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 מילים פוגעות
 הרב אלכס ישראלמבוסס על שיעור של 

 מערך זה מוצג כמפגש של שבעים וחמש דקות. בהינתן מפגש של שעה, השמיטו את החלק הראשון. הערה למנחה:

 דקות) 2(מבוא 
 .ברוכים הבאים ליום הלימוד היהודי העולמי

מה יכולים הטקסטים היהודיים ללמד אותנו אודות הדרכים בהן יכולות המילים שלנו לפגוע? היום נעסוק בסיפור ייחודי מהתלמוד על 
 ת לחקור את התפיסות היהודיות בנוגע לדרכים השונות בהן ניתן לפצוע אחרים באמצעות מילים.מנ

 דקות) 10(חלק ראשון: המקורות המקראיים לאונאת דברים 
המצוות והמנהגים באשר למילים פוגעניות נובעים מן המצוות באשר להוגנות בענייני ממון. בספר ויקרא אנו נתקלים בפסוקים העוסקים 

שנת השמיטה השביעית (כאשר שמיטה משמשת כיום השבת במחזור של שבע שנים). בתוך ההוראות הנוגעות  –יום שנת היובל בק
 לחישוב ערך הקרקע במהלך שנת השמיטה, אנחנו מקבלים גם הנחיות פרטניות באשר לגביית מחיר לא הוגן.

 .1ראו בקול את מקור מס > ק

 י"ז. -"גכ"ה, פס יפרק : ויקרא 1מקור מס 
ה ִמּיַ֣   � ֥אֹו ָקֹנ֖ י־ִתְמְּכ֤רּו ִמְמָּכ֙ר ַלֲעִמיֶת֔ יׁש ֶאל־ֲאֻחָּזֽתֹו׃ ְוִכֽ בּו ִא֖ את ָּתֻׁש֕ ֹ֑ ל ַהּז יוִּבְׁשַנ֥ת ַהּיֹוֵב֖ יׁש ֶאת־ָאִחֽ � ַאל־ּתֹו֖נּו ִא֥ ר ד ֲעִמיֶת֑ ׃ ְּבִמְסַּפ֤

ב ַהָּׁשנִ֗  י ׀ ֹר֣ �׃ ְלִפ֣ ת ִיְמָּכר־ָלֽ י־ְתבּוֹא֖ ר ְׁשֵנֽ � ְּבִמְסַּפ֥ ת ֲעִמיֶת֑ ל ִּתְקֶנ֖ה ֵמֵא֣ ר ַהּיֹוֵב֔ יט ָׁשִני֙ם ַאַח֣ ים ַּתְמִע֖ ט ַהָּׁשִנ֔ ים ַּתְרֶּב֙ה ִמְקָנ֔תֹו ּוְלִפ֙י ְמֹע֣
ר לָֽ  ת ֥הּוא ֹמֵכ֖ ר ְּתבּוֹא֔ י ִמְסַּפ֣ אָת מִמְקָנ֑תֹו ִּכ֚ יׁש ֶאת־ֲעִמי֔תֹו ְוָיֵר֖ א תֹונּ֙ו ִא֣ ֹ֤ ם׃ מאלקיך �׃ ְול י ה' ֱא�ֵקיֶכֽ י ֲאִנ֥  ִּכ֛

מגיעה  ּתֹו֖נּו" שתרגום שטיינזלץ מפרש לאנגלית בתור "תנצלו" או "תנהגו באי צדק". המילה ּתֹו֖נּופסוקים י"ד וי"ז משתמשים במילה "
 שהו.מ"אונאה" שמשמעותה היא יחס לא הוגן כלפי מי

 אלו:> ש
 פסוק י"ד אומר "אל תונו איש את אחיו", בהתייחס לניצול כלכלי. באילו דרכים יכולה צורה זו של ניצול לפגוע באחרים? .1
 פסוק י"ז אומר "ולא תונו איש את עמיתו", מה עשוי להיות ההבדל בין הציוויים של פסוקים י"ד וי"ז? .2
 " אשר סוגר פסוק זה?מאלקיךמה החשיבות של הביטוי "ויראת  .3

 פסוקים י"ד וי"ז גם יחד אוסרים על ניצול כלכלי, תמחור יתר ושולי רווח בלתי הוגנים: נאסר עלינו לנצל לרעה לקוח תמים. פסוק י"ז עשוי
ש על הקשר כלכלי ומכניס גם יראת שמים בשימוש לרעה שאינם מבוססים בפירולהישמע כחזרה גרידא, אך הוא עוסק גם בניצול או 

לתוך המבנה. חזרה זו מדגישה את חשיבותו של רעיון האונאה ומהווה בסיס להרבה מהמצוות העוסקות בהתנהגות המצופה שלנו כלפי 
 הזולת.

 ביחידה זו נבחן לראות כיצד רעיון האונאה, הניצול או הפגיעה, חל כלפי אופן הדיבור שלנו זה עם זה.

 דקות) 20( י: הצגה של "פגיעה מילולית"חלק שנ
התלמוד מרחיב ומפתח כיוון מסוים מאד של המושג "אונאה", על מנת להראות לנו כיצד ניתן להשתמש בדגם הזה של התנהגות במישור 

 הכלכלי, ולהכילו גם על התקשרויות מילוליות שלנו.

 .3ומס  2מס  המקורותראו בקול את > ק

  תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא, דף נ"ח, ע"ב.: 2מקור מס 
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 .: תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא, דף נ"ח, ע"ב. גמרא3מקור מס 

 אלו:> ש
 מקח וממכר בממון הנם סוג של דיבור העשוי לפגוע באנשים. באיזה אופן הדיבור הזה יכול לפגוע? .1
 כיצד מקשרת המשנה בין נזק כלכלי לפגיעה מילולית? .2
 ל פגיעה יכולה להגרם לגר או לחוזר בתשובה על ידי הזכרת מעשיו הראשונים (עברו)?איזו סוג ש .3

המשנה מותחת קו ישיר בין האיסור על אונאה כלכלית לבין התרעה בנוגע לפגיעה ודיכוי מילוליים. הגמרא ממשיכה ומפרטת סוגים 
מרא ממשיכה ומפרטת גם בנוגע לאנשים הסובלים שונים של פגיעה מילולית. הקטע המצוטט מציין "בעל תשובה" ו"גר", אך הג

ממחלות, אנשים הנתונים בלבה של פעילות כלכלית ואף חמרים (מובילי חמורים). מה שמקשר את כולם יחדיו הוא המעמד החברתי 
 הנמוך יותר שלהם, אשר הופך אותם לפגיעים יותר.

וי להשתמש במילים הפוגעניות האלה לבחון את התנהגותם, ולא מעניין לציין כיצד התלמוד מדגיש כי מדובר באחריותו של מי שעש
 באחריותם של מטרות הזלזול להגן על עצמן. המילים אותן אנו בוחרים הן חשובות, כמו גם המטרות בהם אנו מטיחים מילים אלה.

 :4מס  המקורראו בקול את > ק

 .גמרא: תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא, דף נ"ח, ע"ב. 4מקור מס 

 אלו:> ש
התלמוד מפרט כאן דוגמאות ליחס של אונאה בעלת השלכות כלכליות ושאינן כלכליות. מה הצד השווה ומה הצד השונה  .1

 ביניהן?
חייך, האם אתה מסכים או לא מסכים.  ןהגמרא אומרת פה כי אונאת דברים חמורה יותר מאונאת ממון. בהסתמך על ניסיו .2

 מדוע?
 מהו "דבר המסור ללב"? .3

, אונאת ממון היא דבר שהוא "ניתן להישבון", כלומר, ניתן להשיב חזרה את הכסף שאבד, או לתבוע כסף על מנת 4על פי מקור מס 
להשיב את הנזק אשר נגרם על ידי  לפצות על הנזק הכלכלי שנגרם. במקרים של אונאת דברים, התלמוד אומר כי הכסף אינו יכול

 המילים. מאחר והמילים פוגעות באדם עצמו ולא בכספו או בכליו, אין די בכסף כדי לפצות על נזק זה. למילים שלנו יש משקל.
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 דקות) 15( חלק שלישי: סיפור תלמודי על אונאת דברים
חנן וריש לקיש גיסו. בעודכם קוראים את הסיפור, הקפידו לשים הבה נפנה כעת לסיפור שהגמרא מספרת לנו אודות שני חכמים, רבי יו 

 אם הכוונה שלהם משנה או לא. ביניכםלב לאופן בו הם מדברים זה אל זה, וחשבו 

רבי יוחנן בן נפחא היה אחד החכמים הגדולים של המאות השנייה והשלישית לספירה. רבי יוחנן למד מגדולי המורים בטבריה ומאוחר 
 אש הישיבה בה.יותר הפך לר

רבי שמעון בן לקיש, הקרוי גם ריש לקיש, ניהל חיים מרתקים. כילד הוא גדל בעוני תחת הכיבוש הרומי. הוא היה עני מכדי להמשיך את 
לימוד התורה שלו עד שהתגלגל להיות ראש של כנופיית שודדי דרכים. הוא חידש את לימוד התורה שלו תחת הנחיית חברו רבי יוחנן 

 הורה יחד עמו כעמית.ובהמשך 

 בחברותא ולדסקס את השאלות שיצוצו. 5מס  המקור> הנחו את המשתתפים לקרוא את 
חברותא היא לימוד משותף. לימוד עם חבר או שניים יאפשר לכם לחלוק רעיונות ותובנות זה עם בעודכם קוראים טקסטים יחד 

 ומדסקסים בהם.

 .עא, דף פ"ד, ע"ב. גמרא: תלמוד בבלי, מסכת בבא מצי5מקור מס  

 ונו בחברותא:> ד
בטאו אותן בהטעמות שונות, בעוצמה  –נסו דרכים שונות להקריא את השורות של רבי יוחנן וריש לקיש עם החברותא שלכם  .1

 שונה, באינטונציה שונה. כיצד משפיעה צורת האמירה על הערכת הכוונה שלהם?
 מה לדעתכם הייתה הכוונה מאחורי אמירתו של רבי יוחנן: "לסטאה בלסטיותיה ידע"? .2
 וחנן לריש לקיש?הזכרנו מתארת בצורה הטובה ביותר את דברי רבי י אותםאיזה מן הסוגים של אונאת הדברים  .3
 כיצד מגיב ריש לקיש? למה שריש לקיש יהיה רגיש במיוחד למילים אלה? .4
בסיפור הזה, האם משנה מה הייתה כוונתו של רבי יוחנן, במידה והמילים שנאמרו התקבלו כפגיעה? איך עוד ניתן לשגות  .5

 התקבלותם?בהבנת כוונה? מה באשר לעלבון בשוגג? מה משנה יותר בחיים, כוונת הדברים או 

 .ק את תשובותיהםו> שובו וכנסו את הקבוצה, והציעו לכמה מהחברותות לחל
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 דקות) 20(חלק רביעי: כוונה ובחירת מילים 
ידע". איננו יכולים  בסיפורו של רבי יוחנן וריש לקיש קשה לשפוט מה הייתה הכוונה מאחורי העלבון של רבי יוחנן: "לסטאה בלסטיותיה

לדעת למה התכוון רבי יוחנן במלים אלה, שהם כשלעצמן אינן אכזריות יתר על המידה. איננו בטוחים עדיין מדוע הגיב ריש לקיש כפי 
 שהגיב. הסיפור התלמודי ממשיך ומציג לנו את ההשלכות של חילופי הדברים האלו אשר עשויות לעזור לנו להבין את האופן בו נאמרו.

 .6מס  המקורתף או שניים להקריא בקול את תבקשו ממש >

 .: תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא, דף פ"ד, ע"ב. גמרא6מקור מס 

 אלו:> ש
כיצד תאפיינו את הדרך בה דיבר רבי יוחנן לאחותו? האם דבריו לאחותו משפיעים על תפיסתך את רבי יוחנן? מדוע או מדוע  .1

 לא?
הטקסט אומר כי רבי יוחנן היה "מצטער בתריה טובא" על אבדן ריש לקיש. האם התגובה שלו משפיעה על תפיסתך את רבי  .2

 יוחנן ואת הצורה בה דיבר? מדוע או מדוע לא?

לאופן הבה נקרא מהשולחן ערוך, הקובץ ההלכתי החשוב מן המאה הט"ז, אשר נכתב על ידי רבי יוסף קארו. השולחן ערוך מציע דוגמא 
 שבו הכוונה עדיין נחשבת בדברינו, בלי שהדבר יהיה תלוי באופן בו המילים נתפסות.

 . 7מס  המקור> בקשו ממשתתף לקרוא בקול את 

 .כ"ח: הר: שולחן ערוך. חושן משפט 7מקור מס 
 יזהר שלא לכנות שם רע לחבירו אע"פ שהוא רגיל באותו כנוי אם כוונתו לביישו אסור:

 אל:> ש
מן דברים ניתן להביע באותן המילים עצמן, בהן כוונה שונה של הדובר משנה לחלוטין את משמעות הדברים? האם ניתן  איזה .1

 לשמוע את הכוונה?
גרם לכם  כזהמה הייתם מחשיבים כ"שם רע"? האם אי פעם היה לכם כינוי או שהייתם מכנים אחר בכינוי כזה? איך כינוי  .2

 ריאה בכינוי כזה גרמה להרגיש לאחר?להרגיש? או, איך אתם חושבים שק
 

השולחן ערוך מציין כי "שם רע", כינוי, יכול לפגוע בנקודה כואבת באדם אפילו אם הוא רגיל באותו השם. כאשר משתמשים בכינוי מתוך 
  יכול לגרום סבל לאחר. ציונוכוונה לפגוע, הוא חדל להיות כינוי סתם והופך לדרך להדגיש מאפיין שלילי אשר 

ישראל שטיינזלץ מספק לנו תובנה מרתקת אל ריש לקיש ואל -יוחנן לריש לקיש. הרב עדין אבןהדבר דומה למצב שנוצר בסיפור בין רבי 
 שמו. הרב שטיינזלץ הוא אחד מהמלומדים הגדולים בדורנו, ידוע בעיקר בשל פירושיו למקרא ולתלמוד ובשל חיבוריו על תורת הסוד.

 . 8מס  המקור> בקשו ממשתתף לקרוא בקול את 
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 זלץ, "ריש לקיש", תמונות תלמודיות. נשטיי : הרב8מקור מס 
ריש לקיש היה כינוי; אך בניגוד לכינוייהם של חכמים אחרים, שהיו לרוב ראשי תיבות וקיצורים של שמותיהם, הייתה לו 

משמעות נוספת. השם רבי שמעון קוצר לראשי התיבות רי"ש, ולקיש היה שם אביו. אבל הכינוי "ריש" (מילה שבארמית 
ה היא ראש או מנהיג) רמזה ללא ספק על תפקידו כראש ומנהיג לחבורה, ולא בהכרח לחבורה של תלמידי חכמים. משמעות

השם הביע את היחס הכללי כלפי ריש לקיש כמורה דגול עם עבר של מנהיג כנופיה. כך, על אף שריש לקיש אכן זכה לכבוד 
יצרה  –עברו המוקדם יותר מחד, ותדמיתו הלמדנית מאידך  –ים ראוי ואישיותו הנחושה עוררה מן היראה, צירוף זה של הקשר

 את התרכיב הייחודי של 'ריש לקיש'

 אלו> ש
השם "ריש לקיש" הוא שם אשר הנכיח את הקשר של רבי שמעון בן לקיש לכנופיית השודדים שלו. כיצד מתקשרת הדוגמא הזו  .1

 5אם הידע הזה מתחבר עם ההבנה שלכם את מקורות מס עם האמירה של השולחן ערוך ביחס לכינויים ("שמות רעים")? ה
 או עומד בסתירה להבנה זו? 6ו

 במידה וריש לקיש הפגין כבר רגישות באשר לעבר שלו כשודד, האם אתם חושבים שתגובתו סבירה יותר? מדוע או מדוע לא? .2
ו של רבי יוחנן להעליב אותו כאשר אמר כאשר אתם יודעים על מקור הכינוי של ריש לקיש, האם אתם חושבים שהייתה זו כוונת .3

 "לסטאה בלסטיותיה ידע"? מדוע או מדוע לא?

כינויו של ריש לקיש ומקומו בחברה הפכו אותו לרגיש יותר כלפי תפיסותיהם של אחרים כלפיו. כאשר רבי יוחנן אמר "לסטאה בלסטיותיה 
זו על המשמעות הכפולה של הכינוי שלו. אפילו כאשר המילים שלנו ידע", הוא כיוון חץ ישיר אל עברו המפוקפק כ"ראש לשודדים" וברומ

נשמעות תמימות, ואפילו כאשר אין מאחוריהן כוונה לפגוע ולהעליב עלינו עדיין לנסות להימנע מלפגוע באחרים על ידים. יותר מזה, גם 
זהירים ולהימנע מלהשתמש במילים על מנת לבייש אחרים פוגעניות באופן אינהרנטי, עלינו להיות  אינןאנו משתמשים  בהןאם המילים 

 בכוונה.

 דקות) 10(סיכום 
 אלו:> ש

 בהסתמך על מה שקראנו היום, כיצד אתם מבינים עכשיו את המושג "אונאת דברים"? .1
 לאחר הדיון היום, האם אתם חושבים שאפשרי בכלל להימנע ממילים פוגעניות? מדוע או מדוע לא? .2
 ע מלפגוע באמצעות מילותינו, מדוע חשוב שננסה להימנע מכך בכל זאת?אם קשה כל כך להימנ .3
 מה אפשר לעשות על מנת להפוך למודע יותר באשר למילים אותן אתם בוחרים? .4

מילים יכולות לגרום לנזק רגשי, פגיעה פסיכולוגית, נזק כלכלי ואף פגיעה פיזית. התלמוד מקשר את דרכי הפגיעה הללו לבחירת המילים 
 שלנו. עלינו להקפיד על בחירת המילים, גם אם איננו מתכוונים לפגוע בהם.
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 מילים פוגעות
 הקדמה

 חלק ראשון: המקורות המקראיים לאונאת דברים
 י"ז. -כ"ה, פס י"גפרק : ויקרא 1מס  מקור

ה ִמּיַ֣   � ֥אֹו ָקֹנ֖ י־ִתְמְּכ֤רּו ִמְמָּכ֙ר ַלֲעִמיֶת֔ יׁש ֶאל־ֲאֻחָּזֽתֹו׃ ְוִכֽ בּו ִא֖ את ָּתֻׁש֕ ֹ֑ ל ַהּז יוִּבְׁשַנ֥ת ַהּיֹוֵב֖ יׁש ֶאת־ָאִחֽ � ַאל־ּתֹו֖נּו ִא֥ ר ד ֲעִמיֶת֑ ר ָׁשִני֙ם ַאַח֣ ׃ ְּבִמְסַּפ֤
ים ַּתְרֶּב֙ה מִ  ב ַהָּׁשִנ֗ י ׀ ֹר֣ �׃ ְלִפ֣ ת ִיְמָּכר־ָלֽ י־ְתבּוֹא֖ ר ְׁשֵנֽ � ְּבִמְסַּפ֥ ת ֲעִמיֶת֑ ל ִּתְקֶנ֖ה ֵמֵא֣ ר ַהּיֹוֵב֔ י ִמְסַּפ֣ יט ִמְקָנ֑תֹו ִּכ֚ ים ַּתְמִע֖ ט ַהָּׁשִנ֔ ְקָנ֔תֹו ּוְלִפ֙י ְמֹע֣

ת ֥הּוא ֹמֵכ֖ר לָֽ  אָת מְּתבּוֹא֔ יׁש ֶאת־ֲעִמי֔תֹו ְוָיֵר֖ א תֹונּ֙ו ִא֣ ֹ֤ ם׃ מאלקיך �׃ ְול י ה ֱא�ֵקיֶכֽ י ֲאִנ֥  ִּכ֛

 
 חלק שני: הצגה של "פגיעה מילולית"

 
: תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא, דף 2מקור מס 
  נ"ח, ע"ב.

 

: תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא, דף 3מקור מס 
 .נ"ח, ע"ב. גמרא

 
 .מציעא, דף נ"ח, ע"ב. גמרא: תלמוד בבלי, מסכת בבא 4מקור מס 
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 חלק שלישי: סיפור תלמודי על אונאת דברים

: תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא, דף 5מקור מס 
 .פ"ד, ע"ב. גמרא

 

: תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא, דף 6מקור מס 
 .פ"ד, ע"ב. גמרא

 
 

 

 .כ"ח: הר: שולחן ערוך. חושן משפט 7מקור מס 
 יזהר שלא לכנות שם רע לחבירו אע"פ שהוא רגיל באותו כנוי אם כוונתו לביישו אסור:

 

 זלץ, "ריש לקיש", תמונות תלמודיות. נ: הרב שטיי8מקור מס 
ריש לקיש היה כינוי; אך בניגוד לכינוייהם של חכמים אחרים, שהיו לרוב ראשי תיבות וקיצורים של שמותיהם, הייתה לו משמעות נוספת. 

השם רבי שמעון קוצר לראשי התיבות רי"ש, ולקיש היה שם אביו. אבל הכינוי "ריש" (מילה שבארמית משמעותה היא ראש או מנהיג) 
ו כראש ומנהיג לחבורה, ולא בהכרח לחבורה של תלמידי חכמים. השם הביע את היחס הכללי כלפי ריש לקיש רמזה ללא ספק על תפקיד

כמורה דגול עם עבר של מנהיג כנופיה. כך, על אף שריש לקיש אכן זכה לכבוד ראוי ואישיותו הנחושה עוררה מן היראה, צירוף זה של 
 יצרה את התרכיב הייחודי של ריש לקיש –ת מאידך עברו המוקדם יותר מחד, ותדמיתו הלמדני –הקשרים 
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