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 הרב עידו פכטר/ ? תורה שבעל פה
מזכיר שעולם ההלכה הכתובה של ימינו איננו אידיאלי. יש לחזור אל איסור כתיבת תורה שבעל פה 

 המסורת החיה
 לכך עתורה שבכתב ותורה שבעל פה, אבל למעשה,  –רגילים אנו לדבר על שתי תורות שקיבל משה בסיני 

, ושאת חלקה הוא שהגיעה אל משה בדרך נבואיתאינן אלא תורה אחת פי ההשקפה המקובלת, שתי התורות 
מלכתחילה נעשתה מדוע כתב ואת חלקה האחר הוא הותיר בעל פה )רמב"ם, הקדמה לפירוש המשנה(. 

ההפרדה בין חלקיה השונים של אותה התורה? מדוע לא נכתבה התורה כולה או לחילופין נשארה כולה בעל 
 פה?!

ה תוקף לאור הלכה אחת המנוסחת בחז"ל, אשר מותחת קו ברור בין התורה שבכתב שאלה זו מקבלת משנ
 לזו שבעל פה )בבלי גיטין ס, ב(: 

דרש רבי יהודה בר נחמני מתורגמניה דרבי שמעון בן לקיש, כתיב: כתוב לך את הדברים האלה, 
פה, דברים  וכתיב: כי על פי הדברים האלה, הא כיצד? דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן על

 שבעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתב.
עד כדי כך שחל איסור חז"ל מלמדים שהחלוקה בין התורה שבכתב לזו שבעל פה אינה מקרית אלא מהותית, 

לומר את התורה שבכתב בעל פה, ואת התורה שבעל פה לכתוב. אך זאת מדוע? על שם מה ההקפדה 
 בתצורתן המקורית? להשאיר את התורה שבעל פה ואת התורה שבכתב

ממספר מקומות בתורה אנו למדים על משמעות העלאת דבר על הכתב: "ויאמר ה' אל משה כתב זאת זיכרון 
ויאמר ה' אל משה מי בספר ושים באזני יהושע כי מחה אמחה את זכר עמלק מתחת השמים" )שמות יז, יד(; "

יבה עם הזיכרון ואת המחיקה עם המוות. אשר חטא לי אמחנו מספרי" )שם לב, לג(. התורה קושרת את הכת
להניח סביר ו בספר, זאת מפני שהעלאת דבר על הכתב משמעה חקיקתו על דפי ההיסטוריה. ללא כתיבת

תלמידי חכמים קמו לעם ישראל לאורך  מספר עצום שלעם שינויי הדורות והזמנים. אכן, שהוא יישכח וייעלם 
את רק ; ואף על פי כן, שעשו רושם רב בימיהם ונועדו למרחוק ורהמנהיגי קהילות ומרביצי ת מהםההיסטוריה, 

 השאר, תוך דור או שניים, נשכחו. . אנו זוכרים אלו שכתבו את תורתם בספר
אולי מסיבה זו ציווה הקב"ה לכתוב את התורה. כדי לתת לתורה תוקף נצחי, כדי שהיא תתקיים במשך דורות 

דבר א זו בלבד, אלא יש להקפיד שלא לשנות בה דבר. כל המשנה רבים גם לאחר מות משה, יש לכותבה, ול
, שכן הוא משנה את מה שניתן למשה רבנו מאת הקב"ה, ונמצאת התורה המקורית בספר תורה פוסל אותו

נשכחת. לכן דברים שבכתב אי אתה רשאי לומר בעל פה. האמירה מעתיקה את התוכן מן הכתב אל האדם 
זמני, מקרי ויחסי. רק כתיבה על פי חוקים וכללים אובייקטיבים, שאינם תלויים האומר אותו, ואדם הרי הוא 

 באדם כזה או אחר וזמן כזה או אחר, שומרת על נצחיות הדברים ומעניקה להם עוגן קדום.
מדוע בכוונה להשאיר את חלקה בעל פה? יש מהאחרונים  ?מדוע אם כן לא להעלות את כל התורה על הכתב

הדבר פשוט בלתי אפשרי. הרי אין סוף לדינים ולהלכות המסתעפות מהן, וממילא  –שנתנו לכך הסבר טכני 
אין שום ספר שיוכל לאגוד את כולם. בהכרח היה צריך לכתוב רק חלק מהדברים שנאמרו למשה ואת השאר 

עדיין זוקק המהרש"ל לים של שלמה על מסכת בבא קמא(. אך פירוש זה להותיר בעל פה )ראה הקדמת 
ודה הנשיא איגד את המסורות כי כן, רבי יה הנה. הרי בפועל יודעים אנו כי התורה שבעל פה נכתבה. ביאור
, ואת התורה דבר דומה לכךשה ועיה אם כן שמשה לא ה דועהמשנה. מ –אחד  חיבורו והכניסם לשבימי

 ?מעלה על הכתבומסרה לבני ישראל היה שקיבל בעל פה 
 נראה בעניין זה הסברו של החתם סופר )חידושים, גיטין שם(:

יפול ספק במשמעותו אך ילכתוב שלא  פשראי וטעם דברים שבע"פ אינם רשאין לכותבן כי א
שנכתבה י ל ידהשומע מפה לאוזן יבין... מתנועתו ומנגינתו... כוונתו על בוריו בלי ספק כלל, אך ע

 י הכתיבה נתרבו הספיקות, אלא מפני תגבורת השכחה ל ידהמשנה נפל ספק בכוונתו. נמצא ע
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ספק לא הוה ידעינן התירו לכתוב ועל כל פנים ידעינן  לווהיה נשכח לגמרי ואפי ונותינו הרביםבעו

 הספיקות אבל לא הלכה ברורה.
נו. דברים שבכתב אמנם נשמרים ונצחיים, החתם סופר מציג בדברים אלו את הצד השני של המטבע בסוגיית

אך מנגד הם במידה מסוימת מתים. הרי באינספור דרכים ניתן לקרוא טקסט כתוב, וכל אחד יכול למצוא בו 
את מה שהוא מבקש. לאותיות כתובות אין צליל ולא מנגינה. אין אנו יודעים כיצד הדברים נמסרו ועל איזה 

למה התכוון המשורר? האם הוראה כלשהי היא חובה או רשות  –ספקות  רקע באו. ממילא, טקסט כתוב מזמין
או רק תיאור של שלילה )ראה ספר  )במשמעות ַאל( (, האם המילה 'לא' היא אזהרהג, אסוטה בבלי )ראה 

 (?, השורש השמיניהשרשים לרמב"ם
ם בעל פה הם את הספקות הללו באה ההלכה האוסרת על כתיבת תורה שבעל פה למנוע. כשדברים נאמרי

טקסט -חיים. המקבל יכול לזהות את הטון שבו הם נאמרים, את הצליל המלווה אותם, לחדור אל הסאב
על כוונת המשורר, עמידים את השומע באופן מדויק הנלווים הללו מ העזריםולהתחשב בקונטקסט. כל 

סט, הרי שהתורה נמצאת למד, שאם התורה שכתב נועדה להנציח את הטקבהבנה. נמנעים בכך ספקות ו
 לדורות.  מתשבעל פה נועדה להנציח את הפרשנות שלו. ורק בשילובם של השניים נמצאת התורה מתקיי

דא עקא, שהתורה שבעל פה פסקה בשלב מסוים להיות בעל פה, והיא הפכה לתורה שבכתב. החשש 
והוחלט בשלב כלשהו לכתוב את הלכות משכחת חוקי התורה גבר על החשש מפני עיוות הפרשנות שלהם, 

תורה שבעל פה, כפי שעיצבם רבי יהודה הנשיא במשנה. מאז הלכה וצמחה לתפארת ספרות גדולה ועניפה 
של ספרי חידושים ופרשנות, שהפכו לגופה של תורה שבעל פה. המילה הכתובה הפכה לשלטת, ועם כל 

הבלבולים בעקבות כך. מחלוקות ושיטות שונות היתרונות שבדבר ביחס לזיכרון הדברים, רבו הספקות ו
 הופיעו במרחב ההלכה. זה מפרש בכה וזה מפרש בכה, והתורה שהיתה אחת התפצלה לנתיבים אינספור.

שהמציאות בה אנו חיים ובה עולם ההלכה פועל, איננה את השינוי הזה חשוב לזכור. הוא מלמד אותנו 
)אכן, במשך שנים לא היתה מחלוקת בהלכה בישראל( ואף כל אידיאלית. מחלוקות בהלכה אינן דבר מבורך 

ספרות ההלכה לא היתה אמורה להיות קיימת. כל אדם שהיתה עולה לו שאלה הלכתית היה מקבל מענה 
ברור ומדויק בעל פה מאביו או רבו )או בית דין הגדול( ומעביר את המסורת הזו הלאה, אל הדורות הבאים. 

עושים רק בתורה שבכתב, וממנה היו מוציאים חידושים ומסקנות. התורה היתה את העיון הטקסטואלי היו 
 וכל האוחז בה יכול היה לדעת בוודאות כי זה בדיוק מה שהתקבל מסיני.אחת, 

  לדבר לא רק משמעות רעיונית אלא גם השלכות מעשיות:
החיה, שעברה מאב  מעשית, אותו מאפיין בסיסי של תורה שבעל פה מלמד שלמסורת-א. מבחינה הלכתית

לבן במשך שנים רבות, תוקף חזק יותר מאשר ההלכה הכתובה. ההלכה הכתובה יסודה בספק וסופה להביא 
לספק, ואילו המסורת החיה מדייקת יותר באופן שבו הדברים התבצעו בעבר. לכן, אם לאדם מנהג אבות 

פני הכתוב בספר, גם אם העולם בתחום מסוים, והוא יודע כי כך נעשה במשך דורות, אין לדחות זאת מ
 מחשיב את הספר כבעל סמכות גדולה.

ר על כך כי המחלוקת והויכוח ( העירנח-רנזב. מבחינת דרכי הלימוד, כבר הרמב"ם )אגרות, מהד' שילת, עמ' 
בהלכה לא הגיעו לעולם אלא במקרה, ולכן אין לשים את מוקד הלימוד בהם. על האדם לתור בלימודו אחר 

המסקנה שניתן להוציא למעשה, וברגע שההלכה מתבררת, אין עוד משמעות אמיתית לספקות שעמדו ברקע 
מיתית של חוקי התורה שבעל פה, תתקבל שלה. בנוסף, כל דרך שהיא לבירור המשמעות המקורית והא

 בברכה. 
שתדל לחשוף ג. בכל לימוד של תורה שבעל פה, אין להסתפק בקריאה שטחית של הכתוב, אלא צריך לה

את הרוח שעומדת מאחוריו. לשים לב להקשר שבו הדברים נאמרו, לרקע שלהם, ובמיוחד למגמה שהם 
להחיות את הטקסטים המתים ולהשיב להם את החיות  ממשיכים או מייצרים. מטרתו של לימוד כזה היא

 שהיה טמונה בהם בעודם מסורים בעל פה.
בית דין הגדול שבירושלים הם עיקר תורה דברי הרמב"ם בהלכות ממרים )א, א(: "עלינו לזכור את , סוף דבר

וגם לא  ". תורה שבעל פה איננה טקסטשבעל פה, והם עמודי ההוראה ומהם חק ומשפט יוצא לכל ישראל
ספר אלא אנשים, דיבורים חיים, מסורות עתיקות. שנים רבות אולצה תורה חיה זו להצטמצם למילה הכתובה, 
להיהרג במכבש הדפוס. התורה הצליחה לשרוד כך את השעות הקשות ביותר, אך המעשה הדתי איבד הרבה 

מת על תורתנו, הגיעה העת מהודאות שבו. בימינו, כשעם ישראל שב לארצו ואין עוד מלכות רשעה המאיי
 לשוב לשם. 

 

הרב עידו פכטר עורך העלון. מכהן כרב קהילת ישראל הצעיר ברמת פולג נתניה ומרבני צוהר 

 ועורך העלון.

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 / ד"ר ניצה דורי הפטרת נשא
ויים ותפקידיהם. פרשת נשא ממשיכה לעסוק בעניין הלפרשת במדבר עסקה בארגון וסדר במחנה ישראל. "

בין חלקה הראשון של הפרשה לבין חלקה השני נמצאות ארבע פרשיות המצביעות על חריגות מן הסדר 
הוצאת חפץ מן הקדש  -נשא. שילוח טמאים מחוץ למחנה, הלכות מעילה  -שעליו מדברות פרשות במדבר 

לחולין. בפרשת סוטה משתמשת התורה במונח "ומעלה מעל". יש בה שבירת המסגרת של המשפחה. לעומת 
נזרות הזאת ילעבר תוספת קדושה. לדעתו של רמב"ן הה  החריגות לכיוון השלילי, פרשת נזיר מתארת פריצה

שיקריב הנזיר ביום מלאת ימי נזרו, לא  היא חיובית ועל כן המפסיקה מביא חטאת. וזו לשונו: וטעם החטאת
נתפרש. ועל דרך הפשט כי האיש הזה חוטא נפשו במלאת הנזירות, כי הוא עתה נזור מקדושתו ועבודת השם, 

וראוי היה לו שיזיר לעולם ויעמוד כל ימיו נזיר וקדוש לאלהיו, כענין שאמר )עמוס ב יא( ואקים מבניכם 
אותו הכתוב לנביא, וכדכתיב )לעיל פסוק ח( כל ימי נזרו קדוש הוא לה'  לנביאים ומבחוריכם לנזירים, השוה

לעומתו פוסק הרמב"ם בהלכות דעות פרק ג הלכה א:   והנה הוא צריך כפרה בשובו להטמא בתאוות העולם.
שמא יאמר אדם הואיל והקנאה והתאוה והכבוד וכיוצא בהם דרך רעה הן ומוציאין את האדם מן העולם, 

ביותר ואתרחק לצד האחרון, עד שלא יאכל בשר ולא ישתה יין ולא ישא אשה ולא ישב בדירה אפרוש מהן 
נאה ולא ילבש מלבוש נאה אלא השק והצמר הקשה וכיוצא בהן כגון כהני העובדי כוכבים, גם זה דרך רעה 

. ל הנפשזיר וכפר עליו מאשר חטא עהיא ואסור לילך בה, המהלך בדרך זו נקרא חוטא, שהרי הוא אומר בנ
אמרו חכמים ומה אם נזיר שלא פירש אלא מן היין צריך כפרה המונע עצמו מכל דבר ודבר על אחת כמה 
וכמה, לפיכך צוו חכמים שלא ימנע אדם עצמו אלא מדברים שמנעתו התורה בלבד, ולא יהא אוסר עצמו 

לא שאתה אוסר עליך בנדרים ובשבועות על דברים המותרים, כך אמרו חכמים לא דייך מה שאסרה תורה א
ין תמיד אינן בדרך טובה, ואסרו חכמים שיהא אדם מסגף עצמו ידברים אחרים, ובכלל הזה אלו שמתענ

בתענית, ועל כל הדברים האלו וכיוצא בהן צוה שלמה ואמר אל תהי צדיק הרבה ואל תתחכם יותר למה 
אומר   לא לנדר נדר נזיר להזיר לה'הם איש או אשה כי יפיתשומם. על הפסוק: דבר אל בני ישראל ואמרת אל

 ראב"ע: או יעשה דבר פלא, כי רוב העולם הולכים אחר תאוותם. מבין כל העניינים בפרשה נבחר להפטרה 



 

 
תו ויהי איש אחד מצרעה ממשפחת הדני ושמו מנוח ואש  פרק י"ג בספר שופטים המדבר בנזירותו של שמשון.

מר אליה הנה נא את עקרה ולא ילדת והרית וילדת בן, ועתה אל האשה ויא ה'עקרה ולא ילדה. וירא מלאך 
השמרי נא ואל תשתי יין ושכר ואל תאכלי כל טמא, כי הנך הרה וילדת בן ומורה לא יעלה על ראשו כי נזיר 
אלהים יהיה הנער מן הבטן והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלשתים. המשנה במסכת נזיר מבחינה בין 

והיא לשלושים יום לבין נזירות שמשון שהיא נזירות עולם. הנזיר  -דברת פרשתנו עליה מ -סתם נזירות 
שבפרשתנו הופך את עצמו לנזיר. שמשון הוא נזיר אלוהים. המצוות שמטיל המלאך על אמו של שמשון . 

הוי"ו מורה כי השמרי נא ר"ל מטומאה כמו שהנזיר היה נשמר מטומאה  -ומבאר רד"ק: ואל תשתי יין ושכר 
מיין ושכר כן צוה אותה להיותה נשמרת מכל הדברים האסורים לנזיר להיות קדושתו מן הבטן ומה שאמר ואל ו

תאכלי כל טמא אחר שאמר השמרי נא פי' השמרי נא מטומאת מגע ואהל ופי' כל טמא שלא תאכל דברים 
מחרצנים ועד זג וכל משרת טמאי' או פי' ואל תאכלי כל טמא דברי' האסורי' לנזיר כמו כל אשר יצא מגפן היין 

ענבי' כמו שפירשו רבותנו ז"ל מאי ואל תאכלי כל טומאה דברים האסורים לנזיר אבל י"ת כל מסאב, ולדעתו 
ולפירושינו בהשמרי נא שמשון לא נטמא למתים אבל מצאנו בדברי רז"ל כי קבלה בידם כי שמשון נטמא 

פני זה פירשו כל טומאה דברים האסורים לנזיר.הנזירות למתים ולדבריהם ואל תשתי יין ושכר פי' השמרי נא ומ
 ." )יהושע רוזנברג(היא הנושא המשותף לפרשה ולהפטרה

 דמותו של שמשון
על שמשון שישפוט  על שבט דן נאמר בברכת יעקב "דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל" ודרשו חז"ל שהכונה 

את ישראל כמיוחד שבשבטים שהוא שבט יהודה, ובזה באו ללמד שלא רק יפתח בדורו כשמואל בדורו אלא 
 גם שמשון היה במדרגה נבואית ורוחנית גבוה מאוד... 

התקרבות אל הגויים כדי להשיג  שבא משבט יהודה, שניהם בחרו בדרך של ולכן יש קשר בין שמשון לשלמה
את מטרתם, אם למטרת קירוב ושלום כשלמה, או למטרת ניצוח והתגרות כשמשון. ושניהם גם נפלו 

ממדרגתם בעקבות אותו חטא של נשיאת נשים נוכריות שאע"פ שגיירו אותם לא הצליחו לשכוח ולעזוב את 
 בפירוש הרמב"ן שם. ′ השפעה מסוימת גם על בעליהם עוגרמו ל דרכי אבותם

 מה בדיוק היתה סיבת נפילתם? 
 א. מידת הגאוה:

המדרש בתנחומא מראה את הקשר בין דברי שמואל לסופו: אותה כך לי כי היא ישרה בעני לכן ניקרו את 
 עניו.

וכתיב דברים י"ז לא ירבה לו בסנהדרין כא: לגבי שלמה ויהי לעת זקנת שלמה נשיו הטו את לבבו. ′ וכן הגמ
 ′ותצא מרכבה ממצרים בשש וגו′ י"א י′ סוסים, ואמר שלמה: אני ארבה ולא אשיב וכתיב מלכים א

 הרואה לפיכך נעלמה ממנו הראיה בהמלכת דוד{ אנוכי}וכן מצינו בשמואל 
א יציקו בחזרה כדי של′.. ב. ואם תשאל והרי הוא היה מוכרח שכן התכסיס שלו היה להציק להם מתוכם וכו

 לעמ"י 
נות מכך, לא צריך לאהוב היעושים דברים מלוכלכים לא צריך לאלא צריך לדעת כלל אחד פשוט והוא גם ש

אותם כפי שנאמר על שמשון "ויאהב שמשון את דלילה.. או על שלמה "ויאהב שלמה נשים נוכריות..", שכן 
תו כאנוס ע"פ הדיבור כיעקב שלקח את ולכן היה צריך לעשות את שליחו′ אהבה שייכת רק לעבודת ה

הברכות מפחד וכן בירידה למצרים. צריך להיזהר מאוד כאשר רוצים לעשות עבירה לשמה שכן במצוה גם אם 
לא עשו לשמה סו"ס נשארת המצוה ומצוה גוררת מצוה אך בעבירה אם לא עשו לשמה נשארת העבירה 

 ועבירה גוררת עבירה...
נותן לו מים מתוך לחי החמור}סוטה ט.{ מדוע נתנו לו בחפץ טמא? אלא ′ הואת זה רמזו לשמשון כאשר 

 )הרב יובל בוקובזה( אומרים חז"ל "הוא איבה לדבר טמא}נשים נוכריות{ יעשה לו הנס בדבר טמא."
 

קדמית הדתית שאנן בחיפה ועורכת המשנה של אראש החוג לגיל הרך במכללה ה -ניצה דורי  ד"ר

  העלון.

 

 רונן לוביץד"ר / הרב  שלוש דרגות בפרשה ובחברה
כל דבר בצבא מתחלק, כידוע, לשלושה. גם במסורת היהודית יש לחלוקה לשלושה מקום מרכזי, והדבר בא 
לידי ביטוי בולט בדברי חז"ל על חג מתן תורה שחגגנו בתחילת השבוע. כך אמרו חכמים )שבת פח, א(: ברוך 

ש, ביום משולש, בחודש משולש. כלומר: "ברוך הרחמן שנתן תורה משולשת לעם משולש, על ידי משול
הרחמן שנתן תורה המורכבת משלושה חלקים: תורה נביאים וכתובים, לעם המורכב מכהנים לוים וישראלים, 
על ידי משה השלישי אחרי מרים ואהרן, ביום השלישי לשלושה ימי ההגבה, בחודש השלישי, סיוון )שבת פח, 

 תאפיינת באופן מיוחד בחלוקה לשלושה בשורה של נושאים המופיעים בה.א(. דומני שפרשת השבוע "נשא" מ
 שלוש רמות בעבודת ה'

במשפחות שבט לוי שנמנות בפרשה קיימת חלוקה לשלוש דרגות. בני קהת נמנו כבר בפרשת 'במדבר' 
אש בני כשנאמר: "נשא את ראש בני קהת", ובכך נקבע מעמדן המיוחד. בני גרשון נמנו בפרשתנו: "נשא את ר

גרשון גם הם". הפועל "נשא" מופיע גם אצלם, אולם מנייתם הושארה לפרשתנו ולא הוזכרה ברצף אחרי בני 
קהת. המילים "גם הם" תורמות להבנה שהם נחותים מבני קהת. לבסוף מגיע מניין בני מררי, ואצלם בניגוד 

 ילים: "בני מררי למשפחותם".לשנים הראשונים, התורה לא משתמשת כלל בביטוי "נשא", אלא פותחת במ



 

 
 לכל אחת משלוש המשפחות הללו היו תפקידים שונים: 

ה וְַהמִּזְְבחֹת ּוְכלֵי  ן וְַהְמנֹרָּ לְחָּ ם של בני קהת היתה על הכלים הפנימיים והחשובים ביותר: "הָָּארֹן וְַהשֻּׁ א. אחריותָּ
 ַהקֶֹדׁש".

ַסְך ב. אחריותם של בני גרשון היתה על המרכיבים החיצו ניים יותר של המשכן: "ַהמְִּׁשכָּן וְהָּאֶֹהל מְִּכֵסהּו ּומָּ
יו". רָּ ַסְך ֶפַתח ֶהחָּצֵר... וְֵאת ֵמיתָּ ֵצר וְֶאת מָּ  ֶפַתח אֶֹהל מֹוֵעד, וְַקלְֵעי ֶהחָּ

יו וַא   דָּ יו וְַעמֻּׁ יחָּ ֵדי ג. אחריותם של בני מררי היתה על החלקים החיצוניים ביותר: "ַקְרֵׁשי ַהמְִּׁשכָּן ּוְברִּ ָּיו... וְַעמֻּׁ נ דָּ
ם ּוֵמיְתֵריֶהם" )במדבר ג(. ִּיֵתדֹתָּ בִּיב וְַאְדנֵיֶהם ו ֵצר סָּ  ֶהחָּ

 עפ"י תורת החסידות שלוש המשפחות הללו מייצגות שלוש דרגות בעבודת ה':
כינוס כל הכוחות והעלאתם. השם קהת הוא ראשי תיבות: קרני הוד  –מלשון  "ולו יקהת עמים"  –א. קהת 

דת ה' של בני קהת יוצרת קדושה המונעת כניסה מיצר הרע. קהת, מלשון: "הקהה את שיניו", באור תורה.  עבו
 שמונע כל חדירה של החושך.

מלשון גירוש, בני גרשון מייצגים את מי שהיצר הרע מצליח להיכנס לדלת אמותיהם ולחדור  –ב. גרשון 
 לליבם, אולם הם מצליחים לגרש אותו. 

רות. הם מתמרמרים על הרע שחודר לליבם, אולם אין הם מצליחים לסלק אותו. החיים מלשון מרי –ג. מררי 
בצל המאבק המייסר והמתיש בכוחות הרע, שלא פעם מצליח במשימתו, גורמים להם להיות מלאי מרירות 

 ותסכול. 
 שלוש רמות בטומאה

ִּשְ  נֶה כָּל צָּרּוַע וְכָּל לאחר פרשיית הלויים בה פותחת הפרשה, נאמר למשה: "ַצו ֶאת ְבנֵי י ן ַהַמח  ִּיַׁשלְחּו מִּ ֵאל ו רָּ
ֵמא לָּנֶָּפׁש". גם כאן מופיעות שלוש דרגות, כאשר הצרעת באה בגין חטאים חמורים, הזב הוא  ָּב וְכֹל טָּ ז
ניטראלי ואיננו בהכרח בגדר חוטא או צדיק, ומי שנטמא למת הוא בדרך כלל אדם שנטמא תוך כדי עשיית 

נפטר. ואכן, מבחינה הלכתית, במדבר היו שלש מחנות, הצרוע נשתלח אל מחוץ לכולן, מצווה של טיפול ב
הזב הותר במחנה ישראל ושולח מהשתים האחרות: מחנה שכינה ומחנה לוויה, ואילו הטמא לנפש הותר 

 במחנה ישראל ולוויה, ושולח רק מחוץ למחנה שכינה )רש"י עפ"י פסחים סז, א(.
 שלוש רמות בזוגיות

 סוטה מביאה אותנו אל היחסים שבין בני זוג, ולאורה ניתן להצביע על שלוש רמות בזוגיות: פרשת
 א. ישנה זוגיות ברמה של בני קהת שבה חיים באהבה ובהרמוניה, ולגביה פרשת סוטה הינה בלתי רלבנטית. 

עיות. ברמה זו האמון ב. יש זוגיות, בה היחסים עולים על שרטון, זוגיות בסגנון בני גרשון, בה צריך לגרש ב
 אובד, נוצרת חשדנות, ומגיעים ל"וקינא את אשתו".

ג. יש והזוגיות מדרדרת לרמת בני מררי, בה נאלצים להגיע לשתיית המים המרים. זהו מצב בלתי הפיך, שכן 
אף אם יתברר  שהאישה לא חטאה, מערכת היחסים שבין הבעל החשדן, והאישה שהושפלה הם כבר 

 לא יוכל לתקון". בבחינת "מעוות 
 שלוש רמות בנזירות

גם בפרשת נזיר שנסמכה לפרשת סוטה ניתן למצוא שלוש רמות. בספרות חז"ל, כמו גם בקרב בפרשנים 
 הקלאסיים,  ישנן כידוע שתי גישות כלפי הנזיר ומעמדו: יש שראו בו קדוש, ויש שראו בו חוטא )תענית יא, א(.
 נראה שהמחלוקת אינה בהכרח קוטבית, וכי ניתן לסווג את הנזירים לשלוש רמות בהתאם למניע של כל נזיר:

יש נזיר שהוא קדוש בבחינת בן קהת, שכן כל המוטיבציה שלו להיות נזיר היתה לשם שמים. הוא היה  .א
 בדרגה רוחנית גבוהה, ובחר בנזירות כדי להוסיף ולהתקדם בעבודתו בקודש. 

ר שהוא בבחינת בני  גרשון. זהו האדם בדרגת הביניים שבחר לבצע פעולה של קבלת נזירות יש נזי .ב
אחרי שנתקל בקלקול רוחני מסוים ורצה לגרש אותו. על דרך זו הצביעו חז"ל כאשר אמרו: "למה 
נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה, לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין..." )שם 

במדבר ו, ב(.  אין הוא קדוש כקהת, אך הוא מגיב נכון למציאות לקויה, ובנוסח גרשון פועל וברש"י 
 לגרשה.

יש נזיר שהוא בבחינת בני מררי. מר לו והוא ממורמר על החברה בה הוא חי. הוא אינו מסוגל להכניס  .ג
לם. בה את הטוב, ואף לא לגרש ממנה את הרע, ועל כן הוא בוחר להדגיש כמה הוא שונה מכו

בשיערו הארוך יכירו הכל שאין הוא אחד מהם, ובהימנעותו מיין יתבדל ממשתיהם וממסיבותיהם. הוא 
לא קדוש ולא מתמודד עם בעיות רוחניות, הוא מתגדר לעצמו ומפגין הסתייגות מחברתו. אדם מריר זה 

נבדל ושונה  שנזירותו לא נועדה אלא להחצין את הביקורת שיש לו על החברה, ולהדגיש עד כמה הוא
 מכולם, הוא בגדר נזיר שאינו שותה אלא שוטה, אינו קדוש אלא נקרא חוטא. 

 שלוש רמות בברכות
לאחר פרשיות הלויים והטמאים, הזוגיות והנזירות שבכולם מצאנו שלוש רמות ושלושה רבדים, מגיעים אנו אל 

 שלוש ברכות בשלושה פסוקים:ברכת כהנים שנקראת כבר בלשון חז"ל: "הברכה המשולשת", שכן יש בה 
ְִּׁשְמֶרָך", כפי שפירש רש"י:א. הברכה הראשונה עוסקת בברכת החומר:  שיתברכו  -"יברכך  "יְבֶָּרְכָך ה' וְי

 שלא יבואו עליך שודדים ליטול ממונך..." -נכסיך, וישמרך 
יראה לך פנים ב. הברכה השניה מבטיחה לאדם את ברכות הרוח: "יאר ה' פניו אליך", וכדברי רש"י: "

 שוחקות, פנים צהובות, ויתן לך חן".
לום". ֵָּשם לְָך ׁשָּ ָּיו ֵאלֶיָך וְי א ה' פָּנ ִּשָּ  ג. הברכה השלישית, מבטיחה לאדם השלם את השלום והשלמות: "י



 

 
ייתכן שהברכה הראשונה נועדה לבני מררי, אלה שהרוחניות מהם והלאה, ועיקר מעייניהם לנכסים ולממון, 

גרשון, שיש להם עניין ברוחניות, אך בתוך מאבקם המתמיד לגרש את הרע, רחוקים הם מן השניה לבני 
השלום והשלימות, ואילו השלישית נועדה לקהתים, אלה המתעלים מעל הרע, רחוקים מכל מרה שחורה, 
וחותרים להיות בני עליה ההולכים מחיל אל חיל בקדושה. אלה ראויים לברכה השלמה, ברכת השלום 

 מות.והשלי
 שלוש רמות בחברה

כל חברה מתחלקת לשלושה, ואף בזמננו דומני שישנם שלושה סוגים של יהודים בנוגע ליחס למסורת 
היהודית: יש בני מררי המתמרמרים על כל דבר דתי, ויוצאים ביד רמה ובאנטגוניזם כנגד מסורת ישראל סבא. 

לגרש את הרע, וכפי מידתם אף מתחברים אל  יש בני גרשון שאינם מקפידים על קלה כחמורה, אך משתדלים
האור והטוב. הם מתעניינים במורשת ישראל, מתמודדים עם כוחות פנימיים וחיצוניים המתנגדים לה, ואוחזים 

 בה למחצה, לשליש ולרביע. ויש בני קהת החותרים לקדושה ולקרבת ה'.
ש המרבים בתלונות ובקיטורים, גם בעשיה החברתית יש שלושה סוגים של אנשים בחברה הישראלית: י

המעכירים את האווירה במרירותם, יש שאינם עושים כל רע, ואף רוצים לגרש את הרע מהחברה, אך אין הם 
פועלים להרבות טוב בחברה, ויש גם בני קהת העוסקים בצרכי ציבור באמונה, תורמים ופעילים כיחידים או 

 בעמותה, ומשתדלים להיטיב ליחיד ולחברה.
בני קהת שכאלה דיבר הראי"ה קוק כשהציב בתור דגם את הרף הגבוה של הצדיקים הגדולים וכתב:  על

"הצדיקים הטהורים אינם קובלים על הרשעה אלא מוסיפים צדק, אינם קובלים על הכפירה אלא מוסיפים 
נו: הצדיקים אמונה, אינם קובלים על הבערות אלא מוסיפים חוכמה" )ערפילי טוהר, עמ' ל"ט(. בלשון מאמר

 הטהורים אינם מתמרמרים על הרע, ואינם מגרשים את החושך במקלות אלא מפיצים אור". 

 
 רבני בית הלל מכהן כרב היישוב ניר עציון, מרבני צוהר ומראשי ארגון 'רונן לוביץד"ר הרב 

 

 



 

 

 / משה אוסילפרשת נשאעל קצה הלשון 

 בכמה שורשים בפרשה עם נגיעה לברכת כוהנים ולנזירות:נעסוק הפעם 

 מופיע בפרשה בשלושה מובנים: נש"א השורש א. 

ָּת חְֻּׁׁשַבן -" גְֵרׁשֹוןרֹאׁש ְבנֵי -נָּשֹא ֶאת" .1 =קבל את מנין בני גרשון כדי לדעת  כמה והתרגום: ַקֵביל י
יש בו העלאה לגדולה, כמו אצל יוסף ושר המשקים:  –הביטוי 'נשיאת ראש'  מהם ראויים לעבודה.

א ַפְרעֹה ֶאת ִּשָּ יְבָך ַעל-"י ׁשִּ ין עריפה והסרת הביטוי עלול גם לצי)בר' מ' י"ג(; אך ַכנֶָך"-רֹאֶׁשָך וַה 
א ַפְרעֹה ֶאתהראש:  ִּשָּ לָּה אֹוְתָך ַעל-"י וזהו לשון נופל על  –)שם, שם, י"ט( ֵעץ" -רֹאְׁשָך ֵמעָּלֶיָך וְתָּ
 לשון.

ְָּשאּו ֶאת. "2  יעֹת ַהמְִּׁשכָּן-וְנ יעָּת ַמְׁשכְנָּא והתרגום: -" יְרִּ ָּת יְרִּ ְִּטלּון י  =יטלו, יסחבו. וְי

ָּה פָּנָּ 3  א יְהו ִּשָּ ַ  -יו ֵאלֶיָך" . "י ְך=ה' י ָּתָּ י לְו ָּ ַאפֹוהִּ ִַּסב יְי פנה אליך את פניו. הביטוי והתרגום:  י
נמצא עוד פעם אחת בתיאור המלחמה שהתנהלה בין צבאו של שאול  –"לשאת פנים אל" 

י. לָּמָּה  רָּ הֵאל סּור לְָך ֵמַאח  ַאֶככָּה לבין צבאו של דוד: "וַיֶֹסף עֹוד ַאְבנֵר לֵאמֹר ֶאל ע שָּ
נַי ַאְרצָּה א פָּׂ יָך?" וְֵאיְך ֶאשָּׂ )שמ"ב ב' כ"ב(. משמע הדברים, אבנר אומר אל  ֶאל יֹוָאב ָאחִּ

יואב אחיך בבקשה כלשהי? ונראה שבברכת  איך אפנה אל עשהאל, אם אהרוג אותך
יקבלו ממנו הכוהנים פונה הקב"ה בבקשה אל הכוהנים שישימו את שמו על בני ישראל כדי ש

טה את הכף לטובה יש המבינים פסוק זה שהקב"ה 'נושא פנים לישראל', במשמע שמַ . הברכ
ִּים א פָּנ ִּשָּ ִַּקח ׁשַֹחד"! ומתרצים: א.  שלא כדין; ושואלים חז"ל, והרי נאמר על ה': "א ֶׁשר ֹלא י וְֹלא י

 -ישא ה' פניו אליך, וכשאין ישראל עושים רצונו של מקום  -כשישראל עושים רצונו של מקום 
אם לא עשה תשובה ג.  –אם עשה תשובה, לא ישא פנים  -אשר לא ישא פנים. ב. ישא פניו 

בעולם הזה, לא ישא  -משנחתם גזר הדין. ד. ישא פניו  –לפני גזר דין, לא ישא פנים  -ישא פניו 
 לעולם הבא.  -פנים 

פרשנים חלוקים האם הפנים שנושא הקב"ה הם פני הדין )רש"י: יכבוש כעסו( או פני הרחמים 
)ראב"ע: בכל מקום שתפנה יהיו פניו נושאות אליך(; ואולי, עפ"י דברים אלו, נושא הא-ל את פניו 
הרבים – גם את פני הדין וגם את פני הרחמים, כאילו הוא אומר לנו: בניי, אני נפתח לפניכם עם 
ריבוי הפנים שלי, והדבר תלוי בידכם, אם אדון אתכם עפ"י הדין או לפנים משורת הדין, במידת 

 הרחמים – הכול לפי מעשיכם! 

 

 

 

 

 

: "אין רש"יברור מן הכתובים שהוראת היסוד של 'נזר' היא הרחקה והפרשה, כפי שכותב מה מובנו?  – 'נזיר' 
פרישה, שפירש מן היין". ההתרחקות של הנזיר דומה לפרישה ולהינזרות של נזירה בכל מקום אלא לשון 
ְדֵׁשי ְבנֵי ָּזְרּו מִּקָּ ִּנ ֵאל" )ויק' כ"ב ב'(; וקרוב לו ש-הכוהנים: "וְי ְִּשרָּ נדר', שעיקרו הבטחה להפריש ולהקדיש 'רש וי

ִּיר לַה' " )ו' ב'(; ובלשון ִּיר לְַהז ָּז רת נשים'. דָּ חז"ל: להדיר אדם מירושה, ובימינו 'הַ  ולשים גבול וסייג: "לִּנְדֹר נֶֶדר נ
כותב, כי אין הפרישות מסממניה המובהקים של הנזירות, אלא ההיבדלות משאר  רש"ר הירשלעומת זאת, ה

כתר, על ראשו; ונזר זה מורה על מעלתו ורוממותו,  –ר מובדל ומורם, והוא דומה למלך הנושא נֶזר העם. הנזי
מובדל מהעם, אך לא הוא מתרחק מהעם ב שהנזיר אמנם רולכן יוסף 'המלך' מכונה "נזיר אחיו". ומסביר ה

אלא האחרים מתרחקים ממנו, כדרך שהנזר העוטר את ראש המלך מרחיק מעליו את המוני העם. הנזיר 
מתעלה ורואה ייעודו להיות "קדוש לאלוהיו"; אך אין הנזיר עוזב את היישוב אלא זו התבודדות רוחנית ונפשית 

נזירות אצל עמים אחרים שהיא התבודדות בישימון תוך סיגופים עם ה' בעיצומו של שאון החיים, ולא כמו ה
 ופרישות מהחיים.

 ההפטרה לפרשתנואת שמשון כמקשר ג. 
ִּיר לַה' "  –הפטרת 'נשא' היא משופטים י"ג, והקשר גלוי לעין . 1 ִּיר לְַהז ָּז      עניין הנזירות בפרשה: "לִּנְדֹר נֶֶדר נ

ִּיר א  )ו' ב'(; ובהפטרה נזירותו של שמשון:  ן ַהבֶָּטן". נזיר רגיל נזהר משלשה דברים: -"כִּי נְז ְִּהיֶה ַהנַַער מִּ ים י ֹלהִּ
 :א למת. חז"ל מעירים שהנזירות היא יפה לשמשוןמָּ שלא ייטַ  שלא יתגלח ג. משכר. ב. שלא ישתה משקה א.

ות מהווים ְבלמים כדי אדם בעל ממדים ובעל תכונות גופניות ורוחניות כשמשון, זקוק לאיזונים, ואיסורי נזיר
שכוחות הגוף לא ישתלטו עליהן. וכך כותב המדרש )ב"ר י' ט"ז(: "גלוי היה לפני הקב"ה ששמשון יהיה הולך 

ירֹו בנזיר שלא יהיה שותה יין לפי שהיין מביא לידי זימה, ומה בזמן שהיה נזיר הלך אחר זאחר עיניו, לפיכך הִּ 
עיניו, אילו היה שותה לא היתה לו תקנה לעולם מרוב שהיה רודף אחר זימה". הרמב"ם כותב: "שמשון לא היה 

 ה אסור ביין ואסור הי –נזיר גמור, שהרי לא נדר בנזיר אלא המלאך הפרישֹו מן הטומאה. וכיצד היה דינו? 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A9%22%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A9%22%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A9%22%D7%A8_%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%A9
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A9%22%D7%A8_%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%A9
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A9%22%D7%A8_%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%A9
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A9%22%D7%A8_%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%A9


 

 מפגשי חוויה ותרבות – חברותא

 ובערבית לכל הרמות.שיעורים בעברית   
 שיחות ודרשות לשבתות ולחגים. 
פיוטים, שירים וסיפורים  –יהדות ספרד  

 בליווי מצגות וסרטים.  
 מגוון נושאים לוועדים, לשבת/תרבות/חתן. 
 שעשועונים, חידות וחידודים. 
 כתיבה מוזמנת, עריכה, ניקוד והגהה. 
 חונכות של תלמידים הזקוקים להעשרה.  

  098335016אוסי משה נא לפנות ל  

 

 
יתה: "להושיע את יבתגלחת ומותר היה להיטמא למתים". לשמשון היה מותר להיטמא למתים, כי משימתו ה

 תה כרוכה בֶהרג ובחללים רבים.יתשועה שהי –ישראל מיד פלשתים" 
משו לישראל –שמשון ד.   זרח שִּ

גֵן ה' א  על שמו של הקב"ה נקרא, שנאמר: " כִּי ׁשֶ  –אמר ר' יוחנן: שמשון  ים" )תה' פ"ד-ֶמׁש ּומָּ י"ב(; נראה  ֹלהִּ
שמש קטנה )כמו  –שהוריו, מרוב התפעלות וכאות תודה על התגלות המלאך להם, קראוהו ע"ש הקב"ה 

גן על כל העולם אף שמשון מגן בדורו על ישראל )סוטה י' 'אישון=איש קטן(; ועוד אמר ר' יוחנן: מה הקב"ה מֵ 
ו כן הוא שמש קטנה, זורה אור, המשמש הן את ה' והן את עמ"י, גברתן ובעל כוח שמשון, כשמ ,ע"א(. אם כן

יום א' נקרא ע"ש  -בעיר בית שמש עבדו את השמש, כמו שביריחו עבדו את הירח  –ועוצמה )דרך אגב 
(. ה'כלי יקר' מקשר יפה בין הפרשה להפטרה באומרו, כי  monday, כמו שיום ב' ע"ש הירח, Sundayהשמש, 

כדי לרמוז  –ו של המלאך שנתגלה לאם שמשון היה 'פלאי', והוא מאותו שורש של: "כי יפליא לנדור" שמ
 ששמשון יהיה איש מופלא ומופרש לקדושה.

 
 
 

 א. הקדמת הרמב"ן לבמדבר
"ן בהקדמתו לספר כותב: "והספר הזה, כולו במצוות שעה שנצטוו בהם בעומדם במדבר... ואין בספר הרמב

הזה מצוות נוהגות לדורות, זולתי קצת מצוות בענייני הקרבנות, שהתחיל בהן בספר הכוהנים, ולא נשלם 
ר: 'מצוות שעה', ביאורן שם והשלימן בספר הזה". יוצא שרמב"ן מבחין בין שני סוגי מצוות המצויים בספ

ד'(, -סידור המחנה סביב המשכן )א' –שאינן שייכות לו ]מצוות לשעה כמו  –השייכות לספר, ו'מצוות לדורות' 
סוטה )ה'(, נזיר )ו'(, תמידין ומוספין  –קידוש הלוויים )ח'(, מסע וחנייה בעקבות הענן )ט'(; מצוות לדורות כמו 

[. הבחנה זו מלמדת שלספר נוש-)כ"ח  ׂ סיפור המסע בן ארבעים השנים מסיני לערבות  –א מרכזי אחד כ"ט(
אינן שייכות לו! הרמב"ן איננו  –שייכים לספר; ואילו המצוות המנותקות  –מואב. סיפור זה והמצוות הנוגעות לו 

מבאר מהו הנושא המרכזי של הספר, אולם נוכל להסיק זאת מהמשפט בהקדמתו הדן בחלק הסיפורי של 
ספר הזה... ובנסים הנעשים להם, לספר כל מעשה ד' אשר עשה עמהם להפליא, וסיפר כי ספר במדבר: "וה

 ֵהחל לתת אויביהם לפניהם לחרב, וציוה שכך ֵתחלק הארץ להם".
לדעת הרמב"ן, ספר במדבר מפרט את מה שאירע במהלך מסע בני ישראל מהר סיני לארץ המובטחת. 

שקיבלו בני  –מצוות לשעה  –ם אלה והן את המצוות המיוחדות ופירוט זה כולל הן את הסיפור המפרט אירועי
ישראל במסע זה. המצוות לדורות, העוסקות בנושאים שאינם קשורים למסע במדבר, אינן שייכות לספר 

 במדבר! מדוע כוללת התורה בספר מצוות שאינן שייכות אליו? את השאלה הותיר הרמב"ן ללא מענה.
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 ספרד יהדות אל מסע
 גת וסרטיםהרצאה/הרצאות בליווי מצ

ספרד תחת הכיבוש הערבי; :  מבין הנושאים

 משוררים ות"ח ב"תור הזהב"; שירת

 החול והקודש; האינקוויזיציה והגירוש;

 מטולדו לצפת; הלאדינו, הפלמנקו 

 והמוסיקה האנדלוסית; זמרים חוזרים

 .אל שירת ספרד ועוד

 -833501609אוסי  משה  -פרטים 


