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 זכרמב תוביצמ תידוהיה הבשחמהו תרוסמה 1.רהה תולגרמל םינוחו יניס רבדמל םיעיגמ לארשי ינב ורתי תשרפב

 אוה יניס רה ךא .יניס רהב - ונתרות ןתמ ןמזכ תועובשה גח תא ורידגה ףא ל"זח .תולגתהה תא יניס רהב היווחה

  .תוחפ אל יתועמשמ ןיינע והזו ,תירבל תופרטצה לש הזוח לע לארשי ינב ומתח ובש םוקמה םג

 

 םעה ,הלבגה ימי תשולש :ורתי תשרפב רואיתהמ רשייה העיגמ ,"יניסמ הרות" וא ,תולגתהה תייווחב תודקמתהה

 תא דירחמש קֵזחו ךלוהה רפושה לוק  ,דבכ ןנעו םיקרב ,םימער לש הביהרמ םיהולא תמוהמב הפוצו ףסאתמ

 2.םיהולא לש ולוקב תורבדה תרשע - ףוסבלו ,ןשעה רהה

 

 לעבש הרותה םג אלא בתכבש הרותה קר אל הלבקתה יניסבש אוה תיל"זחה תונשרפב םייזכרמה תונויערה דחא

 הרותהו ןבאה תוחול תא ]השמל[ ךל הנתאו "3.הרות ישמוח תשמח לש םושייה ינפואו תובחרהה ,תונשרפה :הפ

 
 .1-2 ,ט"י תומש 1
 .16-19 ,םש 2
 םיתעל .)הפ לעבש הרותו בתכבש הרות( "תורות יתש" לש תודהיכ תינברה תודהיה תא רנזוינ )Jacob( בקעי ראתמ ויבתכמ םיברב 3
 תחת ןיע" יוויצה תארוהב  ,לשמל ,עריא ךכ .בתכבש הרותב טשפה תא תונשל וליפא היושע הפ לעבש הרותה הקינעמש תונשרפה
 ,"ןוממ - ןיע תחת ןיע" :איה 24 ,א"כ תומשב יוויצל תיל"זחה תונשרפה .ןיע תריקע דגנכ ןיע תריקע איה תילולימה ותועמשמש ,"ןיע
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 רשא 4;הנשמ וז הווצמהו ארקמ הז הרות ;תורבדה תרשע ולא תוחול .םתורוהל ]םיהולא[ יתבתכ רשא הווצמהו

 7."יניסמ השמל ונתנ םלוכש ]קוספה[ דמלמ 6.ארמג הז םתורוהל 5;םיבותכו םיאיבנ ולא יתבתכ

 

 איה רבדה תועמשמ ,תיתדבוע .יניסב הלבקתה תרחואמה תורפסה םגש תילולימה הנבהב יתוהמ ישוק םייק

 ורמאנש םילימ לע ורזחש םיטובור ויה אלא ,התוא ושדיח אלו הרותל ופיסוה אל םיידיתעה םיכנחמהו םיאיבנהש

 לש ושרדמ תיבב ונבר השמ ךרועש רוקיב לע ינוריא ביטרנב וז הדוקנ לע בכעתמ דומלתה .ןכל םדוק תובר םינש

 הרכה דומלתה אטבמ הז רופיסב ."וחוכ ששת"ו הלימ ןיבמ אל אוהש שיגרמ ,רועישל ןיזאמ השמ .אביקע יבר

 'רו "?ךל ןיינמ ,יבר" ההות םידימלתה דחאשכ קר עגרנ השמ .רתוי תורחואמ תורוסמ לש תויונשדחה יובירב

 תא םיכישממו םיכשומ םצעב ל"זח :רתוי קומעה רסמה תא ןיבמ השמ 8."יניסמ השמל הכלה" וזש בישמ אביקע

 וזל הווש תוכמס שי ירוטסיהה עסמה ךשמהב וסנוכש הרותה יקלחל .רתוי תורחואמ תופוקת ינפ לע השמ תרות

  .דובכ הווש הדימ םהל קולחל שיו בתכבש הרותה לש

 

 תולגתהל יביטמיטלואה ידומלתה רואיתה .םלועל לדח וניא יניס רהב תולגתהה ךילהתש םתעד לע םידמוע ל"זח

 9."יניסב השמל רמאנ רבכ ובר ינפל תורוהל דיתע קיתו דימלתש המ וליפא" :איה הרות ןתמ ימימ תכשמתמה

 

 ינב יניס רהב .יניסב תושחרתהה לש רתוי הבחרה תועמשמה תא ץימחהל םילולע תולגתהב קר םידקמתמ םא ךא

 ירוד ךשמב תודהיה לש היפוא תא הבציעש תוביוחמ - םלוע ןוקית לש תירבב םיהולא םע םיאב ,דחא םעכ ,לארשי

 
 תרבוג תיל"זחה תונשרפה תינברה תודהיה תרוסמב .)א"ע ,דפ אמק אבב( תיזיפ המקנ אלו עגפנש רביאל ךרע הווש יפסכ יוציפ רמולכ
 .יארקמה טשפה לע
 .הרותה תֹוכְלִהו תֹוכָלֲה לע םהיתורמאו ל"זח תודמע תא איבמש ,דומלתה לש הבילה טסקט 4
 .)'ודכו םילהת( םיבותכו םיאיבנ ,הרות ישמוח תשמח תא ליכמ ך"נתה  5
 .הנשמה לע ל"זח לש תובחרהו םימושיי ,םיחותינ ,תויונשרפ 6
 םניאש דומלתב םיקלח( םייתדגא םיטסקט יניסב ונתינש תורוקמה תמישרל הפיסומ ארמגה םירחא תומוקמב .א"ע ,ה תוכרב תכסמ 7
 .Martin Jaffee, Torah in the Mouth 'ר ,םימכח תורפס לש םינתשמה תורוקמה לע ןוידל .םיישרדמו ,)הכלהב םיקסוע
 .ב"ע ט"כ תוחנמ תכסמ 8
 .ד הכלה ב האפ ימלשורי 9
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 התדיל .םלועב ותורחבנו ותוידוחיי סיסבב תדמועש וז ,תודהיה לש לעה תמישמ הרדגוה יניס רה דמעמב .תורוד

  .תידוהיה תרוסמב יזכרמ הכ דמעמ לעב אוה יניס רהש הביסה איה תימואל תירב לש

 

 .ומצע יניס רה דמעמב ללוחתהל רומאש המ תא ונתשרפ תנמסמ ,תיהולאה תולגתהל המדקש הפוקתה תריקסב

-םִא ,הָּתַעְו .יָלֵא םֶכְתֶא אִבָָאו ,םיִרָׁשְנ יֵפְנַּכ-לַע םֶכְתֶא אָּׂשֶָאו ;םִיָרְצִמְל יִתיִׂשָע רֶׁשֲא ,םֶתיִאְר םֶּתַא" :רמוא םיהולא

 םע לש ותוחילש יהמו (5-4 ,טי תומש( "...םיִּמַעָה-לָּכִמ הָּלֻגְס יִל םֶתיִיְהִו--יִתיִרְּב-תֶא םֶּתְרַמְּׁשו ,יִֹלקְּבּ ועְמְׁשִּת ַעֹומָׁש

  )6 ,טי תומש( "ׁשֹודָק יֹוגְו ,םיִנֲֹהּכ תֶכֶלְמַמ יִלּ-ויְהִּת םֶּתַאְו" ?הזה דחוימה תירבה

 

 התוכזבש 10"תמא תרות" םעה תא םידמלמ םה .םיהולאל םדאה ןיב רוניצ םישמשמ םינהכה ,לארשי םע ךותב

 תיווסומ הניכשה ובש בצמ( לוחה תכלממ תא םגרתל דציכו ,לוחל שדוק ןיבו 11"ֹרהָּטַה ןיֵּבו אֵמָּטַה ןיֵּב ,ליִּדְבַהְל" ןתינ

 םה םייחה ובש בחרמה והז .רורב ןפואב תחכונ הניכשהשכ( שדוק תכלממל )תוומה תוחכונ לשב תרתסנו

 םיפאוש - 12בלה רהוטו םייפכ ןויקנ לע הדפקה ללוכ – 'ה תדובעל םהייח תא םישידקמש םינהכה .)םייטננימוד

 םינהכה םימלגמ תינפוגה םתומלשב ,ךכל המודב .ןקותמ ידיתע םלועל המרטה שמשיש ילאידיא םלוע-ינימ רוציל

 ויהי לארשי ינבש העיבקה 13.םירחא םיעגפו תולחמ לע םירבגתמ ובש םלשומ םלוע תריציל ךרדה תא םמצעב

 לארשי ינב – "שודק יוג" .תושונאה ללכ יפלכ הלא םידיקפתב אשונה םלש םואל התועמשמ "םינהכ תכלממ"

 ,בוש .קדצו םייח לש םיכרע ידיב תטלשנה השודק לש הכלממב םייקתמש םעל תישיא המגוד ווהיו ומלגי הרבחכ

  .ףקיה בחר ןפואב ותוא רוצייו לדומה תא דמלי םלועה לכש איה הרטמה

 

 יניסב והש ובש ןמזה תיראשב םעה לש תירקיעה תוליעפה יכ החיכומ ,אבה עובשב ארקנ התואש ,םיטפשמ תשרפ

 
 .6 ,ב יכאלמ 10
 .47 ,א"י ארקיו 11
  .4 ,ד"כ םילהת  12
 לש ורוביח םג 'ר ;2014 :קילאיב דסומ ,רסומהו ןחלופה רפס – ארקיו ,םורגלימ בקעי 'ר ליעל ורכזוהש םיאשונה בורב תפסונ הבחרהל 13
 .ןאכ רדה ןוכמ לש רתאבו ,The Heart of Torah ורפס ךותמ "Building a Home for God" ידוקפ תשרפ לע דלה יש
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 אירקמ השמ 15.םייחה ימוחת לכב היתויחנה תא םימשיימ ובש ןפואה ןונכתו דומילב 14,תירבל תופרטצה התייה

 םא םמצע לע וחקיי לארשי ינבש םייחה יכרדו תויוגהנתהה תא רידגמ השעמלו 16תירבה רפס תא לארשי םעל

 דחא השעמ עצבל קר אלו ,םהייח לכ תא שידקהל ושקבתה לארשי ינבש ונל ריהבמ תירבה רפס .תירבב וסנכיי

 םינוע םה םדוק .)7 ,ד"כ תומש( "עָמְׁשִנְו הֶׂשֲעַנ 'ה רֶּבִּד רֶׁשֲא ֹלּכ" דחאכ הנע םעהו .תמאה עגר היה הז .םיינש וא

 ותמשנ יקמע דע שגרתמ דומלתה .הזוחה יטרפ לכל ופשחנ םרטב דוע תגייוסמ יתלב הלבק ךכב םיעיבמו "השענ"

 ויהי רשא ויהי .תינתומ יתלב הבהאל יוטיב איה םתבושתו טלחומ ןומא תפקשמ תטלחומ הלבק 17.םתבוגתמ

 .דיתעב עיגיש המ לכ םע דדומתנו ,תירבל םיבייחתמ ונא ,הנשמ אל הז ונל - ךשמהב תויעבהו םיישקה

 

 ?ךורכ רבדה המב תעדל ילב תופתושה לוע תא ה.ומצע לע לבקלו ה.וייח תא שידקהל בייחתהל לוכי םדא ךיא

 םהייחב בייחתהל לארשי ינב םילגוסמ דציכ 18."רפוכ ןימ" לש הפב וללה םיימיטיגלה תוקפסה תא םילתוש ל"זח

 תדוקנמ ?תירבה לש תוהובגה תושירדב דומעל וחילצי םא םמצע תא לואשלו הקסעה יטרפ לכ תא תעדל ילב

 ויהי – רחא םע לכ וא – םה םא םידוהיה וקדב אל עודמ איה תיתמאה הלאשה ,האושה ירחא םייחה לש טבמ

 ףקותמ הירוטסיהה ךרואל םהל בסה םלועהש תומילאהו האנשה ,הפידרה ,תודידבה םע דדומתהל םילגוסמ

 הסינכה דעב ומלשיש ריחמהו םינוכיסה תא הליחתכלמ לארשי ינב ורריב ול היה בטומ ילוא .תירבה יאשונ םתויה

 ?םיהולא םע תופתוש לש תירבב

 

 הקושתמ םיענומ םהשכ ,תונובשח תושעל ילב תוביוחמה תא םמצע לע ולביק לארשי ינב :הרורב הבושתה

 ינב וניגפהש תוינונטקהו תויסרגרה ,תונולשיכהמ עגרל םלעתנ .תינתומ יתלב הבהא לש היוול תב איהש תיפוסניא

 הלבקה .דיתעה תונכס לע עגרל ובשח אלו תולכ דע םיבהואמ ויה םה ,יניס רה דמעמב ,ןמז ותואב .ךשמהב לארשי

 עסמה ךרואל םילושכמ לע ורבגתה התוכזבו יהולאה ףתושה ברקב תוריפ האשנ לארשי םע לש תטלחומה

 
 .ה"כ תומש 14
 .ד"כ-א"כ תומש 'ר 15
 ימוחת לכ תא םיסכמ רשא )םירחא תורוקמבו( דכ-אכ םיקרפב וראותש יפכ הרותה תוכלה תא ליכמ תירבה רפס תיתרוסמה תונשרפב 16
 .תירבה ייח לע דוע ביחרא אבה עובשב .יניסב ונתינ םלוכ .םייחה
 .א"ע ,חפ תבש תכסמ 17
 .ב"ע ,םש  18
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 ריקפי אל םלועל םיהולאש לארשי ינב תא עיגרמ אוהשכ תילאטוטה תוביוחמל סחייתמ והימרי איבנה .ירוטסיהה

 דֶסֶח ְךָל יִּתְרַכָז" :תיבה ןברוח תא רשפיאש תורמלו םיערה םהישעממ דלוס אוהש תורמל תירבה תאו םתוא

 19."הָּעורְז ֹאל ץֶרֶאְּב ,רָּבְדִּמַּב יַרֲחַא ְךֵּתְכֶל--ְךִיָֹתּלולְּכ תַבֲהַא ,ְךִיַּרועְנ

 

 ינש םה ולא ,השעמל .הבהא תירב לש התדילו תולגתה לש ערואמ תחא הנועבו תעב אוה יניס רה דמעמ ,ןכ םא

 זא יכ ,םלוע ןוקית רבעל תירב עסמל קוניזה וק אוה יניס רה דמעמ יכ םיניבמ רשאכ .עבטמה ותוא לש םידדצ

 תא םימשיימשכ .ןובשחב תחקל שיש םייתואיצמ םילוקישו השדח תועמשמ יניסמ תכשמתמה תולגתהה תלבקמ

 םילגמ ,םישדחו םיקיתע םיעוריא םירזחשמה םיטרפו םיסקט םיפיסומ ,עסמה ךרואל םיחנמה תונורקעה

 םיגוציי םלוכ – ונשריש םילדומ סיסב לע רתוי םיבוט םייחל םיפאוש וא םיידוהיה תורוקמל תושדח תויונשרפ

 .תירבה לש ךשמתמה שומימה לא הכרדב תרזחתשמ תולגתההש ירה – יניסב תולגתהה לש םיקהבומ

 תמאה יהוז .השומימו תירבה לש המויק ךשמה איה השעמל ךא ,יוניש וא שודיחכ ילוא תיארנ השדחה תוחתפתהה

 הלגתה ,רמולכ[ רמאנ רבכ ובר ינפל שדחל דיתע קיתו דימלתש המ וליפא" ל"זח ירבדב תילסקודרפהו הקומעה

 20."יניסב השמל ]זמורמ ןפואב

 

 
 .2 ,ב והימרי  19
 .ב"ע ז"ט ןיבורע לע ן"רה ישודיח 'ר 20


