
 ? עהונאה' היאמה

מאת

 אהוביהאברהמ

 , אחדות תשהבות 1 המילונים משיבים "אונאה" / "הונאה" היא מה השאלהעל
 את י דיוק וליתר הקנטה. רמאות,דיכוי,

 הפועי
 דיכא : מפרשים שבמקרא הונה

 מעין ברמאות המחיר. בקביעת רימה : מפרשים ב"ה שבויקרא הונה אבל ;וכד'
 שבצירוף אונצה ואת ממון. אונאת K~rn חו"ל, שבספרוה אונאה את גם מפרשיםזו

 העלבה, הקנטה, : מפרשים דבריםאונאת
 משמעים יש שאמנם ונמצא אונאה, של משמעה את מחדש נבחון זהבמחקר
 אחר נעקוב להלן סימנטיים. מעתקים בה שחלו מפני וזאת למלה,אחדים

 -היווצרותם.
 במקרא שיעבודהונאה--לשון

 אהבע-עשרה המקרא מזכיר תי( ט 'טור וצל הפעיל )במין התה הפועלאת
 ' כתולים. בעשרהפעמים

 : הגר את להונות שלא כידוע, מצווה, הבריתספר
 . . . תלחצנו ולא תונה לאעוגר)

 . . . תענון לא ויתום אלמנהכל
 תשימון לא כנשה, לו תהיה לא עמך, העני את עמי, את תלוה כסףאם
 נשך.עליו
 לה חוייבנו השמש בא עד - רעך שלמת תחבל חבלאם
 כ-כן(. ב"ב, לשמות ." . . לבדה כסותה היאכי

 הקטע מקריאת כי הונה, הפועל מוזכר שבו האחד, הפסוק בהבאת הסתפקנולא
 הגר, את ללחוץ שלא מצתה גם והוא ההונאות באיסור לו די שלא מסתבר,כולו
 שמלתו. את לחבול ושלא העני, על נשך לשים ושלא ויתום, אלמנה לענותושלא
 והיתום, האלמנה )העני, שבהברה הנחשלים על הגנה ; אלה בכל שווה צדויש
 והעמלה( וטבילת נשך לקיחת עינוי, לחץ, הונאה, והיא בהם  פגיעה מפניהגר
 החברה. חזקי ידיעל

 -Brown-Driver במילונים: ו"אונאה" "הונאה" "הוגה", "ינה", הערכים עיני לנגד היו1
Gesenius-Buhl,)1907(; )ו.כ~. the 0ז Lexicon English and Hebrew 8 88%ה 

%Lexicon K8hler, ]. )191ה; Testament Alte 445 
~ber 

Handw~rterbuch  
Talmudimטש 

~ber  
W~rterbuch Levy, 1958(  ;  .נ( Libros  Testamenti  Veteris 

)19241Midraschim  jund .1947(1 עברי מלון גור, " העברית; הלשון מלון בן-והודה, א( 
 )תשכ"ו(. החדש המלון אכן-שושן,א.
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]ח אהוביהאברהם

 למליטים כותתו תאין מסתבר ? הברית ספר פעה שאליהם החברה, חזקי הםומי
 בחזקת שאינם אלה כל אל - בעם רחבה שכבה אל אלא בלבד, העםולראשי
 הוא אם הרכוש, ובעלי 'האיכרים המוני אל - אומר הווה 'ויתום. אלמנה גר,עני,
 החורין. בני אל - מעט ורםרב

 אותם מעמיד המעורער הכלכלי מצבם אבל חורין. בני הם גם החברהנחשלי
 ליהפך - מעמדם של נוסף ערעור כל עם - צפויים והם חירותם, אבדןבסכנת
 האיסורים באמצעות הנוסף הערעור מפני עליהם להגן מבקש הברית וספרלעבדים.
 : למעלההנזכרים
 ; העני וממלתלהשיב
 )השווה ביתו בני את או הלווה, את משעבד הנושה כי כנושה, לו להיותלא
 ; א0 ד',מל"ב
 ; 2 שיעבוד לשון הוא ועינוי ויתום, אלמנה כל לענו'תלא
 ד י"ג, מלצב ; ט ג', שמות )ראה שיעבוד לשון הות לחץ גם הגר. את ללחוץלא
 ; הרבה(ועוד
 הונאה שגם להניה, אנו רשאים למעלה האמור בל יסוד אותו.ועל להונותלא
 שיעבוד.עמינה
 י העם עניי על הגנה עניינם שגם האחרים, בכתובים נמצא להשערתנוס'יוע

 ; לג( י"ס, )ויקרא אתו תנו לא - בארצכם גר יגורוכי
 אל ואלמנה יתום וגר עשוק, מיד גזול והצילו וצדקה, משפט עשו . ..

 ג(, ג-ב, ףרמיהו . .תנו.
 ףחיקאל ... יתד לא תףש ... וצדקה משפט ועשה צדיק יהיה מ יש1

 ; ה--יח(י"א
 ~סם בך הוט ואלמנה יתום . . . בך :עו לזרעו א"? ישראל נשיאיומה

 כט4 נטם, לשם, . . . השו ואבית ועני גזע ונזלו עשק לחקו הארץעם
 : תורה במשנה הנאמר את אלה עלונוס'יף
 ! חוננו לא . . . אדניו מעם אליך ינצל 1ה2ר אדניו, אל עבד תסגירלא

 סי-יז(. כ"ג,)דברים
 פעולתו - אדוניו בידי מסגירו שהוא ידי על הירותו את העבד מן המונע-
 הונאה. מכונהזאת
  החזקים ביחס  בולס  דנים  והם - למעלה  שהבאנו בכתובים עיוננו יסודעל
 היא הונאה 1 הראשון בכתוב העיון אחר שהנחנו את לאשר נוכל - ההלשיםאל

 3. שיעבודלשון

 - י 'הכתובים בכל עיינו לאועדיי
 . . . ישביה לבל בארץ דרור וקראתם שנה, החמשים שנת אתוקדשתם
 . . . השבו משפחתו אל ואיש אחזתו אל אישישבתם

 מקרא מת שרה, "וקנה הלף, נ של מאמת לאה ד 1 ב ע י ש במשמע י 1 נ י ע על2
 111-"1נ עמ' "ח, )תש עשרה אחת שגה )כק,ג

  ננט הערך ראה החלוש. ;= :3ען הערבי בפועל ספק בלי יש זה לסירוש אטימולומ סעע3
 .icfionary l~rabic-Englhh Ha~ );. .7(I  )1964(במלון

תשרי-כסלו תשל"ג בית מקרא (נב)
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 "הונאה"ז היאמה]ק

 ! אשו את א"כ תוט אל --- עמיתך כפד קנה או לעמיתך ממכר תמכרוומ

 ; לך ימכר תבואות שני במספר עמיתך, מאת תקנה אחר,היובל שניםבמספר

 מספר כי - הדופר תמעיט השנים מעט ולפי מקנתו, תרבה השנים רבלפי
 ; לך מוכר הואתבואת
 ; י-יז( ב"ה, )ויקרא ! מאלהיך ויראת עמיתו, את איש תונוולא

 )כג--4כד(. ! לארץ תתנו גאלה אחותכם ארץ ובכל . . . לצמתת תמכר לאוהארץ

 איך : השאלה על להשיב ננסה זה, בכתוב הונאה של משמעה את להביןכדי
 ז עמיתו את יונה - התורה למצוות בניגוד - אשר איש,ינהג
 - בכתוב. לכאורה, יש, אפשריות תשובותשתי
 השנים, רוב לפי מקנתו ירבה לא הוא 1 הכל( על המקובלת התשובה )והיאהאחת

 הקמיה מחיר את יתאים לא הוא 1 כלהמר השנים, מעט לפי מקנתו ימעיט לאאו
 ידי על או מופרז מחיר שיקת ידי על אחיו את ירמה אלא היבולים, מספראל

 מועטות, שנים יש ואם . . ", ; סו( )לפסי רש"י של ובלשוט מדי. סמוך מחירשיתן
 ואכל מרובות, שנים יש ואם ; לוקח נתאנה הרי - יקרים בדמים מוכרהוזה

 : פירושה ומבכאן הונאה זה לפי .". . . מוכר נתאנה הרי - הרבה תבוארתממנה
 4. מחירים הפקעת ידי עלרמאות
 תונו", "אל מופיע שבו ההקשה את אנו מצמצמים אם רק אפשרי, להונאה זהפירוש
 : הדש עמינימ להקשר הפועל את מביא זה צמצום יד-יז. בפס' הכלוללקטע
  משמעה, את לשנות מלה ויבולה במסחר. יחתים אלא החלש, אל החזק יחס עודלא

 - אחרות מלים עם יחד י- היארה היא שבו אחד, סימנטי משדה עוברת היאכאשר
 אחר, סימנטי שדה אל החלש( אל החזק יחס י שלנו ובמקרה מסויים מחרגיתחום

 המקובל לפי - במסחר יחס'ים : שלנו )במקרה אחר מושגי תחום בו לתארכדי
לחיבוב(.
 י-כד. שבפס' בקטע כלול והוא הפועל, של הקשרו יותר רחב באמתאבל
 יוצא הנחשל. אל החזק יחס אלא במסחר, יחסים אינו הוא גם זה קטע שלועמעו
 שבכתוב הונאה אף חשמנם, משנהו. אל אחד סימנטי משדה כלל עבר לאשהפועל

  יעשה )ולא אחיו את יונה אשר איש, ינהג איך נ השאלה ועל שיעבוד, עניינהזה
 העני מאחיו האדמה את יקנה הוא : הכתוב משיב וו שאלה על ? התורה(כמשות

 לצמיתות, קנייה קבע, קמית אלא - תבואותי שני "במספר - ומנית קמיהלא
 בשנת דרור לו יקראו לא - והעני אדמתו. מעל עמיתו את ינשל הואוכך

 מעמד אל להשתייך עוד ישוב לא ופא - אחוזתו אל ישוב לא והואהתרשים,
 החורין. בני הרכוש,בעלי

 , הנביא יחזקאל ידי על גם הונאה בכיטי מכונה אדמתם מעל העם עניינישול
 עמי את נשיאי עוד יונו ולא . ..

 ח(. ח"ה, )יחזקאל לנובטיהם ישראל לבית יתנווהארץ

 ואינם זה בכתוב קושי כל מוצאים .המפישימ שאין עד מקובל, כך בל זה מעין פירוש4
 "ינה": ערך 1(, הע' )ראה גנזיוס-בוהל כאמור: ממרשים. והמילונים בלל. אותומפרשים

-;~bervorteilen.לקח אותו, רמה אותו, הונה וממכר, מקח "ותעגימי "ינה": ערך בן-יהודה, א 
 מהראוי". יותרממנו

תשרי-כסלו תשל"ג בית מקרא (נב)
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]א אבוביהאברהם

 .. מעבדיו. לאחד מנחלתו מתנהובייתן
 בניו, את ינחיל מאחזתו מאחזתם. להונתם העם, בנחלת הנשיא יקחולא
 יז-יח(. )מ"ו, מאחזתו איש עמי יפצו לא אשרלמען
 : הנחמה נביא בפי מונים מכונים ישראלומשעבדי

 כו(. D"D, )ישעיהו . . . בשרם שי מוניך אתוהאכלתי
 ומצאנו, הונה הפועל של היקרויותיו כל את ובחנו בולו המקרא עלעברנו
 מכאן  החירק. ידי על ההלש דיכוי תיאור לצורך ורק אך בו משתכששהמקרא
 שיעבוד. לשון היא שהונאה הברורה,המסקנה

 חז"ל בספרות ךמא1ת נ:אונאה
 בפס' וקבעוהו כ"ה בויקרא תונו" 'אל של ההקשר את שצמצמו וםחז"ל
 הפקעת ידי על כרמאות אונאה את פירשו הם זה מצומצם ובהקשר בלבד,יד-יז
 : לאונאה חוק קבעו והםמחירים.

 ג(. ד', )ב"מ למקח שתות לסלע, כסף וארבע  מעשרים כסף ארגעהאונאה
 )ד(. אונאה להן יש המוכר ואחד הלוקחאחד
 המושגי לתחום שנתייחד משפטי, מונח היא חז"ל בלשון שאונאה אנו,רואים

 בתהום ויעבוד המשמע מן סימנטי  pnyD כאמור, בו, וחל והממכר. המקתשל
 חז"ל. שבספרות  המחרגי גתחום  הטעייה רמאות, המוגמע אל שבמקראהמושגי

 בדברים דברים=רמאותווגאת
 היא ומה ~4 בדברים" ל"אונאה וממכר" 'טבמקת "אונאה בין כידוע, מבחינה,המשנה
 המלה במשמע הבדל לבקש אין האלה הצירופים נותנת,סבעעי הדעת בדברים?אשאה
 שאם יוצא לעדברים". וממכרע "מקח ומבין בניגוד אלא צירוף, שבבלאונאה
 היא בדברים אונאה הרי וממכר, שבמקח רמאות היא וממכר שבמקחאונאה
 דוגמה בהביאה זאת סבתה מאשרת אמנם והמוטנה פה. בדיבור' בדברים,רמאות
 : בדבריםלאונאה

 )שם(. ! ליקח רוצה אינו והחג ?", זה חפץ "בכמה לו יאמרלא
 - זה חפץ לקנות בכוונתו אין והוא - חפץ של למחירו המוכר אתהשואל
 בדבריו. אותומרמה

 : בגמרא המובאות הדוגמאות מן גם יוצא דברים לאונאת זהמשמע
 ע"ב(. כ"ח, )ב',מ ! דמים לו שאין בשעה המקח, על עיניו יתלה לאאף
 פלוני, אצל "לכו להם יאמר לא ממנו, תבואה מבקשין חמרים היואם

 )שם(. ! מעולם מכר שלא בו ויודע .תבואה,', מיכרשהוא
 שבמקח )"אונאה הראשון שבצירוף אונאה בין שאין בלבד זו שלא למדנו,מכאן
- הבדל כל בדברים"( )עאונאה השני שבצירוף לאונאה'וממכר"(  מציינים שניהם 
 וממכר. מקח של השדה סימנטי, שדה באותו גם נמצאים חושניהם אלא -רמאות
 Neckereien : מפרש 1 לוי י. דברים. אונאת את לפרש כידוע, מקובל, כךולא

 בדברים לחברו אדם שיעשה צער, כן-יהודה1: וא. לעג(. הקנטה,)נלומר:
 בהם שיש קשים, דברים עלבון, דברי : ! אבן-שושן וא. רע. במעשהקשים,
 צער.לגרום
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 "הונאה"1 היאמה]5[

 הראשונות לשתים ? שלמעלה בדוגמאות קשים דברים או עלבון דברי ישוכלום

 פירשו האלה הדוגמאות יסוד על לא ומזמנם ולעג. הקנטה גם לייחם אפשראי
 ! הבאות הדוגמאות יסוד על אלא שפירשו, כפי דברים אונאת אתהמפרשים

 : !" הראשונים מעשיך "זכור : לו יאמר לא - תשובה בעל היהאם
 י(. ד', )ב"מ !" אבותיך מעשה "זכור : לו יאמר לא - גרים בן הואאם

 בעל אל הנאמרים המעטים, הדברים 'ועלבון. צער גרימת יש אלהבדוגמאות
 ספק. ללא ולעג הקנטה. הם קשים, דברים אמנם הם גרים, בן אל אוהתשובה

 הקנטה היא מה להסביר כדי אלה דוגמאות הביאה המשנה אם הוא, שספקאלא
 צער. לגרום בהם שיש קשים וברים הם מהולעג,

 מובן זה ואין העבר. חטאי הוכרת יש הדוגמאות שבשתי לבך, לב לשיםעלינו
 מטרות להיות יכולות דווקא. הקנטה במטרת חטאי'ו את לרעהו יזכיר שאדםמאליו
 המשנה בחרה מדוע י לשאול עלינו המטרה, היא צער גרימת ואם לכך.אחרות
 , חטאי הוכרת את דווקא האפשריים ההקנטה סוגימכל

 בהיה לא מדוע ? העבר'
 במסכת קראנו והרי ? ! אתה מכוער כמה : לחברו אדם יאמר לא : זו מעיןבדוגמה
 מבית גדור ממגדל שמעון ב"ר אליעזר רבי שבא a"y tnmsy-ע"ב( )כ',תענית
 דעתו והיתה גדולה. שמחה ושמח נהר, שפת על ומטייל החמור על רכוב והיהרבו,
 ביותר. מכוער שהיה אחד, אדם לו נזדמן הרבה. ,תורה שלמד מפני עליו,גמה'
 אותו מכוער כמה ! ריקא ! לו אמר לו. החזיר ולא ! רבי עליך, שלום : לואמר

 דוגמה הוא זה מעשה - .א. .. ? כמותך מכוערין עירה בני כל שמאהאיש!
 ב.דברים. אונאה בבינוי אותה מכנה הגמרא ואין עלבוה דבתי הטחת שלמובהקת
 ובין רמאות, דברי המתארות הראשונות, הדוגמאות שבין הברורההבדל
 הדוגמאות אין אם לבחון, מחייבנו חטאים, הזכרת המתארות האחרות,הדוגמאות
 מטרתן. אמנם היא שזו ונראה, שונים. עניינים לנו להבהיר באותהשונות
 עמיתו" את איש תונו "לא בפסוק דברים אונאת איתור את תולההגמרא

 דברים אונאת להסביר באו הראשונות שהדוגמאות ראינו, וכבר  ע"ב(. ג"ח,)ב"מ
 - באות האחרות והדוגמאות הנ"ל. שבפסוק תונו" "לא הוא מה , היינומהי,
 ההוא. הפתוק של השני שבחלקו עמיתו" את "איש הוא מה להסביר -לדעתי
 את איש תונו ולא דכתיב: "מאי י אידי דרב בריה ח'יננא רבי דורשו זהכתוב
- ?עמיתו  מבהיר זה בדרש ע"א(. שים !" תינהו אל ובמצוות בתורה שאתך עם 
 תונו" 'לא שהסבירה אחר י(, ד', )ב"מ המשנה וגם עמית. הוא מה חיננאהבי
 את גם להסביר מבקשת ."(, . , זה חפץ בכמה לו יאמר "לא )בדוגמה הואמה

 המתעוררת השאלה על עונה והיא עמיתו", את"חיש
-  ? עמית הוא מי 

-  
 שגם

 ובמצוות. בתורה שאתך עם הם שהרי עמית, בחזקת DS תשובה בעל וגם גריםבן
 אלא וכד', עלב'ון הטחת הקנטה, דברים אונאת במושג שאין אנו, רואיםוכך
 ! בדבריםרמאות

 המושג להבהרת' המשנה, שהביאה הדוגמאות, שתי את היא גם מביאההגמרא
 גררא אגב הגמרא מוסיפה העבר, חטאי בהזכרת עוסקות שאלה והיותעמית.

 : חטאים הזכרת לעמין משלהדוגמאות

 וטריפות, נבילות ובאכל פה : לו יאמר אל תורה, ללמוד יבא גר היהאם
 ? הגבורה מפי שנאמרה תורה, ללמוד בא - ורמשיםשקצים
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 אהוביהאברהם
"[

 את מקבר nsnv או באע,עליה הלאים הע אם עליה באץ יסורע העאם
 הלא : ו-ז( ד', לאיוב לאיוב חבריו לו שאמרו כדוך לו, יאמר אל -בניו

 ע"ב(. נעח, לב"מ ?! ואבד נקי מי .נא זכור 1 דרכיך ותום תקותך כסלתך,יראתך
 נוהגת והיא חז"ל, בספרות מקובלת האסוציציה בדרך זה אחר זה דבריםהבאת

 : זה אחר זה מתחלפים הנגררים כשהנושאים עצמם, האלה הדברים בהמשךגם
 האשה, אונאת איש, אשת ספק על ביאה ברבים, חבר פני הלבנת חטאים,הוכרת
 האונאה.  שערי האשה, בעצתהליכה

 חז"ל בספרות דיכוי לשון =אונאה
 : אונאה גם כאמור, ע"י, נ"ט, מטם הגמרא מזכירה גרראאגב

 מצמה ושדמעתה שמתוך ומטתה באונאת זהיר אדם יהא לעולם י רבאמר
 קרובה.אוטמתה
 ומה רש"י. מפרש כך - לבוא" ממהר אונאתה פורענות - קרוב'ה"אונאתה

 עצמו הכתוב מן אבל לצערא". דברים "אונאת : משיב הוא כך על ? אונאתההיא
 ולנו צער. גורמת שהאונאה זאת, אלא כאן, מדובר דברים שבאונאת להסיק,אין

 וממכר, מקח המתאר בהקשר, מופיעה שבכאן אונאה אין ששוב להבחין,חשוב
 החלש. אל התקיף יחס המתאר בהקשר,אלא

 : )שם( נאמרועוד

 )עמוס שנאמר אונאה, משערי חוץ ננעלים השערים בל ; חסדא רבאמר
 בפרע הכל , אלעזר ר' אמר אנך. ובידו אנך חומת על נצב ה' הנה : ז(ו',
 שלושה : אבהו ר' אמר אנך. ובידו ; )שם( שנאמר מאונאה, חוץ וכליחבידי
 דכתיב - אונאה זרה. ועבודה וגזל, אונאה י כפניהם ננעל הפרגודאין
 . . . אנך ובידו :~ןם(

 אע דברים אוטמת על "הצועק 1 דברים" "אונאת רעתי מכנה זו אפאהגם
 המרמת אשאה, אלא כאף גם מכרת אינה דברים אונאת אבל כפמוט ננעלהשער
 לא "וגר : הברית שבספר להונאה רמז בזה ויש אלהיו. אל לצעוק שהונרהולמי
 כ-כב(. כ"ת, )שמות ." . . אלי יצעק צעק אם כי אתו, תענה ענה אם . . .תונה
 : )שם( קוהאים אנוועוד

 ונמנו באש, ושרפום אליעזר ר' שטיהר טהרות כל הביאו היוםאותו
 גמליאל דו' אפתיה אליעזר דרי דביתהו שלום אימא . ; . יברכוהועליו
 על למיפל אליעזר לר' ליה שבקה הוה לא ואילך מעשה מההו14שואי.
 איכא לחסר. מלא בין לה וואיחלף הוה, ירפא ריש יגמא ההואאפיה.
 על דנפל אשכחתיה ריפתא. ליה אפיקא אבבא, וקאי עניא אחא :דאמרי
 רבן מבית שיפורא נפק, אדהכי ! לאחי קטלית קום, : ללה אמרהאנפיה.
 מבית מקובלני כך : ליה אמרה ? ידעת מנא לה: אמר דשכיב.גמליאל
 אונאה. משערי חוץ ננעלים השגרים כל :אבא

 אליעזר ר' את שקיפחו קיפוח אלא דברים, אונאת אינה זו ומאונאהברור
 לנדותו(. ממין ברוב החליטו : )היינו ו"ברבוהון עליו בשנסנוחבריו,
 שבמקרא. לזה קרוב מש'מע והוא דיכוי, במשמע אונאה חז"ל בסמרות מצאנוהרי
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 "הונאה"? היאמה]7[

 חז"ל בספרות ואונאה במקרא הונאה : ם ו כ יס

 בהקשרים, רק באה והיא שיעבוד, המציינות הלשונות, אחת היא במקרא הונאהא.
 של המעמד בן אל והמבוסס החיק המעמד בן של הקשה היחס אתהמתאיים
 בהברה.הנחשלים
 - ודיכוי עול ,גרימת הונאה( )=: אונאה המלה מציינת ובתלמוד במשנהכ.
 באן מדובר ואין החלש, אל התקיף יחס את המתאר בהעשר, מופיעה המלהאם
 גם נובע ומכאן יחידים. בין יחסים על אלא, כבמקרנה מעמדות, בין יחסיםעל

 ליחיד. עוול גריעת - וכאן מעמדי, שיעבוד ובם : המלה במשמעהשוני
 משמעה - וממכר מקח של בהקשר חז"ל, בספרות יבאה, אונאה כאיברג.

 שבדיבור אונאה גם תיתכן אבל ממון, הפסד כלל, בדרך בה, יש האונאהרמאות.
 רמאות , היינו - דברים אונאת היא זר - בפועל ומכירה קנייה ללא בלבד,פה

 5.בדברים
 מפרשי ידי על דברים אונאת לציר'וף יוחס ובושה צער גרימת המשמעד.

התלמוד.

 את הם גם משאירים ע"ב( נ"ח )שם ממון" מאונאת דברים אונאת "גדול כי והטוענים5
 בר שמואל ו' יבממונו. וזה בגופו זה אומר: אליעז'ר ור' . . ". והממכר. המקח בתחוםשתיהן
 להשבון". ניתן לא וזה להשבון גיתן זה אומר:נחמני
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