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 הדובעה תיצמת
 

 תולובג בוציעבו ,תוכיישו תוהז תעיבקב עירכמ דיקפת ילעב ויה ןותיחה רשוכו סוחייה ,ל״זח תורפסב

 רסאנ ךא הכלהה ידי לע םידוהיל םיבשחנש םישנא לש לוספה דמעמב תדקמתמ וז הדובע .ידוהיה ביטקלוקה

-יגולוליפו ילאוטסקט ןויע ןיב יגולודותמ בוליש תועצמאב .״םייביטמרונ״ םידוהי םע ןתחתהל םהילע

 הניחב ןכו ,הכלהה תודלותו המודק תונשרפ לש חותינ ,תיתרבחו תיתוברת ,תינויער הירוטסיהל ירוטסיה

 ןותיחה רשוכו ,לּוסְּפַה ,סוחייה םוקמ לש תבכרומו הרישע הנומת קפסל תשקבמ ינא ,חישו חונימ לש

   .םימכחה לש םמלועב

 םירבד רפסב העיפומה ,׳ה להקב אובל םירוסאה תיישרפל המודקה תונשרפה תא תחתנמ ינא ןושארה קרפב

 תואירקהש ףא .השוריפב םיאנתה לש םייזכרמה םישודיחה לעו ,הב ולחש תויוחתפתהה לע תדמועו ,ט-ב ,גכ

 ןהל תפתושמ יכ הארמ ינא ,תיארקמה היישרפל םיזמרמ וא םיריכזמ םה םהבש םירשקהב תולדבנ תומודקה

 רוסיאה תא םיגיצמ ,תאז תמועל ,םייאנתה תורוקמה .תכתוחו תיתועמשמ הרדהל רתאכ רוסיאה תסיפת

 .םשודיח רקיע והזו ,הצובקב םירבח לע אקווד תתשומה תיתדוקנ הלבגמכו ירונימ ןיינעכ

 וניא אוהש ושיגדהו ,״םייביטמרונ״ םידוהי םע ןותיח לע רוסיאכ ״להקב אובל״ רוסיאה תא וניבה םיאנתה

 אובל םירוסאהש םימעפ המכ םישיגדמ םג םה .םירג ןוגכ ,רתוי ״םיילאירפירפ״ םידוהי םע ןיאושינ ענומ

 םה ולא תודמעמ יכ השעמל םיעבוק םה ךכבו ,םתבוח ידי םיברה תא םיאיצומ ףאו תווצמב םיבייח להקב

 ,תוכיישה לש דבוכה זכרמכ תווצמב בויחה תא םיאנתה םינמסמ םג ךכב .ביטקלוקה ןמ ילרגטניא קלח

 ,םימכחה לש רתוי בחר ךלהמב בלתשמ הז ךלהמ .הז ןיינעל ןיאושינה רשוכ לש תובישחה תא םירעזממו

 םירוסאה תא םיגווסמ םיאנתה ,וז תרגסמב .״יוג״ה ןיבל ידוהיה ביטקלוקה ןיב תיראניבו הדח הנחבה רוציל

 רשוכ ,ל״זח תורפסמ םירחא תורוקמב יכ הארמ ינא הדובעה ךשמהב ,םנמא .״םיוג״ םניאש ימכ להקב אובל

 .תידוהי-םינפ תולדבתהל יזכרמ דיקפת ול שיו ,תוכייש ןומיסל יתועמשמכ הלגתמ ןותיחה

 תיווזמ ןיסחויב קסוע ינשה קרפה .ןיסחויה לש םיטביה ןווגמב םידקמתמ םיאבה םיקרפה תשולש

 םילוספה תפישחמ ענמיהל ופידעה םימכחה םאה הלאשב הנד ינא ,ןושארה קלחב .תירוטרו תיגולואידיא

 ,םילארשי ץראה תורוקמב תדקמתמ ינא .םתפישחל אקווד ופאש םה אמש וא ,עמטיהל םהל רשפאלו

 יארומא ,ילבבב םימיוסמ תורוקמב ,ךכל דוגינכ .ךכל ופיצ וא םילוספ תפישחב ולגדש תֹולֹוק לע העיבצמו

 תידומלתה לבבבש תירקחמה הנעטה לע תרערעמ ינא ךכב .םילוספה תועמטיהל הפדעה םיעימשמ לבב

 םייטנלוויבמאו םיבכרומ תולוק לע העיבצמ ינא ,ףסונב .לארשי ץראב רשאמ סוחייל רתוי הבר הכרעה התיה

 .הימוטוכידב דצ ףאל םימיאתמ םניאש ,רתוי

 םירוזיא ינפ לע לבב לש ןיסחויה תונוילעל םינעוטה םיילבב תורוקמ תנחוב ינא ,קרפה לש ינשה קלחב

 אלא ,״הלקה״ לומ ״הדפקה״ לש תיגשומה תרגסמה ךרד וללה תורוקמה תא אורקל ןיאש תנעוט ינא .םירחא

 םצעבש שודיחה לע תדמוע ינא .הרטמ וזיאלו ,תירוטר הניחבמ סוחייב םישמתשמ םימכחה דציכ לואשל שי

 םיילארשי ץרא םירמוחב ושמתשה םיילבב תורוקמש הארמו ,סוחייה רשקהב תיפרגואיגה תרגסמל היינפה

 ינא ,ףוסבל .תיפרגואיג תרגסמבו ״תוצרא״ב תודקמתהל םתוא ובסהו ,״החפשמ״ה תדיחיב םידקוממ ויהש

 תולדבתה ךרוצל סוחייה לש יתכלהה חישה תא םימתור תורוקמהש אוהו ,הז ךלהמ לש ינשה ודצ לע תדמוע

  .היפרגואיג לע תססובמה תידוהי-םינפ

 תפוקתב יגולאינגה עדיה רומישו ןיסחויה תרדסה לש יטסיגולהו יתרבחה ןפב תקסוע ינא ישילשה קרפב

 לש לדומ גיצמה ,סופסוי לש ורואית אוה ונידיב אצמנש יזכרמה רוקמה .םיאנתה תפוקתבו ינשה תיבה
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 תא תרשמ הז רואית יכ הארמ ינא .ירוביצ ןויכראב םיייגולאינג םיכמסמ תרמושה תיזוכיר היטרקורויב

 תונימאב קפס הליטמ ינא ,ךכ לשב .םייטסטנפ םינייפאמ ול שי ףאו ,סופסוי לש תויטגולופאה ויתורטמ

 תורפסב .תימורה תילאירפמיאה היטרקורויבה תארשהב רצונ אוהש העיצמו ,רואיתה לש תירוטסיהה

 לע העיבצמ ינא .יגולאינגה עדיה לש ילארואו יתליהק רומיש לש ,הנוש הנומת הלוע ,תאז תמועל םיאנתה

 לדומה ןיבל הניב ןוימדה לע תדמועו ,ןוליפו סופסוי לש םידחא םירואיתמ םילועש וזכ תואיצמל םידה

 תורפסמ הלועש הנומתה יכ העיצמ ינא ,תאז רואל .ינימה רסומהו ןיטינומה לע חוקיפל ״ינוכית םי״ה יתרבחה

 לש וז תא םג אלא ,וז הפוקתב המייקתהש תיתרבחה תואיצמה תא קר אל הבר הדימב תפקשמ םיאנתה

 .ןברוחה ינפלש הפוקתה

 תגצומש הליהקה איהו ,םיאנתה תורפסב ןיסחויה תרדסה לש רחא טביה תנחוב ינא קרפה לש ינשה קלחב

 סוחייה יכ רכינ תורוקמה ןמ םידחאב ?לארשי לכ וא ,םינהוכה ולא םאה :הסוחיי תא קזחתל הילעש ימכ

 לע חוקיפב םידקוממ תורוקמה תיברמ וליאו ,רתוי םילפרועמ םירחא תורוקמ ,לארשי לכ לש אוה קזחותמש

 אוה םג – ינשמ דבורב ךא  ,הנוהכב םרוקמב וקסעש תורוקמ ינש לע תדמוע ינא ,הז רשקהב .הנוהכה

 הנוכמה הצובקב םידקוממ תורוקמ המכ ,תאז דבלמ .לארשיו םייולל הבחרה םהב הפסונ – םיאנתה תפוקתמ

 תוצובק יתשל ״לארשי״ סחיה תצובק תא השעמל לצפמ דמעמש תנעוט ינא .״הנוהכל םיאישמה לארשי״

 .וזמ וז תולדבנ

 רומישב םימכחה לש םמוקמ תא םיגיצמ םיידומלתה תורוקמה ובש ןפואה תא תנחוב ינא יעיברה קרפב

 םניא םימכחה ,םידומלתה ינשב ןהו ,םיאנתה תורפסב ןה יכ הארמ ינא .ןיסחויה תרדסהבו יגולאינגה עדיה

 םינווגמה םינפואה תא תנחוב ינא ,תאז ךותב .יגולאינגה עדימב םיטלוש וא םיקיזחמש ימכ ללכ ךרדב םיגצומ

 ינא ,ןכ ומכ .ןיסחויה תרדסה תריזב תמיוסמ הדימב םיליעפכ םימכחה תא םיגיצמ םינוש תורוקמ םהבש

 ,ע״גפ ,ק״דב :םשארבו ,הז רשקהב םיסופרוקה ןמ דחא לכב םילועש םיחונימהו תודסומה רחא הקחתמ

  .ז״רכו

 .יגולאינגה עדיה ילעבכ םימכחה תא םיגיצמו ,תיטננימודה הנומתה ןמ םיטוסש תורוקמ המכ םנשי םנמא

 .תינדמל וא תינשרפ הרטמ םג םיתיעל םיתרשמ םהו ,תינבר היזטנפ ןיעמ םיפקשמ ולא תורוקמ ,יתנעטל

 הווהמה ,ירטוזיאו שבוגמ עדי ףוג ןיעמכ גצומש ,ומצע יגולאינגה עדיה לש שדוחמ בוציעל האיבמ וז הגצה

  .הפ לעבש הרותה ןמ ףנע דוע

 ךותב ןיסחויה תקוזחת לש הריזה םצע תא םיבלשמ םימכחה ,םיאנתה תורפסב יכ הארמ ינא ,תאז דבלמ

 תובבותסמש תויוליכרהו תועומשה תא ןוחבל ידכ תויטפשמ הדימ תומא םירצויו ,תודע יניד לש םוחתה

 תניחבל תויפולח הדימ תומא םירצויש ,ילבבב דוחייב ,תורוקמ רפסמב תשחרתמ תרחא תוחתפתה .הליהקב

 תונשמ ולא תופולח .םדאה לש רובדה טקלאידב וא תוגהנתהה תרוצב תאז םילותו ,יגולאינגה דמעמה

 עדיל קקדזהל ילבמ םישנא לוספל םימכחל תורשפאמו ,יגולאינגה עדימה לש ויפוא םצע תא השעמל

 .םסוחיי וא םתחפשמ לע ״יטרדנטס״

 תוביטח יתשב .להקב אובל םירוסאה ןיבמ רתויב רומחה ,םירזממה דמעמב דקמתמ ןורחאהו ישימחה קרפה

 םדמעמלו ,םתאמוטל ,םירזממה לש ידיימה םלרוגל עגונב ל״זח תורפסב תולועש תורוסמב תנייעמ ינא ,קרפה

  .לרטנל םיאנתה וסינ ותואש ,רזממה דמעמל ילילש יזיפאטמ דממ תופשוח ולא תורוסמ .םימיה תירחאב

 שי וז תרוסמל .םייח םניא םירזממ היפל ,םידומלתה ינשב תאצמנש תרוסמל תשדקומ הנושארה הביטחה

 ,ןודבאל ונודנ ינימ אטחל ודלונש םידליש ןויערב רושקה ,ינשה תיבה תפוקתמ םירוביחבו ארקמב רישע עקר

 יפלכ תשדוחמ השיג םיצמאמ םקלח ךא ,הזה ןויערה תא םישרוי םיארומאה .םהל יוארה לרוגה והז יכו
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 םתוא טלמל החוכב םירזממה תפישח יכ םיעבוק םה ןכ לע .תיבויח האצות םייוליכב האור אלש ,םירזממה

   .יתנגה דיקפת םירזממה םוסרפל םיקינעמ םג םה ךכב .ןודבאה ןמ

 הקחתמ ינא .אובל דיתעל םירוהט םירזממ יכ תנעוטה תיאנת הדמע תראבמ ינא ,היינשה הביטחה תישארב

 ,תאז תובקעב .ינימ אטחב םתריצי תדבועמ תעבונ האמוטה יכ הארמו ,םירזממה תאמוט גשומ ישרוש רחא

 רקיעב השבגתהו ,ינשה תיבה תפוקתב השדחתהש תרחא האמוט רואל םירזממה תאמוט תא תארוק ינא

 ןוימדה תודוקנ ךותמ .םתריציו םתייווה םצעמ תעבונו םדאה ינב לכ םע ההוזמ וז האמוט .ןארמוק תכ יגוחב

  .םדאה עבט תא םתסיפתל עגונב םימכחל תכה ןיב יתוהמ רעפ לע תדמוע ינא ,תוירוגטקה יגוס ינש ןיב

 תירחאב רזממה דמעמל םיסחייתמש םיילארשי ץרא םישרדממ םיעטק ינש תחתנמ ינא ,הביטחה ךשמהב

 עיצמש ןורתפה ךא ,םירזממה ןיד םצע תא ילקידרו ףירח ןפואב רקבמ ,הבר ארקיו שרדממ ,ןושארה .םימיה

 תורחא תוילקידר תורימאל הזה ןורתפה תא הוושמ ינא .אובל דיתעל קר אלא ,הווהל עגונ אל ןשרדה

 תֹוקְזְחַתְמ ולא תורימא יכ תנעוטו ,אובל דיתעב ושחרתיש םייתכלה םירדס ייוניש יבגל שרדמב תועיפומש

 ,יתפמא רואב רזממה תא גיצמ אוהש ףא .ןתנ ׳רד תובא רוביחל ךייש ינשה עטקה .הווהב םייקה בצמה תא

 םימודק תורוקמב שמתשמ הז רוקמ ובש ןפואב הנד ינא .םימיה תירחאב תינוציק הקחרה ורובע הפוצ עטקה

  .םירזממה יפלכ גיצמ אוהש תידוחייה השיגה לע תדמועו ,םהל ביגמו רתוי

 

 גווסמה יאנתה שודיחה .םינוש םינוויכ ינשמ הקיתעה תעב תידוהיה תוהזה בוציע רקחל תמרות וז הדובע

 תא וטטרש םימכחה ובש ןפואה תנבהל יתועמשמ ,ידוהיה ביטקלוקה ןמ קלחכ להקב אובל םירוסאה תא

 םינפ תולדבתהל עצמ םירצוי ןותיחה ירוסיא ,תעב הב .״יוג״ה לומ לא ותוא ורידגהו ,ביטקלוקה תולובג

 ביטקלוקה ךותב םילוספה תללכה .םייתתיכ תונויערלו תוקימנידל האוושה םינימזמה ,םינפוא ןווגמב ,תידוהי

 יתכלה עצמ םג תקפסמו ,ומצע ביטקלוקב םיקדס תורצוויהל לאיצנטופה תא תנמזמ ,תווצמב םבויחו ידוהיה

 וניאש רחא ,בורק רחא לש דמעמ הלוע ךכב .םיישממ םילוספ לע חרכהב תנעשנ אלש תונלדב לש הקירוטרל

 לומ לא תימצעה הרדגהה ןיב חתמ אופא תפשוח וז הדובע .הכותב אלא ,תוסחייתהה תצובקל ץוחמ אצמנ

 תוהז״ה הנניא הז הרקמב תבצעתמש תוהזה .בורקה רחאה לומ לא תוהזה תרדגה ןיבל ,ינוציחה רחאה ,״יוג״ה

 .םיוסמ םוקמ ינבב וא ,הליהקב ,החפשמב תודקוממה תויפיצפס תויוהז אלא ,יתודחאו ללוכ גשומכ ״תידוהיה

 תירטנמגרפו תיפיצפס ,תדבורמ ,הרישע הנומת ףקשמ ,״יוג״ה לומ לא הרדגהל ליבקמב םייקתמה ,הז קוסיע

 .ל״זח תורפסב תידוהיה תוהזה לש רתוי

 הכלהה תושבגתה ,המודק תונשרפ :םהיניבו ,םיאשונ לש בחר ןווגמל םירושק הדובעב םיפסונ םיאצממ

 םימרות ולא םיאצממ .הקיתעה תעב ישיא עדימ לוהינו ,תידוהיה הרבחב םימכחה םוקמ ,תינבר הקירוטרו

 ונודנש םייזכרמה םיאשונה ןמ המכ .ללכב הקיתעה הרבחהו הקיתעה תודהיה רקחל תיתועמשמ המורת

 אופא תובישח שי וז הדובעל .םויה םג ונתוא תוקיסעמש הרבחו תוהז לש תויזכרמ תויגוסב םיעגונ הדובעב

.הווהה לש ורואיבל םג אלא ,רבעה תנבהל קר אל
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 אובמ

 החיתפ
 םירוסא ךא ,תווצמה לכב םיביוחמ ףאו םידוהי םיבשחנש םישנא לש הירוגטק העיפומ ל"זח תורפסב

 רוסאה דמעמה ,םקלח רובע .״להקב אובל םירוסא״ םינוכמ ולא םישנא .םייביטמרונ םידוהי םע ןתחתהל

 ילסקודרפ בצמב אופא םיאצמנ להקב אובל םירוסאה .תורודה ףוס דע ,םהיאצאצ תא םג הוולמו ךישממ

 ראש לכ םע ןיאושינ ירשק םויקמ הרדהו ,תווצמב בויחלו ידוהיה ביטקלוקל ךויש :הרדהו ךויש בלשמה

  .םידוהיה

 רוביצה תא גצייל םדאל רשפאמה דמעמ רשפ המ :םימכחה לש תודהיה תסיפת לש הבילב עגונ הז דמעמ

 ובש ןפואה לע הז דמעמ דמלל לוכי המ ?רוביצה ותוא ךותב ןתחתהלמ ונממ ענומ ךא ,תווצמה םויקב

 ?תננוכמ איהש ביטקלוקה הנבמו וזה הירוגטקה ורצונ דציכ ?ידוהיה ביטקלוקה תוהמ תא וספת םימכחה

 לש שודיחב רבודמ םאו ?רתוי םימודק תורוקממ ולביק םהש תשרומב וא םימכחה לש שודיחב רבודמ םאה

 ?ססובמ אוה המ לע ,םימכחה

 רתוי תונטק תוצובקל ביטקלוקה תא השעמל קרפמ בחרה ביטקלוקה ךותב ״םירוסא״ תוצובק לש ןמויק

 תצובקל ץוחמ אצמנ וניאש ״רחא״ ,בורק ״רחא״ אופא םיווהמ להקב אובל םירוסאה .וזמ וז תולדבנה

 ,םתוא םיבצממו םיגיצמ םה דציכ ?םירוסאה םידוהיה תא םימכחה וספת דציכ .הכותב אלא ,תוסחייתהה

 וארו תומיוסמ תוילילש תונוכת םהל וסחיי םימכחה םאה ?םייטנמס תודש וליאו חונימ הזיא תועצמאב

 םירוסאה םאה ?הלמחו עויסל אשומכ ,יתפמאו יבויח רואב םתוא םיגיצמ םהש וא ,הנכס וא םויא םהב

 – ומצע ״להק״ה ןיבל םירוסאה ןיבש םיסחיה תא םימכחה םיראתמ דציכו ?תוצובקכ וא םידדובכ םיגצומ

 ?םירשכהו םיביטמרונה לארשי

 תופסונ תוירוגטק .םימכחה לש םמלועב וגהנ םיפסונ ןותיח ירוסיא ךא ,דחוימב ינוציק להקב אובל רוסיאה

 רומא רבדה .םיבורק ״םירחא״ לש שבגמ דחי םיווהמ הלאו ,ל״זח תורפסב םינודינ תולוספו םילוספ לש

 ףאו ,םיאצאצה לע עיפשמ הז םגפ םג .הנוהכל תולוספ םישנב דוחייבו ,הנוהכל םילוספב הנושארבו שארב

 ,םינהוכל קר תורוסא ולא תולוספ ,תינורקע תיתכלה הניחבמ יכ ףא .תומלש תוחפשמ לש ןדמעמ תא עבוצ

 תומלש תוחפשמ םע ןכו ,ןמע ןיאושינמ וענמנ םירשכ לארשי םג הבש תואיצמ תנומת םיפקשמ תורוקמ המכ

 .ידוהיה ביטקלוקה ךותב תולדבנ תוצובק-יתתל הקולח םה םג םירצוי ולא םילוספ .ךכ לע ודיפקה אלש

 שי ,תומלש תוחפשמ םינייפאמו תורודה ןיב םירבוע תורשכו לוספ תודמעמ הבש תואיצמ םייקל תנמ לע

 תודמעמ .םייתרבחו םייטפשמ םיעצמאו תונוש תויגולונכט תועצמאב בר עדימ לש תדמתמ הקוזחתב ךרוצ

 דציכ .ףטוש ןפואב ךכב םיפתתשמו ךכב םיניינועמה ןיינע ילעב שי דוע לכ לעופב רמתשהל םילוכי ולא

 עדימה לש הכירצהו הריסמה תא םיראתמ םימכחה דציכ ?ל״זח תורפסב ןיסחויה תקוזחת תראותמ

 ?ל״זח תורפס יפ לע ,םתרדסהו ןיסחויה לע חוקיפבו ,עדימה רומישב םיברועמה םישנאה םהימ ?יטנוולרה

  ?וז תרגסמב םימכחל תורוקמה םידעיימ דיקפת הזיאו

 תועצמאבו םיטביה המכמ ,ןיסחויה ילוספו להקב אובל םירוסאה םוחתב תויזכרמ תויגוסב ןודא וז הדובעב

 ,תיתרבח הירוטסיה ,חונימו חיש רקח ,היגולואידיא חותינ ,הכלהה תודלות ,ארקמ תונשרפ :תודותמ ןווגמ

 הכלהה יפואל ןחבמ הרקמ םג אוה הז אשונ .תויגוסה לש םייגולואיתהו םייגולוטכסאה םינפה לש חותינ ןכו

 .״הקיזיפאטמ״ו ״הרבח״ ,״טפשמ״ ןיב תודח תונחבהל םינענ םניאש ,ללכב תיל״זחה תוגההו
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 רפסמ לע תרסואה ,ט-ב ,גכ םירבד רפסב העיפומה תיארקמ היישרפ לע ססובמ להקב אובל םירוסאה דמעמ

 ןכו ,ןימה ירביאב םימומ םע םירבג רמולכ – הכפש תורכו אכד עוצפ :״׳ה להקב אובל״ םישנא לש תוירוגטק

 םינוש םישוריפ ול ונתינו ריהנ וניא "'ה להקב אובל" יארקמה רוסיאה .יבאומו ינומע :םימע ינש ינבו ,רזממ

 רוקמכ רוסיאה תנבה אוה תומודקה תואירקל ףתושמה ,האראש יפכ .תרחואמה תיארקמה תורפסה ןמ לחה

 רוגסימב אוה יזכרמה םשודיח ךא ,ןותיחל סחייתמכ רוסיאה תא ושריפ םיאנתה .ץיח וק ןומיסלו הרדהל

 טקיורפב הכורכ וז תונשרפ .ביטקלוקה תולובגל ץוחמ אצמנש ימ תא ןמסמ וניאש ,ירונימ ןיינעכ רוסיאה

 תבצה תא ומע איבהש ,״םיוג״ה ןיבל ידוהיה ביטקלוקה ןיב תיראניב הנחבה רוציל הסנמה ,רתוי בחר יאנת

 קלחכ ״להקב אובל םירוסא״ה תא םינבמ םיאנתה ,הז רשקהב 1.דחואמו יטנרהוק ןפואב ידוהיה ביטקלוקה

 ידי םיברה תא איצוהל םילוכי ףאו תווצמב םיבייח ולא םישנא יכ םיעבוקו ,ידוהיה ביטקלוקה ןמ ילרגטניא

 2.םתבוח

 לש תומישר המכ םיעיפומ םיאנתה תורפסב 3.ןיסחויה לש וז איה להקב אובל םירוסאל הקישמ תרגסמ

 ,םינהכ :יכרריה ןפואב ללכ ךרדב תורדוסמ ןהו ,ידוהיה ביטקלוקה תא תוביכרמה תויגולאינגה תוצובקה

 ,תוללחל אשניהל רוסיא לח םינהוכה לע 4.םירזממו םיניתנ ,םיררחושמ םידבע ,םירג ,םיללח ,לארשי ,םייול

 םרב .םירזממלו םיניתנל קר םירוסא לארשיו םייול וליאו ,ובשנש םישנל ןכו ,תוררחושמ תוחפשו תורג

 ןתחתהל וצרו םסוחיי תורשכ לע ודיפקהש לארשיו םייול ובש רתוי בכרומ בצמ םיגיצמ תורוקמה ,השעמל

  .הנוהכל םילוספו תולוספ םע ןותיחמ םה םג וענמנ ,הנוהכ תוחפשמב

 םירצויה ,ןיאושינה ,תוכייש תרדגהב ןותיחה רשוכ לש תויזכרמהו תובישחה תא דמגל םיאנתה ןויסינ ףא לע

 לע עיפשמ ןיאושינה רשוכ .תיתרבחו תיתוהז תובישח ילעב םה ,תונוש תוחפשמ יתשמ השאו שיא ןיב רשק

 רובע היואר תורשפא הנניא ןימ ייחמ תושירפש ןוויכמ .ונממ עפשומו ,החפשמה לש יתרבחה דמעמה

 ,הליהק וא ,החפשמ ,םדא לש תוכייתשהה תדימב עירכמ םרוג הווהמ ,ותוהמ םצעמ ,ןותיחה רשוכ ,םימכחה

 החפשמה דמעמ תא ססבמו קזחתמ החפשמה ינב וא תונב יאושינ לש דדוב עוריא לכ 5.בחרה ביטקלוקל

 ןיסחויה ל״זח תורפסמ םיבר תורוקמב ,ןכא 6.יתכלההו יתרבחה םלוסב התוא בצממו ,תיתרבח הניחבמ

 .תידוהי-םינפ תולדבתהל יתכלה עצמ םישמשמ ,להקב אובל םירוסאהו םילוספה

 אוה רזממה .רזממה דמעמ איה להקב אובל םירוסאה ןיבל םילוספה ןיסחויה ןיב תיטרקנוקה הפיפחה תדוקנ

 םירוסא – תובקנהו םירכזה ,םהיאצאצ לכו – תורזממו םירזממ :להקב אובל םירוסאה ןיבמ רתויב רומחה

 תידוהיה תורפסב .ונממ תאצלו םדמעמ תא רימהל הטושפ תורשפא אלל ,םייביטמרונ םידוהיל ןותיחב

 ןעטמב הז דמעמ הניעטמ םירוסא ןימ יסחימ ותריצי .ינימ אטחמ דלונש םדא אוה ״רזממ״ יכ םכסומ המודקה

 אוה ףא דמוע תורזממה לש יזיפאטמה דממה 7.רמ לרוג ול הפוצו האמוטב ךורכה ,ידוחיי ילילש יזיפאטמ

 םיבייחכ םגיצהלו ,ידוהיה ביטקלוקב םבלשל ,להקב אובל םירוסאה תא למרנל םימכחה ןויסינ םע חתמב

 
 .יוג ,יבצ ןזורו ריפוא ואר 1
 .זי ,םש ;גי ,י תוחנמ ;ז ,ב הליגמ ;ה ,ב הנשה שאר ;די ,ה תוכרב אתפסות ואר 2
 הצופתל .םידומלתה ינשב חנומה תצופתב ןוידל ,םש ואר .434 ׳מע ,ןיסחוי ,ןרוק ואר ,םיאנתה תורפסב ״םיסחי״ וא ״סחי״ חנומל 3
 .29-26 ׳מע ,ינהכ רוקמ ,ץיברוה ואר ,ארקמה תורפסב הז חנומ לש תועמשמהו
 .19 ׳עה ׳ה קרפב וארו ,ח ,ג תוירוה תנשמב המישרה וושה .די ,ה תוכרב אתפסות םג ואר .א ,ד ןישודיק הנשמב ךכ 4
  .299-320 ;33-70 ׳מע ,הבקנו רכז ,רמרש ;ב-א םיקרפ ,חורבש רשבה ,ןיראיוב ואר ,תושירפו םימכחה לע דוע 5
 ,ןרוק וארו ,158 ׳מע ,םש ואר ,הז ןיינעב לארשי ץראל לבב ןיב ןיחבה רמרש םנמא .126 ׳מע ,הבקנו רכז ,רמרש לש ורואית ואר 6
 .138 ׳עהל ךומס ׳ג קרפ ןכו ,52 ׳עהל ךומס ׳ד קרפ דוע ואר .63 ׳עה 432 ׳מע ,ןיסחוי
 תמועל רגה תולפש תא קמנמה ,א״ע גי תוירוה ילבב ,לשמל ואר ,םיפסונ םילוספ תודמעמב וכרכנ םייזיפאטמ תונויער םנמא 7
 ימלשורי ואר ,״הלוספ הפיט״ לש םיפסונ םיעפומל .״הרשכ הפיט״מ אבש רזממה תמועל ,״הלוספ הפיט״מ אב רגהש ךכב ,רזממה
 ןישודיק ימלשורי וארו ,םיוגה ״תמהוז״ רואיתל ב״ע המק תבש ילבב םג ואר .דועו ,ב״ע וכ הטוס ;א״ע חע תומבי ילבב ;ג ,ח תומבי
-213 ׳מע ,יוג ,יבצ ןזורו ריפוא םג ואר .לארשי תבו דבע וא יוג לש דלוול עגונב ,״םהוזמ אלא לוספ אלו רשכ וניא דלווה״ :בי ,ג

209. 



9 
 

 לש ,הנקתה תרסחו תילילשה ,ותוהמ םצעב עגונה ,ינבמו ימויק ,רחא רדסל ךייש יזיפאטמה דממה .תווצמב

 הרחתמו ,ידוהיה ביטקלוקל ״םיוג״ה ןיב תיראניבה הקולחה תא רערעמ םג רזממה דמעמ ,ךכב .רזממה

 רזממל ,יזיפאטמה ודמעמ תא רימהלו רייגתהל לוכיש ,יוגל דוגינב .יוגה לש דמעמב תיזיפאטמה ותרמוחב

 תא איבמ אוה תורחא םימעפ ;הנעמ לבקמ וניאו תורוקמב הלוע הז חתמ ,םיתיעל 8.הרמה תורשפא ןיא

  9.הלש םיוסמ לורטנו רזממה לש הקיזיפאטמל תושדוחמ תוינבה עיצהל םימכחה

 ,רחא ישוק הלעמ ,וילע ץבורש יזיפאטמה םתכה תא תוהכהל ןויסינהו ידוהיה ביטקלוקה ךותב רזממה בוליש

 ךא ,ל״זח תורפסב הבחר הדוהתל הכוז אל וז הלאש .ויאצאצ לעו וילע רזגנש דמעמה םצעבש קדצה אוהו

 .תיארומא-רתבה הפוקתה ןמו םיארומאה תפוקת ףוסמ םידחא תורוקמב הלוע איה

 םלוכ םיריאמ ,יזיפאטמה דממהו ,תיתרבחה הריזה ,ןיסחויה ,׳ה להקב אובל רוסיאה ,וללה םינושה םימוחתה

 חתמה לע הדימעהו תוריזה ןמ תחא לכ לש חותינה .ל״זח תורפסב תיסיסב תידמעמו תיתוהז היגוס דחי

 רשוכ תייגוס לש רשועהו תובכרומה לע דומעלו רתוי דח ןפואב תורוקמה תא ןוחבל םירשפאמ ,ןהיניבש

 .ל״זח תורפסב ,לוספה סוחייהו ןיאושינה

 תפוקתב תידוהיה תוהזה בוציעו תודהיה שוביגב םינורחאה םירושעב תובר קסע הקיתעה תודהיה רקחמ

 ,"יוג"ה דמעמ ,םירגו רויג :םיאשונ ןווגמ ךרד ולא תולאשל ושגינ םירקוח 10.ל"זח תורפסבו ינשה תיבה

 םע״ ,םאה ךרד וא באה ךרד תודהיה תשרוה ,תבורעת יאושינ ,םינורמוש ,חנ ינב תווצמ עבש ,םיוג תאמוט

 ,"לארשי" ,"ידוהי" :םמצע םיחנומה ןכו ,םילרעהו הלרעה ,םידמושמו םירמומ ,״לארשי יעשופ״ו ״ץראה

 ןכו ,תודהיל תופרטצהה ךילה ,רויגה דסומב ,"יוג"ב םידקמתמ ולא םירקחמ 11."יוג"ו ״םלועה תומוא״

 ילוספו להקב אובל םירוסאה לש םמוקמ ךא .תיטקרפ וא תינומא הניחבמ ,לארשימ םייתייעב תודמעמב

 תוהזה תסיפתו בוציע תלאשב תוננובתהל שדח רהוצ חותפל ןכ לע תשקבמ וז הדובע 12.םהמ דקפנ ןיסחויה

  .הכ דע קמועל הרקחנ אלש תיווזמ ,ל״זח תורפסב תידוהיה

 

 המודקה תודהיה רקחב ןיסחויה
 .הרשע-עשתה האמה ףוסב דוע המודקה תודהיהו ל״זח תורפס רקחב יזכרמ םוקמ ספת ןיסחויה אשונ

 סיאול ,דניורפ יול ,רלכיב ףלודא ,גרבשרה לאומש םהרבא ,לטנזור דננידרפ םהיניב ,הפוריאמ םידוהי םירקוח

 ,הקדובולסו ,גיצפייל ,השרו ,הניו ,ןילרב ,ואלסרב ,טשפדובב ,ולעפו ודמיל ,ודמלש ,קבלא ךונחו ,ןייטשפא

 חורל ומיאתהש תומשב הז גשומ וניכ ולא םירקוח .סוחייה תודוא לע ,תילגנאו ,תירבע ,תינמרגב ובתכ

 
 תאצל ןתינ אלש ורבס םימכחה .ידוהיה ביטקלוקל ךייש אוה ןכלו ,תילארשי היגולאינג שי רזממלש ךכל םנמא הרושק וז הלבגה 8
 תוילילש םג ףקשמ הזה יחצנהו ףרוגה דמעמהש הארנ םרב .ודמעמ ךותב אולכ השעמל רזממה ןכלו ,ותוא רימהל וא הז דמעממ
 ;194-192 ׳מע ,יוג ,יבצ ןזורו ריפוא ואר ,הרמהה תורשפא רסוח ןיינעב .ומויק םצעל תילרגטניאש ,רזממה דמעמל תיתוהמ
  .402-405 ׳מע ,לרע ,ןרוק םג ואר ,׳א קרפ ,דמושמ ,ץיבוקסוי
 ׳ר עבוק הבו ,גי ,ג ןישודיק הנשמ אוה ידוהיה ביטקלוקה ךותב להקב אובל םירוסאה לש בולישה ךלהמב םיקדס ףשוחה רוקמ 9
 אלו ,תוחפשלו םידבעל ובשחיי הנממ ול ודלוויש םידליה .תינענכ החפשל ןיאושינ ידי לע ״רהטיהל״ םילוכי םירזממש ןופרט
 ,רשכ לארשיל םירוסא תינענכ החפשל ןיאושינ ,םלואו .רזממ וניאש ״ררחושמ דבע״ לש דמעמ םהל הנקי םרורחש .וירחא וסחייתי
 רוקמ .זט ,ד ןישודיק אתפסות ;ה ,ז תומבי הנשמ ןכו ,בי ,ג ןישודיק הנשמ ואר .תיטפשמ-תיתכלה הניחבמ םיירשפא םניא ףאו
 תויגוסב יוטיב ידיל אב ,ביטקלוקה ךותב רזממה תא בלשל םנויסנ רואל המודק תרוסמל םימכחה לש ןוקית ןיעמ ףקשמה ,רחא
  .׳ה קרפ לש הנושארה הביטחב ,ןלהל ואר .יח אל רזממש תרוסמה ןיינעב תוידומלתה
 תעב תודהיה תושבגתה לע םירמאמ תרדסב ,הז הדש וותהש םייזכרמהו םיינושארה םירקוחה דחא היה ןהכ היעש ,הבר הדימב 10
 .תודהי ,ןהכ ואר ,ורפסב בליש םתואש םינומשה תונש ךלהמב םסרפ אוה םתואש הקיתעה
 ,ל״נה ;תווצמ עבש ,ל״נה ;ינורמוש ,איבל ;םינהוכ תכלממ ,בראפלמיה ;םיוג תאמוט ,זייה ;תידוהי תוהז ,ןרטש ;תודהי ,ןהכ ואר 11
 ,רקייב ;לארשיל הדוהימ ,והילא ןב ;םינורמוש ,ל״נה ;ךליאו 208 ׳מע ,הרהט ,ל״נה ;הליבט ,גרבנטסרופ ;יוג ,יבצ ןזורו ריפוא ;רויג
 .דמושמ ,ץיבוקסוי ;לרע ,ןרוק ;םיוג תאמוט ,םענ ;ידוהי

 ןזורו ריפוא ;ךליאו 164 ׳מע ,םיוג תאמוט ,זייה ;248-252 ,תודהי ,ןהכ ואר .ולא םיניינעב םירצק םינויד ומייק םירקוחה ןמ קלח 12
 םינורמוש ,ןמפיש ;ינורמוש ,איבל ואר .תיסחי ףיקמ רקחמל וכזש ,םינורמושה-םיתוכה םה הז ללכמ םיאצוי .202-201 ׳מע ,יוג ,יבצ
 םירקחמבו ,םינורמוש ,גרבנטסרופ ;192-185 ׳מע ,יוג ,יבצ ןזורו ריפוא ;תיארומאה הכלהב םינורמוש ,ןמפיש ;תיאנתה הכלהב
 .ךליאו 342 ׳עהל ךומס ,׳א קרפ ןלהל ואר .הדקומב םיאצמנ םניאו ,ןיסחויה ילוספ תמישר לע םיחפסנ םיתוכה .םש םיניוצמה
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 תוחוורה תומגמהו תונעטה ןמ המכ ועבטו ,״עזגה תרהט״ ףאו ,״םדה רהוט״ ,״החפשמה תרהט״ ןוגכ ,םתפוקת

 13.םויה דע ןיסחויה רקחמב

 לש םיישעמו םיירוטסיה םיטביהב וניינעתה םירשעה האמה תליחתו הרשע עשתה האמה ףוס לש םירקוחה

 תיתכלהה תוינידמהו תוינויערה תועונתל עגונב ןה ירוטסיה ביטרנ טטרשל וסינו ,ןיסחויה תקוזחת

 תופוקתמו םינוש םיסופרוקמ םינווגמ תורוקמ וטקיל םירקוחה .םיישעמה םיטביהל עגונב ןהו ,תינורקעה

 ,השדחה תירבה ,סופסוי ,הימחנו ארזע ,םימיה ירבד רפס :תיטנרהוק הנומתל םתוא בלשל וסינו ,תונוש

 14.תיטסינומרה תירוטסיה הנומת קיפהל ידכ ,דחי וארקנ ,םימודק םיירצונ תורוקמ ןכו ,םידומלתהו הנשמה

 ,םירגו םירז םע ןיאושינ לע רסאו ״עזגה תרהט״ב לגד ארזע דועבש אוה םירקוחה ועבקש יזכרמה ביטרנה

 םימכחה ,םקבאמ תרגסמב .םירג תלבק ורשפיאו ,היטרקוטירמב ולגד ,וז העונתב וקבאנ םימכחהו םישורפה

 ןיסחויה תקוזחת לש הדימה תומאב לקהל וסינו ,םינהוכ םע ןתחתהל םילוכי ףא תורגו םירג ידליש ועבק

  15.תאז לבקל םינכומ ויה אל םינהוכה ךא ,םירגה בוליש תא רשפאל ידכ

 אל סאימרי .םירשעה האמה ךלהמב לעפש סאימרי םיכאוי םשב יטנטסטורפ רקוח אוה הז ללכמ אצוי

 הסיפתל םיאתמה ,רחא רואב םימכחה תא גיצהו ,ול ומדקש םידוהיה םירקוחה לש םהיתודובעל סחייתה

 תירשפא העושיה יכ ורבסו ,״עזגה תרהט״ב ולגד ,דלומה דמעמב ךרע ואר םימכחה ,ותנעטל .תיתמועל תירצונ

 תורשפאה תא וחתפש ,ליבטמה ןנחויו ושי תמועל תאז .״רוהט םד״ ןהל שיש לארשימ תוחפשמ רובע קר

 ףא הב שיו ,סאימרי לש יטנטסטורפה עקרל הרושק םירבדה תגצהש תורמל 16.אוה רשאב םדא לכל העושיל

 םירקוחהש סוחייב םימכחה קוסיע לש רחא דצ ףשוח סאימרי .שממ ויתונחבאב שי ,תימשיטנא המינ

 .רעזמל ופידעה םיידוהיה

 לש םיישעמה םיטביהה .ל״זח תורפסב רקיעב ,ןיסחויה רקחמ לש ףסונ לג חתפתה םינורחאה םירושעב

 תודמעבו תיגולואידיאה תיווזב אקווד ודקמתהש ,וללה םירקוחה תא תוחפ וקיסעה סוחייה תקוזחת

 יתש ןיב הימוטוכיד תבצה לש יללכה וקה תא וכישמה םירקוחה תיברמ .סוחייה תייגוס יפלכ םימכחה

 ,הלקה תמועל הדפקה ,סוחייה ךרעל רתוי התוחפ וא הבר הכרעה :םינפוא המכב וחסינ ןה ןתואש ,תודמע

  17.ןיסחוי יניינעב ,התוחפ וא תרבגומ הדרח לש םויק וא

 הנומת ורייצו ,יללכ ןפואב םימכחה תשיג ןיבל ינשה תיבה תפוקת ןיבש חתמב ודקמתה םירקוחה ןמ םידחא

 תיבה תודהי תמועל ,הז ןיינעב ולקהו סוחייה ךרעב ותיחפה םימכחה :םדוקה לגב םירקוחה לש וזל המודה

 ימכח ןיב ,סוחייה ןיינעב ינבר-םינפ חתמל םג וסחייתה םינורחאה םירושעה ןמ םירקחמה תיברמ 18.ינשה

 םהו תרבגומ ןיסחוי תדרח התיה לבב יארומאל ,םירקוחה לש לודגה םבור יפל 19.לארשי ץרא ימכחל לבב

 
 ;ירופיצ ,ל"נה ;החפשמה תרהט ,רלכיב ;97 'מע ,הסיע ,גרבשרה ;היגולאינג ,דניורפ ,לשמל ואר יתנייצש םייוטיבב שומישל 13
 .298 ;270 ,םילשורי ,סאימרי םג ואר .283 ;188 ;167 'מע ,ןיאושינ ,ןייטשפא
 ,ןייטשפא ;ךליאו 269 'מע ,םילשורי ,סאימרי ;החפשמה תרהט ,רלכיב ;הסיע ,גרבשרה ;היגולאינג ,דניורפ ;הסיע ,לטנזור ואר 14
 .׳א קלח ׳ג קרפב ואר ,ךכ לע דוע .סוחיי ,ץיבלקני ;ןיאושינ ,קבלא םג ואר .ךליאו 279 'מע ןכו ,ךליאו 145 'מע ,ןיאושינ

 םירקוח .310-312 ;283 ;188-194 ׳מע ,ןיאושינ ,ןייטשפא ;174-182 ׳מע ,ןיסחוי ,דניורפ ;217 ;168-170 ;163-164 ׳מע ,הסיע ,לטנזור 15
 ,גרבשרה םג ואר .םירחא םירקוח ברקב םג תמייק םינהוכהו םימכחה ןיב חתמה תחנה ךא ,רתויב ףירחה ןפואב תאז וגיצה ולא
 .׳ב קלח ׳ג קרפ ןלהל דוע ואר .הסיע
  .358 ;351 ;345 ;337 ׳מע דוחייבו ,320-337 ;301-302 ;270 ׳מע ,םילשורי ,סאימרי ואר 16
 רכז ,רמרש ;184-190 ׳מע ,םיוג תאמוט ,זייה ;161-133 ׳מע ,ןיאושינ ,ואלטס ;םירזממ ,ןליא רב ;51-60 ׳מע ,םכח ,ןימלק ואר 17
 ואר .149-107 ׳מע ,קפס ,לטרבלה ;168-165 ׳מע ,םינהוכ תכלממ ,בראפלמיה ;87-80 ׳מע ,תוברת ,ןייטשניבור ;158-147 ׳מע ,הבקנו
 .111-81 ׳מע ,תרוסמ ,סדיו ןכו ,לבב תולובג ,רקלו רמייהנפוא ;סוחייה תרהט ,רמייהנפוא ;234 ׳מע ,׳ב ךרכ ,הירוטסיה ,ןוראב םג
 ןפוא תא ךרכש ,סוחיי ,ץיבלקני אוה ןפוד אצוי ,הז רשקהב .)תונוש תויווזמ( ללכב הקיתעה תודהיב וקסע בראפלמיהו ואלטס
  .תיגולואידיאה הלאשב סוחייה תקוזחת
 .147-148 ׳מע ,ןיאושינ ,ואלטס וארו ,17 ׳עהב ,ןליא רבו ,זייה ,ץיבלקניל תוינפהב ואר 18
 ,הסיע ,לטנזור ואר .תויביסנטניא לש התוחפ המרב ךא ,ןושארה לגב םירקוחה ןמ קלח םג הקיסעה לבבב ןיסחויה יפלכ השיגה 19
 .284 ׳מע ,ןיאושינ ,ןייטשפא ;100-99 ׳מע ,הסיע ,גרבשרה ;192-190 ׳מע ,ןיסחוי ,דניורפ ;215-214 ׳מע
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 ךכ 20.לארשי ץרא ימכח רשאמ ,רתוי יביסנטניא ןפואב סוחייב וקסע םהש וא ,סוחייה ןיינעב רתוי ודיפקה

 ותיחפהו תיגשיה היגולואידיא ומדיק םימכחה ,ינשה תיבה תודהי לומ לא ,ויפ לעש ירקחמ ביטרנ רצונ

  .לבב יארומא טעמל ,סוחייה תובישחב

 היגולואידיא החוור לארשי ץרא יארומאו םיאנתה ברקבש החנהה לע ורערע רבכ םידחא םירקוח

 היהש ,היינשה האמה תפוקתב םימכחה גוחב סוחייה לש יזכרמה םוקמה תא שיגדה ןהכ היעש .תיטרקוטירמ

 תקנעהב סוחייה תובישח לע ועיבצה ינפג היעשיו ןהכ ,יארומאה רשקהב 21.םצמוצמו רוגס יתרבח גוח

 םיעימשמש ילבבב תורוקמ לע ועיבצה םירקוח ,ינשה דצה ןמ 22.לארשי ץראב דוחייב ,םיינבר םידיקפת

 לע דמע סדיו ילומ ,ךכל ףסונב 23.שרופמ ןפואב ךכב םיליקמ ףא םקלחו ,ןיסחויל עגונב םיבכרומ תולוק

 לע עיבצה לטרבלה השמו ,סוחייה לע הדפקהל רשקב םימכחה תוינחוכ יפלכ ילבבה יכרוע דצמ תרוקיב

 םדוק רקחמב 24.הז ןיינעב לבבמ ןהו לארשי ץראמ ןה םימכחה ברקב םינבומ םיחתמ לעו תונווגמ תודמע

 25.ןיסחויל עגונב הרימחמ הדמע םיעימשמה םיילארשי ץרא תורוקמ לע ינא םג יתעבצה

 םיאשונל רשקהב תאז ושע םינורחאה םירושעב ןיסחויב וקסעש םירקחמה לש טלחומה םבור ,דועו תאז

 קימעמ טבמ אופא םירשפאמ םניא םימייקה םיירקחמה םינוידה .םימכחה לש םתוגהו םמלועב םירחא

 .האלמה הנומתה תא סורפלו ,םינודנה תורוקמה תא ביחרהל שי תאז תושעל ידכ .אשונה לע קיפסמ בכרומו

 תודקמתהה ,וזמ הרתי םרב 26.לבבב ןה לארשי ץראב ןה הקיטקלאידו תובכרומ שי ,האראש יפכ ,וז הנומתב

  27.םמלועב סוחייה םוקמ תא םלשו אלמ ןפואב גיצהל התלוכיב תלבגומ סוחייה יפלכ םימכחה תשיג תלאשב

 ,חונימב ,םישעמב ,תוקיטקרפב תודקוממה ,םינוש םירדס המכמ תופסונ תולאשל אופא הנופ ינא וז הדובעב

 וניבה ךיא ?םימכחה לש םמלועב סוחייה ספת םוקמ הזיא :תורוקמה ךותמ םילועש חישה תורגסמבו

 בושא ,ןכ ומכ 28?הרטמ וזיאלו ,סוחייב םימכחה ושמתשה דציכ ?לּוסְּפַה תאו סוחייה תא םימכחה וגישמהו

 םיגיצמ דציכ :םינורחאה םירושעב וחנזנ ךא ,הרשע-עשתה האמה ףוסב ןקלחב ולעש תוילארה תולאשה לא

 םיגיצמ תורוקמה ובש ןפואה תא םג ןחבא ?ןיסחויה תרדסה תאו יגולאינגה עדיה רומיש ינפוא תא תורוקמה

 תורודה ןמ םירקחמב הנחבנ אלש הלאש ,ןיסחויה תרדסהבו יגולאינגה עדיה רומישב םימכחה םוקמ תא

 םיסחיימ תורוקמהש םוקמה םצע לש הניחב אלל םלש ונניא ןיסחויל עגונב םימכחה תושיגב ןויעה .םימדוקה

 29.וז הריזב םהל

 
 םג ואר .151-155 ׳מע ,ןיאושינ ,ואלטס וארו ,17 ׳עהב ,רקלו רמייהנפוא ,סדיו ,ןייטשניבור ,רמרש ,ןימלק ,ןוראבל תוינפהב ואר 20
 ילבבה יכרוע דצמ תרוקיב לע דמוע סדיו :רתוי תבכרומ הנומת גיצמ ,ךליאו 81 ׳מע ,תרוסמ ,סדיו םנמא .425-418 ׳מע ,ןיסחוי ,ןרוק
 םיכפוה םיעמטנש םילוספ יכ עבוקה ,תילארשי ץרא הרמימל ילבב דוביע םג לע עיבצמ אוהו ,םימכחה ידיב סוחייה רוטשמ יפלכ
 םייקש סוחייה אשונב רתוי יביסנטניא קוסיע רבדב החנהה לע ןעשנ תאז לכב סדיו םרב .)92-85 ׳מע ,תרוסמ ,סדיו ואר( םירשכל
  .ילבבב
  .158 'מע ,םינהכ תכלממ ,בראפלמיה םג ואר .948-950 ;941-942 ;926-927 'מע ,םכח ,ןהכ ואר 21
 ולגד םינורחאה ולאש ןעטו ,לבב יארומא תשיגל וז השיג דיגנה ףא ינפג .86-87 'מע ,קקוחמו טבש ,ינפג ;949 ׳מע ,םכח ,ןהכ ואר 22
 תידוהיה הרבחה ברקב סוחייל רתוי הברה הכרעהה ללגב הרשפאתה תילבבה היטרקוטירמהש ריבסמ אוה ,םרב .תויגשיהב אקווד
 .סוחייה יפלכ תילארשי ץראה וזל תילבבה השיגה ןיב תלבוקמה הנחבהה תא םייקמ ינפג ,ךכ .יללכ ןפואב לבבב
 .55-58 'מע ,םכח ,ןימלק םג ואר .106 'מע ,תרוסמ ,סדיו ;185-186 'מע ,םיוג תאמוט ,זייה ;155-158 'מע ,הבקנו רכז ,רמרש ואר 23
-423 ׳מע ,ןיסחוי ,ןרוק וארו ,הל ךומסו 4 ׳עה ׳ב קרפ ואר ,תיללכה הנומתה םע וללה תורמימה תא בשייל םימדוק תונויסינ לע

422. 
 .126-142 ׳מע ,קפס ,לטרבלה ;20 ׳עה ,ליעל וארו ,81-111 ׳מע ,תרוסמ ,סדיו ואר 24
 .ןיסחוי ,ןרוק ואר 25
 .םירזממ ,ןהכ לש ותרוקיב םג ואר 26
 .םישנל םימכחה לש סחיב ירקחמה קוסיעה יפלכ ,הינגוזימ ,יבצ ןזור לש תרוקיבה רמאמב הלוע המוד האירק 27
 לע עיבצה ינפג .םזיטוירטפ לאקול ,ינפג ,תילגנאבו ,117-125 ׳מע ,לבב ידוהי ,ינפג לש ורקחמ אוה הזכ הבישח גוסל אמגוד 28
-לאקול תימצע הסיפתב םידחייתמ לבב יארומא יכ הארמו ,יטוירטפ-לאקול רשקהב לבב יארומא ברקב סוחייה חישב שומישה
 קלח ׳ב קרפב דוע ואר .לבב רוזיאב םיכומס םיבושיימ ןכו לארשי ץראמ ,םירחא םידוהי לומ לא המצע תא הרידגמה ,תיטוירטפ
 .׳ב
 ׳ד קרפ ואר .ותריסמו ותרבעה לע וטלשו יגולאינגה עדיב וקיזחה םימכחהש חינמ אוה ךא .51-60 ׳מע ,םכח ,ןימלק ואר םנמא 29
 .הל ךומסו 4 ׳עה
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 תעה תודהיו דומלתה רקחמב וחתופו וללכתשהש םירקחמ םילכב תדייוצמ וללה תולאשל תשגינ ינא

 תונבות קפסמ םיידומלתה םירוביחה לש הריסמהו חסונה רקחמ .תונורחאה םינשה האמב הקיתעה

 םלועה לש תשדוחמ הנבהל חתפ םיחתופ ,םרותבש ,תורוקמה לש חוסינלו חונימל רשקב תויתועמשמ

 ושעו ,םייתכלהה תודסומהו תוירוגטקה תא םמצעל וגישמה םה ובש ןפואלו ,םימכחה םיראתמש יתרבחה

 האמה ךלהמב וחתופש חישה רקחו תוברתה יעדמ םוחתמ תונבותב םג תרזענ ינא ךכב .ירוטר שומיש םהב

  .הרבעש

 תועצמאב הבר הדימב בצועמ םימודקה תורוקמה ןמ הלועש תיתרבחה הנומתל תשגינ ינא ובש ןפואה

 ,םייגולואכרא םייוליגל תודוה ,הקיתעה תעה תודהי לש ירוטסיהה רקחמב ורצונש תושדח תונבות

 תוירוטסיהה תדימ תאו ,ויח םה הבש הרבחה ןיבל םימכחה ןיב רשקה תא יתרוקיב ןפואב ןוחבל םירשפאמש

 לש יחרכה ףוקיש םהב תוארלו ינומרה ןפואב תורוקמה תא אורקל םוקמב ,ךכ .םייתורפסה תורוקמה לש

 30.ןיסחויה תקוזחת תא ראתמ םהמ דחא לכ דציכ תנחובו ,תורוקמה ןיב הדירפמ ינא ,הילאיר

 לא הצצה םירשפאמ ,תיחכונה האמה תישארב ןמוסרפ םויסו 20-ה האמה עצמאב הדוהי רבדמ תוליגמ יוליג

 םילעפמל תשדוחמ הכרעה םירשפאמ ולא תורוקמ .ינשה תיבה תפוקתמ תידוהי הצובק לש םמלוע

 רתוי הרישע הנבה םיקפסמ ולא תורוקממ הלועש תיתתיכה הקימנידה .םימכחה לש םייתכלההו םיינשרפה

  .םינפ יפלכו ץוח יפלכ ,ל״זח תורפסב תונלדב לש תוקימניד לש

 ינא ןמעש תולאשל עצמ םיקינעמ תודותמה לש בולישהו ,תוירקחמה תויוחתפתהה ,ולגתהש תורוקמה

 ,סוחייה לש ,םינפ תברו ,תבכרומ ,הרישע הנומת קפסל שקבא ןכרד .ןהב לופיטה ןפואלו ,אשונל תשגינ

  .םימכחה לש יתרבחהו ינויערה ,יתוברתה םמלועב

 

  ינאססהו ימורה רשקהב דמעמו ןיסחוי
 הבש הדימה תניחבמ הזמ הז ולדבנ לארשי ץראו לבב ימכחש תירקחמה המכסומה תא רושקל וסינ םירקוח

 תימורה הרבחבש ןעט ןוראב ולאס .ינאססה םלועל ימורה םלועה ןיבש םילדבהל ,ןיסחויה תא וכירעה םה

 ,וירבדל 31.יליצא סוחיי לשו ״החפשמה תרהט״ לש הרדאה התיה סרפב וליאו ,תכלוהו הלדג ״היכרנא״ הררש

 .םיילבבל סחיי אוהש הרמחהה תמועל ,לארשי ץראב ןיסחויב הלקהה תמגמל עקרה אוה הז יתוברת לדבה

 והיעשי לש הזית לע דוחייב ססבתהב ,תומוד תונעט ולעה ןייטשניבור ירפ׳גו ,ואלטס לקיימ ,ןימלק דר׳ציר

 תימורה הרבחה הכפה ,212 תנשב הירפמיאה יבשות ללכל תימורה תוחרזאה תקנעה םע יכ ןעט ינפג 32.ינפג

 33.תיתרבח תויליבומ הרשפיא אלש השקונ היכרריהב הנייפאתה תינאססה הרבחה וליאו ,רתוי תינויוושל

 תוחרזאה תקנעה יכ הארה יסנרג רטיפ .ןוקית םיקקוז תינאססהו תימורה הרבחה לש ולא םירואית םלואו

 ןורתי הקינעה אל רבכ וזו ,תוחרזאה תובישח תא יתועמשמ ןפואב התהכה םיישפוחה הירפמיאה יבשות לכל

 תויתרבח תונחבה םע ,רתוי תדבורמל וז הפוקתב תימורה הרבחה הכפה ןכ לע .הילעבל יטפשמו יתרבח

 34.םמצע ןיבל םיחרזאה ןיב רתוי תושקונ

 
 ,ןהכ ואר .ל״זח תורפסב םירזממה תודוא יביטרנה רמוחה תא ןוחבל שיש ,ןהכ היעש הלעהש ןוויכה תאירקל תינענ םג ינא ךכב 30
  .ףסונ רקחמ ךכל שידקהל תנווכתמ ינאו ,וללה םישעמה לכב קוסיעה תא הצממ אל וז הדובע .172 ׳מע ,םירזממ
 .234 ׳מע ,׳ב ךרכ ,הירוטסיה ,ןוראב 31
 .86-87 ׳מע ,תוברת ,ןייטשניבור ;152 ׳מע ,ןיאושינ ,ואלטס ;58-59 ׳מע ,םכח ,ןימלק ואר 32
 ׳עהל ךומס ,ליעל ואר .ןיסחויה ןיינעב םימכחה תושיגל הזה דוגינה תא רשק אל ינפג םרב .126-129 ׳מע ,לבב ידוהי ,ינפג ואר 33
 .לבבב ןיסחויה חישל ינפג עיצמש רתוי בכרומ רואיתל ,28
 .161 ;153 ׳מע ,םישנוע ,ל״נה ;20-24 ׳מע ,תיטפשמ היגליבירפ ,יסנרג 34
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 רבעש יטרקוטסירא דמעמ היה ןכא וז הרבחל .רתוי בכרומ היה אוה םג תינאססה סרפב יתרבחה בצמה

 דלונ אלש ימ רובע םג הטילאה ךותל תומיוסמ הטילק יכרדלו תיתרבח תודיינל תויודע ןנשי ךא ,השוריב

 36.רתוי הובג דמעמל תוכזל םילוכי ןויצל םייואר םידיחי ,תישישה האמב בתכנש ,רסנט בתכמ יפל 35.הכותל

 ישאר ירטסאורוז ןהכ לעו םיכלמ לע םירפסמו ,וז תואיצמ םיפקשמ תינאססה הפוקתה ןמ תורוקמ המכ

 ירקוח ,רחא ןוויכמ 37.הכולמה רצחבו םישדקמב םימיוסמ םיתרשמל הלוצא דמעמ ףאו הובג דמעמ וקינעהש

 תואמב ןאריא תמרל ואבוהש םיירצונ םידבעו םייובשש וארה תינאססה הירפמיאהמ תירוס תירצונ תורפס

 היטרקוטסיראב בלתשהלו יתרבחה םלוסב ספטל תישימחה האמה דע וחילצה ,תיעיברהו תישילשה

 38.תירטסאורוזה תינאריאה

 תומדא לע תולעב ,ןוה .םידבעו םילעופ ,היטרקוטסירא ,הלוצא ןיב תקלוחמ התיה תינאססה הרבחה

 ליבקמ אלו םיאתמ אל הזה יתרבחה הנבמה 39.םדא לש ודמעמ תא ועבקש םייזכרמה םימרוגה ויה הקוסעתו

 תורוקמל םיילבבה תורוקמה ןיב הנחבהה םצע ,יתנייצש יפכ .ילבבה דומלתב םילוספו ןיסחוי תודוא םינוידל

 הניא ,ןיינעב םהלש הדפקהה תדימ וא ,ןיסחויה יפלכ ושחר םהש הכרעהה תדימ ךמס לע םיילארשי ץראה

 הניחב שרוד םימכחה ולעפ ובש רתוי בחרה רשקהה רואל ל״זח תורוקמ תא אורקל ןויסינהו ,ןחבמב תדמוע

  .ל״זח תורפס תא םיוושמ ןהילאש תויתוברתה תועפותהו תודסומה לש רתוי תבכרומו הריהז

 םיראותמש םינונגנמבו תוקיטקרפב תודקמתמה ,תויתרבחה תולאשל וז הדובעב השוע ינאש הייִנְּפַה

 .םימכחה ולעפ םהבש ,םייטרקורויבהו ,םייתוברתה ,םייתרבחה םירשקהל רחא טבמ םג תרשפאמ ,תורוקמב

 חוקיפ ,דמעמ ןיב תרשוקה הרישע תיתרבח הנומת קפסמ ״תינוכית םיה הרבחה״ לש יגולויצוסה לדומה

 תא םיציפמו ,םישנהו תורענה תוגהנתה לע קודה חוקיפ םילהנמ הליהקה ינבו תונב ,הז לדומב .הליהקו

 םייתורפס תורוקמ ,רחא ןוויכמ 40.ןתחפשמ לש דמעמהו ןיטינומה לע העיפשמש ,תוליכר תועצמאב עדימה

 תרדסהו םיישיאו םייתחפשמ םיטרפ דועית לש הרישע הנומת םיפקשמ ,תימורה הירפמיאה ןמ םיירמוחו

 קפסלו רוא ךופשל םילוכי וללה םירשקהה ינש 41.ןהינימל תודועתו םייטרקורויב םינונגנמ תועצמאב ,דמעמ

 סוחייה תקוזחת תא םיראתמה ,הל הצוחמו ל״זח תורפסמ ,םימודקה תורוקמה חותינב האוושה תודוקנ

  .תידוהיה הרבחב יגולאינגה עדיהו

 ררועתה םהב ירקחמה ןיינעהש ,םיירוסה תורוקמהו ,םינורחאה םירושעב תוילבבה העבשהה תורעק ייוליג

 םהיתורוקמש ,ירטסאורוזהו יסרפה רשקהל רבעמ ,ילבבה דומלתל רתוי בחר עקר םיקפסמ ,הנורחאל

 תשדוחמ הנבה עיצהל ידכ ,העבשה תורעקבו םיירוס םייתייסנכ תורוקמב יתרזענ הדובעב .תיסחי םימצמוצמ

 42.וירוחאמ דמועש יתדהו יתרבחה דסומלו ,ןיסחויה תרדסה רשקהב ילבבב שמשמה יזכרמ חונימל

 

 הדובעה יכרדו תורוקמ
 הכלהה ישרדמ ,אתפסותה ,הנשמה םיאצמנ הדובעה דקומב .הילא תרזוחו ל"זח תורפס ךותמ תאצוי וז הדובע

 ,תירוטסיה-תיגולוליפ טבמ תדוקנמ יתשגינ תורוקמל .םייארומאה הדגאה ישרדמ ןכו ,םידומלתה ,םייאנתה

 
 .תודמעמ ,יקאש ואר ,תינאססה ןאריא לש יתרבחה הנבמה תריקסל 35
 .38-39 ׳מע ,רסנט בתכמ ,סיוב 36
 .תודמעמ ,יקאש ואר 37
 .241 ;228 ;224-225 ׳מע ,גדרק רמ ,רקוו ןכו ,67-68 ׳מע ,תבורעת ,ןייפ ואר 38
 .תודמעמ ,יקאש ואר 39
 .1-42 ׳מע ,תינוכית םי הרבח ,׳ס ץרווש םג וארו ,38-69 ׳מע ,קוח ,׳ד ןהכ ואר 40
 תודועת ,ןסקורו ןאמ ;342-352 ׳מע ,תויקניבורפה םד ,סנייה ;350-358 ׳מע ,היגולואידיא ,ודנא ;הדיל תודועת ,ץלוש ,לשמל ואר 41
 .923 ׳מע ,ירוביצה ןויכראה ,רלדא ;רורחש
 .ךליאו 204 ׳עהל ךומס ׳ה קרפ ואר 42
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 תורוקמה רובע דיה יבתכ לש םיקיתעתבו םימוליצב יתרזענ .הדובעה לש תינושארה תיתשתה תא התוויהש

 ,תורוקמה לש חונימהו ןושלה תא יתנחב .תומייקה תוספדומהו תוילטיגידה תויעדמה תורודהמבו ,יתחתינש

 םירשקהב ןויעה .ירוטסיההו יתורפסה םרשקהב ןכו ,םדובירב תובשחתה ךות ,הוושמ טבמב םהב יתנייעו

 ,הכלהה תודלות :ןכותמ הרישע הנומת ביכרהלו תורוקמה תא ריאהל תנמ לע תודותמ ןווגמב עצבתה וללה

 םירשקהה ןיב קר אל אופא םיקלחתמ הדובעה יקרפ .תיתרבחו ,תיתוברת הירוטסיה ,תונויערה לש הירוטסיה

 עומשמבו שוריפב יתלעפהש תונושה תודותמב םינייפאתמ םג םה אלא ,החיתפב יתראיתש םייטאמיתה

 .תורוקמה

 תא .ל״זח תורפסמ תורוקמל רשפ תתל תנמ לע הקיתעה תעה ןמ םיפסונ תורוקמ לש בחר ןווגמב יתרזענ

 הדובעב םהלש תוחכונה תדימ .םמצעלשכ םהב קמעתהל ילבמ יתנייצ םקלחלו ,קימעמ ןפואב יתחתינ םקלח

 תורוקמה לגעמ ,ךכ .םריהנהל םהלש חוכה וא תלוכיהו םיינברה תורוקמל םהלש הבריקה תדיממ תעבונ

 תיתועמשמ תוחכונ שי ,ןארמוק תכו ,סופסוי ,ןוליפ יבתכל .ינש תיב תורפס אוה יתינפ וילאש ןושארה

 םיווהמה ,םירחואמו םימודק ,םפוג םייארקמה תורוקמב םג תובר יתשמתשה .הדובעה יקרפב דחוימב

 יתינפ וילאש רתוי בחר תורוקמ לגעמ .ינשה תיבה תורפסלו ל״זח תורפסל תיזכרמ תיתכלהו תינויער תיתשת

 ,תירצונ תורפס ןוגכ ,םימכחה לש הפוקתהו בחרמה ןמ םיילאירטמו םייתורפס תורוקמ ללוכו ,רתוי ןווגמ אוה

 תורוקמ םיאצמנ ישילש לגעמב .תימורה הפוקתה ןמ םיילאירטמו םייתורפס תורוקמו ,םיזוח ,העבשה תורעק

 .םהירמוא םשב הדובעב םיעיפומו םינוש םירקחמב םירכזומש

 

 הדובעה הנבמ
 .ל״זח תורפסב תורזממהו ,ןיסחויה ,להקב אובל םירוסאה אשונ תא תחתנמ ינא הדובעה יקרפ תשמחב

 תוילאוטסקטה תודותמה ןווגמ לש ליהמת םיקפסמ םג םהו ,תיאשונ הניחבמ םיקלוחמ םיקרפה

 :יתטקנ ןהבש תוירוטסיההו

 .ט-ב ,גכ םירבד רפסב העיפומה ,׳ה להקב אובל םירוסאה תיישרפל תונשרפה תודלותב קסוע ןושארה קרפה

 תפוקתמ םירוביחב ,רתוי םירחואמ םייארקמ תורוקמב הארקנ היישרפה ובש ןפואה תא תסרופ ינא הז קרפב

 ןה דציכ הארמ ינא .היישרפה תונשרפב םייאנתה םישודיחה לע תדמועו ,םיאנתה תורפסבו ינשה תיבה

 ינא ,הז רשקהב .ידוהיה ביטקלוקה לש שדוחמ בוציעב תוכורכ ויה הנממ תרזגנה הכלהה ןהו השרפה שוריפ

 תודחא תוירוגטק לש הפסוהה תא ןכו ,םיאנתה תורפסב ידוהיה ביטקלוקה לש םיפסונ םיבוציע תנחוב

  .םירומחה םילוספה וא םירוסאה לש תונוש תומישרל

 תומגמ יתשב קסוע ינשה קרפה .ןיסחויה לש םיטביה ןווגמב םידקמתמ םיאבה םיקרפה תשולש

 תפישחמ ענמיהל ופידעה םימכחה םאה הלאשב הנד ינא ,ןושארה קלחב :ןיסחויל תועגונה תויגולואידיא

 דקמתמ קרפה לש ינשה קלחה .םתפישחל אקווד ופאש םה אמש וא ,עמטיהל םהל רשפאל ףאו םילוספה

 .לבבב ןיסחויה ןיינעב הרתי הדפקהלו ןיסחוי תניחבמ תילבב תונוילעל םינעוטה תורוקמב

 .יגולאינגה עדיה רומישו ןיסחויה תרדסה לש יטסיגולהו יתרבחה ןפב םיקסוע יעיברהו ישילשה םיקרפה

 סוילוי לשו סופסוי לש םהירואית תא תחתנמו ,יגולאינגה עדיה רומיש יעצמא תא תנחוב ינא ישילשה קרפב

 םיאנתה תורפס םאה תנחוב ינא קרפה לש ינשה קלחב .םייאנתה תורוקמה לש הלא תמועל ,סונקירפא

 לש םמוקמב ןד יעיברה קרפה .לארשי לכל וא ,אקווד םינהוכל עגונה ןיינעכ םתרדסהו ןיסחויה תא הגיצמ

 םייביטרנ תורוקמ רואל ,םילוספה לע חוקיפבו ,ןיסחויה תרדסהב ,יגולאינגה עדיה רומישב םימכחה

 .םייארומאו םייאנת ,םיינדמלו
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 לש ידיימה לרוגל תועגונה תויל״זח תורוסמ המכב ןויעל שדקומו ,םירזממב דקמתמ ןורחאהו ישימחה קרפה

 ינש תיב תורפסבו ארקמבש םודקה עקרה תא תנחוב ינא .םימיה תירחאב םדמעמלו ,םתאמוטל ,םירזממה

 לע םג תדמוע ינא ,ךכ ךותמ .שדחמ תורוסמה תא ובציע םימכחה םהבש םינפואה תאו ,םייל״זחה תורוקמל

 ועיפשה ולא הבש הדימה לעו ,םניד תקדצה םע םתודדומתה לע ,םירזממה יפלכ םימכחה םילגמש היתפמאה

 .השעמל הכלה םהיתודמע לע

 

 טוטיצה יכרד
 הרדהה ןכו ,םירורב םירוציק תחיתפ תפסותב ,״םירגאמ״ב םתקתעה יפ לע םיאבומ ל״זח תורפסמ תורוקמה

 ועיפוהש תורוקמ .םיילושה תורעהב ןוידל םייתועמשמ חסונ יפוליחל יתנייצ .יתרעה ןהילעש ,ילש תוהגהו

 רוציקב תומוקמה ראשבו ,םהב הנד ינא ובש יזכרמה םוקמב אלמ ןפואב םיאבומ תחא םעפמ רתוי הדובעב

 .תורעה אללו הזרפרפ וא

  :ל״זח תורפסמ תורוקמל הרדהה ינמיס

 .רפוסה דיב הפסוה – ]א[

 .רחא דיב הפסוה – ]]א[[

 .רפוסה דיב הקיחמ – )א(

 .רחא דיב הקיחמ – ))א((

 .הרידהמה ידיב ןוקית וא הפסוה – >א<

 .הרידהמה ידיב הקיחמ – }א{

 

 לש תורעושמה תומלשהה .הרדהה ינמיס תוברל ,ןורמיק תרודהמ יפ לע םיאבומ ןארמוק תורפסמ תורוקמה

 .ליגר ןפוגב ובתכנ תוקפוסמ תויתואו ,תולולח תויתואב תונמוסמ ןורמיק

 .Accordance תנכותמ םיחוקל המודקה תירצונה תורפסהו הקיתעה תידוהיה תורפסה ןמ םיינוויה תורוקמה
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 "'ה להקב אובי אל" :ןושאר קרפ

 המדקה
 :"להקב אובלמ" םירוסאש םישנא תמישר תטרופה הדיחי העיפומ 'ח קרפ תומבי תנשמב

 עוצפ אובי אל" 'נש ,להקב אובלמ אלא ןירוסא ןניאו ,תררחושמבו תרויגב ןירתומ הכפש תורכו אכד עוצפ

   .)ב ,גכ ׳בד( "ייי להקב 'פש תורכו אכד

  .דימ תורתומ םהיתוביקנ לבא ,םלוע רוסא ןרוסיאו ןירוסא יבאומו ינומע

  ]...[ .תוביקנ דחאו םירכז דחא ,תורוד השולש דע אלא ןירוסא ןניא ימודאו ירצמ

  .)ג-ב ,ח תומבי הנשמ( תוביקנ דחאו םירכז דחא ,םלוע רוסא ןרוסיאו ןירוסא ןיניתנו םירזממ

 המכ לע תרסוא וז היישרפ .הנשמה תנייצמ הילאש ,ג"כ םירבדב היישרפ לע ססבתמ ״להקב אובל״ רוסיאה

 :םימיוסמ םינוירטירקל םאתהב ,׳ה להקב אובל לוכי ימ תעבוק איה ,םתמועלו ,״׳ה להקב אובל״ םישנא יגוס

  .'ה לַהְקִּב הָכְפָׁש תּורְכּו אָּכַּד ַעּוצְפ אֹבָי אT ]ב[

   .'ה לַהְקִּב ֹול אֹבָי אT יִריִׂשֲע רֹוּד םַּג 'ה לַהְקִּב רֵזְמַמ אֹבָי אT ]ג[

   .םָלֹוע דַע 'ה לַהְקִּב םֶהָל אֹבָי אT יִריִׂשֲע רֹוּד םַּג 'ה לַהְקִּב יִבָאֹומּו יִנֹוּמַע אֹבָי אT ]ד[

 תֶא hיֶלָע רַכָׂש רֶׁשֲאַו ,םִיָרְצִּמִמ םֶכְתאֵצְּב gֶרֶּדַּב םִיַּמַבּו םֶחֶּלַּב םֶכְתֶא ּומְּדִק אT רֶׁשֲא רַבְּד לַע ]ה[

 hיֶקTֱא 'ה gֹפֲהַּיַו םָעְלִּב לֶא ַעֹמְׁשִל hיֶקTֱא 'ה הָבָא אTְו ]ו[ .ָּךֶלְלַקְל םִיַרֲהַנ םַרֲא רֹותְּפִמ רֹועְּב ןֶּב םָעְלִּב

  .םָלֹועְל hיֶמָי לָּכ םָתָבֹטְו םָמTְׁש ׁשֹרְדִת אT ]ז[  .hיֶקTֱא 'ה hְבֵהֲא יִּכ הָכָרְבִל הָלָלְּקַה תֶא hְּל

 יִׁשיִלְׁש רֹוּד םֶהָל ּודְלָּוִי רֶׁשֲא םיִנָּב ]ט[ .ֹוצְרַאְב ָתיִיָה רֵג יִּכ יִרְצִמ בֵעַתְת אT ,אּוה hיִחָא יִּכ יִמֹדֲא בֵעַתְת אT ]ח[

 .'ה לַהְקִּב םֶהָל אֹבָי

 וחוור רתוי תומודק תויונשרפ וליא ?תנעשנ איה הילעש תיארקמה היישרפה ןיבל הנשמה ןיב סחיה והמ

 הנשמה תודוקנ וליאבו ,רתוי תומודק תורוסמ הכישממ הנשמה תונשרפ םהבש םיטביהה םהמ ?וז היישרפל

 תונשרפמ ולדבנ ןה המבו ,וז היישרפל תויביטנרטלא תויאנת תויונשרפ וחוור םאה ?ןתמועל תשדחמ

  ?הנשמה

 תיארקמה היישרפב ןודא קרפה לש ןושארה קלחב .םיבלש ינשב ,וללה תולאשה לע תונעל שקבא הז קרפב

 לע תססובמה ,וז הריקס .ינש תיב תורפסבו רתוי תרחואמה תיארקמה תורפסב השרפתה איהש ןפואבו

 קלחב .תומבי תכסממ וללה תוינשמה תא חתנא ובש ,קרפה לש ינשה קלחל עקר הווהת ,םימדוק םירקחמ

 ןויעה ."'ה להקב אובל" רוסיאה תאו תיארקמה היישרפה תא הנשמה תשרפמ ובש ןפואה לע דומעא הז

 הנשמה ובש ןפואה לעו ,הנשמה לש תויזכרמה שודיחה תודוקנ לע עיבצהל יל רשפאי ןושארה קלחב

 םיקסועה םיפסונ םייאנת תורוקמ המכ חתנא ,ףוסבל .רתוי תומודקה תוינשרפה תורוסמב תשמתשמ

  .תומביב הנשמל םסחיבו ,'ה להקב אובל םירוסאב

 עוצפ״ יכ תנייצמ הנשמה 1.רתוי םימודקה תורוקמב םנוידל אצומ תדוקנכ הנשמב ושמתשה םיבר םירקוח

 םימכחה יכ הלוע ךכ ךותמ .להקב אובל רוסיאל תאז הדיגנמו ,״תררחושמבו תרויגב ןירתומ הכפש תורכו אכד

 תודקמתמ תובר תוירקחמ תוריקס ,תאז תובקעב .ןיאושינ רוסיא רותב ׳ה להקב אובל רוסיאה תא וניבה

 רוסיאה תא ושריפש םיפסונ תורוקמ לע תועיבצמ ןה .םימודקה תורוקמב רוסיאה שרפתהש םיוסמה ןפואב

 ,שדקמל הסינכ לע רוסיאכ לשמל ,רוסיאה תא תרחא ושריפש תורוקמ לעו ,הנשמה ומכ ,ןיאושינ רוסיא רותב

 שארמ החינמ איהו ,ידימ הרצ איה וזה הלאשב םירקוחה תודקמתה ,םרב 2.רויג לע רוסיאכ ,ןיפוליחל וא

 
 .עדומ תוחפ ןפואב םא ןיבו ,שרופמב םא ןיב 1
 ואר .339-340 'מע ,ת"ממ ,רטסיק ;248-249 'מע ,תודהי ,ןהכ ;114-129 'מע ,תונשרפ ,ןייבשיפ ;571-572 'מע ,םירבד ,יאגיט ואר 2
 .108-107 ;79 'מע ,דמעמו לאוטיר ,ןיילוא ;114-113 'מע ,הכיא ,׳י ןיילק ;63 'מע ;42-26 'מע ,םירכנהו שדקמה תיב ,ןיירוא :םג
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 רתוי הבחר תוננובתה תרשפאמ הניא וז תודקמתה .םיוסמו יתדוקנ רוסיאכ ולא תורוקמב ספתנ רוסיאהש

 ,תוארהל שקבאש יפכ ,הנשמה לש השודיח רקיע ,םלואו .םינושה תורוקמב רוסיאה ספתנ ובש ןפואה םצעב

 ןפואב תלדבנה תרגסמ ,רוסיאל הקינעמ איהש תרגסמה םצעב אלא ,שרפתה רוסיאהש םיוסמה ןפואב וניא

  .םימודקה תורוקמה ןמ יתועמשמ

 יוטיב ידיל האב וז הגצה .ירונימו ,םוחת ,יתדוקנ ןיינע רותב ׳ה להקב האיבה רוסיא תא הגיצמ הנשמה

 אובלמ אלא ןירוסא ןניאו ,תררחושמו תרויגב ןירתומ הכפש תורכו אכד עוצפ" :"אלא ןירוסא ןניא" ףוריצב

 תא תמצמצמ הנשמה ,תאשל הכפשה תורכו אכדה עוצפ םירתומ ןתואש םישנה םע הז ןיד תחיתפב 3."להקב

 תומבי( תמדוקה הנשמהש ךכב םג תרכינ רוסיאה לש תיתדוקנה ותלוחת .ירוטר ןפואב םג ,רוסיאה תמצוע

 הטילבמ הנשמה .המורתב לוכאל רתומ ,להקב אובל רוסאש ,הכפש תורכו אכד עוצפ ןהכ יכ תעבוק )א ,ח

 לש ותוכייתשה תדימ תא רידגמ וניא - םימכחה שוריפ יפל ,ןיאושינה רשוכ - ׳ה להקב אובל רוסיאהש ךכב

  .םינהכה גוחל ךייתשהל ונממ ענומ וניא ףאו ,ידוהיה ביטקלוקל םדא

 ןנוכמש יתוהמ רוסיא רותב אלא ,םצמוצמ ןפואב רוסיאה תא םיספות םניא ,תאז תמועל ,םימודקה תורוקמה

 םאתהב .הרדהל עצמ םישמשמ ,׳ה להקב אובל םירוסאה תיישרפל זמרה וא רוכזא ,ולא תורוקמב .תוכייש

 אלא ,תמיוסמ תחא הלועפ לע רוסיא רותב ׳ה להקב אובל רוסיאה תא םישרפמ םניא תורוקמה ןמ המכ ,ךכל

 .ביטקלוקב האלמ תורבחלו תוכייתשהל םייתוהמה תולועפו םימוחת רפסמ לע ךילשמש ,רתוי בחר רוסיאכ

 לש תיתדוקנה המגידרפה ןמ אופא ררחתשהל אוה ,׳ה להקב אובל רוסיאה תודלות תנבהב ןושארה בלשה

 .המודקה ארקמה תונשרפב ספתנ אוה דציכ ,לכ םדוק ,ןוחבלו הנשמה

 

 'ה להקב אובל םירוסאה תיישרפל המודקה תונשרפה :׳א קלח

 ט-ב ,גכ םירבד :תיארקמה היישרפה
 תמישר ,ףסונב .ריהנ וניא 'ה להקב אובל רוסיאה רשפ :תוניחב המכמ המותס ׳ה להקב אובל םירוסאה תשרפ

 םה הכפש תורכו אכד עוצפ 4:תונושה תוירוגטקה ןיב רשקמה טוח שיש הארנ אלו ,תיטקלקא םירוסאה

 ,םינומעה 6.רורב וניא ונבומו ,ארקמב טעמכ יאדיחי "רזממ" חנומה 5.ןימה ירביאב םייזיפ םימגפ ילעב םירבג

 וז היישרפ עודמ רורב אל ןכ םג .לארשיל הבריקב ונכשש םיעודי םימע םניה ,םימודאהו םירצמה ,םיבאומה

  7.םיבאומלו םינומעל הביאו ,םירצמהו םימודאה םע םיסחיל הפדעה הלגמ

 
 לדגל ןירתומ המהב יאלכ .שבללמ אלא ןירוסא ןניאו רבד לכב םירתומ םידגב יאלכ" :א ,ח םיאלכ הנשמ ואר ,המוד הנבמל 3
 רוסא ןיא" יוטיבל תופסונ תואמגודל .רוסיאה תא דקמלו םוחתל דעונ הז הנבמ ,ןאכ םג ."עיברהלמ אלא ןירוסא ןניאו םייקלו
   .ז-ה ,א הרז הדובע אתפסות ;ח ,אי םיחבז ;א ,ג הרז הדובע ;ב ,ז םירדנ הנשמ ואר ,"אלא
 ןיב רשקל הדעונש ןיירוא ןתמ לש תזעונה ותעצה ואר ;178-177 'מע ,םירבד ,לכימרכ ואר ,תויטקלקאה תא ריבסהל תונויסנל 4
 שדקמה תיב ,ןיירוא ואר .קפסמ סוסיב וז העצהל שיש הארנ אל םלוא .לרע רכנ ןב אוה "רזממ"הש איהו ,המישרב םיטירפה
  .30 'מע ,םירכנהו
 וא ,וללה םירבגה ללכל ןאכ סחייתמ ארקמה םאה רורב אל תאז לכב .566 'מע ,םירבד ,יאגיט ;259-260 'מע ,םירבד ,רביירד ואר 5

 תלוכי תא הארנכ םיענומ וללה םימגפה .343 'מע ,םירוסא ,קלפ לשמל ואר .סוריס לש םיוסמ ינחלופ רשקהב ומקמל שי אמש
 .םיאצאצ לש "רוד"ל רשאב רבד םהיבגל רמאנ אלש הדיחיה הירוגטקה םה ןכלו ,הכפש תורכו אכד עוצפ לש הדלוהה
 ,ב"דב םג ואר .566-567 'מע ,םירבד ,יאגיט ;260 'מע ,םירבד ,רביירד ;224-225 'מע ,ןיאושינ יניד ,דלפיונ ואר .ו ,ט הירכז םג ואר 6
 ותעצהל ."רזממ" ךרעב 330 'מע ,'ה ךרכ ,ןולימ ,סניילק ;"רזממ" ךרעב 624-623 'מע ,ןולימ ,ירדק ;'א "רזמ" ךרעב 561 'מע ,ןוקיסקל
 .4 'עה ,ליעל ואר ,ןיירוא לש תזעונה
351- 'מע ,םירוסא ,קלפ ואר .הז סחיל עקרה תויהל יושע היהש יטילופואיגהו ירוטסיהה רשקהה תלאשב וטבלתה ארקמה ירקוח 7

 תוינפהבו ,33-31 'מע ;26 'עה 27 'מע ,םירכנהו שדקמה תיב ,ןיירוא ;570 'מע ,םירבד ,יאגיט ;174-173 'מע ,יתד רויג ,םורגלימ ;350
 'עה 27 'מע ,םירכנהו שדקמה תיב ,ןיירוא ;342 'מע ,םירוסא ,קלפ לצא ואר ,רתוי רחואמ בלשב ופסונ ולא םיקוספש הרבסל .םש
 ,יאגיט ואר ,"םתבוטו םמולש שורדת אל" רוסיאה תועמשמל .היישרפה רשקהל ,178-171 ׳מע ,םירבד ,לכימרכ תעצה וושה .29
  .569 'מע ,םירבד
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 ,םירוסא םמצע םהש ףא לע :"'ה להקב אובל" רוסיאה רשפ תנבהל בושח ירצמהו ימודאה לש םייניבה דמעמ

 ,ןמז רחאל ,ולכוי םימיוסמ םימע לש םהיאצאצש תורשפאה .'ה להקב אובל רתוה ישילשה רודב םהינבל

 יקוספמ הלועה הנבמה .תפרוג הקחרה וא תטלחומ הרדה ןייצמ אל רוסיאהש ךכ לע עיבצמ ,׳ה להקב אובל

 הנממש רתוי תילאירפירפ וא תפפור ,תחאה :תובלתשה וא רשק לש תומר יתש חינמ ירצמהו ימודאה

 הדוקנה יהמ רורב אל ,םרב .תורוד המכ רחאל ,'ה להקב אובל תלוכיה איה הינשהו ,״תורוד״ה תריפס הליחתמ

 תירשפא תילאירפירפה תובלתשהה םאה רורב אל ,ףסונב ."תורוד"ה תא בשחל ליחתהל שי הנממש ,תאזה

  .יבאומהו ינומעה יבגל םג

 הליחתמ תורודה תריפס .לארשי לש םדצל ץראב םיבשויה ,וללה םימעה ןמ םירגב רבודמש ועיצה םירקוח

 ,'ה להקב אובל םירוסאה ,םיבאומו םינומע םג יכ יאגיט בקעי ןעט ,הז רשקהב 8.רגה תופרטצה םע אופא

 הליחתמש חינמ ארקמה הנממ תרחא הדוקנ עיצה םורגלימ בקעי 9.לארשי לש םברקב ררוגתהל םילוכי

 תורודב םג רתוי האלמ תובלתשה רשפאת אל לארשי לש םדצל ץראב הבישיה םצע ,ותנעטל .תורודה תריפס

 המכ רחאל :האלמה תובלתשהה תא םירשפאמ לארשי םע םיירצמ וא םיימודא ןיב םיאושינ קר יכו ,םיאבה

 10."'ה להקב אובל" ולכוי ולא תוגוז לש םהיאצאצ ,תורוד

 רודב ימודאהו ירצמה ןיבל ,יבאומהו ינומעה ןיבש רעפל עגונב הנבומ תוריהב רסוח ונשי היישרפב ,ףסונב

 יתש ןיב יתועמשמ רעפ הלוע היישרפה ןמ ,םרב .'ה להקב אובל םירוסא ולא םג ולא ,וינפ לע .ןושארה

 םירוסא יבאומהו ינומעה וליאו ,׳ה להקב אובל ולכוי ימודאהו ירצמה לש םהיאצאצ ,תישאר :תוצובקה

 הבוט תונכש וא הבריק לש םיסחי םויק לע תורסואה תופירח תויחנה ןנשי ,ז-ה םיקוספב ,ןכ לע רתי .םלועל

 .ולא םימע ״בעתל״ אלש תשרופמ הייחנהל הוולנ ימודאהו ירצמה ינב לש םרתיה וליאו ,יבאומהו ינומעה םע

 דוע ימודאהו ירצמה רשאכ םג ,וללה םימעה תוגוז ינש ןיב יתוהמ לדבה לע םיעיבצמ ולאה םיטביהה ינש

 .׳ה להקב אובל םילוכי םניא

 תומוקמ המכב עיפומ )"םיהלאה םע להק"ו ,"םיהלאה להק" וא( "'ה להק" יוטיבה ?'ה להקב האיב אופא יהמ

 ןייצמ אל הז חנומש ךכ לע ודמע םירקוח ךא ,םעה לש ביטקלוקל יוניכ והזש הארנ ןושאר טבממ 11.ארקמב

 שוריפה 12.יאבצ וא יטילופ ,ילאוטיר רשקהב ,לארשי תא גציימה דסוממ ףוג אלא ,היסולכואה ללכ תא

 ףתתשהל וא הצעומ רבח תויהל וילע רסאנ ,'ה להקב אובל לוכי וניאש ימש אוה ארקמה ירקוח לע לבוקמה

 ינב ןכש ,ירצמהו ימודאה לש םייניבה דמעמ תא ריהנמ הז רבסה 13.תוינחלופ תופיסאב וא םינקזה תפיסאב

 תטקונ הבש רכזה ןושל תא ינקווד ןפואב שרפל שיש הארנ ,תאז רואל .טלחומ ןפואב םירדומ םניא ולא םימע

 14.האלמ תוחרזא תלבקמ םתוא רידהל דעונו ,אקווד םירכז דגנכ ןווכמ רוסיאה ןכש ,היישרפה

 
 .298 'מע ,םירבד ,יגיירק ;567 'מע ,םירבד ,יאגיט ,לשמל ואר 8
 .569 'מע ;567 'מע ,םירבד ,יאגיט 9

 ׳ה להקב אובל םירוסאה ,םיבאומו םינומע םג ,ושוריפ יפל םאה ריהבמ וניא םורגלימ .173-174 'מע ,יתד רויג ,םורגלימ ואר 10
 הרצונש ,דוד תיב תלשושו הדוהי תכלממ דגנ ינופצ סומלופ רותב וז היישרפ שרפמ אוה .לארשי םע אשניהל םילוכי ,״םלוע דע״
 םע ןיאושינה םצע ,ושוריפ יפלש הארנ ןכל .רמתו הדוהי לש תוירע יוליגמ ןכו ,תינומעה המענ ,היבאומה תור םע ןיאושינ ךותמ
 .15 ׳עה ,ןלהל ואר ,לארשי תונבל ולא םישנא לש ןיאושינה תלאש ןיינעב .תיתייעב םינומעו םיבאומ
 .א ,גי הימחנ ;ח ,חכ 'א י"הד ;ה ,ב הכימ ;)ה ,אכ םיטפוש םג ואר( ב ,כ םיטפוש ;ד ,כ םש ;ג ,זט רבדמב 11
 ,םירבד ,לכימרכ וושה .ה ,אכ ;ב ,כ םיטפוש ;ה ,ב הכימ ואר דוחייב וארו ,66-76 'מע ,היגולונימרט ,םורגלימ ;להק ,דלפנייו ואר 12
 .173-172 'מע
 ,היגולונימרט ,םורגלימ ;20 'עה 174 'מע ,יתד רויג ,םורגלימ ;296 'מע ,םירבד ,יגיירק ;569 'מע ;565-566 'מע ,םירבד ,יאגיט ואר 13
 שדקמה תיב ,ןיירוא םתמועל ואר .79 'מע ,דמעמו לאוטיר ,ןיילוא םג ואר .346-345 'מע ;343 'מע ,םירוסא ,קלפ ;76-66 'מע
 'מע ,םירבד ,יאגיט ותמועל ואר ךא ,)םירבד רפס תניחבמ רבכ( שדקמל הסינכ לע רוסיאב רבודמ יכ ןעטש ,29-28 'מע ,םירכנהו

 ןאכ הנווכה וליא ,יאגיט יפל ."ארקמב רחא םוקמ םושב אלו םירבד רפסב אל ,שדקמל זמור ונניא ׳'ה להק׳ יוטיבה" יכ עבקש ,571
  ."'ה רחבי רשא םוקמה" יוטיבב שמתשמ היה ןאכ רבחמהש קפס ןיא ,שדקמל הסינכ רוסיא התיה
 ,יאגיט ואר .קהבומב תוירכז תוירוגטק ןהש ,הכפש תורכו אכד עוצפל תוסחייתהב םג יוטיב ידיל האב םירכזב תודקמתהה 14
 .31 'מע ,םירכנהו שדקמה תיב ,ןיירוא ;79-78 'מע ,דמעמו לאוטיר ,ןיילוא ;344 'מע ,םירוסא ,קלפ ;566 'מע ,םירבד
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 םימעה תעבראמ םישנ םע ןיאושינ רוסאל ידכ ולא םיקוספב ושמתשה םיארוק ,תיסחי םדקומ בלשב

 ןיאושינ לע םירסואה ,םירבד רפסמ םירחא םיקוספ םע האוושהה ,םרב .ללכב תוירכנ םישנ םעו ,םייונמה

 :'ה להקב אובל םירוסאה תיישרפ לש תירוקמה תועמשמה התיה וז אלש תדמלמ ,ןענכ ימע םע

 יִׁשָּגְרִּגַהְו יִּתִחַה hיֶנָּפִמ םיִּבַר םִיֹוּג לַׁשָנְו ,ּהָּתְׁשִרְל הָּמָׁש אָב הָּתַא רֶׁשֲא ץֶרָאָה לֶא hיֶהTֱא 'ה hֲאיִבְי יִּכ ]א[

 hיֶנָפְל hיֶהTֱא 'ה םָנָתְנּו ]ב[ .ָּךֶּמִמ םיִמּוצֲעַו םיִּבַר םִיֹוג הָעְבִׁש יִסּובְיַהְו יִּוִחַהְו יִּזִרְּפַהְו יִנֲעַנְּכַהְו יִרֹמֱאָהְו

 ֹונְבִל ןֵּתִת אh Tְּתִּב ,םָּב ןֵּתַחְתִת אTְו ]ג[ .םֵּנָחְת אTְו תיִרְּב םֶהָל תֹרְכִת אT םָתֹא םיִרֲחַּת םֵרֲחַה ,םָתיִּכִהְו

 רֵהַמ hְדיִמְׁשִהְו םֶכָּב 'ה ףַא הָרָחְו ,םיִרֵחֲא םיִהTֱא ּודְבָעְו יַרֲחַאֵמ hְנִּב תֶא ריִסָי יִּכ ]ד[ .hֶנְבִל חַּקִת אT ֹוּתִבּו

 .)ד-א ,ז םירבד(

 אל ךתב" ,"םב ןתחתת אל" :יעמשמ דח ןאכ חונימה .ןענכ ימע תעבש םע ןיאושינ לע םירסוא ולא םיקוספ

 ,הווש ןפואב םינימה ינשל סחייתמ חוסינה ,קלפ באז עיבצהש יפכ ,ףסונב ."ךנבל חקית אל ותב" ,"ונבל ןתת

 םירוסאה םירבגהש החינמ ג"כ קרפב היישרפהש ורעיש םירקוח המכ ,םנמא .ג"כ קרפב היישרפב ןכ ןיאש המ

  15.לארשי תונבל אשניהל ןכ םג םירוסא ,'ה להקב אובל

 תפוקת ךרואל םינוש םירוביחב םינווגמ םישומישלו תנווגמ תונשרפל וכז ,׳ה להקב אובל רוסיאהו ,וז היישרפ

 םירחא .רומאכ ,תוירכנ םישנ םע ןיאושינ לע רוסאל תנמ לע היישרפב ושמתשה םידחא םירבחמ .ינשה תיבה

 קר אל ללוכ ׳ה להקב אובל רוסיאהש םיחינמ םישוריפה ןמ קלח .שדקמל הסינכ עונמל דעונ רוסיאהש ורבס

 המכ ,׳ה להקב אובל ורסאנש םישנאה לש תויטקלקאה ללגב .יביטקא שוריג עבות ףא אלא ,הרדהו הלבגה

 .היבג לע םינובו ,םירוסאה ךותמ תמיוסמ הצובקב םידקמתמ ,רתוי םימודקה ולא דוחייב ,םירוביחה ןמ

 ןוקית וא הנעמ תתל תונויסנ המכ םנשיו ,דגנ תבוגת םג וררוע הב םישומישהו היישרפהש הארנ ,תאז דבלמ

 16.שרפתהו ארקנ רוסיאה ובש ןפואה לע דמלל ןה ףא תולוכי ולא תובוגת .רומחה רוסיאל

 

 'ה להקב אובל םירוסאה תיישרפל תיארקמ םינפ תונשרפ
 ,רוסיאה תא וניבה םירבד רפס יכרוע ובש ןפואה לע דמלל יושע ,םירבד רפסב הרשקהב היישרפה ץוביש

 הרענל םירושקש םינידב קסע ,םדוקה קרפה ,ב"כ קרפ לש ובור 17.ותוא וכייש םה םהילאש תודשה לעו

 ,ןיאושינב קסוע אוה םג ,הנודנה היישרפל ךמסנש ,ג"כ קרפ לש ןושארה קוספה .האושנ השאלו הסרואמ

 םיקוספה 18.)א ,גכ םירבד( "ויִבָא ףַנְּכ הֶּלַגְי א`ְו ,ויִבָא תֶׁשֵא תֶא ׁשיִא חַּקִי א`" :בא תשא םע ןיאושינ לע רסואו

 יכ ןכתי .)וט-י ,גכ םירבד( יאבצה הנחמה לש הרהטבו השודקב םיקסוע הנודנה היישרפה רחאל םיעיפומה

 הדשל ןה ךייתשמכ ספתנ רוסיאהש תדמלמ ,וללה םיניינעה ינש ןיב 'ה להקב אובל םירוסאה תיישרפ תבצה

 לע העיפשה וז תוכימסש הארנ 19.אבצה יאצוי ומכ ,תמיוסמ תיגוציי הצובקב תורבחה הדשל ןהו ןיאושינה

  .ןלהל האראש יפכ ,היישרפב השמתשה ןארמוק תכ םהבש םינפואה

 

 
 .20 'עה ,םשו 173-174 'מע ,יתד רויג ,םורגלימ ;348-349 'מע ,םירוסא ,קלפ ;565-566 'מע ,םירבד ,יאגיט ואר 15
 ,םירכנהו שדקמה תיב ,ןיירוא ואר .ג"כ םירבד לע ססבתמכ ט-ז ,דמ לאקזחי תא ןייצ ןיירוא ,ןלהל תואבומה תודיחיל ףסונב 16
 ."לרע רכנ ןב" רותב "רזממ" הלימל םיוסמה ושוריפ לע ןעשנ ןיירוא ,ףסונב .ידימ שלח תוארקמה ןיב ןוימדה ,יתעדל .61-58 'מע
  .4 'עה ,ליעל ואר
 .249 'מע ,תודהי ,ןהכ ואר 17
 .םילדבנ םינידב רבודמש הסיפת ילוא ףקשמש המ ,םדוקה קרפה ףוסל ךייוש הז קוספ םיעבשה םוגרתב יכ ןייצל ןיינעמ 18
 .530-531 'מע ,םירבד ,ןסנטסירכ ;565 'מע ,םירבד ,יאגיט ואר 19
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 ב-א ,אי 'א םיכלמ
  20:םיכלמ רפסב אצמנ ג"כ םירבדמ היישרפב שומיש השועו ןכתיש ןושארה יארקמה רוקמה

 ןִמ ]ב[ .תֹּיִּתִח תֹּיִנְדֵצ תֹּיִמֹדֲא תֹוּיִנֳּמַע תֹוּיִבֲאֹומ ,הֹעְרַּפ תַּב תֶאְו תֹוּבַר תֹוּיִרְכָנ םיִׁשָנ בַהָא הֹמTְׁש gֶלֶּמַהְו ]א[

 ,םֶהיֵהTֱא יֵרֲחַא םֶכְבַבְל תֶא ּוּטַי ןֵכָא םֶכָב ּואֹבָי אT םֵהְו םֶהָב ּואֹבָת אT לֵאָרְׂשִי יֵנְּב לֶא 'ה רַמָא רֶׁשֲא םִיֹוּגַה

 21.)ב-א ,אי 'א םיכלמ( הָבֲהַאְל הֹמTְׁש קַבָּד םֶהָּב

 ודמע םירקוח .המלש רבע וילעש רוסיאה תא ליכמה ,בותכ ילוא ,ינוציח יתוכמס רוקמל םינפמ ולא םיקוספ

 .תורחא תויארקמ תוישרפ לע םיתתשומ םהש ךכ לע םיעיבצמה ולא םיקוספב םיפסונ םיטנמלא ינש לע

 רואיתב ,ק"בד שרושב שומישה ןכו ,"םֶכָב ּואֹבָי א` םֵהְו םֶהָב ּואֹבָת א`" :ןותיחה רוסיאל חונימה אוה דחאה

  :עשוהי רפס ףוסב ןענכ ימע םע ןותיחה רוסיא רואיתב םיעיפומ ולא םיחונימ .המלש אטח

 יִּתְלִבְל ]ז[ .לואֹמְׂשּו ןיִמָי ּוּנֶּמִמ רּוס יִּתְלִבְל הֶׁשֹמ תַרֹוּת רֶפֵסְּב בּותָּכַה לָּכ תֵא תֹוׂשֲעַלְו רֹמְׁשִל דֹאְמ םֶּתְקַזֲחַו ]ו[

 אTְו םּודְבַעַת אTְו ּועיִּבְׁשַת אTְו ּוריִּכְזַת אT םֶהיֵהTֱא םֵׁשְבּו ,םֶכְּתִא הֶּלֵאָה םיִרָאְׁשִּנַה הֶּלֵאָה םִיֹוּגַּב אֹב

 םֶּתְנַּתַחְתִהְו ,םֶכְּתִא הֶּלֵאָה םיִרָאְׁשִּנַה הֶּלֵאָה םִיֹוּגַה רֶתֶיְּב םֶּתְקַבְדּו ּובּוׁשָּת בֹוׁש םִא יִּכ ]בי[ ]...[ .םֶהָל ּווֲחַּתְׁשִת

 ,םֶכיֵנְפִּלִמ הֶּלֵאָה םִיֹוּגַה תֶא ׁשיִרֹוהְל םֶכיֵהTֱא 'ה ףיִסֹוי אT יִּכ ּועְדֵּת ַעֹודָי ]גי[ .םֶכָּב םֵהְו םֶהָּב םֶתאָבּו םֶהָּב

 ןַתָנ רֶׁשֲא תאֹּזַה הָבֹוּטַה הָמָדֲאָה לַעֵמ םֶכְדָבֲא דַע םֶכיֵניֵעְּב םיִנִנְצִלְו םֶכיֵּדִצְּב טֵטֹׁשְלּו ׁשֵקֹומְלּו חַפְל םֶכָל ּויָהְו

 .)גי-ו ,גכ עשוהי( םֶכיֵהTֱא 'ה םֶכָל

 תוירכנה םישנה ךא .דחוימב רומח רוסיא לע הריבע המלשל סחייל דעונ ןענכ ימע םע ןותיחה רוסיאל הינפהה

 ןותיחה רוסיא תא אופא םיביחרמ םיכלמ רפסב ולא םיקוספ 22.תוינענכ קר ויה אל המלש אשנ ןתואש

 ,םישנל המלש חקל םהמש םימעה תמישר ךותמ .םיפסונ םימע םע ןותיח רוסיאל ,ןענכ ימע םע יפצפסה

 םגו ,"תֹּיִמֹדֲא ,תֹוּיִנֳּמַע ,תֹוּיִבֲאֹומ" ,תורחאה םישנה יכ וחינה םירקוח 23.יתיחהו ינודיצה :ןענכל םיכייש םיינש

 םה םיכלמב םיקוספה יכ ורבס םה 25.ג"כ םירבדב היישרפה ןמ המישרה לא תואבומ 24,תירצמה ,הערפ תב

 'ה להקב אובל רוסיאה ,ךכל םאתהב .ןיאושינ רוסיאכ 'ה להקב אובל רוסיאה לש המודק תונשרפל תודע

 .וכותב םיוסמ ףוג אלו ,םעה לכ אוה "'ה להק" ,וז תונשרפ יפ לע .אקווד םישנל ,רקיעב ילוא וא ,םג סחייתמ

 ,ירצמהו ימודאה ןיבל ינומעהו יבאומה ןיב שרופמב הניחבה ג"כ םירבדמ היישרפהש ףא לע ,תאז דבלמ

 לכ תונבו ,יללכ ןפואב םינושה םימעה ןיב שוטשט ןאכ שיו ןכתי .םהיניב םילידבמ םניא םיכלמב םיקוספה

 הלועפה תא םימירטמ ולא םיקוספ ,םירקוחה לש הז חותינ יפ לע 26."תוירכנ םישנ"ל תובשחנ םימעה

  27.ןלהל הארנש יפכ ,ארזע לש תינשרפה

 ,'ה להקב אובל םירוסאה תיישרפ לע םינעשנ םניא םיכלמב םיקוספה יכ ,תאז תמועל ,ונעט םירחא םירקוח

 תמישר לע קר תנעשנ הנודנה היישרפל הקיזה ,ןכא 28.ןותיחב םירוסאה םימעה תמישר תא םיביחרמ קר אלא

 
 םג ואר .125-126 'מע ,תונשרפ ,ןייבשיפ תמועל ,תבורעת יאושינ ,סרפונ ואר .תאזה הדיחיה ךוראית יבגל וקלחנ םירקוחה 20
  .ןלהל ואר ,ג"כ םירבדב היישרפל ולא םיקוספ ןיב סחיה תלאשל .םש 100 'עהו 87 'מע ,דמעמו לאוטיר ,ןיילוא
 ,םיכלמ ,רישלט ואר ךכ לע .םיעבשה םוגרת ןיבל הרוסמה חסונ ןיב םייתועמשמ םילדבה םנשיו ,ביצי וניא ולא םיקוספ חסונ 21
 םג ואר .םיחסונה ינשב םיאצמנ ןאכ ןוידל םייזכרמה םיטנמלאה .363-357 'מע ,אמגודל תורודהמ ,'חאו דרופורק ;98-77 'מע
 .ןאכ ח-א םיקוספ תורצוויה ךילהתל רשאב 123 'מע ,תבורעת יאושינ ,סרפונ לצא תוינפהה
 שדקמה תיב ,ןיירוא ואר .ז ,םש ;ה ,אי 'א םיכלמ ואר .ןענכ ילא קר ויה אל המלש ךלה םהירחאש םילאה םג ,ךכל םאתהב 22
 .40 'מע ,םירכנהו

 ימע לש תורחא תומישרב עיפומ וניא ינודיצה םנמא .י ,ג עשוהי ;א ,ז םירבד ;חכ ,גכ תומש ;כ ,וט תישארב ,לשמל ואר ,יתיחל 23
 ואר ,חנ ינב יאצאצ תמישרב ןענכ לש וינב רותב םינמנ תחו ןודיצ ,)29 'עה 249 'מע ,תודהי( ןהכ היעש ריעמש יפכ ךא ,ןענכ
 יאושינ רוסיאש ךכ לע תדמלמ םינודיצה תפסוה יכ רובסה ,571 'מע ,םירבד ,יאגיט וושה .ג ,ג םיטפוש םג ואר .וט ,י תישארב
 .םירזה םימעה לכ םע ןיאושינ לע רוסיא רותב םיכלמ רפסב רבכ שרפתה תבורעת
  .8 'עה םש תוינפהבו ,26 'מע ,הערפ תב ,ןהכ ואר ,רתוי רחואמ בלשב הפסונ "הערפ תב"ש הארנ יכ םא 24
 .125-126 'מע ,תונשרפ ,ןייבשיפ ;249 'מע ,תודהי ,ןהכ ;571 'מע ,םירבד ,יאגיט ואר 25
    .הימחנ-ארזעב תשחרתמש המוד העפותל םש םיסחייתמ יבצ ןזורו ריפוא .67-68 'מע ,יוג ,יבצ ןזורו ריפוא ואר םנמא 26
 .'ט קרפ ארזע ואר 27
  .100 'עה םשו ,87 'מע ,דמעמו לאוטיר ,ןיילוא םג ואר ;תבורעת יאושינ ,סרפונ ואר 28
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 לש םתביבסמ םיפסונ םימע הז קוספב בליש ךרועה יכ ןכתי .קהבומ תוחפ ג״כ םירבדל רשקה ןכלו ,םימעה

 ןיאו ,יללכ ןפואב םירוסא םירז םימע תונב םע םיאושינש הסיפתה תא אטבל ידכ ,ןענכ ימעמ םניאש לארשי

 םיקוספל וסחיי םירקוחה ןמ קלחש ינשרפה ךלהמה ,ןפוא לכב 29.ג״כ םירבדב שומיש וא תונשרפל תודע ןאכ

 .הימחנ-ארזע רפסב שרופמ ןפואב הלוע ולא

 

 י ,א הכיא
 :הכיא רפסב תאצמנ 'ה להקב אובל רוסיאל תשרופמ תוסחייתה

 .)י ,א הכיא( gָל לָהָּקַב ּואֹבָי אT הָתיִּוִצ רֶׁשֲא ּהָׁשָּדְקִמ ּואָּב םִיֹוג הָתֲאָר יִּכ ,ָהיֶּדַמֲחַמ לָּכ לַע רָצ ׂשַרָּפ ֹודָי

 תונשרפ ףקשמ הז קוספ יכ ונעט םירקוח 30.שדקמל וסנכנ ,להקב אובל םירוסאה םיוגש ךכ לע ןנוקמ רבחמה

 תועמשמה יפל םג בשייתמ הז קוספ ,םלוא 31.שדקמל הסינכ לע רוסיא אוה 'ה להקב אובל רוסיאהש המודק

 םירוסא םהש יאדוּו ,תוינחלופ תופיסאב ףתתשהל םהילע רסאנש םישנאב רבודמש ,רוסיאה לש תירוקמה

 אובל םהילע תרסא התא" :רמוחו לק ךרד לע הניקה תא שרפל איה תרחא תורשפא .שדקמל סנכיהל םג

 הכיא רבחמ יניעב רוסיאה לש תועמשמה הז שוריפ יפל 32"!ךשדקמ לא וסנכנו תכל וקיחרה םה הנהו ,ךלהקב

 'ה להקב אובל רוסיאל תיתדוקנ תונשרפ ףקשמ הז קוספש חינהל חרכה ןיא ,םוקמ לכמ 33.החותפ תרתונ

 הרמוחה תא תפקשמ ,להקב אובל םירוסא שדקמל וסנכנש םיוגהש ךכב תודקמתהה .שדקמל הסינכ רוסיאכ

 יתועמשמ לובגכ הז קוספב ףקתשמ להקב אובל רוסיאה ,ףסונב .ןנוקל שי ךכ לעו ,שדקמל וצרפ םהש ךכב

 .תורז תמועל ךויש רידגמה

 הארנ 34.ג"כ םירבדב םימעה תמישרב ללכ םיעיפומ םניא ולא ךא ,םילבבה םה םילשורי תא ובירחהש םיוגה

 35.תמלענ םיבאומהו םינומעה לש םתוידוחייו ,םירזה םימעה לכ לע לחומ 'ה להקב אובל רוסיאה ,הכיאב יכ

 

 הימחנו ארזע
  :'ט קרפ ארזע רפסב העיפומ ג"כ םירבדמ היישרפל תפסונ תשרופמ תוסחייתה

 ,תֹוצָרֲאָה יֵּמַעֵמ םִּיִוְלַהְו םיִנֲהֹּכַהְו לֵאָרְׂשִי םָעָה ּולְּדְבִנ אT רֹמאֵל םיִרָּׂשַה יַלֵא ּוׁשְּגִנ הֶּלֵא תֹוּלַכְכּו ]א[

 םֶהָל םֶהיֵתֹנְּבִמ ּואְׂשָנ יִּכ ]ב[ 36.יִרֹמֱאָהְו יִרְצִּמַה יִבָאֹּמַה יִנֹּמַעָה יִסּובְיַה יִּזִרְּפַה יִּתִחַה יִנֲעַנְּכַל םֶהיֵתֹבֲעֹתְּכ

 הָּתַעְו ]י[ ]...[ .הָנֹוׁשאִר הֶּזַה לַעַּמַּב הָתְיָה םיִנָגְּסַהְו םיִרָּׂשַה דַיְו ,תֹוצָרֲאָה יֵּמַעְּב ׁשֶדֹּקַה עַרֶז ּובְרָעְתִהְו םֶהיֵנְבִלְו

 רֶׁשֲא ץֶרָאָה רֹמאֵל םיִאיִבְּנַה hיֶדָבֲע דַיְּב ָתיִּוִצ רֶׁשֲא ]אי[ .hיֶתֺוְצִמ ּונְבַזָע יִּכ ,תאֹז יֵרֲחַא ּוניֵהTֱא רַמאֹּנ הַמ

 .םָתָאְמֻטְּב הֶּפ לֶא הֶּפִמ ָהּואְלִמ רֶׁשֲא םֶהיֵתֹבֲעֹותְּב ,תֹוצָרֲאָה יֵּמַע תַּדִנְּב איִה הָּדִנ ץֶרֶא ּהָּתְׁשִרְל םיִאָּב םֶּתַא

 םָלֹוע דַע םָתָבֹוטְו םָמTְׁש ּוׁשְרְדִת אTְו םֶכיֵנְבִל ּואְׂשִּת לַא םֶהיֵתֹנְבּו םֶהיֵנְבִל ּונְּתִּת לַא םֶכיֵתֹונְּב הָּתַעְו ]בי[

 
 .26 'עה ,ליעל ואר ."תוירכנ םישנ" ידכל םירז םימע תונב םישנה לכ לש הללכהה הלוע ןאכ םג 29
 היושע "ךל" הלימה ."ךל להקב ואובי אל" :רמאנ אלא ,"'ה להק" יוטיבה עיפומ אל םש ,הכיאב תצקמב הנוש רוסיאה חוסינ 30
 .114 'מע ,הכיא ,׳י ןיילק ואר ."תיוויצ רשא" ינש ףוגב רכזומש ,לאל תרזוח איהש םג ןכתי ךא ,לארשי ינבל סחייתהל
 .26-31 'מע ,םירכנהו שדקמה תיב ,ןיירוא ;339-340 'מע ,ת"ממ ,רטסיק ;108 'מע ,דמעמו לאוטיר ,ןיילוא ;250 'מע ,תודהי ,ןהכ 31
  .םירבד רפסב רוסיאה לש תירוקמה הנווכה התיה אל וזש ךכל ,13 'עה ליעל ואר
 .128 'מע ,תונשרפ ,ןייבשיפ םג ואר .571 'מע ,םירבד ,יאגיט 32
 הסינכ רוסיאל ןיאושינ רוסיא ןיבש הנחבהה .שדקמל וסנכנ ףא םהו ,לארשי תונבל אשניהל ולא םיוג לע רסא לאה ,רמולכ 33
 לוכי הכיאב קוספה .תוינימ תויצטונוקב דחוימב ,ט-ח םיקוספב השאכ םילשורי לש םייומידה יוביר רואל תשטשטימ שדקמל
 ואר .)256 'מע ,היעשי ,ןייפו ייגנידלוג וארו( א ,בנ היעשי םג וארו ,םילשורי דגנ תלעפומש תינימ תומילאל יומידכ אופא שרפתהל
 .349-348 'מע ,םירוסא ,קלפ םג

 .4 'עה ,ליעל וארו ,29 'מע ,םירכנהו שדקמה תיב ,ןיירוא לש תזעונה ותעצה ואר םנמא 34
  .25 'עה 108 'מע ,דמעמו לאוטיר ,ןיילוא ;571 'מע ,םירבד ,יאגיט ;129 'מע ,תונשרפ ,ןייבשיפ ;113-114 'מע ,הכיא ,׳י ןיילק 35
 ,תונשרפ ,ןייבשיפ ;227 'מע ,הימחנ ארזע ,תפי םג ואר .1426 'מע ,הקיארביה האילביב ואר ."ימודא" ןאכ סרוג ינוציחה ארזע 36
 חסונהש םג רשפא םלוא ,הז חסונ ופידעה םירקוחה .30 'עה 249 'מע ,תודהי ,ןהכ ;291 'מע ,יעיבר ךרכ ,הנומא ,ןמפיוק ;116 'מע
 .ןענכ ימע תמישר ךותב ובלוש ,"ירצמו יבאומ ,ינומע" םימעהו ,ירוקמה אוה "ירומא"
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 ּוניֵׂשֲעַמְּב ּוניֵלָע אָּבַה לָּכ יֵרֲחַאְו ]גי[ .םָלֹוע דַע םֶכיֵנְבִל םֶּתְׁשַרֹוהְו ץֶרָאָה בּוט תֶא םֶּתְלַכֲאַו ּוקְזֶחֶּת ןַעַמְל

 בּוׁשָנֲה ]די[ .תאֹזָּכ הָטיֵלְּפ ּונָּל הָּתַתָנְו ּונֵנֺוֲעֵמ הָּטַמְל ָּתְכַׂשָח ּוניֵהTֱא הָּתַא יִּכ ,הָלֹדְּגַה ּונֵתָמְׁשַאְבּו םיִעָרָה

 .הָטיֵלְפּו תיִרֵאְׁש ןיֵאְל הֵּלַּכ דַע ּונָּב ףַנֱאֶת אֹולֲה ,הֶּלֵאָה תֹובֵעֹּתַה יֵּמַעְּב ןֵּתַחְתִהְלּו hיֶתֺוְצִמ רֵפָהְל

 37.תוירכנ םישנ וחקל הלוגה ינבש ךכ םע וירבחו ארזע לש תודדומתהב םיקסוע ,אבה קרפה ןכו ,הז קרפ

 ןהבש תוטלובה .תויארקמ תוישרפ המכ דחי תוכרכנ ,ארזע תליפתב ןה ינושארה חווידב ןה ,אטחה רואיתב

 םירבדל זמרהה 38.ג"כ םירבדמ 'ה להקב אובל םירוסאה תיישרפו ,'ז םירבדבש ןענכ ימעב ןותיחה רוסיא ןה

 ,ןענכ ימעב קר רבודמ אל .ןותיחב םירוסאש םימעה תמישר ןוכדעב ,אטחה לש ינושארה רואיתב אצמנ ג"כ

 חסונ ידע המכ .הנודנה היישרפה ןמ םימע השולש ,"ירצמהו יבאומה ,ינומעה" םג המישרל ופרוצ אלא

 ןאכ ןיא ,םלוא 39.הז חסונ ופידעה םירקוחהו ,המישרה ףוסבש "ירומא"ה םוקמב "ימודא" םג םיסרוג םיפיקע

 :)םילק םייונישב( ז ,גכ םירבד תא םג טטצמ ארזע ,ותליפתב .ג"כ םירבדב היישרפה ןמ םימעה אוביי קר

 "]...[ םָלֹוע דַע םָתָבֹוטְו םָמ`ְׁש ּוׁשְרְדִת א`ְו םֶכיֵנְבִל ּואְׂשִּת לַא םֶהיֵתֹנְבּו םֶהיֵנְבִל ּונְּתִּת לַא םֶכיֵתֹונְּב הָּתַעְו"

 םע ,)'ג קוספ ,םש ואר( 'ז קרפ םירבדמ ןענכ ימעב ןותיחה רוסיא תא בלשמ ארזע ,הז קוספב .)בי ,ט ארזע(

 .ג"כ םירבדב יבאומהו ינומעל רשקב תורימחמה תויחנהה

 רוסיא רותב 'ה להקב אובל רוסיאה תא שריפ ארזעש ךכ לע עיבצמ תויארקמה תוישרפה גוזימ יכ הארנ

 רוסיא לש בולישה .ג"כ םירבדמ היישרפב ולש שומישהו ארזע לש תונשרפה הצמתמ אל הזב םלוא .ןיאושינ

 'ה להקב אובל רוסיאה לש יזכרמה דיקפתה לע םג דמלמ ןענכ ימע םע ןותיחה רוסיא םע להקב האיבה

 םמולש" שורדל רוסיאה לש רוכזאה ,הז רשקהב ."תוצראה ימע"ל "שדוקה ערז" ןיב רידח יתלב ץיח תמקהב

 לחומ אוהו ,יבאומהו ינומעה םע םיניקת םיסחי לש גוס לכ ענומ הז רוסיא .ירקמ וניא םימעה לש "םתבוטו

 תא םג אלא ,ןותיח רוסיא רותב רוסיאה תונשרפ תא קר אל אופא ףקשמ ארזע .םירזה םימעה לכ לע ןאכ

     .תירוקמה היישרפב ויהש םייניבה תודמעמ וא תויתגרדהה אלל ,ףרוג ןפואב רידמ רוסיאכ ולש הנבהה

 ירצמל יבאומהו ינומעה ןיב םגו ,ג"כ םירבדמ םימעה ןיבל ןענכ ימע ןיב םילדבהה תא חיטשמ ארזע

 לכ תא הנכמ ארזע ,ףסונב 41."םתבוטו םמולש שורדת אל" רוסיאה תא ליחמ אוה םלוכ לע 40.)ימודאהו(

 השעמל דגונ הז רואית ,תצקמב ןאכ הנוש "הבעות" חנומה תועמשמ םא םג .)די ,ט( "תובעותה ימע" םימעה

 רפסב ומכ .ימודאהו ירצמה לש ףידעה דמעמה תא בוש קחומו ,ימודאו ירצמ "בעתל" אלש היחנהה תא

 42.םינושה םימעה תחטשה תא אטבמה ,)ב ,י( "תוירכנ םישנ" לילכמה יוניכב שמתשמ ארזע םג ,םיכלמ

 43:םהינב תאו םישנה תא "איצוהל" לאיחי ןב הינכש עיצמ ,אטחה תובקעב

 ,ץֶרָאָה יֵּמַעֵמ תֹוּיִרְכָנ םיִׁשָנ בֶׁשֹּנַו ּוניֵהTאֵב ּונְלַעָמ ּונְחַנֲא אָרְזֶעְל רֶמאֹּיַו םָליֵע יֵנְּבִמ לֵאיִחְי ןֶב הָיְנַכְׁש ןַעַּיַו ]ב[

 יָנֹדֲא תַצֲעַּב םֶהֵמ דָלֹוּנַהְו םיִׁשָנ לָכ איִצֹוהְל ּוניֵהTאֵל תיִרְּב תָרְכִנ הָּתַעְו ]ג[ .תאֹז לַע לֵאָרְׂשִיְל הֶוְקִמ ׁשֵי הָּתַעְו

 .)ג-ב ,י ארזע( הֶׂשָעֵי הָרֹוּתַכְו ,ּוניֵהTֱא תַוְצִמְּב םיִדֵרֲחַהְו

 תורוסאה םישנ ובש הרקמב :ג"כ םירבדב היישרפה תאירקמ תעבונ וז העצה דציכ ריבסמ ןייבשיפ לאכימ

 לע שרגל שי ןהלש םידליה תא .)״איצוהל״( ןשרגל שי ,)״להקב ואב״( לארשימ םירבגל ואשינ 'ה להקב אובל

 
 .224-223 'מע ,הימחנ ארזע ,תפי ואר ,ובכרוה םהמש תורוקמהו ולא םיקרפ הנבמל 37
 ;291-293 'מע ,יעיבר ךרכ ,הנומא ,ןמפיוק ואר .ח"י ארקיוב תוירעה תשרפ איה הז קרפב תוחכונ הל שיש תפסונ תיארקמ השרפ 38
 ,סנילוק תאז תמועל ואר .89-87 'מע ,לאוטיר ,ןיילוא ;238-237 'מע ,ןויצ תביש ,דלפנייו םג ואר .120-114 'מע ,תונשרפ ,ןייבשיפ
 ,םרב .תוארקמה לש תקיודמה תועמשמה לע אל ךא ,תיאליטרעה הרותה ףקותה לע ןעשנ ארזע ,סנילוק יפל .59-58 'מע ,תודהי
  .יתעדל תחכומ איה ,)ג"י הימחנב ןכו( 'ט קרפ ארזעב תויארקמה תוישרפה לש תוחכונה
 .םש תוינפההו ,36 'עה ,ליעל ואר 39
 .36 'עה ,ליעל ואר 40
 .238 'מע ,ןויצ תביש ,דלפנייו ;292-293 'מע ,יעיבר ךרכ ,הנומא ,ןמפיוק ואר 41
 'מע ,יוג ,יבצ ןזורו ריפוא ואר .הימחנ-ארזע רפסבו ,א"י םיכלמ רפסב קר עיפומ הז ףוריצ ,סנדרוקאב יתכרעש שופיח ךמס לע 42
  .71-67 'מע ,םש ןכו ,66
  .391-393 'מע ,תוירכנה םישנה שוריג ,תפי ואר ,"םהמ דלונה"ו "איצוהל" םייוטיבב שומישה תועמשמל 43
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 'ה להקב אובל רוסיאה םא םג ,ןכ םא 44.)ד ,גכ םירבד( "'ה לַהְקִּב םֶהָל אֹבָי א` יִריִׂשֲע רֹוּד םַּג" העיבקה ךמס

 לש תכתוח הקחרה םיללוכ ,וילע רבע והשימש הרקמב הז רוסיא שומימו םושיי ,ןותיח רוסיא רותב שרפתה

 דחא ןמיס אלא ,יתדוקנ ףיעס וניא ןותיחה רוסיא .םהידלי לשו ,םישנו םישנא ,׳ה להקב אובל םירוסאה

   .הרדה וא תוכייש רצויה ,רתוי בחר ךרעמל

 

  :הימחנ רפס ףוסב העיפומ היישרפה לש המוד האירק

 דַע םיִהTֱאָה לַהְקִּב יִבָאֹומּו יִנֹּמַע אֹובָי אT רֶׁשֲא ֹוּב בּותָּכ אָצְמִנְו ,םָעָה יֵנְזָאְּב הֶׁשֹמ רֶפֵסְּב אָרְקִנ אּוהַה םֹוּיַּב

 הָלָלְּקַה ּוניֵהTֱא gֹפֲהַּיַו ֹולְלַקְל םָעְלִּב תֶא ויָלָע רֹּכְׂשִּיַו ,םִיָּמַבּו םֶחֶּלַּב לֵאָרְׂשִי יֵנְּב תֶא ּומְּדִק אT יִּכ .םָלֹוע

  .)ג-א ,גי הימחנ( לֵאָרְׂשִּיִמ בֶרֵע לָכ ּוליִּדְבַּיַו ,הָרֹוּתַה תֶא םָעְמָׁשְּכ יִהְיַו .הָכָרְבִל

 ,ו-ד( ג"כ םירבדמ םיקוספ םיטטוצמ םג ובו ,יבמופ ןפואב ״השמ רפסב״ ארק הימחנש רפוסמ ולא םיקוספב

 יבאומהו ינומעה לש םרוסיא ,ןאכ םג 45.לארשימ םירז תלדבהל הליבוה הרותב האירקה .)םילק םייונישב

 ,'ה להקב אובל רוסיאה לש יטקרפה םושייה ,ארזעב ומכ 46.)״ברע לכ״( םירזה לכ לע רוסיאל ךפוהו טשפתמ

 םירזה םא רורב אל ןאכ ,םרב .)״ולידביו״( לארשי ברקמ םירזה לש הקחרה איה ,רוסיאה תרפה לש הרקמב

 47.םירחא םינפואב לארשיב וברעתהש םירז וא ,תבורעת יאושינ לש םהידלי ,לארשיל םיאושנ ויה ולדבוהש

 ףא לע 48.שדקמה תיבב ותכשלמ ינומעה היבוט לש ושוריג לע םירפסמ ,)ט-ד ,גי הימחנ( םיאבה םיקוספה

 שוריגש החנהה תא ףקשמ םירופיסה ינש תכמסהש ועיצה םירקוח ,ג"כ םירבד תא םיריכזמ םניא םיקוספהש

 רוסיאה ,הזה הרקמב ,םירקוחה יפל .'ה להקב אובל רוסיאל תונשרפמ אוה ףא עבונ שדקמה ןמ היבוט

 רוסיאהש הארנ ,ג״כ םירבד ןיבל רופיסה ןיב רשק שי םא ,ןאכ םג ,םרב 49.שדקמל הסינכ רוסיאכ שרפתה

 םא תרזוח וז האירק 50.חוכ תודמעמ )םיניוע( םירז תקחרה ,דוחייבו ,םירז תקחרה לש יללכ ןבומב שרפתה

 םא אופא תעדל השק 52.רחא רוקמל הארנכ ךייש היבוט שוריג רופיס ,םלוא 51.רוסיאה לש ירוקמה ןבומל ןכ

  .היישרפה לש תמיוסמ תונשרפ ףקשמ ןאכ וצוביש םאו ג"כ םירבד לע ססבתמ ןכא אוה

 

 
 ,ישילשה רודה דע ימודאהו ירצמה לש םהינב רוסיא תא םג ןייצמ ,118 'מע ,םש ,ןייבשיפ םנמא .117-118 'מע ,תונשרפ ,ןייבשיפ 44
 תלחה תועצמאב קר תרשפאתמ ןהידליו םישנה רוסיא לש תוטלחומה .דיקפת ןאכ קחשמ ימודאהו ירצמה דמעמש הארנ אל ךא
 םג ואר .תיתגרדהה תובלתשהה תורשפאו ימודאהו ירצמה לש םייניבה דמעמ תקיחמו ,םימעה לכ לע יבאומהו ינומעה דמעמ
 הארנ אל .הינכש תעצה לש סיסבלו עקרל םיפסונ םירבסהל ,תוירכנה םישנה שוריג ,תפי ;66-61 'מע ,יוג ,יבצ ןזורו ריפוא
 .382-381 'מע ,םש ,תפי וושה ךא ,ינשה םע דחא הריתסב םידמוע םינושה םירבסההש
 םיקוספ תאירק לש תוילמסה לע ,126-127 'מע ,תונשרפ ,ןייבשיפ ואר .46 'עה 238 'מע ,ןויצ תביש ,דלפנייו ואר ,"ברע" חנומה לע 45
  .תומוחה תשדקה רשקהב ולא
 .238 'מע ,ןויצ תביש ,דלפנייו ואר 46
 'מע ,ןויצ תביש ,דלפנייו ;354 'מע ,יעיבר ךרכ ,הנומא ,ןמפיוק ;126 'מע ,תונשרפ ,ןייבשיפ ;467-468 'מע ,הימחנ ארזע ,תפי ואר 47

238. 
 .251 'עה םשו 66 'מע ,םירכנהו שדקמה תיב ,ןיירוא ואר .טי ,ב הימחנ ואר ךא ,"ינומע" הנוכמ וניא היבוט ולא םיקוספב 48
 .33 'עה 250 'מע ,תודהי ,ןהכ ;340 'מע ,ת"ממ ,רטסיק ;127-128 'מע ,תונשרפ ,ןייבשיפ ;348 'מע ,םירוסא ,קלפ ואר 49
 .ללכ הז רשקהב ג"כ םירבד תא תנייצמ הניא תפי .473-475 'מע ,הימחנ ארזע ,תפי ואר 50
 יאושינ תעפותב קבאנ הימחנ םש ,)טכ-גכ( ג"י קרפ ףוסב תאצמנ הימחנ לצא הנודנה השרפל הנורחא תירשפא תוסחייתה 51
 ,)וכ ,גי הימחנ ואר( א"י 'א םיכלמב המלש יאטחל סחייתמו ,)הכ ,גי הימחנ ואר( 'ז םירבדמ טטצמ םש הימחנ ,םלוא .תבורעתה
 ,ךשמהב .)גכ ,גי הימחנ( "תויבאומ ,תוינומע ,תוידודשא" :םימעה תמישרב קר אצמנ ירשפא רוכזא .ג"כ םירבדמ טטצמ וניא אוהו
 ,תפי ואר .ולא םיקוספ ירוחאמ דמוע ג"כ םירבד הדימ וזיאב אופא רורב אל .)זכ-וכ ,םש( "תוירכנ" רותב םישנה תא הנכמ הימחנ
 רורפרב רבודמש רובסש ,126 'מע ,תונשרפ ,ןייבשיפ תמועל ,תילאוטקא המישר םימעה תמישרב האורש ,481 'מע ,הימחנ ארזע
 .31 'עה 249 'מע ,תודהי ,ןהכ ;351 'מע ,םירוסא ,קלפ וארו ,ו ,ט הירכז ואר ,"רזממ"ל תוידודשאה לש רשקל .הנודנה היישרפל
    .51 'עה 124 'מע ,תונשרפ ,ןייבשיפ ואר ,תאז תמועל
 .ךליאו 469 'מע ,הימחנ ארזע ,תפי ואר 52
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 'ה להקב אובל םירוסאה תיישרפל םיביגמה תורוקמ

 ונ היעשי
 תחאב .ינשה היעשי אוה ג"כ םירבדב היישרפל ביגמו ןכתיש ,ינשה תיבה ימי תישארמ יארקמ רוקמ

 :"'ה לא םיוולנה רכנה ינב"ו םיסירסה ,תורדומ תוצובק יתשל הנופ היעשי ,ויתואובנמ

  .ׁשֵבָי ץֵע יִנֲא ןֵה סיִרָּסַה רַמאֹי לַאְו ,ֹוּמַע לַעֵמ 'ה יִנַליִּדְבַי לֵּדְבַה רֹמאֵל 'ה לֶא הָוְלִּנַה רָכֵּנַה ןֶּב רַמאֹי לַאְו ]ג[

 יִּתַתָנְו ]ה[ .יִתיִרְבִּב םיִקיִזֲחַמּו ,יִּתְצָפָח רֶׁשֲאַּב ּורֲחָבּו יַתֹותְּבַׁש תֶא ּורְמְׁשִי רֶׁשֲא םיִסיִרָּסַל 'ה רַמָא הֹכ יִּכ ]ד[

  .תֵרָּכִי אT רֶׁשֲא ֹול ןֶּתֶא םָלֹוע םֵׁש ,תֹונָּבִמּו םיִנָּבִמ בֹוט םֵׁשָו דָי יַתֹמֹוחְבּו יִתיֵבְּב םֶהָל

 םיִקיִזֲחַמּו ֹולְּלַחֵמ תָּבַׁש רֵמֹׁש לָּכ ,םיִדָבֲעַל ֹול תֹויְהִל 'ה םֵׁש תֶא הָבֲהַאְלּו ֹותְרָׁשְל 'ה לַע םיִוְלִּנַה רָכֵּנַה יֵנְבּו ]ו[

 יִתיֵב יִּכ ,יִחְּבְזִמ-לַע ןֹוצָרְל םֶהיֵחְבִזְו םֶהיֵתTֹוע יִתָּלִפְּת תיֵבְּב םיִּתְחַּמִׂשְו יִׁשְדָק רַה לֶא םיִתֹואיִבֲהַו ]ז[ .יִתיִרְבִּב

 .)ז-ג ,ונ היעשי( םיִּמַעָה לָכְל אֵרָּקִי הָּלִפְּת תיֵּב

 ,םילשורי תומוחבו שדקמב ןורכיז תבצמב וכזי םיסירסה .ולא תוצובק יתשל ׳ה שדקמב םוקמ חיטבמ היעשי

 םירבדב היישרפה ןיבל ולא םיקוספ ןיב הקיז תרכינש ךכ לע ודמע םירקוח 53.שדקמב תרשל ולכוי רכנה ינבו

 יפ לע ,םירוסאה םימעל םיליבקמ "רכנה ינב" וליאו ,הכפש תורכו אכד עוצפ דגנכ םידמוע םיסירסה :ג"כ

 יגוח םע סמלפתה היעשי ,הלא םירקוח יפל 54.ללכב םירזה םימעה לע רוסיאב רבודמש ,תחוורה תונשרפה

 ,הז הרקמב םגש בל םישנ .רכנ ינבו םיסירס תרדהל ג"כ םירבדב היישרפב שומישל דגנתהו ,הימחנו ארזע

 לֵּדְבַה...רָכֵּנַה ןֶּב רַמאֹי לַאְו" :יללכ ןפואב הצובקל תוכייתשהב אלא ,שדקמב קר הדקמתה אל תרבודמה הרדהה

 ,טלחומו אלמ בוליש ףקשמ ,םילשורי תומוחבו ,ןחלופבו שדקמב ףותישה ,היעשי רובע ,"ֹוּמַע לַעֵמ 'ה יִנַליִּדְבַי

  55.תפרוגה הרדהה דגנכ דמועש

 

 תור
 ,הדוהימ שיא םע היאושינ לעו ,התומח לש היהולאו המע תא תצמאמש היבאומ השא לע תרפסמ תור תליגמ

 ,תור תליגמ ןיבש רעפה לע ודמע םירקוח .ךלמה דוד אוה זעובו תור לש ןינה יכ רפוסמ הליגמה ףוסב .זעוב

 תור תליגמ ןיבש סחיה והמ ךא 56.טרפב תויבאומ םישנלו ,תוירכנ םישנל םסחי תניחבמ ,הימחנו ארזע ןיבל

 אובל רוסיאה תא וארק תור רפס ירבחמש ןעט ץיבוקז ריאי ?ג"כ םירבדב להקב אובל םירוסאה תיישרפ ןיבל

 ,'ה להקב אובל רוסיאה תא תרחא וארק תור ירבחמש עבק ןהכ היעש 57.דבלב םירבג לע לחכ 'ה להקב

 ,הליגמה ףוסב סחיה תמישר יפ לע ,םלוא 58.ןיאושינ רוסיאכ אלו ,שדקמל הסינכ רוסיא רותב תאז ושריפו

 .םלוע דע םיבאומה יאצאצ לע לח 'ה להקב אובל רוסיאהש ףא ,שדקמה תא הנב ,המלש ,תור לש ןינה ןב

 ,באומ יפלכ שממ לש תוניוע הלגמ אלא ,'ה להקב אובל םיבאומ לע תרסוא קר אל םירבדב היישרפה ,ףסונב

 האר אלש ,רחא םרז תפקשמ תור תליגמש עיצה רפיש ימר'ג ,תאז רואל .םמע הבריק יסחי לכ לע תרסואו

 אצוי דוגינכ תבצועמ תור לש התומדש ,אנהכ םחנמ לש ותאירק תיארנ ,ייניעב 59.ילילש רואב םיבאומה תא

 
 .409-411 'מע ,היעשי ,לואפ ואר 53
 ,תונשרפ ,ןייבשיפ םג ואר .72-75 'מע ,םירכנהו שדקמה תיב ,ןיירוא ;90-91 'מע ,לאוטיר ,ןיילוא ;405-406 'מע ,היעשי ,לואפ ואר 54
 .80-78 'מע ,םויגלירולפ ,ןטרגמואב וושה .237 'מע ,ןויצ תביש ,דלפנייו ;128 'מע
  .239-241 'מע ,ןויצ תביש ,דלפנייו םג וארו ,54 'עה ,ליעל ואר 55
  .םש תוינפהבו ,38-39 'מע ,תור ,רפיש ;18-19 'מע ,תור ,ץיבוקז ,לשמל ואר 56
 .24 'מע ,תור ,ץיבוקז ואר 57
 .249-250 'מע ,תודהי ,ןהכ 58
 המדק )תססובמ איה הילעש תרוסמה וא( תור תליגמש ,173-174 'מע ,יתד רויג ,םורגלימ לש ותעצה איה תפסונ תורשפא 59
 יפלכ הלגמ איהש ןיועה סחיה תועצמאב דוד תיב תא שיפכהל ןווכתה וז היישרפ לש רבחמה ,םורגלימ יפל .ג"כ םירבדב היישרפל
 .באומו ןומע
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 םחלב" לארשי תא םדקלמ םיבאומה לש םתוענמיה דגנכ 60.םיבאומה לש םירחא םייארקמ םירואיתל ןפוד

 התלבק .הרובעב םירועש תטקלמו ,התומח םע דסח התשעש ימכ תראותמ תור ,םירצממ ואצישכ "םימבו

  61.לארשי ינבל באומ ינב ושעש ירוטסיהה לוועה תא תונקתמש ,תוידוחייה היתונוכתמ אופא תעבונ תור לש

 

 תידוהי רפס
 תקסוע תידוהי רפס לש תישארה הלילעה .תידוהי רפסב רויחא לש ותומדל םג המוד האירק עיצמ אנהכ

 תרדוח תידוהי .רצנדכובנ אבצ רש ,סנרפולוה םע המחלממ לארשי תא הליצמש ,הרוביג הנמלא לש התומדב

 דחא ,ינומעה רויחאל תעגונ הז רפסב תיזכרמ הנשמ תלילע .ושאר תא תפרוע זאו ,ותוא התפמ ,ולש הנחמל

 המישרמ תואיקב הלגמו ,לארשיב םחליהל אל סנרפולוה תא ענכשל הסנמ רויחא .סנרפולוה לש ויצעוימ

 ךלשומו רשקנ רויחא ,הז ןויסנ תובקעב .)אכ-ה ,ה תידוהי( לאה םע ידוחייה וסחיבו ,םעה לש הירוטסיהב

 ,סנרפולוה לש ויתוינכת תא םהל רסומ רויחא ,םהילא ותוא םיפסוא לארשי ישנאש רחאל .)גי-י ,ו( הצוחה

 ,סנרפולוה לש ףורעה ושאר םע הבש תידוהיש רחאל .)אכ-די ,ו( לארשי יגיהנממ דחא לש ותיבב ןכושמו

  .)י-ו ,די( לארשי תיבל ףרטצמו ומצע תא למ רויחא

 דמוע תידוהי רפס םג 62.הריפסה ינפל האמ תנש ביבס ,םיאנומשחה תפוקתב רבחתה תידוהי רפסש הארנ

 ינומעה לע רוסיאה םע תבשייתמ הניא לארשי תיבל רויחא לש ותופרטצה :ג"כ םירבדב היישרפה םע חתמב

 .םינוש תונורתפ ועיצה םירקוח ןאכ םג 63.תפרוג הרדה רותב רוסיאה תנבה יפ לע דוחייב ,'ה להקב אובל

 לע רוסיא ונניא 'ה להקב אובל רוסיאהש םושמ ,ג"כ םירבד תא רתוס וניא רויחא רופיס יכ ןעט ןהכ היעש

 םירבד ,תור יבגל ליעל יתנייצש יפכ .רויחא לש רויגב קר הצמתמ וניא ג"כ םירבד םע חתמה ,םלוא 64.רויג

 ,תיבויח תינומע תומד לש התריצי םצע .םמע הבריק יסחי לע רסואו ,ןומע יפלכ תיללכ תוניוע עיבמ ג"כ

 .ח-ד ,גכ םירבד ךותמ הלועש חורל םיאתמ וניא ,םברקב דבוכמ חוריאל הכוזשו ,לארשי יפלכ הדהא הלגמש

 תפסונ העצה 65.ג"כ םירבדב היישרפה תא "חכש" וא ריכה אל טושפ תידוהי רבחמש ונעט םירחא םירקוח

 ,אנהכ םחנמ עיצמ םג ךכ 66.שמגתהל לוכי קוחה ,ולאכ םיידוחיי םירקמבו ,ןפוד אצוי הרקמב רבודמש איה

 רותב ןהלש תינתאה תוהזה ףא לע ,ןפוד אצוי דמעמל וכז ןה םגש ,היבאומה תורלו בחרל רויחא תא הוושמה

  67.המאתהב ,היבאומו תינענכ

 .ג"כ םירבדב ןומע ינב רואיתל דוגינכ רויחא לש ותומד תא םג אורקל שיש הרובס ינא ,אנהכ תובקעב

 לַע" :םהיפלכ תוניוע וליגו םירצממ ואצי רשאכ לארשיב עוגפל וצר םהש איה םש ןומע ינב לש המשאהה

 רֹותְּפִמ רֹועְּב ןֶּב םָעְלִּב תֶא vיֶלָע רַכָׂש רֶׁשֲאַו ,םִיָרְצִּמִמ םֶכְתאֵצְּב uֶרֶּדַּב םִיַּמַבּו םֶחֶּלַּב םֶכְתֶא ּומְּדִק א` רֶׁשֲא רַבְּד

 שגפמב .לארשיב הכימתו הגאד ,הדהא עיבמ רויחא ,טלחומ דוגינב .)ה ,גכ םירבד( "ָּךֶלְלַקְל םִיַרֲהַנ םַרֲא

 
 .הז בוציעל תופסונ תואמגוד עיצמ םש אנהכ .545 'מע ,'ג קלח ,ירפס ,אנהכ 60
 .315 'עה 121 'מע ,תונשרפ ,ןייבשיפ לש ותרעה ואר 61
 לש תוירוטסיה תדימב הנויד וארו ,38-44 'מע ,תידוהי ,ארג לש התדמע תא תלבקמ ינא .רפסה ךוראית יבגל םיקולח םירקוחה 62
 .ךליאו 26 'מע ,םש ,רפסב םיראותמה םיעוריאה
 .42 'עה 242 'מע ,תודהי ,ןהכ וארו ,)'י קוספל שוריפב( 1426 'מע ,ארקמ ,ןגוק ;24-25 'מע ,אובמ ,ןילטייצ ואר 63
 .241-242 'מע ,תודהי ,ןהכ ואר .תידוהי רפסב גצומ אוהש יפכ רויגה גשומ תא ללכ ריכה אל םירבד לש רבחמהש ריעמ םג ןהכ 64
 .)ד ,ד םיידי תנשמ ואר( םיבאומו םינומע םירג ולביקש ,םימכחה תטיש םע תידוהי רפס לעבל סחיימ אוהש העדה תא רשוק ןהכ
 ימודאהו( יבאומהו ינומעה לע רוסיאה תא שרפל ולכי םיאנתה הבש הדיחיה ךרדה ןויכ ,תיתייעב םיאנתה תורפסל האוושהה םרב
 יחרכה הרקמ השעמל והז אלא ,רייגתהל םיבאומו םינומעל "ורשפא" קר אל םיאנתה .םירג רותב םשוריפ תועצמאב איה ,)ירצמהו
 .קרפה לש ינשה קלחב ואר ,ךכ לע .םתונשרפ תא םייקל ידכ םרובע
  .42 'עה 242 'מע ,ןהכ לצא תוינפהה ראש וארו ,24-25 'מע ,אובמ ,ןילטייצ 65
 ,ןדרו'ג ;רויחא ,ןמטיור ;420 'מע ,תידוהי ,ארג ;םש ,רומ ואר ,הז ישוקב םיפסונ םינוידו תועצהל .235-236 'מע ,תידוהי ,רומ ואר 66
 .רויחא ,רטנו ;343 'מע ,תידוהי

 .545-546 'מע ,'ג קלח ,ירפס ,אנהכ 67
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 לארשי לש הירוטסיהה םע תוהדזהו תורכיה ףקשמש םואנ אשונ אוה ,רויחא םע םיארוקה לש ןושארה

 וייח ריחמב טעמכ ,לארשיב םחלהל סנרפולוהמ עונמל הסנמ אוה .)אכ-ה ,ה( לאה ןיבל םניב ידוחייה רשקהו

 ךכב םעלבל רויחא ןיב ןוימדה לע ועיבצה םירקוח .)זי ,ו( וידיבש עדימה לכ תא לארשיל רסומ אוהו ,)גי-א ,ו(

 ךותמ 69.לארשיב םחלנש ךלמל ץעוי שמשמ רויחא םג ,םעלב ומכ 68.לארשי יהולאב וריכהש םירכנ םהינשש

 רויחא ,לארשי לע ומואנ ףוסב .םעלב לש וזמ הכופה רויחא לש ותצע :תויומדה יתש ןיב דוגינה הלוע ,ןוימדה

 הנשי ,תאז תמועל .)אכ-כ ,ה תידוהי( םתוא סיבהל ןתינ אל ,םיאטוח םניא לארשי דוע לכש ךכב םתוח

 תא םזיש הז אוהו ,םהב עוגפל לכוי אוהש ידכ ,לארשי ינב תא איטחהל קלבל ץעי םעלבש תחוור תרוסמ

 רויחא ךא ,לארשי לש םלרוג לע אטחה לש חוכל םיעדומ רויחאו םעלב ,ןכ םא 70.באומ תונב םע םתאטחה

 ,"םייסופיט"ה ומע ינבמ ךופה ןפואב גהונ רויחא ,תור ומכ 71.םהילע ןגהל תנמ לע אקווד וז הנוכתב שמתשמ

 72.ונממ רדומ וניאו ,ביטקלוקה ךות לא הלבקל הכוז אוה ןכלו

 

 ינש תיב תפוקת יהלשמ 'ה להקב אובל םירוסאה תיישרפל תונשרפ

 ןארמוק
 תמישר לע תוססובמ ןקלח .ג"כ םירבדב היישרפל םינוש םיגוסמ תויוסחייתה המכ תועיפומ ןארמוק תורפסב

 "תורוד" הלימה העיפומ ,רחא םוקמב .ויתויטהו "להקב אובל" יוטיבה לע תוססובמ ןקלחו ,םירוסאה םישנאה

 ,םצמוצמ הלאה תורוקמה רפסמ .הנודנה היישרפל תזמורמ תוסחייתה וז םגש הארנו ,םירג יאצאצל רשקב

 רהוצ ונל תוקפסמ ,ןארמוק תורפסמ ןהיתוליבקמו תויוסחייתהה ,תאז תורמל .עטוקמ ןפואב ורמתשה םהו

   .ג"כ םירבדמ היישרפה לש םינוש םיטביה לש תחתופמו תידוחיי תונשרפל

 

 הרותה ישעמ תצקמ
 םע תכה לש יתכלה סומלופ תרגסמב ,הרותה ישעמ תצקמ תליגמב העיפומ 'ה להקב אובל םירוסאה תמישר

 :םנמז ינב םירחא םידוהי

 םיאב םהש תכפשה ת]פו רזממהו יבאומהו ינ[     .א

 םצע םת] םי[חק]ו[ל]     להקב[ 40

 ]      תחא[    

 ונחנא םיב]שוח ףאו תואמט   [    

 םהילע א]    [    

 םתושעל]ו[ םכית]הל ןי    [    

 
 ןמ קלח .336 'עה ,םש תוינפהבו ,81-82 'מע ,םירכנהו שדקמה תיב ,ןיירוא ;49-50 'מע ,תידוהי ,ארג ;166 'מע ,תידוהי ,רומ ואר 68
 .״םעלב״ ךרעב ,134 ׳מע ,׳ב ךרכ ,תיארקמ הידפולקיצנא ואר .קפסב לטומ רבדה ךא ,ינומע היה םעלבש םג ונייצ םירקוחה
 .סוטודורה לש םיביטרנב ךלמל םיצעויל רויחא לש ןוימדה לע ,63 'מע ,תידוהי ,ארג ואר 69
 ;די ,דכ רבדמבל םיעטקה םוגרתו יטיפואינ םוגרת ;זט ,אל רבדמב ואר ,םעלבל רשקב וז תרוסמל .214 'מע ,תידוהי ,ארג ואר 70
 לע תורוסמ לש הריקסל .די ,ב ןנחוי ןוזח ;299-294 'א השמ ייח ,ןוליפ ;130-126 'ד תוינומדק ,סופסוי ;גי ,חי ארקמה תוינומדק
 .תרוסמו ארקמ ,שמרו ואר ,הקיתעה תעב םעלב
 ,שמרו ךכ לע ואר .תובאה יקוח תשיטנ םע ,באומ תונב םע תונזה אטח תא תכרוכש תרוסמ םיקלוח סופסויו ןוליפ ,ךכל ףסונב 71
 שוטנל לארשיל םרגש םעלבל דוגינב .130 ,'ד תוינומדק ,סופסוי ;298 ,השמ ייח ,ןוליפ ,לשמל וארו ,164-162 'מע ,תרוסמו ארקמ
 .לארשי תיבל ףרטצמו לומינ רויחא ,תובאה יקוח תא
 ידכ וא ,)הימחנו ארזע תפוקתב( יללכ ןפואב םינומע םע םיסחי רישכהל תנמ לע התנבנ רויחא לש ותומדש ועיצה םירקוח 72
-421 'מע ,תידוהי ,ארג לצא וארו ,46-45 'מע ,תידוהי ,ץנירג ואר .)םיאנומשחה תפוקתב( םירוטיהו םימודאה תלימ תא קידצהל

 םגש ןכתי .)ןוצרמ םעל ףרטצהו למ אוהש ןויכ ,םירוטיהו םימודאל דוגינב אקווד דמוע רויחאו ןכתיש ,םש ,ארג ואר םלוא( 420
 תור לש םהיתויומד םא אופא רורב אל .יללכ ןפואב ,)תויבאומה וא( תוירכנה םישנה םע םיסחי רישכהל הדעונ תור לש התומד
  .תיטילופ וא תיתרבח הניחבמ םמע םיסחיה ןוקיתל יתורפס עצמ םישמשמ םהש וא ,ןפוד יאצוי תויומד םילמסמ רויחאו
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 םא]    [ 45

 םעה ]תצ   [    

 םיכ]     [    

 רבג תבורע]ת לוכמ [    

 .)39-49 'וש ,208 'מע ,'ב ךרכ ,תוליגמ ,ןורמיק( 73]שדקמהמ םיארי תויהלו[    

 הביסה ןהו ,תקולחמב תויונש תוכלה רפסמ תטרפמה תיסומלופ תרגיא אוה ״הרותה ישעמ תצקמ״ רוביחה

 אובל םירוסאה תיישרפמ תעבונ ,הרושכ םייק אל םעהש תוכלהה ןמ תחא ,הליגמה יפ לע 74.תכה תשירפל

 ,יבאומה ,ינומעה :ג"כ םירבדב היישרפב םיעיפומה םירוסאה םישנאה לש המישרב חתופ ףיעסה .'ה להקב

 להקב םיאב םהש" איה ,ולא םישנאל רשקב םעל תסחוימה הריבעה .״תכפשה תורכ״ו הכדה עוצפ ,רזממה

 .רוסיאה תא השריפ תכה קוידב ךיא רורב אל ךא ,"'ה להקב אובי אל" תיארקמה ןושלה לע הזרפרפ וז ."]לא[

  .ורמתשה אל ,תכה לש התנשמ טוריפ ןכו ,תורוסאה תולועפה טוריפ

 ,"תחא םצע" ,"םיחקול" :ןיאושינ לש הדשל םיכיישה הז ףיעסב םייוטיבו םילימ ידירש לע ועיבצה םירקוח

 לעב אצוי הדגנכש תיתרבחה העפותה יהמ רורב אל ,םרב 75.)"םיככותמ"ו( "םכיתהל" ידוחייה חנומה ןכו

 תוינומע םישנ םיחקולש לארשימ םירבג דגנכ תינפומ תרוקיבהש איה רקחמב התלעש העצהה .הליגמה

 ןיינעב ,ארזעו םיכלמ רפס ךותמ הלועש השיגל םיאנתה תדמע ןיבש חתמה לע תססובמ וז העצה 76.תויבאומו

 ךא ,םירוסא םיבאומו םינומע םירבג קר יכ עבקנ םיאנתה תורפסב .תויבאומו תוינומע םישנ םע ןיאושינ

 תוינומע םישנ תאשל רוסיא שיש םירובס הימחנ-ארזעו םיכלמ ירבחמ ,תאז תמועל 77.תורוסא ןניא םישנה

 תליגמב ףקתשמש סומלופה אוה אוה הז חתמש ועיצה םירקוח ,רחא סומלופל תויאר רדעיהב .תויבאומו

 ,ןודנה ףיעסה ךרואל ,וזמ הרתי 78.המצע הליגמה ךותמ ךכל הייאר לכ ונידיב ןיא ,םלוא .הרותה ישעמ תצקמ

  79.רוסא דמעמב םירבגל אקווד עגנ סומלופהש ןכתי ןכלו ,רכז ןושלב םג תחסנתמ הליגמה

 אל .יבאומו ינומע ,רזממ ,הכפש תורכו אכד עוצפ :תיארקמה םירוסאה תמישר לכ תא איבה הליגמה לעב

 ,ןכתיי 80.תרחא הירוגטקל סחייתמ אוה אמש וא ,יבאומבו ינומעב אקווד דקמתמ סומלופה םא אופא רורב

 תקזחתמ וז תורשפא 81.הכפש תורכו אכד עוצפ ידי לע םיגצוימה ,םומ ילעבל אקווד עגנ סומלופהש ,לשמל

 ןארמוק תורפסמ םירחא תורוקמ ,ןלהל הארנש יפכ 82.םישרחבו םימוסב קסועש ,הליגמב אבה ףיעסה רואל

 
 הקלחבו ,'דו 'א םיקתוע ףוריצב 'ג קתוע לע הקלחב תססובמ וז הדיחי .םישרחלו םימוסל עגונב ,האבה הכלהב הכישממ וז הרוש 73
 .)204 'מע ןכו ,םש ,ןורמיק ואר( 'דו 'ג םיקתוע ףוריצב ,'א קתוע לע
 .319-321 'מע ,ת"ממ ,רטסיק ;24-25 'מע ,ת"ממ ,ןמסוז ;׳י תוילגת ,לנגרטסו ןורמיק ואר 74
 ,לנגרטסו ןורמיק ואר ןאכ כ"ות שרושב ןוידל .339 'מע ,ת"ממ ,רטסיק ;121-122 'עה ,159 'מע ,׳י תוילגת ,לנגרטסו ןורמיק ואר 75
  .85 'עה ,ןלהל ואר ךכ לע ,"רבגה תבורעת" יוטיבה תא םג ןייצ רטסיק .ת"ממ ,םענ וושהו ,122 'עה ןכו ,101 'מע ,םש
  .םש 98 'עהו 33 'מע ,ת"ממ ,ןמסוז ;)159 'מעב םהירבד וושה ךא( 124 'עה ,םשו ,160 'מע ,׳י תוילגת ,לנגרטסו ןורמיק 76
 .ג ,ח תומבי תנשמ ;ט"מר הקסיפ ,םירבד ירפס ואר 77
 קסועה ,הליגמב ןורחאה יתכלהה ףיעסל ןודנה ףיעסה לש וסחיב אוה הז שוריפב ףסונ ישוק .98 'עה 33 'מע ,ת"ממ ,ןמסוז ואר 78
 סחייתמ הז ףיעסש ושריפ לנגרטסו ןורמיק םנמא .)82-75 תורוש 209 'מע ,'ב ךרכ ,תוליגמ ,ןורמיק ואר( "םעה ךותב הסענה תונוז"ב
 ועיצהש יפכ ,)תורג וא( תוירכנ םישנ םע ןיאושינל תודגנתהב רבודמש אוה רתוי רבתסמה שוריפה ךא ,תוילארשיו םינהכ יאושינל
 ;185-182 'מע ,םיגוויז ייומיד ,שמש ;67 'עה 26 'מע ,ת"ממ ,ןמסוז ;175-171 'מע ,׳י תוילגת ,לנגרטסו ןורמיק ואר .םירחא םירקוח
-88 'מע ,םיוג תאמוט ,זייה ;347-343 'מע ,ת"ממ ,רטסיק ;515 'מע ,ת"ממ ,ןטרגמואב וושהו ,28-25 'מע ,םינהכ תכלממ ,בראפלמיה

 .אקווד תויבאומו תוינומע םישנ םע ןיאושינ דגנ אצוי ןודנה ףיעסהש אופא ריבס אל .143-142 'מע ,ןיאושינ ,ואלטס םג ואר .82
  .תבורעת יאושינ ,ןמרו ;ךליאו 73 'מע ,םיוג תאמוט ,זייה וארו ,'ל קרפ םילבויה רפס םג ואר
  .160 'מעב םהירבד וושהו ,159 'מע ,׳י תוילגת ,לנגרטסו ןורמיק לשמל ואר 79
 תרחא הירוגטקל עגנ סומלופהש םג ןכתי .םירזממל עגונב אקווד היה סומלופה דקומ יכ ןעטש ,133 'מע ,םירזממ ,ןליא רב ואר 80
 .םימומ ילעב ןוגכ ,תורוסאה תוירוגטקה תמישר ידי לע ילמס ןפואב תגצוימ איה ךא ,תרכזומ הניאש
 ,רטסיק ;224-225 'מע ,'א ךרכ ,שדקמה תליגמ ,ןידי ואר ,םיאמטכ םתסיפתו תכה יבתכב םומה ילעב לש הביחרמה הרדהה לע 81
 ,םיינפוג םימומל סחייתמ )48 הרוש( "רבגה תבורעת" יוטיבהש ןכתי .םימומ ילעב ,שמש ;262 'מע ,םיכרס ,טכיל ;131 'מע ,ילושב
  .85 'עה ,ןלהל ואר ,הז יוטיב לע .םיירכזה ןימה ירביאב םימומל דוחייב ילואו

 .127 'עה ,ןלהל ואר 82
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 ןוידל םג תאז רשקל שיש ןכתי ןכלו ,תויולבגומ ילעב תרדה לש רשקהב 'ה להקב אובל רוסיאה תא םינייצמ

 .הרותה ישעמ תצקמב הז

 ןיא םיאנתה תורפסבש הדבועה רואל .)49 הרוש( "שדקמהמ םיארי תויהלו" :ףוריצה עיפומ הדיחיה ףוסב

 לע םג לבוק הליגמה רבחמש ועיצה לנגרטסו ןורמיק ,שדקמל סנכיהל להקב אובל םירוסאה לע רוסיא

 ןיא ,םלוא 83.הליגמב םיפסונ תומוקמב שדקמה ןיינע תא ומילשהו ,שדקמל םירוסאה םישנאה לש םתסינכ

 84.שדקמה תא םיאמטמ םירוסא ןיאושינש הסיפת רואל הליגמב הלוע שדקמה ןיינעש ןכתיו ,וז האירקל חרכה

 "רבגה תבורעת" יוטיבה ןכו ,)42 הרוש( "תואמט ]המהו[" ןויצה :האמוטל תויוסחייתה יתש ןנשי הז ףיעסב

 תואמטנש ,תוילארשיה םהיתושנמ ,להקב אובל םירוסאה ןמ תעבונ האמוטה םא רורב אל 85.)48 הרוש(

 ישעמ תצקמ תליגמב עטוקמה ףיעסה יכ אופא הארנ 86.םמצע םיסחיה ןמ אמש וא ,םמע םיסחיה תובקעב

    .שדקמל הסינכב םג קסוע אוה םא רורב אל ךא ,ןיאושינל עגונב סומלופ ףקשמ הרותה

 

 העיפומש המישרה .תורוסאה תוירוגטקה תמישר םג אלא ,בל תמושתל היואר רוסיאה תונשרפ קר אל

 והז ."תכפשה ת]פו רזממהו יבאומהו ינ[" :תיארקמה המישרל דואמ הבורק הליגמב

 הנושארה םעפה םג וז 87.רזממה תא ריכזמש וזה תיארקמה היישרפב קסועש ןושארה יתורפסה רוקמה

 דחא ירשפא רוכזאל וכז ולא תוירוגטק .וז ןושלב םינייוצמ "הכפש תורכ"ו "אכד עוצפ"ש ינשה תיבה תורפסב

 וניא ארקמבו הליגמב תומישרה רדס םנמא ."םיסירס" הארנכ םתוא הניכש ,ו"נ היעשיב ,ןכל םדוק דבלב

 לשב ךא ,סומלופה דקומ לע דמלל יושע רדסה ךופיה .יארקמה רדסה ןמ קוידב ךופה הליגמב רדסה ךא ,ההז

  88.רורב וניא ןיינעה ,ףיעסה עוטיק

 ימודאה לש םרתיה םצע ,תכה תניחבמ יכ הארנ .ןויצל היואר המישרה ןמ ירצמהו ימודאה לש םתורדעיה םג

 תויוסחייתהה לכ תמועל .'ה להקב אובל םירוסאה תמישר ךותמ םתוא איצומ רתוי רחואמ רודב ירצמהו

 םימעה תומש תא ופילחה ףאו ,םירוסאה םימעה ןיב םילדבהה תא ושטשטש ,ג"כ םירבדב היישרפל תומדוקה

 ןיבש הנחבהה לע תנעשנ הרותה ישעמ תצקמ תליגמב המישרה ,"םיוג" וא "רכנה ינב" ,"תוירכנ" םייוניכב

 הבריקה .ןיטולחל המישרה ןמ ירצמהו ימודאה תא האיצומ איהש ךכ ידכ דע ,תיארקמה המישרב םימעה

-ארזעל הזה רוקמה ןיב קתנ לע םידיעמ ,ימודאהו ירצמל יבאומהו ינומעה ןיב לודיבהו ,תיארקמה המישרל

 .םיכלמו הימחנ

 

 
 .159-160 'מע ,׳י תוילגת ,לנגרטסו ןורמיק ואר 83
 .69-71 'מע ,םינהכ תכלממ ,בראפלמיה 84
 .89 'מע ,םיוג תאמוט ,זייה לש הנויד וארו ,"םירוסא םיסחי" רותב הז יוטיב םימגרתמ ,158 'מע ,׳י תוילגת ,לנגרטסו ןורמיק 85
 'מע ,םש ,ןורמיק ."האמוט" איה ,ןארמוק תורפסב םיבר םירקמב ב"רע שרושה תועמשמש ריבסה ,ברעתי לא ,ןורמיק ,תאז תמועל

 .הז שוריפ יפל "רבג" הלימה תא ןיבהל שי ךיא רורב אל ,םרב ."ינימ עגממ האבה האמוטל יוניכ" אוה "רבגה תבורעת"ש עיצה ,12
 איה ,םענ דרו םע תובתכתהב ."םדאה תאמוט" רותב "רבגה תבורעת" תא שרפל עיצה אוה ,גרבנטסרופ ריאי םע תובתכתהב
 ;אכ ,ז ;ג ,ה ארקיו לשמל ואר .םדאה אמטנ הבש ,היגוסל תילאוטיר האמוט ןייצמה ,יארקמ יוטיב איה "םדא תאמוט"ש הריעה
 סומלופה רשקהב וז האמוט ןיבהל שי ובש םיוסמה ןפואה ,יללכ ןבומב האמוטל יוניכ אוה "רבגה תבורעת" םא .3-4 ב הדעה ךרס
 הלימה תאירק תא תבייחמ איה יכ ןייצל שי ,ייניעב רתוי תיארנ וז תורשפאש ףא לע .חותפ ראשנ ,להקב אובל םירוסאה תודוא
 1QS ;בי ,דצ םיליהת ;דכ ,כ ילשמ ;י ,די ;ה ,י ;זי ,ד בויא :ואר הזכ שומישל ."שיא" וא "שונא" רותב אלא ,"רכז" רותב אל "רבג"

4:20; 1QS 4:23; 1QHa 17:15; 1QHa 19:23. 
 .4Q513 הליגמב ליבקמ עטק רואל ,הרותה ישעמ תצקמ תליגמב ןושארה יתכלהה ףיעסה תא תחתנמה ,השדח האירק ,םענ ואר 86
 ןה ןכלו ,תואמט ןהש תועבוקו ,םייוגל ולעבנש םינהכ תונבב ןכו ,תולוספ ןהש םינהכ תושנב תוקסוע וללה תודיחיה ,םענ יפל
 .המורתה םע עגמב תורוסאו שדקמה תא תואמטמ
  .16 'עה ,ליעל וארו ,59-60 'מע ,םירכנהו שדקמה תיב ,ןיירוא וושה 87
 .רורב וניא ןיינעה ,ףיעסה עוטיק לשב ךא ,סומלופה דקומ לע דמלמ המישרה ךופיהש ןכתי 88
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 )םויגלירולפ( םימיה תירחא לע רשפ
 89:"םויגלירולפ" רקחמב הנוכמה ,תרחא הליגמב םג העיפומ להקב אובל םירוסאה לש הבורק המישר

 הכידי וננוכ הוהי ][ רפסב בותכ רשאכ םימיה תירחאב ל ] [רשא תיבה האוה .ב

 ינומעו םלוע]91[רש][ המש אובי אול רשא תיבה האוה 90דעו םלוע ךולמי הוהי

 אולו הארי וילע דימת םלוע][ הגי םש ושודק איכ םלוע דע רגו רכנ ןבו רזממו יבאומו

 שדקמ אול תונבל רמאויו .המתאטחב לארשדקמ תא הנושיארב ומשה רשאכ םירז דוע והומשי

  .)6-2 'וש ,289 'מע ,'ב ךרכ ,ןורמיק 'דהמ ,4Q174( הרות ישעמ וינפל אול אוב םיריטקמ תויהל םדא

 תמישר 92.הז שדקמל סנכיהל ושרוי אלש םישנא םנשי יכ תעבוקו ,ידיתעה שדקמה תיבב תקסוע וז הדיחי

 םומ ורשבב רשא שיא" :ג"כ םירבדב 'ה להקב אובל םירוסאה תמישרל דואמ הבורק םירוסאה םישנאה

 ףסונב .ג"כ םירבדב םיעיפומ ,רזממו יבאומ ,ינומע :םיטירפה תשולש .רגו רכנ ןב ,רזממ ,יבאומ ,ינומע ,"םלוע

 ״אכד עוצפ״ תא ףילחמה לילכמ חוסינ איה ,ןידי לאגי עיצהש ,"םלוע םומ ורשבב רשא שיא" המלשהה ,ךכל

 ירצמה תא תללוכ הניא וז המישר םג ,הרותה ישעמ תצקמ תליגממ המישרל המודב 93.״הכפש תורכ״ו

 רדס תא ףילחה םג רשפה .יבאומהו ינומעה ןיבל םניב תיארקמה הנחבהה לש המנפה תפקשמו ,ימודאהו

 94.יבאומו ינומעה םע רזממה

 הדמע הרואכל אטבמ המישרל רגה ףוריצ .המישרב ופסונש "רג"ו "רכנ ןב" םיטירפה יבגל וטבלתה םירקוח

 יאצאצל םירשפאמו ,תכב רגה תא םיללוכש ,ןארמוק תוליגממ םירחא תורוקמ םע תבשייתמ הניאש ,השקונ

 ,ט ,דמ לאקזחי ךמס לע ,ג"כ םירבדמ המישרל ףסונ רכנה ןבש עיצה ןטרגמואב ףסוי 95.שדקמל סנכיהל םירג

 97.הנקת אלל ,רכנ ןבכ ספתנ רגהש ןכתי 96."יִׁשָּדְקִמ לֶא אֹובָי א` ,רָׂשָּב לֶרֶעְו בֵל לֶרֶע רָכֵנ ןֶּב לָּכ" יכ עבוקש

 םידמועו ,ג"כ םירבדב היישרפה ןמ םה םג םיעבונ "רג"ו "רכנ ןב"ש איה ,רטסיק םחנמ עיצהש ,תרחא תורשפא

 לכל סחייתמכ תכב שרפתה ג"כ םירבדבש ימודאהו ירצמה ןיד יכ עיצה רטסיק .ירצמהו ימודאה לש םמוקמב

 בשיימ רטסיק ,הדיחיה ןמ הלועש תיתכלהה תוחישקה תא 98.םיבאומו םינומע םניאש ,םימעה ראש

 לש םיאצאצה תורודל סחייתמ הז יוטיב ,ארקמב םנמא ."םלוע דע" יוטיבה לש תרחא האירק תועצמאב

 
  .ויתוינפהבו 287 'מע ,'ב ךרכ ,תוליגמ ,ןורמיק ואר ,וז הליגמ לע 89
 .חי-זי ,וט תומש ואר 90
 .תורחא המלשה תועצהל םש וינויצבו ,25 'עה 131 'מע ,ילושב ,רטסיק לש ונויד וארו ,96 'מע ,שרדמ ,ןידי ואר וז המלשהל 91
 ויה ."םדא שדקמ"ו ,"לארשי שדקמ" ,"תיבה" םייוטיבה ןיב סחיה יבגלו ,וז הדיחיב ידיתעה "שדקמ"ה ןבומ יבגל וקלחנ םירקוח 92
 ורסאנ המישרב םינמנש םישנאה םאה םירקוחה וקלחנ ,הז יפל .תכל יומידכ תאז ושריפש ויהו ,שדקמכ ,ילולימ ןפואב תאז וארקש
 ."שממ" שדקמב רבודמש ,רטסיק לש ושוריפ יפ לע ןאכ תכלוה ינא .ךכ לע םינוידה וברו ,תכל הסינכב אמש וא שדקמל הסינכב
 ואר .)217 'מע ,שדקמ ,ןטרגמואב ואר ךא( 84-82 'מע ,םויגלירולפ ,ןטרגמואב וושהו ,490-489 'מע ,שדקמהו םילשורי ,רטסיק ואר
  .ת"ממ ,םענ לצא ןכו ,םש ,רטסיק לצא תוינפהב םג

 .115 'עה 342 'מע ,ת"ממ ,רטסיק וארו ,91 'עה ,ליעל תוינפהב ואר 93
 שדקמה תיב ,ןיירוא לש ותנעט ואר .תחא הדיחיל םיבשחנ יבאומו ינומעו ,המישרב םיטירפה ךרוא יפל עבקנ רדסהש ןכתי 94
 .274 'עה םשו 71 'מע ,םירכנהו

 ;5-7 מ ;4-6 טל שדקמה תליגמ ;)רתוי תוחנ דמעמב אוה רגה םש יכ םא( 51 'מע ,'א ךרכ ,ןורמיק תרודהמ ,קשמד תירב ואר 95
 ,ןייטשדילב ;שדקמ ,ןטרגמואב ;םויגלירולפ ,ןטרגמואב ואר םירקוחה ינוידל .ןלהל וארו ,179-178 'מע ,'א ךרכ ,ןורמיק תרודהמ
 ילעב ,שמש ;166-165 'מע ,סוחיי ,׳ד ץרווש ;98 'עה 340-339 'מע ,ת"ממ ,רטסיק ;25 'עה 132-131 'מע ,ילושב ,רטסיק ;םויגלירולפ
 ״רג״ה דסומו דמעמ תלאשל .304-303 'מע ,שדקמה תליגמ ,ןמפיש םג ואר .102 'מע ,םויגלירולפ ,קורב ;199-198 'מע ,םימומ
 .ליעל םינייוצמה שמשו ,ןייטשדילב ,ןטרגמואב לצא ןכו ,304-305 ׳מע ,םש ,ןמפיש ;רג ,ולתרב ואר ,יללכ ןפואב ןארמוקב
 ךכו ,םירכנ שדקמ יתרשמ רותב הז רשפב רגה תא ןהו רכנה ןב תא ןה ארק ,םש ,ןטרגמואב .77 'מע ,םויגלירולפ ,ןטרגמואב 96
 ןטרגמואב ,תאז רואל .םירגה יפלכ רתוי יביסולקניא סחי םיפקשמש ןארמוק תורפסב םירחאה תורוקמל הזה רוקמה ןיב ןיחבה
 ייניעב תיארנ ןטרגמואב לש תללוכה ותעצה .םיאנתה תורפסב "םיניתנ"ה םע ינארמוקה רשפב רכנה ןב תא תוהזל עיצה םג
 'מע ,םימומ ילעב ,שמש ;120 'עה 159 'מע ,׳י תוילגת ,לנגרטסו ןורמיק ואר .םירקוחה לע הלבקתה אל איהו ,ידימ תכל תקיחרמ

  .םיאנתה תורפסב םיניתנה תעפוהל עגונב ילש העצהל ,272 'עהל ךומס ,ןלהל ואר .52 'עה 198
 .רג ,ולתרב ;165-166 'מע ,סוחיי ,׳ד ץרווש ואר 97
 עיצהש תרחא תורשפא .ומצע ארקמה תא המוד ןפואב שריפש ,173 'מע ,םירז ,טלותרב ואר .98 'עה 339 'מע ,ת"ממ ,רטסיק ואר 98
 ראש וליאו ,ישילשה רודב רבכ אלמ ןפואב םילבקתמ םה ןכש ,רתוי לק דמעמ ילעבל תכב ובשחנ ירצמו ימודאש איה ,םש רטסיק
 םלוא .216 'מע ,שדקמ ,ןטרגמואב םג ואר .)ןלהל וארו ,7-5 מ ;6-4 טל שדקמה תליגמ ואר( יעיברה רודב קר םילבקתמ םירגה
   .םירגה ראש לש יעיברה רודה דמעמ תריציל ינשרפ סיסב הריתומ אל וז העצה
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 רוסיא ,רמולכ .ומצע רוסיאל יגולונורכ ףקות תתל דעונ "םלוע דע" יוטיבה ,וז הדיחיב ךא ,םירוסאה םישנאה

   99.םירגה יאצאצל עגונב רבד רמאנ אל םצעב ךא ,אובל דיתעל םג ,"םלוע דע" ףקת היהי שדקמל רגה תסינכ

 דהדהמש ,"המש אובי אול רשא" ףוריצה ןמ םג אלא ,המישרה ןמ קר אל הלוע ג"כ םירבדב היישרפה תוחכונ

 וז הליגממ ,וינפ לע .)ותועמשמב יונישה תורמל( "םלוע דע" יוטיבב ןכו ,"'ה להקב...אובי אל" רוסיאה תא

 םג הלוע וז תונשרפ יכ הארנ ןלהל 100.שדקמל הסינכ רוסיא אוה 'ה להקב אובל רוסיאהש תונשרפה הלוע

  .שדקמה תליגמב

 יפכ .סומלופ םג וירוחאמ דמוע אמש וא ,ורקיעב ינשרפ אוה ידיתעה שדקמה לש הז רואית םאה רורב אל

 ,הפוקת התואב 'ה להקב אובל םירוסאל עגונב תקולחמ המייקתה ןכא ,הרותה ישעמ תצקמ תליגממ וניארש

 אל ,ףסונב .ןפוא הזיאבו ,שדקמל הרושק הרותה ישעמ תצקמב תראותמה תקולחמה םא רורב אל םלוא

 ףקשמ אוה םג םימיה תירחא לע רשפב רואיתה םא .סומלופה םייקתה קוידב הירוגטק וזיאל עגונב רורב

 םומ ורשבב רשא שיא" ,רקיעב ,תיארקמה המישרה ןמ תונַׁשמה תוירוגטקל אקווד עגנ אוהש ןכתי ,סומלופ

 ,הרותה ישעמ תצקמב המישרב ללכ םיעיפומ אל ולא ךא ,רגהו רכנה ןבל עגנ סומלופהש םג ןכתי ."םלוע

 101.רתוי הכומנ ךכל תוריבסה ןכלו

 

 שדקמה תליגמ
 אוה יכ הארנ ןכא שדקמה תליגממ ,ימודאהו ירצמה לש יארקמה םניד תא רשפה ארק דציכ רורב אל יכ ףא

 לש תורצח שולש תראתמ שדקמה תליגמב תודיחיה תחא .באומו ןומעמ ץוח םימעה לכל ןיד רותב שרפתה

 הנש םירשע ןבמ ,לארשיב םירבגה לכ סנכיהל םירתומ ,הנוכיתה ,תיעצמאה רצחל .ידיתעה שדקמה תיב

 ףא לע .םידליהו םישנה סנכיהל ושרוי הילאו ,הנוציחו תישילש רצח היהת ,תאזה רצחל ביבסמ .הלעמו

 ,יעיברה רודב לארשיב ודלונש םירג םג סנכיהל םילוכי תיעצמאה רצחל יכ הארנ ,עטוקמ תורצחה רואיתש

 םיעטקה ינש ןלהל .תינוציחה רצחל קר סנכיהל םילוכי ישילשה רודה דע לארשיב ודלונש םירג וליאו

     :םייטנוולרה

 היינשה רצחה .ג

 לוכ תאוזה רצחה ][

 ןבמ יעיבר רוד הםכ] [תדע להק

 ינב תדע לוכ ינפל תווחתשהל ] [הנש םירשע

 םוי דע דליו השא הב אובת אול]  [לארשי

 .)178 'מע ,'א ךרכ ,ןורמיק 'דהמ ,4-8 טל שדקמה תליגמ( ][לע קוח םילשי רשא

 תישילשה רצחה .ד

  תישילש רצח התישעו

 לארשיב דלונ רשא םירגלו המהיתונבלו       ]            [   ]  [

 .)179 'מע ,'א ךרכ ,ןורמיק 'דהמ ,7-5 מ שדקמה תליגמ( ][

 סחייתמ ,'ג עטקבש "יעיבר רוד" יוטיבה יכ ועיצה םירקוח ,'ד עטקב לארשיב ודלונש םירגל תוסחייתהה רואל

 ירצמה ןיד תא הארק – יללכ ןפואב תכה וא – שדקמה תליגמ ,םשוריפ יפל .לארשיב ודלונש םירגל אוה ףא

 
 .133 'מע ,םירכנהו שדקמה תיב ,ןיירוא םג ואר .םש ,רטסיק 99

 .92 'עה ,ליעל ואר ךא 100
 .81 'עה ,ליעל ואר ,םימומה ילעבל עגונב 101
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 םהל ודלונש רחאל 'ה להקב אובל םילוכי םלוכ ,יבאומהו ינומעה ןמ ץוח 102.םיוגה ללכל סחייתמכ ימודאהו

 ,שדקמל סנכיהל תלוכיה תא אופא הרשיק שדקמה תליגמ 103.לארשי ךותב םירגכ ,םינב לש תורוד השולש

 "םירג" רותב םירבד רפסבש ירצמהו ימודאה תא השריפ שדקמה תליגמ ,ףסונב .'ה להקב אובל רוסיאה םע

 ייניעב רתוי ריבס ?םירג רותב םתוא םג הניבה תכה םאה ?יבאומהו ינומעל עגונב המו .םיירצמו םימודא

 לכ תא םיגציימכ וארקנ ירצמהו ימודאה םא יכ הארנ 104.ולבקתי אל ולא םימעמ םירג יכ החינה תכהש

 רשפא ילוא ךכ .םימעה ראש לכ ןיבל יבאומו ינומע ןיב השעמל ןיחבמ ארקמה ,תכה תאירק יפל יזא ,םימעה

 ינומעה .רגהו רכנה ןב תאו ,יבאומהו ינומעה תא המישרב ללוכ רשפה .םימיה תירחא לע רשפה ןמ םג קיידל

   .םירגה לכמ ןכו ,רכנה ינב לכמ םינחבומ יבאומהו

 

 ןארמוק תורפסב ׳ה להקב אובל רוסיאל םיפסונ םיזמרה
 אובל" יוטיבב תושמתשמה ,'ה להקב אובל םירוסאה תיישרפל תויוסחייתה יתש דוע שי ןארמוק תורפסב

 .םימיה תירחאב ויתודסומו םעה הנבמ תא ראתמה ,"הדעה ךרס" רוביחב אצמנ דחא עפומ ."להקל/להקב

 תצע" לע תונמיהל םילוכי אלש ימ תא טרפמ ךרסהו ,"שדוקה תצע" וא "דחיה תצע" הנוכמ יטופישה ףוגה

  105:התציחמל סנכיהל אל ףאו ,"דחיה

  תואמט לוכמ תחאב עגונמ שיא לוכו .ה

 יתלבל הלאב עגונמ שיא לוכו .הלא להקב אובי לא םדאה

  וא םילגר האכנ ורשבב עגונמ לוכו הדעה כותב דמעמ קיזחה

 ורשבב עגונמ םומ וא םלא וא שרח וא רוע וא חספ םידי

 .הדעה ךותב קזחתה יתלבל לשוכ ןקז שיא וא םיניע תוארל

 יכאלמ איכ םשה ישיא תדע ךות בציתהל הלאל בי לא

 שדוקה תצע לא רבדל הלא][בד שי םאו .םת שדוק

 עגונמ איכ שיאה אובי א] [ךות לאו והיפמ שרודי

 )236 'מע ,'א ךרכ ,ןורמיק 'דהמ ,11-3 ב הדעה ךרס( או

 םימומ ילעבו ,)"םדאה תואמט לוכמ תחאב עגונמ שיא לוכ"( םיאמט :םישנא יגוס ינש םנשי המישרב

 לע עיבצמש המ ,"עגונמ" אוה וללה תוצובקה יתשל ףתושמה ראותה .)"...ורשבב עגונמ לוכו"( תויולבגומו

 הארנ 107."הלא להקב אובי לא" אוה דחיה תצעל הסינכה רוסיאל םיחוסינה דחא 106.םיינשה ןיב יתוהמ רשק

 אובל םירוסאה תמישרל םומ ילעבו םיאמט ןיב ןיעל הארנ רשק ןיא ךא ,ג"כ םירבדב היישרפל היינפה יהוז יכ

  108.ג"כ םירבדב 'ה להקב

 :קשמד תירב תליגמב םיקוחה דחאב העיפומ תפסונ תוסחייתה

 ]תודע[ומה תאו תבשה תא ללחל העתי רשא לוכו .ו

 
 ,םירכנהו שדקמה תיב ,ןיירוא ;98 'עה 339 'מע ,ת"ממ ,רטסיק ;303-304 'מע ,שדקמה תליגמ ,ןמפיש וארו ,98 ׳עה ליעל ואר 102
 יכ הארנ .191 'מע ,'א ךרכ ,םש ,ל"נה ;120 'מע ,'ב ךרכ ,שדקמה תליגמ ,ןידי םג ואר .216 'מע ,שדקמ ,ןטרגמואב וושה .132 'מע
 .תיעצמאה רצחל הסינכב ורסאנ ,'ה להקב אובל ושרוהש םירגה םגש רבס ןידי

 .תמדוקה הרעהב תוינפהב ואר ,"ישילש רוד"ו "יעיבר רוד" בושיח יבגל תועצהל 103
 .95 ׳עה ,ליעל ואר ,ןארמוק תכ רובע ״רג״ה תרדגה םצע תלאשל 104
 .262-265 'מע ,םיכרס ,טכיל ואר 105
 רוא ,ןידי םג ואר .ףוג ,ןמפישו שירפ ;116 'מע ,תולבגומ ,ןיילוא ;341 'מע ,ת"ממ ,רטסיק ;264 'מע ;262 'מע ,םיכרס ,טכיל ואר 106

 .38 'עה 195 'מע ,םימומ ילעב ,שמש וושה .73-72 'מע ,ךשוחו
 ,םיכרס ,טכיל תמועל ,225 'מע ,'א ךרכ ,שדקמה תליגמ ,ןידי ואר ,זמור יוניככ וא "הולא/לא" רותב ,"הלא" הלימה תאירק יבגל 107
 .23 'עה 114 'מע ,דחיה ךרס ,תרווסלרא'צ םג ואר .)4 'וש( 264 'מע

 .57 'עה 115 'מע ,דחיה ךרס ,תרווסלרא'צ ;262 'מע ,םש ןכו ,264 'מע ,םיכרס ,טכיל ואר 108
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 ]עבש[ דע והורמשו הנממ אפרי םאו ורמשמ םדאה] ינב לע יכ תמוי אול[

 .)260-258 'וש 46 'מע ,'א ךרכ ,ןורמיק 'דהמ ,קשמד תירב( להקל או]בי      רחאו םינש[

 ,ונויטשמ אפרנ אוה םא 109.הטוש שיא רותב גצומה ,גגושב תבש ללחמב קסוע הז ןיד יכ ריבסה ןורמיק עשילא

 אובי" יוטיבה תועצמאב תראותמ הדעל הבישה .תרוקיב לש םינש עבש רובעכ הדעל בושל לכוי אוה

 היישרפל תסחייתמ הליגמה עודמ רורב אל ךא ,ג"כ םירבדמ היישרפל תוסחייתה וז םג ,וינפ לע 110."להקל

 .הז רשקהב הנודנה

 תמישרל שרופמב םיסחייתמש ,ב-א םיעטקמ ןייפואב דואמ תונוש ו-ה םיעטקב להקב האיבל תויוסחייתהה

 ,םלוא .ןושל עבטמב שומיש אלא וניא ״להקב אובל״ יוטיבה ו-ה םיעטקבש ןכתיי .ג"כ םירבדמ םירוסאה

 םירוסאה תמישרל תינשרפ הבחרה םג אלא ,"'ה להק" יוטיבל םישוריפ קר אל שי וללה םיעטקבש ןכתיי

  .וב אובל

  111:ןארמוק תוליגמב תוליבקמ יתש שי ,הדעה ךרסמ ,'ה עטקל

 קשמד תירב .ז
 ליוא ותויה לוכו

 תואר יתלבל םיניע הכו הגושו יתפ לוכו ובי לא עגוש]מו[

 שיא ]אובי ל[א טוטעז רענ וא שרח וא חספ וא רגח]ו[

  .)164-161 'וש 38 'מע ,ןורמיק 'דהמ ,קשמד תירב( 112]ש[דוקה יכאלמ יכ הדעה ךות לא הלא]מ[

 ךשוח ינבב רוא ינב תמחלמ .ח
  םתאצב םתונחמל ואובי אול השאו טוטעז רענ לוכו

 שיא וא ורשבב םלוע םומ רשא שיא וא רגח וא רוע וא חספ לוכו .םבוש דע המחלמל תכלל םילשורימ

 תאמטב עגונמ

 םויל םידותעו רשבו חור ימימתו המחלמ תבדנ ישנא ויהי םלוכ .המחלמל םתא וכלי אול הלא לוכ ,ורשב

 לוכו .םקנ

 חורו .דחי םתואבצ םע שדוק יכאלמ איכ םתא דרי אול המחלמה םויב ורוקממ רוהט היהי אול רשא שיא

 היהי

 תליגמ( םהינחמ לוכ תוביבס הארי אול ער רבד תורע לוכו המאב םיפלאכ דיה םוקמל המהינחמ לוכ ןיב

 .)117 'מע ,ןורמיק 'דהמ ,7-3 ז ,המחלמה

 ,'ז עטק .המחלמל תאצל ,םיאמטו םימומ ילעב לע ןכו ,םישנו םידלי לע רסוא ,המחלמה תליגממ ,'ח עטק

 יכ הארנ ,'ה עטקל תאזה הליבקמה רואל 113.םידליו ,םימומ ילעב ,םיטוש תכה ןמ ליבגמ ,קשמד תירבמ

  .וללה הקחרהה ינידמ תעבונ ,ולש ןויטישה ללגב )'ו עטק( "תבשה תא ללחל" העותה תקחרה

 סנכיהל םירוסאש םימומ ילעב תמישר שי ,)ח ,ז ,ה םיעטק( ןארמוק תוליגמב םיעטק השולשב ,ןכ םא

 הרדהל קומינב םג םיליבקמ םיעטקה תשולש .דחיה תצעו ,יאבצה הנחמה ,תכה :םינוש םישדוקמ םיבחרמל

 תא םימומה ילעבל םיכמוס )ח ,ה( םיעטקהמ םיינש 114.שדוקמה בחרמב שדוקה יכאלמ לש םתוחכונ :וז

 
 .18 'עה 18 'מע ,ןארמוק ,ןטרגמואב םג ואר .109-110 'מע ,תונודזו תוגגש ,ןורמיק ואר 109
 .ןאכ חסונל 260 'וש 46 'מע ,תוליגמ ,ןורמיק ואר 110
 המ ,שדקמה תליגמ םג ואר .193-819 'מע ,םימומ ילעב ,שמש ;340-342 'מע ,ת"ממ ,רטסיק ;287-298 'מע ,הכלה ,ןמפיש ואר 111

 ,ת"ממ ,ןמסוז ;161-160 'מע ,׳י תוילגת ,לנגרטסו ןורמיק וושה .םש ,רטסיק ;225-224 'מע ,'א ךרכ ,שדקמה תליגמ ,ןידי וארו ,14-12
 .60 'עה 201 'מע ,םימומ ילעב ,שמש ;105 'עה 34 'מע

 .הרושה ךשמהב תועיפומה תוקפוסמ תויתוא המכ ןייצמ ןאכ ןורמיק 112
 .)236 'מע ,'א ךרכ ,ןורמיק 'דהמ( 19-21 א ,הדעה ךרס םג ואר ,םיטוש לע הסינכ רוסיאל 113
  .194-195 'מע ,םימומ ילעב ,שמש ואר ךכ לע 114
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 תרדה חוסינב "להקב אובל" יוטיבב שמתשמ )'ה( םיעטקהמ דחא .)'ז( םיטוש ףיסומ םהמ דחאו ,םיאמטה

 תלבגהש אופא הארנ .המוד ןושלב )אטוחו( הטוש םדא תרדהל תוסחייתה הנשי ,)'ו( עטקב .םיאמטה

 'ה להקב אובל םירוסאה תיישרפב הכרכנ ,םישדוקמ םיבחרממ – םימומה ילעב םגו – םיטושה ,םיאמטה

  .ג"כ םירבדב

 םירוסאה תיישרפל וינפ לע םירושק םניאש ,םינוש תוארקמ המכב סיסב שי םימומ ילעבו םיאמט תרדהל

 הֶנֲחַּמַה ןִמ ּוחְּלַׁשיִו לֵאָרְׂשִי יֵנְּב תֶא וַצ" :הנחמה ןמ םיאמט חוליש לע הווצמ רבדמב רפס 115.׳ה להקב אובל

 אמטה תא הנחמה ןמ איצוהל הייחנה הנשי םירבד רפסב .)ב ,ה רבדמב( "ׁשֶפָנָל אֵמָט לֹכְו בָז לָכְו ַעּורָצ לָּכ

 uֹוּת לֶא אֹבָי א` הֶנֲחַּמַל ץּוחִמ לֶא אָצָיְו ,הָלְיָל הֵרְּקִמ רֹוהָט הֶיְהִי א` רֶׁשֲא ׁשיִא vְב הֶיְהִי יִּכ" :ירק תאמוטב

 רופיס לש ופוסב תניוצמה הרימא לע תססובמ תויהל היושע םימומ ילעב תרדה 116.)אי ,גכ םירבדב( "הֶנֲחַּמַה

 וז הרימאש הארנ 117.)ח ,ה 'ב לאומש( "תִיָּבַה לֶא אֹובָי א` ַחֵּסִפּו רֵּוִע ּורְמאֹי ןֵּכ לַע..." :לאומש רפסב םותס

 ארקיוב םינהכה ימומ תיישרפש וחינה םג םירקוח 118.שדקמל םיחספו םירווע תסינכ לע רוסיאכ השרפתה

 ילעב תרדהש ןכתי ,ףסונב 119.ןארמוקב םישדוקמ םיבחרממ םימומה ילעב תרדהל סיסב התיה )דכ-זי( א"כ

 ,vיֶבְיֹא לַע הֶנֲחַמ אֵצֵת יִּכ" :י ,גכ םירבדב עיפומש ,"ער רבד לכ" יוטיבה לע תססובמ המחלמה ןמ םימומה

 הֶיְהִי רֶׁשֲא הֶׂשָו רֹוׁש vיֶה`ֱא 'הַל חַּבְזִת א`" :א ,זי םירבדב ,תפסונ םעפ עיפומ הז יוטיב ."עָר רָבָּד לֹּכִמ ָּתְרַמְׁשִנְו

 לא האיציב ונממ רמשיהל שיש ,םומ רותב "ער רבד לכ" תא הארק תכה ,הז יפל 120."...עָר רָבָּד לֹּכ םּומ ֹוב

 היישרפה םגש דמלמ ,יתאבהש םיעטקב "להקב אובל" חוסינה ,וללה תוארקמה דצל ,םלוא 121.המחלמה

  .ולא תולבגה תעיבק עקרב הדמע ג"כ םירבדב

 122.םומ ילעב השעמל םהש ,הכפש תורכו אכד עוצפה ךמס לע רצונ רשקהש ועיצה שמש ןרהאו רטסיק םחנמ

 םומ ורשבב רשא שיא" לילכמה יוטיבה ףילחמ ,)'ב עטק( םימיה תירחא לע רשפב ,םירקוחה תמלשה יפל

 ןמ הרידמש ,)4 הרוש 'ח עטק( המחלמה תליגמ לע תססובמ וז המלשה .הכפש תורכו אכד עוצפה תא "םלוע

 לש ןידה םצע יכ ועיצה שמשו רטסיק ,רשפב המלשהה רואל 123."ורשבב םלוע םומ רשא שיא" המחלמה

 ילעב ללכל הכפש תורכו אכד עוצפ לש יארקמה ןידה תבחרהמ עבונ םישדוקמ םיבחרממ םימומ ילעב תלבגה

 הניא ,)'ו עטק( קשמד תירבבו )'ה עטק( הדעה ךרסב 'ה להקב אובל רוסיאל תויוסחייתהה ,םלוא 124.םימומה

 סיסב לע התשענ םימומה ילעב תרדהו ןכתי יכ ףא .הטוש םדאלו םיאמטל אקווד אלא ,םימומ ילעבל הרושק

 ,וז הרדהל תפסונ תינשרפ תיתשת לע תאז דצל עיבצהל ינוצרב ,הכפש תורכו אכד עוצפ ןיד לש הבחרה

  ."אובי אל" ףוריצה לע תססובמה

 
 .כ ,המ לאקזחי ךמס לע םג ולבגוה םיטושהש ןכתי 115
 .68 'מע ,ךשוחו רוא ,ןידי ואר .6 הרוש ,)'ח עטק( המחלמה תליגמב תאצמנ הז ןידל הזרפרפ 116
  .םש ויתוינפהבו ,חסיפו רוויע ,ןיילוא לש ונויד ואר ,הז קוספ לע 117
  .42 'מע ,םירכנהו שדקמה תיב ,ןיירוא ;292 'מע ,הכלה ,ןמפיש ;237-238 'מע ,םיכנ ,ולתרב ;105 'מע ,תולבגומ ,ןיילוא 118
 'מע ,ת"ממ ,רטסיק ;200-202 'מע ;186-189 'מע ,םימומ ילעב ,שמש ;291-292 'מע ,הכלה ,ןמפיש ;67 'מע ,ךשוחו רוא ,ןידי ואר 119
 ןפואב םתוא ליבגמו םינהכב אקווד קסוע ארקמה דועב ,םירקוחה ןמ המכ ונייצש יפכ ,םלוא .108-107 'מע ,תולבגומ ,ןיילוא ;342

 .םיבחרמ ןווגמלו םדא לכל הרדהה תא הביחרה תכה ,יידמל םצמוצמ
 ."...ּוּנֶחָּבְזִת אT ,עָר םּומ לֹּכ רֵּוִע ֹוא ַחֵּסִּפ םּומ ֹוב הֶיְהִי יִכְו" :אכ ,וט םירבד םג ואר 120
 הדיחי ןיא תורוקמה ינש תא הוושמ אוה הבש הלבטב ךא ,וט-י ,גכ םירבד לע ססובמ ,המחלמה תליגממ ,'ח עטק יכ הארה ןידי 121
 םיאמטהו םימומה ילעב תמישר יכ הארנ .)70 'מע ,ךשוחו רוא ,ןידי ואר( "עָר רָבָּד לֹּכִמ ָּתְרַמְׁשִנְו" תיארקמה היחנהל הליבקמש
 .וז היחנהל הליבקמה הדיחיה איה המחלמל תאצל םירוסאש

 .113-114 ;108-109 'מע ,תולבגומ ,ןיילוא םג ואר .198 'מע ,םימומ ילעב ,שמש ;342 'מע ,ת"ממ ,רטסיק ואר 122
 .91 'עה ,ליעל ואר 123
 םלוע][ הגי םש ושודק איכ" :שדקמה ןמ םירוסאה תרדהל קומינב אוה תוליבקמה תשולשל רשפה ןיב ףסונ ןוימד 124
 םיבחרמב םיחכונ שדוקה יכאלמש ךכב םהירבחו םימומה ילעב תרדה רבסה תא ריכזמ הז קומינ .)'ב עטק( "הארי וילע דימת
 הניא וז האירק םלוא ."וישודק" רותב ,רשפב "ושודק" תא אורקל עיצה ףא ,םש ,שמש .197 'מע ,םימומ ילעב ,שמש ואר .םינושה
 .הלבקהה ךרוצל תחרכומ הניא ףאו ,ןאכ תבשייתמ
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 סיסב רותב יתנייצש תוארקמה ןמ המכו ,ארקמב רידת וניא יטקידופא חוסינב "אובי אל" ףוריצב שומישה

 אֹובָי א` ַחֵּסִפּו רֵּוִע" :ח ,ה 'ב לאומשב 125.הז ףוריצב אקווד שומיש תושוע ,םימומה ילעבו םיאמטה תרדהל

 לֶא אֹבָי א` הֶנֲחַּמַל ץּוחִמ לֶא אָצָיְו" :אי ,גכ םירבדבו ,"אֹבָי א` תֶכֹרָּפַה לֶא uַא" :גכ ,אכ ארקיוב ,"תִיָּבַה לֶא

 םירבד( "'ה לַהְקִּב...אֹבָי א`" רוסיאה דצל וללה תוישרפה תאירקל האיבה המודה ןושלה יכ ןכתי ."הֶנֲחַּמַה uֹוּת

 :םירבד רפסב הזל הז םיכומס 'ה להקב אובל םירוסאה תיישרפו המחלמל האיציה יניד ,ףסונב .)ד-ב ,גכ

 האירקל איבהל היושע וז תוכימס םג .יאבצה הנחמב םיקסוע וט-י םיקוספו ,״'ה להק״ב קסוע ,ט-ב ,גכ םירבד

 חוליש תיישרפ םע ףא ילואו ,יאבצה הנחמה ןמ םיאמט תרדה םע 'ה להקב אובל רוסיאה לש תבלשמ

 רשוקה ,ןוליפ לצא שחרתמ המוד ךלהמ ,ןלהל הארנש יפכ .)ג-א ,ה רבדמב ואר( ללכב הנחמה ןמ םיאמטה

 ,ןארמוק תכב יכ אופא הארנ 126.)ד-א ,ה רבדמב( הנחמה ןמ םיאמטה חוליש םע 'ה להקב אובל םירוסאה תא

 ,םהינימל םיעגונמהו םירוסאה תרדהש ךכל ואיבה ,תוישרפה תוכימסו ,ףתושמה ןיינעה ,המודה ןושלה

 127.הזב הז וכרכנ ,םהלש םינידה וחמצ ןהמש תויארקמה תוישרפהו

 םגו ,יאבצה הנחמה ,דחיה תצע ,תכה ,שדקמה רותב תופילח "'ה להק" תא השריפ תכהש עיצהל רשפא

 ררוג 'ה להקב אובל רוסיאהש וניבה ןארמוקב :תרחא תאז גישמהל ףידעש הארנ ךא 128.ןיאושינ לש רשקהב

 רוסיאה אלא ,םיוסמ בחרמל עגונב רוסיאב רבודמ אל ,םהיניעב .םישדוקמ םיבחרמ ןווגמ יפלכ תוכלשה

 ןפואב םישרוגמ םניא םירדומה ,רבד לש ופוסב םא םג 129.תכה יניעב שדוקמ היהש בחרמ לכ לע ךילשמ

   130.לאה לש ותניכש וא שדוק יכאלמ םיחכונ ובש םוקמ לכל סנכיהל םישרומ םניא ולא םישנא ,ילאטוט

 .ג״כ םירבדב היישרפה ךותמ ׳ה להקב אובל רוסיאה לש קוקיז שחרתה ןארמוק תוליגמבש הארנ ,תאז דצל

 ינומעה לש ״םתבוטו םמולש שורדל״ רוסיאה תא םג תונייצמ הימחנו ארזעב וז היישרפל תויוסחייתהה

 םניא ןארמוק תוליגמבש היישרפה ירוכזא ,תאז תמועל .ולא םימע תרדהל ירוטסיהה עקרה תאו ,יבאומהו

 םג אלא ,רדעיהה ךותמ קר הלוע אל רוסיאה קוקיז .םש עיפומש ףסונה רוסיאלו ח-ה ,גכ םירבדל םיסחייתמ

 ינ" :)ב-א םיעטק( םימיה תירחאל רשפבו הרותה ישעמ תצקמב םירוסאה תומישר לש ןמויק ךותמ

 יבאומו ינומעו םלוע][רש][" ןכו ,"תכפשה ת]פו רזממהו יבאומהו

 תומישרה תריצי .'ה להקב אובל ורסאנ םהש אוה ולא תומישרב םינמנש תודמעמל ףתושמה 131."רזממו

 הנשמה תומלעתה תא ,'ה להקב אובל רוסיאב ג-ב ,ח תומבי תנשמ לש תטלחומה תודקמתהה תא המירטמ

 םירוסאה" הירוגטקה תריצי םצע תא ןכו ,)ז ,גכ םירבד( "םָתָבֹטְו םָמ`ְׁש ׁשֹרְדִת א`" רוסיאה ןמ אתפסותהו

 
 הז ףוריצ ,ןלהל םיטרופמה םיעפומה ןמ ץוח .א"וב שרושהו "אל" הלימה בולישל ,"סנדרוקא" תנכותב יתכרעש שופיח ךמס לע 125

 תודגנתה תרגסמב ,)ח ,דמ( לאקזחיו )א ,בנ( היעשי לצא ןכו ,א ,גי הימחנו ,י ,א הכיאב הנודנה היישרפל תויוסחייתהב אצמנ
 וארנ אלש םידדוב םיעפומ המכ דוע םנשי ,ולא דבלמ .96 'עה ןכו ,16 'עה ,ליעל וארו ,שדקמל וא םילשוריל םירכנ תסינכל
 .ייניעב םייטנוולר

 המ ,שדקמה תליגמ ואר .םיאמטה חוליש תיישרפב וכרכנ םימומה ילעב ,תכב םג יכ הארנ .7-9 'ג םיקוחה תוירוגלא ,ןוליפ ואר 126
 לע וקלחש םירקוחל .225 'מע ,'א ךרכ ,שדקמה תליגמ ,ןידי ןכו ,104 'מע ,תולבגומ ,ןיילוא ;341 'מע ,ת"ממ ,רטסיק וארו ,18-7

 יִנֲא רֶׁשֲא םֶהיֵנֲחַמ תֶא ּואְּמַטְי אTְו..." :חולישל הביסה איה לאה תוחכונ ,םש היישרפב םג .111 'עה ,ליעל תוינפהב ואר ,םתאירק
  .197 'מע ;195-194 'מע ,םימומ ילעב ,שמש ואר .וט ,גכ םירבדל המודב ,)ג ,םש( "םָכֹותְּב ןֵכֹׁש

 אכד עוצפב אקווד קסוע ,)'א עטק( הרותה ישעמ תצקמב 'ה להקב אובל םירוסאב קסועה ףיעסה יכ עיצהל ינוצרב ,תאז רואל 127
 רואיתל רשקל שי ,הז ףיעס ףוסב עיפומש "רבגה תבורעת" יוטיבה תאש ןכתי .ללכב םימומ ילעבב ףא ילואו ,הכפשה תורכו
 יוטיבה תא םג ואר .)4-3 'וש 'ה עטק( "הלא להקב אובי לא םדאה תואמט לוכמ תחאב עגונמ שיא לוכו" :הדעה ךרסב םיאמטה
 ,)'ה עטק( הדעה ךרסב 'ה להקב אובל רוסיאל תוסחייתהה רואל ,ףסונב .)5-4 'וש 'ח עטק( המחלמה תליגמב "ורשב תאמט"
 תלבקמ ,הרותה ישעמ תצקמב םישרחהו םירוויעב קסועה ףיעסל 'ה להקב אובל םירוסאב קסועה ףיעסה תכמסה ,היתוליבקמו
 .םינפב םש וארו ,81 'עה ןכו ,85 'עה ,ליעל ואר .ףסונ ךפונ

 .98 'עה 339 'מע ,ת"ממ ,רטסיק ואר 128
 אובל רוסיאל עגונב םהלש תוינשרפה תודמעה ןיב ןכו ,ל"זח לש םתשיגל תכה תשיג ןיב יתוהמה רעפה תא ץימחמ שמש ,ךכב 129
 שדוקמה בחרמה ןמ הרדהה ןיינעב םימכחל תכה ןיב םילדבהה ,השעמל יכ ןעוטה ,201-200 'מע ,םימומ ילעב ,שמש ואר .'ה להקב
 .םיחינז םה

  .םידליו םישנ ,םומ ילעב ,םיאמט םג ללוכ הדעה ךרס ,םימיה תירחאב ילידיאה םעה רואיתב ,םירקוחה וריעהש יפכ 130
 חסונמש ,םימיה תירחא לע רשפל דוגינב .דחוימ ןויצל היואר הרותה ישעמ תצקמב 'ה להקב אובל םירוסאה תמישר תעפוה 131

 ןמ דחא לכל עגנ סומלופהש ריבס אל ,םלוא .ונמז ןב סומלופל רשקהב המישרה תא איבמ הרותה ישעמ תצקמ ,האובנ וא קוחכ
 ."'ה להקב אובל םירוסא"ה לש הירוגטקה תריצי לע תדמלמ הלוכ המישרה תאבה םצע .המישרב םיטירפה
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 וליאו ,םצעומו ףרוג אוה רוסיאה ,ןארמוק תורפסבש אוה םהיניב לדבהה .םיאנתה תורפסב "להקב אובל

 .ירונימ ןיינעל ךפוה רוסיאה םיאנתה תורפסב

 

  ןוליפ
 ריכמו ,םיעבשה םוגרת לע ךמסנ אוה ,ותונשרפב 132.וירוביחב םימעפ רשע 'ה להקב אובל םירוסאב ןד ןוליפ

 ,םיעבשה םוגרת תסריג ןיבל הרוסמה חסונ ןיב םייתועמשמ םילדבה ןיא 133.תינוויה התסריגב היישרפה תא

 ןב" ומגרת םה התואש ,"רזממ" המותסה הלימה םוגרתל עגונב הערכה לבקל םיכירצ ויה םימגרתמה ךא

 וניא אוה "רזממ" חנומה תאו ,םירוסאה דחא אוה "הנוזה ןב" אופא ןוליפ תניחבמ ρνηςόκ πἐ.134 ,"הנוז

 ,ףסונב 136.םמצע םינוזהו תונוזה תא םג ללוכו הנוזה ןב רוסיא תא ביחרמ ןוליפ ,םיתיעל ,תאז דבלמ 135.ריכמ

 םיסירסב ,)θλαδίας καὶ ἀποκεκομμένος( הכפש תורכו אכד עוצפה תא ףילחמ ןוליפ ,וינוידמ המכב

)χοιῦνοὐε(.137  

 ךרדב 138.דחי םירוסאה לכב תוקסוע ןהמ טעמ ,'ה להקב אובל םירוסאל ןוליפ לש תויוסחייתהה רשע ךותמ

 תובורמה תויוסחייתהל םיכוז הכפשה תורכו אכדה עוצפ .םייתש וא תחא הירוגטקב דקמתמ ןוליפ ללכ

 142,תחא םעפ קר סחייתמ ןוליפ ,ירצמל 141.)4( יבאומהו ינומעה ףוסבלו 140,)5( הנוזה ינב םהירחא 139,)6( רתויב

  .ןייצמ וניא ללכ אוה ימודאה תא וליאו

 תורוסאה תוירוגטקה ןמ תחא לכ ,ושוריפ יפל .ירוגלא ןפואב םג תורוסאה תוירוגטקה תא שרפמ ןוליפ ,וכרדכ

 "התרכנ םתנומא"ש ,םיטסיאתאה תא םיגציימ הכפשה יתורכו אכדה יעוצפ :הלוספ הנומא לעב םדא תגציימ

 שיש םירובס הנוזה ינב 143.המכח דילוהל םילוכי םניא םג ולא םישנא .)252 'מע ,יטאורא ,213 תורכשה לע(

 יבאומהו ינומעה .דחאה םהיבא תא םיריכמ םניאש ,םיטסיאתילופה תא םיגציימ םה ןכלו ,םיבר תובא םהל

 ,ןוליפ רובע תירוגלא תועמשמ ןיא ירצמל קר 144.םדאב םיטלושה םה םישוחה וא לכשהש םירובסש ימ םה

 145.דבלב ישממ ןפואב שרפתמ אוהו

 

 
 תומולחה לע )5( ;8 'ג םיקוחה תוירוגלא )4( ;69 םהרבא תריגה )3( ;204-205 תומשה יוניש לע )2( ;324-345 'א םיקוחה לע )1( 132
 תודימה לע )10( ;177-175 ןיק יאצאצ לע )9( ;81 'ג םיקוחה תוירוגלא )8( ;144 תונושלה תלילב לע )7( ;213 תורכשה לע )6( ;184 'ב
 .108-106 תובוטה

 .5 'עה 4 'מע ,ןוליפ ,ףוהינ ואר ,ךכ לע 133
 ״תורוד״ה ןויצו ,ורסאנ אל )רזממה( הנוזה ןב יאצאצ ,םיעבשה םוגרת תסריגבש אוה ,תואסריגה יתש ןיב ףסונ יתועמשמ לדבה 134

 .םירזה םימעל רשקב קר אצמנ
 .175 'מע ,ןוליפ ,ןמנייה ואר 135
 ולא םירבד םא רורב אל ךא ,51 'ג םהיטרפל םיקוחה לע ;43 ףסוי לע :םג ואר .8 'ג םיקוחה תוירוגלא ;326 'א םיקוחה לע :ואר 136
 .104-101 'א םיקוחה לע וושהו ,'ה להקב אובל רוסיאה לע םיססובמ

 .184 'ב תומולחה לע ;210-213 תורכשה לע :ואר 137
  .)ימודאבו( ירצמב אל ךא ,םירוסאה לכב קסוע םש ןוליפ .204-206 תומשה יוניש לע ;324-345 'א םיקוחה לע :ואר 138
 .132 'עה ליעל ואר - 6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 139
140 1, 2, 3, 4, 7. 
141 1, 2, 8, 9. 
142 10. 
 ,םיסירס ,שובא םג ואר .245-246 'מע ;207 'מע ,תוינימ תורצ ,בל ואר ,הז ןויפאל .330 'א םיקוחה לע ןכו ,213 תורכשה לע :ואר 143
 .106 'מע

  .99 'עה 102 'מע ,'א קלח ,'ד ךרכ ,ןוליפ ,רימע ;502 'עה 301 'מע ,'ב ךרכ ,ןוליפ ,ףטנ לאינד ואר ,באומו ןומעל ולא לש רשקל 144
 תא קר אלו ,ןמצע תוישממה תוירוגטקה תא םג הנגמ ןוליפ ,וינויד בורב םלוא .229-230 'מע ,'ב ךרכ ,ןוליפ ,ףטנ לאינד וושה 145
 .ןהלש הירוגלאה
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 ,ללכ ךרדב .הרות דומילל הפיסאכ ,יפיצפס ןפואבו ,הפיסא רותב הארנכ שרפמ ןוליפ "'ה להק" יוטיבה תא

 ןוליפ תובר םימעפ ,םלוא .ג״כ םירבדל םיעבשה םוגרתב שמשמה חנומה אוהש ,ἐκκλησία חנומב טקונ אוה

 וליאו ,םיעבשה םוגרת ךרואל תנווגמ תועמשמ שי αίκκλησἐ חנומל λλογοςύσ.146 חנומב םג שמתשמ

ςλλογούσ תניחבמש הארנ ןכלו ,הז דצל הז םישמשמ םיחנומה ינש ,םינוידה בורב 147.ללכ םש עיפומ וניא 

 בוליש יכ הארנ 148.תמיוסמ הפיסא לע םיעיבצמ ולא םיחנומ ,תינוויה תורפסב .םיפלחתמ םיחנומ ולא ,ןוליפ

 רותב ,ἐκκλησία חנומה תא םג המוד ןפואב ןיבה ןוליפש ךכ לע עיבצמ ,σύλλογος ,יארקמ-ץוחה חנומה

  149.תסנוכמ הפיסא

 םירוסאה תא שרגל שי ,ןוליפ יפל .הפיסא רותבἐκκλησία -ה תא שריפ ןוליפ יכ הארנ ,םמצע םינוידה ןמ םג

 תאפמ ןיעה ןמ םימלענו )ἐκκλησίαι( "תופסא"ה ךותל םיננתסמ םיטעמ אל לעילב ינב"ש ינפמ ,להקב אובל

 תורכו אכד עוצפש ןייצמ ןוליפ ,'םהרבא תריגה לע'ב .)299 'מע ,רוש ,325 'א םיקוחה לע( "םש סנוכמה ןומהה

 רבדל וא הפיסאב שחרתמה תא עומשל רסאנ הנוזה ןב לע םג ,המודבו ,תופיסאב תופתתשהמ םירדומ הכפש

 :הב

ἀμφοτέρας ὁ νόμος ἐκκλησίας ἱερᾶς ἀπελήλακε, τὴν μὲν ἄθεον θλαδίαν καὶ 

ἀποκεκομμένον εἴρξας ἐκκλησιάζειν, τὴν δὲ πολύθεον τὸν ἐκ πόρνης ὁμοίως κωλύσας 

ἀκούειν ἢ λέγειν. 

 תורכו אכדה עוצפ תא הליבגהש רחאמ – טסיאתאה תא :שודקה להקה ןמ השריג הרותה םהינש תא

 וא עומשל הנוזה ןב תא המוד ןפואב הענמש רחאמ – טסיאתילופה תאו ,תופיסאב ףתתשהל הכפשה

 150.)69 םהרבא תריגה לע( ]הפיסאב[ רבדל

 דציכ" :עבוק ןוליפ ,סירסה רוסיאל רבסהב .אקווד הרותה דומילמ הלבגהה לש טביהה הלוע םירחא םינוידב

 הלוע םג ךכ .)252 'מע ,יטאורא ,213 תורכשה לע( "?המכוח דילוהל לוכי וניאש םעמושל שדוקה ירבד וליעוי

 :ישילשה רודב ירצמה תלבק לע ןוליפ ירבד ךותמ

κἂν εἴ τινες ἐθελήσειαν αὐτῶν μεταλλάξασθαι πρὸς τὴν Ἰουδαίων πολιτείαν, οὐχ ὡς 

ἐχθρῶν παῖδας ἀσυμβάτως σκορακιστέον, ἀλλ᾿ οὕτως προσεκτέον, ὡς τρίτην γενεὰν 

καλεῖν τε εἰς ἐκκλησίαν καὶ μεταδιδόναι λόγων θείων, οἷς θέμις καὶ τοὺς αὐτόχθονας καὶ 

εὐπατρίδας ἱεροφαντεῖσθαι. 

 שי אלא ,םיביוא ינבכ יוציר אלב םקלסל ןיא ,םידוהיה לש "האטילופ"ל רובעל וצפחי םהמ םידחא םאו

 םיחרזאל רתומש ,לא-ירמאב םפתשלו ישילשה רודב "להק"ל םתוא אורקל ידכ ,הזכ ןפואב םהילא תועשל

 .)ילש םייוניש םע ,211 'מע ,ףטנ לאינד ,108 תובוטה תודימה לע( םהיזרב ךנחתהל סוחייה ינבו

 151.ישילשה רודה רחאל הרות דומילב םתוא ףתשל רתומ ןכלו ,חצנל 'ה להקב אובל םירוסא םניא םירצמה

 תמיוסמ תוסנכתהל אקווד סחייתמ ,ἐκκλησία ,"להק" חנומה ,ןאכ םג יכ הארנ ,םירחאה תורוקמה רואל

 
 םישמשמ םיחנומה ינש( 81 'ג תוירוגלא ;184 'ב תומולחה לע ;344 ,םש ;)דחי םישמשמ םיחנומה ינש( 325 'א םיקוחה לע :ואר 146

 אצמנש ,עשרה שוריג תודוא ןוידב ,"הלהקמ" ,χορός חנומב ימעפ-דח שומישל ,7 'ג תוירוגלא םג ואר .177 ןיק יאצאצ לע ;)דחי
 .'ה להקב אובל םירוסאב קוסיעל תוכימסב

 ואר ."טוקלי" הלימל םוגרתכ ,תחא םעפ קר םש עיפומ ,ήσυλλογ ,בורק חנומ ."סנדרוקא" תנכות ךמס לע התשענ וז הקידב 147
 .מ ,זי 'א לאומשל םיעבשה םוגרת

  .σύλλογος-ו κκλησίαἐ םיכרעב ,ןולימ ,ג"סל ואר 148
  .107 'מע ,םיסירס ,שובא םג ואר .175 'מע ,ןוליפ ,ןמנייה הרצקב ריעמ םג ךכ 149
 םג ואר .21 'מע ,םהרבא תריגה ,רימע ואר ,המצע תינוויה ןמ דואמ קוחר וז הקסיפב רימע לש םוגרתה ;ילש אוה ןאכ םוגרתה 150
  .171 'מע ,'ד ךרכ ,ןוליפ ,ןוסלוק לצא

 המו ,"םהילא תועשל שי"ש הייחנהב ןוליפ לש ותנווכ המ ירמגל רורב אל .197 ׳עה םשו 212 ׳מע ,ףוגה ץרא ,סריפ םג ואר 151
 ישילשה רודב קר ךא ,ןושארה רודב רבכ רגכ ירצמ לבקל שיש רובס ןוליפש ןכתי .ןוליפ יניעב ינשהו ןושארה רודב ירצמ לש ודמעמ
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 ידימ הרותה דומילל תסנכה יתבב םיפסאנ םידוהיה יכ ןוליפ רפסמ ,ויבתכב תומוקמ המכב .הרות דומילל

 ,דומיל תופיסאב ףתתשהל רוסיאכ 'ה להקב אובל םירוסאל עגונב ותונשרפ יכ אופא ןכתי 152.תבשב תבש

  .וימי לש הילאירב וז העפותל תסחייתמ

 אוה םג עיפומש המוד יוטיב לע תססובמ תויהל היושע ,הרות דומילל הפיסאכ ג"כ םירבדב "'ה להק" תנבה

 חנומה לש ןושארה עפומה ,םיעבשה םוגרתב 153.יניס רה דמעמ תא ןייצמה ,"לָהָּקַה םֹוי" :םירבד רפסב

αίκκλησἐ יוטיבב אוה ,ארקמב αςίκκλησἐς ῆτ ᾳρέμἡ ῇτ )לכ ,הנודנה היישרפה דבלמ 154.)י ,ד םירבד 

 .הרות דומילל וא יניס רה דמעמל שרופמב םירושק םירבדל םיעבשה םוגרתב ἐκκλησία חנומה לש םיעפומה

 ,אופא ןוליפ יפל .וללה םיעפומה רואל ,ג"כ םירבדב "'ה להק" חנומה תא שריפ ןוליפ יכ עיצהל רשפא ןכל

 .הרותה תא םידמול ןהבש ,תופיסאב ףתתשהל רוסא 'ה להקב אובל םירוסאל

 ךרדב 155.ולוכ םעה ןמ השעמל םירדומ 'ה להקב אובל םירוסאה יכ רובס אוהש הארנ ,ןוליפ לש וינוידמ םרב

 שוריג ילעפ לש בחר ןווגמב שמתשמ אוה ,ךכ ךרוצלו ,יביטקא שוריגל יוויצכ רוסיאה תא גיצמ ןוליפ ,ללכ

 ,ךכ לע ףסונ .)299 'מע ,רוש ,324 'א םיקוחה לע( "קוחרמל" ולא םישנא תשרגמ הרותה ,וירבדל 156.הקחרהו

 ,)ג-ב ,ה רבדמב( הנחמה ןמ םיאמטה חוליש תיישרפל 'ה להקב אובל רוסיאה תא רשוק ןוליפ ,וינוידמ דחאב

 רואית םע םג בלתשמ הז ןיינע 157.שוריג תבוח םג אלא ,רוסיא קר אל ונינפלש םשורה תא רצוי בוש ךכו

 158.םיסואמ םישנאכ להקב אובל םירוסאה

 ףתתשהל רוסא 'ה להקב אובל םירוסאל .גרודמו בכרומ אוה 'ה להקב אובל רוסיאהש הלוע ןוליפ לש וינוידמ

 להקב אובל םירוסאב ןוליפ לש ונויד תחיתפב הלוע הזכ הנבמ .לילכ םתוא שרגל שי ,השעמל ךא ,תופיסאב

 הרותה ,"תופיסא"ה ךותל וננתסי אל "לעילב ינב"ש ידכ יכ ןוליפ בתוכ םש ."םהיטרפל םיקוחה לע"ב 'ה

 םיקוחה לע ואר( "קוחרמל" םתוא "הקליס" הרותה ןכל ."שודקה להקל םייואר םניאש ימ לכ שארמ תפדוה"

 םירוסאהש אוה יזכרמה ששחה :ומצע רוסיאל גייס ןיעמ חסנמ ןוליפ יכ הארנ .)299 'מע ,רוש ,325-324 'א

 ירצמה רגה תלבק רואית .םשוריג לע הווצמ הרותה ,עראי אל הזכ הרקמש אדוול ידכ .תופיסאה ךותל וננתסי

 םקלסל ןיא ,םידוהיה לש 'האטילופ'ל רובעל וצפחי םהמ םידחא םא" :ךופה ןפואב ,הנבמ ותוא תא ףקשמ

 ,ףטנ לאינד ,108 תובוטה תודימה לע ואר( הרותה דומילל הפיסאב םתוא לבקל שי ישילשה רודב ."יוציר אלב

 לע רוסיא אוה 'ה להקב אובל רוסיאה ,ןכ םא .םירצמה תלבק לש גרודמ רואית אופא ונינפל .)211 'מע

  .רתוי בחרנ ןפואב םירוסאה לש קוליסו שוריג םג חינמ אוה ךא ,הרות דומיל תפיסאב תופתתשה

 
 ירצמל יתודידי ןפואב סחייתהל שיש עבוק ןוליפש איה תרחא תורשפא םלוא .הרותה דומיל לש תופיסאל ףרטצהל םילוכי םה
 םיירצמ םירג לש תורשפא האור ןוליפ םא רורב אל ,תורחא םילימב .ישילשה רודה רויג תא רשפאיש ןפואב ,רייגתהל ןיינועמש
 .ידוהיה םעה תרדגהב הרותל קינעמ ןוליפש יזכרמה םוקמה רואל דוחייב תאז .הרותה דומילל תופיסאב תופתתשהמ םילבגומש
 הכינח רובע םירחא םירשקהב שמשמה ,ἱεροφαντέω לעופב שמתשמ ןוליפ ,ןאכ הרותה דומיל רואיתב .167 'עה ,ןלהל ואר
 דומיל רשקהב יללכ ןפואב הז לעופב שמתשמ ןוליפ ,םלוא .רתוי תמצמוצמו תירטוזיא תופסאתהב רבודמ ,הרואכל .ןוירטסימב
 רואיתל ןוירטסימה תפשב שומישל .תירטוזיא תועמשמב ןאכ הזה לעופה תא ןיעטהל שיש רורב אל ןכלו ,השמ לש רואיתבו הרותה
 .52 'עה 280 'מע ,'א ךרכ ,ןוליפ ,ףטנ לאינד ,לשמל ואר ,ןוליפ לצא הרותה דומיל

 'עה 94 'מע ,'א ךרכ ,ןוליפ ,ףטנ לאינד םג ואר .127 'ב תומולחה לע ;62 'ב םיקוחה לע ;156 תחלשמ ;215-216 'ב השמ ייח :ואר 152
  .233-232 'מע ,םירצמ ידוהי ,רשכ ;275 'עה ;273 'עה 313 'מע ;218
 .י ,ד םירבדל םיעבשה םוגרת ןכו ,זט ,חי ;ד ,י ;י ,ט םירבד ואר 153
  .רחא ןפואב םיעבשה םוגרתב םגרותמ ,ד ,כ ;ג ,זט רבדמבב "'ה להק" יוטיבה 154
 .251 'מע ,תודהי ,ןהכ ;493 'עה 299 'מע ,'ב ךרכ ,ןוליפ ,ףטנ לאינד לש םהיתואירק ואר 155
 תריגה לע ;205 תומשה יוניש לע ;344 ;333 ;326 ;325 'א םיקוחה לע( πελαύνωἀλαύνω/ἐ אוה וינוידב רתויב ץופנה לעופה 156
 .ἐλαύνω לעופב שומיש השוע אוה םגו ,המוד ןפואב וז היישרפ שרפמ סופסוי יכ ןייצל ןיינעמ .)144 תונושלה תלילב לע ;69 םהרבא
 ;)81 'ג םיקוחה תוירוגלא ;69 םהרבא תריגה לע ;324 'א םיקוחה לע( ἔργω/προανείργω :םג םישמשמ תאז דצל .ןלהל ואר ךכ לע

φυγαδεύω )7 'ג םיקוחה תויגולא ;205 תומשה יוניש לע(; ἀποσχοινίζω )177 ןיק יאצאצ לע ;184 'ב תומולחה לע(; σκορακίζω 
 .)108 תובוטה תודימה לע ;324 'א םיקוחה לע(

 .ןארמוקב ןוידה ףוסב ,ליעל ואר ,ןארמוק תורפסב ג"כ םירבדב היישרפה תונשרפל וז תונשרפ ןיב ןוימדה לע .8 'ג תוירוגלא 157
 ;326 'א םהיטרפל םיקוחה לע :תונוז ינב ;211-212 תורכשה לע ;184 'ב תומולחה לע ;325 'א םהיטרפל םיקוחה לע :םיסירס 158
 .177 ןיק יאצאצ לע :יבאומו ינומע
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 הנבמה תא רמשמ ןוליפ ,שוריגה תבוח תפסוהו רוסיאל ןוליפ לש תידוחייהו תמיוסמה ותונשרפ ףא לע

 להקב אובל םירוסאב ןוליפ לש םינושה וינויד .תוידוחייה םהיתונוכת לשו םירוסאה לש יסיסבה יארקמה

 קסוע אוה ,ללכ ריכזמ וניא ןוליפש ,ימודאה דבלמ .תיארקמה היישרפה לש היטרפ לכל טעמכ םיסחייתמ ,'ה

 ינומעה ,)רזממה( הנוזה ןב ,םיסירסה – הכפש תורכו אכד עוצפ :היישרפב ונמנש םישנאה לכב רומאכ

 ןייצמ ףאו ,יבאומהו ינומעה ןיבל ירצמה ןיב תיארקמה הנחבהה תרגסמב לעופ םג ןוליפ .ירצמה ןכו ,יבאומהו

 םיבאומהו םינומעהש ריכזמ ןוליפ ,רחא ןוידב 159.יבויח רואב םתוא ראתמו ירצמה תא בעתל אל הייחנהה תא

  .םימבו םחלב לארשי ינב תא ומדיק אל

 תוירוגטקה לש הזל ירצמה דמעמ ןיבש רעפה לע רשגל ןוליפל עייסמ רוסיאה לש גרודמה הנבמה יכ הארנ

 םילוכי םירצמ ישילשה רודבו ,םידוהיה לש האטילופל ףרטצהל ןיינועמה ירצמה תא קלסל ןיא .תורחאה

 חינמ אוה 161.םירגב רתוי יללכ ןויד רחאל םיירצמל סחייתמ ןוליפ 160.הרותה דומיל תופיסאב ףתתשהל

 ,יבאומהו ינומעה תא יכ רובס ןוליפש הארנ ,ךכל םאתהב .ירצמ רג אוה וילא תסחייתמ הרותהש ירצמהש

 ינב ,םיסירסה דצל םתוא קלסל שיו ,ןוליפ יפל ,םשוריג לע הווצמ ירה הרותה .םירג רותב ללכ לבקל ןיא

  162.םינורחאה לש ינתאה םאצומל רשק ילב – ןמצע תונוזהו ,תונוזה

 תרשפאמ וזה ןוימדה תדוקנ ךא ,הימחנו ארזע לצא רבכ הלע שוריג ןיבל 'ה להקב אובל רוסיאה ןיב רשקה

 .םינוש םימע ןיב ללכ םיניחבמ םניא םהו ,םירז שוריגב םיקסוע הימחנו ארזע .םיינשה ןיב רעפה לע דומעל

 וניא והז םלוא ,םילמסמ םהש םייתייעבה םיישפנה םיבצמהו ,יבאומהו ינומעה שוריגב םג ןד םנמא ןוליפ

 לש וינוידב םירוסאה שוריג .ויניעב םיסואמש ,הנוזה ינבבו םיסירסב אקווד תוכיראב קסוע ןוליפ .דקומה

 הדוקנבש ןכתי .הימחנו ארזעב ,"ברע"ה ןמ תולדביהה וא ,תוירכנה םישנה שוריגמ ועבטב אופא הנוש ןוליפ

 ,תונוש תויחרזא תויוכז לש הלילשה דצל ,שמיש שוריגה םש ,ימור-ינוויה יחרזאה םלועהמ עפשומ ןוליפ ,וז

 ,וינוידמ םיינשב .םישרוגמה תמישרל םינוזהו תונוזה תפסוהמ הלוע ךכל תירשפא הכימת 163.יחרזא שנועכ

 ותנידמ ןיא" יכ עבוק ןוליפ ,תונוזב ינורקע ןויד תרגסמב ,רחא םוקמב 164.תיזכרמה הירוגטקל םיכפוה ולא

)αίπολιτε( הנוזה תא הקיח לא תלבקמ השמ לש" )עפשומ ןוליפש ןכתי 165.)98 'מע ,רוש ,51 'א ,םיקוחה לע 

 ןה תומיוסמ תופוקתבו ,תויחרזאה תויוכזה בור ןהמ וללשנש ,ימורה רשקהב תונוז לש יחרזאה ןדמעממ ןאכ

 166.ושרוג םג

 םירוסאהש םושמ ,הנושארבו שארב .תיתוהמ הרדהכ ןוליפ לצא הלגתמ 'ה להקב אובל רוסיאה ,ןכ םא

 עגונ ,הרות דומילל הפיסאב תופתתשה לע רוסיאכ שרפתמש ,ומצע רוסיאה םג םלוא .קוחרמל םישרוגמ

 167.הרותה איהש ,ןוליפ תניחבמ ,ידוהיה ביטקלוקל תוכיישה לש הבילב

 
 .45-74 ׳מע ,תידוהי תוהז ,ףוהינ ;ףוגה ץרא ,סריפ ואר ,םירצמל ןוליפ לש סחיב יללכ ןוידל .105-107 תובוטה תודימה לע :ואר 159
 .151 'עה ,ליעל ואר ,ןוליפ יניעב ינשהו ןושארה רודב ירצמה דמעמ תלאשל 160
  .׳ו קרפ ,תודהי ,םואבנריב ואר ,״רג״ה תא בצעמו ספות ןוליפ ובש ןפואב בחרנ ןוידל 161
 ,ןהכ ואר .רויג לע רוסיא רותב 'ה להקב אובל רוסיאה תא שריפ ןוליפ יכ ןעט ןהכ היעש ,ירצמל רשקב ןוליפ לש ונויד ךמס לע 162

 ולא ,וינפ לע .תונוזה ינבבו םיסירסב אקווד םיקסוע 'ה להקב אובל רוסיאב ןוליפ לש םינוידה תיברמ ,םלוא .252-251 'מע ,תודהי
  .היישרפל ןוליפ לש ושוריפב ידדצ ןיינע איה רויגה תייגוס ןכלו ,תינתא הניחבמ םידוהי םה

 רשקהב ,ןוליפ ידי לע ימורה קוחה לש המנפהל .תולג ,ילק ;19-22 'מע ,ושנועו אטחה ,ןמואב ;178-181 ,תולג ,קיידסרופ ואר 163
 .17-32 ,תידוהי תוהז ,ףוהינ ואר ,תידוהיה תוהזה בוציעו ישיאה דמעמה תעיבק

 .הנוזה ינב תא ןייצמ וניא ללכ ןוליפ םש ,8 'ג תוירוגלא ;תונוזה לש ןשוריגמ רזגנ הנוזה ינב שוריג םש ,326 'א םיקוחה לע ואר 164
 ,גכ םירבד( "לֵאָרְׂשִי יֵנְּבִמ ׁשֵדָק הֶיְהִי אTְו ,לֵאָרְׂשִי תֹונְּבִמ הָׁשֵדְק הֶיְהִת אT" :קוספה דמוע ,וז העיבק דוסיב יכ העיצה ףטנ לאינד 165

  .ליעל 136 'עהב תוינפהב ואר ,תונוזב ןוליפ לש םיפסונ םינוידל .)חי
 .66-67 'מע ;42-43 'מע דוחייבו ,ךליאו 21 'מע ,תונז ,ןיגקמ ואר 166
 .125-126 'מע ,יוג ,יבצ ןזורו ריפוא ואר ךכ לע 167
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 סופסוי
 :ונניינעל םייטנוולר םיסירסה לע וירבדש הארנ ךא ,'ה להקב אובל םירוסאה תמישרל סחייתמ וניא סופסוי

 םהידיב וללשש ,הלא לש )σύνοδον φεύγειν( םתרבחמ חורבלו םיסירסמ )ἐκτρέπεσθαι( לדביהל שי

 םשרגל םכילע ;ונעזג תא הברנש ידכ ,םדאה ינבל םיהלא ןתנש ,היברהו הירפה ירפ תאו םתרובג תא

)ἐλαύνειν(, דילומה םרוגה תא הלא לש םדלווה ינפל דוע ודימשהו םידלי חצרב םה םימשא וליאכ 

  .)137 'מע ,'א ךרכ ,טילש 'דהמ ,291-290 'ד תוינומדק(

 ,שוריג אוה חצר לע שנועהש חינמ סופסוי .םידלי חצרל ותוא המדמו סוריסה תא הנגמ סופסוי ,ולא תורושב

 לע שנועכ שוריגה תא ןייצמ אל אוה ,חצר ינידב קסוע סופסוישכ ,םלוא .שרגל שי םיסירסה תא םג ןכלו

 שוריגל הקמנהה 169.ימורהו ינוויה םלועב חצר לע םיגוהנה םישנועה דחא היה ןכא שוריגה 168.הז השעמ

 ןכתי ןכל .סופסוי איבמש "השמ תקוח" לש חצרה ינידמ אלו ,םימור-םיינווי חצר ינידמ אופא תעבונ סירסה

 התיה סופסוילש ןכתי .'ה להקב אובל םירוסאה תא שרגל שיש ןעוט ןוליפ ,וניארש יפכ .תינשמ וז הקמנהש

 סופסויש ףא לע ,ןכ םא 170.םיסירסה שוריג תבוחל רוקמה והזו ,המוד תינשרפ וא תיתכלה תרוסמ םע תורכיה

 וז היישרפש רשפא ,םיסירסל קר סחייתמ אוהו ,ג"כ םירבדב תיארקמה היישרפה ןמ םיחונימ ןאכ ןייצמ וניא

  171.םיסירסה שוריג לע וירבד עקרב תדמוע

 

 םכסמ טבמ :תיארקמ-ץוחהו תיארקמה ,תרחואמהו תמדקומה – ינש תיב תורפס
 :םירשקה ןווגמב ,זמרב וא שרופמב תרכזומ 'ה להקב אובל םירוסאה תיישרפ ,תרחואמה תיארקמה תורפסב

 ןמ רכנ ינב לשו םיסירס לש הרדהו ,םירזמ תולדביה ,שדקמל םירז םימע תסינכ ,תוירכנ םישנ םע םיאושינ

 להקב אובל רוסיאה תסיפת אוה וללה תויוסחייתהל ףתושמה ,םינווגמה םירשקהה ףא לע .שדקמהמו םעה

 םירבדמ היישרפב שומישה לש תיזכרמה הרטמה ,ולא תורוקמב .תוכייש רידגמה ץצוח וקכו ,הרדהל רוקמכ 'ה

 .ללכב םירז לע בסומכ ספתנ 'ה להקב אובל רוסיאה 172.םינוש םינפואב ,םתרדהו םירזמ תולדביה אוה ג"כ

 םימילעמו ,ימודאהו ירצמל יבאומהו ינומעה ןיב היישרפה השועש הנחבהה תא םישטשטמ תורוקמה ,ךכב

  .תורוד רפסמ רחאל 'ה להקב אובל ימודאלו ירצמל הקינעמ היישרפהש תורשפאה תא

 םירבדב היישרפל תובחרנ תויוסחייתה יתש .דואמ הנוש היישרפב לופיטה רתוי תרחואמה ינש תיב תורפסב

 ףתושמה ,םיינשה ןיב םייתועמשמה םילדבהה ףא לע .ןוליפ יבתכבו ןארמוק תורפסב :ונידיב ורמתשה ג"כ

 .םייארקמה תורוקמל דוגינב ,היישרפב תורכזנה תורוסאה תוירוגטקה לכב םיקסוע םהינשש אוה םהל

 לע םיריתומ םה ןכלו ,ימודאהו ירצמל יבאומהו ינומעה ןיבש הנחבהה תא םירמשמ םג םהינש ,ךכל םאתהב

 תפקשמ וז הנחבה רומיש .'ה להקב ואובי ימודאהו ירצמה לש )יעיברה וא( ישילשה רודהש תורשפאה תא הנכ

 .םהלש האירקה תוטיש לע עיפשה םיארוקה לש םנמז ילואו ,תיארקמה היישרפה לש רתוי הדומצ האירק

 תינשרפ הניחבמ ותוא הרשק אלא ,דדובמ ןפואב 'ה להקב אובל רוסיאה תא הארק אל ןארמוק תכ יכ יתעצה

 אופא ןארמוק תורפסב םג .םישדוקמ םיבחרממ םימיוסמ םישנא םיליבגמה םיפסונ םייארקמ םירוסיא םע

 תורוסאה תוירוגטקה לש המישר .םייתוהמ הביל יבחרממ ליבגמכו רידמכ ןבוה 'ה להקב אובל רוסיאה

 
 גוס םג הניה טלקמה ריעב תוהשהש הסיפת תפקשמ φυγή הלימב שומישהש ןכתיו ,172 ,םש ואר םנמא .277 'ד תוינומדק ואר 168
 .גגושב חצורב םש רבודמ ,ןפוא לכב ךא ,תולג לש

 .תולג ,ילק םג ואר ;19-22 'מע ,ושנועו אטחה ,ןמואב ;43 סאידימ דגנ ,סנתסומד ואר 169
   .156 'עה ,ליעל ואר .ןוליפ לצא ץופנה לעופה ,λαύνωἐ אוה םהב שמתשמ סופסויש םילעפה דחא ,ףסונב 170
  .992 'עה 459 'מע ,תוינומדק ,ןמדלפ וושה ,615 'מע ,'ד ךרכ ,תוינומדק ,יירקאת ואר 171
 .רכנ ינבמ תולדביהל סחייתמ ,םש היעשי םג םלוא .ו"נ היעשיב םיסירסל תוסחייתהה טעמל 172
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 ,תיארקמה היישרפל תובורק ןהיתש ךא ,תוהז ןניא תומישרה .םינוש םירשקה ינשב ןארמוק תורפסב העיפומ

 להקב אובל רוסיאב םיוסמ ןפש רכינ יכ ףא ,ןכל .תויטקלקא תופקשמ ןה ,תיארקמה המישרה ומכ ,ךכ לשבו

 תמישר תריצי םצע יכ יתנעט ,ףסונב .סומלופה דקומ היה המ רורב אל ,םעה ראשל תכה ןיב סומלופב דמע 'ה

 .םיוסמ יתכלה רוסיא ידכל תיארקמה היישרפה קוקיזב יתועמשמ דעצ תפקשמ ,תורוסאה תוירוגטקה

 שרפמ אוהש הארנ ,דחמ .רוסיאל תחתופמ תונשרפ הלגתמ ,'ה להקב אובל םירוסאב ןוליפ לש םיברה וינוידב

 לע הווצמ הרותה יכ עבוק ןוליפ ,ךדיאמ .הרות דומילל הפיסאב תופתתשה לע רוסיאכ ומצע רוסיאה תא

 יוטיב ידיל אב ,שוריג תבוח ןיבל 'ה להקב אובל רוסיאה ןיב המוד רושיקש ןכתי .םקוליסו םירוסאה שוריג

  .םיסירסה לע סופסוי לש וירבדב

 ."רג"ה גשומ םע 'ה להקב אובל רוסיאה תא בלשל ןויסנ הלוע ,ןארמוק תורפסמ תורוקמב ןה ןוליפ לצא ןה

 םדא :המוד ןפואב גשומה תא םיניבמ םהינש ,םיהז םניא ןארמוק תורפסב ״רג״הו ןוליפ רובע ״רג״הש תורמל

 ינומעה וליאו ,םימודאהו םירצמה לש םדמעמל ״רג״ה ןיב םירשוק םג םהינש 173.הליהקל חפסנש רז אצוממ

 להקב אובל רוסיאה לש השבי האירקבש ףא לע ,ןכ םא .םייביטמיטלוא םירזכ הז רשקהב םילוע יבאומהו

 רעפ לע םידמוע ןוליפ ןה תכה ןה ,יבאומלו ינומעל םדמעמב םיווש ינשהו ןושארה רודב ימודאהו ירצמה ,'ה

 תונוש ,תוינשרפ תוליהק יתש האיבה ,יארקמה דבורב רבכ םייקש רעפל תושיגרהש הארנ .םיינשה ןיב יתוהמ

  .רויגל רשקב םימעה תוגוז ינש ןיב המוד תיתוהמ הנחבהל ,וזמ וז דואמ

 תואירק ופסוותי םדצל .םיאנתה תורפסב ועיפוי םימודקה תורוקמב םילועש םינוש םיביכר ,ןלהל הארנש יפכ

 .השדח הנומת ידכל םיינשרפה םיביכרה לש ידוחיי בכרהל וליבוי םהינש .תיארקמה היישרפה לש תושדח

 יתוהמ ןפואב הנוש ,םיאנתה תורפסב 'ה להקב אובל רוסיאה לש הסיפתה םצע יכ הלגמ הלילכמ הניחב ךא

  .םימודקה תורוקמה ראש לכמ

 

 םיאנתה תורפסב ׳ה להקב אובל םירוסאה תיישרפ :׳ב קלח
 םייאנתה תורוקמה ,ןכ לע רתי .דבלב ןיאושינ לע רוסיא אוה 'ה להקב אובל רוסיאה ,םיאנתה תורפסב

 ,ךכ .הנממ הרדהל רתאכ אלו ,הצובקב םירבח לע תתשומה תיתדוקנ הלבגמכ ןיאושינה רוסיא תא םיספות

 אובל ורסאנש םישנאה יכ החנהה הלוע םיאנתה תורפס ךרואל ,םירבד ירפסב תחא העיתפמ השרד טעמל

 174.רוסיאה תולח םצעל םידקמ יאנת איה וז תורבח יכו ,תוכיישה תצובקב םירבח םה 'ה להקב

 

 ג-ב ,ח תומבי תנשמ
  :ג-ב ,ח תומבי תנשמב םיעיפומ להקב אובל םירוסאה תיישרפל םיאנתה לש םיירקיעה תונשרפה יווק

 אובי אל" 'נש ,להקב אובלמ אלא ןירוסא 175ןניאו ,תררחושמבו תרויגב ןירתומ הכפש תורכו אכד עוצפ

   ."ייי להקב 'פש תורכו אכד עוצפ

  .דימ תורתומ םהיתוביקנ לבא ,םלוע רוסא 176ןרוסיאו ןירוסא יבאומו ינומע

   .תוביקנ דחאו םירכז דחא ,תורוד השולש דע אלא ןירוסא ןניא ימודאו ירצמ

 
 .161 ׳עה ,ליעל ואר ,ןוליפ לצא הז חנומ תועמשמלו ,95 ׳עה ,ליעל ואר ,ןארמוק תורפסב ״רג״ חנומה תועמשמל 173
 ;זט ,ד ןישודיק אתפסות ;גי ,ד תומבי הנשמ ואר( רזממה תרדגהב תוקסוע ולא ךא ,םייאנתה תורוקמב תוקולחמ המכ ןנשי 174
 תירצמ לש ןדמעמב ,)לכה לע תלבוקמ המצע הנחבהה ךא( תיבאומו תינומעל יבאומו ינומע ןיב הנחבהה םעטב ,)ו ,ז תומבי הנשמ
 םרב .)קרפה ךשמהב ןכו ,233 'עה ,ןלהל ואר ,ךכ לע( םירגב םג םירתומ 'ה להקב אובל םירוסאה םאה הלאשב ןכו ,תימודאו
 .םיאנתה לע םכסומ היישרפה לש יללכה השוריפ

 .רפוסה דיב ןקותו ,״ןנואו״ בתכנ ןמפיוק י״כב ]ןניאו 175
 .רחא דיב הקחמנ היינשה ד״ויהו ,״ןירוסיאו״ :ןמפיוק י״כב ]ןרוסיאו 176
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 תא ריתה ,םלוע רוסא םירכזה תא רסאש םוקמב םא המו !םירבדה רמוחו לק :ןועמש 'ר 'מא

 תוביקנה תא ריתנש ןיד וניא ,תורוד השולש דע אלא םירכזה תא רסא אלש םוקמ ,דימ תוביקנה

  !?דימ

  .הבושת שי ןידל םאו .לבקנ הכלה םא :ול ורמא

  .רמוא ינא הכלה אלא יכ ,אל :ןהל 'מא

  .)ג-ב ,ח תומבי הנשמ( תוביקנ דחאו םירכז דחא ,םלוע רוסא ןרוסיאו ןירוסא ןיניתנו םירזממ

-ב ,גכ םירבדמ היישרפל הזרפרפ ןיעמ אוה )םימכחל ןועמש 'ר ןיב תקולחמה תטמשהב( וז הדיחי לש הרקיע

 הפיסומ הנשמה .םרוסיאל תורודה רפסמ תא תנייצמו ,תויארקמה תוירוגטקה לכ תא הנומ הדיחיה 177.ט

 ,ארקמבש וזמ הנוש הנשמב המישרה רדס .ךשמהב בושא םהילאו ,"םיניתנ"ה ,תפסונ הירוגיטק םירזממל

 הדיחיה ,תאז דבלמ .םישנל םירבג ןיב הנחבהה אוהו ,רוסיאה ףקיה תעיבקל ףסונ ןוירטירק הב עיפומו

 האוושהה .ח-ה םיקוספב ,םימעה תוגוז ינשל תוולנה תויתוגהנתהה תויחנהל ללכ תסחייתמ הניא הנשמב

   .היישרפל תיאנתה תונשרפה תא תופקשמה ,ןהיניב ינושה תודוקנ תא ףושחל תרשפאמ תיארקמה היישרפל

 רוסיאה רשפ
 יוטיבה תרדגהב וא ,׳ה להקב אובל רוסיאה לש ורשפב שרופמ ןויד םיאצומ ונניא ,םיאנתה תורפס ךרואל

 ןאכמ ."להקב אובלמ ןירוסא"ל "תררחושמו תרויגב ןירתומ" ןיב הדיגנמ הנשמה ,הדיחיה תחיתפב ."'ה להק"

 לארשימ םישנ םע ןיאושינ יפלכ קר לח רוסיאה ,הנשמה יפל 178.ןיאושינ רוסיאכ ןבוה ״האיב״ה רוסיאש הלוע

 עיפומ אל ,רוסיאל םיסחייתמה םייאנתה תורוקמב 179.תררחושמו תרויגמ רתוי הובג דמעמב תואצמנש

 לש ביטקלוקה רותב ,"להק"ה תא ושריפ םיאנתה יכ הארנ 180."להק" חנומה קר אלא ,"'ה להק" ףוריצה

  .הז ביטקלוק ךותמ תמיוסמ הבכשכ וא ,״לארשי״

 ןמ םילדבנ םיאנתה ,םלואו .ארזע רפסמו א"י םיכלממ השורי אוה ןיאושינ לע רוסיאכ רוסיאה שוריפ

 םייארקמה תורוקמה .םינפוא המכב ושרי םהש םייארקמה תורוקמה לש תינשרפהו תיתכלהה תרוסמה

 .םינושה םימעה ןיב הנחבה ילב ,תוירכנ םישנ םע ןיאושינ לע רוסאל ידכ ג"כ םירבדמ היישרפב ושמתשה

 ינומעה תא ינקווד ןפואב םיארוק םה .םימעה ןיב םילדבהה תא םישטשטמ םניא ,תאז תמועל ,םיאנתה

 םירבג קרש אוה םייאנתה תורוקמה לכל תפתושמה תיתכלה תרוסמ ,ףסונב .ימודאהו ירצמהו ,יבאומהו

 דוד לש וסוחיי תא רישכהל הדעונ וז תונשרפש הארנ 181.תורתומ םישנה וליאו ,םירוסא םיבאומו םינומע

 תורוסאה תוירוגטקה ראש תודמוע ,םיבאומהו םינומעה םירכזה דצל 182.תור תליגמב רפוסמל םאתהב ,ךלמה

 םיכלמ לש יגולואידיאהו ינשרפה ךלהמה ןמ תקתנתמ תיאנתה תונשרפה ,ךכב םג .תיארקמה המישרב ונמנש

 תעגונ ,רתוי המודקה תינשרפה תרוסמה ןיבל תיאנתה תונשרפה ןיב רתוי לודג רעפ .)הימחנו( ארזע רפסו א"י

 המישרה לש םיפסונ םיטביה ינש ןחבא ןכל םדוק ךא ,ךשמהב ןודא ךכבו ,רוסיאה תסיפתו רוגסימ םצעל

 .םירוסאה םימעה תגצהלו המישרה רדסל עגונב ,תיאנתה

 

 
 .65 'עה 376 'מע ,יוגה תעפוה ,יבצ ןזור ואר 177
 תונשרפל דירש והזש הארנ ךא ,ןידה תיבב הבישימ ולבגוה ןיתנהו רזממה םנמא .ןלהל ואר ,א ,ד ןישודיק הנשממ הלוע םג ךכ 178
 .221 ׳עה ,ןלהל ואר .םיאנתה תורפס ראשב םידהל הכוז אלש ,רוסיאה לש תרחא

 .233 'עה ,ןלהל ואר 179
 אתפסות ;חי-זי ,ב םיידי אתפסות ;ד ,ד םיידי הנשמ ;ז"מר הקסיפ םירבד ירפס ;א ,ה ןישודיק אתפסות ;ג ,ד ןישודיק הנשמ ואר 180
 .ד ,ה ןישודיק

 תליגמב םג הלוע ןיאושינ רוסיאב רבודמש תינשרפה תרוסמה .145 'מע ,םיאנת שרדמ ,ןמפוה ;ט"מר הקסיפ םירבד ירפס ואר 181
 'עהל ךומס ,ליעל ואר .רכז ןושלב אוה חוסינה םש םג יכ ןייצל ןיינעמ ךא ,ידימ העוטק םש הליגמה םנמא .הרותה ישעמ תצקמ
 .םש ךשמהבו ,75
 ,ירפס ,אנהכו ,חע הקסיפ רבדמב ירפס םג ואר .םיאנתה תורפסב הלוע אל תור לש הרופיס םע וז הכלה לש רושיקה םנמא 182
 .546-544 'מע ,'ג קלח
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 המישרה רדס
 אכד עוצפ ןיב םיעיפומ םירזממה ,ארקמב .רדסה אוה תיארקמה היישרפל הנשמב המישרה ןיב טלוב לדבה

 :המישרה ףוסל םירבוע םה ,תאז תמועל הנשמב .יבאומהו ינומעל ,הכפש תורכו

 ג–ב ,ח תומבי הנשמ גכ םירבד

 הכפש תורכו אכד עוצפ .1

 רזממ .2
 יבאומו ינומע .3

 ירצמו ימדא .4

 הכפש תורכו הכד עוצפ .1

 יבאומו ינומע .2

 ימדאו ירצמ .3

 םיניתנו םירזממ .4

  

 ןכלו ,םינימה תניחבמ ןהו תורודה תניחבמ ןה ,טלחומ ןפואב םירוסא םירזממה ,םיאנתה תונשרפ יפ לע

 ,םירוסיאב תויתגרדה תרצוי המישרה ףוסל םירזממה תרבעה .םירוסאה ןיבמ רתויב רומחה התע אוה םדמעמ

 .רתויב רומחל דע

 ,תישאר :םירוסאה תמישר לש הקימנידב םייתועמשמ םייוניש ינשל איבמ ,ירונימ הרואכל אוהש ,הז יוניש

 רוסיאו רזממה רוסיא ,ארקמב .יבאומהו ינומעה ןיבל רזממה ןיב תקתנמ המישרה ףוסל םירזממה תרבעה

 הירוגטקל םירזממה תכיפהב רושק םירזממה קותינ 183.ההז טעמכ םחסונו ,הזל הז וכמסנ יבאומהו ינומעה

 םה יבאומהו ינומעה ,תאז תמועל ארקמב .יבאומהו ינומעה לש םרוסיא תא םעמעמ אוהו ,רתויב הרומחה

 ןהו — "םלוע דע"ו ,"ירישע רוד םג" — 'ד קוספב רוסיאה חוסינב ןה ,רתויב ףירחהו רומחה ןפואב םיגצומה

  .)ז ,גכ םירבד( "םָלֹועְל vיֶמָי־לָּכ םָתָבֹטְו םָמ`ְׁש ׁשֹרְדִת־א`" היחנהב םתוחה ,תירוטסיהה תוניועה רואיתב

 ירצמה דמעמל עגונב ,המישרה לש הקימנידב ףסונ יוניש לע עיבצמ המישרה ףוסל םירזממה תרבעה

 הייחנהכ אלא ,רוסיאכ חסונמ וניאש ,ימודאהו ירצמה ןידב תמתוח תיארקמה היישרפה .ימודאהו

 הדיגנמ היישרפה ,ךכב .)ט ,גכ םירבד( "'ה לַהְקִּב םֶהָל אֹבָי ,יִׁשיִלְׁש רֹוּד םֶהָל ּודְלָּוִי רֶׁשֲא םיִנָּב" :תיביסולקניא

 א`" :'ח קוספל ,"םָלֹועְל vיֶמָי לָּכ םָתָבֹטְו םָמ`ְׁש ׁשֹרְדִת א`" :'ז קוספ לש הכמסהה .םירוסאה לכ ןיבל םניב

 יבאומהו ינומעה ןיב תודחב הדיגנמ איה םג ,"ֹוצְרַאְב ָתיִיָה רֵג יִּכ יִרְצִמ בֵעַתְת א` ,אּוה vיִחָא יִּכ יִמֹדֲא בֵעַתְת

 םיאיצומו ,ימודאהו ירצמה לש ידוחייה דמעמל םירע ןארמוק תכ ןה ןוליפ ןה ,יתיארהש יפכ .ימודאהו ירצמל

 תמישר ךותב ימודאהו ירצמה תא םיבלשמ ,תאז תמועל ,םיאנתה .'ה להקב אובל םירוסאה ללכמ םתוא

  .םירוסאה

 םהו ,״ואל״ םיעמוש םה ״ןה״ ללכמ :הרצ תיתכלה האירקב תיארקמה היישרפה תא וארק הנשמבש םיאנתה

 ,תאז תמועל הכלהה ישרדמ .םירוסאה ראש ןיבל ,ינשהו ןושארה רודב ימודאהו ירצמה ןיב םילידבמ םניא

 יבאומהו ינומעה ןיבש רעפה םוצמצ 184.םימעה תוגוז ינש ןיבש רעפב תודקמתמש םיאנת תושרד םיאיבמ

 םימעהמ דחא לכ ,הנשמב .ארזע רפסב שחרתמש יפכ ,םימעה ןיב יללכ שוטשטל רושק וניא ימודאהו ירצמל

 ,תיארקמה היישרפה לש הרצו תינכט האירק ךותמ עבונ ךלהמה .םיוסמה יתכלהה ודמעמ לע רמוש

  185.דבלב 'ה להקב אובל רוסיאב תדקמתמה

 
 הלועש תרוסמ ,ויתונבו טול ןיב ןימה יסחימ עבונ יבאומהו ינומעה רוסיאש תינשרפה תורשפאה תא תללוש םג הנשמה ,ךכב 183
 תושרד ,ל"נה ;5 'ה ,תישארב רפסל תושרד ,סניגירוא ;177-175 ןיק יאצאצ לע ,ןוליפ ואר .סניגירוא לצא םג תאצמנו ,ןוליפ לצא
 .813 רוט 12 ג״פ ,ה–ד ,גכ םירבד ,םיעטק :םירבד רפסל

 .)ח ,םש ;ה ,גכ םירבד( 147-145 'מע ,םיאנת שרדמ ,ןמפוה ;ב"נר הקסיפ םירבד ירפס ואר 184
 .ליעל ואר ךכ לע .ןארמוק תורפסב םיאצמנ וזכ האירקל םינצינה יכ ןכתי 185
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  ,םימכחה יפל .ימודאהו ירצמל יבאומהו ינומעה ןיבש רעפה תא תמצמצמ איה םג םישנל םירבג ןיב הנחבהה

 ינומעה רוסיא .םייוסמ ןפואב לבגומ ,ימודאהו ירצמה לע ןכו יבאומהו ינומעה לע לחש רוסיאה ףקיה

 תוגוז ינש ןיבש רעפה םוצמצב .ישילשה רודב םירתומ ימודאהו ירצמה וליאו ,םישנ לע לח אל יבאומהו

 תוינשרפה תורוסמה ןמ םג אלא ,תיארקמה היישרפה ןמ קר אל יתועמשמ ןפואב םיטוס םימכחה ,םימעה

 רשאמ רתוי לק דמעמב םייוצמ ימודאהו ירצמה ובש ,רמוחו לק עיצמ ,ןועמש 'ר ,םתמועל .םהל ומדקש

 ,"םלוע רוסיא" ורסאנ םהש ךכמ תעבונ יבאומהו ינומעה תרמוח ,ןועמש 'ר יפל .םירומחה ,יבאומהו ינומעה

 ימודאהו ירצמה יבגל וליאו "םתבוטו םמולש שורדת אל" רמאנ יבאומהו ינומעה לעש ריכזמ וניא אוה לבא

 186.רמוחו לקה תבוטל ףכה תא עירכהל הלוכי התיה הזה רעפה תטלבה ."בעתת אל" רמאנ

 

 םירג
 ןארמוק תורפסב 'ה להקב אובל רוסיאה תונשרפב רגה גשומ בוליש לע יתדמע קרפה לש ןושארה קלחב

 םירשקנ םירגה ןוליפ לצא ןה ןארמוקב ןה ,הנוש ןפואב ״רג״ה גשומ תא שרפמ דחא לכש ףא .ןוליפ לצאו

 תויהל םילוכי ,'ה להקב אובל ,םיוסמ בלשב ,ולכויש םימעה קר :יבאומהו ינומעל אלו ,)ימודאלו( ירצמל

 ,תיארקמה היישרפב יבאומהו ינומעה לש תילאטוטה הרדהה יכ הארנ 187.םלוכ םירגה תא גצייל ףא וא ,םירג

  .ולא םימעמ םירג ונכתי אלש החנהל האיבה

 ןיא ,ג״כ םירבדמ היישרפל םיאנתה ישרדמב ןכו ,תומביב הנשמב .רתוי ךבוסמ בצמה ,םיאנתה לצא

 דצמ 188.ימודאהו ירצמה לש תורודה תריפסל החיתפה תדוקנ יהמ תנייצמ הניא הנשמהו ,םירגל תוסחייתה

 הרואכל ,םירכנ םע ןיאושינ לע יאמצע רוסיא םייקש ןוויכמו ,ןיאושינ רוסיאכ שרפתה רוסיאהש ןוויכמ ,ינש

 ,םירחא תורוקמב תועיפומה תויאנת תורוסמ יתש ,ןכא .וללה םימעה ןמ םירגב רבודמש החינמ הנשמה

 םגש וחינה םידומלתה ןכל .להקב אובל רוסיאל רשקב ,"ירצמ רג ןימינב" לעו ,"ינומע רג הדוהי" לע תורפסמ

 189.םירג םה ,ימודאהו ירצמהו יבאומהו ינומעה ,תומבי תנשמב

 םדא אוה ״רג״ש םלוכ לע םכסומ ךא ,ןוליפ לש ״רג״ה ןמ ןהו ןארמוקב ״רג״ה ןמ ןה הנוש יאנתה ״רג״ה

 הריפסה תא חתופ רויגה יכו ,םירג םה ירצמהו ימודאהש החנהה ,הז רשקהב 190.הליהקל חפסנש רז אצוממ

 תשדוחמ םייבאומו םיינומע םירג תלבקל תורשפאה ,תאז תמועל .יאנת שודיח הניא ,תורודה תשולש לש

 לָּכ םָתָבֹטְו םָמ`ְׁש ׁשֹרְדִת א`" םהיבגל רמאנש םימעב רבודמ אלא ,״םלוע דע״ ורסאנ םהש קר אל .רתויב

 רג״ לש ומויק תא שרופמב תנייצמה הנשמ התואש ךכ לע עיבצהל בושח ,ןכל .)ז ,גכ םירבד( "םָלֹועְל vיֶמָי

  :ודמעמ םצעל ילקידר ןורתפ םג הגיצמ ,״ינומע

  .שרדמה תיבב ןהינפל דמעו ינומע רג הדוהי אב םויב וב

  ?להקב אובל ינא המ :ןהל רמא

 
 תוחכונ םהל ןיא ןכלו ,״םיידגא״ םיקוספ רותב וספתנ ,יבאומהו ינומעה לש םאטח תא םיטרפמה ,ז-ה םיקוספש עיצהל רשפא 186
 ״הכלה״ תושרד ןיב רעפל .ןלהל ואר ,״תיתכלה״ היחנה רותב םירבד ירפסב תשרדנ ׳ז קוספ ףוסב היחנהה ,םרב .ןאכ הנשמב
 .ארקמה תונשרפ ,יבצ ןזורו יבצ ןזור ואר ,י״ר יבד םישרדמב ״הדגא״ תושרדל

 .ינשהו ןושארה רודב ירצמה דמעמ תא ןיבמ ןוליפש ןפואה יבגל ,151 'עה ,ליעל ואר .הל ךומסו 173 ׳עה ,ליעל ואר 187
 תוסחייתה ןיא ןמצע תושרדב ךא ,ירצמ רג ןימינב לעו ינומע רג הדוהי לע םייאנתה םירמוחה תא םיאיבמ םישרדמה ,םנמא 188

 ,"רתומ ישילשו רוסא ינשו ןושאר רוד - תימודא אשנש ימודא ,תירצמ אשנש ירצמ" :ד ,ה ןישודיק אתפסות םג ואר .רויגה ןיינעל
  .םירגב רבודמש ךכל ןויצ לכ ןיאו

 .376-377 'מע ,יוגה תעפוה ,יבצ ןזור ואר .א"ע זע תומבי ילבב ;ג ,ח תומבי ימלשורי ,לשמל ואר 189
 תוביציה רסוחל .161 ׳עה ,ליעל ואר ,ןוליפ לצא הז חנומ תועמשמל .95 ׳עה ,ליעל ואר ,ןארמוק תורפסב ״רג״ חנומה תועמשמל 190
 .21-22 ׳מע ,םיוג תאמוט ,זייה ;27-33 ׳מע ,יוג ,יבצ ןזורו ריפוא ;68-81 ׳מע ,דמעמו לאוטיר ,ןיילוא ואר ארקמב רבכ ״רג״ה דסומב
 תושבגתהלו ,90 ;81 ׳מע ,םש ,זייה ,ךליאו 140 ׳מע ,תודהי ,ןהכ ואר ,ינשה תיבה תפוקתב רויגה תנבהבו רויגה תעפותב תוליזנל
  .רויג ,איבל ;ךליאו 198 ׳מע ,םש ,ןהכ ;180-185 ׳מע ,יוג ,יבצ ןזורו ריפוא ואר ,ל״זח תורפסבו םיאנתה תורפסב ״רויג״ה דסומ
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  .התא רוסא :לאילמג ןבר ול 'מא

  .התא רתומ :עשוהי 'ר ול 'מא

  !"םלוע דע" "ייי להקב יבאומו ינומע אבי אל" ׳מוא ׳תכה :לאילמג ןבר ול 'מא

 .תומואה תא לבליבו רושא ךלמ בירחנס הלע 191רבכ ?ןה ןמוקמב ןייבאומו ןיינומע יכו :עשוהי 'ר ול 'מא

 .)גי ,י היעשי( "'בשוי 'בכ 'ירואו 'סוש 'תעו םימע תולובג ריסאו" 'נש

  .)ו ,טמ הימרי( ורזח רבכו "ןומע ינב תובש תא בישא ןכ ירחאו" ׳מוא אוה ירה :לאילמג ןבר ול 'מא

  .)די ,ט סומע( ובש אל ןיידעו "ייי רמא הדוהיו לארשי ימע תובש תא יתבשו" ׳וא בותכה :עשוהי 'ר ול 'מא

 .)ד ,ד םיידי תנשמ( להקב אביש והוריתיהו

 םישנאה ,תומואה תא לבליב בירחנסש ןויכמ .ירמגל לטב יבאומהו ינומעה רוסיא – םימכחהו – עשוהי 'ר יפל

 ריפוא ידע .םירתומ םה ןכלו ,וללה םייארקמה םימעה ינב םניא ״םיבאומ״ו ״םינומע״כ םימכחל םירכומה

 םיקחמנ ,ותרגסמב ,םיאנתה תורפסב "יוג"ה גשומ תריצי לש בחרה ךלהמל וז הנשמ ורשק יבצ ןזור ישיו

 ,תינתא תוהז ירסח םילאודיווידניא לש תחא הדיחי ידכל םישבוגמ םהו ,םינושה םירכונה ןיב םילדבהה

 םינומעה תא קר רישכהל הדעונ בירחנס תועסממ החכוהה ,םלוא 192.לארשי םעל יראניב ןפואב תדגנומה

 ירצמה דמעמ לע בירחנס תעפשה יבגל םיעד ימימת םניא םייאנתה תורוקמה ,תאז תמועל .םיבאומהו

 רותפל דעונ אוהש וא ,"יוג"ה גשומ תא ןנוכל ורוקמב דעונ הז ךלהמ המכ דע אופא רורב אל 193.ימודאהו

  .יבאומהו ינומעה תייעב תא אקווד

 לש ומויק םצע אוהו ,וז הנשמ עקרב דמועש לודגה שודיחה תא הריתסמ ,עשוהי 'ר תבושתבש תוילקידרה

 םירג לבקל ידכ .ןוליפ רובעו ןארמוק תכ רובע תעדה לע לבקתמ היה אל הזה גשומה םצע ."ינומע רג"

 םירבדב ,ולא םימע ןיבל לארשי ןיב ןנוכמ ארקמהש הפירחה הביאה ןמ םלעתהל ךרוצ שי ,םייבאומו םיינומע

 החנהה ,ףסונב .ינכטו רצ ןפואב ׳ה להקב אובל ינומעה לע לטומה יחצנה רוסיאה תא אורקלו ,ז-ה ,גכ

 תבלתשמ הניא איהש ךכב ,םיאנתה רובע תפסונ היעב תרצוי ,םירג םה היישרפבש ״יבאומ״הו ״ינומע״הש

 םירמשמ םלועלש םירג םה ״יבאומ״הו ״ינומע״ה ,תיאנתה תונשרפה יפל .ילסרבינואה ״יוג״ה תריצי ןויסינ םע

 ולא תוירוגטק ,ךכמ םושמ יכ הארנ .״םלועל״ םירוסא םהש םושמ ,תירוקמה תמיוסמה תינתאה םתוהז תא

 רוסיאהש ועבקש ךכב םימכחה ורתפ ,)תור רופיס תאו( תויבאומהו תוינומעה םישנה תייעב תא .ןורתיפ ושרד

 םימכחה ,ךכ םשלו ,רתוי ילקידר ןורתיפב ךרוצ היה ,םיבאומהו םינומעה םירבגה רובע םרב .םישנ לע לח וניא

 194.בירחנס תועסמב שומיש ושע

 

  :ירצמה רגה יפלכ בירחנס לע תרוסמה תא ךילשהל ןויסינ ונשי ,)חי-זי-ב( םיידי אתפסותב ,הנשמל הליבקמב

  ?להקב אובל ינא המ :ןהל 'מא .שרדמה תיבב םהינפל ינומע רג הדוהי דמע םויב וב

  .התא רתומ :עשוהי 'ר ול 'מא .התא רוסא :לאילמג ןבר ול ׳מא

 
 .״רככ״ :שובישב ,ןמפיוק י״כב 191
  .180 'מע ,יוג ,יבצ ןזורו ריפוא ואר 192
 ,האראש יפכ .הז דמעמל םג סחייתמ בירחנס לע ביטרנהש החנהה ןמ תעבונ ירצמה רגל הנשמה תוסחייתה רדעיהש הארנ אל 193
 התיה ירצמה רגה תורשפאל יכ ייניעב רתוי הארנ .ירצמה רגל עגונ וניא הז ןורתפש םלוכ םימיכסמ הליבקמה אתפסותב םיאנתה
  .ינומעה רגל דוגינב ,תיאנת-םדק תרוסמ

 ידכ תאז ושע ולא תורוקמ ךא ,ארזע רפסבו א"י םיכלמב הלועש ינשרפה ךלהמה תא הריכזמ םימעה ןיב םילדבהה תקיחמ 194
 ולטיבו ,םימעה לככ תויהל יבאומהו ינומעה תא וכפה םימכחה ,תאז תמועל .םימעה לכ לע 'ה להקב אובל רוסיאה תא ליחהל
 יתיארהש יפכ םלוא .רויחא לש ותומדב ,ינומע ״רג״ל תורשפאה תא הלעמ תידוהי רפס רבכ ,םנמא .רומחה םרוסיא תא השעמל
 לש התלבק ומכ .תיארקמה היישרפה לש תינורקע תיתכלה האירק לע תססובמ הניא תידוהי רפסב ינומעה רויחא תלבק ,ליעל
 תראותמה ומע לש תירוטסיהה תוגהנתהל דגונמה ןפואב גהנתמ אוהו ,תידוחיי תפומ תומד אוה רויחא ,תור רפסב היבאומה תור
 רבדמב ירפס ואר ךא( ףרוג ןפואב ,רוסיאה ללכמ תוינומעהו תויבאומה םישנה תא ואיצוה ,תאז תמועל ,םימכחה .ה ,גכ םירבדב
 םירג לש םתלבק תא ורישכה םימכחה ,תוחפ אל ףרוג ןפואבו ,ךכל המודב .)546-544 'מע ,'ג קלח ,ירפס ,אנהכ וארו ,חע הקסיפ
 .םייבאומו םיינומע
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 ןמוקמב באומו ןומע יכו :עשוהי 'ר ול ׳מא ."ייי להקב יבאומו ינומע אבי אל" 'תכ אה :לאילמג ןבר ול 'מא

 "יתיסוש םהיתודיתעו םימע תולובג ריסאו" 'נש ,תומואה לכ תא לבלבו בירחנס הלע רבכ ?ןידמוע ןה

 .'וגו

 ?ובש אל ןא-דע ,"ייי רמא הנושארבכ ןומע ינב תובש תא בישא ןכ ירחאו" ׳מוא ׳תכה :לאילמג ןבר ול 'מא

 .ובש אל ןה ףא ,ובש אל וליאש ךרדכ ."לארשי ימע תובש תא יתבשו" 'מוא 'ותכה :עשוהי 'ר 'מא

  ?השעא המ :ינומע רג 'דוהי ןהל 'מא

  .להקב אבל רתומ התא ירה ןקזה יפמ התעמש רבכ :ול ורמא

  !הזב אצויכ ירצמ רג ףא :לאילמג ןבר ןהל 'מא

  .)גי ,טכ לאקזחי( "םירצמ תא ץבקא הנש םיעברא ץקמ" 'נש ,הבציק ןהל ןתנ םירצמל :ול ורמא

 וצבוש ,םימכחה תבושתו ,ירצמה רגה לע לאילמג ןבר לש ותלאש .תינשמ הפסוהכ הארנ ירצמל עגונב ןוידה

 .רתומ אוהש ינומע רג הדוהיל ועידוה םימכחהש רחאלו ,לאילמג ןברל עשוהי 'ר ןיב ןוידה רבכ םתחנש רחאל

 ,קדצב ,חינמ לאילמג ןבר .םיירצמ םירג םג ריתהל שי ,תומואה תא לבליב בירחנס םא ,לאילמג ןבר יפל

 םימכחה .םתדמעבש תויבקעה רסוח תא רקבמ אוהו ,להקב אובל רוסא ןיידע ירצמ רגש םירובס םימכחהש

 .ףקת ןיידע םרוסיא ןכלו ,הנש םיעברא ירחא םמוקמל ורזח םירצמה ,םיבאומלו םינומעל דוגינבש םיבישמ

 תדקממו ,"תומואה לכ תא לבלבו בירחנס הלע רבכ"ש הפירחה הנעטה תא אופא תגייסמ םימכחה תבושת

   .ינומעה רגה תייעבל ןורתפכ התוא

 .״ירצמ רג ןימינב״ תודוא תפסונ תרוסמ םיאנתה תורפסב תמייק ,״ינומע רג הדוהי״ לע וזה תרוסמה דצל

 ירצמה רוסיא ףקותל עגונב םימכחה לש תוטבלתה תופקשמ ןהש הארנו ,תויצאירו המכ ןנשי וז תרוסמל

      :םנמזב )ימודאהו(

 )ג ,ד ןישודיק=( ב ,ח תומבי ימלשורי ד ,ה ןישודיק אתפסות )280-279 'מע( ג"נר הקסיפ םירבד ירפס

 רבח יל היה ירצמ רג ןמינב :הדוהי 'ר 'א

  .הביקע 'ר ידימלתמ

 השא ינא יוסנו ,ירצמ רג ינא :רמאו

 איסהל ינא ךלוה ינירהו .תירצמ תרויג

 ידכ ,תירצמ תרויג תב השא ינב תא

 םייקל .להקב אובל רשכ ינב ןב אהיש

 ."ייי 'קב 'ל 'י ישילש רוד" 'נש

 196יל 195היה ירצמ רג ןמינב :הדוהי 'ר 'מא

  .אביקע 'ר ידימלתמ רבח

 השא יתאשנו ,ירצמ רג ינא 197:>'מא<

 ינבל אישהל ךלוה ינירה .תירצמ תרויג

 ינב ןב אהיש ידכ ,תירצמ תרויג תב השא

 אבי ישילש רוד" 'נש ,להקב אבל רתומ

   ."ייי להקב םהל

 .הכלה .התיעט ,ןימינב :אביקע 'ר ול 'מא

 ,תומואה לכ תא לבלבו בירחנס הלעשמ

 אלו ,ןמוקמב םיבאומו םינומע אל

  .ןמוקמב םימודאו םירצמ

 אשונ ירצמו ,תירצמ אשונ ינומע אלא

 לכמ דחא אשונ וליא לכמ דחאו .תינומע

 תוחפשמ לכמ דחאו ,המדאה תוחפשמ

 ךלוה לכה .וליא לכ תא אשונ המדאה

   .דלוה רחא

 :הדוי 'ר 'מא :ןנחוי 'ר ימוק והבא 'ר ינת

 'רלש וידימלתמ היה ירצמ רג ןמינב

  .הביקע

 תרויגל יושנ ,ירצמ רג ינא ]]רמא[[

 ואישמ ינאו ,ירצמ רג ןב ינב .תירצמ

 אובל רשכ ינב ןב אצמנ .תירצמ תרויגל

 .להקב

 התא ףא אלא ,ינב אל :הביקע 'ר ול 'מא

 והיש ידכ תירצמ תרויג תבל ואישה

 .ןכימ תורוד השלשו ןכימ תורוד השלש

  

 
 .׳ה תואה ןאכ הלפכנ הניו י״כב 195
 .ןקותו ,״ול״ שובישב ןאכ בתכנ ,הניו י״כב 196
 .טרופרא י״כ יפ לע ףסונו ,הניו י״כב רסח ]׳מא 197
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 קלחה .אביקע 'ר לש ותבושתו ,ןימינב לש וירבד ,הדוהי 'ר לש עקרה רופיס :םיקלח השולש שי תרוסמל

 הסריגב רבודמ םא רורב אלו ,ללכ העיפומ הניא איה ,ירפסב .הליבקמ לכב הנוש ,אביקע 'ר תבושת ,ישילשה

  198.יקלח ןפואב קר ירפסב האבוה תרוסמה אמש וא ,הרצקו תירוקמ

 אוה ירצמ רג לש ומויק םצע .ירצמ רג היה םידומילל וירבחמ דחאש רפסמ הדוהי 'ר .ןויצל יואר עקרה רופיס

 רג ןימינב ,שרדמה תיבל ץוחמ עיגהש ינומע רג הדוהי תמועל םלוא .ינומע רג לש ומויק רשאמ ינשדח תוחפ

 ומשב רכזומש ףסונה דיחיה רגה ,ינומע רג ןימינבו ירצמ רג הדוהימ ץוח .אביקע 'ר לש וידימלתמ היה ירצמ

 199.לאילמג ןבר לש ודימלתכ גצומש ,רגה סליקע/סולקנוא אוה םיאנתה תורפסב

 תינכתה לע הדוהי 'רל רפסמ אוה .וניעב דמוע ירצמה רוסיאש חינמ אוה יכ הלוע רגה ןימינב לש וירבד ךותמ

 ןהו אתפסותב ןה 200.רשכ היהי ודכנ ךכו ,תוירצמ תורג ואשיי ונבו אוה :להקב אובל ודכנ תא רישכהל ולש

 ןיטולחל הנוש ןימינב העט הבש הדוקנה ,םלוא .ותוא ןקתמ אביקע 'רו םיוסמ ןיינעב העוט ןימינב ,ימלשוריב

 תרויג"ל ונב תא אישהל קיפסמש רבס אוהש איה ןימינב לש תועטה ,ימלשוריבש הסריגה יפל :רוקמ לכב

 "ישילש רוד" היהי ודכנ ,ךכ קרו ,"תירצמ תרויג תב"ל ותוא אישהל ךירצ אוהש ול ריבסמ אביקע 'ר ."תירצמ

 אוה ,וזמ הרתי .וניעב דמוע ירצמה רוסיאש ,ןימינב לש דוסיה תחנהל ףתוש אביקע 'ר ,וז הסריג יפל .שממ

 .תוהמאה דצמ ןה תובאה דצמ ןה םייקתהל ךירצ ,ישילשו ינש רודל ,ןושאר רודמ תורודה רָבֲעַּמֶׁש רובס

 בשחנ ,םידדצה ינשמ םיירצמ םירגל ינש רוד אוהש דלי קרש אלא ,"תורוסא תובקנ"ש דבלב וז אל ,רמולכ

 ימודאהו ירצמה רוסיאש ןימינבל ריבסמ אביקע 'ר ןישודיק אתפסותבש הסריגב ,תאז תמועל 201.ישילש רודל

 רתוי השעמל םילטבמ בירחנס תועסמ ,ןישודיק אתפסותבש תרוסמה יפל .בירחנס תועסמ ללגב ,לטבתה

 202.םיאנתה תורפסב "יוג"ה גשומ תריצי םע רבחתמ הז ךלהמ .'ה להקב אובל םירוסאה תיישרפ לש הייצחמ

 

 םירג תלבק לש תורשפאה םצע אוהו ,יתועמשמ שודיח תפקשמ ינומע רג הדוהי לע תרוסמה ,יתנייצש יפכ

 תא שורדל אלש הפירחה היחנהה ןמ תומלעתהה תא החירכמ וז תורשפאש הארנ 203.)םייבאומו( םיינומע

 .רומאכ ,וז הייחנהל ללכ תוסחייתמ ןניא אתפסותהו הנשמה .םייבאומהו םיינומעה לש םתבוטו םמולש

 םע דחא הנקב תולוע ןניא הרואכל ולא תושרד .ךכב תוקסועה תורצק תושרד יתש ןנשי םירבד ירפסב ,םלוא

 םיינומע םירג לבקל ןתינש תיתכלהה החנהה םע אל םגו ,םירג םה היישרפבש יבאומהו ינומעהש החנהה

 :םייבאומו

  .םוקמ לכמ - "םמולש שרדת אל" ל'ת ?ןכ ןאכ ףא לוכי ,"ריע לא ברקת יכ" 'נש ללכמ - "םמולש שרדת אל"

  ."םתבוטו" ל'ת ?ןכ ןאכ ףא לכי ,"וננות אל ול בוטב" 'נש ללכמ - "םתבוטו"

 .)א"נר הקסיפ ,םירבד ירפס( 'וע 'ועלו "םלועל ךימי לכ"

 תועגונה תובוח יתש םע יבאומהו ינומעה לש םתבוטו םמולש תא שורדל רוסיאה תא תמעמ ןאכ ירפסה

 לֶא בַרְקִת יִּכ" :המחלמל האיצי תעב "םולשל אורקל" הבוחה איה ,הנושארה ."בוט"לו "םולש"ל רישי ןפואב

 
 .רתוי רחואמ בלשב םירפוס ידיב הרצקתה האבומהש םג ןכתי 198
 ואר .ג"ע וק ,'ט הכלה 'א קרפ רהב ארפס םג ואר .ג ,ו תואווקמ ;ד ,ב ב"ב םילכ ;ג ,ג הגיגח ;חי ,ז תבש אתפסות ,לשמל ואר 199
 .םש תוינפהבו 354 'מע ,סליקע םוגרת ,זדנבל לש התריקס

 ירצמ רג עודמ רורב אל ,םנמא .201 ׳עה ,ןלהל ואר .תירצמה תרויגה דמעמל רשקב ןימינב לש ויתוינכת חוסינב קד לדבה שי 200
 םגו ירצמ רג יבגל םג םייקתהל ךירצ תורודה רבעמש שיגדהל איה וז תרוסמ לש הרטמהש ןכתי .םתס תרויגל אשניהל לוכי אל
 .233 'עה ,ןלהל ואר ,םלוא .תירצמ תרויג יבגל

 השא ינבל אישהל ךלוה ינירה״ :תורחאה תואסריגה יתשב םמצע ןימינב ירבדב העיפומ וזה הסריגב תועטה ןוקית יכ ןיינעמ 201
 וזה תרוסמה םאה רורב אל ךא ,היינשב תורוסמה ןמ תחא לש שומישו תורכיה ףקשמ הז ןוימד יכ רשפא .״תירצמ תרויג תב
 רבכ ובליש תורחאה תורוסמה אמש וא ,וזה הבושתב התוא הפילחהו הלש תוילקידרה לשב בירחנס ןיינעב הבושתה תא הטימשה
  .ןימינב ירבד ךותל ״תירצמ תרויג תב״ לש היצקיפיצפסה תא

 .180 'מע ,יוג ,יבצ ןזורו ריפוא ואר 202
 .190 ׳עה ,ליעל ואר .םיאנתה תורפסב תרכינ הדימב אוה םג בצעתה ומצע ״םירג תלבק״ גשומה םנמא 203
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 תווצמב םיללכנ םניא יבאומהו ינומעה ,ירפסה יפל .)י ,כ םירבד( "םֹולָׁשְל ָהיֶלֵא ָתאָרָקְו ָהיֶלָע םֵחָּלִהְל ריִע

 םרב .םירכנ םה היישרפבש יבאומהו ינומעהש החינמ וז השרדש רורב 204.םמע המחלמ תעב םולשל האירקה

 האיצי לש תמיוסמ היצאוטיסלו ,יבאומהו ינומעה םעל סחייתמ ,"םמולש שורדת אל" רוסיאה ,וז השרד יפל

 םיינומע םירג תלבק לש תורשפא םע וז תונשרפ בשייל ילוא ןתינ .יבאומ וא ינומע ביטקלוק דגנ המחלמל

 .םידיחי םייבאומו

 דבעל עגונ "םתבוט...שורדת אל" רוסיאה ,ירפסה יפל .וז תורשפא לע םג השקמ הינשה השרדה יכ הארנ

 דַחַאְּב רַחְבִי רֶׁשֲא םֹוקָּמַּב vְּבְרִקְּב בֵׁשֵי vְּמִע .ויָנֹדֲא םִעֵמ vיֶלֵא לֵצָּנִי רֶׁשֲא ויָנֹדֲא לֶא דֶבֶע ריִּגְסַת א`" :חרבש

 יפל ךא ,ותבוטל גואדלו ,הסחמ חרוב דבעל תתל הווצמ הרותה .)זי-זט ,גכ םירבד( "ּוּנֶנֹוּת א` ֹול בֹוּטַּב vיֶרָעְׁש

 אופא רבודמ .ותבוטל גואדל הבוח ןיאו ותוא תונוהל רוסיא ןיא ,יבאומו ינומע דבעב רבודמ םא ,ירפסה

 ןידמ יבאומהו ינומעה תגרחה .ויפלכ םילח םניא תוסח ןתמו תוניגה יסחיל השירדהו ,יבאומ וא ינומע דיחיב

 ינשרפמ המכ ,ןכא 205.יבאומו ינומע רג תלבק ללכ תרשפאמ הניא הרואכל ,"וננות אל" ןידמו "ריגסת אל"

 להקב אובל רוסיאהש דוסיה תחנה םעו ,"ינומע רג הדוהי" לע תרוסמה םע וז השרד בושייב ושקתה ירפסה

  206.םייבאומו םיינומע םירגל סחייתמ 'ה

 הלוע םיידי תנשמב קר .םירג רותב היישרפבש יבאומהו ינומעה תא ושריפ םיאנתה לכ אלש עיצהל רשפא

 םירכזו תויה .״ינומע״ תמאב אל אוה ,ינומעה רגהש עבקנ ,קוידב הנשמ התואבו – ינומע רג לש תורשפאה

 תכלו ןוליפל המודב ילוא ,וחינה םיאנתהש ןכתי ,םלועל םירוסא אליממ "שממ לש" םייבאומו םיינומע

 ינומעהש וחינה ןכא םיאנתהש איה תרחא תורשפא .םירכנ טושפ םה היישרפבש יבאומהו ינומעהש ,ןארמוק

 יִבָאֹומּו יִנֹוּמַע אֹבָי א`" ,'ד קוספ :ג"כ םירבדב םירוסיאה ינש ןיב ודירפה םה ךא ,םירג םה היישרפב יבאומהו

 םינומעל סחייתמ ,"םָתָבֹטְו םָמ`ְׁש ׁשֹרְדִת א`" ,'ז קוספ וליאו ,יבאומ וא ינומע רגל סחייתמ ,"'ה לַהְקִּב

 תינשרפ תורשפא הדמע אל םיאנתה ינפבש תויהל לוכי ךא ,תצלואמ תונשרפ וזש רכינ 207.םיירכנ םיבאומו

 הירוגטקה תריצי :תוינויערו תויתכלה תויוחתפתה המכ תודמוע היישרפל תיאנתה תונשרפה עקרב .תרחא

 םיוגה לכ םע םיאושינש החנההו ,יוג לכ ינפב החותפה תורשפאכ רויגה דסומ שוביגו סוסיב ,"יוג"ה לש

 .המוד דמעמ ילעב םלוכש החינמה ,להקב אובל םירוסאה לש תדחאמ האירק תפרטצמ ךכל .אליממ הרוסא

 .תרחא תורשפא השעמל םהל וריאשה אל םיאנתה לש םייתכלההו םיינשרפה םיצוליאהש אופא ןכתי

 

 ידוהיה ביטקלוקה בוציעו םיאנתה תורפסב 'ה להקב אובל רוסיאה תסיפת
 ,םרב .םירוסאה תגצהו רוסיאה תנבה לש םימיוסמ םיטרפל םיעגונה םייאנת םישודיח לע יתעבצה התע דע

 תיארקמה היישרפב רוסיאה תרטמ .ותוהמו רוסיאה תסיפת םצעב אוה רתויב יתועמשמה יאנתה שודיחה

 ,היישרפל המודקה תונשרפב םג .האלמ תורבחמ וא ,םייגוציי םידיקפתמ םימיוסמ םירבג רידהל התיה המצע

 הרדהל רתאכ ספתנ רוסיאה ,ןוליפ לצאו ןארמוק תורפסב ןה ,רתוי תרחואמה תיארקמה תורפסב ןה

 רוסיאה דיקפת תא יתוהמ ןפואב וניש ,תאז תמועל ,םיאנתה .ורשקהב דחא לכ – ביטקלוקה ןמ תיתועמשמ

 208.דבלב ןיאושינה לע לח אוהו ,יתדוקנ תויהל ךפוה רוסיאה ,תישאר :ביטקלוקל סחיב םירוסאה םוקמ תאו

 
 שיו ,םולשל האירקב חותפל ןיא ,ןענכ ימע םע המחלמב .ןענכ ימע ןיבל ,םימעה ראש ןיב דיגנמ ,זי-וט ,כ םירבד ,קרפה ךשמה 204

 .םמירחהל ךרוצ ןיא ךא ,םמע םילשהל ןיא :םיבאומלו םינומעל םייניב דמעמ אופא עבוק ירפסה .לילכ םתוא םירחהל
 הדובעמ לוצינש יוג"ב קסוע "ריגסת אל" רוסיאש ,"רחא רבד"כ ףסונ שוריפ אבומ ,םש זט קוספל 32 ןקיטו י"כב ,וזמ הרתי 205

 .282 'מע ,ט"נר הקסיפ ,םירבד ירפס ואר .רגב ,רמולכ ,"הרז
 'מע ,לעו ה"ד ,א"נר הקסיפ ,בר יבד ירפס שוריפ ,ודרפ דוד 'ר ;גמקת 'מע ,א"נר הקסיפ ,ד"בארל סחוימה ירפסל שוריפב ואר 206
 .םש םינויצבו ,בצ-אצ

 .א"נר הקסיפ םירבד ירפסל םהרבא ערז שוריפב לשמל ואר 207
 .221 ׳עה ,ןלהל ואר ,ןידב הבישיה ןמ ןיתנהו רזממה תלבגהל 208
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 םוקמל הבילה תא וטיסהו ,הצובקב תוכייש תרדגה ךרוצל ילוש ןיינעל ןיאושינה רשוכ תא וכפה ףא םיאנתה

 תרויגב ןירתומ הכפש תורכו אכד עוצפ" :יקלחו ירונימ ןיינע אוה ןיאושינה תלבגהש השיגדמ הנשמה .רחא

 תרויג תאשל הכפש תורכו אכד עוצפ לש םרתיהב החיתפה ."להקב אובלמ אלא ןירוסא ןניאו תררחושמבו

 הגצה .ותוא םידקממו םירעזממ ,רוסיאה תא גיצהל ידכ ,"אלא ןירוסא ןניא" יוטיבב שומישהו ,תררחושמו

  .םירבדב היישרפה לש תומדוקה תוינשרפה תורוסמה תמועל יתוהמ שודיח איה רוסיאה לש וז

 ,רתוי םימודקה תורוקמל דוגינב .להקב אובל םירוסאה לש םדמעמ לע םג םיכילשמ רוסיאה רועזמו םוצמצ

 ,לשמל ,תומבי תכסמב תמדוקה הנשמה .ביטקלוקה ןמ קלחכ תורוסאה תוירוגטקה תא םיגיצמ םיאנתה

 :להקב אובל םירוסאה לומרינל יתועמשמ רוקמ הווהמ

  .ולכאי םהידבעו םהישנ ,המורתב ולכאי אל םיאמטה לכו לרעה

 אכד עוצפ השענשמ 209העדי אל םאו .ולכאי אל םהישנו ,םילכוא םהידבעו םה הכפש תורכו אכד עוצפ

 .)א ,ח תומבי הנשמ( ולכאי וליא ירה – הכפש תורכו

 תא ליכאהלו המורתב לוכאל םילוכי םהש תעבוקו ,םינהכ םהש הכפש תורכו אכד עוצפב תקסוע וז הנשמ

 ,המורת תליכא ןיינעל םירשכ םינהכ תויהל םילוכי הכפש תורכו אכד עוצפש החנהה םצע .המורת םהידבע

 הדיחיה הלבגמה .להקב אובל רוסיאה לש תוירונימה תא תפקשמו ,םומ ילעב םינהככ םתוא תלמרנמ

 םושמ ,המורתב לוכאל רוסא הכפש תורכו אכד עוצפ לש םהישנלש איה המורתה ןיינעב תנייצמ הנשמהש

 אשנ םדא ובש הרקמל תסחייתמ הנשמה ,הז רשקהב .המורתה ןמ םישנה תא םילסופ םמע ןימה יסחיש

 ותשא םע םיסחי םייקי אל הז שיא םא ,הנשמה יפל .הכפש תורכ וא אכד עוצפל ךפה ןכמ רחאל קרו השא

 וניא ןיאושינה ךשמה םגש ןאכמ הארנ .המורתב לוכאל הלוכי איהו ,תלספנ אל השאה ,העיצפה רחאל

 רתוי דוע תמצמצמו ,הכפש תורכו אכד עוצפה תא תלמרנמ איה ףא ,הזכ בצמל תוסחייתהה םצע 210.רוסא

  211.םהילע לחש םיוסמה רוסיאה תא

 ,אלמ ןפואב תווצמב םיבייח להקב אובל םירוסאהש ,םינוש תומוקמ המכב השיגדמ ,אתפסותה ,וזמ הרתי

  :ילאוטיר רשקהב יגוציי דיקפתב שמשל םילוכי ףא םהו

 ז ,ב הליגמ אתפסות ה ,ב הנשה שאר אתפסות די ,ה תוכרב אתפסות

  :ןוזמה תכרבב ןיבייח לכה

 םידבעו םירג ,לארשיו םיול םינהכ

 סירס ,ןירזממ םיניתנ םיללח ,ןיררחושמ

 תורכו אכד עוצפ ,המח סירסו םדא

   .הכפש

 תא ןיאיצומ 212}ןיאו{ ןיבייח ןלוכ

  .ןתבוח ידי םיברה

 ןיאו ןיבייח סוניגורדנאו םוטמוט

  .ןתבוח ידי םיברה תא ןיאיצומ

  :רפוש תעיקתב ןיבייח לכה

 םידבעו םירג ,םילארשיו םיול םינהכ

 215,ןירזממ םיניתנ םיללח ,ןיררחושמ

 אכד עוצפ ,המח סירסו םדא סירס

  .הכפש תורכו

 ידי םיברה תא ןיאיצומו ןיבייח ןלוכ

  .ןתבוח

 ןיאו ןיבייח סוניגורדנאו םוטמוט

  .ןתבוח ידי םיברה תא ןיאיצומ

  :הלגמ תאירקב ןיבייח לכה

 םידבעו םירג ,לארשיו םיול םינהכ

 ,םירזממו םיניתנ םיללח .ןיררחושמ

 תורכו אכד עוצפ ,המח סירס םדא סירס

  .הכפש

 ידי םיברה תא ןיאיצומו ןיבייח ןלוכ

  .ןתבוח

 ןיאו ןיבייח סוניגורדנאו םוטמוט

  .ןתבוח ידי םיברה תא ןיאיצומ

 
 .הקיחמ יבג לע רחא דיב הבתכנ וז הלימ ,ןמפיוק י״כב ]העדי 209
 ןימה יסחיש הלוע וז הנשממ .ןימה יסחי םויק םצעב וא ןיאושינב אוה רוסיאה דקומ םאה הלאשה תא הלעמ הז םייניב הרקמ 210
 ,ןותיח רוסיאכ רוסיאה תא םיחסנמ הז ןיינעב םיקסועה תורוקמה ןמ המכ ,םרב .םמצעלשכ ןיאושינה אלו ,תיתייעבה הלועפה םה
 .םיינשה ןיב דדובל ןתינ אל ללכ ךרדב .ג ,ד ןישודיק ימלשורי ;ב ,ה ןישודיק אתפסות ,לשמל ואר ."אשיי אל" חנומה תועצמאב

 .ןלהל וארו ,םוביי רשוכ ילעב םה הכפש תורכו אכד עוצפ יכ תעבוקה ,ה ,אי תומבי אתפסות םג ואר 211
 27 ׳מע ,םיערז ,אתפסות ,ןמרביל ואר .ךשמהה ןמ רגשוהש שובישב רבודמש רכינ .סופדב רסחו ,טרופראו הניו י״יכב ךכ ]ןיאו 212

 .82 'מע ,םיערז ,פ"כותבו
 .טרופרא י״כ ךמס לע יתטמשה .״ןטקו הטוש שרח״ תועטב ןאכ עיפומ הניו י״כב 215
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 וניאו ונימ 213תא איצומ סוניגורדנא

  .ונימ וניאש תא איצומ

 אלו ונימ תא אל איצומ וניא םוטמוט

  .ונימ וניאש תא

 וניא ןירוח ןב ויצחו דבע ויצחש ימ

  .ונימ וניאש תא אלו ונימ תא אל איצומ

 ןיאו 214ןירוטפ םינטקו םידבעו םישנ

  .ןתבוח ידי םיברה תא ןיאיצומ

 ןב ,הלעבל תכרבמ השא :ורמא תמאב

 .וברל ךרבמ דבע ,ויבאל ךרבמ

 איצומ ןיאו ונימ תא איצומ סוניגורדנא

  .ונימ וניאש תא

 אלו ונימ תא אל איצומ וניא םוטמוט

  .ונימ וניאש תא

 וניא ןירוח ןב ויצחו דבע ויצחש ימ

  .ונימ וניאש תא אלו ונימ תא אל איצומ

 ןיאו ןירוטפ םינטקו םידבעו םישנ

 .ןתבוח ידי םיברה תא ןיאיצומ

 איצומ וניאו ונימ תא איצומ סוניגרדנא

  .ונימ וניאש תא

 אלו ונימ תא אל איצומ וניא םוטמוט

  .ונימ וניאש תא

 

 

 ןיאו ןירוטפ םינטקו םידבעו םישנ

 .ןתבוח ידי םיברה תא ןיאיצומ

 

 ראש רובע הווצמה תא םייקל לוכי םדאו ,ירוביצ טנמלא ןהב שיש תווצמ שולשב תוקסוע ולא תוכלה שולש

 םהו ,וללה תווצמב םיבייח "לכה" יכ תעבוק אתפסותה .הליגמ תאירקו רפוש תעיקת ,ןוזמה תכרב :םיחכונה

 ,םירזממו םיניתנ :להקב אובל םירוסאה תא םג תללוכ "לכה" תמישר .םתבוח ידי םיברה תא איצוהל םילוכי

 ,הבוח ידי םירחא איצוהל םילוכי םניאש ,תּוחָּפ םבויחש םישנאל תדגנומ וז המישר .הכפש תורכו אכד עוצפו

  216.ללכ םיבייח םניאש םישנאל וא

 םתוכייש לע העיבצמ ,םילארשיו םייול ,םינהכ דצל ,"לכה" תמישרמ קלחכ אובל םירוסאה לש בולישה םצע

 השיגדמ ,תווצמב בויחה תניחבמ רתוי םיילאירפירפ תודמעמל "לכה" תמישר לש הדגנהה .ביטקלוקל האלמה

 איצוהל תלוכיהו תווצמב אלמה בויחה ,ולא תוכלה יפל .להקב אובל םירוסאה לש רתוי הובגה דמעמה תא

 םירבג .יטפשמה דמעמבו רדגמב אלא ,"להקב אובל" תלוכיב ללכ םייולת םניא ,םתבוח ידי םיברה תא

 אופא הלוע להקב אובל רוסיאה .רתויב האלמה בויחה תמר ילעב םה ,ןירוח ינבו םירגוב םהש לארשימ

 .האלמ תורבח וא תוכייש רידגמ וניאש ,ירונימ ןיינעכ

  :המוד ןויער תואטבמ ,אתפסותב תורחא תוכלה יתש

 זי ,י תוחנמ אתפסות גי ,י תוחנמ אתפסות

 םידבעו םירגו ,םילארשיו םיולו םינהכב תגהונ הכימס

 ,המח סירסו םדא סירס ,ןירזממו ןיניתנ ןיללח ,ןיררחושמ

  .הכפש תרכו אכד עוצפ

 .םינטקב אלו םידבעב אלו םישנב אלו םיוגב אל תגהונ ןיא

 םידבעו  217>םירגב< ,םילארשיו םיולב םינהכב תגהונ הפונת

 ,המח סירסו םדא סירס ,ןירזממו ןיניתנו ןיללח ,ןיררחושמ

  .הכפש תורכו אכד עוצפ

 .םינטקב אלו םידבעב אל םישנב אל םיוגב אל תגהונ ןיא

 

 קר תוירשפא ולא תולועפ םג .ןברקה תברקה ךילהתב ןהב ףתתשמ רזהש תולועפ יתש ןה הפונתהו הכימסה

 תוכלהב העיפוהש םירבג תמישר התוא העיפומ ולא תוכלהבו ,ןירוח ןבו רגוב ,לארשימ רבג אוהש ימל

  .להקב אובל םירוסאה תא תללוכה ,אתפסותב תורחאה

 ,ןוליפ לצא ונאצמש ,שוריגו הקחרה תמועל .ינש תיב תורפסמ תורוקמה רואל דואמ תוילקידר ולא תוכלה

 ,הכפש תורכו אכד עוצפ ,םירזממש םיעבוק םיאנתה ,ןארמוקב ונאצמש ,םישדוקמ םיבחרממ הרדה וא

 .שדקמב תונברקל תורושקה תולועפ עצבלו ,םיילאוטיר םיניינעל רוביצ יחילש תויהל םילוכי ,םיסירסו

 
 .״תא איצומ״ ןאכ לפכוה הניו י״כב 213
 .83 ׳מע ,םיערז ,פ״כות ,ןמרביל ואר .טרופרא י״כב רסחו ,סופדבו הניו י״כב ךכ ]ןירוטפ 214
 .ןלהל ואר ,ךדיאמ םיסירסה לש םתוחכונו ,דחמ ,וז המישרמ ימודאו ירצמ יבאומ ,ינומעה רדעיה לע 216
 .סופדה יפ לע יתנקית .״םירזב״ :שובישב ,הניו י״כב ]םירגב 217
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 םימיוסמ םירבג רידהל הדעונש ,תיארקמה היישרפה לש תירוקמה הרטמה תא תודגונ םג ולא תוכלה

   218.םייגוציי םידיקפתמ

 תליהקב תורבח" גשומב שמתשמ גרבנטסרופ ריאי ,םיאנתה תורפסב יתוכה דמעמ תודוא בתכש רמאמב

 וז הגשמהב רזעיהל ינוצרב 219.הצובקל תוכייתשהה תא וגישמה םימכחה ובש ןפואה תא ראתל ידכ ,"קוח

 ,יתרקסש אתפסותהמ תוכלהב .להקב אובל םירוסאה דמעמ תא ובציע םיאנתה ובש ןפואה תא ראתל ידכ

 ."םתבוח ידי םיברה תא איצוהל" יתכלהה רשוכה תאו ,תווצמב בויחה ןויער תא השעמל םירצוי םיאנתה

 ןפואב ,תורבחו ,םירבחש ימ תמועל ,״קוחה תליהק״ב אלמ ןפואב םירבחש ימ תא תוגיצמ ולא תוכלה

 ולא תוכלה .תוכיישה לש דבוכה זכרמ תא הז דבורל םיריבעמ םימכחהש הארנ ,וזמ הרתי .ילאירפירפ

 תוכיישל ןוירטירקה רותב ,ןיאושינה רשוכ ינפ לע תווצמב אלמה בויחה תא השעמל תורכבמ אתפסותב

 ףאו ,״קוחה תליהק״ל ךייתשהל םדאמ ענומ וניאש ,ילוש ןידל ןיאושינה רוסיא תא תוכפוה ןה 220.דמעמלו

 ןמ ילרגטניא קלחכ להקב אובל םירוסאה תא תובלשמ תוכלהה ,ךכב 221.וז הליהק לש ירוביצ גיצנ תויהל

  .םהילע לחש ןותיחה רוסיא תא תורעזממו ,ביטקלוקה

 רבדב ,יבצ-ןזור ישיו ריפוא ידע לש הזיתה םע בלתשמ ,להקב אובל םירוסאל עגונב םיאנתה לש הז ךלהמ

 ןיבל ״לארשי לכ״ ןיב תיראניב הנחבה ורצי םימכחה ,יבצ-ןזורו ריפוא יפל .ל״זח תורפסב ״יוג״ה גשומ תריצי

 ,םינושה םירזה םימעה ןיב תונחבהה תא ושטשט םימכחה ,תויראניבה תא רוציל ידכ 222.״םלועה תומוא״

 סינכהל וסינו ,םייניבה תוירוגטק תא וקחמ םג םימכחה ,אסיג ךדיאמ .תחא השקמל םיוגה לכ תא וכפהו

 םירוסאה יבגל יאנתה ךלהמה 223.יטנרהוקו דחואמ ביטקלוקכ ותוא תונבהלו ,ידוהיה ביטקלוקה ךותל ןתוא

 ילעב םה הכפש תורכו אכד עוצפ ,םימכחה תניחבמ .הז ןויסנל ,תחתופמ ,תחא אמגוד אוה להקב אובל

 אובל רוסיאה ,םיאנתה תורפסב .םירזממה םג ךכ .ביטקלוקה ןמ קלחל םיבשחנ םה ןכלו ,תילארשי היגולאינג

 .יתדוקנ רוסיאל ךפוה םג אוה ,ךכ םושמו ,אקווד הצובקב םירבח לע תשומה רוסיאל אופא ךפוה 'ה להקב

 ןכל .ידוהיה ביטקלוקה ןמ קלח תויהל ךירצ ,"להקב אובל" רוסיאה ךותב ללכיהל ידכ ,םיאנתה תניחבמ

 ,םיאנתה תורפסב ,ןכ םא .הלא םימעמ םירגכ ושרפתה ,ימודאהו ירצמהו ,יבאומהו ינומעה םג חרכהב

 אקווד אלא ,תוצובק לש וא םימיוסמ םישנא לש הקחרהלו הרדהל עצמכ שמשמ וניא 'ה להקב אובל רוסיאה

  .םבולישל

 

 להקב אובל םירוסאה לש תוירוגטקה לכ תועיפומ אל ,תווצמב םיביוחמה לש אתפסותב תומישרב ,םנמא

 םניא ,יבאומהו ינומעה ,ימודאהו ירצמה .)םיסירסהו( הכפש תורכו אכד עוצפו ,םירזממה קר אלא ,'ה

 החוקל ,"לכה" תא הביכרמה המישרהש הארנ .ירקמ ןיינעב רבודמש ןכתי ?ךכמ דומלל ןתינ המ .םיעיפומ

 
 ,"םימכח דימלת רזממ"ל תורשפאה תא תנייצמש ,ח ,ג תוירוה הנשמב הלוע להקב אובל םירוסאה לש היצרגטניאל ףסונ יוטיב 218

 אל וז הנשמו ,םירזממל קר תעגונ וז הרעה םרב .)רקחמב תובר הרכזוה ךכ תוכזבו( "ץראה םע לודג ןהכל םדוק״ אוהש תעבוקו
   .19 ׳עהל ךומס ,׳ה קרפ ואר ,וז הנשמב ןוידל .להקב אובל םירוסאה ראשל תסחייתמ

 .157-163 'מע ,םינורמוש ,גרבנטסרופ ואר 219
 םג וושה .הזל הז םילוקשכ ,תווצמב בויחהו ןיאושינה רשוכ ,םיניינעה ינש תא ביצמש ,163 'מע ,םינורמוש ,גרבנטסרופ וושה 220
 ןומיסל ילכ שמיש ןותיחה רוסיא םהבש ,רתוי םימודקה תורוקמה תמועל .298 ׳עה ןלהל וארו ,150-148 'מע ,ןיאושינ ,ואלטס
 ותוכייש לע ךילשמ וניא ומצעלשכ ןותיחה רוסיא ,םיאנתה רובע ,)139-138 'מע ,ןיאושינ ,ואלטס ,לשמל ואר( ביטקלוקה תולובג

  .וזב וז ןתחתהל תולוכי ןניאש ביטקלוקה ךותב תונוש תוצובק תורצונ ךכו ,תווצמהו הרותה תליהקל םדא לש
 תנשמ ואר .לודגה ןידה תיבב תבשל אל םגו ,תושפנ ינידל םיניידכ שמשל םילוכי םניא םירזממ יכ תעבוק הנשמה ,םנמא 221
 ,״להק״ חנומל תיפולח תונשרפב רבודמש ןכתי .56 'עה ,םשו 200 'מע ,םומ ילעב ,שמש וארו ,ד ,א תוירוה תנשמ ;ב ,ד ןירדהנס
 רתונ אוהו ,םייגוציי םידיקפתמ 'ה להקב אובלמ םירוסאה לש תירוקמה הרדהל דירשכ םשור השוע הז ןיד ,םרב .גי ,ד ארקיו ואר
 םירחא איצוהל תלוכיהו תווצמב בויחה תניחבמ להקב אובל םירוסאה לש הוושה דמעמה תשגדה .םיאנתה תורפסב ילוש רתונ
 תועמשמ תא תרעזממו ,דמעמהו תוכיישה לש תללוכה הקימנידה תא הנשמ ,הזה ריצב םיילאירפירפ תודמעמל םתדגנהו ,הבוח ידי
 .ןידה תיבב הבישיה ןמ םירזממה תלבגה

  .ךליאו 179 'מע ,דוחייבו ,יוג ,יבצ ןזורו ריפוא ואר 222
 .׳ד קרפ ,הלרע ,ןרוק םג ואר .180-202 'מע ,יוג ,יבצ ןזורו ריפוא ואר 223
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 .הכפש תורכו אכד עוצפ תא תללוכה ,םיסירס תמישרו ,םירזממה תא תללוכה ,ןיסחוי תמישר :תומישר המכמ

 תוכלהש איה תרחא תורשפא .המישרב ובלוש אל םירוסאה םימעה תוגוז ינשש אופא הרקמ קר והז ילוא

 ירצמהו ,יבאומהו ינומעה רוסיא תא השעמל תלטבמה ,ד ,ה ןישודיק אתפסות תטישב רבכ תוכלוה ולא

 תמאב םניא וללה םימעה תעבראש החנה תפקשמ אתפסותבש תוכלהב המישרהש ןכתי ,ןיפוליחל .ימודאהו

 224.הכפש תורכו אכד עוצפלו םירזממל דוגינב ,לארשי םעמ ילרגטניא קלח

  :הב םיעיפומ םימעה תעבראש אתפסותב תרחא המישר הנשי ,תווצמב בויחב תוקסועש תומישרה תמועל

 לעו יול תב לעו ןהכ תב לע אבש ,רזממו ןיתנ יתוכ ימודאו ירצמ יבאומו ינומע ,דחא םויו םינש עשת ןב

 225.)א ,ו הדנ אתפסות = א ,ח תומבי אתפסות( הנוהכה ןמ הלספ – לארשי תב

 ןמ קלח השעמל םה םיטירפה לכ ,וז המישרב םג 226.להקב אובל םייואר םניאש םילוספ לש המישר וז

 תויה םלוא 227.םירג םה המישרבש ימודאהו ירצמהו ,יבאומהו ינומעהש הארנו ,בחרה ידוהיה ביטקלוקה

 הנממ קיסהל ןתינ אל ,ןיאושינב םילוספה םירבג אלא ,תווצמב םיבייחה תא תונמל הניא המישרה תרטמו

  228.הירפירפב םיאצמנ םהש וא ביטקלוקה ןמ ילרגטניא קלח םה המישרבש םישנאה םאה

 דמעמ ךמס לע ,יראניבה הנבמה תריצי תודוא לע יבצ ןזורו ריפוא לש הזיתה לע רעריע גרבנטסרופ ריאי

 ,ונניינעל ;ןלהל ןודא להקב אובל םירוסאה תצובקב יתוכה בולישב 229.םייניב דמעמב ,וירבדל אצמנש ,יתוכה

 ,תומירצו תוקירח הכותב תללוכ תיראניבה תכרעמה תריציש םידומ יבצ ןזורו ריפוא םג יכ שיגדהל בושח

 הנבמה תריציב סופסחה יכ הארנ 230.יראניבה הנבמה ךותב רדתסהל םייניבה תוירוגטק תא וצליא םימכחהשו

 ףא לע .ימודאהו ירצמה ,יבאומהו ינומעה דמעמב םג אלא ,יתוכה דמעמב קר אל יוטיב ידיל אב יראניבה

 דצב ובלוש םנמא םהש ךכב הזל הז םימוד םה ,ולא תודמעמ ןיב דואמ הנושה ילאוטסקטהו ילאירה עקרה

 .אלמ ןפואב התשענ אל היצרגטניאה ךא ,יראניבה הנבמה לש "ידוהי"ה

 'ה להק
 תנשמ ."'ה להק" הנוכמה ףוגל תמיוסמ תונשרפ םג השעמל תללוכ ׳ה להקב אובל רוסיאל תיאנתה תונשרפה

 ,תררחושמבו תרויגב ןירתומ הכפש תורכו אכד עוצפ״ :ב ,גכ םירבד תא תטטצמ ,ליעל תאבומה ב ,ח תומבי

 וניא קוספה טוטיצ ,םלואו .״׳ייי להקב 'פש תורכו אכד עוצפ אובי אל׳ 'נש ,להקב אובלמ אלא ןירוסא ןניאו

 ךותמ .תיארקמה היישרפה ןיבל הניבש רשקה תא ןמסל ידכ אבוה אוהש הארנ אלא ,הנשמה ירבד תא חיכומ

 231."להק" חנומב םיפילחמ םיאנתה ,"'ה להק" יוטיבה תא :תמיוסמה תיאנתה האירקב ןיחבהל ןתינ ,תאז

 העיפשמ ,רוסיאל תיאנתה תונשרפה ,ךכב .תררחושמו תרויג :"להק"ב ללכנ אלש ימ תא םינמסמ םג םיאנתה

   .ידוהיה ביטקלוקה תגצהו בוציע לע השעמל

 
 ירצמ ,יבאומו ינומעהש איה החנהה םא םגש ןכתי ךא ,םירג רותב ולאה םימעה תא השריפ אלש השיג תופקשמ תוכלהה ילוא 224

 .377-376 'מע ,יוגה תעפוה ,יבצ ןזור םג ואר .רתוי תוחנ דמעמב תאז לכב םה ,םירג םה ,ימודאו
 .327 'מע ,די ,ל ,םש ןכו ,238 'מע ,טכ ,ה רבדמב אטוז ירפס םג ואר 225
 .345 'עה ,ןלהל ואר 226
 תא תפשוח ,תיתכלה הניחבמ תשקבתמה ,וז הפסוה .המישרה ףוסב "יוג"ה ףסונ ,ה ,ז תומבי ימלשוריב הליבקמה אתיירבב 227
 .ביטקלוקה ןמ קלח םהש םילוספב רבודמש ,תיאנתה המישרה לש דוסיה תחנה

 ריפוא ואר ,להקב אובל רוסאש ימ רותב וגוויס תועצמאב יתוכה לש יקלחה בולישה יבגל .202 'מע ,יוג ,יבצ ןזורו ריפוא ואר 228
 .הל ךומסו ,354 'עה ,ןלהל וארו ,םינורמוש ,גרבנטסרופ ;192-185 'מע ,יוג ,יבצ ןזורו

  .351 'עהל ךומס ,ןלהל וארו ,םינורמוש ,גרבנטסרופ ואר 229
 לוכי ,יבצ ןזורו ריפוא לש וזל גרבנטסרופ תנעט ןיבש חתמה יכ עיצהל רשפא .197 'מע ;191 'מע ,יוג ,יבצ ןזורו ריפוא ואר 230

 רתוי טלחומ ןפואב תלחומו תשבגתמ ךא ,םיאנתה תורפסב תרצונ היצזיראניבה היפל ,איבל השמ לש ותנעט תועצמאב רתפיהל
   .ינורמוש ,איבל ואר .ילבבב קר

 .180 ׳עה ,ליעל ואר 231
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 ךא ,"להק"ה ןמ קלח םניא םיררחושמ םידבעו םירג .םילארשיו םייול ,םינהכ קר ללוכ "להק"ה ,הנשמה יפל

 םהו "להק"ה ןמ קלח םניא – םירוסאה ראשו – הכפש תורכו אכד עוצפ 232.וב אשניהל םירוסא אל םג םה

 ,"להק"ה – וללה תוצובקה לכ ,םלואו 233.םיררחושמ םידבעבו םירגב םירתומ םה ךא ,וב אשניהל םירוסא םג

 םיבייח םה ;בחרה ידוהיה ביטקלוקה ןמ קלח םלוכ – להקב אובל םירוסאה ןכו ,םיררחושמ םידבעו םירג

 .םתבוח ידי םיברה תא םיאיצומו ,תווצמב

 םידוהי לש תמיוסמ הצובקכ אלא ,םיוסמ יגוציי ףוגכ וא ,םיוסמ בחרמכ שרפתמ וניא ,אופא ,"'ה להק"

 ןתחתהל רוסאש הצובק רותב שרפתה "'ה להק" ,הימחנבו ארזעב ,'א םיכלמב םג .המע ןתחתהל רוסאש

 ,'ה להקב אובל רוסיאה ףקותמ ורדוהש םישנאה .ולוכ ביטקלוקה היה "'ה להק" ,ולא תורוקמב ךא ,המע

 ןמ קלח םלוכ םה ,וב אובל םירוסאה ןה "להק"ה ןה ,םיאנתה תורפסב ,תאז תמועל .ביטקלוקה ןמ ורדוה

  .ביטקלוקה

 םיפקשמה תורוקמה .רהצומו עדומ ןפואב בחרה ביטקלוקה יוניכל שמשמה חנומ םייק אל םיאנתה תורפסב

 םג 234.םשב ותוא םינכמ םניא ,דבורמהו ןווגמה ויפוא תאו ביטקלוק ותוא לש ומויק תא םיחינמו

 היגולאינגה .םכרוצ לכ םינבולמ םניא ,בחרה ביטקלוקה ךותב ללכיהל םדא םיאיבמה םמצע םינוירטירקה

 ,ביטקלוקה ךותב ,רזממהו ,הכפש תורכו אכד עוצפ ,לרע לארשיה תללכהל הביסה איהו ,קיפסמ יאנת איה

 236.םילולכ םה םג תאז לכבו ,תרחא היגולאינג שי םיררחושמ םידבעלו םירגל 235.יחרכה יאנת הניא איה ךא

 לכ יכ ועבקש ולא םהש םושמ ,קוחה תליהקל תוכיישה אוה םיאנתה תא החנמה ןוירטירקהש ןועטל השק

 ידוהיה ביטקלוקה תרדגהל יבויח חוסינ ןיא םיאנתלש ןכ לע הארנ .קוחה תליהקל תוכייתשמ וללה תוצובקה

 אל יראניבה הנבמה לש יאנתה שודיחה ,ךכ .״יוג״ וניאש ימ לכ :הלילשה ךרד לע השעמל רדגומ אוהו ,בחרה

 םימכחהש ימ לכ םיללכנ וכותבש ,ידוהיה ביטקלוקה תא שדחמ רידגה ,השעמל אלא ,"יוג"ה גשומ תא קר רצי

  237."םיוג" רותב ,תוארל וצר אל וא ,ואר אל

 "ןה תוליהק עברא"
 לע קלוח הדוהי 'ר ךא ,תררחושמו תרויגב םירתומ הכפש תורכו אכד עוצפ יכ העבק )ב ,ח( תומביב הנשמה

 :ךכ

  .םירג להקו 'שי להק 238םיוול להק םינהכ להק – ןה תוליהק עברא :'וא הדוהי 'ר - "ייי להקב"

 .)ז"מר הקסיפ ,םירבד ירפס( השלש :'מוא םימכחו

 הנעט שי הדוהי 'רל ."'ה להק" יוטיבה תא םישרפמ םהש רכינ ךא ,השרדכ םיחסונמ םניא הדוהי 'ר ירבד

 ראשו( הכפש תורכו אכד עוצפ ,הדוהי 'ר יפל .ביטקלוקה הנבמ בוציע לע הכילשמה ,תינשרפ הנעטו תיתכלה

 
 .המוד בכרומ דמעמב םיאצמנ םיללחה םגש הארנ 232
 וארו ,אלש הביס ןיא ,הרואכל .םיררחושמ םידבעו םירגל אשניהל ןכ םג םילוכי להקב אובל םירוסאה ראש םאה רורב אל 233
 - ''ה להקב' .ונימב אוה אב אב וניא 'ה להקב - ''ה להקב'" :ד ,גכ ;ג ,גכ ;ב ,גכ םירבדל "םיאנת שרדמ"ב תאבומה תרזוחה השרדב
 םירתומ להקב אובל םירוסאה לכ ,וז השרד יפל .)145-144 'מע ,םיאנת שרדמ ,ןמפוה( "םירגב אוה אב לבא אב וניא 'ה להקב
 'ר תטישל יכ עבוקו ,תורג תאשל םילוכי יבאומו ינומע רג יכ חינמה ,ג ,ד ןישודיק ימלשורי ;א ,ד ןישודיק הנשמ םג ואר .םירגב
 תרויג אקווד תאשל ןווכתמ אוה ,ירצמ רג ןימינב תודוא תיאנתה תרוסמב ,ינש דצמ .תררחושמ החפש תאשל םילוכי םה ,הדוהי

 .377 'מע ,יוגה תעפוה ,יבצ ןזור םג ואר .תירצמ
 חנומה .ח ,ג תוירוה הנשמ ןכו ,ןלהל ןודא הבש ,א ,ד ןישודיק הנשמ םג ואר ,ליעל ואבוהש אתפסותה ןמ תוכלהל ףסונב 234

 שמשמ ״לארשי״ ,םירחא תורוקמב .תמצמוצמה סחיה תצובק ןויצל שמשמ ״לארשי״ ,ולא תורוקמב ןכש ,םיאתמ וניא ״לארשי״
 'עה ;344 'עה ,ןלהל וארו ,ה ,ז תומבי ;ה ,ג תובותכ הנשמ ואר .להקב אובל םירוסאש ימ תא וכותמ איצומו ,״להק״ל יפולח םשכ

 ןב ,לשמל ואר .ןווכמב הארנכ ,םיאנתה תורפסב העיפומ הניאו טעמכ איה ךא ,ילוא םיאתהל הלוכי התיה ״ידוהי״ תיוותה .345
 .םש תוינפהבו ,3 'מע ,ידוהי ,רקייב ;149 'מע ,לארשיל הדוהימ ,והילא

 .די ,ה ינש רשעמ הנשמ םג ואר .413 'מע ,לרע ,ןרוק ואר 235
 .79 'עה םשו ,413 'מע ,לרע ,ןרוק ואר 236
  .202 'מע ;200 'מע ,יוג ,יבצ ןזורו ריפוא ואר ,יוגה תריצי ךלהמב הכורכה תויביסולקניאה לע 237
 .םיו]ו[)ל(ל :שובישב ,32 ןקיטו י״כב ]םיוול 238
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 :תיטנמס העיבק תועצמאב איה תאז ןעוט אוה הבש הרוצה 239.םירג תאשל םירוסא )להקב אובל םירוסאה

 קלח םה םירגה םגש ןועטל םוקמב ,םלוא .םירג םג אלא ,לארשיו םייול ,םינהכ קר אל ןייצמ "להק" חנומה

 ."םירג להק"ו ,"לארשי להק" ,"םייול להק" ,"םינהכ להק" :״תולהק״ עבראל "'ה להק" תא לצפמ אוה ,'ה להקמ

 ״תולהק״ שולש קר ןנשי ,םתנעטל ךא ,הגשמה התוא תועצמאב הדוהי 'רל םיביגמ םימכחה ,אתיירבה ךשמהב

  .עברא אלו

 רפסמ לע תססובמ ותטישש םיחינמ םידומלתה ?תולהק עבראל "'ה להק" תא קרפל הדוהי 'ר שרדנ עודמ

 תסיפת אוה הדוהי 'ר תדמעל עינמהש הארנ םרב 240.תיארקמה היישרפב עיפומ "'ה להק" יוטיבהש םימעפה

 םינהכש חינמ הדוהי 'ר םג ןכש ,םימרוגל "להק"ה קוריפ תא חירכמ "'ה להק"ב םירגה בוליש 241.םירגה דמעמ

 ,שבוגמ ףוג תויהל לוכי אוה ,לארשיו םייול ,םינהכ קר ללוכ "להק"ה דוע לכ .תורג תאשל םילוכי םניא

 ךרוצ שי ,"להק"ה ךותל םירגה בולישב 242.היינשה םע תחא אשניהל תורתומ ותוא תוביכרמה תוצובקהש

 ןאכ םישמתשמ םימכחה יכ הארנ .תקרפתמ הליבחה אליממו ,"םינהכ להק" ןיבל "םירג להק" ןיב דירפהל

 243.הדוהי 'רל םיביגמ םהש ינפמ ,הגשמה התואב

 

 םיניתנ
 תפסונ הירוגטקכ םיניתנה בולישב אוה תיארקמה היישרפה ןיבל תומביב הנשמה ןיב רחא יתועמשמ לדבה

 .)ג ,ח תומבי הנשמ( "תוביקנ דחאו םירכז דחא ,םלוע רוסא ןרוסיאו ןירוסא ןיניתנו םירזממ" :םירזממה דצל

 .ג"כ םירבדב ללכ םיעיפומ אל םיניתנהש תורמל ,תיארקמה היישרפה בותכשב וז הירוגטק תצבשמ הנשמה

 ,םלואו .להקב אובל םירוסאה ןיבמ רתויב רומחה דמעמה תא שי םיניתנל םג ,םירזממה ומכ ,הנשמה יפל

 םתוא הפיסוה הנשמה עודמ רורב אל .המולעת םה ,ולש עקרהו םיאנתה תורפסב "םיניתנ" דמעמה רשפ

  .להקב אובל הרוסאש הירוגטקכ

 244.רזממל תוכימסב םלועלו ,םיאנתה תורפסב םימעפ תורשע המכ עיפומ ,"םיניתנ" וא ,"ןיתנ" דמעמה

 םיאנתה תורפסב םידחא תומוקמב ,ףסונב 245.םינוש םירשקהב ,ומצעל אוהשכ םג עיפומ ,ותמועל ,רזממה

 הכלהה ישרדמ ,ןכ לע רתי 246.ןיתנה תרדגהב ןויד עיפומ אל םוקמ םושב ךא ,רזממה תרדגהב קוסיע ונשי

 אופא הלוע 247.ללכ םיניתנה תא םינייצמ םניאו ,רזממה לש הירוגטקב קר םינד ג"כ םירבדב היישרפל

 .םהילא םיחפסנו םירזממל םיינשמ םיניתנה םיאנתה תורפסבש

 
 .הל ךומסו 321 ׳עה ןלהל דוע ואר 239
 .א"ע גע ןישודיק ילבב ;)ג"ע הס( א ,ד ןישודיק ימלשורי ואר 240
 אתפסות ואר ,םרב ,)א"ע דס( ד ,א םירוכיב ימלשורי ואר .םירגה יפלכ תיביסולקניא השיג הדוהי 'רל םיסחיימ םיפסונ תורוקמ 241
 .ב ,א םירוכיב

 ךכ לע קלוח ןיא ךא ,181-185 'מע ,םיגוויז ייומיד ,שמש ואר ,ןהכ תונב םע אקווד ןתחתהל םיכירצ םינהכש השיג התיה םנמא 242
 .לארשיב םירתומ םינהכש תרבוס תיאנתה הכלההש

 המכ םנשי ,םלוא .א ,ד ןישודיק הנשמב העיפומה ,"םיסחי הרשע" תמישר ןיבל "תוליהק"ה עברא ןיינמ ןיב ןוימד ונשי םנמא 243
 אוה "להק" ,ךכמ אצוי לעופכו ,ג"כ םירבדב היישרפה לע תנעשנ "להק" לש היגולונימרטה :תומישרה יתש ןיב םייתוהמ םילדבה
 רושק וניא ,תאז תמועל ״םיסחי״ לש חונימ .להקב אובל םירוסאש םישנא וא תוצובק לש ןמויק תא חינמש ,יביסולקסקא חנומ
 םיסחיה תמישר לע .229 ׳מע ,ןישודיק ,ץ״כ וושה .גרודמ יכרריה םלוס לש ,רחא גוסמ הנבמ ףקשמ אוהו ,ג"כ םירבדב היישרפל
 :)51 'מע ,'א ךרכ ,ןורמיק תרודהמ( קשמד תירבב עיפומה גרדמ םג ריכזמ ״תולהק״ה עברא טוריפ .ןלהל ואר ,א ,ד ןישודיק הנשמב
 יפכ ,ףסונב .״םיסחי הרשע״ תנשמל רתוי המודה ,יכרריה גרדמב רבודמ קשמד תירבב םרב .״רגה״ו ,לארשי ינב ,םיול ,םינהוכ
 תירבל דוגינב ,בחרה ביטקלוקל תוכייתשמה תופסונ תוצובק לש ןמויק תא םג חינמ הדוהי ׳ר ,״תולהק״ה עברא טוריפב ,יתנייצש
 .הכ ,הל ׳ב י״הד םג ואר .קשמד

 .ןכשמה השעמד אתיירבל החיתפב אצמנ דיחיה ןפודה אצוי .'ןיתנ' הלימל ירוטסיהה ןולימב ילש שופיחה ךמס לע םיאצממה 244
 .267 'עה ,ןלהל ךכ לע ואר

 ,ג תומבי ,אתפסות ;ח ,ד ;גי ,ג ןישודיק ;ד–א ,י ;ב–א ,ט ;ה ,ז ;גי ,ד תומבי ;ז ,א הגיגח ;די ,ה ינש רשעמ ,הנשמ ,לשמל ואר 245
  .)ד ,צ( ג קרפ ד השרפ ,םישודק ,ארפס ;ד ,ג תויודע ;זט ,ד ןישודיק ;ט ,ו ;א

 .טמר-חמר הקסיפ םירבד ירפס ;זט ,ד ןישודיק אתפסות ;ה ,ז ;גי ,ד תומבי הנשמ ואר 246
 .144-145 'מע ,ג ,םש ;א ,גכ ,םיאנת שרדמ ,ןמפוה ;ח"מר הקסיפ םירבד ירפס ואר 247
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 תחא םעפו ,הימחנ-ארזע רפסב םימעפ רשעמ רתוי עיפומ אוה :יארקמ אוה ומצע "םיניתנ" חנומה ,םנמא

 ,םייוולל ללכ ךרדב םיכמסנש שדקמ יתרשמ לש הצובק םה םיניתנה ,ולא תורוקמב 248.םימיה ירבדב

  249.וכרצ לכ ריהנ וניא אוה םגש דמעמ ,"המלש ידבע ינב" דצל םיעיפומ םה םיימעפ .םירעושהו םיררושמה

 היהש דמעמב רבודמ יכ םירובס םירקוח ,םירחואמה ארקמה ירפסב קר עיפומ "םיניתנ" חנומהש תורמל

 ורבס םירקוחה תיברמ .תקולחמב יונש הז דמעמ לש וביט ,םלוא 250.ןושארה תיבה תפוקתב דוע ליעפ

 רפסב תרוסמה םע םיניתנה תא ורשק םה 251.שדקמה תדובעל ודבעושש רז אצוממ םידבע ויה םיניתנהש

 "ןתנ" עשוהי .תמכחותמ תימרתמ קלחכ לארשי םע תירב ותרכש ןענכ ימעמ הצובק ,םינועבגה לע עשוהי

 םיניתנהש רבס ןיול ךורב ,םתמועל .)זכ ,ט עשוהי( "'ה חַּבְזִמְלּו הָדֵעָל םִיַמ יֵבֲאֹׁשְו םיִצֵע יֵבְטֹח" תויהל םתוא

 םיספתנ םיניתנה ,הימחנו ארזע רפסבש םידומ םירקוחה לכ ,ןפוא לכב 252.ןחלופ ילעופ אלא ,םידבע ויה אל

 תחא רשא ,'י קרפ הימחנב הנמאה תמיתח רופיס איה ךכל תטלוב אמגוד 253.לארשי םעמ ילרגטניא קלחכ

 םיניתנה םג ,ט"כ קוספב רפוסמה יפ לע .)אל ,םש ואר( תוצראה ימעמ לדביהל איה הבש תויובייחתהה

 ,םיניתנה אלא ,םיניתנה ןמ לדבנ םעהש ךכל זמר ,ללכב הימחנו ארזע רפסב וא ,קרפב ןיא .הנמאה לע םימותח

 254.םירז םימרוגמ םילדבנ ,םעה ראש םע דחי

 םיינשה ןיב הקיז .הימחנ-ארזע רפסבש "םיניתנ"ה םע םיאנתה תורפסבש "םיניתנ"ה תא תוהזל שי ,וינפ לע

 המישר .םללכב "םיניתנ"הו ,לבבמ ולעש "םיסחי הרשע" הנומ הנשמה :א ,ד ןישודיק הנשמב יוטיב ידיל האב

 תפסונ אמגוד 255."םיניתנ"ה תא םה ףא םיללוכה ,הימחנו ארזע רפסבש לבבמ םילועה ידקפמ תא הריכזמ וז

 לוספ הב ברעתנש החפשמ איהש ,״הסיע״ה תרדגהב תקסועה ,ב ,ה ןישודיק אתפסותב הלוע וזכ הקיזל

 והז .״םיכלמ ידבע״ו ,״תורזממ״ ,״תוניתנ״ תודמעמה תשולש תא הכימסמ אתפסותה ,הז רשקהב 256.םיוסמ

 ידבע ינב"ל תוסחייתהה ןמ תרזגנ איהש הארנו ,םיאנתה תורפסב "םיכלמ ידבע" הירוגטקה לש דיחיה עפומה

 ידבע ינב" ,הימחנו ארזעב 257.)זנ ,ז הימחנ ;הנ ,ב ארזע ואר( הימחנ-ארזע רפסב םילועה תמישרב "המלש

 .םיניתנל םיכמסנ "המלש

 םע ולא תא םיהזמ םהו ,הימחנו ארזעבש ״םיניתנ״ה םה הנשמבש ״םיניתנ״הש םיחינמ םידומלתה ינש ,ןכא

 שיש תילילש הצובקכ םיספתנש ,םיניתנה לע לטומה רומחה רוסיאל רשפ םינתונ םה ךכב 258.םינועבגה

 הקיזה רואל רבתסמ וניא אוהו ,םיאנתה תורפסב םוקמ םושב זמרנ אל הז יוהיז םרב 259.לארשי ינבמ קיחרהל

 
 ירבדב דדובה עפומה לע .ב ,ט 'א י"הד ;אכ ,ג ,אי ;טכ ,י ;בע ,ס ,ומ ,ז ;אל ,וכ ,ג הימחנ ;כ ,זי ,ח ;דכ ,ז ,ז ;ע ,חנ ,גמ ,ב ארזע 248
 .88 'מע ,הימחנו ארזע ,לגס ;60-58 'מע ,ףתושמ רבחמ ,תפי ואר ,םימיה

 הדומ ןרה .162-164 'מע ,םינועבג ,ןרה תמועל ,092-210 'מע ,םיניתנ ,ןיול ואר ,הז דמעמ לש וביט יבגל םיקולח םירקוחה 249
 הארנ ."המלש ידבע ינב" לש םלרוגב עריא המ ןייצמ אל אוה ךא ,ינשה תיבה תפוקת תישארב םייוולה םע וגזמתה םיניתנהש
 "המלש ידבע ינב" תא םיגיצמ הימחנו ארזעש ךכל ,105-104 'מע ,הימחנו ארזע ,תפי םג ואר .םעב ועמטנ ולא םגש רובס אוהש
  .תילארשיה םתוהזל רשקב קפס לכ עבומ אלו ,לארשי םעמ קלח רותב

 .םיניתנ ,שאופ ;ןוקרטסוא ,ןיול ;208 'מע ,םיניתנ ,ןיול ;םינועבג ,ןרה ואר 250
 .םש תוינפהבו ,207-208 'מע ,םיניתנ ,ןיול ;100-101 'מע ,הימחנו ארזע ,תפי ;םינועבג ,ןרה ואר 251
 .השדקה ,רזייפש ;םירחואמ תורוקמ ,ןיול םג ואר ;םיניתנ ,ןיול ואר 252
  .101-102 'מע ,םירחואמ תורוקמ ,ןיול םג ואר .210 'מע ,םיניתנ ,ןיול ;101 'מע ,הימחנו ארזע ,תפי ;166-169 ,םינועבג ,ןרה ואר 253
  .תמדוקה הרעהב תוינפהב ואר 254
 היילעה ירואיתל הנשמה ןיבש רשקה לע םיעיבצמ םידומלתה .'ח קרפ ארזע ;ז ,ז ארזע ;'ז קרפ הימחנ='ב קרפ ארזע ואר 255
 ,ארזע ,רייכוז םג ואר .א"ע ע – ב"ע טס ןישודיק ילבב ;ב"ע-א"ע הס ,א ,ד ןישודיק ימלשורי ואר .'ב קרפ ארזעל דוחייבו ,ארזעב
-ארזע רפסל וז הנשמ ןיב הקיז לש תפסונ הדוקנ .הנשמבש "םיניתנ"ל תוסחייתמ אל םידומלתה תויגוס םרב .1465-1464 ׳מע
  .436-434 'מע ,ןיסחוי ,ןרוק ואר ,ךכ לע ."סחי" חנומב שומישה איה הימחנ

 .׳ב קלח ׳ג קרפ ואר ןכו ,61 ׳עהל ךומס ׳ב קרפ ואר ,תונושה םירקוחה תועדלו ״הסיע״ חנומה רשפב בחרנ ןוידל 256
 .249 'עה ,ליעל תוינפהב ואר ,המלש ידבע ינב לע 257
 םג איבהש אוה םינועבגה םע םיניתנה יוהיזש ןכתי .ב"ע טע - ב"ע חע תומבי ילבב ;ג"ע-ב"ע הס ,א ,ד ןישודיק ימלשורי ואר 258
 .207 'מע ,םיניתנ ,ןיול ואר .וז הנקסמל םירקוחה תא

 אתליכמ םג ואר .)ד"ע גכ ,ד ,ו ןירדהנס ימלשוריב הליבקמב םג וארו( םש םידומלתה תויגוסב ואר םינועבגה לש ילילשה יפואל 259
 'מע ,'ג ךרכ ,ירפס ,אנהכ וארו ,חע הקסיפ רבדמב ירפס ואר םנמא .354-353 'מע ,הכלה ישרדמ יעטק ,אנהכ לצא ,חי ,גי םירבדל

540-539. 
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 "םיניתנ"ה יוהיז םצע ,וזמ הרתי ךא 260.םיאנתה תורפסב םירזממב םיניתנה לש תולת ידכ דע הקודהה

 לשב ןה ,םייאנתה תורוקמה םע השעמל בשייתמ וניא ,ארזע רפסבש "םיניתנ"ה םע םיאנתה תורפסבש

 יפלכ הקיחרמ וא תילילש תוסחייתה לכ רדעיה לשב ןה ,םירזממל םיאנתה תורפסבש ״םיניתנ״ה ןיבש הקיזה

  261.הימחנ-ארזעב ״םיניתנ״ה

 תפוקת ךשמהמ תורוקממ "םיניתנ"ה רוכזא רדעיה לע עיבצה ןיול .תפסונ המירצ תפרטצמ וללה םיישקל

 וניאו טעמכ אוהו ,סופסויו ןוליפ לש םהירואיתמ רדענ הז דמעמ 262.שדקמ יתרשמ םיראתמה ינשה תיבה

 ;οιῖναθινα :תינוויל תקתעותמ "םיניתנ" הלימה ,ארזע רפסל םיעבשה םוגרתב 263.ןארמוק תוליגמב םג רכזומ

ναθινιν; ναθινιμ.264 רסוח ףקשמ אוהש ןכתי ךא ,ינכט חנומב רבודמש ךכמ עובנל יושע קיתעתב שומישה 

 "םיניתנ" לש דדובה עפומה ,םימיה ירבדל םיעבשה םוגרתב 265.גציימ אוהש דסומה םעו חנומה םע תורכיה

 ךכב 266.םייולל תסחייתמ וז הרוצ ,םימיה ירבדב רחא םוקמב ךא ,δεδομένοι-ל ,ילולימ ןפואב םגרותמ

 .םימגרתמה לש תואיצמה ןמ םיניתנה דמעמ רדעיה תא ילואו ,םייולל םיניתנה ןיב הנחבה רסוח תפקתשמ

 267.םיניתנ לש רוכזא םוש ןיא ,םיאנתה תורפסבש שדקמה ירואית ןווגמב .םיאנתה תורפסב םג רכינ הז רדעיה

 קר תועיפומ חנומה לש תויורקיהה לכ .םיאנתה לש ישדקמה ןורכיזב וא ןוימדב יוטיב אופא םיניתנל ןיא

  268.רומאכ ,םירזממל תוכימסבו – ןיאושינו סוחיי לש רשקהב

 אתפסותמ הלוע ,הימחנ-ארזעבש ״םיניתנ״ה םע םיאנתה תורפסבש ״םיניתנ״ה יוהיזב ףסונ ישוק ,ףוסבל

 269:יטסילאיר ןפואב םיניתנל תסחייתמש ,ב ,ה ןישודיק

 
 לצא ,חי ,גי םירבדל אתליכמ ;ולק הקסיפ ,םש ;חע הקסיפ רבדמב ירפס :םיאנתה תורפסב םימעפ שולש םירכזומ םינועבגה 260

 תפקשמה ,םיניתנ-םינועבגה רוסיא רוקמ יבגל תוטבלתה הלוע םידומלתה ינשב ,ףסונב .354-353 'מע ,הכלה ישרדמ יעטק ,אנהכ
 .258 'עה ,ליעל תוינפהב ואר ,להקב אובל םירוסאה תמישרל םפוריצל סיסבה רדעיה תא דוחייב

 ושמיש "הניתנ" וא "ןיתנ" יוניכה ,ינשה תיבה תפוקתמ םייפרגיפא תורוקמבש ךכל ,103 'מע ,םירחואמ תורוקמ ,ןיול םג ואר 261
 .יבויח ןפואב

 תפי .םימיה ירבדב םג םיניתנה רדעיה לע העיבצמה ,57-60 'מע ,ףתושמ רבחמ ,תפי םג ואר .104 'מע ,םירחואמ תורוקמ ,ןיול 262
 הילאירהש רתוי ריבס ,רתוי םירחואמה תורוקמב ךא ,יסומלופ אוה םימיה ירבד רפסמ םיניתנה תומלעיהל עקרהש העיצמ
  .התנתשה

 קר סופסוי לצא עיפומ הז חנומ .שדקמ ידבע ,ερόδουλοιἱ-ל "םיניתנ" תא םגרתמ אוה ,ןויצ תביש לע רפסמ סופסוישכ 263
 םוקמב ךא ,"םיניתנ"ה םוגרתל ἱερόδουλοι חנומה שמשמ )Esdras 1( ינוויה ארזעב .134 ;128 א"י תוינומדק ואר .הז רשקהב
 .74 שנועו רכש ,ןוליפ ואר .חרוק תדע לע רופיסב ,םייולל סחייתמ הז חנומ ,ןוליפ לצא .םייולל תסחייתמ וז הלימ ,)ג ,א( םש רחא
 ישורב ןגמ .)4Q340( "][ניתנה הלא" םילימב חתופש דואמ עטוקמ עטקב ,תחא םעפ העיפומ "םיניתנ" הלימה ,ןארמוק תוליגמב
 תורוקמ לע תססובמה ,תיטסינורכנא תונשרפ יהוז ךא ,ןותיח ילוספ לש "ןיסחוי תליגמ" השעמל אוה הז עטקש ונעט ינדרי הדעו
 .ןטרגמואב לש ותעצהל ,96 'עה ,ליעל םג ואר .61-55 'מע ,רקש יאיבנ ,ןהכ וושהו ,50-45 'מע ,םיניתנ ,ינדריו ישורב ואר .םיידומלת

  .ג ,אי ;טכ ,י ;גע ,ז ;ס ,ז ;ומ ,ז ;וכ ,ג הימחנ ;כ ,ח ;זי ,ח ;דכ ,ז ;ז ,ז ;ע ,ב ;חנ ,ב ;גמ ,ב ארזעל םיעבשה םוגרת ואר 264
 .קיתעת ,ל"נה ;232 'מע ,םש וארו ,227-235 'מע ,תולואש םילימ ,בוט ואר ,םיעבשה םוגרתב קיתעתב שומישה לע 265
 .גל ,ו 'א י"הדל םוגרתל וושהו ב ,ט 'א י"הדל םיעבשה םוגרת ואר 266
 הלודג המורת :ןה תומורת רשע רמוא 'ר״ :)'א קרפ( ןכשמה תכאלמד אתיירב תחיתפב אצמנ הז ללכמ דיחיה ןפודה אצוי 267

 ןכשמה תמורתו םילקש תמורתו ןידמ תמורתו ץראה תמורתו הדות ימחל תמורתו ריזנ ליא תמורתו םירוכבו הלחו רשעמ תמורתו
 ובש ארקמב דיחיה םוקמה ,םולש שיא ריאמ ריעהש יפכ .״]...[ םלשורילו שדקמלו םיניתנלו םיוללו םינהכל ץראה תמורתו ]...[

 'מע ,מ"מב ,םולש שיא ואר .ולא םיקוספ לע ססובמ הז רואיתש הארנ ןכלו ,בי ,חמ לאקזחי אוה ״ץראה תמורת״ יוטיבה עיפומ
 וארו( ה ,כ הבר תישארבב םינועבגה יפלכ שרדנש ,םש טי קוספ ךמס לע אתיירבב המישרב ופסונ םיניתנהש עיצה םולש שיא .10
 םיעיפומה םירמוחה לש תוירוקמה לע ודמעו ,יאנת אוה הז רוביחש ועבק אנהכו ,יקסבוקילימ ,רנשריק .)א ,ד ןישודיק ימלשורי םג
 .67–60 'מע ;56 'מע ,מ"מב ,אנהכ ;414-412 'מע דוחייבו ,417-409 'מע ,םיטסקט ,יקסבוקילימ ;74-67 'מע ,מ"מב ,רנשריק ואר .וב
 תעפוה ןפוא .תוחפה לכל ,רוביחה תחיתפ לש תויטנתואה תא תרערעמ "תומורת"ה תמישרב םיניתנה תעפוה יכ הארנ םרב
 םה ובש דיחיה םוקמה והזש ךכב ןה ,םירזממה ןמ קתונמב םיעיפומ םהש ךכב ןה ,םייאנתה תורוקמה ראש לכל הרז ןאכ םיניתנה
  .םיארומאה תורפסב קר הלוע םינועבגה םע םיניתנה יוהיז ,ןכ לע רתי .שדקמה רשקהב םיעיפומ

  .181-183 'מע ,תובותכ ,יארפס םג ואר ,יאנתה םיניתנה דמעמבש םיישקה רואיתל 268
 :םילוספ לש תוצובק יתש הדוהי בר ןמסמ םש ,ב״ע ע ןישודיק ילבבב העיפומ ,תיטסילאיר לוכיבכ איהש תפסונ תוסחייתה 269

 יוהיזב אלו ,יאנגל ״םש שרדמ״ ןיעמב רבודמש רתוי ריבס ,הז הרקמב םרב ."יניתנד ארוד סותנירוד ,יאנועבג יאבוג :הדוהי בר 'מא"
 – םיניתנו םינועבג – תוירוגטקה יתש ,םיארומאה תניחבמש הדבועה ןמ עבונ ךכל קוזיח .109-108 'מע ,תרוסמ ,סדיו ואר .ילאיר
 .לסופ אוה התואש הצובקה םשל דחא לכ לש ןוימדה לשב םיגוויסה ינשב שמתשמ הדוהי בר .וזל וז תוהז
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 הלוספ הסיע׳ ורמא המ ינפמ :וירבדכ 'וא איסנמ ןב ןועמש 'ר היה ןכו ,ריאמ 'ר םשמ 'וא רזעל ןב ןועמש 'ר

 םיללח ןיריכמ ןיאו ,ןהיניבש ןירזממו ןיניתנ םילארשי ןיריכמ .הב ועמטינש םיללח קפסש ינפמ ?׳הנוהכל

 .)ב ,ה ןישודיק אתפסות( ןהיניבש

 םילארשיהש תיתרבח החנה םיפקשמו ,הסיעה תרדגהב ליעל יתאבהש תקולחמה תא םיכישממ ולא םירבד

 םניא ולא םירבד 270.םהב ןתחתהל אל םירהזנו ,הליהקה ברקב םיאצמנש םירזממלו םיניתנל םיעדומ

 ,הימחנ-ארזעב םירכזומה שדקמה יתרשמל ןייצמ םיאנתה תורפסב "םיניתנ"ה דמעמש החנהה םע םיבשייתמ

  271.יאכראו יטרואית דמעמ השעמל הווהמו

 שוריפ אופא עיצהל ינוצרב ,םיאנתה תורפסב "םיניתנ"ה דמעמ לש תלבוקמה תונשרפב םיברה םיישקה לשב

 272.ירבע שובלב ,θοςόν ינוויה חנומה השעמל אוה םיאנתה תורפס לש "ןיתנ"הש העיצמ ינא .יביטנרטלא

 תרכומ הנניאש תויגוזמ וא ,ןיאושינל ץוחמ דלונש דלי לש יטפשמ דמעמ תנייצמ νόθος תינוויה הלימה

 הכלהב "רזממ"ה דמעמל ,תימונוסקטו תיגולונמונפ הניחבמ ,האוושה רב אוה הז דמעמ 273.תיקוח הניחבמ

 העיפומה הלימה התוא לע תססובמ םנמא םיאנתה תורפסב "םיניתנ" הלימה ,יתעצה יפל 274.םימכחה לש

 הניחבמ הל המודה ,νόθος ינוויה חנומל םאתהב ,תשדוחמ תועמשמ הלביק וז הלימ ךא ,הימחנו ארזעב

 םדצל םיעיפומו ,"םירזממ"לו "רזממ"ל ופרוצ "םיניתנ"הו "ןיתנ"ה ,תיסחי םודק יאנת דבורב  275.תיגולונופ

 לש תטלחומה תולתל רבסה תקפסמ איהש אוה וז העצהב ןורתיה .םיאנתה תורפסב םימעפ תורשע המכ

 דמעמ לש הבחרה וא חיפס ןיעמ םיווהמ םהש םושמ ,תיאמצע הירוגטק םניא םיניתנה .םירזממב םיניתנה

  .רזממה

 
 .113 ׳עהל ךומס ׳ג קרפב ואר ,וז הדוקנב ןוידל 270
 םיניתנה ,םיאנתה תורפסב תובר םימעפ םירזממל םיגווזמ םיניתנהו תויה :תועטב ורגשוה וז הכלהב םיניתנהש עיצהל רשפא 271

 םג הז רשק ךא ,םיניתנל םירזממה ןיב קודהה רשקה לע תכמסנ וז העצה .םירזממל קר םיאתמ רוקמהש תורמל ,ןאכ םג ופסונ
 .שדקמ יתרשמ לש יאכרא דמעמכ םיניתנה שוריפ לע רומאכ השקמ אוה

 ;ח ,אע הבר תישארב ואר ,ל"זח תורפסב תינווי היגולומיטא יפ לע תויארקמ םילימ שוריפ לש העפותל תופסונ תואמגודל 272
 תואמגודב ןכו ,ד"ע ,גנ ,ה ,ג הכוס ימלשורי ;)111 'מע ,הדגאה יכרד ,ןמנייה לצא ואר( 236 'מע ,בי הקסיפ ,והימרי ירבד ,כ"רדפ
 "סותונ" הלימה .227-223 'מע ,תולואש םילימ ,בוט ואר ,םיעבשה םוגרתב המוד העפותל .43 'עה ,חפסנב ,הצילמ ,ץיבוקסוי לצא
 "סותונ היננח"ש רסולפ תעצה תא החוד םש לשא .15 'עה םשו ,117-116 'מע ,תוחכות ,לשא ואר ,ןארמוק תליגממ עטקב העיפומ
 99 'מע ,תמחלמ ,ןוסיימ ואר ךא ,120 'ב תמחלמ ,סופסוי םג ואר .וייחב םוי ,ישורב ואר .התוא ףידעמ ישורב ןגמ ךא ,νόθος אוה
 תינוויב שוריפ תונושל לע .טעק 'מע ,הבר תלהק ,ןמרביל לש ותעצה ואר ךא ,ל"זח תורפסב העיפומ אל νόθος הלימה .751 'עה
 עיבצמ הילעש העפותה ,םרב .260-243 'מע דוחייב ואר ,263-232 'מע ,הרז הדובע ,׳ד לטנזור ואר ,הרז הדובע תנשמב תירבעבו
 .הנשמב תמיוסמ תכסמב םיימעפ דח םיעפומב רבודמש ךכב הנוש לטנזור

 ,סיטוינכ םג ואר .הז חנומב םילאשומ םישומישל ,ος , η, ον-νόθ ךרעב ,ג"סל וארו ,14-18 ;5-6 'מע ,תורזממ ,ןדגוא ואר 273
 'ב תוינומדק ,סופסוי ;ג ,ד המלש תמכח :לשמל ואר ,םימודק םיירצונו םיידוהי םירוביח המכב שמשמ הז חנומ .םייתירכ םירזממ
 ויתויועמשמ תאו חנומה תא בטיה ריכמש ,ןוליפ לצא דחוימב חוור אוה .ח ,בי םירבעה לא תרגיאה ;443 'ה ,םש ;89 'ב תמחלמ ;5
 .121 יוניש אלל אוה לאהש לע ;147 ,םש ;132 תומשה יוניש לע ;193 'ב ;147 'א השמ ייח לשמל ואר .תויביטרוגיפהו תויטפשמה
 ;36-35 ,םש ;6 הלכשה םשל גוויזה לע ,לשמל ואר ,חנומה לש תועמשמה לפכ לע םינובש םישומיש וא ,םייביטרוגיפ םישומישל
 .314-313 ׳מע ,ןוליפ ,ןמנייה וארו ,29 לבהו ןיק תונברק לע

 .היגולאינג ,זייה ;263-307 ׳מע ,תודהי ,ןהכ ;158-160 ׳מע ,םינורמוש ,גרבנטסרופ םג ואר .12-24 ׳מע ,ישיא דמעמ ,׳ב ןהכ ואר 274
 המכ שי ,םנמא .םינוש תודמעמ ולא ךא ,νόθος-ל ןוימד יווק ול שיש ,ימורה spurius-ב תודקוממ וללה תואוושהה ןמ קלח
 תוהבא ,)ימורהו( ינוויה םלועב .תיטפשמה תוהבאל קודה ןפואב רושק νόθος-ה דמעמ :νόθος-ל רזממה ןיב םייתוהמ םילדבה
 רובע .השוריל םתוכז לעו םידליה לש תוימיטיגלה לע רישי ןפואב תועיפשמ ולאו ,תיהבאה הרכהבו ןיאושינה תויקוחב היולת
 ףוצק ואר .ויבא תא שרוי רזממ ןכלו ,השוריה תוכז םג הומכו ,טעמכ יטמוטוא ןיינע איה תיטפשמ תוהבא ,תאז תמועל ,םימכחה
 ויאצאצ לכ תא םיתכמש יל״זחה רזממל דוגינב ,וידליל ודמעמ תא ריבעמ אל νόθος-ה ,וזמ הרתי .268-281 ׳מע ,תבורעת ינב ,׳ר
 תובוטה תודימה לע ואר ,ימיטיגל דמעמב תוכזל לוכי ומצע νόθος-ה הבש תואיצמ ראתמ ףא ןוליפ ,וינוידמ דחאב .תורוד ירודל

 ,״ירישע רוד םג״ רוסא אוהש ויבגל ןייצמ אל ,ἐκ πόρνης ,״הנוז ןב״-ל ״רזממ״ תא םגרתש ,םיעבשה םוגרת ,ןיינעמ ןפואב .225-222
 אוה ךכבו ,ומצע-ול אופא לבגומ ״הנוזה ןב״ רוסיא ,םיעבשה םוגרתב .יבאומהו ינומעל עגונב קר םירוסאה תורודה תא ןייצמ אלא
  .νόθος-ה דמעמל רתוי בורק

 דגנכ .212-217 'מע ,הרהט ,גרבנטסרופ ואר .םיאנתה תורפסב "ץראה םע" הירוגטקה תריציב שחרתהש ךילהתל וושה 275
 לש תויכשמה רדעיה לע עיבצה גרבנטסרופ ,ינשה תיבה תפוקת ךרואל "ץראה םע" לש תיתרבח הבכש התיה יכ ןעטש ,רמייהנפוא
 .יגולואידיאו ינשרפ אוה ארזע רפסבש "תוצראה ימע" ןיבל םיאנתה לש "ץראה םע" ןיב רשקה ,גרבנטסרופ יפל .הזכ יתרבח דמעמ



57 
 

 :"רזממ"ל "ןיתנ"ה ןיב קיודמה סחיה המ רורב אל .ףסונ רקחמ םישרודו לפרעב םיטול ןיידע ךילהתה ישרוש

 276?תלדבנו תפסונ הירוגטק הוויה אוהש וא ,״רזממ״ חנומל שוריפ ןושל ןיעמכ שמיש ״ןיתנ״ ,רוקמב םאה

 לח אמש וא ,"םיניתנ" תיארקמה הלימה ךותמ חמצ "םיניתנ" וא "ןיתנ" יאנתה חנומה םאה רורב אל ,ןכ ומכ

 תא םיצעמ "םיניתנ"ל הרדגה קפסמש יאנת רוקמ לכ רדעיה 277.רתוי רחואמ בלשב םיחנומה ינש ןיב גוזימ

 םיניתנה תא והיז םיארומאה ,הימחנ-ארזעבש יארקמה חנומה םע תוהזה ללגב ,םינפ לכ לע .תוריהבה רסוח

 .החכתשנ תירוקמה םתועמשמו ,םינועבגה םע םיאנתה תורפסבש

 

 ילאוטסקט ןויע :אתפסותבו הנשמב "להקב אובל םירוסא"ה
  :םינווגמ םיניינע המכב קסוע תומבי תנשמב 'ח קרפ

 תלוכיל הדגנהב ,ויתושנו וידבע תא הב ליכאהלו המורתב לוכאל )םיאמטה לכו( לרע ןהכ לש תלוכיה .1

 .)1א הנשמ( הכפש תורכ וא אכד עוצפ ןהכ לש

 .)2א הנשמ( ויאושינ רחאל קר הכפש תורכ וא אכד עוצפ השענ ןהכ ובש הרקמל תוסחייתה .2

 .)1ב הנשמ( הכפש תורכו אכד עוצפ תרדגה .3

 .)ג-2ב הנשמ( להקב אובל םירוסאה טוריפו הכפש תורכו אכד עוצפ רוסיא ףקיה .4
 .)'ד הנשמ( המח סירסל םדא סירס ןיב הנחבה תגצהו ,סירסו הצילחל עגונב תורתוס תורוסמ יתש .5

 .)'ה הנשמ( תינולייא לשו סירס לש םובייו הצילח יניד .6

 .)1ו הנשמ( המורת םהיתושנ תא ליכאהל םילוכי םינהכ םהש סוניגורדנאו המח סירס םאה .7

 .)2ו הנשמ( ץולחל לוכי רכז אצמנו ערקנש םוטמוט םאה .8

 .)3ו הנשמ( ומע םיסחיו ,סוניגורדנא לש ןיאושינ .9

 

 םירוסאה ראשבו הכפש תורכו אכד עוצפב קסוע ןושארה קלחה :םינוש םיקלח ינשל קלחתמ קרפה ,וינפ לע

 :וילא תובורקה תוירוגטקבו ויגוסל סירסב ןד ,ינשה קלחה .)4-1 תודיחי( ג-א תוינשמ תא ללוכו ,להקב אובל

 תלוכיל תסחייתמה ,'ו הנשמ 278.)5-9 תודיחי( ו-ד תוינשמ תא ללוכ אוהו ,סוניגורדנאו ,םוטמוט ,תינולייא

 תרצונ ךכו ,'א הנשמל הרושק ,)7 הדיחיב( המורתב ויתושנ תא ליכאהל סוניגורדנא וא המח סירס ןהכ לש

 .קרפה יקלח ינש ןיב הקיז

 תוקסועה ,1ב-א תוינשמ ןיבל ,םיסירסב תודקמתמה ,ו-ד תוינשמ ןיב רתוי קודה רשק הלגמ ףסונ ןויע םרב

 הכפש תורכו אכד עוצפה ןיב יוהיז ףאו רשק םיפקשמ םינווגמ תורוקמ המכ .הכפש תורכו אכד עוצפב

 ליעל 279.תוירוגטקה יתש ןיב ההיז ינשה היעשי רבכ יכ ונעט םירקוחו ,ןוליפ לצא אצמנ הזכ יוהיז .םיסירסל

 
 הסולג ןיעמב רבודמש ןכתי ןכל ."וא" תילימהו רוביחה 'ו תועצמאב םירזממ/רזממל םיכמסנ םיניתנ/ןיתנה ,םיעפומה בורב 276

 הנשמ ואר .הזל הז םימודה םילדבנ תודמעמ ינש םה רזממהו ןיתנהש החנהה תא םיפקשמ םיעפומ המכ ךא ,רזממה דמעמל
  .א רוט ,טק ,ז הכלה ו קרפ ,רהב ארפס ;י ,ב תוירוה אתפסות ;ד ,ה הטוס אתפסות ;ג ,ב ןישודיק

 חנומהש הארמ הז םוגרתש ןכתי .תינוויל קיתעתב תאבומ "םיניתנ" הלימה ,ארזע רפסל םיעבשה םוגרתב ,ליעל יתנייצש יפכ 277
 יכ ןייצל ןיינעמ .νόθος תינוויה ןמ וז הלימ הרזגש ,תדעותמ אל ,תרחא תונשרפל ליבוה הז ילואו ,םותס היה "םיניתנ" יארקמה
 תומישרב עיפומ νόθοι דמעמה ,היינשה האמה ףוסלו תישילשה האמה ףוסל םיכראותמה ,םירצמב ולגתהש םידחא םיסוריפפב
 רבודמש םהילע םכסומ ךא ,הז דמעמ לש ילאירה עקרל עגונב םיקולח םירקוחה .סממ םירוטפ ויהש םיירצמ שדקמ יתרשמ
 291-290 'מע ,'א ךרכ ,דקפמ ,םירחאו סירלק ואר .םיירצמה םישדקמב ותרישש ,םתדיל תאפמ תוחנ דמעמב ויהש םישנאב
 ?הזה דמעמה םע ארזע רפסמ "םיניתנ"ה יוהיזל איבה הזה עקרהש תורשפא שי םאה .180-179 'מע ,'ב ךרכ ,םש ;)םש תוינפהבו(

  .יללכ ןפואב νόθος-כ ןבוה "ןיתנ"ה ,רתוי רחואמ בלשבש רשפא ,ןכ םא
 .םיניינע םתואב תוקסוע ןהש רכינ ךא ,םינוש תורוקממ תוחוקל ו-ד תוינשמש םשור השוע 278
 .הל ךומסו 54 'עה ,ליעל ואר :ו״נ היעשי ;הל ךומסו 137 'עה ,ליעל ואר :ןוליפ 279
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 אובל הכפש תורכו אכד עוצפה רוסיא לע ססבתמ ,םיסירסה שוריג תבוחב קסועה ,סופסוי םגש יתעצה

 ,אתפסותבש "םיבייח לכה" תומישרב םג אצמנ םיסירסל הכפש תורכו אכד עוצפה ןיב הקיז 280.׳ה להקב

  281."הכפש תורכו אכד עוצפ המח סירסו םדא סירס" :םהיניב תוכימסמה

 הנשמ ןיב קתנ שיש הארנ ,1-4 תודיחיב הכפש תורכו אכד עוצפ לש תרזוחה תוחכונה ףא לע ,ינשה רבעה ןמ

 תמועל .םינהכ םהש הכפש תורכו אכד עוצפב תקסוע 'א הנשמ .)4 הדיחי( 2ב הנשמ ןיבל )2-1 הדיחי( 'א

 אובלמ אלא ןירוסא ןניאו תררחושמבו תרויגב ןירתומ הכפש תורכו אכד עוצפ" יכ תעבוק 2ב הנשמ ,תאז

 היצזילמרונה תובקעב ןכש ,םינהכ םניא םהש הכפש תורכו אכד עוצפל תסחייתמ וז הנשמש הארנ ."להקב

 ריבס ,םומ ילעב םינהכ ראשכ המורתב לוכאל םהל הריתמה ,הכפש יתורכו אכד יעוצפ םינהכ םירבועש

 תרויג תאשל םירוסאש ,םומ ילעב םינהכ ללוכ ,םינהכה ראש לש הזל הווש אוה םג ןיאושינ ןיינעל םנידש

 282.םתשודק ףקותמ ,תררחושמו

 א ,י תומבי אתפסות ,הליבקמה אתפסותב םג ףקתשמ הנשמב קרפה ראשמ )'ג-2ב הנשמ( 4 הדיחי לש קתנה

 הליבקמ הכלה תמייק הנשמב קרפה תודיחימ תחא לכל יכ הלוע אתפסותל הנשמה תאוושהמ .ג ,אי –

 תורכו אכד עוצפב קוסיעה ןמ תרבוע אתפסותה .'ה להקב אובל םירוסאב תקסועה הדיחיה דבלמ ,אתפסותב

 להקב אובל רוסיאה תא הריכזמ הניא אתפסותה ,ןכ לע רתי 283.)ז-ג ,י תומבי אתפסות( םיסירסב ןוידל ,הכפש

  :בגא ךרדב קר תאזו ,הלוכ הדיחיה ףוסב קר אלא ,ןוידה ידכ ךות 'ה

  .ןימבימ וא ןיצלוח וא ןקזו םדא סירסו הכפש תורכו אכד עוצפ

 םא .יושע השעש המ – וצלח וא ,טג ונתנ ,רמאמ ושעו ןיחא ואב .ןיחא םהלו ,םישנ וחינהו ,ותמ ?דציכ

  .תורצה תא ורטפו ,ונק – ולעב

 ולעב םא .יושע ושעש המ – וצלח וא ,טג ונתנ ,רמאמ ושעו ןה ואב .ןיחא ןהלו ,םישנ וחינהו ,ןיחא ותמ

    .)ב ,אי תומבי אתפסות( 'וגו "אכד עוצפ אובי אל" 'נש ,םייקל ןירוסאו ,תורצה תא ורטפו ,ונק –

 ץולחל )םיבייח ףאו( םילוכי הכפש תורכו אכד עוצפ יכ תעבוק איה ןכש ,המצע ינפב תכל תקיחרמ וז הכלה

 ןכמ רחאל השאה תא שרגל םהילע ךא ,)"ונק"( ףקת םובייה ,םימביימ םה םא 284.םהיחא תשא תא םבייל וא

 רדעיהו 'ה להקב אובל רוסיאל תיבגאה תוסחייתהה .'ה להקב אובל םהלש רוסיאה ללגב ,)"םייקל ןירוסא"(

 ינפב הדמע אל הנשמב 4 הדיחיש ךכ לע עיבצהל היושע ,אתפסותב להקב אובל םירוסאה ראשב ןויד

 םיבייחה "םיסירס"ה תמישר יכ עיצהל רשפא ,אתפסותבש "םיבייח"ה תמישרל בושנ םא 285.אתפסותה

 לש תירוקמה הרוצה לע השעמל תססובמ – "הכפש תורכו אכד עוצפ ,המח סירסו םדא סירס" – תווצמב

  286.להקב אובל םירוסאה ראש תא הללכ אלש ,'ח קרפ תומבי תנשמ

 
 .הל ךומסו 170 'עה ,ליעל ואר 280
 .212 ׳עהל ךומס ,ליעל ואר 281
 ,ח תומבי ימלשורי ואר ,ןאכ ימלשוריב הלוע וז הלאש ,תוינשמה תוכימס רואל .66 'עה 377 'מע ,יוגה תעפוה ,יבצ ןזור וושה 282
 .ג רוט דצ ,ג"י הכלה ,םש ;ב רוט דצ ,'ו הכלה 'א קרפ ,רומא ארפס םג ואר .ד"ע הס ,ג ,ד ןישודיק ימלשורי םג וארו ;ב"ע ט ,ב

 2 הדיחי ;)"לוהמ אוהשכ דלונש ימו ךושמ"( ב ,י תומבי אתפסות – )1א הנשמ( 1 הדיחי :ןה ,הנשמל אתפסותב תוליבקמה 283
 ;ב ,אי תומבי אתפסות – )'ד הנשמ( 5 הדיחי ;ד-ג ,י תומבי אתפסות – )1ב הנשמ( 3 הדיחי ;ב-א ,י תומבי אתפסות – )2א הנשמ(
 תומבי אתפסות – )3ו הנשמ( 9 הדיחי ;א ,אי תומבי אתפסות – )2ו הנשמ( 8 הדיחי ;ז-ו ,י תומבי אתפסות – )'ה הנשמ( 6 הדיחי
 םש אתפסותה ךא ,הרישי הליבקמ ןיא 7 הדיחיל םג םנמא .)"רכזכ הליקס ובכשמ לע ןיבייחש סוניגרדנאב יתעמש"( ב ,י ןכו ,ב ,אי
 .םירחא םיניינעל עגונב סוניגורדנאבו המח סירסב תקסוע

 ןאכ וליאו ,םבייל אלו ץולחל שי ,ולא םירקמב ךא ,םירחא ןותיח ירוסיא יבגל המוד הכלה תעבוקש ,ה-ג ,ב תומבי תנשמ ואר 284
 .תויטנלוויבמא תעבומ

 םירמוחה תא הריבעהו ,ןאכ הילא סחייתהל אל הרחב אתפסותה אלא ,תינשמ הניא הנשמבש 4 הדיחיש אוה רחא ירשפא רבסה 285
 אובל םירוסאה ראשמ הכפש תורכו אכד עוצפה תא קתנל ןוצר ךותמ ,)ןלהל ואר( ןישודיק תכסמל להקב אובל םירוסאב םיקסועה
 .ייניעב תיארנ תוחפ וז תורשפא םרב .להקב

 םנמא .תומבי תנשמב םינודינ םה םגש ,סוניגורדנאהו םוטמוטה לש םבויחל ךשמהב תוסחייתהב הלוע קרפל ףסונ ירשפא רשק 286
 לשב קר םילוע סוניגורדנאהו םוטמוטהש ןכתי ןכלו ,ןירוח ןב ויצחו דבע ויצחש ימ תא םג תונייצמ אתפסותב וללה תוכלהה
 .הנשמב קרפל הקיזה ללגב אלו ,םייניב דמעמ םתויה
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 ,ןיינעב תויאנת תותיירב ןנשי ,להקב אובל םירוסאה אשונב רמוח תללוכ אל תומביב אתפסותה דועב

 ,ירצמ רג ןימינב לע תרפסמו ימודאו ירצמב הנד רתויב תטלובה אמגודה .ןישודיק אתפסותב תוצבושמה

 287:ליעל יתאבה התיברמ תאש

   .רתומ ישילשו ,רוסא ינשו ןושאר רוד – תימודא אשנש ימודא ,תירצמ אשנש ירצמ

   .)ד ,ה ןישודיק אתפסות( ]...[ אביקע 'ר ידימלתמ רבח יל היה ירצמ רג ןמינב :הדוהי 'ר 'מא

 לע תבסומ איהש הארנו ,)ןלהל ןודא ןהב( ןישודיקב תוליבקמה תוינשמה םע ןיעל הארנ רשק ןיא וז הכלהל

 םירכז דחא ,תורוד השולש דע אלא ןירוסא ןניא ימודאו ירצמ" :ג ,ח תומבי תנשמב ץבושש יאנתה רמוחה

  ."תוביקנ דחאו

 האיבמ איהו ,תומביב הנשמה לש רשקהל תכייש ,םש ןישודיק אתפסותב תמדוקה הדיחיה םגש הארנ

 םיעיפומ םירזממו םיניתנש ףא לע 288.״אבל דיתעל ןירוהט ןירזממו ןיניתנ״ םאה הלאשה תודוא תקולחמ

 .וז הנשמל אובל דיתעל םיניתנהו םירזממה תרהט תלאש ןיב שרופמ רשק ןיא ,א ,ד ןישודיק תנשמב

 תוכלהה ךא ,םירזממ ״תרהט״ל תועגונש תורחא תוכלה רשקהב וז אתיירב ומקימ אתפסותהו ימלשוריה

 םהל םיכמוסו ,םמצע םירזממה תרהטב םינד ריאמ ׳רו יסוי ׳ר וליאו ,רזממה לש וערז תרהטל תועגונ וללה

 ןיניתנו םירזממ" :ג ,ח תומבי תנשמ לע הרוקמב תבסומ התיה וז הכלה םג יכ עיצהל ינוצרב 289.םיניתנה תא

 290."אבל דיתעל ןירוהט ןירזממו ןיניתנ"ש הנעטה התלע ,ךכל עגונב יכ ןכתי ."םלוע רוסא ןרוסיאו ןירוסא

 .יחכונה המוקמב ינשמ ןפואב הצבושש ,תיאמצעו תנחבומ הדיחי התיה ג-2ב ,ח תומבי תנשמ יכ אופא הארנ

 תותיירבהו ,תומבי תכסמב הליבקמה אתפסותב הילא תוסחייתהה רדעיה ךותמ תרכינ הדיחיה תּוינשמ

 .׳ה קרפ ןישודיק אתפסותב וצבוש הילע תובסומה

  

 להקב אובל םירוסאל "םיסחי הרשע" ןיב – "הזב הז אובל םירתומ"

 תוירע תכסמ" הניכ אוה ותואש דרפנ ץבוקמ תויונב ןישודיק תנשמ לש הפוסב תוינשמה יכ ןעט ןייטשפא נ"י

 הנשמ איה ןהמ תחא 292.תולדבנ תודיחי המכל קלחתמ אוהו ,דחא רועמ וניא הז ץבוק ,השעמל 291."ןיסחויו

  :ג-א ,ד ןישודיק

  .לבבמ ולע םיסחי הרשע ]א[

  .יפוסאו יקותש יניתנו יריזממ ירורח יריג יללח 'ארשי ייול ינהכ

  .הזב הז אובל ןירתומ ]]י[[לארשיו ייוול ינהכ

  .הזב הז אובל ןירתומ ירורחו יריג יללח 'לארשיו ייוול[[

  .הזב הז אובל ןירתומ יפוסאו יקותש יניתנו יריזממ ירורח ]]יריג

   ]...[ יפוסא ]...[ יקותשה ןה וליאו ]ב[

  .הזב הז אובל ןירתומ להקב אובלמ םירוסאה לכ ]ג[

 
 .195 ׳עהל ךומס ליעל ואר 287
 .׳ב הביטח ׳ה קרפב ואר ,וז אתיירבב בחרנ ןוידל 288
 .262 ׳עהל ךומס ׳ה קרפב ןלהל וארו ,גי ,ג ןישודיק ימלשורי ןכו ,ג ,ה ןישודיק אתפסות ואר 289
 יתנד התליבקמבש םימכחו הדוהי 'ר תקולחמ איה 'ה להקב אובל רוסיאה רשקהב הרוקמב הרצונש אתפסותב תפסונ אתיירב 290

 תקולחמ .)א ,ה ןישודיק אתפסות( "]...[ הזב הז אבל ןירתומ ראשהו ]...[ ןה תולהק העברא :'מוא הדוהי 'ר" :)238 ׳עהל ךומס( ליעל
 םילימה תפסוה תועצמאב ,א ,ד ןישודיק הנשמ לש רשקהל המאתוה אתפסותב אתיירבה ךא ,"להק" יארקמה חנומל תסחייתמ וז
 .הרשקהב תבשייתמ אקווד וז אתיירב ,ןישודיק אתפסותב תמיוסמה התרוצב ,ןכ םא .ןלהל ןוידב ואר ,"הזב הז אבל ןירתומ ראשהו"

 .די ,ד - בי ,ג ןישודיק הנשמ ואר .414 'מע ,ת"הלמ ,נ״י ןייטשפא 291
 .דוחייב תוקסועש תונורחאה תוינשמה שולש ןיבל ,אי ,ד – בי ,ג ,ןיסחויב קסועש יראה קלחה ןיב רשק ןיא ,הנושארבו שארב 292

  .294 'עה ,ןלהל ואר ,הז ןיינעל .םודק אוה תוינשמה ץבוק יכ ןעטש ,414-415 'מע ,םש ,נ״י ןייטשפא ואר
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  .רסוא הדוהי 'ר

  .רוסא – ןקיפסב ןקיפסו ,ןיאדווב ןקיפסו ,ןקיפסיב ןיאדוו .רתומ – ןיאדווב 293ןיאדוו :'מוא רזעלא 'ר

   .יתוכו יפוסאו יקותש :תוקיפסה ןה וליא

 םע הכישממ איה ךא ,לבבמ ולעש "םיסחי הרשע" הנומו ,תינשרפ וא תירוטסיה הטודקנאב תחתופ 'א הנשמ

 "םיסחי"ה ינש תא תשרפמ 'ב הנשמ 294."הזב הז אובל ןירתומ" םיסחי וליא תטרפמו ,תויתכלה תומרונ

 ,רחא ןיינעב הרואכל תקסוע 'ג הנשמ 295.יאדיחי טעמכ ןפואב ןאכ םיעיפומש ,יפוסאהו יקותשה ,םינורחאה

 ילש ןוידה תא חתפא 296.'א הנשמל התוא תרשוק "הזב הז אובל ןירתומ" ןושלה ךא ,"להקב אובלמ םירוסא"ב

 .'ג הנשמ ןיבל הניב סחיה תא חתנא ןכמ רחאלו ,הגיצמ איהש ביטקלוקה הנבמבו ׳א הנשמב

  :"הזב הז אובל ןירתומ" הצובק לכב םיסחיה .תוצובק שולשל םיסחיה תרשע תא תקלחמ 'א הנשמ

 .םילארשיו םייול ,םינהכ .1

 .םיררחושמ םידבעו םירג ,םיללח ,םילארשי ,םייול .2

 .םיפוסא ,םיקותש ,םיניתנ ,םירזממ ,םיררחושמ םידבע ,םירג .3

 הז םשור .דכולמ ביטקלוק לש לדומ הנשמה תרצוי ,הדרפהה תורמל ,ךכו ,תיקלח הפיפח שי תוצובקה ןיב

  ."הזב הז אובל םירתומ" :תוצובקה ןמ תחא לכל רשקב תרזוחה החסונה תועצמאב םג רצונ

 הארנ םרב 297.הימחנו ארזעב םילועה תומישר ןיבל "םיסחי הרשע" תמישר ןיב רשק לע ועיבצה םידומלתה

 רזוחה ,"הזב הז אובל םירתומ" חוסינה :'ה להקב אובל םירוסאה תיישרפל םג זמרה רתתסמ וז הנשמב יכ

 תא תדדחמ תיארקמה היישרפל הקיזה ."'ה להקב...אובי אל" יארקמה רוסיאל זמרמ ,א ,ד ןישודיק תנשמב

 תבוטל ,"-ב אובל םירוסא" וא ,"-ב אובי אל" ילילשה חוסינה תא החינזמ הנשמה :ןישודיק הנשמבש שודיחה

 תורוקמה ראשמ הנוש הנניא וז הנשממ תפקתשמה הכלהה ."הזב הז אובל םירתומ" יבויחה חוסינה

 וז הנשמ םלוא .הזב הז אובל םירוסא "םיסחי" וליא קיסהלו ,"ואל" עומשל םג ןתינ "ןה" ללכמ :םייאנתה

 תמועל "להק"ה תא םיטטרשמ וא ,םילוספה תא םינמסמ םירחאה תורוקמה דועב .הלש הקירוטרב תדחייתמ

 דחי ןלוכו ,לוקש ןפואב תוצובקה שולש תא הדימעמ וז הנשמ ,ול הצוחמ םיאצמנה ,וב אובל םירוסאה

 "הזב הז אובל ןירתומ" תרזוחה החסונב שומישב םג יוטיב ידיל האב וז הדוקנ 298.ביטקלוקה תא תוביכרמ

 איהו ,תכרצנ אל "הזב הז אובל ןירתומ ילארשיו ייול ינהכ" הרימאה יכ הארנ .תוצובקה ןמ תחא לכל עגונב

 299.וזל וז תוצובקה שולש תלבקה ךרוצל רקיעב הדעונ

 אובל םירוסאב םיקסועה םייאנתה תורוקמל ,א ,ד ןישודיק הנשמ ןיבש רחא רעפ לע עיבצהל תאז םע בושח

 איה להקב אובל םירוסאה ןיבל הניב הדיחיה הפיפחה תדוקנ ."םיסחי"ב קר תדקמתמ וז הנשמ :להקב

 ,להקב אובל םירוסאב םיקסועה תורוקמב תמכסומה הכלהה לע אופא תססבתמ וז הנשמ .םיניתנו םירזממב

 
 .וז הרושב םיעפומה לכב ךכ ,״ן))י((אדוו״ :רחא דיב הקחמנ ׳י תואה ,ןמפיוק י״כב ]ןיאדוו 293
 ךא ,המודק הנשמב רבודמש ךכ לע עיבצמ תימרא תורוצב שומישהש ןעט ,414-415 'מע ;54 'מע ,ת"הלמ ,נ״י ןייטשפא םנמא 294

 'עה ,ליעל ואר .יאכרא חוסינב רבודמש ונעטש ,57 'עה 322 'מע ;149 'מע ,ןיאושינ ,ואלטס ;130-128 'מע ,םירזממ ,ןליא רב ואר
 .הימחנו ארזעב םילועה תומישרל וז הנשמ ןיב רשקל ,255
 .ןלהל ואר ךכ לע 295
 .ירמגל רחא ןיינעב תקסוע ,'ד הנשמ ,האבה הנשמה .'א הנשמל התוא רשוק 'ג הנשמ לש אפיסב יפוסאהו יקותשה ןויצ םג 296
  .255 'עה ,ליעל ואר 297
 ,וז הנשמ לע ףסונ רוא ךפוש קרפב ןויעה ,םלוא ."תוטסאק" לש תכרעמ הרואכל תשדחמש ,וז הנשמ לע המת ואלטס לאכימ 298
 .101 'עה 202 'מע ,יוג ,יבצ ןזורו ריפוא םג ואר .220 'עה ,ליעל ואר .יביסולקניא ךלהמ תפקשמכ הלגתמש

  .181-185 'מע ,םיגוויז ייומיד ,שמש ואר ךא ,והשלכ סומלופב קלח תחקול וז הרימאש הארנ אל 299
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 תננוכמ וז הנשמ ,"םיסחי"ב תודקמתהה תועצמאבו ,יבויחל ילילשה ןמ ךופיה תועצמאב .רחא רשקהב ךא

   300.תודחא םג לבא ,היכרריה וב שיש ,ידוהיה ביטקלוקה לש םיוסמ יטנרהוק הנבמ

 

 "םיסחי הרשע" תנשמב להקב אובל םירוסאה בוליש
 הנשמל הסחיבו ,׳ג הנשמב םיישק המכ םנשי םרב .תנחבומ תחא הדיחי רומאכ הווהמ ג-א ,ד ןישודיק הנשמ

 החוסינב המוד וז הרימא ."הזב הז אובל ןירתומ להקב אובלמ םירוסאה לכ" הרימאב תחתופ ׳ג הנשמ 301.׳א

 הירוגטקה ךא ,״הזב הז אובל ןירתומ יפוסאו יקותש יניתנו יריזממ ירורח יריג״ :׳א הנשמ לש אפיסל

 סחייתמו ,שדח ןיינע ןאכ בלשמ ׳ג הנשמ לש אשירה םאה 302.״םיסחי״ה רשקהל הרז ״להקב אובל םירוסאה״

 שריפ ,םתמועל ,קבלא ךונח 303.ןמרביל לואשו ןייטשפא נ״י ורבס ךכ ?׳ח קרפ תומבי תנשמב ונמנש תודמעמל

 ״להקב אובל םירוסאה״ יוטיבהו ,רחא חוסינב ,׳א הנשמ לש אפיסה לע השעמל תרזוח ׳ג הנשמ לש אשירהש

  304.םיתוחנה םיסחיל סחייתמ

       305:םיפסונ םיישק הלעמו ישוקה תא דדחמ ,הליבקמה אתפסותב ןויע

 ג-א ,ד ןישודיק הנשמ א ,ה ןישודיק אתפסות
להקב אבל 307ןירוסאה לכו יפוסאו יקותש יניתנו ירזממ 306ירורחו יריג ]1[

 .ריאמ 'ר ירבד ,הזב הז אבל ןירתומ
 ןירתומ יפוסאו יקותש יניתנו יריזממ ירורח יריג
 .הזב הז אובל

 לארשי להק םיול להק םינהכ להק - ןה תולהק העברא :'מוא הדוהי 'ר ]2[
 .הזב הז אבל ןירתומ 308ראשהו .םירג להק
 309.לארשי להק םיול להק םינהכ להק - ןה תולהק שלש :'מוא םימכחו

 

 ...יקותשה ןה וליאו 
 .הזב הז אובל ןירתומ להקב אובלמ םירוסאה לכ 
 .רסוא הדוהי 'ר 
 ןאדו .רתומ ןאדוב ןאדו ,להקב אבל ןירוסאה לכ :'וא רזעיל 'ר ]3[
 .רוסא - ןקיפסב ןקיפסו ,ןאדוב ןקיפס ,ןקיפסב

 ןיאדוו .רתומ ןיאדווב ןיאדוו :'מוא רזעלא 'ר
 .רוסא - ןקיפסב ןקיפסו ,ןיאדווב ןקיפסו ,ןקיפסיב

 .יתוכו יפוסאו יקותש :תוקיפסה ןה וליא 310.יתוכו יפוסאו יקותש :תוקיפסה ןה וליא ]4[
 אשי אל יתוכו ,תיתוכה תא אשי אל רזממ  :'מוא 311רזעיל 'ר היה ןכו ]5[

   .ןהב אצויכ יפוסאו יקותש ןכו ,תיתוכה תא אשי אל יתוכו ,תרזממה תא
 

 

 .הזב הז םיבולש םירמוחה םתוא ,)ריאמ ׳ר ירבד( אתפסותב ]1[ הדיחיב ,וזמ וז תונחבומ 'גו 'א תוינשמ דועב

 דמלל הלוכי אתפסותב ריאמ ׳ר ירבד לש םתרוצ םאהו ?׳גו ׳א תוינשמ ןיבל ריאמ ׳ר ירבד ןיב סחיה המ

 ?הנשמב להקב אובל םירוסאה תיירוגטקל תוסחייתהה לע והשמ

 
  ."תודחא ךותב יוביר" :377 'מע ,יוגה תעפוה ,יבצ ןזור לש וחוסינ םג ואר .201-202 'מע ,יוג ,יבצ ןזורו ריפוא ואר 300
 'א הנשמב םיסחיה תמישרב אצמנ אל יתוכה ןכש ,תוקיפסה טוריפב יתוכה בולישב הלגתמ תוינשמה יתש ןיב ףסונ רעפ 301

 הפסוה יאדו יהוז ךא ,'א הנשמב "םיסחי הרשע" תמישרל יתוכה ףסונ המראפ די בתכב ,הז ישוק לשב .)לבבמ ולע אל םיתוכה(
 ,תורחא םילוספ תומישרב עיפומ אוה ךא ,ג-ב ,ח תומבי תנשמב להקב אובל םירוסאה טוריפב עיפומ אל םג יתוכה םנמא .תינשמ
 תרחואמ איהש הארנו ,םירחא םייאנת תורוקממ תבאוש 'ג הנשמ ךא ,'א הנשמל 'ג הנשמ ןיב הקיז שי ,ןכ םא .ןלהל ואר ךכ לע
 .הל

 :הכפש תורכו אכד עוצפ יבגל תנייצמה ,ב ,ח תומביב הנשמל הארנכ תסחייתמ "להקב אובלמ םירוסאה" הירוגטקה םנמא 302
 הליבקמה אתפסותבו ,ןאכ ןישודיק תנשמב קר העיפומ "להקב אובלמ םירוסא" המצע הירוגטקה ,"להקב אובלמ אלא ןירוסא ןניאו"
 עיפומ ,היתוליבקמו ,ד ,ה ןישודיק אתפסותבו ,"להקב אובל והמ" חוסינה עיפומ ,חי-זי ,ב םיידי אתפסותו ,ד ,ד םיידי תנשמב .הל
 .עיפומ וניא "להקב אובלמ םירוסאה" הירוגטקה ךא ,"להקב אובל רתומ/רשכ" חוסינה

 תעפוה ,יבצ ןזור ;331 'מע ,םינורמוש ,ןמפיש םג ואר .963-964 ׳מע ,םישנ ,פ״כות ,ןמרבילו ;388 'מע ,מ"הלמ ,נ״י ןייטשפא ואר 303
 .67-66 'עה 377 'מע 'מע ,יוגה

 .326 'מע ,םישנ ,הנשמ ,קבלא ואר 304
 .ןלהל ואר ,ינשמ ןפואב הבליש אתפסותה יכ תרעשמ ינאש םילימה תא יתשגדה 305
 .״ידורח״ :שובישב ,הניו י״כב ]ירורח 306
 .טרופרא י"כ ןירוסא לכ ]ןירוסאה לכו 307
 .טרופרא י"כ ןלוכ ראשו ]ראשהו 308
 .טרופרא י"כב רסח ]לארשי-להק 309
 .טרופרא י"כב רסח ]יתוכו – וליא 310
 .315 ׳עה ,ןלהל ואר ,הז חסונ לע ןמרביל לש תוכמתסהל .טרופרא י״כב רזעלא ]רזעיל 311
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 ׳א תוינשמ ,הנשמה לש רתוי המודק הסריגב יכו ,רתוי תירוקמ הסריג תפקשמ אתפסותה יכ ןעט ןייטשפא

 אצמנש יפכ ,דבלב תחא םעפ הב עיפוה ״הזב הז אובל םירתומ״ ןידהו ,תחא תילאוטסקט הדיחי וויה ׳גו

 313.םייתשל הלצפתה תחאה הנשמה ,יפוסאהו יקותשה תא תשרפמה ,׳ב הנשמ תפסוה תובקעב 312.אתפסותב

 תרגסמב ״להקב אובל םירוסאה לכ״ בולישש הארנו ,קדוהמ ןפואב היונב ונינפל איהש יפכ ׳א הנשמ םרב

 רחאל ״להקב אובל םירוסאה לכ״ ןויצב ריאמ ׳ר ירבדב המירצ םג הנשי .ינשמ אוה ״םיסחי הרשע״ב ןוידה

 אפיסל המיאתמ םירמוחה לש רתוי תירוקמה הסריגה יכ העיצמ ינא ,תאז רואל 314.םיתוחנה םיסחיה תמישר

  315.תינשמ הפסוה הווהמ אתפסותב ריאמ ׳ר ירבדב ״להקב אובל ןירוסאה לכ״ל ןויצה וליאו ,׳א הנשמ לש

 הרקמב ןכלו ,״יפוסאו יקותש ,יניתנו ירזממ ,ירורחו יריג״ דצל להקב אובל םירוסאה תא תנייצמ אתפסותה

 ונמנש תוירוגטקל ,רמולכ ,םיתוחנה םיסחיה ןמ תלדבנש הצובקל סחייתמ הז ןויצ יכ רכינ ,אתפסותה לש

 ןויסינ ךותמ להקב אובל םירוסאה תא ריאמ ׳ר ירבדל הפיסוה אתפסותהש הארנ .ג-ב ,ח תומבי תנשמב

 ןמ םיחוקל ,ןלהל ןודא םהבש ,)2 הדיחי( אתפסותב הדוהי ׳ר ירבד .״םיסחי״ה תכרעמ ןיבל םניב בלשל

 רשקהב להקב אובל םירוסאה בולישל אוה ףא םרג הז רוקמש רשפא .״׳ה להק״ לש ילאוטסקטה רשקהה

  .״םיסחי״ה

 דועב .םירמוחה דוביעב ףסונ בלש תפקשמו ,אתפסותל תינשמ ׳ג הנשמש העיצמ ינא ,׳א הנשמ תמועל

 ןפואב תאז הדימעמ ׳ג הנשמ ,״םיסחי״ב קסועש רוקמב הבוחת להקב אובל םירוסאל תוסחייתהה ,אתפסותב

  :אתפסותב וירבדל דוביע םיווהמ ׳ג הנשמב הדוהי ׳ר ירבד םג יכ הארנ 316.יאמצע

 םירוסאל אשניהל םתלוכיבו םירגה דמעמל עגונב םימכחל הדוהי 'ר ןיב תקולחמ תללוכ אתפסותב ]2[ הדיחי

 המיאתה אתפסותה 317.)ז"מר הקסיפ( םירבד ירפסב םג אצמנו ,רחא רשקהמ חוקל הז רוקמ .להקב אובל

 ׳ר ירבד תא תרשוק םג אתפסותה ,ךכב ."הזב הז אבל ןירתומ ראשהו" םילימה תפסוהב ןאכ רשקהל ותוא

 םירוסאהו ,םיתוחנה םיסחיה רתיהל תעגונה ,םהיניב תקולחמה תדוקנ לע העיבצמו ,ריאמ ׳ר ירבדל הדוהי

  318.םירג םע ןתחתהל ,להקב אובל

 םירוסאה לכ" העיבקה תובקעב םיאבומ ולא םירבד ."רסוא הדוהי 'ר" :רתויב םירצק הדוהי ׳ר ירבד ,הנשמב

 קבלא ושריפ ךכ .םירגל אלו ,רחא ןיינעל םיסחייתמ םה הרואכל ןכלו ,"הזב הז אובל ןירתומ להקב אובלמ

 יפל .אתפסותב וירבד יפ לע הנשמב הדוהי ׳ר ירבד תא שרפל שיש רבס ,םתמועל ,ןייטשפא 319.ןמרבילו

 320.םיתוחנה םיסחיב ןתחתהל םירג לש תלוכיל אוה םג עגונ ,הנשמב הדוהי ׳רל סחוימה רוסיאה ,ןייטשפא

 העיפומה ,תרכומה ותטיש םע הנשמב הדוהי ׳ר תטיש תא תוהזלו ןייטשפא שוריפ תא ףידעהל שיש הארנ

 
 .388 'מע ,מ"הלמ ,נ״י ןייטשפא 312
 ,םינורמוש ,ןמפיש םג ואר ."ב"מ לש קספהה ינפמ אלא 'הזב הז אבל ןירתומ' א"מב ונש אלו" :388 'מע ,מ"הלמ ,נ״י ןייטשפא ואר 313
 אוה ךא ,םילדבנ תורוקמ םיווהמ אתפסותב ריאמ ׳ר ירבדו ׳א הנשמ לש אפיסה יכ רובס ןמרביל יכ הארנ ,ותמועל .331-332 'מע
 .963 ׳מע ,םישנ ,פ״כות ,ןמרביל ואר .ןיינעב ביחרמ וניא

 'עה ,ליעל ואר ."...להקב אבל ןירוסא לכ יפוסאו יקותש יניתנו יריזממ ירורחו יריג" :טרופרא י"כ חסונ רואל תמצעתמ המירצה 314
307. 
 רזעילא 'רב רבודמ םא הלאשל 964-966 'מע ,םישנ ,פ"כות ,ןמרביל ואר .אתפסותב ]3[ הדיחיב רזעלא ׳ר ירבדל עגונב םג ךכו 315
 'מע ,מ"הלמ ,נ״י ןייטשפא םג ואר .םכח ותוא ידיב רמאיהל ולכי אתפסותב תורימאה יתששו ,קחדנ ןמרבילש הארנ .רזעלא 'ר וא

 .םש תורעהבו ,332 'מע ,םש ;329-328 'מע ,םינורמוש ,ןמפיש ;1167
 .315 ׳עה ,ליעל ואר .רזעלא ׳ר ירבדב ךכל ןויצה תא טימשהל הלכי איה ןכל 316
 .240 'עהל ךומס ,ליעל ואר ,הז רוקמב ןוידל 317
 קר ואבוה םהירבדו ,ריאמ 'ר ירבדל ההז םימכחה תטיש יכ הרובס ינא ,ןמרבילל דוגינב .963 'מע ,ןישודיק ,פ"כות ,ןמרביל ואר 318
 .388 'מע ,מ"הלמ ,נ״י ןייטשפא ואר .אתיירבה ןמ קלחכ ,בגא ךרדב

 .םשוריפל הכימתכ ,ג ,ד ןישודיק ימלשוריל םינייצמ ןמרבילו קבלא .414 'מע ,םישנ ,הנשמ ,קבלא ;964 'מע ,פ"כות ,ןמרביל ואר 319
 ןיא ,ןפוא לכב .'ג הנשמל ימלשוריה שוריפל הייאר וז היגוסב ןיא םלוא .ג"ע הס ,א ,ד ןישודיק ימלשוריל ןייצמ ןייטשפא ,ךדיאמ
 .ימלשוריה שוריפכ הנשמה תא שרפל חרכה

 .388 'מע ,מ"הלמ ,נ״י ןייטשפא ואר 320
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 לע אוה ףא ססובמה ,׳ג הנשמ לש אשירל עגונב יתעצה רואל תבשייתמ וז העצה 321.הליבקמה אתפסותב

 תלברוסמה הגצהה לש רוציקו דוביע הווהמ ׳ג הנשמ ,אופא הדוהי ׳ר ירבדב םג .אתפסותב םירמוחה

 .אתפסותב

 םירוסא"ה תכרעמ אוביי איהו ,הרורב האצותהש ירה ,אמש ללכמ אצוי וניא תורוקמה תווהתה חותינ םא םג

 רבחתהל יושע הז ךלהמ ,ןיינעמ ןפואב 322."םיסחי הרשע" לש תרגסמה ךותל הלש הגשמההו "להקב אובל

 הרשע״ תנשמל הליבקמה ,׳ה קרפ ןישודיק אתפסותב להקב אובל םירוסאל תועגונה תותיירב ץובישל

  .ליעל יתדמע וילעש ,״םיסחי

 

 יפוסאו יקותש
 םיניתנהו םירזממה .םיפוסאו םיקותש ,םיניתנ ,םירזממ :םיתוחנ םיסחי העברא םנשי א ,ד ןישודיק תנשמב

 ,ידוחייה םדמעמ תא תפקשמ 'ב הנשמ .רתויב םירידנ יפוסאהו יקותשה וליאו ,תוחוור תויאנת תוירוגטק םה

 :ולאה םיסחיה ינש תא אקווד ראבל תשרדנ איהש ךכב

  .ויבא תא ריכמ וניאו ומא תא ריכמ אוהש לכ :יקותשה ןה וליאו

  323.ומא תא אלו ויבא תא אל ריכמ וניאו ,קושה ןמ ףסאנש לכ :יפוסא

 .)ב ,ד ןישודיק הנשמ( יקודב יקותשל ארוק היה לואש אבא

 אל 324.םיעודי םניא וירוה ינשש ימ אוה יפוסאהו ,העודי הניא ויבא תוהזש ימ אוה יקותשה ,הנשמה יפל

 .םיניתנהו םירזממה ומכ הרמוח תגרד התואב םיאצמנ םה עודמו ,וללה תודמעמה לש לוספל עקרה המ רורב

 תצובקב וא יתוהמ ןפואב רוסא דמעמב רבודמש רובס אל ,״יקודב״ יקותשל ארוק היהש ,לואש אבא יכ הארנ

 גוויס ."תוקיפס" םירדגומ יפוסאהו יקותשה 'ג הנשמב 325.הקידב ךירצמה בצמב אלא ,ןיטולחל תיאמצע סחי

  326.םירחאה םיסחיה תרגסמב ולא תודמעמ בלשל ןויסינ הווהמ אוה םג הז

 תאז םירשוקו ,העודי אל וירוה וא ויבא תוהזש קונית לש תואיצמב םה םג םיקסוע םידחא םייאנת תורוקמ

 לארשיש ריע"ב תולעל םייושעש תוקפס ןווגמב קסועה ץבוק ונשי ןירישכמ תנשמב .תוקפסה יניד םוחתל

  :שטננש קונית לש ודמעמ אוה םהמ דחא ."הכותב םירד םיוגו

 הדוהי 'ר .לארשי - הצחמל הצחמ .לארשי - לארשי בור םא .יוג - םיוג בור םא :ךלשומ קונית הב אצמ

      327.)ז ,ב ןירישכמ הנשמ( םיכילשמה בור רחא םיכלוה :'וא

 תנשמבש קפסה .יוגל לארשי ןיב הנחבהה תרגסמב תלעופ איה ןכלו ,תברועמ ריע אוה וז הנשמ לש הרשקה

 אוה ג ,ד ןישודיק הנשמב קפסהש הארנ ,םלוא 328.יוג וא לארשי אוה ךלשוהש קוניתה םאה אוה ןירישכמ

  .םוגפ סחי לעב אוה םא קפס ךא ,בחרה ידוהיה ביטקלוקל ךייש קוניתהש איה החנהה :ידוהי-םינפ

 
 דלוהו ,תרזממב רתומ ררחושמ דבעו רג״ :רחא חוסינב ,אתפסותב האבה הכלהב םג העיפומ םירגל עגונב הדוהי ׳ר תדמע 321
 ,״תרויגה״ ןאכ םיסרוג טרופראו הניו י״יכ .)ב ,ה ןישודיק אתפסות( ״>תרזממה< תא אשי אל רג :'וא הדוהי 'ר .הסוי 'ר ירבד ,רזממ
 .ןכותה תאפמ ןה ,יסוי 'ר ירבדל םירבדה תמאתה דצמ ןה תרבתסמש ,ןמרביל תעצהכ סופדה יפ לע היגהל שיש הארנ ךא

 ףרוגה רתיהב השקתמ ימלשוריה .ב"ע-א"ע דע ןישודיק ילבב ;ד ,הס ,ג ,ד ןישודיק ימלשורי :׳ג הנשמ לע םידומלתב וארו 322
 ינושארה שוריפה .הנשמה שוריפל תועצה המכ תואבומ םש ילבבב םנמא .הזב הז ןתחתהל ,להקב אובל םירוסאה לכל ,הרואכל
 .םייאנתה תורוקמה שוריפל רתוי םיאתמ ,החוד אוה ותואש ,ילבבה עיצמש

 .רחא דיב קחמנו ,״וניאו״ ןאכ רגשוה ןמפיוק י״כב 323
  .ב"ע ק תומבי ;א"ע ע ןישודיק ילבב ואר ,"יקותש" יוניכל םישוריפל 324
 רזעילא 'רו לאילמג ןבר תטיש םע לואש אבא ירבד תא הוושמ ילבבה .א"ע דע ןישודיק ילבב ;ב ,ד ןישודיק ימלשורי ואר 325
  .קפסה תא ררבל ןוצרה ךותמ תלעופ עשוהי 'ר תטיש םג ,השעמל ךא ,)ןלהל ואר( תובותכ תנשמב

 .112-120 ׳מע ,קפסה תדלוה ,לטרבלה ואר ,ףסונ ןוידל 326
 .הדוהי 'רו אמק אנת תוטיש לש תצקמב הנוש חוסינל ,ח ,א ןירישכמ אתפסותב ואר 327
  .א"ע ע ןישודיק ילבבב םג הלוע וז החנה 328
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 :העודי הניא ויבא תוהזש ,היונפ השא לש רבוע דמעמ יבגל םימכחה וקלחנ ,תובותכב הנשמב

   ."אוה ןהכו ינולפ שיא" ?"הזלש וביט המ" .דחא םע תרבדמ הואר ]ח[

 רזממל הלועב תקזחב וז ירה אלא ,םייח ונא היפמ אל :'וא עשוהי 'רו .תנמאנ :'וא רזעילא 'רו לאילמג ןבר

  .הירבדל היאר איבתש דע ןיתנלו

   ."אוה ןהכו ינולפ שיאמ" ?"הז רבוע לש וביט המ" .תרבועמ התיה ]ט[

 תרבועמ תקזחב וז ירה אלא ,םייח ונא היפמ אל :'וא עשוהי 'רו .תנמאנ :'וא רזעילא 'רו לאילמג ןבר

 .)ט-ח ,א תובותכ הנשמ( הירבדל 329הייאר איבתש דע רזממו ןיתנמ

 דמעמב תדקמתמ 'ח הנשמ 330.תינימ הניחבמ הליעפ התיהש היונפ השא לש בצמ תוראתמ תוינשמה יתש

 ויתודוא עדימהו ,רופיסה ןמ רדענ ברועמה רבגה ,ראותמה הרקמה יפל 331.רבועה דמעמב ,'ט הנשמו ,השאה

 עשוהי 'ר ,םתמועל .הז ןיינעל תנמאנ השאהש םיעבוק רזעילא 'רו לאילמג ןבר .המצע השאה ידיב קר רסמנ

 השאה ירבד טוטיצ ךותמ הלוע קפסה דענמ .הייאר איבהל הילע ,רבועה תאו המצע תא רישכהל ידכש ןעוט

 הרקמב םג .רזממ וא ןיתנ אוהש ךכל ,ןהכ אוה רבועה יבאש תורשפאה ןיב :עשוהי 'ר לש וירבדו תיטתופיהה

  .ולש סחיל עגונ קפסה ךא ,ידוהי אוה באהש איה החנהה ,הז

 .תובותכ תנשמב "יקותש" היירוגטקה רדעיה תא השיגדמ "םיסחי הרשע" תנשמל תובותכ הנשמ תאוושה

 'ר ,תובותכ תנשמב םרב .״יקותש״ דמעמב םה ,הרורב הניא םהיבא תוהזש קונית וא רבוע ,ןישודיק תנשמב

 הארנו ,הלוע אל "יקותש" הירוגטקה .תרחא חכויש דע ,"ןיתנו רזממ" תקזחב אוה קוניתהש עבוק עשוהי

 :תעבוקו ,תוינשמה יתש ןיבש חתמה לע תונעל הסנמ אתפסותה .התוא הריכמ אל ללכ תובותכ תנשמש

 ,רמולכ .)ו ,א תובותכ אתפסות( "יקותש אוהש םידומ לכה - דלוב לבא .הפוגבש תודעב ?םירומא םירבד ימב"

 תדגונ וז העיבק .דלווה דמעמל אל ךא ,השאה דמעמל קר תעגונ רזעילא 'רו לאילמג ןברו עשוהי 'ר תקולחמ

 שדחמ תשרפמ אל וז הרעה ,ךכל ףסונב 332.דלווב ןהו השאב ןה הנד שרופמבש ,תובותכב הנשמה טשפ תא

 דמעמ תא ריכמ וניא אוה ףאש ,עשוהי 'ר לש וז תא םג ,השעמל אלא ,רזעילא 'רו לאילמג ןבר תטיש תא קר

  333.״יקותש״ה

 יקותשה דמעמש הארנ ,תאז תמועל 334.קפסה רוריב אוה תובותכ תנשמב תוקלוחה תועדה תא החנמה ןיינעה

 םייאנתה תורוקמה 335.ויבא תא ריכמ וניאש דליב יתוהמ םגפ שיש החנהה לע ססובמ ,א ,ד ןישודיק תנשמבש

 גוסכ יקותשה תא םיגווסמ ,)׳ב ,םש לואש אבא ןכו( ג ,ד ןישודיק תנשמ :היצזינומרה יגוס ינש ךכל םיעיצמ

 השאה דמעמל תובותכ תנשמבש תוקפסה חיש תא תמצמצמ תובותכב אתפסותה ,תאז תמועל ."קפס" לש

  .יקותש רותב הרקמ לכב הרידגמ איה דלווה תא וליאו ,דבלב

 ,ילילגה יסוי 'רו אביקע 'ר ןיב תקולחמ לע הרעהב ,םיאנתה תורפסב תפסונ תחא םעפ עיפומ "יקותש" חנומה

 תללק לע םג בייח אוה םא קר ומא תללק לע בייחתמ םדא ,אביקע 'ר יפל .םאו בא ללקל רוסיאל עגונב

 לע בייח אוהש ,יקותשב הביקע 'ר הדומ" :יקותש לש הרקמב הדומ אביקע 'ר ,ארפסה יפל םלוא 336.ויבא

 
 .״הייאר״ ןאכ לפכנ ןמפיוק י״כב 329
 .71 'מע ,תובותכ ,ידורב ואר ,"תרבדמ הואר" יוטיבב ןוידל 330
 ,תובותכ ,ידורבו ,92 'מע ,הנשמ ,קבלא ואר .תלאשנ השאהש תולאשה טוטיצמ דוחייבו ,תוינשמה ףצרמ תוטשפב הלוע ךכ 331
 .75 'מע ;72 'מע

 .331 'עה ליעל ואר 332
 'ר אל ךא( רזעילא 'רו לאילמג ןברש תורשפאה תא םילעמ םידומלתה ,אתפסותה תמועל .115 'מע ,תובותכ ,יארפס וושה 333

 ,ד ןישודיק ימלשורי תמועל ,)תיחדנ העצהה םש( ט ,א תובותכ ימלשורי ואר ,"יקותש" לש יתכלהה דמעמב םיריכמ םניא )עשוהי
 .267-266 'מע ,ןישודיק ,חנימע וארו ,א"ע דע ןישודיק ילבב םג ואר .)תלבקתמ העצהה םש( ג

  .123-124 ,115 'מע ,תובותכ ,יארפס וארו ,האבה הנשמל רשקהב םג הלוע הז ןורקע 334
 .115 ׳מע ,קפסה תדלוה ,לטרבלה םג ואר 335
 .א"ע ,בצ ,ט הכלה ט קרפ םישודק ארפס ואר 336
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 הניחבמ בא רסח יקותשהו תויה .)א ,בצ ,ט הכלה ט קרפ םישודק ארפס( "ויבא לע בייח וניאש יפ-לע-ףא ומא

 םג .ומא תללק לע ותוא בייחי אוה ןכלו ,תיתכלה הניחבמ םג בא רסחל ותוא בישחמ אביקע 'ר ,תילאיר

 ,יקותשה ומכ .םוגפ סוחיי לעב אוה ןכלו ,בא רסח םדאכ ,ומצעל דמעמ עבוק יקותשהש אופא הלוע ארפסב

 ללגב אלא ,םיוסמ קפס ללגב אל ,א ,ד ןישודיק תנשמב םיתוחנה םיסחיה תמישרב ללכנ יפוסאה םג יכ הארנ

 .וירוה ידי לע שטננ אוהש הדבועה םצע

 םניא ףא םהו ,םיקוספ תונשרפ ךותמ ורצונ אל ולא תודמעמ ?יפוסאהו יקותשה לש תוירוגטקה רוקמ המ

 םהלש העפוההש הארנ 337.םיאנתה תורפסב יטננימודה ,תוקפס יניד לש יתכלהה חישה םע םיבשייתמ

 ןניאש םישנל םיתיעל םידלונ םידלי הבש תואיצמ .םמצע םייחה תואיצממ ןכ לע עיגמ םיתוחנ םיסחיכ

 ,א ,ד ןישודיק תנשמ עודמ .תוביס ללשמ ,םהלש תוקוניתה תא םישטונ םירוהו תוהמאש םימעפו ,תואושנ

 םוחת ךותב םתוא ובליש אלו ,םמצע ינפב תודמעמ יפוסאלו יקותשל ועבק ,הל םיוולנה תורוקמה טעמו

  ?תוקפסה

 באה לש הרכהו ,םירוהה לש םייקוח ןיאושינ .הז ןיינעל יתועמשמ ימור-ינוויה יתרבחהו יטפשמה רשקהה

 רסחל בשחנ היה דלי ,תיהבא הרכה אלל .דליה לש יטפשמה דמעמה תעיבקל הז רשקהב םיינויח ויה ,דליב

 יאמצע דמעמ םיקינעמה םייאנתה תורוקמה יכ רשפא 338.תוחנ היה יחרזאה ודמעמו ,תיטפשמ הניחבמ בא

  339.ימור-ינוויה רשקהה ןמ םיבאוש ,יקותשל

 ידי לע ושטננש םידלי לש םדמעמ ,ימורה םלועב .הנשמב יפוסאה דמעמ תנבהל םג יתועמשמ הז רשקה

 יפ לע עבקנש יטפשמה ודמעמ תא דביא אל הזכ דלי ,תינורקע 340.בכרומ היה ,םירז ידיב ולדוגו םהירוה

 היה דליה םג ,םיחרזא וא ןירוח ינב ויה וירוהש חיכוהל לוכי היה יפוסאה דליה םא .וידילומ וירוה דמעמ

 ,םידבעל תובר םימעפ וכפה םירז ידיב ולדוגש םישוטנ םידלי ,לעופב םלוא .חרזאל וא ןירוח ןבל בשחנ

 ןיב חתמ אופא םלוגמ ,שוטנ דלי לש הרקמב 341.םתוא לדיגש ימ לש םנוצר יפ לע רקיעב עבקנ םדמעמו

 ,)םיטעומה( םייאנתה תורוקמהש רמול רשפא .עודי וניאש "יתימא"ה ודמעמ ןיבל ,לעופב יתרבחה ודמעמ

 םה ףא םימלגמ – ומצע ינפב דמועש תוחנ סחיכ וא ,קפסכ – שוטנ קונית גווסל שיש ןפואל עגונב םיקולחה

  .המוד חתמ

 

 יתוכ
 םיפרצמ ״םיסחי״ב םיקסועה םייאנתה תורוקמה 342.״םיתוכ״ םשב םינורמושה תא הנכמ םיאנתה תורפס

 אל םה ןכש ,ג-ב ,ח תומביב תנשמב םירכזומ םניא םיתוכה .רתויב םיתוחנה םיסחיל יתוכה תא םיתיעל

 
 .יפוסאהו יקותשה לש רומחה דמעמל תוקפס יניד ןיבש חתמה תא תושיגדמ םידומלתה תויגוס .קפסה תדלוה ,לטרבלה ואר 337

 םג וארו ,)"לודג ןהכ יקותש וניצמ"( ט ,א תובותכ ימלשורי ;)"הנומש בקעי ןב רזעילא 'רד 'תעד לע"( ג ,ד ןישודיק ימלשורי ואר
   .)"רשכ יפוסא/יקותש הרות רבד"( א"ע גע ןישודיק ילבב ;)"לודג ןהכ תושעל רשכ ןושארה דלוה"( ב ,ו תומבי אתפסות

 ;47-48 ׳מע ,ןיאושינ ,יראיגרט ;125-127 ׳מע ,יטרפ ,סבארג סנווא ;28-29 'מע ,םש וארו ,13-14 'מע ;10 'מע ,יירופס ,ןוסור ואר 338
 םהבש םירקמב םג םיפקת ויה ,spurius-ה דוחייבו ,ולא תודמעמ םנמא .165-151 'מע ;135-83 'מע ,תורזממ ,ןדגוא םג ואר ,318-317

 תודועת ,ץלוש ואר ןכו ,יירופס ,ןוסור לצא ואר .תיתואיצמ הניחבמ ותב וא ונבב ריכה ומצע באה ךא ,יגולויבה באב ריכה אל קוחה
  .82 ׳מע ,׳א קלח ,םש ןכו ,63-59 ׳מע ,׳ב קלח ,הדיל

 קומינב .)134 'עהל ךומס ,ליעל ואר ,םיעבשה םוגרת יפל ,״רזממ״ה( ״הנוזה ןב״ תודוא ןוליפ לש וירבדל תאז תוושהל ןיינעמ 339
 לע ,326 'א םיקוחה לע ,ןוליפ ואר .ויבא תא ריכמ וניא הז םדאש הדבועה תא שיגדמ ןוליפ ,׳ה להקב אובל ״הנוזה ןב״ לש רוסיאל
  .143 'עהל ךומס ,ליעל וארו ,8-6 תורבידה תרשע לע ;69 םהרבא תריגה לע ;146-144 תונושלה תלילב

 ואר ןכו ,95-137 'מע ,םירז לש םדסח ,לווסוב ואר ,ימורה םלועב תוקונית לש השיטנה תעפותו ולא םידלי תודוא םירקחמל 340
 .19-3 'מע ,הכלשה ,רשה םג ואר .4-3 'עה 2 'מע ,ךלשומ קונית ,םדנקינומ לצא תוינפהב

 סוניטנטסנוק לש יתועמשמ הקיקח יונישל ,6-7 'מע ;1-2 'מע ,םש ,םדנקינומ ואר ,םלוא .4-9 'מע ,ךלשומ קונית ,םדנקינומ ואר 341
  .דליה לש ישיאה ודמעמ תא עובקל יאכז ץמאמהש ,תיעיברה האמה תליחתב

 ,ןמפיש ;םינורמוש ,ןולא ;ךליאו 165 'מע ,םינורמוש ,ירמוגטנומ ואר ,ל"זח תורפסבו ינש תיב תפוקתב םינורמושה דמעמב ןוידל 342
 .םש תוינפהבו ,188-185 'מע ,יוג ,יבצ ןזורו ריפוא ;183-168 'מע ,םינורמוש ,גרבנטסרופ לצא םג ואר ;ינורמוש ,איבל ;םינורמוש
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 תמישרב םיעיפומ םניא םה ןכלו ,"לבבמ ולע" אל םג םינורמושה .'ה להקב אובל םירוסאה תיישרפל םיכייש

 אתפסותבו ג ,ד ןישודיק תנשמב בגא ךרדב םירכזומ םה ,ןכ יפ לע ףא .א ,ד ןישודיק הנשמב "םיסחי הרשע"

  ."תוקפס"ה תמישרמ קלחכ ,יפוסאהו יקותשה דצל ,)א ,ה ןישודיק( הליבקמה

 343.רזממהו ןיתנה דצל ללכ ךרדב ,םתס םילוספכ אלא ,״קפס״כ םיגצומ םניא םיתוכה ,םירחא תורוקמב םרב

 344."תיתוכה לעו הניתנה לעו תרזממה לע אבה :סנק םהל שיש תורענ וליאו" :)א ,ג( תובותכ תנשמב ,לשמל ךכ

 345:ליעל יתאבהש ,)א ,ח( תומבי אתפסותב םג להקב אובל םירוסאה לש רתוי האלמ המישרל ףרוצמ יתוכה

 ןמ הלספ ]...[ ןהכ תב לע אבש רזממו ןיתנ יתוכ ימודאו ירצמ יבאומו ינומע דחא םויו םינש עשת ןב״

 אכד עוצפ אלל( ג ,ח תומבי תנשמב להקב אובל םירוסאה טוריפל הליבקמ וזה םילוספה תמישר .״הנוהכה

  .להקב אובל םירוסאל יתוכה ףנוסמ ךכב 346.יתוכה תפסותב ,)הכפש תורכו

 ״תוקיפס״ה טוריפ יכ בל םישל שי ,תישאר ?"קפס" רותב יתוכה תא ג ,ד ןישודיק תנשמ הגיצמ ןכ םא עודמ

 תחא לכ לש "קפס"ב רבודמ אל ."קפס"ה גשומב ליגר יתלב שומיש ףקשמ ,יתוכהו יפוסאה ,יקותשה רותב

 םיתוחנה תודמעמה ןמ קלח :םינושה תודמעמה ןיב הנחבהב אלא ,)'דכו ,ןיתנ קפס ,רזממ קפס( תוירוגטקה ןמ

 םירוסא לש תונוש תוירוגטק ןיב ךכ ןיחבמש דיחיה רוקמה והז 347."קפס" םה םירחא וליאו ,"יאדוו" רדגב םה

 תרגסמב ולא תודמעמ בשייל ןויסנ ךותמ השענ "קפס"כ יפוסאהו יקותשה גוויסש יתעצה ליעל .להקב אובל

 תורפסב יתוכה תגשמהב ינשמ בלשכ הארנ "קפס" רותב יתוכה גוויס םג .תיאנתה הכלהה לש רתוי הבחרה

 ריבסהלו ,םיאנתה תורפסב םילוספה תודמעמה תומישר ןיב בשייל תעייסמ "קפס"כ ותרדגה 348.םיאנתה

 349.ןקלחב קר עיפומ אוה עודמ

 תשדוחמה תודהיה תסיפת תניחבל ילככ ,םיאנתה תורפסב םיתוכה דמעמב וקסע םירקוח המכ ,הנורחאל

 הרדה אטבמ ,להקב אובל םירוסא קפסכ םיתוכה גוויס יכ גרבנטסרופ ריאי ןעט ,וז תרגסמב 350.םימכחה לש

 יפל 351.רתוי תיביסולקניא םהיפלכ השיגהש ,להקב אובל םירוסאה ראשל סחיב ףא ,תינוציקו הפירח

 דמעמב םיאצמנ םיתוכה יכו ,"תיקלח תוחרזא" םיתוכל וקינעה םיאנתהש ךכ לע עיבצמ הז גוויס ,גרבנטסרופ

 352.יוגל לארשי ןיב ,םייניב

 ,תישאר .גרבנטסרופ תאז גיצמש יפכ ידוחייו ףירח הכ וניא יתוכה דמעמ ,ןיאושינה רשוכ תניחבמ ,םלוא

 רדגומש דיחיה דמעמה ונניא םג אוהו ,רזעלא 'ר לש הרימחמה ותעד יפ לע קר תיטנוולר קפסכ ותגצה םצע

 
 ןיתנ יתוכ ,הצולח ןב וא השורג ןב" :ג ,ב ,םש ;א ,ב תובותכ אתפסות ואר ,ןלהל תוטרופמה ולא דבלמ תופסונ תואמגודל 343

 עיצה ידורב .2 'עה 81 'מע ,תובותכ ,ידורב ואר .סופדבו הניו י"כב קר אצמנו ,טרופרא י"כב רסח יתוכה ,םיעפומה ינשב ."רזממו
 י"כשו ,חוור עבטמב רבודמ אל ןכש ,הרגשאב רבודמ אלש רתוי הארנ ,םלוא .א ,ח תומבי אתפסות ךמס לע ,הפסוהב רבודמש
 .327 'מע ,די ,ל ,םש ןכו ,238 'מע ,טכ ,ה רבדמב אטוז ירפס םג ואר .יתוכה תא טימשה טרופרא

 הז יוניכש הארנ .התוא תאשל בייח וניא סנואה ,"לארשיב אובל היואר הניא" הרענה םאש תנייצמ ׳ה הנשמ ,קרפה ךשמהב 344
 הניא" יוטיבהש הארנ .184 'מע ,םש םג ואר ;210 'מע ,תובותכ ,יארפס ואר .'א הנשמב ועיפוהש ,תיתוכו הניתנ ,תרזממל סחייתמ
 ,הנשמ ,קבלא ןכו ,ה ,ז תומבי הנשמ וארו ,"להקב אובל םירוסאה" לש הירוגטקל יביטנרטלא חוסינ הווהמ "לארשיב אובל היואר
 .40 'מע ,םישנ

 'מע ,תומבי ,פ"כות ,ןמרביל םנמא .א ,ו הדנ אתפסות םג ואר .םירוסאה םימעה ןיינעל ,225 ׳עהל ךומס ,ליעל יתנד הז רוקמב 345
 הנשמ לע הייגוסב וז הכלהל הליבקמה אתיירב ואיבה םידומלתה ינש ךא ,ב ,ו תומבי הנשמ לע תבסומ אתפסותהש עיצה ,64
 ןילסופ אל הטושהו התפמהו סנואה" :רמאנ םש הנשמב .א"ע חס תומבי ילבב ;)ב"ע ח( ה ,ז תומבי ימלשורי ואר ,ה-ד ,ז תומבי
 ימ תא תטרפמ אתפסותב וז הכלהש אופא הארנ .)ה ,ז תומבי הנשמ( "ןילסופ ]וליא[ ירה 'שיב אובל ןיואר ןניא םאו .ןיליכאמ אלו

 ."לארשיב אובל ןיואר ןניא"ש
 .רזממו ןיתנ --יתוכ-- ימודאו ירצמ ,יבאומו ינומע :יארקמה הזל דוגינב ,הנשמה לש שדוחמה רדסל םיאתמ םילוספה לש רדסה 346
  ."רזממ קפס"ב ןוידל ,ב ,ו תומבי אתפסות ואר 347
  .81 'עה 181 'מע ,םינורמוש ,גרבנטסרופ וארו ,366 'מע ,תוכרב ,יארפס וושה 348
 תוכרב אתפסות ןכו ,ח ,ג תוירוה תנשממ םג ,לשמל רסח אוה אלא ,א ,ד ןישודיקו ,ג-ב ,ח תומבי תנשממ קר אל רסח יתוכה 349
  .)היתוליבקמו( די ,ה

  .םינורמוש ,גרבנטסרופ ;יוג ,יבצ ןזורו ריפוא ואר 350
 .185-186 'מע ,םינורמוש ,גרבנטסרופ ואר 351
 .165-168 'מע ,םש ואר ,יבצ ןזור ישיו ריפוא ידע לש םתנעט לע רערעל שקיב גרבנטסרופ ,ךכב .189-192 'מע ,םש ,ל"נה ואר 352



67 
 

 בשחנ אוהש הארנ אלו ,ןיתנהו רזממה דצל טושפ ןפואב גצומ יתוכה םירחאה תורוקמב ,דועו תאז .קפסכ

 םתוא בלשל ןויסינ ףקשמ ,"להקב אובל םירוסא"כ םיתוכה רוגסמ אקווד יכ הארנ ןכל 353.קפסל ללכ

 ריפוא תנעט יפל ,יוגל לארשי ןיב תיראניבה הנחבהה תרגסמב םדמעמ תא גישמהלו ,בחרה ידוהיה ביטקלוקב

 ,תיראניבה תכרעמה תא תקזחתמ ידוהיה ביטקלוקה ךותל להקב אובל םירוסאה תסנכהש יפכ 354.יבצ-ןזורו

 .יראניב הנבמ ותואל ףקות ןתונ ,םיתוכל רשפ תתל תנמ לע הז דמעמב שומישה םג ךכ

 

  םיירוטרו ,םייגשומ ,םייתכלה םישודיח :םיאנתה תורפסב להקב אובל םירוסאה
 הבש תיארקמה היישרפהו ׳ה להקב אובל רוסיאה תונשרפב םיאנתה לש םתונשדח תא יתשגדה קרפה ךרואל

 רוגסימב אלא ,הרוסאה הלועפל רחא וא הז שוריפב וניא יאנתה שודיחה רקיע יכ יתיארה .עיפומ אוה

 .ידוהיה ביטקלוקל ךיישש ימ לע קר לחה ,יתדוקנ רוסיאב רבודמ ,םיאנתה יפל .רוסיאל םיקינעמ םיאנתהש

 .תוכייתשהה תצובקמ הרדהל שמשמה רוסיאכ ,רתוי םימודק תורוקמב ספתנ רוסיאה ובש ןפואל תאז יתדגנה

 עיבצמ הז רוסיא ,םתטישל ךא ,ביטקלוקה תולובג בוציעב ףתתשמ ׳ה להקב אובל רוסיאה ,םיאנתה רובע םג

 תצובק ךותב אלא ,סרתמל רבעמ םיאצמנ םניא ׳ה להקב אובל םירוסאה .״םינפב״ אצמנש ימ לע אקווד

 .לובגה וק רבועש ינפל הנורחאה הירוטירטה ,לשמ ךרד לע ,םיווהמ םה .תוכיישה

 םיפסונ םיטנמלא לש םתובישח תא הכימנמ ,םיאנתה תורפסב ירונימ רוסיאל ׳ה להקב אובל רוסיאה תכיפה

 ״׳ה להק״ל תוכייתשהה ,םיאנתה רובע .״׳ה להק״ תיוותה תועצמאב תנמוסמה הצובקה ,תישאר :וב םיכורכה

 .םרובע ,דמעמה ןוניכב יזכרמ דסומ ,תווצמב בויחה רובע עירכמ םרוג הווהמ הנניאו ,התובישחב תינשמ איה

 .ביטקלוקל תוכייתשהה בוציעב תירונימ תובישח תלעבל תכפוה ,םייביטמרונ ״לארשי״ םע ןותיחה תלוכי םג

 ודמע וילעש ,״יוג״ה גשומ תריצי לש רתוי בחרה יאנתה ךלהמל קודה ןפואב םירושק םייאנתה םישודיחה

 ״יוג״ה גשומ תורצוויה םע .ידוהיה ביטקלוקה ןיבל ״יוג״ה ןיב תיראניב הנחבה תיינבהבו ,יבצ ןזורו ריפוא

 קלח תויהל וכפה ,״יוג״ רותב תוארל ולכי אל וא וצר אל םימכחה ןתואש תוירוגטקה לכ ,יראניבה הנבמהו

  .הכפש תורכו אכד עוצפ וא ,רזממה ,יתוכה ןוגכ ,בחרה ידוהיה ביטקלוקה ןמ

 ירצמל יבאומהו ינומעה ןיבש רעפה תקיחמב אוה םיאנתה תורפסב םילועש םיניינעמה םישודיחה דחא

 ,םלוכ םירזה םימעה תא רידהל ידכ הז רעפ ולטיב רתוי םירחואמה םייארקמה תורוקמה דועב .ימודאהו

 הלועש םימעה תוגוז ינש ןיב הפירחה הנחבהה ,םרב .ינקווד ןפואב ולאה םימעה תא םיארוק םיאנתה

 תא םיארוק םימכחהו תויה .םיאנתה תורפסב תמייק הניא ,ןוליפ לצאו ןארמוקב תמייקתמה ,היישרפב

 ןיבל ,תורודה לכב – יבאומהו ינומעה ןיב לדבה םיאור אל םה ,רצו יתדוקנ ןפואב ׳ה להקב אובל רוסיאה

 םהינש ,ןכ לעו ,׳ה להקב אובל רוסיאה לח םימעה תוגוז ינש לע .ינשהו ןושארה רודב – ימודאהו ירצמה

 תרחא הבחר תוחתפתהב ךורכ הז שודיח יכ הארנ .תיתכלה הניחבמ םיליבקמ תודמעמ ילעב תויהל םיכפוה

 355.התוא תונייפאמה תיטסלוכסה הגשמההו ״הכלה״ה תעפוה םצעל תעגונה ,םיאנתה תורפסב תשחרתמש

 
 ,ג ,ד ןישודיק הנשמב הדימה לע רתי דקמתה אוהש הארנ ךא ,101 'עה 186 'מע ,םש ואר ,ולא תורוקמל ןייצמ גרבנטסרופ םג 353

 םינורמושה ,186 'מע ,םינורמוש ,גרבנטסרופ יפל .רזעלא 'ר תטישל םאתהב אקווד ,להקב אובל םירוסא "קפס"כ םיתוכה תרדגהבו
 ,ינומעל םתוא רושקל ןיאו ,םלוע רוסיא םירוסא םיניתנהו םירזממה םג ךא ,"דעל להקב אובל הרוסאה הדיחיה הצובקה" םה
 תניחבמ יכ ןעוט גרבנטסרופ ,םש 185 'מעב ,ןכ ומכ .)101 'עה ,םש ואר( בירחנס תועסמ ידי לע ורתוהש ,ימודאו ירצמ ,יבאומ
 אובל םירוסאה ראשכ יכ ריבס אלא ,תאז חינהל הביס ןיא םרב ."םהיאושינל ףקות ןיא"ש ,םידבעל םימוד םיתוכה ,ישיאה דמעמה
  .)בי ,ג ןישודיק הנשמ ואר( "הריבע שיו ןישודיק שי" םיתוכה לש הרקמב ,להקב

 חינמ גרבנטסרופ ,ףסונב .184 'מע ,תובותכ ,יארפס ;333 'מע ,םינורמוש ,ןמפיש םג ואר .186-187 'מע ,יוג ,יבצ ןזורו ריפוא 354
 'מע ,םינורמוש ,גרבנטסרופ ואר ,םינושה םייתכלהה םימוחתב םיצוענ םילדבהה יכו ,יתוכה יפלכ םיאנתה תשיגב תודיחא הנשיש

 הנשמו )יתוכ תצמ( ג ,ב םיחספ אתפסות :לשמל וושה ,יתוכה יפלכ תונוש תויאנת תושיג ויהש הארנ םרב .89 'עה ,םשו 188-183
 .)יתוכ תפ( כ ,ב ןילוח אתפסות ;אי ,ח תיעיבש

 .הכלה ,שמש ;הנשמ ,ןהכ ;הכלה ,לטרבלה ואר ,ךכ לע 355
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 רסוח ידכ ךות ,תיארקמה היישרפה ךותמ קקוזמש ,״להקב אובל״ רוסיאה תורצוויהל עצמ הווהמ וז הגשמה

 .ימודאהו ירצמה ןיבל יבאומהו ינומעה ןיב תסרופ איהש הדגנהלו ,רתוי בחר ןפואב היישרפל תוסחייתה

 ינש ןיב הדרפה ןיידע הנשי םש ךא ,ןארמוק תורפסב רבכ הלוע הזכ קוקיז לש ותישארש ךכ לע יתעבצה

  .וללה םימעה תוגוז

 תורפסמה תורוסמב ,ימודאהו ירצמל יבאומהו ינומעה ןיב םיאנתה תורפסב רתונ ןיידע םיוסמ חתמ ,תאז םע

 רפוסמ ,שרדמה תיבל ץוחמ אצמנש ימכ ראותמ ,ינומעה רגה הדוהי דועב .״ירצמ רג״ לעו ״ינומע רג״ לע

 לש הרקמה אקווד ,ולא תורוסמב םרב .אביקע ׳ר לש וידימלתמו ,הדוהי ׳ר לש רבח היה ירצמה רגה ןימינבש

 םנמזב ״םיבאומ״הו ״םינומע״ה לש רוסיאה ףקות תא השעמל לטבמה ,ילקידר הנעמ שרד ינומע רג הדוהי

 םושמ ילוא .ימודאהו ירצמה לע רוסיאה ףקותל עגונב םיקולח םייאנתה תורוקמה ,תאז תמועל .םימכחה לש

 ״להקב אובל״ םתלוכיש ןויכמ םג ילואו ,רתוי הכורא הירוטסיה הנשי םיימודאו םיירצמ םירג תלבקלש

 .ילקידר ןורתפ הכירצה אלו ,ןיעל הארנה חווטב תירשפא

 המכ םיאנתה תורפסב ופסונ להקב אובל םירוסאל ,תיארקמה היישרפה ןמ תורכומה תוירוגטקה דצל

 תיארקמה המישרה ךותב ובלושו ,םינוש תומוקמ תורשעב םירזממל ותווצ םיניתנה .תופסונ תוירוגטק

 להקב אובל םירוסאל ופסונ םהו ,עודי ילאיר ןגוע ונשי םיתוכל .הרורב אל םהלש הילאירה ךא ,טעמכ

 םה יפוסאהו יקותשה .םייתכלה רשפו הגשמה םהל קינעהל ןויסינמ קלחכ ,תודחא תויאנת תומישרב

 תודמעמכ וללה תודמעמה תריציש הארנ .םיאנתה תורפסב רתויב םירידנ ךא ,תויטסילאיר תוירוגטק

  .ימורה םלועהמ םג רשפ לבקמש םיוסמ יגשומ שודיח הווהמ ,םייאמצע

 תרגסמ .ידוהיה ביטקלוקה טוטרשבו היינבהב םיפתתשמ ״׳ה להק״ גשומהו ׳ה להקב אובל רוסיאה קר אל

 םוקמ ןיא ,וז תרגסמב .״םיסחי״ה גשומ יפ לע ותוא תנגראמ ,ביטקלוקל ןויגה הקינעמש תפסונ תיתועמשמ

 םירוסא״ה לש תרגסמל דוגינב .)םיסירסהו( הכפש תורכו אכד עוצפ ,ןשארבו ,תורוסאה תוירוגטקה ןמ קלחל

 ״םיסחי״ה תרגסמל ,שממ לש ימינפ ןויגה אלל םירוסא םישנא לש תיטקלקא המישר הווהמה ,״להקב אובל

 ןיב .הז םע הז םיימינפ םירשק םהלש ,םיסחי לש היכרריהכ ביטקלוקה תא תבצעמ איהו ,תויטנרהוק הנשי

 םירעפ .םייגשומו םיילאוטסקט םירעפ םנשי ,״םיסחי״ב םיקסועש תורוקמהו ״להק״ב םיקסועש תורוקמה

 .אתפסותבו הנשמב תומירצ ורציש ,תודחא תופסוה תועצמאב םהיניב רושקל תונויסנל ואיבה ולא

 תולוע תויזכרמ תויוגייתסה יתש םרב .הבר הדימב חלצ ,להקב אובל םירוסאה לש לומרינהו בולישה ךלהמ

 ,להקב אובל םירוסאה תמישר ךותמ תחא הירוגטק אוה רזממה יכ ףא .רזממל עגונב ,תישאר .תורוקמה ךותמ

 ולא תורוקמ .ורוסיאל הנקתה רסוח לשב ןה ,רזממ רצונ ובש ןפואה לשב ןה ,יאמצעו ידוחיי יפוא םג ול שי

 ,םימוגפ תודמעמבו סוחייב םיקסועה םירחא תורוקמב ,ךכל ףסונב .הדובעה לש ןורחאה קרפב ןחבא

 בוציע דצלש םושמ אלא ,יראניבה ךלהמה תייחד ללגב אל .תקרפתמ ידוהיה ביטקלוקה לש תויטנרהוקה

 לש ןדמעמו ןתוהז בוציעב םג םיקוסע תורוקמה ,יביטמיטלואה ״רחא״ה דגנכ בחרה ידוהיה ביטקלוקה

 להקב אובל םירוסאה תוירוגטק ,ילבבב דוחייבו ,הז רשקהב .םירחא םידוהי לומ לא תוחפשמו תוליהק

 .םיאבה םיקרפה תשולשב ןחבא וללה תורוקמה תא .תויח תולבקמ
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 תויגולואידיא תומגמ – ןיסחוי :ינש קרפ

 המדקה
 הירוגטקה תורצוויהבו ״׳ה להקב אובל םירוסאה״ תיישרפל המודקה תונשרפב יתקסע םדוקה קרפב

 ,ןישודיק תכסמב ״םיסחי הרשע״ תנשמב יתנד ,קרפה לש ופוסב .םיאנתה תורפסב ״להקב אובל םירוסאה״

 קרפב .להקב אובל םירוסאה לש הירוגטקל ״ןיסחוי״ה תכרעמ ןיב רשקל םיאנתה לש ןויסינה לע יתדמעו

    .םיידומלתה תורוקמב ןודנו גצומ אוה ובש ןפואה תא תנחובו ,רתוי בחר ןפואב סוחייה גשומל הנופ ינא הזה

 תניחבבו ,סוחייה תייגוס יפלכ םימכחה תודמעב דקמתה םינורחאה םירושעב ל״זח תורפסב ןיסחויה רקחמ

 ךרד תורוקמה תא ונחב םירקוח 1.םירחא םיכרע תמועל ,ךרעכ סוחייה תא םימכחה ובישחה הבש הדימה

 הכרעה – םתאירק יפ לע – םיפקשמה תורוקמ ןיב ודיגנהו ,״הלקה״ לומ ״הדפקה״ וא ״הרמחה״ לש המזירפה

 הליקמ השיג םיפקשמו סוחייה ךרעב םיתיחפמה תורוקמ תמועל ,ןיינעב הרתי הדפקה וא סוחייל רתוי הבר

 תנעטל 2.לארשי ץראב רשאמ סוחייל רתוי הבר הכרעה התיה לבבבש הנעטה רקחמב החוור ,המגודל .רתוי

 תמועל ,סוחייה ןיינעב תוליקמ תודמע םיעימשמ םיילארשי ץראה תורוקמהו לארשי ץרא ימכח ,םירקוחה

  3.םירימחמה לבב ימכח

 ,ןיסחויל עגונב רתוי םיבכרומ תולוק םיעימשמש ילבבב תורוקמ לע ועיבצה רבכ םידחא םירקוח ,םנמא

 םירקוחה ,תיללכה הנומתה םע וללה תורוקמה תא בשייל תנמ לע .שרופמ ןפואב ןיינעב םיליקמ ףא םקלחו

 ,לארשי ץראבו לבבב סוחייה יפלכ תושיגה ןיב רעפה רבדב החנהה םלוא 4.המגידרפל םינוש םינוקית ועיצה

  .םייקתהל הכישמה

 ץראו םיילבב תורוקמ .תורוקמה םע תבשייתמ הניא וזה המגידרפה ,רחא רקחמב יתיארהש יפכ ,םרב

 רערעא הזה קרפב םג 5.םירחואמו םימדקומ תורודב ,סוחייל עגונב תודמע לש בחר ןווגמ םיעימשמ םיילארשי

 תייגוסב דקמתמ ןושארה קלחה .סוחייב םירושקש םימוחת ינשב ןויע תועצמאב ,תירקחמה החנהה לע

 ריבסש ןוויכמ ,סוחייה יפלכ םימכחה תשיג תא ןוחבל תרשפאמ וז הייגוס .םילוספה לש הרתסההו הפישחה

 תורוקמ רשאמ סוחייה ךרע תא רתוי הבר הדימב םיבישחמ ,םילוספ לש הפישחב םילגודה תורוקמ יכ

 םירקוחה תא ואיבהש תויזכרמ תורמימ המכב הנד ינא ,ינשה קלחב 6.הליהקב עמטיהל םילוספל םירשפאמש

 
 'מע ,םכח ,ןימלק ;סוחייה תרהט ,רמייהנפוא ;סוחיי ,ץיבלקני ;בנק ׳מע ,ןיאושינ ,קבלא ;234 'מע ,'ב ךרכ ,הירוטסיה ,ןוראב ואר 1

 'מע ,הבקנו רכז ,רמרש ;190-184 'מע ,םיוג תאמוט ,זייה ;153-147 'מע ,ןיאושינ ,ואלטס ;144-141 'מע ,םירזממ ,ןליא רב ;60-51
 ואר .425-418 'מע ,ןיסחוי ,ןרוק ואר ,הבחרהל .168-165 'מע ,םינהכ תכלממ ,בראפלמיה ;87-80 'מע ,תוברת ,ןייטשניבור ;157-147

 ,ןייטשפא ;376-375 ;358 ;337 ;302-301 'מע ,םילשורי ,סאימרי ;183-182 'מע ,היגולאינג ,דניורפ ;217 ;170-164 'מע ,הסיע ,לטנזור םג
 .16 ׳עהל ךומס ,הדובעל אובמב וארו ,99 'מע ,הסיע ,גרבשרה ;194-188 'מע ,ןיאושינ
 תוינפהב ,1 ׳עה ליעל ואר .דועו ,סוחייב יביסנטניא קוסיע ,סוחיי תדרח וא היססבוא :ןוגכ ,םינוש םיחוסינ ונתינ וז השיגל 2
 ;192-190 'מע ,היגולאינג ,דניורפ ;215-214 'מע ,הסיע ,לטנזור םג ואר .ןייטשניבור ,רמרש ,ןימלק ,רמייהנפוא ,ןוראב ,גרבשרהל
  .84-83 'מע ,תרוסמ ,סדיו ;155-151 'מע ,ןיאושינ ,ואלטס ;לבב תולובג ,רקלו רמייהנפוא
 ,הבקנו רכז ,רמרש ;54 ׳מע ,םכח ,ןימלק לשמל ואר .הז ןיינעל תחא הצובק םיילארשי ץראה םיארומאבו םיאנתב ואר םירקוחה 3
 .85 ׳מע ,תוברת ,ןייטשניבור ;152-151 ׳מע
 .55-58 'מע ,םכח ,ןימלק םג ואר .106 'מע ,תרוסמ ,סדיו ;185-186 'מע ,םיוג תאמוט ,זייה ;155-158 'מע ,הבקנו רכז ,רמרש ואר 4
 ךא ,רתוי םירחואמה םיארומאה תורודב קר לבבל ורדח תוליקמה תודמעהש ןעט ןימלק .ןלהל םיאבומ ולאה תורוקמה ןמ םידחא
-111 'מע ,תרוסמ ,סדיו .םימדקומ םיארומאל תוסחוימה ,סדיוו זייה ,רמרש םיעיבצמ ןהילעש תורמימל המיאתמ הניא וז הנעט
 םניא ,ןימלק לש ותנעט ןכו ,וז הנעט םרב .ןיסחויה לע חוקיפב םימכחה תוינחוכ יפלכ דומלתה יכרוע לש תרוקיב לע עיבצמ ,81
 'מע ,תוברת ,ןייטשניבור ואר .סוחייה ןיינעב תרבגומ הדרח הלוע םיאמתסה ברקבש ,ןייטשניבור לש ותנעט םע דחא הנקב םילוע

 ,ןיסחוי ,ןרוק םג ואר .21 ׳עהל ךומס ,אובמב ואר ,לארשי ץרא ימכח רובע סוחייה ךרע תויזכרמ לע ועיבצהש םירקוחל .101-87
 .425-418 'מע
 .ןיסחוי ,ןרוק ואר 5
 .המאתהב ,לארשי ץרא ימכח תמועל לבב ימכח תא תונייפאמ ולא תודגונמ תופדעהש ןעוטש ,51-55 ,םכח ,ןימלק לשמל ואר 6
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 לש ןיסחויה תונוילע תא תועבוק ולא תורמימ .סוחייה ןיינעב רתוי הבר הדפקה התיה ןכא לבבבש חינהל

 .םירחא םייפרגואיג םירוזיאב ןהו לארשי ץראב ןה ןיסחויה ינפ לע לבב

 העירי סורפא ,ןושארה קלחב .תטלשה המגידרפה לע רערעל ידכ םילכ ןווגמב שמתשא קרפה יקלח ינשב

 תורוקמה תפסוה .וב ורכזוה אל ללכש וא יקלח ןפואב רקחמב ולעש תורוקמ גיצאו ,תורוקמה לש רתוי הבחר

 .םיזכרמה ינשב ,םילוספה תפישח תלאש יפלכו סוחייה יפלכ רתוי תונווגמ תודמע לש הנומת הלעמ ןוידל

 התוחפ בל תמושתל וכזש ,םייארומאו םייאנת ,םיילארשי ץרא תורוקמל שדקוי הז קלח לש לקשמה רקיע

 םניאש םייטנלוויבמא וא םיבכרומ תולוק םיאטבמש תורוקמ לע עיבצא ,ךכל ףסונב .ילבבה דומלתל סחיב

 תא ןיימלו גווסל םהלש ןויסינהו ,תיראניבה הלאשב םירקוחה תודקמתה .הימוטוכידב דצ ףאל םימיאתמ

 םילוספ תרתסהב הכימת וא ,סוחייל התוחפ וא הבר הכרעה ,אלוקו ארמוח לש הדימ תומא יפל תורוקמה

 7.תורוקמה ןמ םילועה םינווגמה תולוקה לש החטשהלו הצמחהל המרג ,םתפישחב הכימת לומ

 יפלכ םתשיג לע לואשל םוקמב .תרחא טבמ תדוקנמ ,םירכומ תורוקמ תנחוב ינא קרפה לש ינשה קלחב

 ךכ .םהב דקפתמ אוה דציכו ,סוחייב םישמתשמ םימכחה וא תורוקמה דציכ לואשל העיצמ ינא ,סוחייה

 ןיבל סוחיי ןיב רושיקב ךורכה ,וז היגוסב הלתנש שדוחמ דיקפתב עגונ לבבב ןיסחויב קוסיעה יכ הארא

 תונלדב תרטמל ,סוחייב רחא גוסמ שומיש רצוי הז רושיק .תוימוקמ תוליהקו םיבושיי יופימו היפרגואיג

 .תורחא תוצובקמ תחא הצובק לש תיתתיכ ןיעמ

 

 םילוספ לש הרתסהו הפישח :׳א קלח

 ״לוספ הב עקתשנש החפשמ״
 .)ג"ע הס ,א ,ד( "הירחא ןיקדקדמ ןיא לוספ הב עקתשנש החפשמ לכ" :ןנחוי ׳ר עבוק ןישודיק ימלשוריב

 תא תגציימכ רקחמב הספתנ איהו ,עמטיהל םילוספל רשפאל שיש שרופמב תעבוק וז הרמימ ,הרואכל

 הבגמ ףא שיקל ןב ןועמש 'ר ,היגוסה ךשמהב 8.סוחייה ךרעב התיחפמש ,הליקמה תילארשי ץראה הדמעה

 .רתוי תבכרומ התיה ןנחוי ׳ר לש תללוכה ותדמעש הארנ םרב 9.אתיירב תועצמאב ןנחוי 'ר לש וירבד תא

  .תרחא הדמע העימשמו ,"לוספ הב עקתשנש החפשמ"ל איה ףא תסחייתמ ,ול תסחוימה תרחא הרמימ

 ,רמולכ ."הנומש ןהש תוהמא עברא הירחא קודבל ךירצ תנהוכ השא אשונה" :תעבוק ד ,ד ןישודיק הנשמ

 ותעד תא תפקשמ הנשמהש ןנחוי 'ר ןעוט ,ימלשוריב 10.ןהיתוהמיא תאו ,השאה לש תונומדק תוהמיא עברא

 :תרחא םירובס םימכחה ךא ,ריאמ ׳ר לש
  .איה ריאמ 'רד :ןנחוי 'ר 'מא

  .ןיתנ אלו רזממ אלו ללח אל הב ןיאש לכ ?הרישכ הסיע איה וז יא :ינתד

  .הנוהכל הרישכ התב וליא לכמ תחא הב ןיאש לכ :'וא ריאמ 'ר

   .לוספ הב עקתשנש החפשמ לבא

  .אישמו תוהמיא עברא דע קדוב :'וא ריאמ 'ר

 .)ד ,ד ןישודיק ימלשורי( םלועל קדוב :'מוא 'מכחו

 
 ילבבה יכרוע ,ב״ע בע – א״ע ע ןישודיק ילבבב תויגוסה תכירעבש ךכ לע דמעש ,81-111 ׳מע ,תרוסמ ,סדיו ואר ,המוד ךלהמל 7
  .הז ןיינעב ולא תויגוסב חתמ לע עיבצמו ,םילוספה לע חוקיפב םימכחה תוינחוכ יפלכ תרוקיב םיעימשמ
 ןיב הניחבמ אלו ,יללכ ןפואב תיל"זח המגמ ךכב האור זייה יכ ןייצל שי( 186 'מע ,םיוג תאמוט ,זייה ;54 'מע ,םכח ,ןימלק ואר 8
 ,ןיאושינ ,ואלטס ואר ,וז הרמימ לש םירחא םיחותינל .133-132 ׳מע ,קפס ,לטרבלה םג ואר .)לארשי ץרא יארומאל לבב יארומא
 .93-91 'מע ,תרוסמ ,סדיו ;151-150 'מע
 .27 ׳עהל ךומס ׳ד קרפ ,ןלהל ואר ,היגוסה חותינל 9

 .׳ב קלחב ןכו ׳א קלחב ,׳ג קרפב קמועל הנד ינא וז הנשמב 10
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 ׳ר ןיב תקולחמ האיבמו ,"לוספ הב עקתשנש החפשמ"ו ,"הרשכ הסיע" :םירקמ ינשל תסחייתמ אתיירבה

 הב עקתשנש החפשמ" לש הרקמב ריאמ ׳ר תטישל המיאתמ הנשמה .םהמ דחא לכל רשקב םימכחל ריאמ

 איהו ,ריאמ ׳ר תדמע איה ״תוהמא עברא״ קודבל השירדהש הלוע ,אתיירבל הנשמה תאוושה ךותמ ."לוספ

 ןתינ אלש םירובס םה השעמלו ,"םלועל" קודבל שיש םיעבוק םימכח ,ותמועל .רתוי הליקמה הדמעה

 .םימכחכ קסופו ,הדיצה התוא קחוד ןנחוי 'ר ,דיחי תעדכ הנשמה תדמעהב 11.וזכ החפשממ השא םע ןתחתהל

 12.״לוספ הב עקתשנש החפשמ״ םע ללכ ןתחתהל ןתינ אל ,וז היגוסב ןנחוי ׳ר תטישל ,ןכ םא

 עבוק ןנחוי ׳ר ,דחא דצמ .תודגונמ תוארנ "לוספ הב עקתשנש החפשמ"ל עגונב ןנחוי ׳ר לש תורמימה יתש

 ןיב תקולחמ ונינפלש רשפא .המע ןתחתהל ןיאש רובס אוה ,ינש דצמ ךא ,וזכ החפשמ רחא קדקדל ןיאש

 :רחא ןעמנל הנופ תחא לכש העצהב תורמימה יתש ןיב בשייל רשפא ,ןיפוליחל .תודגונמ תורוסמ יתש

 13."לוספ הב עקתשנש החפשמ" רחא ,״קדקדל״ ,קודבל אל הל הרומו ,הליהקל תנווכמ הנושארה הרמימה

 אל ,התורשכ לע רומשל תניינועמש החפשמ ,ןנחוי ׳ר יפל 14.ןתחל תנווכמ היינשה הרמימה ,תאז תמועל

 ענמיהל היחנהה ,וז העצה יפל .וליעוי אל תוקידבה לכו ,לוספ הב עקתשנש החפשמ םע ןתחתהל הלוכי

 קדקדל אל הצלמהה לשב אקוודש ןכתי .הליקמ השיגל חרכהב תיוולנ אל ,ועקתשנש םילוספ רחא שופיחמ

  .ןמע ןיאושינמ ןיטולחל הנענמית תורשכ תוחפשמש יואר ,לוספ הב עקתשנש החפשמ רחא

 

 ללקמה
  :םילוספ תפישחב םימכחה לש קוסיעל יזכרמ רתא היה ארקיו רפסב ללקמה רופיס

 ׁשיִאְו תיִלֵאְרְׂשִּיַה ןֶּב הֶנֲחַּמַּב ּוצָּנִּיַו ,לֵאָרְׂשִי יֵנְּב gֹותְּב יִרְצִמ ׁשיִא-ןֶּב אּוהְו תיִלֵאְרְׂשִי הָּׁשִא ןֶּב אֵצֵּיַו ]י[

 תַּב תיִמTְׁש ֹוּמִא םֵׁשְו ,הֶׁשֹמ לֶא ֹותֹא ּואיִבָּיַו לֵּלַקְיַו םֵּׁשַה תֶא תיִלֵאְרְׂשִּיַה הָּׁשִאָה ןֶּב בֹּקִּיַו ]אי[ .יִלֵאְרְׂשִּיַה

 תֶא אֵצֹוה ]די[ .רֹמאֵּל הֶׁשֹמ לֶא 'ה רֵּבַדְיַו ]גי[ .'ה יִּפ לַע םֶהָל ׁשֹרְפִל ,רָמְׁשִּמַּב ּוהֻחיִּנַּיַו ]בי[ .ןָד הֵּטַמְל יִרְבִּד

 .)די-י ,דכ ארקיו( הָדֵעָה לָּכ ֹותֹא ּומְגָרְו ,ֹוׁשאֹר לַע םֶהיֵדְי תֶא םיִעְמֹּׁשַה לָכ ּוכְמָסְו הֶנֲחַּמַל ץּוחִמ לֶא לֵּלַקְמַה

 ךרדב ,הלגתמ וז השרפב 15.רזממל םייאנתה תורוקמב בשחנ ,ירצמ שיאו תילארשי השא ןב אוהש ,ללקמה

 המייק ,ןד הטמל ירבד תב תימולש ,ומאש ןכו ,ברועמ אצומ לעב שיא לארשי הנחמב היהש ,טעמכ בגא

 ,הסוחייו ומא םש טוריפ תא ללוכה ,הרותב ללקמה רופיס תאבה םצע .ןב ונממ הדליו ירצמ רבג םע םיסחי

 :י״רד אתליכמה ןמ הלוע ךכ .ומא ןולק יוליג לש ןכו רזממ תפישח לש הלועפכ אופא שרפתהל םילוכי

  ?םהב ידכ םלועה לכ ןיאש תוצמ עברא 16>לארשי לש< םדיב היה אל יכו 'וא רפקה רזעלא 'ר

 
 ."םלועל קדוב" ,םימכח יפל וליאו ,"אישמו...קדוב" :ריאמ 'ר יפל .תורימאה יתש לש ףוסה תאוושהמ תפקתשמ וז הנקסמ 11
 לע חוודמה ,ימלשוריה ךשמהב אבומש השעממ םג הלוע ןנחוי 'ר לש וז השיג .124 'עה 139 'מע ,היגולונימרט ,ץיבוקסומ ואר 12
 ,הבוגתב ."הנומש ןהש תוהמיא העברא" הירחא קדבש רחאל תנהכ השא אשנו ,הנשמה יפל לעפ אוהש ןנחוי 'רל רפסמש ןהכ
 קפתסהל רשפא יא ,ןנחוי 'ר יפל .)ד"ע הס ,ד ,ד ןישודיק ימלשורי( "ךל עדומ ןאמ השאר ןמ יקל ארקיע אוה ןיא" :ןנחוי 'ר הנוע
 ;970 'מע ,םישנ פ"כות ןמרביל ואר .הלכה לש היתומא תורוד לכ תא הצמת אל םלועל איהש םושמ ,תוהמא עברא לש הקידבב
 עקתשנש החפשמ"ב היה רבודמש רפוסמ אל ,אבומה השעמב יכ ןייצל ןיינעמ .204 'מע ,הכלהה ,ךברוא וושה .237 'מע ,ןישודיק ,ץ"כ
  .הכלהה ףוסב ןוב ר"ב יסוי 'ר לש וירבד וארו ,"לוספ הב
 ןפואב הרמימה תא שרפל איה תרחא תורשפא .29 ׳עהל ךומס ׳ד קרפב ואר ,״הירחא ןיקדקדמ ןיא״ היחנהה תועמשמ יבגל 13
 ןיא ןכלו( הירחא קודבל םעט ןיא ,לוספ הב עקתשנש החפשמ לש הרקמב :היינשל תחא הנמאתת תורמימה יתשש ךכ ,ימיספ
 ןב ןועמש ׳ר איבמש אתיירבהמ עויסה םע תרדתסמ אל הרמימה לש תירוקמה תועמשמה ,הזה שוריפה יפל םרב .)המע אשניהל
 הנופ )ד ,ד( היינשה הרמימה וליאו לארשיל הנופ )א ,ד( הנושארה הרמימהש ריבס אל .27 ׳עהל ךומס ׳ד קרפ ,ןלהל ואר .שיקל
 .״לוספ הב עקתשנש החפשמ״ו ,״הנוהכל הרישכ״ ,״הרשכ הסיע״ ןיב הדיגנמ ,ד ,ד ןישודיק ימלשוריב אתיירבה ןכש ,דבלב םינהכל
 ״הרישכה הסיע״הש רובס אמק אנתש םידמלמ – ״הנוהכל הרישכ התב...הב ןיאש לכ״ – הרישכה הסיעה ןיינעב ריאמ ׳ר ירבד
  .לארשיל ףא תרתומ הניא ״לוספ הב עקתשנש החפשמ״ ,ןתמועל .דבלב לארשיל הרישכ
  .156-157 'מע םש וארו ,161 'מע ,ירופיצב החפשמה תרהט ,רלכיב םג ואר 14
 אתפסות ;ה ,ז תומבי הנשמ ואר .רזממ אוה לארשימ השאו דבע וא יוג לש דלוו יכ הרובסה תיאנתה הדמעל המיאתמ וז הרדגה 15
 ,ןוליפ ןכו ,א ,בל ר"קיו םג ואר .ד ,ג תויודע אתפסות ,)ג ,דק( 'א הכלה די השרפ ארפס ואר ,ןלהלש אתליכמל ףסונב .זט ,ד ןישודיק
 .193 'ב ,השמ ייח
  .)׳שי לש :לש שוביש הארנכ אוהש( שלש :דרופסקוא י"כב .אטשוק סופדו ןכנימ י"כ יפ לע ןוקיתה ]לארשי לש 16
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   .םנושל תא וניש אלו ,םמש תא וניש אלו ,ער ןושל לע ודשחנ אלשו ,תוירעה לע ודשחנ אלש

  .'וגו "תילארשי השא ןב אציו" 'נש ?תוירעה לע ודשחנ אלש ןינמו

 .)14 ׳מע ,'ה ,אחספ אתליכמ( בותכה 17>ומסרפו הז< אלא םהיניב היה אלש ,לארשי לש ןחבש עידוהל

 תחאה םעפה םוסרפ תועצמאב ,״לארשי לש ןחבש עידוהל״ דעונ הרותב ללקמה רופיס ,רפקה רזעלא 'ר יפל

 אוהש םושמ יוצר רבד אוה ללקמה םוסרפ 18.םירצמב תוירע ירוסיא לע הרבע לארשי תונבמ השאש הדיחיהו

 תונגל ךרדכ ללקמה סוחיי טוריפ רשפ תא ריבסמש ,ארפסב הלוע המוד ןויער 19.םעה ראש לכמ דשח ריסמ

 טבשל יינג ,ותחפשמל יינג ,ומאל יינג ,ול יינג – 'ןד הטמל ירבד תב תימולש ומא םשו'" :ותחפשמ תאו ותוא

  .)ג ,דק סייו 'דהמ ,ד הכלה ,די השרפ רומא ארפס( "ונממ אציש

 רופיס לש תרחא האירק הלוע אתפסותב ,םרב .ןווכמב השענ םיאטוחהו אטחה םוסרפ ,ולא תורוקמ ינשב

 :ותפישח לשו ללקמה

  .'וגו "תילארשי השא ןב אציו" 'וא אוה ירה 'וא 20>יידע< ןב היננח 'ר

  :רמוחו לק םירבד אלהו

 ,ןמצעמ ולגתנש דע ןירזממה לע תולגל הצר אל ונבר השמ המו

    .)ד ,ג תויודע אתפסות( ןמצעמ ולגתיש דע ןתוא הלגי אלש המכו המכ תחא לע השמ לש ודימלת והילא

 "בותכה" לש תנווכמ המזויב רבודמ אל ךא ,רזממ תפישח לש עגרכ יארקמה רופיסה תא ארוק היננח 'ר םג

 היה אל תבורעתה ןב רזממה וליא .םשה תא לליקש ,שיאה לש וישעמ תובקעב המרגנ הפישחה .השמ לש וא

 לע תולגל הצר אל" ,הרותה תא בתכשכ ,ומצע השמ ,יידע ןב היננח 'ר יפל .ףשחנ היה אל אוה ,ללקמ

  .ומצעב םירזממה תא ףושחי אל אוה ,םימיה תירחאב והילא אובישכ םג ,ךכל המודב ."ןירזממה

 ,ירה 21.םילוספ תפישחמ ענמיהל לארשי ץרא ימכח לש הפדעהל אמגודכ ולא םירבד לע עיבצה ןימלק דר׳ציר

 הרימאב ןויע ,םלוא .תאז השעי אל והילאש םגו ,םירזממה תא תולגל הצר אל השמש שרופמב רמוא היננח 'ר

 לש ופוסב םילגתמ םירזממה יכ ןייצמ היננח 'ר ,ןועיטה יקלח ינשב :רתוי םיבכרומ םירבדהש הלגמ הלוכ

 תפישחב ליעפ קלח לטנ אל השמ םנמא .םימיה תירחאב םג היהי ךכו ,השמ לש ונמזב ,רבעב היה ךכ .רבד

 ,םימיה תירחאב םג .ומצע תא ףושחי רזממהש ךכל וגאד ,ומצע םגפה אמש וא ,לרוגה ,החגשהה ךא ,רזממה

 תפישחש אופא רובס היננח 'ר .םמצע תא ולגי םירזממה אלא ,והילא לש הליעפ תוברעתהב ךרוצ היהי אל

  .םתפישחל אלא םירזממה תועמטיהל הפצמ וניא אוה .תענמנ יתלב איה םירזממה

 רואב םלוכ םירזממה תא תעבוצ וז היינבהש רשפא .םירזממה ללכ לש גציימכ ללקמב שמתשמ היננח 'ר

 הברהב ףיקתו שרופמ ןפואב יוטיב ידיל האב וז המינ .םתפישחל הייפיצה תא תקזחמ איה ,ךכ לשבו ,ילילש

 הרקמכ שרפתמ רופיסה םש םגו ,ב"ל השרפב הז שרדמב חותיפל הכוז ללקמה רופיס .הבר ארקיו שרדמב

 
 סופדב ,המודב .)9 'מע ,הכלה ישרדמ יעטק ,אנהכ ואר ,'ב קתוע( MS. Heb. D 64.86 דרופסקוא ג"טק יפ לע ןוקיתה ]ומסרפו הז 17
 םינויצב םג ואר ."המסרפו דבלב וז" :הבקנ ןושלב ,דרופסקוא י"כב ,תאז תמועל ."וטרפו" :ןכנימ י"כ ;"וטרפו ומסרפו" :אטשוק
  .14 'מע ,ץיבורוה 'דהמב
 .15 'עה ,ליעל ואר .רזממכ הנב תסיפתל םיאתמ "תוירע" רותב ירבד תב תימולש לש השעמה גוויס 18
 ינש םילוע ,רתוי םירחואמה םישרדמב .ול םימודה םייואר אל םירקמ הריתסה איה אמש ,הרותה ןמ דשח ריסמ םג םוסרפה 19
 ,ה ,בל ר"קיו ,לשמל ואר .ומא לש האטח םוסרפ תא ,ינשהו ,רזממה םוסרפ תא שיגדמ דחאה .וזה השרדל רשקב םינוש םישגד
 םהש ןכתיו ,די ,ט ר"מבו חכ ,א ר"ומש םג ואר .ךכל םיאתהל ידכ קוספה ףלחוה ףאו ,ללקמה לש ומאב תדקמתמ השרדה םש
 חסונה יפוליח ןויצל ,17 'עה ,ליעל םג ואר .94 'מע ,'ה רדח ,שרדמה תיב ,קנילי ,ללה שרדמ וושה .ר"קיו תסריג לע םיססבתמ
 שרדמ( רזעילא יבר תנשמ ואר ךא ,וללה םינושה םישגדה ינשב רושק הבקנ ןושלל רכז ןושל ןיב חסונה לדבהש ןכתי .השרדל
  .'א השרפ ר"מב םג ואר .330 'מע ,ואלענע 'דהמ ,)רוגא
 הז םכח לש ידיחיה עפומה והז .ודע :סופדב ;יידיע :טרופרע י"כב .יירע :הניו י"כב ביתכה ךמס לע ,ילש אוה ןוקיתה ]יידע 20
 'מע ,ןיקיזנ ,םינושאר תפסות ,ןמרביל םג ואר ."ודיע" םשל היצאירו רותב ,"יאדע" גלטוק ויבא םש ,"םירגאמ"ב .ל"זח תורפסב

185.  
 .54 'מע ,םכח ,ןימלק 21
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 םֻרְּכ ,ןּוכָּלַהְתִי םיִעָׁשְר ביִבָס" :ט ,בי םיליהת לע תססובמ השרפב הנושארה החיתפה 22.רזממ תפישח לש

 םיעשרה ןיב הדרפהל רשקהב ותוא תושרפמה ,הז קוספל תושרד יתש איבמ שרדמה 23."םָדָא יֵנְבִל תּוּלֻז

 הרצק השרד העיפומ ולא תושרדל חיפס ןיעמכ .םימיה תירחאב שחרתתש ,םניהגו ןדע ןגב םיקידצל

 24:ללקמל ותוא תרשוקו ,"תולוז םורכ" םותסה יוטיבל קר תסחייתמה

   .ןיירזממלש ןמורכ ה'בקה םסרפישכל – "תלוז םרכ" ?יתמיא

  .)א ,בל ר"קיו( "הנחמל ץוחמ לא ללקמה תא אצוה" – השמ ידי לע ןמסריפ רבכ אלהו

 ןמזה תדוקנ תא ןייצמש ערואמה 25.םימיה תירחאב תדקוממ וז השרד םגש ךכ לע העיבצמ "יתמיא" הלאשה

 השרדה .השמ תועצמאב רבעב השע אוהש יפכ ,ה"בקה ידיב "ןיירזממלש ןמורכ" םוסרפ אוה ןשרדה רובע וזה

  .הלואגה תא ןייצמ ףאש ערואמ ,םירזממה לכ לש תידיתעה הפישחל אופא הפצמ

 ארקיוב ללקמה ,אתפסותב יאדע ןב היננח 'ר ירבדב ומכ :ילילש רואב םירזממה לכ תא הגיצמ םג השרדה

 ןיטולחל ריהנ וניא "ןיירזממלש ןמורכ" יוטיבה לש ועמשמ ,וזמ הרתי .םירזממה לכל סופיטבא אוה הבר

 שמשמ קפס אלל אוה ךא ,)םירזממה לש "םתפצוח" וא ,"םהינפ" ,"םרוע" םה יוטיבל םיירשפא םישוריפ(

 ,"ןּוכָּלַהְתִי םיִעָׁשְר ביִבָס" ,קוספה לש ןושארה יצחל תסחייתמ הניא וז השרדש ףא לע ,ןכ לע רתי 26.יאנגל

 לכ תא רשוק ןשרדה ,ךכ 27.הנחמה ןמ ללקמה תאצוה יפלכ ותוא שרפמ ןשרדהש עיצה תוילגרמ יכדרמ

  28."םיעשר"ה לש םתומדל םג אלא ,ללקמל קר אל םירזממה

 תא "םסריפ" ןכא השמש ריבסמ הבר ארקיוב ןשרדה ,אתליכמל המאתהבו ,יאדע ןב היננח 'ר ירבדל דוגינב

 לֶא לֵּלַקְמַה תֶא אֵצֹוה״ הייחנהה תא ארוק ןשרדה 29.דיתעב תאז השעי לאהש הפצמ אוהו ,רזממה-ללקמה

 םג ,ןשרדה רובעש תורשפאה תא הלעמ וז האירק .השמ ידיב ללקמה-רזממה ״םוסריפ״כ ״הֶנֲחַּמַל ץּוחִמ

 דצל .יגולוטכסאה ״הנחמ״ה ןמ תישממ הקחרה לולכי אלא ,םתפישחב הצמתי אל דיתעב םירזממה "םוסרפ"

 ךופה טנמיטנס עבומ השרפב הנורחאה הקסיפב ,וז השרדב יוטיב ידיל האבש תינוציקה תילילשה המינה

 
 .6-8 'מע ,הרותה חוכ ,קיבונ ואר ,וז היישרפב םוסרפה ביטומב ןוידל 22
 ןֹוׁשָל"בו "תֹוקָלֲח תַפְׂש"ב םירבדמש םישנא רואיתב חתופ םיליהתב קרפה .החיתפ ,יקצוסיו ;החיתפ ,לדנמ ואר החיתפ תושרד לע 23
 ןֹודָא יִמ ,ּונָּתִא ּוניֵתָפְׂש ריִּבְגַנ ּונֵנֹׁשְלִל ּורְמָא רֶׁשֲא" :םהירבד תא טטצמ ררושמה ,'ה קוספב .)ד-ג ,בי םילהת ואר( "תֹולֹדְּג תֶרֶּבַדְמ
 .ללקמה יפלכ הז רואית ארוק ןשרדהש ןכתי ."ּונָל
  .7 'מע ,הרותה חוכ ,קיבונ לש ונויד ואר ,'י קוספ ,רדסה לש ןושארה קוספב אלו ,די ,דכ ארקיוב החיתפה תמיתח רשפל 24
 .ןלהל וארו ,ןושארה הקלח תא הרסחו העוטק תיארנ השרדה 25
 "רוע" רותב "םורכ" הלימה תא שריפ תוילגרמ .״תולוז םורכ״ ףוריצל יטנופ ןוימדמ םג עבונ ״ןיירזממלש ןמורכ״ יוטיבהש הארנ 26
 תשרופמ הלימה ,"םירגאמ"ב ."םירזממה לש םנולקו םפוצרפ יוליג"ל סחייתמ ןשרדהש ריבסמ אוה .)χρῶμα I ךרעב ,ג"סל ואר(
 תועמשמה הפסונ הלואש הלימ התואל ,תירוסב .)χρῶμα II ךרעב ,ג"סל ואר( "עבצ" ,χρῶμα תינוויה הלימכ תגווסמו ,"ןווג" רותב
 ואר .תונוז רואיתל דוחייב תשמשמ וז הלימ ."הפצוח" וא ,"םינפ תוזע" תועמשמב תילילש היצטונוקב תנעטנ איהו ,"םינפ עבצ"
 שי "םורכ" הלימל ,ןאכ הבר ארקיוב םג ,תירוסב ומכ ."םורכ" ךרעב ימראה ןוקיסקלב םג ואר .649-648 'מע ,תירוס ,ףולוקוס
 תגצומ ללקמה לש ומא םש ,ו-ד ,בל ר"קיו ואר .םירזממה ראש םג ,והומכו ,ףוצח םדאכ גצומ רזממ-ללקמהו ,תילילש היצטונוק
 הקבד םאה תוצירפש הסיפת אופא ףקשמ ןאכ "ןיירזממלש ןמורכ" יוטיבהש ןכתי .ירצמ רטוש םע הלעב תחת התנזש ,הצורפכ
 ,gָל הָיָה הָנֹוז הָּׁשִא חַצֵמּו" קוספה רושיקל ,ב"ע ז תינעת ילבב ;ב"ע חפ םיחבז ילבב ;)ג"ע דמ( ה ,ז אמוי ימלשורי םג ואר .הנבב
 ,תורזממ לש אל ךא ,יגולאינג לוספב םידומלתב תכרכנ "םינפ תוזע" הנוכתה ."םינפ תוזע" תנוכת םע ,)ג ,ג הימרי( "םֵלָּכִה ְּתְנַאֵמ
 רוחשפ לש וידבעל רשקב ,ג"ע הס ףוס ןכו ,םינועבגל רשקב ,ב"ע הס( א ,ד ןישודיק ימלשורי ואר .םינועבגבו םידבעב רקיעב אלא
 ,םינועבגל .84 ׳עה ׳ד קרפ וארו ,ב״ע אע ןישודיק ילבב םג ואר .ב"ע ע ןישודיק ילבב ;א״ע טע – ב"ע חע תומבי ילבב ;)רמיא ןב
 "םינפ תוזע" ילעבכ םירזממ ןויפא .22 'וש 354 – 21 'וש 353 'מע ,הכלה ישרדמ יעטק ,אנהכ לצא ,חי ,גי םירבדל אתליכמ םג ואר
 ,רטכש ואר ,הלכ תכסמ ךוראיתל .149-146 'מע ,רעגיה 'דהמ ,זט הכלה ,הלכ תכסמ ואר .רתוי תרחואמ תינבר תורפסב הלוע
 .170 'מעב ןכו ,86-85 'מע ,הלכ ,יקסדורב םג ואר .םש םהינויד וארו ,36 'מע ,הלכ תותכסמ ,רעגיה תמועל ,684 'מע ,םיטוטיצ
  .384-378 'מע ,םש םג ואר .25-24 'מע ,יתבר הלכ ,׳י ןייטשפא ואר ,יקסדורב לע תרוקיבל
  .1 'עה ולשת 'מע ,הבר ארקיו ,תוילגרמ ואר 27
 וארו ,םניהגב םיאצמנש ,םיעשרה םע םירזממה רושיק עקרב דמוע םוניהגל "םינפ זע" ךויש יכ ןכתי .כ ,ה תובא הנשמ םג ואר 28
 .םינפ תוזעל םירזממ ןיב ירשפא רשקל ,26 'עה ,ליעל
 יאו ,ושע לש ותחפשמב םירזממל תסחייתמ איהה השרדה םרב .םירזממ תפישח לע תפסונ תיבויח השרדל ,בי ,בפ ר"ב ואר 29
  .408-404 ׳מע ,יפוד לע תודגה ,רמרשו יבצ ןזור םג ואר .לארשיב םירזממ תפישחל ןשרדה סחי לע ןאכמ דומלל רשפא
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 יארומא ברקב םייקתהש תולוק יוביר אופא תפקשמ הבר ארקיו שרדמב וז השרפ 30.םירזממה יפלכ למוחו

   31.םתפישחו םירזממה ןיינעב – םירחואמה ולא םג – לארשי ץרא

 

 ןדמעמ חכשנש תוחפשמהו והילא
 תירחאב והילא לש וישעמ תודוא ,תוידע אתפסותבו הנשמב רתוי בחר ןוידמ קלח םה יאדע ןב היננח ׳ר ירבד

  32:ןיסחוי יניינעל והילא תא תורשוקש תועד המכ תואבומ םש הנשמב .םימיה

  - יניסמ השמל הכלה וברמ וברו וברמ עמשש ייכז ןב ןנחוי ןברמ ינא לבוקמ :עשוהי 'ר 'מא

   .עורזב ןיקחורמה תא ברקלו עורזב ןיברוקמה תא קחרל אלא ,ברקלו קחרל רהטלו אמטל אב והיילא ןיאש

 ןויצ ןיב הברקו םש התיה תרחא דועו ,עורזב ןויצ ןיב הקחירו ןדריה רבעב התיה הפירצ תיב תחפשמ

  .עורזב

 .ברקלו קחרל ,רהטלו אמטל אב והיילא - ולא ןוגכ

  .)ז ,ח תויודע הנשמ( קחרל אל לבא ברקל :'מוא הדוהי 'ר

 םרב 33.ָהנּוש וא חכשנ יתימאה ןדמעמש תוחפשמל סחייתמ והילא לש ודיקפתש םיחינמ הדוהי 'רו עשוהי 'ר

 םא ןיבו תורשכ ןה םא ןיב .ןווכמו םילא ןפואב וברוק וא וקחרוהש תוחפשמב קר לפטי והילא ,עשוהי ׳ר יפל

 תולוספה תוחפשמה ראש ,ןתמועל .יתימאה ןדמעמל הנבושת ,חוכב ָהנּוש ןדמעמש תוחפשמ קר ,תולוספ ןה

  .םימיה תירחאב ףא ,״יוגש״ה ןדמעמב הנראשית חכשנ יתימאה ןדמעמש תורשכהו

 תרכזומ אלש תרחא הדמע םע סמלפתמ אוהש ךכ לע םיעיבצמש השגדה ייוטיב המכ םנשי עשוהי ׳ר ירבדב

 םע סמלפתמ עשוהי 'רש הארנ ."]...[ אב והיילא ולא ןוגכ" ,"]...[ אלא" ,"]...[ אב והיילא ןיאש" :שרופמב

 ,חכשנ יתימאה ןדמעמש תוחפשמה ללכ לש ןבצמ תא רידסהלו ןקתל אובי והילאש העבקש תרוסמ וא הדמע

 ,םימיה תירחאבש אדוול ידכ אובי והילאש הרובס וז תרזחושמ הדמע ."עורזב" ונתשהש ולא תא קר אלו

  34.לוספה םדמעמל ובושיו ,םירשכה ןמ ודרפוי ועמטנש םילוספה םגו ,םילוספה ןמ ודרפוי ועמטנש םירשכה

 ןפואב תוסחייתמ ןה .םמצעלשכ םילוספב תוקסוע ןניא – תרזחושמה וזו עשוהי ׳ר לש וז — תודמעה יתש

 תוחפשמה דמעמ תא קר הנשי והילאש רובס הדוהי 'ר ,םתמועל .ועמטנש םילוספלו םירשכל ירטמיס

 .״קחרל אל לבא ברקל״ :תורשכב ועמטנש תולוספה תוחפשמל חיני ךא ,תולוספב ועמטנש תורשכה

 :הכופה הדמעב קיזחמ הדוהי 'ר וליאו ,ריאמ 'רל תסחוימ וז העד ,אתפסותב

  ."ברקלו קחרל רהטלו אמטל אב והילא ולא ןוגכ"

 .)ד ,ג תויודע אתפסות( םירבדה ףוליח :'וא הדוהי 'ר .קחרל אל לבא ברקל :'וא ריאמ 'ר

 ,היפל ,עשוהי ׳ר סמלפתמ המעש הדמעה לע םיכמסנ הדוהי ׳רו ריאמ ׳ר יכ ועיצה רמרש לאידעו יבצ ןזור ישי

 תחא הטיש יפל .ירטמיס אל ןפואב תאז םידימעמ אשוא רודמ םיאנתה םרב 35.תוחפשמה ללכב לפטי והילא

 
 .וז הקסיפ חותינל ,׳ב קלח ׳ב הביטח ׳ה קרפ ןלהל ואר 30
 .375 'עהל ךומס ׳ה קרפ וארו ,12 'מע םשו ,6-7 'מע ,הרותה חוכ ,קיבונ וושה 31
 תירחאל ןיסחוי יניינע ןיב רושיק .םירחא םיניינעל והילא לש ולעופ תא תורשוקש תופסונ תועד יתש תואבומ הנשמה ךשמהב 32
 ןיב בשייל םיסנמ דומלתה ינשרפ .׳ב הביטח ׳ה קרפב הנודנש ריאמ 'רו יסוי 'ר תקולחמב ,ד ,ה ןישודיק אתפסותב םג הלוע םימיה
 ,ן"במרה ישודיח ,לשמל ואר .ב"ע בע ןישודיק ילבבבו א"ע אע ןישודיק ילבבב ןהילע תובוסנש תויגוסה ןיבו וללה תורוקמה ינש
 בתכו ה"ד ,ב"ע ל ןישודיק ,ף"ירה לע ן"ר ;333 'מע ,א"ע אע ןישודיק ,הריחבה תיב ,יריאמ ;ןנירמאד אה ה"ד ,א"ע אע ןישודיק
 ימלשורי ואר ,םימיה תירחאל ןיסחוי תויעב ןורתפ ןיב ףסונ רושיקל .'מגב 'יסרג ה"ד ,א"ע ל ןישודיק ,ל"נה םג וארו ,ן"במרה
  .גס ,ב ארזע וארו ,)ב"ע הס( א ,ד ןישודיק
 .מ"לה ,יארפס ואר ,עשוהי 'ר ירבדב "יניסמ השמל הכלה" גשומב שומישה תועמשמל 33
  .רזעילא ׳ר לש התיה תידגנה הדמעהש םירעשמה ,65 ׳עה םשו ,400-401 ׳מע ,יפוד לע תודגה ,רמרשו יבצ ןזור ואר 34
 .401 ׳מע ,יפוד לע תודגה ,רמרשו יבצ ןזור ואר 35
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 ׳ר תדמע( הינשה הטישה יפלו ,עמטיהל םילוספה לכל רשפאי והילא ,)אתפסותב ריאמ ׳רו הנשמב הדוהי ׳ר(

 36.םלוכ םילוספה תא ףושחי אוה ,)אתפסותב הדוהי

 הדוהי 'רל תסחוימה – תחא קר ,)אתליכמבו( אתפסותב ,הנשמב ,יתרקסש תויאנתה תודמעה לכ ןיבמ ,ןכ םא

 ןפואב ךכל םידגנתמ םיאנתה ןמ קלח .םילוספ תועמטיהב רוריבב תכמות – אתפסותב ריאמ 'רלו הנשמב

 לש תידיתעה הפישחל םיפצמ םירחא .םילוספה לש תיביטקאה הפישחה תא יבויח ןפואב םיאורו ,רישי

 לש דצ ףאב תובשייתמ ןניא תועדה ןמ קלח ,ףוסבל .תיביטקא הפישחב םיכמות אל םה םא םג ,םילוספה

  .רתוי תבכרומ הדמע תועימשמו ,םילוספ תפישח "דגנ" וא "דעב" הימוטוכידה

 ברל תסחוימה הרמימב ,םילוספה תועמטיה דעב ףיקת לוק הלוע ילבבב אקווד ,תויאנתה תורוסמה תמועל

 םירוהט ויהי םיניתנו םירזממ םאה הלאשב ריאמ 'רו יסוי 'ר םיקלוח הבש אתיירב לע תבסומ וז הרמימ .ףסוי

 דיתעל םירוהט ויהי םיניתנהו םירזממהש ,"יסוי 'רכ הכלה" :לאומש םשב רסומ הדוהי בר 37.אובל דיתעל

  :ףסוי בר לש הרמימ האיבמ היגוסה ,ןכמ רחאלו ,אובל

 ינרוצ ינרוצ ןנימ קיפמו והילא יתא הוה ,יסוי 'רכ הכלה - לאומש 'מא הדוהי בר 'מאד אל יא :ףסוי בר 'מא

 38.)ב"ע בע ןישודיק ילבב(

 םעה ךותמ איצוי אוה ,םימיה תירחאב אובי והילאשכ ,יסוי 'רכ קסופ היה אל לאומש וליא ,ףסוי בר יפל

 ךמתסמ אוהש הארנ ,שרופמב תויודע תנשמל סחייתמ אל ףסוי ברש ףא .םילוספ לש דואמ תולודג תוצובק

 תוחפשמבו ןיסחויב לופיטל עגונ םימיה תירחאב והילא לש וידיקפתמ דחאש ,הנממ הלועש תרוסמה לע

 ויהי םיניתנו םירזממש ,יסוי ׳רכ קספ לאומשו תויה :הכלהה קספל עמשיי והילאש חינמ ףסוי בר 39.ועמטנש

 האצותהמ הצורמו וז הקיספב ךמות ףסוי ברש םשור השוע .ןיינעב לעפי אל והילא ,אובל דיתעל םירוהט

 אופא הארמ וז הרצק היגוס 40.םימיה תירחאב םג םמוקמב וראשיי הליהקב ועמטנש םילוספהש ,היופצה

 תורשפאה תא םיפידעמה תולוק אוצמל ןתינ ,םימדקומה לבב יארומא ברקב םג ,תירקחמה החנהל דוגינבש

  41.הווהב ףא ילואו ,םימיה תירחאב ,םעב םיברועמ וראשיי םילוספהש

 

 הווההו דיתעה ,רבעה
 ץקב ,דיתעב ושחרתיש וא ,יארקמה ביטרנב ,רבעב ושחרתהש םיעוריאב םיקסוע הכ דע יתרקסש תורוקמה

 דציכ ,םרב .םהיניעב ילאידיאה הלועפה ןפוא תא ,והילאלו השמל ,בותכל םיסחיימ םימכחהש הארנ .םימיה

 םיסחיימ ,ךפיהל וא םרובע יוקיחל תומדכ ותוא םיאור םה םאה ?והילא לש ותומד תא םימכחה םיליעפמ

 ירבדב ילוא תזמרנ היינשה תורשפאה ?םהלש תואיצמב רותפל םילגוסמ םניא םהש תויעבל יסינ ןורתפ ול

 
 .67 ׳עה םשו ,401 ׳מע ,יפוד לע תודגה ,רמרשו יבצ ןזור ואר 36
 .׳ב הביטח ׳ה קרפ ואר ,הילעש תויגוסבו אתיירבב בחרנ ןוידל 37
 .הל תומדוקה תורעהבו ,230 ׳עה ׳ה קרפ ואר ,ינרוצ הלימה רשפל ןכו חסונ יפוליחל 38
 םדמעמש ולא לע קר אלו ,םילוספה לכ לע יארחא והילאש חינמ ףסוי בר םג יכ הארנ .972 'מע ,םישנ ,פ"כות ,ןמרביל םג ואר 39
 .עורזב הנתשה
 םיקסופש ולא םה םימכחהש ךכ לע תינוריא תרוקיבכ ילבבב ףסוי בר ירבד תא אורקל איה תרחא תורשפא .234 'עה ׳ה קרפ ואר 40
 תסחוימה הקיספה ןמ ןוצר תועיבש רסוח העיבמ הרמימהש איה ףסוי בר ירבדל תפסונ תיבינטרטלא האירק .והילא רובע הכלה
 הבזכא אטבל םג יושע אוה ךא ,הלקה תשוחת אטבל יושע "'מאד אל יא" ףוריצה .םעה ןמ םילוספה תאצוה תא תענומש ,לאומשל
 .א"ע חל ןיטיג ילבב ;א"ע הצ תומבי ילבב :וושהו ,א"ע חמ ןיטיג ;ב"ע זע תומבי ;א"ע גל תוכרב ילבב ואר .תמדוקה הרימאה ןמ
 .226 ׳עה ׳ה קרפב ואר .ימלשוריב הליבקמה הרמימל המיאתמ אל וז האירק םרב
 ׳ה קרפ ואר ,הווהב היוארה תוינידמה ןיבל וז הקיספ ןיב רשקה לע .4 ׳עה ,ליעל םג ואר .55-56 'מע ,םכח ,ןימלק דוחייב וושה 41
 .הווהב היוארה תוינידמל םימיה תירחאב ןוידה ןיב רשקה ןיינעב ןלהל םג וארו ,234 ׳עהל ךומס
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 לש דמעמה תא ןקתל תלוכיה תא התיה אל םמצע םימכחלש ןכתי :"עורז"ה חוכב דקמתמה ,עשוהי 'ר

  42.ךכל גואדל לכוי אוה ,והילא אובישכ ךא ,"עורזב" הנתשהש החפשמ

 ,ןויצ ןב םשב םדאש תוחפשמ יתש תנייצמ הנשמה :"םימכח"ל תסחייתמ תויודע אתפסותב תחא הרעה

 תנייצמ אל הנשמה ,הנשמב רכזומ – ״הפירצ תיב תחפשמ״ – הרשכה החפשמה םש דועב 43.ןדמעמ תא הניש

 תוהז תא ריתסהל הפדעה וא ןוצר ףקשמ הז רעפש הארנ 44.ןויצ ןב בריקש הלוספה החפשמה םש תא

  :אתפסותה הקיסמ ןכא ךכו ,הלוספה החפשמה

  ".ןויצ ןב הברקו םש התיה תרחא דועו ,עורזב ןויצ ןיב הקחרו ןדריה רבעב התיה הפירצ תיב תחפשמ"

 .)ד ,ג תויודע אתפסות( עובשב תחא םעפ ןהידימלתלו ןהינבל ןתוא ןירסומ לבא ,התולגל םימכח וצר אלו

 ,םלוא 45.םילוספה תוהז תא ריתסהל לארשי ץרא ימכח לש הפדעהל אמגודכ וז הרעה לע עיבצה ןימלק

 םירסומ םימכחהש הפיסומ איה .החפשמה תא תולגל וצר אל םימכחהש העיבקב תקפתסמ הניא אתפסותה

 התיה אל איה ,עמטיהל םילוספל רשפאל שיש הרובס התיה אתפסותה םא .םהידימלתלו םהינבל היטרפ תא

 תרעה ,ףסונב 46.םימיה ץק דע םהיטרפ תא הזל הז רוסמל םיכישממ םימכחה הבש תואיצמ תראתמ

 הברוקש הלוספה החפשמה תא ףושחי והילא ובש עגרל הפצמש ,עשוהי 'ר לש וירבד לע תבסומ אתפסותה

 תידיתעה התפישחל הייפיצב ,החפשמה יטרפ תא םהידימלתלו םהינבל םיריבעמ םימכחהש הארנו ,"עורזב"

 47.והילא ידיב

 לע תולגל הצר אל" השמ ,היננח 'ר יפל .הכלהה ךשמהב יאדע ןב היננח 'ר ירבדל המוד אתפסותב וז הרעה

 הלוספה החפשמה תא תולגל ״וצר אל" םימכחה ,אתפסותה יפל ,המודב ."ןמצעמ ולגתנש דע ןירזממה

 לש םמויקל תועדומ יוטיב ידיל האב תורימאה יתשב ."ןהידימלתלו ןהינבל ןתוא ןירסומ לבא״ ,העמטנש

 לוטיל ,םילגוסמ וא ,םירומא והילא וא השמ ,םימכחהש דיקפתה יבגל תויטנלוויבמאו ,םיעמוטמ םילוספ

 "םימכח"ה רובע .ינוציח םרוג ידיב ,םילוספה לש תידיתע הפישחל הייפיצ םג הנשי תורימאה יתשב .ןיינעב

 םא .םמצע םירזממה םה ולא ,היננח 'ר לש וירבדב ,והילאו השמ רובע וליאו ,והילא והז ,אתפסותה תרעהב

 .ןושאר טבמב הארנה ןמ רתוי תובכרומכ תולגתמ אתפסותב תורימאה יתש ,ןכ

 

 ילבבב היפרגואיגו ןיסחוי :׳ב קלח

 ןתלוק יהוז ןתרמוח
 תודוא ףסוי בר לש םייבויחה וירבדו ,אובל דיתעל םירוהט םירזממש – יסוי ׳רכ הכלהש לאומש לש ותעיבק

 וללה תורמימל .םילוספה תפישח תלאשל עגונב לבב יארומא לש םהיתודמע ברקב ןוויג םיפקשמ ,וז הכלה

 :סדיו ילומ רבכ ןייצ ןתואש ,לאומש לש תופסונ תורמימ יתש ףרצל ןתינ

 אע ןישודיק ילבב( לסופ ומומב :לאומש 'מאו 48.םלועל החבשב רבדמ 'יאו לוספ לסופה לכ :אינתו .1

 .)ב"ע

 
 םירחא תורוקממ ,׳ד קרפב האראש יפכ ,וזמ הרתי .401-402 ׳מע ,יפוד לע תודגה ,רמרשו יבצ ןזור ;86 'מע ,ןיסחוי ,ןימלק םג ואר 42
 .שרדנה יגולאינגה עדיב וקיזחה אלו ,םילוספה לע חוקיפבו ןיסחויה תרדסהב וטלש אל םמצע םימכחהש הלוע
 .27 'מע ,ןדריה רבע ,ןיילק ;486 ;317 'מע ,הנשמ ,קבלא ואר .תירוטסיה תומד הארנכ היה ןויצ ןב 43
 'עה 408 ׳מע ,יפוד לע תודגה ,רמרשו יבצ ןזור ואר ,ןדריה רבעב ולא תוחפשמ יתש לש יפרגואיגה םוקימל תירשפא תועמשמל 44
83. 
 .54 'מע ,םכח ,ןימלק 45
 .םיוסמ חרוכמ תעבונ התוא ףושחל אלש הפדעהה םאה רורב אל ,עורזב הנתשה החפשמה דמעמש ןויכמ ,ףסונב 46
 ,ןיסחויה תרדסהב םימכחה לש םמוקמ לע וז הרעהמ דומלל ןתינש הדימלו ,אתפסותה תסחייתמ םהילאש ״םימכח״ה תוהזל 47
 .ךליאו 23 ׳עהל ךומס ׳ד קרפ ואר
 ."םלועלש" :רחא דיב תיליחת 'ש הפסונ 111 ןקיטו י"כב 48
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 .)םש( אוה אדבע - אניתאק יאנומשח יבמ 'אד לכ :לאומש 'מא יכה .2

 םישנא עיתרהל הדעונ הנושארה הרמימה .הליהקב ןיסחויב קוסיעה תא ןתמל ודעונ ולא תורמימ ,סדיו יפל

 תאז לבקמ לאומשו ,ומצעב לוספ השעמל אוה ,ורבח תא לוספיש ימ לכ ,אתיירבה יפ לע :םילוספ תפישחמ

 קיתשהל הדעונ הינשה הרמימה .וריבחל סחייש םגפה ותואב לוספ אוה לסופה םדאה יכ ךכל ףיסומו

 ולא תורמימ םג .דבע השעמל אוה ,יאנומשח תיבל רצנ אוהש ןעטיש ימ ןכש ,הלענ אצומב תוברברתה

 רודל תוסחוימ ןה םגו ,םירקוחה וחינהש ״הרימחמה תילבבה השיגה״ ןמ הכופה היגולואידיא תופקשמ

  49.לבב יארומא לש ןושארה

 ןיינעב לאומש לש תורחא תורמימל רמרש לש ושוריפמ תעפשומ וללה תורמימל ותונשרפש ןייצמ סדיו

 :לשמל ךכ 50.ןיסחויה

  :אבסד הימשמ לאומש 'מא

  .הלספנ המב ךל 51עדויש דע תדמוע תורשכ תקזחב לבב

  .תורשכנ המב עדויש דע תודמוע תולספ תקזחב תוצרא ראש לכ

 .)א"ע אע ןישודיק ילבב( רשכ רשכל ]]קזחומ[[ לוספ 'וספל ]]קזחומ[[ 'רשי-ץרא

 אל יהוז .תוצראה ראש לכו לארשי ץרא לש ןיסחויה ינפ לע לבב לש ןיסחויה תונוילעל תנעוט וז הרמימ

 ,״ןיסחוי הרשע״ קרפ תליחתב ,א ,ד ןישודיק הנשמל ילבבה תויגוסב .וזכ הנעט העימשמש הדיחיה הרמימה

 תורמימב ואר םירקוחה תיברמ 52.לבב ינב לש ןיסחויה תונוילע תא םישיגדמש םירופיסו תורמימ םיאבומ

 יכ עיצה רמרש ,םתמועל 53.הז ןיינעב תרבגומ הדרחלו ןיסחויה ןיינעב הרתי תילבב הדפקהל יוטיב ולא

 תא הריסמ איהש םושמ ,ןיסחויב קוסיעהו הדפקהה תא ןתמל הדעונ לבב לש ןיסחויה תונוילע רבדב הנעטה

 העמשמ לבב ינב לש ןיסחויה תונוילע תנעט 54.ףרוג ןפואב תילבבה תידוהיה הליהקה לכמ םוגפ סוחייל דשחה

 ןמוסש יממ ץוח ,ולאב ולא ןתחתהל לבב ינב לכל רשפאל הדעונ איהו ,הלענ סוחיי ילעב םה םילבבה לכש

  55.תוקידבב ךרוצ ילב ,שרופמ ןפואב לוספכ

 תורוהל היושע םידגונמ םינוויכ ינשל לבב לש ןיסחויה תונוילע תודוא תורוקמה תא תחקל ןתינש הדבועה

 .וללה תורוקמה תניחבל המיאתמה תיגשומה תרגסמה הנניא סוחייה יפלכ םימכחה תשיג תלאשש ךכ לע

 .םרובע תיפולח הגשמה עיצהל ןכ לע שקבא

 

 
 ואר ןהילעו ,)״תודמוע תורשכ תקזחב תוחפשמ/תוצרא לכ״( ב״ע וע םש ןכו ב״ע בע ןישודיק ילבב ואר ,תופסונ תואמגודל 49
 יתשש ךכ לע עיבצמ סדיו .72 ׳עהל ךומס ןלהל ואר ןכו ,56 ׳מע ,ןיסחוי ,ןימלק םג ואר .157-156 ;153 ׳מע ,הבקנו רכז ,רמרש
 ףא לע ,םדא לש וסוחיי תא לוספל ידכ אקווד שומיש ןהב השוע הדוהי בר ובש רופיס ךותב תוצבושמ ןאכ תואבומה תורמימה
 רופיסה יכרוע ,סדיו יפל .ב״ע-א״ע ע ןישודיק ילבב ואר .םילוספ ןומיסבו סוחייב קוסיעה םצע תא ןתמל ודעונ ןה ,ןרוקמבש
 ילבבה יכרועש הארמו ףיסומ סדיו .ינחוכו יתורירש ןפואב ולש עדיה תאו ודמעמ תא לצנמ אוהש ךכ לע הדוהי בר תא םירקבמ
 ,ןימלק וושה .158 'מע ,קוח ,רמייהפמיוו םג ואר .109-105 'מע ,םש ,סדיו ואר .יללכ ןפואב םילוספה תזרכה גהונ תא םג םירקבמ
 ,הדוהי בר תודוא ףסונ ינוריא רופיס .ךליאו 155 ׳עהל ךומס ׳ד קרפ ןלהל ואר ,ילבבב םילוספה תזרכה גהונב ןוידל .57 'מע ,םכח
 ןישודיק ילבב ואר .ונב תא ןתחלמ ענמנ אוה ,ותלכ יסחויל ששח בורמ יכו ,ןיסחויל רשקב תינוציק הדמעב קיזחמכ ותוא גיצמ
 םיסחיימ םהש הדמעה יפלכ םירופיסה יכרוע לש תרוקיבה .82 ׳עהל ךומס ׳ד קרפ ןלהל ןכו ,60-59 'מע ,םכח ,ןימלק וארו ,ב"ע אע
 .ללכב ןיסחוי לע הדפקההו םילוספה תפישח יפלכ לבבב וחוורש תושיגה ןווגמ לע איה םג תדמלמ ,הדוהי ברל
 .לאומש לש תורמימב קר דקמתה אל רמרש .155-157 ׳מע ,הבקנו רכז ,רמרש ;106 'מע ,תרוסמ ,סדיו ואר 50
 .״'מב״ :שובישב ןאכ עיפומ 111 ןקיטו י״כב 51
 .א"ע איק תובותכ ילבב םג ואר .ב"ע אע ;א"ע אע ;ב"ע טס ןישודיק ילבב ואר 52
 .2 'עה ,ליעל ואר 53
 ןיבל ,ךכ לע הדיפקהש תילבבה תידוהיה הרבחה ןיב ןיחבה ךא ,ןיסחוי ןיינעב רתוי םידיפקמכ לבב ינב תגצה תא לביק רמרש 54
  .158-157 'מע ,הבקנו רכז ,רמרש ואר .וז המגמ ןתמל וסינש םימכחה
 לע םישעמל תאז רשיק אוה ןכו ,תוליקמ תודמע תועימשמה תורחא תורמימ ךכל ףריצ רמרש .155-157 'מע ,הבקנו רכז ,רמרש 55
 .׳ד קרפבו ,ןלהל האראש יפכ ,םתרטמבו םייפואב םינושש וללה תורוקמה ןיב דירפהל שיש הארנ םרב .םילוספ לש הזרכה
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 ילבבב היפרגואיגל היינפה
 ,לשמל ,ךכ 56.םירחא םירוזיא ןיבל הניב תודיגנמ ,לבב לש חבושמה הסוחיי תודוא תורמימה לש טלחומה ןבור

 :לאומשל תסחוימה תפסונ הרמימב

 ;ב"ע טס ןישודיק ילבב( לבבל הסיע לארשי-ץראו לארשי-ץראל הסיע תוצרא לכ לאומש 'מא הדוהי בר 'מא

 57.)א"ע אע

 לש סוחייה ,היפל 58.תוצרא ראשו ,לארשי ץרא ,לבב :תשלושמ היכרריה לע תססובמ ,התמדוקכ ,וז הרמימ

 תורמימ 59."הסיע"ל תבשחנ איה ,לבבל סחיב ךא ,תוצראה ראש לש הזמ רתוי בוט םנמא לארשי ץרא ינב

 ,האירב לבב" :יכ עבקנ ,לשמל ךכ .לבב ןיבל םניב תודיגנמו ,לבבל םיכומסה םירוזיאב תודקמתמ תורחא

 תגרודמ היכרריה ןימ תרצוי וז הרמימ םג 60.)ב"ע אע ןישודיק ילבב( "תססוג םליע ,הלוח ידמ ,התמ ןשימ

 םירוזיאה ראש לכו ,הלענה אוה לבב לש סוחייה רשאכ ,םיוסמ ףצר לע תרחא הדוקנב רוזיא לכ תמקממו

 .תונתשמ תודימב ,יתייעב דמעמב םה

 אב הז שודיח .ןיסחויב לבב יארומא לש קוסיעל תידוחייו השדח תרגסמכ היפרגואיגה הלוע ולא תורמימב

 םירקוח .תוצראה לכו ,לארשי ץרא ,לבב ןיב סחיה תא ראתל ידכ ״הסיע״ גשומב שומישב ,לשמל ,יוטיב ידיל

 לש ותנבות הבושח ,ונניינעל 61.םייאנת תורוקמ המכב הלועש ,הסיעה דמעמ לש וביטו ונבומ יבגל וקלחנ

 ״הסיע״ חנומה ,ודוסיב ,רמולכ 62.החפשמה תדיחיב תדקוממ התיה וז הירוגטק ,הרוקמבש ,ןמרביל לואש

 ;דדובה םדאה ןמ רתוי בחר ףוגל אופא סחייתמ ״הסיע״ דמעמה .לוספ הב ברעתנש יהשלכ החפשמל סחייתמ

 תשמתשמה ,לאומשל תסחוימה הרמימה 63.החפשמה תדיחי אוהו ,םיוסמ ביטקלוק ןייפאמה דמעמ והז

 לש תרגסמל החפשמה לש וזמ תרגסמה תא הטיסמ ,םייפרגואיג םירוזיא גווסל תנמ לע ״הסיע״ הירוגטקב

  .תוימוקמ תוליהקו םיבושיי

 הארנ םיתיעלו ,ןיסחויב קוסיעה לע תיפרגואיג תרגסמ םיסימעמ לבב יארומא לש םיפסונ םידחא תורוקמ

 64.תוחפשמב תדקוממה ,תרחא תרגסמל ומיאתהש רתוי םימודק םיילארשי ץרא תורוקמ לע םיססבתמ םה יכ

 
 ארזע הלע אל" :רזעלא 'ר לש הרמימה אוה ןפוד אצוי .ב"ע בע – א"ע אע ןישודיק ילבב ואר ,ןאכ םיאבומה תורוקמל ףסונב 56
 םגש וחינה םירקוח ,ילבבב הרמימה תונשרפ תובקעב .)ב"ע אע ;ב"ע טס ןישודיק ילבב( "הלעו הייקנ תלוסכ האשעש דע לבבמ
 ,רמרש ;93-91 'מע ,ןיסחוי ,ןימלק ;121 'מע ,לבב ידוהי ,ינפג ואר .לארשי ץרא תמועל לבבב סוחייה תונוילע לע העיבצמ וז הרמימ
 .הרמימל רחא רשקה עיצהל םג רשפא םלוא .140-138 ׳מע ,קפס ,לטרבלה ;84-83 'מע ,תוברת ,ןייטשניבור ;155 'מע ,הבקנו רכז
 .)59 'עה 318 'מע ,ןיסחוי ,סדיו ואר( לארשי ץראל ותעגה םרט ,לבבב ארזע לש ולעפל עקר קפסל הדעונ הרמימהש עיצה סדיו
 ןועטל ןיינועמ רזעלא 'רש ןכתי .םילשוריל הלעש רחאל ,ארזע ידיב ןהידליו תוירכנה םישנה שוריג לע רפוסמ י-ט ארזע רפסב
 הדוהי בר 'מאד" :תינבת התואב תחסונמה תפסונ הרמימל וז הרמימ תוושהל ןיינעמ .לבבב היהשכ דוע הז רושימב לעפ ארזעש
 תשמשמ איהש הארנ ךא ,ןיסחויל איה םג הרושק וז הרמימ .)א״ע וט ב״ב ילבב( "הלעו ומצע סחיש דע לבבמ ארזע הלע אל בר 'מא
 ,ארזע ,רייכוז וושה .תינשרפ הרטמל הרוקמב הדעונ ״הייקנ תלוס״ל לבב תכיפה תודוא הרמימה ,הל המודבש ןכתי .תינשרפ הרטמ
  .35 ׳מע ,ןויצ תביש ,רחש ןב ;1467-1466 ׳מע
 .בר םשב תליש רב לאומש ברד הירב הדוהי ברל תסחוימ הרמימ התוא םש ,א״ע איק תובותכ ילבב וארו 57
 ,א םילכ הנשמ ,לשמל ואר ."תוצרא ראש"ל לארשי ץרא ןיב הדיגנהש רתוי הטושפ הימוטוכיד ךותמ הרצונ וז היכרריהש הארנ 58
 תא ובליש לבב יארומא ,וז הדגנה ךותלש הארנ .)358 'מע( זטש הקסיפ ;)206 'מע( בנק הקסיפ ;)33 'מע( גכ הקסיפ ,םירבד ירפס ;ו
 רוסאש םשכ" :לאומש םשב הדוהי בר לש הרמימה דוחייבו ,א"ע איק תובותכ ילבב ואר .תשלושמה היכרריהה תא ורציו לבב
 וז היגוסב םינוידל .326-325 'מע ,ןיסחוי ,סדיו תעצה וושה ."תוצרא ראשל לבבמ תאצל רוסא ךכ ,ץראל הצוחל 'שי-ץראמ תאצל
 .י"אל הבישה ,ףוגור ;י"א תולעמ ,ןייטשניבור ואר ,תובותכ ילבבב
 .ןלהל ואר ,הז רשקהב הב שומישלו "הסיע" חנומל 59
 תורמימל .ןיסחויל לבב תולובג ,רקלו רמייהנפוא וארו ,הרוהטה לבב ,ןמרה ואר ,היתוליבקמבו החסונב ,וז הרמימ ילוגלגב ןוידל 60
 .ב"ע בע – ב"ע אע ןישודיק ילבב ואר תופסונ

 .163 ׳עה ׳ג קרפ ,ןלהל ואר 61
 ,ואלטס ;313 'מע ,ןיאושינ ,ןייטשפא ,לשמל ,וושה .94 'מע ,הסיע ,גרבשרה םג ואר .967 'מע ,ןישודיק ,פ"כות ,ןמרביל ואר 62
 .155 'מע ,ןיאושינ

 ,םוגפ גוויז לש וא םדא לש םיאצאצה יפלכ ,יכנא ןוויכב קר עיפשמ וניא םוגפה סוחייהש ךכ לע עיבצמ הסיעה תיירוגטק םויק 63
 ,ןרוק םג ואר .111 ׳עהל ךומס ׳ג קרפ ואר .םילוספה השאה וא שיאה םיכייתשמ הילאש החפשמה ינב יפלכ ,יקפוא ןוויכב םג אלא
 .444-436 'מע ,ןיסחוי

 ץרא יארומא לש תורוקמ ןיבל ,״ןיסחוי״ חנומב םיילבב תורוקמ לש יגולונימרטה שומישה ןיב המוד הנחבהל ,ןיסחוי ,ןרוק ואר 64
  .״החפשמ״ חנומב םיטקונש לארשי
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 אל אשימ ינב" :הדוהי בר םשב רסמנ ןישודיק ימלשוריב 65.ןשימ ינב דמעמ תודוא תורמימב הלוע לשמל ךכ

 רסמנ )ב״ע בע( ןישודיק ילבבב ,המודב .)ג ,הס ,א ,ד ןישודיק ימלשורי( "תוללח קפס םושמ אלא םהל ושח

 תורזממ םושמ אלו תודבע םושמ אל ושח אל ןושימ ]...[ 66>לאומש 'מא< ןיבא רב אייח ר'אד" :לאומש םשב

 לע םיססובמ ןשימ ינב דמעמ לש ולא םירואית יכ הארנ ."'שוריגה לע ודיפקה אל הב ויהש םינהכ אלא

  :הסיעה תרדגה ןיינעב ןישודיק אתפסותב תולועש תועדה ןמ םייתש

   ?הסיע איה הז-יא

 ]...[ םיכלמ ידבע םושמ אלו תורזממ םושמ אלו תוניתנ םושמ אל הב ןיאש לכ

 הלוספ הסיע ורמא המ ינפמ :וירבדכ 'וא איסנמ ןב ןועמש 'ר היה ןכו ,ריאמ 'ר םשמ 'וא רזעל ןב ןועמש 'ר

 .)ב ,ה ןישודיק אתפסות( הב ועמטינש םיללח קפסש ינפמ ?הנוהכל

 אמק אנת ןושלל קהבומ ןפואב המוד – ״תורזממ םושמ אלו תודבע םושמ אל״ – לאומש לש רואיתה

 םינהכ״ ןויצה ,ףסונב 68.״םיכלמ ידבע״ וא ,״תודבע״ הרידנה הירוגטקל םיסחייתמ םג םהינש 67.אתפסותב

 ששחה םושמ הרוסאש ,רזעלא ןב ןועמש ׳ר לש הסיעה תרדגהל םיאתמ ״׳שוריגה לע ודיפקה אל הב ויהש

 תא םידהדהמ ,״תוללח קפס םושמ אלא םהל ושח אל״ ימלשוריב הדוהי בר לש וירבד םג .״םיללח קפס״ל

 תועד לע תוססבתמ הדוהי ברלו לאומשל תוסחוימה תורמימה יכ אופא אצוי .רזעלא ןב ןועמש ׳ר ירבד

 69.״הסיע״כ ןשימ תא תורידגמ ןה השעמלו ,הסיעב םיקסועה םיאנתה

 בר 'מא" :תפרוג הלקה עובקל תנמ לע ,תיפרגואיג תרגסמב איה ףא תשמתשמ לאומש לש תרחא הרמימ

 ןישודיק ילבב( "תודמוע ןה תורשכ תקזחב 70תוצראה לכ 'וא 'מכח לבא ,ריאמ 'ר ירבד וז לאומש 'מא 'דוהי

 הרשקהב ךא ,ריאמ ׳ר תטישכ לאומש דימעמ ותואש ,םיוסמ יאנת רוקמ לע תבסומ וז הרמימש רכינ .)ב״ע בע

 ןיב הקודה הקיז שי םרב 71.תעדה תא חינמה ןפואב תבסומ הרמימה וילעש יאנת רוקמ ףא ןיא ,יחכונה

 תקזחב תוחפשמ לכ 'וא םימכח לבא ,ריאמ 'ר ירבד וז" :בר םשב הדוהי בר לש הרמימ ןיבל וזה הרמימה

 ,ד ןישודיק הנשמבש הלכה תוהמא תא קודבל הבוחל תסחייתמ וז הרמימ 72.)ב״ע וע ,םש( "תודמוע תורשכ

 הקיזה 73.תורשכ תקזחב ןה ״תוחפשמ לכ״ ןכש ,תוהמאה תא קודבל הבוח ןיא ,םימכחה יפל יכ עבוק בר :ד

  74.״תוצרא״ל ףלחוה ״תוחפשמ״ לאומש ירבדב ךא ,תרכינ בר לש הרמימל לאומש לש הרמימה ןיב

 
 .התמ ןשימ ,זפ ואר ,ןשימב רתוי בחרנ ןוידל 65
 תאצמנ םשו ,)א"ע בע( ליעל יקלח ןפואב העיפומ הרמימה .םידעה ראש לכב אצמנ ךא ,111 ןקיטו י"כב רסח ]לאומש ׳מא 66
 .ןקיטו י"כב םג האלמה הריסמה תרשרש
 תפסונ אמגודל .םיפסונ םירשקהב םיניתנה דמעמ תקיחשב רושק רבדהש ןכתיו ,לאומש ירבדמ וטמשנ םיניתנהש ןייצל ןיינעמ 67
 .ךליאו 244 ׳עהל ךומס ׳א קרפ ואר םיניתנה לע .221 ׳עה ׳ה קרפ ואר
 .257 ׳עה ׳א קרפ ואר ,הז דמעמב ןוידל 68
 עגונב הז ןויער לש יטרקנוק םושיי ןיבל ״תוצרא לכ״ לע לאומש םשב הרמימה לש טשפומה חוסינה ןיב הברק ילוא הלגתמ ךכב 69
 .ןשימל
 ראשב ומכ ״תוצרא״ איה הסרגה ,היגוסה ךשמהב ךא( ״תוחפשמ״ :ןאכ סרוגה 367 דרופסקוא י״כ טעמל םידעה לכב ךכ ]תוצראה 70
 .)םש ואר ,םידעה
 תייגוס ובש ןפואה יפ לע ,א ,ד ןישודיק הנשמ לע םיבסומכ לאומש ירבד תא שרפל עיצמש ,ריאמ יבר ירבד וז ה״ד י״שר ואר 71
 ,הז שוריפב םזינורכנאה דבלמ םרב .39 ׳עה 306 ׳מע ,ןיסחוי ,סדיו םג ואר .התוא תשרפמ ב״ע-א״ע טס ןישודיק ילבבב החיתפה
 הארנ אל .לבבל הסיע ןה ,לארשי ץראו ,תוצראה לכש ,לאומש םשב הדוהי בר לש תרחאה הרמימה לע ססובמ םש ילבבה שוריפ
 םיעיפומש םירחא םייאנת תורוקמ ןיא ,םלוא .׳א הנשמ לע תססובמ ״תורשכ תקזחב תוצרא לכ״ לאומש לש הרמימהש אופא
 וא הבוגת םיווהמו ,ד ,ד ןישודיק תנשמ לע םיבסומ לאומש ירבדש עיצהל ינוצרב .הרובע סיסבכ עיצהל ןתינש הרמימל תוכימסב
 ילבב ואר .ריאמ ׳ר תטישכ התוא תודימעמ ןה םג ,ימלשוריבו ילבבב ,וז הנשמ לע תובסומה תורמימה ראש .בר לש וירבדל דוביע
 לאומשל תסחוימה הרמימה קרו ,״החפשמ״ה לש תרגסמב תושמתשמ וללה תורמימה לכ .ד ,ד ןישודיק ימלשורי ;ב״ע וע ןישודיק
  .ירוקמה הרשקה חכשנ ךכו ,׳א הנשמ לע יפרגואיגה ןוידה רשקהב הצבוש הרמימה ,ךכ לשב .תיפרגואיגה תרגסמב תאז הפילחמ
 .198 ׳מע ,ןישודיק ,חנימע םג ואר .הז ןוימד לע ןילרב קיפ היעשי עיבצה ,ס״שה תרוסמל תופסוהב 72
 .וז הנשמל ימלשוריב הליבקמה היגוסל האוושהב דוחייב ,יתועמשמ ןפואב הליקמ וז הרמימ םג 73
 תפרוג הלקה תופקשמ ,לאומש לשו בר לש ,תורמימה יתש ,יתכלהה ןנכות תניחבמ .70 ׳עה ,ליעל דרופסקוא י״כ חסונ וארו 74
 ילבב ואר ,המצע היגוסב רבכ הלוע לאומש לש הרמימה ןמ תוגייתסה .ילבבב םיאצמנש םירחא תולוק םע דחא הנקב הלוע אלש
 ואר .129 ׳עה םשו 157 ׳מע ;153 ׳מע ,הבקנו רכז ,רמרש ;50 ׳מע ,םכח ,ןימלק ואר ,הרמימה תויטנתוא תלאשל .ב״ע בע ןישודיק
 .וללה תורמימה יתש לע םינושארה ישוריפ םג
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 ,ול תוסחוימה תורחאה תורמימה תא השעמל תרתוסה ,תפרוג הלקה וזה הרמימב עיצמ לאומש ,רומאכ

 תיגשומה תרגסמה שודיח אוהו ,תורמימה לש ףתושמה ןייפאמה טלוב הזה עקרה לע 75.ליעל יתאבהש

 :ארמוחב רבודמ םא ןיב 76.תמיוסמה תיתכלהה המגמה רשאמ רתוי הקזחכ תררבתמו ,היפרגואיגב תדקוממה

 תורשכ תקזחב תוצרא לכ״ :אלוקב רבודמ םא ןיבו ,״לבבל הסיע לארשי ץראו לארשי ץראל הסיע תוצרא לכ״

 77.הביציו הנתיא תיפרגואיגה תרגסמה ,״תודמוע ןה

 

  תונלדבו םזיטוירטפ-לאקול
 אוהש טרפ םוקמב ;םדא לש ךוישל תרחא הסיפת לע תדמלמ תיפרגואיגה תרגסמל החפשמה תרגסמ תפלחה

 ,דומלתה תפוקתב לבב ידוהי לע ורפסב .םיוסמ םוקמל ךיושמה דיחיכ ןחבנ םדאה ,תמיוסמ החפשממ קלח

 78.םמוקמ יפ לע םמצע תא םירידגמש ,לבב ידוהי לש תידוחיי תימצע הסיפת לע עיבצמ ינפג והיעשי

 ץרא ידוהי לומ לא תילבבה תימצעה הרדגהב קר אל הלוע ,ינפג תאז הנכמש יפכ ,"םזיטוירטפ-לאקול"ה

 ןיב ףאו ,זוחמל זוחמ ןיב תוקחרהו תוציחמ" הדילומ וז הייטנ .רתוי דקוממו ימוקמ ןפואב םג אלא ,לארשי

 תעפוה םע רבחתמ ילבבה םזיטוירטפ-לאקולה יכ הארנ 79.ינפג לש ונושלכ ,"וזל וז תוכומסה תוליהקו םירע

 ךוישבו היפרגואיגב שומישה דמוע םהינש סיסבב ;ילבבב ןיסחויב םיקסועה תורוקמב תיפרגואיגה תרגסמה

  .תיתוהז הניחבמ תנגראמ תרגסמכ יפרגואיגה

 ןיבל ,לבב לש ןיסחויה תונוילע תודוא ילבבב תורוקמה תא רמרש שריפ ובש ןפואה ןיב דוגינל בושנ םא

 ,״הדפקה״ו ״הלקה״ לש תוקירבורל וסנכנ אל ולא תורוקמ יכ הארנ ,םירקוחה ראש םתוא ושריפ ובש ןפואה

 שומישהש ךכ לע דמע ואלטס לאכימ .רחא רושימב תאצמנה הרטמל ןיסחויב שומיש םיפקשמ םהש ןויכמ

 ךפוה ,לבב ינבל םדיגנהלו )תוצראה ראש ינב תא ןכו( לארשי ץרא ינב תא ןייפאל תנמ לע ״הסיע״ חנומב

 אל ילבבה סוחייה תונוילעב םיקסועה תורוקמה 80.ןיאושינ יניינעל תדרפנ ״הטסאק״ל לבב ינב תא השעמל

 לע ןיסחויה תוירוגטק תא םיסימעמ םג םה ,ינש דצל אלא ,ןיסחויה לע תיפרגואיג תרגסמ םיסימעמ קר

 רוציל ידכ ,ול תיוולנש הפנעה תיביטמרונה תכרעמה תאו סוחייה חיש תא םימתור םה .תיפרגואיגה תרגסמה

 וללה תורוקמה ,ךכב 81.םינוש םירוזיא יבשות םידוהי ןיב לדבל ודעונש תויחנהו ,הקימניד ,הקירוטר ססבלו

 82.תינלדב-תיתתיכ הדמעל הברק םילגמ

 ,תיתתיכ הדמעש ךכ לע תדמוע איה 83.תיתתיכה השיגה ןיבל סוחייה ךרע ןיבש חתמב הנד בראפלמיה התרמ

 תא הוושמ איה תמיוסמ הדימבש ןוויכמ ,סוחייה ןויער םע חתמב תדמוע ,תרגוסמו תינלדב איהש ףא לע

 
 .74 ׳עה ,ליעל ואר ,הרמימה לש תויטנתואב ןוידל 75
 .ןיסחוי ,ןרוק ואר ,הז חונימ לע .״תוחפשמ״ ,ילארשי-ץראה חונימב אקווד שמתשמ בר ,הזה הרקמב 76
 ז ,ד ןישודיק ימלשורי וושהו ,"]...[ לארשי-ץראב התיה תחא ריע יול ןב עשוהי ר'מאד" :ב"ע ס תומבי ילבב ואר ,תפסונ אמגודל 77
  .65 ׳עהל ךומס ,׳ד קרפב הז השעמב הנד ינא.״]...[ םורדב החפש>מ<ב השעמ״ :)א"ע וס(

 .119-125 'מע ,לבב ידוהי ,ינפג 78
  .122 'מע ,לבב ידוהי ,ינפג 79
 .155-156 'מע ,ןיאושינ ,ואלטס ואר 80
 יפל .ימלשוריב תולוע ןניא םסוחיי תונוילע תודוא תוילבבה תונעטהש ךכ לע ,ןימלק לש ותהימתל תמיוסמ הבושת שי ,ךכב 81
 תיפרגואיגה הסיפתהש ייניעב רתוי ריבס םרב .תויסומלופ תוביסמ ולא םירמוח לילכה אל ימלשוריה ,93-91 ׳מע ,ןיסחוי ,ןימלק
 ואר .ימלשוריב םיבר םידהל התכז אל איה ןכלו ,לבב יארומאל תידוחיי ,תיפרגואיגה תוהזה תא ססבל ידכ סוחייב שומישהו
 .ד ,א תומבי ימלשורי ואר םנמא .)ג"ע הס( א ,ד ןישודיק ;)ב"ע ג( ו ,א תומבי ימלשורי

 ןכו ,156 ׳מע ,ןיאושינ( ואלטס רבסש יפכ ,לבב יארומא לש סוחייה תסיפת לע תינאסס העפשהב רושק הז ךלהמש הארנ אל 82
  .ינפג והיעשי הארהש יפכ ,תיארומאה לבבב תימצעה הסיפתב היפרגואיגה תויזכרמ תא ףקשמ אוהש אלא ,)152 ׳מע
 דמעמ תועצמאב ל״זח תורפסבו ,״תונז״ גשומב תועצמאב ןארמוק תורפסב הלוע המוד ךלהמ .םינהכ תכלממ ,בראפלמיה ואר 83
 .408-403 ׳מע ,יפוד לע תודגה ,רמרשו יבצ ןזור ואר ,ןכ ומכ .׳ה קרפל רבד תירחאב ואר ,לודיבל ילכ םישמשמה ,םירזממ
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 לבב לש הסוחיי תונוילעל םינעוטה תורוקמב הלוע המוד הקימניד 84.תכה ךותב אצמנש ימ לכ לש דמעמה

 םסוחיי תא לעופב םירישכמ ולא תורוקמ ,רמרש ןייצש יפכ .םייפרגואיגה םירוזיאה ראש ןיבל הניב תודיגנמו

 החפשמה ןמ ןיינעה דקומ יוניש ידי לע תגשומ וז הרטמ .םהיניב ןיאושינה תא םירשפאמו ,לבב ינב לכ לש

 .וזב הז תיפרגואיגה תוהזהו סוחייה בוריע ידי לעו ,יפרגואיגה ךוישל

 רושימב סוחייב קוסיעה תא הניטקמ ,ימוקמה ךוישה רבע לא החפשמה ןמ – תורוקמהו – דקומה תבסה

 תא קודבל שדח חרכה תרצויו ,החפשמב תוקידבב ךרוצה תא תמצמצמ ףא דקומה תבסה 85.יתליהק-םינפה

 ותחיסש לכ" יכ ףסוי בר עבוק ,לבב ינב לש םתורשכ ןיינעב תורמימה תחא לש רשקהב ,ךכ .םדאה לש ואצומ

 ,לבב לש םיוסמה ימראה בינה תא רבודש ימ לכ ,רמולכ .)ב"ע אע ןישודיק ילבב( "השא ול ןיאישמ לבבב

 .יפרגואיגה ךוישה תא ףקשמה רובד בינ לש ןיינע תויהל תכפוה סוחייה תורשכל הדימה תמא .רשכל בשחנ

 ךייתשמ דחא לכ םרב .םש ותוא ילעב ףא םהו הזל הז תוכימסב םיבשויה ,םיבושיי ינשב ןד ילבבה ,המודב

 ינה" :רובדה טקלאידה לע ססבתהל שי ,םהיניב לידבהל תנמ לע .לוספ ינשהו רשכ דחאה ןכלו ,רחא זוחמל

 87.״תינשימ״ םירבוד לוספה בושייב :)םש ,ןישודיק ילבב( 86"תינושימ ןעתשימ יליספד

 ךכ 88.םידדוב םיבושיי אלא ,םימלש תוזוחמ םניא םילוספכ םינמוסמה םיבחרמה ,םיתיעל ,ינפג ןייצמש יפכ

 בושיי אוה יבוכ יב .)ב"ע ע ןישודיק ילבב( "ידבע והלוכ אתידב-םופד יבוכ-יב יאה" עבוק ףסוי בר ,לשמל

 הרמימ םע תבלתשמ וז הרמימ 89.םידבע רותב ויבשות לכ תא ןמסמ ףסוי ברו ,אתידבמופל תוכימסב ןכשש

 .הב םירוגמה תובישחבו ,לארשי ץרא לש התלעמב תקסועה היגוסב ,תובותכ ילבב ףוסב ףסוי בר לש תרחא

 הדוהי בר ,לשמל ךכ 90.לבב רובע ותובישחב ליבקמ דמעמ בצעל םיסנמ לבב יארומאמ המכ ,םש היגוסב

 ברו הבר ,תאז תובקעב 91.לבבמ תאצל םג רוסא ךכ ,לארשי ץראמ ״תאצל״ רוסאש יפכש לאומש םשב עבוק

 :לבבל ץוחמ תאצמנ "יבוכ יב"ש םיעבוק ףסוי

   .יבוכ-יבל אתידפ-םופמ וליפא :והייורת 'מאד ףסוי ברו הבר

   )א״ע איק תובותכ ילבב( ףסוי בר היתמשו יבוכ-יבל אתידב-םופמ קפנד אוהה

 ברש רפוסמ ,הרמימה תובקעב .לבב ימוחתמ האיציכ והומכ יבוכ יבל אתידבמופמ רבעמה ,ףסוי ברו הבר יפל

 הרואכל תיפרגוטרקה הרימאה ןיב אופא קודה רשק שי .יבוכ יבל אתידבמופמ אציש ךכ לע םדא הדינ ףסוי

 שיחממ הז רשק .םוגפ סוחיי ילעבכ יבוכ יב יבשות לש גוויסה ןיבל ,לבבל ץוחמ אצמנש םוקמכ יבוכ יב לע

 תרגסמב שומישה תא םגו ,סוחייה ביט תעיבקל ןוירטירקכ ילבבב יפרגואיגה ביכרה לש היילעה תא אוה םג

   .תיתכלה הקירוטר תועצמאב םיימוקמ הביאו תונלדב ססבל תנמ לע ןיסחויה לש

 :תובותכ ילבבב היגוס התואב עיפומ ,ןיסחויל היפרגואיג ןיב ילבבב הלועש רשקה תא אטבמה ףסונ השעמ

 
 ןיב ןארמוק תכב הנחבה התיה םנמא .150 'מע ,ןיאושינ ,ואלטס םג ואר .ךליאו 115 ;1-4 'מע ,םינהכ תכלממ ,בראפלמיה ואר 84
 ןוידב הלוע ןיינעמ ןחבמ הרקמ .םעה ראש ןיבל תכה ןיב לודיבב היה רתוי דוע קזח שגדש הארנ ךא ,םירגו לארשי ,םייול ,םינהכ
 רבס רסולפ דוד יכ תנייצמה ,15 ׳עה םשו ,117-116 ׳מע ,תוחכות ,לשא ואר .תכב רבח היהש ״סותונ היננח״ םשב םדא תוהזב
 םדאש היניעב ריבס אלש םושמ וז תורשפא החוד לשא ךא ,ימיטיגל-אל דלי ןמסמה ,νόθος ינוויה חנומה אוה ״סותונ״ יוניכהש
 ידיב ושטננש םידלי ץמאל וגהנ םייסיאהש ןייצמ סופסוי ,םנמא .וייחב םוי ,ישורב ואר התמועל .תכב רבח היהי הזכ דמעמב
 .751 'עה 99 'מע ,תמחלמ ,ןוסיימ ואר ךא ,120 'ב תמחלמ ,סופסוי ואר ,םהירוה
 ךומס ׳ד קרפ ואר .םילוספכ תמיוסמ החפשמ וא םדא ןמסמו ,םידחא םישעמב עיפומש ״הזרכה״ה דסומ ילבבב הלוע תאז לכב 85
 ,הזרכהה ישעמ דצל ,ףסונב .םש ןוידב וארו ,ב״ע ומ תומבי ילבב ואר ,םלש בושייל עגונ הזרכהה ישעממ דחא םרב .ךליאו 155 ׳עהל
-א״ע בע ןישודיק ילבב תודוא ,225 ׳עהל ךומס םש ןוידב ןכו ,םש ואר ,םילוספכ םימלש םיבושיי תונמסמה תורמימ םג תועיפומ
 .ב״ע
 .ןוקית הרבע ׳ו תואהש םשור השוע ,ףסונב .רחא דיב 111 ןקיטו י״כב הפסונ הנשוארה ד״וי תואה ]תינושימ 86
 .178-177 'מע ,ןיסחויל לבב תולובג ,רקלו רמייהנפוא םג ואר .64 ׳מע ,םש םג וארו ,25 'מע ,התמ ןשימ ,זפ ואר וז הרימא לע 87
 .79 'עה ,ליעל ואר 88
 ךומס ׳ד קרפ ואר ,ילבבב ושודיחלו ,םוגפ סוחיי לש דמעמכ ״דבע״ הירוגטקב שומישל .83-86 'מע ,תידוהיה לבב ,רמייהנפוא ואר 89
 .214 ׳עהל
 .58 'עה ,ליעל וארו ,א"ע איק תובותכ ילבב ואר 90
 .58 ׳עה ליעל ואר 91
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   .יאזוה-יב המבי היל הלפנד ארבג אוהה

  .הנינח 'רד הימקל אתא

  ?ןמת המביו תחימל והמ :היל 'מא

 .)םש( !?וירחא דרוי ויחאו .וגרהש םוקמה ךורב 92היוג אשנ הז לש ויחא :םהל 'מא

 םיידוהיה ויבשות סוחייו ,לבבל ץוחמ אצמנ הז רוזיא 93.ןשימל םליע ןיב ןכושה ,ןאטסיזוח זוחמ אוה יאזוח יב

 אלל יאזוח יבב תמ ויחאש םדא לע רפוסמ השעמב 94.ןשימו םליע ינב לש הזל המודב ,םוגפ הארנכ בשחנ

 םוקמה ךורב ,היוג אשנ הז לש ויחא" :סעוכ הנינח 'ר 95.ויחא תשא תא םש םבייל שקבמ אוה ןכלו ,םידלי

 לש םאצומ ,ןטסיזוחמ האצומ חאה אשנש השאה דועבש הלגתמ הבושתה ןמ !?״וירחא דרוי ויחאו ,וגרהש

 ,חאהש הארנ 96.הידוהי השאב ןבומכ רבודמ יכ ףא ,"היוג" התוא הנכמ הנינח 'ר .םשמ וניא םיחאה ינש

 עבונ "היוג" יוניכב הנינח ׳ר לש שומישה ."היוג" השאב רבודמש ותעד לע הלעה אל ,התוא םבייל ןיינועמה

 .ללכב יאזוח יב ישנא םעו ,וז השא םע ןיאושינה ןמ הדילס וא עוזעז תשוחת רצייל ןויסינה ןמ אופא

 ץרא ידוהיב רבודמש דמלל היושע רופיסב הנינח 'ר תעפוה ?רפסמה יניעב ,ויחא לשו שיאה לש םאצומ המ

 ןויע םרב 97.םוביי תווצמ םייקל תנמ לע לארשי ץראמ תדרל תלוכיה איה קרפה לעש הלאשהו ,ילארשי

 :ילבבב השעמה דוביע לע תדמלמ ,ימלשוריב רופיסה לש הליבקמב

  .הנינח 'ר יבגל אתא ןהכ דח

  ?םבייל וא ץולחל ,הוצמ רבד תושעל רוצל תאצל והמ :היל 'מא

  !?וב אצויכ תושעל שקבמ תאו .ופגנש םוקמה ךורב .אצי שיאה ותואלש ויחא :היל 'מא

 תאו ,ופגנש ךורבו ,הירכנ קיח קביחו ומא קיח חינה שיאה ותואלש ויחא :היל 'מא ןיכה ,רמימ יעבד תיא

 .)ג"ע אפ ,א ,ג ק"ומ ימלשורי( !?וב אצויכ תושעל שקבמ

 וא( םיוסמ יפרגואיג רוזיאמ ״תאצל״ תורשפאה יבגל הנינח ׳ר לאשנ םהינשב :הזל הז םיליבקמ םישעמה ינש

 םצעב ןה ,םישעמה ינשב המוד הנינח 'ר תבושת .הצילח וא םוביי ךרוצל )םיוסמ יפרגואיג רוזיאל ״תדרל״

 םילדבה המכ שי םרב ."היוג"ל המודה ,"הירכנ"ל תוסחייתהב םג ילואו ,יטמרדה חוסינב ןהו הלילשה

 ןיינעל תעגונ ותלאשש הארנ .ןהכ אוה הנינח 'ר ינפל אבש םדאה ,ימלשוריב :םישעמה ינש ןיב םייתועמשמ

 אופא הצוענ אל תיתכלהה היעבה 98.תמל אמטיהל םינהכ לע רוסיאלו ,םימעה ץרא תאמוט לש םיוסמה

 וא הצילחל תעגונ הלאשה ןכלו( ץראה ןמ האיציה םצעל אלא ,םבייל ןהכה ךירצ התואש השאה תוהזב

 ,ילבבבש השעמב 99.ץראה ןמ האיציה םצעב תדקמתמש ,ימלשוריב הנינח 'ר תבושתב הלוע םג ךכ .)םובייל

 .יפרגואיגה הכוישבו חאה תשא לש אצומב איה היעבה ,תאז תמועל

 
 ןקיטו י"כב .S F 2(2).20-T 'גדירבמייק ג"טק ,130 ןקיטו ,95 ןכנימ י"יכ ,וניצנוש סופדב םג ךכ .ץיבוקריפ י"כ יפ לע ]היוג אשנ 92

 ץראל הצוחב התיהש יפל" :שוריפה ןויליגב ףסונ ץיבוקריפ י"כב ."היוג אשנכ" :Bologna, AS: Fr. ebr. 608 הינולוב עטקבו 113
 ."היוג הל ירק
 .550 'מע ,םש הפמב וארו ,70-79 'מע ,תידוהיה לבב ,רמייהנפוא ואר 93
 .60 'עהל ךומס ,ליעל ואר ,ולא תומוקמ לש סוחייה גוויס לע 94
 ןיבא רב אקיא בר 'מא" :לבב תוביבסב םינוש תומוקמ תגווסמה ,א"ע בע ןישודיק ילבבב העיפומש הטודקנא ריכזמ הז רופיס 95
 םג .)א"ע בע ןישודיק ילבב( "םתה היל לפנד אוה המבי .היל ותיצת אל ייבא 'מא .ןיסחויל הלוגכ אוה ירה ןוזלח לאננח בר 'מא
  .וב םירגה םידוהיה לשו םיוסמ רוזיא לש דמעמה תלאש תא תררועמ םובייה תלאש ,ייבא תנעט יפ לע ,הז השעמב
 .לידבמה ,שמש םג ואר .178 'מע ,י"א תולעמ ,ןייטשניבור וארו ,92 'עה ליעל ואר 96
 .178 'מע ,י"א תולעמ ,ןייטשניבור וארו ,92 'עהב אבומה ,ץיבוקריפ י"כב שוריפה ןושלב ואר 97
 .)ד"ע-ב"ע ול( א ,ו תיעיבש ימלשורי ;ו ,חי תולהא הנשמ ואר ,הב אמטיהל םינהכה רוסיאו ,םימעה ץרא תאמוט לע 98
 המכמ הארנ תוחפ רבדה ךא ,תיתייעב השא םע םיסחיל םג זמרל היושע "הירכנ קיח קביחו ומא קיח חינה" הרימאה םנמא 99
 השאב היעב לע עיבצמ אל רשקהה ,ףסונב .תיתייעב תויגוז לש רואיתל תוחפ םיאתמ ,"הירכנ"ל "ומא" ןיב דוגינה ,תישאר .תוביס
 אלוע לע רפוסמ םש ,)ג"ע בל( ד ,ט םייאלכ ימלשורי םג ואר .יזיפה ןבומב הירכנה עקרקבו יפרגואיגה םוקמב אלא ,תמיוסמ
 םוקמל רוריבב סחייתמ םש "קיח"ה ,"הירכנ קיחב הטלופל ומא קיחב הטלופה המוד אל" :רמואו ,לבבב רטפנש ךכ לע רעטצהש
 .כ ,ה ילשמ ואר הז םגתפ לש רוקמל .םיוסמ
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 רתוי המיאתמה ,רוצ ריעב רבודמ ,ימלשוריב .םירופיסה ינשב הנוש תאצל לאושה שקבמ וילאש םוקמה םג

 םשכ .יאזוח יב אלא ,רוצ אל :תילבבה היפרגואיגל םאתוה םוקמה ,ילבבה דוביעב .ילארשי ץראה רשקהל

 ראשנ םכחה םש יכ ףא ,ןכל ."לבבל הצוח" תא גציימ יאזוח יב ךכ ,"ץראל הצוח" תא תגציימה ריע איה רוצש

 ,יאזוח יבל לבבמ תאצל שקיבש םדא לע ,תילבב טבמ תדוקנמ רפוסמ ילבבה דומלתב השעמה יכ הארנ ,ההז

 העיפומה לאומש םשב הדוהי בר לש הרימאה םע תבתכתמ הלאשה ,ךכב 100.םשמ השא םבייל תנמ לע

 תובותכ ילבב( "תוצרא ראשל לבבמ תאצל רוסא ךכ ץראל הצוחל לארשי-ץראמ תאצל רוסאש םשכ" :וירחאל

 ,לארשיל ץוחמ אצמנש םוקמל הכילהה םצעמ תעבונ אל ,"הנינח 'ר" ,םכחה לש הפירחה ותודגנתה .)א"ע איק

 דמעמ ןיבל סוחייה ןיב ,שוטשט וא ,רושיק רצונ ,ךכב .לבבל ץוחמ האצומש השא םע ןותיחה תורשפאמ אלא

 השעמב .לבב תמדא לש שדוקמה הדמעמ תא ססבמ יאזוח יבמ השא לש יתייעבה סוחייה .יפרגואיגה םוקמה

 האיציה ,ילבבב השעמב וליאו ,האמטהו הרזה המדאה ללגב תיתייעב יוארה בחרמה ןמ האיציה ,ימלשוריב

 101.יאזוח יבמ השאה סוחיי ללגב תיתייעב

 ריגסמ הז יוניכב שומישהש רשפא .יאזוח יבמ השאל "היוג" ףירחה יוניכב שומישב ןפוד אצוי הזה השעמה

 לוכי ״היוג״ יוניכה ילואו – ףרוג ןפואב יאזוח יב תושנו ישנא תליספל ןיסחוי ינידב שממ לש סיסב ןיאש

 אופא הארנ .תובותכ תכסמב אלא ,ןישודיק ילבבב ״ןיסחוי״ תויגוסב אצמנ אל השעמהש םושמ ןאכ שמשל

 תנמ לע ןיסחויה לש יתכלהה הדשה ןמ םילוספ תודמעמב שומיש םישוע םיארומאה םהבש תורוקמב םג יכ

 ינב תא לדבל ץמאמ םהירוחאמ רתתסמ ,השעמל ,תוזוחמו םיבושיי לש םידוהיה םיבשותה תא ןמסלו תונגל

 .לארשי ץראמ ןכו ,ינאססהו ימטופוסמה בחרמב םירחא תומוקממ םידוהיה ןיבל םניב ץיח רוצילו לבב

  .וז הרטמ רובע ןיסחויה תכרעמ תא םימתור ולא תורוקמ

 

 םוכיס
 ,סוחייה יפלכ םימכחה תושיגמ ןויעה דקומ תא ריבעהל שיש יתנעט ,תודחא םינש ינפל יתמסריפש רמאמב

 תורימחמו תוליקמ תודמע אוצמל ןתינ יכ יתיארה .ןיסחויה םוחת רובע םישמתשמ םה ובש חונימה םצעל

 יארומא ןיב יבקע יזכרמ לדבה הווהמ — תמייוסמ תיתכלה הדמע אלו — חונימה אקוודשו ,םידומלתה ינשב

 לארשי ץרא יארומא ,יתכלהה הדשה רובע ״ןיסחוי״ חנומב םישמתשמ לבב יארומא דועב .לארשי ץראו לבב

 דמעמה תסיפתב רתוי קומע לדבה ףקשמ חונימה לדבה דציכ יתיארה ,ףוסבל .״החפשמ״ חנומב םיטקונ

 ,םינושה תודמעמה תא רידסהל דעונש יתכלהה הדשה תסיפתב – סוחייה – אצומהו הדילה יפ לע עבקנש

 102.ןגרואמ אוה ובש ןפואהו ביטקלוקה תנבהבו

 וקסע הבש ,סוחייה יפלכ םימכחה תושיג תלאשל יתינפ ,ןושארה וקלחב .הנומתה תא םילשמ הז קרפ

 םייאנת ,םיילארשי ץרא תורוקמ לע יתעבצה .םתועמטיהו םילוספה תפישח תייגוסב ןויע ךרד ,םירקוחה

 ולא ףא ,לבב יארומא לש תורמימ יתנייצו ,ךכל םיפצמו ,םירזממה תפישח תא בויחב םיאורש ,םייארומאו

 ףא םע םירשייתמ אלש תורוקמ לע יתדמע ,וזמ הרתי .םירזממה תועמטיהל הפדעה םיפקשמש ,םימדקומה

 103.םילוספה יוליג ןיינעב ימינפ חתמו רתוי תבכרומ הדמע םיעימשמה ,תיראניבה הנחבהה לש דצ

 
 .178 'מע ,י"א תולעמ ,ןייטשניבור וושה 100
 ךא ,לבבל ץוחמ האצומש םושמ ,"היוג" הנוכמ יאזוח יבמ השאה .174 'מע ,ןיסחויל לבב תולובג ,רקלו רמייהנפוא םג ואר 101

 'עה ,ליעל ואר( לבבב אלוע לש ותומ לע רופיסל הז השעמ ןיב תוושהל ןיינעמ .ץראל הצוחב תואצמנ יאזוח יב ןה לבב ןה ,ןבומכ
 וליאו ,"הירכנ קיח" איה ותניחבמו ,"אתבאסמ אערא" ,האמט ץרא איהש ,לבבב ותמשנ תא חפנ אוהש ךכ לע בוצע אלוע :)99
  .לבב תושנל דוגינב ,"תויוג" רותב יאזוח יב תושנ תא בצממ תילבבה ותסריגב ןודנה השעמה

 .ןיסחוי ,ןרוק ואר 102
 .141-142 ׳מע ,קפס ,לטרבלה םג ואר .172 'מע ,םירזממ ,ןהכ ואר ,ןהכ היעש לש ותרעשה תססבתמ ךכב 103
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 תירחאב והילא לש ואובו ,ללקמה רופיסל תונשרפה :םייזכרמ םירשקה ינשב ונחבנ וז היגוסב םימכחה תושיג

 ,ללקמה רופיס דבלמשו ,רתוי בחר היה ינשרפה רשקהב םילוספ לש הרתסהבו יוליגב קוסיעהש הארנ .םימיה

 ימגפב רבודמ םא ןיב – םתפישחבו תויארקמ תויומד לש םהימגפב קוסיעל עצמ וויה תויארקמ תוישרפ המכ

 ןיב יחרכה רשק שיש הארנ אל םרב 104.רחא גוסמ םייתד םימגפב רבודמ םא ןיבו ,םיינימ םיאטחבו סוחיי

 ףושחל ,ןיפוליחל וא ,םייארקמ םירוביג לעו המואה תובא לע תוסכל םנוצרו םימכחה לש תוינשרפה תושיגה

 הריזב םימכחה לש תודקמתהה ,ךכל ףסונב 105.םהלש תוישעמה תויתכלהה תודמעה ןיבל ,םהימגפ תא

 התיה ולאה בחרמהו רשקהבש םושמ ילוא ,םתוא קיסעהש רשקהה והזש ךכ לע עיבצהל היושע תינשרפה

 .העפשה םהל

 םילוספל רשקב גהני אוה דציכו ,והילאב םיקסוע םהב יתנייעש תורוקמה .יגולוטכסאה רשקהל עגונב םג ךכ

 תירחא ןמזב ןיסחויב םיקסוע ,םייארומאו םייאנת ,םיפסונ תורוקמ .חכשנ יתימאה םדמעמש םירשכלו

 וחינה ,הז רשקהב םג 106.יול טבש תרהט וא אובל דיתעל )םיניתנהו( םירזממה תרהט תלאש ןוגכ ,םימיה

 תא םרב 107.םהלש הווהב םימכחה לש תישעמה תוינידמה תא ףקשמ םימיה תירחאב קוסיעהש םירקוח

 תא ףקשמ םימיה תירחאבו והילאב קוסיעהש רשפא :רחא ןפואב םג גישמהל רשפא תוריזה יתש ןיב רשקה

 108.םהימי לש תיתרבחה תואיצמב םילוספה לע חוקיפבו ןיסחויה תרדסה לע םימכחה לש הטילשה רסוח

 לש תולאשל ,תויתכלהה םהיתומגמבו םימכחה לש היגולואידיאב קוסיעה ןמ ונתוא הריבעמ וז הלאש

 .׳ד קרפב קוסעא ןהבש ,םתפוקתב תידוהיה הרבחב םימכחה םוקמ לשו ,תיתרבח הירוטסיה

 הנניא וז הלאשש יתיארהו ,סוחייה יפלכ םימכחה תושיג תלאשמ ןוידה תא יתטסה קרפה לש ינשה קלחב

 סוחייה תונוילעל םינעוטש ,ןיסחויה תודוא ילבבב םייזכרמה תורוקמה ןמ המכ תניחבל המיאתמה תרגסמה

 וזיאלו ,סוחייה חישב םישמתשמ םימכחה דציכ לואשל שי םרושאל וללה תורוקמה תא ןיבהל ידכ .לבב לש

 תדוקנש ןיסחויב םיקסועש תורוקמ יבג לע תיפרגואיג תרגסמ םיסימעמ לבב יארומא יכ יתיארה ?הרטמ

 ןמ ןוידל אשומהו תיטנוולרה הדיחיה תא םיטיסמ םה ,ךכב .החפשמה התיה םהלש תירוקמה דקומה

 וז הבסה .רחא גוסמ םידיחי תצובק – יפרגואיגה זוחמל וא בושייל ,םיוסמ גוסמ םידיחי תצובק – החפשמה

 םישנא ןיב תונלדבל עצמ תרצוי ,ינש דצמו ,ןוכנה יפרגואיגה רוזיאל ךייתשמש ימ לכל ףרוג רשכה תרצוי

 ךרוצהו ,יוניש רבוע סוחייה חיש ,סוחייה לע היפרגואיגה תסמעהב .םינוש םייפרגואיג םירוזיאל םיכייתשמה

 הרטמל ילככ םג וז תרגסמב שמשמ סוחייה .םיתחופ ,יתחפשמה ךוישה תובישח וא תויתחפשמ תוקידבב

 תונלדב ססבלו רוציל תנמ לע ,תושקונ תויביטמרונ תויחנה תלעב הנתיא תכרעמ קינעמ סוחייה חיש ;תרחא

  .םייפרגואיג הדרפהו יופימ לע תנעשנש תידוהי-םינפ

 
 ,ג הליגמ אתפסות ;י ,ד הליגמ הנשמ ;אנהכ ׳דהמב 307 ׳מע ,ביק הקסיפ רבדמב ירפסו ,יפוד לע תודגה ,רמרשו יבצ ןזור ואר 104

 'מע ,'ג קלח ,ירפס ,אנהכ ואר וארו ,260 'מע ,אנהכ 'דהמ 'מע ,הק רבדמב ירפס ;48 'עה 799 'מע ,'ד קלח ,ירפס ,אנהכ וארו ,חל-אל
 .ב"ע וצ תבש ילבב ;)312 'מע ,אנהכ 'דהמ( גיק הקסיפ ,רבדמב ירפס ןכו ,681-680

 םימכחה לש תוליעפל םיסחייתמה ,401-403 ׳מע ,יפוד לע תודגה ,רמרשו יבצ ןזור םג וארו ,9 ׳מע ,הרותה חוכ ,קיבונ וושה 105
 ,תויזכרמ תויארקמ תויומדל םיסחייתמ תמדוקה הרעהב םיאבומה תורוקמה .תויתרבח תוכלשה םג ךכל שי ךא ,תינשרד הניחבמ
 הניחבמ יתייעב תוחפ ,תאז תמועל ללקמה רופיס .וכותמ םימלש םיטבשלו לארשי ינב לכל וא ,ךלמה דוד ,םיטבשה תובא ןוגכ
 .לכה ךסב תויבויח ותפישח יפלכ םימכחה תודמע ,ךכ םושמ ילוא .יטרפ םדאל סחייתמ אוה ןכש ,תירוביצ

 .קרפל חפסנב ןכו ,׳ב הביטח ׳ה קרפ ואר 106
 .235 ׳עהל ךומס ׳ה קרפ וארו ,54 'מע ,םכח ,ןימלק םג ואר .185-186 'מע ,םיוג תאמוט ,זייה ;134 ׳מע ,קפס ,לטרבלה ואר 107
  .׳ד קרפב םג וארו ,42 'עהל ךומס ,ליעל ואר 108
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                              - ןיסחויה תרדסהו יגולאינגה עדיה רומיש :ישילש קרפ

 םיאנתה תפוקתבו ינש תיב תפוקתב

 יגולאינגה עדיה רומיש ןפוא :׳א קלח

 המדקה
 םייטקרפה םיטביהב קסוע הזה קרפה .תיגולואידיא הניחבמ ותקוזחתו סוחייה תרדסהב יתקסע םדוקה קרפב

 סוחיי ילעב םישנא .ןיסחויה תקוזחתו לוהינב ברועמ ישיא עדימ הברה .סוחייה תרדסה לש םייטסיגולהו

 םישנאש אדוול תנמ לע .הליהקה תונבו ינב ראשמ הארמב ולדבנ אל ״תומוגפ״ל תובשחנש םישנו תוחנ

 תודוא עדימ רומישו ףוסיאל םינונגנמ קזחתל ךרוצ היה ,םירשכ לארשילו םינהכל ואשניי אל םימוגפ םישנו

 יגולאינגה עדימה רומישל ושמישש םינונגנמב קוסעא הז קרפב 1.ןיאושינה לע חוקיפלו ,תוחפשמו םידיחי

  .םיאנתה תפוקתבו ינשה תיבה תפוקתב ןיסחויה תקוזחתלו

 ןיסחוי לע םידיפקמה הליהקה ינב לכ םה עדיה ינכרצ ,ןכ לעו ,ןיאושינ רובע דחוימב ץוחנ יגולאינגה עדימה

 יגולאינגה עדיה תכירצו רומיש תא םיראתמ םיילאוטסקט תורוקמ ובש ןפואה תניחב .םהיאושינב םייואר

 איה םהבש םינפואהו ,עדיה ותוא תא הכרצש הליהקה לש םקרמהו הנבמה לע הבישחב םג אופא הכורכ

 .ותוא הכרצ

 ,דחאה דצה ןמ .םהלש דוסימה תדימו םיעצמאה :םיריצ ינשל רושק יגולאינג עדימה תריסמו רומיש ןפוא

 ,ינשה דצה ןמ ?הפ לעב וא ,םימיוסמ םיכמסמ תועצמאב ,בתכב רסמנו רמשנ יגולאינגה עדימה םאה לאשנ

 לוכי בתכב רומיש .םינוש םינפואב עצבתהל תולוכי ,תילארואהו הבותכה ,וללה הריסמהו רומישה תורוצ

 תודועת םירשאמה ,םידיקפת ילעב ןיימדל ןתינ .יטרפ ןפואב םג ךא ,ימשרו דסוממ ןפואב עצבתהל

 תויטרפ תוחפשמ הבש ,רתוי תטרפומ תואיצמ ראתל רשפא ,ןיפוליחל .חקופמו יזכרמ ןויכראב תונסחואמה

 .וללה תומישרל ףקות ןתונש יזכרמ ףוג אלב ,רודל רודמ םתוא תוריבעמו ,ןהלש ןיסחויה תונליא תא תומשור

 לדומבש םיחקופמה םיכמסמה ןמ יתועמשמ ןפואב םינוש םייטרפה םיכמסמה לש יפואהו ,תונימאה ,ףקותה

 עדימה םא ךא ,ירוביצה ןויכראב שיגנ עדימה ,תדסוממה היצאיראווב :עדיה לש הכירצה ןפוא םג ךכ .ןושארה

 ינשבש ףא ,ןכ םא .וז םע וז םתוא תופתשמש ולא ןה תוחפשמה ,םייטרפ םייתחפשמ םיכמסמב רמשנ

 תיתרבחה הקימנידהו םיכמסמה יפוא ,םילדומה ןמ דחא לכב ,יגולאינג עדי לש בותכ רומישב רבודמ םירקמה

  .הזמ הז םינוש ,םתוא תרציימש הליהקה לש

 לש הרקמב .יטרפ ןפואב וא דסוממ ןפואב םייקתהל םילוכי ,הפ לעב יגולאינג עדימ לש רומישו הריסמ םג

 םיזכרמ םהו ,הליהק לכב ןיסחויה חוקיפ לע םינומאש םימיוסמ םידיקפת ילעב שי ,םידסוממ רומישו הריסמ

 ,םידיקפת ילעב םתוא לא תונפל ךרוצ שי ,יגולאינגה עדימה תא ךורצל ידכ .םהיניב עדימה תא םיריבעמו

 עדיה ,תיטרפה היצאיראווב .םיוסמ ךודיש לש ומויק תא ורשאי וא ,תמיוסמ החפשמ לע םיטרפ ורסמיש

 תחא לכ לש םחוכב ,וז תורשפא תרגסמב .הליהקה ינבמ תחאו דחא לכ ידי לע הפ לעב רמשנ יגולאינגה

 ,הזכ הרקמב יגולאינגה עדיה תכירצ .םהינכש לע עדימ יסיסרו עדימ רמשלו חקפל הליהקה ינבמ דחאו

 ךמתסהל היהי ןתינ ,בחרנ יתליהק חוקיפ לש הרקמב ,ףסונב .הליהקה ינבלו םינכשל היינפ ידי לע עצבתת

 
 ןמ קלחל .תימורה הירפמיאב תודמעמה תייכרריה רואיתל ,136-144 ׳מע ,תימורה הירפמיאה ,רלסו יסנרג לצא ,לשמל ,וושה 1
 תודמעמה תקוזחתל ושמיש תוכרעמ המכ יכ הארנ .הגוטה לע םיוסמ בחורו עבצב םיספ וא ,תעבט ןוגכ ,רכיה ןמיס היה תודמעמה
 לעו ,ודוהב קוסיעהו שובלה לע דמעמה תוכלשהל ,271-269 ׳מע ,ודוהל ןיע ,ןמלושו רנורב םג ואר .)ןלהל ואר( תימורה הירפמיאב
 .א ,ג תומבי אתפסות םג וארו ,34-28 ׳מע ,תודהי ,ןהכ םג ואר .תוטסקה לש תינרדומה היינבהה
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 ינב לש סוחייה ביט תא עובקל תנמ לע ,התליהק וא הינכש ברקב תמיוסמ החפשמ לש הדמעמ םצע לע

  .החפשמה

 .ןאכ םיראותמה םילדומה ןמ – רתוי וא – םיינש תובלשמה הרבח וא הליהק לש תואיצמ םג ןכתיתש ןבומכ

 .הז תא הז םיקזחמה םילדומ המכ לש אתווצב םויק לע ןכו ,תורחתמ תוכרעמ ןב תורחת לע בושחל רשפא

 םייזכרמ םייתליהק םינעדימ לע וא ,רזובמ יתליהק עדימ םע בולישב לעופש דסוממ ןויכרא לשמל ןיימדל ןתינ

  .םידדובו תוחפשמ לש יטרפ בותכ דועיתב םירחתמו הפ לעב עדיה תא םירמושש

 

 םירוביח .רתויב לד ינשה תיבה תפוקתב יגולאינגה עדיה תקוזחת לע םהמ דומלל ןתינש תורוקמה עציה

 רפס ,ימראה יול בתכו יול תאווצ ןוגכ ,ןיסחויו ןיאושינ לש םירחא םיטביהב םיקסועה ינשה תיבה תפוקתמ

 ונידיל ועיגה אל םג .יגולאינגה עדיה רומישל וא ןיסחויה תרדסהל םיסחייתמ םניא ,היבוט רפסו ,םילבויה

 וכמתסה םהילעש םייזכרמה תורוקמה ינש 2.הז ןיינע לע דומלל ןתינ םהמש ןארמוק תוליגממ םיעטק

 דבלמ .תישילשהו הינשה האמה ןמ ירצונ רבחמ – סונקירפא סוילויו ,עודיה ,סויבאלפ סופסוי םה םירקוחה

 .םיאנתה תורפס הנשי ,םדצל .ןוליפ לש רצק רואיתו הימחנו ארזע רפסב תוטודקנא יתש ןנשי ,תאז

 3.םיאנתה תפוקתמ וא ינשה תיבה תפוקת ףוסמ םייגולאינג םיכמסמל תוירמוח תויאר ונידיב ןיא ,ףסונב

 ירבד ,ארזע רפס ןוגכ ,םייתורפס תורוקמב תועקושמ וז הפוקתמ ונידיבש תודיחיה תויגולאינגה תומישרה

 תויתורפס תורטמל תושמשמ ולא תומישר .סקול יפ לעו יתמ יפ לע תורושבב ןכו ,היבוטו ,תידוהי ,םימיה

 םג 4.תיתרבחה-הירוטסיהה לש רוזחשל ןהב שמתשהל ןתינ המכ דע רורב אלו ,םיינתא דוסי ירופיסכו

 ןניא ,ינשה תיבה תורפסבש תומישרה תוססובמ ןהילעש ,רתוי תומודקה תויארקמה תויגולאינגה תומישרה

 ,הפ לעבש תורוסמב ןרוקמ ולא תומישר יכ ועיצה םירקוח .בתכב יגולאינג עדימ לש ליעפ רומישל הייאר

 לע דמלל םילוכי םניא ולא תורוקמ ,ןפוא לכב 5.דוסי ירופיסכו תויתורפס תורטמל ודעונ ןה םג יכ ןכתיו

  .םיאנתה תפוקתבו ינשה תיבה תפוקתב יגולאינגה עדיה לש םיימוימויה הכירצהו רומישה לש הילאירה

 

 הימחנ-ארזע
 א`ְו םיִׂשְחַיְתִּמַה םָבָתְכ ּוׁשְקִּב" םינהוכ תוחפשמ המכש רפוסמ ,לבבמ םילועה תמישרב ,הימחנ-ארזע רפסב

 7.תמיוסמ תיגולאינג הדועתל סחייתמ "םישחיתמה בתכ" 6.)בס ,ב ארזע( "הָּנֻהְּכַה ןִמ ּולֲאֹגְיַו ,ּואָצְמִנ

 ,תמיוסמ הדועת גיצהל תוכירצ ויה הנוהכה תוחפשמ לכ ,שדקמב תרשל תנמ לעש קיסהל ןתינ וז הטודקנאמ

 םה דציכו ןכיה ,םיימשר וא םייטרפ םיכמסמב רבודמ םאה רורב אל םרב 8.הדועת התיה אל ןהמ המכלו

  .רורב וניא םיכמסמה ןכות םג 9.םתוא ןוחבל היה לטומ ימ לעו ,ורמשנ

 
  .18 הרעהל ךומס ,ןלהל דוע ואר 2
 .67 הרעה ,ןלהל דוע ואר 3
 ,ארג ;תויארקמ תויגולאינג ,׳י ןיול ;15 'עה םשו ,658-662 ;600-603 'מע ,תועדו תונומא ,תפי ;666-667 'מע ,סחי ,רוויל ואר 4
 םנמא וסינ םיבר םירקוח .10-6 'מע ,סחיה תומישר ,׳נ ןיילק םג ואר .36-32 'מע ,דיווד תיב תודלות ,רוויל ;28-27 'מע ,תידוהי
 .66 ׳עה ,ןלהל תוינפהב ואר .ךכ ךרוצל ולא תורוקמב שמתשהל
 .תויארקמ תויגולאינג ,׳י ןיול לצא דוחייבו ,4 'עה ,ליעל וארו ,669-671 ;664-666 'מע ,סחי ,רוויל 5
 .דס ,ז הימחנ םג ואר 6
 .107 'מע ,הימחנ ארזע ,תפי ואר 7
 ורבע םילועה תוחפשמ לכ אלא ,םינהכה קר אלש העיצמ תפי ,גס-טנ ,ב ארזעב רפוסמה רואל .106 'מע ,הימחנ ארזע ,תפי ואר 8
 רותפל החילצה ץוקה תחפשמ יכ הריעמ ,107 'מע ,םש ,תפי .109-106 'מע ,םש ,תפי ואר .הדוהיל ועיגהשכ תמיוסמ ןיסחוי תקידב
 .תרחא וא וז ךרדב היעבה תא הארנכ
 ואר( "אתשרתה" ,הירפמיאה םעטמ לשומה לש התיה ולא םינהכ רבדב הערכהל תוכמסהש הריעמ תפי ,רופיסה ךשמה ךמס לע 9
 .108 'מע ,הימחנ ארזע ,תפי ואר .)גס ,ב ארזע
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 חַלֶמ לֵּתִמ םיִלֹעָה הֶּלֵאְו" :קפוסמ סוחיי תולעב ויהש לארשימ תוחפשמ המכ םג תורכזומ םילועה תמישרב

 יֵנְּב הָּיִבֹוט יֵנְב הָיָלְד יֵנְּב :םֵה לֵאָרְׂשִּיִמ םִא םָעְרַזְו םָתֹובֲא תיֵּב דיִּגַהְל ּולְכָי א`ְו ,רֵּמִא ןָּדַא בּורְּכ אָׁשְרַח לֵּת

 היה ימ לש ודיקפתו ,סוחייה תעידי הרמשנ דציכ ריגסמ וניא הז קוספ םג 10.)ס-טנ ,ב ארזע( "]...[ אָדֹוקְנ

 "םישחיתמה בתכ" גיצהל ושרדנ םינהכה תוחפשמ דועב 11.רורב וניא ץוחנה עדימה ןכות ,ןאכ םג .תאז ןוחבל

 ןאכמ קיסהל היה רשפא ."לארשימ" ןהש "דיגהל" קר תוכירצ ויה תורחאה תוחפשמה ,שדקמב תרשל ידכ

 םיטרפה תא ורמש תוילארשיה תוחפשמה וליאו ,בתכב םהיסחוי לע רומשל וגהנ הפוקת התואבש םינהכהש

 עוריא ביבס תימעפ דח הקידבל םיסחייתמ ולא םירצק םיקוספ ,םלוא .הפ לעב םהלש םייגולאינגה

 לש הילאירה לעו ,ןיסחוי תוקידב לש תימוימוי הרגש לע תונקסמ ןהמ קיסהל רשפא יאו ,ןנוכמו ילטנמונומ

  12.ףטוש ןפואב ןיסחויה רומיש

 ןוליפ
 ונתוא דמלל יושעש אבה רוקמה 13.הריפסה ינפל תישימחה האמה תוביבסב ובתכנ הימחנ-ארזעב םירואיתה

 :ןוליפ בתוכ ,םינהכל רשקב .ךכ רחא םינש תואמ ,הירדנסכלאב לעפש ,ןוליפ אוה ןיסחוי תקוזחת לע

 םירחבומו םירוהט םהיתובא תובאו םהיתובא ,הירוה רשא ,הרוהט 14הלותב וליבשב ]הרותה[ תשקבמ ]...[

 .)םייונישב ,252 'מע ,רוש ,101 'א םיקוחה לע( יוארה םסוחייו בוטהו יליצאה םייפוא לשב ,םכרע יפ לע

[…] γάμον αὐτῷ μνᾶται παρθένου καθαρᾶς καὶ ἐκ καθαρῶν γονέων καὶ πάππων καὶ 

προγόνων εἴς τε καλοκἀγαθίαν καὶ εὐγένειαν ἀριστίνδην ἐπικριθέντων. 

 ןהכהש תימשר ןיסחוי תקידבל ןאכ סחייתמ ןוליפש חינהל םירקוחה תא איבה הלכה תובא לש םסוחיי ןויצ

 ןייפאמ הלכה תובא תא .וז הקידב תעצבתמ דציכ ראתמ וניא ןוליפ ,רבודמ ךכב ןכא םא 15.ויאושינ ינפל ךרוע

 ןוליפ ."יואר סוחיי"ו "בוטו יליצא יפוא" ,εὐγένεια-ו καλοκἀγαθία ילעבו ,"םירוהט" םישנא רותב ןוליפ

 תא חיכוה םיטעמ םימי ךשמב" :רפיטופ תיבב ףסוי רואיתב ,ויבתכב ףסונ םוקמב ולא תונוכת יתש דימצמ

 דמצ ,ןוליפ תניחבמ יכ הארנ αςίγενεὐε ὶας καίγαθἀς καλοκῆτ(".16( חבושמה וסוחיי תאו וכרד רשוי

 ,םיכמסמב תפקתשמ אל הז הרקמב εὐγένεια יכו ,תמיוסמ תוגהנתה תרוצלו יפואל סחייתמ וללה תונוכתה

 ,הלכה תחפשמ לש תימשר הקידבל סחייתמ ןוליפ םא םג יכ הארנ ןכל 17.םיינכט םינותנ ידי לע תדדמנ הניאו

 לע םידיעמה ,הלכה תובא לש יתרבחה דמעמהו ןיטינומה תקידבב אלא ,תינויכרא הקידבב רבודמ אלש ריבס

  .יוארה סוחייה

 
 .אס ,ז הימחנ םג ואר 10
 לכ" תריפסב וללכנ ולא תוחפשמ ,קרפה רבחמ תניחבמ יכ הריעמ תפי הרש ךא ,וללה תוחפשמה לש םלרוגב הלע המ רורב אל 11
 .106 'מע ,הימחנו ארזע ,תפי ואר ."להקה
 .69-76 'מע ,הימחנ ארזע ,תפי ואר ,'ז הימחנ = 'ב ארזע המישרה לש הרטמבו יפואב ןוידל 12
 ,םש ,תפי ואר ,ירוקמה ויפואבו הזה רוקמה ךוראיתב ןוידל .10-8 'מע ,הימחנ ארזע ,תפי ואר הימחנ-ארזע רפס ךוראיתב ןוידל 13
 .76-69 'מע
 .158 'מע ,'ז ךרכ ,ןוליפ ,ןוסלוק וושהו ,154 'עה 252 ׳מע ,'ב ךרכ ,ןוליפ ,ףטנ לאינד ואר ,הלותב תאשל השירדה יבגל 14
 .66 'מע ,החפשמה תרהט ,רלכיב םג ואר .135 'עה 26 'מע ,ןויפא דגנ ,יילקרב ;158-159 'מע ,'ז ךרכ ,ןוליפ ,ןוסלוק לשמל ואר 15
 הלכה סוחיי תקידבל הייחנהל ןכו ,)33-31 'א ןויפא דגנ( םינהכה תולכ תוקידבל סופסוי לש רואיתל ולא םירבד ורשק םירקוח
 .ןלהל ואר ,ןוליפ לש רואיתל םסחיו ולא תורוקמ לע .ד ,ד ןישודיק הנשמב
 .םייונישב ,142 'מע ,'ב ךרכ ,ןוליפ ,ףטנ לאינד ,37 ףסוי לע 16
 תולאש ;109 רשי םדא לכש ;152 שנועו רכש ;187-210 תולעמה לע ,ןוליפ םג ואר .66 'מע ,החפשמה תרהט ,רלכיב וושה 17
 לע ;182 'ד םיקוחה לע ואר .καλοκἀγαθία-ב תיוולנ הניא εὐγένεια םהבש םירקמב ןד םג ןוליפ .180 'ד ,תישארבל תובושתו
 לע ;229 םהרבא לע ;63 סויאג ואר םנמא .192-191 'מע ,'ג ךרכ ,ןוליפ ,ףטנ לאינד םג ואר .216 ףסוי לע םג ואר ;226 תודימה
 םהרבא לע םג וארו ,εὐγένεια-ב רתוי םיינכט םישומישל ,109 רשי םדא לכש ;212 שרוי ימ ;171 שנועו רכש ;117 'א םיקוחה

219; 265-263. 
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 ןארמוק
 תויגולאינג תוקידבל תוסחייתה ןיא ונידיל ועיגהש ןארמוק תוליגמב ךא ,דבלב תיקלח הנומת ונידיב םנמא

 םרטב הלכה תקידבל תוליגמב תוסחייתה הנשי יכ ןייצא ,ךכל דוגינכ 18.רומאכ ,תויגולאינג תומישרל וא

 ,ןתחל הלכה תמאתה תא קודבל הייחנה הנשי "היהנ זר תמכח"ב .רחא גוסמ תוקידבב רבודמ ךא ,ןיאושינה

 תבוח 19.ותב ימומ לע שארמ ןתחל רפסל באה לע ,ךכל ףסונב .םיימונגויזיפו םייגולורטסא םינותנ ךמס לע

 הניא סוחייב הקידבש ךכל תועמשמ שי ,תאז רואל 20."קשמד תירב"ב םג העיפומ תבה ימומ לע חווידה

 .תרכזומ

 סופסוי
 םידקפומ םהבש ,םיימשר םינויכרא לש םמויק תא ראתמ סופסוי ,ינש תיב תורפסב םילדה םיאצממה תמועל

 דגנ״ רוביחב .ןיסחוי תקידב ךרוצל תומיוסמ תודועתב יתרגש שומיש לעו ,םיגוס המכמ תויגולאינג תודועת

 :םינהוכל הנושארבו שארב תעגונ ןיסחויה תקוזחת ״ןויפא

 ςὸς γυναικῦμοεθνοὁξ ἐ(;21( ומע ינבמ השיאמ םידלי דילוהל בייח הנוהכב קלח לטונש ימ לכ ןה ]31[

 τὸ γένος( הסוחיי תא קודבל קר וילע המוש יכ ,תורחא תולעמל וא הפסכל ויניע תאשל ול רוסאו

ζεινάξετἐ(, םינויכראה ךותמ התלשוש תא חקייש רחאל )ν ὴνοντα τάλαμβ 22ωνίρχαἀν ῶκ τἐ

διαδοχὴν ( םיבר םידע קפסיו.  

 הדפקהה תרמשנ םש םג ,ונמע ינבמ הליהק וב היוצמש םוקמ לכב םג אלא ,ןכ םיגהונ הדוהיב קר אל ]32[

 ינבש ,לבת יקלח רתיב ןכו לבבבו םירצמבש ולאל ןווכתמ ינירה ]33[ .םהיאושינ ןיינעב ,םינהכה ידי לע

 תאו ,היבאו הלכה םש תא ובתכ םהבש םיכמסמ םילשוריל םיחלוש םה ןכש .םש םיצופנ םינהוכה דמעמ

  .םידעה ויה ימו םימדוקה היתובא-תובא תומש

 סוכויטנא הצרא ושלפ רשאכ לשמל ,תובר םימעפ רבכ הרקש יפכ ,המחלמ ץורפתש הרקמל ךא ]34[

 םינהוכה ילוצינ זא וא ]35[ ,םמצע הלא ונימיב דחוימבו ,סוראוו סויליטניווקו סונגאמ סויפמופו סנאפיפא

 םילבקמ םה ןיא יכ .הטילפל ודרשש םישנה תא וקדביו 23,םינויכראה ךותמ תושדח תומישר בוש ורבחי

 .תובר םימעפ םירכונ םע םיסחי ומייק ןהש םידשוח םהש רחאמ ,םהיתורושל תויובש

 םימושר ,הנש םייפלא הזמ םילודגה םינהוכהש איה הז ןיינעב הדפקהל רתויב תחצינה החכוהה םרב ]36[

  .תובאל םינב ]סוחיי יפל[ אוה םמושירו ,םהיתומשב םיבותכב ונלצא

 תורישב אוהש דיקפת לכ לוטיל אל ףא חבזמה לא ברקתהל השרוי אל וללה ]םיללכהמ[ הטסי רשא ימ לכ

 .)םייונישב ,כ 'מע ,'א ךרכ ,רשכ ,36-31 'א ןויפא דגנ( שדוקה

 לכש ןעוט סופסוי ,תישאר :דסוממ ןויכראב םידקפומה ,םייגולאינג םיכמסמ לש םיגוס המכ ןייצמ סופסוי

 תא ורמש תוינהוכ ןניאש תוחפשמ םג ,הז יפ לע הרואכל .םינויכראב תדקפומש ותלכ תלשוש תא קדוב ןהכ

 םינהוכה לכ לש ןיאושינ תודועת ןיעמ וקזחוה םילשוריב יזכרמ ןויכראב ,ךכל ףסונב 24.םינויכראב ןתלשוש

 הנפומ וניא חוקיפה ,םירקמה ינשב .ןיאושינל םידעבו הלכה תלשושב ודקמתהש - תוצופתהו הדוהימ םג –

 
 ליעל ואר ,ךכ לע .םיידומלת תורוקמ לע תססובמה ,תיטסינורכנא תונשרפ יהוז ךא ,45-50 'מע ,םיניתנ ,ינדריו ישורב ואר םנמא 18
 .תיגולאינג המישר ,בוט םג ואר .263 ׳עה ׳א קרפ
 ,המכח תורפס ,ל"נה ;171-174 'מע ,תודימ ,רטסיק וארו ,160 'מע ;71-72 'וש 156 'מע ,'ב ךרכ ,הדוהי רבדמ תוליגמ ,ןורמיק ואר 19
  .82 ׳עהל ךומס ׳ה קרפ ןלהל דוע ךכ לע וארו ,155-154 'מע ,תורתסנ תולגל ,שמשו ןמרו ;307-305 'מע ,םש ןכו ,311 'מע
  .ליעל 19 'עהב וארו ,34 'מע ,'א ךרכ ,הדוהי רבדמ תוליגמ ,ןורמיק ואר 20
  .126 'עה 25 'מע ,ןויפא דגנ ,יילקרב ואר .לארשימ השאל איה ןאכ סופסוי תנווכ 21
 .128 'עה 25 'מע ,ןויפא דגנ ,יילקרב ואר .ωνίερχἀ-ל ןאכ םיהיגמ םירידהמה 22
 עיפומה חסונה תא .141 'עה 27 'מע ,ןויפא דגנ ,יילקרב ואר .ατάων γραμμίερχἀν ῶκ τἐ-ל םירידהמה ןמ קלח תהגה יפ לע ךכ 23
 ."תונשיה תומישרה ךותמ תושדח ]תומישר[" :םגרתל שי καινὰ […] ἐκ τῶν ἀρχαίων γραμμάτων :דיה יבתכב
 .21 'עה ,ליעל ואר 24
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 לכ לש ןיסחוי תלשוש הנשי םינהוכה ידיבש ןעוט םג סופסוי .םהיתולכ יפלכ אלא ,םמצע םינהוכה יפלכ

  .הנש םייפלא ךשמל ,ןבל באמ ,םילודגה םינהוכה

 תא גיצמ אוה ,תונושארה תואקספב .ולש יפרגויבוטואה רוביחב םג םייגולאינג םיכמסמ ריכזמ סופסוי

 :"םיירוביצה םיכמסמ"ב תאז אצמ אוהש ןעוטו ,הרוחא תורוד השיש ,ולש תילאינילירטפה תלשושה

 ףרוע הנפמ יננה ,םיירוביצה םיכמסמב םושר ויתאצמש יפכ ונתחפשמ תלשוש תא יתגצהש ירחא ,ןכבו

 .)םייונישב ,65 'מע ,ץרווש ,6 ףסוי ייח( ונתוא ץימשהל םיסנמה הלאל

τὴν μὲν τοῦ γένους ἡμῶν διαδοχήν, ὡς ἐν ταῖς δημοσίαις δέλτοις ἀναγεγραμμένην εὗρον, 

οὕτως παρατίθεμαι τοῖς διαβάλλειν ἡμᾶς πειρωμένοις χαίρειν φράσας. 

 הרואכל ףרטצמ הזה רואיתה ךא ,"ןויפא דגנ"ב עיפומ אל )δημοσίαι δέλτοι( "םיירוביצ םיכמסמ" חנומה

 םיגולאינג םיכמסמ לע תכמסנה הרבח לש תואיצמל החכוה שמשל םייושע םה דחיו ,םדוקה רואיתל

 .תוחפשמ לש תולשוש רקיעב םיליכמ םיכמסמה 25.םהילע םיחקפמש םיירוביצ תודסומב םידקפומה

  .תויטרפ ןיסחוי תוקידב תכירע ךרוצל ,רוביצל םישיגנ םיכמסמה ,תודסומה תועצמאב

 לכש ןעוט סופסוי .םינפוא ינשב יוטיב ידיל האב ,םניינעב הדפקההו םיכמסמה לוהינ לש תויזוכירה תדימ

 םינהוכה ,סופסוי יפל ,ףסונב .םהיאושינ לש בותכ דועית םילשוריל םיחלוש ,תוצופתבו הדוהיב ,םינהוכה

 םה המחלמה םותבו – !לודגה דרמה ללוכ – תומחלמ ידכ ךות םג םיבושחה םיכמסמה תא רמשל םיגאוד

 יטסטנפ םשור םישוע וללה םיטרפה ינש 26.ודרשש םינויכראה ךותמ תושדח תויגולאינג תומישר םירזחשמ

 דיקפתה תא אופא לוקשל שי 27.תויסומלופ תורטמ תרשל דעונ סופסוי לש רואיתהש דשח םיררועמו ,ילידיאו

 28.סופסוי לש ותביתכ תרגסמב וללה םירואיתה לש

 םה הבש תונקיידלו ,םידוהיה לש שדוקה יבתכ תותימאל ןעוט סופסוי ובו ,יטגולופא רוביח אוה "ןויפא דגנ"

 לקשמ דבוכו תונימא קינעמ סופסויש רכינ ,רוביחה תא םיחתופה םיפיעסה ןמ 29.םהיבתכ תא םירמוש

 היפרגוירוטסיהה ןמ ,וירבדל ,םירדענ ולא םינייפאמ ינש .םיימשרו םיבותכ םיכמסמב םיעוריא דועיתל

 ,הפ לעב ותריסמ ללגב ,ירמוהה סופאה תומדקב לזלזמ ףא אוה 30.תויועטו םירקש הפוצר איה ןכלו ,תינוויה

 האב ולא םירבדב 31.תרחואמ הפוקתב קר תיב-ףלאה תא ודמל םה ןכש ,םינאידקראה לש םתומדקב קפקפמו

  .תּוקיתעל תוניירוא ןיב ,ותעדל ,רשקהו ,הבותכה הלימב סופסוי לש ותנומא יוטיב ידיל

 סופסוי ,ותועצמאב .סופסוי לש תיזכרמה הנעטה רובע יטירק אוה םינהוכה יסחוי תקוזחת רואית ,הז רשקהב

 תומידקמה תואקספה ןמ הלוע ךכ 32.םהלש םיבותכה םיכמסמה לע הדיפקב םירמוש םידוהיה המכ דע חיכומ

 :רואיתל

 
 יפל - םילשוריב ויהש ולאל םימודה םיימוקמ םינויכרא ויה הצופתב םג יכ הלוע סופסוי לש ורואיתמ םאה םיקולח םירקוחה 25
   .64 'מע ,ןויפא ,רשכ וושהו ,131 'עה 26 'מע ,ןויפא ,יילקרב ואר .ורואית
 ,ןיאושינה תודועת ויה םינויכראבש עיצה ,141 'עה 27 'מע ,ןויפא דגנ ,יילקרב .23 'עה ,ליעל ואר .״תונשיה תומישרה ךותמ״ :וא 26
 לש םינויכראב ורזענ םינהכהש ןעט רשכ ,ותמועל .ולא תודועת ךמס לע ורצי םינהכהש תויגולאינג תומישר ןה "תומישר"ה וליאו
 וארו ,64 'מע ןכו ,66 'מע ,ןויפא דגנ ,רשכ ואר .םילשוריב ןויכראב ורמשנש םיכמסמה תא רזחשל ידכ תוצופתב תוידוהי תוליהק
 .25 'עה ,ליעל
 שדקמ םייקתה םירצמב הפוקת התואב יכ ןייצמ ,132 'עה 26 'מע ,םש ,יילקרב .140-141 'עה 27 'מע ,ןויפא ,יילקרב ואר 27
  .סילופוילהב יביטנרטלא
 ,רפורט ;הריתס ,ןוסיימ וושהו ,הנושארה האמה ,׳ד ץרווש לשמל ואר ,סופסוי יבתכ תאירקב םייללכ םייגולודותמ םינוידל 28
 .105-63 ׳מע ,בותכש
 .924 'מע ,ירוביצה ןויכראה ,ל"נה ;207-208 'מע ,תובצמה תרוסמ ,רלדא םג ואר .1-6 'מע ,הירוטסיה ,ןהכ ואר 29
 .וז הפוקתב םינוויה דגנ רכומ יסומלופ סופדב רבודמש ךכל ,206-210 'מע ,תובצמה תרוסמ ,רלדא ואר .20 'א ,םש ואר 30
 .22 'א ;12 'א ,םש ואר 31
 דעותמה רבדה רשאמ רתוי הבושח ינדפקו םודק דועית לש ומויק םצע לש החכוהש ךכל ,210 'מע ,תובצמה תרוסמ ,רלדא ואר 32
  .ומצע
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 ,תוחפ אל ,םיבתכל םתגאד תא םישעמב וחיכוה םה יכ ,םינומדקה וניתובאל סחיב רבדה ןכ אל ךא ]29[

 םילודגה םינהוכה לע המישמה תא וליטה םהש םג המ ,ליעל םירכזנה הלאמ רתוי הברה ףא רמוא יתייהו

 ורמשיי םג ךכ יכ רמול זעהל בייח ינאו ,הבורמ תונקיידב םהיבתכ םירמשנ הלא ונימי םצע דע .םיאיבנהו

  .הרצקב ]התע יארוק תא[ ליכשהל הסנא תאז לעו ;דיתעב

 םג אלא ,לאה תדובעל םירוסמהו םיבוטה ידיב הליחתכלמ הזה ןיינעה תא ודיקפהש קר אל ,וניתובא ]30[

 'מע ,'א ךרכ ,רשכ ,30-29 'א ןויפא דגנ( רוהטו תבורעתמ יקנ ראשיי םינהוכה עזגש חיטבהל םיעצמא וטקנ

 .)םייונישב ,טי

 םא ,סופסוי יפל .םיימשר םיכמסמ תועצמאב ,םינהוכה סוחיי תקוזחת תא ראתל הנופ סופסוי ,ןכמ רחאל

 תא רמשל םילוכי םג םהש יאדו ,ןברוחו תומחלמ ידכ ךות וליפא ןיסחוי תודועת רמשל םילוכי םינהוכה

 יגולאינגה עדימה רומישב שמתשמ סופסוי ,ןכ םא .שדוקה יבתכ תא ,רמולכ ,םהלש םיירוטסיהה םיבתכה

 .שדוקה יבתכ לש תונימאלו תויטנתואל תיזכרמ הייארכ ,םיירוביצו םיימשר םיכמסמב ,בתכב

 אוה ןויפא דגנ ורוביחב סופסוי לש תוירוטרה תויגטרטסאהמ תחאש ךכ לע עיבצה ןהכ היעש ,ךכל ףסונב

 יבתכש יאדו ,םיגהנמ םתואב םיגהונו םיבתכה םתוא תא םירמשמ םידוהיה לכ םא :"סוזנצנוק"ל ןועיט

 יזכרמ רגאמב תוצופתה ינהכ לכ תופתתשה לש רואיתה עקרב אצמנ המוד ןועיט 33.םייטנתוא םהלש שדוקה

  .םינהוכה יסחוי לש תדסוממה הקוזחתה לש תויזוכירה תא שיגדהל דעונש ,ןיאושינ תודועת לש

 ,וסוחיי תרדאהב ירוטר דיקפת שי יפרגויבוטואה ורוביח תליחתב סופסוי לש תישיאה היגולאניגה טוריפל םג

 יטרפב תויתייעב תודוקנ המכ לע ועיבצה םירקוח 34.תוימור תויפרגויבוטוא לש רכומ סופדב רבודמו

 רבודמש וא ,םנקתל שיש םישוביש הב ולפנש אלא יסיסב ןפואב הנוכנ איה םאה וקלחנו ,תלשושה

 םיכמסמה" ךותמ החקלנ תלשושהש הנעטה ,הזה רשקהב 35.היודב ,הקלחב תוחפל איהש היגולאינגב

 לש תויטנתואב תכמותה תודע ךכב האר ץרווש לאינד .םירקוחה תקולחמב דיקפת תקחשמ ,"םיירוביצה

 ולאכ םיכמסמ םא םג יכ םינייצמ ןהכ היעשו ןוסיימ ביטס ,ותמועל 36.סופסוי ךמסנ הילעש סחיה תמישר

 ןוסיימ ןכל 37.סופסוי ירבד תא תמאל רשפא יא ןכלו ,לודגה דרמה ןמזב הארנה לככ ודמשוה םה ,םימייק ויה

  38.אדירג ירוטר יעצמא השעמל הווהמ "םיירוביצה םיכמסמ"ל היינפההש ריבסמ

 רצי ןויכראה לש יזכרמה דמעמה 39.ימור-ינוויה םלועב ירוביצה ןויכראה תוילמס לע דמע רלדא םאיליוו

 סותאה םרב .ןויכראה לש תודרשיהה תלוכי תודוא סותימו ,וב םידקפומה םיכמסמל תונימא לש סותא

 40.קחורמ ירוביצ ןויכראב םידקפומה םיכמסמ תודוא םירופיס תיידבלו םיכמסמ ףויזל רכ וויה וללה סותימהו

 קינעהל הדעונו ,הז סופדל המיאתמ "םיירוביצה םיכמסמ"ב ולש היגולאינגה תא אצמ אוהש סופסוי תנעט

 ,םירבדה תביתכ ןמזב םייק ןיידע היה ןויכראה םא םג .גיצה אוהש סחיה תמישרל יטנתוא יפואו ףקות הנשמ

 תונימא תא קר אל קפסב הליטמ ,ברח רומאה ןויכראהש הדבועה םרב .סופסוי תנעט רחא רהרהל םוקמ היה

 םינויכראב תוימשר תויגולאינג תרימש לש גהונה םצעל עגונב ותודע תא םג אלא ,סופסוי לש היגולאינגה

 .ןברוחה ינפלש הדוהיב ,םיירוביצ

 
 .5-8 'מע ,הירוטסיה ,ןהכ ואר 33
 .2 'עה 3-4 'מע ,ףסוי ייח ,ןוסיימ ;107-108 'מע ,סופסוי ,ןהכ ואר 34
 11 'מע ;31-32 'עה 9 'מע ;13-14 'עה 5-6 'מע ,ףסוי ייח ,ןוסיימ וושה .4 'עה 63 'מע ,םש ;158-161 'מע ,ףסוי ייח ,׳ד ץרווש ואר 35
 היגולאינגה רוזחשל ץרווש לש ונויסנ יכ ןייצל שי .33 'עה 108-107 'מע ,סופסוי ,ןהכ ואר ,רתוי דוע תינוציק הדמעל .45 'עה
 .161 'מע ,םש ,ץרווש ואר .םותס יובמב לקתנ ,סופסוי ךמסנ הילעש תירוקמה
  .158 'מע ,ףסוי ייח ,׳ד ץרווש 36
 .33 'עה 108 'מע ,סופסוי ,ןהכ ;43 'עה 10 'מע ,ףסוי ייח ,ןוסיימ ואר 37
 .םש ,ןהכ םג וארו ,םש ,ןוסיימ ואר 38
 .919-920 'מע ,ירוביצה ןויכראה ,רלדא ואר 39
 .921-926 'מע ,ירוביצה ןויכראה ,רלדא ואר 40
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 לש יטרקורויבה ןונגנמה תא וריכה ,םיימורה ויארוקו ,וללה םירואיתה ינש תביתכ ןמזב אמורב יחש ,סופסוי

 )census( דקפמו ,םיחרזאה לכל הדיל תודועת לש ימשר רגאמ ,ראשה ןיב ,ללכ הז ןונגנמ .תימורה הירפמיאה

 הארשה התוויה וז תואיצמ םג יכ ןכתי 41.םתיב ינבו םשוכר תא םג טוריפב דעיתש ,הירפמיאה יבשות לכ לש

 חול לע תיניטל תבותכב תאצמנ סוסנקה תולהנתהל ,תיסחי המודק ,תחא אמגוד .סופסוי לש וירואיתל

  :הילטיא םורדב האלקרה תינוויה ריעהמ

Whatever municipia, colonies or prefectures of Roman citizens are or shall be in Italy, 

whoever in those municipia, colonies or prefectures shall there hold the highest magistracy 

or the highest office, at the time when a censor or any other magistrate shall conduct the 

census of the people at Rome, within the sixty days next after he shall know that the census 

of the people is being conducted at Rome, he is to conduct a census of all his fellow 

municipes and colonists and those who shall be of that prefecture, who shall be Roman 

citizens; and he is to receive from them under oath their nomina, their praenomina, their 

fathers or patrons, their tribes, their cognomina, and how many years old each of them 

shall be and an account of their property, according to the schedule of the census, which 

shall have been published at Rome by whoever is then about to conduct the census of the 

people; and he is to see that all this is entered in the public records (in tabulas publicas) 

of his municipium; and he is to send those books by envoys, […] to those who shall conduct 

the census at Rome […](Tabula Heracleensis, ll. 142-152, Crawford, Statutes, Vol. 1, 377). 

42 

 תוימורה םירעה לע ,אמורב דקפמ תכירע ןמזב יכ עבוקו ,הריפסה ינפל הנושארה האמל ךראותמ הז רוקמ

 עדימה תא רמשל ןהילע ,ףסונב .אמורל עדימה תא חולשלו ,םיחרזאה לש דקפמ ןה םג להנל הילטיאב

 הפוקתל אלו ,תיאקילבופרה הפוקתל ךייש הז רואית םנמא .in tabulas publicas ,"םיירוביצה םיכמסמ"ב

 הייחנהל אופא בל םישנ 43.ופקיהב בחרתה קר סופסוי לש ונמזב סוסנקה ךא ,סופסוי יח הבש תילאירפמיאה

 יאושינ תודועת חולשמ רואית רובע הארשהה תויהל התיה היושעש ,אמורל הרזחב םיכמסמה חולשמל

 tabulae ,"םיירוביצה םיכמסמ"ה תא ןייצמה יניטלה חנומה ,ףסונב 44."ןויפא דגנ"ב םילשוריל םינהוכה

publicae, ףסוי ייח"ב סופסוי שמתשה ובש ינוויה חנומל ליבקמ ,ימוקמה ןויכראה לש": δημοσίαι δέλτοι, 

 ךכ לע אופא דיעהל יושע הז חנומב שומישה 45."ףסוי ייח"ב ותחפשמ תלשוש תא אצמש ןעוט אוה םש

 .סופסוי לש רואיתל הארשהה רוקמ הוויה ימורה יטרקורויבה ךרעמהש

 התיה ילוא .תמייוסמ תילאיר תואיצמ תדמוע סופסוי לש רואיתה עקרבש תורשפאה תא לולשל רשפא יא

 ינא םרב .תויתורפסה סחיה תומישר לע ססבתמ אוהש וא ,תויטרפ תויגולאינג תומישר םע תורכיה סופסויל

 ,םיימורה תודסומה תארשהב רצונ ,תדסוממהו תיזוכירה תינהוכה תיביכראה היטרקורויבה רואית יכ העיצמ

 ןועטל ידכ הז רואית םתור סופסוי .ימורה יתוברתה םלועב ירוביצה ןויכראל היהש יזכרמה םוקמה רשקהבו

 
  .רורחש תודועת ,ןסקורו ןאמ ;הדיל תודועת ,ץלוש םג ואר .350-359 'מע ,היגולואידיא ,ודנא ואר 41
 .וזה הינפהה לע ודנא דרופילק ׳פורפל הדומ ינא 42
 .140 'מע ,תופיאש ,ודנא ואר ,סוטסוגוא תפוקתמ סוסנקב ולחש םייונישל 43
 'מע ,תופיאש ,ודנא ואר .תוימוקמ תויטרקורויב לע רתוי ןעשנ סוסנקה ,תילאירפמיאה הפוקתב ,םנמא .33 'א ןויפא דגנ ואר 44

141-140. 
 'מע ;96-97 'מע ,היגולואידיא ,ודנא ואר ,חנומב םיפסונ םישומישל .34-35 'מע ,םיינווי םיחנומ ,׳ה ןוסיימ ואר .6 ףסוי ייח ואר 45

350. 
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 רואית תריצי יכ רשפא ,ךכל ףסונב .ותנעטל ,םינהוכה םינומא ויה םרומיש לעש ,שדוקה יבתכ תויטנתואל

 ינפב הרטמ םג סופסוי רובע התיה ,תימורה היטרקורויבל המודה ,תינברוח םורט תינהוכ היטרקורויב לש

 .המצע

 

 סונקירפא סוילוי
 לש יזכרמ ןויכרא לע רפסמ ,הריפסל היינשה האמה הנפמב יחש ירצונ רבחמ ,סונקירפא סוילוי סוטסקס םג

 רותפל הסנמ סונקירפא ,סויבסוא ךרד ונידיל עיגהש בתכמב 46.הדוהיב היהש םיימשר םייגולאינג םיכמסמ

 47?סקול יפ לע הרושבב תאבומה וזל ההז הניא יתמ יפ לע הרושבב ושי לש היגולאינגה עודמ :תינשרפ היעב

 .עבטה יפ לעו קוחה יפ לע ;תובא יגוס ינש רציימ םובייה ,וירבדל .םובייה תווצמב רזענ סונקירפא ,ךכ םשל

  48.קוחה יפ לע תובאה תא הנומ סקול ,עבטה יפ לע תובאה תא טרפמ יתמ דועב ,ךכ

 וניא סונקירפא ךא .תורושבב סחיה תומישר יתש ןיב הריתסה ץורית תא םותחל ןתינ היה הזב הרואכל

 חתופ אוה .ינשה תיבה תפוקת יהלשב ,תוידוהי תויגולאינג תומישר לש הקוזחת ראתמ אלא ,ךכב קפתסמ

  :םירבעה תוחפשמ ראש לכ ןיבל סודרוה ןיב דיגנמו ,ררחושמ דבעל דלונש ,סודרוה לש לפשה סוחייה רואיתב

 רואיחא ומכ ,םירגל דע תוסחייתמה ולאו ,םירבעה תוחפשמ םינויכראב ויה תומושר ,ןמז ותואבש רחאמו

 םילארשיה תחפשמש ,סודרוה ,םירצממ ]םמע[ דחי ואציש תובורעתה ]תוחפשמו[ ,היבאומה תורו ינומעה

 ,םהלש תוחפשמה תומישר תא ףרש ,לפשה וסוחיי תעידיב הכומ ותויהבו ,רבד םושל ורובע הליעוה אל

 רפסה ךותמ סחייל לכוי אל רחא דחא ףא םא ,חבושמ סוחיי לעבכ תואריהל לכויש הבשחמה ךותמ

 תודלות ,סויבסוא( תובורעתה ,"יארוייג" םיארקנה לא וא ,םירגה וא ,תובאה לא ותחפשמ תא ,ירוביצה

 .)ילש םוגרת ,7:13 'א ,הייסנכה

ἀναγράπτων δὲ εἰς τότε ἐν τοῖς ἀρχείοις ὄντων τῶν Ἑβραϊκῶν γενῶν καὶ τῶν ἄχρι 

προσηλύτων ἀναφερομένων, ὡς Ἀχιὼρ τοῦ Ἀμμανίτου καὶ Ῥοὺθ τῆς Μωαβίτιδος, τῶν τε 

ἀπb Αἰγύπτου συνεκπεσόντων ἐπιμίκτων, ὁ Ἡρῴδης, οὐδέν τι συμβαλλομένου τοῦ τῶν 

Ἰσραηλιτῶν γένους αὐτῷ καὶ τῷ συνειδότι τῆς δυσγενείας κρουόμενος, ἐνέπρησεν αὐτῶν 

τὰς ἀναγραφὰς τῶν γενῶν, οἰόμενος εὐγενὴς ἀναφανεῖσθαι τῷ μηδì ἄλλον ἔχειν ἐκ 

δημοσίου συγγραφῆς τὸ γένος ἀνάγειν ἐπὶ τοὺς πατριάρχας ἢ προσηλύτους τούς τε 

καλουμένους γειώρας, τοὺς ἐπιμίκτους.  

 קיזחהש ירוביצ ןויכרא הדוהיב היה :ונניינעל ץוחנה ירוטסיהה עדימה תא הרואכל תקפסמ וז הקספ

 ריתסהל הצר ,ררחושמ דבע לש ונב ,סודרוה .לארשיב תוחפשמה תולשוש תא וטריפש םייגולאינג םיכמסמב

 .ןויכראה תא ףרש אוה ןכלו ,לפשה ואצומ תא

 הנכמב ודקמתה םירקוחה .דסוממ יגולאינג םושיר םהינש םיראתמ סונקירפאו סופסוי ,םירקוח וארהש יפכ

 49.ינשה תיבה תפוקת ךרואל יגולאינגה עדיה רומיש ןפוא תא םיפקשמ םירואיתה ינשש וחינהו ,הזה ףתושמה

 תועצה המכ ולעה םירקוח יכ ףא 50.סודרוה ידיב ןויכראה תפירש תודוא רבד ןייצמ אל סופסוי ,םלוא

 
  .סונקירפא ,רלדא ואר ,ויתורטמו ,ולש היגולואידיאה ,שיאה לש וביט חותינל 46
 .16-7:1 'א הייסנכה תודלות ,סויבסוא ואר 47
 .10-7:2 'א הייסנכה תודלות ,סויבסוא ואר 48
 ;281-282 'מע ,םילשורי ,סאימרי ;92-93 'מע ,הסיע ,גרבשרה ;173-174 'מע ,היגולאינג ,דניורפ ;118 'מע ,הסיע ,לטנזור ואר 49
  .13 'עה 153 'מע ,סוחיי ,ץיבלקני ;187 'מע ,ןיאושינ ,ןייטשפא
 .128 ׳עה ,ןלהל וארו ,354 'ו ;427 ׳ב תמחלמ ואר .לודגה דרמב םיינוממ םיכמסמ קיזחהש ןויכרא תפירשל ןייצמ סופסוי 50
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 ךכל 51.סופסוי לש וירואית םע דחא הנקב םילוע םניא סונקירפא לש וירבד ,תורוקמה ינש ןיב היצזינומרהל

 רבדב קפס הלעמה ,ראתמ אוהש םיעוריאה ןיבל סונקירפא לש ונמז ןיב יתועמשמה יגולונורכה רעפה ףרטצמ

 יפכ :סונקירפא לש רואיתה רשקה תא ןובשחב תחקל שי ,הז הרקמב םג .ורואית לש תירוטסיהה תונימאה

 52.תינשרפ הייעב רותפל הנושארבו שארב דעונ הז רואית ,רוויל בקעי ריעהש

 הרואכל תאז רתפ אוה .תורושבב ושי לש תויגולאינגה ןיבש הריתסה תא ץרתל ןיינועמ סונקירפא ,רומאכ

 .קוחה יפל הינשהו רשבה יפל תחאה ,ושיל תוליבקמ תולשוש יתש ,וירבדל ,רציש ,םובייה גהונ תועצמאב

 ןכ לעו ,תויטנתואכ ויניעב תוספתנ סקולו יתמ לצא ושי לש תויגולאינגה .ךכב קפתסמ וניא סונקירפא םרב

 לש החיתפה טפשמ תא ףיסוהל שי ךכל .תובותכ תויגולאינג תקוזחת לש הילאיר תופקשמ ןהש רובס אוה

 Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ“ ,)א ,א יתמ( "םהרבא ןב ,דוד ןב ,חישמה ושי לש סחיה רפס" :יתמ יפ לע הרושבה

”μάβραἈ ῦοἱυδ ὶΔαυ ῦοἱυ ῦΧριστο, ןכל 53.ושי לש ותפוקתב "סחי ירפס" לש םמויקל םשורה תא רצויש, 

  54.ןתלשוש לש ימשר דועיתב וקיזחה לארשיב תוחפשמה לכ אלא ,ושי לש ותחפשמ קר אל ,סונקירפא ןעוט

 רחאל םג ,תוימשרה תויגולאינגה לע רומשל וחילצה תוחפשמה ןמ קלח ובש ןפואה תא ראתמ סונקירפא

  :םינויכראה תפירש

 םושמ וא ,תומשה תא ורכזש םושמ וא ,םמצעל תויטרפ תומישר ]וקיזחה[ ,םיריהזה ןיבמ םיטעמ ךא 

 קוידבש ימ ןיבמ .רמשנש חבושמה סוחייה ןורכיזב םיאגתמ ,םיקתוע ךותמ רחא ןפואב ]םתוא[ וגישהש

 ,הבכוכו תרצנ םידוהיה םירפכהמו .עישומה תחפשמל רשקה ללגב ,"יוניסופסד" םיארקנה םה ,ורכזוה

 ועיגהש הדוקנה לא ,םימיה ירבד רפס ךותמ םג ,תרכזומה היגולאינגה תא וטריפו ץראה ראשב ובבותסה

 .)7:14 'א ,הייסנכה תודלות ,סויבסוא(

ὀλίγοι δὴ τῶν ἐπιμελῶν, ἰδιωτικὰς ἑαυτοῖς ἀπογραφὰς ἢ μνημονεύσαντες τῶν ὀνομάτων 

ἢ ἄλλως ἔχοντες ἐξ ἀντιγράφων, ἐναβρύνονται σῳζομένῃ τῇ μνῄμῃ τῆς εὐγενείας: ὧν 

ἐτύγχανον οἱ προειρημένοι, δεσπόσυνοι καλούμενοι διὰ τὴν πρὸς τὸ σωτήριον γένος 

συνάφειαν ἀπό τε Ναζάρων καὶ Κωχαβα κωμῶν Ἰουδαϊκῶν τῇ λοιπῇ γῇ ἐπιφοιτήσαντες 

καὶ τὴν προκειμένην γενεαλογίαν ἔκ τε τῆς Βίβλου τῶν ἡμερῶν, ἐς ὅσον ἐξικνοῦντο, 

ἐξηγησάμενοι. 

 ךותמ םא ןיב ,תוימשרה תומישרה ךותמ ורצונ )ἀπογραφαί ἰδιωτικαί( תויטרפה תומישרה ,סונקירפא יפל

 תורתוס ןניאש( תורושבבש ושי לש היגולאינגה ,סונקירפא ןעוט ,ךכ .םיוסמ קתוע ידי לע םא ןיבו ,ןורכיזה

 תורוקמה תא ןגעמ סונקירפא ,הז ןפואב .םינויכראב ויהש תוימשרה תויגולאינגה לע תססובמ ,)וז תא וז

 ותוא ךפוה סונקירפא ,ןויכראה תא ףרשש ימכ סודרוה תא וראתב .תילאיר תירוטסיה העפותב םייתורפסה

 סוחייל תויארה תא דימשהל הסינש ימל םג אלא ,יתמ לש ביטרנה יפ לע ,ושי תא גורהל קר הסינ אלש ךלמל

 
 םהלש סחיה תומישר תא ןכמ רחאל ורזחש םינהכה ךא ,םייגולאינגה םיכמסמה לכ תא ףרש סודרוה םנמאש איה תחא תורשפא 51
 םג ואר .)3 'עה 173 'מע ,םש ואר ךא( 186 'מע ,היגולאינג ,דניורפ ;163 'מע ,הסיע ,לטנזור ואר :סופסוי לש ורואיתל םאתהב –
 םינויכרא ינש ויהש איה התלעש תרחא תורשפא .סונקירפא לש ורואית לע םג תכמתסמ וז העצה .189 'מע ,ןיאושינ ,ןייטשפא
 ,לטנזור םג ואר ;92-93 'מע ,הסיע ,גרבשרה ואר :ןושארה תא קר ףרש סודרוהו — םינהכ לש דחאו לארשי לש לש דחא ,םינוש
 .282-281 'מע ,םילשורי ,סאימרי ;163 'מע ,הסיע
  .40 'עה 35 'מע ,דיוד תיב ,רוויל ואר 52
 ,ב תישארבל םיעבשה םוגרת ואר .״תודלות רפס״ יוטיבה רובע ,םיעבשה םוגרתב םיימעפ שמשמ σεωςέβλος γενίβ ףוריצה 53
 תירבעב ״תודלות״ל ףילחת שמשמ ״סחי״ש ןויכמ ,ןווכמב ״סחי רפס״ םגרתל יתרחב .)ד ,ב תישארבל הרוסמה חסונ וושה( א ,ה ;ד
 ״תודלות״ תא םגרתמש ,א ,ה ;ד ,ב תישארבל יטיפואינ םוגרת םג ואר .28-29 ׳מע ,ינהכ רוקמ ,ץיברוה ואר .תרחואמה תיארקמה
 .״התוודלת סוחי״ ףוריצב
 .547 'מע ,םש םג וארו ,541 'מע ,סונקירפא ,רלדא ואר ,םינויכראבו תוירפסב סונקירפא לש דחוימה ןיינעל 54
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 לוכיש ימשר ךמסמ תישילשה האמב םירצונה ידיב ןיא עודמ ריבסמ הז רואית ,ךכל ףסונב 55.ולש יתוכלמה

  .תויטרפ תומישר קר אלא ,תורושבבש תויגולאינגה תא ששאל

 .תירוטסיה הניחבמ קפקופמ תוילארשיה תוחפשמה לש ןסוחיי תא ראתמ סונקירפא ובש ןפואה םג

 ,םימיוסמ םירגל תוסחייתמש ולא ,תובאל תוסחייתמש ולא :תוחפשמ יגוס השולש ראתמ סונקירפא

 וללה תוצובקה שולש תא םיאתהל וסינ םירקוח 56.לארשי םע דחי םירצממ ואציש תוחפשמ לש ןהיאצאצו

 רפסב תוטרופמה לבבמ םילועה ברקב תומיוסמ תוצובקל ןכו ,א ,ד ןישודיק תנשמ לש ןיסחויה תוירוגטקל

 סוחיי תולעב ןה סונקירפא ראתמש תישילשהו הינשה הצובקהש ועיצה םה ,ךכל םאתהב 57.הימחנ-ארזע

 סונקירפא .סודרוהל דוגינכ ןלוכ תא דימעמו ,וזל וז תוצובקה שולש תא הוושמ סונקירפא ,םלוא 58.תוחנ

 רסח היהש ,סודרוה ןיבל ,רחא וא הז ןפואב תיארקמה הירוטסיהל ןתוא ךרוכ ןסוחייש תוחפשמ ןיב ןיחבמ

-ה ילעב ןיבל ,חבושמה סוחייה ,γένειαὐε-ה ילעב ןיב דירפמש יתוהמה לדבהה ,סונקירפא יפל 59.סוחיי לכ

δυσγένεια, לש ומויק םצעמ אלא ,ןומדקה באה לש ינתאה וא יתכלהה דמעמה ןמ עבונ וניא ,לפשה סוחייה 

 ,םימכחה לש וזמ םגו ,סופסוי חינמש תיגולאינגה תכרעמה ןמ הנוש סותא ףשוח הז רואית 60.ןומדק בא

 דמעמ ילעב םהו ,םיתוחנ םהינש םיררחושמ םידבעו םירג דועב ,םלוסה שארב םינהוכה תא םיביצמה

  61.המוד

  62:תויאר ול ןיאש ךכב הדומ סונקירפא ,ולש רואיתה תא תמתוחה הקסיפב

 םגו ,בשוח ימצע ינא ךכ .רתוי רורב רבסה איצמהל לכוי אל רחא דחא ףא ,תרחא םא וא ךכ אוה םא ןכבו

 רתוי בוט ןיא ,הייאר רסח אוה םא םג ,גאדי ]רבסהה[ ותוא ונל םג .הריבס העד לעב הרקמב אוהש ימ לכ

 ,הייסנכה תודלות ,סויבסוא( ]...[ ןיטולחל תמא תרבוד הרושבה ,ןפוא לכב .ןיינעב רמול רתוי יתימא וא

 .)7:15 'א

 ןויכראה רואית .תמא תרבוד הרושבהש חיכוהל :ולוכ ךלהמה תרטמ תא ףשוח סונקירפא ,ולא םירבדב

 לע שרפל שי סונקירפא לש ורואית תא םג ,סופסויל המודב .תורושבל תונימאה תא אופא קפסמ ותפירשו

 רלדא םאיליוו .הרוציבבו תונימא תשרא תריציב ודיקפתו ,ימורה םלועב ןויכראה לש יזכרמה םוקמה עקר

 חיכוהל תנמ לע ,ירוביצ ןויכראב םידקפומה םיכמסמ תודוא םיירצונ םירבחמ ידיב ורצונש תוידב המכ ןייצ

    63.סונקירפא לש ןויכראה רופיס תא םג אופא ףיסוהל שי ולא תוידבלו ,ושי תודוא םירופיסה לש םתונימא תא

 םלוא .םיבותכ םיכמסמ תועצמאב ,ןיסחויה לש יזוכירו דסוממ חוקיפ םהינש םיראתמ סופסויו סונקירפא

 םייטגולופאה םיכרצל ורבחמ תא שמשמ רואית לכו ,םהיטרפב רכינ ןפואב הזמ הז םינוש םירואיתה

 לע םידיעמ םה ,םיוסמ ירוטסיה ןיערג םיפקשמ םהשמ רתויש אופא הארנ .ולש םימיוסמה םיינשרפהו

 
 .923 'מע ,ירוביצה ןויכראה ,רלדא םג ואר .'ב קרפ יתמ ואר 55
 .7:13 'א הייסנכה תודלות ,סויבסוא ואר 56
 ,סאימרי ;92-93 ,הסיע ,גרבשרה ;172-174 ,היגולאינג ,דניורפ ;118-122 'מע ,הסיע ,לטנזור ואר .הס-ח ,ז הימחנ ;גס-ג ,ב ארזע ואר 57
 .188-186 'מע ,ןיאושינ ,ןייטשפא ;282 'מע ,םילשורי

 .57 'עהב תוינפהב ואר 58
 םיעודי ,רויחאו תור ,םמשב ןייצמ אוהש םירגה .ולש יתורפסה עדיה אוה סונקירפא לש רואיתל סיסבהש הארנ ,וזמ הרתי 59
 .טי ,בי תומשל םיעבשה םוגרת לע הארנכ ססובמ γειώρας חנומה םג .םייתורפס תורוקממ
 תוערואמ ירופיס יפלו םתומדק יפל העבקנ םהלש הרקויהש ,בושיי תומוקמל סחיב םג סונקירפא תפוקתב םייקתה המוד סותא 60
 ,רלדא ואר ,סואמא ,ותדלומ ריעל עגונב ולאכ םיצמאמב סונקירפא לש תופתתשהל .תומסרופמ תויומד םע םתוא ורשקש
  .527-524 'מע ,סונקירפא
 םג .4 'עה ,םש תוינפהבו 183 'מע ,תורגו תוררחושמ ,דנפליו ואר ,םיאנתה תורפסב ררחושמה דבעל רגה דמעמ תאוושה לע 61
 .31 'א ןויפא דגנ ,סופסוי ;111 'א ,םיקוחה לע ,ןוליפ ואר ,םינהכל אשניהל תורוסא רז אצוממ םישנש םינייצמ סופסויו ןוליפ
 .140 ׳מע ,ןיאושינ ,ואלטס וארו ,11-7:10 'א הייסנכה תודלות ,סויבסוא םג ואר 62
 .933-937 ;926 ;917-919 'מע ,ירוביצה ןויכראה ,רלדא ואר 63
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 הלוע םירואיתה ינשב 64.סונקירפאו סופסוי ולעפ ובש ,ימורה רשקהב ןויכראה לש יזכרמה יתוברתה ודיקפת

 65.תונימא לש םשור תריציל שמשמה ,תימורה תוברתב ןויכראה לש ירוטרה דיקפתה אופא

 

  ?םיאנתה תורפסב יגולאינג עדימ לש בותכ רומיש
 ואר םירקוח .ינשה תיבה תפוקתב יגולאינג עדימ רומישל תודיחיה תויודעה םה ןאכ דע יתרקסש תורוקמה

 דסוממ ןפואבו בתכב ןיסחוי תקוזחת לש הילאירל הנמיהמ תודע סונקירפא לשו סופסוי לש םירואיתב

 תומישרו ,ןוליפ ,הימחנ-ארזעמ ,קרפל החיתפב יתנייצש םירופסה תורוקמה תא םרואל ושריפו ,וז הפוקתב

 ןונגנמ לש ומויק לע םידמלמ םניא וללה תורוקמה ,םלוא 66.ינש תיב תורפסבו םימיה ירבד רפסבש ןיסחויה

 ונתוא דמלל םילוכי םניא םג הימחנ-ארזעב םיקוספה .םהילע חקיפו םייגולאינג םיכמסמ זכירש דסוממ

 .הז רשקהב עייסמ וניא יגולואכראה אצממה םג .ןיסחויה לש תיתרגש וא תפטוש הקוזחת לע רומאכ

 ךא ,ןיאושינ יזוח וא תובּותכ המכ ולגתנ )םייטרפ םינויכרא ויהש( רבח לחנ יכמסמבו אתבב לש םינויכראב

 67.הלאכ םיכמסמ לש םמויקל תויאר ףא וא — םייטרפ וא םיימשר ,םייגולאינג םיכמסמ םהב ןיא

 וחקיפו םייגולאינג םיכמסמ וזכירש םיידסממ םינויכרא לש םירואיתב תכמות הניא םיאנתה תורפס םג

 ,רזממה תרדגה תודוא םיאנת תקולחמב :יגולאינג ךמסמל תחא תוסחייתה הנשי םיאנתה תורפס לכב .םהילע

 םיאבומ ,וירבד תובקעב 68.ןיד תיב תתימ וילע םיבייחש תוירע רוסיאל דלונש ימ אוה רזממ יכ עשוהי ׳ר ןעוט

 תשאמ רזממ ינולפ שיא׳ ,הב בותכו םלשוריב םיסחי תליגמ יתאצמ :ייזע ןב ןועמש ]]'ר[[ 'מא״ :יאזע ןב ירבד

 ,ןיסחוי תוקידבב וא יגולאינג עדיב תקסוע אל וז הנשמ .)גי ,ד תומבי הנשמ( ״עשוהי 'ר ירבד םייקל .׳שיא

 ידכ םיאבומ םה הנשמב ךא ,רורב וניא יאזע ןב ירבד לש ירוקמה םרשקה .רומאכ ,רזממה תרדגהב אלא

  69.עשוהי 'ר לש תיתכלהה הטישב ךומתל

 תולשושו תוחפשמ לש יגולאינגה עדימה תרימשל תפסונ תודע יאזע ןב ירבדב תוארל ושקיב םירקוח

 יתוהמ ןפואב הנוש יאזע ןב ריכזמש ןיסחויה תליגמ םלוא 70.יזכרמ ןויכראב ודקפוהש םיכמסמ תועצמאב

 ותוהז תא ןייצמ הנשמב רכזומש ךמסמה .ןיאושינ יזוחמ וא ,םינבו תובא לש תולשוש םידעתמה םיכמסממ

 תליגמשו ,הליגמה ןמ יטנוולרה קלחה תא קר טטיצ יאזע ןבש רשפא םנמא .לוספ ידוהי לש רמולכ ,רזממ לש

 תירויצה ותודע 71.ךמס הל ןיאש הרעשה רבכ יהוז ךא ,םינבו תובא לש תלשוש הדעית איה םג אצמש םיסחיה

 
 ,νάγραπτοςἀ :םיכרעב ,ןולימ ,ג"סל ואר .יטרקורויב ינכט חונימב םישומיש םנשי ,סונקירפא לצא םג ,סופסויל המודב 64

ἀντίγραφος, ἀπογραφή. 24 'מע ,םיינווי םיחנומ ,׳ה ןוסיימ םג ואר. 
 .סונקירפא לש הז תא הלאש ןמיסב ריאשמ ךא ,סופסוי לש ורואית תונמיהמ תא לבקמ ץיבלקני ,רתוי םימודקה םירקוחה תמועל 65
 'עהו 35 'מע ,הגהנהו דמעמ ,ךברוא ;108 ;98-97 'מע ,תיזגה תכשל ,ירא ןב םג ואר .13 'עה םשו ,154-153 'מע ,סוחיי ,ץיבלקני ואר

 .םש 16
 תרהט ,רלכיב ;92-94 'מע ,הסיע ,גרבשרה ;186-190 ;173-175 'מע ,היגולאינג ,דניורפ ;162-163 ;118-123 'מע ,הסיע ,לטנזור ואר 66
 ;290-275 ;214 'מע ,םילשורי ,סאימרי ;319-311 ;283 ;189-186 ;167-163 ;149-148 'מע ,ןיאושינ ,ןייטשפא ;77 ;67 'מע ,החפשמה
   .בנק ׳מע ,ןיאושינ ,קבלא םג ואר .143 'מע ,ןיאושינ ,ואלטס ;66-63 'מע ,'א ךרכ ,ןויפא ,רשכ ;155-152 'מע ,סוחיי ,ץיבלקני

 .p. Yadin 10; p. Yadin 18; p. Hever 65 ואר ,ןיאושינה יזוחל 67
 .׳ה קרפב םימעפ המכ וז הנשמב הנד ינא .גי ,ד תומבי הנשמ ואר 68
 לש םתדמע תא תללוש הניא איה ןכש ,עשוהי 'ר תטיש תבוטל הערכהכ שמשל הלוכי הניא הליגמה ,וז הנשמב יכ ןייצל שי 69
 ואר .החכוה ןתמ וא "תומיא" ןבומב שמשמ ,וז הנשמב עיפומש "ירבד םייקל" יוטיבהש הארנ .אביקע 'ר לש וא ינמיתה ןועמש
 ףוריצ ,םירחא תומוקמב .ז ,אי ;ג ,ט םיעגנ הנשמ םג ואר .תודע תועצמאב ןכ םג ,םכח ירבד לש המוד "םויק"ל ,ד ,ח תומבי הנשמ
 ןכו ,19 'מע ,ו אחספ ,אתליכמ ;ד ,ב הגיגח הנשמ ואר .םוימוי ייחב ןהו ,יתכלה רשקהב ןה ,עוציב וא היישע תועמשמב שמשמ הז
 הסיפתה תא תפקשמ ,םכחה ירבד תא "םייקל" ידכ תודעה תאבה יכ תדמלמ וז תועמשמש ןכתי .דועו ,ז ,ט ב"ב ;ט ,י תיעיבש הנשמ
  .תיתכלהה הדמעה תא ,רבעב שמימ וא ,שמממ עריאש השעמהש
283- 'מע ,ןיאושינ ,ןייטשפא ;280 'מע ,םילשורי ,סאימרי ;77 'מע ,החפשמה תרהט ,רלכיב ;186-188 'מע ,היגולאינג ,דניורפ ואר 70

 ,רתוי םירחואמ תורוקמב "םיסחי תליגמ"ו "םיסחי רפס" לש םירוכזאב ולתינ םג םירקוח .159 'מע ,סוחיי ,ץיבלקני םג ואר ;280
 ;ב ,ד תינעת ימלשורי ואר .בנק ׳מע ,ןיאושינ ,קבלא ;תופסונ תורעה ,ל"נה ;םיסחוי תליגמ ,ןיילק ןכו ,ליעל דניורפ לצא ואר
 .םייגולאינג םיכמסמל םייפואב םימיאתמ םניא םה ,םירחואמ ולא תורוקמש הדבועה דבלמ םרב ,ח ,חצ הבר תישארב
 .וז הרעשה הלוע םהירבדמש ,ןייטשפאו סאימרי ,דניורפ לצא ,70 'עה ,ליעל ואר 71
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 יגולאינג עדימ לש ידרופס רומיש לע הנממ דומלל ןתינ רתויה לכלו ,דדוב הרקמ לע תרפסמ יאזע ןב לש

 לש הקוזחתו לוהינל תנגרואמו תרדוסמ הטיש לע ללכ דמלל הלוכי הניא איה .םייטרפ םישנא ידיב בותכ

 72.יזוכירו דסוממ ןפואב םייגולאינג םיכמסמ

 תא אצומ הימחנ ,םילשורי תומוח ץופיש רחאל .יאזע ןב לש וירבד לע רוא ךופשל לוכי הימחנ רפסמ קוספ

  :'ב קרפ ארזעב העיפומה המישרה התוא איהש ,לבבמ םילועה תמישר

 תֶא הָצְּבְקֶאָו יִּבִל-לֶא יַהTֱא ןֵּתִּיַו ]ה[ .םִיּונְּב םיִּתָּב ןיֵאְו ּהָכֹותְּב טַעְמ םָעָהְו הָלֹדְגּו םִיַדָי תַבֲחַר ריִעָהְו ]ד[

 הֶּלֵא ]ו[ .ֹוּב בּותָּכ אָצְמֶאָו הָנֹוׁשאִרָּב םיִלֹועָה ׂשַחַּיַה רֶפֵס אָצְמֶאָו ׂשֵחַיְתִהְל םָעָה תֶאְו םיִנָגְּסַה תֶאְו םיִרֹחַה

 ֹוריִעְל ׁשיִא הָדּוהיִלְו םִַלָׁשּוריִל ּובּוׁשָּיַו ,לֶבָּב gֶלֶמ רַּצֶנְדַכּובְנ הָלְגֶה רֶׁשֲא הָלֹוּגַה יִבְּׁשִמ םיִלֹעָה הָניִדְּמַה יֵנְּב

 .)ו-ד ,ז הימחנ(

 םיִלֹועָה ׂשַחַּיַה רֶפֵס אָצְמֶאָו" :בתוכ ,םילשוריב בשויש ,הימחנ .טלוב יאזע ןב ירבדל הימחנ ירבד ןיב ןוימדה

 ןב ירבדש הארנ ."הב בותכו םלשוריב םיסחי תליגמ יתאצמ" :רמוא יאזע ןבו ,"ֹוּב בּותָּכ אָצְמֶאָו הָנֹוׁשאִרָּב

 73.תרחואמה התליבקמ איהש ,"הליגמ"ב "רפס" הלימה תפלחהב ,הימחנ רפסמ הז קוספ לע םיססובמ יאזע

 הארנ אל ךא ,תומותס תורתונ ,אצמש ןעוט אוהש הליגמה לש תויטנתואה תדימו ,יאזע ןב לש ותודע ,ןכ םא

 תיבה תפוקת ףוסב ,םיימשר היגולאינג יכמסמ לש חוקיפו הקוזחת לע דמלל ידכ הב שמתשהל רשפאש

 74.ינשה

 

  :םינהוכה יסחוי תוקידב תודוא ,סופסוי לש וירואיתל רקחמב הכרכנ תפסונ תיאנת תרוסמ

 ,ז ןירדהנס=( ט ,ב הגיגח אתפסות ד ,ה תודימ הנשמ

 )א

 'מע ,אנהכ 'דהמ( זטק הקסיפ רבדמב ירפס

339( 

 ןירדהנס התיה םש - תיזגה תכשיל

 תא הנדו תבשוי לארשילש הלודג

  .הנוהכה

 הנוהכ יסחי ןיקדובו ןיבשוי םשו

   .היול יסחי

 - ורמא ןכימ .)ז ,חי רבדמב( "תכרפל תיבמ"

 ןיקדוב םשש תרפכה תיב ירוחא היה םוקמ

 .הנוהכ יסוחיי

 

 
 אוצמל חילצה יאזע ןבש יוכיסה יכ ןייצמש ,30 'מע ,דיוד תיב תודלות ,רוויל ואר ,ףסונב .140 ׳מע ,ןיאושינ ,ואלטס םג ואר 72
 :ג ,גי תבש אתפסותב רואיתה םג ואר .לודג וניא ,ןברוחה רחאל םינש תורשע המכ ,םילשורי לש תוברוחה תחאב האירק הליגמ
  ."ןהיליאמ ןיבקרנ ןהו הפרותה םוקמב ןתוא ןיחינמ אלא"

 .41 'מע ,רפס תליגמ ,ץיברוה ואר 73
 ןכתי .סופסוי לש םירואיתה ןיבל ,םימיה ירבדו הימחנ-ארזע ןיבש רשקה לע בושחל תרחא ךרד עיצהל רשפא ,ןאכ יתעצה רואל 74
 תיתורפס הארשה וויה ,)בס ,ב ארזע ואר( "םישחייתמה םבתכ"ל תוסחייתהה ,יפיצפס ןפואבו ,םילועה תמישרו סחיה תומישרש
 ."ףסוי ייח"ב תלשושה תאיצמ רואיתל ןכו ,"ןויפא דגנ"ב םייגולאינגה םיכמסמה רואיתל תינשרפו
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 שולשל ףתושמה ,ונניינעל 75.םיטרפ המכב הזמ הז םילדבנה ,םינוש תורוקמ השולשב העיפומ וז תרוסמ

 76.וב תרשל ולכיש ינפל ,שדקמב המייקתהש תיגולאינג הקידבל םינותנ ויה םינהוכהש אוה תוליבקמה

 וללה םייאנתה תורוקמהש וחינה םה ןכלו ,סופסוי לש וירואית רואל וזה תרוסמה תא וארק םירקוח

 .שדקמב םידקפומ ויהש םיימשר םייגולאינג םיכמסמ תועצמאב ,םינהוכה סוחיי לש בותכ רומישל םיסחייתמ

 לש רתוי הדומצ האירק םלוא 77.םינהוכה סוחיי לע חקפל ידכ ,ירוביצ דיקפת ילעב ונחב םיכמסמה תא

 .םרואל תבשייתמ הניא ףאו ,ללכ תיחרכה הניא םייאנתה תורוקמה לש וז תונשרפ יכ הלגמ תורוקמה

 ,הנוהכה תא "ונד" דציכ וא ,תוקידבה וכרענ דציכ תטרפמ הניא תיאנתה תרוסמה לש תוליבקמה ןמ תחא ףא

 תוליגמב שומישל םיסחייתמ םייאנתה תורוקמהש החנהה .םיבותכ םיכמסמב שומיש תונייצמ ןניא ןהו

 ןיא ךא ,וז החנהל איבה ןיסחויה תקוזחת רואית לש ידסממה יפואה יכ הארנ .הילאמ תנבומ הניא ןיסחוי

 וא בתכב םייקתהל לוכי היהש ,עדיה רומיש ןפואל ,ןיסחויה תקוזחתב ידסממ ףוג לש ומויק ןיב יחרכה רשק

  .הפ לעב

 .תיאנתה תרוסמה ןיבל "ןויפא דגנ"ב םינהוכה סוחיי לע חוקיפה רואית ןיב יתוהמ לדבה שי ,ךכל ףסונב

 תרשל ולכוי םה םא עירכמ קדובה ףוגהו ,הקידבל ןותנה טקייבואה םה םמצע םינהכה ,םיאנתה תורפסב

 
 םוקימב ,תרוקיבל ןותנה טקייבואב ,ךילהה תא ראתמה חונימב הזמ הז םילדבנ ,רבדמב ירפסבו ,אתפסותב ,הנשמב םירואיתה 75
 שרושב שומיש השענ ירפסבו אתפסותב :םירחאה םיינשהמ לדבנ דחא רוקמ ,ןיינע לכב .תרוקיבה יעצבמבו עצבתה אוה ובש
 תכשלב תרוקיבה תא םיכרועש )לודגה ןיד תיב וא( ןירדהנסה םה ולא אתפסותבו הנשמב .״ןיד״כ תאז הנכמש הנשמה תמועל ,ק״דב
 אתפסותה וליאו ,תרוקיבל םינותנ םינהוכה ,ירפסבו הנשמב .״תרופכה תיב ירוחא״ב ,םינהוכה הארנכ םה ולא ,ירפסב וליאו ,תיזגה
 תא התניש הנשמה .״היול״ל תוסחייתה רדעיהב ךא ,אתפסותבש וזל התמד תירוקמה תרוסמה יכ הארנ .םייוולה תא םהל הפיסומ
 ,ןושאר טבמב ירוקמ םשור השוע איהש ףא ,ירפסבש תרוסמה .ןירדהנסה לש תוליעפל םג םיאתמש ,רתוי יטמרד רואיתל חונימה
 רבדמב( "]...[ םֶּתְדַבֲעַו תֶכֹרָּפַל תיֵּבִמְלּו ַחֵּבְזִּמַה רַבְּד לָכְל םֶכְתַּנֻהְּכ תֶא ּורְמְׁשִּת hְּתִא hיֶנָבּו הָּתַאְו" :קוספל השרד לע השעמל תססובמ
 ,ךכל ףסונב .םינהוכה יסחוי חוקיפ לע םינומא דבלב םינהוכה יכ תעבוק איהש ךכב ,תירוקמה תרוסמל הביגמ איהש הארנו ,)ז ,חי
 םוקמכ הלוע אוהו ,םיאנתה תורפסב תורופס םימעפ עיפומ ,תוקידבה ועצבתהש ןייצמ ירפסה ובש םוקמה ,״תרופכה תיב ירוחא״

 ,ד הרומת ;א ,ז םיחבז אתפסות ואר .רחואמה ,הדוהי ר״ב יסוי ׳ר אוה וילא סחייתמש דיחיה אנתה .תילאנימיל השודק לעב ילוש
 ,׳ד קלח ,ירפס ,אנהכ םג ואר .קוספה תשרדל אוה םג רושק ״תרופכה תיב ירוחא״ל ןויצהש הארנ .א ,ה ;א ,א תודימ תנשמ ןכו ,ח
 ׳מע ,ןורכיז ,׳נ ןהכ ואר ,הנשמב ןוידל .135 ׳עה םשו 477-471 ׳מע ,לוקוטורפ ,יבצ ןזור ואר ,אתפסותבש אתיירבב ןוידל .878 ׳מע

 תיתד תועמשמו תובישח םג ףקשמ הנשמב אלמה רואיתה ךא ,ןירדהנסל םינהוכה תא הפיפכמ הנשמהש ןעט ןהכ .88-85 ;45
  .80 ׳עה ,ןלהל ואר ,תיאנתה תרוסמה לש תוירוטסיהה תדימל רשאב .״ןרהא לש וערז״ל תסחוימש
 אוה רבדמב ירפסב וליאו ,רואיתה ךשמהב אתפסותבו הנשמב שרופמ ,שדקמב דובעל ןהכל הרשפיאש איה הקידבהש ןויערה 76
 הנשמה ךשמה תא הוושמה הלבט ןלהל .)75 ׳עה ליעל ואר ,קוספה טוטיצל( תרוסמה תכמסנ וילעש קוספב יוטיב ידיל אב
 :אתפסותהו

 )א ,ז ןירדהנס=( ט ,ב הגיגח אתפסות ד ,ה תודימ הנשמ
 אצויו ,ןירוחש ףטעתמו םירוחש שבול ,לוספ וב אצמינש ןהכ
  .ול ךלוהו
  .םינהכה ויחא םע שמשמו סנכנו ,םינבל שבול ,לוספ אצמנ אלשו

 אצוי .ןירוחש  ףטעתמו ןירוחש שבול ,לוספ וב אצמנש ןהכ
   .ול ךלוהו
 סנכנ .םינבל ףטעתמו םינבל שבול ,לוספ וב אצמנ אלשו
  .םינהכה ויחא םע שמשמו

 .ןרהא לש וערזב לוספ אצמנ אלש ןישוע ויה בוט םויו  .ןרהא לש וערזב לוספ אצמינ אלש ןישוע ויה בוט םוי
 וערזב לוספ אצמנ אלש אוה ךורב םוקמה ךורב׳ :'מוא ויה ךכו

 .׳ןרהאלש
 ןיאש פ'עא ,ודיב הדבועו ולשמ הפיאה תירישע איבמו
  .ולש רמשמה
 ואיבה אלש דע ודבעש טוידה ןהכ דחאו לודג ןהכ דחא
 .הרישכ ןתדבע - ןהלש הפיאה תירישע

 
 יכ הארנ .הכ ,ג םילקש אתפסות לע תססובמ אתפסותה תמיתחש הארנ .המיתחל דע ,רתוי וא תוחפ תוהז אתפסותהו הנשמה
 הנשמ לשמל ואר .םירחא םייאנת תורוקמ לע תססובמה תיתורפס הריצי הווהמ תוירשפאה תואצותה יתש לש יטמרדה רואיתה
 תואיצמל םיאתמ אלש ,יטסילאודיווידניא רואית והז ,ףסונב .ד ,ז אמוי הנשמ ;א ,א דימת הנשמ ;ד ,א אמוי אתפסות ;א ,א אמוי

  .80 ׳עה ,ןלהל ואר .תורמשמב הדובעה לש
 'מע ,ןיאושינ ,ןייטשפא ;214-215 'מע ,םילשורי ,סאימרי ;1 'עה 37 'מע ,ןירדהנס ,רלכיב ;171-172 'מע ,היגולאינג ,דניורפ ואר 77

 םירקוחה ןמ המכ .65-64 'מע ,החפשמה תרהט ,רלכיב םג ואר .98-97 'מע ,תיזגה תכשל ,ירא ןב ;154 'מע ,סוחיי ,ץיבלקני ;186
 ,תיזגה תכשל ,ירא ןב ואר .יללכ ןפואב תיאנתה תרוסמה לש תוירוטסיהה תלאשב וקסע אל ךא ,הנשמה לש תונימאה לע ורערע
 וניא ןמרביל .1300-1299 'מע ,הגיגח ,פ"כות ,ל"נה ;278 'מע ,תינווי ,ןמרביל ואר ,ףסונב .89-87 'מע ,ןורכיז ,׳נ ןהכ ;109-107 'מע
 ,םיינשרפ םימעטמ ןמרביל לש ושוריפ תייחדל .םייגולאינג םיכמסמל תסחייתמ תיאנתה תרוסמהש חינמ אוה ךא ,סופסויל ןייצמ
 רדח םהבש ,םיינווי םישדקמ לש תואיצמה ךמס לע ושוריפ תא קזחמ ןמרביל ,ףסונב .119 'עה 878 'מע ,'ד קלח ,ירפס ,אנהכ ואר
 ולוכ לכיהה ירוחאמ אצמנש םוקמ אלא ,ימינפ רדח וניא "תרופכה תיב ירוחא" םלוא .ὀπισθόδομος ,רצוא רדחכ שמיש ימינפ
 רומא היהש ,שממ לש ימינפ רדח היהὀπισθόδομος -ה ,ימינפ רדח ,דהסנילוה לש הרואית יפל .)75 ׳עה ,ליעל םינויצב ואר(
  .ומצע הנבמה ךותב ךא ,וירוחאמ וא םישדוקה שדוקב םקוממ תויהל
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 ןהכש רפסמ סופסוי 78.םהיתולכ אלא ,תרוקיבל םינותנ םינהוכה אל ,"ןויפא דגנ"ב ,תאז תמועל .שדקמב

 79.םמצע םינהכל ןיסחוי תקידב ראתמ וניא אוה ךא ,שדקמב דובעל השרוי אל ותלכ סוחיי תא קודבי אלש

 קזחמ וא סופסוי לש רואיתל ףרטצמ וניא תיאנתה תרוסמב רכזומה להונה ,םהיניב ןוימדה ףא לע ,ןכ םא

 יפכ( ואל םא ןיבו שדקמה תפוקת לש תירוטסיהה תואיצמה תא תפקשמ תיאנתה תרוסמה םא ןיב .ותוא

  80.תיבה תפוקתב יגולאינגה עדימה רומיש לש םיעצמאה לע רבד תדמלמ הניא איה ,)הרובס ינאש

 

 םיאנתה תורפסב יגולאינגה עדיה תקוזחת
 עדי לש בותכ רומיש לע דמלל םילוכיש םיאנתה תורפסמ םיפסונ תורוקמ ונידיב ןיא ,וללה תורוקמה דבלמ

 ,דסוממו חקופמ ןפואב ,ינשה תיבה תפוקתב בתכב קזחות יגולאינגה עדימה יכ וחינהש םירקוחה .יגולאינג

 רוזחשל דחי ובלתשהש ,םיאנתה תורפסמ הלועש תואיצמה ןיבל וז תואיצמ ןיב רעפל םירבסה המכ ועיצה

 תנעטל דוגינב( םהלש דסוממה לוהינה קספו ,ודמשוה םיכמסמה ,ןברוחה םע ,תישאר :יטסינומרה ירוטסיה

 ונמזב ,םירקוחה יפל ,ליחתה הז ךילהת 81.)לודגה דרמה ירחא םג םיכמסמה תא ורזחיש םינהכהש סופסוי

 ואיבה ןברוחה תובקעב תויתרבח תוכופהת יכ ונעט םג םירקוח 82.)סונקירפא לע ססבתהב( סודרוה לש

 לע המצע הדפקהה ,רמולכ 83.ןיסחויה יניד ךרעמב ןכו ,סוחייה לע הדפקהבו ינימה רסומב ףיקמ יונישל

 תא קזחתל וכישמה ,ןסוחיי לע ודיפקהש תומיוסמ תוחפשמ ,תאז םע דחי .תרכינ הדימב התחפ ןיסחויה

 םמצע םימכחהש תסרוג ,הז רוזחשל התוולנש רחא גוסמ הנעט 84.יטרפ ןפואב םהלש םייגולאינגה םיכמסמה

 וניא תינברה היגולואידיאה לש הז רואית ,רומאכ ,םלוא 85.היטרקוטירמב ולגדו ןיסחויה תובישחב ותיחפה

 86.םמצע תורוקמל םיאתמ

 ,ןיסחויה ןיינעב רתוי הבורמ תונדפק תפקשמ בתכב ןיסחוי תקוזחתש החנהה לע םייונב וללה םירוזחשה לכ

 םירושק םניא םיניינעה ינש םלוא 87.ןיסחויה תקוזחתב ןויפר ףקשמ םייגולאינג םיכמסמ לש םרדעיה ,ךכיפלו

 
 .תומחלמה ירחא ורתונש םישנל ושענש תוקידב רואיתל ,35 ,םש םג ואר ,31 'א ,ןויפא דגנ 78
 ,ללכב םינהכה יסוחיי לש םייגולאינג םיכמסמ ןייצמ וניא סופסוי ,"ןויפא דגנ"ב תיטנוולרה הדיחיב ,ףסונב .36 'א ,ןויפא דגנ ואר 79
 םיכמסמ"ב תאצמנ ולש היגולאינגהש ןייצמ סופסוי ,)6( "ףסוי ייח"ב םנמא .)36 ,םש( םילודגה םינהכה תלשוש לש ךמסמ קר אלא
 לע רפוסמ םהבש םיפסונ תומוקמ םנשי .שדקמב םינהכה יסחוי תקידב לע תרוסמל תאז רושקל שיש הארנ אל ךא ,"םיירוביצה
 ןכתי .81 ׳עה ׳ד קרפ ואר .םיכמסמ תועצמאב תעצבתמ הניא הקידבה ולא םירקמבו ,ןיסחוי תרטמל אל ,םיוסמ םדא ״קדב״ש םכח
  .םיכמסמ תועצמאב העצבתה הנוהכ יסחי תקידבש םיחינמ םניא ירפסהו אתפסותהש ךכל תפסונ הייאר םיווהמ ולא תורוקמש
 תרוסמ ,האנ ואר .״תורמשמ״ לש תבחרומ תיתחפשמ תרגסמל םאתהב תנגרואמ התיה םינהכה תדובע ,ינשה תיבה תפוקתב 80
 ,115 'מע ,םימכחה דמעמ ,ל״י ןיול םג ואר ;36-1 'מע ,םיירדנלק םיכמסמ ,ןומלט ;15 'מע ,רמשמ םש ,ל"נה ;17-15 'מע ,תונשרפו
 לע שגדה .שדוקב תרשל לכוי םרטב ,םינהכה ןמ דחא לכל ילאודיווידניא ךילה תוראתמ אתפסותהו הנשמה .129 'עה םשו
 חוקיפהו םינהכה סוחיי תרדסהש אופא רתוי ריבס .תורמשמה תואיצמ רואל ,תירוטסיה הניחבמ תרבתסמ אל תוילאודיווידניאה
 הנשמ ואר .היינשה לע תחא וחקיפ תובחרה תורמשמהש ןכו ,רמשמה-החפשמה תרגסמ ךותב ימינפ ךילה רותב ועצבתה ,םהילע
 ,בס ,ב ארזעב הטודקנאה לע תססובמ תיאנתה תרוסמה יכ ןכתי .16 ׳עה ׳ד קרפ ,ןלהל דוע ואר .חכ ,ד הכוס אתפסות ;ח ,ה הכוס
 ירוטסיה עגרב שחרתהש ימעפ דח ערואמכ םש הלוע סוחיי תקידבל םינהכה תפפכה .םינהכה לש ״םישחייתמה םבתכ״ תודוא
  .הרגשבש רבדל תכפוה איה ,תיאנתה תרוסמה לש ןיימודמה שדקמב ךא ,םיוסמ
 .53 'א ,ןויפא דגנ ואר 81
 .ןלהל 83-84 ׳עהב תוינפהב ואר 82
 ,גרבשרה םג ואר .283-284 ;189 ;149 'מע ,ןיאושינ ,ןייטשפא ;174-186 'מע ,היגולאינג ,דניורפ ;170 ;162-164 ,הסיע ,לטנזור ואר 83
 .145-143 'מע ,םירזממ ,ןליא רב ;160-158 'מע ,סוחיי ,ץיבלקני ;99-97 'מע ,הסיע
-בנק ׳מע ,ןיאושינ ,קבלא ;280 'מע ,םילשורי ,סאימרי ;186-190 ;176-177 'מע ,היגולאינג ,דניורפ ;163 'מע ,הסיע ,לטנזור ואר 84
 ןכו ,תומישרה תא םירזחשמ םינהכה ,תומחלמה רחאלש ,)35 'א ,ןויפא דגנ( סופסוי לש וירבד לע םג תססובמ וז הנעט .גנק
 ,סויבסוא ואר( םינויכראה תא ףרש סודרוהש רחאל ,תויטרפ תוחפשמ ידיב היגולאינג יכמסמ לש רוזחשל סונקירפא לש ורואיתמ
 םינייצמש םידומלתב םירופס תורוקמב םג ולתינ םירקוחה ,גי ,ד תומבי הנשממ יאזע ןב לש תודעה דצל .)7:14 'א ,היסנכה תודלות
 םירמוחב אלא ,םייגולאינג םיכמסמב רבודמ אל יכ וארה םירחא ךא .70 'עהב תוינפהב ,ליעל ואר ."םיסחי רפס" וא "םיסחי תליגמ"
 ,רלכיב םג ואר .160-158 'מע ,סוחיי ,ץיבלקני ;32-28 'מע ,דיוד תיב תודלות ,רוויל ;285-284 'מע ,םילשורי ,סאימרי ואר .םיישרדמ
 .34 'מע ,םינהכ
192- 'מע ,ןיאושינ ,ןייטשפא ;182-183 'מע ,היגולאינג ,דניורפ ;164 'מע ,הסיע ,לטנזור םג ואר .158-162 'מע ,סוחיי ,ץיבלקני ואר 85

 .תיבה ןמזב ,םישורפל רבכ וז היגולואידיא וסחיי םירקוחה ןמ םידחא .גנק ׳מע ,ןיאושינ ,קבלא ;188
  .418-425 'מע ,ןיסחוי ,ןרוק וארו ,׳ב קרפב ןכו ,הדובעל אובמב ,ליעל ואר 86
 .ליעל 83-84 ׳עהב תוינפהב ואר 87
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 תוחיפ לע הדיעמ הניא ,יגולואינגה עדיה תא רמשל ידכ םיוסמ יעצמאב שומישמ תוענמיהה .חרכהב

 לש הרדסהו חוקיפ לש הרישע הנומת הלוע םיאנתה תורפסב ,ןכא 88.התקוזחתבו היגולואינגה תובישחב

 םוקמב :םירחא םינפואבו םיעצמאב םיקזחותמ ןיסחויה ,האראש יפכ .יגולאינגה עדיה רומישו ,ןיסחויה

 הליהקה ידי לע ןכו ,הליהקה תורבחו ירבחמ דחאו תחא לכ ידי לע עצבתמו טרפומ חוקיפה ,דסוממ חוקיפ

 תורוסמב רסמנו ,תועומשו תוליכר תועצמאב ץפומ אוה ,הפ לעב רמשנ עדיה .יביטקלוק ןפואב הלוכ

  89.תורודה ןיב תורבעומה תויתחפשמ

   :תובותכ אתפסותב אצמנ וז הנומת שיחממה יזכרמ רוקמ

   .םינש יפ לע אלא ןידירומ ןיא לבא ,דחא דע יפ לע 90לארשיו םיול הנוהכל ןילעמ

  .םינש יפ לע אלא ןילעמ ןיא ךכ ,םינש יפ לע אלא ןידירומ ןיאש םשכ :'וא הדוהי 'ר

  .דחא דע יפ לע הנוהכל ןילעמ - ןיררוע ןיאש ןמזב לבא ,ןיררוע שיש ןמזב ?יתמיא :רזעל 'ר 'מא

 הז ןיא - ׳וימימ וקלח לטנ אלש ,םלועמ ויפכ אשנ אלש ,הנוהכל ינלפ ץפק ךאיה׳ :ורמא ?רערע ךאיה

 .רערע הז ירה - ׳רזממו ןיתנ יתוכ ,הצולח ןב וא השורג ןב אוהש׳ .רערע

 'ר 'מא .ריעב 93ןוזלח הלפנ 92>ו דחא דע יפ לע 91היולל הלעה יסוי 'ר< .דחא דע יפ לע הנוהכל הלעה 'ר

  .רמאיו אובי רערע ול שיש לכ אלא ,היאר ןוזלח ןיא :הסוי

 ,דחא דע יפ לע אלו .דחא דע יפ לע הנוהכל ןילעמ :ןגסה ןב ןועמש 'ר םשמ 'וא לאילמג ןב ןועמש ןבר

 .)ג ,ב תובותכ אתפסות( 94>ול< ונתי רמאתשכ אלא ,ןיד תיבל השא אבתשכ אל .השא יפ לע אלא

 ידיב אצמנ יגולאינגה עדיהש הלוע הדיחיה ךרואל 95.ןיסחוי יניינעב תודעב תונמאנ תרדגהב תקסוע וז הדיחי

 רערעל וא ,ורבח סוחיי לע דיעהלו אובל לוכי דחא לכ .הליהקה תורבחו ירבח ברקב ץפומו ,םייטרפ םישנא

 ,"ןיררוע" :ןיסחויה לע חקפל ודעונש תויתרבח תועפות וא םייטפשמ תודסומ ינש םירכזומ וז תרגסמב .וילע

 הצופנש תוליכר וא העומש איהש ,)"ןוזלח"( "הזלה"ו ,וב אצמנ םדאש דמעמה דגנ תודע אוהש ,"רערע" וא

 לש יתליהקהו רזובמה יפואה יוטיב ידיל אב ,םהינשב 96.ףקיה בחר ,ימשר יתלב רוערע הווהמו ,הליהקב

 ךדיאמ ,יתליהקה ןורכיזה לעו ,אסיג דחמ םידדוב לש תויודע לש בוליש לע ןעשנש ,ןיסחויה לע חוקיפה

 הליהקה ירבח לש ןורכיזב יח אלא ,יזיפ ןויכראב דקפומ וניאו ,ךמסמב בותכ וניא יגולאינגה עדימה .אסיג

  .םהיניב םייתרבחה םיסחיבו

 םדא הלעה יסוי 'רש ירחא ריעב הטשפש הזלהה רואיתב דוחייב יוטיב ידיל האב תאזה תיתרבחה הקימנידה

 הקימניד .הישנאמ דחא לכ לש דמעמה לע חקפל תסייוגמש המלש הליהק לש הנומת הלוע הז רופיסמ .היולל

 יכ ףא ."רמאיו אובי רערע ול שיש לכ אלא ,היאר ןוזלח ןיא" :הזלה התואל יסוי 'ר תבוגתב םג תפקתשמ וז

 
 ,השעמל .דסוממו ירוביצ רומיש ןיבל ןיסחוי יכמסמ לש יטרפ רומיש ןיב קיפסמ וניחבה אל םירקוחהש הארנ ,ךכל ףסונב 88
 תפירש רחאל םהלש היגולאינגה תא ורמיש ושי לש ותחפשמ ינב ובש ןפואה רואיתב ,סונקירפא לצא רבכ הלוע הזכ שוטשט
 ,ותטישל ,תואבומה ,תויטרפה תויגולאינגל ימשר ףקות קינעהל הסנמ אוהש םושמ ,םיינשה ןיב שטשטמ סונקירפא .םינויכראה
 רדעיהב ,השעמל םרב .םיירוקמה םיכמסמה ןמ םתוכמס תא םיבאוש םייטרפה םיקתועה ובש בצמ ראתמ אוה ןכל .תורושבב
 .149 ׳עה ,ןלהל דוע ואר .דסוממ ןפואב בתכב הקוזחתמ יתוהמ ןפואב הנוש הז בצמ ,םיכמסמה לע חוקיפ
 ךכב ואר םה ךא ,הפ לעב ןיסחוי תקוזחת לש תואיצמ הלוע םהמש םיאנתה תורפסמ תורוקמ לע ועיבצה םירקוחה ןמ םידחא 89
 ורצי םירחא םירקוח .284-283 ;190-187 'מע ,ןיאושינ ,ןייטשפא ;הסיע ,גרבשרה ואר .תואיצמה םע המלשה ןיעמו רדרודמ בצמ
 ,החפשמה תרהט ,רלכיב ואר .בתכב הקוזחת דצל תדמועש הפ לעב םיסחוי תקוזחת לש תינומרה הנומת םייאנתה תורוקמה ךותמ
  .283-275 'מע ,םילשורי ,סאימרי םג ואר .77-64 'מע
 .89 'מע ,תובותכ ,ידורב ואר .ג"טקב םג המודבו ,טרופרא י"כ 'רשילו היוללו .סופד םילארשיו םיול .הניו י"כ ]לארשיו םיול 90
  .68 'עה 15 'מע ,םש ,ל"נה ואר ,הזינגה עטק יטרפל
 .סופד הנוהכל .טרופרא י"כ ]היולל 91
 הרוש 62 'מע ,םישנ ,אתפסות ,ןמרביל וושה ,89 'מע ,תובותכ ,ידורב ואר .טרופרא י"כ יפ לע םלשוהו ,הניו י"כב רסח ףקומה 92
39. 
 .סופד הזלח .טרופרא י"כ הזלה ]ןוזלח 93
 .טרופרא י"כ יפ לע יתנקית .הניו י"כ הל ]ול 94
 .א ,ב תובותכ אתפסות ;ח-ז ,ב תובותכ הנשמ םג ואר 95
 .93 הרעה ,ליעל ואר ,וז הלימ יחסונל .217 'מע ,םישנ ,פ"כות ,ןמרביל ואר 96
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 לש יטואכהו רזובמה יפואה תא תפקשמ ולש הייחנהה ,רתוי דוע תיטואכ היצאוטיס רידסהל הסנמ יסוי 'ר

 97.ונכש לש דמעמה לע רערעלו ןידה תיבל אובל לוכי דחא לכ .ולש הליהקב יגולאינגה עדימה תקוזחת

 רסומ לאילמג ןב ןועמש ןבר .ןיסחוי יניינע לע םינמאנ םידליו םישנש ךכב םג יוטיב ידיל האב וז תואיצמ

 יגולאינגה עדיהש ךכ לע ילוא העיבצמ וז העיבק .השא יפ לע םג הנוהכל תולעהל ןתינש ןגסה ןב ןועמש םשב

 לע חוקיפהו יגולאינגה עדיה לש טרפומה יפואה תא תפקשמ םג איהש הארנ ךא ,קהבומב יטפשמ וניא

 ףא :הז ץמאמב םיפתתשמ םידלי םג 98.םישנ םג אלא ,ןיסחויה תקוזחתב םיפתתשמ םירבג קר אל :ןיסחויה

 ,תורגבב םהילע דיעהל ןתינש תודלי תונורכז המכ תונייצמ אתפסותהו הנשמה ,דיעהל םינמאנ םניא םינטקש

 :ןיסחויבו ישיא דמעמב תורושק ןקלחו

   :ןנטוקב וארש המ ןלדוגב דיעהל םינמאנ ולאו

  .׳יחאלש ודי בתכ הזו[[ 'רלש ודי בתכ הזו אבאלש ודי בתכ הז׳ :רמול םדא אוה ןמאנ

  .׳עורפ השארו המוניהב תאציש ינולפ 99]]שיא תשאב יתייה רוכז׳

   .׳ןרוגה לע ונמיע קלוח 101היהש׳ו .׳ותמורת]]ב[[ 100לובטל רפסה תיבמ אצוי ינולפ שיא היהש׳

  .׳אוה סרפ תיב הזה 102םוקמה׳]]שו[[

 .)י ,ב תובותכ הנשמ( ׳תבשב םיאב ונייה ןכ דע׳ו

 103."דלי לש ונורכיזב בטיה םיתרחנ"ש תויווחבו םיעוריאב רבודמש ,ימלשוריה ךמס לע ,עיצה ידורב לאימחרי

  :אתפסותבש תונורכיזה תמישרב דוחייב םיחכונו ,וללה תונורכיזה יגוסמ דחא םה ישיא דמעמו ןיסחוי יניינע

  :רמול םדא ןמאנ

   .׳״הרוהט וז החפשמו האמט וז החפשמ״ :אבא יל 'מאש׳

  104.׳תינלפ לש הציצקב ונלכאש׳

  .׳״ךתמורתל לובטו אצ״ :ינלפל ובר ול 'מאש׳ו

  .)ג ,ג תובותכ אתפסות( ׳ינלפל תורשעמו תומורת ןיכילומ ונייהש׳ו

 לשו ,יגולאינגה עדיה תקוזחת לש םייתועמשמ םינייפאמ המכ ףקשמ אתפסותב טטוצמש ןושארה ןורכיזה

 עדיה ,"'הרוהט וז החפשמו האמט וז החפשמ' ,אבא יל רמאש" ,רצקה רואיתב .ותוא תקזחתמש הליהקה

 תרבעהב .הליהקה ירבח לכ ברקב ץפומו ,טרפומ אוה .הפ לעב רסמנו רמשנש עדי ףוגכ הלוע יגולאינגה

 הבש הליהק הלוע וז הנשממ .ותומ ירחא םג ןיסחויה תרדסהלו ,ורומישל גאוד באה ,ןטקה ונבל עדימה

 ומצע יגולאינגה עדיה ,ףסונב 105.םיאבה תורודל האלה ותוא םיריבעמו יגולאינגה עדימה תא םילבקמ םידליה

 תא זכרמש ידסממ ףוג ןיא .םידדוב הליהק תרבח וא רבח ידיב אצמנ דחא לכש עדימ יסיסרמ בכרומו לצופמ

 דצמ ,יגולאינגה עדימה תא תרמשמ הלוכ הליהקה ,דחא דצמ .ןיסחויה חוקיפ לע ןומאו יגולאינגה עדימה לכ

 
 .םתוסח תחת התוא סינכהלו יגולאינגה עדיה תקוזחת תריז תא רידסהל םימכחה דצמ ץמאמ םג רכינ וללה םישעמבו םינידב 97
 .7 ׳עהל ךומס ׳ד קרפ ואר ךכ לע
 םישנ לש תוליכרב שומישל .240 'מע ,םש וארו ,השא תודע ,הכלמ ואר ,םיאנתה תורפסב םישנ לש תודע ןיינעב הבחרהל 98
 תוינפהב ואר ,הרבחה רוטשמב תוליכר לש רתוי בחרה דיקפתל .ןלהל וארו ,136-134 'מע ,תווט ,ץיבוקספ ואר ,הטוסה רשקהב
 .הל ךומסו 145 'עה ,ןלהל ,׳ד ןהכל
 ."ינולפ" הלימה הלפכנ םש .ןוילגב םלשוהו ןמפיוק י"כב טמשנ 99

 התיה 'ב תואה .19 'עה 92 'מע ,תובותכ ,ידורב ואר ."לוכאל" הלימה לש רוציק הארנכ ,תויתוא המכ ןאכ וקחמנ ןמפיוק י"כב 100
 .'כ הארנכ רוקמב

 .רפוסה דיב הנקות 'ש תואה 101
 .20 'עה ,92 'מע ,תובותכ ,ידורב ואר .וז הלימ ינפל תויתוא המכ וקחמנ ןמפיוק י"כב 102
 .96 'מע ,תובותכ ,ידורב ואר ,וז הנשמל ימלשוריה שוריפ ךמס לע 103
 94 'מעו ,2 'עה 92 'מע ןכו 93 'מע ,תובותכ ,ידורב ואר .טרופרא י"כ ינולפל ינולפ ןיבש הצצקב .הניו י"כ ]תינלפ לש הציצקב 104
 .ןאכ אתפסותה תטישבו טרופרא י"כ חסונב ןוידל 2 'עה

 .ןאכ אתפסותה תסחייתמ וילאש "הציצק"ה וא "הצצק"ה סקטל תוסחייתהב ףקתשמ ,יבמופ יפוא לעב ,המוד יתרבח ץמאמ 105
 .51 ׳עהל ךומס ׳ד קרפ ואר ,הז סקטב ןוידל .ב"ע חכ תובותכ ילבב ;)ג"ע ס( ה ,א ןישודיק ;)ד"ע וכ( י ,ב תובותכ ימלשורי ואר
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 ףא .ילאודיווידניאה חוקיפה לש וחוכ םג ןומט ךכב .םיוסמ םדא ףא לצא אצמנ אל ותוללכב עדימה ,ינש

    .ןכשה לצא אצמנ עדימ הזיא קוידב עדוי אל דחא

 :הטוס תנשמב רצק רוכזא ךותמ יוטיב ידיל האב המוד הקימניד

 ואשישמ :'וא עשוהי 'רו .רזעיל 'ר ירבד ,הבותכ ןתיו איצוי - חירופה ףועה ןמ עמש וליפא .הל אניקש ימ

 .)א ,ו הטוס הנשמ( הנבלב תורצומ הב ונתיו

 יבגל םיקלוח עשוהי 'רו רזעילא 'ר .הל אניק רבכ הלעבש ,האושנ השא לע ינימה חוקיפב תקסוע וז הנשמ

 .התבותכ תא הל תתלו ותשא תא שרגל ךרטצי שיאהש ידכ ,היואר אל תינימ תולהנתה תחכוהל שרדנה ףרה

 אוה .רתויב ךומנ רזעילא 'ר ביצמש ףרה 106.הטוסכ שדקמה לא האיבהל שרדנה ףרה רשאמ רתוי ךומנ ףר והז

 ,יטרקנוק ןגוע תרסח תוליכר וא העומש הארנכ אטבמש ,"חרופה ףועהמ עמש" ,ירויצ יוטיבב טקונ

 העפותל סחייתמ אוה ,וירבדב .תצקמב רתוי הובג ףר ביצמ עשוהי 'ר ,ותמועל 107.ריוואב "תפפועתמ"ש

 ץוחב תואצמנו ,חריה רואל תווטה םישנ ןה ולא ."הנבלב תורצומ"ה :הנותנו תרכומ איה יכ הארנש ,תיתרבח

 תואשונ" ולא םישנ 108.הלילה תועשב ץוחב השענה לע חקפלו תוארל תולוכי ןה ךכו ,ןולחה ןמ תוטיבמ וא

 לע אופא ךמתסמ עשוהי 'ר םג .הלילב תאצויש האושנ השא ןוגכ ,תוגירח תויתרבח תויולהנתהב "תונתונו

 תוליכרה לש רוקמהשו ,רתוי קזח סיסב תלעב תויהל הכירצ ,ותטישל ,תוליכרהש הארנ ךא ,תיתוליכר העפות

 רוקמ תווהמו יתרבח חוקיפ לש בושח דיקפת תואלממ ,"הנבלב תורצומ"ה ,וללה םישנה 109.עודי היהי

 הברק אופא שי .ימ ידיב תעדל ילבמ ,חקפמו ןחוב טבמל הנותנ השא לכ ,ךכל םאתהב 110.תכמסומ תוליכרל

 :םימוחתה ינש ןיב הקשה תודוקנ ןכו ,ינימה רסומה לע חוקיפה ןיבל ןיסחויהו דמעמה לע חוקיפה ינונגנמ ןיב

 םיאצאצה לשו ,הווהב החפשמה ינב ראש לש סוחייהו דמעמה לע העיפשמ היואר אל תינימ תולהנתה

     111.דיתעב

 ידיב יגולאינג עדימ רומיש לשו יתליהקה חוקיפה לש הקימנידה תא םיפקשמ םיפסונ םייאנת תורוקמ המכ

 ,"תוחפשמ הלגא אל םא ריזנ ינירה" :ריהצמ םדא ובש הרקמ תנייצמ )ג ,א( ריזנ תכסמב אתפסותה .םידיחי

 תפקתשמש תואיצמה תנומת הבושח ,ונניינעל 112."תוחפשמ הלגי לאו ריזנ אהי" :הזכ הרקמבש תעבוקו

 .הז עדימ ריתסהל וא ףתשל םאה טילחמ אוהו ,תולוספ תוחפשמ לע עדימ שי יטרפה םדאל :וז הכלהב

 .עצבתמ אוה דציכו "תוחפשמ יוליג" והמ רורב אל ,םנמא

 יתאבהש ,)ב ,ה( ןישודיק אתפסותב רזעלא ןב ןועמש 'ר לש וירבד ךותמ הלוע יביטקלוק חוקיפ לש חוסינ

 המ ינפמ :וירבדכ 'וא איסנמ ןב ןועמש 'ר היה ןכו ,ריאמ 'ר םשמ 'וא רזעל ןב ןועמש 'ר״  :םימדוקה םיקרפב

 ןיאו ןהיניבש ןירזממו ןיניתנ םילארשי ןיריכמ .הב ועמטינש םיללח קפסש ינפמ ?הנוהכל הלוספ הסיע ורמא

 הלוספ וזכ החפשמ 113.םיללח קפס הב וברעתנש החפשמ איה "הסיע" ,וז העד יפל .״ןהיניבש םיללח ןיריכמ

 
 .385 'מע ,םישנ ,הנשמ ,קבלא ואר ,ולא תוינשמ ןיבש סחיב ןוידל .א ,א הטוס הנשמ ואר 106
 תודמועש תויתרבחה תועפותהש ןכתי לבא ,ו ,זט תומבי הנשמבש "לוק תב"ל הז יוטיב רשוק ,247 'מע ,םישנ ,הנשמ ,קבלא 107
 .תצקמב הנוש ולא םייוטיב ירוחאמ

 .135 ׳מע ,תווט ,ץיבוקספ .247 'מע ,םישנ ,הנשמ ,קבלא ואר 108
 .ד"ע כ ,א ,ו הטוס ימלשורי ואר ,תוליכרה יגוס ינש ןיבש קדה לדבהה לע דומעל ןויסנל 109
 .99 ׳מע ,םש םג ואר ,136-134 'מע ,תווט ,ץיבוקספ ואר 110
 .םיוג ידיב הסנאנ איהש ששחה לשב ,״החפשמה ינב אהוקחיר״ש הדליה תודוא ,ב ,ח תויודע תנשמב אבומה השעמב םג ואר 111

 תליספ לש יוטיבכ ,ןיסחוי לש רשקהב ינכט חנומכ שמשמ אוה ןכש ,ןאכ יתועמשמ ק"חר שרושב שרושה .וז הנשמב הנד ינא ןלהל
 ראותמה "הצצק"ה סקטב יוטיב ידיל האב המוד הקימניד .הסיע תנמלאל רשקב ,969 'מע ,םישנ ,פ"כות ,ןמרביל םג ואר .החפשמ
 .105 'עה ,ליעל ואר ,םידומלתב

 תא ריתסהל ופידעה םימכחהש החכוה רותב ,א"ע אע ןישודיק ילבבב קחצי רב ןמחנ בר ידי לע תאבומ הליבקמ אתיירב 112
 הפדעהמ תעבונ תוחפשמה יוליג ינפ לע תוריזנב רוחבל היחנהה םאה רורב אלו ,דואמ הרצק המצע הכלהה ,םרב .םילוספה
 רדנ תרמוח ,תוחפשמ יוליגב תובישחה ףא לע יכ ןכתי ,וזמ הרתי .תוריזנה רדנ תרמוח לשב וא ,םילוספ ריתסהל תיגולואידיא
 .505-504 'מע ,םישנ ,פ"כות ,ןמרביל םג ואר .תרבוג תוריזנה

 .967-969 'מע ,ןישודיקב ןמרביל וארו ,םש אתפסותב ק"ת תעדל וושה .166 ׳עהל ךומס ,ןלהלו ,61 ׳עהל ךומס ׳ב קרפ ליעל ואר 113
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 ששח ןיא ,תאז תמועל .וחכתשנו ועמטנ הכותבש םיללח קפסה וא םיללחהש דשח שיש םושמ ,הנוהכל

 ,ןהיניבש ןירזממו ןיניתנ םילארשי ןיריכמ" ןכש ,לארשיל הלוספש "הסיע" לש המוד דמעמל וא הז הרקמל

 םיניתנה ןורכיז תא קזחתלו ןמסל םיגאוד םילארשי דועב ,ולא םירבד יפל 114."ןהיניבש םיללח ןיריכמ ןיאו

 :חינמ רואיתהש יתרבחה הנבמה המ רורב אל .םיללח רובע םג חרכהב תאז םישוע םניא םה ,םירזממהו

 ,םילארשי לש תוחפשמב רבודמש םג ןכתי ךא ,םילארשי לש םירפכל וא תוליהקל איה הנווכהש רשפא

   115.תיתחפשמה הדיחיה ךותב עצבתמ חוקיפהו

 116:ןישודיק הנשמב אצמנ םיאנתה תורפסב יגולאינגה עדיה לש יפואה לע דומלל ןתינ ונממש ףסונ רוקמ

   .הנומש ןהש תוהמא עברא הירחא קודבל ךירצ תנהוכ השא אשונה

   .המאו היבא יבא םאו ,המאו ,היבא םאו ,המאו המא יבא םאו ,המא םאו ,המא :ןה וליאו

 .)ד ,ד ןישודיק הנשמ( תחא דוע םהילע ןיפיסומ 'שיו םיוול

 הפיקמ תיגולאינג הקידב ךורעל ,םילארשיו םייול םינהוכ ,יואר סוחיי ילעב םירבגה לכ תא תבייחמ וז הנשמ

 — םילארשיו םייוללו ,הרוחא תורוד העברא הלכה תוהמא תא קודבל םינהוכל הרומ הנשמה .םהיתולכל

 ראתמ אוה םג ןכש ,"ןויפא דגנ"ב סופסוי לש רואיתל וז הנשמ ורשק םירקוח 117.הרוחא תורוד השימח

 הקידב ראתמה ,סופסוי תמועל .םיינשה ןיב םייתוהמ םילדבה המכ שי ךא ,תוידיתע תולכל סוחיי תוקידב

 הקידבה ,ףסונב .תוקידבה תא ךורעל שי דציכ תנייצמ הניא הנשמה ,םינויכראב םידקפומה תולשושב

 תומישרב תועיפומ תוהמא תוקוחר םיתיעל קר םרב .תובאב אלו ,תוהמאב הקידב איה הנשמה תבייחמש

 118.ןתחהו הלכה לש תובאה תומש תא קר תונייצמ ,ןיאושינ תודועת וא תובּותכ םג .תויגולאינג

 רמתשהל ויה תויושע ולא .ותלכ תוהמא לש ןהיתובותכ תא קודבל ךירצ ןתחהש החינמ הנשמהש רשפא

 רתוי ריבס 119.תורשפא רותב תאז ןייצמ אל ל״זח תורפסב רוקמ ףא םלוא .םיירוביצ וא םייטרפ םינויכראב

 ולא דוחייבו ,הליהקה תורבחו ירבח רוקחת תועצמאב תישענ תוהמאה תקידב יכ החינמ הנשמהש אופא

  .רתוי םירגובמה

  120:תויגולאינג תוקידבב תקסוע האבה הנשמה םג

   .ןלעמלו ןירדהנס))ה(( ןמ אל]]ו[[ ןלעמלו ןכודה ןמ אל]]ו[[ ןלעמלו חבזמה ןמ אל ןיקדוב ןיא

  .םהירחא קודבל ךירצ וניא ,הנוהכל םיאישמ הקדצ יאבגו םיברה ירטוש]]ו[[ ויתובא וקזחוהש לכ

  .ןירופיצ לש הנשיי יכראב דע 121םותח היהש ימ ףא 'וא הסוי 'ר

 .)ה ,ד ןישודיק הנשמ( ךלמ לש אייטרסאב בתכומ היהש ימ ףא 'וא סנגיטנא ןב היננח 'ר

 דועב .׳ה הנשמבש הזמ הנוש ׳ד הנשמב הקידבה אשומ ,ןיסחוי תוקידבב תוקסוע תוינשמה יתשש ףא לע

 קר תקסוע הנשמה 122.ויתובאו רבג תקידבב תקסוע ׳ה הנשמ ,היתומיאו הלכ תוקידבב תקסוע 'ד הנשמ

 
 .םש הנודינה ימלשוריב אתיירבבו ,13 ׳עה ׳ב קרפ ואר םנמא 114
 הנשמ ואר ,היתונב וא הינבמ דחאל עגונב המלש החפשמ לש וא ,התחפשמל עגונב החפשמ )תב וא( ןב לש תודע לש תורשפאל 115
 .315 'מע ,ןיקיזנ ,הנשמ ,קבלא וושהו ,969 'מע ,םישנ ,פ"כות ,ןמרביל ואר .ב ,ג תויודע אתפסות ;ג ,ח תויודע

 .204 ׳עהל ךומס ואר ,הנשמה חסונ חותינל .ןמפיוק י״כ יפ לע חסונה תא ןאכ יתאבה 116
 .ךליאו 203 ׳עהל ךומס ,ןלהל ואר ,הז ןיינעב ןוידל 117
 ;p. Yadin 10; p. Yadin 18 :רבח לחנבו אתבב ןויכראב ולגתהש ןיאושינה תודועתב ןכו ,33 'א ןויפא דגנ ,סופסוי לצא ואר 118

p. Hever 65. קרפה ךשמהב ואר ,הז לדבהב קימעמ ןוידל ,םינהוכה תולכב קר קסוע סופסויש אוה ףסונ לדבה. 
 ,בי ,א תויודע = ג ,וט תומבי הנשמ ואר .שרופמב הב תונדו הבותכה ןושלב םיקיידמ םירחא םייאנת תורוקמ ,האוושה םשל 119

 .גי-ט ,ד תובותכ אתפסות ןכו
 .ךליאו 208 ׳עהל ךומס ,ןלהל ואר ,םהב ןוידו חסונה יפוליח ןויצל 120
 .רחא דיב ןקותו ,םיתח :ןמפיוק י״כב ]םותח 121
 .209 ׳עהל ךומס ןלהל ואר ,הז ןיינעב בחרנ ןוידל .הב וניחבה אל םירקוחה ןכלו הנשמה יסופדב השטשוט וז הדוקנ 122
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 תרתונ ןתרטמ םג .עודי וניא ןפוג תוקידבה תכירע ןפוא ןכלו ,תוקידבה תא ךורעל ךרוצ ןיא םהבש םירקמב

  123.המותס

 ותריש םדא לש ויתובא םא :יואר סוחיי חיכוהל ןתינש הרובס איה דציכ אוה הנשמה ןמ דומלל ןתינש המ

 יזוכירו ימשר ןונגנמ אופא הריכמ הניא וז הנשמ םג 124.יואר סוחייל החכוה וז ,םימיוסמ םיירוביצ םידיקפתב

 הקזח ךותמ עבונ יואר סוחיי .ץוחנה עדימה תא םירמשמש םייגולאינג םיכמסמ וא ,ןיסחויה לע חקפמש

 :תינשמ הרטמל שמשמ ןויכראה ךא ,סוחיי תחכוהל רשקהב ןויכרא ןייצמ יסוי 'ר ,םנמא 125.תיתליהק הלבקו

 אל 126.יואר סוחייל החכוה יהוז ,ירופיצ לש ןשיה ןויכראב דקפומה ךמסמ לע תאצמנ םדא לש ותמיתח םא

 םדאמ ושקיב ךמסמה ילעבש הדבועה אלא ,סוחייה תא חיכומ וניא ךמסמה .םייגולאינג םיכמסמב רבודמ

   127.יואר היה וסוחייש החיכומ — םרובע דֵעכ שמשל ותוא וכימסהו ,וילע םותחל םיוסמ

 'ר יכ ןכתי 128.ןברוחה ינפלמ דוע םייק היה "ןשי"ה ןויכראהש הארנ ןכלו ,לודגה דרמב הפתתשה אל ירופיצ

 הרכהה 129.ונמזל בורק הנבנש רתוי שדח ןויכרא ןיבל הניב לידבהל ידכ "הנשיה יכרא" רואיתב שמתשמ יסוי

 ,וב םידקפומה םיכמסמב תושעל הרומ אוהש שומישה גוסו ,ירופיצב ןשי ןויכרא לש ומויקב יסוי ׳ר לש

 .וינפל םג אלא ,ןברוחה ירחא קר אל ,םיאנתה תורפסב םיימשר "סחי יבתכ" לש םרדעיה תא םישיגדמ

 

 םימודק תורוקמב םייביטנרטלא םילדומל תויאר
 רומישל םייפולח םילדומ םהב םג רתאלו ,סופסוי לשו ןוליפ לש םהירבד תא שדחמ ןוחבל רשפא ,תעכ

 תוכירצ םינהוכה תולכ יכ בתוכה ,ןוליפ לש וירבד תא יתאבה ,קרפה תליחתב .יגולאינגה עדימה לש הכירצו

 130."יואר סוחיי"ו "תיליצא תוגהנתה" ילעבו ,"םירוהט" םישנא םה ןהיתובאש תוחפשמל תוכייש תויהל

 ,הלכה תחפשמ לש יתרבחה דמעמה תאו ןיטינומה תא קודבל םיכירצ םינהוכהש חינמ ןוליפש ןכתי יכ יתעצה

 .םיאנתה תורפס ךותמ הלועש הנומתה םע תבלתשמ וז העצה .יואר סוחיי לע םידיעמה

 
  .217 ׳עה ןלהל דוע ואר .תמיוסמ תירוביצ הרשמ תקנעהל אלא ,ןיאושינל תורושק ןניא ולא תוקידבש הארנ 123
  .217 ׳עה ןלהל ואר ,וללה םידיקפתב ןוידל 124
 שדקמב םיתרשמלש החנהל סיסבה תא טרפמ וניא אוה ךא ,שדקמב םיתרשמל סחייתמ הנשמב ןושארה ףיעסה םנמא 125

 הנשמ לש אשירה ןיב חרכהב רושקל ןיא ,רמולכ .אליחתכלמ תמוא וא קדבנ הז סוחיי ךיאו ,יואר סוחיי היה )ןירדהנסב םיבשוילו(
 םייולל ,םינהכל תסחייתמ ןישודיקב הנשמה ,וזמ הרתי .ליעל הב יתנדש "הנוהכ יסחי" תקידב לע תרוסמה ןיבל ,ה ,ד ןישודיק
 וליאו ,ינשמ דבורב קר םיעיפומ םייוולה רשאכ ,אקוודב הנוהכ יסחיב תקסוע היינשה תיאנתה תרוסמה וליאו ,ןירדהנסה יניידלו
 .ללכ םיעיפומ םניא ןירדהנסה ינייד

 ,יטפשמ ןולימ ,רברפש ,םהיתובקעבו ,54 'מע ,ירופיצ ,ןיילק ;45 'מע ,ירבעה טפשמה ,קאלוג ואר .א ,ז ןירדהנס אתפסות וארו 126
 ,סיורק ;ירופיצ ,סיורקו לייהטוג ;82 'עה 148 'מע ,םינהכ ,רלכיב וושה .154 'מע ,תוניירוא ,רשה ;48 'מע ,ירופיצ ,רלימ ;63 'מע
 ,הנשמ ,קבלא לצא תוריקסב םג םג ואר .4 'עה 244 'מע ,סופסוי ,ןהכ ;327 'מע ,םישנ ,הנשמ ,קבלא ;196 'מע ,'ג ךרכ ,היגולואכרא
  .48-47 'מע ,ירופיצ ,רלימ ;415 'מע ,םישנ

 לש עובק ראות רותב םישמשמ "דע" וא "דהש" ראותה יכ הלוע ןהמש לארשי ץראמ תוימרא תובותכל ,םחנמו דע ,הונ ואר 127
 רושקל ןתינ יכ ןכתי .ימשר דע לש דיקפת גהנ ,הקיתעה תעה לש לארשיבש עיצה ,307-306 'מע ,םש ,הונ ,ולא תובותכ רואל .םדא
 חרכהב אל יסוי 'ר לש ורואית .תובותכה ןמ הלועש "דהש"ה דיקפת ןיבל ,וז הנשמב יסוי 'ר סחייתמ הילאש תיתרבחה העפותה ןיב
 דיקפת תארקל םייניב בלש ףקשמ אוהש ןכתי ,הנשמב םינייוצמה םירחאה םידיקפתל תוכימסה ללגב ךא ,יונימ םע דיקפת ףקשמ
 .דובכ לש דיקפת םא ןיבו ,שממ לש עוצקמ הז היה םא ןיב ,תודע לש רתוי דסוממ

 ,ןוסיימ וארו ,38 ףסוי ייח ,סופסוי ואר .לילגה תריבל הכפה ירופיצשכ ,הריפסל הנושארה האמה עצמאב דסונ הז ןויכראש הארנ 128
 דרמה ןמזב ופרשנ םילשוריב ויהש םינויכראה .55 'מע ,ירופיצ ,רלימ וושהו ,72-73 'מע ,ףסוי ייח ,׳ד ץרווש ;44 'מע ,ףסוי ייח
 רתוי ריבס .550 'מע ,תמחלמ ,ןמלוא וארו ,354 'ו ,םש ;427 'ב ,תמחלמ ואר .סוטיט לש וילייח ידיב וא ,םידרומה ידיב ,לודגה
 ,ידוהי היה הז ןויכראש ונעט םירקוחה בור ,םרב .196 'מע ,'ג ךרכ ,היגולואכרא ,סיורק ואר ,תימור התיה "הנשיה יכרא"הש חינהל
 ,רלימ ;54 'מע ,ירופיצ ,ןיילק ;45 'מע ,ירבעה טפשמה ,קאלוג ואר .תורטשה לע ומתחש םידעה סוחיי תא וקדב םמצע םיניידהשו
 .םיניידתמה םידדצה ידיב השענ םידעה ביט לע חוקיפהש ייניעב רתוי ריבס .4 'עה 244 'מע ,סופסוי ,ןהכ םג ואר .51-50 'מע ,ירופיצ
 םלועב ןויכראה םוקמל .35 'מע ,לילגה ,סייו ואר .וז הפוקתב היתודסומ לעו ירופיצ לע עודי טעמ יכ ןייצמ סייו באז ,ןפוא לכב
-270 'מע ,תיביר ,והירבג ואר ,ונממ תוענמיהב וא ןויכראב שומישבש תיתדהו תיטילופה תועמשמלו ,םימכחה לש יטפשמה-יזוחה

266. 
 תליחתב הנבנו ,ןויכראל וא הירפסל שמישש ,ירופיצב ךרעש תוריפחה תרגסמב הנבמ לש יוליגל ,63 ;59 'מע ,ירופיצ ,סייו ואר 129
  .הינשה האמה

 .הל ךומסו 15 'עה ,ליעל ואר .101 'א ,םיקוחה לע ,ןוליפ 130
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 חתופמה רואיתה דצל .יגולאינגה עדיה לש ילארוא רומישל םידה םילוע ומצע סופסוי לצא םג ,וזמ הרתי

 דגנ( םתלכ סוחיי תא קודבל ידכ "םיבר םידע" איבהל םינהכה לעש ןייצמ סופסוי ,םיבותכה םיכמסמה לש

 ףוסיא לש םיימשרה םינונגנמב דקמתמ אוהש םושמ הארנכ ,תודעה רואיתב ביחרמ וניא אוה .)31 ׳א ןויפא

 ,יגולאינגה עדיה לש הכירצלו רומישל תיפולח ךרד לש המויק תא תפקשמ וז הרעהש הארנ ךא ,םיכמסמה

  .הפ לעב םימייקתמה

 יכלמ לש םוגפה םסוחיי ןיינעב תורוסמ וא תועומש יתש לע רפסמ סופסוי ,"תוינומדק"ב ,ךכל ףסונב

 םיסחייתמ םירקמה ינש 131.םילודג םינהככ תרשל םייואר םניא םהש תרוקיבל ואיבהש ,םיאנומשחה

 ןנחוי דגנ העמשוה הנעטה ,ןושארה רופיסב .סנאפיפא סוכויטנא ימיב התבשנ ךלמה לש ומאש תרוסמל

 :סונקרוה

 תמאה תא תעדל תשקיבש ןוויכ" :בירל חמשו ועבטמ ער שיא ,ומש רזעלא ,םיבוסמה ןמ דחא הנענ הנהו

 םעטל סונקרוה לאששכו ."םעה לשומ התאש ךכב קפתסהו הלודגה הנוהכה תא חנה ,קידצ תויהל ךנוצרו

 ותוכלמ ימיב היובש התיה ךמאש ,םינקזה יפמ ונעמשש ינפמ" :ול רמא ,הלודגה הנוהכה תא חיני ויטעבש

 דואמ ומערתה םישורפה לכ םגו )וילע( סעכ סונקרוהו ,רבדה היה רקש )םלוא( ."סנאפיפא סוכויטנא לש

 .)99 'מע ,'ג ךרכ ,טילש ,292-291 ג"י תוינומדק(

  :יאני רדנסכלאל רשקב הלוע העומש התוא ,תוינומדקב רחא םוקמב

 לע דמעשכו גח השענש העשב וילע המואה הממוקתה ןכש ,ודגנ המוהמ וררוע סורדנסכלא לש ומע ינבו

 וניאו היובשמ לוכיבכ דלונש )ורמאו( ותוא ובלע ךכ לע ףסונו ]...[ םיגורתא וב וקרזו ,בירקהל חבזמה די

 .)106 'מע ,'ג ךרכ ,טילש ,372 ג"י תוינומדק( בירקהל ולש דובכה תרשמל יואר

 .יטילופו יתרבח קשנ ילככ ןהב שמתשהלו תולקב ןתוא תודבל ןתינ ןכש ,תועומש בביח אל סופסויש הארנ

 וליפאש ,ןומהה לצא הלא לש םחוכ לודג ךכ לכ" :םישורפה לע רפסמ אוה ,רזעלא תודוא רופיסה ינפל

 סופסוי םא םג ,םלוא .)288 ג"י תוינומדק( "םהל םינימאמ דימ ,לודגה ןהוכה דגנ םגו ךלמה דגנ רבד םירמוא

 דיקפתה תא םיפקשמ וירבד ,תוירקש ןה תומיוסמ תועומשש רובס ףאו ,תועומש לע ךמתסהל אל ףידעמ

 לדומהש אופא הארנ .ינשה תיבה תפוקת לש היינשה תיצחמב ןיסחויה תריזב תוזלהו תועומש לש יזכרמה

 ץבצבמ םג אלא ,םיאנתה תורפסמ קר ףקתשמ וניא ,ךדיאמ רזובמהו ,דחמ יביטקלוקה יתליהקה חוקיפה לש

 אוה םג ,"םינקזה יפמ" ,העומשה תריסמ תראותמ ובש ןפואה ,הז רשקהב .סופסויו ןוליפ לש םהירבד ךותמ

 ןפואהו ,יגולאינגה עדימה תריסמבו רומישב םינקז לש יזכרמה דיקפתל סופסוי זמור ךכבו ןכתיי :יתועמשמ

  132.רסמנ הז עדימ ובש

 תוהמא תא אקווד קודבל )ד ,ד( ןישודיק הנשמ תייחנהל תרשקתמ ,אתבסב וא םאב העומשה תודקמתה

 ןתחהמ תשרוד הנשמהש ןכתי :הייחנהה תא עצבל שיש ןפואה לע רוא ךופשל הלוכי איה ,ךכל ףסונב .הלכה

 יול ןב עשוהי 'ר ,המוד ןפואב .ןהלש תוידיתעה תולכה לש תוהמאל עגונב תיתייעב העומש ףא ןיאש קודבל

 דמעמב הרושק התיהו ,םורדב תמיוסמ החפשמ לע הטשפתהש ,העומש ןיעמ ,"רערע" לע ימלשוריב רפסמ

 הרקמ לע רפוסמ תויודע תנשמב ,ךכ לע ףסונ 133.התודליב הרייגתהש ררבתהש ,החפשמה תוהמאמ תחא לש

 
 .78 'עה 269 'מע םש וארו ,255-285 'מע ,סופסוי ,םענו ןליא ואר ,א"ע וס ןישודיק ילבבב רופיסל וסחילו ןושארה הרקמב ןוידל 131

 .ינשה רואיתל רשקב ,300 'מע ,םש ואר
 תרוסמ"מ תועבונו ,הפ לעב ורסמנש תוכלהל סחיה אוהו ,םישורפהו םיקודצה ןיב ףסונ לדבהל ןייצמ סופסוי ,םש ךשמהב 132
 תוינומדק ואר( םישורפה ידיב הפ לעב ורסמנ אלא ,"השמ תרות"ב ובתכנ אל ןהש םושמ ,ולא תורוסמ םיחוד םיקודצה ."תובאה
 ןמ הלבק לש תרוסמ ןיעמכ תחסונמ ןאכ רזעלא ןייצמש העומשה םג יכ ןיינעמ ,הז רשקהב .)טילש 'דהמב 100 'מע ,298-297 ג"י
 .םידוהיה לש ןונאקה ןיבל יגולאינגה עדימה רומיש ןיב תוכימס הלגתמ ןאכ םג ,"ןויפא דגנ" תליחתמ הדיחיל המודב ,ןכ םא .םינקזה
 .דבלב זמרב הלוע איה "תוינומדק"ב וליאו ,תשרופמו תנווכמ תוכימסה "ןויפא דגנ"ב ,םלוא

 ךומס ׳ד קרפב ואר הז השעמב ףסונ ןוידל .ב"ע ס תומבי ילבב םג וארו ,ה ,א םירוכיב ;ב ,ח תומבי ;ז ,ד ןישודיק ימלשורי ואר 133
 .65 ׳עהל
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 ״וקחיר״ ,ךכ תובקעבו ,ןולקשאב םירכנ ידיב ןוכשמכ החקלנש ,תמיוסמ החפשמ לש היתונבמ תחאב עריאש

 134:התחפשמ ינב התוא

 הידיעו החפשמ]]ה[[ ינב אהוקחירו ןולקשאב הנחרוהש תקונית לע בצקה ןב הירכז 'רו ןהכה ףסוי 'ר דיעה

  .האמטינ אלשו 135ארתסינ אלש התוא ןידיעמ

 םתא ןיא םאו .האמטינ אלשו הרתסינ אלש ונימאה 136,הנחרוהש םתא םינימאמ םא :םימכח ןהל ורמא

  .)ב ,ח תויודע הנשמ( הנחרוהש ונימאת לא ,האמטינ אלשו הרתסינ אלש ןינימאמ

 קוחירה רשפ םאה רורב אל 137."האמטינ" איה ןכלו ,םירכנ ידיב הסנאנ איהש החנהה ןמ עבונ הדליה קוחיר

 הז ןפואב םתחפשממ הדליה תא ולדיב םהש וא ,הדלי התוא םע ןיאושינמ וענמנ םמצע החפשמה ינבש אוה

 ןיסחוי תרדסה ןיב קודה רשק תפקשמ וז הנשמ םג ,ןפוא לכב 138.םהלש ןיטינומה לע רומשל ידכ ,רחא וא

 .םישנ לש רוטשמ ןיבל ןיסחויה תקוזחת ןיבו ,החפשמה תונב לע חוקיפ ןיבל

 

 םוכיס :יגולאינגה עדיה רומיש
 תונב תוינוכית םי תורבח תודוא םייגולופורתנא םירקחמב רזענ ןהכ דיוויד ,הנותאב ינימה רסומה לע ורפסב

 םירקחמה םוכיס תא דקממ ןהכ 139.תיסאלקה תיאנותאה הרבחה לש ראתמה יווק תא תובעל ידכ ,וננמז

 140.בחרמה תקיטילופו ,רדגמה תקיטילופ ,ןיטינומה תקיטילופ :תויזכרמ תוריז שולשב םייגולופורתנאה

  141.ןהכ עיבצמ וילעש ,םייתשה ןיב קודהה רשקה ןכו ,רדגמהו ןיטינומה תוריז דוחייב תובושח ,ונניינעל

 ןעשנ ןיטינומה ,םלואו 142.ןבל באמ ,ילאינילרטפ ןפואב ,השוריב רבוע יתרבחה דמעמה ,תוינוכית םי תורבחב

 החפשמה לש ןיטינומב תעגופ ,ןדצמ התואנ אל תוגהנתה .החפשמה תונב לש ןתוגהנתה לע הבר הדימב

 םישנה תוגהנתה לע םיחקפמ הליהקה תורבחו ירבחמ תחאו דחא לכ 143.ןהל םיבורקה םירבגה דמעמבו

 תינימ הריבע הירוחאמ ןיא םא םג ,הדישחמ וא הגירח תוגהנתה לכל סחייתמ חוקיפה .הליהקבש תורענהו

 תוליכרה 145.הליהקה תורבחו ירבח ןיב ןזואל הפמ ץפומ לילפמה עדימה ,ףסאנ אוהש רחאל 144.שממ לש

  146.החפשמה לש ןיטינומב הכיפה יתלב העיגפל האיבמ

 הפוקתב תיאנותאה הרבחה ןיבל וננמז תונב תוינוכית םיה תורבחה ןיב הרישי תויכשמה שיש חינמ וניא ןהכ

 הרבחה לש ראתמה יווקש ןוויכמ ,וללה םייגולופורתנאה םירקחמב שומישה תא קידצמ אוה ךא ,תיסאלקה

 הארנ 147.יבטימה ןפואב םתוא םיריהנמו ,םייאנותאה תורוקמל דואמ םימיאתמ םכותמ םילועש תינוכית םיה

 
 ,רומ םג ואר .68-69 'מע ,םש ואר ,ןוכשמל וסחיו הנהרהה דסומל .21 'מע דוחייבו ,15-24 'מע ,טפשמה תודלות ,קאלוג ואר 134
 םיביצנהו סודרוה תפוקתו םיאנומשחה תפוקת ךרואל התואמצע לע הרמשו ,תיטסינלה ריע התיה ןולקשא .45-44 'מע ,יבש
 .132-131 'מע ,'ד ךרכ ,הירוטסיה ,ל"נה ןכו ,224 ;79-78 ;72 'מע ,'ג ךרכ ,הירוטסיה ,׳מ ןרטש לצא ואר .םימורה

 .רפוסה דיב הנקות ןמפיוק י"כב 'א תואה 135
 ."הנח" ןאכ לפכנ ןמפיוק י"כב 136
 ךומס ׳ה קרפ ואר ,םיוג ידיב הסנאנש השא ראתל ידכ "האמוט" לש ןושלב שומישה לע .188 ׳עהל ךומס ןלהל ואר ,ףסונ ןוידל 137

 .םש תוינפהבו ,150-149 'מע ,האמוט ,ןרוק וארו ,269 ׳עהל
 .192-194 'מע ,יבש ,רומ ;969 'מע ,םישנ ,פ"כות ,ןמרביל ;485 ;315 'מע ,ןיקיזנ ,הנשמ ,קבלא ואר 138
 ,םימודק םיידוהי תורוקמל עגונב תינוכית םיה הרבחה לש יגולופורתנאה לדומב המוד שומישל .ךליאו 35 'מע ,קוח ,׳ד ןהכ ואר 139
 .ךליאו 21 'מע ,תינוכית םי הרבח ,׳ס ץרווש ואר ,רחא רשקהב ךא

 .36-37 'מע ,קוח ,׳ד ןהכ ואר 140
 .143 'עה ,ןלהל ואר 141
 .56 'מע ,קוח ,׳ד ןהכ 142
 ,החפשמ תדדמנ םהיפ לעש םיפסונ םינוירטירקל .62-64 'מע םג ואר .61 'מע ;56 'מע ;50 'מע ;45 'מע ;41 'מע ,קוח ,׳ד ןהכ ואר 143

 .57-56 'מע ,םש ואר
 .50-51 'מע ואר ,אקווד ישנ חוקיפב שומישל .64-66 ;46-51 ;41 'מע ,קוח ,׳ד ןהכ ואר 144
 .50-52 'מע ואר ,תוליכר לש הביטו ,עדימה תרבעה יפוא יבגל 145
 .64-65 ;59-60 'מע ,םש ואר ,ןיטינומב העיגפה לש ךיפה יתלבה ויפוא לע 146
 .38-39 'מע ,םש ,׳ד ןהכ 147
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 ,תינוכית םיה הרבחב רדגמהו ןיטינומה תקיטילופ לש ראתמה יווק :ונלש רשקהב םג םינוכנ ולא םירבדש

 יתליהק חוקיפל תוזימרה ןמ קלח ךותמ ןכו ,םייאנתה תורוקמה ךותמ הלועש תיתרבחה הנומתל םימיאתמ

 148.וזה תיתרבחה הנומתה תא ססבלו תובעל תועייסמו ,סופסויו ןוליפ ירבדב ןיסחויה לש

 טרפומ יגולאינגה עדיה .הפ לעב ,יגולאינגה עדיה לש יתליהק רומיש לש ןונגנמ הלוע םיאנתה תורפסמ

 השא וא שיא לכ .הליהקה תורבחו ירבחמ תחאו דחא לכ לצא םיאצמנ הז עדי ףוגמ םינוש םיסיסר .רזובמו

 ,ירוד-ןיב ןפואב רבעומו ,תוליכר תועצמאב ץפומ עדימה .וילע רערעל וא ,ונכש לש דמעמה לע דיעהל םילוכי

 ןכו ,םימידקתו הקזח ךמס לע םג אלא ,תודע ךמס לע קר תישענ אל יגולאינג דמעמ תחכוה .םידליל םירוהמ

 ךותמ תולעופ ולא תוחכוה .רבעב םדא לש ויתובא וקיזחה ובש ירוביצ וא יתרבח דמעמ לע העידי ךותמ

 םדא לש ויתובא לש םוקמה לע ךומסל ןתינ ןכלו ,םהילע תחקפמו ןיסחויה תא תרטשממ הליהקהש החנהה

 לש תיזכרמה העפשהה תא םיפקשמ םידחא תורוקמ ,ףסונב .םדמעמ לע ךכמ רוזגל ידכ הליהקה ברקב

 וז הנומת .החפשמה ינב םירבגה לש דמעמה לעו ,החפשמה לש ןיטינומה לע החפשמה תונב תוגהנתה

 .ןוליפ לש םירצק םירבדמ ןכו ,סופסוי לש םירואית רפסמ ךותמ םג תצבצבמ

 תפסואה ,תיזוכיר היטרקורויב לש לדומ גיצמ אוה :יתוהמ ןפואב הנוש םדקל ןיינועמ סופסויש הנומתה

 ,המוד לדומ ראתמ סונקירפא םג .ךרוצה תעב םתוא תרזחשמו ,ימשר ףוקית םהל הקינעמ ,םיבותכ םיכמסמ

 ל"זח תורפסב וא ,םיאנתה תורפסב ללכ הלוע אל ,ויטרפ לכ לע ,הזכ לדומ ,םלוא .םיינשה ןיב ינושה ףא לע

 ,תיבה תפוקת תא םנמא םיראתמה ,סונקירפאו סופסוי .ינשה תיבה תורפסב יוביג ול ןיא םג השעמלו ,ללכב

 קחרמ ונשיו ,תיבה ןברוח רחאל הנש האממ רתוי יח סונקירפא .ןברוחה רחאל םהירואית תא ובתכ

 סופרוקה ןמ קלחכ ללכ ךרדב ספתנה ,סופסוי םג .ראתמ אוה התואש הפוקתה ןיבל וניב יתועמשמ היגולונורכ

 .ןברוחה רחאל הנש םירשעכ ,אמורב בתוכ ,״ינש תיב תורפס״ לש

 םיבשייתמ םניא םהירואית ,םהלש רואיתה סיסבב אצמנש לדומב הזל הז םימוד סונקירפאו סופסויש ףא לע

 יזוכירה לדומהו ,יטגולופא רשקהב םיבתוכ םה ,ךכל ףסונב .םייתרבחהו םיירוטסיהה םיטרפב הז םע הז

 דע ,אופא רורב אל .םהלש םיינשרפהו םייטגולופאה םיצמאמב יזכרמ ךבדנ הווהמ םיראתמ םהש דסוממהו

  .ינשה תיבה תפוקת יהלש לש יהשלכ תירוטסיה הילאיר םיפקשמ סונקירפא לשו סופסוי לש םירואיתה המכ

 וחקיפ םה דציכ ?יגולאינגה עדימה תא הריפסה ירחאו ינפל תונושארה תואמה ינב םידוהי ורמש אופא דציכ

 תמרב ירוטסיה רוזחשל תורוקמ יד ונידיב ןיאש הדבועב ריכהל שי ,תישאר ?ותוא ורידסהו ןיסחויה לע

 תא לוקשל העיצמ ינאו ,ךכ ךרוצל סופסוי לש םירואיתה לע ךמתסהל ןתינש הרובס ינניא .ההובג תונימא

 תיתרבחה תואיצמה תא הבר הדימב תפקשמ םיאנתה תורפסמ הלועה הנומתה אקוודש תורשפאה

  149.ןברוחה ינפל ףא ,וז הפוקתב המייקתהש

 ירוטסיה עגרב יגולאינגה עדיה תקוזחתב עריאש והשלכ רבשל וא יונישל תוסחייתה םיאנתה תורפסב ןיא

 ןברוח תובקעב ןיסחויה תקוזחת ןפואב לחש יתועמשמ יוניש לש הנומת הלוע אל ,תורוקמה ןמ 150.םיוסמ

 יכמסמ לש םרדעיה תא השיגדמ איה ףא )ה ,ד( ןישודיק הנשמב ירופיצ לש הנשיה יכראה תעפוה 151.תיבה

 
 .24-25 'מע ,תינוכית םי הרבח ,׳ס ץרווש ואר 148
 םיבותכ םיכמסמב שומיש היהש עיצהלו ,םיאנתה תורפסמ הלועה הנומתה ןיבל סופסוי לש רואיתה ןיב רשגל ןתינ ,הרואכל 149

 ןכש ,םיאנתה תורפסמ ןה סופסוימ ןה יתוהמ ןפואב הנושה לדומב והז ,השעמל .יטרפ ןפואב ולהונ םה ךא ,ןיסחויה תקוזחתל
 ואר .יזוכיר יטרקורויב ןונגנמ תועצמאב םילהונמש םיימשר םיכמסמ רשאמ ןיטולחל הנוש ףקותו יפוא ילעב םה םייטרפ םיכמסמ
 .88 ׳עה ,ליעל דוע

 הנוש התיה וז תואיצמו ,ןברוחה רחאלש הפוקתב תיתרבחה תואיצמה תא קר תפקשמ התיה םיאנתה תורפס וליא ,הרואכל 150
 וארו ,וט-ט ,ט הטוס הנשמ ואר .םירחא םירשקהב ונשיש יפכ ,הז יונישל םיוסמ דהל תופצל רשפא היה ,ןכ ינפל יתועמשמ ןפואב
 .94-92 'מע ,הסיע ,גרבשרה םג ואר .189 ;149 'מע ,םש ןכו ,283 'מע ,ןיאושינ ,ןייטשפא וושה .ז ,זל הבר תישארב

 'מע ,ירופיצ ,רלימ םג ואר ;54 ,ת"הלמ ,נ״י ןייטשפא ואר .רתוי רחואמ ןמזל וא ,תיבה ןמזל ולא תורוקמ ךראתל שי םא ןיב ,ךכ 151
 רב ;57 'עה םשו 149 'מע ,ןיאושינ ,ואלטס וושה .82 'עה 148 'מע ,םינהכ ,ל"נה ;)םש דועו( 68 'מע ,החפשמה תרהט ,רלכיב ;55-46
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 תינהוכ הקיטקרפ לש המויקל ל״זח תורפסב דה םוש ןיא ,ךכל ףסונב 152.תיבה ןמזב םג ,םיימשר ןיסחוי

 םינהכה ןיב חתמ הלוע ןהבש ןיאושינו סוחיי יניינעב תורחא תויגוסל דוגינב תאזו ,ונלש רשקהב תיביטנרטלא

  153.םימכחל

 ,תינוכית םיה הרבחה לש ראתמה יווק םע תבשייתמ איה ;יח םשור השוע םיאנתה תורפסמ הלועה הנומתה

 היצקורטסנוקב רבודמש אופא ריבס אל .ןוליפ לשו סופסוי לש םידחא םירבד ךותמ הלועו תצבצבמ ףאו

 התיהש תיתרבחה הילאירה לש םייפיצפסה םיטרפה יכ ירב 154.יהשלכ היגולואידיאמ תענומה תיתוכאלמ

 הנושארה האמה לש הירדנסכלאבו ,הריפסל הנושארה האמה לש הדוהיב ,הריפסל הינשה האמה לש לילגב

 155.םיפתושמ ראתמ יווק םהל ויהש תורשפאה תא לוקשל העיצמ ינא תאז לכב ךא ,םיהז םניא ,הריפסה ינפל

 ,רזובמו טרפומ יתליהק חוקיפ לע ססבתמה עדי רומיש לש ,ולא ראתמ יווק יכ עיצהל תשקבמ ינא ,ןכל

 .ןברוחה ינפל ףא יגולאינגה עדיה רומיש תלאשל ןורתפ קפסל םייושע

 

 ?לארשי לכל וא םינהוכל :ןיסחויה לע חוקיפו הרדסה :׳ב קלח
 156.םינהוכב םידקמתמ םה ,סוחייה תרדסה תאו יגולאינגה עדיב שומישה תא םיראתמ ןוליפו סופסוי רשאכ

 םירחא ךא ,םסוחיי לע חוקיפבו םינהוכב םה ףא םיקוסע םקלח .רתוי םינווגמ ,םתמועל םייאנתה תורוקמה

 םיקסוע םימכחה םא רורב אל םירחא תורוקמב .םילארשיו םייול לש םדמעמ תקוזחתב םג שרופמב םיקסוע

 ךותמ תיטנרהוק הנומת רצייל ןויסינהו ,תינשרפה הלאשה .ללכב לארשי יסחויב וא אקווד םינהוכה יסחויב

 תורפסב םילוע ןיסחויה לע חוקיפהו ןיסחויה תרדסה םאה :איהו ,רתוי תיתוהמ הלאשב םיעגונ ,תורוקמה

  157?ללכב לארשי תא קיסעמש ןיינעכ וא ,םינהוכל ובורב עגונש ןיינעכ םיאנתה

 םצמצל וסינ םירקוחהש םיכרדה תחא .ןיסחוי יניינעב וליקה םימכחהש תירקחמה הנעטל הרושק וז היגוס

 ולא תורוקמש הנעטה התיה ןיסחויה ןיינעב הדפקהו חוקיפ םיראתמה םייאנתה תורוקמה תויזכרמ תא

 רשאכ ,וז היגוסב םינהוכהו םימכחה ןיב חתמ םייקתהש ונעט םירקוחה :וזמ הרתי .דבלב הנוהכל תוסחייתמ

  158.לקהל ופידעה םימכחהו ,סוחייה ןיינעב הדפקהל וטנ םינהוכה

 הלאשה ,האראש יפכ .םילפרועמה תורוקמב ןודאו ,תורוקמה ןמ הלועש הנומתה תא סורפא ,תאזה הדיחיב

 ןמו ,ידימ תינטשפ איה – ללכב לארשיל וא ינהוכ ןיינע איה סוחייה תרדסה םאה – יתגצהש תיראניבה

 
 תוינשמ לש תויטנתואה תלאשל ,ןכ ומכ .24-12 'מע ,הנשמ ,יבצ ןזור ואר ,"תומודק" תוינשמ לע .130-128 'מע ,םירזממ ,ןליא
 .16-1 'מע ,םד ,גרבלב ;שרדמל שדקממ ,ילאמ ;245-243 ;163-161 'מע ,הטוס ,יבצ ןזור ואר ,שדקמב תוקסועה

 .הל ךומסו 128 'עה ,ליעל ואר 152
 .247 ןכו 165 ׳עהל ךומס ןלהל ךכ לע וארו .ג ,ח תויודע הנשמ ;ה ,א תובותכ הנשמ ,לשמל ואר 153
 היהו ,םנמזב המייקתהש תישממה תידוהיה הילאירה ןמ םיקתונמכ םימכח תא תוארל ינכדעה רקחמב המגמ הנשי יכ ףא 154
 תימורה הירפמיאה דגנכ תינפומ איהש וא ,תוילארואב הלגדש תישורפ היגולואידיאמ תעבונ הנשמב הנומתהש ןועטל רשפא
 ,רלימ ;תיטילופ היפרגואיג ,׳ס ץרווש ואר :תירקחמה המגמל .הזה הרקמב בצמה ךכש הארנ אל ,הלש יטרקורויבה ךרעמהו
 ,ןמסוז ואר :תישורפ היגולואידיאו תוילארוא ןיב רשקל .3 'עה 218 'מע ,היצזינמור ,יבצ ןזור לצא תוינפהב ןכו ,םזילאירפמיא
 ,הפי םג ואר .490-488 'מע ,הדועתו הרות ,ןמרו ;215-206 'מע ,תינעת תליגמ ,םענ .373 'מע ;9 'עה ;6 'עה 333-332 'מע ,פ"עבשות
 תנשב ןליא רב תטיסרבינואב יתאשנש האצרהב ,ימצעב יתטקנ הז ןיעמ ןוויכב .240-242 'מע ,תוילארוא ,יבצ ןזור ;הפבש הרות
 ,התנעט יפ לע .קוח ,ןמרוד ואר :תימורה הירפמיאל תודגנתה תרוצכ תמיוסמ המרונ וא רואיתב םיטקונ םימכחהש העצהל .ח"עשת
 ,הירפמיאה תרגסמב םמוקמו הירפמיאל םימכחה תשיג ןיינעב םיפסונ םירקחמל .הירפמיאל דגנתהל ךרדכ השמיש תוילארואה
 אבב ,ל"נה ;םיילאיצבורפ םינבר ,גרבנטסרופ ;תימור הריצי ,ל"נה ;היצזינמור ,יבצ ןזור ;םיבינ ,ןמרהוד ;םימורכ םימכח ,ןיפל ואר
  .תועבטמ ,והירבג ;אעיצמ

 .23 'מע ,תינוכית םי הרבח ,׳ס ץרווש םג ואר .39-41 'מע ,קוח ,׳ד ןהכ ואר 155
 .קרפה תליחתב וארו ,101 ׳א םיקוחה לע ,ןוליפ ;31-36 ׳א ןויפא דגנ ,סופסוי ואר 156
 .122-126 ,קפס ,לטרבלה םג ואר 157
148- ׳מע ,ןיאושינ ,ואלטס ;310-312 ;190-192 ׳מע ,ןיאושינ ,ןייטשפא ;174-176 ׳מע ,ןיסחוי ,דניורפ ;163 ׳מע ,הסיע ,לטנזור ואר 158
 םירשקהב םג .ךשמהב תאז תגייסמ בראפלמיה ךא ,168-167 ׳מע ,םינהוכ תכלממ ,בראפלמיה םג ואר .150 ׳מעב וירבד וושה ךא ,147

 הירוטסיה ,׳ד ץרווש ואר ,ולא םירקחמ לע תרוקיבו הריקסל .םינהוכל םימכחה ןיב חתמ םיראתמ םירקוח ,םירחא םיירקחמ
  .151-148 ׳מע ,םינהכ ,ןמרה ;היפרגוירוטסיהו
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 תועגונ ותקוזחתו סוחייה תרדסהש הלוע תורוקמה ןמ קלחב .רתוי תימאנידו הכובס הנומת הלוע תורוקמה

 רצונ םג ךכב .הנוהכל תואישמה ולא — לארשימ תוחפשממ קלח לש ןסוחייל םג אלא ,םינהוכל קר אל

 השענ תורוקמ ינשב יכ הארא ףסונב .תודמעמו תוצובק המכ ליכמש ,״לארשי״ סוחייה ךותב םיוסמ לוציפ

 דצל  לארשיו םייולה תא הכותל סינכהלו סוחייה תרדסה לש הריזה תולובג תא ביחרהל ןווכמ ןויסינ

 וא ,לארשי ךותב םיוסמ הלענ דמעמל אקווד איה םג תסחייתמ וז הבחרה םאה רורב אל םרב .םינהוכה

 ןיאושינמ םיענמנ לארשי םגש םשורה תא רוציל הדעונ הבחרהה םאה רורב אל ,ךכל םאתהב .ללכב לארשיל

 ,הנוהכה תקוזחתל ,תחאה :תוגרודמ חוקיפ תוכרעמ יתש הבו הנומת תרצוי איהש וא ,הנוהכ ילוספ םע

 159.םירומח םילוספ םהב וברעתי אלש קר תגאודה ,ללכב לארשי תקוזחתל ,רתוי ךומנ ףרב ,היינשהו

 

  ?לארשי וא הנוהכ
 :ח ,ב תובותכ הנשמב אצמנ םינהוכה סוחיי תקוזחתל רוריבב סחייתמה יאנת רוקמ

   .דחא דע יפ לע הנוהכל ןילעמ ןיא :הדוהי 'ר 'מא

 יפ לע הנוהכל םילעמ - םיררוע ]]ול[[ ןיאש םוקמב לבא ,םיררוע ול שיש םוקמב ?יתמיא רזעלא 'ר 'מא

   .דחא דע

 .)ח ,ב תובותכ הנשמ( דחא דע יפ לע הנוהכל םילעמ :ןגסה ןב ןועמש םשמ 'וא לאילמג ןב ןועמש ןבר

 תונורכיזה ןמ המכ ,ליעל יתאבהש ,תובותכ אתפסותבו הנשמבש תודליה תונורכיז תומישרב ,ךכל המודב

 לובטל ידכ רפסה תיבמ אצוי היה םיוסמ דליש ןורכיזה תא םיללוכו ,םינהוכה סוחיי תקוזחתל רוריבב םיכייש

  160.םיוסמ םדאל תורשעמהו המורתה תכלוה תאו ,ןרוגה לע ינולפ םע המורתה תקולח תא ,המורתב הליכאל

 :םינהוכה תא קיסעמה ןיינע אוה סוחייהש ךכל תקהבומ אמגודכ שמיש ,תויודע תנשממ ,ףסונ רוקמ

 .הנוהכל הרישכ איהש הסיע תנמלא לע הריתב ןב עשוהי 'רו עשוהי 'ר דיעה

  .ברקלו קחרל רהטלו אמטל הרישכ הסיעה

  .ןכתודע 161ונלבוק :לאילמג ןבר 'מא

  .ךכ לע ןיד תיב בישוהל אלש ייכז ןב ןנחוי ןבר רזגו השענ המ לבא

 162.)ג ,ח תויודע הנשמ( ברקל אל לבא קחרל םכל ןיעמוש םינהכה

 ׳ר 163.הב ברעתנש םיוסמ לוספ בקע ,הנוהכל אשניהל תולוכי ןניא היתונבש החפשמל ןייצמ ״הסיע״ חנומה

 תא ״ברקל״ו ״קחרל״ ידכ הסיעה תחפשמ ינב תודע לע ךמתסהל ןתינש םידיעמ הריתב ןב עשוהי ׳רו עשוהי

  164.תרסואה תודעה תא קר אלא ,רתיהה תודע תא ולבקי אל םינהוכהש ןייצמ לאילמג ןבר ךא ,החפשמה תונב

 
 .126 ׳מע ,קפס ,לטרבלה וושה 159
 ליבוהל רשפא יא ןכש ,הרגשאב רבודמש ןכתי .״תורשעמ״ל תוסחייתה םג העיפומ אתפסותב םנמא .103 ׳עהל ךומס ,ליעל ואר 160

 .״תורשעמ וא תומורת״כ ףוריצה תא שרפל שיש איה תרחא תורשפא .םדא ותואל ״תורשעמו תומורת״
 .ןמפיוק י״כב ךכ ]ונלבוק 161
 ןיינעמ .969 ׳מע ,םישנ ,פ״כות ,ןמרביל ןכו ;485 ;315 ׳מע ,ןיקיזנ ,הנשמ ,קבלא ואר ,אפיסהו אשירה ןיב רשקלו אשירה שוריפל 162

 ןוגכ םירחא םילוספל םג תסחייתמכ ,דיעהל )החפשמה( ״הסיע״ה לש תלוכיל עגונב ,היינשה הרימאה תא שרפמ ,קבלא יכ ןייצל
  .תורזממ

 "הסיע תנמלא" ןיב הנחבה םג הלוע ,הז רשקהב .ד ,ד ןישודיק ימלשורי ;ג-ב ,ה ןישודיק אתפסות ;ב ,ג תויודע אתפסות םג ואר 163
 תחפשמל הדלונש השא ןיבל - הלעבמ הנמלאתה ןכמ רחאלו ,"הסיע" איהש החפשממ רבגל האשינש הרשכ החפשממ השא -
 ,גרבשרה ;הסיע ,לטנזור ואר ,הסיעה לע םירקחמל .ט ,א תובותכ ימלשורי םג ואר .רתוי ילרגטניא ןפואב הילא תכייתשמו "הסיע"ה
 ,ואלטס ;970-967 'מע ,ןישודיק ,פ"כות ,ןמרביל ;485 ׳מע ,ןיקיזנ ,הנשמ ,קבלא ;152 ׳עה םשו 321-313 ׳מע ,ןיאושינ ,ןייטשפא ;הסיע
  .192-191 'מע ,םיוג תאמוט ,זייה םג ואר .156-155 'מע ,ןיאושינ

969- ׳מע ,םישנ ,פ״כות ,ןמרביל ואר .״׳וכו הרישכ הסיעה״ הנשמב היינשה הרימאל םיסחייתמכ לאילמג ןבר ירבד תא יתשריפ 164
 .ב ,ג תויודע אתפסות םג ואר .485 ;315 ׳מע ,ןיקיזנ ,הנשמ ,קבלא וושהו ,968
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 םנשי יכ ףא :אוה ינויגה ךא ,םיוסמ ןבומב 165.םינהוכל עגונה ןיינע אוה סוחייש םשורה רצונ וז הנשממ

 .דבלב םינהוכל םיעגונה דמעמו סוחיי ילוספ ןווגמ שי ,םירזממה ,םשארבו ,לארשיל םילוספה תודמעמ

 אשניהל תורוסא ,םירכנל ולעבנשו ובשנש םישנ ןכו ,״הסיע״ ןהש םישנ ,תוררחושמ תוחפש ,תורג ,תוללח

 םינהוכה לע רסאנ םש ,ז ,אכ ארקיו רפסב םיעיפומה הנוהכה יניד לע םיססובמ ולא םירוסיא 166.םינהכל

 םישנ תאשל םינהוכל רוסאש םינייצמ ינשה תיבה תפוקתמ םירבחמ רבכ 167.״הללחו הנוז השא״ תאשל

 תולוספה םישנה 168.תררחושמה החפשה םג ןהילא החפסנ ,םיאנתה תורפסב .ובשנש םישנ ןכו ,רז אצוממ

 רוסיא ךכב וארי אלש םושמ ,ןתוא ואשיי םינהוכה םגש ששח ילוא שי ןכלו ,לארשיל תורתומ םינהוכל

 לודג ששח היה ןכלו ,התוחפ התיה לארשי לש םדצמ הנוהכל תולוספה לע הרקבהש רשפא ,ףסונב 169.רומח

 .ןמע בוריעל םינהוכה דצמ רתוי

 ןירזממו ןיניתנ םילארשי ןיריכמ״ :ליעל יתאבהש ,ב ,ה ןישודיק אתפסותב הרעהב עיפומ הז ןיעמ רואית

 איה הבושתהו ,הנוהכל הלוספ הסיעה עודמ ריבסהל הדעונ וז העיבק .״ןהיניבש םיללח ןיריכמ ןיאו ןהיניבש

 .םמע ןתחתהל םייושעו ,תוללחהו םיללחה לע חוקיפ םילהנמ אל לארשי ןכש ,״םיללח קפס״ הב םיברועמש

 דצמ .םסוחיי לע רתי חוקיפל גואדל וכרטצי ,רתוי םיבר םירוסיא םהילע םילחש ,םינהוכהש אופא ינויגה

 םילארשי ןיריכמ״ :םירומחה םילוספה יפלכ לארשי דצמ חוקיפ לע הרואכל תדמלמ אתפסותב וז הרעה ,ינש

 הרקבו חוקיפ ידי לע אל םא םהל םילוספה תא ״ןיריכמ״ לארשי דציכ אולהו .״ןהיניבש ןירזממו ןיניתנ

 .ומצעלשכ לארשי סוחיי לש הרדסהל שרופמב םיסחייתמה םידיחיה תורוקמה דחא והז ,םלואו ?םיליעפ

 ובש ןפואה לש רואית תללוכ הניא איה ךא ,תמיוסמ תונימא ילוא הל הנקמש המ ,בגא ךרדב הרמאנ העיבקה

 .םהיניעב התוא עצבל שיש וא העצבתה הרדסהה

 

 ךכ .םתרדסהב םיקוסע םהש סוחייה גוס יבגל תוקהבומ םילגמ םניא םיאנתה תורפסב םירחא תורוקמ

 החפשמל סחייתמ ,םהילע ןמאנ רגוב םדאש תודליה תונורכיזל אתפסותה תמישרב ןושארה ןורכיזה ,לשמל

 לש רשקהל ךייש ״תורוהט״ וא ״תואמט״כ תוחפשמ לש ןומיסה םאה רורב אל 170.״הרוהט״ וא ״האמט״ איהש

 שמשמ תודליה ןורכיז םא רורב אל ,ךכל םאתהב 171.תורזממה רשקהל ךייש אוה אמש וא ,הנוהכ ילוספ

 ןהב ברעתהש תוחפשמל אמש וא ,הנוהכל אשניהל ןהל רוסאש תוחפשמ ןכו תומוגפ הנוהכ תוחפשמ ןומיסל

 ןפואב הנוהכל םירושק המישרב םירחא תונורכיז ,ליעל יתנייצש יפכ .לארשיל ףא תולוספה ,תרזממ וא רזממ

 
 קרפב הנד ינא ,הנממ תפקתשמש םימכחהו םינהוכה ןיבש הקימנידבו ,וז הנשממ תעמתשמה םינהוכה לש הרימחמה הייטנב 165

  .הז קרפל םוכיסב םג וארו ,11 ׳עהל ךומס ׳ד
 ןוגכ( םילוספה תודמעמב םירבג יכ תעבוק )ב ,ה ןישודיק( אתפסותה יכ ףא ,ךכל ףסונב .ג ,ה ןישודיק אתפסות לשמל ואר 166
 ופידעה םינהוכש ריבס ,ןכל .וט ,ד ןישודיק אתפסות ואר ,םוגפ סוחייב וכזי םהידלי ,םינהוכ תונב תאשל םירתומ )םירגו םיללח
 .ולא תודמעמב םירבגל םהיתונב תא אישהל אל

 "דחא םהש םיינש"כ ,)המאתהב( םש ד"יו 'ז םיקוספב "הנוז הללח"ו ,"הללחו הנוז" םייוטיבה שוריפל .די ,אכ ארקיו םג ואר 167
)hendiadys(, יכ ונייצ ינשה תיבה תפוקתב םירבחמה רבכ .1819 ;1808-1805 'מע ,ארקיו ,םורגלימ וושה .תולבגה ,רופיצ ואר 
 םיאנתה .372 ;292 ג״י תוינומדק ,סופסוי ואר .שדקמב תורישב םירוסאו םימוגפ םה ול הרוסאה השיא םע ןהכ לש גוויז יאצאצ
 סחייתהל לוכיש דרפנ דמעמכ ושריפ םה התואש ,״הללח״ תיארקמה הלימה ךמס לע ,״הללח״ וא ״ללח״ םשב ולא םיאצאצ ועבט
-149 'מע ,ןיאושינ ,ואלטס םג ואר .)א רוט הצ( ד-ג הכלה 'ב קרפ ;)ב רוט דצ( ח-ז הכלה 'א קרפ רומא ארפס ואר .הבקנלו רכזל

148. 
 ;108-111 ;101-102 'א םיקוחה לע ,ןוליפ .35 ,םש ;31 'א ןויפא דגנ ;372 ,םש ;292 ג"י ;276-277 'ג תוינומדק ,סופסוי ואר 168
 תויובש ,ןייטשדילב ואר ךא ,ו ,ו תומבי אתפסות ;ב-א ,ג ;ד ,א תובותכ הנשמ םג וארו ,ט ,ב תובותכ הנשמ ;ג ,ה ןישודיק אתפסות
 'דהמ ,הרותה ישעמ תצקמ תליגמ ;160 ;74 'מע ,ימראה יול ,םירחאו דלפנירג ;י-ט ,ט ,יול תאווצ םג ואר .41-38 'מע ,תודמושמו
 תררחושמה תכמסהב ןוידל .143-142 'מע ,ןיאושינ ,ואלטס ;347-343 'מע ,ת"ממ ,רטסיק וארו ,82-75 'וש 209 'מע ,'ב ךרכ ,ןורמיק
 תידוהיה תורפסה רואל ל"זח תורפסב היובשה דמעמב בחרנ ןוידל .תורגו תוררחושמ ,דנפליו ואר ,םיאנתה תורפסב תרויגל
 .ךליאו 107 'מע ,יבש ,רומ ואר ,המודקה

 .א ,ו תיעיבש ימלשורי ואר 169
 .103 ׳עהל ךומס ,ליעל ואר 170
  .220 ׳מע ,םישנ ,פ״כות ,ןמרביל ואר 171
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 וזכ תודיחא סחייל ןיאש םג ןכתי ךא ,םינהוכה יסחוי לע חקפל דעונ הז ןורכיז םגש ןכתי ןכלו ,קהבומ

  172.רתוי יללכ יפוא לעב אוה הז ןורכיז ןויצ יכו ,המישרל

 תוחפשמל אקווד סחייתמ הז חונימש ןעט רלכיב ףלודא .״ברקלו קחרל ,רהטלו אמטל״ עבטמל עגונב םג ךכ

 יפל 173.הנוהכ תוחפשמב תקסועכ תויודע תכסמב הנורחאה הנשמה תא שריפ אוה ךכל םאתהב .הנוהכ

 174.םינהוכ לש תוחפשמ ויה ,התרבחו הפירצ תיב תחפשמ ,וז הנשמב תונייוצמה תוחפשמה יתש ,רלכיב

 םירזממ יוליגל עגונב יאדע ןב היננח ׳ר לש הרימא הליכמ ,םש אתפסותה תא תמתוחה הילוחה ,םנמא

 תורוסמה לש הקיתע האירק ףקשמ ,הז רשקהב יאדע ןב היננח ׳ר לש הרימאה ץוביש יכ הארנ 175.םייומס

 יסחויב קר אלו ,ללכב לארשי יסחוי תרדסהב תוקסועכ ,םימיה תירחאב והילא לש ולעפ ןיינעב תוקולחמהו

 ןהב וברעתהש לארשי תוחפשמל םג םיעגונ ,רוהיטהו אומיטה ,קוחירהו בוריקה ,וז האירק יפל .םינהוכה

 אתפסותה ךרוע לש וז תונשרפ םא רורב אל םרב 176.והילא לש ואובל תופצמ ןה םג רשא ,םייומס םירזממ

 .םמצע םיאנתה תחנה תא ןכו ,הנשמה תחנה תא תמאות

 

 הנוהכל ןיאישמה לארשי
 לארשי״ הנוכמה דמעמ עיפומ םיאנתה תורפסב .רתוי דוע הנומתה תא םיכבסמ םיפסונ םייאנת תורוקמ

 תולוספה םע ןיאושינמ ןה ףא וענמנש םילארשי לש תוחפשמל הארנכ סחייתמ הז חנומ .״הנוהכל םיאישמה

 תא אישהל ולכויש תנמ לע ,םינהוכה ןמ הפוצמה המרל המודב ןסוחיי לע ורמשו ,הנוהכל )םילוספהו(

 םג אוה אלא ,ןותיחל קר עגנ אל הז דמעמש םיחינמ תורוקמה ,האראש יפכ .הנוהכ תוחפשמל םהיתונב

 .תומיוסמ תויטפשמ תויוכזו תיתרבח הרקוי הנקה

 לש םתוהזב תקסועה ,ד ,ב ןיכרע תנשמב יסוי ׳ר ירבדב ,לשמל ,הלוע ״הנוהכל םיאישמה לארשי״ דמעמה

  :חבזמה ינפל לילחב םיכמ ויהש ימ

  .ריאמ 'ר ירבד ,ויה םינהכ ידבעו

  .הנוהכל ןיאישמ ,ויה סואמאימו היירפצ תיבו םירגפ תיב תוחפשמ :הסוי 'ר

  .ויה םייול :'וא סנגיטנא ןב היננח 'ר

 ההזמ יסוי ׳ר ,םתמועל .םייוול וא םינהוכ ידבע – םייללכ תודמעמ םינייצמ סנגיטנא ןב היננח ׳רו ריאמ ׳ר

 סכנ היה דיקפתהש הארנ ,וז תרוסמ יפל .לילחב תוכהל היה ,ותטישל ,ןדיקפתש תומייוסמ תוחפשמ יתש

 ןהש אוה ,יסוי ׳ר יפ לע ,וללה תוחפשמה לש ףסונ ןייפאמ 177.ולא תוחפשמ לצא השוריב רבעש יתחפשמ

  178.יסוי ׳ר יפ לע ,ישדקמה דיקפתב הקזחהה ןיבל הז דמעמ ןיב רשק שיש ןכתיו ,״הנוהכל ןיאישמ״

 179תבותכ לע ןימתוח ויה אל הנושארב״ יכ ג״בשר רפסמ ,םש .)א ,ז( ןירדהנס אתפסותב העיפומ תרחא אמגוד

 דמעמ הנקמ סוחייה ,הז רואית יפל .״הנוהכל ןיאישמה לארשי וא 180>םיול וא< םינהכ וא אלא תורשכ םישנ

 ,םיפסונ תורוקמ ינשב הלוע יטפשמה רשקהה 181.תיטפשמה הריזב תויטרקנוק תוכלשה ול שיש יתרבח

 
 .״הציצק״ה ןורכיז עיפומ םהיניבו ,םינהוכל םיעגונה תונורכיזה ןמ דרפומ הז ןורכיז ,ףסונב 172
  .70 ׳מע ,החפשמה תרהט ,רלכיב ואר .)32 ׳עהל ךומס ׳ב קרפ ,ליעל( ז ,ח תויודע הנשמ ואר 173
 .ןלהל ואר .םירזממב רבודמש ,אתפסות תכירעמ הרואכל הלועש שוריפה ףא לע ,תאז .70 ׳מע ,החפשמה תרהט ,רלכיב 174
 .20 ׳עהל ךומס ׳ב קרפ ליעל וארו ,ד ,ג תויודע אתפסות ואר 175
 .ןלהל ואר ,לארשי תא םג הקיסעמה היגוס אוה סוחייהש הלוע םהמש םיפסונ תורוקמל 176
 .די ,א ןיכרע ,הליבקמה אתפסותב םג ואר 177
 .ןלהל ןוידב ואר ,ה ,ד ןישודיק הנשמב הלוע ,״הנוהכל םיאישמ״ דמעמה ןיבל ירוביצ דיקפתב הקזחהה ןיב ףסונ רושיק 178
 .טרופרא י"כ יפ לע יתנקית .תביתכ הניו י"כב ]תבותכ 179
 .טרופרא י"כ יפ לע יתמלשהו ,הניו י"כב רסח ]םיול וא 180
 .ןהל ךומסו ,127 ,126 ׳עה ליעל ואר ,יתרבח דמעמל תודע ןיבש רשקב ןוידל 181
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 םא קר תושפנ ינידל םירשכ םינייד יכ תעבוק ,ב ,ד ןירדהנס תנשמ :תיטופישה תורשכה תא סוחייב םיכרוכה

 הגוה ךלמה לש הרותה רפס יכ עבקנ ,ןירדהנס אתפסותב ,המודב .״הנוהכל ןיאישמה ׳שיו םיולו םינהכ״ םה

 םיניינעב רבודמ יכ ףא .״הנוהכל ןיאישמה לארשי לש ןיד תיבבו םיול לש ןיד תיבבו םינהכ לש ןיד תיבב״

  182.״הנוהכל ןיאישמה לארשי״ דמעמל תיטפשמ תועמשמ תוקינעמ ולא תורוקמ ,הרואכל םייטרואית

 ןיא ,רשכ ״לארשי״ תויהל תנמ לע ,ירה .״לארשי״ דמעמ לש ותודחא תחת םירתוח ולא תורוקמ ,הבר הדימב

 ימ השעמל םה םירשכ ״לארשי״ ,וללה תורוקמה יפל .הנוהכל אישהל יתכלה רשוכ לעב תויהל ךרוצ

  .הנוהכל )םילוספו( תולוספ םע ןיאושינמ םיענמנו ,תוינהוכ ןותיח תומרונב םיקיזחמש

 ןיבל ״הסיע״ה דמעמ ןיב סחיה המ :תולאש המכ הלעמ ,״הנוהכל ןיאישמה לארשי״ ,הזכ דמעמ לש ומויק

 םאה ,רמולכ ?״הסיע״ חרכהב היה ,״הנוהכל ןיאישמה לארשי״ וניאש ימ לכ םאה ?״הנוהכל ןיאישמה לארשי״

 183?םיוסמ םייניב דמעמ םג םייקתהש וא ,וללה תודמעמה ינשל ״לארשי״ לש יראניב לוציפ םיחינמ תורוקמה

 תואיצמ ףקשמ – ומע ררוג אוהש תוכלשהה לע – ״הנוהכל ןיאישמה לארשי״ דמעמה םאה ,ךכל ףסונב

 תוחפשמ לש םצמוצמ גוחב רבודמ םאה ?תאזה תיתרבחה הבכשה ףקיה היה המ ,ןכ םאו ?תמיוסמ תיתרבח

 ןיינעב תונושה תוירוטסיהה תופוקתה ןיב םילדבה אוצמל ןתינ םאהו ?תיסחי תבחרנ העפותב וא ,תודדוב

  184?הז

 :ולא תולאשל םורתל לוכי תובותכ תנשמב אבומה השעמ

  :יסוי 'ר 'מא

  .הסנאנו ןיעה ןמ תואלמל הדריש 185תקוניתב השעמ

 .)י ,א תובותכ הנשמ( הנוהכל אשנית וז ירה – הנוהכל ןיאישמ ריעה בור םא :ירונ ןב ןנחוי 'ר 'מא

 הלוכי הדליה םאה הלאשה התלע ,סנואה תובקעבש הארנכ .ןייעמב הסנאנ הדלי ובש הרקמ לע רפסמ יסוי ׳ר

 סנאה תוהזב יולת הדליה דמעמש החינמ ירונ ןב ןנחוי ׳ר תבושת .התע הלוספ איהש וא ,הנוהכל אשניהל

 הדליה תא לספ אוה ,״לוספ״ היה סנאה וליא ךא ,הלספנ אל הדליהש יזא ,״רשכ״ םדאב היה רבודמ םא .הלש

 ןיאישמ ריעה בור״ םא :תוקפס יניד לע ךמתסמ ירונ ןב ןנחוי ׳ר ,העודי הנניא סנאה תוהזו תויה .ותאיבב

  .הלספנ אל הדליהו ,הז דמעמב אוה סנאה םגש ריבס ,״הנוהכל

 ןיאישמ ריעה בור״ש תורשפאה תא הלעמ אוה ןכש ,וננוידל םרות ירונ ןב ןנחוי ׳ר תבושת לש ןושארה הקלח

 רשפא ,המצע הקיספל עגונב 186.״הנוהכל ןיאישמ״ דמעמב םיאצמנ ויבשות בורש ריע ןכתית ,רמולכ .״הנוהכל

 ,רמולכ .״הנוהכל ןיאישמה לארשי״ לש רשקהל איה ףא תכייש ,״הנוהכל אשנית וז ירה״ העיבקה יכ עיצהל

 
 .ד ,א תוירוה תנשמ םג ואר 182
 ,ד ןישודיק ימלשוריב אתיירבב ןכו ,״הנוהכל ןיאישמ״ ןיבל ״הסיע״ ןיב הדיגנמה ,ב ,ה ןישודיק אתפסותב אתיירבב לשמל ואר 183

 וושהו ,לארשיל ףא הרוסא הנורחאה וזש הארנ( ״לוספ הב עקתשנש החפשמ״ו ,״הנוהכל הרישכ״ ,״הרישכ הסיע״ ןיב הדיגמה ,ד
 לע םיירוטסיהו םייתרבח םירוזחש עיצהל וסינ 20-ה האמה תליחתו 19-ה האמה ףוסמ םירקוח .)970 ׳מע ,םישנ ,פ״כות ,ןמרביל
 ;93-92 ׳מע ,הסיע ,גרבשרה ;215 ;163-162 ;122-121 ׳מע ,הסיע ,לטנזור ואר .םידומלתה ןמ םיפסונ תורוקמו ולא תורוקמ ךמס
 ,ןיאושינ ,קבלא ;314 ;309 ;283 ;190 ;186 ;148 ׳מע ,ןיאושינ ,ןייטשפא ;66-65 ׳מע ,החפשמה תרהט ,רלכיב ;174 ,ןיסחוי ,דניורפ
 .156-155 ׳מע ,ןיאושינ ,ואלטס ;485 ׳מע ,ןיקיזנ ,הנשמ ,קבלא םג ואר .גנק-בנק ׳מע

 ?תורמוא ןה המ ,ןהבש תוסחוימ״( א״ע אל תינעת ילבב ואר .ילבבב קר עיפומש ״סחוימ״ חנומה תא ןייצל יואר ,הז רשקהב 184
 תוירוה ;ב״ע בי תובותכ ;ב״ע וע ,םש ;)'רשיבש תוסחוימ תוחפשמ״( ב״ע ע ןישודיק ;)״םינבל אלא השא ןיאש החפשמב םכיניע ונת
 םיאישמה םילארשי לש הזל המוד דמעמ גציי ״סחוימ״ דמעמה ,לבב יארומא רובע םאה .431-430 ׳מע ,ןיסחוי ,ןרוק םג ואר .א״ע גי
 םהב וברעתנ אלש םירשכ לארשי םרובע ןמסמ הז דמעמ ילוא ?רחא גוסמ רשכ דמעמ םרובע גציי ״סחוימ״ אמש וא ,הנוהכל
 ךותמ תיטסינומרה הנומת רוציל וסינ םידחא םירקוח ?הנוהכ ילוספל אשניהלמ ורהזנש תוחפשמב רבודמ אל ךא ,םירומח םילוספ
  .ןיאושינ ,קבלא ;הסיע ,גרבשרה ;הסיע ,לטנזור לש םירקחמל ,183 הרעה ,ליעל תוינפהב ואר ,ולא תורוקמ

 .רחא דיב קחמנ יובירה ׳ו .״תוקוניתב״ ןמפיוק י״כב ]תקוניתב 185
 בר לש הרמימ תאבומ ימלשוריב .ייניעב תיארנ תוחפ וז העצה ךא ,דבלב תיטרואית תורשפאכ תאז הלעמ אוהש םג רשפא 186
 ׳ר לש רשקל .122 ׳מע ,תובותכ ,יארפס ואר .יוארכ הנבוה אל רבכ הרמימה ילבבב ךא ,הלש ןייעמהו ירופיצ םע ריעה תא ההזמה
 .123-122 ׳מע ,תובותכ ,יארפס ואר ,יסוי ׳רלו ירופיצ ריעל ירונ ןב ןנחוי
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 דמעמ םג ךכיפלו – הנוהכל אשניהל הלוכיש ימכ הדמעמ תא הדביא אל הדליהש ,רתוי תיללכ העיבק יהוז

  187.םגפנ אל התחפשמ

 התחפשמ ינב הוקחירש ״ןולקשאב הנחרוהש תקונית״ לע רפסמ ,םימיוסמ ןוימד יווק לעב רתוי םודק השעמ

 השעמה 188.םיוג ידיב הסנאנ איה אמש ששחה לשב הדליה תא הקחיר החפשמה .)ב ,ח תויודע תנשמ ואר(

 הלעבנש השא תאשל םינהוכ לע לטומה רוסיאה ןמ תעבונ הדליה תקחרה ןכש ,קהבומ ינהוכ רשקהל ךייש

 ,םינהוכ תב התיה הדליהש שריפ רלכיב ?םינהוכ לש החפשמ חרכהב התיה השעמבש החפשמה םאה ךא .יוגל

 ,םינהוכ ויה אלש יפ לע ףא״ יכו ,םינהוכ לש החפשמ התיה אל ״תקונית״ה תחפשמש שריפ קבלא ךונח ךא

 תויתחפשמ תומרונב גוהנל היושע תינהוכ הניאש החפשמ םג ,קבלא לש ושוריפ יפל 189.״םמצע לע ורימחה

 190.הנוהכל האישמה החפשמכ הדמעמ תא רמשל תנמ לע ,הריתי הרמוחב ףא ילואו ,תוינהוכ

 

 ,םיימעפ הלוע אוה ימלשוריב וליאו ,ילבבב םיארומאה ירבדב ללכ עיפומ וניא ״הנוהכל ןיאישמ״ דמעמה

 הקידבה תשירד תא דימעמ בר 191.הלכה תחפשמב ךורעל שיש תוקידבב הנדה ,ד ,ד ןישודיק הנשמ לע הייגוסב

 ,וינפ לע 192.״אישמו ,הנוהכל ןיאישמ החפשמ וז-יאמ קדוב״ :םימכח יפל יכ ןייצמו ,ריאמ ׳ר ירבדכ תוהמיאב

 תראותמה תוהמיאב הקידבה תבוח ,ןלהל האראש יפכ .הנוהכל האישמה לארשימ החפשמל איה הנווכה

 תעד תא םג שרפל שי ,ךכל םאתהב .לארשיו םייול לע םג אלא ,דבלב םינהוכ לע תלטומ הניא הנשמב

 םילארשיו םייול ,תעצומה םימכחה תטיש יפל ,ןכ םא .לארשילו םייולל ףא תסחייתמכ ,בר איבמש םימכחה

 דמעמ תא רמשל תנמ לע ,הנוהכל תואישמה תוחפשממ תולכ םמצעל שקבל םיכירצ ,הלענ סוחיי ילעב

 אופא תשרוד הנוהכל אישהל תלוכיה .הנוהכל אשניהל תורשכ הנייהת םהיתונב םגש אדוולו ,םהיתוחפשמ

 וכרענ םימיוסמה ןיאושינה םאה הלאשל רשק ילב ,החפשמה תונבו ינב יאושינמ דחא לכב תדמתמ הקוזחת

 ,לארשי תבל אשינ ,הנוהכל האישמה החפשמל ךיישה לארשימ שיא רשאכ םג יכ הארנ .םינהוכ תחפשמ םע

 אשניהל הנלכות אל םהיתונב ,תרחא .הנוהכל האישמה החפשמל איה ףא תכייתשמ ותלכש אדוול וילע

  193.םהלש-םהיתונב תא הנוהכל אישהל ולכוי אל םהינבו הנוהכל

 דמעמ תודוא ןקז םדא לאוש אוה .בר תטישכ אמח ׳ר טקונ ובש רצק השעמ עיפומ ,היגוס התוא ךשמהב

 החפשממ השא ונבל חקול אמח ׳ר – הנוהכל האישמ החפשמה התואש – ותודע ךמס לעו ,תמיוסמ החפשמ

 יח ןפואב הלוע ״הנוהכל ןיאישמה לארשי״ לש תואיצמהש םשור השוע ,םמצע בר ירבדבו ,הז השעמב 194.וז

 
 .ןלהל ואר ,״ןולקשאב הנחרוהש תקונית״ה תחפשמ לש ששחל דוגינב 187
 הניאש השא היורק איה״ יכ ןעט ,485 ׳מע ,םש ,קבלא .א ,ח תומבי אתפסות םג ואר .485 ;315 ׳מע ,ןיקיזנ ,הנשמ ,קבלא ואר 188
 לש הרקמב םג .52 ׳עהל ךומס ׳ד קרפ ואר ,םידומלתבש ״הצצק״ה וא ״הציצק״ה סקט רואיתל הנפמ קבלא ,ולא םירבדב .״תנגוה
 הארנכ רבודמ יכ ףא םרב .הנוהכל הלוספה השאבו ,הנוהכ תחפשמב אקווד רבודמש ןעט ,68 ׳מע ,החפשמה תרהט ,רלכיב ,הז סקט
 לארשימ החפשמ םג תויהל היושע איה אלא ,הנוהכ תחפשמ אקווד איה החפשמהש חרכה ןיא ,הילותבב וא סוחייב ,המוגפ השאב
  .היובשל רשקב ,168 ׳עה ליעל םג ואר .תויודעב הנשמה רשקהב קבלא ןייצש יפכ ,הנוהכל האישמש

 רובס קבלא .969 ׳מע ,םישנ ,פ״כות ,ןמרביל םג ואר .315 ׳מע ,ןיקיזנ ,הנשמ ,קבלא .70 ׳מע ,החפשמה תרהט ,רלכיב ואר 189
 ןיאושינ לש רשקהב תאז שרפל חרכה ןיא םרב .החפשמה ךותב אשניהל וגהנש םושמ ,התחפשמ םע ןיאושינמ התוא וקחירש
 תונב ראש תא עבצי אל לוספה הדמעמש ידכ ,הנממ החפשמה לש תורענתה אטבמ קוחירהש רשפא אלא ,אקווד החפשמה ךותב
 .םש ,ןמרביל וארו .החפשמה

 הרוסא התיה ,הסנאנש לארשי תשא םג ,םודקה גהונב יכ הלוע םהמש תורוקמ המכ לע עיבצה ,369 ׳מע ,םישנ ,הנשמ ,קבלא 190
 .הזכ עקר םע הרענל אשניהל אלש ודיפקה לארשי םגש ןכתי ךא ,האשינ םרטש הדליב רבודמ הז הרקמב .הלעב לע

 ׳עהל ךומס ׳ד קרפ ואר ,ימלשוריה תייגוסב ןוידל .ךליאו 203 ׳עהל ךומס ןלהל ןכו ,116 ׳עהל ךומס ,ליעל ואר ,וז הנשמב ןוידל 191
 .ב״ע חע ןישודיק ;ב״ע זכ תובותכ ילבב ואר םנמא .ןלהל ןכו ,56
  .10 ׳עהל ךומס םש ןכו ,הל ךומסו 71 ׳עה ׳ב קרפ ליעל ואר .ריאמ ׳רכ וז הנשמ הדימעמה תרוסמ הנשי םידומלתה ינשב 192
 ואר .הרהטהו האמוטה אוהו ,תוינהוכ תומרונ וצמיא לארשימ הצובק וא םישנא ובש רחא יתכלה הדש הלוע םיאנתה תורפסב 193
 םינד ולא םירקוח .166-165 ;96-78 ;37-34 ׳מע ,הרהט ,גרבנטסרופ ;םזילאודיווידניא ,ל״נה ;הרהט ,בגר ;176-174 ׳מע ,ןמוחת ,ןולא
 ןיאושינ תודפקה ץומיאל עקרה וא עינמהש הארנ אל .249 ׳עה ,ןלהל םג ואר ךכ לעו ,וז העונתל יגולואידיאה עקרה תלאשב םג
  .יתרבח דמעמ ססבל ןוצרה ןמ אלא ,תיתד הפיאשמ םיעבונ תוינהוכ

 .56 ׳עהל ךומס ׳ד קרפב ואר ,הז השעמב ןוידל 194
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 הז דמעמב םייוניש ולח םא ןיבהל ונילע השקמ תורוקמה טועימ םנמא .ינדמל טקורטסנוקכ אלו ,יעבטו

 תא תמאות תורוקמה ןמ תפקתשמה תיתרבחה הנומתה המכ דע ןבומכ רורב אל ןכו ,תונושה תופוקתב

   195.השעמל תמייק התיהש תיתרבחה תואיצמה

 היוולב םג וא הנוהכה סוחיי תקוזחתב םיקסוע םה םא רורב אלש ,םילפרועמה תורוקמה תלאשל בושנ םא

 קר אל ולא תורוקמ שוריפל תוחפה לכל ןווכמ ״הנוהכל ןיאישמה לארשי״ דמעמה םויק יכ הארנ ,לארשיו

 םא םרב .םינהוכ םע ןותיח ירשק םימייקמה לארשי לש םסוחייל םג אלא ,םינהוכה סוחיי תרדסהל עגונב

 ןתינ םא רורב אל 196.רתוי בחר ןבומב םא םג ,״הנוהכ״ב םידקוממ תאז לכב םה ,תורוקמה לש דקומה והז

 סוחיי תקוזחתב םג םיקסועכ םילפרועמה תורוקמה תא שרפלו ,וזה תיטסילמינימה תונשרפל רבעמ ביחרהל

  .ומצעלשכ לארשי

 

 ללכב לארשיל סוחייה תרקב לש תנווכמ הבחרה
 יסחויב םיקסוע וללה תורוקמה ינש .ןיסחויה תקוזחת תנומת יופימב ףסונ ךוביס םירצוי תורוקמ ינש

 ,יאנת אוה םג ,ינשמ דבורב רבודמ יכ הארא ,דחא הרקמב תוחפל .גויס וא הרהבה ילב ,יללכ ןפואב ״לארשי״

 .הנוהכ יסחויב תקסועה רתוי המודק הבכש יבג לע לארשיו םייול יסחויל תעגונה הבחרה ףיסוהש

 הכלהה 197.סוחייה לע םירוערעבו תודעב תקסועה ,ג ,ב תובותכ אתפסותב הכלהה אוה ןושארה רוקמה

 וינפ לע .״םינש יפ לע אלא ןידירומ ןיא לבא דחא דע יפ לע לארשיו םיול הנוהכל ןילעמ״ :הרימאב תחתופ

 ןויצה ,םלוא .לארשיו םייול לש םג אלא ,הנוהכה יסחוי לש קר אל חוקיפבו הרדסהב קוסיע ןאכ ףקתשמ

 תלאשב קר תקסוע ,וז הכלהל הליבקמה הנשמה ,תישאר .תינשמ תפסות הווהמ אתפסותב ״לארשיו םיול״

 198:הנוהכל האלעהה

 ג ,ב תובותכ אתפסות ח ,ב תובותכ הנשמ
 
 

   .דחא דע יפ לע הנוהכל ןילעמ ןיא :הדוהי 'ר 'מא
 

 םוקמב לבא ,םיררוע ול שיש םוקמב ?יתמיא :רזעלא 'ר 'מא
   .דחא דע יפ לע הנוהכל םילעמ - םיררוע ]]ול[[ ןיאש
 
 
 םילעמ :ןגסה ןב ןועמש םשמ 'וא לאילמג ןב ןועמש ןבר
 .דחא דע יפ לע הנוהכל

 ןידירומ ןיא לבא ,דחא דע יפ לע לארשיו םיול הנוהכל ןילעמ
   .םינש יפ לע אלא
 ןיא ךכ ,םינש יפ לע אלא ןידירומ ןיאש םשכ :'וא הדוהי 'ר
  .םינש יפ לע אלא ןילעמ
 ןיררוע ןיאש ןמזב לבא ,ןיררוע שיש ןמזב ?יתמיא :רזעל 'ר 'מא
  .דחא דע יפ לע הנוהכל ןילעמ
 ]...[ ?רערע ךאיה
 ]...[ היולל הלעה יסוי 'ר ]...[ הנוהכל הלעה 'ר
 ןילעמ :ןגסה ןב ןועמש 'ר םשמ 'וא לאילמג ןב ןועמש ןבר
  .דחא דע יפ לע הנוהכל
 תיבל השא אבתשכ אל .השא יפ לע אלא דחא דע יפ לע אלו
 .ול ונתי רמאתשכ אלא ןיד

 

 םיביגמ הדוהי ׳ר ירבד םש ,אתפסותב תירוקמ תיארנ איה ךא ,הנשמה ןמ תרדענ אתפסותבש אמק אנת תעד

 ןיבו ךכ ןיב ךא ,תדבועמ הסריג וא ,תקולחמה לש רתוי תירוקמ הסריג תגציימ אתפסותה םאה רורב אל .הל

 תקסוע הליבקמה הנשמה קר אל 199.תינשמ ,םש אמק אנת ירבדב "לארשיו םייול" לש םתוחכונ יכ רכינ ,ךכ

 
 סוחיי ןיב רשקל .)״אתיערז״( החפשמה תדיחיל שרופמב רשקנ ״הנוהכל ןיאישמ״ה דמעמ ,ימלשוריב םירקמה ינשב יכ ןיינעמ 195

 .ןיסחוי ,ןרוק ואר ,החפשמו
 .ליעל ךכ לע וארו ,ב ,ה ןישודיק אתפסות ואר םנמא 196
 .95 ׳עהל ךומס ,ליעל ואר 197
 .שגדומ ןפוגב תונמוסמ הנשמב תורסחו אתפסותבש תודיחיה 198
 ,״הדרוה״ל םג אלא ״האלעה״ל קר אל תסחייתמ אתפסותה :תקולחמה לש תדבועמו תחתופמ הסריג תפקשמ אתפסותהש ריבס 199
 ףא ,ג״בשר ירבדל םיביגמ הנשמב הדוהי ׳ר ירבדש תויהל לוכי ,ףסונב .״םיררוע/רערע״ ןיבל הז ךילה ןיב סחיה המ רורב אל ךא
 ךכ הדוהי ׳ר ירבד תא התנישו ,ג״בשר ירבדל הקלחב ההזש ,אמק אנת תעד תא הפיסוה אתפסותה וליאו ,וירחאל ורדוס ולאש
 ןויצ ןיא ,אתפסותב הדוהי ׳ר ירבד חוסינב ,ןכ ומכ .האלעהה תלאשל ןהו הדרוהה תלאשל ןה וסחייתיו אמק אנת תעדל וביגיש
 וז הכלהב הדוהי ׳ר ירבדב תוליפכ לע עיבצהש ,2 ׳עה 89 ׳מע ,תובותכ ,ידורב ואר .דוביע לש ןמיס והז םגש ןכתיו ,והשלכ סוחייל
 .׳ב הכלה ,הינפלש הכלהב ןכו
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 ןיררוע ןיאש ןמזב לבא״ :רזעל ׳ר ירבדב ךכ .אתפסותבש הכלהה יביכר תיברמ םג אלא ,הנוהכל האלעהב קר

 םג .״דחא דע יפ לע הנוהכל ןילעמ״ :אפיסב לאילמג ןב ןועמש ןבר ירבדב ךכו ,״דחא דע יפ לע הנוהכל ןילעמ

 ךא עגונ יוחדה רערעה תמגוד חוסינ ,ךכל ףסונב 200.המורתה תניתנל תסחייתמ ,״ול ונתי רמאתשכ״ הרעהה

 בלשב יכ אופא הארנ .״וימימ וקלח לטנ אלש ,םלועמ ויפכ אשנ אלש ,הנוהכל ינולפ ץפק ךאיה״ :הנוהכל קרו

 הז דוביע .לארשיו םייול םג ובלוש הנוהכה דצלו ,דוביע ורבע אמק אנת ירבד ,אתפסותה תכירעב םיוסמ

 חסונ יפ לע( "דחא דע יפ לע היולל הלעה"ש יסוי ׳ר תודוא הכלהה ךשמהב אבומה השעמה ןמ ילוא עפשומ

 201.)טרופרא י"כ

 םאה ?הנוהכל האלעה תודוא ןוידב ״לארשיו םיול״ תא בלישש דבעמה תחנה התיה המ ,לואשל שי התע

 ןיאש רוריב לשמל תללוכה ,םמצעלשכ לארשיו היוול יסחוי תרדסהל תסחייתמ ״לארשיו םיול״ל האלעה

 רשקהב שרפתהל ךירצ ״לארשיו םיול״ל ןויצה אמש וא ?םירזממ ןוגכ ,םירומח םילוספ לש תובורעת םהב

 םילארשי לש סוחייה תרדסהב רבודמ אל ,הזכ הרקמב 202?שרופמ וניא ןיינעהש ףא ,״הנוהכל ןיאישמ״ לש

 .הנוהכ תולוספו ילוספ םהיניב ןיאש אודיווב אלא ,םמצעלשכ םייולו

 

 יסופד תסריגב וז הנשמ וריכה םירקוחה תיברמ .ד ,ד ןישודיק תנשמ אוה ויבגל הלוע וז הלאשש ינשה רוקמה

 :היתואסריג יתש יפ לע הנשמה תאבומ ןלהל 203.דבלב םינהוכב תקסוע איהש וחינה םה ןכ לעו ,ילבבה

 .הנומש ןהש תוהמא עברא הירחא קודבל ךירצ תנהוכ השא אשונה

    .המאו היבא יבא םאו ,המאו היבא םאו ,המאו המא יבא םאו ,המא םאו המא :ןה וליאו

 ,ןמפיוק י"כ

 204דועו

 הנשמ    .תחא דוע םהילע ןיפיסומ 'שיו םיוול

 יסופדבש

  205ילבבה

 .תחא דוע ןהילע ןיפיסומ תילארשיו היול

 

 םע דיב די תכלוה וז הסריג ,השעמל ךא ,״השא אשונה״ והימ שרופמ אל ,ילבבה יסופד תסריג יפל םנמא

 ךירצ ןהכ תב אשונה ןהכ 206:היואר השיא ומצעל שקבמש ןהכב תקסוע הנשמה יכ עבוקה ,י״שר לש ושוריפ

 
 ,פ״כות ,ןמרביל םג וארו ,ז ,ב תובותכ ימלשורי ואר .ינע רשעמ תניתנב רבודמ ,לארשי לש הרקמבש שריפ ימלשוריה םנמא 200

 .89 ׳מע ,תובותכ ,ידורב ותמועלו ,215 ׳מע ,םישנ
 וא ,הכלהה לש ינהוכה רשקהל םיאתהל תנמ לע הגוה סופדה חסונו ,רתוי ירוקמ חסונב רבודמש הארנ .91 ׳עה ליעל ואר 201
 הסריגה יכו ,תינשמ הפסוה הווהמ ״רזממו ןיתנ יתוכ״ ףוריצהש ןכתי ,תאז דבלמ .יבר לע השעמה ןמ הרגשא לשב רצונ אוהש
 םירבד ירפס ;א ,ח תומורת הנשמ םג ואר .א ,א תוכמ תנשמ ואר .״הצולח ןב וא השורג ןב אוהש״ אוה ליבקה רערעה לש תירוקמה
 לש תוחכונל ,343 ׳עה ׳א קרפ ואר .ז ,א תוכמ ;א ,ב תובותכ אתפסות וושהו ,א ,ח תומבי אתפסות וארו ,)250 ׳מע( זיר הקסיפ
 .ןאכ ״יתוכ״ה

 .)״החפשמ ןיינע״( ןיסחוי יניינעב רבודמש ,ידורב ירבדכ הארנו ,200 ׳עה ,ליעל ואר ,רוריבה תרטמל 202
123- ׳מע ,קפס ,לטרבלה ואר םנמא .22 ׳עה ,םש ןכו ,154-155 ׳מע ,סוחיי ,ץיבלקני ;65 ׳מע ,החפשמה תרהט ,רלכיב לשמל ואר 203
121; 126. 
 ואר .95 ןכנימו 111 ןקיטו י"יכבש תוינשמ ;ילופאנ סופד ;Heb. b 10/5; Heb. d 61/86 דרופסקוא הזינג יעטק ;המראפ י"כ 204

 .׳גדירבמייק י״כמ ירמגל וטמשנ ולא תוינשמ .)י״שר חסונל המיאתמ ןדייל י״כב תקתעומה הנשמה( ןדייל י"כבש הקסיפה םג
 .ומצע דומלתבש הקסיפה אל ךא ,הז חסונ יפ לע תקתעומ ןדייל י"כבש הנשמה םג .הראגחלא דאו סופדו היצנו סופד 205
 שרפל עיצה ,וז הסריג איבהש ,קבלא םנמא .אשונה ה"ד ,םש ,תופסות םג ואר ."תילארשיו היול" ה"ד א"ע וע ןישודיק י"שר 206
 יכ ןייצמ קבלא םרב .326 ׳מע ,םש םג וארו ,414 ׳מע ,םישנ ,הנשמ ,קבלא ואר .ןהכב קר אלו השא אשונה םדא לכב רבודמש
 ואר .אקווד אשונה ןהכב רבודמש ,ושוריפב )״תילארשיו היול״( י״שר תסריג תא וכרכש ,םינושארה לצא הלוע הניא וז תונשרפ
 'מע ,ןישודיק ,הריחבה תיב ,יריאמ ;"ןיתינתמ" ה"ד ,םש ,רואמה לעב ;"ןיקריפב ןנת" ה"ד ,ף"ירה יפדב א"ע אל ןישודיק ,ן"ר ,לשמל

 ומכ 'שונה ןהכב 'ינתמד 'פיס שרפל א"אש ימלשוריה ןמ ונדמלו" :"םילארשיו םייול" ה"ד א"ע וע ןישודיק ,ן"במרה ישודיח ;339
 החנהל אוה םג איבה ,׳ה הנשמ ,האבה הנשמה לש רכומה חסונהש הארנ ,תאז דבלמ ."...'ילארשיו הייול ןיסרוגו םיבר 'יפש
 םש ,דרת-גרת 'מע ,א"ע וע ,ב"ודהמ ,ןישודיק ,א"בטירה ישודיח םג ואר .ןלהל ואר ,ךכ לע .השא אשונה ןהכב רבודמ ׳ד הנשמבש
 "תילארשיו היול" איה הסריגהש רכינ )גרת 'מע( םש אבומה שוריפה ןמ ."אשיל אבה ןהכב" אקווד תקסוע הנשמהש םיימעפ ןיוצמ
 הארנ ,םרב .)עשת 'מע ,םייול ג"ה ה"ד א"ע וע ןישודיק ,אמק הרודהמ וארו ,"םילארשיו םייול" סרג ומצע א"בטירהש ףא לע(

 השא אשונה אשיר אהד אדח ,לארשיו יול אנש אלו הבסנימל ןהכ יתא יכ אנש אל" :וז הסריגל ףסונ שוריפ םש איבמ א"בטירהש
 ןהירחאלו ןהינפל אבומה שוריפה תא תורתוס ולא תורוש .)גרת 'מע ,םש ,א"בטיר( "...לארשי דחאו ןהכ דחא עמשמד ינתק תנהכ
 םדא לכל תסחייתמכ )י"שר תסריג יפ לע( הנשמה תא שרפמש הבר הדוהתל הכז אלש שוריפ והזש הארנו ,)235 'עה ,םש ואר(
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 אשונ ןהכה םאו ,באה דצמ תוגוז ינשו םאה דצמ תוגוז ינש – תונומדק תוהמא לש תוגוז העבראב קודבל

 תקוזחת היפ לע הנומת תפקשמ וז הסריג 207.ףנע לכל תפסונ הנומדק םא קודבל וילע ,תילארשי וא היול

 תריחבב ךכ ידכ דע דיפקהל םיכירצ םניא לארשיו םייול וליאו ,םינהוכל ןיינע אוה וילע חוקיפהו סוחייה

 ,הנשמה לש תנקותמ הסריגב רבודמ ,האראש יפכ .ןתחפשמב הקידב ךורעל םהילע לטומ אלו ,םהיתולכ

 .רתוי תבכרומ ,תירוקמה התסריגב הנשמה וליאו

 ,׳ה הנשמ ,תבקועה הנשמה לש ןושארה קלחב ןייעל ינוצרב ,׳ד הנשמ לש תירוקמה הסריגב ןוידה ינפל

 :יתועמשמ חסונ ףוליח שי וז הנשמב םג .׳ד הנשמ שוריפ לע עיפשהש

   .ןלעמלו ןירדהנס))ה(( ןמ אל]]ו[[ ןלעמלו 208ןכודה ןמ אל]]ו[[ ןלעמלו חבזמה ןמ אל ןיקדוב ןיא

 י"כ

 ,ןמפיוק

 209וירבחו

 הקדצ יאבגו םיברה 210ירטוש ויתובא וקזחוהש לכ

   .םהירחא קודבל ךירצ וניא – הנוהכל םיאישמ

 סופד

 ,ילופאנ

 211דועו

 םיברה ירטוש ויתובא וקזחוהש לכ

 וניאו הנוהכל 'יאישמ – הקדצ יאבגו

 .'הירחא קודבל ךירצ

 היפיעס תעבראב ךא ,תויגולאינג תוקידבב תקסוע וז הנשמ םג ,׳ד הנשמ ומכ .רורב וניא ׳ה הנשמ לש הרשקה

 םינשרפה .תומותס תורתונ ןרשקהו ןתרטמ ןכלו ,תוקידבה תא ךורעל ךרוצ ןיא םהבש םירקמ םיאבומ

 תולכל תוקידבב תקסוע ׳ד הנשמש ןוויכמ ,ןכלו ,תוינשמה יתש ןיב קודה רשק שיש וחינה םירקוחהו

  .הלכל תויגולאינג תוקידבב איה ףא תקסועכ השרפתה ׳ה הנשמ ,תוידיתע

 הנשמב תראותמה הקידבה תא ךורעל ךרוצ ןיא םהבש םירקמ תטרפמ ׳ה הנשמש איה תלבוקמה תונשרפה

 ןהכה ,׳ה הנשמב םיטרופמה םירחאה םידיקפתב וא שדקמב ותריש תמיוסמ השא לש היתובא םא ,ךכ .׳ד

 שומישה רואל ןה ,תיניינע הניחבמ ןה תמרוצ וז תונשרפ 212.היתומיא רחא קודבל ךירצ וניא התוא אשונה

 .השאל אלו ,שיאל תורושק תוקידבהש ךכ לע עיבצמה ,ינשה ףיעסב ״ויתובא״ רובחה ןיינקה יוניכב רכז ןושלב

 ינפב היהש ,׳ה הנשמ לש חסונה ןמ ןכו ,היינשל תחא תוינשמה יתש תא רושקל ןוצרה ןמ תעבונ וז תונשרפ

 213.םירקוחהו םינשרפה

 ,׳ו לש הפסוהב רבודמ ;ןושאר טבמב ירונימ הארנש ,יתועמשמ חסונ ףוליח ונשי ׳ה הנשמ לש ינשה ףיעסב

 ךייש אוה םאה :״הנוהכל םיאישמ״ יוטיבה דיקפת לעו טפשמה קוסיפ לע עיפשמ הז ףוליח םרב .המוקימבו

 תא תראתמה תיקוספה לש ךשמה אוה ״הנוהכל םיאישמ״ םאה ,רמולכ ?הז ףיעס לש אפיסל וא אשירל

  ?הלועפל הייחנה תללוכה האצותה ןמ קלח וא ,םדא לש ״ויתובא״

 
 .םירחא םינושאר ישודיחמ קיתעמ רקיעב א"בטירה ,ב"ודהמבש ץיבופופ יכדרמ ןייצמ םש ,7 'מע ,הרודהמל אובמב ואר .אשיל אבה
 ךא ,חי ,טי האיב ירוסיא תוכלה ,ם״במרה לע הנשמ דיגמה ירבד ואר ,ןכ ומכ .אמק הרודהמל וז הרודהמ ןיב תוריתס ןנשי ןכל
 .ד ,ד ןישודיק ,ם״במרל הנשמה שוריפ וושהו ,ןמפיוק י״כ תסריג לע ססובמ םג תויהל יושע םש ם״במרה

 .ב״ע-א״ע וע ןישודיק ילבב ןכו ,ד ,ה ןישודיק אתפסות וארו ,ףסונ תוהמא גוז וא 207
 .רפוסה דיב ןקותו ,ןכו]ד[)(ה ןמפיוק י"כב ]ןכודה 208
 םג םימיאתמ ,ז ,ט הבר רבדמב שרדמב הנשמה ןמ האבומ לש ןכו המראפ י״כ לש חסונה ,םיוסמ לדבה םהיניב שיש תורמל 209
 םג ואר .״םהירחא קודבל ךירצ וניא – הנוהכל ןיאישמו הקדצ יאבגו םיברה ירטוש תויהל ויתובא וקזחוהש לכו״ :וז הסריגל םה
 הז חסונ .״'ירחא קודבל 'ירצ ןיאו הנוהכל ןיאישמו 'קדצ יאבגו םיברה ירטושמ ויתובא וקזחוהש לכ״ :95 ןכנימ י"כבש הנשמב
 ׳ו איה ןכנימ י״כב ״ןיאישמו״ לש ׳והש עיצה ,1096 ׳מע ,מ״הלמ ,נ״י ןייטשפא .364 זירפ י״כב ד״ירה יקספבש תוינשמב םג אצמנ
 ןיאו״ לש ׳וה וליאו ,המראפ י״כ תסריגב ומכ ,רוביחה ׳וב אקווד רבודמש ןכתי ךא ,טפשמה יקלח ינש ןיב הדירפמ איהו ,אושנה
  .רתוי רחואמ בלשב הפסונ ״ךירצ

 ןכתיו ,אושנה ׳וב רבודמש ןכתי .תוטשפב תבשייתמ הניא תפסונה ׳וה .ירטוש]]ו[[ :רחא דיב ןאכ ףסונ ןמפיוק י״כב ]ירטוש 210
  .ןוכנ אלה םוקמב ךא ,םידעה תיברמ חסונכ ׳ו ףיסוהל יוגש ןויסינ תפקשמ איהש

 .ןדיילו 111 ןקיטו י"יכבש הנשמ ;Oxford Heb. b 10/5 ג"טק 211
 'מע ,םישנ ,הנשמ ,קבלא ;82 'עה 147 'מע ,םינהכ ,רלכיב ;ןירדהנסה ןמ אלו ;ןיקדוב ןיא ה"ד א"ע וע ןישודיק י"שר לשמל ואר 212
326. 
  .דחא ץבוקמ קלח ולא תוינשמב הארש ,414-415 ;54 ׳מע ,ת״הלמ ,נ״י ןייטשפא ואר 213
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 ירטוש ויתובא וקזחוהש לכ" :האצותה ןמ קלחכ ״הנוהכל םיאישמ״ תא םקממ םיפסונ םידעו סופדה חסונ

 הנשמ ןיב רושיקל עצמ הוויה הז חסונ 214."םהירחא קודבל ךירצ וניאו הנוהכל םיאישמ – הקדצ יאבגו םיברה

 לש תבלושמ האירקב .ןהכל השא יאושינ ןיינעל איה ׳ה הנשמב תרכזומה הקידבה ,ויפל ןכש ,׳ה הנשמלו ׳ד

 םירקמב טעמל ,היתומא רחא קודבל ךירצ השא אשונה ןהכ :׳ד הנשמ תא גייסל האב ׳ה הנשמ ,תוינשמה יתש

 .םינייוצמה םידיקפתב וקיזחה )היבא תובא וא( היתובא םהבש

 י״כב .תצקמב הנוש חסונה ,הבר רבדמב שרדמב הנשמה לש טוטיצב ןכו ,המראפו ןמפיוק די יבתכב ,םלוא

 ןייפאמב רבודמ .החפשמה רואיתמ קלחכ ״הנוהכל םיאישמ״ תא אורקל שי ,הז חסונ יפלו ,ו״יו ןיא ןמפיוק

 יאבגו םיברה ירטוש ויתובא וקזחוהש לכ" :וקיזחה םה ובש ירוביצה דיקפתל הוולנה ,םדאה לש ויתובא לש

 שרדמב תאבומה הנשמבו המראפ י"כבש חסונה םג ."םהירחא קודבל ךירצ וניא— הנוהכל םיאישמ הקדצ

 אישהל תלוכיל םיירוביצה םידיקפתה לש הדמצהה 215.טפשמה לש הזה הנבמה תא רמשמ הבר רבדמב

 ,חבזמה ינפל לילחב םיכמה דיקפתב וקיזחהש ,סואמאמ תוחפשמה יתש רואית תא דוחייב הריכזמ הנוהכל

  216.״הנוהכל ןיאישמ״ ויה ןה םגו ,יסוי ׳ר יפל

 רשקה תא שרפל התע חרכה ןיא ,רואיתה ןמ קלח אוה ״הנוהכל םיאישמ״ יוטיבה ,ירוקמה חסונבו תויה

 תרטמ ךא ,״םהירחא קודבל ךירצ וניא״ :איה הדיחיה האצותה .ןיאושינה ינפל תוקידבב תקסועכ הנשמה

 ,״ויתובא וקזחוהש לכ״ םילימה :רכז ןושלב שומישה תא שיגדהל ןתינ םג התע .העודי הנניא תוקידבה

 התוא רושקלו הנשמה תא שרפל ןויסינ ךותמ רצונ ׳ה הנשמב חסונה ןוקיתש הארנ .שיאל רוריבב תוסחייתמ

 יאבגו םיברה ירטוש" לש רואיתכ "הנוהכל םיאישמ" יוטיבה לש הנבה רסוח ךותמ םג ילואו ,התמדוקל

 תויהל םילוכי םהיתובאש ,לארשיל םג אלא ,םינהוכל קר תוסחייתמ ןניא ׳ה הנשמב תוקידבהש רכינ ."הקדצ

 217.״הנוהכל םיאישמ״כ םיקזחומ

 
 .211 ׳עה ,ליעל ואר 214
 .210 ׳עה ,ליעל ואר 215
 .177 ׳עהל ךומס ,ליעל וארו ,ד ,ב ןיכרע הנשמ 216
 שרדמב ןכו ,ה ,ד ןישודיק ימלשוריבש אתיירבב ואר .תמיוסמ תירוביצ הרשמ תקנעהל תורושק ויה תוקידבהש תרעשמ ינא 217
 ;35-34 'מע ,הגהנהו דמעמ ,ךברוא ;גנק-בנק ׳מע ,ןיאושינ ,קבלא ואר ,הז ןוויכל וזמר םיפסונ םירקוח .)96 ׳מע( חי ,זט םיאנת
 .ןיאושינ ךרוצל תוקידבב תקסוע איהש וחינהו ,וז הנשמל סופדה חסונ לע וססבתה םה ךא ,22 'עה 155 'מע ,סוחיי ,ץיבלקני
  :דיקפת ילעבל עגונ םהמ דחא לכו ,םיפיעס העברא תלעב הנשמה
 החינמ וז הנשמ םא רורב אל םרב .75 ׳עהל ךומס ליעל ואר ךכ לע .םיוסמ חוקיפ ורבע שדקמב םיתרשמהש חינמ ןושארה ףיעסה
-םינהכ :םירשכה תודמעמה תשולשל ליבקמה םידיקפת שלושמ רצוי הז ףיעס .וזה תיאנתה תרוסמה לש רואיתה תא חרכהב
  .ןירדהנסב ובשי םייולו םינהוכ םג ןכש ,תיתוכאלמ הלבקה השעמל יהוז .ןירדהנס-לארשי ,ןכוד-םייול ,חבזמ
 םיאישמ״ דמעמה תא םג םהל רשוק אוהש הארנו ״הקדצ יאבגו םיברה ירטוש״ ,םיירוביצ םידיקפת ינשל סחייתמ ינשה ףיעסה
 ירפס ;ט ,ג אעיצמ אבב ;ו ,אי אמק אבב ;זי ,ג יאמד ;וט ,ד האפ אתפסות ;א ,ג יאמד הנשמ ואר ,הקדצה יאבג דיקפתל .״הנוהכל
 ;)207 'מע ,'ב ךרכ ,ןייטשלקניפ 'דהמ ,בי השרפ ,הבוחד ארוביד ,ארפס םג ואר .אכ ,אי םירבד אתליכמ ;)106 'מע( זמ הקסיפ ,םירבד
 ׳מע ,ינועו הקדצ ,םולש ןב-דנפליו םג ואר .159-157 ׳מע ןכו ,םש תוינפהבו ,26-22 ׳מע ,הקדצ ,רנדרג םג ואר .זט ,ג יאמד אתפסות

 ,ןיאושינ ,קבלא .ב״ע ופ תומבי ילבבבש יתדיחה קוספל םג ואר .םיאנתה תורפסב יאדיחי אוה ״םיברה ירטוש״ ףוריצה .279-262
 ירפס ;ט ,ג ;ב ,ח ןירדהנס אתפסות ואר .יטופישה בחרמל רושקש דיקפתב רבודמש הארנ ךא ,״םיסנרפ״כ הז דיקפת שריפ ,גנק ׳מע
 ״םינקז״ה תא םיכימסמה ,זמ הקסיפ םירבד ירפסב ןכו ,אכ ,אי םירבדל אתליכמב םג וארו .)32 ןקיטו י״כב( דמק הקסיפ ,םירבד
-ל ללכ ךרדב םגרותמ ״רטוש״ ,םיעבשה םוגרתב .םיעבשה םוגרתב םג הלוע םיטפושה םע םירטושה רושיק .״הקדצ יאבג״ל

γραμματεύς, רבדמב ;טי-ו ,ה תומשל םיעבשה םוגרתב לשמל ואר ,״טפוש״ םג םיתיעלו ,״רפוס״ םוגרתל דימת טעמכ תשמשמה 
 .ב ,גכ עשוהי ;)רפוס( אי ,בי ׳ב םיכלמ ;ג ,ד ׳א םיכלמ ;הכ ,כ ;זי ,ח ׳ב לאומשל םוגרתל וושהו )םירטוש( ט-ה ,כ םירבד ;זט ,אי
 קהבומ יטפשמ רשקה ןהל שיש םילימ ,κριτής וא δικαστής -ל םגרותמ ״רטוש״ ,תורחא םימעפ .204 ׳מע ,תיביר ,והירבג םג ואר
 ,ינשה ףיעסה תחיתפב עיפומה ,״ויתובא וקזחוהש לכ״ חוסינה .)גי ,דל ;אי ,וכ ׳ב י״הד ;ב ,גכ ;גל ,ח עשוהיל םוגרתב לשמל ואר(
 תקזחה לש תואיצמ הלוע ןהמו ,׳ב רוט זק ףד ,׳ה הכלה ׳ב קרפ ,רהב ארפסב ןכו ,א״ע גי תוכמ ילבבב םג אצמנש חוסינל המוד
 .םש תוינפהבו ,1320 ׳מע ,׳ד קלח ,ירפס ,אנהכ םג ואר .יתחפשמ שוכרכ םיירוביצ םידיקפת
 .הל ךומסו 127 ׳עה ליעל ואר ,ישילשה ףיעסה שוריפל
 ,סיורק ואר ״ךלמ לש אייטרסאב בתכומ״ תנבהל( רתויב םותסה אוה ״ךלמה אבצב סייוגמ״ היהש םדאל סחייתמה ,יעיברה ףיעסה
 ךלמ הזיאבו אבצ הזיאב רורב אל ןכש ,)30 ׳עה 128 ׳מע ,ספירגא ,׳ד ץרווש וושהו ,180 ;173 ׳מע ,ימורו סרפ ,ל״נה ;83 ׳מע ,ןולימ
 ,ב ,ב ןירדהנס ;א ,ח אמוי הנשמ ואר .ימורה רסייקל ןה לארשי ךלמל ןה סחייתהל יושע םיאנתה תורפסב ״ךלמ״ל ןויצה :רבודמ
 אבכוכ רב לש אבצל וא ,ימורה אבצל איה אופא ןאכ הנווכה םאה .ז ,ד ב״ב אתפסות דוחייבו ,ד ,ג םירדנ ;א ,ה תוכרב הנשמ וושהו
 םאה רורב אל ,ןכ ומכ .ו ,ד תינעת ימלשורי ;אי ,הס ;ד ,במ הבר תישארב ;ו ,ד ב״ב אתפסות ואר ?רתוי םודק לארשי ךלמ לש וא
 ןעטו ,תיתרוסמה שוריפה ךרדב ךלה ,327 ׳מע ,םישנ ,הנשמ ,קבלא .ואבצב תרשל תנמ לע יואר סוחיי שרדש םיוסמ ךלמ היה
 וסינ םירחא םירקוח .סונגיטנא ןב היננח ׳ר סחייתמ ךכלש ריבס אל ךא ,)מ ,ז ׳א י״הד ואר( ךלמה דוד לש ויתולייחב רבודמש
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 שוריפ יווילב – ילבבה יסופד חסונ יפ לע ,יתנייצש יפכ .׳ה הנשממ קתונמב ,המצע ׳ד הנשמב ןייעל שי התע

 םיבוטה םידעהו – םידעה בור חסונ יפל םלוא .דבלב םינהוכה לע תולטומ הלכה תוהמיאב תוקידבה – י״שר

 ףא הז חסונ 218.לארשיו םיוול לע רתוי תיביסנטניאה הקידבה תא הליטמ הנשמה ,הלש אפיסב – הז ללכב

 הישוקה ןכותל( "?םינהכה ןמ רתוי לארשיב רימחמ תאצמנ אלו״ :השקמש ,ימלשוריה תייגוס ךותמ הלוע

  .)ןלהל סחייתא המצע

 לש ירוקמה חסונה אוה – םידעה בור חסונ – ״׳שיו םיוול״ חסונהש תוטשפב םידיעמ וללה םיאצממה

 אתפסותה ינפב דמעש אוה )ילבבה יסופד חסונ( ״תילארשיו היול״ חסונהש ןעט ןמרביל לואש םרב .הנשמה

 ,םלואו 219.״ילבבה תנשמ״ל ״ימלשוריה תנשמ״ ןיב םודק ףוליח ונינפלש עיצה ןמרביל ,תאז תובקעב .ילבבהו

 .ילבבה ינפב דמע ףא םא קפסו ,אתפסותה ינפב דמעש חסונה והז אל יכ הלעמ תורוקמב ןויע

 :הנשמה לש אפיסל הליבקמה הרצק אתיירב העיפומ אתפסותב

 .)ד ,ה ןישודיק אתפסות( הרשע-םיתש ירה ,תחא דוע ןהילע ןיפיסומ 220םילארשיו היול

 יכ עיצה אוה .ילבבה יסופד חסונ תא תפקשמ אתפסותה ,״םילארשיו היול״ל תוסחייתהבש ןעט ןמרביל

 םרב ."תילארשיו היול"ל ןקתל שישו ,רוציק לש היוגש החיתפמ תעבונ הניו י"כבש "םילארשיו" הרוצה

 םע תורכיה תובקעב וא ,ילבבה תייגוס ךמס לע יקלח ןוקיתמ עבונ "היול" חסונהש עיצהל רתוי רבתסמ

 "היול" הלימה תא אורקל ןיאש איה אתפסותה חסונ תא ריבסהל רתוי ףא הטושפ תורשפא .י"שר שוריפ

 ,"םילארשיו היול" ףוריצה ,רמולכ ."הנוהכ" לקשמ לע ,טשפומ םצע םשכ אלא ,"יול" לש הבקנה תרוצ רותב

 םש ,ג ,ב תובותכ אתפסותב העיפומ וזה היצאירוול אמגוד .״םילארשיו םיול״ חסונל הטושפ היצאירו הווהמ

 ,הנוהכל םילעמ" םיסרוג הזינגה עטקו טרופרא י"כ וליאו ,"לארשיו םיול ,הנוהכל םילעמ" סרוג הניו י״כ

 שבושמ ונניא אתפסותבש ״תחא דוע ןהילע ןיפיסומ םילארשיו היול״ חסונה ,הז יפ לע 221."לארשילו היולל

 .״הרשע םיתש ירה״ :תוהמיאה םוכס תפסותב ,הנשמה לש אפיסל ירמגל ליבקמו ,רקיעו ללכ

 ונניא ןיינעהש הארנ ךא ,״תילארשיו היול״ הנשמה חסונ תא תפקשמ ילבבה תייגוס םגש רומאכ ןעט ןמרביל

   :קודבל שיש תוהמאה רפסמ תא תולידגמה תותיירב יתש האיבמ ילבבה תייגוס .טלחומ

  .הרשע-םיתש ןהש תוהמיא עברא :ינת אדא בר

 .)א״ע וע ןישודיק ילבב( הרשע-שש ןהש תוהמיא עברא :אנת 'ינתמב

 הייולב הל םיקומ ,הבהא רב אדא ברל אמלשב״ :הלעמ ילבבה ,הנשמה םע תותיירבה בושיי ןויסינ ךות

 ,אתפסותה ומכ תאז אורקל רשפא ,הרואכלו ,ןקיטו י״כ יפ לע חסונה אוה ךכ .)ב״ע-א״ע וע ,םש( 222״'שיו

 םיקומ" אוה חסונה היצנו סופדבו ןכנימ י"כב ,ךכל ףסונב .סוחייה תא תנמסמ ״הייול״ רשאכ ,״לארשיו הייול״

 
 ןיילק תעצה תא ץמיאש ,244 ׳עה םשו ,51-50 ׳מע ,ירופיצ ,רלימ ואר .ינשה תיבה תפוקתמ םיכלמה דחא םע ״ךלמ״ה תא תוהזל
 ׳מע ,ספירגא ,ץרוורש ;43 ׳עה 276 ׳מע ,םיגולאיד ,רה ואר ,איה םג הריבס הניא וז העצה םרב .ינשה וא ןושארה ספירגאב רבודמש

 ,תרבתסמ הניא וז העצה םג ךא ,ןושארה סונקרוה ןנחויב רבודמש עיצה ,םש ,רציבוטפא .231 ׳מע ,הקיטילופ ,רציבוטפא ;128-127
 גרבנטסרופ ריאיל הדומ ינא( ימורה רשקהה אוה לוקשל ןתינש רחא ןוויכ .םיאנתה לש םנמזל הברהב המודקה הפוקתב רבודמ ןכש
 םיעייסמ תוחוכמו ,םיימור םיחרזא לש תונויגלמ בכרומ היה םילגרה ליח ,הירפמיאה תפוקתב :)וז תורשפא לוקשל יל עיצהש
 ןכתי .honestiores לש דמעמב ןכו ,connubium-ב ,תוחרזאב וכז םה ,םרורחש םע ךא ,םיחרזא ויה אלש ןירוח ינב ותריש םהבש
 סוחיי לעב חרכהב היה אבצב תרישש ימש חינמ וניא אוהש רשפא .סנגיטנא ןב היננח ׳ר ירבד תא שרפל שי ובש עקרה והזש
  .תירוביצ הרשמ ול קינעהל ןתינ ,ודמעמ תיילעו ורורחש תובקעבש אלא ,הלענ

 .204 ׳עה ליעל ואר 218
 חסונ תודלות ,׳ד לטנזור ואר ,הנשמה חסונב הל תובורקה תועפותו וז העפות רואיתל .974-975 ׳מע ,םישנ ,פ״כות ,ןמרביל ואר 219
 .107-65 ׳מע ,הנשמה

 .טרופרא י"כ 'רשיו .סופד לארשיו .הניו י"כב ךכ ]םילארשיו 220
 .90 ׳עה ,ליעל ואר 221
 הראגחלא דאו סופד תילארשיו היולב .אטשוקו היצנו םיסופד ,95 ןכנימ י"כ לארשי תבו היולב .111 ןקיטו י"כב ךכ ]'שיו הייולב 222

  .Heb. b. 10/25-26 דרופסקוא ג"טקו
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 הייול״ חסונל תורשפאה ,"תילארשיו הייול" חסונה דמע ילבבה תנשמב וליא ,וינפ לע ."לארשי תבו הייולב הל

 ,)ידרפס בתכב בותכ אוה םגש( הזינג עטקבו ידרפסה סופדב קר .הריבס תוחפ התיה היגוסב ״לארשי תבו

 חסונל עגונב תיעמשמ דח תוחפ ילבבב אתמיקואה יכ אופא הארנ ."תילארשיו הייולב הל םיקומ" אוה חסונה

  223.וינפב הדמעש הנשמה לש

 :יטנתוא ונניאש חסונב רבודמש ךכ לע העיבצמה ,תיריבחת הקירח רצוי ״תילארשיו היול״ חסונה ,וזמ הרתי

 ,םילארשיו םייול אוה "ןיפיסומ" לש אשונה - ״תחא דוע םהילע ןיפיסומ 'שיו םיוול״ - םידעה בור חסונ יפל

 הנומדק םא דוע תוהמיאה הנומש לע םיפיסומ לארשיו םייול :תוהמיאה תומכל תרזוח ״םהילע״ הלימהו

 ״ןיפיסומ״ לש אשונה – ״תחא דוע ןהילע ןיפיסומ ,תילארשיו היול״ – ילבבה יסופד חסונב ,תאז תמועל .תחא

 ךא .״הירחא קדוב״ש "השא אשונ" ימ ,שיאב רבודמ ,הרואכל .סחייתמ אוה ימל רורב אלו ,רתסנ תויהל ךפוה

  224.דיחי ןושלב ,"תחא דוע ןהילע ףיסומ"ל םיפצמ ונייה ,ךכ םא

 הדימ וא תומכ לש הלדגה ןייצל אוה ,םיאנתה תורפסב "-לע ףיסוהל" ףוריצה לש ליגרה שומישה ,ףסונב

 ,רוביצ תינעתב יכ רמאנ ,ב ,ב תינעת תנשמב ,לשמל .לדגש טקייבואל תסחייתמ "לע" הלימה רשאכ ,תמיוסמ

 לע=( םהילע ףיסומו ,םוי לכב]]ש[[ הרשע-הנומש :תוכרב עבראו םירשע םהינפל רמוא" רוביצה חילש

 םשור השוע ,ילבבה יסופד חסונ יפל ךא ,הנשמה לש ירוקמה חסונל המיאתמ וז תינבת 225."שש דוע )תוכרבה

 ״םהילע םיפיסומ״ יוטיבהש הארנ 226.ןתוא אשונש שיאל וא – תילארשיהו היולל תרזוח "ןהילע" הלימהש

 .ולש הליגרה תועמשמה תמלענ ךכבו ,״םהילע םיליטמ״ ןבומב ןאכ שמשמ

 חסונהש יתעדל םידיעמ ,י"שר חסונב רבודמש הדבועהו ,ריבחתב הקירחה ,ילאוטסקטה אצממה ,ןכ םא

 ושוריפ יווילב .י״שר שוריפ תובקעב ןקותש ,ינשמ חסונ אוה ,"תחא דוע ןהילע ןיפיסומ ,תילארשיו הייול"

 לש ירוקמה החסונ יפ לע ךא ;אקווד םינהכה לש םסוחייב תקסועל הנשמה תא ךפוה הז ןוקית ,י"שר לש

 הקידב ךורעלו ,םסוחיי לע הרומח הדפקה דיפקהל םיכירצ םילארשיו םייול םג אלא ,םינהוכ קר אל ,הנשמה

 לע( ׳ה הנשמל ׳ד הנשמ תא רושקל ןויסינה ןמ רצונ הז חסונש הארנ .םהיתולכ תוהמאל הפיקמ תיגולאינג

 לע ךכ לכ תיביסנטניא תיגולאינג הקידב ליטהל אלש ,םיוסמ יתכלה עינממ םג ילואו ,)םש ינשמה חסונה יפ

  227.לארשיו םייול

 אפיסהו אשירה ןיב הירטמיס רסוחב ץוענ ןושארה ישוקה .םיישק ינש שי הנשמה לש ירוקמה חסונב ,םלואו

 228.לארשיו םייול ,םינתחה תא קר ,אפיסה וליאו ,״תנהכ״ ,הלכה תוהז תא קר תנייצמ אשירה :הנשמה לש

 
 החיתפמ וא ״היול״ הלימה לש היוגש הנבהמ אלא ,המצע הנשמהמ אל עובנל היה יושע ״לארשי תב״ וא ״תילארשי״ חסונה 223
 תב" וא "תילארשיו הייול"ש איהו ,הנשמל תמיוסמ תונשרפ תפקשמ אתמיקואהש רשפא ,ןיפוליחל .״׳רשי״ רוציקה לש תיעטומ
  .)הזב הז םירתומ לארשיו םייול ,םינהוכ ,תינורקעה המרבש תורמל( הנשמב םירכזומה "םילארשיו םייול" לש םהיתולכ ןה "לארשי

 .ךכ שרפמ ,326 ׳מע ,םישנ ,הנשמ ,קבלא .״דמל תאצמנ״ ה״ד ,ף״ירה יפדב א״ע בל ןישודיק ,׳ה תמחלמ ,ן״במרה השקה רבכ ךכ 224
 תורוקמה ראשמ הלועש ןידה תיב לש דיקפתל ללכ םיאתמ אל הזכ רוזחש ךא ,ןידה תיב םה ״ןיפיסומ״ש עיצהל היה רשפא
 .׳ד קרפב ואר ךכ לע .ןיסחויב םיקסועש םייאנתה

 תליחתב ״וילע ףסומ/ףיסומ״ ףוריצל .ה ,א תומורת אתפסות ;ה ,א ןירדהנס ;א ,ט הטוס הנשמ ,לשמל ואר ,תופסונ תואמגודל 225
 .א ,זכ םילכ ;ד ,ג תובותכ הנשמ ,לשמל ואר .״ונממ לודג״ וא ״וילע רתי״ ןבומב שמשמ אוהו ,תרחא תועמשמ שי טפשמ

 .224 ׳עה ,ליעל ואר .הזה ינוציחה ףוגה תלאשל ונתוא הריזחמ וזה היינשה תורשפאה םרב 226
 ןפואב םיליקמ םימכח וליאו ,ריאמ ׳ר לש טועימה תעד תא תפקשמ הנשמה יכ בר םשב רסמנ ,ב״ע וע ,םש ילבבב םנמא 227
 לע רוערע לש הרקמב קר תקסוע הנשמה ,תרחא הסריג יפ לעו ,תורשכ תקזח שי תוחפשמה לכל ,תחא הסריג יפ לע( יתועמשמ
 ,ן״במרה ישודיח ,לשמל ואר .הנשמבש הרומחה השירדל עגונב םינושארה לצא הכובמ תרכינ תאז לכב םרב .)החפשמה דמעמ
 .ךירצ ה״ד ,א״ע וע ןישודיק ,תופסות ;340 ׳מע ,ןישודיק ,הריחבה תיב ,יריאמ ;יקומד אכיאו ה״ד ,א״ע וע ןישודיק

 תא שרפל שי םא רורב אל םרב .״תנהכ השא״ אשונה ,ןהכב קסוע אשירה יכ תדמלמ אפיסל אשירה ןיב הלבקהה ,וינפ לע 228
 םנמא ."ןהכ תשא"כ "תנהכ" תא שרפל שיש וא ,)אקווד ןהכ תונב םיאשונ םינהכש החנהה ןאכ תפקתשמו( ןהכ תב רותב "תנהכ"
 ואר ,״תנהכ״ לש וללה תויועמשמה יתשל .״תנהכ״ הניא ןיידע השעמל איהו ,השאה תא אשנ םרט ןהכהש ךכב םיוסמ ישוק שי

 ןפוא לכב .סחייתה אוה הנשמ חסונ הזיאל רורב אל ךא ,ןהכ תבב ןאכ רבודמש שריפ ןייטשפא( 523 ׳מע ,מ״הלמ ,נ״י ןייטשפא
 ,הנשמ ,קבלא הלעהש העצה( תונהוכ אקווד םיאשונש םילארשיו םייולב תקסוע אפיסהש ריבס אל .)וניעב דמוע קפסה יכ הארנ
 ,ימלשוריה תאז שריפ ךכש ןכתי םנמא .םינהכה רשאמ רתוי קודבל םיכירצ םילארשיו םייול עודמ רורב אל ןכש ,)414 'מע ,םישנ

 א"ע בל ןישודיק ,'ה תמחלמ ,ן"במר וארו ."ותחפשמבו וטבשב קבד םדא אהיש" סנקב רבודמש ,ןוב ר"ב יסוי 'ר ירבד תא איבהש
 ."םילארשיו םייול" ה"ד א"ע וע ןישודיק ,ן"במרה ישודיח וושהו ,"בתוכה רמא" ה"ד ,ף"ירה יפדב
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 יפכ ,םילארשיו םייול רובע הביצמ איהש רתוי רומחה טרדנטסל עגונו ,יניינע אוה הנשמב ףסונה ישוקה

 תריציל ואיבה ולא םיישק םג יכ הארנ ?"םינהכה ןמ רתוי לארשיב רימחמ תאצמנ אלו״ :ימלשוריה השקמש

  229."תילארשיו היול" ינשמה חסונה

 תרוקיבה דבורב אצמנ אל ןורתפהש הארנ .הנשמה לש אפיסב המירצ אופא םיפשוח ולאה םיישקה ינש

 דמלל םייושע וללה םיישקה .ההובגה תרוקיבה דבורב אלא ,)ירוקמ הארנ דיה יבתכ בור חסונ ןכש( הכומנה

 אתפסות לש אשירה ומכ .ןהכב קר קסעש םודק דבור יבג לע ,רתוי רחואמ בלשב ףסונ הנשמה לש אפיסהש

 וא - "םילארשיו םיול" תא ביצהל תנמ לע ףסונ ,ד ,ד ןישודיק הנשמ לש אפיסה םגש רשפא ,ג ,ב תובותכ

 .םיישקהו תומירצה תא הרציש איה הפסוהה .ןיסחוי תקוזחתב קסועה רוקמב ,הנוהכה דצל - "לארשיו היול"

 ןישודיק הנשמ לש אפיסה ,ךכל המודב .ימלשוריל רבכ תרכומו ,תיסחי המודק תובותכ אתפסותב הפסוהה

 .רתוי םודק יאנת רוקמל תיאנת תפסותב רבודמש אופא העיצמ ינא 230.םידומלתה ינשל ןכ םג רכומ ,ד ,ד

 .תוהמאב קודבל השירדה תא ריבסהל הלוכי ,ןהכ יאושינב עוטנ הנשמה לש ירוקמה רשקהה יכ העצהה

 החפשמב תומוגפ םישנ לש ןתוחכונמ ששחהו ,אקווד םישנל םיעגונ הנוהכה ילוספ ,לארשיל םילוספל דוגינב

 ןמ םתוא תולסופ ,יאניו סונקרוה לש םמא תודוא סופסוי ןייצמש תועומשה .הנוהכ לש רשקהל םיאתמ

 אדוול ידכ ,תומחלמ ירחא ורתונש םישנה תא םיקדוב םינהכהש ״ןויפא דגנ״ב ןייצמ םג סופסוי 231.הנוהכה

 תחאב םגפ לע ססבתה ,םורדב החפשמה תודוא ימלשוריב הלועש רערעה 232.הנוהכב וברעתי אל תויובשש

 הדליה תודוא םישעמה םג 233.התוא רישכהו יבר אבש דע ,הנוהכל הלוספל הבשחנש ,החפשמה תוהמאמ

 ןתורשכל םיעגונו ,תונבב םידקמתמ הנשמב םיאבומה ,ירופיצב הסנאנש הדליה וא ,ןולקשאב הנהרוהש

 קודבל הייחנהה לע רוא תוכפוש הנוהכה ןמ קיחרהל שיש תומוגפ םישנב תודקמתמה תואמגודה 234.הנוהכל

 קר תודקמתמ ןניא תוקידבה יכ ףיסוהל שי ךכל .הלש ינהוכה רשקהה לע תועיבצמ ןהו ,החפשמה תושנב

 היבא םא״ ,״המאו המא יבא םא״ :תובאה תוהמאב םג אלא ,תוהמאה תוהמאב רמולכ ,ילאינלרטמה וקב

 רישי ןפואב עפשומש ,החפשמב םירבגה דמעמב םג אוה קדובה לש ןיינעה 235.״המאו היבא יבא םא״ו ,״המאו

  .םהיתומא דמעממ

 השירד רוציל ןויסינ תפקשמ איהש רשפא 236.הטושפ הניא ,תוהמאב קודבל םילארשיו םייולמ םג השירדה

 ייניעב רתוי ריבס ךא ,םינהוכה לש הזל המודה ,םמצעלשכ לארשי לשו םייול לש סוחייה לע חוקיפל הייפיצו

 תניינועמש םייול וא םילארשי לש החפשמ :"הנוהכל ןיאישמה לארשי" לש רשקהב וז השירד אורקל שיש

 תא תוטשפב בשיימ הז שוריפ .רתוי רומח ןפואבו ,היתולכ תוהמאב קודבל איה םג תשרדנ ,הז דמעמ קזחתל

  .םמצע םינהוכה םע רשאמ רתוי םילארשיו םייול םע רימחהל שי ןכא עודמ ריבסמו ,ימלשוריה תיישוק

 היגוסה האיבמש הבושתה .הנשמה תא ךכ ושריפ אל ימלשוריה יכרוע יכ תדמלמ ימלשוריה תיישוק ,הדצמ

 ,ןהב םימכח וסנק סנק ,וז תחאו וז תחא :ןוב 'ריב יסוי 'ר 'מא״ :תיתורירש הייחנהב השעמל רבודמש תעבוק

 
 ילוספל תעגונ ןהוכה תקידב וליאו ,להקב אובל םירוסאל תעגונ םילארשיו םייול תקידבש עיצהל ן״במרה תא איבה הז ישוק 229
  .א״ע וע ,ןישודיק ,ן״במרה ישודיח ואר .תוללח

 .200 ׳עה ,ליעלו ,ז ,ב תובותכ ימלשורי ואר 230
 .קרפה לש ןושארה קלחה ףוסב ,ליעל וארו ,372 ;292 ג״י תוינומדק ,סופסוי 231
 .35 ׳א ןויפא דגנ ,סופסוי 232
 .133 ׳עהל ךומס ליעל וארו ,ז ,ד ןישודיק ימלשורי ואר 233
 .ךליאו 185 ׳עהל ךומס ליעל ואר 234
 רתוי דוע הרוחא תרזוח ולאה םירקמב הקידבהש ךכל האיבמ תובאה תוחכונ ,ךכל ףסונב .״המא םאו המא״ל ףסונב תאז 235
  .תירוד הניחבמ

 םייולמ הקידבה תשירד ,תולכב קר קודבל םיכירצ םינהוכה דועבש עבק ףא ן״במרה .א״ע וע ןישודיק ,ילבבה תיישוק ואר 236
 ׳עה ,ליעל םג ואר .א״ע וע ןישודיק ,ן״במרה ישודיח ואר .תולכב םגו םינתחב םג קודבל םיכירצ םהו ,תרדגוממ הניא םילארשיו

229. 
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 דוע אפיסה ,םיארומאה תפוקת לש םודק בלשבש ןכתי םרב 238.״ותחפשמבו וטבשב קבד 237םדא אהיש ידכ

 םוקמה איה וז הנשמ לע ימלשוריה תייגוס ,ליעל יתנייצש יפכ .הנוהכל םיאישמה לארשיל סחייתמכ ןבוה

 239.״הנוהכל ןיאישמ״ לש דמעמל יח ןפואב םיסחייתמ םיארומאה ובש – ללכב םידומלתבו – ימלשוריב דיחיה

 סחייתמכ ,ד ,ד ןישודיק הנשמ לש אפיסה תא ושריפ םיארומאהש םושמ והז אלא ,הרקמב רבודמ אלש ןכתי

  .הנוהכל םיאישמה םילארשיו םייולל

 

 םוכיס
 תורשפאה ןיבל ,םינהוכ תב תאשל לודגה ןהכה דצמ השירדה ןיב דיגנמ ןוליפ ,םינהוכה יאושינ לע וירבדב

 :לארשימ םישנ םג ואשיי םינהוכה ראשש

 תחקל לודגה ןהוכה לע התוויצו ,אשניהל תודיתעה לש ןסוחיי רבדב םג הרותה הרימחה ,ןכ לע רתי ]110[

 םייוסמ ןבומבו ,דחא תיבמ ויהי הלכהו ןתחהש ידכ ,םינהוכ תב תנהוכ םג אלא ,הלותב קר אל השאל

 .חוטבו ךומס תובבל גוזימ ,םהייח לכ תכשמתמה הינומרהב ,וגיציו ,םד ותואמ

 ,התוחפ םתרהוטש ינפמ ןה ,םינהוכ תונב ןניאש םישנ םג תאשל םירחאה םינהוכל הנתנ איה םלוא ]111[

 ;לילכ הנממ תקתונמ היהת יכו םינהוכה תחפשמב קלח לכ המואה ןמ ללשיי יכ התצר אל איהש ינפמ ןהו

 החפשמ ירשק םהש ,ןותיח ירשק המואה ינב םע םייקל םירחאה םינהוכה לע הרותה הרסא אל הז םעטמ

 ,111-110 ׳א םיקוחה לע ,ןוליפ( ונתחל בא ןיעמ – ןתוחהו ,ונתוחל ןב ןיעמ אוה ןתחה ןה :היינש הגרדמ

 .)255-254 ׳מע ,רוש

 תונמדזה תתל ןוצרה אלא ,טוידהה ןהכל לודגה ןהכה תשודק ןיב רעפ קר הניא הזה רעפל הביסה ,ןוליפ יפל

 תוטשפב עבקנ ,םיאנתה תורפסב םג .םינהוכ םע ןותיח תועצמאב הנוהכה םע עגמב אובל לארשי לכל

  .)א ,ד ןישודיק הנשמ( ״הזב הז אובל ןירתומ ילארשיו ייוול ינהכ״ש

 ,םירישכמ ,לארשימ םדא םע הנוהכל תולוספה ןמ תחא לכ לש ןיאושינ ,ג ,ה ןישודיק אתפסות יפל ,וזמ הרתי

 תולוספ ,תררחושמ החפשו ,היובש ,תרויג ,הללח ,הסיע יכ תעבוק אתפסותה :הנוהכל התב תא ,״םירהטמ״ וא

 תויהל ףא ולכוי םירכזה הידכנ ,ךכ 240.הנוהכב ןתחתהל תולוכי ןהיתונב ,לארשיל תואשינ ןה םא ךא ,הנוהכל

 ךירצ היה הרואכל םרב .״םינהכל הוקמ לארשי ואצמנ״ :אתפסותה תעבוק ,וז הכלה םוכיסב .םמצעב םינהוכ

 לארשי ןיב םיעיתפמ חוכ יסחי אטבמ הז ןורקיע לש חוסינה ןפוא 241.״תולוספל הוקמ לארשי ואצמנ״ תויהל

    242.םרובע תורוהט םישנ ודילויש ידכ לארשיל םיקוקזש ,םינהוכל

 יפל ,התיהש ,בכר ןב בדנוי תחפשמב תקסועו רבדמב ירפסב העיפומה השרד ירוחאמ דמוע המוד ןורקיע

 דֵמֹע בָכֵר ןֶּב בָדָנֹויְל ׁשיִא תֵרָּכִי א` ]...[״ הימרי תאובנ 243.ורתי לש ויאצאצ ,םירג תחפשמ ,תיאנתה תרוסמה

 דציכ םרב .״יינפל דמוע״ יוטיבה לשב ,שדקמב הדובעל עגונב תשרפתמ ,)טי ,הל הימרי( ״םיִמָּיַה לָּכ יַנָפְל

 תיתועמשמש איה היינשהו ,תובושת יתש רבדמב ירפס איבמ ךכ לע ?שדקמב תרשל םירג תחפשמ הלוכי

 
 .וקחמנו ,״רב״ תויתואה ןאכ ופסונ ןדייל י״כב 237
 ידכ ימלשוריה יכרוע ידי לע ןאכל האבוה איהו ,םשמ הרוקמש הארנו ,ה ,א תובותכ ימלשוריב םג הנושלכ העיפומ וז הרמימ 238

 .הנשמה תא ריבסהל
 .191 ׳עהל ךומס ,ליעל ואר 239
 אתפסותב וז הכלה תליחתב ןכו ,ה ,א םירוכיב הנשמ ;ז-ו ,ד ןישודיק הנשמ םג ואר .268 ׳עהל ךומס ׳ה קרפ ואר ,וז הכלהב ןוידל 240
  .ג ,ה ןישודיק

 תפקשמ היינשה עלצה .״ןילוספה לכל הוקמ החפשו ,םינהכל הוקמ לארשי ואצמנ״ :תועלצ יתשמ תבכרומ האלמה המיתחה 241
 ןניא תועלצה יתש .265 ׳עהל ךומס ׳ה קרפ וארו ,גי ,ג ןישודיק הנשמ ואר .םירזממה ערז תא רהטל הלוכי החפשש ןויערה תא
  .ןחוסינ ןפואב תוליבקמ

 .וללה תולוספה םישנה לכל אשניהל םירתומ לארשיש ךכל יטגולופא הנעמ שמשמ ״הוקמ״כ לארשי רואיתש םג ןכתי 242
 תופוקתמ ןה ,םינהוכל ויהש םירג יאצאצ לע ל״זח תורפסב תורוסמה ראש .535-536 ׳מע ,׳ג קלח ,ירפס ,אנהכ ואר ,וז תרוסמ לע 243
 .רתוי תורחואמ
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 ירפס( ״חבזמה יבג לע ןיבירקמ ןהינב ינבמ ויהו םינהכל תואושנ ןהיתונב :םירמוא 244>שיו<״ :ונניינעל

 םהידכנ ,ךכ ידי לעו ,םינהוכל ואשינ םיבכרה תונב ,וז העצה יפל .)188 ׳מע ,אנהכ ׳דהמ ,חע הקסיפ ,רבדמב

 ,שדקמב םינהכמ תונבה ינב תא תוארלו םינהוכל תונבה תא אישהל תלוכיה .םינהוככ שדקמב תרשל וכז

 תולוספ ןמצע ןהש ,םירג תוחפשמ ינפב םג אלא ,לארשי ינפב קר אל החותפש תיתד תונמדזהל הבשחנ

  245.הנוהכל

 תולוספו ילוספ ינפב החותפ התיהש ״תיסוחיי״ תודיינ לש תמיוסמ הנומת םיגיצמ ולא תורוקמ ,םלואו

 לע ,ד ,ד ןישודיק הנשמבש ״תוהמיא״ב קודבל השירדה .םייאנתה תורוקמה לכ תא תמאות הניאש ,הנוהכה

 תוררחושמ תוחפש וא ,תויובש ,תורג לש תונבש העיבקה םע לקנב תבשייתמ אל ,היואר הלכ רתאל תנמ

 הלועה ״הנוהכל ןיאישמה לארשי״ דמעמ לש ומויק םצע 246.םינהוכל אשניהל תולוכי ,לארשימ ןהיבאש

 לארשיב לוציפ אוה ,םינהוכל אשניהל לארשיל תורשפאה ןתמ לש ריחמהש ךכ לע עיבצמ ,םייאנתה תורוקמב

 ןירתומ ירורחו יריג יללח 'לארשיו ייוול ,הזב הז אובל ןירתומ ילארשיו ייוול ינהכ״ העיבקה ,ןכ םא .ומצע

 םיאשינש לארשי ,םהבו ,םירחא תורוקמב הלועש תיתרבחה תובכרומה תא הריגסמ אל ,״הזב הז אובל

 לש תונוש תוצובק יתש ולא .םיררחושמ םידבעו ,םירג ,םיללחל םיאשינש ״לארשי״ םתוא םניא םינהוכל

 ותואל תובשחנ ןה אלא ,וזב וז תורתומ ןהש קר אל ,תיתכלה הניחבמ םא םג ,וזמ וז תולדבתמה ,״לארשי״

  .״סחי״

 חוכיו .םמצע םימכחה ברקב ימינפ חוכיו אלא ,״םימכח״ל ״םינהוכ״ ןיב חתמ םיפקשמ םניא וללה תורוקמה

 וא דלומה סוחייה תכרעה ןיבל ״תיסוחיי״ה תודיינה וא היטרקוטירמה ךרע ןיינעב תקולחמב הצמתמ וניא הז

 תכרעמ ךותל סוחייה תריז תסנכה םצעב םג רושק תורוקמה ןיב רעפהש הארנ .ןיינעב הדפקהל הייטנה

 ןויגה והז 247.תיתרבח-תיתליהקה הריזה תא החנמש הזמ הנושה הלשמ ןויגה הל שיש ,הכלהה לש םיגשומה

 המיאתמ הניא וז החטשה .)ךכב ץפח אוה םא( םייתרבחו םיידמעמ םיסנאוינ חיטשהל וחוכב שיש ,יטפשמ

 םא םג ,ריעז בבר לכו ,לכהמ רתוי בושח ןיטינומה הבש ,תיתרבח-תיתליהקה הריזה לש הבישחה תרגסמל

 הכלהה ילכבו תיטפשמ הבישחב שומישה 248.המלש החפשמ לש ןיטינומה תא טטומל לולע ,דוסי ללושמ אוה

 וניא חתמה ךא ,וזה הריזב תונווגמ ״תולקה״ל איבהל םנמא לוכי רשפ ול תתלו סוחייה תא תופמל תנמ לע

   .דקומב אצמנ ונניא הז דוגינו ,״אלוק״ו ״ארמוח״ ןיבש דוגינב הצמתמ

 קר עגונ אלש ןיינעכ סוחייה לע הדפקהה לש הבחרה םיפקשמ ,תאזה הדיחיב יתנייע םהבש תורוקמה

 הארנכש ,״הנוהכל ןיאישמה לארשי״ דמעמב יוטיב ידיל האב הבחרהה 249.לארשילו םייולל םג אלא ,םינהוכל

 
 .188 ׳מע ,׳א ךרכ ,ירפס ,אנהכ ואר .םידעה ראש יפ לע ןקותו ״׳שיו״ :32 ןקיטו י״כב ]שיו 244
 ואר ,תאז דבלמ .240 ׳עה ,ליעל ואר ,םיאנתה תועדמ קלחל קר המיאתמ ,םינהוכל אשניהל תולוכי םירג תונבש הנעטה ,םנמא 245
 ,189 ׳מע ,םש רבדמב ירפסב םג ואר .הדוהי ׳ר יפ לע ,םירגה ראש תמועל בכר ינב לש ידוחיי דמעמל ,ב ,א םירוכיב אתפסות
 .539 ׳מע ,׳ג קלח ,ירפס ,אנהכ ואר ,םש ירפסב ידוחיי דמעמב הכוז בחר םג םרב .״הנוזה בחרמ ודמע םיאיבנ םינהכ הנומש״

 אל ןהיתומאש ,םינהוכ תונבל אקווד תעגונ תוהמיאב קודבל השירדהש ןכתי םנמא .ךירצ ה״ד ,א״ע וע ןישודיק תופסות וארו 246
  .תרבתסמ תוחפ וז העצה ךא ,לארשי תונבב קודבל ךרוצ ןיא וליאו ,לארשיל ןיאושינב רהטיהל ולכי

 תורוקמש הארמ ואלטס .םימכחה ידיב ״םיסחי הרשע״ה ךרעמ תריציב ןדש ,155-156 ;148-150 ׳מע ,ןיאושינ ,ואלטס ואר 247
 הירוגטק יכ הארנ .״הסיע״ה ןוגכ ,״םיסחי הרשע״ב ובלוש אלש תופסונ תוירוגטק ןכו ,תוירוגטקב תוליזנ םיפקשמ םירחא םייאנת
 .485 ׳מע ,ןיקיזנ ,הנשמ ,קבלא םג ואר .תיתכלהה הקירבורב ובולישלו סוחייה לש היצזירוגטקל המיאתמ הניא דחוימב וז

 יאכז ןב ןנחוי ןבר ןיבל םינהוכה ןיב הלועש חתמה תא ריבסהל ׳ד קרפב העיצמ ינא ךכ .ןושארה קלחל םוכיסב ליעל ואר 248
 .11 ׳עהל ךומס םש ואר ,ג ,ח תויודע הנשמב

 ןיסחוי יניינעב וליקה םהש וא ,ינהוכ ןיינעל סוחייה תא ומצמצ םימכחהש תירקחמה הנעטה םע חתמב תדמוע וז הבחרה 249
 םישורפהש ןויערה איהו ,תרחא תירקחמ תינבת לע תבשייתמ איה השעמל םרב .158 ׳עה ,ליעל ואר .םינהוכה םע סומלופ תרגסמב
 ,היפרגוירוטסיהו הירוטסיה ,׳ד ץרווש ואר .הנוהכה לש תוידוחייה תא עיקפהלו םינהוכה לש הזל םעה לכ דמעמ תא תוושהל וסינ
 שדקמ ,להונק םג ואר .193 ׳עהב תוינפהב םג וארו ,174-175 ׳מע ,םינהוכ תכלממ ,בראפלמיה ;150 ׳מע ,ןיאושינ ,ואלטס וושהו
 םיבר .22-21 ׳מע ,תיציצ תשרפ ,ל״נה ;245 ;218 ;175 ׳מע ,רסומו ןחלופ ,םורגלימ ;207-206 ;183-177 ;152 ;148-145 ׳מע ,הממדה
 סחוימה ,תודהיה לש היצזיטרקומדל ךלהמה אוהו ,ץרווש רקבמ ותואש יפרגוירוטסיהה ןויערה תא םיאטבמ ולא םירקחממ
 ׳עה ואר( גרבנטסרופו בגר לש ןכו ,ץרווש לש תרוקיבה תא תלבקמ ינא .ארקמה ןמ השודקה תלוכסאל וא ,םימכחל ,םישורפל

 :םידגונמ םינוויכ ינשל תכלל הלוכי הנוהכה תוידעלב לע רגית תאירקש ךכ לע עיבצהל םג בושח ןפוא לכב ךא ,הז רואית יבגל ,)193
 רשקב ןה סוחייל רשקב ןה יוטיב ידיל אב הז דוגינ .לארשי לכל ןתבחרהו ןצומיא אקווד וא ,תוינהוכ תודפקה לוטיבו םוצמצ
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 םילוספ םהב םיברועמש תוחפשממ םישנל וא םינהוכל תולוספה םישנל אשניהל אלש םה םג םידיפקמ

 – םירכזומה ״לארשי״ל עגונב רבד םינייצמ םניא םה ךא ,המוד הבחרה םיפקשמ םיפסונ תורוקמ ינש .ולאכ

 תורוקמה ןמ דחאל עגונב .רתוי יללכ ןבומב ,םתס ״לארשי״ב וא ,״הנוהכל ןיאישמה לארשי״ב רבודמ םאה

 ינשה רוקמה יבגל וליאו ,)יאנת ךא( ינשמ דבורב השחרתה הבחרהה יכ יתיארה ,)ג ,ב תובותכ אתפסות(

  250.הנשמה רקיעמ איהש וא ,ינשמ בלשב הפסונ הבחרהה םאה יתטבלתה )ד ,ד ןישודיק הנשמ(

 העפותה לש תויורשפאה יתש ןיב יתוהמ לדבה םייק ךא ,ןויצל היוארו תיתועמשמ הבחרהה לש המויק םצע

 שרפל יתעצה ,ד ,ד ןישודיק תנשמ לש הרקמב .הירוחאמ דומעל הייושעש )תיתרבחה וא( תיגולואידיאה

 םייולל הבחרהה ,ג ,ב תובותכ אתפסותל עגונב םג םאה רורב אל .הנוהכל םיאישמה לארשיו םייולב רבודמש

 םייול דמעמ תרדסהל תסחייתמ וז הפסוה אמש וא ,הנוהכל םיאישמה לארשי לש רשקהל תעגונ לארשיו

  .םמצעלשכ ולא םיסחי לע חוקיפלו ,רתוי בחר ןפואב לארשיו

 סוחייל עגונ וניא ץמאמה רקיע ,סוחייה תרדסהב םיקוסעש םייאנתה תורוקמה תיברמב יכ אופא הלוע

 ששחה .םיסחיה םלוסב רתוי ״הובג״ דבורל אלא ,םירומח םילוספ לע חוקיפלו ומצעלשכ ״לארשי״

 ,רתוי ״םילק״ םילוספב רתוי םיקוסעש ,תורוקמב יטננימוד וניא םירומח םילוספו םירזממ לש תוברעתהמ

 קסועה ,אבה קרפה לש םיאצממל םירבחתמ ולא םיאצממ .םהב אצויכו ,תויובש ,תורגו םירג ,םיללח ןוגכ

 תיטננימוד תוחכונ הלוע ילבבב אקוודש תאצומ ינא ,ךכ ידכ ךות .סוחייה תרדסהב םימכחה לש םמוקמב

    251.ימלשוריב רשאמ ,םירומח םילוספ ןומיסל רתוי

 

 

 
 יניד תא םירצויש ימכ וא תוינהוכ תומרונ םיצמאמכ ןהו ,״םיליקמ״כ ןה םיראותמ םימכחה רשאכ ,הרהטו האמוט לע הדפקהל
 .לארשי לכ תשודק תא ססבל ךרדכ ןיסחויה

 ,טוידה ןהכל הצולחו השורג ,לודג ןהכל הנמלא״ :םיאנתה תורפס ךרואל תרזוחה החסונה תא ףיסוהל רשפא ,ולא תורוקמל 250
 לש ןותיחה ירוסיאו םינהוכה לש ןותיחה ירוסיא תא דבור ותוא לע הגיצמה ,״ןיתנלו רזממל לארשי תבו לארשיל הניתנו תרזממ
 הניא וז החסונ ,היעפומ )לכ אל םא( טלחומה בורב ,השעמל םרב .דועו ,ד ,ב תומבי הנשמ ,לשמל ואר .םהיניב הליבקמו ,לארשי

 ךכ לע םסרפל תדתעתמ ינא .ילבבה לש רחואמ דבורל דבלמ ,םידומלתה תויגוסל תרכומ הנניא איה .םייאנתה תורוקמל תירוקמ
 .ל-טכ ׳מע ,תומבי ,תורוסמו תורוקמ ,ינבילה ואר ,התע תעל .דרפנ רמאמ

 .184 ׳עה ,ליעל םג ואר 251
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    – יגולאינגה עדיה רומישבו ןיסחויה תרדסהב םימכחה םוקמ :יעיבר קרפ

 םידומלתבו םיאנתה תורפסב

 המדקה
 עדיה .רזובמו יתליהק ןפואב ,הפ לעב יגולאינגה עדיה תקוזחת לש הרישע הנומת הלוע םיאנתה תורפסב

 תורוד ןיב ,יכנא ריצבו ,הווהב הז דצל הז םייחה הליהקה ירבחו תורבח ןיב ,יקפואה ריצב :םיריצ ינשב ץפומ

 םייחה תואיצממ קלח םיווהמה םיימוימוי םיעוריאו ,םשור יבר םיסקט ,תוליכרו תועומש .םידליהו םירוהה

 תרזובמה הקוזחתהו ,םידיחי לש םנורכיזב רמשנ עדיה .יגולאינגה עדיה תצפהלו רומישל םילכ םלוכ םה

 .הלוכ הליהקה לש יביטקלוקה ןורכיזב ותרימש תא תרשפאמ עדיה לש תטרפומהו

 עדיה רומישב םימכחה דיקפת המ לאשא .וללה םינונגנמב םימכחה םיבלתשמ דציכ ןחבא הזה קרפב

 דיקפת ילעב רותב ,יגולאינג עדי לש םיוסמ ףוגב םיקיזחמכ םימכחה תא םיגיצמ תורוקמה םאה ?ותרבעהבו

 וליאבו הדימ וזיאב ?םתרקבבו ןיסחויה תרדסהב ליעפ קלח םילטונ םימכחה םאה ןכו ?םיוסמ ידסממ

 ?םילוספ תפישחב וא תויגולאינג תוקידבב םיפתתשמ – םיוסמ דמעמ וא דיקפת ילעבכ – םימכחה ,םינפוא

 םיאצמנ ולא תולאשב םיעגונש תורוקמה תיברמ ךא ,םיאנתה תורפסמ תורוקמ המכב ןייעא ,קרפה תליחתב

 .םדוקה קרפה רצענ הבש הדוקנב ךישממ הז קרפ ,תיגולונורכ הניחבמ ,ןכלו ,םיארומאה תורפסב

 

 19-ה האמה ףוס לש רקחמב הבורמ תוסחייתהל התכזש ,יגולאינגה עדיה רומיש יעצמא תלאשל דוגינב

 תלאשב ןיינעה םצע .קמועל הנודנ אל יגולאינגה עדיה תקוזחתב םימכחה םוקמ תלאש ,20-ה האמה תליחתו

 ,םלואו 1.םינורחאה םירושעב קר התלעש תירקחמ היגוס אוה תידוהיה הרבחל סחיב םימכחה םוקמ

 יפלכ םימכחה תשיגב רתוי ודקמתה ,םינורחאה םירושעה לש ל"זח תורפסב ןיסחויל םיעגונה םירקחמה

 תקוזחת לש םיימוימויה םיטביהב תוקסועה תולאש וליאו ,םילוספ תפישח יפלכ םימכחה תודמעבו ןיסחויה

  2.וחנזנ ,ןיסחויה

 תסנכנ ינניא 3.תכשמתמ תקולחמב היורש ל"זח תורפס ךותמ תיתרבח הירוטסיה קיפהל תלוכיה תלאש

 ,ולטנ םימכחהש םיחינמ םמצע םיידומלתה תורוקמה דיקפת הזיא ררבל תניינועמ ינא ןכש ,ןאכ וז היגוסל

  .וב שומישבו יגולאינגה עדיה רומישב םימכחל םיסחיימ םה םוקמ הזיאו

 הזה עדיה תרבעה לע וטלש םהשו ,יגולאינגה עדיל יזכרמה רוקמה ויה םימכחהש וחינה םירקוח ,בור יפ לע

 ,ותוא ריתסהל ופידעהש םימכח ,יגולאינגה עדיה תא ףושחל ופידעהש םימכח ןיב וניחבה םה 4.הליהקל

 יגולאינגה עדיב וקיזחה םימכחהש החנהה םצע ,םלוא .וזה הריזב םימכחה לש תוינחוכה תא ורקיבש םימכחו

 יפכ ,תורוקמה בור .ילבבה ןמ רקיעב ,םצמוצמ תורוקמ רפסמ לש תמיוסמ האירק לע תססובמ ,וב וטלשו

 םיידומלתה תורוקמה בורב .יגולאינגה עדיה תקוזחתב תויזכרמ תויומד ויה םימכחהש םיחינמ םניא ,האראש

 תא םהל שיש ימכ םיגצומ םניא םימכחה ,םיילארשי ץראו םיילבב ,םייארומאו םייאנת ,ןיסחויב םיקסועש

 עדי ףוגכ יגולאינגה עדימה תא םיגיצמ תורוקמה ,תאז םוקמב .םילוספ םידוהי ףושחל ידכ שרדנה עדימה

 
 ,רלימ ;םזילאירפמיא ,׳ס ץרווש ;םכח ,ןהכ םג ואר .ךליאו 80 'מע ,תיטילופ היפרגואיג ,׳ס ץרווש ואר ,הז ןיינעב רקחמ תריקסל 1
 .םימכחה לש םמלוע ,רמרש ;םימורכ םימכח ,ןיפל ;םזילאירפמיא
 .הדובעל אובמב ליעל ואר 2
 .םימכחה לש םמלוע ,רמרש ;בותכש ,רפורט לצא םינוידב ואר 3
 םג ואר .81-111 'מע ,תרוסמ ,סדיו ;150-151 'מע ,ןיאושינ ,ואלטס ;154-158 'מע ,הבקנו רכז ,רמרש ;51-60 'מע ,םכח ,ןימלק ואר 4
 .ןיינעב םיביחרמ אל ךא ,יתליהק חוקיפ ונשיש םינייצמ ואלטסו רמרש .131 ,קפס ,לטרבלה ;158-156 'מע ,קוח ,רמייהפמיוו



124 
 

 תרדסה ,ךכל םאתהב .דסוממ אלו רזובמ ןפואב ,הבחרה הליהקה ידיבו םייטרפ םישנא ידיב קזחותמה

 ללכ ךרדב שחרתמ ,תויגולאינג תוקידב ,ירק ,יגולאינג עדימ לש הגשהה וא האצמהה לש ךילהה ןכו ןיסחויה

  .יטרפ ןפואב

 וא ,רחא וא הז םכחל םיסחיימ ,םיסופרוקה ןמ דחא לכב םידחא תורוקמ ,תאזה תיטננימודה הנומתה ךותב

 יגולאינגה עדיה רומישל רושק דיקפתה ,םיתיעל .ןיסחויה לש לוהינבו הרדסהב םיוסמ דיקפת ,ללכב םימכחל

 םייושע תורוקמה ןמ קלח .םילוספ לש הפישחל םיתיעלו ,תיגולאינג הקידב עוציבל םיתיעל ,ותריסמלו

 שקבא ,םהבש יראה קלחה יבגל ךא ,ןיסחויה תרדסה רואיתב םיוסמ ידומלת דבורב המגמ יוניש לע עיבצהל

 חוכה ילעבכו ,יגולאינגה עדיה לע םיטלושכ םימכחה תא תראתמה ,תיל"זח היזטנפ םיווהמ םה יכ ןועטל

 לע דחא ינבר זכרמ לש תונוילעה תא ססבל ףא ילוא הדעונ וז היזטנפ .םתרדסהבו ןיסחויה לע חוקיפב

 יפרגואיג וא יגולונורכ ןפואב תונחבומש תויומד םיראתמ "םייטסטנפ"ה תורוקמה ,םידחא םירקמב .והנשמ

 הרטמל םישמשמ םייטסטנפה םירואיתהש הארנ םיתיעל ,ףסונב .םיעיפומ םה ובש ילאוטסקטה סופרוקה ןמ

  5.םיחתפמ וא םיבבודמ םה ותואש ,רתוי םודק ,םיוסמ רוקמ לע םינעשנו ,תינשרפ

 

 םיאנתה תורפס
 .םיאנתה תורפסב יגולאינגה עדיה תקוזחת לש יטואכהו ,יתליהקה ,רזובמה יפואה לע יתדמע םדוקה קרפב

 עדיה יכ הלוע וז הכלהבש םישעמהו םינידה ןמ 6.ג ,ב תובותכ אתפסות אוה ךכ םשל יתאבהש יזכרמ רוקמ

 וידיב זכרמש םיוסמ דסממ וא םדא ןיא .הליהקה תורבחו ירבח ןיב םירזופמש עדימ יסיסרמ בכרומ יגולאינגה

 תסחיימ הניא ,םייאנתה תורוקמה ראש הומכו ,וז הכלה .ורומיש לע ןומא וא ,ותומלשב יגולאינגה עדימה תא

 ןמ ,ךכ ךותב םרב .םישנו םישנא ,םיטרפ ידיב אצמנ הז עדי .יגולאינגה עדיה לע הטילש וא תולעב םימכחל

 עדיה תקוזחת לע םתוסח תא סורפל םיסנמ םימכחה םהבש םינפוא המכ םילוע אתפסותה הכלהה

 הגשמהה םצע ."תודע יניד" לש םוחתה ךותל תבלושמ ןיסחויה לע יתליהקה חוקיפה תריז ,תישאר :יגולאינגה

 "ןידה תיב" דסומ בולישל האיבמ איה ,ךכל ףסונב .םימכחה לש תיטפשמה תוליעפה לש האצות איה תאזה

 תשמתשמה ,תובותכ אתפסותב הבורק הכלהב יוטיב ידיל אב הז ךלהמ 7.ןיסחויה תקוזחת לש הדשה ךותל

  :ללכב תודע ינידב םיוסמ ןורקיע דמלל תנמ לע ןיסחוי לע תודע לש הרקמב

   - רזממו ןיתנ יתוכ הצולח ןב וא השורג ןב אוהש ינלפב ונא ןידיעמ ורמאש םידע

 .ןינמאנ וליא ירה - ונא ןיאדב ורמא 8,ןיד תיבב ןתודע הרקחנ אלש דע

 .ןינמאנ ןיא - ונא ןיאדב ורמא ,ןיד תיבב ןתודע הרקחנשמ

  - בייחלו רוטפל ,ריתהלו רוסאל ,ברקלו קחרל ,רהטלו אמטל ודיעהש םידע :רבד לש וללכ והז

  .ןינמאנ וליא ירה - ונא ןיאדב ורמא ,ןיד תיבב ןתודע הרקחנ אלש דע

 .)א ,ב תובותכ אתפסות( ןינמאנ ןיא - ונא ןיאדב ורמא ,ןיד תיבב ןתודע הרקחנשמ

 הכלהה 9.תודע יניד לש רתוי בחרנ טוריפ תרגסמב ,ה ,ו ןירדהנס אתפסותב םג עיפומ וז הכלהב אבומה ללכה

 .תיטפשמ-תיתכלהה תרגסמה ךותל ןיסחויה רוטשמ תריז בוליש תא אופא השיחממ ,א ,ב תובותכ אתפסותב

 המכ םע בלתשמ הז ךלהמ .ןידה תיב ךות לא יתליהקה בחרמה ןמ וז הריז ריבעהל ןויסינ תפקשמ איה

 
  .16 'עה םג ואר ,ןלהל הנד ינא םהבש תורוקמל ףסונב 5
 .90 ׳עהל ךומס ׳ג קרפ ,ליעל ואר 6
 ,22-23 'מע ,הטוס ,יבצ ןזור ואר ,תויארה ינידל םיפסונ םייתכלה םימוחת תפפכה לש המוד ךילהתל .ג ,ח תויודע תנשמ םג ואר 7
 .10 'עה םשו
 .ןלהל םיעפומה לכב ןכו ,טרופרא י"כב רסח ]ןיד תיבב 8
 .1 'עה 81 'מע ,תובותכ ,ידורב םג ואר 9
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 םינוירטירק יפ לע ןיסחוי יניינעב תוליכרהו תועומשה תא רידסהל ,ג ,ב תובותכ אתפסותב םילועש תונויסינ

 ,תיטפשמ הניחבמ "םיליבק" םירוערע ןיב ,רתיה ןיב םיניחבמ םימכחה ,וז הכלהב .םימכחה ידיב םיעבקנש

 תא ההזמ אתפסותה ,יברו יסוי 'ר תודוא םישעמה ינש תועצמאב ,ךכל ףסונב .םיליבק םניאש םירוערע ןיבל

 שיש לכ אלא ,היאר הזלה ןיא" :הרהצהה ,יסוי 'ר תודוא השעמב םג .ןידה תיב דסומ םע םשה יבוקנ םימכחה

 וא ,ןידה תיב 10.ןידה תיב ךותל ןיסחויה תקוזחת תריז תא ריבעהל ףסונ ןויסינ איה ,"רמאיו אובי רערע ול

  .םניינעב םיעירכמ םהו ,תויודעו ,םירוערע ,תוליכרל המיאתמה תבותכה םה ,םמצע םימכחה

 עדימ תסיפ ףאב םמצעב םיקיזחמ םניא ,הלא םישעמבש םימכחהו ,םיניימודמה "ןיד תיב" ינייד ,םלואו

 תלבקב אוה םיניידה-םימכחל תדעיימ אתפסותהש דיקפתה .וז הריזב המזוי םילטונ םניא םהו ,יגולאינג

      .אתפסותב ועבקנש הדימה תומא יפ לע ,ןתניחבו ,םייטרפ םישנא ידיב תועמשומה תויודעהו תונעטה

 בישוהל אלש״ יאכז ןב ןנחוי ןבר תריזג תודוא ,ג ,ח תויודע תנשמב רפוסמה תא שדח רואב ריאמ הז רשקה

 11.״ברקל אל לבא ,קחרל םכל ןיעמוש םינהכה״ש םושמ תאז .הסיעה תחפשמ ינב תודע ןיינעב ״ןיד תיב

 רתוי בחר יפרגוירוטסיה סופוט לש רשקהב םינהכה ןיבל םימכחה ןיבש וזה תוחיתמה תא ושריפ םירקוח

 תובותכב אתפסותל רשקב יתילעהש תונבותה םרב 12.םינהכה ןיבל םימכחהו םישורפה ןיב תובירי סחיימה

  .וז הנשמב הלועש םימכחל םינהוכה ןיב תמיוסמה הקימנידה תא רחא רואב ריאהל תולוכי

 רוטשמ לש תיטפשמה הרדסהה םצעב ,הרבחה ןיבל םימכחה ןיב םיוסמ חתמ תראתמ תובותכ אתפסות

 םיטרדנטס אתפסותב םיעבקנ ,וז תרגסמב .ןידה תיב ךותל יתליהקה בחרמה ןמ וז הריז תרבעהו ,ןיסחויה

 תאלעהב אלא ,הנוהכב תקסוע הניא ,יסוי 'ר תודוא השעמה ,רתויב תטלובה אמגודה .סוחיי ירוערעל םיחישק

 תא החוד יסוי 'ר ךא ,"ריעב הזלה הלפנ" ,"הייולל" םדא ותוא תאלעה תובקעב ,הז הרקמב 13."הייולל" םדא

 אלא ,המצעלשכ הלקה תמגמ ןאכ תפקתשמש הארנ אל ."היאר הזלה ןיא" :העומשה לש יטפשמה ףקותה

 םיבחרמ ינש ןיב חתמ ונינפל .תויטפשמ הדימ תומאל ןיסחויה לע חוקיפה תריז תפפכה לש האצותב רבודמש

 .ולש תויקוחהו בחרמ לכ .ןידה תיב תמועל יתליהקה בחרמה :ןיסחויה תקוזחת תריז להנתהל היושע םהבש

 ןיטינומ תלעב החפשמל תכייתשמש ימו ,לקשמל הכוז תוליכר תסיפ לכ ,ןידה תיבל דוגינב ,יתליהקה בחרמב

 לאילמג ןבר ירבד ,תויודע תנשמב םגש אופא העיצמ ינא 14.תולקב ךכמ ררחתשהל הלוכי הנניא ,יתייעב

 םינהכה ןיבל "םיליקמ"ה םימכחה ןיב תוחוכ קבאמ רשאמ רתוי םיבחרנ חתמ וא הקימניד םיפקשמ

 עבונ חתמהו ,ןיסחויה תקוזחת לש רתוי תבחרנה תיתליהקה הריזה תא םיגציימ םינהכה ."םירימחמ"ה

  15."תודע יניד" לש תיטפשמה הירטמה תחת וז הריז בלשל םימכחה לש םנויסינמ

 

 .והשלכ יגולאינג עדיב םיקיזחמ םימכחהש םיחינמ אל םדוקה קרפב יתנד םהבש םייאנתה תורוקמה ראש םג

 רותיאב ,רמולכ ,תויגולאינג תוקידבב תוקסוע ןה ןכש ,ךכל הבוט אמגוד תווהמ ,ה-ד ,ד ןישודיקב תוינשמה

 וא ,יגולאינגה עדיל רוקמ םה םימכחהש תורשפאה הלוע אל דחי םג תוינשמה יתשב .יגולאינג עדי תאצמהו

 
 רציימו( רויגה ךילהב ןיד תיב תא בלשמה ,רויגה רשקהב ילבבב שחרתמ המוד ךלהמ .93 'עה ,ליעל ואר ,טרופרא י"כ חסונ יפ לע 10
 םיסנכומ הדינה יניד ובו בורק ךלהמ לע העיבצמ טבורנופ טולרש ,ןכ ומכ .128 ;46-56 ׳מע ,רויג ,איבל ואר ,)ימשר רויג ךילה םג
   .ךליאו 103 ׳מע ,הדנ ,טרבורנופ ואר ,םימכחה חוקיפ תחת
 .םש ןוידבו ,165 ׳עהל ךומס ׳ג קרפ ליעל ואר 11
 .249 ׳עה ׳ג קרפ ואר ,הז ןיינעב ןוידל .148 'מע ,ןיאושינ ,ואלטס ;132 'עה ,םשו ,190 'מע ,ןיאושינ ,ןייטשפא ואר 12
 ךומס ׳ג קרפ ואר ,אתפסותב וז הכלהב הנוהכה לש םוקמל .ירוקמה אוה טרופרא י"כ חסונש הארנ ךא ,91-92 ׳עה ואר םנמא 13
 .ךליאו 197 ׳עהל
  .׳א קלח ׳ג קרפל םוכיסב ,ליעל ואר הבחרהלו ,64-65 'מע ,קוח ,׳ד ןהכ ואר 14
 ;129-135 'מע ,הכלה ,שמש ;134-140 ׳מע ,הנשמ ,ןהכ ואר ,תובורק תועפותב םינוידל .247 ׳עהל ךומס ׳ג קרפ םג ואר ךכ לע 15
 .הכלה ,לטרבלה
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 ימל תטרפמ הניא ,תידיתע הלכ לש תוהמא תקידבב תקסועה ,'ד הנשמ 16.ורומישב םיוסמ דיקפת םהל שיש

 םהבש םיבצמ תטרפמה ,׳ה הנשמ םג 17.ותלכ תוהמא תודוא ררבל ידכב תשגל דעוימה ןתחה רומא ןאל וא

 ילעב לצא זכורמ אל יגולאינגה עדימה יכ הארמ ,יואר דמעמב םה םיוסמ שיא לש ויתובאש חינהל ןתינ

 לש טלחומה םבורב ,המוד ןפואב .תובחר תויתרבח תוקימניד ךותמ רזגנ אלא – םימכחה ןוגכ – םידיקפת

 רומישב דיקפת םימכחל ןיא ,םדוקה קרפב יתנד םהבש ןיסחויה תקוזחתב םיקסועה םייאנתה תורוקמה ראש

 .יגולאינגה עדיה

 הנומשו םירשע האמ ןהכ היעש ףסא ,היינשה האמה לש תידוהיה הרבחב םימכחה דמעמ לע ךרעש רקחמב

 ,ישיא דמעמו ןישוריג ,ןיאושינב םיקסוע םישעמה ןמ השימחו םירשע 18.םיאנתה תורפס ךותמ הקיספ ישעמ

 ותריקס ךותמ 19.וב שומיש וא יגולאינג עדיל היינפ ללוכ םהמ דחא אל ףאו ,ןיסחויל םיעגונ םיינש קר ךא

 תועגונה תולאשל תוכמס ילעבכ וא תבותככ םיגצומ םניא םימכחה ,המצע םיאנתה תורפסב יכ הלוע ןהכ לש

 םהש ,רתוי הברה םייטננימוד םימכחה םהבש םירחא םימוחת תמועל ,תאז .ללכב ןיסחוילו ,יגולאינג עדימל

 םה דמעמו ןיסחוי .וז הדיחיב ילש תונקסמה תא םימאות ןהכ לש ויאצממ 20.םירדנו ,הרהטו האמוט דוחייב

 עדיה ילעב םניא םימכחה ךא ,םיאנתה תורפסב םיראותמש הקיטקרפהו םייחה םקרממ יתועמשמ קלח

 תוקידב םיעצבמ םניא םהו ,םתליהק תונבו ינב לש סוחייה לע םיחקפמ םניא םה ;הז םוחתל יטנוולרה

 הפיאש וא ןויסינ םיפקשמ תורוקמה ןמ המכ יכ יתיארה ,תאז ךותב .םילוספ םישנא םיפשוח וא ,תויגולאינג

  21.ןידה תיב ךות לא ירוביצה בחרמה ןמ התרבעה ידי לע ,וז הריזב םמצע תא םקמל םימכחה לש

 לע תולעב םימכחל תסחוימ ,הרואכל ,םש .תויודע אתפסות ףוסב אצמנ תאזה הנומתל קהבומ ןפוד אצוי

 תרפסמה ,תויודע תכסמב הנורחאה הנשמה לע םיבסומ אתפסותה ירבד .ותצפה לע הטילשו ,יגולאינג עדי

 ,״הפירצ תיב תחפשמ״ הנוכמ ,יואר דמעמב התיהש ,תחאה ."עורזב" הנתשה ןדמעמש תוחפשמ יתש לע

 הריעמ ךכ לע 22.םש םוליעב תנייצמ הנשמה ,עורזב הברוקו לוספ דמעמב התיהש ,היינש החפשמה תא וליאו

 אתפסות( ״עובשב תחא םעפ ןהידימלתלו ןהינבל ןתוא ןירסומ לבא ,התולגל םימכח וצר אלו״ :אתפסותה

 23.)ד ,ג תויודע

 החפשמב אל ךא ,הקחרוהש הרשכה החפשמה לש המשב הבקנ הנשמהש ךכב תדקמתמ אתפסותה תרעה

 עגונב םימכחה תשיג תלאשל רשאב וז הרעה תועמשמב יתקסע ליעל .רתוי הובג דמעמל התכזש הלוספה

 עדי לע תולעב םימכחל תסחיימ אתפסותהש הדבועה הבושח ,ונניינעל ךא ,םילוספ לש הרתסהו הפישחל

 
 תקידב לש ךילהל הארנכ סחייתמ הז רואית ."הנוהכה תא הנד"ש ימכ ןירדהנסה תא תראתמה ,ד ,ה תודימ תנשמ ואר ,םנמא 16
 ,ליעל וארו ,זטק הקסיפ רבדמב ירפס וושה .)א ,ז ןירדהנס ;ט ,ב הגיגח אתפסות ואר( הליבקמה אתפסותה ןמ הלועש יפכ ,םיסחי
 הנשמב רואיתה ךשמה .תירוטסיה היזטנפכ אתפסותבו הנשמב םירואיתה תא גווסל שיש הארנ .הל ךומסו 75 ׳עה ׳ג קרפ
 םש ואר .75 ׳עה ׳ג קרפ ,ליעל ואר ,םירחא םירשקהב הנוהכב םיקסועה םייאנת תורוקמ המכב יתורפס שומיש השוע אתפסותבו
 .תורמשמב הדובעה לש תואיצמל םיאתמ אלש ,יטסילאודיווידניא רואיתב רבודמ ךכל
 תוליכר וא תועומש ןיאש יתרבח רוריב םייקל החנמ הנשמה ,םש יתעצהש יפכ .׳ג קרפ יקלח ינשב ליעל ואר וז הנשמב םינוידל 17
 .הלכה תוהמאל עגונב
  .980-990 ;961-971 'מע ,םכח ,ןהכ ואר 18
 ;)56 'מע ,וט השרפ ,אחספ י"רד אתליכמ( 1 'סמ ,980 'מעב םיעיפומ ןיסחויל םיעגונש םישעמה ינש .980-987 'מע ,םש ,ןהכ ואר 19

 ירופיצב הסנאנש הדלי םאה הלאשל ןכו ,המע ולבטש אירולב לש תוחפשה דמעמל םיסחייתמו ,)י ,א תובותכ הנשמ( 19 'סמ ,986
 הארנ תאז לכב ךא ,ןהכ לש המישרב םיעיפומ םניא ,ג ,ב תובותכ אתפסותב יסוי 'רו יבר תודוא םישעמה .הנוהכל אשניהל הלוכי

 .70 תנש ינפל שחרתה אוה ,ראותמה יפלש םושמ ,ב ,ח תויודע תנשממ השעמה תא ללכ אל ןהכ ,ןכ ומכ .יידמל הפיקמ המישרהש
 .182 'עה 962 'מע ,םש ,ןהכ ואר
 םייתדה םהייח לע הטילש התיה אל םימכחלש ןעוטו ,ןאכ יתחסינש הממ רתוי ינקספ ןפואב םכסמ ,971 'מע ,םש ,ןהכ 20
 ,רתוי תבכרומ הנומתהש הארנ ,ףסאש םישעמה תמישר חותינמ םרב .הריפסל הינשה האמב לארשי ץרא ידוהי לש םייחרזאהו
  .968 'מע ,םש ואר .ןיסחוי ןוגכ ,םירחא םיניינע רובע אל ךא ,םירדנו הרהט יניינעל תובותכ וויה םימכחה יכו

 םימוחת תמועל ובישחה םימכחהש םימוחתה תא ףקשמ םישעמה תמישרב ןזאמה יכ ןועטל ןתינ אל .16 'עה ,ליעל ואר םנמא 21
 ,תבש ןוגכ ,המישרה ןמ םה םג םירדענ קפס אלל םיבושח םימוחתש םושמ ,םתובישח תא ןיטקהל וא םהב לקהל שיש ורבס םהש
 .בוט םויו הטיחש
 .32 ׳עהל ךומס ׳ב קרפ ואר ,וז הנשמב ןוידל 22
 .44 ׳עהל ךומס ׳ב קרפ ואר ,ףסונ ןוידל 23
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 םירקוחה תחנהל יזכרמ רוקמ ושמיש – םידומלתב הל תוליבקמה תותיירבהו – אתפסותב וז הרעה .יגולאינג

 עדימל תודוה ,וז הריזב חוכ תדמעב וקיזחה ףאו ,יגולאינגה עדיה רומישב ליעפ ןפואב ופתתשה םימכחהש

  24.יביסולקסקא ןפואב םהיניב וריבעהש

 תא ושריפ םידומלתה יכ ףא ,תישאר :תוביס המכמ ,תיתרבחה הילאירה לע וז הרעהמ קיסהל רשפא יא םרב

 שיגדהל בושח ,םילוספ תודוא ידוס עדיב םיקיזחמה ,םימכחה ללכל תעגונכ ,לילכמ ןפואב אתפסותה תרעה

 :האבה הלאשל הליבומ וז הדוקנ .תמיוסמ החפשמל תעגונו תיתדוקנ איה אתפסותה תרעה ,הרשקהב יכ

 גוח לע ,תירוטסיה-ןיעמ הנעט ןועטל תרמייתמ איהש ןכתי ?אתפסותה תסחייתמ םהילאש "םימכח"ה םהימ

 תסחייתמו ,הייפואב תינשרפ אתפסותה תרעהש םג רשפא ךא ,ןויצ ןב תפוקתב לעפש תרעשמ איהש םימכח

 תא ןובשחב םיחקול רשאכ ףסונ לקשמ תולבקמ רתוי תומצמצמה תואירקה .הנשמה יכרוע "םימכח"ל

 ,יתיארהש יפכ .והשלכ יגולאינג עדי םימכחל סחיימש דיחיה יאנתה רוקמה איה אתפסותב וז הרעהש הדבועה

 .ורומישב ליעפ קלח םילטונ םניא םהו ,יגולאינגה עדיב םיקיזחמ םניא םימכחה ,םייאנתה תורוקמה ראשב

 

 תויודע תתיירב לע םידומלתה
 םיטלושש ימכ םיגצומ םימכחהש ךכ ,לילכמ ןפואב ,שדחמ אתפסותה תרעה תא רומאכ ושריפ םידומלתה ינש

 תייגוסב חתפא .תולוספה תוחפשמה תודוא עדימה תא םמצע ןיבל םניב םיריבעמו ,יגולאינגה עדיב

    :ימלשוריה

  .הירחא ןיקדקדמ ןיא לוספ הב עקתשנש החפשמ לכ :ןנחוי 'ר 'מא

 ,עורזב ןויצ ןב הקחירו ןדריה רבעב התיה הפירצ ינב תחפשמ" :ןכ הרמא 'תינתמ :שיקל ןב ןועמש 'ר 'מא

 ןתוא ןירסומ םימכח לבא ,ןמסרפל םימכח ושקיב אלו .עורזב ןויצ ינב הובריקו םש התיה תרחא דועו

  ."עובשב םיימעפ ןהידימלתו ןהינבל

 ,ד ןישודיק ימלשורי( רודה ילודג ןהב ועקתשנו השענ המו 26,ן)י(ָריכמ 25וִנאש !הדובעה :ןנחוי 'ר 'מא

 .)ג ,ח תומבי ימלשורי םג וארו ,א

 'ר ,הנושארה הרמימב 27.וזמ וז תוקתונמ ןהש הארא ןלהל ךא ,ןנחוי 'ר לש תורמימ יתש תועיפומ וז היגוסב

 ןנחוי 'ר לש וירבדב ךמות שיקל ןב ןועמש 'ר 28.לוספ הב עקתשנש החפשמ רחא "קדקדל" ןיאש עבוק ןנחוי

 םימכח ושקיב אלו" אתיירבב רואיתה תא ההזמ ל"בשרש הארנ 29.הילעש אתיירבהו תויודע תנשמ תועצמאב

 ,ןנחוי 'ר ביצהש ןורקעה יפ לע ולעפ אתיירבב םימכחה ,הז יפל ."הירחא ןיקדקדמ ןיא" היחנהה םע ,"ןמסרפל

  .הלוספה החפשמה תא ופשח אלו

 "-רחא ןיקדקדמ" הלועפה ,תישאר .ןהיתש לש תועמשמה יונישל איבמ הרמימל אתיירבה ןיב רושיקה םרב

 הרמימהש הארנ אל ,ףסונב .יהשלכ תיתרבח הדפקה וא הקידב ךילה אלא ,"םוסרפ" ,עדימ לש הפישח הניא

 לש הרקמב הקסע אתיירבה ,הדצמ .יללכ ןפואב הרבחל אלא ,םימכחל הרוקמב תנווכמ התיה ןנחוי 'ר לש

 
 .99-100 ;87-95 'מע ,תרוסמ ,סדיו ;150-151 'מע ,ןיאושינ ,ואלטס ;54-55 'מע ,םכח ,ןימלק ואר ,ולא תורוקמב םינוידל 24
  .22 'עה 40 'מע ,היביכרמו איגוסה ,ןמדירפ ואר ;שוביש הארנכ אוהו ,"יניאש" :תומביב הליבקמב .ןישודיק ימלשוריב ךכ ]וִנאש 25
 ."ןריכמ" :תומביב הליבקמב .ןישודיק ימלשוריב ךכ ]ן)י(ָריכמ 26
 קרפל חפסנב ואר ,וז הרמימב ןוידל .אובל דיתעל יול טבש תרהטב תקסועש ,ןנחוי 'ר לש תפסונ הרמימ העיפומ ןכ ינפל דימ 27
 .׳ה
 םג תקסועש ד ,ד ןישודיק ימלשוריב ןנחוי 'ר לש תרחא הרמימל וז הרמימ ןיבש סחיב ןוידל ,9 ׳עהל ךומס ׳ב קרפ ליעל ואר 28
 הנופ ד ,ד ןישודיקב הרמימה וליאו ,הרבחל וא הליהקל הנופ ןאכ הרמימה יכ העיצמ ינא םש ."לוספ הב עקתשנש החפשמ"ב איה
 .ילאיצנטופה ןתחל
 ןיבל היגוסבש אתיירבה ןיב םייזכרמ םילדבה ינש שי .456-457 'מע ,היגולונימרט ,ץיבוקסומ ואר "ןכ הרמא אתינתמ" חנומל 29
 תא םירסומ םימכחה ,ימלשוריבש אתיירבה יפל ,ףסונב .ם"סרפ שרושב ףלחומ ה"לג שרושה ,ימלשוריב :ד ,ג תויודע אתפסות
 אע ןישודיק ילבבב תוסחייתהל הכוז הז ףוליח .עובשב תחא םעפ קר אתפסותה יפל וליאו ,עובשב םיימעפ תולוספה תוחפשמה
 .ןלהל ואר ,א"ע
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 הב עקתשנש החפשמ לכ" :לילכמ ןפואב תחסנתמ ,תאז תמועל ,ןנחוי 'ר לש הרמימה .תמיוסמ החפשמ

 ,םילוספה לכ תודוא עדימב םיטלושש ולא םה םימכחה וליאכ םשורה רצונ תורוקמה ינש תכמסהב ."לוספ

  .רתוי הבחר תואיצמ המיגדמ אתיירבהו

 הרשקהב .םהידימלתלו םהינבל הלוספה החפשמה תודוא עדימה תא םירסומ םימכחה יכ תנייצמ אתיירבה

 תונשרפה יפל םרב .החפשמה התוא תוהז תא תולגל דיתעה והילא לש ואובל הייפיצל תעגונ וז הרעה ,ירוקמה

 תרצונ ךכ .הרורב אל הרטמ רובע םילוספה לכ תודוא עדימ םהיניב םיריבעמ םימכחה ,הלילכמהו תשדוחמה

 לע תוידעלב םהל שי :יגולאינגה עדיה תקוזחת תריזב בר חוכ ילעבכ םילגתמ םימכחה הבש היצקורטסנוק

  30.םירחא םע ותוא ףתשל םהל רוסאו ידוס אוה ךא ,םהידיבש עדיה

 היינשה הרמימה תנבה לע השקמ ןנחוי 'ר לש הנושארה הרמימה ןיבל אתיירבה ןיב ל"בשר השועש רושיקה

 לוכי וניא אוה ,הלוספה החפשמה תוהז תא עדוי אוהש תורמלש ךכמ לוכסת עיבמ ןנחוי 'ר ,וז הרמימב .ולש

 ןיאש עבק ןנחוי ׳ר םא ךא 31.הכותל ונתחתה — רודה ירישע ,רמולכ — רודה ילודגש ןויכמ ,התוא ףושחל

  ?הלוספ החפשמ ףושחל לוכי וניא אוהש ךכמ לכסותמ אוה עודמ ,לוספ הב עקתשנש החפשמ רחא קדקדל

 ,הנושארה הרמימל תחתמ עקרקה תא טומשל השעמל הדעונ היינשה הרמימה יכ עיצה ואלטס לאכימ

 תא ףושחל םילוכי םימכחה ,תורתי תוקידבמ ענמיהל הצלמהה ףא לעש - הרבחל וא םילוספל – תתואלו

 33.ילבבל רתוי םיאתמ הזכ גוסמ ינחוכ רסמש ודגנכ ןעט סדיו ילומ 32.ךכב וצרי קר ול תולוספה תוחפשמה

 העובשב יוטיב ידיל האבש ,היינשה הרמימב ןנחוי 'ר לש לוכסתה תמינל סחייתמ וניא ואלטס ,וזמ הרתי

 הנושארה הרמימב ןנחוי 'ר לש תיביטמרונה היחנהה תא ארק ןימלק דר'ציר ."השענ המו" יוטיבבו "!הדובעה"

 םישנא םע םיתומיעמ ענמיהל ןוצרהמ השעמל תעבונ הרתסהה תוינידמ יכ ןעטו ,ולש היינשה הרמימה רואל

 34.תיתרבח הניחבמ הובג דמעמב

 לע תבסומ ןנחוי 'ר לש היינשה הרמימה .רחא רשקהב הרוקמ הרמימ לכש העיצמ ינא ,ולא םירקוח תמועל

 החפשמל תסחייתמ אלא ,ל"בשר לש הלילכמה האירקה תא הריכמ הניאו ,הילעש אתיירבהו תויודע תנשמ

 ,ורעצל ךא ,הנודנה החפשמה תא ריכמ אוהש ןעוט ןנחוי 'ר .עורזב הברוקש ,הנשמב תרכזומה תמיוסמה

 ןפואב תקסוע ,תאז תמועל ,הנושארה הרמימה .המע ואשינ רודה ילודגש םושמ ,התוא ףושחל לוכי וניא

 .ןהירחא "קדקדל" ןיאש הרומ ןנחוי 'ר ,ולאכ תוחפשמ יבגל ."לוספ ןהב עקתשנש" תוחפשמב יללכ

 ,לארשי ץראו לבב יסחיב קוסיע תרגסמב וזה הדיחיה תא תמקממ ילבבב הליבקמה היגוסה ,סדיו הארהש יפכ

 יתנמיסו ,ו-ד תודיחיב םיאצמנ ימלשוריה תייגוסל םיליבקמה םירמוחה 35.לבב ינב לש ןיסחויה תונוילעבו

  :תושגדומ תויתואב ןתוא

  .לבבל הסיע לארשי-ץראו לארשי-ץראל הסיע תוצרא לכ :לאומש 'מא הדוהי בר 'מא - הפוג .א

 ]...[ .לארשי-ץראל הסיע לבב תושעל ושקיב 'ר ימיב .ב

   ]...[ .לארשי-ץראל הסיע לבב תושעל ושקב סחניפ 'רב קחצי 'ר ימיב .ג

 
 שומישב םימכחה לש תוינחוכהו תויתורירשה תא תושיגדמ ילבבה תויגוסמ המכש ןעוט סדיו .84-109 'מע ,תרוסמ ,סדיו וושה 30
 אוהש תנעוט ינאש( הזה יתרבחה בצמל חתפהש הארנ םרב .ימלשוריה תמועל ילבבה תא ךכב ןייפאמו ,יגולאינגה עדיב םהלש
  .ימלשוריב רבכ רצונ ,תויתורירשה ביכר לע ןעשנש )טקורטסנוק
 .הליהקה יסנרפל סחייתמ ימלשוריב "רודה ילודג" יוטיבה תועמשמש ךכל ,280 'מע ,םילודג לש םמלוע ,ןמדירפ ואר 31
 .327 'מעב 143 'עה ןכו ,151 'מע ,ןיאושינ ,ואלטס ואר 32
 .31 'עה םשו ,93-95 'מע ,תרוסמ ,סדיו ואר 33
 .55 'מע ,םכח ,ןימלק ואר 34
 .ךליאו 56 ׳עהל ךומס ׳ב קרפ ואר ,וז היגוסב ןוידל .92-93 ;85 'מע ,תרוסמ ,סדיו ואר 35
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   .רודה ילודג הב ועמטנ ירהש השעא המ לבא !אוה ונידיב 36]]אלכיה[[ :ןנחוי 'ר 'מא .ד

   .קחצי 'רכ הל רבס .ה

  .העמטנ העמטנש החפשמ לכש 'רשי םע ה'בקה השע הקדצ :קחצי ר'אד

  - אניינת ימנ ןנא ףא :ייבא 'מא .ו

 הבריקו םש התייה תרחא דועו ,עורזב ןויצ 37]]ןב[[ הקחירו ןדריה רבעב התיה הפירצה תיב ]]החפשמ[[

   .ברקלו קחרלו רהטלו אמטל והילא אב 38וליא ןוגכ .עורזב ןויצ ]]ןב[[

   .העמטנ העמטנש החפשמ לבא ,ןניעדיד אוה ״וליא ןוגכ״

 תחא םעפ< 39םהידימלתל םתוא םירסומ םימכח לבא ,התולגל וצר אלו םש התיה תרחא דועו :אינת

 .)א"ע אע ןישודיק ילבב( 40>עובשב םימעפ הל ירמאו .עובשב

 

 םילדבה םיפקשמ םייונישה לכ אל ךא ,רשקההו ןכותה ,חונימה תניחבמ ילבבב ונתשה ןנחוי 'ר לש תורמימה

 המ"( הינשה הרמימה ימלשוריב דועב :רשקהה יונישב ףקתשמ םייתוהמה םילדבהה ןמ דחא 41.םייתוהמ

 לבב ןיב חוכה יסחי תא ךופהל ןויסינ :שדח רשקהב תבלושמ איה ילבבבש ירה ,אתיירבה לע תבסומ )"השעא

 םיסחיה תא תונשל לוכי וניא אוהש ךכמ עבונ ןנחוי 'ר לש לוכסתה ,ילבבה לש דוביעה יפל .לארשי ץראל

  42.לבב לש התונוילעב וחרוכ לעב הדומ אוה ךכבו ,הצור היהש ףא לע ,תומוקמה ןיב

 יתש ןיב ההזמ ילבבה .)׳ה הדיחיב( קחצי 'רל ילבבב תסחוימ )"החפשמ לכ"( ןנחוי 'ר לש הנושארה הרמימה

 לע רשגמ הז שרופמ יוהיז ."קחצי 'רכ הל רבס" :'ג הדיחי תליחתב רושיקה טפשמ תועצמאב תורמימה

 תוענמיהל הביסה תא הנשמ םג אוהו ,ןנחוי 'ר לש לוכסתה תא ההקמ אוה .ימלשוריב התלעש ןהיניב הריתסה

 אלא ,)וירבד ךשמהל דוגינב( רודה ילודגמ ששח בקע הלועפמ ענמנ וניא ןנחוי 'ר ,ילבבה יפל :הלועפמ ולש

      43.הלוספ הנניא רבכ ,העמטנש הלוספה החפשמהש םושמ

 יכ הארנ .תויודעב אתיירבהו הנשמה ןמ )קחצי 'רל תסחוימה( "החפשמ לכ" תרמימל עויס איבמ ילבבה םג

 המודב ,"התולגל וצר אלו" רואיתב ,אתיירבה לע אוה םג ססבתה - ייבא ידיב אבומה - עויסה ,רוקמב

 קותינ רצונו ,הרמימל עויסה תויהל תכפוה המצע הנשמה ,היגוסה לש תיחכונה התרוצב ,םלוא .ימלשוריל

  .אתיירבל הנשמה ןיב

 הנשמה ."העמטנ העמטנש החפשמ לבא 'יעדיד אוה וליא ןוגכ" :הנשמבש "ולא ןוגכ" ןויצב דקמתמ ילבבה

 ןיינע תא איה םג תצמאמ ילבבה תרעהו ,חכשנ ןדמעמש תוחפשמה ןמ קלח קר ףושחי והילא יכ העבק

 תוחפשמה תא קר ףושחי והילא :"עורז"ה אוה והילא לעפי ויפ לעש ןוירטירקה ,הנשמב םרב 44.תויביטקלסה

 
 ,"אללכ יאה" :רוקמב בתכנ ןקיטו י"כב .הינולוב הכירכ עטקב ןכו ,)ידרפסו ,אטשוק ,היצנו( םינושארה םיסופדב אצמנ ]אלכיה 36
 ,ןמדירפ ואר ,וז העובש ןושל לש תוידוחייל .לכיה :367 דרופסקוא י"כב .אלכיהא :ןכנימ י"כב ."אלכיה"ל ןקותו ,רחא דיב קחמנ
 .23 'עה 40 'מע ,היביכרמו איגוסה
 .רחא דיב ןקותו קחמנו ,"תב" :ןלהלו ןאכ ,רוקמב בתכנ ןקיטו י"כב ]ןב 37
 .קחמנו ,"..ה" םיטישה ןיב ןאכ ףסונ ןקיטו י"כב 38
 ."םהידימלתלו םהינבל" :הינולוב הכירכ עטקבו דרופסקוא י"כב .ידרפס סופדבו ןכנימ י"כב ןכו ,ןקיטו י"כב ךכ ]םהידימלתל 39
 ."ןהידימלתל םהיניב" :שובישב ילוא ,אטשוקו היצנו סופדב
 :הל ירמאו .עובשב םימעפ :הל ירמאו .]]הנשב[[))עובשב(( תחא םעפ" :םימעפ שולש העיפומ תפלחומה תרוסמה ןקיטו י"כב 40
 יתנקית .רשפ ךכל ןתייש ןפואב ןקותו ,שובישב ןאכ לפכנ "עובשב תחא םעפ" ףוריצהש הארנ ."]]הטימשב[[ ))עובשב(( תחא םעפ
 .םידעה ראש יפ לע םינפב
 .40-41 'מע ,היביכרמו איגוסה ,ןמדירפ ואר ,חונימה ייונישל 41
 .103 ׳עהל ךומס ןלהל דוע ואר .55 'מע ,םכח ,ןימלק וושהו ,32 'עה 96 'מע ;92-93 'מע ,תרוסמ ,סדיו ואר 42
 אלא - "הירחא ןיקדקדמ ןיא" - תיביטמרונ היחנהב דוע רבודמ אל :ילבבב היצזילקידר תרבוע הרמימהש ךכ לע עיבצמ סדיו 43
-92 'מע ,תרוסמ ,סדיו ואר .הרשכל תכפוהו הדמעמב יוניש תרבוע תעמטנש הלוספ החפשמש תיזיפאטמ וא תיתואיצמ העיבקב

 .41 'עה ,ליעל ,ןמדירפל הינפהב ואר ,חונימב יוניש תרבוע וז הרמימ םג .91
 םצע וניא ילבבה לש שודיחה ךא ,והילאל סחיימ ילבבהש תויביטקלסה לע שגד םש סדיו .94 'מע ,תרוסמ ,סדיו וושה 44
 .והילא לעפי ויפ לעש ןוירטירקה אלא ,תויביטקלסה
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 תוחפשמה תא קר ףושחי והילא ;העידיב רושק ןוירטירקה ,תאז תמועל ,ילבבב .חוכב הנתשה ןדמעמש

  46.ןויצ ןב לש עורזה חוכ תא הפילחמ ,אופא םימכחה תעידי 45.םימכחל תועודיש

 חותיפל הכוז הז ןויער .םימכחה ידיב קזחומ יגולאינגה עדיהש םשורה תא תרצוי ילבבה תייגוס םג ,ןכ םא

 :היגוסה ךשמהב

 תחא םעפ< םהידימלתל םתוא םירסומ םימכח לבא ,התולגל וצר אלו םש התיה תרחא דועו :אינת

  .>עובשב םימעפ הל ירמאו .עובשב

  .עובשב תחא םעפ 'מאד ןאמכ ארבתסמ :'מא ןמחנ בר

 .תוחפשמ הלגי לאו ריזנ אהי - וז החפשמ הלגא אל םא ריזנ ינירה :אינתדכ

 .עובשב< תחא םעפ 47םהידימלתל ותוא םירסומ םימכח ,תויתוא עברא ןב םש :הנח רב רב הבר 'מא

  .>עובשב םימעפ הל ירמאו

 'תכ 48>''םלעל''< "םלועל ימש הז" 'תכד ,עובשב תחא םעפ 'מאד ןאמכ ארבתסמ :קחצי רב ןמחנ בר 'מא

 .)א"ע אע ןישודיק ילבב(

 וא עובשב םעפ :םילוספה תודוא עדימה תריסמ תורידתל עגונב אתיירבב תרוסמ ףוליח ךותמ אצוי ןוידה

 לע הבש תורידתה תודוא הנח רב רב הבר לש הרמימל הזה רואיתה תא המדמ ילבבה .עובשב םיימעפ

 תא רכבמ קחצי רב ןמחנ בר ,םירקמה ינשב .המוד תרוסמ ףוליח שי היבגל םגש ,"םש"ה תא רוסמל םימכחה

 ,תורוקמה ןיב הלבקהב .עדיה יפוג ינשב תוידוסל הפדעה ללגב ,רתוי הכומנה תורידתה תא תנייצמה תרוסמה

 הלבקהה ,וזמ הרתי 49.ןויסחבו תוריהזב ויבגל גוהנל שיש ,ירטוזיא עדי לש יפוא יגולאינגה עדיל הוושמ ילבבה

 ריבעהל ןתינש ,"הרות" וא תרוסמ ןימכ ,םיוסמו םוחת עדי ףוג אוה יגולאינגה עדיה וליאכ םשורה תא תרצוי

 תורוקמה ןמ הלועה הנומתל םיאתמ ונניא יגולאינגה עדיה יפוא לש וז הגצה ,םלואו .םימכחה תורוד ןיב

 שבוגמ עדי ףוג ונניא אוה .רידת ןפואב הנתשמו ימניד אוה יגולאינגה עדימה ,ולא תורוקמב .רתוי םימדקומה

 םיארומאה תפוקתב םאה .יביטקלוקו רזובמ ןפואב םירמשנש םיסיסרל קרופמ אלא ,יזוכיר ןפואב רמשנש

 וללה תויגוסב ףקתשמש יפכ ,ומצע עדיה יפואבו יגולאינגה עדיה רומיש ןפואב יתוהמ ךכ לכ יוניש לח

 תורוקמה ראש תא םאות אוה המכ דע 50?יטסטנפ ,ינדמל טקורטסנוק ונינפל אמש וא ,ילבבבו ימלשוריב

   .םייארומאה תורוקמב ןויעה ךרואל ונתוא וולי ולא תולאש ?ןיסחוי תקוזחתב םיקסועה םייארומאה

 

 
 תרעהל הז קויד לש תוכימסה לע עיבצמ ,94-95 'מע ,תרוסמ ,סדיו ךא ,ללכב הליהקל סחייתמ "ןניעדיד" ןויצהש ןכתי םנמא 45
 אקווד תסחייתמ ילבבב וז הרעהש רתוי ריבס ןכלו ,תולוספה תוחפשמה יטרפ תא םהידימלתל םירסומ םימכחהש אתיירבה
 .םימכחה תעידיל
 ססבתמ סדיוש תורוקמה ןמ קלחב ,םרב .95-091 'מע ,תרוסמ ,סדיו ואר .הלשמ ינחוכ דממ תלבקמ וז העידי םג יכ ןעוט סדיו 46
  .יגולאינג עדימ םהל שי םא רורב אל ךא ,םימכחה לש תוינחוכה םנמא הלוע ,םהילע
 :הינולוב הכירכ עטקב ."ןהינבל" :ןכנימ י"כב .ידרפסו אטשוק ,היצנו סופדבו ,דרופסקוא י"כב ןכו ,ןקיטו י"כב ךכ ]םהידימלתל 47
 ."םהידימלתלו םהינבל"

 .םידעה ראש יפ לע יתפסוהו ,ןקיטו י"כב רסח ]םלעל 48
 .99-100 'מע ,תרוסמ ,סדיו םג ואר 49
 תוגהנתה תודוא לע תכה ירבחמ םיחוויד לבקמ היה רקבמה .ןארמוק תכב היהש ״רקבמ״ה דסומל הזה לדומה תא תוושהל ןיינעמ 50
 תודוא לע עדימה לכ תא זכירש דיקפת לעבב אופא רבודמ .תרבחמ ןיעמב םיחווידה לכ תא םשורו ,םירחא תכ ירבח לש התואנ אל
 ןמרו ;64 'מע ,םייתתיכ םיבתכ ,טנמיד ;רקבמה תוחכות ,לשא ואר .דסוממו רדוסמ ןפואב תכה ירבח לש םייתייעבה םישעמה
 הלוכי וז אמגוד .21-19 'מע ,ינוגרא הנבמ ,דלפנייו ;50-48 'מע ,תוגיהנמו ןוגרא ,ןמפיש םג ואר .246-240 'מע ,תורתסנ תולגל ,שמשו
 הרבחה ברקב תדסוממ ךכ ידכ דע הרוצב ודקפת םימכחהש הארנ אל .הזכ דיקפת לעב תקזחתמש הרבח תיארנ דציכ שיחמהל
     .המצע ל"זח תורפסמ הלועה הנומתב אל ףא ,תידוהיה
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 םיארומאה תורפסב יגולאינג עדי רומיש
 אתיירב לע בסומ סקטה רואית ."הציצק" וא "הצצק" הנוכמה סקט לש רואית עיפומ םידומלתה ינשב

 ןיטולחל רורב אל 51.״׳תינלפ לש הציצקב ונלכאש׳ ]...[ רמול םדא ןמאנ" :ג ,ג תובותכ אתפסותל הליבקמה

 לש ןיאושינ רשקהב תאז םינגעמ םידומלתה ינש ךא ,אתפסותב "הצצק"/"הציצק"ל ןויצה ירוחאמ דמוע המ

 52:"ול תנגוה הניאש השא" םע ,יואר דמעמב החפשממ שיא

 ב"ע חכ תובותכ ילבב 53י ,ב תובותכ ימלשורי

  .׳'לפו 'לפ תציצקב ונלכאש׳ :ינת

  ?תציצקב והמ

]...[ 

 הניאש השא אשונ היהש ימ ףא :ןוב 'ריב יסוי 'ר 'מא

  ,ול תנגוה

 ינפל ןירבושו םיזוגאו תוילק תויבח ןילממ ויבורק

  .תוקוניתה

  .׳ותחפשממ 'לפ ץצקנ׳ 'מואו ןיטקלמ תוקוניתהו

 ,ןכ ול ןישוע ויה השרגמ היהש העשבו

 .׳ותחפשמל 'לפ רזח׳ 'מואו

 'לפ תיב לש הצצקב ונלכאש׳ו ]...[ 'מול קונית ןמאנ :ר'ת

 ]...[ 54׳'לפב

  ?הצצק יאמ

  ?דציכ :ןנבר ונתד

  ,ול תנגוה הניאש השא אשנש םיחאה ןמ דחא

 ןירבושו תוריפ האילמ תיבח ןיאיבמו החפשמ ינב ןיאב

  .ר]י[ע לש הבחר עצמאב התוא

 השא אשנ 'לפ וניחא :ועמש ,לארשי תיב וניחא׳ 'מואו

 וערז ברעתי אמש ונא ןיארייתמו ,ול תנגוה הניאש

 ברעתי אלש תורודל אמגוד םכל ולטו וא]]ו[[ב .וניערזב

  .׳וניערזב וערז

 .ןמאנ הילע קוניתהש הצצק איה וזו

 

 תוסיפת תא םיפקשמ ולא םילדבהש ןפואבו ,ילבבבו ימלשוריב םיסקטה ןיבש םילדבהב יתקסע רחא םוקמב

 ,םידומלתה ינשב :ףתושמה לע עיבצהל תשקבמ ינא ןאכ 55.לארשי ץראו לבב יארומא ברקב תונושה ןיסחויה

 העדוהב ןכו ,״תוקונית״ל םיקלחמ ותואש ,דחוימ לכואב האלמ תיבח לש תיבמופ הריבשב ךורכ סקטה

 רוקמ שמשל ולכויש ידכ םינטקה םידליה לש םנורכיזב יגולאינג עדימ בורצל איה סקטה תרטמ .תירוביצ

 ,רומשל תוקוניתה לעש יגולאינגה עדימה ,םידומלתה ינשב ,ףסונב .םתונקזב ,דוחייבו ,םתורגבב הזה עדימל

 תא קזחתל ךישמהל ולכוי ולא םידלי ,ונקדזיו ולדגי רשאכ .תמיוסמ החפשממ לוספה ףנעה לודיב :המוד

 אופא ךישממ םידומלתה ינשב "הציצק"ה וא ,"הצצק"ה רואית .)"תורודל"( החפשמה התוא לש יוארה הדמעמ

 ףא ןיא .הפ לעב רסמנו ןורכיזב רמשנ יגולאינגה עדימה :םייאנתה תורוקמה תיברממ הלועש הנומתה תא

 
 ,ימלשוריב .ןיאושינ יאנת וא ךודיש ןוגכ ,רתוי ילרטינ עוריאל תסחייתמ אתפסותב "הצצק"הש ןכתי .104 ׳עה ׳ג קרפ ,ליעל ואר 51
 אוה רשאכ .״ותזוחאמ ינולפ ץצקנ״ איה הזרכהה ,הז הרקמבו ,ותזוחא הדש תא רכומ םדא ובש הרקמב תישאר ראותמ סקט ותוא
 ןיבל וניב רשק ןיא ,תונוממ ינידב קסוע הז הרקמש ןוויכמ יכ רובס ןמרביל .״ותזוחאל ינולפ רזח״ :םיזירכמ ,הרזחב ותוא הנוק
 אוה ןאכ ימלשוריה תייגוס רוקמש עבוק ןמרביל ,ךכ לשב יכ הארנ .ותונטקב הארש םירבדל עגונב רגוב םדא תונמאנ לש רשקהה
 'מע ,םש ,ידורב ןכו ,2 'עה 94 'מע ,תובותכ ,ידורב ואר ,ותמועל .221-220 'מע ,םישנ ,פ"כות ,ןמרביל ואר .ה ,א ןישודיקב הליבקמב

96-92. 
 ךורע ,טוהוק ;451 'מע ,ןולימ ,'חאו יול וושהו ,193 'מע ,םימוגרת ,יול ואר ."היואר" איה "תנגוה" ראותה תועמשמש הארנ 52
 ;82-81 'מע ,ןייטשניבור ןכו ,םש תוינפהבו 93 'עה ,441 'מע ,ןיסחוי ,ןרוק וארו ,139 'מע ,ןוקיסקל ,תשרומ ;180-179 'מע ,םלשה

 ,רמרש ואר .יתייעב סוחיי תלעב השאל תסחייתמ ,ןאכ םידומלתה ינשב "ול תנגוה הניאש השא" תיוותה יכ הארנ .םש 15 'עהו ,84
 'מע ,החפשמה תרהט ,רלכיב .15 'עה 185 'מע ,תוברת ,ןייטשניבור וושהו ,152 'מע ,ןיאושינ ,ואלטס ;113 'עה 151 'מע ,הבקנו רכז

 תדתעתמ ינא .)ב ,א ןיטיג=( א ,ו תיעיבש ימלשורי ךמס לע הארנכ ,הנוהכל הלוספה השא אשונה ןהכב אקווד רבודמש רובס ,68
 .הז אשונב רמאמ בותכל
 .ה ,א ןישודיק ימלשורי םג ואר 53
 סופדבו 112 ןקיטו י"כב .S NS 329.122-T–123 'גדירבמייק ג"טקב ןכו ,Yevr. I 187 'ץיבוקריפ י"כב ךכ ]'לפב 'לפ תיב לש 54
 הרסח וז אבב .ינולפ תב לש :487 ןקיטו י"כבו ,'לפ תיבלש :Heb. d. 62/68–75 דרופסקוא ג"טקב .ינולפל ינולפ תב לש :וניצנוש
 .48 'עה טר 'מע ,תובותכ ,םלשה ס"קד םג ואר .ןכנימ י"כב
 .םש 15 'עהו ,84 'מע ,תוברת ,ןייטשניבור ;152-153 'מע ,ןיאושינ ,ואלטס דוע ואר .439-443 ׳מע ,ןיסחוי ,ןרוק ואר 55
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 עדימ תודיחי תרימשל הדותעה םה םינטקה םידליהו ,לולכמכ יגולאינגה עדיב םיטלושש הצובק וא םדא

  .תויפיצפס

 

 םידומלתב תוקידב
 ןפואה יבגל ונתוא דמלל םילוכי וללה םינוידה .תיסחי תטעומ הדימב תויגולאינג תוקידבב םינד םידומלתה

 .ותוא גישהל ידכ תונפל שי ןאלו עדיה אצמנ ימ ידיב ,גשוה וא ךרצנ יגולאינגה עדימהש וחינה םה ובש

 וא יגולאינגה עדיה ילעבכ םיגצומ םה םאה :ררבא ,תוקידבה לש רשקהב םימכחה םילוע םהבש תורוקמב

 ףקותמ יגולאינגה עדיה תא םיכרוצ םימכחה םאה ,םינכרצכ םיגצומ םהו הדימב ?ולש םינכרצ רותב אקווד

 ?םהידלי תא ןתחל וא ןתחתהל םה םג םיקקזנה ,םייטרפ םישנאכ וא ,םימכחכ "םדיקפת"

 ימלשורי
 הנשמה .תוילאיצנטופה םהיתולכ תוהמא תא קודבל םינתח תבייחמ ,ד ,ד ןישודיק הנשמ ,ליעל וניארש יפכ

 :ךכל תויוסחייתה המכ ןנשי ימלשוריב ךא ,תוקידבה תא ךורעל שי דציכ תטרפמ הניא

  .ריאמ 'ר ירבד וז :'מא בר .א

  56.אישמו ,הנוהכל ןיאישמ החפשמ וז-יאמ קדוב :'מוא םימכח לבא

   .ויתובורק דיב קדוב :הישאי 'ר םשב ייגח 'ר ?קדוב אוה ימ דיב .ב

 הימופ לע ביסאו .ןיא :היל 'מא ?אתיערז אדה ןמ הנוהכל ןיאישמ :היל 'מא ,אבס אתא ,אמח 'ר .ג

  .)ד ,ד ןישודיק ימלשורי(

 הנשמה תא דימעמ בר ]א[ הדיחיב .ףפור ןפואב וזל וז תורושקש ,תורצק תודיחי שולשמ בכרומ אבומה עטקה

 אלא ,תטרופמ הקידב םיכירצמ םניא םימכחה ,בר יפל 57.תרחא הדמע "םימכח"ל סחיימו ריאמ 'ר תעדכ

 תא אישהל החפשמ לש תלוכיה .הנוהכל היתונב תא אישהל תגהונ תמיוסמ החפשמ םאה קודבל קיפסמ

 הקידבה תא אופא הפילחמ וז הרמימ 58.יתליהק רורשיא תושרוד ,הז דמעמ תקוזחתו הנוהכל היתונב

 וליא יכ םיחינמ - בר יפל - םימכחה .יתרבח חוקיפ לעו ןיטינומ לע ססובמש דמעמב ,תוהמיאב תקדקודמה

 לע עיפשמ היה אוהו ,הזה עדיה תא תרמשמ התיה הליהקה ,יתייעב רבע היה החפשמה תוהמיאמ תחאל

  .החפשמה לש יתרבחה הדמעמ

 ,בר לש הרמימה תא חרכהב הכישממ הניא וז הדיחי ?"קדוב אוה ימ דיב" :הלאשב תקסוע היינשה הדיחיה

 ןמ ארומא ,ייגח 'ר הנוע ,הלאשל הבושתב .הלכה תוהמאב קודבל התשירדלו הנשמל רוזחל היושע איהו

 תובורק תא לואשל ןתחה לע ,רמולכ ."ויתובורק דיב" תישענ הקידבהש ,הישאי 'ר םשב ,יעיברה רודה

 .היתודוא לע רוריב ךורעל ןהמ שקבל וא ,ותלכ תחפשמ תודוא עדימ ןהל שי םא ולש החפשמה

 הקידבה ךא ,תובותכ תכסמב הנשמב רכזומ ,ןתחה תחפשמ תובורק תועצמאב תידיתע הלכ קודבל גהונה

 םג החפשמ תובורקב שומישה תא הביחרמ ןאכ ייגח 'ר לש הרמימה 59.הלכה לש ינפוגה הבצמל תעגונ םש

 המוד הנומת אופא תפקשמ ,תרחואמה לארשי ץרא יארומא תפוקתמ ,וז הרמימ םג .תויגולאינג תוקידב רובע

 םירוריבו ,תועומש ,תוליכר תועצמאב גשומ יגולאינגה עדיה ,הזה הרקמב .םיאנתה תורפסב התלעש וזל

 
 ,"אשונה" הנשמה ןושל לומ לא ,וז ןושל לש תועמשמל .ןאכ יתאבה אלש ,היגוסב תמדוקה הרמימב םג העיפומ "אישמ" ןושלה 56
 .63 'עה ,ןלהל ואר
 .םימכחה תטיש תא הלומ ביצמו ,ריאמ 'ר תטישכ הנשמה תא דימעמ אוה םגש ,ןנחוי 'ר לש הרמימ ירחא העיפומ וז הרמימ 57
 לש הרמימה חותינל .רתוי הליקמ השיג םימכחל סחיימ ברש הארנ ,הנשמה ןמ רתוי הרימחמ השיג םימכחל סחיימ ןנחוי 'ר דועב
 .71 ׳עה ׳ב קרפ ואר ,ריאמ ׳ר תטישכ וז הנשמ הדימעמה תיארומאה תרוסמה לע .11 ׳עהל ךומס ׳ב קרפ ואר ,ןנחוי 'ר
 .בר לש וזה הרמימב ףסונ ןוידל םש וארו ,׳ג קרפ לש ינשה קלחב ואר ,"הנוהכל םיאישמה םילארשי" דמעמב ןוידל 58
 ."ויתובורק דיב קדוב אוהש ינפמ ןועטל לוכי וניא רתסבש ןימומב ףא ,ריעה התואב ץחרמ ומע שי םא" :ח ,ז תובותכ הנשמ ואר 59
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 ידיב אקווד אלא ,םירחא םירבג ידיב אל ףא הזה הרקמבו ,םימכחה לש םהידיב אצמנ וניא אוה .םייתרבח

 ןהש וא ,תורחא תוחפשמ לש תונבהו םישנה תודוא עדימב תוקיזחמ ולא .רתוי תורגובמה ולא הארנכ ,םישנ

 60.תורחא םישנ םע החיש תועצמאב הז עדימ גישהל תולוכי

 החפשמל הקידב ךרוע אמח 'ר יכ וב רפוסמ .וז הנומת לש םימיוסמ םיטביה ףקשמ 'ג הדיחיב אבומה השעמה

 ,הנוהכל אישהל תגהונ תמיוסמ החפשמ םאה ןקז שיא לאוש אוה :בר ירבדב הלועש ןוירטירקה תועצמאב

 אלא ,םכחה אל .יגולאינגה עדיה לש יטרפהו ילארואה יפואה תא שיחממ הז השעמ 61.ותבושת יפ לע לעופו

 אמח 'רש הארנ "הימופ לע ביסאו" השעמה תמיתחמ ,וזמ הרתי 62.יגולאינגה עדיב קיזחמ ,ימינונא ןקז שיא

 עדיה לע םימכחה לש הטילשה רדעיה תא אופא שיגדמ הז השעמ 63.ונב תא אישמש בא ,יטרפ םדאכ לעופ

 רובע םירחא עדי תורוקמ לע םיכמסנ ,הליהקה ירבח ראש לככ ,םימכחה הבש תואיצמ ףקשמו ,יגולאינגה

      64.םימכחה רובע םג ,ךכל רתויב םיבוטה עדיה תורוקמ םה םינקז .םהלש םייטרפה םייגולאינגה םירוריבה

 רחא השעמ ,םתמועל .יגולאינגה עדיה תקוזחתב םימכחה רובע ליעפ דיקפת רדעיה םיפקשמ וללה תורוקמה

 :םכח ידיב הכרענש תיגולאינג הקידב לע רפסמ ימלשוריב

  ררע הילע ןירוק ויהש 66םורדב 65החפש>מ<ב השעמ יול ןב עשוהי 'ר םשב ידיא רב בקעי 'ר

  .הקדובל סונימור תא 'ר חלשו

 ,ד ןישודיק ימלשורי( הנוהכל הרישכהו דחא םויו םינש שלש תבמ התוחפ התניקז הרייגתנש אצמו קדבו

  .)ב ,ח תומבי = ה ,א םירוכיב = ו

 לטנ אישנה הדוהי 'ר ,תמיוסמ החפשמ לש הדמעמ יבגל ולעש תוהימת תובקעב יכ תרפסמ וז הטודקנא

 תורוקמב םיעיפומה תודסומ ינש ןיב בלשמ השעמה .החפשמה התוא תא קודבל סונימור תא חלשו ,המזוי

 ךותמ 67.ןישודיק הנשמב העיפומה ,"הקידב"ו ,תובותכ אתפסותבו הנשמב עיפומה ,"ררע" :םינוש םייאנת

 אלא ,ג ,ב תובותכ אתפסותב רדגומה ינכטה "רערע"ב רבודמש הארנ אל ,"ררע הילע ןירוק ויהש" רואיתה

 אל 68.המלש החפשמ יפלכ אלא ,םיוסמ םדא יפלכ ןווכמ ונניא "ררע"ה ,ףסונב .תחוור תוליכר וא העומשב

 ,החפשמה תוהמאמ תחאב יתייעב ןיינע אצמ אוהש ןוויכמ ךא ,החפשמה התוא תא קדב סונימור דציכ רורב

 הקידבה תואצות ,רפוסמה יפל .תוהמאה רחא קודבל ,ןישודיק תנשמב הייחנהה יפ לע לעפ אוהש הארנ

 
 .א ,ו הטוס הנשמבש ״הנבלב תורצומ״ל 108 ׳עהל ךומס ׳ג קרפ וארו 60
 תובותכ ימלשורי םג ואר .673 'מע ,םידומלתל אובמ ,קבלא ואר .לארשי ץרא יארומאל ישילשה רודב הארנכ לעפ הז אמח 'ר 61
 .א ,ה ריזנ ;י ,גי

 תייגוס ךשמהב עיפומה השעמב הלוע ,ללכב ןותיחלו תויגולאינג תוקידבל עגונב םימכחה לש הליעפה תוברועמה רדעיה 62
 שיאב רעוג ןנחוי 'ר .תוהמא עברא הירחא קדבש רחאל תנהוכ השא אשנ אוהש ןנחוי 'רל רפסמש ןהכ תודוא לע ,םש ימלשוריה
 יכ בל םישל בושח ,ונניינעל .הל ךומסו 12 ׳עה ׳ב קרפ ,ליעל ואר .ותסיפת יפ לע טועימ תעד איהש ,הנשמה תייחנה יפל לעפש לע
 ,יגולאינג עדיל רוקמ ונניא ןנחוי 'ר .ןיאושינה יבגל וב ץעונ וניא אוהו הקידבה תכירע רובע ןנחוי 'רל קקזנ ונניא ןתחה ,השעמב
 .תויביטמרונ תויחנהל אלא
 ריאמ 'ר" :ןנחוי 'ר איבמש אתיירבב .היגוסה תחיתפב ןנחוי 'ר לשו בר לש תורמימב העיפומ ,"אישמ" ,תירבעב הליבקמה הרוצה 63
 וז ןושל ."אישמו ,הנוהכל ןיאישמ החפשמ וז-יאמ קדוב 'מוא 'מכח לבא" :בר לש הרמימבו ,"אישמו ,תוהמיא עברא דע קדוב 'וא
 השא אשונה" הנשמה ןושלל דוגינב תאז .ונב תא אישהל תנמ לע תוקידבה תא עצבמש ימ אוה ןתחה יבאש החנהה תא תפקשמ
 .140-139 'מע ,הבקנו רכז ,רמרש וושה ."תנהכ
 ,דבכנ םדאל תיתחפשמ הברקל ןעוט םדא ובש הרקמ ראותמ םש ,א ,ט תוכרב ימלשורי ואר ,יגולאינג רוריב לש ףסונ רואיתל 64
 םדוק העדונ אל תיתחפשמה הברקה עודמ ,יגולאינגה רוריבה תרטמ ןוגכ ,ףסונ עקרו םיטרפ םירסח םש םירקמה .הארנה לככ
 .תיתחפשמה הבריקל השחכהה וא האדוהה לש תוכלשההו ,ןכל
 הפילחמש ,ב"ע ס תומבי ילבבב הליבקמב םג וארו ,תוליבקמה יפ לע יתנקית ."החפשב" :)ןדייל י"כ( ןישודיק ימלשוריב ]החפשמב 65
  .243-242 'מע ,ןישודיק ,ץכ וושה ."ריע"ב "החפשמ" תא
 .96 'מע ,םימכחה דמעמ ,ל״י ןיול וושה ."סודור" :שובישב )ןדייל י"כ( תומבי ימלשוריב 66
 הרמימה ואר ,תוקידבהו רערעה ןיב ףסונ בולישל .ה-ד ,ד ןישודיק הנשמ ;ג ,ב תובותכ אתפסות ;ח ,ב תובותכ הנשמ ואר 67
 .ב"ע וע ןישודיק ילבב ,ברל תסחוימה
 .ןיסחוי ,ןרוק ואר ,הזה טרפה תועמשמל 68
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 החפשמהש עבק יבר ,שולש תב התיהש ינפל הרייגתה תרבודמה החפשמה םאש ןוויכמ :בוטב ומייתסה

   69.יאחוי רב ןועמש 'ר לש הליקמה ותטיש יפ לע ,הנוהכל הרשכ

 ףא לע םרב .תמיוסמ החפשמ רובע הכרענש תימשר תיגולאינג הקידב לע רפסמ אוה ןכש ,ידוחיי הז השעמ

 םצע ,תישאר .הבחרה הליהקה תועצמאב עצבתמ ןיסחויה לע חוקיפה הבש הנומת ףקשמ אוה םג ,ותוידוחיי

 יברל אל םגו ,סונימורל היה אל יכ רכינ השעמה ןמ ,תינש .רוביצב התשפש העומשה ןמ עבונ השעמל עקרה

 סונימור .םימכחה יגוח ברקב רסמנש יגולאינג עדימל תיביסולקסקא השיג וא יגולאינג עדימ ,אישנה הדוהי

 תא וריכהש הליהקה תורבחו ירבח לואשת תועצמאב הארנכ ,החפשמה תא קודבל ידכ םורדל חלשנ

 תוליכרל דוסי שיש הליג סונימור ,וזמ הרתי .המצע החפשמה תונבו ינב לואשת תועצמאב וא ,החפשמה

 תדימב יוניש אופא ףקשמ השעמה .תרבודמה החפשמה תוהמאמ תחא םע הייעב התיה ןכא :תיתליהקה

 רומיש ןפוא תניחבמ ןפוד תאצוי הנומת ףקשמ ונניא אוה ךא ,ןיסחויה לוהינ הדשב םימכחה לש תויביטקאה

 70.יגולאינגה עדיה

 תוקידבב םימכחה דצמ תוברועמ םיארמה םיפסונ תורוקמ יתאצמ אל .ימלשוריב יאדיחי הז השעמ

 החפשמב תיגולאינג הקידב ךרעש בר ארומאה לע רפסמה ,המוד השעמ ונשי ןישודיק ילבבב 71.תויגולאינג

 לחש יללכ הנפמ םיפקשמ ולא םישעמ המכ דע רורב אל ,דדוב הרקמב רבודמ ילבבב םגש רחאמ .תמיוסמ

 רשקהב 72.םיידוחיי םישעמב רבודמש וא ,תויגולאינג תוקידבב םימכחה תוברועמ לש ,םיארומאה תפוקתב

 .םורדב אלא ,לילגב ,םוקמ תברקב התיה אל תרבודמה החפשמה ,יבר לע השעמבש ןייצל ןיינעמ ,הז

 ותוברעתה לשב םג אלא ,ןיסחויה בחרמל ותסינכ לשב קר אל ןויצל אופא היואר יבר לש הליעפה תוברועמה

  73.םורדב םייתליהק םיניינעב

 

 ילבב
  :בר ארומאה ךרעש ןיסחוי תקידב לע ,רומאכ ,רפסמ ילבבה

  .אתוקיתש לבבד אתוסחוימ 74:]]בר[[ 'מא

  !והב קדבו אלחיפש רב יבל עלקיא 75בר אהו !?יניא

 
 איה אמש וא ,ןועמש 'ר תעד לע תנעשנ יבר תקיספ םאה ,םש ימלשוריב םיקולח םיארומאה .זנק הקסיפ ,רבדמב ירפס ואר 69
 יבר ,רפסמה יניעבש ךכ לע העיבצמ ,החפשמה םא הרייגתה ובש ליגה תשגדהש הארנ .רתוי םירימחמה םיאנתה תעדל םג הפקת
 .ןועמש 'ר תטיש לע ךמתסה
 .96 'מע ,םימכחה דמעמ ,ל״י ןיול וושה 70
 דחאב השעמ .'היתובעות תא םלשורי תא עדוה'ב ןיריטפמ ןיא 'וא רזעילא 'ר" :י ,ד הליגמ ימלשוריב עיפומ ףסונ ירשפא הרקמ 71
 אצמנו וירחא וקדבו !'ומאלש היתובעותב עדיו שיאה ותוא ךלי' רזעילא 'ר ול 'מא .'היתובעות תא םלשורי תא עדוה'ב ריטפהש
 ראתמה גוליפאה עיפומ םידומלתב קר .ב"ע הכ הליגמ ילבבב הליבקמה וארו ,דל ,ג הליגמ אתפסות לע ססובמ הז רוקמ ."רזממ
 תרוסמ .היתואצותב רקיעב תדקמתמ איהו ,הקידבה תא וכרעש םישנאה םהימ רורב אל וז תרוסמב .תורזממה יוליגו הקידבה תא
 .יתוהמ ןפואב תורזממה ןיינעל הרושק תיתייעבה תוגהנתהה ,הז הרקמב ךא ,םוגפ סוחיי ןיבל התואנ אל תוגהנתה ןיב תרשוק וז
 ןולק תפישח ןיב רושיקה .םיינימה היאטח תאו םילשורי לש םוגפה הסוחיי תא ףשוח שיאה ,ז״ט לאקזחימ הרטפהה תאירקב
 םינצינה תא תפקשמ וז תרוסמש ןכתיו ,ילבב םירחא תומוקמב רתוי שרופמ ןפואב הלוע ,םוגפ סוחיי ןיבל היואר אל תוגהנתהו

   .81 'עה ןכו ,הל ךומסו 84 'עה ןלהל ואר .הז ןויער לש
 ומדקש םיאנתה תמועל ,יבר לש ותוליעפב ולחש םייתוהמ םייוניש המכ לע עיבצמש ,968-969 ;941 ;936 'מע ,םכח ,ןהכ ואר 72
 לע עיבצמ הז יונישש רובס ןהכ .יחרזאה טפשמה םוחתל הסינכ וללכש ,יבר קספ םהיבגלש םימוחתל עגונ םייונישה ןמ דחא .ול
 הבחר יוניש תמגמ לע עיבצמ אוה םא תעדל השק ,םירחאל ףרטצמ ונניא הז השעמש ןוויכמ .תונברה דוסימב יתועמשמ בלש
 .רתוי

 דול ,דלפנזור םג ואר .167 'מע ,םידומלתל אובמ ,קבלא ואר .יול ןב עשוהי 'ר אוה השעמה רסומש ןייצל ןיינעמ הז רשקהב 73
 התיה וזש םג רשפא ךא ,םורדה םע ולש רשקה תא קזחל יבר לש ויצמאממ קלח היה הז השעמ ,דלפנזור יפל .145 'מע ,הימכחו
   .96 'מע ,םימכחה דמעמ ,ל״י ןיול וושה .םורדב ולש תוכמסה תא ססבל ךרד
 .אבר :31 הבנ'ז ג"טקב ]בר 74
 .'דוהי ברד :367 דרופסקוא י"כב .111 ןקיטו י"כב ךכ ]בר 75



135 
 

 .)ב"ע אע ןישודיק ילבב( יקתש אל יא 78'ותש יא 77:והל 76קודב יכה

 .תוגהנתה ןחבמ תועצמאב יואר סוחיי קודבל ןתינש ןויערה תא תשדחמה היגוס תרגסמב תאבומ וז הטודקנא

 רתויב בוטה ןפואב דיעהל הלוכי ,הבירמ תרגסמב דוחייבו ,הקיתש לש הנוכתש איה היגוסב הלועש הנעטה

 לבב ינב לש הלענה יגולאינגה דמעמהש ,ולש הרמימה לע תושקהל ידכ אבומ בר לע השעמה .יואר סוחיי לע

 הקידבהש איה ילבבה תבושת 80!אלחיפש רב תיבב הקידב ךרע ומצעב בר ירה 79.םתוקיתש תועצמאב חכומ

  .תוגהנתה ןחבמ לע הססבתה אלא ,החפשמה תובאב וא תוהמיאב הדקמתה אל בר ךרעש

 עקרה וא עינמה היה המ רורב אל .ולש ירוקמה רשקהה היה המ תעדל השקו ,רתויב רצק בר לע השעמה

 ,ןפוא לכב 81.הרטמ וזיאלו ,החפשמה תא קדב ברש החינה תירוקמה תרוסמה דציכ רורב אל ,ןכ ומכ .הקידבל

 עדיל הפולח העיצמ היגוסה ,וזמ הרתי .יגולאינג עדיב קיזחמ וניא בר ,היגוסב תעצומה תרגסמה יפל

 :בר לש הרמימה ינפל דימ עיפומה השעמב הלוע ךכל ילקידר יוטיב ."יטרדנטס"ה יגולאינגה

  .ביסנ אלו לדגד הדוהי ברד הירב קחצי ברל הייזח .אתידבמופל עלקיא אלוע

  ?רמ היל ביסנימ אל אמעט יאמ :ל'א

  ?בוסניא אכיהמ 'עדי ימ :ל'א

  ?ןניתאק אכיהמ 'עדי ימ 82>ןנא< וטא :ל'א

  !"וניע ןויצב םישנ" והב 'תכד ךנהמ אמליד

 ןש תוטימ לע םיבכושה" 'תכד ךנהמ אמליד ,רשכ דלוה 'רשי תב לע אבה דבעו יוג אמית יכו

 ןיתושו ןילכואש םדא ינב וליא והבא ר'א אלא ]...[ ?"םתוסרע לע 'רס" יאמ ."םתוסרע לע םיחורסו

 ערז תבכשב ןהיתוטימ ןיחירסמו ,הזל הז ןהיתושנ ןיפילחמו ,וזב וז ןהיתוטימ ןיקיבדמו ,הז םע הז

   .ןהלש וניאש

  ?דיבעיא יכיה אלא

   .אתוקיתש רתב ליז :ל'א

 ילבב( יפט סחוימ יאה :'מא ,קיתשו םידק והיינימ יה וזחו ידדה ידהב ירת וצנימ ווה יכ אברעמ ינבד אה יכ

 .)ב״ע אע ןישודיק

 ןיאמ עדוי אל אוהש םושמ ,ונב תא אישהלמ ענמנש ,הדוהי בר תודוא תידוראפ הניצסב חתופ הז השעמ

 ,םינקז לש רוקחת וא תוהמיאב הקידב לע ססבתמה ןורתפ קפסל םוקמב .יואר סוחיי תלעב השא ורובע גישי

 ףא לש ואצומ תא תואדווב תעדל רשפא יא ,השעמלש ול רמואו ,הדוהי בר לש הדרחה תא ררשאמ אלוע

 ישעמ לש וא ,םיוג ידיב וסנאנש הדוהי תונב לש אצאצ תויהל יושע דחא לכ ןכש ,םמצע םהלש אל םג ,דחא

 לש תוליעיה תא תללושו ,סוחייה תקוזחת תא תרערעמ וז הבושת .ןברוחה ברע הדוהיב ומייקתהש ףואינ

 
 .רחא דיב ״קידב״ל ןקותו ,״קודב״ ןקיטו י״כב ]קודב 76
 והל אמאק יכה :אטשוק סופדב המודבו ,הראגחלא דאו סופדב .הבנ'ז ג"טק ,ןכנימ י"כב המודבו ,ןקיטו י"כב ךכ ]והל – יכה 77
 .וקודב והל רמאק יכה 'תוקיתשב אל 'תוסחיב ואל יאמ :היצנו סופדב .אל ןיסחויל ואל והב קודב יכיה :דרופסקוא י"כב .וקודב
 .תודרפנ םילימה םידעה ראשב .״׳יתשיא״ תחא הלימכ עיפומ ןקיטו י״כב ]׳יתש יא 78
 וא תועומש לש ןרדעיה ,לבבבש איה בר לש הרימאה לש תירוקמה תועמשמה יכ העיצה גרבלב הרימ ,תישיא תובתכתהב 79
 .יואר סוחייל החכוה הווהמ ,)״אתוקיתש״( תמיוסמ החפשמל רשקב תויוליכר
  .)"אלח יפש" ,תימראב( ץמוח גזומב רבודמש עיצמש ,יבל ה"ד ןאכ י"שר ואר 80
 הניחבמ םביט לע דומעל ידכ םימיוסמ םישנא םיקדוב םימכחה םהבש םישעמ םיעיפומ ,םידומלתה ינשבו םיאנתה תורפסב 81
 ,לשמל ואר .)תויתד הדימ תומא יפ לע( תילכשה םתורגב תניחבמ ןכו ,תינברה היגולואידיאל םהלש תוילאיולה תניחבמ ,תיתד
 הקידבה לש ירוקמה רשקההו תויה .א"ע פ ק"ב ילבב ;ו ,ד ריזנ ימלשורי ;זי-זט ,ה הדנ אתפסות ;ה ,ב תוירוה ;ד ,גי תבש אתפסות
 תוגהנתהו יפוא תונוכת תכירכ ,וזמ הרתי .וללה תוקידבל רתוי הבורק התיה הקידבה תרטמש םג ןכתי ,אבומ וניא אלח יפש תיבב
    .הזל הז רתוי םימוד תויהל הקידבה יגוס ינשל תמרוג ,ןיסחויל היואר
 .םידעה ראש יפ לע יתמלשה .תומודה תמחמ טמשנש ןכתי .111 ןקיטו י"כב רסח ]ןנא 82
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 איה ,ךכב 83.ולאכ תוקידב תועצמאב יואר סוחיי עובקל תלוכיה םצע תאו ,"תוילנויצנבנוק" סוחיי תוקידב

     .תילאיצנטופה הלכה תחפשמ לש יפואהו תוגהנתהה תניחבב ,סוחייה תוקידבל הפולח ןוניכל םוקמ הנפמ

 תורוקמ המכב אצמנ ,לפש וא יואר סוחייל החכוה תווהל ףאו ףקשל תולוכי תוגהנתה תונוכתש ןויערה

 גוסמ הפולח 85.הזה ןויערב ישעמ שומיש םדקמ הז רופיס ,םלוא 84.םידומלתה ינשב םיעיפומה ,םייארומא

 תססובמ וז הפולח 86.םדא לש ויפב רוגשה ימראה טקלאידב תדקמתמו ,ילבבב תובורק תויגוסב הלוע רחא

 טקלאידה וא תוגהנתהה תונוכת ,וללה םינוירטירקה ינש 87.יואר סוחיי ילעב םה לבב ינב קרש הסיפתה לע

 תוגצומש ,תויפולח הדימ תומא םיעיצמו ,תוליגרה סוחייה תוקידב תא השעמל םיפקוע ,יפרגואיגה אצומהו

 ,התרגסמבש ,רחא גוסמ חוקיפ תוברת תריציל חתפ הווהמ ןוירטירקה יוניש 88.רתוי תונמיהמו תוקיודמכ

 ,תאז םע דחי 89.םדא ינב לש רובידה וא ,תוגהנתהה תרוצ ,יפואה תא םינחובו םיננובתמ הליהקהו הרבחה

 היגוסב גצומש יפכ ,ןפקות תא לולשל וא תוליגר תוקידב ןובשח לע אובל החרכומ אל וז ןיעמ חוקיפ תוברת

  90.ןתוא םילשהלו ןדצל םייקתהל םג אלא ,וז

 םינתוחו םינתח ,םייטרפ םישנאכ םימכח ראתמ הז רופיס םג ,אמח 'ר לע ימלשוריב השעמה ומכ

 ,גאודה באה דיקפתב הדוהי בר תא גיצמ רופיסה ,דחוימב ינצקוע ןפואב .היואר הלכ םישפחמה ,םיילאיצנטופ

 ןורתיפל קקזנ הדוהי בר .קוור ותוא ריאשמ ,הגאד בורמו ,ונבל הלכ אוצמל ידכ יגולאינגה עדיה תא רסחש

 םיספל עיגה בצמה רשאכ יכ ךכ לע עיבצמ הז רופיס .ברכ ודמעמ ףקותמ אלו ,בא רותב אלוע לש ילקידרה

 ידכ ,ץוחנה עדיל תשגל ךרדה תא אל ףאו ,ץוחנה עדיה תא םהל ןיאש ושיגרה םימכחה ,םיישיאו םיישעמ

 .םהידלי תא ךדשל

 םיקיזחמש ימכ םימכחה תא הגיצמ ,הדוהי ברו אלוע לעו בר לע םישעמה תא תללוכה ,המצע היגוסה ,םלואו

 עדיב םיטלוש םניא םימכחהש ףא ,ןכ םא .יפוא תונוכתב אטבתמה ,סוחייה לש יתימאה וביט תודוא עדיב

 תוחפל – יואר סוחיי תניחבל תרחא ךרד עובקלו ,תויטרדנטסה תוקידבב ךרוצה תא רתייל םחוכב ,יגולאינגה

 קסוע אוה םגש ,קרפה ךשמהב ןחבאש השעמב רתוי חתופמ ןפואב יוטיב ידיל האב וז החנה .םמצע רובע

 .הדוהי ברב

 

 
 היגוסה ףוסב ןוב ר"ב יסוי 'ר לש הרמימב ,ד ,ד ןישודיק ימלשוריב רבכ הלוע תויגולאינג תוקידב לש ןכרע לע רוערעש ןכתי 83
 .62 'עה ,ליעל ואר ,הז רופיס לע .ןהכה שיאהו ןנחוי 'ר לע רצקה רופיסב ןכו ,םש
 לע תרפסמה ,הליגמ תכסמב םידומלתה ינשב העיפומש תרוסמ לע יתעבצה ,71 'עה ,ליעל .םש תוינפהבו ,26 ׳עה ׳ב קרפ ואר 84
 הליגמ תכסמב תרוסמב דועב .ב"ע ג םיחספ ילבבב עיפומ המוד השעמ .םיוסמ םדא לש םלוה אל השעמ תובקעב הכרענש הקידב
 .םיינשה ןיב יניינע רשק ןיא םיחספ ילבבב השעמב ,סוחיי לוספ ןיבל םלוה-אלה השעמה ןיב יתוהמ רשק שי

 םג ואר .קרפה ךשמהב ואר ,הדוהי בר לע רפסמ אוה םגש ,ב"ע-א"ע ע ןישודיק ילבבב רפוסמ ,המוד ןורקעב ישעמ שומיש לע 85
 ךא ,ד ,ד ןישודיק הנשמ תא הריכזמ םנמא וז היחנה ."היחאב קודבל ךירצ השא אשונה"ש ,אבר לש הרמימל א"ע יק ב"ב ילבב
 .תוגהנתהלו יפואל אלא ,ןירשימב סוחייל עגונ ונניא אבר שרודש הקידבה
 .87 ׳עהל ךומס ׳ב קרפ וארו ,ב"ע אע ןישודיק ילבב ואר 86
  .ךליאו 78 ׳עהל ךומס ׳ב קרפ ואר ,הז ןויערב בחרנ ןוידל 87
 תוושהל ןתינ .א"ע ד םיחספ ילבב ואר ,ףסונב ."ןנישייח יאמר יחיכשד אנדיאהו" :ב"ע אע ןישודיק ,םש ילבבה תרעה ואר םנמא 88
 ידכב ,ןארמוק יבתכב הלועש םיימונגויזיפ וא םייגולורטסא םילכב שומישל ,ןיסחויה ביט תניחב ךרוצל תוגהנתהה תקידב תא
 'מע ;306-305 'מע ,המכח תורפס ,רטסיק ואר ,ולא םילכב שומישה לע .גוז ינב ןיב המאתה תדימ קודבלו ,םדא לש וביט לע דומעל

 .82 ׳עהל ךומס ׳ה קרפ ואר .היצניטסד-הרפל אלא ,סוחייל הגאד ןיא ולא תורוקמב .תודימ ,ל"נה ;311
 לע רופיסה םאה טבלתה ןימלק ,ללכב ןיסחויה ןיינעב הבורמה הדפקהה יפלכו הדוהי בר יפלכ רופיסה הנפמש תרוקיבה לשב 89
 אל אלוע לש ןורתפה םרב .90 'מע ,ןיסחוי ,ל"נה ;60-59 'מע ,םכח ,ןימלק ואר .ואצומב ילארשי ץרא וא ילבב אוה הדוהי ברו אלוע
 ."תויטרדנטס" תויגולאינג תוקידבל הביטנרטלא עיצהל אלא ,ןיסחויה תובישח תא לטבל דעונ

 ץרא ארומא ,אלועל סחוימ וב עצומה ןורתפה ךא ,ילבבב עיפומ הז רופיס .15 ׳עהל ךומס ׳ג קרפ ,ןוליפ ירבדב ליעל ןוידב ואר 90
 ,הז רשקהב ןימלק לש תוטבלתהל( ילארשי ץרא םגתפ לע תויביטנרטלאה תוגהנתהה תוקידב תא ססבמ אוהש ןעוטה ,ילארשי
 ביט תא תופקשמ תוגהנתה תונוכתש ןויערה ךא ,ימלשוריב םיאצמנ םניא ,אלוע איבמש םגתפה ןכו הז רופיס .)89 'עה ,ליעל ואר
 אלא ,תוילארשי ץרא תורוסמ לע תססבתמ ןכא וז היגוסש עיצהל רשפא ןכל .84 'עה ,ליעל ואר ,ימלשוריב םג אצמנ סוחייה
 יתליהקה חוקיפה תא רתייל הדעונ אלו ,סוחיי תוקידבל הביטנרטלא רותב הספתנ אל תוגהנתה תונוכתב תודקמתהה ,רוקמבש
 .יואר סוחיי תולעב תוחפשמ יפלכ הרבחה דצמ תויפיצ לש הבע תשר ידכל םיפסונ םידדמל הפרטצה אלא ,סוחייה לע
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  אייח ׳רו יבר לש םאצומ
 :תובותכ ילבבב עיפומ תיגולאינג הקידב לע ףסונ השעמ

  .אייח 'ר יב הירבל היל קיסעיא 'ר

  91.אתיברד השפנ חנ ,הבותכ בתכימל אטמ יכ

  ?אכיא אלוספ םולשו ]]סח[[ אמליד 92:'מא

  93.תוחפשמב וקדב ונייע ובית

  .דוד יחא אעמש 94ןב ןתנוימ יתא אייח 'רו לטיבא ןב היטפשמ יתא הוה 'ר

 .)ב"ע בס תובותכ ילבב( 95אביכש אל ,אייזח אלד אתלימ יאוהד ויל יאד 'נימ עמש :'ר 'מא

 יבר .התמ הרענה ,ןיאושינה תמיתח לש יטירקה עגרב ךא ,אייח 'ר לש ותבל ונב תא ךדיש יבר ,רפוסמה יפל

 הלגתה הבש ,תיגולאינג הקידב וכרע םה ,תאז תובקעבו ,יתייעב היה ךודישהש ךכל הובגמ ןמיס והזש ששח

 רעפ .דוד לש ויחא לש אצאצ קר אוה אייח 'ר וליאו ,וינבמ דחא ךרד ,ךלמה דוד לש רישי אצאצ אוה יבר יכ

  96.יבר לש ונב רובע היואר התיה אל אייח 'ר לש ותב עודמ הרואכל ריבסמ הז

 תא םיאישמה םייטרפ םישנאכ םימכחה תא גיצמ הז רופיס םג ,ליעל יתנחבש םירחא םירופיסל המודב

 דחוימב רימחמ לדומ גיצמה רופיס והז .יגולאינגה עדיה תרדסהב םיוסמ דיקפת ילעבכ אלו ,םהיתונבו םהינב

 אוה התומל איבהש ״לוספ״הש אלא ,הנותחה ינפל עגר התמ תדעוימה הלכהש קר אל .תיגולאינג הדפקה לש

  .ךלמה דודל ףיקע וא רישי סוחיי ןיב ירעזמ יגולאינג רעפ

 ןייטשניבור .סוחיי יניינעב ,ותנעטל ,הרימחהש תילבבה השיגל אמגודכ רופיסב שמתשה ןייטשניבור ירפ'ג

 םג ןפוד אצוי הז רופיס יכ הארנ םרב 97.םיינרדומ םיארוקל ,ונושלכ ,"יראזיב" םשור השוע רופיסהש ןעט

 ותחפשמ ,הלכה תחפשמב וקדב אל ונבו יבר ,תישאר .ןיסחויב םיקסועה ילבבב תורוקמה ראש לש רשקהב

 ,ןישודיק ילבבב םירחא תורוקממ הלועש יפכו( ד ,ד ןישודיק תנשמב שרדנש יפכ ,ךודישה םרטב אייח 'ר לש

 ראשל םג הז רופיסב תראותמה הקידבה ןיב רשק ןיא .)ליעל יתנחבש הדוהי ברו אלוע תודוא לע רופיסה ןוגכ

 ראש לכ ,וזמ הרתי .יפרגואיג אצומ תקידב וא יפוא תקידב ןוגכ ,ילבבב תולועה תויגולאינגה תוקידבה

 דודל רישי סוחיי רסוח איה היעבה ,ןאכ וליאו ,יתייעב דמעמב החפשמ ינב רחא תורת תויגולאינגה תוקידבה

 
 .םינפה ןמ יתטמשה ןכלו ,םידעה ראשב רסח ךא ,"אתלימ אעייתסמ אק הוה אלו" :ןאכ ףסונ 187 'ץיבוקיפ י"כב 91
 .'מ]א[)ד( :187 ץיבוקריפ י"כב ]׳מא 92
 113 ןקיטו י"יכב .)םילק םייונישב( ונייעו וביתי :וניצנוש סופד ,130 ןקיטוו ןכנימ י"יכב ךא ,ץיבוקריפ י"כב ךכ ]תוחפשמב - ובית 93
 דומלתה תודגאב העיפומ איה ,ץיבוקריפ י"כב קר ןאכ תאצמנ "וקדב" ןושלהש ףא לע .)ל"נכ( תוחפשמב ונייעו וביתי :487.11 ןקיטוו
 ,תובותכ ,םלשה ס"קד וארו ,"קודב" :177 'מע ,טמש ןמיס ,יבכרה םינואגה תובושתב ןכו ,"תוחפשמב יקדב יבתיא" :307 זירפ י"כ
  .וע-הע 'מע
 ."אעמשמ" קר אצמנו ,רסח םידעה ראש לכב ךא ,187 ץיבוקריפ י"כב ךכ ]ןב ןתנוימ 94
 סופדבו ,ןכנימ ,113 ןקיטו י"כב רסח םרב .487.11 ןקיטו ,130 ןקיטו י"יכב ,םייונישבו ,187 ץיבוקריפ י"כב ךכ ]אביכש אל – 'ר 'מא 95
 .וניצנוש
 ןושלה יכ חינהל חרכה ןיא םרב .159 'מע ,סוחיי ,ץיבלקני ואר ,ןיסחוי ירפסב הקידבל סחייתמ הז השעמש חינה ץיבלקני לאפר 96
 ,בותכ ךמסמל םיתיעל סחייתמ אוהש ףא לע "ןייע" לעופה .םיבותכ םיכמסמב שומיש תפקשמ "תוחפשמב וקדב" וא "ונייע ובית"
 ;ב"ע י תינעת ילבב ;ב"ע די ק"ומ ;א"ע חפ תבש ;א"ע אי הגיגח ילבב לשמל ואר .תילארוא הלועפל סחייתמ אוהש תורחא םימעפ
 ילבבב תורחא תושרדבו תותיירבב שמשמ "ןייע" לעופה ,וזמ הרתי ."ןייע" ךרעב 853 'מע ,תילבב תימרא ,ףולוקוס םג ואר .ב"ע בי
 ףקשמ השעמהש חינה ץבילקניש ןכתי .ב"ע בכ תומבי ילבב ןכו ,ב"ע-א"ע וטק ב"ב ילבב לשמל ואר .םיאצאצ רותיא לש ןבומב
 תרשוקש ,םילשוריב האצמנש "ןיסחוי תליגמ" תודוא תילארשי ץראה תרוסמה תא םיריכזמה ,היאצממ לשב ןיסחוי יכמסמב הקידב
 תינעת ימלשורי( "לטובא ןב היטפש ינבמ הבר הייח 'ר"ו ,"דודד ןמ ללה" :םהיניבו ,תויארקמ תויומדל םימכחה תפוקתמ תויומד
 תרוסמה לע ססבתמ תובותכ ילבבב השעמהש העיצה רלו תימלוש ,ןכא .70 ׳עה ׳ג קרפ ליעל וארו ,)ח ,חצ ר"ב םג וארו ,ב ,ד
 תרוסמה יטרפ תא םירתוס ילבבב השעמה ףוסב םיאצממה יכ ןייצל שי .68 'מע ,תוישנו םישנ ,רלו ואר .תאזה תילארשי ץראה
 .יתא יבר ה"ד ,ב"ע בס תובותכל םייניע הפי וארו ,תילארשי ץראה
 .80-81 'מע ,תוברת ,ןייטשניבור ואר 97
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 חנומב שומישב דחוימב יוטיב ידיל האבש אמזוג עיבהל דעונו ,ןווכמב ידרוסבא רופיסהש אופא הארנ .ךלמה

  98.הז רשקהב "אלוספ"

 .הז ןיינעב תוקסועה ילבבב תורחאה תויגוסב הלוע וניאש ,ןיסחוי לש רחא סותאמ ענומ השעמהש הארנ

 העיפומה תרוסמב הלוע המוד סותא .תוקיתעו תוראופמ תולשוש לש ןיינע םה ןיסחויה ,הז סותא יפל

 תפוקת יהלשמ תוחפשמ וא תויומד ןיב הקיז תעבוקה ,םילשוריב האצמנש "ןיסחוי תליגמ" תודוא ימלשוריב

 סותאה ןיב בלשל הסנמ ונינפלש השעמהש הארנ 99.תויארקמ תויומד ןיבל ,םימכחה תפוקתמו ינשה תיבה

 ענמיהל ןויסינלו םינוש םיגוסמ םילוספל עגונה ןיינעכ ,ןיסחויה לש יביטמרונ-יתכלהה סותאה ןיבל הזה

 רוציל דעונ ,אייח 'רל 'ר ןיבש המאתהה רסוח תא ראתל ידכ "אלוספ" חנומב שומישה 100.םמע תוברעתהמ

 .רופיסבש המירצל יזכרמ םרוג הווהמ אוהו ,וללה םיסותאה ינש ןיב בולישה תא

 .יגולאינגה עדימה רמשנ דציכו ,המייקתה איהש חינמ רפסמה דציכ רורב אל ,המצע ןיסחויה תקוזחתל רשאב

 .ףוסבל גשוהש עדימה ןכות והמ רורב אל ןכ ?וגישהל ידכ ונפ םה ימלו ,עדימה תא אייח 'רו יבר וגישה דציכ

 תרוסמ האצמנ אמש וא ?ךלמה דוד תפוקתל דעו אייח 'רו יברמ תופיצר ןיסחוי תולשוש ולגתה םאה

 תולאש לע הנוע וניא רופיסה 101?תילארשי-ץראה תיארומאה תרוסמה ןיעמ ,רתוי תדקוממו תמצמוצמ

 102.ולא

 

 לארשי ץרא לכ לש הקידב
 ,בחרנ הדימ הנקב ,םימכח ידיב וכרענש תויגולאינג תוקידב לע רפסמ ,וז הדיחיב וב קוסעאש ןורחאה רופיסה

 103:לבב ינב לש הזמ רתוי הלענל לארשי ץרא ינב לש םסוחיי תא ךופהל ןויסינמ קלחכ

  .לבבל הסיע לארשי-ץראו לארשי-ץראל הסיע תוצרא לכ :לאומש 'מא הדוהי בר 'מא - הפוג

 םכנוצר .ייניע ןיב םיל]]עמ[[))טונ(( םתא םיצוק :ל'א .לארשי-ץראל הסיע לבב 104תושעל ושקיב 'ר ימיב

 ףסוי 'רב לאעמשי 'רמ ינלבוקמ ךכ :ל'א .אנינח 'רב אמח 'ר םהמע הנמנ .אנינח 'רב אמח 'ר םכמע הנמי

   .לבבל הסיע לארשי-ץראו לארשי-ץראל הסיע תוצרא לכ - ויבא םושמ 'ואש

  .לארשי-ץראל הסיע לבב תושעל ושקב 105סחניפ 'רב קחצי 'ר ימיב

  .וצורו הסירעב ינולט ,םירבד ינש 'ואו שרדמה תיבל סנכנ ינאשכ :וידבעל םהל 'מא

  .הרותה ןמ ףועל הטיחש ןיא :םהל 'מא לייע יכ

  .לבבל הסיע לאשי-ץראו לאשי-ץראל הסיע תוצרא לכ :םהל 'מא ,ינייעמ אקו יבתיד דע

 
 ,תבו םא ,איבל ואר ,הז השעמ לש ףסונ חותינל .םיינרדומה םיארוקה תבוגתל סחיב תאז ןייצ ,80 'מע ,תוברת ,ןייטשניבור 98
 .תיגולאינגה הקידבה תא רקבל דעונ רופיסהש עיצמה
 םיריכזמ ולא תורוקמ ,ךכב .א"ע ד םיחספ ילבב םג ואר .96 'עה ,ליעל וארו ,ח ,חצ הבר תישארב ןכו ,ב ,ד תינעת ימלשורי ואר 99
 סונקירפא סוילוי לש ורואית תא וא ,ושיו ,סופסוי ,תידוהי ,ארזע ןוגכ םירוביג לש ינשה תיבה תורפסמ ןיסחויה תולשוש תא
 .60 ׳עהל ךומס ןכו 4 ׳עהל ךומס ׳ג קרפ ליעל ואר .סודרוה לש ונמזל דע ומייקתהש ןיסחויה תולשושל

 םיירוטסיה םיבלשכ םיסותאה ינש ןיב רעפה תא וריבסהש ,311 ;283 'מע ,ןיאושינ ,ןייטשפא ;176 'מע ,היגולאינג ,דניורפ ואר 100
 תובקעב הרצונ הזה סותאה תגהנהש ורבס ןכלו ,סוחייה לע הדפקהב רודרד רותב וספת םה יביטמרונ-יתכלהה סותאה תא .םינוש
 .ןווכמ יגולואידיא יוניש לשב וא ,םיירוטסיה םיצוליא

 .96 'עה ,ליעל ואר 101
 הרמא .םד יתאצמ אלו יתלעב ,'ר :ול 'מא .ןקזה לאילמג ןברד הימקל אתאד אוהה" :תובותכ ילבבב עיפומ ףסונ יטנוולר השעמ 102

 'מא .הירבדכ 'ג))'ב'ש(( ןבר אצמו היבורקב לאילמג ןבר קדב .'לותב םד אלו הדינ םד אל ןהל ןיאש ינא יטקרוד תחפשממ ,'ר :ול
 דעונ אל לאילמג ןבר ךרועש תיגולאינגה הקידבה ,הז השעמב .)ב"ע י תובותכ ילבב( ."יטקרודל תיכזש ךירשא .ךחקמב יכז :ול
 ןפוא ךא ,״היבורקב״ קדב ג״רש ןייצמ השעמה .השאה לש יתחפשמה ךוישה תא תמאל אלא ,ותוא לולשל וא סוחייב םגפ אוצמל
 ימלשוריב ליעל ןוידב ואר .״ויתובורק״ תועצמאב קודבל ןתחל הישאי ׳ר לש הייחנהל תאז תוושהל ןיינעמ .טרופמ וניא הקידבה
 .ד ,ד ןישודיק

 .35 הרעהל ךומס ליעל ואר ,האלמה היגוסל 103
 ."ל ושקב" תועטב ןאכ לפכנ 111 ןקיטו י"כב 104
 היצנו סופדב .הראגחלא דאו סופדו ,210 הינולוב הכירכ עטק ,367 דרופסקוא ,ןכנימ ,ןקיטו י"יכב ךכ ]סחניפ 'רב קחצי 'ר 105

 .סחנפ 'ר :אטשוקו
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 .)א"ע אע ןישודיק ילבב( ושרפו הנכסל 106דע וקדבו והועיגיה אלו וירחא וצרו ,הסירעב וידבע והולטנ

 ראש" לש ןסוחיי ,ובו ,שולשמ גרדמ עבוקה ,לאומש םשב הדוהי בר לש הרמימה רחאל םיעיפומ םישעמה

 םישעמה 107.לבב ינב לש הזמ תוחנ לארשי ץרא ינב סוחיי וליאו ,לארשי ץרא ינב לש הזמ תוחנ "תוצרא

 ינש .תוצראה יתש ןיב תוחוכה ןזאמ תא ךופהל לארשי ץרא ימכח תונויסינ תא טעמכ ימוק ןפואב םיראתמ

 המינה .התונשל רשפא יאש תואיצמ ןימכ םירופיסב תעבקנ לבב לש התונוילע .ןולשיכ םילחונ תונויסינה

  108.םיילבב םיכרוע ידיב ורצונ םירופיסהש םשורה תא תרצוי תאשנתמהו תימוקה

 םנוצר תא דפרטל ידכ .סחנפ ר"ב קחצי 'ר לש ונמזב םימכחה לע רפסמ ,ונניינעל יטנוולרה ,ינשה השעמה

 העיתפמ הרמימ רסומ אוה .החסה ליגרתב סחנפ ר"ב קחצי 'ר שמתשמ ,לארשי ץראל הסיע לבב תא ךופהל

 הטיחש תבוחב םקוסיע ידכ ךות .דומילב עוקשל םימכחל תמרוגש ,"הרותה ןמ ףועל הטיחש ןיא" ,דואמ

   .שרדמה תיבמ חרובו ,"לבבל הסיע לארשי ץרא" יכ תעבוקש הרמימה תא רסומ סחנפ ר"ב קחצי 'ר ,ףועל

 ןיא סחנפ רב קחצי 'ר 'מא" :תפסונ תחא םעפ ,ילבבב קר עיפומה ,רידנ ארומא אוה סחנפ ר"ב קחצי 'ר

 109.)ב"ע זכ ןילוח ילבב( "יגס אמלעב הכיפשב - "רפעב והסכו ומד תא ךפשו" 'נש ,הרותה ןמ ףועל הטיחש

 יכ הארנ .םימכחה לש םתעד תא חיסהל תנמ לע ,רופיסב סחניפ ר"ב קחצי 'ר רמואש הרמימה קוידב יהוז

 110.רופיסה תריציב הב ושמתשהו ,תאזה תיאדיחיה הרמימה תא וריכה רופיסה ירצוי

 הקידבה יהמ ."ושרפו הנכסל דע וקדבו ,והועיגיה אלו וירחא וצרו" :הרורב הנניא ףוסב העיפומה "הקידב"ה

 םירקוחהו ,שריפ י"שר םרב .סחנפ ר"ב קחצי 'ר רחא שופיחל תעגונ "הקידב"הש עיצהל היה ןתינ ?תרכזומה

 וטילחה םה ,סחנפ ר"ב קחצי 'ר תא וגישה אל םימכחהש רחאל :םינוש םיעוריא ינשב רבודמש ,ויתובקעב

 וליג םה ,םתקידבב .תיגולאינג הקידב תועצמאב ,לארשי ץראל הסיע לבב תא ךופהל תאז לכב תוסנל

 יסחי תא וריתוהו ,ןויסינה לע ורתיו םה ןכלו ,תמיוסמ "הנכס"ב הכורכ לארשי ץראב םילוספה תפישחש

 רחאל דימ העיפומש ןנחוי 'ר לש הרמימה לע תנעשנ וז תונשרפ 111.םנכ לע לארשי ץראל לבב ןיב חוכה

 שדוחמה רשקהב ."רודה ילודג הב ועמטנ ירהש השעא המ לבא ,אוה ונידיב ]]אלכיה[[ :ןנחוי 'ר 'מא" :רופיסה

 יפל 112.לארשי ץראל לבב ןיב חוכה יסחי תא תונשל לוכי וניא אוהש ךכ לע לוכסת עיבמ ןנחוי 'ר ,ילבבב

 םתפישחו ,רודה ילודג םע םיכורכ םילוספהש תולגל םתוא האיבה םימכחה וכרעש "הקידב"ה ,הז שוריפ

 ןיעמב רבודמש יאדוו ,רופיסב "הקידב"ה תא שרפל שי ךכ ןכא םא .רתוול וטילחה םה ןכל .םימכחה תא ןכסת

  113.סדיו לש ונושלכ ,תילבב "הדנגאפורפ"

 ,ל"זח תורפסב םדא ינבל תסחייתמ "הנכס" רשאכ .עיתפמ ,הז רשקהב "הנכס" חנומב שומישה יכ ריעהל שי

 יסנרפ ,"רודה ילודג" רואיתל "הנכס" חנומב שומישה 114.םיטסילב וא ,ןוטלשה יגיצנב ,םיוגב ללכ ךרדב רבודמ

 
 ."ועיגהש" :ףסונ םידעה ראש לכב 106
 .56 ׳עהל ךומס ׳ב קרפ ואר ,וז הרמימב ןוידל 107
 לוכסת העיבמה ןנחוי 'ר לש הרמימה תבסהמ הלוע םג ךכ .55 'מע ,םכח ,ןימלק וושהו ,32 'עה 96 'מע ,תרוסמ ,סדיו ואר 108

 .42 'עהל ךומס ,ליעל ואר .לארשי ץראל לבב ןיב םיסחיה רשקהל
 .א״ע דיק םיחספ ילבב םג ואר .198 'עה 253 'מע ,םידומלתל אובמ ,קבלא ואר 109
 ליגרתכ התוא ושריפ םהש ,רופיסה ירצוי יניעב ךכ לכ תכרפומ התיה ,הטיחשל קוקז וניא ףוע אתיירואדמש ,וז הרמימש רשפא 110
  .אל ותו ,החסה

  .97 'מע ,תרוסמ ,סדיו ;55 'מע ,םכח ,ןימלק וארו ,ועיגהש ןויכ ה"ד ;וקדבו ובשי ה"ד א"ע אע ןישודיק י"שר ואר 111
 .24 'עהל ךומס ,ליעל ואר ,הרמימב ןוידל 112
 .108 'עה ,ליעל ואר 113
 ואר םנמא .ב"ע-א"ע ח םיחספ ילבב ;א"ע זצ ןיבוריע ילבב ;ה ,ב תבש ימלשורי ;ז ,ג ,םש ;גי ,ב תוכרב אתפסות ,לשמל ואר 114
 הזיזפ תוגהנתהמ תעבונש תנכוסמ היצאוטיסב אלא ,םיינחוכו םימייאמ םישנאב רבודמ אל םש ךא ,ד ,ד הכוס ;ב ,ב אמוי הנשמ
 .תעד תרסחו
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 "הקידב" ןיב םירשוקש ילבבב תורוקמ המכ םנשיש ןייצל אופא ןיינעמ 115.םיאתמ ונניא ,תידוהיה הליהקה

 :לשמל ,ךכ .ץמח תקידבל עגונב ,"הנכס" ןיבל

 .)א"ע ח םיחספ ילבב( הנכסה ינפמ 116רוחל ודי סינכהל ותוא ןיבייחמ ןיא :אנת

 רוח לכ :'מוא ומולפ .ובלב ולטבמ ראשהו ,תעגמ ודיש םוקמ דע קדוב - ימראל ידוהי ןיבש רוח :אינתד

 .)ב"ע ח ,םש( הנכסה ינפמ ךירצ וניא ומצע

 ושמתשה רופיסה יכרועו ,ץמח תקידב לש רשקהל ורוקמב ךייש "הנכס"ל "הקידב" ןיב בולישהש ,ןכ לע ןכתי

  .רופיסה ףוסבש המרדה תא תונבל תנמ לע ,הז בולישב

 ,םנמא .םצראב תוחפשמה לכב לארשי ץרא ימכח וכרעש הפיקמו המוזי הקידב לע רופיס ונינפל ,ןכ םא

 םיחינמ םירפסמה םאה רורב אלו ,יגולאינגה עדיב הטילשה יבגל תקהבומ הרימא רסומ אל רופיסה

 רואיתב רבודמ ,ןפוא לכב .םייטרפ םישנא לואשת תועצמאב וא ,ולאמ ולא עדימה תא וגישה םימכחהש

 םידוהיה ןמ תחאו דחא לכ תודוא טרופמ עדימ גישהל תוכמס וא תלוכי התיה םימכחלש חינמה ,ןפוד אצוי

 ןה ימלשוריב ןה ,התע דע יתנחבש םירחאה תורוקמב תפקתשמה וזמ דואמ הקוחר וז הנומת .לארשי ץראב

 עיפומה רופיסב רבודמש הדבועל ןכו ,תינחצנה המגמלו תימוקה המינל אופא ףרטצמ המזגהה טנמלא .ילבבב

  .היזטנפכ רופיסה תא םינמסמ דחי ולא לכ .לארשי ץרא ימכח תודוא לע ילבבב

 

  םידומלתב םילוספ יפלכ הלועפ תטיקנ
 ,ללכ ךרדב .עדימה תגשהל םיכרדהו יגולאינגה עדיה רומיש לש הריזב םידקמתמ הכ דע יתנחבש תורוקמה

 ןיינעב עדימל םיקקזנש םייטרפ םישנאכ אלא ,םיוסמ ידסומ דיקפת ילעבכ םהב םיגצומ םניא םימכחה

 וא תימשר תיגולאינג הקידב ועציבש םימכח לע םירפסמ םידדוב תורוקמ ,םדצל .םהלש תוידיתעה תולכה

 ,רחא גוסמ םישעמ חתנא וז הדיחיב .םמצעב עדיה ילעבכ םיגצומ םניא םימכחה ,םהב םג ךא ,תדסוממ

 םיקסוע ולא תורוקמ .םילוספ םישנא יפלכ תיביטקא הלועפ לועפל חוכ םימכחל שיש םהמ הארנש הלאכ

 ,םיתיעלו ,לוספ לש הפישחב רבודמ םיתיעל .םילוספה לע חוקיפהו היגולאינגה תרדסה לש םירחא םיטביהב

 םכחש ,תילילש תיביטיזנרט הלועפב רבודמש רכינ ךא ,לפרועמ אוה הלועפה לש קיודמה וביט ,הארנש יפכ

  .רחא םדא לע ליעפמ

 ימלשוריב םישעמה .םימיוסמ םיינכט םיחנומ תועצמאב םידומלתה ינשב יוטיב ידיל האב תאזה הקימנידה

 "העיגפ" תולועפה לש ןביט ."זרכ" אוה שמשמה חנומה ,ילבבב םישעמב וליאו ,"עגפ" חנומב שומיש םישוע

 רחא לע ליעפמ םכחש טקאב רבודמש רכינ ךא ,ןהלש יטנמסה ןעטמה םג ךכו ,ירמגל רורב וניא "הזרכה"ו

 שמשמה "זרכ" ןיבו ימלשוריבש "עגפ" חנומה ןיב תוושהל וסינ םירקוחו םינשרפ .םכחכ ודיקפת ףקותמ

 ,ףסונ השעמ ימלשוריב עיפומ ,וללה םישעמה דצל .הלועפ התואב רבודמ אלש רכינ םישעמה ןמ ךא ,ילבבב

 תא חתנא ןכמ רחאלו ,הז השעמב ןייעא תישאר 117.יבמופב רזממ ףשוח םכח ובו ,םיינכט םיחנומ אלל

  .ינכטה חונימה תא םיליכמש םישעמה

 
 ןאכ ״הנכס״הש עיצה והירבג תימע ,הפ לעב החישב .םילודג לש םמלוע ,ןמדירפ ואר ,ילבבב "רודה ילודג" יוטיבה תועמשמל 115
 ״ונכתסה״ םימכחהש אלו ,םייאנת תורוקמב ״הנכס״ הנוכמה ,אבכוכ רב דרמ ןוגכ ,תמיוסמ תירוטסיה הפוקתל תסחייתמ
 ;ז ,א הכוס ;דכ ,ה ןיבוריע אתפסות ;גי ,ב תוכרב אתפסות ;ט ,ט תובותכ ;א ,טי תבש ;אי ,ד ש״עמ הנשמ לשמל ואר .םתקידבב
 תולשושה תא וקדב סחנפ ר״ב קחצי ׳ר תפוקתב םימכחה יכ רפוסמ ,הז יפל .זי ,ב מ״ב ;ו ,ט תובותכ ;א ,א תובותכ ;ד ,ב הליגמ
 .הקידבה ןמ שורפל וטילחהו ,דרמה תפוקתל ועיגהש דע

 .ודי סינכהל :ןאכ לפכנ ,271 ואלנא קרוי וינ י״כב 116
 אתליכמ ואר ,םילוספ תפישח רשקהב הז שרושב םיפסונ םישומישל .ם"סרפ חנומב תשמתשמ הז השעמל תיוולנה היגוסה 117
 אתפסות ואר .ה"לג :אוה הז רשקהב ם"סרפל ליבקמ חנומ .א ,בל ר"קיו ;)םימעפ רפסמ( א ,ד ןישודיק ימלשורי ;14 'מע ,ה אחספ
 תורפסבו םיאנתה תורפסב תופסונ םימעפ המכ עיפומ הז שרוש .הק הקסיפ ,רבדמב ירפס ;ג ,א ריזנ אתפסות ;ד ,ג תויודע
 רבדמב ירפס ןכו( גי השרפ אחספ אתליכמ ואר .םיאטוח וא םיאטח לש יוליג דוחייבו ,םיברל יוליג לש ןבומב תיי"אה םיארומאה
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 ימלשורי
 ,היכרב 'ר לש ותפוקתב לארשי ץראל לבבמ הלעש רזממ לע רפסמה השעמ אבומ ,בי ,ג ןישודיק ימלשוריב

 ורובע ךורעל עיצמ ,רזממ אוה שיאהש עדויש ,היכרב 'רו ,הקדצ שקבמ שיאה 118.י"א יארומאל יעיברה רודב

 שקבמו ,רזממ אוה שיאהש םיחכונה לכל עידומ היכרב 'ר ,רוביצב השרדה רחאל ,תרחמל .תירוביצ תיבגמ

 119.הקדצ ול תתל םהמ

 םיטרפ .הליהקל ןיאש יגולאינג עדיב קיזחמ ,היכרב 'ר ,םכחה ,הז רופיסב ,ליעל יתחתינש תורוקמה תמועל

 תיבגמ ךרועו רוביצב שרוד אוה :רתוי בחר ןפואב ירוביצ דמעמ לעבכ היכרב ׳ר תא םיגיצמ רופיסב םיפסונ

 ויה אל םיליגרה םייתליהקה םינונגנמה ןכלו ,קחורמ םוקממ עיגהש רז שיא אוה הז רופיסב רזממה 120.הקדצ

 .רזממה שיאה לש ודמעמ לע עדוי היכרב 'ר דציכ הלגמ וניא רופיסה .ויתודוא עדימל רוקמה תויהל םילוכי

 הילאש תמדוקה הליהקה ןמ תועומש וילא ועיגה אמש וא ?תאז שחינ היכרב 'ר םאה ?ול הליג שיאה םאה

 רופיסמ קיסהל ןתינ אל ,רזממה לש ותורז לשב ,םינפ לכ לע ?ילבב םכחמ ןיינעב תרגיא וא ,שיאה ךייתשה

 .יללכ ןפואב ןיסחויה לע חוקיפה תריזב םימכחה לש ידוחיי דמעמ יבגל תונקסמ הז

 ךרד אצומ אלא ,םירחא םימכחל דוסב ותוא ריבעמ וא ומצעל עדימה תא רמוש אל היכרב 'ר ,וזמ הרתי

 עדימה לש תיתליהק הקוזחת ףקשמ הז רופיס םג ,השעמל ,ןכ םא 121.עדימב הליהקה לכ תא ףתשל תיסקט

 ותוא ריבעהלו ותוא רמשל ולכויש ידכ ,וידיב שיש עדימה םע רוביצה תא ףתשמ ,םכחה ,היכרב 'ר .יגולאינגה

  122.האלה

 

 העיגפ
 הלועפכ הלגתמ "העיגפ"ה ,ולא םישעמב ."העיגפ" הנוכמה הלועפל םיסחייתמ ימלשוריב םישעמ השולש

 ןתינ אל ןכלו ,"העיגפ" לש עוציבמ תוענמיה םיראתמ םישעמה תשולש .רחא םדא לע ליעפמ םכחש תמיוסמ

 השעמב וליאו ,םוגפ סוחיי לעב אוה וב "עוגפל" שיש םדאה ,םהמ םיינשב .״העיגפ״ה תוהמ תא קיודמב ררבל

 תא םהמ ןיבהל הסנאו ,םישעמה תשולש תא ןחבא וז הדיחיב .הרושכ אל גהנש םיוסמ םכחב רבודמ ,רחא

  .ןיסחויה לוהינ תריז לע ריאהל םילוכי םה דציכו םאהו ,התרגסמב םכחה לש ומוקמ תא ,"העיגפ"ה תלועפ

 :ןיסחויב קסוע וניאש ,ינבר-םינפ השעמב חתפא

  .ןהלש ןיסומרות ריתהו רוצל לזא םוחנת רב אנמ 'ר

  .ןהלש ןיסומרות ריתהש םוחנת רב אנמ 'רל חכשאו רוצל לזא אב רב הייח 'ר

 
 ;א ,ב תינעת ימלשורי ;א ,א הליגמ ימלשורי ;בי ,ד אמוי אתפסות ;)א"ע המ( 'ב קרפ 'א השרפ םיאולימ ארפס ;)וטק הקסיפ
   .ב ,ו ר"קיו ;בי ,גכ ר"קיו ;ו ,ב תוכמ ימלשורי ;ב ,ו ןירדהנס ימלשורי ;ה ,ח הטוס ימלשורי ;ח ,ז םיחספ ימלשורי

 .321 'מע ,םידומלתל אובמ ,קבלא ואר 118
 לארשי ץרא ימכחש תירקחמה הנעטה םע רדתסמ וניא הז רופיס .הז השעמב בחרנ ןוידל ,׳ב קלח ׳א הביטח ׳ה קרפב ואר 119
 ךכב רבסהה תא דקממ ןימלק .58-57 'מע ,םכח ,ןימלק לש ובושיי וארו ,׳ב קרפ תחיתפב ,ליעל ואר ,םילוספה תא ריתסהל ופידעה
 םה םילוספ תפישח לע םירופיסו תורמימב ילבבב םילועש םיפסונה תודמעמה יכ ןייצל שי ךא ,רומח ורוסיאש ,רזממב רבודמש
 לוספ דמעמ .)םירזממה ומכ הרמוח תגרד התואב םיאצמנ םהו( םינומעו םיבאומו ,םינועבגו םיניתנ :םנמזב ויה אלש תודמעמ
 ,ילבבב הלועש שודיח אוה ןיסחויה חיש ךותב הזה דמעמה בוליש םצע .הזחתמה דבעה אוה םיילבב םיארומא םיפשוחש ףסונ
 םיילבבב םישודיח לע אקווד העיבצמ ילבבב ולא ןיעמ םישעמב םינווגמ םילוספ לש םתעפוהש הארנ ןכל .214 ׳עהל ךומס ןלהל ואר
 .המצעלשכ םילוספ תפישחב הכימתה וא תודגנתהה תלאשל םירושק םניאש ןיסחויה חישב ולחש

 .121 'עה ,ןלהל ואר ,הז "רוביצ" לש ויפוא תלאשל 120
264- 'מע ,םימכח ,רלימ ואר הז ןיינעב .בחרומ ינבר גוחמ םישנאב רבודמ ילואו ,"רוביצ" ותוא לש בכרהה והמ רורב אל םנמא 121
 לבגומ ונניאו םישנא לש הבחר תשק ללוכ ,םש טטרשמ רלימש "ינברה גוח"ה ,םלוא .241-240 'מע ,םש דוחייבו ,תוינפהבו ,234

 "רוביצ" הזיא רזחשל ןויסנהו ,בחרו יללכ רוביצל הנופכ היכרב 'ר תא גיצמ ומצע רופיסה ,ןכ לע רתי .תמצמוצמ םימכח תרובחל
 .הז רשקהב יטנוולר תוחפ ,תירוטסיה הניחבמ ותשרדב ץבקתהל יושע היה

 .׳ב קלח ׳א הביטח ׳ה קרפב ואר ,תיתרבחה הקימנידה תקדצהל יזיפאטמה רבסהה ןיבש סחיב ןוידל 122
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  .ןנחוי 'ר יבג 123>אתא<

  ?ךדיל עריא השעמ המ :היל 'מא

  .ןהלש ןיסומרות ריתהש םוחנת רב אנמ 'רל תיחכשא :היל 'מא

  !?היב תעגפ אלו :היל 'מא

 .לודגה םיה תא קתמל עדוי אוהו אוה לודג םדא :היל 'מא

 הדובע ימלשורי( ןיקתמתמ ןה ןארוב תא ןיסלקמ םימהש העשבו ,עדוי אוה םימ ןובשח ,ינב ואל :ול 'מא

 .)ו ,ב הרז

 ריתהש םוחנת רב אנמ 'ר תא אצמ אוה םש .רוצ ריעב ורוקיב לע ןנחוי 'רל חוודמ אבא רב הייח 'ר ,השעמב

 .םוחנת רב אנמ 'רב "עגפ" אל אבא רב הייח 'ר עודמ אלפתמו םערתמ ןנחוי 'ר .םיוג לש םיסומרות לוכאל

 ,וב "עוגפל" הצר אל אוה ןכלו ,תויגאמ ןיעמ תולוכי לעב ,"לודג םדא" אוה םוחנת רב אנמ 'רש ריבסמ הלה

  .םיוסמ דחפ לשב ילואו ,יואר הז ןיאש ןוויכמ ילוא

 שרושל שי ,תימראב םיבינ ןווגמב םרב 124."שוגפל" איה תילילג תימראב ע"גפ שרושה לש הליגרה תועמשמה

 ,"בואכמ" :ועמשמ "אעגפ" וא "עגפ" םצעה םש ,תילילג תימראב ףא ."קיזהל"ו "ףוקתל" לש תועמשמ םג ע"גפ

affliction, רכינ ךא ,ןאכ רופיסב "העיגפ"ה תלועפ קוידב יהמ רורב אל 125.םידשל יוניככ םיתיעל שמשמ אוהו 

 םגרית ףולוקוס לאכימ .רחא םדא יפלכ ליעפמ םדאש תילילש הלועפב אלא ,אמלעב "השיגפ"ב רבודמ אלש

 "העיגפ"ה תא שריפ השמ ינפה לעב ,תאז תמועל .החכות לש גוסכ הארנכ attack(,126( "הפיקת" רותב תאז

 רואל ךא ,ןאכ תנייוצמה "העיגפ"ה תלועפ ןיבל יודינה דסומ ןיב ןיחבהל שיש הארנ םנמא 127.יודינ רותב ןאכ

 ,רתוי תישממ תילילש הלועפב רבודמ ןכאש ןכתי ,"עגפ"ו ע"גפ לש םייגאמהו םייזיפה תועמשמה ינווג

  128.םימיוסמ םיטביהב יודינל הבורקה

 ונניא וב עוגפל שיש םדאה ,הזה הרקמב ךא ,םדוקה השעמל ןוימד יווק לעב השעמ עיפומ ןישודיק ימלשוריב

 :יתייעב ישיא דמעמ לעב םדא אלא ,םכח

  .ןנחוי 'ר יבגל אתא .רוצל לזא אב רב הייח 'ר

  129?ךידיל אב השעמ המ :היל 'מא

  .לבט אלו למש רג :היל 'מא

  !?היב התעגפ אל המלו :היל 'מא

 .היב עגפ אלד דבע תואי .היל יפרא :יול ןב עשוהי 'ר היל 'מא

  .יול ןב עשוהי 'רד היתטיש הפלחמ

 רשכ אל וניא דלווה :'רב לאילמג 'ר םשב יול ןב עשוהי 'ר אב רב ןועמש 'ר אחא רב בקעי 'ר ןמת

 130!?ןיכה 'מא אוה אכהו ,םהוזמ אלא לוספ אלו

 
 .ילש אוה ןוקיתה .א]ת[)ב(א ןדייל י"כב ]אתא 123
 .424 'מע ,י"א תימרא ,ףולוקוס ואר 124
 ."אעגפ ,עגפ" ךרעב ןכו ,ע"גפ ךרעב ימראה ןוקיסקלב ואר 125
 םג ואר ."תילולימ הפיקת" רותב תגווסמ ןאכ לעופה תורקיה ,ימראה ןוקיסקלב ,המודב .424 'מע ,י"א תימרא ,ףולוקוס ואר 126
 .89 'מע ,תידומלתה לבב ,ןימלק

 ."היב תעגפ אלו" ה"ד ,ב"ע זט הרז הדובע ימלשורי ,השמ ינפ 127
 .דמשמו ריסא ,יקצינלבו זפ םג ואר .יודינה תוליע ,ל"נה ;הדונמו יודינ ,ןוזביל ואר ,ל"זח תורפסב יודינה לש טרופמ חותינל 128

 .רדנ ,רגרבמב-ןיקנמ ואר ,יגאמו יטפשמ יפוא םהל שיש ל"זח תורפסב םילועש םיפסונ תודסומל
 .ךידי לע עריא :TS F17/2 'גדירבמייק ג"טקב .ןדייל י"כב ךכ ]ךידיל אב 129
 'ר ירבד יפלכ הלאש תחתופ "היתטיש הפלחמ" העיבקה :ןוידה ףצר תא תועטוק ןהש םושמ ,וללה תורושה יתש תא יתחזה 130

 אלו למש רג דמעמבו רויגה ךילהב קסוע ירקיעה ןוידה ,וזמ הרתי ."ינת ןכ אלו" ,תרחא הישוק העיפומ ךשמהב ךא ,יול ןב עשוהי
 רג ונניא םדא ותואש תוחינמ ולא תורוש ."רג" ותוא לש דלווה דמעמב קוסיעל ןוידה תא תובסמ יתחזהש תורושה וליאו ,לבט
 ןוידל ןתביחתו ,תירוקמה היגוסה לע תינשמ תפסות ןה תוחזומה תורושה יכ אופא הארנ .״לארשי תב לע אב״ש יוג אוה ןכלו רשכ
 ךכ לע דיעמ "אכה"ו "ןמת"ב שומישה ןפוא יכ ןכתי ."לארשי תב לע ואבש דבעו יוג"ב תקסועה היגוסב ובולישל האיבהש איה



143 
 

 ףא :'וא עשוהי 'ר .רזעילא 'ר ירבד ,הלימה רחא ךלוה לכה למ אלו לבט לבט אלו למש רג :ינת ןכ אלו

  !תבכעמ הליבטה

  .ארפק רב ינתד אדהכ יול ןב עשוהי 'ר אלא

 .)בי ,ג ןישודיק ימלשורי( ויוריקל לבט אלש רג ןיאש ,רשכ הז ירה 131לבט אלו למש רג :ארפק רב ינתד

 לע ןנחוי 'רל רפסמו רוצמ בש אבא רב הייח 'ר ,הז השעמב םג :תרכינ םדוקה השעמל הז השעמ ןיב הקיזה

 התעגפ אל המלו" אבא רב הייח 'ר תא לאושו ,רפוסמה ןמ םערתמ ןנחוי 'ר ,םהינשב ."וידיל אבש השעמ"ה

  ."לבט אלו למש רג" אוה התיה אלש העיגפה לש אשומה ,הז רופיסב 132?"היב

 בלשב קר בייחמ טנמלאל הכפה הליבטה יכו ,דבלב הלימ ורוקמב ללכ םודקה רויגהש הארה ןהכ היעש

 הבש תיתרבח-תיתד תואיצמ ףקשמ ימלשוריה ןמ השעמה יכ הארנ 133.םיאנתה תפוקתב תיסחי רחואמ

 ךכב ואר רבכ םימכחהש ףא ,הליבט אלל ,דבלב הלימ תועצמאב רייגתהל לבוקמ היה תומיוסמ תוליהקב

 הליהקה תניחבמ ךא ,םימכחה תניחבמ ,ולש רויגה ךילה תא םילשה אל "לבט אלו למ"ש םדאה .יתכלה ךרוצ

 "עגפ" אל אוהש ךכ לע אבא רב הייח 'ר תא אופא רקבמ ןנחוי 'ר ."רג"ל רבכ בשחנ אוה ,ףרטצה הילאש

 דגנכ ןעוטו ,ודצל בצייתמ יול ןב עשוהי 'ר אלא ,ןנחוי 'רל בישמ וניא אבא רב הייח 'ר ,הזה השעמב .שיאב

 שי םנמאש ךכב יול ןב עשוהי ׳ר תטיש תא ריבסמ ימלשוריה 134.שיאב "עוגפל" ךרוצ היה אל ןכאש ןנחוי 'ר

  135.תימשר הליבטב ךרוצ ןיא ךא ,רויגה ךילה תא םילשהל תנמ לע הליבטב ךרוצ

 תילילש הלועפב רבודמש רכינ ,הז השעמב םג ?עצבל ךירצ אל וא ךירצ היה אבא רב הייח 'רש "העיגפ"ה יהמ

 ןפואב ןאכ "העיגפ"ה תא שריפ ףולוקוס ,םישעמה ינש ןיב טלובה ןוימדה תורמל .רחא םדא לע ליעפמ םדאש

 אלו למש שיאה תא לספ אל אבא רב הייח 'ר עודמ הימת ןנחוי 'ר ,הז שוריפ יפל 136."הליספ" רותב ,הנוש

 םג ילואו ,יוג אלא ,רג ונניא הז םדאש עובקל ךירצ היה אבא רב הייח 'רש איה הז שוריפ לש החנהה .לבט

 םיילקיסקל םיפיעס ינשל קהבומ ןפואב םימוד םירופיס ינש לצפמ ףולוקוס םלוא 137.וינב תא לוספל

 םוגרתש הארנ אל ,םרב 139."החכות" רותב םירקמה ינשב "העיגפ"ה תא ומגרית םירחא םירקוח 138.םידרפנ

 "העיגפ"הש תורשפאה תא ןאכ םג לוקשל שיש אופא הארנ ."לבט אלו למש רג" לש הרקמה םע בשייתמ הז

 םדא לש רשקהב רדתסהל לוכי הז שוריפ .יודינל המודה ,ילוא הללק ןיעמ ,יגאמו יתכלה ילילש טקא הווהמ

 הרומש םכח לש רשקהב ןכו ,םימכחה לש הכלהה תא תמאות הניא תיתדה ותוגהנתהש יתייעב דמעמ לעב

  140.םוקמב אלש רתיה

 
 עוגפל ןיאש עבק יול ןב עשוהי ׳רש ןוויכמש איה ולא תורושב החנהה .ונינפב אצמנ אלש ,ימלשוריב רחא רשקהב ןוידה רוקמש
 תרכומה ותדמע םע םיתמועמ וירבד ןכל .רשכ אוה ״לארשי תב לע ואבש דבעו יוג״ לש דלווש רובס אוה ,לבט אלו למש שיאב
  ."םהוזמ" אוה הזכ דלווש ,רחא םוקממ

 .קחמנו ,"למ אלו לבט" ןאכ רגשוה ןדייל י"כב 131
 השעמל ודחוא וללה םישעמה ינשש הארמ ,413 'מע ,םירקחמ ,ןמרביל .םיוג םע עגמל םירושק םירופיסה ינש יכ ןייצל ןיינעמ 132
 ,איבל ואר .םש ילבבב רופיסב בלוש אוה םגש ,י ,ד ז"ע ימלשוריב ישילש השעמל ןייצמ איבל השמו ,א"ע ומ תומבי ילבבב דחא
 .89-88 'מע ,תידומלתה לבב ,ןימלק םג ואר .235-233 'מע ,רויג

 אתיירבה ןמ הלוע םג ךכ .הליבט ,גרבנטסרופ ;60-67 'מע ,רויג ,איבל םג ואר .225 'מע םש וארו ,222-223 'מע ,תודהי ,ןהכ 133
 .וז היגוסב העיפומה

 הייח 'ר השע המ חוודמ אל ימלשוריה ,םיוסמ םכח לש "וידיל אבש השעמ" לע םירפסמה ,םידומלתב םירחא תומוקמל דוגינב 134
 .א"ע דכ הדינ ילבב ;א"ע חי ז"ע ילבב ;א"ע זיק ק"ב ילבב ;ג ,א הציב ימלשורי ואר .רג ותואל עגונב אבא רב

 .130 'עה ,ליעל ואר "היתטיש הפלחמ" תורושב ןוידל .ומצע יול ןב עשוהי ׳ר רבס המ רורב אל 135
 תזרכהו דלווה תא תלספ אל עודמ" :ןפוא ותואב שרפמש ,211 'מע ,ןישודיק ,ץ"כ םג ואר .424 'מע ,י"א תימרא ,ףולוקוס ואר 136
 ,םש השמ ינפ םג ואר ;אל המלו ל"א ה"ד ,א"ע אמ ןישודיק ימלשורי ,הדעה ןברק לש ושוריפ לע ךמסנ ץ"כש הארנ ?"רזממ אוהש
 ןיב ברעל ןיאש הארנ ךא ,א"ע ומ תומבי ילבבב ליבקמה השעמה ןמ עבונ הז שוריפב "הזרכה" חנומב שומישה ."אל המלו" ה"ד
  .ןלהל וארו ,וללה םיחנומה

 הליבקמה תא םג ואר .130 'עה ,ליעל ואר ,ולא תורושב ןוידל .אבומה עטקב יתחזהש תורושה לע ססבתמ הז שוריפש ןכתי 137
 .א"ע ומ תומבי ילבבב

 .83 ׳מע ,דמשמו ריסא ,זפו יקצינלב ואר ,המוד העפותל 138
 .89 'מע ,תידומלתה לבב ,ןימלק ;234 'מע ,רויג ,איבל ואר 139
 .298-321 'מע ,יודינה תוליע ,ןוזביל ואר ,האוושה םשל 140
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 היגוסב בלושמ השעמה .ןישודיק ימלשוריב אוה םג אצמנ "העיגפ"ל תוסחייתה העיפומ ובש ישילשה השעמה

 תב לע ואבש דבעו יוג"( ידוהי וניאש רבג םע לארשימ השא ןיב םיסחיל דלונש דלוו לש דמעמב תקסועש

 141.ךכ ורבס םיאנתה לכ אל ךא ,רזממ אוה ולאכ םיסחיל דלווש הדמע הלוע םיאנתה תורפסב .)"לארשי

 םיארומא ,״רשכ״ אוה הזכ דלווש ורבסש ויה :ןיינעב הרע םיארומא תקולחמ תמייק ןישודיק ימלשוריב

 תוגייתסה םיעיבמ םה תאז לכב ךא ,״רזממ״כ ותוא םירידגמ םניא םירחא וליאו ,״רזממ״ אוהש ונעט םירחא

 :רשכ דלווהש ,הנינח 'ר םשב רסומ יביב 'רש הרמימב חתופ ןלהל אבומה עטקה 142.ודמעממ

  .רשכ דלווה :הנינח 'ר םשב אריעז 'ר ימוק 'מא יביב 'ר
 .הרבהמ השעמ ןידימל ןיא - 143>הרבה< ןמ ןיא :אריעז 'ר 'מא

  .הפוסו השאר עדי אנא :היקזח 'ר 'מא

  .יובא יבגל אתא .רדגד התמחל קוסימ ליזא הוה הנינח רב אמח 'ר

 .)בי ,ג ןישודיק ימלשורי( ןוהב עגפת אלד ,איילוספ ןוניא ןמ ןמת תיאד ךתעד בה :היל 'מא

 חיכוהל דעונש השעמ רסומ היקזח 'ר ןכלו ,הנינח ׳ר םשב יביב ׳ר רסומש הרמימה תונימאב קפקפמ אריעז 'ר

 שיש ,רהזיה" :ול רמא ,הנינח 'ר ,ויבא ,רדג תמחל תולעל דמע אמח 'ר רשאכ ,רפוסמה יפל 144.התותימא תא

 םילוספב "עוגפל" אלש הנינח 'ר תרהזא תא שרפל ןתינ ,וינפ לע 145."םהב עגפת אלש ,םילוספה םתואמ םש

 םהרבא םג ,המודבו ,"השמ ינפ"ה לעב שריפ ךכ .םמע "שגפיהל" וא םהב "שוגפל" אלש הרהזא רותב ,וללה

 ,רשכ דלווהש רבס הנינח 'רש ,יביב 'ר לש תרוסמה תא תמאמ וניא השעמה ,הז שוריפ יפל םרב 146.גרבשרה

 השעמה ךמס לע הארנכ ,"הליספ" רותב "העיגפ"ה תא םגרית ףולוקוס ,םתמועל 147.ותוא רתוס אקווד אלא

 תא אורקל םנמא רשפאמ הז שוריפ .ולא םישנא "לוספל" אל אמח 'ר תא ריהזמ הנינח 'ר ,הז יפל 148.ליעלש

 הנינח 'ר :וירבדב תימינפ הריתס רצוי אוה ךא ,"רשכ דלווה"ש רבס הנינח 'רש תרוסמב הכימתכ השעמה

 עיצהל ףידעש הארנ ,ךכל ףסונב 149?םתוא "לוספל" אלש ונבל הרומ אוה דציכו ,"איילוספ" ולא םישנא הניכ

 .יתאבהש תומדוקה תויורקיהה יתשל םיאתיש ןאכ "העיגפ"ל שוריפ

 לוכי ,ךכ .יגאמו יתכלה יפוא תלעב תילילש הלועפכ "העיגפ"ה תלועפ תא שרפל העיצמ ינא ,הז הרקמב םג

 רופיסה 150."העיגפ" לש טקא םהילע ליעפהל ןיא ךא ,םילוספ םישנא שי ןכא רדג תמחבש ונבל דיגהל הנינח 'ר

 רובס אוה ,ינש דצמו ,ולא םישנאב "עוגפל" אל ונבל הרומ הנינח 'ר ,דחא דצמ :בכרומ רסמ אופא רדשמ

 דציכ ןיבהל ןתינ ךא ,"רשכ דלווה"ש רבס הנינח 'רש תוטשפב חיכומ ונניא השעמה ,םנמא .םילוספ םהש

 
 .98-101 'מע ,םידלונה דמעמ ,סוצנרפ וארו ,15 ׳עה ׳ב קרפ ואר 141
 .103-101 'מע ,םידלונה דמעמ ,סוצנרפ וארו ,םימוד םינייפאמ הל שיש ,א"ע ומ-ב"ע דמ תומבי ,ילבבה תייגוס םג ואר 142
  .513 'עה 58 'מע ,רצוא ,סיסע ואר ךא .אדה :ןדייל י"כב .TS F17/2 'גדירבמייק ג"טק יפ לע ןקות ]הרבה 143
 תועמשמל .הכלה הנממ דמולו ,העומש ,"הרבה" לע ךמתסמ אוה אלא ,תיטרקנוק הקיספ עמש אל יביב 'רש ששוח אריעז 'ר 144
 רפס ,ןמרביל ואר ,"הכלה" רותב "השעמ" הלימה תועמשמלו ,217 'מע ,םישנ ,פ"כות ,ןמרביל ואר ,"העומש" רותב "הרבה" הלימה
 .378 'מע ,םישעמה

 תמח בושייה לש ידוחייה יפואל .133 'מע ,תינווי ,ןמרביל ואר ,"ךתעד בה" יוטיבה תועמשמל .208 'מע ,ןישודיק ,ץ"כ םג ואר 145
  .12 'מע ,תינווי ,רברפש ;אפרמ ימח ,יקצ'זרובד ;אפרמה תומוקמ ,גרבשרה ואר ,םיארומאה תפוקתב רדג

 "עגפת" תא שריפ "הדעה ןברק" לעב .234 'מע ,אפרמה תומוקמ ,גרבשרה ;עדי אנא ה"ד ,ב"ע מ ןישודיק ימלשורי ,השמ ינפ ואר 146
 .השעמה ןושל םע בשייתמ ונניא הז שוריפ ךא ,םניינעב הרויו ,םילוספב "עגיי" אלש ונבל הרוה הנינח 'ר יכ ריבסהו ,"עגית" רותב
 ."עדי אנא" ה"ד ,ב"ע מ ןישודיק ימלשורי ,הדעה ןברק ואר

  .םש השמ ינפה לעב עיצמ ךכ ,ןכא 147
e careful, since there are some blemished people there, so that you should "B :424 'מע ,י"א תימרא ,ףולוקוס ואר 148

not disqualify them". 
 םנמא וז הנבה ."שממ" םילוספ אל ךא ,"םימוגפ" םישנא רותב ,יתכלה אל ןבומב "איילוספ" יוניכה תא ארוק םג הז שוריפ 149
 תמיוסמה האירקהש הארנ ךא ,דלווה דמעמ יפלכ תויטנלוויבמא תופקשמש ,ןאכ ימלשוריה תייגוסב תורחא תורמימל המיאתמ
 ."איילוספ" הלימב שרופמה שומישה לשב ,הנינח 'ר ירבד םע תוחפ תבשייתמ וזה

 םושמ אל .רוצל ךלה רשאכ יתייעבה רגב העיגפה ןמ אבא רב הייח 'ר לש תוענמיהה תקדצה תא שרפל רשפא ךכש ןכתי 150
  ."העיגפ"ה ןמ ענמיהל הפדעה ללגב אלא ,רשכ םדאב רבודמש
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 דמעמב לופרע הלוע וז היגוסב םיפסונ תומוקמב ,יתנייצש יפכ .ךכ םשל הז השעמב רזעיהל וסינ םיארומאה

  151.ותוא ריהבהל םימיוסמ תונויסינ תורמל ,דלווה

 ילעב םישנאב םיקסועש םירקמה ינש .םימדקומה לארשי ץרא יארומאב םיקסוע יתנחבש םישעמה תשולש

 םיעודי יתייעבה דמעמב םישנאה ;יגולאינג עדי לש הפישח וא רומיש לש רשקהל םיכייש םניא ,יתייעב דמעמ

 לש םירחא םיטביהל אלו ,םיוג םע יתרבח עגמל םג םירושק וללה םישעמה ינש 152.םירתסנ םניאו םתליהקב

 153.רוצבו רדג תמחב ,ינברה לילגה תולובגל ץוחמ םיאצמנש םיבושייב םידקמתמ םה ,ןכ ומכ .ןיסחוי תקוזחת

 םישנא דגנ קר אל ,ולש הלעפהל עגונב תוטבלתה םיפקשמו ,"העיגפ"ה דסומב םידקוממ םירופיסה ,ףוסבל

 ןיסחויה תרדסה תלאשל הרישי הקיז ןכ לע םהל ןיא 154.םירחא םימכח דגנ םג אלא ,"הצחמל םידוהי" םהש

 .יגולאינגה עדיה רומישו

 

 ילבב

 הזרכה
 םישמתשמה ,לוספ םדא דגנכ לעופש םכח תודוא לע םישעמ המכ םנשי ילבבב ,ימלשוריב העיגפה ישעמ דצל

 ךותמ .ינכט חנומב רבודמש םשור השועו ,ילבבב קר םילוספב קוסיעה רשקהב שמשמ הז חנומ .ז"רכ חנומב

 הסריג וא דוביע םה םיינש ,ןיסחויה תרדסהו לוהינ לש רשקהב ז"רכ חנומב םישמתשמה תורוקמה תשמח

 155.םה םג םירחואמ םיארנש ,םיחתופמו םיכורא םירופיס םה םירחא םיינשו ,ימלשוריב םישעמל תילבב

 תפוקת לש הנושארה תיצחמה ןמ לבב יארומאמ המכ תודוא תורצרצק תוטודקנא שולש ללוכ רתונה רוקמה

  :רתוי םודק םשור השועו ,םיארומאה
   .אריזממ אפפ רב הדוהי .ידבע ןתנוהיו אדא :אתידב-םופב 'דוהי בר זירכא

 תומרב היבוט רב 156]]רב יטב[[ .אריזממ אפפ רב קחצי .ידבע ןתנוהיו הוע אדע :ביסנכשב ןמחנ בר זירכמ

  .אתוריחד אטיג ליקש אל היחור

 .לוספל והלוכ יאגאגו יאלט יאנד יאלב :אזוחמב אבר זירכמ

  .יניתנד ארוד - סותנירוד .יאנועבג - יאבוג 157:הדוהי בר 'מא

  .ידבע והלוכ אתידב-םופד יבוכ-יב יאה :ףסוי בר 'מא

 ,רמיא ןב רוחשפל ול ויה םידבע םיפלא תעברא הל ירמאו םידבע תואמ עברא :לאומש 'מא הדוהי בר 'מא

 .)ב"ע ע ןישודיק ילבב( 158םהמ אלא וניא םינפ תוזע ול שיש ןהכ לכו .הנוהכב ועמטנ ןלוכו

 תוצובק וא םישנא תונמסמה תויארומא תורמימ שולש םהירחאו ,הרזכה ישעמ השולשמ תבכרומ וז הדיחי

 םיפצרה ינשב :ןיע תיארמל ןוימדה ףא לע ,ןהיניב םילדבהה תא תפשוח תוזרכהל תורמימה תכמסה .םילוספכ

 ןה ,ךכב .םילוספ םהש תועבוקו םימלש םיבושייל תוסחייתמ תורמימה ךא ,יפרגואיגה טנמלאה חכונ

 
 .239 'עהל ךומס ,ןלהל וארו ,ב"ע-א"ע המ תומבי ,הליבקמה ילבבה תייגוסב ןכו ,130 'עהל ךומס ,ליעל ואר 151
 .54 'מע ,םכח ,ןימלק וושה 152
 ילבבב ןוידב ןלהל ואר ,אתידבמופ וא ,אעדרהנ ,ביצנכשב לבב ימכח ידיב םילוספה תזרכהל חרכהב תאז תוושהל ןיא ןכל 153
 תשחרתמ וז היגוסב תפסונ הטודקנא יכ םג ןייצל שי .145 'עה ,ליעל תוינפהב ואר וז הפוקתב רדג תמח לש הייפואל .ב״ע ע ןישודיק
 .1 ׳עה ,הדובעל םוכיסב דוע ואר .רדג תמחב

 אל ופידעה לארשי ץרא ימכחש ותנעטל החכוה אבא רב הייח 'ר תודוא השעמב תוארל שקיבש ,53-54 'מע ,םכח ,ןימלק וושה 154
 .םמע תמעתהל וא םילוספ ףושחל

 .םש תוינפהבו ,148-149 'מע ,קוח ,רמייהפמיוו לש ומוכיס ואר ,ילבבב םיכורא םירופיס לש רחואמה םכוראית לע 155
 .רחא דיב ןקותו ,"הייזח יכמ" בתכנ 111 ןקיטו י"כב ]רב יטב 156
 .תפסונ םעפ "'דוהי" בתכנו ,קחמנ ,"ףסוי"ל ןקות ,"'דוהי" בתכנ 111 ןקיטו י"כב ]'דוהי 157
 סופדבו 367 דרופסקוא י"כב ."'עדרהנו 'רושב ייבא 'מא יחיכש ןכיה" :ףסונ הינולוב עטקב .ןכנימו 111 ןקיטו י"יכב תפסות אלל 158

 והלוכ ייבא 'א" :)םילק םייונישב( אטשוקו היצנו סופדב ."אעדרהנד אקושב יבתי והלכ ייבא 'א" :)םילק םייונישב( הראגחלא דאו
 ."אעדרהנבד ארושב יבתי
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 בחרמה תא תופמל תנמ לע ןיסחויה חישב שמתשמש ,ילבבב שחרתמה רתוי בחרה ךלהמב תופתתשמ

 ןה .יתליהק-םינפה רושימל תוכייש ,תאז תמועל ,תוזרכהה 159.םינוש תומוקממ תוליהק ןיב לדבלו יפרגואיגה

 ךכבו ,םילוספ רותב תמיוסמ החפשמ וא םדא ןמסמ םכחה ,ןתרגסמבו ,םיוסמ םוקמב תחא לכ תושחרתמ

 ההוזמ הזרכהה תא עצבמ םימכחהמ דחא לכ ובש םוקמה .םהלש תימוקמה הליהקה ןמ םתוא לדבמ אוה

  160.אזוחמב אברו ,ביצנכשב ןמחנ בר ,אתידבמופב הדוהי בר :ילבבב םירחא תורוקמב םג םכחה ותוא םע

 ךא .םתליהקל םיעודי ויה אלש םילוספ םישנא לש םתוהז תא םיפשוח םימכחה ,הזרכהה ישעמב ,הרואכל

 לואשל שי ,וזמ הרתי 161.וללה תוחפשמה וא םישנאה תודוא לע עדימה תא וגישה םימכחה דציכ רורב אל

 ?םימכחה ידיב היהש יביסולקסקא עדימ תופשוח תוזרכהה םאה .הזרכהה תלועפ ביט לע ןכל םדוק דוע

 :ימלשוריב הליבקמ םהל שיש הזרכהה ישעמ ינשב ןויע תועצמאב תאזה תוריהבה רסוח תא שיחמהל ןתינ

 .ליזאו יכב הוה .אוה אריזממד הילע זירכא .הוה עידי אלו עידיד ,ימא 'רד היתובבישב הוהד אוהה .1

 .)ב"ע חע תומבי ילבב( ךל יתתנ םייח :היל 'מא

 ארמח אזחו ,ולבט אלו ולמש םיוגמ ןרבעימד 'רשי תונב אזח .אלביגל עלקיא אבא 162רב אייח 'ר .2

  .ידימ אלו והל 'מא אלו .לארשי ילכאו םיוג 163>יקלשד< אסומרות אזחו ,לארשי ותשו םיוג יגזמד

 לעו ,ךסנ ןיי םושמ ןניי לעו ,םיריזממ 164םושמ םהינב לע זרכהו אצ :ל'א .ןנחוי 'רד הימקל אתא

  .)א"ע טנ ז"ע םג ואר ;א"ע ומ תומבי ילבב( הרות ינב ןניאש ]]יפל[[ 165.ןסומרות

 

 היכרב 'ר תודוא ימלשוריבש השעמל ליבקמ אוהו ימא 'ר ידיב רזממ לע הזרכהב קסוע ןושארה השעמה

 וא ,םיברל עודי היה אלש עדימ ףשוח ימא 'רש הארנ 166.ורובע הקדצ תיבגמ תרגסמב ,םיברב רזממ ףשחש

 ןכתי .הז עדימ שכר וא גישה ימא 'ר דציכ ןייצמ וניא רופיסה םרב 167.יקלח ןפואב קר עודי היה ,רתויה לכל

 'ר לש ותשיגש ןכתי ,רמולכ 168.ימא 'ר לש ותנוכשב רג רזממה שיאהש ןויצה אוה רופיסב יתועמשמ טרפש

 .ונכש היהש ךכמ אלא ,םכחכ ודמעממ העבנ אל שיאה תודוא לע עדימל ימא

 הז השעמ יכ וארה םירקוח .והשלכ עדימ ףושחל הדעונ הזרכההש הארנ אל ,ינשה השעמב ,תאז תמועל

 ןמ םיינש יתחתינ 169.דחא רופיסל םתוא דבעמו ,ימלשוריב םיאצמנש םידרפנ םישעמ השולש בלשמ

 הלה רשאכ ,רוצב םוחנת רב אנמ 'ר םע אבא רב הייח 'ר לש שגפמב קסוע דחאה :ליעל וללה םירופיסה

 ינשב .רוצב ןכ םג ,"לבט אלו למ"ש רג םע אבא רב הייח 'ר לש שגפמב ,ינשהו ,םיוג יסומרות לוכאל ריתה

 'ר ,ליעל עיפומ אלש ,ישילשה השעמב .רבודמה םדאב "עגפ" אל הייח 'רש ךכ לע םערתמ ןנחוי 'ר ,םישעמה

 
 תרסומ הנורחאה הרמימה .107 'עהל ךומס ןכו ,42 'עהל ךומס ליעל םג ואר .ךליאו 78 ׳עהל ךומס ׳ב קרפב ואר ,הז ךלהמב ןוידל 159

 תמקממה ,תיפרגואיג הרעה תאזה תרוסמב םיבלשמ םידעה ןמ המכ ךא ,רמיא ןב רוחשפ לש וידבע לע תינשרד תרוסמ הרואכל
 .124 'מע ,לבב ידוהי ,ינפג וארו ,אעדרהנב )םייומס םידבע םצעב םהש( וללה םילוספה םינהכה תא

 .376 'מע ;299 'מע ;200 'מע ,םידומלתל אובמ ,קבלא ואר 160
 'מע ,תרוסמ ,סדיו ואר .יניצ שומיש ןהב השענ ףאו ,תמיוסמ הדימב תויתורירש ןה וללה "הליספ"ה תולועפ יכ ונעט םירקוח 161

 יאנועבג יאבוג" הדוהי בר לש הרמימב רקיעב ודקמתה ולא םירקוח םרב .53 'מע ,םכח ,ןימלק ;157 'מע ,קוח ,רמייהפמיוו ;109-108
 .125 'מע ,לבב ידוהי ,ינפג םג ואר .תוזרכהה ץבוקמ יתוהמ ןפואב הנושש ,"'וכו

 ."רב" ןאכ לפכנ 111 ןקיטו י"כב 162
 .םידעה ראש יפ לע יתנקית ."ילקשד" :שובישב 111 ןקיטו י"כב ]יקלשד 163
 ירבד טוטיצב ןכו ,"םהש/ןהש" :א"ע טנ ז"ע ילבבב הליבקמה לש םידעה לכב ןכו ,םידעה ראשב ךא ,111 ןקיטו י"כב ךכ ]םושמ 164

 .ךשמהב ןנחוי 'ר
 :ןאכ ףסונ )היצנוו( ורזיפ סופדב ,םרב .Add. 3207 'גדירבמייק הזינג עטקבו ,דרופסקוא ,95 ןכנימ ,ןקיטו י"יכב ךכ ]ןסומרות 165

 הליבקמב )היצנוו( ורזיפ סופדב םג עיפומ ,"הרות ינב ןניאש םושמ/יפל ,םיוג ילושיב םושמ" לופכה חסונה ."םיוג ילושיב 'ושמ"
 ."םיוג ילושיב םושמ" קומינה קר עיפומ ,םש ןכנימו ,ל"מהיב ,זירפ י"יכב םרב .א"ע טנ ז"ע ילבבב

 .׳ב קלח ׳א הביטח ׳ה קרפב ואר ,םיליבקמה םירופיסב ןוידל .118 ׳עהל ךומס ,ליעל ואר 166
 .138 ׳עה ׳ה קרפ ואר ,הז ןיינעב חסונה ףוליחב ןוידל 167
 .תונכש לעו הנוכשה לע תויל"זח תודגא חותינל ,הנוכש ,םקור-ןזח ואר 168
 .132 'עה ,ליעל ואר 169
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 תשולש תא בלשמ ,רומאכ ,ילבבה 170.ךכ לע הימתו ,יוג םהל גזמש ןיי םיתושש םידוהי רוצב שגופ אסי

 שגפ אל אבא רב הייח 'ר ,השעמה יפל 171.אלביגב אלא ,רוצב שחרתמ אלש דחא השעמ ידכל םירופיסה

 םירבג םע םיסחי תומייקמ לארשי תונב הבש המלש הליהקב אלא ,"לבט אלו למש רג" לש דחא הרקמב

 ולשיבש םיסומרות םילכואו ,םיוג םיגזומש ןיי םיתוש לארשי ,הליהק התואב 172.םהמ תורהו ,ולבט אלו ולמש

 173.םירוסא םהש ,וז הליהק לש ,םיסומרותהו ,ןייה ,םינבה לע "זירכהל" אבא רב הייח 'רל הרומ ןנחוי 'ר .םיוג

 הדעונ אל איה .ןושארה השעמב "הזרכה"ה רשאמ הנוש ןפואב אופא תדקפתמ ינשה הרקמב "הזרכה"ה

 "הזרכה"ה ,וזמ הרתי .תמיוסמ הליהק לש םהידלי תא עיקוהל וא ןמסל אלא ,עודי היה אלש עדימ ףושחל

 174.הליהק התוא לש לכואהו ןייה דגנ םג תנווכמ אלא ,היגולאינגב קר תדקמתמ הניא הז הרקמב

 ,"םיירוקמ"ה םישעמה ןכש ,עיתפמ ונניא וללה םירקמה ינשב "הזרכה"ה תולועפ ןיב המאתהה רסוח

 אל היכרב 'ר ידיב רזממה תפישח לע השעמה .םהלש היגולונימרטב ןה םנכותב ןה הזמ הז ולדבנ ,ימלשוריב

 איה "םוסרפ"ה תלועפ ."םסרופמ" חנומב השמתשה ופוסב הצבושש הרמימה ךא ,םיוסמ חנומב שומיש השע

 הלועפ איהש ,"העיגפ"ב וקסע ,אבא רב הייח 'ר לע םיירוקמה םישעמה ,תאז תמועל 175.הפישח לש הלועפ

 ,ןכל 176.וללה תונושה תולועפה יתש לע ״הזרכה"ה לש תרגסמה תאו חונימה תא שיבלה ילבבה .רחא גוסמ

 אל טושפ ןפואב הריממ הניא איהש הארנ ,דיחא ןפואב וללה םישעמבש "הזרכה"ה תא שרפל הצרנ םא

 ."העיגפ" לש הלועפ אלו "םוסרפ" לש הלועפ

 דוד ןוחצינ אוה רופיסל עקרה .תויארקמ תויומדב אלא ,םימכחב קסוע וניא דחא ,םירתונה םירופיסה ינשמ

 ןֶּב אָבָּצַה רַׂש רֵנְבַא לֶא רַמָא יִּתְׁשִלְּפַה תאַרְקִל אֵצֹי דִוָּד תֶא לּואָׁש תֹואְרִכְו" :רמאנ לאומש רפסב .תיילוג לע

 ןכש ,ישוק ררועמ הז קוספ .)הנ ,זי 'א לאומש( "יִּתְעָדָי םִא uֶלֶּמַה vְׁשְפַנ יֵח רֵנְבַא רֶמאֹּיַו ,רֵנְבַא רַעַּנַה הֶז יִמ

 .ויבא והימו דוד והימ התע לאשיש ינויגה הז ןיאו ,ורובע ןגנל דוד תא איבה לואשש רפוסמ םדוקה קרפב

 דוד םא קודבל רנבאמ שקיב לואש .וסוחיי תודוא רוקחתכ ״רַעַּנַה הֶז יִמ ןֶּב״ הלאשה תא שרפמ ילבבה ןכל

 ילבב( "יוה אמלעב אתובישח יתא אק חרזמ יא ]...[ יוה אכלמ יתא אק ץרפמ יא" :חרזל וא ץרפל סחייתמ

 אוה ןכלו ,היבאומה תור לש אצאצ אוה דודש ןייצמו ,ימודאה גאוד ברעתמ ,וז הדוקנב 177.)ב"ע וע תומבי

  :להקב אובל יואר וניא ללכ

 אובל יואר םא וילע לאש ,ואל םא תוכלמל ןוגה םא וילע ליאשמ התאש דע :]]ימודאה[[ גאוד היל 'מא

 .)ב"ע וע תומבי ילבב( היבאומה תורמ יתא אקד ?אנש יאמו .ואל םא להקב

 :להקב אובל תויבאומו תוינומע םישנ לש ןתורשכ יבגל ,רנבא ןיבל וניב ןויד חתפתמ ,גאוד לש וירבד תובקעב

  .תיבאומ אלו "יבאומ" ,תינומע אלו "ינומע" - אנינת :רנבא היל 'מא

 
 .י ,ד ז"ע ימלשורי ואר 170
 ,םירקחמ ,ןמרביל ואר ,הז םוקמ יוהיזל .א"ע ביק תובותכ ילבב םג ואר .ןונבל ףוח לעש ,סולביב ,לבגל הארנה לככ איה הנווכה 171
 ףוח לעש םירע ןהיתש ןכש ,תרבתסמ לבגב רוצ לש הרמהה .םש םהיתוינפהבו ,146-143 'מע ,השרפב םוקמ ,רוצילא ;413 'מע
 .הינשב תחאה תא רימה ילבבה עודמ רורב אל ךא ,ןונבל

 לש דלוו דמעמ תלאשלו ,םינבל ןיינעה דקומ תא בסימ ילבבה ,ומצע יתייעבה רגב דקמתה ימלשוריב ירוקמה השעמה דועב 172
 ילבבלש הארנו ,ימלשוריה תייגוס לש ינשמ דבורב רבכ שחרתמ דקומה יונישש ךכל ,130 'עה ,ליעל ואר .לארשי תב לע אבש יוג
 .הזה דבורה םע תמיוסמ תורכיה שי

 .172 'עה ,ליעל ואר ,םינבב ילבבב רופיסה לש תודקמתהל 173
 .׳ה קרפל רבדה תירחאב וארו ,כ ,ב ןילוח אתפסות תא הריכזמ וז "הזרכה" ,ךכב 174
 .117 'עה ,ליעל ואר ךכ לע 175
 םינשרפ ,ילבבב תשחרתמש הרמהה ללגב ,ןפוא לכב ?"הזרכה"ה םע ימלשוריבש "העיגפ"ה תא ההזמ ומצע ילבבה םאה 176

 .הל ךומסו 136 'עה ,ליעל ואר .ינשה רואל דחאה תא ושריפ םירקוחו
 םינומדק תובא רחא רתה ,ןיסחויה לש רחאה סותאב תפתתשמ וז הריקח ,םיוסמה ןומדקה באבו תלשושב תודקמתהב 177
 .99 'עהל ךומס ,ליעל ואר .םיראופמ
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 שרפמד םתה ינאש .תירצמ אלו "ירצמ" :'מא .רז םומ .'יתכ "רזממ" !תרזממ אלו "רזממ" 178התעמ אלא

 .םדקל השא לש הכרד ןיאו שיא לש וכרד - 179םימבו םחלב םכתא ומדק אל רשא רבד לע" :הימעט ארק

  181.םישנ תארקל םישנו םישנא תארקל ]]םישנא[[ םדקל 180םהל היה

 .)םש ,ילבב( קיתשיא

  :שרדמה תיבב ןיינעב לואשל ךלוה רנבא ,תאז תובקעבו ,רנבא לש תונעטה לכ לע בישמ גאוד

 :היל 'מאק יכה ?םלע היל ירק אכהו רענ היל ירק םתה ."םלעה הז ימ ןב התא לאש ךלמה רמאיו" דימ

   .שרדמה תיבב הילע לאשו אצ ךממ המלעתנש הכלה

 .וקיתשיא .אתאישק ינה לכ והל ישקא .תיבאומ אל "יבאומ" ,תינומע אלו "ינומע" :היל ורמא .לאש

 .)א"ע זע–ב"ע וע תומבי ילבב( והילע יזורכאל ועב

 

 :ותחפשמו דוד תא לוספל ודמע םה ,גאוד לש וינועיט לע תונעל וחילצה אל שרדמה תיב יבשוי םג רשאכ

 תויבאומו תוינומע םישנש הכלה עבקו ,דוד תרזעל ץלחנ רתי ןב אשמע ,ףוסבל 182."והילע יזורכאל ועב"

  .להקב אובל תורתומ

 ,םייתכלה אירטו אלקש ןהיניב תומייקמ תויארקמה תויומדה :םייטסינורכנא םיטנמלא המכ ליכמ הז רופיס

 ףסונ יטסינורכנא טנמלא 183.שרדמה תיבב תודמול ןהו ,תונווגמ תויארומאו תויאנת תורוסמ תוריכמ ןה

 לש הפישחב רבודמ אל ?הזה הרקמב "הזרכה"ה תלועפ יהמ ."הזרכה"ה דסומל תוסחייתהה אוה רופיסב

 תור לש םיאצאצ םהש םיעדוי םלוכ .לכל םיעודי ותחפשמו דוד לש םסוחיי ,רופיסה יפל .יגולאינג עדימ

  .תיתרבח-תיתכלה העקוה לש גוס איה "הזרכה"ה ,הז רופיסב םג יכ ןכ לע הארנ .הייבאומה

 ךורא רופיס והז .ליעל יתאבהש הזרכהה תוטודקנא ינפל דימ ,ןישודיק ילבבב עיפומ ןורחאה "הזרכה"ה רופיס

 לע דמלל לוכי רופיסהש המב דקמתא ןאכ 184.םינוש םינוויכמ ,םירקחמ המכו המכל הכז אוהו ,ףעוסמו

  :"הזרכה"ה דסומ לעו יגולאינגה עדיב םימכחה תטילש

 ביכע :היל ורמא .ארשיב יל בה :ל'א .אחבט יבגל ברק .אתידבמופל עלקיאד אעדרהנב הוהד ארבג אוהה

  !?יאמקמ טיקנד לאקסיוש רב ןאמ :והל 'מא .ךל ביתינו אשירב לאקזחי רב הדוהי ברד היעמש ליקשד דע

  .היתמשו הירופיש קיפא .הדוהי ברל היל ורמאו ולזא

 .)א"ע ע ןישודיק ילבב( אוה אדבעד היוליע זירכא .ידבע ישניאל היל ירקד ליגר היל ורמאו ותא

 לע העומשה רשאכ .ושמשל ףצחתמו הדוהי בר לע גלגלמ ,אתידבמופל עיגמ םיוסמ שיא ,תחתופה הניצסב

 םישנא תונכל גהונ םג שיאהש הדוהי ברל רפוסמ ,ןכמ רחאל .ותוא הדנמ אוה ,הדוהי בר לש וינזאל העיגמ ךכ

 אתיירב יפ לע הדוהי בר לעפ ,ךכב .דבע רותב םדא ותוא לע "זירכמ" הדוהי בר ,תאז תובקעבו ,"דבע" ראותב

 ומומב :לאומש 'מאו .םלועל אחבשב רבדמ וניאו לוספ לסופה לכו..." :לאומש לש הרמימ תבסומ הילעש

 תרוצ יפ לע םדא לש וסוחיי תא ןחבאל ןתינש ןויערה תא תפקשמ וז תרוסמ 185.)א"ע ע ןישודיק ילבב( "לסופ

 
 ."התעמ" ןאכ לפכנ 141 ןכנימ י"כב 178
 דיב קחמנו ,"םימבו םחלב םישנא םדקל םהל היה .השא לש הכרד ןיאו םדקל שיאלש וכרד .ךרדב" :ןאכ לפכנ 141 ןכנימ י"כב 179
 .רחא

 .םידעה ראש יפ לע יתנקית .שובישב ,"םחל" :141 ןכנימ י"כב 180
 .םידעה ראש יפ לע יתנקית .םישנא :141 ןכנימ י"כב 181
 םג עיצמ אוה ,י"עב ךרעב ,224-225 'מעב ךא ,"וצר" רותב ןאכ "ועב" תא םגרתמ ,ז"רכ ךרעב ,600 'מע ,תילבב תימרא ,ףולוקוס 182
 .ןאכ רתוי םיאתמ הז םוגרתש הארנו ,תויועמשמה תחא רותב "ודמע" תא

 .)"רז םומ"( בי ,ג ןישודיק ימלשורי ;ט"מר הקסיפ ,םירבד ירפס ואר 183
 ,קוח ,רמייהפמיוו ;163-185 'מע ,רגירט תולימ ,סומיטפס ;52-53 'מע ,םכח ,ןימלק ;166-167 'מע ,תוכירע ,׳ד לטנזור ,לשמל ואר 184
 תולימ ,סומיטפס ואר ,רופיסה לש ורוחיאל .היצרוטלוקא ,סורג ;אתליל אמלש ,תימע ;109-100 'מע ,תרוסמ ,סדיו ;163-147 'מע
 קלחכ ילבבב עקוש רופיסהש ךכ לע דמע ,םש ,לטנזור ,ךדיאמ .111-100 ,תרוסמ ,סדיו ;155-148 'מע ,קוח ,רמייהפמיוו ;רגירט
 .חרכהב םירתוס םניא םינועיטה ינש םנמא .שארמ הכורע הדיחימ

 .וכלהמב ןתוא טטצמ םג הדוהי ברו ,רופיסה ינפל דימ תועיפומ הרמימה ףוריצב אתיירבה 185
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 אופא קיזחמ וניא הדוהי בר .ישעמ ןפואב הז ןויערב שמתשהל תורשפאה הלוע ,ןאכ םג 186.ולש תוגהנתהה

  .ותוגהנתה ךמס לע קר ,דבע וניה םדאהש "זירכמ" אוה .וב עגפש שיאה יבגל יגולאינג עדימב

 ונא ,הדוהי בר תא ןמחנ בר לאושש תולאשה ךותמ .ןמחנ בר ינפב ןידל הדוהי בר תא עבות שיאה ,הבוגתב

 :הזרכהה תרמוח לע םידמל
  187.ןנברד אחילש רעיצ ?ארבג אוההל רמ 'יתמש 'עט יאמ

 וניאו לוספ לסופה לכ אינתו .ידבע ישניאל ירקד ליגרד :'ל 'מא ?אוה אדבעד 188היוליע תזרכא 'עט יאמו

  .לסופ ומומב לאומש 'מאו .םלועל]]ש[[ החבשב רבדמ

   ?'מא ימ יזורכאל 189,יקוזחאל לאומש 'מאד רמיא

 .)ב"ע ע ןישודיק ילבב( 190}אנדיבע אפידעד ל'א{

 לע ול בישמ הדוהי ברו ,דבעכ הזרכההו ,יודינה :שיאה דגנכ ויתולועפ יתש לע הדוהי בר תא רקבמ ןמחנ בר

 אפידעד" :הזרכהה עוציב לע ןמחנ בר לש תרוקיבל הבושת הדוהי ברל שי ,111 ןקיטו י"כ חסונב קר םלוא .ךכ

 .דהדהל הכישממ ןמחנ בר לש תרוקיבהו ,הנעמ ןיא הדוהי ברל ,םיסופדהו דיה יבתכ בור חסונ יפל ."אנדיבע

 בר יפב תעמשומה תרוקיבה 191.תינשמ הפסוה איה ןקיטו י״כב ״אנדיבע אפידעד״ הבושתהש אופא הארנ

 וא "ששח" ידי לע ןוגכ ,ךכב םידושחה תא ןמסל וא םילוספה לע חקפל תופסונ םיכרד ןנשיש תדמלמ ןמחנ

 דסומ םצע לע תרוקיב השעמל דהדהמ וז תרוקיבל הנעמה רדעיה ."הזרכה"ל קקדזהל ילבמ ,"הקזחה"

  192.ולש ינוציקהו רומחה יפואה תא הלגמו ,הזרכהה

 עדימ ול ןיא .הדוהי בר לש חוכה תוירירבש תא ףשוח ןמחנ בר תרוקיבל עגונב הדוהי בר לש הקיתשה עגר

 תועצמאב ,ינוריא ןפואב ונורתפ לע אב רופיסה .שיאה תוגהנתה לע קר תוססבתמ ויתולועפו ,ולשמ ישממ

  :ערפמל הדוהי בר תא קידצמ הז עדימ .ומצע שיאה בדנמש ףסונ עדימ

  !?'ל תירק אדבע ]]אכלמ[[ יאנומשח יבמ יתאד ארבג :ל'א ,היניד לעב םק ,יכהדא

 ]...[ .אוה אדבע אניתאק יאנומשח יבמ 'אד לכ לאומש 'מא יכה :ל'א

  .אוה אדבעד הילע זירכא

 .)םש( אעדרהנב תובותכ המכ וערקיא אמוי אוהה

 ,לאומשל תסחוימה תרחא הרמימל םאתהב ,ךכ םרב .יאנומשח תיב לש אצאצ אוהש ןעוט שיאה ,וסעכ ךותמ

 שיאה לע "זירכהל" שי ןכאש ענכתשמ ןמחנ בר ,תאזה הרמימה תומיא רחאל 193.דבע ןכא אוהש הלגמ אוה

 רסומ ומצע שיאהש עדימב םייולת םה .יגולאינג עדיב םיקיזחמ םניא ןמחנ ברו הדוהי בר ,ןאכ םג .דבעכ

 ,םירקוח וריעהש יפכ .יתימאה וסוחיי תא דומאל תנמ לע לאומש םשב תיללכ תרוסמ לע םיססבתמו ,םהל

 ,םימכח חוכ ץוענ הבש תמיוסמה הדוקנב ןיחבהל בושח ךא ,םימכחה לש תוינחוכ ןגפמ גיצמ הז רופיס

 "זירכהל" חוכה תא םהל שיו תודנל חוכה תא שי םימכחל ,רופיסה יפל 194.חוכ ירסח םה םהבש םיטביהבו

 
 .85 'עהל ךומס ,ליעל ואר ,הז ןיינעב ןוידל 186
 י"כב .הינולוב הכירכ עטקב םג ךכש הארנ .היצנו סופדבו ,367 דרופסקוא י"כב ןכו ,111 ןקיטו י"יכב ךכ ]ןנברד אחילש רעיצ 187
 ברד ,רמ הידגנו" :ףסונ )םילק םייונישב( אטשוק סופדבו הראגחלא דאו סופדב ."היל ידבע 'ינימ 'פידעו 'וקלמ בייחו" :ףסונ ןכנימ
 .190 'עה ,ןלהל חסונה תורעהב וארו ."היל ידבע הינימ ףידעד ,ןנברד אחילש רעצמד ןאמ לע דיגנמ

 ל"א" :367 דרופסקוא י"כב .היצנוו אטשוק סופדבו ,הינולוב עטק ,ןכנימ י"כב המודבו ,111 ןקיטו י"כב ךכ ]היוליע תזרכא-יאמו 188
  .הראגחלא דאו סופדב המודבו ,"אדבע ארבג יאהל תירק יאמ

  .הששחא הינולוב עטק .היל שחימל םיסופדבו ,ןכנימ ,367 דרופסקוא י"כב .111 ןקיטו י"כב ךכ ]יקוזחאל 189
 תסחוימה הבושתהש הארנ .187 'עה ,ליעל ואר .םידעה ראשב םירסח םה ךא ,111 ןקיטו י"כב ופסונ ולא םילימ ]אנדיבע-ל'א 190

  .גולאידב תונוש תודוקנ יתשב המקומ איהו ,םידעה ןמ קלחל הרדחש תינשמ תפסות איה "אנדיבע אפידעד" הדוהי ברל
 .190 'עה ,ליעל ואר 191
 .ןאכ חסונה יפוליחל 189 'עה ואר 192
 .49 ׳עהל ךומס ׳ב קרפ וארו .ןיסחויב קוסיעה תא ןתמל הרוקמב הדעונ וז הרמימ יכ עיצמש ,106 'מע ,תרוסמ ,סדיו ואר 193
 .157-158 'מע ,קוח ,רמייהפמיוו ;52 'מע ,םכח ,ןימלק םג ואר .104-107 'מע ,תרוסמ ,סדיו ואר 194
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 – ךכ לשב ילואו – תאז םוקמב .יטרדנטסה יגולאינגה עדיה לע תולעב וא הטילש םהל ןיא םרב .םילוספ לע

 תא ררשאמ רופיסה .תויפולח הדימ תומא ךמס לע םילוספ ןמסל םהל תורשפאמש תורוסמ םירסומ םה

 םצע לע רערעמ אוה ךכבו ,סוחייה ביטה תא עובקל תנמ לע יפוא תונוכתב שומישה לש קוידהו תונמיהמה

  .דעותמו ,טרופמ ,יטרדנטס יגולאינג עדיל קקזיהל םימכחה לש ךרוצה

 ךוותב תאצמנו ,העקוה איהש ״הזרכה״ה ןיבל הפישח איהש ״הזרכה״ה ןיב אופא תרשגמ הז רופיסב הזרכהה

 יתוהמ רשק ןיא ,וינפ לע .רופיסה תחיתפב ,"אתמש"ל ,יודינל הזרכהה לש תוכימסה תפרטצמ ךכל .םהיניבש

 תאו ותוא בילעהש ינפמ ,שיאה תא הדינ הדוהי בר :הלשמ הביס התיה תחא לכלו ,וללה תולועפה יתש ןיב

 שי הזרכהה תלועפל ,יתיארהש יפכ םרב .״םידבע״ םירחא הניכ אוהש ןוויכמ ,דבעכ וילע זירכה אוהו ,ושמש

 ידיב תעצבתמ "הזרכה"ה ,וללה הזרכהה ישעמ לכב 195.יודינל המוד ןפואב ,העקוה לש דיקפתו תועמשמ םג

 הז רשק יכ הארא ןלהל .םייתשה ןיב רתוי קודה רשק לע תזמרמ יודינל הזרכהה תכמסהש אופא ןכתי .םכח

  .םיפסונ תורוקמב רתוי שרופמ ןפואב הלוע

 

 196.תימראב םג םידומלתבו ,תירבעב ,םיאנתה תורפסב עיפומ אוה .וללה םישעמל ידוחיי ונניא ז"רכ שרושה

 םנשי 197.תילרטיינ היצטונוק לעב ללכ ךרדב אוהו ,"רוביצב עידוהל" אוה הז שרוש לש הליגרה תועמשמה

 תריכמ לע העדוהו ,האצמנש הדיבא לע העדוהכ ,יתכלה דסומל סחייתמ ז״רכ םהבש םיפסונ םירשקה המכ

 תומוקמ המכב םרב 199.תמיוסמ הכלה לע תירוביצ העדוה ראתמ חנומה ,םיתיעל 198.ןידה תיב ידיב םיסכנ

 דימלת לע רפוסמ ,ןירדהנס ילבבב .העקוה וא רוסיא לש רשקהב ,ילילש ןבומב שמשמ ז"רכ שרושה ילבבב

 רותב וילע זירכהו ,ושרדמ תיבמ ותוא איצוה ימא 'ר ,ךכמ האצותכ .שרדמה תיבב ורמאנש םירבד הליגש

 השעמב םג .)א"ע אל ןירדהנס ילבב( "'אייזר ילג ןיד' הילע זירכאו אשרדמ יבמ 200ימא 'ר היקפא" :דוס הלגמ

 לש הכמסה הנשי ןילוח ילבבב ,ךכל ףסונב .הזרכהל ךמסנ - שרדמה תיבמ האצוהה - יתרבחה לושינה ,הז

 :םכחל וניכס תא הארמ אלש טחוש יפלכ גוהנל שיש ןפואב הנד וז היגוס .הזרכהו "אתמש"

  .היל ןניתמשמ - םכח הימק אניכס רס אלד אחבט יאה :אנוה בר 'מא

 .)א"ע חי ןילוח ילבב( הפירטד ארשיבא ןנזירכמו היל ןנירבעמ :'מא 'ברו

 
 .128 'עה ,ליעל תוינפהב ואר ,יודינה דסומב ןוידל 195
 יבגל םיקולח םינשלבה .םירחא תימרא יבינב ןכו ,לאינד רפס לש תימראב רבכ אצמנו ,םיאנתה לש תירבעב שדחתה הז שרוש 196
 ואר .κῆρυξ -ו ,κηρύσσω :תינוויה ןמ םיעבונ ,"זורכ" םצעה םש ןכו ,ז"רכ שרושהש רובס תשרומ םחנמ .ולש היגולומיטאה
 ,תימרא ,רשטוק לצא ואר ,תיסרפה ןמ עבונ שרושה יכ ועיצה םירחא םירקוח ,םרב .**18 'עה ,םש וארו ,196 'מע ,ןוקיסקל ,תשרומ
 אקווד אוה שרושה רוקמש ןעט רפש ןרהא .הפ לעב החישב דקש לואש םג ןייצ ךכו ,**17 'עה 196 'מע ,ןוקיסקל ,תשרומ ;383 'מע
 יטנופה ןוימדה יכ ןכתי ,תירוקמה היגולומיטאל רשק ילב .םש ,רשטוק וארו ,ז"רכ ,רפש ואר .הקוחר ותעצהש הארנ ךא ,ימש
 ,ἀποκηρύσσω ינוויה לעופה תא םגרתל ידכ םג תירוסב שמשמש ,ז"רכ לש תמיוסמה תילילשה תועמשמל איבהש אוה תינוויל
 .209 'עה ,ןלהל וארו

-א"ע דצ ןילוח ;ב"ע דס תוחנמ ;א"ע מ – ב"ע טל םירדנ ילבב ;ד ,ב מ"ב ;ו ,זט תבש ימלשורי ;א ,ו ןירדהנס הנשמ ,לשמל ואר 197
 .ב"ע

  .זט ,ג יאמד אתפסות םג ואר .םימותי יסכנ דוחייבו ,א ,ו ןיכרע הנשמ ;'ב קרפ אעיצמ אבב הנשמ ואר 198
 גכ ק"ב ;א"ע אכ ה"ר ;ב"ע ומק ;א"ע טלק תבש ילבב ;ג ,ט תומבי ;ה ,א הלח ;א ,ד תוכרב ;ח ,ד םיחספ ימלשורי ,לשמל ואר 199
 דמעמ ,ל״י ןיול ןכו ,211-214 'מע ,םימכח ,רלימ ואר ,ימלשוריב ולא תויורקיהב ןוידל .ב"ע זט מ"ב ;ב"ע המ ב"ב ;ב"ע גיק ;ב"ע
 .86-85 'מע ,םימכחה

 .רפוסה דיב ןקותו ,י]מ[)ב(א בתכנ ינמית י"כב ]ימא 200
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 לכ תא ויפלכ ליעפה אנניח רב אברו ,םכחל וניכס תא הארה אלש טחוש לע השעמ אבומ ,תאז תובקעב

 םגש ןכתי 201.הפירט אוהש ורשב לע זירכהו ,ודיקפתמ ותוא ריבעה ,ותוא הדינ אוה :תועצומה תויצקנסה

  202.הזרכהל "אתמש" ןיב הקיז תזמרנ הז השעמב

 :תילבב העבשה תרעקב םג העיפומ "אתמש"ל הזרכה ןיב תוכימס

 אלד המש אנעדי אלד ןיב המש אנעדיד ןיב ]...[ יקיזמו ידיש לכל }לכ{ ןוניתשבכ ןוניתרסא ןונית]פכ[ ]...[

 יל ושירפ רבכ תישארב ימוי תעבשמ יל ושיריפ אלדו תישארב ימוי העבשמ )יל( ושיריפ רבכ המש אנעדי

 אתיליל איהה תוה דכ היחרפ רב עושוהי יברל הל ורדשו ובתכד אמי רביע >ןמ< אכל התאד אטיגב

 ובתכו המש עדיד אוה אלד תמחמ תליבק אלו אתמש היחרפ רב עושוהי הלע רדשו השניא ינבל אקנ)ח(ד

 ןותשיבכ ןותיריסא ןותיפיכ ןותא ףא אמי רביע ןמ אכל אתאד אטיגב אעיקרב הלע 203וזירכו אטיגב המש

 'מע ,3-7 'וש ,5 הרעק ,תורעקו תועימק ,דקשו הונ( ]...[ אלק רב אקנרמ ןידהד הלגר יפיכ תוחת ןוכלוכ

158-116(.204  

 וחלשש רחאל קר תאז תושעל לוכי היה ךא ,תיליל תא תודנל הסינ היחרפ ןב עשוהי 'ר ,טסקטב רפוסמה יפל

 ותוא תועצמאב הארנכ ,עיקרב תיליל לע "וזירכה"ש םג רפוסמ ,הז רשקהב .םיל רבעמ אבש טגב המש תא ול

 םשור השוע ,ףסונב .םהיניב הקיזה תרכינ ךא ,ןיטולחל רורב אל הזרכההו טגה ,יודינה ןיב רשקה םנמא .טגה

  205.תיליל לע תלעפומה תילילש הלועפב רבודמ אלא ,"העדוה" הניא הזרכההש

 וא ,"תודנל" ,"עיקוהל" ,"רוסאל" :ועמשמו ,קהבומ ילילש ןווגב שמשמ ז"רכ שרושה ,תירוסב תורוקמ המכב

 ןושארה םדא לש םשנוע תא ,תיעיברה האמה ןב ,ירוסה םרפא לש רואיתב לשמל ךכ 206."הליהקה ןמ איצוהל"

   :ראצנדכובנו

 207ܢ,+ܐ 5(4 123ܘ/. | ܢ,+ܐ (ܼ'& %ܙ#"!

 .)13:4.3 ןדע ןג לע תונונמה ,ירוסה םרפא( םתוא ךילשה קוחרמל / םתוא השע )"םיזרכומ"( םידונמ

 ."אדש" לעופל ליבקמו ,לבב ךלמו םדא לש םשוריגו םשנוע רואיתל שמשמ "אזרכמ" לעופה ,הז רואיתב

 םוגרתה והז .הריפסל 411 תנשל ךראותמש די בתכב ,ףסונ ירוס טסקטב העיפומ י"דשו ז"רכ םישרושה תדמצה

 ואצוהש םירפוכל סחייתהב .הרטסובמ סוטיט ידי לע תינוויב רוקמב בתכנש "םיאכינמה דגנ" רוביחל ירוסה

 
 י"כ ,TS NS 329.337 'גדירבמייק ג"טקב ךא ,"הנח רב רב הבר" אוה םכחה םש ,122 ןקיטו י"כב םנמא .א"ע חי ןילוח ילבב ואר 201
 "הנח רב רב הבר" חסונהש הארנ ןכל .אנניח רב ןיבר :121 ןקיטו י"כבו ,אנאניח רב אבאר :)םילק םייונישב( וניצנוש סופד ,ןכנימ
 .רתוי רכומ םכח םשל ןוקית וא שוביש אוה

 .טחושה תא עיקוהל הדעונ רשבה לע הזרכההו ,רוסיא לש רשקהב תשמשמ איה ,רשבל תסחייתמ הז רשקהב "הזרכה"הש ףא 202
 הייאר םהל ןיאש תורמל ,הפירט אוה רשבהש םיעבוקש ולא םה םימכחה ,הזה הרקמבש ךכב רושק ןיסחויה רשקהל םיוסמ ןוימד
 והבא 'ר רסומ םש ,ב"ע וכ ןירדהנס ילבב םג ואר .)ב״ע-א״ע דצ ןילוח ילבב וושהו( המצע היחה תא וקדב אל םהו ,ךכל תישממ
 ,תמיוסמ תיתרבח העקוה הווהמ תודעל לוספהש ךכ לע .םלסופל ידכ "ןיד תיבב הזרכה" םיכירצ תודעל םילוספהש רזעלא 'ר םשב
 .תודע ילוספ ,הכלמ ;269-254 'מע ,תיביר ,והירבג ואר

 .הטמשנ 'אה יכו ,"וזירכאו" תאז אורקל ךירצש ןייצ דקש לואש ,הפ לעב החישב 203
 'ר לש ומש תא העדי אל איהש םושמ טגה תא הלביק אל תיליל יכ רפוסמ םשו ,25.7 ,141 'מע ,תורעק ,'חאו דקש םג ואר 204

 לש וירקחמלו העבשהה תורעקל תוינפהה לע רגרבמב-ןיקנמ ליגיבאל הדות .טעמ שבושמ הז חסונש הארנו ,היחרפ ןב עשוהי
 .דקש

 ,דקשו הונ(  ce"a deed of divor by in heaven against her"an announcement was made :דקשו הונ תאז םימגרתמ ךכ 205
  .רתוי ילרטיינ ןפואב הזרכהה תא םגרתמש ,184-183 'מע ,הקיטאופ ,דקש וושה .)161 'מע ,תורעקו תועימק

 הלוע וז תועמשמש ןכתי .krz ךרעב ימראה ןוקיסקלב םג וארו .225-226 'מע ,תירוס ,'תימס ןייפ ;649 'מע ,תירוס ,ףולוקוס ואר 206
 5/'>. ܝܗ,8ܬ,6" :םגרותמש ,"ֹועְרַּזִמ חַלְצִי אT יִּכ ,ויָמָיְּב חַלְצִי אT רֶבֶּג ,יִריִרֲע הֶּזַה ׁשיִאָה תֶא ּובְתִּכ" :ל ,בל הימריל אתטישפב רבכ

 ."L&ܪܙ I.ܼ?J !A+ < ܃ܗE'#5 8@̈,!Gܕ CD! ܂A@?8 <ܕ   ܼ%ܙ/"!   3+ܗ
 .ימראה ןוקיסקלה רגאמ ךותמ 207
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 העדוהב רוסאל" ,"רוביצב עיקוהל" ועמשמש ,ἀποκηρύσσω ינוויה לעופב שמתשמ סוטיט ,הייסנכה ןמ

 209:י"דשו ז"רכ םילעפה דמצ תועצמאב םגרותמ הז לעופ ,תירוסה הסריגב 208."שרגל" וא "תירוביצ

,Mܕ4Gܐܘ ܘܙ/6ܬܐ  %ܬ(&  A!ܕ   8@N̈3  N3+ܐ 

  210.היסנכה ןמ וכלשוהו )"וזרכוה"( ועקוהש םיער םישנא

 ומצע ינפב ןה ,הייסנכה ןמ יודינ לש רשקהב שמשל ךישממ ז"רכ שרושה ,רתוי םירחואמ םיירוס תורוקמב

 ףצרמ קלחכ ,םידש שוריגל שמשמ "וזרכתאו" יוויצה ,תירוס העבשה תרעקב 211.םיפסונ הרדה ילעפ דצל ןה

 .םייתייסנכה תורוקמה לע הארנכ ססובמ הז שומיש 212.ךכל דעונש םילעפ

 ילבבה ןמ תורוקמה תא ריהנהל הלוכי םיירוסה תורוקמב תשמשמה ז"רכ שרושה לש וז תילילש תועמשמ

 ,ילבבב התלגתהש תילילשה היצטונוקה תא םיססבמ םה ,תישאר .ןיסחוי ילוספ לע "הזרכה"ב םיקסועש

 ,תאז רואל 213.״אתמש״ל הזרכהה ןיב הקיזה תא םיססבמ םה ןכו ,״העקוה״ לש תועמשמה ןווגב תפקתשמש

 תיתרבח תואיצמ םג ףקשמ םיירוסה תורוקמה ןיבל ילבבב תורוקמה ןיב רשקה םאה לואשל םוקמ שי

  .ןויע םיכירצ דוע םירבדהו ,םיטסקטה ורצונ םהבש םיגוחל תפתושמה תמיוסמ

 

 ."םירומח" םילוספב תודקמתמ "תוזרכה"ה לכ .ולא םישעמב "םיזרכומ"ה םילוספה יגוס לע ריעהל שי ,םויסל

 לשו םירזממ לש ןה םישעמה ראשב "תוזרכה"הו ,הייבאומ יאצאצב קסוע ותחפשמו דוד תודוא השעמה

 תורכומה ,"היובש" וא "תרויג" ,"הסיע" ,"ללח" ןוגכ ,רתוי "תולק" לוספ תוירוגטק ,תאז תמועל .םידבע

  .ולא םישעממ תורדענ ,םינהוכל רקיעב תורוסאו םירחא םירשקהמ

 .ןיסחויב םיקסועה םימודק תורוקממ תרדענו טעמכ איהש םושמ ,דחוימב תניינעמ "דבע"ה לש הירוגטקה

 214.סחי תצובקל םיבשחנ םה ןיא ךא ,ל"זח תורפסב םינווגמ םייתכלה םירשקהב הצופנ "םידבע" הירוגטקה

 ידבעש ששחה הלוע תילארשי-ץראה םיארומאה תורפסבו םיאנתה תורפסב תודחא תורוסמו תוכלהב ,םנמא

 םייטרואית םה ולא תורוקמ ךא — המורתב םילכוא םהינשש ןוויכמ — םינהוככ תועטב והוזי םינהוכ

 ישעמב קר אל שמשמו ,יטסילאיר ששחכ הלוע הזחתמה דבעה סופוט ,תאז תמועל ,ילבבב 215.םייפואב

 תוחכונ ןכתיתש ןויערה 216.סוחיי ךמס לע יפרגואיג לודיבבו יופימב םיפתתשמה תורוקמב םג אלא ,"הזרכה"ה

 םישנאב רבודמ :הלופכ איה תוזחתהה ןכש ,םירושימ המכב רערעמ ,תידוהי הליהק ברקב םיזחתמ םידבע לש

 ןמ קלח םניא ללכש םישנאב ןכו ,ןירוח ינבל םיזחתמש יתוהמ ןפואב םירחא יתרבח דמעמו הבכשמ

 
 .202 'מע ,ג"סל ואר ,ποκηρύσσωἀ לעופה תועמשמל .247 'מע ,3:3 םיאכינמה דגנ ,הרטסובמ סוטיט ואר 208
 וארו ,ז"רכ שרושה לש תמיוסמה תילילשה תועמשמל איבהש אוה ,ποκηρύσσωἀ לעופה םע ז"רכ לש יטנופה ןוימדהש ןכתי 209

 .196 'עה ,ליעל
 .246 'מע ,םש ,הרטסובמ סוטיט 210
 .348 'מע ,'א ךרכ ,םיבתכמ ,היכויטנאמ סורווס ;99 'מע ,2:32 'ג קלח ,הירוטסיה ,סוספאמ ןנחוי לשמל ואר 211
 .80 'מע ,14:11 ,תוירוס תורעק ,י'גירומ ואר 212
 וא "העקוה" ןבומב שמשמ ז"רכ רשאכ .ולא םירשקהב תילבבה תימראל תירוסה ןיב יריבחת לדבה םייק ללכ ךרדב םנמא 213

 תרעק לש טסקטב םג ךכ .םיוסמ ןכותל ןויצ ודצל ןיאו ,רחא םדא לע תלעפומה תילילש הלועפכ דקפתמ אוה ,תירוסב "שוריג"
 ןוגכ ,הרקמו הרקמ לכב "הזרכה"ל םיוסמ ןכות ונשי ,ילבבב תורוקמה תיברמב ,תאז תמועל ."אעיקרב הלע וזירכו" :העבשהה
 זע תומבי ילבב( דוד לע רופיסה אוה ,הז רשקהב ןפוד אצוי .המודכו ,"אוה אדבעד הילע זירכא" וא ,"אוה אריזממד הילע זירכא"
 זירכהל ודמע םה" ןוגכ ,תמיוסמ תיקוספ ןאכ םילשהל שיש ורבס םינשרפ .הוולנ ןכות אלל ,"והילע יזורכאל ועב :רמאנ םש ,)א״ע
 :ןוגכ ,"העקוה" וא "רוסיא" ןבומב ז"רכ תא םגרתל עיצהל רשפא ,םיירוסה תורוקמה רואל ךא ,"להקל םייואר םניא םהש םהילע
 .א"ע ומ תומבי ילבבב ןנחוי 'ר ירבד תא םג המוד ןפואב אורקל רשפא ."םתוא רוסאל ודמע םה"

 ינב"ל ןויצה לע תססובמ וז הירוגטקש הארנ .״םיכלמ ידבע״ הירוגטקה תא הריכזמה ,ב ,ה ןישודיק אתפסות אוה ןפוד אצוי 214
 ׳ב קרפ וארו ,ב"ע בע ןישודיק ילבב םג ואר .257 ׳עהל ךומס ׳א קרפ וארו ,חנ ,ב ארזע ואר ,לבבמ םילועה תמישרב "המלש ידבע
  .66 ׳עהל ךומס

 ילבב ;)"רמיא ןב רוחשפ"( א ,ד ןישודיק ימלשורי ;ב"ע-א"ע חכ תובותכ ילבב ;י ,ב תובותכ ימלשורי ;ג ,ג תובותכ אתפסות ואר 215
 .)ל"נכ( ב"ע ע ןישודיק

 .ב"ע זט תומבי ;א"ע וע ;ב"ע בע ,םש ;)ליעל 'א הדיחי( ב"ע ע ןישודיק ילבב ואר 216
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 םתוא הדירומ קר אל ״םייומסה םידבע"ה לש םנומיסו םתפישח .םידוהיל םיזחתמה ,ידוהיה ביטקלוקה

  217.טלחומ ןפואב הליהקה ןמ םתוא האיצומ אלא ,םהלש ןותיחה תלוכי תניחבמ הגרדב

 

  יגולאינג עדימ ילעבכ םימכחה
 .יביסולקסקא ןפואב יגולאינגה עדימב םיטלוש םניא םימכחהש רכינ ,התע דע יתנחבש םישעמה ןמ םידחאב

 ראתמ וניא יתנחבש םישעמה ןמ דחא ףא .תחרכומ תונשרפ הניא וז ךא ,ךכ שרפל ןתינ םירחא םישעמב

 הלוע וזכ תואיצמ .דוסב ,רחא םכחל דחא םכחמ ,ישממו םיוסמ ,יטרדנטס יגולאינג עדימ תרבעה שרופמב

 שיש הארא ןלהל ךא ,וזכ תואיצמ גיצהל יושע ףסונ רוקמ .תעכ איבא ותואש דבלב דחא רוקמב תושרופמ

 .רחא ןפואב ותוא אורקל

 יזוח לש לוטיבל האיבה ,דבעכ שיאה לע הזרכהה יכ רפוסמ ,"דבע"הו הדוהי בר לע ךוראה רופיסה ףוסב

  218:םינבאב ותוא םוגרל וסינו הדוהי בר ירחא ופדר אעדרהנ ישנא ,תאז תובקעב .אעדרהנב םיבר ןיאושינ

  .אעדרהנב תובותכ המכ וערקיא אמוי אוהה

  .הימגרימל הירתב קופנ ,קיפנ אק יכ

  - לאומש 'מאד וכל אנילגמ אל יאו ,ותיקיתש ותיקיתש :ל'א

 רוהט אמט אמט :'מיסו .יתברוע יבד אירקימ אדחו הנוי יבד איירקמ אדח ,אעדרהנב הוה אתייערז יתרת

  .רוהט

 .)ב"ע ע ןישודיק ילבב( אכלמ רהנב אמטיא םקו אכלמ רהנב אקבא קילסד דע והיידימ והיימגיר ודש

 תודוא לאומשמ לביק אוהש ידוס עדימ וידיב שיש אעדרהנ ישנא לע םייאמ הדוהי בר ,ומצע לע ןגהל ידכ

 עדימה תפישח .םדימ םינבאה תא םיטמוש םישנאה ,םויאה תובקעב .אעדרהנמ תומיוסמ תוחפשמ יתש

 רופיסה והז .ךכמ ענמיהל הפידעה הליהקהו ,רתוי דוע תורומח תויתרבח תוכלשהל האיבמ הארנכ התיה

 ידוס ןפואב ,יטרדנטס יגולאינג עדימ ודימלתל רסומש םכח שרופמב ראותמ ובש ,יתאצמש דיחיה

  .יביסולקסקאו

 תוטודקנא תכמסה ?וידיבש "עדימה רגאמ" הצמתמ הזב אמש וא ,ףסונ יגולאינג עדימב קיזחמ הדוהי בר םאה

 ןה םג תועבונ ,אברו ןמחנ בר ,הדוהי בר לש םילוספה תוזרכהש םשורה תא תרצוי ,ולא םירבדל הזרכהה

 תא חסינש ימ לש החנהה התיה וז םא רורב אל םרב .םהיתוברמ ילוא ולביקש ,םדיב היהש ידוס עדיממ

  219.תוטודקנאה

 אלו" ,אתפסותה תרעה תא ריכזמ "וכל אנילגמ" חוסינה :םייאנת תורוקמ ינש ריכזמ הדוהי בר ירבד ןונגס

 220.)ד ,ג תויודע אתפסות( "עובשב תחא םעפ ןהידימלתלו ןהינבל ןתוא ןירסומ לבא ,התולגל םימכח וצר

 יפלכ ,לילכמ ןפואב התוא ושריפ ,רומאכ ,םיארומאהו ,ןויצ ןב בריקש תמיוסמ החפשמל תסחייתמ וז הרעה

 תונשרפה יפ לע ,אתפסותב ראותמה תא םישיחממ הדוהי בר לש ולא םירבד 221.תולוספה תוחפשמה לכ

  .ובר ול רסמש ידוס יגולאינג עדימב קיזחמ הדוהי בר היפל תואיצמ םיגיצמ םהש ךכב ,הלילכמה

 
 .151 'מע ,ןיאושינ ,ואלטס םג ואר 217
 תונבו ינב לע ךילשמ םדא לכ לש דמעמה אלא ,יאמצע ןפואב דמוע וניא םדא ףא ,ןיסחוי לש רשקהבש השיגדמ וז האצות 218
 .ןיסחוי ,ןרוק ואר ,ןיסחויה רשקהב תיתחפשמה הדיחיב תודקמתהה תועמשמל .תבחרומה ותחפשמ

 עדימה תא ריתסהל וא ףושחל םימכחה תטלחהב תויתורירש לש םשור םג תרצוי תוטודקנאה תדיחיל רופיסה תמיתח תכמסה 219
  .109-108 'מע ,תרוסמ ,סדיו ואר .םדיב אצמנ לוכיבכש יגולאינגה

 ימלשוריב אתיירבה תמועל ,)א"ע אע ןישודיק( ילבבב אתיירבה תסריגב םג אצמנ "התולגל" חוסינה .23 ׳עהל ךומס ,ליעל ואר 220
 .117 'עה ,ליעל ואר ."המסרפל" לעופב תשמתשמש )א ,ד ןישודיק(

 .30 הרעהל ךומס ,ליעל ואר 221
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 תא םיריכזמ – "רוהט רוהט אמט אמט ]...[ אעדרהנב הוה אתייערז יתרת" – םמצע לאומש ירבד ,ךכל ףסונב

 ."׳הרוהט וז החפשמו האמט וז החפשמ :אבא יל 'מאש׳ רמול םדא ןמאנ" :)ג ,ג( תובותכ אתפסותב רמאנה

 הדיגנמה ,תומיוסמ תוחפשמ יתש לע ובר וא ויבאמ לביק םדאש תרוסמל ״היח״ תודע הנשי ,םירקמה ינשב

 תיגולונימרט הניחבמ םידחייתמ הדוהי בר ירבד ,וזמ הרתי .הרהטו האמוט לש חונימה הדש תועצמאב ןהיניב

 תוידוחיי ,ןוידה דקומבש אשונה רותב "החפשמ"ל תוסחייתההו ,הרהטהו האמוטה ןושל :וללה םיביכרה ינשב

  222.ילבבה לש ןיסחויה חישב ןהיתש

 רואיתה םע תויודע אתפסות לש הרעהה בוליש ידי לע ורצונ הדוהי בר לש םימתוחה וירבדש עיצהל ינוצרב

 תרוסמב ןאכ תפלחומ ,תובותכ אתפסותב ויבא םשב ןבה לש תימינונאה תודעה ךא ,תובותכ אתפסותב

 תרשמש יתורפס טקורטסנוקב רבודמש הארנ ,הז רואית לש םיידוחייה םינייפאמה ללגב .וברמ לביק םכחש

 תונבו ינב ידיב קזחותמש ,טרפומה יגולאינגה עדיה ,וז היזטנפ יפ לע .תינבר "היזטנפ" ףקשמו ,תינשרפ הרטמ

 םישנה וא םינטקה ,םינקזה אלו ,םימכחה .םימכחה תטילשל רבועו יתליהקה בחרמה ןמ עקפומ ,הליהקה

  .דוסב – םהיניב רודל רודמ ותוא םיריבעמו ,יגולאינגה עדימב םיקיזחמ ,הליהקבש

 בר ,רופיסה ךלהמב .ל"זח תורפסב יגולאינגה עדיה לש ילארואה יפואה תא רחא ןפואב שיחממ הז רופיס

 ךותל תעמטומ אעדרהנמ תוחפשמה יתש תודוא וז הרימא 223.לאומש םשב תורמימ שש תוחפל רסומ הדוהי

 224.״הפ לעבש הרות"ה ךותב ללבנ יגולואנגה עדיה ,ךכב .תיארומא תרוסמ דוע תויהל תכפוהו ,תורמימה ראש

 ,םימכחה תוליעפל ליבקמב םייקתמה הליהקה תונבו ינב ברקב רזופמש יביטקלוקו יתליהק עדי ףוג םוקמב

 .ינברה עדיה יפוגמ ףסונ ףנע רותב ןאכ גצומ יגולאינגה עדיה

 

  :יגולאינג עדי וידימלתל רסומש םכח לע רפסמ ילבבב ףסונ רוקמ

   :]]'מא[[ 'ר 225]]'רד הישפנ חנ[[ ))'מנמ(( הוה יכ

  .יאנומע והלוכ - לבבב אכיא 226אינמוה .א

  .יריזממ והלוכ - לבבב אכיא אירגסס .ב

   .הזל הז ןהיתושנ ןיפילחמש הב שי ןיחא ינש - לבבב אכיא יאונד-אתריב .ג

  .י'י ירחאמ ורס ]]םויה[[ - לבבב אכיא איטסד-אתריב .ד

  .דומתשיאו ,הישאי רב יחא 'ר והניתמשו אתבשב הב ודצו ירווכד יריפ ופקאד

   - לבבב אכיא אמגאד ארקא .ה

  .228םהרבא לש וקיחב 227בשוי ]]םויה[[ הבהא רב אדא

  .)ב"ע-א"ע בע ןישודיק ילבב( לבבב הדוהי בר דלונ םויה .ו

 
 תוידוחייל ."לוספ"ו "רשכ"ל ותוא תנקתמו "רוהט"ו "אמט" חונימב השקתמ היגוסה םש ,ב"ע חכ תובותכ ילבב ואר 222
 ואר ,ןיסחוי יניינעב הרהטו האמוט ןושלב שומישל .445 'מע םשו ,ןיסחוי ,ןרוק ואר ,"אתייערז" ,החפשמה תדיחיב תודקמתהבש
 .ךליאו 253 ׳עהל ךומס ׳ה קרפ

 ,תימע ואר .הלאש ןמיסב תדמוע הז רופיסב לאומשל תסחוימה תפסונ הרמימ לש תוירוקמה .ב״ע-א״ע ע ןישודיק ילבב ואר 223
 .אתליל אמלש

 .ב"ע טמ תומבי ילבבבש אתיירבב דוחייבו ,םילשוריב ואצמנש "םיסחי תליגמ" לע תובחרומה תורוסמב ףקתשמ המוד ךילהת 224
  .96 'עה ליעל ואר

 י"כב ,תאז תמועל ."םנמנמ" :הראגחלא דאו סופדב םג ."הישפנ חנ"ל רחא דיב הגוה ,"'מנמ" חסונה ,111 ןקיטו י"כב ]'רד-'מנמ 225
 איה "םנמנמ" הסריגה הרואכל ."'חינ" :ןכנימ י"כב המודבו ,)לק יונישב( "הישפנ אחיינ" :אטשוקו היצנו םיסופדבו 367 דרופסקוא
 דלונ 'ביקע 'ר ]]תמ[[ ))דלונ(( אלש דע רמ 'אד" :היגוסה ךשמה ללגב רצונו ,ינשמ "הישפנ אחינ" חסונה אקוודש ןכתי ךא ,שוביש
  ."הדוהי בר דלונ 'ר תמ אלש דעו ,'ר

 .)םילק םייונישב( םידעה ראשב םג המודב .א]]ינ[[))מ((מוה 111 ןקיטו י"כב ]אינמוה 226
 .'שוי))ה(( :111 ןקיטו י"כב ]'שוי 227
 .רחא דיב קחמנו ,"הב בשי" ןאכ לפכנ 111 ןקיטו י"כב 228
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 יטרפ השיש ותוא םיבבוסל רסמ אישנה הדוהי יבר ,יווד שרע לע ובכשב וא – םנמנש ןמזב ,רפוסמה יפל

 ךוישהו סוחייה תניחבמ םייתייעב תומוקמכ לבבב םיבושיי םינמסמ םהמ העברא 229.לבבל םירושקה עדימ

 תוקונית ינש לש הדילה תאו )״םהרבא לש וקיחב בשוי״( הלימה תא םיזוח םינורחאה םיינשהו ,יתדה

  .לבבב םייזכרמ םימכחל ךופהל םידיתעש

 והיעשי ,ךכל םאתהב .תורימאה ןמ תחא לכב רזוח "לבבב" ןויצה :ומצע השעמב תשגדומ לבבב תודקמתהה

 תונושארה תורימאה תעברא 230.אישנה הדוהי 'רל ולא תורימא סחייל רחבש ,ילבב רופיסב רבודמש ןעט ינפג

 תורימאה יתש 231.םילוספכ לבבב םינוש םיבושיי גויתו ןומיס לש ,ילבבב הלועש בחרה ךלהמב תופתתשמ

 .המאתהב ,לאומשו בר לש םהידימלת ,הדוהי בר לשו הבהא רב אדא בר לש םתיילע תא תואבנמ תונורחאה

  232.לבבב אקווד םיאצמנש ,ויכישממ תא השעמל ריתכמ יבר ,ולא תורימאב יכ עיצה 'ץיבוקסוי םהרבא

 ידוס עדימב רבודמ המכ דע רורב אל ,ןכ ומכ .לבבב תומוקמה לע עדימה יברל ןיינמ ריגסמ ונניא השעמה

 ,וזמ הרתי .דוס תויהל רומא אל ,"איטסד אתריב" ישנא יודינ תודוא לע ,תוחפל יעיברה טרפה .יביסולקסקאו

 טנמלא שי דמעמל ,תישאר :עדיה תריסמל רחא יפוא םיוושמו ידוחיי יפוא דמעמל םירשמ םינייפאמ ינש

 .עדומ ףא וא בשוחמ ןפואב עדימה תא רסומ אוה םאו הז עגרב הלולצ העדב אצמנ יבר םא רורב אל .יטסימ

 קוחר םוקמב םישחרתמה תוערואמ תולגמו "יאובנ" יפוא תולעב ןה תונורחאה תורימאה יתש ,ךכל ףסונב

 השעמה ,ןכ םא 233.ושוריפב שממ שיש הארנו ,האובנב שחרתה השעמה לכש שרפמ י"שר .שממ עגר ותואב

 הכוז יבר ובש ןפוד אצוי ערואמ אלא ,םימכחה ברקב עדי תרבעה לש תיטרדנטס היצאוטיס ראתמ וניא

  .ותוא םיבבוסה םימכחה ופשחנ וילאש ,ןויזיחל

 

 "ךמצע תא רתסה ,ךל"
 ,םימכחה ןיב תניינעמ הקימניד םיפקשמה ,תומבי ילבבב םישעמ המכב תקסוע ,קרפה תא תמתוחה ,וז הדיחי

 לש דלוו דמעמב תקסועש הכורא היגוסמ קלחכ םיעיפומ ולא םישעמ .יגולאינגה עדיהו ,םילוספה ,הליהקה

 לכבו ,רזממ אוה ולאכ םיסחיל דלווש תיאנת הדמע הנשי ,ליעל יתנייצש יפכ ."לארשי תב לע אבה דבעו יוג"

 םירחא ,רזממל בשחנ דלווה ,םיארומאה ןמ קלח יפל 234.ודמעמל עגונב רע ןויד ונשי םידומלתה ןמ דחא

 םוגפ" וא "לקלוקמ" — םייניב דמעמב אצמנ אוהש תועבוק תורחא תורמימ וליאו ,"רשכ" אוהש םירובס

 תועדה תא טילבהל ןויסינ ונשיש רכינ ילבבב היגוסה ךלהממ 235.ימלשוריב "םהוזמ"ו ,ילבבב "הנוהכל

 יכ עבוק היגוסה לעב םכותמש םישעמ השולש לש ףצר אבומ ,הז רשקהב 236.רשכל בשחנ דלווהש תורובסה

  237:"רתיהל הרומ" השעמב לעופה ארומאה

 
 .225 'עה ,ליעל חסונה יפוליח ואר 229
 .400 'מע ,תידוהיה לבב ,רמייהנפוא וארו ,ב"ע ביק םיחספ ילבב םג ואר .122 'מע ,לבב ידוהי ,ינפג 230
 םניא "אמגאד ארקא"ו ,"איטסד אתריב" ,"יאונד אתריב" ,"אירגסס" ,"אינמוה" ,םמצע תומוקמה .הל ךומסו 159 'עה ליעל ואר 231
 ,תידוהיה לבב ,רמייהנפוא ואר :אינמוה .קפסב םייוהיז תא ריתומ רמייהנפוא ןרהא ,תידוהיה לבב לע ורפסבו ,דחוימב םירכומ
 אתריבו יאונד אתריב ;480 'מע ,םש ,רמייהנפוא :אירגסס ;)ב"ע זט תומבי ילבב ,הליבקמבו( ב"ע בע ןישודיק ילבב םג ואר .153 'מע
 לע םיתתשומ יעיברהו ןושארה טירפה יכ רכינ .109-108 'מע ,םש ,רמייהנפוא :אמגאד ארקא ;99-98 'מע ,םש ,רמייהנפוא :איטסד
 ,תידוהיה לבב ,רמייהנפוא וארו( ןיעל הארנ "יאנומע"ו "אינמוה" ןיב יטנופה רשקה .ורואיתל םוקמה םש תא רשוקש םילימ קחשמ
 תילבב תימראב םג ,תירבעל המודב ."'ה ירחאמ ורס" רואיתל ןכו ,דמשלו הריבעל רושק "איטסד אתריב" םשה םג .)153-154 'מע
 םינויפאה ינש ירוחאמ םג יכ ןכתי .י"טס ךרעב 798 'מע ,תילבב תימרא ,ףולוקוס ואר ."הייטס" לש תועמשמ י"טס שרושל שי
  .םילימ קחשמ רתתסמ םירחאה

 .הז השעמל עגונב ויתונבות תא ימיע קלחש 'ץיבוקסוי םהרבאל הדומ ינא .הפ לעב החישב 232
  .הישפנ אחינ אק יכ ה"ד ,ןאכ ,י"שר ואר 233
 .הל ךומסו 141 'עה ,ליעל ואר 234
 .101-103 'מע ,םידלונה דמעמ ,סוצנרפ וארו ,א"ע המ תומבי ילבב ;בי ,ג ןישודיק ימלשורי ואר 235
 .104-110 'מע ,םידלונה דמעמ ,סוצנרפ ואר ,וז היגוסב ףסונ ןוידל 236
 .107 'מע ,םידלונה דמעמ ,סוצנרפ ואר ,וז הדיחיב ןוידל 237
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  .אריתיהל הב ירומ בר ףאו .א

 .ברד הימקל אתאד אוההד

  ?והמ לארשי תב לע אבה דבעו יוג :ל'א

  .רשכ דלוה :ל'א

  .ךתרב יל בה

 .ךל אנביהי אל

  !ידמ אה 238אלמג אהו אבק אה .אדקר אבקא ידמב אלמג ,ישניא ירמא :ברל אייח רב ימיש בר 'ל 'מא

   .'ל אנביהי אל ןונ ןב עשוהיכ יוהנ יא :ל'א

 ימנ ינירחא ,היל ביהי אל רומ יא ,יאה .היל יבהי ינירחא ,היל ביהי אל רומ יא ,ןונ ןב עשוהי :'ל 'מא

   .היל יבהי אל

  .הימקמ ליזאק הוה אל

 .ביכשו היניע היב בהי

  .אריתיהל הב ירומ הנתמ בר ףאו .ב

  .אריתיהל הב ירומ הדוהי בר ףאו

   .ךנימ תב ביסנ וא רמטיא ליז :ל'א ,הדוהי ברד הימקל ותא יכד

 .)א"ע המ תומבי ילבב( ךנימ תב ביסנ וא ילג וא :ל'א ,אברד הימקל אתא יכו

 

 השעמ .ידוהי וניאש באו היידוהי םאמ דלונש םדא ןיבל בר ןיב חותמ גולאיד לע רפסמ ןושארה השעמה

 הב ירומ" :תוצמתל םיאתמ וניאו ,הזכ םדא דמעמ תלאשל עגונב תיתועמשמ תובכרומ אטבמ הז ןועט

 הצמתמ אל ךודיש תריחב יכו ,תקפסמ הנניא "תורשכ" לש תיתכלה העיבק םג יכ הארמ השעמה 239."אריתיהל

 תא אישהל ןכומ ונניא תאז לכב ,"רתיה"ל קסופ תינורקעה המרבש םכח ותוא :תיתכלהה תורשכה תלאשב

 דחא ףא םג ,שיא ותוא לש וירבדל ,אלא ,בר לש "הרמוח"ב רבודמ אל ,וזמ הרתי 240.שיאה ותואל ולש ותב

 תודמועש תויתחפשמו תויתרבח תויושיגר שי – ברלו – הליהקל ,ןכ םא .ותב תא ול אישהל ןכומ ונניא רחא

 רתפנ אל חתמהו ,ברל חינמ ונניא םדאה .שיאה לש תינכטה תולספה וא תורשכה תלאשב יולת יתלב ןפואב

  .וטבמב שיאה תא תיממ ברש דע

 השא לש דלוו רשאכ ,רפוסמה יפל 241."רתיהל הרומ" הדוהי בר םגש תוארהל דעונו ,רתוי רצק ינשה השעמה

 השא תאשל וא "רתתסהל" ול עיצמ היה אוה ,ודמעמ יבגל הדוהי ברב ץעונ היה ידוהי אל שיאל לארשימ

 רובעל ,רמולכ ,"תולגל" שיאל עיצהש ,אבר יבגל ההז טעמכ השעמ אבומ תאז תובקעב .המוד סוחיי תלעב

 התואב רבודמ ,םירקמה ינשב .המוד דמעמב השא תאשל וא ,ותוא ריכמ אל דחא ףא ובש רחא םוקמל

 242.יואר דמעמב השא תאשל ול רתומ ,יגולאינגה ודמעמ תא ריתסהל ךרד אצמי הזכ םדא םא קר :תוינידמ

 ןיאושינל תרשפאמ רתיהה תארוה אלא ,ףרוג ונניא ״אריתיהל הב ירומ" רואיתה ,הז הרקמב םג ,ןכ םא

 תא ףא אישהל םינכומ ויה םמצע םימכחהש רשפא :יטנלוויבמא רתונ רופיסה .ידוס ןפואב םייקתהל

 
 ."אלמג"ו "אבק" םילימה רדס ףוליחל הארוה רחא דיב ןמסנ 111 ןקיטו י"כב ]אלמג אהו אבק אה 238
 היתדיליד ןיגב :היל 'מא .ברד היבגל אתא שנ רב דח" :בי ,ג ןישודיק ימלשוריב עיפומש בר לע רתוי רצק השעמב ואר םנמא 239
   ."ךנילספיו לאומש יתאד דע ךילגמ ךמיעד ןה :אירוג רב אמח בר היל 'מא .רשכ :היל 'מא .יאמרא ןמ הימיא

 .י ,א תומבי אתפסות ואר ."תבה תרצ" לש הרקמל עגונב ןופרט 'ר תנעטל ,לשמל דוגינב 240
 .תאז ססבל ידכ השעמ וא הרמימ האיבמ אל ךא ,רתיהל הב הרומ הנתמ בר םגש תנייצמ היגוסה 241
 .אירוג רב אמח 'ר ירבדב 239 'עה ,ליעל אבומה ,ןישודיק ימלשוריב בר לע השעמב ואר 242
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 םהש ןכתי ךא ,הליהקל סחיב םינוא רסוחמ קר רתתסהל שיאה תא םיחנמ םהו ,ולאכ םישנאל םהיתונב

  .בכרומ ןורתפ םיעיצמ םה ןכלו ,ןיינעה יפלכ תויטנלוויבמא םישח םמצע

 ,דחמ .יגולאינגה עדילו םילוספל עגונב הליהקה ןיבל םימכחה ןיב תבכרומ הקימניד תפקתשמ ולא םישעמב

 243.םדמעמל עגונב םמע ץעוויהל םיאב םילוספה ןכש ,תמיוסמ תוכמס תדמעב םימכחה תא םיגיצמ םה

 ,םדצמ 244.לבבב םג ,םימכחל רשק ילבו ליעפ ןפואב ןיסחויה לע תחקפמש הרבח םהב תפקתשמ ,ךדיאמ

 םישנאמ היצמיטיגל תללושש ,תיתרבחה המרונל דגנתהל - םילוכי םניא וא - םיניינועמ םניא םימכחה

 חוקיפה ינונגנממ קומחל ידכ ,רתתסהל ולא םישנאל םיעיצמ םה ,תאז םוקמב .ידוהי ונניא םהיבאש

  245.הליהקה ךותב עמטיהל "םילוספ"ל םיעיצמש ולא םה םימכחה ,הזה הרקמב .יתליהקה

 תוטודקנא תאירק .םימיוסמ םילוספ לע "םיזירכמ" םה ,םש ,הזרכהה תוטודקנאב םג םיעיפומ אברו הדוהי בר

 ,דחא גוסמ םילוספ לע םיזירכמ םה :בכרומ רואב לבב יארומא תא הגיצמ וללה תוטודקנאה דצל "הזרכה"ה

 שרופמ וא יתועמשמ דיקפת תקחשמ הניא הליהקה דועב .רחא גוסמ "םילוספ" לש םתרתסה תא םידדועמו

 עדיה תקוזחת לש םיישעמה םיטביהב ןויע .ולאה םירופיסב הלוע חקפמה החוכ ,"הזרכה"ה תוטודקנאב

 דחא לכב ,הרישעו תבכרומ הנומת אופא הלגמ ,הז רשקהב םימכחה לש םמוקמבו ,ל"זח תורפסב יגולאינגה

 .הידברמ

 

 םוכיס
 דיקפת הזיאו ,יגולאינגה עדיה לש הריסמבו רומישב םימכחה םוקמ המ :תולאש יתשב יתחתפ קרפה תא

 עדיה יפואל תעגונ קרפה תצורמב התלעש תפסונ הלאש ?ןיסחויה תרדסהב םימכחל םיסחיימ תורוקמה

 רודמ םימכחה יגוח ברקב הריסמל ןתינש רדוסמו םוחת עדי ףוגכ ותוא םיגיצמ תורוקמה םאה :יגולאינגה

 עדיב םיקיזחמ םניא םימכחה ,ל"זח תורפס ידבר לכבש תורוקמה תיברמב יכ יתיארה קרפה ךרואל ?רודל

 עדיה רומישבו ןיסחויה לע חוקיפב הליהקל יזכרמ םוקמ םג םיפקשמ תורוקמה .וב םיטלוש וא יגולאינגה

  .יגולאינגה

 םידחא תורוקמ .ןיסחויה תריזב יביטקא ןפואב םילעופכ םימכחה תא םיגיצמ םידחא תורוקמ ,תאז םע

 םיגיצמ ףא ילבבב תורוקמ השימח .הליהקה דצל ,ןיסחויה תרדסהב םימכחה לש תמיוסמ תוליעפ םיפקשמ

 תורחא םימעפ ךא ,הפישחכ םיתיעל תשרפתמ ״הזרכה״ה תלועפ .םילוספ לע ״םיזירכמ״ש ימכ םימכחה תא

 הנומתה ךותל ,רתוי וא תוחפ ,םיבלתשמ ולא תורוקמ .יודינל הייפואב הבורקה העקוה תלועפכ הניבהל שי

 ,תאז תמועל ,םירחא תורוקמ .ןיסחויה תרדסה תריזב ולחש תומיוסמ תויוחתפתה םיפקשמו ,תיטננימודה

 .״היזטנפ״ ןיעמ םיפקשמו ,תיתועמשמ הדימב ךכמ םיקוחר

 הבוליש תועצמאב רקיעב ,ןיסחויה תרדסה תריז לע םתוסח תא סורפל םיסנמ םימכחה ,םיאנתה תורפסב

 התוהז תא םיעדויש ימכ םימכחה תא גיצמ ןפוד אצוי דחא רוקמ ,תאז דבלמ .״תודע יניד״ לש םוחתה ךותב

 הרעהה תא יתשריפ ,אתפסותב הרשקהב .םהידימלתלו םהינבל עדימה תא םירסומו ,הלוספ החפשמ לש

 וחתיפ םידומלתה ינש םרב .תינשרפ הרטמל הרצונ איהו ,יפיצפס הרקמל תסחייתמ איה :יטסילמינימ ןפואב

 ,תולוספ תוחפשמ תודוא ףקיה בחר עדימב םיקיזחמ םימכחה ,היפל ,רתוי הבחר הנומת וז אתיירב ךותמ

 םיפסונ םייטסטנפ תורוקמ ינש םילוע ,ילבבב ,ךכל ףסונב .םמצע ןיבל םניב ,דוסב םירסומ םה ותואש

 
 תומבי ילבבב ןכו ,בי ,ג ןישודיק ימלשורי ואר .הזה ןיינעב םירחאל תורוהל חוכ םימכחל םיסחיימ םידומלתב םיפסונ םישעמ 243
 .ב"ע-א"ע המ

 .157 'מע ,הבקנו רכז ,רמרש ;151 'מע ,ןיאושינ ,ואלטס םג ואר 244
 .ליעל ןוידב וארו ,תאז םירשפאמ םה ןכלו ,יטרקנוק יתכלה ןפואב "םילוספ" ולא םישנאש ורבס אל םמצע םימכחהש ןכתי 245
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 תניחבמ הנוילעכ לבב לש הבוצימ רשקהב ,ןיסחויה לע חוקיפה תריזב בר חוכ וא עדי םימכחל םיסחיימה

  .ןיסחוי

 

 תניחבמ ,סוחייל עגונב תוידוחיי תויוחתפתה םיפקשמ ילבבב תורוקמה ןמ המכ ,תיתרבחה הנומתה דצל

 ,יפרגואיג יופימל ילבבב סוחייה תכירכל עגונב ,׳ב קרפב יתילעהש תונבותה תא תומילשמ ולא .יתכלהה חישה

 .לבבב הלועש ידוחיי סוחיי חיש לע תועיבצמ ןה דחיו

 ,ימלשוריה ןמ יתאבהש תורוקמב .תונודינה םילוספה תוירוגטקב יוטיב ידיל אב םיידוחייה םיטביהה ןמ דחא

 םירומח םילוספ לע םידחא םישעמ דצל ,הנוהכל אישהל תלוכיב תורושק תורכזומה תוירוגטקה ןמ המכ

 ,םיניתנ ,םידבע ,םירזממ :םירומח םילוספב םידקוממ םהו ,רתוי םיבר תורוקמה ,תאז תמועל ,ילבבב .רתוי

 העיצמ ינא ךא ,ךכב תפקתשמה הנושו תמיוסמ תילאיר תואיצמ הנשיש רשפא .םיבאומו םינומע ,םינועבג

 הארנ 246.וילא היינפה תרטמבו ,ילבבב סוחייב שומישה ןפואב ,יתוברת לדבה לע דוחייב עיבצמ שגדה יונישש

 ץוחמ לא םתאצוהו םימיוסמ םידוהי תעקוה ךרוצל םישמשמ םילוספה ןומיסו סוחייה חיש ,ילבבב יכ

 ,ביטקלוקה ךותב גרדמ רוציל ידכ קר אופא םישמשמ אל ,סוחייה תייכרריהו ,סוחייה תוירוגטק .ביטקלוקל

 ןה ,חישב תולועש לוספה תוירוגטק ,ךכ לשב 247.אלש ימו ,יטנתוא לארשיל בשחנש ימ ןיב הקולחל אלא

 248.דחוימב תופירח תוירוגטק

 אצומל תעגונ ,תחאה .יואר סוחיי תניחבל ילבבב תויפולח הדימ תומא תיילעב רושק רחא ידוחיי טביה

 איה ,הזה קרפב יתדקמתה הבש ,היינשה הדימה תמא .׳ב קרפב יתקסע ךכבו ,רובדה טקלאידהו ימוקמה

 שומיש השענ ילבבב ךא ,ימלשוריב הלוע סוחייל ולא םינייפאמ ןיב רושיקה .יפואה תונוכתו תוגהנתהה תרוצ

 ולא תופולח ןכש ,ןיסחויה תריזב חוכ רתוי םימכחל הקינעמ וללה תופולחה תגצה .הז ןויערב ישעמ

 תורוקמב אופא הלוע םימכחה חוכ .יטרדנטס יגולאינג עדיל קקדזהל ילבמ םישנא לוספל םהל תורשפאמ

 הטילשל ,רחא גוסמ ,שדח עדי ףוג לש ובוציעב אלא ,יטרדנטס יגולאינג עדי לש הריסמו הקזחהב אל ולא

 .ןיסחוי יניינעב

 
 ,הנוהכ ילוספ ןוניסל עגנ לארשי ץראב סוחייה לע הדפקההש ףקשמ לדבההש עיצהל רשפא ,הנושה תילאירה תואיצמל עגונב 246

 תוברעתה ינפמ וילע חוקיפו ,ומצעלשכ לארשי סוחיי תקוזחת לש ןויסינ הלוע ,ילבבב ,תאז תמועל .לארשימ תוחפשמ ךותמ םג
 סוחייה חישב שומישה תיילעב ךורכ הז לדבהש הארנ םרב .םש םוכיסה ףוסבו ,׳ב קלח ׳ג קרפ ליעל ואר .םירומח םילוספ לש
  .ידוהיה ביטקלוקה ךותמ םישנא תעקוהו תידוהי-םינפ תולדביה ךרוצל ילבבב

 .124 'מע ,לבב ידוהי ,ינפג וארו .300 ׳עהל ךומס ׳א קרפ ואר ."םיסחי הרשע" תנשמב סוחייב שומישל דוגינב תאז 247
 בע ןישודיק ילבב ואר .םיללח הב וברעתה "רתויה לכל" יכ תסרוג ,ןשימ לש תינוציק הרחשה דגנכ ילבבב עמשומש לוקה ,ןכא 248
 .ב"ע
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 ל״זח תורפסב םירזממה תסיפת – יזיפאטמה דממה :ישימח קרפ

 החיתפ
 תוירוגטקב יתקסע ,םכלהמב .בחר ןפואב להקב אובל רוסיאהו סוחייה לש םימוחתב יתנד םימדוקה םיקרפב

 להקב אובל רוסיאל ורשקנ ןקלח .לארשי לכל תורוסא תורחאו ,דבלב םינהוכל תורוסא ןקלח .תונווגמ לוספ

 תיירוגטקב דקוממ ןויעל הנופ הזה קרפה .ינימה דמעמב וא סוחייב רחא וא הז םגפמ תועבונ תורחאו ,׳ה

 תריז ןיב שגפמ תדוקנב םיבשוי םהו ,ןיסחויה תייכרריהב רתויב רומחה דמעמב םיאצמנ םירזממה .םירזממה

 םגו םירכזה םג ,תורודה לכל םירוסא םירזממה ,םימכחה תטישל .ןיסחויה תריז ןיבל להקב אובל רוסיאה

 ,ישילשה רודב םירתומש ,ימודאהו ירצמל דוגינבו ,תורתומ םהיתובקנש ,יבאומהו ינומעל דוגינב .תובקנה

  .העיקפ דעומ הל ןיאו ,תורזממה ןמ ררחתשהל ךרד ןיא

 רפסבו םירבד רפסב :םיימעפ ארקמב העיפומה ,הרידנ תיארקמ הלימ איה "רזממ" הלימה ?רזממ והזיא

 םוגרת .רזממה דמעמל תורדגה המכ ולע הקיתעה תודהיב 1.הרורב הניא התועמשמ ,םעפ לכבו ,הירכז

 םירוסאב וינוידבו ,הז םוגרת ץמאמ ןוליפ ρνηςόκ πἐ(.2( "הנוז ןב"כ ״רזממ" תא םגרתמ םירבד רפסל םיעבשה

 ידכ יבאומהו ינומעל רזממה לש תוכימסב רזענ ףא ןוליפ 3.הנוזה ןב תא םהיניב הנומ אוה ,'ה להקב אובל

 םאצומ לשב ׳ה להקב אובל םירוסא םיבאומהו םינומעהש הלוע וינוידמ דחאמ .םרוסיא תא שדחמ שרפל

 עיפומש קיתע רוביח ,םיריעה רפסב אצמנ תונזל רזממה ןיב המוד רושיק 4.ויתונבו טול ןיב רוסאה גוויזהמ

 ודלונש םיינומדה םיקנעה לעו ,םדאה תונבו םיכאלמה ןיב רוסאה גוויזה לע רפסמ הז רוביח 5.׳א ךונח רפסב

-ןב לש גוסכ אופא הלוע ״רזממ״ 7.״תונז ינב״ו ,״זנטעש״ ,״םירזממ״ םינוכמ םיקנעה ,דחא םוקמב 6.הז גוויזמ

 םידחא םייאנת תורוקמב םג .״רזממ״ חנומל המודק תונשרפ השעמל םיווהמ םיפסונה םייוניכהו ,תבורעת

 וניאש באו לארשימ םאל דלונש ימ אוה רזממ ,ולא תורוקמ יפל .תבורעת-ןב לש גוס אוה רזממש הדמע הלוע

 םדא אוה רזממש החנהה תא םיפקשמ םירחא םייאנת תורוקמ 8.״לארשי תב לע ואבש דבעו יוג״ :ידוהי

 9.תורזממל םרוגש רוסיאה תגרד יבגל םיקולח םיאנתה ךא ,״הוורע״ רוסיאמ דלונש

 רבודמ םא ןיב :ףתושמ הנכמ םלוכלש הדבועה תא שטשטמ םימודקה םינשרפהו םירבחמה לצא תועדה יוביר

 יסחי םויקב אטח ואטח וירוהש םדא אוה "רזממ" ,תונז וא ,)רחא וא הז גוסמ( תבורעת יסחי ,תוירע רוסיאב

 ךא ,םמצע םייארקמה םירבחמה ידי לע "רזממ" הלימה הנבוה ךכ םא רורב אל .ותורצוויהל ומרגש ןימה

 תעגונ הקיתעה תקולחמה .תינימ הריבעמ דלונש ימ אוה "רזממ"ש המכסומ הלוע ,הקיתעה תעה לש תודהיב

  10.רזממ רצונ םהמש - רוסיאה תגרדל וא - םירוסאה םיסחיה גוסל קר

 

 
 .6 ׳עה ׳א קרפ וארו ,ו ,ט הירכז ;ג ,גכ םירבד ואר 1
 .222 ׳עה ןלהל ואר ךכ לע .ו ,ט הירכז רפסבש ״רזממ״ תא רחא ןפואב םגרתמ םיעבשה םוגרת 2
 .134 ׳עהל ךומס ׳א קרפ ואר 3
 ולא םגש רחאמ" םירוסא באומו ןומעש ריבסמה ,סניגירוא לצא שרופמ באומו ןומעל רזממה רושיק .177 ןיק יאצאצ לע ,ןוליפ 4
 .ילש םוגרת ,813 רוט 12 ג״פ ,ה-ד ,גכ םירבד ,םיעטק :םירבד רפסל תושרד ,סניגירוא ואר ,"טול תונבמ ,תונזמ םנה
  .58 ׳עה ,ןלהל תוינפהב ואר ,םיריעה רפס לע 5
 .ד-א ,ו תישארבב רפוסמה ךמס לע 6
 .הז קוספב ןוידל ,66 ׳עהל ךומס ןלהל וארו ,213 ׳מע ,ךונח ,גרבסלקינ ןכו ,דל 'מע ,ךונח ,ץיבולטייפו אנהכ ,ט ,י ׳א ךונח ואר 7
 .15 ׳עה ׳ב קרפ ואר 8
 .ט-ו ,אי ;ט ,ו ;י ,א תומבי אתפסות ;בי ,ד תומבי ;ז ,א הגיגח הנשמ ןכו ,זט ,ד ןישודיק אתפסות ;גי ,ד תומבי הנשמ דוחייב ואר 9

 תא ושריפ םה םג יכ הארנ םהמ םיפסונ תורוקמ םנשי .E,O5 /8 :"ףואינ ןב" םגרותמ "רזממ" ,ג ,גכ םירבדל אתטישפב םג 10
 ,אריס ןב לש ושוריפל ,רטסיק ;35 'מע ,יח וניא רזממ ,עמש את וארו ,26-22 גכ אריס ןב ואר .ינימ אטחל דלונש ימ רותב "רזממ"ה
 .495 'מע ,םילבוי ,ןמרו לצאו ,זכ-וכ ,אמ םילבויה רפס ןכו ,331 'מע
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 המכב ךכב ןד ןוליפ .תורזממב קוסיע טעמ שיו ,רידנ אוה ״רזממ״ חנומה ,ינש תיב תורפסב ,ארקמב ומכ

 ,ל״זח תורפסב 11.םותס םעמשמש ״רזממ״ הלימה לש םירופס םירוכזא שי ןארמוק תוליגמבו ,וירוביחמ

 םירשקה ןווגמב ,םימעפ האמכ םיאנתה תורפסב םיעיפומ םירזממה .רתוי בר רזממב קוסיעה ,תאז תמועל

 לש ומויק תא םיחינמ םה המכ דע רורב אל ,רזממב םיקסוע םימכחה רשאכ תובר םימעפ ,םרב .םינוידו

 הרתי 12.ויפואב ינדמל וא יטרואית אוה תורזממבו רזממב קוסיעהש המדנ םיתיעלו ,ישממה םמלועב רזממה

 רזממהש תובר םימעפו ,ומצע וב םידקוממ רזממב םיקסועש ל״זח תורפסב תורוקמה ןמ תיסחי ןטק קלח ,וזמ

  13.תיגולואידיא וא תיתכלה הנעט ןועטל תנמ לע ,ינדמל וא ירוטר ילככ םימכחה רובע שמשמ

  :א ,י תומבי תנשמב ,אמגודל ךכ

  .הלעב אב ךכ רחאו .תאשנו .ךילעב תמ :הל ורמאו ואב .םיה תנידמל הלעב ךלהש השאה

 .הז לעו הז לע תוילב אלו ,תונוזמ אלו ,תוריפ אל ,הבותכ הל ןיא ,הזמו הזמ טג הכירצו ,הזמו הזמ אצת

 14אלו םיאכז הזו הז אלו ,הל ןימטמ הזו הז אל .הזמו הזמ רזממ דלווהו .ריזחת - הזמו הזמ הלטנ םא

 .הירדנ רפהב אלו ,הידי השעמב אלו ,התאיצמב

 האשינ איהו ,רטפנ הלעבש החוטב התיהש השיא לש השקה הרקמב אלא ,רזממב תדקוממ הניא וז הנשמ

 התע האושנ לוכיבכ השאה ,תיטפשמ הניחבמ .יח אוהו ,םדוקה הלעב עיפומ ,םיינשה היאושינ רחאל .שדחמ

 ידכ םיניד לש הרוש האיבמ הנשמה 15.םהינשמ םיידיימה הישוריג תא תבייחמ הכלההו ,םינוש םירבג ינשל

 .תויקוח יתלבל וא תורוסאל התע תובשחנש ,וללה ןיאושינה תוכרעמ יתש לש יטפשמה יפואה תא אטבל

 תומייקתמ ןניא ,גוז ינב ןיב תוליגרה תויתכלההו תוינוממה תויוכזה ,טגה ןתמל דעש ןורקיעה דמוע ןסיסבב

 דלי לכ ,רמולכ .״הזמו הזמ רזממ דלווה״ יכ תעבוק הנשמה ,ךכל ףסונב .״הילעב״ ינשמ דחא ףאל השאה ןיב

 םג ,התעמ ונממ הל דלווייש דלי לכ ,ןושארה הלעבל בושת איה םאו ,רזממל בשחנ ינשה הלעבמ הל דלונש

 תחא לכ םויק ךשמהב רוסיאה לש הרמוחה תדימ תא אטבל הדעונ וז תיתכלה העיבק 16.רזממל בשחיי אוה

 שמשמ רזממל ןויצה :וב תקסוע הניא איהו רזממב אופא תדקוממ הניא הנשמה .ןיאושינה תוכרעמ יתשמ

   .ינימה רוסיאה תרמוח תא ןייפאל ידכ

 יכ הארנ ,ל״זח תורפסב ןיסחוי תודוא םיירקחמ םינוידב תובר העיפומה הנשמ ,ח ,ג תוירוה תנשמב םג

  :ירוטר יעצמאכ תשמשמ רזממל היינפה

  .ררחשמ דבעל ]]רגו[[ ,רגל 17ןיתנו ,ןיתנל רזממ ,רזממל לארשי ,לארשיל יול ,יולל םדוק ןהכ

  .םיווש ןלוכש ןמזב ?ייתמא

  .ץראה םע לודג ןהכו 18םימכח דימלת רזממ היה םא לבא

 .ץראה םע לודג ןהכל םדוק םימכח דימלת רזממ

 תייכרריה תא רדוסמ ןפואב תטרופ איהו ,הנוש סוחיי ילעב םישנא ןיב תומידק רדסב תקסוע וז הנשמ

 דמעמה לע רבוגש רחא ןורקיע תעבוק הנשמה ,היכרריהה טוריפ רחאל 19.ידוהיה ביטקלוקה ךותב תודמעמה

 םא םג ,״ץראה םע״ ינפ לע תופידע לבקמ ״םימכח דימלת״ אוהש םדא :םימכחה גוחל ךוישה אוהו ,דלומה

 
 .רבד תירחאב ןלהל ןכו ,ךליאו 74 ׳עהל ךומס ׳א קרפ ואר ,ןארמוק תוליגמל ,ךליאו 134 ׳עהל ךומס ׳א קרפ ואר ,ןוליפב ןוידל 11
  .ג ,ב ןישודיק ;ה ,ח ןיטיג ;ב-א ,ט תומבי הנשמ ,לשמל ואר 12
 .ט ,א תומבי אתפסות ;ט-ח ,א תובותכ הנשמ לשמל ואר 13
 .רחא דיב הקחמנ ׳וה ןמפיוק י״כב ]אלו 14
 .277-281 ׳מע ,הבר השאה ,ןמדירפ ואר ,וז הנשמב ןוידל 15
 .346-357 ׳מע ,הבר השאה ,ןמדירפ לש וחותינ ואר ,ןושארה לעבה ןמ רזממה דמעמ תלאשל 16
 .רפוסה דיב ןקותו ,׳נ תואה תביתכב שוביש לח ןמפיוק י״כב ]ןיתנו 17
 .רחא דיב קחמנו ,״םדוק״ ןאכ רגשוה ןמפיוק י״כב 18
 ,יוגה תעפוה ,יבצ ןזור ואר ,הז ןיינעב .תיתחתב אלו םלוסה עצמאב םיאצמנ םירזממה ,וז המישרב ,תורחא תומישרל דוגינב 19
 .979-978 ;942 ׳מע ,םכח ,ןהכ ;64 ׳עה 376 ׳מע
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 ״םימכח דימלת רזממ״ ןיב הדיגנמ הנשמה ,הז ןורקיע תשגדה ךרוצל .רתוי הלענ סוחיי לעב אוה ״ץראה םע״

 ןהכ אוה םא וליפא ,ץראה םע לע רבוג ,רזממ אוה םא וליפא ,םימכחה דימלת :״ץראה םע לודג ןהכ״ ןיבל

 ינפ לע תויגשיהה ךרע תא ורכיבש ,םימכחה לש שדוחמ סותא תגציימכ וז הנשמ ונמיס םיבר םירקוח .לודג

 רבודמש וניימד וא ״םימכח דימלת רזממ״ לש הרקמ וריכה תמאב םיאנתהש הארנ אל םלואו 20.סוחייה ךרע

 דיגהל הדעונ אל ״רזממ״ל היינפהו ,יטרואית טקורטסנוק רקיעב אוה ״םימכח דימלת רזממ״ 21.ריבס שיחרתב

  .רחא ןיינע ךרוצל ודמעמבו רזממב ירוטר שומיש והז .הפוג תורזממה לע המ רבד

 לש רתוי בחרה ךלהמה םג .תרחא הרטמל שמשמ תורזממב קוסיעה וללה םימיוסמה תורוקמב קר אל

 .ושוביגו ידוהיה ביטקלוקה תרדגה :רחא ךרוצל השעמל שמשמ ,להקב אובל םירוסאל עגונב םיאנתה

 יתיארהש יפכ .רתוי בחרה יאנתה ךלהמה ןמ קלחכ ,וילאמ השעמל עבקנ רזממה דמעמ ,הז ךלהמ תרגסמב

 הכילשמ הניאש תירונימ היגוסכ ׳ה להקב אובל רוסיאה רוגסימב אוה םימכחה לש יזכרמה שודיחה ,׳א קרפב

 ביטקלוקל םיכיישש ימכ םיאנתה םיבצממ םירזממה תא םג .ידוהיה ביטקלוקל םדא לש תוכייתשהה לע

 ״ערז״כ תיטפשמו תיתכלה הניחבמ רכומ אוה ,רזממה לש יגולאינגה םגפה תורמל ,ךכ לע ףסונ .בחרה ידוהיה

 הלועו ץבצבמ םידחא תורוקממ ,תאז םע 22.ץראב קלח לטונ ףאו ,וירוה תא שרוי אוה ,השא וא שיא לש

 .יזיפאטמה רושימל ךיישה ,רזממה דמעמל ,ילילש ,ףסונ ךפונ

 הביטחב .רזממה דמעמל יזיפאטמ דממ תופקשמה תויזכרמ תורוסמ יתשב קימעמ ןויעל שדקומ הז קרפ

 ,וז תרוסמ .םייח םניא םירזממ יכ תסרוגה ,םירזממל יופצה ער לרוג רבדב תרוסמב הנד ינא הנושארה

 הלוע איה ךא ,םיאנתה תורפסב העיפומ הניא ,םירזממה דמעמ תא למרנל יאנתה ץמאמה םע חתמב היורשה

 הביטח לכב .אובל דיתעל םירזממה תרהט רבדב םיאנת תקולחמב הנד ינא היינשה הביטחב .םידומלתה ינשב

 ,שדחמ ןתוא םיבצעמ םימכחה ובש ןפואה תא ןחבאו ,ינשה תיבה תורפסב תורוסמה לש ןתישאר לע דומעא

 דמעמל רישע יזיפאטמ דממ ,רומאכ ,תופשוח תורוסמה יתש .ןהלש רתוי םירחואמה םילוגלגה תא ןכו

 .אטחב ותריצי תדבועמ ,יתנעטל ,עבונש ,רזממה

 

 ״ייח אל אריזממ״ :]1[ הביטח

 המדקה
 .יח אל רזממה ,היפל ,םירזממל יופצה ער לרוג רבדב םידומלתה ינשב הלועש תרוסמל תשדקומ וז הביטח

 םיקוספ עקר לע תיארומאה תרוסמה תא ןיבהל שיש ןעט עמש-את ׳מ לארשי ?וז תרוסמ לש הרוקמ המ

 ,עמש את יפל 23.ףואינמ ודלונש םידליל תיראשו רכז היהי אלש םינעוטה ,המלש תמכחו אריס-ןב רפסמ

 וניאש רבג תועצמאב םלועל דלי איבהל אלש תואושנ םישנ ענכשל הדעונ ,תירוקמהו ,המודקה תרוסמה

 וניבה אל וא וריכה אל םהש ןויכמ 24.ידימ ״ינטשפ״ו ילולימ ןפואב תרוסמה תא ושריפ םימכחה ךא ,ןלעב

 
 ,םיוג תאמוט ,זייה ;148 'מע ,ןיאושינ ,ואלטס ;144 'מע ,םירזממ ,ןליא רב ;161 'מע ,סוחיי ,ץיבלקני ;זט 'מע ,ןיאושינ ,קבלא ואר 20
 .189 'מע ,ןיאושינ ,ןייטשפא םג ואר .168 'מע ,םינהכ תכלממ ,בראפלמיה ;188 'מע
 ידימלת ויהש םירג ינש לע םירפסמ םייאנתה תורוקמה ךא ,רתויב רידנ םנמאש ,םימכח דימלת רג לש הרקמל דוגינב תאז 21
 ,ה ןישודיק אתפסות ואר .הדוהי ׳ר לש רבחו אביקע ׳ר לש דימלת ,ירצמ רג ןימינבו ,לאילמג ןבר לש דימלת ,רגה סליקע ,םימכח
  .199 ׳עהל ךומס ׳א קרפ םג ואר .945 ׳מע ,םכח ,ןהכ ןכו ,חי ,ז תבש אתפסות ;ד
 .139-136 ׳מע ,םירזממ ,ןליא רב ואר ,הז רוקמב ןוידל .א ,ג תומבי אתפסות ואר םרב .די ,ה ינש רשעמ ;ה ,ז תומבי תנשמ ואר 22
 .יח וניא רזממ ,עמש את 23
 .35-36 'מע ,םש ,עמש את ואר 24
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 יקפס ריתהל תנמ לע ,ילולימה הנבומב םימכחה הב ושמתשה ,תרוסמה לש םיוסמהו ירוקמה רשקהה תא

 25.רזממ וניאש וילע הקזח ,יחש ימ יכ ועבקו ,םירזממ

 תיב תורפסמ תורוסמ רואל תוידומלתה תויגוסה תא שרפל העיצמו ,עמש-את תובקעב תכלוה ינא הז קרפב

 ונודנ רוסא גוויזל ודלונש םידליש ןויערה ,האראש יפכ .הלא תורוקמ לש תרחא האירק העיצמ ינא ךא ,ינש

 לש םנוילכל הייפיצה םג הלוע ,וללה תורוקמה לכב .םימודק תורוקמ לש בחר ןווגמב יוטיב ידיל אב ,ןודבאל

 המלש תמכחו אריס ןב לצא םירבדה תא אופא שרפל ןיא .םהל עראיש יואר ךכש החנההו ,ולא תודלוו

 .רתוי הבחרו תיללכ הסיפת לש יוטיבכ אלא ,עמש את עיצהש םיוסמה ןפואבו רשקהב

 הסיפתה תא םיכישממ םידחא תורוקמ :םינוש תולוק המכ תוליכמ תוידומלתה תויגוסה ,האראש יפכ

 תאטבתמה ,רזממה יפלכ השיגב תינפת תופקשמ תורחא תורוסמ וליאו ,םירזממה ןוילכל הפצמה ,המודקה

 ,היוארה האצותכ ספתנ וניא םירזממה ןדבוא ,ולא תורוסמב .םלרוג יפלכ םימכחה לש הנוש היצטניירואב

 לחש שודיחה ןמ עבונ םיארומאה לש היצטניירואה יוניש יכ הארנ .עונמל ,יוארו ,ןתינש שיחרתכ אלא

  .טרפב םירזממה לומרנבו ,להקב אובל םירוסאה דמעמב םיאנתה תורפסב

 

 ינימה אטחה תואצות :׳א קלח
 תוירעה תושרפ יתשב .ארקמב רבכ םיאצמנ ,ןודבאל ונודנ םיינימ םיאטחמ ודלונש םידליש ןויערל םישרושה

 ,הפירש ,התימ ,תרכ :םיידיימו םישק םישנוע םיאשונ תוירע יאטח יכ הלוע ,׳כ קרפו ח״י קרפ ,ארקיו רפסב

 ינשב ,ןכ לע רתי .ללכ םיאצאצ דימעהל םירומא אל וללה םירוסאה ןימה יסחי ,םיוסמ ןבומב .ןווע תאישנו

 ,הָּלִּג ֹודֹּד תַוְרֶע ֹותָדֹּד תֶא בַּכְׁשִי רֶׁשֲא ׁשיִאְו" :"תורירע" איה הוורעה יוליג לש האצותה ,'כ ארקיוב םיפיעס

 ,כ ארקיו( "ּויְהִי םיִריִרֲע הָּלִּג ויִחָא תַוְרֶע ,אוִה הָּדִנ ויִחָא תֶׁשֵא תֶא חַּקִי רֶׁשֲא ׁשיִאְו .ּותֻמָי םיִריִרֲע ּואָּׂשִי םָאְטֶח

 לש וירבד תוליפכמ רכינ ךכ 26."םינב ךושח" הארנה לככ איה ״םירירע״ הרידנה הלימה לש התועמשמ .)אכ-כ

 רֶמאֹּיַו .רֶזֶעיִלֱא קֶׂשֶּמַּד אּוה יִתיֵּב קֶׁשֶמ ןֶבּו ,יִריִרֲע uֵלֹוה יִכֹנָאְו יִל ןֶּתִּת הַמ םיהלא יָנֹדֲא םָרְבַא רֶמאֹּיַו" :םרבא

 הארנכ ותועמשמ "תורירע"ה שנוע 27.)ג-ב ,וט תישארב( "יִתֹא ׁשֵרֹוי יִתיֵּב ןֶב הֵּנִהְו ,עַרָז הָּתַתָנ א` יִל ןֵה םָרְבַא

 ,םיינימ םיאטחל ,הדימ דגנכ הדימ ,יואר שנוע והז 28.תע םרטב תומי םערזש וא ערז היהי אל ולא םישנאלש

 :תורירעל אוה ףא המוד תרכה שנועש ךכ לע עיבצה םורגלימ בקעי 29.הייברה ירביא תועצמאב םיעצבתמש

 ראש םג ,ןכ םא 30.ותומ רחאל ויתובא לא "ףסאיהל" לוכי וניא תרכנש ימו ,תלשושה תא תעדוג תרכה

  .תלשושה תעידגל םיאיבמ םיינימה םיאטחה

 םירוהה דגנ ןווכמה תרכה שנועמ אופא עבונ םיינימ םיאטחל ודלונש םידלי לע רזגנש לרוגה לש םיוסמ טביה

 תקהבומ הסיפת םיעימשמ םירחא תורוקמ .ינש תיב תורפסמ תורוקמה ןמ קלחב הלוע ךכו ,םמצע םיאטוחה

 ףואינה השעממש רפוסמ 'ב לאומש רפסב .אטחה ןמ ודלונש םידליה לע אקווד תרזגנ היילכה היפל ,רתוי

 
 ,קיבונ ;142 ׳מע ,םירזממ ,ןליא רב וכלה ,םייארומאה תורוקמה שוריפב עמש את לש וכרדב .35-36 'מע ;34 'מע ,םש ,עמש את 25
 .137-135 ׳מע ,קפס ,לטרבלה ;הרותה חוכ
 תא םירשוק ולא םירקוח .792 'מע ,ןולימ ,ב"דב ;831 'מע ,ןולימ ,ירדק םג ואר ;1757-1759 'מע ,ארקיו ,םורגלימ לש ונויד ואר 26
 ,יטיפואינ ,סולקנוא ,םיעבשה םוגרת ואר ,םימודקה םימוגרתב םג שרפתה ךכ ."סורה" ,"ףושח" :ר"רע שרושל "ירירע" הלימה
 .ןתנוהיל סחוימהו אתטישפה
 יִּכ ,ויָמָיְּב חַלְצִי אT רֶבֶּג יִריִרֲע הֶּזַה ׁשיִאָה תֶא ּובְתִּכ 'ה רַמָא הֹּכ" :ןיכיוהיל האובנב ,תפסונ םעפ ארקמב עיפומ תורירעה שנוע 27
Tאל וידליש ימ אלא ,"ערז ךושח" הניא ןאכ "תורירע"ה .)ל ,בכ הימרי( "הָדּוהיִּב דֹוע לֵׁשֹמּו דִוָד אֵּסִּכ לַע בֵׁשֹי ׁשיִא ֹועְרַּזִמ חַלְצִי א 
 ,ןמפוה ;1757 'מע ,'ב ךרכ ,ארקיו ,םורגלימ ואר .)חכ-הכ ,םש הימרי ואר( תולגו ןברוח ינפב םידמוע םה ןכש ,ותוא תשרל וחלצי
 .462-461 'מע ,הימרי

 .םש ארפסל הינפהבו 1759 'מע םורגלימ וארו ,27 'עה ליעל ואר 28
 רשאכ ,ךלמיבא לש ותיבב "םחר לכ דעב" רצע לאהש ךכ לע םג עיבצמ םש םורגלימ .1757 'מע ,'ב ךרכ ,ארקיו ,םורגלימ ואר 29
 .)זכ ,םש ;בכ ,ה רבדמב( הרקע תויהל תכפוה ףואינב הדושחה השא ,ףסונב .)חי-זי ,כ תישארב( הרש תא חקל אוה
 .457-460 'מע ,'א ךרכ ,ארקיו ,ל"נה ןכו ,1758-1759 'מע ,'ב ךרכ ,ארקיו ,םורגלימ ואר 30
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 אל אוהש דודל חטבומ ,ואטחב הדוהש רחאל .)זכ ;ה-ד ,אי 'ב לאומש ואר( ןב ול דלונ ,עבש תב םע דוד לש

 דִוָדְל הָּיִרּוא תֶׁשֵא הָדְלָי רֶׁשֲא דֶלֶּיַה תֶא 'ה ףֹּגִּיַו" :אטחה ןמ דלונש קוניתה תא ףגונ תאז לכב לאה ךא ,תומי

 השגדהה יכ ריעמ תרפא-רב ןועמש .עובש רובעכ תמ דליה יכ רפוסמ ךשמהב .)וט ,בי 'ב לאומש( "ׁשַנָאֵּיַו

  31."םיפואינ ירפ" אוהש םושמ ,תומל יואר דליהש ךכ לע העיבצמ ,"דודל הירוא תשא הדלי רשא"

 ,ארקמב וז תורפס לש קהבומה גיצנה ,ילשמ רפס .תיטקדידה המכחה תורפסמ העיגמ וז תרוסמל ףסונ ךפונ

 יבגל םג שרופמב עבקנ ךכ 32.בוט היהי םיקידצלו ,ער היהי םיעשרל :םלתשמ וניא עשרה ויפל ירסומ וק טקונ

  :לשמל .תונז יאטח

 .הָנְפַרָּׂשִת אT ויָדָגְבּו /ֹוקיֵחְּב ׁשֵא ׁשיִא הֶּתְחַיֲה ]זכ[

 .הָניֶוָּכִת אT ויָלְגַרְו /םיִלָחֶּגַה-לַע ׁשיִא gֵּלַהְי םִא ]חכ[

 ]...[ .ּהָּב ַעֵגֹּנַה לָּכ הֶקָּנִי אT /ּוהֵעֵר תֶׁשֵא לֶא אָּבַה ןֵּכ ]טכ[

 .הָּנֶׂשֲעַי אּוה ֹוׁשְפַנ תיִחְׁשַמ /בֵל רַסֲח הָּׁשִא ףֵאֹנ ]בל[

 .)םיגולידב ;גל-זכ ,ו ילשמ( הֶחָּמִת אT ֹותָּפְרֶחְו /אָצְמִי ןֹולָקְו עַגֶנ ]גל[

 וניא עשרה .היעב םיביצמ ףואינ וא תונזל םידלונש םידלי ,תיטקדידה המכחה תורפס לש םלועה תנומתב

 יפכ .םירוסא םיסחימ םידלי ללכב ומייקתי אלש יוארה ןמו ,)כ ,דכ ילשמ( "ערל תירחא היהת אל" ,םלתשמ

 ףואינ ידלי לש םמויקל רשפ תתל םיסנמ םה ןכלו ,וז השיג וצמיא המלש תמכחו אריס ןב ירבחמ ,הארנש

  33.םלועב םיעשר ינבו

 

 אריס ןב
 :תפאונ השא לש הינבל רישי ןפואב סחייתמ אריס ןב רפס

  .רזמ שרוי המיקמו /הלעב תבזוע השא ןכו

  .הלעבב הלעמ תינשו /ןוילע תרותב הסאמ הנושאר יכ

  .ערז המיקה רז שיאמו /הפאנ תונזב תישילשו

  .דקפי הידלי לעו /אצות להקל איה

  .ירפ ושעי אל היפנעו /שרוש הינב ונתי אל

 .החמית אל התפרחו /הרכז הללקל ריאשת

 34.)במק 'מע ,לגס 'דהמ ,22-26 גכ אריס ןב(

[22] Οὕτως καὶ γυνὴ καταλιποῦσα τὸν ἄνδρα/  

καὶ παριστῶσα κληρονόμον ἐξ ἀλλοτρίου. 

[23] πρῶτον μὲν γὰρ ἐν νόμῳ ὑψίστου ἠπείθησεν.  

καὶ δεύτερον εἰς ἄνδρα αὐτῆς ἐπλημμέλησεν.  

καὶ τὸ τρίτον ἐν πορνείᾳ ἐμοιχεύθη/ καὶ ἐξ ἀλλοτρίου 

ἀνδρὸς τέκνα παρέστησεν. 

[24] αὕτη εἰς ἐκκλησίαν ἐξαχθήσεται/ καὶ ἐπὶ τὰ 

τέκνα αὐτῆς ἐπισκοπὴ ἔσται.  

[25] οὐ διαδώσουσιν τὰ τέκνα αὐτῆς εἰς ῥίζαν/  

καὶ οἱ κλάδοι αὐτῆς οὐκ οἴσουσιν καρπόν. 

[26] καταλείψει εἰς κατάραν τὸ μνημόσυνον αὐτῆς/ 

καὶ τὸ ὄνειδος αὐτῆς οὐκ ἐξαλειφθήσεται. 

 
 .122 'מע ,'ב לאומש ,תרפא רב 31
 .54 'מע ,ילשמ ,ץיוורוה וארו ;הברה דועו ,כ-טי ,דכ ;אכ ,גי ;ב"י קרפ ;ל ,י ילשמ ,לשמל ואר 32
 תורפס לש םירנא'זה ינש ןיב לדבהל .ב"ע דנ הרז הדובע ילבבב אצמנ ,תלהק רפס לש וחורל םיאתמה ,הנוש גוסמ ןורתפ 33
 ןחביהל רומא ,הז ללכב רזממהו ,םדא ,המכחה תורפס לש םלועה תסיפת יפ לע יכ ןייצל שי .54 ׳מע ,ילשמ ,ץיוורוה ואר ,המכחה
 רתוי םירחואמ תורוקמ רפסמ .וירוה יאטח ןיגב "שנענ"ש ,רזממה יבגל רחא גוסמ הכובמל ליבוהל היושע וז הסיפת .וישעמ יפל
 .׳ב קלח ,׳ב הביטח ,קרפה ךשמהב ואר ,וז הכובמ םיעימשמ
 .לגס לש ומוגרת לע יתססבתה .תירבעב ורמתשה אל ולא םיקוספ 34
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 ךכב דקמתמ אוה אלא ,תינייתפכ תפאונה השאה תא גיצמ וניא רבחמהש ךכ לע ועיבצה םידחא םירקוח

 תיתרבח העפותל םיסחייתמ ולא םיקוספש ועיצה םה ןכל .הלעב וניאש שיאמ ערז הדימעה השאהש

 תועצמאב םלועל םידלי איבהל הסנמ התיה ,הלעבמ תורהל החילצה אלש האושנ השא ,התרגסמב ,תמיוסמ

 ,אטחה לש הרטמה וא עינמה לע הדיעמ אל םיאצאצב תודקמתההש ןעט סנילוק ןו'ג ,םתמועל 35.רחא רבג

 ישי ,הזל רשקהב 36.שנועה םג דקמתמ םהבו ,אטחה תואצות תא םילמסמ םיאצאצהש ךכמ תעבונ איה אלא

 םדאה ריתומש םירבדה ינש" ולא .הידלי ןיבל השאה "רכז" ןיב רשק שי ,רבחמה תניחבמ יכ ןייצ יבצ ןזור

  38.ודבאי הידלי ךכ ,הללקל ראשית תפאונה לש הרכזש םשכ 37.ותוא םיחיצנמ םהו ,"וירחא

 ונתי אל"ו ,"דקפיי הידלי לע" :םייזכרמ םיפיעס ינש םיללוכ ףואינמ םידלונה םידליה לע אריס ןב לש וירבד

 המו ?ןפוא הזיאבו ,"דקפיי" רשפ המ .םכרצ לכ םיריהב אל םיפיעסה ינש ."ירפ ושעי אל היפנעו /שרוש הינב

 ,יטפשמ יפוא לעב אוה ןושארה .םישוריפ ינש ךכל עיצה לגס צ"מ ?חמוצה םלועל הרופאטמב שומישה רשפ

 39.םמא לש האטח לע ושנעיי ךכבו םירזממכ ומסרפתי םידליה ,לגס יפל .ג ,גכ םירבדב רזממה ןיד ךמס לע

 תיתכלהה האצותה לש ירופאטמ חוסינ אופא והז .תוברלו תורפל ולכוי אל םינבה ,רוסאה םדמעמ ללגב

 ךכ .תורירעה שנועב ושנעיי םהש ינפמ ובריו ורפי אל םינבהש לגס עיצמ ,ןיפוליחל .ל״זח תורפסמ תרכומה

 40.לאה תללק וא ,תורקע ,תע םרטב תוומ ןוגכ ,םיפסונ םייהולא םישנוע ולעהש ,םיפסונ םירקוח םג ושריפ

 לָכ ּויָהְו ,רּוּנַּתַּכ רֵעֹּב אָּב םֹוּיַה הֵּנִה יִּכ" :יכאלמ רפס ףוסמ קוספל אריס ןב ירבד ןיב רשקה לע עיבצה לגס

 ,ג יכאלמ( "ףָנָעְו ׁשֶרֹׁש םֶהָל בֹזֲעַי א` רֶׁשֲא ,תֹואָבְצ 'ה רַמָא אָּבַה םֹוּיַה םָתֹא טַהִלְו ׁשַק הָעְׁשִר הֵׂשֹע לָכְו םיִדֵז

 םיעשרה לש רמה םפוס תא ראתל תנמ לע "ףנעו שרוש" תפירש לש יומידב שמתשמ איבנה ,הז קוספב 41.)טי

 בולישב םישמתשמ ,המכחה תורפסמו תיאובנה תורפסה ןמ ,ארקמב םיפסונ םיקוספ .םימיה תירחאב

  :והימרי ,לשמל ךכ 42.םידדוב לש וא םימע לש םלרוג תא ראתל תנמ לע "ירפ"הו "שרוש"ה לש םייומידה

 אTְו הָבָרֲעָּב רָעְרַעְּכ הָיָהְו ]ו[ .ֹוּבִל רּוסָי 'ה ןִמּו ,ֹועֹרְז רָׂשָּב םָׂשְו םָדָאָּב חַטְבִי רֶׁשֲא רֶבֶּגַה רּורָא 'ה רַמָא הֹּכ ]ה[

 'ה הָיָהְו 'הַּב חַטְבִי רֶׁשֲא רֶבֶּגַה gּורָּב ]ז[ .בֵׁשֵת אTְו הָחֵלְמ ץֶרֶא רָּבְדִּמַּב םיִרֵרֲח ןַכָׁשְו ,בֹוט אֹובָי יִּכ הֶאְרִי

 ,ןָנֲעַר ּוהֵלָע הָיָהְו םֹח אֹבָי יִּכ )הֶאְרִי( ארי אTְו ויָׁשָרָׁש חַּלַׁשְי לַבּוי לַעְו םִיַמ לַע לּותָׁש ץֵעְּכ הָיָהְו ]ח[ .ֹוחַטְבִמ

 .)ח-ה ,זי הימרי( יִרֶּפ תֹוׂשֲעֵמ ׁשיִמָי אTְו גָאְדִי אT תֶרֹּצַּב תַנְׁשִבּו

 יבויח שומיש 43.לאב חטביש ימ לש ורכשל ,םייבויח םייומידכ ןאכ םישמשמ ירפה תחלצהו םישרושה תחילש

 ,הָּטָמְל ׁשֶרֹׁש הָרָאְׁשִּנַה הָדּוהְי תיֵּב תַטיֵלְּפ הָפְסָיְו" :והיעשי תאובנב הדוהי תטילפל סחייתמ ולא םייומידב ףסונ

 ,סומע רפסב אצמנ הז רואית לש ילילש חוסינ .)ל ,טי 'ב םיכלמ ןכו ;אל ,זל היעשי( "הָלְעָמְל יִרְפ הָׂשָעְו

 
 .99-100 'מע ,אריס ןב ,דרשנרט ;34-35 'מע ,יח וניא רזממ ,עמש את ;דמק 'מע ,אריס ןב ,לגס ;466 'מע ,הרפכו אטח ,רלכיב 35
 יוה ,יבצ ןזור ואר ,המודב .וזכ העפותל ינחלס ןפואב הסחייתה אריס ןב לעפ הבש הליהקהש הנעטה תא החוד ,םש ,רלכיב
  .לעבה תודגנתה ךותמ השענ דימת אל הז השעמש עמש את תרעשה תא החודש ,72 'עה 385 'מע ,םיקימעמה
 .69 'מע ,תידוהי המכח ,סנילוק 36
 ףאונה שנוע רואית לע ססובמ ,תפאונה רואית תא םתוחה קוספה יכ הארנ .76 'עה 386-387 'מע ,םיקימעמה יוה ,יבצ ןזור 37
 ."הֶחָּמִת אT ֹותָּפְרֶחְו אָצְמִי ןֹולָקְו עַגֶנ" :ליעל יתאבהש ,)גל ,ו( ילשמב
 ,רבדמב ,םורגלימ ואר .ןוירפ ןדבואל רושקש ,יארקמה הטוסה שנוע ןיבל ,תפאונה ידלי לרוגב תודקמתהה ןיב ןוימד םג ונשי ךכב 38
-203 'מע ,םש וארו ,הלפה רותב שנועה תא שרפמש ,198 'מע ,רבדמב ,ןיול םג ואר .21-19 'מע ,הטוס ,יקסנק רמירפ ;350-349 'מע

 .73 'מע ,רבדמב ,טכיל וושה .201
  .םש תוינפהב ואר ,דנמס םשב איבה אוהש ,הז שוריפ לביק ,107 'מע ,אריס ןב ,דרשנרט םג .דמק 'מע ,אריס ןב ,לגס ואר 39
 ;74 'עה 386 'מע ,םיקימעמה יוה ,יבצ ןזור םג ואר .467 'מע ,הרפכו אטח ,רלכיב ;683 'מע ,סוקיטסאיזילקא ,קיפס ;םש ,לגס 40
 .35 'מע ,יח וניא רזממ ,עמש את ואר ןכ .107 'מע ,אריס ןב ,דרשנרט םג וושה .75 'עה
 ,גי ןירדהנס אתפסותב יכ ןייצל ןיינעמ .ךשמהב אבומ םהמ דחא ,םיפסונ םיקוספ המכל ןייצ ,םש לגס .דמק 'מע ,אריס ןב ,לגס 41
 .אבה םלועב םיעשרה ינב םוקמ לע הז קוספ םישרוד םימכחה ,א
 רשקה לכב םימאתומו ,המכחה תורפסב ןהו תיאובנה תורפסב ןה שנועו רכש רואיתל םיחוור ולא םייומידש ןייצל ןיינעמ 42
  .םהיניב םילידבמה םינייפאמה דצל ,וללה תויורפסה יתש ןיבש רשקה תא שיגדמ ףתושמה יומידה .רנא'זל םאתהב
 דדלב םג .םישרושה לש יומידה רסח םש םיליהתב .םיעשרל םיקידצ ןיב דוגינל םייומידה תא בסימה ,ו-ג ,א םיליהת םג ואר 43
 .טי-זט ,חי בויא ואר ,םיעשרה רובע ולא םייומידב שמתשמ יחושה
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 ,םיִנֹוּלַאָּכ אּוה ןֹסָחְו ֹוהְבָּג םיִזָרֲא ּהַבֹגְּכ רֶׁשֲא םֶהיֵנְּפִמ יִרֹמֱאָה תֶא יִּתְדַמְׁשִה יִכֹנָאְו" :ירומאה תדמשהל סחייתמו

 תאובנב םישק ןוירפ ישנועב םיבלושמ ףא ולא םייומיד .)ט ,ב סומע( "תַחָּתִמ ויָׁשָרָׁשְו לַעַּמִמ ֹויְרִּפ דיִמְׁשַאָו

 :עשוה לש םעז

 לַע םיִתאֵנְׂש םָׁש יִּכ לָּגְלִּגַּב םָתָעָר לָּכ ]וט[ .םיִקְמֹצ םִיַדָׁשְו ליִּכְׁשַמ םֶחֶר םֶהָל ןֵּת ,ןֵּתִּת הַמ 'ה םֶהָל ןֵּת ]די[

 ילב יִרְּפ ׁשֵבָי םָׁשְרָׁש םִיַרְפֶא הָּכֻה ]זט[ .םיִרְרֹס םֶהיֵרָׂש לָּכ םָתָבֲהַא ףֵסֹוא אT ,םֵׁשְרָגֲא יִתיֵּבִמ םֶהיֵלְלַעַמ ַעֹר

 עשוה( םִיֹוּגַּב םיִדְדֹנ ּויְהִיְו ,ֹול ּועְמָׁש אT יִּכ יַהTֱא םֵסָאְמִי ]זי[ .םָנְטִב יֵּדַמֲחַמ יִּתַמֵהְו ןּודֵלֵי יִּכ םַּג ,ןּוׂשֲעַי )לַב(

 .)זי-די ,ט

 ."םנטב ידמחמ יתמהו" ,ודלי תאז לכב םהו הדימבו ,"םיקמוצ םיידשו ליכשמ םחר" םירפא לע אבנמ עשוה

 םה ,ויתוריפו ,וילע ,וישרוש ,חמצה 44.תוריפ תיישעמ תוענמיהו םישרושה שוביי לש םייומידה םיוולנ ךכל

 לע ןעשנ אריס ןב .דחוימב ףירח ןעטמ ילעב תויהל םילוכיו ,יארקמה לומגה חישב אופא םייזכרמ םייומיד

 םיסחייתמ תוריפהו םישרושה ייומיד םייארקמה תורוקמבש יפכ .ותוא ךישממו ,יארקמה םייומידה םלוע

 ושעי אל היפנעו /שרוש הינב ונתי אל" העיבקב ,אריס ןב םג ךכ ,םעה וא םדאה לש ימויקהו ישממה לרוגל

 ןב ,השאה לש התירחאו םידליה לרוג לע םיפירחה וירבדב 45.תפאונה ידליל רזכאו רמ לרוג חיטבמ ,"ירפ

 הבש תואיצמ גיצמ אריס ןב םג ,ילשמ רפס ומכ .תיטקדידה המכחה תורפס לש סותאה תא ףקשמ אריס

  .וטומי םיעשרהו רכש םילבקמ םיקידצה

 

 המלש תמכח
 ,יתדיח רוביח והז .המלש תמכח אוה ,תונזמ םידלונה םידליב קסועה ינשה תיבה תפוקתמ ףסונ רוביח

 ומויק םצעו ,רורב וניא ולש רנא׳זה םג 46.ונמזו ,ומוקמ ,ונושל :וינייפאממ דחא לכ טעמכ יבגל וקלח םירקוחו

 ,תינוויב בתכנש ,יתודחא רוביחב רבודמש םירובס םירקוחה תיברמ ,םויכ 47.םכסומ וניא דיחא רוביחכ

 השיג החוור רבעב ךא ,הריפסל הנושארה האמה תליחת וא ס"הנפל הנושארה האמה ףוס לש הירדנסכלאב

 48.רתוי המודק הפוקתבו ,לארשי ץראב ,תירבעב םרוקמב ורבחתה המלש תמכחמ םיקלח יכ הנעטש תירקחמ

  .תרעושמ תירבע הביטח התואב םילולכ ןאכ םינודינה םיעטקהש םושמ ,ונרובע הבושח הדוקנ וז

 ,רבחמה יפל 49.תוומה תעפותבו םיעשרהו םיקידצה לש שנועהו רכשב תקסוע רוביחה לש הנושארה הדיחיה

 םיגעולו םיאטוח םה ןכלו ,תאז םיעדוי םניא םיעשרה .תוומלא ינב ויהי םיקידצה וליאו ,ותומי םיעשרה קר

 איהש יפכ תואיצמה תא ףקשמ וניא ,הארנ אוהש יפכ םלועהש ולגיו ,ושנעיי םה רבד לש ופוסב ךא ,קידצל

 ,דמשיהל םייופצ ולא םידלי .אטחב ודלונש םידלילו םיעשרה ינבל םג סחייתמ רבחמה ,וז תרגסמב 50.תמאב

 .הרמ היהת םתירחאו ,ןמז רחאל וא הרהמב

 ןב רפסמ ליעל יתחתינש הדיחיה ןיבל ,המלש תמכחב םינונז ידליב קוסיעה ןיב ורשק דרשנרטו עמש את

 תואושנ םישנ לש תמייוסמה תיתרבחה העפותב תקסוע המלש תמכחב הדיחיה םגש וחינה םה .אריס

 
 .י-א ,זי לאקזחי םג ואר 44
 .75 'עה 386 'מע ,םיקימעמה יוה ,יבצ ןזור וושה 45
 .אעת-גסת 'מע ,המלש תמכח םוגרתל ןייטש לש אובמב לשמל וארו ,םינש האמ ,ןוטסניוו ואר 46
 .תויטפילקופא תורוסמ ,ל"נה ;תוומלא ,סנילוק ןכו ;סומסוק ,סנילוק ;1-5 'מע ,םינש האמ ,ןוטסניוו ואר 47
 ,סנילוק ;הירדנסכלאו המלש תמכח ,זלסב ;12-25 'מע ,המלש תמכח ,ל"נה ;2-3 ׳מע ןכו ,14 'מע ,םינש האמ ,ןוטסניוו ,לשמל ואר 48
 ןיב לדבה לע ועיבצהש ,98-96 'מע ,יוג ,יבצ ןזורו ריפוא ואר םנמא .אנהכ תרודהמב ןייטש לש אובמב ןכו ,319-318 'מע ,סומסוק
 וניא הזכ בוליש יכ ונייצ םה ךא ,תינמואל היגולואידיא םיגיצמה ,םינורחאה םיקלחה ינש ןיבל ,יטסילסרבינואה ,ןושארה קלחה
 .וז הפוקתב רידנ

 .ו-א םיקרפ ,המלש תמכח ואר 49
 ,דחמ תידוהיה תיטפילקופאה תרוסמל וז הדיחיב םלועה תסיפת תא הוושמ סנילוק .47 'עה ,ליעל ,סנילוקל תוינפהה ואר 50
 ןב לש וזל תוומה תייעב םע המלש תמכח לש תודדומתהה תאוושהל ,תוומלא ,סנילוק ואר .ךדיאמ תיניטולפאה היפוסוליפלו
 .אריס
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 ירבדש ריבסה עמש את ,ךכל םאתהב 51.םיאצאצ דימעהל תנמ לע ,רז שיאמ םלועל דלי איבהל ושקיבש

 הנוש המלש תמכח לש יתרבחה רשקהה םרב .הז ןויסנמ םישנ אינהל תירויצ ךרד אלא םניא המלש תמכח

 תמכחב ,תאז דבלמ 52.תיתרבח העפות התואל םיסחייתמ םהש ריבס אלו ,אריס ןב לש הזמ םוקמבו ןמזב

 םצמצל שיש הארנ אלו ,םהל יופצש ערה דיתעלו תונזלו ףואינל ודלונש םידליב בחרנ קוסיע ונשי המלש

 הנופ וניא המלש תמכח ,וזמ הרתי 53.םיאצאצ דימעהל תושקבמה תואושנ םישנ לש תמיוסמה העפותל תאז

 אמגוד הווהמ םלרוגו ,םיעשרה ינב לש דחא ןויפא אוה "תונז ידלי" .םיעשרה םירבגל אלא ,תואטוחה םישנל

  .םהל יופצש המל

-י ,ג המלש תמכח( םיקידצה לש םרכש רואית רחאל העיפומ םיעשרל לומגב תקסועה תיטנוולרה הדיחיה

  :)םייונישב ,טעת 'מע ,טי

 תא וחינזה יכ /םהיתובשחמ יפכ םלומג ולבקי םיעשרהו ]י[

 .ודרמ 'הבו קידצה

 

 /לבה םתוקתו /רסומו המכח זובי רשא שיאה ללמא יכ ]אי[

 .םב ץפח ןיא םהיללעמו /והת םהיצמאמו

 

 

 .רורא םערזו /םיתיחשמ םהינב /תויתפ םהישנ ]בי[

 

 /ןוע בכשמ העדי אל רשא /האמטנ לב הרקעה ירשא יכ ]גי[

 .תושפנה תדקפל ירפ אשת

 

 לע ער ץעי אלו /ופכב לוע השע אל רשא סירסה םג ]די[

 שדקמב דמחנ דבזו /ותנומא רובעב בר דסח ול ןתני /םיהלא

 .'ה

 

 

 .רקעי לב הניב שרושו /ללהתי םיבוט םילעפמ ירפ יכ ]וט[

 

 

 .דמשי אטח בכשמ ערזו /ולדגי אל םיפאנמ ינבו ]זט[

 

 רדהת אל םתבישו /ובשחי ספאל /םימי וכיראי םא ףאו ]זי[

 .םתירחאב

 םויב המחנו /הוקת םהל היהת אל /ותומי הרהמ םאו ]חי[

 .טפשמה

[10] Οἱ δὲ ἀσεβεῖς καθὰ ἐλογίσαντο ἕξουσιν 

ἐπιτιμίαν/ οἱ ἀμελήσαντες τοῦ δικαίου καὶ τοῦ 

κυρίου ἀποστάντες. 

[11] σοφίαν γὰρ καὶ παιδείαν ὁ ἐξουθενῶν 

ταλαίπωρος/ καὶ κενὴ ἡ ἐλπὶς αὐτῶν/ καὶ οἱ κόποι 

ἀνόνητοι/ καὶ ἄχρηστα τὰ ἔργα αὐτῶν. 

[12] αἱ γυναῖκες αὐτῶν ἄφρονες/ καὶ πονηρὰ τὰ 

τέκνα αὐτῶν/ ἐπικατάρατος ἡ γένεσις αὐτῶν .  

[13] ὅτι μακαρία στεῖρα ἡ ἀμίαντος/ ἥτις οὐκ ἔγνω 

κοίτην ἐν παραπτώματι/ ἕξει καρπὸν ἐν ἐπισκοπῇ 

ψυχῶν. 

[14] καὶ εὐνοῦχος ὁ μὴ ἐργασάμενος ἐν χειρὶ 

ἀνόμημα/ μηδὲ ἐνθυμηθεὶς κατὰ τοῦ κυρίου 

πονηρά/ δοθήσεται γὰρ αὐτῷ τῆς πίστεως χάρις 

ἐκλεκτὴ/ καὶ κλῆρος ἐν ναῷ κυρίου θυμηρέστερος. 

[15] ἀγαθῶν γὰρ πόνων καρπὸς εὐκλεής/ καὶ 

ἀδιάπτωτος ἡ ῥίζα τῆς φρονήσεως. 

[16] τέκνα δὲ μοιχῶν ἀτέλεστα ἔσται/ καὶ ἐκ 

παρανόμου κοίτης σπέρμα ἀφανισθήσεται. 

[17] ἐάν τε γὰρ μακρόβιοι γένωνται/ εἰς οὐθὲν 

λογισθήσονται/ καὶ ἄτιμον ἐπ᾿ ἐσχάτων τὸ γῆρας 

αὐτῶν. 

 
 ךא ,הלבקהה לע דמע רבכש לגסל ןייצמ ,4 'עה ,םש עמש את .100 'מע ,אריס ןב ,דרשנרט ;34-35 'מע ,יח וניא רזממ ,עמש את 51
 אוה "ירפ ושעי אל היפנעו /שרוש הינב ונתי אל" שנועהש ותעצהב ךומתל ידכ אקווד המלש תמכחל ןייצ ,דמק 'מע ,אריס ןב ,לגס
  .תורירעה שנוע
 ,תידוהי המכח ,סנילוק ;63-64 'מע ,המלש תמכח ,ןוטסניוו ואר ,המלש תמכח סחייתמ וילאש יתרבחה רשקהה יוהיז תונויסנל 52
 .המלש תמכח ,זלסב ;195-193 'מע
 .ילילש רואב םיעשרה לש םהינב תא גיצמ אוה םגש ,י-ח ,אמ אריס ןבל הנפמ ,129 'מע ,המלש תמכח ,ןוטסניוו 53
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 ἐάν τε ὀξέως τελευτήσωσιν/ οὐχ ἕξουσιν ἐλπίδα [18] .ותירחא הרמ עשר רוד יכ ]טי[

οὐδὲ ἐν ἡμέρᾳ διαγνώσεως παραμύθιον. 

[19] γενεᾶς γὰρ ἀδίκου χαλεπὰ τὰ τέλη. 

   

 :)םייונישב ,פת ׳מע ,ו-ג ,ד( םיעשרה רואיתב ךישממ רבחמה ,םיקוספ ינש רחאל

 יעטנמ םתויהבו /חילצי אל םיעשר לש הרופ ןומהו ]ג[

 .וננוכי אל ןתיא דוסיו /שרוש תוכה וקימעי אל םה ,םירזממ

 

 ורעוסי העוער הדימעב /םהיפנע וחלשי עגרל םא ףאו ]ד[

 .ושרשי תוחור שערבו /חורב

 

 

 /לכאמ ויהי רסב /חלצי אל םירפו /תע אלב ורבשי םהידב ]ה[

 .רבד לכל וליעוי אלו

 

 ודיעי םהיתובא תער לע /ןוע בכשממ םידלונה םינבה יכ ]ו[

 .םנחבה תעל

[3] πολύγονον δὲ ἀσεβῶν πλῆθος οὐ χρησιμεύσει/ 

καὶ ἐκ νόθων μοσχευμάτων οὐ δώσει ῥίζαν εἰς 

βάθος/ οὐδὲ ἀσφαλῆ βάσιν ἑδράσει. 

[4] κἂν γὰρ ἐν κλάδοις πρὸς καιρὸν ἀναθάλῃ/ 

ἐπισφαλῶς βεβηκότα ὑπὸ ἀνέμου σαλευθήσεται/ 

καὶ ὑπὸ βίας ἀνέμων ἐκριζωθήσεται. 

[5] περικλασθήσονται κλῶνες ἀτέλεστοι/ καὶ ὁ 

καρπὸς αὐτῶν ἄχρηστος, ἄωρος εἰς βρῶσιν/ καὶ εἰς 

οὐθὲν ἐπιτήδειος. 

[6] ἐκ γὰρ ἀνόμων ὕπνων τέκνα γεννώμενα/ 

μάρτυρές εἰσιν πονηρίας κατὰ γονέων ἐν ἐξετασμῷ 

αὐτῶν. 

 

 םינונז ינב וא םיעשר ינב ,תישאר .המלש תמכח לעב לש תבכרומה לומגה תסיפת הלוע ולא םיקוספמ

 וליאכ הארנ םא םג :םמצע םיעשרה יבגל ותסיפת םג וזש הלוע הביטחב םירחאה םיקרפה ןמ .ודמשיי

 םרטב ותומי םה םא ןיבו ,םימי וכיראי םה םא ןיב ,ולכי םה רבד לש ופוסב ,םיחילצמ םהינב וא םיעשרה

 וליפא ;"םייתימא" תוריפל וכזי םה ,םיגשגשמ םניא םה יכ הארנש ףא לע :םיקידצה רובע ,ךופיהבו 54.תע

  .סירסהו הרקעה

 שמתשמ רבחמה ,'ד קרפב 55.)בי ,ג( ללוקמ םיעשרה ערזו ,םמצעב םיערכ םיראותמ םיעשרה ינב ,'ג קרפב

 תליחתב .םייארקמה תורוקמלו אריס ןב רפסל המודב ,םיעשרה לרוג תא ראתל ידכ חמוצה םלועמ םייומידב

 םתויהבו /חילצי אל םיעשר לש הרופ ןומהו" ατάμοσχευμ θωνόν:56 ,"םירזממ יעטנ" ןויפאה עיפומ ,הדיחיה

 סחייתמ הז ןויפא םאה ירמגל רורב אל ."וננוכי אל ןתיא דוסיו /שרוש תוכה וקימעי אל םה ,םירזממ יעטנמ

 םא ףאו ,יוארכ וחמצי אל "םירזממ יעטנ"ש איה ונניינעל הבושחה הדוקנה 57.םהיאצאצל וא ,םמצע םיעשרל

   .חלצי אל םיירפ ,ןכ

 
 .די ,ה – זט ,ד ;'ב קרפ ;זט-ט ,א המלש תמכח ואר ,יללכ ןפואב םיעשרה יבגל 54
 רותב רידגמ אוה ותואש ,ללקמל יפיצפס ןפואב סחייתמה ,196 'ב השמ ייח ,ןוליפ לצא םג יוטיב ידיל האב המוד הסיפתש ןכתי 55

νόθος, 193 םש. 
56 Νόθος םילדבהה ףא לע ,"םירזממ" חנומל ןאכ הז חנומ יתמגרת .273 ׳עה ׳א קרפ ואר .ימיטיגל-אל דליל ינוויה חנומה אוה 
 .274 ׳עה ׳א קרפ ואר ךכ לע .םהיניב םייתרבחהו םייטפשמה
 סחייתמ אל אוהש הארנ ךא ,םיעשרה ינבב קסועש ,ירמגל דרפנ ףיעס רותב תאז םגרת ,פת 'מע ,אנהכ 'דהמ ,ןייטש םחנמ 57
 סחייתמ ןויפאה וליאכ תאז םגרתמ ,131 'מע ,המלש תמכח ,ןוטסניוו ,ותמועל .ἐκ νόθων μοσχευμάτων :"ןמ" סחיה תלימל
  .םירזממ יעטנמ םאצומש ,םמצע םיעשרל
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 בכשממ םידלונה םינבה יכ" :ודלונ םה ובש אטחל םינבה ןיבש רשקל סחייתמ הדיחיה לש ןורחאה קוספה

 דלונש ימ .ולש רצותה ןיבל ינימה אטחה ןיב קתנל ןתינ אל .)ו ,ד( "םנחבה תעל ודיעי םהיתובא תער לע /ןוע

 ,םהירוה יאטח לע תודע םה םפוג םינבה .הנממ רענתהל לוכי וניאו וזה הנוכתה תא אשונ "ןווע בכשממ"

 וא תיאמצע הדימע םיעשרה ערזל רשפאמ וניא רבחמה ,הדיחיה ךרואל .םמויק םצעב םתוא םיעישרמ םהו

  .םיעשרה םהיתובא לש הרורגכ םתוא גיצמ אלא ,םמצעב םיקידצל ךופהל תלוכי

 

 םיריעה רפס
 עודיה ,םודק רוביח לש הלילעה תא עינמ ,יופצה םלרוגו רוסא גוויזל ודלונש םיאצאצ לש ןיינעמ הרקמ

 האמה תליחתל ,רחואמה לכל ,ךראותמ ,תימראב ורוקמב בתכנש ,הז רוביח .״םיריעה רפס״ םשב רקחמב

-א ,ו תישארב ואר( םדאה תונבמ םישנ םהל וחקלש םיכאלמה לע הבחרהב רפסמ אוהו ,ס"הנפל תישילשה

 תכאלמ לכ תא ודימשהש ,םיקנע דילוה םדאה תונב ןיבל םיריעה-םיכאלמה ןיב גוויזה ,םיריעה רפס יפל 58.)ד

 טילחה לאה ,תאז תובקעב .)ז-ו 'א ךונח( ץראב םירוציה לכ תא ותיחשהו ,םדאה ינבמ ולכאו וגרה ,םדאה

 םינפוא ינשב תחסונמ וז הטלחה .)'י קרפ ,םש( םהינב תא גורהלו ,ואטחש םיכאלמה תא הרמוחב שינעהל

 59:לאכימל םעפו ,לאירבגל יוויצכ םעפ ,םינוש

καὶ τῷ Γαβριὴλ εἶπεν ὁ κύριος· Πορεύου ἐπὶ τοὺς μαζηρέους, 60ἐπὶ τοὺς κιβδήλους καὶ τοὺς 

υἱοὺς τῆς πορνείας καὶ ἀπόλεσον τοὺς υἱοὺς τῶν ἐγρηγόρων ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων· πέμψον 

αὐτοὺς ἐν πολέμῳ ἀπωλείας. μακρότης γὰρ ἡμερῶν οὐκ ἔστιν αὐτῶν. 

 םיריעה ינב תא תדחכהו ,תונזה ינבו 61,"זנטעש"ה תארקל ,םירזממה תארקל אצ :'ה רמא לאירבג לאו

  .)9 י ׳א ךונח( םהל היהי אל םימי ךרוא יכ .ןדבוא ברקב םתוא תחלשו ;םישנאה ךותמ

καὶ εἶπεν Μιχαήλ […] ἀπόλεσον πάντα τὰ πνεύματα τῶν κιβδήλων καὶ τοὺς υἱοὺς τῶν 

ἐγρηγόρων διὰ τὸ ἀδικῆσαι τοὺς ἀνθρώπους. 

 ךונח( םדאה ינב תא ועישרהש ינפמ ,םיריעה ינבו 62"זנטעש"ה תוחור לכ תא תרכהו ]...[ רמא לאכימ לאו

 .)15 י ׳א

 .היילכל רזגנ םלרוג ,ךכל םאתהב .רוסא גוויזל ודלונש םושמ ,״םינונז ינב״ו "םירזממ" םינוכמ םיריעה ינב

 ףואינ ידליש ךכ לע ,המלש תמכח רפסמ ליעל יתאבהש םיקוספל םיריעה ינב רופיס ןיב רשק ןוטסניוו דיוויד

 ,אטחל ודלונש הדבועה םצע לשב םיריעה ינב תא דימשמ אל לאהש ןועטל ןתינ םנמא 63.ודבאי אטח בכשמו

 64.הזב הז ורשקנ וללה םינייפאמהש הארנ ךא ,םהיללעמ עור ןיגב אלא

  :םינוש םייוניכ השולשל םיכוז םיריעה ינב ,׳ט קוספב

 
 המכ לע ןגוד הנייליאל הדות .1-5 ׳מע ,םיכאלמ ,דיר ;16-17 ׳מע ,םינהוכ תכלממ ,בראפלמיה ;165-171 'מע ,ךונח ,גרבסלקינ ואר 58
 .ךונח תורפס רקחמל תוינפהה ןמ
 ףוליחל הרעהב תנייצמ ינא ,םימכא י"כ לע ססובמ תינוויה חסונ .םיימראה םיעטקב ודרש אל ונניינעל תויטנוולרה םילימה 59
 לש םמוגרת לע םג יתססבתה ;ילש אוה םוגרתה .ךליאו 273 'מע ,ךונח ,סלרא'צ לש חפסנה ךמס לע ,סוקלניס תסריג לש חסונ
 .189 'מע ,םש ;175 'מע ,ךונח ,קילימ לש ימראה ורוזחש לעו ,תיפויתאה לע ססובמה ,)דל 'מע( ץיבולטייפו אנהכ
 :עיפומ ,תיפויתאה הסריגב .γίγαντας :ומוקמבו ,ουςέμαζηρ רסח ,)285 'מע ,םש ,סלרא'צ( סולקניס לצא תטטוצמה הסריגב 60

lamanzirān, סלרא'צ ואר ,רחא רשקהב הז חסונ לש תוכלשהב ןוידל .תינשמ סולקניס לש הסריגהו ,ירוקמ חסונ והזש הארנ ןכלו, 
 .264 'מע ,ךונח ,ףרודנלוא וושהו ,חנ 'מע ,ךונח
 .ןלהל וארו ,״תגוסגסה ינב״ :ןיפוליחל 61
 .61 ׳עה ,ליעל ואר 62
 .132 'מע ,המלש תמכח ,ןוטסניוו 63
 תוינפהבו 84 ׳עה ׳ד קרפ ואר .הקיתעה תעה ןמ םינוש םירוביח המכב הלוע תויתייעב יפוא תונוכת ןיבל םוגפ סוחיי ןיב רושיקה 64
 .403 ׳עה ןכו ,321 ׳עה ,ןלהל וארו ,םש
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ἐπὶ τοὺς μαζηρέους, ἐπὶ τοὺς κιβδήλους καὶ τοὺς υἱοὺς τῆς πορνείας. 

 סלרא'צ טרבור ?κιβδήλοι ראותה רשפ המ ךא ,םירורב ,"תונזה ינב" – ישילשהו ,"םירזממ" – ןושארה יוניכה

 םיימעפ העיפומ βδηλονίκ הלימה ,ןכאו 65."אזינטעש" ימראה חנומה לש תינוויל םוגרת אוה הז חנומש עיצה

 םג .)אי ,בכ םירבד ;טי ,טי ארקיו( "זנטעש" הלימה תא תמגרתמ איה תויורקיהה יתשבו ,םיעבשה םוגרתב

 :םיריעה ינבל םייוניככ םישמשמה תימראמ םרוקמש םיחנומ השולש ונינפל יכ עיצהו ,וז ךרדב ךלה גרבסלקינ

 ,ןארמוק תורפסב זנטעשלו םייאלכל םירוסא םיגוויז יומידל סחייתא ,ןלהל 66.תונזה ינבו ,זנטעש ,םירזממ

 עלוק גרבסלקינו סלרא'צ לש םרוזחש םא .רוסא גוויזל ודלונש םידליה תסיפת לע ךילשמ הז יומידש ןפואלו

 .הז יומידב שומישל המודק אמגוד ונינפל ,ךונח לש ירוקמה טסקטל

 אלא ,ימראה רוקמב היהש ףסונ יוטיב גציימ וניא τοὺς κιβδήλους יוטיבה יכ עיצה קילימ ףסוי ,םתמועל

 הלימהש איה וירבדל תירשפא הייאר 67.״אירזממ״ ימראה חנומל תינווי הסולגכ ,ינוויה םוגרתב ףסונ אוה

μαζηρέοι דועב ,תינוויה הסריגב בוש העיפומ אל κιβδήλοι הטטיצב ואר( ו"ט קוספב ,קרפה ךשמהב שמשמ 

 תא טימשה ינוויה םוגרתה ,קילימ יפל 68.םיינוויה םידעה דחא תסריגב ,םדוקה קרפב תפסונ םעפ ןכו ,)ליעל

 τοὺς :הסולגה תא וילא ףריצו ,תינוויל ותוא קתעית אוה ןאכ וליאו ,תויורקיהה ראשב "אירזממ" חנומה

λουςήκιβδ.69  

 ןייצל ןיינעמ 70.םיאמרו םינרקש םדא ינב ,הלאשהבו ,תוחנ וא גסגוסמ ףסכ ראתמ ,ςβδηλοίκ ,ומצע חנומה

  :'ה להקב אובל םירוסאש ,הנוזה ינב תא ראתל ידכ הז עזגב שמתשמ ןוליפ יכ

ἐλαύνει δὲ οὐ μόνον πόρνας ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐκ πόρνης, ἐπιφερομένους μητρῷον αἶσχος, 

καὶ διότι ἡ πρώτη σπορὰ καὶ γένεσις αὐτοῖς κεκιβδήλευται καὶ συγκέχυται διὰ τὸ πλῆθος 

τῶν ὡμιληκότων ταῖς μητράσιν, ὡς μὴ δύνασθαι τὸν ἀληθῆ πατέρα διαγνῶναι καὶ 

διακρῖνα. 

 ינפמו ,םמא ןולק תא םהילע םיאשונה ,הנוזה ידלי תא םג אלא תונוזה תא קר אל איה החידמ ,ןכ ומכ

 דע ,םמא תא ועדיש םירבגה ןומה תאפמ ,תלבלובמו )״תגסגוסמ״( תמהוזמ םתדילו םתדלוה תישארש

 .)םייונישב ,300 'מע ,רוש ;326 'א םיקוחה לע ,ןוליפ( יתימאה םהיבא תא ןיחבהלו ריכהל ולכוי אלש

 ωύκιβδηλε.71 לעופל וא ςβδηλοίκ ראותל νόθος ינוויה חנומה תא רשוק ןוליפ ,םיפסונ תומוקמ המכב

 ןוליפ יכ ףא ."ףייוזמ" ןבומב ראותכ שמשמ אוה ,הלאשהבו 72."יקוח-אל דלי" אוה νόθος לש ינכטה ועמשמ

 
 .12 'עה 285 'מע ,ךונח ,סלרא'צ 65
 .213 'מע ,םש ,ל"נה וארו ;223 'מע ,ךונח ,גרבסלקינ 66
 לאירבגלו[ :λουςής κιβδὺτο ὶπἐ ףוריצה תא טימשה קילימ ,םיימראה םיעטקל ולש רוזחשב .175-176 'מע ,ךונח ,קילימ ואר 67
 תחא .)175 'מע ,ךונח ,קילימ ,4QEnb 1 iv 5-6( .]אשנא ינב ןמ[ איריע י]נב דבואו אתונז ינבו אירזממ לע אנ ל[זא איר]מ רמא
 .םיחרכומ םניא םירבדהו ,יידמל עטוקמ עטקה ךא ,רזחושמה עטקה ךרואמ תעבונ הטמשהל תוביסה
 .204 'מעב חסונה תרעהבו 202 'מע ,ךונח ,גרבסלקינ ;283 'מע ,ךונח ,סלרא'צ :ט ,ט 'א ךונח ואר 68
"ς ὺτο ὶπἐ ןושארה ףוריצה תא השעמל לפוכ "ὶπἐ: "λουςής κιβδὺτο ὶπἐ סחיה תלימ לע הרזחה תא םג ריבסמ קילימ ךכ 69

μαζηρέους". אוה .תינוויה וז לע תססובמ תיפויתאה הסריגה יכ רובס קילימ ךא ,םיראת השולש םנשי יפויתאה םוגרתב םג 
 ,םש ,קילימ( ו"ט קוספבו 'ט קוספב םינוש םינפוא ינשב תאז םגריתו ,κιβδήλοι חנומה תא ןיבה אל יפויתאה םגרתמה יכ ריעמ
 םג ואר .תיפויתאה הסריגה לע ססובמ םמוגרתש ךכל ,חכ 'מע ,םש וארו ,דל 'מע ,ץיבולטייפו אנהכ לש םמוגרתב ואר .)196 'מע
 .90 'מע ,םש ;88 'מע ,בינ לש ומוגרת
 .זט ,ב המלש תמכח םג ואר .ςβδηλοίκ ךרעב LSJ ואר 70
 .94 םיבורכה לע ;51 'ד םיקוחה לע ;3 תורבידה תרשע ;29 לבהו ןיק תונברק לע ואר 71
 .56 ׳עה ליעל ואר 72
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-ל וא הנוז ידליל κίβδηλος לש הקיזה וירבדמ הלוע ,יביטרוגיפ ןבומב ללכ ךרדב ולא םיחנומב שמתשמ

όθοιν.73  

 ילב ,κιβδήλοι הלימה קר העיפומ םש ,וט ,י ךונחב םג "אירזממ" רזחשל ול תרשפאמ קילימ לש וז העצה

μαζηρέοι: "]הז קוספ .)189 'מע ,ךונח ,קילימ( "]אשנא ועישרא ידב איריע ינבו אירזממ תחור לוכ תרכא 

 λωνήν κιβδῶματα τύπνε ὰτ יוטיבהש רובס קילימ ,'ט קוספב ותעצהל םאתהב ךא ,c4QEn עטקב ולוכ עוטק

 תוליגממ המכב ץופנ "םירזממ תוחור" ירבעה יוטיבה 74."אירזממ תחור" ימראה יוטיבה תא השעמל םגרתמ

 .םיריעה רפסל רבכ הז יוטיב םידקהל שי זא ,ןוכנ קילימ לש ורוזחש םאו ,ןארמוק

 "םירזממ"ל הוולנה ,τοὺς κιβδήλους רואיתה לש ומויק םצע .םירקוחה תקולחמב עירכהל ךרוצ ןיא ,ונניינעל

 לע ,העצמאב םא ןיב ,ינשה תיבה תפוקתב רזממה תיירוגטק לש הרישעה הסיפתה תא ףקשמ ,"תונז ינב"לו

 תינתוהמה הסיפתה תא שיחממ יוניכה 75.וימגרתמ ידי לע ,הפוס תארקל וא ,םיריעה רפס ירבחמ ידי

  .םימכחל ומדקש תורוסמב ,םירזממ יפלכ תילילשה

 

 ןארמוק תורפסב םייאלכו םירוסא םיגוויז
 הז יומידש ןייצ ןירב ןושרג 76.יואר אל גוויז ראתל ידכ הדוהי רבדמ תוליגמב שרופמב הלוע םייאלכה יומיד

 77.)ח ,הכ אריס ןב( "רומח םע רושכ שרוח אלו תלכשמ השא לעב ירשא" :עבוקה ,אריס ןב רפסב רבכ שמשמ

 :הרותה ישעמ תצקמ תליגמב רתוי ףירח חוסינלו חותיפל הכוז יומידה

  לארשי שדוק בותכשמ שדק ][ב המהו םעה ךותב הסענה תונוזה לעו

 עורזל אולשו זנטעש היהי ][שובל לעו םיאלכ העברל אולש בותכ ]הר[הב לעו

 ]ם[כו ודש

 ][ק ןורהא ינבו םישודק המהש ללג]ב[

 תא ]ש[ ערז תא םיאמטמו םיככותמ] [ו םינהכה תצקמש םיעדוי םת

 תונוזה םע ם

 78.)209 'מע ,'ב ךרכ ,ןורמיק 'דהמ ,ת"ממ( ]          [כ

 ,םינהכהו ,"שדוק ]ערז ינ[ב״ םיבשחנה ,לארשי ,תכה יפל .וב התשפש תונזה לע םעה תא ףקות ןאכ רבחמה

 םינהכ לש םיאושינל הארנכ תעגונ המצע סומלופה תדוקנ 79.םערז תא םיאמטמ ,"םישדוק שדוק"ל םיבשחנה

 זנטעש רוסיא ,העברה רוסיא :םייאלכה ירוסיאל םימודמ תונזה ישעמ 80.)תורג םע וא( תוירכנ םע םילארשיו

  .םרכבו הדשב העירז רוסיאו

 
 םירחאה תומוקמב וליאו ,םוגרתה דצל תינוויל קתעות "אירזממ" ,ט ,י 'א ךונחב אקווד עודמ רורב אל ,קילימ לש ותעצה יפל 73
 .γίγαντας-ב ףלחוהו ,רסח אוה סולקניס לש הסריגב ןכלו ,חנומה תנבה רסוח לשב המרגנ הטמשההש עיצהל רשפא .טמשוה אוה
 .60 'עה ,ליעל ואר
  .254 ׳עהל ךומס ,ןלהל ואר הז גשומל 74
 לאינד רפס לש הז ןיבל ךונח רפס לש םימגרתמה גוח ןיב יביטטנט רשק לע עיבצמ רב .14 'מע ,ךונח ,גרבסלקינ ;ךונח ,רב ואר 75
 ,גכ םירבד לש םוגרתל דוגינב :ךונח לש םוגרתה ןיבל הרותה לש םיעבשה םוגרת ןיב לדבה לע עיבצהל בושח .םיעבשה םוגרתב
  .תחא םעפ קר םא םג ,תינוויל הקתעות "אירזממ" הלימה ,ךונח רפס לש םוגרתב ,ἐκ πόρνης "רזממ" םגרתש ,ג

 132 'עהו 346 'מע ,ת"ממ ,רטסיק ;515 'מע ,ת"ממ ,ןטרגמואב ;231 'מע ,תוארוה יתש ,ןירב ;67 'עה 26 'מע ,ת"ממ ,ןמסוז ואר 76
  .156 'מע ,תורתסנ תולגל ,שמשו ןמרו ;185-184 'מע ,םיגוויז ייומיד ,שמש ;םש
 רוזחשה ךמס לע ,S AS 213.4-T -ו S 12.727-T הזינגה יעטק בוליש יפ לע אוה ןאכ אבומה חסונה .231 'מע ,תוארוה יתש ,ןירב 77
 ,תצקמב הנוש לגס לצא אבומה חסונה .https://www.bensira.org/navigator.php?Manuscript=C&PageNum=13 רתאבש
 .ינוויה חסונה ןמ הנוש ךא ,ירוסה חסונל המוד הז חסונש םינייצמ לגסו ןירב .בנק 'מע ,אריס ןב ,לגס ואר
 .טסקטה תרדההמ קלח וניאו ילש השגדה אוה ןותחת וקב ןומיסה .תוקפוסמ תויתואל ןומיס יתטמשה .ןורמיק לש ורוזחש יפ לע 78
 .345-346 'מע ,ת"ממ ,רטסיק ;173-174 'מע ,'י תוילגת ,ןורמיקו לנגרטס ואר ,ךכ לע הבחרהל 79
 .78 ׳עה ׳א קרפ ליעל ואר 80



171 
 

 םיאלכ אוה[ יכ הל ןכוה אול רשאל ההנתי לא םגו" :םייאלכל המודמ םיאתמ אל גוויז ,קשמד תירבב םג

 עיצה ןירב .)34 'מע ,'א ךרכ ,ןורמיק 'דהמ ,קשמד תירב( "וידחי םיתשופו רמצ שובלו רומחו רו]ש

 ,םיינפוג םיטביה ,ליג :ןוגכ ,תוינוציח תוניחבמ הל םיאתמ אלש גוז ןבל תבה תא אישהל רוסיאב רבודמש

 ןיכמש אוה לאהש הסיפתה תא תפקשמכ "הל ןכוה" ןושלה לע עיבצה אוה ,ףסונב .הלכשה וא יתרבח עקר

 העודיה( "היהנ זר תמכח" תליגמב ךודישל רשקב תויחנהל הז רוסיא רשיק רטסיק םחנמ 81.גוויזה תא שארמ

 "ןכית" התואש םדאה חור תא "לוקשל" ןתינ היפל הסיפת הלוע וז הליגממ .)״ןיבמל רסומ״ םשב םג רקחמב

 המאתהה תא עובקל תרשפאמ תיזיפ הדידמ ,ךכל םאתהב .םייגולורטסאו םימונגויזיפ םידדמ תועצמאב ,לאה

 קשמד תירבב ,שמש יפל .המודקה הריזגב תכה תנומא תא ךכל רשק שמש ןרהא 82.גוז ינב לש תינחורה

 אוה רחא גוויז לכו" ,שארמ םהל דעויו םאתוה רשא גוז תב וא ןב שי השיאו שיא לכלש הסיפתה תפקתשמ

 ,רוסאה השעמה תרמוח תא שיגדהל עייסמ םייאלכל יומידה 83."'וידחי םיתשפו רמצ שובל ,םיאלכ' ומכ

 תשיבלו ,רומחו רושב השירח :םייאלכ ירוסיאל תואמגוד יתש תואבומ קשמד תירבב 84.הילאמ תנבומ הניאש

 יומידה והז ךא ,הרותה ישעמ תצקמ תליגמב העיפוה אל רומחו רושב השירחה .״זנטעש״ – םיתשפו רמצ

 תנמ לע םייאלכה ירוסיא ןווגמב ישפוח ןפואב םישמתשמ ולא תורוקמ יכ הארנ 85.אריס ןב שמתשמ ובש

    86.םימיאתמ אל םיגוויז ראתל

 ,הגירא ,העברה ,העירז :םילדבנ םינימ ינש גוויז ידי לע השדח הריציל םיעגונ הרותב םייאלכה ירוסיא

 ינב ןיב יגולוטנוא לדבה ונשיש אטבל דעונ ,השיאו שיא לש יואר אל גוויז רובע הז יומידב שומישה .השירחו

 תכה הספת ובש ןפואה לע רוא ךופשל םג יושע םייאלכל יומידה .םילדבנ ״םינימ״ ינשל םיכייש םהשו ,גוזה

 ךא ,הדובעל הבוטה המהב יהוז .דרפה אוה קיתעה םלועב עודיה םייאלכה דלוו .רוסאה גוויזה תאצות תא

 ידלי לש םג המוד תיגולוטנוא הסיפת לע דמלל יושע דרפה לש ומויק .םיאצאצ דימעהל הלוכי הניא איה

  .םימיאתמ-אל םיגוויזמ םידלונהו תונזה

 .המוגע האצות תררוג םייאלכה תריציש הסיפתה תא םיפקשמ הרותב םרכה יאלכ רוסיאל םימוגרתה םג

 הָאֵלְמַה ׁשַּדְקִּת ןֶּפ םִיָאְלִּכ vְמְרַּכ עַרְזִת א`" :םתאצותל עגונב הרהזא הפיסומ הרותה ,םרכה יאלכ רוסיאב

 תרוסמ ךא ,"האלמה שדקת ןפ" הרהזאה רשפ המ רורב אל .)ט ,בכ םירבד( "םֶרָּכַה תַאּובְתּו עָרְזִּת רֶׁשֲא עַרֶּזַה

 יפ לע 87.תילילש האצותב רבודמש הרבס ,1 יטיפואינ י״כב םוגרתבו סולקנוא םוגרתב תפקתשמה תינשרפ

 תעירז ,רמולכ 88."אָמרַכ תַלְלַעְו עַרזִתְד אָערַז תַעמִד בַאָתסִת אָמלִד ןיִבּוריֵע ךָמרַכ עַרזִת אָלְו" :סולקנוא םוגרת

 :רתוי דוע תינוציק האצות תראותמ יטיפואינ י״כב 89.אמטיהל )״האלמ״ה( םירצותל תמרוג םייאלכ םרכה

 
 םישוריפ ינש ולאש רבס ןטרגמואב ךא .177 'מע ,ח"י תוילגת ,ןטרגמואב םג שריפ ,המודב .229-230 'מע ,תוארוה יתש ,ןירב 81
 .ינשה םע דחא הריתסב םידמועה
 .311 ;306-307 'מע ,המכח תורפס ,ל"נה ;170-174 'מע ,תודימ ,רטסיק ואר 82
 .311 ;305 'מע ,המכח תורפס ,רטסיק םג ואר .155-156 'מע ,תורתסנ תולגל ,שמשו ןמרו 83
 בלשמה קוחל עגונב שדקמה תליגמב הרעהה םע חתמב םידמוע ,וירוחאמש היצניטסד-הרפה תסיפתו ,הז רוסיא יכ ריעהל שי 84
 אצמנו המע בכשו קוחה ןמ ול היור איהו השרוא אול רשא הלותב הרענ שיא התפי יכ" :היונפ הרענ לש סנואהו התפמה ןיד ןיב
 שדקמה תליגמ( "וימי לוכ החלשל לכוי אל .הנע רשא תחת השאל היהת אולו ףסכ םישמח הרענה יבאל המע בכושה שיאה ןתנו
 תשירד ,שדקמה תליגמ יפל .וז הרעהב ןוידל ,30-34 'מע ,ארמגו הנשמ ,שרדמ ,ינבילה ואר .)205 'מע ,ןורמיק 'דהמ ,11-8 'וש וס רוט
 'מע ,תורתסנ תולגל ,שמשו ןמרו ואר ךכ לע .ועריא רבכ ןימה יסחיש םושמ והזש ןכתי ךא ,הברהב תילמינימ איה ןיאושינל ףסה

  .תיתתיכה היצניטסד-הרפה תסיפת םע חתמל סחייתמ וניא ,160 'מע ,םש ,שמש .161-156 'מע ;154
 רשקהבו השירח רשקהב שמשמה – ינוויהו ירבעה – "גוז" חנומה ןיבש רשקל ,130 'עה 346 'מע ,ת"ממ ,רטסיק לש ותרעה ואר 85
 .םדא ינב גוויז

 ךמס לע הרותה ישעמ תצקמבש הזל קשמד תירבב םייאלכל יומידה ןיב ןיחבהל שקיב ,186-187 'מע ,םיגוויז ייומיד ,שמש םנמא 86
 .26 'עה 155 'מע ,תורתסנ תולגל ,שמשו ןמרו ואר ,הז שוריפמ וב רזח אוה ךא ,הז לדבה
  .ימראה ןוקיסקלב אצמנש חסונה יפ לע םיאבומ םימוגרתה .548 'מע ,םירבד ,יאגיט ואר 87
 תא ףסונ ןפואב רשוק הז םוגרת ."ןיבוריע" :םגרותמ "םיאלכ" ,סולקנוא ןוגכ ,םימוגרתה ןמ קלח לש תימראב יכ ןייצל ןיינעמ 88
 ינורמושה םוגרתהו ןתנויל סחוימה םוגרתה םג ואר .םייאלכה ירוסיאל ,הרותה ישעמ תצקמב תראותמה "תוברעתה"הו תונזה
 .טי ,טי ארקיול ינורמושהו ןתנוי ,סולקנוא ימוגרת ןכו ,ט ,בכ םירבדל
  .חכ ,בכ תומש ואר ,"העמד" רותב "האלמ" םוגרתל 89
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 תשרפתמ האצותה ."אמרכד התללעו ןוערזת יד אערזד 90התילמ ןודבאת אלד םיאלכ ןוכימרכ ןוערזת אל"

  .לוביה לש הדמשהכ ןאכ

 ,ינימ גוויזב תקסוע הניאש ,"היהנ זר תמכוח" ,תרחא הליגמב חתופמ ,םייאלכה ירצות ןדבוא לש ,הזכ רואית

   :תינוממ תוברעב אלא

  91][ רשא בורעת לא הכרוחסמ

  דרפכ םיאלכ היהי המל

  םיתשפבו רמצב] [בולכ התייהו

  דח רחבו רושב רוחכ הכתדובעו

 [דקי ה אובתו האלמהו ערזה רשא םיאלכ ערוז] 92[גת הכתאובת םגו

 ךרכ ,ןורמיק 'דהמ ,היהנ זר תמכוח( אצמת אול הכייחבו דחי ומתי הכייח] [הכרשב םע הכנוה] 

 93.)169 'מע ,'ב

 .העירזו השירח ,זנטעש ,)דרפ( העברה :םייאלכה ירוסיאל ,הרוסאה תינוממה תוברעה תא המדמ וז הדיחי

 איה ןתואש ,םייאלכה תואצות תא םג תטרפמ הדיחיה 94.תורחאה תוליגמבש םייאלכה ייומידל המוד החוסינ

 הארנ 95.הרוסאה תבורעתבש תלחותה רסוחל עבטה םלועמ החכוה הווהמ ,רקעה ,דרפה :תוינסרהכ האור

 אובתו האלמהו ערזה רשא םיאלכ ערוז]" :םרכה יאלכל סחייתמ "[גת הכתאובת םגו" רואיתה יכ

 רואיתה ,ךכל ףסונב .יטיפואינ םוגרתב העיפומה תינשרפה תרוסמל אופא הפתוש וז הדיחי ."[דקי ה

 התייהו" :ברעה לש ונוממלו ופוגל עגונה ,ישיא ןיינעל לוספה בוריעה תואצות תא ךפוה הדיחיב בחרומה

 ונידיבש עטקה ףוס םגש הארנ ."ערגת הכתאובת םגו" ,"רומחבו רושב שרוחכ הכתדובעו" ,"זנטעשב שבולכ

 הכייחבו" ,"דחי ומתי הכייח ימיו" ,"הכרשב םע הכנוה הלכו" :יתייעבה בוריעה תואצות תא טרפמו ביחרמ

 אופא הארנ .רשבה תא םגו ןוהה תא םג ,םרכה תא םגו ערזה תא םג הלכמ םייאלכה תעירז ."...אצמת אול

 םיגוויזה יומיד .םהיתואצות תאו םייאלכה ירוסיא תא הספת תכה ובש ןפואה תא תפקשמ וז הדיחי יכ

 וספתנ ובש ןפואה לע םג ךילשמ אלא ,רוסאה גוויזה תסיפת תא קר אופא ףקשמ וניא םייאלכל םירוסאה

 96.םנוירפ ןדבואל וא ,ןודבאל ונודנש ,גוויזה תואצות

 

 
 ."התללע )"ןוש>ד<קת" :הארנכ םילשהל ךירצ( ןושקת" :יטיפואינ לש ןויליגה חסונ 90
 לוע שיאו" :7 'וש 152 'מע ,היהנ זר ,ןורמיק ואר .רטסיק תעצה יפ לע איה "לוע שיאל" המלשהה יכ ןייצמ ,6 הרוש ,ןאכ ןורמיק 91
 וארו ,314 'מע ,המכח תורפס ,רטסיק לצא ךכו ,"הכערל" ןאכ ומילשה ןוטגנירהו לנגרטס .7 'וש 167 'מע ,םש ןכו ,"רזע בושחת לא
 .ןלהל דוע ואר .א ,ו ילשמ
 ."רעגת" :תיביטנרטלא המלשה עיצמ ,8 הרוש ,ןאכ ןורמיק ]ערגת 92
 .הזב אצויכ וא "ץפח" הלימב חתפ אבה רוטה יכ עיצמ ,9 הרוש ,ןאכ ןורמיק .טפשמה עצמאב םייתסמ עטקה 93
 ידי לע שארמ ול העבקנש ,םדא לכל תיצקומה "הלחנ"ל עגונב רוביחה תשיג תא ףקשמ הז עטק ,ןצינ ההלבו רטסיק םחנמ יפל 94
 תוררוג ןה ךכבו ,תולחנ ןיב בוריע תורצוי תוברעהו האוולהה .ינחורה ודמעמ תא ןכו ,ילכלכהו ירמוחה ודמעמ תא תללוכו ,לאה
 .40-33 'מע ,תיביר ,והירבג ;119-112 'מע ,ןיבמל רסומ ,ןצינ ;315 'מע ;305 'מע ,המכח תורפס ,רטסיק ואר .תונכוסמ תואצות
 ואר .םייואר אל םישנא םע אקווד וא ,אוהש גוס לכמ תוברעל תדגנתמ איה םאה תעדל רשפא יאו ,העוטק וזה הדיחיה תליחת
 היהנ זר תמכוח יכ רובסה ,42-41 'מע ,תיביר ,והירבג ואר .ןוטגנירהו לנגרטס לשו ןורמיק לש המלשהה תועצהל ,91 'עה ,ליעל
 ללכב הלחנה בוריעו – ינוממה בוריעה ,תכה לש רשקהב ךא ,הלחנב ומע ףתתשהל יואר אלש ימ םע קר ינוממ בוריע לע תרסוא
 .םש תוינפהבו ,58-55 ;47-46 'מע ,תולדביה ,טבורנופ ואר ,תכה תרגסמב בוריעה לש תילמסה תועמשמה לע .יחרכה אוה –
 םדאל הלעתש ,תיתדה הנכסל אלא ,ינוממה בוריעה לש תילכלכה הנכסל הניא ןאכ רבחמה לש תירקיעה ותגאד יכ עיצה רטסיק 95
 ,המכח תורפס ,רטסיק ואר .ילכלכה םויאל תופרטצמ תיזיפהו תיתדה הרהזאהש ךכ לע ועיבצה והירבג תימעו ןצינ ךא ,"וחור"ב
 .ב-א ,ו ילשמ וארו ,40 'מע ;36-35 'מע ,תיביר ,והירבג ;119-118 'מע ,ןיבמל רסומ ,ןצינ ;316-315 'מע
 ילעבל רזממה לש ,ט ,א הגיגח אתפסותב זמרנש רחא יומיד ריכזמ רוסא גוויזל ודלונש םידלי רובע םייאלכה יומידב שומישה 96
 .327 ׳עה ןלהל ואר .םיאמט םייח
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 םילבויה רפס
 תויוסחייתה שולש שי הז רוביחב .םילבויה רפס אוה ,ונניינעל יטנוולרה ינש תיב תורפסמ ןורחאה רוביחה

 לש םהיאצאצו ,ןענכ לש ויאצאצ ,באומו ןומע – ויתונבו טול לש םהיאצאצ :תוירע יוליגל ודלונש םיאצאצל

  .חרזלו ץרפל ,תישילשה תוסחייתהב חתפא .חרזו ץרפ – רמתו הדוהי

 ריבסהלו ,אטחה ןמ הדוהי תא "תוקנל" איה ,רמתו הדוהי רופיס תרגסמב םילבויה רפס לש תומגמה תחא

  :םירוסא םיסחי לש הדלות םניא חרזו ץרפ עודמ
 ויניע םותב יכ ]28[ .תרכי אלו ינש רודל וערז דומעי ןכ לע .וינב ינש המע ובכש אל יכ ונדגה הדוהילו ]27[

 'דהמ ,28-27 אמ םילבוי( שאב הפרשל הדוהי הצר וינבל הוצ רשא םהרבא טפשממ יכ .טפשמ שקביו ךלה

 .)492 'מע ןמרו

 רמת תא רוטפל תנמ לע הקיפסמ וז הרכה .רמתל לווע השעו העט אוהש ךכב ריכמ הדוהי יארקמה רופיסב

 אוה ןכל 97.םילבויה רבחמ רובע קיפסמ וניא הז קומינש ךכ לע תדמוע ןמרו הנכ .הידלי תא רישכהלו שנועמ

 םאתהב 98.םהילא האושנ הבשחנ אל איה ךכ םושמו ,רמת םע ובכש אל םלועמ ןנואו רֵעֶׁש ריבסהל שרדנ

  99.הליחתכלמ םירתומ ויה הדוהי ןיבל הניב ןימה יסחיו ,המבייל בייח היה אל הָלֵׁש ,ךכל

 םמויק תא חיטבמו ,םהיאצאצ תא רישכמ םילבויה רפס ,ינימה אטחה ןמ רמתו הדוהי לש םייוכיז תובקעב

 ,רמולכ 101.םיפסונ םירקוח ושריפ ךכו ,הדוהי לש וערזל תוסחייתמ "תרכי אלו" םילימה ,ןמרו יפל 100.ידיתעה

 תא ןכו תאז ןיבהל שיש הארנ 102.הרוסא האיבמ רצונ אל אוהש םושמ ,תרכיי אל רמתו הדוהי לש םערז

 תלשוש םידימעמ םניא ינימ אטחל ודלונש םידליש הסיפתל םאתהב ,״ינש רודל וערז דומעי ןכ לע״ החטבהה

 103.םיאצאצ

 אטחה תא סחיימ םילבויה .ויתונב םע טול םייקש םיסחיה לע רופיסה תא םג תצקמב הנשמ םילבויה רפס

 תא רשוק םג רוביחה 104.ויתונב ול וללוע המ עדי אלו רוכיש היה אוהש הדבועה תא ןייצמ וניאו ,ומצע טולל

  105:ותטישל ,ינימ היה אוה ףאש ,םודס ישנא לש םאטחל טול לש וישעמ

 .תירפגבו שאב םריעביו ןדריה רככ לוכבו םיובצבו הרומעבו םודסב טפשמ םיהולא השע הזה שדוחבו ]5[

 םרשבב ונזיו ואמטיו .דאמ םיאטחו םיער יכ םהישעמ לוכ תא ךעידומ יכנא תע הזה םויה דע םסרהיו

 ]7[ .םודס תבעותכ ושעי רשא תומוקמב םודס טפשמכ טפשמ םיהלא השעי ןכו ]6[ .ץראב הבעות ושעיו

 רשא ץראב אטח ויתונבו אוה שעיו ]8[ .הכפהה ךותמ ואיצויו םהרבא תא םיהולא רכז יכ ונלצה טול תאו

 
 .489 'מע ,םילבוי ,ןמרו ואר 97
 "המע בכש אלו האנשיו" רמאנ ,רע יבגל :ופוג רופיסה בותכשב םג וז הדוקנ רזוש םילבויה רפסש ךכ לע עיבצמ לגיס לאכימ 98
 תֵחִׁשְו ויִחָא תֶׁשֵא לֶא אָּב םִא הָיָהְו" יארקמה רואיתה תא ףילחמ רבחמה ,ןנואל עגונב וליאו ,)490 'מע ,ןמרו 'דהמ ,2 אמ םילבוי(

 םיקוספש ךכ לע עיבצמ ,ךליאו 53 'מע ,םילבוי ,לגיס .)5 ,םש םילבוי( "ץראה לע ערז ךופשיו ויחא תשא תיב אוביו" :רואיתב ,"הָצְרַא
 יפל .ול רפוכ ,דואמ ךכ לע רעטצהו ואטחב הדוה הדוהיש ןויכ :ינימה אטחה לע שנענ אל הדוהיש ךכל רחא רבסה םיעיצמ 24-23

 .45-44 'מע ,םילבוי ,ןמרו ואר .םירבסהה ינש ןיב הריתס האור הניא ןמרו .הליחמל קוקז היהו אטח ןכא הדוהי ,ולא םיקוספ
 ,תורתסנ תולגל ,שמשו ןמרו ,הבחרהב ואר ךכ לעו ,הז בותכשב תפקתשמש תינהכה הכלהל ,489-490 'מע ,םילבוי ,ןמרו ואר 99

  .186-183 'מע ;161-154
 םגרת ןאמדלוג ,םתמועל ."ינש רודל" ומגרת ןמרוו םאקרדנו ,סלרא'צ .םירקוחה תקולחמב יונש "ינש רודל" םילימה םוגרת 100

 ,ןאמדלוג ;276-275 'מע ,1989 םילבוי ,םאקרדנו ;231 'מע ,םילבוי ,סלרא'צ ואר .לגיס ךלה ויתובקעבו ,"תרחא החפשמל וערז םק"
 תרחא הלימל םילבויב םיימעפ תמגרותמ "רוד" הלימהש אוה לגס לש יזכרמה ןועיטה .51-50 'מע ,םילבוי ,לגיס ;ש 'מע ,םילבוי
 ,לגיס ואר .םיקוחד ,לגיס עיצהש םישוריפהו ,השק אוה הז רוזחשמ רצונש טסקטה םרב .ףידע "החפשמ" רוזחשה ןכלו ,זעגב
 .47 ׳עה 495 ׳מע ,םילבוי ,ןמרו וושהו ,9 ׳עה 50 ׳מע ,םילבוי

 ואר ,םתמועל .121 'מע ,םילבוי ,ןיבר ;275-276 'מע ,1989 םילבוי ,םאקרדנו ;231 'מע ,םילבוי ,סלרא'צ ;495 'מע ,םילבוי ,ןמרו 101
 .תמדוקה הרעהבו ,50 'מע ,םילבוי ,לגיס

 השריפש ,495 ׳מע ,םילבוי ,ןמרו וושהו ,1054-1055 'מע ,׳ב ךרכ ,2018 םילבוי ,םאקרדנו ;725 'מע ,םירוסא ןיאושינ ,ןאהיליג ואר 102
 .חרזו ץרפ לש יטפשמה םדמעמ לש האצותכ התרכהה םויא תא

 שרפמ ,םש ,םאקרדנו ךא ,םיאצאצ ודימעי חרזו ץרפש ךכל איה "ינש רודל וערז דומעי" החטבהב הנווכהש החינמ ,םש ,ןמרו 103
 .ינש רוד רמתלו הדוהיל ודימעיו ,ויחיו ודלוויש ,הדוהי לש וערז ,םמצע חרזו ץרפל םג תנווכמ החטבההש

 .345 'מע ,תורוסמ ,לגוק ;301 'מע ,םילבוי ,ןמרו ואר 104
 .םודס יאטחל עגונב תומודקה תוינשרפה תורוסמה יתש לע ,331-334 'מע ,םש ,לגוק וארו .םש ,לגוק ואר 105
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 תוחולב וערז לוכ לע קקחנו הוצ הנהו ]9[ .ותב םע שיאה בכש יכ וילא דע םדא ימימ ץראה לע היה אל

 םויב ץראב םדא ערז לוכ ול ראשי אל יכו םודס טפשמכ םטפשמ השעי יכו תירכהלו חידהל םימשה

 .)297 'מע ,ןמרו 'דהמ ,9-5 זט םילבוי( טפשמה

 טפשמכ" טפשמל הכזי טול לש וערז יכ עבוק םג אלא ,םודס ישעמל טול ישעמ תא הוושמ קר אל םילבויה

 :םיפיעס השולשל קלחל ןתינ שנועה תא 106."םודס

 .תירכהלו חידהל ]1[

 .םודס טפשמכ םטפשמ השעי יכו ]2[

  .טפשמה םויב ץראב םדא ערז לוכ ול ראשי אל יכו ]3[

  107.טפשמה םוי ינפל דוע םלוכ ודמשייו ,םודס ישנא ושנענ ובש שנוע ותואב אופא ושנעיי טול לש ויאצאצ

 ,ךשמתמו ידימת ןפואב הנכסב םינותנ טול יאצאצש איה ,"תירכהלו חידהל" העיבקה לש העמשמ יכ הארנ

  108.תטלחומה הדמשהל דע

 לש םיאצאצש הסיפת הלוע ןאכ םילבויה ירבדמ .שנענ אל ומצע טול ךא ,טול לש וערזב דקמתמ שנועה

 תרכה וא תורירעה שנועל הזרפארפ ונינפלש הארנ ,ךכל ףסונב 109.ןודבאל ונודנ תוירעו תונז יאטח

 וערז תתרכה יכ הארנ ןכל ;ותוא גציימ םדא לש וערז ,םילבויה רפס יפ לעש ךכ לע תדמוע ןמרו .םייארקמה

  110.תרכה וא תורירעה שנועל המודב ,ומצע טול לש ותרכה השעמל הווהמ טול לש

 :ויאצאצ רובע המוד לרוג ראתמ םילבויהו ,םיינימ םיאטח םיסחוימ ןענכל םג

 םח אטחב יכ ]21[ .ץראה ןמ דבאי וערז לוכ יכ ןענכ תונב ערז לוכמ השא חקת ןפ בקעי ינב רמשה ]20[

 ,21-20 בכ םילבוי( טפשמה םויב ונממ ןיא הטילפ לוכו .ותיראש לוכו ץראהמ הלכי וערז לוכו ןענכ אטח

 .)344 'מע ,ןמרו 'דהמ

 רוכזאש הארנ אל ,ןאכ םג 111.תולכל יופצ םערז ןכל ;םימוד םיאטחב אטח ןענכ ונבו ,ינימ אוה םח לש ואטח

 לוכ"ש השגדהה .םלשוי אוה ובש ןורחאה דעומה והזש אלא ,ההשומ שנועהש ךכ לע דמלמ ״טפשמה םוי״

 םג עיגפו ףושח ןענכ לש וערז יכ תדמלמ ,"ותיראש לוכו ץראהמ הלכי וערז לוכ"ו ,"ץראה ןמ דבאי וערז

 םהרבא לש םנמזב רבכ יתועמשמ ןענכ ערזל יופצה לרוגה ,ןכא 112.טפשמה םויל הנתמהה תפוקת ךלהמב

 ידבועב קסוע אבה קוספה .תינענכ השא תחקל אל בקעי לע הווצמ םהרבאש ךכל הביסה אוהו ,בקעיו

 הוקת םהל ןיא םיאונשלו םיליספ ידבוע לוכלו" :םודס ישנא לרוגכ היהי םלרוגש עבוקו ,םשנועבו םיליספה

 ןמ םודס ינב ודמשנ רשאכ .ץראב םלוכל ןורכז ןיאו וכלי טפשמה םוקמ לאו ודרי לואשל יכ םייחה ץראב

 .ףחרמה םויאה תא שיגדהל הדעונ םודס ישנא תרכזה .)22 םש ,םילבוי( "םיליספה ידבוע לוכ ודמשי ןכ ץראה

  .שמשממה ושנועל הפצי ,םודס ישנא ומכ דמשיהל ולרוג רזגנש ימ ןכלו ,רבעב םודס ישנא תא דימשה לאה

   

 
 .161-162 'מע ,םילבויב תוספילקופא ,ןקינה ואר ,םילבויה רפסב "םודס טפשמ"ב םימוד םישומיש לע 106
 ,םימיה תירחאב םודס ישנא לש םנידל .זט-י ,ה םילבויב טפשמה םוי רואית ואר .535 'מע ,׳א ךרכ ,2018 םילבוי ,םאקרדנו 107
 .ג ,י ןירדהנס הנשמ וושה

 ,םיהולאל אוה יכ וילע תוא ןיאו" :ינימשה םויה דע לומיי אלש ימ לש םלרוג רואיתל שמשמ המוד חוסינ .םש ,םאקרדנו ואר 108
 יכ" :ללכב לומיי אלש ימ ןכו .)292 'מע ,26 וט םילבוי( "רפה םיהולא 'ה תירב יכ ץראה ןמ ותירכהלו ץראה ןמ ותולכלו ותחשל יכ
 וא ,יארקמה תרכה שנוע לש השחמהב רבודמ יכ אופא הארנ .)34 םש ,םילבוי( "ץראה ןמ םדבאלו םתירכהל םיוגכ םתושפנ ושע
  .קודה ןפואב וילא רושקה לרוגב

 .724 'מע ,םירוסא ןיאושינ ,ןאהיליג וארו 109
 תוחול ,זניטרמ-הייסרג ואר ,תאז תמועל .1055 'מע ,׳ב ךרכ ,2018 םילבוי ,םאקרדנו םג ואר .7 'ספ 421 'מע ,םילבוי ,ןמרו 110
 .שנענ אל ומצע טול עודמ ריבסהל ידכ הקיפסמ טול תא ליצי אוהש לאה תחטבה ,םילבויה תניחבמ יכ רובסה ,248 'מע ,םימשה

 .א ,הכ ;ד ,כ םילבוי םג ואר .349 'מע ,םילבוי ,ןמרו ואר 111
 יפב םיתשילפה תללקב םילבויה רפסב אצמנ ,טפשמה םויב םלשותו ,ךשמתמ ןפואב הפקתש הדמשה תרזג לש טרופמ רואית 112

 .)368 ׳מע ,ןמרו ׳דהמ( 33-28 דכ םילבוי ואר ,קחצי
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 םוכיס :ינימה אטחה תואצות
 ונודנ םיינימ םיאטח לש םיאצאצו םידליש הסיפתה תא םיפקשמ ינשה תיבה תפוקתמ םירוביח ןווגמ

 דליה תתרכהש הארנ תורוקמה ןמ קלחב .וללה םידליל היוצרהו היוארה האצותה אוה הז ןודבא .ןודבאל

 ךרדה אוה ערזה .םייארקמה תרכהו תורירעה שנוע לש חותיפ והזו ,םהיאטח לע םירוהל שנועה עוציב הווהמ

 .תרכיהל וילעו ,םיאטוחה וירוה לש הבחרהכ ספתנ ינימ אטחל דלונש ימו ,םייקתהל ךישממ ומצע םדאה ובש

 תודלוו םתויה םצעמ תולכל םהילעשו ,םמצע ולא םידליב יתייעבו םוגפ והשמ שיש הארנ םירחא תורוקמב

 םיתיחשמו םיעשר םה ולאכ םיאצאצש הסיפתה םג הלוע תורוקמה ןמ קלחב .םירוסא םיגוויז לשו תונז לש

 .אטחה בכשמ ערז תדמשה לש תיבויחה הסיפתה איהו ,תפסונ הדוקנב תובלתשמ ולא תוסיפת .םעבטמ

 ,םיעשר םה .םירבחמה לש תוסחייתהה תליהקל ץוחמ םידמועכ םינמוסמ ,םהידלי םג הבחרהבו ,םיאטוחה

 םירבח םניא םהש וא ,ידוהיה םעב תורחא תוצובקל םיכייתשמ םיאטוחה .םיררוס םיכאלמ לש םהינב וא

  113.בקעיו םהרבאל אלו ,ןענכלו טולל םימודמ םה .תכב

 הלוע הסיפתה .םימיוסמ יתרבח רשקהל וא םוקמל ,הפוקתל םיכייש םניא וז הדיחיב יתאבהש תורוקמה

 רבכ העיפומ איה .םייתתיכ םיסומלופו תיתכלה תורפס ,ארקמ בותכש ,תיטפילקופא תורפס ,המכח תורפסב

 תמייק איה .המלש תמכחבו ןארמוק תורפסב ,אריס ןבב חתפתהלו םייקתהל הכישממו ,םודקה םיריעה רפסב

 לש םנדבוא לע תרוסמה תא דימעהל וא םצמצל ןתינ אל .תינוויבו תימראב ,תירבעב ;הירדנסכלאבו הדוהיב

 תפוקתב םירבחמו תוצובק ןווגמ לש תינורקעו הבחר הסיפת יהוז .םיוסמ יתרבח רשקהל תונזל ודלונש םידלי

 סחיב םידליה לש םדמעמלו םתוהמל ןכו ,וב םיאטוחהו ינימה אטחה יפואל תעגונה ,הלוכ ינשה תיבה

 .םהירוהל

 תויגוסה חותינ .וז המודק הסיפתמ תעבונ יח וניא רזממש ךכ לע םידומלתב תרוסמה ,עמש את ןיחבהש יפכ

 ,אטחב ודלונש םידלי וספתנ ובש ןפואה עקר לע אופא םייקתמ "יח רזממ" םאה הלאשב תונדה תוידומלתה

 היגוסה יכ ןייצו ,"הימתמ"ו "רז" ןיינע אוה "ייח אל אריזממ"ש ןויערה יכ בתכ עמש את .ינשה תיבה תורפסב

 יכ יתיארה וז הדיחיב 114."...תוירטנמלאה םייחה תודבועלו וטושפכ ארקמל הריתסב תדמוע" ךכב תקסועה

 תעב םיידוהי םירוביח ןווגמב החוור ,םיינימ םייאטחל ודלונש םידלי לש םנדבוא תא החינמה הסיפתה

 ולא תונויער הבש הדימה תא אופא דצב חינהל שי .תמיוסמ תואיצמ תסיפתב תנגועמ התיהו ,הקיתעה

   .םימודקה תורוקמה ןמ םילועש תוסיפתבו תונויערב דקמתהלו ,ונירובע "םיהימתמ"ו "םירז"

 םימודקה תורוקמל סחיב םיידומלתה תורוקמב הלחש תיזכרמה תינפתה יכ תוארהל שקבא האבה הדיחיב

 יבגל תשדוחמ הסיפתב הרושק וז תינפת .היוצר האצות אוה םירזממה ןוילכ המכ דע הלאשב תעגונ ,רתוי

 דועב .םיאטוחה םהירוה ןיבל םניב רשקה קותינבו ,םימכחה לש תוסחייתהה תליהקב םירזממה לש םמוקמ

 הסיפתה תא דהדהל םיכישממ םידחא ,ולא תודוקנב יתוהמ יוניש םיפקשמ םיידומלתה תורוקמה ןמ קלח

  .המודקה

 

 תוידומלתה תויגוסה :׳ב קלח
 ,רזממה תא םילמרנמ ,רומאכ ,םיאנתה .םיאנתה תורפסב רכז ןיא התע הז יתראיתש המודקה הסיפתל

 ראשבו םירגב רתומ ךא ,םירשכ לארשי םע ןיאושינב רוסא אוה :םהלש תיתכלהה תכרעמב ותוא םיבלשמו

 
 .רבד תירחאב ואר ,הז ןיינעב ףסונ ןוידל 113
 .34 ;33 'מע ,יח וניא רזממ ,עמש את 114
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 116.ץראב קלח לטונ ףאו ,וירוה תא שרוי אוה 115.ןירוחה ינב םירכזה ראשכ תווצמה לכב בייח אוה .םילוספה

  .םנוועב הלכ וניאו ,וירוה לש םאטח תא גציימ וניא רזממה ,םיאנתה תורפסב

 ילבבב תוליבקמ תויגוס יתשב הלועו הבש ,ןודבאל ונודנ םיינימ םיאטחל םידליש ,המודקה תרוסמה

 תודיחיל יתקליח תויגוסה תא .םידומלתה ןיב הוושמה הלבטב תויגוסה יתש תואבומ ןאכ 117.ימלשוריבו

 ןבוציעבו ןהילוגלגב ,םירזממה לרוג לע תורוסמב תודקמתה ךותמ ,תודיחיה ןמ תחא לכב ןודא ןלהל .הנשמ

 .ילבבל ימלשוריה ןיבש סחיה תלאשל םג סחייתא ,הז רשקהב .שדוחמה

  .א
 118ג ,ח תומבי = א ,ד ןישודיק ימלשורי ב"ע חע תומבי ילבב

 ףילי .תורתומ תורוד הרשע רחאל תרזממ :שיקל שיר 'מא

 הרשע רחאל ןלהל המ :יבאומו ינומעמ "ירישע" "ירישע"

 ןהיתובקנ ןלהל המ .תורוד הרשע רחאל ןאכ ףא - 119תורוד

  .תורתומ ןהיתובקנ ןאכ ףא - 120תורתומ

 ירישעמ ,הוש הריזג רימג יכ !דימ ןאכ ףא - דימ ןלהל המ

 .ךליאו

 םירכז דחא םלוע רוסיא ןירוסא ןיניתנו ןירזממ'' :ןנת ןנא אהו

  .''תובקנ דחאו

 :'מאד ןאמכ אהו ,הנימו הינימ ןוד :'מאד ןאמכ אה - אישק אל

 .הרתאב יקואו הנימ

 'רכ רזממבש רשע-דחא רוד :הישאי 'ר םשב אחא רב בקעי 'ר

  ."ירישע" "ירישע" שירד אלד ,רשכ ןועמש

 םירכז רזממבש רשע-דחא רוד :'וא ןועמש 'ריב רזעל 'ר ,ינת

  .תורתומ תוביקנו ןירוסא

 ןועמש 'ריב רזעלא 'רד איתא :ןוב 'ריב יסוי 'רד הירב לאומש 'ר

 121,תאבש םוקמב הוש הריזג :'מא ריאמ 'ר]]ד[[ המכ - ריאמ 'רכ

 המ .תאבש םוקמב הוש הריזג :'מא ןועמש 'ריב רזעל 'ר ןכ

 ןירוסא םירכז אכה ףוא - תורתומ תוביקנו ןירוסא םירכז ןלהל

  .תורתומ תוביקנו

 .הלעמלו ירישעמ דבלבו !דימ 'יפא התעמ

  .ב
 ג ,ח תומבי = א ,ד ןישודיק ימלשורי ב"ע חע תומבי ילבב 

 המ תורוד הרשע רחאל תרזממ :רזעילא 'ר תא ולאש 1

  ?איה

 .ונרהטאו ישילש רוד 122ןתי ימ :ןהל 'מא

  ?והמ רזממבש רשע-דחא רוד :רזעילא 'ר תא ולאש

 .ורהטמ ינאו ישילש רוד 123יל ואיבה :ןהל 'מא

 125.ייח אלד ?רזעילא 'רד 'עט 'יאמ 124.>ייח< אל אריזממ :רבסק 'מלא 2

 .הנינח 'רכ רזעילא 'רד אייתאו  3

  .ג
 ג ,ח תומבי = א ,ד ןישודיק ימלשורי ב"ע חע תומבי ילבב 

 ,םלועב רבד איבמ ה'בקה הנש 'על 'סל תחא :הנינח 'ר 'מאד  1

 םסרפל אלש ,םירישכ ןהמע לטונו םירזממה תא הלכמו

 .םיאטחל

 
 ,ב הנשה שאר ;די ,ה תוכרב אתפסות ואר :תווצמב בויח .בי ,ג ןישודיק ;ג ,ח ;ד ,ב תומבי תנשמ ,לשמל ואר :ןיאושינ רוסיא 115
  .׳ב קלח ׳א קרפב ןוידב וארו ,זי ,י םש ;גי ,י תוחנמ ;ז ,ב הליגמ ;ה

 .22 ׳עה ,ליעל ואר 116
 רציה גשומל רשקהב המוד העפותל ,80 'מע ,רצי ,יבצ ןזור לשמל ואר .םירחא םירשקהב םג םיאצומ ונא ותומכש ךילהת והז 117
 .ערה

 .ןישודיק תכסמב חסונה יפ לע אבומ טסקטה 118
 .תורוד הרשע רחאל ןאכ ףא תורתומ ןהיתובקנ ןלהל המ :ןאכ לפכנ 141 ןכנימ י"כב 119
 .תורתומ ןהיתובקנ ןאכ ףא ןלהל המ :ןאכ לפכנ 141 ןכנימ י"כב 120
 ."תאבש םוקמכ" ןקתמש ,9 'עה םשו ,1541 'מע ,'ג ךרכ ,רצוא ,סיסע ואר 121
 ."יל" :ףסונ םידעה ראשב .141 ןכנימ י״כ יפ לע ךכ 122
 ."יל" רסח :תומביב הליבקמב 123
 ,קרוי וינ ג"ק ,367 דרופסקוא ,95 ןכנימ ,111 ןקיטו י"יכ יפ לע תומוקמה ראשבו ןאכ יתהגה .)ןלהל ןכו( 141 ןכנימ י״כ יאוה ]ייח 124

 .םיסופדהו
  ."הוה אלד" :תומביב הליבקמב ]ייח אלד 125
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 םוקמב" :שיקל ןב ןועמש 'ר םשב יול 'ר 'מאד איההכ אייתאו  2

 .)חי ,ו ארקיו( "י'י ינפל תאטחה טחשת הלועה טחשת רשא

 .םיאטחה תא םסרפל אלש

 אלד ארבתסמ אל - )ב ,אל היעשי( "ער אביו םכח אוה 126םגו"  3

  !?''בוט אביו םכח אוה םגו''

 אוה המכחב ,םלועל איבמ ה'בקהש הער 'יפאש ךדמלל אלא

  .האיבמ

 ילעופ תרזע לעו םיעירמ תיב לע םקו 127,ריסה אל וירבד תאו"

 128.)םש( "ןוא

  .ד
 ג ,ח תומבי = א ,ד ןישודיק ימלשורי ב"ע חע תומבי ילבב 

 129>ייח אל אריזממ :אנוה בר 'א ןכו< 1

 .>ייח< אל אריזממ :הדוהי בר 'מא ןכו

 130.םוי םישלשמ רתוי ייח רזממ ןיא :'מא הנוח בר

 םלוע רוסיא ןירוסא ןיניתנו ןירזממ'' :ןנת ןנא אהו 2

 131.''תובקנ דחאו םירכז דחא

 ״אריזממ״ 132יירק ןילק עמש ,אכהל קלס דכ אריעז 'ר

  .״התרזממ״ו

 ןיא :'מא אנוה 'רד ,אנוה 'רד איהה הלזא אה ?ןכ והמ :ןול 'מא

 !םוי 'למ רתוי היח רזממ

   133.אנוה ברד הינימ אשרפימ ידידל :אריז 'ר 'מא 3

  134.>הדוהי< ברד הינימ אשרפימ ידידל :'מא בקעי 'רו

  135.>ייח< אל - עידי אלד ,>ייח< - עידיד אריזממ

 .>ייח< אל - יפט ,>ייח< 136אתלת דע - עידי אלו עדיד

  .אחא רב בקעי 'ר היל 'מא

 ייח רזממ ןיא :בר םשב אנוה בר אבא 'ר 'מא דכ יתייה ךמע

 היה םא לבא ,םסרופמ וניאש ןמזב ?יתמיא .םוי 'למ רתוי

 .אוה ייח םסרופמ

  .ה
 137)בי ,ג ןישודיק( ימלשורי ב"ע חע תומבי ילבב

   138.}הוה עידי אלו עידיד{ ימא 'רד היתובבישב הוהד אוהה

  .אוה אריזממד הילע זירכא

 אוהד היב עדי הוהו אכהל יאלבב דח קלס היכרב 'רד יומויב

   .רזממ

 
 ."'עט המו" :קוספה טוטיצ ינפל ףסונ תומביב הליבקמב 126
 ."המל ךכ לכ" :ןאכ ףסונ תומביב הליבקמב 127
 טחשת הלועה טחשת רשא םוקמב שיקל ןב ןועמש 'ר םשב יול 'ר רמד איההכ אייתאו" :ןאכ לפכוה תומבי תכסמב הליבקמב 128
 ."םיאטחה תא םסרפל אלש י'י ינפל תאטחה

 ורזיפ סופד ;JTS ENA 2578.19 קרוי וינ ג"ק ;95 ןכנימ ;367 דרופסקוא ;111 ןקיטו י"יכ יפ לע יתפסוה ]ייח – אנוה בר 'א ןכו 129
 .141 ןכנימ י"כב רסח .היצנוו

 .194 ׳עהל ךומס ,ןלהל ואר .ןדייל י"כב ,בי ,ג ןישודיק ימלשוריב םג העיפומ וז הדיחי 130
 .״הינימ ןוד 'מאד ןאמכ אהו ,הנימו הינימ ןוד 'מאד ןאמכ אה ,אישק אל״ :ןאכ רגשוה 141 ןכנימ י"כב 131
 .ןיירק :תומביב 132
 ןקיטו י"כב .רסח :םיסופדבו 95 ןכנימ .קרוי וינ ג"ק ;)קחמנו 'הי' בתכנ םשו( 367 דרופסקוא ;141 ןכנימ ]אנוה – אריז 'ר 'מא 133
  .)אריז 'ר םוקמב( בקעי 'ר אוה רסומה 111
 'ר םוקמב( אריז 'ר אוה רסומה 111 ןקיטו י"כב .קרוי וינ ג"ק ;)'הדוהי' רסח( 141 ןכנימ ;367 דרופסקוא ]הדוהי – 'מא בקעי 'רו 134

 .)תומודה תמחמ הנושארה הרמימה הטמשנ םש ךא( םיסופדבו 95 ןכנימ י"כב םג ךכ ;)בקעי
 .124 ׳עה ליעל ואר 135
 אתש יחרי" ףסונ ,111 ןקיטו י"כב ."ירד" :ףסונ ,םיסופדבו ,קרוי וינ ג"קב ,367 דרופסקוא ,95 ןכנימ י"יכב ךא ,141 ןכנימ י"כב ךכ 136

 .הקיחמל ונמוס "אתש יחרי" םילימהו "ירד
  .194 ׳עהל ךומס ,ןלהל ואר ,םינושה חסונה ידעב הדיחיה ץוביש ןפואל 137
 ףסונב .רסח ,םיסופדהו 95 ןכנימ ,111 ןקיטו י"יכב לבא ,קרוי וינ ג"קבו 367 דרופסקוא ,141 ןכנימ י"יכב ךכ ]הוה עידי אלו עידיד 138

 השולש דימעמ אל ךא ,יח הזכ רזממ ןכש ,"ךל יתתנ םייח" הבושתב תופירחה תא ההכמ "עידי אלו עידי" רותב רזממה רואית ,ךכל
 אוה הזינגה עטקו ,יזנכשא 367 דרופסקוא ,ידרפס אוה 141 ןכנימ י"כ( הז חסונ םיליכמה םידעה לש ןוויגה ףא לע ,ןכל .תורוד
 ,םיסופדהו םייזנכשאה דיה יבתכשו ,םייחב ןיידע הז רזממ עודמ ישוקה לע תונעל הדעונש תפסותב רבודמש העיצמ ינא ,)יחרזמ
 .ירוקמה חסונה תא םיפקשמ ,ולא םילימ םירסחש
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  .ליזאו יכב הוה

 .ךל יתתנ םייח :היל 'מא

 ארוביצב םיאק תא רחמל :היל 'מא .ימיע הכז ,'ר :היל 'מא

 .אקיספ ךל דיבע אנאו

 םע ןוכז ,ןנוחא :ןול 'מא ,שרדימ ליסחד ןמ .שירד ביתי אתא

  .רזממ אוהד ןידה

 אתדבואו ,ךבג תיעב העש ייח ,'ר :היל 'מא ,אלהק היל לזאד ןמ

 .ךל תיבהי 139>ןייח< ,ךייח :]]היל רמא[[ !ארבג אוההד ןייח

 םישלש 140אלא היח רזממ ןיא :בר םשב אנוה בר אב 'ר 'מאד

 ייח םסרופמ היה םא לבא ,םסרופמ וניאש ןמזב ?יתמיא .םוי

 .אוה

 

 רזממבש רשע דחא רוד ]א[
 רוסא ןרוסיאו ןירוסא ןיניתנו םירזממ" :ג ,ח תומבי תנשמ לע תבסומ תויגוסה תחיתפ ,םידומלתה ינשב

 .ירישעה רודה רחאל רזממה דמעמ יבגל תינדמל הלאש תולעמ תויגוסה ."תוביקנ דחאו םירכז דחא - םלוע

 עבונ אוה אלא ,ארקמב שרופמ וניא ,״םלוע דע״ ,ירישעה רודל רבעמ רזממה רוסיא יכ החנהה ךמס לע ,תאז

    :םירבד ירפסב עיפומ ךכ 141.םיבותכה תשרדמ

  .םלוע דע - "אובי אל ירישע רוד"

 רוד" המ :"ירישע רוד" ]ק״י ,יבאומו ינומעל עגונב[ ןלהל 'נו "ירישע רוד" ]ק״י ,רזממל עגונב[ ןאכ 'אנ

 .)277 'מע ,חמר הקסיפ םירבד ירפס( םלוע דע ןאכ 'מאה "ירישע רוד" ףא ,םלוע דע ןטמל 'מאה "ירישע

 םיוסמ רתיה שיש ,איהו ,ירפסה תשרדלו הנשמה ןידל תיביטנרטלא השיג אופא םיגיצמ םידומלתה ינש

 לכש איה הנושארה :םיאנתל תוסחוימה תועד יתש איבמ ימלשוריה .ירישעה רודה ירחא תרזממל וא רזממל

 ילבבה .רשע דחאה רודב תורתומ תובקנה תורזממה קרש איה היינשהו ,רשע דחאה רודב םירשכ םירזממה

 הניא וז העד ,ילבבב .רשע דחאה רודב תורתומ תובקנ תורזממש איהו ,הנשמה ןידל תחא תיפולח העד איבמ

 .)תומביב הנשמה םע וז העד תמעמ ילבבה ,היגוסה ךשמהב ןכלו( שיקל שירל אלא ,אנתל תסחוימ

 הינשה הדמעה .הווש הריזגה תא ללכ תשרוד הניא ,ירישעה רודה רחאל ףרוגה רתיהה תא תסרוגה העדה

 ,יבאומהו ינומעה ןמ דמלנ ירישעה רודה רחאל רוסיאהש ןוויכמ :רחא ןפואב ךא ,הווש הריזגה תא תשרוד

 רחאל – תרזממל רזממה ןיב םג ןיחבהל שי ךכ ,יבאומהו ינומעה רוסיאב הבקנל רכז ןיב הנחבה שיש םשכ

  142.ירישעה רודה

 "הנימו הנימ ןוד"ו "תאבש םוקמב הוש הריזג" :תיפולחה תינשרדה הטישה ןויפאב ךישממ תויגוסה ןיב ןוימדה

 ןיד תא תוושהל שי םא :וזה הדמעה לע ןפוא ותואב תושקמ םג תויגוסה יתש 143.םיליבקמ םיחנומ םה

 תונוע ךכ לע ?תיבאומהו תינומעה ומכ ,דימ תרתומ הניא תרזממה עודמ ,יבאומהו ינומעה לש הזל רזממה

 הרותהו רחאמ ."ךליאו ירישעמ הוש הריזג רימג יכ" :וא ,"הלעמלו ירישעמ דבלבו" :המוד ןפואב תויגוסה

  .ןכמ רחאל קר ףקותל תסנכנ הוושה הריזגה ,רזממה לש "ירישע רוד" לע שרופמב הרסא

 
 .TS F17.2 'גדירבמייק הזינג עטק יפ לע ןקות ."ןיהה" :ןדייל י"כב ]ןייח 139
 ."םוי ןישלשמ רתי" :'גדירבמייק הזינג עטקב ]םוי םישלש אלא 140
 םַּג 'ה לַהְקִּב יִבָאֹומּו יִנֹוּמַע אֹבָי אT :׳ד קוספל ,'ה לַהְקִּב ֹול אֹבָי אT יִריִׂשֲע רֹוּד םַּג 'ה לַהְקִּב רֵזְמַמ אֹבָי אT :ג ,גכ םירבד וארו 141
 .םָלֹוע דַע 'ה לַהְקִּב םֶהָל אֹבָי אT יִריִׂשֲע רֹוּד

 .277 'מע ,טמר הקסיפ םירבד ירפס ;ג ,ח תומבי הנשמ ואר 142
 .121 'עה ,ליעל ואר ,"תאבש םוקמכ"ל "תאבש םוקמב" תא ןקתמ סיסע 143
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 ,ילבבב קר העיפומ וז הישוק .ג ,ח תומביב הנשמה ךותמ תאבומה הישוקב אוה תויגוסה ןיב םילדבהה דחא

 ,רזממה רוסיאל ״תורוד״ה ךשמ תלאשב תודקמתהה םצעב ;ימלשוריב הדיחיה עקרב םג תמייק וז הנשמ ךא

  .הנשמל הנונגסב המודה אתיירבב ןועמש ר"ב רזעלא 'ר תעד חוסינב ןכו

 תווהמ ה-ד תודיחי יכ עיצא ןלהל .וזה היגוסה לש רישי ךשמה תווהמ היגוסב תודיחיה ראש םא רורב אל

 בוש הלוע אל וז הנשמ .ג ,ח תומבי תנשמ לע הרוקמב תבסומ התיה איה םא רורב אלו ,תנחבומ הדיחי

 ,2ד הדיחיב תפסונ םעפ תאבומ תומבי תנשמ ,ילבבה תייגוסב ,תאז תמועל .ימלשוריב היגוסה ראש ךלהמב

 .היגוסה יקלח ינש ןיב תרשוק איה ךכו ,המוד דיקפתב

 

 רזעילא 'ר תא ולאש ]ב[
 רודב רזממה ןיינעב לאשנ רזעילא 'ר ובו ,רצק רוקמ םיאיבמ םידומלתה ,תויפולחה תודמעה תגצה רחאל

 .תויגוסה יתשב דח הנפמ תנמסמש ,ותבושתב עיתפמ רזעילא 'ר ,ינשרדה ןוידב ףתתשהל םוקמב .רשע דחאה

 ."ישילש רוד" לע בישמ ךא ,"רזממבש רשע דחא רוד" לע לאשנ אוה :אמזוג לש המינ שי רזעילא 'ר ירבדב

 ריתהל ןויסינכ רזעילא ׳ר ירבד תא וארק םירקוח ?ישילשה רודה תא רהטל לוכי אוהש הנעטה רשפ המ

 ׳ר ירבד דקומ תא ולת םירקוחה יכ הארנ 144.םייח םניא םהש ןורקיעה ךמס לע ,םירזממ קפסו םירזממ

 השולש ורבעש רחאל תורזממב דשחנש םדא לכ ריתהל לוכי אוהש עידומ רזעילא ׳רש וניבהו ,םפוסב רזעילא

 תא םג ןיבהל עייסיש ,״ישילש רוד יל ואיבה״ :השקבה רשפ תא רתוי קדקודמ ןפואב ןיבהל שי םרב .תורוד

 .״ורהטמ ינאו״ הרהצהה רשפ

 

 תחסונמ ותבושת ,ונניינעל .םהיניב םיקד םילדבה המכ םנשי ,ילבבבו ימלשוריב ההז טעמכ הז רוקמש ףא לע

 ישילש רוד יל ןתי ימ״ו ,ימלשוריב ״ורהטמ ינאו ישילש רוד יל ואיבה״ :םידומלתה ןמ דחא לכב תרחא

 אוה "ןתי ימ" 146.וללה תועבטמה ינש ןיב תועמשמ ילדבה םנשי ךא ,חינז הארנ יונישה 145.ילבבב ,״ונרהטאו

 יוויא חתופ יוטיבה ,תורחאה תויורקיהה יתשב 147.ילבבב קר עיפומ אוהו ,םיידומלתה תורוקמב רידנ יוטיב

 .)ב"ע טמ םיחספ ילבב( "רומחכ ונכשניאו םימכח דימלת יל ןתי ימ" :ןוגכ ,ירוטר ןפואב שמשמו ,הלאשמ וא

 רזעילא 'ר לש ושומיש .לוחייהמ קלח איה ףאו ,תירוטר איה – תנייוצמ איהו הדימב – האצותה םג ,םאתהב

 וניאש רבד אוה ישילשה רודב רזממ לש תורשפאהש אופא אטבמ ,ילבבב אבומה רוקמב "ןתי ימ" יוטיבב

 ,ןכ םא .ויניעב יטסטנפ שיחרת הווהמו ,ןיטולחל יטתופיה ,ול לחיימ אוהש "רוהיט"ה םג ךכו ,רשפאה רדגב

 יקפסו םירזממ ריתהל ישעמ ןונגנמל יוטיב רזעילא ׳ר לש הרימאב תוארל ןיא ,ילבבב רוקמה חוסינ יפל

 המודקה הסיפתה תא ףקשמ הז ןויער .ישילשה רודב םירזממ ןיאש ןויערל ירוטר חוסינ רקיעב אלא ,םירזממ

 .םלועה ןמ םילכ םיינימ םיאטחל ודלונש םידליש

 
 .135 ׳מע ,קפס ,לטרבלה ;142 'מע ,םירזממ ,ןליא רב ;33-34 'מע ,יח וניא רזממ ,עמש את ;8-9 'מע ,הרותה חוכ ,קיבונ ואר 144
 יכרוע יכ רובס אוה םג ךא ,רזעילא 'ר ירבד לש תירוקמה תועמשמל תרחא תונשרפ עיצה 112 'עה 164 'מע ,םש ,ןליא רב םנמא
  .ףרוג ןפואב םירזממ ריתהל ןוצר רותב וירבד תא ושריפ תויגוסה

 .123 'עהו 122 'עה ,ליעל ואר ,"יל" הלימה ןיינעב ילבבבו ימלשוריב חסונה יפוליחל 145
 תקזחמ וז הדוקנ .'א הדיחיב תועיפומה תועדל תמאתומ הלאשה ,םידומלתה ןמ דחא לכב .הלאשה חוסינב אוה ףסונ לדבה 146
 .יטנתוא יאנת רוקמ הז ןיאש ,ךשמהב הלעאש העצהה תא

 לשמל ואר .ארקמה תורפסב םימעפ םירשעכ עיפומה ,יארקמ יוטיבב רבודמ .ב״ע גי הליגמ ילבב ואר ,ןלהלש האבומל ףסונב 147
 ;א"ע חמ ;ב"ע אמ תוכרב ילבב ואר ,ילבבב תופסונ םימעפ רפסמ עיפומ "ביהי ןאמ" ימראה יוטיבה .גכ ,ח הימרי ;ז ,הנ םיליהת
 םנמא .א"ע די הרומת ילבב ;ב"ע זי ןילוח ילבב ;)ב"ע חס ןילוח ילבב ;ב"ע גנ הרז הדובע ילבב ןכו( ב"ע אעק ;א"ע ומק ארתב אבב
 ,תיארקמה תירבעב ורוקמ ןכו ,תימראב יוטיבה לש רתוי תוברה תועפוהה .)ג ,בי תובותכ ימלשורי=( ד ,ט םייאלכ ימלשורי ואר
 ,ל"נה ;277 'מע ,תותיירב ,תשרומ ואר .'א םימכח ןושל ןניא ילבבב תותיירבב תירבעהש ,תשרומ לש ותנעט תא דחי םימיגדמ
 .160-158 'מע ,םישדח םילעפ
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 רשקהב שמשמ הז יוויצ ,תובר תויורקיהב .םירחא תועמשמ ינווג שי ,ימלשוריב שמשמה ,"יל ואיבה" יוטיבל

 ,לשמל ךכ .תיתכלה הייעב רותפל ידכ ץפח וינפב ואיביש שקבמה ,םכח לש יוויצ והז ,םיתיעל .ישעמ

  148:הדנ אתפסותב

  .וקדובל ןילוכי ןיאו האמוט וב ןיקזחומ ויהש ןורוח-תיב עלסב השעמ :יסוי 'ר 'מא

  .ןידס יל ואיבה :דחא ןקז ןהל 'מא

  .בוגנ עצמא םוקמו חל ןידדצ םוקמ אצמנו ויבג לע ושרפו םימב וארשו ול ואיבה

 .)ז ,ח הדנ אתפסות( םיתמ אלמ לודג רוב םש ואצמו וקדב

 :םהל הרוהש רחאל ,אירדנסכלא ינב תא ריתה ןקזה ללה ,)א"ע דק( אעיצמ אבב ילבבב אתיירבב ,המודב

 יכ אופא ןכתי .הייעבה תא רותפל ול רשפיאש םיוסמ חסונב "ןהב בותכש אצמ"ו ,"םכמא תבותכ יל ואיבה"

 ןיתמהל ילב ,םדמעמ תא רותפל ךרד שיו ,םלועב םירזממ םימייקש חינמ רזעילא 'ר ,ימלשוריבש רוקמה יפ לע

 149.רשע דחא רוד דע

 םדאהש םושמ ,תיניצ המינ תלעב ףא ילוא ,תיטרואית הרימאב רבודמ ,הז הנבמ לש םיעפומ השולשב ,םנמא

 שמשת השאהש ךכב הנתומ טגה ובש הרקמ האיבמ ,לשמל ,ןיטיג אתפסות .ותמ רבכ םישקובמה המהבה וא

 :ורטפנ ולא ךא ,ונב תא קינת וא ,הלעב יבא תא

  .תמו ,ינב תא יקיניתש תנמ לעו אבא תא ישמשתש תנמ לע

  .ריאמ 'ר ירבד ,טג וניא - יאנתה םייקתנ אלו ליאוה

 .)ו ,ה ןיטיג אתפסות( "ונקינאו ךנב אבה" ,"ונשמשאו ךיבא אבה" - ול רמאתש איה הלוכי :'וא םימכחו

 150.יאנתב תשרדנה הלועפה תא עצבל הנכומ הדצמ השאהש םושמ ,הזכ הרקמב ףקת ןיידע טגה ,םימכח יפל

 .תישעמ הניחבמ םיירשפא םג םה ךא ,םייטרואית םה השאל םיסחוימה םירבדה ,ול םימודבו הז עפומב

 הלועפ עצבל תונכומ תרהצהב אלא ,הלאשמב רבודמ אל ;״ןתי ימ״ יטפשממ הנוש ולא תורוקמב המינה

 הלועפה ,״יל ואיבה״ לש הז ןבומ יפל רזעילא ׳ר ירבד תא שרפנ םא .תישעמ איה המצע הלועפה .תמיוסמ

 .יטתופיה אוה םירזממ לש ישילש רוד לש ומויק ךא ,תירשפא

 רבודמש העיצה זייה ןיטסירכ .עצבל ןכומ רזעילא ׳רש תישעמ הלועפכ גצומ ומצע רוהיטה ,ךכ ןיבו ךכ ןיב

 ןיאושינ תועצמאב םירזממה ערזה רוהיט לש ,גי ,ג ןישודיק תנשמב ןופרט ׳ר ראתמש הזל המודה ןונגמב

 לכ לע .רתוי טושפ ןפואב ״רתיה״ לש ןבומב ״הרהט״ה חנומב שמתשמ הזה רוקמהש םג רשפא 151.החפשל

   152.ישילשה רודב רזממ םויק לש תויטתופיהה תשגדומ םידומלתה ינשב ,םינפ

 

 
 .ב"ע י ;א"ע י תובותכ ילבב המודב וארו 148
 ואר ,תיתילכתו תישעמ השקב רובע הז עבטמב שומישל תורחא תואמגודל .239 'מע ,קוח ,זייה ואר .זייה ןיטסירכ העיצה ךכ 149

 ילבב ;א"ע דכ הציב ילבב ;ב"ע טמ תבש ילבב ;ה ,ד ר"קיו ;'ח הריש ,י"רד אתליכמ ;ג ,ה אעיצמ אבב הנשמ ;ו ,ו מ״ב הנשמ ,לשמל
 .תיניצ הרימאכ תאז שרפל שיש ןכתי ךא ,בי הקסיפ ,הבוש כ"רדפב רואיתה תא ןיבהל שי ךכ םגש ןכתי .ב"ע זס תובותכ

 .ב״ע אמ ק״ב ילבב ;ד ,ח ןירדהנס=א ,ד הטוס ימלשורי=ז ,ט תובותכ ימלשורי םג ואר 150
 .262 ׳עהל ךומס ןלהל ואר הז ןונגנמ לע .239 ׳מע ,קוח ,זייה העיצה ךכ 151
 רזממהו ,םיאטוחה םירוהל ״ישילש רוד״ל איה הנווכהש ןכתי ,ישילשה רודה לש ןויצה רשפ יבגל .240 'מע ,קוח ,זייה ואר 152

 ןכתי .םיאטוחה םירוהל יעיברה רודה אוהש ,רזממל ״ישילש רוד״ב רבודמש תרחא תורשפא .אמייק רב ערז דימעמ וניא השעמל
 לע .)ז ,דל תומש( "םיִעֵּבִר לַעְו םיִׁשֵּלִׁש לַע םיִנָב יֵנְּב לַעְו םיִנָּב לַע תֹובָא ןֺוֲע דֵקֹּפ" :יהולאה קדצה רואית לע תססובמ וז הרימאש
 ןמ חקלנ ״ישילש רוד״ יוטיבהש םג רשפא .142-138 'מע ,תועדו תונומא ,תפי םג ואר .19-14 'מע ,החמשו הבהא ,ספומ ואר ךכ
 ריאי ,הפ לעב החישב .ט ,גכ םירבד ואר .ימודאהו ירצמל רשקב עיפומ אוה םש ,להקב אובל םירוסאה תיישרפ לש רשקהה
 .״רהטל״ו ״ישילש״ ,״רחא רוד״ תונושלה םיעיפומ םש ,ב ,ה הטוס הנשמ לע תיתורפס הניחבמ ססובמ הז רוקמ יכ עיצה גרבנטסרופ
 .וז הנשמב עיפומ וניא רזעילא 'ר לש ומש םגו ,ונלש אשונל רושק וניא הניינע םרב
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 רזעילא ׳ר הבו ,גי ,ג ןישודיק תנשמב תשמשמ וז ןושל 153.תיסחי רידנ םירזממל עגונב ״הרהט״ ןושלב שומישה

 דבע״ל בשחנ ,תינענכ החפשו רזמממ דלונש דבע ,הנשמב רזעילא ׳ר תטישל .ןופרט ׳ר תעצה לע קלוח

 םושמ קר אל ,הנשמב ותטיש םע בשייתמ וניא םידומלתה ינשב רזעילא ׳ר םשב אבומה רוקמה 154.״רזממ

 חינמ םידומלתבש רזעילא ׳ר םאש ןוויכמ אלא ,ןופרט ׳ר עיצמש רוהיטה ןונגנמ תא םש החוד אוהש

 ״רזממ דבע״ ותוא ירה 155.ןופרט ׳ר ןיבל וניב תקולחמל םעט לכ ןיא ,ישילשה רודב םימייק םניא םירזממש

 הרצונ אלא ,תיטנתוא תיאנת תרוסמ הניא םידומלתבש תרוסמהש הארנ ןכל .אמייק ירב םינב דימעי אל

 156.םיארומאה תפוקתב

 

 .2ב הדיחי
 :וירבדל הזרפרפ ןיעמ םיעיצמ םידומלתה ינש ,רזעילא ׳ר ירבד םע רוקמה תאבה רחאל

 ימלשורי ילבב

 .ייח אלד ?רזעילא 'רד 'עט 'יאמ .>ייח< אל אריזממ :רבסק 'מלא

 

 הרימאה תא םישרפמ םה .ישילשה רודב םירזממ םימייק אלש רובס רזעילא ׳רש םיחינמ םידומלתה ינש

 ןוימד שי .םייק וניאש רבדל לוחיי וא תירשפא יתלב השקבכ ״ישילש רוד יל ןתי ימ״/״ישילש רוד יל ואיבה״

 ,ילבבב .)1ד( היגוסה ךשמהב העיפומה )הדוהי ברו( אנוה בר לש הרמימה ןיבל )2ב הדיחי( הזרפרפה ןיב קזח

 :הזרפרפה רחאל דימ העיפומ ףא תיארומאה הרמימה

 ימלשורי ילבב 

 >ייח אל אריזממ :אנוה בר 'א ןכו< 1ד

 .>ייח< אל אריזממ :הדוהי בר 'מא ןכו

 .םוי םישלשמ רתוי ייח רזממ ןיא :'מא הנוח בר

 

 .ישילשה רודל וא – רזממבש רשע דחא רוד תלאשל םירושק םניא ,תויגוסה יתשב ,)הדוהי ברו( אנוה בר ירבד

 לכב םה ןהבש תוביסנה תא תעבוקו ,םייח םניא םירזממש ןויערב תקסועה ,תדרפנ היגוס תחתופ הרמימה

 תא תורשוק םגו ,תיארומאה הרמימל ״רזעילא ׳ר״ ירבד ןיב תוהזמ תויגוסה ,הזרפרפה תועצמאב .םייח תאז

 ךא ,לבבל לארשי ץראמ רבע תרבוחמה היגוסה לש יסיסבה הנבמה יכ הארנ .הזל הז היגוסה יקלח ינש

 
 .262 ׳עהל ךומס ,ןלהל ואר ךכ לע 153
 .265 ׳עה ןלהל ואר ,וז הדמעב ןוידל 154
 'ר ילארשי ץראה ארומאה אלא ,סונקרוה ןב רזעילא 'ר וניא הז רוקמב םכחהש העיצמ זייה .97 'עה 238 'מע ,קוח ,זייה ואר 155
 ןב רזעילא 'רו ,םיארומאל אלו םיאנתל םיסחייתמ ,"ינולפ 'ר תא ולאש" ןונגסב םיחתופה תורוקמה ראש לכ םרב .תדפ ןב רזעלא
 ילבב ;א ,א האפ ימלשורי ;א ,ג תומבי אתפסות ;ז ,אי םש ;ג ,ט םיעגנ הנשמ :ואר ,רזעילא 'רל .םהב ץופנה םכחה אוה סונקרוה
 םיחספ אתפסות :םג ואר .ב"ע חצ ןירדהנס ילבב ;א"ע חע אמוי ילבב ;ח ,ג תינעת ימלשורי ;ג ,ו אמוי ימלשורי ;א"ע בל ןישודיק
 אבב אתפסות ;)עשוהי 'ר( כ ,א הרז הדובע אתפסות ;י ,א תומבי אתפסות ;)ןקזה ללה( 302 'מע ,ג ,טי רבדמב אטוז ירפס ;גי ,ד
 ,א םירופיכ אתפסות ;ב"ע אמ תוכרב ילבב ;בי ,ד תוכרב אתפסות ;)אביקע 'ר( י ,ב םירופיכ אתפסות ;)לאילמג ןבר( בי ,ח אמק
 ילבב ;)ג"בשר( אי ,ג םירוכיב ימלשורי ;)ןועמש 'ר( ב ,ה ריזנ אתפסות ;)אמוז ןב( ב"ע די הגיגח ילבב ;זי ,ו תורהט אתפסות ;זט
 ,)א ,ט תוכרב ימלשורי( יאלמש 'ר אוה דיחיה ןפודה אצוי .)יבר( ב"ע זמ הדנ ;א"ע וצ תוחנמ ;ב"ע בכ ןירדהנס ;א"ע די ארתב אבב
 'מע ,הניתנ ןב אמד ,ןמדירפ םג ואר .םינימה ותוא ולאשש ןיוצמ אלא ,םיימתס םניא םילאושהו ,הנוש חוסינה ,הז הרקמב ךא

 םירחא תורוקמב םירזממ יפלכ רזעילא 'ר לש הרימחמה ותשיגל ןייצש ,112 ׳עה 164 ׳מע ,םירזממ ,ןליא רב ואר .85 'עה םשו ,104
 ריהצמ אלא ,םירזממה תא רישכמ וניא רזעילא 'ר ,הז רוקמב יכ עיצה ןליא רב .)א ,ג תומבי אתפסות ןכו ב״ע כ םירדנ ילבב ואר(

 בצמה לע הכבמ השעמל רזעילא ׳ר ,ותנווכ התיה וז םא ךא .םיעודי םניא רבכ םה יכ ישילשה רודב םירזממ אוצמל ןתינ אלש
 .תרחא תויהל ךירצ היה חוסינהו ,םייקה

 רזעילא 'רב קסוע אוה םגש ,המוד ןונגס לעב רוקמ חתנמ םש ןמדירפ .104-123 'מע ,הניתנ ןב אמד ,ןמדירפ ואר ,המוד אמגודל 156
 תא תורתוסה תויתכלה תודמע ףקשמ רוקמה יכו ,תיטנתוא תיאנת תרוסמב רבודמ אל יכ הארמ ןמדירפ .םידומלתה ינשב עיפומו
  .םייאנתה תורוקמה ןמ רזעילא 'ר תטיש לע ונל עודיה
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 תואבה תודיחיה ןמ הלועש יפכ ,םידומלתה ינשב ללכתשהל וכישמה ,התוא תוביכרמה תוילוחהו ,תויגוסה

  .ימלשוריב קר תועיפומה ,)'ג הדיחי לכו 3ב הדיחי(

 ףא .היגוסה לש ינשה קלחה תא החנמש ,יח וניא רזממש הסיפתה תא רזעילא ׳רל אופא תוסחיימ תויגוסה

 ׳רל סוחייה ,הזה הרקמב ,םתוחדל ידכ שמשמ רזעילא ׳ר תעד םע תורוסמו םיניד לש יוהיז ,תובר םימעפ יכ

 תודיחיל תיתשתכ ותוא חינמ אוה ,ךפיהל אלא ,םיילושל םייח םניא םירזממש ןויערה תא קחוד וניא רזעילא

  157.היגוסב תואבה

 

 .3ב הדיחי
 158.)'ג הדיחי( הנינח 'ר ירבדל ,)1ב( רזעילא 'רב קסועה רוקמה ןיב תרשקמ ,ימלשוריב קר העיפומה ,וז הדיחי

 והזש הארנ .׳ד הדיחי - )הדוהי ברו( אנוה בר תרמימל תרבוע םש היגוסהו ,ילבבב םיעיפומ אל הנינח 'ר ירבד

 .אנוה בר לש הרמימל רושיק תיילוח הווהמ )2ב הדיחי( רזעילא ׳ר ירבדל הזרפרפה ןכש ,רתוי קלחה ךלהמה

 היגוסל הפסוה יהוזש הארנו ,ימלשוריב היגוסה ףצר תא אופא תעטוק ,הנינח ׳ר לש הרמימה ,׳ג הדיחי

 159.תירוקמה

 

  םירזממה תא הלכמו םלועב רבד איבמ ה"בקה ]ג[
 השרדו ,)2ג( שיקל ןב ןועמש 'ר םשב הרמימל רושיק ,)1ג( הנינח 'ר ירבד :םיקלח השולשמ תבכרומ וז הדיחי

 רבודמש םג ןכתי ךא ,הנינח 'ר ירבדמ ילרגטניא קלחכ תיארנ )3ג( השרדה .)3ג( הנינח 'ר ירבדב תכמותה

   160.שיקל ןב ןועמש 'רל תסחוימה הרמימה הבחתנ ותשרדל הנינח 'ר ירבד ןיב .וירבדל ימלשוריה לש רבסהב

 תא דימשהל ידכ לאה ידי לע אבומ ,הנש םיעבשל וא םישישל תחא םלועל אבש רבדה ,הנינח 'ר יפל

 קומינב ,וז השק הדבוע קידצמ הנינח 'ר .םירשכ םישנא םג אלא ,םירזממ קר אל םיתמ רֶבֶדב םנמא .םירזממה

 תֶאְו עָר אֵבָּיַו םָכָח אּוה םַגְו" :ב ,אל והיעשי תא שרוד הנינח ׳ר 161.םיאטוחה תפישח תא עונמל הדעונ איהש

 ]א[ :םיקלח השולשל קוספה תא תקלחמ השרדה ."ןֶוָא יֵלֲעֹּפ תַרְזֶע לַעְו םיִעֵרְמ תיֵּב לַע םָקְו ,ריִסֵה א` ויָרָבְּד

 ויָרָבְּד תֶאְו" ]ב[ 162.םלועל ערה תא איבמ אוה ובש ןפואב םג המכחב לעופ לאה - "עָר אֵבָּיַו םָכָח אּוה םַגְו"

 ותואש ,לאה לש - רֶבֶדה - "וירבד" אוה אופא "ער"ה .״רֶבֶד״ לש םיברה תרוצכ תארקנ ןאכ "וירבד" - "ריִסֵה א`

 םיִעֵרְמ תיֵּב לַע םָקְו" ]ג[ :קוספה לש ןורחאה וקלחב היוצמ ךכל הביסה 163.יחצנו ירוזחמ ןפואב איבמ אוה

 "םיערמ תיב" 164.הפוקתל תחא םתוא הלכמ לאהו ,"םיערמ תיב" םה םירזממה – "ןֶוָא יֵלֲעֹּפ תַרְזֶע לַעְו

 
 ׳מע ,הנשמב תקולחמה ,אנהכ ואר ,רזעילא ׳ר לש ילאנימילה ודמעמ לע ;1 ׳עה 302 ׳מע דוחייבו ,תוקולחמ שולש ,אנהכ ואר 157
65; 81. 
 ."רתוי רחואמ םכח תטישב 'אב' םיוסמ םכחש ןייצמ" "אייתא" חנומה םיתיעל יכ ןייצמ ,108 'מע ,היגולונימרט ,ץיבוקסומ 158
 "םיאב" רזעילא 'ר ירבדש עבוק ימלשוריה ןאכ וליאו ,רתוי םירחואמו םימודק םיאנתל ןה ,583 'עה ,םש איבמ אוהש תואמגודה
 .הנינח 'ר ,ארומאה תטישב

 ,ןלהל ואר .רחא םוקמב הצבוש הנינח ׳ר לש הרמימה ,ז-ו ,בל הבר ארקיו שרדמל דיה יבתכמ קלחבש ימלשוריה לש האבומב 159
 אטבמ הנינח 'ר .היגוסב הנינח ׳ר לש הרמימה תא בלשל דעונו ,ינכט רקיעב אוה הנינח ׳רל רזעילא ׳ר ןיב רושיקהש הארנ .195 ׳עה
 יטסילאיר סיסב תקפסמ הרמימה יכ רבס ךרועהש ןכתי םנמא .רזעילא ׳רל תסחוימה ,"ייח אלד" הטשפהה רשאמ רתוי בכרומ ןויער
 ,הרותה חוכ ,קיבונ ואר .תורוד השולשל ליבקהל תויושע הנש םיעבש וא םישיש ןכש ,"ישילש רוד"ל רזעילא 'ר לש תוסחייתהל
 םירזממש בחרה ןויערל רתוי יללכה רשקה לשב היגוסב ובלוש הנינח ׳ר ירבדש רתוי ריבס םרב .135 ׳מע ,קפס ,לטרבלה ;9-8 ׳מע
 .םימייקתמ םניא

 .הביחתה לע דיעמ הז ןותנ םגש הארנו ,תומבי ימלשוריב הליבקמב הלפכוה וז הרמימש ךכל ,128 'עה ,ליעל ואר 160
 ,קיבונ םג וארו ,104 ׳עה ׳ב קרפ ואר ,םתרתסה וא תויארקמ תויומד לש םהיאטח םוסרפ תלאשב םיקסועה םייאנת תורוקמל 161

 לע השעמבו )׳ד הדיחי( אנוה בר לש הרמימב ,היגוסה לש ינשה קלחב יזכרמ דיקפתב שמשמ ״םוסרפ״ חנומה .9 'מע ,הרותה חוכ
 .םייחהו התמהה ביטומל םינוש םינפואב רשקנ אוהו ,היגוסה ךרואל תולדבנ תויצטונוק שי ״םוסרפ״ה גשומל .)׳ה הדיחי( היכרב ׳ר

 .1 'סמ אמגודב 323 'מע ,םש וארו ,322-325 'מע ,היגולונימרט ,ץיבוקסומ ואר "אלד ארבתסמ אל" חנומל 162
 .9 הרושל שוריפב ,אנשת 'מע ,הבר ארקיו ,תוילגרמ ;ב"ע חמ תומבי ימלשוריל הדעה ןברקו השמ ינפ ואר 163
 .םש ,תוילגרמ ;םש ,הדעה ןברק 164
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 דימשהל ךרדה איה ,םירזממה ,םהינב תתמה .םיאטוחה םהירוהל םג אלא ,םירזממל קר אל השעמל סחייתמ

  .״םתיב״ תא

 תואצוי ויהש ,הריפסל תונושארה תואמב וצרפש תופיגמו תולחמב רפרה לייק קסע ,הנורחאל אציש רפסב

 איהו ,תינינוטנאה הפיגמה הנוכמ רפרה ראתמש הנושארה הפיגמה 165.ןתוינלטק תדימבו ןתצופתב ןפוד

 התיה וז הפיגמ ,םיוסמ רוזיאל ללכ ךרדב תולבגומ ויהש תומדוק תופיגמל דוגינב .הריפסל 165 תנשב הצרפ

 רפרה ,םינוש םירואית ךמס לע 166.תימורה הירפמיאה הללסש םיכרדל תודוה ,תימלוע-ללכ הפיגמ הנושארל

 הניחבמ קר אל ,רתויב בחר היה הב התומתה ףקיהו ,תורוחשה תועובעבאה תלחמב היה רבודמש רובס

 168.הפיגמב ודחכוה תומלש םירע ,הפוקתה ינב םירואית יפל 167.תירפסמ הניחבמ םג אלא ,תיפרגואיג

 םירשעל יצחו ןוילמ ןיב – הפיגמב ותמ הירפמיאה יבשותמ שילשל םיזוחא ינש ןיב יכ םירעשמ םינוירוטסיה

 רחאל םינש םינומשכ .הכעד איהש ינפל 172 תנש דע תוחפל הכשמנ הפיגמה 169.םדא ינב ינוילמ השימחו

 הכשמנ איהו ,"סונאירפיק לש הפיגמה" םשב העודיה ,תפסונ תימלוע-ללכ הפיגמ הצרפ ,249 תנשב ךרעב ,ןכמ

 תלחמל םרוגש הזל המודה סוריוב וא ,תינלטק תעפשב היה רבודמש רעשמ רפרה 170.ךרעל 262 תנש דע

 הארנ 172.םיתמ ויה ,תיבו רפכ ,ריע לכב ;םוצע התומת ףקיהל םיסחייתמ וזה הפיגמה ירואית םג 171.הלובאה

 .תוינלטקה תופיגמה לש תירוטסיהה העפותה עקר לע הנינח 'ר לש הרמימה תא אורקל שיש

 הנינח 'ר הזיאב קוידב תעדל השק ,תומשה ינש ןיב ףוליחה ןכו ,היננח וא הנינח םשב םימכח יוביר לשב

 ןמזב יח דוע תויהל היה יושעש ,אישנה הדוהי יבר לש וידימלתמ ,אמח רב הנינח 'ר והזש ןכתי 173.רבודמ

 םיתיעל הנוכמה( ,הנינח וא היננח 'רב רבודמש איה תרחא תורשפא 174.תישילשה האמה עצמא לש הפיגמה

 לע ןכו ,תינינוטנאה הפיגמה לע יאדווב עמשש ,ישילשה רודה ןמ ילארשי ץרא ארומא ,)"ןנברד ןוהרבח"

 םיעבשלו םיששל תחא" :חווטה ןויצש אופא ןכתי 175.ומצעב התוא רבע ףא ילואו ,תישילשה האמב הפיגמה

 ןיבו ,וללה ןפודה תואצוי תופיגמל תסחייתמ הרמימה םא ןיב .וללה תופיגמה יתש לש חווטל ןווכמ ,"הנש

 בחר הדימ הנקב תועגופ ןהש אוה תופיגמ לש יזכרמ ןייפאמ ,רתוי לבגומ רוזיאב ושחרתהש תופיגמל םא

  .הנחבה אלל ,ףקיה

 176.םישדח םינחלופו םילֵא ץומיאלו תיתד תוררועתהל ואיבה ןהו ,תויתד תוכלשה םג ויה תופיגמל ,רפרה יפל

 הנעמה .ונממ התומתלו רֶבֶדל תיתד הקדצה קפסל הנושארבו שארב הדעונ הנינח 'ר לש הרמימהש הארנ

 ,לארשי םע ךותמ םירזממה תא תולכל ןיינועמ לאה .םירזממה ללגב אב רבדהש אוה ,קפסמ אוהש יגולואיתה

 יואר םתואש - םירזממה םניא "עשפמ םיפח"ה םישנאה .םלוכ תא התיממה ,הפיגמ איבמ אוה ךכ ךרוצל ךא

 הליהקהש דחוימב הובג ריחמ והז 177.םפכב לווע אל לע םיתמש ,םירשכה םישנאה םה ולא אלא - תימהל

 יוטיב שי ולא םירבדבש ןועטל היה ןתינ ,הרואכל .ומסרפתיש ילב הכותמ םירזממה יוליכ רובע םלשל תשרדנ

 
 .אמור תלפמל ומרת ולא תופיגמ ,רפרה יפל .אמור ,רפרה 165
 .115 'מע ;80-101 'מע ,אמור ,רפרה ואר 166
 .98-101 'מע ,םש ,רפרה :בחרנ ףקיה .102-110 'מע ,אמור ,רפרה ואר :תורוחש תועובעבא 167
 .328 'מעב 65 'עה וארו 99 'מע ,םש ,רפרה 168
 .108 'מע ,םש ,רפרה 169
 .136-138 'מע ,םש ,רפרה 170
 .141-144 'מע ,םש ,רפרה 171
 .138-141 'מע ,םש ,רפרה 172
 .155-156 'מע ,םידומלתל אובמ ,קבלא ואר 173
 .155 'מע ,םש ,קבלא ואר 174
 .241 'מע ,םש ,קבלא ואר 175
 .155-158 'מע ;100-101 'מע ,םש ,רפרה ואר 176
 ןפואב ואטח םה םג אמש וא ,םירומג םיקידצ םה רבדב םיתמש םירשכה םאה הלאשב םידקמתמ ןאכ ימלשוריה ישרפמ ,ןכא 177

 .רחא וא הז
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 םוסרפמ לאה תוענמיה ,הנינח ׳ר יפ לע יכ שיגדהל בושח ךא .םירזממ םוסרפל תדגנתמה היגולואידיאל

 178.הליהקב םתועמטיהל אל ,םירזממה תדמשהל הפצמ הנינח 'ר .םתתמה ידכ ךות תישענ םירזממה

 .ןודבאל ונודנ ינימ אטחל םידלונהש הרובסה המודקה הסיפתה לש םיוסמ לוגלג אופא הווהמ הנינח 'ר תשרד

 םירזממה תדמשה ."םיערמ תיב"מ קלחל םיבשחנו ,םיאטוחה םהירוה תא םיגציימ םירזממה ,השרדה יפל

 ןויערה תא קר תאטבמ הניא הרמימה ,וזמ הרתי .םמצע םיאטוחה לש םערזו םתיב תא םג דימשהל תרשפאמ

  .היוארה האצותה יהוזש תעבוק םג אלא ,םירזממה תא דימשמ לאהש

 :םירזממה יוליכל תעגונה ימלשוריב תרחא הרמימל הנינח 'ר ירבד תא רושקל ןתינ

 'ר ימוק אילבג בקעי 'ר ינת ימיא 'ר רמד ,אדה ןמ הניעמשינ !תרזממ אשי אל רזממ - הדוי 'רד היתעד לע

 ולכתיש ידכ תרזממ אשי אל רזממ הדוהי 'ר ירבד :שיקל ןב ןועמש 'ר םשב יילבט רב קחצי 'ר ןנחוי

 179.)ב ,ח תומבי ימלשורי( םלועה ןמ ןיריזממ

 ימלשוריה .הזב הז אובל להקב אובל םירוסאה לע רסוא הדוהי 'ר יכ הרצקב רמאנ ,ג ,ד ןישודיק תנשמב

-ץרא תיארומא תרוסמ איבמ ימלשוריה ,ךכל הבושתכ .תרזממ תאשל רזממ לע םג רסא הדוהי 'ר םאה לאוש

 'ר ירבד ."םלועה ןמ ןיריזממ ולכתיש ידכ" תרזממב רוסא רזממש הדמעה תא הדוהי ׳רל תסחיימה תילארשי

 ,יהולאה לומגב םיקסוע הנינח 'ר ירבד - הזמ הז םינושה םירושימל םיכייש הדוהי 'ר תודוא תרוסמהו הנינח

 תפתושמ תיסיסב הדמע םיפקשמ םהינש ךא - הכלהל קומינכ תשמשמ הדוהי 'ר תא תשרפמה הרמימה וליאו

 ,הנינח 'ר יפל :המוד חונימב םישמתשמ ףא תורוקמה ינש .יוצר שיחרת אוה םייוליכש איהו ,םירזממה יפלכ

  ."םלועה ןמ ןיריזממ ולכתי"ש ןיינועמ הדוהי 'רו ,"םירזממה תא הלכמו םלועב רבד איבמ ה"בקה"

 

 ייח אל אריזממ ]ד[
 דחא רוד"ב ןוידל וא רזעילא 'ר ירבדל רישי ןפואב תרשקתמ הניא איהו ,תיארומא הרמימב תחתופ ׳ד הדיחי

 הרמימ ]1[ :הנשמ תודיחי שולשמ תבכרומ וז הדיחי 180."תורוד הרשע רחאל תרזממ"/"רזממבש רשע

 דואמ תובורק הנשמה תודיחי שולש .הישוקה תובקעב הרמימה לש שדוחמ חוסינ ]3[ ;הישוק ]2[ ;תיארומא

 רחאלו ,םידומלתה ןיבש םיסחיבו םילדבהב ןודא תישאר .ןדיקפתב וזל וז תוהז טעמכ ןהו ,םידומלתה ינשב

 .ןמצע תורמימב קימעא ןכמ

 1ד הדיחי
 ימלשורי ילבב

 >ייח אל אריזממ :אנוה בר 'א ןכו<

 .>ייח< אל אריזממ :הדוהי בר 'מא ןכו

 .םוי םישלשמ רתוי ייח רזממ ןיא :'מא הנוח בר

 
 ואר ,רזעילא ׳ר ירבד תא םג תרחא םיארוק לטרבלהו קיבונ .135-137 ׳מע ,קפס ,לטרבלה ;8-12 ׳מע ,הרותה חוכ ,קיבונ וושה 178

 לאהש ןעוט הנינח ׳ר ןכש ,םהמ ןיע תמלעהלו םירזממה תרתהל עצמ קפסל הדעונ הנינח ׳ר לש הרמימה ,םתנעטל .144 ׳עה ליעל
 ןיעמכ רבדה תא הנינח ׳ר לש רואיתב םיאור םה יכ הארנ םהירבדמ .םימכחה וא הליהקה אלו ,םירזממה תייעבב לופיטל יארחא
 וניא רזממ ,עמש את ואר .הללכב תיארומאה תרוסמל ןליא רבו עמש את לש םהיתואירק דוסיב םג תדמוע המוד הסיפת .היצקיפ
 םלועב תישממ העפות ויה ,םינש ךרואל ומע איבה אוהש ימוימויהו ינומהה תוומהו רבדה םרב .142 ׳מע ,םירזממ ,ןליא רב ;יח
 לטרבלהו קיבונ ,ךכל ףסונב .יגולואית רשפ ול הקינעמ אלא ,״רבד״ לש טקורטסנוק תרצוי אל הנינח ׳ר לש הרמימה .םימכחה לש
 הנינח ׳ר ירבדב אוצמל הצרנ םא .םנוילכל הפצמו ,״םיערמ תיב״ םע םירזממה תא ההזמה ,הנינח ׳ר לש השרדל םיסחייתמ םניא
 םימכחל הרהזא השעמל םיווהמ הנינח ׳ר ירבדש ןכתי :ךופה שוריפ ןוויכ עיצהל רשפא ,תמיוסמ תיתרבח-תיתכלה תוינידמל האירק
 ,ןכ אל םאש ,םיפסונ םירזממ ורצייש םיינימ םיאטחמ ענמיהל ןכו ,םמע ןותיחמ ענמיהלו םירזממה תא ןמסל םהילעש ,הליהקלו
 'מע ,הדימ דגנכ הדימ ,יבצ ןזור ואר .רבדה אוהו ,דחוימב תיחשמ ילכ תועצמאב תאז השעי אוה ךא ,ומצעב ךכב לפטל ץלאיי לאה

 .םימכחה לש הכלהה וא ישונאה ןידה ןיבל יהולאה קדצה ןיב רעפב םיריכמ םימכחהש ךכל ,283-282
 .233 'מע ,ןישודיק ,ץ"כ לש ורוזחש וארו ,ג ,ד ןישודיק ימלשוריב הליבקמב םג ואר 179
 םרב .תדרפנ הדיחי הרוקמב התיה איהש ןכתיו ,יאמצע ןפואב העיפומ וזה הדיחיה ,ןדייל י"כ יפ לע ,בי ,ג ןישודיק ימלשוריב 180
 אללו הרמימה אלל - ףסונ רשקה אלל היכרב 'ר לע השעמה קר עיפומ ,בי ,ג ןישודיק ימלשוריל TS F17.2 'גדירבמייק הזינג עטקב
 רכינ ,בי ,ג ןישודיק ימלשורי לש ילאוטסקטה בצמל רשק ילב ,ןפוא לכב .194 ׳עהל ךומס ,ןלהל ואר ךכ לע .ארעיז 'ר לע השעמה
 .1ב-א תודיחיל דרפנב תודמוע ה-ד תודיחיש
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 181.אנוה ברל תסחוימ איה םידומלתה ינשב .ה-ד תודיחי תובבוס הביבסש ריצה איה תיארומאה הרמימה

 יפכ .לבבב תרוסמה לש הבחר תולבקתה תפקתשמ ךכבו ,הדוהי בר םשב םג תרסמנ הרמימ התוא ,ילבבב

 רבודמ .ברל דע הרמימה תא תסחיימה ,רתוי הכורא הריסמ תרשרש הנשי ימלשוריה ךשמהב ,ןלהל הארנש

 .לארשי ץראל העיגהש תילבב תרוסמב אופא

 רזממ ןיא" :ימלשוריב קויד תפסות אוה םהיניב יזכרמה ינושה .םידומלתה ינשב דואמ המוד הרמימה ןכות

 תוכירא יכ רשפא ."ייח אל אריזממ" :ילבבב רתוי תיפרומא הרימא תמועל תאז 182."םוי םישלשמ רתוי ייח

 ךדיאמ .רתוי תיללכו הרצק תרוסמל תפסותב רבודמש ךכ לע םידיעמ ,הלש חסונה תוליזנו ימלשוריב הרמימה

 183.רתוי יללכ חוסינל םש התכזו ילבבב הרצקתה הרמימהש ןכתי ,אסיג

 

 3-2ד הדיחי
 םלוע רוסיא ןירוסא ןיניתנו ןירזממ'' :ןנת ןנא אהו

 .''תובקנ דחאו םירכז דחא

  .״התרזממ״ו ״אריזממ״ יירק ןילק עמש ,אכהל קלס דכ אריעז 'ר

 ןיא :'מא אנוה 'רד ,אנוה 'רד איהה הלזא אה ?ןכ והמ :ןול 'מא

 !םוי 'למ רתוי היח רזממ

   .אנוה ברד הינימ אשרפימ ידידל :אריז 'ר 'מא

  .>הדוהי< ברד הינימ 'שרפימ ידידל :'מא בקעי 'רו

  .>ייח< אל - עידי אלד ,>ייח< - עידיד אריזממ

 .>ייח< אל - יפט ,>ייח< אתלת דע - עידי אלו עדיד

  .אחא רב בקעי 'ר היל 'מא

 ייח רזממ ןיא :בר םשב אנוה בר אבא 'ר 'מא דכ יתייה ךמע

 היה םא לבא ,םסרופמ וניאש ןמזב ?יתמיא .םוי 'למ רתוי

 .אוה ייח םסרופמ

 

 ךא ,המוד דיקפתב תשמשמה ןיינב ןבא הנשי םידומלתה ינשב הבש הייגוסב דיחיה םוקמה איה 2ד הדיחי

 יפכ .ג ,ח תומבי תנשמ לע תססובמ ילבבב הישוקהש םושמ ,תיתועמשמ וז הילוח .ןיטולחל הנוש הנכות

  .ןונגס ותואב הישוק תועצמאב ,'א הדיחיב םג ,ג ,ח תומבי תנשמל שרופמב סחייתמ ילבבבה ,יתנייצש

 תודיחי ,ילבבב .3-2ד תודיחי לש הנבמב םג לדבה םהיניב שי ,2ד הדיחיב םידומלתה תוישוק ןיב לדבהה לשב

 רב בקעי 'רו הישוק הלעמ אריעז 'ר ,ובו ,דחא השעמ תוביכרמ ןהיתש ,ימלשוריב וליאו ,וזמ וז תונחבומ ולא

 אוה הבש תואיצמה יפלכ אלא ,הרמימה יפלכ תינפומ הניא אריעז 'ר לש הישוקהש הארנ .ול בישמ אחא

 תנמ לע ,הנשמה ןמ הישוקה תא ומוקמב בלישו השעמה תא טימשה ילבבהש רשפא 184.לארשי ץראב שגופ

 
 רתוי הארנ ךא ,יעיברה רודה ןב ילארשי ץראה ארומאה אוה ימלשוריב אנוה ברש רבס ,33 'מע ,יח וניא רזממ ,עמש את 181
 .ילבבב םג הרמימה ילעבמ דחא אוהש ,בר לש ודימלת ,ילבבה אנוה ברב רבודמש

 ןיא" :הרמימה חוסינב לק ןוויג עיפומ ,)'ה הדיחי ףוס( היכרב 'ר לש וירבדב ,בי ,ג ןישודיק ימלשוריל ןדייל י״כב יכ ןייצל שי 182
  .140 ׳עה ליעל ואר ,הזינגה עטק חסונל ."]...[ םוי םישלש אלא היח רזממ

 ,ןמרביל וארו ,ו ,אי תומבי ימלשורי ואר ךא ,ז ,וט תבש אתפסות ואר .לפנה תרדגהל רשקתמ םוי םישולשל ןויצהש רשפא 183
 הנכסה לש תוידיימהו הרמוחה תא אטבל דעונ אוהש אלא ,ינקווד ןפואב הז ןויצ אורקל ןיא יכ הארנ .250-249 'מע ,דעומ ,פ"כות
 ביכר ןכש ,וז הרעשה קזחמ היכרב ׳ר לע רופיסהש ןכתי .ימלשוריב הפסונש תינשמ תפסותב רבודמ ,הז יפל .רזממה לעמ תפחרמה
 האירקל .207 ׳עה ,ןלהל ואר .םייח ול הקינעמ רזממה תפישחש ןויערה קר אלא ,הז רופיסב דיקפת קחשמ וניא םוי םישולשה
 .191 ׳עה ,ןלהל םג ואר .137 ׳מע ,קפס ,לטרבלה ;12-11 ׳מע ,הרותה חוכ ,קיבונ וושה ,תרחא

 אריעז ׳ר לש העתפההש ןכתי .אנוה בר לש האלמה הרמימה תא רכז אלש ,אריעז 'ר לש ונובשח לע טעמ חדבתמ השעמה 184
 אריעז 'ר תיישוקש עיצה ,25 ׳עה 16-15 ׳מע ,הרותה חוכ ,קיבונ .יטסירומוה רואב ותוא גיצהל הדעונ איה םג המצע תואיצמהמ
 .םירזממ תפישח לש הנומת םה םג םירייצמ ,ב"ע ע ןישודיק ילבבב תוזרכהה ישעמ ךא ,לבבב תרחא תיתרבח תואיצמ תפקשמ
 .לארשי ץראל לבב ןיב םייתרבח םילדבה וא תיתרבחה תואיצמה יבגל חינמ הז השעמ המ אופא רורב אל
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 הנשמה ןמ הישוקה בוליש .ג ,ח תומבי תנשמ לש ידומלתה רשקהל היגוסה לש ינשה קלחה תא םג רשקל

  185.ילבבה תייגוסל תימינפ תויטנרהוק קינעמ אוה ךכבו ,'א הדיחיל 'ד הדיחי ןיב רשוק םג

 ןכותה דצמ ,םהיניב קזח ןוימד םג ונשי ךא ,ןושלבו חונימב ,חוסינב 3ד הדיחיב הזמ הז םילדבנ םידומלתה

 ׳ר עיפומ ילבבב םג .אחא רב בקעי 'רו אריעז 'ר םה ימלשוריב םייזכרמה םימכחה .םימכחה תומש דצמו

 :םידומלתה ינשב המוד הישוקה בושיי 186.הדוהי בר לש דימלת ,רחא םכח הארנכ היהש ,בקעי ׳ר ,ודצלו ,אריז

 .םייח םה ,)ילבבה ןושלכ( "םיעודי" וא )ימלשוריה ןושלכ( "םימסרופמ" םה םא ךא ,םייח םניא םירזממ

 ץורית יפ לע .ויח םה ןכלו ,םימסרופמ ויה לארשי ץראב אריעז 'ר שגפ םהבש םירזממה ,ימלשוריה תניחבמ

 תודוקנ .םיעודי םירזממל קר תסחייתמ ,םיאצאצ לש תורוד םידימעמ םירזממש החינמה ,הנשמה םג ,ילבבה

 אלו עידי"ב קסועה ,ילבבב ןורחאה ףיעסהש הארנ .הז בלשב ףא תויגוסה יתש ןיב רשק שיש תודמלמ ןוימדה

 רוד"ל םיסחייתמה רזעילא 'ר ירבד תא יראניבה דוגינה ךותל בלשל הדעונש תינשמ תפסות אוה ,"עידי

 187.)1ב הדיחי( "ישילש

 האלמ תרוסמ תריסמ ידי לע אלא ,אתמיקוא ידי לע אל ,ןפוד אצוי ןפואב תבשוימ הישוקה ,םידומלתה ינשב

 תא גיצמ השעמה םש ,ימלשוריב דחוימב תטלוב וז הדוקנ .ומצע תירוקמה הרמימה לעב םכחה םשב ,רתוי

 ,"הדוהי ברד/אנוה ברד הינימ אשרפימ ידידל" חוסינב ,ילבבב םג .האלמה הרמימה תא רכז אלש ימכ אריעז 'ר

 ידיב תירוקמה הרמימה תרהנהב אלא ,רתוי רחואמ םכח לש אתמיקואב רבודמ אלש השיגדמ היגוסה

  188.הילעב

 אריעז 'ר דועב .הרמימה לש רתוי האלמ הריסמ תרשרש םג הלוע ,ימלשוריב אחא רב בקעי 'ר תבושתמ

 ידי לע הרסמנ הרמימהש ןייצמ אחא רב בקעי 'ר ,"אנוה 'רד איהה הלזא אה" :אנוה בר לש הרמימל סחייתמ

 הרמימה לש תרוסמה תא דדחמ םג אלא ,אריעז 'ר תא ןקתמ קר אל השעמה ,ךכ ."בר םשב אנוה בר אבא 'ר"

 דע הרמימה תא תסחיימה הריסמה תרשרש .3-1ד תודיחי ןיב קודה רשק ימלשוריב הלוע ,הז ןפואב .המצע

 .)2ה הדיחי( היכרב 'ר תודוא השעמה םויסב ,ףסונ םוקמב םש העיפומ איהו ,ימלשוריל תידוחיי ,ברל

 

 אטבמ יח וניא רזממש ןויערה 189.יח וניא רזממה :טושפו יסיסב ןויער ףירח ןפואב תחסנמ המצע הרמימה

 ,הילא דוגינב םרב 190.ינימ אטחל םידלונה לש םוגעה םלרוג רבדב ,יתדמע הילעש המודקה הסיפתה תא

 ולא תורמימ .היחי אוה ,"עודי" וא "םסרופמ" רזממה םא :עיתפמ גויס תוליכמ תויארומאה תורמימה

 
 ,המרדו רומוה טעמ םע ילארשי ץרא השעמ הב בלישו ,תירוקמה היגוסה תא דביעש אוה ימלשוריה אקוודש ןכתי ,ךדיאמ 185
 ךא ,תירוקמה הרמימה לש תגייסמה תרוסמה תא וריכה תויגוסה יתשש איה תישילש תורשפא .הנשמהמ תינוקל הישוק םוקמב
  .הרמימה לש הרצקה הגצהה ןיבל הניב תרחא רושיק תיילוח הבליש תחא לכ

 םש קבלא םנמא .לארשי ץראל הלעש ינפל הדוהי בר לש ודימלת הארנכ היה בקעי ׳רש ,248 'מע ,םידומלתל אובמ ,קבלא ואר 186
 בר לש ודימלת ,בקעי 'רב רבודמש אלא ,ןאכ הרקמה והזש הארנ אל ךא ,אחא רב בקעי 'ר השעמל אוה "בקעי 'ר" םיתיעלש ןייצמ
   .הדוהי

 ףסונ חסונה ידע בורב םרב ,המותס תוסחייתהה ,141 ןכנימ י"כ חסונב ."אתלת" ןויצב םג יוטיב ידיל האב תוינשמהש רשפא 187
 הז חסונש ןכתי ךא ,הקיחמל ונמוס "אתש יחרי" םילימה םנמא .)136 'עה ,ליעל ואר( "ירד אתש יחרי" ףסונ 111 ןקיטו י"כב ."ירד"
 הרעהב רבודמש הדבועה תא ףקשמה ,םתס "אתלת" היה ירוקמה חסונהש אופא ןכתי ."אתלת" ןויצל םינוש תונורתפ ינש ףקשמ
 .ילבבב ׳ה הדיחיב השעמב םג יוטיב ידיל האב "עידי אלו עידי" לש תוינשמהש הארנ .רזעילא 'ר ירבדל רוציקב תסחייתמש תינשמ
 'עה ,ליעל ואר .רסח הז ביכר ,םיסופדבו םיזנכשאה םידעב ךא ,"עידי אלו עידי" רזממב היה רבודמש םינייצמ חסונה ידעמ קלח

 אוה עודמ ריבסהל תנמ לע ילוא ףסונ ״עידי אלו עידי״כ רזממה רואיתו ,ירוקמה חסונה תא םיפקשמ ולא םידעש העיצמ ינא .138
 .םייחב היה דוע

 חסונה ידעמ קלחבו ,3ד-ו 1ד תודיחיב תויתרזחל איבה לופכה סוחייה .הדוהי ברל ןהו אנוה ברל ןה תסחוימ הרמימה ,ילבבב 188
 חסונ יפלש ךכל ואיבה םיסופדה חסונב ולחש תוטמשהה .134 ,133 ,129 'עה ,ליעל ואר .ולא תודיחיב םישובישו תוטמשה ועריא
 םשורה רצונ ,ךכ .3ד הדיחיב שדחמ התוא חסנמש הז אוה הדוהי בר וליאו ,1ד הדיחיב ידיחיה הרמימה לעב אוה אנוה בר ,הז

 המוד ןפואב אורקל קיבונ תא איבה ,ילבבה לש הז חסונ יכ ןכתי .המצע ינפב תדמועה ,1ד הדיחיל אתמיקוא הווהמ 3ד הדיחיש
 .191 'עה ,ןלהל ואר ,ימלשוריה תייגוסב 3ד-ל 1ד הדיחי ןיב סחיה תא םג

 .207 ׳עה ,ןלהל ןכו ,183 ׳עה ,ליעל ואר ,ימלשוריב םוי םישולשל ןויצה תפסות תועמשמב ןוידל 189
  .112 ׳עה ,םירזממ ,ןליא רב לש תויטסילאירה ויתועצה ואר .שממתמ הז רואית דציכ רורב אל םידומלתה ינשב ,םנמא 190
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 םישנאכ ,םירזממה תא םתסיפתבו ,םירזממה לומ לא םימכחה לש הדימעב יתוהמ יוניש אופא תואטבמ

 .םנוילכב םיצפח םניא םהש ,קהבומ ילילש ןעטמ ירסח ,םהלש הליהקה ןמ קלח םהש

 תסיפת ןיבל ,םירזממה תדמשהל הפצמה ,המודקה הסיפתה ןיב אופא תורשגמ האלמה ןתסריגב תורמימה

 ,ןכ וניאש הז ןיבל "עודי" וא "םסרופמ״ רזממ ןיב הנחבהה .םיאנתה תורפסב הלועש תשדוחמה םירזממה

 ,תיזיפאטמה הייעבה ןורתפב 191.םתפישח תועצמאב רשפאתמש ,ןודבאה ןמ טולימ אצומ םירזממל תקפסמ

 תוינויח קר ןניא ולא תולועפ .םהילע חוקיפלו םירזממה תפישחל תילרוג תועמשמ םג םיקינעמ םימכחה

 הדיחיבש םירופיסה 192.םמצע םירזממה םויקל תויחרכה תויהל תוכפוה ןה אלא ,הליהקה תקוזחת ךשמהל

  193.הזה ןויערה תא םישיחממ ׳ה

 

 םישעמה ]ה[
 ימלשוריב תויצאיראוו יתשב עיפומש ,ומצע השעמה תא ליכמ ןושארה קלחה .םיקלח ינשמ תבכרומ 'ה הדיחי

 רתוי וא תוחפ ההזה ,תיארומאה הרמימה לע הרזח ללוכ אוהו ,ימלשוריב קר עיפומ ינשה קלחה .ילבבבו

 'ר טוטיצ ךשמהב רבודמו ,רופיסה ןמ קלח אוה הרמימה טוטיצש רשפא .אחא רב בקעי 'ר רסומש הסריגל

 טעמכ ההזה ,"!ךל תיבהי ןייח ,ךייח" הרושה םע םייתסמ ירוקמה רופיסהש עיצהל םג ןתינ ךא ,היכרב

  .רופיסה ףוסל הרמימה תא ודימצהש םה ימלשוריב היגוסה יכרוע יכו ,ילבבבש הסריגב רופיסה תמיתחל

 .רתוי בכרומ ימלשוריב ילאוטסקטה בצמה ךא ,ב"ע חע תומביב היגוסה ףוסב העיפומ 'ה הדיחי ,ילבבב 

 רשקהב תצבושמ איה אלא ,א ,ד ןישודיקבו ג ,ח תומביב האלמה ימלשוריה תייגוסב העיפומ אל ׳ה הדיחי

 ,הזינגה עטקב .ןדייל י"כ ןיבל הזינגה עטק ןיב בחרנ חסונ ףוליח ונשי ,םש 194.בי ,ג ןישודיק ימלשוריב ,רחא

 ,בי ,ג ןישודיק ימלשוריל ןדייל י"כב .טעמכ רשקה לוטנ ןפואב ,)׳ה הדיחי( היכרב ׳ר לע השעמה קר עיפומ

 'ר השעמ ןיבל ,)1ד( הרמימה ןיב ץבושמ אוה ךא ,)ד הדיחי( אנוה בר תרמימב ןוידה םע דחי עיפומ השעמה

 השעמ תא יתרדיס ,ליעל יתאבהש היגוסה טסקטב 195.בוחת םשור השועו ,)3-2ד( אחא רב בקעי 'רו אריעז

 שרדמ לש דיה יבתכמ קלחב תאצמנש ימלשוריה ןמ האבומב :תוביס המכמ ,האלמה היגוסה ףוסב היכרב ׳ר

 
 ,הרותה חוכ ,קיבונ ;142 'מע ,םירזממ ,ןליא רב ןכו ,36 ׳מע ,םש וושה ךא ,34 ׳מע ,יח וניא רזממ ,עמש את ירבדב הלוע הז ןויער 191
 וארק םה ובש ןפואל המודב תיארומאה הרמימה תא וארק ,לטרבלהו ,קיבונ ,ןליא רב .137-135 ,קפסה תדלוה ,לטרבלה ;10-9 'מע
 ,)3ד( הלש גויסה ןיבל )1ד( הרמימה ןיב ודירפה לטרבלהו ןליא רב ,קיבונ ,וזמ הרתי .178 ׳עה ,ליעל ואר .הנינח ׳ר לש הרמימה תא
 .188 ׳עה ,ליעל ואר .ילבבה תייגוסל סופדה חסונמ ועפשוה םהש ןכתי .תדגונמ היגולואידיא ילעב םילדבנ תולוק ינש םהב וארו

 תורפסבו המודקה תודהיב ,הכלהל רשקב ״תיטסילאיר״ו ״תיטסילנימונ״ השיג ןיב םירקוח ושעש הנחבהל וז הנבה רושקל רשפא 192
 ,םתמועל .ךליאו 195 'מע ,קוח ,זייה ;רמוחו לקמ ,ל"נה ;)םזילאירו םזילנימונ ,ןמליס וארו( תמאו קוח ,׳ד ץרווש ואר .טרפב ל״זח
 הכפהמל ןארמוקמ ,ל"נה ;אמטמ תמה אל ,םענ ;128-127 'מע ,הכלה ,שמש ;בוש ,ל"נה ;םזילאירו םזילנימונ ,ןייטשניבור ואר
 לש הרמאמ אוה הז רשקהב ןפוד אצוי .רביח רשא תא ,רמרש םג ואר .חנ ינב ,אריפש ;האמוט ,גרבנטסרופ ;255-246 'מע ,תיאנתה
-133 ׳מע ,םש דוחייב ואר .וז םע וז תושיגה יתש תא םיבלשמו םירשגמה ל״זח תורפסמ תורוקמ לע עיבצמש ,תונתוהמ ,םענ דרו

 .רזממה לרוג לע עיפשהל החוכב ןיסחויה תריזב תיתרבח הלועפש ,הרמימב הלועש ןויערה תא ךכל תוושהל ןתינ .130
  .136-137 ׳מע ,קפס ,לטרבלה וושה 193
  .ג ,ח תומבי=א ,ד ןישודיק ימלשוריבש האלמה היגוסהמ תומודה תמחמ טמשנ היכרב 'ר השעמש רשפא 194
 ארקיו שרדמבש האבומל האוושהב ןכו ,בי ,ג ןישודיק ימלשוריל ןדייל י״כו הזינגה עטק ןיב םיסחיה תא הגיצמה הלבט ןלהל 195

  .׳ו הקסיפב םש הלקת הנשי ךא ,הבר ארקיו שרדמל תיטפוניסה הרודהמב םג ואר .408-406 ׳מע ,ןישודיק ,ץ״כ םג ואר .הבר
 TS F17.2 'גדירבמייק הזינג עטק
 בי ,ג ןישודיק ימלשוריל

 י״כמ ץוח( ז-ו ,בל הבר ארקיו שרדמ )ג״ע דס( בי ,ג ןישודיק ימלשוריל ןדייל י״כ
 )ןודנול

  רז םומ – רזממ רז םומ – רזממ
 גווזמ ה״בקה – םלועה ףוסב דחא רזממ
 הזל הז

 הז ןגווזמ ה״בקה – םלועה ףוסב רזממ
 הזב

 

 ייח רזממ ןיא – בר תרמימ הייח רזממ ןיא – אנוה בר תרמימ 
 םיששל תחא – אינוח ׳ר תרמימ  

 הנש םיעבשל
 אריעז ׳ר השעמ היכרב ׳ר השעמ היכרב ׳ר השעמ
 היכרב ׳ר השעמ אריעז ׳ר השעמ 
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 רחואמ היכרב ׳רש םושמ רבתסמ הז ץוביש 196.אריעז ׳ר השעמ ירחא עיפומ היכרב ׳ר לע השעמה ,הבר ארקיו

 האלמה הרמימה תסריג לע ךמתסמ השעמהש םושמ ןכו ,תיגולונורכ הניחבמ אחא רב בקעי ׳רלו אריעז ׳רל

  .היגוסה תמיתחב עיפומ ילבבב ליבקמה השעמה םג 197.אריעז ׳ר השעמב תגצומה

 

 רזממ ףשחש ילארשי ץרא םכח לע םירפסמ םהינש 198.הזל הז םימוד ׳ה הדיחיב ימלשוריבו ילבבב םירופיסה

 ול הנתנ הפישחהש םיבישמ םימכחהו ,ומע השענש קדצה רסוח לע קעוז וא הכוב ףשחנש רזממה .יומס

 ןויערל גויסה לש ישעמ ץומיאו ,םייח תנכסב םינותנ םירזממהש ןויערה תלבק תא תפקשמ וז הבושת .םייח

  .ותפישחל עישומ חוכ ןיעמ קינעמש ,הז

 יפכ 199.״אוה אריזממד הילע זירכא״ :תינוקאלו תתצמותמ ילבבבש וז וליאו ,תחתופמ ימלשוריב הסריגה

 ילבב דוביע לע דמלמו ,ילבבל ידוחיי ,םילוספ תפישח רשקהב ז״רכ שרושב שומישה ,׳ד קרפב יתיארהש

 הסריגה אוה ,ונינפלש ימלשוריב אצמנ אוהש יפכ היכרב ׳ר לע השעמה םא רורב אל םנמא 200.השעמל

  .ילבבה דבעמה ינפב התיהש

 202.ינעכו ,לבבמ עיגמה רזכ גצומ רזממה ,תאז תמועל ימלשוריב 201.ימא 'ר לש ותנוכשב יח רזממה ,ילבבב

 תניחבמו ,תיפרגואיג ,תילכלכ :תונוש תומר המכב הרבחה ילושב אצמנש ימכ רזממה תא תבצממ וז הגצה

 הצופנ ,״ימיע הכז״ ,הקדצ ןתמל רזממה תשקב .ויפלכ היתפמיס םיררועמ ולא םינייפאמ םרב .וסוחיי

 תא תוברהל הקדצה ןתונל רשפאמ ינעהש הסיפתה תא תפקשמ איהו ,םיילארשי ץרא םייארומא תורוקמב

 היצמיטיגל הקינעמה ,״ןידה םע ןוכז״ :היכרב ׳ר לש תירוביצה העדוהב םג יוטיב ידיל אב הז ןויער 203.ויתויוכז

 ןותנ ובש דמעמה תובכרומ תא אופא תפקשמ וז הגצה 204.רזממה ינעל יפסכה עויסל תיגולואיתו תיתד

 ןמסל שי .רדגל רבעמ דמועש ימכ גצומ וא רדומ וניא אוה ,םיילושב אצמנש ימכ גצומ רזממהש ףא :רזממה

 ,תירמוח הניחבמ ול גואדל הילעו ,הליהקה ןמ קלח הווהמ אוה ,ןכ יפ לע ףא ךא ,םיברב וילע עידוהלו ותוא

 205.םימשב הרצוא תא לידגהל תנמ לע

 םהש ךכב ןויצל םייואר םירופיסה ינש .ויכב תעמשה תועצמאב ,ילבבה לש רופיסב םג הלוע רזממה תונכסמ

 206.ימלשוריב תאש רתיב תאזו ,םהיפלכ היתפמא ררועמה ןפואב םירזממה לש יכבהו לוקה תא םיעימשמ

 תומודקה תורוסמה רואל דוחייב ,םירזממב ךרכיהל התיה היושעש תילילש תונתוהמ לש לורטנ ונשי ךכב

 ולא םישעמב ונורתפ לע אב םירזממה תפישחבש ישונאהו ישגרה ישוקה .תונזל ודלונש םידלי תודוא

 תפצה 207.תווממ םתוא תטלממ איהש םושמ ,םמע הביטמ םירזממה תפישח :יגולוירטוסה דממה תועצמאב

 
 .195 ׳עה ,ליעל ואר 196
 .321 'מע ,םידומלתל אובמ ,קבלא ואר ,היכרב ׳ר ךוראיתל 197
 .33 'מע ,יח וניא רזממ ,עמש את ואר 198
 העש ייח ,'ר' :היל רמא" :םעפ לכב הנוש העמשמש ,"םייח" הלימה לע העיתפמו תינוריא הרזח םג ליכמ ימלשוריב רופיסה 199
  !"'ךל תיבהי ןייח ,ךייח' :היל רמא !'ארבג אוההד ןייח אתדבואו ,ךבג תיעב

  .176 ׳עהל ךומס ׳ד קרפ ואר 200
 .168 ׳עהל ךומס ׳ד קרפ ואר ,הז טרפל תירשפא תועמשמל 201
 השעמה תחיתפ ןיבל ,"אכהל קלס דכ אריעז 'ר" :)2ד( אריעז 'ר לע השעמה תחיתפ ןיב ימלשוריב ינונגסה ןוימדל ןייצל ןיינעמ 202
 ."אכהל יאלבב דח קלס היכרב 'רד יומויב" :רזממה לע

 ,םולש ןב דנפליו ;67 'מע ;25 'מע ,הקדצ ,ל"נה ;107-108 'מע ,םימשב רצוא ,ןוסרדנא ;155-156 'מע ,העישומ הקדצ ,יירג ואר 203
 .63-61 'מע ,הקדצו ינוע ,םולש-ןב דנפליו ואר המוד עבטמ ילעב םישעמל .ז ,דל הבר ארקיו וארו ,64-62 'מע ,הקדצו ינוע

 .191-193 'מע ,הקדצו ינוע ,םולש-ןב דנפליו ואר הקדצה תקיספ דסומ לע 204
 םיאק תא״( להקה ךותל רזממה תא סינכמ השעמל היכרב ׳ר ."'ה להקב רזממ אובי אל" קוספל זמר "אלהק" ןויצב שיש ןכתי 205
 .ודבל רתונו ,"אלהק היל לזאד ןמ" ,להקה ןמ לדבומ רזממה ,ינש דצמ .ול גואדל םיחכונה ןמ שקבמו ,)״ארוביצב

 .׳ד קרפב הנד ינא םהבש םירחאה העקוההו הפישחה ישעמב הלוע אלש ,תידוחיי הגצה יהוז 206
 .הרמימה לש האלמה הסריגב עיפומה ,םייח ול הקינעמ רזממה תפישחש ןויערה דוסי לע יונב רזממהו היכרב ׳ר לע רופיסה 207
 ,קיבונ .יח וניא רזממה ובש ןמזה תרגסמכ םוי םישולשל ןויצה אוהו ,רופיסב דיקפת לכ קחשמ וניא הרמימה לש רחא ביכר ,םרב
 לכ תא ףרוג ןפואב רישכהל דעונ םוי םישולשל הרמימב ןויצהש םירובס ,137 ׳מע ,קפס ,לטרבלה ןכו ,12-11 ׳מע ,הרותה חוכ



189 
 

 אצומה תדוקנב .קרפה ךשמהב חתנאש השרדב ,הבר ארקיו שרדמב הגרדמ הלוע םירזממה לש ישונאה ישוקה

 תובקעב תרשפאתמ וזה הגצהה םצע יכ הארנ .םינכסמכו ״םיקושע״כ םירזממה תא הגיצמ וז השרד ,הלש

  .ולא םישעמב שחרתמש םירזממה לש ״היצזינמוה״ה ךלהמ

 

 ילבבבו ימלשוריב תויגוסה סחי
 תויגוסה ךלהמב ,יללכ ןפואב ןה תמייקתמ ןהיניב הלבקההש ,ימלשוריבו ילבבב תוליבקמ תויגוס יתש ונינפל

 ,ןכותב ,המוד ןושלב ,םימכחה תומשב ,ןיינבה ינבאמ תחא לכב ,יתדוקנ ןפואב ןהו ,ןהלש יסיסבה דלשבו

 רוד( ב-א תודיחי :תויזכרמ תוביטח יתשל תוקלחתמ תויגוסה ,םידומלתה ינשב .םמצע םירמוחב םיתיעלו

 הזרפרפ הנשי ,םידומלתה ינשב .)יח וניא רזממ( ה-ד תודיחיו ,)תורוד הרשע רחאל תרזממ/רזממבש רשע דחא

 יתש תא תרבחמה ,'ד הדיחי תליחתב תיארומאה הרמימה לע תססובמה ,)'ב הדיחי( רזעילא 'ר ירבדל תימתס

 הדיחי( הנינח 'ר לש הרמימה איהו ,יסיסבה דלשל הדיחי דוע הפסונ ,ימלשוריב .וזל וז היגוסה לש תוביטחה

   .)'ג

 ץרא םה 'א הדיחיב םיעיפומה םיארומאה ,םידומלתה ינשב .ילארשי-ץרא אוה ב-א תודיחי לש ןרוקמש הארנ

 םיוסמ דוביע רבע אוהש ןכתיו ,רזעילא 'ר לע רפוסמה יאנת-ודוספ רוקמ איה 'ב הדיחיש יתעצה .םיילארשי

 ץרא איה םגש הארנו ,םידומלתה ינשב ,)הנוש( ילארשי ץרא ארומא לע השעמ תללוכ 'ה הדיחי .ילבבב

 תסחוימו ,ילבב האצומש תיארומא הרמימ לע תססובמ ,םידומלתה ינשב 'ד הדיחי ,תאז תמועל .תילארשי

 דוביעו חותיפ ורבע תויגוסה .התריסמבו וזה הרמימב םירושק םיילבב םימכח ,םידומלתה ינשב .אנוה ברל

 ,ימלשוריב וליאו ,תודיחיה ןמ המכב תוחפל ,תימוקמה המרב ילבבב שחרתה דוביעה .םידומלתה ןמ דחא לכב

 התוא תרשוקש תימתסה הרעההו ,)'ג הדיחי( הנינח 'ר לש הרמימה הפסונ ,יתדוקנ דוביע לח אל םא םג

 .)3ב( רזעילא 'ר ירבדל

 

 םוכיס
 םירוסא"ה לש הירוגטקה תגשמומ ובש ןפואב יתוהמ שודיח הלוע םיאנתה תורפסב יכ יתיארה ׳א קרפב

 ,לודיבלו הקחרהל הייחנהכ "'ה להקב אובל" רוסיאה תא וספת ינש תיב תפוקתמ םינשרפ דועב ."להקב אובל

 רוסיאה תא תושרפמו ,בחרה ידוהיה ביטקלוקה ךותל להקב אובל םירוסאה תא תוסינכמ אתפסותהו הנשמה

 היעב רצוי ביטקלוקה ךותב להקב אובל םירוסאה בוליש .ןיאושינל עגונה ירונימ רוסיאכ ״׳ה להקב אובל״

 ודלונש םידליש הסיפתה תא תופקשמ ינשה תיבה תפוקתמ תורוקמ לש בחר ןווגמ :רזממל עגונב תידוחיי

 ולא תורוקמ .היהיש יואר ךכש החנההו ,םנדבואל הייפיצה םג תאצמנ וללה תורוקמב .היילכל ונודנ רוסיאב

 ,םיאנתה תורפסב םירזממה תגצהל דוגינב תודמוע ולא תורוסמ .םהירוהמו וללה םידליה ןמ רוכינ םיגיצמ ףא

 ןה ,דואמ תובורק תויגוסה .הז קרפב יתנחבש תוליבקמה תויגוסב יארומאה דבורב תולועו תופצ ןה ךא

 תופתוש .דחי ובלושו ודבועש םיילבבו םיילארשי-ץרא םירמוח ןהב שיו ,םיינכותה םיביכרב ןה ךלהמב

 ץרא יארומאלו לבב יארומאל ףתושמ ינויער ךלהמ לע תדמלמ תויגוסה ןיב םיכלהמה תברקו םירמוחה

  .םיקד םילדבה ףא לע ,לארשי

 
 היכרב ׳ר לע רופיסה תא םיארוק םה ,ךכל םאתהב .רזממ וניאש וילע הקזח – םוי םישולשל רבעמ יחש ימ לכ ןכש ,םירזממה
 דעונ אל םוי םישולשל ןויצה יכ העיצמ ינא םרב .םירזממ לע ןגהל הרוקמב הדעונש תרוסמב ירזכא ףאו יניצ שומישכ ,)׳ה הדיחיב(
 רזממה .רזממה ןותנ הבש הנכסה תוידיימ תא שיגדמ אוה אלא ,רזממ ונניא ךכל רבעמ יחש ימ לכ וליאכ ,ינקווד ןפואב שרפתהל
 .)הקוחד תיארנ ,11 ׳מע ,םש ,קיבונ תעצה( הנכסה ןמ לצינ אוהש רובס וניא היכרב ׳ר ,תאז לכבו ,רגוב םדא היה היכרב ׳ר רופיסב
 .183 ׳עה ,ליעל םג ואר
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 תא דדובל שי ,תישאר .המודקה תרוסמל תונוש תובוגת םיפקשמה ,תורוקמ רפסמ םנשי ולא תויגוסב

 אוה םייוליכש חינמ אוה .קהבומ ילילש רואב םירזממה תא גיצמ הנינח 'ר .ימלשוריב הנינח 'ר לש הרמימה

 ,רחא גוסמ ,המודקה תרוסמל ףסונ לוגלג .םלועב רבדה םויק תא ץרתמ אוה ךכבו ,היוצרו תיבויח האצות

 החנהה תא ףקשמ ,יטנתוא יאנת רוקמ ונניאש ,הז רוקמ .רזעילא 'רל םיסחוימה םייתדיחה םירבדב יוצמ

 תיארומאה הרמימה תא ביצהל שי ,וללה םירמוחה תמועל .םיאצאצ תלשוש םידימעמ םניא םירזממש

 ,רוביצב םיעודי םה םא ךא – םירתסנ םה דוע לכ – םייח םניא םירזממ יכ תעבוקה ,תויגוסה יתשב תרסמנש

 .היוצר האצות הנניא רזממה ןדבוא ,םהינשבו ,הזה ןויערה תא םישיחממ םיליבקמ םישעמ ינש .ויחי םה

 :םיאנתה תורפסב השדחתהש םירזממה תסיפת ןיבל המודקה השיגה ןיבש חתמה תא םיפקשמ ולא םישעמ

 לרוגמ םילאגנ םה ןכ לעו ,םימכחה לש תוסחייתהה תליהקב בלתשהל םילוכי ,םינמוסמה ,םיעודיה םירזממה

  .ןיסחויה לע חוקיפלו הרדסהל תיגולוירטוס תובישחו תועמשמ םג םיקינעמ ולא םישעמ ,ךכב .ןוילכה

 

 ל"ירהמ יגהנמ :רבד תירחא
 ל"ירהמה לש תויחנהב 208.רזממ קונית רובע ל״ירהמ ךרעש הלימ לע טוריפב רפוסמ ל"ירהמה יגהנמ רפסב

 ,םיאנתה תורפסב הלועש השיגה :רזממה יפלכ תושיג יתש ןיבש חתמ יוטיב ידיל אב ,הלימ התוא ביבס

 הישרושש ,רזממה לש תוומל הפצמש הסיפת תמועל ,תווצמב ביוחמה אלמ ידוהיכ רזממה תא הבישחמה

  :ינשה תיבה תורפסב דוע םיצוענ

 תלימ וינפל עריאש ,הכלהה תדגה תעשב ל"גס י"רהמ ץ"מא ונל רפיס םינש המכ כ"חא םגו ,יתיאר השעמ

 יוג םותחנה תיבמ ןימח לוטיל ל"גס י"רהמ ריתהו ,תבשב הלימה םוי עלקיאו .שיא תשאמ דלונ רזממ

 רצחב ותוא ןילמ ויהו ,להומה היה ל"גס י"רהמ לש ויחא טכרפמוג ר"רהו .דליה תא וב ץוחרל תבש לילב

  .חתפה לצא םינפב ןילהומש ,םירשכב ןכ ןיאש המ ,תסנכה תיב חתפ לצא תסנכה תיב

 םייקל השקב לכה האלהו םשמד ,אל ותו "תירבה תרוכ" דע "דידי שדיק רשא" ךרבל ויחאל ברה הוצו

 םישודקה לארשיל והל אחינ אלד ,רזממה לע שקבל ןיא הז לכו .איצוהש תירבה םד לע ותויחהלו דליה

 תירבל סנכנש םשכ" לומינש רחא ורמאי לא םש םידמועה ימנ הז םעטמד רמאו .ןהיניבש םירזממ םייקל

  .םירשכא שקבל ןיליגרש ומכ ,"'וכ

 ןכו ,)כ ,בל םירבד( "םב ןומא אל םינב המה תוכופהת רוד יכ" קוספה םש לע "רודיכ" ומש ארקל הוצו

 דליהש לכה ועדת - םר לוק רוביצל הלימה רחא זירכהל ריעה שמשל ברה הוצו .אמויד ארתב קרפ אתיא

  .ונערזב וערז ברעתי אל ןעמל רזממ אוה לומינה

 קלתסנש הבוט הרושבל ל"ירהמל ובתכו .תמו םינש רשע ןבל אוהה רענה לדגתנש ל"גס י"רהמ ונילא רמאו

 .)'כ הלימ תוכלה ,ל"ירהמ רפס( ונכותמ ףסאנו

 הניא רזממה תלימ םהבש םיביכר :תוצובק שולשל קלחל ןתינש ,םיביכר ןווגמ םנשי ןאכ ראותמה סקטב

 הפיאש םיאטבמה םיביכרו ,םיברל וילע עידוהלו רזממה תא ןמסל ודעונש םיביכר ,תרחא הלימ לכמ תלדבנ

 .רזממה תומל

 ל"ירהמה .הנמזב הלימ לכ ומכ ,תבשה תא החוד איהו ,הווצמ איה ותלימ .ידוהיל בשחנ רזממה ,דחא דצמ

 ,רזממה תתימל לוחייה ףא לעש ךכ לע העיבצמ וז היחנה .קוניתה תא ץוחרל ידכ םימח םימ לוטיל הרומ םג

 תא החוד ףא הז לופיטו ,קוניתה לש ופוגב יוארכ לפטל שי .ףיקע ולו ,ןיינעב ישעמ דעצ טקונ וניא ל"ירהמה

  .תבשה

 תא םייקמ אוה :ירוביצ ןפואב ותוא ןמסל ןיינועמ ל״ירהמהו ,הרושה ןמ ידוהיל בשחנ אל רזממה ,ינש דצמ

 ןעטמהו הז םש ."רודיכ" ידוחייה םשה תאירקב ןכו ,םר לוקב תירוביצה העדוהב ,תסנכה תיבל ץוחמ הלימה

 
 .הז רוקמל יתוא הנפהש רנייטש-םהש םירפאל תודוהל ינוצרב 208
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 לפטל הייחנהה תורמל ,ןכ ומכ 209.רזממה לש תינתוהמ תילילש הסיפת םיפקשמ ,הדגאבו ארקמב ול הוולנה

 ךרל םייגרוטיל םילוחיאו תוליפתמ תוענמיהה אוהו ,יתועמשמ יוניש ףיסוה ל"ירהמה ,קוניתה ףוגל גואדלו

 רוביצהש םושמ ,"הזה דליה תא םייק" תליפת ינפל הלימה רדס תא םייסל להומל הרוה ל"ירהמה .דלונה

 ןכ תירבל סנכנש םשכ" תרימאמ ענמיהל םיחכונל הרוה םג ל״ירהמה 210.ותויחו ומויק ךשמהב ןיינועמ וניא

 לש םייביטמרונה םייחה ךשמהל ןוצרה תא ףקשמ הז לוחיאש םושמ ,"םיבוט םישעמלו הפוחל ,הרותל סנכיי

 דח ןפואב אופא ןיחבמ ל״ירהמה .ךכב הצור הניא הליהקה ,רזממה לש הרקמב ךא ,הליהקה ןמ קלחכ דליה

  .ופוגב לופיטה ןיבל ,דליה םולשל הליפתה ןיב

 ףסאנו קלתסנש הבוט הרושב"כ תאז ואר ,ךכ לע ול עידוהש ימו ,ל"ירהמה .דלי ותוא רטפנ ,םינש רשע רחאל

  ."ונכותמ

 ,הדוהי 'רל סחיימ ימלשוריהש וזל ןכו הנינח 'ר לש וזל דואמ המודה הדמע ףקשמ ל"ירהמה ,וללה םייונישב

 .ךכל איבהל ףא ילואו תאז ףקשל תנמ לע םייגרוטיל םידעצב טקונ ףא ל״ירהמה .םירזממה ןוילכל הפצמה

 ,רזממה םויק ךשמהל הליפתמ ענמנ אוה :םינוש םירושימ ינשב לעופ ל"ירהמה ,וללה תורמימה יתשל המודב

 ,ךכל גאדי לאהש הווקתהו רזממה ןוילכל הייפיצה .רוביצל וילע עידומו רזממה תא ןמסמ םג אוה תעב ובו

 .הז דצל הז םילעופ םיעצמאה ינש :ירוביצה ןומיסה ןמ ותוא ״תוררחשמ״ ןניא

 לע םישעמה לש וזמ יתועמשמ ןפואב הנושה רזממה יפלכ תרחא היצטניירוא ףקשמ ל״ירהמה ךרועש סקטה

 ופקישו ,הנכסה ןמ רזממה תא טלמל ךרד םוסרפב ואר וללה םיארומאה דועב .תוידומלתה תויגוסב םימכחה

 .רזממה ןדבואל תלחיימה המודקה הסיפתה לש לוגלג אקווד םלגמ ל״ירהמה רפס ,םייח ול קינעהל ןוצרה תא

 הלות איה אלא – ךכל הדעונ אל ףא איהו – הנכסה תא תרגממ הניא םיברב וילע העדוההו רזממה ןומיס

 תוקפסמ ,ותומ לע העדוהל ותבוגתו ,רזממה םולשל הליפתה ןמ ענמיהל ל"ירהמה תויחנה .אובתש דע הל

   211.רזממה םויקב תניינועמה םיארומאה תדמע לש תוידוחייב ןיחבהל עייסמה ,ידומלת-רתב ,ףסונ רשקה

 
 .ח ,ג הנשה שאר ימלשורי םג ואר ;ב"ע גפ אמוי ילבב ;כ ,בל םירבד ואר 209
 .ב רוט גנ ףד ,הלימ תוכלה - 'ג רעש ,רוטיעה רפסב ואר ךכ לע 210
 .תוירע יוליגל דלונש קונית לדגל ןיאש הרוהש ,סונאיניטסויל דיגנהל ןתינ ,ל״ירהמה לשו םימכחה לש ,וללה תודמעה יתש תא 211
 ׳מע ,יטרפ ,סבארג-סנווא ואר .״תוקונית תשיטנ״ב גוהנל אלש סונאיניטסוי לש תרחא הייחנהל עיתפמ דוגינב תדמוע וז הקיקח

 ןיב ןיחבהל חרכומ ולש סקטה .סונאיניטסוי לש וזמ תרחא תיביטמרונ תשרומ ולש ,ל״ירהמה ינפב הדמע אל וז תורשפא .137-136
 .ומויק ךשמהל הליפתמ תוענמיה ןיבל ,ונממ עורגל ןיאש ,קוניתה לש ופוגב לופיטה
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 ״אובל דיתעל םירוהט םיניתנו םירזממ״ :]2[ הביטח

 המדקה
 תקולחמ .אובל דיתעל םירוהט ויהי םירזממה םאה הלאשב תדקוממה םיאנת תקולחמ ךותמ תאצוי וז הביטח

 ,הביטחה לש ןושארה קלחב .םימיה תירחאב םירזממה לרוגו ,רזממה תאמוט :םינוש םיניינע ינש תרשוק וז

 רזממה תאמוט ןויערבו ,אובל דיתעל םירוהט ויהי םיניתנהו םירזממה יכ עבוקה ,יסוי ׳ר תטישב דקמתא

 ינבש ןויערה תא םיפקשמה ,ןארמוק תורפסמ תורוקמ רואל יאנתה רוקמה תא אורקל שקבא .הכותמ הלועש

 תאמוט״ל ןארמוקמ תורוקמבש תימויקה האמוטה ןיב יתוהמה ןוימדה .םעבט םצעמ םיאמטל םיבשחנ םדאה

  .םימכחה לש וזל תינארמוקה היגולופורתנאה ןיבש קומעה רעפה תא טילבי ,תיל״זחה ״רזממה

 םיקסועש ,םייארומא-רתבו םייארומא ,םיילארשי ץרא םיישרדמ תורוקמ חתנא ,הביטחה לש ינשה קלחב

 חותיפה ןמו םיאנתה תקולחממ הארשה םיבאוש ולא תורוקמ .אבה םלועבו םימיה תירחאב םירזממה לרוגב

 תורוקמב הוולנ םירזממה לש ידיתעה לרוגב קוסיעה .רזממה תסיפתב ןוויג םיפקשמו ,םידומלתב הלש

 ןיב יחרכה רשק ןיא יכ תוארהל שקבא .םניד תקדצ תלאשל םג רשקנו ,םירזממה יפלכ היתפמא ייוטיבל

 תישעמה תוינידמה ןיבל ,אובל דיתעל םדמעמ יבגל תוילקידר תורימא תעמשה וא םירזממה ןיד יפלכ תרוקיב

 חרכהב תיוולנ הניא םירזממה יפלכ היתפמא יוליג יכ הארא ,ןכ ומכ .הווהב םירזממה תסיפת וא םימכחה לש

 .םהיבגל רתוי הליכמ הדמע וא ״הליקמ״ העד םודיקל

 

 אתיירבה לש הרשפל
 :םימיה תירחאב םיניתנו םירזממ לש םדמעמ תלאשב ריאמ 'רו יסוי 'ר םיקלוח ,ד ,ה ןישודיק אתפסותב

  .הסוי 'ר ירבד ,אבל דיתעל ןירוהט ןירזממו ןיניתנ

  .ןירוהט ןיא :'מוא ריאמ 'ר

  .)הכ ,ול לאקזחי( "םתרהטו םירוהט םימ םכילע יתקרזו" 'מאנ רבכ אלהו :הסוי 'ר ול 'מא

  ."םכילוליג לכמו םכיתואמוט לכמ" :ריאמ 'ר ול 'מא

 .תורזממה ןמו 212ןיניתנה ןמ 'יפא ?"םכתא רהטא" ל'ת המ :הסוי 'ר ול 'מא

 ךותמ .םייתכלה םירשקהב רידנ "אובל דיתע"ב קוסיעה ,תישאר :תוניחב המכמ ןיינע תררועמ וז תקולחמ

 213.תיתכלה היגוסל תורושק תופסונ םייתש קר ,םיאנתה תורפסב "אובל דיתע"ל תויוסחייתה םישימחמ רתוי

 וניא אוה םג ,הז ללכב םירזממהו ,ןיסחוי ילוספל עגונב הרהטהו האמוטה לש חונימב שומישה ,ךכל ףסונב

 חונימב לאשומ שומיש והז םאה ?"םיאמט" םיבשחנ םיניתנו םירזממ ןבומ הזיאב .םיאנתה תורפסב ליגר

 האמוטב רבודמ םאו ?שממ לש האמוטב וא ,"רוסא"ו "רתומ" וא "לוספ"ו "רשכ"ל הרופאטמ שמשמה ,יתכלה

 ורשקהב דקפתמ דציכ ,דועו ?הנממ רהטיהל רשפא דציכו ,היתוכלשה ןהמ ,תעבונ איה ןיינמ ,שממ לש

 וניא ,םימיה תירחאב לארשי תלואג רואיתמ קלח אוהש ,הז קוספ ?ו"ל לאקזחימ יסוי 'ר איבמש קוספה

 – םירזממ לש ידיתעה םניד יבגל ותנעטב ךומתל ידכ יסוי 'ר יפב וב שומישה .תורזממל ,וינפ לע ,רושק

 214.הומת

 
 .תוניתנה :סופדבו טרופרע י"כב .הניו י"כב ךכ ]ןיניתנה 212
 ,"חישמה תומי"ל וא "אבה םלוע"ל םיאנתה תורפסב שיש תופסונה תויוסחייתהה תא ללוכ וניא הז ןיינמ .284 ׳עה ןלהל ואר 213
 .םייתכלה םיניינעב קוסעל תוטעממ ולא םג ךא

 ואר ,םהילא םיחפסנו םירזממל םיינשמ םיאנתה תורפסב םיניתנה יכ יתיארה ׳א קרפב ,םיניתנל םג תעגונ תקולחמהש ףא לע 214
 ,ןכל .םיניתנל רכז םהב ןיאו ,אקווד םירזממה תאמוטל םיסחייתמ ,ןלהל םהב ןודאש ,םיפסונ תורוקמ .ךליאו 244 ׳עהל ךומס םש
 .םהל םילפט םיניתנהו ,רקיעה םה םירזממה ,וז הכלהב םג יכ החנהה ךותמ ,םירזממב דקמתמ ןאכ ילש ןוידה
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 הליבקמה אתיירבב היגוסה תחתופ ,םידומלתה ינשב .תורצק תויגוסב אתיירבב םינד םידומלתה ינש

 יתשב ןושארה קלחה תא הוושמה הלבט ןלהל .רצק ימתס ןויד הירחאל ףסונ ילבבה תייגוסבו ,אתפסותל

 :אתפסותלו הזל הז תויגוסה

 ד ,ה ןישודיק אתפסות ב"ע בע ןישודיק ילבב גי ,ג ןישודיק ימלשורי

 דיתעל ןירוהט ןירזממ ןיא :'וא ריאמ 'ר

   ."דודשאב רזממ בשיו" 'נש ,אובל

 לצא תוירסו הניט לצא הניט ןיכילומ

   .תוירס

 

 ,אובל דיתעל ןירוהט םירזממ :'וא יסוי 'ר

 .'וגו "םירוהט םימ םכילע יתקרזו" 'נש

 לכמ" אלא 'וא וניא אלהו :ריאמ 'ר ול 'מא

 רהטא םכילוליג לכמו םכיתואמוט

  ."םכתא

 לכו" 'מאנ וליא :יסוי 'ר ול 'מא

 ,קתשו "םכילוליג לכמו םכיתואמוט

 רהטא" 'וא וניא אה .ךירבדכ 'וא יתייה

 .תוריזממה ןמ 215>ףא< אלא "םכתא

 דיתעל ןירוהט יניתנו 216יריזממ :ןנבר ונת

  .יסוי 'ר ירבד ,אבל

 .ןירוהט ןניא :'וא ריאמ 'ר

 

 

 יתקרזו" 'מאנ רבכ אלהו :יסוי ]]'ר[[ ול 'מא

  ."םתרהטו םירוהט םימ םכילע

 'מאנ רבכ אלהו :ריאמ 'ר ול 'מא

 ןמ אלו 217,"םכתא רהטא םכיתואמוטמ"

  .תורזממה

 ,"םכתא רהטא" 'וא אוהשכ :יסוי 'ר ול 'מא

 .תורזממה ןמ ףא

 

 רזממ בשיו" 'תכד ונייה ,ריאמ 'רל 'לשב

 בשיו" יאמ יסוי 'רל אלא[[ ,"דודשאב

  ?]]"רזממ

 'רשי ינב 218ןובתיו :ףסוי בר םגרתמדכ

 .ןיארכונל הב 219ןמד ]]ווהד[[ 'עראב ןצחורל

 ,אבל דיתעל ןירוהט ןירזממו ןיניתנ

  .הסוי 'ר ירבד

  .ןירוהט ןיא :'מוא ריאמ 'ר

 

 

 'מאנ רבכ אלהו :הסוי 'ר ול 'מא

 םירוהט םימ םכילע יתקרזו"

  ."םתרהטו

 םכיתואמוט לכמ" :ריאמ 'ר ול 'מא

  ."םכילוליג לכמו

 רהטא" ל'ת המ :הסוי 'ר ול 'מא

 ןמו ןיניתנה ןמ 'יפא ?"םכתא

 .תורזממה

 

 תדבועמו תינשמ תיארנו ,תיתוהמ הנוש ימלשוריבש אתיירבה וליאו ,אתפסותבש וזל המוד ילבבבש אתיירבה

 הייאר ריאמ 'ר ירבדב האיבמ ימלשוריב אתיירבהש אוה םיטלובה םילדבהה דחא 220.היתוליבקמ תמועל

 רשקה תא ריכמ ילבבה םג 221.)ו ,ט הירכז( "םיִּתְׁשִלְּפ ןֹואְּג יִּתַרְכִהְו דֹוּדְׁשַאְּב רֵזְמַמ בַׁשָיְו" :הירכז תאובנ ךותמ

 ,גכ םירבד דבלמ .אתיירבה תובקעבש אירטהו אלקשה ךלהמב ותוא בלשמ אוה ךא ,הז קוספל ריאמ ׳ר ןיב

 המ רורב אל ,םירבדב ומכ ,הירכזב םג .ארקמב ״רזממ״ חנומה לש הדיחיה תורקיהה תאצמנ הז קוספב ,ג

 
 .TS F17.2 הזינגה עטק יפ לע יתפסוה ,ןדייל י"כב רסח ]ףא 215
 .יריז]מ[)ז(מ :111 ןקיטו י"כב 216
 ."'וכו םכיתואמוט לכמ 'םכילולג לכמו םכיתואמוט לכמ'" :367 דרופסקוא י"כב ,המודב .111 ןקיטו ]םכתא רהטא םכיתואמוטמ 217
 ."'וכו םכילולג ןמ 'םכילולג לכמ'" :ידרפס סופדב לשמל ךכ ."םכילולג" שגדומ 95 ןכנימ י"כבו אטשוק סופדב ,ידרפס סופדב םרב
 ."'וכו 'כילוליג לכמו 'כיתואמט לכמ" :ןהמ תחא לש השגדה ילב תועלצה יתש תועיפומ היצנו סופדב

 .םידעה ראש יפ לע יתהגה ."ןוכתיו" תועטב אצמנ 111 ןקיטו י"כב 218
 .״ומד״ :רחא דיב ןקות 111 ןקיטו י״כב 219
 אתפסותה ןיב הברק הארמ ףוצק ןימינב ,ימלשוריה ןיבל אתפסותה ןיב רתוי הלודג הברק שיש חינהל רקחמב לבוקמ יכ ףא 220

 ,תינושל הניחבמ ןוימדב קסוע ףוצק .ןיינעב רקחמ תריקסל ,תוינפהבו ד-א ׳מע ,םש וארו ,תותיירב ,ףוצק ואר ,ילבבב תותיירבל
 .תינכת הברקב רבודמ הז הרקמב וליאו

 ירבד ךותב ,רזממב קר קסועה ,הירכזמ קוספה בולישש הארנ .םיניתנה תא ללכ תנייצמ הניא ימלשוריבש אתיירבה ,ךכל ףסונב 221
 .םיניתנה לש םמוקמ קחשנ ילבבבש אתיירבב םג יכ ןייצל שי .םיניתנה תמלעהל איבה ,אתיירבה תחיתפב םצובישו ,ריאמ ׳ר
 ,אשירב םיעיפומ םיניתנה ןכש ,רוציקב רבודמ ילבבב יכ עיצה ,)22 'וש םש ןכו 26 'ושל שוריפב ואר( 971 ׳מע ,םישנ ,פ״כות ,ןמרביל
 םירזממל םיניתנה תוינשמ רואל ,םינפ לכ לע .הירכזב בותכה תובקעב רזממב תודקמתה ךותמ תעבונ םיניתנה תטמשה יכ הארנ ךא
 ימלשוריבש אתיירבב ףסונ דוביע ןמיס .214 ׳עה ליעל ואר .אתיירבל םלוה שוריפב רבודמ רבד לש ופוסב יכ הארנ ,םיאנתה תורפסב
 ׳ר איבמש קוספב קר ןויד העיצמ תאז לכב איה ךא ,ריאמ ׳ר תטישל קוספ תבלשמ אתיירבה םנמא .םירבודה רדס תפלחה אוה
 ׳רל ריאמ ׳ר ןיב ןוידה תא רמשל ןוצרהו ,הירכזמ קוספה בוליש יכ הארנ .ריאמ ׳ר לש קוספל יסוי ׳ר םשב הבוגת האיבמ אלו ,יסוי
 .יסוי ׳ר ירבדל ריאמ ׳ר ירבד תמדקהל ואיבה ,לאקזחימ קוספה תודוא לע יסוי
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 ,ףסוי בר םשב ילבבב אבומה םוגרתה םהיניב ,הז קוספל ארקמ ימוגרת המכ .הרשקהב "רזממ" הלימה רשפ

 ריאמ 'רל םיסחיימ ילבבב ןתמו אשמהו ימלשוריה תתיירב ,תאז תמועל 222."ירכנ"כ "רזממ" תא םיארוק

 "םירזממ"ה ,וז האירק יפל ."רזממ" הלימה לש תלבוקמה תיתכלהה תועמשמל םאתהב קוספה לש האירק

 ימלשוריבש אתיירבב 223.אובל דיתעל ידוהיה בחרמל ילובג בשחנש םוקמ ,דודשאל ושרוגי )יתכלהה םנבומב(

 דודשאו ,חירסמ רבדלו ץובל המודמ רזממה ."תוירס לצא תוירסו הניט לצא הניט ןיכילומ" :רבסה םג ףסונ

  224.םירזממה לכ ורבעי הילאש הלבזמ ןימכ תגצומ איה ףא

 תיתוהמ הנעט ול שי םא רורב אלו ,יסוי 'ר תנעט תא ריאמ 'ר ללוש ,ןאכ וננויע דקומב איהש ,אתפסותב

 שי ריאמ 'רל םג תעכ .ותדמע תא הבעמו ןיצקמ םידומלתב ריאמ ׳ר תטישל הירכזמ קוספה רושיק .ולשמ

 דיתעל םירזממה לרוג רבדב יסוי 'רו ריאמ 'ר לש םהיתוטיש .םימיה תירחאב םירזממה יבגל תיאמצע הסיפת

 לכמ .קרפה לש ןורחאה קלחב קוסעא םהבו ,םיפסונ םייארומא-רתבו םייארומא תורוקמב תוחתופמ אובל

 .םיאמט םירזממה הזה ןמזבש איה אתפסותב יסוי 'רלו ריאמ 'רל תפתושמה החנהה ,םוקמ

 :השעמל הכלהה תלאשב רצק ןויד םידומלתב אב ,אתיירבב ןוידה רחאל

 ב"ע בע ןישודיק ילבב גי ,ג ןישודיק ימלשורי

 

 אובל דיתעל יסוי 'רכ הכלה ןיא 225םא :ףסוי 'ר םשב אנוה 'ר

 226.>תורודה ןה ןיבולע<

  .יסוי 'רכ הכלה 227:לאומש 'מא הדוהי בר 'מא

 'רכ 228הכלה לאומש 'מא הדוהי בר 'מאד אל יא :ףסוי בר 'מא

 229.ינרוצ ינרוצ ןנימ קיפמו והילא יתא הוה ,יסוי

 

 'רכ התיה אל הכלהה וליא יכ וז הקיספל סחיב ןייצמ ףסוי בר .יסוי 'רכ קספ לאומשש הדוהי בר רסומ ילבבב

 םירזממהש חינמ ףסוי בר 230.םישנא לש תובר תוצובק "ונממ איצומ" היה אוה ,אב היה והילאשכ ירה ,יסוי

 תא הלגמ והילא היה ,אובל דיתעב םירהטנ ויה אל םה ּול .תורודה םע םיברתמו תורשכ תוחפשמב םיברועמ

 
 םוגרתה .ܕܘ(M3 8P4#6,+ ܢ,G8+ܘ :אתטישפה .ῳτώΑζ᾿ν ἐς ῖλλογενεἀσουσιν ήκατοικ ὶκα םגרתמ ןאכ םיעבשה םוגרת 222
 םישוריפל .")ןיִאָרכּונְכ :רחא חסונ( ןיִאָרכֻנ הַב ֹווֲהַד דֹודשַאְב לֵאָרשִי תיֵב ןּובְתִיְו" :ילבבב אבומה הזל דואמ המוד ןתנויל סחוימה
 .552-551 'מע ,הירכז ,הדוב ;110 'מע ,הירכז ,סרייאמו סרייאמ ;268-267 'מע ,הירכז ,םירחאו לשטימ ואר ,הירכזב קוספל םיירשפא

 ןכלו ,םירוסא םיסחימ ודלונ םה םגש - באומו ןומע לש לובגל הכומס דודשא יכ עיצמש ,הניט ה"ד ,ןאכ הדעה ןברק ואר 223
 .םירזממה םש םיבשוי

 'מע ,םש ןכו ,״ןיט״ ךרעב ,224 'מע ,י"א תימרא ,ףולוקוס ;39 'עה 971 'מע ,םישנ ,פ"כות ,ןמרביל ;215 'מע ,ןישודיק ,ץ"כ ואר 224
 בורטסאי םגרתמ ,1027-1026 'מעב .״תוירס״ ךרעב ,1026 'מע םשו ,״הניט״ ךרעב 532 'מע ,ןולימ ,בורטסאי םג ואר .י"רס ךרעב ,389

 ."םיצוק" - "תוירס" םגרתמ אוה 532 'מעב ךא ,יתשריפש ןפואל המודב ימלשוריה תא
 'מע ,םישנ ,פ"כות ,ןמרביל ואר .ז ,בל הבר ארקיול 117 ןכנימ י"כב ימלשוריה ןמ האבומה יפ לע יתנקית ."'מא" :ןדייל י"כב ]םא 225
971. 
 הבר ארקיול 117 ןכנימ י"כב ימלשוריה ןמ האבומה יפ לעו ,הזינגה עטק יפ לע יתמלשה .ןדייל י"כב רסח ]תורודה ןה ןיבולע 226

 וזל הרואכל הכופה ימלשוריב הקיספה ,הז יפלו ,"אובל דיתעל יסוי 'רכ 'לה ןיא 'מא ףסוי 'ר םשב אנוה 'ר" :ןדייל י"כב .ז ,בל
 ,"ןיִא" וא( "םא" הלימב שובישב רבודמש הארנ ,הבר ארקיול ןכנימ י"כב האבומהו )TS F17.2( הזינגה עטק ךותמ ,םרב .ילבבבש
 לש ורוזחש וארו ,"תורודה ןה ןיבולע" :טפשמה ףוס טמשוה םג תאז תובקעבו ,ןדייל י"כ תרוסמב "'מא"ל הכפהש )"'א" רוציקב וא
 ןכתי ןכל .ריאמ 'ר תטיש תא אקווד תצמאמה הקסיפ הנשי ןתנ 'רד תובאב ,ןלהל האראש יפכ .971 'מע ,םישנ ,פ"כות ,ןמרביל
 אוה םג ףקשמה ,ןווכמ חסונ ןוקיתב רבודמ אלא ,תיעטומ הטמשהמו שובישמ עבונ וניא ןדייל י"כ לש תרוסמב חסונה יונישש
  .ריאמ 'ר תטיש לש ץומיא

  ."בר" :95 ןכנימ י"כב םרב .אטשוק סופדו היצנו סופד ,ידרפס סופדבו ,367 דרופסקוא ,111 ןקיטו י"יכב ךכ ]לאומש 227
 ."'לה" ןאכ לפכנ 111 ןקיטו י"כב 228
 .ינאונ ינאונ :ףסונ ידרפס סופדב .ןירלוק :ףסונ אטשוק סופדב .היצנו סופדבו ,367 דרופסקוא ,111 ןקיטו י"יכב ךכ ]ינרוצ ינרוצ 229
 .תחא םעפ קר עיפומ "ינרוצ" :ןכנימ י"כב

 התוא םימגרתמ )ךורעה תובקעב( ןמרבילו בורטסאי ךא ,הרורב אל התועמשמש ןייצמ ףולוקוס ;תיאדיחי "ינרוצ" הלימה 230
 ךרעב ,1267 'מע ,ןולימ ,בורטסאי ;"ינרוצ" ךרעב ,957 'מע ,תילבב תימרא ,ףולוקוס ואר .םישנא לש "תואתלישוש" וא "םידודג"
 םג שי "ארוצ" הלימל ,תירוסב .13 'מע ,'ז ךרכ ,"ןרווצ" ךרעב ,םלשה ךורע םג ואר .972 'מע ,םישנ ,פ"כות ,ןמרביל ;"אנרווצ"
 ,תירוס ,ףולוקוס ואר ."םילית ילית" תועמשמב ןאכ שמשל הלוכי וז הלימש ןכתיו ,"רה לש סכר" וא "למג לש תשבד" לש תועמשמ
 .1281 'מע ,"ארוצ" ךרעב
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 רסומ אנוה 'ר ךא ,תשרופמ הקיספ תרסמנ אל ימלשוריב 231.םעה ברקמ םתוא שרגמו וללה םירזממה לכ

 ףסוי בר ירבדל התנווכב הבורק וז הרמימ 232."תורודה ןה ןיבולע" ,יסוי 'רכ הניא הכלהה םאש ,ףסוי בר םשב

 תורודהו ,ופשחיי ועמטנש םירזממה ,ןכ אל םאש ,אובל דיתעב םירוהט תויהל םיחרכומ םירזממה :ילבבב

  233.םתובילעב ולגתי

 ויה .םימיה תירחאל עגונב הכלה תקיספ לש תועמשמה יבגל והת םייניבה ימי תפוקתמ דומלתה ינשרפ

 תירחאב םירוהט אליממ ויהי םיניתנו םירזממ םא .הזה ןמזב הכלהה לע עיפשהל הדעונ הקיספהש ועיצהש

 ףאו ,םירזממ קפס םהש םישנאמ וא ועמטנש םירזמממ הדימה לע רתי קחרתהל ךרוצ ןיא תעכ םג ,םימיה

 ינשרפ חתפמכ םירקוחה תא השמיש םיארומאה לש הכלהה תקיספ ,וזמ הרתי 234.םתוהז תא ףושחל ןיא

 תיללכ הלקה תמגממ קלחכ אובל דיתעל םירוהט םירזממש עבק יסוי 'ר ,םתנעטל .המצע םיאנתה תקולחמל

 היושע ,אובל דיתעל םירוהט םירזממש יסוי 'ר לש תינורקעה העיבקה ,םלואו 235.רזממל עגונב םימכחה לש

 .םירזממה ןיינעב לקהל הייטנ ףקשל היושע איה ,אסיג דחמ .הזה ןמזל עגונב םידגונמ םינוויכ ינשל ליבוהל

 יוניש קרש דמללו ,הזה ןמזב רזממה רוסיא םויק ךשמה תא קזחתל אקווד הדעונ איהש ןכתי ,אסיג ךדיאמ

  236.םירזממה תרהט תא רשפאי םימיה תירחאב שחרתיש יתוהמ םירדס

 תטישכ הקיספ לש תוישעמה תוכלשהה תא ינוציק חוסינ חסינ ,הרשע עבראה האמה ןב ,ידנוריג םיסינ 'ר

   :יסוי 'ר

 הלגי אל והילאש ןניזחד יכיה יכו םולכ תוצמ ןינעל חישמה תומיל הזה םלועה ןיב ןיאש ןל אטישפו

 לע ן"ר( ךכב ןיאשר אלו ןתולגל ונילע ןיא ונא ףא וינפל תויולג ויהי ןלוכש פ"עא ]ןיעמוטמה[ תוחפשמ

 .)ר"ת ה"ד ,ף"ירה יפדב ב"ע ל ןישודיק ,ף"ירה

 ןכלו ,)״אובל דיתעה״ ,רמולכ( ״חישמה תומי״ ןיבל ״הזה םלועה״ ןיב תוכלהב לדבה היהי אלש רובס םיסינ 'ר

 תקולחמהש הדבועל תועמשמ ןיא תמאב םאה ךא .יסוי 'ר לש וירבדב הזה ידוחייה טביהה תא לטבמ אוה

 :ו״ל לאקזחיב םימיה תירחא תאובנ לע ותנעט תא ססבמ יסוי ׳ר ?אובל דיתעב תקסוע אתפסותב

 יִּתְקַרָזְו ]הכ[ .םֶכְתַמְדַא לֶא םֶכְתֶא יִתאֵבֵהְו תֹוצָרֲאָה לָּכִמ םֶכְתֶא יִּתְצַּבִקְו םִיֹוּגַה ןִמ םֶכְתֶא יִּתְחַקָלְו ]דכ[

 ַחּורְו ׁשָדָח בֵל םֶכָל יִּתַתָנְו ]וכ[ .םֶכְתֶא רֵהַטֲא םֶכיֵלּוּלִּג לָּכִמּו םֶכיֵתֹואְמֻט לֹּכִמ םֶּתְרַהְטּו םיִרֹוהְט םִיַמ םֶכיֵלֲע

 םֶכְּבְרִקְּב ןֵּתֶא יִחּור תֶאְו ]זכ[ .רָׂשָּב בֵל םֶכָל יִּתַתָנְו םֶכְרַׂשְּבִמ ןֶבֶאָה בֵל תֶא יִתֹרִסֲהַו םֶכְּבְרִקְּב ןֵּתֶא הָׁשָדֲח

 םֶתיִיְהִו םֶכיֵתֹבֲאַל יִּתַתָנ רֶׁשֲא ץֶרָאָּב םֶּתְבַׁשיִו ]חכ[ .םֶתיִׂשֲעַו ּורְמְׁשִּת יַטָּפְׁשִמּו ּוכֵלֵּת יַּקֻחְּב רֶׁשֲא תֵא יִתיִׂשָעְו

  .)חכ-דכ ,ול לאקזחי( םיִהTאֵל םֶכָל הֶיְהֶא יִכֹנָאְו םָעְל יִל

 םירקוחה םג ,ן״רה ומכ יכ הארנ .רקחמב היואר תוסחייתהל הכז אל יסוי ׳ר ירבדב ו״ל לאקזחימ טוטיצה

 תרהט תא הלות יסוי 'רש ךכל הרתי תועמשמ וסחיי אל תישעמ תוינידמ תרהצה יסוי 'ר ירבדב וארש

 .ךשמהב קוסעא םתאמוטלו םירזממל ולא םיקוספ ןיבש רשקב .טרפב וזה האובנבו אובל דיתעב םירזממה

 
 םאה הלאשב וקלחנ םינושארה .38 ׳עהל ךומס ׳ב קרפ ואר ,ףסוי בר ירבדב ףסונ ןוידל .972 'מע ,םישנ ,פ"כות ,ןמרביל ואר 231

 םג וארו ,םש ,ןמרביל לצא תוינפהב ואר .םיעודיו םייולג םירזממל ףא וא ,םיעמוטמ םירזממל קר םיסחייתמ םמצע יסוי 'ר ירבד
 .ןנבר ונת ה"ד ,ף"ירה יפדב ב"ע-א"ע ל ןישודיק ,ף"ירה לע ן"ר

 בור תא יכ ןייצמ קבלא .291-293 'מע ,םידומלתל אובמ ,קבלא ואר .ילבבה אייח רב ףסוי ברב רבודמ ,ימלשוריב םגש הארנ 232
 'מע ;293-292 'מע ,םש ,קבלא ואר .ישימח-יעיברה רודה ןמ ילארשי ץרא ארומא ,הנוח/אנוה 'ר רסומ ,ימלשוריב ףסוי בר ירבד

  .ריאמ 'רכ קסופ ףסוי ברש הרואכל הלוע ונממ ,ןדייל י"כ חסונל ,ליעל 226 'עהב ואר .387
 תנשמל ןאכ ימלשוריב ףסוי בר ירבד תא םירשוקש ,215 'מע ,ןישודיק ,ץ"כ ;971-972 'מע ,ןישודיק ,פ"כות ,ןמרביל םג ואר 233
  .והילאל סחייתמ ףסוי בר ,ילבבב קר ךא ,ז ,ח תויודע

 ב"ע-א"ע ל ןישודיק ,ף"ירה לע ן"ר ;רמאד ה"ד ב"ע בע ןישודיק ש"ארה תופסות ;אתכלה ה"ד ב"ע אנ ןירדהנס תופסות ואר 234
 םג ואר .בס ןמיס 'ד קרפ ,ןישודיק תכסמל הדוגאה רפס ;םיניתנ ה"ד ,ה ,ה ןישודיק אתפסות ,דוד ידסח ;ר"ת ה"ד ,ף"ירה יפדב
 תאמוט ,זייה ;142-141 'מע ,םירזממ ,ןליא רב ,םירקוחה ישריפ םג ואר .לכ ה"ד א"ע אע ,333 'מע ,ןישודיק ,הריחבה תיב ,יריאמ
 .208-207 'מע ,םיקרפ ,תליג םג ואר .133 ;128 ׳מע ,קפס ,לטרבלה ;186-185 'מע ,םיוג

 םע ריאמ 'רו יסוי 'ר ירבד תא םיבילצמה ,םינשרפה המכ לצא רבכ תמייק וז היטנ יכ ןייצל שי .תמדוקה הרעהב תוינפהב ואר 235
  .)234 'עה ליעל ,יריאמהו דוד ידסח ,ש"אר תופסותל תוינפהב ואר( םירזממל עגונב תורחא תויתכלה תוטיש

 הריחבה תיב ;א"ע אע ןישודיק ,ן"במרה ישודיח ואר ,אובל דיתעל םירזממה תרהט שחרתת ובש קיודמה ןפואה ןיינעב תועצהל 236
 .רוציקב ךכל סחייתהש ,972 'מע ,פ"כות ,ןמרביל םג וארו ,333 'מע ,לכ ה"ד א"ע אע ןישודיק ,יריאמל
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 ללוחיש יתוהמ םירדס יונישו ןפוד אצוי ערואמ ראתמ לאקזחי וז האובנבש ךכ לע דומעל שי התע רבכ ךא

 לדבה אופא שי ,יסוי 'ר יפל .םירזממה תרהט תא יסוי ׳ר םקממ הבש תרגסמה וזו ,םימיה תירחאב לאה

 וירבדש חינהל ןיא ןכלו ,לאקזחימ טוטיצה ןמ הלועש יפכ ,"אובל דיתעה" ןיבל "הזה םלועה" ןיב יתוהמ

  .הווהה יפלכ םינווכמ אובל דיתעל רשקב

 יוניכ איה םירזממה "תרהט"ש הנעט זייה ןיטסירכ ?תרהטמ איה קוידב האמוט וזיאו ,וז הרהט רשפ המ ךא

 הרופאטמ איה תעמתשמה ״האמוט״ה םגש ןכתי ךכיפל 237."הלקה" וא רתיה לש יטפשמ ןונגנמל אמלעב

 החנהה תא ףקשמה ,םירזממל עגונב שמשמה הרהטה חונימב שממ שיש הארנ םרב .תוחנ יטפשמ דמעמל

 תורפסב ללכב ןיסחוילו םירזממל רשקב הרהטהו האמוטה יחנומב שומישב ןודא ןלהל .אמט אוה רזממהש

  .ןארמוק תורפסבו ארקמב וחוורש האמוט לש םירחא םיגשומ רואל רזממה תאמוט תא ןיבהל עיצאו ,ל"זח

 

 םיאנתה תורפסל ןארמוק תורפס ןיב :״שונא תדנ״ו רזממה תאמוט :׳א קלח
 ,הביז ,הדיל ןוגכ ,ןהינימל תוינפוג תועפותל עגונ דחאה .םינוש םירשקה המכב הרותב שמשמ א"מט שרושה

 דוחייבו ,םימיוסמ םיאטחל סחייתמ א"מט ,תאז דבלמ 238.דועו ,תוליבנו תופוג ,תערצ ,םד וא ערז לש תושרפה

 ,וללה םיעפומל םינוש םירבסה ועיצה םירקוח 239.חצרו ,ךלומה ןחלופ ,ינועדילו בואל היינפ ,םיינימ םיאטח

 ארקמבש סנוולק ןתנו'ג ןעט ול ומדקש םירקוחה תונבות סיסב לע 240.םהמ הלועש "האמוט"ה לש תועמשמלו

 הניכ אוה תחאה תכרעמה תא 241.םינוש םינפואב תודקפתמש ,האמוט לש תולדבנ תוכרעמ יתש תומייק

 םייעבט תורוקממ תעבונ "תילאוטיר" האמוט 242."תירסומ האמוט" - תרחאה תאו "תילאוטיר האמוט" םשב

 הליבט תועצמאב הנממ רטפיהל תיסחי לק ךא ,םיצפחו םישנא תאמטמו תקבדימ איה .תענמנ יתלב איהו

  243.שרופמב אל תוחפל ,םיאטחל הרושק הניא איהו ילילש יכרע ןעטמ הל ןיא ,ךכל ףסונב .הדנ ימ תאזה וא

 .הרז הדובעו םימד תוכיפש ,תוירע יוליג :םירומח םיאטח השולשמ תעבונ ,התמועל ,"תירסומ" האמוט

 דוחייבו ,םיאטוחה תא תאמטמ תאז לכב איה ךא ,אטוחה דמעמ לע העיפשמ הניאו תקבדימ הניא וז האמוט

 ופוסב ןכל .ץראה תא רהטל וא הנממ רהטיהל ךרד ןיאש םושמ ,הרומח וז האמוט .ץראה תא וא שדקמה תא

 דמוע סנוולק 244.ץראה ןמ שוריגל איבי ,"אטח תאמוט" רחא יוניכב וא ,תירסומ האמוט לש יוביר ,רבד לש

  .תרחא התלועפ ךא ,תישממ האמוט יהוז ."האמוט" :חנומב ירופאטמ שומישב רבודמ אלש ךכ לע

 הז קרפ 245.םיינימ םיאטחמ תעבונש תירסומה האמוטה לש קהבומ רואית לעכ ח״י ארקיו לע עיבצמ סנוולק

 "םירצמ ץרא השעמכ" תושעל אלש הרהזאב חתופ אוהו ,ארקיו רפסב הנושארה תוירעה תשרפ אוה

  :םייללכ הרהזא ירבד םיעיפומ ,תוירעה תמישר רחאל .)ג ,םש( "ןענכ ץרא השעמכ"ו

 דֹקְפֶאָו ץֶרָאָה אָמְטִּתַו ]הכ[ .םֶכיֵנְּפִמ ַחֵּלַׁשְמ יִנֲא רֶׁשֲא םִיֹוּגַה ּואְמְטִנ הֶּלֵא לָכְב יִּכ הֶּלֵא לָכְּב ּואְּמַּטִּת לַא ]דכ[

 תֹבֵעֹוּתַה לֹּכִמ ּוׂשֲעַת אTְו יַטָּפְׁשִמ תֶאְו יַתֹּקֻח תֶא םֶּתַא םֶּתְרַמְׁשּו ]וכ[ .ָהיֶבְׁשֹי תֶא ץֶרָאָה אִקָּתַו ָהיֶלָע ּהָנֺוֲע

 
 ,ג ןישודיק תנשמב ןופרט 'ר ירבדב הדקמתה ,םש ,זייה .)278 'מע( 51-52 'עהב ןכו ,191 'מע ;185 'מע ,םיוג תאמוט ,זייה ואר 237

 .ןלהל ואר ולא תורוקמב ןוידל .הל הליבקמה ,ג ,ה ןישודיק אתפסותבו ,גי
 .טי רבדמב ;וט-אי ארקיו לשמל ואר 238
 .דל-גל ,הל רבדמב ;ג-א ,כ ;אל ,טי ,םש ;ל-כ ,חי ארקיו לשמל ואר 239
 .3-17 'מע ,אטחו האמוט ,סנוולק לש ותריקס ואר 240
 ,א"י ארקיו ואר ,לכאמל םירוסאה םייח ילעב תאמוטל םוקמ ןתונ וניא םג אוהו ,ידמ יטמיכס סנוולק לש לדומהש הארנ םנמא 241

  .244 'עה ,ןלהל םג ואר .13 'עה 369-368 'מע ,הכינח ,גרבנטסרופ ;32-31 'מע ,םש ,סנוולק וארו
 .21-42 'מע ,אטחו האמוט ,סנוולק ואר 242
  .23 'מע ,םש ,סנוולק ואר 243
 וארו ,זט ,זט ארקיו ואר .םירופיכה םוי סקט תועצמאב םיאטחה ןמ שדקמה תא רהטל רשפא םנמא .26 'מע ,םש ,סנוולק ואר 244
 .530 'מע ,הרהט ,ץלוה ;30 'מע ,אטחו האמוט ,סנוולק

 .27 'מע ,םש ,סנוולק 245
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 אָמְטִּתַו םֶכיֵנְפִל רֶׁשֲא ץֶרָאָה יֵׁשְנַא ּוׂשָע לֵאָה תֹבֵעֹוּתַה לָּכ תֶא יִּכ ]זכ[ .םֶכְכֹותְּב רָּגַה רֵּגַהְו חָרְזֶאָה הֶּלֵאָה

 רֶׁשֲא לָּכ יִּכ ]טכ[ .םֶכיֵנְפִל רֶׁשֲא יֹוּגַה תֶא הָאָק רֶׁשֲאַּכ ּהָתֹא םֶכֲאַּמַטְּב םֶכְתֶא ץֶרָאָה איִקָת אTְו ]חכ[ .ץֶרָאָה

 תֹוׂשֲע יִּתְלִבְל יִּתְרַמְׁשִמ תֶא םֶּתְרַמְׁשּו ]ל[ .םָּמַע בֶרֶּקִמ תֹׂשֹעָה תֹוׁשָפְּנַה ּותְרְכִנְו הֶּלֵאָה תֹבֵעֹוּתַה לֹּכִמ הֶׂשֲעַי

 .)ל-דכ ,חי ארקיו( םֶכיֵהTֱא 'ה יִנֲא םֶהָּב ּואְּמַּטִת אTְו םֶכיֵנְפִל ּוׂשֲעַנ רֶׁשֲא תֹבֵעֹוּתַה תֹוּקֻחֵמ

 אקווד ארקמב שמשמה ,"הבעות" אוה םהב רזוחה ףסונ חנומ .ולא םיקוספב םימעפ שש רזוח א"מט שרושה

 םימרוג םה ןכלו ,ץראה תאו םיאטוחה תא אופא םיאמטמ תוירעה יאטח 246.תירסומ האמוט לש רשקהב

 ינבל קר תולבגומ ןניא ולא תואצות ,ןענכ ימע לש םנויסינמ דומלל רשפאש יפכ .היבשוי תא "איקהל" ץראל

  .םתוא האיקה ץראה ןכ לעו ,תירסומ האמוט ץראלו םהל ומרג ןענכ ימע לש םיינימה םהיאטח .לארשי

 אל וא – ורמשנ הבש הדימבו ,"תירסומ"ה האמוטל "תילאוטיר"ה האמוטה ןיבש הימוטוכידב רזענ סנוולק

 תיבה תפוקתב ולחש הרהטו האמוט יניינעב תויוחתפתהה ללש ראתל תנמ לע ,ןהיניב תונחבהה – ורמשנ

 ,וז הפוקתב ובעתהו ורצונש האמוט לש םיפסונ םיגוס לע ועיבצה םירחא םירקוח 247.ל"זח תורפסבו ינשה

 הניכ אוה ותואש ךילהת לע עיבצה ,לשמל ,גרבנטסרופ ריאי .תויוחתפתה ןתואל רחא רשפ תתל ידכ

 תאמוט הלחה ,ינשה תיבה תפוקת ךלהמב שחרתהש ,הז ךילהת תרגסמב .אטחה תאמוט לש "היצקיפיאר"

 הנשמ הניא איה ךא ,םיוסמ השעממ אטחה תאמוט תעבונ ,ארקמב 248.םדא ינבבו םיצפחב םלגתהל אטחה

 תפוקתב .םיצפח םע ארקמב ההוזמ הניא ףא תירסומה האמוטה .םיאטוחה לש יתרבחה וא יתדה םדמעמ תא

 הז ךילהת ,גרבנטסרופ יפל .םיצפחבו םישנאב םלגתהל הלחה תירסומה האמוטה ,תאז תמועל ,ינשה תיבה

 הפוקתב האמוטה תכרעמב תוחתפתה דוע 249.םיוג לש םפוגל ןכו ,םמצע םילילאל האמוט סוחייל איבהש אוה

 תא המקימ זייה 250.זייה ןיטסירכ הדמע הילעש ,םירכנ תנייפאמה ,"תיגולאינג האמוט" לש העפוהה איה וז

 לארשי תבו דבע וא יוג לש דלווש תיאנתה העדה רואל ,תיגולאינגה האמוטה לש רשקהב רזממה תאמוט

 םירוה ינשל םירוסא םיסחימ דלונש רזממה לש ותאמוטל רשפ ןתונ וניא הז רבסה םלוא 251.רזממל בשחנ

 ,המודקה תידוהיה תורפסבו םיאנתה תורפסב תפקתשמה ,רזממה תאמוט םג יכ אופא הרובס ינא 252.לארשימ

 .אטח תאמוט לש היצקיפיארמ תעבונ

 

 רזממה תאמוט
 תא םגרתמ סולקנוא .ל״זח תורפסל ץוחמ םידחא םימודק םיידוהי תורוקממ הלוע ,אמט רזממהש ןויערה

 253."יויַד אָלָהקִב לַעיֵמְל היֵל יֵכדִי אָל הָאָריִסֲע אָרָד ףַא ;יויַד אָלָהקִב לַעיֵמְל אָריֵזמַמ יֵכדִי אָל" :ךכ ג ,גכ םירבד

 ןמ המכב 254."םירזממ תוחור" תונוכמה תוינומד תויושיל םיסחייתמ ןארמוק תוליגמב תורוקמ ,רחא ןוויכמ

 תורושק םירזממה תוחור 255."האמוטה יחור" לא וא "האמוטה חור" לא םירזממה תוחור ודמצוה ,םיעפומה

 
 .26 'מע ,םש ,סנוולק ואר 246
 .ךליאו 43 'מע ,םש ,סנוולק ואר 247
 .370 'מע ,הכינח ,גרבנטסרופ 248
 ,150-151 ׳מע דוחייב ,םירכנ תאמוט ,ןולא ואר ,הרז הדובע תאמוטל םירכנ תאמוט ןיב רושיקל .370-371 'מע ,םש ,גרבנטסרופ 249
 ׳מע דוחייב ,םירכנ תאמוט ,םיובנריב םג ואר .הרז הדובע תאמוט לש ״היצקיפיאר״ ןיעמ לש האצותכ םירכנה תאמוט תא ראתמש

17-16. 
 .27-33 'מע ;7 'מע ,םיוג תאמוט ,זייה 250
 .15 ׳עה ׳ב קרפ ואר ,תאזה תיאנתה הדמעל .184-185 'מע ,םש ,זייה ואר 251
 .ןלהל וארו ,גי ,ד תומבי תנשמ ואר 252
 .ןאכ ןתנוהיל סחוימה םוגרתב םג ואר .ילולימ םוגרת ארקמה תא םגרתל גהונה ,סולקנוא לש וכרדל ינייפוא וניא הז םוגרת 253
 .היישרפב םירוסיאה ראש תא םג המוד ןפואב םגרתמ סולקנוא

 תחיתפב ןלהל ואר ,הז גשומב ףסונ ןוידל .201-206 'מע ,עור ,דנרב ;חבש יריש ,עמש את ;24-26 'מע ,חבש יריש ,ןצינ ואר 254
 .רבדה תירחא

 עטקב .8 'וש 182 'מע ,'ג ךרכ ,ןורמיק 'דהמ ,4Q444 ;3 'וש 327 'מע ,'ב ךרכ ,ןורמיק 'דהמ ,"תוחור להבל ליכשמל ריש" ואר 255
 ךרכ ,ןורמיק 'דהמ ,תוחור להבל ליכשמל ריש ואר ."םתדנכ םיאמט"כ םיראותמ ,"םירזממ תדע" םינוכמה ,ולא תוחורש ןכתי ףסונ
 םה תוליגמב םימעפ רפסמ ךא ,םהישעמו םדא ינב רובע ללכ ךרדב םישמשמ "הדנ"ו "אמט" םינויפאה .8 'ושו 3 'וש 319 'מע ,'ב



198 
 

 ןיב גוויזה תא ראתמ ךונח רפס 256.םדאה תונבל םיריעה ןיב םירוסאה םיסחיה ןמ ודלונש םירוציל הארנכ

 תוחור תא ךפהש אוה אמטמה גוויזה יכ העיצה ןצינ ההלבו ,האמוט לש םיחנומב םדאה תונבל םיריעה

 רפסל המדקהה תאוושה ךותמ הלוע האמוטה ןיבל םירזממה תוחור ןיב ףסונ רשק 257.תואמטל םירזממה

 ,״םירזממה תוחור״ל איה ףא תסחייתמ אפורה ףסא רפסל המדקהה .םילבויה רפסב ׳י קרפל אפורה ףסא

 ,םילבויה רפסב ׳י קרפ ןיבל הז רוקמ ןיבש הקודהה הקיזה לע ודמע םירקוח 258.חנ לש וינב ינבב תועגופה

 רפסש הארנ 259."םיאמטה תוחורה" :ולא תוחור הנכמ זעגל םילבויה רפס םוגרת ךא ,המוד רואית ליכמה

 םנמא םיקסועה ,ולא תורוקמ 260.רתוי רכומ חנומב ידוחייה חנומה תא רימה )וימגרתממ דחא וא( םילבויה

   261.האמוטה םע תורזממה לש הקודהה הקיזה לע םידמלמ ,םיינֹומד םירזממב

 262:ןישודיק תנשמב ןופרט 'ר ירבדמ םג הלוע אוה ךא ,םיאנתה תורפסב תיסחי רידנ רזממה תאמוט ןויער

  .רהטיל םירזממ םה םילוכי :'וא ןופרט 'ר

  .ןירוח ןב ןבה אצמינ ,וררחיש .דבע דלווה ,החפיש אשונ רזממ ?דציכ

 .)גי ,ג ןישודיק הנשמ( רזממ דבע הז ירה :'וא רזעילא 'ר

 ,בי ,ג ןישודיק תנשמל םאתהב 263.תינענכ החפשל ןיאושינ תועצמאב רהטיהל לוכי רזממ ,ןופרט 'ר יפל

-םידליה תא ררחשי ןודאה םא 264.וידליכ ורכוי אלו ,םידבע ויהיו הירחא וסחייתי הנממ ול ויהיש םידליה

 תועצמאב רשפאתמ הז רוהיט .ידוהיה ביטקלוקה ןמ קלחל ובשחייו םיררחושמ םידבע ויהי םה ,םידבעה

 יכ שדחמ ןופרט 'ר .וירחא םיסחייתמ םניאש םידלי תדלוה ,רמולכ ,וידלי ןיבל וניב יטפשמה רשקה קותינ

  265.קתונמ ולא םידליל רזממה ןיב ,יגולויבה ףא ילואו ,יגולאינגה רשקה םג

 
 ןוע וילע ףיסול חקל םימע ןוהו" - קוקבח רשפ תליגמב "עשרה ןהוכה" רואית ןיב ,לשמל ליבקהל ןתינ .ינומד רשקהב םישמשמ
 תבשחמב ולרוג יחור לוכ םירוראו" :המחלמה תליגמב ויתוחורו לעילב תללק ןיבל – "האמט תדנ לוכב לעפ תובת יכרדו ,המשא
 תליגמ ;13-12 'וש 252 'מע ,ןורמיק 'דהמ ,קוקבח רשפ ואר ."ךשוח לרוג המה איכ םתאמט תדנ תדובע לוכב המה םימועזו ,םעשר
 216 'מע ,ןורמיק 'דהמ ,דחיה ךרס ;4 'וש 4 'מע ,'ב ךרכ ,ןורמיק 'דהמ ,4Q286 םג ואר .5-4 'וש 124 'מע ,ןורמיק 'דהמ ,המחלמה
 .503 'מע ,בוטהו ערה ,רטסיק וארו ,10-9 'וש

 ,שחל ,ןוזח ;24-27 'מע ,חבש יריש ,ןצינ ;217 'מע ,'ז תוילגת ,הייאב ואר .59 ׳עהל ךומס ,ליעל ואר ,םיריעה רפסב רפוסמה לע 256
-442 'מע ,חבש יריש ,עמש את ;141-139 ׳מע ,םילבוי ,לגיס ;48-29 ׳מע ,םידש ,לשא ;77-76 ׳מע ,ואטחש םיכאלמ ,טנמיד ;377 'מע

 תסחוימה תוליעפל םיאתמ ,ךונח רפס יפל וללה םירוציה לש םלעופ ,ןכ ומכ .404-402 'מע ,׳א ךרכ ,2018 םילבוי ,םאקרדנו ;441
 .94-91 'מע ,םידש ,לשא וארו ,אי ,וט ;וט ,י ;ט ,ט ;ג ,ז ךונח לשמל ואר .ןארמוקמ תורוקמב םירזממה תוחורל

 ךונח לשמל ואר ,"אמטמ" וא "אמט"כ םדאה תונבו םיריעה גוויז רואיתל .34 'עהו 27 'עה םשו ,24-27 'מע ,חבש יריש ,ןצינ ואר 257
 םילבוי ,םאקרדנו םג ואר .377 'מע ,שחל ,ןוזח ;26-25 'מע ,םש ,ןצינ ;44-43 'מע ,ואטחש םיכאלמ ,טנמיד וארו ,אי ,י ;ח ,ט ;א ,ז

 .)41 'מע ,תישארבל תינוציח הליגמ ,הלאיכמ( 17 'וש ה רוט ,תישארבל תינוציחה הליגמה ואר ,ןכ ומכ .404-402 ׳מע ,׳א ךרכ ,2018
 .147-149 ׳מע ,אפורה ףסא ,רנטנומ ;155 ׳מע ,׳ג ךרכ ,שרדמה תיב ,קנילי ואר 258
 ;אל-ל ׳מע ,׳ג ךרכ ,םש ,קנילי ואר ,תורוקמה ינש ןיב רשקל .)ג ,םש( ״םיערה תוחורה״ םינוכמ םה ךשמהב .א ,י םילבוי ואר 259
 ,בראפלמיה ;130-128 'מע ,ואטחש םיכאלמ ,טנמיד ;51 'עה 127 'מע ,םיקרפ ,ץנירג ;)רסולפ דוד םשב( 263 'מע ,אפורה ףסא ,סניפ
 ,ןצינ םג וארו .45-40 'מע ,חנ רפס ,בראפלמיה ;139-136 'מע ,םילבוי ,לגיס ;109-102 'מע ,םיוגל סחיה ,ןמרו ;134-127 'מע ,םידה
 םירקוחה .400-399 ׳מע ;4 ׳עה 398 'מע ,׳א ךרכ ,2018 םילבוי ,םאקרדנו ;440 'מע ,חבש יריש ,עמש את ;37 'עה 26 'מע ,חבש יריש
 .המודק איה ףסא רפסל המדקההש םימיכסמ ךא ,תורוקמה ינש ןיבש סחיה ןיינעב םיקולח

 .259 ׳עה ,ליעל תוינפהב ואר 260
 יבגלו ,׳ה להקב אובל םירוסאב תקסוע וז תעטוקמ הדיחי .39-42 ׳וש 208 ׳מע ,ןורמיק ׳דהמ ,הרותה ישעמ תצקמ םג ואר 261

 סחייתמ ימל רורב אל עוטיקה ללגב םלוא .הל ךומסו 85 ׳עה ׳א קרפ ,ןלהל ואר ,״]תואמט [״ הליגמב רמאנ וז המישר
 תואמט איכ״ :4Q513 עטקב עיפומ ול המוד יוטיב יכ ןייצל ןיינעמ .רמאנ אוה רשקה הזיאבו ,״תואמט המהו״ רזחושמה יוטיבה
 תליגמב ןושארה קוחל ותאוושהו הז עטקב ןוידל .המורתה תא תואמטמש ,םינהכל תורוסאה םישנל סחייתמ אוה םשו ,״המה
 .73 ׳מע ,השדח האירק ,םענ ואר ,הרותה ישעמ תצקמ

 הסנמו ,ד ,ב תומבי תנשמב עיפומה "השודק רוסיא" יוטיבל סחייתמ ,םש ,קבלא .333 'מע ,םישנ ,הנשמ ,קבלא לש ותרעה וארו 262
 קוסעל תדעתמ ינא רחא רקחמב .אמט בשחנ רזממהש ךכב ,רזממה רוסיאל רשקב "השודק" חנומב שומישה רשפ תא ריבסהל
 .ול תיוולנה המישרבו ,"השודק רוסיא" יוטיבב

 לעימל אריזממ יכדי אל" קוספה תא םגרתש ,סולקנוא םוגרתב העיפומה וז תמגוד םוגרת תרוסמל ביגמ ןופרט 'רש ןכתי 263
 ימוגרתל י"רד אתליכמהו הנשמה ןושל ןיב הקיזל תרחא אמגודל ."רהטיהל םירזממ םה םילוכי" ןופרט 'ר בישמ ךכ לע ."'הד אלהקב
 .םוגרת ,אנהכ ואר ,ארקמה

 הלוכי הניא החפש יכ החינמ בי ,ג ןישודיק תנשמש םושמ ,התמדוק יפלכ תוחיתמ יסחיב תדמוע וז הנשמש ןייצל בושח ,םלואו 264
   .ה ,ז תומבי תנשמ םג ואר .החפש "תאשל" לוכי רזממש חינמ ןופרט 'ר ,תאז תמועל .לארשימ שיאל שדקתהל

 ,קתונמ יטפשמה רשקה םנמאש רובס אוה ."רזממ דבע" היהי דלווה יכ עבוק אלא ,וזה תורשפאה תא לבקמ וניא רזעילא 'ר 265
 הצוחש הנוכתכ הספתנ תורזממה יכ ןכתי דוע .תויגולויבה תודבועה תא תונשל לוכי אוה ןיאו היגולאינגה לע העפשה ול ןיא ךא
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 :רחא ןורקיעל התוא תרשוקו ,ןופרט 'ר לש ותטיש תא תצמאמ אתפסותה

  .הנוהכל הרישכ התב ,לארשיל תאשנ .הנוהכל הלוספ הסיע ]...[

  .הנוהכל הרישכ התב ,לארשיל תאשינ .הנוהכל הלוספ 266הללח

  .הנוהכל הרישכ התב ,לארשיל תאשינ .הנוהכל הלוספ תרויג

  .הנוהכל הרישכ התב ,לארשיל תאשינ .הנוהכל הלוספ היובש

  .הנוהכל הרישכ התב ,לארשיל תאשינ .הנוהכל הלוספ תררחושמ החפש

 .)ג ,ה ןישודיק אתפסות( ןילוספה לכל הוקמ 267החפשו םינהכל הוקמ לארשי ואצמנ

 תב תדלל תולוכי ןהכל אשניהל תולוספה םישנש אוהו ,רחא ןורקיע המיגדמו תטרפמ וז הכלה לש הרקיע

 תוירוגטק שמח לש המישר האיבמ אתפסותה 268.לארשימ שיאל ןיאושינ תועצמאב ,הנוהכל הרשכ היהתש

 םייאנת תורוקמ יכ ןייצל ןיינעמ .תררחושמ החפשו היובש ,תרויג ,הללח ,הסיע :הנוהכל תולוספה םישנ לש

  .היובשה ,ולאה תולוספה ןמ תחאל סחיב הרהטו האמוט ןושל םיטקונ םידחא

 ימכ תבשחנ איה הזכ הרקמב .יוג ידיב השאה הסנאנ הייבש ךלהמבש החנהה ןמ עבונ היובשה לוספ

 ,'ינא הרוהטו יתיבשנ' הרמאש השאה" ,לשמל ךכ ."הרוהט" תראשנ איה הסנאנ אל השאה םא 269."האמטנ"ש

 "תנמאנ הניא ,'ינא הרוהט' תרמוא איהו תיבשינש םידע שי םא .ריתיהש הפה אוה רסאש הפהש ,תנמאנ

 הידיעו" :רמאנ ,ב ,ח תויודע תנשמב ,ןולקשאב הנהרוהש הדליה לע רופיסב ,ןכ ומכ 270.)ה ,ב תובותכ הנשמ(

 הז ןויער יכ הארנ 272.השאה תא אופא "תאמטמ" יוגה תאיב ."האמטינ אלשו 271ארתסינ אלש התוא ןידיעמ

 עַמָׁש בֹקֲעַיְו" :האמוט לש חונימב םכש לש השעמה ראותמ םש ,הניד סנוא רופיסל תמיוסמ תונשרפמ עבונ

  273.)ה ,הל תישארב( "ֹוּתִב הָניִּד תֶא אֵּמִט יִּכ

 לארשי ואצמנ" :םינהכל תולוספל תסחייתמ אתפסותב הכלהה תא םתוחה טפשמה לש הנושארה עלצה

 תנמ לע ,םינהכל תולוספה ,"תואמט" םישנ רובע ילכ שמשל םילוכי לארשימ םירבג ,רמולכ ."םינהכל הוקמ

 ,ירופאטמ אוה ןאכ "הוקמ" חנומב שומישה 274.הנוהכל אשניהל ןהל רשפאלו ןהיתונב תא רהטל הנלכותש

 תא ףקשמו םלוה שומיש אוה הרהטהו האמוטה לש הדשב שומישה םצע ,היובשל עגונב תוחפה לכל ךא

 
 רזעילא 'ר ןכלו ,)ץראה ןמ תאז תובקעב ושרוגו תוירע יוליגב ואמטנ ןענכ ימע םג( םידוהי םניאש ימל םידוהי ןיבש הנחבהה תא
 תורזממ סחיימש ,בי ,בפ הבר תישארב ואר .תורזממה תנוכת תא תלטבמ הניא ,ינענכ דבעל ךפוה דלווהש הדבועה יכ רובס
 .ושע יאצאצל

 וטמשנ ולא תורושש הארנ ."'וכו תררחושמ החפש" דעו ,"הנוהכל הלוספ הללח"מ תואבה תורושה עברא תורסח הניו י"כב 266
 ,ןמרביל םג ואר .וזל וז ודמצוה "הללחו תרויג" ךא ,טרופרא י"כל המודב אצמנ סופדב .טרופרא י"כ יפ לע יתמלשה .תומודה תמחמ
 .970 'מע ,םישנ ,פ"כות

 .971 'מע ,ןישודיק ,פ"כות ,ןמרביל ואר ,תועטב רבודמש הארנ .קחמנו "הלוספ" ןאכ ףסונ הניו י"כב 267
 .240 ׳עהל ךומס ׳ג קרפ ליעל ואר ,וז הכלהב ןוידל 268
 .168 ׳עה ׳ג קרפ ואר ,ןהכל היובשה רוסיא לש עקרל 269
 .ב ,ב ;ו ,א תובותכ אתפסות ;'ו הנשמ ,םש םג וארו 270
 .רפוסה דיב ןקותו ,׳אב שוביש לח ןמפיוק י״כב ]ארתסינ 271
 .בי ,ח תומורת הנשמ םג ואר 272
 האמוט ,סנוולק םג ואר .הניד תאמוט לש םיוסמה רוקמל םירבסה המכ עיצמ םש ןיילוא .65 'מע ,דמעמו לאוטיר ,ןיילוא ואר 273

 השאה תא "תואמטמ" ןה וליאכ תוגצומ תוינימ תוריבע הרותב םיפסונ תומוקמ ינשב .24 'מע ,םיוג תאמוט ,זייה ;29 'מע ,אטחו
 ,זי ,ו תורהט אתפסותמ .)תוליבקמו( ה ,ב הטוס תנשמ םג ואר הטוסה תאמוטל .ד ,דכ םירבד ןכו ,אל-אי ,ה רבדמב ואר ,אקווד
 הניא וז האמוט םא םג ,ללכב הרהטו האמוט יניד לע דמלל הלוכיש ,תישממ האמוט הטוסה תאמוטב ואר םיאנתה יכ הארנ
 םייארקמה םירקמב .197-194 'מע ,היובש תוכלה ,רומ ;ותשורג ריזחמה ,ע״מ ןמדירפ םג ואר .״תילאוטיר״ האמוט ומכ תדקפתמ
 היובשב םיקסועה םייאנתה תורוקמב םג ,הניד השעמב ומכ .רחא רבג םע ןימ יסחיב "תאמטנ"ש האושנ השאב רבודמ םירחאה
 .היונפ םג תויהל היושע איהו ,יטנוולר וניא ישיאה הדמעמש הארנ

 .241 ׳עהל ךומס ׳ג קרפ ואר ,אתפסותה תמיתחב תועלצה יתש ןיב הלבקהה רסוחל 274
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 םישנה ראשל – רהטיהל הלש תורשפאה לשו – היובשה תאמוט לש הבחרה אופא ונינפל 275.הדמעמ יפוא

 276.תולוספה

 לכ" יוטיבה ךא ,ןופרט 'ר ירבדל טשפומ חוסינ איה ,"ןילוספה לכל הוקמ החפשו" ,המיתחה לש הינשה עלצה

 יוטיב ידיל אבה האמוטה ןויער לשו – הז רתיה לש הבחרה דוע ונינפל ,הרואכל .עתעתמ ןאכ "ןילוספה

 הברה ןיא ,הנוהכל תולוספה םישנה ןווגמל דוגינב ךא .דבלב רזממל רבעמ איהש הבחרה – "הוקמ" חנומב

 ,ןיתנה הארנכ אוה ןאכ ףסונש יזכרמה דיחיה לוספה .רזממל המודב לארשיל אשניהל םירוסאה "םילוספ"

 חוסינה ףא לעש אופא הארנ 277.)'ד הכלהב יסוי 'ר ירבדב וילא חפסנש יפכ( םירחא תומוקמב רזממל חפסנש

 ותסיפת תא תפקשמו ,רזממל אקווד הרושק ןאכ אתפסותב "הוקמ"ל תוסחייתהה ,״ןילוספה לכ״ ינללוכה

 תאמוט :הרהטהו האמוטה הדשל ישממ רשק אופא שי הכלהה תא םתוחה טפשמה לש ויתועלצ יתשב .אמטכ

 ךא ;הליבט תוכירב םניא החפשהו לארשימ שיאה ,הרופאטמ אוה "הוקמ"ה .רזממה תאמוטו היובשה

  .תויתימא ןה הנממ תורהטיההו האמוטה

 תוכלהה יתש .אובל דיתעל םירזממה תרהט ןיינעב ריאמ ׳רו יסוי ׳ר תקולחמ ינפל דימ העיפומ וז הכלה

 תקסועה ימלשוריב היגוסה .ןיסחויה ילוספ לש רשקהב הרהטהו האמוטה הדשב ןשומיש לשב וזל וז ודמצוה

 לש תלוכיב םיקסוע םה םגש ,גי ,ג ןישודיק תנשמב ןופרט 'ר ירבד לע תבסומ יסוי 'רו ריאמ 'ר לש אתיירבב

 םג ןיפיקעב יוטיב ידיל אב ןופרט 'ר ירבד ןיבל ריאמ 'רו יסוי 'ר תקולחמ ןיב רשקה 278.רהטיהל םירזממה

 תשולשל ףתושמה .ןופרט 'ר ירבד לע ,רומאכ ,תססובמ ,ג ,ה ןישודיק אתפסותב הכלההש םושמ ,אתפסותב

 לעש אוה – ד ,ה ןישודיק אתפסותו ,ג ,ה ןישודיק אתפסות ,גי ,ג ןישודיק תנשמ – וללה םייאנתה תורוקמה

 279.הרהטל םיקוקזו ,םיאמט םירזממהש הסיפתה תא םיפקשמ םתשולש ,םינוש תונורתפב רבודמש ףא

 יבגל תקולחמ תראתמ גי ,ד תומבי תנשמ .םייארקמ םישרוש שי ,היובשה תאמוטל ומכ ,רזממה תאמוטל

 :"רשב ראש" יארקמה יוטיבה עיפומ הבו ,רזממה תרדגה

 וילע ןיבייחש לכ 'וא ינמית]ה[ ןועמש .הביקע 'ר ירבד ,''אובי לב'' אוהש רשב ראש לכ ?רזממ אוה הז-יא

 .)גי ,ד תומבי הנשמ( ]...[ ןיד תיב תתימ וילע םיבייחש לכ 'וא עשוהי 'ר .וירבדכ הכלהו .םימש ידיב תרכ

 עגונב םיקלוח םה ךא ,םירוסא םיסחימ האצותכ דלונש ימ אוה רזממש םיאנתה םירובס וז הנשמ יפל

 לכל – רזממה תא רשוק הנשמה תליחתב "רשב ראש" יוטיבה ןויצ .רזממ רצייל וחוכבש רוסיאה תרמוחל

 תחסנמה תרתוכ ןיעמ תאבומ המישרה תגצה ינפל .ח"י ארקיוב תוירעה ירוסיא תמישרל – תועדה שולש

 ארקיו( "'ה יִנֲא הָוְרֶע תֹוּלַגְל ּובְרְקִת א` ֹורָׂשְּב רֵאְׁש לָּכ לֶא ׁשיִא ׁשיִא" :תוירע ירוסיא לש יללכה ןורקעה תא

 תוירעה ירוסיא לש דלווכ ותוא גיצמ רזממה תרדגהמ קלחכ "רשב ראש" יוטיבב שומישה ,ןכ םא .)ו ,חי

 
 המראפ ,ןמפיוק י"יכב םיעיפומ אביקע 'ר לש ולא םירבד .ט ,ח אמוי הנשמ ואר "הוקמ" חנומב ףסונ ירופאטמ שומישל 275

 היצנו סופדבשו ,23 דרופסקואו 270 ואלנא י"יכבש תוינשמבו ,ימלשוריה לש ןדייל י"כבש תוינשמב ,ילופאנ סופדב ןכו ,'גדירבמייקו
 ,'ץיבוניבר םג ואר .ילבבה לש 271 ואלנאו 400 ןודנול ,95 ןכנימו 6 ןכנימ י"יכבש תוינשמב תורסח ךא ,ילבבה לש ידרפס סופדו
 תייגוס לש הנשמה ןמ תורסח ויה וללה תומתוחה תושרדהש הארנכש ךכ לע עיבצמש ,'ה תוא 290 'מע ,אמוי ,םירפוס יקודקד
 .ט ,ח אמוי ,ימלשוריה

 תררחושמהו תרויגה ןיב קודה רשק שי ךא ,הרהטו האמוט לש חונימב םירחא תורוקמב תונודינ ןניא המישרב םישנה ראש 276
 רוסיאש הלוע םייאנתה תורוקמה תיברממ .א ,ג ,םש ;ד ,םש ;ב ,א תובותכ הנשמ ;ו ,ו תומבי אתפסות לשמל ואר .היובשה ןיבל
 ףד( 'א השרפ רומא ארפס ;ה ,ו תומבי הנשמ לשמל ואר .תינימ תורקפה וגהנש ששחה םושמ אוה הנוהכל תררחושמהו תרויגה
  .ימורה רשקהב םינהכל תרויגהו תררחושמה החפשה רוסיאב ןוידל ,תורגו תוררחושמ ,דנפליו ואר .)ב רוט דצ

 ראשב םיעיפומ םניא טעמכ ,ג-א ,ד ןישודיק תנשמב םיניתנלו םירזממל םיוולנה ,יפוסאהו יקותשה .214 'עה ,ליעל ואר ךכ לע 277
 .׳א קרפ ףוס תארקל דוע ואר ךכ לע .ןאכל םתוא אורקל שיש הארנ אל ןכלו ,םייאנתה תורוקמה

 בע – ב"ע אע ןישודיק ילבב( ןיסחויל לבב תולובג ןיינעב הכוראה היגוסה רחאל העיפומ איהו ,רשקה תלוטנ וז אתיירב ,ילבבב 278
 .ב ,ה ןישודיק אתפסותל הליבקמה תפסונ אתיירב העיפומ הירחאל .)ב"ע

 ואר .תולוספ תוחפשמו ןיסחוי ילוספ לע םינוידב הרהטו האמוט לש חונימב םישמתשמ םיפסונ םידחא םייאנת תורוקמ 279
 םש ,ב״ע חכ תובותכ ילבב וארו .ב ,ג תויודע אתפסות ;א ,ב תובותכ אתפסות ;ז ,ח ;ג ,ח תויודע הנשמ ןכו ,ג ,ג תובותכ אתפסות
 קרפב וארו ,הנוהכ ילוספל וא תורזממל הרושק ולא תורוקמב האמוטה םא רורב אל .הרהטהו האמוטה חונימב השקתמ היגוסה
 .׳ב קלח תליחת ׳ג
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 םיאמטמ םירוסאה םיסחיהש ,רומאכ ,השיגדמ )ל-דכ( ח"י ארקיו לש ותמיתח .םקלח וא םלוכ ,קרפב םינמנה

 הסיפת יפ לע 280.רזממה תאמוט ןויער סיסבב םידמוע ולא םיקוספש הארנ .םהב אטוחש ימ תאו ץראה תא

 ךכבו ,התשענש הבעותה תא ופוגב םלגמ רזממה 281.ותריצי עגרב אמטנ תוירעה יאטחמ רצונש רזממה ,וז

 תנתינ הניא רזממה תאמוט 282.אטחה רצי התואש תירסומה האמוטה לש )"היצקיפיאר"( שומימ הווהמ אוה

 תקסופ הניאו ,הדלוהה תועצמאב האלה תרבעומ איה ,ילאוטירה ןבומב תקבדימ הניא איה יכ ףאו ,הרסהל

 רזממהש החנהב :ריאמ 'רו יסוי 'ר םיקולח קוידב וז הדוקנב 283.םימיה ץקב ףא הכישממ איה ילואו ,םלועל

  .וז האמוט רהטל הדיתע ו"ל לאקזחיב תראותמה תיגולוטכסאה הרהטה םאה הלאשה תלאשנ ,אמט

 

 ״שונא תדנ״
 ותטישל עודמ ?יסוי ׳רל רשאב המ ךא ,ןופרט 'ר עיצמש רזממה לש וערז תרהטל ינכטה ןונגנמה לע יתדמע

 תנבהב ןומט ךכל רבסהה יכ הארנ ?םתאמוט לע ךכמ דומלל רשפא המו ?דציכו ,אובל דיתעב םירזממה ורהטי

 ,ול לאקזחיב האובנה ןמ תעבונ םירזממה תרהטש חינמ יסוי ׳ר .ו"ל לאקזחימ קוספב יסוי 'ר לש שומישה

 האור וללה םיקוספב ןכיה .)םיניתנל וא( םירזממל רכז לכ ,רתוי בחרה ורשקהב וא הז קוספב ןיא םרב .הכ

 עיצהל ינוצרב 284?אובל דיתעל ורהטי םירזממהש ותנעט תא םיססבמ םיקוספה דציכו ,םירזממה תא יסוי ׳ר

 תיתשתכ ינשה תיבה תפוקתב השמיש לאקזחיב וז היישרפש ןפואה תנבהב ץוענ הזה ישוקל ןורתפה יכ

  .םדאה לש ועבט םצעמ תעבונה ,וז הפוקתב התבעתהו השדחתהש תפסונ האמוטל

 ,תוירעה תשרפב ומכ 285.ח"י ארקיו לש המיתחה יקוספל םייגשומו םיינושל םירשקב רושק בל-זט ,ול לאקזחי

 ּהָתֹוא ּואְּמַטְיַו םָתָמְדַא לַע םיִבְׁשֹי לֵאָרְׂשִי תיֵּב םָדָא ןֶּב" :ץראה תא םיאמטמ םירומחה םיאטחה לאקזחיב םג

 ץֶרָאָה לַע ּוכְפָׁש רֶׁשֲא םָּדַה לַע םֶהיֵלֲע יִתָמֲח uֹּפְׁשֶאָו .יָנָפְל םָּכְרַד הָתְיָה הָּדִּנַה תַאְמֻטְּכ םָתֹוליִלֲעַבּו םָּכְרַדְּב

 ארקיוב חטבומ ןכאש יפכ ,תוצראב םתוא רזיפו לארשי תא הלגה לאה .)חי-זי ,ול לאקזחי( "ָהּואְּמִט םֶהיֵלּוּלִגְבּו

 םֶכְתֶא יִּתְחַקָלְו״ :אטחה תאמוטמ רהטיהלו בצמה ןקתל רשפאש רובס לאקזחי ,ח"י ארקיול דוגינב םרב .ח"י

 םֶּתְרַהְטּו םיִרֹוהְט םִיַמ םֶכיֵלֲע יִּתְקַרָזְו .םֶכְתַמְדַא לֶא םֶכְתֶא יִתאֵבֵהְו תֹוצָרֲאָה לָּכִמ םֶכְתֶא יִּתְצַּבִקְו םִיֹוּגַה ןִמ

  286.)הכ-דכ ,ול לאקזחי( ״םֶכְתֶא רֵהַטֲא םֶכיֵלּוּלִּג לָּכִמּו םֶכיֵתֹואְמֻט לֹּכִמ

 הרהט ,םנמא 287.תירסומה האמוטה ןמ רוהיטל תורשפאה הלוע םהבש ארקמב םידיחיה תומוקמה דחא והז

 ,לאה קר רהטל לוכי תירסומ האמוטמ :תילאוטיר האמוטמ הרהטה ןמ םייתוהמ םינייפאמ המכב הנוש וז

 
 תורפסב "האמוטה תוחור"ו "םירזממ תוחור" ןיב רשק לע העיבצהש ,34 'עהו 27 'עה םשו ,24-27 'מע ,חבש יריש ,ןצינ ואר 280
 .ח"י ארקיול המוד תונשרפמ עבונ אוהש העיצהו ,םילבויה רפסבו ןארמוק

 סחייתמ וניא אוהו ,תירסומ האמוטל םיאיבמה םיאטח לש הדלותכ רזממה לש דמעמל הרצקב קר סנוולק סחייתמ ,ורפסב 281
 ספתנ אל רזממהש תוטשפב עבוק אוה ןכל .)ןיסחויה ילוספו( רזממה תאמוט תסיפת תא םיפקשמה ,ןאכ יתאבהש תורוקמל ללכ
 .היוגש ,ה ,ז תומבי תנשמ ךמס לע המורתב לוכאל רתומ רזממהש םש ותנעט .115 'מע ,אטחו האמוט ,סנוולק ואר .ותוהמב אמטכ
 המורתב לוכאל ךישמהל הלוכי ,ןהכה תנמלא ,ותבס ןכלו ,השאה לש "ערז"ל בשחנ ןהכו לארשי תבל דכנ אוהש רזממ ,וז הנשמ יפל
 .הלעב תומ רחאל םג

 הארנ אל ,)ךליאו 370 'מע ,הכינח ,גרבנטסרופ ואר( תירסומה האמוטה לש היצקיפיארל גרבנטסרופ לש תואמגודל דוגינב 282
  .)9 'מע ,ןמרביל 'דהמ( 'ג קרפ תומבי אתפסות ואר םרב .ןיאושינה רוסיא דבלמ ,תופסונ תוישעמ תוקחרה תרזוג רזממה תאמוטש

  .ליעל יתנד םהבש ,רשע דחא רודב תרזממ וא רזממ ןיינעב טועימה תועד ואר םנמא 283
 ןירשימב תורושק וללה תויורקיהה יתש .הכלה יניינעב םיאנתה תורפסב ״אובל דיתע״ל תופסונ תויוסחייתה יתש קר שי ,רומאכ 284

 תאיצי תא ריכזהל הבוחל תעגונ היינשהו ,תופסונ טלקמ ירע שולש שירפהל שי אובל דיתעבש תדמול תחאה :םיקוספ תושרדל
 .והשלכ ידיתע ןמזב וללה םיניינעב שרופמב םיקסועש םיקוספ ךותמ ןידה דמלנ ,םירקמה ינשב .אובל דיתעל עמש תאירקב םירצמ
 הימריו ,)ה ,א תוכרב הנשמו( זט אחספ י״רד אתליכמ ואר ןכו ,ט ,טי םירבדו ,הפק הקסיפ םירבד ירפס ;י ,ג תוכמ אתפסות ואר
 .די ,זט

 .30-31 'מע ,אטחו האמוט ,סנוולק ;727 'מע ,לאקזחי ,גרבנירג ;702 'מע ,לאקזחי ,׳ר רשכ ,לשמל ואר 285
 ,םש ;וט-א ,ול לאקזחי ואר .דוע לכשת אלו ,תוריפ אשית איהש עבוקו המצע המדאה לע םג לאקזחי אבנתמ ,קרפה ותואב 286

 .םירעהו המדאה ןוקיתב ןהו םדאה עבט יונישב ןה אופא תדקמתמ הז קרפב האובנה .ול-גל ,םש ;ל-טכ
 ,ל״נה ואר ,םיירופאטמ םישומישכ ולא םיקוספ גווסמ סנוולק םנמא .ז ,גל הימרי ;זט-וט ,א היעשי ;ב ,הל תישארב םג ואר 287
 ויפואב המוד הימריב רואיתה .תורופאטמכ ולא םירואית אורקל יחרכהש הארנ אל םרב ,89 'עה 175 'מע ;36-35 'מע ,אטחו האמוט
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 דעומב ,םימיה תירחאב קר שחרתת הרהטה ,ךכל ףסונב .תאזה הרהטה תא םוזיל םילוכי םניא םדאה ינבו

 שדח בל םהל םהל קינעי אוה :םדאה ינבב השעי לאהש יתוהמ יונישמ קלח איה הרהטה 288.עבקי לאהש

 יַטָּפְׁשִמּו ּוכֵלֵּת יַּקֻחְּב רֶׁשֲא תֵא יִתיִׂשָעְו" :בוש ואטחי אל לארשי ינבש חיטבהל דעונ הז יוניש .השדח חורו

 ןורקע לע םיוסמ רותיו יוטיב ידיל איבמ הזה ךלהמה ,םירקוח וניחבהש יפכ .)זכ ,םש( "םֶתיִׂשֲעַו ּורְמְׁשִּת

 םיקוקז םדאה ינב ,ואטחי אלש חיטבהל תנמ לע 289.םייארקמה תורוקמה ןמ םיברב הלועה תישפוחה הריחבה

 ץראל םתרזחהו לארשי רוהיטש לאקזחי לש השגדהה תא םג ףרצל שי ךכל .םפוג עבטב יוניש ללוחיש לאל

 םֶתאָּב רֶׁשֲא םִיֹוּגַּב םֶּתְלַּלִח רֶׁשֲא יִׁשְדָק םֵׁשְל םִא יִּכ לֵאָרְׂשִי תיֵּב הֶׂשֹע יִנֲא םֶכְנַעַמְל א`" :םתוכזב ושעיי אל

 םֶכיֵכְרַּדִמ ּומְלָּכִהְו ּוׁשֹוּב םֶכָל עַדָּוִי 'ה יָנֹדֲא םֻאְנ הֶׂשֹע יִנֲא םֶכְנַעַמְל א`" :הדיחיה תמייתסמ םג ךכו ,)בכ( "םָׁש

 .)בל( "לֵאָרְׂשִי תיֵּב

 290:א"נ םיליהת לש ןושארה וקלחל ו"ל לאקזחיב רואיתה תא ורשיק םירקוח

  .עַבָׁש תַּב לֶא אָּב רֶׁשֲאַּכ איִבָּנַה ןָתָנ ויָלֵא אֹובְּב ]ב[ .דִוָדְל רֹומְזִמ ַחֵּצַנְמַל ]א[

   .יָעָׁשְפ הֵחְמ hיֶמֲחַר בֹרְּכ   hֶּדְסַחְּכ םיִהTֱא יִנֵּנָח ]ג[

  .יִנֵרֲהַט יִתאָּטַחֵמּו   יִנֹ וֲעֵמ יִנֵסְּבַּכ בֶרֶה ]ד[

  .דיִמָת יִּדְגֶנ יִתאָּטַחְו   עָדֵא יִנֲא יַעָׁשְפ יִּכ ]ה[

  יִתיִׂשָע hיֶניֵעְּב עַרָהְו   יִתאָטָח hְּדַבְל hְל ]ו[

  .hֶטְפָׁשְב הֶּכְזִּת   hֶרְבָדְּב קַּדְצִּת ןַעַמְל

   .יִּמִא יִנְתַמֱחֶי אְטֵחְבּו   יִּתְלָלֹוח ןֹווָעְּב ןֵה ]ז[

  .יִנֵעיִדֹות הָמְכָח םֻתָסְבּו   תֹוחֻּטַב ָּתְצַפָח תֶמֱא ןֵה ]ח[

  .ןיִּבְלַא גֶלֶּׁשִמּו יִנֵסְּבַכְּת   רָהְטֶאְו בֹוזֵאְב יִנֵאְּטַחְּת ]ט[

  .ָתיִּכִּד תֹומָצֲע הָנְלֵגָּת   הָחְמִׂשְו ןֹוׂשָׂש יִנֵעיִמְׁשַּת ]י[

   .הֵחְמ יַתֹנֹ וֲע לָכְו   יָאָטֲחֵמ hיֶנָּפ רֵּתְסַה ]אי[

  .יִּבְרִקְּב ׁשֵּדַח ןֹוכָנ ַחּורְו  םיִהTֱא יִל אָרְּב רֹוהָט בֵל ]בי[

  .יִּנֶּמִמ חַּקִּת לַא hְׁשְדָק ַחּורְו   hיֶנָפְּלִמ יִנֵכיִלְׁשַּת לַא ]גי[

 .יִנֵכְמְסִת הָביִדְנ ַחּורְו   hֶעְׁשִי ןֹוׂשְׂש יִּל הָביִׁשָה ]די[

 רהטיהל לגוסמ וניא םדאה ,ןכ ומכ .אטחה תאמוטמ רהטיהל תורשפא הנשיש ןויערה הלוע תורוקמה ינשב

 איהש ,האזהל ררושמה סחייתמ )ט( "רָהְטֶאְו בֹוזֵאְב יִנֵאְּטַחְּת" השקבב 291.ךכ םשל לאל קוקז אוה אלא ,ומצעב

 רובעל שקבמ ררושמהו ,תקפסמ הניא תיתדוקנה הרהטה ,לאקזחיב ומכ 292.לאקזחי ראיתש לאוטירה

 ןיב םיבושח םילדבה םירכינ הז דצל .השדח חורו רוהט בל לש האירב תללוכה ,ףוגב תיתוהמ היצמרופסנרט

 .לארשי תיב לש םיביטקלוקה םיאטחב אלו ,אטוחה םדאה לש תישיאה היווחב קסוע רומזמה :תורוקמה

 
 תוטשפב תעבונ היעשיב הרהטה ,תאז תמועל .לאה ידסח ךותמ םימיה תירחאב שחרתתש הרהטב רבודמש ךכב ,לאקזחיב רואיתל
 תיסחי הטושפ ךרד שיש הסיפת ףקשמ תישארבב רפוסמהש הארנ .26 'מע ,םש ,סנוולק וארו ,םיאמטמה םיאטחה ןמ תוענמיהמ
 וא ישממ לאוטיר איה לאקזחי ראתמש האזהה םאה הלאשב טבלתמ סנוולק .ללכה ןמ אצויה והז ךא ,םילילאה תאמוטמ רהטיהל
 .31 'מע ,םש ,סנוולק ואר ,ירופאטמ

  .ז ,גל הימרי ואר ,ךכל המודב .31 'מע ,םש ,סנוולק ואר 288
 רתיו לאקזחי ,םירקוחה יפל .735-738 'מע ,לאקזחי ,גרבנירג ;704-705 ;697 'מע ,לאקזחי ,׳ר רשכ וארו ,אל ,חי לאקזחי וושה 289

 .לארשי לש הבושתל הייפיצה לע השעמל
 .תויארקמה תוישרפה יתש ןיב סחיה ןיינעב תוטישה תריקסל םש ואר .32 'עה 179 'מע ,אטחו ףוג ,רטסיק לצא תוינפהב ואר 290
 .הרפכל הרופאטמב רבודמ םיליהתבש םושמ ,ו"ל לאקזחי ןיבל ולא םיקוספ ןיב לידבמ 35-36 'מע ,אטחו האמוט ,סנוולק םנמא 291
 יניעבש הארנ רחא דצמו ,דחא דצמ תירופאטמ איהש הרהטב שמתשהל יושע לאקזחי :תורוקמה ינש ןיב לודג רעפ ןיאש הארנ ךא
  .ורובע "רוהט בל" תאירבו ,אטחה תאמוטמ םדאה לש רוהיט השעמל תללוכ םירומחה םיאטחה לע הרפכ ,א"נ םיליהת

 .5 'מע ,םיליהת ,דוהאד ואר םרב 292
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 תירחאב קר אלו ,תע לכב אטחה ןמ םדאה תא רהטל לוכי לאהש חינמו ,הווהב דקמתמ רומזמה ,הזל ףסונב

 293.םימיה

 ,יונישל השקבב קר אל יוטיב ידיל אבש ,תישפוחה הריחבה ןורקע לע רותיו עמתשמ ,לאקזחיב ומכ ,רומזמב

 ןפואמ עבונ אטחה .)ז( "יִּמִא יִנְתַמֱחֶי אְטֵחְבּו יִּתְלָלֹוח ןֹווָעְּב ןֵה" :ויאטח תא ריבסהל ררושמה לש ןויסנב אלא

 וב עובטש אטחה ןמ ענמיהל לגוסמ וניא םדאה 294.ללכב םדאה ינב לשו ררושמה לש ועבט םצעמו ותריצי

 יהלשב הליבוה המוד הסיפת ,לאה תאמ הרפכ שורדל תנמ לע הז רבסהב רזענ ררושמה דועב .ותריצימ

  .תושונאה לרוגלו םדאה ףוגל עגונב הברהב תימיספ הדמעל ינשה תיבה תפוקת

 

 295.ותוהמו םדאה עבט לש דואמ תילילש הכרעה תחכונ תוידוהה תליגמ ךרואלש ךכ לע עיבצה טכיל בקעי

 םיפסונ םירוביחב םג היוצמ תאזכ הסיפתש וארהו ,ןיינעב ןוידה תא וביחרה ץלוה ןורדוגו םיובנריב ןנח

 םצעב הכורכה ,וללה םירוביחה ןמ הלועש האמוט לש שדח גוס לע ודמע םה תאז תובקעב 296.ןארמוקמ

 תוער תוחור ידי לע טלשנ ,אטחב יורש אוה ןכל ,אטחבו האמוטב םדאה לש ודוסי .םדאה לש ועבטו ותריצי

 גשומ ,”constitutional impurity“ םשב וז האמוט התניכ ץלוה .וייח לכ ךרואל אוטחל ךישממו ,תואמטו

 תובקעב ,"שונא תדנ" וא ,״תימויק האמוט״ התוא הנכא ןאכ 297."תדלומ" וא "תינבמ" האמוטכ םגרתל רשפאש

  :דחיה ךרס תליגמ ףוסבש רומזמב יוטיבה

  יתונווע לוכ דעב רפכי ובוט בורבו ינטפש ותמא תקדצב .1

  םדא ינב תאטחו שונא תדנמ ינרהטי ותקדצבו

  .)ןורמיק 'דהמב 230 'מע ,15-14 'וש אי רוט( ותראפת ןוילעלו וקדצ לאל תודוהל

 ינבש האמוטה תא אופא ןייצמ "שונא תדנ" יוטיבהו ,ללכב האמוטל סחייתמ ןארמוק תוליגמב "הדנ" חנומה

 רשקה ,תישאר :וז האמוט לש םיטביה המכ יוטיב ידיל םיאב תוידוהה ןמ ולא תורושב .הב םיורש םדאה

 ,םיוסמ אטחב וא תיתדוקנ האמוטב רבודמ אל ."םדא ינב תאטח"ל הליבקמ "שונא תדנ" ;אטחל הלש קודהה

 רהיטש ךכ לע לאל ררושמה הדומ הז רומזמב ,תינש 298.רצונ םדאה הבש אטחה תייווהב ,יללכ בצמב אלא

 האמוטה ןמ ררחתשהל רשפאש ןויערה יוטיב ידיל אב ךכב ."ותקדצ"בו "ובוט בורב" םוגעה ובצממ ותוא

 .וירחבנל םתוא קינעמש ,לאה לש ובוטו ודסח תועצמאב קר תימויקה

 תוידוהה ררושמ .תימויקה האמוטה תסיפתל רתויב םיברהו םיטובה םייוטיבה םיאצמנ תוידוהה תליגמב

  :תוליבקמ תואחסונ דמצב לשמל ךכ 299.ומצע ול ןהו הלוכ תושונאל ןה הז בצמ סחיימ

  תואלפ לידגהל רמח רצי המו  תאזכ רשב ימ .2

 
 .791 'מע ,אטחו ףוג ,רטסיק ואר 293
 ןוגכ ,אטחל דעומ םדאהש הסיפתה תא םיפקשמה םיפסונ םיקוספ ארקמב שי .6-7 'מע ,םיליהת ,סגירבו סגירב וושה םרב 294
 םדא" יוטיבב ,בויא רפסב ילוא הלועו ,רתוי הרידנ םדאה תריצי ןפוא ןיבל וז הנוכת ןיבש רשקה תייוותה םרב ,אכ ,ח תישארב
  .ו-ד ,הכ ;די ,וט ;א ,די בויא ואר ."השא דולי

 לצא תוינפהב םג ואר .תואמגוד רפסמ ןייצא ןלהלו ,הליגמה ךרואל םיעיפומ תונויערה .41 'מע ;33-36 'מע ,תוידוה ,טכיל ואר 295
  .25 'עה 363 'מע ,האמוטו אטח ,םיובנריב ;52 'עה 38 'מע ,ןארמוק ,לירמ ;6-5 'עה 34 'מע ,תוידוה ,טכיל

 ,ל"נה ;515-520 'מע ,בוטהו ערה ,רטסיק ;34-37 'מע ,אטחו האמוט ,בראפלמיה םג ואר .הרהט ,ץלוה ;האמוטו אטח ,םיובנריב 296
 בל רצי ,רטסיק וושה .51-48 'מע ,רצי ,יבצ ןזור ;)סולואפ לצא תובורק תוסיפת םג הארמה( 206 'מע ;181-173 'מע ,אטחו ףוג
  .279-269 'מע ,םדאה

 .םשב התוא וניכ אל ךא ,התוא וראית םיובנריבו טכיל .הרהט ,ץלוה ואר 297
 לש וגויס ואר םנמא .36 'מע ;31 'מע ,אטחו האמוט ,בראפלמיה םג ואר .363 'מע ,האמוטו אטח ,םיובנריב ;41 'מע ,טכיל ואר 298
 ,יתרבח ,ירוטסיה רשקה ךכל שי אלא ,אדירג היגולופורתנאב רבודמ אלש ךכל ,63 'עה םשו ,518-515 'מע ,בוטהו ערה ,רטסיק
 .םימיוסמ יטילופו יתכלה

 החיתפ תודוקנ החינמ אלא ,ןארמוק תורפסב םירחא תורוקממ הלועש השקונה םזילאודב תפתתשמ הניא וז הסיפת ,ךכש ןויכ 299
 ,בוטהו ערה ,רטסיק ;36 'מע תוידוה ,טכיל ,ואר ךכ לע .רהטמ לאה התואש תרחבנ הצובק שיש ףא ,הללכב תושונאל תפתושמ
  .51-50 'מע ,רצי ,יבצ ןזור םג וארו ,521-519 'מע
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 .)30-31 'וש 75 'מע ,ןורמיק 'דהמ ,תוידוהה תליגמ( לעמ תמשאב הביש דעו  םחרמ ןוועב אוהו

 [ יטפשמ לוכל הכימחר ןומהו .3

  לעמ תמשאב יתירוה [מט ש]

  הדנ בורל[ קיחבו הלועב] ימא ידשמו

 .)40-38 'וש 81 'מע ,םש( ] דעו םימדב ירוענמו

 לש וייחב תונוש תודוקנ םינייצמ םירואיתה 300.ומצע ררושמל – ינשהו ,תושונאל סחייתמ ןושארה רואיתה

 תופוקתהמ תחא לכב יורש אוה םהבש אטחה וא האמוטה תאו ,הנקזל דעו ומא םחרב תוהשה ןמ ,םדא

 יִנְתַמֱחֶי אְטֵחְבּו יִּתְלָלֹוח ןֹווָעְּב ןֵה" :א"נ םיליהתב ררושמה ירבד תא ריכזמ םחרב תוהשהו ןוירהה ןויצ .וללה

 םג ,"םחרמ אמט"ו ,"םחרמ ןוועב" םדאהש תויה .םירבדה תא ביחרמ תוידוהב רואיתה ךשמהו ,)ז( "יִּמִא

 301.לאה לש ותקדצבו ובוט בורב אלא םהמ ררחתשהל ןיאש אטחבו האמוטב םינייפואמ ותבישו וירוענ

 תשמשמ וז החסונ םג .םינפוא ללשב ותוהמ םצע תרדגהבו םדאה תריציב תדקמתמ תפסונ הפירח החסונ

 :הלוכ תושונאה רואיתל ןהו ,תימצעה ותסיפת רואיתל ןה ררושמה תא

  םיארונה ךישעמ לוכב השא דולי המו .4

  םימ לבגמו רפע הנבמ אוהו

  ודוס האא

  הדנמו ןולק תורע

 .)33-31 'וש 64 'מע ,םש( וב הלשמ הוענ חורו

  םימה לבגמו רמחה רצי ינאו .5

  הדנה רוקמו הורעה דוס

 האטחה הנבמו ןוועה רוכ

 .)25-23 'וש 68 'מע ,םש( קדצ יטפשמב התעבנו הניב אלב הוענו העותה חור

 לכתסמ אוהשכ ,תוידוהה לעב לש ושפנב ררועתמה ,טעמכ ינלוחה ,קומעה לעוגה תא" תאטבמ וז החסונ

 ,"רפע" – רמוחה תולפש :החסונב יוטיב ידיל םיאבש םינוש תודש המכ לע העיבצה ץלוה 302."ישונאה ןימב

 העותה חור״ – תילכש תולפש ןכו ;"האטח"ו "ןווע" – אטחה ;"הדנ"ו "הורע" – האמוטה ;"םימ"ו "רמח"

 "הדנ"ו "אמט" :הז דצל הז אטחהו האמוטה תודשמ םיחנומ םיבלשמ 2-3 םיעטק םג 303.״הניב אלב הוענו

 וא אטחב ,רומאכ ,רבודמ אל ."רשב ןווע"ו "ןווע" ,"םימד" ,"הלוע" ,"לעמ תמשא" – אסיג ךדיאמו ,אסיג דחמ

 אטחה הזב הז םיכורכ ,"שונא תדנ" תרגסמב 304.האמט תוהמבו אטחל הייטנה םצעב אלא ,םימיוסמ האמוטב

 
 .)30-43 'וש ,85 'מע ,ןורמיק 'דהמ ,תוידוה וארו( 520 'מע ,בוטהו ערה ,רטסיק ואר ,ררושמה ייח לש ידוגינ רואיתל 300
 ףקשמה ,2-ו 1 'סמ םיטוטיצב "םחרמ אמט"ל "םחרמ ןוועב" םייוטיבה ןיב ףוליח ונשי יזא ,הנוכנ 2 'סמ טוטיצל המלשהה םא 301
 יתירוה ]םחרמו אמט שיא ינאו[" המילשה ,142-141 'מע ,תוידוה ,רלוש ,תאז תמועל .אטחל האמוטה ןיב הפיפחה תא אוה ףא
 ."לעמ תמשאב יתירוה םחרמו"מ דרפנב "אמט שיא" תא הארקו ,תרחא טפשמה תא הקסיפ איה ,ךכל םאתהב ."לעמ תמשאב
 ךמות "יתרוה ידשמו" יוטיבה ,)30 'וש 85 'מע ,ןורמיק 'דהמ( "יל ךימחר יתירוה ידשמו" :עיפומ וז החסונל תידוגינ הליבקמב
 ןוועב" יוטיבהש הארנ םרב ."ימא" וז "יתירוה" תומוקמה ינשב ,וז האירק יפל ."יתירוה םחרמו" יוטיבה תא רלוש לש התאירקב
 הלימה ,הז קוסיפ יפל .ןאכ "לעמ תמשאב יתירוה"ו ,"םחרמ אמט שיא" םייוטיבה תדרפהב ךמות ,2 טוטיצבש הליבקמב "םחרמ
  .הדילל וא ןוירהל תסחייתמ ןאכ "יתירוה"

 .34 'מע ,םש ,טכיל 302
 ,האמוטה רשקהב "הדנ"ו "הורע" םיחנומה תא תארוק ץלוה דועב יכ ןייצל שי .25 ;23 תורעה םשו ,523 'מע ,הרהט ,ץלוה ואר 303
 ,ץלוה ומכ םתוא אורקל ףידעש הארנ םלוא .)33 'עה ,האמוטו אטח ,םיובנריב ואר( םדאה "תוימשג"ל יוטיב םהב האור םיורבנריב
  ."הדנ" חנומה תא דוחייבו

521- 'מע ,בוטהו ערה ,רטסיק ;36 'מע ,תוידוה ,טכיל ואר ,המודקה הריזגה תסיפת ןיבל תימויקה האמוטה ןיבש סחילו רשקל 304
 .527-524 'מע ,הרהט ,ץלוה ;515
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 ףוג יושע ונממש דספנה רמוחה לש דממה םג ףסונ ולא ינשל 305.רתוי תוטשפומו תובחר תויוהמכ האמוטהו

 .םדאה

 הכזי םא ,ותאמוטמ רהטיהלו הז בצממ ררחתשהל לוכי םדאה ,דחיה ךרסמ )1( עטקב ליעל וניארש יפכ

 הריכזמ ,רחא דצמ ,ךכ םשל לאב תולתה דצל ,דחא דצמ ,"שונא תדנ"מ רהטיהל תורשפאה 306.לאה ידסחב

 תליגמ ןיב ףסונ רשק לע ודמע רטסיק םחנמו טכיל בקעי .א"נ םיליהתמו ו"ל לאקזחימ ולעש תוסיפתה תא

 רחבנל לאה חור תקנעהו ,םדאה תא רהטל תנמ לע ״שדוקה חור״ב שומישה אוהו ,ו"ל לאקזחיל תוידוהה

 תאמ "חור" ררושמה שקבמ םש ,א"נ םיליהתב םג חכונ הז ביטומ יכ ריעהל שי 307.תכל ףרטצמ אוה רשאכ

 הרהטה תא בסמ תוידוהה ררושמש ןייצמ רטסיק 308.״שדוק חור״ ידוחייה יוטיבה עיפומ םשו ,לאה

 רואיתה תא תוידוהה ררושמ ץמאמ השעמל ךכב .הווהב תשחרתמה ,תכל תופרטצהל לאקזחיב תיגולוטכסאה

  309.הווה ןמזב תושחרתמ היצמרופסנרטהו הרהטה םש ,א"נ םיליהתב הלועש

 שומישה איהו ,א"נ םיליהתלו ו"ל לאקזחיל םיינארמוקה תורוקמה לש תפסונ הקיז תדוקנ לע עיבצהל ינוצרב

 וכ ,ול( דבלב םיימעפ וב עיפומו ,לאקזחיל ידוחיי "ןבאה בל" יוטיבה ."רוהט בל"ו ,"ןבאה בל" םייוטיבב

 תולפש ירואיתמ דחאב .בי ,אנ םיליהתב קר אצמנ "רוהט בל" ,הזל המודב .)טי ,אי לאקזחיב ליבקמה קוספבו

[ רצי ינאו" :"ןבאה בל" יוטיבה תועצמאב ומצע תא ררושמה ראתמ ,תוידוהב םדאה

 תא הנפמ הז שומיש .)12-11 'וש 92 'מע ,ןורמיק 'דהמ ,תוידוה( "] [ יכ תוז דע יתבשחנ ימל ןבאה בלו רפ]

 ראתל ידכ לארשי תיב לש םוגעה םבצמ תא לאקזחי ראתמש רואיתב שמתשמ ררושמה .ו"ל לאקזחיל ןעמנה

 בל" יוטיבב ררושמה שמתשמ ,"ישפנ יכרב" רקחמב הנוכמה רוביח ךותמ עטקב ,ךכל המודב .ולש ובצמ תא

 "ויתחת רוהט בל םשתו ינממ התרע]310/[" :ופוגב ללוח לאהש יונישה תא ראתל ידכ "רוהט

 יכרב"ב ,חורהו בלה שודיחב םידקמתמ םיליהתו לאקזחי דועב .)10 'וש 41-40 'מע ,ןורמיק 'דהמ ,ישפנ יכרב(

  :דחיה ךרסב ראותמ המוד יוניש 311.םדאה לש תונוכתבו ףוגה ירביא לכב לחש יונישב רבודמ "ישפנ

  .דעל הנדימשי הדוקפ דעומבו הלוע תויהל צק ןתנ ודובכ תמכחבו ולכש יזרב לאו

  .הצרחנ טפשמ דעומ דע ,הלוע תלשממב עשר יכרדב הללוגתה איכ לבת תמא חצנל אצת זאו

  .שיא ינבמ ול קקזו ,רבג ישעמ לוכ ותמאב לא ררבי זאו

  ,ורשב ימכתמ הלוע חור לוכ םתהל

 
 תא איבה ,ןארמוקמ םיפסונ תורוקממו ולא תורוקממ הלועש אטחהו האמוטה ןיבש בוריעה .519 'מע ,בוטהו ערה ,רטסיק ואר 305
 תילאוטיר האמוטש ןכו ,תילאוטיר הניחבמ אמט חרכהב אוה אטוחש ימ לכש הסיפתה תפקתשמ ןארמוק תורפסבש הנעטל סנוולק
 'מע ,הרהט ,ןטרגמואב ;216-213 'מע ,ןנחוי תליבט ,רסולפ םג ואר .67-91 'מע ,אטחו האמוט ,סנוולק ואר .םיוסמ אטחמ תעבונ

 תילאוטירה האמוטה ןיב ןילמוגה יסחי תלאשב ולש תודקמתהב יכ ונעט ץלוהו םיובנריב ,תאז תמועל .209-208 'מע ;201-199
 תוינבתל המיאתמ הנניא איהו ,רחא יפוא תלעב ,השדח האמוט םיפקשמ תורוקמהש ךכב סנוולק ןיחבה אל ,תירסומה האמוטל
 ,אטחו האמוט ,בראפלמיה םג ואר .523-519 'מע ,הרהט ,ץלוה ;אטחו האמוט ,םיובנריב ואר .תירסומה וא תילאוטירה האמוטה לש
 'מע ,בוטהו ערה ,רטסיק ואר ,סנוולקו ןטרגמואב ,רסולפ ודמע הילעש העפותה םצעל םיפסונ םירבסהל .37-34 'מע ;32-31 'מע

  .הכינח ,גרבטנסרופ ;525-524
 .179-180 'מע ,אטחו ףוג ,רטסיק ;515-519 'מע ,בוטהו ערה ,רטסיק ;41-42 'מע ,תוידוה ,טכיל ואר 306
 ךדבע לע ךשדוק חור התופינה] [" רואיתה יכ ןעוט ,םש ,טכיל .178 'מע ,אטחו ףוג ,רטסיק ;41-42 'מע ,תוידוה ,טכיל 307

 םג ואר .לאקזחיב רואיתל תפסונ הקיז םושמ וב שיו ,האזהל סחייתמ ,)38 'וש 63 'מע ,ןורמיק 'דהמ ,תוידוה( "][פ רהט
  .519 'מע ,בוטהו ערה ,רטסיק

  .אי-י ,גס היעשיב תפסונ תחא םעפ קר עיפומו ,ארקמב רתויב רידנ ״שדוק חור״ יוטיבה .די-בי םיקוספ ,םש ואר 308
 הבישח ילולסמב רבודמש אלא ,עיגה ןוטכסאהש רובס רבחמהש חינהל חרכה ןיא רטסיק יפל .178-179 'מע ,אטחו ףוג ,רטסיק 309
 .םיליבקמ

 תורושה תחא תא חתופ ,"םיניע תונז" יוטיבה ."תונז יניעו המשא בל" ,6 א דחיה ךרס ךמס לע "המשא בל" םילשמ ,םש ,ןורמיק 310
 ,"ןבאה בל" ןאכ ומילשה ,תאז תמועל ,יליס דודו דלפנייו השמ .ליבקמ רואית רזחשל הסינ ןורמיק ןכלו ,םש ישפנ יכרבב תואבה
  .10 'וש 302 'מע ,ישפנ יכרב ,יליסו דלפנייו ואר .תוידוההמ ליעל אבומה עטקה ךמס לע ןכו ,וכ ,ול ;טי ,אי לאקזחי ךמס לע

 האמוטה תסיפתלו תוידוהה ןיבל הניבש רשקל ,269-270 'מע ,םש וארו ,272-273 'מע ,םדאה בל רצי ,רטסיק ואר וז הליפת לע 311
 הרומת תפקשמ הליפתהו ,םמצעלשכ םיער רותב םיספתנ םניא ינפוגה םויקהו ףוגה ולא תורוקמב יכ ןעוט רטסיק .תימויקה
 החנהה יכ הארנ .181-173 'מע ,אטחו ףוג ,רטסיק וושה ,םרב .)279 'מע ,םש םג ואר( םמצע םירביאב אלו ,רחבנה לש ויתונוכתב
 תפקשמ ,םיכאלמ תגרדל םתוא הלעמה היצמרופסנרט רובעל םילגוסמ םירחבנה קר יכו ,סואמ יתלחתה בצמב תרצונ תושונאהש
  .ינפוג םויק לש םיגוס ינש ןיב הניחבמה ,םדאה ףוג לש רתוי תבכרומ הסיפת
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  ,העשר תולילע לוכמ שדוק חורב ורהטלו

  .הדנ חורב ללוגתהו רקש תובעות לוכמ הדנ ימכ תמא חור וילע זיו

  םימש ינב תמכחו ,ןוילע תעדב םירשי ןיבהל

  ,כרד ימימת ליכשהל

 'מע ,ןורמיק 'דהמ ,23-18 'וש 'ד רוט ,דחיה ךרס( םדא דובכ לוכ םהלו םימלוע תירבל לא רחב םב איכ

216(. 

 דעומ״ב ,דיתעב קר שחרתי םירחבנה ףוגב יונישה ,דחיה ךרסמ )6( עטקב ,"ישפנ יכרב"לו תוידוהל דוגינב

 חור תא )״ורשב ימכת״( וירביא ךותמ )״םתהל״( ףורצי ,)"שיא ינבמ"( םדאה ףוג תא לאה קקזי זא ,״הדוקפ

 הרובסו ,תימויקה האמוטה תסיפת תא איה םג תפקשמ וז הדיחי 312.שדוקה חורב ותוא רהטיו ,הלוועה

 םוחתמ םילימב ,רתיה ןיב ,הרושק וז הלועפ .לאה לש תרהטמ הלועפ תועצמאב הנממ ררחתשהל רשפאש

 עיצה טכיל ."הדנ ימכ תמא חור וילע זיו" :רוהיטה לש רתוי טרופמ רואית םג העיצמ הדיחיה 313.תופרוצה

 םירוהטה םימה תאזה תא שריפ דחיה ךרס רבחמ ,הז יפל 314.זכ-הכ ,ול לאקזחי לע ססובמ הז רואיתש

 תמאה חור :םירוהטה םימה תקירז ןיבל זכ-וכ םיקוספב תרכזומה לאה חור ןיב רשיקו ,הרופאטמכ לאקזחיב

 ןאכ םג ,״הוקמ״ חנומב ,ג ,ה ןישודיק אתפסות לש שומישל המודב 315."הדנ ימ" ומכ ,םירחבנה תא רהטת

 רזממה לא בושל שי ,וללה תונבותה רואל .תוישממ ןה הרהטהו האמוטה ךא ,הרופאטמכ תשרפתמ האזהה

 .ד ,ה ןישודיק אתפסותב יסוי ׳ר ירבדל דוחייבו ,ותאמוט לאו יאנתה

 

 רזממה תאמוטו תימויקה האמוטה
 התיא דלונ םדא לכ .םדאה תא רידגמש ךרעמה ןמ קלח איה ,רמולכ ,תינבמ וא תדלומ איה ״שונא תדנ״

 תאמוטל תשדוחמ תועמשמ תתל הלוכי וז האמוט .הנממ רהטיהל לוכי וניא אוה ליגרה םיניינעה בצמבו

 לש ולאל קהבומב םימוד תימויקה האמוטה לש םינייפאמה ןמ קלח .םחרב דוע וב תעבטנ איה ףאש ,רזממה

 "יִּמִא יִנְתַמֱחֶי אְטֵחְבּו יִּתְלָלֹוח ןֹווָעְּב ןֵה" קוספה תא תוטשפב אורקל רשפא רזממה לע .רזממה תאמוט

 אוהש וילע רמול םג רשפא 316."לעמ תמשאב יתירוה םחרמ אמט שיא ינאו" רואיתה תא וא ,)ז ,אנ םיליהת(

 הקיזה םג הנשי ,יגולונמונפה ןוימדה דבלמ 317."האטחה הנבמו ןוועה רוכ ,הדנה רוקמו הוורעה דוס"

 תחנומה היישרפה איהו ,ו"ל לאקזחיב אובל דיתעל רזממה תרהט תא יסוי ׳ר ךרוכ אתפסותב .תינשרפה

 ו"ל לאקזחיב םיקוספה םישמשמ ןארמוקמ תורוקמב .ןארמוק תורפסב תימויקה האמוטה לש הדוסיב

 ,הז בצמל ןורתפל ןהו ,הרהטל קוקזו ועבטמ אטחל הטונש ימכ םדאה לש תימיספה הסיפתל ןה תיתשת

  .םדאה ףוגב יתוהמ יונישו תיהולא הרהט ללוכו ,לאה דסח תועצמאב קנעומש

 ינא .אתפסותב היישרפ התוא לש דיקפתה תא ריבסהל לוכי םיינארמוקה תורוקמב ו"ל לאקזחי לש ודיקפת

 לאקזחי – וסיסבב תדמועה היישרפב שמתשמו ,תשדוחמה תינבמה האמוטה חישב ףתתשמ יסוי ׳ר יכ העיצמ

 תכפוהש "שונא תדנ"ל דוגינב .תיפיצפסה "רזממה תאמוט"ב תילאטוטה "שונא תדנ" תא ףילחמ אוה ךא – ו״ל

 םדא אוה רזממ :םייטרקנוק םיפוגל םתוא תמצמצמ "רזממה תאמוט" ,םיבחר םיגשומל אטחהו האמוטה תא

 
 ,יחרזמ ואר "םכת" חנומה לש היגולומיטאלו תועמשמל .177-179 'מע ,אטחו ףוג ,רטסיק ואר ,םימיה תירחאב ערואמה םוקימל 312
 .רשב ימכת

 ואר ,רזממה תאמוטו תימויקה האמוטה רובע הז הדשב שומישה לע .519 'מע ,בוטהו ערה ,רטסיק ;527 'מע ,הרהט ,ץלוה ואר 313
  .חפסנב ןלהל

 .103 'מע ,םיכרס ,טכיל 314
 .204 'מע ,לאקזחי ,׳ר רשכ ואר 315
 .)3( עטק ליעל ,38-40 ׳וש ,81 ׳מע ,ןורמיק ׳דהמ ,תוידוהה תליגמ 316
 .)5( עטק ליעל ,23-25 ׳וש ,68 ׳מע ,םש 317
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 אלא ,הלוכ תושונאה תא ןייפאמה ימויק אטחב השחרתה אל ותריצי .םיוסמ אטח תובקעב דלונש םיוסמ

 אטחב הרצונ תושונאה לכ אל ,ריאמ ׳ר יפל םג ילואו ,יסוי ׳ר יפל 318.וירוה ואטחש םיוסמה ינימה אטחב

 'ר יפלו ,םתאמוטמ רהטיהל תנמ לע יהולא דסחל םיקוקז ןכא םירזממה .םירזממה קר אלא ,הדוסימ האמטו

 .םימיה תירחאב ךכל וכזי םה יסוי

 ררחשל – ללכב םימכחלו – יסוי 'רל תרשפאמ םירזממה תאמוטל ו"ל לאקזחי לש הבסהה ,םירבדה םינכ םא

 םילוכי ךכ 319.םדאה עבט לש רתוי תימיטפוא הסיפת חתפלו ,הל וסחויש האמוטהו אטחה ןמ תושונאה תא

 רבכ אלא ,ןארמוק תורפסב קר אל וז תרגסמב הללשנש תישפוחה הריחבה תא ץמאלו בושל םג םימכחה

 ןושלב .תימויקה האמוטה ןמ תושונאה ראש רורחשל ילכ אופא םישענ םירזממה 320.םיליהתבו לאקזחיב

 רמול רשפא ינוציק חוסינב .״םדאה לכל הוקמ םירזממה ואצמנ״ יכ רמול רשפא )ג ,ה( ןישודיקב אתפסותה

 ,רתוי תרחואמה ל"זח תורפסב ,ןכאו .םירזממל דבלמ ,תישפוח הריחבל תורשפאה הנתינ תושונאה לכל יכ

  .אבה קלחב האראש יפכ ,הנעמ ול תתל וסינו הזה ישוקה תא םימכח ופיצה ,תיארומא-רתבהו תיארומאה

 דוגינב .םיאנתה תורפסב ״הזר״ גשומ איה "רזממה תאמוט" ,״שונא תדנ״ לש תוידממ-ברהו רשועה תמועל

 אתפסותה ,ןארמוק תוליגמב תימויקה האמוטה תא םיאטבמה םינווגמהו םיבורמה ,םיעפושה םירואיתל

 תידוהיה תורפסבו םיאנתה תורפסב רזממה תאמוטל תויוסחייתה לש ןטק רפסמ שי הדצל .תיתדוקנו הרצק

 תורפסב םוקמ םושב םרב .האמוט םג ומע ררוגה ,רשב תוורע לש אטחמ רצונ רזממהש רורב .ללכב המודקה

 ,ךכ לע ףסונ 321.ומצעב אוטחל דעומ אוהש וא אטחל רזממה הטונ ותריצי ןפוא ללגבש החנה ןיא םיאנתה

 תלבקמ ,ןארמוק תורפסמ תורוקמה עקר לע ,םנמא .רמוחה תולפש לש דממל יוטיב םיאנתה תורפסב ןיא

 ןויפא 322.ףסונ ךפונ– "תוירס לצא תוירסו הניט לצא הניט ןיכילומ"  – ימלשוריב אתיירבב ריאמ 'ר תרעה

 323.תוידוהב "טיט רצי"ו ,"רמח רצי" ,"רפע הנבמ"ל םדאה יומיד תא ריכזמ "תוירס"ו "הניט" רותב רזממה

 אוה תיאנתה "רזממה תאמוט" .ל״זח תורפסב בחרנ ןוידל תוכוז אל התועמשמו המצע רזממה תאמוט ,םרב

  .תינארמוקה ״שונא תדנ״ לש רוויח לצ קר אופא

 םג ראשיי ךכש רובס אוה ,יסוי 'רל דוגינב .אמט רזממהש הסיפתל ףתוש ,יסוי ׳ר לע קלוחה ,ריאמ 'ר םג

 רקיעב ריאמ 'ר שמשמ אתפסותבש ןכתיו ,לאקזחימ םיקוספה תא ריאמ 'ר ארוק דציכ רורב אל .אובל דיתעל

 324.אובל דיתעל םירזממה לרוג ןיינעב תיביטנרטלא הרודס הטיש ול ןיאו ,יסוי ׳ר לש ושודיח תא טילבהל ידכ

 .ליעל יתיארהש יפכ ,םידומלתב הנתשמ הזה בצמה

 
 .םימכחה לש ולא תמועל סולאפ לש הקיטיונמרההו היגולופורתנאה ןיב המוד דוגינל ,36-38 'מע ,סולואפ ,ןיראיוב ואר 318

 .176-170 ׳מע דוחייב ,םיירוגלא םישוריפ ,רטסיק ואר ,תוירוגלא תורוסמ לש היצזיטרקנוק לש תופסונ תואמגודל
 תוינוטלפא-ואינ תושיג תמועל ,ףוגה יפלכ יבויח סחי וחתיפ םימכחהש ךכ לע דמועש ,31-46 'מע ,חורבש רשבה ,ןיראיוב ואר 319
 ןזור לצא תוינפהב ןכו ;226-190 'מע ,תועדו תונומא ,ךברוא םג ואר .המודקה תורצנבו ,סולואפ ,ןוליפ לצא םג יוטיב ידיל ואבש
 הריחבה ןורקעב םילגוד תאז לכבש םיאנתה תורפסב םדאה לש תימיספ הסיפתל םייוטיב םנשי םנמא .42 'עה 180 'מע ,רצי ,יבצ
 .א ,ג תובא הנשמ לשמל ואר ,תישפוחה

 תורפסב ."רצי"ה לש יל"זחה בוציעל רשקב ישונאה בצמל תיארמוקה תימיספה הסיפתה לש המוד לורטנ ראתמ יבצ-ןזור ישי 320
 תוחוכב רובגל לוכי םדאהש םירובס םימכחה ,תאז תמועל .הלוכ אטחל הטונה תושונאה לש לפשה בצמל ערה רציה רושק ןארמוק
 ןזור ואר םרב .22-21 'מע ,םש ןכו ,52 'מע ,רצי ,יבצ ןזור ואר .תישפוחה הריחבה תא ול םיבישמ םה ךכבו ,ולש רציה לע ומצע
 הריחבה ןורקע ןיב סחיב ןוידל .ותאירבמ דוע םדאב עובט ערה רציהש תיארומאה הסיפתל ,)181 'מעב( 48 'עהו 74 'מע ,םש ,יבצ
 .253-227 'מע ,תועדו תונומא ,ךברוא ואר ,ל"זח תורפסב לאה תחגשה ןיבל תישפוחה

 םיחינמה םיידומלת-רתב תורוקמ םנשי .403 ׳עה ןלהל ןכו ,84 ׳עה ׳ד קרפ ,26 ׳עה ׳ב קרפ וארו ,א ,בל הבר ארקיו ואר םרב 321
 .תונייוצמה תוינפהב ךכ לע וארו ,רעגיה 'דהמב 149-146 'מע ,זט הכלה הלכ תכסמ ואר .םעבטמ םינפ יזע םה םירזממהש

 .אתיירבה לש וז הסריגב ןוידל 221 'עה ,ליעל ואר .גי ,ג ןישודיק ימלשורי 322
 'וש 230 'מע ,ןורמיק 'דהמ ,דחיה ךרס םג ואר .30 'וש 97 'מע ,ןורמיק 'דהמ ,תוידוה ןכו ,ליעל םיאבומה 4-5 םיעטק ,לשמל ואר 323

22-21. 
 ."ירישע רוד םג" ,'ה להקב אובל רזממה לע רסואה ,ג ,גכ םירבד לש תונשרפל םג תעגונ ריאמ 'רו יסוי 'ר לש תקולחמהש ןכתי 324
 רדעיה ילוא ."םלוע דע" השגדהה הפסונ ךא ,"ירישע רוד םג" ,'ה להקב אובל יבאומהו ינומעה לע רסאנ ,'ד קוספ ,אבה קוספב
 ,אתפסותב זמר ךכל ןיא םרב .םירתומ ויהי םירזממה אובל דיתעל םאה הלאשה תא דילוה רזממל עגונב "םלוע דע" יוטיבה
 תא רשק ןייטשדילב בקעי .283 'עה ,ליעל ןכו ,ח"מר הקסיפ םירבד ירפס וארו .הכ ,ול לאקזחיב אקווד ינשרדה ןוידה תא תדקממה
 ,םויגלירולפ ,ןייטשדילב ואר .89 ׳עהל ךומס ׳א קרפ ואר ,ןארמוקמ ״םימיה תירחא לע רשפ״ב םיעיפומה םירבדל ריאמ 'ר תטיש
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 יסוי 'ר גיצמ ,ריאמ 'ר תעדל הבוגתב :תוחותפ תולאש םע ונתוא ריתומ ריאמ 'רו יסוי 'ר לש ינשרדה ןוידה

 רֶׁשֶּקַהֶׁש הארנ  וירבד חוסינמ ."'םתרהטו םירוהט םימ םכילע יתקרזו' 'מאנ רבכ אלהו" :לאקזחימ קוספה תא

 ןיאש ונממ קיידמו ,קוספה ךשמה תא טטצמ ריאמ 'ר םרב .ורובע וילאמ רורב רזממה תאמוטל הז קוספ לש

 םיניתנה תרהט תא דמול אוהו ,יסוי 'ר ול הדומ ןוידה לש ופוסב יכ הארנ .םיניתנלו םירזממל םוקמ םש

 עודמו ,םימיה תירחאב רהטי לאהש "םילוליג"הו "תואמוט"ה םהמ .קוספה ףוסבש תיקוספה ךותמ םירזממהו

 הרואכל – םיאמטל םיבשחנ )םיניתנהו( םירזממה םג ,דועו תאז 325?םהב םיללכנ םניא )םיניתנהו( םירזממה

 ףוסב יסוי ׳ר עיצמש השרדה ."םילוליג"הו "תואמוט"ה לש וזמ תלדבנ םתאמוט ךא – ריאמ 'ר תטישל ףא

 םג אלא ,הז יוטיבבש רותייה תא קר שרוד וניא יסוי 'רש ןכתי 326."םכתא רהטא" םילימב תדקוממ הכלהה

  .םכבש רזממה תאמוטמ ,םכמצע תא רמולכ ,"םכתא רהטא" :ןושלה לע עיבצמ

 

 ד ,ה ןישודיק אתפסותב היגולואידיאו תונשרפ :םוכיס
 תוסחייתהה ,תישאר .םיהומתו םיידוחיי םינפ המכ שי ,ד ,ה ןישודיק אתפסותב ריאמ 'רו יסוי 'ר תקולחמב

 חינמ יסוי 'ר ,תישילש .אובל דיתעל הכלהב ןוידה ,תינש .הרהטו האמוט לש חונימ תועצמאב םירזממל

 תירחאב שחרתיש ןפוד אצוי דמעמל סחייתמ הז קוספ .הכ ,ול לאקזחימ תוטשפב תדמלנ םירזממה תרהטש

 זמר – הלוכ השרפב וא – הז קוספב ןיא .םתוא רהטיו לארשי תיב לע "םירוהט םימ" קורזי לאה ובו ,םימיה

  .יסוי 'ר וילע ךמסנ עודמ רורב אלו ,םירזממל

 דיתעל תוסחייתהבש םירקוחה וחינה ךכ םושמ .ןיפיקעב וא ןירשימב ,יסוי 'רכ הכלה וקספ םידומלתה ינש

 ןודל ידכ לאשומ שומיש "הרהט"ה לש חונימב ואר םה .הזה ןמזל תישעמ תוינידמ עבק םצעב יסוי 'ר אובל

 ,הרהטה חונימ ,השעמל ךא .לאקזחימ טוטיצה רשפל תעדה תא ונתנ אלו ,רזממה לש רתיהב וא רוסיאב

 שי ובש רשקהה לע םידיעמה ,תועמשמ יבר םינמיס םה ,ו״ל לאקזחיל רשקהו ,םימיה תירחאל תוסחייתהה

 .אתפסותבש ההומתה תקולחמה תא ןיבהל

 םיאטחש ךכ לע םימעפ המכו המכ תרזוחה ,ח"י ארקיוב תוירעה תשרפ תמיתחל הרושק רזממה תאמוט

 תאמוט ומכ .אמט אוה ףא ,התשענש הבעותה תא םלגמה ,רזממה .ץראה תאו םיאטוחה תא םיאמטמ םיינימ

 יגולוטכסאה דמעמב ורהטי םירזממה ,יסוי ׳ר יפל ךא ,רזממה תאמוטמ רהטיהל ךרד ןיא ,תיארקמה אטחה

 תימויקה האמוטל תרשקתמ רזממה תאמוט ,ךכב .םדאה עבט תא דוסיה ןמ הנשי לאה ובו ,לאקזחי ראתמש

 א"נ רומזממו ו"ל לאקזחימ םילועה םייוטיבו תונויער םיאצמנ התיתשתבו ,ןארמוק תכ יבתכב החתפתהש

  .םיליהת רפסב

 רצונש ,םדאב העובטה האמוטל תסחייתמכ ו"ל לאקזחיב הרהטה תא ארוק ,ןארמוק תכ ירבח ומכ ,יסוי ׳ר

 בורב הנממ ותוא רהטיש לאל קוקז אוהו ,וז האמוטמ ומצעב ררחתשהל לגוסמ וניא םדאה .אטחבו האמוטב

 האמוטה תא תרכינ הדימב םצמצל יסוי 'רל תרשפאמ ו"ל לאקזחי ךותל רזממה תאמוט תאירק .ודסח

 
 יפכ ,םלוא .ו ,ט הירכז תא וירבדל רשוקה ,ימלשוריב תגצומ איהש יפכ ,ריאמ 'ר תטישב דקמתה ןייטשדילב ,םרב .433-432 'מע
 תא תוחדל רקיעב ודעונ םהש וא ,"שממ לש" השיג ןהירוחאמ תדמוע םא רורב אלו ,רתוי םיזר אתפסותב ריאמ 'ר ירבד ,יתנייצש
 .390 ׳עה ןלהלו ,433 'עה םשו ,405 'מע ,ן"רדאב םינויע ,רטסיק םג ואר .יסוי 'ר ירבד

 רהטי ומצע לאה אלא ,ןהכה אל ,אובל דיתעל היפלש ,הז קוספ לע תססובמה תרוסמ הלוע תילארשי ץראה תישרדמה תורפסב 325
 ומצע לאה יכ תעבוקו ,רופיכ םויל תעגונ הז קוספל תפסונ תינשרפ תרוסמ .'י הקסיפ ,הרפ כ"רדפ ;ט ,וט ר"קיו ואר .לארשי תא
 .275 'עה ,ליעל וארו ,ט ,ח אמוי הנשמ ואר .םהיאטחמ רמולכ ,םתאמוטמ לארשי תא רהטמ

 ןמו )תוניתנה :א"נ( ןיניתנה ןמ 'יפא ."םכתא רהטא" ל'ת המ" :אשירב ותנעטמ םחוסינב םינוש יסוי 'ר לש םימתוחה וירבד 326
 םיניתנה תא וליפא" :חתפש םשכ םותחל ףידע היה ,הרואכל .212 'עה ,ליעל ואר ,"ןיניתנה" הלימב חסונה ףוליח יבגל ."תורזממה
 לכמ" :ריאמ 'ר טטיצ ןתואש ,קוספב תומדוקה םילימב הב שומישהמ עבונ "ןמ" סחיה תלימל רבעמה יכ הארנ ."םירזממה תאו
 ,"ןיתנ"ו "רזממ" תומשב שומישה ."תורזממה ןמו תוניתנה/ןיניתנה ןמ וליפא :יסוי 'ר ףיסומ ךכל ."םכילוליג לכמו םכיתואמוט
 ירבדב הנווכהש הארנ .ןישודיק אתפסותב תרחא הכלהב ,םיאנתה תורפסב תפסונ תחא םעפ עיפומ םיטשפומ םצע תומש רותב
 .םיניתנהו םירזממה השעמל ורהטי ךכו ,תורזממהו תוניתנה דסוממ םעה תא רהטי לאהש איה יסוי 'ר
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 רצונ םפוגש םדא ינב לש תמיוסמ הצובק ,םירזממב קר היוצמה האמוט יהוז יסוי 'ר לש ותאירקב .תימויקה

 לש רתוי תימיטפוא השיג חתפל םימכחל רשפיא תימויקה האמוטה ןמ תושונאה רורחש .םיוסמ אטחב

   .רזממ וניאש ימ לכ רובע תוחפל – תישפוחה הריחבה ןורקע תא ץמאלו םדאה

 

 םימכח דימלת רזממו םיקושעה תעמד :׳ב קלח
 ידיל האב הז השק בצמב הרכה .ותדיל עגרב רבכ ,וירוה יאטח לשב תוחנ דמעמל ןודנ )תרזממה וא( רזממה

    :הגיגח תנשמב איסנמ ןב ןועמש 'ר ירבדב יוטיב

 בייח וניא - גח אלו לגרה רבע .ןורחאה בוט םויו לגרה לכ תא גגוח - גח לש ןושארה בוט םויב גח אלש ימ

 ."תונמיהל לכוי אל ןורסחו ןוקתל לכוי אל תוועמ" רמאנ הז לע .ותוירחאב

 םא .רזממ דילוהו היירעה לע אבש הז ?ןקתיהל לוכי וניאש תוועמ אוה הז-יא :'וא איסנמ ןב ןועמש 'ר

  .)ז-ו ,א הגיגח הנשמ( ןקתיהלו רוזחל אוה לוכי ,לזוגבו בנוגב רמאת

 לַכּוי א` ןֹורְסֶחְו ,ןֹקְתִל לַכּוי א` תָּוֻעְמ" :וט ,א תלהק טוטיצ בגא םיאב םירזממה לע איסנמ ןב ןועמש ׳ר ירבד

 ״היירעה לע״ אבש םדא :רזממל עגונב רתופ ותוא אוה ךא ,הגיגחה ןברקל רשקב אבוה קוספה ."תֹונָּמִהְל

 ויבא יפלכ תרוקיב איסנמ ןב ןועמש 'ר עילבמ ךכב יכ הארנ .ןקתל לוכי וניא אוהש תוויע רצי ,רזממ דילוהו

 .ןיירבעה ידי לע אלא ,קוחה ידי לע םרגנ אל "תוויע"ה .תרוקיבל דמוע וניא ומצע רזממה ןיד ךא ,רזממה לש

  .םלועב רזממה םויקל יארחאש אוה אטוחה באה וליאו ,הילאמ תנבומ הדבוע לוכיבכ אוה רזממה ןיד

 םרב .הכיפה יתלב איהש ,רזממה תדלוהבש הידגרטה תא יוטיב ידיל םיאיבמ איסנמ ןב ןועמש 'ר לש וירבד

 ןוסאב תדקוממ רזממה יבא יפלכ תרוקיבהש ןכתי 327.ומצע רזממה תא ספות אוה קוידב דציכ רורב אל

 הבר ארקיו שרדמב ,ותמועל .הברקב ףסונ רזממ םע דדומתהל הכירצש ,הליהקה וא הרבחה לע איבהש

 קר אל תרוקיב החיטמ הבר ארקיוב השרדה .ובצמ יפלכ היתפמא העיבמו רזממב תדקמתמש השרד העיפומ

 םיאיבמו רזממה ןיד םצע תא וגהש ,הרותהו ןירדהנסה יפלכ דחוימב אלא ,רזממה לש םיאטוחה וירוה יפלכ

 .ומושייל

 

 ״םירזממה וליא םיקושעה״ :הבר ארקיו
 .)גכ-י ,דכ ארקיו ואר( ירצמה שיאהו תילארשיה השאה ןב ,ללקמב תקסוע הבר ארקיו שרדמב ב"ל השרפ

 ,ללקמב תוקסועה תואקסיפ שש רחאל 328.רזממ היה ללקמהש תרוסמל תוסחייתמ וז השרפב תושרד המכ

 וניא רזממש ךכ לע תורוסמב הנדה ימלשוריה תייגוס ךותמ האבומ הפסונ הבר ארקיו לש חסונה ידעמ קלחב

 השרפה לש תמתוחה הקסיפה .םירזממה אשונ ללגב ןאכל האבוה איהו ללקמל תעגונ הניא וז היגוס 329.יח

 
 וב שי אמש הז למג ורקב׳ 'מוא ןיא :'מוא ייחוי ןב ןועמש 'ר" :הליבקמה אתפסותב יאחוי ןב ןועמש 'ר ירבד תא ןייצל ןיינעמ 327
 הגיגח אתפסות( "הרותה ןמ שרפש םכח דימלת הז ?הז הז-יאו .םימימת אלא ןירקבמ ןיא .׳םומ וב שי אמש הז ריזח ורקב ,םומ
 םנמא .הנקת אלל ודלונ שארמש ,תואמט תויחל רזממה תא םימדמו ,רזממב רבודמש ןורתפל םיסחייתמ ולא םירבדש הארנ .)ט ,א
 'ר ירבדש הארנ ךא ,הלעב לע התוא לספו שיא תשא לע אבש ימ תא אלא ,רזממה תא ןייצמ וניא איסנמ ןב ןועמש 'ר ,אתפסותב
 ,ךכל ףסונב ."רבכ תועתינו הליחתמ ןקותמ היהש ימל אלא תוועמ ןירוק ןיא" ,הנשמב וירבדל הבחרה םיווהמ ןאכ יאחוי ןב ןועמש
 ךומס ליעל ואר וז הנשמ לע .ח ,ג תוירוה תנשמ תמועל ,רזממל דוגינכ בצומ םכח דימלתה ,הז קוספל םיאנתה תקולחמבש ןיינעמ
  .393 ׳עהל ךומס ,ןלהל ןכו ,19 ׳עהל

 .׳ב קרפ תליחתב ואר ,ךכב ןוידל 328
 םע אתיירבה הפסונ 'ז הקסיפ לש הפוסב ,םידעה תצקמב .149 זירפו 340 ןודנול י"יכב תורסח ולא תואבומ .ז-ו ,בל ר"קיו ואר 329
 י"יכב קר אל הרסח וז הדיחי .גי ,ג ןישודיק ,ימלשוריה תסריג יפ לע ,אובל דיתעל םירזממה דמעמ יבגל יסוי 'רו ריאמ 'ר תקולחמ
 ׳רו ריאמ ׳ר תקולחמ לע ימלשוריב תמתוחה הרעהה םג העיפומ 117 ןכנימ י״כב קר .סופדבו 32 ןקיטו י"כב םג אלא ,זירפו ןודנול
 אל אריזממ" תייגוס – ימלשוריה ךותמ תואבומה תודיחיה יתש .225-226 ׳עה ליעל ואר .הזינגה עטק חסונל בורק החסונו ,יסוי

 טמשנש םודק "שרג"ב רבודמש ןכתי ןכל .אקווד ימלשוריב שומיש לע תודיעמ – ריאמ 'רו יסוי 'ר תקולחמ לש אתיירבהו "ייח
 רואיתל .תיסחי תומודק ןהש הארנ ,ימלשוריב ןשומיש רואל ךא ,רתוי תורחואמ תופסוהב רבודמש םג ןכתי .דיה יבתכמ קלחמ
  .כ"רדפו ר"ו ,ל"נה ;הריסמ ,יקסבוקילימ ואר ,םהיניב םיסחיהו הבר ארקיו שרדמל חסונה ידע לש םייפוא



210 
 

 תמתוחו ,א ,ד תלהקל ןורתיפב תחתופ איה .ללקמה תיישרפל רשק ןיא הל םגו ,םירזממב תקסוע איה םג

 330:רחא רוקממ החקלנ איה ףאש הארנו ,ב ,ד הירכזב

  ."םיקושעה לכ תא האראו ינא יתבשו"

  332.םירזממב היירק רתפ אטייח 331אנינח

  .םירזממה וליא – "םיקושעה לכ תא האראו יתבשו"

  333.ןיי]נ[)צ(ע – "םיקושעה תעמד הנהו"

  .ןוהל ןיקחרמ 335איבילע ןיליאו הריבע ורבע וליאלש 334ןהיתומיא

  ?ול תפכיא המ הז]]ו[[ ?השע המ הז .הורע לע אב הזלש 336ויבא

 רזממ אבי אל" םש לע 338.האב הרותה חוכב איהש לארשילש הלודג ןירדהנס הז – 337"חוכ םהיקשוע דימו"

  ."ייי להקב

  .ןמחנל ילע :ה'בקה 'מא – "םחנמ םהל ןיאו"

  .יקנ בהדד ןיסירכ-וליא היתימח אנא הירכז 'מא אובל דיתעל לבא 339תלוספ ןהב שי הזה םלועבש יפל

  ."השאר לע הלוגו הלוכ בהז תרונמ הנהו יתיאר רמואו האור התא המ ילא רמאיו"

  .הלואג :'מא דחו .הלוג :'מא דח - ןיירומא ןירת ?"השאר לע הלוגו" והמ

 ."הלבב יתחלוש םכנעמל" 'מא 'אד 'מכ ,םהמיע הניכש התלגו לבבל לארשי ולג - הלוג 'מאד ןאמ

 .)ח ,בל הבר ארקיו( 'וגו "ץרופה הלעו" .'וגו "תואבצ ייי ונילאוג" .אקוריפ - הלואג 'מאד ןאמ

 

 ,ןורתיפה יפל 340.ונניאש םחנמהו ,םיקשועה ,םיקושעה :תויומד המכ שי תלהק תליגממ שרדנה קוספב

 האור אוה רשאכ ,דיקפתל "בדנתמ"ש לאה אוה םחנמהו ,ןירדהנסה םה םיקשועה ,םירזממה םה םיקושעה

 עוזעזל תרשקתמה ,היתפמא ררועמ ןפואב םיגצומ םירזממה ,השרדה ךרואל .ותוא אלמיש ימ ןיאש

 ״קשוע״ ."םיקושע"ה םע םייוהיז ידי לע לכ םדוק תגשומ היתפמאה .םדמעמ לומ לא ןשרדה לש תורמרמתהלו

 תמצעתמ הלמחה 341.הרזעו העושתל קוקזה ,לווע ול השענש םדא אוה "קושע"הו ,המילא הלועפ אוה ארקמב

 ."איבילע" םירזממה תא הנכמ ןשרדה ,ךכל ףסונב .םירזממה יכב תא חיכנמש "םיקושעה תעמד"ל ןויצב

 
 השרדב רבודמש הארנ ,)352 'מע ,ר"הק ,ןמשריה ואר( תינשמ הארנה לככ איה הבר תלהק שרדמב וז הקסיפל הליבקמה יכ ףא 330
 .ןלהל םג ואר .ונ 'מע ;זכ-וכ 'מע ,ר"הק ,ןמשריה ואר ךכ לע .תלהק רפסל םודק תושרד ףסואמ קלח התיהש

 .א ,ד הבר תלהקב הליבקמה ךמס לע ילוא ,״לאינד״ :םידעה ראשב .״אצבח״ :149 זירפ י"כב .340 ןודנול י"כב ךכ ]אנינח 331
 .רפוסה דיב ןקותו וז הלימב שוביש לח 340 ןודנול י״כב ]םירזממב 332
 הלימה לש תימראל םוגרתב רבודמשו ,"ןייצע" אוה ירוקמה חסונה יכ ןעוט ,אפתת 'מע ,תוילגרמ תרודהמל ויתורעהב ןמרביל 333

 .י"צע ךרעב ,414 'מע ,י"א תימרא ,ףולוקוס םג ואר ."םיקושע"
 :ןכנימ י"כב ,"םתובא" :סופדבו ןקיטו י"כב ."תובא"ל הנוש םידעה ראשב ,תאז תמועל .זירפו ןודנול י"יכב ךכ ]ןהיתומיא 334

 ,רזממה לש ויבאב קסוע אבה טפשמה ןכש ,ינשמ חסונב רבודמש הארנ ."תובא" :ןוששו דרופסקוא ,םילשורי י"יכבו ,"ןהיתובא"
 .336 'עה ,ןלהל וארו

 .רפוסה דיב ןקותו ,אי]ב[)?ר?(י]ל[)ב(ע :ןודנול י"כב ]איבילע 335
 ,םדוקה טפשמל הז טפשמ יוהיזב עייסל ידכ הארנכ ,"ךכ" :וז הלימ ינפל ףסונ ,סופדבו ,ןוששו דרופסקוא ,םילשורי ,ןקיטו י"יכב 336
 .334 'עה ,ליעל ואר .םירזממה תובאל םיסחייתמ םיטפשמה ינש ,םהלש חסונה יפלש םושמ

 י"יכבו ,"אלא םחנמ םהל ןיאו" :ולא םילימ ינפל ףסונ סופדבו ןקיטו י"יכב .זירפו ,117 ןכנימ ,ןודנול י"כב ךכ ]חוכ – דימו 337
  ."םחנמ םהל ןיאו" קר ףסונ ,920 ןושש י"כבו ,51-ו 3 דרופסקוא ,24-ו 8 םילשורי

 החוכמ ןהילע האב" :םידעה ראשב םרב .)"האב" רסח( "הרותה חכב" :זירפ י"כב המודבו ,ןודנול י"כב ךכ ]האב הרותה חוכב 338
   .)ןקיטו י"כ יפ לע( "ןתקחרמ הרותלש

 ןכתי ."תולספ" :ןוששו םילשורי ,דרופסקוא י"יכבו ,"תולוספ" :זירפ י"כב לבא ,סופדבו ןכנימ ,ןקיטו ,ןודנול י"יכב ךכ ]תלוספ 339
 לש חסונה ידעב רתוי טלוב הז יוניש .ןלהל ואר ךכ לע ,רתוי קלח ןפואב םירזממה יפלכ הז רואית אורקל רשפאמ חסונה יונישש
 .234 'מע ,ןמשריה 'דהמ ואר ."ןילוספ םה" וא "תולוספ ןה" םיסרוג םקלח םש ,הבר תלהקב הליבקמה

 םיִקֻׁשֲעָה לָּכ תֶא הֶאְרֶאָו יִנֲא יִּתְבַׁשְו" :הב םישרדנש םיקלחה םישגדומ ןלהל .קוספב םיקלחהמ דחא לכ תרתופ הניא וז השרד 340
 תפסוהל ,337 'עה ליעל ואר ."םֵחַנְמ םֶהָל ןיֵאְו ַחֹּכ םֶהיֵקְׁשֹע דַּיִמּו םֵחַנְמ םֶהָל ןיֵאְו םיִקֻׁשֲעָה תַעְמִּד הֵּנִהְו ,ׁשֶמָּׁשַה תַחַּת םיִׂשֲעַנ רֶׁשֲא
 ,ןלהל ןחבאש ן"רדאב הדיחיה .שרדנ אלש הזה קלחה תא םילשהל ידכ הארנכ ,חסונה ידעמ קלחב "םחנמ םהל ןיאו" תיקוספה
 ."םחנמ םהל ןיאו" תיקוספה לש תוליפכל תסחייתמ

 .32-39 'מע ,קשע ,רטסיק ואר ,םימכח ןושלבו ארקמ ןושלב ,ק"שע לעופה לש םיפסונ תועמשמ ינווגב ןוידל 341
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 ןהו "קושע" ראותל ןה םוגרתכ שמשמ הז שרוש ,תירוסב 342."ןכסמ" אוה "בילע" ,םיילארשי ץרא תורוקמב

 343.המצע קשועה תלועפל

 ךא ,"הריבע ורבע" תוהמאה :ול ומרג םהש לוועה לע עיבצהל ידכ ,וירוה דגנכ רזממה תא ביצמ ןשרדה

 ןייצמו ,םייאנת תורוקמב רבכ שמשמה ,ינכט חנומ אוה ק"חר שרושה 344.םיקחרומש ולא םה םירזממה

 ןויקנ תא טילבמ ןשרדה ,תובאה יאטח רואיתב 345.ןיסחוי ילוספ יפלכ תישענש תיתרבח וא תיטפשמ הלועפל

 םירוהה ןיב הפירחה הדגנהב 346.םולכ השע אל רזממה ךא ,"הורע לע אב" ויבא :םירזממה ,םהינב לש םייפכה

 ןועמש ׳ר ירבדל המודב ,םיקשועה רותב םמצע םירוהה תא גיצהל היה רשפא ,םיקושעה םירזממל םיאטוחה

 ןירדהנסה םה םיקשועה וליאו ,עקרה רופיס םה םירוהה יאטח ,הבר ארקיוב ןשרדה רובע ךא ,איסנמ ןב

 347."הרותה חוכב" האבש

 תא תוקשוע ןירדהנסהו הרותה :ןדגנכ ותוא ביצמו ,ןירדהנסהו הרותה ןמ לאה תא דירפמ םג ןשרדה

 תוהדזהה תשוחת תא איה ףא תקזחמ ,םירזממה דצל ה"בקה תבצה .םתוא ״םחנמ״ לאה וליאו ,םירזממה

 ןתוא גיצמ ןירדהנסהו הרותה ןיבל לאה ןיב קותינה .םהל השענש לוועה לע רומרמה תאו ,םירזממה םע

  .ומצע רזממה ןיד יבגל תחנ רסוח ררועמו ,לוכיבכ ,תויאמצע תויושיכ

 תופסונ תושרדב םג םימייקתמ םה ךא ,םיילקידר ףאו םייתועמשמ הרותל ה"בקה ןיב הדגנההו קותינה

 ,"המכח"ה דגנכ בצומ ה"בקה ,אנהכ ברד אתקיספב הבוש תבשל השרדב .תיארומאה שרדמה תורפסמ

 דוגינב .רחא ןפואב הנועו ,"ושנוע המ אטוח" תלאשנ וללה תויושיה ןמ תחא לכ ."הרות"הו "האובנ"ה

 הבושת תושעל טושפ לוכי אטוחה ,ה"בקה יפל ,הרותהו האובנה ,המכחה תועיצמש תורומחה תויורשפאל

 .שדוקה יבתכב אצמנ אלו ,לאהמ רשייה עיגמש שדוחמ ןויערכ תגצומ הבושתה ,ךכב 348.הרפכב הכזי אוהו

 ״םיקושע״ה תשרדב ,לארשי ץרא יארומא לש תויתדה תויחנהב יוטיב ידיל אבש ,הבושת ןויערל דוגינב םרב

 ןהב שי הזה םלועבש יפל" :אבה םלועל קר םייטנוולר וימוחינ 349.הזה ןמזב םירזממל עיצהל המ לאל ןיא

  350."יקנ בהדד ןיסירכוליא היתימח אנא הירכז 'מא אובל דיתעל לבא ,תלוספ

 תלוספ ןהב שי הזה םלועבש יפל
 םמצעב םהש ,םירזממל רואיתכ בשייתמ וניא "תלוספ ןהב שי" רואיתה :תומירצ המכ ןנשי הקסיפה תמיתחב

 ,"יקנ בהז" ,רמולכ ,"ןיסירכוליא" רואיתהו ,בהזה תרונמ יומידב שומישה םג .לארשי םעל אלא ,םילוספ

 רבעמה יכ הארנ ,ךכ לע ףסונ 351.םיגיס וב ויהי אל אובל דיתעלש ,םלש ביטקלוקל רואיתכ רתוי םיאתמ

 "...הירכז רמא אובל דיתעל לבא" - המחנה ןכות לש ףיקעה חוסינל ,"ןמחנל ילע" ,ןושאר ףוגב לאה לש וירבדמ

 
  ."בילע" ךרעב ,408 'מע ,י"א תימרא ,ףולוקוס ואר 342
 .1102 'מע ;1099-1100 'מע ,תירוס ,ףולוקוס ואר 343
 תוכמ=ט ,ג הטוס ימלשוריל היזוליא שי הז רואיתבש ןכתי ךא ,ל"זח תורפסב םיצופנ "הריבע ירבוע"ו "הריבע רבע" םיפוריצה 344
 .אי ,אנ ר"ב םג ואר ."ללחתתש ןיד וניא הריבע הרבעש איה ,ללחתמ אוה ירה הריבע רבע אלש ערזה םא המ" :א ,א

 .א ,ב תובותכ אתפסות ;ד ,ג ;ב ,ג תויודע אתפסות ;ז ,ח ;ג ,ח תויודע הנשמ לשמל ואר 345
 דילוהו היירעה לע אבש הז" :ליעל יתאבהש ,ז ,א הגיגחב הנשמה ןמ טוטיצ אוה "הורע לע אב הזלש ויבא" רואיתהש הארנ 346
  ."רזממ

 ידע ראשב ,ךכ םושמש הארנו ,םירזממל השוע הלודגה ןירדהנסהש לוועה קוידב והמ שרופמ אל ,)זירפו( ןודנול י"כ חסונב 347
 א"וב" ףוריצה .םש הרעהב ואר ,"ןוהל ןיקחרמ איבילע ןיליאו" םדוקה רואיתה ךמס לע הארנכ ,"ןתקחרמ" לעופה ףסונ חסונה
 טויפ תומדקל ."םהישעמ חוכב םיאב /ודבא הנומא ישנא" :"הנומא ישנא" טויפב םג עיפומ אוהו ,ל"זח תורפסב רתויב רידנ "חוכב
 ןודנול י"יכ טעמל ,חסונה ידע ראשב עיפומ ךכו ,"חוכמ א"וב" אוה חוורה ףוריצה .47 'מע ,םיליבקמ םיטויפל ,יקסרימ ואר הז
  .םיפוריצה ינש ןיב תועמשמ ילדבה שיש הארנ אל ,ןפוא לכב .338 'עה ,ליעל ואר .זירפו

  .)355 'מע( ז הקסיפ ,הבוש ,כ"רדפ 348
 ,הבוש ,כ"רדפ ,לשמל ואר .הבושתה לש תויביטקפאהו תושיגנה תא תושיגדמ הבוש תבשל אנהכ ברד אתקיספב תושרד המכ 349
 .הבושת ,טרבמל ואר ,הבושתה דסומ לש היגולאינגה לע .בי-אי ,םש ;ט ,םש ;ו-ה הקסיפ

 .הנשת 'מע ,ר"קיו ,תוילגרמ ואר ."יקנ בהד" :תימראבו ,"רוהט בהז" ,λόχρυσοςὁ תינוויה ןמ העיגמ "ןיסירכוליא" הלימה 350
 .לארשי לכל סחייתמ הז רואית יכ ונייצש ,ןאכ הנוהכ תונתמו ו"זרהמה ישוריפ ואר 351
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 תישרדמה תורפסב תושרד המכב .רחא רשקהמ ןאכ הצבוש וז המיתחש עיצהל ינוצרב 352.אוה ףא םרוצ -

 לע דומעל תועייסמ ולא תושרד .״תלוספ״ חנומבו הירכז תאובנב םיבורק םישומיש םנשי תילארשי ץראה

  .ח ,בל הבר ארקיו תמיתח לש ירוקמה רשקהה

 :)ז ,ד םש( "uָּב ןיֵא םּומּו יִתָיְעַר הָפָי uָּלֻּכ" קוספל עגונב ,הבר םירישה רישב העיפומ רתויב הבורקה השרדה

  ."םלוכ גיסל לארשי תיב יל ויה םדא ןב" 'תכ

  ."י'יי םלאג" 353דע םנינע לכ .ןוסורכ-וליא הלוכ התימח אנא :הירכז ר'מא

 ,ד הבר םירישה ריש( "ךב ןיא םומו יתיער הפי ךלכ"ו ליאוה :ה'בקה 'מא ."רבדמה ןמ הלוע תאז ימ" 'תכד

 .)ז

 לכ תא תגציימ הייערה 354.תיסחי הרורב הלש המגמה ךא ,"שרג" תארוה קר ונינפלו ,הרסח האלמה השרדה

 לארשי תא ראתמה ,לאקזחי רפסמ קוספל תודגנומ םירישה רישב הייערה לש הייפויו התומלש .לארשי םע

 ףֶסֶּכ םיִגִס ,רּוּכ uֹותְּב תֶרֶפֹועְו לֶזְרַבּו ליִדְבּו תֶׁשֹחְנ םָּלֻּכ ,גיִסְל לֵאָרְׂשִי תיֵב יִל ּויָה םָדָא ןֶּב" :רתויב ילילש ןפואב

 תולפשל לשמ םיווהמה ,תכתמ יגיסכ םירישה רישב "םומ"ה תא תשרפמ השרדה .)חי ,בכ לאקזחי( "ּויָה

 אוה ךכו לארשי לע ״ותמח״ תא ״ךופשי״ לאה :םילא אוה לאקזחי תאובנב בצמל ןורתפה .םעה לש תיתדה

 הבושתכ הירכז תאובנב שמתשמו ,רתוי ןידע ןורתפ עיצמ ןשרדה .)בכ-טי ,םש ואר( לודג םוחב םתוא ךיתי

 אובל דיתעל ."ןוסורכוליא הלוכ התימח אנא" :לארשי לש ,הארנכ ,ידיתעה םבצמל לשמ רותב ,לאקזחיל

 יפ לע לארשי לש םלשה יפויה יומיד יוטיב ידיל אב ךכב .םיגיס אלל ,יקנ בהזל בוש וכפהיו ,ורהוטי לארשי

 סחייתמ בהזה תרונמ יומידש ןוויכמ ,רברפש לאינד עיצהש יפכ ."uָּב ןיֵא םּומּו יִתָיְעַר הָפָי uָּלֻּכ" :חתופה קוספה

 355.״םיקושע״ה תשרדב רשאמ וז השרדב רתוי בשייתמ הירכז תאובנב שומישה ,לארשי לכל

 :הבר ארקיו שרדמב עיפומ ב״כ לאקזחימ קוספב ףסונ שומיש

 "ויה ףסכ םיגיס" - תלוספ םתישענ המואל יל םכתא יתעטנש םויב – )אי ,זי היעשי( "יגשגשת ךעטנ םויב"

 .)הת-דת 'מע ,ג ,חי הבר ארקיו(

 קוספה תא שרפמ אוהו ,"תלוספ" םהש ,"םיגיס" ןושלמ ארוק ןשרדה ,"יגׂשגׂשת" ,היעשיב יבויחה רואיתה תא

 הזה ילילשה רואיתה תא תורשקמ הקסיפה ךשמהב תושרדה .לאקזחי תאובנ רואל ,ילילש ןפואב היעשימ

  .אטח לארשי םע ,הרות ןתמ תעב רבכ יכ תועבוקו ,הרות ןתמל

 ״תלוספ״ה ןיב ״םיקושע״ה תשרדב הדגנהה םג תדדחתמ ךכבו ,תכתמ יגיס תנייצמ וז השרדב "תלוספ" הלימה

 םרב 356.יתייעב יתד בצמל רושק "תלוספ"ה יומיד ,ב״כ לאקזחי לע תוססובמה תושרדב .רוהטה בהזה ןיבל

 ימינונאה לאוגה ,הבר תור שרדמב לשמל ךכ 357.םוגפ סוחיי לעב םדאל יומיד איה "תלוספ"ה ,םירחא תורוקמב

 
  .הז ישוק תובקעב ןקות אוהש הארנו ,"ה"בקה רמא דיתעל לבא" אוה חסונה םש ,148 'מע ,םודק שוריפ ,רנרל ואר 352
 ,דל ר"קיו ואר המודב .השרדה תא םילשהל שי ונממש ,ליבקמ רוקמל תונפהל דעונו ,םירפוס ןושל אוה "דע םנינע לכ" ףוריצה 353

 .האבה הרעהב ואר וז העפותל .אי
 .60 ןקיטו ,אנהכ ;םירפוס תונושל ,ש״א לטנזור ואר ,םייארומא-רתבו םייארומא םיילארשי ץרא תורוקמב "שרג"ה תעפותל 354
 ,טמ( יתבר תישארב שרדממ תרחואמה השרדה תא טטיצ אוהו ,ןיינעב ביחרה אל רברפש .283 'מע ,תוינווי םילימ ,רברפש ואר 355

 איה ףא תצבושמה ,א ,אפ םיליהת שרדמ םג ואר .תססובמ איה הילעש הבר םירישה רישמ השרדה תא אלו ,)255-254 'מע ,חכ
 .םש יתבר תישארבב

 לש רשקהב תכתמה ףוריצ יומידב שומישב ןוידל חפסנב ואר .ג ,ג ,ז הבר ש"היש ;א ,אמ ר"ב ;ה ,א ןיטיג ימלשורי םג ואר 356
 ןכתי .κίβδηλος ראותל רשקב ןוידל םג םש ואר .ןאכ םג יוטיב ידיל אב המוד דענמש הארנו ,רזממה תאמוטו תימויקה האמוטה
 .םוגפה סוחייה ןיבל העשר ןיב שוטשט םג ףקשל יושע םישומישה ןווגמש

 ,בקעי לש וינבל עגונ ,תילארשי ץראה תישרדמה תורפסב םימעפ המכ ומצע לע רזוחש "תלוספ" חנומב רושקה ףסונ ביטומ 357
 םירבד ירפס ואר .ושעו ,הרוטק ינבו לאעמשי :"תלוספ" םהמ האציש ,קחצילו םהרבאל דגנומ בקעי ,ךכב ."תלוספ" םהב היה אלש
 שרדמ ;ז ,ד ,םש ;ב ,ו ,ג הבר ש"היש ;ה ,ול ר"קיו ;אי ,חס הבר תישארב ;גמש הקסיפ ;ביש הקסיפ ,םש ;אל הקסיפ םירבד ירפס
 תרוסמב "תלוספ"ה םנמא ."המלש" התיה וניבא בקעי לש "ותטימ"ש אוה הז רשקהב םימעפ המכ תרזוחש החסונ .א ,אפ םילהת
 .ז ,א םיאלכ ימלשורי םג ואר .בקעי לש סוחייה תומלשל הרושק םג איה ךא ,םייתד םיאטחמ תעבונ וז
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 ןיא .יתיערז ברעמ אנא תיל !יל סח" :םיבאומו םינומע תאשל רוסיאה ללגב ,תור תא תאשל ןיינועמ וניא

    358.)ז ,ז הבר תור( "ינבב תלוספ ברעמ אנא

 ״תלוספ ןהב שי״ ןיב הדגנהה ובש ,וללה תושרדל המודה רשקהמ החוקל ״םיקושע״ה תשרד תמיתחש הארנ

 שרפתהל היושע המיתחה ,״םיקושע״ה תשרדב יחכונה הרשקהב .לארשי םעל הסחייתה ״ןיסירכוליא״ ןיבל

 ,)תמיוסמ המירצ תרתונ ךכבו( לארשי לש ביטקלוקל תסחייתמ ןיידע איה יכ ןכתי :םינוש םינפוא ינשב

 ."רוהט בהז"ל וכפהי לארשי ,םירזממה ךוכיז ידי לע .)םייתד םיאטחל אלו( םוגפ סוחייל תסחייתמ "תלוספ"הו

 םירזממב :םמצע םירזממל דקומה תבסהב ךורכ ״םיקושע״ה תשרד תרגסמב המיתחה לש רתוי ״קזח״ בוליש

 הבר ארקיו לש חסונה ידעמ המכב תפקתשמ וז תונשרפש הארנ .דיתעב רוהט בהזל וכפהי םהו ,תלוספ שי

 ,"תולוספ ןה" :רתוי דוע רואיתה תא םינשמ םקלחו ,"תולספ" םיסרוג ,"תלוספ" םוקמבש ,הבר תלהק לשו

   359."ןילוספ םה" וא

 אובל דיתעב םירדס יוניש
 .תילארשי ץראה םיארומאה תורפסב םירשקה המכב עיפומ "...אובל דיתעל לבא...הזה םלועבש יפל" עבטמה

 ,רומא תשרפ תליחתל השרדב 360.יתכלה רשקהב שמשמ אוה ,הבר ארקיו שרדמב םיפסונ תומוקמ ינשב

   :הז ללכמ ״הוצמ תמ״ תגרחהו ,תמל אמטיהל םינהוכה לע רוסיאה אוה רשקהה

  ."םהילא תרמאו ןרהא ינב םינהכה לא רומא"

  ]...[ .שרדהל ךירצ "רמאיו" "רמאיו" 'נש םוקמ לכ :יאחוי ןב ןועמש 'ר םשב ןנחוי 'ר

 ."אמטי אל שפנל" ול 'מא הנושאר הרימאב – "םהילא תרמאו ןרהא ינב םינהכה לא רומא" התוכדו

  .ול אמטיה ךדיל הוצמ תמ אב םא :הינש הרימאב

 התימ ןיאש יפל ,רקיע לכ ןיאמטמ םתא ןיא אבל דיתעל לבא ,הוצמ תמב םיאמטמ םתא הזה םלועבש יפל

 .)אירת 'מע ,ח ,וכ הבר ארקיו( אבל דיתעל

 ךא ,תמל אמטיהל רוסיאה ןמ "הוצמ תמ" תא גירחהל ידכ קוספב תוליפכב ךרוצ שי ,הזה םלועב ,ןשרדה יפל

  .םלועב תוומ היהי אלש ןוויכ ,רקיעו ללכ האמוט היהת אל אובל דיתעל

 עגנו ,תרהב ,תחפס ,תאש :םיעגנ יגוס העברא ןייצמ ,ב ,גי ארקיו .םיעגנ לע השרדב העיפומ המוד המיתח

 תשרדמ קלח לש הנבמל דואמ המוד וז השרד לש הפוס .תרחא תוכלמ םע םהמ דחא לכ ההזמ ןשרדה .תערצ

 :״םיקושע״ה

 361ט ,וט הבר ארקיו ח ,בל הבר ארקיו

 חוכב איהש 'שילש הלודג ןירדהנס הז "חוכ םהיקשוע דימו"

  ."ייי להקב רזממ אבי אל" םש לע ,האב הרותה

  .ןמחנל ילע ה'בקה 'מא – "םחנמ םהל ןיאו"

  .תלוספ ןהב שי הזה םלועבש יפל

 בהדד ןיסירכ-וליא היתימח אנא הירכז 'מא אובל דיתעל לבא

 בהז תרונמ הנהו יתיאר רמואו האור התא המ ילא רמאיו" .יקנ

 ."השאר לע הלוגו הלוכ

 היהו" םוש לע ,ןקזלש וחוכ ןמ תאבש םודא וז – "תערצ עגנ"

  ."תערצ עגנל 'שב רועב

 

  .םיעגנה תא האור ןהכה הזה םלועבש יפל

 יתקרזו" 'ד 'ה 'ה .םכתא רהטמ ינא 'קה 'מא אובל דיתעל לבא

 ."םתרהטו םירוהט םימ םכילע

 

 
255- 'מע ,חכ ,טמ יתבר תישארב ;א ,ז ,ט הבר תלהק ;1074 'מע ,םש ,קבלא-רודואית שוריפב וארו ,ט ,זפ הבר תישארב םג ואר 358
  .הירכזו לאקזחי ,םירישה ריש דצל ,ל ,ו הימרי אבומ םש ,254
 .339 'עה ,ליעל ואר 359
 .ו ,הרעוס הינע ,כ"רדפ ;די ,א ר"קיו ;ב ,וכ ר"ב ;ב ,א תינעת=ג ,ו םילקש ימלשורי ,לשמל ואר ,יללכ ןפואב הז ןונגסל 360
 .'י הקסיפ ,הרפ ,כ"רדפ וארו 361
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 ןמ תאבש םודא וז" :םודא לש ןויפאב םג אלא ,המחנב קר אל ונתשרד לש הנבמל הליבקמ םיעגנה תשרד

 עבראל וא םודאל הרושק אל תמחנמה המיתחה 362."'תערצ עגנל ורשב רועב היהו' םוש לע ,ןקזלש וחוכ

 ,ונלש הקסיפל רחא גוסמ ןוימד הלוע ךכב .םיעגנב תקסוע איהש םושמ קר ןאכ העיפומ איהו ,תויוכלמה

 תומוקמה תשולשב המחנה תועבטמל ףתושמה .רחא רוקממ האבוה המחנב המיתחה יכ הארנ ,הב םג רשא

 רשקהמ האבוהש החסונבו ינונגס סופדב רבודמש ךכל ןמיס דוע והז .תושרפ יפוסב םיעיפומ םהש אוה וללה

  363.רחא

 שחרתהל דיתעש ילקידר םירדס יוניש ןיבל םייקה רדסה ןיב תודיגנמ תוומהו םיעגנה לע תושרדה יתש

 .ולש יוניש דדועל וא הזה םלועב םייקה רדסה לע רערעל דעונ אל אובל דיתעה לש רואיתה .םימיה תירחאב

 םירזממה הזה םלועבש החנהה תא תססבמ השרדה :ונלש השרדה תמיתח תא םג אורקל שי ךכש הארנ

 איה אלא ,הזה ןמזב םירזממה רוהיטל לועפל האירק הווהמ הניא הקסיפה תמיתח 364."תלוספ" םיבשחנ

 הווצמש הממ ןכו ,הזה םלועב תרכומה תואיצמה ןמ הנושש ,םימיה תירחאב שחרתיש יתוהמ יוניש תראתמ

 .ותוא קזחתל םיעייסמ ףא םהש הארנו ,םייקה רדסה לע רערעל אופא ודעונ אל לאה ימוחינ .הרותה

 ךא ,ולומ תקעדזמו ,םירזממל השענש לוועה תא העימשמ השרדה ?הפוג ״םיקושעה״ תשרדל רשאב המו

 ףאו םירזממה ןיינעב לקהל םימכחה תא ןברדל הדעונ איהש ןועטל רשפא .ישעמ הנעמ ול תנתונ אל איה

 הרכהלו רזממה ןיד יפלכ תרוקיב תעמשהל רתא איה השרדהש רמול רשפא הדימ התואב ךא ,םתרתהל לועפל

 עיצמ ,ןירדהנסהמו הרותהמ לדבנ ןפואב גצומש ,ומצע לאה .ישעמ יונישמ ענמיהל ידכ ,ולש תויתייעבב

 ."תלוספ ןהב שי הזה םלועב" יכ הדומ לאה ףא .הזה ןמזב לוועה תא ןקתל עיצמ וניא ךא ,םימוחינ םירזממל

  365.םלוע ירדס יונישב ךרוצ שי ,הזה בצמה תא תונשל תנמ לע

 אובל דיתעהו םירזממה
 וריעה םינשרפה .ד ,ה ןישודיק אתפסותב ,םיאנת תקולחמב רומאכ יונש אובל דיתעל םירזממה לש םדמעמ

 ןיא ,םלוא 366.אובל דיתעל םירוהט םירזממה היפל ,יסוי 'ר תדמע תא ץמאמ ח ,בל הבר ארקיוב ןשרדהש

 דיתעל םירזממה לש םדמעמ תלאשש אופא הארנ .םמצע יסוי 'ר לש וירבדל זמר וא ןויצ השרדה תמיתחב

  .םינוש םירשקהב םיארומאו םיאנת וקסע הבש היגוס התיה אובל

 המיתחה ינפל הדוהי 'ר םשב טוטיצ ףסונ ,ונלש השרדל הליבקמה ,)א ,ד( הבר תלהק שרדמב הקסיפב

  367:המחנב

 .'םיקושעה תעמד' 'תכד ,אבה םלועל אב רזממה וליפא 368:הדוהי ר'א

  ]...[ .תולוספ ןה הזה םלועבש יפל - ה'בה 'מא

 
 ,בקעיל זמרמ קוספה טוטיצ וליאו .חוכ ול קינעה אוה ושעל ותכרבבש ,קחצי אוה "ןקז"ה יכ ריבסמ ,טלש 'מע ,ר"קיו ,תוילגרמ 362
 ."ורשב"מ קלח אוה ושעש

 ואר .בי ,הל ;ו ,גל ;ח ,הכ ;ט ,די ;ה ,בי ר"קיו ואר ,תושרפ יפוסב הבר ארקיו שרדמב עיפומ הז עבטמ יעפומ לש טלחומה םבור 363
 .239 'מע ,ר"בו ר"ו ,יקסבוקילימ לש וירבד וארו .'ו ,הרעוס הינע ןכו ;ט"י ,שדוחה ;'י ,הרפ כ"רדפ םג

  .12 'מע ,הרותה חוכ ,קיבונ וושה 364
 הלימה לש תמיוסמ תועמשמ יוטיב ידיל האב ,אובל דיתעה ןיבל לאה תמחנ ןיב רושיקבו "םחנמ"ה םע לאה יוהיזבש ןכתי 365

 תירחאו הלואגה ןויצל תשמשמ איהו ,תיגולוטכסא היצטונוק שי וז הלימל .ל"זח תורפסבו ארקמב ם"חנ שרושה לשו "המחנ"
  .537-536 'מע ,תוללוע ,רטסיק ואר ךכ לע .םיתמה תייחת אוה ףסונ תועמשמ ןווג .םימיה

 .הנשת 'מע ,ר"קיו ,תוילגרמ ןכו ,ןאכ ףסוי ץע שוריפו ל"דרה ישודיח ואר 366
 ןכל .לאה םע "םחנמ"ה תאו ,הרותהו ןירדהנסה םע "םיקשוע"ה יוהיז תא הרסח איהו ,תיתועמשמ הרצק הבר תלהקב השרדה 367
  .235-234 'מע ,ר"הק ,ןמשריה ואר .תינשמ הסריגב רבודמש רובס ןמשריה

 הרושל םיפוליחה ינויצב ,234 'מע ,ר"הק ,ןמשריה ואר ."יזפ ןב" ןאכ ףסונ םידעה ראשב ךא ,291.11 ןקיטו י"כ יפ לע ךכ ]הדוהי 368
19. 
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 ׳הדוהי'ב 'יסוי' רמוה ןאכ" :אתפסותב יסוי 'ר תטיש לש דוביע השעמל אוה הז טוטיצ יכ עיצה ןמשריה םחנמ

 ,"אבל דיתעל ןירוהט" העיבקה :תורמימה ןיב םיפסונ םילדבה םנשי םרב 369."'אבה םלוע'ב 'אבל דיתעה'ו

 תא ףקשמה - "אבה םלועל אב רזממה וליפא" - רחא גוסמ רואיתל ףלחוה ,רזממה דמעמב יוניש תראתמה

 ירנג חונימב ףלחתמ ,הרהטה חונימב ידוחייה שומישה .לארשי לכ לש יגולוטכסאה בחרמב רזממה תללכה

 ףוסב ןייצמ הדוהי 'ר :ו"ל לאקזחימ קוספל רכז הבר תלהקב ןיא ,ףסונב 370.םירחא םירשקהב עיפומה ,רתוי

 ,רתויב ישפוח דוביע והז ,אתפסותה לש דוביעב רבודמ ןכא םא 371.תלהקמ שרדנה קוספה תא קר וירבד

 יכ םירובסה םינוש תורוקמ המכ שיש אוה ייניעב ףידע רואית .תיאמצע הרמימל התוא ךפוהו טעמכש

 םירזממש ,ןישודיק אתפסותב יסוי 'ר ירבד :םהמע ביטיתש הרוצב םימיה תירחאב רתפית םירזממה ״תייעב״

 השרדה תמיתחו ,״אבה םלועל אב״ רזממהש ,הבר תלהקב 372)?יזפ ןב( הדוהי 'ר ירבד ,״אובל דיתעל םירוהט״

 דיתעל "רוהט בהז"ל ,םמצע םירזממה תא וא – וירזממ לע – םעה תא המדמה ,)הבר תלהקבו( הבר ארקיוב

 .אובל

 ארקיו שרדמב ב״ל השרפ לש הנושארה הקסיפב העיפומ םימיה תירחאב םירזממה לרוגל עגונב הכופה הדמע

 ׳ב קרפב 373.וז םע וז חתמב תודמוע ,תמתוחהו תחתופה ,תואקסיפה יתש ,קיבונ יבצ הארהש יפכ .הבר

 .םוניהגב םיאצמנש ״םיעשר״ה תומד םע ורותב ההוזמה ,ללקמה םע םירזממה תא ההזמ וז השרד יכ יתנייצ

 הכורכ אלא ,הפישחב הצמתמ אלש הלועפ ,םימיה תירחאב םירזממה לש ״ןמורכ״ םוסרפל הפצמ ןשרדה

 ןה ,״םיקושע״ה תשרדל דוגינב אופא תדמוע וז השרד 374.יגולוטכסאה ״הנחמ״ל ץוחמ האצוהב םג הארנכ

 תרגסמב לאה לש ודיקפתב ןהו ,םימיה תירחאב םהל הפוצמה לרוגה רואיתב ןה ,םנויפאו םירזממה תסיפתב

  .םתוא םחנמ אוה תמתוחה הקסיפב וליאו ,םירזממה תא ״םסרפי״ אוה תחתופה הקסיפב :וז

 דגנכ בצומ םנמא לאה ותליחתבש ךילהת תננוכמש תיתורפס הדיחיכ ב״ל השרפ תא אורקל עיצה קיבונ

 תורוקמל תוכייש ׳ח הקסיפו ׳א הקסיפש רתוי ריבס םרב 375.םדצל בצייתמ אוה ,ופוסב ךא ,םירזממה

-בא שמשמה ,ללקמה תומד ךוויתב תושחרתמ ו-א תואקסיפב תורזממל תויוסחייתהה .םינוש םירשקהלו

 הרז ׳ח הקסיפ ,ןתמועל .ילילש ןפואב םירזממה תא תוגיצמ ולא תואקסיפ ןכלו ,הז רשקהב םירזממל סופיט

 גיצהל רשפאמש אוה ללקמל רשק ילב םירזממב קוסיעה .ללקמה תשרפל תוסחייתה לכ הב ןיאו ,רשקהל

 ףוסב הצבוש איהו ,הז קוספל השרדב הרוקמ ,א ,ד תלהקב תחתופה ,׳ח הקסיפ יכ הארנ 376.רחא רואב םתוא

  377.המחנ ירבדב השרפה תא םותחל ידכו ,םירזממב הקוסיע לשב הבר ארקיוב ב״ל השרפ

 

 
 הסיסב לעש ןכתיו ,)ז ,בל( הבר ארקיוב םדוקה ףיעסב העיפוה יסוי 'ר תטיש יכ םש ןייצמ ןמשריה .235 'מע ,ר"הק ,ןמשריה 369

 אלו ,ר"קיו לש חסונ ידע המכב הרסח ריאמ 'רו יסוי 'ר תקולחמ ,329 'עה ,ליעל יתנייצש יפכ ךא .ןאכ הדוהי 'ר ירבד ופסונו ורצונ
 .הבר תלהקב המצע השרדה תלעופ דציכ רורב אל .הבר תלהק ךרוע ינפב דמעש חסונב שרדמה ןמ קלח התיה איה םא רורב

 הנש הקסיפ ,םירבד ירפס ;)367 'מע( טיק הקסיפ ,רבדמב ירפס ;)240 'מע( י ורתי אתליכמ ;א ,גי ןירדהנס אתפסות ,לשמל ואר 370
 .ב"ע יק ןירדהנס ילבב ;ב"ע דק ןירדהנס ילבב ;א"ע הל הטוס ילבב ;א"ע בס תובותכ ילבב ;א ,א ,ד ;א ,חי ,ג הבר תלהק ;)417 'מע(
 'ר יפל :"'ה להקב רזממ אובי אל" יארקמה רוסיאל םג תסחייתמ "אבה םלועל אב" ןושלהש ןכתי .א ,ג תומבי אתפסות םג וארו
   .אבה םלועל "אב" רזממה ,'ה להקב ״אובל״מ רוסא רזממש תורמל ,הדוהי

 .)"רזממה"( דיחי ןושלל )"םירזממ"( םיבר ןושלמ רבעמה אוה רתוי ןטק יוניש 371
 .368 'עה ,ליעל ואר 372
  .6-7 'מע ,הרותה חוכ ,קיבונ ואר 373
 .24 ׳עהל ךומס ,׳ב קרפ ואר 374
 .8-13 'מע ,הרותה חוכ ,קיבונ ואר 375
 ׳ר לע רופיסב ,קרפה לש םדוקה קלחב יתיארהש יפכ .ללקמה תא תנייצמ הניא ,ז-2ו תואקסיפב ,ימלשוריה ןמ האבומה םג 376
 'ר תצלמה תובקעב רזממ ותואל הקדצ ןתנ ןכא רוביצהש רפוסמ ףא הבר ארקיובש הסריגב .יתפמא רואב גצומ רזממה ,היכרב
  .)ןכנימ י"כב הרסח וז תפסות( היכרב

  .363 'עה ,ליעל וארו 377
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 ״םילשוריב בשיל לוכי רזממ ןיאש״ :ןתנ יברד תובא
   378:רזממב קסועה עטק עיפומ ״ןתנ יברד תובא״ רוביחב

 .JTS Rab( קרוי וינ י"כ ,)רטכש 'דהמב א"ע זכ( בי קרפ ,א"ונ

25(  

 327 המראפ י"כ ,)רטכש 'דהמב ב"ע זכ( זכ קרפ ,ב"ונ

  רזממ דילוהו הריבע רבעש םדא ןכו

 ךמצעב תלבח׳ ול םירמוא .׳הקיר׳ ול רמא .וילע תחווצ התייהו

  379.׳יב תלבחו

 םג" ל'ת ?ןכ אבה םלועל לוכי .ותוא ןימחנמו ויחאו וינב ןיאב

 380.)ח ,ד תלהק( "ול ןיא חאו ןב

 

  הריבעב השא אשנש יפל

 

 

 םהל ןיאו" ל'ת .ותוא םימחנמו ולצא םיסנכנ ויבורקו ויבהוא

 וינב ,ויבורקו ויבהוא והומחנ אלש פ'עא .)א ,ד תלהק( "םחנמ

 ל'ת ?ןכ דיתעל ףא לוכי .ותוא םימחנמו ולצא םיסנכנ ויתונבו

 381.)ח ,ד תלהק( "ול ןיא חאו ןב םג"

 םיבשוי םידימלתה ויהו 382םידימלתל הרות דמלש רזממ ןכו

  .דודשאל עיגמש דע אצוי ןלבה היהו םילשוריב םינושו

 

 יתייה רבכ רזממ יתייה אל וליא׳ .׳יל יוא׳ רמא ןלוק עמשש ןויכ

  .׳יתדמלש המ םידימלתה ןיב הנושו בשוי

 בשיו" 'נש ,רקיע לכ םיריזממ םילשוריל םיסנכנ ןיאש יפל

 .'וכו "דודשאב רזממ

 ורבח לוק עמוש תויהל דיתע םכח דימלת וא םכח היה םא

 לוקמ׳ .'מוא אוהו .שרדמה תיבב םינושו םיבשוי םלשוריב

 תוכלהבו םיקסוע ונא ינולפ רבדב׳ .'מוא םהו .׳וזה הרבחב

  .׳םיקסוע ונא ינולפ

 .יב התלבחו ךמצעב התלבח ,אבא׳ .'מואו ויבא לצא ךלוה

 .׳הנושו בשוי םלשוריב יריבח לצא יתייה ןכ אלמליאש

 ."דודשאב רזממ בשיו" 'נש ,םלשוריב בשיל לוכי רזממ ןיאש

 

 עטקב םג בצמה ךכ .ורשפו ירוקמה וחסונ לע דומעל השק תובר םימעפו רדרודמ רוביח אוה ןתנ ׳רד תובא

 הדיחיהש רעיש רטסיק םחנמ .א ,ד תלהק לע תושרד המכ הליכמה הדיחי לש הפוסב עיפומ עטקה 383.הז

 ,בל הבר ארקיוב םג שומיש השוע אבומה עטקהשו ,א ,ד הבר תלהק ךותמ תואקסיפ יתש לע תססובמ הלוכ

 םיביכרה ךא ,)םיחסונהמ דחא לכ לש חסונה ידע ןיב ןכו( 'ב חסונל 'א חסונ ןיב םילדבה המכ םג םנשי 384.ח

 :םהינשל םיפתושמ ונניינעל םייתועמשמה

 עיצמ רטסיק 385."יב התלבחו ךמצעב התלבח" ,אטוחה ויבאל רזממה ירבד לש טוטיצ שי םיחסונה ינשב

 :)הבר תלהקבו( הבר ארקיוב םהירוהל םירזממה ןיבש רעפה רואית לש יטמרד דוביע םה ולא םירבדש

 המ הז ,השע המ הז ,הורע לע אב הזלש ויבא .ןוהל ןיקחרמ איבילע ןיליאו ,הריבע ורבע וליאלש ןהיתומיא"

 
 רטסיק לש ונויד םג ואר .רקב לש תיטפוניסה הרודהמה לע םרובע יתכמתסה .ונניינעל םייתועמשמ חסונ יפוליחל םינויצ ןלהל 378
  .205-204 'מע ,ן"רדאב םינויע ,רטסיק :חסונ יניינעב תורעה המכ ללוכה ,עטקה לש בחרה רשקהב

 .חסונה ידע ראש יפ לע יתמלשהו ,קרוי וינ י"כב העוטק וז הלימ ]יב 379
 ,ן"רדאב םינויע ,רטסיק ואר ךכב ןוידל .'ב חסונ ידעמ קלחב םג ךא ,ןייטשפע י"כבו קרוי וינ י"יכב קר עיפומ הז הנושמ רואית 380
  .430 'עה 205 'מע

 .380 'עה וארו ,303 ןקיטו י"כמ רסח הז רואית 381
 רסח טפשמה לכ ."םידימלתל הנשו" :ףסונ 1305 קרוי וינ ,247 דרופסקוא ,ןייטשפע י"יכב ]םידימלתל הרות דמלש רזממ ןכו 382
  .ולא םידעב טמשוהש הארנו ,ןושאר סופדבו ,50 קרוי וינ ;95 דרופסקוא ;Heb. c.24 דרופסקוא י"יכב

  .7-8 'מע ,ן״רדאב םינויע ,רטסיק ;א"ע זכ 'מע ,ן"רדא ,רטכש ואר 383
 רשקהב עיפומ הז קוספ ךא ,'ב חסונב קר א ,ד תלהק לש טוטיצ שי אבומה עטקב .205-204 'מע ,ן"רדאב םינויע ,רטסיק ואר 384
 לש םימדוקה םיקלחב םג אבומ הז טוטיצ ."ֹול ןיֵא חָאָו ןֵּב םַּג" :ח ,ד תלהק תא ןאכ םיטטצמ םיחסונה ינש ,ףסונב .רתוי בחרה
 ,רטסיק ,אטוחה באל םימוחינה רואיתבש תוריהבה רסוח ףא לע ."םחנמ םהל ןיאו" :'א קוספב ראותמל שוריפ רותב ,הדיחיה
 לש ןושארה קלחהש ןעוט ,םש ,רטסיק .םיחסונה ינשל ירוקמה עטקב רבודמ תאז לכב יכ ןעוט ,430 'עה 405 'מע ,ן"רדאב םינויע
 .םירבד ירפסב הקסיפ לע ססובמ ן"רדאב הדיחיה

 וז ןושלש ןכתי .םילשוריל סנכיהל לוכי וניאש הרות דמלש רזממה רואיתב ,אבומה עטקה ךשמהב בלושמ הז טוטיצ ,'ב חסונב 385
  ."hְתַדָלְי הָלְּבִח הָּמָׁש hֶּמִא hְתַלְּבִח הָּמָׁש ,hיִּתְרַרֹוע ,ַחּוּפַּתַה תַחַּת" :ה ,ח םירישה רישב בותכל תזמרמ
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 רובידב רזממה תא טטצמ ן״רדא ךא ,רזממה יפלכ היתפמא ררועל ןויסינ ונשי ,תורוקמה ינשב 386."ול תפכיא

 הנפמ אל ן״רדא ,רזממה לוק תעמשה ףא לע םרב .ויבא יפלכ םירבדה תחטהלו ותקעזל לוק ןתונו ,רישי

 תנשממ איסנמ ןב ןועמש 'ר ירבד םידהדהמ ךכב 387.רזממה לש ויבא יפלכ קר אלא ,ןירדהנסה דגנכ תרוקיב

  .וניד םצע לע רערעמ וניא אוה ךא ,ול אל אטח לשב עגפנ רזממהש ךכב ריכמ ן״רדא .ז ,א הגיגח

 ראותמ ,וז הדיחיב .)דחא ףוצר רוביד והז ,'ב חסונב( האבה הדיחיב עיפומ רזממה ירבד לש ףסונ רישי טוטיצ

 דומיל ,אובל דיתעל הארנכ ,והשלכ בלשב .וידימלתל הרות דמילש רזממ וא ,"םכח דימלת וא םכח" רזממ

 םושמ ,םהמע דומללו וירבחלו וידימלתל ףרטצהל לוכי וניא םכחה רזממה .םילשוריב אקווד םייקתמ הרותה

 יתייה אל וליא ,יל יוא" :קעדזמ אוה הז בצמ לע .דודשאב תבשל וילע רזגנו םילשוריל סנכיהל וילע רסאנש

 יריבח לצא יתייה ןכ אלמליאש..." ;)'א חסונ( "יתדמלש המ םידימלתה ןיב הנושו בשוי יתייה רבכ רזממ

 חינמ הז עטק ,ולוק תעמשהו רזממה יפלכ היתפמאה תנגפה ידכ ךות .)'ב חסונ( "הנושו בשוי םלשוריב

 יחרכה רשק ןיאש אופא הארמ הז עטק .דיתעב רזממה לרוגל עגונב )תשדוחמו( תינוציק הרמוח ותיתשתב

 הרכהה :ךופה אקווד אוה ןאכ רשקה יכ ןכתי .הלקמ תיתכלה תוינידמ ןיבל רזממה יפלכ היתפמא יוליג ןיב

 .הרומחה הרדהה תא קזחתל תרשפאמה איה רזממה לבסב

 ונממש קוספה םג 388.תידיתע תושחרתהב רבודמש ךכ לע העיבצמ םילשוריל קתעוי הרותה דומילש החנהה

 שומישה רואל .)ו ,ט הירכז( "דֹוּדְׁשַאְּב רֵזְמַמ בַׁשָיְו" :יגולוטכסאה רשקהה תא תפשוח רזממה תרדה תדמלנ

 םירזממה דמעמל עגונב ריאמ 'ר תטיש ןיבל וז הדיחי ןיב רשק לע ועיבצה םירקוחו םינשרפ ,הירכזמ קוספב

 תא ול םיסחיימה ,םייארומאה תורוקמב החותיפ יפ לע ריאמ 'ר תטישב רבודמ יכ ןייצל שי 389.אובל דיתעל

 390.ו ,ט הירכזל השרדה

 רכומה טביהב יוטיב ידיל האב אל רזממה לש הידגרטה עודמ :הנבהל השק וזה הדיחיה לש יזכרמה ריצה

 ישוקה תא דקממ אוה עודמו ,םכחכ רזממה תא גיצמ ן״רדא עודמ ?ןותיחב רוסא אוהש ךכב ,ודמעמ לש רתוי

 ארקיוב ןירדהנסה רואית לש דוביעב רבודמש עיצה רטסיק ?וידימלתו וירבח םע הרותה דומילמ העינמב ולש

 ,ן״רדאב הכפה רזממה תא הקיחרמה "ןירדהנס"ה ,הז יפל 391."הרותה חוכמ" םירזממה תא תקחרמש ,הבר

 םצעל רשפ תנתונ הניא איהו ,יניעב הקוחר וז העצה .ףרטצהל לוכי וניא רזממה םהילאש הרותה ידמולל

  392.םכח דימלתכ רזממה רואית

 
  .431 'עה 405 'מע ,ן"רדאב םינויע ,רטסיק 386
 'עה ,ליעל ואר .הבר תלהקב םג הרסח ןירדהנסה יפלכ תרוקיבה .8 'עה 14 'מע ,הרותה חוכ ,קיבונ ואר ,ן״רדאו ר״קיו ןיב רעפל 387
367. 
 לצא תוינפהב ןכו ,)דע-גע 'מע( הארנו ה"ד ,בי קרפ ן"רדא ,תובא ןגמ ,ץ"טירהמ םג ואר .432 'מע ,םויגלירולפ ,ןייטשדילב ואר 388
 .971 'מע ,םישנ ,פ"כות ,ןמרביל ;ונ תוא ףוס א"ע זכ ,ן"רדא ,רטכש

 .405 'מע ,ן"רדאב םינויע ,רטסיק ןכו ,םש תוינפהבו 971 'מע ,םישנ ,פ"כות ,ןמרביל ואר 389
 ן״רדא יכ עיצהו ,יסוי 'רו ריאמ 'ר תקולחמ תאבומ ,)ז ,בל הבר ארקיו( ״םיקושע״ה תשרדל תמדוקה הקסיפב יכ ןייצ רטסיק 390
 רוסיאב וארש םירקוח ויה .433 ׳עה םשו ,405 ׳מע ,ן״רדאב םינויע ,רטסיק ואר .369 'עה ,ליעל םג ואר .וז הקסיפב םג שומיש השוע
 ;135-134 'מע ,םירזממ ,ןליא רב ;432-431 'מע ,םויגלירולפ ,ןייטשדילב ואר .המודק הכלהל דה םילשוריל סנכיהל םירזממ לע
 ךא ,הרות דומלל רזממה לע תרסואה המודק הכלה םג ןאכ תפקתשמש ןעט ןליא רב( 324 ׳עה ,ליעל וארו ,תוינפהבו ,םש ,רטסיק
 .)םידימלת דמיל ףאו( הרות דמלש ימכ רזממה רואית תא וטימשהש 'א חסונ לש תומיוסמ תואסרג לע ססבתה אוהש הארנ
 תורוקמב ,׳ב קרפב הארמ ינאש יפכ .תורוקמה ןיב יגולאינג רשק שיש הארנ אל ,ןוימדה ףא לע .)382 'עה ,ליעל ואר חסונה יפוליחל
 םירזממה יפלכ השקונ השיג לש המויק םצע ןכל .םירזממה לרוגל רשקב "תורימחמ" תושיג םג ומייקתה םייארומא םיילארשי-ץרא
 ןיבש לדבהה ללגב קר אל ,עתעתמ ןוימדהש הארנ ,ןכ לע רתי .172-173 'מע ,םירזממ ,ןהכ וארו ,המודק הכלה חרכהב תפקשמ אל
 ךומס ׳א קרפ ואר ,םירזממב תדקמתמ הניא ןארמוקמ הליגמהש םושמ אלא ,שדקמל הסינכה רוסיא ןיבל םילשוריל הסינכה רוסיא
 יפ לע ריאמ 'ר תטיש לש רחואמ דוביע ונינפלש רתוי ריבס ,ו ,ט הירכז לע םיססובמ ןתנ יברד תובאב םירבדהש ןויכמ .101 ׳עהל
 .םייארומאה תורוקמה

  .432 'עה 205 'מע ,ן"רדאב םינויע ,רטסיק 391
 תמדוקה הדיחיה סיסבב תדמועה ,)232 'מע ,ןמשריה 'דהמ( א ,ד הבר תלהקב תרחא הקסיפ לע ססובמ הז רואיתש ןכתי 392
 לכ ךכיפל" :הרימאב תמתוחו ,םניהגה ןמ תובאה תא ליצהל םילוכי םתובא ןוועב םיתמש םינטק יכ תעבוק וז הקסיפ .ן״רדאב
 ,ןמשריה םג ואר .הרות ותוא דמילש ימ אוה רזממה יבא ן״רדאבש הארנ אל םנמא ."םניהגמ והליציש הרות ונב תא דמלי םדא
 .הבר תלהקב תרחואמ תפסות הארנכ אוה הז טפשמ יכ ןייצמש ,233 'מע ,ר"הק
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 רדס תעבוקש ,תוירוה תכסמב הנורחאה הנשמה לע ססובמ ןתנ ׳רד תובאב רואיתהש אופא עיצהל ינוצרב

 רערעמש םרוגכ הרותה דומילב תונייטצהה תא הביצמ הנשמה ,הפוסב .םסוחיי יפ לע םישנא לש תומידק

 ןהכל םדוק םימכח דימלת רזממ ,ץראה םע לודג ןהכו םימכח דימלת רזממ היה םא לבא״ :וזה הייכרריהה לע

 וניא אוהו ,וז הנשמל ידוחיי ״םימכח דימלת רזממ״ לש שיחרתה 393.)ח ,ג תוירוה הנשמ( ״ץראה םע לודג

 "םידימלתל הרות דמל״ש ימכ ן״רדאב רזממה רואית יכ אופא העיצמ ינא .םירחא םיידומלת תורוקמב הלוע

 ,הרות דמללו דומלל םנמא לוכי רזממה ,ן״רדא יפל 394.תוירוה תנשמל ביגמו זמור "םכח דימלת וא םכח" וא

 ן״רדא .שרדמה תיבב דומילב םש ףתתשהלו םימיה תירחאב םילשוריל וירבח םע תולעל לכוי אל אוה ךא

 תורשפאה תא ךפוה אוה ,םימיה תירחא לש בחרמה תועצמאב ךא ,יתיזח ןפואב תוירוה תנשמל דגנתמ וניא

 .הידגרטל ,סוחייה לע הרותה ןוחצנ לש הרקממ "םימכח דימלת רזממ" לש

 395.ןיטולחל םתשיג לע קלוח אוה ,א ,ד הבר תלהק לעו ח-ז ,בל הבר ארקיו לע ןאכ ססבתמ ן״רדא ןכא םא

 ,ריאמ 'ר תטישב לגוד אוה ,אובל דיתעל "םירוהט" םירזממש ,יסוי 'ר לש וזל הבורקה הדמע ץמאל םוקמב

 תא שיגדמו ,רזממה לש יגרטה ודמעמ תא שיחממ ן״רדאב הז עטק םג םנמא .דודשאל םירזממה תא שרגמו

 דיתעל אל םגו הזה ןמזב אל – םימוחינ רזממל עיצמ וניא אוה ךא ,ויבא השעמ תובקעב ול םרגנש לוועה

 396 .םימיה תירחאב ולש הפירח הרדה ראתמ אוה אלא ,אובל

 

 היתפמאו ,היגולוטכסא ,היגולואית :םוכיס
 תעד .אובל דיתעל "םירוהט" ויהי םירזממה םאה הלאשב ריאמ 'רו יסוי 'ר םיקלוח ,ד ,ה ןישודיק אתפסותב

 ׳רל שיש הארנ אל ךא ,ו״ל לאקזחיב האירק תועצמאב הבוגמו תחתופמ – םירוהט ויהי םירזממהש – יסוי ׳ר

 ,ט הירכז לע התוא םיססבמו ,ריאמ 'ר תטיש תא םיבעמו םיחתפמ םידומלתה .ולשמ תיתוהמ הנעט ריאמ

 ימלשוריב .ינוציק ןפואב וקחרוי םהש אלא ,ורהטי אל םירזממהש דבלב וז אל ."דודשאב רזממ בשיו" :ו

 לצא תוירסו הניט לצא הניט ןיכילומ" :תוסואמ תויומדכ םירזממה תא גיצמה רבסה םג ףסונ )גי ,ג ןישודיק(

  ."תוירס

 קלח .םינוש םירשקה המכב תילארשי ץראה תישרדמה תורפסב הנודנ םימיה תירחאב םירזממה לרוג תלאש

 ארקיו שרדמב ״םיקושע״ה תשרדב רכינ ךכ .יסוי ׳ר לש וזל הבורקה ״הליכמ״ השיג םיצמאמ תורוקמה ןמ

 הפצמש ,הכופה הדמע םיצמאמ םירחא תורוקמ .וז השרד לע ןעשנה ,א ,ד הבר תלהק שרדמב ןכו ,ח ,בל הבר

 ןתנ יברד תובאב רכינ ךכ .ריאמ ׳רל םידומלתב תסחוימה הדמעה תא הריכזמה ,תינוציק הרדהלו הקחרהל

  397.א ,בל הבר ארקיו שרדמב ןכו ,)ב"ונ זכ קרפ=א"ונ בי קרפ(

 היוארה תיתכלהה תוינידמה ןיינעב תומיוסמ תושיג ףקשמ םימיה םירחאב םירזממה לרוגב קוסיעהו ןכתי

 .יסוי ׳רכ הכלה הקספנ םש ,)ב״ע בע ןישודיק( ילבבב היגוסה ןמ זמרנ ךכש הארנ .הזה ןמזב םירזממל עגונב

 
 .19 ׳עהל ךומס ,ליעל ואר ,וז הנשמב ןוידל 393
 יפ לע םג ייניעב תדמוע וז העצה .הכ 'מע ,הנליו סופד ,ח ,בי ןתנ יברד תובא ,עשוהי ןיינב ,קלאפ עשוהי 'ר לש ושוריפ וארו 394
 .רומאכ ,ידוחיי אוה הרות דמלש םכחכ רזממ לש רואיתה ,״םכח דימלת״ יוטיבב תטקונ הניא וז הסריג יכ ףא .׳א חסונ לש הסריגה

 תובאש איה הנעטה ן"רדאב :תססובמ איה הילעש ר״הקב הקסיפה לש הזמ ךופה ןויער תמדקמ ן"רדאב תמדוקה הדיחיה םג 395
 םינטקש ןועטל איה השרדה תרטמ ,ר"הקב וליאו ,םניהגמ םהלש םיעשרה םיחאה וא םינבה תא ליצהל םילוכי םניא םיקידצ םיחאו

 שובישמ עבונ ךופיההש עיצמש ,204 'מע ,ן"רדאב םינויע ,רטסיק וארו .םניהגה ןמ םהיתובא תא ליצהל םילוכי םהיבא ןוועב ותמש
 .ססבתמ אוה םהילעש תורוקמה ןיבל ן"רדא ןיב רתוי תבכרומ םיסחי תכרעמ הנשיש ןכתי ךא ,ר"הקב

 .ר״הקבו ר״קיוב ״םיקושע״ה תשרד לע ססובמ עטקהש ךכמ תעבונ ןאכ ן״רדאב רזממה תגצה לש תידוחייה תובכרומה יכ הארנ 396
 .ידיתעה ובצמ יבגל הדמעה יונישב ךא ,רזממה יפלכ היתפמאהו םיטנמיטנסה תא רמשמ ן״רדאב עטקה

 תעבונ הניא ,"אובל דיתעל יסוי 'רכ 'לה ןיא 'מא ףסוי 'ר םשב אנוה 'ר" :גי ,ג ןישודיק ימלשוריל ןדייל י"כ תסריג יכ םג ןכתי 397
   .226 'עה ,ליעל ואר .ןווכמ ןוקיתמ אלא תיעטומ הטמשהמ
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 דמעמב קוסיעה יכ הארנ םירחא תורוקמב ,םלואו .דחא הפ טעמכ ,רקחמב הלבקתהש תורוקמל תונשרפה וז

  .הלאשב ןותנ וניאש ,הזה ןמזב השקה םדמעמ תא קזחתלו ססבל דעונ אובל דיתעל םירזממה

 רזממה ןיד תא יתיזח ןפואב תרקבמ איה .התופירחב ןפוד תאצוי הבר ארקיו שרדמב ״םיקושע״ה תשרד

 תא לידבמ ףא ןשרדה .םירזממה תקשועכ ,״הרותה חוכ״מ תלעופש ,ןירדהנסה תא הגיצמ איהו ,יארקמה

 הניא השרדה ,התופירח ףא לע םרב .םירזממה דצל דמועש ימכ ותוא יגצמו ,ןירדהנסהו הרותה ןמ לאה

 םדמעמל תעגונ ,םירזממל – ןשרדהו – לאה םיעיצמש המחנה .הווהב רזממה ןידל ישעמ הנעמ תקפסמ

 תופסונ תושרד דצל תדמוע ״םיקושע״ה תשרד .״תלוספ״ל םיבשחנ םירזממה הזה םלועב וליאו ,אובל דיתעב

 לע תורערעמ ןניא ןה ךא ,אובל דיתעל ושחרתיש םיעגנהו תמ תאמוט ןיינעב םיילקידר םייוניש תועיצמה

 יתכלהה בצמה תא קזחתמ םלוע ירדס יונישב םירזממל ןורתפה דוקימ יכ אופא הארנ .הזה ןמזב םייקה רדסה

 ״הליקמ״ השיג ןיבל אובל דיתעל ״הליכמ״ השיג ןיב אופא תיחרכה תולת ןיא .םירזממל עגונב םייקה יתרבחהו

 .הווהב

 םרב .ובצמו רזממה יפלכ העיבמ איהש היתפמאב םג יוטיב ידיל האב ״םיקושע״ה תשרד לש התופירח

 אל ,ןכ לע רתי .תישעמ הניחבמ רזממה ןיינעב הליקמ הדמעב לוגדל ידכ הקיפסמ הניא המצעלשכ היתפמא

 ראתמ הז רוקמ .ןתנ יברד תובאמ ןודנה עטקה םג אלא ,רזממה יפלכ היתפמא העיבמ ״םיקושע״ה תשרד קר

 .םילשוריל תולעל ולכוי אלו ,דודשאב תבשל וצלאיי םה :אובל דיתעל םירזממה לרוג תא ינוציקו םוגע ןפואב

 הוולמ הידגרטה .)ח ,ג( תוירוה תנשמל יגארטו ינוריא הנעמ ןתונ ,םכח דימלתכ רזממה תא גיצמה ,הז רוקמ

  .םימיה תירחאב דוחייבו ,הזה ןמזב רזממה תא

 המצע תורזממה המכ דע איה ,םימיה תירחאב םירזממה לרוגב םיקסועש תורוקמה רואל הלועש הלאש

 יפכ ,יטרואית ןיינע רקיעב התיה תורזממה אמש וא ,םימכחה לש םמלועב הצופנ תיתרבח העפות התוויה

 תישעמ היגוס תדמוע ןהלש עקרב םא ,תרחא תוארקנ ןהב יתנדש תושרדה .קרפל אובמב יתילעהש

 – רזממ תפישח לע השעמ תללוכ ״ייח אל אריזממ״ תייגוס םנמא 398.רדענ הזה טביהה םא וא ,תילאוטקאו

 תייגוסב אקווד םיעיפומ )םידומלתה ינשב( םירזממ ןיינעב םישעמה לש טלחומה םבור ךא – םידומלתה ינשב

 דלונש רזממב םידקמתמ םניא ,תאז תמועל ,ןאכ םהב יתנייעש תורוקמה 399.״לארשי תב לע ואבש דבעו יוג״

 )םיירוטסיה-ודוספ וא( םיירוטסיה םישעמ םיאיבמ םניא ולא תורוקמ .הוורע רוסיאמ אלא ,תבורעת יסחיל

  .תיגולוטכסאו תיגולואית תיווזמ תורזממב םיקסוע אלא ,םימכחה לש םנמזמ

 וא ,תוחפ הצופנ התיה הוורע ירוסיא לש תורזממש תדמלמ םירזממב םיקסועה םישעמה תצופת םאה

 םיעודי וא ,תוחפ םיצופנ ויה תוירע יוליגו ףואינ לש םירקמ ?תרעוב תוחפ תיתכלה-תיתרבח היגוס התוויה

 יוליגו ףואינמ ודלונש תוקוניתה תתומת יזוחאש ריבס ,ךכל ףסונב .תבורעת יסחי לש םירקמ רשאמ ,תוחפ

 ,הליהקה ברקב תוירע יוליגו ףואינ ירזממ לש יומס םויקל תורשפאהש ןכתי ,ךדיאמ 400.רתוי םיהובג ויה תוירע

 – םימיה תירחאב םלרוגב קוסעל םימכחה תא האיבה איה םג ,המע האיבמ וז תורשפאש תחנה רסוחו

  .תיגולוטכסאה תידוהיה הליהקה לרוגבו

 

 
 .172 ׳מע ,םירזממ ,ןהכ םג ואר 398
  .׳ד קרפב ואר ,ילבבבו ימלשוריב וללה םישעמה ןמ קלחב םינוידל .ב"ע המ – ב"ע דמ תומבי ילבב ;בי ,ג ןישודיק ימלשורי ואר 399
 אי ןילוח ילבב ואר ,ףואינמ דלונש רזממ תרתסהבש תולקל .112 'עה 164-165 'מע ,םירזממ ,ןליא רב ואר ,תישילשה תורשפאל 400
 ריעהל שי .הלעבב םתוא תולתל ןתינש םושמ ,תפאנמ השא לש תודלוו השעמל םירישכמש ,א"ע זכ – ב"ע וכ הטוס ילבב ;ב"ע
 תונב ןיב תבורעת יאושינ לש תישעמ תואיצמ ףקשל םיבר םירקמב יושע ,"לארשי תב לע ואבש דבעו יוג" לש הרקמה יכ םג
 .דרפנ רקחמב ךכ לע ביחרהל תנווכתמ ינא .ג ,א תובותכ אתפסות ;ד ,ז תומבי הנשמ לשמל ואר .םיוג ןיבל לארשי
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 א` תָּוֻעְמ״ :תלהק רפסמ םיחוקל ,קרפה לש הז קלחב יתנד םהבש תושרדב םישמשמה םייזכרמ םיקוספ ינש

 ,ׁשֶמָּׁשַה תַחַּת םיִׂשֲעַנ רֶׁשֲא םיִקֻׁשֲעָה לָּכ תֶא הֶאְרֶאָו יִנֲא יִּתְבַׁשְו״ ;)וט ,א( ״תֹונָּמִהְל לַכּוי א` ןֹורְסֶחְו ,ןֹקְתִל לַכּוי

 ולא םיקוספ לע תושרדה .)א ,ד( ״םֵחַנְמ םֶהָל ןיֵאְו ַחֹּכ םֶהיֵקְׁשֹע דַּיִמּו םֵחַנְמ םֶהָל ןיֵאְו םיִקֻׁשֲעָה תַעְמִּד הֵּנִהְו

 תועיבצמ ןה ךכבו ,וירוה ישעמ תובקעב ץרחנ רזממה דמעמש ךכ לע תודמוע ,הבר ארקיובו הגיגח תנשמב

 דוסיה תוחנה לע רערעמ אוה ךא ,תיארקמה המכחה תורפסל ךיושמ תלהק רפס .ונידב יסיסב קדצ רסוח לע

 המוקמב גיצמ אוהו ,וז תורפס לש תינטשפה לומגה תרות תא רקבמ תלהק .תיטקדידה המכחה תורפס לש

  401.בוטל םיאיבמ חרכהב םניא םיבוט םישעמ ובש םלוע

 לש הדוסי .יח אל רזממש םידומלתב הלועש תרוסמה תדמוע ,תלהק רפס לע תונעשנה תושרדה תמועל

 הזמ דואמ הנוש יפוא ילעב ,המכחה תורפסמ םירוביח ינש ,המלש תמכח רפסבו אריס ןב רפסב וז תרוסמ

 .תויהל יואר ךכשו ,ןודבאל ונודנ תונזל ודלונש םידליש החנהה תדמוע וז תרוסמ סיסבב .תלהק רפס לש

 השענ םוצמצה ךא ,״ייח אל אריזממ״ םהבש םירקמה תא םצמצל איה תוידומלתה תויגוסה תמגמ םנמא

 .ומצע ןורקעה לש תויקוחה רומיש ךותמ

 אוה – ימלשוריב דוחייב – ״ייח אל אריזממ״ תייגוסלו ,תילארשי-ץראה ״םיקושע״ה תשרדל ףתושמה

 רזממה יכב תא םיעימשמ םישעמה ,״ייח אל אריזממ״ תייגוסב םג .רזממה יפלכ תועיבמ ןהיתשש היתפמאה

 תובקעב תרשפאתמ יתפמא רואב םירזממה תגצה םצע יכ הארנ 402.למוח טבמ ויפלכ םינפמו ,ותקעז תאו

 הקתעוה רזממה תאמוט יכ יתנעט וזה הביטחה לש ןושארה קלחב .םהלש תילילשה תיתוהמה הסיפתה לורטנ

 םייארומאה תורוקמה יכ הארנ .םימכחה וחד התואש ,הלוכ תושונאה לש תילילש תיגולופורתנא הסיפתמ

 ךלהמ .ותוהמב ילילשכ ספתנ וניא ומצע רזממה ובש ,ףסונ בלש םיפקשמ רזממה יפלכ היתפמא םיעיבמה

 הסיפת .סואמ וא ילילש ןפואב םירזממה תא םיראתמ םקלחו ,םייארומאה תורוקמה לכב םייקתמ וניא הז

 יפוא תונוכת םירזממל םיסחיימה ,םינוש תורוקמב תידומלת-רתבה הפוקתב םג םייקתהל הכישממ וז

 403.תוילילש

 היתפמאה דיקפת ,םירזממה יפלכ תואטבמ ״ייח אל אריזממ״ תייגוסו ״םיקושע״ה תשרדש היתפמאה ףא לע

 וליאו ,רזממה ןיד םצע דגנכ תילקידר תרוקיבל עצמ איה ״םיקושע״ה תשרדב היתפמאה .םירקמה ינשב הנוש

 םנמא .םמולשל הגאדכ תשרפתמה ,םתפישח תא קידצהל ידכ תשמשמ ״ייח אל אריזממ״ תייגוסב היתפמאה

 חנומב תשמתשמה ,השרדל המיתחהש הארנו ,הווהב םירזממה דמעמ תא תקזחתמ ״םיקושע״ה תשרד םג

 תכבסמ ,רחא רוקממ החוקלה ,וז המיתח .םירזממה לש תמיוסמ תילילש הסיפת איה םג תאטבמ ,״תלוספ״

 .םיסואמ םירזממה ,הזה ןמזבש ןויערה תא איה ףא תדהדהמו ,השרדה רקיע תא

 

 תולובג ןומיסו ,תונז ,״םירזממ תוחור״ :רבד תירחא
 ״םירזממ תוחור״ 404.םינוש םירוביח השולשב ,םימעפ עבש  "םירזממ תוחור" יוטיבה עיפומ ןארמוק תוליגמב

 םיעפומל ףסונב 405.אוטחל םהל םורגלו ,םפוגל רודחל ,םדאה ינב תא תועטהל תוסנמה תוער תוחור ןה

 
 .53-54 'מע ,ילשמ ,ץיוורוה ;אכ-טי 'מע ,תלהקו ילשמ ,טוקס ;26-28 'מע ,תלהק ,סידרוג ואר 401
 .206 ׳עהל ךומס ,ליעל ואר 402
 .321 'עה ,ליעל וארו ,רעגיה 'דהמב 146-149 'מע ,זט הכלה הלכ תכסמ ואר 403
 ;7 'וש 325 'מע ;5 'וש 316 'מע ,'ב ךרכ ,ןורמיק 'דהמ ,511-4Q510 ;26 'וש ;16 'וש 98 'מע ,׳א ךרכ ,ןורמיק 'דהמ ,תוידוה ואר 404
  .8 'וש 182 'מע ,'ג ךרכ ,ןורמיק 'דהמ ,4Q444 .182 עטק 261 'מע ,'ז תוילגת ,הייאב :ףסונ ריעז עטקב ןכו ;3 'וש 327 'מע

 ,4Q511 ;2 'וש 182 'מע ,'ג ךרכ ,ןורמיק 'דהמ ,4Q444 ;26-27 ׳וש ;14 ׳וש ;9-10 ׳וש 98 ׳מע ,׳א ךרכ ,ןורמיק ׳דהמ ,תוידוה ואר 405
 'מע ,רצי ,יבצ ןזור םג וארו ,442-441 'מע ,חבש יריש ,עמש את ;370 'מע ,שחל ,ןוזח ואר .5-4 'וש 327 'מע ,'ב ךרכ ,ןורמיק 'דהמ
 .269-262 'מע ,םדאה בל רצי ,רטסיק ;53-52 'מע ;47
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 העיצה ןצינ ההלבו ,"םירזממ תדע" יוטיבה םג אצמנ "תוחור להבל ליכשמל ריש" רוביחה יעטקמ דחאב ,וללה

 ,"עגנ יכאלמ" :םיפסונ םייוניכ המכ םנשי תוערה תוחורל 406.תוערה תוחורל אוה ףא סחייתמ הז יוטיבש

 408.״האמוטה יחור״ל וא ״האמוטה חור״ל ודמצוה םירזממה תוחור ,םיימעפ 407."העשר יחור"ו "תחש יכאלמ"

 לבח יכאלמ יחור לוכ" :תוער תויושי לש רתוי הכורא המישרל תוכייש םירזממה תוחור ,םיעפומה דחאב

 םירוביחה ןמ םיינש 409."םואתפ עתפ םיעגופהו ][ו םיחא תיליל םיא-דש םירזממ תוחורו

 ןמ קלחכ םידשה שוריגל םירומזמ םיליכמה ,יגאמ יפוא ילעב םירוביח םה ,םירזממה תוחור תורכזומ םהבש

 410.תוערה תוחורב קבאמה

 לע ,םימודק תורוקמב םיינימ םיאטחל ודלונש םידלי וספתנ ובש ןפואב יתנייע קרפה לש ןושארה וקלחב

 םישוע אל וללה תורוקמה לש טלחומה םבור ,םנמא .ל״זח תורפסב רזממה תסיפת לע רוא ךופשל תנמ

 תורפס םללכבו ,םימודקה תורוקמב עיפוהל טעממ ,״רזממ״ ,ומצע חנומה ,ללככ ."רזממ" חנומב שומיש

 םיצופנש ,״האמוט״ וא ״הדנ״ ןוגכ ,בורק הדשמ תורחא תויארקמ םילימל לשמל ,האוושהב ,תאז .ןארמוק

 תכה לש היגולונומדב ״םירזממ תוחור״ תונוכמה תויושי לש ןמויק .תרכינ הדימב ,ןארמוק תוליגמב רתוי

 יבגל ןכו ,ולא םיגוחב ״שונא״ ירזממ לש םתסיפתו םמוקמ יבגל תולאש הלעמ ,הל םיבורק םילגעמ לשו

 .וללה םינושה םידממה ינשב ״םירזממ״ל הסחייתהו הספת תכה ובש ןפואה ןיב סחיה

 רשקהל תוכייש ןכותמ הנומש ךא ,דבלב םימעפ רשע ןארמוק תורפסב עיפומ ״םירזממ״ וא ״רזממ״ חנומה

 ינשב 411.׳א קרפב ,ליעל יתנחב וללה םיעפומה ינש תא .םיישונא םירזממל תוסחייתמ םייתש קרו ,יגולונומד

 ינשבו ,'ה להקב אובל םירוסאה תיישרפ לע תססובמה ,רתוי הכורא המישר בגא רכזומ רזממה ,ולא םיעפומ

 ,גכ םירבד לש תיתורפסה תרגסמל תודוה עיפומ אוה אלא ,ןיינעה דקומב אצמנ רזממהש הארנ אל ,םירקמה

 תוכימסב םיתיעל :םינווגמ םינפואבו ,ןיטולחל תורחא תורגסמב תורכזומ ,תאז תמועל ,םירזממה תוחור .ט-ב

  .יאמצע ןפואב םיתיעלו ,םיקיזמ תמישרמ קלחכ וא םירחא םיקיזמל

 ינשב ,ישונאה רזממה .םיינֹומדה םירזממה לש ולא ןיבל ישונאה ״רזממ״ה תויורקיה ןיב ינושל לדבה םג שי

 תורגסמה ןמ עבונ הז לדבה יכ הארנ .םיבר ןושלב — םיינֹומדה םירזממה וליאו ,דיחי ןושלב רכזומ ,ויעפומ

 םירוסאה תיישרפל תוסחייתהמ קלחכ עיפומ ישונאה רזממה .םיחנומה םיעיפומ ןהבש תונושה תויתורפסה

 תדע״ו ״םירזממה תוחור״ םייוטיבב םיברה ןושל ,תאז תמועל 412.דיחי ףוגב עיפומ ״רזממ״ הבו ,׳ה להקב אובל

  413.הצובקב םילעופ םידשהש החנהה ןמ וא ,םיריעה רפס לש תיתורפסה תרגסמה ןמ ילוא תעבונ ,״םירזממ

 תיטנוולרו היח הירוגטק וויה "םירזממ תוחור"ש ךכ לע דיעמ ,םייפוא םג אלא ,םיעפומה רפסמ קר אל ,ןכ םא

 תורפסב – ללכב םא – יזכרמ םוקמ תספות אל יטפשמו יתכלה דסומכ תורזממה וליאו ,ןארמוק תכ רובע

 
 היה ,הליגמה לש יגולונומדה רשקהה ילוליא .26-27 'מע ;27 'עה 24 'מע ,חבש יריש ,ןצינ .3 ׳וש 319 ׳מע ,׳ב ךרכ ,ןורמיק ׳דהמ 406
 218 'מע ,ןורמיק 'דהמ ,דחיה ךרס ואר ."לועה ישנא תדע" ומכ ,םדא ינב לש תררוס הצובק איה "םירזממ תדע" יכ עיצהל רשפא
 םג תנייצמ "הדע" םהבש םימעפ רפסמ םנשי ךא ,שונא ינב לש הצובק ןויצל בורל שמשמ "הדע" חנומה ,ןארמוק תורפסב .2-1 'וש
 ,םש ;25 'וש 64 'מע ,ןורמיק 'דהמ ,תוידוה ;7 'וש )בי רוט( 123 'מע ,ןורמיק 'דהמ ,המחלמה תליגמ ,לשמל ואר .לאה יכאלמ תא
 'מע ,היצנדרוקנוק ,גיבא לע יתכמתסה .םידש לש תכ ןויצל "הדע"ב שומישה לש דדוב עפומ ןאכ שיש אופא ןכתי .22 'וש 72 'מע

 ."הדע" ךרעב 544-545
 יחור״ .11 'וש 98 'מע ,'א ךרכ ,ןורמיק 'דהמ ,תוידוה :״תחש יכאלמ״ .8-9 'וש 98 'מע ,'א ךרכ ,ןורמיק 'דהמ ,תוידוה :״עגנ יכאלמ״ 407

 .4 'וש 182 'מע ,׳ג ךרכ ,ןורמיק 'דהמ ,4Q444 :״העשר
 הליגמב םג ואר ״האמוט חור״ יוטיבל .8 'וש 182 'מע ,'ג ךרכ ,תוליגמ ,ןורמיק ;3 'וש 327 'מע ,'ב ךרכ ,תוליגמ ,ןורמיק ואר 408
 .257 ׳עהל ךומס ליעל ואר ,וז תוכימס תועמשמל .ב ,גי הירכז ןכו ,16-15 'וש 11Q5 םיליהתל תינוציח

 ,׳א ךרכ ,ןורמיק 'דהמ ,תוידוה ואר .״תיחשמו ןטש״ ךומסב םירכזנ ,תוידוהה תליגמב .5-6 'וש 316 'מע ,'ב ךרכ ,תוליגמ ,ןורמיק 409
 .23 'וש 98 'מע

 .469 'מע ,שחל ,ןוזח םג ואר .28-46 ;23-24 ׳מע ,חבש יריש ,ןצינ לש הנויד ואר ,םירומזמה לש יגאמה דוקפתהו חוכה תלאשל 410
 .םש 101 ׳עהל ךומסו ,םש 80 ׳עה ןכו ,ךליאו 74 ׳עהל ךומס ׳א קרפ ואר 411
 .הז קוספבש רזממל תוסחייתה ונידיבש ןארמוק תורפסב ןיא ,הרקמ לכב ךא ,דיחי ףוגב עיפומ ״רזממ״ ,ו ,ט הירכז רפסב םג 412
 םירזממה תוחור ןיב רשקל .וז הדוקנ וריאהש ןמייל-רוצילא הקברלו רגרבמב-ןיקנמ ליגיבאל הדות .א"ע ו תוכרב ילבב םג ואר 413

 .256 ׳עהל ךומס ,ליעל ואר ,םדאה תונבו םיהולאה ינב ןיב רוסאה גוויזה לע רופיסל
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 ״רזממ״ה 414.בחרנ חותיפלו יתועמשמ םוקמל הכוז תורזממה דסומ ,תאז תמועל םיאנתה תורפסב .ןארמוק

 הפשב שומיש תועצמאב ,תובר םימעפ המצע ינפב הנודנש הבועמ הירוגטקל םיאנתה תורפסב ךפוה

  415.תישפוח

 ןארמוק תורפסבו ,ינש תיב תורפסב יזכרמ םוקמ םילבקמ םמצע םיינימה םיאטחה ,תורזממל דוגינב ,םלואו

 השרפ ונממש "םעה בור" לש םינייפאמה דחאכ םישמשמ םיינימ םיאטח ,ןארמוקמ םירוביח ינשב .טרפב

 הסענה תונוז"ה לע וינעמנ תא חיכומ רבחמה ,הרותה השעמ תצקמ תליגמב .השירפל תיזכרמ הביסכו ,תכה

 ןהש ,״לעילב תודוצמ״ שולשב ספתנ םעהש רמאנ ,קשמד תירב תליגמ תחיתפב ,המודב 416."םעה ךותב

 אופא םיווהמ םיינימ םיאטח ,תכה רובע 417.״תונז״ה אוה רכזומה ןושארה אטחה .םייזכרמ םיאטח השולש

  .תרחא תידוהי הצובקמ תולדביהל עצמו ,הליהקה תולובג ןומיסל יתועמשמ ילכ

 ,ותטישל ויהש ,םודס יאטחל עגונב םילבויה רפס ירבד תא ןמרו הנכ השריפ ובש ןפואל תרשקתמ וז הדוקנ

 ׳מע ,ו ,זט( ״םודס תבעותכ ושעי רשא תומוקמב םודס טפשמכ טפשמ םיהלא השעי ןכו״ :םיינימ םיאטח

 לעב םג ,התעצה יפל 418.וידגנתמל סחייתמ םילבויה לעב ,רוביחב ףסונש הזה םויאב יכ העיצה ןמרו .)297

  .םתדמשהל הפצמו ,םהמ לדבנ אוהש םעב תורחא תוצובק ןמסל ידכ םיינימ םיאטחב שמתשמ םילבויה

 תא ובליש םיאנתה יכ יתיארה םנמא ."רזממ"ה תיירוגטק תועצמאב ,ל״זח תורפסב םייקתמ המוד ךלהמ

 הירוגטקב רחא שומיש םיפקשמ םידחא תורוקמ ,תאז דצל ךא ,ידוהיה ביטקלוקה ךותב להקב אובל םירוסאה

 :ןילוח אתפסותב ךכ .תרחא הליהק וא הצובקמ תולדבתה ךרוצל ,רזממה לש

  .םיתמ יחבז רשב הז ירה ,ז'ע תיבמ אצויה .האנהב רוסא ןימה דיב ,האנהב רתומ יוג דיב אצמנש רשב

 ןימסוק ירפס םהירפסו םילבט םהיתוריפו ךסנ ןיי םנייו יתוכ תפ םתיפו ז'ע ןימה תטיחש :ורמאש ינפמ

 .)כ ,ב ןילוח אתפסות( ןירזממ םהינבו

 "םירזממ"ה תבצה .םינימה ןמ תטלחומ הקחרה תבוח רוציל תנמ לע םינוש םירוסיא המכ תבלשמ וז הכלה

 השקונ לובג ןמסל הדעונ רזממה תיירוגטקב ןאכ שומישה יכ תדמלמ ,לבטו ,ךסנ ןיי ,יתוכ תפ ,הרז הדובע דצל

 תגציימ אל וז הכלהב "םירזממ" תיוותהש הארנ 419.םמע עגמ לכ עונמלו ,םינימ ןיבל ״םירשכ״ םידוהי ןיב

 שיש םישנא תצובק תנמסמ איה אלא ,"םתבוח ידי םיברה תא איצוהל" םילוכיש תווצמב םיבייוחמה םידוהי

 יתקסע ובש ,א"ע ומ תומבי ילבבב השעמב םג .םירוסא םה ףא םהירפסו םהיתוריפ ,םנוזמש ,םהמ קחרתהל

 אצ״ :תורוסא תוירוגטק שולשב שומיש תועצמאב ,םעהמ תמיוסמ הליהק קיחרה ןנחוי 'רש רפוסמ ,׳ד קרפב

 איצומ יביטקלוקה תורזממה גוית 420.״ןסומרות לעו ,ךסנ ןיי םושמ ןניי לעו ,'יריזממ םושמ םהינב לע זרכהו

 .ןנחוי 'ר לש תוסחייתהה תצובק תולובגל ץוחמ הליהקה לכ תא

 אטחה לע תנעשנו םיאטוחב תדקמתמ העקוההו תולדבתהה תקירוטר ,םילבויה רפסבו ןארמוק תוליגמב

 הידלי ןומיס ידי לע איה תררוסה הצובקה ןמ לדביהל ךרדה ,תאז תמועל ,ל"זח תורפסב .ומצע ינימה

 רוציל תנמ לעו ,םמצע םיאטוחה ןמ תוקחרתה לע תורוהל ידכ תיטרקנוק הירוגטק םימכחל ןיא ."םירזממ"כ

 תא תבלשמ תילאטוטה הקחרהה ,יתאבהש תואמגודה יתשב 421.םידליה תא גייתל םיקקזנ םה לודיבה תא

 
  .הכלה ,לטרבלה ;הנשמ ,ןהכ ,לשמל ואר ךכ לעו ,םיאנתה תורפסב הכלהה םוחת תוחתפתהה םצעמ םג עבונ הז לדבהש ןכתי 414
  .172-173 ׳מע ,םירזממ ,ןהכ לש םייגולודותמה וינועיטו ויתונבותל תפסוותמ וז הדוקנ 415
 'וש ,210 'מע ,'ב ךרכ ,ןורמיק ,ת"ממ םג ואר .78 ׳עהל ךומס ליעל ואר ,הז עטקב ןוידל .75 'וש ,209 'מע ,'ב ךרכ ,ןורמיק ,ת"ממ 416
7-5. 
 .110 'וש ,10 'מע ,'א ךרכ ,ןורמיק ,קשמד תירב ואר 417
 .300 'מע ,םילבוי ,ןמרו 418
 .390-392 'מע ,םינימה יקוח ,רמרש ואר ךכ לע 419
 .ךליאו 174 ׳עהל ךומס ׳ד קרפ ואר ,הז השעמב ןוידל 420
 ביבס גוהנל שי דציכ קר הרומ הניא אתפסותה ,םינימב קוסיעבש ךכ לע עיבצמש ,136 'מע ,הרדהו תודדובתה ,רמרש ואר 421
 הקירוטרל תאז רשק רמרש .םייתכלה םירוסיא לש תוירוגטקב םהלש שוכרה תא תגייתמ אלא ,)אכ ,ב ןילוח אתפסות ואר( םינימה



223 
 

 תלעפומ הירוגטקה רשאכ דחוימב ל״זח תורפסב הלגתמ רזממה לש הז יפוא .םידליה רוסיא דצל ןוזמה רוסיא

 םימכחה ובש ןפואל םיאתמ וניאש ,ירוטר ילכב רבודמש עיצהל רשפא ,דחא דצמ 422.תומלש תוצובק יפלכ

 ףקשמ תורזממב הז שומיש ,ינש דצמ .ביטקלוקה ןמ קלחכ ,תיתכלה הניחבמ רזממה תא וגיצהו וספת םמצע

 וסינ ותואש ,ךוישהו תוהזה תרדגהב ןיאושינה רשוכ לש עירכמה דיקפתה לש תויכשמההו תוינויחה תא

  423.רעזמל םימכחה

 
 תוחתפתהל םג תאז רושקל ןתינ םרב .ןארמוק תוליגמ תא תנייפאמש ,השירפו תודדובתה לש הקירוטר תמועל ,תוינחוכו הרדה לש
  .392-390 'מע ,םינימה יקוח ,רמרש םג ואר .םימכחה תורפסב יתכלהה חישה

 .׳ב קרפ ףוסב ואר ,תומלש תוליהקמ תולדביה ךרוצל ,תופסונ תוירוגטקבו ,םירזממה תיירוגטקב ילבבב ףסונ שומישל 422
 אתפסות ;ד ,א תומבי הנשמ ואר .ףסונ ךפונל הכוז יאמש תיבל ללה תיב ןיבש ןותיחה יסחי לש תינומרהה הגצהה ,הז רשקהב 423

 תוישעמ תוכלשה תלעב התיהש ,תבה תרצל םובייה תבוח ןיינעב תקולחמה ףא לע .וז הנשמ לע םידומלתבו ,גי-ח ,א תומבי
 לש ונויד םג וארו .תחא הליהקל םיכייש יאמש תיבו ללה תיב ובש ביטרנ רשפאל ידכ ,תאז שטשטל ורחב םימכחה ,תורורב
 .147-142 ׳מע ,קפס ,לטרבלה
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 ןיסחויהו םירזממה רשקהב קוקיזו ףוריצ ייומיד :חפסנ
 המכ 424.תוכתמה ףוריצ םלועמ םייומידב םישמתשמ תימויקה האמוטב םיקסועה ןארמוקמ תורוקמה

 לא ררבי זאו״ :דחיה ךרסב לשמל ,ךכ 426.ם"מת ,ף"רצ ,ק"קז 425,ר"רב :םה ,הז רשקהב םישמשמה םישרוש

 216 'מע ,ןורמיק 'דהמ( ״]...[ ורשב ימכתמ הלוע חור לוכ םתהל .שיא ינבמ ול קקזו ,רבג ישעמ לוכ ותמאב

 יכרב" רוביחב "םירביאה תרהט" ירואיתמ דחאב ם"מת שרושב המוד שומיש לע עיבצה רטסיק 427.)20-21 'וש

 תוערה תונוכתה תאצוהו ,םירביאה ךותמ "הלוע חור" תאצוה 428."ינממ התמתה םיניע םורו בל הבג" :"ישפנ

 רהטיהל םקקזתו״ :תוידוהה תליגמב העיפומ תפסונ אמגוד .קוקיז לש הלועפל המודמ םדאה ףוג ךותמ

 'מע ,ןורמיק 'דהמ( ״החילס בורו םימחר ןומהב םטפשת ךידסחבו .הכתמאב םהישעמ לוכ איבהלו המשאמ

 םוקמב 429.םירחבנה םישנאב יתוהמ יונישל האיבמ איה ךכבו ,אטחהמ תרהטמ קוקיזה תלועפ .)11-12 'וש 78

 רוכב קקוזמ ףסככו שא ישעמב בהזכ] ף[רצמב והאיבתו״ :המוד ןפואב ומצע תא ראתמ תוידוהה רבחמ ,רחא

   .)18 'וש 76 'מע ,ןורמיק 'דהמ( ״םיתעבש רהטל םיחפונ

 ףּורָצ ףֶסֶּכ תֹורֹהְט תֹורָמֲא 'ה תֹורְמִא" :ז ,בי םיליהת תא הריכזמ הז רשקהב "םייתעבש" הלימב שומישה

 םיאצמנ םדא ינב רובע ףוריצה ייומידב םישמתשמה םיפסונ םיקוספ המכ 430."םִיָתָעְבִׁש קָּקֻזְמ ,ץֶרָאָל ליִלֲעַּב

 םג םינייצמו ,בהזהו ףסכה תוכתמל םיסחייתמ יכאלמו הירכזמ םיאבה םיקוספה .וללה םירואיתה עקרב

    431:םתרקבלו םדאה ינב רוהיטל םייומידכ ,שאב ףוריצ

 ׁשֵאָּב תיִׁשִלְּׁשַה תֶא יִתאֵבֵהְו ]ט[ .ּהָּב רֶתָּוִי תיִׁשִלְּׁשַהְו ,ּועָוְגִי ּותְרָּכִי ּהָּב םִיַנְׁש יִּפ 'ה םֻאְנ ץֶרָאָה לָכְב הָיָהְו ]ח[

 אּוה יִּמַע יִּתְרַמָא ֹותֹא הֶנֱעֶא יִנֲאַו יִמְׁשִב אָרְקִי אּוה ,בָהָּזַה תֶא ןֹחְבִּכ םיִּתְנַחְבּו ףֶסֶּכַה תֶא ףֹרְצִּכ םיִּתְפַרְצּו

 .)ט-ח ,גי הירכז( יָהTֱא 'ה רַמאֹי אּוהְו

 תיִרְּבַה gַאְלַמּו םיִׁשְקַבְמ םֶּתַא רֶׁשֲא ןֹודָאָה ֹולָכיֵה לֶא אֹובָי םֹאְתִפּו ,יָנָפְל gֶרֶד הָּנִפּו יִכָאְלַמ ַחֵלֹׁש יִנְנִה ]א[

 ׁשֵאְּכ אּוה יִּכ ֹותֹואָרֵהְּב דֵמֹעָה יִמּו ֹואֹוּב םֹוי תֶא לֵּכְלַכְמ יִמּו ]ב[ .תֹואָבְצ 'ה רַמָא אָב הֵּנִה םיִצֵפֲח םֶּתַא רֶׁשֲא

 'הַל ּויָהְו ,ףֶסָּכַכְו בָהָּזַּכ םָתֹא קַּקִזְו יִוֵל יֵנְּב תֶא רַהִטְו ףֶסֶּכ רֵהַטְמּו ףֵרָצְמ בַׁשָיְו ]ג[ .םיִסְּבַכְמ תיִרֹבְכּו ףֵרָצְמ

 .)ג-א ,ג יכאלמ( הָקָדְצִּב הָחְנִמ יֵׁשיִּגַמ

 תחנומ םתיתשתב םגו ,ןיסחויה תרהט ןיינעב םיארומאה תורפסב םישמשמ םימוד םייומיד יכ ןייצל ןיינעמ

 432:יכאלמ תאובנ

 ףסכ רהטמו ףרצמ בשיו" 'עט המ .יול טבשל אלא קקזנ ה'בקה ןיא אובל דיתעל ףא :ןנחוי 'ר םשב אסי 'ר

   .'וגו "םתוא קקיזו יול ינב תא רהיטו

   .יקנ סוכב התוש אוהש םדאכ :אריעז 'ר 'מא

 
 וילעש יזכרמ הדש .הקיטנמס ,רדפ ואר ,התועמשמבו םודקה חרזמבו ארקמב הרהטהו האמוטה לש הקיטנמסה לע רקחמל 424
  .תוכתמל עגונ הז רשקהב רדפ עיבצמ

 ךרעב 129 'מע ,ןולימ ,ירדק םג ואר .י ,בי ;הל ,אי לאינד וארו ,514 'מע ,בוטהו ערה ,רטסיק ואר ,ף"רצ ושוריפ ר"רב ,הז רשקהב 425
 .174 'מע ,אטחו ףוג ,רטסיק לש ומוגרת וושה .'א ר"רב

 ,ל"נה ;139 'מע ,הדובע ,רטסיק ;181 'מע ,תפי הרש ,רשטוק ;ךתנו םמת ,ןמדייז ואר ,ף"רצ ןבומב םיתיעל שמשמ הז שרוש םג 426
 .11 'עה םשו 134 'מע ,אטחו ףוג

 'וש ,ב1 עטק 37 'מע ,'ג ךרכ ,ןורמיק 'דהמ ,4Q215a םג ואר .174-175 'מע ,אטחו ףוג ,ל"נה ;514 'מע ,בוטהו ערה ,רטסיק ואר 427
4-2. 
 .273 'מע ,םדאה בל רצי ,רטסיק 428
 ."ףרצמ ירורבו ינוע יקקוזמ" :14-15 'וש 65 'מע ,ןורמיק 'דהמ ,תוידוה םג ואר 429
 .2 'וש 35 עטק 325 'מע ,'ב ךרכ ,ןורמיק 'דהמ ,תוחור להבל ליכשמל ריש םג ואר 430
 .י ,בי ;הל ,אי לאינד םג ואר 431
 'ר ןה .ד ,ג תויודע ,הל הליבקמה אתפסותבו ,ז ,ח תויודע הנשמב יכאלמב ׳ג קרפ ףוס לש תיזכרמה תוחכונה תא ןייצל ןיינעמ 432
 םירזממה תפישח רשקהב םימיה תירחאב והילא לש וישעמ תלאשב םיקסועה ,הנשמב םימכחה ןהו אתפסותב יאדע ןב היננח
 תורמימב ,'ג קרפ יכאלמ לש תוחכונה .׳ב קרפב ואר ולא תורוקמב ןוידל .ולא םיקוספ לע םיססבתמ ,יללכ ןפואב ןיסחויב לופיטהו
 לש וירבדמ הלוע טי ,ג יכאלמל זמרה .ןויצל אופא היואר ,אובל דיתעל םירזממהו ןיסחויה תלאשל עגונב םייארומאהו םייאנתה
 .41 ׳עהל ךומס ואר ךכ לע ."ירפ ושעי אל היפנעו /שרוש הינב ונתי אל" :תפאונה ינב לע אריס ןב
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  ?דיספנ םייול 433ןנא תילד ןיגב :היעשוה 'ר 'מא

 החנמ ישיגמ י'יל ויהו" 'עט המ .הקדצ ןהמע השוע ה'בקה אובל דיתעל ףא :והבא 'רד הירב הנינח 'ר 'מא

 434.)א ,ד ןישודיק ימלשורי( "הקדצב

 קר םילוספה תא דירפי לאה ,אובל דיתעל יכ עבוק אוהש הארנ ,רורב אל ןנחוי 'ר ירבד לש רשקהה יכ ףא

 ןנחוי 'ר ירבדבש הארנ ."קוקיז" הנוכמ הצובקה ךותמ םילוספה תדרפה 435.םעה ראשמ אל ךא ,יול טבשמ

 העיבק שיחממ אריעז 'ר ."ךרוצ" ןבומב "תוקקדזה" ןיבל ,"ףוריצ" תועמשמב "קוקיז" ןיב םילימ קחשמ ונשי

 ויהו"– אובל דיתעל לאה תא ותרשיש ולא םה יול ינב :"יקנ סוכב התוש אוהש םדאכ" :לשמ תועצמאב וז

  .םעה ראשל "קקדזי" אל ךא ,םתוא אקווד "הקני" אוה ןכלו – "החנמ ישיגמ 'הל

 ןיגב" אוה חסונה ,ג ,ח תומבי ימלשוריב הליבקמב !?"דיספנ םייול ןנא תילד ןיגב" :היעשוה 'ר אלפתמ ךכ לע

 תא ספות אוה ובש ןפואה תאו ,היעשוה 'ר ירבד לש תועמשמה תא הנשמ הז ףוליח !?"דיספנ םייול ןנאד

 ןירדהנס ילבבב העיפומה תרוסמ יפל ?״סנק״ ןיעמב וא ,קשחנ ךילהב ותניחבמ רבודמ םאה :יול טבש תרהט

 תא ףידעהל שיש ןכתי ,ןכל 436.ילע ערזמ םינהכ ויה ,ןנחוי 'ר לש וידימלת ,היננח 'רו היעשוה 'ר ,)א"ע די(

 437.רובעל דיתע יול טבשש הרהטה ןמ בזכואמ ,יול טבשמ ןהכה ,היעשוה 'ר ויפ לע ,תומבי ימלשוריב חסונה

 טבש תא םג קקזי אל לאה ,וירבדלו ,ןנחוי 'ר ירבדל הפולח םיווהמ והבא 'רד הירב הנינח 'ר ירבד יכ הארנ

  438.םהמע השעיש ״הקדצ״כ ,םילוספה תדרפה ילב םג ותוא תרשל םהל חיני אוה אלא ,יול

 439:המוד היגוס העיפומ ילבבב םג

 רהטמו ףרצמ בשיו" 'נש ,הליחת רהטמ יול לש וטבש םיטבשה תא רהטמ ה'בקהשכ :אנינח 'רב אמח ר'א

  ."ףסככו בהזכ םתוא קקזו יול ינב תא רהטו ףסכ

 החנמ ישיגמ י'יל ויהו[[ ףסכ רהטמו ףרצמ בשיו" 'נש ,םירזממה תא רהטמ ףסכ :'מא יול ןב עשוהי 'ר

  ."]]הקדצב

  ?"הקדצב החנמ ישיגמ" יאמ

  .)א"ע אע – ב"ע ע ןישודיק ילבב( העמטנ העמטנש החפשמ לכש לארשי םע ה'בקה השע הקדצ קחצי ר'א

 ילבבב אנינח ר"ב אמח 'ר םג .יול טבש קר אלא ,תורמימהמ תחא ףא לש אשונה םניא םירזממה ,ימלשוריב

 םילוספב תודקמתמ ,קחצי 'ר לשו יול ןב עשוהי 'ר לש תורמימה ,תאז תמועל .יול טבש תרהטב דקמתמ

 טבש "תרהט" 440.הרמימה דקומ יפל םינתשמה ,"הרהט" לש םינוש םיגוס ינש יוטיב ידיל םיאב ךכב .םמצע

 .רהטנש ,ביטקלוקה ךותמ – םילוספה – תלוספה תדרפה ידי לע תישענ איהו ,ביטקלוק לש הרהט איה יול

 עשוהי 'ר ירבדב םירזממל דקומה תיינפהב ,תאז תמועל .קוספבש קוקיזהו ףוריצה יומידל המיאתמ וז הרהט

 ,ףוגה תרהט לש ליגרה םגדל המוד םירזממה תרהט .רחא גוסמ ךילהל התוהמב הנתשמ הרהטה ,ילבבב יול ןב

 תרגסמב הרהטה אשומ היהש ,"ףסכ"ה ,תכתמה .רוהטל ךפוהו ודמעמ תא הנשמ םירזממה ןמ דחא לכ ,הבו

 
 .ןלהל וארו ."ןנאד ןיגב" :ג ,ח תומבי ימלשוריב הליבקמב ]ןנא תילד ןיגב 433
 .ג ,ח תומבי ימלשורי םג ואר 434
 תויודע תנשמל םיסחייתמ ןנחוי 'ר ירבדש ,ץ"כ לש הינשה ותעצהכ הארנ .228 'מע ,ןישודיק ,ץ"כ ;87 'מע ,תרוסמ ,סדיו ואר 435
  ."ברקלו קחרל ,רהטלו אמטל" אובי והילאש רתוי הבחרה תרוסמל אלא ,עשוהי 'ר ירבדב רבודמ אל יכ הארנ םרב .ז ,ח

 .241 'מע ,םידומלתל אובמ ,קבלא וארו 436
 ןישודיק ימלשורי ,הדעה ןברק םג ךכו ,228 'מע ,ןישודיק ,ץ"כ ;13 'עה 88 'מע ;11 'עה 86 'מע ,תרוסמ ,סדיו סורגל ופידעה ךכ 437
 .ןנאד ןיגב ה"ד ב"ע גמ

 לש יביטנרטלאה שוריפה ואר םרב .)ינשה שוריפה( השוע ה"ד השמ ינפ ,ב"ע חמ תומבי ימלשורי ;228 'מע ,ןישודיק ,ץ"כ ואר 438
 .דיתעל ףא ה"ד ב"ע גמ ןישודיק ימלשורי ,הדעה ןברק ;דיתעל ףא ה"ד םש הדעה ןברק ןכו ,םש ,השמ ינפ

 תילבבה היגוסה ךותב ייבא ץביש התואש ,לבבל העיגהש תילארשי ץרא היגוסב רבודמ יכ ןעט ,332 'מע ,ןישודיק ,חנימע 439
  ."תיאתידבמופ"ה

 .רמאנש ה"ד ןאכ י"שר ואר 440
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 יעצמאה תויהל ךפוה ,ילבבב הנינח ר"ב אמח 'ר לש הרמימבו ימלשוריב תורמימב ,יכאלמ לצא ףוריצה יומיד

  .םירזממה תא רהטמ ףסכה אלא ,ףסכה תא רהטמ קוקיזה אל 441.םירזממה תא רהטמש

 :הבר ארקיוב ״םיקושע״ה תשרד עיפומ ,ןיסחוי תרהט לש רשקהב תוכתמה ףוריצ לש יומידב ףסונ שומיש

  .יקנ בהדד ןיסירכ-וליא היתימח אנא - הירכז 'מא אובל דיתעל לבא 442,תלוספ ןהב שי הזה םלועבש יפל

 .)ח ,בל הבר ארקיו( "השאר לע הלוגו הלוכ בהז תרונמ הנהו יתיאר רמואו האור התא המ ילא רמאיו"

 ןשרדה םאה ןכ לע רורב אל .לארשי םעב דקמתהש ,רחא רשקהמ החקלנ וז המיתחש ךכ לע יתדמע ליעל

 רורב אל ,ןכ םאו ,לארשיל ,ולוכ ביטקלוקל וא ,םירוהטל וכפהיש ,םירזממל תסחייתמ בהזה תרונמש חינמ

 םייומידכ םישמשמ יקנה בהזהו תוכתמה תלוספ ,וז השרדב םג ,ןפוא לכב .״תלוספ״ה ,םירזממל הרקי המ

    443.אובל דיתעל ןיסחויה תרהט רשקהב

 ,סוחייה תאמוטו רזממה תאמוט רבע לא תימויקה האמוטה לש הקתהל תפסונ אמגוד ונינפלש אופא ןכתי

 רוהיט רובע םישמשמ ולא םייומיד ,ןארמוק תורפסב דועב :תוכתמה ףוריצ הדשב שומישה ךרד תשחרתמש

  .יול ינב לש וא לארשי לש ןיסחויה רוהיטל םיסחייתמ םייומידה ,לארשי ץרא יארומא לש תורמימב ,םדאה

 הז ראות .κίβδηλος ינוויה ראותה ןמ עבונש ,לארשי ץרא יארומא לש תורמימל רחא רשקה םג ןכתי םרב

 שמשמ הז ראות 444.םיאמרו םינרקש םדא ינב םג הלאשהב ראתמ אוהו ,תוחנ וא גסגוסמ ףסכ ןויצל שמשמ

 ואר( םדאה תונבו םיריעה ינב ,םיינומדה םירוציה רובע ,"תונז ינב"ו "םירזממ" םיראתה דצל ךונח רפסב

 תא רשוק אוה םיפסונ תומוקמ המכבו ,הנוזה ינב תא ראתל ידכ הז עזגב שמתשמ ןוליפ םג 445.)ט ,י ךונח

 העיצמ ינא ωύκιβδηλε.446 לעופל וא ςβδηλοίκ ראותל )"ףיוזמ" ,הלאשהבו ,"רזממ"( νόθος ינוויה חנומה

 תוכתמה תלוספו ףוריצ ייומידב לארשי ץרא יארומא לש שומישה עקרבש תורשפאה תא לוקשל אופא

 447.הזה ינוויה חנומה )םג( דמוע ןיסחויה ילוספ רשקהב

 
 .17 'עה 89 'מע ,תרוסמ ,סדיו םג ואר 441
 .339 'עה ,ליעל ואר ,ןאכ חסונה יפוליחל 442
 "רורב להק"ו "רורב לארשי" ,"רורב ןהכ" :םייוטיבב ימלשוריב שמשמה ,"רורב" חנומב ילוא ףקתשמ הז יומידל ףסונ יוטיב 443

 יכ ןכתי .)תוליבקמה יתשב( ימלשוריב תחא םעפ עיפומ םהמ דחא לכו ,םירידנ ולא םייוטיב .)ב ,ח תומבי ;ג ,ד ןישודיק ימלשורי(
 "רורב רשעמ" םייוטיבה תא םג ימלשוריב אוצמל ןתינ ,המודב ."טלחומ" וא "יאדו" ןבומב שמשמ "רורב" חנומה ,ולא םירשקהב
 קלחבש ןכתי ,םרב ."רורב רזממ" יוטיבה עיפומ ףא ,ד ,בל ר"קיוב .)ב ,טי תבש( ימלשורי "רורב לרע" וא )ב ,ח האפ ימלשורי(

 אתיירבב עיפומ ךכ .ןיסחויה ביט תניחבמ "קקוזמ" ןבומב "רורב" תא שרפל שי ,"רורב ןהכ"ו "רורב לארשי" דוחייב ,םייוטיבהמ
 חנומהש הארנ םש .)ה ,ד ןישודיק ימלשורי( ״ךיחאבש ןירורבה ןמ אלא אהי אל ךילע והינמתש לכ״ :ה ,ד ןישודיק ימלשוריב
 הקסיפ( םירבד ירפסב םג הלוע המוד תועמשמש ןכתי ."םיקקוזמ" ףא ילואו ,סוחייה תניחבמ "םירחבנ" ןבומב שמשמ "ןירורב"
 עדיל ךירצ תא" :)בצ הקסיפ( רבדמב ירפס םג ואר ."םכבש ןיתלוסמה ןמ ,םכבש ןירורבה ןמ – םישנא רשע םינש םכמ חקאו" :)אכ
 ,תינווי ,ןמרביל ךמס לע ,"םירחבנ" רותב "םירורב" תא שרפמ ,632 'מע ,ירפס ,אנהכ .)אנהכ 'דהמב 234 'מע( "ינפל םירורב םה םא
 אקווד .)44 'מע ,ןורמיק 'דהמ ,4 'וש 'י רוט( קשמד תירבב "םירורב םישנא" יוטיבל הנפמ םש ןמרביל .122 'עה םש וארו .39 'מע
 םמצע םהש םישנאב אלא ,םעה ךותמ םירחבנ םישנאב קר אל רבודמש ןכתי ,ןארמוק תוליגמב "רורב" חנומב שומישה רואל
 325 'מע ,'ב ךרכ ,ןורמיק 'דהמ ,תוחור להבל ליכשמל ריש ;15-14 'וש 65 'מע ,ןורמיק 'דהמ ,תוידוה :לשמל ואר .םירוהטו םיקקוזמ
 תליגמ ןכו ,אמ ,זט ;בכ ,ט ;מ ,ז 'א םימיה ירבד ואר םרב .)115 'מע ,ןורמיק 'דהמ( 11 'וש 'ה רוט ,המחלמה תליגמ ;3 'וש 35 עטק
  .)196 'מע ,ןורמיק 'דהמ( 9-7 'וש זנ רוט ,שדקמה

  .ςβδηλοίκ ךרעב ג״סל ואר 444
 .ךונח לש רשקהב הז חנומ שוריפב ןוידל ,ךליאו 65 ׳עהל ךומס ליעל ואר 445
 .חרזאכ דלי לש ירקש םושיר ןיבל עבטמ ףויז ןיב המדמה ,29 ׳ב ,סוינולופא ייח ,סוטרטסוליפ םג ואר .71 ׳עה ׳ה קרפ ואר 446
 יגיס רותב תיפיצפס ,״תלוספ״ חנומה םהבש תורוקמ לע העיבצמ ינא םש ,וז הרעהל ךומס ןוידב ואר .357 ׳עה ליעל םג וארו 447
 ,ליעל וארו ,ומצע κίβδηλος ראותה םע תמיוסמ הדימב ףתושמ הז דענמ .חי ,בכ לאקזחי ךמס לע ,יתד בצמל סחייתמ ,תוכתמ
 .356 ׳עה
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 רבד תירחאו םוכיס
 

 םלוכ אל ךא ,תווצמב םיבייח םירכזה םידוהיה לכ .תחא השקמ הנניא תידוהיה תוהזה ,םימכחה לש םמלועב

 תודחאה לע םירערעמ םיידוהי-םינפה ןותיחה ירוסיאו םוגפה סוחייה .םידוהיה ראש םע ןתחתהל םילוכי

 ףשוח םג תעב הב ךא ,ותוא קזחתל תנמ לע םיבאשמו ץמאמ הברה ךירצמ הז בצמ .ידוהיה ביטקלוקה לש

 רשוכ לש םוקמה תא יתחתינ וז הדובעב .ידוהיה ביטקלוקה לש ןויערה םצעב תויתוכאלמ לש תמיוסמ הדימ

  .םינוש םיטביה המכמ ,ל״זח תורפסב ,ביטקלוקה םע ןתחתהל רוסיאהו ,םוגפה סוחייה ,ןותיחה

 םיכיישש ימ לע לחה ירונימ ןיינעכ ,ט-ב ,גכ םירבדב ״׳ה להקב אובי אל״ רוסיאה רוגסימ םצע יכ יתיארה

 ,ביטקלוקל ץוחמ אצמנש ימ תא ןמסמ וניא רוסיאה ,םדידל .םימכחה לש שודיח אוה ,תוסחייתהה תצובקל

 ןותיחה רשוכ תא ךכב וכפה םיאנתה ,ןותיחל סחייתמ רוסיאהש םתחנה ךותמ .וכותבש ימל אקווד עגונ אלא

 .ידוהיה ביטקלוקל תוכיישל תיתוהמ הנניאש תירונימ היגוסל ומצע

 דמעמה ,לשמל ךכ .םינוש םידוהי ןיב ,ימינפ לודיבל ןיאושינה רשוכ רדעיה שמשמ םירחא תורוקמב ,םלואו

 ,םינהוכ םע ןתחתהל םילוכיש ולאכ :תונוש תוצובק יתשל ״לארשי״ תא קרפמ ״הנוהכל ןיאישמה לארשי״

 תודיינ תרשפאמ תחאה :םייאנתה תורוקמב הז רשקהב תורכינ תודגונמו תונוש תומגמ יתש .אלש ולאכו

 תרשלו הנוהכב ןתחתהל ידכ םהיאצאצ תא רישכהל םילוכי הנוהכל תולוספו םילוספ התרגסמבש ,תיסוחיי

 םתלוכיל םאתהב ,״לארשי״ לש םיגוס ינש ןיב תיסחי חישק ןפואב הדירפמ ,התמועל ,היינשה .םינהככ

  .םדמעמב םוגפל אל ידכ ,אלש ולא םע ןיאושינמ השעמל םיענמנ הנוהכל םיאישמש לארשי .הנוהכב ןתחתהל

 תורוקמ לע יתעבצה .יפרגואיג יופימ לע ןעשנ דחא גוס .ידוהי םינפ לודיב לש םיפסונ םיגוס ונל ןמזמ ילבבה

 תרגסמל ,״החפשמ״ה לש רשקהמ ימלשוריה ןמו םיאנתה תורפסמ תוירוגטקו תורוקמ םיביסמש םיילבב

 תוליהקמ לודיבל תיתכלה תיתשתכ סוחייב שמתשמה רתוי בחר ילבב ךלהממ קלח אוה הז קתעמ .תיפרגואיג

 תוירוגטקב ידוחיי שומיש םג םילגמ םיילבבה תורוקמה ,תאז דבלמ 1.םירחא םירוזיאמ םידוהי לש תוצובקו

 .םירחא םידוהי גייתל ידכ ,)!״םייוג״ וליפאו( םירזממו םידבע ,םינומע ,םיניתנ ,םינועבג ןוגכ ,תורומחה לוספה

 ןהב שומישהו ,תואיצמב תונגועמ ןניא וללה לוספה תוירוגטקמ קלח ,םירזממה וא הנוהכה תולוספל דוגינב

 ילוספ לש רשקהב ילבבל ידוחייה ,״הזרכה״ה דסומ םג רשקתמ ךכל .״םיזחתמ״כ וללה םידוהיה תא עבוצ ףא

 ינב םירחא םיימרא תורוקממ דומלל ןתינש יפכו ,הז רשקהב ילילש ןעטמ שי ״הזרכה״ה תלועפל .ןיסחוי

 םידוהי תאצוהל שמשמ לוספה סוחייה ,״הזרכה״ה תרגסמב .העקוה תלועפ ןיעמ יהוז ,בחרמהו הפוקתה

 .ללכל ץוחמ לא םירחא

 תוקימנידה ןיבל בחרה ביטקלוקה לש תולובגה תעיבק ןיב חתמ לע דחי םיעיבצמ וללה םינווגמה םיאצממה

 ״רחא״ה לומ לא תוהז תרדגה ןיבל ,ינוציחה ״רחא״ה לומ לא תימצעה הרדגהה ןיב חתמ .תויתצובק-םינפה

 ,תווצמב םבויחו ידוהיה ביטקלוקה ךותב םילוספה תללכה .תוסחייתהה תצובק ךותב אצמנש הז ,בורקה

 תוימינפ תויולדביהו ,םילוציפ ,םיקדס תורצוויהל לאיצנטופה תא תנמזמ ,םמצע םימגפה תא קוחמל ילבמ

 
 דמעמב תקסועה תמיוסמה היגוסב ,ןיסחוי לש רשקהב ידוהי םינפ לודיבו ןומיס לש יפרגואיג טביה הלוע ימלשוריב םג ,םנמא 1
 תעה רקחל הנדסה תרגסמב ח״עשת תנשב יתרבעהש האצרהב .בי ,ג ןישודיק ימלשורי ואר ,לארשי תב לע ואבש דבעו יוג לש דלוו
 םיקסועה םישעמ המכו המכ םנשי ,גי ,ג ןישודיק ימלשוריב ןכו םש ימלשוריה תייגוסב יכ יתיארה ,הפיח תטיסרבינואב הקיתעה
 ,בושיי תומוקמ םירכזומ םישעמה תיברמב .םידוהי-אלל םידוהי ןיב רחא גוסמ םיינימ םיסחי וא תבורעת יאושינ לש םירקמב םלוכ
 וז הפוקתב וחוור תבורעת יאושינש ךכמ קיסמ ןמרביל .רוצו הירדנסכלא ,רדג תמח :ינברה לילגל ץוחמ םימקוממ םלוכ רשאכ
 ,הירבטבו הירסיקב ,וכעב ,ןאש תיבב םג ועריא םימוד םירקמש ריבס םרב .338 ׳מע ,םירקחמ ,ןמרביל ואר ,וללה תומוקמב אקווד
 אלא ,ינברה לילגב םישחרתמ אל תבורעת יאושינ היפ לע הנומת רייצל ורחב היגוסה יכרועש הארנ .תוברועמ םירע ויה ןה םגש
  .םייתייעבכו םילדבנכ וללה תומוקמה תא ןמסל ךכבו ,ול הצוחמ קר
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 ,״םיישממ״ םילוספ לע חרכהב תנעשנ אלש תונלדב לש הקירוטרל יתכלה עצמ תקפסמ םג איה .הזה עקרה לע

 .העיקומהו תלדבתמה הצובקה יניעב םייתייעבכ םיספתנש םידוהימ לדבתהל ידכ ,לוספה תוירוגטק לע אלא

 רתוי תויפיצפס תויוהז אלא ,בחר גשומכ ״תידוהיה תוהז״ה הנניא תבצעתמש תוהזה ,ולא םירקמב

 ,״יוג״ה לומ לא הרדגהל ליבקמב םייקתמה ,הז קוסיע .םיוסמ םוקמ ינבב וא ,הליהקב ,החפשמב תודקוממה

 תורפסב תידוהיה תוהזה לש רתוי תירטנמגרפו תיפיצפס ,תדבורמ ,הרישע הנומת ףקשמ ,ינוציחה ״רחא״ה

 2.ל״זח

 

 לדומ לש ומויקל שממ לש תויאר ,יתיארהש יפכ ,ןיא .תדמתמ הקוזחת השרד וז תדבורמו תבכרומ תוהז

 תורפס .ינשה תיבה תפוקתב יגולאינגה עדיה לש דסוממו בותכ יאנויכרא רומיש לש יזוכיר יטרקורויב

 ,לצופמו יטרפ ןפואב רמשנ עדימה .סוחייה לע חוקיפב תפתתשמ הלוכ הליהקה הבש הנומת תפקשמ םיאנתה

 תא רתוי בורק ןפואב ףקשל יושע הז לדומ יכ יתעצה .תויתחפשמ תורוסמו תוליכר תועצמאב רבעומו

 תושנב דקמתהל םיטונ הקידבו חוקיפ םיראתמה תורוקמה ןמ המכ .ןברוחה ינפל ףא ,המצע תואיצמה

 תחוור ךא ,םינהוכל תולוספ ןוניסב תדקוממ וז הייטנ .החפשמב םישנהו םירבגה לש תוהמיאבו החפשמה

  .דמעמ תולעב לארשימ תוחפשמ ברקב םג אלא ,םינהוכ תוחפשמ ברקב קר אל

 םיחינמ םתיברמ .םייארומאה תורוקמב םג הלוע ןיסחויה תרדסהבו חוקיפב הליהקה לש יזכרמה המוקמ

 הארנ ,הזה עדיה לע הטילשה תא םימכחל סחיימה ,םטועימו ,יגולאינג עדיב םיקיזחמ םניא םימכחהש

 לעבש הרותה יפוגמ דחאל ךפוהו ,ויפוא תא הנשמ יגולאינגה עדיה ,ולא םיטעמ תורוקמב .תינבר היזטנפכ

 םייללכ תונורקעל ךפוהש ,יגולאינגה עדיה תרדגה םצעב ילקידר יוניש םיאצומ ונא םירחא תורוקמב .הפ

 תונורקע .רובדה טקלאידה וא תוגהנתהה תרוצ סיסב לע ,סוחייה ביט תא דומאל תנמ לע םימכחה םיוותמש

 .החפשמו החפשמ לכ תודוא םייפיצפס עדימ יטרפב ךרוצה לע רתוול השעמל םירשפאמ ולא

 ךותל יתליהקה רשקהה ןמ ןיסחויה תקוזחת תריז תא ריבעהל וסינ םימכחהש הלוע םיאנתה תורפסב רבכ

 אצוי לעופכ .םינושה רוערעה יגוסל תונימאו תוליבק לש םינוירטירק עובקל ןויסינה םג הוולנ ךכל .ןידה תיב

 םרב .תוליבק-יתלבכ תומיוסמ תויוליכר וא תועומש לש גוויסהמ תועבונה ,״תולקה״ תורצונ ולא םיכלהממ

 תומא ול שיש ,יתכלה-יטפשמה חישה תא ןיסחויה תריז לע טילשהל ןויסינה אלא ,הלקהה םצע וניא דקומה

 .יתליהקה חישה רשאמ תוליבקלו תונימאל תורחא הדימ

 לש תיתרבחה הנומתה תנבהל קר אל יתועמשמ יגולאינגה עדיה לע םימכחה לש תישעמה הטילשה רדעיה

 יתיארה ,הז רשקהב .םילוספה תפישח ןיינעב םימכחה לש היגולואידיאה תניחבל םג אלא ,ןיסחויה תקזוחת

 יכו ,בחר תודמע ןווגמ תולגל ןתינ – לבבבו לארשי ץראב ,םיארומאו םיאנת תורפס – ל״זח תורפס ללכב יכ

 תפישח תייגוסב םימכחה לש םינוידה בור .דגנ וא דעב – טושפ גולטקל תונתינ ןניאו תובכרומ ןהמ תובר

 היושע וללה םירשקהב תודקמתההו ,ךדיאמ םימיה תירחאו ,דחמ ארקמה ירופיס ביבס םימייקתמ םילוספה

  .ןיסחויה לע ימוימויה חוקיפב םימכחה לש העפשהה וא הטילשה רדעיה תא איה םג ףקשל

 רזממה דמעמ .םירזממב םידקמתמ ,םוגפה סוחייה רשקהב םימיה תירחאב םיקסועש תורוקמה ןמ םיבר

 לע העיפשמ וז הריצי .רומח ינימ אטחב רצונ אוהש ינפמ ,םוגפ סוחיי לש דחוימב ןועטו ידוחיי גוס אוה

 לש לוגלג עיפומ ףא םייארומאה תורוקמב .אמט רזממהש ןויערה תא םיפקשמ םייאנת תורוקמו ,ותוהמ

 ביטקלוקה ךותב םירזממה בוליש .היילכ לש לרוג ויאצאצל וא ול הביתכמ רזממה תריציש ,המודק תרוסמ

 רובע הכובמל רוקמ הווהמו ,ילסקודרפ דמעמ אופא רצוי – להקב אובל םירוסאה ראש םע דחי – ידוהיה

 
 .17-13 ׳מע ,תינוכית םי הרבח ,׳ס ץרווש ואר ,המוד חתמ רואיתל 2
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 :סוחייה תרדסהו חוקיפה תריזב אצמנ תיזיפאטמה היעבל עצומה ןורתפה ,םידומלתב תחא הייגוסב .םימכחה

 הנכסהו תוילילשה לורטנ םרב .ול יופצה ןודבאה לרוגמ ותוא טלמל םילוכי םיברב ותעדוהו רזממה ןומיס

 םייארומא-רתבו םייארומא תורוקמ .השקה וניד םצע איהו ,תיגולואית ,תרחא היעב תרצוי ,רזממל תברואש

 םירזממה תרהטל הפצמ דחאה :םידגונמ תונוזח ינש השעמל םיחסנמו ,םימיה תירחאב ןורתפה תא םימקממ

 רתאכ תשמשמ םימיה תירחא ,ךכ ןיבו ךכ ןיב .תטלחומ החדהלו הקחרהל ,ינשהו ,אבה םלועב םתלבקלו

 .רזממה דמעמ לש תוילסקודרפה תרתהל

 םיידוחיי םיטביה לע ןכו ,ינשה תיבהו תיארקמה תורפסה תמועל םייאנת םישודיח לע הדובעב יתעבצה

 תופתושמה תוסיפת לע ןכו ,תויכשמה לש תובר תודוקנ לע םג יתדמע ךא .לבבב סוחייה חיש לש םיינשדחו

 הנומתה יכ יתעצה ,ןיסחויה תרדסהו יגולאניגה עדיה רומיש ינפואל עגונב ,ךכ .לבבו לארשי ץרא יארומאל

 ןברוח ינפל התיהש תיתרבחה תואיצמה תא תמיוסמ הדימב תפקשמ ,םיאנתה תורפסב הלועה תיתרבחה

 תומודק תורוסמ ,ןכ ומכ .םייארומאה תורוקמב םג ףקתשהל םיכישממ וז הנומת לש םייזכרמה םיווקה .תיבה

 .םיאנתה תורפס לע הבר הדימב תוחסופ ךא ,םיארומאה תורפסב תולוע רזממה לש ותוהמו ויפואל עגונב

 רקחמה הוותהש םידחה תולובגה ,ךכב .המודקה הסיפתל ילקידר יוניש םיעיצמ ,םיזכרמה ינשב ,םיארומאה

 .לבוקמה ןמ רתוי םירידחו םישטשוטמכ םילגתמ ,לבבל לארשי ץרא ימכח ןיבו ,ינש תיב תודהיל םיאנתה ןיב

 

 תרדגה לש הבילב םיעגונ ,יתצובק-םינפה לודיבהו םוגפה סוחייה ,ביטקלוקה תולובג טוטרש ,ןותיחה רשוכ

 ,ללכב הקיתעה הרבחהו ,הקיתעה תודהיה רקחב תויזכרמ תויגוס םיווהמ םה .תיתצובקהו תישיאה תוהזה

  .םויה ונתוא תוקיסעמש תויגוסל דע םיעיגמ ןהיפנעו

 יאנתה שודיחה .םינוש םינוויכ ינשמ ,הקיתעה תעב תידוהיה תוהזה בוציע רקחל םורתל תשקבמ וז הדובע

 וטטרש םימכחה ובש ןפואה תנבהל יתועמשמ ,ידוהיה ביטקלוקה ןמ קלח םה להקב אובל םירוסאה ויפל

 דוביר לש הגשמה םירצוי םוגפה סוחייה יללכו ןותיחה ירוסיא ,תעב הב .ויתולובג תאו ידוהיה ביטקלוקה תא

 ןוימד תדוקנ תולעמ ימינפה לודיבה לש תונווגמה תורוצה .םינפוא ןווגמב ,תידוהי-םינפ תולדבתהו

 האוושה תונמזמו ,הל םיבורקה םירוביחבו ןארמוק תורפסב םיאצמנש םייתתיכ תונויערו תוקימנידל

 .הדובעה ךלהמב יתעבצה ןהילעש תודוקנל רבעמ ,םהיניב רתוי הקימעמ

 ,רועה עבצ ,ןימה :םדא לש ודמעמ לע תערכמ העפשה שי דלומה דמעמל ,ונא ונימיב ומכ ,קיתעה םלועב

 סוחייה .השיא וא שיא לש םדיתע לע הבר הדימב םיעיפשמ ,ינתאה וא יפרגואיגה אצומה ,ינוע ,תודבע

 םיטביהב סוחייה תא תולתל ,לבב יארומא לצא דוחייב הלועש ןויסינה ןכ לעו ,ןיעל רכינ וניא ינברה םוגפה

 םיפיטוארטס רקחל יתועמשמ הז ןויסינ .דחוימב ןיינעמ ,רובדה טקלאידה וא תוגהנתהה תרוצ ןוגכ ,םיינוציח

 םיגישממו םירחאמ םמצע תא םילדבמ תוצובקו םיטרפ םהבש םינווגמה םינפואה תנבהלו ,הווהבו רבעב

 .לודיבה תא

 הנומתה לע יתדמע הדובעבו ,םילוספה לע חוקיפבו עדימ לוהינב ךרוצ שי ,ןותיחה ירוסיא תא קזחתל ידכ

 תובושח תויגוס םיווהמ ,םישנא לע חוקיפהו ,ותריסמו ישיא עדימ רומיש .םימודקה תורוקמה ךותמ הלועש

 ןכו ,תוימוקמ תויתליהק תוקימניד רקחל ,בחרו ןטק הדימ הנקב תיתרבחה הירוטסיהה רקחמב דחוימב

 ישיאה עדימה לוהינ ןפוא תלאש .ןהלש היטרקורויבה ינונגנמו תולודג תוירפמיא לש תולהנתהה תנבהל

  .םיירטמויבו םיבשחוממ םירגאמ לש םחותיפ םע ,ונימיב תיתא היגוס םג הווהמ

 םוקמ תודוא ירקחמה ןוידל םרות ,ןיסחויה תרדסהו יגולאינגה עדיה רומיש תריזב םימכחה םוקמב קוסיעה

 וראית םמצע םימכחה ובש ןפואה תנבהל םיפיסומ הדובעה יאצממ .וז הפוקתב תידוהיה הרבחב םימכחה

  דצל ,םימכחה התוא וארש יפכ תיתרבחה תואיצמל הצצה קפסל םילוכי םה ךכו ,ולא םירשקהב םמוקמ תא
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 תא סינכהל םימכחה ןויסינ ,תאז דבלמ .הז רשקהב םהלש תויזטנפה לא ןכו תימצעה םתעדות ךות לא ןולח

 תוחתפתה רקח הדשל ףיסומ ,תויטפשמ הדימ תומא הרובע עובקלו ״ןידה תיב״ ךותל סוחייה תקוזחת תריז

  .םימכחה םלועב יתכלהה חישה תוטלתשה דוחייבו הכלהה

 תא םילעמ ,תורזממה לש ילסקודרפה דמעמל ןורתפכ םימיה תירחאב םימכחה לש םינווגמה םישומישה

 תונשל הדעונ הז גשומל היינפה םאה :ללכב תינברהו תיתכלהה הקירוטרב היגולוטכסאה דיקפת תלאש

 םידקוממה םינויעה ?ישעמ ןורתפמ ענמיהל אצומ ךרד תשמשמ איהש וא ,תגהונה תיתכלהה תוינידמב והשמ

 רתוי הרישעו הקימעמ הנבה ךרוצל ינש תיב תורפסמ תורוקמה תוינויח לע םידמלמ ,וז הדובעב תורזממב

 ,תילטנמורטסניא הרטמל רצונ אל רזממה דמעמש םיארמ ולא םינויע .ל״זח תורפסב תורמימו תורוסמ לש

 דמעמ חיטשהל ןויסינה תורמל .ינימ ובאט לע הריבע לש ״יעבט״ רצותכ ספתנ אוהש אלא ,העתרה יעצמאכ

 .תיארומא-רתבה תורפסבו ,ל״זח תורפסב דהדהמו ךישממ הז ןויער ,דבלב תיטפשמ הירוגטק ידכל הז

 םילוכי םניא םה ךא ,ילארשי-ידוהיה ביטקלוקה ןמ קלחל םיבשחנש םישנא שי םויה לש לארשי תנידמב םג

 ןיד״ ,)ג״ישת( םיינבר ןיד יתב טופיש קוחל םאתהב .ללכב וא – ״םייביטמרונ״ םידוהי םע לארשיב ןתחתהל

 תינרדומ הנידמב וז תיטפשמ תואיצמ 3.לארשיב םידוהיה לכ לש ןיאושינה תא רידסמה קוחה אוה ״הרות

 חוקיפ לש ידוחיי גוסל האיבמ ,היגולונכטו םיבשחמ לע םיססובמה היטרקורויב ינונגנמו תודיקפ תלעב

 ןיב לודיבה ינפואל ןה תערכמ תועמשמ שי תאזה הריזל 4.ולוהינו עדיה רומיש לשו ,סוחייה לש הרדסהו

 ,רבעה תנבהל קר אל תובישח אופא שי וז הדובעל .ידוהי-םינפ לודיב לש תוקימנידל ןהו ,םידוהי-אלו םידוהי

 .הווהה לש ורואיבל םג אלא

 

 תויגוס ןנשי ,העיריה רצוק תאפמ .ףסונ רקחמל םיניתממו םייולת םדוע וז הדובעב םירושקה םיאשונ המכ

 וז איה וללה תויגוסה ןמ תחא .םיידיתע םירקחמב םמילשהל תנווכתמ ינאו ,םהב יתקמעתה אלש תורוקמו

 בשחנ הזכ דלווש הדמע הלוע םיאנתה תורפסב .״לארשי תב לע ואבש דבעו יוג״ לש דלוו דמעמב הנדה

 תא תוושהל שי 5.םישעמ המכו המכ םג םיללוכה ,ןיינעב םירע םינויד םימייקתמ םידומלתה ינשבו ,רזממל

 תא ןייפאל תנמ לע תושמשמה תוירוגטקבו חונימב :םיטביה ןווגמב ןויע ךות ילבבהו ימלשוריה תויגוס

 דמעמ לע היתוכלשהו ,דבעה וא יוגה ערז תסיפתבו ,םהמ תטבינה תיתרבחה הנומתבו םישעמב ,דלווה

 6.דלווה

 ויה ולא םיאשונ .טרפב ״הסיע״ה דמעמלו ,הנוהכה תולוספו ילוספל תעגונ ,הפוגל ןויע תקקוזש תרחא היגוס

 םינייפאמה םינפואב ורקחנ םהו ,הרשע עשתה האמה ףוסב דוע םירקוחה ןמ המכ לש ירקחמה ןיינעה דקומב

 רקחב םייזכרמ םיאשונ םיווהמ םינהוכהו הנוהכה .ולא םיניינעב ינכדע רקחמל םוקמ שי 7.ולא םירקוח

-רתבהו תידומלתה הפוקתב תידוהיה הרבחה רקחב ןכו ,הקיתעה תודהיב ומייקתהש םייתבשחמה םימרזה

 הנומתה תא רישעי ,הנוהכ-תדקוממ סוחיי תקוזחתבו הנוהכה ילוספב דקמתמש רקחמ םויק 8.תידומלת

 .תמייקה

 
 .et.gov.il/review/data/heb/law/kns2_rabbiniccourts.pdfhttps://www.kness :ואר 3
 .127-132 ;71-80 ;43-62 ,םירזממ ,יקסליבו ןוני סבקעי לצא םירמאמב ןכו ,197-171 ׳מע ,םלועה ףוס ,ץיבול ואר הז ןיינעב 4
 ךומס ןכו ,150 ,137 ,130 תורעהל ךומס ׳ד קרפ ;15 ׳עה ׳ב קרפ וארו ,א״ע ומ – א״ע דמ תומבי ילבב ;בי ,ג ןישודיק ימלשורי ואר 5
 .ךליאו 237 ׳עהל
 .400 ׳עה ׳ה קרפ ןכו ,1 ׳עה ,ליעל וארו 6
 .הל ךומסו 62 ׳עה ׳ב קרפ םג ואר .183 ׳עה ,׳ג קרפ ,ןהל ךומסו 14-15 ׳עה ,אובמב ואר 7
 .סוחיי ,ל״נה ;תמאו קוח ,׳ד ץרווש ;2-5 תורעהב ,םש תוינפהב וארו ,םינהכ ,ןמרה ;םינהוכ תכלממ ,בראפלמיה לשמל ואר 8
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 דצל .ל״זח תורפסב ישיא עדימ לוהינו ףוסיא לש רתוי הפיקמ הניחבל חתפ תחתופ וז הדובע ,רחא ןוויכמ

 תוהז ,תיתד תוקידא ,הריטפ ירושיא :ל״זח תורפסב םיגצומ ישיא עדימ לש םיפסונ םיגוס ,םוגפה סוחייה

 םירשקהה רואל וללה םיאשונה לש בחר יופימ ךורעל םוקמ שי .םישנ לש ישיא דמעמו ,שוכר תקזחה ,תינתא

 תורוקמ לש תבלושמ הניחב ךות ,םינותנ ויה םימכחה םהבש םיילאירפמיאהו ,םייטרקורויבה ,םייתוברתה

 .םייתורפסו םיילאירטמ

 םוצמצה ןוגכ ,םישרופמ םקלח .םיקהבומ םיירדגמ םיטביה שי וז הדובעב ונודינש םיאשונה לכל ,ףוסבל

 ,םירחא .הנוהכל תומוגפכ תומיוסמ םישנ לש ןנומיס וא ,דבלב םירכזל יבאומהו ינומעה רוסיא לש יאנתה

 םירכז לע ,תירדגמ הניחבמ ״הווש״ ןפואב םנמא לח םירזממה רוסיא .רתוי םייומס ,תורזממה תייגוסכ

 ,םירזממה תרהטל ,לשמל ,ןופרט ׳ר עיצמש ןורתיפה :תורדגוממ םינפ ובוחב ןמוט הז רוסיא םג םרב .תובקנו

 םירזממ םה םילוכי״ ולש הרימאה 9.םהלש ערזה ןמ םמצע תא קתנל םילוכיש ,םירכז םירזממל קר יטנוולר

 םירפסמ ,םירזממל עגונב תורוקמב םילועש םישעמה םג .תעמשנ איהש יפכ אופא תטלחומ הנניא ,״רהטיל

 שי ,ןידה תיב ךות לא יתליהקה בחרמה ןמ סוחייה לע חוקיפה תריז תרבעהל םג .אקווד םירכז םירזממ לע

 אופא םוקמ שי .ןידה תיב ימכח לא ,םידליו תונקז ,םירבגו םישנמ םירבוע חוכהו עדיה :תוירדגמ תוכלשה

 .םוגפה סוחייהו לוספה לש םיירדגמה םיטביהב רקחמ ךורעל

 

 רבד ףוס
 ,םירישכ ןהמע לטונו םירזממה תא הלכמו םלועב רבד איבמ ה״בקה הנש םיעבשל םישישל תחא״

 .)ג ,ח תומבי = א ,ד ןישודיק ימלשורי( ״םיאטחל םסרפל אלש

 הקוחר הרימאמ תאזה הרמימה תא ךפהו ,םלועל רבד אב ,2020 תנש ,הדובעה תביתכל הנורחאה הנשב

 תיממו ,תרכומה םייחה תרגש לכ תא שבשמ ,עיתפמב עיפומ רבדה .בורקמ ןיבהל ןתינש וזכל ,תיטרואיתו

 ,ידיימ ןפואב יגולואית רבסה תשרוד רבדה תעפוה ,םינימאמ תליהק רובע .בחרנ הדימ הנקב הנחבה ילב

 הרמימה לע קר שדח רוא הכפש אל הנורוקה סוריו לצב םייחה תואיצמ .וללה םינייפאמל הנעמ תתל לכויש

 תורוקמ .תשדוחמ תועמשמ וניגב םילבקמ ,סוחייל םירושקש םייזכרמה תונורקעהו תורוקמה ןמ המכ .תאזה

 השדחה םייחה תואיצמל רשפ תתלו גישמהל ידכ הקיתע תיתבשחמ תרגסמו רמוח ירובע וקפיס םג ולא

 .םלועה לע האבש

 הכוז אלש הליזנו תיפרומא הירוגטק יהוז .״הסיע״ הירוגטקה תרכזומ סוחייב םיקסועה תורוקמה ןמ המכב

 הנניא ״הסיע״ב ןוידה דקומב תאצמנש הדיחיה .החפשמה תדיחיל תסחייתמ איהש הארנ ךא ,תקיודמ הרדגהל

 םיביסמו ,הזה ןייפאמה תא םיצמאמ ילבבב תורוקמה .םיוסמ ביטקלוק וא הצובק ,רתוי בחר ףוג אלא ,דיחיה

 ,הסיעה דמעמ דצל .םייפרגואיג םירוזיאו םיבושיי תנייפאמה וזל תוחפשמ תנייפאמה הירוגטקמ ״הסיע״ה תא

 תויהל תולוכי תוחפשמ .ולא תודיחי רובע םיירופאטמ וא םייתכלה גוויסו חונימב שומיש םג הלוע תורוקמב

  10.״התמ״ וא ״תססוג״ ,״הלוח״ ,״האירב״כ םיוסמ רוזיא וא ץרא רידגהל ןתינו ,״תורוהט״ וא ״תואמט״

 ונדמלש תיגולוימדיפאה הגשמהה לש הנבהה תא םירישעמ סוחייה רשקהב תויצוביק תודיחיב תוננובתהה

 ןוגכ ,םימלש םיצוביקב אלא ,דדובה םדאב תדקמתמ הנניא איה ףא .הפיגמה תפוקתב ונחרוכ לע ריכהל

 לכ תא ״לוספל״ הלוכי םילוח םיטרפ המכ וא טרפ לש תוחכונ ,הסיעה ומכ .רפס תיב וא ,בושיי ,הנידמ

 תדימל עגונב קפסה תא תולעהלו ,״םודא״לו ,״םותכ״ל ,״בוהצ״ל ״קורי״ דמעממ התוא ריבעהל ,הצובקה

 
 .265 ׳עהל ךומס ׳ה קרפ וארו ,גי ,ג ןישודיק הנשמ ואר 9

 .ךליאו 56 ׳עהל ךומס ׳ב קרפ ואר 10
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 בריקו קחירש ,ןויצ ןב םשב םדא לע תרפסמ )ז ,ח( תויודע תנשמ .הבש םיטרפה ראשמ דחא לכ לש ״הרהט״ה

 תונידמ ןיב ,רבעמ ןתמ וא הסיט ירשק םויקש תעדל ונחכונ ,תונורחאה יצחו הנשה ךלהמב .״עורז״ב תוחפשמ

 הקיטילופל םג אלא ,תוישממה תויגולוימדיפאה תודבועל קר םירושק אל ,הנידמ התוא ךותב םיבושיי ןיב וא

  .תוהזלו

 עדימ לוהינו ףוסיא לשו ,םילאודיווידניא לע חוקיפ לש השדח תואיצמ םג םמע ואיבה הנורוקה לצב םייחה

 תורוקמב םילועש יגולאינגה עדיה ףוסיאו סוחייה תקוזחתל םינושה םילדומה לש הסירפהו חותינה .ישיא

 םויק לע חוקיפה ינפוא לע הבישחל רהוצ םיחתופ ,ךדיאמ דסוממהו יזוכירהו ,דחמ יתליהקה ,םימודקה

 .יחכונה ןדיעה לש ״םילוספ״ה רוטשמ ינפואו ,תושדחה תוגהנתהה תומרונ
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collective, creates potential for the formation of fractures within the collective itself, and provides 

halakhic language for a rhetoric of separatism that is not necessarily grounded in actual invalidities. 

The category of the invalid Jew represents the intimate Other, an Other who is not external to the 

collective, but a part of it. These two types of Other reveal a tension between two types of identity 

construction that occur in parallel, one against the “goy”, and the second, against Jews who are 

Others. The identity that is fashioned in the latter case is not “Jewish identity” as an all-inclusive and 

unified concept, but a more specific identity that concentrates on the family, the community, or Jews 

of a certain locality. This enterprise reflects a rich and layered picture of Jewish identity in rabbinic 

literature. 

Other findings of this work are connected to a wide range of topics, including ancient exegesis, the 

formation of halakha and rabbinic rhetoric, the place of the rabbis within the Jewish community, and 

the management of personal information in antiquity. These findings contribute significantly to the 

study of ancient Judaism and ancient society more broadly. Some of the main topics discussed in this 

work touch on central issues of identity and society that concern us today as well. This work thus has 

importance not only for understanding the past, but also for illuminating the present.
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Moreover, I show that in Tannaitic literature, the rabbis develop a legalistic attitude towards the very 

arena of supervision of pedigree and subject the rumors and gossip that circulate in it to legal 

standards. A different development occurs in sources from the Bavli, that offer alternative criteria for 

investigating genealogical status, based on a person’s behavior or speech. These alternative criteria 

change the nature of genealogical knowledge in a different way and enable the rabbis to invalidate 

people without recourse to “standard” information regarding their family or pedigree. 

The fifth and last chapter focuses on the status of the mamzer, the most severe of those prohibited 

to enter the congregation. In its two sections, I examine traditions regarding the immediate fate of 

mamzerim, their impurity, and their status in the end of days. These traditions reveal a negative 

metaphysical dimension accorded to the status of the mamzer, that the Tannaim attempted to 

neutralize. 

The first section discusses a tradition that appears in both Talmuds, according to which, mamzerim do 

not live. This tradition has a rich background in biblical and second temple period literature and is 

connected to an idea that children who were born from sexual sin are doomed to destruction, and 

that this is the proper fate for them. The Amoraim inherit this idea, but some adopt a new attitude 

towards mamzerim that does not see their extinction as a positive outcome. Therefore, they assert 

that exposing mamzerim has the power to rescue them. In doing so, they also grant a protective role 

to the exposure of mamzerim. 

In the second section, I discuss a Tannaitic position that mamzerim will be pure in the distant future. I 

investigate the roots of the impurity of mamzerim and show that it is derived from their creation in 

sexual sin. I subsequently read the impurity of mamzerim in light of another concept of impurity that 

developed during the second temple period, especially among the Qumran sect. This impurity is 

associated with the human condition itself. I compare the two kinds of impurity, and in doing so, reveal 

a fundamental difference between the ways in which the Qumran sect and the rabbis perceived the 

nature of humanity. 

In the continuation of this section, I analyze two passages from Palestinian midrashim that relate to 

the status of mamzerim in the end of days. I provide a nuanced reading of the messages that each one 

conveys regarding the nature and status of mamzerim, halakha, and empathy. 

 

This project contributes to the study of ancient Jewish identity in two different ways: By classifying 

the people prohibited to enter the congregation as part of the Jewish collective, the Tannaim delineate 

the boundaries of the collective and define it against the “goy”, the ultimate Other. At the same time, 

marital prohibitions play a significant role in rabbinic literature for inner-Jewish separation, in a way 

that is comparable to sectarian dynamics and ideology. Including the invalid Jews within the Jewish 



265 
 

and “lenient”, I suggest we ask how these sources use lineage as a rhetorical device, and for what 

purpose. I stress the innovation in the turn to a geographical framework in the context of lineage and 

show that Babylonian sources use Palestinian materials that were focused on the “family” and convert 

them to focus on “lands” and localities. Finally, I demonstrate that Babylonian sources harness the 

halakhic discourse of lineage for inner-Jewish separation that is based on geographic location. 

The third chapter discusses the social and logistical aspects of maintaining lineage and preserving 

genealogical knowledge, in the second temple and Tannaitic periods. Although Josephus describes a 

centralized bureaucracy that preserves genealogical documents in a public archive, this description 

both serves Josephus’s apologetic goals, and has fantastical qualities. I therefore doubt the historical 

reliability of his description and suggest that it was inspired by the Roman imperial bureaucracy. 

Tannaitic literature, in contrast, presents a different picture, of communal and oral preservation of 

genealogical knowledge. I point to hints of a similar reality in descriptions by Philo and Josephus, and 

to the similarity between that picture and the social model of the “Mediterranean society” for 

supervising reputation and sexual propriety. I therefore suggest that to a large extent, the dynamics 

reflected in Tannaitic literature are indicative both of the social reality that existed during that period, 

as well as the period before the destruction. 

In the second part of the chapter, I examine the community that Tannaitic literature presents as 

supervising its pedigree. While most sources focus on the priesthood, in several sources it seems that 

the lineage maintained is that of all of Israel, while still others are vague about the matter. Moreover, 

a close analysis of two sources reveals that they originally focused on the priesthood, but that a 

secondary layer, also from the Tannaitic period, extended the focus to Levites and Israelites. Yet other 

sources mention a group called “Israelites who marry to the priesthood.” I claim that this status 

essentially creates two separate pedigrees within the status of “Israel”. 

In the fourth chapter, I explore the way that rabbinic sources portray the role of rabbis in preserving 

genealogical knowledge and regulating lineage. I show that Tannaitic literature and both Talmuds 

generally present the rabbis as lacking genealogical information. At the same time, several sources 

present the rabbis as active in the broader arena of regulation of lineage, in various ways, and I 

investigate the institutions and terms that arise in each rabbinic work in this context, notably: BDQ, 

PGˁ, and KRZ.  

Some sources diverge significantly from the dominant picture and present the rabbis as possessing 

and controlling genealogical knowledge. I claim that these sources reflect a type of rabbinic fantasy, 

and they sometimes serve an exegetical or scholastic purpose as well. This presentation brings about 

a new fashioning of genealogical knowledge itself, as a unified and esoteric body of knowledge, that 

is one branch of the oral Torah. 
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Abstract 

 

In rabbinic literature, lineage and marital restrictions play a central role in constructing Jewish identity 

and the boundaries of the Jewish collective. This dissertation focuses on the status of people whom 

halakha considers Jewish but prohibits them to marry “normative” Jews. I use a broad range of tools 

and methods - textual criticism, cultural, intellectual, and social history, and the examination of terms 

and discourse - to paint a rich, complex, and nuanced picture of lineage, blemish, and marital 

suitability, in the rabbinic world. 

In the first chapter I analyze ancient exegesis of a pericope from Deuteronomy 23:2-9, which discusses 

people who are barred from entering the “congregation of the Lord.” Although ancient readers differ 

regarding the contexts in which they reference or evoke the pericope, they all view the prohibition as 

a site for significant and decisive exclusion. Tannaitic sources, in contrast, present the prohibition as a 

minor handicap that is imposed on members of the group. 

The Tannaim assume that the prohibition relates to marriage with “normative” Jews, but they 

emphasize that it does not prevent marriage with other Jews of peripheral standing, such as 

proselytes. They also stress that these blemished Jews are obligated in all the commandments and 

can even perform rituals on behalf of the public. Thus, despite their lower status for marital purposes, 

these people are assumed to be an integral part of the collective. This also marks obligation in the 

commandments as the main defining factor to belonging to the Jewish collective, minimizing the 

significance of marital capacity. This dovetails a broader rabbinic attempt to create a sharp, binary 

distinction between the Jewish collective and the “goy” (non-Jew). It is within this framework that the 

Tannaim classify the prohibited Jews as “non-goyim.” Later in this work I show that other rabbinic 

sources do perceive marital capacity as significant for defining belonging and note its role in the 

context of inner-Jewish separation.  

The following three chapters focus on various aspects of lineage. The second chapter discusses 

sources on lineage from an ideological and rhetorical perspective. In the first section, I discuss whether 

the rabbis preferred for invalid Jews to be revealed or concealed. I point to voices in Palestinian 

sources that supported or anticipated their exposure, in contrast to some Babylonian voices that 

preferred the possibility of invalid Jews remaining concealed. In this, I undermine the scholarly claim 

that Babylonian rabbis valued lineage more than their Palestinian counterparts. Moreover, I point to 

more complex and ambivalent voices on the matter that do not fit on either side of the dichotomy.  

In the second part of the chapter, I analyze Babylonian sources that claim Babylonian superiority of 

lineage in contrast to other locations. Instead of reading these sources through the lens of “stringent” 
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