וירא
ִמ ְּפנֵ י ַמה יֵ ׁש ִפיגו ִעים ְּב ַׁש ֲע ֵרי יְּ רו ָׁׁש ַליִ ם?
וַ י ֵָּרא ֵּאלָ יו ה' ְּב ֵּאלֹנֵּי ַמ ְּמ ֵּרא וְּ ֹגו' (יח א)

"א ְּמרו ַה ַמ ְּל ָא ִכים ִל ְּפנֵ י ַה ָק ָב"ה
יתא ְּב ִמ ְּד ַרש ַתנְּ חו ָמא ָ
ִא ָ
ִרבוֹ נוֹ ֶׁשל עוֹ ָלם ָמה ֱאנוֹ ש ִכי ִתזְּ ְּכ ֶׁרנו ו ֶׁבן ָא ָדם ִכי
ִת ְּפ ְּק ֶׁדנו ְּו ַא ָתה הוֹ ֵל ְּך ִל ְּמקוֹ ם ַה ִטנוֹ ֶׁפת ְּב ָמקוֹ ם ֶׁשל ָדם
יכם ָע ֵרב ָע ַלי ֵר ַ
ְּו ֶׁשל ָע ְּרלוֹ תָ ,א ַמר ָל ֶׁהם ַח ֵי ֶׁ
יח ֶׁשל אוֹ תוֹ
ָדם ִממוֹ ר ו ְּלבוֹ נָ ה ֶׁשל ְּב ָש ִמים".
ְּו ַהיְּ נו ֶׁש ֵמ ַא ְּב ָר ָהם ָא ִבינו נָ ַדף ֵר ַ
יח טוֹ ב ֵמ ֲח ַמת ֶׁש ָכל ֻּכלוֹ
ָא ַמר ֱאמונָ ה ְּו ַא ֲה ַבת ה'ְּ ,ולֹא עוֹ ד ֶא ָׁלא ׁ ֶשהוא ִה ְּש ִכיל
ׁ ֶש ַמה ׁ ֶש ַה ָׁק ָׁב"ה ׁ ִש ֵדד ֶאת ָׁכל ַמ ַע ְּרכוֹ ת ַה ֶט ַבע ַב ַמבול,
ָׁב ָׁר ָׁעב ו ְּבהוֹ ָׁצ ַאת ַה ַח ָׁמה ִמ ַנ ְּר ִת ָׁ
יקה ,זֶ ה ִב ְּכ ֵדי ְּל ַה ְּראוֹ ת
ְּל ָׁכל ָׁב ֵאי עוֹ ָׁלם ׁ ֶשהוא ְּו ַרק הוא ׁשוֹ ֵלט ָׁבעוֹ ָׁלם ו ַמנְּ ִהיג
אֹתוֹ ְּבצו ָׁרה ׁ ֶש ֻּכ ָׁלם יַ ֲא ִמינו בוֹ ְּויִ ְּתבוֹ נְּ נו ְּברֹב ֲח ָׁס ָׁדיו
ְּונִ ְּפ ְּלאוֹ ָׁתיו ,ו ְּכמוֹ ֶׁש ָכ ַתב ָה ַר ְּמ ַב"ן ְּב ִש ְּל ֵהי ָפ ָר ַשת בֹא
ֶׁש ְּרצוֹ ן ה' ֶׁש ְּי ַד ְּברו ִמ ֶׁמנו ְּב ָכל ֵעת ְּו ָלזֶׁ ה נוֹ ָעדו ָב ֵתי
ַה ְּכנֵ ִסיוֹ ת ו ָב ֵתי ַה ִמ ְּד ָרשוֹ תְּ ,ו ָה ַר ְּמ ַב"ן ַמ ְּמ ִש ְּ
יך ְּואוֹ ֵמר
ֶׁש ֵמ ַה ִנ ִסים ַה ְּגלויִ ים נֵ ַדע ְּל ִה ְּתבוֹ נֵ ן ַגם ַב ִנ ִסים ַה ִנ ְּס ָת ִרים
ֶׁש ֵאין ָב ֶׁהם ֶׁט ַבע ו ִמ ְּק ֶׁרה.
יעזֶ ר ו ֵמ ֲח ָׁמת ָׁכ ְּך הוא ָׁע ָׁשה ֶאת
ְּו ֶאת ַה ְּיסוֹ ד ַה ֶזה ֵה ִבין ֱא ִל ֶ
ֹאמר ִכי
ַע ְּצמוֹ ְּכ ִלי ִקבול ְּל ַק ֵבל ֵמ ַא ְּב ָׁר ָׁהם ֶאת ָׁכל ֲא ׁ ֶשר י ַ
הוא זֶ הְּ ,ו ָה ַל ְּך ְּל ַח ֵפש ִשדו ְּך ְּליִ ְּצ ָחק ֲהגַ ם ֶׁש ֶׁזה ָהיָ ה נֶׁ גֶׁ ד
ְּרצוֹ נוֹ ֶׁ ,ש ָר ָצה ֶׁש ִי ְּצ ָחק יִ ָשא ֶׁאת ִבתוֹ ְּ ,והוֹ דוֹ ת ְּל ָכ ְּך זָ ָכה
ִל ְּהיוֹ ת דוֹ ֶׁלה ו ַמ ְּש ֶׁקה ִמתוֹ ַרת ַרבוֹ ַל ֲא ֵח ִריםִ ,מתוֹ ְּך
יעה ֶׁשהוא ַרק ַמ ֲע ִביר ֶׁאת ַד ַעת ַרבוֹ ֶׁ ,ש ֶׁזה ֲה ָפ ַצת אוֹ ר
יְּ ִד ָ
ה' ְּו ַד ְּעתוֹ ָבעוֹ ָלםַ ,מה ׁ ֶש ֵאין ֵכן לוֹ ט ׁ ֶש ָׁח ׁ ַשב ׁ ֶשהוא ַרב
יע ְּל ַמ ֲחל ֹ ֶקת ַעד ׁ ֶש ִנ ְּט ַרד ֵמ ַא ְּב ָׁר ָׁהם
ִב ְּפנֵ י ַע ְּצמוֹ ִ ,ה ִג ַ
ו ֵמ ֱאל ֹ ָׁקיו.
ַהמו ָרם ִמ ָכל ָה ָאמור ֶׁש ַת ְּפ ִקידוֹ ֶׁשל ָכל יְּ הו ִדי ְּל ִה ְּתבוֹ נֵ ן
ְּב ָכל ַמה ֶׁשקוֹ ֶׁרה ָבעוֹ ָלם ,ו ְּל ַק ֵשר אוֹ תוֹ ִל ְּרצוֹ ן ה' ו ְּל ַד ֵבר
ַעל ָכ ְּך ָת ִמידְּ ,ו ַעל יְּ ֵדי ָכ ְּך ְּל ַל ֵמד ֶׁאת ַהטוֹ ִעים ִבינָ ה,
ו ְּל ֻּדגְּ ָׁמא ְּכ ׁ ֶשקוֹ ִרים ִפיגו ִעים ְּב ׁ ַש ֲע ֵרי יְּ רו ׁ ָׁש ַליִ ם ָׁע ֵלינו
ְּל ַה ְּש ִכיל ׁ ֶש ְּרצוֹ ן ַהבוֹ ֵרא ׁ ֶש ִנ ְּתבוֹ נֵ ן ַב ׁ ְּש ָׁע ִרים ַה ְּמ ֻּצ ָׁינִ ים
ַב ֲה ָׁל ָׁכהֶ ׁ ,ש ֵהם ַה ְּי ׁ ִשיבוֹ ת ַה ְּקדוֹ ׁשוֹ תְּ ,ונַ ְּש ִכיל ׁ ֶשה' דוֹ ֵר ׁש
ֵמ ִא ָׁתנו ׁ ֶשנוֹ ִציא ֵמ ַהתוֹ ָׁרה ִמ ְּט ַענִ ים ׁ ֶשל ֶח ֶסד ,הוֹ ָׁד ָׁאה
ְּו ַא ֲה ַבת ה',
ו ִב ְּמקוֹ ם ְּל ַח ֵפש ְּב ַמה ְּו ַעל ַמה ָל ִריב ִעם ַהזו ַלת ,נִ ָד ֵבק
ִב ְּד ָר ָכיו ֶׁשל ַה ַס ָבא ַה ָגדוֹ ל ֶׁש ָלנו ַא ְּב ָר ָהם ,ונְּ ַח ֵפש ֶׁאת

ַהטוֹ ב ֶׁש ְּב ָכל ֶׁא ָחד ,ונְּ ַל ֵמד ְּל ֻּכ ָלם ֶׁאת עוֹ ֶׁמק ַח ְּס ֵדי ה'
ֶׁש ִע ָמנו ָת ִמידְּ ,ו ַעל יְּ ֵדי ֵכן ָכל ַח ֵיינו יִ ְּהיו ִמ ְּק ָשה ַא ַחת
ֶׁשל ֶׁק ֶׁשר ִעם ה' יִ ְּת ָב ַר ְּך.


יא ְּך ָׁאנו ְּד ֵב ִקים ְּב ִמדוֹ ָׁתיו ֶׁשל ַה ָׁק ָׁב"ה?
ֵה ַ

וַ י ֵָּרא ֵּאלָ יו ה' ְּב ֵּאלֹנֵּי ַמ ְּמ ֵּרא וְּ הוא י ֵֹּשב ֶּפ ַתח ָהא ֶֹּהל
(שם)
ְּכחֹם ַהי ֹום ָ

יֵ ש ְּל ַע ֵין ְּב ָפ ָר ָשה זוֹ ְּב ַכ ָמה ְּד ָב ִרים ַה ְּטעונִ ים ֵבאור .א.
ָכ ַתב ַר ִש"י "יָ ַשב ְּכ ִתיב ִב ֵקש ַל ֲעמֹד ָא ַמר לוֹ ַה ָק ָב"ה ֵשב
ימן ְּל ָבנֶׁ ָ
יך ֶׁש ָע ִתיד ֲאנִ י ְּל ִה ְּתיַ ֵצב
ַו ֲאנִ י ֶׁא ֱעמֹד ְּו ַא ָתה ִס ָ
ַב ֲע ַצת ַה ַד ָינִ ין ְּו ֵהן יוֹ ְּש ִבין ֶׁש ֶׁנ ֱא ַמר ֱאל ִֹקים נִ ָצב ַב ֲע ַדת
ֵאל"ְּ .ו ָצ ִר ְּ
יך ֵבאור ַמה ַה ַש ָיכות ֵבין ָה ֲע ִמ ָידה ַהזֹאת
יתא ַב ְּג ָמ ָרא (ב"מ פו):
ַל ֲע ִמ ָידה ַב ֲע ַצת ַה ַד ָינִ ים? בִ .א ָ
ֶׁש ַה ָק ָב"ה הוֹ ִציא ַח ָמה ִמ ַנ ְּר ִת ָ
יקה ִב ְּכ ֵדי ֶׁשל ֹא יִ ְּט ַרח אוֹ תוֹ
ַצ ִדיק ְּבאוֹ ְּר ִחיםְּ .ויֵ ש ְּל ַע ֵין ֶׁש ִל ְּכאוֹ ָרה ה' ָהיָ ה יָ כוֹ ל
ְּל ַר ֵתק ֶׁאת ַא ְּב ָר ָהם ָא ִבינו ַל ִמ ָטהְּ ,ו ָל ָמה הוֹ ִציא ַח ָמה
ִמ ַנ ְּר ִת ָ
יקה ִב ְּכ ֵדי ֶׁשל ֹא יֵ ֵצא ַא ְּב ָר ָהם? גָ .ל ָמה ָש ַלח
ַה ָק ָב"ה ֶׁאת ַה ַמ ְּל ָא ִכיםַ ,ד ְּו ָקא ְּב ֵעת ֶׁש ָע ַסק ְּב ִבקור
(שם) מו ָבא ֶׁש ַמה
חוֹ ִלים ֵא ֶׁצל ַא ְּב ָר ָהם? דַ .ב ְּג ָמ ָרא ָ
ֶׁש ָע ָשה ַא ְּב ָר ָהם ָלאוֹ ְּר ִחים ְּב ַע ְּצמוֹ ִ ,ש ֵלם ַה ָק ָב"ה ְּל ָבנָ יו
יח ִש ֵלם לוֹ ַה ָק ָב"ה ַעל
ְּב ַע ְּצמוֹ  ,ו ַמה ֶׁש ָע ָשה ַעל יְּ ֵדי ָש ִל ַ
יהם?
יחְּ .ויֵ ש ִל ְּשאוֹ ל ַמה ַה ַש ָיכות ֵבינֵ ֶׁ
יְּ ֵדי ָש ִל ַ
יתא
ְּונִ ְּר ָאה ְּל ָב ֵאר ְּב ִס ַי ְּע ָתא ִד ְּש ַמ ָיא ַעל ִפי ַמה ְּד ִא ָ
"א ַמר ַרב יְּ הו ָדה ָא ַמר ַרב ְּגדוֹ ָלה
(ש ָבת קכז) ָ
ַב ְּג ָמ ָרא ַ
ֹאמר
ַה ְּכנָ ַסת אוֹ ְּר ִחים יוֹ ֵתר ִמ ַק ָב ַלת ְּפנֵ י ְּש ִכינָ ה ִד ְּכ ִתיב ַוי ֶׁ
אתי ֵחן ְּב ֵעינֶׁ ָ
יך ַאל נָ א ַת ֲעבֹר ֵמ ַעל ַע ְּב ֶׁד ָך".
ה' ִאם נָ א ָמ ָצ ִ
ילנו ֶׁב ֱאמונָ ה
ְּו ַהיְּ נו ֶׁש ָכל ַה ָפ ָר ָשה ַהזוֹ ִה ָנה ִלמוד ִב ְּש ִב ֵ
ְּו ֶׁח ֶׁסדְּ ,ו ַעל ֵכן ָש ַלח לוֹ ַה ָק ָב"ה ֶׁאת ַה ַמ ְּל ָא ִכים ְּב ֵעת
(ש ֵא ָלה ג)ְּ ,ל ַל ְּמ ֵדנו ׁ ֶש ַה ִמ ְּצוֹת ׁ ֶש ֵבין ָׁא ָׁדם
ֶׁש ָהיָ ה ֶׁא ְּצלוֹ ְּ
ַל ֲח ֵברוֹ ֲח ׁשובוֹ ת יוֹ ֵתר ֵמ ַה ִמ ְּצוֹת ׁ ֶש ֵבין ָׁא ָׁדם ַל ָׁמקוֹ ם ,ו ְּכמוֹ
ֶׁש ֵב ֵאר ָה ַר ְּמ ַב"ן ֶׁש ֵיש ָב ֶׁהם ַגם ֵבין ָא ָדם ַל ָמקוֹ ם ְּוגַ ם ֵבין
ָא ָדם ַל ֲח ֵברוֹ ִ ,כי ָה ֵאל ֶׁש ִצ ָונו ְּל ַק ֵים ִמ ְּצו ָֹתיו הוא ְּב ַע ְּצמוֹ
ִל ֵמד אוֹ ָתנו ֶׁאת ג ֶֹׁדל ַמ ֲע ַלת ַה ֶׁח ֶׁסדָ ,ה ֶׁעזְּ ָרה ְּו ַה ִסיו ַע
ַלזו ַלתְּ ,ול ֹא עוֹ ד ֶׁא ָלא ֶׁש ַעל יְּ ֵדי ֵכן ָאנו ְּד ֵב ִקים ְּב ִמדוֹ ָתיו
ַה ַנ ֲעלוֹ ת ֶׁש ֻּכלוֹ ָמ ֵלא ֵחן ָו ֶׁח ֶׁסדְּ ,מ ַב ֵקר חוֹ ִליםַ ,מ ְּל ִביש
ֲערו ִמים ְּוכו' ְּב ִלי סוֹ ף.
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ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ֶה ֱא ִר ְּ
יך ָׁמ ָׁרנָׁ א ַה ָׁח ֵפץ ַח ִיים ְּב ַה ְּק ָׁד ָׁמתוֹ ְּל ִס ְּפרוֹ
ַא ֲה ַבת ֶח ֶסד ו ֵפ ַרט ֶאת ָׁכל ַה ֲח ָׁס ִדים ׁ ֶש ָׁאנו רוֹ ִאים ַבתוֹ ָׁרה
ַה ְּקדוֹ ׁ ָׁשהְּ ,ולֹא עוֹ ד ֶא ָׁלא ׁ ֶש ְּל ָׁכל ַמ ֲע ֶשה ׁ ֶשל ֶח ֶסד יֶ ׁ ְּשנָׁ ם
יש
ַה ׁ ְּש ָׁלכוֹ ת ָׁהרוֹ ת גוֹ ָׁרל ֶל ָׁע ִתידְּ ,ו ַה ָׁק ָׁב"ה ֵמ ׁ ִשיב ְּל ִא ׁ
ימן ְּל ָבנִ ים ָמ ַדד
ְּכ ִמ ְּפ ָׁע ָׁליוְּ ,ו ַעל ֵכן ְּכ ַמ ֲע ֵשה ָאבוֹ ת ִס ָ
ַה ָק ָב"ה ְּל ָבנָ יו ֶׁשל ַא ְּב ָר ָהם ְּבאוֹ ָתה ִמ ָדה ֶׁש ָנ ַהג ִעם
(ש ֵא ָלה ב).
אוֹ ְּר ָחיו ְּ
ְּולֹא עוֹ ד ֶא ָׁלא ׁ ֶש ִב ְּכ ֵדי ָׁלבֹא ְּל ַה ָׁכ ַרת ַהטוֹ ב ְּראויָׁ ה ַל ָׁק ָׁב"ה
ָׁצ ִר ְּ
יך ַל ֲעשוֹ ת ֲח ָׁס ִדים ְּוטוֹ בוֹ ת ִעם ְּבנֵ י ָׁה ָׁא ָׁדם ו ְּל ִפי זֶׁ ה יֵ ש
"גדוֹ ָלה ַה ְּכנָ ַסת אוֹ ְּר ִחים יוֹ ֵתר ִמ ַק ָב ַלת ְּפנֵ י
ְּל ָפ ֵרש ְּ
ְּש ִכינָ ה" ֶׁ -ש ַעל יְּ ֵדי ַה ְּכנָ ַסת אוֹ ְּר ִחים ָכ ָראוי ֶׁא ְּפ ָשר ָלבֹא
ְּל ַק ָב ַלת ְּפנֵ י ַה ְּש ִכינָ ה ,ו ַמה ֶׁש ָא ַמר ַא ְּב ָר ָהם ' ַאל נָ א ַת ֲעבֹר
ֵמ ַעל ַע ְּב ֶׁד ָך' זֶׁ ה ִב ְּכ ֵדי ֶׁשהוא יִ ְּת ָב ַר ְּך יִ ְּב ַחן אוֹ תוֹ ִאם הוא
עוֹ ֶׁשה ַה ְּכנָ ַסת אוֹ ְּר ִחים ָכ ָראוי ְּו ַא ְּב ָׁר ָׁהם ָׁא ֵכן ִכ ֵבד ֶאת
ָׁהאוֹ ְּר ִחים ָׁכ ָׁראוי ו ָׁבזֶ ה ָׁע ַבד ֶאת ה' ו ֵביתוֹ נַ ֲע ָׁשה ֵבית
ַה ִמ ְּק ָׁד ׁש ְּו ַעל ֵכן ֵה ִביא ָׁל ֶהם ָׁק ְּר ָׁבנוֹ ת ְּויַ יִ ן ְּכ ִענְּ יַ ן ַה ְּנ ָׁס ִכים.
ו ְּל ַבד ֵמ ִענְּ יַ ן ַה ֶׁח ֶׁסד ,יֵ ש ְּב ָפ ָר ָשה נִ ְּפ ָל ָאה זוֹ ֶׁאת ָה ֵאמון
ַה ֻּמ ְּח ָלט ֶׁשל ַא ְּב ָר ָהם ָא ִבינו ְּל ַק ֵים ֶׁאת ִמ ְּצוֹת ָה ֵאל
ַב ְּז ַמ ִנים ַה ָק ִשים ְּביוֹ ֵתרְּ ,ו ַהכֹל ִמתוֹ ְּך ָרצוֹ ן ְּו ַא ֲה ָבה ֲהגַ ם
ֶׁשהוא ָפטורְּ ,ו ַעל ֵכן הוֹ ִציא ַה ָׁק ָׁב"ה ַח ָׁמה ִמ ַנ ְּר ִת ָׁ
יקה,
(ש ֵא ָׁלה
ְּולֹא ָׁג ַרם ְּל ַא ְּב ָׁר ָׁהם ְּל ִה ׁ ָׁש ֵאר ְּב ֵביתוֹ ְּב ֶד ֶר ְּך ַא ֶח ֶרת ׁ ְּ
ב)ִ ,ב ְּכ ֵדי ְּל ַה ְּראוֹ ת ְּל ָׁב ֵאי עוֹ ָׁלם ֶאת ָׁה ֵאמון ַה ָׁמ ֵלא ׁ ֶש ֵי ׁש
ְּל ַא ְּב ָׁר ָׁהם ִ -ב ְּכ ֵדי ַל ֲעשוֹ ת ֶאת ְּרצוֹ ן ָׁא ִביו ׁ ֶש ַב ׁ ָׁש ַמיִ םְּ ,ו ַהכֹל
נוֹ ֵב ַע ִמ ֵלב זָׁ ְּך ְּו ָׁטהוֹ ר ׁ ֶש ָׁהיָׁ ה לוֹ ִעם ַה ָׁק ָׁב"ה ְּו ִעם ְּברו ָׁאיו,
יכים ָל ַד ַעת ְּב ֵעת ֶׁש ֵהם יוֹ ְּש ִבים ַעל
ְּו ֶׁאת זֶׁ ה ַה ַד ָינִ ים ְּצ ִר ִ
ְּמ ִדיןִ ,כי ַרק ַעל יְּ ֵדי ַה ַזכות ְּו ַהט ַֹהר ְּב ֶׁא ְּפ ָשרו ָתם ִל ְּשפוֹ ט
(ש ֵא ָלה ג).
ָכ ָראוי ְּ
ַעל ָכל ָפנִ ים ִמ ָפ ָר ָשה זוֹ ְּב ֶׁא ְּפ ָשרו ֵתנו ִל ְּלמֹד ֵאמון ָמ ֵלא
ימי ְּו ָעמֹק ְּל ַק ֵים ֶׁאת ִמ ְּצו ָֹתיו ִכ ְּרצוֹ נוֹ ,
ַב ָק ָב"הְּ ,ו ָרצוֹ ן ְּפנִ ִ
ישיוֹ תְּ ,ו ֵכן ֶׁאת ג ֶֹׁדל
ִמתוֹ ְּך ֵלב זָ ְּך ְּו ָטהוֹ ר ְּב ִלי נְּ גִ יעוֹ ת ִא ִ
יפה ַא ֲח ָריוֶׁ ,ש ָבזֶׁ ה ָאנו ְּד ֵב ִקים
ַמ ֲע ַלת ַה ֶׁח ֶׁסד ְּו ָה ְּר ִד ָ
ְּב ַד ְּר ֵכי ָה ֵאל ו ְּב ַד ְּר ֵכי ֲאבוֹ ֵתינו ַה ְּקדוֹ ִשים ה' יְּ זַ ֵכנו.


ַמדו ַע יֵ ׁש ִלקוי ַח ָׁמה?
(שם)
ְּכחֹם ַהי ֹום ָ

"מאי ְּכחֹם ַהיוֹ ם ָא ַמר ַרב ָח ָמא
יתא ַב ְּג ָמ ָרא (ב"מ פוַ ):
ִא ָ
ילת ַא ְּב ָר ָהם ָהיָ ה,
ישי ְּל ִמ ַ
ַבר ֲחנִ ינָ א אוֹ תוֹ ַהיוֹ ם יוֹ ם ְּש ִל ִ
הוֹ ִציא ַה ָק ָב"ה ַח ָמה ִמ ַנ ְּר ִת ָ
יקה ְּכ ֵדי ֶׁשל ֹא יִ ְּט ַרח אוֹ תוֹ
ַצ ִדיק ְּבאוֹ ְּר ִחים"ָ .צ ִר ְּ
יך ֵבאור ִמ ְּפנֵ י ַמה ָב ַחר ה' ַד ְּו ָקא
ְּל ִה ְּש ַת ֵמש ְּבחֹם ַהיוֹ ם ֶׁשל ַה ֶׁש ֶׁמש ִב ְּכ ֵדי ֶׁש ֲאנָ ִשים ל ֹא
יהם? ְּונִ ְּר ָאה ְּל ָב ֵאר ֶׁש ִבזְּ ַמנוֹ ֶׁשל ַא ְּב ָר ָהם
יֵ ְּצאו ִמ ֶׁפ ַתח ָב ֵת ֶׁ
ָהיו ֲאנָ ִשים עוֹ ְּב ִדים ֶׁאת ַה ֶׁש ֶׁמש ֵמ ֲח ַמת רוֹ ב ַהטוֹ ב
ֶׁשהוא עוֹ ֶׁשה ָבעוֹ ָלם.
ְּו ַעל ֵכן הוֹ ִציא ה' ֶאת ַה ַח ָׁמה ִב ְּמלֹא עו ָׁזה ַו ֲאזַ י ֲאנָׁ ׁ ִשים
ָׁח ׁשו ׁ ֶש ַה ׁ ֶש ֶמ ׁש ִמ ַצד ַע ְּצ ָׁמה יְּ כוֹ ָׁלה ַגם ְּל ַה ִזיקְּ ,ו ִאם ֵכן
ְּמ ֻּח ָׁיב ִל ְּהיוֹ ת ׁ ֶש ֶי ׁ ְּשנוֹ ְּמסוֹ ֵבב ִמ ְּל ַמ ְּע ָׁלה ׁ ֶש ַמ ְּפ ִעיל אוֹ ָׁתה
ְּל ַמ ַען טוֹ ַבת ָׁהעוֹ ָׁלםְּ ,ו ִאלו ָׁלה ַע ְּצ ָׁמה ֵאין ׁשום כ ַֹח ְּכ ַלל.
ימי ָמ ָרנָ א ַה ָח ֵפץ ַח ִיים ,נַ ֲענָ ה
ְּו ֵכן ְּכ ֶׁש ָהיָ ה ִלקוי ַח ָמה ִב ֵ
ַה ָח ֵפץ ַח ִיים ְּו ָא ַמרֶׁ ,ש ֶׁזה ִב ְּכ ֵדי ְּלהוֹ ִציא ִמ ֵלב ַהטוֹ ִעים
ֶׁש ַה ֶׁש ֶׁמש הוא ֱא ִליל ְּויֵ ש לוֹ כ ַֹח ַע ְּצ ָמ ִאי .ה' יְּ זַ ֵכנו
ְּל ַה ְּפנִ ים ֶׁש ָכל ַה ְּשלו ִחים ַה ַג ְּש ִמ ִיים ְּו ָהרו ָחנִ ִיים ֶׁש ָבעוֹ ָלם

ִה ָנם ְּשלו ִחים ֵמ ִאתוֹ יִ ְּת ָב ַר ְּך ְּוהוא ְּל ַבדוֹ ְּמסוֹ ֵבב ֶׁאת ַהכֹל.


יכת ְּגאו ָׁלה ִל ְּת ִפ ָׁלה
ַמ ֲע ַלת ְּס ִמ ַ
(שם י)
וְּ ָש ָרה ש ַֹמ ַעת ֶּפ ַתח ָהא ֶֹּהל וְּ הוא ַאחֲ ָריו ָ

יֵ ש ְּל ַע ֵין ַמה ַה ֵפרוש ְּוהוא ַא ֲח ָריו? ְּונִ ְּר ָאה ְּל ָב ֵאר ַעל ִפי
יעה ַעל ַא ְּב ָר ָהם ְּו ָש ָרה ַעל ֶׁש ֵהם ל ֹא
ְּדרוש ֶׁש ָהיָ ה ְּת ִב ָ
ָס ְּמכו ְּת ִפ ָלה ַעל יִ ְּצ ָחק ִ -ל ְּכ ֶׁש ִיגְּ ַדלְּ ,וזֶׁ ה ַמה ֶׁש ָכתוב
ְּוהוא ַא ֲח ָריוֶׁ ,ש ָהיָ ה ָל ֶׁהם ַל ֲעשוֹ ת ְּת ִפ ָלה ַא ֲח ֵרי ְּבשוֹ ַרת
יח ֶׁאת ַא ְּב ָר ָהם
ַה ֵל ָידהְּ ,ו ַאף ַעל ִפי ֵכן ַה ָק ָב"ה ל ֹא הוֹ ִכ ַ
ְּב ָפנָ יוֶׁ ,א ָלא ָא ַמר לוֹ תוֹ ֵכ ָחה ַעל ָש ָרהִ ,ב ְּכ ֵדי ֶׁש ָי ִבין ֶׁש ַגם
הוא ָט ָעה ָבזֶׁ ה ,ו ֶב ֱא ֶמת ֵא ֶצל ַאנְּ ׁ ֵשי ְּסדוֹ ם ַא ְּב ָׁר ָׁהם ָׁא ִבינו
ֵכן ָׁס ַמ ְּך ְּגאו ָׁלה ִל ְּת ִפ ָׁלה ,ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָׁכתוב " ְּו ַא ְּב ָׁר ָׁהם עוֹ ֶדנו
ע ֵֹמד ִל ְּפנֵ י ה'" ְּו ֵכן ָׁכתוב " ְּו ַא ְּב ָׁר ָׁהם ׁ ָׁשב ִל ְּמקֹמוֹ " ְּו ֵאין
ֲע ִמ ָׁידה ֶא ָׁלא ְּת ִפ ָׁלהֶ ׁ ,שהוא ִה ְּמ ׁ ִש ְּ
יך ְּל ִה ְּת ַפ ֵלל ו ְּלהוֹ דוֹ ת
ַל ָׁק ָׁב"ה .ה' יְּ זַ ֵכנו ִל ְּסמ ְֹּך ָת ִמיד ְּגאו ָלה ִל ְּת ִפ ָלה ,ו ְּלהוֹ דוֹ ת
ו ְּל ַב ֵקש ֵמ ִאתוֹ יִ ְּת ָב ַר ְּך ַעל ָכל ִמ ְּש ַאלוֹ ֵתנו.


ַה ֶד ֶר ְּך ֶל ֱאמונָׁ ה ֻּמ ְּח ֶל ֶטת ִב ְּת ִח ַית ַה ֵמ ִתים
(שם
ֹאמר ה' ֶּאל ַא ְּב ָר ָהם לָ ָמה זֶּה ָצחֲ ָקה ָש ָרה וְּ ֹגו' ָ
וַ י ֶּ
יג)

ָצ ִר ְּ
יך ֵבאור ִמ ְּפנֵ י ַמה ָמ ָחה ַה ָכתוב ְּב ָש ָרה ְּול ֹא ָמ ָחה
ְּב ַא ְּב ָר ָהם ֶׁש ֲה ֵרי ַגם בוֹ נֶׁ ֱא ַמר " ַו ִיפֹל ַא ְּב ָר ָהם ַעל ָפנָ יו
ַו ִי ְּצ ָחק" (פי"ז)? ְּונִ ְּר ָאה ְּל ָב ֵאר ְּב ִס ַי ְּע ָתא ִד ְּש ַמ ָיא
ֶׁש ַא ְּב ָר ָהם ָא ִבינו ִה ְּמ ִחיש ְּל ַע ְּצמוֹ ֶׁאת יְּ שו ַעת ה' ,ו ִמ ֵכ ָיון
ֶׁשהוא ָר ָאה ֶׁאת ַה ְּישו ָעה מול ֵעינָ יוִ ,מ ַיד הוא ִה ְּתבוֹ נֵ ן
ְּב ָכ ְּך ,ו ִב ֵקש ֶׁש ִי ְּהיו ְּליִ ְּש ָמ ֵעאל ו ְּליִ ְּצ ָחק ַח ִיים טוֹ ִבים
ַו ֲא ֻּר ִכים.
ְּוזֶ ה ָׁה ִענְּ יָׁ ן ׁ ֶש ֶנ ֱא ַמר בוֹ ְּב ֵעת ׁ ֶש ׁ ָׁש ַמע ֶאת ַה ְּבשוֹ ָׁרה ׁ ֶשהוא
נָׁ ַפל ַעל ָׁפנָׁ יו ְּו ָׁצ ַחקֶ ׁ ,ש ֶזה ְּצחוֹ ק ַהנוֹ ֵב ַע ֵמ ִה ְּתבוֹ נְּ נות
ְּב ַח ְּס ֵדי ה' ׁ ֶש ַי ֲע ֶשה ִעמוֹ ְּ ,וזֶ ה יְּ סוֹ ד ָׁעצום ְּל ָׁכל ֶא ָׁחד ְּו ֶא ָׁחד
ִלזְּ כוֹ ת ֶל ֱאמונָׁ הַ ,גם ִב ְּד ָׁב ִרים ׁ ֶש ֵאינוֹ רוֹ ֶאה ְּבמו ָׁח ׁש,
ֶׁש ִי ְּתבוֹ נֵ ן ְּבנִ ְּפ ְּלאוֹ ת ַהבוֹ ֵרא ֶׁש ִנ ְּר ִאים לוֹ ָל ַעיִ ןְּ ,ו ַעל יְּ ֵדי
ָכ ְּך יִ ְּת ַח ֵזק ֶׁב ֱאמונָ ה ַגם ִב ְּד ָב ִרים ֶׁש ֵאינָ ם נִ ְּר ִאים לוֹ ָל ַעיִ ן,
ישים ַב ְּת ִח ָלה
ו ִמ ַט ַעם זֶׁ ה ְּב ִב ְּר ַכת ְּמ ַח ֶׁיה ֵמ ִתים ָאנו ַמ ְּמ ִח ִ
ֶׁאת ָה ֱאמונָ ה ְּבהוֹ ָר ַדת ַה ְּג ָש ִמיםְּ ,ו ַא ַחר ָכ ְּך ָאנו ַמ ְּכ ִריזִ ים
ֶׁאת ֱאמונָ ֵתנו ִב ְּת ִח ַית ַה ֵמ ִתים.
עוֹ ד יֵ ש ְּל ָפ ֵרש ָבזֶׁ ה ֶׁש ֵכ ָיון ֶׁש ָש ָרה ָש ְּמ ָעה זֹאת ֵמ ַא ְּב ָר ָהם
יע לוֹ ַהבוֹ ֵרא ֶׁש ֲע ִת ָידה ָש ָרה ְּלהוֹ ִליד לוֹ ֶׁבן,
ְּב ֵעת ֶׁשהוֹ ִד ַ
ְּ
ִאם ֵכן ָהיָ ה ָלה ְּל ַה ֲא ִמין ְּב ָכך ְּב ֵאמון ֻּמ ְּח ָלטְּ ,ול ֹא
ְּל ִה ְּת ַר ֵגש ִמ ַמה ֶׁש ָא ְּמרו ַה ַמ ְּל ָא ִכים ֶׁ -ש ַא ְּב ָר ָהם ָגדוֹ ל
ְּב ַה ְּר ֵבה ֵמ ַה ַמ ְּל ָא ִכים.


ִחזוק ָׁעצום ְּל ָׁכל ֶא ָׁחד וְּ ֶא ָׁחד
ֵּא ֲר ָדה נָ א ְּו ֶּא ְּר ֶּאה ַה ְּכ ַצעֲ ָק ָתה ַה ָב ָאה ֵּאלַ י ָעשו ָכלָ ה
(שם כא)
ָ

יך ֵבאור ַמה הוא ' ֵא ֲר ָדה ָנא'ְּ ,ו ִכי ַה ָק ָב"ה ָצ ִר ְּ
ָצ ִר ְּ
יך
ָל ֶׁר ֶׁדת? ְּועוֹ ד ַמה ַה ֵפרוש ֶׁשל ַה ְּכ ַצ ֲע ָק ָתה? ְּונִ ְּר ָאה ְּל ָב ֵאר
(ס ָכה ה).
יתא ַב ְּג ָמ ָרא ֻּ
ְּב ֶׁד ֶׁר ְּך ְּדרוש ַעל ִפי ַמה ְּד ִא ָ
ֶׁש ֵמעוֹ ָלם ל ֹא יָ ְּר ָדה ְּש ִכינָ ה ְּל ַמ ָטה ֵמ ֲע ָש ָרה ְּט ָפ ִחים,

2

ְּו ַהיְּ נו ׁ ֶש ִענְּ יַ ן ַהיְּ ִר ָׁידה ׁ ֶשל ַה ָׁק ָׁב"ה ִל ְּסדוֹ ם ְּמ ַל ֶמ ֶדת אוֹ ָׁתנו
ׁ ֶש ַה ָׁק ָׁב"ה מו ָׁכן ָׁל ֶר ֶדת ֲא ִפלו ָׁל ֲאנָׁ ׁ ִשים ַהחוֹ ְּט ִאים ְּביוֹ ֵתר,
ו ִב ְּל ַבד ׁ ֶש ִי ְּרצו ָׁל ׁשוב ֵא ָׁליוְּ ,כמוֹ ֶׁש ָכתוב ' ֵא ֲר ָדה ָנא
ְּו ֶׁא ְּר ֶׁאה ַה ְּכ ַצ ֲע ָק ָתה ַה ָב ָאה ֵא ַלי' ֶׁ -ש ֵהם צוֹ ֲע ִקים ֵא ַלי
יהם ָה ִראשוֹ נִ יםְּ ,ו ִל ְּפת ַֹח ִא ָתם
יע אוֹ ָתם ֵמ ֲעוֹנוֹ ֵת ֶׁ
ֶׁשאוֹ ִש ַ
ַדף ָח ָדש.
ְּוזֶׁ ה ִחזוק ְּל ָכל ֶׁא ָחד ְּו ֶׁא ָחד ֶׁ -ש ֵי ַדע ֶׁש ְּב ָכל ַמ ָצב ה'
יִ ְּת ָב ַר ְּך ִעמוֹ ְּ ,ו ָח ֵפץ ִב ְּת ִפ ָלתוֹ ו ְּב ִק ְּר ָבתוֹ  ,ו ְּכמוֹ ֶׁשאוֹ ֵמר
יכם".
ַה ָנ ִביא "שובו ֵא ַלי ְּו ָאשו ָבה ֲא ֵל ֶׁ

או ַלי יֵ ש ֲח ִמ ִשים ַצ ִד ִ
יקם ְּבתוֹ ְּך ָה ִעיר ַה ַאף ִת ְּס ֶׁפה ְּול ֹא ִת ָשא
ַל ָמקוֹ ם ְּל ַמ ַען ֲח ִמ ִשים ַה ַצ ִד ִ
(שם כד)
יקם ֲא ֶׁשר ְּב ִק ְּר ָבה ָ

ָאנו רוֹ ִאים ָכאן ַכ ָמה ְּד ָב ִרים נִ ְּפ ָל ִאים אְּ .ג ֻּד ַלת ַה ַצ ִד ִ
יקים
ְּו ַה ַת ְּל ִמ ֵידי ֲח ָכ ִמים ֶׁש ְּבכ ָֹחם ְּל ַה ִציל ַעל ָכל ֶׁה ָע ִרים ַו ֲהגַ ם
ֶׁש ֵיש ָשם ְּר ָש ִעיםְּ ,ול ֹא עוֹ ד ֶׁא ָלא ֶׁש ֵהם ְּמ ַח ְּז ִקים
ו ְּמ ָק ְּר ִבים ֶׁאת ָה ְּר ָש ִעים ַל ָק ָב"ה ,ו ֵמ ֲח ָמת ָכ ְּך ל ֹא יַ ְּש ִמיד
ה' ֶׁאת ָה ְּר ָש ִעים.
ב .כ ַֹח ַה ְּת ִפ ָלה ֶׁ -ש ַה ָק ָב"ה ַמ ֲאזִ ין ִב ְּפ ָר ִטיות ִל ְּת ִפלוֹ ֵתינו,
ַו ֲהגַ ם ֶׁש ָאנו ְּמ ַד ְּב ִרים ִב ְּלשוֹ ן ִוכו ַחְּ ,ול ֹא עוֹ ד ֶׁא ָלא ֶׁשהוא
ְּמ ַצ ֶׁפה ֶׁש ִנ ְּתנַ ֵצ ַח ִעמוֹ ִב ְּת ִפ ָלה ,ו ְּכמוֹ ֶׁש ַה ְּג ָמ ָרא ( ְּפ ָס ִחים
"ל ְּמנַ ֵצ ַח זַ ְּמרו ַמ ְּש ִכיל" -
קיט ).דוֹ ֶׁר ֶׁשת ַעל ַה ָפסוק ַ
זַ ְּמרו ְּל ִמי ֶׁש ְּמנַ ְּצ ִחין אוֹ תוֹ ְּו ָש ֵמ ַח.
גַ .ה ַמ ֲע ָלה ֶׁשל ָכל ֶׁא ָחד ְּו ֶׁא ָחד ְּוזֶׁ ה נִ ְּל ַמד ְּב ַקל ָוחוֹ ֶׁמר,
יהם ֶׁש ָהיו ֲאנָ ִשים
ו ַמה ַאנְּ ֵשי ְּסדוֹ ם ֶׁש ַה ָכתוב ֵמ ִעיד ֲע ֵל ֶׁ
יהם ו ְּל ַח ֵפש
ָר ִעים ְּו ַח ָט ִאים ָע ַמד ַא ְּב ָר ָהם ְּל ַב ֵקש ֲע ֵל ֶׁ
ָב ֶׁהם ֶׁאת ַהטוֹ ב ְּב ַו ַדאי ָכל יְּ הו ִדי ֶׁש ְּרצוֹ נוֹ ַל ֲעשוֹ ת ְּרצוֹ ן
ָא ִביו ֶׁש ַב ָש ַמיִ ם ֶׁ -ש ָצ ִר ְּ
יך ִל ְּראוֹ ת ֶׁאת ַהטוֹ ב ֶׁשבוֹ ו ְּל ַח ֵזק
ו ְּלעוֹ ֵדד אוֹ תוֹ .
ִכי ָׁכל יְּ הו ִדי הוא יַ ֲהלוֹ ם נִ ְּפ ָׁלאְּ ,וגַ ם ִאם יֵ ׁש ָׁע ָׁליו ְּק ָׁצת
ִל ְּכלו ְּך ׁ ֶשל ִמדוֹ ת ְּו ַת ֲאווֹ ת ָׁרעוֹ תֲ ,עבוֹ ָׁד ֵתנו ְּל ַל ֵט ׁש
ילא יִ ְּתגַ ֵמד ַהח ֶֹש ְּךְּ ,ו ָׁאנו
ו ְּל ָׁה ִאיר ֶאת ַהטוֹ ב ׁ ֶשבוֹ  ,ו ִמ ֵמ ָׁ
יכים ִל ְּלמֹד זֹאת ֵמ ַה ָׁק ָׁב"ה ׁ ֶשנוֹ ֵהג ְּב ֶח ֶסד ו ְּב ַר ֲח ִמים,
ְּצ ִר ִ
ְּ
ַגם ִעם ִמי ׁ ֶש ָׁח ָׁטא ְּכ ַל ָׁפיוְּ ,והוא ַמנְּ ׁ ִשים ,עוֹ זֵ ר ְּותוֹ ֵמךַ ,גם
יכים ִל ְּראוֹ ת ֶאת
ָׁל ְּר ׁ ָׁש ִעים ְּביוֹ ֵתרְּ ,ו ָׁכל ׁ ֶש ֵכן ָׁאנו ׁ ֶש ְּצ ִר ִ
ַהטוֹ ב ׁ ֶש ַבזו ַלת ,ו ְּל ַר ֵחם ַעל ָׁכל ַה ְּנ ׁ ָׁשמוֹ ת ַה ְּטהוֹ רוֹ ת,
יצד ְּב ֶא ְּפ ׁ ָׁשרו ֵתנו ְּלרוֹ ֵמם ו ְּל ַח ֵזק אוֹ ָׁתם ַעל
ְּו ִל ְּראוֹ ת ֵכ ַ
ְּמנָׁ ת ׁ ֶש ָׁי ׁשובו ַל ֶד ֶר ְּך ַהיְּ ׁ ָׁש ָׁרה ְּויַ ַע ְּבדו ֶאת ַהבוֹ ֵרא יִ ְּת ָׁב ַר ְּך
ׁ ְּשמוֹ ִכ ְּרצוֹ נוֹ .
ְּ
ו ְּכ ֶׁש ֵנ ֵל ְּך ְּב ֶׁד ֶׁרך זוֹ ֶׁשל ַה ָק ָב"הֶׁ ,שנוֹ ֵתן יַ ד ַלפוֹ ְּש ִעיםֲ ,אזַ י
נִ ְּהיֶׁ ה ְּמ ֵל ִאים ְּב ַר ְּח ָמנות ַעל ָכל ַה ְּברו ִאיםְּ ,ונַ ֲע ִר ְּ
יך ֶׁאת
ֻּכ ָלם ְּו ֶׁאת ַע ְּצ ֵמנו ,ו ְּכ ַד ְּרכוֹ ַה ִנ ְּפ ָל ָאה ֶׁשל ַא ְּב ָר ָהם ָא ִבינו
ומוֹ ֵרינו .ה' יְּ זַ ֵכנו.


יהם ֶׁשל ָׁה ָׁאבוֹ ת זֶ ה ַהתוֹ ָׁרה ְּב ַע ְּצ ָׁמה
ַמ ֲע ֵש ֶ

(שם
הו ַא ְּל ִתי ְּל ַד ֵּבר ֶּאל ה' וְּ ָאנ ִֹכי ָע ָפר וָ ֵּא ֶּפר ָ
ִה ֵּנה נָ א ֹ
כז)

יתא ַב ְּג ָמ ָרא (סוֹ ָטה יזֻּ ,ח ִלין צח) ֶׁש ִב ְּש ַכר ֶׁש ָא ַמר
ִא ָ
ַא ְּב ָר ָהם ְּו ָאנ ִֹכי ָע ָפר ָו ֵא ֶׁפר זָ כו ָבנָ יו ִל ְּש ֵתי ִמ ְּצוֹת ֵ -א ֶׁפר
ָפ ָרה ַו ֲע ַפר סוֹ ָטהְּ .ו ָצ ִר ְּ
יך ֵבאור ַמה ַה ֶׁק ֶׁשר ֵבין ַמה
ֶׁש ָא ַמר ַא ְּב ָר ָהם ִל ְּש ֵתי ַה ִמ ְּצוֹת ַה ָללו? ְּונִ ְּר ָאה ְּל ָב ֵאר
"ה ְּס ַת ֵכל
ְּב ִס ַי ְּע ָתא ִד ְּש ַמ ָיא ַעל ִפי ַמה ֶׁש ָא ְּמרו ֲחזַ "ל ִ

ְּבאוֹ ַריְּ ָתא ו ָב ָרא ַע ְּל ָמא".
ְּו ַהיְּ נו ׁ ֶש ָׁכל ַה ִב ְּריָׁ ה ֻּמ ׁ ְּש ֶת ֶתת ַעל ִפי ַהתוֹ ָׁרה ַה ְּקדוֹ ׁ ָׁשה
ְּו ָׁה ָׁאבוֹ ת ַה ְּקדוֹ ׁ ִשיםִ ,מ ֵכ ָׁיון ׁ ֶש ָׁה ָׁאבוֹ ת ֵהם לֹא ְּס ָׁתם ֵאיזֶ ה
יהם זֶ ה ְּב ַע ְּצמוֹ ַהתוֹ ָׁרה
ַס ָׁבא טוֹ בֶ ,א ָׁלא ָׁכל ַמ ֲע ֵש ֶ
יעת ֶב ֶר ְּך
ַה ְּקדוֹ ׁ ָׁשהְּ ,ו ֵכ ָׁיון ׁ ֶש ַא ְּב ָׁר ָׁהם ָׁהיָׁ ה ַב ֲענָׁ ָׁוה ו ִב ְּכ ִר ַ
ִל ְּפנֵ י ַהבוֹ ֵרא ָׁברו ְּך הוא ,יָׁ ָׁצא ָׁט ֳה ָׁרה ַל ֵמ ִתיםֶ ׁ ,ש ָׁכל ַמהותוֹ
יעה ׁ ֶש ָׁאנו ְּכלום ְּוהוא ַמנְּ ִהיג אוֹ ָׁתנו,
ִה ְּת ַח ְּד ׁשות ִמתוֹ ְּך יְּ ִד ָׁ
ו ֵמ ֲח ָׁמת ָׁכ ְּך ַאל ָׁלנו ִלפוֹ ל ְּליֵ או ׁש ְּו ַע ְּצבות ו ְּכ ִענְּ יַ ן ֻּט ְּמ ַאת
ֵמתְּ ,ו ֵכן ְּכ ֶׁש ִא ָשה ָהיְּ ָתה סוֹ ָטהָ ,היָ ה ַהכ ֵֹהן ַמ ְּס ִביר ָלה
ַב ֲא ִריכות ֶׁאת ַמ ֲע ַלת ַס ֵבנו ַה ָגדוֹ ל ַא ְּב ָר ָהםֶׁ ,של ֹא ִח ֵפש
ַמה ֶׁש ֵיש ַל ֲא ֵח ִריםֶׁ ,א ָלא ַא ְּד ַר ָבא ָש ַמח ְּב ֶׁח ְּלקוֹ ִ ,מתוֹ ְּך
ילא ִהיא ָהיְּ ָתה ָש ָבה
ֲענָ ָוה ְּו ַה ָכ ַרת ַהטוֹ ב ַל ָק ָב"ה ,ו ִמ ֵמ ָ
ִב ְּתשו ָבה ְּש ֵל ָמה ו ְּטהוֹ ָרה.
יהם
ַעל ָכל ָפנִ ים יוֹ ֵצא ָלנו ֶׁש ִנ ְּתבוֹ נֵ ן ָת ִמיד ְּב ַמ ֲע ֵש ֶׁ
ַה ִנ ְּפ ָל ִאים ֶׁשל ֲאבוֹ ֵתינו ַה ְּקדוֹ ִשים ,ו ַב ִמ ִלים ַה ְּקדוֹ שוֹ ת
יהםְּ ,ונִ ְּל ַמד ִמ ָכ ְּך אוֹ ְּרחוֹ ת ַח ִיים ְּל ַע ְּצ ֵמנו
ֶׁשהוֹ ִציאו ִמ ִפ ֶׁ
ְּ
ִב ְּכ ֵדי ֶׁש ִננְּ ַהג ִכ ְּרצוֹ ן ָה ֵאל יִ ְּת ָב ַרך ְּשמוֹ .


כ ַֹח ַה ֶפה...
מו ָאב וְּ ֹגו' (יט לז)
מו ֹ
וַ ֵּתלֶּ ד ַה ְּב ִכ ָירה ֵּבן וַ ִת ְּק ָרא ְּש ֹ

יתא ַב ְּג ָמ ָרא (הוֹ ָריוֹ ת יבֶׁ ).ש ִמ ֵכ ָיון ֶׁש ַבת לוֹ ט ַה ְּב ִכ ָירה
ִא ָ
ל ֹא ִד ְּב ָרה יָ ֶׁפהְּ ,ו ָק ְּר ָאה ִל ְּבנָ ה מוֹ ָאבָ ,א ַסר ַה ָכתוב ָלצור
אוֹ ָתם ִב ְּל ַבדֲ ,א ָבל ִה ִתיר ְּל ַצ ֲע ָרםַ ,מה ֶׁש ֵאין ֵכן ַה ְּצ ִע ָירה
ֶׁש ִד ְּב ָרה ְּב ֶׁר ֶׁמז ְּו ָק ְּר ָאה ִל ְּבנָ ה ֶׁבן ַע ִמיָ ,א ַסר ַה ָכתוב
ְּל ַצ ֲע ָרם ָכל ִע ָקר.
ילנוֶ ׁ ,שלֹא ְּנ ַד ֵבר ְּד ָׁב ִרים ֲאסו ִרים
זֶ ה ִחזוק ָׁעצום ִב ׁ ְּש ִב ֵ
ו ְּמגֻּ ִניםֶ ,א ָׁלא נִ ׁ ְּש ַת ֵמ ׁש ִעם ִפינו ְּלהת ַח ֵזק ו ְּלעוֹ ֵדד ֶאת
ַהזו ַלת ,ו ָׁבזֶ ה נִ זְּ ֶכה ְּל ָׁכל טוב ָׁבזֶ ה ו ַב ָׁבאְּ ,וזֶׁ ה נִ ְּל ַמד ְּב ָכל
יה,
ֶׁש ֵכן ֵמ ַה ְּצ ִע ָירה ֶׁש ָז ְּכ ָתה ֶׁשל ֹא יְּ ַצ ֲערו ֶׁאת ָכל ָבנֶׁ ָ
יה ַכ ֲאחוֹ ָתה ,ו ְּב ַו ַדאי
ִבזְּ כות ֶׁשל ֹא נִ ְּב ָלה ָכל ָכ ְּך ֶׁאת ִפ ָ
ֶׁש ִמי ֶׁש ִמ ְּש ַת ֵמש ִעם ִפיו ְּל ַח ֵזק ו ְּלעוֹ ֵדד ֶׁאת ֲח ֵברוֹ
ֶׁש ְּש ָכרוֹ ַרב.


וְּ הוא ִה ִביט ִבי ְּב ֵעינַ יִ ם ְּמ ַא ְּימוֹ ת ָׁדם ְּו ֶר ַצח...

דול ְּב ֹיום ִה ָג ֵּמל ֶּאת יִ ְּצ ָחק (כא
וַ י ַַעש ַא ְּב ָר ָהם ִמ ְּש ֶּתה גָ ֹ
ח)

ימ ֶׁל ְּך,
ֵפ ֵרש ַר ִש"י ֶׁש ָהיו ָשם ְּגדוֹ ֵלי ַהדוֹ ר ֵשם ְּו ֵע ֶׁבר ַו ֲא ִב ֶׁ
ְּו ַהכֹל ָע ָשה ַא ְּב ָר ָהם ְּכ ֵדי ְּל ַפ ְּר ֵסם ֶׁאת ְּג ֻּד ַלת ה' ְּורוֹ ב
'ש ָרה ִא ְּש ִתי ֲע ָק ָרה ָהיְּ ָתה ִמ ְּב ִלי ֶׁא ְּפ ָשרות
ֲח ָס ָדיו ְּו ָא ַמרָ ,
ְּלהוֹ ִלידְּ ,וה' ָפ ַתח ֶׁאת ַר ְּח ָמה ְּוהוֹ ִל ָידה'ְּ ,ו ָהיו רוֹ ִאין ֶׁאת
(ש ֶׁכל טוֹ ב).
יִ ְּצ ָחק ומוֹ ִדים ו ְּמ ַש ְּב ִחים ַל ָק ָב"ה ֵ
ָאנו רוֹ ִאים ָכאן ֶׁש ִבזְּ ַמן ֶׁש ִי ְּצ ָחק ָג ַדל ְּו ָש ָרה ֵהנִ ָ
יקה אוֹ תוֹ
ֵמ ַעל ְּל ֶׁד ֶׁר ְּך ַה ֶׁט ַבעָ ,ע ַר ְּך ַא ְּב ָר ָהם ִמ ְּש ֶׁתה ָגדוֹ ל ְּו ִהזְּ ִמין
ֵא ָליו ֶׁאת ָכל ְּגדוֹ ֵלי ַהדוֹ רִ ,ב ְּכ ֵדי ְּלהוֹ דוֹ ת ו ְּל ַה ֵלל ַלה'
יִ ְּת ָב ַר ְּך ַעל רוֹ ב ַהטוֹ בוֹ ת ֶׁש ָע ָשה ִעמוֹ ְּבהו ֶׁל ֶׁדת יִ ְּצ ָחק
ו ְּבהוֹ נָ ְּק ָתה ֶׁשל ָש ָרה ,ו ְּכ ִענְּ יַ ן ִב ְּר ַכת ַהגוֹ ֵמל ֶׁש ִמ ְּצ ָותוֹ
ְּברֹב ַעם ו ְּשנַ יִ ם ֵמ ֶׁהם ַר ָבנָ ןְּ ,כמוֹ ֶׁש ִנ ְּפ ָסק ַב ֻּש ְּל ָחן ָערו ְּך
ימן ריט)ְּ ,ו ָכל זֶׁ ה ִב ְּכ ֵדי ְּל ַל ְּמ ֵדנו ֶׁש ְּנ ַה ֵלל
(או"ח ִס ָ
ונְּ ַפ ְּר ֵסם ֶׁאת ֵשם ה' ְּונוֹ ֶׁדה ִל ְּשמוֹ ַעל ָכל נִ ָסיו ַו ֲח ָס ָדיו
ִב ְּפרוֹ ְּטרוֹ ט.
ונְּ ַס ֵפר ָׁכאן ַמ ֲע ֶשה נִ ְּפ ָׁלא ַעל ַה ׁ ְּש ָׁג ָׁחתוֹ ַה ְּפ ָׁר ִטית ׁ ֶשל ה'
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יִ ְּת ָׁב ַר ְּך ִע ָׁמנוְּ ,ו ַעל ֶׁש ָאנו ְּצ ִר ִ
יכים ְּלהוֹ דוֹ ת ו ְּל ַה ֵלל ִל ְּשמוֹ
ְּ
יִ ְּת ָב ַר ְּך ַעל ָכ ְּך ְּב ָכל ֵעת ,ו ַמ ֲע ֶׁשה ֶׁש ָהיָ ה ָכך ָהיָ ה .יְּ הו ִדי
שוֹ ֵמר תוֹ ָרה ו ִמ ְּצוֹת יָ ָצא ַל ֲע ָס ָקיו ְּב ַא ְּפ ִר ָ
יקה ָה ְּרחוֹ ָקה,
יש ,ו ְּב ָׁכל
ָׁ'ל ַק ְּח ִתי ֶאת ַה ָׁק ָׁב"ה ְּכ ׁ ֻּש ָׁתף ַב ֲע ָׁס ַקי' ְּמ ַס ֵפר ָׁה ִא ׁ
ֵעת ֲאנִ י ִמ ְּת ַפ ֵלל ומוֹ ֶדה ִל ׁ ְּשמוֹ ְּב ִמ ִלים ְּפ ׁשוטוֹ ת
ו ְּת ִמימוֹ ת.
יע ִתי ָה ַא ֲחרוֹ נָ ה ֻּהזְּ ַמנְּ ִתי ְּליִ שוב ָק ָטן ְּונִ ָדח
ִבנְּ ִס ָ
ְּב ַא ְּפ ִר ָ
ילים ַה ֲחשו ִכים נִ ְּת ַק ְּל ִתי
יקה ,ו ְּב ֶׁל ְּכ ִתי ְּב ַא ַחד ַה ְּש ִב ִ
ְּל ֶׁפ ַתע ְּבכו ִשי ְּגדוֹ ל ְּמ ַמ ִדיםַ ,הר ָא ָדם ַמ ָמשְּ ,כ ֶׁשהוא
נִ ָצב ְּל ָפנַ י ְּב ֶׁמ ְּר ָחק ֶׁשל ְּשנֵ י ֶׁמ ְּט ִרים ִב ְּל ַבדְּ ,והוא ַמ ִביט ִבי
ְּב ֵעינַ יִ ם ְּמ ַא ְּימוֹ ת ָׁדם ְּו ֶר ַצחַ ,פ ַחד ְּו ַח ְּל ָׁח ָׁלה ָׁא ֲחזו ְּב ָׁכל
גו ִפי ְּו ִה ְּת ַח ְּל ִתי לוֹ ַמר ִודוי.
ָב ֶׁרגַ ע ָה ַא ֲחרוֹ ן ִה ְּסתוֹ ֵבב ַהכו ִשי ַעל ְּמקוֹ מוֹ ְּונָ סוֹ ג
ֲאחוֹ ַר ִנית ,ל ֹא ָח ְּלפו ַדקוֹ ת ֲא ָחדוֹ ת ְּו ַל ָמקוֹ ם ִה ִגיעו
יתי כו ִשי
ַע ְּשרוֹ ת נַ ָידוֹ ת ִמ ְּש ָט ָרהְּ ,ו ָש ֲאלו אוֹ ִתי ִאם ָר ִא ִ
יתי ָל ֶׁהם ֶׁאת ַה ָמקוֹ ם ֶׁש ֵא ָליו
ֲענָ ק ֶׁש ִמ ְּסתוֹ ֵבב ָכאןֶׁ ,ה ְּר ֵא ִ
ִה ְּת ַק ֵדם ַהכו ִשיַ ,א ַחד ַה ְּק ִצינִ ים ֶׁש ִד ַב ְּר ִתי ִעמוֹ ָ ,היָ ה
ַהמום ֶׁש ַהכו ִשי ל ֹא נָ גַ ע ִבי ְּל ָר ָעה ,הוא ִס ֵפר ִלי ֶׁש ְּמ ֻּד ָבר
ְּב ַא ַחד ָהרוֹ ְּצ ִחים ַה ְּמ ֻּס ָכנִ ים ְּביוֹ ֵתר ַב ְּמ ִדינָ ה ֶׁש ֶׁנ ְּח ָבש
ַב ֶׁכ ֶׁלא ַעד סוֹ ף יָ ָמיוְּ ,ו ִל ְּפנֵ י ַא ְּר ָב ִעים ו ְּשמוֹ נֶׁ ה ָשעוֹ ת ָב ַרח
ִמ ִכ ְּלאוֹ ְּו ִה ְּס ִפיק ְּכ ָבר ִל ְּרצ ַֹח ְּב ֶׁפ ֶׁרק זְּ ַמן ָק ָצר זֶׁ ה ַע ְּשרוֹ ת
'היָׁ ה ְּל ָׁך נֵ ס ָׁגדוֹ ל ׁ ֶשהוא לֹא נָׁ גַ ע ְּב ָׁך ְּל ָׁר ָׁעה'ָׁ ,א ַמר
ֲאנָ ִשיםָׁ ,
ַה ָׁק ִצין.
ָהרוֹ ֵצ ַח ַההוא נִ ְּת ַפס ְּל ַבסוֹ ף ו ְּל ַא ַחר ִמ ֵכן נוֹ ַדע ַל ְּיהו ִדי
ֶׁש ָלנוֶׁ ,ש ְּב ַמ ֲה ַל ְּך ַה ֲח ִקירוֹ ת נִ ְּש ַאל ַמדו ַע ל ֹא נָ גַ ע ַב ְּיהו ִדי
ֹאש
ֶׁש ִנ ְּק ַלע ְּל ַד ְּרכוֹ ? ַהכו ׁ ִשי ֵה ׁ ִשיב ָׁ
'היו לוֹ ׁ ְּשנֵ י ׁשוֹ ְּמ ֵרי ר ׁ
יצד יָׁ כ ְֹּל ִתי ְּל ָׁה ְּרגוֹ ?'.
ִמ ׁ ְּשנֵ י ִצ ָׁדיו ְּו ֵכ ַ
ִמ ִספור נִ ְּפ ָלא זֶׁ ה נִ ְּל ַמד ֶׁשה' נִ ְּמ ָצא ִע ָמנו ְּב ָכל ֵעת
(ת ֲענִ ית יאֶ ׁ ).ש ְּל ָׁכל ֶא ָׁחד ְּו ֶא ָׁחד יֵ ׁש
יתא ַב ְּג ָמ ָרא ַ
ְּו ִכ ְּד ִא ָ
ַמ ְּל ָׁא ִכים ׁ ֶש ׁשוֹ ְּמ ִרים ָׁע ָׁליוְּ ,ו ַת ְּפ ִק ֵידנו ְּל ַה ֵלל ו ְּל ׁ ַש ֵב ַח ַלה'
יִ ְּת ָׁב ַר ְּך ַעל רוֹ ב ֲח ָׁס ָׁדיו ׁ ֶש ִע ָׁמנוְּ ,ולֹא עוֹ ד ֶא ָׁלא ׁ ֶש ָׁצ ִר ְּ
יך
ְּל ִה ָׁד ֵבק ִב ְּד ָׁר ָׁכיו ׁ ֶשל ַא ְּב ָׁר ָׁהם ו ְּל ַפ ְּר ֵסם ֶאת ַה ֲח ָׁס ִדים
ִב ְּפרוֹ ְּטרוֹ ט ָׁק ָׁבל ַעם ָׁו ֵע ָׁדה ,ו ְּכ ָׁכל ׁ ֶש ְּנ ָׁפ ֵרט יוֹ ֵתר ֶאת
ַה ִנ ִסים ְּו ַה ֲח ָׁס ִדים נְּ ַק ֵבל יוֹ ֵתר ְּויוֹ ֵתר ַה ְּר ָׁג ׁ ָׁשה ׁ ֶשל הוֹ ָׁד ָׁאה
ְּו ַא ֲה ָׁבה ַלה' יִ ְּת ָׁב ַר ְּך ַעל רוֹ ב ִק ְּר ָׁבתוֹ ְּונִ ְּפ ְּלאוֹ ָׁתיו ִע ָׁמנו
ָׁת ִמיד .ה' יְּ זַ ֵכנו.


כ ָֹׁחה ֶׁשל ְּת ׁשו ָׁבה...
(שם
קול ַה ַנ ַער ַבאֲ ֶּשר הוא ָשם ָ
ִכי ָש ַמע אֱ לֹ ִקים ֶּאל ֹ
יז)

ָצ ִר ְּ
יתא ַעל
יך ֵבאור ַמה הוא ָשם? ו ַב ְּג ָמ ָרא (ר"ה טזִ ):א ָ
"א ַמר ַר ִבי יִ ְּצ ָחק ֵאין ָדנִ ין ֶׁאת ָה ָא ָדם ֶׁא ָלא ְּל ִפי
זֶׁ ה ָ
ַמ ֲע ָשיו ֶׁשל אוֹ ָתה ָש ָעה" .ו ְּכמוֹ ֶׁש ֵב ֵאר ַר ִש"י ַעל
ַה ָפ ָר ָשה ֶׁש ֲהגַ ם ֶׁש ֲע ִת ִידין ָבנָ יו ֶׁשל יִ ְּש ָמ ֵעאל ְּל ָה ִמית ֶׁאת
יִ ְּש ָר ֵאל ַב ָצ ָמאִ ,מ ָכל ָמקוֹ ם ִמ ֵכ ָיון ֶׁש ְּב ָש ָעה ֶׁש ִב ֵקש

ֵמ ַה ָק ָב"ה ָהיָ ה ַצ ִדיקַ ,ב ָק ָשתוֹ ִה ְּת ַמ ְּל ָאה.
ילנוֶ ׁ ,ש ֲא ִפלו ִאם ָׁא ָׁדם ָׁמ ֵלא ַח ָׁט ִאים,
זֶ ה ִחזוק ָׁעצום ִב ׁ ְּש ִב ֵ
ַאל לוֹ ִלפוֹ ל ְּב ַד ְּעתוֹ ו ְּל ִה ְּתיָׁ ֵא ׁש ֵמ ַה ְּת ׁשו ָׁבהֵ ,מ ֲח ׁ ַש ׁש
ׁ ֶש ָׁיבֹא ִל ֵידי ֵח ְּטא ְּב ָׁע ִתידִ ,מ ֵכ ָׁיון ׁ ֶש ַה ָׁק ָׁב"ה ִמ ְּס ַת ֵכל
ימיות ִלבוֹ  ,ו ְּכ ׁ ֶשהוא רוֹ ֶאה ׁ ֶש ִלבוֹ ִעמוֹ הוא ְּמ ַק ֵבל
ִב ְּפנִ ִ
יתא ַב ְּג ָמ ָרא ִ
(קדו ִשין מט):
ֶאת ְּת ׁשו ָׁבתוֹ ְּ ,ו ֵכן ִא ָ
ֶׁש ַה ְּמ ַק ֵדש ִא ָשה ַעל ְּמנָ ת ֶׁשהוא ַצ ִדיק ָגמור ֲא ִפלו הוא
ָר ָשע ָגמור ְּמ ֻּק ֶׁד ֶׁשתִ ,מ ֵכ ָיון ֶׁש ָאנו תוֹ ִלים ֶׁש ִה ְּר ֵהר
ְּתשו ָבה ְּב ַד ְּעתוֹ .
ו ְּב ֵבאור ָה ִענְּ יָ ןֶׁ ,ש ְּיסוֹ ד ַה ֵח ְּטא זֶׁ ה ַה ְּר ָח ָקה ֵמ ִאתוֹ יִ ְּת ָב ַר ְּך,
ו ְּכ ֶׁש ָא ָדם מוֹ ִשיט ֶׁאת יָ דוֹ ַל ָק ָב"הֲ ,אזַ י הוא ַמ ְּר ֶׁאה ֶׁשהוא
ָח ֵפץ ָלשוב ֵא ָליו יִ ְּת ָב ַר ְּך .ה' יְּ זַ ֵכנו ְּל ַה ֲא ִמין ְּבכ ַֹח
ַה ְּתשו ָבהְּ ,ו ָלשוב ֵא ָליו ִעם ֵלב ָטהוֹ ר ֶׁה ָח ֵפץ ַל ֲעשוֹ ת ֶׁאת
ְּרצוֹ נוֹ ְּב ַא ֲה ָבה.


ֵע ָׁצה טוֹ ָׁבה ְּל ָׁכל ֶא ָׁחד וְּ ֶא ָׁחד ָׁלקום ִמ ֵדי ב ֶֹקר ִבזְּ ִריזות
וַ י ְַּש ֵּכם ַא ְּב ָר ָהם ַבב ֶֹּקר (כב ג)

יתא ְּב ִמ ְּד ַרש ְּת ִה ִלים (קיב) " ְּב ִמ ְּצו ָֹתיו ָח ֵפץ ְּמאֹד  -זֶׁ ה
ִא ָ
ַא ְּב ָר ָהם ָא ִבינו ֶׁש ִמ ָיד ְּכ ֶׁש ִנ ְּצ ַט ָוה ַל ֲעקֹד ֶׁאת יִ ְּצ ָחק ָע ָשה
זֹאת ִבזְּ ִריזות ו ְּב ִש ְּמ ָחה ְּכמוֹ ֶׁש ָכתוב ַו ַי ְּש ֵכם ַא ְּב ָר ָהם
ַבב ֶֹׁקר"ִ .מ ָכאן נִ ְּל ַמד ֶׁש ִע ַקר ַמ ֲע ַלת ַה ִמ ְּצוֹת זֶׁ ה ְּכ ֶׁש ֵהם
נַ ֲע ִשים ְּב ִש ְּמ ָחה ו ְּב ֵח ֶׁשקַ ,הנוֹ ְּב ִעים ֵמ ָרצוֹ ן ְּל ַק ֵים ֶׁאת
ִצווי ה'ְּ ,ו ַעל ֵכן ַגם ְּכ ֶׁש ָא ָדם ַמ ְּר ִגיש ק ִֹשי ְּל ַק ֵים ֶׁאת ְּרצוֹ ן
ה'ֶׁ ,של ֹא יִ ְּת ַע ֵצב ֶׁאל ִלבוֹ ַ ,רק ַא ְּד ַר ָבה יִ ְּש ַמח ָבזֶׁ הְּ ,ויֵ ַדע
ֶׁש ַעל יְּ ֵדי ֶׁש ִי ְּת ַג ֵבר ֲע ֵל ֶׁ
יהם ִיזְּ ֶׁכה ְּל ַה ְּש ִלים ֶׁאת ִלבוֹ
ַל ָק ָב"ה ֶׁב ֱא ֶׁמת.
ְּוזֶ ה ֵע ָׁצה טוֹ ָׁבה ְּל ָׁכל ֶא ָׁחד ְּו ֶא ָׁחד ָׁלקום ִמ ֵדי ב ֶֹקר ִבזְּ ִריזות
 ׁ ֶש ִי ְּתבוֹ נֵ ן ׁ ֶש ַה ָׁק ָׁב"ה ַמנְּ ׁ ִשים אוֹ תוֹ ו ַמ ְּפ ִעיל ֶאת ָׁכל גופוֹ ,ְּו ַעל יְּ ֵדי ֵכן יִ ְּתעוֹ ֵרר ְּב ִלבוֹ ֵח ׁ ֶשק ָׁעצום ְּל ִה ְּת ַג ֵבר ַעל
ַה ׁ ֵשינָׁ ה ְּו ָׁלקום ִמ ִמ ָׁטתוֹ ִבזְּ ִריזותַ ,ו ֲאזַ י הוא עוֹ ֶׁשה
ִב ְּב ִחינַ ת ַמה ְּמ ִסירות נֶׁ ֶׁפש ִכ ְּב ֵעת ָה ֲע ֵק ָדהְּ ,ו ֶׁאת ַהכֹחוֹ ת
ַה ָללו ֶׁשל ַה ְּמ ִסירות נֶׁ ֶׁפשִ ,הנְּ ִחיל ָלנו ַא ְּב ָר ָהם ָא ִבינו.

(שם יב)
ַע ָתה ָי ַד ְּע ִתי ִכי יְּ ֵּרא אֱ לֹ ִקים ַא ָתה ָ

ִב ְּכ ֵדי ִל ְּקנוֹ ת ֶׁאת ִמ ַדת ַה ִב ָטחוֹ ן ָצ ִר ְּ
יך ַל ֲעבוֹ ר ֶׁאת
ַה ִנ ְּסיוֹ נוֹ ת ֶׁשל ַה ַח ִיים ְּב ַה ְּצ ָל ָחה ,ו ִמ ְּב ִלי ֶׁש ָא ָדם עוֹ ֵבר
ְּק ָשיִ ים ְּבפ ַֹעלֲ ,הגַ ם ֶׁשהוא יִ ְּהיֶׁ ה ָחזָ ק ְּב ַד ְּעתוֹ ְּב ִב ָטחוֹ ן
ַב ָק ָב"הֲ ,ע ַדיִ ן זֶׁ ה ל ֹא יִ ְּהיֶׁ ה ִקנְּ יָ נוֹ ְּ ,כמוֹ ֶׁש ָמ ִצינו ֵא ֶׁצל
ַא ְּב ָר ָהם ָא ִבינו ָע ָליו ַה ָשלוֹ ם ֶׁש ַא ֲח ֵרי נִ ְּסיוֹ ן ָה ֲע ֵק ָדה ָא ַמר
לוֹ ַה ָק ָב"ה ַ'ע ָתה יָ ַד ְּע ִתי ִכי יְּ ֵרא ֱאל ִֹקים ַא ָתה'ַ ,ו ֲהגַ ם
ֶׁש ַגם ִל ְּפנֵ י ֵכן ָהיָ ה יְּ ֵרא ֱאל ִֹקיםִ ,מ ָכל ָמקוֹ ם ָכל עוֹ ד
ֶׁשהוא ל ֹא ָע ַבר ֶׁאת ַה ִנ ָסיוֹ ן ְּבפ ַֹעל ,הוא ל ֹא ִה ְּש ַת ֵלם
ְּב ִמ ַדת ַה ִי ְּר ָאה ְּו ַה ִב ָטחוֹ ן.
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