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 -מפני שמתעהו, וא'  -ת"ר: לא ימכור אדם לחבירו סנדל של מתה בכלל של חיה שחוטה, מפני ב' דברים; א' 

מפני הסכנה; ולא ישגר אדם לחבירו חבית של יין ושמן צף על פיה, ומעשה באחד ששיגר לחבירו חבית של יין 

וחנק את עצמו. ואין האורחין רשאין  -ושמן צף על פיה, והלך וזימן עליה אורחין ונכנסו, מצאה שהיא של יין 

אא"כ נטלו רשות מבעה"ב, ומעשה באחד שזמן ג' אורחין בשני  -ליתן ממה שלפניהם לבנו ולבתו של בעה"ב 

ונתנו לו, וכן  -בצורת, ולא היה לו להניח לפניהם אלא כשלש ביצים, בא בנו של בעה"ב, נטל אחד מהן חלקו 

 -מצאו שעוזק א' בפיו ושתים בידו, חבטו בקרקע ומת, כיון שראתה אמו  שני, וכן שלישי, בא אביו של תינוק

עלתה לגג ונפלה ומתה, אף הוא עלה לגג ונפל ומת. א"ר אליעזר בן יעקב: על דבר זה נהרגו ג' נפשות 

 דכולה ר"א בן יעקב היא. -מישראל! מאי קמ"ל 

 חתם סופר מסכת חולין דף צד עמוד א. 2

ת מישראל פי' כבר מאז למדו חז"ל ד"א שלא יתן ממה שלפניו לבנו של בעה"ב. אראב"י עד"ז נהרגו ג' נפשו

ועל שעברו עדחז"ל אירע מכשול זה על ידה שנהרגו ג' נפשות מגלגלים חובה ע"י חייב. וכן תפרש הא דמים 

 אחרונים הרגו את הנפש:

 בית הבחירה )מאירי( מסכת חולין דף צד עמוד א. 3

ואין ביד בעל הבית להכין לפניהם במדה גדושה אין רשאין ליתן מחלקם  האורחים בשעה שאין השבע מצוי

לבניו ולבנותיו של בעל הבית אא"כ נטלו ממנו רשות הרבה מתבייש בעל הבית ממה שנתן לפניהם וכבר הוא 

 מתבייש ביותר בשעה שהם נותנין מחלקם לבני חבורה:
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על דבר זה נהרגו שלש נפשות מישראל. קשה, תיבת מישראל לשון יתר, ודאי ידעינן בישראל משמע, וסגי 

חלק בס"ד, בא ללמד לפי דרכו, יש להאשה ולבעלה דין מאבד עצמו לדעת, דאין לו לומר ג' נפשות סתם. וי"ל 

לעוה"ב כפי מה דרגיל בפומייהו דאינשי, לכך אמר בישראל, דעודם הם בכלל ישראל, יען כי מה שעשו לאבד 

עצמם בידים במזיד, שהפילו עצמם מן הגג, לא היו משופים בדעתם, כי נטרפה דעת האשה אחר שראתה בנה 

מטירוף הדעת, דאינם בכלל ונטרפה אחר כך גם דעתו של אב בראותו ב' מתים לפניו, ועשו כן חבוט מת, 

 מאבד עצמו לדעת.
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אסור לאורחים ליטול כלום ממה שלפניהם וליתן ביד בנו או בתו של בעל הבית שמא יתבייש בעל הסעודה 

שהרי אין לו אלא מה שהביא לפניהם ונמצאו הקטנים נוטלים אותם והולכים, לא ישלח אדם לחבירו חבית יין 

ושמן צף על פיה שמא ישלח לו אדם חבית שכולה יין וידמה שהוא שמן ושמן הוא שעל פניה בלבד ויזמן 

 סורין.אורחים ויתבייש, וכן כל כיוצא בדברים אלו המביאים לידי בושה לבעל הסעודה א
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נאה במקח וממכר כך אונאה בדברים. לא יאמר לו בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה ליקח. אם משנה. כשם שאו

היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים, אם הוא בן גרים לא יאמר לו זכור מעשה אבותיך, 

 שנאמר וגר לא תונה ולא תלחצנו. 

ב מדבר. אתה אומר באונאת דברים, או אינו באונאת דברים הכתו -גמרא. תנו רבנן: לא תונו איש את עמיתו 

הרי אונאת ממון אמור, הא  -אלא באונאת ממון? כשהוא אומר וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך 

באונאת דברים. הא כיצד? אם היה בעל תשובה אל יאמר לו זכור  -מה אני מקיים לא תונו איש את עמיתו 

ל יאמר לו זכור מעשה אבותיך, אם היה גר ובא ללמוד תורה אל יאמר לו מעשיך הראשונים, אם היה בן גרים א

פה שאכל נבילות וטריפות, שקצים ורמשים בא ללמוד תורה שנאמרה מפי הגבורה. אם היו יסורין באין עליו, 

אם היו חלאים באין עליו, או שהיה מקבר את בניו, אל יאמר לו כדרך שאמרו לו חביריו לאיוב הלא יראתך 

תך תקותך ותם דרכיך זכר נא מי הוא נקי אבד. אם היו חמרים מבקשין תבואה ממנו, לא יאמר להם לכו כסל



ויודע בו שלא מכר מעולם. רבי יהודה אומר: אף לא יתלה עיניו על המקח  -אצל פלוני שהוא מוכר תבואה 

להיך. אמר רבי יוחנן בשעה שאין לו דמים, שהרי הדבר מסור ללב, וכל דבר המסור ללב נאמר בו ויראת מא

משום רבי שמעון בן יוחאי: גדול אונאת דברים מאונאת ממון, שזה נאמר בו ויראת מאלהיך וזה לא נאמר בו 

 -להישבון, וזה  ניתן -ויראת מאלהיך. ורבי אלעזר אומר: זה בגופו וזה בממונו. רבי שמואל בר נחמני אמר: זה 

 .לא ניתן להישבון
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 שלא להונות אחד מישראל בדברים 

)א( שלא להונות אחד מישראל בדברים, כלומר שלא נאמר לישראל דברים שיכאיבוהו ויצערוהו ואין בו כח 

אם היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור להעזר מהם. ובפירוש אמרו זכרונם לברכה ]ב"מ נ"ח ע"ב[ כיצד, 

מעשיך הראשונים, היו חלאים באין עליו לא יאמר לו כדרך שאמרו חבריו לאיוב ]ד', ו'[, הלא יראתך כסלתך 

וגו'. ראה חמרים מבקשים תבואה, לא יאמר להם לכו אצל פלוני והוא יודע שאין לו, ולא יאמר לתגר בכמה 

 ה נאמר ]ויקרא כ"ה, י"ז[ ולא תונו איש את עמיתו. חפץ זה והוא אינו רוצה ליקח. ועל ז

וראוי להזהר שאפילו ברמז דבריו לא יהי נשמע חירוף לבני אדם, כי התורה הקפידה הרבה באונאת הדברים, 

ר מן הממון, וכמו שאמרו זכרונם לפי שהוא דבר קשה מאד ללב הבריות. והרבה מבני אדם יקפידו עליהן יות

לברכה ]שם[ גדולה אונאת דברים מאונאת ממון, שבאונאת דברים הוא אומר ]שם, שם[ ויראת מאלהיך וגו'. 

ולא יהיה באפשר לכתוב פרט כל הדברים שיש בהן צער לבריות, אבל כל אחד צריך להזהר כפי מה שיראה, כי 

מיזותיו, כי האדם יראה לעינים והוא יראה ללבב. וכמה מעשים השם ברוך הוא הוא יודע כל פסיעותיו וכל ר

 כתבו לנו זכרונם לברכה במדרשים ללמד על זה מוסר, ועיקר הענין בפרק רביעי ממציעא.
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 להונות הגר בדברים שלא 

)א( שנמנענו מלהונות הגר אפילו בדברים, והוא אחד מן האומות שנתגייר ונכנס בדתינו, שאסור לנו לבזותו 

אפילו בדברים, שנאמר ]שמות כ"ב, כ'[ וגר לא תונה. ואף על פי שאנו מוזהרים בזה בישראל, וזה כיון שנכנס 

ה בו, וגם נכפלה האזהרה עליו דכתיב ]ויקרא י"ט, ל"ג[ לא בדתינו הרי הוא כישראל, הוסיף הכתוב לנו אזהר

)תוננו( ]תונו אותו[ פעם אחרת, לפי שענין האונאה אליו קרובה יותר מבישראל, כי הישראל יש לו גואלים 

שתובעין עלבונו. ועוד טעם אחר בו, שיש חשש בו שלא יחזור לסורו מכעס הבזיונות. ואמרו בספרא ]ויקרא 

 לו אמש היית עובד עבודה זרה ועכשיו נכנסת תחת כנפי השכינה.שם[ שלא תאמר 


