ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת בבא מציעא

דפי עזר ללימוד ד היומי

21.4.16
58b (משנה י:)  59b ()דזקי ליה זקיפא בדיותקיה לא נימא ליה לחבריה זקי ביניתא

 שמות פרק כב פסוק כ:!ִ ִמ ְצ ָרי#ְ אֶ ֶר$ !ִית
ֶ  וְ גֵר א ת ֹונֶה וְ א ִתלְ חָ צֶ  ִ י ג ִֵרי! הֱ י.1
 ויקרא פרק כה פסוק יז:!ֶ ִ י אֲ נִי ה' אֱ הֵ יכ, וְ א תוֹנ ִאי) אֶ ת עֲ ִמית ֹו וְ י ֵָראתָ מֵ אֱ הֶ י.2
 ויקרא פרק כה פסוק יד:חיו3
ִ וֹנ ִאי) אֶ ת2 ל1 ,ית
ֶ ַד עֲ ִמ0 א ֹו ָקנֹ ה ִמ,ית
ֶ  וְ כִ י ִת ְמ ְ ר ִמ ְמ ָר לַעֲ ִמ.3

כה: בראשית לח:הָ אֵ <ֶה

I

ז6 איוב פרק ד פסוק ו:ְ) ִרי! נִ כְ חָ ד
ָ בָ ד וְ אֵ יפֹ ה י3  זְ כָר נָא ִמי הא נ ִָקי:, ָרכֶי5ְ !ֹ וְ ת, ְקוָ ְת2ִ , ִ ְסל ֶָת,ת3
ְ  הֲ א י ְִר.4
 תהלי! פרק לה פסוק טו:9י ָק ְרע וְ א ָד2ִ  ְמח וְ נֶאֱ סָ פ נֶאֶ ְספ עָ לַי נֵכִ י! וְ א י ַָד ְע8ָ  בְ צַ לְ ִעי.5
ַ >ֶ ה9 ַֹאמֶ ר הַ ֶר נָא לְ ִמי הַ ח ֶֹתמֶ ת וְ הַ =ְ ִתילִ י! וְ ה2 ַנֹ כִ י הָ ָרה ו3  ִהוא מצֵ את וְ ִהיא ָ)לְ חָ ה אֶ ל חָ ִמיהָ לֵאמֹ ר לְ ִאי) אֲ ֶ)ר אֵ <ֶה < ֹו.6
 איכה פרק ג פסוק ח:פִ < ִָתי2ְ ! ַת8ָ ַ @ַ! ִ י אֶ זְ עַ ק וַ אֲ ַ)ֵע.7
 תהלי! פרק לט פסוק יג:ֹתי
ָ ו ָֹ)ב ְ כָל אֲ בו2 B ָ9נֹ כִ י ִע3 חֱ ַר) ִ י גֵר2ֶ ל1  ְמעָ ִתי5ִ  ִ) ְמעָ ה ְתפִ < ִָתי ה' וְ ַ)וְ עָ ִתי הַ אֲ זִינָה אֶ ל.8
 מלכי! א פרק כא פסוק כה: ֹו2)ְ ה אֹת ֹו ִאיזֶבֶ ל ִא2ָ ַ)ר הֵ ס
ֶ ְֲ עֵ ינֵי ה' א$ וֹת הָ ַרע8 ֲב אֲ ֶ)ר ִה ְתמַ ֵר לַע3ח1
ְ ְ ַרק א הָ יָה כ.9
 עמוס פרק ז פסוק ז:Bָ בְ יָד ֹו אֲ נBָָ ב עַ ל חוֹמַ ת אֲ נE ִנִ י וְ ִהֵה אֲ ֹדנָי נ1 ֹה ִה ְר.10
 ירמיהו פרק ו פסוק ז:ָ ִמיד חֳ לִ י מַ ָה2  עַ ל =ָ נַיG ָ$ מַ עHִ
ָ  חָ מָ ס וָ )ֹד יG הֵ קֵ ָרה ָרעָ ָתFֵ ַָ יִר מֵ ימֶ יה$  ְ הָ ִקיר.11
 ישעיהו פרק סה פסוק ג:!מ ַק ְ> ִרי! עַ ל הַ <ְ בֵ נִ י
ְ ַ @ַוֹת$ ! ִמיד זֹבְ ִחי2ָ יסי! או ִֹתי עַ ל =ָ נַי
ִ ַ כְ ִע9 ַ הָ עָ ! ה.12
 תהלי! פרק קמז פסוק יד:B ִֵ יע$8ַ
ְ  ָ)לוֹ! חֵ לֶב ִח ִ>י! יBֵ! @ְ בלJָ ַ ה.13
 שופטי! פרק ו פסוק ג: וַ עֲ מָ לֵק בְ נֵי ֶקדֶ ! וְ עָ ל עָ לָיוFָ ָראֵ ל וְ עָ לָה ִמ ְדי8ִ
ְ  וְ הָ יָה ִא! ז ַָרע י.14
 שופטי! פרק ו פסוק ד:ה וָ )וֹר וַ חֲ מוֹר8ֶ ְ ָראֵ ל ו8ִ
ְ ְ י$ ָה וְ א י ְַ) ִאיר ִמ ְחיָהK ַ ע, ֲוֹא$  עַ ד#ר3
ֶ ָ ְַ) ִחית אֶ ת יְבל ה0 ַַחֲ נ עֲ לֵיהֶ ! ו0 ַ ו.15
 שופטי! פרק ו פסוק ו:' ָראֵ ל אֶ ל ה8ִ
ְ ִזְ עֲ ק בְ נֵי י0 ַ וFָ ָראֵ ל ְמאֹ ד ִמ=ְ נֵי ִמ ְדי8ְִ ל י5ִַ 0 ַ ו.16
 בראשית פרק יב פסוק טז:!)פָ חֹ ת וַ אֲ תֹנֹ ת  ְגמַ <ִ י
ְ ! בָ ָקר וַ חֲ מֹ ִרי! וַ עֲ בָ ִדיF וַ י ְִהי ל ֹו ֹצאGבר
ָ ֲַ ע$ יטיב
ִ ֵבְ ָר! ה1 ְ ל.17
 דברי! פרק ל פסוק יב:ָה8
ֶ ֲ וְ נַעGחֶ הָ <ָנ וְ י ְַ) ִמעֵ נ אֹ ָתLִָ מַ ְימָ ה וְ יHָ ַמַ יִ! ִהוא לֵאמֹ ר ִמי יַעֲ לֶה <ָנ הHָ ַ א ב.18
 שמות פרק כג פסוק ב:ִ י! לְ הַ >ֹת$חֲ ֵרי ַר1 ִ י! לְ ָרעֹת וְ א ַתעֲ נֶה עַ ל ִרב לִ נְ טֹת$חֲ ֵרי ַר1  א ִת ְהיֶה.19
 ויקרא פרק יט פסוק לג:ר ְצכֶ! א תוֹנ אֹת ֹו1
ְ ְ$  @ֵר,2ְ  וְ כִ י יָגר ִא.20
 שמות פרק כג פסוק ט:!ִ ִמ ְצ ָרי#ְ אֶ ֶר$ ! ֶ! אֶ ת נֶפֶ ) הַ @ֵר ִ י ג ִֵרי! הֱ יִית2ֶ ! י ְַד ְע2ֶ ַ וְ א# ָ וְ גֵר א ִתלְ ח.21
 שמות פרק כב פסוק כד:B)ֶ
ֶ  עָ לָיו נFימ8ִ  א ִת ְהיֶה ל ֹו ְ נֹ ֶ)ה א ְתB ָ9י אֶ ת הֶ עָ נִ י ִע9ִ ַלְ וֶ ה אֶ ת ע2ַ  ֶ ִא! ֶס.22

'משנה י: !( אונאת דבריpersonal 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 תשובהof his former sinful behavior
iii Reminding a  גרof his former life – as per v. 1
iv ( – )ברייתאif he is suffering, don’t respond as did  אליפזto ( איובv. 4)
1
Note: v. 2 mentions !יראה שמי, since this prohibition is one that only the violator knows he is committing
(a) Therefore: ! אונאת דבריis 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 אישis less severe than ! פני חברו ברביF מלביas per v. 5) and calling another by an
undignified name, even if it has “stuck” (and no longer under the rubric of ! פני חברו ברביF)מלבי
2
Source of !איסור הלבנת פני: from ( תמרwho preferred death to shaming  – יהודהv. 6)
b Interpretations and parameters:
i
 אונאהmay 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  ;אונאהall punishments through agent save for אונאה
1
Additionally: אונאה, theft (v. 11) and ( ע"זv. 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  הורקנוסF ר"א בand the death of ( ר"גvv. 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  תורהstressed proper behavior with  גרin 36 or 48 places – it is easy for him to revert
2
Lesson: v. 21 teaches N אל תגד לחברNמו! שב
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