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 םירחאמ וא םימידקמ :ה היגוס

 םירבד םנשי לבא ,"ןירחאמ אלו ןימידקמ" הליגמה תאירק ינמז ןיינעב אקוודש ,תנייצמ הנשמה
 ,באב העשתו ,םינהכ יצע ןמז" :םהו ,תבשב םילח םהש הרקמב םימידקמ אלו םירחאמ םהבש
 אלו ןימידקמ ורמאש יפ לע ףאש ,האירקה ןמז תמדקהל סחיב הנשמה תנייצמ דוע ."להקהו ,הגיגח
 .םינויבאל תונתמו תינעתבו דפסהב םירתומ – ןירחאמ

 תנתונ םהבש הנושארהו ,לאומש םשב אבא יבר לש תורמימ שלש ןנשי היגוסה לש ןושארה קלחב
 תנתונ ,ףסונב .ותוא םירחאמ אלו תבשב רדא ד"י לח רשאכ האירקה ןמז תא םימידקמש ךכל םעט
 לש םירבסה השלש שי היגוסה זכרמב .להקהו הגיגח באב העשת לש רוחיאל םג םעט ארמגה
 קלחל רבסה ונשי היגוסה לש ישילשה קלחב ."םירחאמ הגיגח ןמז לכו הגיגח" אתיירבל םיארומא
 .בויחה ןמזב אלש םירופה ימיב תושעל רתומ המ הלאשה ךותמ ,הנשמה לש ינשה

 

 באב העשתבו םירופב רוחיאו המידק :ןושארה קלחה

 תבש ברעב לח רדא ד"י רשאכ האירקה ןמז תא םימידקמש ךכל םעטה והמ הלאשב תחתופ ארמגה
 לאומש םשב אבא יבר לש הבושתה ."ןירחאמ אלו ןימידקמ ורמא ולאב" :הנשמה ןושלכו ,תבשב וא
 םשב אבא יבר רמא תפסונ הרמא .האירקה ןמז תא רחאל ןיאש ,"רובעי אלו" קוספה ןושלמ איה
 הנומ התא םישדח – הָנָּׁשַה יֵׁשְדָחְל )ב ,בי תומש( רמאנש ?םינשל םימי ןינומ ןיאש ןינמ :לאומש
 יבר לש ומשמ ירסיק לש םימכח םירמוא תפסונה הרמאה תא .םינשל םימי הנומ התא יאו ,םינשל
 בשחמ התא םימי – םיִמָי ׁשֶדֹח דַע )כ ,אי רבדמב( רמאנש ?םישדחל תועש ןיבשחמ ןיאש ןינמ :אבא
 .םישדחל תועש בשחמ התא יאו ,םישדחל

 באב העשתו םינהכ יצע ןמז לבא" :םתוא םיחוד ונאש םירבד שיש הנשמה ירבדל רבסה ונשי ,ףסונב
 ןושאר םויב םינעתמו םיחוד ונא תבשב לחש באב העשת ."ןימידקמ אלו ןירחאמ להקהו הגיגחו

 לח ןושארה םויה רשאכ םיחוד ונא להקהו הגיגחו .תונערופה תא םידקהל םיצור ונא ןיאש ינפמ
 .םהב בויחה ןמז ינפל וללה םיבויחה תא תושעל ןיאו ,בויחה ןמז עיגה אל ןיידעש ינפמ ,תבשב

 רשאכ הליגמה תאירק תא םימידקמש ךכל הביסה אוה ,וללה םירבדה ינש לש ןכופיה יכ ,הארנ
 ,התוא םידקהל ונא םיצור ךכיפלו ,תונערופ לע רופיס הנניא הליגמ .תבשב אוה םירופ לש ךיראתה
 .התוא םידקהל רשפא ןכלו ,עיגה רבכ הליגמה ןמזו

 

 הגיגח ןמז לכו הגיגח :היגוסה זכרמ

 אתיירבב "הגיגח" הלימה :ארמגה תלאושו ,"ןירחאמ הגיגח ןמז לכו הגיגח" ונינש אתפסותב
 ןמז" אלא ,תבש רחאל התוא םירחאמ – תבשב הלח הגיגחה םאש ,הנשמב ומכ אוה הנבומו ,תנבומ
 איבמ םהמ דחא לכו ,םיארומא לש םירבסה השלש םנשי אתפסותה תא שרפל ידכ ?והמ "הגיגח
 .ותטיש תא קזחמש יאנת רוקמ

 ןמז" אוהש בוט םויב וליפא הייאר תלועו ,תבשב הגיגח :וזכ איה אתפסותה תנווכ איעשוא בר יפל
 ,הגיגח ימלש םיאיבמ בוט םויבש םירבוסש ,יאמש תיב ירבדכ איה וז אתפסות .םירחאמ – "הגיגח
 ,ןהילע ןיכמוס ןיאו בוט םויב םימלש ןיאיבמ :םירמוא יאמש תיב" :ונינש ןכו .הלוע םיאיבמ ןיא ךא
 ."ןהילע ןיכמוסו ,תולועו םימלש ןיאיבמ :םירמוא ללה תיבו ,תולוע אל לבא

 םדאו לגרה רבע םא ךא ,"הגיגח ןמז לכ" קר םיחוד הגיגחה תאש ,אוה אתיירבה שוריפש ,רמוא אבר
 גח לש ןושארה בוט םויב גח אלש ימ" :הנשמה ירבדכ ,ותוירחאב בייח וניא – הגיגח ןברק איבה אל
 ."ותוירחאב בייח וניא - גח אלו לגרה רבע .גח לש ןורחאה בוט םויו ולוכ לגרה לכ תא ךלוהו גגוח -
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 הז םוי לח םא ,דחא םוי קר אוהש תרצע וליפאו ,םירחאמ הגיגח ןמז לכ הגיגחש ,רמוא ישא בר
 תרצע לח םאש ,םידומ" ללה תיב םגו יאמש תיב םגש ,ונינש ןכש ,הגיגח ןברק וב םיאיבמ ןיא תבשב
 ."תבשה רחא )תונברקה תחיבט( חובט םויש ,תבשב תויהל

 םע .הליגמה תאירק תמדקה ןיבל הגיגחה רוחיא ןיב רשקה תא שוריפב םישיגדמ םניא םיארומאה
 םימידקמ םהש ךכל רבסה םג ונשי ,הגיגחה תא םירחאמש ךכל הנוש שגד םינתונ םהש ךכב ,תאז

 ,תרצעב וליפאו ,הגיגחה ןמז תא םירחאמ דימתש הדבועה תא שיגדמ ישא בר .הליגמה תאירק תא
 תא שיגדמ אבר .עיגה אל ןיידע ןמזהש ךכמ עבונ רוחיאהש ךכ לע אוה רוחיאב שגדה יכ הארנו

 ןתינ ובש םיוסמ ןמז שיש ךכ לע אוה שגדה יכ הארנו ,הגיגחה ןמזב קר אוה רוחיאה ןמזש הדבועה
 תא ארוק איעשוא יבר .וז הוצמ םויקל דבלב םיוסמ ןמז שיש 'להקה'ל המודב ,הגיגח בירקהל
 היעב שיש ללגב אלא ,ןמזה עיגה אלש ללגב רוחיאה תביס ןיא הז יפלו ,יאמש תיב תטישכ אתיירבה
 תא םידקהל ןיאש ,באב העשת לע ארמגה ירבדל המיאתמ וז השיג יכ ,הארנ .םויה ותואב בירקהל
 .תונערופה

 

 םירופב העיטנ עטנ יבר :ישילשה קלחה

 רבסה ונשי ךכבו ,םירופב העיטנ עטנ יברש ךכל םירבסה השלש םנשי היגוסה לש ישילשה קלחב
 תונתמו תינעתבו דפסהב ןירתומ - ןירחאמ אלו ןימידקמ ורמאש יפ לע ףא" הנשמה ירבדל
 ."םינויבאל

 לש הנורקב ץחרו ,םירופב העיטנ עטנ יבר :אנינח יבר םשב רזעלא יבר רמאש המב תחתופ ארמגה
 :אדבז רב אבא יבר וינפל רמא .ול ודוה אלו ,באב העשת רוקעל שקבו ,זומתב רשע העבשב ירופצ
 רמאו ,תבשה רחאל והוניחדו ,הוה תבשב תויהל לחש באב העשת :אלא .השעמ היה ךכ אל ,יבר
 םינשה םיבוט" קוספה תא רזעלא יבר וילע ארק ,ןכאו .םימכח ודוה אלו ,החדי - החדנו ליאוה :יבר
 .דחאה לש ןורכיזה ךותמ הלקת האב אל ,השעמה תא רכזש ףסונ והשימ היהש ןוויכמו ,"דחאה ןמ

 דמלמ – החמש ,בוט םויו התשמו החמש" :ףסוי בר הנש םא ,םירופב יבר עטנ ךאיה ההות ארמגה
 !"הכאלמ תיישעב רוסאש דמלמ – בוט םויו ,תינעתב רוסאש דמלמ – התשמ ,דפסהב םירוסאש

 םויב עטנ אוה העיטנה תאו ,רדא ד"י םויב םירופ תושעל ביוחמ היה יברש ,ארמגה תשרפמ הליחתב
 תומימ המוח תפקומש ריע וזו ,הירבטב רג היה יברש ינפמ ,הז רבסה החוד ארמגה ,םנמא .רדא ו"ט
 םירופ תושעל ביוחמ היה יברש ארמגה תשרפמ ,ךכיפל .רדא ו"ט םויב אורקל ךירצו ,ןונ ןב עשוהי
 םויב םג הירבטב הליגמ ארק היקזחש ףא לעו .רדא ד"י םויב עטנ אוה העיטנה תאו ,רדא ו"ט םויב
 טושפ היה יברל ,ןונ ןב עשוהי תומימ המוח תפקומ הירבט םא קפסה ינפמ ,רדא ו"ט םויב םגו ד"י

 הלימב ונינשש ףא לעו .רדא ו"ט םויב קר הליגמה תאירקב בייח היה אוהו המוח תפקומ ריע וזש
 אבר שריפו ,"ןוהב דפסמל אלד ,ןוניא אירופ ימוי רשע השמח םוי תאו רשע העברא םוי תא" תינעת
 אקווד והז ךא ,ךפיהלו ,ו"ט םויב םג תינעתב םירוסא ד"י ינבו ,ינשה לש םויב םג רוסא דחא לכש
 השעמה תא ארמגה תשרפמ ,הז יפל .דחא םויל קר אוה הכאלמ רוסיא לבא ,תינעתו דפסה ןינעל
 ינפמ ,םעטהו .החמצ אל הנתוכהו ,ותוא לליקו ,םירופה םויב ןתשפ ליטהש םדא הארש ,ברב
 .םדא ותוא לש ומצע םירופה םויב התיה ןתשפה תעירזש

 ,הכאלמ תיישעב רוסא ונניא ללכ םירופה םויש ,אבר לש ונב הבר רמא יבר לש והשעמל ףסונ רבסה
 ,"החמשו התשמ ימי םתוא תושעל" בותכ ףוסבלו ,"בוט םויו התשמו החמש" בותכ הליחתב ןכש
 ,הז יפל .םירופה ימיב הכאלמ רוסיא םמצע לע ולבק אל לארשי םעש ינפמ ,בותכ אל בוט םוי וליאו

 הכאלמ תושעל אלש וגהנ בר לש ומוקמבש ,אוה םירופב ןתשפ ערזש םדא ותוא תא לליק ברש םעטה
 אל יבר לש ומוקמב ךא ,רוסיא ןהב וגהנ םירחאו םירתומה םירבדמ איה הכאלמהו ,םירופה םויב
 .הכאלמה תא רוסאל וגהנ

 סחיב ונינשש םשכו .עטנ החמש לש העיטנ יבר :יבר לש השעמל ףסונ רבסה ארמגה האיבמ ,םויסל
 ןינבב ,ןתמו אשמב םיטעממ – םימשג ודרי אל ןיידעו תוינעתה ימי לכ ורבע םאש ,םימשגה תינעתל
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 העיטנ – העיטנ ,החמש לש ןינב – ןינב :אתיירבב םש רבסהה אבו .ןיאושינבו ןיסוריאב ,העיטנבו
 .החמש לש העיטנ עטנ אוה ךא ,תחמשמ הנניאש הכאלמ תיישעב קר רסא יבר םג ךכ .החמש לש

 יפל .םירופב הכאלמ תיישע רוסיא שי םא הלאשב םיקולח יבר לש ותעיטנל וללה םירבסהה תשלש
 יפל ,הכאלמ תושעל רתומ םירופ לש ינשה םויבש אלא הכאלמ תיישע רוסיא שי ,ןושארה רבסהה
 קר תושעל רוסא ישילשה רבסהה יפלו ,םירופב הכאלמ תיישע רוסיא ללכב ןיא ינשה רבסהה
 .תרתומ החמש לש הכאלמ ךא ,תימתס הכאלמ

 .ישילשה קלחהו ןושארה קלחה ןיב תולבקה יתש לע עיבצהל שיו

 יבר ,תונערופה תא םימידקמ אלש ךכב ןושארה קלחב רבסה לבקמש באב העשת רוחיא ,תישאר
 .ירמגל החדי – החדנו ליאוהש ,ישילשה קלחב רמול שקיב

 קלחב אבא יבר לש תורמימל םיליבקמ םירופב העיטנ עטנ יברש ךכל םירבסהה תשלש ,ףסונב
 הב רמאנ ןכש ,הליגמה תאירק תא םידקהל ןיאש הנייצ הנושארה ארמימה .היגוסה לש ןושארה
 ןיאש וז איה הליגמה תאירק ןכש ,אבר לש ונב הבר ירבד םימיאתמ ,וז ארמימל ."רובעי אלו"
 – הָנָּׁשַה יֵׁשְדָחְל קוספהמ התיה הינשה ארמימה .םירופב הכאלמ רוסיא ןיא ללכ ךא ,המידקהל
 קסע יברש רבסהה םיאתמ וז ארמימל .םינשל םימי הנומ התא יאו ,םינשל הנומ התא םישדח
 .םירצממ ונאצי וב שדוחה ,לארשי םעל דחוימה שדוחה לע רבדמ קוספה ןכש ,החמש לש העיטנב
 בשחמ התא יאו ,םישדחל בשחמ התא םימי – םיִמָי ׁשֶדֹח דַע קוספהמ התיה תישילשה ארמימה
 אוהש אלא ,הכאלמ תיישעב םג םירופ תא רסא יברש רבסהה םיאתמ וז ארמימל .םישדחל תועש
 ןמזב לארשי ינב ושקבש וילשה לע אוה וז ארמימב אבומש קוספה .ולש בויחה םויב אלש העיטנ עטנ

 םכל היהו םכפאמ אצי רשא דע ,שדוח ךשמב ותוא ולבקי םהש 'ה םהל רמא ךכ לעו ,יוצר וניאש
 .ארזל

* 

 :תעצומה הקולחה יפ לע היגוסה ןושל וז

 הרשע :אנת .]רפכ הז ירה – ןאכמ תוחפ .ןינלטב הרשע הב שיש לכ – ?הלודג ריע איה וז יא[ )1(
 .תסנכה תיבבש ןינלטב

 - להקהו ,הגיגח ,באב העשתו ,םינהכ יצע ןמז לבא .ןירחאמ אלו ןימידקמ ורמא ולאב[ )2(
 תינעתבו דפסהב ןירתומ - ןירחאמ אלו ןימידקמ ורמאש יפ לע ףא .ןימידקמ אלו ןירחאמ
 אבא יבר רמא - ?אמעט יאמ .ןירחאמ אלו ןימידקמ ורמא ולאב .ארמג .]םינויבאל תונתמו

 .רובעי אלו ארק רמא :לאומש רמא
 יֵׁשְדָחְל )ב ,בי תומש( רמאנש – םינשל םימי ןינומ ןיאש ןינמ :לאומש רמא אבא יבר רמאו

 .םינשל םימי הנומ התא יאו ,םינשל הנומ התא םישדח - הָנָּׁשַה
 רבדמב( רמאנש - םישדחל תועש ןיבשחמ ןיאש ןינמ :ורמא אבא יבר םושמ ירסיקד ןנברו
  .םישדחל תועש בשחמ התא יאו ,םישדחל בשחמ התא םימי - םיִמָי ׁשֶדֹח דַע )כ ,אי

 - באב העשת .ןימידקמ אלו ןירחאמ להקהו הגיגחו באב העשתו םינהכ יצע ןמז לבא )3(
 .והייבויח ןמז אטמ אל יתכאד םושמ - להקהו הגיגח ,ימדקמ אל תונערופ ימודקא

 הל ןנירחאמ - אתבשב עלקימ יאד ,הגיגח אמלשב .ןירחאמ הגיגח ןמז לכו הגיגח :אנת )4(
 ,תבשב הגיגח :רמאק יכה ,איעשוא בר רמא - ?איה יאמ הגיגח ןמז אלא .אתבש רתבל
 ב"פ הגיגח( ןנתד ,איה יאמש תיב - ינמ .ןירחאמ - הגיגח ןמזד בוט םויב וליפא הייאר תלועו

 ,תולוע אל לבא ,ןהילע ןיכמוס ןיאו בוט םויב םימלש ןיאיבמ ,]םירמוא יאמש תיב[ :)ג"מ
 .ןהילע ןיכמוסו ,תולועו םימלש ןיאיבמ :םירמוא ללה תיבו

 גח אלש ימ :)ו"מ א"פ הגיגח( ןנתד .אל - יפט ,ןירחאמ הגיגח ןמז לכ ,הגיגח :רמא אבר )5(
 לגרה רבע .גח לש ןורחאה בוט םויו ולוכ לגרה לכ תא ךלוהו גגוח - גח לש ןושארה בוט םויב
 .ותוירחאב בייח וניא - גח אלו

 הגיגח( ןנתד .ןירחאמ אמוי דחד תרצע וליפאו - ןירחאמ הגיגח ןמז לכו הגיגח :רמא ישא בר )6(
 .תבשה רחא חובט םויש תבשב תויהל תרצע לח םאש ,םידומ :)ד"מ ב"פ

 ירופצ לש הנורקב ץחרו ]ב ,ה[ ,םירופב העיטנ עטנ יבר :אנינח יבר רמא רזעלא יבר רמא )7(
 :אדבז רב אבא יבר וינפל רמא .ול ודוה אלו ,באב העשת רוקעל שקבו ,זומתב רשע העבשב
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 ,תבשה רחאל והוניחדו ,הוה תבשב תויהל לחש באב העשת :אלא .השעמ היה ךכ אל ,יבר
 םִיַנְּׁשַה םיִבֹוט )ט ,ד תלהק( הילע ירק .םימכח ודוה אלו ,החדי - החדנו ליאוה :יבר רמאו

 .דָחֶאָה ןִמ
 ,)טי ,ט רתסא( בֹוט םֹויְו הֶּתְׁשִמּו הָחְמִׂש :ףסוי בר ינתהו ?םירופב העיטנ עטנ יכיה ,יברו )8(

 רוסאש דמלמ - בוט םויו ,תינעתב רוסאש דמלמ - התשמ ,דפסהב םירוסאש דמלמ - החמש
 .עטנ רסימחב - עטנ יכו ,הוה רסיברא רב יבר :אלא - !הכאלמ תיישעב
 יבר ,אלא - !יאוה ןונ ןב עשוהי תומימ המוח תפקומ אירבטו ,הוה אירבטב יבר אהו ?יניא
 .הוה רסיבראב - עטנ יכו ,הוה רסימח רב
 אירבטב ירק היקזח אהו ?ןונ ןב עשוהי תומימ המוח תפקומ אירבטד היל אטישפ ימו
 - !אל יא איה ןונ ןב עשוהי תומימ המוח תפקומ יא היל אקפסמ ,רסימחבו רסיבראב
 .היל אטישפ - יברל ,היל אקפסמ - היקזחל
 רשע השמח םוי תאו רשע העברא םוי תא :תינעת תליגמב ביתכהו ?ירש ימ היל אטישפ יכו
 הזב הז לש תא רוסאל אלא אכרצנ אל :אבר רמאו .ןוהב דפסמל אלד ,ןוניא אירופ ימוי
 .אל ותו דחא םוי - הכאלמ לבא ,תינעתבו דפסהב - ילימ ינה - !הזב הז לש תאו

 !הינתיכ חמצ אלו הייטלו ,אירופב אנתיכ ידש אק הוהד ארבג אוההל הייזח בר אהו ?יניא
 .הוה אמוי רב םתה -
 אל הכאלמ ,והיילע וליבק - תינעתו דפסה ,הימויב אמית וליפא :רמא אברד הירב הבר
 ימי םתוא תושעל ביתכ ףוסבלו ,בוט םויו התשמו החמש ביתכ ארקיעמד .והיילע וליבק
 םירבד - ?ארבג אוההל הייטל אמעט יאמ ,בר אלאו .ביתכ אל בוט םוי וליאו ,החמשו התשמ
 .גוהנ אל יברד הירתאבו ,הוה רוסיא ןהב וגהנ םירחאו ןירתומה
 ורבע :)ו"מ א"פ תינעת( ןנתדכ .עטנ החמש לש העיטנ יברו ,גוהנ םלועל :אמיא תיעביאו

 ןינב :הלע אנתו .ןיאושינבו ןיסוריאב ,העיטנבו ןינבב ,ןתמו אשמב ןיטעממ - ונענ אלו ולא
 תונתח תיב הנובה הז - החמש לש ןינב והזיא .החמש לש העיטנ - העיטנ ,החמש לש ןינב -
 .םיכלמ לש יקנרובא עטונה הז - החמש לש העיטנ איה וזיא .ונבל

 

 

  


