
ירנבא אגרש 

לזרב ללה לש ורפס רואב ןונגע >"ש לש הבהא >רופ*ס 

א 

לש םירעושמה םיעצמאהו םיכרעה םה המ 
דומעיש ידכ ,יתורפס-יתרוקיבה רקחמה 
?וילע תולטומה תושירדהו תובוחה ןחבמב 
י"ש לש הבהא ירופיס" רפסב ןייעמ ינאשכ 
הטיסרבינואה תאצוה) לזרב ללה תאמ "ןונגע 
תובושתה תא ינא אצומ ,(ה"לשת ,ןליא-רב 
תובוחל רשאב ,יתעד תא תוחינמה השעמל 
יהה לולכמ .יתורפסה ןויעה לש םידיקפתלו 
,תויוקדלו תונחבאל ,הז רפסב בחרנה םיטב 
יפכ ,אשונב הדיקש ול הנקש רבחמב דיעמ 
תא הצימ ןכ .וינפל םיטעמ תאז ושעש 
ומוחתל ןה ,יתרוקיבה רקחה לש ויתויורשפא 
.יתאוושהה וחטשל ןהו יטילאנא ינשרפה 
יאו םישעמ יחותינ םיעיפומ ינשרפה םוחתב 

לע רוא םיערוזה ,יאוול-תועפותו םיעור 
תויטנאמס תודמעה ללוכ ,תויווהו תויומד 
.םהיתורוקמל םילמו תומש ,םילמס לש 
לזרב לש וכרד תרכינ הוושמה ןויעה חטשב 
לע טלשנ ונניא רשאכ ,ובש בויחה דצ לע 

.המצעל תילכת ותוא השוע וניאו ודי 

רקחמה לע ךרבל םוקמ שי הלא תוביסנב 
לומ הז הדימעמו הלעמה ,הדותמכ הוושמה 
םיחסונ וא ,םימוד םידבר ילעב םירופיס הז 
הדימעמה ,הלש הקינכטה .רופיס לש םינוש 
ומיעו תואוושה ,םידוגינו ןוימד לש חתמ 
גומ-יתלב תויורשפא רבחמל תקפסמ ,םית 
ושמה ,דחוימב ןונגע תריציב .טעמכ תולב 
מסו םיבצמ ,רתסנו הלגנ לש םידבר תעפ 
שהל םיבחרמ רקחמל הטישה הקינעמ ,םיל 
רבחמה תושעל ביטיה .םהב רדגתהלו ערת 
קפסרפה תאו םילכה תא םידקה הארנכש 
ידכ ,("הריש" ןאמורה תעפוה רואל) הביט 
,"םיטרפ" לש תושדוחמ הבשחהו הכרעה 
תרגסמב ומכ ,ןאמורב םמוקמ תעיבק םשל 
יכרד ותולעהב םג ,לבא .רצקה רופיסה 
יאוולה-רופיס תוחתפתהב תונחתו-בוציע 
,"ותשורגו אפורה") תיאמצע הריצי ידכל 
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אוה ,(ידכו "םניעו ודיע" ,"תורחא םינפ" 
,םלשה ןאמורה ךותל הצצה-יבנשא חתופ 
תא ,רפסמה לש יפארגויבה ונמז תא ופשוחב 
תא ריאהל יושעש המ לכו ,ומלוע תפקשה 
ךרדב ,אופיא ,הלעמ הדותמה .רצויכ ונקויד 
ות לש ינושו ןוימד תוקיז הדרפההו רוביחה 
תריציל תונשרפה תא תרשל ידכ ,תועפ 
,לזרב לש ותביתכ ירחא בוקיע ךותמ .ןונגע 
ותעצה ילוא ןבות ,יתרוקיבה ןויעה חטשב 
דוסי ימגדב שומישה תא הוושמה קוסיעב 
יסה דמוע הילעש תיתשתכ" ,םירוביגה לש 
ןויע" 'ר) "קצונ אוה וכותלש סופדה וא ,רופ 
ירשת ,"םיינזאמ" ,"'המילש תפ'ב ףסונ 

.(ו "ל שת 

ב 

,םאותמ הנבימ לעב אוה ונינפלש רפסה 
םרדס תניחבמ ,חירא יבג-לע חירא יושע 
יסב קסוע 'א קלח .םיקרפהו םינויעה לש 
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,ימרזה םגוויס יפכ - םירדגומה ,הבהא ידופ 
םירופיס ךותב - עוריאה ידבורו תומדה ינותנ 
לש ףיקמ חותינ ללוכ הז קלח .םייגולוכיספ 
םינפ"ו "ותשורגו אפורה" םירצקה םירופיסה 
ילעה עקרה ןמ וחמצ הלא םירופיס ."תורחא 
יאוול -רופיסכ םא ,"ןולל הטנ חרוא" לש יתל 
תטיש"ל םאתהב ,זמורמ יאוול-עוריאכ םאו 
ריק לע) ןונגע ידיב הטוקנה ,"םיפוריצה 
תדבוע ילוא הארמ תוריציה יתש לש ןתב 
תופכ לע" ץבוקב וזל וז ךומסב ןתעפוה 
תוקיזב ןויע ידכ-ךות ,ןבומכו .("לוענמה 
,ולש תוקינכטב ומכ ,תושחרתהל רפסמה 
םיכילהת לע תוקחתהל ושרפמ לע המוש 
יסכ וא ,קלח רותב הריציה לש םייתדלות 
,םימודו םינוש םיחסונ ללוכ ,יאמצע רופ 
קסוע 'ב קלח .םיינויכרא םיזונגו די-יבתכ 
םתואב ,תויומדה לש יתואיצמ-לעה קבאמב 
תפהו הקוצמה תייעבש ןונגע לש םירופיס 
היולת הנניא ,(ןורתפ-תרסח הקוצמ וא) ןור 
אלא ,"הלקתה רוקמ"כ םמצע םירוביגב 
וא ,יעבט-לע ,ירותסמ ,יתימ לרוג הזיאש 
לכו ;בצמב םיטלוש ,ארחא ארטסה תוחוכ 
קבאמב תנגועמ תושחרתהה" :רבחמה ןוש 
ופיס ."ןהב הטילש ןיא םדאלש תוריפס לש 
דע" ,"םניעו ודיע" ,"תונוגע" ומכ םיר 
תניחבמ - ךכיפל םה "תוליל"ו "םלוע 
יראטימ םירופיס - תימרזה םתוכייתשה 

י וילאש גוסה תניחבמ ךא .םייטפילא 
תונ ףא ,תוסנאמור םתוא אצומ אוה ,םכיישל 
אז םע .תוסנאמור לש םינמאנ םינמיס םהב 

:תודרפה םהב השוע אוה 

ןמ דחא לכב טלוב הסנאמורה לש היתולובגב 
רשפא "תונוגע" תא .ולש רכיהה-ות םירופיסה 

תעבוק "החיתפה" .תירוגילא הסנאמודכ תוארל 

תוארל ןיאש יפ לע ףא .וז ותוהמ תא רופיסל 
מה ,תקדקודמ תירוגילא המיכס "החיתפ"ב 
הב שי ןיידע ,היטרפ לכב רפסמה תא תבייח 
ןותנ םהבש םירושימה ינש לע דיעהל ידכ 
ורכ רידגהל ןתינ "םניעו ודיע" תא .רופיסה 
ובש תיבב הלילעה תומקרתה .תיתוג הסנאמ 
לש סותימה תטלשה ,תורזומ תויומד תונכוש 
םתומ ,רופיסה ינפ לע המולעתה ףופא הלילה 
יפנב ,לרוג וא ,"חור" וצכ תניגו הלומג לש 
ויפונל רפוסמה תא םירשוק — גגה ןמ הל 
אוה "תוליל" .ןירותסמהו המיאה רופיס לש 
רופיסה ןיאש יפ לע ףא .תיטויפ הסנאמור 
יומידה ןושל איה ונושל ירה ,םיזורחב בותכ 
הסנאמורה אוה "םינומא תעובש" .הרופאטמהו 

.(122*121) — ,הבטימב 
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םירוריפ דרפמו גווסמו ךישממ אוה ךכו 
וינממסו וגוויס רכיה תא רופיס לכב ןתונו 
,המודמכ ,םוקמ ריתומ אוה ךא .םידחיימה 
אטימה לש רזגימה ךותב םא ,ףסונ רוהרהל 
לשב ,"תוליל" תא לילכהל רשפא םזילאיר 
תדמח .יטסיא-אטימ ומכ והשמ לש ןויבצ 
אוה ,יטנאמור ריעצ לש תומד רותב ןנפואמ 
ימע) "הנועמ שודק" קפס ךא ,הנועמ בהוא 
,הדובעה תטישל עגונב ךא .(98 הרעה ,113 
תוירחא ךותמ הב השוע אוהש קפס ןיא 
- הבש תועבוקה תודימהו תוניחבה ;תיעדמ 
מס.ד ,חוסינה תויוכיא ,גוסה ,םרזה ,רנא'זה 
רוביגה םגד תאלעה םע .הקיטאופהו תונל 
,םירופיסב תונמאה ביטומ רשקנ בהואה 
,עדונכ ;הזה רשקה לע לזרב הארמ קדצבו 
םינמאו םירצוי לא תוקיז רפסמה חפיט 
הכירצה "הלקת"כ ילוא ,דחוימב הריש לאו 
רצונ רפסה לש 'ב קלחב רבכו ...ןוקית 
ומה ךילומ ובש ,"הריש" ןאמורה לא רשקה 
עדמל תומיעב תרצויה הביתכה ,יטויפה ביט 
ןכ ,םירופיסה ירוביג ומכ) הנממ תוחנה 
וא ,רקחמב תוקסוע "הריש"ב תויומדה םג 
לע ךדמלל ;ריש ירבד תובהוא וא ,תובתוכ 
ובמ הקדצה תונתונה ,רפוסה לש ויתובהא 
.("הריש"ב תיטויפ תיתשת תריחבל תסס 
הזומ לש התועצמאב" :לזרב ללה בתוכ 
פמה הדיבש ,(הליבסלסל הנווכה)וז הירכנ 
האל עיגהל תדמח הצור ,ררושמה בלל חת 
איה השגדהה ןכל .(87) "ותריצי לאו ותב 
טל אובי הצורהו .הרישו הבהא ןיבש רשקב 
יפלכ תוכירד ךותמ ובתכנ םירבדה יכ ,ןוע 
לש החורב והשמ הנישש ,לודגה ןאמורה 
לע רקחמה דמוע ךכ ידכ ךות .תונשרפה 
ירופיס תא תנייצמה ,תנדועמה הריוואה 
חמה הריציה ןושלב דחוימב תרכינהו ,ןונגע 
ןכ .התלצאהב הקיטוראה תריווא תא הריד 
צוא שומישב שגד תמיש ךות ,לזרב הארמ 
לע בכעתמו ,רפסמל ול םידמועה טויפ תור 
תוטיש לע ,רופיסה תונמא לש "ךיא"ה 
אל איה רפוסמה תועדומ :הביתכ תוכלהו 
םג אלא ,םיעוריאהו םישעמה רואיתל קר 

.ארוקה ינפל םתגצה יכרדל 

ג 

תה לע רקיעב םייונב "הריש"ב םינויעה 
המצע תוכזב הריציכ "הריש" ,השדח תוננוב 
,תואיצמ-עקרכו הלילעה לש התוירוקמ חוכמ 
לש םימדוק םיבהא-ירופיסמ דרפנ אוהש 
טסברה דרפנאמ תבהא תא םיארמ םה .ןונגע 
(ןאמורב ןונגע תאז גיצמ ןכו) הריש תוחאל 

                             
                                                                         

                                                



- תאז םעו ,תושדחתהל רוביגה ןויסנכ 
בותכל ןוצרה) תויתונמא תופיאשל ליבקמב 
תושר "הריש"ל הל תועבקנ ןאכ .(הידגארט 
ןאמורב ,םידרפנ םיטביה תכרעמו המצעל 
השיג .תמדוק הריציב יולת יתלב אוהש 
סהב ,יתעדל ,תוכזל היושע יאדו וז תקדצומ 
ונילע לטומ 'הרישי תא" :ןיררוע-אלל המכ 
,תדרפנה התוילוגסב תוננובתה ךותמ שרפל 
ןאמורה יפדב תוחתפמה תא שפחל שיש ומכ 
םיקודבה םיעצמאה ןיבמ) "ול הצוחמ אלו 
ללה הברמ ,רבתסמכ ,ןודינה רפסב םיטוקנה 
יטנאמסה שומישה תא - ויחותינב לזרב 
ורמ החלצהבו ,וגהנ ךכ :תומשה חתפמב 
,ןכ-יפ-לע-ףאו .(אקפאק לש וישרפמ ,הב 
בר שומיש השעי הדותמב קבדה ןשרפכ 
ןאמורה ןיב תודרפהו םירוביח (א :תואוושהב 
םייריש םיביטומ (ב ;"םלוע דע" רופיסהו 

."הריש"ל תיטויפ תיתשת ושמישש 
רבדב תיאדו החנהמ ןאכ םיאצוי (א 
,"םלוע דע" רופיסהו ןאמורה ןיבש רשקה 
,ןאמורה םויסב ותיתל היה רפסמה תנווכבש 
ןויעה ססבמ האוושהה תא .גוליפא ול שמשל 
ירוביג לש תויטנהו תונוכתה לע דחוימב 
,וזמע לאידעו טסברה דרפנאמ ,םירופיסה 
םהיתושיגבו םמלועב דירפמהו המודה לע 
מב קדקדמ אוה ךא .תיתונמאהו תיעדמה 
.תונוש תוינחור תוריפס ןיב וניחבהב דחוי 
יעמה תומש ,ןדע הדעו הריש יבגל גהני ןכ 
יתימל רפסמה תפיאש לע ,ותעדל ,םיד 
הדימב וצומ ,רמול ןתינ ,תואוושהה .היצאז 
יסה ירוביג לש "ההבגה"ה ללוכ ,תיברימ 
וימ ןכ .ןאמורה ירוביג תמועל רצקה רופ 
םיגשיהלו תיתונמאה הביתכל תובישח תוסח 
ןיגפמ וזמע ,םיינשה ןיבמ :םהלש םייעדמה 
אבילאו .הקיטאופה לש תואנה גוזימה תא 
וא ,ךוסכסה לע תוארהל ןונגע הצר ,לזרבד 
עדמה הז תא הז םיחפקמש ידדהה חופיקה 

.ל"נה תורומאה תויומדב - תונמאהו 
תודחאב ךשמה שי והשכיא ביטומל (ב 
המ :רפסמה לצא תגשומה ,םייוביר-דות 
איה ,רצויכ ותומד תא תוארהל ביטימש 
ךכ ידכ ,ןמאה תאו ררושמה תא ותבהא 
יש"ל תיטויפ תיתשת וויה םיררושמ ירבדש 
ויתפשמ שמ אלש עודיה זורחה ומכ ,"הר 
הרהמב אל ךרשבכ רשב" :טסברה לש 
ההזמ "הריש"ב הז דחוימ טביה ."חכשיי 

ירבדל ,הלוכ הרוצא ,ןאמורה תרגסמ תא 
לש תוטינוסה ילילכ תשולש ךותב ,לתב 
בחה ותובידנב ררושמה ביטיהו .םולש .ש 
רנש תודידי רשיאו ותשקבל הנענש ,תיר 
תא ותצרעה ומכ ,ןונגע ןיבו וניב המק 
ימע ,לזרבל םולש .ש תבושת) תוטינוסה 
לילכהו ןאמורה ןיב האוושהה .(278-273 
רבדב הרבסה תא הכימסמ "םדל רבעמ" 
,וירופיסב דוסי םגדכ "הבהאה שלושמ" 
רוזח וננשב ,רפסמה ךכל ןווכתהש הארנו 
לכמ ."ךרשבכ רשב" תא (םימעפ 11) ןנשו 
תואבומב לזרב השועש שומישה ,םוקמ 
וטניא לע דיעמ ,"תוטינוס"ה ןמ טטצמש 

.יתורפסה ןויעה שיא לש הרופ היציא 

ד 

ירבד ורמאנ הלעמל ןיטישב תורעה המכב 
ורפסב ,לזרב ללה לש ותדובעל הכרעה 
יסב יוארו ."ןונגע י"ש לש הבהא ירופיס" 
המורת שמשמ רפסה יכ ,רמולו ףיסוהל םוכ 
ויפא תוהמל רשאב .ןונגע תונשרפל תיניצר 
,הסמכ ,רקחמכ ,תרוקיבכ ,תונשרפ ירבדכ 
,תושיג המכמ וב גזממש הארנ - ןויעכ 
נב .תירקחמ םיססובמה ןויעו תונשרפ ומכ 
חוסינב תוריבסה תא תוארל שי וז הדוק 
רפמ ירבדל תובורמה תויוסחייתהה ,םירבד 
וקמב גהונש ריהזה שומישהו םירחא םיש 
תא הלעי רשאכ ,םיטרפב וקוסיע ןכ .תור 
יקבב זירפהל ילב ,רעושמה לובגב וישוחינ 
תומאתה-יאב שח ןונגעש רעשל שי" : ותוא 
."תללוכה תרגסמל יאוולה-רופיס לש ןהשלכ 
הקיטאופה לש הריציה דוסב ואובב ףא 
ןיבמ-ינפ דימעהל אלש רהזנ תיגונגעה 
ךכ גהנ ןונגע עודמ תעדל השק" :לוכה 
ובמ תוריהזב הלעה ויתונחבא תא "- - 
יסה לש תיתשת ימגד לע ותוארהב .תרק 
לש תדחיימה ותוילוגס לע םג דומעי ,םירופ 
,הביתכ תוכלהב ןד רשאכ .דרפנב רופיס לכ 
רפסמה לש ויתוקיזו וסחי תא דחוימב שיגדי 
ףרצמו ,הללכב הרישלו הביתכה תונמאל 
קודה עגמב "יטויפה ביטומה" .השעמל הכלה 
לש ויתוגשהו ויתועד לע ,םירוביגה םע 
רשקמ ,רכינכ ,דחאמ וק ךישממ ,רפסמה 
לש ותודחא תרכשנ םג ונממ .םייוביר ןיב 
ותובישחב טלובה ,הז ביטומ ףצרב ,אשונה 

."הריש" תעפוה ירחא דחוימב 
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