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הפרשה  סוף  לקראת 
יהושע  של  מינויו  מתואר 
בן נון למנהיג שיחליף את 
ַע  משה: “ַקח-ְלָך ֶאת ְיהֹוֻשׁ
ר-רּוַח ּבֹו;   ן-נּון, ִאיׁש, ֲאֶשׁ ִבּ
ָעָליו”.  ֶאת-ָיְדָך,  ְוָסַמְכָתּ 
הפירושים שניתנו לתכונה 
זו, “רוח בו”, שונים. מעניין 
רש”י,  של  פירושו  במיוחד 
על  והן  זה  פסוק  על  הן 

קודמו:
ריבונו  לפניו:  אמר   - הרוחות”  “אלוקי 
של  דעתו  לפניך  וידוע  גלוי  עולם,  של 
כל אחד ואחד ואינן דומין זה לזה, מנה 
עליהם מנהיג שיהא סובל כל אחד ואחד 

לפי דעתו.
שיוכל  כאשר שאלת,   - בו”  רוח  “אשר 

להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד.
הנה כי כן, לא מדובר באיש רוח או בבעל 
ויכולת הובלה, אף  רוח  תכונות של עוז 
שבוודאי הן חשובות לכל מנהיג. כאן, על 
פי רש”י, מתאר ה’ את תכונתו העיקרית 
להיות  עליו  באופן מפתיע:  של המנהיג 

אדם סובלן. 
בין התרפסות להתחשבות

האמנם זוהי התכונה הבולטת באישיותו 
של המנהיג הרצוי? האם היא כה נדירה 
למי  בעליה  את  שתהפוך  עד  ויקרה 
וטובים,  רבים  מועמדים  מבין  שיבחר, 
סובלנות  גילוי  אכן,  המנהיג?  להיות 
אינה  בציבור  השונות  לדעות  ופתיחות 
יחידי  שרק  קשה  כה  משימה  נראית 
יש  למנהיג,  אולם  בה.  עומדים  סגולה 
לומר, היא אינה קלה כלל. מחד - עליו 
ברורה,  מדיניות  להוביל  החלטי,  להיות 
לא לזגזג בהתאם ללחצים של קבוצות 

גם  החלטות  ולקבל  לחץ 
אם אינן אהודות על כולם. 
המנהיג  הוא,  דווקא  אך 
ההחלטי, נדרש לראות את 
כלל הדעות בעם, “להלוך 
אחד”,  כל  של  רוחו  כנגד 
שסבור  כמי  ולא  בצניעות 
בכיסו  והחכמה  שהאמת 
אינו  טוב  מנהיג  בלבד. 
אחת  שלו  באמת  רואה 
ואין בלתה, אלא מבין שבעולם המעשה 
אמיתות שונות מסוגלות לדור זו לצד זו. 
עליו להתייחס בכבוד להשקפות השונות 
להבין  לבקש  בהן,  אוחז  אינו  אם  גם 
אותן ולעיתים אף להתחשב בהן במהלך 
התרפסות  מתוך  לא  החלטותיו.  קבלת 
וחיזור אחר בוחרים, אלא מתוך צניעות 
עם  של  מנהיג  היותו  מתוך  וסובלנות. 
שלם, שבו חיים גם כאלו שאינו מסכים 

איתם.
אזהרה מן ההיסטוריה

השבוע חל י”ז בתמוז, היום שבו נבקעה 
וחוסר  אחים  מלחמות  פלגנות,  העיר. 
יכולת למצוא מנהיג מוסכם שיראה את 
והשבטים,  וייצג את כלל הסיעות  כולם 
לא  שנוצר,  במצב  העם.  את  שיתקו 
שעמדו  מהאפשרויות  אחת  אף  צלחה 
על הפרק – מלחמה ברומאים או הגעה 
להסדר עימם. רק לאחר שהוטל המצור 
השכילו התושבים הנצורים להתאחד, אך 
כבר היה מאוחר מדי. אחדות, מלמדים 
אותנו קורות עמנו, אינה רק מילה יפה. 
היא התנאי הדרוש לכל חברה החפצה 

בחיים.
*הכותב הוא מנהל מרכז הינם 
לסובלנות חברתית
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גיליון מס’ 22
נא לשמור על קדושת הגיליון.

“העלון טעון גניזה”

עלון “שיחת השבת” יוצא ברוח ציונות, חברתית, ודמוקרטית בתמיכת “קרן ברל כצנלסון”
עריכה, הפקה והוצאה לאור: יחיאל מלכה-מלכה מדיה, טל’: 050-3122336, פקס: 153-50-3122336 

מייל: malkayy@gmail.com,  עורך ראשי: יחיאל מלכה, עורכת לשונית: שרון גרמיזו 
• אין המערכת אחראית לתוכן המודעות • מודפס ב כ-50,000 עותקים.

טבורה של פרשת “פנחס” נחבאת ב
המשמעותיות  הפרשיות  אחת 
ביותר בתורה: פרשת בנות צלפחד. 
“פנחס”  פרשת  האירועים:  תקציר  להלן 
ועם  ככלל,  ישראל  בני  במפקד  עוסקת 
דיוק לצורך חלוקת הארץ לנכסים. מגיעות 
חמש בנות, ומבקשות לאתגר את המערכת 
יתרו.  בעצת  עוד  משה  שייסד  המשפטית 
הבנות שואלות מדוע אין הן זכאיות לירושת 
נחלת אביהן. אביהן צלפחד לא חטא עם 
דור המדבר והן נטולות אחים. זוויות רבות 
כוחו  ראשית,  לנו.  ומאירה  באה  זו  פרשה 
הוא  המועבר  המסר  העליון.  המנהיג  של 
את  יצר  משה  כאשר  מוגבל.  כוחו  שגם 
מנגנון שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים 
ושרי עשרות, הוא הוסיף עם מעט יוהרה: 

מה שאתם, מערכת המשפט, לא תדעו - 
תביאו בפניי. הנה הגיע לו תקדים משפטי 
שגם משה לא ידע פשרו, והוא הונח לפני 
ה’. מגבלות כוחו של המנהיג העליון. שנית, 
פטריארכלית  בחברה  הפרט.  של  כוחו 
קיצונית קמות להן חמש נשים, חמש אחיות, 
ומבקשות לאתגר את המערכת. הן מבינות 
את עקרונות ירושת הנחלות ולא חוששות 
התעוזה  עליהן.  חל  לא  זה  מדוע  לשאול 
האישית של הפרט מולידה שינוי משמעותי 
תקדים.  יוצר  הפרט  הירושה.  בעקרונות 
זווית נוספת שמאירה פרשה זו היא מידותיו 
בפסיקה  לשינויים  מקום  נותן  ה’  ה’.  של 
מתרחשים  אלו  שינויים  עוד  כל  ובהלכה 
ההלכה  בליבת  קיים  לא  הגזרה.  בגבולות 
פחד לבצע שינויים אפילו משמעותיים, כל 

עוד השינויים נשענים על יסודות ועקרונות 
של  מידותיו  לעיל:  הנזכר  המשולש  יסוד. 
של  וכוחו  המנהיג  של  כוחו  הגבלת  ה’, 
לימים  יסוד  עקרונות  שלושה  אלו  הפרט, 
ולא  הסדריות  לשמר  שיכולים  מורכבים 
הייתה  במה  נבחן  משבריות.  להעצים 
באחרונה:  הישראלית  הציבוריות  עסוקה 
וסוגיית  הכותל  רחבת  הסדרת  גיור,  חוק 
בראייה  הפרט  של  מקומו  הבנת  השבת. 
מוגבלת לכוחו של המנהיג וכל זה לעולם 
חיה  תוך הבנה שהלכה  במסגרת ההלכה 
ונושמת. האיזונים הללו לבטח היו משמרים 

ריסונים. 

*הכותב הוא מרצה באוניברסיטת 
בר אילן והמכללה האקדמית ספיר.

מהנביא ה לקוחה  השבת  פטרת 
ירמיהו...”.  “דברי  א’,  פרק  ירמיהו 
מתוך  הראשונה  היא  זו  הפטרה 
“תלתא  הקרויות  ההפטרות  שלוש 
הפטרות  שלוש  שמשמעותן  דפורענותא”, 
פורענות/חורבן הנקראות בשבתות שבימי 
בתוספות  כמובא  זאת,  המצרים.  בין 
ד”ה,  ע”ב,  ל”א,  )דף  מגילה  שבמסכת 
ראש חדש אב(: “... לפי שאנו נוהגין על פי 
הפסיקתא, לומר שלוש דפורענותא קודם 
תשעה באב. ואלו הן: דברי ירמיהו, שמעו 
דבר ה’, חזון ישעיהו. ובתר תשעה באב שבע 
דנחמתא ותרתי דתיובתא... וזה המנהג לא 
ישתנה לעולם על פי הפסיקתא...”. מכאן, 
שההפטרות המפורטות במקור זה קודמות 
)אינני  אלו  בשבתות  אחרת  הפטרה  לכל 
חודש  ראש  זה בשאלת שבת  במאמר  דן 
נבחן  אם  למעשה,  הנ”ל(.  בשבתות  החל 
את ההפטרות בתקופה זו של השנה, נגלה 

מעניין  ואינן  דיומא  מעניינא  הינן  כולן  כי 
שביחס  “פנחס”,  לפרשת  פרט  הפרשה 
מעניין  להפטרה  אפשרות  קיימת  אליה 
אל  הייתה  ה’  “ויד  הפטרת  והיא  הפרשה, 
שפרשת  ולעיתים  שיש  מאחר  אליהו”, 
ואז  בתמוז,  י”ז  לפני  נקראת  “פנחס” 
בנפרד.  נקראות  ו”מסעי”  “מטות”  פרשות 
מתוך  הראשונה  ההפטרה  כזו  במציאות 
“תלתא דפורענותא” תיקרא בשבת פרשת 
“מטות”. יש מהמנהגים השונים המקפידים 
לקרוא את פרשת “פנחס” לפני תחילת ימי 
את  מחברים  הם  כך  ולשם  המצרים,  בין 
פרשות “חקת” ו”בלק”, במקום חיבורם של 
הטעמים  אחד  ו”מסעי”.  “מטות”  פרשות 
להעדפת חיבור פרשות “חקת” ו”בלק” הוא 
הרצון להתמיד בקריאת הפטרה העוסקת 
השבוע  לפרשת  בהקשר  הנביא  באליהו 
פנחס,  של  מעשיו  בהעצמת  הפותחת 
שנאמר: “פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן 

לכן  ישראל...  בני  מעל  חמתי  את  השיב 
אמור הנני נותן לו את בריתי שלום”. ברית 
השלום נקשרת לשמו של פנחס כשכר על 
מעשיו כיאה לנכדו של אהרון הכהן, שעליו 
שלום”.  ורודף  שלום  “אוהב  חז”ל:  אמרו 
השלום הוא גם משימתו של אליהו הנביא, 
אנכי  “הנה  הימים:  אחרית  בחזון  כמובא 
יום  שלח לכם את אליהו הנביא לפני בוא 
ה’ הגדול והנורא והשיב לב אבות על בנים 
ולב בנים על אבותם” )מלאכי ג’, כ”ג-כ”ד(. 
קנאותם לדבר ה’ של פנחס ואליהו מחד, 
וברית השלום, שהינה מנת חלקם מאידך, 
השניים  בין  להשוואה  השראה  מקור  היוו 
במדרשי חז”ל, עד שהיו מדרשים שסברו 
שזהותם אחת, כדברי רבי שמעון בן לקיש: 

“הוא פנחס הוא אליהו”. 

*הכותב הוא רב קהילת 
״אורות אברהם״ רחובות

בנות צלפחד: תקדים וקדמה                    

תלתא דפורענותא

רועי לחמנוביץ’-שהםחברה והלכה

עו״ד הרב שחר מתנה-רחובותהפטרת השבת
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יחיאל מלכה

איזו פרשה או תפילה את אוהבת 
במיוחד?  

"ה' רעי לא אחסר", תהלים כ"ג וגם ק"ל: 
קראתיך".  ממעמקים  המעלות,  "שיר 
למדתי בבית ספר דתי,  בית ספר לבנות 
בלבד, שם למדתי גם חמש יחידות אנגלית, 
ומחשבת  תושב"ע  תנ"ך,  וגם  מדעים  גם 
בסך   14 בת  חדשה,  עולה  הייתי  ישראל. 
שאמי  ולאחר  ארצה,  כשהגעתי  הכול 
הזה,  התיכון  על  חמות  המלצות  קיבלה 
לשם רשמה אותי. לא היה לי כל רקע דתי. 
זה  מה  שידעו  שלי  במשפחה  האחרונים 
קדיש ו"שמע ישראל" היו סבא רבא משה 
ואחיו שנספו בשואה בעיר רוסטוב בשנת 
1942. לאחר מכן סבתי ויקטוריה הפסיקה 
לדבר יידיש ודאגה שגם בתה, אימא שלי, 

בית  היהודית שלנו.  על ההיסטוריה  דבר  ולא תדע  לא תדבר 
הספר היה ספוג בפסוקים, כתבי רש"י, תהלים וגדולי התורה. 
הסתערתי על המקצועות החדשים שמעולם לא שמעתי עליהם 
בהתלהבות גדולה, אהבתי את בית הספר וגם היום אני בטוחה 
שזכיתי ובגדול. קרוב לוודאי שאילו אמי הייתה אז רושמת אותי 
של  שכבות  הרבה  מפספסת  הייתי  חילוני,  אחר,  ספר  לבית 
ידע על היהדות ועל העולמות האחרים שבדרך כלל נחבאים 
מכל מי שלא שייך "למגזר". לכן, כשמדברים איתי על הדתה 
בבתי הספר החילוניים אני קודם כל נזכרת בפרקי התהילים 
היפהפיים, כי בעיניי הם מגלמים את היופי ומעוררים השראה 

בלתי רגילה.

איך משלבים קריירה תובענית ועשייה למען הציבור עם 
בית ומשפחה?

זה אתגר עצום, כי קל מאוד להיסחף עם הביקורת העצמית. 
אני משתדלת לתת את המקסימום גם כשאני בבית וגם כשאני 
התאומות  את  מביאה  אני  ברירה,  אין  ולפעמים,  בעבודה. 
לכנסת, או שבזמן שיש הפסקה בהצבעות, אני נוסעת הביתה 
למודיעין, משכיבה אותן לישון ואז חוזרת לעבודה. חשוב מאוד 
שיהיה זמן פרטי "ללא עבודה", להניח את הטלפון בצד ופשוט 

ליהנות יחד מספר או מאיזה סרט טוב. 

על אילו הצעות חוק ופעילויות את שוקדת בימים אלו 
בכנסת?

אני שוקדת מקדמת מול משרד הכלכלה הצעת חוק שמבקשת 
טובין.  החזרת  בעניין  השירות  ונותן  הלקוח  תנאי  בין  להשוות 
בחוק הגנת הצרכן נקבעו פרקי זמן בהם רשאי נותן השירות 

ביטול  בגין  ששולם  כספי  סכום  להשיב 
מתייחסים  החוק  מסעיפי  רבים  עסקה. 
לנותן  מאפשרים  ובכך  עסקים"  ל"ימי 
מנת  על  ויותר  סביר  זמן  פרק  השירות 
להתארגן ולמלא את תנאי ביטול העסקה, 
הלקוח  של  לחובתו  הקשור  בכל  אך 
לרעת  מפלה  ובכך  לימים  החוק  מתייחס 
הצעת  מבקשת  זו  הפליה  ואת  הלקוח, 
צרכנות  בנושא  נוסף  חוק  לתקן.  החוק 
מבקש לדרוש מבנקים וחברות ביטוח את 
אותם סטנדרטים של שירות ויחס ללקוח 

שלהם נדרשות חברות עסקיות.

מה דעתך על המצב הכלכלי  בארץ?
עשירה.  אפילו  ענייה,  מדינה  לא  ישראל 
לנפש,  התל"ג  נתוני  על  להסתכל  אפשר 
ועם מחצבי  ולראות אותנו לצד מדינות צעירות הרבה פחות, 
טבע רבים. זה נתון מעודד, אבל הוא קצת מסתיר את המציאות. 
הרבה מאזרחי ישראל לא גומרים את החודש, במקרה הטוב, 
או עניים, במקרה הפחות טוב. אזרחים ותיקים רבים לא חסכו 
זאת  ניסיתי לתקן  זאת.  חייב  2008 החוק לא  כי עד  לפנסיה, 
בחוק, אך הממשלה דחתה זאת. נכים רבים משתכרים הרבה 
בפירורים.  להסתפק  וגם מהם מצפים  מינימום,  פחות משכר 
נוספת היא מיקומה של  זוהי מציאות שחייבים לשנות. סוגיה 
ישראל במדד ה-OECD  בכל הקשור לפערי שכר, וגם במדד 
יודעים  לא  כלל  רבים  המייגעת.  הממשלתית  הבירוקרטיה 
מהם זכותיהם וכיצד לדרוש זאת, לרוב אלו אנשים משכבות 
מוחלשות, או עולים שאינם דוברים את השפה. גם בעניין זה 

אני עובדת על חקיקה.

מה דעתך על המצב המדיני ביטחוני בארץ?
הפסיקה  ישראל  מדינת  ובהרבה.  שיפור  טעון  המדיני  המצב 
ליזום. אנחנו  מאחלים בראש השנה שנהיה לראש ולא לזנב, 
אבל במקום זה אנו מוצאים את עצמנו נגררים אחר אירועים 
ולא יוזמים. בעיניי, ישראל צריכה להיות הרבה יותר אקטיבית 
כדי  שצריך  מה  זה  היא  מנע  מכת  לפעמים  המישורים.  בכל 
עכשיו,  מדינית.  יוזמה   - ולפעמים  גדולה,  מטרגדיה  להימנע 
ארה"ב  עם  וגם  רבות,  ערביות  מדינות  עם  הבנות  לנו  כשיש 
ואירופה, חשוב מאוד לקדם את הנושא המדיני כצעד שיוזם 
יצאו סרבני  אז הם   - לא  יגיד  נגרר. אם הצד הפלסטיני  ולא 
שלום ולא אנחנו. חייבים לחתור להסדר מדיני שכתוצאה ממנו 
ניפרד מהפלסטינים, נפסיק את השליטה בעם אחר ונעצב את 

גבולות הביטחון של מדינת ישראל.

40, חברת הכנסת מטעם מפלגת "התנועה" בסיעת  ח"כ קסניה סבטלובה )"המחנה הציוני"(, בת 
ודוקטורנטית   ,9 בערוץ  ערבים  לענייני  פרשנית  ששימשה  ישראלית  עיתונאית  הציוני",  "המחנה 
ובוועדת החוץ  באוניברסיטה העברית בירושלים. היא חברה בוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות 
והביטחון, והגישה הצעות חוק בנושאים הקשורים לחייהם של העולים מברית-המועצות לשעבר, 

חוקים בנושאי דת ומדינה וחוקים בנושא חופש הביטוי וחופש העיתונות.
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 ד״ר נח חיות-זכרון יעקבנקודות ציון בחינוך

יצד מחלקים משאבים לפרטים כ
את  מחלקים  כיצד  שונים? 
לאזרחים?  המדינה  משאבי 
כיצד מחלק אב את רכושו לבניו? פרשת 
בני  מניין  “פנחס” מתארת בפירוט את 
ישראל. זה אינו המניין הראשון בספר, 
מניין  הספר,  בפתיחת  המניין  לו  קדמו 
הלוויים ומנין הבכורות. בסיום המניין אנו 
ר  “ַוְיַדֵבּ הבאים:  הפסוקים  את  קוראים 
ָחֵלק ָהָאֶרץ  ה ֵתּ אֹמר: ָלֵאֶלּ ה ֵלּ ה’ ֶאל־ֹמֶשׁ
ה  ְרֶבּ תַּ ָלַרב  מֹות:  ֵשׁ ר  ִמְסַפּ ְבּ ַנֲחָלה  ְבּ
ְלִפי  ַנֲחָלתֹו ִאיׁש  ְמִעיט  ַתּ ְוַלְמַעט  ַנֲחָלתֹו 
גֹוָרל ֵיָחֵלק ֶאת־ ן ַנֲחָלתֹו: ַאְך־ְבּ ְפֻקָדיו ֻיתַּ
מֹות ַמּטֹות־ֲאֹבָתם ִיְנָחלּו: ַעל־ ָהָאֶרץ ִלְשׁ
ין ַרב ִלְמָעט”  ֵבּ ָחֵלק ַנֲחָלתֹו  י ַהּגֹוָרל ֵתּ ִפּ

)במדבר כ”ו, נ”ב–נ”ו(.
תחולק  כיצד  ומבלבל.  מפתיע  הציווי 
הארץ? האם על פי מספרם של חברי 
נ”ג- )כך לפי פסוקים  ושבט  כל שבט 

)נ”ה-נ”ו(?  גורל  פי  על  שמא  או  נ”ד( 
תיאור  בתוך  הציווי  הופעת  ההקשר, 
הראשונה,  לאפשרות  מוביל  המניין, 
זאת,  לעומת  ומיעוט.  רוב  לפי  חלוקה 
רעיון  עם  מתפלמס  הפסקה  המשך 
שהחלוקה  ומדגיש  והמיעוט,  הרוב 
ופרשני  התלמוד  בגורל.  דווקא  הייתה 
מורכבת,  שיטה  הציעו  הביניים  ימי 
מספר  הן  כפרמטרים  משמשים  שבה 
החברים בכל שבט והן הגורל. פרשנות 
בספר,  אחר  לכתוב  מתאימה  זו  מעין 
הקריטריונים  שני  את  כורך  שאכן 
ם־ ְבֶתּ ִויַשׁ ֶאת־ָהָאֶרץ  ם  תֶּ “ְוהֹוַרְשׁ יחד: 
ת  ָלֶרֶשׁ ֶאת־ָהָאֶרץ  י  ָנַתִתּ ָלֶכם  י  ִכּ ּה  ָבּ
גֹוָרל  ְבּ ֶאת־ָהָאֶרץ  ם  ְוִהְתַנַחְלֶתּ ֹאָתּה: 
ֶאת־ַנֲחָלתֹו  ְרּבּו  ַתּ ָלַרב  ֹחֵתיֶכם  ְפּ ְלִמְשׁ
ר־ֵיֵצא  ְמִעיט ֶאת־ַנֲחָלתֹו ֶאל ֲאֶשׁ ְוַלְמַעט ַתּ
ה ַהּגֹוָרל לֹו ִיְהֶיה ְלַמּטֹות ֲאֹבֵתיֶכם  ָמּ לֹו ָשׁ

ְתֶנָחלּו” )במדבר ל”ג, נ”ג-נ”ד(. ִתּ

לעומת זאת, פרשתנו מציעה שתי דרכים 
הראשונה  משאבים.  לחלוקת  שונות 
מדגישה את הזכויות השוות שיש לכל 
אחד מהיורשים, ואילו השנייה מדגישה 
אחד  לכל  שיש  השונים  הצרכים  את 
הצודקת?  השיטה  היא  מהן  מי  מהם. 
נחלתו  או  רכושו  את  אב  יחלק  כיצד 
הצרכים  לפי  או  בשווה  האם  לבניו, 
לומר,  מבקש  אני  הבנים?  של  השונים 
שכאשר רמת האמון בין היורשים וכלפי 
המחלק היא גבוהה, נכון יותר להדגיש 
של  המיוחדים  הצרכים  את  בחלוקה 
הנהנים. אך כאשר רמת האמון נמוכה 
אין ברירה אלא לשמור על צדק  יותר, 
מכאני ולחלק שווה בשווה, על פי גורל 

עיוור.
*הכותב הוא מנכ”ל “מרכז יעקב 
הרצוג”, יו”ר “פנים” וחבר 
הנהלת “מיתרים”.  

כיצד חולקה הארץ לשבטי ישראל?

ה’. ב לדבר  קנאים  שני  פרשתנו 
הראשון, שעליו קרויה הפרשה 
בן  הכהן  אלעזר  בן  פנחס   –
ן ָסלּוא,  אהרון הכהן, שהורג את ִזְמִרי בֶּ
האישה  ואת  לשמעוני,  אב  בית  נשיא 
י ַבת צּור ראש אומות בית  ְזִבּ המדיינית ָכּ

אב במדיין, כדי לעצור את המגפה.
הר  אל  שנלקח  רבנו,  משה  השני,   
 - ישראל  בארץ  לצפות  כדי  העברים 
אותה ארץ שאליה לא ייכנס לעולם. אין 
ספק ששתי הדמויות הללו מציגים לנו 
מודל לעבודת ה’. פנחס במעשה אלים 
למרות  רבנו,  משה  מגפה.  עוצר  אחד 
הקדשת חייו לדבר ה’, מקבל את הדין 

ולא חוצה את הירדן לארץ ישראל.
אלא שבזמן שמשה רבנו נתפס כמנהיג 

לדמות  נחשב  פנחס  לחיקוי,  ומודל 
שנויה במחלוקת, שגם אם מעשיו הם  
שני  אותם.  לחקות  לנו  אסור  חיוביים, 
שנויה  וקנאות  חיובית  קנאות  מודלים: 
אדם  מול  אל  לחיקוי  מודל  במחלוקת. 
בין  מבדיל  מדוע? מה  שנוי במחלוקת. 
המעשה של משה למעשה של פנחס?

כשאנחנו  נמצא  להבנה  פתח  אולי 
נזכרים שהמעשה של פנחס הוא יוזמה 
הוא.  ברוך  הקדוש  בהוראת  ולא  שלו 
דבר המעניין דווקא בפרשה שבה משה 
נענש על כך שהיכה בסלע ביוזמתו ולא 
בהוראת ה’. כשפנחס הורג הוא מוביל, 
ואילו  בעקבותיו.  הוא  ברוך  והקדוש 
מהסלע,  המים  למקרה  פרט  משה, 
הוא,  ברוך  הקדוש  ידי  על  תמיד  מובל 

מצווה  ברוך  שהקדוש  הכללים  ובתוך 
את עם ישראל.

ומנהיגה,  הקהילה  נציג  רק  אינו  משה 
שהקהילה  הכללים  לפי  פועל  גם  הוא 
מחויבת לפעול בה, ואילו פנחס יוצר את 
כלליו בעצמו. בין אם הכללים של פנחס 
נכונים ובין אם לאו, קנאותו מייצרת סט 
ערכים ומוסר אחר משל כלל העם. לכן 
פנחס לא יכול להיות מודל לחיקוי. אין 
לנו את הכלים או את הכללים הנדרשים 
יש  משה,  של   במקרה  ואילו  לחקותו. 
ורצונותיו,  אופיו  לא   - הכללים  לנו את 

אלא תורה ומצוות.

*הכותב הוא מנכ”ל “שותפות
 לעתיד ישראל”.

קנאות חיובית וקנאות שנויה במחלוקת  

מיכאל מנקין - ירושליםפרשת השבוע
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בנות ב פרשת  בתום  פרשתנו, 
)כ״ז;  הנחלות  וחלוקת  צלפחד 
משה  אל  הקב״ה  פונה  ו׳-י״א(, 
ומורה לו לעלות אל ַהר ָהֲעָבִרים לראות 
שאין  מבאר  הרמב״ן  ישראל.  ארץ  את 
והקב״ה  עתידי,  אלא  מידי  בצווי  מדובר 
מבהיר למשה, כי לא יעלה בדעתו שבכך 
שהורה לו לחלק את א״י לנחלות, עתיד 
כי  מובא  בהמשך  אליה.  להיכנס  הוא 
משה פונה לקב״ה, מבקש למנות מנהיג 
עתידי במקומו לבני ישראל ומנמק זאת: 
ֵאין- ר  ֲאֶשׁ אן,  ֹצּ ַכּ ה׳,  ֲעַדת  ִתְהֶיה,  ״ְוֹלא 
לומר  ניתן  ֹרֶעה״. בהבנה ראשונית  ָלֶהם 
כי בקשתו של משה למינוי מנהיג עתידי 
אחראי,  מנהיג  מהיותו  נובעת  במקומו, 
המבקש לדאוג לעם לפני מותו. אולם אם 
אכן בשל כך הדבר, היה על משה לבקש 
מי  פרשת  בשלהי  ״חקת״  בפרשת  זאת 
עונשו.  על  לו  נמסר  כאשר  המריבה, 
זו  דווקא עתה הוא פונה בדרישה  מדוע 

להקב״ה ומבקש למנות מנהיג? אף חז״ל 
ס״י  )כ״א,  רבה  ובמדרש  בכך,  התקשו 
ט״ו, א״ק י״ד( מבוהר שכאשר ראה משה 
שבנות צלפחד יורשות את אביהן, ביקש 
שבניו ירשו אותו. ברם הקב״ה השיב לו: 
ְרָיּה״. כלומר, ה׳ ענה  ֵאָנה, ֹיאַכל ִפּ ״ֹנֵצר ְתּ
לו, כי מאחר שבניו לא עסקו בתורה, הם 
האומה,  כמנהיגי  לשמש  ראויים  אינם 
משה,  את  ששימש  בן-נון  יהושע  ואילו 
זה  הוא  ציבור,  ובצורכי  בתורה  ועסק 
שיירש אותו. בכך מבקש המדרש ללמד 
יסוד עקרוני בדיני ירושה. בניגוד לנכסים 
אב  בין  ירושה״  ״דין  יש  שבהם  גשמיים 
לבן, הרי שלעניין יראת ה׳, גדולה תורנית 
ויגע,  בעמל  צורך  יש  האומה,  והנהגת 
גדול  לנו  מי  בלבד.  אבות  בזכות  די  ואין 
ממשה רבנו, שלא זו בלבד שיוצאי חלציו 
האומה  כמנהיגי  דרכו  את  המשיכו  לא 
חלקם  שאף  אלא  המסורה,  וממשיכי 
אין  בתורה  אומנם  רעה.  לתרבות  יצאו 

התייחסות מפורשת לאורחותיהם של בניו, 
פסוק המרמז  מובא  שופטים  בספר  אך 
ִקימּו ָלֶהם  על דרכם ובו נאמר )י״ח; ל׳(: ״ָיּ
ן- ם ֶבּ ְרֹשׁ ן-ֵגּ ֶסל; ִויהֹוָנָתן ֶבּ ֵני-ָדן, ֶאת-ַהָפּ ְבּ
ִני,  ֶבט ַהָדּ ה הּוא ּוָבָניו, ָהיּו ֹכֲהִנים ְלֵשׁ ׁ ְמַנֶשּ
האמור,  הפסוק  ָהָאֶרץ״.  לֹות  ְגּ ַעד-יֹום, 
שהתרחשה  מיכה  פסל  בפרשת  עוסק 
המסורת  פי  על  השופטים.  בתקופת 
הוא  מנשה  אותו  הפסוק(  על  רש״י  )ר׳: 
יהונתן  שנכדו  עולה  ומהפסוק  משה, 
שימש ככהן לאותו פסל. בשל כך, האות 
נ׳ נכתבה תלויה, משום כבודו של משה, 
בדרכו.  ימשיכו  ונכדיו  שבניו  זכה  שלא 
שבחינוך  ללמד  התורה  מבקשת  בכך 
ילדים, אין די בייחוס ומעמד, ויש צורך כל 
העת להשקיע ולעמול בכדי להנחיל להם 

יראת ה׳, מידות טובות וערכים. 

*הכותב הוא

ְרָיּה ֵאָנה, יֹאַכל ִפּ נֵֹצר ְתּ

לפרטים ומועדי סדנאות:
www.yarok-bair.co.il | 050-441-7144

הצטרפו לסדנא לגידול ירקות בבית ללא אדמה 
ב”ירוק בעיר” חוות החקלאות העירונית שעל גג 
דיזנגוף סנטר

חקלאות עירונית - גידול מזון בעיר בשיטות חדשניות 
ללא ריסוס כימי ובניצול מקסימלי של מקום. 
קרוב לצלחת, בריא, טעים, טוב לסביבה ולחברה! 

בואו ללמוד כמה פשוט לגדל בעיר!

שליחי הציבור שלכםשליחי הציבור שלכם

איתנו אתם יכולים!

מבית

 
 באלפי בתי הכנסת ברחבי הארץ

 

 לפרטים: יוסי בן הדור - 052-8908518
yossib@makorrishon.co.il

 לרשותנו מאגר ממוחשב של כל בתי הכנסת 
כולל- רשימת גבאים להפצה ממוקדת לפי קהל היעד

טל: 050-3122336  לא קיבלת העלונים? צור קשר ל- 9248* 
פקס: 153-50-3122336

מפרסם יקר, 
מודעה זו יכולה

 להיות שלך
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יחיאל מלכה סיפור לשבת

של ל נדיר  תיעוד  לידיי  הגיע  כשנה  פני 
ישראלים  עיראק.  נחום בצפון  קבר הנביא 
מזה  מטפלת  שאני  וידעו  במקום,  שביקרו 
יהודית  מורשת  אתרי  על  הגנה  של  בנושא  שנים 
במזרח התיכון, עוד ככתבת לענייני ערבים ועכשיו 
העתיק  שהמבנה  לידיעתי  הביאו  כנסת,  כחברת 
נוטה  בעיראק  יהודים  של  להילולות  מוקד  שהיה 

לקרוס.
האמצעים,  חסרים  היו  הכורדית  לממשלה 
במבנה  טיפלה  שבמסירות  הכורדית  והמשפחה 
מול  אל  אונים  חסרת  עצמה  מצאה  שנים,  מזה 
לארגון  פניתי  בדיוק  שנה  לפני  הטבע.  מפגעי 
אונסק"ו שבאותה העת היה עסוק בלהכחיש את 
הקשר בין העם היהודי לירושלים, ודרשתי בתוקף 
בעיראק  יהודית  מורשת  אתרי  למען  להתערב 
שבגינה  המשימה  את  ולמלא  אחרים,  ובמקומות 
אך  קיבלתי,  לא  מאונסק"ו  הארגון. תשובה  הוקם 
לעומת זאת קיבלתי פנייה מארגון "מהנדסים ללא 

דבר  של  ובסופו  רבים  מאמצים  שעשה  גבולות", 
להעריך  כדי  ישראלים  מהנדסים  שני  לשם  שלח 
את השווי הצפוי של השיפוץ. כולי תקווה שנצליח 
למען  גם  ונפעל  נחום,  הנביא  קבר  את  לשמר 
הצלתם של אתרי מורשת יהודים: בתי כנסת, קברי 
נביאים ובתי קברות הנמצאים בכל עיר ובכל כפר 

ברחבי האזור שלנו.
כדי להשיג מטרה זו עלינו לפעול ביחד עם ידידינו 
ברחבי העולם, ובהקשר זה ממש: רק לפני שבוע 
והחלטנו  איטלקייה,  פרלמנט  חברת  עם  נפגשתי 
על  הזה.  במישור  יחד  ונעבוד  כוחות  שנשלב 
ממשלת ישראל להתאמץ יותר כדי להביא עניין זה 
למודעות העולם, ולהציל את מה שאפשר להציל. 
ובאשר לאונסק"ו - אמשיך להיאבק כדי להביא את 
הארגון הזה לערוך דיון בנושא, ולהתחיל לפעול על 
פי המנדט שיש לו, זאת כדי שנשמור על אתרים 
חשובים ויפהפיים שהם חלק מהמורשת של העם 

היהודי ושל העולם כולו.

קבר הנביא נחום / ח"כ קסניה סבטלובה

צילום: שרדאר
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מאת: אליסף תל אור

ה: ָרָשׁ ִחיָדה ַלָפּ
ה ַהּתֹוָרה ְלַהְקִריב  ים ְמַצוָּ ֵאיֶזה ֵמַהַחִגּ • ְבּ

ִרים? ְבִעים פָּ ִשׁ
ל  ל ֲחָכִמים ִלְקִביָעה ֶשׁ ר ֶשׁ • ַמהּו ַהֶהְסֵבּ

ִרים? ל פָּ ר ֶזה ֶשׁ ִמְסָפּ

ה: ָרָשׁ ִסּפּור ַלָפּ
ְניּו יֹוְרק,  ּה ִבּ ָלּ ָחה ֶשׁ פָּ ְשׁ ָרה ִעם ַהִמּ ָלן ָגּ ָנה 1922, ג’ּוִדית ַקְפּ ׁ ַהָשּ
יָלּה ִהיא ַמְתִחיָלה  ִגּ נֹות  מֹו ְבּ ת ִמְצָוה.  ְכּ ְמַעט ַבּ ָבר ִכּ ְוִהיא ְכּ
ּה  ָלּ ֶשׁ ְצָוה  ַהִמּ ת  ַבּ ֲחִגיגֹות  ֶאת  ן  ְלַציֵּ רֹוָצה  ִהיא  יַצד  כֵּ ב  ַלֲחֹשׁ
עֹוָלם  ה ָבּ ֵאָלה ֲחָדָשׁ ֵאָלה זֹו ָהְיָתה ֲעַדִין ְשׁ קּוָפה ְשׁ אֹוָתּה ְתּ )ְבּ
ִנים ּבֹוְדדֹות קֹוֵדם ָלֵכן ִהְתִחילּו  ר ַרק ַעְשׂרֹות ָשׁ ֲאֶשׁ הּוִדי, ַכּ ַהְיּ
ל  ּה ֶשׁ ֹראָשׁ ה, ֹעֶלה ְבּ ֶהן(. ְוִהֵנּ ָלּ ְצָוה ֶשׁ ת ַהִמּ נֹות ַלֲחֹגג ֶאת ַבּ בָּ

ּתֹוָרה. ג’ּוִדית ַרְעיֹון - ִהיא רֹוָצה ִלְקֹרא ַבּ

א ֶאת ָהַאֲהָבה  יֹוֵתר ְלַבֵטּ ֶרְך ַהּטֹוָבה ְבּ ן, ֹזאת ִנְרֵאית ָלה ַהֶדּ ֵכּ
ְפֵני  ִבּ ה  ַהֶזּ ָהַרְעיֹון  ֶאת  ַמֲעָלה  ִהיא  ְצוֹות.  ְוַלִמּ ַלּתֹוָרה  ּה  ָלּ ֶשׁ
ֶאת  ַחן  ָבּ ֶנֶסת,  ַהְכּ ית  ֵבּ ַהְנָהַגת  ְבּ ָחֵבר  ָהָיה  ֶשׁ ְוָאִביָה,  הֹוֶריָה, 
ית  בֵּ ל  ֶשׁ ֱאָמִנים  ַהֶנּ ֶחֶבר  ְפֵני  ִבּ ם  ַגּ אֹותֹו  ִמיַע  ְוִהְשׁ ַהּנֹוֵשׂא 

ָוֹכל.  ל  רּות ַהּזֹו ִמֹכּ ַסל ֶאת ָהֶאְפָשׁ ֱאָמִנים ָפּ ֶנֶסת. ֶחֶבר ַהֶנּ ַהְכּ
יבֹות,  ִשׁ ַאְך ג’ּוִדית ֹלא ִנְכְנָעה, ִהיא ִהְצָטְרָפה ְלָאִביָה ְלַאַחת ַהְיּ
ָבר ָחׁשּוב ָלה, ּוַמּדּוַע  ַעד ַמּדּוַע ַהָדּ יָרה ֵהיֵטב ְלַחְבֵרי ַהַוּ ְוִהְסִבּ
ָבר ִהְצִליָחה ג’ּוִדית  ל ָדּ סֹופֹו ֶשׁ סּול. ְבּ ָכְך ׁשּום ָפּ ּה ֵאין ְבּ ְלַדְעָתּ
ָאְמרּו  ֲעַדִין  ֵהם  ֶמת.  ְמֻסֶיּ ה  ִמָדּ בְּ ַעד  ַהַוּ ַחְבֵרי  ֶאת  ְכֵנַע  ְלַשׁ
ֹלא  ִהיא  ן  ֵכּ ְוַעל  ֶאָחד,  יֹום  ְבּ ִמְתַרֲחׁשֹות  ֹלא  כֹות  ְהֵפּ ַמּ ֶשׁ ָלה 
ֶנֶסת, ֲאָבל ִהיא  ית ַהְכּ יַמת ֵבּ ׁש ֵמַהּתֹוָרה ְוֹלא ַעל ִבּ ְקָרא ַמָמּ ִתּ
מֹו  ׁש כְּ ְטָעִמים ַמָמּ ָרכֹות ַהּתֹוָרה, ְוִלְקֹרא ִבּ ּתּוַכל ְלָבֵרְך ֶאת ְבּ
ְוִתְקָרא  יָמה  ַהִבּ ְלַצד  ֲעֹמד  ַתּ ִהיא  ֶשׁ ָעה  ָשׁ ּתֹוָרה  בַּ ְקִריָאה  ִבּ
ְמֻאָחר  בּועֹות  ָשׁ ה  ָמּ ַכּ ה,  ַרָבּ ׁשּות  ִהְתַרְגּ ְבּ ְוָאֵכן,  ֵמַהחּוָמׁש. 
ְרכֹות  ִבּ ְרָכה ֶאת  ֵבּ ֶנֶסת,  ית ַהְכּ ֵבּ ז  ֶמְרָכּ ְבּ יֹוֵתר, ָעְמָדה ג’ּוִדית 
ִהיא ַמְקִריָאה ִמּתֹוְך ַהחּוָמׁש  ֶשׁ ִמיָעה ֶאת קֹוָלּה, ְכּ ַהּתֹוָרה ְוִהְשׁ

ּה.  ָלּ ְצָוה ֶשׁ ת ַהִמּ ת ַבּ ָרַשׁ ֶאת ָפּ

ְנָחס” ת “פִּ ָרַשׁ  ָפּ
ּפּור  יְך ֶאת ַהִסּ ים ַהּנֹוֵשׂא ָהִראׁשֹון ַמְמִשׁ ִזִיּ ָעה נֹוְשִׂאים ֶמְרָכּ ָנם ַאְרָבּ ְנָחס” ֶיְשׁ ת “ִפּ ָפָרַשׁ ְבּ
ֵני  ְבּ ל   ֶשׁ ֲחָטֵאיֶהם  ַעל  ר  ֻסַפּ ם  ָשׁ ק”,  ָלּ “ַבּ ת  ָרַשׁ ָפּ ה ַהּקֹוֶדֶמת,  ָרָשׁ ַהָפּ סֹוף  ְבּ הֹוִפיַע  ֶשׁ
ְנָחס  ר פִּ ֲאֶשׁ ַכּ ר ֶנֱעְצָרה ַרק  ָפה ֲאֶשׁ ֵגּ ַמּ ַבּ ְרמּו ְלָכְך שה’ ֶהֱעִניׁש ֶאת ָהָעם  ָגּ ִיְשָׂרֵאל ֶשׁ
ְנָחס  ֹבָרְך פִּ ְמּ ְבָרָכה ֶשׁ ֵתנּו ַמְתִחיָלה ִבּ ָרָשׁ אּות ְוָהַרג ֶאת אֹותֹו ַמְנִהיג. ָפּ ָעָשׂה ַמֲעֶשׂה ַקָנּ
ר ֶאל מּול ָהֱאֶמת  ֲאֶשׁ ֶרת ַכּ ֹקּ ל ִבּ ם סּוג ֶשׁ ֹמַע ַגּ ן ִלְשׁ ָתּ ִנּ ָרָכה ֶשׁ אּות ֶזה )ְבּ ַעל ַמֲעֶשׂה ַקָנּ

לֹום(. ָשׁ ְנָחס ְמֹבָרְך ְבּ ִאית ִפּ ָנּ ַהַקּ
ֲחלֹות.  ַלַנּ ה  ְוַהֲחֻלָקּ ָפה  ֵגּ ַהַמּ ִעְקבֹות  ְבּ ְעַרְך  ֶנּ ֶשׁ ָהָעם  ִמְפַקד  ַעל  ר  ְמַסֵפּ ִני  ׁ ַהֵשּ ַהּנֹוֵשׂא 
ְוֵכיָון  ַאִחים,  ָלנּו  ְוֵאין  ֵמת,  ָאִבינּו  ְצָלְפָחד:  נֹות  ְבּ ל  ֶשׁ ֵאָלָתן  ְשׁ ֹעָלה  ֶזה  נֹוֵשׂא  תֹוְך  ְבּ
ה ֵאינֹו יֹוֵדַע ָמה  גֹוָרֵלנּו? ֹמֶשׁ ֲחלֹות ֶנְחְלקּו ַרק ִלְגָבִרים - ָמה ַיֲעֶלה בְּ ה ַהַנּ ִחָלּ ַכְתּ ְלּ ִמּ ֶשׁ
ְלַנֲחָלה  ִאּיֹות  ַזָכּ נֹות  ָבּ ַּגם  ֶשׁ ָלֶהן  יב  ֵמִשׁ ֵאָליו, הּוא  ה  ֶלּ ִמְתַגּ ּוְלַאַחר שה’  ָלֶהן,  יב  ְלָהִשׁ

ֶהן. ָלּ ְקֶרה ֶשׁ מִּ מֹו ַבּ ּבֹו ֲאִביֶהן ִנְפַטר ְוֵאין ָלֶהן ַאִחים, כְּ ִמְקֶרה ֶשׁ ְבּ
ְלַהר  ַלֲעלֹות  ה  ְמֻצוָּ ה  ֹמֶשׁ ה:  ֹמֶשׁ ל  ֶשׁ מֹותֹו  ִלְקַראת  ַהֲהָכנֹות  הּוא  י  ִליִשׁ ׁ ַהְשּ ַהּנֹוֵשׂא 
ה  ּוֹמֶשׁ ַאֲחָריו,  ְנִהיג ֶאת ָהָעם  ַיּ ֶשׁ יֹוֵרׁש  ּוְלַמּנֹות  ָהָאֶרץ,  ם ֶאל  ׁ ִמָשּ ִקיף  ְלַהְשׁ ָהֲעָבִרים, 
ְלַהְקִריב  ׁש  ֵיּ ֶשׁ ַהּׁשֹוִנים  נֹות  ְרָבּ ַהקָּ רּוט  ֵפּ הּוא  ָהַאֲחרֹון  ַהּנֹוֵשׂא  נּון.  ן  ִבּ ַע  ְיהֹוֻשׁ ִבּ ּבֹוֵחר 

ּמֹוֲעִדים ַהּׁשֹוִנים. ַבּ

www.meytarim.org.il

את הפתרונות ניתן לשלוח ל"מיתרים" רשת לחינוך יהודי משלב רחוב גנרל פייר קניג 32, ירושלים. 
או למייל info@meitarim.org ולציין שם פרטי ומשפחה, גיל, כתובת וכתובת דוא"ל באם יש. 

בין הפותרים נכונה יוגרל פרס חינוכי

הכותב הוא ראש תחום כתיבה ב”מיתרים”

טל: 050-3122336  פקס: 153-50-3122336

מפרסם יקר, מודעה זו יכולה להיות שלך
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רופ’ נחמה ליבוביץ’ ז”ל הייתה פ
פרופסור  ומחנכת,  מורה 
וחוקרת  פרשנית  למקרא, 
ישראל  פרס  וכלת  התנ”ך  פרשנות 
בריגה,  נולדה  היא  החינוך.  בתחום 
לטביה, שנתיים לאחר אחיה הפילוסוף 
בבית  גדלה  נחמה  ליבוביץ’.  ישעיהו 
וכשהייתה  ותנ”ך,  עברית  למדה  ציוני, 
לברלין.  משפחתה  עם  עברה   14 בת 
רכשה  האקדמית  השכלתה  את 
מרבורג  היידלברג,  באוניברסיטאות 

וברלין, שבהן למדה פילולוגיה 
גרמנית ואנגלית, חינוך ומקרא. 
עוד בהיותה סטודנטית לימדה 
בבתי  ומקרא  עברית  נחמה 
הובילה  היא  יהודים.  ספר 
עברית  “הוראת  מהפכת  את 
את  ופרסמה  בעברית”, 
מאמריה הראשונים בנושא זה. 
בבית  למדה  התקופה  באותה 
המדרש הגבוה ללימודי יהדות 

בברלין.

פועלה בארץ ישראל
לאחר   )1930( תר”צ  בשנת 
דוקטור, עלתה  תואר  שקיבלה 
לארץ ישראל עם בעלה, שהיה 
)ידידיה(  ליפמן  ר’  אביה,  אחי 
כמורה  עבדה  היא  ליבוביץ’. 
למורות  המזרחי  בסמינר 
מורים  והדריכה  בירושלים, 
ספר  בבתי  מעשית  בעבודה 
יסודיים. בשנת תשט”ו )1955(, 
עזבה  הוראה,  שנות   22 לאחר 
למורות,  הסמינר  את  נחמה 
לתנ”ך  למרצה  ונתמנתה 
ולדידקטיקה של ספרות וחיבור 
היא  בר-אילן.  באוניברסיטת 

לימדה שם כחמש שנים והייתה לאחד 
בשנת  לתנ”ך.  החוג  של  היסוד  מאבני 
למרצה  גם  נתמנתה   )1957( תשי”ז 
 11 וכעבור  אביב  תל  באוניברסיטת 
תשל”ב  בשנת  חבר.  לפרופסור  שנה 
)1972( היא יצאה לגמלאות. בכל אותן 
חינוכיים  במוסדות  נחמה  לימדה  שנים 
האישה  הייתה  שבחלקם  נוספים 
נחמה ראתה  הראשונה בסגל המורים. 
התנ”ך  ידע  את  להפיץ  יעוד  לעצמה 

ואהבת התנ”ך לא רק בין תלמידיה אלא 
להופיע  נהגה  והיא  הרחב,  בציבור  גם 
“קול  ברדיו  העבירה  עממית,  כמרצה 
ישראל” שיעור שבועי, לימדה ביישובים 
ברחבי הארץ, בצבא ואף נתנה שיעורים 
בביתה  הקרובים  לתלמידיה  קבועים 

בירושלים. 

עיונים בפרשת השבוע
נחמה  החלה   )1938( תרצ”ח  בשנת 
ולנוכח  מבוגרים,  בהוראת  לעסוק 

זקוק  מבוגר  לומד  גם  כי  מסקנתה 
החליטה  בלימודו,  ולהכוונה  להדרכה 
וללמוד  להעמיק  המעוניין  לכל  לסייע 
וכך,  ביסודיות.  השבוע  פרשת  את 
עם  בבד  בד   )1942( תש”ב  בשנת 
הגדול  נוסד  בסמינר,  מורה  היותה 
שבמפעלי חייה: “גיליונות לעיון בפרשת 
השבוע”. העלונים כללו, מלבד שאלות 
גם  הפרשנים,  דברי  ועל  הפסוקים  על 
התייחסויות פרשניות של נחמה עצמה. 

המסחרי,  לסמלה  הפכו  אלה  גיליונות 
התוודעו  הרחב  בציבור  רבים  ואנשים 
להם.  הודות  השבוע  פרשת  לנושאי 
ליבוביץ’  פרסמה  ואילך  תשי”ד  משנת 
את ה”עיונים” שכללו, מלבד השאלות, 
אליהם.  והתייחסות  ציטוטים מפרשנים 
הגיעו  רבות,  לשפות  תורגמו  ה”עיונים” 
לקהילות יהודיות בכל העולם ובסופו של 
דבר יצאו לאור כחמישה ספרים, כאשר 
כל ספר עוסק בחומש אחר של התורה. 
הידע הרחב שלה ביהדות התבסס על 
מכל  פרשנים  של  גדול  מגוון 
וכלה  מרש”י  החל  הדורות, 
בנו  כמו  מודרניים  בפרשנים 
לגישתם  נצמדה  היא  יעקב. 
המסורתיים,  הפרשנים  של 
ביקורת  מאסכולת  והתעלמה 
בקיאה  שהייתה  )אף  המקרא 
בה(. מחקריה הצטיינו בעמקות 
התייחסות  כדי  תוך  רבה 
הכתוב,  של  הספרותי  למרכיב 
אך מבלי לפגוע ברוח היהדות. 
זכתה   )1956( תשט”ז  בשנת 
נחמה בפרס ישראל לחינוך על 
והפצתו  התנ”ך  בחקר  פועלה 
שבהם  הפרסים  בין  ברבים. 
פרס  את  למנות  ניתן  זכתה 
מטעם  רוטברג  פרס  ביאליק, 
פרס  העברית,  האוניברסיטה 

יהודית ליברמן ועוד. 

פטירתה 
בצניעות  ימיה  כל  חיה  נחמה 
הייתה  כפרופסור  וגם  גמורה, 
הליכותיה.  בפשטות  ידועה 
שכתבה,  הספרים  למרות 
הפרסים שזכתה בהם ותאריה 
האקדמיים, תלמידיה קראו לה 
“נחמה”, והיא העדיפה את התואר מורה 
על פני פרופסור. נחמה ליבוביץ’ נפטרה 
על  התשנ”ז.  בניסן  ה’  ביום  בירושלים 
מילה  נחקקה  מצבתה  על  בקשתה  פי 

אחת: “מורה”.

צילום: כריכת הספר “סיפורי נחמה”, 
אחד מיני ספרים רבים שנכתבו על 

פועלה

פרופ’ נחמה ליבוביץ’ ז”ל

ג’ באלול ה’תרס”ה 
)3 בספטמבר 1905( - ה’ בניסן 

ה’תשנ”ז )12 באפריל 1997(


