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 וקשיות עורף פניםעזות 

 

ַנָשא ַכֲאִרי ִיתְּ ָלִביא ָיקּום וְּ ַכב ַעד יֹאַכל ֶטֶרף..." - - "ֶהן ָעם כְּ מדובר כאן ו, טופשכ לֹא ִישְּ

בעקבות . האריה הוא סמל הגבורה והכוח, בשלום ובעיקר במלחמה. ישראל במלחמותיו של עם

יהדות נת את המאפיידרשה מוסיף הוא את פשט הכתוב, אך י רש"מקבל  תרגום אונקלוס,

ָלִביא ָיקּום : הדורות כשהן עומדין משנתם שחרית הן מתגברים כלביא וכארי... ללבוש  -"ֶהן ָעם כְּ

ַכב . טלית לקרוא את שמע ולהניח תפילין קורא את שמע על  ?כיצד ...בלילה על מטתו -לֹא ִישְּ

: סוגיה רחבה יותר מסתתרתדרשה דתית! אך מבין המלים . "וםטתו ומפקיד רוחו ביד המקימ

 לחנך.  חייביםמידות שלאורן אנו החייבות לעצב את האדם, הידות תורת המידות, המ

השתמשו , הם לדון בהם. כדי מידותהרבו לעסוק ב , ובייחוד אריסטו,הפילוסופים היווניים

, ובה לא בדרך אחרת בחרההיהודית דשו. התרבות יאותם הם חובמונחים  מופשטיםמושגים ב

מסמל את הלביא, מידות במטפורות מעולם החי. התייחסה ל. היא המופשט אלא הציורי.  המ

: עז כנמר, רץ כצבי, קל כנשר קשת רחבה של דימוייםאולם הוא רק אחד בהגבורה והמלכות, 

, חזיר ת הרעותלהתייחס למידוהמאפשרות  חיות ובהמות טמאות. התגנבו לקשת גם שמות וכדו'

 העברית המקראית את המידותאינה הדוגמה היחידה. בנוסף למטפורות מעולם החי, ביטאה 

 אותו:גם את המידות המדריכות  אךאדם, הרגשות  אתהמבטאים  שהיא נעזרת לאיברי האדם

 .' למשלו'קשיות עורף 'עזות פנים'

בהכללה גסה  .האנושית ותהתנהגההנהיגה במכונית כדי להבין את אוהב אני להשתמש בדגם 

 – המידות מקבילותניתן לומר שיש שני ממדים מרכזיים בהתנהגות האנושית: ערכים ומידות. 

לא  אךהמידות הן הכרחיות  לנסוע. להת והמכונית המאפשרן של מערכות לתקינות –לדעתי 

החיים , היכן במסעי המטרות הנסיעלאן אני רוצה לנסוע, מה הן הערכים קובעים מספיקות. 

. תאונה כדי שהמכונית תיסע ולא תתרחש אנו חייבים לדאוג לתקינות הרכב .רוצה אני להגיע

נקודת המפתח מבואו ל'מסכת אבות'.  ,שהרמב"ם לקח על עצמו ב'שמונה פרקים' המשימהזאת 

קיצוניות מכל מידות דרך האמצע. כל מידה יכולה ליפול באחת משתי מלכודות, א של דיונו הי

 , ולדבוק בה.כל מידהבלחפש את שיווי המשקל ש על האדםצד. 

 ("כלי יקר"בפירושו )מלונשיץ  ריםבדבריו החכמים של ר' אפ הוצעה במקצת חלופה אחרת

ָרָתם ִכי ָקָשָתה". על "ברכת" יעקב לשמעון ולוי ]מט, ז[: "ָארּור ַאָפם ִכי ָעז ֶעבְּ יעקב לא קלל את , וְּ

העברית הקלאסית לימדה אותנו עזות פנים וקשיות עורף. הם, ת שבהמידות הרעואת בניו, אלא 

 להלן.  אחזורמקדימה עזות פנים, מושג אליו , מידות אלו מתבטאות בראשו של האדםש

על אף  יכול להמשיך רק "ישר" הואעורף קשה שלא מאפשר לאדם לפנות כה וכה, מאחורה 

: ממשיך ואומריעקב  אולם! ידותעל המ לליקיעקב . הסכנות הפיזיות והמוסריות שבדרך



ָרֵאל".  ִישְּ ַיֲעֹקב ַוֲאִפיֵצם בְּ ֵקם בְּ ֵקם"ֲאַחלְּ . הללו"רעות" דות היאת האנשים, אך גם את המ !ֲאַחלְּ

", אחלק ואפיץ בכל ישראל... דת קשי עורףידת העזות פנים וממיממוכך כותב בעל ה'כלי יקר': "

 – "קשיות העורף"אומץ, ל יהפוך"עזות הפנים"  נו,בלשוננו א. מהן כדי שלכל אחד יגיעו שבבים

העזות "וכן קשיות את ההיסטוריה היהודית בגולה. שתי מידות אלו עצבו אכן, דבקות במטרה. ל

 העורף אך טוב הוא לישראל, כדי שיעמדו בדתם לא ישובו מפני כל, לשמוע בקול זרים". 

 , אמרותיהודה בן תימאמר' שתי אמרות אנו  בסיומה של מסכת אבות )ה, כ( קוראים

בור כארי לעשות רצון אביך יהוי עז כנמר, וקל כנשר, ורץ כצבי, וג" . מצד אחד:הנראות כסותרות

 אלהמדברי . "שת פנים לגן עדןו, ובלגיהינוםהוא היה אומר, עז פנים " :מצד שני ."שבשמים

לבטא  ותמסוגלן אינפנים ה-עזפניו של הביטוי 'עז פנים'. משמעות עומק יכולים אנו להבין את 

. הן אינן מסוגלות להתבייש כשהן רואות את רגש מוסרי כלשהואאמפתיה, חמלה, חיוך של 

עזות זקוקים ל וילדינו אנו לגיהינום. ראויה להגיעעזות זו עצמן פוגעות בזולת, חוטאות, פושעות. 

דינו וצעירנו . אומץ שיגן על ילותפשיאו ט השל רשע תןלא ליפול תחת השפע אומץנמר, ה

מיליון איש לא  700. כל בית יםחודרמהרכילות ולשון הרע, האכזריות וההתעללות שמהפייסבוק 

וקשיות  פניםבעזות חייבים לשחות נגד הזרם, כמו שעשו אבותינו,  – יקירי ואתם יכולים לצדוק!

 .עורף


