
תועובש ליל ןוקית לע
ט"סשת תועובש ליל

 א השרפ )אנליו( הבר םירישה ריש .1
 תטהלמ שאהו שרודו בשוי יאזע ןב 'ר אביקע יברל ןורמאו ןולזא ,ויתוביבס שאהו שרודו בשוי היה יאזע ןב
 ירדחב אמש ול רמא ןה ול רמא ,ךביבס תטהלמ שאהו שרוד תייהש יתעמש ול רמאו ולצא ךלה ,ויתוביבס
 ויהו םיבותכל םיאיבנמו םיאיבנל הרותמו הרות ירבדב זרוחו בשוי יתייה אלא ,ואל ול רמא ,קוסע תייה הבכרמ
 ד"הה ןינתנ ויה שאב אל יניסמ ןתניתנ רקיע ןכו ,ןתניתנ רקיעכ םיברע ויהו יניסמ ןתניתנכ םיחמש םירבדה
.שאב רעוב רההו )ד םירבד(

 ]א דומע חפ ףד[ רומא תשרפ )ארקיו( ג ךרכ רהוז .2
 יזירכמ ןידכ אליעל דח אגווזב אדחכ ןוחכתשיו הב )והב א"ס( רבחתיו בתכבש הרות יתיל אמוי יאהב רתבל
 אד לעו ,'וגו ךיפב יתמש רשא ירבדו ךילע רשא יחור 'יי רמא םתוא יתירב תאז ינאו )טנ היעשי( ירמאו הילע
 ןירתב ןנבלו ןל אשידק אתורי אנסחאל יתינ ירמאו אתיירואב ןאעל ווהו איליל יאהב ימיינ ווה אל יאמדק ידיסח
 והיישיר לע ירטעתמ והייוורתו אכלמב היב אגוודזאל איתאו והיילע ארטעתא לארשי תסנכ איליל אוההו ןימלע
 ןיגב הלכ יטישכת אנקתל יתינ היבגל איליל יאהב איירבח ישנכתמד אתעשב רמא יכה ש"ר ,יכהל ןאכזד ןוניאד
תואי אקדכ אכלמ יבגל אהנוקתו אהטישכתב רחמל חכתשתד

 טירת ןמיס םייח חרוא רוט .3
 הזמ וידיב וכמת רוחו ןרהאו ביתכדכ ולאמשל דחאו צ"ש ןימיל דחא דימעהל ךירצש רזעילא יבר יקרפב אתיאו
 לע םידמועש זנכשאב השעמ ישנא וגהנ דועו םירופכה םויב צ"ש לצא ןגס דימעהל וגהנ הזמו דחא הזמו דחא
 ה"בב ןולל וגהנ דועו תרשה יכאלמכ םיצפק םהל ןיאו יתבתכש שרדמה פ"ע םויה לכו הלילה לכ ןהילגר
 גהנמו הלילה לכ םינשי ויה אל םילשורי יריקימ ןנתד אהמ וחקלש ל"נו הלילה לכ תוחבשתו תוריש םירמואו
:איה הרות וניתובא

]ד דומע טכ ףד[ תועובש תכסמ תירבה תוחול ינש .4
 ...הרות הנושאר :אוהה הלילב יתרדסו יתנקיתש רדסה והזו ]ץבקלא המלש 'ר לש ובתכמ לש טוטיצ ךותמ[
 רדס לכ הנשמ ונדמל ךכ רחאו  .רפוסי יכ ןמואי אל םעטב ןוגינב האריב המיאב הז לכו ...םיבותכ ...םיאיבנ
 ונארוב ונכיז תותכסמ יתש ונדמלו הנשמה דומלל ונלחתהש תעבו  .תמאה ךרד לע ונדמל ךכ רחאו ,םיערז
 ונלפנו קזחו ךלוה לוקהו ...תויתוא ךותיחב לודג לוק ]וראק ףסוי 'רה[ ו"רנ דיסחה יפב רבדמה לוק תא עמשנו
...ארומה בורמ תוארל וינפו ויניע אשיל שיאב חור היה אלו ונינפ לע

דצת ןמיס םייח חרוא לע םהרבא ןגמ .5
  .ןכ תושעל םידמולה בור וגהנ רבכו  .הרותב םיקסועו הלילה לכ םירוענ ויה םינושארה םידיסחש רהוזב אתיא
 אתיאדכ ,םתוא ריעהל ה"בקה ךרצוהו הלילה לכ םינשי ויה לארשיש יפל ,וטושפה יפ לע םעט תתל רשפאו
.הז ןקתל םיכירצ ונא ןכל ,שרדמב

ג"כקת אשיימרוו ח"גד השידק ארבחה לש םימושירו תונקת סקנפ .6
 ר"ה לילבו תועובש לילבו  .ץפ 'א סנקב ןילוח תחיש רבדל אלו עומשלו בשיל דחא לכ בייוחמ דומילה תעב
 י"פע ותיב ךותב רדחה ול שיש ימ םגו  ...אובי אלש ימ ]בוהז עבר[ ז"ר סנקב דומללו אובל דחא לכ בייוחמ
 'ועממ םלושי עפאק ץוח  .וסיכמ ןשי ןיי תודימ ינש ]םעפ לכ[ פ"כ ל"נה תוליל ינשב ןתיל כ"ג בייוחמ ,לרוגה
.ארבחה



 ו ןמיס ב ללכ העד הרוי קלח םידרו תניג ת"וש .7
 ה"עב לצא אדאליו היה 'א הליל ח"תה םע הדאליול ךליל ליגר היה ןבוארש היה ךכ היהש השעמ ןודיצמ הלאש
 ןועמש אב בקעי ןיע רפסב ארוק ןבואר היהו ךליל ליגר אוהש ומכ אדאליול ןבואר ךלהו רכז ןב ול היהש 'א
 ךכ םא יכ הניא ןועמש ל"א ךכ איה הנבהה ןבואר רמא ארוק התאש רמאמה הז 'ול הצור המ ןבוארל רמאו
 ש"נב ריזנ היהא ל"זו רמאו ןיבוסמה ינפל ץפק סעכה בורמו ןבואר סעכתנו םהיניב הטטק הלפנ םירבדה בורמו

 דוע ךלא םא ויניע תא םיתשלפ ורקנש ומכו הזע 'ותלד רקעש ימכ הלילד לעב חונמ רב =ןושמש תוריזנב=
.ה"מכשו אל וא אדאליוה ללכב תועובש לילו הבר הנעשוה ליל םא ונרומ ונרוי התעו ןודיצב אדאליו םושל

 לכמ דועו אדאליו םוש רמאש ןויכ תועובש לילו הבר הנעשוה ליל לע םג תוריזנה לחש יאדו ד"נב היהיש ךיא
 המ תמחמ אלא רדנ אלש םושמ איה לאושה תנוכ םאו ללכ הלאשל םוקמ ןיא כ"או אנביתכד ימעט ינה
 ךליל אלש תוריזנב רדנ ןכלו וירבדכ רמאמה שוריפ ןיאש רמול וירבד תא ולטיבו וקלחש המ לע והוסיעכהש
 כ"או וירבח וילע וקלחי רבד הזיא רמאיש לופלפה י"ע הבירמו הצמ ידיל דוע ואובי אלש ידכ אדאליו םושל
 הביסה לטב יכ ךליל רתומ היהי כ"א לופלפו חוכיו ילב אמלעב אסריגב בתכש הרותב אוה דומילה ולא תולילב
 בגא קוספ הזיאב קודקד וא אישוק הזיא םילאוש 'ימעפלש ןויכ 'וסא היהי ולא תולילב םגש ד"א בבוסמה וא
ואל ימנ אה ולא תולילב הנשה תוליל ראש לש הנעטו הביסה ירה כ"או חוכיו ידיל םיאב ךכ י"עו והייחרוא

 חסק ןמיס וט קלח תוכלה הנשמ ת"וש .8
 תועובש ליל ןוקיתה רמול םיכירצ תועובש לילב ןויעב םידמולה םא

 יאדכ םאו ןוקית רמול ןיכירצ םא ,תועובש לילב ןויעב םידמול םירוחבב ןד ד"ל 'יסב .הנמאנ תודידיב ת"כשדחא
 יכה הגרדמהש ,םינפל הכירצ ןיא הז רבדש בתכו ,תועובש ליל ןוקית הלילהמ קלחב ורמאיש םהילע עיפשהל
 ןיאל םה הז דומיל לש תולעמהו ןויעבו קמועבו הנבהב ונייה ,העיגיב הרותה דומיל איה הרותה דומילב הלודג
 ןיא ושרדו להאב תומי יכ םדא ביתכד ,הרותה תעיגי אוה הרותב דומילה רקיע יכ יאדוד ריעה הפיו ...ךורע
 ןב ,תובאד ה"פ אנתה ירבדמ רחא םוקמב יתאבה ינעה ינא םגו ,הילע ומצע תיממש ימב אלא תמייקתמ הרותה
 אלו תלעות הב ןיא גונעת ךותמ דמלש הרות יכ םש ם"במרהל מ"היפב ןייעו ,ארגא ארעצ םופל רמוא אה אה
 .ל"יו םייקתת

 תוחפ ונניא שדוקב הלעמל דועו ה"לשה וניברמ דוע ץרא ינוא וניתובאמ גהנוהש לארשי גהנמב וננינעל םנמאה
 אלו ,דומיל םג וב שיש ש"כו אוה השעמ ימנ לארשי גהנמו ,השעמ ידיל איבמש דומילה לודג הברדאו ,הלעמב
 ןיבוסמ ויהש ע"בארו ע"רו י"רו א"רב השעמו ,םינב לש ןתרותמ תובא ידבע לש ןתחיש הפי ל"זח ורמא םנח לע
 ועדי אל וטאו ,חבושמ הז ירה הברמה לכ ורמאו םירצמ תאיציב תוישעמ ורפיסו הלילה ותוא לכ קרב ינבב
 ילוא תמאבו ,םהומכ םלוע ילודג טרפבו דומילל רוזחלו ,רופיס ידי תאצל םהל 'יהו לכמ ףידע הרותה דומילש
 דימלת וטאו תמסרופמ אישוקהו ,תירחש לש ש"ק ןמז עיגה וניתובר ורמאו ואבש םידימלתה תנעט התיה הזד
 םהידימלת ורמאו ,םירצמ תאיציב ורפיס םהד ל"י ל"נה יפל אלא ,ש"ק תוצמב וששח אל םהו ובר תא הרומ
 תאיצי רופיסב וקסע אלא וששח אל וניתובר לבא ,וב ללכנ םירצמ תאיצי םגו הרות אוהש ש"קב וקסעי פ"כעש
 ימנ והזו תוצמ םייקלו ללפתהל ןיבייח ה"פאו איה הלודג ת"ת תוצמו ,דוחל רופיס ןמזו דוחל הרות ןמזו םירצמ
 יגהנממ המכש יתיארש ינפמ קר יתבתכ אלו ךיראהל שיו ,תועובש לילב וניתובא וגהנ ןכש ךנבל תדגהו ללכב
 םע חילצה אלש רמאש דחא לודג םשב יתעמשו ,םלוכ דגנכ ת"תד הנעטב םילטבמ וניתובא וגיהנהש לארשי
 םירבדהו דומלל ךלה לכאש דימ יכ ,תורימז רמולו תבש תדועסב ןחלשב ךורעל ק"שב בשי אלש לע וינב
 דאמ יתרצקו ,םהינב ינבל הלואג איבתו םינב עישות תובא ללגבו ,ךלנ וניתובא יבקעב ונחנא פ"כע .םימסרופמ
 .םיסומכ םימעט ינפמ הזב



 כ ןמיס וט קלח תוכלה הנשמ ת"וש .9
 לע 'מגב אתיאד מ"פל ת"הכרבב ןכ ס"חה ןרמ השע ןאכ אקוד המלד ד"סב האנ רבד רמול הארנ ש"מבו
 םדבא לע 'יפו ומצעב ה"בקה אבש דע הושריפ אלו םיאיבנלו םימכחל לאשנ הז רבד ץראה הדבא המ לע קוספה
 הרותב וכרב אל ת"מ תעשב הנווכהד ל"יו ,הליחת הרותב וכרב אלש לע 'י ר"או םהינפל יתתנ רשא יתרות תא
 הרותב ךרבל וידי תא לכש ןכלו תועובש ליל ןשיל אלש ןיגהונ ט"המד ןשע רבכ רההו יניס רהל ואב ירהש
 אלש הצר אל ןכלו הרות ןתמ םוי אוה תועובשד ןויכ טושפ ךרדב וא .ל"נה אטחה ןקתלו הניש םדוק הליחת
 אוהש ןפוא לכב םלכ וכרביש הנקת השע ןכלו הליחת הרותב וכרב אלש לע גורטק ו"ח ררועתיו הרותב וכרבי
.א"צגב םעו קדצ לאוג תאיב ידע הילע היבשויו ץראה םייקתתו
ןטקה השנמ ,שפנו בלב ט"השוד


