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 הליגמה תאירקל הבחרה :ג היגוס

 השרד םתוא ,"ךרככ ןודנ – ומע הארנה לכו ול ךומסה לכו ךרכ" יול ןב עשוהי יבר ירבד ואבש רחאל
 יבר לש תופסונ תורמימ עבש היגוסה זכרמב ארמגה האיבמ ,"הנידמו הנידמ" קוספה לע ארמגה
 תונורחאה תורמימה שלשו ,ךרכו רפכ תרדגהל תורושק ,תונושארה תורמימה עברא .יול ןב עשוהי

 תאירק לש המדקהה םעטב הנד ארמגה ,ןכמ רחאל .הליגמה תאירק בויח תא שדחמ תורידגמ
 .םירפכב הליגמה

 

 ומע הארנהו ול ךומסהו ךרכ :ןושארה קלחה

 .ךרככ ןודנ – ומע הארנה לכו ול ךומסה לכו ךרכ :יול ןב עשוהי יבר לש ארמימב תחתופ היגוסה

 .ךומס וניאש יפ לע ףא – הארנ ,הארנ וניאש יפ לע ףא – ךומס :אנת :אתיירב ארמגה האיבמ ךכ לע
 ,רהה שארב ךרכה בשויש ןוגכ "ךומס וניאש יפ לע ףא ,הארנ" םוקמ אוצמל ןתינ :ארמגה תלאושו
 לע ףא ,ךומס" אלא .ול םיכומס םניא םהש ףא לע ךרכה תא םהמ תוארל םילוכיש תומוקמ םנשיו
 םג ,)קמע=( לחנב אצמנ ךרכה רשאכ :הימרי יבר רמא ?הזכ םוקמ ןכתיי ךיא ,"הארנ וניאש יפ
 .ותוא םיאור םניא םיכומס תומוקמ

 

 יול ןב עשוהי יבר לש תורמימ עבש :היגוסה זכרמ

 אוה רבדה םעט ."רפככ ןודנ – ףקוה ףוסבלו בשיש ךרכ" :יול ןב עשוהי יבר לש הנושארה הרמאה
 ףקוהש :דומלל שי ןאכמו ,"הָמֹוח ריִע בַׁשֹומ תיֵּב רֹּכְמִי יִּכ ׁשיִאְו" )טכ ,הכ ארקיו( קוספה ןושלמ
 .ףקוה ףוסבלו בשיש אלו ,בשי ףוסבלו

 וזיא" הנשמהמ תאז דומלל ןיאו ."רפככ ןודנ – םינלטב הרשע וב ןיאש ךרכ" :איה הינשה הרמאה
 ןידש רמול םוקמ שי ןכש ,"רפכ הז ירה – ןאכמ תוחפ םינלטב הרשע הב שיש לכ ?הלודג ריע איה
 ןב עשוהי יבר היה ךירצ ךכיפלו ,ץוחבמ םישנא םג ךרכל םיאבש ינפמ ,תורייעה ןידמ הנוש םיכרכה
 .רפככ ןודנ אוה םינלטב הרשע ךרכב ןיא םאש ,ונתוא דמלל יול

 .ריע ונניאש םוקמ אלא ,המוח ול ןיאש םוקמ בשחנ ונניא רפכהש ,ונתוא תודמלמ תורמימה יתש
 .םוקמה לש תימינפה תוהמה אלא ,עבוק ונניא ינוציחה ףקיהה

 ."ךרככ ןודנ – בשי ףוסבלו ברחש ךרכ" :ריעל סחיב איה יול ןב עשוהי יבר לש תישילשה הרמאה
 אוה ףוסבל בשייתה אל אוה םא וליפא ןכש ,ויתומוח וברחש ךרכ לע איה וירבד תנווכש שרפל ןיאו
 לע ףא – "הָמֹח ]ֹול[אל רֶׁשֲא" קוספה לע אתיירבב יסוי רב רזעילא יבר רמאש יפכו ,ךרככ ןודנ ןיידע
 אוה וב הרקמב וירבד תא ארמגה תשרפמ ,ךכיפל .ןכל םדוק ול התיה ךא ,המוח וישכע ול ןיאש יפ
 .ריעכ ריעה תא םירידגמ םהש ,םינלטב הרשעמ ברח

 םוקמ אל איה ריע םג ,תומדוקה תורמימה לש ינשה דצה תא שיגדמ יול ןב עשוהי יבר ,וז ארמימב
 לש תימינפה תוהמה אלא ,עבוק ונניא ינוציחה ףקיהה .רפכ ונניאש םוקמ אלא ,המוח ול שיש
 .םוקמה

 עשוהי תומימ המוח תופקומ םישרחה איגו ונואו דול" :איה יול ןב עשוהי יבר לש תיעיברה הרמאה
 ימיב וברחו ,ןונ ןב עשוהי תומימ המוח תופקומ ויה וללה םירעהש ,רזעלא יבר שריפו ."ןה ןונ ןב
 אּוה דֶמָׁשָו םָעְׁשִמּו רֶבֵע לַעַּפְלֶא יֵנְבּו" )בי ,ח א"הד( רמאנ ןכש ,ןתוא הנבו לעפלא אבו ,העבגב שגליפ
 יפכ ,ןתוא ץפישו הדוהי ךלמ אסא אבו ,וללה םירעה וברח בושו ."ָהיֶתֹנְבּו דV תֶאְו ֹונֹוא תֶא הָנָּב
 תא הנבנ" הנב אוהש םירעה לע הדוהי ינבל רמא אוהו ,"הָדּוהיִּב הָרּוצְמ יֵרָע ןֶבִּיַו" אסא לע רמאנש
 .םירע םש ויה שארמש עמשמו ,"?הלאה םירעה

 תא םיארוק ונא רשאכ .םוקמה שוביכ איה הליגמה תאירקש ,איה ארמימה תועמשמ יכ ,הארנ
 שבכש ןונ ןב עשוהי ומכ ,ץראה תא םישבוכ ונא ,ןונ ןב עשוהי תומימ המוח ףקומ םוקמב הליגמה
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 ץפשל ןתינ ,וברח וללה םירעה םא םגש ,רדא ו"טב הליגמה תאירק לש תועמשמה וזו ,ץראה תא
 .םתוא

 רתוי הליגמה תאירק תא תוביחרמ וללה תוכלההו ,םירופ לש תוכלה שלש ףיסומ יול ןב עשוהי יבר
 .הב שרופמש הממ

 ותואב ויה ןה ףאש ,הליגמ ארקמב תובייח םישנ :איה יול ןב עשוהי יבר לש תישימחה ארמימה
 .סנה

 ונינעב םישרודו םילאוש – תבשב תויהל לחש םירופ :איה יול ןב עשוהי יבר לש תישישה ארמימה
 רמאש המ םושמ םירופב השרד לע רוזגל ןיאש ,אוה וירבדב שודיחהש ,ארמגה תשרפמו .םוי לש
 תומא עברא הנריבעיו ,דומלל יקב לצא ךליו ודיב הנלטי אמש" ,תבשב הליגמ אורקל ןיאש הבר
 םילאוש והיש לארשיל םהל ןקית השמ :אתיירבב ונינש גח לכל עגונבש םשכו ."םיברה תושרב
 לחש םירופב םג ,גחב גח תוכלהו תרצעב תרצע תוכלה ,חספב חספ תוכלה :םוי לש ונינעב םישרודו
 .םוי לש ונינעב שורדל םיכירצ תבשב

 ,םויב התונשלו הלילב הליגמה תא תורקל םדא בייח :איה יול ןב עשוהי יבר לש תיעיבשה ארמימה
 ."יל הימד אלו הלילו הנעת אלו םמוי ארקא יהל-א" )ג ,בכ םילהת( רמאנש

 

 :ישילשה קלחה

 יבר ךא ,םויב הליגמ תכסמ תא ןנשלו ,הלילב הליגמה תא אורקל שיש ,הבישיה ינב וניבה הליחתב
 לע רובעא" :םישנא םירמואש ומכ "התונשלו" הלימה תא אבא רב אייח יבר לש ומשב שריפ הימרי
 .םויב תפסונ םעפ התוא אורקלו הלילב הליגמה תא אורקל ךירצ הז יפלו ,"התוא הנשאו וז השרפ

 אוה ךא ,םויב התונשלו הלילב הליגמה תא תורקל םדא בייח :רמא האריב אלוע םשב ובלח יבר םג
 ."ךדוא םלועל יהל-א 'ה םדי אלו דובכ ךרמזי ןעמל" )גי ,ל םילהת( רמאנש ,רחא קוספמ תאז דמל

 :אנינח יבר ירבד תא האיבמ ארמגה ,"הסינכה םויל ןימידקמ םירפכהש" תרמואש הנשמה לע
 .ןיכרכבש םהיחאל ןוזמו םימ וקפסיש ידכ הסינכה םויל ןימידקמ תויהל םירפכה לע וליקה םימכח
 תויהל לח" הנשמה ירבדמ השק ,םלואו .םיכרכה ינבל הנקת יהוזש אנינח יבר ירבדמ הקיסמ ארמגה
 תא םידקהל היה ךירצ תורייעה ינבל הנקת וז םאו ,"םויב וב ןירוק תולודג תורייעו םירפכ - ינשב
 ,הז הרקמב האירקה תא םימידקמ ונייה םאש ,ארמגה הבישמ .ןכל םדוקש הסינכה םויל האירקה
 .הליגמה לש ךכ לכ תמדקומ האירק ונקת אל םימכחו ,רדא 'יב םיארוק םירפכה ינב ויה

 ,"םויב וב ןירוק תולודג תורייעו םירפכ - ישימחב תויהל לח" הנשמה ךשמהמ השק ןיידע ,םנמא
 שיו ,א"י אוה הסינכה םוי ירהו ,הז הרקמב הליגמה תאירק תא םימידקמ םירפכה ינב ןיא עודמו

 תא םידקהל ונקת אל םימכחהש ,ארמגה הבישמו .האירקה תא הז םויל ומידקה םהב םירקמ
 .)ינש( רחא הסינכ םויל )ישימח( דחא הסינכ םוימ האירקה

 ןיאש םוקמ לבא ,ישימחבו ינשב םיסנכנש םוקמב - יתמיא :הדוהי יבר רמא" רמאנ ךשמהב הנשמב
 םויל המדקההש ונתעד לע הלוע היה םאו ,"הנמזב אלא התוא ןירוק ןיא - ישימחבו ינשב םיסנכנ

 ינשב םיסנכנ םירפכה ינב ןיאש םושמ םאה ,םיכרכה ינב תבוטל םימכח תנקת איה הסינכה
 ?םיכרכה ינב תא םימכח םידיספמ ישימחבו

 ינפמ" אלא ,"ןוזמו םימ וקפסיש ידכ" אנינח יבר ירבדב סורגל ןיאש ארמגה הקיסמ ,ךכיפל
 ינב רובע איה םימכח תנקתש ,איה םירבדה תועמשמו ,"ןיכרכבש םהיחאל ןוזמו םימ םיקפסמש
 םיקפסמ םה הנשה לכש ינפמ ,םירופה םדוקש ישימחב וא ינשב םג אורקל םהל םינתונו ,םירפכה
 .םיכרכבש םהיחאל ןוזמו םימ
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* 

 :תעצומה הקולחה יפ לע היגוסה ןושל וזו

 .ךרככ ןודנ – ומע הארנה לכו ול ךומסה לכו ךרכ :יול ןב עשוהי יבר רמא ,אפוג )1(
 יפ לע ףא הארנ אמלשב .ךומס וניאש יפ לע ףא - הארנ ,הארנ וניאש יפ לע ףא - ךומס :אנת )2(

 יכיה ,הארנ וניאש יפ לע ףא ךומס אלא .רהה שארב הבתיד ןוגכ הל תחכשמ - ךומס וניאש
 .לחנב תבשויש :הימרי יבר רמא ?הל תחכשמ

 .רפככ ןודנ - ףקוה ףוסבלו בשיש ךרכ :יול ןב עשוהי יבר רמאו )3(
 ףוסבלו ףקוהש - הָמֹוח ריִע בַׁשֹומ תיֵּב רֹּכְמִי יִּכ ׁשיִאְו )טכ ,הכ ארקיו( ביתכד ?אמעט יאמ
 .ףקוה ףוסבלו בשיש אלו ,בשי
 .רפככ ןודנ - ןינלטב הרשע וב ןיאש ךרכ :יול ןב עשוהי יבר רמאו

 - ןאכמ תוחפ ,ןינלטב הרשע הב שיש לכ - הלודג ריע איה וזיא :אנינת ?ןל עמשמ אק יאמ
 .אמלעמ היל יעלקימד בג לע ףא ,היל ךירטציא ךרכ - .רפכ הז ירה
 .ךרככ ןודנ - בשי ףוסבלו ברחש ךרכ :יול ןב עשוהי יבר רמאו

 יסוי רב רזעילא יבר ,אינת אהו ?אל - בשי אל ,ןיא - בשי ,ויתומוח וברח אמיליא ?ברח יאמ
 :אלא .ןכל םדוק ול היהו ,וישכע ול ןיאש יפ לע ףא - )ל ,הכ ארקיו( הָמֹח )א(ֹול רֶׁשֲא :רמוא
 .ןינלטב הרשעמ ברחש - ברח יאמ

 עשוהי תומימ המוח תופקומ )הל ,אי הימחנ( םיִׁשָרֲחַה יֵּג ֹונֹואְו דV:יול ןב עשוהי יבר רמאו )4(
 .ווה ןונ ןב
 דֶמָׁשָו םָעְׁשִמּו רֶבֵע לַעַּפְלֶא יֵנְבּו )בי ,ח א"הבד( ביתכד ,יהננב לעפלא אהו ?יהננב עשוהי ינהו

 יֵרָע ןֶבִּיַו )ה ,די ב"הבד( ביתכד ,יהננב אסא ,ךימעטלו - .ָהיֶתֹנְבּו דV תֶאְו ֹונֹוא תֶא הָנָּב אּוה
 !הָדּוהיִּב הָרּוצְמ
 אתאו העבגב שגליפ ימיב בורח ,ווה ןונ ןב עשוהי תומימ המוח תופקומ ינה :רזעלא יבר רמא
 הנבנ הדוהיל רמאיו ביתכד ,ימנ אקיד .והניצפש אסא אתא - לופניא רודה ,יהננב לעפלא
 .הנימ עמש ,ארקיעמ ווה םירעד ללכמ - הלאה םירעה תא

 .סנה ותואב ויה ןה ףאש ,הליגמ ארקמב תובייח םישנ :יול ןב עשוהי יבר רמאו )5(
 .םוי לש ונינעב ןישרודו ןילאוש - תבשב תויהל לחש םירופ :יול ןב עשוהי יבר רמאו

 ןילאוש והיש לארשיל םהל ןקית השמ :אינתד ,ימנ בוט םוי וליפא ?םירופ אירא יאמ
 םירופ - .גחב גח תוכלהו תרצעב תרצע תוכלה ,חספב חספ תוכלה :םוי לש ונינעב ןישרודו

 .ןל עמשמ אק ,הברד םושמ רוזגנ :אמיתד והמ .היל אכירטציא
 רמאנש ,םויב התונשלו הלילב הליגמה תא תורקל םדא בייח :יול ןב עשוהי יבר רמאו
 .יִל הָּיִמּוד ֹאלְו הָלְיַלְו הֶנֲעַת ֹאלְו םָמֹוי אָרְקֶא יַהV-ֱא )ג ,בכ םילהת(

 :הימרי יבר והל רמא - .אממיב הדיד ןיתינתמ אנתימלו ,אילילב היירקמל :הנימ רובס )6(
 אד אתשרפ רובעא :ישניא ירמאד ןוגכ :אבא רב אייח יברד הינימ יל אשרפימ ידידל
 .היינתאו

 הלילב הליגמה תא תורקל םדא בייח :האריב אלוע רמא ובלח יבר רמא ,ימנ רמתיא
 .ָּךֶדֹוא םָלֹועְל יַהV-ֱא 'ה םֹּדִי ֹאלְו דֹובָכ eְרֶּמַזְי ןַעַמְל )גי ,ל םילהת( רמאנש ,םויב התונשלו

 תולודג תורייעו םירפכ ,רשע השמחב ןירוק ןונ ןב עשוהי תומימ המוח ןיפקומה ןיכרכ[ )7(
 םימכח :אנינח יבר רמא ]הסינכה םויל ןימידקמ םירפכהש אלא ,רשע העבראב ןירוק
 .ןיכרכבש םהיחאל ןוזמו םימ וקפסיש ידכ הסינכה םויל ןימידקמ תויהל םירפכה לע וליקה
 וב ןירוק תולודג תורייעו םירפכ - ינשב תויהל לח :ןנתהו ?יוה ןיכרכד אתנקתד ארמימל
 .ןנבר וניקת אל הרשעו ,הרשע והל ווה - !הסינכה םויל ומדקיל - אתיא םאו ,םויב
 ומדקיל - אתיא םאו .םויב וב ןירוק תולודג תורייעו םירפכ - ישימחב תויהל לח :עמש את
 .ןניחד אל הסינכה םויל הסינכה םוימ - !אוה רשע דחאד ,הסינכה םויל
 ןיאש םוקמ לבא ,ישימחבו ינשב םיסנכנש םוקמב - יתמיא :הדוהי יבר רמא ,עמש את
 .הנמזב אלא התוא ןירוק ןיא - ישימחבו ינשב םיסנכנ
 והל ידספמ ישימחבו ינשב םיסנכנ ןיאד םושמ - איה ןיכרכד אתנקת ךתעד אקלס יאו
 ?ןיכרכל
 םהיחאל ןוזמו םימ םיקפסמש ינפמ :אמיא אלא ,ןוזמו םימ וקפסיש ידכ אמית אל
 .ןיכרכבש


