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(THIS SHIUR IS BASED ON A PASSAGE IN SEFER NETIVOT SHALOM) 
 
1. VAYIKRA 25:14 & 17 – THE TORAH PROHIBITION AGAINST ONA’AH 
 

.ויִחָא תֶא ׁשיִא ּונֹוּת לַא 2ֶתיִמֲע דַיִמ הֹנָק ֹוא 2ֶתיִמֲעַל רָּכְמִמ ּורְּכְמִת יִכְו  
 

“When you sell property/an object/a commodity to your neighbor, or buy any from your neighbor, 
you shall not wrong one another.” 
 

.םֶכיֵקAֱא 'ה יִנֲא יִּכ 2יֶהAֱאֵֽמ ָתאֵרָיְו ֹותיִמֲע תֶא ׁשיִא ּונֹות ֹאלְו  
 

“Do not wrong one another, fear your God; for I the Lord am your God.” 
 

ONA’AH (Heb. הָאָנֹוא ), the act of wronging another by selling him/her an article for more than its real 
worth or by purchasing from him an article for less than its real worth. 
 
2. RASHI – THE DUAL PROHIBITION AGAINST ONA’AT MAMMON & ONA’AT DEVARIM 
 

 ֹאלֶש ,םיִרָבְד תַאָנֹוא לַע ריִהְזִה ןאַּכ .ותימע תא שיא ונות אלו :)ח"נ אעיצמ אבב( ןֹומָמ תַאָנֹוא ֹוז .ונות לא
 יִתְנַוַכְתִנ םִא ַעֵדֹוי יִמ ֹת"ִאְו ,ץֵעֹוי לֶש ֹותָאָנֲהַו ֹוּכְרַד יִפְל ,ֹול תֶנֶגֹוה ּהָניֵאֶש הָצֵע ּוּנֶאיִשַי ֹאלְו ֹורֵבֲח תֶא טיִנְקַי
 יִמ אָלֶא ריִכַמ ןיֵאֶש ,בֵלַל רּוסָמַה רָבָד לָכ .ַעֵדֹוי אּוה תֹובָשֲחַמ ַעֵדֹוּיַה  2יֶהAֱאֵמ ָתאֵרָיְו רַמֱאֶנ Uָכְל ?הָעָרְל
 :)ח"נ אעיצמ אבב ;ארפס( 2יֶהAֱאֵמ ָתאֵרָיְו ֹוּב רַמֱאֶנ ,ֹוּבִלְב הָבָשֲחַמַהֶש

 

(14) YOU SHALL NOT WRONG ONE ANOTHER — This refers to wronging in money matters.  
(17) DO NOT WRONG ONE ANOTHER – Here we are warned against wronging by words — one should 
not annoy one’s fellow-man, nor give him unfitting advice, in accordance with the plan and the 
advantage of the adviser. And if you should say, “who knows whether I had any intention to do him 
evil?” the Torah therefore states: “but thou shall fear your God”! — He Who knows men’s thoughts, He 
knows it! In all cases where it is a matter of conscience, when no one knows the truth except the one 
who has the thought in his heart, the Torah always states: “but be afraid of your God”! 
 
3. TAMID 28A – RABBI YEHUDAH HANASSI’S GUIDING PRINCIPLE 
 

 האב חור תחנ םלועב תוחכותש ןמז לכש ,תוחכותה תא בהאי ?םדאה ול רוביש הרשי ךרד איה וזיא רמוא יבר אינת
 אבת םהילעו םעני םיחיכומלו" )הכ ,דכ ילשמ( רמאנש ,םלועה ןמ תקלתסמ הערו ,םלועל ןיאב הכרבו הבוט ,םלועל

הריתי הנומאב קיזחי ,םירמוא שיו  .'וגו "ידמע תבשל ץרא ינמאנב יניע" )ו ,אק םילהת( רמאנש ."בוט תכרב   
 
It is taught in a baraita that Rabbi Yehuda HaNasi says: Which way of life is an upright path that a person 
should select for himself; i.e. what should be one’s guiding principle? One should love admonition, for as 
long as statements of admonition from the wise are heard in the world, pleasantness comes into the 
world, goodness and blessing come into the world, and evil departs from the world, as it is stated: “But 
to those who admonish shall be delight, and a good blessing shall come upon them” (Prov. 24:25). And 
some say: The path one should select is to adhere to utmost faithfulness in business and interpersonal 
relations, as it is stated: “My eyes are upon the faithful of the land, that they may dwell with Me; he who 
walks in a way of integrity, he shall serve Me” (Ps. 101:6). 
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םדאה ול רוביש הרשי ךרד איה וזיא : -  רוחבל םדאל ול ךירצ םירבד הברה א"ע ח"כ דימת י"שר

 הנומאב קיזחי םירמוא שיו .םדאה ול רוביש םירשיה םיכרדמ תחא ךרד יהוזיא רמאק יכה אלא
   .תוירבה תא הנאי אלו הנומאב םדא ינב םע ןתיו אשי - הריתי

 
4. NETIVOT SHALOM – WHAT IS RASHI TALKING ABOUT? 
 

 ?"םדאה ול רוביש הרשי ךרד איה וזיא" הלאשה לע וז איה הבושת המד י"שר ירבד לע ושקה רבכו
 םירשי םיכרד הברה שיש י"שריפש ומכ ,םדאה ול רוביש תודיסח תדמ לש תדחוימ ךרדל הנווכהש
 ןתיו אשי ןינע וליאו ,םדאה ול רוביש דחוימה רבדה והמ איה הלאשהש אלא ,רוחבל םדאה ךירצש
 י"שר ףיסומש המ לע ושקה דוע .תודיסח תדמ הז ןיאו ,הכלהה דצמ ביוחמש רבד אוה ירה הנומאב

?"הנומאב םדא ינב םע ןתיו אשי" ורמואב הז ללכנ רבכ  --   "תוירבה תא הנאי אלו"
 
5. RABBI MOSHE OF KOBRIN (1784-1838) – TWO CHARACTER TRAITS ARE NOT UP FOR NEGOTIATION 
 

 גהנתהל ךירצ םדאש םיתע שי .םיאנתהו תעה יפל תויולת תורחאה תודמה לכד ,רובעי אלו קח הנומאו תמא
 םיתעה לכב ,רובעי אלו קח םה הנומאו תמא תודמה 'ב ךא ,תרחא הדמב זוחאל ךירצש םיתע שיו וז הרמב
 .דימת םהב קיזחהל ידוהי ךירצ
 

Truth and faith are immutable principles. All other aspects of conduct depend on the time and 
conditions. There are times when a person must behave in this manner, and other times when he 
should behave in another mannar, but truth and faith must be permanent fixtures. 
 
6. MAKKOT 24A – THE EXAMPLE SET BY RABBI SAFRA 
 

 ארפס בר ןוגכ ובבלב תמא רבודו
 

“And speaks truth in his heart”; this is referring to one such as Rav Safra, who was reciting Shema 
when a person approached him to purchase an item. He intended to accept the man’s offer, but he 
was unable to respond because it is prohibited to interrupt the recitation of Shema. The buyer 
misinterpreted Rav Safra’s silence and concluded that Rav Safra demanded a higher price, so he raised 
his offer. Rav Safra insisted on selling him the item for the sum that he was offered initially.  
 
7. NETIVOT SHALOM – THE VALUE OF ULTIMATE TRUTH 
 

 ,"אושל ךיקלא 'ה םש תא אשת אל" )כ תומש( פ"הע 'קה ח"הואה ב"שמכ ,'ה תדובע ינינעב אוה ןכו
 ומצע לע הארי אלש וז הרהזא ללכבו 'וכו אושל ויקלא אוהש 'ה םש וילע אשונ היהי אלש זומרי דוע
 ,המודכו ותוגהנתה ןפואב 'ה דבועכ ומצע תא םדאה הארי אלש ונייה .אוהש הממ רתוי קידצ אוהש
 'ה םש תא ומצע לע אשונ אוה ירהו .ןכ ובלב ןיאו הזב זחוא וניאש ,אושל הזש איה תמאה רשאכ
 הבשחמב שיו ,רובידב רקש שי .ןירדהמה ןמ ןירדהמו ,ןירדהמ תניחב :תובר תוגרדמ הזב שיו .אושל
 ,ת"ישהמ קיחרמה רקש ללכב הז םגש ,רקש לש הקדה ןמ הקד תניחבב דוע שיו .תוירבה תעד בנוגש
  .ת"ישהמ קחרתת רקש רבד י"ע ,"קחרת רקש רבדמ" )גכ תומש( פ"הע םיקידצ רמאמכ
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 ,ובבלב תמא רבוד שי .ןירדהמה ןמ ןירדהמ תניחבב הובג לעמ הובג תוגרדמ שי תמא ןינעב :ךפיהל ןכו
 רתוי הגרדמב קיזחמ םדאש המכ לכו .תמאה תא עדוי ומצעב אוהש המרמ וניא ומצע תאש המ שיו
  .ת"ישהל רתוי ברקתמ אוה תמא לש ההובג

 

 ביוחמ וניא ןיד יפ לעש המב ףא ונייה ,"הנומאב ןתיו אשיש הריתי הנומאב קיזחי" י"שר ירבד 'יפ והזו
 ונייה ,"תוירבה תא הנאי אלו" רמוא ז"עו .תמא לש תוהובג תוגרדמב ןתיו אשיש ,ךכ ידכ דע רהזיהל
 םישוע תווצמ ירמוש םירשכ םישנא וליפאו ,רוסיא םהב ןיאו רקש םניאש רתיה לש םירבדב ףאש
 יכ ,ולאכ םירבדב וליפא תוירבה תא הנאי אלש איה הרשיה ךרדהו ,תמא הז ןיא ןיידע ירה ,תאז
 תדוקנ ,םדאה ול רוביש הרשיה ךרדה יהוזו ,ותמאל תמא שיו תמא שי ,רועיש הל ןיא תמא תדוקנ

.תמא  
 
8. RABBI MOSHE YECHIEL HALEVI OF OZHAROV (1889-1971) - NOTHING TO BE GAINED BY ONA’AH 
 

 לבא .לוזגל אל הרמא הרותה יכ ,לזוג אלש םדא שיו ,"בונגת אל" הרמא הרותה יכ ,בנוג אלש םדא שי
 :)ו ,אק םיליהת( קוספה תא ריכמ אוהש ןוויכ ,ורבח תא לזוג אלו האנוהל םרוג אל רחסמבש םדא שי
 ללגב אלו ,הוויצ ה"בקהש ללגב אל ,הז תא השוע םדאה תרמוא תאז ,"יִדָמִע תֶבֶשָל ץֶרֶא יֵנְמֶאֶנְב יַניֵע"
 וילע רזגנש המש ןימאמ אוה .הנומא ללגב ןוממה תווצמ תא םייקמ אוה אלא ,יוויצהמ להבנ אוהש
 ןוממ חקל אוה הלילח םא ףאו .לבקי אוהש יוכיס ןיא רזגנ אלש המו .לבקי אוה הז תא ,הנשה שארב
 םיכרד קיפסמ שי ע"שברל .תוערב וא תובוטב ונממ אצי ןוממה .םולכ ול רוזעי אל הז , ולש אלש
.ותוא ריזחהל ימל תעדלו ,הזה ןוממה תא ונממ איצוהל  

 


