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 ארמגה תייגוס .1

 :וניצמ )א ,בפ( אמויב הנשמב

 יפ לע ותוא ןיליכאמ - ןיאיקב םש ןיא םאו ,ןיאיקב יפ לע ותוא ןיליכאמ הלוח"

 ."יד רמאיש דע ,ומצע

 ןתינ אפור ןיא םאש אלא ,אפורה לש וידיב הנותנ תיסיסבה הארוההש ,הנשמב ראובמ

 ארמגב .ובצמ תא ןחבאל תיאופר הרשכה ול ןיאש ףא ,ומצע הלוחה לש ותעד לע ךמתסהל

 תעדל אפורה תארוה ןיב לדבה שי וב הרקמב גוהנל שי דציכ הלאשה הנודינ ,)א ,גפ(

 םירופיכה םויב הליכאב ךרוצה תעיבק לש תפעוסמה הכלהה .םיפסונ םיטרפבו ,הלוחה

 :יסיסב רואיב םע ,התומילשב טעמכ התוא איבנו ,וז איגוס לע תנעשנ

 יאמ ,הלוחל ןיעמוש - ךירצ וניא רמוא אפורו ,ךירצ רמוא הלוח :יאני יבר רמא"

 עמשמ אק ,יפט היל םיק אפור :אמיתד והמ !אטישפ .ושפנ תרמ עדוי בל - אמעט

  ."ןל

 בוט ובצמב ריכמ הלוחהש םעטהמ ,אפורה לש ותעד ינפ לע הפידע הלוחה לש ותעד :רמולכ

 .)"היל םיק"( ותויחמומ תורמל ,אפורהמ רתוי

 אבנות - אמעט יאמ .אפורל ןיעמוש - ךירצ וניא רמוא הלוחו ךירצ רמוא אפור"

  ."היל טיקנד אוה

 םיתיעל ,ובצמב ריכמ הלוחהש תורמל :דחא גייס שי ,"ושפנ תרמ עדוי בל" לש הז ללכל

 םיששוח ונא .ןויטיש – רמולכ ,"אבנות" םושמ ,לכאמל קוקז וניא אוהש רובסל לולע אוה

 .הלולצ הניא ותעד וילוח תמחמש

 תכסמ ף"ירה לע( ן"רה ראבמ ךכ ?לוכאל ךירצש רמואשכ וילע םיכמוס ונא עודמ ,ךכ םא

 :)א דומע ד ףד אמוי



 התותעיב תמחמ ואל ,"ךירצ" רמא יכד ,יכה ןנילת לקהל תושפנ קפסד םושמו"

 ןנילת ,"ךירצ אל" רמא יכו .ושפנ תרמ עדוי בלו ,יפט היווגב היל םיק אלא ,רמאק

 ."לקהל תושפנ קפסד - יכה רמאד אוה אבנות תמחמד

 שפנ חוקיפ לש ארמוחה םושמ ."לקהל תושפנ קפס" אוה וז הכלהב יזכרמה ללכה :רמולכ

 אפורה לש ותעד תאו ,לוכאל ךירצ אוה ותעדלש בצמב הלוחה לש ותעד תא םיפידעמ ונא

 תורמל .תיטולוסבא הנניא הלוחה תעד לש הפדעהה .לכאי הלוחהש הרומ אוה ובש הרקמב

 ןבומבו ,תעד לוקישב תוטלחהה תא לבקמ אוה דימתש רורב אל ,ושפנ תרמ עדוי אוהש

 .וילע ףידע אפורה הזה

 :ארמגה הכישממ

 - ומצע יפ לע ,)ןכ=( ןיא – ןיאיקב יפ לע .ןיאיקב יפ לע ותוא ןיליכאמ הלוח :ןנת"

   "!אל - דחא יקב יפ לע ,)ןכ=( ןיא – ןיאיקב יפ לע .אל

 ןיא וב הרקמבש הנשמה תארוה ןיב הריתס הנשי הרואכלש ,איה ארמגה תיישוק תנווכ

 ותוא ןיליכאמש ,התליחתמ קדקדל ןתינש המ ןיבל ,ומצע יפ לע ותוא ןיליכאמ ןיאיקב

 ינש ךירצ ןורקיעבש איה הנשמה תנווכש ארמגה תשרפמ ןכ לע .ןיאיקב יפ לע אקווד

 לבא ;ומצע הלוחה תעד תא וילא ףרצל ןתינ ,דחא יקב אלא ,םיאיקב ןיא םאו ,םיאיקב

 תעד לע םיכמוסש ,יאני יבר ירבדכ אלש הלוע ,ךכמ .הקיפסמ הניא הדבל הלוחה תעד

 .)אפור לש ותעדל תרתוס איה םא וליפאו( הדבל הלוחה

 הב הנשמה תליחת :ארמגה תצרתמ( אנכירצ אל רמאד - ןניקסע יאמב אכה"

 ,ךירצ וניאש רמוא הלוחהש ןכיה איה םיאיקב 2 יפ לע ותוא םיליכאמש ראובמ

 אל תמאב עודמ( !יקב יפ לע היל ופסילו .)וליכאהל ידכ קיפסמ ונניא דחא אפור זאו

  ."ךירצ אל :רמאד ,הידהב אנירחא אכיאד ,אכירצ אל )?דיחיה אפורה לע ךומסנ

 לע אלא ותוא םיליכאמ ןיא ,ךירצ וניאש הלוחה לש ותעדב דדצמה אפור שי רשאכ :רמולכ

 ,הלוחה םע םיכסמה אפור ןיא םא לבא .וליכאהל שיש םירובסש םיאיקב םיאפור ינש יפ

 .הלוחה תעד ינפ לע לוכאל קוקז אוהש אפורה תעד תא םיפידעמ

  "!לקהל תושפנ קפסו אוה תושפנ קפס !אטישפ .ןיאיקב יפ לע ותוא ןיליכאמ"

 תליחתש ,ןורחאה שוריפה יפל םג .הנשמב שודיחה והמ רורב אל ןיידעש ,ההמת ארמגה

 םירמוא רחא אפורו הלוחהו ,ךירצש םירמוא םיאפור ינש ובש הרקמב תקסוע הנשמה

 !לקהל תושפנ קפס ירהש ,וליכאהל שיש רבדה טושפ ,ךירצ ןיאש

 :הנשמה תא וב שרפל שיש הרקמה תא תצקמב ארמגה הנשמ ךכ םושמ



 בר רמאד בג לע ףאו .ךירצ אל :ירמאד ,הידהב ינירחא ירת אכיאד אכירצ אל"

 רתב - אנדמוא ןינעל לבא ,תודע ןינעל ילימ ינה - ירתכ האמו ,האמכ ירת :ארפס

  ."אוה תושפנ קפס - אכה לבא ,אנוממד אנדמוא ןינעל ילימ ינהו .ןנילזא תועד

 וניאש הלוחה תעדב ודדיצש םיאפור ינש ויהש הרקמב רבודמש רמול ךירצ ןכא ,רמולכ

 ,הלכאהה יללושל בור שיש תורמל .וליכאהל םיצורש דבלב םיינש םתמועלו ,ךירצ

 תשדחמ םוקמ לכמ ,בור ףידעהל םוקמ שי אנדמוא אלא תודע וניאש אשונב ןורקיעכו

 .לכאי ןכלו – טועימל םיששוח אלא בורה רחא םיכלוה ןיא תושפנ קפסבש הנשמה

 יאני בר יפל רוכזכ( יאני ברמ רתוי לקימה ישא בר רב רמ ירבד תא ארמגה האיבמ ,ךשמהב

 :)וליכאהל ןיא ךירצ אוהש שוח אוה קרו ךירצ וניאש םירמוא םיאפור ינש םא

 ךירצ אל ירמאד האמ אכיא וליפא ינא ךירצ רמאד אכיה לכ :רמא ישא בר רב רמ"

  ."ושפנ תרמ עדוי בל רמאנש ,ןניעמש הידידל -

 :הנשמב קיידל ארמגה הפיסומ דועו

 אה ,ןיאיקב אכילד - אמעט .ומצע יפ לע ותוא ןיליכאמ - ןיאיקב םש ןיא םא :ןנת"

 לבא ,ינא ךירצ אל רמאד - םירומא םירבד המב :רמאק יכה !אל - ןיאיקב אכיא

 עדוי בל רמאנש ,ומצע יפ לע ותוא ןיליכאמ ללכ ןיאיקב םש ןיא - ינא ךירצ רמא

 ."ושפנ תרמ

  ."יקב"ה והימ .2

 ףסוי תיבב ."םוקמ ותוא לש ןמוא אפור"כ יקבה תא רידגמ )א ,ב תבש תוכלה( ם"במרה

 ךרוצ ןיאש ,)םש ם"במרה לע תוינומימ תוהגהב אבוה רבכו( י"ר םשב איבמ )ח"כש ןמיסב(

 יפ לעו הז ילוחב הנבה ול שיש רמוא םאו ,תצק החמומ םיבשחנ םדאה ינב לכו ,החמומב

 ךכו .לקהל תושפנ קפסש אוה ךכל םעטה .יקבה ללכב בשחנ – לוכאל ךירצ הלוחה ותעידי

 ךורע ןחלושבו ,)ז ,חכש ןמיס( םהרבא ןגמב .םירמוא שי םשב םש ךורע ןחלושב םג איבה

 .וז העדכ וקספ )חכש ןמיסב הכלה רואיבבו ,ח"ירת ןמיס תליחתב( הרורב הנשמבו ,ברה

 םדאב אלא םירומא םירבדה ןיא ,לקהל תושפנ קפס דצמ אוה הז ןיד סיסבש תורמל

 ךומסל ןיא ירכנ לע לבא ,וירבדב חוטב היה ןכ םא אלא ןכ רמוא היה אלש ,לארשימ

 .)טכ ק"ס םש ב"נשמו םש חכש ןמיס ךורע ןחלוש(

 הכלהה .3

 :)א ,חירת ןמיסב( ךורע ןחלושב קספנ ,ארמגב איגוסהו הנשמה סיסב לע



 םיעמוש ,ךירצ וניא :םירמוא םיאפור האמ וליפא ,ינא ךירצ :רמוא הלוחה םאו

 .הלוחל

 וקספ ךכ .הליקמה העדכ הכלהה הקספנ – ישא בר רב רמל יאני בר ןיבש תקולחמב ,רמולכ

 םדאה תרות ורפסב ן"במרה ןכו ,םינואגהו לאננח וניבר םשב גי ןמיס םש אמויב ש"ארה

 .ךורע ןחלושבו רוטב םג קספנ רומאכ ךכו ,)הנכסה ןינע(

 ינפל םירופיכה םויב רבודמש הלוחל ריכזהל שיש ובתכ ,םיקסופה ןמ דועבו ,רוטב

 .ותוא ןיליכאמש

 הרקמב קר רמאנ הז ןיד יכ בתוכ ,)ח ,ב רושעה תתיבש תוכלה( ם"במרה לע ורפסב ,ז"ירגה

 עדוי בל" לש ללכה יפ לע זאש ,"הנכס וב שיש הלוח" אוה ובצמ תעכ רבכש הלוחב רבודמש

 לוכאל הצורש הלוח לבא .םיאפורה תעד דגנ וליפא וליכאהל םיליקמ ונא "ושפנ תרמ

 יפ לע אלא ללכ וליכאהל ןיא ,הנכס וב שיש הלוח רדגל סנכיו ןכתסי לכאי אל םאש הנעטב

 הלוחל ןיאש עדיו תויחמומ ךירצמ רבדהש ינפמ ,רבדה אוה ךכ ןכאש תיאופר תעד תווח

 .)בצמ לכב ריתמו ךכב קלחמ ונניא ךורע ןחלושהש הארנש בתוכ אוה םוקמ לכמו(

 "ושפנ תרמ עדוי בל" גשומה רוריב .4

 קוידב המ לע ררבל ךרוצה ררועתמ ,"ושפנ תרמ עדוי בל" גשומה תא ןיבהל םיסנמשכ

 ובצמ תא אפורה ןמ רתוי בוט ןיבמ הלוחהש איה תיתכלהה אצומה תחנה ,םנמאה .רבודמ

 ?ויכרצ תאו יאופרה

 .הרוריב לע רוא ךופשל םייושעו וז הכלהב ורמאנש רפסמ םיטרפב ןייענ ךכ םשל

 הלוחה וב בצמב יכ ,ליעל ונאבהש יפכ קספנ ,)א ,ח"ירת ןמיסב( םירופיכה םוי תוכלהב

 אוה הז ןיד םעט רוכזכ .תרחא םירמוא םיאפור האמ וליפא ול ןיעמוש ,"ינא ךירצ" רמוא

   ."ושפנ תרמ עדוי בל"

 :הז ןידב תקסועה תניינעמ הבושת הנשי )וס ןמיס ד קלח( ז"בדרה ת"ושב

 שיש "תינולפ הפורתל ינא ךירצ" רמאש הלוח לע ,ישפנ דידי ינממ תלאש .הלאש"

 הפורתש אלא ,הנכס וב שיש הלוח אוהו ,"ךירצ וניא" רמוא אפורו ,תבש לולח הב

 םויב ורמאש התואל תימידו .הל ךירצ וניאש אפורה רמוא ,הילע רמואש וז

 ךירצ וניא םירמוא םיאפור 'ק וליפא - לוכאל ינכירצ רמוא הלוח" םירופכה

 םינובנ תצקמ שיו .ושפנ תרמ עדוי בלד ,אנש אל ימנ אכהו ,"ותוא ןיליכאמ

 תרמ עדוי בל ריפש רמימל ךייש הליכא יבג אמלשבד ,ללכ אימד אלד ,ורמאש

 םיאיקבלו ,םהלש ילוחב םיאיקב םילוחה ןיא ,תופורת ראש יבגל לבא ;ושפנ

 ,קפס וליפא ןאכ ןיא ,לקהל תושפנ קפס ןל אמייקד בג לע ףאו .הלוחל אלו םיעמוש



 םוי יבגל אלא תבשב הז ןיד רכזוה אלש הממ ,וז םתרבס תא ועייסו .ןיללחמ אלו

  ."הזב יתעד ךעידואש תיצרו .ןכ ןידה ןיא לוליח ראש יבגלד עמשמ ,םירופכה

 ,תבשב תמייוסמ הפורת שרוד הלוחה ובש הרקמב קסוע לאושה .תניינעמ דאמ הלאש יהוז

 ךרוצ ןיא ,הנכס וב שיש הלוח אוהש תורמל ,אפורה תעדל .תבש לוליחב הכורכ התנכהש

 ןיב קלחל םוקמ ןיא ןורקיעכ .ול ליעות אל איהש םושמ וז הפורת תנכהל תבשה תא ללחל

 .הלוכ הרותה לכ תא החוד שפנ חוקיפ קפס וליפאו שפנ חוקיפ – תבש ןיבל םירופיכה םוי

 שרוד הלוחה וב רופיכ םויב רבודמה הרקמה ןיב קלחל שי םאה ,טבלתמ לאושה ךא

 לש ותויחמומש ,ןכתי .הפורת שרוד הלוחה ובש ,תבש יבגל ,ולש הרקמה ןיבל ,לוכאל

 אוהשו לוכאל קוקז אוה יתמ עדוי אוה םש ,הליכא יבגל קר איה אפורה ןמ רתוי הלוחה

 ךא עומשל שיו דבלב תיאופר תויחמומב יולת רבדה ,הפורת יבגל ךא ,לכאי אל םא ןכתסי

 .אפורל קרו

 אוה .תופורתל לכוא ןיבו םירופיכה םויל תבש ןיב קלחל ןיאש ז"בדרה ראבמ ,ותבושתב

 עמשמ םהירבדמש ,דועו ן"במרה ,םת וניבר ,םינושארה ירבדמ תואתכמסא ךכל איבמ

 :וירבד תא גייסל ליחתמ אוה ,ןכמ רחאל .תופורתב םג הלוחה תעד רחא םיכלוהש

 תושעל ןיליגרש םירבדהמ איה הלוחה לאשש הפורתה םא רמול ךירצ ןיא ,התעמו"

 םירבדהמ וניא וליפא אלא ,אפורל אלו ןיעמוש הלוחלד אטישפד ,ילוח ותואל

 ינא הדומ ,םוקמ לכמו .ושפנ תרמ עדוי בל םושמ ,הלוחל ןיעמוש - תושעל ןיליגרש

 ,לוחב וליפאו ,אפורל ןיעמוש ,והקיזי לאשש הפורתהש רמוא אפורה םכחה םאש

 אפורא ךומס ,הברדא ?הלוחא תכמסד תיזח יאמ ,הנכס םושמ יוה אמעטד ןויכד

  .הפורת התוא ול ושעי םא רתוי הנכס ידיל אוביו יפט יקבד

 ןיב הליכאב ןיב ךייש ,"ושפנ תרמ עדוי בל"ד אמעטד ,הלא ירבדמ הלועה ללכה

 אפורה רמאש וליפא ,"לוכאל ינא ךירצ" רמא םאש ,קוליח שיש אלא ,הפורתב

 ינא ךירצ" רמא םא לבא .ושפנ תרמ עדוי בלד ,הלוחל ןיעמוש ,והקיזי לכאמהש

 תנכס םושמ ,אפורל ןיעמוש ,והקיזי הפורת התואש רמא אפורו "תינולפ האופרל

 רמוא אפורו "תינולפ האופרל ינא ךירצ" הלוח רמא םא לבא .לוחב וליפאו ,הלוח

 ."ושפנ תרמ עדוי בלד ,הלוחל ןיעמוש "והקיזי אל לבא - הל ךירצ וניא"

 :ז"בדרה תוארוה ולא ,םוכיסל

 .הפורתב ןיבו לכאמב ןיב אפורה לע ףידע הלוחה .1

 .הלוחל ןיעמוש ,ךירצ וניאש רמוא אפורהו לוכאל שרדש הלוח .2

 .הלוחל םיעמוש ,ול קיזי לכאמהש רמוא אפורהו לוכאל שרודש הלוח .3

 םיעמוש ,ורובע תיטנוולר אל הפורתהש רמוא אפורהו ,תינולפ הפורת שרדש הלוח .4

 .הלוחל



 .אפורל םיעמוש ,ול קיזת איהש רמוא אפורהו ,תינולפ הפורת שרודש הלוח .5

 ןיב והז ושפנ תרמ עדוי בלש דוסיה תחנה יפל .רואיב םיכירצ הרואכל ז"בדר  ירבד

 יבגל עודמ ?ול וקיזי אפורה תעדל ובש הרקמב םהיניב לדבה שי עודמ ,לכאמב ןיבו הפורתב

 ?אפורה תא םיפידעמ ונא הפורת יבגלו ,הלוחה תא םיפידעמ ונא לכאמ

 רשאמ הפורתה לע עדי רתוי שי הלוחלש חיננש עודמ :ודוסימ הומת הרואכל רבדה ןכ ומכו

 הליעומה איהש רורבש הפורתב קר אל רומא רבדה ,ז"בדרה ןושלמ ונטטיצש יפכ ?אפורה

 תחנה תמאב םאה .הז ילוחל הליעומכ העודי הנניאש הפורתל םג אלא ,ילוחה ותואל

 שומישה תואצות יבגל אפורהמ רתוי יקב הלוחה "ושפנ תרמ עדוי בל" םושמש איה דוסיה

 ?וז הפורתב

 ,תאז תמועל .הרורב הנשמבו ,ח"ירת ןמיסב םהרבא ןגמב הכלהל ואבוה ,ז"בדרה ירבד

 קיזת תינולפ הפורתש רמוא אפורהש הרקמבש ראובמ ,ח"כש ןמיסב ,תבש תוכלהב

 םירבדה רואיבב .ז"בדרה ירבד ךמס לע תאז לכו ,אפורל אלא הלוחל םיעמוש ןיא ,הלוחל

 :הכלה רואיבה בתוכ

 רמוא הלוח םאש ,)ו"ס ןמיס ד"ח( ז"בדרה םשב יתבתכש הרורב הנשמב ןייע"

 ןנירמאד ומכ ,הלוחל ןיעמוש ,ךירצ וניא רמוא אפורו ,תינולפ הפורתל ינא ךירצ

 רמואשכ אלא םירומא םירבדה ןיא יתעד תוינעלו .םירופיכה םוי תינעת ןינעל

 רבא ילוחל תלעומש תינולפ הפורת יל ושעי ןכ לע ,ינולפ רבאב אשלוח ינא שיגרמ"

 אפור וליפאו ,ילימ לכב אכייש ושפנ תרמ עדוי בלד ,ול ןיעמוש יאדו הזבו ,"הז

 הלוחהו ,העודי הלחמה םא לבא .ול ןיעמוש ןיא הפורת םוש ךירצ וניאש רמוא

 ארבס ןיא ,הזב ליעומ וניאש רמוא אפורהו ,וז הלחמל תלעומ וז הפורתש רמוא

 ול עודיד הלוחה רמואד יכיהד רמול רשפא מ"מו[ םנחב תבש ללחל הלוחל עומשל

 הזב םגד ול ןיעמושד רשפא וז האופר לטונשכ וז הלחממ תואפרתהל ופוג עבטש

 ששח אכיאד אל םא ,]םיאפור האממ רתוי ופוגב יקב םדאד רמול תצק תוכייש

 היח יבג ןנירמאד אהו .וירבדכ םישוע םניאש הארי םא וילע ותעד ףרטת אמש

 ישודיחב ראובמו ,הכירצ הרמאשכ ,ןיללחמ )הדילהמ םימי=( העבש דעד ,)תדלוי=(

 איהש ,הז ןפואב ןכ םג יריימ ,הל ןיעמוש הכירצ הניא רמא אפור וליפאד א"בשרה

 ,המודכו ,הירבאב אשלוח תשגרמש ,הציחרל וא ,תותשל ןימח הכירצש תרמוא

 ,'וכו עדוי בלד וירבדל ןיעמוש ןיא ןכ לע ,הכירצ הניא הוג קוזיח יפלש רמוא אפורו

 יטלשב ןייעו[ הל עומשל ארבס ןיא - ליעות הפורת הזיאל תקלוחמ איהשכ לבא

 ןמיס ד"ח א"בשרה תבושתב עמשמ ןכו ]קודו תותלאשה ה"ד ןינפמ קרפ םירובגה

 ."ונירבדכ ד"פר

 תויהל לוכי אלש תינורקע החנה תדוקנמ אצוי ,ז"בדרה ירבדל ותונשרפב הרורב הנשמה

 רובס ,השעמל .תופורתל עגונה לכב אפורהמ רתוי לודג החמומ בשחיי הלוחה ובש בצמ



 ןורתיפה ןיבל ,הלוחה לש ובצמ ןוחבא ןיב תויהל הכירצ הקולחה רקיע יכ הרורב הנשמה

 ןיאש םושמ ,אפורה לע ףידעה אוה הלוחה – ובצמ ןוחבאל עגונה לכב .יוארה יאופרה

 תעד לע הפידע אפורה תעדש יאדו ןאכ – יאופרה ןורתפל עגונב ךא .ובצמ תא תעדל והומכ

 .הלוחה

 הפורת ונויסינ יפ לעש הלוחה רמוא ובש בצמ ןכתיי יכ הרורב הנשמה דדצמ ,תאז םע

 יאופרה עדיה יפלש אפורה ןעטי םא וליפא וילע ךומסל שי זאש ,ותאופרל הליעומ תינולפ

 הרורב הנשמה גייסמ דוע .הלוחה לע ךומסנ ,הלוחה לש וילוחל תיטנוולר הניא וז הפורת

 וב שיש הלוח ירה אוהש( הלוחה לש ותשירדל םיברסמ רשאכש ןובשחב תחקל שי יכ

 דבלב הז םעטמו ,ותשקבל בוריסה םצעמ ןכתסי אוהו וילע ותעד ףרטיתש בצמ ןכתי )הנכס

 .)ותשקב תא תואלמל ריתהל שי םימעפל

 ןעוט אפורהש בצמל רשקב ז"בדרה בתכש םיקוליחה תא תאז תונשרפ יפל ןיבהל שי תעכ

 הלחמה ןוחבא ןיב קלחמה ,הכלה רואיבה ירבד יפל .הלוחל וקיזי הפורתה וא לכאמהש

 אפורה ןעוט םא םג לכאמב יכ ז"בדרה רבוס עודמ ןיבהל דאמ השק ,הב לופיטה ןיבל

 אוה יאופרה לופיטהמ דרפנ יתלב קלח ,ירה .הלוחל עומשל שי הלוחל קיזי לכאמהש

 דלוקוש תגוע תסורפ קרש ןעוטש יתרכוס הלוח ונל רייצנ .המיאתמ הטאיד לע הדפקהה

 קזנל ול םורגת הגועה תליכאש ןיטולחל רורבש ןעוט אפורהו ,הנכסמ ותוא ליצת הבע

 המב ?אפורה ןמ רתוי ךכב ןיבמ הלוחהש בושחל ונילע עודמ ,ךפיהל אלו ,ישחומ יאופר

 ןוחבאל אלו יאופרה לופיטה הדשל ןיטולחל תכייש וז הליכא ירה ?הפורתמ רבדה הנוש

  ?דבלב

  :)ה תוא חירת ןמיס( ןחלושה ךורעה אלפתמ ךכ ,ןכאו

 ןיעמוש ,ךירצ ןיאש םירמוא םיחמומ םיאפור האמ וליפא ,ךירצש רמוא אוה םאו"

 הלוחל ןיעמוש ול קיזי לכאמהש םירמוא םא וליפאו .ושפנ תרמ עדוי בלד ,הלוחל

 ךירצד רמוא הלוחהשכד ח"כש 'יסב ליעלד בג לע ףאו .]ז"בדר םשב ג"קס א"גמ[

 תואופרבש ינפמ והז ,אפורל ןיעמוש והיקיזתש רמוא אפורהו תינולפ האופרל

 רמואשכ רתוי ומצעב עדוי הלוחה יאדוו הליכא רקיעב לבא ,יפט יקב אפורה יאדוו

 הלוחה םא כ"הויב אלש וליפא הארנה יפלד ,הומת רבדה לבא .]םינורחא[ ךירצש

 םישעמ אוה ןכו ,ול ןינתונ ןיא - ול קיזת הליכאהש רמוא אפורהו לוכאל שקבמ

 םימעפ הברהו ,ול קיזת הליכאהש ןיבהל םיאפורה תוכלהמ הז םג ירהש ,םוי לכב

 יכו ,אפורה יוויצ פ"ע ול םינתונ ןיאו ול קיזמה רבד שקבמ הלוחהש םיאור ונא

 רמולכ ,ךירצ ןיא רמוא אפורהשכ אמלשבו ?הימתב ,ערג ערגימ כ"הוי התעש ינפמ

 ול קיזת אל אפורה תעדל םגש ןויכ ,הלוחל קפסה ינפמ ןיעמוש ,הז אלב היחיש

 םוי אלב וליפא וליכאהל רשפא ךיא ,ונקיזת הליכאהש רמואשכ לבא ,הליכאה

 ."לודג ןויע ךירצו !םירופיכה םויב ןכש לכו ,םירופיכה



 םוכיסה ירבדב ז"בדרה לש ונושל קודקד יפ לע ,שדחלו עיצהל הארנ ,אישוקה רמוח ינפמ

 ,והקיזי לכאמהש אפורה רמאש וליפא ,"לוכאל ינא ךירצ" רמא םאש" :הבושתל ולש

 רמא אפורו "תינולפ האופרל ינא ךירצ" רמא םא לבא .ושפנ תרמ עדוי בלד ,הלוחל ןיעמוש

 .לוחב וליפאו ,הלוח תנכס םושמ ,אפורל ןיעמוש ,והקיזי הפורת התואש

 וא הליכאב ךרוצה תדבוע םצע לע אלא ,ינולפ לכאמ לע היה אל ןוידה ,לכאמ לש הרקמב

 הדשב אלו ןוחבאה הדשב אוה הז רבד ז"בדרה תעדלש רמולו ראבל םוקמ שי ,ןאכ .אל

 דיחיה ןורתיפה ןכאש רבדה רורבו ,הליכאב ךרוצו השלוח שח הלוחה .יאופרה לופיטה

 תורמלש ןעוט אפורה :היעבה םצע לע אוה חוכיוה .חוכיו ןיא ךכ לע ,הליכא אוה הז ךרוצל

 .)לכאמ לכ( ול קיזי לכאמה ,הברדא אלא ול קיזי אל בערה ,הנכס וב שיש הלוח אוהש

 ירבד תא םיפידעמ ונחנא םא .ותוא ןכסמ ונובערש ןעוטו ,ובצמ תא תרחא ןחבאמ הלוחה

 הפורתה וזש קלוח ןיא ירהד ,ותוא ליכאהל רבדה ןוכנ אליממ ,ובצמ ןוחבאל עגונב הלוחה

 אוה ז"בדרה ראתמש הרקמה ,הפורתה לש הרקמב ,תאז תמועל .הז בצמל הנוכנה

 לופיטה הדשב םייקתמ אפורה ןיבל וניב חוכיוה ,רמולכ ,"תינולפ הפורת" שרוד הלוחהש

 .אפורל תופידע הנשי ןכא םשו ,יאופרה

 איה וז הפורתש רבדה רורב לבא ,תמייוסמ הפורת לע אוה ןודינה ובש הרקמב םג ,ךכיפל

 ילוחהש ןעוט אפורהש אלא ,הל קוקז אוהש הלוחה ןעוט ותמחמש ילוחל ידיחיה ןורתיפה

 .הלוחל עמשנ  -התליטנ תא קידציש ךכ לכ דבכ וניא

 יכ ל"זח ולביק ךכ לעש ,בצמ ןוחבא ןיב איה םלועל הקולחה :תולאשה לכ תובשוימ ךכב

 .אפורה לש הלועפה הדש אוהש ,יאופרה לופיטה תמאתה ןיבל ,"ושפנ תרמ עדוי בל"

 דחא ללכ הזב רמול ןיא יכ ריעמ )דע ןמיס ח קלח ,דסק ןמיס א קלח( יולה טבש ת"ושב

 תנכס איה הליכאהש ,)חותינ ירחא ומכ( םייאופר םיבצמו תולחמ שיש ינפמ ,תולחמה לכל

 .דבלב אפורה תעד לע ךומסל שי זאש יאדובו ,הלוחל שממ תוומ

 הקולחה .הרורב הנשמה לש ללכה תא טעמ ביחרהל ונתוא החנמ יולה טבשה לש וז הרעה

 המוציעב אצמנש הלוח .םילוח יגוס ןיב אלא ,יאופר לופיט ןיבל ןוחביא ןיב קר היהת אל

 וא ותלחמ יטרפב אפורה ומכ איקב ונניא ,יאופר ךילה עצמאב וא ,תיפיצפס הלחמ לש

 .קייודמ אלו יוגש םימעפ טעמ אל היהי ולש ןוחביאה .ול ןתינש יאופרה לופיטה יטרפב

 לוקשל םוקמ שי םייאופרה ןוחבאהו הדידמה ילכ תוחתפתה םע ונימיבש ןייצל שי טרפב

 ובצמ לע הלוחה לש עדיה תמרל םינפ לכ לע התוותשה אל םיאפורה לש עדיה תמר םאה

 הלוחה לש ןדמואה ומכ תוחפל ךרע תולעב ןניא תובחרנ םד תוקידב לש תואצות םאה(

 ירוקמה לדבהה תא ססבל ןתינ ,ןורחאה לוקישה אלל םג .)?ויתושוחת לעכ ססובמה

 ןחבאל עדויו בר ןמז ךרואל בל תלחממ לבוסה םדא ןיבל יפיצפס יאופר לופיט ןיב קלחמה

 בצמב ,ורובע בוט המו ול קיזמ המ ,ופוג תובוגת תא ,םימוטפמיסה תא ריכמ ,ובצמ תא



 עדיה םוקמ לכבש חינהל ריבס יפיצפס ךילה ךותב ךא .בר לקשמ שי ותעד תווחל הזכ

  .רבוג יאופרה

 


