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ובעיקר בהסדרת היחסים , חקלאות ומינהל ציבורי, פרשתנו עוסקת במצוות הקשורות בכלכלה
בתוך גודש ההלכות הפיננסיות , ברם. ן בחברה היהודית"הממוניים וקביעת חוקי הנדל

אולם יש , רה לתחום הִפיְסָקלישאינה קשו, משובצת הלכה מרכזית וחשובה, והמנהליות הללו
ובין מנהיג , בין איש לשכנו, לה השלכות מרחיקות לכת על מערכת היחסים בין אדם לחברו

    ".".".".איסור אונאת דבריםאיסור אונאת דבריםאיסור אונאת דבריםאיסור אונאת דברים"""": לקהלו
). יז, כה" (להיכם-א' כי אני ה, להיך-ויראת מא, ולא תונו איש את עמיתו: "איסור זה מופיע בפסוק

פרשנות , וכמו כן, ונאה כלכליתהכי מדובר ב, לכאורה, נדמה, מתוך הקונטקסט שבו נמצא הפסוק
 רמאותרמאותרמאותרמאותעשויה להוביל אותנו למסקנה כי מדובר בסוג של " אונאת דברים"מילולית של הביטוי 

ושאר הפוסקים והפרשנים שהלכו ( אך לא כך מפרש הספרא על אתר, בדיבוריםבדיבוריםבדיבוריםבדיבוריםהנעשית 
  :)בעקבותיו

 

ואם היה . 'זכור מעשיך הראשונים מה היו'לא יאמר לו , אם היה בעל תשובה? כיצד
יסורים , היו חליים באים עליו. 'זכור מה היו מעשה אבותיך'לא יאמר לו , בן גרים

הלא יראתך 'לא יאמר לו כדרך שאמרו חבריו לאיוב , קובר את בניו, באים עליו
 ).ו, איוב ד(' ואיפה ישרים נכחדו, זכר נא מי הוא נקי אבד, תקותך ותם דרכיך, כסלתך

 

 משקף יסור זהא. כי איסור אונאת דברים הוא מצווה מוסרית ממדרגה ראשונה, יוצא אפוא
החלשים והזרים : והוא מגן בפועל על כבודם של אנשים אחרים, רגישות לכבוד האדם

, ככל שאמירת דברים אלו נשמעת פוגעת ומעליבה:  מתעוררת השאלהמתוך כך 1.בחברה
כ ניתן לקשר בין הדוגמאות הללו לבין מושג "כיצד א. ם הללוהלוא אין שום הטעייה בדברי

 ? "אונאה"ומדוע מצאה התורה לנכון לקרוא לפעולה של הטחת דברי עלבון בשם , ההונאה
 

 גם ללא כוונה ,כולל בתוכו כל גרימת צער" להונות"כי הפועל , אמנם בדוחק, ניתן לומר
והופך , מייחודו" אונאה"את המונח ברם פירוש זה הוא קשה משום שהוא מרוקן . לרמות

 שכן בעברית השגורה ,מהבחינה הלשוניתגם הוא קשה ". גרימת צער"אותו לשם נרדף ל
 מדוע דווקא גרימת צער לגר או  גם לתמוהשיו, פירושה רמאות או הטעיה" אונאה"בפינו 

  2.הבעוד שגרימת צער לכל אדם אחר אינה כלולה במונח ז, "אונאה"לבעל תשובה מכונה 
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ר דוד משלוב ביחס שבין איסור זה לזכותו של אדם להגן של "דן הרב ד) ז"תשנ (185' בדף השבועי מס 
 . אך אנו נעסוק להלן בנושא אחר לגמרי, הדברים יפים ומאלפים". הוכח תוכיח"וחובת , שמו הטוב

" תקלל חרש לא: "למשל, אינם נקראים אונאההם  ו,ם שלא לגרום צער ועלבוןישנם איסורים רבים המצווי 2
, כב' שמ" (כל אלמנה ויתום לא תענון" איסור ;)ראה פירוש רשי שם(המכוון כלפי כל אדם ) יד, יט' ויק(

). יז, יט' ויק" (הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא"ואיסור הלבנת פני חברו ברבים הנלמד מ) כא
 ).שם" (לא תשנא את אחיך בלבבך"ן וכ
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את הדוגמאות שהובאו , כצפוי, ומצטט, "אונאת דברים"ם מסביר את תוכן האיסור של "הרמב
ם אינו מסתפק "אך הרמב. ואדם שייסורים באים עליו, בעל תשובה, בגמרא לגבי גר
ולא , לא בגמראגם ,  אין זכר בספראלדוגמא זו. ומוסיף דוגמא אחת משלו, בדוגמאות אלו

 ):יד, יד, הלכות מכירה(ם "וכך כותב הרמב. בשום מקור קדום אחר
 

 מה תשיב –לא יאמר למי שאינו יודע אותה חכמה , נשאלה שאלה על דבר חכמה
 .בדבר זה או מה דעתך בדבר זה

 

? את הדוגמא הזו, ם מצא לנכון להוסיף לשלל הדוגמאות הלקוחות מהגמרא"מדוע הרמב
הפניית , כלפי חוץ". אונאת דברים "כנראה שיש בה חידוש אשר יכול ללמדנו על מהותה של

כבר שנינו , אדרבא. אין בה משום עלבון או גרימת בושה, שאלה בדבר חכמה לאדם מסוים
ולכאורה דבר חיובי ורצוי הוא לשאול שאלות ולהוסיף , )ה, אבות ב" (לא הביישן למד"ש

הופכת  אך יש ששאלה תמימה . אין בה שום פסול,,,,כשלעצמהכשלעצמהכשלעצמהכשלעצמההפניית השאלה . דעת וחכמה
על . כאשר מטרתו האמיתית של השואל אינה אלא לבייש את הנשאלוזאת , "אונאת דברים"ל

מבקש הוא ללעוג לרב אשר כולם , ובמסווה של לימוד ועיון, מטרה זו יודע השואל בלבד
מבקש בדרך זו , אינו בקיא בתחום הזההיודע שהנשאל , השואל .מצפים שיידע את התשובה

שכלפי שכלפי שכלפי שכלפי  אמירת משפט – וכאן מתגלית האונאה שבדבר ,להציג את קלונו של הנשאל ברבים
האומר אותו יודע שכוונתו אינה אלא , , , , שסובייקטיביתשסובייקטיביתשסובייקטיביתשסובייקטיביתבעוד ,  מתפרש כמעשה חיוביחוץחוץחוץחוץ

 . לבייש וללעוג
  היא העומדת ביסוד אונאתפרצופיותפרצופיותפרצופיותפרצופיות----דודודודוכי , ם להראות"באמצעות הדוגמא הזו ביקש הרמב

ונגלה כי זוהי התכונה הדומיננטית , נחזור אל הדוגמאות האחרות שנסקרו לעילעתה . דברים
 . המאפיינת אותן

 

 יכול להישמע כלפי חוץ כמי ,"זכור מעשיך הראשונים מה היוזכור מעשיך הראשונים מה היוזכור מעשיך הראשונים מה היוזכור מעשיך הראשונים מה היו"מי שאומר לבעל תשובה 
    משמעימשמעימשמעימשמעי----הדוהדוהדוהדו    הניסוחהניסוחהניסוחהניסוח. שמבקש לשבח ולקלס את בעל התשובה על ההתקדמות שעשה בחייו

 כי כאשר כוונתו האמיתית היא לצער ולהקניט את ,,,,""""אונאת דבריםאונאת דבריםאונאת דבריםאונאת דברים""""לללל    את הביטויהוא שהופך 
ויראת "לכן נאמר בסוף הפסוק ". אונאת דברים"מדובר ברק אז  –בעל התשובה ולא לשבחו 

, כל דבר המסור ללב שאין מכיר אלא מי שהמחשבה בלבו:  "י" וכפי שמסביר רש,"להיך-מא
 ". להיך-ויראת מא"נאמר בו 
אין בזה בהכרח גרימת ". זכור מה היו מעשה אבותיךזכור מה היו מעשה אבותיךזכור מה היו מעשה אבותיךזכור מה היו מעשה אבותיך"דין בדוגמא של אמירה לגר הוא ה
שהרי המשפט כשלעצמו יכול להשמע כדברי שבח לגר על שניתק עצמו ממעשה , צער

ובעוד שכלפי חוץ הוא מראה , רק מי שאומר את המשפט יודע מהי כוונתו האמיתית. אבותיו
שבתוך תוכו פנימה מטרתו היא לצער את הגר הרי , את עצמו כמי שמקרב את הגר ומשבחו

 . ולהראות לו את נחיתותו
 

הפסוק . באמירת הפסוק מאיוב למי שחליים וייסורים באים עליואנו אותה תופעה מוצאים 
לפי חלק : מתפרש לשני כיוונים הפוכים" תקותך ותם דרכיךתקותך ותם דרכיךתקותך ותם דרכיךתקותך ותם דרכיך, , , , הלֹא יראתך כסלתךהלֹא יראתך כסלתךהלֹא יראתך כסלתךהלֹא יראתך כסלתך"

 זוהי 3....עידוד ובטחון בצדקתועידוד ובטחון בצדקתועידוד ובטחון בצדקתועידוד ובטחון בצדקתו יש בו –רים ואילו לדעת אח,  לאיובתוכחהתוכחהתוכחהתוכחה יש בו –מהמפרשים 
 כאשר מי שאומר משפט מעין זה יכול לטעון כי כוונתו הייתה לעודד –בדיוק אונאת דברים 

אך מבחינתו הסובייקטיבית מטרתו היא שאותו משפט יצער את השומע ויזכיר לו , ולתמוך
 . שהוא איננו נקי וצדיק

אונאת "כן לא כל אמירה מעליבה נכנסת לגדר ש, לא בכדי בחר הספרא את הדוגמאות הללו
, דע לך: ל והזהירו"כנגד מצב זה דיברו חזו, אלא רק זו שיש בה גם ממד של הטעייה, "דברים

 אך כוונתך האמיתית אינה אלא להעליב ,שגם אם אתה עוטף את דבריך במחלצות של שבח
 . מן התורההאסורה" אונאת דברים"יש בזה משום , ולבייש

 

אין ספק כי ככל שהרמה האינטלקטואלית של . יש גם היבט רחב יותר" אונאת דברים" של לתופעה
ורֹווח השימוש בשפה מעודנת , כן פוחת השימוש בביטויים גסים ומעליבים, האדם גבוהה יותר
ואולם דווקא השימוש בשפה זו כאשר היא מנוצלת לעלבונות מרומזים יש . יותר ומלאת תחכום

 ". בריםאונאת ד"בה משום 
 

חירותם ומעמדם , מטרת האיסור של אונאת דברים היא להעמיק את אותה רגישות אנושית לכבודם
, תהווה מחסום מפני הגאווה והיהירות" אונאת דברים"תשומת לב נאותה ל. של בני אנוש אחרים

                                                           
3
  .על אתר" דעת מקרא"ראה סקירת הפירושים ב 
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בעלי , במיוחד תקפים הדברים בהקשר של מנהיגים. ויש בה כדי למנוע תופעה של זילות האחר
 . מכות ומורי הוראהס
 

 ד שמאי ליבוביץ"עו
  גבעת שמואל

 


