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 םירפכבו םירעב הליגמה תאירק :ד היגוס

 םיארוק יתמ הלאשב ארמגה הנד )1-2( ןושארה קלחב .הנמזב אלש הליגמה תאירק לע איה היגוסה
 הלאשב ארמגה הנד )6-7( ישילשה קלחבו ,תבשב תויהל רשע העברא לח רשאכ םוקמ לכב הליגמ
 ןיאש ךכל םעטה )3-4-5( היגוסה זכרמב .הנמזב אלש הליגמה תאירקב תויהל םיכירצ םישנא המכ
 .תבשב הליגמ םיארוק

 

 ןושארה קלחה

 םוי לכב הליגמה תא םיארוק יתמ תטרפמ )"דציכ"( הליגמ םיארוק םהב םימיה תא הנומש הנשמה
 .לח רשע העברא וב

 ,רדא ו"ט ד"י ג"י ב"י א"יב הליגמ םיארוקש העבק הליחתב הנשמה עודמ ,הלאשב תחתופ ארמגה
 לח – עובשה ימי יפ לע הליגמה תא םיארוק יתמ הנשמה הריבסה ךשמהב וליאו ,שדוחה ימי יפל
 ,שדוחה ימי יפ לע רבסהה תא תרדסמ הנשמה התיה םאש ,ארמגה הריבסמו .'וכו תבשב ינשב תויהל
 םויב תולודג תורייעו ,וב םיארוק םירפכ ישימחב תויהל א"י לח :לשמלו ,םיכפהתמ םימיה ויה
 םיארוק םירפכ ישימחב וא ינשב תויהל ב"י לח .ינש םויב םיארוק המוח םיפקומה םיכרכו ,ןושאר
 התיה וזכ הביתכ .ןושאר וא ישימח םויב המוח תופקומו ,ישישב וא יעיברב תולודג תורייעו ,וב
 .םימיה רדס יפ לע האירקה ימי תא רדסל הנשמה הפידעמ ךכיפלו לובלבלו ךופיהל תמרוג

 לע רמאנ ךכו ,תבשב הליגמ םיארוק אלש הנשמה החינמ ,םינושה םימיה תא הנשמה תטרפמ רשאכ
 תולודג תורייעו ,הסינכה םויל ןימידקמ םירפכ - תבש ברע תויהל לח" :רדאב רשע העברא םוי
 םויל ןירוקו ןימידקמ תולודג תורייעו םירפכ - תבשב תויהל לח .םויב וב ןירוק המוח תופקומו

 ."רחמל המוח תופקומו ,הסינכה

 .יסוי יבר וא ,יבר וא :ארמגה הנועו ?איה ימ ונתנשמ :תלאוש ארמגה

 םויל ןימידקמ תולודג תורייעו םירפכ - תבש ברעב תויהל לח" :רמאנ אתיירבבש ,ארמגה תטרפמו
 ולא אלא ,ןמוקממ תורייע וחדי אל ,ינא רמוא :רמוא יבר .םויב וב ןירוק המוח ןיפקומו ,הסינכה
 אנת תטישל המיאתמ הנניא איה ךא ,יבר תטישל המיאתמ ונתנשמ ,ןכ םא ."םויב וב ןירוק ולאו

 תומדוק תורייע הנשו הנש לכ המ ,"הנשו הנש לכב" בותכש ?אמק אנת לש ומעט והמ .אתיירבב אמק
 הנשו הנש לכ המ ,"הנשו הנש לכב" :םירמוא ונא ןיאו .ןיפקומל תומדוק תורייע ןאכ ףא - ןיפקומל
 תא תוחדל אלש רשפא יא ןאכ ןכש !ןמוקממ תורייע וחדי אל ןאכ ףא - ןמוקממ תורייע ןיחדנ ןיא
 - ןמוקממ ןיחדנ תורייע ןיא הנשו הנש לכ המ ,"הנשו הנש לכב" ?ומעט המ ,יברו .ןמוקממ תורייעה
 תומדוק תורייע הנשו הנש לכ המ ,"הנשו הנש לכב" :םירמוא ןיאו .ןמוקממ תורייע וחדי אל ןאכ ףא
 .ןיפקומל תומדוק ויהי תורייעהש רשפא יא ןאכ ןכש !ןיפקומל תומדוק תורייע ןאכ ףא - ןיפקומל

 םויל ןימידקמ םירפכו ןיפקומ - תבש ברעב תויהל לח" ?יסוי יבר תעד האב הב אתיירבה יהמ
 ולאו ולא אלא ,תורייעל ןימדוק ןיפקומ ןיא :רמוא יסוי יבר .םויב וב ןירוק תולודג תורייעו ,הסינכה
 אנת תטישל המיאתמ הנניא איה ךא ,יסוי יבר תטישל המיאתמ ונתנשמ ,ןכ םא ."םויב וב ןירוק
 תורייע הנשו הנש לכ המ ,"הנשו הנש לכב" בותכש ?אמק אנת לש ומעט והמ .וז ותיירבב אמק
 לש ונמז אל הז לש ונמזו ,רשע העבראב תורייע ןאכ ףא - הז לש ונמז אל הז לש ונמזו ,רשע העבראב
 ןיפקומ ןיא ןאכ ףא - תורייעל ןימדוק ןיפקומ ןיא הנשו הנש לכ המ ,"הנשו הנש לכב" :רמול ןיאו .הז

 ?יסוי יבר לש ומעט והמ .תורייעל ןיפקומה תא םידקהל אלש רשפא יא ןאכ ןכש !תורייעל ןימדוק
 ןימדוק ןיפקומ ןיא ןאכ ףא - תורייעל ןימדוק ןיפקומ ןיא הנשו הנש לכ המ ,"הנשו הנש לכב"
 ונמז ןאכ ףא - הז לש ונמז אל הז לש ונמז הנשו הנש לכ המ ,"הנשו הנש לכב" :רמול ןיאו .תורייעל
 .דחיב היהי אל ןיפקומהו תורייעה ןמזש רשפא יא ןאכ ןכש !הז לש ונמז אל הז לש

 - תבשב תויהל לח" ונינש ירהו ,הסינכה םויל םיחוד אל תורייעש ,יבר תטיש לע ארמגה תלאוש דוע
 :רמוא יבר .רחמל המוח תופקומו תבש ברעב ןירוק תולודג תורייעו ,הסינכה םויל ןימידקמ םירפכ
 ןמזו ליאוהש ,ארמגה תצרתמו !"הסינכה םויל וחדי - ןמוקממ תורייע וחדנו ליאוה ,ינא רמוא
 ברעב אוה תורייעה ןמז וב הרקמב ךא .וחדי - וחדנו ליאוה ,ןמוקממ וחדנ םהו ,תבשב אוה תורייעה
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 םירופ" :אנוה בר םשב ובלח יבר ירבדש ,ארמגה הריעמו .ןמוקממ תורייעה תא תוחדל ןיא תבש
 תטישכ םה ,הסינכה םויל החדי - החדנה לכ :ושוריפו ,"הסינכה םויל ןיחדנ לכה - תבשב תויהל לחש
 .וז אתיירבב יבר

 

 היגוסה זכרמ

 ?םעטה והמ :ארמגה תלאושו ,תבשב הליגמה תא םיארוק ןיאש ךכב ארמגה הנד היגוסה זכרמב
 ודיב הנלטי אמש הריזג ,הליגמ ארקמב ןיאיקב לכה ןיאו ,הליגמ תאירקב ןיבייח לכה :הבר רמא
 רפושב םיעקות ןיאש םעטה םג והזו .םיברה תושרב תומא עברא הנריבעיו ,דומלל יקב לצא ךליו
 .תבשב בלול םילטונ ןיאו ,תבשב

 יפ לע ףא" :אתיירבב ונינש םג ךכו .הליגמ ארקמב תואושנ םיינע לש םהיניעש ינפמ :רמא ףסוי בר
 ליאוה :ארמגה תשרפמו ,"םויב וב ןיקלחמו ,םויב וב ןיבוג - הסינכה םויל ןימידקמ םירפכ ורמאש
 םיינע לש םהיניעש ינפמ" ,םויב וב ןיקלחמו םויב וב ןיבוג - הסינכה םויל ןימידקמ םירפכש ורמאו
 ."הליגמ ארקמב תואושנ

 .הנמזב אלא תגהונ הניא החמש לבא ,הליגמ ארקמ לע אקווד אוה הז ןיד ,םלואו

 

 ישילשה קלחה

 תעשב ךירצ םישנא המכ ,יסא ברל בר ןיב םיארומא תקולחמ תאבומ היגוסה לש ישילשה קלחב
 יסא בר .הרשעב - הנמזב אלש ,דיחיב וליפא התוא ןירוק - הנמזב ,הליגמ :בר רמא :הליגמ ארקמ
 הרשעל ןיתמהו ,יסא בר ירבדל בר שחו ,השעמ היה .הרשעב הנמזב אלש ןיב הנמזב ןיב :רמא
 .הנמזב האירק וז התייהש ףא לע הליגמה תאירקל

 ירהו ,הרשע שי םא קר הנמזב אלש הליגמ אורקל ןתינש בר ירבדל רמול ןתינ דציכ :ארמגה השקמ
 תבש ברע - תבשב תויהל לחש םירופ" :בר לש ומשמ תליש רב לאומש בר לש ונב הדוהי בר רמא
 וליפא - םנמזב אלש ףא ,דיחיב וליפא םנמז המ ,םנמזכ - םנמזב אלש :איה ותנווכ הארנכו ,"םנמז
 !דיחיב

 ןמוקממ תורייע וחדנו ליאוה רמאש ,יבר תטישמ איצוהל ידכ התייה בר תנווכש ,ארמגה תצרתמו
 םנמז תא תומידקמ תורייעה ןיאו ,אוה םנמז תבש ברעש ונדמלל בר היה ךירצ – הסינכה םויל וחדי
 .ישימח םויל

 יפ לעו ,םינלטב הרשע הב ןיאש וז איה ריעהש ,תשרפמו ,םירעה תרדגה לע הנשמה העיבצמ ,םויסל
 תיבבש םינלטב הרשע לע אלא ,הכאלמ םהל ןיאש םינלטב לע רבודמ ןיאש ,רבסומ אתפסותה
 .תסנכה

* 

 הליגמה תאירק לע יסוי יברו יבר ירבד ואבוה ןושארה הקלחבש ,ךכ לע עיבצמ היגוסה ללכב ןויע
 .הליגמה תא אורקל ידכ ךירצש םישנאה תומכ לע יסא ברו בר ירבד ואבוה ינשה הקלחבו ,תבש ברעב
 הליגמה תאירק םוי לח םא הלאשב ,ףוסב אבוהש ,בר ןיבל ,הליחתב אבוהש ,יבר ןיב תקולחמ הנשי
 לע ףסוי ברו הבר תקולחמ האב היגוסה זכרמב .ישימח םויל וא תבש ברעל םידקהל ךירצ תבשב
 ,םיברה תושרב תומא עברא הליגמה תא לטלטל ואוביש ששח והז םא ,תבשב הליגמה תאירק רוסיא
 ,תבשב םינויבאל תונתמ תתל רשפא יאו ,הליגמה ארקמל תואושנ םיינע לש םהיניעש וא ,הבר ירבדכ
 .אתיירבהו ףסוי בר ירבדכ

 תקולחמה יכ הארנו ,הליגמה תאירקל סחיב תוטיש יתש ואב היגוסה ךלהמב םימעפ שלש ,ןכ םא
 ןפואב םעפ לכב המצע לע תרזוח איהש אלא ,הליגמה תא אורקל שי דציכ הלאשב תקולחמ איה
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 יסא ברו ,ףסוי בר ,יסוי יבר וליאו ,ןורכיז סקט איה הליגמה תאירקש םירבוס ברו ,הבר ,יבר – רחא
 .עריאש המ לש שדחמ הישע איה הליגמה תאירקש םירבוס

 הריכזמ תפסותה וליאו ,"םירכזנ" וללה םימיה ךיא רתוי שיגדמ ברהש הארנ תומשה תא שורדנ םא
 ,הנשו הנש לכב תויהל הכירצ הליגמה תאירקש רבוס יבר ."םישענ" וללה םימיה ךיא רתוי

 םדאש ששח ונשיו ,בושח סקט איה הליגמה תאירקש רבוס הבר ,ןמוקממ תוחדנ ןניא תורייעהש
 הנמזב הליגמה תאירקש רבוס ברו ,הליגמה תאירק ליבשב תבשב םיברה תושרב תומא עברא ךלי
 ףסוי בר ,תורייעל םימדוק םניא םיפקומהש יסוי יבר רבוס ,וז השיג תמועל .דיחיב םג תויהל הלוכי

 םא הליגמ תאירק ןיאש רבוס יסא יברו ,םינויבאל תונתמ תתל ילבמ הליגמב האירק ןיאש רבוס
 .לארשימ הרשע ןיא

* 

 :תעצומה הקולחה יפל היגוסה ןושל וז

 טקנד אשיר אנש יאמ ,'וכו םויב וב ןירוק תולודג תורייעו םירפכ תבשב ינשב תויהל לח דציכ )1(
 ארודיס טקנ היל יכפהתימד ידייא - ?ימויד ארודיס טקנד אפיס אנש יאמו ,אחריד ארודיס
 .ימויד

 .יסוי יבר יא ,יבר יא - ?ינמ ןיתינתמ .'וכו תבש ברעב תויהל לח )2(
 ,הסינכה םויל ןימידקמ תולודג תורייעו םירפכ - תבש ברעב תויהל לח :אינתד - יבר יאמ
 ולא אלא ,ןמוקממ תורייע וחדי אל ,ינא רמוא :רמוא יבר .םויב וב ןירוק המוח ןיפקומו
 לכ המ ,הָנָׁשְו הָנָׁש לָכְּב )זכ ,ט רתסא( ביתכד - ?אמק אנתד אמעט יאמ .םויב וב ןירוק ולאו

 הנש לכב :אמיאו .ןיפקומל תומדוק תורייע ןאכ ףא - ןיפקומל תומדוק תורייע הנשו הנש
 - !ןמוקממ תורייע וחדי אל ןאכ ףא - ןמוקממ תורייע ןיחדנ ןיא הנשו הנש לכ המ ,הנשו

 תורייע ןיא הנשו הנש לכ המ ,הנשו הנש לכב ?אמעט יאמ ,יברו - .רשפא אלד אכה ינאש
 הנשו הנש לכ המ ,הנשו הנש לכב :אמיאו .ןמוקממ תורייע וחדי אל ןאכ ףא - ןמוקממ ןיחדנ
 .רשפא אלד אכה ינאש - !ןיפקומל תומדוק תורייע ימנ ןאכ ףא - ןיפקומל תומדוק תורייע
 ,הסינכה םויל ןימידקמ םירפכו ןיפקומ - תבש ברעב תויהל לח :אינתד - יסוי יבר יאמ
 ולאו ולא אלא ,תורייעל ןימדוק ןיפקומ ןיא :רמוא יסוי יבר .םויב וב ןירוק תולודג תורייעו

 תורייע הנשו הנש לכ המ ,הנשו הנש לכב ביתכד ?אמק אנתד אמעט יאמ .םויב וב ןירוק
 אל הז לש ונמזו ,רשע העבראב תורייע ןאכ ףא - הז לש ונמז אל הז לש ונמזו ,רשע העבראב
 ףא - תורייעל ןימדוק ןיפקומ ןיא הנשו הנש לכ המ ,הנשו הנש לכב :אמיאו - .הז לש ונמז
 הנש לכב - יסוי יברד אמעט יאמ .רשפא אלד אכה ינאש - !תורייעל ןימדוק ןיפקומ ןיא ןאכ
 .תורייעל ןימדוק ןיפקומ ןיא ןאכ ףא - תורייעל ןימדוק ןיפקומ ןיא הנשו הנש לכ המ ,הנשו
 לש ונמז ןאכ ףא - הז לש ונמז אל הז לש ונמז הנשו הנש לכ המ ,הנשו הנש לכב :אמיאו -
 .רשפא אלד אכה ינאש - !הז לש ונמז אל הז
 םויל ןימידקמ םירפכ - תבשב תויהל לח :אינתהו ?הסינכה םויל ןניחד אל תורייע יבר רבסו

 ,ינא רמוא :רמוא יבר .רחמל המוח תופקומו תבש ברעב ןירוק תולודג תורייעו ,הסינכה
 ,איה תבש םנמז - םתה ?אתשה יכה - !הסינכה םויל וחדי - ןמוקממ תורייע וחדנו ליאוה
 .תבש ברע םנמז ,אכהו .וחדי - וחדנד ליאוהו
 םויל ןיחדנ לכה תבשב תויהל לחש םירופ :אנוה בר רמא ובלח יבר רמאד אה אלזא ןאמכ
 - החדנה לכ אלא - !רחמל ידבעד ןיפקומ אכיא אהו ?ךתעד אקלס ןיחדנ לכה - .הסינכה
  .יברכ - ןאמכ .הסינכה םויל החדי

 תאירקב ןיבייח לכה :הבר רמא ?אמעט יאמ ,ןנירק אל תבשב הליגמ אהימ אמלע ילוכד )3(
 לצא ךליו ודיב הנלטי אמש הריזג ,הליגמ ארקמב ןיאיקב לכה ןיאו ,)רפוש תעיקתבו( הליגמ
 .בלולד אמעט ונייהו ,רפושד אמעט ונייהו .םיברה תושרב תומא עברא הנריבעיו ,דומלל יקב

 .הליגמ ארקמב תואושנ םיינע לש ןהיניעש ינפמ :רמא ףסוי בר )4(
 וב ןיקלחמו ,םויב וב ןיבוג - הסינכה םויל ןימידקמ םירפכ ורמאש יפ לע ףא :יכה ימנ אינת
 םירפכש ורמאו ליאוה :אלא !אוה ורמאד םושמ ,הברדא ?ורמאש יפ לע ףא - .םויב
 תואושנ םיינע לש םהיניעש ינפמ ,םויב וב ןיקלחמו םויב וב ןיבוג - הסינכה םויל ןימידקמ
 .הליגמ ארקמב

 .הנמזב אלא תגהונ הניא החמש ]א ,ה[ לבא )5(
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 .הרשעב - הנמזב אלש ,דיחיב וליפא התוא ןירוק - הנמזב ,הליגמ :בר רמא )6(
 .יסא ברד אהל בר היל שחו אדבוע הוה .הרשעב הנמזב אלש ןיב הנמזב ןיב :רמא יסא בר
 לחש םירופ :ברד הימשמ תליש רב לאומש ברד הירב הדוהי בר רמאהו ?יכה בר רמא ימו
 יכה ואל אלא !אוה םנמז תבש אהו ?םנמז תבש ברע - .םנמז תבש ברע - תבשב תויהל
 ,אל - !דיחיב וליפא - םנמזב אלש ףא ,דיחיב וליפא םנמז המ ,םנמזכ - םנמזב אלש :רמאק
 וחדנו ליאוה רמאד ,יברדמ יקופאל - םנמז תבש ברע יאמ ,אלא .הרשעב הליגמ ארקמ ןינעל
 .אוה םנמז תבש ברעד ןל עמשמ אק אה - הסינכה םויל וחדי ןמוקממ תורייע

 הרשע :אנת .]רפכ הז ירה - ןאכמ תוחפ .ןינלטב הרשע הב שיש לכ - ?הלודג ריע איה וז יא[ )7(
 .תסנכה תיבבש ןינלטב


