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SOURCES ON GENAIVAT DAAT:  

FALSELY PROPPING ONESELF UP AND PUTTING OTHERS DOWN 

 
By Rabbi Dr. Nachum Amsel 

 
These sources are from the book, “The Encyclopedia of Jewish Values” published by Urim, or the 

upcoming books, “The Encyclopedia of Jewish Values: Man to Man” or “The Encyclopedia of 
Jewish Values: Man to G-d” to be published in the future. 

 
 שםוחתם סופר רש"י פירוש כז ו-בראשית לא:כו( 1

יָת  ב ֶמה ָעשִֹֹּ ב ֶאתַויֹּאֶמר ָלָבן ְלַיֲעקֹּ ְגנֹּ י-ַותִֹ ְשֻביוֹּת ָחֶרב: בְ -ַוְתַנֵהג ֶאת ְלָבבִֹ ַתי כִֹ ַח נֹּ ְברֹּ יָלָמה ַנְחֵבאָת לִֹ תִֹ ב אֹּ ְגנֹּ  ַותִֹ
ּנוֹּר:-אְוֹל ף ּוְבכִֹ ים ְבתֹּ רִֹ ְמָחה ּוְבשִֹ י ָוֲאַשֵלֲחָך ְבשִֹֹּ ַגְדָת לִֹ  הִֹ

 :דעתי את גנבת  - אתי ותגנב
י"ל כך כי גנבת דעת הבריות אסור אפי' דעתו של עכו"ם ]חולין צ"ד.[, וצ"ל כי   - למה גנבת את אלהי...

 ...ירא יעקב שיעכבנו מחזור לבית אביו
 

 כז-תם סופר על בראשית לא:כוופירושי רש"י וח( 2
 :דעתי את גנבת  - אתי ותגנב 

י"ל כך כי גנבת דעת הבריות אסור אפי' דעתו של עכו"ם ]חולין צ"ד.[, וצ"ל כי   - למה גנבת את אלהי...
 ...ירא יעקב שיעכבנו מחזור לבית אביו

 
 ו ופירוש רלב"ג שםt-שמואל ב' טו:( 3
י ֵמַאֲחֵרי ֵכן ַוַיעַ   שִֹ ַוְיהִֹ ים ַוֲחמִֹ ים ְלָפָניו:שֹּ לוֹּ ַאְבָשלוֹּם ֶמְרָכָבה ְוֻססִֹ יש ָרצִֹ ים ַאְבָשלוֹּם ְוָעַמד ַעל ים אִֹ ְשכִֹ ַיד -ְוהִֹ

י ָכל יש ֲאֶשר-ֶדֶרְך ַהָשַער ַוְיהִֹ ְהֶיה-ָהאִֹ יב ָלבוֹּא ֶאל-לוֹּ -יִֹ ְקָרא ַאְבָשלוֹּם ֵאָליו ַויֹּאֶמר אֵ -רִֹ ְשָפט ַויִֹ ֶזה -יַהֶמֶלְך ַלמִֹ מִֹ
יר ַאָתה ַויֹּאֶמר ֵמַאַחד שִֹ  ָרֵאל ַעְבֶדָך:-ְבֵטיעִֹ שְֹּ ים ְושֵֹּמעַ  יִֹ חִֹ ים ּוְנכֹּ בִֹ ְלָך - ֵאיןַויֹּאֶמר ֵאָליו ַאְבָשלוֹּם ְרֵאה ְדָבֶריָך טוֹּ

י ֵמֵאת ַהֶמֶלְך: י שֵֹּפט ָבָאֶרץ ְוָעַלי ָיבוֹּא ָכל-ַויֹּאֶמר ַאְבָשלוֹּם מִֹ ֵמנִֹ יש ֲאֶשר-ְישִֹֹּ ְהֶיה-אִֹ יב-יִֹ ְשָפט ּו-לוֹּ רִֹ מִֹ
יו:  ְצַדְקתִֹ ְקָרבְוהִֹ ְשַתֲחוֹּת לוֹּ ְוָשַלח ֶאת-ְוָהָיה בִֹ יש ְלהִֹ יק לוֹּ ְוָנַשקָידוֹּ -אִֹ :-ְוֶהֱחזִֹ ַוַיַעשֹּ ַאְבָשלוֹּם ַכָדָבר ַהֶזה  לוֹּ

ָרֵאל ֲאֶשר-ְלָכל שְֹּ ְשָפט ֶאל-יִֹ ָרֵאל-לוֹּם ֶאתַוְיַגֵּנב ַאְבשָ ַהֶמֶלְך -ָיבֹּאּו ַלמִֹ שְֹּ  :ֵלב ַאְנֵשי יִֹ

ר"ל באלו הכזבי' כאלו גנב לבם מאת המלך דוד ולקחו לו כי בזה משך  - ויגנב אבשלום את לב אנשי ישראל
 לב העם אליו:

 
 יב-משנה, בבא מציעא ד:יא( 4
 התירו ביין באמת. בישנים חדשים לומר צריך ואין. בחדשים חדשים אפילו. בפרות פרות מערבין אין( יא)

 מים שנתערב מי. שמריו את לו נותן אבל. ביין יין שמרי מערבין אין. משביחו שהוא מפני. ברך קשה לערב
. שאינו אלא לרמות בו. מקום שהודיעו פי על אף לתגר ולא. הודיעו כן אם אלא בחנות ימכרנו לא. ביינו

 שנהגו להטיל מים ביין. יטילו: 
מגורה. שאינו אלא כגונב את העין. אין מפרכסין לא את האדם ולא את ומודים שלא יבור מעל פי  ...)יב( 

 הבהמה ולא את הכלים:
 
 תוספתא בבא קמא פרק ז:ג( 5

 ויגנב"( טו ש״ב) שנא׳ גנב נקרא הבריות דעת הגונב שכל ...הבריות דעת גונב שבכולן הראשון הן גנבין שבעה
 "...ישראל אנשי לב את אבשלום

 
 שםחולין צד. ורש"י ( 6

, הואי טרפה תרנגולת: אביי אמר... ל: אסור לגנוב דעת הבריות, ואפילו דעתו של עובד כוכביםֹּ שמוא דאמר
 בו ויודע אצלו לסעוד לחבירו אדם יסרהב אל: אומר מאיר ר׳ היה, תניא... דשחוטה במר ניהליה ויהבה
אא״כ  לחנוני המכורות חביות ול יפתח ולא, מקבל שאינו בו ויודע בתקרובת לו ירבה ולא, סועד שאינו

הודיעו, ולא יאמר לו סוך שמן מפך ריקן, ואם בשביל כבודו  מותר. איני, והא עולא איקלע לבי רב יהודה, 
 דבלאו, יהודה לרב ליה דחביב עולא שאני: אימא ואיבעית פתח לו חביות המכורות לחנוניִֹ אודועי אודעיה,

 .ליה מפתח פתוחי נמי הכי
 שמן כסבור בחנם טובה לו להחזיק דעתו דגונב משום יעשה שלא ויודע הואיל בו יפציר לא - יסרהב לא

 .כן לו מסרהב הלב
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 ואם חזק יין להשקותו חבית לו פותח אצלו חשוב אדם וכשבא היו מגופות חביותיהם כל - כו׳ לו יפתח ולא
שגונב לבו להחזיק לו טובה חנם כר חבית לחנוני שלמה ועדיין היא אצלו לא יפתחנה לאורח הבא לו מפני מ

כסבור זה הפסד גדול נפסד ע״י שהרי תשאר חבית זו חסרה ותתקלקל יינה וזה ימסרנה מיד לחנוני 
 שימכרנה לו.

 .מותר עליו הוא שחביב לבריות להודיע אורח של  - כבודו בשביל ואם
 גונב דעתו. - הושמתע

 
 רמב"ם, הלכות דעות ב:ו( 8

 ולא, שחוטה בשר במקום נבילה בשר לנכרי ימכור לא כיצד, הנכרי דעת ואפילו בריותה דעת לגנוב ואסור
 ירבה ולא, אוכל שאינו יודע והוא אצלו שיאכל בחבירו יסרהב ולא, שחוטה של מנעל במקום מתה של מנעל

ביל והוא יודע שאינו מקבל, ולא יפתח לו חביות שהוא צריך לפותחן למוכרן כדי לפתותו שבש בתקרובת לו
, אלא שפת אמת ורוח נכון ואפילו מלה אחת של פיתוטי ושל גניבת דעת אסורכבודו פתח וכן כל כיוצא בו, 

 ולב טהור מכל עמל והוות .
  

 ט-שולחן ערוך, חושן משפט רכח:ו( 9
ואין לגנוב דעת הבריות בדברים שמראה שעושה  ...דעתם לגנוב או וממכר במקח אדם בני לרמות אסור ו

ואינו עושה אסור. כיצד: לא יסרהב )בחבירו( שיסעוד עמו והוא יודע שאינו סועד, ולא ירבה לו בשבילו 
בתקרובת והוא יודע שאינו מקבל, ולא יפתח חבית הפתוחות לחנוני וזה סובר שפתחם בשבילו, אלא צריך 

, ומטעה להודיעו שלא פתחם בשבילו, ואם הוא דבר דאיבעי ליה לאסוקי אדעתיה שאינו עושה בשבילו
עצמו שסובר שעושה בשבילו לכבודו, כגון: שפגע בחבירו בדרך וסבור זה שיצא לקראתו לכבדו, אין צריך 

 להודיעו.
ז לא יאמר לו סוך שמן מפך זה והוא ריקן, ולילך לבית האבל ובידו כלי ריקן וסובר האבל שהוא מלא יין, 

 ואם הוא עושה כדי לכבדו מותר.
 מה מתה בחזקת שהיא שחוטה, ולא ישלח לו חבית של יין ושמן צף על פיו.ח לא ימכור לו עור של בה

ט אין מפרכסין לא אדם ולא בהמה ולא כלים. כגון: לצבוע זקן עבד העומד למכור כדי שיראה כבחור, 
ולהשקות הבהמה מי סובין שמנפחין וזוקפין שערותיה כדי שתראה שמינה, וכן אין מקרדין פירוש קרוד: 

סרקת ששניו דקים, ולא מקרצפין פירוש קרצוף: מגרדת או מסרק ששניו עבים אותה כדי במגרדת או מ
לזקוף שערותיה, ולצבוע כלים ישנים כדי שיראו כחדשים, ואין נופחין בקרבים כדי שיראו שמנים ורחבים, 

 ואין שורין הבשר במים כדי שיראה לבן ושמן.
 

 רכח ס"ק ז, י', טו מאירת ענים על שולחן ערוך, חושן משפט ספר ( 10
פי' אע"פ שאין בו אונאת ממון מ"מ ה"ל להודיע והוא דומה לגניבת דעת דאסור   -אם יש מום במקחו כו'
 אע"פ שאין בו חסרון

פירוש והוא יודע בו שלא יסוך ומ"ה דוקא אסור מפני גניבת דעת דחבירו יחזיק לו טובה חנם  - והוא ריקן
 שלא יסוך מותר לו לדבר בא וסוך ממנו מפני הכבוד וכמ"ש לפני זה:אבל אם הי' בו שמן אף שיודע בו 

ז"ל ואין השבח שמשביחין בצבע כמו העילוי שמעלה אותם בדמים אבל חדשים מותר   - ולצבוע כלים ישנים
 לצובעם כדי ליפות' שבלא"ה הן חדשים וטובים עכ"ל:

 
 חידושי ריטב"א על חולין צד.( 11

ז"ל שהוא איסור תורה דנפקא לן פות סבשם בעלי התו נוי כתבו קצת רבותייבת דעתו של נכרואיסור גנ
והיינו נמי דיהביה אנחתא בלא תגנבו. ואע"ג דלא אשכחן גניבה  .... "לא תגנובו ולא תכחשו וגו'"מדכתיב 

סתם על גניבת דעת אלא לשון גניבת לב בכאן נכתב לא תגנבו סתם לכלול אף גניבת ממון. ובתוספתא 
 תא שלשה גנבים הם גדול שבכולם גונב דעת הבריות:דב"ק אי

 
 שערי תשובה, שער ג, קעח, קפד (12 

איש כזב, אשר תורה עזב, וירע  -וזה דבר כת שקרים. ענין הכת הזו נחלק לתשעה חלקים. החלק האחד 
א(: וישחית במענה פיו, כמו המכחש בעמיתו בפקדון או בתשומת יד או בשכר שכיר, שנאמר )ויקרא יט, י

, שנאמר )שמות כ, יג(: "לא תענה ברעך שקראיש בעמיתו", וכן העונה ברעהו עד ולא תשקרו "ולא תכחשו 
 ...שקרעד 

מי שמתעה את חברו לאמר כי עשה עמו טובה או דיבר טוב עליו ולא עשה. אמרו רבותינו  -החלק השביעי 
ת נכרי. והנה החטא הזה חמור אצל זכרונם לברכה )חולין צד, א(: אסור לגנוב דעת הבריות ואפילו דע

חכמי ישראל יותר מזגל הנכרי, יען וביען כי שפת שקר אשמה רבה, ונתחייבנו על גדרי האמת, כי הוא 
 מיסודי הנפש:

 
 חזון איש, אמונה ובטחון, פרק ד( 12
כתיב ואמרו שם צ"ב א' כל המחליף בדיבורו כאילו עובר עכו"ם כתיב הכא והייתי בעיניו כמתעתע ו ...

ואם שנאוי הוא השקר הקל שאינו פוגע בחברו בשקרו, משנה תועבה ... התם הבל המה מעשה תעתועים



3 

 

היא המרמה שחץ שחוט לשונם דבר מרמה שכונן כזביו כדי להוליך את רעהו שולל, וקראו חז"ל לחלי 
ד כו"מ והאריכו הזאת גנבת דעת, ואמרו בגמ' חולין צ"ד א' אסור לגנוב דעת הבריות אפילו דעתו של עוב

וכ' הרמב"ן בפי' התורה בראשית ל"ד י"ג דאנשי שכם היו נדונים למיתה מן הדין  שם בגמ' בפרטים הרבה:
שלא היו שומרים ז' מצוות ולא קבעו דינים והרי תפשו את דינה ועינו אותה, ומכל מקום לא הסכים יעקב 

בטוח באמונתם ובישרת לבם שלא יעשו אבינו עמהם מפני ששימשו בגנבת דעת אחרי שלב אנשי שכם היה 
 עמהם רע:

 
 שערי תשובה ג:קפד( 13
אמרו רבותינו זכרונם לברכה )חולין צד, א(: אסור לגנוב דעת הבריות ואפילו דעת נכרי. והנה החטא הזה ...

חמור אצל חכמי ישראל יותר מזגל הנכרי, יען וביען כי שפת שקר אשמה רבה, ונתחייבנו על גדרי האמת, 
 :הוא מיסודי הנפשכי 

 
 תוספתא, בבא קמא ז:ג( 14

 .גונב היה העליונה דעת לגנוב יכול היה שאילו עליו שמעלין אלא עוד ולא 
 

 ספר יראים סימן קכד ( 15
ג' גנבים הן הראשון שבכולם גונב דעת הבריות והמרבה לו בתקרובת ויודע בו שאינו מקבל מסרב בו לאכול 

לומר שאיסור גניבת דעת במידי דממון דרבנן שהרי מצינו שנענש אבשלום עליו  ויודע בו שאינו אוכל. ואין
בסוטה פ"א ]ט' ב'[ תנן לפי שגנב ג' גניבות לב אביו ולב ב"ד ולב כל ישראל נתקעו בו ג' שבטים שנאמר ויקח 

ממון  ג' שבטים בכפו ויתקעם בלב אבשלום לב אנשי ישראל וכתיב ותגנוב את לבבי וחמור גונב דעת מגונב
ונפשות שהרי התירה תורה בעובדי כוכבים גונב נפשות דכתיב גונב נפש מאחיו מבני ישראל ולא מבני עובדי 
כוכבים. ממון, אמרי' בב"ק בשור שנגח את הפרה ראה ויתר גוים התיר ממונן של כנענים לישראל וגונב 

 ם.דעת אפי' של עובדי כוכבים אסור שלא מצינו שהתירה תורה בעובדי כוכבי
 

 פלא יועץ, ערך "גניבה"( 16
ויש מין גניבה אחרת שדשו בה רבים הלא היא גניבת דעת הבריות ויש מינים ממינים הכלל הוא שכל 
שמשתדל לידע מה שבלב חבירו ברוב דברים הדברים גניבת דעת אקרי ואסור אם לא שעושה לש"ש להציל 

ירה לחבירו ואין פיו ולבו שוים גניבת דעת עשוק מיד עושקו או לאפרושי מאיסורא וכן המראה חיבה ית
 מיקרי והולך בתום ילך בטח:

 
 כנסת הגדולה, חושן משפט רכח:ז )בשם דמשק אליעזר(( 17

עמים כדי שעל נ"ב אם הוא שונא לו מתמול מותר לגנוב דעתו אפילו במה פ - ואסור לגנוב דעת הבריות וכו'
 .אליעזר דף רמ"ב. דמשק ידי כך יעשו אהובים

 
 זוהר, ב:צג:( 81

 דחכם דעתא או באורייתא דרביה דעתא למגנב אפילו אסיר הוה טעמא דפסקא לאו אי. תגנב לא
ינא דדאין דינא לפום טענה דאצטריך ליה למגנב דעתא דרמאה ולמגנב דעתא די או ביה לאסתכלא

 דתרווייהו לאפקא דינא לנהורא. ובמה דפסקא טעמא אסיר ושרי. 
 

 כט: מהרש"א על סוכה( 19
. היינו שבעלי בתים מנהיגי הקהילה פוסקין צדקה מרובה ואינן נותנין כולה ופוסקי צדקה ברבים

 שאומרים שלא היה דעתן לכך אלא בשביל אחרים שיתנו נדבות כראוי ודו"ק:
 

 אגרות משה, חושן משפט, חלק ב:ל( 20
הנה בדבר שאלתו על מה ששמע שבישיבות מתירין להתלמידים לגנוב את התשובות להשאלות במבחני 

( כדי להונות ולקבל את התעודות שגמרו בטוב, הנה דבר זה  Regentsהסיום שעושה המדינה )רידזענס
בחולין שג"כ אסור כדאמר שמואל  ואין זה רק גניבת דעתאסור לא רק מדינא דמלכותא אלא מדין התורה, 

דף צ"ד ע"א שאסור לגנוב דעת הבריות ואפילו דעתו של עכו"ם וכ"ש הכא שהוא גניבת דעת לכולי עלמא 
דהא כשירצה לפרנסתו במשך הזמן להשכיר עצמו אצל אחד  דהוא גם גניבת דבר ממשאף לישראל, אלא 

עודה איך שגמר בטוב לעבוד בעסקיו ורוצים ברוב הפעמים במי שגמר היטב למודיו דחול והוא יראה לו הת
 ... שגם בשביל למוד התורה אסור לגנוב... זה קבלוהו שזהו גניבת ממון ממש ועל סמך

 
 תתן אמת ליעקב, פרק ה, סימן קכא( 21

פץ כ״כ ח ואינ וכאיל ואם יש בזה משום גניבת דעת אם עושה את עצמה ,לקנות איזה דבר רוצהמי שמאד 
חײ שרה דף קכ״ז לענין זה שאין יש ללמוד מדברי הזוה״ק פ׳ לענ״ד   המחיר.לקנות כדי שהלה ױזיל 

ודה הר׳ י .ולםסהור בדבר ויש ללמוד מאברהם אבינו דרך ארץ לעשות כן דזה לשון הזוהר שם ע״פ סאי
בא וראה  ,שם וכו׳ היהימן באותה המערה הײנו מערת המכפלה ולבו װצונו סדע ה יואמר אברהם הי
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בר לשרה כי כשבקש לא בקש מיד באותה שעה המערה ולא אמר בשעה שבקש ק ,בחכמה עשה אברהם
ולא הזכיר לא את עפרון  ".ואקברה מתי מלפני עמכםתנו לי אחוזת קבר "שרוצה להפרד מהם אלא שאמר 

וכי יעלה על דעתך שאברהם רצה  ,אלא הי׳ שם ,אינו כן ,שם האת המערה ואם תאמר שעפרון לא הי ולא
 ,עד שאמר להם תנו לי אחוזת קבר עמכם ,להתחבר עמהם היהשרצונו  להקבר ביניהם בין הטמאים או

באותה  הורצונו היכי משום שתשוקתו  ,ממה שעשה אברהם דרך ארץו למדים נאלא בחכמה עשה וא
לו במערה ושאל תחילה  ההישם לא רצה לבקש ממנו מיד ולגלות לו את הרצון ש ההיהמערה אע״פ שעפרון 

 .ולא לעפרון עכ״לולאחרים  ,מה שלא צריך לו
 

 שביבי אש, חלק ב, פרשת בהר( 22
לוקח קופסאות שימורים לעשות טצדקי למכור סחורתו והוא  הנה נשאלתי האם מותר לו לבעל סופרמקט

עתו של במנוחה ואף אחד אינו רוכשם ועלתה בדשקלים ליחידה והם עומדים במקומם שמחירם עשרה 
מלאי" ועי"ז מיהרו הלקוחות משה בחמשים ש"ח עד לגמר הולכתוב שלט "חהמוכר להכניסם לתוך עגלה 

בזה משום גניבת דעת האם שפיר דמי למיעבד הכי או יש  ד את כל המלאי ונשאלת השאלהחוקנו ביום א
הוא  בנידון דילן אף שבאמת אין ... ומעתהך הוא מאחז את עיניו ומטעה אותו ואיסורי אחריני דהרי בכ

דכיון רזה נמי הוי בכלל הערמה ואונאה  הסחורה מכל מקום איכא למימרמסתיר או מעלים מאומה מטיב 
שיש לפניו הזדמנות מיוחדת וכל הקונה לטעות בדמיונו ולחשוב דהוא מציג את הסחורה באופן שעי"ז י

מציאה  לשלם את מחירה הרגיל ורק אם היא בגדרהיה קונה דהיינו שאין הוא מוכן  ולולי זאת לא
הזדמנות אין לך אונאה גדולה מזו את הסחורה בצורה מיוחדת כאילו היא מציג והזדמנות ובמה שהוא 

 שיש לו קונים נוספים שחפציםרה או חפצים ואומר לקונה שלפניו ולכאורה הוא הדין במי שרוצה למכור די
דהוי נמי בכלל אונאה ן כים שרוצים לשלם יותר ממחיר זה יתאחרבמכר זה או שאומר שיש לו קונים 

כעין אילו די החלטה לקנות ויש הרבה הטעיות במידע שאינו נכון ועי"ז הוא מביא אותו ליותו דמטעה א
כותבים את המחיר הנמוך ואם אין ועושים על זה סימן מחיקה ולצידו שמצויות בשוק כותבים מחיר גבוה 

ואר בדמ ט.כה דף כמצינו בדברי המהרש"א בסוובאמת  ...ר המחוק נכון גם זה נחשב להטעיה המחי
נענשים בעלי הבתים שמכריזין בשמם ואינם נותנים עיי"ש ומיהו למימר דאיהו איירי זה  םמדברי דמטע

ן היטב בפועל אלא שאין הם עומדים בזה ועייסכמתם ובסתמא הכוונה היא על דעת כשמכריזים בה
ו החיד"א סי' וסף אומץ לרבינו בא י בס"ד בוה דבר נפלא בשו"ת יבתשובות והנהגות ח"ד סי' רט"ו בזה 

סת בכדי להעלות דמיהם נבבית הכ ה רגיל להעלות את דמי העליושהאריך בענין ת"ח אחד שהינ"ז 
ו יפרע חצי דמיהם והחיד"א הגבאים שאם העליה תישאר בידו אולהוסיף להכנסת בית הכנסת וסיכם 

 :טבשם היעשות כדבר הזה מכמה טעמי יעויין שם כתב להוכיחו בתוקף דאין ראוי לבזרוע 
 

 ספר חסידים תקז( 23
לא יכסה אדם מום בני ביתו, אם צריכים בניו או קרוביו להזדווג, אם יש להם חולי שאלו היו יודעים 
אותם המזדווגים עמהם אותו חולי, לא היו מזדווגים, יגלה להם, פן יאמרו קדושי טעות היו, אלא יפרידם 

ו היו יודעים, לא היו מתחתנים בהם, לכך יפרסם. ולא יהיו ברע יחדיו. או אם יש מעשים רעים להם שאל
 וכן לענין צדקה שאם היו יודעים לא היו נותנים להם הרבה, יגיד לנותנים:

 
 ת יעקב, יבמות סימן מדקהל( 24

...ושאל אם מחויב עכ"פ להגיד ענינו )שהוא חולה( להמשודכת א' שמא אם לא יגיד יהא חשש קדושי טעות 
ש קדושי טעות שמא עכ"פ מחויב להגיד שלא תהא אונאה וגונב דעת אחרים והב' את"ל שאין כאן חש

להינשא בחזקת כשר גמור בלא שום פקפוק... וא"כ לפ"ז ה"נ נד"ד אפשר דהוי בו צד מקח טעות וחוזר, 
אכן נראה לענ"ד דאין כאן בית מיחוש למקח טעות... ולשאלה הב'... דמ"מ גניבת דעת איכא ע"ש בסמ"ע, 

ה ה"נ נד"ד צריך להודיע... ומ"מ התירו לו להינשא במקום שאין מכירין אותו מבלי להגיד וא"כ לכאור
ענינו דהא אי יגעי לא יהבי לישא אישה, אלמא דכה"ג שהוא כשר ע"פ ד"ת אינו מחויב להגיד פגמו. וטעמא 

ח... מ"מ שאינו מבטל המק כעין הנ"ל דגבי כל מרח אפילו מום דלא אסרינן כה"ג משום גניבת דעת י"ל
אומדנא הוא שלא היה רוצה בזה אחרי שכבר נתקשרו בחבה, וקשין גירושין, ומי יודע מה יזדמן לו עוד, 

 ומשו"ה כל כה"ג שבדיעבד לא ירצה לוותר על הקנין אע"פ שיש בו מום זה...
 

 תתן אמת ליעקב, פרק ה, סימן לח( 25
 כין דולשנות בענין שי ראם מותה

אזיל שדי ה בי לה הוסהװ נאלמנה דלא  והדכל היכא דה ן"״ולב אלמנה ארנ ט״ז דכתיב באױב עײן ב״ב
אומר שהיא קרובתו או מדבר בה להשיאנה ע״כ  העלװבי לה ופרש״י שדי שמי׳ סשמי׳ עילװי׳ והװ אתי נ

יפר הצדיק רבי שלמה בלוך זצ״ל סו ין...תר לשקר בכי האי גװנא עבור שידוכונראה לדײק מדברי רש״י דמו
ל החפץ חײם זצ״ל שפעם קרה ששידכו יתומה עם בחור בן תורה והשדכן אמר להבחור תלמידו ש

והשיבו שכן וכאשר שאלו אותו  ,אמת הושאל אם ז ליוא רשל החפץ חײם ובא הבחשהיתומה היא קרובה 
ם בני הבית אח״כ היתכן הרי אין היא קרובה שלנו השיב ואמר דבאופן זה כדי לשדך יתומה והכל תלוי א

(.... הצדיק ר׳ שלמה דף י״ט)שכל ישראל קרובים זה לזה מוך על זה סובה שלנו או לא יכולים להיא קר
ק רבינו הגאון ר׳ ישראל יעקב סולמעשה פ  ...תפקתי אם אפשר ללמוד מכאן היתר לשנות לכל א׳ בכה״גסונ

ושאלתי את  ...פישר זצ״ל דיש להתיר ולשנות בכה״ג לכל מי שהולך לו קשה בשידוכין ולבו נשבר בקרבו
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בת עשרים יכול לומר  היאדהײנו אם ף שלום אלישיב שליט״א ואמר דמתיר רק שינוי קטן יוס און רביגה
ר בזה לשנות סן רבי שלמה זלמן אויערבך זצ״ל ואתר מזה ושאלתי הגאויו לא שהיא בת תשע עשרה אבל

בכמה שנים לבחור מבוגר אבל שמעתי מעשה שהי׳ שהתיר הגרש״ז אױערבאך זצ״ל לשנות  .אף שינױ קטן
והגר״ב זילבר שליט״א כתב לי וז״ל ( שמומפי אחד מבני ביתו הרוצה בעילום הענין )כל לפי הבשעת הדחק 

ור מה שדרך להקפיד ע״כ ועובדא שמענא משני ת״ח ספשוט הוא דאאודות לשנות בענין שידוך בנוגע להגיל 
אבל זה ... ות ולומר שהוא בן עשרים ושמונהיל שלושים לשנגבה הגר״א קוטלר זצ״ל לבחור שהי ההתיר
שהיא פחותה מבת  הור לומר עליסדאתר מבת ארבעים שנה יו ברור לכל הדעות דאם הבחורה באמתנלע״ד 

מ״ש םפר  יןועוד יש לצי... לדת יו קודם ארבעים שוב אינהארבעים לפי גמ׳ ב״ב קיט׃ דאי לא נישאת 
 להזדװג אם יש להם חולי שאלו הױ וױבאו קרו בנױם צריכים ה אדם מום בני ביתו אסידים תק״ז לא יכסח
דעים אותם המזדװגים עמהם אותו חולי לא הױ מזדװגים יגלה להם פן יאמרו קדושי טעות הױ אלא יו

בהם לכך ם נימתחת יוהדעים לא היו ואו אם יש מעשים רעים להם שאלו  יוברע יח היוייפרידם ולא 
צינו גם דהותר גניבת דעת עבור שידוכין דמבואר בערכין כ״ג׃ דערב יף דמסאמנם יש להו ...ם ע״כסיפר

ר לה דהא לא יהיבא זוזי סמידי מחופרש״י דמצוה קא עביד לזװגם ולא דכתובה דברי הכל לא משתעבד 
  ...ע״כ

 
 ציץ אליעזר, חלק טו:יב( 26
בכל שטחי הרפואה,  שאלתו היא. היות ולאחרונה רבו פרסומי מחקרים ותוצאותיהם בעתונים רפואיים...

ובחלקו הדבר נובע מהעובדא שההחלטה להתקבלות רופא חדש לעבודה בבית חולים מבוססת במדה רבה 
על מספר המאמרים שפירסם, הנ"ל מביא להתחרות בין הרופאים, וכדי להגדיל את מספר הפרסומים 

ור סיפור מהלך המחלה, נאלצים הרופאים לפעמים לשנות פרטים במקרים שמפרסמים, ע"י שינוי גיל, סיד
העלמת או הוספת פרטים וכו', כדי שהפירסום יהיה מעניין יותר, ויגביר את סיכוייו להתקבל לעבודה, לכן 
נפשו בשאלתו! האם ע"י שינוי הפרטים האלה עוברים על איסור גניבת דעת הבריות )כי למיטב ידיעתו 

ה הפסק כתוצאה מכך שרוב האנשים קורה כן לעתים תכופות בפירסומים שמפרסמים(, והאם משתנ
וכפי שכבו' הוסיף להסביר לי בע"פ, לא יוכל לצאת עי"ז איזה  שקוראים בחוברות האלה הם עכו"ם, ע"כ.

תקלה בטיפול מסולף וקביעת דיאגנוזה לא נכונה, דאחרת, כפי שהסברתי לו, פשוט הדבר כביעתא 
 בע"ה. בכותחא שיש בזה איסור גמור מכמה בחינות. וזאת תשובתי

כי בעצם עוברים על איסור זה של מדבר שקר תרחק גם אם משקרים בכתב, ולא רק בעל פה, יעוין ביד  ...
רמה על בבא בתרא ד' קע"ב ע"א ד"ה אמר להו רב לספריה )אות ק"ח( דכותב כן בפשיטות דלכתוב שקר 

ישנו בכה"ג איסור  וכעת אשיב לו בראשונה על שאלתו, אם ...ודאי אסור משום מדבר שקר תרחק ע"ש
ופשוט הדבר  ...נה גם בזה שרוב הקוראים הם עכו"םמשום גונב דעת הבריות ואגיד לו, שכן ישנו, ולא מש

ולפי האמור פשוט גם זאת, דגם בהעלמת מקצת פרטים אשר הענין ... שהאיסור בזה הוא אפילו בכתב
והמתבאר נראה להלכה בנידון שאלת  לאור האמור... משתנה עי"כ ג"כ ישנו בזה משום גניבת דעת הבריות

כבו', כי אסור לשנות בפרטים שמפרסמים, וגם לא להעלים פרטים אם הענין משתנה על ידי כן, והגם שאין 
העונש בזה כעונש המשקר ללא תועלת, ומכל שכן לא כמי שמזיק עי"כ לחבירו, אבל הוא בכלל למדו לשונם 

 דבר שקר, והאמת צריך להיות נר לרגלנו.
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ובאם כוונת צביעתו הוא לא ליפוי אלא כדי שיקבלוהו למשרה באופן שאין איסור אונאה כגון שיודע ...
שיעשה המלאכה כצעיר מסתבר שיש להתיר כמו בלובש מפני החמה והצנה שהתיר הב"ח כדהביאו הט"ז 

רק דבר אחד ולא מתדמה בזה לאשה. אחרי כתבי  סק"ד והש"ך /סי' קפ"ב/ סק"ז והסכימו לזה כיון שהוא
זה נזדמן לי לראות ספר המאור להגרא"מ פרייל שמדבר בזה וכן תשובה מהגאון ר' משה מרדכי עפשטיין 

 הר"מ דסלאבאדקא והעלו ג"כ להתיר לצבוע בשביל השגת משרה כשליכא איסור אונאה עיי"ש.

 


