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ו"שע י"מע – ו"ניב – ד"סב  

Kaleidoscopic Kitniyot 
On The Evolution Of A Custom 

A class by Rabbi Yonatan Y. Halevy 
 )וט:בי( תומש – הרות )1

 ּותיִּבְׁשַּת ןֹוׁשאִרָה םֹוּיַּב 6ַא ּולֵכֹאּת תֹוּצַמ םיִמָי תַעְבִׁש
 אוִהַה ׁשֶפֶּנַה הָתְרְכִנְו ץֵמָח לֵכֹא לָּכ יִּכ םֶכיֵּתָּבִמ רֹאְּׂש
 .יִעִבְּׁשַה םֹוי דַע ןֹׁשאִרָה םֹוּיִמ לֵאָרְׂשִּיִמ

Seven days shall you eat Matzot; but on the first 
day you shall have put away Se’or out of your 
houses: for whoever eats Chametz from the first 
day until the seventh day, that soul shall be cut off 
from Yisrael. 

 )ה:ב( םיחספ – הנשמ )2

 ,םיִּטִחְּב ,חַסֶפְּב ֹותָבֹוח יֵדְי ןֶהָב אֵצֹוי םָדָאֶׁש םיִרָבְד ּוּלֵא
  .לָעּוׁש תֶלֹּבִׁשְבּו ןֹופיִׁשְבּו ןיִמְּסֻכְּב ,םיִרֹועְׂשִּב

These are the types of grain with which a person 
fulfills his obligation to eat matza on the first 
night of Passover: With wheat, with barley, 
with spelt [kusmin], with rye [shifon], and with 
oats [shibbolet shu’al]. 
 

 ).הל( םיחספ – ילבב דומלת )3

 — ןֹופיִׁשְו לָעּוׁש תֶלֹוּביִׁש ,ןיִּטיִח ןיִמ — ןיִמְּסּוּכ :אָנָּת
 ,אָרְׁשיִּד — ןֹופיִׁש ,אָּבְלּוּג — ןיִמְּסּוּכ .ןיִרֹועְׂש ןיִמ
 ןַחֹודְו זֶרֹוא ,ןיִא יֵנָה .אָלֲעַת יֵליְבֻׁש — לָעּוׁש תֶלֹוּביִׁש

 אָנָּת ןֵכְו ,ׁשיִקָל ןֶּב ןֹועְמִׁש יִּבַר רַמָא ?יֵּליִמ יֵנָהָנְמ .אָל —
 :בֹקֲעַי ןֶּב רֶזֶעיִלֱא יִּבַר יֵבְּד אָנָּת ןֵכְו ,לאֵעָמְׁשִי יִּבַר יֵבְּד
 ויָלָע לַכֹאּת םיִמָי תַעְבִׁש ץֵמָח ויָלָע לַכֹאת ֹאל״ אָרְק רַמָא
 ןֶהָּב אֵצֹוי םָדָא — ץּוּמיִח יֵדיִל םיִאָּבַה םיִרָבְּד .״תֹוּצַמ
 ,ץּוּמיִח יֵדיִל ןיִאָּב ןיֵאֶׁש ּוּלֵא ּואְצָי ,הָּצַמְּב ֹותָבֹוח יֵדְי
 ,יִרּונ ןֶּב ןָנָחֹוי יִּבַרְּכ אָלְּד ןיִתיִנְתַמ .ןֹוחְריִס יֵדיִל אָּלֶא
 .תֵרָּכ ֹוצּוּמיִח לַע ןיִביָּיַחְו ,אּוה ןָגָּד ןיִמ זֶרֹוא :רַמָאְּד
 בֹורָּקֶׁש יֵנְּפִמ ןַחֹודְו זֶרֹואְּב רֵסֹוא יִרּונ ןֶּב ןָנָחֹוי יִּבַר ,אָיְנַתְּד
 .ץיִמְחַהְל

The Gemara identifies the species mentioned in 
the mishna. One of the Sages taught in the 
Tosefta: Spelt is a type of wheat, while oats 
[shibbolet shu’al] and rye [shifon] are a type of 

barley. The Gemara translates the lesser-known 
species into the vernacular Aramaic: Spelt is 
called gulba; rye is dishra; and oats are shevilei 
ta’ala. The Gemara infers: These species, yes, 
they may be used for matza; however, rice [orez] 
and millet [doḥan], no, they may not be used. 
The Gemara asks: From where are these 
matters, that matza cannot be prepared from rice 
or millet, derived? Rabbi Shimon ben Lakish 
said, and likewise a Sage of the school of Rabbi 
Yishmael taught, and likewise a Sage of the 
school of Rabbi Eliezer ben Ya’akov taught 
that the verse states: “You shall eat no 
leavened bread with it; seven days you shall 
eat with it matza, the bread of affliction” 
(Deuteronomy 16:3). This verse indicates that 
only with substances which will come to a state 
of leavening, a person fulfills his obligation to 
eat matza with them, provided he prevents them 
from becoming leavened. This excludes these 
foods, i.e., rice, millet, and similar grains, which, 
even if flour is prepared from them and water is 
added to their flour, do not come to a state of 
leavening but to a state of decay [siraḥon]. The 
Gemara notes: The mishna is not in accordance 
with the opinion of Rabbi Yoḥanan ben Nuri, 
who said: Rice is a full-fledged type of grain, 
and one is liable to receive karet for eating it in 
its leavened state, like other types of grain. As it 
was taught in a baraita: Rabbi Yoḥanan ben 
Nuri prohibits eating cooked rice and millet on 
Passover, due to the fact that they are close to 
being leavened. 

 )ג:י( םיחספ – הנשמ )4

 .תַּפַה תֶרֶּפְרַפְל ַעיִּגַּמֶׁש דַע ,תֶרֶזֲחַּב לֵּבַטְמ ,ויָנָפְל ּואיִבֵה
 לַע ףַא ,ןיִליִׁשְבַת יֵנְׁשּו תֶסֹרֲחַו תֶרֶזֲחַו הָּצַמ ויָנָפְל ּואיִבֵה
 ,רֵמֹוא קֹודָצ יִּבַרְּב רֶזֶעיִלֱא יִּבַר .הָוְצִמ תֶסֹרֲח ןיֵאֶׁש יִּפ
 :חַסָּפ לֶׁש ֹופּוּג ויָנָפְל םיִאיִבְמ ּויָה ׁשָּדְקִּמַבּו .הָוְצִמ
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The attendants brought vegetables before the 
leader of the seder prior to the meal, if there were 
no other vegetables on the table. He dips the 
ḥazeret into water or vinegar, to taste some food 
before he reaches the dessert of the bread, i.e., 
the bitter herbs, which were eaten after the matza. 
They brought before him matza and ḥazeret 
and ḥaroset, and at least two cooked dishes in 
honor of the Festival. The tanna comments that 
this was the practice, although eating ḥaroset is 
not a mitzva but merely a custom. Rabbi Eliezer 
ben Tzadok says: Actually, it is a mitzva to eat 
ḥaroset. And in the period when the Temple 
stood and they offered the Paschal lamb, they 
brought before him the body of the Paschal 
lamb. 
 

 ):דיק( םיחספ – ילבב דומלת )5

 אָבָר .אָזֹורָאְו אָקְליִס :אָנּוה בַר רַמָא ?ןיִליִׁשְבַת יֵנְׁש יאַמ
 בַרְּד ּהיֵּמּוּפִמ קיֵפָנְו ליִאֹוה אָזֹורָאְו אָקְליִּסַא רַּדַהיְמ הָוֲה
 ׁשיֵיָחְּד תיֵל ,אָנּוה בַרְּד ּהַּניִמ עַמְׁש :יֵׁשָא בַר רַמָא .אָנּוה
 יִרּונ ןֶּב ןָנָחֹוי יִּבַר ,אָיְנַתְּד .יִרּונ ןֶּב ןָנָחֹוי יִּבַרְּד אָהְל
 םָדָאְו ,תֵרָּכ ֹוצּוּמיִח לַע ןיִביָּיַחְו אּוה ןָגָּד ןיִמ זֶרֹוא :רֵמֹוא
 .חַסֶּפַּב ֹותָבֹוח יֵדְי ֹוּב אֵצֹוי

The Gemara asks: What are these two cooked 
foods mentioned in the mishna? Rav Huna said: 
Beets and rice. The Gemara relates that Rava 
would seek beets and rice for his meal on 
Passover night, since this ruling came from Rav 
Huna’s mouth. Although Rava realized that Rav 
Huna was merely citing examples and did not 
mean that one must eat those specific foods, he 
wanted to fulfill the statement of his teacher 
precisely. Rav Ashi said: Learn incidentally 
another halakha from this statement of Rav 
Huna, that there is no one who is concerned 
about that statement of Rabbi Yoḥanan ben 
Nuri. As it was taught in a baraita: Rabbi 
Yoḥanan ben Nuri says: Rice is a type of grain 
in all regards; and one is liable to receive karet 
for eating it in its leavened state on Passover; 
and one fulfills his obligation with it on 
Passover, if it was properly baked into matza. It 
can be inferred from Rav Huna’s suggestion to 
use cooked rice, that rice cannot become 
leavened. 

 

 

 )א:ה( הצמו ץמח – הרות הנשמ – ם״במרה וניבר )6
(Spain/Egypt – 11th-12th Century) 

 ןָגָּד יֵניִמ תֶׁשֵמֲח אָּלֶא חַסֶפְּב ץֵמָח םּוּׁשִמ רּוסָא ןיֵא
 הָׁשbְׁשּו .תֶמֶּסֻּכַהְו הָּטִחַה ןֵהֶׁש םיִּטִח יֵניִמ יֵנְׁש םֵהְו .דַבְלִּב
 לָבֲא .ןֹוּפִּׁשַהְו לָעּוׁש תֶלּבִׁשְו הָרֹועְּׂשַה ןֵהֶׁש םיִרֹועְּׂשַה יֵניִמ
 ןיֵא ןֶהָּב אֵצֹוּיַכְו םיִׁשָדֲעַו םיִלֹופּו ןַחֹדְו זֶרֹא ןֹוגְּכ תֹוּיִנְטִק
 ֹוּב אֵצֹוּיַכְו זֶרֹא חַמֶק ׁשָל ּוּלִפֲא אָּלֶא ץֵמָח םּוּׁשִמ ןֶהָּב
 ץיִמֱחֶהֶׁש קֵצָּב ֹומְּכ חַּפְתִּנֶׁש דַע םיִדָגְבִּב ּוהָּסִכְו ןיִחְתֹורְּב
 :ןֹוחָרֵס אָּלֶא ץּוּמִח הֶז ןיֵאֶׁש הָליִכֲאַּב רָּתֻמ הֶז יֵרֲה

 )א:ה ץמח 'לה( החונמה רפס – חונמ וניבר )7
(Provence, France – 13th Century) 

 לוכאל אלש םלועה לכ וגהנו תוגהנמה רפסב בותכ
 םיארקנ ןכ לעו ,ןיצימחמ ןהש ינפמ ,חספב םינוערז
 רוסיאב יולת גהנמה היהיש רמול רבתסמ אלו  .ימציח
 ינפמ אלא ,ץומיח םוש םלועב תוינטק םושב ןיאש ,ללכ
 תחמשו' בותכ ירהש ,דעומב תוינטק לוכאל ךירצ ןיאש
 קפס ןיאו  .תוינטק לישבת תליכאב החמש ןיאו 'ךגחב
 ינימ ראשב וב אצויכו חספב םינוערז לוכאל הצר םאש
 ,וגהנש כ"פעא .ללכ רוסיא ששח הזב ןיאו ,רתומ תוינטק
 רבד לכ ,וגהנש םוקמ קרפ ימלשוריב ןנירמא אהד
 .ול ןיריתמו לאשנ ,רוסיאב וב העוטו רתומש

 )גכר( ןטק תווצמ רפס – ליברוקמ קחצי יבר )8
(Corbeil, France – 13th Century) 

 אצויכו םישדעו ש"ירו י"לופו ש"'הופ ןוגכ תוינטקה לעו
 חספב םלכואל אלש רוסיא םהב םיגהונ וניתובר םהב
 םימכח ימימ רוסיא םלועה וב ןיגהונש רבד ... ללכ
 .םינומדקה

 ,חספב תוינטקה לכ רוסאלו גהנמה םייקל הארנ ןכלו
 אלא ,ןכ רמול אוה תועט יכ ,ומצע ץומיח תמחמ אלו
 ,אוה הרידק השעמ תוינטקד ןוויכד ,אוה הריזג םעטמ
 ילוא ,תוינטק ןנירש יוה יא ,אוה הרדק השעמ ימנ ןגדו
 םגו ,םינימ 'ה ומכ אוה ןגדימד ידימ םגו ...יפולחאל יתא
 ,םינימה 'ה ומכ תפ םהמ תושעל םיליגרש תומוקמ שי
 ...הרות ינב םניאש ןתואל יפולחאל יתא ןכלו

 תוהגהב – םש )9

 ןבלה לופ חספב לוכאל גהונ היה לאיחי יבר ירומו
 והימ ...םילודג םשב ןכ רמוא היה םגו ,שייופ ארקנש
 רוסיא םלועה וב ןיגהונש רבד ריתהל דואמ רבדה השק
 ...םינומדקה םימכח ימימ
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 ףד ונר 'ס ב"ח( – עורז רוא – השמ ןב קחצי יבר )10
 )ג"ע טנ

(Vienna, Austria – 13th Century) 
 .תועט תמחמ ,וניתובא וגהנש גהנמה

 םיחספ 'ב קרפ( יכדרמה – )ללה ןב( יכדרמ יבר )11
 )חפקת ןמיס

(Germany – 13th Century) 
 ןמיס( ק"מסה רפסב ,ליברוקמ קחצי וניבר םשב ובתכ
 םהב םיגהונ שי םישדעו םילופ ןוגכ תוינטקה ,)בכר
 לאומש וניבר גהונ היה ןכו ,חספב םלכואלמ רוסיא
 םיגהונ ויה םילודג ראשו לאיחי וניבר לבא ,ארביאמ
 וגהנ םירחאש ןויכ ריתהל רבדה דואמ השקו ,רתיה םהב
 וליפא ירהש ,רוסאל וגהנ ץומיח םושמ אלו ,רוסיא םהב
 ידיל םיאב םניאש םיעדוי ןבר תיב לש תוקונית
 הזב העטי אלו ,דבלב ןגד ינימ תשמח אלא ץומיח
 ןכו אוה הרדק השעמ ןגדהש ןויכ אלא .םדא םוש
 םושמ תוינטק לושיב לע ורזג ,הרדק השעמ תוינטקה
 תוינטקמ תפ םישועש תומוקמ שיש דועו .ןגד לושיב
 רשפא יאו םהב תברועמ האובת םימעפש דועו ,'וכו
 זרוא וריתה דומלתבש יפ לע ףאו .הפי םררבל
 םניאש ולא תורודב רימחהל שי ,לושיבב תוינטקו
 תורודכ רתיהו רוסיא ינידב ךכ לכ םיאיקב
 .כ"ע .םינושארה

 ג קלח ה ביתנ( הוחו םדא תודלות - םחורי וניבר )12
 )א רוט אמ ףד

(France, Spain – 13th-14th Century) 
 לשובמ תינטק ינימו זרוא לוכאל אלש וגהנש םתואו
 לע רימחהל ןישוע םה םא יתלוז אוה תוטש גהנמ חספב
 .המל יתעדי אלו ןמצע

 )ינה ה"ד( .הל םיחספ – א"בטיר )13
(Seville, Spain – 13th Century) 

 זרוא חספב ןילכואש דרפס לכב טושפ גהנמ וניצמ לבא
 ןיאש ורמאש םינואגה ירבד לע הזב ןיכמוסו ,לשובמ
 םע אצמנ ירהש ,דאמ רהזהל ךירצ מ"מו ...ללכ ןיצימחמ
 רגרג 'יפא םש ראשנ םאו ,דימת ןימסוכה ןיממ זרואה
 ךירצ ןכלו ,אוהש המב ולושבב לכה רסאנש אצמנ ,תחא
 ואל אהד ,לודג ןויעב םעפ רחא םעפ ותוא קודבל
   .אבוט אחיכשד אתלמד ןויכ ,אוה ארוסיא יקוזחיא
 חספב םהמ לוכאלמ וענמנ םידיסחה ןמ הברהו
    .םהמע השועש םיבוברע ינפמ ,םילשובמ

 

 )׳א:ג״נת( םייח חרוא – רוט – רשא ןב בקעי יבר )14
Century) th13 –(Cologne/Toledo  

 ןיטחב הצמ תבוח ידי ןהב םיאצויש םירבד ולא
 אל לבא ןופישו לעוש תלובשבו ןימסוכבו םירועשבו
 רתומו ץומיח ידיל ןיאב ןניא םגו םינימ ראשו זרואב
 ןירסוא שיו תוינטק ינימ לכב ןכו לישבת ןהמ תושעל
 ןיטח ינימש יפל לישבתב תוינטק ינימ לכו זרוא לוכאל
 .ןכ וגהנ אלו וז איה אריתי ארמוחו ןהב ןיברעתמ

 )םש( ףסוי תיב – ןרמ )15
(Spain/Israel – 15th-16th Century) 

 .םיזנכשאה תלוז וללה םירבדל שחד תילו

 )׳א:ג״נת( םייח חרוא – ךורע ןחלש – ןרמ )16

 םיִּטִחְּב ,הָּצַמ תַבֹוח יֵדְי םֶהָּב םיִאְצֹוּיֶׁש םיִרָבְּד ּוּלֵא
 גָהְנִּמַהְו ,ןֹופיִׁשְבּו לָעּוׁש תֶלֹוּבִׁשְבּו ןיִמְסֻכְבּו םיִרֹועְׂשִבּו
 רָאְׁשּו זֶרֹאְּב ֹאל לָבֲא ,)ל''יִרֲהַמ( ,םיִּטִח הָּלִחְּתַכְל חַּקִל
 תֹוׂשֲעַל רָּתֻמּו ץּוּמִח יֵדיִל םיִאָּב םָניֵא םַגְו ,תֹוּיִנְטִק יֵניִמ
  .ליִׁשְבַּת םֶהֵמ

 םש – א"מר )17
(Krakow, Poland – 16th Century) 

 לָּכ 'פ יַכְּדְרָמּו ה''פ יִנֹומְיַמ תֹוהָּגַהְו רּוט( םיִרְסֹוא ׁשֵיְו :הָּגַה
 ּוהיִמ .תֹוּנַׁשְל ןיֵאְו ,ריִמְחַהְל זָנְּכְׁשַאְּב גָהְנִּמַהְו .)הָעָׁש
 ןֵכְו .ליִׁשְבַּתַה 6ֹוּת ּולְפָנ םִא דַבֲעיִדְּב םיִרְסֹוא ןיֵאְּד טּוׁשָּפ
 םִא םיִרְסֹוא ןָניֵאְו ,םֶהֵמ םיִׂשֲעַּנַה םיִנָמְׁשִּב קיִלְדַהְל רָּתֻמ
 תֹוּיִנְטִק יֵניִמ תֹוהְׁשַהְל רָּתֻמ ןֵכְו .ליִׁשְבַּתַה 6ֹותְל ּולְפָנ
 ס''ינאו )ל''יִרֲהַמ( א''יילקא עַרֶזְו .)ג''יק 'יס ה''ת( תִיַּבַּב
 .ל''נ ןֵּכ ,חַסֶפְּב ןָלְכָאְל רָּתֻמּו ,תֹוּיִנְטִק יֵניִמ ןָניֵא ר''דניילאו

 – ל"ירהמ רפס – ןילומ לגס יולה בקעי יבר )18
 )הכ ןמיס( םיגהנמ

(Germany – 14th-15th Century) 
 ןלשבל אלש ןנירזגד ש"רהמ רמא ,ןהינימ לכ תינטק
 ,ןיטח ,ןינימה תשמח םא יכ ןיצימחמ אלש פ"עא חספב
 םוקמ לכמ ,ןופישו ,לעוש תלוביש ,ןימסוכ ,הרועשו
 ןיאש ןויכ םדא רמאי לאו .המה וטא תינטק ינימ לכ ורזג
 רבועה ןנבר ורזגד לכד ,שוחל ןיא אתיירואדמ רוסא
 רשא רבדה ןמ רוסת אל לע רבועו התימ בייח וילע
  .ךורוי
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 )גנת ןמיס( העיצקו רומ – ןידמע בקעי יבר )19
(Germany – 18th Century) 

 ותוא רעטצנ רעצ המכ ,ל"צז ןואגה ירומ יבא לע ינדיעמו
 לש הז גהנמ לטבמה ,רמוא ינא ןכ לע ...תאז לע קידצ
 ומיכסי יאוולה .ומע יקלח יהי ,תוינטק תליכא תעינמ
 ...רודה ילודג ידמע

 'ס ב"ח( ץבעי תליאש ת"וש – ןידמע בקעי יבר )20
 )זמק

 ומש אלש ונינפל ויה רשא רודה ינואג לכ לע ינהימתו
 רובצה בור ןיאש שממ גהנמ לטבל הזה רבדל םבל לא
 המכ ורסאו ןיפיסומ ויהש דוע אלו .וב דומעל ןילוכי
 ארקנש ןומכו .לדרח ומכ תוינטקל ןימודש ינפמ םינימ
 םהה םירבדמ ושענש םינמשה וליפאו .סינע םגו למיק
 'יהו אילט אניוה דכ אנריכדו .ורימחה )ליא ביר( ומכ
 רימחהש ל"צז שריה יבצ 'הומ ןואגה הפ מ"רו ד"בא
 ןדועב חלמב ושבכנש םיקורי ירצמה לופב וליפא דאמ
 ןרסאו .םהב הארנ אל ןיידע ןבלה לופ ל"ר ערזהו  .ןיחל
 תעב ולאשל יתיכז אלו זא יתעמש ךכ .חספב ןלכאל
 .םימיל ריעצ יתייה יכ .איהה

 דרע ןירוקש ץראה ירפה רוסאל וצר םייהנמב יתויהבו
 םהמ ןישועש ינפמ ./המדא יחופת/ ןילפוטראק וא לפפע
 ןילוכי רובצה ןיאש יעדויב .םדגנכ יתדמע ינאו חמק
 המכ השעמה יתיארו םיינע לכאמ אוהו .םתלוזב דומעל
 ןיאמ םתיב ינבל םתוא וליכאה םירפכה ינבש םימעפ
 םש להקה ישנא י"ע םתוא יתחצנו .יד ןוזמו םחל םהל
 ורסא אלש המ שדח רבד רוסאי אלש הרומה לע ווצש
 איהה תעב 'יה אל יכ הארוה אסכ לע םש ובשיש םינברה
 ל"ז יוקנאי לדנעמ 'הומ ברה זיולקמ מ"רה יכ .םש ד"בא
 רודה ימכח לכ ומיכסי םא בוט המו הרומל םש 'יה
 לע תחא םעפ רבדה אובי םא ינקפוסמו .תחא תעדל
 ןמ רתוי םיאריו .האנקה הרבגש הזה רודב ונוכמ
 .הרות יפוג ינפמכ םיגהנמה

 הבושת ירעש – תוילגרמ יכדרמ םייח יבר )21
 )א:גנת ח"וא(

(Poland – 18th Century) 
 י"פאקב ףא רימחמ היה דחא לודגש ל"נה סרטנקב ןיעו
 יפל רימחהל הצורש הארנ .אוה ץע ירפ יאדוד ג"עא
 תוינטק ןימ כ"ג אוהש ומדיו אוה המ ועדי אל ןומההש
 תומוקמב ףא מ"מו ,םינושארה רדג וצרפיו לכה וריתיו

 שי חספה םדק וכרח םא כ"ג י"פאבק וז ארמח ולבקש
 ,י"פאקב טושפ רתה ןיגהונ ולא תומוקמבו ...לקהל

 םגו חספ םדק י"פאקה תא ךרחל ןימידקמ ןיזירז כפ"עאו
 זרא תובורעת םשמ ררבל םתוא םילוקש םדק ןיעל
 תכרבו חספד ארמח םושמ לכמ היקנ תויהל םינימ ראשו
 .םהילע אובת בוט

 ןחלושה ךורע – ןייטשפא יולה לכימ לאיחי יבר )22
 )ה-ד:גנת( םייח חרוא –

(Russia/Lithuania – 18th-19th Century) 
 תוינטק ינימ לכו זרוא לוכאל רתומ אנידמד ףאד עדו
 ןמ תואמ הברה הז וניתובאו וניתובר וגיהנה מ"מ חספב
 ינימו זרוא לוכאל ילבל רוסיאב םהילע ולבקו םינשה
 יניערג המכו המכש אוה עודי רבדש ינפמ חספב תוינטק
 ומכ הרידק השעמ ןגדד ןויכ דועו ,םהב םיאצמנ האובת
 לעוש תלובש לשו םירועש לש ן"יפיורג םילשבמש
 ותא םיאיקב םניאש ןומההו הרידק השעמ תוינטקו
 יניממ תושעל יוארש ןויכ ןכו ,]י"מהגה[ הזב הז יפולחאל
 ינה םחל םוקמב ןילכואש תונידמ המכ ומכ הסיע תוינטק
 ]ז"טו ח"ב[ הסיעל הסיע ןיב ןומהה וקלחי אל סרית יטיח
 הרות ןידמ רדג םושמ וניתובא ולבקש ןויכ הז רוסיאו
 ןידיעמ הזב םיליקמהו םיקפקפמהו לטבל ונל רוסא
 ןיאו אטח תאריו םימש תארי םהב ןיאש ןמצע לע
 תפרצו זנכשא תונידמ לכ מ"מ ...הרותה יכרדב ןיאיקב
 ארמוחה םערז לעו םהילע ולבקו ומייק אינולפו איסורו
 ונכשי רדג ץרופו רקיעכ םעט הב שיש וזלה הבוטה
 .שחנ

 חרוא השמ תורגא ת"וש – ןייטשנייפ השמ ברה )23
 )גס ןמיס ג"ח( םייח

(New York – 20th Century) 
 ד"כ תינטק גהנמ רוסיא ששח וב שי םא טאניפ ןינעב
 ןאמדלאג בקעי ר"רהמ ידידי כ"עמ .ו"כשת רדא
 .א"טילש

 ולכא תומוקמ הברהבש יתבתכש טאניפה רבדב הנה
 עמשש םושמ רבדה םעטב המת ה"רתכו חספב םתוא
 ןיערזנש עמש םגו חמק םג םוקמ הזיאב ונממ ןישועש
 ןינע הז ןיאש ה"רתכ עדי לבא ,תוינטק ראשכ תודשב
 ,הז גהנממ ורסאנ חמק םהמ ןישועה םירבדה לכש ,ללכ
 קר אל המדא יחופתכ חמק ונממ ןישועה רבד ךל ןיאד
 תורודב םגו וניתומוקמב פארויב םג אלא וז הנידמב
 ינימש םעטה ןכו .הז רוסאל ושח אל םלועמו םימדוקה
 לכש ללכ וניא ימנ רוטה בתכש םהב ןיברעתמ םיטח
 וגהנ וברעתיש םירועשו םיטח ינימל שוחל שיש םינימה
 םיטח ינימ ןהב ןיברעתמש לעמיקו סינע אהד ,רוסאל
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 אתיא םגו ג"קס א"גמבו א"קס ז"טב שרופמכ םירועשו
 לע ךומסי אלש בתכ ט"קס י"חבו םקדובל השקד םש
 אל מ"מו ,הקידבה ישוק דצמ םינטקו םישנ תקידב
 ןמיסב א"מרה בתכ לדרחו ,א"מרב שרופמכ םורסא
 וב ןיאש ףא תוינטק ינימכ יוהד רוסאל ןיגהונש ד"סת
  .םימעטה

 רוסאל וגהנש שרופמש המ אלא רבדב ונל ןיא ןכלו
 המ ןידד םעט ןתיל שי םגו .םסרופמו עודיש המ ןכו

 ,םימכח ץובקב רסאנה רבד הז ןיא אה גהנמב רסאנש
 םינימ לוכאל אלש רימחהל םעה תא וגיהנהש אלא
 ןגד ינימ ששחד םימעטה ינפמ םלכואל יוצמ היהש ולא
 ןויכ לבא ,םיחמק ןישועש ינפמו קודבל השקש וברעתנש
 ששח שיש םירבד לוכאל םימכח ץובקב ונקית אלש
 אלא ,חמק םהמ ןישועש םירבדו ןגד ינימ ןהב ברעתיש
 םינימה אלא ורסאנ אל םינימ הזיא לוכאל אלש וגיהנהש
 ויה אלש ינפמ וגיהנה אלש םינימ ראש אלו וגיהנהש
 עודיכ זא ןייוצמ ויה אלש המדא יחופת ןכלש ,זא ןייוצמ
 ולאד רוסיאה ללכב םניא םרסואל אליממ וגיהנה אלו
 ןיאד שממ םעטה ותוא שיש ףא רוסאל וגהנש םינימ
 ,רוסאל וגהנ אלש רבד םג רוסאל גהנממ ףלימל
 רודה ימכח וצר אל וניתונידמב המדא יחופת וברתנשכו
 ינפמ ילואו ,ךרוצה ינפמ ילוא ,ןרסואל גיהנהל

 ארק י"רהש ,ג"נת ס"ר י"בב ןייע ,םישולק םימעטהש
 םילודג ראשו לאיחי ר"רהש עמשמ םגו ,תוטש גהנמ הזל
 ז"ע ירהד רוסיא וגהנש םוקמב ףא רתיה םהב ןיגהונ ויה
 ,רוסיא םהב וגהנ םירחאש ןויכ ריתהל רבדה השקו בתכ
 דוע רוסאל ףיסוהל וצר אל םינורחאה תורודה ימכח ןכל
 רבכש המ ריתהל א"אש קר כ"חא ופסותינש םינימה
 הלחתמ ויה אל רשפא לעמיקו סינעב ןכו .רוסיאל וגהנ
 םעט היה אלו ןגד ינימ וערזש םוקמב םערוזל םיליגר
 םוקמב םערוזל וליחתהש כ"חא ףא ןכלו רוסיא גיהנהל
 םרסואל וצר אל הקידב םיכירצ ןכלש ןגד ינימ וערזש
  .בוש

 .ש"כמ דוע תומוקמ הברהב ורסא אל סטאניפה םג ןכלו
 ןיא ולאכ םירבדב יכ רוסאל ןיא גהנמ אכילש םוקמבו
 דוחיב גהנמ םהל שיש ולאלו .י"חב אתיאדכ רימחהל
 ןיא קפסמ לבא טאניפב םג רוסא טאניפ לוכאל אלש
 ץמח םש ברעתנ אלש רשכה ןתיש ךייש ןכלו .רוסאל
 םינתונש יתיאר ןכו .רוסיא הזב וגהנ אלש ולא ולכאיו
  .אמעט יאהמ ליוא טאניפ לע רשכה

 .ןייטשנייפ השמ ,ודידי

 )בל:ה( תעד הוחי ת"וש – ףסוי הידבוע ברה )24
(Israel – 20th-21st Century) 

 תליכאב רוסיא םיגהונש םיזנכשאל רתומ םאה :הלאש
 תיבב חספה ימיב חראתהל ,חספב תוינטקו זרוא
 ולשיבש םילכב לשבתנש לישבתמ לוכאלו ,םידרפס
 ?חספב תוינטקו זרוא םהב

 תשמח קרש ,ראובמ )א"ע הל ףד( םיחספב :הבושת
 ןיאש ,ןחודו זרוא ןכ ןיאש המ ,ץומיח ידיל םיאב ןגד ינימ
 .חספב םלכואלו םלשבל רתומו ,ללכ ץומיח ששח םהב
 םיחספב ראובמכ ,םיארומאה ילודגמ בר השעמ ושע ןכו
 םירועשו םיטח ,םה ןגד ינימ תשמחו .)ב"ע דיק ףד(
 קרפב( ם"במרה ןושל וזו .ןופישו לעוש תלובשו ןימסוכו
 ןחודו זרוא ןוגכ תוינטקה :)הצמו ץמח תוכלהמ 'ה
 ,ללכ ץמח םושמ םהב ןיא ,םהב אצויכו םישדעו םילופו
 םידגבב והסכו םיחתור םימב זרוא לש חמק של וליפאו
 הליכאב רתומ הז ירה .ץימחהש קצב ומכ חפתנש דע
 ש"ארהו ף"ירה וקספ ןכו .ללכ ץומיח הז ןיאש ,חספב
 .הכלהה רקיעמ תקולחמ םוש הזב ןיאו ,םיקסופ ראשו
 חרזמה תוצראו דרפס תוצופת לכב גהנמה טשפ ןכלו
 ש"בירה ולדגב דיעהש ומכו ,חספב תוינטקו זרוא לוכאל
 ךורע ןחלשהו רוטה וקספ ןכו .ש"ע .)כת ןמיס( הבושתב
 םיאב םניא תוינטקו זרואש ,)'א ףיעס גנת ןמיס( /ח"א/
 .חספב םילישבת םהמ תושעל רתומו ,ללכ ץומיח ידיל
 יכדרמבו )ץמח תוכלהמ 'ה קרפב( ינומיימ תוהגהב םנמא
 קחצי וניבר םשב ובתכ )חפקת ןמיס םיחספד 'ב קרפ(
 ןוגכ תוינטקה ,)בכר ןמיס( ק"מסה רפסב ,ליברוקמ
 ,חספב םלכואלמ רוסיא םהב םיגהונ שי םישדעו םילופ
 לאיחי וניבר לבא ,ארביאמ לאומש וניבר גהונ היה ןכו
 רבדה דואמ השקו ,רתיה םהב םיגהונ ויה םילודג ראשו
 ץומיח םושמ אלו ,רוסיא םהב וגהנ םירחאש ןויכ ריתהל
 םיעדוי ןבר תיב לש תוקונית וליפא ירהש ,רוסאל וגהנ

 ,דבלב ןגד ינימ תשמח אלא ץומיח ידיל םיאב םניאש
 הרדק השעמ ןגדהש ןויכ אלא .םדא םוש הזב העטי אלו
 תוינטק לושיב לע ורזג ,הרדק השעמ תוינטקה ןכו אוה
 תפ םישועש תומוקמ שיש דועו .ןגד לושיב םושמ
 יאו םהב תברועמ האובת םימעפש דועו ,'וכו תוינטקמ
 זרוא וריתה דומלתבש יפ לע ףאו .הפי םררבל רשפא
 םניאש ולא תורודב רימחהל שי ,לושיבב תוינטקו
 .םינושארה תורודכ רתיהו רוסיא ינידב ךכ לכ םיאיקב
 ,הז לע בתכו ,)גנת ןמיס( ףסוי תיבב הז לכ אבוהו .כ"ע
 קספ ןכו .םיזנכשאה תלוז ולא םירבדל ששוחש ימ ןיאש
 'יס ח"א/ םש הגהב א"מרה לבא .ל"נכ ךורע ןחלשב
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 גהנמה ןכו ,חספב זרוא לוכאל םירסוא שיו :בתכ /ג"נת
 וניברש יפ לע ףאו .כ"ע .תונשל ןיאו ,רימחהל זנכשאב
 לוכאל אלש וגהנש םתואש ,בתכ )'ג קלח 'ד ביתנ( םחורי
 יתלוז ,אוה תוטש גהנמ ,חספב םילשובמ תוינטקו זרוא
 .כ"ע .המל יתעדי אלו ,םמצע לע רימחהל ןכ םישוע םא
 בתכ ןכו .ל"נכ זנכשא םינואג לש םמעט הימק הומייס אל
 ןשדה תמורת ת"ושב בתכ ןכו .חספ תוכלהב ל"ירהמה
 ,םיזנכשאה לצא גהנמה טשפ ןכו .ש"ע .)גיק ןמיס(
 םג לקהל םיגהונ חרזמה תודעו םידרפסה לבא .ל"נכו
 ןועמש ןב ןרהא לאפר יבר ג"הרה בתכש ומכו ,הזה ןמזב
 ק"הע הפ םעה תיברמש ,)א"ע חע ףד( דוקפ רהנ רפסב
 ,םירצמו קשמדו הבוצ /םרא/ םדא ינבמ ,םילשורי

 ידי לע זרואב רתיה םיגהונ ,םילשוריב םתריד ועבקש
 ףאו .)גנת ןמיס( םע יביתנ רפסב בתכ ןכו .הפי הקידב
 תודעמ םימש יאריו םימכח ידימלת הברהש יפ לע
 זרוא לוכאל אלש םמצע לע רימחהל םיגהונ חרזמה
 'ט ןמיס( ןיע בוט רפסב א"דיחה ןרמ בתכש ומכו ,חספב
 םוקמ לכמ .)'ל קרפ( דוד בל ורפסב בתכ ןכו ,)'ו תוא
 לע רתיה וב םיגהונ חרזמה תודע לש בחרה להקה בור
 אמע יאמ יזח קופו ,חספה םדוק םימעפ 'ג הקידב ידי
 .רבד

 :בתכ )'ב ףיעס גנת ןמיס( /ח"א/ הגהב א"מרה הנהו
 חספב לישבתה ךותל תוינטקה ולפנ םאש טושפ רבדהש
 םש( הבר הילאה בתכו .דבעידב לישבתה םירסוא םניא
 םישש ךירצ ןיאו ,רתומ רתיה בור שיש לכש ,)ד"קס
 ורמש הממ הזל ךמס איבהו ,שדח ירפה בתכ ןכו .ןדגנכ
 קספנ ןכו( .ברב הלטב ץראל ץוח תלח )א"ע זכ תורוכב(
 ןחלשב בתכ ןכו .ש"ע .)'א ףיעס גכש ןמיס העד הרויב
 הז גהנמו ליאוהש ,)'ה ףיעס םש( ןמלז יבר ןואגה ךורע
 לישבתב תוינטקהמ לופי םא ,אמלעב ארמוח אלא וניא
 ןושלמש ,)ו"קס ם( בקעי קחה בתכ ןכו .בורב לטב
 םש ןיאש יפ לע ףאו ,רתיה בורב םילטבש חכומ א"מרה
 ןשדה תמורת ת"ושבש יפ לע ףאו .תוינטקה דגנכ םישש
 ןיא קרו ,םישש ךירצש תצק עמשמ )גיק ןמיס ףוס(
 ,אוהש לכב רסואש חספב ץמח ראשכ ,והשמב םירסוא
 אנידמ הז ןיא יכה ואלבש ןויכ ,א"מרה תעדכ רקיעה
 רתיה בור שיש לכ ןכל ,אמלעב הקחרהו ארמוח אלא
 םדא ייחה וקספ ןכו .ד"תכע .םינורחאה תעד ןכו .םילטב
 .)ט"קס גנת ןמיס( הרורב הנשמהו ,)'א ןמיס זכק ללכ(
 ולשיבש םילכה תטילפ ןיאש רורב רבדה הז יפלו
 זנכשא ינבל לישבתה תרסוא תוינטקו זרוא םהב
 םילכה םא וליפאו ,תוינטקו זרואב רימחהל םיגהונש

 דגנכ רתיה בור שי יאדובש ,ריתהל שי ןמוי ינב
 ינברל םיניד ישודיחב ונאצמ הזב אצויכו .םילכה תטילפ
 דסחו םייח ת"וש ףוסב וספדנש ,ט"סר תנשמ םילשורי
 הציבב םד אצמנ םאש ,)ונ תוא ,א"ע בצ ףד( אייפוסמ
 םדה תא קורזל תומוקמ המכב םיגהונש )ןובלחה לע(
 םימיב םילשורי ינבר גהנמ םלוא ,הציבה תא לוכאלו
 ילכה םוקמ לכמו ,הציבה לכ תא רוסאל היה םהה
 הציבה תא םיריתמ שיש רחאמ ,רתומ וב הלשבתנש
 הכרב קיזחמב הז לכ אבוה ןכו( .כ"ע .הליכאב המצע
 זרוא ןכש לכו .)ש"עו .ג"קס וס ןמיס העד הרוי
 ,םירתומ ןידה רקיעמ לכה ירבדלש חספב תוינטקו
 םג .םירתומ םילכה רוסיא םהב םיגהונל םג ךכיפל
 םיגהונהש ,בתכ )וט תוא בלק ןמיס( א"מרה ת"ושב
 תטילפמ רהזהל םיכירצ םניא שדח רוסיאב רהזהל
 יוה הזה ןמזב שדחש ,רתיה וב םיגהונה לש םילכה
 םושמ ,וב םירהזנ םישורפה קר ירהש ,ןנברד אקפסכ
 תטילפמ רהזהל ךכ לכ שוחל ןיא ןכל .ןשיה ןמ ןגד בורש
 'ד קלח ז"בדרה ת"ושב םג .ש"ע .םיליקמה לש םילכה
 לוכאלמ םירהזנ ויהש םימכח רבדב לאשנ )וצר ןמיס(
 םירהזנ םניאש ינפמ להקה יטחושמ תצק תטיחשמ
 םאה ,םדי תחתמ הפירט האציש ינפמ וא תדכ םתטיחשב
 ליאוה ,לקהל בישהו ,רתיה םיגהונה ילכב לוכאל םיאשר
 האציש םתוא םגו ,םה םיחמומו םירשכ םיטחושה בורו
 ןויכ םימעפ ראשב הפי וטחש אמש ,םדי תחתמ הפירט
 דועו ,ןנברדמ ושממ אלו ומעטש דועו .םה םיאיקבש
 שי םימעפ בורש דועו ,ןמוי ינב םניא םילכ םתסש
 ימל וליפאו ,ילכה תטילפ דגנכ רתויו םישש לישבתב
 רימחה אל ,ילכה לכ לטבל ידכ םישש ךירצהל רימחמש
 שוחל ןיא ךכליה ,רוסיא קפסב אלו יאדו רוסיאב אלא
 ותרבסל ףריצ ל"ז ברהש יפ לע ףאו .ד"תכע .ללכ הזב
 העד הרויב ןל אמייק ןנאו ,ןנברד ושממ אלו ומעטש
 לכמ .הרותה ןמ ושממ אלו ומעטש )ב ףיעס חצ ןמיס(
 חספב תוינטקו זרוא תעינמ רקיעש ןדיד ןודינב םוקמ
 שי ,ל"נכ אמלעב הקחרהו ארמוח ךרדב גהנמ אלא הניא
 .ןדידל םג םילכה תטילפב לקהל

 דס ןמיס( העד הרוי הגהב א"מרהל וניצמ וזמ הלודגו
 גהנמהש ,סרכל קובדה )יריצב( בלח ןידב .)'ט ףיעס
 בתכו ,ותצקמב רתיה וגהנ סונייר ינבש אלא ,ורסואל
 יפ לע רתיה וב וגהנו ליאוה םדיב תוחמל ןיאש ,א"מרה
 וניד רוסא וב וגהנש םוקמ לכב והימו .םכח תארוה
 שישכ אלא רתיה תבורעתב לטב וניאש בלח ראשכ
 סונייר ינב לש םילכה רוסאל ןיא לבא ,ודגנכ םישש
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 .םכח תארוה יפ לע רתיה וב םיגהונ םהו ליאוה ,םירחאל
 .)טפ ןמיס 'ז קרפ( ןילוח הדוגאה רפסמ ורוקמו .כ"ע
 ונלש ןודינב ןכש לכ הז יפלו .םש ףסוי תיבב אבוהו

 רוסאל ןיא ,תוינטקו זרואב רוסיא םיגהונל ףאש
 לש אמלעב בורב אלא ,םישש דע םהלש תבורעת
 םיגהונה לש םילכהש יאדווב ןכ םא .לקהל שי רתיה
 ליאוה ,רוסיא םהב םיגהונל םרסואל ןיא רתיה םהב
 ילודג תארוהכ ןידה יפ לע םיגהונ רתיה םיגהונהו
 הארנ םש העד הרוי ז"טה ירבדמ יכ תמא ןהו .םיקסופה
 דגנכ םישש שי אמתסמש ינפמ םילכה רתיה םעטש
 םלוא .ש"ע .רוסא אוהש סרכב קובדה בלחה תצקמ
 ודגנכ םישש ןיא וליפאש ראבתמ םש ןהכ יתפשה ירבדמ
 תוצבשמב םידגמ ירפה השקהש המו .םילכה ריתהל שי
 ותוא םיקיזחמ ונאש ןויכמש ,א"מרה ירבד לע םש בהז
 אל המל ,ודגנ לישבתב םישש םיכירצמו ,רומג בלחל
 רמול שי .ש"ע .ןדידל סונייר ינב לש םילכה תא ורסאי
 ,)זע ןמיס( 'א קלח ך"שרהמ ת"ושב בתכש המ יפ לע
 ריתהל שיש ,הפירט קפס םהב לשבתנש םילכ ןידב
 רמול אצמת םאו ,הפירט הניא אמש ,אקיפס קפס םושמ
 .וב לשבתמה לישבתב םעט ילכה ןתי אל אמש הפירט
 הידידב רוסיא עלבש ילכש א"בשרה בתכש המו
 אקוד והזש רמול שי ,הינימ קפנד יאמב אלו ןנירעשמ
 ימל וליפא לקהל שי רוסיא קפסב לבא ,יאדו רוסיאב
 תסנכב אוה ןכו .ש"ע .אתיירואד רקיעכ םעט רבוסש
 .)טי תוא ףסוי תיב תוהגה דמ ןמיס העד הרוי( הלודגה
 ,ףיסוה )חמ ןמיס( אראקובא םהרבא ןב ת"ושבו .ש"ע
 םיכסה ןכו .י"שר םשב ארוד ירעש תוהגהב בתכ ןכש
 ןייעו .ש"ע .םש םירעש אובמב אריפש נ"רהמ
 םעטהש ,ובתכש )ב"ע חל( הרז הדובע תופסותב
 שיש םושמ ,ןמוי ינב םניא םילכ םתס םירמוא ונאש
 וליפאו ,םויה םהב ושמתשנ אל אמש ,אקיפס קפס
 תא םגופה רבדב ושמתשנ אמש ,םויה םהב ושמתשנ
 ,םש ן"רה ובתכ ןכו .םעט ןתונ וניאש רבדב וא ,םעטה
 ,)אנק ןמיס( תוסחוימבו ,)זצת ןמיס( א"בשרה תבושתבו
 ש"בירה ת"ושבו ,)'י ןיד גל ללכ( רתיהו רוסיא רפסבו
 ,)טפ ןמיס( 'א קלח ץ"בשרה ת"ושבו ,)חכ ןמיס(
 ןכלו .דועו .)הל ןמיס הרז הדובעד 'ב קרפ( ש"ארהבו
 .םילכה רוסאל ןיא ,םכח יפ לע רתיה וב וגהנש רבדב
 עורז רואב 'יעו( .ונלש ןודינל ןכש לכמב ןידה אוהו
 .)ק"ודו .זיר 'יס עורז רוא ח"רהמ ת"ושבו .טנת 'יס א"ח

 קלח( 'ג קלח תמא ערז ת"ושב יתיזח שדוקב ןכו
 ,ונלש ןודינב ריתהל הלעהש ,)חמ ןמיס םייח חרוא

 הניא חספב תוינטקו זרוא תליכא תעינמו ליאוהש
 תוריהז םושמ זנכשא ינב וב וגהנש אמלעב גהנמ אלא
 יאדוב ןכל ,ץמח רוסיא רמוח םושמו ,הריתי הקחרהו
 בורב הלטבש ץראל ץוח תלח ןידמ ףידע אלד
 הגהב א"מרה לש ומעט והזו .)א"ע זכ תורוכב(

 אלא לישבתה תא תורסוא תוינטקה ןיאש קספש
 םהלש םילכה תטילפ ןכש לכ ןכ םאו .בורב תולטב
 בלחה ןידמ הזל היארו .ללכ לישבתה תרסוא הניאש
 ןמיס( העד הרויב א"מרה ריתהש ,סרכל קובדה )יריצב(
 םיגהונה וליפא ךכיפל .)ל"נכו( םילכה תא )'ט ףיעס דס
 לצא חראתהל הלחתכל םיאשר חספב תוינטקב רוסיא
 םילכב ולשבתנש םילישבתמ לוכאלו רתיה םיגהונה
 םא וליפאו .חספב תוינטקו זרוא םהב ולשיב רשא
 קחצי יבר ןואגהש ףאו .ש"ע .רתומ םמוי ינב םילכה
 םשמ איבה )ג"קס גנת ןמיס( ןחלשה ךרע רפסב בייאט
 ,ומוי ןב ילכה היהי אלש ךירצש )אכק ןמיס( ח"נלרהמ
 ריתהל הלעה )ג"קס גנת ןמיס( חספה תקח ורפסב םלוא
 המו( .ש"ע .ל"נה תמא ערזה ירבדכו ,ומוי ןב ילכב םג

 ותכלהכ חספ רודיסב ו"רנ ןמסורג ז"שר ג"הרה בתכש
 ל"צ( םהרבא ערז םשב איבה םייחה ףכבש ,ופק דומע
 .ש"ע .תעל תעמ רחאל קר םירתומ םילכהש )תמא ערז
 איבה וירבד ףוסב םייחה ףכהש הימק הומייס אלו ,אתיל
 )ש"ועיכ .םמוי ינב םילכב םג ריתהל תמא ערזה ירבד
 )חמ ןמיס( 'ג קלח תמא ערזה בתכש המ /םלוא/ םלא+
 תסנכה איבהש הממ הזל תפסונ היאר איבהל ,ל"נה
 ,)הצק תוא ףסוי תיב תוהגה לט ןמיס( העד הרוי הלודגה
 ימכחו לינול ימכחש ,אכריס ילב הקובדה האיר ןידב
 ףסוי תיבה בתכש ומכו( םש גהנמה ןכו ,םיריתמ אנוברנ
 היה ד"בארהו ,)םחורי וניבר םשב א"ע חנ ףד לט ןמיס
 לצא חראתמ ד"בארה היהשכ תאז לכבו ,רימחהל גהונ
 ,ןמיסל רשב תכיתח ול םירשוק ויה ,רתיה םיגהונה
 לכוא היהו ,קבדה רשב םע תחא הרדקב תלשבתמ התיהו
 תוחדל שי הרואכלו .ש"ע .לישבתה םע הכיתח התוא
 ףד אק ןמיס( 'ג קלח הבושתב ל"בירהמה בתכש המ יפל
 אלא וניא רקיעכ םעט ןידש רבוס ד"בארהש ,)א"ע חק
 יוהד ןנברד אקפס ןידכ ,ל"נכ לקימ היה ןכלו ,ןנברדמ
 רוסא רקיעכ םעטש אנידל ןניטקנד ןדידל לבא .אלוקל
 ןמיס( העד הרוי ךורע ןחלשב ןרמ קספש ומכ ,הרותה ןמ
 א"בשרהש ארביא .הזב אצויכב לקהל ןיא ,)'ב ףיעס חצ
 רבוס ד"בארהש ,בתכ )ועת ןמיס( 'ז קלח הבושתב
 ורפסב דוע בתכ ןכו .הרותה ןמ רוסא רקיעכ םעטש
 ףסוי תיבב אבוהו ,ד"בארה םשב ,ךוראה תיבה תרות
 רפסב ספדנש ד"בארהל והשמ רפסב אוה ןכו .)חצ ןמיס(
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 ד"בארה ת"ושב ןכו .)צק דומע( םינושאר לש ןרפס
 הומתל שי םוקמ לכמ לבא .ש"ע .)חנר דומע חר ןמיס(

 ךירצ אמלעב ארמוח אוהש חספב תוינטקב םג ירהש
 ריתהל ד"בארה ךכ לכ לקיה ךיאו ,רתיה בור תויהל
 .רימחהל הב גהונ היהש המלש הרדק ךותב רתיה תכיתח
 ת"ושב בתכש ומכ רמול ךירצ ונחרכ לעב ןכלו
 ,ד"בארה לש השעמה איבהש ,)אכק ןמיס( ח"נלרהמ
 רוסיאש אוה ד"בארה תעדל רמול יל רשפאש המו ,בתכו
 הטונ התיה ד"בארה תעדש ,רמולכ ,דואמ לק קבדה
 רוסיא וילע לבקו ,רבדב קפס תצק ול היהש אלא ,ריתהל
 הז ןיד דמלו ,ומע לשבתמהו ותטילפ אלו ,ומצע קבדה
 לע ורזג אלו ,קפסה ינפמ םימכח וילע ורזגש יאמד ןידמ
 קרפ( ימלשוריבו )א"ע ו( ןילוחב ורמאש ומכ ,ותבורעת
 ב"ע הל הרז הדובע( תופסותה ודמל ןאכמו .)יאמדד אמק
 לוכאל ול רתומ ם"וכע תפמ רהזנהש )ללכמ ה"דב
 ןחלשב קספ ןכו( .ונממ רהזנ וניאש ימ םע תחא הרעקב
 תסנכה םג .ד"תכע .)וט ףיעס ביק םמיס /ד"וי/ ךורע
 םשב דוע ףיסוהו ,ח"נלרהמה ירבד איבה םש הלודגה
 קבדה לכא אל ד"בארהש רמול שיש ,ט"מירהמה ובר
 רתומ רשבה ןמ רדונהו ,רדנב ןכ וילע לביקש םושמ
 העד הרוי ךורע ןחלשבו ,ב"עס אנ םירדנ( .לישבתב
 ןודינל ללכ ןינע הז ןיא הז יפלו .ש"ע .)'ט ףיעס זטר ןמיס
 ןודינב םילכב לקהל םיכומס ונל שי םוקמ לכמו .ונלש
 ןילוחב ורמא הזב אצויכו .םינפב ונראיבש ומכ ונלש
 אל ימנ םתסמ ןדידלו ילכא לכימ יהניא )ב"עס טמ(
 בלחה םילכוא לארשי ץרא ינב ,י"שר שריפ( ?םיתס
 לבב ינב ןדידלו ,אוה רוהט בלח םירבוסש ,הזה )יריצב(
 שי תוחפה לכל ,ותוא םילכוא ונא ןיאש יפ לע ףא
 ןל אמייקדכ ,בקנה תמיתס יבגל רוהט בלח ןידכ וקיזחהל
 ,םש ן"רהב ןייעו .םתוס וניא אמט בלח ,םתוס רוהט בלח
 .)'ו הכלה תורוסא תולכאמ תוכלהמ 'ז קרפ הנשמ םחלבו
 ,)גיק ןמיס( ןשדה תמורת ת"ושב י"ארהמ דמל ןאכמו
 ,וצימחהו םימ םהילע אבש תוינטקו זרוא תייהש ריתהל
 לכימ והניאד םושמ ,הליכא רוסיא םהב םיגהונה לצא םג
 ןייעו .ש"ע .םיתס אל ימנ םתסמ ןדידלו ,)דרפסב( ילכא
 .הזב םירבדה רבסה )בק שרש( ןולוק י"רהמ ת"ושב דוע
 םמעטש ,)בל ןמיס( 'א קלח לאש םייח ת"ושב בתכ ןכו

 םד תפיט הב אצמנש הציב ורסאש םילשורי ינבר לש
 םיברש םושמ ,וב הלשבתנש ילכה וריתהו ,ןובלחב
 והדידל רמול שי ןכ םאו ,הליכאב הציבה תא םיריתמ
 אצויכ בתכ ןכשו .םיתס אל ימנ םתסמ ןדידלו ילכא לכימ
 ןודינל ןידה אוהו .ש"עו .)זטק ןמיס( ו"ירהמ ת"ושב הזב
 ,)ה"קס גנת ןמיס( םייח חרוא הובג ןחלשב ןייעו .ןדיד

 ,)די ןמיס םייח חרוא קלח( ןהכה קחצי להא ת"ושבו
 )דל ןמיס העד הרוי קלח( 'א קלח השמ רבד ת"ושבו
 ,)א"ע 'ד ףד( הכלה רקח רפסבו ,םילכה ןינעלו ה"דב
 .)'ח ןמיס העד הרוי קלח( 'א קלח ןיאמ שי ת"ושבו
 הנק דמע תעכו .הזב דוע ונבתכ רחא םוקמבו .ל"מכאו
 .ומוקמב

 זרואב רוסיא םיגהונה םיזנכשאל רתומ :םוכיסב
 חרזמה תודעו םידרפסה תיבב חראתהל חספב תוינטקו

 לוכאלו ,חספב תוינטקו זרואב רתיה םיגהונש
 םיעדוי םה םא וליפא ,םהינפל םישגומה םילישבתהמ
 .תוינטקו זרוא םוי ותואב םהה םילכב לשבתנש רוריבב
 םעונ יכרד היכרד הרותה יכ ,ובהא םולשהו תמאהו
 .םולש היתוביתנ לכו

 חספ – הכלה ינינפ – דמלמ רזעילא ברה )25
(Israel – 20th-21st Century) 

 ינפמ ,רוסא תוינטקמ השענה ןמשש ראבמ גיק ד"התב
 ,גנת א"מרה כ"כו ,ןכ ינפל ןתוא )םיביטרמ( םיתתולש
 קחצי 'רו .רתומ ותתלנ אל םאש ד"התמ עמשמו .א
 תא וקדבי םאש ,רתוי לקמ ,אי קחצי ראב ת"ושב ,ןנחלא
 ,רתומ םהמ אצויה ןמשה ,ןגד יניערגמ הליחת תוינטקה
 .רוסיאה תא םיעדויש חיכומה השעמ השענש ינפמ
 ,תוינטקמ ש"יי דלק הכלה קמע ת"ושב ריתה הזב אצויכו

 .ןהמ אצויה לזונה לע אלו ןהילע רוסיאהש ינפמ

 תוינטקמ אצויה ןמשה תא ורסאש םינורחא שי םתמועל
 ,גל םדא תמשנ כ"כו ,ותתלנ אל תוינטקה רשאכ םג
 קיתעהש א"מרהו ד"הת ןושלמ לבא .געש ח"וא ז"נבא
 ירהש ,השק הרואכלו .רתומ ןמשהש עמשמ וירבד תא
 אצויכו ,םימ וב שיש לישבתב ןמשה תא וברעי כ"חא
 תוינטק רוסאל גהנמה םתעדלש אלא .רוסא ןגדב הזב
 שושחל ןיאו .ןמש םהשכ אלו ,חמק וא םיניערג םדועב
 תא וברעישכו ,ןגד ינימ תוינטקה יניערגב וברעתנ אמש
 אבש ןמשהש ינפמ ,ץימחי םימב םהמ אצויה ןמשה
 ,רועינו רזוח וניאו חספה ינפל םישישב לטב ןגדהמ
 וליפאש הארנכ ךכל ףסונבו .ד ,זמת ע"ושב ראובמכ
 חרואב ראובמ ךכו ,ץימחמ וניא ונממ אצויה לזונ ,ןגדב
 .'ג תשחרמ ת"ושב בתכ הזב אצויכו ,ביק-איק טפשמ
 דועבש יאנתבו ,םיינעל תאז ריתה קדצ חמצ ת"ושבו
 .םימב ועגנ אל םיניערג תוינטקה

 ,דיק-חק טפשמ חרואב קוק ברה ןרמ לש וקספ עודיו
 לע ףסונבש ,ןימשמוש ןמש חוורמ רתוי ןפואב ריתהש
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 ,ןוגיט ורבע ןמש ושענש רחא ,ותתלנ אל םיניערגהש ךכ
 ו"קו ,ץומיחה תלוכי תא לטבמ ןגד ינימב הזב אצויכו

 ןיינעל גלקת ח"וא ז"נבאב כ"כו .תוינטק ןמשל ליעויש
 תנשב הבתכנ ותבושת( .לושיב רבעש ספערמ ןמש
 תדעמ ץ"דבהו .)קוק ברה ןרמ ינפל הנש א"י ,ח"נרת
 קוק ברה ןרמ דגנכ אצי םילשוריב םידיסח-םיזנכשא
 הרותה דובכל ושח אלו ,תויולג תואחמבו ,לודג שערב
 רבעמ הברה וריתה רבכש םיברה םיקסופה לכ דובכלו
 תויארבו תופירחו תואיקבב םהל הנע קוק ברהו .ךכל
 תמאבו" :)גכק 'ע( בתכ וירבד ךותבו .דואמ תוקזח
 ,םשמשל יתיכזש םיקידצה םינואגה יתובר לש ןכרד
 תויהל אלש התיה ,לארשי לכ לעו ונילע ןגי םתוכז
 דוחיב ,לקהל םוקמ שיש המ לכב רימחהל םיטונ
 ל"זר ירבדב הז לע קזח דוסיה ןיאש םירבדב
 ונגהנוהש הממ ו"ח זוזנ אלש המ ונל ידש .םידומלתב
 שיש םיטרפב לבא ,םיקסופה וניתובר יגהנמ י"פע
 םכח תויהל לקהל הטונה יאדו ,ןאכלו ןאכל ןודל
 םידסוימ וירבד ויהיש דבלבו ,חבושמ הז ירה ביטיהל
 ףיסומהש ,דועו "...הרשי הרבסו הכלהה קמוע י"פע
 רבועש ששח שי ,ןידהמ ורקיע ןיאש רוסיא לע רוסיא
 בתכש ,הציבד אמק פ"רב י"שרל השע ללכמ אבה ואלב
 הריזג ןירזוג ןיאש ס"שה ילוכב ןנירמאד אהו" :)וכק 'ע(
 ושע ,יתרמשמ תא םתרמשו :אקפנ ארק יאהמ ,הריזגל
 תרמשמ אלו ,יתרותל יתרמשמל הריזג רמולכ ,תרמשמ
  ."הריזגל הריזג ושעי אלש ,תרמשמל

 ,ונירודב רתויו רתוי רימחהל ךירצש ובתכש המ דגנכו
 אקוודש ,ונרוד ינב תנוכת רורב עדוי ינאש" :בתכ
 קמוע י"פע ריתהל שיש המ לכש ,ואריש המ י"ע
 ונא ןיאש המש ,תעדל וליכשי ,ונחנא ןיריתמ ןידה
 םיבר ואצמיו ,הרות ןיד תתימא ינפמ אוה ןיריתמ
 המ .ה"זעב םירומה לוקל ועמשיש ,הרותב םיקבדה
 ,הלאכ םירבד םנשיש ,רבדה הלגתישכ ןכ ןיאש
 אל םינברו רתיהל םה םייואר הכלהה תרוש דצמש
 תא וחינהו ,לארשי לש םרעצו םחרט לע ושח
 לודג םשה לוליח ו"ח הזמ אצוי ,םרוסיאב םירבדה
 יפוג המכ לע רמול םיצרפתמה םיברתמש דע ,דואמ
 לעו ,ריתהל םילוכי ויה - םיצור םינברה םאש ,הרות
 )וכק 'ע םש( "לקועמ טפשמ אצוי הז ידי

 )איק ח"וא( טפשמ חרוא ת"וש – קוק ה"יארה )26
(Russia/Israel – 18th-19th Century) 

 ישפנ ידידי דובכל .ט"סרת רדא א"י ו"ת ופי ק"הע
 םידיסח - םיזנכשא ק"הקד צ"דב ג"הואמה םינברה

 ןואגה ברה יביבח דובכ דוחיבו ,ו"תשורי ה"וקיעב
 .הכרבו 'ולש ,א"טילש דוד ל"רהומ

 ,תמאה ה"רתכל דיגאו ,םשדק בתכמ ינעיגה שממ תעכ
 ,ידיל הלאשה האבש תעב ,ללכ יתעד לע התלע אלש
 לכ רשא ירחא ,והד - לכ שודיחל בשחנ הז רבד 'יהיש
 המ - ,דחא הפ ורמא ונידיב םיוצמה םינורחאה
 הרומח תוינטק תריזג ןיאש - כ"ג תערכמ ארבסהש
 ןיא לשבתנ וא תתלנ אלש ןמז לכו ,ןגד ינימ ףוגמ
 הזיא הזב שיש םלועמ יתעמש אלו ,רוסאל גהנמ םוש
 ןמש תיישע ךרד 'יה הכ דעש םיעדוי לכהש ןויכו   .גהנמ
 יכ התיתל אלב םיניכמ התעו ,התיתל י"ע ןימשמושה -
 ינאו הזב שי ששח הזיא כ"א - ,חספ םשלו שבויב םא
 םהירבדש ,םינורחאה וניתובר לש ןדובכל דאמ ששוח
 רתוי םירבדב םג םהילע ךומסל יוארו הזב םישרופמ
 אלש ,גהנמ לע קודקד לש הז ןינעב קר אלו - ,םירומח
 ןימשמושמ ש"ש ונל 'יה אל יכ ,ןפוא םושב גוהנ 'יה
 ךיראהל ךרוצ םוש אצומ יניאו .הכ דע םיתותל םניאש
 ...םישרופמ ךכ-לכ םהש םירבדב הזב

 קיזחהל ונל יוארש ,םתרות תלעמ דובכל רמוא רקיעהו
 ונימיב הנבנו ךלוהה ,בושיה ןוקיתב השענש רבד לכ
 לש שדחה הז ןימ ,תורשכב אציש הזבו .ת"ישה ידסחב
 קסעתמה ידי וקזחתי ,רמושמה ןימשמוש - ןמש
 קסעה תא להנל לכויש חויר ול 'יהיו ,השדחה הנוכמהב
 םידלייתמה םינינעהש םישנא דוע וארי ז"יעו ,ולש
 םינבר דצמ קוזיח םיאצומ הנינב תבוטל שדוקה ץראב
 שדקתיו רתוי םיעמשנ ח"ת ירבד ויהיו ,םיניד - יתבו
 רוסיא לש דונדנ םוש ו"ח 'יה םאו - .םימש - םש ז"יע
 לבא ,בושיה ןוקת םושמ לקהל שקבל יל הלילח - ,רבדב
 תויארש ,גהנמ לש ןינעב קויד תצק קר אוהש ,רבדב
 המוחכ תודמוע ןלוכ תורשי תורבסו תוקזח תורוצב
 ,ק"הא יבשימ לע דיבכנ הז המל - ,רתיהה תא קיזחהל
 .רוסאנו

 .רתומה תא םיריתמ ונאש המ י"עש ,בושחל ונל הלילחו
 לש גהנמ לוחיש המ לע תואיצמב הז רבד 'יה אלש המ
 .הלילח ,םיצרופה ינפל הצרפ ןתנ הזב יכ ,רוסיא
 ונחנא רתומ אוהש המש ,ולוכ םעה וארישכ ,אברדא
 אוה םירסוא ונאש המ לכש ,רתויב ונימאי זא .םיריתמ
 כ"ג אוהש ,לארשי גהנמ וא ,הרות - ןיד אוה ךכש ינפמ
 ידי - לע םיאבה םירבד וליפא רוסאנ םא לבא .הרות
 םינברהש ורמאי ,ללכ םלועמ 'יה אלש השדח האצמה
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 שי הזבו ,רובצה לע םיסח םניאו םבלמ רימחהל םיצפח
 .ונרמשי 'ד ,תולודג תוצרפל די - תניתנ

 יניאש ,הביבחה םתרות דובכל תמאמ יננה ,פ"כע...
 שיגרמ יתייה םאו ,יתיעט :רמול םישובש םישנאהמ
 הז דיגהל שוב יתייה אל תועט דונדנ וליפא הזב
 האור יננה ןאכ לבא ,םע תובברו םיפלא ינפל וליפא
 םוקמ ןאכ ןיאש - הזמ רתויו ,הרורב איה הכלההש
 ,םהלעמ דובכמ שקבל ילע ןידה ןמו .הכלה לש לופלפל
 ילש טעמה - ןמ - טעמה לש ,הרותה - דובכ לע ושוחיש
 הז רבד ונישע ונלוכש ,'יש ונלש צ"דב ג"הרה דובכ לשו
 אלו ,ו"ח לעמו דרמב אל ,םימש - םשל 'יוצר הנוכב
 ח"ת דוחיב ,הזב םדא םוש קפתסיש ,ונתעד לע התלע
 דימת וננה רשאכו .הנוגה ארבסו רשי לכש םהל שיש
 הז םימיענמה י"אבש ח"תל יוארכ ,םידידיו םיבוהא
 אנ וריבעיש ,ה"רות דובכמ הזב שקבא ,הכלהב הזל
 ,ק"הע תא הז ןינעב ושיערי לאו םהיתודמ לע
 ידצמ תובירמו תקולחמב תלבוסמ איה ר"הועבש
 .םידדצ

 דחי ונלוכ סיפדנש :ךכ אוה הזב 'ולשה - ךרד ד"עלו
 בושח ד"במ אציש ןויכ רבעה רתההש ,ד"ב - השעמ
 ןימשמוש - ןמש ןיאש ינפמ קר והזו ,אצי - ,ונלש צ"דבכ
 ןויכ אלא ;רוסיא לש גהנמה וילע 'יהש ש"של המוד הז

 ,ימע םימיכסמ םניא םתרות דובכ תרדהש ,האור ינאש
 דע עובק הז רתיה 'יהי אל ט"לעבה םינשה לע כ"ע
 םוקי תועד - בור ירחאו ,הז ןינעב ןודנו דחי דעותנש
 םיבר ירחא :השמד אתיירוא רפסב ביתכדכ ,רבד
 ומיכסי יאדובו ,םיברהל ידי ןתא יכנא םג זאו - .תוטהל
 שדקתי הז ןפואבו .'יש צ"דבה ינייד םינברה דובכ ימע
 הרותה - דובכש ,לכה ואריו ,ונדי לע םימש - םש
 ,םתרדה דובכמ יתשקבו יתצע איה ךכ .ונל אוה ביבח
 ותואל דספה התע םורגל ללכ יל רשפא יאש דוחיבו
 האצוהב הברהו ,יתארוה לע ךמס רשא ,קחדנה שיאה
 ותרוחס םע דמעי םאו .חספ םשל ש"שה ןוקית ליבשב
 .הככ ינורעצי הז המלו .ירמגל ובצממ סרהנ תויהל לכוי

 תמאב םירומאה ,הלא ירבד וסנכיש 'ד ןתיש הוקאו
 הזב יננהו ,ובהא 'ולשהו תמאהו ,רוהטה םבבלב ,םימתו
 םתרות 'ולש שרודו םשפנ - תבהאב רושק ,םדידי
  .ר"האב

 .ק"ה קחצי םהרבא 'קה

 גנת( הרורב הנשמ – ןהכה ריאמ לארשי ברה )27
 )ז ק"ס

(Russia/Poland – 19th-20th Century) 
 רתומ לוכאל המ םדאל ןיאש קחדה תעשב מ"מו
 הז ןוגכב םג מ"מו ןגד ינימ 'המ ץוח םינימה לכ לשבל
 רתוי ןימוד םהש עקצערו ןחודו זרואל תוינטק םידקי
 ה"הד טושפו[ רזגימל יפט והב ךיישו םינימ 'הל
 ךירצ םא ול לשבל רתומד הנכס וב ןיאש ףא הלוחל
 בטיה קודקדב הפי הפי רורבלו קודבל ךירצד אלא ]הזל
 רפוס םתחה בתכו ןגד ינימ 'המ םיניערג םב ואצמי אלש
 מ"מ ריתהל שיש םוקמב וליפאד ב"כק 'יס הבושתב
 ןנינקתמ ןקתל רשפאד המ לכד ןיחתורב הלחתכל ונטלחי
  .א"חה כ"כו

 ןחלושה ךורע – ןייטשפא יולה לכימ לאיחי ברה )28
 )ה:גנת(

 ו"ח תרוצב תנש היהי ילוא םאש ולבק שוריפב ךא
 ארמ םשארבו ריעה ימכח לכ זא םחלל םיבער םיינעהש
 וברתנש התעו הז חספב תוינטק לוכאל םיריתמ ארתאד
 .עודיכ חרכה ןיא הז םג המדא יחופת

 קחצי ראב ת"וש – אנווקמ ןנחלא קחצי ברה )29
 )אי ןמיס(

(Lithuania/Russia – 19th-20th Century) 
 זאד חספה םדוקמ ותוא ןיברעמד ד"נבד תוינטק כ"אשמ
 .חספה םדוקמ וילע רתיה םשד ןויכ בורב ולטבל רתומ

 )אסק:א( םייח םימ ת”וש – שאשמ ףסוי ברה )30
(Morocco/Algeria/Israel – 19th-20th Century) 

 תורמוח ןירימחמה םיזנכשאהמ םה םישרופה ךאו
 יניערג וליפאו ,תוינטק רוסאל ןוגכ ,חספב תוקוחר
 ירעשה ש"מכ ,תוינטקל ןומהה םתוא ומדי אמש י"פאק
 דוע .עודיכ ולאכ תורמוח המכו המכו .ש"ע םש 'ושת
 ןואגהש בתכש ,תעכ ומש רכוז יניא רפס לע בותכ יתיאר
 ינפמ ,המדא יחופת ףא חספב רוסאל הצר ,םדא ייח לעב
 איה ןילופו אייסור יינע תסנרפש ינפמ ךאו ,ןיצימחמש
 ייח לעב ןואגה :ל"הזב ול וחלש ןכל ,המדא יחופתמ
 כ"או .כ"ע ,המדא יחופת םה ,םדאה ייח יכ עד ,םדא
 קוחר ששחמ חספב א"ייטהמ ןישרופה לע הומתל ןיא
 קמע אוה הוש קמעב ןנילזאד םידרפסה ןנא ךאו ,'זנכ
 ,רוסאה תא קר רוסאל ה"ב םלוע לש וכלמ ךלמה
 הזיאב תורמוח טעמ קר ףיסוהלו ,רתומה תא ריתהלו
 ,רקיעהמ רתוי גייסה תושעל אלו ,םיעודי םירבד
 ,א"עיז א"רגה תוהגה יפכ א"פ ן"רד תובאב ל"זר ש"מכ
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 תוששח שוחל המילכו השוב כ"א .ש"ע ,'ל ןויצ
 ...ולאכ תוקוחר

 ףלא ןמיס – םיבתכמה רצוא – שאשמ ףסוי ברה )31
 חצת

 רשא ,זרואה תודוא ,ותעב ינעיגה ,ותלעמ בתכמ
 רוסא ותוא ונרסא ו"קוראמ הפ ונחנאש ,ודובכ עמש
  ?עודמ ,ודובכ המתו ,רומג

 וריתה זרואה יכ ,ודובכ עמש תבזוכ העומש :הבושת
 ששח וב וגהנ םדוקה ןמזב קרו ,תבתכ רשאכ טושפ
 חמק יקש םע תוניפסב םיל רבעמ אב היהש ינפמ רוסא
 יקשל סנכיו ,םיקשה גרא יבקנמ חמק אצי ןפ וששחו
 זרוא יקש הברה םימעפ םהיניע ואר רשאכ ,זרואה
 םיריסמ ןפ דוע וששח םג ,םיטח חמק קבא םהילע
 לדג היהש זרואה לבא ,חמק לש םייחרב ותפילק
 התוא ןיריסמו ותפילקב ותוא ןיאיבמו ו״קוראמב
 הזיא תלוז ,יפושב ותוא םילכוא ויה חספ תוכודמב
 התע לבא ,םיה תנידממ אבה וטא הז ורסאש םידסחתמ
 הזיא תלוז ,יפושב ותוא ןיריתמ ולא תוששח ולטבש
 ,ןוימדה תלחמ ינפמ םגהנמ לטבל וצר אלש ןירימחמ
 .םולשו ,ם״לותו ,שיש המ והז

 ט״ס ם״ויה ינא

 ח"מש ןמיס – שאר םימשב ת"וש )23

 תצקמש חספב ןחודו זרואו תוינטקה רבדב תלאשש המו
 תוליהק תצקמב גהנמה ןכו םירסוא זנכשא ינבר
  ?והולכאש ןמז םירכוז ןיאש םרמאב

 ריתהל ארמגב שרופמ רבדהש הז אוה תורז ,הבושת
 רבדב הנקת ושעש ןיד תיב םוש םוקמ םושב עדונ אלו
 והולכא אלו תצקמ ושעש המל תוכזו םעט שפחל ונל ןיא
 ןישוריגה ןימש רבדה בורקו תועודי תוליהקב
 היהש ןושארה שוריגהש הז ןינע עקתשנ םילובלבהו
 םכותב םיארק לש הנטק הדע ןכ םג היה ןוזוטנומל
 אל םהו שוריגב ונמע םתכלב וניכותב ונבנו ושרגתנש
 לכ ץימחמ לכהו םחלל םחל ןיב קוליח םוש ועדי

 ונל הלילח ונא לבא םחלו חמק ונממ תושעל רשפאש
 תנקת םושמ רתויבו םניח םירתומה םירבד רוסאל
 דעומה ימי לכ עובשל םחלו רשב םהל ןיאש םילדו םיינע
 םיינע םושמ ידדהב יבש ירת ועלקיל אלד ןירבעמו
 הנשה ןירבעמ ןיא ךכו םתדועסב קרי ארטיל םילכואה
 לק הז םושמ ול םיכירצש יפ לע ףא תיעיבש יאצומב
 ט״יבו םינויבאו םיינעל לכאמ ינימ בור רוסאל רמוחו
 .ןידה ןתיל ןידיתע ןירימחמהו

 

 


