [ב"ב צ"א א] מתריעין על פרקמטיא שהוזלה ואפילו
בשבת וכמ"ש באו"ח סי' תקע"ו.

חידושי ר' חיים הלוי הלכות מכירה פרק טו הלכה א
המוכר לחברו במדה במשקל או במנין וטעה בכל שהוא חוזר לעולם שאין הוניה אלא בדמים אבל בחשבון חוזר,
כיצד מכר לו מאה אגוזים בדינר ונמצאו מאה ואחד או תשעה ותשעים נקנה המקח ומחזיר את הטעות ואפילו
לאחר כמה שנים ,וכן אם נמצאו המעות חסר או יתר מן המנין שפסקו חוזר וכו' עכ"ל.

ובהשגות ז"ל אינו מחוור פעמים שאין המקח נקנה שאם רצה לחזור עד שלא השלים חוזר כגון שהיה תופס
לפניו שק של אגוזים ואמר לו הילך שק זה שיש בו סאה של אגוזים בדינר ונטלו והלך לו ומדדו ולא מצא מדתו
הרי זה חוזר ואף על פי שרצה זה להשלים וכו' עכ"ל .והנה הרשב"ם בב"ב דף ק"ג ע"ב הוכיח דבטעה במדה
ובמשקל עצם המקח בטל ,מהא דאיתא בב"ב דף צ' [ע"א] אמר שמואל אין מוסיפין על המדות יותר משתות וכו'
אלא משום אונאה דלא ליהוי ביטול מקח והאמר רבא כל דבר שבמדה ושבמשקל ושבמנין אפילו פחות מכדי
אונאה חוזר ,הרי להדיא דפירושא דחוזר היינו ביטול מקח ,ולפי זה קשה על הרמב"ם שפסק דהמקח קיים אלא
שצריך להחזיר הטעות[ .ועיין ברשב"א קידושין דף מ"ב שסובר ג"כ כדעת הרמב"ם ,ומפרש להסוגיא דב"ב
דפרכת הגמ' היא רק דהרי ליכא נפקא מינה בין פחות משתות ליתר משתות ,ואם בפחות משתות המקח קיים
ומחזיר הטעות ממילא דהוא הדין גם ליתר משתות דאין המקח מתבטל על ידי זה ,כיון דליכא הכא שיעורא
דשתות ,וזהו דמייתי הגמ' על זה מילתא דרבא דאפילו פחות מכדי אונאה חוזר ללמדנו דטעות של מדה ומשקל
אינו בכלל דין אונאה ,וממילא דפחות משתות ויתר משתות שוין הם בזה ,אבל אה"נ דבטעה במשקל ובמדה
המקח קיים ,עיין שם].
והנראה לומר בזה ,דעד כאן לא קאמר הרמב"ם דהמקח קיים ,רק כשהיתה דעת שניהם שוה בפסיקת המדה,
ורק דאח"כ חיסר לו מהמדה שפסק עמו ,וכגון בגוונא שהזכיר הרמב"ם שמכר לו מאה אגוזים בדינר ונמצאו
תשעים ותשעה ,ובזה הוא דס"ל להרמב"ם דעצם המקח אינו מתבטל ע"י טעותו במנין ,אלא שיחזיר לו מה
שפסק עמו ,משא"כ התם בב"ב דאיירינן לענין הוספה על המדות ,דהטעות התם הוא בגוונא שהלוקח יהיה
סבור על המדה הגדולה והמוכר תהיה דעתו על המדה הקטנה ,ונמצא דהם מחולקין בעצם פסיקת המכר ,א"כ
הרי לא שייך הכא לומר שיחזיר לו טעותו ויתקיים המקח ,דהרי אם יחזיר הטעות הרי יהדר אז הדין טעות אצל
חברו שנתכוין על המדה האחרת ,וממילא דהמקח בטל ,כיון דעצם הפסיקה נעשה בטעות .אלא דעדיין צ"ע,
דא"כ מאי מייתי הגמ' על זה מהך דרבא דכל שבמדה ושבמשקל ושבמנין אפילו פחות מכדי אונאה חוזר ,כיון
דבהך דרבא ליכא ביטול מקח ,והכא איירינן לענין ביטול מקח ,וגם דלמה צריכינן הכא לדינא דטעה בדבר
שבמדה ושבמשקל חוזר ,כיון דהכא הרי בלאו הכי אין כאן פסיקה ,כיון דלא כוונו שניהם לדעת אחת ,ומאי מייתי
הגמ' הכא הך דרבא ,וצ"ע.
והנראה לומר ,דהנה לכאורה יש לעיין בכל אונאת שתות דעלמא דקי"ל דקנה ומחזיר אונאה ,ויעו"ש ברמב"ם
בהל' מכירה שם שפסק דאפילו אם המאנה לא ידע שמאנהו גם כן הדין כן דקנה ומחזיר אונאה ,וצ"ע
דכשמחזיר האונאה א"כ הא הוי לגביה טעות בדבר שבמדה ושבמשקל ושבמנין דחוזר ,דהרי הוא היה סבור
שמכר לו החפץ ביותר ונמצא שהמכר נעשה בפחות ,וא"כ המאנה יבטל את המקח כמו כל טעות שבמדה
ושבמשקל דחוזר ,ונהי דאונאה לא הויא דהא החפץ נמכר עתה בשויו ,אבל טעות מיהא הוי לגבי המחזיר
האונאה ,ונמצא דלא נתקיים המקח כמו שעשו ,וגם דנתבטלה הפסיקה ,ואמאי אין המאנה יכול לחזור .ואשר
יראה מוכרח בזה ,משום דבכל אונאת שתות ,אי משום דין טעות הלא שתות שוה לפחות משתות דהיה צריך
להיות המקח קיים כמו שפסקו זה עם זה ,והא דבשתות מחזיר אונאה ,הוא רק מגזירת הכתוב בפני עצמו

הנאמר באונאה דשתות קנה ומחזיר אונאה ,וא"כ הא נמצא דמשום עצם מעשה המקח לא היה צריך להחזיר
כלל אונאה ,ורק דדין תורה הוא שיחזיר ,מדין החזרת אונאה שהוא זה דין וגזירת הכתוב בפני עצמו כמו
החזרת גזילה .אשר ע"כ שפיר המקח מתקיים ולא דיינינן ביה דין טעות לגבי המאנה וביטול הפסיקה ,כיון
דמדין תורה הוא שמחזיר ולא משום עצם מעשה המקח ,ע"כ לא דיינינן ביה דין טעות על ידי זה בהמקח .אכן
כל זה הוא באונאה ,דדין החזרתו הוא מגזירת הכתוב ,משא"כ בטעות במדה ובמשקל ובמנין ,דדין החזרתו לאו
משום דין אונאה קאתינן עלי' ,כי אם דהוי טעות מעיקרא ,א"כ ממילא דכשמחזיר את הטעות הא נמצא דבטלה
הפסיקה לגבי המחזיר שנתכוין על המדה האחרת ,וא"כ ממילא דבטל המקח ,כיון דלא נתקיימה הפסיקה
מעולם ,וכמו שנתבאר .ולפי זה הרי ניחא הא דמייתי הגמ' לענין הוספה על המדות הך דרבא דכל שבמדה
ושבמשקל ושבמנין אפילו פחות מכדי אונאה חוזר ,דעיקרו בא לאשמעינן דכל שבמדה ושבמשקל אין בו משום
דין אונאה כי אם דין חזרת הטעות דמעיקרא ,אשר על כן ממילא ,דהיכא דהמוכר והלוקח לא כוונו שניהן לדעה
אחת בפסיקת המדה המקח בטל ,משום דלגבי כל אחד הוי טעות בדבר שבמדה דחוזר מעיקרא ,ונמצא דאין
כאן פסיקה השוה לשניהם ,ואין כאן מקח כלל.
שו"ע חושן משפט  -סימן רלב סעיף א
המוכר לחבירו במדה ובמשקל או במנין ,וטעה בכל שהוא ,חוזר לעולם ,שאין אונאה אלא בדמים אבל בחשבון
חוזר .כיצד ,מכר לו מאה אגוזים בדינר ונמצאו ק"א או צ"ט ,נקנה המקח ומחזיר הטעות ואפילו אחר כמה שנים.
וכן אם נמצאו המעות חסר או יתר מהמנין שפסקו ,חוזר .ואפילו לאחר שקנו מידו שלא נשאר לו אצל חבירו
כלום ,חוזר ,שקנין בטעות הוא:

שו"ע חושן משפט  -סימן רלב סעיף ג
המוכר לחבירו קרקע או עבד או בהמה או שאר מטלטלים ,ונמצא במקח מום שלא ידע בו הלוקח ,מחזירו אפי'
לאחר כמה שנים ,שזה מקח טעות הוא ,והוא שלא ישתמש במקח אחר שידע במום .אבל אם נשתמש בו אחר
שראה המום ,ה"ז מחל ואינו יכול להחזיר:

