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 ?תולדתשה םשל םילגרמה תחילש םצעב ןורסח שי םאה «
 יניא ינא ,ךתעדל" י"שר 'יפו ,'וגו םישנא ךל חלש (ב ,גי) וניתשרפב בותכ

 ונינפל םישנא החלשנ ורמאו לארשי ואבש יפל ,חלש הצרת םא ,ךל הוצמ
 םהייח ,'וכו הבוט איהש םהל יתרמא ינא רמא ,הניכשב ךלמנ השמו ,'וכו

 .כ"ע ,"הושריי אל ןעמל םילגרמה ירבדב תועטל םוקמ םהל ןתונ ינאש
 .ול ןיחתופ אמטיל אבה ד"ע אוהש םימכח יתפשב שריפו

 תחא השקמ ולוכו ,םילגרמה תשרפ ןינע לכב םיקודקד הברה שי הנהו
 ונימאה אלש התיה אטחה םאד ,ן"במרה 'קהש ומכו ,רואיבו רבסה ךירצ
 יכ ,ו"ח הזה ןינעב אטח ומצע וניבר השמש אצוי כ"א ,ה"בקה לע וכמס אלו
 םישנא החלשנ ורמאתו םכלוכ ילא ןוברקתו בותכ (בכ ,א) םירבד תשרפב
 רשע םינש םכמ חקאו רבדה יניעב בטייו ,'וגו ץראה תא ונל ורפחיו ונינפל
 הנעט וניצמ אל ךיא כ"או ,הזל םיכסה ה"ערמש 'ואכל שרופמו ,'וגו םישנא
 .הזב ומצע וניבר השמ לע העיבתו

 לארשי לש םבלב תוקיפס ומצעב וניבר השמ ןתנ ךיא ,ןיבהל שי דוע
 אלהו ,'הער םא איה הבוטה' תוארל וכליש םהל ורמואב םילגרמה לשו

 .הבוט איהש שוריפב רמא ה"בקה

 ללכ לש םתסינכ תארקל םילגרמ חלש עשוהי םג אלה ,ןיבהל ךירצ םג
 'ואכלו ,הרטפהה יקוספב עובשה םיארוק ונאש ומכו ,לארשי ץראל לארשי

 קר הרקש הממ ,הזה ןוועה רמוחב עשוהי המל אל ךיא ,דחא דצמ השק
 ,ץראה תא רותל םילגרמ וניבר השמ חלששכ ,ןכ ינפל הנש םיעברא ינפל
 וניצמ אל תמאב המל ,עשוהיל וניבר השמ ןיב לדבהה המ ,ינש דצמו

 .עשוהי לצא םילגרמה תחילשב היל אחינ היה אל ה"בקהש

 !העד רודה יכרדב םיניבמ אל ונחנא «
 תוביסנ קמוע תא תצקמב ןיבהל ראבל קמעתהל הסננש יפל תמאבו

 ןימזדארמ הירא בקעי יבר םע היהש רופיסב םידקנ ,וניתשרפבש םינינעה
 שמוח לש וללה תוישרפהמ תחאב ם"ירה ישודיחה ותוא שגפש ,ל"צז
 הרק המ ם"ירה ישודיחה תלאשל ,ולוכ רעסנ אוהש האר אוהו ,רבדמב
 ,םילגרמ וללה תוישרפה תא דמול אוהש ,בישה - רעסנ ולוכ אוה המלו

 םילודג םישנא ךיא ,ןאכ הרוק המ ןיבהל חילצמ וניאו ,חרוק ,םיננואתמ
 עיגה ךיא ,תועש עבראו םירשע האלפנ םיסינ תכרעמ ךותב ויחש הלאכ
 םיתניב ,ךתעד חונת' ותמכח בורב ם"ירה ישודיחה ול בישהו ,ועיגהש המל
 השענ המ עדוי ימ ונלש תווצמה וליאו ,הרותה תישענ םהלש תוריבעהמ
 ...םהמ

 ונל ןיאש ןיבהלו ,ולא תוישרפ דומלל תשגל ונילע הזה תולכתסהבו
 וניתנבהו וניכרע יפל םירבדה תא ראבל הסננו ,העד רודה תולדגב הגשה
 .'קה וניתובר ירבד תקתעהב ,הלדה

 !סנה לע ןיכמוס ןיא יכ ,העיבת םוש ןיא םילגרמה תחילש םצע לע «
 לארשי ללכ יכ ,םילגרמה תחילש ןינע תא תצקמב ראבל בתכ ן"במרב

 םישנא םהינפל םיחלושש ,הירכנ ץראב םחלהל םיאבה לכ ךרדש ,ורמא
 היהי דצ הזיאמו הלחת ומחלי ריע וזיאב הצע םהל ונתישו ,םיכרדה תעדל

 ךרדה תא רבד ונתוא ובישיו" (בכ ,א םירבד) בותככו ,ץראה תא שובכל חונ
 הליחת ןהילא אבנ םירע הזיא רמולכ ,"'וגו םירעה תאו הב הלענ רשא
 אוה ללכה יכ ,תוצרא ישבוכ לכב הנוגה הצע וזו ,ץראה לכב אבנ םשמו

 םג ךירצ ןכ תינחו ברחב םחלהל ךירצש ומכו ,סנה לע ןיכמוס ןיאש
 ה"ערמ וליפאו ,םילגרמ חלש עשוהי םג ןכלו ,םילגרמו המחלמ יסיסכט
 ןכלו ,"רזעי תא לגרל השמ חלשיו" (בל ,אכ רבדמב) בותככ כ"חא חלש ומצע
 .ה"ערמ יניעב ןוגהו בוט היה

 הנמש איהש עדוי היה יכ אוה ,הער םא איה הבוטה ה"ערמ רמאש המו
 ידכ ,ץראה בוטב ןיחבהלו תוארל בל ונתיש םילגרמל רמא ןכלו ,הבוטו

 רמא ןכלו ,החמשב םש תולעל חכ ופילחיו וחמשיו םעל ודיגיש
 ,ץראה חבשב םהיניעב ואריש ידכ ,ץראה ירפמ םתחקלו םתקזחתהו

 .ן"במרה ד"ותכע

 הבושתל םילגרמה וכז אלש לע םירעטצמ ונא המכ «
 דחאש תינעת תליגממ אבומ (ב עס פ"קת יס ח"וא) רוטה :רגסומה רמאמבו

 יאיצומ וב ותמש םוי ,לולאב ז"י אוה םהב תונעתהל ל"זח ונקיתש םימיהמ
 םוי תונעתהל וניקתה המל ,יל אישקו' ףסוי תיבה השקהו .ץראה תביד
 ,(י ,אי ילשמ ) הניר םיעשר דובאבד ,יעבימ החמש ,ץראה תביד ואיצומ ותמש
 ובש אמתסמד ,ןנירעטצמ םתבושת לבקתתש וכז אלש ינפמ אמשו ץריתו
 .ולבקתנ אלו

 תורמלש ,םילגרמה לש האלפומה םתולדג לע דומלל לכונ ןאכמ םגו
 ללגבו ,תורודה לכ ךרואל לארשי םע תגהנה ךלהמ לכ יונישל םרג םאטחש
 תאז לכבו ,(.חל הטוס יע) תורודל היכב לארשי ללכ לע הרזגנ םניחב םתייכב
 לבקתתש וכז אלש אלא ,הבושת ושעו םהב ורזחו ,ושאייתנ אל םה
 רעטצהל תינעת העבקנ ףא הז לעו ,הזה םלועב שנועמ רטפיל ,םתבושת
 .הנשב הנש ידימ ךכ לע

 !!ןומיא רסוח לע הארמ הלהבה «
 לש לודגה םאטח התיה ןכ םא המ ,הלאשה תררועתמ הילאמו

 .םנולשכ תא םהל םרגש השקה ןויסנה התיה המו ,םילגמה

 תצק ונל הלגתמ םירבד רפסבש תוישרפה יקוספ ןיב הצצהב הנהו
 (םש ,םירבד) הרותב בותכ ןכש ,םילגרמה תחילש ןפואו תולשלתשה תא רתוי
 ןוברקתו" י"שריפו ,'וגו ונינפל םישנא החלשנ ורמאתו םכלכ ילא ןוברקתו

 םכיטבש ישאר לכ ילא ןוברקתו רמוא אוה ןלהלו ,איבוברעב ,םכלכ ילא
 םידבכמ םידלי ,תנגוה התיה הבירק התוא ,’וגו ונארה ןה ורמאתו םכינקזו

 ,םהינפל תכלל םישארה תא םידבכמ םינקזו ,םהינפל םוחלשו םינקזה תא
 םינקזו םינקזה תא ןיפחוד םידלי ,איבוברעב םכלוכ ילא ןוברקתו ןאכ לבא
 .י"שר ל"כע ,"םישארה תא ןיפחוד

 התיה אל ,םילגרמה לעו לארשי ללכ לע הנעטהש ,אוה ןאכ ראבתמהו
 הלהב םע הוולתנש ,םתחילש ןפוא לע אלא ,םילגרמה תחילש םצע לע
 תונותשע דוביא תשוחת ךותמ השענש הרומ איבוברעהו לובלבהו .המוצע
 .ה"בקהב הנומאו ןוחטב רסוחו

תשרפ ק"שרע

 ז"עשת תנש ןויס ב"כ

 



 

 קר תעדה בושיו העיגר ךותמ םילגרמה תא ןיחלוש ויה וליא ,ל"רו
 ןיאש ל"מייקש ,רחא ןינע לכב ומכו ,אדירג תולדתשהה תבוח םייקל ידכב
 .הנומאל הריתס םוש תולדתשההב םיאור ונייה אל זא ,סנה לע ןיכמוס
 ןיאו םידחפמו ןיששוח םהש הרומ הז ירה ,ינשה תא דחא ופחד הזב לבא
 .יאדמ רתוי םילגרמה לע ןיכמוס אסיג ךדיאמו ,ש"תי וב קיפסמ םינימאמ

 !ןויסנה ןיטקהלו האריה לידגהל «
 י"ר ל"צז ןהפי םהרבא ר צ"הגה) תעדהו רסומה רפסב ד"וטוטב ש"מכו

 לידגהל ,םירבד ינשל ךירצ 'ה דבועש ,לארשי רואמ איבהש (קוטסילאיב
 שי ןויסנה ןיטקהל ןינע הנהו" :ל"הזב בתכו .ןויסנה ןיטקהלו האריה
 הנומאה יניינעב ןויסנה ןיטקהל ישימח ןפוא שיו ,'וכו ,םינפוא השמחב
 וב ול ןיאש רבדל ,וישוחו םדאה לכשל בורקש רבד המוד וניא יכ ,ןוחטבהו

 ,םהילע בישמ ר"הציש םירבדהמ אוה אוה זא יכ ,ילכשו ישוח רויצ םוש
 ".'וכו שוחהו לכשה לא רבדה ברקיש י"ע ןויסנה ןיטקהל ארקנ הזו

 ןעמל ,שוחו לכשב רבד לכ ברקל ולש רויצה חוכ י"ע םדאה ךירצ ןכו"
 ובל בושיו ,ןוחטבו הנומאב םייולתה םירבדה לכמ תולעפתהה לידגי

 חוכ אמלעד ילימב םג ןיביו ,ודבל ארובה לע חטביו םיאורבה תארימ
 תובבלה תבוחה ש"מכ ,ידי םצועו יחכ לש חוירה ןויסנ ןיטקיש י"ע ןוחטבה
 שלחיו קירל עגי ותולדתשהו ופוג חוכ לע םדא חטבי םא"
 דוסי םה םירבדהו ,"וצפח גישהמ ותלובחת רצקתו וחוכ
 רחמהש דיעמ ןויסנה רבכו ,ןוחטבה תדמב אמלעד ילימה
 ".ןיע ףרעהכ 'ה תעושי יכ ,לומתאה תגאד תא שייבמ

 היה םילגרמ חולשל לארשי ושקבש המש ןכתיו"
 ןעמל ,הנומאב םייולתה םירבדב ןויסנה תא ןיטקה ןעמל
 ךליל קשחה לדגי הז לעש ,ץראה תבוט םהיניעב וארי
 ןיטקהל תאזה היארה תויהל ךירצ היהו ,ן"במרה ש"מכ
 בטייו' רמאנ הז לעו ,'ה רבדב הנומאה לידגת ןעמלו ןויסנה
 ".'רבדה יניעב

 ןיטקהל םתוחילש ןיא יכ ורבסו ועט םילגרמה םנמא"
 םלכש דוסי לע ןינעה דימעהל אלא ,דבל ןויסנה תא
 ,תוחילשה לע ה"בקה םיכסה עודמ ןכ אל םאש ,םתייארו

 ריתמ ה"בקהש ולאכו ,ונידעלב םג םהל שי הנומאה אלה
 החנה םוש ילב ,םהיניע הארמ יפל רבדה וטפשיש םהל
 הבוט ץראה יכ ותחטבהו 'ה רבדמ תטלחומו המודק
 ".השבוכל ןילוכיו

 המב ,תועטל םוקמ םהל ןתונ ינא ל"זח ורמאש הזו"
 ,תועטל םוקמ םהל היה ךליל תושר ה"בקה םהל ןתנש
 םלכש דוסי לע ועירכיו וטפשיש םתוא םיחלוש יכ ורבסש
 ,םעה לכ וכב םעה זע יכ ספא ורמאו אוב רשאכו ,םתייארו
 ,םלכשו םתעד תערכה לע דמוע רבדהש ורבס םה םג יכ
 ".ער אוהש יאדוב ער אוהש םירמוא םאו

 השעי לא ,ןויסנה ןיטקהל םירבדב וקסעב םדאה יכ ,דומיל ונל שיו"
 ךירצ אלא ,וילע רבגתהל ויתועיגנ חוכב שי זא יכ ,דוסיל דבל הז תא
 קר היהי ןויסנה תא ןיטקהל לכו ,האריה תא לידגהל דוסיה תא דימעהל
 .ד"כע ,"אימשד ילימה תא אמלעד ילימב לכשה לא ברקל

 ורמאיו' הרותב בותכש המ לע (הכ ,א םירבד) ן"במרה ירבד ןבומ ז"יפלו
 םה ימ (הכ םירבד) ירפסהמ י"שר איבמו ,'ונל ןתנ וניקילא 'ה רשא ץראה הבוט
 תאזה הנעטה המ ןכ םא" ,ן"במרה השקהו ,בלכו עשוהי ,התבוט ורמאש
 שרפל ן"במרה בתכו ."םינשה ןמ רתוי הרשעל ונימאיש יוארו ,םהילע
 ילודגו ,הבוט ץרא איהש םכתא עידוה ה"בקהש ןויכ ,םהילע ןעט ילוא"

 יכ ,ןימאהל םכל היה ,ןכ ןידיעמ םה ףא םהבש םיקידצהו םיחולשה
 ."ורמאש המ ורמא בל ךרומ ינפמ םירחאה

 ה"בקה יכ ,סנה ןיטקהל קר היה םילגרמה חולשל ןינעה לכד רמולכ
 תא ןיטקהל איה םתוחילש ןיא יכ ורבסו ועט םילגרמהו ,הבוט איהש רמא
 הוה אכה םושמ ,םתייארו םלכש דוסי לע ןינעה דימעהל אלא ,דבל ןויסנה
 בטוה ךיא ןבוי ז"פלו .בלכו עשוהיל ועמש אל המל לארשי ללכ לע הנעט
 ,סנה ןיטקהל םדאה ךירצ ןכא יכ ,םילגרמה תחילש וניבר השמ יניעב
 .ונראבש ומכו ן"במרה ש"מכ

 םישנא םלוכ" (ג ,גי) קוספב הנה יכ ,השרפב האילפ דוע ןיבהל לכונ הזבו
 י"שרב ךדיאמו ,'ויה םירשכ העש התואו' י"שריפ ,"המה לארשי ינב ישאר
 הצעב ןתאיב המ ,ןתאיבל ןתכילה שיקהל וכליו והמ ,'ואוביו וכליו' (וכ ,גי)

 תעב םירשכ ויה יכ ,אלפ אוה הרואכלו ,'הער הצעב ןתכילה ףא הער
 .הער הצעב ויה רבכ םתאיציב כ"חא דימו ,םתוא הנימש

 התיה םיחלשמה תנווכש םושמ יכ (ב ,גי) םייחה רואב בתכ הזב רואיבהו
 הנוכת םהב דלונ ז"יעו ,ותומכ םדא לש וחולשו ,חילשב ער לעופ היה ,הער
 דימ מ"מ ,םתלחתב םיקידצ ויהש ףא ןכלו ,םדוק וב התיה אלש המ הער
 םבילב םג לפנו ,םה םג םיעשר ושענו ,םיחלשמה חכ םהב לעפנ ואצישכ
 ומרג םהו ,לארשי ללכ דצמ היה םגפהש אצמנו ,ןוחטבהו הנומאה רסוח
 .םילגרמב לוקלקה

 ?ונלצא 'תדבוע' אל תיציצה תלוגס המל «

 לכ תא םתרכזו ותוא םתיארו' (טל ,וט) ש"מכ תיציצה תשרפב בותכ
 'מגהו ,''וגו םכיניע ירחאו םכבבל ירחא ורותת אלו ,םתוא םתישעו ’ה תוצמ
 ’ד ואבו ,אטחב לשכיל דמעש ’א דימלתב (.דמ תוחנמ) השעמ הז לע האיבמ
 ’ה ונויצ תחא הוצמ רמאו ,אטחה ןמ לצינו ,וינפ לע ול וחפטו ויתויציצ

 יתש םכיקלא 'ה ינא הב ביתכו ,המש תיציצו וניהלא
 םלשל דיתעש אוה ינאו ערפיל דיתעש אוה ינא ,םימעפ
 .םידע עבראכ ילע ומדנ וישכע ,רכש

 ,וט) תופסותה ילעבמ םינקז תעדב םג וניצמ הז ןינעכו

 ,תיציצ תשרפל ששוקמ תשרפ הכמסנ המל ובתכש ,(בל
 ינפל השמ רמא תבשה תא ששוקמה ללחש העשבש יפל
 ’ה תרות היהת ןעמל ןיליפתב בותכ םימלועה ןובר ,ה"בקה
 היה ןאשונ הז היה וליאו ,תבשב םאשנל אלש תיוצו ,ךיפב
 הוצמו עבוק ינירה ה"בקה רמא ,תבשה תא ללח אלו רכזנ
 ומכ תוצמה ןמ ןירכזנ ויהי הדי לעש תחא הוצמ םהל
 ,תיציצ תוצמ איה וזו תבשב תגהונ היהתו ,ןיליפת תוצמב
 ,אטח לכמ ליצהל חכ הב שי תיציצ תוצמש ירהו ,כ"ע
 תיציצה ןיא ונילצא המל ןיבהל שיו ,ןכ וניא אלה ונילצאו

 .לעופ

 פ"ע ראבל ,םחורי יבר צ"הגה רימד חיגשמה רמאו
 א"א יכ ,ש"עב תושפנ יניד ןינד ןיאד (.הל ףד) ןירדהנסב ’מגה
 ךישמהלו ש"עב ןידה ליחתהלו ,'וכו ש"עב ןידה רומגל
 ואשנש והיימעט ושנימד םושמו ,רשפא יא ןושאר םויב
 ינשד בג לע ףא ’מגב ורמאו ,ןידה תליחתב וקדקדו ונתנו

 ירבדו ןיכזמה ירבד ןיבתוכו םהינפל םידמוע ןיניידה ירפוס
 ,ישניא ישניאד אביל ןיבתכ אמופבד יהנ ,ןיבייחמה
 ול רוכזש בג לע ףאו ,יבתכ אל ישניאד אביל י"שריפו
 ובשייל לוכי ןיאו ,ומעטל ובושי ובלמ חכשנ םעטה דוסיל

 .י"שר ל"כע ,הנושארבכ ןוגה םעט תתל

 קסועש ז"כו ,השגרהה תא םג שי ןינעב ארבסהו לכשהמ ץוחד ונייהו
 ,השגרה ותואב םירבדה תא היחי אל תבש רחא דע ןיתמי םאו ,שיגרמ וב
 כ"או ,ןגוהכ שגרהה תא יח וניא בוש מ"מ ארבסה לכ תא רכוז םא וליפאו

 .ק"שעב תושפנ יניד ןודל רשפא יא

 יכ הריבעמ ליצמ אוה יכ ,תיציצ תוצמב םג אוה ןכש םחורי יבר רמאו
 רויצה חכב אוה הז לכו ,דובכה אסכל עיקרו עיקרל םיו םיל המוד תלכת
 אוה ירה ואל םאו ,הלצהה תא ול שי םינינעה תא שיגרמ םאו ,שגרההו
 תוחנמ ’מגב השעמב ןכלו ,ןינעה תשגרהו תויחה םע וניא לבא ,לכשב רכוז

 היהש י"ע יכ ,'וכו תיציצ תוצמב ריהז היהש דחא םדאב השעמ ורמא םש
 ,תיציצ תוצמב ליגרו ריהז היה יכ ,וליצהל ול ליעוה תיציצ תוצמב ריהז
 לש רויצה םע םתרכזו ותוא םתיארו והזו ,ןינעה לש רויצה חכ ול היהו

 .דובכה אסכ דע רכוז ז"יעו ,הוצמה

 ונא יכ ,ןוחטבהו הנומאה ןורסחל ,םילגרמה לש ןינעל הצעה אוה הזו
 ,לעופ תולדתשהה יובירש ךיאו ,ז"הועה לש םירויצ קר וניניע דגנל םיאור
  .עדוי בלה שגרהל לכשהש המ תא איבהל אוה הדובעהו

 םילודג םישנא ךיא..."

 ךותב ויחש הלאכ

 םיסינ תכרעמ

 םירשע האלפנ

 ךיא ,תועש עבראו

 ,ועיגהש המל עיגה

 ישודיחה ול בישהו

 ותמכח בורב ם"ירה

 םיתניב ,ךתעד חונת'

 םהלש תוריבעהמ

 וליאו ,הרותה תישענ

 עדוי ימ ונלש תווצמה

 ...םהמ השענ המ


