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 )2( ןב ורובע דילוהל ידכב וב שומישו רטפנמ ערז תקפה – "המוזי תומתי"

 תא תורפהל ידכב תמה ןמ ערז קיפהל רתומ םאה הלאשב ןוידה תא ונחתפ רבעש עובשב

 םיפסונ םייתכלה םילוקישב קוסענ ןלהל ."תמה לווינ" תוכלהב רקיעב ונקסע .ותנמלא

 .רטפנה ערזב שומישו הקפהב םירושקה

 שומישה םאה ררבל שי ,ונניינעל .)ב ,טכ( םיחבזב ראובמכ תמה ןמ תונהיל רוסא ,הרותה ןמ

  .תמה ןמ האנהל בשחנ תמה לש וערזב

 ,חמ( ןירדהנס 'סותב םת ונבר םהמו ,הרותה ןמ האנהב רוסא תמה רועש םינושארה בור תעד

 א"בשרהו ,םש תובותכב םינושאר דוע ובתכ ןכו ,)א ,ס תובותכ ,א ,בכק ןילוח( ן"במרהו )א

 .דחא ץוריתב םש הדנב תופסותה ודדיצש ומכ אלדו ,)א ,הנ( הדנב יריאמהו ש"ארה 'סותו

  :)אכ הכלה די קרפ לבא 'לה( ם"במרה בתכ הנהו

  ."ופוג וניאש ינפמ האנהב רתומ אוהש ורעשמ ץוח ולוכ האנהב רוסא תמה"

 ינפמ" רעישב ריתהש המ יבגלו .הרותה ןמ רוסא תמה רוע ותעדל םגש םיקסופה וקייד וירבדמו

 ערג אלד םושמ רתוי יל הארנ הזו" )הסש ןמיס א קלח( הבושתב א"בשרה בתכ ,"ופוג וניאש

 ןיכרעד אמק קרפד ארתב אתעמשב האנהב רוסא אוהש יל הארנ תמה רעשו .ורעשמ תמה רוע

 ."וירבד יל ונוכתנ אל רתומ אוהש בתכ ל"זמב מ"רהש בג לע ףאו .)'ב 'ז ףד(

 ,הרעשב ןינהנ הגרהנש השאש רמאנ הב הנשמה לע ,םש ןיכרעב איגוסבש ,א"בשרה תנווכ

 אוה רתיהה לכ בר תעדל ,םיכלהמ ינש םש שיו ,תמה ןמ תונהיל רוסא ירהש ארמגה ההמת

 אוה רתיהה קחצי רב ןמחנ בר תעדלו ,)קוידב םש ןייע( רוסא שממ הרעיש לבא ,תירכנ האפב

  .הרעשמ תונהיל רתומ – "התרסוא התתימ"ש םושמו ,המצע רעשב

 ףסכ םש ןייע ,רעישה ןמ האנהב רוסיא ןיאש טקנש ם"במרה לע א"בשרה תהימתכ והמת םיבר

 םחלה םנמא .תמה רעישמ תונהיל רוסאש וקספ )ט"מש ןמיס ד"ויב( ע"ושהו רוטה ןכאו ,הנשמ

 .תמה רעישמ האנה רוסיא ןיאש ,ןמחנ ברכ קוספל ם"במרה תעדש הארנש ,בתכ הנשמ

 .רעישב האנה רוסיא היהי אל המל םימעט ינש וניצמ ,הנשמ םחלה ירבדכ חיננ םא םג יכ ,ןייוצי

 םייחמ וליפאש ינורקע םעט והזש ,עמשמ ."ופוג וניאש ינפמ" אוה םעטהש ראובמ ם"במרב
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 י"שרב םנמא .תעה לכ ףלחתהל ועבטש םושמ םתסה ןמו ,ףוגהמ קלחכ ןודינ וניא רעישה

  :ךכ ןמחנ בר ירבד תא ראיב )םש( ןיכרעב

 התתימ השאד הגרהנש המהב רעישל ימד אלד האנהב רסתימ אל תמה רעישד"

  ."תונתשהל יושע ןיאש אוה התימ רב ואל רעישו התרסוא

 .התימה ידי לע הנתשמ וניא ירהש ,תמ וניא רעישש םושמ אוה רתיההש ,וירבדמ עמשמ

 :ךכ תמה ערזמ האנה ןינעל ןודל שי הז יפל

 ןמ האנה רוסיא וב היהי אל ,ףילחמ םדאה לש וערז םגש רחאמש רבתסמ ,ם"במרה תעדל

 .תמה

 ןודל שי ,ךדיאמ ךא .םדאה תתימב הלכו לקלקתמ ערזהש טושפ אסיג דחמ ,י"שר תעדל

  .תמה ןמ האנה רוסיא הזב היהי אל ,ונממ התימה ענמית ערזב שומישה ידי לע ובש הרקמבש

 ידי לעש לכש ,םירביא תלתשהב תמה ןמ האנה רוסיא יבגל םינורחאהמ המכ ובתכ ךכל המודב

  .תמה ןמ האנה רוסיא הזב ןיא ,רחא םדא לש ופוגב םייחל רביא ותוא רוזחי האנהה

 תרבסב טעמל( ל"נכ ןודל םוקמ ןיא הרואכל הז יפלו .רעישמ האנה רוסאל קספ ע"ושה ,רומאכ

 רחאמ ,רעישהו רועה ןידמ רתוי לק ערזה ןידש ןכתי ,םנמא .)המצע ינפב תדמועה םינורחאה

 וב היהי אלו ,"אמלעב אשריפ" בשחנש )א"פ ןמיס ד"וי ןייע( תוכלה המכ ןינעל ויבגל וניצמש

 .תמה ןמ האנה רוסיא

 ,םינוש םימעטמ ,תמה ןמ האנה רוסיא וב היהי אלש ערזב שומישב לקהל ודדיצש שי דוע

 1.ןאכ םהב ךיראנ אל ןכלו רורב וניא הכלהל םלקשמש

  .הרובקה תוצמ לוטיב תלאש אוה ףסונ ןינע

 :וניצמ )ב ,ומ( ןירדהנסב ארמגב

 השעת אלב וילע רבועש ותמ תא ןילמל ןינמ :יחוי ןב ןועמש יבר םושמ ןנחוי יבר רמא"

 ,ירמאד אכיא .השעת אלב רבועש ותמ תא ןילמל ןאכמ - ונרבקת רובק יכ רמול דומלת -

 רמול דומלת - ןיינמ הרותה ןמ הרובקל זמר :יחוי ןב ןועמש יבר םושמ ןנחוי יבר רמא

 
 .354 'מע בל קלח ןימוחת ןייע 1
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 אנויזב םושמ הרובק :והל איעביא ...הרותה ןמ הרובקל זמר ןאכמ ונרבקת רובק יכ

 אוההל הורבקילד אניעב אל' רמאד ?הנימ אקפנ יאמל ?אוה הרפכ םושמ וא ,אוה

 אה - אוה הרפכ םושמ תרמא יאו .הינימכ לכ אל - אוה אנויזב םושמ תרמא יא .'ארבג

 ."הרפכ אניעב אל רמא

 ןמ הוצמ וז םאה רורב הז ןיא םנמאו( הרובקה תוצמל רוקמ תראבמ ארמגהש רחאל ,רמולכ

 םעטמ איה הרובקה תבוח םאה קפס אבומ ,)הלודג םינושאר תקולחמב יונש רבדהו הרותה

 ובש הרקמב אוה םידדצה ןיב לדבההש ,ארמגב ראובמ .רטפנל הרפכ םעטמ וא ,ןויזיב תעינמ

 ,רטפנה תרפכ תלעותל איה הרובקה תבוחש דצה יפל .הרובקב ןיינועמ וניאש ותעד הליג רטפנה

 .ותוכז וז ןיא ,ןויזיב תעינמ לש דצה יפל .ךכמ עונמל תווצל לוכי אוה

 ולש ןויזיבה תעינמ לע רבודמ ןיאש ,םינושארב ראובמ ,ןויזיב עונמל ותוכז וז ןיאש ךכל םעטה

 ,)אל ה"ד ,י"שר( ויבורקל ןויזיבה תעינמב רבודמ אלא ,ךכ לע לוחמל לוכי היה ןכ םאש ,ומצע

 יאמא ןכ םאד ,רמאק תמד אנויזב ואל ,אכהד אנויזב יאהו" :)הרובק ה"ד( תופסותה ובתכ ןכו

 ,ךכמ רתוי בתכ )הרובקה רעש םדאה תרות( ן"במרבו ."ותחפשמד אנויזב אלא ?הינימכ לכ אל

 רטפנהש ךכבש ,רמולכ ."דוחלב החפשמ ינב םושמ אלו ןנירמאק ייח והלוכד אנויזב" ונייהד

 .ךכ לע תווצל ותלוכיב ןיא ןכלו ,םייחה לכל ןויזיב שי בקרנו ץראה לע לטומ

 :)א ,בי לבא תוכלה( ם"במרה קספ הכלהל

 תוננוקמהו םיננוקמ רכש ןתיל ןישרויה תא ןיפוכ ךכיפל ,אוה תמה דובכ דפסהה"

 ןיא רבקי אלש הוצ םא לבא ,ותוא ןידפוס ןיא והודפסי אלש הוצ םאו ,ותוא ןידפוסו

 ."ונרבקת רובק יכ רמאנש ,הוצמ הרובקהש ,ול ןיעמוש

 םא לבא ,הרותה ןמ הבוח וניא הרובקש החנהב אוה ארמגב ןוידה לכש ,ףיסומ הנשמ םחלה(

 םינושארה בורלש רחאמו ,ורבקל אלש תווצל רטפנה דיב ןיא תועדה לכל ,אתיירואדמ הרובק

 .)הכלה ךכ ,הרותה ןמ הרובק

 לע םא ,וב שמתשהלו ערז ונממ איצוהל רטפנה תאווצב בשחתהל םוקמ לכ ןיא ןנד ןודינב ,ןכל

 .הרובקה תווצמ לוטיב םושמ הזב שי ןיד יפ

 םוי תופסותה ירבד םיעודי .רטפנה לש וערז לע הרובק תבוח ןיאש רמול בר םוקמ שי ,םנמא

 יבצ רהבו ,תמה ןמ תיזכמ תוחפ רובקל הוצמ ןיאש ןכתיש בתכש ,)ה הנשמ י קרפ תבש( בוט

 רשא תחנמ ת"ושב הזב ןייעו .תמה ןמ תינרק תלתשהב לקהל וירבד תא ףריצ )ז"ער ןמיס ד"וי(

  .)אס ןמיס א קלח(
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 ,הרבוקל הירחא רזחל םא ןודינהו רבכ ףוגה ןמ הדרפנ הכיתח התואשכ הז לכש ןכתי ,םנמא

 בויחש ףאו .הרובקב בייח עגרכש רשב ונממ תחקלו תמה רשבמ ךותחל ןיא הליחתכל לבא

 ,םמצע ינפב םירביא לע םג הרובק בויח שיש ןויכ םוקמ לכמ ,ותוללכב ףוגל סחייתמ הרובקה

 ףוגה ןמ הדרפיהב קרו ,ףוגל איה תרבוחמ דוע לכ רשב תכיתח לכ לע םג םייק הז בויחש הארנ

 .)ש"ע ב"כ ןמיס ד"וי ג"ח רמוא עיבי ת"ושב בתכ הזמ רתויו( תובישח הל ןיא

 קלחכ בשחנ וניאש ,הרובקב בייח וניא ומצע דצמ ערזש דצמ והז ,הזב לקהל םוקמ שי םא ןכל

 ערזהש הז ןפואב טרפבו .תמה ןמ האנה רוסיא יבגל ליעל ןודינש המ ןיעכו ,םדאה לש ופוגמ

  2.הרובקה תוצמ לוטיב םושמ הזב ןיאש רשפא ,השאב ותיירפה ידי לע םייחב ראשיי השעמל

 המכב עגונ רבדה ,וניארש יפכ .וב שומישבו ערזה תקפהב תורושקה תולאשה רקיע ולא

 תוערכומ ןניאש תורבס לע םיססבתמ םהיבגל ונודינש םירתיהה רקיעש םירומח םירוסיא

 .ןאכ ןהב עירכנ אל ,ןכל .תוחרכומו

 תולאשב ןודל םישרדנ ונא ,שומישה םצעבו הקפהה ךילהתב תורושקה הלא תולאשל רבעמ

 רטפנה ןיב סחיהו רשקה תלאש ,תישאר :תוביטח יתשל קלחל ןתינ ןתואש ,הז ןינעב תופסונ

 .וז הלאשב םייללכו םייכרע םילוקיש ,תינש .דלול

 בשחנ אוהו רטפנל סחייתמ דלוה םאה :הנשמ תולאש המכב ןויד שרוד דלול רטפנה ןיב סחיה

 אלל רטפנש םדא לש הרקמב םאה ?"היברו הירפ" תווצמ ךכב םייקמ רטפנה םאה ?ויבאכ

 ?הצילח וא םובימ התוא רוטפת ותומ רחאל ותנמלא תיירפה ,םידלי

 ה"זעב קוסענ אבה עובשב( אל וא ,היברו הירפ תוצמ ךכב םייקי רטפנה םאה הלאשב חתפנ

 .)םינודינה רתיב

 ,האיבה אוהש ,"הווצמ השעמ" תללוכ היברו הירפ תווצמ םאה ,םינורחאה תקולחמ העודי

 וא ,האיב השעמ ידי לע אלש וערזמ התרה ותשא ובש הרקמב וז הוצמ םייקי אל םדאה ןכלו

 הוצמהש ,בתכ )וש הוצמו א הוצמ( ךוניח תחנמה .ןב ול היהיש ,האצותב אוה הווצמה רקיעש

 ול ויהש ימש )א ,בס תומבי( ןנחוי 'ר תעד ןכלו .ןב ול היהיש המב אלא ,האיבה השעמב הניא

 ,)ב ,טנ ןירדהנסב ראובמכ( היברו הירפב בייוחמ היה אל ותויגבש ףא ,רייגתנו יוג ותויהב םינב

 תחנמה ראבמ .יוג ודועב ול ויהש םינבב וז הוצמ םייק רבכו ,היברו הירפב בוש תעכ בייח וניא

 אל הנממ רוטפ היהש העשב הוצמ םייקמה ללכ ךרדבש יפ לע ףאש אוה ךכל םעטהש ,ךוניח

 
 םושמ ,היעב ךכב ןיא תמה ןמ האנה יבגלש דועבו .טלקיי ערזהש תואדו ןיא ירהש ,ךכ לכ רורב הז ןיא ,םנמא 2

 .הנימ אקפנ ךכב ןיא הרובקה תוצמ לוטיב יבגלש ירה ,ללכ ונממ ונהנ אלש אצמנ ערזה טלקיי אל םאש
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 ,ןב ול היהיש האצותב איה הוצמה רקיעש ,ןאכ ,)א ,חכ הנשה שארב ראובמכ( ותבוח ידי אצי

 .הווצמה תא םייק

 ע"הא יבצ רה( קנרפ פ"צרגה ירבד תא איבה )ג ןמיס תישארב( רשא תחנמה וניבר ,אסיג ךדיאמו

 וניבר ראבמו .האיבה השעמב איה הוצמה רקיעש טקנו ,ךוניח תחנמה לע קולחל בתכש )א ןמיס

 ,שממ השעמב איה הוצמה םא םגש םושמ ,וז החנה יפל םג םיראובמ ןנחוי יבר ירבדש ,םש

 וניא אוה ,םינב ול שי רבכ לעופבשכ לבא ,םינב ול ןיאשכ אלא םייק וניא בויחה םוקמ לכמ

 םינב ול היהש הז םוקמ לכמ ,האיבה השעמב איה הוצמה םא םג ןכלו ,וז הוצמב בייוחמ

 .בייחתמ וניא בוש ,הווצמה תא םייק אל זאש ףא ,ותויגב

 ורבתשנ רבכו .הווצמה תא םייקי אל רטפנהש טושפ ,השעמב היולת הוצמהש העדל ,םינפ לכ לע

 .אל וא היברו הירפ תוצמ תא שיאה םייקי תיפוג ץוח היירפהב םאה הלאשב םיבר םיסומלוק

 תוצמ רטפנה םייקי אל ,ןב ול היהיש האצותב היולת הוצמהש העדל םג הרואכל הז ןודינב ךא

 סחייתמ דלוהש רמאנ םא וליפאו ,ונב רצונש ןמזב םייחב ונניא רבכ אוה ירהש ,היברו הירפ

 ,)ה"זעב אבה עובשב קוסענ ךכב – רומאכ( םובימ ותשא תא רטופו רבד לכל ונבל בשחנו וירחא

 רמול םוקמ ןיא הווצמה םויק יבגל םוקמ לכמ ,ןב ול שיש האצותה המייקתה השעמלש ךכ

 רייא( "ללה תיב" סרטנוקב רמאמב רשא תחנמה וניבר ןושלכו ,וז הוצמ םייקש בשחנ רבדהש

 תמש ןויכד ,היברו הירפ תוצמ הזב םייקמ רטפנה ןיאד אחתוכב אתעיבכ טושפ הז" :)ב"סשת

 המב ללכ יולת הז ןיאו ,ותומ רחאל הוצמ םייקמ םדא ןיאו תווצמה ןמ ישפוח השענ םדא

 םא ףאד ...םינב ול תויה םצעב וא האיבה השעמב איה םא וז הוצמ רבדב םינורחאה וקלחנש

 ןיא תוטישפ ךותמו ,ותומ רחאל אלו וייחב אלא הז ןיא ,םינב ול שיש המב תמייקתמ הוצמה

 ."ללכ הזב ךיראהל ךירצ

 ,הניינעו הוצמה תילכת תמייקתמ ןיידע ,הווצמה "םויק" ךכב ןיא םא םגש ןכתי ,םוקמ לכמ

 ןוצרב אוה הוצמה ןינע תועדה לכל ,האצותב וא השעמב הוצמהש העדל ןה תירשפא וז החנהו

 סחייתנ הז גוסמ םילוקישל .הז ןפואב םג םייקתמ הזש רשפאו ,ערז םדאל היהיש הרותה

 .'ה תרזעב אבה ונרמאמב


