
  אי התאמהעקב  מקח טעותחוקי התורה: 

  הרב אבישי קולין, מכון משפטי ארץ

 פרק א': הוראות כלליות 

  הגדרות .1

  במסמך זה:

  בעל פה או בכתב. 3, או התחייבות 2מתה, 1מכר, – 'הסכם'

  .סוב עליהם ההסכםש 4מסוימים ודהאו עב חוב ,מקרקעין ,טלטליןימ :כגון – 'מוצר'

  העברת הבעלות על המוצר או אספקת השירות שסוכם. – 'מימוש ההסכם'

 מקח טעותהגדרת  .2

, אשר אילו היה ידוע אי התאמה באחד או יותר מהפרטים הבאיםמקח טעות הוא   .א

מתחילה, היה מוע את הסכמתו להיות צד המפסיד)  :(להלן אי ההתאמהלמפסיד מ

  כאשר לא קבעו לגביו סעדים מפורשים בהסכם): 5להסכם,

  6 ;אי התאמה במהות המוצר .1

  7;להשלמההיתת  אי התאמה בכמות .2

אי התאמה בכמות שאיה יתת  :באחד מפרטי ההסכם, ובכלל זהתאמה אי ה .3

אי התאמה בוגע  11ליקוי במוצר, 10ומרכיביו, 9אי התאמה באיכות מוצר 8להשלמה,

  13;או סכות השקפות לצדדים מההסכם 12לעלויות הלוות להסכם,

                                                           

1
  חו"מ רלב, ג. שולחן ערוך 

2
  זכיה ומתה ד, א (בסופו). כסף משה 

3
  קיז.  -קטזאה"ע סז, ה; שם,  שולחן ערוך 

4
  מסוים, שם המתחייב חייב להמציא מוצר תקין במקום המוצר הפגום שסיפק. מסוגבשוה מהתחייבות לספק מוצר  

5
פסחים ד ע"ב, ד"ה לא מיבעיא; בבא מציעא פ ע"א, ד"ה הרי זה; שם צב ע"ב, ד"ה כמקח טעות. וכך משמע  י"רש 

 ".טעותמגוף המוח "מקח 

6
 חו"מ רלג, א. ערוך שולחן 

7
 .א, רלבחו"מ  ערוך שולחן 

8
 שם, ב. ע"וסמחו"מ רלב, א,  שולחן ערוךשם, כז;  סמ"עחו"מ ריח, ז;  שולחן ערוך 

9
 ערוך שולחןחו"מ רלג, א. איכות המוצר קבעת גם לפי קריטריון הלכתי של איסור והיתר:  "אורמ שולחן ערוך 

  חו"מ, רלד.

10
  חו"מ קכו, י. ערוך שולחןשם, לח;  החושן קצותשם, סו, לד;  ערוך ןשולחחו"מ רלב, ה; שם, ז;  א"ורמ שולחן ערוך 

11
  חו"מ רלב, י. שולחן ערוך 

12
  תלז, ז. מקור חייםרלג, ד;  תיבות המשפט 

13
 שם, א. מחוקק חלקתאה"ע ט, א;  ערוך שולחןשם;  תיבות המשפטחו"מ שיב, ב;  ש"ך 



תמורה שהסכים לשלם צד אחר בין האי התאמה בין התמורה שדרש צד אחד ל .4

  14.להסכם

תיאור ביחס לאו  15,מפורשת בהסכםלהתיה א ביחס יהבמקח טעות אי ההתאמה   .ב

   17.מכללאהסכמה או ביחס ל 16,הוצגלדרך בה ו בהסכם המוצר

 19אופי המוצר,בהתאם ל 18,מקפיד עליו מפסידהמקח טעות כאשר ל תחשבאי התאמה   .ג

  21.להקפיד על כך מקובלשמפי או  20,של המפסיד צרכיו הסובייקטיבייםבהתאם ל

  

  הטעיה מכוונתללא אי התאמה  .3

הם , ואו רשלותכוות הטעיה מבגין מקח טעות אים מותים בקיומה של זכאי להם  מפסידהשהסעדים 

או  בעת כריתת ההסכם האיו מודע להמרוויח)  :(להלןמאי ההתאמה  מרוויחהכאשר תקפים אף 

22.מימושו
 

  

 איסור הטעיהפרק ב': 

  בהטעיה איסור .4

  23באופן החשב למקח טעות., הסכםפרט בלגבי בכווה אסור להטעות אדם  

  

                                                           

14
 ז.-חו"מ רכא, א; שלב, א; ג א"ורמ ערוך שולחן 

15
 חדש פרישם, ז;  מקור חיים; שם, זמגן אברהם  פי על או"ח תלז, ג,  רמ"איבמות טו ע"א, ד"ה יש תאי;  רש"י 

 שם, ג.

16
  חו"מ תלג, א.שולחן ערוך  

17
כתובות עב ע"ב, בין קדושין בתאי לקדושין  המשהד. מתוך השוואת -אה"ע קיז, ג ;ז, רלב "מחושולחן ערוך  

, יאיר החוותאי התאמה שאיה מפורשת בהסכם, חשבת לתאי מכללא. ראו לשון בסתם ביחס למקח טעות, עולה כי 

  רכא: "אן סהדי דאדעתא דהכי קידש".

18
 רלג, ג. המשפט תיבותחו"מ רלב, יא.  א"הגר ביאור 

19
 חו"מ רלב, י. שולחן ערוך 

20
  כתובות עב ע"ב, ד"ה ומידי. תוספותשם רלג, א. ראו גם  רמ"א 

21
ו. בעיין זה ראו גם: הרב אברהם אטלס, הרב מימון הרי והרב ישראל שחור, "מקח טעות , רלב "מחושולחן ערוך  

 .279-251כב, עמ'  תחומיןואואה במכירת רכב", 

22
  חו"מ רלב, יח. א"ורמ ערוך שולחן 

23
חשב למקח גיבה ואואה, יב, הערה ב, לגבי איסור הטעיה באופן שאיו  חושן פתחיחו"מ רכח, ו. ראו  ערוך שולחן 

חו"מ  ערוך שולחןטעות. קבלת אחריות המרוויח על איכות המוצר באופן עקרוי איה מבטלת את האיסור, כמבואר ב

 אין, עליו שהאחריות פי על שאףרכו, ו. אמם שם מדובר במכירת קרקע שיש עליה עוררים, והימוק לאיסור הוא: "

". לפי זה, ייתכן שבקבלת אחריות על מום בעלמא, כך ריםמאח תבע ויהיה לדין וירד מעותיו שיתן רוצה אדם

, אין איסור. מאידך, ייתכן שגם במום בעלמא המפסיד יקפיד, שמא המרוויח צד שלישישהמפסיד איו אלץ לתבוע 

 קמח ע"ב. שבתלא יפצה אותו בהסכמה, ויצטרך לתבוע אותו, וגם בכך מציו תרעומת, כמבואר בגמרא 



  מועדיםפרק ג': 

  אי ההתאמהבו  הנוצרשהמועד  .5

מאוחר  ה, ולא וצרמימוש ההסכםבעת  מתה קייתיהיאי ההתאמה לסעד, מותית בכך ש מפסידזכות ה

 אי ההתאמהלסעד קיימת גם אם  מפסידככל שמדובר בהסכם מתמשך (כגון שכירות), זכות ה 24יותר.

25במהלך תקופת ההסכם. הוצר
 

 

   ההתאמהה אי ספק מתי נוצר .6

 :בתאים הבאיםלסעד מותית  מפסידבמוצר, זכות ה אי ההתאמה כאשר יש ספק מתי וצרה

ולחזקתו, לא יתן לבטל את ההסכם, ועליו  מפסידכאשר המוצר כבר הועבר לבעלות ה  .א

  26לא עשה כן.עדיין לשלם בהתאם להסכם אם 

 ,ל את ההסכםאך לא הועבר לחזקתו, יתן לבט מפסידכאשר המוצר הועבר לבעלות ה  .ב

  27עדיין לא שילם עבור המוצר. מפסידשה בתאי

, אזי גם אם בהדרגהלהתהוות  השדרכמקח טעות ל תהחשבאי התאמה ככל שמדובר ב  .ג

ולחזקתו, הוא רשאי לבטל את ההסכם,  מפסידה לאחר העברת המוצר לבעלות התהתגל

  28עדיין לא שילם עבור המוצר.הוא בתאי ש

 רשאי לבטל את ההסכם מפסידהקודם העברת הבעלות,  הוצראי ההתאמה כי  וכחאם י  .ד

   29בכל מקרה, גם לאחר התשלום.

  הארכה לסעד בגין מקח טעות .7

 .23  בכפוף לאמור בסעיף 30,איה קצובה בזמן סעד מחמת מקח טעותקבלת 

                                                           

24
 רל, א. המשפט תיבותחו"מ, ע;  סופר חתםכתובות מז: ד"ה שלא; שו"ת  תוספות ;רכו, החו"מ  שולחן ערוך 

25
 שכא, א. המשפט תיבותשכא, ו;  "עסמב; - חו"מ שי, א ערוך שולחן 

26
 חו"מ רלב, יא. ערוך שולחן 

27
שם, לא  א"הרמחו"מ רכד, א, יתן לבטל את ההסכם, ולדעת  ערוך השולחןבמקרה זה חלקו הפוסקים: לדעת  

יתן לבטל את ההסכם. מחמת הספק קבעו, כי יש להעמיד את הממון ביד המוחזק בו, בהתאם לכלל "המוציא 

  חו"מ רלב, טז; כג. ערוך השולחןמחבירו עליו הראיה", בדומה לפסיקת 

28
רל,  ע"סמשם, כד.  השולחן ערוךשם, חידושים טו;  המשפט תיבותשם, לה;  ע"סמחו"מ רלב, טז;  ערוך שולחן 

  שם, חידושים יב. תיבות המשפטיד; 

29
חו"מ רלב, יא; טז. כפי העולה ממקורות אלו, יתן לברר את הספק גם על ידי הוכחה מדעית, או חוות  שולחן ערוך 

 דעת מומחה.

30
  חו"מ רלב, ג. ערוך שולחן 



  סעדיםפרק ד': 

  סימן א': ביטול ההסכם

  ביטול ההסכם .8

  31.בעליהלותוחזר התמורה  בעליולכאשר יתן לבטל את ההסכם בגין מקח טעות, יוחזר המוצר 

 

  או המוצר ההסכםמהות באי התאמה  .9

אף ו 32,הסכםכל אחד מהצדדים רשאי לבטל את  ה אזיאו המוצר,  הסכםמהות הבא יהאי ההתאמה כאשר 

   33.עם קיום ההסכם פיצויתבוע מהצדדים איו זכאי לאחד 

  

  הסכםפרטי האי התאמה ב .10

רשאי לבטל את בלבד  מפסיד, ה3 ..א2 סעיף כאמור ב, הסכםפרטי הא ביהאי ההתאמה שכאשר התברר 

 במקרים תיקון להציערשאי  מרוויחה 35זכאי לתבוע פיצוי עם קיום ההסכם. ן הואאיאך  34,ההסכם

  .16  סעיף לקמןכד ,מסוימים

  

  מוצר שהתכלה בשימוש   .11

לפי שידע המפסיד על אי  36תוך כדי שימוש סביר ומקובל, – גם כאשר המוצר התכלה ברשות המפסיד

 אףיקבל המפסיד את כספו בחזרה  38,או כאשר מדובר במוצר שמטבעו שלא יתן להשיבו – 37ההתאמה

  39שלא יתן להשיב את המוצר לבעליו.

                                                           

31
 חו"מ רלב, ד. ערוך שולחן 

32
, כמבואר , בהתאם למטרת המכירה או הקיהההתאמה איהטעם לכך הוא, שלכל צד ייתכן וגרם הפסד כתוצאה מ 

 בבא בתרא פג ע"ב, ד"ה ומצאת לבה. ם"ברשב

33
 .המוצרחו"מ רלג, א; רלב, ד. יש לציין, כי מקורות אלו מתייחסים לאי התאמה במהות  ערוך שולחן 

34
שם, ד"ה אי  "םרשב ;פד ע"א בתרא בבא( ממוי הפסד ישו כאשר יתןבגין מקח טעות  זהלכך הוא, שסעד  הטעם 

 התמורה בין משישית יותר של פער שישו לכך מתהגור אי התאמה, ג, מציין, כי במקרה של רלג "עהסמ. אמם )לאו

 דיי במסגרת רשאי לבטל את המקח רוויחרכז, ד, האם גם המ "אוהרמערוך  השולחן, חלקו המוצר לשווי שסוכמה

 . אואה

35
  חו"מ רלב, ד. ערוך שולחן 

36
 חו"מ רלב, יג. שולחן ערוך 

37
שם, ו. הדין במקורו מתייחס למוצר שיזוק באופן טבעי, כאשר המפסיד יכול  וסמ"עחו"מ רלב, כב  שולחן ערוך 

היה למוע את הזק בהודעה למרוויח. משם יש ללמוד למוצר שיזוק מחמת שימוש המפסיד כשהוא ידע על המום, 

 קודם אחר מום הלוקח בו חו"מ רלב, יג: "עשה השולחן ערוךייק גם מלשון ויכול היה למוע את הזק. כך יש לד

  .פטור", לעשותו שדרכו דבר עשה אם, הראשון המום לו שיודע

38
 .1, כאמור בסעיף א.כגון עבודה 

39
  ב. - כ; רלד, א-חו"מ רלב, יט שולחן ערוך 

 



  

  תשלום על שימוש .12

על האת השימוש  יומוצר לשלם לבעלהמשתמש במחמת מקח טעות, על ההסכם בקבלת סעד של ביטול 

  41להלן. ב .23  לסעיףבכפוף  40,'מהה ברשות'במוצר כדין 

  

  ניזוק בשימוששצר מו .13

סביר ומקובל, לפי  תוך כדי שימוש, מפסידהברשות יזוק המוצר כאשר מקח טעות, מקרה של ב  .א

 יישא בזק מרוויחיקבל את מלוא התמורה ששילם, וה מפסידה, אי ההתאמהעל  מפסידשידע ה

  42.שגרם למוצר

 אי ההתאמהאו לאחר שודע לו על  43 מקובל,סביר ובאופן שאיו במוצר השתמש  מפסידהכאשר   .ב

  בזק. מפסידיישא הלהימע משימוש זה,  היה לואף שיכ 44,,במוצר

  

  סימן ב': פיצוי

  בשווי המוצראי התאמה  .14

בגדר מקח טעות, אזי המפסיד איו זכאי לסעד של  האי העצמלבאיכות המוצר כשאי ההתאמה כאשר 

   45ביטול ההסכם, אלא לקבלת פיצוי בשיעור ההפרש בין שווי המוצר שסוכם למוצר שסופק.

                                                                                                                                                                      

חריג לדין זה, הוא מוצר האסור באכילה מדברי חכמים, שיש באכילתו האה המחייבת בתשלום, כדלקמן: במידה 

חו"מ רלד, ג, על פי  שולחן ערוךהוהמפסיד שילם עבור המוצר, הוא לא זכאי לכל פיצוי מהמרוויח, כמבואר בדברי 

שם, א. זאת ביגוד לדעת  המשפט שער, ג; רלד המשפט תיבותשם, עז;  תשובה ודרכייו"ד קיט, כז,  ך"השדעת 

אך  יו"ד קיט, כד, משום שהוא בדעת מיעוט, וכן מחמת הספק יש להעמיד את הממון ביד המוכר המוחזק. חדש הפרי

חו"מ רלד,  תשובה פתחיאם המפסיד טרם שילם, המרוויח חייב בתשלום מופחת כשווי מוצר האסור באכילה, על פי 

  א.

40
 ית לחברו ללא הסכםיץ והרב יוסף גולדברג, "חוקי התורה: ראו: הרב עדו רכאה ממודין הגורם ה". 

41
חיוב התשלום ובע מחמת ההאה שקיבל הקוה, שאיה תלויה בקיום ההסכם בין הצדדים, על פי המקורות  

. מקור וסף לכך מצא בדין מקח טעות ביחס לשכירות, כך שהשוכר חייב לשלם עבור האת 39המובאים בהערה 

שם  ע"ובסמחו"מ שי, ב  א"ורמ ערוך בשולחןהשימוש במושכר, אף שהתגלה בו מום בתוך תקופת השכירות, כמבואר 

התשלום בשכירות ובע גם מתוך גוף ההסכם המתמשך שבין הצדדים, בשוה מחיוב התשלום ח; י. אמם חיוב 

  במכירה שהיא על האה מחוץ להסכם.

42
  ב.- חו"מ רלב, יג; יח; רלד, א שולחן ערוך 

43
 חו"מ רלב, יג. שולחן ערוך 

44
שם, ו. הדין במקורו מתייחס למוצר שיזוק באופן טבעי, כאשר המפסיד יכול  וסמ"עחו"מ רלב, כב  שולחן ערוך 

היה למוע את הזק בהודעה למרוויח. משם יש ללמוד למוצר שיזוק מחמת שימוש המפסיד כשידע על המום, כאשר 

 קודם אחר מום הלוקח בו חו"מ רלב, יג: "עשה ערוך השולחןהוא היה יכול למוע את הזק. כך יש לדייק גם מלשון 

  .פטור", לעשותו שדרכו דבר עשה אם, הראשון המום לו שיודע

45
שם, ג. טעם דין זה, משום שמדובר במקרה שבו  המשפט תיבותשם ד,  ע"סמחו"מ רלג, א, ורמ"א  ערוך שולחן 

שם,  ובהתש פתחישם, ג), וכן מקפיד על הפער בשווי ( המשפט תיבותהמפסיד איו מקפיד על אי התאמה באיכות (

  שם).  תשובה פתחיא). סעד הפיצוי יתן בסיבות אלה גם כאשר הפער הוא פחות משישית, ביגוד לדין אואה (

 



  

   תיקוןהשלמה ו': ג סימן

  המוצר אי התאמה בכמותהשלמת  .15

המפסיד איו זכאי לסעד של ביטול , אזי להשלמהוהיא יתת המוצר שה אי התאמה בכמות כאשר י

  46.ההסכם, אלא להשלמת הכמות

 

   אי התאמה באיכות המוצרתיקון  .16

 של המוצר מפורשתיאור ללא  טעות מקח של בסיבותמרכיביו, בכאשר ישה אי התאמה באיכות המוצר ו

  :תאים משי באחד 47,ההסכם ביטול את למוע כדי חשבוו עלהמוצר  את לתקן מרוויחה רשאי, בהסכם

48.מתחילה בו היה שלא דבר מחדש ואיו, שהוא כפי לקדמותו המוצר את משיב תיקוןה  .א
 

   49.העיקרי למוצר הלווה טפל בחלק האירע אי ההתאמה  .ב

  

  כללי הכרעה במחלוקות בין הצדדיםפרק ד': 

 האם יש אי התאמה .17

מקח טעות, אזי ההסכם ל מתבמוצר הגור אי התאמהה תייהצדדים אם ה כאשר יש מחלוקת בין

50תקף.
 

                                                                                                                                                                      

, ביחס למקרים מסוימים שלדעתם חשבים לאי התאמה שם, ג, חלקו על הרמ"א המשפט ותיבותשם, א,  ך"הש

בסוג ואיכות המוצר, שבגים יש למפסיד סעד של ביטול ההסכם. אך גם הם אים חלוקים על העיקרון של סעד 

  לפיצוי, במקרה של אי התאמה רק בערך המוצר, כמבואר בשולחן ערוך. 

עוסק במקרה שהמוצר  14 הדין האמור בסעיף  ,"אמהרלדעת ביאר את המחלוקת כך: ד -ג, רלג "מחו השולחן ערוך

, ובכל זאת, אשים מקפידים (אף שיש בייהם הבדלים פיזיים קטים) שסופק איו חשב לשוה מסוג המוצר שסוכם

, כל זמן שהמוצר שסופק איו קרא בשם זהה למוצר המשפט ותיבות"ך השר בשוויו. לעומת זאת, לדעת על הפע

  . ההסכםשסוכם, אזי זהו מקח טעות גמור ויתן לבטל את 

46
 חו"מ רלב, א. ערוך שולחן 

47
יכול למוע את  מרוויחהחלקו האחרוים האם בהסכם,  של המוצר מפורשתיאור בסיבות של מקח טעות בגין  

שם, ג, ד"ה הואיל, המרוויח איו יכול  א"גרואו"ח תלז, ז;  אברהם מגןה לדעת :ביטול ההסכם על ידי תיקון המוצר

שם, ז, פירש  חיים המקורשם, יד.  ברורה המשהתיקון המוצר; וכן משמע מתוך דברי להסתפק באת המפסיד כפות ל

בתאי מפורש, אלא גם באמירה מפורשת של תיאור המוצר. אולם המקור  את דברי המגן אברהם, שלא מדובר דוקא

רשאי בסיבות אלו מכירה, יז, ט, ולדעתם גם  שמח ואוררלב, ג,  המשפט שערחיים עצמו חולק על המגן אברהם, וכן 

חיים את המפסיד על תיקון המוצר וקיום ההסכם. אולם במקרה של תאי מפורש, גם לדעת המקור  פותהמרוויח לכ

כפות את ביטול ההסכם, ואילו לדעת שער המשפט גם בזה רשאי המרוויח ל דרוש אתוהאור שמח, רשאי המפסיד ל

  תיקון המוצר וקיום ההסכם.המפסיד על 

48
 שם, ז. המשפט תיבותשם, יג;  ע"סמחו"מ רלב, ה;  א"ורמ ערוך שולחן 

49
 חו"מ רלב, ה. א"רמ 

50
אישות יא, יד, שרק בסיבות ייחודיות של טעת  ם"הרמברכו, ה; וכן עולה מלשון  חו"מ א"ורמ ערוך שולחן 

 אישות, רשאי המפסיד לבטל את ההסכם, כאשר הטעה למקח טעות שויה במחלוקת בין הצדדים.



  מתי נוצרה אי ההתאמה .18

 מהגרא ישהאו ההסכם מימוש ה בעת תיהיבמוצר אי ההתאמה כאשר יש מחלוקת בין הצדדים, אם 

עדיין לא שילם הוא בתאי שלבטל את ההסכם רשאי  מפסידה 51עקב גורם חיצוי ידוע,ר יותר חמאו

  52עבור המוצר.

  האם אי ההתאמה מוגדרת מקח טעות .19

 .ג2  אמור בסעיףכ מקח טעותל תחשבשמצאה אי ההתאמה אם בין הצדדים, כאשר יש מחלוקת   .א

  53.עדיין לא שילם עבור המוצרהוא בתאי שלבטל את ההסכם רשאי  מפסידה

 ,מפסידבגלל צרכיו הסובייקטיביים של המקח טעות, ל תחשבאי התאמה כאשר יש ספק אם   .ב

, מהרגלי ההסכםכריתת קודם צדדים הגילוי דעת את הספק מתוך הכריע יתן ל .ג2  סעיףבכאמור 

  54רוב.האצל מצוי מהצורך היתן לברר את הספק אך לא  ;, או מסכום התשלוםמפסידה

 פרק ה': מחילה

  מראש מחילה .20

לא איבד את זכותו לסעד, אלא אם כן בעת המחילה  ,מקח טעותבגין זכותו לסעד  לעמראש שמחל מפסיד 

   55.עליה הוא מוחלששל אי ההתאמה  השוויאו אי ההתאמה תוכן  אמר בפירוש

  

 מחילה בדיעבד .21

  56., איו זכאי לסעדבמוצר אי ההתאמה לו הודעשלאחר  ,מקח טעותבגין סעד זכותו לעל שמחל  מפסיד

  

                                                           

51
  חו"מ רלב, כ. ערוך השולחןבבא בתרא ו, א. וכן מדויק בלשון  ש"רא 

52
פסיד טרם שילם, איה מפורשת בדברי השולחן ערוך, אולם כך משמע רלב, כ. ההבחה אם המ מ"חושולחן ערוך  

באחריותן", כלומר שהמוכר פטור מלהשיב את התשלום מחמת הספק, ולפיכך ראה שהלוקח  חייב מלשוו: "איו

רשאי לבטל את ההסכם קודם התשלום. והטעם לכך, הוא על פי הכלל "המוציא מחבירו עליו הראיה", בדומה 

  חו"מ רלב, טז; כג. ערוך לחןהשולפסיקת 

53
 שם, כג. ערוך שולחןחו"מ רלב, כא;  א"ורמ ערוך שולחן 

54
חו"מ רלב, כא; שם, כג, על פי הכלל "אין הולכין בממון אחר הרוב". לעומת זאת, בספק האם אי  שולחן ערוך 

 תרומת, יתן להכריע על פי הרוב. כך עולה מדברי .ג2  התאמה חשב למקח טעות בגלל מהג מקובל, כאמור בסעיף

חו"מ רלג, א. יתן למק זאת בכך, שרוב של מהג יוצר חזקה ורמטיבית  א"רמ, שכב, שפסקו להלכה על ידי ההדשן

ג, ג. הסבר זה עולה בקה אחד, עם ההבחה שכתבו  יושר בשעריוות, כפי המבואר שבכוחה להכריע גם בדיי ממ

מלחמות ה'  ן"רמבהראשוים, בין רוב הובע מתכוה טבעית המכריע בדיי ממוות, לבין רוב הובע מבחירה רצוית (

סהדרין  תוספותף כוות ד, ו, זו א שמעתתא השבקדושין  ע"ב, ד"ה אמר רב פפא). לדעת  א"ריטבקדושין כב ע"א; 

 ג ע"ב, ד"ה דיי, המבחיים בין שי סוגי רוב לעין הכרעה בדיי ממוות.

55
 חו"מ רלב, ז. ערוך שולחן 

56
 חו"מ רלב, ג. שולחן ערוך 



 מחילה ספק  .22

לבטל  מפסידרשאי הזכותו לסעד בגין מקח טעות, מחל על  מפסידאם ה ,צדדיםהכאשר יש מחלוקת בין 

   57את ההסכם, אלא אם כן יתברר שהוא מחל.

  

  מחילה מכללא .23

מתוך אומדן , מקח טעותזכותו לסעד בגין מחל על אי ההתאמה מ מפסידהיש להיח כי יש סיבות שבהן 

  כגון:, דוימצ לא אמירה מפורשתבאף דעתו, 

שידע על מסתבר או כאשר  58,או מימושו בעת כריתת ההסכםאי ההתאמה ידע על  מפסידהכאשר   .א

  59.אי ההתאמה

שהיה יכול להימע אף  60,לו הודעאי ההתאמה המשיך להשתמש במוצר לאחר ש מפסידהכאשר   .ב

 61מכך.

וכבר  62,במוצראי ההתאמה מיידי של לגילוי  ,מע מביצוע של בדיקה פשוטה מפסידהכאשר   .ג

 63.שילם על המוצר

 

                                                           

57
  אה"ע קיז, ז ערוך שולחן 

58
 חו"מ רלב, י.שולחן ערוך אה"ע לט, ד; סז, ו;  ערוך שולחן 

59
 אה"ע קיז, ה; י. ערוך שולחן 

60
 חו"מ רלב, ג. שולחן ערוך 

61
  חו"מ רלב, א, בסופו. תשובה פתחי 

62
 גיבה ואואה, יג, הערה יב.  פתחי חושןשם, א;  תרומת הכרירלב, י;  סמ"עמכירה, טו, ג;  מגיד משה 

63
מכירה טו, ג, מסייג דין  המשה למלךרלב, י, הזכיר דעות החולקים על דין זה.  ע"סמעל דברי ה עקיבא איגר ביר 

שם, ה. ולכן ראה  וערוך השולחןחו"מ רלב, א,  פתחי תשובההזה רק במקרה שהמפסיד כבר שילם, וכן וטים דברי 

, גיבה חושן פתחילהכריע כדעת המשה למלך הממצעת, ומדין "המוציא מחבירו עליו הראיה" במקום ספק. ראו עוד 

  ואואה, יג, ט, ובהערות שם.


