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רתוי הברה הדלונ וז תינבתש ,המלש הבשחמ תינבת אוה 'יוגה' ,ידוהיה

איה ונתנעט .וילאמ ןבומ רבד םוש הב ןיאשו ,בושחל לבוקמש הממ רחואמ

תורפסב רתוי תחוורה ןושלב ירכנ–לארשי וא( יוג–ידוהי דוגינה תינבתש

תרכומ התייה אלו ארקמה לש היצזינונקה ירחא םינש תואמ העיפוה )ל"זח

אל המודקה תרוסמה .הריפסל הנושארה האמה ינפל ,ינשה תיבה תפוקתב

םאתהב .הזכ ילטוטו ימוטוכיד ,יראניב ןפואב םלועב םדאה ינב תא הקליח

ודבאש תורחא תולכתסה יכרד רוזחשל שדקוה רפסה ןמ לודג קלח ךכל

.תידוהיה הבשחמה תרוצ לע הטלתשה יוגה תיירוגטקש רחאל

ךא םיימדקאה םיגוחב רע ןוידל הכזו דרופסקוא תאצוהב םסרפתה רוביחה

יח 'יוג'ה .דבלב תימדקא התייה אל ונתרטמש אלא .ול ץוחמ לא ׳גלז׳ אל

,הווהה לש הירוטסיהב השעמל םיקסוע ונא ןכ לעו ,הזה םויה דע םייקו

׳יוג׳ הלימב טעמכ םישמתשמ ונניאש ףא .ונמצע ונלש הבשחמה תרוצ לש

הירוגיטקכ יוגהש ירה ,)׳םיטועימ׳ ןוגכ ,הייקנ ןושל םיפידעמ ונא( םויכ

הדבועה תא ריבסהל רשפא ךיא תרחא .םויה םג ליעפ הבשחמ תרוצכו

ךפה רבעשל תונידמה רבחמ הכלהה יפ לע םידוהי םניאש םילועה רויגש

הקירפאמ הדובע ירגהמו םיטילפ יפלא המכש וא ,יתנידמ טקייורפל

?ימואל עצבמ היהנ םשוריגש ךכ ידכ דע תידוהיה הנידמה לע םימייאמ

,למרכ תאצוהב )ריפוא ידע םע( ירבע רפס םסרפתהל אופא דיתע בורקב

ןאכ איבנ .םייוושכע םירשקהל וחתפמ ךא ירקחמה רפסה לע ססובמה

.הנשמב יוגה חיש לש ותושבגתהב םיקסועה םידומעה תא רפסה ךותמ

***

םילוקש םיחנומה ינש( ירכנ וא יוג הנשמב הנוכמ לארשימ וניאש ימ

וליאו 'ירכנ' ףידעהל הטונ הנשמה ללכ ךרדב .תיאנתה תורפסב םיפלחתמו

הנשמב םיעיפומ ,תונושה םהיתויטה לע ,'ירכנ'ו 'יוג'  .)'יוג' – אתפסותה

רתוי וא תוחפ הווש ןפואב תוסורפ ולא תועפוה .םעפ םירשעו האממ רתוי

הברמ םירבדה עבטמש ,הרז הדובע תכסמ דבלמ ,תונושה תותכסמה ינפ לע
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יכ קיסהל רשפא המצעלשכ וז תיטסיטטס הדבועמ .םייוג תוכלהב קוסעל

הארנכ איהו םיוסמ יתכלה רשקהל תלבגומ הניא הנשמב יוגה לש ותוחכונ

הזה דיקפתה תא .םייפיצפס ןויד ימוחתמ גרוחש ינורקע דיקפת תאלממ

.ררבל שקבנ

םצעמ תורצונש תויתכלהה תויעבל םיעגונ הנשמב יוגה לש וירוכזאמ קלח

בלח׳ תרסוא הנשמה ,לשמל ךכ .תורשכו האמוט ימוחתב רקיעב ,ותוחכונ

תעדל רשפא יאש םושמ ,)ו ב הרז הדובע( ׳והאור לארשי ןיאו יוגֹ וָבלֲחֶׁש

תוליהקב תגהונה הכלה יהוז .האמט וא הרוהט המהב בלח יוגה םאה

םולשת תרומת( ץראל ץוחב תונקל ןתינ הניגבו ,הזה םויה דע תומיוסמ

לע חקיפ ידוהיש )וירצומ וא( בלח – רמולכ ,'לארשי בלח' )ןבומכ ףסונ

תעבוק הנשמהו םיישק יוגה רצוי האמוט תוכלהב םג .ולש הבילחה ךילהת

,חי תולהא ,הנשמ( 'ןיִאֵמְט )םהירוגמ תומוקמ – רמולכ( ִםֹיּוגַה ֹתוּרודְמ' יכ

םייוגה יכ ל"זח לש החנהה אוה ,רשקהה ןמ ראבתמש יפכ ,ךכל םעטה .)ז

ךותב ,ותמש םילפנ אקווד תורוקמהמ קלח יפלו , םהיתמ תא םירבוק

רשפא( םימורה לש הרובקה יגהנל סחיב הנוכנ הניא וז העיבק .םיתבה

םהיתוחורשו ,םיתבב ובצוהש םיתמה החפשמה ינב ילספ לע תכמסנ איהש

ןיינע ,תויתחפשמ תודועס ןמזב םדובכל וכרענ םינחלופו ,םילאכ וספתנ

.)םימכחה לש םנוימד תא תיצהש

עגמה .םידוהי ברקב ותואצמיה םצעמ תיתכלה 'הנכס' תווהל לולע ףא יוגה

׳הנכס׳ אוה יוגה עגמ ובש קהבומ רתא .םילכאמו םישנא אמטל יושע ולש

שומישב רסאנ ךכיפלו םילאל ינחלופ ןפואב שדקומה ןיי – 'ךסנ ןיי'  אוה

ןייה תא ךסנמ יוגהש ךכל זמר םוש ןיא הנשמבש ןיבהל בושח .לארשיל

האור יוגשכ דימת ,םימכח לש םתסיפתל ,אלא .לארשיב עוגפל ידכ ,הנווכב

ךסנמ אוה – קיתעה םלועב רתויב יסיסב הקשמ היה ןייש רוכזל שיו – ןיי

אצמינש ירכנ' :האבה הכלהה ןמ לשמל הלוע רבדה .ולש םילאל ונממ תצק

– הוולמ וילע ול ןיא .רוסא – הוולמ וילע שי םא ,ןיי לש רובה דצב דמוע

דבעושמ ,לארשיל ךיישה ,ןייה רוב םא .)י ,ד הרז הדובע ,הנשמ( 'רתומ
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הזכ הרקמב ןכש .רוסא וכותבש ןייה – ונממ לביקש האוולה דגנכ ירכנל

ןיא םא ךא .ונממ ךסנל שקבי אוהו ,המ תדימב ול ךייש ןייהש שיגרמ ירכנה

םידמל ונא ןאכמ .רתומ ןייה – ןייה רוב ןיבל יוגה ןיב תיניינק הקיז םוש

עוגפל ןווכתמ וניא אוה .ול ךיישה ןיי קר תיתד הנווכ ךותמ ךסנמ יוגהש

וניאש ןייה רובמ םג ךסנמ היה אוה ןכ אל םאש ,וניי תא רוסאלו לארשיב

.ולש

אל םימורה .תינבר היזטנפב ןאכ רבודמ :ףסונ רבד ריהבהל שי הזה רשקהב

םינמזב השענ ךוסינה .עגמב ומע ואבש ןיי לכ םהילאל וכסינ תמאב

ילא דובכל ןיי טעמ ךופשל וגהנ זא ;הדועסה תליחתב לשמל ומכ ,םירדגומ

םימעט המכ הלעה אוה הז ןיינעל ןרטש השס שידקהש רמאמב .תיבה

ןיעמ בצעל ושקיב םימכחש ןכתיי .ל"זח לש זרפומה רואיתל םיירשפא

םימורל וסחיי םימכחה אמש ,ךפהל ילואו .ךסנמה ימורה לש הרוטקירק

ובש ,ידוהיה סותאה תא אקווד תנייפאמש תיתכלה תודיסח לש הסיפת

ןיעמ םנוימדב ורציו ,םוקמ לכבו העש לכב תחכונ תיתכלהה הבוחה

.'והעד ךכרד לכב' ידוהיה ללכל תינאגפ הליבקמ

םימוחתב הכלהה םויק לע לקמ אוה תויתכלה תויעב ןמזמ יוגהשמ רתוי ךא

,ב םיחספ ,הנשמ( חספב ירכנל ץמחה תריכמ תורשפאב לשמל ךכ .םינוש

הסיע ול תושעל לארשיל ןתנש ירכונ' :תורשעמו תומורתמ רוטפב וא )ג–א

'הרוטפ …םיוג הורצקש הדש' ;)ה ,ג הלח ,הנשמ( 'הלחה ןמ הרוטפ –

תשרפה תבוחש ןוויכמ .)ז ,ב האפ ,הנשמ( םיינעל האפ ריאשהלמ

ךכמ רטפיהל ונל רשפאמ יוגה ,הדשה לע אלו םדאה לע הלח תורשעמה

.ילכלכ חוורב תוכזלו

םיבוהאה ,לובג ירקמ לע םינוידל הנשמה תא םיאיבמ ולא ןיעמ םירוטפ

ןמו טקלה ןמ רוטפ – רייגתנ ךכ רחאו והדש תא רצקש ירכנ' :דואמ הילע

תעשב אלא החכשה ןיאש ,החכשב בייחמ הדוהי 'ר .האיפה ןמו החכשה

האפהו טקלה תראשה תבוח ,הדוהי 'ר תטישל .)ו ,ד האפ ,הנשמ( 'רומיעה
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םיחכשנה םירמועה – החכשה תבוח ךא ,הריצקה בלשמ רבכ הלח םיינעל

האובתה ףוסיא ,'רומיע'ה בלשב קר הלח – םיינעל ריאשהל שיש הדשב

רומיעה בלש ןיבל הדשה תריצק ןיב רייגתה ירכנה םא ,ךכ םושמ .םירמועל

רבכ בויחה תעשב ןכש ,החכשב בייח ךא האפה ןמו טקלה ןמ רוטפ אוה –

הלאכ םירקמ הברה ויהש חינהל ןיאו רצק ןמז חווטב רבודמ .ידוהי היה

לש תולחה תולובג תא ררבל הנשמל עייסמש יטרואת הרקמ והז .לעופב

קר אל הנשמבש םינוידב שמשמ יוגה יכ אופא תדמלמ וז אמגוד .קוחה

.םייתכלה תונורקע חסנל תונויסינה ןמ קלחכ םג אלא ילאיר ןפואב

הנשמב .תבשה ןבומכ איה יוגה רשפאמש תיתכלה הלקהל תפסונ אמגוד

ימיב חתפתהל דיתעש ,'תבש לש יוג' יתכלהה דסומה לש וישרוש םיצוענ

רובע הכאלמ תושעל רוסא יוגל םנמא יכ תודמלמ תואבה תוכלהה .םייניבה

תונהיל לוכי לארשי ,ומצע רובע הכאלמ השע אוה םא לבא ,תבשב לארשי

:)ח ,זט תבש( הנממ

לארשי ליבשב םאו ,לארשי ורואל שמתשמ – רנה תא קילדיהש ירכנ

.רוסא –

ליבשב םאו ,לארשי וירחא הקשמ – ותמהב תוקשהל םימ אלמ

.רוסא – לארשי

.רוסא – לארשי ליבשב םאו ,לארשי וירחא דרי – וב דריל שבכ השע

דריל שבכ יוג השעו הניפסב ןיאב ויהש םינקזהו לאילמג ןברב השעמ

.םינקזה וב ודריו – וב

רופיסה ;הכלהה רוקמ אוה יכ הארנ ךא הנשמה אבומ ףוסב השעמה םנמא

תינורקעה הכלהה העבקנ וניגבש יטפשמה םידקתה אוה םינקזה לע

'ירכנ'ו 'יוג' םילימה יכ בל םישל שי .החסונ ויתובקעבו וינפל העיפומה

רבדה .תופדרנ םילימב רבודמ םיאנתה תניחבמ ןכש ,וז הנשמב תופלחתמ

ןמ ןיטולחל הנוש ועמשמו ,'טרפומ' יוג אוה הנשמבש יוגה יכ בוש שיגדמ

.ארקמב 'םייוג'ה לש ימואלהו יטילופה ןבומה
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יעצמאל תעגונ יוגה חתופש תויתכלהה תויורשפאל תפסונ תניינעמ אמגוד

לארשיב – )ותושעל ךל םימרוגש ,יופכ=( הסועמ טג' :םייוגה לש הייפכה

לארשיש המ השע :ול םירמואו ותוא םיטבוח םיוגהו .לוספ םיוגבו רשכ

ןכש ,טג תופכל לוכי וניא םייוג לש ןיד תיב םנמא .)ח ,ט ןיטיג( 'ךל ןירמוא

:'לעופל האצוה' ןיעמכ תונוטלשב רזעיהל ןתינ ךא ,יתכלה דמעמ ול ןיא

םימורה תושרלש ןוויכמ .ותשאל טג תתל לעבה לע יזיפ ץחל וליעפי םייוגה

שמתשהל ןתינ ,לארשיל רשאמ רתוי םייביטקפא הייפכ יעצמא םידמוע

.םייתכלה תונורתפ םודיק תבוטל םהב

רידנ ןפואב ךא ,םילאכ וא םייאמכ יוגל תויוסחייתה המכ תועיפומ הנשמב

םישנ סנוא לש היצאוטיס תראתמה ,האבה הכלהב לשמל ךכ .ידמל

ירה ואל םאו ,אמטנו םכמ תחא ונל ונת :םיוג ןהל ורמאש םישנ' :תוידוהי

תחא שפנ םהל ורסמי לאו םלוכ תא ואמטי – םכלוכ תא ןיאמטמ ונא

הנשמב גצומה יוגה ללכ ךרדב ,רומאכ ךא .)בי ,ח תומורת ,הנשמ( 'לארשימ

.לארשיל תוכימסב ררוגתמה ןכשה אלא ,םילאהו קזחה ,טילשה ימורה וניא

ידי םיקזחמו' :םייתרגש תונכשו תופתוש יסחי םייוגל םידוהיה ןיב ךכיפל

,ןמולשב ןילאושו ,לארשי ידי אל לבא תיעיבשב )הדשב םידבועש( םיוג

דובעל רתומ ,םידוהיל דוגינב ,םייוגל .)ט ,ה ןיטיג ,הנשמ( 'םולש יכרד ינפמ

םכרבל ,םהידי תא קזחל םיכישממ ןכלו ,הטימש תנשב םהיתודש תא

.םמולשב לואשלו

יתכלה ישוק ללוחמכ םיתעל :םירשקה ללשב הנשמב עיפומ יוגה ,ןכ םא

.םייאמ טילשכ אלו ןכשו ףתושכ ללכ ךרדבו ,לקמו רשפאמכ בורל לבא

אל ,קוחה לש טקייבוס וניא םלועל יוגהש אוה ויתועפוה לכל ףתושמה

םיקקזנ םיקוספהש ,יארקמה רגל לשמל דוגינב .ןיפיקעב אלו ןירשימב

הווצמ־אל אוה תיאנתה הכלהב יוגה תומיוסמ תווצממ שרופמב וגירחהל

הווצמ וניאש הז תויהל – הנשמב יוגה לש ודיקפת הז ,השעמל .הרדגהב

ויתועפוהלו הנשמב ותויזכרמל הביסה וז .יוויצה תולובג תא ןמסל ךכבו

הב ונחתפש הדיחל ןורתיפה םג והז .םינווגמו םיבר הכ םייתכלה םירשקהב
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תותכסמ ןיב רתוי וא תוחפ ׳ינויווש׳ ןפואב סורפ יוגהש הדבועה –

.הנשמה

תוינוקל דימת טעמכ ןה הנשמב יוגה תועפוה יכ בל םישל שי דוע

ךכל הביסה .ףודיג וא האנש ,סעכ לש םייוטיב תוללוכ ןניאו ,תוילרטינו

לש הזכ גוס רתיימה ,יוגה חיש לש שדחה בחרמה ךותב םילעופ ל"זחש איה

םושמ ,יוגה יפלכ הצאנ ירבדו תושפכה ונאצמ םילבויה רפסב .תוסחייתה

הנשמב ,תאז תמועל .לארשימ יוגה תא לדבל ץמאתהל היה ךירצ רבחמהש

םשל הקיפסמ 'יוג' הירוגטקה .קודיצל וא רבסהל קוקז וניא יוגה גשומ

וא םיגלפומ הקחרה ייוטיבל םיקקזנ םניא םימכח ךכיפלו ,רחאכ ותרדגה

.לודיבה תריצי םשל הקיפסמ השדחה הירוגטקה .ולש היצזינומדל

םושב תרצוע איה ןיא ,הדובע תקולחב הריכמ הניא איה .לובג ןיא הכלהל

לע הסורפ התדוצמ .'ךכב תקסוע יניא .ילש םוחתל ץוחמ הז' תרמואו בלש

תוכלהמ ,םיינע דעו םירישעמ ,ץראל ץוחבו לארשי ץראב :בחרמה לכ ינפ

הנשמב םינודינה םיטקייבוסה לכ ןיבמ .אסכה תיב יניינע דעו שדקמ

אוה יוגה )םירגו םינורמוש ,םינימו םיתוכ ,םידבע ,םינטק ,םישנו םירבג(

,)םיצפח שידקהל לשמל( יתכלה ףקות ילעב םירבד תושעל לוכיש דיחיה

המ .קוחה תולובג תניחבל ילככ שמשל לוכי ןכ לעו ,םולכב הווצמ וניא ךא

ימל קוחה םוחת ךותבש ימ ןיב הרהטו האמוט ןיינעל לדבהה לשמל

תלוכיה המ ?)דועו ג ,ז ;ג–א,ד הדינ ,הנשמ ךכ לע ואר( ול ץוחמש

לע דעכ וא רפוסכ שמשל לשמל ,קוחל ץוחמ יורשש ימ לש תיטפשמה

ןתינ יוגה תרזעב קר ?)ו–ה ,ב ;ה ,א ןיטיג ,הנשמ לשמל ואר( תורטש

,הכלהה ייוויצ םוחתל ץוחמ אצמנ אוה קר ןכש ,הלאכ תולאש לע בושחל

תושמשמ תונוש תוירוגטקש רוכזל שי .ץוחבמ היתולובג תא רידגמ ךכיפלו

ןיינע קר תופקשמ ןניאו ,תונחבה תריציו תולובג תניחבל םילככ הנשמב

םהל שיש ימ ,׳סוניגורדנאו םוטמוט׳ לש תוירלופופה( םדמעמב ׳ילאיר׳

אמגוד איה הנשמב ,הז אלו הז אל םהל ןיאש וא תובקנו תורכז ינמיס

ויה םא קפסש ,םיקודצ ןוגכ ,תופסונ תוירוגטק ןנשי ךא ,ךכל תקהבומ
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םידוהי לש םדמעמ תניחבל םישמשמ ךא ,הנשמה ימיב דוע םימייק

.וזכ הירוגטקכ יוגה תא םג תוארל םישקבמ ונחנאו )םיטוס

יראניבה לדומל יובירה תפפכה

לש ףקיה בחר ץמאמ המע תררוג תיאנתה תורפסב יוגה חיש לש ותיילע

ףאו תומדוקה תורוסמב עיפומה יובירה תפפכה רמולכ ,'היצזיראניב'

הניא םלועלש הכאלמ יהוז .תיראניבה תינבתה ךותל תירוטסיהה הילאירב

.בל תמושתל יואר המייקל ךשמתמה ץמאמה לבא םויס ללכל האב

ךרד רהבתת הנשמב יוג/ידוהי הנחבהה לש יראניבהו ילטוטה יפואה

הנחבהה לשמל ,הנה .תורחא תונחבהב תלפטמ הנשמה  ובש ןפואל הלבקה

היהת איה םגש תופצל היה רשפאש ,'ץראל ץוח' תמועל ׳ץראה' ןיב

תיטנוולר הנחבהה ,תישאר .רבדה ךכ אלש אלא .תטלחומו תירוגטק

הנשמה תעבוק לשמל ךכ .תורחאל תיטנוולר הניאו ,תומיוסמ תוכלהל

אלו ץראה ןמ אקווד איבהל ךירצש תונברק יגוס ינש קר שיש )א,ח תוחנמ(

:ץראל ץוחמ

ןמו שדחה ןמ ,ץראל ץוחמו ץראהמ ןיאב דיחיהו רוביצה תונברק לכ

ןמו שדחה ןמ אלא ןיאב ןניאש ,םחלה יתשו רמועה ןמ ץוח ,ןשיה

.ץראה

םחלה יתש ןברק וא חספב אבומה רמועה ןברק ןוגכ ,תווצמה ןמ קלח

)ט,א ןישודיק ,הנשמ ואר( 'ץראב תויולת' תובשחנ ,תועובשב אבומה

ןאכ ןיא  ,תינש .םוי לכב שדקמב תואבומה תוחנמה לשמל ,אל תורחאו

'הירוס' ןוגכ ,םייניב יבחרמב הריכמ הנשמה ןכש ,תיראניב הנחבה

םיבחרמל רמולכ ,הז םשב תימורה היקניבורפל רתוי וא תוחפ הליבקמה(

ןופצמ ןהו ןופצמ ןה ותוא םיפיקמהו ,לילגב ידוהיה בושיל םיכומסה

תויולתה תומיוסמ תוכלהל עגונש המב םייניב דמעמ שי הירוסל .)חרזמ
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,ט ,ג הלרע ,אי ,ח ,ד3+-3 הלח ;ו–ה ,ו תיעיבש ,הנשמ לשמל ואר( ץראב

.)דועו ח ,א ז״ע

.םייניב יבחרמ םע היעב םוש תיאנתה הכלהל ןיא םיפסונ םיבר םיניינעב

השאל שיא ןיב הנחבהב ,לשמל ךכ .םהב קוסעל השש איהש הארנ ,ךפהל

תאו – םייולג תוינימ ינמיס ול ןיאש ימ – 'םוטמוט'ה תא הנשמה הפיסומ

תוירוגיטקש הדבועה .םילופכ תוינימ ינמיס ול שיש ימ – 'סוניגורדנא'ה

,םינווגמ םירשקהב ,םימעפ הרשע שמחמ תוחפ אל הנשמב העיפומ ולא

ריבס .אקווד תחוור ׳תויגולויב׳ תועפותב רבודמש ךכמ הארנכ תעבונ הניא

םהינויפא תאו תוירוגיטקה תא ןוחבל ידכ ןהב תשמתשמ הנשמהש  רתוי

,םייניב תויורשפאו םירופא םימוחת ,לובג ירקמ ינימ לכב שומיש ידי לע

:יכ עבקנ לשמל ךכ .דחוימב הילע ביבח אשונ

ְּדנַא הווש אוהש םיכרד וב שיו ,םישנאל הווש םיכרד וב שי ָסנְיֹגרְ

הווש וניאש שיו ,םישנלו םישנאל הווש אוהש םיכרד וב שיו ,םישנל

ךא ,א ,ד םירוכיב ,הנשמב אצמנ הז עטק( םישנל אלו םישנאל אל

.)הליבקמה אתפסותב ,םירקוח וארהש יפכ ,ורוקמ

תומוקמב םקמתמ סוניגורדנאה םהבש תוכלה לש בחר טוריפ אב ןאכו

תויושיו תוקפס יגוס ןיב ןיחבהל םימכחל רשפאמ םג הז טוריפ .םינוש

הנושארל ,ליעלד תוירוגטקה יתש ןיב ריאמ ׳ר םש דיגנמ לשמל ךכ .םייניב

ְּדנַא׳ :תויבקע רסוח היינשל וליאו דרפנ יגולוטנוא דמעמ סחיימ אוה ָסנִיֹגרְ

םאו אוה שיא םא וילע זירכהל םימכח ולכי אלו ,אוה ומצע ינפב הָיּיְִרּב

.׳השא אוהש םימעפו שיא אוהש םימעפ ,ןכ וניא ֹםוטְֹמוט לבא ,איה השא

 תוירוגטק ןה הנשמב השיא–שיא אלו ,ץראל ץוח–ץרא אל ןכ םא

תוירוגטק רוציל תונמדזה ןהב האור הנשמה ,ךפהל .תוטלחומ תויראניב

ץמאמהש רכינ יוגל סחיב תאז תמועל .םישייה יאצמ תא תוברהלו םייניב

.םייניב בחרמ לכ קוחמל :ךופה
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םימע ןיב םילדבהה תקיחמ אוה ךכל רתויב םיקהבומה םייוטיבה דחא

תומואמ לקנב תרבועש ,םדוקה קרפב הדגאב רבכ וניאר וזכ הקיחמ .םינוש

דוגינב .הכלהב םג ךכש הארנ התעו ,ללכב 'םייוג' וא 'םלועה תומוא'ל תונוש

ןיב הנחבהל תיתכלה תועמשמ לכ תנתונ הניא תיל"זחה הכלהה ,ארקמל

ינפב םיווש םלוכ – ימורהו ינוויה ,ילבבה ,יקלמעה ,ירצמה ,ינומעה .םימע

םינוש םימע ןיב הנחבהה םע םימכח ודדומתה דציכ םלוא .'םייוג'כ הכלהה

הנשי םירבד רפסב ,וניארש יפכ ?'׳ה להקב' אובל םתוכזל רשקהב הרותב

ירצמ ןיבל ,להקב אובל םירוסאש ,יבאומו ינומע ןיב תשרופמ הנחבה

סיסכתב םיאנתה ושמתשה תאז הנחבה לרטנל תנמ לע .םירתומה ,ימודאו

ןיינומע יכו' :'תומואה לובלב' לש תירוטסיהה היצקיפה אוהו ,קתרמ

'תומואה תא לבליבו רושא ךלמ בירחנס הלע רבכ ?ןה ןמוקמב ןייבאומו

תולג םע ,וז העיבק יפל .)ד ,ה ןישודיק ,אתפסות  ;ד ,ד םיידי ,הנשמ(

,תונושה תומואה ןיב רושא ךלמ בירחנס לבלב ס"הנפל 720 תנשב לארשי

בברעל וגהנ םירושאה ,ןכא .םע הזיאל ךייש ימ תעדל ןתינ אל םויכש דע

םירחא תומוקמל םתדלוממ םימע ולגהו תונושה תומואה ןיב יופכ ןפואב

התואב םיטטוצמה( והיעשי יפב רושא ךלמ לש וירבדכ ,תודירמ עונמל ידכ

ֹׂשוׁש םֶהיֵֹתוּדותֲַעו םיִּמַע ֹתּלוְבּג ריִסְָאו' :)הנשמ ןבומכ ךא .)גי ,י והיעשי( 'יִתֵ

םימע שיש יאדווב .ללכב םימע ןיב הנחבהה תא לטבל ידכ ךכב ןיאש

ירחא ורצונש םימע םנשיו ,םירצמהו םילבבה ומכ ,םתוהז לע ורמשש

אלו תיגולואדיא העיבקב רבודמש אופא רורב .םימורה ומכ ,בירחנס תפוקת

ןניא רבכ םימעה ןיב תויארקמה תונחבהה יכ אוה העמשמש ,תירוטסיה

.תופקת

תיראניב תינבת ךותב תיטואכה תואיצמה תא בצעל ןויסינל תפסונ אמגוד

,ג םירדנ ,הנשמ( ומצע לע לטונ םדאש םירדנ לע הנשמה ירבדב תפקתשמ

:)אי

ילומב רוסאו לארשי ילרעב רתומ – 'םילרעל הנהנ יניאש םנוק'

.םלועה תומוא
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.תומואה ילומב רתומו לארשי ילרעב רוסא – 'םילומל הנהנ יניאש'

לכו םילרע םיוגה לכ יכ' רמאנש םיוגה םשל אלא היורק הלרעה ןיאש

'ןהמ דחאכ הזה לרעה יתשילפה היהו' רמואו ,'בל ילרע לארשי תיב

.'םילרעה תונב הנזולעת ןפ םיתשילפ תונב הנחמשת ןפ' רמואו ,'וגו

לע רסא םדא םאש תעבוק הנשמה .רדנב האנה רוסיא ןושל אוה 'םנוק'

דגנמו ,ולומינש םייוגמ םג האנה וילע הרוסא ,'םילרע'ה לכמ האנה ומצע

ומצע לע םדא רסא םא :ךפהל ןכו .ולומינ אלש לארשימ האנה ול תרתומ

,םה רשאב םידוהיה לכמ האנה רוסיא תרזוג ותעובש ,'םילומינ'מ האנה

תיזיפה הנחבהה תא תמגרתמ הנשמה ,רמולכ .םילומינ םניאש וא םילומינ

.'םייוג' ןווכתמ השעמל אוה 'םילרע' רמוא םדאשכ ,הדידל ;תינתא הנחבהל

םייוגל םידוהי ןיב הניחבמ הניא הלימה תילאיר הניחבמש תעדוי הנשמה

.םילומינ ,לשמל ,םירוסהו םירצמהש ךכב םיריכמ םימכח .רומג ןפואב

הינפלו ,תיטסינלה הרושב איה ףוגה תומלש לש למסכ הלרועה ,השעמל

ןהו תיטתסא הניחבמ ןה ,םודקה חרזמב ידמל לבוקמ רבד התייה הלימה

הנעטה תא ולעהש םה םימורה םהירחאו םינוויה .תילאוטיר הניחבמ

תוענמיהה הכפה היצזינלהה תובקעב קר ןכלו ,הנוגמ רבד איה הלימש

לשמל ףקתשמש יפכ ,הדוהיב ןהו הירדנסכלאב ןה ,רתוי תחוורל הליממ

,תאזה תלבלבמה תואיצמה לומל .םילבויה רפסב וא 'א םיבכמ רפסב

םילרע םה םייוג :קהבומו יראניב ינושל שומיש רוציל תשקבמ הנשמה

.םילומינ םה םידוהיו

הלימה תירבב שומישה םג ומכ ,'םילרע'כ םייוג לש ןויפא :שיגדהל בושח

הנשמב ךא .ינש תיב תורפסב םיבר תורוקמב חוור ,םידוהי לש יוהיז ןמסכ

תקיחמ ידי לע ילטוטו יראניב דוגינ בצעל תשרופמ המגמ ךכל תפסוותמ

.םילרעה םידוהיה וא ולומינש םייוגה – םיגירחה

אלא ,םיקוספ השולש תועצמאב הנשמה תקזחמ וזה תיראניבה תינבתה תא
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ינש .ל"זח לש וז ןיבל תיארקמה הסיפתה ןיב רעפה לע דמלמ םהב ןויעש

שי ארקמב .'םילרע' םתוא םינכמו םיתשילפב םיקסוע םינורחאה םיקוספה

– םיתשילפה לש םינוש םירשקהב ומצע לע רזוחה דקוממ יוהיז ןכא

ויאושינ לע םילבוק ןושמש לש וירוהשכ ,ךכ .הלרועה םע – אקווד םהלשו

ִיּכ ,הָּׁשִא יִּמַע ָלְכּבוָ ךיֶחַא ֹתוְנִבּב ןיֵאַה' :ותוא םילאוש םה םיתשילפ תבל

,ןכ םא .)ג די םיטפוש( '?םִילֵרֲעָה םיִּתְִׁשלְּפִמ הָּׁשִא תַחַָקלְ ֵךֹלוה הָּתַא

ארקמב הלרוע םע םיוסמ םע לש ימוקמה יוהיזב תשמתשמ הנשמה

.םילרעכ םייוגה לכ לש יביטקלוק יוהיזל ותוא תכפוהו

:)הכ–דכ ,ט( והימרי תאובנמ חוקל הנשמה תטטצמש ןושארה קוספה

ּב םיִָמי ֵהּנִה ּב ּלומ ָלּכ לַע יִּתְדַקָּפו 'ה םְֻאנ םיִאָ לְַעו ִםיְַרצִמ לַע .ָהלְרָעְ

םִיבְֹׁשּיַה הָאֵפ ֵיּצוצְק ָלּכ לְַעו בָֹאומ לְַעו ֹןוּמַע ֵיְנּב לְַעו ֹםודֱא לְַעו הָּדוְהי

ִׂשי תֵיּב ָלְכו םִילֵרֲע ִםֹיּוגַה ָלכ ִיּכ ָרּבְדִַּמּב .ֵבל ֵילְרַע לֵאָרְ

.ותלרוע תא למש ימ לכ תא רמולכ ,'הלרועב לומ לכ' דוקפל דתעתמ לאה

,םימודא ,םירצמ :םילומינ םימע לש אקווד איה אבה קוספב המישרה ,ןכאו

ִםֹיּוגַה ָלכ' :השקומ טעמ אופא םירבדה ףוס .לארשי ןכו םיבאומ ,םינומע

ִׂשי תֵיּב ָלְכו םִילֵרֲע חסונ היה ורוקמב יכ ועיצהש םירקוח שי .'ֵבל ֵילְרַע לֵאָרְ

לכ – רמולכ ,'בל ילרע לארשי לכו הלאה םייוגה לכ יכ' :הנוש קוספה

ךכ .םבלב םילרע ךא םפוגב םילומינ םנמא ,םירחאו לארשי ,וללה םימעה

,לארשי דבלמ םילומינ םימע שיש ךכב םיריכמ והימרי ירבדש רורב ,ךכ וא

יראניבה ןויגיהל וז הנומת ףיפכהל ידכ קוספב תשמתשמ הנשמה וליאו

רומשל ידכש ןיינעמ .׳בל לרע׳ לבא לומינ לארשי ןיבל )לרע יוג ןיב ןיחבמה

,בל ילרעכ םידוהיה לש יוהיזה תא ץמאל הנכומ הנשמה תויראניבה לע

!ןמזה תב תירצונה תורפסב דואמ החוורש המשאה

םייניבה תויושי תקיחמ
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םורטקפס ינפ לע סרפנש בחר םייניב בחרמב ונשגפ יל"זח־םדקה םלועב

,תאז תמועל .דועו םינוויתמה ,םידהייתמה ,רכנה ןב ,דבעה ,רגה :םלש

'ידוהי' אוה םאה הזכ טרפ לכ יבגל טילחהל שרוד ל"זח לש יראניבה לדומה

רגה אוה תקחומ ל"זח תורפסש רתויב קהבומה םייניבה דמעמ .'יוג' וא

אוה רגה .לארשי ברקב ררוגתמ ךא סונתאל ךייש וניאש םדא ,יארקמה

תחא ףאל קהבומב ךייש וניאש ןוויכ ,ל"זח לש תיראניבה תכרעמב הערפה

ךות שדחמ רגה שרפתמ תיאנתה תורפסב ןכל .תוימוטוכידה תוירוגטקהמ

ארקנה( 'רייגתנש רג'כ התעמ ןבומ יארקמה רגה .יראניבה לדומל ותמאתה

ךילהת תועצמאב לארשי םעל ףרטצהש ידוהי-אל :)׳קדצ רג׳ רתוי רחואמ

רבד לכל ידוהי אוה ןכש ,יראניבה לדומה לע רערעמ וניא הזכ רג .רויג

.ןיינעו

הירוגטק וז ךא .'בשות רג' – שדח חנומ דחוי ,יארקמה ונבומב ,ןשיה רגל

םימעפ עברא הנשמב תרכזנ איה םנמאו ,תיאנתה תורפסב רתויב תילוש

םיקוספ ריבסהל ידכ רקיעב הדעונ 'בשות רג' הירוגטקה ,השעמל .דבלב

,לשמל ,ךכ .קדצה רגל םיסחייתמכ םשרפל םינפ םושב ןתינ אלש םייארקמ

וא ,הכוסב הבישימ ותוא םירטופה ,הלבנ לוכאל רגל םיריתמה םיקוספה

ימיב קר .'בשות רג'ל םיעגונכ םלוכ םישרפתמ דבעכ ותונקל םירשפאמה

הירוגטקה סופתת ,תידוהיה תיטילופה הבשחמה תוחתפתה םע ,םייניבה

.ן"במרהו ם"במרה לצא לשמל ומכ ,רתוי הברה יזכרמ םוקמ 'בשות רג'

בושחל םידוהיה םיבתוכה םיקקזנ ,תידוהיה האיטילופב קוסיעה תרגסמב

םניא ךא האיטילופב קלח םילטונש ולא – םיבשות םירג לש םדמעמ לע

.םידוהי

תחא הירוגטקמ דחה רבעמה תא רידסהל ךרוצ םג הלעמ יראניבה לדומה

תיוושכעה הביתכב .יל"זחה רויגה דסומ דלונ ךכ .'ידוהי'ל 'יוג'מ ,היינשל

אוה ןכש ,ל"זח לש ילרבילה יפואל תודעכ רויגה ךילה ללכ ךרדב שמשמ

ידוהי וניאש ימ לכל תרשפאמו תינעזג הניא תיתכלהה הסיפתהש חיכומ

הנבומב תינעזג הסיפת אצמנ אל ל"זחב ,ןכא .לארשי םעל ףרטצהל
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תורדגהב יובשכ םדאה תא האורו םיעזגל םדאה ינב תא תקלחמה ,רחואמה

.ולש סונתאה תא תונשל לוכי םדאש ורבס ל״זח .יגולויבה ואצומ עבוקש

םיאמור־אלל רשפיאש ,ימורה לדומל רתוי םיבורק ויה םה הז ןבומב

םירזש תורשפאה תא ללשש יסאלקה ינוויה לדומל רשאמ ,חרזאתהל

ףסונ דצ םג שיגדהל שי ונלש רשקהב ךא .תינוויה סילופה יחרזאל וכפהי

ידוהי ןיב דחה לובגה תא הננוכש איה יוגה חיש תושבגתה :רויגה דסומב

.לובג ותואב רבעמ יללכ רידסהל ךרוצה תא הררגש איה – אליממו ,יוגל

ןיב רורב לובג וק םייק אל רשאכ :תונידמ ןיב רבעמל המוד רבדה

םייניב רוזיא ונשי ;ינשל דחא םוקממ רדוסמ רבעמב ךרוצ ןיא תוירוטירט

לש המקה תשרוד תונידמ ןיב רדג וא לובג תבצה .וכרד םיכלוה טושפש

יעמשמ דחו רדסומ לוקוטורפב תפלחתמ היזופידה ;םירדוסמ לובג ירבעמ

.רבעמ לש

תרדסומ הרודצורפ אוצמל לכונ אל ינש תיב תורפס לכבו ארקמב ,ןכא

ןיא לבא ,םמצע תא ולמ םירגהש הלוע םינוש תורוקממ .רויג לש תרדגומו

ךפה ידוהי־אלה םדאהש רורב ופוסבש ךילהת לש וא סקט לש רואית

,ןכא .שדחה יוגה חישמ רזגנה ,םיאנתה לש קהבומ שודיח והז .ידוהיל

ירה הלעו לבט' :ובש תויעמשמ־דחהו תודחה אוה רויגה סקט לש ןויגיהה

עגרב ידוהיל ךפוה יוגה .)ב"ע זמ תומבי ,ילבב( 'וירבד לכל לארשיכ אוה

הכינח יכילהתל דוגינב תאז .לבט םהבש םימהמ אצוי אוהשכ ,רדגומ דחא

ונאש יפכ( םיבלש יבורמו םיכורא ללכ ךרדב ויהש הפוקת התואב םירחא

ךילהתב וא ׳דחיה חרס׳ב ןארמוק תכל הסינכה יבלשב לשמל םיאצומ

.)׳םיחילשה תונקת׳ב תורצנתהה

ילכל ותוא תכפוה ףא ,עגר ןב ,הדח היצמרופנרט ללוחמ רויגהש הדבועה

לע ןוידה תא וניאר ליעל .םייניב ירקמו תולובג לע םייתכלה םינוידב ליעי

תואמגוד אוצמל ןתינו ,םירמועה ףוסיא ןיבל והדש תריצק ןיב רייגתהש יוג

,םיבז ,הנשמ( 'הביזב אמטמ אוה דימ – רייגתנו ירק הארש יוג' ומכ תופסונ

,ל"זח לש תוחיתפלו תוילרבילל יוטיב אוה רויגה סקטשמ רתוי ,ןכ םא .)ג ,ב
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לש הסיפתל תיזופיד הסיפתמ רבעמלו שדח יראניב חיש תריציל תודע אוה

.לובג

'יתוכ' ,ינורמושה .תופסונ םייניב תויושי םג םיאנתה םיקחומ רגה דצל

ךפוה ,םידוהי־אלל םידוהי ןיבש רופאה חטשב רבעב םקומש ,ל"זח ןושלב

התעמ הוושומ דבעה ;דמושמה םג והומכו ,אטוח ידוהיל תיאנתה תורפסב

,םידבע' תרזוחה השלשה ךותב םקוממו ,תווצמ םויקל עגונה לכב השיאל

הירוגטקב שמתשהל ולחה ל"זח יכ התארה ףא ןרוק הדידי .'םינטקו םישנ

,םייניב תושי ןיעמ ויהי אל םילומינ םניאש םידוהיש ידכ 'לרע ידוהי'

בשחנ לרע ןהוכ יכ תעבוק הנשמה ,ןכא .יעמשמ דח ןפואב םידוהיל וכפהיו

 .)א ח תומבי( 'המורתב ולכאי אל םיאמטה לכו לרעה' :אמט ןהוככ טושפ

םידוהי םיבשחנ םילרע םידוהי :םירדנ תכסמב הנשמב ,ליעל םג וניאר ךכ

.םייוגה םע אקווד ההוזמ ןמיסכ הלרועהו ,רבד לכל

העפות –  תודהיל ברקתהל ושקיבש םישנא ,׳םשה יארי' ,ינש דצמ

– םיימור םיבתוכ לצא םג םעפ אל הרכזוהו בר ןיינע הררועש תירוטסיה

םניאו טעמכ םשה יארי ,השעמל .לובגל ץוחמ םיאנתה ידי לע ואצוה

םגו ,דבלב הדגאב תומוקמ המכב םתוא אוצמל לכונ .ל"זח תורפסב םיעיפומ

דמעמ םהל ןיא רדוסמ ןפואב ורייגתה אל םהש ןוויכמ .ילוש ןפואב םש

.'םייוג' טושפ םהו ,ןחבומ יתכלה

רדגומ אל םייניב בחרמב וענ וללה תויומדה לכ תיאנתה הפוקתה ינפל

.תוביסנה יפל התנתשה םהלש הקחרהה תבוח וא םתיא הברקה יסחיו

לכב עירכהל וצמאתה ךכיפלו ,לבסנ יתלב רבד ךכב ואר םיאנתה וליאו

איה האצותה םיתעל .'םייוג'ב וא 'םידוהי'ב רבודמ םאה הרקמ

ירקמ לש הסנכה ידי לע ידוהיה תוכיישה לגעמ לש הבחרה ,תיביסולקניא

םיתעלו ,םילרעה םידוהיה וא םינורמושה לש הרקמב ומכ ,המינפ םייניבה

הדבועה .םשה יאריו םידהייתמ לש הרקמב ומכ ,הקחרהו םוצמצ – ךפהל

תינבתה יכ  הדיעמ םינוויכה ינשל עונל הלוכי התייה תלטוטמהש
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.תיפיצפס הערכה לכמ רתוי הבושח איהו ,עבוקה ןיינעה איה תיראניבה

,תויראניבה עבטמ ,עבטמה ותוא לש םידדצה ינש םה האצוההו הסנכהה

.רבשה וק ידיצמ דחאב ומוקמ תא אוצמל ךירצ טרפ לכ הבש

תושונאה הלביקש תווצמב הרוקמש ,'חנ ינב' תילסרבינואה הירוגטקה םג

ךותב תיאנתה תורפסב הללכוה ,)ט קרפ תישארב( לובמה רחאל הלוכ

לע :חנ ינב ווטצנ תוצמ עבש לע' יכ תעבוק אתפסותה .'םייוג' הירוגטקה

לזגה לעו םימד תוכיפש לעו תוירע יולג לעו םשה תללק לעו ז"ע לעו ןינידה

תווצמה טוריפ אבומ ךשמהב .)ד ,ט הרז הדובע ,אתפסות( 'יחה ןמ רבא לעו

:וכותבו ,תונושה

יוגב לארשי ,בייח – לארשיב יוגו יוגב יוג ?דציכ ׳םימד תוכיפש׳ לעו

.רוטפ –

לארשיב יוגו יוגב יוג – וב אצויכ ןכו ,ראת תפי ןכו ,לזג ,בנג :׳לזגה׳ לע

.רתומ – יוגב לארשי ,רוסא –

הדידל ןכש ןיטולחל םיפלחתמ 'יוג'ו 'חנ ןב' םיחנומהש םיאור ונא ,תישאר

תיל"זח־םדקה תורפסה דועב ,תינש .תוהז תוירוגטקב רבודמ אתפסותה לש

תווצמה – ףתושמה בחרמה תא שיגדהל ידכ חנ ןב הירוגטקב השמתשה

ןיב לדבהב אקווד תדקמתמ אתפסותה – לארשיל המודב חנ ינב םיווצמש

איה התמגמ .םהינשל תופתושמה תווצמל עגונה לכב וליפאו ,ידוהיל חנ ןב

.םידוהיה תווצמל חנ ינב לש םהיתווצמ ןיב דיגנהל

ץוענ וניא םיאנתה לש לודגה שודיחה ,וללה םירקמה לכב יכ שיגדנ

הכיפהה םצעב אוה שודיחה .תונושה תוירוגטקל םיאצומ םהש תונורתפב

.וללה םייניבה תויושי לש היצזיטמלבורפב ,היעבל ולא תוירוגטק לש

לכ ןיא ותניחבמ ןכש 'ידוהי יצח' היה סודרוהש ןייצמ סויוולפ סופסוי

תרסח איה 'ידוהי יצח' הרדגהה ל"זח תורפסב .וזכ הרדגה םע היעב

לובג םע תיראניב הסיפתב ףצרה תפלחה םע ,ןכל .ידוהי יצח ןיא .תועמשמ
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תא םקמל סרתמה לש דצ הזיאב טילחהל שי – 'יוג' וא 'ידוהי' – רורב

םידוהיה ,םידמושמה ,םינורמושה :םדוק ומייקתהש תוירוגטקה ללש

ךא םידוהיל םימוד ובשחנ םינורמושה ינשה תיבה תורפסב .דועו םילרעה

םעב קלח ול ןיא רבכש ימכ בשחנ לרע וא דמושמ ידוהיו ,םהל םיהז אל

עצמאב והשלכ םוקמב םיאצמנ םה ,רורב דמעמ ןיא הלא לכל .לארשי

וזמ דבל ,ךרד ןיא ל״זח לש יראניבה םלועב ךא .םימעל לארשי ןיב ךרדה

ךירצ ןכלו .רויגה תועצמאב ידוהי םויקל תויוגמ הליבומה תירטס־דחה

,םידוהי םה םילרעו םינורמושש הנשמב עבקנ ךכ .הפיא אצמנ ימ עובקל

.םייוג םה םיימש יארי וליאו

לע היצזיראניב תופכל תיל"זחה הכלהה לש ןויסינהש דוע שיגדהל ךירצ

חכ שי הילאירלו םייחל .חילצה דימת אל תדבורמהו תבכרומה תואיצמה

םעפ אלש ,תורחא תוסיפתו תוצובק ולעפ ל"זח לש םדיצלו ,םהלשמ

לילגב תסנכה יתבבש םיספיספב ,לשמל ךכ .רתוי תואיצמה לע ועיפשה

תויארקמ תוניצס לש םירישע םירואית םיאור ונא תיטנזיבה הפוקתב

וירענו םהרבא וא ,הניפסב םירכנה םינפסהו הנוי ,לבב לדגמ לשמל(

םא קפסו ,םהירואיתב הזמ הז םינושה םידיחיו תוצובק םהבו )הדקעב

,תינגומוה תחא הצובק םהב ואר ,םהינורטפ ףאו םיספיספה ישוע ,םינמאה

ךותב יוביר׳ םישרדמה רואל וניניכש המ( תחא העפותל תסנכתמה וזכ וא

ינברה ןויסינה תורמל .םינורמושה ןמ איבהל ןתינ תפסונ אמגוד .)׳תודחא

ןיעמ ורתונ םה לעופב ,תיראניבה תרגסמל םסינכהלו םדמעמ תא רידסהל

הפוקתב תירצונה תירסיקה הקיקחה .תונוש תוצובק יניעב 'םידוהי יצח'

לש הזל המוד יטפשמ דמעמ תלעב הצובק םהב התאר תמדקומה תיטנזיבה

ןמ םינורמושה תא ירצונה קוחה קתינ ךשמהב( ההז אל ךא םידוהיה

).םינאגפ לש הזל םדמעמ תא הוושהו םידוהיה

יל"זחה ץמאמה תא הכירדמש חישה תינבת תא הז קרפב ריאהל ונשקיב

התנתשהש ,תואיצמב םכרד לש התחלצה תא אקווד ואלו ותוא הליבגמו

ל"זח תעפשה הלדגש לככש ןבומכ .הפוקתל הפוקתמו םוקמל םוקממ
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תינבתה הכפה ךכ םידוהיה ברקב דומלתה לש ותוכמס המצעתהו

רתוי תשרשומל םיידסומהו םייגשומה ,םיינושלה הייוטיב לע תיראניבה

.תכל תקיחרמ העפשה תלעבלו
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