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 " שלא נבוש ולא ניכלם ולא ניכשל"
 ביצירה היהודית לדורותיה

 

 ר דינה לוין"ד

 

 שלא נבוש ולא ניכלם
חוזרות פעמים רבות בתפילתנ ו  " שלא נבוש ולא ניכלם ולא ניכשל לעולם ועד"מילות התפילה 

 . ברכת המזון וב רכת החודש, שמונה עשרה, אהבת עולם, החל מברכות השחר
 

 : ל שבקשו בתפילתם שלא יבואו לידי בושת פנים"רא אנו קוראים על חזבמקומות שונים בגמ

 

 : יוחנן אחר שהיה מסיים  תפילתו היה מוסיף עוד תפילה פרטית ואמר ' ר

ותביט ברעתנו ותתלבש ברחמיך ותתכסה  שתציץ בבו שתנו אלוקינו' יהי רצון מלפניך ה

.  טובך וענותנותךבעזך ותתעטף בחסידותך ותתאזר בחנינותך ותבוא לפניך מדת
  .)ב' עמ, ברכות טז(

 

 :  אחר שהיה מסיים תפילתו היה מוסי ף עוד תפילה ואמר כך,זירא' וכן מסופר שם כי ר

  .מאבותינו אלוקינו שלא נחטא ולא נבוש ולא ניכלם' יהי רצון מלפניך ה

ו של  על פי פירוש. (ולא נצטרך להתבייש מהם, שמעשינו לא יביישו את מעשי האבות, כלומר

 )הרב שטינזלץ

 

 :רב היה מתפלל עוד אחרי תפילתו כך

, חיים של טובה, חיים של שלום, אלוקינו שתיתן לנו חיים ארוכים' יהי רצון מלפניך ה

חיים שתהיה בה ם  , היינו( חיים של חילוץ עצמות , חיים של פרנסה, חיים של ברכה

חיים שיש בהם , )לבדולא להיות כבולים למקום אחד ב, אפשרות לנוע ממקום למקום

יראת חטא חיים שאין בה ם בושה וכלי מה חיים של עושר וכבוד  חיים שתהא בנו אהבת  

 . תורה ויראת שמים חיים שתמלא לנו את כל משאלות לבנו לטובה

 

 :מר כךו היה מבקש וא, אחר תפילתו,רבא

ו   "יי קאלוקי עד שלא נוצרתי איני כדאי ועכשי ו שנוצרתי כאלו לא נוצרתי עפר אני בח

אלוקי שלא אחטא ' יהי  רצון מלפניך ה. במיתתי הרי אני לפניך ככלי מלא בושה וכלימה
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. י יסורין וחלאים רעים"עוד ומה שחטאתי לפניך מרק ברחמיך הרבים אבל לא ע

 ) א"ברכות יז ע(

 : זהאלימלך מופיעה תפילה בנוסח' בסידורו של ר

ונים תן בי כוח לעבודתך וליראתך אל אלוקי הרוחות לכל בשר שליט בעליונים ובתחת

ולתורתך שיקויים בי מק רא שכתוב בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך אל 

ואהיה כלי מוכן לקבל נפש רוח ונשמה אשר נפחת בי כדי שאחזור לעתיד למקור . יחסר

לעולם הבא ולהיות מוכן   שחצבת נפשי ורוחי ונשמתי משם שלא ֶאָּכלם בעולם הזה

 .ולבקר בהי כלו כולו אומר כבוד אמן' אותם הנוחלים לחזות בנועם הומזו מן מ

 

? מה מרתיע את האדם מהיחשפות לרגש זה? מדוע אנו מרבים לבקש שלא נבוש ולא ניכלם

 ?מה גורמת הבושה למתביי ש

 

י "פסיכולוגים רואים ברגש הבושה רגש  אוניברסלי חזק שמתעורר באדם כשהוא מבוקר  ע

 הבושה עלולה להציף את האדם  1.שנוגדים את הנורמות המקובלותהזולת בעקבות מעשיו 

פעמים הבושה נובעת מתחושת אשמה המלוו ה  . כשקרוב משפחתו אינו מתנהג באופן הולם

הבושה מתקיימת כשמעשיו של האדם בחדרי חדרים מתגלים קבל עם  . בשנאה עצמית

רוצה לקבור עצמו  האדם . הבוש ה מלווה בפ נים אדומות שכן זרימת הדם מואצת. ועדה

  2. מסתירים אותו ופעמים לא מודים בקיומו, בדרך כלל אנו מצניעים את רגש הבושה. באדמה

 

.  'תסכול אשמה וכו, שנאה כעס, קנאה: רגש הבושה הוא ככל הרגשות המניעים את האדם

 זיהוי נכון עשוי לחסוך.  ולהבין את הסיבות להופ עתו,לזהותו, על האדם להיות מודע להופעתו

 . השפלה וחסר אונים,  בושה, לאדם רגעי מבוכה

 

במאמר זה נבחן את מוטיב הבושה וה כלימה ביציר ה היהודית לדורותיה וננסה להוכיח ששני 

בושה ברובד אישי ופרטי של האדם הבודד ובושה ברובד הלאומי של עם . רבדים קיימי ם בו

 .ישראל וגם אצל אומות העולם

 

עם בריאת העולם נבחן האדם , בספר בראשית. ורההתחנה הראשונה שתיבדק היא הת

אך הוא יחד עם חוה אשתו כושלים במבחן וקובעים  את גורלם ואת , הראשון בנאמנותו לבורא

 . גורל כל בני האנוש

 
                                                           

,יבוד של בושה בטיפול פסיכולוגיע,  רבקה הראל  
http://www.shturem.net/index.php?section=artdays&id=352 1  

,"על רגש הבושה ועל העוצמה שבפגיעות", אלינער פרדס  http://www.pardess.info/?p=665  
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%95%D7%A9%D7%94  ויקיפדיה" בושה"ערך . 2  
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 : מופיע בפע ם הראשונה בתיאור חייהם של אדם וחוה בגן עדן" בוש"השורש 

 )כה, בראשית ב. (ּתֹו ְולֹא ִיְתּבָׁשׁשווִַּיְהי ּו ְׁשֵניֶהם ֲערּוִּמים ָהָאָדם ְוִאְׁש
 

פקיחת העיניים של שניהם  . האכילה פקחה את עיניהם. כל זה השתנה עם אכילת עץ הדעת

כי התגלתה ערותם , מציינת תהליך תודעתי והבנה שהם עירומים פיז ית אך גם עירומים

כדברי  . ל עיוותיוצא שמציאות הבגד שהכינו לעצמם היא מציאות ש. ובגידתם בצו האלוקי

 : ל"חז
 

עלה שהביאה תואנה : י"וכן  אמר רשב, אפילו מצווה  אחת שהיתה בידן נתערטלו הימנה

  3. לעולם) עלילה(

 

  4. י הבגד שאלתר לעצמו"האדם חש בושה בהתנהגותו וניסה להדחיק רגש זה ע
 
 :  ושה  במ ד רש על רחל אמנ וב 

 ? כל שבעת הרועים של האומהיותר מ, ה דווקא לקול בכיתה של רחל"מדוע שמע הקב

 

ע גלוי לפניך שיעקב עבדך " רבש:ה ואמרה "באותה שעה קפצה רחל אמנו לפני הקב

 וכשהשלימו אותן שבע שנים ,אהבני אהבה  יתירה ועבד בשבילי לאבא שבע שנים

 והוקשה עלי הדבר עד ,והגיע זמן נשואי לבעלי יעץ אבי להחליפני לבעלי בשביל אחותי

 כדי ,י העצה והודעתי לבעלי ומסרתי לו סימן שיכיר ביני ובין אחותי כי נודעה ל,מאד

 ולאחר כן נחמתי בעצמי וסבלתי את תאוותי וריחמתי על .שלא יוכל אבי להחליפני

 . אחותי שלא תצא לחרפה

 ומ סרתי לאחותי כל הסימנין  שמסרתי לבעלי כדי ,ולערב חלפו אחותי לבעלי בשבילי

ד אלא שנכנסתי תחת המיטה שהיה שוכ ב ע ם אחותי ולא עו, שיהא סבור שהיא רחל

 ואני משיבתו על כל דבר ודבר כדי שלא יכיר לקול ,והיה  מדבר  עמה והיא ש ותקת

ומה אני שאני בשר .  ולא הוצאתיה לחרפה, וגמלתי חסד עמה ולא קנאתי בה.אחותי

 ואתה מלך חי , לא קנאתי לצרה שלי ולא הוצאתיה לבושה ולחרפה,ודם עפר ואפר

 והגלית בני ונהרגו בחרב  ,וקיים רחמן מפני מה קנאת לעבודת אלילים שאין בה ממש

 . ועשו אויבים בם כרצונם

 בשבילך רחל אני מחזיר את ישראל :אמר. מיד נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא

קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים ' כה אמר ה) א"ירמיה ל( הדא הוא דכתיב .למקומן

מנעי ' כה אמר ה) שם ( וכתיב .בניה מאנה הינחם על בניה כי איננורחל מבכה על 

                                                           
.   יט,בראשית ,  רבהבראשית 3  

 ,הבגד עושה את האדם,  קובי א שבל 4
http://www.tora.us.fm/tnk1/kma/qjrim1/bgd_qobi.html  
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' וכתיב ויש תקוה לאחריתך נאום ה' קולך מבכי וע יניך מדמעה כי יש שכר לפעולתך וגו

 )א "פ' עמ, פתיחתא דאיכה רבתי. (ושבו בנים לגבולם

 

 ברגע  מעשיה של רחל נבעו מהבנה עמוקה לנפש אחותה שעלולה להתבייש מכ בודה  שיירמס

הבנה זו שתור גמה למעשה דרשה ממנה כוחות נפש עצומים וויתור  . שיגלה יעקב  את האמת

 .אישי קשה מנשוא

 

ולכן רק בכייה של רחל התקבל , ה הפך את עשייתה הפרטית לטובת כלל האומה"על כן הקב

 . אצלו ושימש כסנגור לעם ישראל מזמן הגלות הראשונה ועד לימינו

 

כמי שחש על בשרו חרפות  . ף את תהומות הנפש של דוד המלךהתחנה הבאה היא שחוש

וביז יונות במ סגרת משפחתו ובזמן מלכותו הוא הבי ן עוצמתו של רגש עז זה שעלול להעכיר 

 . בכל מזמוריו בתהילים חוזר מוטיב ז ה  פעמים רבות. את חייו של האדם ולהדיר שינה מעיניו

 

 : למשל

יניעו , יפטירו בשפה , כל רואי ילעיגו לי. י עםואנוכי תולעת ולא איש חרפת אדם ובזו 

חרפה . אתה ידעת חרפתי ובושתי וכלימתי נגדך כל צוררי)  ח-ז, כב, תהילים. (ראש

 ) כא-יט, סט, תהילים. (ולמנחמים ולא מצאתי, שברה לבי ואנושה ואקוה לנוד ואין

 

, תהילים. (אימימוזר היית י לאחי ונוכרי לבני . כי עליך נשאתי חרפה כסתה כלימה פ ני

 )ט-ז, סט

 

 : עליהם מודה ומבקש סליחה, הכלימה וה בו שה הן גם תוצאות חטאיו

 ) טו, מד, תהילים. (כל היום כלימתי נגדי ובושת פני כסתני

 

'  רק מי שבוטח בה . בחיפוש אחר פתרונות לביטול הבוש ה  מגיע דוד המלך למסקנה ברורה

 ממלא את חובותיו בהתאם לדרישות האל הן הידיעה  שאדם. עשוי להיות מחוסן בפני הבושה

 : הערובה לחוסן נפשי וליכולת התמודדות עם מצבי לחץ של בושה וכלימה בחיי האדם

כב , תהילים.(אליך זעקו ונמלטו בך בטחו ולא בושו. בטחו ותפלטמו, בך בטחו אבותינו

 ) ו-ד

 .וש כי חסיתי בךאל אב, שמרה נפשי והצילני )ג, כה, תהילים(גם כל קוויך לא יבושו 

 )כ, כה, תהילים(

, תהילים. (אל יכלמו בי מבקשיך אלוקי ישראל, אלוקים צבאות'  אל יבושו בי קוויך ה

 )ז, סט
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 : הוא מבקש מבורא עולם שיעניש את אויביו בב ושה ב בחינת מידה כנגד מידה

 )יא, ו, תהילים. (יבושו וי בהלו  מאוד כל אויבי ישובו יב ושו רגע

יבוש ו  הבוגדים  , גם כל קוויך לא יבושו, תי אל אבושה אל יעלצו אויביאלוקי בך בטח

 )ד-ג, תהילים כה. (ריקם

 

 . ירמיהו וי ואל מרבים להשתמש במוטיב  הבושה, ישעיהואף נביאי ישראל 

 

ישעיהו הנבי א בנבואות הנחמה מנחם את עם ישראל שלא יוסיף להתביי ש בפני אומות  

  :החרפה והאלמנות הוא הכרה בנוכחות האלוקית , אולם התנאי להסרת הבושה. העולם

אל תראי כי לא תבושי ואל תכלמי כי לא תחפירי כי בושת עלומיך תשכחי וחרפת  

 )ישעיהו נד. (אלמנותיך לא תזכרי עוד

 )כח , יואל ב. (עמי לעולם, אלוקיכם ואין עוד' וידעתם כי בקרב ישראל אני ואני ה

 

 :אה של תודעת החטא והבנת חומרתואצל ירמיהו הנביא הבושה היא תוצ
 )נא, ירמיהו נא... (בושנו כי שמענו חרפה כסתה כסתה כלימה פנינו

 )יח, ירמיהו לא.(בושתי וגם נכלמתי כי נשאתי חרפת נעורי... 

 

 : העונש על חטאיהם יתבטא בבושת ובכלימה

 )מ, ירמיהו כג. (ונתתי עליכם חרפת עולם וכלימות עולם אשר לא תשכח

 

המצב הראשון הוא הבושה האישית של האדם מעצמ ו  . רואים שקיימים שני מצבי בושהאנו 

רק כשיכיר  . המצב השני הוא הבושה הלאומית של עם ישראל. ומהחברה ה סובבת אותו

יחוש בנוכחות האלוקית וישוב בתשובה  יזכה לגאולה שתשכיח את בושתו ואת , בחטאיו

 . חרפתו

 

 -תחנ ה ה ב אה  ה
הבושה  היא הרגש שעשוי להביא  . ייחסים לרגש הבושה חשיבות רבהל באמרותיהם מ"חז

כך . היא סממן ההיכר של עם ישראל שנוהג בשפלות רוח ובענווה. את האדם ליראת חטא

 : ה נתן להם את התורה כדבריהם"ולכן הקב, הם עמדו בהר סיני

אין לו ומי ש, סימן טוב באדם שהוא ביישן.  זו בושה–בעבור תהיה  יראתו על פניכם 

 )א"ע, נדרים כ. (בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיני, בושת פנים

 )א"ע, נדרים כ. (בושה מביאה  לידי יראת חטא

 )א"ע, כ, נדרים. ( לא במהרה הוא חוטא-המתבייש  
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 ) ב"ע, ברכות יב. ( מוחלין לו על כל עוונותיו–כל העושה דבר עבירה ומ תבייש בו 

 

מתבייש בחטאו כבר סבל מעוגמת נפש כה גדולה שהיתה  צדוק שהחוטא ה' משיב  ר? מדוע

  5.עבורו כגיהנו ם על כן נסלח לו מן השמיים

 )ב"ע, שבת קיט. (אלא מפני שלא היה בושת פנים להם זה מזה, לא חרבה ירושלים

 )משנה ט, דרך ארץ זוטא פרק ב. (מוטב שתבוש מעצמך ואל תבוש מאחרים

 

שה הן אצל האדם הפרטי והן לאומה הישראלית ל יש ערך מוסף לתכונת הבו"על פי חז

 .בכללה

 

 : ל רואים בביישנות פגם העלול להפריע לאדם מלהתקדם בלימודו"אולם בהקשר חינוכי חז

 ).ה, אבות ב(  ְולא ַהַּקְּפָדן ְמַלֵּמד, לא ַהַּבְיָׁשן ָלֵמד

 

רתו הוא הפיוט  בהגד.  הפיוט  הקדום שנתחבר כבר בימי הגאונים בבבלהתחנה הבאה היא

בכל הימים בהם אנו אומרים סליחות מופיע הפיוט שנושאו הוא . שיר קודש שהוכנס לתפילה

בושת פנים זו מחיי ב ת . ה"בושת הפנים שלנו כאנשים פרטיים וכ עם מול צדקותיו של הקב

 . לפשפש במעשינו ולשוב בתשובה לבורא העולמיםאותנו 

 

רמת לו לתחושה של נמיכות קומה  הבושה משפ יעה על העמדה הנפשית של המתפלל וגו

הפייטן מד מה אותנו לאנשים אביונים . תחושה שאנו דלים במעשים ובהישגים, וענווה

יוצא שמוטיב הבושה בפ יוט הוא התנאי . המתדפקים על דלתו של עשיר ומבקשים את עזרתו

 : ולכן ברור מדוע חוזר פיוט זה  בכל ימי הסליחות, להתקרבות אל הבורא

 

נחפשה  , מה נדבר ומה נצטדק, מה נתאונן ומה נאמר, ה ולנו בושת הפניםהצדק' לך ה

לא בחסד ולא במעשים  . דרכינו ונחקורה ונשובה אליך כי ימינך פשוטה לקבל שבים

אל נא תשיבנו , דלתך דפקנו רחום וחנון. כדלים וכרשים דפקנו דלתיך, באנו לפניך

 . תה שומע תפילהכי א, מלפניך מלכנו ריקם אל תשיבנו, ריקם מלפניך

 

בכל תפילות הימים הנוראים חוזר ונשנה מוטיב הבושה ומ בליט את שני הרבדים הללו  

 : למשל

 .אל תעזבנו ואל תטשנו ואל תכלימנו ואל תפר בריתך אתנו, אלוקינו ואלוקי אבותינו

 

                                                           
. נז, צדקת הצדיק, צדוק הכהן מלובלין'  ר   5  
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ה לא יפר  "התחינה היא שהקב. התפילה היא גם על הבושה פרטית וגם על הבושה הלאומית

 .רית הלאומית עם עמו ועם כל פרט באומהאת הב

 

 ":זכור ברית אברהם ועקדת יצחק"בתפילת נעילה אנו אומרים ב

היו   , העיר הקודש והמח וזות. ושוב ברחמי ם על שארית ישראל והושיענו למען שמך

  .והשב שבות אוהלי יעקב והושיענו למען שמך..לחרפה ולביזות 

 

 :  ישראל כגפן שמתביישת בפירותיהבתפילת מנחה ביום הכיפ ו רים מתואר עם

גאלנה משחת וממכה , בושה וחפורה ואומלל פריה, אל נא רפא נא תחלואי גפן פוריה

 . עננו כשענית לאברהם אבינו בהר המוריה, טריה

 

ובמקום אחר בשחרית יום הכיפורים אנו מבקשים ששונאנו יבושו כפי שעשו לנו בכל שנות  

 : המלך בתהיליםגלותנו בדומה לתפילותיו של דוד

'  כי לך ה. עזרתנו ונחמתנו' כי אתה ה, עשה עמנו אות לטובה ויראו שונאנו ויבושו

 ... הוחלנו

 

  שירת ימי הביניים -חנה נוספת ת
 6משה אבן עזרא מאת  יונת אלם רחוקים מעל קנה נתושה-' סליחה'

 –ֵמַעל ִקָּנּה ְנתּוָׁשה / ֹוַנת ֵאֶלם ְרחֹוִקים י

 .ּוַמָּכָתּה ֲאנּוָׁשה/ ה ֶנַצח ֵאָבּה ָהָיְּכ

 ְוַנְפָׁשּה ְיֵבָׁשה, ֶתֱהֶמה/ ִצּפֹור ְּבַפח יֹוְקָׁשה ְּכ

 .ּקֶֹצר רּוַח ּוֵמֲעבֹוָדה ָקָׁשהִמ

 ֶלֱארֹות יֹום יֹום ִּפְרָיּה/ ַּטע ָעֶול ָנְטָעה ַמ

 ,ִלְקצֹר ְּתבּוַאת ִמְרָיּה/ ֶזַרע ֶמִרי ָזְרָעה ְו

 ָערֹם ֻהַּצג ִּגוְָיּה / – ַיַען מּוָסר ָּפְרָעהְו

 ,ַוִּתְתַנֵּצל ֶאת ֶעְדָיּה/ ַמְלּבּוׁש ֶעְדָנה ָקְרָעה ּו

 .ְּכנֹוְזִלים ַעל ַיָּבָׁשה/ ִדְמָעָתּה ַעל ֶלְחָיּה ְו

 ,ִמּבֹור ֵאין ּבֹו ַמִים/ ַקְעִּתי ְוִשַּוְעִּתי ָׁש

 ,ֵלָבב ֶאל ַּכַּפִים/ ָקָראִתי ְוָנָׂשאִתי ְו

 .ַעל ַׁשֲעֵרי ָׁשַמִים/ ָדַפְקִּתי ָסַפְקִּתי ְוְו

 –בֹוֵרא ִניב ְׂשָפַתִים / ּו ַיְקִׁשיב ִאְמָרִתי ל

 !ּוְתַכֶּסָה בּוָׁשה/ ָאז ֵּתֶרא אֹוַיְבִּתי ְו
                                                           

חשק , שירי טבע, שירי חול.  שירים 6000-כתב כ. 1140משה אבן עזרא נולד בגרנדה בספרד ונפטר בשנת ' ר
, דעת, אנציקלופדיה : ראו. ונידודים http://www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=2039  6  
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 , ְוֵאין ִלי ַמִּכיר–ַאִּביט / ֵּבט ִּכי ְלָכל ְמִסָּלה ַה

 .ְוִחָּציו ְּבָדִמי ִהְׁשִּכיר/ ַצר אֹוִתי ִחָּלה ְו

 ,ִּכי ֵאין ִּבְלְּתָך ַמְזִּכיר/ , ְבִרית ְּכַבְּתִחָּלהְכָרה ָז

 –ְתַאֵחר ַחַּטאת ָׂשִכיר / ַאל ָנא ְׂשַכר ַהְּפֻעָּלה ְו

 ! ּוְלָך ַהְיֻרָּׁשה / ֵּנה ִכי ְלָך ַהְּגֻאָּלה ִה

 

נושא הפיוט הוא חרפת הגלות ובושתה של . פיוט סליחה זה נועד לימי הסליחות של אלול

כנסת ישראל במצב פיזי  . א, על פי תהילים נו" יונת אלם רחוקים"ונה כנסת ישראל המכ

הבית השני מתאר את הסיבות למצב הבושה . כואבת ומתייסרת, היא לכודה כציפור, קשה

ולכן היא מוצגת , היא פרעה את המוסר היא מעלה בתפקידיה. והכלימה ב ה שרוי העם בגלות

הוא .  של הפייטן לשינוי המצב ולתיקונוהבית השלישי מתאר את תפילתו. כעירומה לכל

מעין נקמה  . מתדפק על שערי שמיים ומבקש מבור א עולמים שהבושה תכסה את אויבי העם

אף כאן מוטיב  הבושה תואם את בקשתו של דוד המלך  . ומידה כנגד מידה במי ש פגע בעם

 עמ ו  ה עם"הבית האחרון מחזק את תפילתו של הדובר שבזכו ת הברית של הקב. בתהילים

  7.הוא יגאלם

 

לנדודים ברחבי  , זושא יצאו לגלות היינו' יחד עם אחיו ר. אלימלך' הסיפור הראשון הוא על ר

הם עשו זאת בעקבות התפיסה הקב לית לגאול את . הפזור ה הי ה ודית במזרח אירופה

בגלותם סבלו האחים פעמים רבות . השכינה הנמצאת אף היא בגלות יחד ִעם עם ישראל

את צער הבושה ו הבי זיו נות הם ספגו  . חיו בעוני ובקשיים פיזי ים רבים, וחרפותביזי ונות 

 . באהבה

  8אלימלך ופת הלחם ביר
נסק זכרונו לחיי העולם הבא זכותו  יגן עלינו  'אלימלך מליז' מעשה ממורנו הרב הצדיק  ר

בדרך הליכתו נכנס . אלימלך הלך לגלות והיה נע ונד' רב הצדיק ר .ועל כל ישראל

ורחץ ידיו וי צא והלך ) קעך(ונכנס לבית התנור , לרחוץ ידיו)  בית מזיגה(עטשמע לקר

אחר כשיצא  .והנה בזמן שה יה ב קעך רדו את הפת והניחו אותו על השולחן. לדרכו

ויהי בראותם אחר כך . נכנס ערל וגנב פת אחת, מלך זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל' ר

".  הוא גנב את הפת-ני שהיה פה ונטל ידיובודאי איש הע: "אמרו, שנגנבה פת אחת

 .מאוד וישלח אחריו עבדו הערל) החוכר(ויקצוף הרינדאר 

 

                                                           
, ר"אתר המפמ, רחל נוימן : ניתוח ספרותי ראו

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/mazkirut_pedagogit/sifrutmmd/shulchanmafma
r/dvar.htm   7  

. 67' עמ, א"סימן כ, ד"תשנ, כרמל ירושלים, )בעריכת גדליה נגאל(סיפורי יעקב , יעקב סופר    8  
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והכה , הערל העבד עשה שליחותו. וירכב על סוס לרוץ אחריו ולהוכיחו ולהכותו כגנב

   .והוא קיבל הייסורים בא הבה, מלך זכותו יגן עלינו' את ר

 

מלך נפלה דליקה בקרעטשמע ולא היה ' בשעה זו שהעבד היכה את הרב הצדיק ר

יען ששלח להכות את , והרגיש הרינדאר תיכף אולי זה עונשו. באפשרות לכבות

 . ויקח תיכף סוס אחד לרוץ אחריו לפייסו. היהודי

 

. ופגע בהערל העבד והתפאר העבד שהכה אותו מכות נמרצות והנה הוא ביער הנוכחי

 :האילן וצועקוירוץ אליו וימ צאהו והנה עומד פניו אל 

 ". ריבונו של עולם לא אתפלל מנחה לפניך עד אם תכבה את בית היהודי"

 .נפל לפני רגליו למחול לו, והרינדאר נשתטח. כך אמר כמה פעמים

 

. ובבואו לבי תו כבר כבתה האש. מלך עבר על מידותיו ומחל לו תיכף' הרב הצדיק  ר

  9.מלך יגן עלינו' זכות הרב הצדיק ר

 

י העבד שנשלח להכותו ונתבז ה  "נתייסר במכות נמרצות ע. תייסר ונתבייש כאחדאלימלך נ' ר

אך הסיפור מעי ד שהוא קיבל את הדבר באהבה שכן ז ו  . על שחשדו בו לשווא בגניבת הפת

 לכפר: היתה מטרת נדודיו

 

אלימלך כמי ' הסיפו ר מעצים את דמותו של ר. על גלות השכינה ובכך ל קרב את הגאולה

הבין שהיא פרצה כדי להעניש את היהודי ואת בני ביתו  , פה בבית  המרזחשחזה את השרי

דמותו מועצמת גם במחילה שנתן  . ה וביקש לכבותה"שחשדו בו לשווא ולמרות זאת פנה לקב

' ר. הלחים, מחל, חלם, לחם: שמופיע בסו ף ה סיפור מספר  משמעויות" חמל"לשורש . ליהודי

 .תכונות החיוביות שבש ורש מילה זו אלימלך בגדולתו הצליח להלחים את כל ה

 
 :סיפור חסידי נוסף 

  10הרבי מאפטא והאשה החוטאת
סיפרו חסידים רבים מעשה כיוצא בו  שאירע להרב הקדוש אי ש אלוקים הרב הגאון  

ויהי . כי בא אצלו פעם אחת אשה חשובה שהיתה צריכה לייעץ בענין אחד, מאפטא

                                                           
, מכללה ירושלים, עיון בדרכי הוראתו, עיצובו הפואטי והערכי-הסיפור החסידי, דינה לוין: הרחבה ספרותית ראו

33, וכן במעמקים. 65 -48' עמ, ח"תשס  
http://www.daat.ac.il/daat/ktav_et/maamar.asp?ktavet=1&id=942 9  

אלימלך מליזנסק ' תלמידו של ר) 1755-1825. (ח"ו ונפטר תקפ"אברהם יהושע השל מאפטא נולד תקט' ר
. אלימלך את כוח הדיבור' קיבל מר. ט"קבור ליד הבעש 10 



 10/15*  ו  "מרחשוון תשע  *  12גיליון , לימודים*  שלא נבוש ולא נכלם ולא נכשל , ר דינה לוין"ד
 

__________________________________________________________________________________ 
http://www.daat.ac.il/daat/ktav_et/index.asp?ktavet=2 

 זה זמ ן  לא כביר עשית עברה גדולה ועתה !זונה! זונה: "ברגע בואה  קרא הרב הקדוש

 ". הרחק מחדרי מהרה, באת להיכלי

הבור א עולם הוא ארך אפיים לרשעים : "ותען האשה ו תאמר מקרב לבה כדברים  האלה

ואינו מגלה אותם לשום בריה שלא . מהרה) מהם, ממנו( ואינו פורע חובו מ מנם 

והרב  מאפטא .  כי ימרדו להכעיסולא יסתיר פניו מהם חלילה עד. יתביישו מלשוב אליו

 !"?יושב על כסאו ולא יכול להתאפק רגע שלא לגלות אשר כיסהו הבור א עולם

 

 ". מעולם לא נצחני אלא אשה אחת: "ואמר הרב מאפטא על זה

 

מדברים כאלה די והותר יכול האדם ליקח מוסר עד היכן מגיעה אהבת ישראל לדין לכל 

בלי ספק יעשה תשובה שלימה  : יאמר, מצוא שום זכותואפילו לא יוכל ל. אדם לכף זכות

במקום שבעלי תשובה  : "ל"ותהיה מדרגתו יותר גדולה ממדרגת צדיקים כמאמרם ז

 11"  'עומדין וכו

 

 מ ות ו  של הרב י מ אפ טא  ד
ואכן מפגשו עם האישה  " הרב הגאון", "איש אלוקים", "רב קדוש" מאפטא מאופיין כביהר

 הוא ראה ברוח קודשו את טיב מעשיה  והוא התבטא .מלמד על יכולת רוחנית גבוהה

מעיד " זונה"השימוש הכפול בתואר . הוא גרשה מחדרו כיוון שזנתה. בחריפות רבה כלפיה

על חומרת המעשה ועל אי יכולתה לשהות בחדר של קודש שכן מעשיה חיללו את קדושת 

 .המקום

 

הוא הבין שלא נהג כמו  . תשובתה החכמה של האישה שינו את זווית הראייה של הצדיק

הוא הבין שכשל ו הודה שאשה ז ו  .  ותגובתו המידית היתה להודות בנכונות דבריהבורא עולם

 .נצחה אותו 

 

 : ל בגמרא"בתשובתו של הצדיק מהדהדים דברי חז

 .מימי לא נצחני אדם חוץ מתינוק ותינוקת: אמר רבי יהושע בן חנניה

 . ברת בשדה והייתי מהלך בהפעם אחת הייתי מהלך בדרך והייתה דרך עו

 ? רבי לא שדה היא זו: אמרה לי תינוקת אחת

 ? לא דרך כבושה היא: אמרתי לה

 ! ליסטים כמותך כבשוה: אמרה לי

 )ב"עירובין נג ע (

 

                                                           
. 58' עמ, א"תשנ, בעריכת גדליה נגאל, ירון גולן, סיפורים חסידיים, מנחם מנדל בודק  11  
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סיפור זה  מה גמרא מתאר ילדה קטנה שבחכמתה ו בכושר שכנועה הצליחה להוכיח לתלמיד 

י הושע שהוד ה  ' ה את זווית הראייה רבדו שיח קצר של היא שינת. חכם שדרכו כשלה

 . בטעותו

 

יהושע  ' והשימוש בניסוחו של ר,  הבין שטעה ובייש את האישה,יהושע'  כמו ר, מאפטאביהר

 . מעיד על חרטתו והודאה בניצחונה של האישה ובנכונות דבריה

 

 

 דמות האשה
העובדה  ". ו נהז"ולאחר מכן בצורה מפת יעה אישה " אשה חשובה"האישה מאופ יינת בסיפור  כ

הסיפור אי נו . שהגיעה לבי ת הצדיק מלמדת שהיא העריכה את גדולתו ובאה להתייעץ עמו

יש . אך ברור שהיא לא ציפתה לקבלת פנים מעליבה שכזו, מפרט את הנושא שלשמו הגיעה

אולם לא איבדה את עשתונותיה ומיד , היא התביישה מאוד" זונה"להניח שכשצעק עליה 

מקורית ומשכנעת שהיה בה משום הטפת מוסר לצדיק על חוסר ,  כמההשיבה לו תשובה ח

 .רגישותו כלפי החוטא

 

שני הסיפורים החסידיים הללו הם מדגם מייצג לנושא הבושה הפרטית של האדם שחטא  

כמו כן  ראינו שקיימת בושה פרטית . המצוי בסי פו רים חסידיים רבים, י הצדיק"וחטאו נתגלה ע

 .י לקרב את גאולת השכינה ואת גאולת עם ישראלשהצדיק נוטל על עצמו כד

 

שפורסם , ולא ניכשל"בסיפורו האוטוב י וגרפי  התחנה האחרונה בה יבחן מוטיב הב ו שה הוא

 12) רצה-רפט' אלו ואלו עמ . (1937בשנת " הארץ"בעיתון 

 

 תמצית הסיפור
 כששני הפרקים הראשונים משמשים כהקדמה רעיונית ,הסיפור בנוי  מששה פרקים

המספר מדבר בשבח התפילה בנוסח . אוטובי וגרפי ת שלכאורה איננה קשורה לגוף הסיפורו

 ואף לא , אך מעיד שהוא עצמו לא נהג כך כשעלה בפעם הראשונה לארץ ישראל,האבות

מופיע בברכ ת ה והוא הנוסח ,רק על נוסח אחד שמר באדיקות. כשהשתקע בה בפעם השנייה

 ".ניכלם ולא ניכשלשלא נבוש ולא " "רחם"המזו ן בברכת  

 

                                                           
ת המקורות שהשתמשו בסיפור זה בלי לציין שעגנון כתבו והתאימו את מסריו יהושע מונדשיין מבקר א.   12

,סיפורים וגלגוליהם, יהושע  מונדשיין: ראו. לרעיונותיהם  
http://www.shturem.net/index.php?section=artdays&id=352   
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 , היא התפלאה.  ששמעה אותו מברך בנוסח זה,פעם בקרה בביתם ריבה  אחת מגרמניה

היא הראתה לו שהנוסח הזה אינו קיים בסידורו של  . והוא הסביר לה שזה נוסח בית אביו

 ולא ,מרגע זה הו א היה חסר מרגוע וחיפש  בכל מיני סי דורים את נוסח אביו". שפת אמת"

בנושא מנהגים בעמים  , שלה שחזרה לגרמניה שלחה לו את עבודת הדוקטור לאחר. מצאו

 .ובישראל שמקורם באמונות תפלות

 

כשהלך להתפלל ביום  .  השה ה את תשובתו אליה שכן נושא העבודה לא היה לרוחוהמספר

שמחה . ונזדמן לו סדר ברכת המזון על פי נוסח אביו,  נכנס לחנות ספרים,הזיכר ון של אביו

כשהו א מדגיש את  , והוא שלח לריבה את סדר ברכת המזון זה,  מלאה את נפשוגדולה

 . "ולא נכשל"המילים 

 

שבע  שמחת  והוא מוזמן  ל,לאחר ימים קיבל תשובה שהיא ובן זוגה עולים לארץ להתחתן

ולא  "אמר את הנוסח " רחם" וכשהג יע לברכת ,בסעודה נתכבד לברך ברכת המזו ן. הברכות

הוציאה ספר קטן  , ובהיותם לבדם, חר הסעידה לוותה אותו הכלה בדרכולא. כמנהגו" ניכשל

את ראשה . ברכת המזון ששלח להטו פ ס היה זה . שהיה משוב ץ  באבנים טובות ומרגליות

בשעה , סדר הברכות הגיע לידה. י ספר זה נעשה לה נס גדול"הרכינה בבוש ה וספרה לו שע

ותוך כדי , היא נענתה לו.  להינשא לובקש את ידהוהגיע לביתה ש שישבה עם ידיד נכרי

ומצאה את נוסח הברכה ששלח , פתחה. שיחה הגיע הדוור ומסר לה מכתב מארץ ישראל

נסוגה מהסכ מה  ,חל מפנה בתודעתה" ולא ניכשל"ראתה את שתי התיבות אשר כ. לה

 .  שבה לאהוב נעוריה ויחד עלו לארץ ישראל,להתחתן עם בן עם נכר

 ,אם שתי תיבות הצילו נפש אחת מישראל. הירות במנה ג האבותהמספר מסיי ם בשבח הז 

 . הרי אם כל ישראל יהיו זה ירים במנהג אבותיהם על אחת כמה וכמה שינצלו משמד ומכיליון

 

 דמויותה
 מ ות  המס פרד

הוא טוען ששמירת . סיפור אוטובי ו גרפי זה חוש ף את חוזקו הנפשי ואת חולשותיו של המספר

 היא חשובה אך מאידך הוא התאים עצמו לכל בתי הכנסת הרבי ם  נוסח התפילה של ההורים

אולם לזכותו יאמר ששמר על . בהם התפלל ומצא תירוצים מעניינים שהתירו לו לעשות זאת

תיאור יפו וירושלים  ". שלא נבוש ולא נכלם ולא ניכשל: "נוסח אבותיו בברכת המזו ן באומרו

לכל בתי הכנסת הרבים על כל מנהגיהם לאנשיה השונים ו, חושף את אהבתו לארץ ישראל

ברכת . המספר יחד עם אשתו מכניסי אורחים וארחו את הריבה מג רמניה. ונוסח תפילתם

המזו ן שבירך בנוסח אביו התמיהה אותה ואי מציאת הסידור בו נמצא נוסח זה הטרידו 

ור עם חזרתה לגרמניה שלחה לו את עבודת הדוקט. הוא היה נבוך בפני האורחת. ביותר
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נושא העבודה לא הניח את דעתו שכן הוא ביטל את מנהגי ישראל וניסה להוכיח . שעשתה 

רצה לענות לה אך . המספר משתף את הקורא בהתלבטויותיו. שמקורם באמונות תפלות

. אשתו שהיתה עסוקה בענייני הבית לא יכלה לעזור לו והוא התקשה בכתיבת מכתבים

 . וב ת לאנשים ששלחו לו את ספריהם כדי שיבקר אותםהקורא מתוודע גם לכך שהוא היה כת

 

מוטיב  ההש היה מ ופיע ב ספורים רבים  והוא חושף  פן של עצלות וחוסר אונים של המספר 

או אז הוא צבר  . שמשתנה ביום הזיכרון לאביו כשמצא את סדר ברכת המזון בנוסח אביו

ש פת את הידע השתתפותו בסעודת שבע הברכות חו. כוחות ושלח את הספרון לריבה

 . ההלכתי של המספר בכל מה שקשור בשבע הברכות ובסידור כוסות היין

 

שמחתו של המספר למשמע סיפורה של הבחורה מעצימה את המודעות הרוחנית של  

שמירת מנהגי האבות היא התנאי לקיומו הפיזי והרוח ני , היינו. מעשיה בתודעתו של המספר

 . של הפרט ושל העם כאחד

 

 מ ות  הר יב הד
אבותיה שמשו ברבנות במספר  . מגדולי אשכנז, אפיון ישיר מעיד על היותה בת טובים

 .קהילות בגולה

 

ציון עובדות אלו מעצימות את האירוניה של עיסוקיה וכן את חומרת מעשיה שכן היא בניגוד 

מתעניינת ולא , שואלת, זוה י בחורה דעתנית. למספר התרחקה ממנהג אבותיה וכמע ט כשלה

רואים זאת . יש בה יצר הרפתקני וסקרנות טבעית. א קיבלה תשובה מספקתמרפה כשל

סקרנותה האינטלקטואלית מתבטאת בלימודים לתואר  . בביקור יה ב מקומות שונים בארץ

היא . נושא עבודתה מאיר באור אירוני את שתי התיבות שנהג המספר לומר בתפילתו. שלישי

 . ור לנוסחוחשה שניצחה אותו בטענותיה כשלא מצא את המק

 . יש לציין את נימוסיה ואת אסירות התודה שלה למארחיה

 

לאחר שבקרה בביתם וחזר ה  . אסירות התודה של הריבה כלפי המספר נמצאת מספר פעמים

בהמשך שלחה להם את .  כתבה להם אגרת תודה על הכנסת האורחים שלהם,למולדתה

 וכיבד ה  , שלהלסעודת הנישואיןבפעם השנייה הזמ ינה את המספר . עבודת הדוקטור שכתבה

רחשי התודה כלפיו הפכ ו לחלק בלתי נפרד מחייה ובכל יום הי א . אותו לברך שבע ברכות

 . ובעלה ברכו אותו שבזכות מתנתו עמדה ביהדותה ו זכתה לעלות לארץ ישראל

 

שתי .  אך גם לשולחו,גם שיבוץ סדר ברכת המזון באבנים טובות הם סממן של הערכה לספר

משמשות " ולא ניכשל"היא הבינה שהמ י לים . ת יצרו בשנייה מה פ ך תודעתי בנשמתההתיבו



 10/15*  ו  "מרחשוון תשע  *  12גיליון , לימודים*  שלא נבוש ולא נכלם ולא נכשל , ר דינה לוין"ד
 

__________________________________________________________________________________ 
http://www.daat.ac.il/daat/ktav_et/index.asp?ktavet=2 

ההיוודעות המחשבתית מפני חומרת המעשה של נישואים לגוי כללה בוש ה  . תמרור אזהרה

היא בוודאי חשבה על משפחתה  . עצמית והלקאה על התוצאות ההרסניות של מעשיה

.  בה בוודאי על התבוללותה וסילוקה מעמ הוכן חש, על הקלון שהיתה גורמת להם, המכו בדת

ברגע ה מבחן היא פ טרה את הגוי . רגש עז זה  של בושה חולל את המפנה הגדול בחי יה

אומץ ודעתנות שראינו  , תכונות האופי החזקו ת של נחישות. וחזרה לאהוב לבה מילדות

 . בביקור ה בארץ סייעו לה לבקר עצמה באזמל של אמת ברגע המבחן 

 

הנימו ק  .  מתחיל בקביעה שאל לא לאדם לשנות את נוסח התפילה של אבותיוהפרק הראשון

כל שינוי  . הוא שתפילות עם ישראל מחולקות לשבטים ולכל שבט ישנו השער המיוחד שלו

קביעות אלו נמצאות ביצירה אחרת של  . בנוסח התפילה יוצר בלבול בעליונים ובתחתונים

 עגנון 13.י כמקור לדבריו"מזכיר את כתבי הארושם הוא " ספר סופר וסיפור"עגנון בספרו 

מעיד שאוהב את מנהגי אבותיו אלא שבגלל הגלות הארוכה ובגלל קלקול הזמנים הבני ם 

  14.אינם מכירים את מנהגי אבותם

 

הפרק השני מתאר את הנהגותיו באמירת נוסחים שונים של התפילה בכל גלגולי חייו בניגו ד  

המק ו ר  ". מפני לא תתגודדו"שונים היו לו ואחד מהם הוא תירוצים . לקביעתו בפרק הראשון

 : לפסוק הוא בתורה

 
ִּכי ַעם  ָקדֹוׁש  .ָלֵמת--ָתִׂשימּו ָקְרָחה  ֵּבין  ֵעיֵניֶכם-ְולֹא, לֹא  ִתְתּגְֹדדּו: לֵֹהיֶכם-ֱא' לַ ה, ָּבִנים ַאּתֶ ם

. ...   ְּפֵני הָ ֲאָדָמה-ֲאֶׁשר ַעל, ִמּכֹל ָהַעִּמים, הִלְהיֹות לֹו ְלַעם ְסֻגָּל', ּו ְבָך ָּבחַ ר ה; לֶֹהיָך-ֱא' ַלה, ַאָּתה

 ) ב, יד, דברים(

  

הנימוק  . התורה מצווה  שלא נלך בדרך הגויים שנוהגים לשרוט את בשרם ולקרח את ראשם

 . לעם סגולה מכל העמים, הוא שאנו נבחרנו לעם קדוש

 

.  ת של כריתה וקציצה משמעות נוספ" גדד"לשורש . עגנון נותן לדברי התורה פ רשנות אישית

לא לפרוש מהציבור וכאילו להיכרת מהם  ולא ליצור גדודים של חבורות שונות , כלומר

מטעמים אלו הוא הרשה לעצמו להתפלל בכל מקום על פי  . שעלולות ליצור פירוד בקהל

 . הנוסח שבו התפללו שם

 

ט  "ידיו של הבעשעגנון מספר שבקלויז של עירו התפללו בנוסח חסידי פולין כפי שתקנו תלמ

בתשובתו  ". שלא נבוש ולא ניכלם ולא ניכשל לעולם ועד"והם כללו בברכת המזון את הנוסח 

                                                           
.  383 -382' עמ,2000, ס"תש, אביב-ירושלים ותל, הוצאת שוקן, ספר סופר וסיפור, י עגנון" ש 13  
. 41' עמ, , 1999, ט"תשנ, אביב-ירושלים ותל, הוצאת שוקן, עיר ומלואה,  י עגנון"  ש 14  
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המחוכמת לריבה בפרק השלישי הוא קובע שנוסח זה לא הגיע לגרמניה כיון שבגרמניה כולם  

". בחנותו של מר לובלין: "תית מצויה בספרויאולם הסיבה האמ. חכמים ולא באים לידי מכשול

' שם הוא מסביר שארץ אשכנז לא הוכשרה לקבל את החסידות כיון שהאחי ם הקדושים ר

האחים הקדושים קב לו עליהם גלות . זושא שימי גלותם נשלמו ולכן לא נכנסו לשם' אלימלך ור

החזירו אנשים . וכך הגיעו לקהילות רבות, לכבוד השכינה שאף היא גלתה ִעם עם ישראל

 15.חסידותםבתשובה ורבי ם דבקו בהם וב

 

ישנן הנהגות הלכתיות ביום זה  . יום  הזיכר ון, בפרק הרביע י הגיע יום ה י ארצייט של אביו ה יינו

 16. שלהן משמעויות רוחניות גדולות

 

זהו יום שבו האדם לא רק נזכר בהוריו אלא נזכר בכל עולמם הרוחני ובכל המסורת שינק 

ן האחד קשור לנשמת האב שזוכה  הכיו ו. אמירת הקדיש לזכרם פועלת בשני כיוונים. מהם

והכיו ון האחר קשור לבן הנפטר שבוחן את דרכו הרוחנית מידי שנה , לנחת ולהתעלות בשמים

 ?ונותן לעצמו דין וחשבון הא ם הולך בדרך האבות ושומר על מסורתם הרוחנית

 

ושכר ההליכה לעיר כדי להתפלל על אביו ,  היארצייט קיבל משמעות מיוחדת,אצל המספר

שלא "הוא מצא את סדר ברכת המזון בו  היה הנוסח שהכיר . ם הזי כרון  שלו היה מידיביו

אם . כפי שהכיר מבית אביו וכפי שהקפיד לומר בתפילתו" נבוש ולא ניכלם ולא ניכשל

בתחילה נתרשלו ידיו של המספר והוא  השהה את תשובתו לאותה ריבה הר י ההתקשרות 

זרזה את הפתרון למבו כתו ולחיפושיו אחר הנוסח הרוחנית והתודעתית לאב ביום הזי כרו ן 

. מרגע התגלית הוא מקבל תעצומות נפש ושמחה גדולה של מציאת אבדה חשובה. שידע

 :ל"הוא מצרף מחשבה למעשה כדברי חז

ה " אין הקב,מחשבה שאין בה פרי, ה מצרפה  למעשה" הקב,מחשבה שעושה פרי

  17.מצרפה למעשה

 

רכת שבע הברכות בסעודת המצווה של  החתן והכלה  תשתית הלכתית קיימת בתיאור ב

 . הם מעידים על ידע בהלכות סעודת מצווה זו אותו  למד בבית אביו. שאמר המספר

 

 : חוזר מספר פעמים למשל" הציץ "הפועל 

 ," הציצה בי". "הציצה בו", "הצצתי וראיתי"

 : מיוחס לקשריו של הדוד עם הרעיה בשיר השירים" צוץ"השורש 
                                                           

. 115' עמ, 2001, א"תשס, הוצאת שוקן וירושלים, בחנותו של מר לובלין, י עגנון"ש  15  
, "יום הזיכרון"ערך : על יום הזיכרון ועל ההנהגות ההלכתיות שבו ראו. 16  

,אתר דעת, דיתאנציקלופדיה יהו  
. א"ע, מ, קידושין 17 
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  18.זה עומד אחר כותלנו משגיח מן החלונות מציץ מן החרכיםהנה ...

 

ההצצה הרא שונה של הריבה ב מספ ר מלווה בת חושת עליונות ובוז כלפי ו  וכלפי טענותיו 

מ בי אה לתעצומות הההצצה השנייה מלו וה אצל המספר בראייה  עמוקה . חסרות ההוכ חה

פכחות תודעתית ולשינו י  אף ההצצה האחרונה של הריבה הב יאה להת. נפש ולעשייה ברוכה

ה כמציץ ומצ פה לרעיה ואילו  "התשתית המקורית שבשיר השירים מתארת את הקב. עולמה

 . בסיפור הרעי ה מממשת את תקוותו של הדוד וחוזרת אליו

 

מזכיר ה את הסיפו ר " נתנו אמונתם זה לזה"שיבתה של הריבה לאלוף נעוריה שבקטנותם 

 . בגמרא על חולדה ובור

אמת ) יב, תהלים פה: (אין גשמים יורדין אלא בשביל בעלי אמנה שנאמראמי ' אמר ר

בוא וראה כמה  גדולים בעלי אמנה : אמי' ר ר"וא. קףמארץ תצמח וצדק משמים נש

 19.ו"ה  עאכ"מניין מחולדה ובור ומה המ אמין בחולדה ובור כך המאמין בהק ב

 

 מוטיבים בסיפור

 וט י ב  הב ו שה מ 
היא הבינה  . ברגע שהריבה קיבלה את סדר ברכת המזון חל מהפך תודעתי בנשמתה

דעות המחשבתית מפני חומרת  ההיוו. משמשים תמרור אזהרה" ולא ניכשל"שהמילים 

ברגע  . המעשה של נישואים לגוי כלל גם בושה עצמית והם שחוללו את המפנה הגדול בחייה

 . המבחן היא פ טרה את הגוי וחזרה לאהוב לבה מילדות

 

 וט י ב  הספ רמ 
נושא הספרים חוזר בסיפור מספר רב של פעמים החל מהספר שחיברה הריבה לשם קבלת  

הספר החדש שמצא והאיר , חנות ספרים, ששולחים לו כדי לבקרםהספרים , תואר דוקטור

כריכתו של ספר זה באבני ם טובות ומרגליות ותגובתו של המספר שכל ספרינו , את נשמתו

. כדאים להיות כרוכים באבנים טובות ועד לדיון בספר מיוחד זה שעל ידו נעשה לה נס

                                                           
כשהאם מציצה על האב והוא " צוץ"בפרק השמיני נמצא הפועל " המטפחת"בסיפור . ט, ב, שיר השירים. 18

ההורים האוהבים מביעים את אהבתם זה לזה בהצצה . מציץ כנגדה כשנתן לה את מטפחת השיראים במתנה
.  משמעותית  

.18  
: בתוך, "סיפור חולדה ובור בספרות ההשכלה", נעמי זוהר: תולוגית לנושא זה ראו הרחבה תימ. א"ע, ח, תענית

  19 . 155 -121' עמ, ד"תשנ, גן–רמת , אילן-אוניברסיטת בר, 30, בקורת ופרשנות
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ד של עגנון לספרים בכלל ולספרי  חושפות את יחסו המיוח" ספר"החזרות הרב ות על המילה 

 20. הספר נועד להעביר את מסורת האבות לדורות הבאים. יהדות בפרט

 

 וט י ב  הס י ד ור  מ 
ריבוי הנוסחאות השונות של סידורי  . הסידור ונוסחאותיו השונים הוא נושא מרכזי בסיפ ור

. יםהתפילה הוא  תוצאה ישירה של פיזור העם בגלות הארוכה במקומות גי אוגרפיים שונ

על מילות התפילה האהובות שבו והדמעות ששפך העם , ולמרות זאת השמירה על הסידור

את אהבתו לסידור מילדותו . בתחינות הרבות שבו שמ רו על אחדותו במשך הגלו ת הארוכה

  21".סיפור נאה של סידור תפילת"מתאר עגנון בחום רב בסיפורו 

 

 וט י ב  הת י בה מ 
הכישלון הראשון הוא של . שני כישלונות בסיפור. סיפורהם תמצית ה" ולא ניכשל"שתי תיבות 

כישלון זה גורר אחריו התרשלות בכתיבת . המספר שאינו מצליח להוכיח לריבה את צדקתו

המכתב אליה ובהשה יית  תשובתו מכל מיני סיבות כשהסיבה  העיקרית הי א בושה מפניה 

רות הנפשית אליו התבטא שכר ההיזכרות באביו וההתק ש. שאין לו אסמכתא ברורה לטיעוניו

כבודו בעיני עצמו הושב אליו ". ולא ניכשל"במציאת סדר ברכת המזון  בו נמצאו שתי התיבות 

מציאת האבידה החזירה לו את שמחת . ובעקבותיו ח ש בכוחות נפש ובזריז ות לענות לה

 . היצירה והעש ייה

 

אמונות שונות בעמים  להנהגות אבותיו ובכלל ל, הכישלון השני הוא של הריבה שבז ה למספר

אולם כשקבלה את הטקסט שנשלח אליה מארץ  . ובישראל שלטענה מקורן באמונות תפלות

ישראל ברגע המסוים בו הי תה צריכה לתת תשובה חיובית לגוי שרצה להינשא לה אורו עיניה 

היא הבינה שההינשאות  . ומהפך רגשי שהתחולל בנפשה מנע ממנה את הכישלון החרוץ

המשמעות הנוספת למילה  . היא חזרה פיזית ונפשית לבית אביה.  אותה מעמהלנוכרי תרחיק

תיבה היא ב היזכר ות בתיבת נוח אותה בנה מאה  ועשרים שנה כדי שהאנשים יפנימ ו  

. התיבה עשויה היתה להצילם מכישלון. ישנו את דרכם וינצלו מהמבול , שמעשיהם מקולקלים

בניגוד לדו ר . נוח היחיד שניצל בתיבה שבנה . אלא שהם לא נענו לסימן הגלוי ונשטפו במב ול

י  " כשם שע. המבול הריב ה נענתה לתמרור האדום של שתי התיבות וכך נצלה וחזרה ליה דות

תיבה נוח היתה המשכיות לעולם כך גם הריבה בחזרתה ליהדות היא המשיכה את מסורת 

 .הוריה ותרמה  את תרומתה להמשכיותו עם ישראל ולנצחיותו

 

                                                           
  20 .בקשריה של בלומה ואביה" סיפור פשוט"את יחסו לספרים מבטא ב". ספר סופר וסיפור"ראו את ספרו 

על קולות התפילה ועל עולמם היהדות .  רמז-רלז' עמ, אלו ולאלו, של סידור תפילתיסיפור נאה , י עגנון" ש
. שחרב ראו בספרו עיר ו מלואה 21 
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על כן כשהאדם . והאו תיות שבה כוללות עולמות רוחניים" תיבה"לה נקראת בחסידות מי

  22.מתפלל ואומר את התיבות בכוונה בכו חן של האותיות בתיבה לפעול פעולות בשמיים

 

ט סיעתא דישמיא שהיתה לריבה האירה את שתי התיבות בכוח "על פי פרשנות זו של הבעש

 . אלוקי חזק שמנע את נפילתה

 

 שראל וט י ב  ארץ י מ 
זהו סיפור האוטוביוגרפ י של המספר שזכה לעלות . ארץ ישראל היא הציר סביבו נע הסיפור

יפו עיר של  , הפרק השני הוא תיאור ריאליסטי לארץ ישראל המתחדשת. 1908לארץ בשנת 

הוא . מחפשי עבודה ובתי הכנסת השונים על נוסחאות התפילה השונות שהתפללו בהם

את השתקעותו בירושלים בה היו  , 1924חזרתו אליה בשנת מתאר את יציאתו מן הארץ ו

כמו כן מוז כרים ב סיפור העמק  . ארבע מאות ושמונים בתי הכנסת עם כל הנוסחאות השונות

 .  אביב-הגליל והחיים התרבותיים של תל

 

והיא גם מתארת את המפנה המשמעותי ב חייה של הריבה  , העלייה לארץ היתה תמצית חייו

לאהובה ולארץ , הצילו אותה משמד והחזירוה לב י ת אבותיה" ולא ניכשל"ששתי התיבות 

 .ישראל

 

ארץ ישראל הוא מוטי ב מ רכזי בסי פור ו בשאר יצירותיו של עגנון והוא חושף את עולמו הרוחני  

 .והאמוני

 

 רשנות אליגוריתפ
 .הפרשנות האליגורית מעמיקה את המשמעויות הטמו נות בסיפור

 

. בסיפור מ שולש שכל אחד מקודקודיו קשור לדמויות בסי פו רפרשנות זו מניחה שקיי ם 

הקודקוד הראשון הוא בדמות הריבה המייצגת את עם ישראל שבעזרת המנהגים והמסורת  

ה  המיוצג בסיפור בדמות האהוב מימי  הנעורים הוא "הקב. ה"מדור לדור מתחברת לקב

יה מקבלים את המשולש  רק כשעולים אל. הקודקוד השלישי הוא ארץ ישראל. הקודקוד השני

 עגנון חושף את התפיסה 23.את החוט המשולש שלא ניתן לנתקו, שווה הצלעות היינו

 . האמונית הזו במכלול יצירתו

 

                                                           
. קיא-, קח' עמ, ג"מכון יוסף תשנ, בעל שם טוב 22  

. תודה רבה ליהודית וינוגרד על פרשנות זו 23  
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רובד : סיפורו של עגנון מסתיים ברעיון ה כללי של המאמר הרואה בנוש א הבושה שני רבדים

 כעוגן וחוסן אישי ולאומי הוא מעלה על נס את השמירה על מנהג האבות. אישי ורובד לאומי

אם שתי תיבות הצילו את , הוא לומד זאת על דרך קל וחומר היינו. מפני כיליון ו התבוללות

האדם הפרטי מכישלון ושמד הרי אם כל ישראל יהיו זהירים במנהג אבותיהם על אחת כמה 

 . וכמה שינצלו מכישלון ומח רפה

 

 יכ ו ם ס 
ימי , פיוט, ל"חז, ך"ה ולהעצמה החל מהתנמוטיב הב וש ה ביצירה הי הודית זוכה להדגש

 הביניים חסידות והספרות העברית 

 

 בחינת היצירות חושפת את העיסוק האמיץ ברגש הבושה ואת השפעתו על  24.החדשה

והליכ ה בדרכיו יכולי ם ' הכלל שתבע דוד המלך מלמדנו שהביטחון  בה. מעמקי נפש האדם

ד המלך מבקש נקמה באויביו ומאחל להם  כמו כן דו.  לחסן את האדם מלחוש בושה וכלימה

 . שיבושו

 

ישעיהו וי ואל חושפות את הקשר בין הבושה הפ רטית שמקורה , נבואותיהם של ירמיהו

 . בחטאי העם לבין הגאולה שתבוא לעם ישראל

 

החזרה בתש ובה תביא ע מה את החזרה לארץ מהגלות הארוכה וכבודו של עם ישראל יוחזר 

 . לו

 

החי ובי  בבושה  וקבעו ה כסימן  היכ ר לגנים היהודיים וכמי שע שויה להרחיק  ל ראו את הפן "חז

אולם בכל הקשור ללמידה הם סוברים שעל האדם להתגבר על . את האדם מלחטוא

 . הביישנות העלולה להפריע לו להתקדם בלימודיו

 

ן שירי ימי הבי ניים הרבים עוסקים בפירו ט בתיאור מעמדה הבזוי ש ל כנסת ישראל בגלותה בי

 .אומות העולם

 

קשר בין התבזות הפרט כדי לקרב את גאולת השכינה והעם ראינו בסיפור החסידי באורח  

כמו כן בלט בסיפו ר החסידי ניסיונו של הצדיק לחשוף את חטאי הפרט . אלימלך' חייו של ר

מאפטא ' הצהרתו הפומבית המבי ישת של הר. אף אם הדבר גורם לחוטאים בושה וכלימה

תגובתו המתנצלת היא . וכך אף הוא הועמד במבוכ ה מבויש ת, י החוטאת"נזף עגרמה לו להי

 .קריאת כיוון חינוכית לכולנו להודות בטעות ולהתנצל
                                                           

ליצחק דב ברקוביץ " קהיום הדין של פייב" מוטיב הבושה הוא הציר המרכזי עליו נבנה הסיפור  24  
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עגנון שהיה מודע לכל רובדי משמעות הבושה ביצי רה היהודית וראה במו עיניו את תהליך  

בושה ה פרטי ת ההתבוללות היהודית בגר מניה במאה  העשרים הבי ן היטב את הקשר בין ה 

הוא היה ער לכוח השפעתו הה רסנית של האדם הבודד שזונח את דרכי . לבושה הלאומית

כמו כן בהשפ עת תורתו של הרב קוק הוא הבין ששלושת קודקודי  . האבות ומתכחש לעמו

תורת ישראל וארץ ישראל הם הערובה להישרדותו של העם , המשולש של עם ישראל

 . ולגאולתו

 
 

 


