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58b (משנה י:) � 59b ( ביניתא זקי� לחבריה ליה נימא לא בדיותקיה זקיפא ליה דזקי� ) 

 

 כ פסוק כב פרק שמות :ִמְצָרִי! ְ$ֶאֶר# ֱהִייֶת! ֵגִרי! ִ י ִתְלָחֶצ��ִתְלָחֶצ��ִתְלָחֶצ��ִתְלָחֶצ��    ְו�אְו�אְו�אְו�א תֹוֶנהתֹוֶנהתֹוֶנהתֹוֶנה    �א�א�א�א    ְוֵגרְוֵגרְוֵגרְוֵגר .1

 יז פסוק כה פרק ויקרא :ֱא�ֵהיֶכ! ה' ֲאִני ִ י ֵמֱא�ֶהי,ֵמֱא�ֶהי,ֵמֱא�ֶהי,ֵמֱא�ֶהי,    ְוָיֵראתָ ְוָיֵראתָ ְוָיֵראתָ ְוָיֵראתָ     ֲעִמיתוֹ ֲעִמיתוֹ ֲעִמיתוֹ ֲעִמיתוֹ     ֶאתֶאתֶאתֶאת    ִאי(ִאי(ִאי(ִאי(    תֹונ�תֹונ�תֹונ�תֹונ�    ְו�אְו�אְו�אְו�א .2

 יד פסוק כה פרק ויקרא :3ִחיו3ִחיו3ִחיו3ִחיו    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ִאי(ִאי(ִאי(ִאי(    2ֹונ�2ֹונ�2ֹונ�2ֹונ�    1ל1ל1ל1ל ֲעִמיֶת, ִמ0ַד ָקֹנה אוֹ  ַלֲעִמיֶת, ִמְמָ ר ִתְמְ ר� ְוִכי .3

 ז6ו פסוק ד פרק איוב :ִנְכָחד� ְיָ(ִרי! ְוֵאיֹפה 3ָבד ָנִקי ה�א ִמי ָנא ְזָכר :5ְָרֶכי, ְוֹת! 2ְִקָוְת, ִ ְסָלֶת, ִיְר3ְת, ֲה�א .4
 טו פסוק לה פרק תהלי! :ָד�9 ְו�א ָקְרע� ָיַדְע2ִי ְו�א ֵנִכי! ָעַלי ֶנֶאְספ� ְוֶנֱאָספ� 8ְָמח� �ְבַצְלִעי .5

 כה:לח בראשית :ָהֵאֶ>ה ְוַה9ֶַ<ה ְוַהְ=ִתיִלי! ַהֹחֶתֶמת ְלִמי ָנא ַהֶ ר ַו2ֹאֶמר ָהָרה 3ֹנִכי >וֹ  ֵאֶ>ה ֲאֶ(ר ְלִאי( ֵלאֹמר ָחִמיהָ  ֶאל ָ(ְלָחה ְוִהיא מ�ֵצאת ִהוא .6

 ח פסוק ג פרק איכה :2ְִפָ>ִתי 8ַָת! ַוֲאַ(ֵ�עַ  ֶאְזַעק ִ י ַ@! .7

 יג פסוק לט פרק תהלי! :ֲאבֹוָתי ְ ָכל 2ֹוָ(ב ִעB9ָ 3ֹנִכי ֵגר ִ י 2ֱֶחַר( 1ל 5ְִמָעִתי5ְִמָעִתי5ְִמָעִתי5ְִמָעִתי    ֶאלֶאלֶאלֶאל    ַהֲאִזיָנהַהֲאִזיָנהַהֲאִזיָנהַהֲאִזיָנה ְוַ(ְוָעִתי ה' ְתִפָ>ִתי ִ(ְמָעה .8

 כה פסוק כא פרק א מלכי! :ִאְ(2וֹ ִאְ(2וֹ ִאְ(2וֹ ִאְ(2וֹ     ִאיֶזֶבלִאיֶזֶבלִאיֶזֶבלִאיֶזֶבל    ֹאתוֹ ֹאתוֹ ֹאתוֹ ֹאתוֹ     ֵהַס2ָהֵהַס2ָהֵהַס2ָהֵהַס2ָה    ֲאֶ(רֲאֶ(רֲאֶ(רֲאֶ(ר ה' ְ$ֵעיֵני ָהַרע ַלֲע8ֹות ִהְתַמֵ ר ֲאֶ(ר ְכ1ְח3ב ָהָיה �א ַרק .9

 ז פסוק ז פרק עמוס :ֲאָנB �ְבָידוֹ  ֲאָנB חֹוַמת ַעל ִנEָב ֲאֹדָני ְוִהֵ�ה ִהְר1ִני ֹ ה .10

 ז פסוק ו פרק ירמיהו :�ַמָ ה ֳחִלי 2ִָמיד2ִָמיד2ִָמיד2ִָמיד    ָ=ַניָ=ַניָ=ַניָ=ַני    ַעלַעלַעלַעל ָ$G ִיHַָמע ָוֹ(ד ָחָמס ָרָעָתG ֵהֵקָרה ֵ F ֵמיֶמיהָ  ַ$ִיר ְ ָהִקיר .11

 ג פסוק סה פרק ישעיהו :ַהְ>ֵבִני! ַעל �ְמַקְ<ִרי! ַ$ַ@�ֹות ֹזְבִחי! 2ִָמיד2ִָמיד2ִָמיד2ִָמיד    ָ=ַניָ=ַניָ=ַניָ=ַני    ַעלַעלַעלַעל אֹוִתי ַה9ְַכִעיִסי! ָהָע! .12

13. !Jַָה Bִחִ<י! ֵחֶלב ָ(לֹו! ְ@ב�ֵל Bיד פסוק קמז פרק תהלי! :ַי$ִ8ְיֵע 

 ג פסוק ו פרק שופטי! :ָעָליו ְוָעל� ֶקֶד! �ְבֵני ַוֲעָמֵלק ִמְדָיF ְוָעָלה ִי8ְָרֵאל ָזַרע ִא! ְוָהָיה .14

 ד פסוק ו פרק שופטי! :ַוֲחמֹור ָו(ֹור ְו8ֶה ְ$ִי8ְָרֵאל ִמְחָיה ַיְ(ִאיר� ְו�א ַעKָה $ֹוֲא, ַעד ָה3ֶר# ְיב�ל ֶאת ַו0ְַ(ִחית� ֲעֵליֶה! ַו0ֲַחנ� .15

 ו פסוק ו פרק שופטי!: ה' ֶאל ִי8ְָרֵאל ְבֵני ַו0ְִזֲעק� ִמְדָיF ִמְ=ֵני ְמֹאד ִי8ְָרֵאל ַו5ַ0ִל .16

 טז פסוק יב פרק בראשית :�ְגַמִ>י! ַוֲאֹתֹנת �ְ(ָפֹחת ַוֲעָבִדי! ַוֲחֹמִרי! �ָבָקר ֹצאF לוֹ  ַוְיִהי ַ$ֲעב�ָרG ֵהיִטיב �ְל1ְבָר! .17

 יב פסוק ל פרק דברי! :ְוַנֲע8ֶָ�ה ֹאָתG ְוַיְ(ִמֵענ� ָ>נ� ְוִיLֶָחהָ  ַהHַָמְיָמה ָ>נ� ַיֲעֶלה ִמי ֵלאֹמר ִהואִהואִהואִהוא    ַבHַָמִי!ַבHַָמִי!ַבHַָמִי!ַבHַָמִי!    �א�א�א�א .18

 ב פסוק כג פרק שמות :ְלַהֹ<תְלַהֹ<תְלַהֹ<תְלַהֹ<ת    ַרִ$י!ַרִ$י!ַרִ$י!ַרִ$י!    1ֲחֵרי1ֲחֵרי1ֲחֵרי1ֲחֵרי ִלְנֹטת ִרב ַעל ַתֲעֶנה ְו�א ְלָרֹעת ַרִ$י! 1ֲחֵרי ִתְהֶיה �א .19

 לג פסוק יט פרק ויקרא :ֹאתוֹ  תֹונ�תֹונ�תֹונ�תֹונ�    �א�א�א�א 1$ְְרְצֶכ! ֵ@ר ִא2ְ, ָיג�ר ְוִכי .20

 ט פסוק כג פרק שמות :ִמְצָרִי! ְ$ֶאֶר# ֱהִייֶת! ֵגִרי! ִ י ַהֵ@ר ֶנֶפ( ֶאת ְיַדְע2ֶ! ְוַא2ֶ! ִתְלָח#ִתְלָח#ִתְלָח#ִתְלָח#    �א�א�א�א    ְוֵגרְוֵגרְוֵגרְוֵגר .21

 כד פסוק כב פרק שמות :ֶנֶ(B ָעָליו ְת8ִימ�F �א ְ ֹנֶ(הְ ֹנֶ(הְ ֹנֶ(הְ ֹנֶ(ה    לוֹ לוֹ לוֹ לוֹ     ִתְהֶיהִתְהֶיהִתְהֶיהִתְהֶיה    �א�א�א�א ִעB9ָ ֶהָעִני ֶאת ַע9ִי ֶאת 2ְַלֶוה ֶ ֶס� ִא! .22

 

I 'אונאת דברי! :משנה י (personal abuse)  - prohibition extends not just to commerce, also to words (v. 2; as v. 3 is re: commerce)  

a Examples: 

i Asking about the price of an item with no intention to buy 

ii Reminding a בעל תשובה of his former sinful behavior 

iii Reminding a גר of his former life – as per v. 1  

iv (ברייתא) – if he is suffering, don’t respond as did אליפז to איוב (v. 4) 

1 Note: v. 2 mentions !יראה שמי, since this prohibition is one that only the violator knows he is committing 

(a) Therefore: !אונאת דברי is more severe than Fאונאת ממו 

(b) Also:  this is with his self, not just his money; and the money can be returned, not the dignity 

v Tangent: prohibition of embarrassing another (compared to murder) – one of 3 who never escape !גיהנ 

1 Others: adultery (but ספק אשת איש is less severe than !פני חברו ברבי Fמלבי as per v. 5) and calling another by an 

undignified name, even if it has “stuck” (and no longer under the rubric of !פני חברו ברבי Fמלבי)  

2 Source of !איסור הלבנת פני: from תמר (who preferred death to shaming יהודה – v. 6)  

b Interpretations and parameters:  

i אונאה may be limited to properly practicing members of the nation (v. 2)  

ii Special care should be given not to sadden one’s wife, as her tears will be heard (v. 8, in spite of v. 7) 

1 Caveat: following (bad) counsel of his wife is deadly (v. 9)  

(a) Challenge: aphorism that a “man with a short wife should lean over to listen” 

(i) Resolution(s): house matters vs. wordly matters; wordly matters vs. spiritual matters 

iii Interpretation of v10: gates of heaven are still open to cries of אונאה; all punishments through agent save for אונאה 

1 Additionally: אונאה, theft (v. 11) and ע"ז (v. 12) are brought directly to God 

(a) Tangents:  

(i) Significance of successful crops: vv. 12-16 

(ii) Care for one’s wife: as wealth is dependent on her (v. 17)  

c Associated story: תנורו של עכנאי, the excommunication of הורקנוס Fר"א ב and the death of ר"ג (vv. 18-19)  

d Summative piece: 3 violations transgresses if he:  

i Absuses a stranger: (vv. 1, 2, 20) 

ii Oppresses a stranger: 3 (vv. 1, 21, 22)  

1 Comment: reason the תורה stressed proper behavior with גר in 36 or 48 places – it is easy for him to revert  

2 Lesson: v. 21 teaches Nאל תגד לחבר Nמו! שב 


