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WORDS THAT HURT! 
Derashat Shabbat Shuva 5777 

 
Source 1: Vayikra Ch. 25 

  
ֹנה ִמַיד ֲעִמיֶתָך  ר ַלֲעִמיֶתָך אֹו קָּ ַאל־ּתֹונּו ִאיׁש )יד( ְוִכי־ִתְמְכרּו ִמְמכָּ

ִנים ַאַחר ַהיֹוֵבל ִתְקנֶ ֶאת־ָאִחיו ה ֵמֵאת ֲעִמיֶתָך ְבִמְסַפר ְשֵני־ :)טו( ְבִמְסַפר שָּ

ִנים  ְתבּוֹאת תֹו ּוְלִפי ְמֹעט ַהשָּ ִנים ַתְרֶבה ִמְקנָּ ְך:)טז( ְלִפי ֹרב ַהשָּ ר־לָּ ִיְמכָּ

ְך: תֹו ִכי ִמְסַפר ְתבּוֹאת הּוא ֹמֵכר לָּ )יז( ְולֹא תֹונּו ִאיׁש ַתְמִעיט ִמְקנָּ

ֻחֹקַתי )יח( ַוֲעִשיֶתם ֶאת־ֶאת־ֲעִמיתֹו ְוָיֵראָת ֵמֱאֹלֶהיָך ִכי ֲאִני ְיֹדָֹוֹד ֱאֹלֵהיֶכם:

ֶבַטח: ֶרץ לָּ אָּ ם ִויַשְבֶתם ַעל־הָּ ַטי ִתְשְמרּו ַוֲעִשיֶתם ֹאתָּ  ְוֶאת־ִמְשפָּ

25:14 Thus, when you buy or sell [land] to your neighbor, do not cheat one another. 
25:15 You are buying [only] according to the number of years after the jubilee; 

[therefore], he is selling it to you for the number of years that [the land] will 
produce crops [until the next jubilee]. 

25:16 Since he is selling it to you for the number of crops, you must increase the price if 
it will be for many years, and decrease it if there are few. 

25:17 You will then not be cheating one another. You shall fear your God, since it is 
I who am God your Lord. 

25:18 Keep My decrees and safeguard My laws. If you keep them, you will live in 
the land securely. 
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Source 2: Rashi 
 

כאן הזהיר על אונאת דברים, שלא יקניט איש את חברו, ולא 

ואם  .ישיאנו עצה שאינה הוגנת לו לפי דרכו והנאתו של יועץ

לכך נאמר ויראת מאלקיך,   ?תאמר, מי יודע אם נתכוונתי לרעה

היודע מחשבות הוא יודע. כל דבר המסור ללב, שאין מכיר אלא מי 

 ת מאלקיךשהמחשבה בלבו, נאמר בו וירא

And you shall not wrong, one man his fellow-Jew: Here, [as opposed to 

the same expression in verse 14 above (see Rashi there),] Scripture is 

warning against wronging verbally, namely, that one must not provoke 

his fellow [Jew], nor may one offer advice to him that is unsound for 

him but according to the mode of life or the benefit of the advisor. And 

if you say, “Who can tell whether I had evil intentions [when I talked to 

my fellow in an insulting manner? Perhaps I did so in order to make 

him feel remorseful and repent his ways].” (see Be’er Basadeh). 

Therefore, it says, “and you shall fear your God.”-The One Who knows 

all thoughts-He knows. Concerning anything held in the heart and 

known only to the one who bears this thought in his mind, it says “and 

you shall fear your God!” - [B.M. 58b] 
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Source 3: Rabbeinu Bachaye 

זו אונאת דברים שלא  ולא תונו איש את עמיתו ויראת מאלהיך.יז( )

יקניט את חבירו ולא ישיאנו עצה שאינה הגונה לו, ואמרו רז"ל: )ב"מ 

( כל השערים ננעלו חוץ משערי אונאה, שנאמר: )עמוס ז, ז( נט א

והטעם לפי שהמתאנה "הנה ה' נצב על חומת אנך ובידו אנך", 

מצטער ביותר ומחליש דעתו ולבו נכנע על צרתו ומתפלל מתוך דאגת 

 .לבו בכוונה ונשמע

 

And you shall not wrong, one man his fellow and fear your G-d: …Our sages 

said: “All gates are closed except for the gates of those who are 

verbally wronged….and the reason is that one who is offended 

suffers greatly, it weakens him emotionally; his difficulties 

humble him; he prays with intensity from his state of distress – 

and he is answered. 

 

Source 4: Commentary of Alshich    

 

הלא באונאת ֹדברים תחשוב כי בכבוֹד חברך אתה נוגע, ולא כן הוא או שיעור הכתוב. 

כי הלא ויראת מאלהיך כי בכבוֹד אלהיך אתה נוגע. כי הלא אני ה' אלהיכם אלהי 

שניכם, כי גם נפשו חלק אלוה ממעל כמוך, ונמצאת נוגע במה שהוא חלק מאתי 

. וזה מוסר כם אני כאחת שלך ושלוומבזה מי שאני מכנה אלהותי עליו עמך, כי אלהי

נאה שאל יחשיב אדם את עצמו לטוב מזולתו, כי קטן וגדול שם הוא כו'. והוא 

כמפורש אצלנו במקומו שהוא ענין מאמר )פסחים נ א( עולם הפוך ראיתי עליונים 

כי אין ניכר החשוב והבלתי חשוב רק באותו העולם כי אל למטה ותחתונים למעלה. 

את מקומם ויעמיֹד לכל איש ואיש במקום הראוי לו. וזהו קטון וגֹדול ֹדעות ה' יכיר 

שם הוא כו', לומר מי שהוא קטון הערך או גֹדול שם הוא, מה שאין כן בעולם הזה 

. וכן ימצא שם עבד יהיה חפשי יותר מאדוניו לפי מעשיו, כי זה משמעות שלא יוכר

ו אהובים ורוממו לאחד המ"ם כד"א )אסתר א יט( לרעותה הטובה ממנה. ובכן שיבח
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מהשלמים שלא ראה איש מימיו שלא כיבדו ויהי בעיניו לטוב ממנו. כי הוא היה 

אומר, אם קטון בשנים ממני הוא לא יהיו לו כל כך עונות, ואם גדול בשנים הוא יהיו 

לו יותר זכיות, ואם חכם ממני זכותו מרובה, ואם חכמתי אני יותר אשמותי גדלו על 

וא לא ידע במה יכשל כאשר יחטא מה שלא כן אנכיאשמותיו, כי ה  

 

You may think that you are merely committing an affront to your 

friend’s honor. That’s not true, as it says, “You should fear your God” – 

you are committing an affront to the honor of your God. Because I am 

Hashem, the God of both of you, because his soul is also “an emanation 

of God” as is yours – so it turns out that (if you offend him) you are 

offending the aspect of him that derives from Me and disgracing a 

person whom I deem to be an expression of me. 

 

Source 5: Mishna Bava Metziah 58b 

 

כשם שאונאה במקח וממכר, כך אונאה בדברים. לא יאמר לו 

בכמה חפץ זה, והוא אינו רוצה ליקח. אם היה בעל תשובה, לא 

יאמר לו זכור מעשיך הראשונים. אם הוא בן גרים, לא יאמר לו 

 זכור מעשה אבותיך, שנאמר וגר לא תונה ולא תלחצנו".

MISHNAH. JUST AS THERE IS OVERREACHING IN BUYING AND SELLING, 

SO IS THERE WRONG DONE BY WORDS. [THUS:] ONE MUST NOT ASK 

ANOTHER, 'WHAT IS THE PRICE OF THIS ARTICLE?' IF HE HAS NO 

INTENTION OF BUYING. IF A MAN WAS A REPENTANT [SINNER], ONE 

MUST NOT SAY TO HIM, 'REMEMBER YOUR FORMER DEEDS.' IF HE 

WAS A SON OF PROSELYTES ONE MUST NOT TAUNT HIM, 'REMEMBER 

THE DEEDS OF YOUR ANCESTORS,' BECAUSE IT IS WRITTEN, THOU 

SHALT NEITHER WRONG A STRANGER, NOR OPPRESS HIM.11 

 

 

http://www.come-and-hear.com/babamezia/babamezia_58.html#58b_11
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Source 6: Gemara Bava Metziah 58b 

, גֹדול אונאת ֹדברים מאונאת ממון"אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי,  

שזה נאמר בו ויראת מאלקיך, וזה לא נאמר בו ויראת מאלקיך. ורבי אלעזר 

אומר, זה בגופו וזה בממונו. רבי שמואל בר נחמני אמר, זה ניתן להישבון וזה לא 

 ניתן להישבון".

R. Johanan said on the authority of R. Simeon b. Yohai: Verbal wrong is 

more heinous than monetary wrong, because of the first it is written, 

'and thou shalt fear thy God,' but not of the second. R. Eleazar said: The one 

affects his [the victim's] person, the other [only] his money. R. Samuel b. 

Nahmani said: For the former restoration is possible, but not for the latter. 

 

Source 7: Bava Metziah 59a 

אמר רב, לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתו ]באונאת דברים 

לצערה, רש"י[, שמתוך שדמעתה מצויה אונאתה קרובה" ]לבוא 

 פורענות אונאתה ממהר לבוא, רש"י[.

Rab said: One should always be heedful of wronging his wife, for 

since her tears are frequent she is quickly hurt.  

 

Source 8: Yalkut Shimoni Perashat Lech-Lecha 

 לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתו שמתוך שדמעתה מצויה אונאתה מרובה

לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו שאין הברכה מצויה בתוך ביתו של אדם 

  ]י"ב, ט"ז[ ולאברם היטיב בעבורהל אשתו שנא' אלא בשבי

 

Source 9: Bereishit Ch. 12 

ה ֵבית ַפְרֹעה:)טו( ַוִיְראּו ֹאתָּ  ִאשָּ ּה ֶאל־ַפְרֹעה ַוֻתַקח הָּ ֵרי ַפְרֹעה ַוְיַהְללּו ֹאתָּ  ּה שָּ

ּוְלַאְבָרם ֵהיִטיב ַבֲעבּוָרּה ַוְיִהי־לֹו צֹאן־ּוָבָקר ַוֲחֹמִרים ַוֲעָבִֹדים ּוְׁשָפֹחת ַוֲאֹתֹנת )טז( 

 ּוְגַמִלים:
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What’s the obvious question the thinking  

Ezra Bessaroth student should have on the Yalkut Shimoni? 

 

Source 10: Torah Temimah, Bereishit Ch. 12 

, אך הן כל הטובות מהקב"ה ואף על פי ֹדהלשון היטיב קאי על פרעהטז( 

  מתגלגלות ובאות באמצעות אנשים

...and even though the language of the Torah is referring to 

Pharoah – all of the good things [that one receives] from the Holy 

One, Blessed be He, comes through the agency of people. 

, 

Source 11: Shulchan Aruch – Hoshen Mishpat Ch. 228 

. וגדולה כשם שאונאה במקח וממכר, }א{ כך אונאה בֹדברים 

אונאת דברים מאונאת ממון, שזה ניתן להשבון וזה לא ניתן 

להשבון, זה בגופו וזה בממונו; והצועק על אונאת דברים }ב{ 

 .נענה מיד

Source 12: Sefer HaChinuch 338 

דברים שיכאיבוהו ויצערוהו ואין בו כח כלומר שלא נאמר 

וראוי להזהר שאפילו ברמז ֹדבריו לא יהי  .....להעזר מהם. 

כי התורה הקפידה הרבה באונאת  נשמע חירוף לבני אֹדם,

הדברים, לפי שהוא דבר קשה מאד ללב הבריות. והרבה מבני 

, וכמו שאמרו זכרונם לברכה דו עליהן יותר מן הממוןאדם יקפי

]שם[ גדולה אונאת דברים מאונאת ממון, שבאונאת דברים הוא 

 אומר ]שם, שם[ ויראת מאלהיך וגו'
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That means that we shouldn’t say things that will cause him pain 

and he has no ability to apply or respond to the words….One 

should be cautious that one should not imply something harsh 

even in the form of a hint because the Torah was very concerned 

with hurtful words, because this is an emotionally hard thing for 

people to deal with. 

  

ראוי להיזהר שלא להכאיבם בדברים יותר מדי,  בקטניםואפילו 

ריכים הרבה כדי שיקחו מוסר. ואפילו בבניו זולתי במה שצ

יינים ובנותיו ובני ביתו של אדם, המיקל בהם שלא לצערם בענ

 אלה, ימצא חיים ברכה וכבוד

And even with children, one should be cautious not to use harsh 

words, except for what you feel they need to be rebuked. And even 

one’s own children, one who is lenient with them in these matters, 

will benefit from life, blessing and honor.  

Source 13: Sefer Yire’im 

 .בעין רע שמראה לו פנים רעיםוכשם שאונאה בדברים, כך אונאה 

Just as one verbally wrongs another, so too, one would violate this 

prohibition by giving another person an unpleasant look.  

 

 

 

 

 



8 

 

Source 14: Sefer HaHinuch 

אין במשמע שאם בא ישראל אחד , כי לענות כסיל כאוולתומותר ֹדין מעיקר ה

והתחיל והרשיע לצער חברו בדברים הרעים שלא יענהו השומע, שאי אפשר 

בדבריו מהי הדרך הראויה לנהוג ” להיות האדם כאבן שאין לה הופכים". עי

וממידת החסידים שלא להשיב דבר, ועליהם  בשעה שמצערים ומחרפים אותו.

ז"ל "הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עליהם אמרו ח

 הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו".

The letter of the law permits answer a fool in response to his foolishness – 

because the Torah does not imply that if one came and verbally abused 

another  - that the one abused would not answer – because a person can’t 

be like an inanimate rock.  Still, it’s an act of piety not to respond…  

 

Sefer L’Reacha Kamocha 

makes a distinction between 

a) a situation in which a person does not know that the action 

will bring about anguish to another – in which the one who 

does the action is not considered to have violated the 

prohibition and a situation 

b) in which a person does not intend to cause anguish, but he 

knows that the action may indeed. This is prohibited. 
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The Written Word – Hafetz Hayim 

One transgresses the prohibition even in writing. According to R. 

Shelomo Luria, if one has already published his words, he must purchase 

the entire edition of the paper, etc – and destroy it! 

Implications for the Internet Age? Bloggers?  
 

Source 15a) Book of Iyov Ch. 4 

ֶכיָך: ְתָך ְוֹתם ְדרָּ ֶתָך ִתְקוָּ ְתָך ִכְסלָּ  )ו( ֲהלֹא ִיְראָּ

15b) Commentary of Malbim 

מתית, כי היתה , שמה שעד עתה היית ירא אלהים לא היתה יראה א( הלא יראתך כסלתך)ו

רק בסבת כסלתך, שהיית מקוה על ידי יראת ה' להשמר מכל רעה ונזק, והיית ירא יראת 

העונש לא יראת ה', וכן תקותך היתה סבת תום דרכיך, מה שהיית תמים דרך לא היה לשם 

ה' רק בעבור תקות הגמול והשכר, כי לכן אחר שראית שה' הביא עליך יסורים וסר טובו 

 :כחיש בהשגחה ובפנות האמונה, וא"כ מבואר כי הביא עליך היסורין כדיןממך התחלת לה

Source 16a): Shulhan Aruch 

אם היו יסורין באים עליו, לא יאמר לו }ו{ כדרך שאמרו חביריו 

לאיוב: הלא יראתך כסלתך זכר נא מי הוא נקי אבד )איוב ד, ו(. 

אם נשאלה שאלה על דבר חכמה, לא יאמר למי שאינו יודע 

 אותה חכמה: מה תשיב בדבר זה, וכן כל כיוצא בדברים אלו. 
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c) Sema – commentary on Shulhan Aruch 

. והם שאמרו לו כן, מפני שהיה חביריו לאיוב כו'כֹדרך שאמרו 

 איוב מטיח דברים כלפי השגחת השם יתברך ומדותיו:

They said this to him because Iyov was questioning 

God’s providence. 

 

Rabbeinu Yonah – Sha’arei Teshuva:  

Anyone who imposes excessive fear on the community 

transgresses the prohibition of Ona’at Devarim 

 

 

Source 17: Stealing Sleep 

Rabbi Elchanan Lewis  

 

Question: 

What is known about stealing sleep (Gezel Sheina)? 

Answer: 

Gezel Shena (sleep theft) does not appear in the Talmud or the 

major Halachic sources in this way, it may not be a simple 

prohibition of theft, yet clearly prohibited for other reasons. There is 

the Mitzvah of Gmilut Chesed – acts of loving kindness, a prohibition 

of doing to your fellow friend what would bother you – Veahavta 

Lereacha Kamocha, a prohibition of causing sorrow to a person – 

Onaah; these all rule Gezel Shena as prohibited, especially since it is 

almost impossible to rectify the damage. 

   

   

http://www.yeshiva.co/ask/?orderby=11
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כתב שיש בזה משום איסור … הרחיב רבי יעקב בלוי  בספר פתחי חושן

  שמצער את חברו , אונאת דברים דאורייתא

 

Source 18: Talmud Bava Metziah 58b 

כל היורדין לגיהנם עולים, חוץ 

משלשה שיורדין ואין עולין. 

ואלו הן: הבא על אשת איש, 

והמלבין פני חבירו ברבים, 

 -והמכנה שם רע לחבירו. 

אף על גב  -מכנה היינו מלבין! 

 דדש ביה בשמיה

Rashi 

כבר הורגל בכך שמכנים אותו כן,  -דדש ביה 

זה  -ואין פניו מתלבנות, ומכל מקום 

 להכלימו מתכוין.

 

All who descend into Gehenna [subsequently] reascend, excepting 

three, who descend but do not reascend, viz., He who commits 

adultery with a married woman, publicly shames his neighbour, or 

fastens an evil epithet [nickname] upon his neighbour. 'Fastens an 

epithet' — but that is putting to shame! — [It means], Even when he is 

accustomed to the name 

Source 19: Shulhan Aruch  

אף על פי שהוא רגיל באותו יזהר שלא לכנות שם רע לחבירו, 

 כנוי, אם כוונתו לביישו, אסור.

 

 


