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תבט ה' יאמ

 
 

םירש םגש , ץראה ברקב ונל תושעל ה'  אילפהש לע   , הז םוי לש ודוחי לע בתכנ תובר
  ? תבט ה' יאמ   לבא . חצנ ןדיד רשא וקספו   , וכרדו יברה לש ותקדצב וריכה םיטפושו

או , םייחצנה םלעבל םירפסה תרזחה םצע , םיגגוח ונא המ   , הועבק סנ הזיא לע
? הזל רבעמ והשמ

 
לדוג תעדל לכוש ידכ , תקולחמה עלס  ' יה המ ןיבהל שי   , חצנ ןדיד םירמוא רשאכ

.  ןוחצינה
 

לש תויחצנ לע   ' יה שגדה   , יבמופב םירפסה תשרפ תודוא רבדל רחב יברה רשאכ
ןעוט דגנכש דצה . תקולחמה המ לע םידיסחה להקל ריבסה יברה . קידצה ייח

שי , ןכל רשאו   איירבק ורבקו אייטנח וטנחו איינדפס ודפס ', יולה התייה "י שתבש
.  וישרויל הקולח ןיד וב שיו   , ןובזיע לכ ומכ   , רטפנה לש ןובזיעל רושקה לכל תשגל

 
הנש שמחו םישולש ךשמבש   , ןוכנה אוה ךפיההש   יברה ריבסה רבד לש ותתימאל

רעמ ךאנ "  קידצה ייחל תויח דוע ףסותינ הנשו הנש לכב הנה   "ה) משת - "י שת )
רעקידיבעל
 

ירבד וטלק םידיסחהש דע המ ןמז חקל   , שמשכ םיריהב ויה יברה ירבדש תורמל
, דגנכש דצ םע הרשפל עיגהל םיכרד ושפיח םידיסחה ילודג וליפא   . םיירוב לע יברה

.  יברהל "נ מגעהו רעצה עונמל ידכ , התייה םתנווכ לכ רשא ןבומכ
 

ראשה ןיבו ןוילעה ןדע ןגל "ח וגא דעוו לש םירבח המכ וסנכנ "ו משת ןושחרמ יהלשב
, הפירח התייה יברה תבוגת . דגנמה םע הרשפל עיגהל תוסנל העצה ועיצה

.  םייברה לכ לש תומשה ובקנב   םייברה לכ דגנ םחול   דגנמהש  
 

וניתובר לש תואישנה תויחצנ לע המחלמ הזש שוריפה המ לדה ונלכשב רייצל השק
דגנכש דצש ר"ל רייוצי ולו   , תבט ה'  לש ןוחצינה אלולש תעדה לע הלעיה   . וניאישנ

?  םייברה לש תואישנב ןורסיח הזיא ' יה   , טפשמה חצנמ  ' יה
 *  * *



 
 ' יח תינברה לש הקלח תודוא יברה רביד "ח משת המורת "ק שצומ לש החישהב

םיכייש ויניינע לכו םירפסהו   , יברה   היבא רשא הרמאב חצנ ןדידב אקשומ
ץראה ימע םגש דע   םוקי ןכש   וז הזרכהב הלעפ איהש יברה אטבתה זאו . םידיסחהל

  וז הדוקנ וריכה
 

יברה לש תויחצנו תיתימא תרדחה   אוה חצנ ןדיד לש ןינע רקיעש   , רמוא יוה
.  םימעה לכ יניעל יולג ןפואב , יברה םע םידיסחו םידיסחה םע יברה לש תורשקתהו

 
םויה הזו . יברה לש תויחצנ לש יוליגהב )ל ר" (ןורסיח   ' יה , תבט ה' אלולש תרמוא תאז

ןכלו -  םוי - יוליג ידיל אב יברה לש תויחצנש  , וב החמשנו הליגנ ה' השע )תבט (ה'
.  וב החמשנו הליגנ

 
 *  * *

 
  תא לאשו   , שוב ' זעמ ךורב ר'  םע "ז הומדא שגפנ ולסכ י"ט רחא ןמז ךשמש רפוסמ

םיגרטקמה חצנל לוכי '  יה אלה   , םירוסאה תיבל סנכיהל םיכסה המ םשל   "ז, הומדא
לוכי ' יה "ז הומדאש "נ האש ריבסה יברה "ד כשת ולסכ "ט יב . חצמה לע דיה תרבעהב
ידכ םירוסיה ומצע לע לביק לבא   , חצמה לע דיה תרבעה ע"י "נ מגעהו רעצה עונמל

. יקולא ןיינע לדה ונלכשב חנויש ךכ ידכ דע עבטב ךשמוי הזש
 

לע דיה תרבעהב דבל םירפסה תשרפ לש גורטקה לטבל (לוכי  ' יה יברהש קפס שיה
לכ יניעל יולג ןפאב ונינבלו ונל יוליגה רסח  '  יה זא םלוא (' יהיש   ןפוא הזיאב וא חצמה

אוה ש" - ונילצא חנויש ידכ ושפנ יברה רסמ הז רובעו . םייברה לש תויחצנה םימעה
הזה םלועב םג ישחומו יחצנ יתימא ןיינע אלא   , הדגאו אמלעב שרד וני "  א םייחב

.  ימשגה
 

 *  * *
 

םויה רסמהו   , םימעה לכל יולג ןפואב ךשמנ יברה תויחצנש זאמ ורבע הנש םישולש
גוגחל ונילע   , אושנמ השק אוה רתסההו םלעהה רשא הזה ןמזב . רתויב ילאוטקא אוה

. ונינבלו ונל יולג ןפואב יברה לש תויחצנ תרדחהל הנשה שארכ תבט ה'  לש בוט םויה
םג יברה לש תויחצנל רשקתהל ונל ןתינ ונישפנ תויחו רוא רשא םויה אוה תבט ה'

.  םיעמוש םניא םיינזאהו םיאור םניא םיימשג םייניעה רשא ןדיעב
 



* * *
המבו "ד, בח ידיסח תדוגא תיירפסמ םירפס תבינגב ? גורטקה אטבתה המב  

? תבט ה' לש לודגה םוי תא גוגחל ונילע דציכ השעמל הארוההו ןוחצינה אטבתה
' ירפסה רובע ןהו "ד בח ידיסח תדוגא לש תיזכרמה ' ירפסה רובע ןה , םירפס תיינקב

? יעב אמעטו "א. וא לכ לש תיטרפה

םירפס ע"י ךיא םיאור ןוחצינ ה תפוקתבו גורטקה תפוקתב יברה תוחישב לק ןויע ב
קידצה ייח רשא ראבמ שדוקה תרגאב "ז הומדא . קידצה לש תויחצנה אטבתמ אקווד
לש ודומיל ןכבו . הבהאו האריו הנומא םהש םיינחור םייח כ"א םירשב םייח םניא
םירבדה לש םקמועב תוננובתההו , הבהאו הארי הנומא לש םיניינעה יטרפב קידצה

םירפסה ע"י הז ירה

! שממ ותויח םה םה , ללפתהו דמל םהבש , קידצה לש וירפסש אצמנ , ןכש ןויכמו

"ר ומדא "ח ומ כ"ק לש ותויחמ קלח תחיקל – התועמשמ רפס תחיקל , אלימבו
רפס חקלש ימ לכו ! ןלציל אנמח ר ( רעווש רעד 'ן יבר ןופ ןבעל קיטש א ןסירעגרפא )
ןינעל םרוג , וריזחמ וניאש עגרו עגר לכב ירה – ( תושרב אלש (ר " ומדא "ח ומ כ"ק לש

! ןלציל אנמחר '" יול " לש

רסוה רשאכ הנה , םירפסה ע"י לעופ ידיל אב קידצה ייח תויחצנב גורטקהש רחאמו
. םירפסב יוטיב ידיל אב ןוחצינה גת יגחש ירה , חצנ ןדיד התייהו גורטקה

וא הרותה ןמ תווצמ םויק םה םלוכש – יברה לש םיעצבמה תרשע לכמ הנושב
אלא , הרואכל תיטרפ הוצמ םויק ע"ד וניא , םירפס אלמ תיב עצבמ הנה – ןנברדמ

תנווכש ונייה "ד). לשת אשנ ש"פ תחיש הרותה תווצמ ראש םויקל ןורכיזו (הנכה
" , םימכחל דעוו תיבל וכפהלו , םילעבה לש ימשג סכנ איהש תיב תחקל איה עצבמה

ושימשת ילכו תיבה תואיצמ לכש שוריפה ללוכ " םירפס אלמ תיב " השענש " ונייה
"ח). משת תבט ה' תחיש ןושל ) " םירפסה לש םנכותב םירודח

וניתובר לש תואישנה תויחצנ לע ןוחצינה םיגגוח רשאכ , הזב רואיבה רמול שי ילואו
םייחש וז הדוקנ םע תויחל "ו, סנ ונרוה רשא ךרדהב ךלוהש דיסח לכמ שורד , וניאישנ

ונא המבו . הבהאו הארי , הנומא לש םייח אלא םיירשב םייח וניא ידוהי לש יתימאה
תכיפהו רפס דוע תיינק ע"י , והינימ ץמשו והיצק ספא "פ כע , וז הדוקנ אטבל םילוכי

. םירפסה לש םנכות םע רודח תויהל וניתיב



* * *

, הנש םישולשב יהיוב רבודמ רשאכ טרפב   , יתבר הנכה שורד השודקבש רבד לכ
זומת י"ב "י, שת ןסינ ' במ לחה תוינמדזה המכב הזמ םרוטש השע יברהש (ןיינע

םוי םישולש ךות ונא םיאצמנ ירהו ,( דועו "מ שת טבש דוי   "ד, לשת בא םחנמ כ' "ז, ישת
.  תבט ה' ריהבה םימ

 
.  יברה תחמשב ףתתשהל ועיגהש ולאל ותדות יברה עיבה "ז משת תבטב הרשעב

 
לש יעבטה שגרהה הנה , תבט ' הל רשקב םירפס תיינק לש הארוהה םויק דבלמ

ונאש ןכתי , הזל ףסונבו   , הז בוט םוי לש םישולשה לבוי יברה לצא גוגחל אבל דיסח
.  הדות דיגהל טושפ , תבט ה' לגרל יברה לא עיגהל םיבייח

 
 ' יהי וניכרעכ םישנאל םגש ידכ  , יברה תויחצנ לש גשומה ונל תלחנהש יבר הדות

ףתתשמו ונתוא ךירדמ   רשא , יברה לא עיגהל רשפאו , יבר ונל שיש העידיהו הרכהה
והלוכבו ינוזמו ייח ינבב ךרטצמה לכל ר"ר ונילע ררועמו וניתחמשב חמשו ונירעצב

הטמלו ףוג א ןיא הטמל אד ןיבר ןטימ ךיז ןהעז הכזנ שממ בורקב רשאו , יחיוור
.  ונלאגי אוהו םיחפט הרשעמ


