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סקירת מקורות תורניים

סוגיה הלכתית זו גובלת בכמה סוגיות הלכתיות גדולות 

,  אלא, "גילוי נאות"אך אין מושג בתלמוד הנקרא , ומוכרות

נגיעה , גניבת דעת: מושג זה בא לידי ביטוי בנושאים כמו

..."(  והייתם נקיים)"הלכות נקיות המעשים , נתינת עצה, בדבר

.  ויושר

.  ובסוגיות אלו ערכנו את החיפוש והבירור להבנת השאלה

באנציקלופדיה התלמודית  " גניבת דעת"תחילה פנינו לאיסור 

ושם ראינו כי יש איסור חמור, (ערך גנבת דעת)

פ רוב הפרשנים הוא מהתורה לגנוב דעתו של  "שע

(  יא, יטויקרא ...")לא תגנבו: "הנלמד מהפסוק, אדם

פני  כאשר , בעבורו טובהאדם שעשית שחושב

ומכאן שיש חשיבות וחומרה לגבי . הדברים אינם כך

או נמנע  , "מסתיר"וכאשר אדם , הדיווח כלפי כל אדם

בבירור  . מלדווח הוא עלול לעבור על איסור גניבת דעת

למדנו  " פסיקת הלכה כשהרב נוגע בדבר"הלכות 

יביע ת"בשול "מדבריו של הרב עובדיה יוסף זצוק

שם הוא מביא  , (יחיורה דעה סימן ' חלק ו)אומר 

המראה כי מותר לרב הנוגע  , מעשה ממסכת נדה

בדבר לפסוק הלכה לאחרים ואף לעצמו ואין חוששים  

אך כל זה רק כאשר אין לרב , ו"שיעוות את הדין ח

. הנאה ממונית ישירה מהפסיקה

,  (נגסימן , שער ג)בספר שערי תשובה לרבני יונה 

, יטויקרא )"מכשולתתןולפני עור לא : "פירש את הפסוק

,  ולא להכשילו בעצה נבערה...להשיא עצה הוגנת"(:יד

יש איסור לתת  , כלומר, "לפי דרכוולא ייעץ את חברו 

לפיכך  צריך לשים לב כשאנו  , עצה שאינה טובה

ולוודא שההפניה היא לטובת , מפנים אדם לאיש מקצוע

.המבקש ייעוץ ולא לטובתנו

שם  , (ערך חשד)באנציקלופדיה תלמודית נעזרנו 

,  משלי ד)"ולזות שפתיים הרחק ממך"...עוסקים בסוגיית 

מבעלה בעדותו או  אשההמוציא : "נאמר כך, (כד

שחוששים ללזות  ... משום חשדיישאנהלא –בהוראתו 

שכפי צריך האדם להיות , ומכאן אנו למדים, "שפתיים

ועל פי כן. כך גם כלפי הבריות, ה"ישר כלפי הקב

הן כנראה הסוגיות החשובות והנוגעותסוגיות אלו

ן מעלה אדומים"איתת"אמי: ס"ביהרב אילן מארק           : מורה מלווה'                יא: דביר דוד צור                 כיתה: תלמיד

פ"תש'יצירה תורנית'תחרות 

להפנותשכן גם אם מותר לאדם , לסוגיה שלנוביותר 

חברו לאיש מקצוע בעל קירבה משפחתיתאת 

דבר זה מגונה ועלול להתפרש  , אפילו מבלי לדווח

וראינו כי כל אדם מוכרח  " מכוער"כדבר י הבריות "ע

.להתרחק מכך כמה שיוכל

לגבי המסקנות ההלכתיות התייעצנו עם שני דיינים  

.גאופטמןוהרב , הרב בראלי–חשובים 

מקורות חברתייםסקירת 
אחת הסכנות הגדולות שעלולות להיווצר עקב חוסר 

דיווח וגילוי נאות היא הנזק שיכול להיגרם לאדם 

כאשר הוא מגלה בדיעבד  , קיבל עצה או הפניהש

שההפניה הייתה רווחית עבור האדם שנתן לו את  

וערך החברות בעיניו מתערער   , ההפניה או העצה

,ה לא עשה זאת ממקום רעמכיוון שגם אם המפנ

אותו אדם שנפגע אינו יודע זאת ובעיניו כל החברות 

והשיח שהיה לו עם אותו אדם הייתה גניבת דעת 

ובכך הוא מאבד את אמונו בבני , ושקר אחד גדול

כמו שלמדנו מדבריו של  , אדם ובערך החברות

ולכן המודעות בנושא זה והלכותיו . הפניני הלכה

.חשובה כל כך לחברה ולכל אחד מאתנו

עםלהתמודדותהצעה

התורניתהשאלה
ההצעה הטובה ביותר שאפשר לתת היא להעלות  

ולחשוב טוב , את המודעות בנושא זה כמה שיותר

לפני שאנו מייעצים למישהו ובכלל לפני שאנו  

ואם זה בדיבורים , אם זה בענייני עסקים–מדברים 

. בעלמא


