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 ?הבוח ידי אצי םאה – הצמ לוכאל שקעתמש ןכוסמ הלוח

 וניאש הלוחה לש ונידל הרושקה תניינעמ הלאשב קוסענ הבוטל ונילע אבה חספה גח תארקל
  .יאופרה ובצמ תמחמ ןיי תותשל וא רורמ וא הצמ לוכאל לוכי

 תוביסה .ןיי תייתשמ וא רורמ ,הצמ תליכאמ תרחא וא תאזכ המרב םיעונמ םילוח טעמ אל
 הצמ תליכאש םילוח םנשי .הלוחל הלוחמ הנתשמ הרמוחה תמר ןכו תונווגמ ךכל תויאופרה
 ששח לש בצמב םיאצמנ קרש םילוח םנשי .םרובע רישי ןפואב תנכוסמ ןיי תייתש וא רורמ וא
 םה םאה םילאוש םתשלוח תמחמו ,"הנכס וב ןיאש הלוח" לש בצמב םילוח םנשי .הנכס
 תליכא יכ תיאופר הכרעה הנשיש אלא ,ללכ םילוח םניאש םנשיו .אל וא ולא תווצממ םירוטפ
 .הנכס וב ןיאש הלוח לש בצמל םאיבהל םורגל םילולע ןיי תייתשו הצמ

 .הכלהה דוסי תא הרצקב ראבנ

 החוד שפנ חוקיפ קפס ירהש ,הרורבו הטושפ הכלהה ,הנכס קפס וליפא וא ,הנכס לש הרקמב
 לוליח ומכ ,רתויב םירומחה הרותה ירוסיא תא החוד שפנ חוקיפ םאו .הרותבש תוריבע לכ תא
 ןכסל תולולע הלא תווצמ םויקש ימש קר אל ,ןכל .השע תוצמ םויק החוד אוהש יאדוב ,תבש
 ןכסל םדאל ול רוסאש םושמ ,הלא תווצמ םייקל ול רוסאש אלא ,ןמייקלמ רוטפ ותואירב תא
 .הווצמ םויק םשל וליפא ,וייח תא

 ול רוסאש תורמלו ,ןהמ רוטפ אוהש תורמל ולא תווצמ םייקי תאז לכבש םדא ,ךכ םושמ
 .הריבעב האבה הוצמ ללכב הז ירה ,ןמייקל

 םושמ ,הריבעב האבה הוצממ רתוי עורג ףא רבדהש בתוכ )ס"ר ןמיס םייח חרוא( קיש ם"רהמ
 ,הווצמ השוע םוקמ לכמש ,בלול לזוגש ימ ןוגכב אלא ןכ ורמא אלש ,הריבע אלא ןאכ ןיאש
 אוה ירה ,ןנד הרקמב לבא ,ותבוח ידי הב אצוי וניא םוקמ לכמו ,הריבע תמחמ האב איהש אלא
 .ורובע הריבע אוה המויק םצעו ,הווצמה ןמ ללכב רוטפ

 :)ס"ק 'יס ח"וא א קלח( הלעי הדוהי ת"ושב ראובמ ףסונ םעט

 רורמו הצמ לכאי אלש םיחמומ םיאפורה ותוא וריהזהש הלוחה לע הלאשה רבד לע"
 ןכסלו ומצע לע רימחהל הצור הלוחהו .הלודג הנכסב היהי לכאי םאש ,חספ ילילב ללכ
  .אל וא ותליכא לע ךרבי םא ,ומצע תא

 הטוש דיסחש הז אלו ."םמושת המל הברה קדצת לא" רמאנ הז לעד אתלמ אטישפ
 הזמו ,םהב תומיש אלו םהב יחו 'וכו תוצמה הלא ביתכד ,דיבע ארוסיאד אלא ,אוה
 לכמ ,םידיב הריבע השעו םוקב םג רובעל ,'שפנ חוקיפ ינפב דמועש רבד ךל ןיא' ןניפלי
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 ןיא םוקמ לכמ ,לכוא םא אליממו 1.ליקד השעת לאו בשב השע תווצמ לע רובעל ןכש
 ,"םכיתושפנל דאמ םתרמשו" הרמא הרותו "ונויצו" רמאי ךיאד ,ץאנמ אלא ךרבמ הז
 ."וזמ הלודג הריבעב האבה הוצמ ךל ןיא םגו ,'וכו "םהב יחו" ןכו

 הנחטו ןיטח האס לזגש ירה" )ב"ע 'ו ןירדהנס ,א"ע ד"צ ק"ב(( ל"זח רמאמל זמור אוה ,וירבדב
 )ט"יה תוכרבמ א"פ( ם"במרה דמל הזמו ,"ץאנמ אלא ךרבמ הז ןיא ,ךרבו הלח שירפהו האפאו
 ד"בארהש ףאו ,)א ףיעס ו"צק ןמיס( ע"ושה קספ ןכו ,לוזגה רבד תליכא לע ךרבל ול רוסאד
 אלא הז ןיאש טושפ הארנ ,הכרב ילב לוכאל ול ןיא םוקמ לכמש רבוסו ם"במרה ירבד לע קלוח
 ,הכרב אלל הזה םלועה ןמ תונהיל םדאל ול רוסאש ל"זח ורמא היבגלש ,ןינהנה תכרב יבגל
 םויקמ רוטפ אוהש ןויכ ,"הצמ תליכא לע" תכרבב ןנד הרקמב ןוגכ ,תווצמה תכרב יבגל לבא
 רשאכ "ונוויצו ויתווצמב ונשדיק רשא" ךרבל לוכי וניא יאדוב ,ודיב איה הריבעו הווצמה
  .הז בצמב הווצמה תא םייקל אלש והווצמ ה"בקה

 המויקב שיש הדימב הוצממ רוטפ םדאהש וניאר התע דע .ףסונ רשקהב וז הכלהב ונד וניתובר
 .ןידכ אלש ומצע לע רימחה תאז לכב םא ךרבל ול ןיאש ןכו ,המייקל ול רוסאש ןכו ,ורובע הנכס
 ?אל וא ותבוח ידי אצי לעופב םאה ךא

 תוצמ לכא הז בצמב םוקמ לכמו ,הנכס לש בצמב היה רדסה ליל תליחתבש םדא לש בצמ חיננ
 ביוחי אוה תעכ םאה .הנכסה ןמ אציו ובצמ בטוה הלילה ךשמב .תוסוכ עברא התשו םירורמו
 ?ותבוח ידי אצי רבכש וא ,וללה תווצמה תא םייקלו רוזחל

 ידי אצי אלש עירכמו ,תעדו םעט בוטב וז הלאשב ןודל ךיראה )א"מ ןמיס( בוט םוי גנוע ת"ושב
 .ויתויארמ תחא תא איבנ .לוכאלו רוזחל ךירצו ותבוח

 .םימעפ שלשב וא םיימעפב תעבקנ הקזח םאה הנד ארמגה )'ב דומע ד"ס ףד( תומביב ארמגב
 :רמאנ הכלהה תנקסמ יבגל

 כ"הויב ןועמד אתשינכב ןנחוי 'רד הימק הוה אדבוע :רמא ,ףסוי רב קחצי בר אתא יכ"
 יכל :הל רמא ,וינפל האב - תישילש ,תמו הינש ,תמו הנושאר הלמו ,תבשב תויהל לחש
 ."אתנכסו ארוסיא תירשקד יזח :ייבא ל"א .ילומו

 לואשל ואבש ,"ןועמ" לש תסנכה תיבב ןנחוי יבר לצא השעמ היהש רפיס ףסוי רב קחצי בר(
 תויחאה יתשו ,תויחא שלש ויה ובש יגארט הרקמ לע ,תבשב תויהל לחש םירופיכה םויב ותוא
 תא לומל םאה ותוא לואשל תישילשה האבו ,הלימה תמחמ ותמו ןהינב תא ולמ תונושארה
 תעדלש קחצי בר חיכוה ןאכמ .םויה ותואב ותוא לומל הל הרוה ןנחוי יבר .הנכס ששחמ הנב
 הבוגתב .ונכסלו ותוא לומל הל רוסא היה ןכ אל םאש ,םיימעפב תעבקנ הניא הקזח ןנחוי יבר
 םושמ ,םירוסיא ריתמ ךנה וז הארוה ידי לעש ךבל םיש ,קחצי ברל ייבא רמא הז השעמל
 התיה םאו ,תבשב תויהל לחש םירופיכה םויב ותלימ תא ךירבדל ןנחוי יבר ריתה הזה הרקמבש

 
 רתומש ןכש לכ ,שפנ חוקיפ רובע ,תורוסא תולכאמ לוכאל וא תבשה תא ללחל ןוגכ ,םידיב הריבע רובעל רתוה םא ,רמולכ 1
 .המויקמ דבלב תוענמיהב הוצמ לטבל
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 הניאש הנמזב אלש הלימ לש ןיד וז הלימל היה ,ולומל רוסא היהו םימעפ יתשב תעבקנ הקזח
 .)2!םירופיכה םויו תבשה תא החוד

 ,בוט םוי גנועה חיכומ ןכמ ?הנמזב אלש הלימ לש ןיד וז הלימל היה לומלמ רוטפ היה םא עודמ
 לכמ הלימבש ףא( ןכלו ,היושעכ תבשחנ הניא הנכס םושמ תושעיהל הכירצ הניאש הוצמש
 היהו רוטפ היהש ימ ,ןנד ןודינב םג ,הז יפל .תבש לוליחל תבשחנ איה )לרע וניא רבכ םוקמ
 ידי אצי אלו הווצמה תא םייקש ימכ בשחנ וניא ,הנכסה תמחמ הווצמה תא םייקל ול רוסא
 .הוצמה תא םייקלו בושל וילע הנכס ללכמ אצי רומאכ הלילה ךלהמב םאו ,ותבוח

 )גצ ןמיס א קלח תובושת ץבוק( בישילא ש"ירגה לש ותוסחייתה תא תוארל ןיינעמ הז רשקהב
 ףא אלא דוע ןכתסה אלש קר אל הצמה תא לכאש רחאלש ןויכ הרואכלש םש לאושה תנעטל
 הנכס התיה אלו תיעטומ התייה םיאפורה תנחבאש הלגתה ןכ םא ,הלילה ךלהמב םילחה
 :בישילא ברה בישמ ךכ לע .ותבוח ידי אצי הרקמ לכב ןכ םאו ,הצמה תליכאב

 יאדובד םושמ םא ,הצמ לוכאל וילע םירסוא םיאפור םא ןידה יפל ירה ,יתעדי אל ינאו"
 הרקש המ בושח אל הזו ,העש התואב רוריבב רוטפ הלוחה ירה ,קפס דצמ םא ןכתסי
  ."טלחהב רוטפ היה לכאש ןמזב ףוס ףוס ,הנכסה ןמ לצינ אוהו סנ

  .תוקולח םיקסופב תועדה ,הנכס וב ןיאש הלוח לש בצמב .הנכס קפס וא הנכס לש הרקמב תאז

 רורמו הצמ תליכא םיאפורה יפ לעש ימ םאה לאשנ )ס"ר ןמיס םייח חרוא( קיש ם"רהמב
 קפסה דוסי .ךרבל יאשר םאה ,לוכאלו ומצע לע רימחהל הצור הלוחהו ,הנכסל ותוא וסינכי
 ןמזהש השע תווצממ תורוטפה םישנל המוד וניד היהי זאו ,"רוטפ" קר אוה םאה היה הלאשב
 רימחהל תולוכיש – זנכשא תודע גהנמ ךכו – )א ,אל ןישודיק( תופסותה תעד תאז לכבו ןמרג
 .הריבעב האבה הווצמכ וניד היהי זאו ,"רוסיא" לש רדגב אוהש וא ,הכרבב הווצמה םייקלו

 לוכאל רוסאו הריבעב האבה הווצמל בשחנ רבדהש ,ליעל רומאכ ,תוטישפב בתוכ קיש ם"רהמ
  .ךרבל וא

 ומכ ,"הליכא" רדגב ללכ בשחנ וניא רבדה ,ותואירבל דימ קיזמ רבדה םאש ףיסומ אוה דוע
 ותואירבל קיזמ אוה ןמז רחאל קר םא םנמא ,)ח הכלה י קרפ תומורת תוכלה( ם"במרה בתכש
 ימש )'י ףיעס ב"עת ןמיס( ךורע ןחלושה בתכש המ תא ראיב ךכבו( הליכא ללכב רבדהש ןכתי

 רמול שיש ,רורמו הצמב ןכש לכ םתסה ןמו ,תוסוכ 'ד תותשל ומצע קוחדי ןיי תייתש ול קיזמש
 .ותוא ןכסמ רבדהש בצמב רבודמ ןיא הרקמ לכבו .ןמז רחאל קר אב הזב קזנהש

 .ולא תווצמ םייקל בייח אוה ,הנכס וב ןיאש הלוח בשחנש ןפואבש ,םש וירבדמ עמשמו

 הנכס וב ןיאש הלוח םאה הלאשב )טיר ןמיס ה קלח( יולה טבש ת"ושב ןד ,רתוי יללכ ןפואב
 תנבהב קפתסהש ,באוי תקלחה ירבד תא איבמ אוה .3ןהמ רוטפ וא השע תווצמ םויקב בייח
 והז םאה ,4הכוסה תווצמ םויקמ הנכס וב ןיאש הלוחל )א ,וכ( הכוס תכסמב וניצמש רוטפה

 
 .וננודינל רושק וניאש איגוסה ךשמהב םש ןייע 2
 לע עיפשיש לודג רעצב אל םא הווצמה םייקל ול רשפא יאשו ,ילוחה תמחמ בר ישוק םוקמב אוה ןודינה לכש ןבומכ 3

 .הנכס ידיל ותוא איבי אלש ףא ותלחמ
 .א"פשת תוכוסה גחל ונרמאמ האר 4
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 השע תווצמ לכמ יללכ רוטפ והזש וא ,"ורודת ןיעכ ובשת" םעטמו הכוס תווצמב ידוחיי רוטפ
 רתוי ןה תולק השע תווצמ ,שפנ חוקיפ ינפמ אלא תוחדנ ןניא הרותבש תוריבעש ףאש ,הרותבש
 בתוכו וירבד תא ףקותב החוד יולה טבשה .הנכס וב ןיאש ילוח לש בצמב םג ןהמ רטפנ םדאהו
   .הנכס לש בצמב אלא השע תווצממ םג רוטפ ןיאש רבדה רורב יכ

 םייח חרוא( א"מרה ירבד רואל ןודל ךיראה )ט"נ ןמיס השדח הרודהמ( תישארבל רשא תחנמב
 תוריבעמ הנושבו( השע תווצמ םויק לע בר ןוה אצוהל בייח םדא ןיאש ראיבש )ו"נרת ןמיס
 רעצ ןינעל םג הזמ דומלל שי םאה ,)ונוממ לכ איצוהל בייוחמ םדאה ןהילע רובעל אל ידכבש
 לובג ןיא אמש וא ,השע תוצמ םייקל ידכב תובר חורטל וא תובר רעטצהל בייח וניאש ,חרוטו
 .השע תוצמ םייקל ידכב םהב בייוחמ םדאהש חרוטהו רעצה תדימל

 ,יולה טבשה םג איבהש )'ז ףנע סנוא ינידב סרטנוק( באוי תקלחה ירבד תא איבמ אוהש רחאל
 ,רורמ יבגל בתכש ,)ג"מ ק"ס ג"עת ןמיס( הרורב הנשמה ירבדמ םירבדל רוקמ איבמ אוה
  .ותליכאמ רוטפ הנכס וב ןיאש הלוחש

 ובתכש )א"ע 'ע( תומביב תופסותה ירבדמ רשא תחנמה לעב וניבר איבמ ןודינל ירקיע רוקמ
 םעטמ םהירבד שרפל רבתסמ אל .לומל ידכב רביאה לע יוסיכה תא עורקל בייח וניא םוטמוטש
 רבתסמ ןכלו ,תונקספב אלו ,רוטפ אוה "אמתסמ"ש םיבתוכ תופסותה ירהש ,הנכס הזב שיש
 ,ריעמש אלא( השע תוצמ םויקמ רטפנ אוה םתמחמש ,רבדב שיש הלבחהו רעצה דצמ הנווכהש
 תוצמ לטבל אלש ידכב ונוממ לכ איצוהל בייח םדאש בתכש )א ןמיס ע"הא( רזנ ינבאה תעדלש
 ,וייח לכ ךשמל הווצמה לוטיב איהש הלימ תעינמ יבגל ןידה אוה ןכ םא ,וייח לכ ךשמל השע
 םדא ןיאש תופסותה תנווכש ןכתיש ראבמ ןכלו ,וז הווצמ לוטיבב רעצ יבגל ןידה אוה ןכ םאו

 .)הוצמ םייקל ידכב ותדלותו ועבטמ תונשל בייח

 :בתוכ אוה םוכיסל

 ךיפה יתלב תויהל לולעו רוזמ ול ןיאש יאופר קזנ לכ וא רבא תנכס יבגלד הכלהל רקיע הארנו"
 לובחל יאשר םדאה ןיאד הזב שי אטח ףאד רשפאו ,השע תוצמ םייקל תולחל בייח וניא יאדו
 ילוח ףאו אמלעב רעצב לבא ,הוצמ ךרוצל וריתהש וניצמ אלו ,)ב"ע א"צ( ק"בב ראובמכ ומצעב
 ."הוצמ םייקל ידכ רעטצהל בויח ףא םימעפלו שי תודיסח תדמ ףולח רב לק

 םויקמ תרטופ הנכס קר אלש באוי תקלחה תחנהל א"טילש וניבר םיכסמ אסיג דחמש ירה
 רדגב אוה םימעפל ףולח רב לק ילוח ןכו אדירג רעצ םוקמ לכמ יכ עירכמ ךדיאמו ,השע תוצמ
 .וז הוצמ םייקל תודיסח תדימ רדגב םימעפלו בויח

 ששח ןיאו ,הנכס וב ןיאש הלוח לש בצמב אצמנש הלוח םיבצמה בורבש איה תמאהש הארנו
 אלל הווצמה תא םייקל תוצמאתה לש תמייוסמ הדימב לכוי ןכא ,תווצמה םויק ידי לע הנכסל
 הנכס וב ןיאש הלוחל הנכס וב שיש הלוח ןיב ידוסי לדבה ונשי תועדה לכלש רחאמ .ישממ קזנ
 הנכס וב ןיאש הלוח לבא ,הווצמה ןמ "רוטפ" לש בצמב אוה הנכס וב שיש הלוחש ,הז ןינעל
 םייקל לוכי וניאש ימל המודבו ,הווצמה לע ךכ לכ רעטצהל בייוחמ וניא קר אלא "רוטפ" וניא
 בצמבש אלא הווצמב בייוחמ בשחנ ןיידע יאדובש בר ןוה וילע איצויש אלל גורתא תווצמ
 תדימש רורב ,הוצמ םייק יאדוב תאז השעי םא לבא ,"בייוחמ וניא" אוה יחכונה םיניינעה
  .ארובה תווצמ תא םייקל ידכב חורטל ,בויח ףא םימעפלו ,איה תודיסח
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 תונורתפ אוצמל ץמאתהל לכוי הוצמה תא םייקל תאז לכב הזכ בצמב הצורה ,ךכמ הריתי
 לכוי אוה ,הצמ תליכאל עגונב לשמל ךכ .ובצמ תורמל תווצמה תא םייקל ול ורשפאיש םימלוה
 ידכ ךות םימ תותשל וא ,תררופמ איהשכ הצמה תא לוכאל בר םעו אפור םע תוצעייתהב
 םצמצל לכוי ןכו ,)תוריפ ימב וליפא וא( םימב הליכאל ךומס התוא תורשל וליפאו ,הליכאה
 הכזי ךכבו ,)הצמ םרג 20-כ( תיתכלה הניחבמ יחרכהה םומינימל דע תלכאנה הצמה רועישב
 .ןוכנכו יוארכ הרותה תווצמ תא םייקל

 

 


