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 א"טילש סייו רשא יבר ןואגה ןרמ וניברמ תובושת המכ
 הכונח תורנ תקלדה יניינעב

 
 ותיבל רחואמ עיגמש ימל הקלדה .1

 זאו אוביש דע תיבה ינב ול וכחי ,םיבכוכה תאצ ןמז רחאל םייתעש וא העש ותיבל עיגמה

 זאו ,ומוקמב וינב וקילדי ,בוחרב םיבשו םיכלוהה םיטעמתמש דע הברה רחאתמ םאו .וקילדי

 ימ לדבה ןיא דרפס ינבלו .ותבוח ידי אצי ותשא הקילדה םאש ,הכרבב קילדי ותיבל רוזחישכ

 .קילדי

 :הבושתה ןושל

 תאצ רחאל רכינ ןמז הכונח תולילמ דחאב תיבל עיגהל ץלאנש ימב יתעדל לאשש המב

 קילדי אוהו יוארה ןמזב תיבב קילדת ותשא םאה .גוהנל דציכ םייתעש וא העשכ ,םיבכוכה

 .ותיבל עיגי רשאכ הקלדהב חתפי אוהו תיבה ינב ול וניתמי אמש וא ,התיבה אובישכל ומצעל

 םיבייח אלהד ול ןיתמהל אלו ןמזב קילדהל תיבה ינב לעש טושפ הארנ היה הרואכל הנה

 רחאל העש יצחכ אוהש "קושה ןמ לגר הלכת" ןמזמ רחאל אל פ"כעו המח עקשתשמ קילדהל םה

 ןמיס ע"ושבו הכונחמ ה"ה ד"פב ם"במרב ,תבש 'סמב ף"ירב ראובמכ הקלדהה ןמז תליחת

 המל כ"או .הלילה לכ קילדהל לוכיש רוטהו רבחמה תעד דבעידב קרו ,ש"יע 'ב ףיעס ב"ערת

 .התיבה אוה עיגיש דע םתוצמ תיבה ינב לכ ולטבי

 ןיקיתו גהנמ םא ונעדי אל ךא .רבד אמע המ הזח קופ ,םלועה גהנמ הז ןיאש אנעדי ךא

 .ףנעו שרוש ול ןיאש גהנמ וא אוה

 לא הצקה ןמ ונתשה םייחה ילגרהש ונינמזב ד"נעלד )םש( א"קמב יתראיב רבכ ,הנהו

 תובוחרב ןייוצמ םיבר דוע לכ ,הליל תוצחל בורק דע םייח םיקקוש וניתובוחרו ,הצקה

 הלכתש דע" אלא םימכח ורמא אל ירהש .קושה ןמ לגר התלכ אל וליאכ יוה ןיידע םיקוושבו

 .םהינמזב ע"ושהו ם"במרה י"ע עבקנ אלא ל"זח ןוקיתמ וניא העשה יצחכ רועישו "לגר

 דע" ל"זו ונירבדכ שממ א"כ תבשב םישדחה א"בטיר ישודיחב יתיארשכ יתחמש דאמ המ

 ןמז לכ ורועישש טושפה גהנמהו ,אוהש המ יפכ הזה רבדה םוקמ לכבו .יאדומרתד אלגר אילכ

 ."תוחותפ םהב אצויכו ןמש םירכומה תויונחש

 הארנ ד"ינבכ קחדה תעשב מ"מ ,הליחתכל הזב לקהל ןיאש איה אטישפד אתלימד ףאו

 אלמה ןפואב אסינ ימוסרפ שי ןיידעו תובוחרב םיכלהתמ םיבר דוע לכ התיבה באה אבי םאד

 תויהל לארשי תיבב וגהנ ךכש רחאמד .בא דוביכ תווצמ םושמ באל ןיתמהל יוארה ןמ ,רתויב
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 הארנ ,ןושאר קילדמש אבאל ביבס םיתיז יליתשכ םידמוע םידליה לכו ותיבב ררוש שיא לכ

 .בא דובכב לוזלז ץמש הזב שי וניתמי אל םאו ,באל ןיתמהל שי בא דוביכ םושמד

 םא לבא ח"נל רומג םוסרפ שיו לודג הלילה דועב ותיבל עיגי ןכא םא אלא הז ןיא םנמא

 אלא ,ול וניתמי אל אסינ ימוסרפ תוצמ רקיע לטב רבכ ליל תוצחב עיגישכו רחואמ דע עיגי אל

 תורחואמה תועשב באה עיגי םא ,םינפב קילדהל םיגהונה הלאל ףאו .וינפל וקילדי תיבה ינב

 .תיבה ינבמ אסינ ימוסרפ לטבלו ןיתמהל ןיא םינשי רבכ תיבה ינבמ קלחש העשב

 ,םידליה דחא אלא השאה קילדת אלש הארנ ,אבאה ינפל וקילדי תיבה ינבש ג"הכב ףא ךא

 םושמ הכרבב קילדהל לוכי לעבה ןיא בוש השאה תקלדה רחאלד )םש( א"קמב יתראיב רבכד

 ןירדהמה ןידמ הכרבב באה קילדי בושו ,קילדי םידליה ןמ ימש ףידע כ"ושמו ,ופוגכ ותשאד

 .)מ"פנ הזב ןיא דחא אלא קילדמ וניאש םידרפסה גהנמלו( .דחאו דחא לכל רנ םיקילדמש

 .הכלה רבדב לשכינ אלש ר"היו ,ד"נעלנ ךכ

 ]ב"י ןמיס הכונח רשא תחנמ תובושת ץבוק[

 

 םילוחה תיב רדחב ידיחיל תרחואמ הקלדה .2

 קילדהל דיפקי ,אסינ ימוסרפ ותקלדהב ןיאו םייוגה ןיב םילוח תיבב זפשואמה הלוח

 רתוי שי דחואמ קילדמשכש ינפמ ,ותקלדה לע ךרבמ ןכ םג רחואמ קילדמ םאש ףא ,ןמזב

 .םהינפב םסרפתמ סנהש םירחא ןיאשכ ןורסיח

 :הבושתה ןושל

 הלכת לש ןמזה דע הכונח תורנ קילדהל שי הליחתכלש ףאש ל"יק 'ב 'עס ב"ערת 'יס ע"שב

 א"גמה ירבדמ איבמש ב"מב ש"יעו .הלילה לכ ךרבלו קילדהל רשפא דבעידב מ"מ ,קושה ןמ לגר

 וניאו םינשי םלוכ םא לבא .אסינ ימוסרפ םליבשב שיו םירע ןיידע תיבה ינבשכ קר אוה הז לכש

 קלוחש השמ דמחה ירבדמ איבמש ןויצה רעשב ש"יעו .הקלדהה לע ךרבל ןיא אסינ ימוסרפ ןמז

 וילע מ"מ ומצעל אלא םוסרפ ותקלדהב ול ןיאש םיוגה ןיב וא דבל אצמנש ימ ומכד ,א"גמה לע

 ןיחומ ןיא ג"הכב ךרבל הצורש ימש צ"העשה םייסמו .ד"דינב ה"ה כ"או ,הכרב םע קילדהל

 .ודיב

 ומצעל אלא םוסריפ ול ןיאו םיוגה ןיב ההושש ימש ראובמ 'ג 'יעס ז"ערת ןמיסב ,הנהו

 אוה וז לכש הארנ לבא .הז ןיד רקיע לע םיקלוח םש וניצמ אלו ,הכרב םע קילדהל וילע מ"מ

 לעופב םירחאל םוסרפ שי םא ןיב םיקלחמ ונא ןיא הזבו ,ונמזב הנקתה רקיעכ קילדמש ימב

 אקווד ךירצש םירמוא שי הזב ,רחואמ קילדהל הצורו הקלדה ןמז רבעש ןאכ לבא .ואל םא

 .ל"נכ ךרבל רשפאש ןידה רקיעמ ל"יק הזב םג מ"מו .םירחאל םוסרפ
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 סוטמבו תבכרב הכונח רנ תקלדה .3

 לע ךרבל לוכי וניא סוטמב ההושה לבא ,הכרבב הכונח רנ קילדמ תבכרב ההושה

 .ותקלדה

 :הבושתה ןושל

 ונשנו ורמאנ ןיד יקוליח המכו המכו ,תיבב ח"נ קילדהל םימכח ונקיתד הארנ הרואכל הנה

 לע ,ר"הרל ךומסה ןולחב ,רצחה וא תיבה חתפ ,ץוחבמ ותיב חתפ לע ,הקלדהה םוקמ ןינעב

 ,רחא םוקמב הקלדה וניצמ אלו םדא לש ותיבב יריימ םלוכ ךא ,'וכו 'וכו הנכסה תעשב ונחלש

 ךכש םושמ קרו הילע ךרבמ םא תסנכה תיבב הקלדהה ןינעב םיקסופה ורכרכ םירוכרכ המכו

 ,וניצמ אל 'ודכו בכרב וא סוטמב הקלדה תוצמ לבא ,וז הקלדה לע ךרבל וריתה םדק ימימ וגהנ

 ו"מק 'יס ד"ח ם"שרהמ ת"ושב ןייע הקלדה בויח שי תבכרב םגד וקיסה םיקסופה ילודג םנמא

 הזב ךיראה 'ל – ט"כ 'יס ו"ט קלח רזעילא ץיצ ת"ושבו ,'ה ףיעס ז"ערת 'יס ןחלשה ךורעבו

 נ"כהיבב הקלדה לש שודיחהד הארנ ז"יפלו ,ש"יע הכונח רנ קילדהל תיב אקוד ךירצ אלד קיסהו

 ןוכנ יאדובד דועו ,ותיבב קילדמו רזוח נ"כהיבב קילדמה ףאו ח"די וב אצוי םדא ןיאד ךכב אוה

 .נ"כהיבב הכרבהו הקלדהה םצעב שודיח ןיא לבא ,ותיבב קילדי דחא לכש יפט

 אלד םושמ הז ןיא תבכרב ךרבלו קילדהל שיד קספ ם"שרהמהש ףאד הארנ תמאב ךא

 םש בתכ ירהש ,םוקמ וב רכשש ןויכ תיבכ יוה תבכר םגד ל"סד אלא ח"נ תוצמל "תיב" ךירצ

 הוצמ שיש רזעילא ץיצה תנקסמכ אלש הזו ,תיב ללכב יוה אלד ח"נמ רוטפ החותפ הניפסבד

 ףא ערגד רבתסמו תיב ללכב יוה סוטמ םא ןייעל שי ןכש ןויכו .ש"יע חותפ הדשב קילדהל

 לכו ךוליה םוקמ אלו םיברה תושר וניאש סוטמב טרפבו ,הז רבד יל ארירב אל מ"מו ,תבכרמ

 יתחמשו .הכונח רנ לע וב ךרבל רשפא םא אבוט ינקפוסמ ועבט םצעמ ץלואמו יערא וב תוהשה

 ח"נ תקלדה לע ךרבל ןיאד ל"צז ךבריוא ז"שרגה םשב ו"נשת ולסכ הרות ישקבמ ץבוקב יתוארב

 .ש"יע סוטמב

 ]'א תוא 'ד ןמיס הכונח רשא תחנמ תובושת ץבוק[

 

 ירוביצ םוקמב הקלדה .4

 בוטהו .הכונח רנ קילדהל צ"מות רמוש דבועמ םישקבמש הדובע תומוקמב רבדה יוצמ

 הקלדה ןידכ הכרבב קילדהל לכוי זאו הכונחה ינפל תיברע תליפתל ןינמ ועבקי םא אוה רתויב

 לוכיו( סנה תא םסרפל ידכב הכרבב אלש קילדי הליחתכל ,ךכב רשפא יא םאו .תסנכה תיבב

 .ךומסיש המ לע ול שיו דיספה אל ךרבמהו ,)םשה תרכזה ילב הכרבה רמול

 :הבושתה ןושל

 ושקיבש ,םייתרוסמו םיינוליח םישנא םע דבועה ,תווצמב קדקדמש דחא י"ע יתלאשנ

 .הקלדהה לע ךרבל ול רתומ םאה ,הדובעה םוקמב ח"נ קילדהל ונממ
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 םיכרבמו ןיקילדמש םימעט 'ג וניצמ הנהד ,תסנכה תיבב ח"נ תקלדה ןיד םדקהב הארנ

 הלוגה ראבב ךא ,אסינ ימוסרפ םושמ ןיכרבמו ןיקילדמד בתכ ז"ס א"ערת ע"ושב .נ"כהבד רנ לע

 הרואכלו ,םינושארבו 'סותב ראובמכ ח"רב ללה לע ךרבמש םשכ גהנמ םושמ ךרבמד בתכ םש

 יתבב קילדהל וגהנש םעטה רקיעד ז"אז ןימילשמ םהירבד אלא םינוש םימעט יתש ןאכ ןיא

 אלא ח"נ תוצמ רקיע הניאש ןויכ וז הקלדה לע ךרבל ןיא הרואכל ךא ,אוה נ"מוסרפ םושמ תסנכ

 .הכרבה םעט אוה גהנמו הקלדהה םעט איה נ"מוסרפש אצמנו ,ראובמכ גהנמה לע ןיכרבמד

 תיבב ורוקמ תמאבו ו"כ ףיעס ןחלשה ךורעב ראובמד ,ףסונ םעט הזב וניצמ תמאב ךא

 ידי ןאיצוהל ידכו וב קילדהל תיב םהל ןיאו ריעל םיעלקנה םיחרוא םושמ הז גהנמ שרושד ףסוי

 גהנמה יבגל א"ק םיחספב םתכמה רפסב בותכ רבכ הז םעטו ,תסנכה יתבב קילדהל וגהנ ןתבוח

 ח"נ יבגל םג וגהנ ךכד ןיי םהל ןיאש םיחרוא םושמ נ"כהבב ט"ויו תבש לילב ןייה לע שדקל

 םהיתובא גהנמו ומוקממ זז אל גהנמה םיחרוא יחיכש אלד ז"המזב ףאו תויסנכ יתבב קילדהל

 .ש"יע םהידיב

 ףסוי תיבה אלהד ע"ושה ירבד לע המת )ןאכ בטיה ראבב אבוהו( ח"פ 'יסב צ"כחה הנהו

 הקלדה לע ךרבמ המלו גהנמ לע ןיכרבמ ןיאש ירה ח"רב ללה לע ךרבמ וניאד ב"כת 'יסב קספ

 .יתבר המית איה הרואכלו ,נ"כהבב

 רנ תכרב ינאשד שדחל בתכ ב"ערת 'יס העיצקו רומב ןידמע י"רגה צ"כחה לש לודגה ונבו

 היכרצל רמוא האורהו אסינ ימוסרפ אכיל הכרב אללד הוצמה םצעמ קלחכ אוהש הכונח

 שדוחמ רבד הזו ש"יע לקהל תוכרב קפס ןנירמא אלו ח"נב קפס לע ןניכרבמ כ"ושמו היקלדא

 .דאמ

 ףא נ"כהבב חספד 'א לילב ללהה לע ךרבל וגהנש המל הז גהנמ תומדל בתכ א"רגהבבו

 ח"רב ללה לע ןיכרבמ ןיאד דרפס ינב ףא וגהנ הז גהנמו ,הדגהה רדס לע ורמאל ותוצמ רקיעש

 לש הבחרה ןיעמ אלא ירמגל שדוחמ גהנמ םניאש נ"כהבב ח"נו חספ לילב ללה ינאשד רשפאו

 ,הקלדהה םוקמב הבחרה ןאכ שיו ,תיבב קר אלו נ"כהבב קילדהל ח"נב ,ןמזה הזב תגהונה הוצמ

 י"בהל ףא ןניכרבמ ריפש הזבו הדגהה תרימאב קר אלו הלפתה רחא נ"כהבב ותוא אורקל ללהבו

 .ע"צ ןיידעו ק"ודו ודוסיב גהנמ ולוכ לכו תגהונ וז הוצמ ןיא הזה ןמזבש ח"רב ללה כ"אשמ

 ןויכד בתכש א"יק 'יס ש"בירב תויסנכ יתבב קילדהל הז גהנמל שרושו םעט וניצמ דועו

 םוסרפ תושעל ידכ נ"כהבב קילדהל וגהנ םיברל נ"מוסרפ ןישוע ןיאו תיבה ךותב ןיקילדמ ונאד

 .ש"יע ,םיברל

 ותיבב קילדמו רזוחו ח"די ךכב אצי אל נ"כהבב קילדהש ימ ףאד םש א"מרה בתכ מ"מו

 יואר הניאו הוצמ םש ללכ ןיא נ"כהבב הקלדהה לעש םושמ הז םאה ,הזב ןייעל שיו ,הכרבב

 תמאב אמש וא ,הוצמד אצפחה לכ הב רסחד אמלעב גהנמ התוהמו הרדג לכו ח"די הב תאצל

 הקלדהב רטפנ אלו ותיבו שיא רנ תבוח וילע תלטומ ןיידעש אלא וז הקלדהב ח"נ תוצמ שי

 .נ"כהבב
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 ינש הל שיש רצח ףאש" קילדהלו רוזחל ךירצד א"מרבש וז הכלה לע בתכ א"רגהבבו

 הוצמ שיש רורב הארנ ןושארה םעטה יפלו "ותיבו שיא רנ ורמא ירהש דועו ,'וכו םיחתפ

 ,םיחתפ ינש הל שיש רצחכו אדשח םושמ ותיבב קילדהלו רוזחל ךירצש אלא נ"כהבב הקלדהב

 ןאכו דשחה ינפמ קילדמש רנ לע םיכרבמ ןיאד )ח"ס( א"מרה בתכ ירהד הומתל שי הרואכלו

 וירבדבש ינשה םעטלו .ע"צ יתכאו ,םיכרבמד ח"רפה תטישל א"רגה תנוכב ל"נ ןכלו ,קילדמ ירה

 וא ותיב הז ןיאש ןויכ נ"כהבב הוצמ רדג ללכ ןיאו ןניעב ותיבו שיא רנד ותנוכ םאה ןייעל שי

 המכ ש"מכו תיבה תבוח םושמ הדי לע רטפנ וניא ןיידע ךא וז הקלדהב הוצמ שי תמאב אמש

 בתכש ןושארה םעטה לעו( .ע"צו ,תיבה תבוחו ארבגה תבוח ח"נב שי אתכלה ירתד םינורחא

 'ח ףיעס א"מרב ראובמכ דשח םושמ םיקילדמש רנ לע םיכרבמ ןיא אלהד ריעהל שי א"רגה

 ותיבב הקלדה ולטיב אלש ו"ק קילדהל ךירצ םיחתפ ינשב םאד ו"ק ןיעכל א"רגה תנוכד ל"צו

 .)ק"ודו ,נ"כהיבב קילדמש ףא

 תומוקמב תוקלדה יבגל יתנד )'ז תוא 'ה ןמיס ב"ח םידעומ רשא תחנמ ןייע( רחא םוקמבו

 הארנ ןכו ,הלע ףיסול אלד ובהו ךרבל וגהנ נ"כהבב קרד רשפאד םהילע ךרבל שי םא םיירוביצ

 קילדהל שי החנמ תלפתל םייוסמ םוקמב ץבקתהל וגהנש הדובע תומוקמב םנמא( הרואכל

 תוכיראב יתנדו )נ"כהבכ הז ןינעל הניד רוביצה תלפת םוקמ םגו נ"כהב ןיד הזב ךירצ אלד ד"נעל

 םיברל אסינ ימוסרפ הב שיש םוקמ לכב הכרבב קילדהל שי תמאבד ם"במרה תבושתמ חיכוהל

 .ג"הכב ךרבל ןיאד רתוי הארנ הכלהל מ"מ ךא

 םתיבב םיקילדמ םניאש םידבועה להק ךותב םימייוסמ םישנא שי םאד הארנ ד"ינב ךא

 אלהד ,דיספה אל ךרבמהד רשפא ,הכרבבו הקלדהב ח"די םאיצוהלו םמע רבדיהל אוה לוכיו

 ךרבל שי הרואכל ג"הכבו ח"די םירחא איצוהל ידכ ןקות גהנמה רקיע םתכמהו י"בה ירבד יפל

 לכש ןמזבו םוקמב ףא ונייה גהנמה לע ךרבמד ורמאש המו( גהנמ םושמ קר אלו ןידה רקיעמ

 ח"די םה םיאצוי םיקילדמ םניאש א"נב שישכ לבא םהידיב םהיתובא גהנמ מ"מ קילדמ דחא

 םג מ"מ ראובמכ וז הקלדהב םירחא םימעט םג וניצמש ףאו ,)ראובמכ נ"כהבבש וז הקלדהב

 ם"במרה ירבדב םוקמ הל שיש םיבר ץובק םוקמ לכב הקלדה לע ךרבל שיש םיקסופה תרבס

 .אלוקל תוכרב קפס ןנירמא אל וז הכרבבד ע"ירגה ד"יפל טרפבו ,יפורטצאל איזח

 דיספה אל ךרבמה ד"נעל מ"מ הלחתכל וז הקלדה לע ךרבל ןיא יתעדלש ףא ז"כ םושמו

 'וכו וניקולא םשה התא ךורב רמול הצע שי הרואכלו .ךומסל המ לע ול שי יכ ודיב ןיחומ ןיאו

 .וזכ הרוצב ורמא ךרבמ אלו תיבב קילדמ אלש ימ ללכ ךרדבו

 םושמ נ"כהבב ח"נ קילדהלמ ענמנ היה ס"תחהש בתכ ד"עש 'יס ד"וי קיש ם"רהמ ת"ושבו

 ומיכסהש רחאל מ"מ ,יתבר אינתבו טקלה ילבשב םג ןכ וניצמש ףאד ,שודיח הזו ,הכרבב קפס

 חינה המל קפס הזב שי םאו ,ס"תחה ענמנ המל וגהנ ךכו וז הקלדה לע ךרבל שיד א"מרהו י"בה

 סוכה לע שדקל וגהנ ושרדמ תיבבש טושפ ירהד ע"צ רתויבו .ע"צו ושרדמ תיבב קילדהל רחאל
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 תאז ושע כ"פעאו קיספהלו עונמל שיד )ד"ער 'יס ע"וש ןייע( םיקסופה ובתכ ז"ע ירהו תבש לילב

 .ע"צו ח"נב ש"כ

 ]'ט ןמיס הכונח רשא תחנמ תובושת ץבוק[

 

 הכונח רנ תייאר לע הכרב .5

 ,הלילה ותואב קילדהל דיתע וניאש ימל אלא הכונח רנ תייאר לע הכרב םימכח ונקת אל

  .הקלדהב ךרבמו רזוח וניא קילדהל ול ןמדזנ ךכ רחאו היארה לע ךריב םאו

 היארה לע ךרבמד א"י איבה א"בשרה ,םינושארה וקלחנ ותיבב וילע וקילדה םא הנה

 רקיעל וטקנ יריאמהו א"בטירה ךא .הלע ךרבמו רזוחו הוצמב אצויה וניצמ אלד וז הטיש החדו

 .ךרבמש

 אצי אל מ"מ ותיב ישנא י"ע רנה תווצמב אציש ףאד ההומת א"בשרה תרבס הרואכלו

 הוצמה תכרבכ יוהו הנקות הקלדהה תוצמ לע וז הכרבד ותטישל ליזאד הארנו ,היארה תכרבב

 .הזב ק"ודו ןמזה לע חבשה תכרב ורקיעד ותטישל יריאמהו ,הז ןינעל

 וא ןתיישעל רבוע וז הכרב םיכרבמ םא תקולחמ ואיבהש יריאמבו א"בטירב דוע ןייעו

 תראובמ וז הטישו ."ותייאר ינפל ךרבי ךיאו ךרבמ ח"נ האורה" ורמאש ומכ קילדהש רחאל

 .פ"זו איה היארה לע וז הכרב םלועלד

 םיסנ השעש וז הכרב ףאד הוצמה תכרבכ יוהד ל"סד הרואכל הארנ הנושארה הטישלו

 םג ירהד ,היארה לע ךרביו רוזחי אל המל ע"צ ז"יפל ךא ,הקלדהה לע התיישעל רבוע ךרבמ 'וכו

 .הכרב תבייחמ היארה

 לע וז הכרב רקיעד ,הקלדהה לע ךריב אלש ימל אלא היארה לע הכרב ונקית אלד ל"יו

 ונראיב וזמ הלודג אלהו .הקלדהה לע ךריב אלשכ אלא האורל הכרב ונקית אלו הנקתנ הקלדהה

 .האורה תכרב ונקית אל קילדהל דיתעש ימב ףאד ע"ושה תעדב ליעל

 הרואכלו .היארה לע ךרבלו רוזחל לוכי םאה ,וז הכרב ךרבל חכשו קילדהש ימב ןייעל שיו

 רוזחי אל ח"די אציש רחאלש א"בשרה ירבד יפל ןייעל שי תמאב ךא ,השעי ךכ ןכאש טושפ

 .ךרביו

 וקילדה וליאכ יוהד בתכ )ד"קס ז"בשמ ו"ערת ןמיס( ג"מפב .וז הלאשב םינורחאה וקלחנו

 לע ךרבמ יאדוד בתכ ג"י ןמיס אנינת א"קער ת"ושב ךא .ךרבמ וניאו אצי רבכד ותיבב וילע

 .ךרבל חכשב כ"אשמ ךריבו קילדהש הז אוה וליאכ יוהד ותיבב וילע וקילדהל המוד וניאו היארה

 .ג"מפה תטיש תא ןיבהל השקו וירבדכ טושפ הרואכלו

 לע הכרב םצעב יוהד ןניטקנ תמאב הקלדהה ינפל וז הכרב ךרבמש ןדידלד דוע רשפא ךא

 ךרבמד ףא ןתיישעל רבוע וז הכרב ףא ךרבל ונקית הקלדהה תעשב ךרבמ אוהשכ מ"מ ךא היארה

 אלא ירמגל וז הטיש החד אלש יריאמה ןושלמ הארנ ךכו .ןמזה תכרבב ונקתש ךרדכו היארה לע
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 מ"מד ל"סד אלא םירבדה דוסיב וילע קלוח וניאש עמשמו ,"ךכב חרכה האור יניאו" בתכ

 .ק"ודו ,ןתיישעל רבוע ךרביש רבתסמ

 אלא ךרבמ וניא היארה תוכרב לכבד ,היארה תוכרב ראשמ וז הכרב ינאשד הארנ תמאבו

 אוהש וז הכרבב כ"אשמ ,וילע ךרבל ןינעו הביס לכ ןיא םיניע תואר אללו ויניע וארש המ לע

 וז הכרב ךרבמש אלפי אל כ"או ,רנה לע ךרבל ונקיתש אלא ,הזה ןמזב ושענש םיסינה לע ךרבמ

 .הארש רחאל אלא וילע ןיכרבמ ןיאש היארה תוכרב ראשכ אלו היארל רבוע

 אל רשאכ ןידה המ קילדהל דיתע וניא כ"אא ךרבמ וניאש ל"ייקד ןדידל ןייעל שי הנהו

 תוליתפ ול ונמדזנ בושו ,האורה תכרב ךריבו תוליתפו ןמש ול ויה אלש םושמ קילדהל דיתע היה

 .האורה תכרב ךרבמו רזוח םאה ,הנוקיתכ וז הוצמ םייקל אוה הכוזו םינמשו

 רקיע לכ אסיג ךדיאמ ךא ,וז הכרב הלילב םיימעפ ךרבמש ןדידל וניצמ אל אסיג דחמד

 ימל אלא היארה לע הכרב ונקית אלו הקלדהה לע הנקות הכרבה רקיעד החנהה וז הטיש דוסי

 רמול םוקמ שי כ"או .ראובמכ ןתיישעל רבוע וז הכרב ונא םיכרבמ אמעט יאהמו ,קילדמ וניאש

 .הקלדהה לע ךרבמו רזוח היארה לע ךריבש ףאד

 .הקלדהה לע ךרבמו רזוח וניא וז הכרב ךריב רבכש ןויכד יפט הארנ תמאב ךא

 בתכ שודיח ,הירחאל וא ןתיישעל רבוע ,האורה תכרב ךרבמ יתמ הכונח רנ קילדמה ןינעבו

 תורנה לכ קילדמו קילדהל ךרבמ הליל לכבד הנוי וניבר םשב הכונח תוכלה םהרדובאב הזב

 אצמנו םיסינ השעש ךרבמ הזה הלילה לש ףסונה רנה אוהש ןורחאה רנה תא קילדמ אוהש ינפלו

 .ח"חפדו ,הזה הלילבש סנה תפסות לע ותכרב

 קילדה אלש ימ" בתכ ג"ס ו"ערת 'יסב ירהש .וז איגוסב וירבד רתס הרואכל רבחמה הנהו

 ךרבמ הכונח רנ האורשכ ותיב ךותב וילע ןיקילדמ ןיא םגו הלילה ותואב קילדהל דיתע וניאו

 רזוח וניא קילדהל אב 'ג וא 'ב לילב כ"חא םאו ונייחהש םג ךרבמ ןושארה לילבו םיסינ השעש

 פ"עא א"י" בתכ ג"ס ז"ערת 'יסב ךא .ךרבמ קילדהל דיתע וניאש ימ קרד ירה ."ונייחהש ךרבמו

 תוארל בייח יכ הגה ,תוכרבב קילדמ לארשי וב ןיאש םוקמב אוה םא ותיב ךותב וילע ןיקילדמש

 קילדהלו ומצע לע רימחהל הצור םא תורנה האורו םידוהי לצא אוה םא 'יפאו ןיגהונ ןכו תורנה

 ושקתנ םינורחאהש ד"י ק"סב ב"נשמה בתכ רבכו ."ןיגהונ ןכו םהילע ךרבמו קילדמ ומצע ינפב

 םושמ ח"נ תוארל הוצמד ןויכד בשייל ר"מאמב כ"שמ איבה א"כ ק"ס צ"העשבו .וירבדב

 בייחש ןויכו ,תוארל ידכ קילדהל אוה בייח ןיקילדמ לארשי ןיאש םוקמב אוה םא ,אסינ ימוסרפ

 .ק"ודו ש"יע ,רנה תוכרבב םג בייח קילדהל

 ]ב"י ןמיס ב"ח םידעומ רשא תחנמ[ 
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 למשח ידי לע הכונח תורנ תקלדה .6

 .םיילמשח הכונח תורנ תקלדה לע ךרבל ןיא

 :הבושתה ןושל

 .למשחה רואמב הכונח רנו תבש רנ תקלדה לע ךרבל רשפא םא יתעדל לאשש המב

 שי .ללכה תלחנ תויהל ךפה למשחה רואב שומישהש זאמ םינורחאה ונד רבכ וז הלאשב

 ר"גה ב"של קחצי יבכוכ ת"ושבו( ,הכונח רנל תבש רנ ןיב וקליחש שי ,ח"די אצויש םירבוסה

 למשחב ש"נ ח"די םיאצויש ל"צז רלטוק א"רגה ןרמ םשב איבה 'ה ןמיסב ל"צז להנרטש קחצי

 םעטב וקלחנש אלא הכונח רנב אלו תבש רנב אל ךרבל ןיאש וטקנ םינורחאה בור ךא ,)ש"יע

 .ראבאו ,םירבדה

 תוצמ אל לבא למשחב תבש רנ ח"די םיאצויד בתכ כ"ק ןמיס א"ח ד"וי קחצי תיב ת"ושב

 ןיא הנשה לכ וב םישמתשמש למשחבו ,אסינ ימוסרפ ךירצד דועו ,תיז ןמש ךירצ הלחתכלד ,ח"נ

 .)א"ל ןמיסל תוחתפמב ב"ח ד"ויב דוע כ"שמ ןייעו( .אסינ ימוסרפ

 .ח"די אצי אסינ ימוסרפ הב שיש תילמשח היכונחב קילדי םאד אצמנ וירבד יפלו

 םושמ ח"די אצוי וניאד בתכ ג"כ ןמיס )ל"צז וועל רזעלא ר"גהל( רזעלא תדוקפ ת"ושבו

 תקספה היהי םאד ,רועיש ידכ וב היהיש ךייש אל למשחבו רועישכ קולדל ידכ ןמש היהיש ךירצד

 )'ב ףנע ה"פ( שא ירואמ רפסב ךבריוא ז"שרגה בתכ הז ןיעכו .קילדהל וב היה אלש אצמנ למשח

 .ש"יע ,רנה ךותב למשח תומכ ןיא למשחבו ,רנה ךותב רועישכ ןמש אהיש ךירצד

 ,העש יצח קילדהל ידכ וב שיש ןמש ךירצד אתכלה וז ןיא תמאבד ,דאמ השולק וז ארבסו

 ןמש לש רנ יוביכד דאמל דע טושפו ,הקלדהה תעשב העש יצח קולדל יואר היהיש ךירצד אלא

 קולדל יואר יוה הקלדהה תעשבד טושפ כ"או ,למשח תקספהמ יפט חיכש תובר תוביסמ הליתפו

 הארנ הרואכלו ,ח"די אצי רבצממ למשח רואב וקילדי םא יכו ,םתטישל ריעהל שי דועו .רועישכ

 .רועישכ ןמש ןאכ שי וליאכ ל"וה רבצמבד

 תינונמש וב שיש הרונמבש ןמש ןיעכ ךירצד ט"י ןמיס יכדרמ ישובל ת"ושב כ"שמ םגו

 ירבד אלא הלא ןיאו ,יהמ וז תינונמשו הז רבד ל"נמ יכו יניעב הומת ,'ודכו הועש וא ןמש ןיעכ

 .תואיבנ

 ןנברד הוצמ לכבד ,ח"נב אלו ש"נב אל ללכ למשחב ח"די םיאצוי ןיאד טושפ הארנ ידידלו

 כ"ושמו ,אמעט רתב ליז ןנירמא רבד לכב אלו ,ל"זח י"ע הנקותש יפכ הוצמה תא םייקל ךירצ

 ןיא מ"מ ,אסינ ימוסרפ וב שי הכונחב ןכו ,תבש דובכו תיב םולש שי למשחה רואבד ףאד הארנ

 תנקתש טושפו למשחה רוא םהל היה אל םהינמזבש ןויכו ,שא קילדהל ונקית ל"זחו ,שא ןאכ

 .שאה תקלדהב אלא ח"די םיאצוי אל ,שא קילדהל התיה ל"זח

 .יניעב טושפו לודג ללכ הז רבדו

 הוצמ השוע הקלדהד ןויכד בתכש 'ז ןמיס ב"פ תבשב ש"ארה ירבדמ הארנ ונירבדל היארו

 רועיש ידכ ןמש ףיסוה כ"חאו קילדהו ךריב םאו הקלדהה תעשב רנב ןמש רועישכ היהיש ךירצ
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 םושמ בייח רנל ןמש ףיסומה אלהד קסניפמ ץיברוה מ"ארה תוהגהב השקהו .ח"די אצי אל

 הארנהו .הקלדה ידי אצוי רועישכ ןמשה תפסוה םצעב כ"או א"ע ב"כ הציבב ראובמכ ריעבמ

 ח"די הזב םיאצוי ןיא מ"מ ,שא ריעבמכ יוה רנל ןמש ףיסומה הרעבה תכאלמ יבגלד ףאד הזב

 תוצמ םויק ןיא ןמש תפסוהבו וטושפכ רנה תא קילדהל התיה הכונח רנ תנקתד ,הכונח רנ

 הרדגההו תוהמה ןיאו ל"זח ונקיתש ךרדב ןמייקל ךירצ ןנברד תווצמבד רבדה דוסיו .הקלדהה

 .הכלהה יטרפ תא תעבוק תימינפה

 ]'ז ןמיס הכונח רשא תחנמ תובושת ץבוק[

 


