
 

 (1) תצא -לפרשת כי
 

א. רשימות של חוקים, ניסיונות התמודדות של הקהילה עם מקרי פגיעה ביחידים וביחידות שבתוכה.  

לפעמים, כשהחברה מתלבטת במי האשם, נחשפים לעינינו הפגמים והליקויים המוסריים, עליהם  

 היא מושתתת. 

 

יׁש ּוְמצָ ב.   ְהֶיה ַנֲעָר ְבתּוָלה ְמֹאָרָשה ְלאִּ י יִּ יר  )כג( כִּ ָמּה: )כד( ְוהֹוֵצאֶתם ֶאת ְׁשֵניֶהם ֶאל ַׁשַער ָהעִּ יר ְוָׁשַכב עִּ יׁש ָבעִּ ָאּה אִּ

יׁש ַעל ְדַבר ֲאׁשֶ  יר ְוֶאת ָהאִּ ים ָוֵמתּו ֶאת ַהַנֲעָר ַעל ְדַבר ֲאֶׁשר ֹלא ָצֲעָקה ָבעִּ וא ּוְסַקְלֶתם ֹאָתם ָבֲאָבנִּ ָנה ֶאת ֵאֶׁשת ַההִּ ר עִּ

ַעְרָת הָ  ְרֶבָך: ]דברים כב, ֵרֵעהּו ּובִּ קִּ  [ 24  – 23ָרע מִּ

 

  כשאת אומרת 'לא', למה את מתכוונת?ג. 

  לא'?' למנה את מתכוונת, כשאת אומרת

  האם ה'לא' הוא לא', ובאמת אולי הוא רק 'אולי,

  הוא רק 'עוד לא'  אך לא כעת', או שה'לא' 

  אולי הוא 'או' אולי הוא 'בוא' 

  כי את אומרת 'לא' כל כך בחן, 

 ]דן אלמגור, מתוך: "כשאת אומרת לא"[    וא נשמע לי עוד יותר מזמין מ'כן'שה

לא" הוא "כן", " האמנם כך הוא? האמנם "לא" הוא "אולי"? האמנם "לא" הוא "בוא"? האמנם

שכתב בחיוך, בקלילות   ואף "עוד יותר מזמין מ'כן'"? אין ספק בליבנו שהפזמונאי כתב דברים

שיראו בדבריו מורה דרך  ישרון, ואולם מתגנב חשש אל לב כי ישובבדיחות דעת, בוודאי בכ

ועל כך נאמר אנו, בלשון צלולה ובלא   להליכות ולמנהגות, וכאומרים: ממנו נשמע וכן ננהג.

מתכוונת ל"לא" כמשמעותו בחיי יומיום וכהוראתו  פקפוק וגמגום: כשאשה אומרת "לא", היא

דה, כך זקן, כך זקנה, כך כל אדם. "לא" הוא לעולם "לא"  יל במילון. כך אשה, כך גבר, כך ילד, כך

עיוור פיקח ואין שיכור פיכח. אין חכם טיפש ואין ותרן עיקש. אין   ואין "לא" שהוא "כן". אין

לילה שהוא יום. והכל אם מדברים אנו בלשון בני אדם. "לא" הוא "לא".  שחור שהוא לבן, ואין

על אף אותו "לא", הייחוד הוא שלא בהסכמתה,  והגבר מתייחד עמה  אשה האומרת "לא",

 והמעשה הוא מעשה אינוס.

 , "פס"ד שמרת"[ 385(1מדינת ישראל נ' בארי, פ"ד מח)]השופט מישאל חשין, מתוך:  

 


