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ediinilbl lwy `pic xza lif` opg ax xa
`xngc `ziag xign inc inelyz ick
mbe ,mxky mdl mliy `l f"kre el eaiigzpy
mxht mbe mxky mdl mlyl 'iaiigc ax
c"deyn miptl lkd epiid eciqtd el mlyln
`s` mxky icqtnc ax dil dcen `picn la
i` mbe .l"pk epecwt inc el minlyn mdy
mxky milawn eid `l xzeia miipr eidy e`l
`y"c 'iq dyixca 'ire c"deyn miptl 'it
.dfn
ובמקרה דידן השליח-הפועל לא עשה את
שהסכים להישכר לו ,וזאת בגרמתו ולא
בגרמת בעה "ב ,ואינו עני ואין זו עבודתו
הקבועה ,וע "כ אי "צ לשלם לו כלל מצד
לפנים משוה "ד.
„"¯·Á ÍÏ ‰ ˜Â" .

ובכ "ז נראה לי שיש מקום לפיצוי ממוני
עבור זמן הטירחא .לפנים משוה "ד )במקרה
זה( הוא עשיה של בעה"ב עבור פועליו
מעבר לקו הדין .במקרה דנן השליח עשה
 Â Âˆ¯Óעבור בעה "ב ,ורק משום שבעה "ב

לא רצה להרגיש חייב כנגדו קבע לו שכר.
וע "כ אף אם מצד הדין ולפנים משוה"ד
פטור בעה "ב ,סו "ס את הרגשת הלב
והחוב כלפי חבירו-השליח שטרח עבורו
ולא אסתייעא מילתא – לא פטר ,ועדיין
הוא מרגיש כבעל חוב ,ואולי לחבירו
השליח תרעומת הלב כלפיו .וע "כ לשם
˜  ˙ÈÈהחבר )כפי שהדגישו מפרשי המשנה(,
ולפייס תרעומתו של חבירו אם נוצרה ,מן
הראוי לשלם שכר טירחא של השעה
שביטל בנסיונות העברת החפץzn`de" .
."ead` melyde
וכיון שבעה "ב מסופק האם השליח נסע
במיוחד עבורו ,נראה לענ "ד שאם השליח
נסע בעבורו בלבד ,אע "פ שלא צלחה
שליחותו ,ואע "פ שלא התנו על כך מן
הראוי – לפנים משורת הדין – לשלם לו
עבור טירחתו כמחצית מה שסוכם ביניהם
על הבאת כל המכשיר .ואם לא נסע
במיוחד עבורו ,לשם פיוס מלא הייתי מציע
לבעה "ב שיתן לשליח שכר בטלה של כ40-
שקל או דורון לשיחודיה ,בערך דומה.
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מוכר סחורה מבטיח לקונה שעל כל הצעת
מחיר ממוכר מתחרה שיביא לסחורה
מסוימת ,יוזיל הוא במחירה ב .10%-האם
רשאי הקונה לברר את מחיר הסחורה
אצל מוכר אחר ,כשהלה סבור שרצונו
.1

לקנות ממנו ,והקונה יודע שלא יקנה
ממנו ,ועושה זאת ע "מ להוריד את המחיר
של הסוחר הראשון?
˙˘‰·Â

א .במסכת בבא מציעא ]נ"ח ע"ב במשנה[ :1

אונאת דברים בניגוד לאונאת ממון שעניינה רמאות ,אונאת דברים עניינה גרימת צער ובושה
וכ "פ רש "י ]ויקרא כ"ה "ז[" :שלא יקניט את חברו".
biy
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"`l .mixaca d`pe` jk gwna d`pe`y myk
dvex epi` `ede df utg dnka el xn`i
..."gwil
וכך הסביר זאת בספר החינוך ]מצ'
של"ח[,mixaca l`xyin cg` zepedl `ly" :
edeai`kiy mixac l`xyil xn`p `ly xnelk
yexitae .mdn xfrdl gk ea oi`e edexrvie
`lra did m` ,cvik dkxal mpexkf exn
.mipey`xd jiyrn xekf el xn`i `l daeyz
jxck el xn`i `l eilr oi`a mi`lg eid
jzlqk jz`xi `ld :aei`l eixag exn`y
xn`i `l d`eaz miywan mixng d`x .'ebe
`le .el oi`y rcei `ede ipelt lv` ekl mdl
dvex epi` `ede df utg dnka xbzl xn`i
."ezinr z` yi` epez `l xn`p df lre ,gwil
החינוך נותן טעם לאיסורdevn yxey" :
lecbe ,zeixad oia mely zzl `ed ik ,reci ef
dywe ,mlera dievn dkxad eay melyd
."ea zelwz dnke zellw dnk zwelgnd
הגמרא ]בב"מ שם ופסחים קי"ב ע"ב[ עוד
הפליגה שאפילו לא יתלה עיניו על המקח
בשעה שאין לו דמים) .והביאה אף החינוך
שם(.
ב .אולם לכאורה המקרים אינם דומים זה
לזה .באמירה לבע"ת זכור מעשיך וכו' ,או
בשליחת חמרים למי שאינו מוכר ישנה
בושה למי שנאמר לו )ובמקרה החמרים אולי
לשני הצדדים( .אבל בבירור מחיר אפילו אם
אין ברצונו ליקח לכאורה אין שום בושה.
וכי מה הצער למוכר שלא קנו ממנו
בפסיקת מחיר? והרי זהו דרכו של מקח
וממכר ,שלא כל המברר מחירים קונה .ואף
המוכר נוח לו שיבואו וישאלו ,אולי
.2

ciy

יתחרטו ויקנו .ואפילו אם אין בכוונתם
לקנות ואין ברשותם מעות ,הלא סו"ס
המוכר לא "נפגע " מזה שלא קנו אצלו ומה
האונאה בכך.
ואף אם נאמר שהמוכר התכונן למכור
אין בכך בושה או הלבנת פנים כלשהי .ולפי
הפירוש הפשוט אף הנאמר בריש פרק
הפועלים ,שבו מדובר על תרעומות אבל
אין מדובר על אונאת דברים.
ג .נראה מהמאירי שחש לשאלה וע "כ כתב
בפירוש המשנהz` zepedl xeq`y l"x" :
:xn`y `ede .eixaca `ciqt el mexble exag
dvex epi` `ede df utg dnka el xn`i `l
epi`y xnel yea `edy jezn ixdy ,gwil
dey epi`y xnel egwn el lityn ,gwil dvex
el mxeb `vnpe mirney mixg`e jk lk
 ."`ciqtהיינו הוא מפחית בערך המקח
ומזיק למוכר .ממשיך המאירי`l elit`e" :
egixhn `ed mewn lkn my mc` did
 ."2 xkn `le xeknl aygy exrvneבפירושו
הראשון מורגש הדוחק שבעצם אין כאן
צער אלא גרמא להפסד ממוני .ועל פירושו
השני עומדת הקושיא שהצגנו .שסוף סוף
חשב למכור ולא מכר הוא מצב שנמצא
כמעט אצל כל מוכר .ונראה שהתורה
הקפידה דוקא על הצער הנגרם כתוצאה.
ד .בקול הרמ "ז )הו "ד באוצר מפרשי התלמוד(
הסביר את הביטוי כשם )...בממון כך...
בדברים( ˘‡¯¯„ ‰· ˘È˘ ÌÈ¯·„ ˙‡ Â‡ ˘È
„ ‡ ÂÓÓכגון בכמה חפץ זה והוא אינו
רוצה לקנותו ,שיכול לגרום שאחר שרוצה
לקנותו ילך לו משום כך שנו "כשם " .נראה
מדבריו שהתקשה בשאלתנו וע"כ הסביר

וכעין פירוש זה כתב הראב"ד הובא בשטמ"ק" :פי' מפני שמשביח דעתו של מוכר ".
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שהאונאה המוזכרת אינה אונאת דברים
מקובלת אלא אונאה שיש בה צד של הפסד
ממון.
ה .הרמב "ם ]הל' מכירה פי"ד י"ב-י"ד[
כשהביא את איסור אונאת הדברים
 3 ËÈÓ˘‰את הדוגמא של המשנה על שואל
על המקח ואינו רוצה ליקח .וכן הריא "ז
)בניגוד לסבו הרי"ד( אף הוא השמיט מקרה
זה.
ובספר הליקוטים )הוצ' פרנקל( הביא
מספר "שהם וישפה " שכתבizrci `l" :
dpyna yxetnd oic l"f epiax hinyd dnl
`ed edf utg dnka xn`i `l a"r g"p n"a
`iqei 'x xn` mzd `xnbae .ezepwl dvex epi
`el oi`y drya gwna eipir dlzi `l s
jiiy d`pe` i`n zrcl jixv zn`ae .minc
lr l"f m"ayx 'it a"r a"iw migqtae .dfa
jl oi`y drya gwnd lr cenrz l`c `d
,xg` epgwi `ly mpg eciqtn `vnpc minc
mbc l"` f"itle .k"r ea jtdn dz`y xg`n
la` .`nrh jdn k"b df utg dnkac `d
`dc mixac z`pe` ixwn dnl zrcl jixv
."r"ve wfid mxb ixwn df
ו .אולם הטור והשו "ע ]סי' רכ"ח ס"ג[ הביאו
את האיסור ואת הדוגמא שלא יאמר בכמה
חפץ זה וכו'.
ז .ונראה להסביר את הרמב "ם עפ "י הנאמר
בגמרא(d)lecb i"ayx meyn opgei x"`" :
`ea xn`p dfy oenn z`pe`n mixac z`pe
.3

z`xie ea xn`p `l dfe jidl`n z`xie
."jidl`n
והרמב "ם בפירוש המשניות פרשcere" :
cnery oebk dleagza dzeyrl leki mc`dy
izrc oi` xne`e ,dpew epi` `ede xignd lr
`) "zepwl `lתר' הרב קאפח( .כלומר גדר מה
שנאסר הוא לא הביוש והלבנת הפנים,
אלה הם תוצאות אבל אינם גדר האיסור.
אלא התורה כשם שאסרה ברמאות בממון
אסרה רמאות בדברים .וחמורה הרמאות
הזו מפני שיכול לטעון לא לכך התכוונתי,
ורק בינו לבוראו כוונותיו האמיתיות
ידועות .ובדוגמא שלפנינו ,כלפי חוץ הקונה
טוען ברצוני לקנות – אבל פרט זה או
אחר אינו משביע את רצוני .ובינו לבינו
הוא יודע שאין בכוונתו לקנות או מפני
שאין לו דמים .עפ "י הסבר זה אין העבירה
תלויה בתוצאה האם השתנו פניו וכד' .אלא
חרש ,או שמי שהונה
אף אם הונה בדברים ֵ ֵ
אותו לא נפגע מכך – הוא עבר באונאת
דברים.
לעומת זאת בספר המצוות ]ל"ת רנ"א[
כתב הרמב "םmixn`n el xn`py `ede"... :
iptn cenrl lkei `le edeqirkie edeai`ki
 ."mdn yiiaziyוכאן חלק מגדר העבירה
היא בושה וצער של הצד השני ,ובלעדיה
אין זו אונאת דברים .וע "כ בפסקיו שקבל
הגדרה אחרונה זו השמיט את המקרה של
אין בדעתו לקנות .שבו לא תמיד קיים

ואי אפשר לומר שנשכח ממנו ,סוף סוף זו משנה מפורשת בב"מ .ועוד שהרמב "ם התייחס אליה
בפירוש המשנה שלו.
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 ובבעיה דומה נתלבט בעל פתחי החושן.ט
ina izwtzqp" :[]אונאה פט"ו הערה ט"ז
dvex oxvnde edcy e` ezia xeknl dvexy
reawl leki epi`y oreh xkende ezepwl
xeknl dvexy mqxti m`y okziy ,exign
oken oxvnde ,deab xign mlyiy in `vni
xzen m`d .ddeab xzeid drvdd itk mlyl
xekni `ly reciyk mipew gixhdle mqxtl
itlk aehde xyid df oi` t"kre ,oxvnl wx
xign mdipia eraw m`y d`xp n"ne ,mipewd
xzen ,ozil oken oxvnd oi` df lrny
xignn xzei oziy in `vni `nyc .mqxtl
."df

 אבל מהטור.הצער והבושה של המוכר
והשו "ע שהזכירו את הדין בפשטות ולא
 אלא עצם אי,תלו את האונאה בצער
 נראה,הודעת הכוונה מצד הקונה למוכר
.שבכל מצב עובר באונאת דברים
 עפ"י בירור זה תינתן תשובה לשאלה.ח
 אם גדר האיסור הוא.שהצגנו בראש דברינו
זה שהמוכר לא ידע על כוונות המוכר הרי
בבירור מחיר שלא ע "מ לקנות כבר עובר
 אולם אם צריך דוקא כוונת.בהונאת דברים
 שהרי ניגש,רמאות נראה שאין עובר
לאחרים לשם בירור המחיר ולא ע "מ
.לקנות
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cr ,dpw `l df zia zxic e` ,df lwc zexit
oli`d sebe ea xecl ziad seb el dpwiy
."x`aziy enk eizexit lek`l
cer" :[וכבר נשאל הריב"ש ]סי' שכ"ח
awri epiax axd mya aezk zi`xy ,zazk
,l"f y"`xd eia` mya azky ,l"f y"`xd oa
lr rayp m` ,mlerl `a `ly xac dpwndc
gwnd ,dpwnd zn elit`e ,dpewd dpwy ,dkk
eyr xkny dxekad zxiknn ,ezi`xe ;miiw
jrice`y zxn`e .il drayd :aizke ;awril
 היינו השואל הבין שהשבועה."izrc
מחזקת את הקנין שאע "פ שקנין אינו
 שבועה מחזקת,מועיל לדבר שאינו בעולם
.את הקנין שיועיל בדבר שלא בא לעולם
,l"f y"`xd e`l :daeyz" :הריב "ש השיב
d`ex ipi`e ;dlr inizg ,awri epiax axd `le
oi`y ,ef `xaq ediizek iaxax ixaba zelzl
e`iady di`xd mb .jenqzy dn lr dl
,xeaicd mcew 'idy itl ;xwr dl oi` ,mnya

כבר שאלו פרשני המקרא ראשונים
ואחרונים אודות מכירת הבכורה שמכר
 אם, ראשית: והקשיים שניים.עשו ליעקב
הכונה היתה לירושה לאחר מיתת יצחק
ÌÏÂÚÏ ‡· ‡Ï˘ ¯·„ הרי המכירה עתה של
:[כדברי הרמב "ם ]הלכות מכירה פכ"ב ה"א
oia ,mlerl `a `ly xac dpwn mc` oi`"
,rxn aiky zpzna oia dpzna oia xkna
dn ,jl xekn ef dcy `ivezy dn cvik
clzy dn epz ,jl oezp df oli` `iveiy
`veik lk oke melk dpw `l ,ipeltl ef dnda
 ואם הכונה לכהונה וכבוד בחיי יצחק."dfa
˘ כדבריÓÓ Â· ÔÈ‡˘ ¯·„ הרי זו מכירה של
oi`" :[י"ד-הרמב "ם ]הלכות מכירה פכ"ב הי"ג
xac `l` dpzna `le xkna `l dpwn mc`
epi` ynn ea oi`y xac la` ynn ea yiy
dfd getzd gix dpwn mc` oi` cvik .dpwp
oke dfd glecad oir e` dfd yacd mrh e`
zlik` exiagl dpwnd jkitl ,dfa `veik lk
fhy

