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" עולה שאמר: זו חייב הרי אינו  נגנבה או  מתה שאם ,"

- אֹונאה.באחריותה להן ֵֶָָָאין
ּתֹורה, ספר  הּמֹוכר  אף אֹומר: יהּודה ְִֵֵֵֶַַַָָרּבי

אֹונאה להם אין - ּומר ּגלית .67ּבהמה ְְִֵֵֶַָָָָָ
לֹו אּלּוחכמים:אמרּו את אּלא אמר ּו -לא ְְֵֶֶָָָֹ

אין  בהם  שרק  והקדשות, קרקעות  שטרות, עבדים ,

אונאה : יש דברים  בשאר  אבל אונאה,

דעת  וגניבת דברים  אונאת איסור 

י משנה

ׁשאֹונאה ּכ)אסורה ּכׁשם ּוממּכר , ּבמקח  ְְְִֵֶֶַָָָָ
ּבדבריםאסורה  שישאֹונאה דברים לחברו  לומר  - ְִִָָָ

לצער  או  להכעיס .68בהם 

דברים ? אונאת  ל ֹוכיצד  יאמר  למוכר :לא אדם ַֹֹ
ליּבכּמה  ר ֹוצהתמכור  אינֹו והּוא זה? חפץ ְְֵֵֶֶֶַָ

החפץ.לּקח  את ִַ
היה זכרחברו אם ל ֹו: יאמר  לא ּתׁשּובה, ּבעל  ְְִַַַָָָֹֹֹ

הראׁשֹונים. ֲִִֶַָמעׂשי+
ׁשּנאמר חברו אם אבֹותי+, מע ׂשה זכר  ל ֹו: יאמר  לא ּגרים, ּבן (שמות הּוא ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַֹֹֹ

כ ): תלחצּנּו":כב, ולא תֹונה לא ְְְִֵֶֶָֹֹ"וגר 

מברטנורא  עובדיה ר '
תורה . ספר  המוכר  לפיאף 

לדמיה : קץ  מרגליתשאין 
רוצה ובהמה . שאדם מפני

יפה  שור  לו  שיש מי לזווגן .

אחר על  מחזר לחרישה

בעול ] עמו [לצמדו  שכמותו 

העול תחת  להצמיד בא  שאם

מקלקל הבריא  עם  חלש שור

נאה  מרגלית  וכן  הבריא , את 

מן  בזהב חברתה עם למלאות 

כר' לא  הלכה  ואין היחידית .

שמעון : כר' ולא  כך י י י י יהודה
בדברים. (ויקרא שנאמראונאה

עמיתו כ"ה ) את  איש  תונו  ולא 

נאמר זה  מאלהיך, ויראת 

טובתן  שאין  דברים באונאת 

ללבו  אלא  להכיר  מסורה ורעתן 

לרעה  אם שיודע  מדבר , של

לטובה: אם  מתכוין 

והרחבות  ביאורים

ב)בגמרא 67. ובהמה (נח , מרגלית  לדמיו. קץ שאין לפי  אונאה לו  אין תורה  ספר הטעם : למדין 

על  מחזר לחרישה  יפה  שור לו שיש מי  כלומר, לזווגן . רוצה שאדם מפני אונאה, להם אין

מקלקל  הבריא  עם חלש שור העול תחת  להצמיד  בא  שאם בעול , עמו לצמדו שכמותו אחר

משווין. יותר לשלם מוכן ולכן  בתכשיט , חברתה עם לשבצה רוצה  נאה מרגלית וכן  הבריא . את 

בגמרא 68. ב)גרסינן  רבנן:(נח, תנו יז ): כה, דברים (ויקרא באונאת - עמיתו " את  איש תונו "ולא 

אומר  כשהוא  ממון? באונאת  אלא  אינו  או דברים, באונאת אומר אתה  מדבר. (שםהכתוב

יד) מה פסוק  הא  אמור , ממון  אונאת  הרי  - עמיתך" מיד  קנה או לעמיתך ממכר  תמכרו "וכי

אל  תשובה , בעל היה  אם כיצד ? הא  דברים. באונאת  עמיתו"? את  איש תונו  "לא  מקיים אני 

היה  אם אבותיך . מעשה  זכור לו: יאמר אל  גרים , בן היה אם הראשונים. מעשיך זכור לו  יאמר

ללמוד בא  ורמשים, שקצים וטריפות נבילות  שאכל  פה לו : יאמר אל  תורה, ללמוד  ובא  גר

יוחאי : בן שמעון  רבי משום יוחנן רבי  אמר הגבורה?! מפי  שנאמרה  דברים תורה  אונאת גדול 

ממון, דברים)שזה מאונאת "ויראת(אונאת בו נאמר לא  וזה  מאלהיך", "ויראת  בו  נאמר 

ניתן  זה  אמר : נחמני בר שמואל רבי בממונו . וזה  בגופו  זה  אומר : אלעזר ורבי מאלהיך".

להישבון. ניתן  לא  וזה  להישבון,

copyright



רפאל $קו מציעא משנת  רביעי$בבא  פרק

רווחיהם  להגדיל הסוחרים  מנהגי 

יא  משנה 

ּפ מערבין ּבפר ֹותאין  לחברו ר ֹות אמר  אם - ְְְִֵֵֵָ
עמהם יערב  לא פלונית, שדה  פירות לו  שימכור 

אחרת, שדה מערב אפּלּוו פירות  חדׁשיםאם  ֲֲִִָ
לֹומר  צרי) ואין פירות ּבחד ׁשים, לערב שאסור  ְֲִִֵַַָָ

ּביׁשנים פירות חד ׁשים לו למכור  סיכם  שאם  - ֲִִִָָ
יבשים שהישנים חדשים, בהם יערב  לא ישנים ,

החדשים. מן  יותר  קמח ועושים 

ה ּתירּו ּבּיין -קׁשהיין לערבלמוכר ּבאמת, ְֱִִִֵֶֶֶַַָָ
חריף,ּבר )חריף  אינו ׁשהּוא- החריף מ ּפני היין  - ְְִֵֶַ

הרך.מׁשּביחֹו ליין  ְִַ
יין ׁשמרי  מערבין  זו אין חבית חבית ּבייןשל  של ְְְְִִִִֵֵַַָ
שמקלקלו, מפני ל ֹואחרת, נ ֹותן  לקונה אבל  המוכר  ֲֵָ

ׁשמריו מכליו את  מערה שכשהוא  יין , אותו של  ְֶָָ
לתוכו . שמריו  נותן  הלוקח  לכלי

ּבחנ ּות ימ ּכרּנּו לא - ּביינ ֹו מים ׁשּנתערב ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָֹמי
בלא יין  שהוא שסבור  הקונה את מאנה  הוא שכן 

ה ֹודיעֹותערובת, ּכן אם מהול אּלא שהיין  ללוקח  ִִֵֶָ
במים.

יין לּתּגר ימכרנו ולא סוחר  ּפי - על אף ְִַַַַָֹ
לחושׁשהֹודיעֹו שיש מים, בו את ׁשאינֹושיש קונה ִֵֶֶ

ּבֹוכדיאּלאהיין  שלו,לרּמֹות הלקוחות  את ְֶַָ
מהול . שאינו  כיין  למוכרו 

יּטילּו - ּבּיין  מים להּטיל ׁשּנהגּו רמאות מקֹום כאן  :69ואין  ְֲִִִִֶַַַַַָָ
יב משנה 

ומוכרה,ה ּתּגר אדם בני  מהרבה תבואה הקונה סוחר תבואה נֹוטל- קונה  - ֵַַָ
ּגרנֹות  שונים מחמ ׁש אנשים  מג ּורהשל  לתֹו) אסםונֹותן שהכל אחת - ְְְְֵֵֵֶָָָָ

מברטנורא  עובדיה ר '
בפירות.יא יא יא יא  פירות מערבין אין

לחבירו  האומר  הבית  בעל 

לך , מוכר אני  פלוני שדה  פירות 

אחר : שדה בפירות  יערבם לא 

חדשים לומר  צריך ואין
ישנים,בישנים. לו  למכור  פסק

חדשים . עמהם יערב לא 

קמח ועושים יבשים שהישנים 

החדשים : מן  מפנייותר 
אתשמשביחו . משביח קשה 

רך עמו  פסק  לפיכך  הרך ,

עמו  פסק אבל קשה , בו  מערב 

הרך : את  בו  יערב  לא  איןקשה
יין. שמרי זו מערבין חבית  של

אחרת : חבית  של  אבלביין
שמריו. את  לו יין נותן של 

בחנות.עצמו : ימכרנו לא
פרוטה: כןפרוטה אם אלא

מהן ,הודיע. ואחד אחד לכל

בו : מעורבין  לתגר .מים ולא 
ע "פ ואף  ביחד  ימכרנו  לא 

לוקחו  שאינו  לפי שהודיעו,

בחנות : ולמכרו לרמות  אלא 

ביין. מים להטיל  שנהגו מקום
דכיון  יטיל. הגתות  בין דוקא 

שכל טעות , כאן  אין שנהגו

כן : בחזקת  התגר יביביביבהיינות 
גרנות . מחמש שהכלנוטל 

והרחבות  ביאורים

א )בגמרא 69. כמנהג (ס , הכל  ולרביע, לשליש למחצה ביין ? לערב אפשר  מים כמה  למדין :

הענבים  דריכת בזמן  רק ביין  מים לערב מותר כלומר, שנו . הגיתות  בין רב : ואמר המדינה .

מקלקלו . זמן  אותו לאחר  ביין המים שעירוב יערב , לא  מכן לאחר אבל היין , ועשיית 
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מציעא  חמישי$בבא  רפאל פרק קז $משנת 

הם כך דעת ועל  אדם, בני מהרבה שקונה יודעים 

יין  התגר  נוטל  וכן  ּגּתֹות קונים. שבהן מחמ ׁש ִֵֵָ
ענבים , ּפּטסדורכים  לתֹו) גדולה ונ ֹותן חבית - ְְִֵָ

לערב מת ּכּון  יהא ׁשּלא ּובלבד  משובחאחד , יין  ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
ממקום הכל  שקנה ולפרסם משובח , שאינו  יין  עם

משובח.

קלי ֹות  החנוני יח ּלק לא א ֹומר: יהּודה -ר ּבי  ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹ
בתנור  שנתייבשו מ ּפני שיבולים  לּתינֹוקֹות, ְֱִִִֵֶַואג ֹוזין

אצלֹו לבֹוא מר ּגילן  חבריו .ׁשהּוא פרנסת ומקפח  ְְִֶֶַָָ
מּתירין כמותו .וחכמים לחלק יכולים  הם שגם - ֲִִִַַָ

הּׁשער  את יפחת מהשער ולא בזול  למכור  - ְְִֶַַָֹֹ
בשוק , אֹומרים :הנהוג  את וחכמים  שמוריד כל ְֲִִַָ
הפירות  לטֹוב.מחיר  ְָזכּור 

יבר  יברור לא הּגריסין- ו את ימכור הרעים, בכך ְִִֶַָֹֹ
שהוציא, הפסולת מכדי יותר  אּבאביוקר ְִֵַָּדברי 

מעלה ׁשאּול הוא יפים, נראים שהגריסים  שמתוך ָ
בזה  ויש  שהוציא, הפסולת מדמי יותר  דמיהם  את 

אונאה . מּתיריןמשום  שהקונה וחכמים כיוון  ֲִִִַַָ
הנראה . בדבר  אונאה ואין  לאו , אם יקנה אם  יחליט 

מג ּורהחכמיםּומ ֹודים ּפי מעל  יבר  -ׁשּלא ְִִֵֶַָָֹֹ
הפסולת  את ולהשאיר  למעלה הפסולת  את רק  לברור

העיןשלמטה, את  ּכגֹונב אּלא שהרואה ׁשאינֹו - ְִֵֵֶֶֶָָָ
וטוב . מבורר שהכל יחשוב

מפר ּכסין  מייפיםאין האדם- את עבד לא - ְְְִֵֶַָָָֹ
להימכר  העומד הּבהמהכנעני את  העומדת ולא ְְֵֶַָֹ

הּכליםלהימכר  את שישולא להימכר, העומדים ְִֵֶַֹ
דעת : גניבת משום  בזה 

חמישי פרק 

ומדרבנן  מדאורייתא  ריבית  דיני

א  משנה 

נׁש) מדאורייתא,איזה ּו האסורה ריבית ּתר ּבית- האסורה ואיזהּו ריבית - ְְִֵֵֶֶֶֶַ

מברטנורא  עובדיה ר '
בשדותיו  גדלו  שלא  בו  יודעים

לוקח הרבה  אדם ומבני

ממנו: לוקחים כן  ובחזקת 

בו מגורה. שאוגרין  אוצר

בו  שדשין  הוא  גורן , תבואה.

התגר ודרך  התבואה . את 

בשעת בתים מבעלי  לקנות 

שלו: למגורה ולהכניס  הגורן 

גדולה :פיטס . ובלבדגיגית 
לערבן. יתכוין להוציא שלא 

ממקום הרוב לקנות  קול

אחר ממקום בו  ולערב משובח

הפירות שכל  סבורים  ושכניו 

מקום: אתמאותו  יפחות ולא
מפניהשער. בזול . למכור 

ומקפח אצלו  לבא  מרגיל  שהוא 

חביריו : לטוב .מזונות  זכור
מוכרין  פירות  אוצרי כך  שמתוך

הלכה : וכן  יבור.בזול . אתלא

שנראות שמתוך  לפי הפסולת .

דמיהן  את  מעלה  הוא  יפות 

שנטל הפסולת  מדמי הרבה 

גרוסותגריסין.מהן : פולין 

לשתים: אחת  וחכמיםבריחים,
לראותמתירין. הלוקח שיכול

הפסולת דמי כמה ולהבחין 

באחרים . שישנן  מאלו שנברר,

של בדמיהן  להעלות  לו  וטוב

מפני מבוררים שהן  אלו

כחכמים : והלכה  שלאהטורח .
המגורה. פי מעל למעלה יבור

הפסולת ואת  יפות , להראות 

בירר : לא  שאינושבתוכו  לפי
העין. את כגונב  בברירתו:אלא

ומיפין:מפרכסין. לאמתקנין 
האדם. העומד את כנעני עבד

נשך.א א א א ההההלימכר: איזהו
נושך. מאישהוא מיניה דשקל
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