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למרות שברור מן המקורות שאישה חייבת 

בכיסוי ראש, מנהגים שונים הקלו בכך. לדבר 
השלכה על הגישה הנכונה לסוגיה בימינו 

אנו ממשיכים בדיון על צניעות הלבוש ועוברים 
אולי לסוגיה הנפיצה ביותר בתחום: כיסוי ראש 

לנשים. סוגיה זו נפיצה משלוש סיבות מרכזיות: 
הראשונה במעלה היא שבניגוד למידת שרוול 

או חצאית כזו או אחרת כיסוי ראש לנשים הוא 
משימה מאד קשה. מן הנזיר המקראי למדנו 

ששיער הוא כמו כתר. השער מקרין על כל 
ההופעה )הדבר נכון בגברים ועל אחת כמה וכמה 

בנשים שלהן שיער ארוך( ויש בדרך עיצובו ביטוי 
למכלול אישיותו של האדם. הדרישה מאשה 

נשואה לכסותו כרוכה אפוא בתעצומות נפש לא 
פשוטות. דומני שכל מי שפוסק הלכה בעניין זה 

חייב להכיר בעובדה זו כהנחת מוצא לדיון.
סיבה שנייה לנפיצות של סוגיה זו היא שהמקורות 

בסוגיה זו אינם חד משמעיים וסובלים פירושים 

שונים וסותרים. מן המפורסמות היא פסיקתו של הרב 
יוסף משאש, שבדיוק מאותם מקורות ששימשו את רוב 

הפוסקים לאיסור, הסיק שבימינו ניתן להתיר לנשים 
להסתובב בלי כיסוי לראשן. סיבה שלישית לנפיצות של 

הסוגיה, היא חילוקי המנהגים שבין הקהילות השונות 
בעניין זה. לכל זרם יש את צורת כיסוי הראש שלו – אלו 
עם מטפחות, ואלו עם פאות; אלו עם כובעים ואלו עם 
שביסים - ומה שמכשיר זרם אחד פוסל זרם אחר, לא 

פעם באופן חריף ובוטה, וגורם למחלוקות קשות.
מהי אפוא דרך ההנהגה הנכונה? כיצד ואיך צריכה אישה 

לכסות ראשה? כמו בכל סוגיות הצניעות, גם כאן יהיה 
עלינו לבחון מהי ההלכה ומהו מנהג, מהו עיקר הדין 

ומהי התוספת, ולהגיע למסקנה. ואולם, כאן מצפה לנו 
הפתעה – מסתבר שבסוגיה זו גם את עיקר הדין היו 

קהילות )ואפילו נשות רבנים גדולים!( שלא שמרו.

רב קהילת "ישראל הצעיר", רמת פולג נתניה
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מקורות עלומים
נפתח במקור הדין. המשנה במסכת כתובות קובעת כי אישה 

היוצא לראש וראשה פרוע, עוברת בכך על דת יהודית ומאבדת 
כתובתה. על כך מקשה הגמרא )בבלי כתובות עב, א( והרי כיסוי 

ראש הוא 'דת משה', קרי חיוב מן התורה ולא רק מנהג צניעות 
שקיבלו עליהן בנות ישראל. מקור חיוב זה הוא בבית מדרשו 

של רבי ישמעאל, שם דרשו את הפסוק "ופרע את ראש האשה" 
מפרשת אישה סוטה, כי מכאן "אזהרה לבנות ישראל שלא יצאו 

בפרוע ראש". הגמרא מתרצת סתירה זו:
דאורייתא - קלתה שפיר דמי, דת יהודית - אפילו קלתה נמי 

אסור.
משמע, מן התורה מספיק לשים "קלתה" כדי לא לעבור על 

יציאה בראש פרוע, ואולם דת יהודית היא להחמיר מעבר לכך 
ולדרוש כיסוי מלא יותר. הבעיה היא שהמושגים כאן לוטים 
בערפל. מהי בדיוק דת משה, האם מדובר על דין תורה או 

שהכוונה גם לדיני דרבנן? ומה פירוש האיסור לצאת "בפרוע 
ראש", האם הכוונה שאסור לצאת בשער מפוזר אבל כשהוא 
אסוף מותר או שאסור בכלל לגלות את השער ויש לכסותו? 

ומהי בדיוק אותה 'קלתה' שעליה מדברת הגמרא - האם זו רשת 
לאיסוף השער בלבד או שהיא גם מכסה אותו? ומה בסופו של 
דבר נדרש על פי דת יהודית – כיסוי מלא ואטום של כל שערות 

הראש או פחות מכך? 
חוסר הבהירות הזה הביא לצמיחתם של פירושים שונים לסוגיה 

בראשונים ובאחרונים ולמחלוקות הלכה למעשה בנוגע לטיב 
האיסור, להיקפו, ולכיסויים הנדרשים מהאישה. 

מקור נוסף שעומד לרשותנו הוא קביעתו של רב ששת כי "שער 
באשה ערווה" )בבלי ברכות כד, א(. גם כאן קיים חוסר בהירות 

גדול בנוגע לכוונת דבריו. האם כוונתו לומר שאסור לראות כלל 
את שער האישה, או ששערה של אישה ערווה רק לעניין קריאת 

שמע כנגדו, כפי שמתפרשת שאר הסוגיה שם? כמו כן, לא ברור 
האם בדבריו יש קביעה מוחלטת ששער אישה הינו ערווה ומשום 

כך יש לכסותו, או שמהלך הדברים הפוך – בגלל שיש חיוב לכסות 
את השער וחומרתה של דת יהודית, הרי מי שמגלה אותו ייחשב 
הדבר לערווה. כמו במקרה הקודם, גם כאן חוסר הבהירות גרם 

לפירושים שונים לסוגיה בראשונים ובאחרונים ולמחלוקות הלכה 
למעשה.

מנהג להתיר
אך כעת, אין ברצוני לעסוק בשיטות והפירושים השונים שניתנו 
לסוגיות אלו, הדורשים עיון מקיף ורחב כשלעצמו. מה שמעניין 

הוא המנהגים שהתפתחו עם השנים בקהילות ישראל לאור 
המקורות הללו. לכאורה, מהדרשה שנשנתה בבית מדרשו של 

רבי ישמעאל, עולה שלא רק נשים נשואות אלא גם רווקות חייבות 
בכיסוי ראש על פי דת משה. כך עולה ממהלך הסוגיה שלא 

2

חילקה בין נשואות לבתולות, וכך גם עולה מלשון הדרשה "אזהרה 
לבנות ישראל", משמע כל בנות ישראל, כולל רווקות. 

כך גם נפסק להלכה במפורש ברמב"ם )הלכות איסורי ביאה כא, יז( 
ובשולחן ערוך )אבן העזר כא, ב(:

לא תלכנה בנות ישראל פרועות ראש בשוק, אחת פנויה ואחת 
אשת איש.

כיצד אם כן התירו לעצמן בנות ישראל הרווקות לילך ללא כיסוי ראש 
מדורי דורות? ככל הנראה, המנהג הרווח גבר בעניין זה על ההלכה 

הפסוקה, והוא זה שגרם לאחרונים להעמיד את דברי השולחן ערוך 
במקרה של פנויה מן הנישואין בלבד )גרושה או אלמנה( ולא רווקה 
בתולה )בהתבסס על דבריו באורח חיים עה, ב; ואולם ברמב"ם אין 

זה מופיע(. לפנינו אם כן עדות ראשונה לכך שהגם שמדובר בדת 
משה, לא כל בנות ישראל קיימו חיוב זה.

עדות נוספת למנהגי הנשים בקהילות ישראל שלא תמיד עלו בקנה 
אחד עם דרישת ההלכה כפשוטה, עולה מדברי הפוסקים לאורך 

הדורות. בשו"ת מהר"ם אלשקר )סימן לה(, לדוגמה, מוזכר "מנהג 
הנשים היום שהאשה קולעת כל שערה ומשיירת שער הצדעים יורד 
על פניה... ונוהגות גם כן לשרוק אותו בבשמים ושמן הטוב כעשירות 
של אותו הזמן". היכן מצאנו היתר לאישה לגלות את שער הצדעים? 

במקורות לא מוזכר אף היתר לגלות את שער הצדעים, ובכל 
זאת המהר"ם אלשקר מגן על כך, כנראה משום שכך היה המנהג 

במקומו. 

גם בדברי הרמ"א מוזכרים מקרי היתר. על דברי השולחן ערוך שניתן 
לקרוא קריאת שמע כנגד שער הבתולות, מוסיף הרמ"א )אורח 

חיים עה, ב(: "והוא הדין השערות של נשים, שרגילין לצאת מחוץ 
לצמתן". הרמ"א מתייחס אף לפאה נכרית )שם( כשכותב "וכל 

שכן שער נכרית, אפילו דרכה לכסותו". כאן אנו מגיעים אולי לאחד 
ההיתרים המפתיעים ביותר. כיום, כידוע, בדומה לימי הרמ"א, נשים 
רבות מכסות שערותיהן בפאה נכרית. ולכאורה, ההיגיון הפשוט היה 

צריך לאסור זאת. וכי היה עולה על הדעת להתיר לכסות שער על 
ידי שער, וכי איזה כיסוי יש בזה? על אחת כמה וכמה שהדבר היה 

צריך להיות אסור, כאשר מדובר בפאות יוקרתיות היפות יותר משער 
טבעי, כפי שרווח בימינו. והנה, אף על פי כן, נשים רבות – ביניהן 

אדוקות ביותר - מסתובבות כיום עם פאות ומבחינתן הדבר מקובל 
להלכה. עד כדי כך גדול כוחו של המנהג. 
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צילומי משפחות
משהגענו לכאן, כבר אין זה מפתיע למצוא במקורות מאוחרים, 

הקרובים לתקופתנו, עדות על קהילות שבהן נשים כלל לא נהגו 
לכסות ראשן. כך עולה מבעל 'ערוך השולחן' )אורח חיים עה, ז(: 
ועתה בואו ונצווח על פרצות דורינו בעוונותינו הרבים שזה שנים 

רבות שנפרצו בנות ישראל בעון זה והולכות בגילוי הראש וכל מה 
שצעקו על זה הוא לא לעזר ולא להועיל, ועתה פשתה המספחת 

שהנשואות הולכות בשערותן כמו הבתולות אוי לנו שעלתה בימינו 
כך.

־לפנינו עדות ממקור ראשון על דרכן של נשים נשואות במזרח אירו
פה ללכת בגילוי ראש. אמנם, בעל 'ערוך השולחן' יוצא נגד מנהג 
זה, אבל ניכר מדבריו שלא עלתה בידו למגר את התופעה. אגב, 

־בעקבות כך, הוא התיר לקרוא קריאת שמע נגד שער הנשים המגו
לה "כיון שעתה רובן הולכות כך והוה כמקומות המגולים בגופה".

עדות נוספת יש לנו על גילוי הראש אצל נשים נשואות מסיפורים 
על נשות רבנים במערב אירופה ובארצות הברית, וכן מאלבומים 

משפחתיים של יהודי ארצות המזרח. מנהג הנשים בג'רבה, 
לדוגמה, היה לכסות את שער הקרקפת בלבד, ואילו את שאר 

השער לקלוע לצמות שהיו מגולות. בתמונה משפחתית של הרב 
עובדיה יוסף ומשפחתו מתקופת כהונתו כאב בית הדין במצרים, 

לעומת זאת, מצולמת אשתו עם כיסוי רק לחלקו האחורי של 
שערה בעוד ששער הקרקפת שלה מגולה. מסתבר שגם זה היה 

מנהג מקובל. 

מה אנו למדים מכאן? שלמרות שלכאורה המקורות בעניין 
כיסוי הראש לנשים מחמירים יותר משאר דיני הצניעות וכוללים 
התייחסות גם לדת משה, ולא רק לדת יהודית, עדיין יש משקל 

עצום למנהג המקובל בחברה הדתית שאליה האדם משתייך. צריך 
לפיכך להיזהר כאן מאד מהצהרות גורפות וחותכות ובמיוחד לא 
־לזלזל במנהגים שונים שהיו מקובלים בקהילות ישראל מדורי דו

רות. אין להוציא לעז על ראשונים, ולא ניתן לפסול בקלות מסורות 
שהועברו מאם לבת, גם אם מן המקורות נראה אחרת. 

עיקרון אחרון זה, אגב, תקף לשני הצדדים. מצד אחד, אין לאסור 
מה שהמנהג בקהילה דתית מסוימת מתיר, ומאידך, לא ניתן 

להתיר מה שבאותה חברה מקובל לאסור, גם אם מוכח שחור 
על גבי לבן שמהמקורות עולה אחרת. דומני, שבעניין זה יש לתת 

לחושים הבריאים של הסביבה הדתית לקבוע את המותר והאסור. 
מסופקני אם פסיקה המבוססת על עיון במקורות בלבד, תצליח 

לשנות את דרכו של העולם בעניין זה. 

3



WWW.ALONSHABBAT.COM ניתן למצוא אותנו באתר

ע
בו

ש
ה

ת 
ש

פר

נטילת יוזמה עם ברכת שמים
לפני למעלה מעשר שנים החלו להתארגן 

בארץ קבוצות של נשים לקריאת מגילת 
אסתר על-ידי נשים בפורים. רבנים מסוימים 
יצאו נגדן, וטענו שאם הרצון שלהן היה נובע 

מקדושה ומיראת שמים היה מקום להתיר 
זאת, אולם המוטיבציה שלהן נובעת מגחמות 

פמיניסטיות ומביקורת על ההלכה המפלה 
נשים, ולכן יש להתנגד לכך בכול תוקף. 

בדברים הבאים לא ניכנס לסוגיות ההלכתיות 
והרעיוניות הקשורות בנושא זה, אלא נתייחס 

רק לשאלה העקרונית: האם יש לקבוע עמדה 
כלפי עניינים שונים לפי המניע של האנשים 

לרוצח שיש להענישו בחומרה אם הוא פעל ממניעים אישיים. 
מעשהו של פנחס התקבל אך ורק מפני שנבע כול כולו מקנאות 
צרופה ל-ה'. כשמדובר במעשה של הריגה אין לשפוט אותו רק 

במבחן התוצאה, גם מבחן הכוונה הוא קריטי ביותר. לכן לא 
היה די בכך שהקב"ה העיד על המעשה שהוא השיב את חמתו, 

ומנע כליה מישראל )פסוק יא(, היה צורך גם בעדות על כך 
שהעושה, פנחס, "ִקֵּנא ֵלאֹלָהיו", ושום מניע זר לא היה מעורב 
במעשהו )פסוק יג(. בלי מבחן הכוונה היה צורך להתייחס אליו 

כאל רוצח הראוי לעונש ולא לברכה.

תמונה שונה אנו מגלים בסיפור בנות צלפחד המבקשות נחלה 
בארץ ישראל. בנות צלפחד באות לכאורה מכוחם של מניעים 

אישיים ומשפחתיים. טענתן היתה: "ָלָּמה ִיָּגַרע ֵׁשם ָאִבינּו ִמּתֹוְך 
ִמְׁשַּפְחּתֹו" )כז, ד(. היה מקום לטעון כלפיהן שהן לא באות 

ממניעים טהורים. הרי אין ספק שקבלת אחוזה בארץ משפרת 
לאין ערוך את מצבן הכלכלי ואת מעמדן החברתי. יכול היה 

משה לחשוב שהן מונעות מאינטרסים אישיים חומריים ולהטיח 
בפניהן: "הרצון שלכן לזכות בנדל"ן בארץ אינו סיבה לשנות 

את ההלכה". ברם, משה הבין שיש לדון בדרישתן לגופה, 
ולא לעסוק במניע שלהן. מתוך הקשבה לדבריהן הוא שמע 
שהמוטיבציה שלהן נובעת מרצון לשמר את זכר האב שמת 

במדבר ובנים לא היו לו.

 חז"ל מדגישים מניע זה כאשר הם מציינים כי "בנות צלפחד 
חכמניות הן, דרשניות הן, צדקניות הן... חכמניות הן מלמד 

שהיה משה רבנו יושב ודורש בפרשת יבמין, שנאמר )דברים 
כ"ה, ה( 'כי ישבו אחים יחדו".  אמרו לו: אם כבן אנו חשובין, 

תנה לנו נחלה כבן, אם לאו - תתייבם אמנו! מיד: 'ויקרב משה 
את משפטן לפני ה'" )בבא בתרא קיט ע"ב(. הקישור לייבום 

מהוא ענייני ביותר שכן מטרת הייבום לפי התורה היא להקים 
שם למת, כך גם משאלתן של הבנות היתה להקים שם לאביהן 
שמת. אלא שגם אם קבלת הנחלה נועדה להקים שם ושארית 

הפעילים בהם, או שיש לבחון כל נושא לגופו מבלי לפשפש 
במניעיו? 

בשני עניינים שונים בפרשתנו מתבלטים אנשים במעשים 
יוצאי דופן המזכים אותם במקום של כבוד לדורות. המקרה 

הראשון הוא של פנחס המקנא קנאת ה' וזוכה לברכה 
לדורות, ואילו השני הוא של בנות צלפחד הדורשות נחלה 

בארץ ישראל. בשני המקרים הגיעו אותם אנשים ופעלו 
ביוזמה עצמית תוך נטילת אחריות וגילוי תעוזה, בשני 

המקרים התעלמה ההלכה ממשה רבנו, אולם בשניהם 
הנפשות הפועלות זכו לאישור ואישוש משמים שהמעשה 

שיזמו אכן היה מעשה טוב ונכון, ואף לשכר עליו.

בסיפור של פנחס הקב"ה מנמק את הברכה שהוא מעניק 
לו: "ְוָהְיָתה ּלֹו ּוְלַזְרעֹו ַאֲחָריו ְּבִרית ְּכֻהַּנת עֹוָלם ַּתַחת ֲאֶׁשר 

ִקֵּנא ֵלאֹלָהיו ַוְיַכֵּפר ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" )במדבר, כה, יג(. לכאורה, 
הנמקה זו מיותרת לחלוטין, שהרי אנו יודעים מה עשה ועל 

מה ראוי הוא לשכר? יתירה מזו: כבר בפסוקים הקודמים 
נאמר כי "ִּפיְנָחס... ֵהִׁשיב ֶאת ֲחָמִתי ֵמַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבַקְנאֹו 

ֶאת ִקְנָאִתי ְּבתֹוָכם, ְוֹלא ִכִּליִתי ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבִקְנָאִתי". מדוע 
היה צורך להדגיש שוב שהוא קינא לאלוהיו ולכן ראוי ליישר 

כוח ולשכר גדול?

קנאות לה', הרצון לשמר נחלת 
אב

נראה שבמעשה הקנאות של פנחס היה חשוב לתורה 
להבהיר שהוא אינו יכול להיות קביל מבלי שייעשה במלוא 

הכוונה השלימה לשם שמים. ההורג מתוך קנאות ייחשב 
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ולשם כך נדרשה העדות של הקב"ה שהוא פעל ממניע חיובי. 
כאשר אדם בא להרוס או להרוג חייבים לדעת שהדבר נעשה 

מתוך לב טהור, ללא כל סיגים ובלי שמץ של נגיעה אישית. אם 
מעורב סיג או פירור של מניע אינטרסנטי פסול, המעשה ייחשב 

לאיסור חמור. לעומת זאת כאשר בא אדם לעשות מעשה 
שכשלעצמו הוא חיובי, יש לדון אותו כחיובי, אף אם מעורבים 
בו מניעים אישיים. במקרה זה יש לבחון את העניין לגופו, ואין 

להידרש לבחינת כוונותיו.

גם בזמננו ישנם מעשים המסבים נזק לאחר, ולגביהם יש 
לבדוק את הכוונות והמטרות. כך, לדוגמה, כאשר משתמשים 
באלימות כלפי אנשים או אף כלפי רכוש, יש לבדוק האם היא 

נבעה מהגנה עצמית או היתה מעשה נקם. האם המניע היה 
תחושת סכנה וצורך מבצעי או נבע מרגשות כעס וזעם שיצאו 

משליטה. לעומת זאת כאשר אנשים עושים פעולות חיוביות, 
כאלה שמוסיפות תורה או חסד, או כאלה שמביאות תועלת 

לכלל, יש לברך על כך, ולא לפשפש בשאלה מה מניע את 
היוזמים והעושים. 

לדון כל מעשה לגופו
העיסוק בשאלת המניע של הזולת הוא עיסוק מפתה אבל 

מסוכן. משום מה הוא מתרחש כיום לעיתים קרובות דווקא 
כלפי נשים שרוצות להמשיך את דרכן של בנות צלפחד. נשים 

שחשקה נפשן בלימוד תורה מוגבר או במעורבות ונטילת 
אחריות בפעילות דתית, סופגות לא פעם ביקורת בטענה 
שהמניע שלהן פסול. ראוי לזכור, שבניגוד לקב"ה, אין אנו 

יכולים לחקור בחדרי ליבו של האדם ולזהות את מניעיו. יתר על 
כן, כמעט בכל מעשה שאדם עושה מעורבים מניעים שונים, 
מהם טובים וזכים ומהם אישיים ומשונים. כל עוד לא מדובר 

במעשה שיש בו גרימת נזק לזולת, אין מקום לפשפש במניעיו, 
אלא יש לדון כל מעשה לגופו. בכך אפשר יהיה לחסוך לא 

מעט מחלוקות ומריבות, ולאפשר היצע נרחב של עשייה דתית 
וחברתית מבורכת שבה כל אחד יפעל לפי היכולות והכישורים 

שלו.

לאבא, עדיין יש מקום לראות זאת כמניע אישי-משפחתי, 
שבשום אופן לא מצדיק שינוים בהלכות ירושה. 

אולם משה לא פשפש במניעים של הבנות, גם ההלכה הא-
לוהית שהתחדשה התייחסה לעניין עצמו, ולא למניעים 

האפשריים שמאחוריו. בנות צלפחד זכו להסכמה משמים: "כן 
בנות צלפחד דוברות" וחכמים הסבירו מילים אלה: "יפה תבעו 

בנות צלפחד, שכך כתובה פרשה לפני במרום. אשרי אדם 
שהמקום מודה לדבריו" )ספרי, פינחס פיסקא קלד(. 

ואהבת הארץ!
למרות שבנות צלפחד דאגו בעיקר לשימור כבודו וזכרו של 
אביהן, חז"ל סברו שבדרישה שלהן גנוזה גם אהבה לארץ. 

הייחוס שלהן "למשפחות מנשה בן יוסף"  הוסבר בכך שהם 
הלכו בדרכו של יוסף: "כשם שחיבב יוסף את ארץ ישראל 

כך יוצאי חלציו חיבבו את ארץ ישראל". יתר על כן הן הפכו 
בדברי חז"ל לסמל של מי שמייצגות את האהבה לארץ ישראל 

במיטבה, אהבה שאפיינה את נשות ישראל בניגוד לגברים. 
כך מפרטים חכמים בהמשך אותו מדרש: "יפה כח נשים מכח 

אנשים אנשים אומרים נתנה ראש ונשובה מצרימה )במדבר יד 
ד(, ונשים אומרות תנה לנו אחוזה בתוך אחי אבינו" )ספרי, שם, 

קלג(. 

לחפש את הטוב הגנוז גם במניעים אישיים

וכאן המקום לשאול מדוע במקרה של בנות צלפחד לא היה כל 
צורך בעדות מן השמים כמו אצל פנחס שהמעשה שלהן נבע 

ממניעים טהורים, כפי שהיה במקרה של פנחס? 

התשובה היא שאכן לא היה בכך כל צורך. גם אם בדרישה 
שלהן לאחוזה היו מעורבים גם מניעים אישיים-משפחתיים, 

היות והדרישה היתה מוצדקת, אין מקום לחפש ולבדוק 
מה היו מניעיה. יתר על כן, גם אם היתה תערובת של מניע 

אישי-אגוצנטרי, אין צורך לאתר אותו, אלא אדרבה, יש לחפש 
ולהבליט את הטוב הגנוז במניעיהן ולייחס להן חיבה גדולה 
לארץ ישראל. הן אמנם לא ביטאו במפורש חיבה זו, אולם 

חז"ל וכל המסורת הפרשנית יוצאת מהנחה שהיא היתה מצויה 
בעומק רצונן. 

במקרה של פנחס היה הכרח לבחון את הכוונה שהפעילה אותו, 
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להחריב את עולמי באתם?
הקשר בין פרשת פנחס להפטרה הוא בתכונת 
הקנאות. פנחס היה קנאי לה' בפרשה – אליהו 

היה קנאי לה' בהפטרה. ההבדל בין שני הקנאים 
הוא שאת קנאתו של פנחס ה' קיבל, ואת קנאתו 

־של אליהו לא תמיד. תגובת אליהו למראה אלי
שע החורש בשדה וזריקת האדרת עליו, דומה 
לתגובת ר' שמעון בר יוחאי בצאתו מהמערה 

לאחר י"ב שנים: "ראו אנשים שהיו חורשים

לנשק אב ואם". תמונה זו מזכירה את המסופר על האר"י הקדוש. 
־ערב שבת, בין השמשות, בשדה עיה"ק צפת, פנה האר"י לתל

מידיו ואמר להם בואו נלך לירושלים לקבל את פני מלך המשיח. 
התלמידים הסכימו ורק אחד מהם פנה לאר"י וביקש שימתינו 

לו מעט, עד שילך ויודיע לאשתו שהוא יאחר מעט. נאנח האר"י 
ואמר שאם כך אין עוד אל מה ללכת. כדי להביא את המשיח 

באותו רגע מיוחד צריך היה מסירות נפש מוחלטת של כל אחד 
ושל כולם יחד ללא שום פניות והיסח הדעת, ומשזו לא היתה, 

אבדה ההזדמנות. המקרא מדגיש את רגישותו של אלישע ורצונו 
לישק לאביו ולאמו כדי ללמד משהו על אלישע, ולא פחות מזה, 
־על הפער בינו לבין אליהו. אני אישית, חשה הערצה לאלישע שכ

בוד אביו ואמו עמדו לנגד עיניו למרות גודל המעמד וההתרגשות, 
אני חשה הערצה לאותו תלמיד של האר"י שלא רצה להדאיג את 
אשתו וביקש דקה אחת רק ללכת ולהודיע לה שהוא מאחר, דבר 

שלא עלה כלל על דעתם של שאר תלמידי האר"י. אותו תלמיד 
מפגין אהבה לאשתו, רצון להגן עליה מפני דאגה מיותרת )הדרך 

מצפת לירושלים אינה דרך של עיכוב במספר דקות אלא עיכוב 
של שעות ארוכות ואולי אף יממות( ולהטיל על תלמיד כזה את 

האשמה, שבגלל אהבתו ודאגתו לרעייתו, החמיצו את שעת 
בואו של המשיח כי לא היתה כאן מסירות נפש מוחלטת, זו לא 

רק אשמה מופרכת בעיניי, אלא קנאות שאינה רואה דבר מלבד 
קנאותה. זו קנאות שלא רואה אב ואם שצריך להיפרד מהם לפני 
יציאת שליחות, לא אישה המצפה בבית לבעלה שישוב מתפילת 

ליל שבת, לא שדה שצריך לחרוש כדי שיהיה לחם לטף. רק 
השליחות ושום דבר בלתה.

לדעת לשלב
יש פרשנים המלמדים שהמעבר מאליהו לאלישע משקף 

משבר רוחני וירידת ישראל בדרגה. אלישע הוא לא נביא טוב 
יותר או ציר מקביל לאליהו. הוא הביטוי לכך שעל אף כל 

מאמצי אליהו, לא הייתה אפשרות להשיב את העם למדרגתו 
גבוהה וראויה יותר. הכרחי היה להתאים נביא למצב המידרדר 
ולמעמד הבעייתי של העם ולכך הוכשר אלישע. איני מקבלת 
פרשנות זו. קנאתו של אליהו אינה מצביעה על עלייה רוחנית 

וחיבורו של אלישע לאדמה ולמשפחה אינו מעיד על משבר 
רוחני. עצם העובדה שכאשר אליהו מרוב קנאותו מוציא על 

ישראל דיבה בפני ה': "קנא קנאתי לה' א-להי ישראל כי עזבו 
בריתך בני ישראל",  אומר לו הקב"ה לאליהו: "חייך בכל מקום 

שבו ירשמו בני בבשרם ברית מילה, אתה תהיה שם, והפה 
שהעיד שישראל עזבו את הברית, הוא יעיד שישראל מקיימים 
אותו". מנהיג טוב יודע לשלב בין אהבת ה' לאהבת החיים וכל 

בחירה באהבה אחת בלבד מבין שתיים היא בחירה מסוכנת.

וזורעים. אמר: מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעה? כל מקום 
שנותנין עיניהן – מיד נשרף. יצתה בת קול ואמרה להם: להחריב 

עולמי יצאתם? חיזרו למערתכם! חזרו והלכו." )מתורגם ע"פ שבת 
לג,ב(. לאליהו קשה לקבל שהאיש החורש כעת בשדה ועוסק 

בעניינים חומריים, הוא זה שיהיה יורשו וממשיכו, ולכן לא מעביר 
לו את האדרת בצורה מכובדת של פשיטה איטית של האדרת 

־והלבשתה על פנחס, אלא זורק עליו את האדרת. יש להניח שא
־ליהו, במסגרת הקנאות לה', קינא גם למקצוע הנביאות ורף הדרי

שות שלו היה גבוה. הדרך אל הנבואה דרשה מסירות מוחלטת 
והתמקדות בגיבוש האישיות בחברת בני נביאים, כפי שמצאנום 
חיים בחבורה, בהקשרם של אליהו ואלישע. אלישע, החורש עם 
הבקר, עוסק בחיי שעה ומניח חיי עולם ואיך אפשר שהוא אמור 

להחליף את בכיר הנביאים באותו דור?

קנאות אינה רואה דבר מלבד קנאותה
לאחר שמתוודע אלישע לתפקיד שמטיל עליו אליהו, הוא מבקש 

"ֶאֳׁשָקה ָּנא ְלָאִבי ּוְלִאִּמי ְוֵאְלָכה ַאֲחֶריָך". המקרא לא מפרט את 
תגובת אליהו לבקשת אלישע, אבל לא קשה לדמיין את אליהו 

נוחר שם בבוז לעצמו בשקט – "לך, תינוק. אני בא אליך עם אחד 
התפקידים הרוחניים הנעלים ביותר לאדם מישראל ואתה אץ 
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שאלות ותשובות
א. מדוע התורה מוסיפה את 

הפתיח "לכן אמור"?  
הרב מאיר שמחה הכהן מדווינסק, בפירושו 

על התורה "משך חכמה", מבאר את משמעות 
הפתיח "לכן אמור" על פי מה שכותב הרמב"ם 

בהקדמתו לפירוש המשניות. הוא מטעים כי 
ההבטחות של הקב"ה להיטיב יכולות להתבטל 

אם יחטאו האנשים מקבלי ההבטחה. ואולם, 
הבטחות הנמסרות באמצעות נביא - אינן 

יכולות להתבטל. לכן ביקש הקב"ה ממשה 

לכן הבטיחֹו הקב"ה שהוא עודנו כהן, הוא וזרעו אחריו ולא 
נתחלל. 

לעומת זאת, במסכת זבחים מופיעות שתי דעות אחרות: "א"ר 
חנינא: לא נתכהן פינחס עד שהרגֹו לזמרי, דכתיב: "והיתה לו 

ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם". רב אשי אמר: עד ששם שלום 
בין השבטים, שנאמר: "וישמע פינחס הכהן ונשיאי העדה וראשי 
אלפי ישראל ( " יהושע כ"ב ל(. לפי רבי חנינא, פינחס לא נכלל 

בין הכוהנים לפני אותו מעשה ורק בזכותו זכה להיות כהן. כך 
מסביר גם רש"י על פרשתנו: "שאע"פ שכבר ניתנה כהונה 

לזרעו של אהרן, לא ניתנה אלא לאהרן ולבניו, שנמשחו עמו 
ולתולדותיהם שיולידו אחר המשחתן, אבל פינחס שנולד קודם 
לכן ולא נמשח, לא בא לכלל כהונה עד כאן". לעומתו סובר רב 

אשי, כי גם אחרי שהקב"ה הבטיח לו ולזרעו כהונה, מימושה 
של הברכה היה רק לאחר שפינחס השכין שלום בין העם לבין 
שנים וחצי השבטים, שבנו מזבח בעבר הירדן המזרחי, מעשה 

שהיה עלול לגרום לפריצתה של מלחמת אחים. בכך כיפר 
פינחס על הריגתו של אח, ומאז היה יכול לשמש בכהונה.

ג. מדוע זקוק היה פינחס ל"ברית שלום"?                                             
אבן עזרא מסביר, כי פינחס היה זקוק להגנה מפני ֶאחיו של 
זמרי שרצו לנקום בו, לכן הבטיחֹו הקב"ה שיגן עליו בבחינת 

ברית שלום. יש הרואים ב"בריתי שלום" חיסון מפני נזק נפשי: 
וכך כותב הנצי"ב מוולוז'ין בעל 'העמק דבר' )כ"ה י"ב(: בשכר 

שהניח כעסו וחמתו של הקב"ה ברכֹו במידת השלום, שלא 
יקפיד ולא ירגיז, ובשביל כי טבע המעשה שעשה פינחס להרוג 

נפש בידו, היה נותן להשאיר בלבו רגש עז גם אחר כך, אבל 
באשר היה לשם שמים, משום הכי באה הברכה שיהא תמיד 

בנחת ובמידת השלום, ולא יהא זה העניין לפוקת לב )כמו פיק 
ברכים, עניין של מכשול(. דברים דומים כותב פרופ' י. ליבוביץ: 

מתוך המעשה של הריגת אדם בגלל קנאות דתית, עלול האדם 
להגיע לידי מצב של אטימות רגשית לגבי ֶהרג, ופינחס הוצרך 

לברכה מיוחדת מאת ה' כדי שמעשה הקנאה שעשה לשם 
שמים, לא יהפוך אותו עצמו לרשע, שהרי הגבול בין מעשה 
שפיכות דמים לשם שמים, לבין שפיכות דמים מתוך פורקן 

ליצרים שבאדם, עלול להיטשטש... גם פינחס וגם אליהו עשו 
את אשר עשו משום דבקותם בה', ולא משום ששנאו את 

החוטאים, שהרי אדם המקנא קנאת ה' צבאות משום שנאתו 
את הרשעים, בכך למעשה, לא את ה' הוא עובד, אלא הוא 

מופעל ומושפע על-ידי יצריו ודחפיו ולסיפוקו העצמי, ואין בכך 
מאומה משום קנאה לה' שהיא במקרה זה הונאה עצמית. 

רבנו נביאו שימסור הוא את ההבטחה לפינחס, כך שתהיה 
וודאות מוחלטת שהיא תצא לפועל בכל מקרה. בעל "אור 

החיים", לעומתו, מסביר שהביטוי "לכן" הוא לשון שבועה, ודבר 
זה ניתן ללמוד ממה שנאמר בספר שמואל )שמו"א  ב' ל'(: "ָלֵכן 

ְנֻאם-ה' ֱא-ֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ָאמֹור ָאַמְרִּתי ֵּביְתָך ּוֵבית ָאִביָך ִיְתַהְּלכּו 
ְלָפַני ַעד-עֹוָלם". מכאן שגם בעל "אור החיים" סובר שההבטחה 

תקויים בכל מקרה, אלא שלדעתו החלטיות זו היא מכוח 
השבועה של הקב"ה המלווה אותה, ולא מכוח העובדה שהיא 

נמסרה לפינחס באמצעות נביא. 

ב. האם פינחס היה מוגדר ככהן בזמן 
שהרג את זמרי בן סלוא ואת כזבי בת 

צור? 
לפי דעת החזקוני ואברבנאל, פינחס כבר שירת ככהן לפני 

שפגע בהם, אבל חשש שכיוון שהרג את הנפש נפסל מכהונתו, 

8



WWW.ALONSHABBAT.COM ניתן למצוא אותנו באתר

)מתוך 'שבע שנים של שיחות על פרשת השבוע', עמ' 730( 

ד. הקרבת 70 הפרים ואופן חלוקתם בין 
ימי חג הסוכות מעלה שתי שאלות: מדוע 

הוקרבו 70 פרים ודווקא בטור יורד?
התשובה לשאלה הראשונה נידונה כבר במסכת סוכה נ"ה ע"ב: 

"הני )אלה( שבעים פרים כנגד מי? - כנגד שבעים אומות". כלומר 
70 הפרים מוקרבים כנגד 70 אומות העולם, אולם מדוע עלינו 

להקריב פרים כנגד כל אומה ואומה? על זה משיב המדרש 
שהקרבת הקרבנות נעשית במקום אומות העולם, לטובתן 

ולכפרתן וכדי שירדו גשמים לכל באי עולם. אך מדוע הקרבת 
הפרים נעשית בסדר פוחת והולך – מ-13 פרים ביום הראשון 

ועד 7 פרים ביום השביעי? המדרש מסביר: כנגד אומות העולם 
שהם שבעים אומות, כדי שיצילנו השם מידם וִיְכלו מן העולם, 

לפיכך מתמעטים והולכים. וכן כתוב בפסיקתא זוטרתא: 'שבעים 
פרים היו נקרבים בחג כנגד שבעים אומות העולם. ופר אחד איל 

אחד בעצרת כנגד ישראל גוי אחד בארץ. וכשם שהיו ָפרי החג 
מתמעטים והולכים כך הכנענים ָכלים וישראל אין ָכלים'.  אם כן, 

המספר הפוחת והולך של הפרים בא לסמל את הפיחות במספרן 
ובמעמדן של אומות העולם המציקות לעם ישראל.

ה. כוחו של הרהור תשובה – כ"ו י"א : "ּוְבֵני 
ֹקַרח ֹלא ֵמתּו" – כיצד זה שהם לא מתו, 

והרי כתוב: "ַוִּתְבַלע ֹאָתם ְוֶאת ָּבֵּתיֶהם ְוֵאת 
ָּכל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ְלֹקַרח"? 

רש"י: 'הם היו בעצה תחלה. ובשעת המחלוקת הרהרו תשובה 
בלבם, לפיכך נתבצר להם מקום גבוה בגיהנם וישבו שם'. אם 
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 מפגשי חוויה ותרבות  –חברותא
 שיעורים בעברית ובערבית לכל הרמות.  
 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.  

  098335016נא לפנות למשה אוסי   
 נא לפנות למשה אוסי 09-8335016

 מסע אל יהדות ספרד 
הרצאות בליווי מצגות וסרטים 

  ספרד תחת :מבין הנושאים 
הכיבוש הערבי; משוררים ות"ח 

ב"תור הזהב"; שירת החול והקודש; 
 האינקוויזיציה והגירוש; מטולדו

לצפת; הלאדינו, הפלמנקו והמוסיקה 
האנדלוסית; זמרים ואומנים חוזרים 

 אל שירת ספרד, ועוד.
  09-8335016משה אוסי 

  

נעיין בתהלים נראה שכעשרה מזמורים מיוחסים לבני 
קורח;   וראוי לשים לב שמזמור מ"ז הנאמר בראש 

השנה לפני תקיעות השופר נושא את הכותרת: "ַלְמַנֵּצַח 
ִלְבֵני-ֹקַרח ִמְזמֹור ָּכל-ָהַעִּמים ִּתְקעּו-ָכף ָהִריעּו ֵלא-ֹלִהים 
ְּבקֹול ִרָּנה". ונראה לומר שמהעובדה שדוד כתב מזמורי 
תהלים בשם בני קורח יוצא שלא חטאו, או שתיקנו את 

מעשיהם. רש"י בתהלים )מ"ב א'( מסביר שבני קורח 
פרשו מהחטא: 'אסיר ואלקנה ואביאסף - הם היו תחלה 

בעצת אביהם ובשעת המחלוקת פרשו וכשנבלעו כל 
סביבותיה ופתחה הארץ את פיה, נשאר מקומם בתוך 

פי הארץ, כעניין שנאמר "ובני קרח לא מתו", ושם אמרו 
שירה, ושם יסדו המזמורים הללו, ועלו משם ושרתה 

עליהם רוח הקודש ונתנבאו על הגליות ועל חורבן הבית 
ועל מלכות בית דוד'.

 ה. מה המיוחד במלכי ישראל לעומת 
מלכי האומות? 

כ"ז י"ז: "ֲאֶׁשר-ֵיֵצא ִלְפֵניֶהם ַוֲאֶׁשר ָיֹבא ִלְפֵניֶהם ַוֲאֶׁשר 
יֹוִציֵאם ַוֲאֶׁשר ְיִביֵאם ְוֹלא ִתְהֶיה ֲעַדת ה' ַּכֹּצאן ֲאֶׁשר ֵאין-
ָלֶהם ֹרֶעה".  רש"י: 'לא כדרך מלכי האומות, שיושבים 
בבתיהם ומשלחין את חיילותיהם למלחמה, אלא כמו 

שעשיתי אני, שנלחמתי בסיחון ועוג, שנאמר "אל תירא 
אותו" )כ"א ל"ד(, וכדרך שעשה יהושע, שנאמר:  "ַוֵּיֶלְך 

ְיהֹוֻׁשַע ֵאָליו ַוֹּיאֶמר לֹו, ֲהָלנּו ַאָּתה ִאם-ְלָצֵרינּו" )יהושע ה' 
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י"ג(, וכן בדוד הוא אומר: "ְוָכל-ִיְׂשָרֵאל ִויהּוָדה ֹאֵהב ֶאת-ָּדִוד ִּכי-הּוא 
יֹוֵצא ָוָבא ִלְפֵניֶהם" )שמ"א י"ח ט"ז(, יוצא בראש ונכנס בראש'. 

ומהם למדו מפקדי צה"ל לומר "אחריי"!                                         

ו. מדוע נקרא חג השבועות חג הביכורים?
"ּוְביֹום ַהִּבּכּוִרים ְּבַהְקִריְבֶכם ִמְנָחה ֲחָדָׁשה ַלה' ְּבָׁשֻבֹעֵתיֶכם ִמְקָרא 

ֹקֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה ֹלא ַתֲעׂשּו." )כ"ח כ"ו( - רש"י: 
'חג השבועות קרוי בכורי קציר חטים, על שם שתי הלחם שהם 

ראשונים למנחת חטים הבאה מן החדש'. הביכורים הם הפירות 
הראשונים של השנה משבעת המינים שהתברכה בהם ארצנו. 

בזמן שבית המקדש היה קיים היו מעלים ביכורים  מחג השבועות 
ועד חג הסוכות. תהלוכות מכל הארץ היו מגיעות לבית המקדש, 

ושם היה נערך טקס של מסירת הביכורים לכוהן: "ְוָלַקח ַהכֵֹּהן 
ַהֶטֶּנא ִמָיֶּדָך ְוִהִנּיחֹו ִלְפֵני ִמְזַבּח ה' ֱאֹלֶהיך". את הטקס פתח הכוהן 

הגדול עם הקרבת מנחה שכללה "שתי ככרות לחם" מהחיטה 
שהבכירה והנקראים "לחם ביכורים". במהלך הטקס מודה העם 

לאל על הארץ שניתנה לו, ועל הגשם שהמטיר השם כדי להצמיח 
את התבואה. בימינו משתמשים בביטוי "ביכורים" בהשאלה 

לספר ראשון של סופר, לסרט או למחזה ראשון וכדומה. כמו כן 
דבר שנעשה לראשונה, כמו הצגת בכורה או טיסת בכורה. ישעיה 

בתארו מצב שהכול להוטים אחריו אומר: "ְּכִבּכּוָרּה ְּבֶטֶרם ַקִיץ" 
)כ"ח ד'(; והביכורה היא התאנה שהקדימה להבשיל. נחזור אל 

טקס הביכורים; בימינו עורכים היישובים החקלאיים טקסי הבאת 
ביכורים הכוללים מופע חגיגי עם שירים, ריקודים ותהלוכה של 

כלים חקלאיים מקושטים.  

ז. מה פירוש המילה "עצרת"? 
"ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ֲעֶצֶרת ִּתְהֶיה ָלֶכם ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה ֹלא 

ַתֲעׂשּו.")כ"ט ל"ה(
המונח "עצרת", פירושו 'אספה', שהכל נעצרים שם בעיקר לצורך 

תפילה וקרבנות. ואיך אנו קוראים למקום כינוסן של הנשים? – 
עזרת נשים; האם הן עוזרות למישהו? לא, אלא ש'עזרת נשים' 

משמעו ְמקום 'עצרה' וכינוס של הנשים )מפי הרב הפרופ' יוסף 
פאור(: יוצא שעזרת נשים היא עצרת נשים, וצ' וז' התחלפו כמו: 

צעק/זעק, צהוב/זהוב. 

ח. מה בין שמיני עצרת לשמחת תורה? 
'שמיני עצרת' הוא היום השמיני של חג הסוכות, אך הוא נחשב 
לחג בפני עצמו ואינו קשור לסוכות, אלא סמוך לו בלבד. בארץ 

ישראל חל באותו יום גם יום 'שמחת תורה', ובו מסיימים לקרוא 
את 54 פְרשיות התורה, ומתחילים מבראשית. אולם אין מדובר 

באותו חג: שמיני עצרת הוא חג מקראי, ואילו שמחת תורה 
נקבע רק במאה ה-7. בחו"ל, שבו נהוג יום טוב שני של גלויות -   
ההבדלה בין שני החגים ברורה: היום הראשון הוא שמיני עצרת, 

ולמחרתו שמחת תורה.
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