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ִּב ְר ַּכת 'יוֹ ֵצר אוֹ ר' ֶׁשל ַּא ְב ָר ָהם ָא ִּבינו...
"וַּ ַּי ְרא ֵא ָליו ה' ְב ֵאלוֹ נֵ י ַּמ ְמ ֵרא וְ הוא י ֵֹשב ֶׁפ ַּתח
ָהא ֶֹׁהל ְכחֹם ַּהיוֹ ם" .נִּ ְש ֶׁא ֶׁלת ַּה ְש ֵא ָלה :א.
ישה ֶׁש ֶׁזה ָהיָ ה ְכחֹם ַּהיוֹ ם?
ַּמדו ַּע ַּהתוֹ ָרה ַּמ ְד ִּג ָ
בַּ .מדו ַּע נֶׁ ֱא ַּמר 'י ֵֹשב' ָח ֵסר? גַּ .ה ְג ָמ ָרא (ב"מ
ה ):אוֹ ֶׁמ ֶׁרתִּ :ב ֵקש ַּה ָק ָב"ה ֶׁשל ֹא יִּ ְט ַּרח
ְבאוֹ ְר ִּחים הוֹ ִּציא ַּח ָמה ִּמ ַּנ ְר ִּת ָ
יקהֵ ,כ ָיון ֶׁש ָר ָאה
ֶׁש ַּא ְב ָר ָהם ֵכן י ֵֹצא ְל ַּח ֵפש אוֹ ְר ִּחיםִּ ,מ ַּיד ָש ַּלח
ַּה ָק ָב"ה ְשל ָֹשה ַּמ ְל ָא ִּכים .נִּ ְש ֶׁא ֶׁלת
לוֹ
ַּה ְש ֵא ָלהֲ :ה ֵרי סוֹ ף ָכל סוֹ ף ַּא ְב ָר ָהם ֵכן ָר ָצה
אוֹ ְר ִּחים ,א"כ ַּמה הוֹ ִּעיל ֶׁשהוֹ ִּציאו ַּח ָמה
ִּמ ַּנ ְר ִּת ָ
יקה? דְ .ו ִּאם ְכ ָבר אוֹ ְר ִּחים ַּמדו ַּע
ֹאמר ִּב ְש ִּביל ַּה ְש ִּליחות
ַּמ ְל ָא ִּכים? ְו ִּאם ת ַּ
יאל
יכ ֵאל ְל ַּב ֵשר ֶׁאת ַּא ְב ָר ָהםַּ ,ג ְב ִּר ֵ
ֶׁש ָל ֶׁהםִּ ,מ ָ
ַּל ֲהפ ְֹך ֶׁאת ְסדוֹ םְ ,ר ָפ ֵאל ְל ַּר ְפאוֹ תֲ .ע ַּדיִּ ן ָק ֶׁשה,
ְו ִּכי ַּא ְב ָר ָהם ָצ ִּר ְ
יך ִּל ְשמוֹ ַּע ֶׁאת ַּה ְבשוֹ ָרה
ֵמ ַּה ַּמ ְל ָא ְךֲ ,ה ֵרי ְכ ָבר ָש ַּמע ֶׁאת זֶׁ ה ִּמ ִּפי ה'
ְב ֵפרוש " ִּה ֵנה ָש ָרה ִּא ְש ְת ָך יוֹ ֶׁל ֶׁדת ְל ָך ֵבן
את ְשמוֹ יִּ ְצ ָחק" ,ו ַּמה הוא ָצ ִּר ְ
יך ַּל ַּמ ְל ָא ְך?
וְ ָק ָר ָ
ה' ָבא ְל ִּבקור...
ישי
ֶׁא ָלא ַּה ִּמ ְד ָרש ַּתנְ חו ָמא אוֹ ֵמר ,יוֹ ם ְש ִּל ִּ
ְל ִּמ ָלתוֹ ָהיָ ה ו ָבא ַּה ָק ָב"ה ְו ָש ַּאל ִּב ְשלוֹ מוֹ -
ַּה ָק ָב"ה הוא ָהיָ ה ַּה ַּסנְ ָדק ְו ַּהמוֹ ֵהל ֶׁשל ַּא ְב ָר ָהם
ָא ִּבינוְ ,כמ"ש ַּר ִּש"י ְבסוֹ ף ֶׁל ְך ְל ָך ,נָ ַּטל ַּא ְב ָר ָהם
ַּס ִּכין ְו ָא ַּחז ְב ָע ְר ָלתוֹ ְו ָהיָ ה יָ ֵרא ֶׁש ָהיָ ה זָ ֵקןַּ ,מה
ָע ָשה ַּה ָק ָב"ה ָש ַּלח יָ דוֹ ְו ָא ַּחז ִּעמוֹ ֶׁ ,ש ֶׁנ ֱא ַּמר
" ְו ָכרוֹ ת ִּעמוֹ ַּה ְב ִּרית" 'לוֹ ' ל ֹא נֶׁ ֱא ַּמר ֶׁא ָלא
יע ְל ַּב ֵקר אוֹ תוֹ .
' ִּעמוֹ 'ְ ,ו ַּע ְכ ָשו ַּה ַּסנְ ָדק ִּה ִּג ַּ
ִּב ְר ַּכת 'יוֹ ֵצר אוֹ ר' ֶׁשל ַּא ְב ָר ָהם ָא ִּבינו...
ָ
ו ְבאוֹ ָתה ָש ָעה ַּה ָק ָב"ה הוֹ ִּציא ַּח ָמה ִּמ ַּנ ְר ִּתיקה,
ָאז ַּא ְב ָר ָהם ָא ִּבינו יָ ָצא ְל ַּבחוץ ו ֵב ֵר ְך ְב ִּש ְמ ָחה
'יוֹ ֵצר אוֹ ר ובוֹ ֵרא ח ֶֹׁש ְך'ַּ ,א ְב ָר ָהם ָא ִּבינו ִּת ֵקן
ְת ִּפ ַּלת ַּש ֲח ִּריתָ ,אז ִּמ ַּיד ְכ ֶׁש ַּה ֶׁש ֶׁמש יוֹ ֵצאת
ַּא ְב ָר ָהם יָ ָצא ְו ִּה ְכ ִּריז נִּ ְמרוֹ ד אוֹ ֵמר ֶׁש ַּה ֶׁש ֶׁמש
יֵ ש ָלה כ ַֹּחֲ ,א ָבל ָה ֱא ֶׁמת ֵאינָ ה ֵכןֶׁ ,א ָלא ַּא ָתה
'יוֹ ֵצר אוֹ ר ובוֹ ֵרא ח ֶֹׁש ְך'ְ .וזֶׁ ה ַּמה ֶׁש ַּהתוֹ ָרה
אוֹ ֶׁמ ֶׁרת" ,וַּ ֵי ָרא ֵא ָליו ה' ְב ֵאלוֹ נֵ י ַּמ ְמ ֵרא ,וְ הוא"
ַּ -א ְב ָר ָהם ָא ִּבינו ַּמה ָע ָשה ָאז? "י ֵֹשב ֶׁפ ַּתח

ָהא ֶֹׁהל ְכחֹם ַּהיוֹ ם"  -יוֹ ֵשב ל ֹא נֶׁ ֱא ַּמר ֶׁא ָלא
י ֵֹשבֵ ,מ ָאז ו ֵמעוֹ ָלם " ְכחֹם ַּהיוֹ ם" ְ -כ ֶׁש ַּה ַּח ָמה
זוֹ ַּר ַּחתָ ,היָ ה ַּא ְב ָר ָהם ָא ִּבינו יוֹ ֵצא ְל ֶׁפ ַּתח
יהמ"ק ,ו ַּמ ְת ִּחיל ְל ַּש ֵב ַּח
ָהא ֶֹׁהל ְ -ל ַּש ֲע ֵרי ֵב ַּ
ֶׁאת ה' ַּעל ַּה ֶׁש ֶׁמשְ ,ל ַּה ְראוֹ ת ֶׁש ַּל ֶׁש ֶׁמש ֵאין
יח ֶׁשל ה' ְל ָה ִּאיר
שום כ ַֹּח ,הוא ַּרק ָש ִּל ַּ
ָלעוֹ ָלם.
ְק ֻד ַּשת 'י ֵֹצר' ֶׁשל ַּא ְב ָר ָהם...
ִּמ ַּיד ַּא ַּחר ָכ ְך ַּה ַּמ ְל ָא ִּכים ָב ִּאים ֵא ָליוְ ,ו ַּא ְב ָר ָהם
ִּה ְמ ִּש ְ
יך ְו ָא ַּמר ' ֶׁאת ֵשם ָה ֵאל ַּה ֶׁמ ֶׁל ְך ַּה ָגדוֹ ל
יהם עֹל
ָקדוֹ ש הוא ְו ֻכ ָלם ְמ ַּק ְב ִּלים ֲע ֵל ֶׁ
ַּמ ְלכות ָש ַּמיִּ ם זֶׁ ה ִּמ ֶׁזהַּ '..הגוֹ יִּ ם ְסבו ִּרים
ֶׁש ַּל ַּמ ְל ָא ִּכים יֵ ש כ ַֹּח ,ו ְל ָכ ְך ֵהם עוֹ ְב ִּדים ָל ֶׁהם.
ְכ ֵמ"ש ָה ַּר ְמ ַּב"ם (פ"א ֵמ ִּה ְלכוֹ ת ע"ז) ֶׁש ֵהם
ָהיו ְסבו ִּרים ֶׁש ָצ ִּר ְ
יך ְל ַּכ ֵבד ֶׁאת ַּה ַּמ ְל ָא ְך אוֹ
יכ ְך ִּה ְש ַּת ֲחוו ָל ֶׁהם ַּעד ְכ ֵדי ָכ ְך
ַּהכוֹ ָכבְ ,ל ִּפ ָ
ישע ַּא ֵחר ְכ ֶׁש ָע ָלה ַּל ָמרוֹ ם ְו ָר ָאה ֶׁאת
ֶׁש ֱא ִּל ָ
ַּמ ְל ַּא ְך מט"ט יוֹ ֵשב ָט ָעה ַּל ְחשֹב ֶׁש ֵיש ְש ֵתי
ְרשויוֹ ת.
' ִּכי הוא ְל ַּבדוֹ  ...פוֹ ֵעל ְגבורוֹ ת'
ֲא ָבל ַּא ְב ָר ָהם ָא ִּבינו ָס ַּתר ֶׁאת ָכל ַּה ְס ָברוֹ ת
ַּה ָללוְ ,ו ִּה ְכ ִּריז ' ִּכי הוא ְל ַּבדוֹ ָמרוֹ ם ְו ָקדוֹ ש' -
הוא ְמרוֹ ָמם ֵמ ַּעל ַּל ַּמ ְל ָא ִּכים' .פוֹ ֵעל גְ בורוֹ ת'
 ַּה ָק ָב"ה הוא פוֹ ֵעל ֶׁאת ַּה ַּמ ְל ָא ִּכים ַּה ִּגבוֹ ִּרים.'בוֹ ֵרא ְרפואוֹ ת' ָ -כל ַּה ַּמ ְל ָא ִּכים ַּה ַּש ָי ִּכים
ִּל ְר ָפ ֵאל קוֹ ְר ִּאים ְואוֹ ְמ ִּרים 'בוֹ ֵרא ְרפואוֹ ת' -
ה' הוא ָהרוֹ ֵפאַּ ' .ב ַּעל ִּמ ְל ָחמוֹ ת' ָ -כל
יאל ַּמ ְכ ִּריזִּ ים
ַּה ַּמ ְל ָא ִּכים ַּה ַּש ָי ִּכים ְלגַּ ְב ִּר ֵ
ֶׁש ַּה ָק ָב"ה הוא ַּב ַּעל ִּמ ְל ָחמוֹ תֲ ' .אדוֹ ן
יכ ֵאל
ַּה ִּנ ְפ ָלאוֹ ת' ָ -כל ַּה ַּמ ְל ָא ִּכים ַּה ַּש ָי ִּכים ְל ִּמ ָ
ַּמ ְכ ִּריזִּ ים ' ֲאדוֹ ן ַּה ִּנ ְפ ָלאוֹ ת'.
"אנִּ י" וְ ל ֹא ַּמ ְל ָא ְך!!!
ֲ
"וַּ ִּי ָשא ֵעינָ יו וַּ ַּי ְרא וְ ִּה ֵנה ְשל ָֹשה ֲאנָ ִּשים"
יאת ֵעינַּ יִּ םַּ ,ב ֲע ֵק ַּדת יִּ ְצ ָחק,
יכן ָמ ִּצינו נְ ִּש ַּ
ֵה ָ
ָשם ַּה ָש ָטן נִּ ְל ָחם ְב ָכל ַּהכֹחוֹ תְ ,ו ָע ָשה ַּע ְצמוֹ
ְכנָ ָהר ְכ ֵדי ֶׁשל ֹא יֵ ְלכו ַּל ֲע ֵק ָדהְ ,ו ַּא ְב ָר ָהם

יה ֶׁאת ֵעינָ יו ִּמ ֶׁמנו ְו ָק ַּפץ ַּל ַּמיִּ ם
ָא ִּבינו ִּהגְ ִּב ַּ
ְ
ִּב ְמ ִּסירות נֶׁ ֶׁפשָ .כך ַּגם ָכאן ַּה ַּמ ְל ָא ִּכים ַּה ָללו
ָהיו נִּ ָסיוֹ ן ְל ַּא ְב ָר ָהם ָא ִּבינו" .נִּ ָצ ִּבים ָע ָליו" ָ -כל
יצ ִּבים ,זֶׁ ה ָד ָתן ַּו ֲא ִּב ָירם,
ָמקוֹ ם ֶׁש ֶׁנ ֱא ַּמר נִּ ִּצים ְונִּ ָ
ְב ֵעינֵ י ַּא ְב ָר ָהם ֵהם ָהיו ְכ ָד ָתן ַּו ֲא ִּב ָירםִּ ,כי ֵהם
ָהיו "נִּ ָצ ִּבים ָע ָליו" ְבאוֹ תוֹ ָמקוֹ ם ֶׁש ָשם ה'
נִּ ְר ָאה ֵא ָליוְ ,והוא ל ֹא ָר ָצה אוֹ ָתם ,הוא ָר ָצה
ַּרק ֶׁאת ה'.
ְבשוֹ ַּרת ַּהבוֹ ֵראָ - :ש ָרה ְת ַּל ֵמד תוֹ ָרה ְל ָכל
ַּהגוֹ יִּ ם
ָ
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ְבנִּ ָסיוֹ ן ֶׁשהוא ֵה ִּביא לוֹ ַּמ ְל ָא ִּכים ֶׁש ַּי ֲעשו לוֹ
ֶׁאת ָכל ַּמה ֶׁשהוא ָהיָ ה ָצ ִּר ְ
יך ,הוא ָהיָ ה חוֹ ֶׁלה
יע
יע ַּמ ְל ַּא ְך ְר ָפ ֵאל ְל ַּר ְפאוֹ ת אוֹ תוֹ ִּ ,ה ִּג ַּ
ָאז ִּה ִּג ַּ
ַּמ ְל ָא ְך ְל ַּב ֵשר לוֹ ְבשוֹ רוֹ ת טוֹ בוֹ תְ ,ל ַּש ֵמ ַּח
אוֹ תוֹ ְ .ו ַּא ְב ָר ָהם ָא ִּבינו ֵה ִּבין ֶׁאת זֶׁ הְ ,ל ָכ ְך נֶׁ ֱא ַּמר
" ַּו ַּי ְרא ַּו ַּי ְרא" ב' ְפ ָע ִּמים ,אוֹ ֵמר ַּר ִּש"י א' ְלשוֹ ן
ְר ִּא ָיהְ ,וא' ְלשוֹ ן ֲה ָבנָ ה ,הוא ֵה ִּבין ֶׁאת ַּה ִּנ ָסיוֹ ן
ֶׁשעוֹ ֵמד ְל ִּפ ְתחוֹ ָ .אז ַּא ְב ָר ָהם ָא ִּבינו אוֹ ֵמר ַּלה'
" ַּאל נָ א ַּת ֲעבֹר ֵמ ַּעל ַּע ְב ֶׁד ָך" ִּ -ת ָש ֵאר ָכאן ִּכי
ֲאנִּ י ַּע ְכ ָשו הוֹ ֵל ְך ַּל ֲעבֹד ְל ָפנֶׁ ָ
יך ַּב ֲעבוֹ ָדה
נִּ ְפ ָל ָאהֲ ,אנִּ י הוֹ ֵל ְך ְל ַּה ְראוֹ ת ֶׁש ֲאנִּ י " ַּע ְב ֶׁד ָך"
ְול ֹא ֶׁע ֶׁבד ַּל ַּמ ְל ָא ִּכיםַּ ,א ָתה ְכ ָבר ִּב ַּש ְר ָת ִּלי ֶׁאת
ַּה ְבשוֹ ָרה ֶׁשל ֵל ַּידת יִּ ְצ ָחק ַּ -א ָתה ְכ ָבר ָא ַּמ ְר ָת
ִּלי " ָש ַּרי ִּא ְש ְת ָך ל ֹא ִּת ְק ָרא ֶׁאת ְש ָמה ָש ַּרי ִּכי
ָש ָרה ְש ָמה" ַּאל ִּת ְק ָרא ְל ִּא ְש ְת ָך ָש ַּרי ְ -כ ִּאלו
ִּהיא ָש ָרה ְל ָך ו ְל ִּמ ְש ַּפ ְח ְת ָך ,ל ֹא! ַּע ְכ ָשו
ַּמ ְת ִּחיל ָד ָבר ָח ָדשָ " ,ש ָרה ְש ָמה" ִּהיא הוֹ ֶׁל ֶׁכת
ִּל ְהיוֹ ת ָש ָרה ְל ָכל ָהעוֹ ָלםְ ,כמוֹ ֶׁשאוֹ ְת ָך
אתי " ַּא ְב ָר ָהם" ִּכי ַּא ָתה עוֹ ֵמד ִּל ְהיוֹ ת ַּאב
ָק ָר ִּ
ְ
ְל ָכל ָהעוֹ ָלםָ ,כך ָש ָרה ֲע ִּת ָידה ַּל ֲעמוֹ ד ְל ֵעינֵ י
כֹל ,ו ְל ַּה ְראוֹ ת ָל ֶׁהם נִּ ִּסים ו ְל ַּל ְמ ָדם ֶׁאת
ָה ֱאמונָ ה ַּבה'.
ָש ָרה ְתחוֹ ֵלל נִּ ִּסים...
יצד זֶׁ ה יִּ ְת ַּק ֵים? "ו ֵב ַּר ְכ ִּתי אוֹ ָתה
ְו ִּאם ִּת ְש ַּאל ֵכ ַּ
ְוגַּ ם נָ ַּת ִּתי ִּמ ֶׁמ ָנה ְל ָך ֶׁבן" ְ -ו ַּעל יְ ֵדי ָכ ְך
יה ְו ָהיְ ָתה ַּלגוֹ יִּ ם ִּ -היא ִּת ְהיֶׁ ה אוֹ ר
ו ֵב ַּר ְכ ִּת ָ

ַּלגוֹ יִּ םִּ ,כי ִּהיא ַּת ְר ֶׁאה ְל ֻכ ָלם נִּ ִּסים ְונִּ ְפ ָלאוֹ ת
ְב ֵל ַּדת יִּ ְצ ָחקְ ,כמוֹ ֶׁש ַּה ִּמ ְד ָרש ֵמ ִּביא ( ַּר ָבה
ָשם) ֵהינִּ ָ
יקה ֶׁבן ֵאין ְכ ִּתיב ָכאןִּ ,א ֵמנו ָש ָרה
ָהיְ ָתה ְצנו ָעה יוֹ ֵתר ִּמ ַּדי ָא ַּמר ָלה ָא ִּבינו
ַּא ְב ָר ָהם ֵאין זוֹ ְש ַּעת ַּה ְצנִּ יעות ֶׁא ָלא ַּג ִּלי ֶׁאת
ַּד ַּדיִּ ְך ְכ ֵדי ֶׁש ֵי ְדעו ַּהכֹל ֶׁש ִּה ְת ִּחיל ַּה ָק ָב"ה
יה וְ ָהיו נוֹ ְבעוֹ ת
ַּל ֲעשוֹ ת נִּ ִּסיםִּ ,ג ְל ָתה ֶׁאת ַּד ֶׁד ָ
ָח ָלב ִּכ ְש ֵתי ַּמ ְעיָ נוֹ תִּ ,ו ְהיו ַּמ ְטרוֹ נִּ יוֹ ת ָבאוֹ ת
יהם ִּמ ֶׁמ ָנהְ .ו ָהיו אוֹ ְמרוֹ ת ֵאין
ו ְמנִּ יקוֹ ת ֶׁאת ְבנֵ ֶׁ
ֲאנִּ י ְכ ַּדאי ְל ֵהינִּ יק ֶׁאת ָבנֵ ינו ֵמ ֲח ָל ָבה ֶׁשל
ַּצ ֶׁד ֶׁקתַּ ,ר ֵבנו ְור' ָא ָחא ַּר ָבנָ ן ָא ְמ ֵרי ָכל ִּמי ֶׁש ָבא
ְל ֵשם ָש ַּמיִּ ם נַּ ֲע ָשה יָ ֵרא ָש ַּמיִּ ם ,ר' ָא ָחא ָא ַּמר
ַּאף ִּמי ֶׁשל ֹא ָבא ְל ֵשם ָש ַּמיִּ ם נָ ַּתן לוֹ ֶׁמ ְמ ָש ָלה
ְבעוֹ ה"ז ֵכ ָיון ֶׁש ִּה ְפ ִּליגו ַּע ְצ ָמן ְב ִּסינַּ י ְול ֹא
ִּק ְבלו ֶׁאת ַּהתוֹ ָרה נִּ ְט ָלה ֵמ ֶׁהם אוֹ ָתה
ַּה ֶׁמ ְמ ָש ָלה .עכ"ל ַּה ִּמ ְד ָרש.
ֵאיפֹה ַּה ְצחוֹ ק ֶׁשל ָש ָרה???
" ַּו ִּיפֹל ַּא ְב ָר ָהם ַּעל ָפנָ יו" הוא נָ ַּפל ַּעל ָפנָ יו
ֵמרֹב ַּה ִּי ְר ָאה ,ו ִּמבו ָשה ו ִּמ ִּש ְמ ָחה ו ֵמ ַּענָ ָוה,
הוא ל ֹא יָ ַּכל ְל ָה ִּכיל ֶׁאת ַּה ְבשוֹ ָרהָ ,אז הוא
נָ ַּפל ַּעל ָפנָ יו " ַּו ִּי ְצ ָחק" ֵמרֹב ִּש ְמ ָחהֲ ,א ָבל
ִּה ְס ִּתיר ָפנָ יו ַּב ַּק ְר ַּקעִּ ,כי בוֹ ש ִּל ְצחוֹ ק ְבגָ לוי
ֹאמר ְב ִּלבוֹ " -
ִּמ ַּפ ַּחד ה' ו ֵמ ֲה ַּדר ְגאוֹ נוֹ ַּ " ,וי ֶׁ
ְב ִּה ְת ַּפ ֲעלות " ַּה ְל ֶׁבן ֵמ ָאה ָשנָ ה יִּ ָו ֵלד" ְוגוֹ '.
ְו ָכאן ַּהתוֹ ָרה ל ֹא שוֹ ֶׁא ֶׁלת ַּעל ַּא ְב ָר ָהם ַּמדו ַּע
צוֹ ֵחק? ִּכי הוא ָצ ַּחק ִּמ ִּש ְמ ָחה ַּ " -ה ְל ֶׁבן ֵמ ָאה
ָשנָ ה יִּ ָו ֵלד ְו ִּאם ָש ָרה ֲה ַּבת ִּת ְש ִּעים ָשנָ ה
ֵת ֵלד" ,הוא ָש ַּמח ַּעל ַּע ְצמוֹ ְ ,ו ַּעל ִּא ְשתוֹ ,
ְו ַּה ָק ָב"ה ְמאֹד נֶׁ ֱהנָ ה ֵמ ַּה ְצחוֹ ק ֶׁשלוֹ ָאז הוא
ָא ַּמר לוֹ ִּ :ב ְש ִּביל ֶׁש ָצ ַּח ְק ָת ְת ַּק ֵבל ַּמ ָתנָ ה
את ֶׁאת ְשמוֹ יִּ ְצ ָחק" .אוֹ ֵמר ַּר ִּש"י ֶׁשל
"ו ָק ָר ָ
ְ
ַּא ְב ָר ָהם ְלשוֹ ן ִּש ְמ ָחה ְו ֶׁשל ָש ָרה ִּמ ְלשוֹ ן
ֶׁש ָצ ֲח ָקה ְו ִּלגְ ְלגָ הָ .כאן ִּהיא ִּלגְ ְלגָ ה ְל ִּפי
ַּד ְר ָג ָתהֶׁ ,ש ָהיָ ה ָלה ִּל ְצחוֹ ק ְביַּ ַּחד ִּעם ַּא ְב ָר ָהם
ְו ִּל ְשמוֹ ַּח ְמאֹד ְמאֹד ַּעל ַּה ְבשוֹ ָרה ַּהטוֹ ָבהִּ ,כי
ִּמ ַּיד ְכ ֶׁש ִּנ ְפ ַּתח ַּהיְ שו ָעה ָהיָ ה ָלה ְל ִּה ְת ַּפ ֵעל
ו ִּל ְצחוֹ קְ ,ו ַּרק ָכ ְך יִּ ְהיֶׁ ה נִּ ְק ָרא ְשמוֹ 'יִּ ְצ ָחק'.
ו ְכמוֹ ֶׁש ְיב ַֹּאר ְל ַּה ָלן.
ַּא ְב ָר ָהם ְמנַּ ֵצ ַּח ֶׁאת ַּה ַּמ ְל ָא ְך...
יכ ְך ַּא ְב ָר ָהם ָא ִּבינו נִּ ַּגש ַּל ַּמ ְל ָא ִּכיםְ ,ו ָא ַּמר
ְל ִּפ ָ
יכם" ַּמה
"יֻ ַּקח נָ א ְמ ַּעט ַּמיִּ ם וְ ַּר ֲחצו ַּרגְ ֵל ֶׁ
יכם' ְל ַּב ְש ֵרנִּ י ְבשוֹ ָרה
ֶׁש ֻש ַּל ְח ֶׁתם ֵה ָנה ְב' ַּרגְ ֵל ֶׁ
טוֹ ָבה ִּת ְר ֲחצו ֶׁאת ָה ַּרגְ ַּליִּ ם ַּה ָללוַּ ,מדו ַּע?
אוֹ ֵמר ַּר ִּש"י ְל ִּפי ֶׁש ָה ַּע ְר ִּב ִּיים ִּמ ְש ַּת ֲח ִּוים
יהםֲ ,אנִּ י ל ֹא רוֹ ֶׁצה ְכ ַּלל ִּל ְשמוֹ ַּע
ַּל ֲא ַּבק ַּרגְ ֵל ֶׁ
אתםִּ ,כי זֶׁ ה ֶׁא ְצ ִּלי ִּב ְב ִּחינַּ ת ע"זֲ ,אנִּ י
ַּעל ַּמה ָב ֶׁ
ְכ ָבר נִּ ְת ַּב ַּש ְר ִּתי ִּמ ִּפי ַּה ָמקוֹ ם ו ֵמ ַּע ְכ ָשו ֵאינִּ י
זָ קוק ל ֹא ִּל ְב ָר ָכה ְול ֹא ִּל ְבשוֹ ָרה ֵמ ַּאף ֶׁא ָחד.
ַּא ֶׁתם חוֹ ְש ִּבים ֶׁש ֵיש ָל ֶׁכם כ ַֹּח ,ל ֹא ְול ֹא! ַּא ֶׁתם
[כי ָמ ִּצינו
ַּרק ְמ ָש ְר ֵתי ה'ַּ ,אל ִּת ְטעו ָבזֶׁ הִּ ,
ֶׁש ָהיו ַּמ ְל ָא ִּכים ֶׁש ָטעו ְב ָכ ְך]ְ " .ו ֶׁא ְק ָחה ַּפת
ילה
ֶׁל ֶׁחם" ֲ -אנִּ י ַּאגֲ ֵשם ֶׁא ְת ֶׁכם ָו ֶׁא ֵתן ָל ֶׁכם ֲא ִּכ ָ

ו ְש ִּת ָיהָ ,א ְמנָ ם זֶׁ ה נִּ ְש ַּרף ֶׁא ְצ ָלם ִּמ ַּידֲ ,א ָבל
ַּא ְב ָר ָהם ִּה ְמ ִּחיש ְל ַּע ְצמוֹ ֶׁש ֵהם ִּכ ְבנֵ י ָא ָדםִּ " .כי
יכם" ַּ -רק ִּב ְש ִּביל זֶׁ ה
ַּעל ֵכן ֲע ַּב ְר ֶׁתם ַּעל ַּע ְב ֵד ֶׁ
ֹאמרו ֵכן ַּת ֲע ֶׁשה ַּכ ֲא ֶׁשר ִּד ַּב ְר ָת"
אתם ֵא ַּליַּ " .וי ְ
ָב ֶׁ
יתא ְב ָאבוֹ ת ְד ַּר ִּבי
 ָא ֵכןֲ ,ע ֵשה ִּע ָמנו ֵכןְ ,ו ֵכן ִּא ָנָ ָתן (פל"ג) ֶׁע ֶׁשר נִּ ְסיוֹ נוֹ ת נִּ ְתנַּ ָסה ַּא ְב ָר ָהם...
ֶׁש ִּי ְהיו ַּה ַּמ ְל ָא ִּכים אוֹ ְמ ִּרים יוֹ ֵתר ִּמ ֻכ ָלנו ָש ֶׁוה
ַּא ְב ָר ָהם ָא ִּבינוְ .וזֶׁ הו ֶׁש ָד ְרשו ִּמ ָכאן (ב"מ פו):
ְגדוֹ ָלה ַּה ְכנָ ַּסת אוֹ ְר ִּחים ֵמ ַּה ְק ָב ַּלת ְפנֵ י ַּה ְש ִּכינָ ה,
ַּמדו ַּע? ִּכי ַּה ְכנָ ַּסת אוֹ ְר ִּחים ָבא ֶֹׁפן ֶׁש ָע ָשה
ַּא ְב ָר ָהם ֵאין ְל ָך ַּה ְק ָב ַּלת ְפנֵ י ְש ִּכינָ ה ָגדוֹ ל ִּמ ֶׁזה.
ַּהשוֹ ְמ ֵרי רֹאש ֶׁשל ַּא ְב ָר ָהם ָא ִּבינו...
ְו ָכ ְך ַּא ְב ָר ָהם ָא ִּבינו עוֹ ֶׁשה ֲעבוֹ ָדה ְש ֵל ָמה
יע ֶׁאת ַּה ַּמ ְל ָא ִּכיםֶׁ ,ש ִּי ְהיו ַּת ְח ָתיוִּ ,כי
ְל ַּה ְכנִּ ַּ
ַּא ְב ָר ָהם ְל ַּמ ְע ָלה ִּמן ַּה ַּמ ְל ָא ִּכיםָ .מ ָשל ְל ָמה
ַּה ָד ָבר דוֹ ֶׁמהְ ,ל ֶׁמ ֶׁל ְך ֶׁש ֵיש לוֹ שוֹ ְמ ֵרי רֹאש,
ַּו ַּדאי ַּהשוֹ ְמ ֵרי רֹאש יֵ ש ָל ֶׁהם כ ַֹּח יוֹ ֵתר ִּמ ֶׁמנו,
ְו ַּא ְד ַּר ָבה ַּה ֶׁמ ֶׁל ְך ַּע ְצמוֹ ֵאינוֹ נוֹ ֵשא ְכ ֵלי זַּ יִּ ן ְכ ָלל.
ְכמ"ש ֵא ֶׁצל ָשאול ( ְשמו ֵאל יג) " ְו ֶׁח ֶׁרב ל ֹא
יִּ ָמ ֵצא ְב ָכל ְגבול יִּ ְש ָר ֵאלַּ ..ו ִּי ָמ ֵצא ֵא ֶׁצל ָשאול"
 אוֹ ֵמר ַּה ִּמ ְד ָרש ְל ָכבוֹ ד ִּב ְל ַּבדֵ .כן ַּה ַּמ ְל ָא ִּכיםֵהם שוֹ ְמ ֵרי רֹאש ֶׁשל ָה ָא ָדם ַּה ָש ֵלםֲ ,א ָבל
ְב ַּו ַּדאי הוא יוֹ ֵתר נַּ ֲע ֶׁלה ֵמ ֶׁהםְ .וזֶׁ הו ֶׁש ָא ְמרו
ַּ(ר ָבה ָכאן) ָא ַּמר ר' ֵל ִּוי ֶׁא ָחד נִּ ְד ֶׁמה לוֹ ִּב ְדמות
מוֹ ֵכר ִּס ְד ִּקית ֶׁא ָחד נִּ ְד ֶׁמה לוֹ ְכ ַּס ָפן ֶׁשל ְס ִּפינָ ה,
ְוא' נִּ ְד ֶׁמה לוֹ ַּכ ֲע ָר ִּבי ַּ -א ְב ָר ָהם ָא ִּבינו ִּה ְתיַּ ֵחס
יהם ְכמ ְֹכ ֵרי ִּס ְד ִּקית ְו ַּכיוֹ צ"בְ .ו ֵכן ָכתוב
ֲא ֵל ֶׁ
ַּב ְירו ַּש ְל ִּמי ( ְב ָרכוֹ ת פ"ט) ִּאם ָבא ְל ָא ָדם ָצ ָרה
יכ ֵאל ֶׁא ָלא ַּלה'
יאל ְול ֹא ְל ִּמ ָ
ל ֹא יִּ ְצ ַּוח ל ֹא ְלגַּ ְב ִּר ֵ
ִּב ְל ַּבד ֶׁש ֶׁנ ֱא ַּמר " ָכל ֲא ֶׁשר יִּ ְק ָרא ְב ֵשם ה'
יִּ ָמ ֵלט".
יִּ ְש ָמ ֵעאלֲ ,עזֹב ְכ ָבר ֶׁאת ַּה ַּמ ְל ָא ְך!!!
"וַּ ִּי ֵתן ֶׁאל ַּה ַּנ ַּער וַּ יְ ַּמ ֵהר ַּל ֲעשוֹ ת אוֹ תוֹ " ,אוֹ ֵמר
ַּר ִּש"יְ :ליִּ ְש ָמ ֵעאלִּ ,כי יִּ ְש ָמ ֵעאל ָהיָ ה עוֹ ֵבד ע"ז
ְכ ִּאמוֹ ָהגָ ר ְו ָכל ֵל ַּידת יִּ ְש ָמ ֵעאל ָהיָ ה ִּב ְבשוֹ ַּרת
ַּה ַּמ ְל ָא ְך ֶׁש ָר ֲא ָתה ַּעל ַּה ְב ֵארָ ,ל ֵכן ֵהם ִּה ְת ַּפ ֲעלו
ִּמ ַּמ ְל ָא ִּכיםְ ,ו ַּא ְב ָר ָהם ָר ַּמז לוֹ ֶׁש ָי ִּבין ֶׁאת
"ב ְל ִּתי ַּלה' ְל ַּבדוֹ "" .וְ הוא
ָה ֲעבוֹ ָדה ֶׁשלוֹ ֶׁ ,שהוא ִּ
ֹאכלו" ַּ -א ְב ָר ָהם
יהם ַּת ַּחת ָה ֵעץ וַּ י ֵ
עוֹ ֵמד ֲע ֵל ֶׁ
ילםְ ,ל ַּה ְראוֹ ת ֶׁש ֵהם
ָא ִּבינו ָע ַּמד ַּעל ַּג ָבם ְל ַּה ֲא ִּכ ָ
ְב ֵעינָ יו ִּכ ְבנֵ י ָא ָדם.
ַּת ַּעזְ בו ְב ַּב ָק ָשה ֶׁאת ָש ָרה...
יכ ֵאל שוֹ ֵאל ֶׁאת ַּא ְב ָר ָהםָ ,ש ָרה
ְושוב ַּמ ְל ַּא ְך ִּמ ָ
ֹאמר ִּה ֵנה ָבא ֶֹׁהל" -
ִּא ְש ְת ָך ַּגם ַּב ַּד ְר ָגא ֶׁש ְל ָך? "וַּ י ֶׁ
יכם ְכ ָלל,
ִּהיא ָבא ֶֹׁהל ֶׁש ִּליִּ ,היא ל ֹא ְקשו ָרה ֲא ֵל ֶׁ
ִּהיא ְמ ַּק ֶׁב ֶׁלת תוֹ ָרה ִּמ ֶׁמ ִּניְ ,ו ֵאין ְל ַּמ ְל ָא ִּכים שום
ֹאמר שוב ָאשוב ֵא ֶׁל ָ
יך ָכ ֵעת
ֵע ֶׁסק ִּע ָמה".וַּ י ֶׁ
ַּח ָיה ...וְ ָש ָרה שוֹ ַּמ ַּעת ֶׁפ ַּתח ָהא ֶֹׁהל וְ הוא
ַּא ֲח ָריו" ַּ -א ְב ָר ָהם ָא ִּבינו ָהיָ ה ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ַּה ֶׁד ֶׁלת,
הוא ָסגַּ ר ֶׁאת ַּה ֶׁד ֶׁלת ְב ַּעד ַּה ַּמ ְל ָא ְך ְו ָא ַּמר לוֹ
'פוק ו ְתנִּ י ִּל ְב ָרא' ֲאנִּ י ל ֹא רוֹ ֶׁצה ִּל ְשמוֹ ַּע ִּמ ְמ ָך

שום ְבשוֹ ָרהַּ .ו ֲחזַּ "ל דוֹ ְר ִּשים "וְ הוא ַּא ֲח ָריו"
זֶׁ ה יִּ ְש ָמ ֵעאל ,הוא ָע ַּמד ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ַּה ֶׁפ ַּתח
ִּל ְשמוֹ ַּע ֶׁאת ְבשוֹ ַּרת ַּה ַּמ ְל ָא ְךִּ ,כי ֶׁא ְצלוֹ
ַּה ַּמ ְל ָא ְך ָהיָ ה ָחשובְ ,והוא ָה ַּל ְך ְל ַּפ ְר ֵסם ְל ֻכ ָלם
ֶׁש ַּה ַּמ ְל ָא ְך ִּב ֵשר ְל ָא ִּביו ֶׁש ִּי ָו ֵלד לוֹ ֵבן.
וְ ָאז ַּה ֵנס ִּמ ְת ַּר ֵחש...
ְ
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ִּכיון ֶׁש ָע ָשה ַּא ְב ָר ָהם ָכךִּ ,מ ַּיד ִּה ְת ִּח ָ
ַּהיְ שו ָעה ְבפ ַֹּעל ,ו ָפ ְר ָסה ִּא ְשתוֹ נִּ ָדהְ ,כמוֹ
ֶׁש ָכ ַּתב ַּר ִּש"י ֶׁל ֶׁחם ל ֹא ֵה ִּב ָ
יאה ְל ִּפי ֶׁשאוֹ תוֹ
ְונִּ ְט ְמ ָאה
נִּ ָדה
ָש ָרה
ָפ ְר ָסה
ַּהיוֹ ם
ֹאמרו ֵא ָליו ַּא ֵיה ָש ָרה ִּא ְש ְת ָך" -
ָה ִּע ָסה".וַּ י ְ
דוֹ ְר ִּשים ֲחזַּ "ל (ב"מ פו ):נִּ קוד ַּעל ִּאי"ו,
ְמ ַּל ֵמד ֶׁש ִּנ ְכנְ סו ְל ָש ָרה ְו ָש ֲאלו אוֹ ָתה ַּאיוֹ
ַּא ְב ָר ָהם? זֶׁ ה נִּ ְר ָאה ֶׁשהוא ָא ָדם ָגדוֹ ל ְמאֹד! ַּמה
יש ְךַּ ,מה ַּה ְ'נ ֻקדוֹ ת'
ַּה ַּד ְר ָגא ֶׁשל ַּא ְב ָר ָהם ִּא ֵ
ימיוֹ ת ַּה ֻמ ְס ָתרוֹ ת בוֹ ְ ,ו ָש ָרה
ַּהטוֹ בוֹ ת ַּה ְפנִּ ִּ
יבהַּ ,ב ְע ִּלי ֻמ ְס ָתר ְמאֹד.
ְמ ִּש ָ
ָש ָרה שוֹ ַּמ ַּעת ַּל ַּמ ְל ָא ְך וְ ...צוֹ ֶׁח ֶׁקת?!
"וְ ַּא ְב ָר ָהם וְ ָש ָרה זְ ֵקנִּ יםָ ..ח ַּדל ִּל ְהיוֹ ת ְל ָש ָרה
א ַֹּרח ַּכ ָנ ִּשים" ָכאן ַּהתוֹ ָרה תוֹ ַּב ַּעת ֶׁאת ָש ָרה,
" ְו ָש ָרה שוֹ ַּמ ַּעתַּ "...מדו ַּע? ַּא ְב ָר ָהם ל ֹא ָש ַּמע
ַּל ַּמ ְל ָא ְךַּ ,מדו ַּע ָש ָרה שוֹ ַּמ ַּעת? ְו ַּהתוֹ ָרה
יפה ְל ָפ ֵרש ,ל ֹא ַּדי ֶׁש ָש ָרה ָש ְמ ָעה
מוֹ ִּס ָ
ַּל ַּמ ְל ָא ְך ֶׁא ָלא עוֹ ד " ַּו ִּת ְצ ַּחק ָש ָרה ְב ִּק ְר ָבה"...
יעת ְבשוֹ ַּרת ַּה ַּמ ְל ָא ְך.
ִּהיא ָש ְמ ָחה ִּמ ְש ִּמ ַּ
ַּה ֵנס ַּמ ְפ ִּסיק...
ִּמ ַּיד " ָח ַּדל ִּל ְהיוֹ ת ְל ָש ָרה א ַֹּרח ַּכ ָנ ִּשים",
ַּה ְבשוֹ ָרה ֶׁשל ַּה ַּמ ְל ָא ְך ַּרק ִּה ִּז ָ
יקה ָלה ,ו ָפ ַּסק
יכה
ָלה א ַֹּרח ַּכ ָנ ִּשים .ו ְל ַּכ ְת ִּח ָלה ָהיְ ָתה ְצ ִּר ָ
ילד ְלט' ֳח ָד ִּשיםֲ ,א ָבל ִּב ְש ִּביל ֶׁש ָש ְמ ָעה
ֵל ֵ
ַּל ַּמ ְל ָא ְך ָפ ַּסק ָלה ַּע ְכ ָשו ַּהא ַֹּרח ְו ֻה ְצ ְר ָכה ַּא ַּחר
ילד ְל ִּש ָשה ָו ֵח ִּצי ֳח ָד ִּשים
ָכ ְך ְלנֵ ס יוֹ ֵתר ָגדוֹ ל ֵל ֵ
(ר"ה יב.).
ַּה ָק ָב"ה ְמ ַּב ֵשר ְב ַּע ְצמוֹ ֶׁאת ָש ָרה...
ֹאמר ה' ֶׁאל ַּא ְב ָר ָהם ָל ָמה זֶׁ ה ָצ ֲח ָקה ָש ָרה".
" ַּוי ֶׁ
אוֹ ֵמר ַּה ִּמ ְד ָרש ( ַּר ָבה ָכאן) ַּכ ָמה ִּכ ְרכו ִּרים
ִּכ ְר ֵכר ַּה ָק ָב"ה ִּב ְש ִּביל ְלשוֹ ֵח ַּח ִּעם ִּא ָשה,
ֹאמר ל ֹא ִּכי ָצ ָח ְק ְת" [ ְו ַּה ִּמ ְד ָרש
ֶׁש ֶׁנ ֱא ַּמר " ַּוי ֶׁ
ְמ ָפ ֵרש ֶׁש ֵאלו ִּד ְב ֵרי ה'] ַּ -ה ָק ָב"ה ֶׁב ֱא ֶׁמת ָר ָצה
ֶׁאת
ֶׁש ַּת ֲעזֹב
ְל ָש ָרה ְב ַּע ְצ ָמה,
ְל ַּב ֵשר
ַּה ִּה ְת ַּפ ֲעלות ֶׁש ָלה ֵמ ַּה ַּמ ְל ָא ְך ְו ִּת ְש ַּמע ֶׁאת
ַּה ְבשוֹ ָרה ִּמ ִּפי ַּה ְגבו ָרה .והוא חיפש אמתלא
איך לפתוח עמה בדברים ,לכך פתח עם
אברהם ואמר לוָ " :ל ָמה זֶׁ ה ָצ ֲח ָקה ָש ָרה" -
ָל ָמה ַּעל "זֶׁ ה" ָצ ֲח ָקה ָש ָרהְ ,ו ִּאלו ְכ ֶׁש ָא ַּמ ְר ָת
ָלה ִּב ְש ִּמי " ַּלמוֹ ֵעד ַּה ֶׁזה ַּל ָשנָ ה ָה ַּא ֶׁח ֶׁרת" ל ֹא
ָצ ֲח ָקהֲ ,ה ֵרי ַּא ָתה נְ ִּביא ה'ֲ " .היִּ ָפ ֵלא ֵמה' ָד ָבר"
 ֵאין ַּה ְפ ָשט ֶׁשה' יוֹ ֵד ַּע ַּהכֹלִּ ,כי ָבזֶׁ ה ְבוַּ ַּדאיֶׁה ֱא ִּמינָ ה ָש ָרהֶׁ .א ָלא ַּה ְפ ָשט הואֲ " ,היִּ ָפ ֵלא" -
ְל ַּא ְב ָר ָהםֵ " ,מה' ָד ָבר" ְ -ו ִּכי יֵ ש ָד ָבר ֵמה'

ֶׁש ֶׁנ ֱע ַּלם ֵמ ַּא ְב ָר ָהם ,א"כ ַּמדוע ל ֹא ָצ ֲח ָקה
ִּמ ִּד ְב ֵרי ַּא ְב ָר ָהם? ְו ָש ָרה ָש ְמ ָעה ֶׁאת ָכל זֶׁ ה,
ְל ָכ ְך ִּמ ַּיד נֶׁ ֱא ַּמר " ַּו ְת ַּכ ֵחש ָש ָרה ֵלאמֹר ל ֹא
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ָצ ַּח ְק ִּתי ִּכי יָ ֵר ָאה" ְ -ב ִּל ָבה ִּכ ֲח ָשהֶׁ ,ש ָח ִּל ָ
ָלה ְל ַּה ֲא ִּמין ַּב ַּמ ְל ָא ְך יוֹ ֵתר ֵמ ַּהבוֹ ֵראֶׁ ,א ָלא
ְל ִּפי ֶׁש ַּה ְנבו ָאה הוא ַּמ ֲע ַּמד נוֹ ָרא ְו ָאיוֹ ם ,ו ְכמוֹ
יכ ְך "ל ֹא
ֶׁש ַּא ְב ָר ָהם ַּע ְצמוֹ נָ ַּפל ַּעל ָפנָ יוְ ,ל ִּפ ָ
ֹאמר -
ָצ ַּח ְק ִּתי ִּ -כי יָ ֵר ָאה" ֵמרֹב ַּה ִּי ְר ָאהַּ " .וי ֶׁ
ָכאן ָמ ָצא ַּה ָק ָב"ה ֶׁאת ָה ֲא ַּמ ְת ָלא ְל ַּב ֵשר ֶׁאת
ָש ָרה ְב ַּע ְצמוֹ ְו ָא ַּמר ָלה ה'  -ל ֹא ִּכי ָצ ָח ְק ְת"
יתי
א"כ ַּמדו ַּע ַּע ְכ ָשו ָצ ָח ְק ְתֲ ,הל ֹא נִּ ְר ֵא ִּ
יכם ַּגם ַּע ָתה ְב ַּמ ֲע ָמד נוֹ ָרא.
ֲא ֵל ֶׁ
ַּא ְב ָר ָהם יוֹ ֵד ַּע ַּהכֹל!!!
ְוזֶׁ הו ֶׁש ִּנ ְס ָמ ְך ָלזֶׁ ה " ַּה ֲמ ַּכ ֶׁסה ֲאנִּ י ֵמ ַּא ְב ָר ָהם ֶׁאת
ֲא ֶׁשר ֲאנִּ י עוֹ ֶׁשה" ַּא ְב ָר ָהם הוא ַּצ ִּדיק ַּהדוֹ ר,
"כי יְ ַּד ְע ִּתיו" -
יע לוֹ ַּהכֹל ,ו ְבוַּ ַּדאי ִּ
ַּו ֲאנִּ י מוֹ ִּד ַּ
הוֹ ַּד ְע ִּתי לוֹ ֶׁש ִּי ְהיֶׁ ה לוֹ ֵבןְ " .ל ַּמ ַּען ֲא ֶׁשר יְ ַּצ ֶׁוה
ֶׁאת ָבנָ יו וְ ֶׁאת ֵביתוֹ "  -זוֹ ִּא ְשתוֹ  .ו ַּמה הוא
ְמ ַּצ ֶׁוה אוֹ ָתםַּ " ,א ֲח ָריו" ֶׁש ִּי ְסגְ רו ֶׁאת ַּה ֶׁד ֶׁלת
' ַּא ַּחר' ָכל ַּמ ְל ָא ְך ְו ָש ָרף" .וְ ָש ְמרו ֶׁד ֶׁר ְך ה'" -
ֶׁש ְי ַּחכו ַּרק ִּלישו ַּעת ה'ְ " .ל ַּמ ַּען ֵה ִּביא ה' ַּעל
ַּא ְב ָר ָהם ֶׁאת ֲא ֶׁשר ִּד ֵבר ָע ָליו"  -הוא ְול ֹא
ַּא ֵחר" .וַּ ִּי ְפנו ָה ֲאנָ ִּשים וַּ ֵי ֵלכו ְסדוֹ ָמה וְ ַּא ְב ָר ָהם
הוֹ ֵל ְך ִּע ָמם ְל ַּש ְל ָחם" ַּ -א ְב ָר ָהם ָש ַּלח ֶׁאת
ַּה ַּמ ְל ָא ִּכים ִּל ְסדוֹ םִּ ,א ִּתי ֵאין ָל ֶׁכם ֵע ֶׁסק ְלכו
ָל ֶׁכם ִּל ְסדוֹ ם ְל ַּה ִּציל ֶׁאת לוֹ ט ,הוא ַּמ ֲא ִּמין
ַּב ַּמ ְל ָא ִּכים" .וְ ַּא ְב ָר ָהם עוֹ ֶׁדנו עוֹ ֵמד ִּל ְפנֵ י ה'"
 אוֹ ֵמר ַּר ִּש"יִּ :תקון סוֹ ְפ ִּרים הוא ֶׁש ָהיָ ה לוִֹּל ְכתֹב ' ַּוה' עוֹ ֶׁדנו עוֹ ֵמד ִּל ְפנֵ י ַּא ְב ָר ָהם' ,ו ַּמהו
ַּה ִּתקון ָכאן? ַּא ְב ָר ָהם ָא ִּבינו ִּת ֵקן ָכאן ִּתקון
ָגדוֹ לַּ ,ל ְמרוֹ ת ֶׁש ְבפ ַֹּעל הוא ָפנָ ה ֵמה' ְכ ַּל ֵפי
ַּה ַּמ ְל ָא ִּכיםֲ ,א ָבל הוא ִּב ֵטל אוֹ ָתם ְלגַּ ְמ ֵרי ְוהוא
ֲע ַּדיִּ ן נִּ ְש ַּאר עוֹ ֵמד ַּרק ִּל ְפנֵ י ה'.
ַּה ִּתקון ֶׁשל ָש ָרה...
ִּכיון ֶׁש ָי ְד ָעה ָש ָרה ֶׁש ָשגְ ָתהִּ ,ת ְקנָ ה ֶׁאת
ַּה ֵח ְטא ְכ ֶׁשנוֹ ַּלד יִּ ְצ ָחק ַּ " -וה' ָפ ַּקד ֶׁאת ָש ָרה"
 ְבר"ה ִּנ ְפ ְק ָדה ָש ָרה (ר"ה יבְ ).ו ָאז ָחזַּ ר ָלהא ַֹּרח ַּכ ָנ ִּשים[ ,ו ְכמוֹ ֶׁש ִּנ ְס ָמ ְך ָלזֶׁ ה ַּה ָפסוק " ִּכי
ָעצֹר ָע ַּצר ה'ַּ ...על ְד ַּבר ָש ַּרי" ְ -מ ַּל ֵמד ֶׁש ַּגם
ימ ֶׁל ְך
ָש ָרה נֶׁ ֶׁע ְצ ָרהְ ,ו ַּא ְב ָר ָהם ִּה ְת ַּפ ֵלל ַּעל ֲא ִּב ֶׁ
ְו ָכל ַּה ִּמ ְת ַּפ ֵלל ְב ַּעד ֲח ֵברוֹ הוא נַּ ֲענֶׁ ה ְת ִּח ָלה
(ב"ק צב ).ו ֵמ ַּה ְג ָמ ָרא ַּהזוֹ ְר ָאיָ ה ֶׁש ַּעד ַּע ְכ ָשו
נֶׁ ֶׁע ְצ ָרה ,ו ִּב ְש ִּביל זֶׁ ה ֶׁב ֱא ֶׁמת ָע ַּצר ה' ֶׁאת ֵבית
ימ ֶׁל ְךַּ ,מה ֶׁשל ֹא ָהיָ ה ֵא ֶׁצל ַּפ ְרעֹהִּ ,ב ְש ִּביל
ֲא ִּב ֶׁ
ֶׁש ִּי ְת ַּפ ֵלל ַּא ְב ָר ָהם ְויִּ ָו ַּשע הוא ַּע ְצמוֹ  .וזש"כ
" ַּוה' ָפ ַּקד ֶׁאת ָש ָרה ַּכ ֲא ֶׁשר ָא ָמר" ַּ -כ ֲא ֶׁשר
ִּה ְת ַּפ ֵלל ַּא ְב ָר ָהם (אוֹ ר ַּה ַּח ִּיים).
ישה " ַּוה' ָפ ַּקד ֶׁאת ָש ָרה ַּכ ֲא ֶׁשר
ְו ַּהתוֹ ָרה ַּמ ְד ִּג ָ
ָא ָמר" הוא ַּע ְצמוֹ ְל ַּא ְב ָר ָהם ְול ֹא ַּה ַּמ ְל ָאךְ
" ַּו ַּי ַּעש ה' ְל ָש ָרה ַּכ ֲא ֶׁשר ִּד ֵבר" הוא ַּע ְצמוֹ
ְל ָש ָרהַּ " .ו ַּת ַּהר ַּו ֵת ֶׁלד ָש ָרה ְל ַּא ְב ָר ָהם..
ַּלמוֹ ֵעד ֲא ֶׁשר ִּד ֵבר אֹתוֹ ֱאל ִֹּהים" ְ -ול ֹא

ַּלמוֹ ֵעד ֶׁש ִּד ֵבר ַּה ַּמ ְל ָא ְךִּ ,כי ַּה ַּמ ְל ָא ְך ָבא ג' יָ ִּמים
ְל ַּא ַּחר ִּד ְב ֵרי ה'[ ,ו ֶׁב ֱא ֶׁמת נִּ ְר ֶׁאה ִּמ ִּד ְב ֵרי ַּר ִּש"י
יטה ַּבכ ֶֹׁתל
ָכאן ֶׁש ַּגם ַּה ַּמ ְל ָא ְך ְכ ֶׁש ָש ַּרט ְש ִּר ָ
ְו ָא ַּמר " ָכ ֵעת ַּח ָיה ְו ִּה ֵנה ֵבן ְל ָש ָרה" ָש ְרטו
יטה ְב ָמקוֹ ם ֶׁש ַּה ַּח ָמה ָע ְמ ָדה ג' יָ ִּמים ק ֶֹׁדם,
ְש ִּר ָ
ישים ֶׁאת ְד ַּבר ה'].
ֶׁש ִּאם ל ֹא ֵכן ָהיו ַּמ ְכ ִּח ִּ
ָש ָרה ְכ ָבר צוֹ ֶׁח ֶׁקת...
ֹאמר ָש ָרה ְצחוֹ ק ָע ָשה ִּלי ֱאל ִֹּהים" ֲ -אנִּ י
" ַּות ַּ
צוֹ ֶׁח ֶׁקת ו ְש ֵמ ָחה ַּעל ַּה ְצחוֹ ק ֲא ֶׁשר ָע ָשה ִּלי
ֱאל ִֹּהים ְול ֹא ַּעל ַּה ְצחוֹ ק ֶׁש ָע ָשה ִּלי ַּה ַּמ ְל ָא ְך.
" ָכל ַּהשוֹ ֵמ ַּע" ִּד ְב ֵרי יִּ ְש ָמ ֵעאל ַּו ֲח ֵב ָריו ֶׁש ָש ְמעו
ִּל ְבשוֹ ַּרת ַּה ַּמ ְל ָא ְךֶׁ ,ש ִּי ְש ַּמע ֶׁאת ַּמה ֶׁש ֲאנִּ י
הוֹ ֶׁל ֶׁכת ַּל ֲעשוֹ ת ַּע ְכ ָשו ְוהוא ְכ ָבר יַּ ְחזֹר בוֹ
ְו"יִּ ְצ ַּחק ִּלי" יִּ ְצ ַּחק ִּל ְד ָב ַּרי ֶׁש ִּליֶׁ ,ש ֵהם ְד ַּבר ה'
ְב ַּע ְצמוֹ  ,ו ְכמוֹ ֶׁש ֵב ַּא ְרנו ֶׁש ָש ָרה נִּ ְת ַּב ְש ָרה ִּמ ִּפי
ַּה ְגבו ָרה.
" ִּמי ָכמ ָֹכה ָב ֵא ִּלים ה'"
בוֹ או ֵה ָנה ֻכ ְל ֶׁכם ְו ִּת ְראו ,בֹא ֵה ָנה יִּ ְש ָמ ֵעאל
ְו ִּת ָו ַּכחֶׁ ,ש ֲה ֵרי " ִּמי ִּמ ֵלל ְל ַּא ְב ָר ָהם ֵהנִּ ָ
יקה ָבנִּ ים
ָש ָרה" ִּמי הוא זֶׁ ה ְו ֵאיזֶׁ הו ֲא ֶׁשר ִּמ ֵלל ְד ָב ִּרים
נִּ ְש ָג ִּבים ְל ַּא ְב ָר ָהםֵ ,איזֶׁ ה ְד ָב ִּרים? " ֵהינִּ ָ
יקה ָבנִּ ים
ָש ָרה" ַּ -ה ָק ָב"ה ִּב ֵשר ָלנו ְבשוֹ ָרה ַּה ְר ֵבה יוֹ ֵתר
טוֹ ָבה ֵמ ַּה ַּמ ְל ָא ְךִּ ,כי ַּה ָק ָב"ה ִּמ ֵלל ְל ַּא ְב ָר ָהם
ַּא ָתה רוֹ ֶׁצה ָבנִּ ים? " ֵהינִּ ָ
יקה ָבנִּ ים ָש ָרה"
ְ
ֶׁש ַּת ֲע ֶׁשה ְצ ָד ָקה ְו ָתנִּ יק ֶׁאת ֻכ ָלםְ ,ו ָכך ֻכ ָלם יִּ ְראו
ֶׁאת ַּה ֵנס.
ָש ָרה ְמחוֹ ֶׁל ֶׁלת נִּ ִּסים...
ְו ֶׁאת זֶׁ ה ַּרק ַּה ָק ָב"ה ִּב ֵשר ָל ֶׁהם ְול ֹא ַּה ַּמ ְל ָא ְך,
ַּה ַּמ ְל ָא ְך ְכ ַּלל ל ֹא ִּב ֵשר ֶׁש ָש ָרה תו ַּכל ְל ָהנִּ יק,
ֶׁש ֶׁזה נֵ ס ִּב ְפנ"ע ְל ִּא ָשה ַּבת צ'ְ ,ועוֹ ד ְשנָ ַּתיִּ ם
יָ ִּמים ,ו ְל ִּתינוֹ קוֹ ת ַּה ְר ֵבהֲ .א ָבל ַּה ָק ָב"ה ֵכן ָא ַּמר
ְל ַּא ְב ָר ָהם " ָש ַּרי ִּא ְש ְת ָך ל ֹא ִּת ְק ָרא ֶׁאת ְש ָמה
ָש ַּרי ִּכי ָש ָרה ְש ָמה" ֶׁשל ֹא ִּת ְהיֶׁ ה ְצנו ָעה יוֹ ֵתר
יתהֶׁ ,א ָלא ֶׁש ָתנִּ יק ְל ָכל
ִּמ ֵדי ָ -ש ַּרי ְל ַּע ְצ ָמה ו ְל ֵב ָ
ָהעוֹ ָלם ֻכלוֹ ֶׁ ,ש ְת ַּפ ְר ֵסם ְל ֵעין כֹל ְוהוא ֵשם ה'
ְו ֶׁאת ַּה ִּנ ִּסים ַּה ְגדוֹ ִּלים ְבגָ לוי זֶׁ ה ֶׁש ִּמ ֵלל ְוגָ ַּער
ְב ַּא ְב ָר ָהם ַּעל ֶׁש ָש ַּמ ְע ִּתי ִּל ְבשוֹ ַּרת ַּה ַּמ ְל ָא ְך.
יתם ָל ַּד ַּעת ֶׁש ִּמ ִּד ְב ֵרי ה'
ַּכ ֲא ֶׁשר ָא ֵכן ַּא ֶׁתם ַּה ְר ִּא ֶׁ
נוֹ ַּש ְע ִּתי ְול ֹא ֵמ ַּה ַּמ ְל ָא ְך.
יענו וְ יִּ גְ ָא ֵלנו'...
'וְ הוא יוֹ ִּש ֵ
" ַּו ִּיגְ ַּדל ַּה ֶׁי ֶׁלד ַּו ִּי ָג ֵמל ַּו ַּי ֲע ֶׁשה ַּא ְב ָר ָהם ִּמ ְש ֶׁתה
ָגדוֹ ל" ַּא ְב ָר ָהם ָא ֵכן ָע ָשה ִּמ ְש ֶׁתה ָגדוֹ ל ְו ָש ָרה
ילה ָשם ֶׁאת ָכל ַּה ִּתינוֹ קוֹ תְ ,ו ָאז ָראו ֻכ ָלם
ֶׁה ֱא ִּכ ָ
ֵא ְ
יך נִּ ְת ַּק ְימו ִּד ְב ֵרי ה' ִּב ְש ֵלמותְ .ו ַּר ִּש"י ַּמ ְס ִּביר,
ִּמ ְש ֶׁתה ָגדוֹ ל ֶׁש ָהיו ָשם ְגדוֹ ֵלי ַּהדוֹ ר ֵשם ְו ֵע ֶׁבר
יעְ ,ו ָכל
ימ ֶׁל ְךְ ,ו ֻכ ָלם ָראו ֶׁשה' הוא ַּהמוֹ ִּש ַּ
ַּו ֲא ִּב ֶׁ
זֶׁ ה ָהיָ ה ְל ִּפי ֶׁש ֵל ַּידת יִּ ְצ ָחק זֶׁ ה ְגאו ָלה ,יִּ ְצ ָחק
הוא גוֹ ֵאל ְלדוֹ רוֹ ו ְלדוֹ רוֹ תִּ ,מ ֶׁמנו יֵ ֵצא ֶׁמ ֶׁל ְך
יאת
יצ ַּ
יח ,וגְ ֻא ָלה זֶׁ ה ַּרק ֵמה'ְ ,כמ"ש ִּב ִּ
ַּה ָמ ִּש ַּ
ִּמ ְצ ַּריִּ ם " ְו ָע ַּב ְר ִּתי ְב ֶׁא ֶׁרץ ִּמ ְצ ַּריִּ ם" ֲאנִּ י ְול ֹא
ַּמ ְל ָא ְך ְוכו'ְ ,ו ֵכן הוא ֶׁל ָע ִּתיד ָלבֹא ְכמ"ש " ַּביוֹ ם

ַּההוא יִּ ְהיֶׁ ה ה' ֶׁא ָחד ו ְשמוֹ ֶׁא ָחד".
יִּ ְש ָמ ֵעאל ַּגם צוֹ ֵחקֲ ...א ָבל ֵאיזֶׁ ה ְצחוֹ ק?
" ַּו ֵת ֶׁרא ָש ָרה ֶׁאת ֶׁבן ָהגָ ר ַּה ִּמ ְצ ִּרית ֲא ֶׁשר יָ ְל ָדה
ְל ַּא ְב ָר ָהם ְמ ַּצ ֵחק"  -הוא ַּגם ֵכן ָצ ַּחקֲ ,א ָבל הוא
ִּה ְש ַּת ֵמש ִּעם ַּה ְצחוֹ ק ְל ָר ָעה ,הוא ָצ ַּחק ַּעל ָכל
ָה ִּענְ יָ ן ַּה ֶׁזה יִּ ְש ָמ ֵעאל ָא ַּמר ֲאנִּ י ְב ַּע ְצ ִּמי
ָש ַּמ ְע ִּתי ֶׁש ַּה ַּמ ְל ָא ְך ִּב ֵשר ָל ֶׁהםְ ,ויִּ ְש ָמ ֵעאל ָהיָ ה
ֵמ ֵאלו ֶׁש ָהיו נְ בוֹ ִּכים ִּבזְ ַּמ ִּנים ֵלאמֹר ֶׁשה' ל ֹא
יְ נַּ ֵבא ְבנֵ י ָא ָדם ִּכי ִּאם ע"י ַּמ ְל ָא ְךְ .כמ"ש
ָה ַּר ְמ ַּב"ם (פ"א ֵמ ִּה ְלכוֹ ת ע"ז) ֶׁש ֶׁזה ָג ַּרם ָל ֶׁהם
יכ ְך ַּגם ִּאמוֹ ָהגָ ר
ִּל ְטעוֹ ת ַּל ֲעבֹד ַּל ַּמ ְל ָא ְך ,ו ְל ִּפ ָ
נִּ ְת ַּב ְש ָרה ַּעל ֵל ָידתוֹ ַּרק ע"י ַּמ ְל ָא ְך ְכמ"ש
ֹאמר ְל ַּא ְב ָר ָהם ָג ֵרש ֶׁאת
ְב ָפ ָר ַּשת ֶׁל ְך ְל ָךַּ " .ות ַּ
ָה ָא ָמה ַּהזֹאת ְו ֶׁאת ְבנָ ה ִּכי ל ֹא יִּ ַּירש ֶׁבן ָה ָא ָמה
יע ַּעל
ַּהזֹאת ִּעם ְבנִּ י ִּעם יִּ ְצ ָחק"ֶׁ ,של ֹא יַּ ְש ִּפ ַּ
יִּ ְצ ָחקַּ ,ב ַּביִּ ת ֶׁשל ַּא ְב ָר ָהם ל ֹא יִּ ָכנֵ ס ַּה ְצחוֹ ק
ְו ַּה ְכ ִּפ ָירה ֶׁשל יִּ ְש ָמ ֵעאלְ ,ו ָא ֵכן " ַּו ַּי ְש ֵכם
ַּא ְב ָר ָהם ַּבב ֶֹׁקר" ְ -כהוֹ ֵל ְך ְל ַּק ֵים ִּמ ְצ ָוהְ ,לגָ ֵרש
ֶׁאת ָה ַּע ְר ִּבי ִּמ ֵביתוֹ ְ ,כמוֹ ֶׁש ִּה ְש ִּכים ַּב ֲע ֵק ַּדת
יִּ ְצ ָחקְ .וגֵ ֵרש אוֹ תוֹ ְו ֶׁאת ִּאמוֹ ָהגָ רְ ,ו ַּאף ְכ ֶׁש ָהיו
ְב ַּצ ַּער ָגדוֹ ל ְו ִּכ ְמ ַּעט ֶׁש ֵמת יִּ ְש ָמ ֵעאל ַּב ָצ ָמא ל ֹא
יהם ַּה ָק ָב"ה ַּרק ַּמ ְל ָא ְך,
זָ כו ֶׁש ִּי ְת ַּג ֶׁלה ֲא ֵל ֶׁ
ְכמ"ש " ַּו ֵי ָרא ַּמ ְל ַּא ְך ֱאל ִֹּהים ֶׁאל ָהגָ ר".
ַּא ְש ֵרי ֲאבוֹ ֵתינו ֶׁש ַּה ָק ָב"ה ִּה ְש ַּת ְע ַּשע ִּא ָתם
ָכ ְך!!!...
ְו ַּעל ַּה ָד ָבר ַּה ֶׁזה ָא ְמ ָרה ָש ָרה ְל ַּא ְב ָר ָהם " ֲח ָמ ִּסי
ָע ֶׁל ָ
יך" ַּמ ְס ִּביר ַּה ִּמ ְד ָרש ( ַּר ָבה ָשם) ֶׁש ָכל
ִּת ְש ִּעים ָשנָ ה ֶׁשל ֹא יָ ְל ָדה ָש ָרה ָהיְ ָתה ְכ ַּכ ָלה
תוֹ ְך ֻח ָפ ָתה ְו ָהיו ַּמ ְטרוֹ נִּ יוֹ ת ָבאוֹ ת ִּל ְשאוֹ ל
ִּב ְשלוֹ ָמה ֶׁשל ָש ָרה ְו ָהיְ ָתה ָהגָ ר אוֹ ֶׁמ ֶׁרת ָל ֶׁהם
ָש ַּרי ְג ִּב ְר ִּתי ֵאין ִּס ְת ָרה ִּכגְ לויָ ה נִּ ְר ֵאית ַּצ ֶׁד ֶׁקת
ְו ֵאינָ ה ַּצ ֶׁד ֶׁקתִּ ,אלו ָהיְ ָתה ִּצ ְד ָקנִּ ית ְראו ַּכ ָמה
ָשנִּ ים ֶׁשל ֹא נִּ ְת ַּע ְב ָרה ַּו ֲאנִּ י ְב ַּליְ ָלה ֶׁא ָחד
נִּ ְת ַּע ַּב ְר ִּתיְ .וזֶׁ הו ֶׁש ָש ָרה אוֹ ֶׁמ ֶׁרת " ֲח ָמ ִּסי ָע ֶׁל ָ
יך"
 ָהגָ ר חוֹ ֶׁמ ֶׁסת ֶׁאת ֵביתוֹ ֶׁשל ַּא ְב ָר ָהם ְכ ִּאלוִּהיא ַּה ַּצ ֶׁד ֶׁקת ְו ַּה ְג ִּב ָירהְ ,ו ִּהיא ַּת ְכנִּ יס ַּב ַּביִּ ת ֶׁאת
ֶׁד ֶׁר ְך ַּה ֶׁש ֶׁקר ֶׁש ָלה" ,יִּ ְשפֹט ה' ֵבינִּ י ו ֵבינֶׁ ָ
יך"
יב ֵרר ִּעם ִּמי ָה ֱא ֶׁמתָ ,כל
ֵת ֶׁכף ה' ִּי ְת ַּג ֶׁלה ֵבינֵ ינו ִּו ָ
יהם ְכ ֵבין ב'
ָכ ְך ָהיָ ה ַּה ָק ָב"ה ָרגִּ יל ְל ִּה ְת ַּו ֵעד ֵבינֵ ֶׁ
ַּה ְכרו ִּבים ִּ -כי ַּה ְכרו ִּבים ֵהם ִּכ ְדמות ִּאיש
ְו ִּא ְשתוֹ ְ ,ו ַּא ְב ָר ָהם ְו ָש ָרה ֵהם ַּע ְצ ָמם ָהיו
ַּה ְכרו ִּביםַּ ,א ְש ֵרי ַּהזוג ֶׁש ַּה ָק ָב"ה ִּמ ְש ַּת ֲע ֵש ַּע
ִּע ָמם ָכ ְךַּ ,עד ֶׁש ֲא ִּפלו מ ֶֹׁשה ַּר ֵבנו ָא ַּמר לוֹ
'ח ָבל ַּעל ְד ָא ְב ִּדין ְול ֹא ִּמ ְש ַּת ְכ ִּחין,
ַּה ָק ָב"ה ֲ
ַּא ְב ָר ָהם ָא ַּמ ְר ִּתי לוֹ ְוכו' ְול ֹא ִּה ְר ֵהר ַּא ַּחר
ִּמדוֹ ַּתי' ,ו ְל ָכ ְך ִּצ ָוה ַּה ָנ ִּביא יְ ַּש ְעיָ ה " ַּה ִּביטו ֶׁאל
צור ֻח ַּצ ְב ֶׁתם ְו ֶׁאל ַּמ ֶׁק ֶׁבת בוֹ ר נֻ ַּק ְר ֶׁתםַּ ,ה ִּביטו
יכם ְו ֶׁאל ָש ָרה ְתחוֹ ֶׁל ְל ֶׁכם" ִּכי
ֶׁאל ַּא ְב ָר ָהם ֲא ִּב ֶׁ
ֵהם ָח ְצבו ֶׁאת ַּה ְיסוֹ דוֹ ת ֶׁשל ָה ֻא ָמה ְו ֶׁשל
ַּה ַּי ֲהדותְ ,ו ַּעל ֵכן ָת ִּמיד ָצ ִּר ְ
יך ִּל ְכסֹף ' ָמ ַּתי
יַּ ִּגיעו ַּמ ֲע ַּשי ְל ַּמ ֲע ֵשי ֲאבוֹ ַּתי ַּא ְב ָר ָהם יִּ ְצ ָחק
ְויַּ ֲעקֹב'.

ָא ָנא ֶמ ֶל ְך ַחנון ְו ַרחום חו ָסה ָע ֵלינו ְכרֹב ַר ֲח ֶמ ָ
יך ִּכי ָרעוֹ ת ַרבוֹ ת ְו ָצרוֹ ת ָבאוֹ ת ַעל
ַע ְמ ָך ְבדוֹ ֵרנו ְו ָכל יוֹ ם ִּק ְל ָלתוֹ ְמ ֻר ֶבה ִּמ ֶשל ֲח ֵברוֹ ְואוֹ יְ ֵבי יִּ ְש ָר ֵאל ֶש ֵהם אוֹ יְ ֶביךָ
דוֹ ְק ִּרים ְוטוֹ ְב ִּחים ְוהוֹ ְרגִּ ים ֶאת ָבנֶ ָ
יך ְברֹאש ָכל חוצוֹ ת ,ו ִּב ְפ ָרט ִּבירו ָש ַליִּ ם ִּע ְיר ָך
ֶש ִּהיא ַפ ְל ִּטין ֶשל ֶמ ֶל ְך ְו ַא ָתה מוֹ ֵדד ָכל ַמ ֲע ֶשה ָק ָטן ֶש ַנ ֲע ָשה ָבה ְכ ַמ ֲע ֶשה ָגדוֹ ל
ילה ַגם ְלמו ָטבְ ,ו ָל ֵכן תוֹ ָש ֵבי יְ רו ָש ַליִּ ם ֻמ ָנ ִּחים ְב ַפ ַחד ְו ַח ְל ָח ָלה
ְמאֹד ְל ָטב ְו ָח ִּל ָ
ו ְב ַס ָכנָ ה ְגדוֹ ָלה ְמאֹד ,ה' ֱאל ֵֹהי יִּ ְש ָר ֵאל שוב ֵמ ֲחרוֹ ן ַא ֶפ ָ
יך ְו ִּה ָנ ֵחם ַעל ָה ָר ָעה
ְל ַע ֶמ ָךַ ,ה ֵבט ִּמ ָש ַמיִּ ם ו ְר ֵאה ִּכי ָהיִּ ינו ַל ַעג ָו ֶק ֶלס ַבגוֹ יִּ ם נֶ ְח ַש ְבנו ַכצֹאן ַל ֶט ַבח יו ָבל
ַל ֲהרוֹ ג ו ְל ַא ֵבד ו ְל ַמ ָכה ו ְל ֶח ְר ָפה ו ְב ָכל זֹאת ִּש ְמ ָך ל ֹא ָש ָכ ְחנו ,נָ א ַאל ִּת ְש ָכ ֵחנו
יא ָך ַעל ֻאמוֹ ת
ְו ַא ֵבד ְו ַה ְש ֵמד ֶאת ָכל ַה ָק ִּמים ָע ֵלינו ְל ָר ָעהְ ,ו ַק ֵים ִּד ְב ֵרי יִּ ְר ְמיָ ה נְ ִּב ֲ
ָהעוֹ ָלם " ֶרגַ ע ֲא ַד ֵבר ַעל גוֹ י ְו ַעל ַמ ְמ ָל ָכה ִּלנְ תוֹ ש ְו ִּלנְ תוֹ ץ ו ְל ַה ֲא ִּביד" ְו ַק ֵים ָלנו
יח
" ְו ֶרגַ ע ֲא ַד ֵבר ַעל גוֹ י ְו ַעל ַמ ְמ ָל ָכה ִּל ְבנֹת ְו ִּלנְ ט ַֹע" (יִּ ְר ְמיָ הו יט)ְ ,ו ַתגְ ִּדיל ְו ַת ְצ ִּמ ַ
ֶאת ֶק ֶרן ַע ְמ ָך יִּ ְש ָר ֵאלְ ,ו ָהגֵ ן ָע ֵלינו ֶשל ֹא יִּ ָש ַמע עוֹ ד שֹד ָו ֶש ֶבר ִּב ְגבו ֵלנוְ ,ונִּ ְתבוֹ נֵ ן
ְב ָכל ִּמינֵ י ִּמ ְק ִּרים ָר ִּעים ַרח"ל ַ -א ֵיה ה' ֶ -ש ְנ ַפ ְש ֵפש ְב ַמ ֲע ֵשינו ְונִּ ְבדֹק ְונָ תור
ְבנִּ ְב ֵכי נַ ְפ ֵשנו ְל ַגלוֹ ת ַה ִּאם ָאנו ֲא ֵש ִּמים ַב ֲאסוֹ נוֹ ת ֶש ֵא ְרעוְ ,וזַ ֵכנו ְל ִּה ְת ַח ֵזק ְו ָל ַד ַעת
ֶש ַה ָד ָבר ַה ֶזה ֶשאוֹ יְ ֶב ָך הוֹ ְרגִּ ים יְ הו ִּדים זֶ ה ִּמ ְפנֵ י ֶש ֲאנַ ְחנו ָה ֻא ָמה ַהיְ ָק ָרה ְו ַה ֲחשו ָבה
ְביוֹ ֵתרְ ,ו ֵכן ַמה ֶש ֵהם ַמ ִּז ִּ
יקים ְב ֶא ֶרץ יִּ ְש ָר ֵאל יוֹ ֵתר ִּמ ְש ָאר ָה ֲא ָרצוֹ ת ו ִּבירו ָש ַליִּ ם
יוֹ ֵתר ִּמ ְש ָאר ֶה ָע ִּרים ,זֶ ה ִּמ ְפנֵ י ֶש ַה ְמקוֹ מוֹ ת ַה ָללו ְקדוֹ ִּשים ִּו ָ
יק ִּרים ו ְמ ֻס ָל ִּאים ִּמ ָפז
ו ִּמ ָז ָהבְ ,ונִּ ְש ַמח ַב ְזכות ֶש ָנ ַת ָת ָלנו ִּל ְהיוֹ ת ֵמ ַע ְמ ָך יִּ ְש ָר ֵאלִּ ,מ ֶצ ֱא ָצ ֵאי ַא ְב ָר ָהם יִּ ְצ ָחק
יתנו ָלגור ְב ַא ְר ְצ ָך ַה ְקדוֹ ָשה ו ְב ִּע ְיר ָך יְ רו ָש ַליִּ ם ַפ ְל ִּטין ֶשל ֶמ ֶל ְך,
ְויַ ֲעקֹבְ ,ו ֶש ִּז ִּכ ָ
יתנָ הְ ,וזַ ֵכנו ָלקום ָכל ב ֶֹקר
ְוזַ ֵכנו ְל ַח ִּיים ֲא ֻר ִּכים טוֹ ִּבים ו ְמ ֻת ָקנִּ ים ִּב ְב ִּריאות ֵא ָ
ִּבזְ ִּריזות ו ְב ִּש ְמ ָחהְ ,ויַ ֲע ֶלה ְל ָפנֶ ָ
יך ִּה ְת ַא ְמצו ֵתנו ָלקום ִּמ ְשנָ ֵתינו ַכ ֲע ֵק ַדת יִּ ְצ ָחק,
ימת
ילה ַל ֲע ֵקדוֹ ת ַו ֲה ִּריגוֹ ת ִּכי ע"י ַה ְש ָכ ָמ ֵתינו ַבב ֶֹקר נִּ ָנ ֵצל ִּמ ִּק ַ
ְול ֹא נִּ ְצ ָט ֵר ְך ָח ִּל ָ
ִּב ְל ָעם ָה ָר ָשע ְו ָהרוֹ ְצ ִּחים ַהדוֹ ִּמים לוֹ ֶש ִּשנְ ָאתוֹ ִּק ְל ְק ָלה ֶאת ַהשו ָרה ְו ָקם ִּב ְכ ֵדי
יהם ִּדבו ִּרים ָר ִּעים ְכ ָלשה"ר ו ְר ִּכילות,
ְל ַק ֵלל ְו ִּל ֵתן ְב ַעמ"י ַעיִּ ן ָר ָעה ו ְל ַד ֵבר ֲע ֵל ֶ
ונְ ָב ֵר ְך ָכל ב ֶֹקר ִּב ְר ַכת ' ֶשל ֹא ָע ַשנִּ י גוֹ י' ְב ֵח ֶשק ו ְב ִּש ְמ ָחה ְגדוֹ ָלה ְמאֹד ִּמתוֹ ךְ
ִּה ְתבוֹ נְ נות ו ַמ ְח ָש ָבה ַעל זְ ִּכ ָי ֵתינו ַה ְגדוֹ ָלה ֶש ֵאינֶ נו ַכגוֹ יִּ ם ָהרוֹ ְצ ִּחים ְו ָה ַא ְכזָ ִּרים
יהם ְכ ָלל ו ְכ ָלל.
ְצ ֵמ ֵאי ַה ָדם ֶש ָאנו ל ֹא ְמ ֻס ָג ִּלים ְב ִּט ְב ֵענו ַל ֲעשוֹ ת ְכ ַמ ֲע ֵש ֶ

(מתוך הספר 'יערב עליו שיחי).

שְ .ב ֵאיזֶ ה א ֶֹפן ֻמ ָתר ְל ִּה ְת ַכ ֵבד ִּב ְקלוֹ ן ֲח ֵברוֹ ?
תַ .ה ָק ָב"ה ָב ָרא ֲאנָ ִּשים ַב ֲע ֵלי ֻמ ְג ָבלויוֹ ת ַבגוף אוֹ ַב ֶנ ֶפש
ִּב ְכ ֵדי ֶש ִּנ ְל ַמד ֵמ ֶהם ַעל רוֹ ב ַהטוֹ ב ֶש ַהבוֹ ֵרא יִּ ְת ָב ַר ְך
ילה
עוֹ ֶשה ִּע ָמנו ,ו ְב ַו ַדאי ָאסור ָלנו ִּל ְשמוֹ ַח ִּב ְקלוֹ נוֹ ָח ִּל ָ
ֶא ָלא ַא ְד ַר ָבה ְל ִּה ְצ ַט ֵער ְב ַצ ֲע ָרםְ ,ב ַרם ֵמ ִּא ָיד ְך ַאל ָלנו
ִּל ְשכ ַֹח ֶאת ָכל ַהטוֹ ב ֶש ֵיש ָלנו ִּכי ַרק ַעל יְ ֵדי ֶש ָאנו
רוֹ ִּאים ֶאת ַה ֶח ְסרוֹ נוֹ ת ֶש ֵא ֶצל ָה ֲאנָ ִּשים ַה ָללו ָאנו
יכים ֶאת ַהטוֹ ב ֶש ֵיש ָלנוְ ,ול ֹא עוֹ ד ֶא ָלא ֶש ַכ ֲא ֶשר
ַמ ֲע ִּר ִּ
ָאנו לוֹ ְמ ִּדים ֶאת זֶ ה ָאנו ְמ ַס ְי ִּעים ִּב ֵידי אוֹ ָתם ֲאנָ ִּשים
ְל ַמ ְלאוֹ ת ֶאת ַת ְפ ִּק ָידם ֶ -שנוֹ ֲעדו ִּל ְהיוֹ ת ָלנו ְלצוֹ ִּפים
ִּב ְכ ֵדי ֶשנוֹ ֶדה ַל ָק ָב"ה.
שַ .מדו ַע ִּל ְפ ָע ִּמים ַה ָק ָב"ה ַמ ֲע ִּלים ֵמ ֵעינֵ י ַה ַצ ִּד ִּ
יקים ָכל
ִּמינֵ י ְמא ָֹרעוֹ ת ָק ִּשים ַו ֲהל ֹא ְת ִּפ ָל ָתם יְ כוֹ ָלה ְל ַה ְמ ִּתיק
ִּדינִּ ים?
ישע ֶש ָא ַמר ַעל ַהשונַ ִּמית ִּכי נַ ְפ ָשה
תָ .מ ִּצינו ֵא ֶצל ֱא ִּל ָ
ָמ ָרה ִּלי ַוה' ִּה ְס ִּתיר ִּמ ֶמ ִּני ְולֹא ִּה ִּגיד ִּליְ ,וזֶ ה ִּב ְכ ֵדי
ֶש ִּנ ְר ֶאה ֶאת ַה ִּנ ִּסים ַה ְגדוֹ ִּלים ֶש ַה ָק ָב"ה עוֹ ֶשה ִּע ָמנו ְו ֵכן
ֶאת כ ַֹח ְת ִּפ ָל ָתם ֶשל ַה ַצ ִּד ִּ
יקיםִּ ,כי ִּאלו ֵלא ֶש ָהיְ ָתה ָב ָאה
יכים ִּל ְחיוֹ ת ְב ַש ְל ָוה ְב ִּלי ָל ַד ַעת ֶאת
ַה ָצ ָרה ָהיִּ ינו ַמ ְמ ִּש ִּ
ְ
ג ֶֹדל ַה ְש ָג ָחתוֹ ַה ְפ ָר ִּטית ֶשל ַהבוֹ ֵרא יִּ ְת ָב ַרך ָע ֵלינוְ ,ו ַד ְו ָקא
ַכ ֲא ֶשר קוֹ ֶרה ְמא ָֹרעוֹ ת שוֹ נִּ ים ֶשאוֹ יְ ֵבי יִּ ְש ָר ֵאל ְמנַ ִּסים
ילנו ִּמ ָי ָדם ִּבזְ כות ַה ְת ִּפלוֹ ת ֶשל
ְל ַכלוֹ ֵתינו ְו ַה ָק ָב"ה ַמ ִּצ ֵ
ַה ַצ ִּד ִּ
יקים ְו ֶשל ְכ ַלל יִּ ְש ָר ֵאל ו ֵמרֹב ַא ֲה ָבתוֹ ְו ַר ְח ָמנותוֹ
ָע ֵלינוֲ ,אזַ י ָאנו ִּמ ְת ַמ ְל ִּאים ֶב ֱאמונָ ה ו ְב ַא ֲה ַבת ה' ו ֶב ֱאמונַ ת
ֲח ָכ ִּמים ָכ ָראוי.

"קוֹ ל ה' ַעל ַה ַמיִ ם"
יכה) ֶשמי ָֹעד ל ַק ֵּבל ֶאת ָכל ֵּמי ַהג ָש ִמים ִמ ָכל ָה ֵּאזוֹ ר ו ַמ ֲע ִביר ֶאת זֶ ה ָהל ָאה ל ַמ ֲאגַ ר ָגדוֹ ל
ִט ַיל ִתי ב ִמנ ֶה ֶרת נִ קוז ֲארו ָכה (כ ֶע ֶשר ַדקוֹ ת ֲה ִל ָ
יתי ַל ֲחצוֹ ת ֶאת ַה ִמנ ָה ָרה ו ַל ֲחזֹר אוֹ ָתהִ ,מס ַפר ַדקוֹ ת ל ַא ַחר ֶש ִנכנַ ס ִתי ַל ִמנ ָה ָרה ֵּה ֵּחל גֶ ֶשם ָחזָ ק ָל ֶר ֶדת ַבחוץ ,לֹא ִק ַשר ִתי ֵּבין זֶ ה
מאֹדָ ,ר ִצ ִ
יתי ֶאת ַה ֶג ֶשם ַמפ ִסיק ַאט ַאטִ ,הסתוֹ ַבב ִתי ָשם ק ָצת ַעד ֶש ָח ַשב ִתי ַלחזֹר ֶאת ַה ִמנ ָה ָרה
אתי ו ָר ִא ִ
ַל ִמנ ָה ָרהִ ,ה ַגע ִתי ַעד לסוֹ ף ַה ִמנ ָה ָרה ויָ ָצ ִ
יכה ֲאנִ י שוֹ ֵּמ ַע ַר ַעש ָחזָ ק ֶשל ַמיִ ם ,לֹא ֵּה ַבנ ִתי ַמה
ֲחזָ ָרה ִלנ ֻק ַדת ַהמוֹ ָצא ,נִ כנַ ס ִתי ַל ִמנ ָה ָרה ו ִהת ַחל ִתי ָל ֶל ֶכת ֶאת ַה ֶד ֶרך ,ל ַא ַחר כ ַד ַקת ֲה ִל ָ
זֶ הַ ,מהָ ,כזֶ ה גֶ ֶשם ָחזָ ק? ִהמ ַשכ ִתי ָל ֶל ֶכת ב ָכל זֹאת וכ ָכל ֶש ֲאנִ י ַממ ִשיך ֲאנִ י שוֹ ֵּמ ַע ֶאת ַהקוֹ לוֹ ת ִמת ָקר ִבים ו ִמת ַעצ ִמים ַעד לקוֹ לוֹ ת
ימהַ ,עד ֶש ִהת ַחל ִתי ל ָה ִבין ֶש ֲה ֵּרי זוֹ ִמנ ָה ָרה לנִ קוז ֵּמי ַה ֶג ֶשם ו ָכל ַה ֶג ֶשם ֶש ָי ַרד זֶ ה ַע ָתה ִמצ ַטב ִרים לתוֹ ך ַה ִמנ ָה ָרה
ַמפ ִח ִידים נוֹ ָרא ַעד ֵּא ָ
ב ַכ ֻמיוֹ ת ַא ִדירוֹ ת ו ִמת ַקד ִמים ִבמ ִהירות ל ֵּע ֶבר ַה ַמ ֲאגָ רַ ,כ ֲא ֶשר ֵּה ַבנ ִתי זֹאת ִמ ַיד ַשב ִתי ַעל ִעקבוֹ ַתי ו ִמ ַהר ִתי ל ֵּצאת ֵּמ ַה ִמנ ָה ָרה ,ו ָה ַלכ ִתי
יתי
יתי ֶאת ַהז ָר ִמים ַה ֲחזָ ִקים ֶשל ַה ַמיִ ם ַה ִנכנָ ִסים וזוֹ ר ִמים ַב ִמנ ָה ָרה ב ַכ ֻמיוֹ ת ו ִבמ ִהירות גדוֹ ָלהָ ,ברוך ה'ִ ,אם לֹא ָהיִ ִ
ֵּמ ַעל ַה ִמנ ָה ָרה ו ָר ִא ִ
יתי ִמתנַ ֵּפץ ַעל ַהס ָל ִעים ֶש ִנס ֲחפו לתוֹ ך ַהמ ָע ָרה ִבג ַלל ַה ֶג ֶשם ,ב ִריך ַר ֲח ָמנָ א ֶש ִה ִציל אוֹ ִתי
יתי טוֹ ֵּב ַע ַל ָמ ֶות אוֹ ֶש ָהיִ ִ
ֵּמ ִבין ֶש ֶזה זֶ ה ָהיִ ִ
ל ַח ִיים.
ית ָמר.
מ .מ .קִ .א ָ
בנִ י ַה ָק ָטן ָע ָלה ַעל ֶעג ַלת סו ֶפר ִבכ ֵּדי ל ִהת ַגל ֵּגל ִעם ָה ֲעגָ ָלה ַעד ַל ִכ ָכר ,ול ֶפ ַתע ִהסתוֹ ב ָבה ָה ֲעגָ ָלה ונָ פ ָלה ב ָחז ָקה חוֹ ֶב ֶטת ֶאת רֹאשוֹ ֶשל
בנִ י ונִ גר ָרה עוֹ ד ִמס ַפר ֶמט ִרים ַעל רֹאשוֹ ֶשל בנִ י ,ובא ַֹרח ֶפ ֶלא יָ ָצא בנִ י ללֹא ָכל ֶפגַ עַ ,חס ֵּדי ה'.
ע .ו .ירו ָש ַליִ ם.
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