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    חירו האמיתי של החפץ.מ

  הנידון

דברי אומנות ל תית מאוד בירושליםאני איש מכירות בחנות יוקר"

החנות מיועדת בעיקר לתיירים  .עבודות יד וכדו' של ודברים יייחודים

שיש להוציא מהלקוח את  ,זו בודהבע הכללואנשים עשירים. 

ולפי ההרגשה של רצון  ,המקסימום. אין שער לדברים הנמכרים

יתכן  .כך יש לבקש מחיר ,ולפי התלהבותו ,הלקוח לקנות את הדבר

כך  .ולאחר באלפיים שקלים ,שדבר אחד ימכר לאחד באלף שקלים

האם אין בזה איסור  ,נפשי בשאלתיומתנהל המסחר בחנות זאת. 

ויש לי תחושה  ,הרי לפעמים אני מבקש מחיר גבוה ביותר  ,אונאה

  ."ואני חושש מאיסור אונאה ,של רמאות מסויימת

  תשובה

ומחירו נקבע לפי  ,דין אונאה בדבר שאין לו שער בשוקאין 

, ועוד והוא מחירו האמיתי ,וכר והקונההמשא ומתן בין המ

באמת שוה לו החפץ  ,שאם הקונה מסכים לשלם מחיר זה

כי כך  ,או רמאות ,לא מוסרילפיכך בזה שום צד  מחיר זה,

  מחירו.

  ביאור התשובה

  אונאה בדבר שאין לו שער –א 

  הקדמה

: וכי )כה, ידויקרא ( אסור למוכר או לקונה להונות את חברו, שנאמר

תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך אל תונו איש את אחיו, 

, בין שנתאנה הלוקח )בבא מציעא נח, ( ובאונאת ממון הכתוב מדבר

ואף על פי . )משפט סימן רכזנא ב. חושן שם, ( ובין שנתאנה המוכר

, )טור, שם( הזהירה תורה באיסור גזל, ואונאה בכלל גזל הואשכבר 

הוסיפה והזהירה באיסור אונאה, שלא נאמר כיון שלא לקח בעל 

. )בבא מציעא סא, א( כרחו של הנותן וגם הוא דרך מקח וממכר מותר

ספר המצוות ( ,ונמנה במנין הלאוין והמאנה עובר בלא תעשה

  .)רנם, לא תעשה, "לרמב

  אונאה בדבר שאין לו שער

ו המקנה לחבירו דבר שאינ" וז"ל: ב)-א ,מכירה כא(רמב"ם כתב ה

מסויים, אם היה מינו ידוע אף על פי שאין מדתו ומשקלו ומניינו ידוע 

כיצד ערימה זו של חטים אני . הרי זה קנה, ואם אין מינו ידוע לא קנה

מוכר לך בכך וכך, מרתף זה של יין אני מוכר לך בכך וכך, שק של 

תאנים אני מוכר לך בכך וכך, אף על פי שאין מדת הערימה ידועה 

התאנים ולא מניין הקנקנים ידוע, הרי זה ממכרו קיים, אף ולא משקל 

על פי שנמצא חסר או יתר על האומד שהיה בדעתם, ויש להם הונייה 

הטור בחושן להלכה והביאו  ," עכ"ללפי השער שבשוק כמו שביארנו

שגם המוכר דבר שאין ידוע בדיוק מה מחירו, ר מבוא משפט סימן רט.

, שאם משערים לאחר מכן כמה צריך לשלם לפי דמיו יש בו אונאה

  .יש אונאה

שאם קיבל מעות  ,)א ,בבא מציעא סדמהא דתניא (והקשה הבית יוסף 

 ,אמר לו המוכר שעבור מעותיו מוכר לו החלב והגיזהו ,מראש מלוקח

  ,אין ריבית ,ואם לא ,ריבית זה חששיש ב מוכר, אם מפרש כמה חלב

ההולך לחלוב את עזיו ולגזוז את רחליו ולרדות את כוורתו, " דתניא

מצאו חבירו ואמר לו: מה שעזי חולבות מכור לך, מה שרחלי גוזזות 

" ע"כ. משמע שקונה מותר –ר לך מכור לך, מה שכוורתי רודה מכו

שהרי בסיפא  ,ואין בו אונאה ,ואפילו יותר מהמחיר ,כל מה שמכר לו

אבל אם אמר לו: מה שעזי חולבות כך וכך מכור " :דברייתא תניא

לך, מה שרחלי גוזזות כך וכך מכור לך, מה שכוורתי רודה כך וכך 

בעבור כי מכר לו  ,מבואר שיש איסור ריבית ,"אסור –מכור לך 

 משמע שברישא אפילו אם היה זול יותר ,בזול יותרהמעות שקיבל 

ם מדוע ולפי שיטת הרמב" ,מותר ונתאנה המוכר ,קונה יותר על דמיו

 ,נהי דאין איסור ריבית אבל איסור אונאה יש ,אין איסור אונאה

   .סור אונאהישבדבר שאין לו שער ידוע אין א ,ומחדש הבית יוסף

ושמא לא כתב כן הרמב"ם אלא בדבר שיש לו " :בית יוסףוז"ל ה

 ,אבל חלב וגיזה שאין להם שער ידוע ,שער קבוע כמו החטים וכיוצא

  ." עכ"לאלא כל אחד קונה כמו שחפץ לית ביה אונאה

והא " :וז"ל ,אבל הרמ"א בדרכי משה חולק על הבית יוסף וכתב

יזי דאמרינן פרק איזהו נשך ההולך לחלוב עיזיו כו' ואמר לו מה שע

 ,משמע דקנה אפילו ביותר מדמיו ,חולבות מכור לך כו' הרי זה מותר

שכתב הטעם  ית יוסףודלא כב ,מיירי שלא הגיע היתר לכדי אונאה

אלא כל  ,דמותר שם אפילו ביתר מכדי אונאה כיון דאין לו שער ידוע

דמכל מקום אפשר לשומו אם  ,וזה אינו נראה ,אחד קונה כמו שחפץ
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הנה מבואר  ," עכ"לולכן נראה לי מה שכתבתי ,הדי אונאהיה בו כ

כיון  ,ע יש אונאהודא שגם בדבר שאין לו שער ישסובר הרמ"

 וכן פסק הב"ח והש"ך (שם, ס"ק א) .שאפשר לשומו מכל מקום

  וכן פסק בנתיבות המשפט (שם).

העולה מזה: הבית יוסף פוסק שדבר שאין לו שער ידוע אין 

לקים עליו וכן פסק והרמ"א הב"ח והש"ך חו ,אונאה

  .בנתיבות המשפט

  ביאור מחלוקת הבית יוסף והרמ"א

שיטת הבית יוסף ובעלי ) מבאר חלק ה סימן ריחובשו"ת שבט הלוי (

היינו מפני שהשער  ,ב הבית יוסף שאין לזה שערדמה שכת ,מחלוקתו

לשער דאי שיש שער ואבל ב ,נה מאחד לאחד לפי גודלו ואיכותותמש

 ,אין שער כולל להכלש ,זאת אומרת .לפי איכותה כמה שוה סחורה זו

ובזה מחדש , אלא שיש לשער כל אחד ואחד לפי איכותו מה מחירו

ועל זה  ,אין בו אונאה ,שכיון שאין בזה שער אחד לכל ,הבית יוסף

וסוברים שכיון שאפשר לשער  ,חולקים הדרכי משה והב"ח והש"ך

  כה כדבריהם.יש בו אונאה. ויש לפסוק הל ,שערו של כל אחד

דמה שתעלה במצודתי אין בו  ,חידש וז"ל שבט הלוי "הבית יוסף

 ,כמו פרה ,אונאה משום שאין לו שער ידוע מחמת איכות הסחורה

ויש משובחים  ,דיש גדולים ויש קטנים ,שאין לקבוע מחיר פרה אחת

 צא בזה,שמן ורזה וכיו ,בחורים וזקנות ,באיכות ויש פחותים

 ,מי שמכר חפץ כזה ,והשתא .לקבוע שער ומציאות אלה מונעות

שלפי מעלותיו  ,ונתאנה מוכר או לוקח, לפי מהות חפץ כזה

ית דעת הב ,והמוכר העלה המחיר ך וכך,וחסרונותיו צריך שישוה כ

חלקו הב"ח והש"ך ריש סי' ר"ט ועוד  ל זהשאין בו אונאה, וע יוסף

  ." עכ"לומסתבר טעמיהו מהאי דספרים ועוד הרבה פוסקים,

מפני שיש לשער  ,העולה מזה: דברים שאין להם שער אחד

שער לכל  אפשראבל  ,כל דבר ודבר לגופו בגודלו ובאיכותו

רמ"א לו ,לבית יוסף אין אונאה כמה מחירו, אחד ואחד

  .וכך הלכה ,לפי כמה שנשערו ,וסיעתו יש אונאה

  דבר שאין לו שער כלל

ילו לדבר האחד ואפ ,מה הדין בדבר שאין לו שער כלל ,ויש לבאר

וכבר דן  או אין בו אונאה. , האם יש בו אונאהאי אפשר לשערו הזה

 ,בזה הרא"ש בתשובה בדין זכיינות של חכירה על שחיטת בשר

" אי אפשר לשער מה אלמעונה"הזכיינות הנקרא בלשונם מחיר ש

 ,לפעמים מרוויחים הרבהו ,כיון שיש בה סיכונים רבים ,מחירה

ואין בה  ,והקונה צריך לשער את כדאיותו ,רבהולפעמים מפסידים ה

  .שער כלל וכלל

טענו הטוענים [המורשים] שיש לבטל  ,ובדין תורה שבא לפני הרא"ש

 .ועל זה כתב הרא"ש שאין בזה אונאה ,את החכירה כי היה בה אונאה

ומה שטענו המורשים ) "שו"ת הרא"ש כלל יג סימן כוז"ל הרא"ש (

דלא  ,אונאה שתות מקח, אומר אנילבטל החכירות לפי שיש בו 

 - ונתאנה בשומת החפץ ,שייכא אונאה אלא בחפץ שדמיו ידועים

המוכר או הלוקח. אבל בחכירות אלמעונה של הקהל לא שייכא 

פעמים שוחטין בשר  ,אונאה, כי האלמעונה משתנית לפי הזמן

וכן ענין הסחורות וגביית  ,ושותין יין בשנה זו יותר מבשנה אחרת

שהתנו  ,משמע ',לו ולמזלו' ,ת. וכן כותבין בכל שטרי החכירותהחובו

ואין לו לחזור על המוכר בשביל  ,מזלו הקשה גרם ,אם יפסיד רוש,בפי

  ." עכ"לאין למוכר דין ודברים עליו ,הרבה וכן אם הרויח ,הפסידו

מיישב המחנה אפרים את תמיהת הבית יוסף  ,ועל פי דברי הרא"ש

 ,מדוע אין אונאה במקנה חלב וגיזה ,בבא מציעאמעל הברייתא 

 ,וכבר כתבנו שזה קצת דוחק ,דהרמ"א וסיעתו תירצו שאין שם אונאה

אבל לפי דברי  ,דמשמע בברייתא שבכל אופן נקנה החלב והגזיה

כיון שיש  ,דגם חלב זה וגיזה זו אין לה שער כלל ,הרא"ש אתי שפיר

ואין  ,ים לאולפעמים ירויח הרבה ולפעמ ,סיכון במה שקונה מראש

  .ה אונאה, לפיכך אין בשער לעיסקה כזו

כיון שהביא ראיה מספרים שיש בהם אונאה אף על פי  ,והוכרח לזה

וכל ספר יש מחיר אחר [שבזמניהם היה סופר  ,שאין להם שער ידוע

  .כותב כל ספר וספר]

דברים " ):דיני אונאה סימן כד -הלכות מכירה (מחנה אפרים וז"ל ה

דחלב וגיזה  ,ר"ט מןבסי ית יוסףכתב הרב ב ,קבועשאין להם שער 

אונאה  הלית בי ,קונה כמו שחפץ חדאלא כל א ,שאין להם שער ידוע

 ילו הכיואפ ,דהרי ספרים דאין להם שער ידוע ,עכ"ל. וקשה לי עליו

דיש להם אונאה. ולעיקר הקושיא מההיא דמה שתעלה  ימא לןקי

ומשמע דאין  ,ממכרו קייםדאם היה עני  ימא לןמצודתי מכור לך דקי

ראיתי להרא"ש ז"ל בתשובה כלל י"ג סי' כ' דף [בד"ש  ,בו אונאה

נמצא בדף י"ז ע"א] כ"ו ע"ד וז"ל אומר אני דלא שייכא אונאה אלא 

בחפץ שדמיו ידועים ונתאנה בשומת החפץ, אבל בחכירות 

כי אלמועאנה משתנית לפי  ,אלמועאנה של הקהל לא שייכא אונאה

   ." עכ"לויין שםם שוחטים הרבה וכו' יעפעמי ,הזמן

 ,ומסיק שם ,את דברי המחנה אפריםמבאר כך בשבט הלוי (שם) ו

כי איך שייך  ,והכל מודים בזה ,שבדבר כזה אין אונאה לכל הדעות

  .עות מחיריאונאה אם אין לו שום שער וקב
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כגון דברים שיש בהם  ,העולה מזה: דבר שאין לו שער כלל

 ,וכל אחד נותן מחיר אחר ,מה יהיה הרווחסיכון ואין ידוע 

  .לרמ"א וסיעתו אין בו אונאהאפילו  ,אין אונאה לכל הדעות

  הנראה לעניות דעתי בביאור שיטת הבית יוסף

ולולי דמיסתפינא אמינא מלתא חדתא, דבאמת אין מחלוקת כלל בין 

שער  ומה שכתב הבית יוסף שבדבר שאין לו ,הבית יוסף והרמ"א

לא נתכון הבית יוסף שאין לו שער כללי ויש לו  ,אונאה ידוע אין לו

וכביאור  ,אלא נתכון שדבר שאין לו שער כלל ,שער לכל אחד ואחד

וגם הבית יוסף מודה לרמ"א  ,המחנה אפרים בברייתא דבבא מציעא

ולפי זה אין  ,וסיעתו שדבר שיש לו שער איך לשערו יש בו אונאה

אפילו  ,ים שדבר שיש לו שערוהכל מוד ,מחלוקת כלל בין הפוסקים

הכל  ,ובדבר שאי אפשר לשערו כלל ,ש בו אונאהי ,רק לו דחשער מיו

  .מודים שאין בו אונאה

יש לו שער, אבל שוה לקונה לקנותו במחיר  –ב 
  גבוה

ביאור מחלוקת רבי יהודה ורבנן באונאת ספר תורה 

  שור ומרגלית

וכר ספר תורה, רבי יהודה אומר: אף המ) "ב ,נו(בבא מציעא תנן ב

  ".אין להם אונאה. אמרו לו: לא אמרו אלא את אלו -בהמה, ומרגלית 

תניא, רבי יהודה אומר: אף ) "ב ,נחוגרסינן בגמרא (בבא מציעא 

לפי שאין קץ לדמיה. בהמה  -המוכר ספר תורה אין לה אונאה 

מפני שאדם רוצה לזווגן. אמרו לו: והלא  -ומרגלית אין להם אונאה 

ורבי יהודה: הני חשיבי ליה, והני לא חשיבי  -רוצה לזווגן! הכל אדם 

אמר אמימר: עד כדי דמיהם. תניא, רבי יהודה בן  -ועד כמה  -ליה. 

בתירא אומר: אף המוכר סוס וסייף וחטיטום במלחמה אין להם 

  " ע"כ.אונאה, מפני שיש בהן חיי נפש

שה מחזר על מי שיש לו שור יפה לחרי -לזווגן (שם) וז"ל : "רש"י ופ

אחר שכמותו לצמדו עמו בעול, שהמצמיד שור חלש עם הבריא 

מקלקל את הבריא, וכן מרגלית נאה (עם חבירתה) למלאות עם 

ועד כמה : וחביב לו זיווגן -חשיבי ליה : חבירתה בזהב מן היחידית

 -במלחמה : מגן –חטיטום : כפליים –כדי דמיהם : לא הוי אונאה -

  : עכ"ל.בתוך המלחמה

נה מבואר, דאם יש דבר שיש לו שער ידוע בשוק, אבל ישנם מעט ה

מעט אנשים שישלמו הרבה כסף על הדבר מחמת סיבה צדדית, לפי 

רבי יהודה, כיון שיש מיעוט שישלמו הרבה כסף עליהם, ומכר לאחד 

במחיר יקר לא הוי אונאה, כיון שיש מעט שקונים בשער הזה. ולפי 

אם יש מיעוט שרוצים לקנות במחיר רבנן, השער נקבע לפי הרוב, ו

גבוה, לא שוה החפץ יותר מפני המיעוט, ולהלכה פסקו הראשונים 

  כרבנן, וכן פסק המחבר בחושן משפט (רכז, טו).

העולה מזה: דברים שיש מעט אנשים שישלמו הרבה כסף 

עליהם, כגון בהמה לזווג לבהמה האחרת לחרישה, או 

ה אין בו אונאה, כיון מרגלית לטבעת וכדו', לפי רבי יהוד

שיש מעט אנשים, שישלמו הרבה כסף עליהם, ולפי רבנן 

  השער נקבע לפי הרוב, וכן הלכה.

  מכר למי שרוצה לזוגן יש לומר דלרבנן אין אונאה

והנה רבי יהודה לא אמר שאין להם אונאה דוקא אם מוכר למי שרוצה 

להם  לזוגן, משמע שאפילו אם מוכר למי שאינו רוצה לזווגן אין

אונאה, שכיון שיש מיעוט שרוצים לזווגן ויכול למכור להם במחיר 

שקנה, אין זו אונאה. אבל מה שאמרו רבנן שיש אונאה, יש להסתפק 

  בזה, מה הדין אם מוכר למי שרוצה לזוגן.

דיש לומר, שמודים רבנן שאם מוכר למי שרוצה לזוגן ביוקר אין 

סכום זה, ולא אמרו אין לו אונאה, כיון שהקונה היה באמת משלם 

אונאה אלא כשמוכר למי שאינו רוצה לזווגן, ועל דברי רבי יהודה 

שאמר שיש אונאה אפילו מוכר למי שלא רוצה לזווגן, אמרו חכמים 

שאין אונאה, ולא דברו באופן שמוכר למי שרוצה לזווגן. או דלמא, 

ר תורה אפילו מוכר למי שרוצה לזווגן יש בו אונאה. וקצת ראיה מספ

שאין קץ לדמיה, ולכל אחד אמרו חכמים שיש לו אונאה, לכאורה 

מוכח שמחלוקת רבי יהודה וחכמים היא בכל אופן. וצ"ע. ויבואר 

  להלן.

ושורש מחלוקתם, האם שער נקבע לפי המחיר בשוק של רוב רובם 

של האנשים, או שאם יש מעט אנשים שקונים ביוקר, שווי החפץ 

כה כרבנן (חושן משפט רכז, טו) דז"ל המחבר שווה יותר מחמתן, והל

בכל המטלטלים שייך אונאה, אפילו בספרים ואפילו באבנים טובות "

  ".ומרגליות

העולה מזה להלכה: חפצים ששווים לרוב רובם של אנשים 

בזול, ומעט ישלמו ביוקר, שוויים נקבע לפי הרוב. ואם מוכר 

אה, או האם יש אונלמי שרוצה לשלם ביוקר, יש להסתפק 

  דלמא כיון שבאמת היה משלם ביוקר אין אונאה.

  סוגיא דקידושין

) על הא דתניא שאם נותן לכהן בפדיון בנו א ,ח(קידושין גרסינן ב

ית זו כו' טללא אמר כלום;  -טלית זה לפדיון בני טלית, שאם אמר, "
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  ד

", ומפרש הש"ס, מדוע ברישא בנו פדוי -בחמש סלעים לפדיון בני 

ובסיפא בנו פדוי, ומבאר דאיירי בטלית שאינה שוה לא אמר כלום 

חמש סלעים, אבל הכהן היה אדם חשוב שאינו הולך בגילוי ראש 

  בלא טלית, ולדידיה שווה הטלית חמש סלעים, לכן בנו פדוי.

לעולם דלא שוי, וכגון דקביל כהן עילויה; כי הא דרב וז"ל הגמרא: "

לדידי חזי לי חמש  כהנא שקיל סודרא מבי פדיון הבן, אמר ליה:

סלעים. אמר רב אשי: לא אמרן אלא כגון רב כהנא, דגברא רבה הוא 

  " ע"כ. ומבעי ליה סודרא ארישיה, אבל כולי עלמא לא

[פירוש: לעולם שלא שוה, וכגון שקיבל הכהן עליו את הטלית בשווי 

חמש סלעים, כמו רב כהנא, שנטל סודר מפדיון הבן, ואמר, לי זה 

. אמר רב אשי, לא נאמר זה אלא ברב כהנא, שאדם שוה חמש סלעים

  גדול הוא וצריך סודר לעטוף את ראשו, אבל כל האנשים לא].

) טז ,במדבר יחהנה פדיון הבן אינו אלא בחמש סלעים, כדכתיב (

ּוְפדּוָיו ִמֶּבן ֹחֶדׁש ִּתְפֶּדה ְּבֶעְרְּכ ֶּכֶסף ֲחֵמֶׁשת ְׁשָקִלים ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש "

", אם כן מוכח שדבר שאינו שוה חמש סלעים, אבל ים ֵּגָרה הּואֶעְׂשִר 

לכהן המקבל הוא שוה חמש סלעים, כי הוא גברא רבה, יש לטלית 

  באמת שוויות של חמש סלעים, דאם לא כן לא היה חל הפדיון.

שכהן הנוטל בפדיון  ,העולה מזה: מפורש בסוגיא בקידושין

עצמו הוא שווה אבל ל ,בנו דבר שאינו שווה חמש סלעים

  נחשב הדבר לשוה חמש סלעים והבן פדוי.  ,חמש סלעים

ביאור שיטת הריטב"א מדוע בפדיון יכול לומר לדידי 

  שוה לי

ויש לדקדק, הא קיימא לן כרבנן ששווי של חפץ נקבע לפי הרוב ולא 

לפי היחיד, אם כן איך חל הפדיון לרבנן. ודוחק לומר דסתם הש"ס 

בזה הריטב"א. ומתרץ הריטב"א דאפילו כרבי יהודה, וכבר עמד 

לרבנן, אם לקונה עצמו שוה החפץ יותר, אין בו אונאה, ויש בו באמת 

(שם) הריטב"א דין שווי, ולא נחלקו אלא אם מכרו לאחר. וז"ל 

ובשוק לא שוו  [בשש], שהמוכר חפץ לחבירו בשית ,ושמעינן מהכא"

אין  וה חמש],[אם ללוקח זה ש אלא חמשה, אי להאי לוקח שוי שיתא

כי היכי  [שהולכין אחר הקונה], דבתר דידיה אזלינן ,בו אונאה

[כמו שמשערים כאן ששוה  דחשבינן ליה הכא דשוי חמש סלעים

  חמש סלעים]" עכ"ל.

והנה לפי דברי הריטב"א, לא נחלקו רבי יהודה וחכמים אלא במוכר 

 למי שאינו שוה לו כך, ולא היה משלם סכום זה לכן נחשב שאינו

שווה, ובזה נחלקו רבי יהודה ורבנן, האם מפני שיש מעט אנשים 

ששוה להם הרבה כסף, חל שוויות על החפץ לכל קונה, או דלמא רק 

  לו הוא שווה. -לקונה עצמו ששווה לו החפץ, והיה משלם עבורו 

ובאמת יש סברא גדולה בזה, דהרי האיש שבשבילו שווה חפץ זה 

כום זה שקנה בו, וכי יעלה על הדעת הרבה, והיה מוכן לשלם עבורו ס

שיהיה אונאה, הרי באמת רצה לשלם סכום זה עבור הטלית, ומדוע 

שיהיה לו אונאה. אבל מחלוקתם היא, האם מפני המעט, יחול דין 

שוויות על כל העולם, אפילו לאלה שלא שווה עבורם, ורק בזה 

, שכיון נחלקו רבי יהודה ורבנן. ואף על פי שרבנן סתמא אמרו, נראה

שלרבי יהודה הוי אונאה לכל העולם כפי שביארנו, חלקו חכמים 

ואמרו שלא הוי אונאה, והיינו, במה שחידש רבי יהודה על כל העולם, 

אבל לקונה עצמו פשיטא דהוי אונאה. ומה שכתב המחבר (שם) 

בסתם שיש אונאה לאבנים טובות ומרגליות, ולא כתב שאם שוה 

אין דרכו של המחבר להוסיף חידושים, אלא לקונה אין אונאה, כיון ש

א, ולהלן "הנראה לכאורה בשיטת הריטבזה  מביא את לשון הגמרא.

  א."יבואר שאין כך הביאור בדברי הריטב

אם  ,, אפילו לרבנןלכאורה ,העולה מזה: לשיטת הריטב"א

אין בו  ,הקונה עצמו היה משלם הרבה כסף עבור מקח זה

  .וכך מחיר - כיון שלגבי קונה זה ,אונאה

  ישוב קושיית קצות החושן להלכה ולא למעשה

) כתב על דברי הריטב"א, וז"ל א סימן רכז ס"ק(קצות החושן והנה ב

והנה מה שכתב דהיכא דשוה להאי לוקח שיתא אזלינן בתר דידיה, "

קשה מהא דקי"ל (בסעיף ט"ו) דאפילו במרגליות ושאר דברים שאדם 

" רוצה לזווגן יש לו אונאה, ומשמע דאפילו הלוקח גופיה צריך לו

 עכ"ל. הנה הקשה קצות החושן על דברי הריטב"א, שכתב שאם

ללוקח, זה שוה שש, הולכים אחריו, מהא דקיימא לן להלכה, 

שאפילו במרגלית ושאר דברים שאדם רוצה לזווגן יש לו אונאה, 

  ומשמע שאפילו הלוקח בעצמו יש לו אונאה.

הנה מבואר דפשיטא לקצות החושן, דלרבנן, אפילו אם שוה ללוקח 

שים, ולא גופיה יש בו אונאה, כיון שאין לו שוויות כזו לרוב האנ

סבירא ליה לקצות החושן מה שחידשנו לעיל. ונראה דסובר קצות 

החושן שהוא דוחק לומר שרבנן מחלקים בין אם מוכר לקונה זה או 

  לשאר בני אדם.

זה  ,העולה מזה: שיטת קצות החושן שאפילו אם ללוקח

  יש בו אונאה. ותמה על הריטב"א. ,שוה
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ת לחלק שיטת הבית יצחק וציץ אליעזר ומשנה הלכו

  בין שוויות עצמית לשווית מחמת שצריך לזווגן

, ובשו"ת ציץ )אורח חיים סימן קח(אבל ראיתי בשו"ת בית יצחק 

בספר משנה הלכות על קדושין (ז, ב) , ו)חלק ה סימן כה(אליעזר 

שמיישבים שיטת הריטב"א בדרך אחרת, ושתיהם דברו בסגנון אחד, 

ין שור ומרגלית שצריך דיש הבדל גדול בין טלית לפדיון הבן וב

לזווגן, שבטלית יש לה חשיבות עצמית ששווה לאדם מכובד הרבה, 

אבל במרגלית לזווג באמת אין למרגלית שווי גדול, אלא שמחמת 

הדחק שצריך לזוג הוא משלם, אבל אין לה חשיבות עצמית גדולה, 

ולא אמר הריטב"א שאם לקונה זה שוה אין בו אונאה, אלא בטלית 

  לקונה יש באמת שוויות לדבר, מה שאין כן במרגלית ושור.וכדו', ש

ושמעינן מהכא שהמוכר והביאו ראיה מלשון הריטב"א, שכתב: "

חפץ לחבירו בשית ובשוק לא שוו אלא חמשה, אי להאי לוקח שוי 

דבתר דידיה אזלינן כי היכי דחשבינן ליה הכא  ,שיתא אין בו אונאה

לזבונא שיתא כי  מיהו [דוקא] בדשוידשוי חמש סלעים, 

אורחיה, אבל אי לדידיה לא שוי אלא מפני שהוא דחוק 

" עכ"ל, הא ודאי קציצה מתוך הדחק לא שמה קציצה ,בדבר

הנה כתב שרק כאשר כאורחיה הוא שוה, ולא מחמת הדחק, וכשרוצה 

  לזווגן אינו כאורחיה אלא מחמת הדחק.

ה, שלרבי אלא שאני תמה על דבריהם, דמה יענו על אונאה בספר תור

יהודה אין אונאה כיון שאין קץ לדמיה, הרי שיש לספר תורה שוויות 

עצמית, ואף על פי כן נחלקו רבנן ואולי מזה הטעם לא רצה קצות 

החושן לתרץ כדבריהם. אבל לאחר העיון נראה, דהנה יש לדקדק 

מדוע ספר תורה אין לו שוויות, וכי אין מחיר לספר תורה, אלא על 

באופן שחסר לקהילה ספר תורה, ומחמת הדחק, עד כורחך, הכונה 

שיכתבו ספר תורה משלמים ביוקר להשיג ספר תורה. הנה מבואר 

  שגם ספר תורה אינו שוויות עצמית.

הציץ אליעזר והמשנה הבית יצחק והעולה מזה: שיטת 

הלכות, שאם ללוקח שוה כמחיר ששילם מחמת שצריך 

אבל אם ללוקח  ,אם מוכר לו ביוקר יש בו אונאה ןלזווג

באמת שוה החפץ הרבה מחמת חשיבותו, לפי ציץ אליעזר 

  ושונה הלכות אין בו אונאה. ונראים דבריהם מאוד.

  וסיכום הלכות דין בנידון דידןפסק  –ג 

  דברי יוקרה שאין להם שער

כיון שכל קונה מחשב אחרת  ,שדבר שאין לו שער ,והנה נתבאר לעיל

מה הדין בחנות  ,ויש לברר .אין בו אונאה ,את הסיכון לעומת הסיכוי

כיון שכל קונה וכל מוכר  ,שאין שער לדברים הללו ,רי יוקרהלדב

אבל  ,כיון ששער נקבע בדבר שיש לו שוק קנייה ,עושה מחיר אחר

מתנהל  ,דבר ייחודי כדברי יוקרה ודברי אומנות או עתקיות וכדו'

והמחיר נקבע לפי מידת  ,על כל קניה ,"מלחמה" בין הקונה והמוכר

מצבו הכלכלי של  וכן לפי ,חץ המוכרלחץ הקונה לקנות ולפי מדת ל

  .הקונה ושל המוכר

אלא שמשתנה מחירם כיון  ,ולפעמים יש ביד המוכר שני דברים שוים

כגון שהלוקח הראשון לא היה זקוק כל כך  ,שוים הלוקחיםשאין 

והקונה האחר היה  ,ולכן הסכים לקנותו רק באלף שקלים ,לדבר זה

כמו כן יתכן סיבה  .ם שקליםייפזקוק לו מאוד והסכים לקנותו באל

לים אצל הראשון הם ממש קכגון שאלף ש ,אחרת לשינוי המחיר

וכן על דרך הזו  ,לפי מצבו הכלכלי ,כאלפיים שקלים אצל האחר

ועכשיו יש לברר האם יש בהם  .מתנהל המשא ומתן בדברים הללו

  .אונאה

שהרי באמת  ,ואמת שלפי המבואר לעיל דבר ברור שאין בזה אונאה

אלא  .ומה איכפת לי מה הסיבה שאין שער ,ן כאן שער כלל וכללאי

שיש לבאר האם יש בזה צד לא מוסרי למכור לאחד במחיר זה ולאחר 

  .במחיר האחר

) וז"ל מצוה שלז(ספר החינוך ב והנה בשורש טעם איסור אונאה כתב

שורש המצוה ידוע, כי הוא דבר שהשכל מעיד עליו, ואם לא נכתב "

שאין ראוי לקחת ממון בני אדם דרך שקר , דין הוא שיכתב

, אלא כל אחד יזכה בעמלו במה שיחננו האלהים בעולמו ותרמית

באמת וביושר. ולכל אחד ואחד יש בדבר הזה תועלת, כי כמו שהוא 

לא יונה אחרים גם אחרים לא יונו אותו, ואף כי יהיה אחד יודע לרמות 

ירמו אותם בני אדם, יותר משאר בני אדם, אולי בניו לא יהיו כן ו

ונמצא שהדברים שוים לכל, ושהוא תועלת רב בישובו של עולם, 

  ." עכ"לוהשם ברוך הוא לשבת יצרו

דבר ברור ששינוי המחיר בדברים שאין להם שער לא נעשה  ,ולאור זה

אלא שקונה זה היה כוחו חזק יותר מהקונה  ,מתוך רמאות חלילה

ולכן היה בכוחו לשאת  ,בראו מחמת שלא היה זקוק כל כך לד ,השני

או מפני שבאמת אין  ,ולתת ביתר שאת ויתר עוז עם המוכר

  .באפשרותו

זה  ,שבדבר ששוה באמת לקונה ,ויש להוסיף לזה מה שנתבאר לעיל

כי  ,לכן אין בו אונאה, ולכן ביארנו דין "שוה לי" ,ה מחירוזו ,שוויו

  ח.קוח ללמשתנה מלוק דיני אונאה בדבר שמחירויסוד בהבנת הוא 

וא ככל וה ,רמאותאין בו שום  ,שמשא ומתן על מחיר ,נמצינו למדים

ותוצאת המשא ומתן תהיה לפי כח  ,משא ומתן על כל דבר ודבר



  בינת המשפט
  עניני ממונות אקטואליים

 

  ו

לפיכך אין  ,ולא מחמת רמאות ,וחשיבות הקונה בדבר הנקנה הצדדים

כי  ,כל צד רמאות או אונאה מוסרית למכור לכל לקוח במחיר אחר

כך הוא מחירו האמיתי לפי מצב  ,מחיר שנמכר החפץ לקונה זהה

וזק שערו נקבע לפי ח ,כי דבר שאין לו שער ,הצדדים

והבן זה  ,וזה באמת מחירו ללא רמאות וללא אונאה ,הצדדים

  כי דבר עמוק הוא.

ל "זצ ב בלויקעי יהגאון רב ,ראיתי שפסק כדברינו בפשטותושוב 

ונראה "ל "וז )עמ' שט ,הערה כה ,אונאה פרק י סעיף יג(בפתחי חושן 

ות כגון עתיקות וחפצי אומנ ,שדברים שאינם מצוים בשוק ,פשוט

 ,ועוד .דלכולי עלמא אין להם שער לדין אונאה ,וכיוצא בהם

הנה  .ל"עכ "לדידי שוה לי' ,של ,שבדברים אלה יש מקום לסברא

שכונתי מסכם בקצרה את כל המבואר לעיל באריכות. ושמחתי 

  ריו.לדב

  דינים העולים

אלא שיש  ,המוכר לחבירו דבר שאין לו שער קבוע  .א

 ,כגון קונה פרה ,לשער את הדבר בעצמו מה מחירו

אבל מכל  ,לכל פרה מחיר אחר לפי טיבהשיש 

 ,איכותהמקום אפשר לשער מה מחיר פרה זו לפי 

וכן אם מכר בזול יש  ,יש לו אונאה אם מכר ביוקר

 אונאה למוכר.

מכל סיבה  - דבר שאין לו שער ידועהמוכר לחברו   .ב

 בין אם הוא דבר שיש בו סיכון ורווח - שלא תהיה

או מחמת שאין שוק לדבר  ,ח משער אחרתקווכל ל

 איןבכל אופן  ,נה לפי מצב הקונהחירו משתומ ,זה

ת אצכי מחירו האמיתי הוא לפי תו ,בו אונאה

 המשא ומתן בין המוכר והקונה.

ומעט משלמים  ,שיש לו שער לרוב האנשיםדבר   .ג

והוא מחירו בדין  ,לפי הרוב נקבע השער ,ריות

י שהיה מסכים לשלם ואפילו אם מוכר למ ,אונאה

 .יותר

ולפיכך היה  ,מחמת כבודוהדבר חשוב לקונה היה    .ד

אין  , כי באמת חשוב לו הדבר,משלם עבורו יותר

אבל אם אינו שוה לו  .אונאה אם מוכר לו ביוקר

ורוצה  ,ו דבר זהאלא שחסר ל ,ת הרבהבאמ

ומחמת הדחק משלם יותר אסור למכור  ,להשלימו

איסור אונאה. הזויש ב ,לו ביוקר

  

  

  

 גליונות משך חכמה וגליונות איש חסד היה
בינת המשפט, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון עם גליון מלבד 

ביאור על המשך חכמה, וכן גליון עם סיפורים מדהימים של 

  איש החסד.
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