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 גניבת דעת

 

הבאות  מעין תולדותיש  שבפרשתנו, לעשרת הדברותשבפירושו קובע  )רע"ס( ר' עובדיה ספורנו

ֶקר"הדיבר התשיעי למשל:  מצוות.מערכת הלידי ביטוי ב " המתייחס לֹא ַתֲעֶנה ְבֵרֲעָך ֵעד שָׁ

מעין לו הן א. מוציא שם רעאת הרכיל ו לסיטואציות משפטיות, כולל את ההולךכפשוטו 

בהסתמכו על חז"ל מראה רע"ס שגם . כמשפטיותת ורסניעדויות חברתיות העלולות להיות ה

חטיפתו של כ", על גנבת נפשות ]הזאת[ קר האזהרהיע"אמנם  .עלינו להרחיב "לֹא ִתְגֹנב" את

ז, ג(:  בבא קמא )תוספתאיה צורותעל כל , גנבת ממוןגם  כמובן הדיבר כולל, יוסף לעבד

לגניבות אלו מוסיף  ]חומרים זולים ביקרים[..." בֵר ל במדות והמשקר במשקלות והמעַ והמעו"

 ". גנבת דעת הבריות": חשבנו לאחז"לית עליה  קטגוריה רע"ס

הגדרת  אינני מאמין באפשרותן של הגדרות מדויקות, ארשה לעצמי להציע כאןלמרות ש

או  , גופניכדי להשיג רווח כלכלי שימוש בשקרים. גניבת דעת הוא ארעית של מושג זה עבודה

הפרשן הצרפתי החשוב מהמחצית  רבי חזקיה בן מנוח. על כל ממדיהן פסיכולוגי, ביחסי אנוש

גניבה העוסקים בהפסוקים סמיכות , שמות כב, טו( על חזקונימעיר ) השנייה של המאה הי"ג,

לאחר שהשלים לדבר על גנבת ... ְוִכי ְיַפֶתה ִאיש: "אישה וקובע המפתה נידיל מבית השומרים

, ביטוי נפלא שכאן משמעותו 'גנבת הלב. '"הוא המפתה ,ממון התחיל לדבר על גנבת הלב

במקרא קרובה  זה ביטוילנצל את הגוף. אולם, משמעותו של כדי  בפיתוי הלב נגנבכפשוטו. 

( פרק טושמואל ב בשובו מגלותו ). בהקשר הפוליטי ניווכח בכךגניבת הדעת של חז"ל. מאוד ל

ֶריָך טֹוִבים ּוְנֹכִחים ": משפט וצדקלחפש בו שמגיע לשער המלכות כדי  למי אבשלום פונה ְדבָׁ

ֶרץ... ְוֹשֵמַע ֵאין ְלָך ֵמֵאת ַהֶמֶלְך אָׁ ֵאל... ִמי ְיִשֵמִני ֹשֵפט בָׁ לֹום ֶאת ֵלב ַאְנֵשי ִיְשרָׁ אכן, ". ַוְיַגֵנב ַאְבשָׁ

 כאן אינטרסים , גניבה המשרתתיבת הלב, או גניבת דעתשל גנדוגמה בולטת הדמגוגיה היא 

הנהגות ) ליעזר צבי מקאמרנארבי אציווה  וכבר. , ואולי אף אידיאליםאמביציות פוליטיותו

אלא ... לא יגנוב לעולם דעת הבריות בדרך של שקר הנקרא עתה פאליטי"ק: "(קח, צדיקים

רטוריקה הפוליטית נשענת על  הדמגוגיה". שפת אמת ורוח נכון ולב טהור יהיה לעולם

למרות השקר . יהםושאיפות יהם, רצונותהאנשים למלא את צרכי על הבטחות שקרותעמולה, 

הם במקרים רבים, בייחוד בימי מצוקה, חזקים יותר מטיעוני ההיגיון והשכל  טיעוניהשבה, 

. הלוא וכדו'למה בחרה שפתנו לדבר על גניבת דעת, ולא על השתלת דעת , אני תמההישר. 

יש  "השתלה"אלא שמאחורי ה? הםשקרימבצעים בוהמפתה  גונבההשתלה זאת היא מה ש

 ההיגיון הבריא והשכל הישר. הראיה הנכוחה של המציאות, גניבה, גניבת הדעת, 

 



דוי יאינו מותר הב(: "וכן ז, כלים יבגניבת הדעת אסורה, כדברי הרמב"ם )פירוש המשנה, 

". אך []ניצול אמצעים עקיפים לא מוסריים נאות והעקיפיםוהתחבולה ומיני הרמאות והאו

( , ומשלי כד), שהרי כדברי החכם כל גניבת דעת אסורה? וודאי לא במלחמההאומנם 

הְבַתְחבֻּלֹות ַתעֲ " מָׁ : תאלגוריהפסוק ישנה משמעות  . הרלב"ג סבר שמעבר לפשט"ֶשה ְלָך ִמְלחָׁ

ומה עם רמאים קטנים . עה מותר לרמותאת הרמאי בה"א הידי ."מלחמה עם היצר הרע"

השומרים את גבולות האחריות של אנשים , ובייחוד הן גבולות האיסוריותר? ובכלל, מה 

את אדגים כיצד ניתן לפתור את הדילמות הנוצרות בהזדמנויות רבות כל כך? ? מצוות המוסר

אי בבל )חולין שגיבוריו הם שלושה מאמור באמצעות סיפור תלמודי נותחיפוש הפתרובעיות 

 צד א(.

, הרחוקה מחוזא בין ,בין שני ערים שעל שפת החידקלשבדרך מתרחשים הדברים 

, הקרובה לבין סיכרא ,ומדרשבית בנה רבא את בה מהמרכזים החשובים שעל יד הפרת, 

ממחוזא לסיכרא, ובדרך פגשו  צעדורבא ורב ספרא . שבה תעשיית הייןו דייגיםהנמל הידועה ב

מר זוטרא חשב הציבור שבה. פני ב בתורה אולי לדרוששצעד בכיוון ההפוך,  אאת מר זוטר

לחכמים לטרוח היה אמר להם "למה ובענוותנות , לקבל פניו ממחוזא יצאושרבא ורב ספרא 

, ב(: תהלים טו, עליו קראו חכמים את הפסוק )ולצאת כלפי". רב ספרא איש האמת המוחלטת

בֹו" היינו טורחים זאת "לא ידענו שכבודו מגיע, אילו היינו יודעים לו:  ענה ,"ְוֹדֵבר ֱאֶמת ִבְלבָׁ

ו של הקיצונית דרישת האמתבגין . הבקובלננה רבא לרב ספרא ופמאוחר יותר עוד יותר". 

רבא . , גונב את דעתומטעה אותו הייתיאחרת  :לא נכנע רב ספראחלשה דעתו של מר זוטרא. 

זאת גניבת דעת פסיבית, למה לפגוע  ".!את עצמו : "הוא הטעההגיב איש המוסר הריאליסטי

מה הייתם לגניבת דעת אקטיבית? חלילה ואם תזדקקו  ?דעת-חולשת תמורתדעת -גניבתבו? 

 אתם פוסקים?


