
 
 

 דבריםהונאת  – פרשת בהר

אל תונו איש את אחיו״ )כה   ״וכי תמכרו ממכר לעמיתך, או קנה מיד עמיתך,  נאמר בפרשה:

 יד(.

אסור למוכר או לקונה להונות את    על פסוק זה כתב הרמב״ם בהלכות מכירה )פי״ב ה״א(:

 גון שהוא מוכר לו חפץ במחיר גבוה מאוד מהשווי האמיתי שלו. כ ,חברו

 ״ולא תונו איש את עמיתו ויראת מאלקיך״ )כה יז(. פסוק נוסף:בהמשך הפרשה כתוב 

ואמרו שהאיסור הכתוב בפסוק הוא איסור    פסוק זה דרשו רבותינו במסכת בבא מציעא )נח:(

 הונאת דברים.

 מהו איסור הונאת דברים? 

 מביאה הגמרא מספר דוגמאות:

 אם היה בעל תשובה אל יאמר לו זכור מעשיך הראשונים. 

 גרים אל יאמר לו זכור מעשה אבותיך.  אם היה בן

שבהונאת ממון אדם לוקח מהשני כסף שלא   לכאורה הונאת ממון יותר חמורה מהונאת דברים,

 לא לוקח ממנו שום דבר. וואילו בהונאת דברים אדם רק מעליב את השני  ,מגיע לו

   .אבל רבותינו אמרו ההיפך

בהונאת רק  ש   ,דולה הונאת דברים מהונאת ממון ג  אמר רבי יוחנן בשם רבי שמעון בר יוחאי:

 . דברים כתוב ״ויראת מאלקיך״

אמר: אלעזר  בגופו  רבי  דברים  מפגיעה    הונאת  חמורה  בגוף  ופגיעה  בממונו,  ממון  והונאת 

 בממון.

בדברים    אבל אם אדם מצער את חברו  הונאת ממון אפשר להחזיר,   רבי שמואל בר נחמני אמר:

 .את הדברים שנאמרו בחזרהאי אפשר לקחת 

ואף על פי ששערי תפילה    , מיום שנחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה  אמר רבי אלעזר:

 ״ אל דמעתי אל תחרש״ )תהלים לט יג(. ננעלו, שערי דמעות לא ננעלו, שנאמר:

 כל השערים ננעלו חוץ משערי הונאה. ואמר רב חסדא



 
 

 הצועק על הונאת דברים אין השער ננעל בפניו.  פירש רש״י:

אבל מי שמבקש עונש על מי שציער    פירוש הדבר שלמרות ששערי תפילה שבשמים ננעלו,

 בבא מציעא נט.(תפילתו מתקבלת ) אותו,

 . כיצד מגיעים לזהירות שלא לצער אחרים אפשר ללמוד מהלל

שמאי ואמר לו שהוא רוצה להתגייר בתנאי לפני  מסופר על גוי אחד שבא    שבת )לא.(במסכת  

שמאי דחה אותו   שהוא לומד את כל התורה כשהוא עומד על רגל אחת, כלומר במהירות רבה.

מה   אמר לו הלל: .  הלך אותו הגוי להלל עם אותו תנאי והלל גייר אותו  ולא היה מוכן לגייר אותו.

לך תלמד את   והשאר הוא רק הפירוש,  עשה לחברך, זוהי כל התורה כולהששנוא עליך על ת

 הפירוש. 

מליז׳נסק אלימלך  רבי  אמר  ולא    בתפילתו:  וכך  חברינו  מעלת  אחד  כל  שנראה  בליבנו  תן 

 חסרונם.

 יהי רצון שנזכה לכך.

 

 

 

 

 

 


