חיי שרה
ְמ ָע ַרת ַה ַמ ְכ ֵּפ ָלה ֵּ -בית ַה ִּמ ְק ָד ׁש ֶׁׁשל ָה ָאבוֹ ת ְו ָה ִּא ָמהוֹ ת

וַ ִּּי ְהי ּו ַח ּיֵּי ָׂש ָׂרה וְ ֹגו' (כג א)

ש"יׁ
יֵ שׁ ׁ ְל ַע ֵין ׁ ְב ָפ ָר ָשה ׁזוׁ ׁ ְב ַכ ָמה ׁ ְד ָב ִרים ׁ ַה ְטעונִ ים ׁ ֵבאורׁ .אָ ׁ .כ ַתב ׁ ַר ִ ׁ
יך ׁ ִעיון ׁ ַמה ׁ ָבאוׁׁ
ׁלי ִפי"ְ ׁ ,ו ָצ ִר ְׁ
ׁכ ַבת ׁז' ְ
ׁל ֵח ְטא ׁו ַבת ׁכ' ְ
ׁכ ַבת ׁכ' ְ
"בת ׁק' ְ
ַ
ך ׁ ִב ְפ ָרט ׁזֶ הׁ
יכה ׁ ַהתו ָרה ׁ ָכל ׁ ָכ ְׁ
ׁל ַל ְמ ֵדנוׁ ׁ ָבזֶ ה? ׁבִ ׁ .מ ְפנֵ י ׁ ַמה ׁ ֶה ֱא ִר ָ
ֲחזַ "ל ְ
ֶשל ׁ ְקנִ ַית ׁ ַה ְמ ָע ָרה ׁ ְולא ׁ ָכ ְת ָבה ׁ ִב ְשנֵ יׁ ִמ ִלים ׁ ֶש ַא ְב ָר ָהם ׁ ָקנָ ה ׁ ֶאת ׁ ַה ָש ֶדהׁ
ֵמ ֶע ְפרון? ׁגַ ׁ .מדועַׁ ׁנִ ְכ ַתב ׁ' ְו ִל ְבכ ָתהׁ' ְׁבכ' ְ
ׁק ַט ָנה? ׁדַ ׁ .מה ׁ ַה ֵבאור ׁ ְב ַמהׁ
ךׁ ִה ְש ַת ֲח ָוהׁ ִל ְפנֵ יׁ ַעםׁ ָה ָא ֶרץ? ׁ
יא ְׁ
ֶש ִה ְש ַת ֲח ָוהׁ ִל ְפנֵ יׁ ַעםׁ ָה ָא ֶרץׁ ֵה ַ
ְונִ ְר ָאה ׁ ְל ָב ֵאר ׁ ְב ִס ַי ְע ָתא ׁ ִד ְש ַמ ָיא ׁ ַעל ׁ ִפי ׁ ַמה ׁ ֶש ָא ְמרוׁ ׁ ֲחזַׁ"ל ַׁב ְג ָמ ָראׁ
ִ
יחה ׁ ִמ ְש ֵדה ׁ ֶע ְפרון'ׁ.
יחה ׁ ִק ָ
ׁש ִקנְ יַ ן ׁ ִא ָשה ׁלו ְמ ִדים ׁ ְב ִ'ק ָ
(קדו ִשין ׁבֶ ).
ה'ׁ,ו ַגםׁ
ְו ַהיְ נוׁׁ ֶש ָכלׁ ַמ ֲע ָשיוׁ ֶשלׁ ַא ְב ָר ָהםׁ ָהיוׁ ׁ ִמ ְק ָשהׁ ַא ַחתׁ ֶשלׁ ֲעבו ַדתׁ ְ
יצדׁ
ְב ֵעת ׁ ְפ ִט ַירת ׁ ָש ָרה ׁהוא ׁלא ׁ ִה ְת ַר ֵגשׁ ׁיו ֵתר ׁ ִמ ַדי ׁ ֶא ָלא ׁ ִה ְתבונֵ ן ׁ ֵכ ַ
ה'ׁכ ֵעתׁ .
הואׁעו ֵבדׁ ֶאתׁ ָ
ְו ַעל ֵּכן ָה ַל ְך ִּל ְבכ ָֹתה ְבכ' ְק ַט ָנהֶׁׁ ,ש ֶׁזה אוֹ ִּתיוֹ ת ֵּבית ה' ְכ ִּענְ יַ ן ֵּבית
ַה ִּמ ְק ָד ׁש ֶׁׁ -ש ְכ ֵּׁשם ֶׁׁש ְכ ֶׁׁש ָהיְ ָתה ְצ ִּע ָירה ֵּהם ִּה ְת ַח ְתנו יַ ַחד ו ָבנו ֶׁאת
יתםֵּ - ,בית ַה ִּמ ְק ָד ׁש ַה ְפ ָר ִּטי ֶׁׁש ָל ֶׁהםְ ,כמוֹ ֵּכן ַא ֲח ֵּרי ְפ ִּט ָיר ָתה ִּח ֵּפש
ֵּב ָ
ַא ְב ָר ָהם ָמקוֹ ם ָה ָראוי ְל ֵּבית ַה ִּמ ְק ָד ׁש ִּב ְכ ֵּדי ִּל ְקבוֹ ר ָׁשם ֶׁאת ָש ָרה,
ו ִּב ְכ ֵּדי ֶׁׁשיו ְכלו ְל ַה ְמ ִּׁש ְ
יך ְל ַׁש ֵּמ ׁש ָׁשם ֶׁאת ה' ִּכ ְב ַח ֵּיי ַחיו ָתםְ ׁ ,ו ָל ֵכןׁ
"ו ִל ְבכ ָתהׁ"ְׁ ׁ-
יתהׁׁ
"ו ְל ֵב ָ
[כ ִאלוׁׁ ֵאינָ הׁׁ ְכתו ָבה]ׁׁ-או ִתיותׁ ְ
כ'ׁק ַט ָנהׁ ְ
נִ ְכ ַתבׁ ְ
ך ׁ ִל ְבנות ׁ ָלהׁ ׁ ֶאת ׁ ֵבית ׁ ַה ִמ ְק ָדשׁ.
ה'ׁ,בית ׁ ַה ִמ ְק ָדשׁ,הוא ׁ ָה ַל ְׁ
ֵ
"ְׁ ׁ -ל ֵבית ׁ
ַגםׁכ'ׁ ְק ַט ָנהׁ ִל ְרמזׁ ֶש ֶזהׁ ְכמוׁׁ ֶש ִהיאׁ ַבתׁכ'ׁ ְו ִהיאׁ ִמ ְת ַח ֶתנֶ תׁ ַע ְכ ָשוׁ ְו ַעלׁ
ֵכןׁלאׁ ָקנָ הׁ ֶק ֶברׁבו ֵדדֶ ׁ,א ָלאׁ ַביִ תׁ ָש ֵלםׁ ֶש ָהיָ הׁאורׁבו ֵקעַׁׁ ִמ ֶמנוׁׁ ְכ ִענְ יַ ןׁ
ילנותׁ
ַה ְמנו ָרהׁ ְב ֵביתׁ ַה ִמ ְק ָדשְ ׁ,ו ֵכןׁ ֶאתׁ ָכלׁ ַה ָש ֶדהׁ ֶש ִמ ָס ִביבׁ ְכ ִענְ יַ ןׁ ָה ִא ָ
יך ׁ ָבזֶ ה ׁ ַבזׁ ַהר ׁ ַה ָקדושׁׁ
ֶש ָנ ַטע ׁ ְשלמה ׁ ְב ֵבית ׁ ַה ִמ ְק ָדשׁ ,ו ְכמוׁ ׁ ֶש ֶה ֱא ִר ְׁ
ׁש ַא ְב ָר ָהם ׁ ָרץ ׁ ַא ֲח ֵרי ׁ ָה ֵע ֶגל ׁ ֶש ֵה ִכין ׁ ַל ַמ ְל ָא ִכיםְ ׁ ,ו ַעל ׁיְ ֵדיׁ
(ח"א ׁקכזֶ ).
ך ׁ ָבא ׁ ַל ְמ ָע ָרהְ ׁ ,ו ֵכן ׁהוא ׁ ָהיָ ה ׁ ִמ ְת ַפ ֵלל ׁ ָשם ׁ ַב ָש ֶדהְ ,ו ַהיְ נו ֶׁׁש ְמ ָע ַרת
ָכ ְׁ
ַה ַמ ְכ ֵּפ ָלה ָהיְ ָתה ֵּבית ַה ִּמ ְק ָד ׁש ֶׁׁשל ַא ְב ָר ָהםְ ,ו ַעל ֵּכן ִּה ְק ִּריב ָׁשם
ָק ְר ָבנוֹ ת ְו ִּה ְת ַפ ֵּלל ָׁשם ,ו ֵּמ ֲח ָמת ָכ ְך ָט ַרח ִּל ְקנוֹ ת ֶׁאת ַה ְמ ָע ָרה ְב ֶׁכ ֶׁסף
ָמ ֵּלא.
ְ
ךׁ ָע ָליוׁ ַה ָשלוםׁ ֶש ָקנָ הׁ ֶאתׁ ֶש ַטחׁ ֵביתׁ
ְו ֵכןׁ ָאנוׁׁמו ְצ ִאיםׁ ֵא ֶצלׁ ָד ִודׁ ַה ֶמ ֶל ׁ
מרב ׁ ַה ֲע ָר ָכה ׁ ְל ֵביתׁ
ַה ִמ ְק ָדשׁ ׁ ִמ ַיד ׁ ַא ְר ָונָ ה ׁ ְב ֶכ ֶסף ׁ ָמ ֵלאְ ׁ ,ו ָכל ׁזֶ ה ׁ ֵ ׁ
ַה ִמ ְק ָדשְ ׁ ,ו ֵכן ׁ ַא ְב ָר ָהם ׁ ָקנָ ה ׁ ֶאת ׁ ַה ְמ ָע ָרה ׁ ְב ֶכ ֶסף ׁ ָמ ֵלאְ ׁ ,ל ַה ְראות ׁ ֶאתׁ
ַה ֲע ָר ָכתוׁׁ ַה ְגדו ָלהׁ ְל ָש ָרהׁ .
ׁמתוׁ" ׁׁ -הוא ׁ ִה ְתרו ֵמם ׁ ֵמ ַעלׁ
ׁפנֵ י ֵ
ְו ַע ָתה ׁמו ָבן ׁ ֶש ַא ְב ָר ָהם ׁ ָקם ׁ ֵמ ַעל ְ
יתה ׁזֶ ה ׁ ַרק ׁ ַמ ֲע ַבר ׁ ֵמ ֶח ֶדרׁ
יתהׁ,הוא ׁ ֶה ֱא ִמין ׁ ֶב ֱאמונָ ה ׁ ְשלֵׁ ָמה ׁ ֶש ַה ִמ ָ
ַה ִמ ָ
ית ָתהׁ ׁ ֶשל ׁ ָש ָרהִ ׁ,כי ׁ ָש ָרה ׁ ָא ֵכן ׁלא ׁ ֵמ ָתהׁ.
ְל ֶח ֶדרׁ,הוא ׁלא ׁ ִה ְת ַע ֵסק ׁ ְב ִמ ָ
ַצ ִד ִ
ית ָתן ׁ ְקרויִ ין ׁ ַח ִיים ׁ( ְב ָרכות ׁיחׁ .).ו ְכמוׁ ׁ ֶש ְב ַח ֶייהָׁ ׁ ָהיְ ָתהׁ
יקים ׁ ְב ִמ ָ
ית ָתהַׁ ׁ ,א ַחר ָכ ְך ׁ ִּה ְׁש ַת ֲח ָוה
ל ַא ֵחר ׁ ִמ ָ
ְמ ַש ֶמ ֶשת ׁ ְב ֵבית ׁ ַה ִמ ְק ָדשַׁ ׁ ,אף ׁ ְׁ
ַא ְב ָר ָהם ַלה' ִּל ְפנֵּ י ִּעם ָה ָא ֶׁרץ ִּב ְכ ֵּדי ְל ַל ֵּמד אוֹ ָתם ֶׁאת ַד ַעת ה' ,ו ְכ ִּענְ יַ ן
ַהכ ֲֹהנִּ ים ֶׁׁש ָהיו ִּמ ְׁש ַת ֲח ִּוים ְב ֵּבית ַה ִּמ ְק ָד ׁש ו ְמ ַל ְמ ִּדים ֶׁאת ָה ָעם ִּבטול
ְו ַה ְכנָ ָעה ִּל ְפנֵּ י ַה ָק ָב"ה ,ו ְבנֵּ י ֵּחת ָא ֵּכן ִּק ְבלו ֵּמ ַא ְב ָר ָהם ֶׁאת ַד ַעת ה'
הוֹ דוֹ ת ִּל ְפ ִּׁשיטו ָתםׁ,ו ִב ְש ַכרׁזֶ הׁזָ כוׁׁ ֶש ֶא ֶרץׁיִ ְש ָר ֵאלׁ ִת ְהיֶ הׁ ְביָ ָדםׁ ֵמאותׁ
ָשנִ יםַ ׁ ,מה ׁ ֶש ֵאין ׁ ֵכן ׁ ֶע ְפרון ׁ ֶש ָהיָ ה ׁ ַרע ׁ ַעיִ ן ׁלא ׁזָ ָכה ׁ ְל ַק ֵבל ׁ ֵמ ַא ְב ָר ָהםׁ
ְכלוםׁ .
ילנוׁׁ
ישית ׁ ִב ְש ִב ֵ
ׁא ִ
ַהמו ָרם ִּמ ָכל ָה ָאמור ׁ ֶש ַא ְב ָר ָהם ׁ ָא ִבינוׁ ׁ ִהנו ֻּׁד ְג ָמא ִ
יצד ׁ ְל ַק ֵדשׁ ׁ ֶאתׁ
ׁעל ׁ ָכל ׁ ַצ ַעד ׁ ְו ַש ַעלְ ׁ ,ו ִל ְראות ׁ ֵכ ַ
יצד ׁ ִל ְחיות ׁ ֶאת ׁה' ַ
ֵכ ַ
ַה ַביִ ת ׁ ֶש ָלנוׁ ׁ ְו ֶאת ׁ ַה ַמ ֲע ִשים ׁ ֶש ָלנוׁ ׁ ְכ ִענְ יַ ן ׁ ַהכ ֲהנִ ים ׁ ְב ֵבית ׁ ַה ִמ ְק ָדשׁ,

ׁש ָלנוׁׁ
יעה ׁ ֶש ִע ַקר ׁ ֲעב ַדת ׁה' ֶ
ך ׁיְ ִד ָ
יך ׁ ֶאת ׁ ְבנֵ י ׁ ָב ֵתינוׁ ׁ ִמתו ְׁ
ע ִר ְׁ
יצד ׁ ְל ַה ֲ ׁ
ְו ֵכ ַ
נַ ֲע ֵשית ׁ ַעל ׁיָ ָדם ׁ ְו ֵהם ׁ ֻּש ָת ִפים ׁ ִב ְבנִ ַית ׁ ֵבית ׁ ַה ִמ ְק ָדשׁ ׁ ַה ְפ ָר ִטי ׁ ֶש ָלנוׁ,
ו ְכ ֻּדגְ ַמת ׁ ְשנֵ י ׁ ַה ְכרו ִבים ׁ ְבק ֶדשׁ ׁ ַה ֳּק ָד ִשים ׁ ַה ְמ ַס ְמ ִלים ׁ ַעל ׁ ַה ֶק ֶשרׁ
ך ׁו ֵבין ׁ ִאישׁ ׁ ְל ֵר ֵעהוְ ׁ .ו ֵכן ׁ ְל ִה ָש ֵארׁ
ְו ַהנֶׁ ֱא ָמנות ׁ ֶש ָלנוׁ ׁ ִעם ׁ ַהבו ֵרא ׁיִ ְת ָב ַר ְׁ
ך ׁ ְב ָכל ׁ ַה ַמ ָצ ִבים ׁ ֶשעו ְב ִריםׁ
יתנִ ים ׁ ֶב ֱאמונָ ה ׁו ִב ָטחון ׁ ַבבו ֵרא ׁיִ ְת ָב ַר ְׁ
ֵא ָ
ָע ֵלינוׁ ,ו ְל ַפ ְר ֵסם ׁ ֶאת ׁ ַד ְעתוׁ ׁ ָבעו ָלם ׁ ְב ָכל ׁ ֵעת ׁ ְל ִפי ׁ ִענְ יָ נוׁ ,ו ְכ ֵּׁשם ֶׁׁש ְביוֹ ם
יתה ַה ִּנ ְפ ָטר כוֹ ֵּר ַע ֶׁב ֶׁר ְך ֶׁׁשל ַה ְכנָ ָעה ו ִּבטול ִּל ְפנֵּ י ה' ַעל רוֹ ב
ַה ִּמ ָ
יכים ְל ַה ְת ִּמיד ְבהוֹ ָד ָאה
ַהטוֹ בוֹ ת ֶׁׁש ָג ַמל ִּעמוֹ ְב ַח ָייוְ ,כמוֹ ֵּכן ַגם ָאנו ְצ ִּר ִּ
"ו ִת ְש ַחק ׁ ְליוםׁ
יעת ֶׁב ֶׁר ְך עוֹ ד ְב ַח ֵּיי ַחיו ֵּתנוְ ,ו ַעל ׁיְ ֵדי ׁזֶ ה ׁנִ זְ ֶכה ׁ ְל ַ
ו ְכ ִּר ַ
ַא ֲחרון" ׁ ֶש ַמהותוׁ ׁהו ָד ָאה ׁ ַא ֲח ֵרי ׁ ַה ְפ ִט ָירה ׁ ַעל ׁ ֶש ָאנוׁ ׁעו ְב ִרים ׁ ְלעו ָלםׁ
ֶש ֻּכלוׁ ׁטוב ׁ ְו ִל ְת ִח ַית ׁ ַה ֵמ ִתיםְ ׁ ,כ ִענְ יַ ן ׁ ֵבית ׁ ַה ִמ ְק ָדשׁ ׁ ֶשל ׁ ַמ ְע ָלהׁ ,ה'ׁ
יְ זַ ֵכנוׁ .
ׁ 

יצד?
ֶׁח ְׁשבוֹ ן נֶׁ ֶׁפ ׁש ָכ ָראוי ֵּ -כ ַ

וַ ִּּי ְהי ּו ַח ּיֵּי ָׂש ָׂרה ֵּמ ָׂאה ָׂשנָׂ ה וְ ֶע ְש ִּרים ָׂשנָׂ ה וְ ֶש ַבע ָׂשנִּ ים ְשנֵּי ַח ּיֵּי ָׂש ָׂרה
( ָׂשם)

יׁש ָרה'? ׁו ְב ַר ִש"יׁ
יׁח ֵי ָ
יך ׁ ֵבאור ׁ ִמ ְפנֵ י ׁ ַמה ׁ ָכ ְפ ָלה ׁ ַהתו ָרה ׁשוב ְׁ 'ׁ -שנֵ ַ
ָצ ִר ְׁ
ְ
ך ׁ ֶש ָכל ׁ ְשנו ֶתיהָׁ ׁ ָהיוׁ ׁ ָש ִוים ׁ ְלטו ָבהְ ׁ ,ולא ׁעוד ׁ ֶא ָלאׁ
יתא ׁ ַעל ׁ ָכ ׁ
ִא ָ
יהׁ ,לו ַמר ׁ ֶש ַגם ׁ ְבזִ ְקנו ָתהׁ ׁ ָהיְ ָתה ׁ ְב ִלי ׁ ֵח ְטאׁ
ֶש ַהתו ָרה ׁ ֵפ ְר ָטה ׁ ְשנו ֶת ָ
ְכ ִב ְצ ִעירו ָתהׁ .
ה'ׁ,וזֶ הׁ ַעלׁיְ ֵדיׁ
ְו ַהיְ נוׁׁ ֶש ָכלׁ ַח ֶייהָׁׁ ָהיוׁׁ ִמ ְק ָשהׁ ַא ַחתׁ ֶשלׁ ִש ְמ ָחהׁ ְו ַא ֲה ַבתׁ ְ
ֶש ִהיאׁ ָש ְפ ָטהׁ ֶאתׁ ְד ָר ֶכיהָׁׁ ָת ִמידׁ ֶש ִי ְהיוׁׁ ִכ ְרצונוׁׁיִ ְת ָב ַר ְךׁ,ו ְכמוׁׁ ֶש ָא ְמ ָרהׁ
(ל ֵעיל ׁטזׁה)ׁ .ו ְב ֵּבאור ַה ָד ָבר ֶׁׁש ַעל
יך" ׁ ְ
ְל ַא ְב ָר ָהם ׁ"יִ ְשפטׁה' ׁ ֵבינִ יׁו ֵבינֶ ָׁ
יְ ֵּדי ֶׁׁש ָא ָדם ׁשוֹ ֵּפט ֶׁאת ַמ ֲע ָשיו ו ַמ ְב ִּדיל ֵּבין טוֹ ב ְל ָרע ֲאזַ י הוא ָש ֵּמ ַח
ְב ָכל ַהטוֹ ב ֶׁׁשבוֹ  ,ו ֵּמ ִּא ָיד ְך הוא יוֹ ֵּד ַע ְב ַמה ָע ָליו ְל ִּה ְׁש ַת ֵּפר ו ִּב ָ
יכ ְלתוֹ
ְל ִּה ְת ַק ֵּדם ַב ֲעבוֹ ַדת ה' ָכ ָראויׁ ,ו ִמ ַט ַעם ׁזֶ ה ׁהו ָרה ׁ ָלנוׁ ׁ ָמ ָרנָ א ׁ ֶה ָח ֵפץׁ
ך ׁ ְב ָכל ׁיום ׁ ֶח ְשבון ׁנֶ ֶפשִ ׁ ,מ ֵכ ָיון ׁ ֶש ַעל ׁיְ ֵדי ׁ ֵכן ׁ ָא ָדםׁ
ׁל ֲער ְׁ
יע"א ַ
ַח ִיים ׁזִ ַ
מ ֲעלותׁ ַהטובותׁו ְליִ שובׁ ַה ַד ַעתׁ ְו ִש ְמ ָחהׁ .
זו ֶכהׁ ְל ָכלׁ ַה ַ ׁ
ׁ 

ַה ֶׁד ֶׁר ְך ְל ַק ֵּבל ֶׁאת ַה ִּיסו ִּרים ְו ַה ְק ָׁשיִּ ים ֶׁׁשעוֹ ְב ִּרים ָע ֵּלינו ְביִּ ׁשוב
ַה ַד ַעת ו ְב ִּש ְמ ָחה

וַ ּ ָׂת ָׂמת ָׂש ָׂרה ...וַ ָׂ ּיבֹא ַא ְב ָׂר ָׂהם לִּ ְס ּפ ֹד לְ ָׂש ָׂרה וְ לִּ ְב ּכ ָֹׂת ּה ( ָׂשם ב)

ָצ ִר ְ
לׁכ ְך ְׁב ָפ ָר ַשתׁ ְקנִ ַית ׁ ְמ ָע ַרתׁ
הׁכ ָ
הׁהתו ָר ָ
יכ ַ
הׁה ֱא ִר ָ
יׁמ ֶ
רׁמ ְפנֵ ַ
יך ׁבֵׁאו ִ
ׁה ְמ ָע ָרהׁ
ׁכ ְת ָבה ׁזאת ׁ ִב ְשנֵ י ׁ ִמ ִליםֶ ׁ ,ש ַא ְב ָר ָהם ׁ ָקנָ ה ׁ ֶאת ַ
ַה ַמ ְכ ֵפ ָלה ְׁולא ָ
ׁל ַל ְמ ֵדנו ׁ ְד ָב ִ ׁריםׁ
ׁכ ֵדי ְ
ׁפ ָר ָשה ׁנִ ְפ ָל ָאה ׁזו ׁיֵ ש ָׁבה ְ
ִמ ְי ֵדי ׁ ֶע ְפרון? ׁ ְו ִה ֵנה ָ
לׁה ָא ָדםׁ .
יתׁש ָ
ֶ
הׁהיוםׁיו ִמ
יםׁל ֲעבו ָד ַ
יםׁונִ ְש ָג ִב ַ
ֲעצו ִמ ְ
ׁה ָא ֶרץ ׁעו ֵמד ׁ ְכ ֶש ֵמתוׁׁ
ׁכל ָ
ׁא ְב ָר ָהם ׁנְ ִשיא ָ
ׁאת ַ
ׁל ַע ְצ ֵמנו ֶ
ָה ָבה ׁנְ ָת ֵאר ְ
ׁא ָד ָמה ׁ ְגרו ָעהׁ
ׁח ְל ַקת ֲ
תׁש ִי ְתנו ׁלו ֶ
ׁח ֶ
ׁל ְפנֵ י ְׁבנֵ י ֵ
ׁל ָפנָ יוׁ ,ו ִמ ְת ַח ֵנן ִ
מו ָטל ְ
ןׁב ֱאמונָ הׁ
ית ֶ
יׁכןׁנִ ְש ָארׁ ֵא ָ
לׁפ ֵ
ףׁע ִ
תׁא ְשתוְׁ ׁ,ו ַא ַ
רׁא ִ
יׁל ְקבו ֶ
ו ְפחו ָתהׁבִׁ ְכ ֵד ִ
ןׁכ ַללׁ
אׁכהגֶ ְ
יוׁשל ַ
ׁכ ַל ָפ ֶ
םׁש ָנ ֲהגו ְ
יׁה ָא ָדםֲ ׁ,הגַ ֶ
םׁבנֵ ָ
םׁה'ׁו ִע ְ
ְ
ץׁע
ׁא ֶר ִ
ְו ֶד ֶר ְך ֶ
הׁשלוְׁ ׁ,ועודׁאָׁ ְמרוׁלוׁ
הׁש ָהיְ ָת ֶ
תׁא ָד ָמ ֶ
לׁח ְל ַק ֲ
בׁע ֶ
ףׁר ַ
ׁכ ֶס ַ
ׁמ ֶמנו ֶ
ו ִב ְקשו ִ
ש ִי ְתנוהוׁׁלו ְׁב ַמ ָתנָׁהׁ .
ֶׁ
יכה ְל ַלווֹ ת ֶׁאת ָה ָא ָדם ְב ָכל ַה ַמ ֲע ָב ִּרים ֶׁׁשעוֹ ְב ִּרים ָע ָליו
ו ָפ ָר ָׁשה זוֹ ְצ ִּר ָ
ְב ֶׁמ ֶׁׁש ְך יְ ֵּמי ַח ָייו ְ -כ ֶׁׁש ְמ ַב ִּזים אוֹ תוֹ אוֹ ֶׁׁשעוֹ ִּשים ְכנֶׁ גְ דוֹ ְד ָב ִּרים ֶׁׁש ֵּאינָ ם
יש ו ְל ַה ְׁש ִּליט ֶׁאת ַה ֵּש ֶׁכל ַעל ָה ֶׁרגֶׁ ׁש
ֲהגונִּ יםֲ ,אזַ י ָע ָליו ְל ִּה ָׁש ֵּאר ָא ִּד ׁ
דׁו ֶא ָחדׁ .
לׁא ָח ְ
דׁל ָכ ֶ
הׁכיׁהואׁיְ סו ִדיׁ ְמא ְ
טׁב ְפ ָרטׁזֶ ִ
ָכ ָראויׁ.וְׁנַ ֲע ִמיקׁ ְמ ַע ִ
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ׁל ְהיות ָׁדרו ְך ׁומו ָכן ׁ ֶש ְי ַבזוׁ ׁאותוׁ
ׁה ָא ָדם ִ
ׁעל ָ
אָ ׁ .בראשׁ ׁו ָב ִראשונָ ה ַ
ׁשלא ׁ ְל ִה ְת ַר ֵגשׁׁ
ׁע ְצמו ֶ
ְב ֶמ ֶש ְך ׁיְ ֵמי ׁ ַח ָייו ׁ ְפ ָע ִמים ַׁרבותׁ ,וׁ ְל ַת ְר ֵגל ׁ ִעם ַ
ךׁ .
לׁמ ָכ ְׁ
ו ְל ִה ְת ַב ְל ֵב ִ
בַ ׁ.גם ְכ ֶׁׁש ִּבזו ֶׁאת ָה ָא ָדםָ ,ע ָליו ְל ָה ִּבין ֶׁׁש ִּמי ֶׁׁש ָפגַ ע בוֹ ִּמ ְס ֵּכן ו ְק ֵּׁשה יוֹ ם
יצד ְלהוֹ ִּציא ֶׁאת ִּרגְ ׁשוֹ ָתיו הוא
ֶׁׁש ָע ַבר ָע ָליו ,ו ִּמ ֵּכ ָיון ֶׁׁש ֵּאינוֹ יוֹ ֵּד ַע ֵּכ ַ
פוֹ ֵּלט אוֹ ָתם ֶׁׁשל ֹא ַב ָמקוֹ ם ָה ָראויְ ,ו ַעל ֲאנָ ִּׁשים ַח ִּפים ִּמ ֶׁפ ַׁשע ְו ַכדוֹ ֶׁמהׁ,
הׁא ַחתׁ
יע"אֶ ׁ ,ש ִא ָש ַ
ועהיל ׁזִ ַ
מזְׁוֶׁ ִׁ
הׁא ֶצלׁר'ׁ ְשלמה ׁ ִ ׁ
הׁמ ֲע ֶש ֵ
ׁש ָהיָ ַ
ו ְכמו ֶ
דׁמאדׁו ִב ְז ָתהׁאתו ׁ ָק ָבל ׁ ַעם ׁ ָו ֵע ָדהׁ ,וׁ ִמ ַידׁכְׁ ֶש ִס ְי ָמה ׁ ָש ַלחׁ
ׁע ְ
ָפ ְג ָעהׁבו ַ
ׁה ִשיבׁ,
ׁה ָד ָבר ֵ
ׁל ֵפ ֶשר ַ
ׁת ְל ִמ ָידיו ְ
ׁהגוןׁ ,ו ְכ ֶש ְש ָאלוהו ַ
ׁכ ֶסף ָ
ׁסכום ֶ
ָלה ְ
יהׁ,
ׁמצו ָקה ׁנַ ְפ ִשית ׁ ֶש ָנ ֲח ָתה ׁ ָע ֶל ָׁ
ׁמ ֲח ַמת ְ
ׁש ַצ ֲעקו ֶתיהָׁ ׁנו ְבעות ֵ
ֶש ֵה ִבין ֶ ׁ
תׁד ְע ָתהׁׁ .
ףׁב ְכ ֵדיׁ ְליַ ֵשבׁ ֶא ַ ׁ
ׁכ ֶס ִ
חׁלה ֶ
ןׁש ַל ָ
לׁכ ָ
ְו ַע ֵ
ׁשפו ֵג ַע ׁבו ִׁב ְק ִביעותׁ,
ׁמי ֶ
ׁח ָכם ׁו ְל ִה ָמנַ ע ׁ ִמ ַמ ָגע ׁ ִעם ִ
ׁל ְהיות ָ
גָ ׁ .ראוי ִ
אׁלבאׁלְׁ ַת ָקלותׁ ְמיֻּ ָתרותׁ .
ִב ְכ ֵדיׁל ָ
םׁמ ֲח ַמתׁ
לׁה ָא ָד ֵ
יםׁע ָ
יםׁב ִא ַ
תׁויִ סו ִר ָ
הׁמ ֲחלו ְ
תׁש ַה ְר ֵב ַ
ׁל ַד ַע ֶ
יׁלנו ָ
דָ ׁ.ראו ָ
ׁש ַמ ֲע ֶר ֶכתׁ
ׁמ ְפ ַאת ֶ
שהוא ׁנו ֵטר ְׁב ִלבוְׁ ׁ ,וזֶ ה ִ
ׁה ַכ ַעס ׁוְׁ ַה ִטינָ ה ׁ ֶ ׁ
רוב ַ
תׁה ִיסו ִרים ׁ ְו ַה ַמ ֲחלותׁ
תׁא ַ
ׁל ְדחו ֶ
יןׁלה ׁכ ַח ִ
תׁו ֵא ָ
יםׁשלו ׁנֶ ְח ֶל ֶש ְ
ֶ
ַה ִחסונִ
ׁח ָכ ִמים ְׁולא ׁ ַרק ׁצו ְד ִקיםׁ,
ׁכן ׁ ָש ֶוה ׁ ָלנוׁ ׁ ִל ְהיות ֲ
ׁע ָליוְ ׁ ,ו ַעל ֵ
ֶש ָב ִאים ָ
ׁל ֵתת ׁ ַל ִבזְ יונות ׁ ְו ַה ְק ָשיִ יםׁ
ׁרגו ִעים ׁו ְש ֵל ִויםְ ׁ ,ולא ָ
ׁל ִה ָש ֵאר ְ ׁ
ׁכ ְך ְ
ו ִמתו ְך ָ
(סנְ ֶׁה ְד ִּרין ז" ).טו ְביָ ה ְד ָׁש ַמע
ֶל ֱאכול ׁאו ָתנוְׁ ,וזֶׁ ה ַמה ֶׁׁש ָא ְמרו ֲחזַ "ל ַ
יתן
יש"  -טוֹ ב ָל ָא ָדם ֶׁׁש ׁשוֹ ֵּמ ַע ֶׁאת ִּבזְ יוֹ נוֹ ָתיו ְונִּ ְׁש ָאר ָח ָזק ְו ֵּא ָ
ְו ָא ִּד ׁ
יש ֵּתיה ֵּמ ָאה" ַ -ה ְר ֵּבה ָצרוֹ ת ְויִּ סו ִּרין
"ח ְלפו ָה ִּב ְׁ
ְב ַד ְעתוֹ ְ ,ו ַעל יְ ֵּדי ָכ ְך ָ
ימנוׁ .
ְב ֵּד ִּלין ֵּה ֶׁ
ׁא ָחד ְׁו ֶא ָחד ׁיִ סו ִריןׁ
ׁל ָכל ֶ
ׁש ַהבו ֵרא ׁיִ ְת ָב ַר ְך ׁשו ֵל ַח ְ
ׁל ַד ַעת ֶ
ׁלנו ָ
הׁ .יֵ ש ָ
םׁש ָיבואׁ
ד ֶ
תׁה ָא ָ ׁ
םׁא ָ
יׁלזַ ֵכ ְך ׁו ְלרו ֵמ ֶ
ׁא ָליוִׁ ׁ -ב ְכ ֵד ְ
בׁא ֲה ָבתו ֵ
יםׁמר ַ
ֵ
ו ְק ָשיִ
ׁא ָליוׁ ,ו ְכ ֶׁׁש ָא ָדם ָח ָכם הוא ִּמ ְׁש ַת ֵּמ ׁש ִּעם ַה ִּבזְ יוֹ נוֹ ת
ְל ִק ְר ָבה ׁ ֲא ִמ ִתית ֵ
ִּב ְכ ֵּדי ָלבֹא ְל ִּק ְר ַבת ה' ָכ ָראויְ ,ב ַרם ְכ ֶׁׁש ָא ָדם רוֹ ֶׁצה ִּל ְהיוֹ ת ָח ָכם ו ֵּמ ִּׁשיב
ִּל ְמ ָח ְר ָפיו ִּמ ְל ָח ָמה ַע ָזה ַה ַׁש ֲע ָרהֲ ,אזַ י ַהבוֹ ֵּרא יִּ ְת ָב ַר ְך ׁשוֹ ֵּל ַח לוֹ ְק ָׁשיִּ ים
ֲא ֵּח ִּרים ִּב ְכ ֵּדי ְלזַ ֵּכ ְך אוֹ תוֹ ׁ .
ׁה ִיסו ִרים ְׁו ַה ְק ָשיִ יםׁ
ׁח ָכ ִמים ׁונְ בונִ ים ׁ ְונִ ְסבל ׁ ֶאת ַ
ׁש ִנ ְהיֶ ה ֲ
יִ ֵתן ׁה' ֶ
בׁה ַד ַעתׁ
יםׁא ֵח ִריםְ ׁ,ביִ שו ַ
דׁאנָ ִש ֲ
ׁמ ַצ ֲ
יםׁע ֵלינוִׁ ׁ,מ ַצדׁ ַע ְצ ֵמנוׁׁאו ִ
ֶשעו ְב ִר ָ
ךֶ ׁ,שהואׁ
ןׁא ִמיץׁ ַבבו ֵראׁיִ ְת ָב ַר ְׁ
ׁאמונָ הׁו ִב ָטחו ַ
תׁמתו ְך ֱ
ו ְב ִש ְמ ָחהׁהַׁנו ַב ַע ִ
ְ
ׁהיו ֵשבׁ
ך ׁזוֲׁ ׁ ,אזַ י ַ
ש ִנ ְצ ַעד ׁ ְב ֶד ֶר ׁ
כ ֶׁ
ׁהכל ׁ ְלטוב ׁ ָלנוׁׁ ,וׁ ְׁ
ׁאת ַ
ׁש ְמסו ֵבב ֶ
זֶ ה ֶ
לינוׁ
ׁהטו ִביםׁוְׁיַ ְר ִעיף ׁ ָע ֵׁ
הׁב ַמ ֲע ֵשינו ַ
לׁהדורותׁ ,יִ ְר ֶא ְ
הׁכ ַ
ַב ְמרו ִמיםׁצו ֶפ ָ
דׁב ִליׁ ַדיׁ .
עׁע ְ
ֶש ַפ ַ
ׁ 

ַגם ַב ִּסיטו ַא ְציָ ה ַה ָק ָׁשה ְביוֹ ֵּתר ָע ֵּלינו ְל ַה ְׁש ִּליט ֶׁאת ַה ֵּש ֶׁכל ַעל
ָה ֶׁרגֶׁ ׁש ו ְל ַה ְמ ִּׁש ְיך ְל ִּה ְתנַ ֵּהג ְבקֹר רו ַח

וַ ּי ָָׂׂקם ַא ְב ָׂר ָׂהם וַ ִּּי ְש ּ ַתח ּו לְ ַעם ָׂה ָׂא ֶרץ לִּ ְבנֵּי ֵּחת ( ָׂשם ז)

ך ׁ ִב ְקנִ ַית ׁ ְש ֵדה ׁ ֶע ְפרון?ׁ
יכה ׁ ַהתו ָרה ׁ ָכל ׁ ָכ ְׁ
יך ׁ ֵבאור ׁ ִמפְׁנֵ י ׁ ַמה ׁ ֶה ֱא ִר ָ
ָצ ִר ְׁ
ְועוד ׁ ַמה ׁ ָה ִענְ יָ ן ׁ ְב ָכל ׁ ַה ִה ְש ַת ֲח ָויות ׁ ֶשל ׁ ַא ְב ָר ָהם? ׁ ְונִ ְר ָאה ׁ ְל ָב ֵארׁ
יצדׁ
ְב ִס ַי ְע ָתא ׁ ִד ְש ַמ ָיא ׁ ֶש ַהתו ָרה ׁ ַה ְקדו ָשה ׁרו ָצה ׁ ְל ַל ֵמד ׁאו ָתנוֵ ׁ ,כ ַ
הגׁ ְב ַד ְר ֵכיׁ ִד ְפלו ַמ ְטיָ הׁ ִעםׁ ַהזו ַלתׁ ֲא ִפלוׁׁ ְב ַמ ָצ ִביםׁ ָק ִשיםׁ .
ָע ֵלינוׁׁ ְל ִה ְתנַ ֵׁ
יצדׁהואׁ ִה ְתנַ ֵהגׁ ִבזְ ַמןׁ ֶש ִא ְשתוׁׁ ַה ַצ ֶד ֶקתׁ
ׁא ְב ָר ָהםׁ ֵכ ַ
ָה ָבהׁנִ ְתבונֵ ןׁ ְב ַס ֵבנו ַ
ָהיְ ָתה ׁ ֻּמ ַנ ַחת ׁ ְל ָפנָ יוַ ׁ ,ה ִאם ׁהוא ׁ ָכ ַעס ׁאוׁ ׁ ֶש ָבא ׁ ִב ְט ָענות ׁ ְכ ַל ֵפי ׁ ְבנֵ י ׁ ֵחתׁ
"הׁחס ׁ ְו ָשלוםַ ׁ ,על ׁ ֶשהוא ׁ ָא ַמר ׁלוׁ ׁ ֶש ָי ִביא ׁלוׁׁ
ַ
ְו ֶע ְפרון? ׁאוׁ ׁ ְכ ַל ֵפי ׁ ַה ָק ָב
ילין ׁ ַעל ׁ ְמנָ תׁ
ֶאת ׁ ָה ָא ֶרץְ ׁ ,ו ַע ָתה ׁ ָע ָליו ׁ ְל ִה ְתרו ֵצץ ׁו ְל ַש ֵלם ׁ ָט ִבין ׁ ְו ַת ִק ִ
(כמו ָבא ׁ ַבזׁ ַהרׁ
ִל ְקנות ׁ ְמ ָע ָרה ׁ ֶשלא ׁ ָהיְ ָתה ׁ ָש ָוה ׁ ִל ְפנֵ י ׁ ֵכן ׁ ְכלום ׁ ַ
ַה ָקדוש)ׁ,ל ֹא ָול ֹא! ַא ְב ָר ָהם ל ֹא ִּה ְתלוֹ נֵּ ן ְכ ַלל ְו ִּע ָקרַ ,א ְד ַר ָבה הוא ִּד ֵּבר
ְב ִּשיא ַה ֶׁד ֶׁר ְך ֶׁא ֶׁרץְ ,ו ִּה ְׁש ַת ֲח ָוה ַל ָק ָב"ה ַעל ָכל ַת ֲה ִּל ְ
יך ֶׁׁש ִּה ְת ַק ֵּדם
ִּב ְקנִּ ַית ַה ְמ ָע ָרהְ ,ו ֵּכן ִּה ְׁש ַת ֲח ָוה ִּל ְבנֵּ י ֵּחת ו ְל ֶׁע ְפרוֹ ן ְכאוֹ ת הוֹ ָק ָרה
ְו ַה ֲע ָר ָכהֲ ,הגַ ם ֶׁׁש ָח ְטאו ְכ ַל ָפיו ְב ַמה ֶׁׁש ִּב ְק ׁשו ִּמ ֶׁמנו ֶׁכ ֶׁסף ְו ַעל ִּפי ִּדין
ָה ָא ֶׁרץ ָהיְ ָתה ַׁש ֶׁי ֶׁכת לוֹ ְ ,ו ֵּכן ִּׁש ֵּלם ְל ֶׁע ְפרוֹ ן ַהכֹל ֲהגַ ם ֶׁׁש ִּׁש ֵּקרְ ,ו ָה ִּע ָקר
יבה.
ֶׁׁשל ֹא ָלבוֹ א ִּל ֵּידי ַמ ָצה ו ְמ ִּר ָ
יתנָ ה ׁ ִעםׁ
ְוזוׁ ׁ ָהיְ ָתה ׁ ְג ֻּד ָלתוׁ ׁ ֶשל ׁ ַא ְב ָר ָהם ַׁ ׁ -ה ֶנ ֱא ָמנות ׁ ַה ֲחסונָ ה ׁ ְו ָה ֵא ָ
ַה ָק ָב"ה ְׁו ִעם ׁ ְבנֵ י ׁ ָא ָדם ׁ ְב ָכל ׁ ַה ַמ ָצ ִביםְ ׁ ,ב ִלי ׁשום ׁ ַמ ֲח ָש ָבה ׁ ַק ָלה ׁ ֶשלׁ
ׁחס ׁ ְו ָשלוםְ ׁ ,ו ֶׁאת זֶׁ ה ָע ֵּלינו ִּל ְלמֹד
ִה ְרהור ׁ ַא ַחר ׁ ִמדו ָתיו ׁ ֶשל ׁה' ַ
ו ְל ַה ְפנִּ ים ָחזָ ק ְבתוֹ ֵּכנו ,ל ֹא ְמ ַׁש ֶׁנה ַמה קוֹ ֶׁרה ו ַמה עוֹ ֵּברַ ,גם
ַב ִּסיטו ַא ְציָ ה ַה ָק ָׁשה ְביוֹ ֵּתרָ ,ע ֵּלינו ְל ַה ְׁש ִּליט ֶׁאת ַה ֵּש ֶׁכל ַעל ָה ֶׁרגֶׁ ׁש
ו ְל ַה ְמ ִּׁש ְ
יך ְל ִּה ְתנַ ֵּהג ְבקֹר רו ַחְ ,ב ִּה ְת ַח ְׁשבות ְב ִּרגְ ׁשוֹ ָתיו ֶׁׁשל ַהזו ַלת
ְ
יפלוֹ ַמ ְטיָ הְ ,ו ִּל ְהיוֹ ת ְב ֶׁד ֶׁרך ֶׁא ֶׁרץ ִּעם ַה ְב ִּריוֹ תְ ,ו ֵּכן ל ֹא
ו ְב ַד ְר ֵּכי ַה ִּד ְ
ַל ְח ׁשֹב ִּ
'מ ְפנֵּ י ַמה ֵּה ִּביא אוֹ ִּתי ַהבוֹ ֵּרא ְל ַמ ָצב זֶׁ ה?'ֶׁ ,א ָלא ָל ֶׁל ֶׁכת ִּעמוֹ
ימה ו ְטהוֹ ָרה ֶׁׁשהוא עוֹ ֶׁשה ִּע ָמנו ֶׁאת ַהטוֹ ב ְביוֹ ֵּתר
ֶׁב ֱאמונָ ה ְת ִּמ ָ
ַב ֲעבו ֵּרנו ָבזֶׁ ה ו ַב ָבאִּ ,ב ְכ ֵּדי ְל ַח ֵּׁשל ו ְל ַח ֵּזק אוֹ ָתנו ֶׁׁ -ש ִּנ ְהיֶׁ ה ִּעמוֹ ָת ִּמיד
ֶׁב ֱא ֶׁמת ְב ִּלי ׁשום ְתלות ְבכֹחוֹ ֵּתינו ָה ַע ְצ ִּמ ִּיים ו ְבכ ַֹח ְס ִּביב ֵֹּתינוֶׁ ,א ָלא
נִּ ָׁש ֵּען ָע ָליו ְל ַבדׁ .

יליםׁ ֵמראשֶ ׁ,שגַׁםׁ ִאםׁ ַחסׁ ְו ָשלוםׁ
ךׁ ַת ְר ִג ִ
יךׁ ַל ֲער ְׁ
ךׁ ָצ ִר ְׁ
ו ִב ְכ ֵדיׁ ִלזְ כותׁ ְל ָכ ְׁ
יִ ָנ ֵטל ׁ ֵמ ִע ָמנוׁ ׁ ָד ָבר ׁ ְמ ֻּס ָים ׁ ֶש ָהיִ ינוׁ ׁ ְקשו ִרים ׁ ֵא ָליו ׁ ַו ֲא ֶשר ׁ ִש ֵמשׁ ׁ ָלנוׁׁ
יתנִ יםׁ
יכהׁ ,לא ׁנִ ָש ֵבר ׁ ְברו ֵחנוׁ ׁ ֶא ָלא ׁנִ ָש ֵאר ׁ ֵא ָ
ְכ ִמ ְש ֶענֶ ת ׁו ְכ ֶעזְ ָרה ׁו ְת ִמ ָ
ׁשהוא ׁלא ׁ ָעזַ ב ׁאו ָתנוְ ׁ ,ו ַא ְד ַר ָבה ׁ ַע ָתה ׁהואׁ
ֶב ֱאמונָ ה ׁו ִב ָטחון ׁ ַב ָק ָב"ה ֶ
נִ ְמ ָצאׁ ִע ָמנוׁׁ ְביו ֵתרׁ .
ְו ֵּכן נְ ַׁש ֵּנן ָת ִּמיד ִּדבו ִּרים ֶׁׁשל ַא ֲה ָבה הוֹ ָד ָאה ְו ַה ֲע ָר ָכה ַל ָק ָב"ה ְו ִּל ְבנֵּ י
ךׁטובׁ ָו ֶח ֶסדׁ
יליםׁ ָת ִמידׁ ְל ַד ֵברׁ ַא ְׁ
יבנוְ ׁ,ו ַעלׁיְ ֵדיׁ ֵכןׁנִ ְהיֶ הׁ ְר ִג ִ
ָה ָא ָדם ֶׁׁש ְס ִּב ֵּ
ִעםׁ ֻּכלָׁםׁ ַו ֲא ִפלוׁׁ ַב ְז ַמ ִניםׁ ַה ָק ִשיםׁה'ׁיְ זַ ֵכנוׁ .
ׁ 

הוֹ ָר ָאה ְלדוֹ רוֹ ת ְל ִּה ָב ֵּדל ֵּמ ַהגוֹ יִּ ם

וַ ִּּי ְש ּ ַתח ּו ַא ְב ָׂר ָׂהם לִּ ְפנֵּי ַעם ָׂה ָׂא ֶרץ ( ָׂשם יב)

יך ׁ ֵבאור ׁ ִמ ִמי ׁ ָקנָ ה ׁ ַא ְב ָר ָהם ׁ ֶאת ׁ ְמ ָע ַרת ׁ ַה ַמ ְכ ֵפ ָלה ׁ ֶש ַפ ַעם ׁ ַא ַחתׁ
ָצ ִר ְׁ
ֻּהזְ ְכרוׁ ׁ ְבנֵׁי ׁ ֵחת ׁו ַפ ַעם ׁ ַא ַחת ׁ ֻּהזְ ַכר ׁ ֶע ְפרון? ׁ ְועוד ׁ ַמדועַׁ ׁ ִה ְש ַת ֲח ָוה ׁ ִל ְבנֵ יׁ
ֵחת ׁ ִאם ׁ ָקנָ ה ׁ ֶאת ׁ ַה ְמ ָע ָרה ׁ ֵמ ֶע ְפרון ׁ ַה ִח ִתי? ׁ ְועוד ׁ ֶש ְבסוף ׁ ַה ָפ ָר ָשהׁ
נֶ ֱא ַמר ׁ" ַה ָש ֶדה ׁ ֲא ֶשר ׁ ָקנָ ה ׁ ַא ְב ָר ָהם ׁ ֵמ ֵאת ׁ ְבנֵ י ׁ ֵחת"ַ ׁ -מ ְש ַמע ׁ ֶש ָקנָ הׁ
הם ׁ ִב ְקנִ ַית ׁ ַה ְמ ָע ָרה ׁ ָהיְ ָתהׁ
ִמ ְבנֵ י ׁ ֵחת? ׁ ְונִ ְר ָאה ׁ ְל ָב ֵאר ׁ ֶש ַמ ְט ַרת ׁ ַא ְב ָר ָׁ
ְל ִה ָב ֵדל ׁ ֵמ ַהגויִ םְ ׁ ,וזֶ ה ׁ ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ְבנֵ י ׁ ֵחת ׁ ָרצוׁ ׁ ֶש ִי ָק ֵבר ׁ ִע ָמם ׁ ִמ ְפנֵ יׁ
ֶש ֶה ֱע ִריכוהוׁ ׁ ְו ִכ ְבדוהוׁ ׁ ַעד ׁ ְמאדׁ ,ו ְכ ֵשם ׁ ֶש ֶנ ֱא ַמר ׁ"נְ ִשיא ׁ ֱאל ִקים ׁ ַא ָתהׁ
ְבתו ֵכנוׁ"ְ ׁ ,ב ַרם ׁ ַא ְב ָר ָהם ׁיָ ַדע ׁ ֶש ִב ְקבו ָרתוׁ ׁיֶ ְשנָ הׁ ׁ ֲעבוׁ ָדה ׁ ְש ֵל ָמה ׁ ֶשלׁ
יך ׁ ַב ֲעבו ַדת ׁה'ׁ ַגם ׁ ְל ַא ַחרׁ
ך ׁ ֶשל ׁ ְכ ַלל ׁ ִי ְש ָר ֵאל ׁ ֶש ַא ְב ָר ָהם ׁ ַמ ְמ ִש ְׁ
ַה ֶה ְמ ֵש ְׁ
יתא ׁ ַב ֲא ִריכות ׁ ַב ְג ָמ ָראׁ
יעזֶ ר ׁ ְמ ַש ֵמשׁ ׁאותוׁ ׁ ָשםִ ׁ ,כ ְד ִא ָ
ְפ ִט ָירתוׁ ׁ ֶו ֱא ִל ֶ
(ב"מׁפהׁ:ב"בׁנחְ ׁ,).ולאׁעודׁ ֶא ָלאׁ ֶש ֵישׁׁ ָכאןׁהו ָר ָאהׁ ְלדורותׁ ְל ִהבָׁ ֵדלׁ
ֵמ ַהגויִ םְ ׁ ,ו ַעל ׁ ֵכן ׁ ָה ָאבות ׁ ְו ָה ִא ָמהות ׁ ִה ְק ִפידוׁ ׁ ְל ִה ָק ֵבר ׁ ָשם ׁו ְכ ֵשםׁ
ֶש ָמ ִצינוׁׁ ֵא ֶצלׁיַ ֲעקבׁ ָא ִבינוְׁ ׁ,ו ֵכןׁ ַב ִוכוחַׁׁ ֶשלׁ ֵע ָשוׁ ִעםׁ ַה ְש ָב ִטיםׁ ֶש ָמ ְסרוׁׁ
נֶ ֶפשׁׁ ַעלׁ ְמנָ תׁ ֶש ֵע ָשוׁלאׁיִ ָק ֵברׁ ָשםְ ׁ,ו ַעלׁ ֵכןׁנָ ַהגׁ ַא ְב ָר ָהםׁ ְב ָכבודׁ ְכ ַל ֵפיׁ
ְבנֵ י ׁ ֵחתׁ ,ו ִמ ָכל ׁ ָמקום ׁ ַכ ֲא ֶשר ׁ ָר ָאה ׁ ֶש ֵהם ׁלא ׁמו ָכנִ ים ׁ ָל ֶתת ׁלוׁ ׁ ֶאתׁ
יך ׁאותוׁ ׁ ֻּה ְצ ְרכוׁ ׁ ְבנֵ י ׁ ֵחתׁ
יך ׁ ֶאת ׁ ֶע ְפרון ׁ ְו ַעל ׁיְ ֵדי ׁ ֶש ִה ְמ ִל ְׁ
ַה ְמ ָע ָרהִ ׁ ,ה ְמ ִל ְׁ
על ׁיְ ֵדיׁ
ְל ִה ְת ַב ֵטל ׁ ֵא ָליוׁ ,ו ַבד ׁ ְב ַבד ׁנָ ַתן ׁ ַא ְב ָר ָהם ׁ ְל ֶע ְפרון ׁ ֶאת ׁ ַה ָכבודְ ׁ ,ו ַׁ
ך ׁ ִה ְס ִכים ׁ ָל ֶתתׁ
ך ׁ ָכ ְׁ
ך ׁיָ ַדע ׁ ֶשהוא ׁ ַהשו ֵלט ׁ ַגם ׁ ַעל ׁ ְבנֵ י ׁ ֵחתׁ ,ו ִמתו ְׁ
ָכ ְׁ
ְ
ְ
ְל ַא ְב ָר ָהם ׁ ֶאת ׁ ַה ְמ ָע ָרה ׁ ְו ֵּכן ְלא ֶֹׁרך ָכל ַה ֶׁד ֶׁרך ָאנו רוֹ ִּאים ֶׁׁש ַא ְב ָר ָהם
ַמ ְק ִּפיד ְל ִּה ָב ֵּדל ֵּמ ַעם ָה ָא ֶׁרץ ,ו ְכ ֵּׁשם ֶׁׁש ָאנו רוֹ ִּאים ַב ִּׁשדו ְך ֶׁׁשל יִּ ְצ ָחק
יעזֶׁ ר ל ֹא ָל ַק ַחת ִּמ ְבנוֹ ת ְכנַ ַעןְ ׁ ,ו ַכ ֲא ֶשר ׁ ַא ְב ָר ָהם ׁ ָקנָ הׁ
ֶׁׁש ִּהזְ ִּהיר ֶׁאת ֱא ִּל ֶׁ
ֶאת ׁ ַה ְמ ָע ָרה ׁ ֵמ ֵאת ׁ ְבנֵ י ׁ ֵחת ׁהוא ׁ ָש ַמח ׁ ַעד ׁ ְמאדְ ׁ ,ו ַעל ׁ ֵכן ׁ ִה ְש ַת ֲח ָוהׁ
ךׁ
ִל ְפנֵ י ׁ ַה ָקבָׁ"הׁ ַעל ׁ ֶש ִז ָכנוׁ ׁ ְל ִה ָב ֵדל ׁ ֵמ ַהגויִ םְ ׁ ,ו ֵכן ׁ ָאנוׁ ׁמו ְצ ִאים ׁ ְב ֶה ְמ ֵש ְׁ
יל ְג ִשים ׁ ַמ ָתנות ׁ ְו ָש ַלח ׁאו ָתם ׁ ֵמ ַעלׁ
ַה ָפ ָר ָשה ׁ ֶש ַא ְב ָר ָהם ׁנָ ַתן ׁ ִל ְבנֵ י ׁ ַה ִפ ַ
ילה ׁ ֵבין ׁ ְבנֵ י ׁיִ ְש ָר ֵאל ׁ ְל ֻּאמותׁ
יִ ְצ ָחק ׁ ְבנוׁ ׁ ִב ְכ ֵדי ׁ ֶשלא ׁיִ ְהיֶ ה ׁ ִע ְרבו ְביָ א ׁ ָח ִל ָ
ָהעו ָלםְ ׁ ,וזֶ ה ׁ ָהיָ ה ׁ ַה ְג ֻּד ָלה ׁ ֶשל ׁיִ ְש ָמ ֵעאל ׁ ֶשקִׁ ֵבל ׁ ֶאת ׁ ַה ַד ַעת ׁ ַהזוׁׁ
ִמ ִי ְצ ָחקׁ .
ַהמו ָרםׁ ִמ ָכלׁ ָה ָאמורׁ ֶש ַא ְב ָר ָהםׁ ְמ ַל ֵמדׁאו ָתנוׁׁ ֶש ַהכחַׁׁ ֶש ָלנוׁׁזֶ הׁ ַעלׁיְ ֵדיׁ
ך ׁלאׁ
דל ׁ ֵמ ֻּאמות ׁ ָהעו ָלםְ ׁ ,ו ַעל ׁיְ ֵדי ׁ ָכ ְׁ
ֶש ַנ ִכיר ׁ ֶאת ׁ ַה ִיחו ִדיות ׁ ֶש ָלנוׁ ׁוְׁנִ בַׁ ֵ ׁ
ך ׁ ֶש ֻּאמות ׁ ָהעו ָלם ׁיִ גְ ְרמוׁ ׁ ָלנוׁ ׁ ְל ִה ָב ֵדל ׁ ֵמ ֶהם ׁ ַעל ׁיְ ֵדי ׁיִׁסו ִרים ׁח"וׁ,
נִ ְצ ָט ֵר ְׁ
ְ
ך ׁ ָכל ׁ ַה ָג ֻּליות ׁ ֶש ַכ ֲא ֶשר ׁ ְכ ַלל ׁיִ ְש ָר ֵאל ׁ ִה ְת ִחילוׁׁ
ְו ֵכן ׁ ָאנוׁ ׁמו ְצ ִאים ׁ ְלא ֶר ׁ
ְל ִה ְת ַח ֵבר ׁ ִעם ׁ ַהגויִ םָ ׁ ,ש ַלח ׁה' ׁ ְשלו ִחים ׁ ַא ְכזָ ִר ִיים ׁ ֵמ ַהגויִ ם ׁ ֶש ִיגְ ְרמוׁׁ
ללׁיִ ְש ָר ֵאלׁ ְל ִה ָב ֵדלׁ ֵמ ֶהםׁ .
ִל ְכ ַׁ
ׁ 

יעזֶׁ ר ֶׁע ֶׁבד ַא ְב ָר ָהם
ֱאמונַ ת ֲח ָכ ִּמים ֶׁׁשל ֱא ִּל ֶׁ

לו ִּשים נָׂ א
יתו ַה ּמ ֵֹּשל ְּב ָׂכל אֲ ֶשר ֹ
ֹאמר ַא ְב ָׂר ָׂהם ֶאל ַע ְב ּד ֹו זְ ַקן ּ ֵּב ֹ
וַ ּי ֶ
י ְָׂד ָׂך ּ ַת ַחת יְ ֵּר ִּכי וְ כ ּו' (כד ב)

יעזֶ ר ׁ ָא ֵכן ׁ ָהיָ ה ׁמו ֵשל ׁ ְב ָכל ׁ ֲא ֶשר ׁ ְל ַא ְב ָר ָהםַ ׁ,מדועַׁׁ
יך ׁ ֵבאור ׁ ִאם ׁ ֱא ִל ֶ
ָצ ִר ְׁ
ְ
ילה? ׁ ְועוד ׁ ַמדועַׁ ׁלאׁ
ך ׁ ְל ַה ְש ִביעוׁ? ׁ ְועוד ׁ ַמדועַׁ ׁ ִה ְש ִביעוׁ ׁ ַב ִמ ָ
הו ְצ ָר ׁ
יעזֶ ר?ׁ ְו ִה ֵנהׁ
ךׁ ָהיָ הׁ ְמ ַצ ֶוהׁ ֶל ֱא ִל ֶ
א ַמרׁלוׁׁה'ׁ ְב ֵפרושׁׁ ֶש ִי ַקחׁ ֶאת ׁ ִר ְב ָקהׁ ְו ָכ ְׁ
ָׁ
ָפ ָר ָשה ׁזוׁ ׁ ִה ֵנה ׁ ֶא ֶבן ׁיְ סוד ׁ ַב ֲעבו ֵרנוׁ ׁ ְבכחַׁ ׁ ַה ָגדול ׁ ֶשל ׁ ְכ ַלל ׁיִ ְש ָר ֵאלׁ,
ך ׁ ָכל ׁ ַהדורות ׁ ְוהוא ׁ ֱאמונַ ת ׁ ֲח ָכ ִמיםָ ׁ ,ה ָבהׁ
ו ְב ַמה ׁ ֶש ֶה ְחזִ יק ׁאו ָתם ׁ ְלא ֶר ְׁ
ךְׁ
ש ָהיָ ה ׁ ְבנוׁ ׁ ֶשל ׁנִ ְמרוד ׁו ִמ ָכל ׁ ָמקום ׁ ִלבוׁ ׁנִ ְמ ָש ׁ
יעזֶ רׁ ֶ ׁ ,
נִ ְתבונֵ ן ׁ ֶב ֱא ִל ֶ
ְל ַא ְב ָר ָהםְ ׁ ,ו ַעל ׁ ֵכן ׁ ִה ִדיחַׁ ׁאותוׁ ׁנִ ְמרוד ׁ ְונָ ַתן ׁאותוׁ ׁ ְב ַמ ָתנָ ה ׁ ְל ַא ְב ָר ָהםׁ,
ו ִמ ָכל ׁ ָמקום ׁ ְבאותוׁ ׁזְ ַמן ׁ ָהיָ ה ׁלוט ׁ ְמ ַש ֵמשׁ ׁ ֶאת ׁ ַא ְב ָר ָהםְ ׁ ,ויֵ שׁ ׁ ָל ַד ַעתׁ
תפַׁ ְל ֵפל ׁ ַעלׁ
ה ְׁ
ׁש ִׁ
ֶשלוט ׁ ָה ָיה ׁ ָא ָדם ׁ ַל ְמ ָדן ׁו ְמ ֻּכ ָבדׁ ,וׁ ְכמוׁ ׁ ֶש ָא ְמרוׁ ׁ ֲחזַׁ"ל ֶ ׁ
ֶא ֶרץ ׁיִ ְש ָר ֵאל ׁ ְל ִמי ׁ ִהיא ׁ ַש ֶי ֶכתְ ׁ ,ב ַרם ׁ ַבסוף ׁ ָאנוׁ ׁמו ְצ ִאים ׁ ֶש ַד ְו ָקא ׁ ִבגְ ַללׁ
ְג ֻּד ָלתוׁ ׁו ַמ ְר ֶאה ׁ ָפנָ יו ׁ ֶש ָהיָ ה ׁדו ֶמה ׁ ְל ַא ְב ָר ָהםׁ ,הוא ׁ ֵה ֵחל ׁ ְל ַדמות ׁ ֶאתׁ
ך ׁ ַא ְב ָ ׁר ָהם ׁ ְל ַש ְלחוׁ ׁ ִמ ָפנָ יוִּ ׁ ,כי ֱאמונַ ת
ַע ְצמוׁ ׁ ְל ַא ְב ָר ָהםְ ׁ ,ו ַעל ׁ ֵכן ׁהו ְצ ָר ְׁ
ֲח ָכ ִּמים זֶׁ ה ַד ְו ָקא ַכ ֲא ֶׁׁשר ַה ַת ְל ִּמיד יוֹ ֵּד ַע ֶׁׁש ֵּאין לוֹ ְכלום ִּב ְל ֲע ֵּדי ַרבוֹ ׁ,
יעזֶ ר ׁ ָבזוי ׁ ְו ָש ֵפלׁ
ו ְב ָכל ׁאותוׁ ׁ ַה ְז ַמן ׁ ֶשלוט ׁ ִש ֵמשׁ ׁ ֶאת ׁ ַא ְב ָר ָהם ׁ ָהיָ ה ׁ ֱא ִל ֶ
ךׁ ְבנֶ ֱא ָמנותׁ ַא ֲח ֵריׁ ַא ְב ָר ָהםַ ׁ,ו ֲא ִפלוׁׁ ְב ָש ָעהׁ
ל ְׁ
ְולאׁ ִה ְש ָת ֵררׁ ְכ ָללֶ ׁ,א ָלאׁ ָה ַׁ
ש ִד ָמהוׁ ׁ ְליִ ְש ָמ ֵעאל ׁ ְו ָא ַמר ׁלוׁ ׁ' ַעם ׁ ַהדו ֶמה ׁ ַל ֲחמור'ִ ׁ ,מ ָכל ׁ ָמקום ׁהואׁ
ֶׁ
ך ׁ ִבטול ׁ ָכלׁ
לא ׁנָ ַפל ׁ ְב ַד ְעתוׁ ׁ ֶא ָלא ׁנִ ְש ַאר ׁ ָחזָ ק ׁ ֶב ֱאמונַ ת ׁ ֲח ָכ ִמים ׁ ִמתו ְׁ
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ך ׁזָ ָכה ׁ ִל ְהיות ׁדו ֶלה ׁו ַמ ְש ֶקה ׁ ִמתו ַרתׁ
די ׁ ָכ ְׁ
ַה ֵישות ׁ ֶשלוְׁ ׁ ,ו ַד ְו ָקא ׁ ַעל ׁיְ ֵ ׁ
יתאׁ
יעזֶ רְ ׁ ,ו ִכ ְד ִא ָ
ך ׁ ֻּמ ְצ ָלח ׁ ֶכ ֱא ִל ֶ
ַרבוׁ ׁ ַל ֲא ֵח ִריםַ ׁ ,ו ֲה ַגם ׁ ֶשלא ׁ ָהיָ ה ׁ ָכל ׁ ָכ ְׁ
ַב ְג ָמ ָרא ׁ( ַת ֲענִ ית ׁד)ׁ ֶש ִב ְת ִפ ָלתוׁ ׁ ִב ֵקשׁ ׁ ֶשלא ׁ ַכה ֶגןְ ׁ,ו ָכל ַמ ֲע ֶׁשה ַה ִּׁשדו ְך
יעזֶׁ ר ִּאם יִּ ְמסֹר נֶׁ ֶׁפ ׁש ְל ַמ ַען ַה ִּׁשדו ְך ֶׁׁשל
ֶׁׁשל יִּ ְצ ָחק ָהיָ ה נִּ ָסיוֹ ן ֶׁל ֱא ִּל ֶׁ
יִּ ְצ ָחקֲ ,הגַ ם ֶׁׁשרוֹ ֶׁצה ֶׁאת יִּ ְצ ָחק ֶׁל ָח ָתן ְל ִּבתוֹ  ,ו ְלא ֶֹׁר ְך ָכל ַה ֶׁד ֶׁר ְך ָאנו
יעזֶׁ ר ִּמ ְת ַפ ֵּלל ִּבזְ כות ַא ְב ָר ָהםִּ ,כי ָכל ַה ֶׁד ֶׁר ְך ָהיְ ָתה
רוֹ ִּאים ֶׁׁש ֱא ִּל ֶׁ
ך ׁ ֲה ַגם ׁ ֶש ִב ֵקשׁ ׁ ֶשלא ׁ ַכה ֶגן ׁנַ ֲענָ הׁ
ַמ ְח ַׁש ְבתוֹ ַעל ַרבוֹ ַא ְב ָר ָהםׁ ,וׁ ֵמ ֲח ָמת ׁ ָכ ְׁ
ִב ְת ִפ ָלתוׁ ׁ ִכי ׁ ָכל ׁ ַה ְז ַמן ׁ ִהזְ ִכיר ׁ ֶאת ׁ ַא ְב ָר ָהםְ ׁ ,ו ִע ַקר ׁ ַה ְת ִפ ָלה ׁזֶ ה ׁ ׁ ִב ְר ַכתׁ
ָאבותִ ׁ ,כי ׁ ִע ַקר ׁ ַה ְת ִפ ָלה ׁזֶ ה ׁ ַכ ֲא ֶשר ׁנֵ ַדע ׁ ֶש ָאנוׁ ׁ ְט ֵפ ִלים ׁ ַל ַצ ִד ִ
יקיםׁ
ך ׁ ִל ְפנֵ י ׁה'ְ ׁ ,ו ֵּכן ָאנו מוֹ ְצ ִּאים ֵּא ֶׁצל
ל ְכרעַׁ ׁ ֶב ֶר ְׁ
יצד ׁ ִׁ
ֶש ְמ ַל ְמ ִדים ׁאו ָתנוׁ ׁ ֵכ ַ
יעזֶׁ ר ֶׁׁש ָכ ַרע ֶׁב ֶׁר ְך ְו ַקד ִּק ָדה ֶׁׁשל ִּרקוד ִּל ְפנֵּ י ה' ְוהוֹ ָדה לוֹ ַעל
ֱא ִּל ֶׁ
ך ׁ ֶשלׁ
יח ֶׁאת ַד ְרכוֹ ְל ִּה ָׁש ֵּאר נֶׁ ֱא ָמן ְל ַא ְב ָר ָהם ַרבוֹ ְ ׁ ,ו ֶאת ׁ ָכל ׁ ַה ֶד ֶר ְׁ
ֶׁׁש ִּה ְצ ִּל ַ
ַה ְת ִפ ָלה ׁ ַההו ָד ָאה ׁ ְו ָה ֱאמוׁנָ ה ׁ ִק ֵבל ׁ ֵמ ַא ְב ָר ָהם ׁ ַרבוׁ ׁו ִמ ֵכיוָׁן ׁ ֶש ָהיָ ה ׁ ְמ ֻּב ָטלׁ
ְל ַרבוׁ ׁזָ ָכה ׁ ַל ֲעלות ׁ ַחי ׁ ְל ַגן ׁ ֵע ֶדן ׁו ְל ַש ֵמשׁ ׁ ָשם ׁ ֶאת ׁ ָה ָאבות ׁ ַה ְקדו ִשיםׁ,
ל ֶה ְמ ֵש ִכיות ׁ ֶשל ׁ ַא ְב ָר ָהםׁ
יתא ׁ ַב ְג ָמ ָרא ׁ(ב"ב ׁנחִ ׁ ).כי ׁהוא ׁ ָג ַרם ׁ ַׁ
ִכ ְד ִא ָ
ילהְ ׁ ,והוא ׁ ַגם ׁ ָל ַמד ׁ ֵמ ַא ְב ָר ָהםׁ
ְויִ ְצ ָחקְ ׁ ,ו ַעל ׁ ֵכן ׁ ִה ְש ִביעוׁ ׁ ַא ְב ָר ָהם ׁ ְב ִמ ָ
ד ָלהׁ ֵביןׁ ַה ֻּמ ְב ָח ִריםׁ ֶש ַב ִמ ְש ָפחותׁ ִל ְכנַ ַעןׁו ְל ָל ָבןׁו ְבתו ֵאלׁ ׁ.
ַל ֲעשותׁ ַה ְב ָ ׁ
מים ׁ ְו ַה ַצ ִד ִ
ךׁ
יקיםְ ׁ ,ו ַעל ׁיְ ֵדי ׁ ָכ ְׁ
ת ְל ִמ ֵידי ׁ ֲח ָכ ִ ׁ
ה' ׁיְ זַ ֵכנוׁ ׁ ִל ְהיות ׁנֶ ֱא ָמנִ ים ׁלַׁ ַ ׁ
יעזֶ רׁ
עינוׁ ׁ ְלטו ָבהֶ ׁ ,כ ֱא ִל ֶ
טבָׁ ֵׁ
ְל ִה ָכ ֵלל ׁ ָב ֶהם ׁו ְל ַשנות ׁ ֶאת ׁ ִמדו ֵתינוׁ ׁוׁ ְׁ
ךׁהודותׁ ַל ֶנ ֱא ָמנותׁ ְו ַה ַה ְכנָ ָעהׁ ֶש ָהיוׁׁלוׁׁ ְל ַא ְב ָר ָהםׁ
ךׁ ֵמ ָארורׁ ְל ָברו ְׁ
ֶש ֶנ ֱה ַפ ְׁ
ה'ׁיְ זַ ֵכנוׁׁ .
ׁ 

ְל ִּה ְת ַק ֵּׁשר ִּעם ַהבוֹ ֵּרא ַעל יְ ֵּדי ַה ִּמ ְצוֹת

לו ִּשים נָׂ א
יתו ַה ּמ ֵֹּשל ְּב ָׂכל אֲ ֶשר ֹ
ֹאמר ַא ְב ָׂר ָׂהם ֶאל ַע ְב ּד ֹו זְ ַקן ּ ֵּב ֹ
וַ ּי ֶ
י ְָׂד ָׂך ּ ַת ַחת יְ ֵּר ִּכי וְ ַא ְש ִּּביעֲ ָׂך וְ ֹגו' ( ָׂשם ב-ג)

יעזֶ רׁ
ׁמ ִביא ׁ ֶאת ׁ ִד ְב ֵרי ׁ ַה ִמ ְד ַרשׁ ׁ ַר ָבה ׁ ֶש ַא ְב ָר ָהם ׁ ִה ְש ִביעַׁ ׁ ֶאת ׁ ֱא ִל ֶ
ַר ִש"י ֵ ׁ
ילהִ ׁ ,מ ֵכ ָיון ׁ ֶש ִהיא ׁ ָהיְ ָתה ׁ ַה ִמ ְצ ָוה ׁ ָה ִראשונָ ה ׁ ֶשלוׁ ׁו ָב ָאה ׁלוׁ ׁ ְב ַצ ַערׁ
ַב ִמ ָ
יליןָ ׁ .אנו רוֹ ִּאים ָכאן
יבה ׁ ָע ָליוׁ ,ו ְכ ִענְ יַ ן ׁ ֵס ֶפר ׁתו ָרה ׁו ְת ִפ ִ
ְו ָהיְ ָתה ׁ ֲח ִב ָ
ָד ָבר נִּ ְפ ָלא ְוהוא ֶׁׁש ְב ָכל ַה ַמ ֲע ִּשים ֶׁׁשל ָה ָאבוֹ ת ַה ְקדוֹ ִּׁשים ֵּהם ָחיו ֶׁאת
יהם ָהיו ֶׁק ֶׁׁשר ֶׁׁשל נֶׁ ֱא ָמנות ַמ ְת ֶׁמ ֶׁדת ִּעמוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך,
ה' יִּ ְת ָב ַר ְך ,ו ִּמ ְצו ֵֹּת ֶׁ
ְו ַעל ֵּכן ְב ָכל ַפ ַעם ֶׁׁש ִּנ ְׁש ְבעו ִּב ְׁשמוֹ ָא ֲחזו ָבאוֹ ת ֶׁׁשל ַה ֶׁק ֶׁׁשר ַה ֲה ָד ִּדי
ֶׁׁש ָל ֶׁהם ִּעמוֹ ִ .מ ָכאןׁנִ ְל ַמדׁ ִלזְ כר ׁ ֶאתׁ ָכלׁ ַה ִמ ְצותׁ ֶש ָלנוְ ׁ,ו ִל ְהיותׁ ִעםׁה'ׁ
ך ׁזוׁ ׁ ַה ִמ ְצות ׁלאׁ
ך ׁ ְב ָכל ׁ ִמ ְצ ָוה ׁו ִמ ְצ ָוה ׁ ְל ִפי ׁ ִענְ יָ נָ הׁ ,ו ְכ ֶש ִנ ְחיֶ ה ׁ ְב ֶד ֶר ְׁ
יִ ְת ָב ַר ְׁ
ךְׁ
יהםׁ ִמתו ׁ
יִ ְהיוׁׁ ָע ֵלינוׁׁ ְכ ַמ ֲע ָמ ָסהׁ ַחסׁ ְו ָשלוםֶ ׁ,א ָלאׁ ַא ְד ַר ָבהׁנִ ְרדףׁ ַא ֲח ֵר ֶ
ה'ׁב ַא ֲה ָבהׁו ְב ִש ְמ ָחהׁ .
ָרצוןׁ ֶשלׁ ִק ְר ַבתׁ ְ
ׁ 
וְ יִּ ְצ ָׂחק ָּׂבא ִּמ ּב ֹוא ְּב ֵּאר לַ ַחי ר ִֹּאי ( ָׂשםכב)

' ְב ֵאר' ׁזֶ ה ׁ ַה ַמיִ םֶ ׁ ,ש ָמ ָצא ׁ ֶאת ׁזִ ווגוׁ ׁ ַעל ׁ ַה ְב ֵאר ׁ ְו ֵכן ׁהו ָדה ׁ ַעל ׁ ַה ַמיִ םׁ
ְו ַה ְש ִת ָיה ׁ ֶש ֵישׁ ׁלוַׁ 'ׁ.ל ַחי' ׁזֶ ה ׁ ַה ְנ ִשימותֶ ׁ,שהו ָדה ׁ ַעל ׁ ַה ְנ ִשימותׁ,וְׁ'ר ִאי'ׁ
שהוא ׁרו ֶאה ׁ ֶאת ׁ ַח ְס ֵדי ׁה'ׁ
יכ ְלתוׁ ׁ ִל ְראות ׁ ְו ֵכן ׁ ַעל ׁזֶ ה ׁ ֶ ׁ
זֶ ה ׁ ָה ְר ִא ָיהֶ ׁ ,ש ִב ָ
ךׁ .
ֶש ִעמוׁׁ,ה'ׁיְ זַ ֵכנוׁׁ ְל ָכ ְׁ
ׁ 

ַמ ֲע ֶׁשה ַע ְב ֵּדי ָאבוֹ ת  -תוֹ ָרה ַל ָבנִּ ים

ַעד ִּאם ִּ ּד ַּב ְר ִּּתי ְ ּד ָׂב ָׂרי ( ָׂשם לג)

יעזֶ ר ׁ ֶע ֶבד ׁ ַא ְב ָר ָהם ׁ ָפ ָר ָשה ׁנַ ֲע ָלה ׁ ִהיא ׁ ַעד ׁ ְמאדׁ
ִה ֵנה ׁ ָפ ָר ָשתוׁ ׁ ֶשל ׁ ֱא ִל ֶ
יח ָתן ׁ ֶשל ׁ ַע ְב ֵדי ׁ ָאבות ׁיו ֵתרׁ
ו ְכמוׁ ׁ ֶש ָא ְמרוׁ ׁ ֲחזַ "ל ׁ(ב"ר) ׁ"יָ ָפה ׁ ִש ָ
ִמתו ָר ָתן ׁ ֶשל ׁ ָבנִ ים"ׁ ,ו ְב ַו ַדאי ֶׁׁש ָפ ָר ָׁשה זוֹ ְמ ֵּל ָאה ִּמ ְצוֹת ְו ַהנְ ָהגוֹ ת ְב ִּלי
סוֹ ףְ ,ו ָראוי ְל ַה ֲא ִּר ְ
יך ָב ֶׁהם ְמאֹדְ ׁ ,ו ַאף ׁ ָאנוׁ ׁנְ ַל ֵקט ׁ ַכ ָמה ׁ ַהנְ ָהגות ׁו ִמ ְצותׁ
יעה ׁנְ ַק ֵצר ׁ ָב ֶהם ׁ ְמאדׁ,
ֶש ֶא ְפ ָשר ׁ ִל ְלמד ׁ ִמ ָפ ָר ָשה ׁזוׁ ,ו ִמ ְפ ַאת ׁק ֶצר ׁ ַה ְי ִר ָ
ְב ַרם ׁ ָכל ׁ ַהנְ ָה ָגה ׁו ִמ ְצ ָוה ׁ ִה ָנהׁ ׁ ָאב ׁ ִב ְל ַבד ׁ ָל ֲענָ ִפים ׁ ָה ַר ִבים ׁ ַהיו ְצ ִאיםׁ
ך ׁיֵ שׁ ׁעוד ׁ ַה ְר ֵבה ׁ ָאבות ׁ ְוגו ֵפי ׁתו ָרה ׁ ֶש ֶא ְפ ָשר ׁ ִל ְלמדׁ
ִמ ֶמ ָנהׁ ,ו ְל ַבד ׁ ִמ ָכ ְׁ
ִמ ָפ ָר ָשהׁזוׁׁ ְו ֵתןׁ ְל ָח ָכםׁ ְויֶ ְח ַכםׁ .
ונְ ָפ ֵּרט ָכאן ַכ ָמה ֵּמ ֶׁהם ְל ִּפי ֵּס ֶׁדר ַה ְפסו ִּקיםׁ .א'ׁ .זְ ַקן ֵׁביתוׁ' ֶׁ ׁ -ש ָהיוׁׁ
תׁולא ׁעוד ׁ ֶא ָלא ׁ ֶש ָז ָכהׁ
ָפנָ יו ׁדו ִמין ׁ ְל ֶשל ׁ ַא ְב ָר ָהם ׁ ֵמרב ׁ ִבטול ׁ ְונֶ ֱא ָמנו ְ
ןׁביתוׁ'ְׁ ׁ-ב ָכלׁאותוׁׁ ַה ְז ַמןׁ ֶשלוטׁ ִש ֵמשׁׁ
ךׁ ְמ ָארוׁרׁ ְל ָברו ְךׁ.ב'ׁ.זְ ַק ֵ
ְל ֵה ָה ֵפ ְׁ
ךְׁ
לׁ
יעזֶ ר ׁ ָבזוי ׁ ְו ָש ֵפל ׁ ְולא ׁ ִה ְש ָת ֵרר ׁ ְכ ָללֶ ׁ ,א ָלא ׁ ָה ַׁ
ֶאת ׁ ַא ְב ָר ָהם ׁ ָהיָ ה ׁ ֱא ִל ֶ
ש ִד ָמהוׁ ׁ ְליִ ְש ָמ ֵעאל ׁ ְו ָא ַמר ׁלוׁׁ
ְבנֶ ֱא ָמנות ׁ ַא ֲח ֵרי ׁ ַא ְב ָר ָהםַ ׁ ,ו ֲא ִפלוׁ ׁ ְב ָש ָעה ׁ ֶ ׁ
' ַעם ׁ ַהדו ֶמה ׁ ַל ֲחמור'ִ ׁ ,מ ָכל ׁ ָמקום ׁהוא ׁלא ׁנָ ַפל ׁ ְב ַד ְעתוׁ ׁ ֶא ָלא ׁנִ ְש ַארׁ
דיׁ
ך ׁ ִבטול ׁ ָכל ׁ ַה ֵישות ׁ ֶשלוְׁ ׁ ,ו ַד ְו ָקא ׁ ַעל ׁיְ ֵ ׁ
ָחזָ ק ׁ ֶב ֱאמונַ ת ׁ ֲח ָכ ִמים ׁ ִמתו ְׁ
ךׁזָ ָכהׁ ִל ְהיותׁדו ֶלהׁו ַמ ְש ֶקהׁ ִמתו ַרתׁ ַרבוׁׁ ַל ֲא ֵח ִריםׁ.גִ "ׁ.שיםׁנָ אׁיָ ְד ָךׁ
ָכ ְׁ
ל ֶה ְמ ֵש ִכיות ׁ ֶשלׁ
ילה ׁ ִכי ׁהוא ׁ ָג ַרם ׁ ַׁ
ַת ַחתׁיְ ֵר ִכי" ַׁ ׁ -א ְב ָר ָהם ׁ ִה ְש ִביעוׁ ׁ ְב ִמ ָ
ׁא ְב ָר ָהם' ְׁ ׁ -ל ַהזְ ִכיר ׁזְ כותׁ
ׁאדנִ י ַ
אמר ׁה' ׁ ֱאל ֵהי ֲ
ַא ְב ָר ָהם ׁ ְויִ ְצ ָחקׁ .דַ 'ׁ .וי ַ
ָאבות ׁ ִב ְת ִח ַלת ׁ ַה ְת ִפ ָלה ׁו ֵּמ ֲח ָמת ָכ ְך ֲהגַ ם ֶׁׁש ִּב ֵּק ׁש ֶׁׁשל ֹא ַכהֹגֶׁ ן נַ ֲענָ ה
הׁאל ֵהיׁ
הו ֱ
אמרׁיְ ָ
ִּב ְת ִּפ ָלתוֹ ִ ׁ ,כי ׁ ִע ַקר ׁ ַה ְת ִפ ָלה ׁזֶ ה ׁ ׁ ִב ְר ַכת ׁ ָאבותׁ .הַ ' .וי ַ
יעזֶ ר ׁ ִמ ְת ַפ ֵללׁ
ך ׁ ָאנוׁ ׁרו ִאים ׁ ֶש ֱא ִל ֶ
ך ׁ ָכל ׁ ַה ֶד ֶר ְׁ
ׁא ְב ָר ָהם' ְׁ ׁ -לא ֶר ְׁ
ֲאדנִ י ַ

ך ׁ ָהיְ ָתה ׁ ַמ ְח ַש ְבתוׁ ׁ ַעל ׁ ַרבוׁ ׁ ַא ְב ָר ָהם וׁ.
ִבזְ כות ׁ ַא ְב ָר ָהםִ ׁ ,כי ׁ ָכל ׁ ַה ֶד ֶר ְׁ
ך ׁ ְגאו ָלהׁ
ׁש ָס ַמ ְׁ
(ש ֶכל ׁטוב) ֶ
יתא ׁ ַב ִמ ְד ָרשׁ ׁ ֵ
ׁהיום' ִׁ ׁ -א ָ
ׁל ָפנַ י ַ
' ַה ְק ֵרה ׁנָ א ְ
ְ
ך ׁ ַהיוםׁ ִת ְגמר ׁ ֶאתׁ
ית ׁ ִליׁנֵ ס ׁ ֶשקָׁ ְפ ָצה ׁ ִלי ׁ ַה ֶד ֶר ׁ
ִל ְת ִפ ָלה ׁ ְו ָא ַמר ׁ ַ'היום ׁ ָע ִש ָ ׁ
יׁהיום' ְׁ ׁ -ל ִה ְת ַפ ֵלל ׁ ִל ְפנֵ י ׁ ָכל ׁ ַמ ֲע ֶשהׁ .חׁ.
אׁל ָפנַ ַ
ַה ִשדו ְך'ׁ .זַ 'ׁ .ה ְק ֵרהׁנָ ְ
ׁא ְב ָר ָהם' ְׁ ׁ -ל ִה ְת ַפ ֵלל ׁ ִבזְ כות ׁ ַה ַצ ִד ִ
יקים .טׁ.
ׁאדנִ י ַ
ׁעם ֲ
ׁח ֶסד ִ
' ַו ֲע ֵשה ֶ
יך ׁ ִל ְבדוק ׁ ֶאת ׁ ַה ֶח ֶסד ׁ ֶשל ׁ ַה ְמ ֻּד ָברׁ,
יםׁצ ִר ְׁ
ְ'ו ָהיָ ה ׁ ַה ַנ ֲע ָרה ׁ ְוגוׁ'' ְׁ ׁ -ב ִשדוכִׁ ָ
ית ֶׁח ֶׁסד ִּעם ֲאדֹנִּ י' -
ַגםׁ ִעםׁ ֲאנָ ִשיםׁזָ ִריםׁ ְוכו ִשים .י'ׁ.ו ָבה ֵּא ַדע ִּכי ָע ִּש ָ
ַל ֲעשוֹ ת ֶׁאת ָכל ָצ ְר ֵּכי ַה ַצ ִּדיק ְב ִּש ְמ ָחה ֲהגַ ם ֶׁׁש ֶׁזה נוֹ גֵּ ד ֶׁאת ְרצוֹ נוֹ
יע ֶׁזר ֶׁׁש ִּה ְת ַפ ֵּלל ֶׁׁש ִּיזְ ֶׁכה ַל ֲעשוֹ ת ֶׁאת ָרצוֹ ן ַא ְב ָר ָהםַ ,על
ישיֶׁ ,כ ֱא ִּל ֶׁ
ָה ִּא ִּׁ
ַאף ֶׁׁש ָי ַדע ֶׁׁש ַעל יְ ֵּדי ִּבצו ַע ַה ְׁש ִּליחות ל ֹא ִּיזְ ֶׁכה ְביִּ ְצ ָחק ְל ֲח ָתנוֹ ׁ .יאׁ.
ה'ׁמ ַק ֵבלׁ ְת ִפ ָלהׁ ַה ֶנ ֱא ֶמ ֶרתׁ ְבנֶ ֱא ָמנותׁ
הׁל ַד ֵברׁ ְוגוׁ''ְׁ ׁ-
םׁכ ָל ְ
אׁט ֶר ִ
' ַויְ ִהיׁהו ֶ
טׁמיִ ם'ׁ
אׁמ ַע ַ
ְל ַת ְל ִמ ֵידיׁ ֲח ָכ ִמיםׁ ֲה ַגםׁ ֶש ִהיאׁ ֶשלאׁ ַכה ֶגןׁ.יבַ 'ׁ.ה ְש ִקינִ יׁנָ ְ
טׁמיִ םׁ
ך ׁ ֶא ֶרץ ׁ ִמ ְב ִלי ׁ ְל ַה ְכ ִביד ׁ ַעל ׁ ַהזו ַלתׁ .יגְ 'ׁ .מ ַע ַ
 ׁ ְל ַב ֵקשׁ ׁ ְק ָצת ׁו ְב ֶד ֶר ְׁׁש ֵתהׁ
אמר ְ
ך' ֶׁ ׁ -ש ָנ ְתנָ ה ׁלוׁ ׁ ֵמ ַה ַכד ׁ ֶש ִמ ְל ָאה ׁ ְל ַע ְצ ָמהׁ .ידַ 'ׁ .ות ֶ
ִמ ַכ ֵד ְׁ
ֲאדנִ י' ֶׁ ׁ -ש ִק ְב ָלה ׁאותוׁ ׁ ְב ִש ְמ ָחה ׁ ְו ָק ְר ָאה ׁלוׁ ׁ ֲאדונִ יׁ .טוַ 'ׁ .ו ְת ַמ ֵהר' ׁׁ-
ׁלגְ ַמ ֶל ָ
ׁא ְש ָאב' ַׁ ׁ -ל ֲעשותׁ
יך ֶ
אמר ַׁגם ִ
ַל ֲעשות ׁ ֶח ֶסד ׁ ִבזְ ִריזותׁ .טזַ 'ׁ .ות ֶ
ׁל ָכל ְׁג ַמ ָליו' ֶׁ ׁ -שלאׁ
ֶח ֶסד ׁ ַגם ׁ ְב ַמה ׁ ֶשלא ׁנִ ְת ַב ֵקשׁ .יזַ 'ׁ .ו ִת ְש ַאב ְ
אתהֶ ׁ ,א ָלא ׁ ָט ְר ָחה ׁ ְבפ ַעלׁ
ת ְמ ָשה ׁ ְב ַמה ׁ ֶש ַה ַמיִ ם ׁעו ִלים ׁ ִל ְק ָר ָ
ִה ְש ַ ׁ
ׁל ְשתות' ֶׁ ׁ -ש ַעל ׁיְ ֵדיׁ
ׁה ְג ַמ ִלים ִ
ׁכלו ַ
ׁכ ֲא ֶשר ִ
ַב ֲע ִש ַית ׁ ֶח ֶסדׁ .יחַ 'ׁ .ויְ ִהי ַ
יש נֶׁ זֶׁ ם זָ ָהב...
ָה ַר ְח ָמנותׁ ֶש ָלהׁׁיָ ַדעׁ ֶש ַמ ְת ִא ָ
ימהׁ ְליִ ְצ ָחקׁ.יטַ ' .ו ִּי ַקח ָה ִּא ׁ
ֹאמר ַבת ִּמי ַא ְת' ִּ -ל ְסמ ְֹך ַעל ַה ַצ ִּדיק ֶׁב ֱאמונָ ה ִּע ֶׁו ֶׁרתְ ,ו ַעל ֵּכן נָ ַתן
ַוי ֶׁ
ק ֶֹׁדם ֶׁׁש ָׁש ַאל .כַ ' .גם ֶׁת ֶׁבן ַגם ִּמ ְספוֹ א ַרב ִּע ָמנו' ֶׁׁ -ש ָנ ְתנָ ה ְב ֶׁׁש ַפע
"לינות ׁ ַה ְר ֵבהׁ
םׁללון' ִׁ ׁ -
םׁמקו ָ
ַל ְג ַמ ִּלים ִּמ ָכל סוגֵּ י ַה ַמ ֲא ָכ ִּליםׁ .כאַ 'ׁ .ג ָ
ך ׁ ְתקו ָפה ׁ ֲארו ָכהׁ .כב.
ְל ֻּכ ָלם" ָׁ ׁ -ל ֵתת ׁ ָלאו ְר ִחים ׁ ְב ֶש ַפע ׁ ֲא ִפלוׁ ׁ ְל ֶמ ֶש ְׁ
ֹאש ְב ַה ְכנָ ָעה ְו ַענְ ָוה ַעל
יש ַו ִּי ְׁש ַתחו ַלה'' ְ -להוֹ ִּריד ֶׁאת ָהר ׁ
' ַו ִּיקֹד ָה ִּא ׁ
יש ַו ִּי ְׁש ַתחו ַלה'' ַקד ׁ ִק ָדהׁ
א
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ִּ
ו
ַ
'
.
ג
כ
ל.
א
ֵּ
ה
ָ
מ
ע
ִּ
ה
ש
ֶׁ
ׁ
וֹ
ָכל ֶׁח ֶׁסד ֶׁׁשעוֹ
ֶשל ׁ ִרקוד ׁ ִל ְפנֵ י ׁה' ׁ ְוהו ָדה ׁלוׁ ׁ ַעל ׁ ֶש ִה ְצ ִליחַׁ ׁ ֶאת ׁ ַד ְרכוׁ ׁ ְל ִה ָש ֵאר ׁנֶ ֱא ָמןׁ
ֹאמר ָברו ְך ה''  -הוֹ דוֹ ת ְל ָכ ְך ֶׁׁש ָהיָ ה ָׁש ֵּפל ְו ָכנו ַע
ְל ַא ְב ָר ָהם ׁ ַרבוׁ .כדַ ' .וי ֶׁ
ִּל ְפנֵּ י ַרבוֹ  ,זָ ָכה ִּל ְכר ַֹע ֶׁב ֶׁר ְך ִּל ְפנֵּ י ה'ִּ ,מ ֵּכ ָיון ֶׁׁש ַה ַצ ִּד ִּ
יקים ְמ ַל ְמ ִּדים
ׁה ְג ַמ ִלים' ׁׁ-
אוֹ ָתנו ֶׁאת ַה ַה ְכנָ ָעה ְו ַה ָכ ַרת ַהטוֹ ב ַל ָק ָב"ה .כהַ 'ׁ .ויְ ַפ ַתח ַ
ׁת ֶבן ׁו ִמ ְספואׁ
יהם ׁ ָסגור ׁ ֶשלא ׁ ְל ִה ָכ ֵשל ׁ ְב ֶגזֶ לׁ .כוַ 'ׁ .ו ִי ֵתן ֶ
ֶש ָהיָ ה ׁ ִפ ֶ
אכל ׁ ְב ַע ְצמוׁ .כזׁ.
ך ׁי ַ
ַל ְג ַמ ִלים' ָׁ ׁ -ל ֵתת ׁ ַב ְת ִח ָלה ׁ ְל ַב ֲע ֵלי ׁ ַח ִיים ׁ ְו ַא ַחר ׁ ָכ ְׁ
םׁאנ ִכי' ְׁ ׁ -להו ִדיעַׁ ׁ ֶש ָאנוׁ ׁנֶ ֱא ָמנִ ים ׁ ַל ַצ ִד ִ
יקיםׁ .כחׁ.
דׁא ְב ָר ָה ָ
רׁע ֶב ַ
אמ ֶ
' ַוי ַ
ׁש ִעם ׁ ַה ַצ ִד ִ
יקיםׁ.
ׁמאד' ְׁ ׁ -ל ַה ְג ִדיל ׁ ֶאת ׁ ַח ְס ֵדי ׁה' ֶ
ׁאדנִ י ְ
ׁאת ֲ
ַ'וה' ֵׁב ַר ְך ֶ
כטַ 'ׁ .ו ִי ְג ָדל' ְׁ ׁ -ל ַה ְג ִדיל ׁ ֶאת ׁ ַה ַצ ִד ִ
יקיםׁ .לַ 'ׁ .ו ִי ֶתן ׁלו ׁצאן ׁו ָב ָקר' ׁׁ-
ְל ַה ְג ִדיל ׁ ֶאת ׁ ַה ְמ ֻּח ָתנִ יםִ ׁ ,ב ְכ ֵדי ׁ ֶש ִי ָג ֵמר ׁ ַה ִשדו ְךׁ .לאַ 'ׁ .ו ֵּת ֶׁלד ָש ָרה...
יסי ה'ׁ .לבָ ' .וא ַֹמר ֶׁאל ֲאדֹנִּ י ֵּא ַלי' -
ַא ֲח ֵּרי ִּז ְקנָ ָתה' ְ -ל ַפ ְר ֵּסם ֶׁאת נִּ ֵּ
ֶׁׁש ֲהגַ ם ֶׁׁש ִּה ְס ִּתיר ְב ִּמ ַדת ַמה ֶׁאת ְרצוֹ נוֹ ֵּמ ַא ְב ָר ָהם ֵּמ ֲח ַמת ַהבו ָׁשה
ֶׁׁש ָהיְ ָתה לוֹ ֵּ ,ה ִּבין ַא ְב ָר ָהם ֶׁאת ְרצוֹ נוֹ ְ ,ו ַעל ֵּכן ָא ַמר לוֹ ִּה ָׁש ֶׁמר ְל ָך ְוגוֹ ' -
ֶׁׁש ִּהזְ ִּהירוֹ ַעל ַה ָד ָבר ַה ֶׁזהׁ .לגָ '.וא ַמר ׁ ֶאל ׁ ֲאדנִ י ׁ ֵא ַלי' ֶׁ ׁ -ש ָהיָ ה ׁנֶ ֱא ָמןׁ
ְל ַרבוׁׁ ֲה ַגם ׁ ֶש ֻּה ְק ָשהׁלוׁׁ ֶשלאׁ ָל ַקחׁ ֶאתׁ ִבתוׁׁ ְליִ ְצ ָחקַׁ ׁ-ל ֲעשותׁ ֶאתׁ ָכלׁ
ְש ִליחות ׁ ַרבוׁ ׁ ַעל ׁ ַה ַצד ׁ ַהטוב ׁ ְביו ֵתרַ ׁ ,גם ׁ ְכ ֶש ֶזה ׁ ַעל ׁ ֶח ְשבונוׁ .לדׁ.
' ָוא ַֹמר ֶׁאל ֲאדֹנִּ י ֻא ַלי' ְ -ול ֹא ִּה ְר ֵּהר ַא ֲח ֵּרי ַרבוֹ ַעל ֶׁׁשל ֹא ָל ַקח ֶׁאת ִּבתוֹ
ְליִּ ְצ ָחקַ ,ו ֲא ִּפלו ֶׁׁש ָר ָאה ֶׁאת ָל ָבן ו ְבתו ֵּאל ְב ִּר ְׁשעו ָתםְ ,ו ַעל ֵּכן נֶׁ ֱא ַמר
ֵּא ַלי ְב ָׁש ָעה ֶׁׁש ִּד ֵּבר ִּעם ָל ָבן ו ְבתו ֵּאל ְול ֹא ְב ָׁש ָעה ֶׁׁש ִּד ֵּבר ִּעם ַא ְב ָר ָהם.
להָ ' .וא ַֹמר ֶׁאל ֲאדֹנִּ י ֻא ַלי' ָ -ל ַד ַעת ֶׁאת ַה ְנגִּ יעוֹ ת ֶׁׁשל ַע ְצמוֹ ְ ,ולוֹ ַמר
יצד ְל ִּה ָג ֵּמל ֵּמ ֶׁהם .לוׁ.
אוֹ ָתם ְל ַרבוֹ ִּב ְכ ֵּדי ֶׁׁש ִּי ֵּתן לוֹ ֵּע ָצה ְותו ִּׁש ָיה ֵּכ ַ
יׁא ַלי' ַׁ ׁ -גם ׁ ְכ ֶשרו ֶצה ׁ ַמ ֶשהוׁ ׁ ֵמ ַהזו ַלת ׁלא ׁיִ ְת ַבע ׁאותוׁׁ
לׁאדנִ ֻּ
רׁא ֲ
' ָוא ַמ ֶ
חיובֶ ׁ ,א ָלא ׁ ִב ְלשון ׁ ֶשל ׁ ֶא ְפ ָשר ׁ ְואו ַלי .לזָ 'ׁ .ו ָאבֹא ַהיוֹ ם ֶׁאל
ִב ְלשון ׁ ִׁ
ָה ָעיִּ ן' ֶׁׁ -ש ֵּפ ֵּרט ָל ֶׁהם ֶׁאת ַח ְס ֵּדי ה' ֶׁׁש ִּעמוֹ ֶׁׁ ,ש ִּק ֵּצר לוֹ ַה ֶׁד ֶׁר ְך .לחׁ.
ך ׁ ִב ְכ ֵדי ׁ ֶשלא ׁיִ ְהיֶ ה ׁלוׁ ׁזְ ַמןׁ
לׁה ָעיִ ן'ׁׁ -נִ ְת ַק ְצ ָרה ׁלוׁ ׁ ַה ֶד ֶר ְׁ
םׁא ָ
אׁהיו ֶ
' ָו ָאב ַ
יכיןׁ
ך ׁ ֶש ָא ָדם ׁרו ֶצה ׁ ָל ֶל ֶכת ׁמו ִל ִ
ילהֶ ׁ ,ש ְב ֶד ֶר ְׁ
ל ִה ְת ַב ְל ֵבל ׁו ְל ִה ְת ָח ֵרט ׁ ָח ִל ָ
ְׁ
אותו .לטָ 'ׁ .ו ֶא ְש ַאלׁא ָתהׁ' ְׁ ׁ -ל ַשנות ׁ ִמ ְפנֵ י ׁ ַה ָשלום ׁמְ 'ׁ .ו ַה ְצ ִמ ִידים' ׁׁ-
ל ֵמדׁ
פה .מאָ ' .ו ֶאקד ָׁו ֶא ְש ַת ֲח ֶוה ׁ ַלה'' ִׁׁ ׁ -
"דיןֶ ׁ ,ש ָנ ַתן ׁ ְב ַעיִ ן ׁיָ ָׁ
ְב ֵשנִ י ׁיו ִ
ך מבָ 'ׁ .ו ֶׁאקֹד
או ָתם ׁ ַה ְכנָ ָעה ׁ ְו ַה ָכ ַרת ׁ ַהטוב ׁ ֶשל ׁהו ָד ָאה ׁ ַלה' ׁיִ ְת ָב ַר ְׁ
ָו ֶׁא ְׁש ַת ֲח ֶׁוה ַלה'' ָ -אנו רוֹ ִּאים ֶׁׁש ִּפ ְר ֵּסם ֶׁאת ַח ְס ֵּדי ה' ְו ַאף ַעל ִּפי ֵּכן
נִּ ְׁש ָאר ֶׁע ֶׁבדִּ ,מתוֹ ְך יְ ִּד ָ
יעה ֶׁׁשהוא ַרק ְכ ִּלי ַהדוֹ ֶׁלה ו ַמ ְׁש ֶׁקה ִּמתוֹ ַרת ַרבוֹ
ְו ֵּאין לוֹ ְכלום ֵּמ ַע ְצמוֹ ְול ֹא ְכלוֹ ט ֶׁׁש ֶׁה ְח ִּׁשיב ַע ְצמוֹ ְכ ַרב ִּב ְפנֵּ י ַע ְצמוֹ ,
ׁל ָבןׁ
יע .מגַ 'ׁ .ו ַי ַען ָ
יכן ֶׁׁש ִּה ִּג ַ
יע ְל ֵּה ָ
ְו ַעל יְ ֵּדי ָכ ְך ָח ַלק ַעל ַא ְב ָר ָהםְ ,ו ִּה ִּג ַ
ו ְבתו ֵאל' ִׁ ׁ -ספו ֵרי ׁ ֱאמונָ ה ׁ ְו ַצ ִד ִ
מ ָה ָא ָדםְ ׁ ,ו ַעלׁ
יאים ׁ ְכ ִפירות ׁ ֵ ׁ
יקים ׁמו ִצ ִ
ׁה ָד ָבר'ׁ .מדַ 'ׁ .ו ִי ְש ַתחוׁ
ֵכן ׁ ִה ְס ִכימוׁ ׁ ָה ְר ָש ִעים ׁ ַה ָללוׁ ׁ ְו ָא ְמרוׁ ׁ ֵ'מה' ׁיָ ָצא ַ
יך ׁ ֶש ִמ ְת ַק ֵדםִ ׁ ,ב ְפנֵ י ׁ ַע ְצמוׁ.
ַא ְר ָצה ׁ ַלה'' ְׁ ׁ -להודות ׁ ַלה' ׁ ַעל ׁ ָכל ׁ ַת ֲה ִל ְׁ
יׁלאדנִ י' ְׁ ׁ -ל ַב ֵקשׁ ׁ ֶש ְי ַש ְח ְררוׁהו ִׁב ְש ִביל ׁ ְכבוד ׁ ַרבוׁׁ
רׁש ְל ֻּחנִ ַ
אמ ַ
מהַ 'ׁ .וי ֶ
יה ְׁו ִא ָמהׁ'ְׁ ׁ-בתו ֵאלׁנִ ְפ ַטרׁ ַעלׁ ֶש ִנ ָסהׁ
רׁא ִח ָ
אמ ָ
ְולאׁ ִמ ַצדׁ ַע ְצמוׁ.מוַ 'ׁ.וי ֶ
יה ְו ִּא ָמה' ְ -בתו ֵּאל נִּ ְפ ַטר
ֹאמר ָא ִּח ָ
ׁל ְש ִליחות ׁ ַה ַצ ִדיקׁ .מזַ 'ׁ .וי ֶׁ
ְל ָה ֵר ַע ִ
יעזֶׁ ר ַעל
יעזֶׁ רְ ,ו ֵּכן ָל ָבן ָי ָצא ִּל ְק ַראת ֱא ִּל ֶׁ
ְב ֵּעת ֶׁׁש ָר ָצה ַל ֲהרוֹ ג ֶׁאת ֱא ִּל ֶׁ
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ְמנָ ת ְלהוֹ ְרגוֹ ְ ,ו ַאף ַעל ִּפי ֵּכן ִּה ְמ ִּׁש ְ
יעזֶׁ ר ִּב ְׁש ִּליחות ַרבוֹ ִּב ְמ ִּסירות
יך ֱא ִּל ֶׁ
נֶׁ ֶׁפ ׁש ֶׁׁשל ַמ ָמ ׁשֲ ,הגַ ם ֶׁׁשיָ ַכל ְל ִּה ְׁש ַת ֵּמט ְבנָ ֵּקל .מחַ 'ׁ.אלׁ ְת ַא ֲחרוׁא ִתי'ׁׁ-
יח ַׁד ְר ִכי'ָׁ ׁ-ל ַד ַעתׁ ֶש ָכלׁ ַה ַה ְצ ָלחותׁ ִה ָנםׁ
ל ַ
'ׁה ְצ ִׁ
ְל ַמ ֵהרׁ ְב ִמ ְצותׁ.מט'ַ ׁ.וה ִ
ׁה ִאישׁ' ִׁ ׁ -ב ְצנִ יעותֶ ׁ ,שלא ׁ ָל ֶל ֶכת ׁ ַא ֲח ֵריׁ
ׁא ֲח ֵרי ָ
ֵמ ֵאת ׁה' .נַ 'ׁ .ו ֵת ַל ְכנָ ה ַ
יעזֶ ר ׁ ָהיָ ה ׁ ֶע ֶבד ׁ ֶשל ׁיִ ְצ ָחקׁ
אׁאדנִ י'ֱׁ ׁ -א ִל ֶ
רׁה ֶע ֶבדׁהו ֲ
אמ ָ
ִא ָשה .נאַ 'ׁ .וי ֶ
ֲהגַ םׁ ֶש ְז ַמןׁ ַרבׁ ֶט ֶרםׁ ֵל ָידתוׁׁ ְכ ָברׁ ָהיָ הׁדו ֶלהׁו ַמ ְש ֶקהׁ ִמתו ַרתׁ ַא ְב ָר ָהםׁ .
ׁ 

יעזֶׁ ר ִּעם ַה ָק ָב"ה...
ימה ֶׁׁשל ֱא ִּל ֶׁ
יחתוֹ ַה ְפ ׁשו ָטה ְו ַה ְת ִּמ ָ
ִּש ָ

(שם)
ַעד ִּאם ִּ ּד ַּב ְר ִּּתי ְ ּד ָׂב ָׂרי ָׂ

יח ָתן ׁ ֶשל ׁ ַע ְב ֵדי ׁ ָאבות ׁיו ֵתר ׁ ִמתו ָר ָתןׁ
אשית ׁ ַר ָבה ׁ"יָ ָפה ׁ ִש ָ
יתא ׁ ִב ְב ֵר ִ
ִא ָ
יעזֶ ר ׁ ְכפו ָלה ׁ ַבתו ָרה ׁ ְו ִאלוׁ ׁ ַה ְר ֵבה ׁגו ֵפיׁ
ֶשל ׁ ָבנִ יםֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ׁ ָפ ָר ַשת ׁ ֱא ִל ֶ
יך ׁ ֵבאור ׁ ַמה ׁ ַה ְפ ָשט ׁ ְב ָכ ְךַ ׁ ,מדועַׁׁ
תו ָרה ׁלא ׁנָ ְתנוׁ ׁ ֶא ָלא ׁ ִב ְר ִמיזָ ה"ְ ׁ .ו ָצ ִר ְׁ
יעזֶ ר ׁיו ֵתר ׁ ֵמ ֲה ָלכות ׁ ֲחמורות ׁ ַבתו ָרה ׁ ַה ְקדוׁ ָשה?ׁ
יחתוׁ ׁ ֶשל ׁ ֱא ִל ֶ
יָ ָפה ׁ ִש ָ
ךׁ ֶאתׁה'ׁ
ךׁ ְל ַס ֵפרׁ ָל ֶהםׁ ֶש ִה ְש ַת ֲח ָוהׁו ֵב ֵר ְׁ
ְועודׁיֵ שׁׁ ְל ַע ֵיןׁ ִמ ְפנֵ יׁ ַמהׁהו ְצ ָר ְׁ
יִ ְת ָב ַר ְך? ׁ
יתא ׁ ַב ְג ָמ ָרא ׁ ִ
(קדו ִשיןׁ
ְונִ ְר ָאה ׁ ְל ָב ֵאר ׁ ְב ִס ַי ְע ָתא ׁ ִד ְש ַמ ָיא ׁ ַעל ׁ ִפי ׁ ַמה ׁ ְד ִא ָ
ׁ"גדול ׁ ַת ְלמוד ׁ ֶש ֵמ ִביא ׁ ִל ֵידי ׁ ַמ ֲע ֶשה"ְ ׁ ,ו ַהיְ נוׁ ׁ ֶש ַת ְכ ִלית ׁ ַהתו ָרהׁ
מָ ):
ַה ְקדו ָשה ׁזֶ ה ׁ ִב ְכ ֵדי ׁ ְל ַע ֵדן ׁ ֶאת ׁ ָה ָא ָדם ׁו ְל ָה ִביאוׁ ׁ ְל ַמ ֲע ִשים ׁטו ִביםׁ
יעזֶׁ ר נִּ ְר ֶׁאה ֶׁׁש ֻכ ָלה ְמ ֵּל ָאה
יחתוֹ ֶׁׁשל ֱא ִּל ֶׁ
יש ִרים ,ו ְכ ֶׁׁש ִּנ ְתבוֹ נֵּ ן ְב ִּש ָ
ִו ָ
ַב ֲע ִּש ַית ֶׁח ֶׁסד ְו ֵּכן ֶׁב ֱאמונָ ה ו ִּב ָטחוֹ ן ַב ָק ָב"הְ ,ו ֵּכן ָאנו רוֹ ִּאים ֶׁאת ִּש ָ
יחתוֹ
ימה ִּעם ַה ָק ָב"הְ ,ו ֶׁאת ג ֶֹׁדל ַה ָכ ַרת ַהטוֹ ב ֶׁׁש ָהיָ ה לוֹ ַלה'
ַה ְפ ׁשו ָטה ְו ַה ְת ִּמ ָ
יִּ ְת ָב ַר ְךַ ,עד ְכ ֵּדי ִּבטול ַה ֵּי ׁשותֶׁׁ ,ש ֶׁזה ִּענְ יַ ן ַה ִּה ְׁש ַת ֲח ָויָ ה ֶׁׁש ָע ָשה ִּל ְפנֵּ י ה'
יִּ ְת ָב ַר ְך ְכ ֶׁׁש ַב ָק ָׁשתוֹ ִּה ְת ַמ ְל ָאה.
ְולא ׁעוד ׁ ֶא ָלא ׁ ֶשהוא ׁ ִק ֵדשׁ ׁ ֵשם ׁ ָש ַמיִ םְ ׁ ,ו ִס ֵפר ׁ ְל ָל ָבן ׁ ְו ִל ְבתו ֵאלׁ
יךׁ
ך ׁ ֶשל ׁ ַההו ָד ָאה ׁ ֶש ָצ ִר ְׁ
ה'ׁש ִעמוְ ׁ ,ו ֶאת ׁ ַה ֶד ֶר ְׁ
ִב ְפ ָר ִטיות ׁ ֶאת ׁג ֶדל ׁ ַח ְס ֵדי ׁ ֶ
ְלהודות ׁ ִל ְשמוׁ ׁיִ ְת ָב ַר ְךְ ׁ ,ו ָכל ׁ ַה ְד ָב ִרים ׁ ַה ִנ ְפ ָלאִׁים ׁ ַה ָללוׁ ׁ ִה ָנם ׁ ַת ְכ ִליתׁ
יהםׁ .
יצדׁ ְל ַה ִגיעַׁׁ ֲא ֵל ֶ
יהׁ ִה ָנםׁ ַה ְד ָר ָכהׁ ֵכ ַ
הׁ,ו ָכלׁ ִמ ְצו ֶת ָׁ
ַהתו ָרהׁ ַה ְקדו ָש ְ
ה'ׁיְ זַ ֵכנוׁ ׁ ַל ֲעסק ׁ ַבתו ָרה ׁ ַה ְקדו ָשה ׁ ְב ַמ ָט ָרה ׁ ַל ֲעשות ׁ ֶאת ׁ ְרצונוׁ ׁיִ ְת ָב ַר ְךׁ,
ו ְל ִה ָד ֵבק ׁ ִב ְד ָר ָכיוְ ׁ ,ו ֵכן ׁ ְל ַב ֵקשׁ ׁ ִממֶׁנוׁ ׁ ַעל ׁ ָכל ׁ ָצ ְר ֵכנוׁ ׁ ִב ְת ִמימותׁ,
ו ְלהודות ׁלוׁ ׁו ְל ַפ ְר ֵסם ׁ ֶאת ׁ ֲח ָס ָדיו ׁ ְו ַעל ׁיְ ֵדי ׁ ֵכן ׁ ַהתו ָרה ׁ ַה ְקדו ָשהׁ
ְו ַה ִמ ְצותׁיִ ְהיוׁׁ ֵח ֶלקׁ ֵמ ַח ֵיינוֶ ׁ,ש ֶזהׁ ַה ְד ֵבקותׁ ָה ֲא ִמ ִתיתׁבוׁׁיִ ְת ָב ַר ְךׁ .
ׁ 

יעזֶׁ ר ְל ַא ְב ָר ָהם ָא ִּבינו
נֶׁ ֱא ָמנותוֹ ֶׁׁשל ֱא ִּל ֶׁ

(שם לד)
ֹאמר ֶע ֶבד ַא ְב ָׂר ָׂהם ָׂאנ ִֹּכי ָׂ
וַ ּי ַ

יךׁ
ך ׁלו ַמר ׁזאת ׁ ִמ ַיד ׁ ַב ַה ְת ָח ָלה? ׁ ְועוד ׁ ָצ ִר ְׁ
יך ׁ ֵבאור ׁ ִמ ְפנֵ י ׁ ַמה ׁהו ְצ ָר ְׁ
ָצ ִר ְׁ
יעזֶ ר? ׁ ְונִ ְר ָאה ׁ ְל ָב ֵארׁ
ִעיון ׁ ַמה ׁ ַה ֵפרושׁ ׁ'זְ ַקן ֵׁביתוׁ' ׁ ַה ֶנ ֱא ַמר ׁ ֶב ֱא ִל ֶ
יעזֶ רׁ
ׁש ֱא ִל ֶ
יתא ׁ ַב ְג ָמ ָרא ׁ(יו ָמא ׁכחֶ ):
ְב ִס ַי ְע ָתא ׁ ִד ְש ַמ ָיא ׁ ַעל ׁ ִפי ׁ ַמה ׁ ְד ִא ָ
נִ ְק ָרא ׁ ַד ֶמ ֶשק ׁ ַעל ׁ ֵשם ׁ ֶש ָהיָ ה ׁדו ֶלה ׁו ַמ ְש ֶקה ׁ ִמתו ַרת ׁ ַרבוׁ ׁ ַל ֲא ֵח ִריםׁ,
יךׁ
יעזֶ ר ׁ ִק ֵבל ׁ ַד ַעת ׁ ֲח ָד ָשה ׁ ַו ֲא ִמ ִתית ׁ ֵמ ַא ְב ָר ָהםְ ׁ ,והוא ׁ ִה ְמ ִש ְׁ
ְו ַהיְ נוׁ ׁ ֶש ֱא ִל ֶ
או ָתהׁׁ ְל ָכלׁ ָהעו ָלםׁ .
ְול ֹא עוֹ ד ֶׁא ָלא ֶׁׁש ָע ָשה ְב ִּש ְמ ָחה ֶׁאת ְׁש ִּליחות ַרבוֹ ְ ,ו ָט ַרח ְל ַח ֵּפש ִּׁשדו ְך
ְליִּ ְצ ָחק ֲהגַ ם ֶׁׁש ַה ָד ָבר ָהיָ ה ָק ֶׁׁשה לוֹ ֶׁׁ ,ש ֲה ֵּרי ְרצוֹ נוֹ ָהיָ ה ֶׁׁש ִּי ְצ ָחק יִּ ְהיֶׁ ה
ך ׁ ֵמ ָארור ׁ ְל ָברו ְךְ ׁ ,ו ֵכן ׁהוׁא ׁ ָש ַלטׁ
ֲח ָתנוֹ ׁ ,ו ֵמ ֲח ָמת ׁ ָכל ׁזֶ ה ׁזָ ָכה ׁ ְל ֵה ָה ֵפ ְׁ
ְב ִמדו ָתיו ׁו ְט ָב ָעיוְ ׁ ,והוא ׁיָ ַרשׁ ׁזאת ׁ ֵמ ַרבוׁ ׁו ְכמוׁ ׁ ֶש ָכתוב ׁ' ַהמ ֵשל ְׁב ָכלׁ
ֲא ֶשרׁלוׁ'ׁ .
אשית ׁ ַר ָבה ׁ ַעלׁ
יתא ׁ ִב ְב ֵר ִ
ְו ֵכן ׁנַ ֲע ָשה ׁ ְק ַל ְס ֵתר ׁ ָפנָ יו ׁ ְכ ֶשל ׁ ַא ְב ָר ָהם ׁ ְו ִכ ְד ִא ָ
ןׁביתוׁ'ֶׁ ׁ-ש ָהיָ הׁזִ יוׁ ִאיקונִ יןׁ ֶשלוׁׁדו ֶמהׁ ְל ֶשלׁ ַרבוׁ,ו ִמ ַט ַעםׁ
ַה ָפסוקׁ'זְ ַק ֵ
ך ׁלו ַמר ׁ ֶשהוא ׁ ֶע ֶבד ׁ ַא ְב ָר ָהם ׁ ִמ ֵכ ָיון ׁ ֶש ָל ָבן ׁו ְבתו ֵאל ׁ ָהיוׁׁ
זֶ ה ׁהו ְצ ָר ְׁ
ְסבו ִרים ׁ ֶשהוא ׁ ַא ְב ָר ָהםׁ .ה' ׁיְ זַ ֵכנוׁ ׁ ְל ִה ָד ֵבק ׁ ְב ַת ְל ִמ ֵידי ׁ ֲח ָכ ִמים ׁו ְל ַק ֵבלׁ
ֶאת ׁ ַד ְע ָתם ׁ ִב ְש ֵלמותְ ׁ ,ו ַעל ׁיְ ֵדי ׁזֶ ה ׁנִ ְהיֶ ה ׁ ְברו ִכים ׁ ִעם ׁ ִמדות ׁטובותׁ
ַו ֲא ִצילותׁ .
ׁ 

יצד נִּ זְ ֶׁכה ְל ַה ְׁש ָר ַאת ַה ְׁש ִּכינָ ה ְבתוֹ ְך ָב ֵּתינו?
ֵּכ ַ

(שם סג-סז)
וַ ּי ֵֵּּצא יִּ ְצ ָׂחק לָׂ שו ַּח ַּב ּ ָׂש ֶדה ...וַ ִּּי ָׂ ּנ ֵּחם יִּ ְצ ָׂחק ַאחֲ ֵּרי ִּא ּמ ֹו ָׂ

ש ֶדה'?ׁ ְועודׁ ִמ ְפנֵ יׁ ַמהׁ ִה ְכנִ יסׁיִ ְצ ָחקׁ
יךׁ ֵבאורׁ ַמהׁ ַה ֵפרושׁׁ' ָלשו ַח ַׁב ָ ׁ
ָצ ִר ְׁ
ֶאת ׁ ִר ְב ָקה ׁ ַד ְו ָקא ׁ ְלא ֶהל ׁ ִאמו? ׁ ְונִ ְר ָאה ׁ ְל ָב ֵאר ׁ ְב ִס ַי ְע ָתא ׁ ִד ְש ַמ ָיא ׁ ַעל ׁ ִפיׁ
ׁש ַא ְב ָר ָהם ׁ ָא ִבינוׁ ׁ ָק ָרא ׁ ְל ֵביתׁ
(פ ָס ִחים ׁכחֶ ).
יתא ׁ ַב ְג ָמ ָרא ׁ ְ
ַמה ׁ ְד ִא ָ

ַה ִמ ְק ָדשׁׁ ַהרׁ,יִ ְצ ָחקׁ ְק ָראוׁׁ ָש ֶדהׁוְׁיַ ֲעקבׁ ְק ָראוׁׁ ַביִ תׁ .
ו ְב ֵבאור ׁ ַה ָד ָבר ׁ ֶש ַה ַצ ִד ִ
יקים ׁ ֵהם ׁ ֶמ ְר ָכ ָבה ׁ ַל ְש ִכינָ הְ ׁ ,וזֶ ה ׁ ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ְב ָכלׁ
ׁעל ׁיְ ֵדי ׁ ֶש ֵהם ׁ ִק ְשרוׁ ׁ ֶאת ׁ ָכל ׁ ַה ְד ָב ִריםׁ
ָמקום ׁ ֵהם ׁ ָע ְבדוׁ ׁ ֶאת ׁ ַה ָק ָב"ה ַ
ַל ָק ָב"הׁ,ו ְכ ִענְ יַ ן ׁ ָה ֲעבו ָדה ׁ ֶש ְב ֵבית ׁ ַה ִמ ְק ָדשְ ׁ ,ול ֹא עוֹ ד ֶׁא ָלא ֶׁׁש ָה ֲעבוֹ ָדה
ֶׁׁש ְב ֵּבית ַה ִּמ ְק ָד ׁש נִּ ְל ֶׁמ ֶׁדת ִּמ ַמ ֲע ֵּשי ָה ָאבוֹ ת ַה ְקדוֹ ִּׁשים ֶׁׁ -ש ָכל ֶׁא ָחד
ְו ֶׁא ָחד ֵּמ ֶׁהם ָע ַבד ֶׁאת ה' ְבא ֶֹׁפן ַא ֵּחרַ ,א ְב ָר ָהם ָע ָשה ְב ֵּביתוֹ ֶׁח ֶׁסד ְו ֵּקרוב
ימי ֶׁׁשל ֵּבית ַה ִּמ ְק ָד ׁש.
ְרחוֹ ִּקים ַל ָק ָב"הֶׁׁ ,ש ֶׁזה ַהת ֶֹׁכן ַה ְפנִּ ִּ
יאים
יִּ ְצ ָחק ְק ָראוֹ ָש ֶׁדה ְ -ד ַהיְ נו ֶׁׁשהוא ִּק ֵּד ׁש ֶׁאת ָכל ַה ְד ָב ִּרים ֶׁׁש ְמ ִּב ִּ
ֵּמ ַה ָש ֶׁדהֶׁׁ ,ש ֶׁזה ִּענְ יַ ן ַה ְנ ָס ִּכים ְו ַה ִּבכו ִּריםֶׁׁ ,ש ָהיו ְב ֵּבית ַה ִּמ ְק ָד ׁשׁ,
ה ִדינִ ים ׁ ֶש ָאנוׁ ׁלו ְמ ִדיםׁ
ׁכל ׁ ַׁ
(ס ָכה ׁוָ ).
ְו ַכ ְמב ָאר ׁ ַב ֲא ִריכות ׁ ַב ְג ָמ ָרא ׁ ֻּ
"כלׁ
ִמ ִש ְב ַעת ׁ ַה ִמינִ יםְ ׁ ,וזֶ ה ׁ ַמה ׁ ֶשהוא ׁ ָשח ׁ ַב ָש ֶדה ׁׁ -ו ְכמוׁ ׁ ֶש ָכתוב ׁ ָ
י"ׁ,ש ֶזהׁ ִלמודׁ ַהתו ָרהׁ ַה ְקדו ָשהׁ ְבא ֶפןׁמו ָח ִשיׁ .
ֶ
יח ִת
ַהיוםׁ ִהיאׁ ִש ָ
ְויַ ֲעקב ׁ ְק ָראוׁ ׁ ַביִ ת ַׁ ׁ -כ ְמב ָאר ׁ ְב ִמ ְד ַרשׁ ׁ ַר ָבה ׁ(פ"ס)ׁ ֶׁׁש ְכ ֶׁׁש ִּר ְב ָקה נִּ ְכנְ ָסה
ָלא ֶֹׁהלָׁ ,שב ֶׁה ָענָ ן ֶׁׁש ָהיָ ה ֵּס ֶׁמל ְל ַה ְׁש ָר ַאת ַה ְׁש ִּכינָ ה ו ְל ִּבטול ֻמ ְח ָלט
ִּל ְרצוֹ ן ַהבוֹ ֵּראְ ,כגוֹ ן ְלגַ ֵּבי ָמקוֹ ם ַה ְמגו ִּרים ,ו ְכ ִּענְ יַ ן ֶׁה ָענָ ן ֶׁׁש ַב ִּמ ְׁש ָכן
יכן ִּל ְׁשכוֹ ןְ ,ו ֵּכן ָהיְ ָתה ַה ְב ָר ָכה ְמצויָ ה
ֶׁׁש ָהיָ ה מוֹ ֶׁרה ֶׁד ֶׁר ְך ְליִּ ְש ָר ֵּאל ֵּה ָ
ַב ַפתֶׁׁ ,ש ֶׁזה ִּענְ יָ ן ֶׁׁשל הוֹ ָד ָאה ַעל ַה ַפ ְרנָ ָסהַ ,כ ֲעבוֹ ַדת ֶׁל ֶׁחם ַה ָפנִּ יםְ ,ו ֵּכן
ַה ֵּנר ַהדוֹ ֵּלק ָהיָ ה ֵּס ֶׁמל ַל ְמנוֹ ָרה ֶׁׁש ָהיְ ָתה ְב ֵּבית ַה ִּמ ְק ָד ׁש ְו ֵּה ִּא ָירה ֶׁאת
אוֹ ר ָה ֱאמונָ ה ַב ָק ָב"הְ ,ו ֵּכן ֶׁאת ַה ֶׁה ָא ַרת ָפנִּ ים ַלזו ַלתׁ ,ו ַמ ֲע ֵשי ׁ ָאבותׁ
ימן ׁ ְל ָבנִ ים ֶׁ ׁ -ש ַנ ְש ִכין ׁ ְב ָב ֵתינוׁ ׁ ֶאת ׁ ַה ְש ִכינָ ה ׁ ַה ְקדו ָשהְ ׁ ,ונִ ְחיֶ ה ׁ ְבנ ַעםׁ
ִס ָ
ו ְב ַש ְל ָוהׁ ְונָ ִאירׁ ָפנִ יםׁזֶ הׁ ָלזֶ הׁ,ונְ ַק ֵדשׁׁ ֶאתׁ ַה ֻּש ְל ָחןְ ׁ,ו ֵכןׁנַ ֲע ִמיקׁ ַבתו ָרהׁ
שהׁ ְל ַמ ֲע ֶשהְ ׁ,ו ַעלׁיְ ֵדיׁ ֵכןׁ ָב ֵתינוׁׁיִ ְהיוׁׁ ֵביתׁ ִמ ְק ָדשׁׁ ְמ ַעטׁ .
ַה ְקדו ָ ׁ
ׁ 

ַה ַצ ִּדיק ָע ַצם ֶׁאת ֵּעינָ יו ַה ְקדוֹ ׁשוֹ ת ו ָפנָ יו ִּה ְת ַל ֲהטו ו ְל ֶׁפ ַתע
ְׁש ָמעוהו צוֹ ֵּעק 'הוא יַ ְב ִּריא! הוא יַ ְב ִּריא!'...

ֵּא ֶסף ֶאל ַע ּ ָׂמיו (כה יז)
וְ ֵּא ּ ֶלה ְשנֵּי ַח ּיֵּי יִּ ְש ָׂמ ֵּעאל ...וַ ִּּיגְ וַ ע וַ ּי ָָׂׂמת וַ ּי ָׂ

ׁש ֶנ ֱא ַמר ׁ ְביִ ְש ָמ ֵעאל ׁ ְג ִו ָיה ׁ ְכמוׁ ׁ ְב ַצ ִד ִ
יקיםׁ,
(מגִ ָלה ׁיזֶ ):
יתא ׁ ַב ְג ָמ ָרא ׁ ְ
ִא ָ
ִמ ֵכ ָיוןׁ ֶש ָחזַ רׁ ִב ְתשו ָבהׁ ְו ִכ ֵבדׁ ֶאתׁיִ ְצ ָחקׁ ְב ֵעתׁ ַה ְל ָויָ הׁ ֶשלׁ ָא ִביוׁ .
ִּמ ָכאן נִּ ְל ַמד ֶׁׁש ֶׁא ְפ ָׁשר ָת ִּמיד ָל ׁשוב ִּב ְת ׁשו ָבה ְׁש ֵּל ָמה ְו ִּל ְהיוֹ ת ַצ ִּדיקׁ,
ֶש ֲה ֵריׁ ֲא ִפלוׁׁיִ ְש ָמ ֵעאלׁ ֶש ִה ְר ִשיעַׁׁ ַה ְר ֵבהׁ,זָ ָכהׁ ַל ְחזרׁ ִב ְתשו ָבהׁ ְו ַהתו ָרהׁ
יכהׁ ֶאתׁ ְתשו ָבתוְ ׁ,וזֶׁ ה סוֹ ד ַה ַ'ד ָקה' ֶׁׁש ִּב ְד ָב ִּרים ְק ַט ִּנים ָאנו יְ כוֹ ִּלים
ַמ ֲע ִר ָ
ְל ִּה ְת ָק ֵּרב ֵּא ָליו יִּ ְת ָב ַר ְך ְו ִּל ְהיוֹ ת ִּכ ְרצוֹ נוֹ ְ ׁ,ו ִע ַקרׁ ַה ֲחזָ ָרהׁ ִב ְתשו ָבהׁזֶ הׁ ַעלׁ
ך ׁ ַה ְנכונָ ה ׁ ֵמ ַה ַצ ִד ִ
יקים ׁ ְו ַה ַת ְל ִמ ֵידיׁ
יְ ֵדי ׁ ֶש ָאנוׁ ׁ ְמ ַק ְב ִלים ׁ ֶאת ׁ ַה ֶד ֶר ְׁ
"לׁמ ַמה ׁ ֶש ָכתוב ׁ ֶש ִי ְש ָמ ֵעאל ׁ ִכ ֵבד ׁ ֶאתׁ
ִ
ך ׁ ָל ְמדוׁ ׁ ֲחזַ
ֲח ָכ ִמיםׁ ,ו ֵמ ֲח ָמת ׁ ָכ ְׁ
שב ׁ ִב ְתשו ָבהִּ ׁ ,כי ַה ְמ ַכ ֵּבד ְו ַהמוֹ ִּקיר ַת ְל ִּמ ֵּידי ֲח ָכ ִּמים ,זוֹ ֶׁכה
יִ ְצ ָחקֶ ׁ ,ש ָ ׁ
(ש ָבת כב.):
יתא ַב ְג ָמ ָרא ַׁ
ְל ַק ֵּבל ֵּמ ֶׁהם ְו ִּל ְהיוֹ ת ַב ַעל ְת ׁשו ָבהִּ ,כ ְד ִּא ָ
ונְ ַס ֵּפר ָכאן ַמ ֲע ֶׁשה ֶׁׁשהו ָבא ְב ֵּס ֶׁפר 'טו ְב ָך יַ ִּביעו' ִּׁ -ספור ֶׁׁש ֵּי ׁש בוֹ ְכ ֵּדי
ְל ַל ְמ ֵּדנו ֶׁאת כ ָֹחם ֶׁׁשל ַה ַצ ִּד ִּ
יקים ָבעוֹ ָלם ַה ֶׁזה ו ָבעוֹ ָלם ַה ָבאְ ,ו ָכ ְך ָהיָ ה
ַה ַמ ֲע ֶׁשה ,נַ ַער ׁיְ הו ִדי ׁ ִמ ָמרוקוׁ ׁנִ ְפ ַצע ׁ ְבא ַרח ׁ ָאנושׁ ׁ ִב ְתאונַ ת ׁ ְד ָר ִכיםׁ
של ׁ ֲא ִביׁ
ַק ְט ָלנִ יתְ ׁ ,ו ָכל ׁ ַמ ֲא ַמ ֵצי ׁ ָהרו ְפ ִאים ׁ ְל ַה ִצילוׁ ׁ ָעלוׁ ׁ ַבתהוַ ׁ ,אח ׁ ֶ ׁ
ַה ָבחור ׁ ֶש ָהיָ ה ׁ ָדר ׁ ִב ְבנֵ י ׁ ְב ַרק ׁ ָרץ ׁ ִמ ַיד ׁ ְל ֵביתוׁ ׁ ֶשל ׁ ָה ַרב ׁ ֶמנְ ֶדלְ ׁ ,ו ִס ֵפר ׁלוׁׁ
ַעל ׁ ַה ְט ָר ֶג ְדיָ ה ׁ ֶש ָפ ְק ָדה ׁ ֶאת ׁ ַא ְחיָ נוַ ׁ ,ה ַצ ִּדיק ָע ַצם ֶׁאת ֵּעינָ יו ַה ְקדוֹ ׁשוֹ ת,
ָפנָ יו ִּה ְת ַל ַהטו ,ו ְל ֶׁפ ַתע ְׁש ָמעוהו צוֹ ֵּעק 'הוא יַ ְב ִּריא! הוא יַ ְב ִּריא!'ׁ ַכ ָמהׁ
ה'ׁפ ַקחׁ ַה ֵבןׁ ֶאתׁ
ךׁ ִק ֵבלׁ ַהדודׁ ֶט ֶלפוןׁ ִמ ָמרוקוֶ ׁ,ש ְב ַח ְס ֵדיׁ ָ
ַדקותׁ ַא ַחרׁ ָכ ְׁ
ֵעינָ יו ׁ ְל ַח ִייםְ ׁ ,כ ֶש ֵב ֵרר ׁ ֶאת ׁ ַה ָש ָעה ׁ ַה ְמ ֻּד ֶי ֶקת ׁ ָבהׁ ׁ ֵא ַרע ׁ ַה ֵנסִ ׁ ,ה ְת ָב ֵררׁ
מ ִליםׁ ִמ ִפיוׁ ֶשלׁ ַה ַצ ִדיקׁ .
ֶש ָהיָ הׁזֶ הׁ ְב ִדיוקׁ ְכ ֶש ָי ְצאוׁׁ ַה ִ ׁ
ַה ִספורׁעודׁלאׁ ִה ְס ַת ֵיםְ ׁ,ל ַא ַחרׁ ֶש ִה ְתעו ֵררׁ ַה ַנ ַערׁ ָש ַאלׁ ִ'מיׁזֶ הׁ ַה ַצ ִדיקׁ
ר'ׁמנְ ֶדל?'ׁ ִמ ֶש ִנ ְר ַגעׁ ִס ֵפרׁ ֶש ַכ ֲא ֶשרׁ ָהיָ הׁ ָשרויׁ ְב ָמ ֶותׁ ְק ִלינִ יָ ׁ,פגַ שׁׁ ְב ָסבוׁׁ
ֶ
מר ׁלוׁ ׁ ַכ ְד ָב ִרים ׁ ָה ֵא ֶלה ׁ ְ'ב ֵבית ׁ ִדין ׁ ֶשל ׁ ַמ ְע ָלהׁ
ֶש ָהיָ ה ׁ ַצ ִדיק ׁ ְב ָמרוקוׁ ׁ ְו ָא ַ ׁ
ר'ׁמנְ ֶדל ׁ ִמ ְבנֵ י ׁ ְב ַרק ׁ ִה ְת ַח ֵנן ׁ ִל ְפנֵ י ׁבו ְראוׁׁ
יתהׁ ,או ָלם ׁ ֶ
יך ׁ ִמ ָ
ְכ ָבר ׁ ָגזְ רוׁ ׁ ָע ֶל ָׁ
ך ׁ ַב ַח ִייםִ ׁ ,ב ְתנַ אי ׁ ֶש ַת ְת ִחיל ׁ ִל ְשמור ׁ ַעל ׁ ָכל ׁ ַה ַת ְריָ "גׁ
ֶש ַי ְש ִאיר ׁאו ְת ָׁ
ִמ ְצות''ַ ׁ ,כמׁו ָבן ׁ ֶש ֵה ַש ְב ִתי ׁ ְב ִחיוב ׁ ַו ֲאזַ י ׁ ַש ְב ִתי ׁ ְל ַח ִיים"ְ .בנֵּ י ַה ִּמ ְׁש ָפ ָחה
ֶׁׁש ָׁש ְמעו ֶׁאת ַה ִּספור ַה ַמ ְד ִּהים ָׁשבו ַאף ֵּהם ִּב ְת ׁשו ָבה ְׁש ֵּל ָמהִ ׁ .מ ִספורׁ
נו ָראׁזֶ הׁנִ ְל ַמדׁ ֶאתׁכ ָחםׁ ֶשלׁ ַה ַצ ִד ִ
ימהׁ
יקיםְ ׁ,ונַ ֲא ִמיןׁ ָב ֶהםׁ ֶב ֱאמונָ הׁ ְת ִמ ָ
ׁהנוגַ ַעת ׁ ָלנוׁ ׁ ְב ָכל ׁ ְמ ִחיר ׁ ֶש ִי ְהיֶ הׁ,
ך ׁה' ַ
ו ְפשו ָטהׁ ,ונְ ַק ֵבל ׁ ֵמ ֶהם ׁ ֶאת ׁ ֶד ֶר ְׁ
ְו ַעלׁיְ ֵדיׁ ֵכןׁנִ זְ ֶכהׁ ְל ָכלׁטובׁ ָבזֶ הׁו ַב ָבאׁ ָא ֵמן.
ׁ 

ניתן לשמוע שיעורים מפי מורינו ראש הישיבה שליט"א בקול הלשון במספר ( 30-1616666אידיש),
( 30-1616616לה"ק ,קו ישיר) .ובאמריקה  -קול הלשון של ארה"ב (באידיש ובקרוב גם באנגלית) .שמעו ותחי נפשכם.
להערות ותרומות ניתן לפנות למכון "א זיסקייט אין מועדי ישראל"ׁ .350-1600306 ,

להצטרפות ל 1846-מנויי 'א זיסקייט' ולמכתבים למערכת ALONLUBLIN@gmail.com :או 5830381@gmail.com

4

