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מבחינת ההלכה הצרופה נראה שמכנסיים פ
לנשים הינם לבוש יותר צנוע מחצאית המגיעה 

עד הברך. מדוע, אם כן, בכל זאת אין הנשים 
לובשות מכנסיים?

דברנו בפעמים הקודמות על צניעות הלבוש 
שהינה עניין ערכי ולא הלכה מדודה. דוגמה נאה 

לכך הוא נושא המכנסיים לנשים. כיום, כידוע, 
אין זה מקובל בחברה הדתית שאישה לובשת 

מכנסיים. ואולם, אם נשיל מעצמנו דעות קדומות 
והנחות מוצא ונתבונן מה יותר צנוע: חצאית עד 

הברכיים או מכנסיים, כמדומני שהרוב יסכימו 
שמכנסיים הם יותר צנועים מחצאית. ראשית, 

מכנסיים )לרוב הם ארוכים( מכסים את כל 
הרגל, מה שאין כן בחצאית עד הברכיים; ושנית, 

מכנסיים מונעים כל אפשרות של חשיפת הירכיים 
ומקום הערווה, מה שאין כן בחצאית. להלן אבקש 

לטעון שגם מבחינה הלכתית צרופה, מכנסיים 
נראים כעדיפים מחצאית קצרה.

לא ילבש
טרם שנדון במעלתם של המכנסיים, נסלק את המוקש 

הגדול ביותר העומד בדרכנו, והוא איסור "לא ילבש".
 בתורה נאמר )דברים כב, ה(: "לא יהיה כלי גבר על אשה 

ולא ילבש גבר שמלת אשה כי תועבת ה' א-להיך כל 
עשה אלה". 

פסוק זה הובן בשתי דרכים בתלמוד הבבלי )בבלי נזיר 
נט, א(. לשיטת חכמים, האיסור חל רק כאשר הוא מביא 

ל"תועבת ה'", היינו חטא העריות, ולפיכך אין איסור 
על עצם לבישת בגדי המין השני אלא רק כאשר הדבר 

מנוצל להתחככות עם אותו מין. לעומת זאת, לשיטת רבי 
אליעזר בן יעקב, הפסוק דן ב'כלי גבר', דהיינו תכשיטים 
המיוחדים לגברים כמו כלי נשק, ואוסר אף על הגברים 

ללבוש את בגדיהן המיוחדים של הנשים המשמשים להן 
כקישוט.

ייתכן שמחלוקת זו בפרשנות הפסוק קשורה לטעם 
המצווה. לפי שיטת חכמים, איסור 'לא ילבש' קשור 

לאיסורי העריות ולכן הם מגבילים אותו למקום שיש 

רב קהילת "ישראל הצעיר", רמת פולג נתניה
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תועבה. לשיטת רבי אליעזר בן יעקב, לעומת זאת, טעם המצווה 
הוא הרחקה ממנהגי עבודה זרה, ולכן דווקא התכסות בתכשיטים 
וסממנים מיוחדים של המין השני אסורים אבל לא לבישת בגדים 

שגרתית )ראה ספר החינוך מצווה תקמב(.
הרמב"ם פוסק את שיטת רבי אליעזר בן יעקב להלכה בהלכות 

עבודה זרה )יב, י(: 
לא תעדה אשה עדי האיש כגון שתשים בראשה מצנפת או כובע 

או תלבש שריון וכיוצא בו או שתגלח ראשה כאיש, ולא יעדה איש 
עדי אשה כגון שילבש בגדי צבעונין וחלי זהב 

במקום שאין לובשין אותן הכלים ואין משימים אותו החלי אלא 
נשים הכל כמנהג המדינה.

הרמב"ם מדגיש שבאיסור זה כלולים רק כלים אשר מיוחדים 
לנשים )או לחילופין לגברים(, ובמפורש תולה זאת במנהג 

המדינה. כלומר, הדבר תלוי בדרך המלבוש במקומות השונים. 
ייתכן שכלי מסוים במקום אחד יהיה כלול באיסור ובמקום אחר 

לא.

ללא כוונת דמיון
השולחן ערוך )יורה דעה קפב, ה( מחרה מחזיק אחרי הרמב"ם 

ומעתיק הלכה זו מילה במילה תוך שהוא משמיט את המלים 
האחרונות "הכל כמנהג המדינה". על דבריו מוסיף הרמ"א 
)בעקבות דברים שנאמרו בבית יוסף( הערה חשובה )שם(:

ואפילו באחד מן הבגדים אסור, אף על פי שניכרים בשאר 
בגדיהם שהוא איש או אשה.

משמע, כל בגד שמזוהה עם המין השני אסור ללובשו, גם אם 
אין הוא גורם לגבר להיראות כאישה ולהפך.

האם משמעות הדבר היא שמכנסיים לנשים אסורים? לא ולא. 
ראשית, הב"ח )שמוזכר אף בנושאי כליו של השולחן ערוך( טוען 
כי האיסור חל רק כאשר לבישת הבגד או התכשיט נעשית לשם 

התדמות למין השני, ואילו אם הדבר נעשה לשם הגנה מחום 
או קור, הדבר מותר. עוד הוא טוען שהאיסור חל על דברים 

העשויים לנוי וקישוט, אבל פריט לבוש סתמי מותר. 
נמצא, לפי דבריו, שמכנסיים לנשים מותרים מכל הצדדים – אין 

הם עשויים לנוי וקישוט וכן לובשים אותם כדי להגן על הגוף 
ולא לשם התדמות(. 

ושנית, גם לדברי הרמ"א, כל האיסור חל כאשר אישה לבושת 
מכנס המיוחד לגברים, אבל בימינו הלא לנשים יש מכנסיים 

מיוחדים השונים בגזרתם וסגנונם משל הגברים, ונמצא כאשר 
אישה לובשת מכנסיים אין היא לובשת לבוש גברי כלל! 

מכלל הסיבות הללו פסק הרב עובדיה יוסף )יביע אומר חלק ו 
יורה דעה, סימן יד( כי "הלובשות מכנסים להגן מפני הצנה או 

מפני החמה ואינן מתכוונות להדמות לאנשים... ואפילו אם אינן 
עושות כן להגן מהצנה והחמה... לא שייך בזה איסור של לא 

יהיה כלי גבר על אשה כיון שאינו בגד המיוחד לאנשים דוקא". 
בל נטעה, הרב עובדיה איננו מתיר לנשים ללבוש מכנסיים 
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)ועוד נראה לקמן סיבותיו(, אבל לכל הפחות מאיסור תורה של 
'לא ילבש' הוא מנקה אותן )זאת, יש לציין בניגוד לעמדת ה'מנחת 

יצחק' שטען כי איסור 'לא ילבש' חל על מכנסים בכלל; אולם 
שיטה זו אינה עיקר ועמדתו נראית מוקשית(.

לא חמור מהזרוע
יצאנו ידי חובה אם כן מצד איסור 'לא ילבש'. ועתה לעניין 

הצניעות. כפי שהבאנו ברשימה הקודמת, חכמים קבעו כי הטווה 
בשוק מפסידה כתובתה היות ובמהלך עבודתה היא חושפת 

זרועותיה לבני אדם )בבלי כתובות עב, א- עב, ב(. אם אנו נוטלים 
עיקרון זה ומיישמים אותו על החלק התחתון בגוף, הרי שממנו 

עולה שדווקא חצאית המגיעה עד הברכיים היא הבעייתית, שכן 
אצלה קיים הסיכוי שחלק מהירכיים ייחשפו. במכנסיים, לעומת 

זאת, אין סיכוי שהדבר יקרה, ולכן הם עדיפים.
יבוא הטוען ויטען כי מכנסיים אינם צנועים היות והם מבליטים 

את צורת הרגל, מה שאין כן חצאית. ואולם, את הטענה הזו ניתן 
להפריך בקלות: ראשית, כל הטיעון הזה תקף ביחס למכנסיים 

צמודים, אך מכנסי נשים רחבים אינם מבליטים דבר וממילא 
מותרים; ושנית, אף במכנסיים צמודים נראה שאין בעיה הלכתית 
שכן הרגל )השוק( הוזכרה יחד עם הזרוע )משנה ברורה עה, ס"ק 

ב(, והרי בזרועות נוהגות כל הנשים ללבוש שרוולים צמודים. ומדוע 
שדין הרגל יהיה חמור מכך?

מכל זאת נמצאנו למדים שמבחינה הלכתית צרופה מכנסיים 
הינם יותר צנועים מאשר חצאית שמגיעה עד הברכיים, לפי שהם 

משרתים באופן טוב יותר את התכלית המבוקשת, והיא כיסוי 
מקום הערווה )ראה שמות כח, מב(. 

מדוע אם כן נמנעו נשים מללבוש מכנסיים מדורי דורות? כנראה 
שהתשובה לכך היא היסטורית גרידא. עד המאה ה-16 הלבוש 

הנפוץ הן לגברים והן לנשים היה חצאית, כאשר מכנסיים 
משמשים רק כלבוש תחתון. החל מהמאה ה-16 החלו המכנסיים 
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לחדור לאופנת הגברים ומראשית המאה ה-20 הם נכנסו גם 
לעולמן של הנשים. הסיבה, אם כן, שנשים לא נהגו ללבוש 
מכנסיים איננה דתית כלל וכלל; הדבר פשוט לא היה נהוג 

באופנה.

נורמה חברתית
מעתה כמובן יש לשאול על לבישת מכנסיים לנשים היום – 

האם הדבר אסור? כאן המקום לשוב לדברי הרב עובדיה יוסף 
בתשובתו. לאחר שהוא שולל את האפשרות שיש בדבר איסור 

מצד 'לא ילבש' הוא כותב )יביע אומר שם(:
מכל מקום מודה אני שאין להתיר כאן לכתחילה לבישת 

מכנסים אלה לבנות, כי בגדי שחץ הן, ומעוררות תשומת לב 
מיוחדת לרואיהן יותר מאשר שמלה או חצאית רגילה, ומביאות 

לידי הרהורים רעים. ואין לבנות ישראל הכשרות ללכת בהן 
כלל. ובפרט במכנסים המהודקות ממש על הגוף שגורמות 

הסתכלות והרהורים רעים ביתר שאת. 
קל לראות כי נימוקו של הרב עובדיה מבוסס על הנורמה הקיימת 

בעולם הדתי ולא על נימוק הלכתי 'טהור'. רק בחברה הדתית 
ניתן להחשיב לבוש זה כ'בגדי שחץ', ולטעון שהדבר מעורר 

תשומת לב מיוחדת או שהוא מוביל להרהורים רעים. ואולם, 
בחברה הכללית, בה הנורמה היא שאף נשים לובשות מכנסיים, 

קשה מאד לראות כיצד טיעונים אלה עומדים. שם, נראה שדווקא 
מכנסיים ייחשבו לבגד יותר צנוע מאשר חצאית המגיעה עד 

הברכיים. 
נמצאת למד, שהסיבה שאנו מעדיפים כיום לבישת חצאית 
המגיעה עד הברכיים על פני מכנסיים איננה מפני שכך היא 

ההלכה. מבחינת ההלכה הצרופה נראה שמכנסיים צנועים יותר 
מחצאית שכזו. הסיבה שאנו מבכרים את החצאית היא מפני 

שכך היא הנורמה בחברה הדתית, ולבישת מכנסיים כמוה כמעין 
מרד במוסכמות החברתיות. וזוהי הלא אמירה ערכית, הקשורה 

לעובדה שאל לו לאדם להבליט עצמו בלבושו ובהתנהגותו בכלל 
אלא להתנהג בדרך העולם, ולא טיעון הלכתי. ממילא, אם יבוא 

יום, והנורמה המקובלת בחברה הדתית תשתנה ויהיה זה מקובל 
שנשים תלבשנה מכנסיים )כמו שבפועל קורה כיום במקומות 

מסוימים(, לא נראה שתהיה בכך בעיה מבחינת ההלכה. אדרבה, 
מבחינות רבות דווקא זה יהיה הלבוש הצנוע המועדף. 
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חטא אחד ביצע משה רבנו, אך הפרשנים 
השונים מצאו בו למעלה מעשרה חטאים. כיוון 
ששוררת אי-בהירות בדבר מהותו של חטא מי 
מריבה ניסה כל פרשן לתת הסבר משלו, וכך 

המעיין, לדוגמה, בפירושו של רבי חיים בן עטר 
ימצא עשרה פירושים שונים שהמחבר מסכם, 

ועוד אחד שהוא הוסיף משלו )אור החיים כ, ח(. 
רבים מהפירושים עוסקים בבעיית הדיבור של 

משה, אם בכך שהוא היכה ולא דיבר )רש"י(, 
אם בכך שדיבר שלא כשורה )רבנו חננאל, 

רמב"ם, רמב"ן, רבי משה הכהן(, ואם בכך שלא 
אמר דברי שירה על המים )אבן עזרא(.  

אחרי כל הטעמים הללו אנו נותרים עם 

למרים... ". 

בפרשה הבאה פרשת "שלח" מגיע חטא הדיבור לשיא עם חטא 
המרגלים "מוציאי דיבת הארץ רעה".

בפרשה שלאחריה מגיעים דברי המרי והתרעומת של קורח וכל 
עדתו.

בפרשת "חוקת" שוב חוטא העם בדיבורי תלונות: "ַוְיַדֵּבר ָהָעם 
ֵּבאֹלִהים ּוְבֹמֶׁשה ָלָמה ֶהֱעִליֻתנּו ִמִּמְצַרִים ָלמּות ַּבִּמְדָּבר ִּכי ֵאין 
ֶלֶחם ְוֵאין ַמִים ְוַנְפֵׁשנּו ָקָצה ַּבֶּלֶחם ַהְּקֹלֵקל", ובהמשך מודגש 
שהחטא היה בדיבור השלילי: "ַוֹּיאְמרּו ָחָטאנּו ִּכי ִדַּבְרנּו ַביֹקָוק 

ָוָבְך..." )במדבר, כא, ה-ז(. 

בפרשה הבאה, "בלק", אנו פוגשים בדובר החשוב ביותר 
שקם לאומות העולם: בלעם, שמנסה להילחם בעם ישראל 

באמצעות כוח הדיבור, וכל הפרשה עוסקת במאמציו הבלתי 
נלאים להוציא מפיו קללות, ובדברי הברכה שהוא נאלץ לומר.

הדיבור – בין מצרים למדבר
על חשיבותו של הדיבור במסורת היהודית אין צורך להכביר 

במילים. חכמי ישראל קיבלו את ההגדרה שרווחה בין 
הפילוסופים מאז ימי אריסטו, לפיה הגדרת האדם היא: "חי 

מדבר", ולפיכך ראו את מותר האדם מן הבהמה ביכולת 
הדיבור. בקו זה הלך אונקלוס בתרגומו הידוע לפסוק: "ויהי 

האדם לנפש חיה: "והוה באדם לרוח ממללא". על חובת 
הזהירות בדיבור מלמדים אותנו מקורות רבים, החל מאיסורי 

התורה, המשך בפסוקי החכמה של 'משלי' וכלה באמרות 
חכמים בגנות הדיבור המיותר ובשבח השתיקה. החידוש של 
ספר 'במדבר' הוא, לדעתי, בכך שמשמעות הדיבור השלילי 

במאורעות שהוא מתאר לא נוגעת רק להתנהגות האישית של 
האדם, אלא היא בעלת משקל רב גם בחיים הציבוריים של עם 

ישראל. 

עניין זה השתקף דווקא בדרכם של בני ישראל במדבר בין 
מצרים לארץ המובטחת. במצרים היה עם ישראל נתון בעבדות 
קשה, שהתבטאה בביטול כוח הדיבור. אי אפשר לגזול מעבדים 
את המחשבה והרגשות, אולם ניתן לגזול מהם את כוח הדיבור. 
עבד צריך להיזהר בכל מילה שהוא אומר. המשעבדים עלולים 

להעניש או להשתיק אותו בגין כל מילה שלא תיראה להם. 
היעדר חופש הביטוי הוא מהסימנים המובהקים של הדיכוי. 

כאשר עבדים משתחררים הם עלולים להתבטא בחופשיות יתר, 
לאבד את השליטה על הדיבור. 

ספר הזוהר אומר שעם ישראל היה נתון במצרים בגלות 

טעם מר בפה: האם על בעיית דיבור זו או אחרת מגיע למשה 
העונש החמור כל כך של מיתה בטרם ייכנס לארץ המובטחת? 

בתשובה לשאלה זו לא אוסיף עוד חטא משלי, אלא אציע 
הסבר שיקנה קנה מידה ומשמעות עמוקה, שההסברים דלעיל 

ייכללו בתוכה.

בעיית הדיבור בספר במדבר
ספר 'במדבר' פותח במילה: "וידבר", ואכן הדיבור הוא החוט 
השוזר את רוב הפרשיות שהוא מגולל. ייתכן שאף שם הספר 

'במדבר' הוא מלשון דיבור, כדברי משורר 'שיר השירים' "כחוט 
השני שפתותיך ומדברך נאוה", שפירושו: דיבורך נאה. לאחר 

העניינים הכללים שפותחים את הספר מופיע הקטע המפריד 
"ויהי בנסוע הארון", וממנו ואילך מתחיל המקרא לתאר את 
המאורעות המתרחשים לעם ישראל בעת לכתו במדבר. כל 
האירועים הללו עוסקים בהיבטים שונים של בעיית הדיבור. 

מיד אחרי "ויהי בנסוע": "ויהי העם כמתאוננים רע באוזני 
ד'" )יא, א(. לאחר מכן מגיע האספסוף ומדבר סרה ב-ה' על 
התזונה הלקויה במדבר, לעומת שפע המזון שלטענתם היה 

במצרים. משה עצמו חוטא בדיבורו באותה פרשה כאשר הוא 
פונה אל ה' בתהיה: כיצד יוכל לספק בשר לעם בן "ֵׁשׁש ֵמאֹות 

ֶאֶלף ַרְגִלי", ו-ה' מוכיח אותו במילים: "ֲהַיד ה' ִּתְקָצר ַעָּתה ִתְרֶאה 
ֲהִיְקְרָך ְדָבִרי ִאם ֹלא?!" )יא, כא-כג(.

בסיום פרשת "בהעלותך" מגיע הדיבור השלילי של מרים ואהרון 
במשה )פרק יב(. התורה אינה מפרטת מה דיברו, שכן זו אינה 

הנקודה המרכזית. חטאם היה בעצם הדיבור על משה. העובדה 
שהם דיברו אישית ולא עניינית הפכה את חטאם לסמל של 

דיבור לשון הרע, שעליו ייאמר: "זכור את אשר עשה ה' אלוקיך 

חקת תשע"ה
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אחרי משה. אחרי שעברו ארבעים שנות התנסות בדיבור 
במדבר, הם היו מסוגלים לומר שירה גדולה בכוחות עצמם:  

"אז ישיר ישראל..." 

שפת הכוח או כוח השפה
לאור הדברים האלה ניתן להבין את חטא מי מריבה. יושם אל 

לב שעם היציאה ממצרים, בפרשת 'בשלח',  הצטווה משה 
להכות אל הסלע כדי שיצאו ממנו מים, ואילו בפרשתנו הוא 

נדרש לדבר אל הסלע ולא להכותו. בראשית הדרך הכל התנהל 
בשפת המעשה, ומכות היו חלק מהשיטה. אולם לקראת סוף 

ההליכה במדבר היה על משה להביא לאותן תוצאות באמצעות 
הדיבור. חטא מי מריבה לא היה בעיה קטנה של הכאת הסלע 

או של דיבור שלא כשורה, אלא  בעיה גדולה ומהותית שנוגעת 
להתפתחות העם ומנהיגיו. היא המחישה את העובדה שמי 
שהצהיר על עצמו בתחילת הדרך: "לא איש דברים אנוכי", 

אלא איש מעשים, עדיין לא עבר מטמורפוזה באישיותו. המנהיג 
הגדול שהביא מכות על מצרים ועל הים, עדיין משתמש בשפת 

הכוח במקום בכוח השפה. 

בארץ ישראל יהיה צורך להנהיג את העם בדיבור ולא בהדברה, 
ולכן חטא מי מריבה קבע שמשה לא יוכל לעבור אל השלב 

הבא. במדבר מנהיגים באמצעות מעשי מופת וניסים, אך בארץ 
ישראל צריכים לדעת לדבר ולהידבר. מנהיג שאינו יודע לעשות 

זאת אינו מתאים להנהיג בארץ.

גם בגאולת זמננו, היציאה מהגלות והכניסה לארץ לוו בתחיית 
הדיבור. הם החלו בפרץ של כתיבת ספרות עברית חדשה, 

ובהחייאת השפה העברית, שהיתה יפהפיה רדומה במשך כל 
שנות היותנו בגולה. הם התרחשו באמצעות דוברים שכתבו 

ונאמו ציונות בשפה חדשה, דיברו בקונגרסים קבל עם ועדה, 
ואל מול מנהיגי אומות בלי חיל ורעדה. 

אולם בעיית הדיבור לא נעלמה, והיא מצויה בלבה הרותחת 
של הזירה הציבורית בישראל. ויכוחים פוליטיים או בענייני 

תרבות, סכסוכים בין מגזרים והרבה יריבות, מילים קשות ואף 
דברי עוינות, כל אלה מלווים את כאבי הגדילה וההתפתחות 
של החברה בישראל של זמננו. יצאנו ממדבר העמים, אבל 

חולות המדבר באים עם כל רוח מצויה ומאיימים על השלווה 
וההרמוניה של החברה הישראלית. נותרה לנו עבודה רבה 

לתיקון הדיבור, וזו בעיה אקוטית שדורשת חינוך לסובלנות 
ולריסון, ולשינוי השיח הציבורי והתקשורתי. עלינו לעבוד 

על שיפור ההקשבה של אלה לאלה, על הימנעות מהדבקת 
תוויות שליליות וקולקטיביות למי שחושב אחרת, על זהירות 

מפגיעה באחר ובאחרת, ועל מאמצים לטפח בינינו תקשורת 
חיובית ואוהבת. איך היתה תכנית ברדיו: "הכל דיבורים"?! הכל 

דיבורים!!!

הדיבור. העבדות והיעדר החירות שללו מבני ישראל את היכולת 
להתבטא באופן תקין. הם לא היו מסוגלים אפילו לשמוע דברים 

"מקוצר רוח ומעבודה קשה", ובוודאי שלא היו מסוגלים לדבר 
היטב. דיבורם נתחם לעניינים טכניים זוטרים, והיה חסר כל 

השפעה על תחומים משמעותיים כגון ענייני ציבור ולאום או 
עניינים שברוח. 

משום כך כאשר החלו בני ישראל לפנות אל ה', הם לא היו 
מסוגלים להתפלל, שכן לא היתה להם היכולת  לנסח את 

מחשבותיהם ולהביאם לכלל אמירות ברורות. התורה מתארת: 
"ַוֵּיָאְנחּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמן ָהֲעֹבָדה ַוִּיְזָעקּו ַוַּתַעל ַׁשְוָעָתם ֶאל ָהֱאֹלִהים 

ִמן ָהֲעֹבָדה. ַוִּיְׁשַמע ֱאֹלִהים ֶאת ַנֲאָקָתם" )שמות ב, כג-כד(. הם 
יכלו רק להיאנח ולזעוק, להשמיע קולות שוועה ונאקה, כזקן 

מופלג שכוח הדיבור ניטל ממנו, או כתינוק שבוכה ואינו מסוגל 
לבטא במילים את מאווייו. רק משיגדל ויתפתח יוכל לבטא 

בדיבור את משאלותיו. 

זה הרקע למצווה הייחודית של ליל הסדר: לדבר ואף להרבות 
בדיבור, ו"כל המרבה לספר, הרי זה משובח", וראוי להפוך את 

פסח לפה סח )רח"ו בשער הכוונות(. 

לאור זאת מובן מדוע משה רבנו היה "כבד פה וכבד לשון". 
המנהיג שנבחר לדבר בפני פרעה, לדבר עם ה', להנהיג 

ולהוציא את בני ישראל ממצרים, ביטא בתכונתו זו את התמצית 
המהותית של מצב עם ישראל המשועבד.

עם היציאה מעבדות לחירות וממצרים למדבר חזר צלם 
א-להים לפעום בלב בני ישראל במילואו, ואותה נפש חיה, 

ה"רוח ממללא", שבה לתפקד. ייתכן שאף משה התרפא 
מכבדות הלשון שלו, שכן אין אנו מוצאים שום התייחסות אליה 

בהמשך הדרך במדבר.

ברם, אחרי מאתיים ועשר שנות אלם, אי אפשר לרכוש שפה 
תקנית ובריאה בן רגע. תקופת המדבר, היתה תקופת הרצה 
והכשרה מחדש ליכולת הדיבור. ספר במדבר מגלה עד כמה 
היה הדבר קשה לבני ישראל, כיצד הם כשלו בכך שוב ושוב, 

וכיצד כישלונות הדיבור היו הרי גורל לאומה כולה. הוא ממחיש 
לנו שהעיקרון הידוע: "החיים והמוות ביד הלשון" – איננו נכון רק 

לגבי חיי האדם, אלא גם לגבי חיי האומה כולה.

ייתכן שזו הסיבה להופעתם של דיני נדרים דווקא בסוף ספר 
במדבר. דינים אלה מלמדים על עוצמתו של הדיבור ועל חובת 

הזהירות בו. הם מראים שהאדם קובע בדיבורו דברים שאי 
אפשר להחזירם, ומחיל איסורים והתחייבויות שקשה מאוד 

לבטלם.

תקופת המדבר נפתחה בשירה וננעלה בשירה. היא נפתחה מיד 
אחרי צאת בני ישראל ממצרים בשירת הים, ונחתמה בשירת 

הבאר שבפרשתנו, אשר נאמרה בשנה האחרונה לצעידה 
במדבר, השנה הארבעים )במד"ר חוקת יט, כה(. את שירת הים 

אמרו בני ישראל כשהם חוזרים אחרי משה פסוק בפסוק, את 
שירת הבאר הם כבר אמרו בעצמם ומעצמם. בצאת ישראל 

ממצרים כוח הדיבור שלהם היה גולמי ולקוי, אולם הנס הגדול 
של קריעת ים סוף הביא אותם באופן זמני להתרוממות חד-

פעמית שאפשרה להם לומר את שירת הים תוך שהם חוזרים 
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יפתח - מנהיג, אסטרטג ואיש 
אמונה

"ויפתח הגלעדי היה גבור חיל והוא בן אשה 
זונה ויולד גלעד את יפתח. ותלד אשת גלעד לו 
בנים ויגדלו בני האשה ויגרשו את יפתח ויאמרו 

לו לא תנחל בבית אבינו כי בן אשה אחרת 
אתה. ויברח יפתח מפני אחיו וישב בארץ טוב 

ויתלקטו אל יפתח אנשים ריקים ויצאו עמו".

פתח ליפתח
הפטרת פרשת חוקת מתארת את יפתח, 

הנולד לאביו מאישה אחרת בהיותו נשוי עם 

ולא פזיז. הוא לא ממהר לצאת למלחמה. יש לו אסטרטגיות 
לחימה – הוא שולח בראש ובראשונה שליחים למלך עמון 

ומבקש הסבר על כיבוש השטחים. מלך עמון טוען את הטענה 
הנצחית – אתם הם אלה שכבשתם חלקים מארצי. שולח 
שוב יפתח תשובה והפעם כאיש אמונה: הארץ שלנו היא, 

ארץ מובטחת על ידי ה'. בנוסף מזכיר יפתח למלך עמון את 
ההיסטוריה של העם בצאתו ממצרים ועל העוול שנעשה לעם 
על ידי מלכי אדום ומואב שלא נתנו לעבור בארצם ועל כן היה 

צריך העם להקיף ולהאריך את דרכו במדבר בהגיעם לארץ. 
מלך עמון לא מקבל את ההסברים ויפתח יוצא למלחמה 

ומנצח. הטעות היחידה של יפתח בכל סיפור קורותיו ועלייתו 
לגדולה, היתה בנדירת נדר שכל היוצא מפתח ביתו יוקרב לה' 
אם יצליח במלחמה זו. יפתח נוחל ניצחון, אך היוצאת מפתח 

ביתו לקראתו בשובו מהמלחמה היא בתו האהובה....

ובמעבר לימינו –  כישורים מול ערכים
מבחינה חינוכית מלמדת אותנו ההפטרה )מלבד ההימנעות 

מנדירת נדרים מיותרים ולא ריאליים(, שגם לילד דחוי יש 
תקווה. גם ילד דחוי יכול להיות מנהיג אם יש לו הכישורים 

הנדרשים לכך מבטן ומלידה.
אילו היה יפתח גדל במשפחה אוהבת ותומכת, אין ספק 

שהכישורים הטבעיים עמם נולד היו משתכללים והופכים אותו 
למנהיג גדול אף יותר.

אבל גם צמיחה במשפחה שאינה מצמיחה גורמת לעיתים לילד 
להילחם על דרכו, להיאבק על עוד יום הישרדות, להתחשל. 
ודווקא שם יכול לצמוח מנהיג חזק. הכל תלוי בנתיב הערכי 
שהאדם בוחר לעצמו. יפתח יכול היה לחבור לריקים וליצור 

לעצמו צבא פשע. אולם הוא בחר בדרך של עזרה לעמו, עם 
שלא קיבל אותו בהתחלה.

נכון ששיקוליו לא חפים מאינטרס אישי, אבל התמורה שהוא 
מבקש על עזרתו לגיטימית. יש כאן אולי מעט נטירה מצידו 

בהזכירו להם את דחייתם כלפיו, אבל אין כאן נקמה, יש כאן 
אולי אפילו סלחנות. הוא לא מסרב לסייע. אם נעמיד, לסיכום, 

את שתי התכונות הבסיסיות הדרושות למנהיג – כישורים 
מלידה ועצם היות האדם ערכי מהחינוך אותו קיבל מהסביבה 
)כי הרי אדם לא נולד עם ערכים, הם מתעצבים במשך שנות 
חייו(, הרי שערכים חשובים יותר מכישורים. אילו היו ליפתח 

רק הכישורים למנהיגות כמו היכולת לשאת ולתת, הכריזמה 
שגרמה לאותם ריקים לחבור אליו, אסטרטגיות לחימה, אך לא 
היו בו הערכים של סבלנות, התמדה, סלחנות, אמונה, לא היה 
יכול לגבור על מלך עמון. העם יכול לסלוח למנהיגים הטועים 

בדרך ההנהגה שלהם, למנהיגים שצמחו בבתים רעועים, 
למנהיגים שילדותם לא היתה קלה ואפילו למנהיגים שחוברים 

לאנשים פשוטים, אך לא יוכל לסלוח לאיש ציבור שערכיו 
המוסריים והחברתיים פסולים.

ילדים לאישה חוקית. כיצד ויתרה האישה על בנה ומסרה 
אותה לגלעד לגדלו? כיצד הסכימה האישה החוקית לקבל בן 

מאישה אחרת? מדוע נבלע קולו של האב כאשר האחים גירשו 
את יפתח מביתם? כל אלה פרטים שאינם ידועים לנו והמקרא 

משמיט מאיתנו. 
אולם הגלוי מתואר בהרחבה: אל יפתח מתלקטים אנשים 

ריקים. כלומר, למרות היותו בן דחוי ואח דחוי יש לו תכונות של 
מנהיג. לא הוא חובר אליהם אלא הם אליו. האם זה הופך את 

יפתח לריקא כמותם? מסתבר שלא. זקני העם מגיעים אליו 
בהמשך ומבקשים ממנו להילחם בבני עמון.

הם מכירים כנראה בכושר מנהיגותו, בכוח העצום שלו, בצבא 
שהקים לעצמו. יפתח לא יכול שלא להפנות אליהם את 

השאלה: אתם גירשתם אותי מתוככם וכעת אתם באים לבקש 
עזרה? זקני העם יודעים שעליהם להבטיח לו כעת פרס שינחם 

אותו על הדחייה ונענים לבקשתו: אם תצליח להביס את מלך 
עמון, ניתן אותך לראש עלינו. כאן מתגלה יפתח כאיש שנושא 

ונותן. הוא ייתן לעם שקט וביטחון ויקבל מנהיגות. לאט לאט 
הוא חותר להגשמת ייעודו וציפיותיו בחיים – להפוך לראש למי 

שהקיאו אותו מקרבם. גם הסבלנות, ההמתנה וההתמדה הן 
תכונות הנחוצות למנהיג. בנוסף, יפתח מתגלה כמנהיג שקול 

6
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א. "ֶאת ָוֵהב ְבּסּוָפה" )כ"א י"ד(
)העלון מוקדש לע"נ של החכם, הענו ואיש 

החסד המנוח יוסף אליהו בן חביבה למשפחת 
והבה( 

"ַעל-ֵּכן ֵיָאַמר ְּבֵסֶפר ִמְלֲחֹמת ה' ֶאת ָוֵהב ְּבסּוָפה 
ְוֶאת ַהְּנָחִלים ַאְרנֹון" )כ"א י"ד(. רבו המדרשים 

והפירושים לפס' זה, ובייחוד לזוג המלים: "ָוֵהב 
ְּבסּוָפה". השורש 'והב' מתחלף עם 'יהב' – לתת 

ולהשלים חפץ האדם; ומשאלות לב האדם 
נקראות 'ְיהב': "ַהְׁשֵלְך ַעל ה' ְיָהְבָך" 

)תה' נ"ה כ"ג(. וממנו צורת הציווי 'הבה' – 
לבקשה ולקריאת זירוז: "ָהָבה-ִּלי ְבָרָכה" 

בליטות שהיו מכוונות לעבר המערות של מואב. בין ההרים היה 
עמק עמוק מאד ששם עובר נחל ארנון. העמק היה רחב שבעה 

מילין. 
בני ישראל היו צריכים לעבור דרכו בדרכם לא"י. נתכנסו שבעת 
מלכי כנען גייסות גייסות, עד אין מספר. חלק מהם הלך לעמק, 

ולקחו החלק שהיו צריכים בני ישראל שם לעבור, וחלק מהם 
הסתתרו במערות של הר מואב, אמרו: כשיעברו ישראל דרך 

העמק הזה לא"י, שאין להם דרך אחרת לעבור, ֵיצאו חלק 
מאתנו מן העמק כנגדם ויכום, ואלה שבמערות שלמעלה 
ימטירו עליהם אבני בליסטראות וחיצים ולא נשאיר מהם 

שריד ופליט. וכשהתקרבו ישראל לשם, לא הטריחם הקב"ה 
לעבור משם, אלא זיעזע את הר א"י שהיה הר האמוריים שהיו 
שם כמין בליטות, ונעקר ממקומו ונדבק להר שכנגדו, ונכנסו 

הבליטות לתוך המערות שהיו מאוכלסות גייסות רבות של 
מואבים, ומחצו ומעכו אותם. וכשבאו ישראל לדרך זו ראו והנה 

היא ישרה, שלא היה לא גבעה ולא עמק, ועברו משם כאילו 
לא היה שם הר. והיו חושבים שכך היה בתחילה, ולא ידעו הנס 

הגדול שעשה להם הקב"ה )הדרכתי קבוצות בירדן וזכיתי, 
בע"ה, לראות את נחל ארנון ולברך: "שעשה ניסים לאבותינו 

במקום הזה"(.
אמר הקב"ה: רוצה אני להודיע לבַני נס שעשיתי להם. חזרו 
ההרים למקומם, ונכנסה הבאר שהלכה עמהם לתוך אותם 

המערות והתחילה להוציא מן המערות איברים איברים בכוח 
כזה שהתחילו לזרום ראשים וזרועות וסחפם הנהר. ישראל 

עדיין לא ידעו מכל זה, אלא התחילו מחפשים את הבאר 
שהלכה עמהם, ונעלמה מעיניהם. ופתאום ראו שהנהר סוחף 

ראשים וזרועות ורגליים. ועל זה שרו בני ישראל שירה "עִלי 
באר ֱענו לה"'. )הפועל ענה' פירושו גם לשיר; ובתהלים קמ"ז ז' 

נמצא 'ֱענו'=ַזמרו': "ֱענּו ַלה' ְּבתֹוָדה ַזְּמרּו ֵלא-ֹלֵהינּו ְבִכּנֹור"; בער': 
ע'נא=שר(.

ב. "ַוֵּיֶׁשב ָהָעם ְּבָקֵדׁש" )כ' א'( – קדש=פטרה?
יש המזהים את פטרה כקֵדש; הזיהוי מתבסס על התרגום 
לארמית בו נקראה קדש בשם ֶרקם, ורקם היא פטרה. לפי 

המסורת הבדווית בפטרה הכה משה בסלע, כאן נקברה מרים, 
וכאן גם מת אהרן על הור ההר, הוא ג'בל הארון הצופה אל 
פטרה, וכן הנחל העובר בפטרה נקרא ואדי מוסא, על שמו 
של משה רבנו. פטרה )סלע ביוונית, מכאן השמות פטרוס, 

פדרו, בוטרוס( נכבשה ע"י הנבטים במאה ה-3 לפנה"ס והפכה 
לבירתם. 

פטרה שימשה כצומת דרכים אזורי חשוב, אליה הגיעו אורחות 

)שופ' א' ט"ו(. וקרוב לו הפועל הערבי 'ַוַהּב' שפירושו לתת 
במתנה, להעניק; והשם 'ַוְהָּבה'=מענק, מתת. השורשים יהב/
והב קשורים לפועל 'אהב' השכיח יותר; ומכאן נבין ש'אהבה' 
אמיתית היא הענקה הדדית, והנאהבים הם אלה המשלימים 

זא"ז – מעניקים מעצמם ובד בבד הם גם מקבלים חום ואהבה 
מהשני – ואל נתפלא ש'אהבה' בגימטריה 'אחד' )ושלא כמו 
 falling in– 'בתרבות המערב, שם 'נופלים ]בחטא[ האהבה

love , ֵזכר לחטאה של חוה( 
אונקלוס ורש"י מבינים ש'סופה' הוא ים סוף: 'את אשר יהב 

להם, ִהרבה נסים בים סוף; "ואת הנחלים ארנון" – כשם 
שמספרים בניסי ים סוף כך יש לספר בניסי נחלי ארנון, שאף 

כאן נעשו נסים גדולים'. נביא להלן את דבריו של ר' יעקב 
כולי בספרו 'ֵמָעם לועז' המתארים את הניסים על נחל ארנון: 
''בשעה שנתקרבו ישראל לגבול בין מואב ובין האמורי שעבר 
בנחל ארנון, היו שם שני הרים גדולים, האחד מול השני. ההר 

האחד היה של האמוריים וההר השני של מואב. בהר של חלק 
מואב היו הרבה מערות בצידי ההר, ובהר האמורי ממול היו כמין 

  שוכן בגבול בין מואב לנחלת ראובן -----. נחל 14
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כ' ט"ז – "וישלח מלאך" – מהו ההבדל בין רש"י לראב"ע?  .6

כ' כ"ט – "ויבכו את אהרן שלושים יום" – לפי      .7
אין מספידים בר"ח ובחול המועד, אך איסור זה   ההלכה    
אינו חל על__________, שהרי ראינו שבנ"י התאבלו על     

אהרן בר"ח __________.  

הר ההר שוכן ליד: א. פטרה ב. הר נבו ג. נחל ארנון ד. נחל זרד  .8

כ"א ה' – "וידבר העם בא-להים ובמשה" – ה'כלי יקר' מעיר     .9
שה' שילח בהם את הנחשים כנגד שתפלו על המן, שנאמר     

בנחש: "ונחש__________ לחמו" )יש' ס"ה כ"ה(.  

כ"א י"ד – "על כן ֵיָאַמר בספר מלחמות ה' " – כותב הראב"ע,    .10
שספר היה בפני      , ושם כתּובות מלחמות ה' בעבור יראיו.  

כ"א ל' – "ַוניָרם אבד" – ביטוי קשה; רש"י: לשון       ועול;     .11
הראב"ע רואה בו פועל: __________ אותם.   

12.גיאוגרפיה בפר' כ"א: נא לסדר את האתרים מצפון לדרום:   
נחל ארנון, הבשן, מידבא והר נבו )קרובים זל"ז(, ֹהר ההר, נחל    

זרד.  

עפ"י ההפטרה )שופטים י"א כ"ו( עברו       שנה מימי יהושע     .13
ועד יפתח.  

ג. חטאו של משה / עפ"י ספרו של פרו' ישעיהו 
לייבוביץ' על פרשיות השבוע

"ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ְוֶאל ַאֲהֹרן ַיַען ֹלא ֶהֱאַמְנֶּתם ִּבי ְלַהְקִּדיֵׁשִני ְלֵעיֵני 
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָלֵכן ֹלא ָתִביאּו ֶאת ַהָּקָהל ַהֶּזה ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתִּתי 

ָלֶהם" )כ' י"ב(.
...למשה, יחד עם אחיו אהרן נאמרים מפי הגבורה דברים קשים 

וחמורים: "מעלתם בי", "לא קידשתם אותי" – ובגלל זה נגזרה 
עליהם הגזירה הזאת. ואנו שואלים: במה מעל משה? מה היתה 

מעילתו ומה חטאו? במה לא קידש את השם? הדברים אינם 
מפורשים בתורה. הלומדים וההוגים בתורה שיערו השערות רבות 

ושונות מתוך ניסיון לדייק בטקסט ולמצוא הסבר, ולא מצאו...
ייתכן שיש לדבר הסבר עמוק. על כל פנים, מקור מדרשי אחד 

מציג אותו – ואליו אני רוצה להתייחס. כדי שנבין את משמעותו 
של הפירוש עלינו לעמוד על עובדה, שהיא אולי המכרעת לגבי כל 

ניסיון להבין את הפרשה: העובדה שמשה רבנו עצמו איננו מודע 
לכך שחטא. בכל הזדמנות, וזה חוזר בתורה שלוש פעמים, כשהוא 

מתחנן לפני ה' לבטל את הגזירה ולַזכות אותו בהשגת התכלית 

גמלים של סוחרי קטורת ולבונה. 

נכנסים לפטרה דרך קניון ה"סיק"; הקניון עצמו צר למדי, ורוחבו 
אינו עולה על מטרים ספורים, בעוד שקירותיו מגיעים לגובה 

של כמאה מטרים. צלעות הקניון עשויות אבן חול נובית בצבע 
אדמדם, ועל קירותיהן ניתן למצוא תבליטים של אלילים נבטים, 

כתבים ופסלים. 

פטרה מפורסמת כיום בזכות המבנים החצובים במורדות ההר 
שנשתמרו היטב עד ימינו. הידוע מכולם הוא קבר מלכותי מפואר 
בשם "אוצר פרעה" )אלח'זאנה(, שלצורך פיסולו הוזמנו אומנים 

מאלכסנדריה. 

גובהו כ-34 מ' ורוחבו 25 מ', והוא נחצב מלמעלה כלפי מטה. 
את הרווח שבין העמודים הצדדיים מפארים פסלי ענק של רוכבי 

סוסים. מכיוון שלא נמצא קשר עם פרעה, יש החושבים שאוצר 
פרעה הוא חלק מן הזהב הרב וכלי הכסף שהביאו בני ישראל 

ביציאת מצרים. 
)אשמח לסייע בתכנון טיול לירדן, וכן לתת חומרים(

 

שאלות למתקדמים:
מיהו הבן הנוכרי שלא העיר את אביו מהשינה, וגמלו לו לאחר    .1

שנה שנולדה לו פרה אדומה?  

גם שלמה המלך לא הבין כיצד פרה אדומה מטמאה     .2
את ה__________  ומטהרת את הטמאים, ככתוב בקוהלת    

ז' כ"ג: "ָאַמְרִּתי ֶאְחָּכָמה ְוִהיא__________  ִמֶּמִּני".   

י"ט י"ב – "יתחטא בו" – הראב"ע מפרש: __________       .3
חטאו; בדומה לתהלים נ"א ט': "__________ ְבֵאזֹוב     

ְוֶאְטָהר".   

כ' ב' – "ולא היה מים לעדה" – מדוע? ה'כלי יקר' מסביר על     .4
שלא__________ כראוי את מרים, וכדי שירגישו בהיעדרה    
נחסרו להם המים, למען ידעו כי  ה__________ היתה     

בזכות מרים.  

כ' ח' – האברבנאל מביא עשר דעות המסבירות את עונשם     .5
של משה ואהרן: א. מדרש: על שהקלו בכבוד ישראל ואמרו     

להם: "שמעו נא  ה__________ .   
ב. הרמב"ם: כעס משה בחינם, שהרי שאלו __________     

כהוגן.   
ג. הרמב"ן בשם רבנו חננאל: על שאמר: "__________      

לכם מים"; וראוי היה שיאמרו: "יוציא ה' לכם מים".  

 מפגשי חוויה ותרבות  –חברותא
 שיעורים בעברית ובערבית; גם דרך הסקייפ.  
שיחות ודרשות לשבתות ולחגים.  
יהדות ספרד – פיוטים, שירים וסיפורים בליווי  

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

 09-8335016נא לפנות למשה אוסי —      
 

 

אני משה אוסי מודה מקרב   –הכרת הטוב

 על שיעוריו המאלפים, לרב עידו פכטרלב 
פז מסולא, סבר פנים יפות ונפש קלילה, שנוטע בנו 

חשיבה בלולה, ולימדנו לשאול שאלה, אף אם 
 התשובה אינה שקולה. 

 ואי"ה ניפגש בשנה הבאה בטוב ובצהלה.
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)ח'-ט'(. 
והשאלה הנשאלת מאליה: מה הקשר בין ההבטה על אותו נחש 

והצלתו של הנשוך? וכפי שמנסחים זאת חז"ל: "וכי נחש ממית או 
נחש מחיה, אלא בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין 
את לבם לאביהן שבשמים היו מתרפאים, ואם לאו היו נימוקים" 
)ראש השנה ג' ח'(. הרמב"ן בפירושו לפס' ט' רואה בהבטה אל 

הנחש סגולה רפואית מחד גיסא, ועניין חינוכי מאידך גיסא – 
להביא לתודעת האדם כי רק הקב"ה בכוחו להמית ולהחיות: 
"והנראה בעיני בסוד הדבר הזה, כי הוא מדרכי התורה שכל 

מעשיה נס בתוך נס, תסיר הנזק במזיק, ותרפא החולי במחליא...
והכלל, כי ציוה השם שיתרפאו במזיק הממית בטבע ועשו דמותו 
ושמו, וכשיהיה האדם מביט בכוונה אל נחש הנחשת שהוא כעין 

המזיק לגמרי, היה חי, להודיעם כי השם ממית ומחיה". 
הריפוי באמצעות הגורם המזיק עצמו, מעוררת את הנשוך 

להאמין שה' הוא המרפא, הוא המחיה והוא הממית ולא התרופה. 
זו תהיה התשובה גם לטענותיהם על האוכל הקלוקל: לא האוכל 

מחיה, אלא הקב"ה, "הזן את העולם בטובו". ועוד, הדיבה של 
העם דומה לארס שבפי הנחש )והנחש לקה על שהוציא דיבת 

אדם וחוה(, וגם לשונו של האדם עשויה להרוג; וההתבוננות 
בסיבת החטא, בהבטה בנחש, תביא רפואה וחיּות לעולם; אותו 

תראו וכמוהו לא תעשו; ואם כך: "ְוָרָאה ֹאתֹו ָוָחי". 
 

תשובות: 1. דמא בן נתינא 2. טהורים, רחוקה 3. יסור, תחטאני 4. 
הספידו, הבאר 5. א. המורים ב. מים ג. נוציא 6. רש"י – זה משה; 
הראב"ע – מלאך כמשמעו 7. תלמיד חכם, אב 8. א' 9. עפר 10. 

עצמו 11. מלכות, ירינו 12. הבשן, מידבא והר נבו, נחל ארנון, נחל 
זרד, ֹהר ההר 13. 300 14. התמונה – נחל ארנון 

שפעל למענה ארבעים שנה – אף פעם אין הוא מבקש מחילה 
וכפרה וסליחה על חטא שחטא, אלא פשוט מתחנן לביטול 
הגזירה...ובכן, האם חטא משה או לא חטא? אם משה רבנו, 

הענו מכל אדם, איננו מודע לכך שחטא, מי אנו כי נחפש חטאים 
במשה? ולמה נגזרה עליו הגזירה הזאת?

והנה, באותו מדרש מסופר שהקדוש ברוך הוא אומר למשה על 
תחנוניו לביטול הגזירה: "משה, במה אתה רוצה להיכנס לארץ?"; 
והמדרש מתכוון לומר, וגם מפרש זאת אחר כך: אותו דור, שאתה 

הנהגת אותו, לא זכה להיכנס לארץ – ואתה, מנהיגו של הדור 
הזה, רוצה להיכנס? משל לרועה אשר צאנו נטרף בידי חיות רעות 

– האם הוא יכול לומר: ואני הולך הביתה? זאת אומרת, המנהיג 
נושא בעוון הדור, בעוונות שנעשו תחת מנהיגותו, גם אם הוא 

עצמו – לא מבחינה משפטית ולא מבחינה מוסרית ומשום בחינה 
אנושית אחרת – איננו אחראי לפשעים, לחטאים, למחדלים 

ולשגיאות שעשו מונהגיו – הוא נושא בעוונם... במונחים הרווחים 
היום, אנחנו קוראים לזה קבלת אחריות מיניסטריאלית.

ד. "ֹזאת ַהּתֹוָרה ָאָדם ִּכי ָימּות ְּבֹאֶהל" )י"ט י"ד(- 
סיפור

 אין אדם זוכה לתורה אלא אם כן ממית עצמו עליה, אומר 
המדרש.

מעשה בראש ישיבה שלקה בהתקף לב, ובתקופת החלמתו בבית 
החולים ביקר אותו חברו, רב וגאון. התלונן ראש הישיבה לפני 

חברו שאין לו פנאי לישון, מכיוון שעליו להספיק את דפי הגמרא 
ופרקי הרמב"ם שהפסיד בגלל מחלתו. שאל אותו החבר: "האם 

שאלת את הרופא אם מותר לך להתאמץ כ"כ לאחר התקף לב?" 
– השיב לו ראש הישיבה: "הרי זה רמב"ם מפורש: "הכל חייבין 

בתלמוד תורה, אפילו זקן, אפילו חולה"... כך שאינני זקוק לשאול 
רשות מהרופאים, כי הרמב"ם מספיק בשבילי, שהרי הוא היה 

רופא"...

ה. וכי נחש ממית?
לאחר שבני ישראל מתלוננים "ִּכי ֵאין ֶלֶחם ְוֵאין ַמִים ְוַנְפֵׁשנּו ָקָצה 
ַּבֶּלֶחם ַהְּקֹלֵקל" )כ"א ה'(, שולח ה' בהם נחשים שרפים: "ַוְיַׁשַּלח 

ה' ָּבָעם ֵאת ַהְּנָחִׁשים ַהְּׂשָרִפים ַוְיַנְּׁשכּו ֶאת ָהָעם ַוָּיָמת ַעם ָרב 
ִמִּיְׂשָרֵאל". העם זועק מתוך יאוש ומבקש ממשה שיסיר מעליהם 

את הנחשים; משה מתפלל בעד העם, והוא מצטווה: "ֲעֵׂשה ְלָך 
ָׂשָרף ְוִׂשים ֹאתֹו ַעל ֵנס ְוָהָיה ָּכל ַהָּנׁשּוְך ְוָרָאה ֹאתֹו ָוָחי. ַוַּיַעׂש ֹמֶׁשה 

... ְוָהָיה ִאם ָנַׁשְך ַהָּנָחׁש ֶאת ִאיׁש ְוִהִּביט ֶאל ְנַחׁש ַהְּנֹחֶׁשת ָוָחי" 
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