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  מסע לתיקון האדם
  אונאה

  הרב דניאל נשיאקציר: ת
י ֲאִני קֶ ִאיׁש ֶאת ֲעִמיתֹו ְוָיֵראָת ֵמֱאלֹ  ְולֹא תֹונוּ "   )ויקרא, כ"ה, י"ז(" יֶכםקֵ ' ֱאלֹ דיָך, ּכִ

חה וכ הא"ר אלעזר בא וראה כמה גדול
של בושה, שהרי סייע הקב"ה את בר 
  קמצא והחריב את ביתו ושרף את היכלו"

   ז.). גיטין(

בית המקדש נחרב " הגר"ח שמולאביץ:
אשר בושתו הניעה אותו  בגלל יחיד

להיות "רודף" של כל ישראל ולמוסרם 
למלך רומי. בושה, אפילו בושתו של 
אדם מושחת כזה, בוקעת רקיעים, והיא 
שהחריבה את בית המקדש ושרפה את 

  "ההיכל!

  מהי אונאה?   .א
  עוכל פעולה אופעולה הגורמת מ תהימ

, בין לאחרים או פשי גופילצער 
 בממון בין בדיבור.

  :החינוךספר 
הבריות  שלא להכאיבמדיני המצוה, "

התורה כי  ...ולא לביישםבשום דבר 
, לפי הקפידה הרבה באונאת הדברים

... שהוא דבר קשה מאוד ללב הבריות
ולא יהיה באפשר לכתוב פרט כל 

כל הדברים שיש בהן צער לבריות, אבל 
, כי כפי מה שיראה רלהיזהאחד צריך 

  ".פסיעותיויודע כל השם ברוך הוא 
  )שלח מצוה החיוך ספר(

  

  

  בדיבור ובממון –אונאה   .ב
  התורה מוה שי איסורי צער:

  ואת דבריםא –צער דיבורי . 1

ְוָיֵראָת ִאיׁש ֶאת ֲעִמיתֹו  ְולֹא תֹונוּ "
י ֲאִני ה' ֱאלֵֹקיֶכם".ֵמֱאלֶֹקיךָ    , ּכִ

  בהר) פרשת יז ,כה (ויקרא

  ואת ממוןא -צער ממוי . 2

ר ַלֲעִמיֶתָך אֹו ָקֹנה ִמּיַד " רּו ִמְמּכָ ְוִכי ִתְמּכְ
  ".ִאיׁש ֶאת ָאִחיו ַאל ּתֹונוּ ֲעִמיֶתָך 

  בהר) פרשת יד ,כה (ויקרא

  חמורה מאואה בממון: –אואה בדיבור 

 דברים אונאת גדול ...יוחנן רבי אמר"
 ויראת בו נאמר שזה, ממון מאונאת
 ורבי .ויראת בו נאמר לא וזה [מאלוקיך]
 וזה בגופו [אואת דברים] זה :אומר אלעזר
 זה: אמר נחמני בר שמואל רבי. בממונו

 [אואת דברים] וזה, להישבון ניתן [אואת ממון]
  ".להישבון ניתן לא

  ).ט ב"מ(

 חומרתה  –אונאה   .ג

  ונאה לא ננעלו"א"שערי  .1
מיום שנחרב בית  אמר רבי אלעזר:"

ואף על פי  ...המקדש, ננעלו שערי תפלה
ששערי תפלה ננעלו, שערי דמעות לא 

  ..ננעלו.
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כל השערים ננעלים חוץ  אמר רב חסדא:
הצועק על אואת דברים [רש"י: ". 1משערי אונאה

  "."]אין השער על בפיו

  ט.) מציעא (בבא

  :המהרש"א
שערי אונאה ושערי דמעה הם אותו "

עיקר הקפידא באונאה היא הרי ש, שער
   ".תאנה לידי דמעהשמתוך כך בא המ

  "וכי כך עוים את המועקות?"

רחל פתה ליעקב "הבה לי בים..." ויעקב עה 
לה בחרי אף: "התחת אלוקים אוכי אש מע 
ממך פרי בטן?". על זאת אמר לו הקב"ה: "וכי 

יך שביך עתידים כך עוים את המועקות?" חי
  לעמוד בפי בה".

  י) עא' (בר"ר

מדוע אמרו חז"ל "כל שאלו דורשי רשומות 
המלבין פי חברו ברבים כאילו שופך דמים"? 
והלא היה צריך לומר: "דם" ולא "דמים"? 
אלא שכשזכר שוב ושוב פגע ושפך דמו 

  מחדש...

  נפרע בידי הקב"ה .2
נפרע  [על כל עבירות]"אמר רבי אליעזר: הכל 

[שפעמים השליח רחוק בידי שליח  [הקב"ה]

חוץ מאונאה. שהקב"ה  והפורעות שוהה לבוא],
דן בכבודו ובעצמו והפורענות ממהרת 

  לבוא".
   ט.) מציעא (בבא

 ים משתאות לביורעשה מאה ועש בועז
. (לששים בים ובות) ובכולן לא זימן את מוח

כיון שמוח היה עקר ובמה יפרע לו. ועש שכל 
  .2ביו מתו בחייו

  צא. ב"ב

                                           
  .שצריך להרבות ברחמים עד שיפתחו [תורת חיים] 1
. שמוח 1ולשאלה כיצד עשה זאת בועז גדול הדור? משיבים:  2

היה כידוע עם הארץ ואין מקום שגדול הדור יזמין את כל בי 
העיר. אלא שסבר שאם היו למוח ילדים והיה מזמין את בועז, 
אז בועז היה צריך להחזיר ולהזמיו. בכל זאת מוח פגע והיה 

ת מוח כי יאמר אי . בועז תכווין שלא לביש א2לו להזהר. 
(בן יהוידע  עקר וכיצד אשיב לבועז, אבל סו"ס מוח פגע מכך!

  ב"ב צא.)

  אחריםגם צער מ .3

  רבי יהודה החסיד:
"הגורם רעה לאדם, נענש גם על כל 

  שאר קרוביו וחבריו שהצטערו בגינו".
  תרט) חסידים (ספר

וי"א שצריך לבקש מחילה גם מקרוביו 
  .3שהצטערו

אדם שבייש אשה שואה חייב לבקש בוסף 
למחילתה גם את מחילת בעלה, כיון שגם לבעל 

  .4יש בושה בבושת אשתו

  במשפחה אונאה  .ד

  אשתו - אונאת  .1
"לעולם יזהר אדם באונאת אשתו, 
שמתוך שדמעתה מצויה, אונאתה קרובה 

  לבוא".
  ט.) מציעא (בבא

שלא למסור דין  התזהר ותשמר האיש"
 ושלא להוריד עליו דמעות...על בעלה 

שאם רעה תבא על בעלה [כשמצער אותה] 
חס ושלום, היא נוטלת חלק בראש 

  .ונפשה היא חובלת"
  )ואשה איש אהבת ערך יועץ פלא(

אמר רב חסדא לעולם אל יטיל אדם "
אימה יתירה בתוך ביתו שהרי פלגש 
בגבעה הטיל עליה בעלה אימה יתירה 

  . "והפילה כמה רבבות מישראל
  ו) (גיטין

שהיה מהגו לבוא אל ביתו  מעשה ברב רחומי"
והה  .בערב יום הכיפורים -מדי שה בשה 

ערב יו"כ אחד היה עסוק בלימודו בישיבה 
 דר לימודו עד שאיחר לבוא אל ביתושך בסומ

בזמן שהיה מיועד לבוא. ואשתו הייתה יושבת 
בביתה, ומצפה מתי יבוא בעלה? וכל שעה 

                                           
 ה בעלהלכמו שמציו שהמביש את האישה צריך לבקש מחי 3

  .[ראה "לרעך כמוך" הרב דוד אריאב שליט"א]
 עפ"י שו"ע אהע"ז סי' פג. 4
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ושעה הייתה אומרת: עכשיו יבוא! עכשיו 
חור בואו התחילה ייבוא! ומחמת צערה על א

מורידה דמעות מעייה. ובעלה רב רחומי, היה 
בלימודו, והה יושב על גבי גג הישיבה ושקוע 

 - והוא פל ארצה  -לפתע התמוטט הגג תחתיו 
  וח פשו".

  (כתובת סב:)

מותו של  , הרי5רבי חיים שמואלביץשואל 
? אלא מכאן לאשה יותר גדול עושהאיש הוא 

שהפוגע בחברו ומצערו, יהיו מחשבותיו אשר 
וכמו  .אשהכאילו מכיס ידו לתוך יהיו, הריהו 

שאין הכווה הטובה יכולה לשות ממציאות 
פגיעת האש, ששורפת בדרך הטבע, כך גם 

  ו!רהפוגע בחב

  דוגמאות 

 בגד] [אוכל, מראה, לא מחמיא לאשתו. 
 בצורה לא מכבדת. לבקר ולהוכיח 
 בביזוי. להטיח אשמה 
 הלהעיר משי.  

 יקיון וסדר. לא לשמור על  

 לרצפה. מחפץ שהפיל להתעלם 
  [שעדיין לחה מהשטיפה] רצפהללכת על.  

  ילדיםה - אונאת  .2

  :החינוךספר 
 ...בדברים מישראל אחד להונות שלא"

, זמן ובכל מקום בכל זו מצוה ונוהגת
 ראוי בקטנים ואפילו, ונקבות בזכרים
 יותר בדברים להכאיבן שלא להזהר

 כדי הרבה שצריכין במה זולתי .מדי
 ובני ובנותיו בבניו ואפילו, מוסר שיקחו
 לצערן שלא בהם והמיקל, אדם של ביתו

  ."וכבוד ברכה חיים ימצא, אלה םבענייני
  )של"ח מצוה(

  רבי פנחס אליהו מווילנא:
"יש אנשים ששומרים עצמן מלהרע 
לשום אדם ואוהבים את הבריות כולם, 
אבל שונאים את בניהם ומכוונים לצער 

                                           
 שיחות מוסר מאמר כ"ד תשל"א, ומאמר ב' תשל"ב. 5

כי  אותם ולהקניטם, ואומרים אין בזה עון
אין אני מצער אלא נתח מנתחי, אשר 
נתנם הבורא יתברך בידי והכריחם לסור 
למשמעתי... ובאמת דבריהם לא בהשכל 

למה יגרעו ולא על פי התורה, שהרי 
הבנים מלהיות בכלל "לא תשנא את 

  אחיך" ובכלל "ואהבת לרעך כמוך"?
ואומנם כמו שבעניין ההטבה והצדקה כל 
הקרוב קרוב קודם, כך בעניין השנאה 
והרעות יש יותר עונש על המצער את 
קרובו מאדם אחר, והמצער את בניו על 
  חינם עתיד ליתן הדין ביותר מטעם הזה".

  טז) פרק יג, מאמר ח"ב הברית (ספר

  דוגמאות

 למתוח ביקורת. 
 להטיח האשמות שווא. 
 ילד.ל להפר הבטחה 
 לא ברורה. להכריע במריבת אחים 
 י חבריו. לביישובפ 
 להכותו. 
 אי. לבזותובמילות ג 

  בהוראה וחינוך -אונאה   .ה

  לצער ילד .1

  הגר"י אברמסקי:

"פעם צבטתי צביטה של חיבה בלחיו של ילד. 
והעיר לי:  ראה זאת מו"ר רבי חיים מבריסק

מדוע תצער קטן? אף שעשית זאת מתוך חיבה, 
אך למעשה כואב לו לילד, והוא הרי איו בר 

   מחילה".
  )שא עמוד בהם' שיש 'חיים ספר(

  הגר"י סרנא:
"יזהר שלא לבייש קטן וגדול, ומקטן יש 
ליזהר יותר מגדול, כי לאו בר מחילה 

  הוא וישאר בחטאו המר".
  קעו) עמוד ח"ד יחזקאל (דליות
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  הסטייפלר מגיע בהפתעה לשמחת בר מצווה

הסטייפלר זצ"ל הגיע בהפתעה לשמחת בר 
מצווה של אחד מילדי בי ברק. הכל הופתעו 

  עד מאוד מבואו של האורח הכבד. 

הסביר הסטייפלר שלפי שים, הילד ישב 
בבית הכסת ואחז בספר גדול בזמן התפילה, 

על כך שבתפילה צריך לאחוז זפתי בילד 
בסידור ולא בגמרא. בדיעבד התברר שהוא 
החזיק בסידור, התצלתי אז, אולם מאחר 
שקטן איו בר מחילה, ולכן הוצרכתי להגיע 

  לבקש ממו מחילה.

  ח"ב סימן תסג) ,שו"ת תשובות וההגות(

  :דוגמאות

 לתלמיד. להעיר בפרהסיה  

 שהלא מוצדקת. הע  

 במקרה של טעות. אי בקשת סליחה  

 ים בקולאמירת ציו.  

 קוצר רוח.  

 י חבריו. העדפת תלמידעל פ 
 של תלמידים. התעלמות מבקשות  

  חילוני - אונאת  .ו
  הגר"ש וואזנר:

"תינוק שנשבה שלא למד ולא ראה ואין 
בו שום אשמה שאבותיו קלקלו אותו 

עשיו רשע הוא כיון שתינוק מלמרות שב
  אסור להונותו". ,שנשבה הוא

  רפ"ג) ע' ח"ה הלוי (שבט

 עבודהב -אונאה   .ז
  יקיוןאי הסביבה שמירה על.  
  אותלא יחס ]קה, לשומרלמזכירה, למ[.  
  משותף שמירה על ציודאי.  
 יבטלפון דיבור קול. 
 ת שכרהל.  
 יצול סמכות לרעה.  
 לא מוצדקים איחורים וחיסורים.  

 בנהיגה -אונאה   .ח

 צפירה ללא צורך  
o צפירה ממושכת.  
o  ה.צפירה בשעותשי 
o .ות רכבוצפירה למתקשה לח  

 היגה פראית 
o יה עקיפת תורי פלפ. 
o ת מימיןעקיפה מסוכ. 
o "רכב אחר "לחתוך. 
o יה לא לאותתבפ.  
o סיעה איטית  תיבי.שמאלהב 
o בכביש פקוק חסימת צומת. 
o ועהחסימת הת. 
o בלימת פתע. 
o היגה איטית המעכבת. 
o ה. עצירה להביטבתאו  
o על הולכי רגל. התזת מים 
o  סיעה עם.וע רועשמ  
o מזהם. פליטת עשן  

 יהח 
o יה באמצע הכבישח 

  .הורדת/העלאת וסע/מטעןל
o יתיה רשלשתי מקומות)על ( ח. 
o יה על מדרכהח. 
o יהכה ח/יה פרטיתבח. 

  באוכלין -אונאה   .ט
 מאכל המריח אוכל ליד אחרים... 
 פסולתו משאיר קליפות פיצוחים.   
 6ולא בסכו"ם בידיים אוכל.  
  יסחתיכות ולגימות גדולות. לפהמכ  
 ובחופזה. אוכל במהירות  
 לעיסה.  משמיע קולות  
  וגסלקערת הלחם. בפרוסה ומחזירה   
 תו של האוכל מביטיו או במ7בפ.  
 הפה.מ יורק  
 חאת האף ליד השולחן. מק  
 יואצבעותאת  מלקק.  
 את המבשלת. מצער 
 מהצלחת המרכזית.בכליו  לוקח 

                                           
  לרח"פ כד' סג'. כף החיים 6
 צוואת רבי אלעזר הגדול. רמ' ברכות ז' ו'. 7
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 יותר מחלקו מהצלחת המרכזית. לוקח 
 ות. ממששהחלות בח 
  ה מספקת לבעליה.אוכלמסעודה שאי  

  מאוס ב -אונאה   .י
 יעו מחוטמו מאס בו.ו ,מוציאאחר ו  

 ח חוטמוליד אחרים. מק 
  ולא מכסה את פיו. מתעטש 
  ליד מי שרגיש.במקום ציבורי או מעשן  

 8ללא מחסום לפיו – מגהק או מפהק.  

 וףמהשירותים.כשיוצא  משאיר טי  
 יוח בו מקפיד לקים. איהקט 

ים יבא במשפט ק"כי את כל מעשה האל
קהלת יב, ( אם טוב ואם רע" על כל נעלם

"מאי על כל נעלם? אמר רב: זה . )יד
ונמאס בה.  ההורג כינה בפני חברו

הרק בפני חבירו ושמואל אמר: זה 
  ".ונמאס

  א) ה, (חגיגה

  רבי חייא וריח השום

רבי ישב ודרש והריח ריח של שום, אמר: מי 
ויצא, עמדו  יאחי ביעמד ר אכל שום יצא.ש

  כולם ויצאו.

אמר לו:  א.יבשחר מצאו ר' שמעון ברבי לר' חי
  "אבא?את אתה הוא שציערת "

אמר לו חס ושלום. לא תהא כזאת בישראל. 
לעולם לא הייתי אוכל שום לפי בואי לבית 

לבייש את אוכל  המדרש. אלא יצאתי כדי שלא
השום, שכשיראו שאי יוצא יצאו כולם, וע"י 

  .כך לא יכירו מי הוא זה שבאמת אכל"
  )א' יא סהדרין (ע"פ

יא למרות שגרם כאן יכל זאת עשה רב ח
ביטול תורה לרבים, ולמרות שהאדם שאכל 

שווה הדבר למוע צער  –שום עשה שלא כהוגן 
  .יהודימ

                                           
"ולא יגהק ויפהק ואם עשאו לרצוו הרי מגסי הרוח ואם  8

צריך לעשותן מתוך אוס, ייח ידו על פיו שלא תראה פתיחתו" 
  (שו"ע אורח חיים סי' צז).

לקחת על עצמו את  מהיכן למד רבי חייא
להציל את האשם מבושה? מרבי האשמה כדי 

  :מאיר

שבאה לבית מדרשו של  מעשה באשה אחת"
רבי מאיר. אמרה לו: "אחד מכם שבבית 
מדרש זה קדשי בביאה; אי מבקשת שאותו 
אחד ישאי או יגרשי". כדי שלא לבייש את מי 
שקידשה בביאה, עמד רבי מאיר וכתב לה גט 

לה, בהיותו בטוח שכך יעשו כל כריתות ותן 
ואכן עמדו תלמידיו, כתבו כולם גט  ,תלמידיו

כריתות, ותו לה. מצא שרבי מאיר בייש את 
  ."עצמו כדי למוע בושה מהתלמיד האשם

  ).יא (סהדרין

 שכנים -ת אונא  .יא

 יין לא מסמןאת מספר הב.  

 שם על תיבת הדואר לא כותב.  

 יח שקית אשפהמ מחוץ לפח.  

 קהאחרי שקית אשפה מטפטפת לא מ.  

 יים חוסםיסה בעגלות/אופאת הכ.  

 יחגרוטאות בשטחים ציבוריים מ.  

 מעבר לשעות המקובלות מרעיש.  

 ה. מצלצל בפעמוןבזמן שי 
 ים בלי ליידע משפץאת השכ. 
 כביסה רטובה מעל קומת השכן תולה. 
 בחדר מדרגות אשפה משאיר. 
  רועשת מוזיקהמשמיע.  
 וחהבעלי מלאכה  מעסיקבשעות המ. 
 וחה. כסאות גוררות בשעת מושולח 
  ים טפטוףמאפשרים. ממזגלשכ 
  בשעות משחקי ילדיםמאפשר 

 המוחה.
 קהות מים חלוות השכמעל חלו. 
 עמ של כלים ומכשירים מהשאלה. 
 ע ממ היזק ראיהלא...  

  ביתהוועד ל תשלוםמעכב. 
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א לתיוק על ו, לקרהאשה סירבה לרצון בעלה
ין היה ילד בשם זה יבטעה שבב ,שם אביו

  שפטר וזה לדעתה סימן רע. 

מה יקרה בעוד גשו להגרש"ז וצידד לאשה. י"
כמה שים, כאשר הילד הזה יגדל, ואימא שלו 
תקרא לו מהחלון: "יעקל'ה! בוא הביתה! 

  ...ערב"-ארוחת

"אה? איך תרגיש אז האם השכולה כאשר 
 –, יעק'לה תיזכר בבה אהובה, מחמל פשה

  ..."אשר כבר טמון מתחת רגבי האדמה?
  עח') אדר יתד קודש שבת (מוסף

  במסחר -ה אונא  .יב
"וכיצד הוא אונאת דברים לא יאמר 
בכמה אתה רוצה ליתן חפץ זה והוא אינו 

  ".רוצה לקנותו
 רכח) סי' משפט (חושן

שאין , לפי תקוות שווא ואכזבה ורם למוכרג
  כוותו לקות.

 ות אסור בירור בטלפוןאצל בעל הח.  

 אסור. מבקש הצעת מחיר בכתב  

 י רק מברראם  מותרמחיר אומר "א". 
 ותמותר לברר מחיר אצל עובד בח. 

 .ובלבד שלא יטען שהמחיר יקר בוכחות אחרים
יגרום לו להפסיד וולא יעסיק את העובד 

  לקוחות.

 לחברו -אונאה   .יג

  א"וכשיוצר "תקוות שו .1

  א.ושואסור ליצור אשליות ותקוות 

  כגון:

  י זוג, כאשר לאחד מהםפגישה בין ב
 אין כל כווה רציית.

 .תו למכורכשמודיע שמוכר ואין כוו  

   חטאיו כשמזכיר לאדם .2
אם היה בעל  [אואת דברים] הא כיצד?"

זכור מעשיך תשובה, אל יאמר לו: 

. אם היה בן גרים, אל יאמר הראשונים
. אם היה גר ובא זכור מעשה אבותיךלו: 

פה שאכל ללמוד תורה, אל יאמר לו: 
 שקצים ורמשים בא נבילות וטריפות

  "ללמוד תורה שנאמרה מפי הגבורה?!
   ח:) מציעא (בבא

 כשרואה קלקלת חברו .3

  לא יראה לחברו בשעת קלקלתו, אלא
 .9יעלים עייו ממו

 על אדם שמעד. סתכללה 
 ס. סתכללהעל מובל לאמבול 
 הג להסתכל כששוטר עוצר.  

 זיפה להסתכל במי שמקבל.  

 יו של מבקש צדקה להסתכלעל פ. 
 כה להסתכל על אדם מוגבל או. 
 על זוג בפגישה להסתכל. 
 במריבה של אחרים. להסתכל 

  מגמגם מחפש כתובת:
שאל יהודי את ר' חיים עוזר גרודז'סקי זצ"ל 

רחוקה לקחו  השהייתלכתובת מסוימת, אף 
משום שהיה מגמגם וחס על כבודו  –למקום 

 שלא יתבייש אם ישאל אחרים.

  כשמפחיד את חברו  .4

 10בפתאומיות את חברו בעיתהמ.  
 11לא קשור המחזיק כלב.  

"המגדל בביתו כלב רע מונע חסד מתוך 
, פורק ממנו (שאיו מיח העיים לבוא) 12ביתו"

 ,יראת שמיים וגורם לנשים להפיל עוברן
ועובר ב"לא תשים דמים בביתך", אא"כ 

(שאז אין סכה או הכלב קשור בשרשרת 

 .13פחד)

                                           
הרמב"ם, "אל תשתדל לראותו בשעת קלקלתו" [אבות ד' כג']  9

  .הלכה ה, דהלכות דעות 
  רמב"ם סה"מ ר"א. 10
 רמב"ם הלכות זקי ממון ה ט. 11
 שבת סג. 12
 .זקי ממון ה טהלכות רמב"ם  13
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  מיותכשנכנס בפתאו .5

, ולא יכנס אדם לבית חבירו פתאום"
וילמדו כל אדם דרך ארץ מן המקום, 

, ויקרא לו לאדם, ןשעמד על פתח הג
ם אל האדם קיושנאמר ויקרא ה' אל

  ויאמר לו 'איכה'".
  )ה"ב פ"ג עזאי, בן פרקי ארץ, דרך מסכת(

שה וכשבא  12למד מחוץ לביתו  רבי חיה
  בפתאומיות מתה אשתו והתפלל עליה וחייתה.

שה, כשבא  12אף שהיה מחוץ לביתו  רבי חמא
לעיר אמר: לא אעשה כפי שעשה רבי חיה, 
וכס לבית המדרש וביקש שיודיעו לאשתו 

   שמגיע.
  סב: כתובות

  בשורה רעה  כשמודיע .6

 בשורה רעה בבת אחת [ולא  המודיע
 באופן הדרגתי].

  אין להודיע  [מרגשת מאד]גם בשורה טובה
באופן פתאומי, אלא ברמז 

   .14ובהדרגתיות

  שינה כשגוזל .7

 הזזת כסאות,  הסובבים מרעיש ומעיר]

 .אור] הדלקתשעון מעורר חזק, דיבורים בקול, 
 קר"ש, תפילה, [ מצוהלצורך  עירהמותר ל

  .]קדיש

  זמןכשגוזל  .8

  ם.יחלמתה הבאדם לצער אסור 

 מתחיל שיחת טלפון לא חשובה ,
  למרות שראה שמישהו ממתין לו.

 יתובאמצע הכביש כדי  עוצר את מכו
  .15לשוחח עם חבר

 יתו מזדרז לצאת. מזמין מוואי  

                                           
כשרצו האחים להודיע ליעקב אביהם שיוסף חי, הם בקשו  14

מסרח בת אשר לגןבכיור ותבליע במילים שיוסף חי, כדי 
  שיכסו הדברים בהדרגה לליבו של יעקב.

להפסד ממון גם גרם  הרימוית,  היה בעלהממתיים בין אם  15
  לאדם שישב בתוכה.

 יתמאחר ובכך מצער את  בעל מו
  .הממתין המזמין

  פנים רעותכשמראה  .9

את  אדם המראה פים רעות וזועפות כדי לצער
  חברו עובר ב"לא תוו".

"כשם שאונאה בדברים, כך אונאה בעין 
  .רע שמראה פנים רעים"

  )קפ יראים(

"שמאי אומר הוי מקבל כל אדם בסבר 
  .פנים יפות"

  )טו א, אבות פרקי(

הפנים הינם רשות הרבים והרי הוא "
  ".מזיק וזהו כבור ברה"ר

  )מקלם הסבא(

  ועת יד ולאאסור לצער גם: בכתב, בת
 בהבעת פים.רק 

  כשמעורר קנאה  . 10

 גבוה שקיבל על ציון מתפאר  
 הגבוה. על שכרו מתפאר 
 ראשון שעבר. מתפאר על טסט 
  בעסקיו על הצלחותיומתפאר. 

  בתפילה -אונאה   .יד
 שים  יושב בקצה הספסלומצער א

 מלהיכס.
 16בספסל תופס שתי מקומות. 
  יו שמו"עבמאריך17ומצער חברו שלפ. 
 מתפלל בקול רם.  
  אמן יהא שמיה רבא"צועק". 
 ותועות משועושה ת. 
 מעיר ומאיץ בחזן. 
 מתפלל עם ריח רע מפיו ומגופו. 
  שאריות כוסות קפה משאיר בביה"כ

 .ייר טישו

                                           
  או מיח חפציו לצידו. 16
יעמדו ליד קיר המזרח, כדי שמאריכים בתפילה ללכן ראוי  17

לא לגרום צער למתפללים שלפיהם שרוצים לפסוע ואים 
  רשאים לעבור לפי המתפלל.
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 וסידורים על  משאיר ספרים
 השולחות.

 בדרשה. יושב עם מגבעת 
 שלא יסתובב. רמכוון המאוור 

 סת דרך ה... חלון הרידב"זס לבית הככ
כל זאת די לא להטריח את  בשבת תשובה

  הציבור לזוז ממקומו.

  מתיםל -אונאה   .טו
  ס לביתכיס ציציותיו בעת שיכ

שאים  שלא לצער המתים –העלמין 
 .יכולים לקיים מצוות

  בהתעלמות –אונאה   .טז
 בעל הסעודה מאורחים  המתעלם

  המחפשים מקום.
  עמ.מללוות ד' אמות את אורחו  
 עמ .מלעזור לרכב תקוע  
 עמלקחת טרמפ ברכבו. מ 
 עמ  ה את ידידו אומלהזמין לחתו

 .קרובו

קלעו למקום מסויים.  רבי אבהו ורבי חייא
רבי אהבו דרש להם באגדה, ורבי חייא דרש 
בהלכה. עזבו כולם את השיעור של רבי חייא 
והלכו לשיעור של רבי אבהו. חלשה דעתו של 
רבי חייא. ואמר לו רבי אבהו: 'אמשול לך משל 

מה הדבר דומה, לשי בי אדם, אחד מוכר ל
אבים טובות ואחד מוכר מיי סידקית, על מי 
קופצים הקוים, לא על זה שמוכר מיי 
סידקית? בוסף לכך ליוה רבי אבהו את רבי 

  חייא עד מלוו כדי להפיס את דעתו
 מ. סוטה עפ"י

  זהירות שלא לבייש  .יז
היה רגיל ליתן לעי בשכותו  מר עוקבא

זוזים בסתר, והיה משלשל מתחת  ארבעה
 יום אחד שהיה עם אשתו הבחין שהעי לדלת.

יוצא לחוץ, סו מפיו וכסו לתור כדי 
   להתחבא.

  סז: כתובות

  העי הגב

וקיבל  רבי חום מצ'רובילפעם בא אל עי אל 
שהייתה כפית של כסף העי  גבצדקה. בצאתו 

בו. . בי הבית הבחיו מוחת בחדר החיצון
ובזעם ביקשו להכיסו לרבי חום. העי הגיב 

  בצעקה, שרבי חום עצמו תן לו את הכפית...

מלא כי תן  אישר בפהרבי חום מחדרו ויצא 
וזאת כדי שלא לבייש את  לעי את הכפית...

"בי  העי השמיע "טעה" וספת:הה ו העי.
  אי מבקש דמי בושת"...  –ביתך ביישו אותי 

הצדק עמו, עליו  –רבי חום  אמר –אכן 
ומיד הוציא סכום כסף וסף ותם לפייסו... 

  לעי, ובלבד שהלה ימחל על "עלבוו"...

 שלא יגרם בושה לאחר .1

  תגלה שמו של עץ הדעת כדי שלא לא
  .18יתבזה על הבריות

  אשה שחטאה עם בהמה תהרג עם
אומרים זו בהמה שלא יהיו  - 19הבהמה

 .20שסקל פלוי על ידה
  ו של בלעם מתה מיד לאחראתו

לא יגידו זוהי ש –שהוכיחה את בלעם 
 .21האתון שצחה את בלעם

  אסור למלוה להראות לבעל חובו
הלווה אם הוא יודע שאין לו לשלם. 

  .22ואפילו לעבור לפיו אסור
 23מותר לשקר כדי שלא יצטער חברו   
  להציג טיעון אחר לפיטורין.מותר 

                                           
ין במדרש (ב"ר ט"ו ח'): "מפי מה לא תפרסם עץ הדעת, שא 18

וות בריה". למרות שלימודו בתורה חסר עקב כך א' חפץ לה;
  לא מפרסם הקב"ה דבר העלול לגרום ביזוי, אפילו לצומח. –
  ."והרגת את האשה ואת הבהמה" (ויקרא כ, טז) 19
 סהדרין ד: 20
שארת האתון היתה  רבי חיים שמואלביץ מעיר שאילו 21

הרואה אותה היה בחיים היה כאן קידוש השם גדול. שכן כל 
"שיחות מוסר" ( אומר: "זוהי האתון שפתח ה' את פיה".

 תשל"ב, עמ' קל"ג).
רמ' הלכות מלוה ולוה א' ג'. שו"ע חו"מ צז ב. אם מסופק אם  22

 יש לו לפרוע, מותר לשואלו ולהראות פיו.
  ."כיצד מרקדין לפי הכלה" –כתובות יז.  23
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  שמואל הקטן
, שיא הסהדרין, גמליאל הזקןברבן מעשה "

שאמר: "השכימו לי שבעה דייים לעלייה 
". [לצורך עיבור השה] המיוחדת לישיבת בית דין

למחרת השכים רבן גמליאל, עלה לעלייה 
  ומצא שמוה דייים היושבים שם. 

אמר: "מי הוא שעלה שלא ברשות, ירד 
ואמר: "אי הוא  שמואל הקטןמכאן!" עמד 
רשות. ולא לעבר השה עליתי שעליתי שלא ב

אלא ללמוד הלכה למעשה הוצרכתי, לראות 
  כיצד אתם מעברים את השה". 

אמר לו רבן גמליאל: "שב בי, שב. באמת 
ראויות כל השים המעוברות כולן להתעבר על 
ידך, אלא שאמרו חכמים: אין מעברין את 
השה אלא במזומין לה. וכיון שאיך 

ליטול חלק במשא ומתן מהמזומים איך יכול 
  על עיבור השה".

ולא שמואל הקטן הוא שעלה לעלייה בלי זימון 
אלא אדם אחר. ומחמת  – אלא אייש אחריא
ומשום הבושה, שהיה  -כיסופא הוא דעבד

אותו דיין אחר מתבייש אילו היה צריך לצאת, 
  עשה כן שמואל הקטן ו"הודה" בכך.

  יא. סהדרין ע"פ

  שאין לושלא לבייש את מי  .2

  ות ירושלים יוצאותבטו באב היו ב
בכלי לבן שאולין, שלא לבייש את מי 

  24שאין לו
 ו באבלותכדי שלא יתביישו  התקי

 : 25העיים
o  שיהיו הכל מוליכים לבית

 האבל בסלי צרים.
o כל משקין בזכוכית ושיהיו ה

 צבועה (זולה).
o  ושיהיו מוציאים את כל המתים

  במיטה פשוטה.
o  בבגד שווה  המתושילבישו את

  זוז.

                                           
 תעית כו: 24
  ראה בפסחים פב. 25
  

  ו שיהיו בית דין מקריאים [אתהתקי
, כדי שאלו וסח הביכורים] לכולם

  26שאים יודעים לקרא לא יתביישו
  הגו שהעולה לתורה קורא בלחש כדי

   27שלא לבייש את מי שאיו יודע לקרא
 ו תפילת העמידה בלחשכדי שלא  תיק

לבייש עוברי עברה המתוודים בתפילה 
   28ידםעל עברות שב

  נזהר לא לבייש  -יוסף  .3

  זהר שלא לצער את אשת פוטיפר . 1

את מידה ["לכבוד גבירתו לא רצה להוציאו 

  .בכוחו הגדול ממנה" בגדו]
  יב) ,לט בראשית הרמב"ן( 

  םימע מלהודיע לאביו שחי במצר . 2
לא הודיע  שות גלותו במצרים 22במשך 
  לאביו.

מא יתפזרו אחיו מפני גודל חשש יוסף ש"
  ."הבושה

  )התוספות מבעלי ר"י(

  כשהתוודע לאחיםסכה כס ל . 3
כשהחליט יוסף להתוודע אל אחיו, פקד: 

  .(בראשית מ"ה א')"הוציאו כל איש מעלי" 

"לסכנה גדולה ירד יוסף, שאם הרגוהו 
מוטב  :אין בריה בעולם מכירו, אלא אמר

  שאהרג ולא אבייש את אחי".
  ה') ויגש ,תחומא מדרש(

  מבימיןם מפריד את האחי . 4

 .הקפיד יוסף לומר לאחיו גשו נא אלי"
מטרתו בזה היתה להפרידם מבנימין כדי 

אני יוסף  :שלא ישמע באומרו להם
אחיכם אשר מכרתם אותי". ויתביישו 

   ."מפניו
  )זקים" "הדעת ע"פ(

 

                                           
 כורים ג יא' ע"פ המשה בביכורים ג' ז'רמ' בי 26
  תוס' מו"ק כז: 27
  סוטה לב: 28



  
 

   כל הזכויות שמורות לערכים© 

  אונאה

10

  עודד את האחים שלא יצטערו . 5

"ועתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם כי 
 מכרתם אותי... כי למחיה שלחני

  אלוקים"...
  ה) מה, בראשית(

 מעביר את המצרים ממקום למקום . 6

(בראשית "ואת העם העביר אתו לערים..." 

"ולא הוצרך הכתוב  :מסביר רש"י – כא) ,מז
לכתוב זאת אלא להודיעך שבחו של 

להסיר חרפה מעל אחיו  ןשנתכוויוסף 
  שלא יהיו קורין אותם גולים".

  )ס חולין(

 17 ביחידותמע מלהתרועע עם אביו  . 7
 .שות שהות יעקב במצרים

שלא לעורר חשד האחים שמספר על 
  .המכירה

שלא רצה להתייחד  -להודיעך צדקו "
ר לו: היאך עשו בך עם אביו, שלא יאמ

  ."אחיך? ומקללם
  ג) פיסקא ,רבתי (פסיקתא 

  יהודהו -תמר  .4

"הוציאוה  אמר: כשהוגד ליהודה שתמר הרתה
מסכת את חייה היא  .כד) ,(בראשית לחותשרף" 

  ושולחת אל חמיה רמז בלבד: שי עובריהו

 – (שם כה)"לאיש אשר אלה לו אנכי הרה" 
 –"אמרה אם יודה מעצמו יודה, ואם לאו 

  ."29ישרפוני ואל אלבין פניו
  י) סוטה ע"פ (רש"י

  

  

  

  

                                           
  בשכר זה זכתה ויצאה ממה מלכות בית דוד. 29

  אהרן ו - משה .5

הקב"ה מתווכח עמו שבעה ימים, ואף מודיע 
 30גואלם"לו: "ואם אין אתה גואלם אין אחר 

   מכך. להמעלמרות זאת מסה משה 

, שלא רצה לגרום צער לאחיו הגדול"
  ".אהרן הכהן

   כ"ז) שמות (תחומא

' מבטיח: "וראך ושמח בלבו" הרק לאחר ש
  .31לשליחות הוא מסכים טו) ,(שמות ד

  פרעהזהר שלא לפגוע ב

 – ח) א,(שמות י 'וירדו כל עבדיך אלה אלי'"
  ".ולא הזכיר את פרעה, שחלק לו כבוד

  ק"ב) (זבחים 

  שאולו – דוד .6

  זהר שלא לבייש את שאול –דוד 

, יהפלישתבגלית  םלהילחיגש  דודלפי ש
הלביש אותו שאול במדי השריון של המלך, 

. לבוש זה עשוי היה ולמידתוהם התאימו 
לסייע לדוד בקרב להצלת פשו, ואף לגרום 

 אעפ"כלקדוש שם שמים ולהצלת עם ישראל. 
  ויתר דוד על כל זאת. מדוע?

מפי שהבין שהוא עלול לגרום בכך צער לשאול 
המלך, כשיראה שמדי המלך הולמים את 

. דוד מוכן לסכן את (ויקרא רבה כ"ו ח')יורשו. 
  .את שאול רובלבד שלא לצע פשו

 )יא. סהדרין ע"פ( 

                                           
  .שמות רבה ג' ד' 30
– באמתמדייק הגר"ח שמואלביץ, שאם אהרן לא היה שמח  31

אסור היה למשה להסכים! למרות ההפסד שלו, ולמרות עיכוב 
העיקר לא לצער אדם אחר. (בשיחות  –גאולת כל עם ישראל 

  מוסר ב' י"ח).


