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 ?ססוג והימ םיעבוק דציכ

 תוכלהה תחא .)טלש 'יס ד"וי( ע"ושב תוטרופמו ,ססוגה לש ונידב תורושקה תוכלה רפסמ ןנשי

 ,םנמא .ותומ בוריקל ששחמ ,וב העיגנ לכ לע לחש רוסיאה אוה ססוגה לש ונידב תומסרופמה

 תושעל הווצמו רתומ םייח ליצמ יאופר לופיטל יוכיס ונשי ובש הרקמ לכבש םיראבמ םיקסופה

 הניחבמו ,ססוגכ רבכ רדגומ םדאהש העשבש ,דואמ היוצמו דואמ הבושח וז הכלה ןיידעו ,ןכ

 תיתרגשה תיאופרה תוליעפה לכ תא דימ קיספהל שי ,ורובע תושעל ןתינש רבד םוש ןיא תיאופר

 םוח ,םד ץחל ומכ םידדמ תקידב וליפאו ,הדבעמ תקידבל םד תחיקל ןוגכ ,םילוח רובע תישענש

 .קפוד וא

 א"מרה .המשנה תנוכמ תוליעפ תקספה איה ססוגכ הלוחה לש ותרדגהב היולתה תפסונ הכלה

 ברקל תולוכיש תולועפ לע רומח רוסיא לח ןכלו ,וירבד לכל יחכ אוה ססוגהש תורמלש ,בתכ

 ןפואב שפנה תאיצי תא םיבכעמש םינוש םירבד ונממ ריסהל רתומ םוקמ לכמ ,ותתימ תא

 ולא םירבד תרסהו תקספהש ,ךומס םוקממ שער לוק שיש וא ,ונושל לע חלמ שיש ןוגכ ,יעבט

  .יעבטה תוומהמ ענומה תא הריסמ אלא ,תוומה תא תברקמ הניא

 .ססוגל המשנה תנוכמ תוליעפ שודיח יא וא תקספהב ונרוד יקסופ ונד א"מרה ירבד סיסב לע

  :)א"סת 'מע ב"ח םהרבא תמשנ( ךאברעיוא ז"שרגה תעד

 רתומ ,ומצע תוחוכב בוש םושניש וא םילחיש יוכיס םוש ןיאו ,ססוגכ רדגומ אוהש ןויכמ"

 ךא הזו .א"מרב אבומש יפכו ופוגמ תאצל ותמשנ תא תבכעמש המשנהה תנוכמ תא קיספהל

 ךותב בקרנו םד תקפסה םוש לבקמ וניא וחומש תטלחומ תואדוב םיעדויש יאנתב קרו

 .")וב בותכהל םיכסהש ל"צש ךאברעיוא ז"שרגה יניעל היה הזה םוכיסה( תלוגלוגה

 רדגומ הזכ הלוחש רורב אלש דוע לכ" :םש בתוכ ותמכסהבו ל"צז בישילא ש"ירגה םשבו

 ."וברקב םעופ הלוחה בלש ןמז לכ המשנהה תנוכמ תא קיספהל ןיא ,ססוגכ

 וניאש הלוח לבא ,ססוגב רבודמ היהיש םיכירצ ונא הכלהה סיסבבש הארנ תורדגהה יתש יפל

 יטלשב ,א"מרה בתכש הכלהה רוקמב אוה ךכו .וימודו הז לופיט ונממ עונמל רוסא ןיידע ססוג

 .ךכ הרומ א"מרה ןושל םגו ,)ג"כשת ןמיס( םידיסח רפסבו ,םירוביגה

 תופסותה .הלודג תקולחמב היונש ססוגכ הלוחה לש ותרדגהב היולתה תפסונ הבושח הכלה

 הנתמ תתל וא ותשא תא שרגל לוכי ססוג םאה הלאשב תועד יתש ואיבה )ב"ע ח"ע( ןישודיקב

 םינושארהמ םיבר דוע .תמכ בשחנ אוהש וא )םישעמבו תעדב םייולתש םירבדב הזב אצויכו(

  .תאז הלאשב וקסע

 .הנתמ ותנתמו טג וטיג וילע תבשוימ ותעדש לכש רבחמה קספ )ז ,אכק 'יס( ע"הא ע"ושב

 ורוקמו( תמכ אוה ירה רבדמ וניא םא לבא ,רבדל לוכי םא הז לכש העדה תא םש איבה א"מרה
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 דוסי .רבדל לוכי וניא וליפא זמרב יד רוביד םיכירצ ןיאש םירבדב רבחמל םנמא .)יכדרמב

 םהל ןיאש םעטמ אוה הלאכ םישעמב םתולספש המודכו הטושל דוגינבש אוה וז הכלהב ןיינעמ

 .)'י ק"ס םש לאומש תיב ןייע( תמכ בשחנ אוהש םושמ אוה לוספה הז ןינעל ססוגב ,תעד

 .וז איגוס ררבל הסננו ,םיקסופב שוריפב רדגוה אל הז רבד ,ססוגה והמו והימ ךא

 אוה רשא אוה – ססוגו" :)ז ,א ןיכרע תוינשמה שוריפ( ם"במרב ראובמ הסיסגה גשומ תרדגה

 תומה ךילהתש ימ ,רמולכ ."תומה ךילהתב קבאנה אוהו" :חאפק ברה םוגרתבו ."תוומה קרפב

 םילוכי םטועימו ,"התימל ןיססוג בור" קרש ףאו ,יח ןיידע אוהש יפ לע ףא ,ליחתה רבכ ולש

 קר אלו תומה ךילהת םע תודדומתה לש אוה יחכונה םבצמ םוקמ לכמ ,הז בצממ ששואתהל

 .המודכו הפירט ,העש ייח לש בצמ וא ,הנכס בצמ

 ?הסיסגה ךילהתל ןמז רועיש ונשי םאה

 תקזחב אוה ירה םימי 'ג ססוג ובורק תא וארש ול ורמאש ימש ,בתכ )ט"לש ןמיס ד"וי( רוטה

 עגונב םיקסופב ררועתה לודג סומלופ .)םש( ע"ושב הקספנ וז הכלה .וילע לבאתהל ךירצו תמש

 יאדובש םילות ונא זאש ,םימי השלש לש תכשמתמ הסיסג לע רבודמ םאה ,תישאר .וז הכלהל

 םאה ,תינש .תמ רבכש עובקל ןתינ הנממ םימי השלש ףולחבש ,והשלכ ןמזב הסיסג וא ,תמ

 רבדהש וא ,אשניהל ססוגה לש ותשא תא ריתהל לשמל ןתינ היפ לעש ,תטלחומ העיבק יהוז ןכא

 תא תמאל תלוכי ומכ ,םיפסונ םיאנת תופרטצהב םג ילואו ,תומיוסמ תוכלה יבגל קר רמאנ

 ק"ס זי ןמיס ע"הא( הזב ךיראמ הבושת יחתפה .המודכו ,הלקת אצת אלש ןפואב םירבדה

  .תוקלוחה תועדה תא איבמו )אלק

 יחכ אוה ססוגה ע"ושב קספנש יפכ .תפסונ תיתכלה הכלשהב הכורכ םימי השלש רחאל הסיסג

 תא ליציש והשלכ יאופר יעצמא טוקנל יוכיס שי םא תבשה תא וילע םיללחמ ןכלו ,וירבד לכל

 םיכלוה ןיאש רחאמש )והיא ה"ד ב דמ הדנ( תופסותב ובתכ ,התימל םיססוג בורש ףאו .וייח

 )גי ןמיס א קלח( בקעי תובשה בתכ םוקמ לכמו .וליצהלו תוסנל הבוח ,בורה רחא שפנ חוקיפב

 לקשה תיצחמב ואבוה וירבד .תמ יאדובש יפל ,תבשה תא וילע ןיללחמ ןיא םימי השלש רחאלש

 .)ד ק"ס טכש 'יס ח"וא(

 ידכב תבש ללחל םיאב ונאשכ רמולכ ,"לגה חוקיפ" לש הכלהב קר רמאנ הז קוליח הרואכל[

 תא וילע ןיללחמ ןיא םימי השלש ינפל ססגש ונעדי םא הזבש ,ובצמ ונל עודי ןיאש םדא ליצהל

 והוארש םדא לע עמשש אפורב אמגודל ונימיב הזב אצויכו ,תמ יאדובש םילות ונאש יפל תבשה

 ונינפל לטומה ססוגב לבא ,ורקבל עוסנל תבשה תא ללחי םא ,םימי השלש ינפל ותיבב ססוג

 םניאש םיססוג טועימהמ אוהש החיכומ תואיצמה ירה ,םייחב ונדועו םימי השלש ורבעו

 .]תופסותה ירבדכ ,תבשה תא וילע םיללחמש ססוג לכ ומכ תויהל וניד רזוחו ,םיתמ

 םיללכל המודב ,וז הכלהב םיללכ ונתוא ודמיל אל ל"זח ,אלפה הברמל ?הסיסג םינחבאמ דציכ

 ןמזה רועיש יבגל וליפאש ןייוצי( תוומה עגר תעיבק יבגל )תקולחמב םייונש םהש ףא( ורמאנש
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 רועיש ונל ורסמ אל ןכלו ל"זחל טושפו עודי היה הארנכש רפוס םתחה בתכ המשנה תאיצי לש

 .)הזב ןמז

 םיללכ יפ לע ערכומו רורב וניא רבדהש ,הז רשקהב םימעפ רפסמ ואטבתה ונרוד יקסופ ,ןכאו

 :ןויסינה יפ לע אלא ,םייתכלה

 ברה( "תמאב הסיסגה ליחתמ יתמ דוע םנשי תוקפס הברהד עוצקמ ילעבמ עודיכד"

 .)44-45 'מע הנשת תבט הנ איסא ,רנזאו

 הכלה – המ ל"צז ךאברעיוא ז"שרגה תא יתלאששכו" :בתוכ )נ"ת 'מע ב קלח( םהרבא תמשנב

 ."ד"כע ,אפורה התא :יל הנע ,ססוג ארקנ – השעמל

 :בתכ )ג"ע ןמיס 'ב קלח טפשמ ןשוח( השמ תורגא ת"ושבו

 דצמש תמחמ אוה ילואו .םהב ןיריכמ ןיא םיאפורהש יתעמש ,הסיסג ינמיס ןינעלו"

 לופיטהו העיגנה דצמ אביש אהל ןיששוח םלועה תומוא ןיאש ,קולח אכיל האופר ןינע

 ןיעדוי ןיאד אדח ,םימעט ינשמ הזב הלועו .רוסיא שיש ןירבוס ןיאו ,שפנ דובא וב

 תפכיא אל ,הז ןיעדוי םא ףאד דועו ...םימד ךפושכ הז ירה וב עגונהו ססוגב עגיל רוסאש

 דדצמש ירחאו( ...חנ ינבל הז רוסיא אכיל ילואו ,ססוגל העיגנ י"עד וזכ החיצרב והל

 ,םירכנה םיאפורל והל תפכיא אל םוקמ לכמ לבא ):בתוכ ,חנ ינבל םג רוסיא הזב שיש

 וא הז ןיעדוי ןיאד םושמ וא ,ןיססוגב העיגנב הרות ירמוש םניאש לארשי םיאפורל ףאו

 ךייש אלש ןיעדוישכ רמשיל םהל שי הרות ירמוש לבא .הזל ןיששוח ןיאד םושמ

 לכב ויהש ,אשידק הרבח ישנאו .וב עגילמ רהזיל ןיכירצש ססוג אוהש ןיאורו ותואפרל

 תעשמ תמה דובכל ךירצד םירבדה לכ תושעל וז הוצמל םיקסועה םישנא ריעו ריע

 ינמודמכו ,הזב ןיאיקב ויה - הרות ירמוש לארשי גהנמכ הרובקה רחא דע שפנה תאיצי

 ,םש םיתמש ולא םג םש יוצמש םילוח יתבב םיאצמנשכ ,עדיל םיצורה םיאפורש

 ."תומל םיטונשכ םילוחה לצא תויהל ולדתשישכ הז ריכהל םילוכי

 םע תשכרנה תויחמומב יולת רבדה אלא ,םייתכלה םיללכ הזב ןיאש רוריבב הארנ וירבדמ

 םיניחבתלו אפורל אקוודב ןינע הז ןיאש םג הארנ .תומל םיטונה םילוחב לופיטב ןויסינה

 .הסיסג ינמיס םהמ ריכהל דומלל םילוכי אשידק ארבח ישנא ומכ בושיה ןמ םדא םגו ,םייאופר

 םג הסיסג לש בצמ עובקל רשפאתי םימדקתמ רוטינ יעצמא םימייקש ונימיבש ןכתיי ,תאז םע

 .ולא םידדמב רורב רועיש עובקל השקש ףא ,םידדמב הדירי יפ לע

 םיעצמאב םייחב םדא ריאשהל ןתינ תינרדומה האופרב רשאכ ,ונימיבש ,ףיסוהל שי ךכ לע

 ססוגכ םדא תרדגהב ישוקה ,הסיסג בצמב אצמנ אוה עבטה ךרדב ובש בצמב םג ,םייתוכאלמ

 'צנא( גרבניטש םהרבא ברה 'פורפו ,רתוי הכובסל תכפוה אדירג תומל הטונה הלוחכ אלו

 ןכאש ל"צז ךאברעיוא ז"שרגה יפמ עמשש דיעמ )16 הרעה )ב( תומל הטונ ךרע תיאופר תיתכלה

 ןתינ אל בור יפ לע ןכש ,ססוגכ תומל הטונ הלוח לש בצמ רידגהל ןתינ אל ללכ ךרדב ונימיב

 אניירק( ל"צז רלפייטסה םשב םש איבמ אוה דוע .רצק ןמז ךות אובי תוומהש תואדוב עובקל
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 ייח אלא תויחל יוכיס ול ןיאש הלוח לש םייח תכראה תלאשב קסעש ,)צק בתכמ אתרגיאד

 תא ךיראהל ןתינה לכ תושעל הבוחש ותודליב העומש עמשש איבמ ל"צז רלפייטסהש ,העש

 :ףיסומו( הלוחה תריטפ ענומה רבד ריסהל ריתהל א"מרה קספש הממ ךכ לע אלפתמו ,וייח

 השעת לאו בש תויהל" ןכ םאו ,תושעל רוסא ופוגב השעמ קרו ,)םיבר וירוסי ענומה ז"יעשכ"

 הזמ עונמל דומלל שי הברדאו ,רוסיא יתאצמ אל )םירוסי ול ופסותי ז"יעש םוקמב( הרואכל

 ."הסיסגה ךיראהל חלמ תתל ןיאש ,םירמואש הכמ ה"ד םש ד"ויב הדואי םחל תיבב ןייע

 קסוע וניא ונודינ ירהש ,םירקמה ןיב לודג קוליח שיש תורשפאה תא הלעמ בקעי תוליהקה לעב

 רתיההמ שי היאר המו ,העש ייחל אלא יופצ וניאש ןכוסמ הלוחב אלא ,ססוג ןיד ול שיש ימב

 :םירקמה ןיב תומדל םוקמ לכמ בתוכו ,הז הלוחל ססוגב ענומ תרסהב

 ןודנל ימד שממ הלצה וב ןיאו העש ייחל אלא וניאש לכ הרואכל לבא ,]ינאש ססוג ילואו["

 ."לודג ןויע ךירצ הז לכו ,וירבד לכל יחכ אוה ססוגה ירהש ,ססוגה

 .ססוגה ןידכ וניד ,וליצהל תורשפא ןיאו ,העש ייחל אלא יופצ וניאש ימ ויפלש ,םוצע שודיח והז

 

 

 


