
 עינימע כסות לך הוא הנה . . ."
 נ',)בראשית

 ט"
 אתמ

 ד ג ל ג ם י יח

 ז"ל ברסלבי ליוסףנפש
 מקרא בית ונאמן הארץחוקר

 זו "כסות-עינים" גרמה "כאב-ראש"הרבה
 טור- ה. נ. אומר ובצדק המקרא,למפרשי
 המפרשים נתקשו עינים כטות "בלשוןסיני:
 למברים ,מסתבר פירוש נמצא ולאהואיל
 ונכ'חה"1. כל ואת אתך אשר "לכלשאחריו
 אינו ידו על ונמוצע הפירוש שגםאלא,

 הרטום גם לו, שקדמו מאלה יותרמסתבר
 זה: פסוק %ל אומר לבראשיתבביאורו

 בולם לפרשו שנעשו הרבים"מהנסיונות
 הפירו- על המחזר המעיין ואמנם,דחוקים".
 והן הקדמונים של הן לכתובנו, השוניםשים
 סביר פירוש למצווי נלאה האחרונים,של

 את כאן נביא ולא שרה; אל אבימלךלדברי
 המצע. קוצר ממני הפירושיםמיכלול
 למצוא עשוי זה קשה כתוב דומה,ברם,
 ומנהגותיהם אורת-תתהם רקע עלביאורו
 שרירים שחלקם הקדום, המורה עמישל

 בארצות העמים בקרב בימינו גםוקיימים
 גם ,במעט, א"כ ניכרים, ורישומיהםהאיסלם,
 2. המקרא של שונותבפרשיות
 משום אולי עמה שיש חובה, אניחש

 בתהילת מיד לצייןגמילות-הסו-של-אמת,
 על עמד כבר ז"ל ברסלבי יוסף כיעיוניי,
 את ידיעתו הברוחב זה, פסוק שלחומרתו
 ערביי גם המזרח, ארצות תושבי שלחייהם
 ומאידך גימא; מחד - במשמע ישראלארץ
 המקרא לשון בהבנת העדין בחושו -גיסא

 של ולהבנתו לתפיסתו וקירובםוסתומותיו
 משמע על לעמוד שבע עלתה -הקוהא
 המס- שהתמונה אלא 8, כפשוטם -הדברים
 הבהרת-יתר צריכה הכתובים מןתמנת

והשלמה.
 פניהן לכסות הנשים מנהגהרקע:
 מישראל נשים אין התורה חוקיעל-פי

 220. טור עינים", "כסות ערך מקראית אנציקלופדיה האה1
 הבנת על אלא הסיפור, של השונים ההיבטים על זה מאמר במסגרת לעמוד הכוונה אין2

 וכפשוטו. כנתינתוהכתוב
 המקראן לחקר החברה כתבי דים, בספר יבו'" עינים כסות לך הוא "הנה מאמרו ראה3

 ואילך. 141 עמ' תשי"ט, ספר, קריתהוצאת
 מויאל דוד המנוה עמד כבר כמשמעה, פשוטה עינים', 'כסות ביאור "על כי שם מציין ב. י.אכן,

 ועי"ש. הפסוק. להמשך פירושו נגד טוען הוא אך ממזרוח", 'אורבחוברתו
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חיים

 בחוץ. ולא בבית לא פניהן, כיסוי עלמצוות
 השזרח עמי נשי של לנוהגן בניגודואמנם,
 ?רים גברים בנוכחות בייחוד 4, פניהןלכסות

 של  נשיהן ההגו - לביתן מחוץובהימצאן
 גם גלויות-פנים להלך העבריםמשפחות
 רק חל הפנים כיסוי עניין )אגב, לביתןמחוץ
 ופטורות המאורשות או הנשואות הגשיםעל

 כך על והרווקות(. הצעירות הבנותממנו
 עצמו. במקרא מהמסומר גם למדיםאנו
 "ויראו נאמר: למצרים בבואה שרה על1.

 לאד" עד היא יפה כי האשה אתהמצרים
 שגלויית-פנים כהגמע יד(, י"ב,)בראשית
 המצרים יכלו הכיצד לאו, אם שכןהיתה,
 ? היא" יפה "כילראות

 שבסיפורנו. המקרה לגבי הדין הוא2.
 אל'א כלל "ראייה" עניין בו נזכר לאאמנם,

 של וסופו - להניח יש אך בלבד,"לקיחה"
 מאנשי וכמישהו - תחילתו על מעידמערוה

 שרה את ראה עצמו, הוא ואוליאבימלך,
 אבימלך. אל נלקחה כך ובנבל היא יפהכי

]2[ ד ע לג

 אנו סניהן את מכסות היו לאשהנערות
 שבפגיעו- ויעקב, אליעזר מסיכורילמדים
 חן מצאו הן מיד ורחל, רבקה עםתיהם

 .י. . . יפיין בשל אולי'בעיניהן,
 מסופר פניהן את שכיסו נשים שתיעל

 את שבראותה רבקה, - האחתבמקרא:
 הצעיף את "ותקח בשדה לקראתה באיצחק

 תמר - והאחרת סד(, כ"ד, )שםותתכם"
 )שם ותתעלף" בצעיף "ותכס נאמר:שבה
 קיום על מכך להסיק אין ברם, יד(.ל"ת,
 להניח, לש האבות. משפחות בקרב זהמנהג
 ועמיהן אבותיהן מנהג תמר וגם רבקהשגם
 והיא תרן נשי כמנהג - רבקה בידן.היה
 כיסוי חובת עליה וחלה מאורשת היתההלוא
 עדיין נחשב שכזר יצחק בפני גםהפנים
 נהגה היתה, שכנענית תמר ואילוהעיניה;
 8. כנעןכבנות
 את לשחזר ננסה הנ"ל ההנחותלאור

 - המקרים בשני המאורעותהשתלשלות
 ובגרר.במצרים

 לכסות שנהגו ויש כליל פניהן לכסות שנהגו יש בימינו. גם כמו לו, היו פנים כמה זה מנהג4
 כאן, "עינים" שהמונח נ"ל, העינים. את ולא הפנים את שכיסו כאלה גם והיו העינים, אתרק
 ובא ה( ", )שמות הארץ" עין את "וכסה והשווה: "פנים", מובנו במקרא, מקומות בכמהכמו

 הפנים מחלקי ביותר והמושך המרשים החלק הן שהעינים משום "פנים" תחת "עינים"השימוש
 הרהיבוני". שהם מנגדי עיניך 'שסבי ה(: )ו', השירים בשיר האוהב אומר וכךהאחרים.

 וביעקב סז( כ"ד, )בראשית וגו'" בתולה מאד, מראה טובת "והנערה כתוב: אליעזר אצל5
 '"ועיני להלן: מהכתוב ראייה להביא ואין י(. נ"ט, )שם רחל" את יעקב ראה כאשר "ויהיכתוב:
 לבן, בבית בהעתם מדובר שם שכן יז,, שם, )שם מראה" ויפת תאר יפת היתה ורחל רכותלאה

 והבדואיות העירוניות הערביות מנהג כן פניהן. לכסות נוהגות אינן הנשואות הנשים גםובבית
 בימינו.גם
 מלפני עמה בנות כמנהגי עדיין נהגה כנראה, אה יהודה, משפחת על נחשבה תמר אמנם,6

 פנים. גלויית היתה כלל שבדרך מאחר יכירה, לא שיהודה כדי פניה כסתה בכוונה ואפשר,נשואיה.
 יהודה כן על חמיה בבית פניה לכסות נהגה "שתמר ר"א דברי את המביא הרמב"ן כדעתשלא
 מוכרים היו לא פניה הלוא יהודה, אותה יכיר שמא לחשוש צריכה היתה לא כן שאם הכירה",לא
 פתה שכסתה משום לזונה תמר את השב שיהודה המפרשים, דעת נדאיה לא כן כמו כל-עיקר.לו

 ובמלים כזונה, יחשבה שיהודה גרמה עימם" ב"פתח ישיבתה עצם כי נראה, לי הזונות.כדרך
 אלא לי(, )ט"ו, שביהושע "עינם" העיר עם אותו המזהים כדעת לישוב, הכמנה אין עינים""פתח
 שבצעיף ל"פתח" רמז משום בזה יש ושמא ללקוחותיהן. מחכות הזונות היו ששם מסוייםלמקום
 תקחך ואל בלבבך יפק, תחמד "אי השמה; ושבים. לעוברים בעיניהן קורצות היושבעדו

 יג(. ו', )משליבעפעפיה"
 העינים" "כסות עם כלשהו קשר העינים" ב"פתח לראות יש שמא השערה: להעלותואעיז

 ? 4 שבהערה הפנים כיסוי של השונות לשיטות כלומר,שבסיפורנו,
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 עינים" כסות לך הוא"ה.הנהלק

 לנסרת הנשים נהגו הלי המקחצותבשני
 מעין שיסדר הכיסוי ועצם ז, פניהןאת

 ואסורה היא נשואה כי לאשה, זהוי""תעודת
 כך ואמנם, 8. המלך על אפילו האחרים,על
 ? לי עשית "מה אברהם: 'כלפי פרעהטוען
 לפי שכן, ?" היא אשתך' כי לי הגדת לאלמה
 כי שרה, היא רווקה החיצוניים הסימניםכל
 היא אחותך כי הודעתך וגם גלויים,פניה
 הדבר. אתאימתה
 בשיחו אבימלך קטל טענתו גם בעצם,זוהי,
 "בתום אלוהים: עם אברהם. ועם אלוהיםעם
 גלויית שכן זאת", עשיתי כפי ובנקיוןלבבי
 גם מה לרווקה, חשבתיה ובצדק היתהפנים

 אלוהים גם הם. ואחות אח כי העידוששניהם
 כי ידעתי אנכי "גם טענתו: צדקת אתמאשר
 אומר: הוא ולאברהם ואת". עשית לבבךבתם
 עלי הבאת כי לך חטאתי ומה לנו עשיתגמה
 לא אשר מעשים גדולה; חטאה ממלכתיועל
 הכשלת כלומד, ו,י(, )כ',  עמדי" עשיתיעשו

 לפי כי חטא, בגדר שהוא במעשהאותי
 איש אשת לו לקחת למלך אסור המקוםחוקי
 בחיים. בעלהבעוד

 כפשוטה - עינים""כסות
 להבין אפשר לפנינו, ברור כשהרקעעתה,

 וכך שרה. עם בשיחתו אלימלך כוונתאת
 נתתי כסף אלף גהנה לה: אומרהוא

 לכל עינים כסות הוא-לך )ו(הנהלאחיך;
 האחת, כאה יש נתינות שתי אתך".אשר

 העלבון על כפיצוי כסף אלף -לאברהם
 - ההאחרת בעבוהה; לו  שנגרמווהצער
 לא למען ולשפחותיה, לשרה עיניםכסות
 העלמים מפשע, חפים גברים להכשילתוסיף
 על פנוייה. כאי אליה ולהתייחסלראותה
 נשואה כי הכול, יכירו זו כסות-עיניםידי
 הדיבור של. משמעו וזהו לה; יתנכלו ולאהיא
 9. ונכחת" כל )כנועם("נטת

 סביבתן. או העינים את רק לכסות נהגו שבגרר אפשר,7
 ואשנס, לו. הותרה אלמנה ובתור בעלה את קודם להרוג מצווה הקר בה חשק :המלך ואם8
 בשל יהרגוהו פן אחותו, היא שרה כי הודעתו להצדקת בגרר, וגם במצרים גם אברהם, טעןכך

 י"א(. )שמו"ב שבע ובת דוד מעשה השמת:אשתו.
 נכוחה להיות והכתנה "נכח"; משורש "נבוחה", תה"פ של כצורת-מישנה "נכוחת" קרי9

 ייפוייה. וחשבתיך עיני מראה ידי על שהוטעיתי כמוני ולא נכוחה יראוך שהכול -ולחילופין
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