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במחיר הנכון? דיני אונאת ממון

במשא ומתן היומיומי שלנו, אחד הנושאים ההלכתיים העולים תדיר הוא איסור אונאה – החובה 

להוגנות במחירים. מצד אחד מדובר בהחלט באיסור, עליו התורה מזהירה בפירוש. אך מנגד, 

דיני אונאה נוגעים הן כאשר המוכר )או הקונה( עבר במכוון על האיסור, והן כאשר הדבר נעשה 

בשגגה, ללא יודעין. 

ייתכן  פוטנציאלית.  לעסקה  ביחס  קשה  החלטה  קונה  או  מוכר  בפני  עומדת  קרובות,  לעתים 

שמדובר בקנייה או מכירה מצוינת, אך מאידך שמא יש לחשוב פעמיים לפני סגירת העסקה, 

מפני חשש אונאה.

שאלות רבות עולות במסגרת זו. האם חל האיסור אפילו בהפרש קטן במחיר? איך ניתן לברר 

את המחיר ה"אמתי" של המוצר? האם האיסור חל גם במצב של מכירה פומבית? ואיך משפיעה 

ידיעתו מראש הצד השני, הקרבן לאונאה? במאמר הראשון בנושא, נתייחס לשאלות אלו, בין 

היתר, בהמשך הדברים.

דיני אונאה בסיסיים

נאמר בכתוב: "וכי תמכרו ממכר לעמיֶתך או קנה מיד עמיֶתך, אל תונו איש את אחיו" )ויקרא כה, 

יד(. חז"ל מבינים שמדובר באונאת ממון ביחס למחיר שאינו הוגן )בבא מציעא נח, ב(. 

ההלכה הבסיסית של אונאה קובעת שכאשר חנות או אדם מוכרים במחיר גבוה יותר ממחיר 

השוק, או כאשר קונה קונה במחיר נמוך יותר, נחשב הדבר ל"אונאה". הלכה זו נאמר במכירה, 

בקנייה, ואף בשכירות )שולחן ערוך, חושן משפט רכז, לב(. ואולם, התוצאה של עסקה במחיר 

שאינו הולם, ואף הגדרת ההלכה עצמה, תלויים בשיעור האונאה.

כאשר ההפרש במחיר הוא בדיוק ששית של מחיר השוק )16.7%(, אזי עובר הרמאי על איסור 

אונאה. ההשלכה המעשית היא שהמכר קיים, אלא שעל המאנה להחזיר את ההפרש במחיר אל 

הקרבן. זהו הדין הבסיסי של אונאה )שולחן ערוך רכז, ב(. 

כאשר ההפרש במחיר הוא למעלה מששית, האיסור כמובן עומד בעינו, אך במקום להחזיר את 

בהר תשע"ו

במאמר השבוע נדון באיסור אונאת ממון. האם יש איסור אונאה גם על סכומים קטנים 

דיני  חלים  האם  אונאה?  דיני  העסקה  על  שיכול  כדי  השוק  מחיר  נקבע  איך  יחסית? 

אונאה כאשר נקנה חפץ במכירה פומבית? בשאלות אלו, ועוד, נדון במאמר השבועי.
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וע"י בית הוראה ע"ש ברוך וברכה גרוס ז"ל

שע"י מכון ירושלים לדיינות

קוראים יקרים!

בפרשת השבוע אנו למדים על 

מצווה  הפסוק  אונאה.  איסור 

במקח  אונאה  על  תחילה 

ממכר  תמכרו  "וכי  וממכר: 

עמיתך  מיד  קנה  או  לעמיתך 

אל תונו איש את אחיו" )ויקרא 

במאמר  דנים  אנו  בכך  יד(.  כה, 

השבוע. 

סמוך ונראה לכך, הפסוק מצווה 

"ולא  אונאה:  איסור  על  שוב 

ויראת  עמיתו  את  איש  תונו 

אלקיכם"  ה'  אני  כי  מאלקיך 

שני  של  פשרם  מה  יז(.  )שם, 

הציוויים?

בייתור,  מתקשה  הגמרא 

"הא  ב(:  נח,  )ב"מ  ומיישבת 

איש  תונו  'לא  מקיים  אני  מה 

דברים".  באונאת  עמיתו'?  את 

הציווי המאוחר בפסוק מתייחס 

אלא  במסחר,  לאונאה  לא 

אף  הגמרא  בדברים.  לאונאה 

היה  אם  כיצד?  "הא  מדגימה: 

בעל תשובה, אל יאמר לו, 'זכור 

מעשיך הראשונים'. אם היה בן 

גרים, אל יאמר לו, 'זכור מעשה 
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ההפרש, הקרבן רשאי לבטל את העסקה לחלוטין. יתרה מזו, בנסיבות אלו אין לקרבן כוח לדרוש 

את ההפרש, ועליו לבחור בין קיום העסקה בתנאים הגרועים, או ביטול העסקה לגמרי )שם רכז, 

ד(.

מנגד, כאשר ההפרש הוא פחות מששית, אין לקרבן כל תרופה. עליו לספוג את הנזק הכספי, 

והעסקה עומדת בעינה. השאלה של איסור אונאה כאשר מדובר בהפרש קטן הינה יותר מורכבת.

אונאה בשיעור קטן

הרא"ש )בבא מציעא ד, כ( קושר את השאלה של איסור אונאה בשיעור קטן )פחות מששית( 

בנימוק של שיעור ששית לאיסור אונאה. הוא פותח וכותב שנראה שיש בכך איסור, "דרחמנא 

אמר אל תונו – בכל דבר שיש בו שיווי ממון הזהירה תורה שלא יאנה את חבירו – אלא שאמרו 

יכולין  והמוכר אינם  חכמים דעד שתות הוי מחילה, לפי שכך דרך מקח וממכר, לפי שהלוקח 

לכוין דמי המקח בצמצום, ודרך העולם למחול טעותם עד שתות". 

כלומר, לא נאמר איסור אונאה עד שיעור ששית מפני שקשה לעמוד על טעויות קטנות במחיר, 

וגם אם הקרבן יעמוד על הטעות ויתבע את הצד השני, יהיה קשה לו להוכיח את הטעות ולהוציא 

את הממון בדין. מסיבה זו, אנו מניחים מראש שעד שיעור ששית יש מחילה אוטומטית. לפי זה, 

כאשר אדם מטעה ברמאות את חברו, הוא עובר על האיסור גם בפחות משיעור ששית.

בכך,  וממכר  דדרך מקח  כיון  "או שמא  לשיעור ששית:  אחר  הסבר  הרא"ש  מכן, מציע  לאחר 

דלפעמים הלוקח חפץ במקח זה ומוסיף עליו דמים יותר מכדי שויו, ופעמים שהמוכר מזלזל 

בשומתו בממכרו לפי שאין חפץ זה ערב עליו, או שהוא דחוק למעות, הלכך עד שתות הוי בכלל 

כאן  אין  מששית  פחות  שבשיעור  ייתכן  כלומר,  וצ"ע".   – כלל  אונאה  שם  כאן  ואין  מקח  דמי 

אונאה כלל, כי דרכו של מקח וממכר היא שלא להקפיד על סכומים אלה. 

בטור ושולחן ערוך )רכז, ו( מוזכרים שני הצדדים של שאלה זו. כפי שכותב הרא"ש בסוף דבריו, 

"וירא שמים יצא ידי כולם".

קביעת מחיר השוק

אחד האתגרים המרכזיים ביחס לדיני אונאה הוא קביעת מחיר השוק. ישנן שני מצבים שונים 

של קביעת מחיר השוק. המקרה הפשוט, שהינו נדיר כיום, הוא כאשר יש מחיר קבוע עבור מוצר 

מסוים. המורכב יותר, והשכיח בהרבה, הוא כאשר יש מנעד של מחירים.

הבית יוסף )חושן משפט רט, ב( פוסק שביחס למוצרים על בסיס אינדיבידואלי, בלי קריטריון 

ברור לקביעת המחיר, לא נאמר כלל דין אונאה. כיון שאין מחיר קבע ביחס למוצרים כמו צמר לא 

מעובד או חלב )עי' בבא בתרא סח, ב(, מוצרים אלו אינם בכלל איסור אונאה.

על אותו המשקל, בערוך השולחן )רכז, ז( פוסק שמוצרים הנמכרים במחירים שונים בחנויות 

שונות, אין בהם דין אונאה. כאשר יש שגובים מחיר גבוה יותר, ויש שלוקחים מחיר נמוך, אין 

איסור להשתייך לאלו הגובים את המחיר הגבוה. לפי הבנה זו, רוב המוצרים היום )למעט אלו 

שיש עליהם פיקוח ממשלתי( פטורים מדיני אונאה.

ואולם, גם לפי שיטה זו, כתב הפתחי חושן )פרק י( שאסור לגבות מחיר הגבוה מהמחיר הגבוה 

לא  אך  גבוהים,  מחירים  באותם  למכור  מתיר  גבוהים  מחירים  שישנם  העובדה  בשוק.  ביותר 

במחיר גבוה עוד יותר.

כנגד שיטה זו, כתב המחנה אפרים )מכירה כד( שחל דין אונאה גם על מוצרים שאין להם 

באין  יסורין  היו  אם  אבותיך'.... 

עליו, אם היו חלאים באין עליו, 

אל  בניו,  את  מקבר  שהיה  או 

יאמר לו כדרך שאמרו לו חביריו 

לאיוב...'"

אם נשאל איזה משני האיסורים 

משיבה  הגמרא  יותר,  חמור 

דברים  אונאת  באיסור  שרק 

נאמר "ויראת מאלקיך", ללמדך 

שהוא החמור יותר. הגמרא אף 

פוגעת  ממון  שאונאת  מוסיפה 

בממונו של חברו, ואילו אונאת 

אונאת  בגופו;  פוגעת  דברים 

כן  ולא  להשבה,  ניתנת  ממון 

אונאת גופו.

תקופת  את  עוברים  כשאנו 

ספירת העומר, עלינו לזכור את 

מתאבלים,  אנו  שעליו  האירוע 

מיתת  לו:  שגרמה  הסיבה  ואת 

משום  עקיבא  רבי  תלמידי 

"שלא נהגו כבוד זה בזה". כולנו 

אונאת  איסור  על  נקפיד  הרי 

ניכשל  חלילה  פן  וניזהר  ממון, 

דברים,  לאונאת  בנוגע  ומה  בו. 

אונאת  על  בחומרתה  העולה 

ממון?

הבה נקבל על עצמנו – כקהילה 

וכאומה אחת – להיזהר בכבוד 

ממילים  להימנע  הזולת, 

לפגוע  שעלולים  ומעשים 

באהבה  ולהרבות  בחברנו, 

ובאחווה, בשלום ורעות. 
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מחיר אחיד. הוא מוכיח הלכה זו מדינם של ספרים )ספרי קודש(, שאין 

להם מחיר אחיד, ולמרות זאת יש בהם דין אונאה. כך גם שיטת הב"ך 

והש"ך )חושן משפט רט, א(, הקובעים שהעדר מחיר קבוע אינו שולל 

דין אונאה. בשו"ת שבט הלוי )ח"ה, סימן ריח( פסק לחומרא בכך, שגם 

כאשר אין מחיר אחיד חל דין אונאה.

לאור זאת כתב שערך ש"י )רט( שאסור למכור במחיר גבוה גם כשיש 

שצריך  בוודאי  זו,  דרך  לפי  גם  אך  שונות.  חנויות  בין  מחירים  הבדלי 

ברב  אונאה.  דיני  לעניין  ניתן לחשבן  איזהו מחיר ממוצע שלפיו  להיות 

המקרים ניתן להניח שהמחיר המומלץ על-ידי הצרכן יכול לשמש כאמת 

שיש  רצו(  עמ'  )ח"ד,  חושן  בפתחי  כתב  מומלץ,  מחיר  אין  כאשר  ידה. 

להשתמש במחיר החציוני לצורך דיני אונאה.

דעה נוספת היא שמחיר השוק נקבע לפי המחיר שרוב המוכרים לוקחים 

עבור החפץ )אמרי יושר ח"ב, סימן קנה; עי' גם השיב משה סימן קב(. 

כאשר מקובל למכור מוצר במחירים שונים בחנויות שונות, שכן כיודע 

ישנן חנויות שבהן מוכרים כל מוצר במחיר גבוה יותר, כמובן שאין בכך 

איסור.

מחירים אישיים

שיש  א(  ח,  )קידושין  הריטב"א  בשם  מביא  א(  )רכז,  החושן  הקצות 

דין אונאה.  כדי לקבוע את המחיר לעניין  להתחשב בשיקולים אישיים 

הגמרא )שם( דנה ברב כהנא, שקיבל סודר במקום שמונה סלעים לפדיון 

הבן. הסודר היה שווה פחות מהסכום הנדרש )ח' סלעים(, אך היה די בכך 

במקרה של רב כהנא, שכן היה לו צורך דחוף בסודר )בהיותו אדם חשוב, 

והיה צריך לכסות את ראשו(. 

אין  מסוים,  בחפץ  מיוחד  אישי  ערך  יש  שכאשר  הריטב"א  למד  מכאן 

איסור אונאה במכירה לאותו האדם במחיר הגבוה יותר. יוצא מן הכלל 

מצב  מתוך  שירות  או  מוצר  לרכוש  החייב  נואש,  אדם  של  מקרה  הוא 

חירום. במקרים אלה, אסור לנצל את מצוקתו של אדם כדי להעלות את 

המחיר של המוצר או השירות.

מכירת  של  מקרה  על-בסיס  בכך.  הריטב"א  על  חולק  החושן  הקצות 

אבנים יקרות )בבא מציעא נו, ב(, בהן נאמר דין אונאה, זאת למרות צורכו 

המיוחד של הקונה לקנות אבנים מתאימות למה שכבר יש לו. מכאן למד 

הקצות החושן שערך אישי אינו משפיע על דיני אונאה, החלים לפי ערך 

השוק, ללא התחשבות במצב האישי של כל אדם. 

מוצרים שאין להם מחיר

דן  כד(  אונאה  אפרים,  מחנה  עי'  כ;  סימן  יג,  )כלל  מפורסמת  בתשובה 

הרא"ש במקרה של מי שקנה את הזכות לגבות מסים מקהילה מסוימת. 

ביחס לשאלת אונאה, כתב הרא"ש שאין אונאה אלא על מוצרים שיש 

להם מחיר.

מחיר  של  אפשרות  לו  שאין  דבר  היא  מקהילה  מסים  לגבות  הזכות 

קבוע. סכום המס עצמו נע ונד משנה לשנה, לפי מנהגי הקהילה ואופייה 

המשתנה. בשל עובדה זו, אין במקרה זה דין אונאה.

כך יהיה הדין אף ביחס לאנטיקות, לחפצי אספנות, וכך הלאה, שאין להם 

שוק  מחיר  אלה  מעין  לחפצים  לקבוע  אפשרות  שאין  כיון  שוק.  מחיר 

כלשהו, לא יחול בהם דין אונאה.

מכירה פומבית

האם נאמר דין אונאה על מכירה פומבית? 

במשפט שלום )רכז, טז( כתב ראיה יצירתית לכך מדברי המשנה )ערכין 

כז, א(, שם דנה המשנה במעין מכירה פומבית ביחס לפדיון הקדש )הגם 

שאין איסור אונאה בהקדש, עדיין לפי כמה ראשונים נאמר דין אונאה 

לדחות  כותב  הוא  ואולם,  השוק(.  פי שניים ממחיר  הוא  כאשר המחיר 

שייתכן שהעיקרון ביחס להקדש אינו מכירה ופדיון רגילים, אלא כדרך 

לתת תרומה להקדש )כך כתב בתוספות יו"ט, קידושין א, ו(.

האמורים,  הרא"ש  מדברי  לסתור  ראיה  הביא  תנו(  )סימן  שי  בתשורת 

לפיהם אין דין אונאה בזכות לגביית מסים מקהילה. הרא"ש מבאר שאין 

במקרה האמור דין אונאה מפני שאין לכך מכיר, אך לא מפני שמדובר 

לרכישת  הקהילות  ברוב  מקובלת  שהייתה  הדרך   – פומבית  במכירה 

הזכות לגביית מסים. כיון שהרא"ש לא מזכיר סיבה זו, יש ללמוד שחלים 

דיני אונאה גם במצב של מכירה פומבית.

גם  אונאה  דין  שיש  להדיה  משמע  ה(  )קט,  המשפט  בנתיבות  ואולם, 

על-ידי  חוב  גביית  של  למקרה  מתייחס  הנתיבות  פומביות.  במכירות 

שומה של בית הדין: כאשר השומה מתבררת כטעות, חלים דיני אונאה, 

כך שהמלווה )הגובה את חובו על-פי שומת בית הדין( אינו מפסיד את 

כספו. ועדיין, אם המלווה מציע מחיר גבוה יותר משומת בית הדין, שוב 

אין כאן דין אונאה. 

נכונותו של המציע לשלם  פומבית.  במכירה  גם  הדין  יהיה  כך  לכאורה, 

בשו"ת  פסק  כן  אונאה.  דין  של  האפשרות  את  שולל  יותר  גבוה  מחיר 

שואל ומשיב )ד, ג, סימן קלז(, ועי' גם במשפט שלום שאף הוא פסק כן.

ישנם נושאים נוספים רבים שיש לעסוק בהם במסגרת דיני אונאה: כמה 

יוצאים מן הכלל )קרקעות, שטרות, ואחרים(, שאלות הנוגעות לידיעת 

במאמרים  אלו  בנושאים  נדון  בע"ה  רבים.  ועוד  העסקה,  טרם  הקרבן 

נוספים.
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היסח הדעת למי ששותה כמה פעמים תוך כדי הלימוד

שאלה:

שלום רב

אם אני לומד תורה ומתי כשאני צמא אני שותה מים ואני לומד באותו מקום האם זה נחשב היסח דעת ונצטרך לברך על המים כל פעם או רק פעם 

אחת בתחילת הלימוד?

תשובה:

שלום רב

לדעת רוב הפוסקים אין חיוב לברך שנית, כיון שהיה דעתו מתחילה לאכול ולשתות עוד. אולם, יש שסוברים, שכיון שכבר עבר שיעור עיכול ]בשתייה 

השיעור הוא חצי שעה לכל היותר, שלא כמו באכילה שהשיעור הוא 72 דקות[, הברכה בטלה מכאן ולהבא ויש לברך שנית, אולם העיקר להלכה 

כדעה הראשונה. הבעיה במנהג זה, הוא שמפסידים ברכה אחרונה על השתיה הראשונה, שהרי מה שתברך בסוף הלימוד לא עולה למה ששתית 

בתחילה ועבר ממנו כבר שיעור עיכול, לכן המנהג הטוב יותר הוא לשתות ולברך ברכה אחרונה מיד, ואחר כך כשרוצים לשתות עוד לברך שוב.

מקורות:

אדם שאוכל ועבר שיעור עיכול מאכילתו חייב לברך פעם נוספת כשימשיך לאכול, ושיעור עיכול בשתייה הוא קצר מאוד, יש אומרים 12 דק' ויש 

אומרים חצי שעה, וכך ידוע מהבן איש חי, ואם כן יש לדון במי ששתה וכעבור שעה רוצה לשתות שנית אם חייב בברכה ראשונה.

להלכה, המגן אברהם הובא במשנה ברורה סי' קפד ס"ק יז סובר שחייבים לברך פעם נוספת, אולם הרבה אחרונים חולקים עליו בזה, וכן עיקר שאין 

חיוב לברך שנית כיון שהיתה דעתו מתחילה כך לנהוג. וע"ע מש"כ בזה בס' ציץ אליעזר חי"ב סי' א. אולם, בשו"ת מנחת יצחק ח"ה סי' קב העיר, 

שמנהג זה אינו ראוי, כי אף שאכן לא חייבים לברך שנית ברכה ראשונה, מכל מקום מפסידים על ידי כך ברכה אחרונה, שכן כיון שעבר שיעור עיכול, 

הברכה שיברך בסוף לא תעלה לו לשתייה הראשונה, ולכן עדיף לדעתו לברך ברכה אחרונה אחרי כל שתייה וממילא לברך ברכה ראשונה אחר כך.

שיטה מחודשת יש בזה להגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל, והובא בספרו יחוה דעת בכמה מקומות, ראה ח"ו סי' יא, שאף שהוא מברך ברכה אחרונה 

על הכוס הקודמת הוא אינו מברך ברכה ראשונה על הכוס הבאה, כיון שלא הסיח דעתו מהשתייה בכך שבירך ברכה אחרונה, וכל רצונו לא היה אלא 

לברך בתוך שיעור עיכול.

האם אומרים תחנון בפסח שני

שאלה:

רציתי לשאול האם אומרים תחנון בפסח שני

תשובה:

שלום רב,

במקורות אנו מוצאים מנהגים שונים. אולם למעשה היום כולם נוהגים שלא לומר תחנון בפסח שני.

מקורות:

בספר שיירי כנה"ג סי קל"א כתב שיש נוהגים שלא לומר תחנון בפסח שני, וכן כתב הפרי חדש, ובסידור היעב"ץ )שער היסוד לחודש אייר סקכ"א( 

אברהם  ובאשל  הגרש"ז.  בסידור  הוא  וכן  בו תחנון,  לומר  שלא  ראוי  כן  ועל  קטן  פסח  יום שחיטת  שהוא  דבריהם  של  יו"ט  הוא  אייר  שי"ד  כתב 

בוטשאטש מחזק מנהג אותן שאין אומרים תחנון בפסח שני. אבל בפרי מגדים שם משב"ז סקט"ו כתב לומר תחנון בפסח שני, וראה בשו"ת פאת 

שדך )ח"ב האו"ח סי מ"ג( שהביא בשם הרב מבריסק שיש לומר תחנון משום שהחג הזה אינו נוהג כלל בזמן החורבן. ואדרבה החג הזה היום מזכיר 

c שו"ת הלכתי d
מתוך השאלות שנשאלו באתר האינטרנט din.org.il בשבוע האחרון
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את העובדה שאין לנו בית מקדש. וכך הביא בשם החזו"א. ולמעשה המנהג היום בארץ ישראל בכל מקום שאין אומרים תחנון ביום י"ד אבל ביום 

ט"ו אומרים )ראה בספר מנהגי ארץ ישראל סי כ"ג אות י י"א(. וכך גם בספר ילקוט יוסף )תפילה עמוד תכב( ובאות לז כתב שם למחות ביד אלו שלא 

אומרים ביום ט"ו אייר.

למה עושים מדורות בל"ג בעומר

שאלה:

 שלום הרב,

רציתי לשאול למה עושים מדורות בל"ג בעומר?

תשובה:

שלום רב,

השאלה למה עושים מדורות בל"ג בעומר, נשאלת ע"י רבים. ואכן המנהג הבולט ביותר של ל"ג בעומר הוא קיומן של מדורות בחוצות העיר – מנהג 

נפוץ בארץ ישראל ואפילו מחוצה לה )ראה ערוך השולחן או"ח סי' תצג, ז(. הסיבה למנהג זה הוא ככל הנראה מפני גילוי סודות התורה על-ידי רשב"י. 

רבי שמעון בר יוחאי הביא אור גדול לעולם, ואנו מציינים אור זה על-ידי הדלקת המדורות.

יש מנהג עתיק-יומין להשליך בגדים לתוך מדורת ל"ג בעומר. ייתכן שהטעם למנהג זה )שנראה לכאורה תמוה מאד( הוא שר' שמעון בר יוחאי לא 

לבש בגדים בהיותו במערה )למעט שעת תפילה(, וכאשר למד תורה עם בנו כיסה עצמו בחול. כזכר לכך אנו משליכים בגדים לתוך האור. המנהג 

מצוין על-ידי השדי חמד )ארץ ישראל ו(.

 אולם, יש שכותבים שאין לנהוג כן מפני איסור "בל תשחית" )ראה פתחי תשובה, יו"ד רנא, ד(.

מכירת בית כנסת בקהילה קטנה בחו"ל

שאלה:

כבוד הרבנים שליט"א

לבית  כנסת למסגד/כנסיה,  בית  וממילא האמצעים הכלכליים מצטמצמים, האם מותר למכור  והולך  פוחת  היהודים  בחו"ל מקומות בהם מספר 

תרבות שנערכים בו קונצרטים וכד'?

בברכת כל טוב

תשובה:

שלום רב

באופן עקרוני כאשר בית הכנסת כבר אינו משמש ליעודו, יש בית כנסת אחר ואין מספיק מתפללים בשביל שיזדקקו לשניהם והקהילה נזקקת 

לכסף לצרכי הציבור או כדי לבנות בתי כנסת במקום ריכוז יהודי אחר, מותר למכור את בית הכנסת, אבל חלילה לא למכור אותו לכנסיה או מסגד, 

כנסיה היא בית עבודה זרה, וגם תפילתם של המוסלמים היא בזיון גדול לבית הכנסת. וכן אין למכור לצורך מקום הוללות ופריצות, אבל שאר ענינים 

כמו בתי מסחר עסקים וכו' - מותר.

מקורות:

ראה משנה ברורה סי' קנג ס"ק לג. ואף שבחתם סופר או"ח סי' לא החמיר בזה כשאפשר למנוע את בזיון המקום, ברור שאם לא ניתן כבר להחזיק 

את המקום יש להקל, ראה מהרש"ם ח"ז סי' פח ומהרש"ג ח"ב סי' קטז. כמו כן, אף שהחמירו בזה בשו"ע שם לגבי "בית כנסת של כרכים" ראה 

שו"ע שם סעי' ז, הסכימו הפוסקים שבזמנינו אין מציאות כזו, ראה שו"ת הר צבי ח"א סי' עז ויש לכך עוד מקורות רבים באחרונים. שכן דין זה היה 

נוהג בזמנם שעוברי אורח היו גרים בבית הכנסת תקופות ארוכות, משא"כ כיום שבית הכנסת משמש לצרכי הקהילה המקומית. על האיסור למכור 

לתשמיש מבוזה ראה שו"ע שם סעי' ט. וראה שו"ת אמרי יושר ח"ב סי' לב ושו"ת אגרות משה ח"ב סי' מג מד שבקושי רב התירו למכור לנכרי, כיון 

שדירת נכרי לעולם היא בזיון, וכל שכן שאסור למכור לצרכי הוללותם או תפלתם.
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