
 

 
 מתני

ָכר ִמָקח ּוִממְּ אֹוָנָאה בְּ ם שֶׁ שֵׁ ָכְך אֹוָנָאה , כְּ
ָבִרים  . ִבדְּ

ץ זֶׁהֹלא  פֶׁ ַכָמה חֵׁ ה , ֹיאַמר לֹו בְּ ינֹו רֹוצֶׁ הּוא אֵׁ וְּ
 . ִלַקח

שּוָבה יָך , ִאם ָהָיה ַבַעל תְּ ֹכר ַמֲעשֶׁ ֹלא ֹיאַמר לֹו זְּ
 . ָהִראשֹוִנים

ִרים ן גֵׁ ה , ִאם הּוא בֶׁ ֹכר ַמֲעשֵׁ ֹלא ֹיאַמר לֹו זְּ
יָך נֱֶׁאַמר, ֲאבֹותֶׁ נּו שֶׁ ָחצֶׁ ֹלא ִתלְּ ר ֹלא תֹונֶׁה וְּ גֵׁ   :וְּ

 

  גמ׳
  ר"ת

לא תונו איש את עמיתו באונאת דברים הכתוב 
  מדבר

אתה אומר באונאת דברים או אינו אלא 
 באונאת ממון 
וכי תמכרו ממכר לעמיתך או  כשהוא אומר

 קנה מיד עמיתך הרי אונאת ממון אמור 
לא תונו איש את עמיתו  הא מה אני מקיים

  באונאת דברים
 

 הא כיצד 
אם היה בעל תשובה אל יאמר לו זכור מעשיך 

 הראשונים 
אם היה בן גרים אל יאמר לו זכור מעשה 

 אבותיך 
אם היה גר ובא ללמוד תורה אל יאמר לו 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 כסלתך תקותך ותום דרכיך זכר נא 

  מי הוא נקי אבד
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אם היו חמרים מבקשין תבואה ממנו לא יאמר 
להם לכו אצל פלוני שהוא מוכר תבואה ויודע 

 בו שלא מכר מעולם 
י אומר אף לא יתלה עיניו על המקח בשעה "ר

 שאין לו דמים 
שהרי הדבר מסור ללב וכל דבר המסור ללב 

  נאמר בו ויראת מאלהיך
 

ש בן יוחאי גדול אונאת "ר יוחנן משום ר"א
ויראת  דברים מאונאת ממון שזה נאמר בו

 מאלהיך וזה לא נאמר בו ויראת מאלהיך 
 
 
 

 אלעזר אומר זה בגופו וזה בממונו ' ור
 
 

אמר זה ניתן להישבון רבי שמואל בר נחמני 
  וזה לא ניתן להישבון

 

תני תנא קמיה דרב נחמן בר יצחק כל המלבין 
 פני חבירו ברבים כאילו שופך דמים 

ל שפיר קא אמרת דחזינא ליה דאזיל סומקא "א
 רא ואתי חוו

 
 
 

אמר ליה אביי לרב דימי במערבא במאי זהירי 
ל באחוורי אפי דאמר רבי חנינא הכל יורדין "א

  לגיהנם חוץ משלשה
 

 ד "הכל ס
אלא אימא כל היורדין לגיהנם עולים חוץ 

 משלשה שיורדין ואין עולין ואלו הן

 הבא על אשת איש 
 והמלבין פני חבירו ברבים 

 והמכנה שם רע לחבירו 
 

 כנה היינו מלבין מ
  ג דדש ביה בשמיה"אע
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נוח לו  אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן
לאדם שיבא על ספק אשת איש ואל ילבין פני 

 חבירו ברבים 
 

 
לה מר זוטרא בר טוביה אמר רב ואמרי ( ואמר)

ש חסידא ואמרי "אמר רב חנא בר ביזנא אמר ר
י נוח לו לאדם "ר יוחנן משום רשב"לה א

ן האש ואל ילבין פני חבירו שיפיל עצמו לכבש
 ברבים

 

 

אמר רב חסדא כל השערים ננעלים חוץ משערי 
  אונאה שנאמר

 הנה ה' נצב על חומת אנך ובידו אנך 

 : תנן התם
רבי , חתכו חוליות ונתן חול בין חוליא לחוליא

וזה הוא תנור . אליעזר מטהר וחכמים מטמאין
 של עכנאי

 

 מאי עכנאי 
אמר רב יהודה אמר שמואל שהקיפו דברים 

 כעכנא זו וטמאוהו 

 תנא
באותו היום השיב רבי אליעזר כל תשובות 

 . שבעולם ולא קיבלו הימנו
 

. חרוב זה יוכיח -אם הלכה כמותי : אמר להם
: ואמרי לה, נעקר חרוב ממקומו מאה אמה

 : ארבע מאות אמה
 . אין מביאין ראיה מן החרוב: אמרו לו

אמת המים  -אם הלכה כמותי : חזר ואמר להם
 . אמת המים לאחוריהםחזרו . יוכיחו

 . אין מביאין ראיה מאמת המים: אמרו לו
 



 

כותלי בית  -אם הלכה כמותי : חזר ואמר להם
. הטו כותלי בית המדרש ליפול. המדרש יוכיחו

אם תלמידי : אמר להם, גער בהם רבי יהושע
אתם מה  -חכמים מנצחים זה את זה בהלכה 

 ? טיבכם
ולא זקפו , לא נפלו מפני כבודו של רבי יהושע

ועדין מטין , מפני כבודו של רבי אליעזר
 . ועומדין

 

מן השמים  -אם הלכה כמותי : חזר ואמר להם
 . יוכיחו

מה לכם אצל רבי : יצאתה בת קול ואמרה
 ! אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום

לא בשמים : עמד רבי יהושע על רגליו ואמר
 היא

 

 

 מאי לא בשמים היא 
 אמר רבי ירמיה שכבר נתנה תורה מהר סיני 

 אין אנו משגיחין בבת קול 
אחרי רבים  שכבר כתבת בהר סיני בתורה

 להטות 
 

 שכחיה רבי נתן לאליהוא
מאי עביד קודשא בריך הוא בההיא : אמר ליה

, נצחוני בניקא חייך ואמר : אמר ליה -? שעתא
.נצחוני בני

 

 

א "כל טהרות שטיהר ראמרו אותו היום הביאו 
 ושרפום באש ונמנו עליו וברכוהו 

 

ע אני אלך "ואמרו מי ילך ויודיעו אמר להם ר
שמא ילך אדם שאינו הגון ויודיעו ונמצא 

  העולם כולומחריב את כל 
 ע "מה עשה ר

לבש שחורים ונתעטף שחורים וישב לפניו 
 ברחוק ארבע אמות 

 א עקיבא מה יום מיומים "אמר לו ר
 אמר לו רבי כמדומה לי שחבירים בדילים ממך 
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אף הוא קרע בגדיו וחלץ מנעליו ונשמט וישב 
  על גבי קרקע

זלגו עיניו דמעות לקה העולם שליש בזיתים 
יש בחטים ושליש בשעורים ויש אומרים ושל

 אף בצק שבידי אשה טפח

 תנא 
אך גדול היה באותו היום שבכל מקום שנתן 

  א נשרף"בו עיניו ר

היה בא בספינה עמד עליו נחשול ג "ואף ר
 לטבעו

א בן "אמר כמדומה לי שאין זה אלא בשביל ר
 הורקנוס 

עמד על רגליו ואמר רבונו של עולם גלוי וידוע 
לפניך שלא לכבודי עשיתי ולא לכבוד בית 

אבא עשיתי אלא לכבודך שלא ירבו מחלוקות 
 בישראל 

  נח הים מזעפו
 

 

ג הואי "חתיה דרא א"אימא שלום דביתהו דר
א "מההוא מעשה ואילך לא הוה שבקה ליה לר

 למיפל על אפיה
 
 

ההוא יומא ריש ירחא הוה ואיחלף לה בין 
 מלא לחסר 

 
איכא דאמרי אתא עניא וקאי אבבא אפיקא ליה 

  ריפתא
 אשכחתיה דנפל על אנפיה 

 אמרה ליה קום קטלית לאחי 
 אדהכי נפק שיפורא מבית רבן גמליאל דשכיב 

 אמר לה מנא ידעת 
אמרה ליה כך מקובלני מבית אבי אבא כל 

  השערים ננעלים חוץ משערי אונאה
 

 
 


