
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 .מומים ופגם ביחוס ה.  .הסתרת כיעור או מום לצורך שידוכין  ד.. יפוי לצורך שידוכין וקבלת משרה ג.. מה"ת או מדרבנן ב.. ת ממון, אונאת דברים וגניבת דעתאאונא. 
 . כשלא נשאל על דבר מסויים יא. .חובת אחרים להודיע על חסרון ט.. הרופא אומר שהמחלה לא תזיק ח.. מחלות / חולים במשפחה ז.. כללו של דבר ו.

 גניבת דעת דברים ות ממון, אונאת אאונא. 
 ,אל תונו איש את אחיו גווכי תמכרו ממכר לעמיתך  (ויקרא פכ"ה פס יד) דכתיב כשם שאונאה במקח וממכר  (נח:) בב"מ שנינו

הא כיצד אם היה בעל תשובה אל יאמר לו זכור מעשיך   ,איש את עמיתולא תונו ו פס יז) שם (דכתיב כך אונאה בדברים 
  , ע"כ.כויך וקיך וזה לא נאמר בו ויראת מאלקגדול אונאת דברים מאונאת ממון שזה נאמר בו ויראת מאלכו. והראשונים  

  חתוך ירךועיי"ש דמה"ט אסור לשלוח  .עכו"ם של דעתו ואפילו הבריות דעת לגנוב אסור שמואל אמר (צד.) בחוליןאיתא ו
  שנראית  עד גידה ליטול בה וטרח שתקנה מאד אוהבו  זה שישראל סבור כי העכו"ם פרש"יו .שגיד הנשה בתוכהכ כו"םלע

חברו להזמינו אצלו כשיודע ב  יפציר דלא שם אמרו ועוד חנם. טובה לו מחזיק ונמצא נטלו לא והוא ,לו נתנה  כ"ואח לעצמו
 ., ע"ככן  לו  מסרהב  הלב  שמן  כסבור  בחנם  טובה  לו  להחזיק  דעתו  גונב  דנמצא  יסרהב)  (שם ד"ה לא  ופרש"י.  אצלו   עדיסא  לבו ש

 ואמרו עוד שם שאין למכור לעכו"ם בשר נבלה בחזקת שחוטה. 
 ם וא"וכע  א במקח וממכר או לגנוב דעתם, וא"לרמות בנאסור  דחולין  בשפסק ע"פ ש"ס הנ"ל    )ריש פ"ח(מכירה  רמב"ם  בועי  

כן פסקו  ולגנוב דעת הבריות בדברים אסור.  בממכרו מום יודיעו ללוקח, ואפי ישראל שוים בדבר זה, היה יודע שיש
אף אם ללוקח  להודיעו צריך במקחו מום יש אם כגון, דעתם לגנוב או ו"מבמ "אבנ לרמות דאסור (סי רכח סע ו)  שו"עטה

 פ"עא דאסור דעת לגניבת דומה והוא, להודיעו לו היה מ"מ ממון אונאת בו שאין דאע"פ(ס"ק ז)  הסמ"עופירש  ."םוכהוא ע
 ףומשמע דא[  גניבת דעת.כלל  באף שאין בה הפסד ממש    אשמרמה שיש בה דררא דממונממון, ע"כ. ומבואר    חסרון  בו  שאין

 .]סימן רנ"ד סע ביו"ד ב שו"עמה כן. וכן מוכחהדין לשני, ודע הדבר ואם לא י
 , דבר פגום בחזקת שלם וכדו ביוקר שגורם הפסד ממון לחברו כגון שמוכר  ,הונאת ממון א'וקים בדבר: חיל נמצאו ג

כמבואר   ,בדברים מבזה את חברו ש ,הונאת דברים ב' . )דעת וגניבת אונאה ( ובגר"ז כמבואר בב"מ שם ונפסק בחו"מ סי רכ"ז
ו טובה שלא שגורם לישראל או עכו"ם שיחזיקו ל, גניבת דעתג' . (שם אות כז) ובגר"ז רכ"חסי ונפסק בחו"מ ריש  )שם( בב"מ
רכ"ח  סי ונפסק בחו"מ (שם) בחוליןכמבואר , וכדו תירו מחברוסכן אם מוכר חפץ עם מום במחיר הראוי אלא שמו כדין.

 . (שם) ובגר"ז
 . מה"ת או מדרבנן ב

  )מכירה פי"ב ה"ארנא והל -ל"ת רנ( ברמב"ם דאיסור אונאת ממון ואונאת דברים הם מה"ת. וכן הוא (שם) בב"מ והנה מבואר 
 הבריות  דעת דגונב שכת(סי קכד)  יראיםללענין גניבת דעת מצינו ו  .(רסי רכז ורכח) הטשו"עוכן פסקו  .)שלח-(מצוה שלזבחינוך ו

אף במקום שמחזיק דעיי"ש שמבואר  ו  .(לאוין קנה)  מהסמ"גוכן נראה    תגנובו, ע"כ.  לא  על  ועובר  ממון  בכלל  הוי  דממון  במידי
של עכו"ם  תבת דעיאף בגנ  מה"ת שהוא התוספות בשם כת (חולין שם ד"ה כדאמר) והריטב"א לו טובה שלא כדין הוי מה"ת.

 .)ואף במקום דליכא חילול ה( וגו תכחשו ולא  תגנבו לא מדכתיב
ולא יסרהב בחבירו שיאכל אצלו   שחוטה  בחזקתמכור לנכרי בשר נבילה  לאסור  שכת ד)  ומכירה שם  (דעות פ"ב ה"ו  ברמב"םועי  

ובקרית  שהוא מה"ת.  כת בדעת הרמב"ם  שדעות פ"ב ה"ו)    (ליקוטים  על הרמב"ם  בספר קובץ  ועי  ע"כ.  ,כו  והוא יודע שאינו אוכל
במעשה  כת דנר דגניבת דעת הוי מה"ת (ואפשר דכוונתו דוקא במקום דאיכא דררא דממונא). והביאו (מכירה פי"ח)  ספר

 'במסבכלל הלאו]. שו"מ  המשמע עכ"פ שגניבת דעת שמחזיק לו טובה וכו אינ גופא  (שם)הרמב"ם ומ. [ה רפי"ח)ר(מכי רוקח
כמ"ש אף בגוי הוי בלאו בת דעת י בדעת הרמב"ם דגנ טו ויז)-(סי יד חוט המשולשבשם  (להגרח"ק, פירוש מטהר ס"ק כז) כותים

"ת ושוב הביא מהשע  ,דעת נמי הדין כןכו"ם אינו אסור מה"ת האם בגניבת  שדן למ"ד דגזל ע  במס' כותיםהריטב"א. (ועיי"ש  
 מוכח שלכו"ע הוי מה"ת).ד לקמן
 הזה החטא. עשה ולא עליו טוב  דיבר או טובה עמו עשה כי לאמר חברו את עהתשמ מיד) אות קפד שער ג( תשובה  בשעריועי 

  .לממון עשלא נוגכמה"ת אף  שאסורומשמע . ע"כ ,רבה אשמה שקר שפת כי, הנכרי מגזל יותר ישראל חכמי אצל חמור
כת  )יב- יא אותיותשם ( גר"זוהמדרבנן.  אסור בחנם טובה לו חזיק(לעכו"ם) לה גורםהיכן שדכת  (סי רכח אות ו) הב"ח אולם

מטעה וגונב דעתו  ו ללוקח שהרי זה עאפי לנכרי כגון אם יש מום במקחו צריך להודי ו"משכל מרמה שבעולם אסורה במ
, בדבר שלא יגיע לו הפסד להנכרי אסור מדברי סופריםגונב ממנו ממון ואסור מה"ת. ואפי לגנוב דעתו  והוי כאם אינו מודיעו  

ואף לגנוב דעת הבריות בדברים אפילו במלה א של שפת חלקות או גניבת דעת  ,שחוטה בחזקת נבלה בשר לו למכור כגון
מבואר דס"ל לחלק בין מקום שיש  .או במעשה שמראה שעושה בשבילן ואינו עושה אסור מפני שמחזיקים לו טובה, ע"כ

ולפי דברי הב"ח  [ .(ל"ת מד"ס התלויות בפה פ"ד אות לח ופ"ה אות כ) בחרדיםועי  ד לשני דהוי דאו לבין מקום שאין הפסד.הפס
 . ]סמ"עה  לעיל בשם  עיו  .היינו במפסידו ממש  כו  ו"מבמ  אדם  בני  לרמות  מבואר שמש"כ השו"ע ריש סע ו דאסור  והגר"ז

 קבלת משרה  שידוכין ולצורך  יפוי  ג. 
ותרצו  ,פרכוס דאדם מאי היא םש שאלוו .ם ולא את הבהמה ולא את הכליםאין מפרכסין לא את האד )וס: (נט: בב"מתנן ו

כן פסק שאע"פ שאסור ליפות כלים היינו בישנים אבל חדשים שרי. ו  ראות כבחור. ואמרו עוד שםהל  שערושצובע  עבד  כגון  
 .(ס"ק טו)סמ"ע וב (שם) שו"ע בוכן הוא  בלא"ה הן חדשים וטובים.דחדשים מותר לצובען כדי ליפותם, ד(סי רכח)   הטור

. אולם דשריים שדחמי להא דכלים דד ,להתייפות לצורך שידוכין או קבלת משרהמותר לאיש או לאשה ש אנרולפי"ז 
אם ע"מ לקבל משרה  לענין שידוכין אסור כשיש בזה שינוי גדול (עי בזה להלן), וכןראות צעיר וכדו הצביעת שער ע"מ ל

  כן פסקוו  ),כ"ו  ", עי מש"כ בס"ד בגליוןגבר וגו (ולענין איסור "לא ילבש ,הוי גניבת דעתד  כתו כצעיראת מלואין בידו לעש
 .(יו"ד ח"ב ססי סא ד"ה ובאם) אג"מוה (ססי כד)הלבושי מרדכי 

 לצורך שידוכין (גניבת דעת במקום מצוה)  או מום  הסתרת כיעורד. 
 . נ"לאסור כד   לעבד זקן  דהוי כצביעת שער  ,האסור  ,ךלגרום מניעה לשני מלהשתדהעלול  הסתרת כיעור וכדו  נמצא ש  ולפי"ז

כיון  , דדעד כאן לא נאסר לצבוע שערו וכדו אלא לעבד כנעני אבל לעבד עברי נראה דלית לן בהכת (ב"מ ס.)  יעב"ץשהאלא 
ואצ"ל שמותר לפרכס הבת לקדשה להגון  ,וכן אמה עבריה ,ו קנוי קנין עולם והוי ליה עני ישראל דמצוה לפרנסופדאין גו

ברם ה"מ בכעורה   ,ל וייפוה כואישמע ה לבית רדהכניסו (סו.)היא כעורה, כההוא עובדא דנדרים שתמצא חן בעיניו אפי 
אבל אם יש בה מום מן המומין שפוסלין בנשים ומפרכסה להסתירו אין אונאה גדולה ממנה לו ולה שסופה לצאת  ,גרידא

לצבוע שערה,   ותתת מדלא הוי מומא, האם מותר להבלא כתובה ואיכא בושת טובא, מיהו מספקא מילתא בזקנה שאינה ר
מותר  דלצורך מצוה  נמצא    ע"כ.  ,כ זקנה שאינה ראויה לילד, ומוציאה"דאונאה גדולה הוי אם היא כ  , ונר(ס:)כעובדא דב"מ  
ום קמבואר דגניבת דעת שריא במו[  .להראות צעירה אם היא בת בנים  שערה וכדולצבוע  ע"כ אשה רשאית  ו  ,להסתיר כיעור

בראשית  ( דעת זקניםמהוכן נראה  .איסור זה איןצ"ע אמאי במקום מצוה קו. ערך גניבה)סוף (  יועץ בפלא וכעין זה מצינומצוה. 
כת    )ד"ה וגם  (יבמות סי מד   בקהלות יעקבו   .)סי תפב אות ב(  תשובה  בשעריו  )שם(  החסד  במקור,  )סי קנה(בס"ח  ועי עוד    ,)פכ"ה פס לד

 .](אונאה פט"ו הגה לז) י חושןפתחבועי  .דבמקום מצוה לא גזרוסוברים שאיסור זה הוא מדרבנן י"ל פי הלש
הגריש"א  . וכן הורה ות ה)באכמו שנבאר (גדול  בדבר שינוישאין כ  היינו ונאה בגיל כל שראויה להולידאשאין משום  ומה

אין  ד  שלמי שמחה עמ נ)שם ו  תתן אמת ליעקב(  הגרשז"א זצ"לשינוי קטן. ודעת  דאין להקל בזה אלא   פ"ה סי לח)  (תתן אמת ליעקב זצ"ל  
בספר תתן אמת שינוי קטן וצריך להודיע הגיל במדוייק. ובשעת הדחק יש שהתירו לשנות שינוי קל כנ"ל, עי  לשנות אפי

כיון שיש מצוה  לצורך פרנסתומשרה ל נצרךההיעב"ץ יוצא שעני [ומ ועוד גדולי ישראל. החזו"אבשם  (פ"ה סי לח) ליעקב
עי בגליון צ"א שהבאנו דלהרבה פוסקים בכה"ג, ולענין איסור שקר  והכל לפי הענין. ,בהחזקתו רשאי להסתיר מום קטן

 רשאי לשנות]. מחמת מצוה ונאהאמותר לשנות הדבור לצורך מצוה. וא"כ היכן דליכא 

        
 

      
 
 

 
 
 

 

 

אמר רב יהודה אמר רב אסור (מ.)  בברכותאיתא  -א 
לאדם שיאכל קודם שיתן מאכל לבהמתו, שנאמר 

 לבהמתך והדר ואכלת ושבעת.ונתתי עשב בשדך 
דנראה דאין איסור  (או"ח סי קס"ז ס"ק ז) הט"זוכתב 

בטעימה בעלמא, דאל"כ למה אמרו אסור לאכול עד 
(ט:) שיתן ולא אמרו אסור לטעום, כמ"ש בפ"ק דשבת 

אסור לטעום עד שיתפלל, וכן אסור לטעום עד 
. אלא דכאן לא אסרו אלא אכילת (פסחים קה.)שיבדיל 

דגביל לתורי הוי מצרכי  דכ) שם( הב"יכודלא  .סעודה
פרוסת המוציא כיון שאסור לטעום עד שיאכיל 

דאין איסור (ס"ק ח)  הא"ר ע"כ. וכהט"ז כת לבהמתו.
 אלא באכילה גמורה ולא בטעימת פרוסת המוציא.

איתא דרב הונא (סב.)  בגיטיןאולם דבריהם צ"ב, דהא 
בא, אמרו ליה ורב חסדא הוו יתבי וחליף ואזיל גני

ליטעום מר מידי, אמר להו הכי אמר רב יהודה אמר 
רב אסור לו לאדם שיטעום כלום עד שיתן מאכל 

 לבהמתו שנאמר ונתתי עשב וכו.
(פ"ו אות כ"ב)  רא"שוה(כח.)  רי"ףה לשון וכן הוא
אסור לאדם שיטעום כלום קודם שיתן  -בברכות 

 מאכל לבהמתו שנאמר וכו.
דהקשה נמי על דברי הט"ז (ס"ק ט)  היטבבבאר ויעויין 

משה גיטין, וכתב דשאל זאת למוה"ר לשון הגמ במ
זצ"ל והשיב לו דכלל גדול בש"ס דאין לסמוך  חאגיז

כי אם על מה שנשנה במקומו, ולזה דייק הט"ז וכתב 
למה אמרו "כאן" אסור לאדם שיטעום, דקאי על 
 ברכות. ע"כ. ודבריו צ"ב דהא אף הרי"ף והרא"ש

 כתבו לשון לטעום.
כתב דיותר היה נ"ל דדעת  ז)(ח"ג סי י" ובשבות יעקב

הט"ז דגי דברכות עיקר, והא דנקט בגיטין לשון 
ם מר מידי, ליטע שם טעימה, הוא משום דאמרו ליה

לומר דרך כבוד לשון טעימה אף  והוא מהל דרך ארץ
שכוונתו לאכילה קבועה, ולהכי נקט נמי רב לשון 

 נר. ומ"מ זאף זה אינו במשמעות הט" טעימה. אולם
הב"י דאפי טעימה לבד אסור, שהרי הרי"ף כעיקר 

והרא"ש נקטו רק לנוסחא וגי זו דגיטין. וכן הוא 
ל. ובודאי אינהו ה"באגודה פ כיצד מברכין ובש

בקיאי טפי מינן עיקר נוסחאות שבש"ס. או 
 דמספק"ל ואזלי לחומרא דאפי טעימה אסור.

רי"ף דכגי ה דכת(ס"ק ג)  בשיורי ברכהויעויין עוד 
ל, ברבינו ישעיה והרא"ש איתא נמי בראב"ן, בשה"

  ר טוביהו בפסיקתא פר עקב.הראשון בפסקיו וב
(ח"א  והכתב סופר(ח"א סי פ)  הבית דודוכן נקטו לדינא 

דאף טעימה בעלמא אסורה. וכן העלה לדינא סי ל"ב) 
 )(ס"ק י"ח המג"אכן הוא לשון . ו(אות נ"א) בכה"ח

 דאסור לטעום קודם שיתן לבהמתו. (ס"ק מ)  והמשנ"ב
דאין נפ"ק בין  כתס"ק י"א)  א"(כלל ה נשמ אי"ובחי

דטעימה בעלמא מותר כשאינו רוצה לאכול  הגרסאות
בקביעות, אבל אם קובע עצמו לסעודה קבועה אז 

 ע"ש]. קס"ז)(סי  המו"ק [וכיוצ"ב כת. אפי לטעום אסור
אולם מדברי הפוסקים הנזכרים מבואר דלא כדבריו. 

דהביא לדינא דברי (שם)  המג"אוהכי נמי מוכח מדברי 
דדוקא באכילה איכא (סי תקל"א)  הספר חסידים

איסורא אבל לא בשתיה, כדאשכחן ברבקה דאמרה 
לאליעזר שתה והדר וגם לגמלך אשקה. והובאו דבריו 

נימא דרק בקובע עצמו לסעודה אי ד (שם). במשנ"ב
איכא איסורא, א"כ מה ענין רבקה ואליעזר להכא 

 והלא התם לא היתה קביעות סעודה.
שכתב (פ"ט מהל עבדים ה"ח)  הרמב"םמוהנה  -ב 

דחכמים הראשונים היו מקדימין מזון הבהמות 
והעבדים לסעודתן עצמן. נראה דס"ל דלדינא ליכא 

וצ"ע מלשון הגמ. איסור בזה, אלא מידת חסידות. 
בברכות, דעל דברי הגמ  העין משפטוכבר עמד בזה 

 וסיים דצע"ק.  .הביא דברי הרמב"ם הנזכרבברכות 
דאפשר דהרמב"ם למד דבריו  כת(שם)  ובאבן האזל

גבי שמש דמר מקדים ספי ומר (סא.) מהגמ בכתובות 
מאחר ספי, דמוכח דאינו אלא ממידת חסידות, ואין 

ילה קודם הבהמות יהיה חמור סברא דאיסור אכ
מאיסור לאכול קודם העבדים. אך סיים דאין זו 
ראיה מוכרחת דהא הגמ איירי לענין נתינת תבשילין 

 צ"ע.דמזון כמו לחם כבר הקדים לשמש. ו ואפשר
עשין פ"ז. אולם  בסמ"גוכדברי הרמב"ם איתא 

בעשין כ"ז כתב דאפי מאכל בהמה נחשב צורך 
כול קודם שיתן לפני בהמתו סעודה מפני דאסור לא

 שנאמר ונתתי עשב וכו. 

 
 בס"ד    
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 ופגם ביחוס  מומים . ה
באע"ה סי  יםמבואראלו שכגון  ,היה רוצה לשבור קשר הנשואיםאחר הנישואין הצד השני שאם ידע  מים מאלומיהו מו

אסור להסתיר כמבואר   ,לענין מומים שלו] )שם ס"ק לב אות טז( באוצר הפוסקים[ועי  וכדו ל"ט סע ד שהם כמקח טעות
שגוי הבא על בת ישראל הולד כשר. ומעשה באדם שאביו גוי ואמו    (מה.)  ביבמותמהא דאיתא    להקשות ע"זאלא דיש    .יעב"ץב

 .ישראלית וסרבו בנות ישראל להנשא לו, וביקש עצה מר יהודה, ויעץ לו שילך למקום שלא יכירוהו ושם יוכל לשאת אשה
 ונאה.אאיסור ר"י משום  חש אמאי לאצ"ע ו

  מיירי בעיקר יבמות ד והא, בהסתרת פגם או פסול משפחה משום אונאהיש דלעולם  עמד בזה וכת (חי"ז סי מט) בצי"א  והנה
ורו להיתרא לא ירצו במקומם לתת להם אשה, ואילו במקום שלא יכירום לא ההיתר נשואיהם של כאלה באשר שעל אף ש

ושו"מ  ע"כ. ,ידרשו ולא יחקורו בהיות ואין חיוב על כך, ולא חשו אז על בכה"ג משום אונאה [והיה זה מעין הוראת שעה]
 . ת ליישב ע"פ העבה"ג דקדושי טעות שייך רק במומי הגוף ולא בפסולי קהלשכ(על ספר חסידים סי תקז)  במקור החסד

דגבי כל מקח אפי מום שאינו מבטל המקח מ"מ  אונאהמשום  כה"גכת דאין ב )ד"ה וטעמא  (יבמות סי מד בקהלות יעקבאולם 
אבל גבי נשואין בדיעבד לאחר שכבר נישאו אפי  ,להחזיר לו הדמים ולבטל המקח היה ניחא ליהאילו בא המוכר מרצונו 

 ,ומי שיודע מי יזדמן לו עודה רוצה אחרי שכבר נתקשרו אילו היה הצד השני מסכים להתגרש מ"מ אומדנא הוא שלא הי
  ., ע"כגונב דעת חשיבנין אע"פ שיש בו מום זה, לא ומשו"ה כל כה"ג שבדיעבד לא ירצה לוותר על הק

בעל הקהלות יעקב והורה , לא היה שפוי בדעתו משך שנתייםעבר בשב במשודך (ח"א עמוד ער) בארחות רבינווכעין זה מובא 
[אלא .  יי"ש, עאין לגלות למדוברת,  כו  תפילין והגיע לבית הכנסת  עם  התפלל כל יוםחר ובמשך כל תקופת שגעונו  זצ"ל שמא

 מצוה אין לחוש]. בקמוםאלא ש אונאהמומים שאינן בכלל מקח טעות יש משום  מבואר דאףהנ"ל יעב"ץ השמ
שמא מהבעל ושמא מעכו"ם דלא ( מטעם ס"סשכשרה היא  אחר שהכריע על אשהש(ח"ב סי קיד)  באמרי יושר שמצינואלא 

יש כאן מ"מ  המנכרי כשראף אם באה , כיון שמשודךל היחוס שלה טצדקי שלא יוודע שמ"מ אסור לעשות, כת )הוי ממזר
גם  ,י"ל דאיתתא בכל דהוא ניחא להד ,(שם)יבמות אין להקשות מהא דו .לפ"עיעו לזה הוי כיועץ רע דהוי בכלל פגם, והמסי

ומבואר   י"ל שילך למקום שאין מכירין שלא יתוודע לעולם, אבל בזו העיר בודאי יוודע לו הוי בכלל עצה רעה וכו, ע"כ.
ואף את"ל שא"צ לחלק ביניהן מ"מ היכן  ,אצלה אין להקל אם הואיחוס הוא אצלו יש להקל אבל הפגם שמצדד שאם 

ני לא ידע מ"מ י"ל דבנ"ד שכעין זו אסורה אף כשה  אונאהעיל אות א ש[ואע"פ שמבואר ל  יש לגלות  שעתיד הדבר להתגלות,
סע יג   על סי דאה"ע ( אפי זוטרא ב הקהלות יעקב מבואר דאין לחלק בזה. [ולענין בן נדה עי ומ. לא חשיב קפידא כ"כ אם ידע]

  .](ח"ד סי קסב) שבט הלויבו  )(יבמות סי מ"ט ד"ה וזה יעקב בקהילת, יו"ד ח"ד סי יז אות יט)ו  (אה"ע ח"ד סי יד אג"מב, ס"ק טו)
 כללו של דבר . ו

להתגרש בדיעבד, אינו נחשב מום ואין חיוב   שנימום כזה שבגללו לא ידרוש הצד ההיעב"ץ והקהלות יעקב דנו למדין מנמצ
 בדברי מלכיאל לענין זה נווכן מצי ך אנשים להקפיד על כך,. ומ"מ הדבר תלוי אם דרחייבים להודיע אבל בלא"ה ,לגלותו

ואף במוכר בהמה במקום שמקילים בטריפות בהפ"מ נראה שמותרים [שמום מיקרי רק מה שבנ"א מקפידים  שכת    (ח"ג סי צ)
  במהרש"ם נוגע לדברי החת"סב ועי עוד (או"ח ססי סה). החת"סועיי"ש בשם  .דכיון דאשתרי אשתרימכור להם לכתחלה ל

ודעת .  ](אונאה פי"ב הגה נב)  פתחי חושןוב   (ח"ד סי פט אותיות ב, ו, יא)  בבצל החכמה  ,גילוי דעת פתיחה לטרפות אות נב), ו(ח"ג סי קצד ד"ה ומ"ש
שמועמד לשידוך שיש לו מום משמעותי רשאי שלא לספר על כך לבן הזוג בפגישות  (שלמי שמחה עמ נד)  הגרשז"א זצ"ל

 .(ח"ג סי קטז וח"ו סי קלט) ובמנח"י (או"ח ח"ד סי קיח) באג"מועי  ביניהם, אבל עליו לספר זאת לפני האירוסין, ע"כ.הראשונות 
 חולים במשפחה  /  ותמחל. ז

לא יכסה אדם מום בני ביתו, אם ד(סי תקז)    בספר חסידיםוכ"כ    .שדרך המשודכים להקפיד עליהן צריך לגלות  ולפי"ז מחלות
לו היו יודעים אותם המזדווגים עמהם אותו חולי לא היו מזדווגים יגלה להם פן יצריכים להזדווג אם יש להם חולי שא

יצאו במחלה צה שילדיו  חמלענין חולה במחלה שיש ערך    (אה"ע ח"ד סי עג אות ב)באג"מ    וכן פסק.  , ע"כויאמרו קדושי טעות הי
בתשובות  ועי    וגם בל"ז איכא איסור אונאה, ע"כ.  ,דודאי מחוייב לגלות לה קודם שמקדשה כדי שלא יהיה קידושי טעות  ,זו

אם יש שני מקרים  ש  )שם(  שובות והנהגותבת[ועי    .דוגמאות שונות לענין זה(ח"ה סי רנד)    במשנה הלכותו(ח"א סי תתעט)    והנהגות
 וע"כ לפעמים יש להודיע ע"ז]. ,יש לחוש שהוחזק ,אחוז תורשהבה שיש  המחלשחלו בבמשפחה 

 שהמחלה לא תזיק הרופא אומר ח. 
רחוק שישיג  הדבר אם יודיעו ,יש חשש מחמת מום שלא יוכל להוליד וכדובמקום ששכת ש )שם( בדברי מלכיאל ויעויין

ובפרט כי הוא איש עני. נראה לצדד שישאל לרופא ואם הרופא יגיד לו שיוכל להוליד יוכל לסמוך ע"ז שלא להודיע.  ,אשה
 ,מ"מ לענין להסמיך את חבירו על זה שפיר יוכל לסמוך  ,ואף דלענין איסורא דפצוע דכא ודאי שלא נסמוך על דברי הרופאים

 , ע"כ. יותר נכון אם אפשר שיודיע מזה להאשהמ"מ בענינים כאלו. ובאשר ידוע דרך העולם שסומכים על דברי הרופאים 
 להודיע על חסרון  ת אחריםחובט. 
  חפץ חיים בכן מצינו ועליו להודיעו.  ,חסרון שיש מחמתו קפידא מוחלטת הלהשתדך עם א שיש ל שעומדבחברו  ודעוהי

  לי גופו והמחותן אינו מכיר אותוואם החסרון הוא מצד ח, דאם החתן יש לו חסרונות עצומים שי אות ו)י(רכילות פ"ט ציור של
פשוט הוא דאין על המגלה ענין זה חשש איסור רכילות, אך שלא יחסרו בזה   ,מצד שהוא דבר פנימי אשר לא נגלה לכל

נו אם נשמע על החתן שיש בו אפיקורסות  הכללים הנצרכים בזה (עי בבאמ"ח שם). ועוד יש אופן שני דצריך לגלות לו היי 
אסור לגלות.  ,שבחסרון קל שאין ראיה שיש קפידא לשני מחמת זהשם ציור ראשון אות א) ([ועיי"ש ח"ו צריך לגלות לו, ע"כ. 

שמסתפק   (ח"ד סי שיב)   בתשובות והנהגות  ועי  מותר לגלות לו.  ,שמ"מ אם גילה דעתו שמקפיד בזהשמצדד    )(במ"ח אות אועיי"ש  
 ועי עוד להלן אות י"א]. , ע"כ.כמדומני שנהוג להתיר, וצ"ב", ומבשרך אל תתעלםהאם בכה"ג קרוב יכול לגלות משום "

שהיודע שא מהצדדים חולה   כת  )עטסי    אה"ע(בחלקת יעקב  ו.  ןוממו  משום מצות השבת אבידה הנוהגת בגוףונראה דיש בזה  
 , בחו"מ סי תכ"ו  הובא  )י"גה  א(רוצח פ"   ברמב"םוד על דם רעך כמבואר  מתע  לאיש בזה משום   במחלה חמורה אם אינו מודיע

פת"ש וה .בס"ד בגליון ש"י) בזה (ועי מש"כ ויש סוברים דאף על לפנ"ע עובר בכה"ג אע"פ שהיא עצה רעה בשב ואל תעשה
ואנכי מרעיש העולם להיפוך עון גדול מזה והוא מניעת  ,כת שכל הספרי מוסר הרעישו העולם על עון לשה"ר(או"ח סי קנו) 

התחתן לוכן בענין שידוך והוא רואה שהוא איש רע ובליעל ורע  ,עצמו מלדבר במקום הנצרך להציל העשוק מיד עושקו כו
נקט שעובר  )גה אלות כלל ט ה יכר(חפץ חיים בוכן . (חט"ז סי ד) הצי"א . והביאו , ע"כעמו כולן בכלל השבת אבידה גופו ומממונו

(והגר"ש   .) (חי הגר"ח מואלזין עה"ת  הגר"ח מואלוז'ין זצ"לבשם    (ח"א סי תתעט)  והנהגות  תשובותב  כ"כו  .ךעל דם רעעל לא תעמוד  
בדברי ועי  .קילל את אלו שלא ספרו את החסרונות של החתן של נכדתו ושל משפחתו) (הקדמה לנדרי זריזין ח"ב)  קלוגר זצ"ל

  .חידוש בזה (אה"ע סי טו אות ה) יציב
 מסויים כשלא נשאל על דבר יא. 

 "צריך" תאפיקורסו ואם יש בו  לגלות "יכול"דאם יודע שיש מחלה פנימית משמע  הנ"ל חייםהחפץ אלא שמדקדוק לשון 
וע"כ צ"ל דמיירי במחלה שאין  מהח"ח כנ"ל.) ונשמ"א אה"ע סי ב (שלמי שמחה פ"ו עמ נג הגרשז"א זצ"לכן דקדק שו"מ שו לגלות.

הדרך להקפיד עליה כ"כ וכיון שהשני לא שאל ובירר בפרטות על הדבר יש מקום לתלול שאינו מקפיד. ובכה"ג אין משום 
. דברים אחריםבמקום שנהגו שכל מי שקונה דבר טועמו תחלה, מותר לערב בו  ש  (שם סע יד)  בטשו"עוכעין זה מצינו    .אונאה

 . ברר על דברים אלולפי"ז ה"ה בנ"ד כיון שהרגילות ל, ע"כ. ואסוראבל אם אין הכל טועמים 
לענין שידוכין דאם החסרון הוא מצד מעוט חכמת התורה שיש בו אין לגלות לו  )שי אות ויציור של שם(חפץ חיים בוכן מצינו 

דאיהו דאפסיד אנפשיה דהיה לו להוליכו אצל בעלי התורה שינסו את כח חכמתו וידיעתו עד היכן מגעת ומדלא עשה כן 
שדכנים מרמים את מי שירצה להתיר כל אלה מחמת שאינו יכול לראות באונאת חברו שה(ועיי"ש שכת דנתרצה בדבר 

לענין יחוס שאלה שהנשאל  ,(אה"ע ססי יא אות ח) בחלקת יעקבוכ"כ  .)המחותן צריך לשער שגם צד זה אינו מרמה צד השני
לעשות טצדקי שלא   רי יושר הנ"ל שאסר היינואינו מחויב להזהירו על עניינים אחרים, כיון שלא נשאל ע"ז, והאמוכדו מ"מ  

  .)שם( והנהגות תשובותב ובדרך זה כת ., ע"כררהו על זה מזה לא מיירי כללומע מה שאינוביוודע לו להמשודך בזה, אבל 
(מבקשי תורה   הגרח"ק שליט"אדעת  אף אם לא נשאל בזה, עניןלנוגע ש כל המידעאת עליו שיתן לו  כיםסומשמ"מ שדכן ו

 .ל עליהםצריך לפרט אף דברים שלא נשאש  )80ושלמי שמחה עמ נב הגה קובץ כה עמ שלד 

 
אסור לרמות בנ"א אף כשאינו גורם להם הפסד ממון, כגון המוכר דבר בחזקת שלם ויש לו מום נסתר א'  ,העולה לדינא

אף לצורך שידוכין אסור לרמות בנ"א, ועל כן אסור להסתיר מום, מחלה וכדו, במקום שאם ב' ודורש המחיר הראוי לו. 
אולם מותר להתייפות ע"מ להסתיר מומים ג'    היה מתגלה הדבר לצד השני אחר הנישואין היה רוצה לשבור קשר הנשואים.

קטנים שאין בהם חשש שהשני היה מבטל הנישואים מחמת זה כיון שבנישואים יש משום מצוה. (אבל שלא במקום מצוה 
וע"כ אם מחפש משרה וכדו, אסור לו לצבוע שערו להראות צעיר אם אין בידו לעשות מלאכתו כצעיר. ולענין איסור   ,אסור

היודע חסרון המעכב לא מהצדדים, חייב להודיע למשודך, ואם אינו מגלה עובר  ד'י מש"כ בס"ד בגליון כ"ו). לא ילבש, ע
אם יש  ה'על לאו דלא תעמוד על דם רעך ועוד איסורים (וע לעיל אות ו שפעמים אפשר להסתיר עד קרוב לגמר השידוך). 

שאלו אותו ע"ז אינו חייב לגלות (וחסרון קל שאין ראיה שיש  חסרון שאינו גדול כ"כ ותלוי בקפידא של האנשים, אם לא
שדכן מחמת שסומכים עליו חייב להודיע על חסרונות שלא נשאל עליהם. ומ"מ יש ו' קפידא לשני מחמת זה אסור לגלות). 

  .לשאול שאלת חכם, כי אדם קרוב אצל עצמו והפרטים משתנים בשיקול הדעת והיכרות הצדדים

דכתב משמיה דמורו דהא (מגילה כח.)  בריטב"א[ויעויין 
דאמרינן המשחרר עבדו עובר בעשה, אין פי איסורא ממש 
לא מדאורייתא ולא מדרבנן אלא מידת חסידות בעלמא. 

ין יומא י"ט ע"ב. ובלשון הגמ בקידוש במאיריויעויין עוד 
 ד"ה בהא איסורא. ואכ"מ]. מא. אסור לאדם וכו, וברש"י

 דמהר"מכתב משמיה (סי רע"א ס"ק י"ב)  במג"א אבל
דאיסור אכילה קודם שיתן סי ש"ב)  -(מרוטנבורג 

לבהמתו הוא מדאורייתא. והיינו דס"ל דהא דילפינן 
אכלת לה מקרא דונתתי עשב בשדך לבהמתך ו

 (סי קס"ז ס"ק ז) הט"ז[אולם מדברי ושבעת, הוא לימוד גמור. 
דהוכיח מלשון הפס דדוקא אכילה אסורה. אין ראיה דס"ל דהוא 
מדאורייתא ממש. דהא אף אי ס"ל דהאיסור מדרבנן וקרא 
אסמכתא בעלמא, דבריו במקומם עומדים, דהא מ"מ הגמ הסמיכה 

(סי קס"ז  בה"לב ויעו ת].הדין על דברי הפס, והתם כתיב ואכל
   שמהפוסקים מוכח דלא ס"ל הכי.כתשס"ו ד"ה ומ"מ) 

, ומדברי הרא"שו ומ"מ מלשון הגמ, הרי"ף
  מיהא איכא. [עכ"פ מדרבנן]הפוסקים, נראה דאיסורא 

דנראה דאין חילוק (ח"ג סי י"ג)  בשבות יעקבוכתב  -ג 
בין בהמה לחיה ועוף, ובין טהורה לטמאה. וכולהו 

 אסור לאכול עד שיאכילם.   
דמי שיש לו בהמות או (סי מ"ב ס"א)  שו"עבקוכ"כ 

עופות שמזונותיהן עליו אסור לו לאכול כלום עד 
 .(סי קס"ז ס"י) בחסד לאלפים וכ"כ שיתן להם מאכל.

שנשאל (סי י"ז)  שאילת יעב"ץומצינו עוד בשו"ת 
אודות מי שמגדל חתול או כלב בתוך ביתו, אם אסור 
לו לאכול קודם שיתן להם לאכול. והשיב דאי משום 

 ונתתי עשב דכתיב בגמ בהמה ודרשוהו מן הפס
קא כלל, דהא חיה בכלל יפבשדך לבהמתך, ליכא ס

ין בהמה בכל מקום, ואפי עופות במשמע לענ
איסורים. ואי משום דמשמע דליכא איסורא אלא 
בהנהו דבני מלאכה, שאינו בדין שיעשה ולא יאכל, 
מסתברא דהני נמי חשבי קצת בני מלאכה, דהחתול 
מלאכתו מרובה לצוד עכברים, וכן הכלב עבד נאמן 
לאדוניו לשמור ביתו. ולא גרע מעופות דחשיבי בני 

ת, ואפי דגים מלאכה כדאמרינן דש באווזין ותרנגולו
חשיב להו תלמודא בני מלאכה, כדרחבא הנהיג 
בעיזא ושיבוטא, וה"ה שחייב להאכילן. אלא יראה 

כיון שמזונותיהן דעכ"פ אין בחתול וכלב חיוב גמור 
גרר , שכלב חוטט באשפה וממקום מצויין תדיר בכל

העצמות, וכן החתול לא יחסר לחמו להתפרנס 
ק במעשיו להקדימן משיורי מאכל. ומ"מ נכון למדקד

ע"כ. ולפי"ז המגדל חתול או כלב בתוך שטח  גם כן.
סגור שאין באפשרותם לחזור אחר מאכלם, חייב 

ומבואר דאף בדגים להקדים האכלתם לאכילתו. 
 איכא איסור אכילה קודם שיאכילם. 

ומ"מ נראה פשוט דכל ההיא איסורא דלא יטעם  -ד 
קודם שיתן לבהמתו לאכול, היינו דוקא היכא דכעת 
הוא זמן הראוי להאכיל הבהמות, אבל היכא דא"צ 
לתת לפניהם מזונות כעת, כגון שכבר האכילם בבוקר 
והדרך להאכילם פעם ביום, או בבע"ח שהדרך לתת 

דים להם מאכל פעם בכמה ימים, פשיטא דא"צ להק
מאכלם למאכלו בשאר זמנים. דאי לא תימא הכי, 

כל פעם ופעם ב יהיה צריך להאכיל בהמתונמצא ד
 שרצונו לטעום איזה דבר מאכל. ופשוט דאין הדין כן.

דכתב (סי של"ד ס"ק א) התוספת שבת וצ"ע בדברי 
דמשום דאסור לאכול קודם שיתן מאכל לבהמתו, 

סעודות. גם לבהמה מזון ג בדליקה שרי להציל 
(סי של"ד ד"ה והראוי לבהמה).  בבה"לוהובאו דבריו 

 דלכאו הדבר תלוי ברגילות אכילת הבהמה.
המגדל דגים בתוך ביתו יש לו להקפיד  -העולה לדינא 

תו. והיינו היכא דכעת הוא זמן להאכילם קודם אכיל
שרגילות להאכילם בו. אבל אם כעת אינו זמן 

כילם כבר באותו כגון שהאשרגילות להאכילם בו, 
כילם אחת לכמה ימים, א"צ היום או שהרגילות להא

 להקדים מאכלם.
 

 

 
 
 

 

 )(ז מוצאי שבת
המנהגים באמירת ויהי נועם כשחל יו"ט באמצע 

"ונוהגין באשכנז כשא"א ויהי נועם כגון  - השבוע
אין אומרין ג"כ סדר שחל י"ט באמצע השבוע אז 

  טור ורמ"א סי רצ"ה)( ...".קדושה
"היינו אפילו חל ביום וי"ו דבעינן שכל השבוע יהיה  -

ראוי למלאכה משום דכתיב בו ומעשה ידינו כוננה 
 משנה ברורה ס"ק ג)( עלינו וגו".

דויהי נועם שייך אין אומרים סדר קדושה. " -
למלאכת המשכן שבו ברך משה לישראל בשעה 
שסיימו מלאכת המשכן ועי"ז שרתה שכינה וזהו 
שמסמיכין פסוק ואתה קדוש יושב תהלות ישראל 
ולכך בזמן שאין אומרין ויהי נועם אין אומרים 

 שם ס"ק ד)( ממילא כל סדר קדושה".
ואין נוהגין כן בספרד אלא מתחילין פסוק אורך " -

 טור סי רצ"ה)(ימים אשביעהו וגו ואתה קדוש". 
  

 

 "עבודת המועדים" נערך ע"י מחבר סדרת
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