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, לולבים והדסים במוצאי שנת השמיטהנה משמעון ו קראובן
, טוען שיש השנה הידורים רבים שצריך לעמוד עליהםושמעון 

ומבקש שראובן ישלם לו את כל , ולכן הוא דורש מחיר יקר ביותר
באותו בוקר שילם . הסכום ויאמר שמוחל על היוקר במחיר

 אלא .סחורה את הקיבלו,  שמוחל על היוקראמר, ראובן
התברר לו שיש מוכרים רבים  – שעות אחר הצהריםלקראת ש

 האם יכול ראובן .והמחיר נמוך יותר, שיש להם הידורים אלו
   ?לטעון אונאה או מקח טעות ולחזור בו

   
  א.......................................................................................................דיני לולבים והדסים בשביעית. א

  ג..................................................................................................................מקח טעות וגזל, אונאה. ב

  ה..........................................................................................................דינים בשיעורי אונאהחילוקי . ג

  ז.............................................................................................................................סוגיית תגרי לוד. ד

  יא...................................................................................................מסקנת סוגיית תגרי לוד להלכה. ה

  יב.................................................................................................האם ניתן להתנות שאין כאן אונאה. ו

  יד.................................................................................................האם שייך אונאה בארבעת המינים. ז

  טו...........................................................................................................................סיכום ומסקנות. ח

  

  ובשום אופן לא להלכה, הדברים נכתבו לצורך לימוד: הערה

  

  עיתדיני לולבים והדסים בשבי. א

עיסוק בסוגיית  הוא ה– חשוב ביותר –נושא משני ו( ענייני אונאהבשיעור זה הוא הנושא העיקרי 

כל המחירים כאן תלויים במיוחדות של הלולבים וההדסים  אלא ש,)כדלקמן, "תגרי לוד"

מתייחסים  אנו מקדימים ו–וכדי להבין את המחירים הגבוהים שדורש שמעון , בשנה זו

  :בנקודות הבאות, )תחילת השמינית, בסוף השביעית: כלומר( דסים בשביעיתלולבים והלנושא 

, לגבי לולבים של שביעית( מחלוקת הפוסקיםיש בזה  – קדושת שביעית בלולב •

כמשמעות ( קדושים בקדושת שביעיתיש הלומדים ש: )שנוטלים אותם בשנה השמינית

  גליון מספר

 583  

  אונאה במחירי לולבים והדסים
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ן בפירושו "כרעת התוספות והרמאחר שראויים לכבד את הבית וכה, .הגמרא במסכת סוכה דף מ

שהוא כעצים שאין בהם קדושת ( אין בהם קדושת שביעיתיש שלומדים ש, )הראשון שם

ן בפירושו "ם והברטנורא והר" כהרמב– בטל הוא אצל רוב עצים –פ שאינו עומד להסקה "ואע, שביעית

ח אור שמ( בלולב שנקטף למצווהויש שמקילים רק , )וכהכרעת הכפות תמרים, השני

מאחר שהיום אין ( בזמננו ניתן להקל לכל הדיעותויש שלומדים ש, )ב-הלכות לולב ח

  .)ג"כ-א"מנחת שלמה סימן נ, מכבדים את הבית בלולב

אין בהם יש הלומדים ש: מחלוקת הפוסקיםיש בזה  – קדושת שביעית בהדסים •

, אור שמח, ןל דיסקי"מהרי,  אין זה שימושם העיקרי–הגם שראויים להרחה ( קדושת שביעית

שראויים ( קדושים בקדושת שביעיתויש הלומדים שראוי להחמיר ש, )מנחת שלמה

  .)שיש בזה עוד ספיקות ואין כאן מקומו, ויש האומרים להקל דווקא בשל נכרים, גם להרחה

אסור לעבוד בהם , אסור לנטעם: מלאכות בלולבים והדסים בשנת השמיטה •

אסור לקטוף בדקדוק כבכל , מינים'  דאפילו לצורך מצוות, במלאכות האסורות

מש תגיע שכדי שה, אסור לחתוך חלקים חיצוניים של הדקל, אלא בשינוי, שנה

שזה בכלל איסור ( אסור לעשות מלאכות בהדסים כדי שיגדלו משולשים, פנימה

, י נכרי"ואולי מותר ע( אסור לגזום, אסור לרסס כדי שיגדלו שתילים חדשים, )זמירה

  .)ורך מצווהמאחר שהוא לצ

אין איסור ספיחין מאחר שהם מין : איסור ספיחין וקטיף שלא ברשות בעלים •

 )מאחר שיש צד שאין בהם קדושת שביעית( אמנם אסור לקטוף שלא ברשות בעלים, אילן

  .)מאחר שיש צד שיש בהם קדושת שביעית( וגם לא ישמרו אותם הבעלים

, ויש המתירים )ם קדושת שביעיתלצד שיש בה( יש שאוסרים לכתחילה: שמור ונעבד •

 –או שאפילו שיש איסור , או שאין איסור כלל: מכמה צדדים( ובשעת הדחק מכריעים להיתר

  .לכן מותר למצווה ולברכה, )ועוד, או שהאיסור הוא רק לאכילה, אינו אוסר לשימוש

 ולא , לא משום איסור סחורההרוסים בשמיטה אינה אסקניית לולבים והד •

אפילו למי ו(דמי שביעית זהר בי קניית פירות ממי שאינו יודע להמשום איסור

מאחר שהמוכר יכול להסתמך על הפוסקים ,  יכול לקנות–שמחמיר וסובר שנוהג בהם קדושת שביעית 

 ויעויין .) וממילא אין כבר איסור גם על הקונה,המקילים וסוברים שאין קדושת שביעית נוהגת בהם

ת משנת "שו, ד"מנחת שלמה סימן מ, א"כ-ט א"ת המבי"בשו( הבפוסקים שהאריכו בעניין ז

  .)ג ועוד"כ-יוסף ג

 אף לסוברים – עבריין באיסורי שביעיתים מס לולבים והדאין קונים אמנם •

-ובחזון איש שביעית י, ד"י-ם הלכות שמיטה ויובל ח"כברמב( שאין נוהג בהם קדושת שביעית

  .)ב"י
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שמעון דרש מובן מדוע  – ) ויעויין בספרים לתוספת ידע,שנכתב בקיצור נמרץ( ולאחר כל זאת

כן ו, מים אלווהסכים לשלם סכו" נלחץ"ראובן ומדוע , סכומים גבוהים יותר מכרגיל

שכל הסוחרים במציאות כ התברר " אמנם אח."אין בהם משום אונאה"סכים שה

הוברר ך לפיכו, בכל זאת לוקחים מחירים זולים יותרו, הרציניים מקפידים על כל זה

  .אונאת ממון ומכאן מתחיל הנדון ההלכתי של .למפרע שהמחיר היה מופרז

  

  מקח טעות וגזל, אונאה. ב

  :כדלקמן, ולכל אחד מהם מקור נפרד, נחלק לשתי משמעויות" אונאה"המושג 

וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד : )ד"י, ה"ויקרא כ( פסוקב –מקור ראשון  •

, אונאת ממוןל לומדים שפסוק זה עוסק ב"וחז, "אחיו אל תונו איש את –עמיתך 

   .שמוכר או קונה חפץ במחיר מופרז

, "ולא תונו איש את עמיתו :)ז"בפסוק י, שבהמשך הנושא הקודם( בפסוק – מקור שני •

כגון שלא ו, אונאת דבריםמבארת שמדובר ב ):ח"במסכת בבא מציעא דף נ( והגמרא

, או שלא יאמר לגר זכור שהיית גוי ,יםיאמר לבעל תשובה זכור מעשיך הראשונ

ופירוש המילה .  בכמה חפץ זה ולא חושב לקנותומוכרלא יאמר לכגון שו

  .שאסור לצער יהודי, צערלפי זה הוא " אונאה"

  

כאן הוא האיסור שורש לכאורה ו, אונאת ממוןחלק  –ואנו מתמקדים בחלק הראשון 

, ויש להוסיף בזה כמה פרטים. יםמקומות אחראשר  שלוקח מחיר גבוה מ,ממוןגניבת 

  :כדלקמן

מדוע יש לאו נפרד בגזל ולאו נפרד שואלת  ).א"במסכת בבא מציעא דף ס( הגמרא •

איסור דומה לאיסור אונאה בשורשו כאורה  של,ה היאהשאלומשמעות , באונאה

מון שגוזל מ נמצא –חפץ יותר מהמחיר הרגיל בשוק את המוכר בזה ש ,גזל

אונאה  ואילו, ממכרהמקח ונו מדרכי ה שגזל איצתוהגמרא מתר, מהקונה

היא דרך מקח ונאה שא, )שכן איןה "ד שם(י " ועיין ברשנחשבת לדרך מקח וממכר

  . ביותר משוויום אותו וקוני,יש בני אדם שצריכים לחפץש ,וממכר

גזל בש ,איסור אונאהובין  איסור גזל  הוא שיש הבדל יסודי ביןוביאור העניין •

הרי לא נעשה כאן מקח  – באונאה ואילו ,רו חפץ של חב רשותלוקח ללאאדם 

 ללוקח מה המחיר שדורש עבור מוכר אמר מראשהשכן ,  של הקונהנגד רצונו

   .הלוקח הסכים למקח זה ו,החפץ
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יכול להשיג חפץ זה ביותר לקונה ש התברר  המקחאחרלרק  מאחר ש–ובעצם  •

שהכל נעשה  , שום איסוראין בכךחידוש התורה היינו אומרים ש לפני –זול 

  .ישנו איסורחידשה התורה שגם בדרך מקח וממכר ו, מדעת שני הצדדים

שהוגדר (  אולי נאמר שיש כאן אותו יסוד– אם לא מגזל –ומהו שורש איסור זה  •

 שבמקום גילה לקונהלא שהמוכר , את חברולצער של האיסור  )באונאת ממון לעיל

  .ותר זולאחר יכול לקבל את אותו חפץ במחיר י

 לצערו במקח –ב .  לצערו בדברים–א : נמצא שיש שני סוגי צער –ולפי זה  •

  .)בזה שמוכר לו יותר ביוקר משאר מקומות למרות שהקונה ידע מראש את מחיר החפץ(וממכר 

 עדיין לא יצאנו –שלאחר שהתורה חידשה שיש מושג של אונאה אמנם נראה  •

מצווה ( ובמנחת חינוך ):ו"בא מציעא דף נבמסכת ב( פני יהושעשכן ב, מהדמיון לגזל

  .)ויש בזה משמעות להמשך השיעור( הראו שאי החזרת האונאה שייכת לדיני גזל )ז"של

  

 וכבר הבאנו כמה פעמים בעבר, מקח טעותובין אונאה את ההבדל בין עוד יש להראות 

חלוקתו את  )"טח הדירהמקח טעות בשל ש" –ז "למסכת בבא מציעא סימן כאוצר העיון יעויין בספרנו (

" מקח הטעות והאונאה"שחילק את עולם , )ו"חלק בבא מציעא סימן מ(הברכת שמואל של 

   :שלושה סוגי טעויות במקחל

והתברר שהגיעה הביתה , מכונת כביסהכגון שקנה ( התחלפות החפץ בחפץ אחר שלטעות  •

והדין (ח תקין ומעולם לא היה כאן מק, מתחילתוטעות  הוא מקחש ,)...מכונת תפירה

שאפילו אם , ואין זה תלוי בדעת הצדדים, שכן מעולם לא התקיים כאן כל מקח, מקח חוזרהשהוא 

 .)וצריך לעשות קניין מחודש, מקח חדש הרי זה –ירצו שניהם לקיים את המקח 

או , )שינויים במידה או משקל או מניין( בכמות אי התאמה,  בעיה בחפץשלטעות  •

והדין הוא שאם לא (או שנתגלה מום בחפץ , ")יפות ונמצאו רעות: "לשון הגמרא( באיכות

 אפילו חריגה של –אבל אם יש טענה לאחד הצדדים ,  אפשר לקיים את המקח–יקפידו על השינוי 

או ,  מהווה עילה לדרוש ביטול המקח מחמת מקח טעות–מידה אחת או מספר אחד מהמתוכנן 

 .)כאשר זה אפשרי, להשלמת החלק החסר

כיוון , בעצם המקחטעות שאינה , )ומעלהמחיר החפץ בשישית טעות ב( אונאה שלעות ט •

וגם כאן הדין הוא שאפשר להחזיר את (  המוגזםבמחירואלא , שקיבל את החפץ שרצה

ולקיים את , ואפשר גם למחול על ההפרש במחיר, במגבלות הזמן והתנאים השייכים להלכה זו, המקח

 .)דדיםלפי רצון כל אחד מהצ, המקח

  

מקח וגם אינו , )מאחר שהכל נעשה מדעתו ומרצונו של ראובן הקונה( גזל אינו –המקרה שבענייננו 

אלא הוא עונה , )ללא מומים וללא שינוי ממה שסוכם, מאחר שראובן קיבל בדיוק את המוצר שרצה( טעות
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שמחיר המוצרים שבשוק נמוכים יותר מהמחיר ששילם , אונאת ממוןלהגדרה של 

  .דיני אונאהועל כן רצונו לברר אם יכול לחזור בו ממקח זה מחמת , ןראוב

  

  אונאהשיעורי חילוקי דינים ב. ג

ובין , את חברואיסור לצער לעיל שאיסור אונאה נמצא במקום כלשהו בין לאחר שלמדנו 

 – שיעור אונאהשהיא הנקראת בשם , ישות עצמאיתהגם שיש לו , את חברואיסור לגזול 

  .י הנקודה המייצגת את שיעור האונאהיש להבין מה

  

, נקודת שיעור האונאהמגדירה את הערך המהווה  ):ט"במסכת בבא מציעא דף מ( המשנה

אם : ובדוגמה מספרית, מערך החפץ הנמכרשישית כלומר , שתות למקחוהוא שיעור 

ותוספת שתות , 10כ שישית ממנו הוא " א– 60מחירו הראוי של החפץ הנמכר הוא 

 המאפשרת לקיים את המקח ,אונאה זהו שיעור המקח המוגדר כ– 70שגבו ממנו הכוונה 

נחלקים האמוראים אם גם  )שם( ובגמרא( כפי שיבואר בהמשך, ולהחזיר את הפרש האונאה

ובדוגמה המספרית דלעיל נוסיף גם שאם מחירו של החפץ , "שתות במקח"קובע אונאה ולא רק " שתות מעות"

כ שיעור " א–ומחלקים אותו לשש ,  יוצא שכאשר מקבעים את המעות כמדד האונאה– 60ושולם עליו , 50הוא 

והשאלה היא ,  מהווה תוספת שישית מבחינת המעות50ולכן קבלת חפץ שמחירו , 10השישית מהמעות הוא 

  .)מגדיר אונאה" שתות במעות"שגם , ב-ז"וכן נפסק בשולחן ערוך סימן רכ, "אונאת שתות"אם גם זה ייקרא 

  

 בשיעור אונאהשאם מכר לו בדיוק  ):במסכת בבא מציעא דף נ(  בסוגיה זו הואהדין העיקרי

  . המקח קיים ומחזיר אונאה– ) שתות המקח או שתות דמים–כפי שהגדרנו לעיל (

  

 ) הגם שהקניין נגמר בהסכמת כל הצדדיםאפשר להחזיר חלק מן המקח ש, חידושושיש ב( המקור לדין זה

ובמפרשים נאמרו בזה , )ה אמנם"ה ד-השערי יושר וכך מדגיש ה( ה במפורש בתורכתוב ו אינ–

  :)וקצרה היריעה, ויש מקום להאריך, בקצרה(ונציג חלק מהם , כמה טעמים

וא מדין שבת האונאה הכתב שה )ה במשנה"ד. ו"במסכת בבא מציעא דף נ( הפני יהושע •

  .השבת גזילה

 כתבו )ב-בבא מציעא כב( שיעוריםהונטרסי קוב )ו"בחידושיו הלכות מכירה סימן ט( ח"בגר •

  ".אל תונו"מהפסוק  גזירת הכתוב נפרדתשהיא 

גם  שהרי הפסוק אוסר אונאה , ביאר את המקור)ה אמנם"ה ד-השער ( השערי יושר •

 אינו קונהובדרך כלל ה, )נאדף בבא מציעא כנלמד במסכת , "מיד עמיתךאו קנה (" קונהעל ה

כ "א ו, וזה נודע לו רק אחר כך,האמיתי של החפץיודע בשעת המכירה את שוויו 
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 .הוא חייב להחזיר את האונאה למוכר – קונההפסוק מלמד שלאחר שנודע ל

  .)ומזה לומדים גם למוכר(ומכאן המקור לחיוב ההשבה 

 מאחר שהלאו ,אסמכתא כתב שאפשר שהוא רק )ד" י,ה" ויקרא כ,על התורה( ן"הרמב •

וחזרת הממון בידם היא קבלה , הוא אזהרה בין על קרקע ובין על מטלטלין

   .במטלטלין ולא בקרקעות

  

 – בדיוק שיעור אונאהשכאשר היתה מכירה שיש בה ( דין העיקריייכים להש הנוספיםוהדינים 

, המובאים למסקנה בלשונו של רבא(  חילוקי דיניםניש  כוללים עוד– )המקח קיים ומחזיר את האונאה

  :כדלקמן, ):במסכת בבא מציעא דף נ

ין כלומר פחות משישית ההפרש בין המחיר המקורי וב( פחות משיעור אונאהאם מכר לו  •

דרך משום ש, )ג-רה יבהלכות מכי(ם "הרמב כתב –והטעם לזה (  המקח קיים– )מחיר המכירה

 שדרך העולם למחול )צד אחדפי ל,  סימן כרק דבבא מציעא פ( ש"אהר והוסיף ,הכל למחול על כך

הדיינים לא ישומו  בלאו הכי – ואף אם יבוא לערער , והמוכר אינם יכולים לדייק כל כךקונההמשום ש

  .)מהם יאמר שיש בו שיעור אונאה והאחר יאמר שאין בואחד ש, בשווה

כלומר יותר משישית ההפרש בין המחיר המקורי ובין מחיר ( יותר משיעור אונאהאם מכר לו  •

שהטעם לזה ) ה אי לאו"ד. ד"במסכת בבא בתרא דף פ (התוספותוכתבו (  המקח בטל– )המכירה

  .)א מכר לו כלל שאין מקח כזה ראוי להתקייםוכאילו ל, המחיר רחוק מן המקח יותר מדיהוא משום ש

  

  :כאן כמה הערות לדינים אלוויש להוסיף 

 פטור מהשבהנחלקו הראשונים האם הוא רק  )בפחות משיעור אונאה( דין הפטורב •

 מציעא בבא( פני יהושעוה ,)ד" י,ד"ויקרא כ על התורה( ן"ברמזו דעת ה( עדיין עובר בלאואך 

שהתירו חכמים מפני תיקון , אינו איסור ממששהוא או , ))ה במשנה"ד. ו"דף נ

, )ז בסופו"סימן של( ספר החינוךוכך כתב ( כדי שהסוחרים יוכלו להשתכר, היישוב

  .) מסתפק בזה)סימן כ' במסכת בבא מציעא פרק ד( ש"הראו

אולם ,  מהמחיר המקוריהסכומים וההפרשים מגדירים רק את שני דינים אלו •

שבשיעור אונאה יכול להחזיר את , שלא כמו הדין המרכזי( ותםמה זמן חללא ברור בהם 

שהמקח (  לא נתבאר האם במקרה של פחות משתות–" מראה לתגר או לקרובו"האונאה בשיעור של 

וכן לא ברור אם ,  המחילה היא מיידית או שהיא תלויה בשיעור זמן זה– )קיים והאונאה נמחלת

לא נתבאר אם המקח מתבטל רק אם חוזר בו בשיעור  – )שהמקח מתבטל( במקרה של יותר משתות

ולשם כך דנה הגמרא באריכות בסוגיית , )או שהביטול כבר אינו תלוי בזמן כלל, זמן זה

 .)ד"כנלמד בהמשך השיעור בס( תגרי לוד
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 )ז-ז"בשולחן ערוך סימן רנ( ובהלכה ):במסכת בבא מציעא דף נ( המובא בגמראזמן החזרה  •

, וזמן זה לא נתבאר שיעורו המדוייק, "או לקרובועד שיראה לתגר "הוא 

 שמובא בדו שיח בין רבי "כל היום"ברור שהוא פחות משיעור  –ובפשטות 

 נבהלו –" כל היום"שכאשר הם שמעו ששיעור זמן החזרה הוא , טרפון לתגרי לוד

 – במקרה שבענייננוולכן ( "עד שיראה לתגר או לקרובו"וחזרו לשיעור הרגיל של 

עד שיראה " יש להסתפק אם כבר עבר השיעור של –היה בבוקר והרצון לחזור היה בצהרים המקח 

  .)בוודאי טרם עבר )"כל היום"של (  שיעור זה–ואילו היינו דנים לפי רבי טרפון , "לתגר או לקרובו

  

שתות , האם מחיר המכירה היה פחות משתות( שיעור האונאהלא קיבלנו נתונים על  –ובענייננו 

, בכל אחד מחילוקי הדיניםלברר את כל האפשרויות ולכן עלינו , )ק או יותר משתותבדיו

  .סוגיית תגרי לוד עלינו ללמוד את –ולשם כך 

  

  סוגיית תגרי לוד. ד

דו שיח בין רבי טרפון לתגרי ,  שמוזכר במשנהמאורעמבוססת על " תגרי לוד"סוגיית 

 )רות הגיוניות ישרות ועל חשבונות מספרייםהבנוי על סב( חשבון הלכתיועל , לוד בדיני אונאה

  .י דו שיח זה"שנעשה בגמרא עפ

  

ל שטינמן "ר מרן הגראי"לאחר שידוע שמו, מסביב לסוגיה זו נקשרה הילה: פינת ההתפעלות[

שהיה פשוט לו , ל השתמש בסוגיה זו כאבן בוחן לדעת אם אדם מסויים הוא מהול או לא"זצ

, וכך התברר באמת, היכנס לדקות הסברות בחשבון הסוגיהשאדם שאינו נימול אינו יכול ל

ולאחר , לא השכיל להבין את סוגיית תגרי לוד, שהיה מתימטיקאי גדול,  מהמתקרביםחדשא

  ....] הסתדרה לו הסוגיה כמין חומר–שנימול 

  

 שיעור האונאהומגדירה את , דנה בענייני אונאה ):ט"במסכת בבא מציעא דף מ( המשנה

: ולאחר מכן מספרת, )כדלעיל, "עד שיראה לתגר או לקרובו"( זמן החזרהואת  )עילכדל, כשתות(

אם : ובדוגמה מספרית, ולא שתות כדלעיל( הורה רבי טרפון בלוד ששיעור האונאה הוא שליש

כל היום : אמר להם. ושמחו תגרי לוד )80 ושיעור שליש הוא 70 שיעור שתות הוא – 60חפץ עולה 

יניח לנו : אמרו לו. )שהוא תקופה קצרה ביותר, "עד שיראה לתגר או לקרובו "ולא רק( מותר לחזור

  .וחזרו לדברי חכמים, רבי טרפון במקומינו

  

, )חסר מעוף, חסר עלילה(  ביותרפשוט וכן הוא נראה, ללא פרטים, כללינראה סיפור זה 

ילים להם את שיעור מאד הגיוני שהסוחרים שמחים כשמגדשכן , "פשיטא"עד רמה של (  ביותרהגיוני
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כאשר מתברר להם שנתנו ללקוח מרחב זמן , ומאד הגיוני שאותם סוחרים מתחרטים על הכל, האונאה המותרת

  מתברר שלפנינו–שבניתוחו לפרטיו אלא , )גדול יותר לחזור בהם מהעיסקה או משיעור האונאה

   .ענייני אונאההשייכים לזמנים ה לחישוב מקור חשוב ביותר

  

ושיעור זמן החזרה , ששיעור סכום האונאה הוא שישית( דעת חכמים על השוואה בין בנויההסוגיה 

כל "ושיעור זמן החזרה הוא , ששיעור סכום האונאה הוא שליש( רבי טרפוןובין דעת  )"עד שיראה"הוא 

 שונות אם  שיש להם הגדרותנתונים חדשים מהשוואה זו מתקבלים כמה .)"היום

 להגדיל את השואפים,  תגרי לוד או בשיטת המסחר הרגילמתבוננים עליהם בשיטת

  .חלקם ברווח מהמוצרים שאותם הם מוכרים

  

כשנודע להם ( של תגרי לודורש שמחתם בנת שהסוגיה תורמת ל ה– ובאופן ממוקד יותר

כאשר התברר להם ששיעור זמן ( ורש רצונם לחזורהבנת שו, )ששיעור האונאה גדל משישית לשליש

 החסרים בהלכות אונאהנתונים חדשים  ומזה מתגלים, )"כל היום"ל" עד שיראה"החזרה גדל מ

  .)כפי שנלמד לקמן(

  

היתה הסיבה לתגרי לוד , לכאורה, שזו( מחיר המוצרמהחלק השייך ל –נלך מהקל אל הכבד ו

  .ציר המחירשייקרא , שאפשר להראותו בנקודות על הקו, וזה החלק הקל )לשמוח

  

,  את הנקודות הפעילות לפי חכמים ולפי רבי טרפון–חות לשם הנו – נגדיר הבה

  :כדלקמן

המחיר המסמלת את  –' אנקודה : שלוש נקודות ")ציר המחיר("אחד  קו נצייר על •

המסמלת את  –' בנקודה , )60 מחיר החפץ –ובדוגמה המספרית (  של החפץהמדוייק

סמלת את נקודת המ –' גונקודה , )70מחיר החפץ : בדוגמא(אונאת השתות נקודת 

  .)80מחיר החפץ : בדוגמא( אונאת השליש

שלגבם , הוא כל מה שיש לפני ואחרי הנקודות הללו, מנקודות אלוהחלק שנגזר  •

לצורך , וראוי לפרטם, )שהמקח בטל( "יותר"וה )שדינו מחילה( "פחות"חל דיני ה

  .הנוחות

החלק שפחות ( הכל מה שלפני .'בהיא נקודה   לפי דעת חכמיםנקודת האונאה •

 ,)והמקח חלמחילה ודינו שיש , 70- ל60דהיינו החלק בין , מינוס' ב( - בייקרא בשם  )משתות

דהיינו החלק , פלוס' ב( +ב בשם אייקר )החלק שיותר משתות(' וכל מה שאחרי נקודה ב

  .)המקח בטלודינו ש, 70-שמעבר ל
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היא  )העיסוק בסוגיהכפי שמבינים בשלב תחילת ( רבי טרפון לפי דעת נקודת האונאה •

דהיינו החלק , מינוס' ג( - ג ייקרא בשם )לישהחלק שפחות מש( הכל מה שלפני .'גנקודה 

 )לישהחלק שיותר מש(' וכל מה שאחרי נקודה ג ,)והמקח חלמחילה ודינו שיש , 80- ל60בין 

  .)המקח בטלודינו ש, 80-דהיינו החלק שמעבר ל, פלוס' ג( +גייקרא בשם 

  

 המספרית בדוגמה( 'א הנקוד( נקודות ותחומיםאנו מבחינים בכמה וט הזה ועל הציר הפש

 ,)80( ' ג נקודה,)61-79( -ג  תחום,) ומעלה71( + ב תחום,)70( 'ב  נקודה,)61-69( - ב תחום,)60: שלנו

 לפי והדין שלו, וא מתחת לשליששה,  ומטה79ממספר ( -ג תחוםוקל להבחין ש, )) ומעלה81( + גתחום

שהן נקודת השתות ( +ב-ו' גם את נקודות ב ובתוכמכיל  )ן שיש מחילה והמקח מתקייםרבי טרפו

, )אפילו המקח מתבטל )+בנקודה ב( שדינם לפי חכמים שהאונאה מוחזרת ובכל מקרה ולפעמים, ומעל השתות

בדוגמה ( אם היו מוכרים את החפץ במחיר גבוהש, קל להבין מדוע שמחו תגרי לודולכן 

תהיה ידו של הקונה על לפי חכמים  –כי אם כן , 70 עד עתה היו נזהרים שלא לעבור את :המספרית שלנו

כשהמחיר יהיה  (ולפעמים אפילו להחזיר את כל המקח) 70כשהמחיר יהיה  (ויכול להחזיר את האונאההעליונה 

וגם ', ג התברר להם שלפי רבי טרפון עדיין נמצאים מתחת נקודה הועת, ))70 מעל

  !יש מחילה והמקח מתקייםהים אלו עדיין במחירים גבו

  

אפשרות החזרה מתחיל כאשר מתחילים לערב בנתונים אלו גם את  יותר ורכבהחלק המ

כאן ו – )שבתחום זה שיטת רבי טרפון מהווה חומרא לעומת שיטת חכמים( ממקח זהשל הקונה 

ם של תגרי שמחתם או צערהנובעות מעובדת , מתגלים לעינינו מגוון גדול של אפשרויות

 בדיני )שכבר הוזכרו לעיל(לשתי השאלות ובאמצעות אפשרויות אלו נוכל לספק פיתרון , לוד

  :אונאה

 )המקח קיים והאונאה נמחלתהדין הוא שש, לעיל -בתחום ( פחות משתותאונאה במקרה של  •

וממילא ( מיידיתהמחילה היא האם  –על סכום האונאה   מתי חלה המחילה–

 שהוקצב לדין אונאה זמןהתלויה בשיעור היא גם  או ש,)ול לחזור בוהקונה כבר אינו יכ

   .)ולכן עדיין יש שהות לקונה לחזור בו, "עד שיראה לתגר או לקרובו"(

האם  – )מקח מתבטלדין הוא שהשה, לעיל+ בתחום ( יותר משתותאונאה במקרה של  •

קונה לא ביטל אם ה: כלומר(  שהוקצב לדיני אונאהמוגבל לשיעור הזמןביטול המקח 

אינו תלוי  או שהביטול, ) כבר לא יוכל לבטל את המקח–את המקח עד לשיעור זמן זה 

 תמיד יכול לדרוש –ומתי שיגלה את הטעות בסכום המכירה ,  כללזמןשיעור ב

מום שנמצא במקח , מידה ומניין, כגון טעות במשקל, כמו בשאר דיני מקח טעות( לבטל את המקח

  .)ב"וכיוצ
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,  אנו נכתוב את הדברים בקצרה–וכדי שלא לסבך את הקורא (לכל שאלה בנפרד ת ההוכחה ונלמד א

  .)ד"והמעמיק יוכל לעיין בסוגיה כפי כוחו בס, לפי שמות הנקודות דלעיל

  

כדי "יש שיעור או שלאלתר המחילה חלה  – )-בתחום ( אונאה פחות משתותאם בלשאלה 

  :ם הבאיםשלבי יש לדון ב– עד שתחול המחילה "שיראה

 שהמחילה היא אם נאמרכי , "כדי שיראה"שיש שיעור של הגמרא מנסה להוכיח  •

הרי לפי שיטת רבי טרפון כל , מדוע תגרי לוד ביקשו לחזור בהםלא מובן  – לאלתר

, ולא כחכמים(  המקח יחול מיד– )+וב' בובכלל זה גם נקודות ( 'גמה שימכרו עד נקודה 

ובוודאי שאין זו סיבה לחזור בהם , )ת ולפעמים גם המקח האונאה חוזר+ב- ו'בשבנקודות 

  .ואילך יפסידו שהלקוח יכול לחזור בו מאוחר יותר' בגלל שמנקודה ג

ובזה אפשר להבין , "כדי שיראה"רק לאחר שיעור שהמחילה חלה  אלא צריך לומר •

שלפי רבי (+וב' בשהם מרוויחים בנקודות שבתחילה חשבו , את המהלך של תגרי לוד

לעומת חכמים שידונו בנקודות אלו להשיב את האונאה , ויש מחילה לאחר כדי שיראה -גפון זו נקודה טר

אבל לאחר שנוכחו , )והרי הרווחיות שלהם היא מזה שמקיימים את מקח, או להשיב את כל המקח

יוצא שהיתרון של רבי טרפון כבר אינו  – "כל היום"לאחר שהמחילה תהיה רק 

לשיעור של " עד שיראה"לת של הלקוח לפעול התארכה משיעור מאחר שהיכו, יתרון

ואמנם לפי רבי טרפון אם לא יחזור בו ( והחשש גדול שהלקוח עלול לחזור בו, "כל היום"

, לא כל כך שכיח+  אבל תחום ב–ולפי חכמים אם לא יחזור בו תהיה החזרת המקח , תהיה מחילה

  .יטו תגרי לוד לחזור בהםולכן החל )והיתרון היוצא ממנו אינו משמעותי

שאצלו , חידוש בדעת רבי טרפוןבאופן שמלמדת אותנו , את הראיהוהגמרא דוחה  •

בכל אלא שיעור אונאה הוא , )כפי שחשבנו עד כה( 'גאינו רק בנקודה שיעור אונאה 

שבעניין , וממילא ירד כל היתרון של רבי טרפון, 'עד נקודה ג' התחום מנקודה ב

ובפרט למסקנה שיש חיסרון גדול , ומה היה לתגרי לוד לשמוח( ומה לרבנןשיעור אונאה הוא ד

  .)שיש ללקוח יותר זמן לחזור בו

  

כדי "רק עד שיעור  ביטול המקח חל – )+בתחום ( אונאה יותר משתותאם בלשאלה 

 יש לדון –ללא מגבלת זמן עולם  לוזרח או שהוא ,)ושני הצדדים יכולים לחזור בהם( "שיראה

  :דות הבאותבזה בנקו

ממה שתגרי  )"עד שיראה"ולא רק (  לעולםוזרחשביטול המקח הגמרא מנסה להוכיח  •

כ " א–" עד שיראה"שאם ביטול המקח אפשרי רק עד שיעור , לוד שמחו בתחילה

, לחזור בו לגמרי או להחזיר אונאההרווח של תגרי לוד מתבטא ביכולת הלקוח 
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ולא היה משמח את , דיהוא קטן מהפרש זה  –" עד שיראה"וכל זה רק עד זמן 

  .תגרי לוד

,  מובן מדוע שמחו תגרי לוד–אם ביטול המקח הוא לעולם שאלא צריך לומר  •

, שלפי חכמים הלקוח יכול לחזור( +וב' בבנקודה בזה חשבו שהם מרוויחים מאחר שהם 

, חזור בושנמצא בתחום המחילה של הלקוח ואינו יכול ל -'גטרפון מדובר בנקודה ' כ לפי ר"משא

, )שהמקח קיים והאונאה חוזרת,  תחום זה שייך לאיזור האונאה–ולאחר מסקנת השאלה הקודמת 

טרפון שיש ' לעומת ר, ויש משמעות לרווח רק אם המקח לחכמים חוזר לעולם

אבל סוף , אמנם מחזירים אונאה( התגרים מרוויחים שהמקח לא בטלו, חזרת אונאה

 יוצא – תגרי לוד שאפשרות החזרה היא כל היום וכאשר שמעו .)סוף המקח מתקיים

, שהלקוח יכול להחזיר אונאה כל היום, תמיד תגרי לוד מפסידים –' בשבנקודה 

כל " מבחינת תגרי לוד כבר אין הבדל גדול בין –ואפילו שלרבנן חוזר לעולם 

דול  יש סיכוי רב שהלקוח יתפכח מהמחיר הג–שכן לאחר עבור זמן ( "לעולם"ובין " היום

  .ומעלה אינה שכיחה+ וגם שנקודה ב, )ששילם

מאחר , "עד שיראה"עד שיעור שביטול המקח יכול לחול גם והגמרא דוחה  •

בעוד , שלפי רבי טרפון נמחלת מיד( בלבד' בנקודה בשייתכן ששמחת תגרי לוד היתה 

', שדעת רבי טרפון שהיא כמו נקודה ב( +בכ בנקודה "משא, )שלפי חכמים מחזירים אונאה

כי ,  חזרו בהם–וכששמעו תגרי לוד שיכול לחזור בו כל היום , )שמחזירים אונאה

, ויכול לחוזר, רבי טרפון מסכים עם חכמים שיש לה דין אונאה'  עד ג+בבנקודת 

 זו כבר סיבה שלא לקבל את דבריו –ורבי טרפון הוסיף שיכול לחזור כל היום 

  .ולחזור לדברי חכמים

  

  י לוד להלכהמסקנת סוגיית תגר. ה

אמר  :)וכדלעיל, :בגמרא במסכת בבא מציעא דף נ, בלשונו של רבא( מסיקה הגמרא –ואחרי כל זאת 

כלומר לא מחכים שום שיעור זמן , לאלתר: י"וברש( נקנה מקח –פחות משתות  – הלכתא :רבא

כדי  וזה וזה ב,קנה ומחזיר אונאה – שתות ,טול מקחיב – יותר על שתות ,)שהקונה יחזור בו

 המחילה – בפחות משתות: שבסוגיית תגרי לודובזה הוכרעו שתי השאלות ( שיראה לתגר או לקרובו

  .)"עד שיראה"עד שיעור  ביטול המקח הוא רק –ביותר משתות ו, לאלתרהיא 

  

  :מפורטים דינים אלו )ז"בסימן רל( ובלשון השולחן ערוך

 שתות – יהיה חייב להשיבכמה תהיה האונאה ו: )ב-ז"בסימן רל( לגבי שתות בדיוק •

וה חמש ואו ש, וה שבע בששווה שש בחמש או שוהרי שמכר ש, כיצד. והובש
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וחייב המאנה לשלם , רי זה אונאה ונקנה המקחה – ה שש בשבעואו שו, בשש

  .האונאה ולהחזירה כולה למתאנה

כגון , היתה האונאה פחות מזה בכל שהוא: )ג-ז"בסימן רל( לגבי פחות משתות •

שכל פחות , אינו חייב להחזיר כלום – שים ופרוטהיוה שבעים בשושמכר ש

  .דרך הכל למחול בומשתות 

כגון , היתה האונאה יתירה על השתות כל שהוא: )ד-ז"בסימן רל( לגבי יותר משתות •

בטל המקח והמתאנה יכול להחזיר  – שים פחות פרוטהישים בחמיוה שושמכר ש

ויש אומרים (בל יאם רצה זה וק, ול לחזוראבל המאנה אינו יכ, החפץ ולא יקנה כלל

או ששתק , אלא אם כן נתרצה המתאנה פעם אחת, אף המאנה יכול לחזור בו ש–ש " טור בשם הרא–

  .)יותר מן השיעור

  

ואם , המקח מתקיים –אילו היה המחיר מופרז פחות מכדי אונאה  –ולכן בענייננו 

ה שבענייננו כבר עבר הזמן שהיה  נרא–המחיר הוא שישית או יותר מעל המחיר שבשוק 

המקח ולכן לכאורה , )שכן כבר עברו כמה וכמה שעות מאז המקח( יכול להראות לתגר או לקרובו

  .צבמתקיים בכל מ

  

  האם ניתן להתנות שאין כאן אונאה. ו

עדיין אפשר  האם –ואפילו אם יש , אם יש אונאה או אין אונאהעסקנו בשאלה ועד כאן 

  .מאחר ששיעור הזמן לחזרה כבר חלף, ר לחזורש אפ איר או שכבלחזור

  

שהרי הקונה , שלא לדון כלל בשאלת אונאהמבקש המוכר אלא שבמקרה בענייננו 

והאם היא , זו חלה" מחילה"והשאלה היא אם , מוחל לו על האונאה שלוהתחייב 

  . משפיעה על התוצאה ההלכתית

  

 "על מנת שאין לך עלי אונאה" חברו ל האומר:איתמר: ).א"במסכת בבא מציעא דף נ( גמראב

  .יו אונאה אין לו על: ושמואל אמר, יש לו עליו אונאה:רב אמר –

  

  :לומדת הגמרא פרטים נוספים בשאלה זוובהמשך הסוגיה 

 –מתנה על מה שכתוב בתורה "דנה הגמרא אם שאלה זו תלויה בדין בתחילה  •

, אם עוסקים בממון או בצעראו שתלוי , )אפילו בדבר שבממון: י"וברש( "תנאו בטל

כגון שמתנה עם אשה שמקדש אותה על מנת שאין לה עונה (  אכן אי אפשר למחול– בצערש



     ע  י  ו  ן – ד  פ  י   
  

יג

אבל אם הנושא הוא , )מאחר שעונה הוא צער הגוף ואינו ניתן למחילה: י"וברש,  תנאו אינו קיים–

  .)חלהוהרי מ, כגון שאר וכסות ניתן למחילה: י"וברש(  תנאי שבממון קיים–ממוני 

ואז אכן אין לו " אונאהעלי על מנת שאין לך " דנה הגמרא אם הנושא – ובהמשך •

 הרי זה מתנה על דבר שכתוב – "אונאהבו על מנת שאין "או שאמר , אונאה

  .ויש אונאה כרגיל, בתורה ותנאו בטל

, אין בו אונאהשמודים כולם  –נתונים מפורשים כאשר נאמרים  –ועוד נושא  •

יודע אני בו שאינו  – םיבמאתי חפץ זה שאני מוכר לך :קונה למראוכר ושהמכגון 

  .אין בו אונאה אכן –ובזה אני מתנה איתך שאין בו אונאה , מאהוה אלא וש

  

שכן הכלל , ים היאך לפסוקראשונהתלבטות היש , בין רב ושמואל, במחלוקת זווהנה 

נדון " אונאה"שא ונו, הלכה כשמואל בדינים ולעומת זאת הלכה כרב באיסוריםהוא ש

ולפי צד , )ן אפילו בפחות משתות"לפי הרמב, שיש איסור להונות( אם הוא שאלה של איסור והיתר

תהיה כאן  בכל זאת –" על מנת שאין עלי אונאה"שאם אמר , ההלכה תהיה כרבזה 

ד "הראבוכן גם דעת , ה במה דברים אמורים"ד: א"ח בתוספות במסכת בבא מציעא דף נ"וכן דעת הר( אונאה

שהרי צריך להחזיר את המקח או להחזיר את ( שאלה ממוניתאו שזו , )ן שם"המובא בחידושי הר

וכן , וכן דעת התוספות שם( אין כאן אונאהשאכן , ההלכה תהיה כשמואלולפי צד זה , )האונאה

  . )ן שם"דעת חידושי הר

  

יש לו  –  עלי אונאהעל מנת שאין לך: חברוהאומר ל: )א"כ-ז"בסימן רכ(  נפסק כרבלהלכהו

שאינו יודע כמה אונאה יש בו ,  כאשר אמר בסתם–מה דברים אמורים  ב.עליו אונאה

לו  אין – אבל במפרש. )שהרי יש בו,  אונאהבועל מנת שאין : ואין צריך לומר אם אמר( כדי שימחול

יודע אני שאינו  – מאתייםחפץ זה שאני נותן לך ב:  מוכר שאמר ללוקח:כיצד. אונאה

צד וכן ל. אין לו עליו אונאה –  על מנת שאין לך עלי אונאה אני מוכר לך,וה אלא מאהוש

  .'שני וכו

  

 הוסיף שאפילו לפי מי )ב"וכן כתב בפרישה וכך הביא גם בסימן רל, ט"ל-ז"סימן רכ( ע"ובסמ

חייבים מסוג זה שמודה במחילה  –להקנות ולמחול אף דבר שאינו קצוב שמאפשר 

 לא ידעתי שיש בו אונאה : יכול הקונה לומר–כי אם לא כן , האונאהלפרש את שיעור 

 בוודאי –אילו הייתי יודע שזכום האונאה הוא כל כך גדול : כלומר(  עליואמחולש בסכום כזה גדול

  .)שמעול םלא התכוונתי למחול על סכום זה
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יש לומר ש ישנם כמה סיבות –שהקונה הסכים כביכול למחול על האונאה , ולכן בענייננו

 שמחילה לא ,פוסקים כרבהן מחמת הסיבה ש – )לפי כל התנאים שלמדנו לעיל( עליו אונאה

 מאחר שהמוכר לא פירט לקונה את המחיר המקורי –ואפילו לפי הצד השני , מועילה

  .דלעילע "מטעם הסמהמחילה אינה מועילה  –ואת המחיר המופקע 

  

 מאחר שהמוכר לא ,חילת אונאהאינו בכלל משהמקרה שבענייננו ואולי אפשר לומר 

ובאמת , אלא הסביר לו את ההיגיון מאחורי מחיר זה, גילה לקונה שיש כאן מחיר מופרז

 .כאן שום אונאהן היה בטוח שאיאלא , נאהוהקונה לא מחל על או, הוא היטעה אותו

   .מה לדון כאן על מחילת אונאהאין  –אם כנים הדברים ו

  

  האם שייך אונאה בארבעת המינים. ז

ולנסות להראות שבענף זה , אנו מבקשים להפוך על פיו את כל הנושא –שיעור לסיום ה

  :בנקודות הבאות, לא שייך לדון על אונאהשל ארבעת המינים 

 –כל דבר שבקדושה שנמכר  :כותב )ז-ג" סימן קנרח חייםאובשולחן ערוך חלק ( א"הרמ •

כירת מבכתב שמדובר דווקא  )ה"מ-ג"סימן קנ( משנה ברורהבו .אין בו אונאה

  .יש בו אונאהשודאי בו –אבל במכירת מטלטלים , קרקעות

 ,אין בו אונאה –דבר שאין לו שער ידוע  ש כתב)ט"חושן משפט סימן ר( בית יוסףוב •

   .יש דין אונאה שגם בזה ,ח"בכה הכריע )א-ט"בסימן ר( ך"השאילו ו

  שכתב שלא שייכא אונאה אלא)כ-ג"כלל י( ש"תשובת הראביא  הובמחנה אפרים •

אבל לא במקום שהמחיר משתנה , בחפץ שדמיו ידועים ונתאנה בשומת החפץ

  .לפי הזמן ולפי המקום

  למד מכאן שיש שלוש דרגות בקביעת שערים)ח"רי-לק הח( שבט הלוית "בשוו •

 שער -ב. שבזה לכולי עלמא יש אונאה,  בשוק שער קבוע-א: )מ לאונאה"ונפק(

 ואין כל אחד ,בבהמות שיש טובים ורעים כגון ,יקי דהיינו שאין שער מדו,בינוני

את המחיר   והקונה יכול לקבוע, אך השער הוא קבוע פחות או יותר,רודומה לחב

ובזה אין  דברים שאין להם שער כלל -ג .לפי מהות החפץ ומעלותיו וחסרונותיו

  . כלל אונאה

אין אונאה ך "תכן שאף לשיטת השישיכתב  )ח"סימן ק( בית יצחקת "שווב •

  וכל שעה ושעה השער משתנה,אין לזה מחירון שו כי,גים קודם סוכותבאתרו

אמנם יש אומרים שגם שינוי השערים יש לו [ ) כל סוחר משנה את המחיר כפי ראות עיניו–וכידוע (

  .]נחשבת כאונאה עדיין –וחריגה גדולה ממסגרת זו , מסגרת
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קונה אתרוגים סתומים ונמצאו עניין  ב כתב)ב-ט" רמןסי( חכמת שלמהבו •
:  וכתב? האם יש בזה אונאה–הפסיד הרבה הקונה מקולקלים ו

מי שיבוא לתבוע אונאה וביטול מקח לא ראיתי נער הייתי וגם זקנתי ו

 ולא ...אתרוגים הוא פההז שנים ומקור קניות " ואנכי יושב פה ל,באתרוגים

כי  והטעם הוא .)ויטען לאונאה וביטול מקח( נשמע מעולם שיבוא אחד ויפצה פיהו בזה

   . אם טוב או רע, שקונים אדעתא דהכיכן מנהג התגרים

 שאין לך עלי ל מנתהמתנה עש )כדלעיל( כללשיש לנו ואף : ומוסיף החכמת שלמה •

נעשה אולם מאחר שהדבר ,  כל זה מעיקר הדין– יש לו עליו אונאה –אונאה 

כבשולחן ערוך ( י הדין" מועיל הדבר עפ– שלא יהיה בזה אונאהמנהג בין התגרים כ

  .מנהג מבטל הלכהש )ויעויין בפתחי תושבה שם, כ-ב"סימן רל

  

 ראובן לא יוכל לטעון טענת אונאה ולבטל את המקח מחמת –ו נ למסקנה בעניינ–ועל כן 

  .המחיר הגבוה שמכר לו שמעון

  

  סיכום ומסקנות. ח

והתברר שיש מחירים זולים , הדסים ולולבים נמכרו בסוף שנת השמיטה במחיר גבוה

  :ונאמרו בזה הנושאים הבאים?  האם ניתן לדרוש אונאה או מקח טעות–יותר בשוק 

יש להיזהר בספק : בלולבים והדסים בסוף השמיטהקר מחירים כמה סיבות ליו •

לא נעבדו ולא נקטפו , צריך למצוא מינים מובחרים שלא ניטעו, קדושת שביעית

נקטפו , לא נגזמו, ולא רוססו באופן האסור, לא נחתכו באופן האסור, בדקדוק

ושנקנו , "שמור ונעבד"שלא יהיו , ברשות הבעלים אבל לא בשמירת בעלים

  .'זהירים בדמי שביעית וכואנשים ששומרי שמיטה וממ

מקח והן לגזל ולאונאת ממון יש דמיון הן ל, אונאת דברים ואונאת ממוןידועה  •

  .טעות

מום או , התחלפות חפץ: שלושה סוגים במקח טעותלומד שיש הברכת שמואל  •

  .אונאה, שינוי כמותי בחפץ

והחישוב הוא , )שישית( תותשהמרכיב את דין אונאה הוא שיעור השיעור העיקרי  •

  .או מהחפץ למעלה ולמטה או מהממון למעלה ולמטה

, מדין השבת גזילה( המקח קיים ומחזיר אונאה –אם מכר לו בדיוק בשיעור שתות  •

  .)או מקבלה ביד חכמים, או מסברה של אי ידיעת הקונה, או מגזירת הכתוב מיוחדת

יותר . מצד המתאנהמחילה ולומדים שיש , המקח קיים –פחות משיעור אונאה  •

  .המקח בטל –משיעור אונאה 



     ע  י  ו  ן – ד  פ  י   
  

טז

ויש לחקור בפחות מאונאה (" עד שיראה לתגר או לקרובו" הוא ן האונאהשיעור זמ •

, והביטול עולמי, וביותר מאונאה אם המחילה והביטול מקח גם תלוי בשיעורי זמן או שמחילה מיידית

  .)או כל צירוף אחר

כ אמר "ואח, ושמחו תגרי לודשליש  טרפון ששיעור אונאה הוא שאמר להם רבי( סוגיית תגרי לוד •

סוגיה זו היא מרכזית בכמה  – )וחזרו בהם משמחתםכל היום להם ששיעור החזרה הוא 

ומניתוח , ומהשוואת מחלוקת חכמים ורבי טרפון, חקירות זמן בסוגיית אונאה

  . יוצאים כמה מסקנות חשובות–שמחתם וחזרתם של תגרי לוד 

על סכום   מתי חלה המחילה יש לברר– פחות משתותאונאה של במקרה  •

 זמןהתלויה בשיעור  או שהיא ,)וממילא הקונה כבר אינו יכול לחזור בו( מיידית :האונאה

יש לברר אם ביטול  – יותר משתותאונאה במקרה של וכן , שהוקצב לדין אונאה

 . כללזמןעור שיאינו תלוי באו ש,  של דיני אונאהמוגבל לשיעור הזמןהמקח 

 תגרי לודראיה לתשובות לשתי השאלות היא מסוגיית הגמרא מנסה להביא ו

  .)כמפורט בפנים( והגמרא דוחה ראיות אלו, )יעויין בפנים(

 ,)לאלתר: י"וברש( נקנה מקח –פחות משתות  היא ש)בלשונו של רבא( מסקנת הגמרא •

ה וזה בכדי שיראה  וז,קנה ומחזיר אונאה – שתות ,טול מקחיב –יותר על שתות 

 המחילה – בפחות משתות: ובזה הוכרעו שתי השאלות שבסוגיית תגרי לוד( לתגר או לקרובו

  .)"עד שיראה"עד שיעור  ביטול המקח הוא רק –ביותר משתות ו, לאלתרהיא 

הן  – אינה מועילה המחילה – הסכים למחול על האונאהשהקונה  במקרה •

 –ואפילו לפי הצד השני ,  מועילה שמחילה לא,פוסקים כרבמחמת הסיבה ש

 –מאחר שהמוכר לא פירט לקונה את המחיר המקורי ואת המחיר המופקע 

מנם  א.)ע"לפי הסמ( מאחר שלא פורט שיעור האונאההמחילה אינה מועילה 

אי אלא ,  של הקונה על האונאהלא היתה מחילה נראה שנייננורה שבעקבמ

  .מיתי מהו המחיר האידיעה

הן מצד , דבר שבקדושההן מצד  –בארבעת המינים אין אונאה  –ולאחר הכל  •

ומנהג מבטל ( מנהג התגריםהן מצד , )יםויש כמה סוגי ידיעת שער( שאין לו שער ידוע

  .)הלכה

  . ראובן לא יוכל להחזיר את מקח הלולבים וההדסים לשמעון–ובשורה תחתונה  •
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