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 תלפוטמה השא וא הלוח ,יאופר תווצ וגהני דציכ
 הנשה שאר לש ףסומ ללפתהל םיצלאנה ,םידליב

 ?תודיחיב
 

 תויתכלה תודוקנ המכ תולעהל ןוכנל וניאר ,הבוטל ונילע םיאבה הנשה שאר ימי תארקל
 .םילוחל ןכו ,האופר ישנאל תורושקה

 תיבב תרמשמ ול שיש אפור םג .דיחיב ללפתמ אוהו ,רוביצב ללפתהל הלוחמ ענמנ תובר םימעפ
 עלקיהל לולע ,)ללכ ךרדב צ"החא עברא וא שולשל רקובב 7 תועשה ןיב( םויה תועשב םילוחה
 םדקומ םוקל דיפקמ אוה תבשבו לוחה ימיב םא םג .רוביצב ללפתהל ותלוכיב ןיא ובש בצמל
 תוכורא תוליפתה תסנכה תיבב .הנשה שארב רתוי השק רבדה ,המחה ץנה םע ללפתהלו רתוי
  .םויהמ דבכנ קלח תוספותו

 ללפתהל תיתועמשמ היעב הנשי ,הכלהה יפ לע יכ ,תעדל הנשה שארב דיחיב ללפתמה לע
 .המחה ץנהמ תועש שלש תופלוחש ינפל תודיחיב ףסומ תליפת

  :)ב ,ד ףד( הרז הדובע תכסמב ארמגב רמאנ ךכ

 אתש שירד 1אמק אמויב אמויד אתיימק יעש תלתב יפסומד אתולצ שיניא ילציל אל
 לש תונושארה תועשה שלשב הנשה שאר לש ןושארה םויב ףסומ תליפת םדא ללפתי אל[ דיחיב
 הידבועב ינייעמ אמלד ,]ןידב ה"בקה בשויש תועשה ולאש[ אניד דיקפמד ןויכ אמלד .]םויה
 תוכזל תויוכז ול ויהי אלו וישעמב ונייעי ,דיחיב אוהו ותליפת הלעתש ןויכמ[ היחדימ היל ופחדו
 רוביצ ]?ששח אלל ולא תועשב ףסומ ללפתהל רתומ רוביצל עודמ[ ?ימנ רוביצד יכה יא .]ןידב
 דיחיד יכה יא .]דיחיה רשאמ רתוי דבכנ דמעמו תובר תויוכז שי רוביצל[ היתוכז הישיפנ
 תירחש ללפתהל םג רוסאל שי הרואכל ירה ,דיחיב ללפתי אל ףסומ אקווד עודמ[ ?אל ימנ ארפצד
 תועשה שלשב[ יחדימ אל ,ולצמ אקד ארוביצ אכיאד ןויכ ]?םעטה ותואמ הז םויב דיחיב
 ףסומ תליפת לבא ;דיחיב ללפתמה לע םג ליצמו ןגמ רבדהו ,תירחש םיללפתמ לארשי ללכ תונושארה
 .]רחא ןמזב םוקמ לכב םיללפתמ

 
 ןיב קלחל םוקמ היהו היארה י"פע םישדקמ ויה ףסוי בר ימיב ילואש בתכ ח"ס אצקת 'יס ח"וא ע"וש לע ןוזנתנ ש"ירגה תוהגהב 1
 .ינשה םויב ףא הז ןיד גהונ םויהש יפל 'אמק אמוי ןווכמב וטימשה םש ע"ושהו רוטה לבא ינש םויל ןושארה םויה
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 שלשב םדאה לע םויו םוי לכב םייקתמה ןידה ינפמ אוה ינורקעה ששחהש ,וראיב םינושארב
 טרפבו ,הנשה לכל יללכ ןיד םוי אוהש הנשה שאר םויב ןכש לכו ,םויה לש תונושארה תועשה
 דקפנ םדאה לש ונידו תורפושו תונורכז תויוכלמ םיריכזמ הבש הנשה שאר לש ףסומ תליפתב
 .2הז ןמזב דחוימ ששח ונשי ןכ לעו ,תאז ריכזמשכ רתויב

 

  :)ח ,אצקת ןמיס( ךורע ןחלושב קספנ השעמלו

 .םויה תועש שלש רחא דע הנשה שארב ףסומ תלפת דיחיב ללפתי אל

 :הרורב הנשמה ראבמ

 ?קדצי ימו - דוחיב ונידב ונייעי אמשו ,3ומלוע תא ןד ה"בקה תונושאר תועש השלשבד
 שאר טקנד המו ."םיבר תליפת סאמי אל ריבכ לא ןה" ,רובצב ללפתמ אוהשכ לבא
 הדיקפל אלא וניא םשד ,תונושאר תועש 'גב ומלוע ןד ה"בקה םוי לכבד ףא ,הנשה
  .תובר םינשל םימעפלו הנשה לכל ןד ה"בקה הנשה שארב לבא ,םוי ותואל אמלעב

 תלפת לבא ,תועש 'ג רחא ורחאל םלועה םיליגר ,םויה לכ ונמזש ףסומ תלפת אקודו
 אוהשכ  - ןכ לעו ;תונושאר תועש 'ג ךותב רקובב ללפתהל םלועה ןיליגר תירחש
  .רובצה תלפת ךותב ותלפת לבוקת ,ןמזה ותואב ללפתמ

 זא םצמצי ,הינש וא הנושאר העש ךותב המכשהב תירחש ללפתהל ןיגהונש תומוקמבו
 .ןמזה ותוא ךותב כ"ג ותלפת ללפתהל

 תועשה עבשל רבעמ ףסומה תליפת תא רחאל ןיא הליחתכל יכ ןידה ונשי ,ינשה דצה ןמ
 .םויה לש תונושארה

 :)א ופר םייח חרוא( ךורע ןחלושב קספנ ךכ

 םאו .תועש 'ז ףוס דעמ רתוי הרחאל ןיאו רחשה תלפת רחא דימ ףסומ תלפת ןמז
 הנמזש ינפמ ותבוח ידי אצי ןכ יפ לע ףאו ,עשופ ארקנ תועש עבש רחא התוא ללפתה
 .םויה לכ

 ללכ ךרדב ,ןכמ רחאל תועש שלש .6:20 - ב ךרעב אוה הנשה שארב המחה ץנה תעש ,השעמל
 תועש עבש ופלחיש דע םייתסת אל םג ללכ ךרדבש ,תרמשמה לש המוציעב אפורה היהי

 
 םדא לכו זט הנשה שאר תכסמב ראובמכ התימלו םייחל וב םינודינש רומח אוה הנשה שאר לש ונידש שריפ דיקפמו ה"ד ד"בארהו 2
 םה ןיאש הנשה לכ יפסומ ראש םלוא וישעמב ונייעי אלש ידכ ףסומ תליפת זא ללפתהל דיחיל ןיא ןכלו ונידב םימחר הברהל ךירצ
 .ףסומ זא ללפתי דיחיהש הדפקה ןיא ןיד ןמזב
 יכלמ םימק הבש תישילשה העשב םלועב ףא ןורח ונשיש דצמ אוה ששחהש תופסותב ובתכש המ יפל יכ ,בתוכ םהרבא ןגמה 3
 ןאכ ךלוה הרורב הנשמה לבא .תועש שלש לכב אלו המצע תישילשה העשב קר הז ןכ םאש – שמשל םיווחתשמו םהיתוטממ תומואה
 תועשב ה"בקה השועש ןידה דצמ אוה ששחהש שרפמ אוהש ינפמ ,תועשה שלש לכב ללפתהל ןיאש קספש ךורע ןחלושה תובקעב
 .הלא
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 םע ,תועש עבש רחאל דע ףסומ תליפת תא רחאל וילע םאה ?גוהנל וילע דציכ .םויה תליחתמ
  ?תועש שלש םדוק המידקהל וא ,תרמשמה םות

 הכלהל הובגה שרדמה תיב אישנ ,א"טילש סייוו רשא ברה ןרמ ינפב הלאשה תא ונלעה
 אלש ןיינעהש ינפמ ,תועש שלש םדוק ףא ,רחש םע ללפתהל אפורה לע יכ עירכהש ,האופרו
 הליפתה תא רחאל אלש ןידה וליאו ,דבלב הליחתכל ןיד והז תועש שלש רחאל דע ללפתהל
 .ןכמ רחאל הליפתב ותבוח ידי אצויש ףא ,ןידה רקיעמ אוה ,תועש עבש רחאל

 תרמשמה תעב הווצמב קסועה אפורה לש ותוכז יכ ,ונעמש א"טילש םיקסופה ילודגמ דחאמו
 .תונושארה תועשה שלש ךותב ףסומ ללפתהל םידקמש תורמל ןידב תוכזל ול דומעת ,ולש

 תועשב ללפתהל םהילע וב בצמב םיאצמנש הלוחל וא אפורל יאדכש ,הז רשקהב הצע הנשי
 םיינש רשאכ הלעמ הנשי יכ בתכ ,)א ,חי ףד( תוכרב לע טנב ם"רהמ ישודיחב .תונושארה
 המרב רבדה בשחנ רבכ םינשב יכ ,דוחל ללפתמ דחא לכש רשאמ רתוי ,דחיב םיללפתמ
 תורמל יכ ,ונל רמא סייו ברה ןרמ ."םיבר תליפת סאמי אל ריבכ לא ןה" תניחבב תמיוסמ
 ללפתהל שרדנש תווצ שיא דוע ומע שיש אפורל יאדכ םוקמ לכמ ,לודג שודיח אוה רבדהש
 .ודבל ללפתי דחא לכש םוקמב ,ףסומה תליפת תא דחי וללפתיש ,תודיחיב

 

 תלפוטמה השא וא ,הלוח ,יאופר תווצ וגהני דציכ
 ?רפוש תעיקת יבגל ,םידליב
 הלח רחשה תולעמ לחה יכ רוכזל שי .רפוש תעיקתל עגונ הנשה שארב רוכזל שיש ףסונ רבד
  .לוכאל רוסיא לח העש התואמו ,הרותה ןמ רפוש לוק תעימש תבוח

  :)ז ,א תבש( אתפסותב רמאנ ךכ

 ללהה תיירקלו הליגמ תאירקל ןיקיספמ ךכ עמש תאירקל ]הדועס[ ןיקיספמש םשכ
 םע היעב שי אתפסותה יפל[ .הרותב תורומאה תוצמ לכלו בלול תליטנלו רפוש תעיקתלו

 תמגודכ ןנברדמ ןיבו בלולו רפוש תמגודכ הרותה ןמ ןיב תווצמ דועלו רפוש תעיקת ינפל הליכא
 .]הליגמ

 .הווצמה תא םייקל חכשיו ותדועס רחא ךשמיש םיששוח ונאש םושמ ,אוה רוסיאה םעט

 םש( הרורב הנשמה ךא ,בלול תליטנ יבגל ךכ קספנ )ב ,בנרת ןמיס םייח חרוא( ךורע ןחלושב
 קיידמ )ד ק"ס םש( םהרבא ןגמה .הרותה ןמ תווצמ לכ יבגל ןידה אוה ךכש ראבמ )ח ק"ס
 יבגל םיקסופה ובתכ ךכו .תרתומ המיעט לבא ,הרוסא הליכא אקוודש ךורע ןחלושה ירבדמ
 .תונוזמ וא תוריפ תליכא איה המיעט ,בלר ןמיס ע"ושב ראובמש יפכ .קחדה תעש
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 :)א ,חפקת ןמיס( םירפא הטמה בתוכ ךכו

 דַע לֵּלַּפְתִהְלּו ַעֹקְתִל תֶבֶֻּׁשיְמ ֹוּתְעַּד ןיֵאְו ׁשּולָח ֹוּבִּלֶׁש יִמּו ,רָפֹוׁש תַעיִקְּת םֶדֹק לֹכֱאֶל רּוסָאְו
 רַחַאְו הָּדֻעְס םֹוקְמִּב הֶיְהִּיֶׁש יֵדְכִּב ,)ׁשַבְּד תַּגֻע( Yיִקעֶל תִיַזְּכ לַכֹאיְו ׁשּוּדִק הֶׂשֲעַי ,םַעְטִּיֶׁש
 יֵנְּפִמ הָעְנִצְּב תֹוׂשֲעַל םֶהָל ׁשֵי םֹוקָמ לָּכִמּו )הת וא הפק( .אייֵט ֹוא יֵואַק טַעְמ הֶּתְׁשִי Yָּכ
 :רֵתֹויְּב ּוּלֵקָי ֹאּלֶׁש םָע ןֹומֲה

 םא .רפושה תעיקת תא עומשלו תסנכה תיבל עיגהל םילוכי םניא הלוח וא אפורש םיבצמ םנשי
 לוכי בדנתמה .בוט המ ,הקלחמב )תולוק 30( םומינימה תא םהל עימשיש עקות רדסל םילוכי
 ןוויכמ ,תועיקתה לע ךרבמ עקותהו ,הבוח ידי ומצעב אצי רבכש ףא ,הלוחה רובע עוקתל
 יכ .םירחא תא איצוהל לוכי ,ותבוח ידי םדא אציש יפ לע ףאש ,אוה ללכה תווצמה תוכרבבש
 תא םייק אל ןידעש ידוהי ותוא רובע ברע ינאש אצמנ ,הזל הז םיברע לארשי לכו רחאמ
 הלוחל עוקתל ךירצ ןיא םוקמ לכמו .הוצמה תבוח ידי ואיצוהלו ותוכזל ול גואדל ילעו ,הוצמה
 30 עקתיש יד אלא ,)מ"הדעל 101( תולוק 010 - תסנכה תיבב םיעקות ונאש תועיקתה ןינמכ
 ןכאו .אתיירואדמ הבוחה םהש ,)ת"רת םימעפ 3-ו ,ת"שת םימעפ 3 ,ת"רשת םימעפ 3( תולוק
  .ךכ םישועש תומוקמ םנשי

 רחא תועיקתה תא עומשל תכלל םיננכתמ הלוחה וא אפורהו תאזכ תורשפא ןיאש הרקמב
 :ןלהלדכ ןה םתושרל תודמועה תויורשפאה ,םיירהצה

 רבדה ,)4:15 העשה דע ךרעב – הנשה( רחשה תולע ינפל העש יצח תותשלו לוכאל םילוכי םא
 .)ןכ תושעל יואר ןיא הלבקה יפ לע יכ םא( ףידע

 זאו ,רפוש לוק עומשל םהל ריכזהל היהי ודיקפתש ,רמוש ונמי ,קיפסמ הז ןיאש וא ,אל םא
 .תוריפ וא ,)ךרעב םרג 50-מ תוחפ( תונוזמ ולכאיו ,שודיק ושעי הליפתה תא ומייסיש ירחא

 עודיכ םישנ .הרותה ןמ הווצמב םיבייחה ,םירבגל קרו ךא עגונ רפוש תעיקת יבגל רומאה לכ
 תורמל ,)טפקת 'יס ע"ושב ראובמכ( אמרג ןמזהש הווצמ וזש ןוויכ ,רפוש לוק תעימשמ תורוטפ
 לש רדנכ בשחנ רבדהו רפוש תעיקתב בייחתהל ןמצע לע ולבק םישנה יכ םיקסופה ובתכ תאז

 לוק עומשל הנשה לכות אלש תעדויש השא יכ )דל ,טפקת ןמיס( םייחה ףכה בתוכ ןכלו .הווצמ
 רחאמש ובתכש םיקסופב שי ,םינפ לכ לע .הנשה שאר ינפל םירדנ תרתה תושעל הילע ,רפוש
  .רפוש לוק תעימש ינפל לוכאל רוסא םישנל םג ,ןהילע ולביקש

 הלוח וא ,תרחואמ העשל דע רפוש לוק עומשל לכות אלש תוחא ומכ ,קחדה תעש יבגל המ ךא
 רבכ הז יכ ,ךכב יאופר ךרוצ ונשי רשאכ רבודמ ןיא( רפוש לוק עמשתש דע ןיתמהל הל השקש
  ?)ךכ ידכל דע עיגמ וניא םישנה לש ןבויחש יאדובו הנכס וב ןיאש הלוח רדגב
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 הבוח והניווש יכ ,רפוש םדוק םועטל הל ןיא השא םג" :)בצקת ןמיס ףוס( םהרבא לשאה בתוכ
 םועטל ןיא ,שיא הזיאמ רפוש םויה תליחת עומשל הלוכי םא ,ךכ לכ האירב הניאש םגו .ןהילע
 ."רפוש םדוק
 יכ ,תועיקתה םדוק לכאת ,רחשב לוכאל הכירצ השאה םאו" :בתכ ,)ז ,אמק( םדא ייחב םנמא
 וא רעצ םוקמב םוקמ לכמ ,הבוח םהילע ולבק רבכש בג לע ףאו .תורוטפ אנידמ יכה ואלב
 לוכאל הכירצו השולח השאה םאו" :)טי ,טכק( ע"וש רוציק כ"כו ."ולביק אלד רמול שי ,ילוח
 .השעמל הכלה קוספל שי ךכו ."לוכאל הלוכי ,תועיקתה םדוק

 

 

 


