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 ?רוסא המו רתומ המ – תבשב יוסיעו הכילה ,תולמעתה

 יליגרת עצבל רתויב לבוקמ ,ינפוגה רשוכה לע הרימשה תובישחל תועדומב היילעה םע ,ונימיב
 תולמעתה לולכל תויושע ולא תולועפ .הרגשבש רבדכ תיתיבה תרגסמב םינוש תולמעתה
 םידיפקמ םיבר .הצירל וא תיביטרופס הכילהל האיצי ןכו ,הגוי ,החיתמ יליגרת ,םירישכמ
  .תבשב םג םעצבל םיניינועמו ,םוי ידמ ולא תולועפ עצבל

 םיליגרת עצבל אפורה תארוהב םיבייח תומוארט וא תולחמ ןווגממ םימילחמ ,ןכ ומכ
 .ימוימויו עובק ןפואב םייפארתויזיפ

 ןכו ,םיידיל וא ראווצל ,בגל םייוסיע – םינוש םייוסיע תיבב םג עצבל רתוי ץופנ םויכ ,ףסונב
 ,דחא חומ ,יגולוסקלפר יוסיע ןוגכ ,עגמב םיכורכש תיביטנרטלאה האופרה םוחתמ םילופיט
 .תופסונ תוקיטקרפו

 .תבשב ןהמ רוסאהו רתומה רבדב הכלהה תא ררבל שי ולא לכ לע

 ."ןיררגתמ אלו ןילמעתמ אל לבא ,ןישמשממו ןיכס" :)א ,זמק( תבשב ונינש

 תביסו ,חכב ףושפשל איה הנווכהש בתכ )םש( י"שר .םינושארה וקלחנ "ןילמעתמ" שוריפב
 ,י"שר ומכ בתכ הנשמה שוריפבש ףא ,ם"במרה םנמא ."לוחד ןידבוע" והזש ינפמ איה רוסיאה
 :בתכ )חכ הכלה אכ קרפ תבש תוכלה( ויתוכלהב

 ומצע עגייל רוסאש ...עיזיו עיגיש דע חכב ופוג לע םיסרודש ...תבשב םילמעתמ ןיאו"
 ."האופר איהש ינפמ ,תבשב עיזיש ידכ

 םושמ הרוסא איהו ,עיזהל התרטמש תינפוג תוליעפ איה תולמעתהש ם"במרה תעד ,רמולכ
 .האופר

  :קספנ )ב ,זכש ןמיס( ךורע ןחלושב

  ."םיידי ןויפירב אלא חכב שמשמי אלו ...יוניש ידי לע ותאנהל ןישמשממו ןיכס"

 ,לוחד ןידבוע םושמ אוה הז ןידל םעטהש שרופמב ןייצ ףא רוטב .י"שר תעדכ – רמולכ
  .)'ז ק"ס( הרורב הנשמה ןכ בתכ ויתובקעבו

  :)במ ףיעס( ח"כש ןמיסב ע"ושב קספנ ם"במרה לש וניד םג ,תאז םע

  ."עיזיו עגיש ידכ חכב ףוגה לע סרודש ונייה ,ןילמעתמ ןיא"
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 .ם"במרה ירבדכ והזו ,האופר לש םעטה תא וז הכלה לע בתכ םש רוטבו

 ןייע( םיקסופה ונד ,הכלהל הקספנ ם"במרה תטיש םגו הכלהל הקספנ י"שר תטיש םגש תורמל
 .תוטישה ןיב הכלהל לדבהב ))'ג ק"ס זכש ןמיס( הבר הילאו )ו"מ ק"ס ח"כש ןמיס( םהרבא ןגמ
 םיידיה תא ףשפשל רתומ י"שר תעדלש בתכש םירוביגה יטלש ירבד םיאצמנ םירבדה סיסבב
 .העיז ידיל אב וניא דוע לכ – חכב םג רתומ ם"במרה תעדלו ,חכב אל לבא האנהל תחנב קר
 ןהילא ןחוכ בישהל ידכ אוהש ,חכ יעיגיל" םישועש ףושפשב ןידה דציכ קפתסמ אוהש אלא
 הז קפסב ותנווכ ,ראבמ אוהש יפכ ."ןירוסא םה םא ,האופרל ימד תצקד ,םתופיע ןהמ לטבלו

 וב שיש הז הרקמבש אטישפ ,רוסא גונעת םשל וליפאש י"שר תטישל ןכאו ,חכב ףושפשל איה
 שי םא ןודל שיש םושמ ,ם"במרה תטישל אלא וניא וקיפסו ,רוסא היהי האופר תצק םג
 .האופר םשל וא גונעת םשל הלועפכ וז הלועפ בישחהל

 רואיבב .הב עיזהל לוכי וניא דוע לכ תרתומ חכב תולמעתה ם"במרה תעדלש וירבדמ ראובמ
 וניא קוליחהש ראבמו ,תוטישה תא רתוי קיידמ )ז ,זכש 'יס ב"נשמב ןכו ,במ ,חכש ןמיס( הכלה
 הלועפל ,העיז םשל איה ותנווכש הלועפ ןיב אלא ,הב עיזהל רשפא יאש וא רשפאש הלועפ ןיב
 י"שר תעדל לבא ,ם"במרה תעדל תאז .הנממ עיזי יעבט ןפואב םא ףא – העיז םשל ותנווכ ןיאש
 .עיזהל הנווכב וא העיזב יולת רוסיאה ןיא ןכלו ,לוחד ןידבועל אלא העיזל רושק וניא רוסיאה

 ,ע"ושה יקספב הכלה רואיבה השקתמ ם"במרהל י"שר ןיב תקולחמ שיש ראובמש ךכ ךותמ
 קספ חכש ןמיסבו ,עיזהל ותנווכ ןיאש יפ לע ףא חכב ףשפשל רוסאש קספ זכש ןמיסבש
 .ם"במרהכ קוספל הבר הילאה תעדכ עירכהל בתוכ אוה השעמל .ם"במרהכ

 םלועל חכב תולמעתהו ,אנידל י"שרו ם"במרה וקלחנ אלש )חכש ןמיס( ח"בה תעד ,תאז תמועל
 רתויו ,ע"ושה תעדב חכש ןמיסב לקשה תיצחמה כ"כו ,האופר םשל תולמעתה לכ ןכו ,הרוסא
 בתוכו ם"במרהו י"שר ישוריפ תא דחאמש הארנ וירבדבש )ז"מ ,חכש( ברה ע"ושב ראובמ הזמ
  .עיזיו עגייש ידכ ןכש לכו גונעתל וליפא חכב ףשפשל רוסאש

 הנווכה אלא שממ האופר םושמ וניא רוסיאה ם"במרה תעדל םגש רמול ותנווכש שדחל ןכתי[
  .]לוחד ןידבוע םושמ אוה םעטהו "האופרה יכרדמ" ןהש תולועפ תושעל רסאנש

 תבשב למעתהל ריתהל שיש ,הכלה רואיבה ירבד ךמס לע ,קסופ )בי ,ול קרפ ב קלח( ןויצל רואה
 ןיא דוע לכ ,היפרתויזיפו תולמעתה ילופיט עצבלו ,המודכו תולוקשמ ומכ םילכ תרזעב םע
 ,תבשב )massage=( םי'גאסמ תושעל םג ריתמ אוה )אי הבושת( םש דוע[ .םהב עיזהל ותנווכ
 ,וש ןמיסב םיקסופב ראובמכ( םימכח הורסא אל הקשמ וא לכוא הב ןיאש האופר לכש םעטמ
 .]ןלהל ןייעו ,)ול ק"ס ב"נשמ ש"ע ,ז

 שיו וקלחנ אל ם"במרהו י"שרש וטקנש םיקסופב וניצמ ירהש תישאר ,וירבדב ןייעל שי םנמא
 ףסוי תיבה ןושלמ עמשמש )ד ןמיס ו קלח( רזעילא ץיצה בתכ ךכו ,םינפואה ינשב רימחהל
 דעש ןכתיש ,תינשו .)עיזהל ןווכתמ וניא םא ףא תולמעתה לכ רסא ןכא הז חכמו( חכש ןמיסב
 זאש ,גונעת םשל איהש תולמעתהב אלא הבר הילאה לע ךמסנש הכלה רואיבה בתכ אל ןאכ
 תולמעתה לבא ,ךכל ןווכתה אלש םושמ – רתומ ,עיזמ ירהש האופר ךכב שיש יפ לע ףא
 םעטמ ריתהל ןתינ ךיא ,האופרהמ קלח איה העיזהש הכרדו ,האופר אוה הניינע ארקיעמש
 וא ,אדירג העיזב איה האופרה םא יל המו .השועש המ תילכת והז אלה ,עיזהל ןווכתה אלש
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 םמחתמ ורשבש המ איה העיזב תיאופרה תלעותה רקיע םתסה ןמש טרפבו ,הלועפה םצעב
 ךרדבו ,םירירשה תא תופרהלו םמחש ,עיזהל ןווכתמ וניאשכ םג הלועפב תילכת הזו ,עיזמו
 .המודכו םילער קלסל ידכב ,שממ העיזל םג איה הנווכה ללכ

 רבכ ,םימכח הורסא אל הקשמו לכאמ הב ןיאש האופר לכש וש ןמיסמ חיכוהל בתכש המו[
 הל תושעל הצור תעכו ,הקשמו לכאמב תופורת תינורקע הב שיש האופרבש ,וירבד תא וחד
 האופר לש רוסיאה ללכמ רוסא רבדה ,הקשמו לכאמב תוכורכ ןניאש תולועפ ידי לע ףילחת
  .])חכ ,חכש ןמיס ז"ט ןייע( הב תכייש םינממס תקיחש תריזגו

 ם"במרה תנווכ םגש ,ברה ךורע ןחלוש ירבד ךותמ הארנש ליעל ונזמרש המ תא דוע ראבל שיו
 םעטמ איהש תבשב האופר רוסיא רקיע דצמ תמאבש ,לוחד ןידבועל אלא שממ האופרל הניא
 רוסאל שיש ותנווכו ,הקשמ וא לכאמ הב ןיאש האופר רוסאל ןיא ןכא םינממס תקיחש תריזג

 ורסאש לוח השעמכ םיבשחנ םתוללכב האופרה יניינעש ,לוחד ןידבוע דצמ איה האופר םושמ
 ינב שמשמלו ךוסל רוסאל בתכש )חכ הכלה םש( ם"במרה ירבד תועמשמכו ,תבשב םימכח
 ותעדל םג רוסא שומשמהש ונייהו ,לוחב השוע אוהש ךרדכ אלש השעי ןכ םא אלא תבשב םייעמ
 עגייש השועש ןפואב ןכש לכש ,ברה ע"ושה בתכש ומכ טושפ ךכש רחאמו ,לוחד ןידבוע םעטמ
 .םעטה ותואמ רסאנ הז םגו ,עיזיו

 רוסא ,ןכל .םיקסופ דוע ובתכ ןכו ,רוסאל )בכ ,דל קרפ( התכלהכ תבש תרימשב בתכ הכלהל
 עיזמ וניאש יפ לע ףא ,גונעת םשל חכב ףושפש לש הלועפ ןיב ,תולועפה יתש תא תבשב תושעל
 הניאש הלועפ ןיבו ,)תולוקשמ תמרה ומכ( התמחמ עיזמ םא ןכש לכו ,)'גאסמ ומכ( התמחמ
 אצויכ לכו ,הגוי ,םיילגרה תופכב יגולוסקלפר יוסיע ומכ( האופר לש תילכת הב שי לבא חכב
  .)הזב

 ,רתומ רבדה אמלעב גונעתל ותנווכ םא יזא ,לוחב ןכ ןישועש ךרדמ יונישב תאז השוע םא םנמא
 ,ןמשב ףוגה תא םיכס יוסיעה םדוקש ךרדהש 'גסאמב ,אמגודלו ,לוחד ןידבוע ןאכ ןיא ירהש
  .ןמש ךס וניא םא רתומ

 סנכנ אוה )העיז ידיל אובל ןווכתמ וניאש אלא( חכב השועשכ לבא ,חכב אלש השועשכ הז לכו
 רימחהל ובתכ םיקסופב םיבר לבא ,לקהל דדצמ ב"נשמה הזב רומאכו ,םיקסופה תקולחמל
  .הזב

 רובידו המישנ יליגרת ןוגכ ,םירירשה קוזיחל דעונ רבדה ןכ םא אלא הזב לקהל אלש ףידע ןכלו
 לכאמ לש תופורת תועצמאב םתושעל ךרד ןיאש ,םירירש תלחממ םוקישל היפרתויזיפו
 הזב ב"נשמה תעד לע ךמוסה זאש ,)םינממס תקיחש םושמ רוסא רבדה ןכ אל םאש( הקשמו
 1.ךומסיש ימ לע ול שי

 אלא ,חכב אלש וליפא רוסא ,םירירש וא בג יבאכ ול שיש ןוגכ ,האופר םשל ןכ השועש הרקמבו
 )ויבאכ תמחמ בכשמל לפנש רמולכ( הנכס וב ןיאש הלוח רדגב אוהש ךכ לכ לבוס אוה ןכ םא
 .רתומ רבדה יונישב ןכ השועש רחאמ זאש

 
 ,הנכס וב ןיאש הלוח רדגב וניא תעכש ףא ,ימוימוי ןפואב םיליגרת עצבל ךירצ םדאש םירקמ םנשי 1
 וליפאו הלא םילופיט תבשב תושעל לוכי ,ובצמ תא רדרדל הלולע לופיטמ תוענמיהש ןויכ םוקמ לכמ
 .)טס ,חכש תובושת יקספ( יונישב ףידעו ,חכב
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 ןכו ,חכב אלש ,אמלעב האנהל תחנב יוסיע טעמ ורבחל השוע דחאש לבוקמ םימעפל םנמא
 .רתומ רבדה הזבו ,ראווצבו םיידיב םיטושפ החיתמ יליגרת

 ,םיריעצ םירוחב ברקב לבוקמכ ,ץרמ תקירפ םשל אלא והשלכ ךרוצל ללכ הניא הנווכהשכו
  2.)י"ק הרעה המלש ןחלש( רתומ רבדה

 תדרוהו האיר-בל תלוביס חותיפ ,ינפוגה רשוכה רופיש םשל תוכילה עצבל דואמ לבוקמ ונימיב
 :)ב ,א"ש ןמיסב( ע"ושה בתכ .לקשמ

 ןכו( וב םיגנעתמש רבד לכ תוארל ןכו .רתומ ,םתצורמו םתציפקב םיגנעתמה םירוחב"
 .")לייטל רתומ

 :)ז ק"ס( הרורב הנשמה ראבמו בתוכ "לייטל" ריתמש א"מרה לש תפסותה לע

 אחכומ אלד ןויכ ,ירש םוקמ לכמ ,האופר םושמ םמחתהלו למעתהל ותנוכ םא וליפא"
 אחכומד ןויכ ,האופרל םמחתיש ידכ ץורל רוסא לבא ;האופרל ןכ השועש אתלימ
 למעתהל ותנוכ םא לויטב וליפא ןירימחמ שיו .ןינממס תקיחש םושמ רוסאו ,אתלימ
 ."האופרל

 וגזמ תא קזחל הצורש אירב םדאל וליפא אלא ,הרומג האופרל הניא הרורב הנשמה תנווכ
 .)ל"ק ק"ס( ח"כש ןמיסב וירבדב ראובמכ ,ורשוכו

 רשוכה רופיש וא לקשמ תדרוה םשל ףוגה תא ץמאלו ,הב עיזהל תדעוימש ,הריהמ הכילהב ,ןכל
 רבדה( תולמעתה תרטמל איה וז הכילהש רורבש ןפואבו .םיליקמ שיו םירימחמ שי ,ינפוגה
 אתלימ אחכומש ןכיהש ,ב"נשמה בתכש ומכ תועדה לכל רוסא רבדה ,)םיכלוהה לע רתויב רכינ

 וליפאו ,הכורא וליפא ,תחנב הכילה לבא .הליקמה העדל םג רוסא רבדה האופרל ןכ השועש
 לע לקהל ידכב הדועסה רחאל תכלל ותנווכשכ יאדוובו( ךכל ןווכמו תיאופר תלעות הב שישכ
 וז הכילהמ ענמיהל שי ,ךכמ גונעת ול ןיא םאו ,רתומ רבדה ךכב גונעת ול שי םא יזא ,)לוכיעה
 .)חי ןמיס ה קלח השמ תורגא ןייעו ,'ג ףיעס םש ע"ושב ראובמכ(

 

 

 

 

 

 
 שי ,רקוב תולמעתה .תבשה תוליז םושמ ,תולוקשמ ןוגכ םירישכמב שמתשהל אלש םירימחמ שיו 2
 תקירפ םשל הניאש םושמ ,םירסוא שיו )םש המלש ןחלש( תוננערתהל אלא הניאש םושמ םיריתמ
 טפ קרפ ד קלח ינש טוחו בישילא ש"ירגה םשב גל ןמיס ב"ח הפשי ינבא( תיתואירב הרטמל אלא ץרמ
 .םש ת"ספב ואבוה ,א"נ ףיעס


