תולדות
ַה ִּתיק ִּעם ָה ַא ְרנָ ק ְו ָכל ֲח ִּמ ִּשים ֶא ֶלף ַהדוֹ ָל ִּרים נֶ ֶע ְלמו ֵאי
ָשם ֵבין ִּס ְמ ָטאוֹ ת נְ יו יוֹ ְרק...
הו ִליד ֶּאת יִ ְצ ָחק
וְ ֵא ּ ֶּלה ּת ֹולְ דֹת יִ ְצ ָחק ּ ֶּבן ַא ְב ָר ָהם ַא ְב ָר ָהם ֹ
( ָשם)

יֵ שׁ ׁ ְל ַע ֵין ׁ ְב ָפ ָר ָשה ׁזוׁ ׁ ְב ַכ ָמה ׁ ְד ָב ִרים ׁ ַה ְטעונִ ים ׁ ֵבאור ׁאִ .ה ְקשוׁׁ
ַה ְמ ָפ ְר ִשים ׁ ַמדועַׁ ׁ ָפ ַתח ׁ ַה ָכתוב ׁבְׁתו ְלדו ָתיו ׁ ֶׁשל ׁיִ ְצ ָחק ׁ ְו ִס ֵיםׁ
בְׁתו ְלדו ָתיו ׁ ֶׁשל ׁ ַא ְב ָר ָהם? בִ ׁ .מ ַמה ׁ ֶׁש ָכתוב ׁ'יִ ְצ ָחק ׁ ֶׁבן ׁ ַא ְב ָר ָהם'ׁ
יו ֵדעַׁ ׁ ֲאנִ י ׁ ֶׁש ַא ְב ָר ָהם ׁהו ִליד ׁ ֶׁאת ׁיִ ְצ ָחק ׁו ַמה ׁ ַת ְלמוד ׁלו ַמרׁ
ַ'א ְב ָר ָהם ׁהו ִליד ׁ ֶׁאת ׁיִ ְצ ָחק'? ׁגַ ׁ .מה ׁ ַה ָלשון ׁ ֶׁשל ׁ ַ'ו ֶׁי ְע ַתר'? ׁדׁ.
ִמ ְפנֵ י ׁ ַמה ׁ ֵפ ֵרט ׁ ַה ָכתוב ׁ ֶׁאת ׁיִ חו ָסהׁ ׁ ֶׁשל ׁ ִר ְב ָקה ׁ ַו ֲהלא ׁ ִמ ְש ַפ ְח ָתהׁׁ
ׁא ְשתוׁ' ִׁ ׁ -מ ְפנֵ י ׁ ַמה ׁ ָכל ׁ ֶׁא ָחדׁ
ְר ָש ִעים ׁ ָהיו? ׁהַ ׁ .מהוׁ ׁ' ְלנ ַכח ִ
ִה ְת ַפ ֵללׁ ְבזָ ִויתׁ ַא ֶׁח ֶׁרת?ׁוַ ׁ.מדועַׁׁ' ַו ֵי ָע ֶׁתרׁלוׁה''ׁ ְולאׁ ָלה? ׁ
יתא ׁ ַב ְג ָמ ָראׁ
ׁעל ׁ ִפי ׁ ַמה ׁ ְד ִא ָ
ְונִ ְר ָאה ׁ ְל ָב ֵאר ׁ ְב ִס ַי ְע ָתא ׁ ִד ְש ַמ ָיא ַ
ך ׁ ְגאו ָלה ׁ ִל ְת ִפ ָלהְ ׁ ,וזֶ ה ֵמ ֲח ַמת
(ב ָרכות ׁטְ ׁ ):בג ֶׁדל ׁ ַמ ֲע ַלת ׁ ַהסו ֵמ ְׁ
ְ
ֶש ְרצוֹ ן ה' ֶש ִּל ְפנֵ י ֶש ָאנו ְמ ַב ְק ִּשים ִּמ ֶמנו ַעל ָד ָבר ְמ ֻס ָים נַ ְח ִּדיר
ְבתוֹ ֵכנו ֶאת רוֹ ב כֹחוֹ ְו ֶאת רוֹ ב טובוֹ ְו ַח ְסדוֹ  ,ו ָבזֶ ה נְ ַח ֵזק ֶאת
ָה ֱאמונָ ה בוֹ ו ְבכ ַֹח ַה ְת ִּפ ָלהְ ,ו ַעל ׁ ֵכן ׁ ַהתו ָלדות ׁ ֶׁשל ׁיִ ְצ ָחק ׁ ֶׁש ֵהםׁ
ַמ ֲע ָשיוׁ ַהטו ִביםׁו ְד ָר ָכיוׁ ַה ִנ ְפ ָל ִאיםֵׁ ׁ-הםׁ ַמהׁ ֶׁש ָי ַרשׁׁ ֵמ ָא ִביוׁ ֶׁאתׁ
כחַׁ ׁ ַההו ָד ָאה ׁ ִל ְפנֵ י ׁ ַה ְת ִפ ָלהְ ׁ ,וזֶׁ ה ׁ ַמה ׁ ֶׁש ַא ְב ָר ָהם ׁהו ִליד ׁ ְו ִל ֵמדׁ
ך ׁזָ ָכה ׁיִ ְצ ָחק ׁ ִל ְת ִפ ָלהׁ
ֶׁאת ׁיִ ְצ ָחק ׁ( ְש ֵא ָלה ׁאׁב)ֶׁ ׁ ,ש ַרק ׁ ַעל ׁיְ ֵדי ׁ ָכ ְׁ
ַעלׁתו ְלדו ָתיוׁ ַמ ָמשׁׁ ֶׁש ֵהםׁ ָבנָ יוׁ .
ְו ַעל ֵכן נֶ ֱא ַמר ָלשוֹ ן ֶשל ַ'ו ֶי ְע ַתר' ( ְש ֵא ָלה ג) ִּמ ְלשוֹ ן ֲע ִּשירות -
ְו ַעל ֵכן ִּק ֵבל ַה ָק ָב"ה ֶאת ְת ִּפ ָלתוֹ ( ְש ֵא ָלה ו) ֶש ֶנ ֶא ְמ ָרה ְב ִּש ְמ ָחה
ְוהוֹ ָד ָאה ַלה' יִּ ְת ָב ַר ְךֶ ,ש ַב ְת ִּח ָלה הוֹ ָדה ַל ָק ָב"ה ַעל ָא ִּביו ַה ַצ ִּדיק
ְו ַעל ֶש ֵה ִּביאוֹ ָלעוֹ ָלם ֵמ ַעל ְל ֶד ֶר ְך ַה ֶט ַבע ( ְש ֵא ָלה א)ְ ,ו ַא ֲח ֵרי
ֶשעוֹ ֵרר ֶאת ַח ְס ֵדי ה' ְורוֹ ב ַר ֲח ָמיו ,נִּ ְת ַמ ֵלא ֶב ֱאמונָ ה ַלה' יִּ ְת ָב ַר ְך
ו ִּב ְת ִּפ ָלה ֶש ְכמוֹ ֵכן יַ ֲע ֶשה ַגם ִּעמוֹ ֵמ ַעל ְל ֶד ֶר ְך ַה ֶט ַבע.
ְויֵ ש ָכאן נְ קו ָדה נוֹ ֶס ֶפת ֶ -ש ִּי ְצ ָחק ִּה ְת ַפ ֵלל ֶש ִּי ָו ֵלד לוֹ ֶבן ַצ ִּדיק
ְוגַ ם ֶבן ֶש ֵאינוֹ ָהגון ָכל ָכ ְךִּ ,ב ְכ ֵדי ֶש ִּיזְ ַד ְככו הוא ְויַ ֲעקֹב ַעל יָ דוֹ ,
ְו ֵכן ִּב ְכ ֵדי ְל ָה ִּשיבוֹ ִּב ְתשו ָבה ְש ֵל ָמהְ .וזֶ ה ַגם ָה ִּענְ יָ ן ֶש ָהיָ ה ָק ֶשה
ְל ַא ְב ָר ָהם ִּל ְשל ַֹח ֶאת יִּ ְש ָמ ֵעאל ֲהגַ ם ֶש ָהיָ ה ַרע ַמ ֲע ָל ִּליםִּ ,מ ֵכ ָיון
ֶש ָר ָצה ֶש ִּי ְצ ָחק יִּ זְ ַד ֵכ ְך ַעל יְ ֵדי ֶש ַי ֲעמֹד ְבנִּ ָסיוֹ ן ִּעם יִּ ְש ָמ ֵעאלׁ,
ו ִמ ָכל ׁ ָמקום ׁ ַבסוף ׁ ָש ַלח ׁה'ׁ ֶׁאת ׁ ֵע ָשו ׁ ְכנִ ָסיון ׁ ְליִ ְצ ָחק ׁו ְליַ ֲעקבׁ,
ְו ַע ָתה ׁמו ָבן ׁ ַמדועַׁ ׁ ָא ַהב ׁיִ ְצ ָחק ׁ ֶׁאת ׁ ֵע ָשוִ ׁ ,כי ׁ ַרק ׁ ַעל ׁיְ ֵדי ׁ ָה ַרעׁ
ֶׁא ְפ ָשר ׁ ְל ַה ִגיעַׁ ׁ ַלטובׁ ,ו ְכמוׁ ׁ ֶׁש ָכ ְתבוׁ ׁ ַה ְס ָפ ִרים ׁ ַה ְקדו ִשים ׁ ַעלׁ
עׁל ַצ ִדיק"ֶׁׁ ׁ-ש ַרקׁ ַעלׁיְ ֵדיׁ ָהרעַׁׁ
הׁר ָש ַ
ַה ָפסוקׁ( ְת ִה ִליםׁלז)ׁ"צו ֶׁפ ָ
ְ
ך ׁו ִמ ְת ַע ֶׁלה ׁ ַעל ׁיָ דוׁׁ,
ֶׁשל ׁ ָה ָר ָשע ׁנִ ְהיָ ה ׁ ַה ַצ ִדיקִ ׁ ,כי ׁהוא ׁ ִמזְ ַד ֵכ ׁ
ְו ֵכן ִּה ְר ָבה יִּ ְצ ָחק ִּב ְת ִּפ ָלה ַעל ֵע ָשו ֶש ִּי ְהיֶ ה ָכ ֵשר ,ו ְכמוֹ ֶש ָכתוב
"כי ַציִּ ד ְב ִּפיו" ֶשל יִּ ְצ ָחק ֶ -ש ִּי ְצ ָחק ִּה ְת ַפ ֵלל ָע ָליו ,ו ְכ ֵשם
ִּ

"ב ַח ְר ִּבי ו ְב ַק ְש ִּתי" ֶש ֶזה כ ַֹח ַה ְת ִּפ ָלה.
ֶש ֶנ ֱא ַמר ֵא ֶצל יַ ֲעקֹב ְ
ו ִמ ָכל ׁ ָמקום ׁ ִר ְב ָקה ׁ ֶׁש ָב ָאה ׁ ִמ ִמ ְש ָפ ָחה ׁ ֶׁשל ׁ ְר ָש ִעים ׁ( ְש ֵא ָלה ׁד)ׁ
לאׁ ִב ְק ָשהׁ ִכיׁ ִאםׁ ַעלׁ ַצ ִדיקִ ׁ,כיׁ ָח ָשהׁ ְכ ָברׁ ֶׁאתׁרעַׁׁ ָה ָר ָשעְ ׁ,ו ַעלׁ
יכם ׁ ְביום ׁ ֶׁא ָחד"ֵׁ ׁ -מ ֲח ַמתׁ
"ל ָמה ׁ ֶׁא ְש ַכל ׁ ְשנֵ ֶׁ
ֵכן ׁ ָא ְמ ָרה ׁ ְליַ ֲעקב ׁ ָ
ך ׁ ֵע ָשוְ ,ל ָך ְל ָל ָבן ְו ִּת ְל ַמד ִּמ ֶמנו ֶאת ַד ְר ֵכי
ָהרעַׁ ׁ ֶׁש ַי ֲע ֶׁשה ׁ ְל ָׁ
ָה ַר ָמאות ְו ָכ ְך תו ַכל ְל ִּה ְס ַת ֵדר ִּעם ֵע ָשו ְוזֶ ה ַמה ֶש ַי ֲעקֹב ָא ֵכן
"עם ָל ָבן ַג ְר ִּתי" ַ -ו ֲאנִּ י ָב ִּקי ְב ַד ְר ֵכי ָה ַר ָמאות,
ָש ַלח ְל ֵע ָשוִּ ,
ו ִמ ָכל ׁ ָמקום ׁיִ ְצ ָחק ׁ ֵה ִבין ׁ ֶׁש ַד ְו ָקא ׁ ַעל ׁיְ ֵדי ׁ ֶׁש ִמ ְש ַפ ְח ָתהׁ ׁ ָהיוׁׁ
ְר ָש ִעים ׁ ָז ְכ ָתה ׁ ִל ְהיות ׁ ַצ ֶׁד ֶׁקתְ ,ולא ׁעוד ׁ ֶׁא ָלא ׁ ֶׁש ַגם ׁיִ ְצ ָחק ׁיָ ַדעׁ
ל ַה ִת ְמ ַתקׁ
ַמה ׁזֶׁ ה ׁ ָר ָשע ׁ ִכי ׁ ָהיָ ה ׁ ִעם ׁיִ ְש ָמ ֵעאל ׁ ְו ַעל ׁ ֵכן ׁ ָר ָצה ׁ ְׁ
ך ׁ ַעל ׁיְ ֵדי ׁ ֵע ָשוְ ׁ ,ו ַעל ׁ ֵכן ׁ ִה ְת ַפ ֵלל ׁ ֶׁש ִי ְהיֶׁ ה ׁלוׁ ׁ ַגם ׁ ֶׁבןׁ
ו ְל ִהזְ ַד ֵכ ְׁ
ך ׁ ְו ַה ְמ ָת ָקה ׁ ְליַ ֲעקבׁ ,ו ְכ ֵשם ׁ ֶׁש ָאנוׁׁ
ְכ ֵע ָשו ׁו ָבזֶׁ ה ׁ ַגם ׁיִ ְהיֶׁ ה ׁזִ כו ְׁ
מו ִצ ִאיםׁ ְב ֵרישׁׁ ָפ ָר ַשתׁ ְויָ ַשבׁ ֶׁש ַה ָקבָׁ"הׁנָ ַתןׁ ְליַ ֲעקבׁעודׁיִ סו ִריםׁ
ך ׁ ְלרו ֵמם ׁו ְל ַח ֵסן ׁאותוׁ ׁ ָלעו ָלםׁ
ִעם ׁ ְמ ִכ ַירת ׁיו ִסף ׁ ִב ְכ ֵדי ׁ ְלזַ ֵכ ְׁ
ךׁ
יתן ׁ ִב ְק ָשיִ ים ׁ ִמתו ְׁ
ַה ָבאִ ׁ,כי ׁ ִע ַקר ׁ ָה ֲעבו ָדה ׁ ֶׁש ָלנוׁ ׁזֶׁ ה ׁ ַל ֲעמד ׁ ֵא ָ
ֱאמונָ הׁ ְו ִש ְמ ָחהׁ .
ְו ַעל ֵכן ָא ַהב יִּ ְצ ָחק ֶאת ֵע ָשו ִּכי ַציִּ ד ְב ִּפיו ֶ -ש ָהיָ ה ַמ ְמ ִּתיק ֶאת
יִּ ְצ ָחק ְב ִּפיוַ ,ציִּ ד ָלשוֹ ן ֶשל א ֶֹכלֶ ,ש ְכ ֵשם ֶש ֶמ ַלח ַמ ְמ ִּתיק ֶאת
ַה ָב ָשרְ ,כמוֹ ֵכן ֵע ָשו זִּ ֵכ ְך ֶאת יִּ ְצ ָחקְ ׁ ,ו ַעל ׁ ֵכן ׁ ָש ַאל ׁ ֶׁאת ׁיִ ְצ ָחקׁ
יצד ׁ ְמ ַע ְש ִרין ׁ ֶׁאת ׁ ַה ֶׁמ ַלח ׁ ְו ֶׁאת ׁ ַה ֶׁת ֶׁבן ׁ ֶׁש ֵהם ׁ ַמ ְכ ִש ִיריםׁ
ֵכ ַ
ְושו ְמ ִרים ׁ ַעל ׁ ָהא ֶׁכלְ ׁ,כ ֻד ְג ַמת ׁ ַה ֶׁת ֶׁבן ׁ ֶׁששו ֵמר ׁ ַעל ׁ ַה ְתבו ָאהְ ׁ,ו ֵכןׁ
ךַ ׁ,ו ִי ְצ ָחקׁ ָענָ הׁלוׁׁ ֶׁש ֵי ֵצאׁ ָלצודׁלוׁׁ
ל ַה ִת ְמ ַתקׁו ְל ִהזְ ַד ֵכ ְׁ
ֵע ָשוׁ ָר ָצהׁ ְׁ
ך ׁ ִה ְת ַג ְל ֵגל ׁ ֶׁש ַי ֲעקב ׁיִ ַקח ׁלוׁ ׁ ֶׁאת ׁ ַה ְב ָרכותׁ ,ו ָבזֶׁ הׁ
ַציִ ד ׁ ְו ַעל ׁיְ ֵדי ׁ ָכ ְׁ
יִ ְהיֶׁ ה ׁלוׁ ׁ ַגם ׁ ַה ְמ ָת ָקהְ ׁ ,ב ַרם ְל ֵע ָשו ל ֹא ָהיָ ה ֶאת ַהכ ַֹח ַל ֲעמֹד
ְביִּ סו ִּרין ְונָ ַפל ְליֵ אוש ו ְל ִּמדוֹ ת ָרעוֹ ת ְו ַא ְכזָ ִּריותׁ ,ו ְכ ֵשם ׁ ֶׁש ָאנוׁׁ
מו ִצ ִאים ׁ ֶׁש ְביום ׁ ֶׁש ִנ ְפ ַטר ׁ ַא ְב ָר ָהם ׁ ָא ִבינוׁ ׁ ְבא ֶׁפן ׁ ִפ ְתאו ִמי ׁׁ-
ך ׁ ְוראשׁ ׁ ָכל ׁ ַה ִמ ְש ָפ ָחהֲ ׁ ,אזַ י ׁנָ ַפל ׁ ֵע ָשוׁ
ֶׁשהוא ׁ ָהיָ ה ׁמו ֶׁרה ׁ ֶׁד ֶׁר ְׁ
יצד ׁיִ ָת ֵכןׁ
ְליֵ אושׁ ׁו ְכ ִפ ָירהִ ׁ ,מ ֵכ ָיון ׁ ֶׁש ֻה ְק ָשה ׁלוׁ ׁ ְמאד ׁ ֵכ ַ
ֶׁש ַא ְב ָר ָהם ׁ ָא ִבינוׁ ׁ ֶׁש ִג ָלה ׁ ֶׁאת ׁ ַד ַעת ׁה' ׁ ָבעו ָלם ׁנִ ְפ ַטרׁ ,ו ֵמרבׁ
ֶׁש ָנ ַפל ׁ ְליֵ אושׁׁ ָי ָצאׁ ְל ַת ְרבותׁ ָר ָעהְ ׁ,כמוׁׁ ֶׁש ָא ְמרוׁׁ ֲחזַׁ"לׁ ֶׁש ְבאותוׁׁ
ך ׁ ָחזַ ר ׁ ַל ַביִ ת ׁ ְו ָר ָצה ׁ ֶׁל ֱאכולׁ
ַהיום ׁ ָע ַבר ׁ ֲח ִמ ָשה ׁ ֲע ֵברותְ ׁ ,ו ַא ַחר ׁ ָכ ְׁ
יתא ׁ ְב ִמ ְד ַרשׁ ׁ" ֶׁאל ׁ ִת ְק ֵרי ׁ ִמן ׁ ָה ָאדםׁ
ֶׁאת ׁ ָה ֲאנָ ִשים ׁ ֶׁש ָר ַצחְ ׁ,ו ִכ ְד ִא ָ
ֶׁא ָלאׁ ִמןׁ ָה ָא ָדם"ׁ .
ְויַ ֲעקב ׁ ִח ֵזק ׁאותוׁ ׁ ְו ָא ַמר ׁלוׁ ׁ ֶׁאת ׁ ִענְ יָ ן ׁ ֲעבו ַדת ׁ ֵבית ׁ ַה ִמ ְק ָדשׁׁ
יך ׁ ֶׁאת ׁ ֲעבו ַדת ׁ ַהכ ֲהנִ יםׁ,
ֶׁש ִנ ְתנָ ה ׁ ַל ְבכו ִרים ׁ ְוהוא ׁ ָאמור ׁ ְל ַה ְמ ִש ְׁ
יתם ׁ ָהיָ ה ׁ ֵבית ׁ ַה ִמ ְק ָדשְׁ ׁ,ו ֵע ָשוׁ
ֶׁש ַא ְב ָר ָהם ׁ ַו ִי ְצ ָחק ׁ ָהיוׁ ׁכ ֲהנִ ים ׁו ֵב ָ
ָהיָ ה ׁ ַהכ ֵהן ׁ ַב ְת ִח ָלהְ ׁ ,ויַ ֲעקב ׁ ָהיָ ה ׁ ְמ ַב ֵשל ׁלוׁ ׁא ֶׁכלְ ׁ ,ב ַרם ׁ ֵע ָשוׁ
ָכ ַפר ׁ ְב ָכל ׁ ָה ֱאמונָ ה ׁו ִב ְת ִח ַית ׁ ַה ֵמ ִתיםְ ׁ ,וזֶׁ ה ׁ ַמה ׁ ֶׁש ָכתוב ׁ ֶׁש ֵע ָשוׁ
ע ׁ ְולאׁ
ָהיָ ה ׁ ָעיֵ ף ֻׁ ׁ -ח ְל ָשה ׁרו ָחנִ ית ׁ ְכמוׁ ׁ ֶׁש ָכתוב ׁ" ְו ַא ָתה ׁ ָעיֵ ף ׁ ְויָ גֵ ַׁ
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יָ ֵרא ׁ ֱאל ִקים" ׁ ְו ַעל ֵכן ל ֹא ָר ָצה ַל ֲעבֹד ְב ֵבית ַה ִּמ ְק ָדש ו ִּב ָזה ֶאת
ַה ְבכוֹ ָרה ְו ִּה ְמ ִּש ְ
יעׁ ׁ.
יכן ֶש ִּה ִּג ַ
יך ִּלפוֹ ל ַעד ְל ֵה ָ
ו ִמ ֵכ ָיון ׁ ֶׁש ָכל ׁ ֶׁא ָחד ׁ ְו ֶׁא ָחד ׁ ִה ְת ַפ ֵלל ׁ ְבצו ָרה ׁשונָ ה ִׁ ׁ -ר ְב ָקה ׁיו ֵתרׁ
ך ׁ ֶׁשל ׁ ְת ִפ ָלה ׁ ַה ֶׁנ ֱא ֶׁמ ֶׁרתׁ
ך ׁ ֶׁשל ׁ ְת ִחנות ׁו ְב ִכיותְ ׁ ,ויִ ְצ ָחק ׁ ְב ֶׁד ֶׁר ְׁ
ְב ֶׁד ֶׁר ְׁ
ך ׁהו ָד ָאהְ ׁ ,ו ֵכן ׁ ָכל ׁ ֶׁא ָחד ׁ ְו ֶׁא ָחד ׁ ִה ְת ַפ ֵלל ׁ ְת ִפ ָלה ׁשונָ הׁ
ִמתו ְׁ
חׁא ְשתוׁ'ׁ( ְש ֵא ָלהׁה)ׁ .
ַו ֲהפו ָכהׁ ֵמ ַה ֵשנִ יׁ,נֶׁ ֱא ַמרׁ' ְלנ ַכ ִ
ו ְב ַו ַדאי ׁ ֶׁש ְש ֵתי ׁ ַה ְת ִפלות ׁנִ ְס ָת ִרים ׁ ֵמ ַה ָשגו ֵתינוְׁ ׁ ,ו ֵאין ׁ ָאנוׁׁ
יהם ׁ ַה ַנ ֲעלותׁ
יעים ׁ ִל ְק ֵצה ׁקוצוׁ ׁ ֶׁשל ׁ ִמ ָלה ׁ ַא ַחת ׁ ִמ ְת ִפלו ֵת ֶׁ
ַמ ִג ִ
ֶׁשל ׁ ֲאבו ֵתינוׁ ׁ ַה ְקדו ִשים ׁ ְו ִאמו ֵתינוׁ ׁ ַה ְקדושותִ ׁ ,מ ָכל ׁ ָמקוםׁ
יצד ׁ ְל ִה ְת ַפ ֵללׁ,
ך ׁ ֵכ ַ
יכיםֶׁ ׁ ,את ׁ ַה ֶׁד ֶׁר ְׁ
תו ָרה ׁ ִהיא ׁ ְו ִל ְלמד ׁ ָאנוׁ ׁ ְצ ִר ִ
ֶׁש ֶׁזה ׁ ְל ַהזְ ִכיר ׁ ַב ְת ִח ָלה ׁ ֶׁאת ׁרוב ׁ ַח ְס ֵדי ׁה'ׁ ֶׁש ִע ָמנוׁׁ ,ו ְלהודות ׁלוׁׁ
ְו ַרק ׁ ַעל ׁיְ ֵדי ׁ ַההו ָד ָאה ׁ ָלבא ׁ ִל ְת ִפ ָלהִ ׁ ,כי ׁ ְב ָלאו ׁ ָה ִכי ׁ ֶׁא ְפ ָשר ׁ ָלבאׁ
ךׁ ,ו ָבזֶׁ ה ׁ ֵאין ׁ ַה ָקבָׁ"ה ׁ ָח ֵפץִ ׁ ,כיׁ
ִעם ׁ ִה ְת ַב ְכיְ נות ׁ ְל ַבד ׁ ַלה' ׁיִ ְת ָב ַר ְׁ
ה ִה ְת ַב ְכיְ נות ׁ ָב ִאים ׁ ִל ֵידי ׁ ִה ְת ַמ ְר ְמרוׁתׁ
ְפ ָע ִמים ׁ ַרבות ׁ ַעל ׁיְ ֵדי ׁ ַׁ
יכה ׁ ָלבא ׁ ִעם ׁ ַה ְק ָד ָמהׁ
ְו ֻק ְשיות ׁ ַחס ׁ ְו ָשלוםְ ׁ ,ו ַעל ׁ ֵכן ׁ ַה ְב ִכ ָיה ׁ ְצ ִר ָ
ֶׁשלׁהו ָד ָאהׁ ְו ַא ֲה ַבתׁה'ׁ .
ָ
ְו ֵכן לוֹ ַמר ַל ָק ָב"ה ַ'א ָבא ֲאנִּ י מוֹ ֶדה ְלך ַעל רוֹ ב ַהטוֹ ב ֶש ַא ָתה
עוֹ ֶשה ִּע ִּמיַ ,ו ֲא ַב ְק ֶש ָך ֶש ִּת ֵתן ִּלי ַגם ֶאת ַב ָק ָש ִּתי זוֹ ִּ ,ב ְכ ֵדי
יה ְב ַה ְר ָח ַבת ַה ַד ַעת'ְ .ו ֵכן יַ ְק ִּדים
ֶשאו ַכל ְלהוֹ דוֹ ת ְל ָך ַגם ָע ֶל ָ
ְויוֹ ֶדה ְכ ָבר ַל ָק ָב"ה ַעל ַה ָד ָבר ַה ִּמ ְת ַב ֵקש ְכמוֹ ֶשהוא ְכ ָבר
ִּב ְמ ִּציאותִּ ,מתוֹ ְך ֱאמונָ ה ֶשה' יַ ֲענֶ ה ִּל ְת ִּפ ָלתוֹ ַגם ֵמ ַעל ְלגֶ ֶדר
ַה ֶט ַבעְ ,כ ֵשם ֶש ָענָ ה ַל ֲאבוֹ ֵתינו ַגם ֵמ ַעל ַה ֶט ַבע.
ְו ֵכן ׁ ָאנוׁ ׁלו ְמ ִדים ׁ ִמ ָכאן ׁ ֶׁש ַגם ׁ ָה ֲאנָ ִשים ׁ ַה ָק ִשים ׁ ְו ָה ָר ִעיםׁ
ךׁ
יבנוׁ ׁ ְו ֵכן ׁ ָה ַרע ׁ ֶׁש ְבתו ֵכנוִׁ ׁ ,הנוׁ ׁ ְלטו ָב ֵתנוׁ ׁ ִב ְכ ֵדי ׁ ֶׁש ִנזְ ַד ֵכ ְׁ
ֶׁש ְס ִב ֵ
ְונִ ְצ ָט ֵרף ׁ ַב ֲענָ ָוה ׁו ְב ֵלב ׁנִ ְש ָבר ׁ ֶׁש ֶׁזה ׁ ִע ַקר ׁ ֲעבו ָד ֵתנוׁ ׁ ָבעו ָלםְ ,ו ֵכן
ָאנו מוֹ ְצ ִּאים ֵא ֶצל ָכל ַה ַצ ִּד ִּ
יקים ֶש ָג ְדלו ַעל יְ ֵדי ָכל ַהק ִֹּשי
יבם.
ְו ָהר ַֹע ֶש ָהיָ ה ְס ִּב ָ
ונְ ַס ֵפר ָכאן ַמ ֲע ֶשה ֶש ַש ָי ְך ְל ִּענְ יָ ן זֶ הְ ,ו ָכ ְך ָהיָ ה ַה ַמ ֲע ֶשהׁ .ר'ׁ
ׁה ְתגו ֵרר ׁ ִעם ׁ ְבנֵ י ׁ ֵביתוׁ ׁ ְב ִד ָירה ׁ ְק ַט ָנה ׁ ִבנְ יוׁ ׁיו ְרקׁ,
יִ ְצ ָחק ׁגֶׁׁ ְל ַמן ִ
ו ִמ ֵכ ָיון ׁ ֶׁש ַה ִד ָירה ׁלא ׁ ִה ְס ִפ ָ
יקה ׁ ַב ֲעבו ָרםֵ ׁ ,הם ׁ ָע ְברוׁ ׁ ְל ִד ָירהׁ
ךׁה'ׁ .
ֲח ָד ָשהׁ ָברו ְׁ
ָהיָ ה ׁזֶׁ ה ׁ ְביום ׁ ֶׁא ָחד ׁ ֵמ ֶׁא ָחד ׁ ַה ָי ִמים ׁ ֶׁש ְבח ֶׁדשׁ ׁ ֱאלולׁ ,ר' ׁיִ ְצ ָחקׁ
ָש ַלח ׁ ֶׁאת ׁ ִא ְשתוׁ ׁ ַל ַבנְ ק ׁ ִב ְכ ֵדי ׁ ְלהו ִציא ׁ ְסכום ׁ ֶׁשל ׁ ֲח ִמ ִשים ׁ ֶׁא ֶׁלףׁ
דו ָלרַ ׁ,עלׁ ְמנָ תׁ ְל ַש ֵלםׁ ָב ֶׁהםׁ ֶׁאתׁ ַהחובותׁ ֶׁש ָהיוׁׁלוׁׁ ֵע ֶׁקבׁ ַה ִד ָירהׁ
ַה ֲח ָד ָשה ֶׁש ָקנָ הַ ׁ .ב ֲחזוֹ ר ֵמ ַה ַבנְ ק ָע ְר ָכה ִּא ְשתוֹ ֶשל ר' יִּ ְצ ָחק
יתהְ ,כ ֶש ָש ָבה ַה ַביְ ָתה ִּעם ָכל ַה ְקנִּ יוֹ תִּ ,ה ְב ִּחינָ ה
ְקנִּ יוֹ ת ְל ֵב ָ
ְל ֶפ ַתע ֶש ַה ִּתיק ִּעם ָה ַא ְרנָ ק ְו ָכל ֲח ִּמ ִּשים ֶא ֶלף ַהדוֹ ָל ִּרים נֶ ֶע ְלמו
ֵאי ָשם ֵבין ִּס ְמ ָטאוֹ ת נְ יו יוֹ ְרקִ ׁ ,היא ׁ ָפ ְר ָצה ׁ ְבזַ ֲע ַקת ׁשד ׁ ָו ֶׁש ֶׁברׁ,
' ֲאבויׁ ַה ִתיקׁנֶׁ ְע ָלםׁיַ ַחדׁ ִעםׁ ָכלׁ ַה ֶׁכ ֶׁסף'ׁ .
ְב ַרם ׁר'ׁיִ ְצ ָחק ׁלא ׁנָ ַתן ׁ ַל ַכ ַעס ׁ ְו ָה ַע ְצבות ׁ ִל ְשרור ׁבַׁ ַביִ תְ ׁ ,ו ַעל ׁ ֵכןׁ
מ ָש ַמיִ ם'ְ ׁ,ותוֹ ְך ְכ ֵדי ִּדבור
ִה ְת ַע ֵשתׁ ִמ ַידׁ ְו ָא ַמרׁ ִ'אםׁזֶׁ הׁנֶׁ ֱא ַבדׁזֶׁ הׁ ִׁ
יל ָדיו ו ָפ ַצח ְב ִּרקוד ֶשל ִּש ְמ ָחה ְוהוֹ ָד ָאה ָל ֵקל
ָא ַחז ר' יִּ ְצ ָחק ִּב ָ
יִּ ְת ָב ַר ְך ְויִּ ְת ַע ֶלהַ ,על ַה ִּד ָירה ַהטוֹ ָבה ְו ַה ְגדוֹ ָלה ֶש ָנ ַתן לוֹ ְ ,ו ֵכן
ימה
ָס ַמ ְך ַל ְג ֻא ָלהְ ,ת ִּפ ָלה ֶש ַה ִּתיק יִּ ָמ ֵצאִּ ,מתוֹ ְך ֱאמונָ ה ְת ִּמ ָ
ֶש ֵמ ִּאתוֹ יִּ ְת ָב ַר ְך ל ֹא יִּ ָב ֵצר ְמאו ָמה ,ו ְכיִּ ְצ ָחק ָא ִּבינו ֶש ִּה ְת ַפ ֵלל
ְת ִּפ ָלה ֲע ִּש ָירה ַו ֲע ִּליזָ הִ ,א ְשתוׁ ׁ ֶׁשל ׁר' ׁיִ ְצ ָחק ׁנֶׁ ֶׁע ְמ ָדה ׁ ְב ֶׁא ָחדׁ
ִמ ִפנות ׁ ַה ַביִ ת ׁ ְכ ֻדגְ ַמת ׁ ִר ְב ָקה ׁ ִא ֵמנוׁ ,ו ִב ְק ָשה ׁ ִב ְד ָמעות ׁ ָש ִלישׁׁ
יהׁ ְב ָשלוםׁ .
ֶׁש ַה ִתיקׁיָ שובׁ ֵא ֶׁל ָׁ
ְל ֶׁפ ַתע ׁ ִצ ְל ֵצל ׁ ַה ֶׁט ֶׁלפון ׁ ַב ַביִ ת ׁ ִמ ְש ַפ ַחת ׁגֶׁׁ ְל ַמןְ ׁ ,ג ֶׁב ֶׁרת ׁגֶׁׁ ְל ַמןׁ
ימה ׁ ֶׁאת ׁ ַה ֶׁט ֶׁלפון ׁ ִג ְל ָתה ׁ ְל ִש ְמ ָח ָתהׁ ׁ ֶׁש ָהעו ֵמד ׁ ֵמ ֵע ֶׁבר ׁ ַל ַקוׁ
ֶׁש ֵה ִר ָ
יאהַ ׁ ,ה ִש ְמ ָחה ׁ ְו ַה ָצ ֳה ָלה ׁ ָשבוׁׁ
ִהנוׁ ׁלא ׁ ַא ֵחר ׁ ֵמ ֲא ֶׁשר ׁמו ֵצא ׁ ַה ְמ ִצ ָ
ַל ַביִ תְ ׁ ,ור'ׁיִ ְצ ָחק ׁ ִעם ׁ ָכל ׁיְ ָל ָדיו ׁ ָר ְקדוׁ ׁ ְונָ ְתנוׁ ׁ ִשיר ׁ ְו ֶׁש ַבח ׁ ַל ָקדושׁׁ
ךׁהואׁ ַעלׁ ַה ְש ָג ָחתוׁׁ ַה ִנ ְפ ָל ָאהׁ .
ָברו ְׁ
ַא ֲח ֵריׁ ָש ָעהׁ ִה ִגיעַׁׁ ַהגויׁ ֶׁש ָמ ָצאׁ ֶׁאתׁ ָה ֲא ֵב ָדהַ ׁ.כ ֲא ֶׁשרׁ ָכלׁ ַה ְסכוםׁ

יצדׁ
ןׁש ַאל ׁר'ׁיִ ְצ ָחק ׁ ֶׁאת ׁ ֵמ ִשיב ׁ ָה ֲא ֵב ָדה ׁ ֵכ ַ
ָהיָ ה ׁ ִב ֵידי ׁ ְג ֶׁב ֶׁרת ׁגֶׁׁ ְל ַמ ָ
יו ַכל ׁ ְל ַה ִכיר ׁלוׁ ׁטו ָבהַ ׁ ,הגוי ׁ ֵה ִשיבוׁ ׁ ֶׁש ִאמוׁ ׁ ָא ְמ ָרה ׁלוׁ ׁ ֶׁש ְב ָר ָכהׁ
ֶׁשיו ֵצאת ׁ ִמ ֶׁפה ׁ ֶׁשל ׁיְ הו ִדי ׁ ָש ָוה ׁ ִמ ְליונִ יםְ ׁ ,ו ַעל ׁ ֵכן ׁהוא ׁ ְמ ַב ֵקשׁׁ
ֶׁש ְי ָב ְרכוׁ ׁאותוׁ ׁ ְב ַח ִיים ׁטו ִבים ׁ ַו ֲא ֻר ִכיםְ ׁ ,בנֵ י ׁ ַה ִמ ְש ָפ ָחה ׁ ֻכ ָלהׁׁ
ֵב ְרכוׁׁאותוׁׁ ְב ַח ִייםׁטו ִביםׁ ַו ֲא ֻר ִכיםׁ .
ך ׁאותוׁ ׁגוי ׁ ִלישןׁ
ַה ִספור ׁ ֲע ַדיִ ן ׁלא ׁ ִה ְס ַת ֵיםַ ׁ ,ב ַליְ ָלה ׁ ְכ ֶׁש ָה ַל ְׁ
ך ׁ ַעלׁ
ָת ְקפוׁ ׁאותוׁ ׁיִ סו ִרים ׁ ַע ִזים ׁ ְב ִב ְטנוָ ׁ ,כל ׁ ַה ַליְ ָלה ׁהוא ׁ ִה ְת ַה ֵפ ְׁ
ִמ ְש ָכבוׁ ׁו ַבב ֶׁקר ׁנֶׁ ֱא ָלץ ׁ ְלהו ִדיעַׁ ׁ ַל ַמ ֲע ִביד ׁ ֶׁשלוׁ ׁ ֶׁש ֵאינוׁ ׁיָ כול ׁ ָלבאׁ
ַל ֲעבו ָדהִ ׁ ,א ְשתוׁ ׁ ִמ ֲה ָרה ׁ ְלגַ ֵדף ׁ ֶׁאת ׁ ַהיְ הו ִדיםֶׁ ׁ ,ש ַכ ִנ ְר ֶׁאה ׁ ִק ְללוהוׁ
ח ׁ ַעל ׁ ַה ִמ ְצ ָוהׁ
ך ׁהוא ׁנִ ְש ָאר ׁ ְב ֶׁשלוׁ ָׁ ׁ -ש ֵמ ַׁ
ִב ְמקום ׁ ְל ָב ְרכוַׁ ׁ ,א ְׁ
ֶׁש ִק ֵיםׁ .
אוֹ תוֹ ב ֶֹקר ָהיָ ה ַהב ֶֹקר בוֹ ֵא ַרע ַה ִּפיגו ַע ַהנוֹ ָרא ְב ִּבנְ יְ נֵ י
ַה ְתאוֹ ִּמיםְ ,והוֹ דוֹ ת ְל ָכ ְך ֶשל ֹא ָה ַל ְך אוֹ תוֹ גוֹ י ִּל ְמקוֹ ם ֲעבוֹ ָדתוֹ
ֶש ָהיְ ָתה ְב ִּבנְ יְ נֵ י ַה ְתאוֹ ִּמים נִּ ְצלו ַח ָייוׁ .ה' ׁיְ זַ ֵכנוׁ ׁ ָל ַד ַעת ׁ ֶׁשה'ׁ
ְמנַ ֵתב ׁ ֶׁאת ׁ ָכל ׁ ַה ַנ ֲע ֶׁשה ׁ ִע ָמנוׁ ׁ ְל ַמ ַען ׁטו ָב ֵתנוׁ ׁ ַה ִנ ְצ ִחיתְ ׁ ,ו ִל ְראותׁ
יצד ׁ ְב ֶׁא ְפ ָשרו ֵתנוׁ ׁ ְל ִה ְת ַעלות ׁו ְל ִה ְתרו ֵמם ׁ ְב ָכל ׁ ַמ ָצבְ ׁ ,ו ֵכןׁ
ֵכ ַ
ְ
ך ׁהו ָד ָאה ׁ ֶׁו ֱאמונָ ה ׁ ֻמ ְח ֶׁל ֶׁטתׁ,
ְל ִה ְש ַת ֵמשׁ ׁ ִעם ׁכחַׁ ׁ ַה ְת ִפ ָלה ׁ ִמתו ׁ
ו ָבזֶׁ הׁנִ זְ ֶׁכהׁ ְל ָכלׁטובׁ ֶׁס ָלהׁ ָבזֶׁ הׁו ַב ָבאׁ .


ֶכ ֶש ְנ ָשמוֹ ת ְטהוֹ רוֹ ת ֶשל יְ הו ִּדים ָעלו ְב ַמ ֲעלוֹ ת ְקדוֹ ִּשים
יאה
ילין ,זֶ ה ְק ִּר ָ
ו ְטהוֹ ִּרים ְכ ֶש ֵהם ֲעטו ִּרים ְב ַט ִּלית ו ְת ִּפ ִּ
ילנו...
ִּב ְש ִּב ֵ
הולִ יד ֶּאת יִ ְצ ָחק
דות יִ ְצ ָחק ּ ֶּבן ַא ְב ָר ָהם ַא ְב ָר ָהם ֹ
תו ְל ֹ
וְ ֵא ּ ֶּלה ֹ
(כה יט)

יך ׁ ֵבאור ׁ ַמדועַׁ ׁנֶׁ ֱא ַמר ׁ ַ'א ְב ָר ָהם ׁהו ִליד ׁ ֶׁאת ׁיִ ְצ ָחק' ׁ ֲה ֵרי ׁ ֵכ ָיוןׁ
ָצ ִר ְׁ
ֶׁש ֶׁנ ֱא ַמר ׁ'יִ ְצ ָחק ׁ ֶׁבן ׁ ַא ְב ָר ָהם' ׁיו ֵדעַׁ ׁ ֲאנִ י ׁ ֶׁש ַא ְב ָר ָהם ׁהו ִליד ׁ ֶׁאתׁ
יצנֵ י ׁ ַהדור ׁאו ְמ ִריםׁ
"ש ָהיוׁ ׁ ֵל ָ
ש"י ׁ ָכתוב ׁ ֶׁ
יִ ְצ ָחק? ׁ ְו ִה ֵנה ׁ ְב ַר ִ ׁ
ךׁ ָצרׁ ַה ָקבָׁ"הׁ ְק ַל ְס ֵתרׁ ָפנָ יוׁ ֶׁשלׁ
יכ ְׁ
ך נִ ְת ַע ְב ָרהׁ ָש ָרהׁ ְל ִפ ָ
ימ ֶׁל ְׁ
ֵמ ֲא ִב ֶׁ
יִ ְצ ָחק ׁדו ֶׁמה ׁ ְל ַא ְב ָר ָהם ׁ ְו ֵה ִעידוׁ ׁ ַהכל ׁ ַא ְב ָר ָהם ׁהו ִליד ׁ ֶׁאתׁ
יִ ְצ ָחק"ׁ .
ַהתו ָרה ׁ ַה ְקדו ָשה ׁ ְמ ַל ֶׁמ ֶׁדת ׁאו ָתנוׁ ׁ ִב ְת ִח ַלת ׁ ַה ָפ ָר ָשה ׁ ֶׁאת ׁ ֻח ְמ ַרתׁ
יצנות ׁ ֶׁש ַעל ׁיָ ָדהׁ ׁ ֵאין ׁ ָה ָא ָדם ׁיָ כול ׁ ְל ַק ֵבל ׁ ְכלום ׁ ֵמ ַה ַצ ִד ִ
יקיםׁ
ַה ֵל ָ
ְו ַה ַת ְל ִמ ֵידי ׁ ֲח ָכ ִמיםׁ ,וׁ ַבסוף ׁ ְב ֶׁא ְפ ָשרותוׁ ׁ ָלבא ׁ ִל ְכ ִפ ָירה ׁ ַמ ָמשׁ,
ׁחשובׁ
ְונִ ְתבונֵ ן ׁ ְמ ַעט ׁ ִב ְפ ָרט ׁ ָחשוב ׁזֶׁ ה ׁ ִכי ׁהוא ׁ ָב ִסיס ׁ ְמאד ָ
ַל ֲעבו ַדתׁה'ׁ .
ָה ָבה ׁנִ ְתבונֵ ן ׁ ְביִ ְר ְמיָ הוׁ ׁ ַה ָנ ִביא ׁ ְב ֵעת ׁ ֶׁש ִצ ָוהוׁ ׁ ַה ָקבָׁ"ה ׁ ֶׁל ֱאזר ׁ ֶׁאתׁ
ך ׁ ְל ַה ְט ִמינוׁ ׁ ִבנְ ִקיק ׁ ֶׁס ַלעׁ
ָמ ְתנָ יו ׁ ַב ֲחגו ָרה ׁיָ ִמים ׁ ַ ׁר ִביםְ ׁ ,ו ַא ַחר ׁ ָכ ְׁ
ַעל ׁ ְגדות ׁנְ ַהר ׁ ְפ ָרתְ ׁ ,ו ֵכן ׁ ִצ ָוהוׁ ׁ ָל ֶׁל ֶׁכת ׁ ְל ֵבית ׁ ַהיו ֵצר ׁ ְו ָל ַק ַחת ׁ ְכ ִליׁ
ֶׁח ֶׁרסְ ,ו ַהכֹל ִּב ְכ ֵדי ְל ַל ֵמד ֶאת יִּ ְש ָר ֵאל ֶש ַה ָק ָב"ה רוֹ ֶצה ֶש ִּי ְהיו
ֲחגו ִּרים ֶב ֱאמונָ ה ו ִּב ָטחוֹ ןְ ,וזֶ ה ַעל יְ ֵדי ֶש ַי ְח ְגרו ֶאת ַה ַת ְל ִּמ ֵידי
"אם
(ש ָבת סגִּ ).
יתא ַב ְג ָמ ָרא ַ
יהםְ ,ו ִּכ ְד ִּא ָ
ֲח ָכ ִּמים ַעל ָמ ְתנֵ ֶ
ָ
יצנֵ יׁ
ַת ְל ִּמיד ָח ָכם ָהגון הוא ָחגְ ֵרהו ַעל ָמ ְתנֶ יך"ׁ ,ו ִמ ָכל ׁ ָמקום ׁ ֵל ָ
ַהדור ׁזִ ְלזְ לוׁ ׁ ְביִ ְר ְמיָ הוׁ ׁ ְו ָרצוׁ ׁ ְל ָה ְרגוׁ ׁ ְו ַעל ׁ ֵכן ׁלא ׁ ִק ְבלוׁ ׁ ִמ ֶׁמנוׁ ׁ ֶׁאתׁ
ַד ַעתׁה'ׁ .
ְול ֹא עוֹ ד ֶא ָלא ֶש ִּי ְר ְמיָ הו ִּה ְכנִּ יס ַד ַעת ָב ָעם ְלהוֹ דוֹ ת ו ְל ַה ֵלל
ַל ָק ָב"ה ַעל ַה ַייִּ ן ֶשהוא נוֹ ֵתן ָל ֶהם ְו ַעל ָכל ַהטוֹ ב ֶשהוא עוֹ ֶשה
ִּע ָמם ,ו ְכ ִּענְ יַ ן ָק ְר ַבן ֶפ ַסח ֶש ִּנ ְצ ַט ִּוינו ְל ָא ְכלוֹ ַעל ַהש ַֹבע ְכמוֹ
ֶסנְ ְד ִּביץ' ְמ ֻש ָבח ִּב ְכ ֵדי ֶשנוֹ ֶדה ַל ָק ָב"ה ַעל רוֹ ב ַהטוֹ ב ֶשהוא
עוֹ ֶשה ִּע ָמנוָ ,בא ֶֹכל ַה ִּנ ְפ ָלא ֶשהוא נוֹ ֵתן ָלנוְ ,ו ַעל יְ ֵדי ָכ ְך נָ בוֹ א
יאת ְש ַמע נֶ ֱא ֶמ ֶרת ִּבזְ ַמן
ְל ַא ֲה ַבת ה'ְ ׁ ,וזֶ ה ַגם ָה ִּענְ יָ ן ֶש ְק ִּר ַ
ֶש ַהכ ֲֹהנִּ ים אוֹ ְכ ִּלים ִּב ְתרו ָמ ָתןִּ ,מ ֵכ ָיון ֶש ַעל יְ ֵדי ֶש ָאנו
ילת ַהכ ֲֹהנִּ ים ִּב ְק ֻד ָשה ו ְב ָט ֳה ָרה ו ְב ַמ ְח ָש ָבה ַעל
ִּמ ְתבוֹ נְ נִּ ים ַב ֲא ִּכ ַ
יאת ָש ַמע ָכ ָראויׁ,
ַא ֲה ַבת ה' יִּ ְת ָב ַר ְךְ ,ב ֶא ְפ ָשרו ֵתנו ִּלזְ כוֹ ת ִּל ְק ִּר ַ
ְוזוׁ ׁ ָהיְ ָתה ׁתו ָר ָתם ׁ ֶׁשל ׁ ָכל ׁ ַה ַצ ִד ִ
יקיםְ ׁ ,ו ַעל ׁ ֵכן ׁ ָא ְמרוׁ ׁ ַב ְג ָמ ָראׁ
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יְ רו ַש ְל ִמי ׁ ֶׁש ַר ִבי ׁ ִש ְמעון ׁ ַבר ׁיו ַחאי ׁלא ָ
יאת ׁ ְש ַמעׁ,
ׁק ָרא ׁ ְק ִר ַ
ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶׁשתו ָרתוׁ ׁ ָהיְ ָתה ׁ ֻא ָמנותוְ ׁ ,ו ַהיְ נוׁ ׁ ֶׁש ְבתו ָרתוׁ ׁהוא ׁ ִה ְתבונֵ ןׁ
ךׁ ִלמודוׁ .
ךׁ ְבתו ְׁ
ַעלׁ ַח ְס ֵדיׁה'ׁ ְוהו ָדהׁ ְו ִה ְת ַפ ֵללׁ ִל ְשמוׁׁיִ ְת ָב ַר ְׁ
יצנֵ י ׁ ַהדור ׁלא ׁ ִק ְבלוׁ ׁ ְכלום ׁ ִמ ִי ְר ְמיָ הוׁ ׁ ֵמ ֲח ַמת ׁ ַה ַג ֲא ָוהׁ
ְב ַרם ׁ ֵל ָ
ֶׁש ָהיְ ָתה ׁ ָב ֶׁהםְ ׁ ,ו ַעל ׁ ֵכן ׁהוא ׁ ָש ַבר ׁ ְכ ִלי ׁ ֶׁח ֶׁרס ׁ ְל ַה ְראות ׁ ְל ֻכ ָלםׁ
ךׁ ׁ
שיטוׁתַ ׁ ,ו ֲא ֶׁשר ׁ ֵמ ֲח ַמת ׁ ָכ ְׁ
פ ִׁ
ל ְׁ
ֶׁש ֵהם ׁלא ׁ ִכ ְכ ֵלי ׁ ֶׁח ֶׁרס ׁ ַה ְמ ַס ְמ ִלים ׁ ִׁ
יתא ׁ ַב ְג ָמ ָרא ׁ( ַת ֲענִ ית ׁזׁ ,).ו ָבזֶׁ הׁ
ֵאין ׁ ַהתו ָרה ׁ ִמ ְת ַק ֶׁי ֶׁמת ׁ ָב ֶׁהם ׁ ִכ ְד ִא ָ
ש ְב ֶׁא ְפ ָשרו ָתם ׁ ְל ִה ָט ֵהר ׁ ַעל ׁיְ ֵדי ׁ ֶׁש ִי ְהיֶׁ הׁ
הוא ׁ ַגם ׁ ִל ֵמד ׁאו ָתם ׁ ֶׁ ׁ
ב)ׁש ְכ ֵליׁ ֶׁח ֶׁרסׁ
(כ ִליםׁ ֶׁפ ֶׁרקׁ ֶׁ
ָל ֶׁהםׁ ֵלבׁנִ ְש ַברׁ,ו ְכמוׁׁ ֶׁש ָא ְמרוׁׁ ֲחזַׁ"לׁ ֵ
ְש ִב ָיר ָתןׁ ִהיאׁ ָט ֳה ָר ָתןׁ .
ְ
ך ׁ ֶׁש ִנ ְתבונֵ ן ׁ ְב ָכלׁ
ַהמו ָרם ׁ ִמ ָכל ׁ ָה ָאמור ׁ ֶׁש ְרצון ׁ ַהבו ֵרא ׁיִ ְת ָב ַר ׁ
יאנוׁ ׁ ְל ַא ֲה ַבת ׁה' ׁ ְב ָכלׁ
ִלמו ֵדנוׁ ׁ ֶׁש ִי ְהיֶׁ ה ׁ ְל ַמ ֲע ֶׁשהִ ׁ ,ב ְכ ֵדי ׁ ְל ָה ִב ֵ
ְ
ַמ ֲע ֶׁשה ׁ ֶׁש ָאנוׁ ׁעו ִשיםְ ,ו ַה ֶד ֶר ְך ִּל ְזכוֹ ת ְל ָכך זֶ ה ַעל יְ ֵדי ֶש ָנבוֹ א
ְל ַצ ִּד ִּ
יצד ִּל ְלמֹד
יקים ְו ַת ְל ִּמ ֵידי ֲח ָכ ִּמים ֶש ְמ ַל ְמ ִּדים אוֹ ָתנו ֵכ ַ
ילה ׁ ָא ָדם ׁלא ׁלו ֵמדׁ
ְב ֲענָ ָוה ו ְב ַה ְכנָ ָעה ִּכ ְכ ֵלי ֶח ֶרסׁ ,ו ְכ ֶׁש ַחס ׁ ְו ָח ִל ָ
ְב ַה ְכנָ ָעה ׁ ֶׁא ָלא ׁ ַעל ׁ ְמנָ ת ׁ ְל ַקנְ ֵטר ׁו ְל ִה ְת ַר ְב ֵרבֲ ׁ ,אזַ י ׁ ָכ ְת ֵלי ׁ ֵביתׁ
ש"א ׁ(ב"מׁ
יחים ׁ ֶׁאת ׁ ָה ָא ָדםׁ ,ו ְכמוׁ ׁ ֶׁש ָכ ַתב ׁ ַה ַמ ַה ְר ָ ׁ
ַה ִמ ְד ָרשׁ ׁמו ִכ ִ
יע ֶׁזר ׁׁׁ-
יתא ׁ ַב ְג ָמ ָרא ׁ ָשםַ ׁ ,ב ַמ ֲע ֶׁשה ׁ ְד ַר ִבי ׁ ֱא ִל ֶׁ
נטַ ׁ ):על ׁ ַמה ׁ ְד ִא ָ
ֶש ָכ ְת ֵלי ֵבית ַה ִּמ ְד ָרש נָ ְפלו ְו ַא ַמת ַה ַמיִּ ם ְו ֶה ָחרוב נֶ ֶע ְקרו,
הוֹ דוֹ ת ַללוֹ ְמ ִּדים ֶש ֵאינָ ם ֲהגונִּ ים ֶש ָהיו ְב ֵבית ַה ִּמ ְד ָרשְ ,ול ֹא
יעזֶ ר ֶאת ִּענְ יַ ן ָה ֲענָ ָוה ִּכ ְכ ֵלי ֶח ֶרסְ ,ו ֶאת ִּענְ יַ ן
ִּק ְבלו ֵמ ַר ִּבי ֱא ִּל ֶ
ַההוֹ ָד ָאה ְו ַא ֲה ַבת ה' ְכ ִּענְ יַ ן ֶה ָחרוב ְו ַא ַמת ַה ַמיִּ ם[ׁ ,ו ִמ ֵכ ָיוןׁ
ש ִוכו ָחם ׁ ָהיָ ה ׁ ַעל ׁ ַתנורוׁ ׁ ֶׁשל ׁ ַע ְכנַ אי ַׁ ׁ -ה ְכנָ ָעהָ ׁ ,ל ָקה ׁ ָהעו ָלםׁ
ֶׁ ׁ
יתיםׁ ִח ִטיםׁו ְשעו ִריםׁ ַה ַנ ֲע ִשיםׁ ַב ַתנור]ׁ .
ְבזֵ ִ
ִּמ ָכל זֶ ה נִּ ְל ַמד ֶש ִּאם ֵא ַרע ִּפיגו ַע ְמ ַז ְעזֵ ַע ַעל יְ ֵדי ָה ֲע ָר ִּבים
יא ֵבד זִּ ְכ ָרםְ ,בתוֹ ְך ֵבית ַה ְכנֶ ֶסת ְב ֶא ְמ ַצע
ָה ֲארו ִּרים יִּ ַמח ְש ָמם ִּו ַ
ילת ַש ֲח ִּרית ,ונְ ָשמוֹ ת ְטהוֹ רוֹ ת ֶשל יְ הו ִּדים ָעלו ְב ַמ ֲעלוֹ ת
ְת ִּפ ַ
יאה
ילין ,זֶ ה ְק ִּר ָ
ְקדוֹ ִּשים ו ְטהוֹ ִּרים ְכ ֶש ֵהם ֲעטו ִּרים ְב ַט ִּלית ו ְת ִּפ ִּ
ילנו ֶש ַנ ְר ֶבה ְב ִּלמוד ַה ֵמ ִּביא ְל ַה ְכנָ ָעה ַו ֲענָ ָוה ו ִּמדוֹ ת
ִּב ְש ִּב ֵ
טוֹ בוֹ תְ ,ו ֵכן ְב ִּה ְתבוֹ נְ נות ְב ַח ְס ֵדי ה' ֶש ִּע ָמנו ָת ִּדיר ,ו ְכמוֹ ֶש ָכתוב
ַב ֲא ִּריכות ְב ָפ ָר ַשת ְו ָהיָ ה ָשמוֹ ַע ֶש ִּנ ְמ ָצא ְבתוֹ ְך ַה ְת ִּפ ִּליןְ ,ו ֵכן
ְל ָה ִּסיר ֶאת ָכל ְמ ִּחיצוֹ ת ַה ַמ ֲחל ֶֹקת ִּמתוֹ ֵכנו ,ו ְל ַה ְרבוֹ ת ְב ַא ֲה ַבת
יִּ ְש ָר ֵאל ו ְב ַא ֲה ַבת ַת ְל ִּמ ֵידי ֲח ָכ ִּמים.
ַויְ ִהי ׁ ָרצון ׁ ִמ ִל ְפנֵ י ׁ ֲאדון ׁ ָכל ׁ ַה ְנ ָשמותֶׁ ׁ ,ש ְי ֵהא ׁ ַמ ֲא ָמר ׁזֶׁ ה ׁ ִלזְ כותׁ
שנִ ְר ְצחוׁ ׁ ַעל ׁיְ ֵדי ׁ ְבנֵ י ׁ ַע ְו ָלהְ ׁ ,ו ִה ָנם ׁ ְשלו ֵחי ׁ ִצבור ׁ ֶׁשלׁ
ַה ְקדו ִשים ׁ ֶׁ ׁ
ָכל ׁ ְכ ַלל ׁיִ ְש ָר ֵאלׁ ,ו ְכמוׁ ׁ ֶׁש ִנ ֵבא ׁ ַה ָנ ִביא ׁיִ ְר ְמיָ הוׁ ׁ ְו ָא ַמר ׁ ְב ֵשם ׁה'ׁ
ׁמ ְש ָפחות ׁנְ ֻאם ׁה' ׁ ֶׁאתׁ
יהם ׁאַׁ ְר ַבע ִ
(יִ ְר ְמיָ ה ׁטוׁ) ׁ"ו ָפ ַק ְד ִתי ֲׁע ֵל ֶׁ
ׁה ָש ַמיִ ם ְׁו ֶׁאתׁ
ׁל ְסחב ְׁו ֶׁאת ׁעוף ַ
ׁה ְכ ָל ִבים ִ
ׁל ֲהרג ְׁו ֶׁאת ַ
ַה ֶׁח ֶׁרב ַ
ׁש ֵהם ׁ ָה ַע ְר ִבים ׁ ָה ֲארו ִריםׁ
ׁל ֱאכל ׁו ְל ַה ְש ִחית"ֶׁ .
ׁה ָא ֶׁרץ ֶׁ
ֶׁב ֱה ַמת ָ
יִ ַמח ׁ ְש ָמם ׁ ֶׁשנו ֲעדוׁ ׁ ִב ְכ ֵדי ׁ ְל ַה ְז ִכ ֵירנוׁ ׁ ֶׁש ָא ִבינוׁ ׁ ֶׁש ַב ָש ַמיִ ם ׁ ָח ֵפץׁ
ֶׁש ְנ ַד ֵבר ׁ ִמ ֶׁמנוׁ ׁו ֵמרב ׁ ַה ֲח ָס ִדים ׁ ֶׁשהוא ׁעו ֶׁשה ׁ ִע ָמנוְ ׁ ,ו ֵכן ׁנִ ַד ֵבקׁ
ךׁ ֶׁח ֶׁסדׁ ְו ַר ֲח ִמיםׁ .
ִב ְד ָר ָכיוׁ ֶׁש ֻכ ָלםׁ ַא ְׁ
ְו ַעל יְ ֵדי ֵכן נִּ זְ ֶכה ְל ַמה ֶש ָא ַמר מ ֶֹשה ַר ֵבנו ָע ָליו ַה ָשלוֹ ם ְב ֵעת
ֶש ָחזָ ה ֶאת ִּר ְשעות ַהגוֹ יִּ ם ַ " -ה ְרנִּ ינו גוֹ יִּ ם ַעמוֹ ִּכי ַדם ֲע ָב ָדיו
יח
יאת ְמ ִּש ַ
יִּ קוֹ ם ְונָ ָקם יָ ִּשיב ְל ָצ ָריו ְו ִּכ ֶפר ַא ְד ָמתוֹ ַעמוֹ "ְ ,ב ִּב ַ
ִּצ ְד ֵקנו ִּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינו ָא ֵמן.
ׁ 
מו יַעֲ קֹב ( ָשם כו)
וַ ִּי ְק ָרא ְש ֹ

ֲהגַ ם ׁ ֶׁש ַי ֲעקב ׁהוא ׁ ְב ִחינַ ת ׁ ָע ֵקב ׁ ֶׁש ֶׁזה ׁ ֲענָ ָוה ׁ ְו ִש ְפלותְ ׁ ,ו ֵכן ׁ ָהיָ הׁ
ך ׁ ֵע ָשו ׁנו ָלד ׁ ִראשון ׁ ְו ָהיָ ה ׁ ִאישׁׁ
ִאישׁ ׁ ָתם ׁיו ֵשב ׁא ָה ִליםׁ ,ו ֵמ ִא ָיד ְׁ
ַציִ דִ ׁ ,מ ָכל ׁ ָמקום ׁ ָהיָ ה ׁ ָע ָליו ׁ ְל ִה ְת ַב ֵטל ׁ ְליַ ֲעקבְ ׁ ,ו ַעל ׁיְ ֵדי ׁ ֵכן ׁ ָהיָ הׁ
זו ֶׁכהׁ ַגםׁהואׁ ַל ֲענָ ָוהׁו ְת ִמימותׁ ֶׁש ֶׁזהׁ ָה ִע ָקרׁ,ו ֵמ ֲח ָמת ׁ ֶׁשלאׁנָ ַהגׁ
יצד
ילנו ֶש ִּנ ְר ֶאה ֵכ ַ
ך ׁלא ׁ ָז ָכה ׁ ִל ְמאו ָמהְ .וזֶ ה ִּלמוד ִּב ְש ִּב ֵ
ָכ ְׁ
ְל ַק ֵבל ֶאת ַה ְת ִּמימות ְו ָה ֲענָ ָוה ֵמ ַה ַת ְל ִּמ ֵידי ֲח ָכ ִּמיםִּ ,מתוֹ ְך

ךׁנִ ְז ֶׁכהׁ ְלא ֶׁשרׁ ֲא ִמ ִתיׁ ְונִ ְצ ִחיׁ .
יעה ֶש ֶזה ָה ִּע ָקרְ ׁ,ו ַעלׁיְ ֵדיׁ ָכ ְׁ
יְ ִּד ָ
ׁ 

ַמ ְט ַרת ַה ְת ִּפ ָלה ו ַמ ֲע ָל ָתה
וַ ּי ְֶּע ּ ַתר יִ ְצ ָחק לַ ה' לְ נ ַֹכח ִא ְש ּת ֹו ִ ּכי עֲ ָק ָרה ִהוא ( ָשם כא)

'?ׁועודׁ ַמדועַׁׁ ָכתובׁ' ִכיׁ
חׁא ְשתוׁ ְ
יךׁ ֵבאורׁ ָל ָמהׁ ִה ְת ַפ ֵללׁ' ְלנ ַכ ִ
ָצ ִר ְׁ
ֲע ָק ָרה ׁ ִּהוא'? ְׁונִ ְר ָאה ׁ ְל ָב ֵאר ׁ ְב ִס ַי ְע ָתא ׁ ִד ְש ַמ ָיא ׁ ַעל ׁ ִפי ׁ ַמהׁ
ידׁ).ש ַע ִת ָירה ׁזֶׁ ה ׁ ִמ ְלשון ׁ ֶׁע ֶׁתרֶׁ ׁ ,ש ְכ ֵשםׁ
ֶׁ
(ס ָכה ׁ
יתא ׁ ַב ְג ָמ ָרא ׁ ֻ
ְד ִא ָ
ְ
ְ
ך ׁ ַה ַצ ִד ִ
יצדׁ
יקים ׁיו ְד ִעים ׁ ֵכ ַ
ך ׁ ֶׁאת ׁ ַה ְתבו ָאהָ ׁ ,כ ׁ
ׁמ ַה ֵפ ׁ
ֶׁש ֶׁע ֶׁתר ְ
ך ׁ ֶׁאת ׁ ַה ִדין ׁ ְל ַר ֲח ִמיםְ ׁ .ו ַהיְ נו ֶש ִּי ְצ ָחק
"הׁו ַל ֲהפ ְׁ
ְל ַרצות ׁ ֶׁאת ׁ ַה ָק ָב ְ
ָא ִּבינו ֵה ִּבין ֶש ַה ָק ָב"ה ָע ָשה אוֹ תוֹ ְו ֶאת ִּא ְשתוֹ ֲע ָק ִּריםִּ ,ב ְכ ֵדי
יתא ׁ ְב ִמ ְד ַרשׁׁ
ֶש ִּי ְפנו ֵא ָליו ְו ַעל יְ ֵדי ָכ ְך יִּ ְהיו ְב ֶק ֶשר ִּעמוֹ ְ ׁ ,ו ִכ ְד ִא ָ
יחהׁ ְש ֵל ָמה ׁ ִעםׁ
לׁכןׁהואׁ ָפ ַתחׁ ְב ִש ָ
אשיתׁ ַר ָבהְ ׁ,ו ַע ֵ
ַה ָגדולׁו ִב ְב ֵר ִ
ַה ָק ָב"הׁ ,ו ַב ְת ִח ָלה ׁהוא ׁהו ָדה ׁלוׁ ׁ ַעל ׁ ִא ְשתוׁ ׁו ְכמוׁ ׁ ֶׁש ָכתובׁ
יתאׁ
ׁא ְשתוׁ' ְו ֵכן ׁ ֵהם ׁ ֶׁה ֱע ִריכוׁ ׁזֶׁ ה ׁ ֶׁאת ׁזֶׁ ה ְׁ ׁ -ו ִכ ְד ִא ָ
' ְלנ ַכח ִ
אשית ׁ ַר ָבה ׁ ַב ֲא ִריכותְ ׁ ,ו ֵכן ׁ ִה ְר ָבה ׁ ְב ִד ְב ֵרי ׁ ִרצוי ׁו ִפיוסׁ
ִב ְב ֵר ִ
ֶׁש ַה ָק ָב"הׁיִ ְפקוד ׁ ֶׁאת ׁ ִא ְשתוׁ ׁ ְבזֶׁ ַרע ׁ ֶׁשל ׁ ַק ָי ָמאְ ׁ ,ו ַעל ׁיְ ֵדי ׁ ֶׁשהואׁ
ילא ׁ ַב ָק ָשתוׁ ׁנִ ְת ַמ ְל ָאהְ ׁ .וזֶׁ ה ׁ ִלמודׁ
"הׁמ ֵמ ָ
ִ
ָהיָ ה ׁ ְב ֶׁק ֶׁשר ׁ ִעם ׁ ַה ָק ָב
ש ְכ ֶׁש ֲח ֵס ִרים ׁ ָלנוׁ ׁ ְד ָב ִרים ׁ ְמ ֻס ָי ִמיםׁ ,זֶׁ ה ׁ ִב ְמ ֻכ ָון ׁ ֵמ ִאתוׁׁ
ילנוׁ ׁ ֶׁ ׁ
ִב ְש ִב ֵ
ך ׁ ִב ְכ ֵדי ׁ ֶׁש ַנ ְר ֶׁבה ׁ ִב ְת ִפ ָלה ׁו ְבהו ָד ָאה ׁ ִל ְשמוְׁ ׁ ,ו ַעל ׁיְ ֵדיׁ
יִ ְת ָב ַר ְׁ
ׁמ ְש ֲאלות ׁ ִל ֵבנוׁׁ
ילא ׁיְ ַמ ֵלא ׁה' ִ
ֶׁש ִנ ְהיֶׁ ה ׁ ְקרו ִבים ׁ ֵא ָליו ׁ ִמ ֵמ ָ
ְלטו ָבהׁ .
ׁ 

נִּ יתוב ַה ִּמדוֹ ת ְו ַה ְט ָב ִּעים ַב ֶד ֶר ְך ַה ְנכוֹ נָ ה
ֹאמר ִאם ֵּכן לָ ּ ָמה ּזֶּה ָאנ ִֹכיְ ...שנֵי
וַ ִּי ְתרֹצֲ צ ּו ַה ָּבנִ ים ְּב ִק ְר ָּב ּה וַ ּת ֶּ
(שם כב-כג)
ֹגויִ ם ְּב ִב ְטנ ְֵך וְ ֹגו' ָ

יך ׁ ֵבאור ׁ ִמ ְפנֵ י ׁ ַמה ׁ ְכ ֶׁשנו ַדע ׁ ְל ִר ְב ָקה ׁ ֶׁש ֵישׁ ׁ ְשנֵ י ׁגויִ ם ׁ ְב ִב ְטנָ הׁׁׁ
ָצ ִר ְׁ
(ב ָרכות ׁזׁ).
יתא ׁ ַב ְג ָמ ָרא ׁ ְ
ל ַע ֵין ׁ ְב ַמה ׁ ְד ִא ָ
נִ ְת ַפ ְי ָסה? ְׁועוד ׁיֵ שׁ ׁ ְׁ
ׁמ ְפנֵ י ׁ ַמה ׁיֵ שׁ ׁ ַצ ִדיק ׁ ְוטוב ׁלוׁׁ
ֶׁשמ ֶׁשה ׁ ַר ֵבנוׁ ׁ ָש ַאל ׁ ֶׁאת ׁ ַה ָק ָב"ה ִ
ׁצ ִדיק ׁ ְוטוב ׁלוׁ ַׁ ׁ -צ ִדיק ׁ ֶׁבןׁ
"הׁה ִשיבו ַ
ֵ
ׁ,ו ַה ָק ָב
ְויֵ שׁ ׁ ַצ ִדיק ׁ ְו ַרע ׁלו ְ
ְ
יך ׁ ִעיון ׁ ִמ ְפנֵ י ׁ ַמהׁ
ׁצ ִדיק ׁ ְו ַרע ׁלוׁ ַׁ ׁ -צ ִדיק ׁ ֶׁבן ׁ ָר ָשעְ ׁ .ו ָצ ִר ׁ
ַצ ִדיקַ ,
ַצ ִדיק ׁ ֶׁש ָא ִביו ׁ ָר ָשע ׁ ָע ָליו ׁ ִל ְסבל ׁ ַב ֲעונות ׁ ָא ִביו ׁ ַו ֲהלא ׁ ָכתובׁ
ׁעלׁ
לׁבנִ יםׁו ָבנִ יםׁלאׁיו ְמתו ַ
ׁע ָ
ׁאבות ַ
ְ(ד ָב ִרים ׁכד)ׁ"לאׁיו ְמתו ָ
ָאבות"? ׁ
ְונִ ְר ָאה ׁ ְל ָב ֵאר ׁ ְב ִס ַי ְע ָתא ׁ ִד ְש ַמ ָיא ׁ ֶׁש ֲחזַ "ל ׁ ָרצוׁ ׁ ְל ַל ְמ ֵדנוׁ ׁ ָבזֶׁ הׁ
ֶׁש ְיסוד ׁ ֲעבו ַדת ׁה' ׁזֶׁ ה ׁ ְל ַה ְב ִדיל ׁ ֵבין ׁ ַהטוב ׁ ָל ַרע ׁ ֶׁש ָב ָא ָדםׁ,
ו ְל ִה ְש ַת ֵמשׁ ׁ ִעם ׁ ַה ִמדות ׁ ָה ָרעות ׁ ַל ֲעבו ַדת ׁה'ׁ ,וזֶ ה ָה ִּענְ יָ ן ֶשל
ַצ ִּדיק ֶבן ָר ָשע ֶש ַעל ָה ָא ָדם ְלנַ ֵתב ֶאת ַה ִּמדוֹ ת ֶש ָהיו ֶא ְצלוֹ
ְל ָר ָעה ְ -לטוֹ ָבהְ ,ו ַעל יְ ֵדי זֶ ה יִּ ְהיֶ ה ַצ ִּדיק ִּעם ָה ַרע ֶשבוֹ ֶ -ש ָה ַפ ְך
ׁה ִבינָ הׁ
אוֹ תוֹ ְלטוֹ בׁ ,ו ְל ִפי ׁזֶׁ ה ׁמו ָבן ׁ ֶׁש ְכ ֶׁש ִה ְתרו ְצצוׁ ׁ ַה ָבנִ יםֵ ,
ךׁ
ׁה ִמדות ׁ ַב ֶׁד ֶׁר ְׁ
ִר ְב ָקה ׁ ֶׁש ֵישׁ ׁ ָכאן ׁח ֶׁסר ׁ ְביִ שוב ׁ ַה ַד ַעת ׁו ְבנִ יתוב ַ
לׁכן ׁ ָה ְל ָכה ׁ ִל ְדרש ׁ ֶׁאת ׁ ַה ָד ָברׁ ,ו ְכ ֶׁש ָא ְמרוׁ ׁ ָלהׁ ׁ ֶׁש ֶׁזהׁ
ַה ְנכונָ הְ ׁ ,ו ַע ֵ
יצד ׁ ְלנַ ֵתב ׁ ֶׁאת ׁ ִמדו ָתיו ׁ ָכ ָראויׁ,
ְשנֵ י ׁ ֲאנָ ִשים ׁ ְו ֶׁא ָחד ׁ ֵמ ֶׁהם ׁיו ֵדעַׁ ׁ ֵכ ַ
הׁ,ו ֵכן ׁ ֵע ָשו ׁיָ ַכל ׁ ְלנַ ֵתב ׁ ֶׁאת ׁ ְט ָב ָעיו ׁ ְלטו ָבה ׁו ְכמוׁ ׁ ֶׁש ָא ְמרוׁׁ
נִ ְת ַפ ְי ָס ְ
ׁש ַי ֲעקב ׁנִ ְת ָבע ׁ ַעל ׁ ֶׁש ִה ְס ִתיר ׁ ֶׁאת ׁ ִדינָ הׁ
ׁ(תנְ חו ָמא ׁיט) ֶׁ
ֲחזַ "ל ַ
ׁלמו ָטבְ ׁ ,ו ַהיְ נו ֶש ֲא ִּפלו ָר ָשע
ֵמ ֵע ָשוְ ׁ ,ד ֶׁש ָמא ׁ ָהיְ ָתה ׁ ַמ ֲחזִ ָירתו ַ
יסה ֶשבוֹ ְלטוֹ ָבהׁ .ה'ׁ
ְכ ֵע ָשו יָ כוֹ ל ְלנַ ֵתב ֶאת ָה ַא ְדמו ִּמיות ְו ַה ְת ִּס ָ
ךׁ ָת ִמידׁ .
יְ זַ ֵכנוׁׁ ְלנַ ֵתבׁ ֶׁאתׁ ִמדו ֵתינוׁׁ ָכ ָראויׁ ְו ִל ְהיותׁ ִכ ְרצונוׁׁיִ ְת ָב ַר ְׁ
ׁ 

יכת ְגאו ָלה ִּל ְת ִּפ ָלה
סוֹ ד ְס ִּמ ַ

לֶּ ְך נָ א ֶּאל ַה ּצֹאן וְ ַקח לִ י ִמ ּ ָשם ְשנֵי ְ ּג ָדיֵי ִע ִּזים (כז ט)

דׁצ ִר ְ
ָצ ִר ְ
ׁל ָה ִביןׁ,
יך ְ
ים?ׁועו ָ
ְ
יׁג ָדיִ
ׁל ְשנֵ ְ
יׁמהׁהו ְצ ָר ְך ִ
רׁמ ְפנֵ ַ
יך ֵׁבאו ִ
ׁמ ָא ָדםׁ
ׁל ֵע ָשו ַׁו ֲא ֶׁשר ׁיָ ַרש ׁאו ָתם ֵ
ׁש ָהיו ְ
ׁה ְבגָ ִדים ֶׁ
ׁהם ׁסוד ַ
ַמה ֵ
ׁה ָקדושׁ
יתא ַׁבז ַהר ַ
ׁמה ְׁד ִא ָ
ׁפי ַ
ׁעל ִ
ׁל ָב ֵאר ַ
ָה ִראשון? ְׁונִ ְר ָאה ְ

3

ילׁה ֵס ֶׁדרְ ,ו ַהיְ נו ֶש ִּי ְצ ָחק ָר ָצה
הׁל ַ
ןׁהיָ ֵ
ׁה ְז ַמ ָ
יםׁשאותו ַ
ֶׁ
ו ַב ִמ ְד ָר ִש
ְלהוֹ דוֹ ת ַל ָק ָב"ה ַעל ָכל ַהטוֹ ב ֶש ָע ָשה ִּעמוֹ ו ִּב ְפ ָרט ַעל ֶש ִּה ִּצילוֹ
ִּמ ַיד יִּ ְש ָמ ֵעאלְ ,ו ֵכן ְלהוֹ דוֹ ת ַעל ַמה ֶש ָע ִּתיד ַה ָק ָב"ה ִּלגְ אֹל ֶאת
ָבנָ יו ְב ַליְ ָלה זֶ הְ ,ו ַעל ֵכן ִּב ֵקש ְשנֵ י ְג ָדיֵ י ִּע ִּזים ְכנֶ גֶ ד ָק ְר ַבן ֶפ ַסח
ְו ָק ְר ַבן ֲחגִּ יגָ הְ ,ויַ ֲעקֹב ָא ִּבינו ָהיָ ה ַהכ ֵֹהןְ ,והוא ָא ֵכן ָל ַבש ֶאת
ִּבגְ ֵדי ַה ְכהונָ ה ֶש ֵהם ִּבגְ ֵדי ָא ָדם ָה ִּראשוֹ ן ֶ -ש ִּק ֵבל ְבגַ ן ֵע ֶדן,
תׁ,וזֶׁ הׁ
ׁה ְי ִריעו ְ
תׁכמו ַ
יׁה ַחיו ְ
םׁכלׁסוגֵ ַ
יה ָ
תׁע ֵל ֶׁ
ׁמ ֻצ ָירו ֲ
רׁהיו ְ
ַו ֲא ֶׁש ָ
יתאׁ
ׁכ ָראויְׁ ,ו ִכ ְד ִא ָ
ׁמדו ָתיו ׁו ְטבָׁ ָעיו ָ
ׁאת ִ
ׁשהוא ׁנִ ֵתב ֶׁ
ְמ ַס ֵמל ֶׁ
רׁוגו'"ׁ .
זׁכ ָנ ֵמ ְ
יׁע ַ
תׁ"ה ֵו ַ
ֱ
הׁב ָאבו
ַב ִמ ְשנָ ְ
ְ
ׁשלׁ
יח ֶׁ
יםׁאלו ֵׁר ַ
קׁב ְבגָ ִד ֵ
יח ׁיִ ְצ ָח ִ
ׁ,ה ִר ַ
הׁל ָכך ֵ
בׁז ָכ ְ
תׁש ַי ֲעק ָ
ו ֵמ ֲח ָמ ֶׁ
הׁל ְת ִפ ָלהׁ,ו ֵב ֵר ְך ׁאותו ְׁב ֶׁש ַפעׁ
ןׁע ֶׁדןְ ׁ,ו ַעל ׁ ֵכן ׁ ָס ַמ ְך ׁ ִמ ַיד ׁ ְגאו ָל ִ
גַׁ ֵ
ש ָר ֵאל ׁוגְ ֻא ָל ָתםׁ
ׁכ ַלל ׁיִ ְ ׁ
ׁעל ְ
ׁת ִפ ָלה ַ
ׁהיָ ה ְ
ׁלדורותׁ ,ו ָבזֶׁ ה ָ
ָכל ׁטוב ְ
ַה ְש ֵל ָמהׁ .וְׁזֶ ה ָה ִּענְ יָ ן ֶש ְב ֵליל ַה ֵס ֶדר ָאנו ְמ ָב ְר ִּכים ַל ָק ָב"ה ַעל
ֶש ְג ָא ָלנו ְוגָ ַאל ֶאת ֲאבוֹ ֵתינו ,ו ִּמ ַיד ָאנו ְמ ַב ְק ִּשים ו ִּמ ְת ַפ ְל ִּלים
יענו ַגם ֵכן ְלמוֹ ֲע ִּדים ֲא ֵח ִּרים ְב ִּבנְ יַ ן ֵבית ַה ִּמ ְק ָדשֶ ,ש ֶזה
ֶש ַי ִּג ֵ
ַהסוֹ ד ֶשל ְס ִּמיכות ְגאו ָלה ִּל ְת ִּפ ָלה.
ׁצ ִר ְ
ׁכל ׁ ַה ִנ ִסיםׁ
ׁעל ָ
ׁלה' ׁיִ ְת ָב ַר ְך ַ
ׁלהודות ַ
יך ְ
ׁא ָחד ְׁו ֶׁא ָחד ָ
ׁכל ֶׁ
ְו ֵכן ָ
יוׁו ִעמוׁ ׁ ִב ְפ ָרטְ ׁ ,ו ֵכןׁ
ש ָר ֵאל ׁ ִב ְכ ָלל ְׁ ׁ ,ו ִעם ׁ ֲאבו ָת ְ
ֶׁש ָע ָשה ׁ ִעםׁ ַעם ׁיִ ְ ׁ
ְ
ׁת ִפ ָלהׁ
ׁלזֶׁ ה ְ
ׁל ְסמך ָ
ׁש ַי ֲע ֶׁשה ִׁעמו ְׁב ָע ִתידְׁ ,ו ֵכן ִ
ׁה ִנ ִסים ֶׁ
ַעל ַ
ֶׁש ַי ְמ ִש ְ
לׁהדורותׁ .
ףׁכ ַ
ׁעדׁסו ָ
תׁב ֶׁעזְ ֵרנו ַ
ׁל ְהיו ְ
יך ִ

ְל ַע ְצמוָׁ ׁ ,ל ֵצאת ׁ ַא ֲחרון ׁ ִמ ֵבית ׁ ַה ִמ ְד ָרשִׁ ׁ ,ב ְכ ֵדי ׁ ְל ַו ֵדא ׁ ֶׁש ָא ֵכן ׁלאׁ
נִ ְש ַארׁשוםׁאו ֵרחַׁׁ ְללאׁ ָמקוםׁ .
ַש ָבת ׁ ַא ַחת ׁ ִה ְב ִחין ׁ ָה ַא ְדמוׁ"ר ׁ ְב ָענִ י ׁ ֶׁא ָחד ׁ ֶׁשנו ַתר ׁ ְב ֵביתׁ
ַה ִמ ְד ָרשְׁ ׁ ,באותוׁ ׁ ֶׁרגַ ע ׁנו ַתר ׁ ַרק ׁעוד ׁ ָח ִסיד ׁ ֶׁא ָחדָ ׁ ,פנָ ה ׁ ֵא ָליוׁ
ַה ֶׁר ֶׁבה' ׁ ְו ָא ַמר ׁלוׁ ׁ'או ֵרחַׁ ׁזֶׁ ה ׁמו ָטל ׁ ַעל ׁ ַה ְכ ֵת ַפיִ ם ׁ ֶׁש ְל ָך'ְ ׁ ,ללאׁ
ְשהות ׁ ָרץ ֶׁה ָח ִסיד ׁ ֶׁאל ׁ ָהאו ֵרחַׁ ׁ ְו ִהזְ ִמינוׁ ׁ ִל ְסעד ׁ ֶׁא ְצלוַ ׁ ,א ְך ְבעוֹ ד
ֶה ָענִּ י ִּמ ְתכוֹ נֵ ן ָלקום ִּמ ְמקוֹ מוֹ ִּ ,ה ְתכוֹ ֵפף ֶה ָח ִּסיד ְו ִּצ ָוהו ַל ֲעלוֹ ת
ַעל ְכ ֵת ָפיוְ ,ו ָכ ְך יִּ ָשא אוֹ תוֹ ַעד ַה ַביִּ ת ִּמ ֶש ֵס ַרב ֶה ָענִּ יְ ,ו ִּה ְס ִּביר
ַל ָח ִּסיד ֶש ַכ ָונָ תוֹ ֶשל ַה ֶר ֶבה' ָהיְ ָתה ֶש ִּי ְד ַאג ִּל ְס ֻעדוֹ ָתיו ְול ֹא
ֶש ִּי ָש ֵאהו ַעל ְכ ֵת ָפיוָ ,ענָ ה ֶה ָח ִּסיד ֵ'כ ָיון ֶש ָש ַמ ְע ִּתי ִּמ ֶפה ָק ְדשוֹ
ֶשל ַה ֶר ֶבה' ֶש ִּת ְהיֶ ה מו ָטל ַעל ְכ ֵת ַפיֲ ,אנִּ י יְ ַב ֵצ ַע ֶאת ַההוֹ ָר ָאה
יהם ָב ְרחוֹ בְ ,כ ֶש ֶה ָח ִּסיד ֶשל ֹא ָהיָ ה
ִּב ְמל ָֹאה'ְ ,ו ָכ ְך ָה ְלכו ְשנֵ ֶ
ָצ ִּעיר ְליָ ִּמים ,נוֹ ֵשא ֶאת ָא ְרחוֹ ַעל ְכ ֵת ָפיו.
וִׁיְ ֻע ַין ׁ ְב ַמ ֶׁס ֶׁכת ׁ ֻס ָכה ׁ(לבֶׁ ׁ ):ש ְמ ֻס ָפר ׁ ָשם ׁ ַעל ׁ ַרב ׁ ַא ָחא ׁ ְב ֵריהׁׁ
ְד ַר ָבהֶׁ ׁ ,ש ָהיָ ה ׁ ְמ ַה ֵדר ׁ ִל ְקנות ׁ ֲה ַד ִסים ׁ ֶׁש ֵאינָ ם ׁ ְמ ֻש ָל ִשים ׁ ַמ ָמשׁׁ,
ךׁיָ ָצאׁ ִמ ִפיׁ ַרבוַׁׁ ׁ-רבׁ ַכ ֲהנָ אׁ .
ִמ ֵכ ָיוןׁ ֶׁש ָכ ְׁ
ַעל ׁ ָכל ׁ ָפנִ ים ׁ ַהיו ֵצא ׁ ָלנוׁ ׁ ִמ ָכל ׁזֶׁ הֶׁ ׁ ,ש ָע ֵלינוׁ ׁ ְל ַד ְק ֵדק ׁ ְב ִד ְב ֵריׁ
יעהׁ
ךׁיְ ִד ָ
ישיתׁ ֶׁש ָלנוִׁ ׁ,מתו ְׁ
ַרבו ֵתינוׁׁ,ו ְל ַצ ֵיתׁ ָל ֶׁהםׁ ְב ִליׁ ַה ַד ַעתׁ ָה ִא ִ
ֶׁו ֱאמונָ ה ׁ ֶׁש ֵהם ׁרו ִאים ׁו ְמ ִבינִ ים ׁ ַגם ׁ ֵמ ֵע ֶׁבר ׁ ִל ְט ַוח ׁ ָה ְר ִא ָיה ׁ ֶׁש ָלנוׁׁ,
ךׁ ָהעו ָלהׁ ֵביתׁ ֵאלׁ .
ךׁ ַה ֶׁמ ֶׁל ְׁ
ךׁזוׁׁנִ זְ ֶׁכהׁ ָל ֶׁל ֶׁכתׁ ְב ֶׁד ֶׁר ְׁ
ש ִנ ְצ ַעדׁ ְב ֶׁד ֶׁר ְׁ
כ ֶׁ ׁ
וׁ ְׁ

ׁ 

ׁ 

ֶה ָח ִּסיד ֶש ָנ ָשא ֶאת ָא ְרחוֹ ַעל ְכ ֵת ָפיו ִּב ְרחוֹ בוֹ ת
ַב ַרנוֹ ִּביץ'...

ַא ְך ְש ַמע ְּבק ִֹלי וְ לֵ ְך ַקח לִ י ( ָשם יג)

ָאנוׁ ׁרו ִאים ׁ ָכאן ׁ ֶׁש ִר ְב ָקה ׁ ְמ ַצ ָוה ׁ ֶׁאת ׁיַ ֲעקב ׁ ַל ֲעשות ׁ ַמ ֲע ֶׁשהׁ
ֶׁש ִל ְכאו ָרה ׁהוא ׁנֶׁ גֶׁ ד ׁ ִט ְבעוֶׁׁ ׁ ,ש ַי ֲעקב ׁ ִהנוׁ ׁ ִמ ַדת ׁ ָה ֱא ֶׁמת ׁ ְו ָכאןׁ
ך ׁ ַל ֲעשות ׁ ְב ָע ְר ָמהׁ ,ו ִמ ָכל ׁ ָמקום ׁיַ ֲעקב ׁ ִק ֵבל ׁ ֵמ ִאמוׁׁ
הו ְצ ָר ְׁ
ך ׁ ָז ָכה ׁ ַגם ׁ ַל ְב ָרכותְ ׁ ,וגַ ם ׁ ְל ִלמוד ׁנִ ְפ ָלא ְׁ ׁ -והואׁ
בִׁ ְת ִמימות ׁו ְב ָכ ְׁ
ֶׁש ָה ֱא ֶׁמת ׁזֶׁ ה ׁ ַה ֶׁצ ֶׁדק ׁ ְו ַהי ֶׁשרְ ׁ ,ו ֵכ ָיון ׁ ֶׁש ָכאן ׁ ַה ֶׁצ ֶׁדק ׁ ְו ַהי ֶׁשר ׁזֶׁ הׁ
ך ׁ ָע ָליו ׁ ִלנְ הגׁ ,ו ִבזְ כות ׁזֶׁ ה ׁיָ ַדעׁ
ִלטול ׁ ֶׁאת ׁ ַה ְב ָרכות ׁ ְל ַע ְצמוָׁ ׁ ,כ ְׁ
יצד ׁ ְל ִה ְס ַת ֵדר ׁ ִעם ׁ ָל ָבן ׁ ְב ַר ָמאותׁ ,ו ְכמוׁ ׁ ֶׁשמו ָבא ׁ ַב ְג ָמ ָראׁ
ֵכ ַ
( ְמגִ ָלהׁדֶׁ ׁ):ש ַי ֲעקבׁ ָא ַמר ׁ ְל ָר ֵחל ׁ ֶׁשהואׁ ָא ִביוׁ ֶׁשלׁ ָל ָבןׁ ְב ַר ָמאותׁ,
ו ִבזְ כותׁזֶׁ הׁנִ ָצלׁ ַמ ְל ֵבןׁ ָה ֲא ַ ׁר ִמיׁ ֶׁש ָר ָצהׁ ְל ַא ְבדוׁ .
ׁש ַגם ׁ ִאם ׁ ִל ְפ ָע ִמים ׁנִ ְר ָאה ׁ ָלנוׁ ׁ ֶׁש ַה ַצ ִד ִ
יקיםׁ
ִמ ָכל ׁזֶׁ ה ׁנִ ְל ַמד ֶׁ
ְ
מו ִריםׁ ָלנוׁׁ ְד ָב ִריםׁ ֶׁש ֵאינָ םׁנִ ְר ִאיםׁ ָלנוׁׁ ָכלׁ ָכךִ ׁ,מ ָכלׁ ִמינֵ יׁ ִסבותׁ,
ש ְר ִא ָי ֵתנוׁ ׁ ְק ָצ ָרה ׁ ְו ֵאין ׁ ְב ֶׁא ְפ ָשרו ֵתנוׁ ׁ ְל ַה ִשיג ׁ ֶׁאתׁ
ָע ֵלינוׁ ׁ ָל ַד ַעת ׁ ֶׁ ׁ
יהםַ ׁ ,גםׁ
ַד ְע ָתםְ ׁ ,ו ָע ֵלינוׁ ׁ ִלנְ הג ׁ ִב ְת ִמימות ׁו ְב ִציות ׁ ֻמ ְח ָלט ׁ ְל ִד ְב ֵר ֶׁ
ְב ִליׁ ְל ָה ִביןׁ .
ךׁ
ונְ ַס ֵפר ָכאן ַמ ֲע ֶשה נִּ ְפ ָלא ְב ִּענְ יַ ן ַה ִּציות ְל ַת ְל ִּמ ֵידי ֲח ָכ ִּמיםְ .ו ָכ ְׁ
לזוׁןׁ ִספור ׁ ׁ ֶׁש ִה ְת ַר ֵחשׁ ׁבְׁבַׁ ַ ׁרנוׁבִׁיץ'ַ ׁ .כ ָידועַׁׁ
ִס ֵפר ׁר'ׁיו ֵסף ׁיִ ְש ָר ֵא ְׁ
יבתוׁ ׁ ַה ְקדו ָשה ׁ ֶׁשל ׁר' ׁ ֶׁא ְל ָחנָ ן ׁ ַו ֶׁס ְר ָמן ׁהי"דָ ׁ ,היָ הׁ
מ ְי ִש ָ
ְל ַבד ׁ ִׁ
ׁמ ְסלונִ ים ׁ ַב ַעלׁ
בְׁבַׁ ַ ׁרנוׁבִׁיץ' ׁ ַגם ׁ ֵבית ׁ ַה ִמ ְד ָרשׁ ׁ ֶׁשל ׁ ָה ַא ְדמוׁ"ר ִ ׁ
אׁה ְר ִעיפוׁ ׁ ִמ ְק ֻד ָש ָתםׁ
יהם ׁ ְב ַצ ְו ָתא ׁ ֲח ָד ֶׁ
ַה ֵבית ׁ ַא ְב ָר ָהם ׁהי"דׁ ,ו ְשנֵ ֶׁ
ְו ָח ְכ ָמ ָתםׁ ַעלׁ ָכלׁ ֲעיָ ַרתׁבַׁ ַ ׁרנוׁבִׁיץ'ׁ .
ה ְסלונִ ַמ ִאיָ ׁ,היָ הׁ ִמנְ ָהגׁ ֶׁשלׁ
טיבְׁלׁ ַׁ
ש ִׁ
שבְׁ ְ ׁ
לזוׁןׁ ִס ֵפרׁ ֶׁ ׁ
ר'ׁיו ֵסףׁיִ ְש ָר ֵא ְׁ
יתם ׁ ֶׁאת ׁ ָכלׁ
ֶׁק ַבע ׁ ְב ַש ָבתות ׁ ְו ַח ִגיםֶׁ ׁ ,ש ַב ֲע ֵלי ׁ ַה ָב ִתים ׁ ָל ְקחוׁ ׁ ְל ֵב ָ
ָהאו ְר ִחיםׁ ְו ָה ֲענִ ִייםׁ ֶׁש ִנ ְק ְלעוׁׁ ָל ֲעיָ ָרהַ ׁ,ה ֵביתׁ ַא ְב ָר ָהםׁ ָק ַבעׁ ִמנְ ָהגׁ

(שם לד)
וַ ִּי ְצ ַעק ְצ ָע ָקה ְ ּגדֹלָ ה ו ָּמ ָרה ַעד ְמאֹד ָ

ְב ֵע ָשו ׁנֶׁ ֱא ַמר ׁ ַ'עד ׁ ְמאד' ׁ ֶׁש ֶׁזה ׁ ִענְ יָ ן ׁ ֶׁשל ׁיֵ אושׁ ׁ ְו ָא ְב ַדן ׁ ַה ִת ְקוָ הׁ,
ְב ַרם ׁ ֵא ֶׁצל ׁ ָמ ְר ְד ַכי ׁ ַה ַצ ִדיק ׁנֶׁ ֱא ַמר ׁ'זְ ָע ָקה ׁ ְגדו ָלה ׁו ָמ ָרה' ׁ ְולאׁ
נֶׁ ֱא ַמר ׁ ַ'עד ׁ ְמאד' ׁ ִמ ֵכ ָיון ׁ ֶׁש ֲא ִפלוׁ ׁ ַב ַמ ָצב ׁ ַה ָק ֶׁשה ׁבוׁ ׁ ָהיָ ה ׁ ֻמ ָנחׁ,
הוא ׁלא ׁ ִה ְתיָ ֵאשׁ ׁ ַרק ׁיִ ֵחל ׁ ְו ִצ ָפה ׁ ִלישו ַעת ׁה'ְ ׁ ,וזֶׁ ה ׁיְ סוד ׁ ָעצוםׁ
ְל ָכל ׁ ֶׁא ָחד ׁ ְו ֶׁא ָחד ׁ ֶׁש ַגם ׁ ְכ ֶׁשהוא ׁרו ֶׁאה ׁ ֶׁש ָנ ַפל ׁ ְמאד ׁ ֶׁשלאׁ
ה'ׁש ִת ְהיֶׁ הׁ ְכ ֶׁה ֶׁרףׁ ַעיִ ןׁ .
יִ ְתיָ ֵאשַׁ ׁ,רקׁיְ ַצ ֶׁפהׁ ִלישו ַעתׁ ֶׁ
ׁ 

ַמ ִּהי ַת ְכ ִּלית ַהתוֹ ָרה ַה ְקדוֹ ָשה?
חות נְ ָב ֹיות (כח
וַ ִּי ַ ּקח ֶּאת ָמחֲ לַ ת ַּבת יִ ְש ָמ ֵעאל ּ ֶּבן ַא ְב ָר ָהם אֲ ֹ
ט)

ׁש ָפסוק ׁזֶׁ ה ׁנִ ְכ ַתב ׁ ִב ְכ ֵדי ׁ ְל ַל ְמ ֵדנוׁׁ
(מ ִג ָלה ׁיזֶׁ ).
יתא ׁ ַב ְג ָמ ָרא ׁ ְ
ִא ָ
ֶׁש ַי ֲעקב ׁנִ ְט ָמן ׁ ְב ֵבית ׁ ֵע ֶׁבר ׁ ַא ְר ַבע ׁ ֶׁע ְש ֵרה ׁ ָשנִ ים ׁ ְו ָע ַסק ׁ ַבתו ָרהׁ
יך ׁ ֵבאור ׁ ַמדועַׁ ׁ ָד ָבר ׁ ָחשוב ׁזֶׁ ה ׁנִ ְכ ַתב ׁ ְב ִר ְמזֵ יׁ
ַה ְקדו ָשהְ ׁ ,ו ָצ ִר ְׁ
ְר ָמזִ יםְ ׁ ,ולא ׁ ִב ְמפ ָרש? ְׁונִ ְר ָאה ׁ ְל ָב ֵאר ׁ ְב ִס ַי ְע ָתא ׁ ִד ְש ַמ ָיא ׁ ַעל ׁ ִפיׁ
ח)ׁ,ש ַי ֲעקב ׁ ָא ִבינוׁ ׁ ָש ַלחׁ
ֶׁ
ׁפ ָר ַשת ׁ ַו ִי ְש ַל
"יׁ(ריש ָ
יתא ׁ ְב ַר ִש ֵ
ַמה ׁ ְד ִא ָ
ׁמ ְצותְ ׁ ,ו ַהיְ נוׁ ׁ ֶׁשהוא ׁ ָבאׁ
ְל ֵע ָשוֶׁ ׁ ,שהוא ׁ ִק ֵים ׁ ְב ֵבית ׁ ָל ָבן ׁ ַת ְריָ "ג ִ
יך ׁ ֶׁשלוׁ ׁ ַל ַח ִייםׁ,
לו ַמר ׁלוׁ ׁ ָבזֶׁ הֶׁ ׁ ,ש ַהתו ָרה ׁ ַה ְקדו ָשה ׁ ִהיא ׁ ַה ַמ ְד ִר ְׁ
יהׁ ,ו ְכ ֵשם ׁ ֶׁשהוא ׁ ִה ְס ַת ֵדרׁ
ְו ָכל ׁ ַמ ֲע ָשיו ׁ ְשקו ִלים ׁו ְמדו ִדים ׁ ַעל ׁ ִפ ָ
יכ ְלתׁוׁ ׁ ְל ִה ְס ַת ֵדר ׁ ִעם ׁ ֵע ָשו ,ו ִּמ ֵכ ָיון ֶשהוא
ׁכן ׁ ִב ָ
ִעם ׁ ָל ָבן ׁ ְכמו ֵ
זָ ָכה ְל ִּמדוֹ ת יְ ָשרוֹ ת ַו ֲהגונוֹ ת ,הוא ִּה ְתנַ ֵהג ְב ָח ְכ ָמה ִּעם ֻכ ָלם
ילא ׁ ָאנוׁ ׁיו ְד ִעים ׁ ֶׁשהואׁ
ֶש ֶזה ַת ְכ ִּלית ַהתוֹ ָרה ַה ְקדוֹ ָשהׁ ,ו ִמ ֵמ ָ
ך ׁ ַעל ׁיְ ֵדי ׁ ֶׁש ָע ַסק ׁ ַא ְר ַבע ׁ ֶׁע ְש ֵרה ׁ ָשנָ ה ׁ ְב ֵבית ׁ ֵע ֶׁברׁ
זָ ָכה ׁ ְל ָכ ְׁ
ׁש ְכ ֶׁש ָא ָדם ׁ ִמ ְתנַ ֵהג ׁ ָכ ָראויׁ
יתא ׁ ַב ְג ָמ ָרא ׁ(יו ָמא ׁפוֶׁ ,).
ְו ִכ ְד ִא ָ
ילאׁ ְמ ָב ְר ִכיםׁאותוׁׁ ַעלׁ ֶׁש ָל ַמדׁתו ָרהׁ .
ִמ ֵמ ָ
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