
תרוקיב 

לשמכ היגולואיכרא 
ימע 464,2005 ,רואל האצוה תשק ,"הרת" ולש היורצ לש הרפס לע 

תונוג השמ 

היגולואיכרא ןיב היגולאנאה ת 11^ א 
— םמצע רפסה ירוביג םיכרוע היגולוכיספל 

.רטאיכיספה דדועו םיגולואיכראה ןונמאו הלא 

תוברוח ןיב רפסב םימעפ רפסמ הוושמ הלא 
ינירוטנס איה ,הרת יאל עריאש ןוסאה ןיבו הייח 

תוצרפתה רשאכ ,םינש יפלא ינפל ,הקיתעה 
תא ךישחה ,םירזגל יאה תא הערק תישעג 
היתואצותו ,םינש עבש ךשמל םיימשה 
,84 'ע) םירצמ ץראב ףא ועגפ תוליהבמה 
המודמ המצע הלא .(348,263,159 ,146 ,116 

השיאל ,םינש רשע ךשמב הלעב ,ןונמא ידי לע 

,ריקה יחישמתמ "תיאזירפה" תרדנוגמה 
תמאב רשאכ ,הרתב םתוא םקימ תועטבש 

.(453 'ע) םיתרכב םאצומ 

םא ,םימודמ הלא לש םיקסרתמה היאושינ 

ןונמת תועורז חלושה ,ימסוק ןוסאל ,ןכ 
םתחפשמ) רלימ תחפשמ קר אל — םיקחרמל 
םג אלא ,תחפ יפ ירבעל העיגמ (ןונמאו הלא לש 

,לכימ ותשיאו רטאיכיספה דדוע)רפש תחפשמ 

תוגוזה ראש ןכו ,(הלא לש הבוטה התרבח 
תקסוע המצע הלא .ןמורב םירכזומה םידדובהו 

יניעב) יוכיס רסח רקחמב תיביססבוא הרוצב 

םירצמ תאיצי סותימ ןיב רשק חיכוהל (רוספורפה היבא יניעבו הלעב 

.הקיתעה ינירוטנס תא דקפש ןוסאה ןיבו 
,יבג יפלכו הלעב יפלכ הלא לש התדילס תראותמ רפסה תליחתב 

םמצע םיפוכה םיסואמ םירכזכ םיראותמ םהינש — וניד-ךרועו ורבח 

.(90 'ע המגודל ואר) הילע םהלש ףסומה ךרעב םיחוטבו ,הבקנה לע 
היבא לש תוינלוח ידכ דע תירטנצוגאה ותומד םהילע תפסונ 

הביתכל חוטב ןוכתמ ירהו ,רפע דע ותשיא תא אכדמה ,רוספורפה 

לש םמויק םצעב םעטה רסוחל רשאב היתורטנמ לכ לע תיטסינימפ 

לכמ ןיטולחל ףח ןמורה ,החמשה הברמלש אלא .תומדא ילע םירבגה 

אוה — היומס וא היולג היצנירטקודניא לכמו תיגולואידיא תינבת 

,גשומ יתלבה רשואל ההימכה תא בלל עגונו ןכ באכב ראתמ טושפ 

דחא לכ לע תלטומ — ךרדבש תונולשיכה לע המשאה רשאכ 
,ןונמא הלעבמ הדלס ךכ-לכש ,הלא .םיאכזו םימשא אלל ,וירוביגמ 

ךרדב הניבמ ,םלועל והארת אלש ידכ הרידהמ וקלסל הלחיי ךכ-לכש 

אלל ,החור ירפ התייהו ,הבלב הרצונ ולש תילילשה תומדהש השקה 

איה ,התגש המכ דע הניבמ איהשכ .תיתימאה ותומדל שממ לש רשק 

.ריפחמ ןולשיכ תלחונש המישמ ,הילא וריזחהל ידכ תומלוע תכפוה 

,רטאיכיספה רפש דדוע ,היתומולח רבג יפלכ התוגהנתה ,תאז ףא תאז 
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הזולנ רתוי ףא איה ,ןונמא תא ףילחהל רומאה 
הפצמ איה :שרוגמה הלעב יפלכ התוגהנתהמ 

,248-244 'ע) םימלוה אל םיאנתב סקסל ונממ 
ןימ וילע הפוכ איה .(346 ,341-339 ,322 ,282 
,םוקמ תברקב םייוצמ וירלי רשאכ ,ילארוא 
תילולכנ הרוצב ותוא שינעהל לכותש ירכ תאזו 

האנק לש תונוט תפשוח איה .(341-339 'ע) 
הבהא בהוא אוה םתוא ,ררוע לש םידליה יפלכ 

האנקמ איה .ותושי לכב רוסמ אוה םהלו ,הזע 

'ע ,המגורל ואר)רשעה תב ותב ,היאמב רקיעב 

רבגה תא ךופהל החילצמ איה .(ךליאו 418,339 

הרוצב הלחיי ובכשמו ויתוקישנ לאש ,אלפנה 
.(449-445 'ע)ילכ רבשל ,םדא תברוחל ,תשאונ 

הלא לש התושיגר רסוח ףשחנ רפסה ךרואל 
לכמ :הבל יבוהא תויהל םירומאש ימ יפלכ 
םשה תא הנבל תרחוב איה םלועבש תומשה 

הלחממ רטפנש הירוענ בוהא לש ומשכ ,דעלג 

טלקמ הנבל תונקל הטילחמ איה :(289 'ע) השק 
הרוע לש ותיבל רובעל םיכסיש ידכ היזיוולט 

וידלי ינשש תעדה תא תתל ילבמ ,הלש בהאמה 

.(388 'ע) אנקל םילולע דדוע לש 

םשא היה אל ןונמאש יפכ ,התוגהנתהב המשא הנניא הלא ,רומאכ 
םשכו ,הלא םע ולש םיסחיה תורדרדיהב םשא ונניא דדועש יפכו 

תוקרפתה לע המשא הנניא ,דדוע לש תיביססבואה ותשיא ,לכימש 

בטוקב — דחא רודכ לש םיבטק ינש ןיב תוענ תויומדה לכ .התחפשמ 

בטוקבו ,"ודבל םדאה תויה בוט אל" יארקמה קוספה טורח דחאה 

("תורוגס םייתלדב" ךותמ) רטראס לש םסרופמה וטפשמ בותכ ינשה 
,ודבל תויהל אל ידכ םדאה השעי אל המ ."תלוזה אוה םוניהיגה" — 

ףסכנה דעיה ורובע ךפוה רהמ המכו ,"דחא רשבל" תויהל ידכ 
!םוניהיגל 

יתינבתה יפואהו םיעוריאה ,הז ןמורב םישאהלו תונגל ימ תא ןיא 
לפש לא תלוזה םע םיסחיה תא םירדרדמ ,םדא אוה רשאב םדאה לש 

תא ,ילוא ,איצוהל) "תילילש" תומד םוש הזה ןמורב ןיא .הגרדמה 

רוספורפה היבא ,ןשוג דיוד וליפא ,(ןונמא לש וניד-ךרועו ורבח ,יבג 
לבא ,תגעלנ תומד המ תדימב אוה .תילילש תומד ונניא ,הלא לש 

"הביבסה" םושמ רקיעב הרצונ ולש תויטופסדהש שח ארוקה 
אוצמל השק "תויבויח" תויומד םג .ירטנצוגאה ויפוא תא החפיטש 

דואמ ךבוסמ םקרימ םהב שיש םייח םירוביגב רבודמ יכ ,תאז הריציב 
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.שארמ תונכומ תוינבת ןגווסל ןתינ אל ןפוא םושבש ,תונוכת לש 
תאלמ תיתודידי תומד איה הרואכל רשא ,דדוע לש ותשיא ,לכימ 

האנקמש ימכו ,הלעב תחלצהב תושק האנקמש ימכ תרבתסמ ,הניתנ 

'ע) הנוימדב תרציימ איה ןתוא ,ולש תובהאמב תיביססבוא ןפואב 
"תונעט" לכ שיאל היפלכ תויהל תולוכי אלש הדיחיה תומדה .(373 

,(הלא לש ןבה — דעלג — יליג לש רבח ,באוי לש ומיא)ןרק איה 
םיאב רפסה ירוביג לכו ,תראממ הלחממ הימי ימדב התמ איהש אלא 

.(ךליאו 457 'ע) םה םלרוג לע םיכבמכ ,הנורחאה הכרדב התוולל 

לש התומד בוציע יפלכ ןינאה ארוקל תויהל היושע המ תנעט 
וידליו דדוע םע דחי הלא תעסונ םהילא ,ינד לש תנגרנה ותשיא ,הנרוא 

הלהקמ" ןיעמכ היונב הנרוא לש התומד ."תודובאה" תותבשה תחאב 

לש םשפנב ןופצ המ ,ארוקל הכרדו ,הרוביגל רפסל תעדויה ,"תינווי 

,דדוע לש ובלב הרוק המ ןושארה עגרהמ תעדוי איה .םירוביגה ראש 
איה .רתויב תונוכנה תוצעה תא אישהל תעדוי םגו ,הלא לש הבלבו 

רתוי ךכב החילצמ ףאו ,דדוע םע היסחיל עגונה לכב הלא לש רוטנמה 

רמאיהל תנתינ תמאה ךא .(428-423) תיגולוכיספה התרבח ,הנידמ 
יתלילע גראמ ךות לא תיזואוטריו הרוצב תויונב תויומדה בורש 

.דחאכ שגרמו ענכשמ 

איבא .הנידע דואמ םילמס תכרעמ םג רפסב אצמי ארוקה 
:תודחא תואמגוד 

יוניכ ,"םיברועה ןג"ב תולבל םיברמ םהידליו היתורבח ,הלא 
דחאב ,הנהו .ותוא דוקפל םיברמה םיברועה םושמ ןגל קבדנש 
לכותש ידכ קינקיפ הניכמ דדוע לש ותשיא ,לכימ) ןגב םירוקיבה 
לש הנב ,םתוי לעו ,הנב יליג לע הלא הטיבמ ,(הלא םע םש חחושל 

ררועמ ברועה .(268,101 'ע) םיברוע ינשל היניעב םימדנ םהו ,לכימ 

הב םיררועמ םיבוהאה םידליה אקווד ,הנהו ,תוומ לע תובשחמ רידת 

ןיבש רשקב השח איה עדומ-תתבש ךעידוהל ,השקה הבשחמה תא 
.גוז-ןבה יפלכ הבהאה תומל םידליה תדלוה 

לש היבקע לוחב םיריאשמש םירוחה םיראותמ ןרק לש היוולהב 

חדומה הלעב) ןונמא ךלוה הירחא .(דדוע לש החונזה ותשיא) לכימ 

לע ההות ארוקהו .הלא םירוח לע הסכמ אוה ויתועיספבו (הלא לש 

התוא חנעפל לגוסמ ונניא ךא ,תורעשה רעשמ ,הנומתה תועמשמ 
.יאדו חרואב 

הלצא רייטצמה ,דדוע יפלכ הלא לש תפרוטמה הבהאה תורמל 

רקיעב תעבונ איהו ,הרידא המטשמ םהיניב תרצונ ,תומולחה רבגכ 

תונמאנ ,ולש וידליל ןמאנ םיינשהמ דחא לכש תטלחומה תונמאנהמ 
תרבגתמו תכלוה המטשמה .גוזה ןב לש וידלי יפלכ תוניוע תבתנמה 

הברמל ,לבא .ןורכיזב הקומע תטרש ריאשמ ןידע השעמ לכו 
תונבל שקבמ אוה הב ,דדוע לש השדחה תרכשומה הרידה ,הינוריאה 

.(400 'ע)"תוחילסה תטמס" תארקנ ,םהידלילו הלאל ,ול הבהא ןק 

תובשחמה רואיתו תויומדה בוציע ,יתלילעה גראמה ,רומאכ 
היתובשחמ ,הישעמ לכ לע הדוותמה ,תישארה הרוביגה לש תוסומכה 

יושע ןמור ןיינבל םימרות הלא לכ — םיברוצה היתונולשיכו 
בר ןמז רמשנ ןמשורו ,ארוקה תא תושגרמ רפסה תונומת .תויפלתל 

לש הירוה תיבב החוראה תנומת תא ריכזא המגודכ .האירקה רחאל 

,היבאל רקיעבו ,הירוהל חיכוהל תקקותשמה (ךליאו 306 'ע) הלא 
תא גישהל החילצמ ףא איהו ,תמקתשמ איה יכ ,תורוחש הל אבינש 
איה .בלה םיעפמ רטאיכיספה ,רפש דדוע אוה אלה ,ילאידיאה רבגה 

לצא אצמנ דליהש ןוויכ ךא ,יליג ןבה םע הירוה לצא החוראל תנמזומ 
,םירוהה .דדוע תא םהילא האיבמו תונמדזהה תא הלא תלצנמ ,ויבא 

םניא — רמול בטומ) םילגוסמ םניא ,הדליו םאה תא חראל וננוכתהש 

םהו ,םהילע ופכנש תושדחה תוביסנל םמצע םיאתהל (םיצור 
קיטסלפ תחלצב ול םישיגמ — םדכנ לאכ חרואה לא םיסחייתמ 
תשולשל ומכ ,גד ותחלצ לע םיחינמ ןיאו ,יליגל הדעונש תריוצמה 
םוקמבו ,(!)ראשנ אל יכ ,(המצע הלאו הלא לש הירוה)"םילודגה" 
הזה ךיבמה עוריאה .בהוא יליגש יפכ ,הקותמ הדיטשפ ול םישיגמ הז 

ונורגמ איצומ (אפור לוכ םדוק אוה ,רטאיכיספכ) דדועש ךכב םייתסמ 

טקלטניאה תא חבשל לדח ונניאש הז ,(ןשוג דיוד רוספורפ) באה לש 
ומכ ,הנומתה .ונממ ענמנש גדה ותוא — גד לש םצע — ומצע לש 

.הפורצ האנה ארוקל תנמזמ רפסב תובר תונומת 
לשו ,ולש היורצ לש רידא יתורפס גשיה אוה "הרת"ש רובס ינא 
■ .תיוושכעה תירבעה תורפסה 
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