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 ?הבושת תוצמ ןכיה דע «
 תבשו" רמאנש ומכ הבושתה תשרפ תראובמ (ד-ב ,ל םירבד) וניתשרפב

 ךבבל לכב ךינבו התא ,םויה ךוצמ יכנא רשא לככ ולוקב תעמשו ךיקולא 'ה
 'ה ךאיבהו ,'וגו ךצבקו בשו ,ךמחרו ךתובש תא ךיקולא 'ה בשו ,ךשפנ לכבו

 ."'וגו ץראה לא ךיקולא

 ךוצמ יכנא רשא לככ ולוקב תעמשו קוספה ןושל לע בתכ ונרופסבו
 ושרדש ומכו ,"ןכל םדוק תישעש ומכ הדמולמ םישנא תוצמ אל" םויה
 קוספה רמא ןאכ ןכו ,םישדחכ ךיניעב ויהיש 'םויה ךוצמ יכנא רשא' פ"הע
 .הדמולמ תוצמה םייקל אלו ,םישדחכ היהיש םויה ךוצמ יכנא רשא

 ןינעש ונחנא םילגרומ יכ ,הארונ הרעה איה יכ ןיבי ןנובתמהו
 ונרופסה ירבדבו ,תווצמ לוטיב לע וא תוריבעו םיאטח לע אוה הבושתה
 ךירצ הדמולמ היה םא מ"מ ,ונוקיתכ הוצמה השעמ םייק וליפאש ונעמש
 לככ ולוקב תעמשו ךיקולא 'ה דע תבשו רמאנ הז לעו ,הבושתב בושל
  .םויה ךוצמ יכנא רשא

 דע תעגמש הבושת הלודג ,יול יבר רמא' ל"זר ורמא (.ופ אמוי) ארמגב
 שיש ,'קה א"שרהמהו ,"ךיקולא 'ה דע הבוש (ב ,די עשוה) רמאנש ,דובכה אסכ
 שורדלו הלבק ירבדמ איבהל ךרצוה המל ,יול יבר לש ותשרדב קדקדל
 .ךיקולא 'ה דע תבשו הרותב אוה שרופמ קוספ ירה ,עשוהב איבנה ירבדמ

 ראתמ וניבר השמש רמול רשפא היה הרותב קוספה לעש ,שריפו
 רמוא אוה ז"עו ,חישמ תאיב ינפל לארשי ללכ לש בצמ האריי ךיא םהל
 ה"בקה ןכאש היאר הזמ ןיא לבא ,ךיקלא 'ה דע בושל וצרי םהש םהל
 לארשי הבוש ה"בקה יפמ לארשיל רמואה איבנה ירבדמ כ"אשמ ,םלבקי

 .םלבקי כ"ג ה"בקהש עמשמ ,'וגו ךיקולא 'ה דע

 !דובכה אסכ דע תועיגמ תובושת יגוס לכ «
 אבומה םדקהב ,ל"צז אזלעבמ י"רהמ ק"הרה שריפ רחא ןפואבו

 םויו םוי לכב הבושתב בש היהש ,ל"ז ןואג הידעס יבר םשב האריה ירפסב
 .םוי ותואב ותגשה ךרע יפל תטעוממ התיהש ,לומתא לש ותדובע לע

 אלש םוקמל עלקנ םעפ יכ ,הז רבד דמל ןכיהמ ןואג הידעס יבר רמאו
 לודג דובכב ותיב לא וסינכהש דחא תיבה לעב לצא ןסכאתהו והוריכה
 תיבה לעבל עדונ רפסמ םימי רחאל ,תופי םינפ רבסב ויכרצ לכ ול קפיסו

 הענכהב וילא סנכנ דימ ,לארשי לש ןבר אלא וניא ותיבב ןכושה חרואהש
 .וישכע דע וריכה אלש לע הליחמו החילס תשקבב וילגרל לפנו

 תא יל תקפיסו לודג דובכב ימע תגהנתה אלה הידעס בר וילע המתו
 יכ ,רמאל ובישה תיבה לעב ךא ,תקעזנ יכ ךל המו ,הבחרהב יתויכרטצה לכ
 וליא ותלעמ םור יפל ודבכמ היהש דובכה תמועל ללכ בשחנ וניא הז לכ
 .וריכמ היה

 תחא לע ,ךכ םדו רשב ינפל המו ,ומצעל רמוחו לק הידעס בר חקלו
 לככש ,דובכהו רתכה ול רשא ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ ינפל המכו המכ

 לע יתדבעש המ יתדובעש ינא ריכמ ירה ותלודגב גישהל הברמ ינאש
 בושל ינא ךירצו ,ודבעל בייח ינאש המ תמועל ספאכו ןיאכ הניה וישכע
 יתדובע טועימו יתארי רצוק לע הליחמו החילס שקבלו המלש הבושתב
 .וישכע דע

 םויו םוי לכב יכ ,ןוילע ידיסח הב םיספותש הבושתה תדובע איה וזו
 םיננובתמ םה םתגשה יפלו ,ש"תי ארובה תולדגב רתוי רתוי םיגישמ םה
 ךרעב תקפסמ הניאו יוארכ הניא לומתאמ ושעש הבושתהש םיריכמו
 םברקב םבל רבשנ ךכ ךותמו ,וישכע וגישהש יפכו ארובה תלודג תוממור
 ךותמ םויו םוי לכב םילעתמו םילוע ךכו ,ךכ לע המלש הבושתב םיבש םהו

 .האליע הבושת

 היהת" ,ךיקולא 'ה דע תבשו קוספה ראבל ,דוע בתכ ונרופסבו
 ףד אמוי) ל"ז ורמאש הבושתה איה וזו ,דבלב ךנוק ןוצר תושעל ידכ ךתבושת

 אל אהתש ךירצ הבושתה רקיעש הנווכהו ,"דובכה אסכ דע תעגמש (.ופ
 רקיע הזכ ןפואבו ,ת"ישה ןוצר תושעל ידכ טושפ אלא ,שנועה תארימ
 אסכ דע תעגמ הבושתה ןכלו ,ודבעלו 'ה ינפל דומעל ידכ אוה הבושתה
 .דובכה

 לע אהיש ךירצ הבושתהש ל"נה ונרופסה ירבד פ"ע וקתמוי םירבדהו
 ןבומ ז"פלו ,הדמולמ םישנא תוצמ לש ןפואב היהי אלש ,תוצמה םויק
 השעמ תושעל קר אל ,ךנוק ןוצר תושעל ידכ אוה הבושתה רקיעש דואמ
  .הוצמבש ת"ישה תברקו 'ה ןוצר אלא ,תווצמה

 רשאכ ,תחאה ,הבושתה תוצמב םינפוא ינש םימייקש םידמל וניצמנ
 הרומאה תאז דועו ,המלש הבושתב ךכ לע רזוחו אטחב לשכנ םדאה
 םהיתווצמו םתדובע לע םויו םוי לכב הבושת םישועש ,םיקידצה תנשמב
 .לומתא לש

 ןוכיבוט ,אתיא הז קוספ לע ןתנוי םוגרתב יכ ,ןווכמה לע ונאב הזבו
 ארקי יסרוכ דע ןוכתבוית איטמ ןובותתו ןובוחת דכד הבותת ירמ איקידצד
 ואטחת רשאכ יכ ,הבושת ילעב םיקידצה םכירשא ,שוריפ ,ןוכהלא 'הד
 ,םכיקולא 'ה לש דובכה אסכ דע םכתבושת העיגמ ,הבושתב ורזחתו
 וז איהו םיקידצ לש םתבושת לע קר רבדמ וניתשרפב הרותש עמשמו

 .דובכה אסכ דע תעגמה

 הבושתה תאז קר אלש ,דוע רמול ףיסוהלו אבל יול יבר ךרצוה ןכל
 םג ,ויאטח לע אטוחה לש הטושפה הבושת םג אלא דובכה אסכ דע תעגמ
 רחא קוספה ןמ איבה הזלו ,דובכה אסכ דע תעגמו הלעתמו הלוע איה
 הבושתה םגש רמולכו ,'ךנוועב תלשכ יכ' רומאל וב שרופמש ,עשוהבש
 .ךיקולא 'ה דע תעגמ איה םג םבה לשכנש תנוועה לע אטוחה שיאה בשש

 תא ל"צז ץ"כ יכדרמ םייח יבר ןואגה זלעט תבישי שאר ראבמ ז"דעו
 םיכלמ ןבל לשמ" :ל"הזב 'יאד (ד"מ קרפ) אנהכ ברד אתקיספב שרדמה ירבד
 ארייתמ ןבה היה ,אפרתמ ץפחה ןמ לכאי םא ,אפורה רמא ,הלוח היהש
 רמא ךכ ,ונממ לכוא ינירה ,ךל קיזמ וניאש עדת ,ויבא ול רמא ,ולכאל
 ,ןושאר בש ינירה ,הבושת תושעל םתא םישייבתמ ,לארשיל ה"בקה
 ןוחרס אלו אטח ול ןיאש ימ המו ,'בש יננה 'ה רמא הכ' (חי ,ל והימרי) רמאנש
 הבושת תושעל םיכירצ המכו המכ תחא לע םדא ינב ,בש יננה רמא ו"ח
 .דאמל דע םיהומתו םיאלפנ םירבדהו .ל"כע ,"ה"בקה לצא אובלו

 ,םישעמה שודיח ,שדחמ ליחתהל השוריפ הבושת יכ ,תאז ראיבו
 חורב תלעופ הניא איה םגש ,האירבה תגהנהב םג ונא םיאצומ תאזבו

 ןכ לעו ,םישדוחמ תוחוכב םוי לכב תשדחתמ איהש אלא ,הלש יאמקה
 תא דימת שדחל ונייהד ,הבושת תושעלמ ואריתת לא ,ה"בקה רמוא

תשרפ ק"שרע

 ז"עשת תנש לולא ד"כ
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 םע ,תדמתמ תושדחתה לש חוכ עובט האירבב םג ירהש ,םכישעמ
 לכבד םיקדצה תבושת והז .הלעמל שרוש ול שי הז ללכ ,םישדח םינוקית
 .ת"ישה תברקל הלעמ הלעמ םילעתמ םויו םוי

 !הנומא האיבמשכ – הבושתה תומילש «
 הבושת תושעל תוכזל םיטושפ םישנא ליבשב הצעהו ךרדה והמו

  .המלש

 וקשב היה ןכיהו" ,רובה לא ןבואר בשיו פ"הע ורמא (טי ,דפ ר"רב) שרדמב
 אטח אל םלועמ ה"בקה ול רמא ,רוב ותואל ץיצהו ךלה הנפנשכ ,ותינעתבו

 ךנב ןבש ךייח ,הלחת הבושתב תחתפ התאו ,הבושת השעו ינפל םדא
 'ה דע לארשי הבוש רמאנש עשוה הז הזיאו ,הלחת הבושתב חתופו דמוע
 .כ"ע ,"ךיהלא

 אלהו ,הליחת הבושתב חתופ ךנב ןב והמ ,האילפ שרדמ אוה הרואכלו
 רבכ ןושארה םדא ירה םגו ,ךיקולא 'ה דע תבשו בותכה רביד אלמ ארקמ
 חתפש ,עשוה לש ושודיח אוה המו ,הבושת השע
 םתינעמל םישרפמה וכיראה רבכו ,הליחת הבושתב
 .םינפוא המכב שרדמה ירבד ראבל

 בותכ (ב ,די עשוה) הבוש תבש תרטפה יקוספב הנהו
 םכמע וחק ,ךנועב תלשכ יכ ךיוקלא 'ה דע לארשי הבוש'

 יכ ,תונושלה לפכ והמ ןיבהל שיו ,''ה לא ובושו םירבד
 .'ה לא ובושו ףיסוה המו ,לארשי הבוש רמא רבכ אלה

 הבושת תוכלהמ ג"פ) ם"במרה ירבדב םידקנ ,םראבל ידכו

 הנשה שארב רפוש תעיקתש פ"עא" :ל"הזב בתכש (ד"ה
 םכתנשמ םינישי ורוע רמולכ וב שי זמר ,בותכה תריזג
 ורזחו םכישעמב ושפחו ,םכתמדרתמ וציקה םימדרנו
 ילבהב תמאה תא םיחכושה ולא ,םכארוב ורכזו הבושתב
 אלו ליעוי אל רשא קירו לבהב םתנש לכ םיגושו ,ןמזה
 ןבומ ''וכו םינשי ורוע' אחינהש ,ב"צ הרואכלו ,"'וכו ליצי

 'םכארוב ורכזו' ןינע והמ לבא ,הבושתה תדובעמ אוהש
 .הבושתה תדובעמ קלח אוה המלו ,ןאכל

 עשוהב םיקוספה ךשמהב הנהד ,אוה ןינעה רואיבו
 רמאנ אלו ,בכרנ אל סוס לע ונעישוי אל רושא" בותכ
 ירבדמ 'ואכל ראובמו ,"'וגו ונידי השעמל וניהלא דוע
 ועדיש ,הנומאה אוה הבושתה תדובעמ ךשמהש איבנה
 וניהלא רמאנ אלו ,ונעישוי אל רושאו ,ה"בקהמ לכהש
 .הבושתה תדובעמ אוה המילשה הנומאהו ,ונידי השעמל

 רעש) םיקולא תיבב ט"יבמה כ"שמ פ"ע אוה ןינעהו

 ןמז לכ ךרבתי לקהמ קחורמ אטוחה" :ל"זו (א"פ הבושתה
 םדו רשב ךלמ ינפל דמועש ימ יכ ,הבושתב בש אלש
 ךלוהש רחא אלא וינפל ודמעב וירבד לע רבוע וניא
 ןיאש דצמו ,ודובכ ץראה לכ אלמ ךרבתי לקהו ,וינפלמ
 התיה אל וליאכ םיאטוח ונא ודובכ תא םיגישמ ונא
 דובכמ םיקחרתמ ונא וליאכ אוהו ,ץראב הניכשה
 ותניכש תויה אטחה תעשב םיחיגשמ ונא ןיאש ,ותניכש
 אטוח םדא ןיא ל"ז םרמאכו ,אטחה תעשב לכשה ןורוועב וניניב ותחגשהו

 ובל לא ןתונ ,השעש המ לע םחינו בש אוהשכו ,תוטש חור וב הסנכנ כ"אא
 הממ שוביו ,ודובכמ האלמ ץראה לכ תויהב ךרבתי לקה ינפל אוה יכ

 הממ בשו וילא בורק לקהש עדיש ,ותבשחמב וילא ברקתנ הזבו ,אטחש
 ".'וכו וינופצמ עדויו וינפל דמוע אוה יכ וגישהב ונוצר השועו ,השעש

 דע' לארשי הבוש ,'ךיקולא 'ה דע' תבשו הבושתה ןינעב רמאנ ךכלו"
 חכב יכ ,וילא בורק היהו תקחרתנש םוקממ בוש רמולכ ,'ךיקולא 'ה
 ותויהל גישהל עיגמש דע ,טעמ טעמ 'תי לאל םדאה ברקתמ הבושתה
 אסכ דע תעגמש הבושת הלודג (.ופ אמוי) ורמאש ומכו ,ודובכ אסכ ינפל
 .םיריאמה ל"כע ,ךיקולא 'ה דע לארשי הבוש ביתכד דובכה

 ינפל דמוע אוהש שיגרמ וניאו חכוששכ אוה אטחה לכש אצמנו
 אוה הזל הצעה כ"או ,אטוח וניא אלה ש"תי וינפל אוהש עדוי םאו ,ךלמה

 ,ש"תי וינפל אוהש עגרו תע לכב רוכזלו עדיל ,ןוחטבהו הנומאה קזחל
 .וישעמ האור ךלמהו ךלמה לצא דמוע אוהו

 רחא יכ ,'םכארוב ורכזו' ם"במרה בתכש המ תוטישפב ןבומ ז"יפלו
 תע לכב ש"תי ארובה תא רוכזלו ,הנומאה ןינע קזחל ךירצ ויאטח לע בשש
 דוע ףיסוהו ,אטחה לע הבושתה אוה 'לארשי הבוש' איבנה רמא הזו ,עגרו
 אליממו ,וינפל םידמועש שיגרהלו רוכזל הנומאה קוזיח אוה ,'ה תא ובושו
 ךשמה ןכלו ,ט"יבמה ש"מכו ,וישעממ שובי יכ ,תמאב בושיש איבי

 וניהלא דוע רמאנ אלו ,בכרנ אל סוס לע ונעישוי אל רושא אוה םיקוספה
 תדובע לש תומילשהו ךשמהה אוה הנומאה יכ ,'וגו ונידי השעמל
 רמאנ אלו ,ונעישוי אל רושאו ,ה"בקהמ לכהש רוכזלו עדיל ,הבושתה
 .ונידי השעמל וניהולא

 שדיח עשוהש ,'הליחת הבושתב תחתפ' שרדמב רמאש המ אוה הזו
 אלו ,'ךיקלא 'ה דע תבשו' קוספה ללכב וניאש ,הבושת לש שדח ןינע ןאכ
 רחאש הבושתה תומילשו תילכתש אוהו ,ר"הדא לש הבושתב היה

 וב ןוחטבהו הנומאה קזחל ,'ה לא ובושו היהי הבושתה
 .םכארוב ורכזו ,ךלמה ינפל דמועש שיגרהלו ,ש"תי

 ?הבושת תוצמ ןכיה דע «

 אוה ה"ר הנה יכ ,הנשה שאר תדובע אוה הז ןינעו
 יכ ןייעל שי הרואכלו ,הבושת ימי תרשעמ ןושארה םוי
 ינינע קרו ,'וכו הבושת לש ןינע ןיא ה"רבש תוליפתה לכב
 ןיריכזמ ןיאו ןידוותמ ןיאש עודי אלה תמאבו ,תוכלמה
 ,(ד"פקת 'יס י"ב) םיקסופה ואיבהש ומכ הנשה שארב אטח
 .הנשה שאר םויבש הבושתה תדובע איה המ כ"או

 הז ןינע אוה ה"ר לש הבושתה תדובע רקיע יכ קר
 ,ונילע ה"בקה תא ךילמהל ,'םכארוב ורכזו' ,שממ
 וניא ןכלו ,ותרשל ךלמה ינפל דמועה ןמאנ דבע שיגרהלו

 רעש לא אובל ןיא יכ ,ךלמה יפ תא הרממ אלו רבוע
 ,תיבב ימיע הכלמה תא שובכל ןיאו ,קש שובלב ךלמה
 .לשכי אלו אטחי אל אלה ,ןאכ דמוע ךלמהש ןויכ ןכלו

 דימת ידגנל 'ה יתיוש (א"ס 'א 'יס) א"מרה כ"שמ אוה הזו
 םיכלוה רשא םיקידצה תולעמבו הרותב לודג ללכ אוה
 ויקסעו ויתועונתו םדאה תבישי ןיא יכ ,םיקולאה ינפל
 ינפל אוהו ויקסעו ויתועונתו ותבישיכ ,ותיבב ודבל אוהו

 ךלמהש ובל לא םדאה םישישכ ש"כ ,'וכו לודג ךלמ
 וילע דמוע ודובכ ץראה לכ אלמ רשא ה"בקה לודגה
 הענכההו האריה וילא עיגי דימ ,'וכו וישעמב האורו
 .'וכו ת"ישה דחפב

 תומילש קזחל ,תויוכלמהו ה"ר תדובע אוה הזו
 .ןוחטבהו הנומאה

 לכב םדאה תומילש האב הנומאה תומילש י"ע «
 !םינבומה

 יכ ,הליפתה תדובעל קוזיח איבמ ,הנומאה תומילש לש וז הדובעו
 לכ םויקב קוזיח איבמ םגו ,ותליפת ןיזאמו עמוש ת"ישהש שיגרמו עדוי

 תונויסנה ןמ הברה קלסמו ,םיאטחו תוריבעמ תוריהזהו ,יוארכ תוצמה
 הנומאה תומילש י"ע יכ ,הריבעה ןמ חיורי וליאכ םדאל התפמ ר"הציהש
 אלא וניאו ,הריבעה ןמ אובי אל תיתימא הבוט םושו ,'תי ונממ לכהש עדוי

 .רציה ילובלבו ןוימד

 ורמאש ומכו ,הוצמה תישעמ םולכ דיספי אלש עדויו ןיבמ כ"ומכו
 ,דיספמו יל עמוש םדא ןיאש יל ועמש ה"בקה רמא (ה ,ד"פ ר"בד) שרדמב
 אוה יכ ,ותוכזב היה אל םודסמ טול תלצהש בתכ (טכ,טי תישארב) ן"במרבו

 ,םידשכ רואמ ה"עאא םע אציש י"ע םודסל אבש םושמ אלא ,םתומכ היה
 מ"מו ,שרויה היהי אוהו ערז ול היהי אלש בשח יכ ,המשל אלש היהש ףאו

 םויקמ הער אובתו דספהו קזנ אציש ןכתי אלו ,ה"עאא םע דסח הז היה
 .'ה תוצמ

 תדובע רקיע יכ קר..."

 אוה ה"ר לש הבושתה

 ורכזו' ,שממ הז ןינע

 תא ךילמהל ,'םכארוב

 ,ונילע ה"בקה

 ןמאנ דבע שיגרהלו

 ךלמה ינפל דמועה

 רבוע וניא ןכלו ,ותרשל

 יפ תא הרממ אלו

 לא אובל ןיא יכ ,ךלמה

 שובלב ךלמה רעש

 תא שובכל ןיאו ,קש

 ,תיבב ימיע הכלמה

 דמוע ךלמהש ןויכ ןכלו

 אטחי אל אלה ,ןאכ

 "...לשכי אלו


