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 תרוסמל הרזח וא יוניש  - תומצע טוקיל
 ה'זור בקעי ברה

 
 :)'ט 'ח 'ז תוכלה בי קרפ( תוחמש תכסמב וניצמ .א

 יברו ,ירונ ןב ןנחוי יבר ירבד ,ומאו ויבא תומצעמ ץוח טקלמ םדא תומצעה לכ
 ;רשבה הלכיש דע וניא תומצע טוקיל .טקלמ םדא ולא דחאו ולא דחא רמוא אביקע
 .תומצעב תרכינ הרוצה ןיא ,רשבה הלכ
 שארב ולאו ,ןאכמ ןיסירקיפא שארב ולא ןתונו ,תחאכ םיתמ ינש תומצע םדא טקלמ
 ןיסירקיפא ףוס רמוא אביקע יברו ,ירונ ןב ןנחוי יבר ירבד ,ןאכמ ןיסירקיפא
 .םיזראב ןנתונו ןטקלמ לבא ,ברעתהל תומצע ףוסו ,לבאתהל
 ינרבק הליחתב ,ינב ,ותתימ תעשב אבא יל רמא ךכ ,קודצ יבר ןב רזעלא יבר רמא .
 ,ול יתישע ןכו ,ךדיב םטקלת לאו ,אמקסולדב םנתו יימצע תא טקל ףוסבו ,העקיבב
 ןהילע יתתנו ,ןהילע יתערקו יתסנכנו ,ןיסירקיפא ןהילע סריפו ,ןטקילו ןנחוי סנכנ
 .ול יתישע ךכ ויבאל השעש םשכ ;ןישיבי ןיריפס

 :)א קרפ ןטק דעומ( ימלשורי דומלתבו .ב
 תומצעה תא ןיטקלמ ויה רשבה לכאתנ תורומהמב ןתוא ןירבוק ויה הנושארב
 ויתובא וחונינש רמול חמש היה רחמלו לבאתמ היה םויה ותוא םיזרב ןתוא ןירבוקו
 .ןידה ןמ

 – האמוט םוקממ ןויצ ןיקיחרמ ןיאו  :)ב"ע 'ה ןטק דעומ( אתיירבב רמאנ .ג
  ."לארשי ץרא תא דיספהל אלש

 ץרא אצמנו ,שרופ דימ ןמיסה האורשכש – לארשי ץרא דיספהל אלש" :י"שר שרפמ
  ."ךרוצל אלש האמוטב לארשי
 ."םש ושרחי אלשו םש וכלי אלש – לארשי ץרא תא דיספהל אלש" :טרפמ א"בטירה
 ךכל תמרוג איהש ינפמ לארשי ץרא תא הדיספמ הרתי האמוט יכ הארנ ןאכמ
  .תואלקחל אלו הכילהל אל ,שומישל םינתינ אל םיבחרנ םיחטשש

 .תומצע טוקיל – ץראב תולבוקמ ויהש  הרובקה יכרדמ תחאל םעטה הארנכ הז
 .ונימי לש םירבקל המודה הרובק – הדש  תרובקב הליחתב תמה רבקנ וז הטישב
 ןמ תומצעה וטקול ,רשבה לכוע רבכש רחאל ,הרובקל הנשה םויב לשמל ,ןמז רובעכ
 .'הפסאמ' הנוכמה ףתושמ יתחפשמ הרובק רובב ונמטוהו עקרקה

 חנוה םהבש ,םיכוכ ובצחנ  םש .הרובקה תורעמב רובקל וגהנ תרחא הפוקתב
-רדח תפציר לעו - הנושאר הרובק וזו - הנש ךשמל ןורא אלל וא ןוראב רטפנה
 ,תמה תומצע וחנוה םהב ןבא תומקסולג וחנוה םידחוימ םיכוכב וא הרובקה
  הנושארה הרובקה םוימ הנש רובעכ וטקולש

 ןאכ תאבומ איה ןכלו אשונל דואמ הבושח )אירת ןמיס ב קלח( ז"בדרה תבושת
 :התומלשב

 גהנמ םהב םיגהונו י"אל םיתמה תומצע םיכילומה ולא לע ישפנ דידי ינממ תלאש"
 םא תומצע םירבתשמו םירבאה םיקרפתמ םימעפלו םתמוק תא ןילפוכש דע ןויזב
  .אל וא ששח הזב שי

 ודובכ והז יכ ןויזב םושמ וב ןיא תמה תלעותל אוהש לכש רורב רבדה הבושת
 ןיאמט הליבטל הדירי ךרד םילשוריב םיאצמנה םילכה לכ םילקש תכסמב היארהו
 םירוהט םלוכ רמוא יסוי 'ר מ"ר ירבד ןתיילע ןתדירי ךרדכ אלש ןירוהט היילע ךרד
 ןיפרוגש ילכ הפירגמ שוריפ תורבקל םידחוימה הצירמהו הפירגהמו עלסה ןמ ץוח



 תמה תומצע וב ןירבשמו םיצצורש ילכ הצירמ .םירזופמ םהשכ תומצעה וב ןיסנוכו
 לכ ותלגלג תא ץרתו ןושלמ רזגנ םשה הזו םוקמל םוקממ םכילוהל לסב םסינכהל
 תומצעה ץצרל ןיריתמ ויהש האור התא ירה תוינשמה שוריפב םב"מרה ןושלמ הז
 תמ לש ודובכל אלא ןכ ןישוע ויה אל אתלימד אמתסו םוקמל םוקממ םכילוהל
 .לארשי ץראב ורבוקל ידכ ןכ תושעל רתומ היהיש ש"כו ותחפשמ ינב לצא ורבוקל
 םיברועמ הברה םיתמ לשמ תומצעה ויהיש וליפאש הנשמ התואמ דומלל שי דוע
 ויה םא םתוא ףורגל ילכ ןינקתמ ויהש הממ םדובכל רבדהש ןויכ אדיפק ןיא דחי

 אללכ .םתוא ץבקל הפירגמ וכרטציש דע םירזופמ ויה אל דחא תמ תומצעו םירזופמ
 םוקמבד ת"סמ לודג היהי אלו רתומ ודובכלו תמה תלעותל אוהש רבד לכ אתלימד
 ."וילע בוכרלו רומחה לע וחינהל רתומ הנכסה

 

 רוזחל שיש ןכתי עקרקה תקוצמ הרימחהשמ ,רסאנ אל םלועמ תומצעה טוקיל גהנמ
 יונישל האיבה רבכ הרובקהו תועקרקה תקוצמ ןכ ומכ .ןשיה הרובקה גהנמ לא
 בורל חונ וניא  הז ןורתפ .הדוברו היוור הרובקל הליגר הדש תרובקמ גהנמה
  .םישנאה

 לכ תומצעה טוקיל תא ףידעהל שי הרואכל ,תגהונה הדשה תרובקמ םינשמ רבכ םא
   החפשמה תמכסהב ןבומכ תאז

 


