היבטים לשוניים בפרשת בהעלותך עח
דקדוקי קריאה וטעמים והדרכה לקורא בפרשת בהעלותך בהפטרה ובראשון של שלח
ח ב ְבּ ַה ֲﬠ ֽ ְת ֙  :העמדה קלה בה"א ובלמ"ד והתי"ו בשוא נע ,יש לקרא :בה-ע -תך
ח ו ַה ְלוִ ִ֔יּם :הלמ"ד בשווא נח לאורך כל הפרק ולאורך כל המקרא כולו
ח יג וְ ַ ֽה ֲﬠ ַמ ְד ָ֙תּ :העמדה קלה בה"א
ח יד וְ ָ ֥היוּ ִ ֖לי :טעם נסוג אחור לה"א
כן :העמדה קלה באל"ף והחי"ת אחריה חטופה ולא בשווא נח
ח טו וְ ַ ֽא ֲח ֵרי֙ ֵ -
ח יח ָו ֶֽא ַ ֖קּח ֶאתַ -ה ְלוִ ִיּ֑ם :כך היא ההטעמה

הנכונה1

ח כד ִל ְצ ֣בֿ ֹא :הבי"ת רפויה
ח כה ִמ ְצּ ָ ֣בא :הצד"י בדגש חזק ובשווא נע
ט ב וְ יַ ֲﬠ ֧שׂוּ :הוא"ו בשווא נע ,וא"ו החיבור בלשון עתידֶ .אתַ -ה ָ ֖פּ ַסח :הפ"א קמוצה על אף שאינה
מוטעמת באחד המפסיקים העיקריים הקיסרים :אתנח או סו"פ
וּכ ָכלִ -מ ְשׁ ָפּ ָ ֖טיו :כ"ף ראשונה בשווא נח למרות הקושי
טג ְ
ט ח וְ ֶא ְשׁ ְמ ֔ ָﬠה :המ"ם בשווא נע ובמלרעַ .מהְֿ -י ַצֶוּ֥ה :היו"ד ללא דגש ובשווא נע ,כך במדויקים

ט י ִכּי-יִ ְה ֶיֽהָ -ט ֵ ֣מא׀ :תיבת יִ ְה ֶיֽה מוקפת ולא במונחָ .ל ֶ֡נ ֶפשׁ :הלמ"ד בקמץ ,לא בשוא .וְ ָ ֥ﬠ ָשׂה
ֶ ֖פ ַסח :טעם נסוג אחור לעי"ן ,כן הדבר גם בהמשך פס' יד
ט טו ְכּ ַמ ְר ֵאה֖ ֵ -אשׁ :יש להקפיד על הפרדת התיבות
ט יז יִ ְשׁ ָכּןָ -שׁ ֙ם :הכ"ף בקמץ קטן
וּב ַה ֲא ִ ֧רי  :הבי"ת בשווא נח והעמדה קלה בה"א ,יש לקרוא וב-ה-אריך
ט יט ְ
טּה ְבנֵ יָ -ג֑ד :היחיד שמוטעם טפחא-מונח-אתנחתא
י כ וְ ַﬠלְ -צ ָ ֖בא ַמ ֵ ֣
י לד ְבּנָ ְס ָ ֖ﬠם :הנו"ן בקמץ קטן
קוּמה:
י לה ָ ֣

במלרע2

שׁוּבה :במלרעֽ ִ .ר ֲב ֖בוֹת :כאן המקום היחיד בתורה שהבי"ת בשוא נע )בכל מקרה לא בחטף!(
י לו ָ ֣
בשאר המקומות – בשווא נח
אכל :במלעיל
יא א וַ ִיּ ַ֣חר :במלעיל .וַ ֖תּ ֹ ַ
אס ְפ ֻס ֙ף :האל"ף אינה נשמעת
יא ד וְ ָ ֽה ַ
יא ו ִבּ ְל ִ ֖תּי ֶאלַ -ה ָ ֥מּן ֵﬠ ֵינֽינוּ׃ יש להקפיד ,כבכל מקום אחר במקרא ,על קריאת העי"ן ,אחרת זה
משנה את המשמעות .כן הדבר גם בפסוק הבא וְ ֵﬠינ֖ וֹ ,שאז יש בכך כדי לשוות משמעות הפוכה על

פי תורה קדומה ההטעמה צ"ל ִבּ ְל ִ ֥תּי ֶאלַ -ה ָ ֖מּן ֵﬠ ֵינֽינוּ
 1בתוכנת מפעל הכתר בר-אילןָ :ו ֶֽא ַקּ ֙ח ֶאתַ -ה ְלוִ ִ֔יּם בניגוד לרוב ככל המקורות.
 2התיבה שלאחריה פותחת באות גרונית )שם אדנות( והיא זו "שמושכת" אליה את ההטעמה של תיבה זו למלרע במקום
שׁוּבה
מלעיל ,וכן לגבי ָ ֣

1

יא ח ָשׁטוּ֩  :במלרע ,זו הכרעה קשה .אבל נדמה שכן מפורש במנחת שי ,אף שמביא את אור תורה
המפקפק ,אבל גם הוא מוכן "לקבל אם זו קבלה" .בחלק מהדפוסים ,תלישא נוספת מעל השי"ן
לסימון מלעילַ .בּ ְמּד ָֹ֔כה :הדלי"ת בחולם ולא בשורק ַט ְﬠ ֔מוֹ :העי"ן בשווא נח ,אין לבטא אותה
כאילו היא מנוקדת בפתח או בחטף פתח
יא יא ָל ָ ֤מה ֲה ֵרע ָֹ֙ת ְל ַﬠ ְב ֶ ֔דּ וְ ָל ָ֛מּה לֹאָ -מ ָ ֥צ ִתי ֵ ֖חן ְבּ ֵﬠ ֶינ֑י  :תיבת ָל ָ ֤מה הראשונה מלרע והמ"ם
רפויה; השנייה ,מלעיל והמ"ם דגושה.3
יא טו ַא ְתּ֣ -ﬠֹ ֶשׂה ֗ ִלּי :טעם נסוג אחור לעי"ןָ .ה ְר ֵג֤נִ י :הה"א בקמץ קטן
יא יז וְ יָ ַר ְד ִ֗תּי וְ ִד ַבּ ְר ִ ֣תּי וְ ָא ַצ ְל ִ֗תּי וְ ַשׂ ְמ ִ ֣תּי :כולם במלרע!
ֹאמר :כך היא ההטעמה
יא יח וְ ֶאלָ -ה ֨ ָﬠם תּ ַ֝

הנכונה4

יא כ ְלזָ ָ ֑רא :במלרע
יא כד וַ יֵּ ֵצ֣א מ ֶֹ֔שׁה :תיבת מ ֶֹ֔שׁה בזקף ולא ברביע
אצל :במלעיל האל"ף אינה נשמעת
יא כה וַ ָ֗יּ ֶ
א ֱה ָלה :ההטעמה באל"ף! בעניין זה הרחבנו
יא כו ָה ֑ ֹ

בעבר5

יא כז וַ יַּ ֵגּ֥ד :במלרע
יא כח ִמ ְבּ ֻח ָ ֖ריו :הבי"ת בשווא נע .המנקד בפתח משנה משמעות
יא כט ַ ֽה ְמ ַק ֵנּ֥א :המ"ם בשווא נע ,החטף המופיע בחלק מהדפוסים אינו אלא להורות על הנעת
השווא
ם :יש להקפיד על הפרדת התיבות ,בתיבת ַשׂ ְלוִ ים֘ השֹי"ן שמאלית
ם ִמןַ -היָּ ֒
יא לא וַ ָיּ֣ גָ ז ַשׂ ְלוִ י ֘
ובפתח ולא שוואית

יב ב ֲה ֖ל ֹא גַּ ם֣ ָ -בּנוּ ִד ֵ ֑בּר :טעם טפחא בתיבת ֲה ֖ל ֹא
וּמ ְר ֶא ֙ה ,שם האל"ף בסגול
יב ו ַבּ ַמּ ְר ָא ֙ה :האל"ף קמוצה בניגוד לפסוק ח ַ

יב ח ְל ַד ֵ ֖בּר ְבּ ַﬠ ְב ִ ֥דּי ְבמ ֶ ֹֽשׁה :טעם טפחא בתיבת ְל ַד ֵ ֖בּר
יב ט וַ ִיּ ַֽחר֧ ַ -אף :העמדה קלה ביו"ד .וַ יֵּ ַ ֽל  :במלרע
שׁת :במלרע
יב יא ָת ֵ ֤
יה :בפשטא ,לא בקדמא
יב יד וְ ָא ִ֙ב ָ֙
יב טו ַﬠדֵ -ה ָא ֵ ֖סף :במקף לא במרכא
– 
ב יד ָר ִ ֥נּי :הרי"ש בקמץ חטוף )קטן( ,הטעם בנו"ן מלרעִ .הנְ נִ י :הנו"ן בשוא נח
ב טו וְ ָשׁ ַכנְ ִ ֥תּי :מלרע .וְ ָ ֥היוּ ִ ֖לי :טעם נסוג אחור לה"א .וְ יָ ַ ֕ד ַﬠ ְתּ :העי"ן בפתח

 3ה'למה' הראשון מחובר בטעם מחבר לאות גרונית שמושכת את הטעם למלרע )השווה י לה-ו( ,השני מתנהג כמלת
לָמָּ ה רגילה.
ֹאמר ברשימות "מאורות-נתן" מצוין שבכא"צ ההטעמה היא וְ ֶאלָ -ה ֨ ָﬠם
 4לפי סימנים ואחרים ההטעמה היא וְ ֶאלָ -ה ָﬠ֣ם תּ ַ֗
ֹאמר
תּ ַ֝
 5די לציין שאין שום ספר בעולם שמסמן אתנח בלמ"ד! ואין לחוש לגרסתו של "איש מצליח"
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וּב ַ ֥חר :אין טעם נסוג אחור
ב טז ָ
מר ֶאתֲ -ח ֵצ ָ ֑רי :טעם טפחא במילה וְ ַג֖םַ .מ ְה ְל ִ֔כים :הה"א והלמ"ד בשוא :הראשון
ג ז וְ ַג֖ם ִתּ ְשׁ ֣ ֹ
נח )נשמעת כה"א במפיק( ,והשני נע
ד א ְכּ ִ ֖אישׁ ֲא ֶשׁר-יֵ ֥ﬠוֹר ִמ ְשּׁנָ ֽתוֹ :טפחא במילה ְכּ ִ ֖אישׁ ובמילה ִמ ְשּׁנָ ֽתוֹ דגש חזק בשי"ן )מלשון
שינה(
ד ב וְ גֻ ָלּהּ :במפיק
ד ז ֵ ֥חן ֵ ֖חן׃ אין פסק בין התיבות

אשׁי :הרי"ש קמוצה
יג ג ָר ֵ ֥
יג ח ְל ַמ ֵ ֥טּה ֶא ְפ ָ ֖ריִ ם :מוטעם במרכא-טפחא
יג יד ֶבּן-וָ ְפ ִ ֽסי :הוא"ו בקמץ קטן
כ ֲה ֵיֽשׁ֥ ָ -בּהּ :היו"ד בצירי ולא בסגול
נוֹרה יָ ִ ֖אירוּ ִשׁ ְב ַ ֥ﬠת ַהנֵּ ֽרוֹת:
ת־הנֵּ ֔ר ֹת ֶאל־מוּל֙ ְפּ ֵנ֣י ַה ְמּ ָ ֔
ח ב ְבּ ַה ֲﬠ ֽ ְת ֙ ֶא ַ
מהספר תורת הטעמים של ידידנו הרב אברהם ויסבלום נר"ו עמ' ערה6
כתב חזקוני :בשעת הדלקתן תעמוד אתה כנגד כנגד פני המנורה ותדליק ,אז יאירו שבעת
הנרות .ואין אל מול פני המנורה מוסב אל יאירו שבעת הנרות .וראיה מפסוק שלאחריו
נוֹרה,
ת־הנֵּ ר ֹת ֶאל־מוּל ְפּנֵ י ַה ְמּ ָ
יה .ולפי דבריו יפוסק ְבּ ַה ֲﬠ ְת ֶא ַ
נוֹרה ֶה ֱﬠ ָל֖ה נֵ ר ֶ ֹ֑ת ָ
ֶאל־מוּל֙ ְפּ ֵנ֣י ַה ְמּ ָ ֔
יָ ִאירוּ ִשׁ ְב ַﬠת ַהנֵּ רוֹת:
ובהערה .ולפי זה אין הפסוק לשון ציווי באופן גלוי ומפורש ,אלא סיפור דברים של סדר הדלקתם
העתידי – 7אשר מתוכו משמע הציווי לעמוד כנגד המנורה ,דהיינו כאשר תעמוד נגדם ותדליק – יאירו
שבעת הנרות את היכל ה' .ראה בחזקוני שם שפירש גם כפשוטו כפיסוק הטעמים.

נוֹרה יָ ִ ֖אירוּ ִשׁ ְב ַ ֥ﬠת ַהנֵּ ֽרוֹת:
ת־הנֵּ ֔ר ֹת ֶ /אל־מוּל֙ ְפּ ֵנ֣י ַה ְמּ ָ ֔
אבל הטעמים מפסקיםְ :בּ ַה ֲﬠ ֽ ְת ֙ ֶא ַ
א"ה .לפי הכלל שהזקף הראשון מפסיק יותר .ופירושו ,העלה את הנרות באופן שיהיו כולם
מאירים ופונים אל הנר האמצעי )רש"י(.
ח כה-כו מצורף כאן מאמר מאת ידידנו ר' צבי שביט נר"ו
בס"ד

האם הלויים נפסלים לעבודה בגיל ?50
בתחילת המאמר ברצוני לציין נקודה אישית .כאשר הגעתי לגיל  50הרגשתי מידה רבה של
החמצה .מכיוון שאני לוי ולמיטב ידיעתי )נכון לאותו זמן( הלוויים נפסלים לעבודה בהגיעם
לגיל  ,50הצטערתי שלא אזכה לעבוד בבית המקדש כאשר הוא ייבנה בקרוב בימינו .אולם
לבסוף התברר לי שזה איננו מדויק.

 6נהוג לציין את סדר הסימנים בשולחן ערוך ,כאשר צירוף האותיות אינו נאה ,לשנות סדר האותיות .למשל סימן
רע מסומן ער ,סימן רעב מסומן ערב ,וכד' .גם ידידנו נהג כך.
 7המונח 'עתידי' אינו ברור לי .תוספת היו"ד נראית מיותרת.
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ובכן ,האם אכן הלוויים נפסלים לעבודה בגיל  ?50לכאורה התשובה ברורה .בפרשת נשא כתוב
א ֶהל
ל־ה ָ֗בּא ַל ֲﬠ ֨בֹד ֲﬠב ַ ֹ֧דת ֲﬠב ָ ֹ֛דה וַ ֲﬠב ַ ֹ֥דת ַמ ָ ֖שּׂא ְבּ ֥ ֹ
ן־ח ִמ ִ ֣שּׁים ָשׁ ָנ֑ה ָכּ ַ
ִמ ֶ֨בּן ְשׁ ִ ֤שׁים ָשׁנָ ֙ה וָ ַ֔מ ְﬠ ָלה וְ ַ ֖ﬠד ֶבּ ֲ
וּמ ֶ ֙בּן ֲח ִמ ִ ֣שּׁים ָשׁ ֔ ָנה יָ ֖שׁוּב ִמ ְצּ ָ ֣בא ָה ֲﬠב ָ ֹ֑דה וְ ֥ל ֹא
מוֹﬠד 8.:הוראה מפורשת יותר יש בפרשת בהעלותךִ :
ֵֽ
מר ִמ ְשׁ ֶ֔מ ֶרת וַ ֲﬠב ָ ֹ֖דה ֣ל ֹא יַ ֲﬠ ֑בֹד ָ ֛כּ ָכה ַתּ ֲﬠ ֶ ֥שׂה ַל ְלוִ ִיּ֖ם
מוֹﬠ ֙ד ִל ְשׁ ֣ ֹ
ֵ
א ֶהל
ת־א ָ֜חיו ְבּ ֤ ֹ
יַ ֲﬠ ֖בֹד ֽﬠוֹד :וְ ֵשׁ ֵ ֨רת ֶא ֶ
ְבּ ִמ ְשׁ ְמר ָ ֹֽתם 9.מכאן לכאורה שהלוויים נפסלים לעבודה בגיל .50
אולם כפי שציינתי ,מתברר שזה איננו מדויק .הגמרא במסכת חולין משווה בין פסולי הכוהנים
לפסולי הלוויים ואומרת" :ת"ר כהנים במומין פסולים ב ָׁשנִ ים כשרים ,לוים במומין כשרים ב ָׁשנִ ים
)שנִ ים( ,כשר בלוים פסול בכהנים )מומין(" 10.בשלב זה
פסולים .נמצא כשר בכהנים פסול בלוים ָׁ
הגמרא אומרת את מה שכבר ראינו בפסוקים לעיל  -שהלוויים נפסלים לעבודה בגיל  .50אלא
שבהמשך הגמרא כתוב לגבי פסול שנים" :יכול אף בשילה ובבית עולמים כן? ת"ל לעבוד
עבודת עבודה ועבודת משא .לא אמרתי אלא בזמן שהעבודה בכתף" .ובהמשך הגמרא שוב:
"בן לוי מבן שלשים ועד בן חמשים כשר לעבודה ו ָׁשנִ ים פוסלין בו בד"א ]=במה דברים
אמורים[ באהל מועד שבמדבר אבל בשילה ובבית עולמים אין נפסלין אלא בקול" .כלומר
מגבלת הגיל של הלוויים הייתה רק במדבר ,שאז תפקיד הלוויים )בני קהת( היה לשאת את
כלי המשכן בכתף ,אבל כאשר נכנסו לא"י ובנו תחילה את המשכן בשילה ואח"כ את בית
המקדש בירושלים ,לא היו הלוויים צריכים לשאת עוד את כלי המקדש ותפקידם היה רק להיות
משוררים ושוערים ,ולכן מגבלת הגיל לא חלה עוד ורק כאשר אינם יכולים לשיר מחמת קולם
הם נפסלים לעבודה.

ואכן ,כך גם פוסק הרמב"ם" :זה שנאמר בתורה בלוויים ומבן ח ִמשים שנה ישוב מצבא
העבֹדה ,אינו אלא בזמן שהיו נושאין המקדש ממקום למקום ,ואינה מצווה הנוהגת לדורות.
אבל לדורות  -אין הלוי נפסל בשנים ולא במומין ,אלא בקול :כשיתקלקל קולו מחמת הזקנה
11
ייפסל לעבודתו במקדש .וייראה לי שאינו נפסל אלא לומר שירה ,אבל יהיה מן השוערים".
כלומר ,הרמב"ם אכן פוסק להלכה שלאחר שנבנה בית המקדש הלוויים אינם נפסלים יותר
מחמת גילם ,אלא רק כאשר מתקלקל קולם ,וגם אז הם נפסלים רק משירה ,אבל ממשיכים
לשמש שוערים .מדברי הרמב"ם יוצא שהחיוב על הלוי לשוב מעבודתו בהגיעו לגיל חמישים
היה חיוב זמני בלבד ,רק באותם חמישים וארבע שנים עד שנבנה המשכן בשילה .מסיבה זו
הרמב"ם לא מונה את המצווה הזו בספר המצוות ,כפי שהוא מסביר בשורש השלישי" :השורש
השלישי שאין ראוי למנות מצוות שאין נוהגות לדורות" .מסיבה זו דוחה הרמב"ם את דברי
בד עוד במניין הלאווין.
בה"ג ,שמונה את הפסוק ולא יע ֹ
הרמב"ן בהשגותיו מצדיק את בה"ג ואומר שלא מדובר במצווה לשעה אלא במצווה לדורות:
"אין הדבר כן אבל היא מצווה נוהגת בכל הדורות כל זמן שיצטרכו הלווים לשאת משא
בכתף" .אמנם באופן מעשי לא נשאו את הארון בכתף לאחר הקמת המשכן בשילה ,ולכן
הלוויים יכולים להמשיך לעבוד גם לאחר גיל חמישים ,אבל המצווה עצמה לא מוגבלת בזמן
ואם יתעורר בעתיד צורך לשאת את הארון בכתף ,לא יוכלו לעשות זאת לוויים מעל גיל
חמישים.
 8במדבר ד' ,מ"ז
 9במדבר ח' ,כ"ה-כ"ו
 10חולין כ"ד.
 11הלכות כלי המקדש פ"ג ה"ח
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מכל מקום ברור שגם לפי בה"ג והרמב"ן ,שסוברים שהמצווה עצמה לא בטלה ,ברור שבפועל
הלוויים לא מפסיקים את עבודתם בבית המקדש גם בהגיעם לגיל חמישים.
אם נחזור לנקודה האישית שבה פתחתי ,ראינו שהגיל לא מהווה מגבלה ,אלא שיש נקודה
אחרת שצריך לבדוק ,והיא האם הלוויים ימשיכו לעבוד בבית המקדש לעתיד לבוא או שהעבודה
תחזור לבכורות ,אולם זה כבר נושא לדיון נפרד.

צבי שביט )שטרן(
050-5918412
zviaya@gmail.com
http://diyukim.blogspot.co.il :
בלוג דיוקי תפילה
http://hidot-yahadut.blogspot.co.il :
בלוג חידות ביהדות
בלוג נושאים שונים ביהדות http://yahadutt.blogspot.co.il :

מר:
אשׁוֹן ֵלא ֽ ֹ
אתם ֵמ ֶ ֧א ֶרץ ִמ ְצ ַ ֛ריִ ם ַבּ ֥חֹ ֶדשׁ ָה ִר ֖
ר־סינַ י ַבּ ָשּׁ ֨ ָנה ַה ֵשּׁ ֜ ִנית ְל ֵצ ָ֨
ֹשׁה ְב ִמ ְד ַבּ ֠ ִ
ט א וַ יְ ַד ֵבּ֣ר יְ ָי֣ ֶאל־מ ֶ ֣
מהספר תורת הטעמים של ידידנו הרב אברהם ויסבלום נר"ו עמ' תפו
אתם ֵמ ֶ ֧א ֶרץ ִמ ְצ ַ ֛ריִ ם ַבּ ֥חֹ ֶדשׁ
ר־סינַ י ַבּ ָשּׁ ֨ ָנה ַה ֵשּׁ ֜ ִנית ְל ֵצ ָ֨
ֹשׁה ְב ִמ ְד ַבּ ֠ ִ
פיסוק הטעמים וַ יְ ַד ֵבּ֣ר יְ ָי֣ ֶאל־מ ֶ ֣
מר :פסוק ארוך כל-כך ללא אתנחתא – הוא דבר בלתי מצוי ,ובדרך כלל
אשׁוֹן ֵ /לא ֽ ֹ
ָה ִר ֖
פסוקים מעין אלו יהיו כאשר מקום האתנחתא קרוב לסוף הפסוק ואינו מותיר מקום
לטיפחא להכין את נגינת הסוף-פסוק ,שאז מוחלפת האתנחתא בטיפחא ,והטיפחא נעשית
המפסיק הגדול בפסוק .כלומר במקום להתחיל את החלוקה ע"י קיסר ,החלוקה נעשית ע"י מלך
)ראה במבוא פרק ו סוף סעיף ב(.

אמנם קשה ,כי כבר נתבאר שכמעט בכל מקום מספחים הטעמים את המלה 'לאמור'
אל סיום הפסוק ואינם מעמידים אותה בפני עצמה ,וזה עושים גם בפסוקים קצרים
מר :וקל וחומר בפסוק כגון זה שמטבעו
שאינם דורשים אתנחתא כמו וַ יְ ַד ֵ ֥בּר יְ ָ ֖י ֶאל־מ ֶ ֹ֥שׁה ֵלּא ֽ ֹ
דורש אתנחתא – ודאי היה ראוי להסיג אחור את טעם האתנחתא ולא לבטלו כליל!
ואלי יש לומר שהטעמה זו נמשכת אחר ההטעמה שבשני הפסוקים שבסמוך וְ יַ ֲﬠ ֧שׂוּ ְבנֵ י־
ל־בּ ֵנ֥י יִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל ַל ֲﬠ ֥שׂ ֹת ַה ָ ֽפּ ַסח :פסוקים אלו הוטעמו
ֹשׁה ֶא ְ
מוֹﬠ ֽדוֹ :וַ יְ ַד ֵ ֥בּר מ ֶ ֛
ת־ה ָ ֖פּ ַסח ְבּ ֲ
יִ ְשׂ ָר ֵ ֛אל ֶא ַ
בטיפחא מחמת קוצר מיליהם ,ואלי גרם זה להטעים גם בפסוק שלנו בדומה ,על אף
אןורכו ,וכפי הראוי לו מעיקר הדין.
מר בסוף הפסוק ,הטעמת הפסוק הייתה מובנת .אלא
א"ה ,תוספת הסבר .לולא המלה לֵ א ֹ
ש'לאמור' לרוב נספחת אל סיום הפסוק ,וכאן לאמור בפני עצמה במפסיק הגדול ביותר .אם זו
הקושיא ,אפשר לומר שכאן באופן חריג לאמור מתנהג כהוגן .אבל ידידנו משער שזה בהשפעת
פסוקים בסביבה.
יא טו דפי פרשת השבוע של בר-אילן בהעלותך עח
ד"ר פינחס חליווה12
משבר המנהיגות האידיאלית
בפרשת "יתרו" נחשפנו למסירותו הרבה של משה לתפקידו ,כמנהיג שהחזיק בכל
סמכויות השלטון .מסירות זו זכתה לביקורת של חותנו שטעןַ " :מדּ ו ַּע ַא ּ ָתה ֹיו ׁ ֵשב ְלבַ דֶּ ָך
וְ כָ ל ָה ָעם ִנ ָצב ָעלֶ ָ
יך ִמן בּ ֶֹקר ַעד ָע ֶרב" )שמ' יח:יד( .הוא אף צפה את כישלון השיטה:
ּ
ָ
ָ
ְ
" ָנבֹל ִּתבּ ֹל ּגַם ַא ּ ָתה ּגַם ָה ָעם ַהזֶּה אֲ ׁ ֶשר ִע ּ ָמך ִ ּכי כָ בֵ ד ִמ ְּמך ַהדָּ בָ ר לֹא תוּכַ ל עֲ ׂשֹה ּו ְלבַ דֶּ ך" )שם:יח(.
ואכן ,בשנה השנייה לצאתם ממצרים ,הגיע משה למסקנה שעליה הצביע
12

ד"ר פינחס חליווה ,מנכ"ל המכללה האקדמית אשקלון.
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יתרו 13,כפי שהתוודה" :לֹא אוּכַ ל ָאנ ִֹכי ְלבַ דִּ י ָל ֵׂשאת אֶ ת ָּכל ָה ָעם ַהזֶּה ִ ּכי כָ בֵ ד ִמ ּ ֶמ ִ ּני" )במ'
יא:טו( ,והוא אומר שוב בספר דברים" :לֹא אוּכַ ל ְלבַ דִּ י ְ ׂשאֵ ת אֶ ְתכֶ ם ...אֵ יכָ ה אֶ ּׂ ָשא ְלבַ דִּ י
יבכֶ ם" )דב' א:ט,יב( .כל סוגי הסמכויות היו על שכמו ,כפי שמסביר
ָט ְר ֲחכֶ ם ו ַּמ ּׂ ַשאֲ כֶ ם וְ ִר ְ
אברבנאל" :טרחכם" – עמל לימוד תורה" .משאכם" – תפילות לשאול עתידות שנוגעות
לכל אחד מהעם ,ו"ריבכם" – משפט בין אדם לחברו14.
כמה תהיות עולות מטענות אלה של משה :אם משה קיבל את הצעת חותנו ומינה
שרי אלפים ,מאות ,חמישים ועשרות ,הרי שלא היה הוא לבדו! ומה המיוחד
בתלונות העם כאן שהביא את משה לפנות לה'?
חכמי המדרש ופרשני המקרא הציעו כמה תשובות לשאלות אלה .יש שסברו
שעצת יתרו לא בוצעה בעיתוי שנאמרה ,אלא רק לאחר שגברו תלונות העם )ראו
למשל פירוש אברבנאל לשמ' יח:יג( .ויש שסברו ,שמשה אכן מינה שרים כפי
שהציע יתרו ,אך התלונות של העם נמשכו ,מפני שהעם המשיך בתפיסה שמשה
הוא האחראי הבלעדי למצבם ,והאחריות מוטלת על שכמו ,שהרי הוא אשר הוציא
אותם ממצרים והבטיח להובילם לארץ המובטחת .דא עקא ,שהמסע מתארך ועמו
מצוקות הדרך:
אמר להם ולא אמרתי לכם לא אוכל אנכי לבדי שאת אתכם ,יש לכם שרי אלפים
שרי מאות ...אמרו לו הכל עליך כי אתה הוא שהוצאתנו ממצרים והבאת
אותנו אל המקום הרע הזה וכו' ,אם אתה נותן לנו מים מוטב ,ואם לאו הרי
אנו סוקלין אותך .אוצר מדרשים )אייזנשטיין( אהרן ,עמ'  .13א"ה .אייזנשטיין אינו מקור
נאמן ,ראוי לראות מקבילות אחרות בחז"ל.

האחריות ,אם כן ,מוטלת על משה מתוך חובה שלטונית לקיים הבטחות .אחרים
סבורים שמקור התלונות נעוץ ביחס המיוחד של העם למנהיגותו הרוחנית .העם
פיתח תלות גדולה במשה הנביא ואיש האלוהים ,ותלות זו הציבה אותו בודד בראש
פירמידת השליטה ,ולכן הרחבת בסיס ההנהגה לא מהווה פתרון לבעיה .עדות
יש אֲ ׁ ֶשר
לתלות זו מצאנו בדברי העם אל אהרון לפני חטא העגלּ ִ " :כי זֶה מ ׁ ֶֹשה ָה ִא ׁ
ֶ ֽהעֱ ָלנ ּו ֵמאֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם לֹא יָ ַד ְענ ּו ֶמה ָהיָ ה ֹלו" )שמ' לב:א( .חז"ל אף תלו את חטא המרגלים
בתלות הגדולה במשה ,לאחר שנחשפה נבואתם של אלדד ומידד שלפיה משה
מת ויהושע הוא שיכניס אותם לארץ )סנהדרין יז ע"א( .המחשבה שמנהיג אחֵ ר
יוביל אותם לכיבוש הארץ הביאה לתסיסה במחנה ,עוד לפני שיצאו המרגלים
למשימתם .כך ראה זאת הרמב"ן )בפירושו לבמ' יא:יד(:
אפילו בהיות להם פרנסים רבים לא יתלוננו ,רק על משה רבינו שהוציאם ממצרים,
כמנהגם לאמר לו למה העליתנו ממצרים ,והוא שיתן להם בתפלתו כל משאלותם,
ותאותם יביא להם.
המסקנה שאליה הגיע משה ,התואמת את תשובת ה' אליו וכפי שפירש הרמב"ן,
היא שהפתרון טמון בהרחבת בסיס ההנהגה הרוחנית ,ולאו דווקא השלטונית.
הנצי"ב מוולוז'ין לא הסכים לפרשנות זו של הרמב"ן ,וסבר שהרחבת בסיס ההנהגה
נועדה לסייע לו במשימות חברתיות כמו ביקור חולים וקבורת מתים ,ולא במשימות
רוחניות .ביצוע המשימות הרוחניות אינו מביא לעייפות כי יש בהן סייעתא דשמיא.
העומס בתפקיד נוצר כתוצאה מהמלצת יתרו לבצע משימות חברתיות כדי לזכות
באהדת העם ,ואת המשפט בערכאות הנמוכות העביר למנהיגים אחרים )ככתוב
בדב' א:ח( .תוכנית זו לא הצליחה ,כי העם רצה את הנהגת משה בכל המשימות,
ומשה הותש בעיקר מהמשימות החברתיות והפרטיות ,ככל שהעם התרבה ,כפי
כו ְכבֵ י ַה ּ ָׁש ַמיִ ם ָלרֹב" )דב' א:י(.
שמשה אומר" :וְ ִה ְ ּנכֶ ם ַהי ֹּום ְ ּכ ֹ
13
14

ראו ראב"ע דב' א:ט.
פירוש אברבנאל לדב' א:ט ,המציג את דברי הרמב"ן.
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א"ה .לשם הבהרה מובאים כאן דברי הנצי"ב מפרשת דברים
טרחכם ומשאכם וריבכם .יפה כ' הרמב"ן ז"ל שהוא נגד שלשה דברים שאמר ליתרו שהוא
עושה לעם ,אבל לא כמו שמפרש הוא ז"ל טרחכם למוד תורה והלכות ,ומשאכם הוא תפלה
את ְתפִ ָ ּלה )ישעיהו לז ,ד( וגו' ,שאין הסדר עולה כמו שאמר שם ,וגם אין זה משמעות
מלשון וְ נ ָָׂש ָ
משאכם ,אלא להיפך ,וכמו שהוספנו שם על דברי הרמב"ן שיתרו הוסיף עבודה למשה
בשני ענינים אלו ,דמשה היה נוהג רק לדרוש את ה' ,היינו לדעת מה שיהי' ,ולא לבקש
תפלה על כל צרה שלא תבוא ,ואמר יתרו שיש לו להתפלל עבורם ג"כ ,וכן לא הי' נוהג
אלא להודיע חקי האלהים ותורתיו ,שזה לא אפשר בלעדי משה המקבל הראשון מפי
הגבורה ,משא"כ דרכי דרך ארץ כמו ביקור חולים וקבורת מתים ועוד ,זה היה אפשר
להעמיס על אחרים ,ויתרו אמר לו שגם זה יעמיס על עצמו לעשות סדר יפה בכל שבט
כפי היאות ,ורק יקל מעליו עסק דיני משא ומתן שבין אדם לחבירו ,וכתיב שם וישמע משה
לקול חותנו ויעש כל אשר אמר ,ופירשנו במה שהוסיף עליו משא ,והנה לא בשעה אחת
ולא ביום א' נעשה ענין מנוי הדיינים בישראל ,אלא אחר שהעלה משה על עצמו איזה
עת שני ענינים אלו שהעמיס יתרו עליו ,ונתרבה עסקיו בישראל ,אח"כ בא ואמר איכה
אשא לבדי טרחכם ,מה שכל אחד מטריח להזדקק לצרותיו להתפלל עבורו ולהביאו דבריו
אל ה' ,משאכם ,משמעו מה שהם ראוים לישא ,כמו טרחכם מה שהם מטריחים ,וריבכם מה
שהם רבים זה עם זה ,כך משאכם מה שהם נושאים ,והיינו שהעמיס על עצמו לכלכל מה
שהיה נושאים תחלה להנהיג עניני גמילות חסדים ,אבל טורח למוד חוקי ה' ותורותיו זה
לא נחשב למשא כלל ,שהרי בזה היתה שכינה מדברת מתוך גרונו של משה ,אפי' בלמוד
הלכות הי' סיוע נפלא מן השמים ,שהיה קולו נשמע על כל ישראל ,כמ"ש בס' שמות י"ט
י"ט ,ובמקום סיוע מלמעלה אין עייפות ואין כושל :ע"כ העמק דבר מהנצי"ב.
נראה שתשובת ה' למשה ,איסוף שבעים איש מזקני ישראל והאצלת רוח נבואה
עליהם ,תומכת בהסבריו של הרמב"ן ,שמינוי הזקנים שונה ממינוי השרים :לזקנים
הוענקה גם נבואה ,לראשונה במחנה ישראל.
חז"ל במדבר רבה )וילנא( פרשת בהעלותך פרשה טו .עמדו על חשיבות מינוי הזקנים
והרחבת בסיס ההנהגה הרוחנית בכלל ,ולאחר הסתלקותו של משה בפרט ,מתוך
השוואת הפסוקים המתארים את מינוי הזקנים ומעמד הר סיני .במינוי הזקנים נאמר:
"וְ יָ ַר ְד ִּתי וְ ִד ַּב ְר ִּתי ִע ְּמ ָך" )במ' יא:יז( ,ובמעמד הר סיני נאמר" :וַ ּי ֵֶרד ה' ַעל ַהר ִסינַי" )שמ'
יט:כ(:
וירדתי ודברתי ,להודיעך שיום מנוי הזקנים היה חביב לפני הקדוש ברוך הוא
כיום מתן תורה ,שכתוב בו " ִ ּכי ַּבי ֹּום ַה ּ ְ ׁש ִל ִ ׁשי י ֵֵרד ה' ְלעֵ ינֵי כָ ל ָה ָעם" )שמ' יט:יא(.
אף במנוי הזקנים כתיב שם ירידה.
אומנם ,מינוי הזקנים נראה ,כמו בכל תיאוריה מדינית ,כביזור סמכויות כדי להרחיב
את בסיס הלגיטימציה של השלטון ,אך חכמי המדרש ביקשו למקד את תשומת
הלב בהרחבת הסמכות הרוחנית ללימוד התורה ולאכיפת מצוותיה .אף שסמכות
הזקנים אינה עצמאית אלא מרוחו של משה ,הם נושאים איתו בעול השלטוני
והרוחני .על החשיבות הדתית של צעד זה עמד המדרש מדרש תנחומא )בובר( פרשת
בהעלותך:
אספה לי .זה שאמר הכתוב "דִּ ְב ֵרי חֲכָ ִמים ַּכדָּ ְרב ֹֹנות )קהלת יב ,יא(" ,מה הדרבן הזה
מביא חיים לעולם ,אף דברי תורה מביאין חיים לעולם ,דכתיב " ִ ּכי הוּא חַ ּי ָ
ֶיך
וְ א ֶֹר ְך יָ ֶמ ָ
יך" )דב' ל:כ(.
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החכמים נמשלים לדורבן 15שמכוון את עבודת החרישה של השור ,ואינו מאפשר
לו סטייה מהתלם .גם הזקנים מכוונים את העם באמצעות לימוד התורה ויישומה
ביעילות רבה מזו שמנהיג אחד יכול להשיג .הרמב"ם ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה
ש ְט ִרים
קעו .ראה בציווי למנות שבעים זקנים ציווי חשוב ,ולכן הוא נשנהׁ " :שֹפְ ִטים וְ ֽ ׁ ֹ
ִּת ּ ֶתן ְל ָך ְ ּבכָ ל ְ ׁש ָע ֶר ָ
יך" )דב' טז:יח( .החשיבות השלטונית של השילוב הרוחני והביצועי
בהגברת האכיפה ובשמירה על דרך התורה:
שיכריחו לעשות מצוות התורה ויחזירו הנוטים מדרך האמת אליה על כרחם
ויצוו לעשות הטוב ויזהירו מן הרע ויעמידו הגדרים ...וכבר נכפל הצווי הזה
למנות שבעים זקנים והוא אמרו ית' למשה אספה לי שבעים איש.
לשיטתו ,אכיפת מצוות התורה היא החזרת מי שסטה לדרך האמת המוחלטת
והטבעית לאדם ,ולכן הוא אינו רואה בה אקט שלילי ,אף שקיימת חשיבות לקבלת
התורה מרצון .מסקנת הרמב"ם ממינוי הזקנים היא ,שצעד זה מחויב המציאות,
ובשל חשיבותו נשנה בפרשת שופטים .הוא נכתב בפרשתנו כדי לייחסו למשה
יאים" )במ'
שלא קינא בביזור כוח הנבואה ,וכפי שהשיב ליהושע" :ו ִּמי יִ ּ ֵתן ָּכל ַעם ה' ְנ ִב ִ
יא:כט(.
שאלה חשובה בהקשר זה נותרה ללא מענה :אם העם ראה במשה איש אלוהים
שבכוחו לספק כל דרישה ,מדוע לא צייתו לו באופן מוחלט?
בהתאם לקו הפרשני של הרמב"ן ,נראה שעייפותו של משה אינה פיזית אלא
נפשית ,ובעיקר היא ביטוי לאכזבה מהתנהגותו של העם .משבר דומה יתאר שנים
רבות לאחר מכן גדול הפילוסופים היוונים אפלטון ,כאשר ינמק את השוני המהותי
שחל בתפיסתו את החוק בספרו הראשון "הפוליטיאה" ,כתבי אפלטון כרך ב .תרגם ג'
ליבס ,הוצאת שוקן .1999 ,ובערוב ימיו בספרו "החוקים" .שם ,כרך ד .1997 ,לשיטתו ,במדינה
אידיאלית החוק צריך להיות פרי חקיקה של המנהיג העליון החכם מכל אדם ,וחוק
זה אינו כתוב .החוק יהיה פרי הכרעה של המנהיג העליון ,כי הוא המוביל את העם
להשגת היעדים האידיאיים של המדינה .בשיטה זו ,החוק אינו תוצאה של הסכמה
בין האליטות ,כמו במשטר דמוקרטי ,ונמנעת פרשנות שגויה של החוק או קיומן
של לקונות .עדכונו של החוק בשיטה כזו נעשה בהתאם לשינויים במציאות ,כפי
שיחליט המנהיג העליון .אין חשש להתפתחות של דיקטטור ,כי המנהיג האידיאי
מוּנע מתוך טוב ציבורי מוחלט .מנהיג כזה משול לקברניט של ספינה שמוביל את
נוסעיה לחוף מבטחים .הואיל והקברניט שולט במלאכת הניווט ,רק הוא יכול להוביל
את נוסעיו אל חוף מבטחים ,ולכן הציות אליו מוּנע מתוך אסירות תודה של הנוסעים
לחוכמתו ולמנהיגותו .בלעדיו הנוסעים עלולים ללכת לאיבוד בים ולמות מצמא
ורעב .חרף כל זאת ,אפלטון משנה את עמדתו ,ובספרו "החוקים" הוא התפשר על
קיומו של חוק כתוב .הסיבה הייתה כניעה לאופיו הרע של הציבור ,שמציית למנהיג
כל זמן שהאינטרס הצר והחומרי שלו לא נפגע בשל ויתור לטובת הכלל .אפילו
מנהיג שמסור כל כולו לטוב הציבורי סובל מהעדר ציות כאשר האינטרס הפרטי
עלול להיפגע.
א"ה .ההשוואה לאפלטון כנראה איננה נכונה .החשש לדיקטטורה אצלו ברור ושקוף ,היכולה
כל חברה להצמיח מתוכה מנהיג שאפשר לסמוך עליו שפועל ללא כל ענינים אישיים?
מה שאין כן משה אב הנביאים אשר הוכיח את עצמו שנשלח מהשמיים ,והוא נביא וקדוש עליון.
אצל אפלטון העם אינו צפוי להאמין למנהיג ,אבל עם ישראל צפוי היה להמשיך להאמין בה'
ובמשה עבדו!
 15א"ה .המלה דרבן מנוקדת בקוהלת בקמץ רחב; בשמואל א יג כא היא בקמץ חטוף הבי"ת אינה דגושה .אין
דו ְר ָּב ֹנות עושה כמעט כל טעות
ראיה מוחלטת שזה קמץ חטוף )קטן( מהעדר געיא בדלי"ת .מי שקורא בקוהלת ְּכ ֹ
אפשרית.
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עם ישראל היה צריך לציית למשה ציות מוחלט ,כי הוא המנהיג האידיאי של
העם ,והוא איש האלוהים שבו תלו את כל מבטחם .אבל אופיים הרע מנע מהם
לציית באופן מוחלט כאשר חשו חיסרון חומרי כלשהו .כאשר התלונות היו תלונות
שווא ,המהולות בדרישות חומריות כמו בשר ,הבין משה שהציות אליו בררני ,כל
עוד קיים אינטרס חומרי .במצב כזה הוא החליט שהגיעה השעה לביזור סמכויות
ולמנהיגות פחות אידיאלית ,התואמת את אופיו וטבעו של העם .המעבר ממנהיגותו
המושלמת של משה למנהיגות קבוצתית של שבעים זקנים ,מסמלת את המעבר
ההכרחי ממנהיגות מוחלטת למנהיגות יחסית במציאות מורכבת .לא עוד הכרעות
שמימיות ,כמו במקרים של המקושש ובנות צלפחד ,אלא מעבָ ר אל מנהיגות זקנים
שכוחם בחוכמתם ובדרך לימודם.
מעבָ ר לעולם הלכה יחסי ,הוא מעבָ ר אל השגתם של יעדים מוגבלים אך מספקים.
הכנה להשגתה של האמת המוחלטת היא העיקר ,והשגתה של האמת
ֵּ
החתירה
היחסית היא הניצחון .התורה ,חכמיה ומנהיגיה מכוונים את האדם אל האמת בדרכים
שנקבעו בה ,והאמת מארץ תצמח.
יב א וַ ְתּ ַד ֵ֨בּר ִמ ְר ָי֤ם וְ ַ ֽא ֲה ֙ר ֹן ְבּמ ֶֹ֔שׁה
עקב חשיבות שמירת מצורף כאן שיעור מהרב יוסף צבי רימון נר"ו הקשור לפרשת השבוע.
מרים מדברת לשון הרע על משה ונענשת בצרעת .אחד הכללים המרכזיים בהלכות
לשון הרע הוא ,שמותר לומר לשון הרע לתועלת )כך כתב רבנו יונה ,שערי תשובה,
שער שלישי ,רכא ,ועוד אחרים( .כלומר ,מותר לומר לשון הרע בכדי למנוע נזק.
לכאורה דבר זה קשה מפרשתנו .מרים דיברה באחיה ,במשה ,ונענשה בצרעת.
מסתבר ,שכוונת מרים היתה לטובה )כנראה ,לבחון מדוע פרש מאשתו ולראות כיצד
ניתן לתקן את הדבר( ,ואם כך מדוע נענשה? מבאר הרמב"ם ,סוף טומאת צרעת
)פט"ו(:
ָ
כור אֵ ת אֲ ׁ ֶשר ָע ָׂשה יְ יָ אֱ לֹהֶ יך ְל ִמ ְריָ ם
ועל עניין זה מזהיר בתורה ואומר ִה ּ ָׁש ֶמר ְ ּב ֶנגַע ַה ָ ּצ ַר ַעת זָ ֹ
ַּבדֶּ ֶר ְך )דברים כד ,ח-ט( ,הרי הוא אומר התבוננו מה אירע למרים הנביאה שדיברה באחיה
שהיתה גדולה ממנו בשנים וגידלתו על ברכיה וסכנה בעצמה להצילו מן הים והיא לא
דברה בגנותו אלא טעתה שהשותו לשאר נביאים והוא לא הקפיד על כל הדברים האלו
שנאמר והאיש משה ענו מאד ואע"פ כן מיד נענשה בצרעת קל וחומר לבני אדם הרשעים
הטפשים שמרבים לדבר גדולות ונפלאות.
כלומר ,באמת זהו דבר לא נכון לפרוש מן האישה .דבר זה לא נכון לכל אדם .גם רב
גדול צריך לחיות עם אישה .גם נביאים גדולים צריכים לחיות עם אישה .אולם ,משה
רבנו היה חריג .אביהם של הנביאים .הוא יחיד בעולם שיש לו גדר אחר .מרים ,לא
הבחינה בכך ולכן נענשה.
ומכאן נלמד לכל לשון הרע לתועלת :מצד אחד מותר )ואף מצווה( לומר לשון הרע
לתועלת .מאידך ,ישנם כמה כללים שחשוב להקפיד עליהם ,ורק בצורה זהו אין זה
מוגדר כלשון הרע.
החפץ חיים כותב שיש שבעה תנאים שרק בהם מותר לומר לשון הרע לתועלת .נכתוב
כאן שניים מהם:
תו ֶעלֶ ת,
מו ,יִ ְהיֶה לְ ֹ
ש ִאם יִ ְתוַ ּ ַכח ִע ּמ ֹו ְ ּב ַע ְצ ֹ
ש ֶא ְפ ׁ ָשר ׁ ֶ
ש ִאם הוּא ְמ ׁ ַש ֵערֶ ׁ ,
ישיֶ ׁ .
ּ ְפ ָרט ַה ּׁ ְשלִ ׁ ִ
צָ ִר ְ
ש ְ ּיפַ ְרסֵ ם ַהדָּ בָ ר לַ אֲ נָ ׁ ִשים:
יך הוּא לְ ַד ֵּבר ִע ּמ ֹו ,ק ֶֹדם ׁ ֶ
פעמים רבות ,באמת מדובר על תועלת אבל ניתן לפתור את הבעיה בדרך
אחרת .אין הכרח לומר לשון הרע.
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למשל ,מורה בבית הספר ,שלטענת ההורים נותנת יותר מידי שיעורי בית ומקשה מידי
על התלמידים ,או טענה אחרת .לעתים ,במקרים חריגים ,אין ברירה וצריך לגשת אל
המנהל .אולם ,פעמים רבות ניתן לדבר ישירות עם המורה .אם ניתן לפתור את הבעיה
דרך המורה ,אסור לגשת אל המנהל.
א"ה .לא בטוח שצריך לפנות כלל ,אלא להסביר לילדה ששיעורי הבית חשובים .ובדוגמה זו
יתכן שהמנהל )נכון יותר המנהלת( יצדיק את המורה.
כך גם עיתונאי צריך לחשוב האם יש צורך בכל המידע שאותו הוא כותב ,או שניתן
להגיע לאותה תוצאה מבחינת תיקון הנזק גם במידע יותר קטן.
ש ִ ּי ְהיֶה ּ ָכל ַה ִּס ּפוּר אֱ ֶמתּ ְ ,בלִ י ּ ַתעֲ רֹבֶ ת
יעי ּ ְ .ב ֹיו ֵתר יִ ז ָּהֵ רַ ,על ּ ָכל ּ ָפנִ ים ׁ ֶ
ועוד כללְ ּ :פ ָרט ָה ְר ִב ִ
ש ֶקר…
ֶׁ
תנאי זה נראה פשוט .ברור שצריך לומר רק את האמת .אבל זהו תנאי מסובך מאוד.
עובדות או פרשנות?
פעמים רבות ,אין אנו יודעים את הדבר בוודאות וזוהי רק פרשנות שלנו .אם לא ניתן
לברר את האמת יותר ,הרי שמותר לומר את מה שאירע אבל לומר שזו פרשנות שלנו
ושאנו לא בטוחים בכך .אבל צריך להיזהר שלא לומר דברים שייראו כאמת.
אמת אך לא כל האמת :החפץ חיים מדגיש ,שלעתים צריך לומר לא רק את מה
שאירע אלא גם נקודות זכות אם ישנן כאלו .כלומר ,אנחנו צריכים להיזהר שלא
להביא את השומע לחשוב רק רע ,כשייתכן להסתכל על כך גם בצורה אחרת ,וישנן
נקודות נוספות שאם יידע אותן ,יוכל לפרש את הדברים אחרת.
אמנם ,נראה שהדבר הוא אף יותר מכך .הרא"ש )בארחות חיים( כותב "דרכם של
בני אדם להעלים הטובות ולגלות הרעות" .אנשים רגילים להראות את הרע ,אך לא
לומר את הדברים הטובים .כשאנו אומרים על מישהו דברים רעים ,צריך לומר גם את
הדברים הטובים שבו .למשל ,אם אומרים על מורה שיש אצלה בעיות משמעת ,צריך
גם לומר את הדברים הטובים" :היא מורה מסורה מאוד ,אוהבת את התלמידים ]א"ה.
צ"ל את התלמידות[ וכו'" .כשלא אומרים פרטים אלו ,למרות שאינם קשורים לעצם
העניין ,מצטיירת דמות אחרת בעיני השומע .הוא רואה אדם שכולו שלילי.
צריך לדעת לומר גם דברים חיוביים ,כדי לתת תמונה אמיתית .כלומר ,אף אם
אמרנו את כל האמת הקשורה לאירוע ,אם לא אומרים אמת נוספת המראה את
האדם בצורה חיובית ,הרי שבסופו של דבר מסרנו מידע מעוות!
מרים הנביאה היתה צדקת גדולה ובכל זאת חטאה בלשון הרע למרות שהיתה לה
מגמה טובה .מצד אחד ,לעתים צריך לומר לשון הרע לתועלת )למשל עבור פרטים
לשידוך וכדומה( ,אולם ,צריך להקפיד על התנאים הנכונים ,בכדי שלא נקלקל חלילה,
אלא נתקן ונטהר.

אנא שלחו את הערותיכם!
הכתובת למשלוחeliyahule@gmail.com :
הערות מתקבלות גם באנגלית.
הודעה מאתר "לדעת" כאן תוכלו להוריד גליונות פרשת השבוע מדי שבוע )גם גליוננו מופיע
שם(http://www.ladaat.info/gilyonot.aspx :
מאמרנו מופיע ונשמר באוצר החכמה בפורום דקדוק ומסורה
http://forum.otzar.org/forums/viewtopic.php?f=45&t=10317&p=272195#p272195
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אם אתה מתעניין
בהבטים הלשוניים של התורה
)לשון המקרא ,המשנה ,התלמוד וכו'(
אתה מוזמן להרשם )בחנם(
לקבלת דוא"ל בנושאים לשוניים
בכתובתfranklashon@gmail.com :

 בּ ֹוא להחכים את עצמך ואת שאר המכותבים 
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