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ן ֹנַח ְלַאְבָרָהם ּבֵּ ֶ הּוִתי ש  ל ַהּמַ  ַהֶהְבּדֵּ
 )יב א(' ְוגו  ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך 

אּורְָצִריךְ  ׁשֹוןְַמהְּבֵּ לְַהּלָ ך ְְׁשֶׁ ךְְָלֶׁ ִכיְל  ך ְְָהָאָדםְו  מֹו?ְהֹולֵּ ַעצ  ְל 
ָאה ִנר  רְו  ָבאֵּ אְל  ּתָ ע  ִסּיַ אְּב  ַמּיָ ׁש  יְַעלְּדִ ִאיָתאְַמהְּפִ ַרׁשְְּד  ִמד  ְּב 
ה ָרָהםְ"ָאַמרְַרּבָ ַאב  ְל  "ה ּבָ לְַהּקָ טֵּ ךְְַָטל  מ  עֹוָלםְַעצ  ךְְָּבָ מ  ׁשִ ְו 

ל ּדֵּ ּגַ יְַעלְִמת  דֵּ יָך,ְי  נוְְַּמֲעש ֶׁ ּת  ּיִ יַחְְׁשֶׁ עֹוָלםְטֹובְרֵּ ןְּבָ מֶׁ ׁשֶׁ ְּכ 
מֹון". ס  ְֲאַפר 

נוְּ ַהי  תְו  ָרׁשַ ּפָ ָרָהםְׁשֶׁ ּהְְַאב  ךְ ְִהּנָ ׁשֵּ מ  ִתּקּוןְהֶׁ תְו  ָפָרׁשַ הְֹנַח,ְל  זֶׁ ְו 
ֲחַמת ּנַֹחְְמֵּ יקְָהָיהְׁשֶׁ ִמיםְַצּדִ םְּתָ לֵּ ׁשָ מוְְֹו  ַעצ  מוְְֹל  תּובְּוכ  ּכָ ְׁשֶׁ
ה ּלֶׁ דֹותְ"אֵּ ַהּתֹוָלדֹותְֹנַח",ְ-ְֹנַחְְּתֹול  ּלוְְֹׁשֶׁ הְׁשֶׁ ְִויָלָדיוְהּואְזֶׁ
ַבד, ל  ַרםְּבִ ם לֹא הּוא ּבְ ְרסֵּ ם ֶאת ּפִ עֹוָלם, ש ֵּ ה ַוֲהַגם ה' ּבָ  ָרַמז' ש ֶ

רּוב ַלֲעֹסק לוֹ  קֵּ י ּבְ נֵּ ַמה ּדֹורֹו, ּבְ ַתן ּבְ ּנָ ֶ ָבה ֶאת ִלְבנֹות לוֹ  ש   ַהּתֵּ
ָאה ִרים מֵּ ָנה, ְוֶעש ְ ָ ה ש  ּזֶ ֶ י ַרב ְזַמן ש  ְכדֵּ ּיּוַכל ּבִ ֶ  ֶאת ְלַהְכִניס ש 
ַעת עֹוָלם,ה'  ּדַ י ְוַעל ּבָ ן ְידֵּ ָבה אֹוָתם ְלַהְכִניס כֵּ ה ַלּתֵּ ּזֶ ֶ  אֹוִתּיֹות ש 
ית הּואה',  ּבֵּ עְו  ּבָ ךְ ְַעלְִנת  ִאיָתאְּכָ ִכד  ּזַֹהרְו  דֹוׁשְְּבַ )ח"אְְַהּקָ

ְ"ָאַמר ֹנַחְְרנד(, ְל  "ה ּבָ הְַהּקָ הְרֹועֶׁ יְׁשֹוטֶׁ ּתִ ָאַמר  ׁשֶׁ יָךְְּכ  ָפנֶׁ יְל  ְּכִ
ךְָ יקְָרִאיִתיְאֹות  ָפנְְַַצּדִ יְיל  ּתִ ךְְָָאַמר  יְזֹאתְל  דֵּ ׁשְְּכ  ַבּקֵּ ּת  ֶׁ ְׁשּ

הְַרֲחִמים ַאּתָ ָכלְו  ְו  " ך  ְִמּכָ ּתָ מ  ַעּלַ הְִהת  ֲחַמתְזֶׁ ּנַֹחְְמֵּ ך ְְׁשֶׁ ַהּלֵּ ְִהת 
ת נוְְָּהֱאלִֹקיםְאֶׁ ַהי  ַמהְַרקְּד  ָאַמרְּב  ְה'.ְלוְְֹׁשֶׁ
ַרם ָרָהםְּב  ִפיץְָאִבינוְְַּאב  תְהֵּ ַעתְאֶׁ עֹוָלם,ְּדַ הְה'ְּבָ זֶׁ ָכך ְְהֹודֹותְו  ְל 

ך ְ ַהּלֵּ ִהת  יְׁשֶׁ נֵּ ְְִלפ  מוֹ ה', תּוב ּכְ ּכָ ֶ ן ש  ר  מ כד( "ה' )ְלַקּמָ ֲאש ֶ
י ְלָפָניו ְכּתִ הּוא ְוַהְינוּ  ",ִהְתַהּלַ ִבין ש ֶ ָכל הֵּ ָבר ּבְ ה ּדָ ר' ש ֶ  לוֹ  אֹומֵּ

ָלב ַמה ָ א ַהש ּ ָעָליו ַהּבָ ֶ ֹות, ש   ִמְצָוה, ּגֹוֶרֶרת ִמְצָוה ּוְכִעְנַין ַלֲעש 
וֹ  רּוש  ּפֵּ ֶ ּות ש  ש  ם ְוהֹוָלָדה ִהְתַחּדְ אֹוָתּה  ּגַ ַעְצָמּה. ִמְצָוה ּבְ  ּבְ
ט ָפרֵּ אןְּונ  ָצָרהְּכָ ק  ָמאֹותְּבִ ג  םְׁשֹונֹות,ְּדֻּ הֶׁ ׁשְְּבָ ֹמדְָלנוְְּיֵּ ָברְִלל  ְּדָ
ָבר,ְִמּתֹוךְ  םְּדָ הֶׁ יׁשְְּומֵּ ילְַיּקִ ּכִ ש   ָארְַהּמַ יְִלׁש  א.ְִצּוּויֵּ ְַהּבֹורֵּ

ינוְְּא. ַטּוִ ּתֹוָרהְִנצ  ָעִמיםְּבַ ר,ְַאֲהַבתְַעלְַרּבֹותְּפ  הְַהּגֵּ ִאּיָ ְּוִבר 
ׁשּוָטה הְּפ  ָאהְזֶׁ ָוהְִנר  ִמצ  יָנּהְְּכ  אֵּ תְׁשֶׁ כֶׁ ּיֶׁ ינוְְּׁשַ לֵּ ַעט,ְאֵּ מ  ַרםְּכִ  ּבְ

ֲעִמיק ּנַ ֶ ש  ר ִנְרֶאה ּכְ ּגֵּ ֶ ל ש  ים ּכֹולֵּ יָנם ָזִרים ֲאָנש ִ אֵּ ָדה ש ֶ ָהעֵּ  מֵּ
נּו, ְוַהחּוג ּלָ ֶ ינוּ  ש   ְוֶאת אֹוָתם ְוִלְחיֹות אֹוָתם ֶלֱאהֹב ְוִנְצַטּוִ

יֶהם, ֹותֵּ ַעל ְיִדיָעה ִמּתֹוךְ  ִרְגש  י ש ֶ ךְ  ְידֵּ ֲעָנָוה, ָאנוּ  ּכָ ִמים ּבַ ּלְ ּתַ ְ  ִמש 
א, ִעם ּוְתִמימּות ַהְכָנָעה מוֹ  ַהּבֹורֵּ תּוב ּכְ ּכָ ֶ י ש  ִרים "ּכִ  ֱהִייֶתם ּגֵּ
ֶאֶרץ רּוׁשוְְִֹמְצָרִים", ּבְ ּפֵּ ָבהְׁשֶׁ ָהיְְִַמהְַעלְַמֲחׁשָ ִרים,ְינוְּׁשֶׁ ְּגֵּ
ךְ ְּוִמּתֹוךְ  יֹותְּכָ בְִלח  ַחּבֵּ בְל  ָקרֵּ תְּול  ִרים.ְאֶׁ ְַהּגֵּ

ִריםְָאנוְְּב. יְאֹומ  ָכלְיֹוםְִמּדֵּ חֹותְל  הְַהּפָ לֹש ָ ָעִמיםְׁש  ְְּפ  ּתָ ָאַהב  ְ"ו 
ת יָך"ְאֶׁ ְֱאלֹקֶׁ וּ  ה' י ְלַרּבֹות ֲחַז"ל 'ֶאת' ְוָדְרש  ְלִמידֵּ  ֲחָכִמים, ּתַ

ה ַוֲהַגם ּזֶ ֶ ינוֹ  ֶרֶמז ש  אֵּ תּוב ש ֶ , ּכָ ל ְמֹפָרש  סֹודֹות ִהּנוֹ  ָמקֹום ִמּכָ  ִמּיְ
ֲהדּות ן ְוַעל ַהּיַ א ֶנֱאַמר ֶזה ּכֵּ ַצְוּתָ י ַאֲהַבת ִעם ֲחָדא ּבְ  ֶזה ה', ּכִ
ֶרךְ  לֹאְְלָכְך, ָלבֹא ַהּדֶ אְעֹודְו  ּלָ ָעִמיםְאֶׁ ּפ  רְַרּבֹותְׁשֶׁ צֶׁ ןְַהּיֵּ ְנֹותֵּ
יֹונֹותְָלָאָדם ָדָברְִנס  ה,ְָחׁשּובְּב  ֲחַמתְזֶׁ הּואְמֵּ ְמּוָדעְׁשֶׁ

יבּותֹו, ינוְְַּלֲחׁשִ ָעלֵּ ילְו  ּכִ ַהש   רְל  אֵּ ָ ִהׁשּ יָתִניםְּול  הְַוֲחָזִקיםְאֵּ זֶׁ ְּבָ
ַחְ ַפּתֵּ נוְְּאֹותוְְֹּול  תֹוכֵּ ָראּוי.ְּב  ְּכָ

ָאָדםְג. ׁשֶׁ ל,ְּכ  ַחְְאֹוכֵּ ַקּלֵּ הְאוְְִֹמת  לְעֹוש ֶׁ ָברְּכָ ִמיְּדָ ׁש  ר,ְּגַ ְַאחֵּ
רּותוְֹ ׁשָ פ  אֶׁ סְּב  ַיחֵּ ִהת  ָכךְ ְל  עֹודְל  הְּכ  ִריךְ ְַמֲעש ֶׁ ּצָ ְאֹותֹו,ְַלֲעבֹורְׁשֶׁ

ה,ְַלֲעלֹותְֲאִפּלוְְּאוְֹ ּגָ ַדר  ׁשֹבְּב  ַלח  ַעלְו  יְׁשֶׁ דֵּ ךְ ְי  רּותוְְֹּכָ ׁשָ פ  אֶׁ ְּב 
ֹמד לְִלל  ּלֵּ ּפַ ִהת  רְּול  תֶׁ יֶׁ ת,ְּב  אֵּ איְש   ַוּדַ הְּוב  ּזֶׁ הְׁשֶׁ ּגָ ר  בֹוָההְּדַ ֹאד,ְּג  ְמ 
ַרם ָנּה  ּבְ ְ ה ֶיש  ְרּגָ ֹות ְוִהיא ִמּזֹו, תַנֲעלֵּ  ּדַ ֶסק ַלֲעש  ָבר רּוָחִני עֵּ ַהּדָ  מֵּ

ִמי, ְ ש  גֹון ַהּגַ ֲאִכיַלת ּכְ ּבַ ֶ ר ש  ש ָ ן ַהּבָ ְפָלאֹות ַעל ִיְתּבֹונֵּ ר ַהּנִ ש ָ ּבָ ּבַ ֶ  ש 
ּבֹו  ּוָבֲעָצמֹות ֶ ַהּכֹל -ש  ֶ ין ש  ּקִ רּותוֹ  ּתַ ֶאְפש ָ ּבְ ֶ ֶרְך  ִלְכֹרַע  ְוש   ּבֶ

ן ּוַמְכאֹוִבים, ִיּסּוִרים ְללֹא ְוַכּדֹוֶמה, ְוָלֶלֶכת ֹב ְוכֵּ ְקַלַחת ַיְחש  ּמִ  ּבַ
ה ַהּטֹוב רֹוב ַעל עֹוש ֶ ל ִעּמוֹ  ש ֶ רּותוֹ  - ָהאֵּ ֶאְפש ָ ּבְ ֶ  ֶאת ְלַנּקֹות ש 

ִעְנַין ַעְצמוֹ  זוְְֶֹהָעָנן, ַעּמּוד ּכְ ָתהְו  ָבהְַקוְָהי  ׁשָ ח  לְַהּמַ לְׁשֶׁ ְּכָ
יִקים, ּדִ מוְְַֹהּצַ תְּוכ  רֶׁ ַסּפֶׁ ּמ  ָמָראְׁשֶׁ ל,ְַעלְַהּג  ָהַלך ְְִהּלֵּ ׁשֶׁ ּכ  ְׁשֶׁ
ָחץ ר  ַמחְַלּמֶׁ ֹאדְש ָ הּואְַעלְמ  ךְ ְׁשֶׁ ַנּקֹותְהֹולֵּ םְל  לֶׁ ְֱאלִֹקים.ְצֶׁ
לְַהּמּוָרם ָכךְ ְָהָאמּורְִמּכָ ּל  אְהֹוִציאְׁשֶׁ תְַהּבֹורֵּ ַללְאֶׁ לְּכ  ָראֵּ ְִיש  
א ּבָ ַהּסַ דֹולְמֵּ נוְְַּהּגָ ּלָ ָרָהם,ְׁשֶׁ יְַאב  דֵּ כ  ַעדְּבִ צ  ּנִ ָרְְׁשֶׁ ד  ןְָכיוּבִ ּבֹונֵּ ִנת  ְו 

ָכל נוְְּּב  ָרכֵּ ינוְְּּד  צֹוןְַמהְּוַמֲעש ֵּ ְּוִמּתֹוךְ ְר  ךְ ְה', הְּכָ יֶׁ תְִנח  ה'ְְאֶׁ
ַרךְ  ּבָ ָכלְִית  הְּב  ָאנוְְָּקָטןְֲהִכיְַמֲעש ֶׁ ים,ְׁשֶׁ ַחְְעֹוש ִ ַפּתֵּ ְאֹותוְְֹּונ 
י ָרטֵּ ָרִטיםְִלפ  תֹוָלדֹותְּפ  ןְַרּבֹות,ְּול  כֵּ םְו  סֵּ ַפר  תְנ  ה'ְְַאֲהַבתְאֶׁ

ָמנּותוְֹ ַרח  לְַעלְו  רּוָאיו,ְּכָ מוְְֹּב  ֱאַמרְּוכ  ּנֶׁ אלְׁשֶׁ ָמעֵּ ִיׁש  רְּב  ֲאׁשֶׁ ְ"ּבַ
ם"ְהּוא ְ.ׁשָ
ַעל יְו  דֵּ ַעדְי  צ  ּנִ ךְ ְׁשֶׁ רֶׁ דֶׁ םְֲאַזיְזֹו,ְּב  יםְּגַ ֲעש ִ נוְְָּהרּוָחִניםְַהּמַ ּלָ ְׁשֶׁ

תֹוָרה הְּכ  ִפּלָ לוְְּּות  ַקּב  ָמעּותְי  לְַמׁש  ַבתְׁשֶׁ ְְִקר  לה',  ְיִדיָעה ְוש ֶ
ה ד' ש ֶ ינוּ  צֹועֵּ ֲאחֹורֵּ ינּו, ְלקֹול ּוַמֲאִזין מֵּ תֵּ ִפּלָ ה ּתְ ין ּוְמַצּפֶ  ּוַמְמּתִ

ְפַעל ּנִ ֶ ה ש ּ ָבִרים ְוַנֲעש ֶ ְרצֹונוֹ  ּדְ י ּכִ ּתֹוָרה ַהּמּוָבא ָהֲאִמּתִ  ּבַ
ה, דֹוש ָ רְַהּקְ ׁשְְהּואְַוֲאׁשֶׁ ַחּדֵּ ׁשְְִמת  רֵּ ּפָ יְּוִמת  יְַעלְּדֹורְִמּדֵּ דֵּ ְי 
יִקים ּדִ ְְַהּצַ ֲעִמיִקיםׁשֶׁ ּתֹוָרה,ְּמַ ַעלְּבַ יְו  דֵּ ןְי  ִעיםְכֵּ תְיֹוד  צֹוןְאֶׁ ְר 

א ִאיִריםְַהּבֹורֵּ ָכלְאֹותוְְֹּומ  יְל  אֵּ ְעֹוָלם.ְּבָ
ְ

ָטֳהָרה עֹוְבִדים ֲעבֹוָדה ָזָרה ּבְ ים ש ֶ ִ ָנם ֲאָנש  ְ נּו ֶיש  ָימֵּ  ...ּבְ
ית ָאִביךָ ְלָך ְלָך  ָך ּוִמּבֵ ַלְדּתְ ם(' ְוגו   ֵמַאְרְצָך ּוִמּמו  ָ  )ש 

ׁשְ ןְיֵּ ַעּיֵּ הְל  ָפָרׁשָ הְזוְְֹּב  ַכּמָ ָבִריםְּב  עּוִניםְּד  אּורְַהּט  ְהּואְַמהְא.ְּבֵּ
ְ ך  לְב. ?ְלךָ לֶׁ ְׁשֹואֵּ "י יְַרׁשִ נֵּ ֱאַמרְַמהְִמּפ  ך ְְלוְְֹנֶׁ לֵּ ּיֵּ צֹו,ְׁשֶׁ ַאר  ְמֵּ

ָברְַוֲהלֹא ם?ְָיָצאְּכ  ָ יְג.ְִמׁשּ נֵּ ֱאַמרְַמהְִמּפ  רּוט,ְלוְְֹנֶׁ פֵּ רֹשְ ְּב  פ  ּיִ ְׁשֶׁ
צוְֹ ַאר  ּתוְְֹמֵּ יתְּוִמּמֹוַלד  יְָאִביו,ְּוִמּבֵּ הְֲהרֵּ לֶׁ ג  ּיִ ׁשֶׁ ץְּכ  רֶׁ אֶׁ תְל  רֶׁ ְַאחֶׁ
יָלא רֹש ְִמּמֵּ ם?ְִיפ  ּלָ ְִמּכֻּ
ָאה ִנר  רְו  ָבאֵּ אְל  ּתָ ע  ִסּיַ אְּב  ַמּיָ ׁש  ְָרָצהְּדִ "ה ּבָ ַהּקָ דְׁשֶׁ ַלּמֵּ תְל  ְאֶׁ
ָרָהם תְָאִבינוְְַּאב  ךְ ְאֶׁ רֶׁ ֲעבֹוַדתְַהּדֶׁ ְְּבַ ְוָקא ְוהּואה', ּדַ ֶ ָאָדם ש  ש ֶ  ּכְ
יש   ש   ַמְרּגִ ּיֵּ ֶ ִיים, לוֹ  ש  ָ ן ְקש  ד הֵּ ן ֲעָברוֹ  ִמּצַ ד ְוהֵּ ְחּתֹו,  ִמּצַ ּפַ ְ ִמש 
ה ָלַדַעת ָעָליו ּזֶ ֶ ן ש  ְמֻכּוָ ִאּתוֹ  ּבִ ַרְך, מֵּ י ִיְתּבָ ְכדֵּ ֲעבֹד ּבִ ּיַ ֶ  ַעל ש 
ק ַעְצמוֹ  ִלים ְלִהְתַנּתֵּ ַהֶהְרּגֵּ ָבִעים מֵּ  יּוַכל ַוֲאַזי ָהָרִעים, ְוַהּטְ

ק בֵּ ַרךְ  ּבוֹ  ְלִהּדָ ֱאֶמת, ִיְתּבָ ִלי ּבֶ  ֲעבֹוָדתוֹ  ְוָכל ּוְפִנּיֹות, ְנִגיעֹות ּבְ
ְהֶיה ב ּתִ ִלי ָטהֹור, ִמּלֵּ ִתּיּות ַלַחץ ּבְ ַהּסֹוְבִבים ּוְכִפּיָ  .אֹותוֹ  מֵּ
ִפי הְּול  "הְהֹוָרהְַמהְמּוָבןְזֶׁ ּבָ ַהּקָ ָרָהםְׁשֶׁ ַאב  רֹשְ ְָאִבינּו,ְל  פ  ּיִ ְׁשֶׁ
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ץ רֶׁ אֶׁ ְְמֵּ זְּתוְֹמֹוַלד  ִצּיּותְָהרֹומֵּ ִרּיּותְָלַאר  ַהָחמ  ָלהְו  אֵּ ןְבְג(,ְ)ׁש  כֵּ ְו 
ל ָבִעיםְִמּכָ לְָהָרִעיםְַהּט  יתְׁשֶׁ הְַוֲהַגםְָאִביו,ְּבֵּ ּזֶׁ הְׁשֶׁ ְלֹו,ְָקׁשֶׁ
ל הְָמקֹוםְִמּכָ הְזֶׁ נֶׁ תְלוְְַֹיק  ָבהְאֶׁ ר  יתְַהּקִ אְָהֲאִמּתִ ְִויהֵּ "ה, ּבָ ְַלּקָ

ּתוְֹ יָכל  ץְָלבֹאְּבִ רֶׁ אֶׁ לְל  ָראֵּ זְִיש   הְָהרֹומֵּ ָ ׁשּ דֻּ ׁשְְִלק  ּיֵּ ּהְְׁשֶׁ לְּבָ טּוב,ְְּכָ
ה זֶׁ ךְ ְו  ךְְָלֶׁ ַעלְל  יְׁשֶׁ דֵּ רֹשְ ְי  פ  ּתִ ָהַרעְׁשֶׁ הְמֵּ יֶׁ ה  ךְְִָעםְּתִ מ  ְ-ְַעצ 

ָלה אֵּ ְא(.ְ)ׁש 
ה זֶׁ ָכלְִלּמּודְו  ָחדְל  ָחדְאֶׁ אֶׁ ַדעְו  ּיֵּ הּואְׁשֶׁ אְׁשֶׁ ִגיעֹותְָמלֵּ ְּוִמּדֹותְנ 

דְָרעֹות מוְְִֹמּצַ דְאוְְַֹעצ  ִביָבתֹו,ְִמּצַ ָעָליוְס  ןְו  ּבֹונֵּ ִהת  מוְְִֹעםְל  ְַעצ 
ּוב ִיׁשּ ַעתְּב  יַצדְַהּדַ רְּכֵּ ּפֵּ ּתַ ִהׁש  יַעְְל  ַהּגִ מּותְּול  לֵּ יתְַלׁש  ְָהֲאִמּתִ
צֹונוְֹ ר  לְּכִ אְׁשֶׁ רּוךְ ְַהּבֹורֵּ ַיַחדְהּוא,ְּבָ הְִעםְו  רְזֶׁ אֵּ ָ ִהׁשּ לֹוםְל  ׁשָ ְּב 

ּדּות ַאח  לְִעםְּוב  ִביָבתֹו.ְּכָ ְס 
זֹאת ׁשְְו  ָכלְָלַדַעתְיֵּ ּב  ׁשְְּדֹורְׁשֶׁ תְיֵּ ּלֹו,ְָזָרהְָהֲעבֹוָדהְאֶׁ ִאםְׁשֶׁ ְו 
דֹורוְֹ לְּב  ָרָהםְׁשֶׁ יםְַאב  ׁשְְָטעוְְֲּאָנׁשִ מֶׁ ֶׁ ַהׁשּ יָהְְׁשֶׁ דֹומֶׁ ְּפֹוֲעִליםְו 
ֹכחֹות ָמםְּב  יָנםְַעצ  אֵּ ִחיםְו  ּגָ ׁש  ָכלְמֻּ תְּב  יְַעלְעֵּ דֵּ ָרָאם,ְִמיְי  ּב  ְׁשֶׁ

מוֹ  ן ּכְ נוּ  כֵּ ָימֵּ ָנם ּבְ ְ ִ  ֶיש  עֹוְבִדים יםֲאָנש  ָטֳהָרה ָזָרה ֲעבֹוָדה ש ֶ  ּבְ
ַמה ם ּבְ הֵּ ים ש ֶ ּות עֹוש ִ ש  ַעְצָמם יֵּ ּמּוד אוֹ  מֵּ יָנם ּתֹוָרָתם, ִמּלִ  ְואֵּ

ִרים ְ ְפִעיל ְלִמי ַהּכֹל ֶאת ְמַקש ּ ּמַ ֶ  .ּתֹוָרתוֹ  ֶאת ָלנוּ  ְוָנַתן אֹוָתנוּ  ש 
אי ַוּדַ ּלֹאְּוב  ךְ ְַעלְַלֲעבֹדְַקלְׁשֶׁ יְ,ּכָ ַבעְּכִ טֶׁ רְָהָאָדםְּב  אֵּ ָ ִהׁשּ ַמהְל  ְּב 
ל ּגַ ר  הֻּ ִחיָלהְלוְְֹׁשֶׁ ִליְִמּת  ּנֹות,ְִמּב  ּתַ ִהׁש  ָכךְ ְל  ִאיםְָאנוְְּּול  יְקֹור  ְִמּדֵּ

ָנה תְׁשָ תְאֶׁ ָרׁשַ ךְ ְּפָ ָך,ְלֶׁ יְל  דֵּ כ  ןְּבִ ּבֹונֵּ ת  ּנִ אְׁשֶׁ ַסּבָ דֹולְּבַ נוְְַּהּגָ ּלָ ְׁשֶׁ
ָרָהם, ַרשְ ְַאב  ּפָ הְׁשֶׁ ל,ְִמּמַ ַרּגֵּ ִהת  ַאְרצוֹ  ַלךְ ְוָה ְׁשֶׁ  ּוִמּמֹוַלְדּתוֹ  מֵּ

ָהָיה ַוֲהַגם ֶ ִגיל ש  ר, ּבְ יְְמֻבּגָ דֵּ כ  ַגּלֹותְּבִ יְל  ָבאֵּ לְעֹוָלםְל  ּכָ ְׁשֶׁ
ִריָאה ּהְְַהּב  ּלָ יְּכֻּ ָרטֵּ ָרִטים,ְִלפ  ַחתְּפ  ּגַ ׁש  ָכלְמֻּ תְּב  יְַעלְעֵּ דֵּ ְי 
א ַרךְ ְַהּבֹורֵּ ּבָ מֹו.ְִית  ְׁש 

ְ

ָרכֹות ּפֹוְתחֹות  ל ַהּבְ ָברּוְך ַמּדּוַע ּכָ  ?ּבְ
ָרָכה ֶמָך ֶוְהֵיה ּבְ ְ ָלה ש  ם ַוֲאָבֶרְכָך ַוֲאַגּדְ ָ  ב( )ש 

ָמָראְִאיָתא ּג  ָסִחיםְּבַ יׁשְְקי:(ְ"ָאַמרְ)ּפ  הְָלִקיׁשְְרֵּ ֱעש ֶׁ אֶׁ ָךְְ'ו  ְאֹות 
גֹוי ְְל  דֹול' הוְְּ-ּגָ ִריםְזֶׁ אֹומ  יְׁשֶׁ ָרָהם,ְֱאלֹקֵּ ךְָ'ְַאב  כ  הוְְּ-ְ'ַוֲאָברֶׁ ְזֶׁ

ִרים אֹומ  יְׁשֶׁ ָחק,ְֱאלֹקֵּ ךְָ'ְִיצ  מֶׁ ְׁש  ָלה ְַוֲאַגּד  הוְְּ-' ִריםְזֶׁ אֹומ  ְׁשֶׁ
י הוְְָּיכֹולְַיֲעֹקב,ְֱאלֹקֵּ ִמיםְי  ם?ְחֹות  ּלָ כֻּ מּודְּב  ל  הְּתַ יֵּ ה  ְ'וֶׁ ְלֹוַמר
ָרָכה' ךְְָ-ְּב  ִמיןְּב  יןְחֹות  אֵּ ִמיןְו  ן".ְחֹות  ּלָ כֻּ ְּב 
ָכל ה יֹום ּבְ ִפּלָ ּתְ ָאנוּ  ּבַ ֶ ש  יִרים ּכְ ים, ָהָאבֹות ֶאת ַמְזּכִ דֹוש ִ  ָראּוי ַהּקְ
ן ָלנוּ  ָאבֹות ְלִהְתּבֹונֵּ ְפָלִאים ּבָ נּו, ַהּנִ ּלָ ֶ ָחיוּ  ש  ֶ ָכל ֶאת ש  ת, ה' ּבְ  עֵּ
יֶהם ְוָכל ה ָהיוּ  ַמֲעש ֵּ ל ַאַחת ִמְקש ָ  ה', ֱאמּוָנה ַאֲהַבת ש ֶ

י ְוַעל ְוהֹוָדָאה, ן ְידֵּ ד כֵּ יֶהם ִנְתַיחֵּ ם ֲעלֵּ ָכךְ  ּפֹוְתִחים ה', ְוָאנוּ  ש ֵּ  ּבְ
ה, ֶאת ִפּלָ נוּ  ַהּתְ דֵּ ִריךְ  ְלַלּמְ ּצָ ֶ "ה ִעם ָלֹבא ש  ּבָ  ַוֲעָנָוה, ַהְכָנָעה ַלּקָ
ה ּזֶ ֶ ל ָהִעְנָין ש  רּוְך' ש ֶ ז 'ּבָ א עֹוד ְולֹא ּוְכִניָעה, ִלְכִריָעה ָהרֹומֵּ  ֶאּלָ

ד "ה יֹורֵּ ּבָ ַהּקָ ֶ ינוּ  ש  לֵּ ה ִמְלַמְעָלה אֵּ י ָאְזנוֹ  ּוַמּטֶ ְכדֵּ מֹוַע  ּבִ  ֶאת ִלש ְ
נּו, תֵּ ִפּלָ מוְְֹּתְ תּובְּוכ  ּכָ יםְׁשֶׁ ִהּלִ ְְ)ּת  ְקטז( ְִלי נֹו ְָאז  ה ְִהּטָ י ןּכִ כֵּ ְו 

ִמיְִאיָתא ל  רּוׁשַ ּי  יׁשְְּבַ קְ)רֵּ רֶׁ ְָקרֹובְּפֶׁ "ה ּבָ ַהּקָ ְׁשֶׁ ה( ְָלָאָדםְָהרֹואֶׁ
ה פֶׁ ן,ְּכ  ָכלְָלֹאזֶׁ הְו  יְזֶׁ דֵּ כ  נוְְּּבִ דֵּ ַלּמ  םְל  ּגַ ָיהְָאנוְְּׁשֶׁ ָברּוךְ ְִנה  ְ-ְּב 

ָנָעה ַהכ  ַעלְַוֲעָנָוה,ְּב  ןְו  לְּכֵּ ִפּלֹותְּכָ ָרכֹותְַהּת  ַהּב  חֹותְו  ְּפֹות 
ָברּוךְ  יםְּוָבָאבֹותְּב  דֹוׁשִ ָהיוְְַּהּק  ָנָעהְׁשֶׁ ַהכ  ַעלְּב  יְו  דֵּ ןְי  דְכֵּ ַיחֵּ ְִנת 
ם םְׁשֵּ יהֶׁ ְ.ה'ְֲעלֵּ
ָאַמר ַמה ְוֶזה ֶמךָ ' ה' ְלַאְבָרָהם ש ֶ ָלה ש ְ ַאף - 'ַוֲאַגּדְ י ַעל ש ֶ  ּפִ

ל ֲאַגּדֵּ ֶ ה ' אֹוְתָך, ש  ָרָכהֶוְהיֵּ ה -' ּבְ ר ַאּתָ אֵּ ָ ש ּ רּוךְ  ּתִ ַהְכָנָעה ּבָ  ּבְ
א עֹוד ַוֲעָנָוה, ְולֹא ָאָדם ֶאּלָ ֶ ש  ּכְ ֶ ַהְכָנָעה, ש  ִלי הּוא ּבְ  ִקּבּול ּכְ

ל ל ֶאת ְלַקּבֵּ ָרכֹות ּכָ  .ְוַהּטֹובֹות ַהּבְ
ה זֶׁ ָלאְִלּמּודְו  ָכלְִנפ  ָחדְל  ָחדְאֶׁ אֶׁ הְו  יֶׁ ה  ּיִ ָנָעהְׁשֶׁ ַהכ  ְַוֲעָנָוה,ְּב 
ַאְ הו  ַרּבָ ָכלְּד  ֲעִריףְּכ  ּיַ רְָעָליוְׁשֶׁ ְיֹותֵּ ָרָכה,ְטֹוָבהְה' ׁשְְּוב  ּיֵּ ּבַ ְִית 

רֹב קְֲחָסָדיוְמֵּ ּבַ ִיד  יְו  כֵּ ַדר  לְּב  ןְָהאֵּ ֹוכֵּ ׁשּ יםְִעםְׁשֶׁ ּכִ ָפִלים,ְּדַ ְּוׁש 
מוְֹ רוְְּּוכ  ָאמ  ָמָראְׁשֶׁ ּג  ְ"ָאַמרְּבַ ְְ)מגילהְלא.( לְיֹוָחָנןר' ְָמקֹוםְּכָ

ְ הׁשֶׁ בּוָרתוְְֹאצְֵּוְֹמְַאּתָ לְּג  דֹוׁשְְׁשֶׁ רּוךְ ְַהּקָ הְהּואְּבָ אְַאּתָ ְמֹוצֵּ
ָתנּותֹו". ו  נוְְַּענ  ַזּכֵּ ִתיָנהְַלֲעָנָוהְה'ְי  ָכלְּוַלתַלזְְּּונ  תְּב  ת,ְעֵּ עֵּ ַעלְו  ְו 

י דֵּ ןְי  הְכֵּ יֶׁ רְִנה  ׁשֶׁ קֶׁ ,ְִעּמוְְָֹאדּוקְּב  ַרך  ּבָ ינוְְִּית  ִפּלֹותֵּ נוְְּּות  ְַוֲעבֹוָדתֵּ
יוְּ לֹותְִיה  ּבָ קֻּ רּוצֹותְּומ  ָפָניוְמ  ןְל  ן.ְָאמֵּ ָאמֵּ ְו 

ְ

ל לִהּנֹו  ְיהּוִדי ּכָ ל ֶחֶסד ְוַדַעת אֹור  ִמְגּדַ  ה'ש ֶ
ר ָעׂשּו ְבָחָרן  ֶ ֶפש  ֲאש  םְוֶאת ַהּנֶ ָ  ה( )ש 

ָמָראְִאיָתא ּג  ִריןְּבַ ד  הֶׁ ְ"ָאַמרְ)ַסנ  יׁשְְצט( לְָלִקיׁשְְרֵּ דְּכָ ַלּמֵּ ְַהּמ 
ת ןְאֶׁ רוְְֹּבֶׁ ִאּלוְְּּתֹוָרהְֲחבֵּ ָלדוְְֹּכ  ֱאַמרְי  ּנֶׁ תְׁשֶׁ אֶׁ ׁשְְו  פֶׁ רְַהּנֶׁ וְְֲּאׁשֶׁ ְָעש 

ָחָרן". יׁשְְּב  ָהָיהְָלִקיׁשְְרֵּ מוְְֹׁשֶׁ ַעצ  ַעלְּב  ׁשּוָבהְּבַ ְָלנוְְּלֹוַמרְָיַדעְּת 
ֲעָלהְַמהוְּ לְַהּמַ דְׁשֶׁ ַלּמֵּ תְַהּמ  רוְְֹאֶׁ ַעתְֲחבֵּ צֹוןְּוִביָנהְּדַ ר  ה',ְְּכִ
ַעל יְׁשֶׁ דֵּ ןְי  בְהּואְכֵּ ָקרֵּ ָאִבינוְְּאֹותוְְֹמ  ַמִים,ְל  ָ ׁשּ ּבַ תְׁשֶׁ אֶׁ סֹודְו  ְַהּי 
ה תְַהּזֶׁ דֶׁ ַלּמֶׁ דְַהּתֹוָרהְאֹוָתנוְְּמ  תְִמּיַ ִחּלַ ת  ְְּבִ ָרׁשַ ָרָהםְתּפָ ְ-ְַאב 

ָרָהם ַאב  רְׁשֶׁ ַגּיֵּ תְמ  יםְאֶׁ ָרהְָהֲאָנׁשִ ש ָ תְו  רֶׁ ַגּיֶׁ תְמ  ים,ְאֶׁ ׁשִ יְַהּנָ דֵּ כ  ְּבִ
נוְּ דֵּ ַלּמ  ַעדְל  צ  ּנִ ּכוְְֹׁשֶׁ ַדר  לְּב  ָרָהם,ְָאִבינוְְּׁשֶׁ ִמיד ְוִנְרֶאה ַאב  יַצד ּתָ  ּכֵּ

נוּ  רּותֵּ ֶאְפש ָ יר ּבְ ַעת ֶאת ְלַהְחּדִ ָכל ּדַ ֹב ְולֹא ְיהּוִדי ה' ּבְ  ַרק ַלְחש 
נוּ  ַעל לֹאַעְצמֵּ אְעֹודְו  ּלָ ַעלְאֶׁ יְׁשֶׁ דֵּ ָאנוְְּי  ִביםְׁשֶׁ ָקר  הּוִדיםְמ  ְי 

ִרים נוְְָּאנוְְֲּאחֵּ מֵּ ַעצ  ִמיםְּב  רֹומ  ים.ְִמת  ַעּלִ ְּוִמת 
ת אֶׁ ָיןְו  הְָהִענ  םְרֹוִאיםְָאנוְְַּהּזֶׁ הְּגַ ָרׁשָ ּפָ ָאהְּבַ ָרָהםְַהּבָ ַאב  ְׁשֶׁ

ד לְעֹומֵּ ּלֵּ ּפַ יְַעלְּוִמת  ׁשֵּ דֹוםְַאנ  שְ ְס  ַחּפֵּ םְּומ  הֶׁ יְטֹוב,ְּבָ ָרָהםְּכִ ְַאב 
יׁשְ ּגִ ִקידוְְִֹהר  פ  ּתַ שְ ְׁשֶׁ ַחּפֵּ ִמידְל  יַצדְּתָ זֹורְּכֵּ ַעְְַלע  ַסּיֵּ הְּול  ִפּלָ ת  ְּבִ

ים ַמֲעש ִ ָכלְּוב  ִרּיֹות,ְל  ַעלְַהּב  ןְו  ָראְהּואְּכֵּ סֹודְִנק  דְי  סֶׁ הְַהחֶׁ זֶׁ ְו 
יֹוָתיוְַמה ל  ּכִ ְׁשֶׁ ְֲחַז"ל רּו ָאמ  לְׁשֶׁ ָרָהםְׁשֶׁ ָמהְלוְְָֹיֲעצוְְַּאב  ְָחכ 

ַדַעת נוְְּו  ַהי  ָכלְה',ְו  ּב  ָברְׁשֶׁ ןְּדָ ּבֹונֵּ ּתוְְִֹהת  ַדע  צֹוןְַמהְּב  יָוןְר  כֵּ ְה'ְו 
ָרָאה הְׁשֶׁ ְׁשֶׁ ד' ַלּמֵּ ַעתְאֹוָתנוְְּמ  לְּדַ כֶׁ ש ֵּ יְו  דֵּ כ  דוְְֹּבִ ָעב  ןְל  כֵּ ְהּואְו 
ה טֹובֹותְֲחָסִדיםְעֹוש ֶׁ רּוָאיו,ְִעםְו  ּכְְִהּואְֲאַזיְּב  מוְְֹילִהש   ּכ  ןְׁשֶׁ ְכֵּ

קְֲעבֹוָדתוְֹ בֵּ ִהּדָ יְל  כֵּ ַדר  לְּב  יֹותְָהאֵּ ִלח  תְו  ַעְְַהּזּוַלתְאֶׁ ַסּיֵּ ֲעדוְְֹּול  ְּבַ
רּוָחִנּיּות ִמּיּות,ְּב  ַגׁש  תְו  אֶׁ ך ְְו  רֶׁ הְַהּדֶׁ ִחילְַהּזֶׁ םְִהנ  מוְְָֹלנוְְּּגַ ְּכ 
תּוב ּכָ ןְׁשֶׁ ַקּמָ יְ)ל  ְּכִ יוְיחְיט( ּתִ ַדע  ַמַעןְי  רְל  הְֲאׁשֶׁ ַצּוֶׁ תְי  ָניוְאֶׁ ְּבָ

ת אֶׁ יתוְְֹו  גוְְַֹאֲחָריוְּבֵּ ְ.'ו 
ל ַהּמּוָרם ל ָהָאמּור ִמּכָ ּכָ ֶ הּוא ָלַדַעת ָצִריךְ  ְיהּוִדי ש  ל ש ֶ  ִמְגּדַ
ְגִריר אֹור, ַ ת ְוש  אֵּ א מֵּ ָאֶרץ ַהּבֹורֵּ ֹות ְמָנת ַעל ,ַהּזֹאת ּבָ  ַלֲעש 

ִרּיֹות ִעם ֲחָסִדים ב ַהּבְ ה ְלַדַעת אֹוָתם ּוְלָקרֵּ ּזֶ ֶ  ַהֶחֶסד ה', ש 
דֹול ר. ַהּגָ יֹותֵּ נוּ  ּבְ  ְלָכְך. ה' ְיַזּכֵּ

ְ

ּסּוִרין  ַרת ַהּיִ ֱאמּוָנה  -ַמּטְ ל ֶאת ָהָאָדם ּבֶ ֵּ ן ּוְלַחש ּ ְלַחּסֵּ
ַרְך  ה' ִיְתּבָ ֶמת ּבַ ּלֶ ֻ  ְמש 

ָאֶרץַוְיִהי ָרָעב  ְרע ה  ...ּבָ ית ּפַ ה ּבֵ ָ ח ָהִאש ּ ּקַ םַוּתֻּ ָ  טו(-י )ש 

הְִאיָתא ּזֶׁ ְׁשֶׁ "י ַרׁשִ ָחדְָהָיהְּב  ָרהְאֶׁ ֲעש ָ יֹונֹותְמֵּ רְִאםְ-ְִנס  הֵּ ַהר  ְי 
ָבָריוְַאַחר לְּד  ָפִריםְׁשֶׁ ּס  "ה.ְּבַ ּבָ יםְַהּקָ דֹוׁשִ בָֹאר,ְַהּק  ַרתְמ  ּט  ּמַ ְׁשֶׁ

ת רֶׁ יֹונֹותְֲעש ֶׁ ס  הְַהּנִ "הְִנּסָ ּבָ ַהּקָ תְׁשֶׁ ָרָהםְאֶׁ הְָאִבינּו,ְַאב  יְזֶׁ דֵּ כ  ְּבִ
נֹות ַהק  תְלוְְֹל  מּותְָהֱאמּוָנהְאֶׁ לֵּ ׁש  ְְ-ְּבִ ןְּלֹאׁשֶׁ עֵּ ָ ָברְׁשּוםְַעלְִיׁשּ ְּדָ
ִמי, ׁש  גֹוןְּגַ ּתוְְֹּכ  נוְְִֹאׁש  זֹונֹו,ְּב  ןְּומ  ַעלְּכֵּ ַרךְ ְהּואְו  ּבָ ּנוְְָּנַטלְִית  ְִמּמֶׁ

ת ם,ְאֶׁ ּלָ יְּכֻּ דֵּ כ  ןְּבִ עֵּ ָ ׁשּ ּיִ ַטחְׁשֶׁ ִיב  ַבד,ְּבוְְֹו  תְל  אֶׁ לוְְַּהּכֹחֹותְו  ְַהּלָ
נוְּ ינוְְָּיַרׁש  ֲאבֹותֵּ יםְמֵּ דֹוׁשִ ְ.ַהּק 

ֱאמּוָנה ִחּזּוק ְוֶזה ְתַקל ֶאָחד ְלָכל ּבֶ ּנִ ֶ ִבים ְוֶאָחד, ש  ַמּצָ ים ּבְ  ָקש ִ
ים, ַחּיִ גֹוןְּבַ בְּכ  כֶׁ ָהרֶׁ ּלוְְֹׁשֶׁ ַקעְׁשֶׁ ַנב,ְאוְְִֹנת  רְאוְְִֹנג  חֵּ אֵּ תְׁשֶׁ ְאֶׁ

לְאוְְָֹהַאֲחרֹון,ְָהאֹוטֹוּבּוס ּטַ ּנִ ּנוְְּׁשֶׁ ָהָיהְָאָדםְִמּמֶׁ ר,ְלוְְֹׁשֶׁ זֶׁ עֵּ ְאוְְֹל 
ֱעַלם ּנֶׁ ץְלוְְֹׁשֶׁ פֶׁ ם,ְחֵּ ּיָ סֻּ ןְָעָליוְֲאַזיְמ  ּנֵּ ׁשַ מֹו,ְל  ַעצ  איְל  ַוּדַ ּבְ ֶ  ֶזה ש 

ת אֵּ י ה', מֵּ ְכדֵּ ן ּבִ ל ְלַחּסֵּ ֵּ ֱאמּוָנה אֹותוֹ  ּוְלַחש ּ ֶלֶמת ּבֶ ְ  ּבוֹ  ֻמש 
ַרְך, ל ְיִדיָעה ִמּתֹוךְ  ִיְתּבָ ּכָ ֶ ָבִרים ש  ִמים ַהּדְ ש ְ ם ַהּגַ הֵּ ֶזר, לוֹ  ש ֶ  ְלעֵּ

ם ִליִחים ִהּנָ ְ ים ש  ּיִ ִאּתוֹ  ְזַמּנִ ַרְך, מֵּ ַרם ִיְתּבָ ַרךְ  ּבְ ב לֹא ה' ִיְתּבָ  עֹוזֵּ

ָכלְְלעֹוָלם, אֹותוֹ  ִביםְו  ּצָ יםְַהּמַ ׁשִ םְ-ְַהּקָ ִאּתוְְֹהֵּ יְמֵּ דֵּ כ  קְּבִ ַחּזֵּ ְל 
ת הּואְָהָאָדםְאֶׁ ַעְְו  ַסּיֵּ ָידוְְֹמ  דְַעלְּב  ר.ְַהּטֹובְַהּצַ יֹותֵּ ְּב 

נוְּ ַזּכֵּ ְי  ַהֲאִמיןְה' מּות,ְּבוְְֹל  לֵּ ׁש  ָלַדַעתְּבִ לְו  ּכָ ִייםְׁשֶׁ ׁשָ םְַהּק  ְהֵּ
ֱאמּוָנה,ְִחּסּוִנים לֹאְּבֶׁ חְו  ּכַ הּואְִנׁש  נוְְּׁשֶׁ רְִעּמָ ׁשֶׁ קֶׁ ְָהדּוקְְּב 
ב אֹוהֵּ ִמיד.ְו  ְּתָ

ְ

ֶרְך  יַצד ְוֶאָחד ֶאָחד ְלָכל ּדֶ ם ָעָליו ּכֵּ ם ֶאת ְלַפְרסֵּ ה'  ש ֵּ
 ְוִנְפְלאֹוָתיוֲחָסָדיו  רֹוב ֶאת ְוִלְחיֹות
ְצַריִ  ַעל ַאְבָרם ִמּמִ ט ִעּמו  ַוּיַ ר לו  ְולו  ֶ ּתו  ְוָכל ֲאש  ְ ם הּוא ְוִאש 

ה ְגּבָ ָהב ַהּנֶ ֶסף ּוַבּזָ ּכֶ ְקֶנה ּבַ ּמִ ֵבד ְמא ד ּבַ ֶלְך  ְוַאְבָרם ּכָ ַוּיֵ
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ָעיו ִראש  ָנה  ...ְלַמּסָ ם ּבָ ָ ה ש  ר ָעׂשָ ֶ ַח ֲאש  ְזּבֵ ם ַהּמִ ֶאל ְמקו 

ם ה ֵ ש  ם ַאְבָרם ּבְ ָ ְקָרא ש   ד(-' )יג אַוּיִ

ׁשְ ןְיֵּ ַעּיֵּ הְל  ָפָרׁשָ הְזוְְֹּב  ַכּמָ ָבִריםְּב  עּוִניםְּד  אּורְַהּט  ָאהְַמהְא.ְּבֵּ ְּבָ
נוְְַּהּתֹוָרה דֵּ ַלּמ  ָעָלהְל  ּתוְְִֹעםְׁשֶׁ ָכלְִאׁש  רְו  ְַמּדּוַעְְב.ְלֹו?ְֲאׁשֶׁ

עֹהְָנַטל ר  תְִמּפַ לְאֶׁ נֹותְּכָ ּתָ לְַוֲהלֹאְַהּמַ צֶׁ יְאֵּ ּכִ קְַמל  דֶׁ ְָרָצהְלֹאְצֶׁ
ַעדְִמחּוטְִלּטֹול ְְו  יְַנַעל,ְרֹוךְ ש   דֵּ כ  ּלֹאְּבִ רוְְּׁשֶׁ יְֲאִניְיֹאמ  ּתִ ר  ֱעׁשַ ְאֶׁ
ת ָרָהם?ְאֶׁ ָיןְַמהְג.ְַאב  בְָהִענ  ָ ׁשּ קֹוםְׁשֶׁ ָנהְַלּמָ ּבָ םְׁשֶׁ תְׁשָ ְאֶׁ

ַחְ ּבֵּ ז  ה?ְַהּמִ ִחּלָ ּת  ָיןְַמהְד.ְּבַ תְָהִענ  לֹש ֶׁ ׁש  חֹות?ְּבִ ּב  ז  ְַמהוְְּה.ְַהּמִ
ָרא ק  םְַוּיִ םְׁשָ ׁשֵּ ָאהְּב  ִנר  ְו  רְה'? ָבאֵּ אְל  ּתָ ע  ִסּיַ אְּב  ַמּיָ ׁש  יְַעלְּדִ ְּפִ

ִאיָתאְַמה יתְּד  אׁשִ רֵּ ב  ה,ְּבִ ֲחָזָרתוְְַֹרּבָ ּבַ אֹוָתםְָהַלךְ ְׁשֶׁ יֹותְל  ַסנ  ְַאכ 
ן ּלָ ֲהִליָכתוְְֹׁשֶׁ יְּבַ דֵּ כ  רַֹעְְּבִ ְֲהָקפֹוָתיו.ְִלפ 

ר ָבאֵּ תְּונ  ָבִריםְאֶׁ ָחָבה,ְַהּד  ַהר  תְּב  עֵּ ּב  ַרדְׁשֶׁ ּיָ ָרָהםְׁשֶׁ ַרִיםְַאב  ִמצ  ְל 
י נֵּ ֲאלוְְָּהָרָעבְִמּפ  ְְאֹותוְְֹׁשָ ם, ּלָ ה ַוֲהלֹאּכֻּ ֲאִמין ַאּתָ דֹול ַהּמַ  ַהּגָ

ד ּצֹועֵּ ֶ ִמיד ש  ַרְך, ִעם ּתָ יַצד ה' ִיְתּבָ ן ְוכֵּ כֵּ ךְ  ִיּתָ ְצָטרֵּ ּתִ ֶ  ָנע ִלְהיֹות ש 
רֹום ָוָנד עֵּ ַרם ּכֹל? ְוחֶֹסר ּבְ ל לֹא ַאְבָרָהם ּבְ ְלּבֵּ ַלל, ִהְתּבַ יב ּכְ ׁשִ הֵּ ְו 

ם ּלָ כֻּ ָקאְל  ו  ּדַ יםְׁשֶׁ ַמּנִ ּז  יםְּבַ ׁשִ ְִעּמוְְַֹהּקָ ר,ְה' יֹותֵּ הּואְּב  לְו  ֵּ ַחׁשּ ְמ 
ה ַאףְאֹותֹו,ְּובֹונֶׁ ּדוְְֹהּואְו  יבְִמּצִ ׁשִ מּוןְלוְְֹמֵּ אְאֵּ לֹאְָמלֵּ ְׁשּוםְל 

יֹות, ׁש  ַגםְקֻּ ַטלְו  ּנָ ׁשֶׁ עֹהְּכ  ר  תְּפַ ּתֹו,ְאֶׁ ַארְהּואְִאׁש  יָתןְִנׁש  ָחָזקְאֵּ ְו 
ְ אֵּ אְמּוןּב  בְָמלֵּ לֵּ אוְְִֹעםְָטהֹורְּוב  ְ.ּבֹור 

יָון ָרָאה ְוכֵּ ֶ ב ֶנֱאָמנּותֹו, ּגֶֹדל ה' ֶאת ש  י ַהּכֹל ֶאת ִסּבֵּ ְכדֵּ ְרעֹה ּבִ ּפַ ֶ  ש 
ן ר ִיּתֵּ ּה, לֹו עֹש ֶ ם ְוָכאן ּוְגֻדּלָ ּלָ ִבינוּ  ּכֻ ה הֵּ יר' ש ֶ ְאֹותֹו, ַמֲעש ִ

יָון ךְ ְִמּכֵּ רֶׁ דֶׁ ּב  ַבעְׁשֶׁ עֹהְָהָיהְַהּטֶׁ ַפר  עֹוסְל  ָרָהם,ְַעלְִלכ  ְַאב 
חוְֹ ּל  ׁשַ יָקםְּול  עּותְַעלְרֵּ ָעהּו,ְַהּטָ ִהט  לְׁשֶׁ סְָמקֹוםְּוִמּכָ נֵּ ׁשְְּב  ְַמּמָ

ַלח אְאֹותוְְֹׁשָ ָכלְָמלֵּ מוְְֹטּוב,ְו  ַתבְּוכ  ּכָ הְׁשֶׁ ּזֶׁ ְׁשֶׁ "ן ּבַ ְַמהְָהַרמ 
ַהּתֹוָרה תְׁשֶׁ דֶׁ ַלּמֶׁ ָעָלהְאֹוָתנוְְּמ  לְִעםְׁשֶׁ רְּכָ ָלהְלוְְֲֹאׁשֶׁ אֵּ א(,ְְ)ׁש 

ה ּזֶׁ ךְ ְׁשֶׁ רֶׁ ּדֶׁ סְּבַ ׁש,ְנֵּ הְַמּמָ זֶׁ םְו  ָיןְּגַ עֹהְָהִענ  ר  ּפַ ּמִ ןְׁשֶׁ ָלהְָנַטלְּכֵּ אֵּ ְ)ׁש 
יָון ְִמּכֵּ אןְב(, ּכָ ִבינוְְּׁשֶׁ םְהֵּ ּלָ הְּכֻּ ּזֶׁ תְׁשֶׁ אֵּ ךְ ְמֵּ רֶׁ דֶׁ ְּב  לְה' ס,ְׁשֶׁ ְנֵּ

י דֵּ אֹותְּוִבכ  ַהר  תְל  מּוןְאֶׁ ם.ְַהֲהָדִדיְָהאֵּ יהֶׁ ינֵּ ּבֵּ ְׁשֶׁ
ן ְוַעל ֶרךְ  ַאְבָרָהם ָחַזר ּכֵּ י ּדֶ ְכדֵּ ד ְלַהְראֹות ַאְכַסְנָיתֹו ּבִ  ֶאת ּוְלַלּמֵּ
ם ּלָ ה ּכֻ הוּ  ְולֹא ֲעָזבוֹ  לֹא' ש ֶ יר ְוהּוא ְלעֹוָלם, ַיַעְזבֵּ  אֹותוֹ  ַמֲעש ִ
ן י לוֹ  ְונֹותֵּ ִמיד, ָצְרּכוֹ  ּדֵּ י ַעל ַאְבָרָהם, ָזָכה ֶזה ּוְלָכל ּתָ ִמיד ְידֵּ ּתָ ֶ  ש 
ים ַוֲאִפּלוּ  ַמּנִ ּזְ ים, ּבַ ש ִ ן ַהּקָ י ִהְתּבֹונֵּ ַחְסּדֵּ ִעּמוֹ  ּבְ ֶ  .ה' ש 
ַעל ןְו  חֹותְָבָנהְּכֵּ ּב  ְִמז  ָלהְג' אֵּ הֹודֹותְ,ד(ְ)ׁש  ְַלהְל  ֹוַרתְַעל' ש  ְּב 

ץ, ַרעְָהָארֶׁ ןְַהּזֶׁ כֵּ הְו  ִפּלָ ַללְַעלְִלת  ַרׁשְְּכ  לְ)ִמד  ָראֵּ ןְִיש   כֵּ ה(,ְו  ְַרּבָ
ב ַחְְׁשָ ּבֵּ ז  ָנהְַלּמִ ּבָ תְׁשֶׁ עֵּ יְּב  ָקָראְַהּקֹש ִ םְו  םְׁשָ ׁשֵּ ָלהְּב  אֵּ ְ)ׁש  גְְה'
ְ הֹוִדיַעְְ-ה( ֶׁ םְׁשּ ּלָ כֻּ תְל  ֱאָמנּותְאֶׁ ּלוְְַֹהּנֶׁ אְׁשֶׁ זֹאתְעֹוָלם,ְַלּבֹורֵּ ְו 
יְַעל דֵּ נּותְי  ּבֹונ  רֹבְַהִהת  טֹובֹוָתיוְֲחָסָדיוְּב  נּו.ְו  ִעּמָ ְׁשֶׁ
ל ַעל ִנים ּכָ ֹות ּפָ ָרש  ְפָלאֹות ַהְמתּוקֹות ַהּפָ לּו, ְוַהּנִ ם ַהּלָ  ְרֶאהַמ  הֵּ
ֶרךְ  יַצד ְוֶאָחד ֶאָחד ְלָכל ּדֶ ם ָעָליו ּכֵּ ם ֶאת ְלַפְרסֵּ  ה', ְוִלְחיֹות ש ֵּ
ןְְוַהֲעָרָכה, הֹוָדָאה ַאֲהָבה ִמּתֹוךְ  ְוִנְפְלאֹוָתיו ֲחָסָדיו רֹוב ֶאת כֵּ ְו 

יֹות מּוןְִעםְִלה  אְאֵּ אְָמלֵּ ּבֹורֵּ םְעֹוָלםְּבַ יםְּגַ ַמּנִ ּז  יםְּבַ ׁשִ ְַהּקָ
ר, יֹותֵּ ִדיָעהְִמּתֹוךְ ְּב  ָקאְי  ו  ּדַ ָצאְהּואְָאזְׁשֶׁ ר,ְִעּמוְְִֹנמ  יֹותֵּ ְּב 
ה ַצּפֶׁ רְּומ  אֵּ ָ ׁשּ ּנִ ֱאמּוָנהְֲחָזִקיםְׁשֶׁ ַמַעןְּבֶׁ נוְְּל  ִחית.ְטֹוָבתֵּ צ  ְַהּנִ

ְ

ָעָליו ַלח ַאְבָרָהם ֶאת לֹוט מֵּ ָ  ?ַמּדּוַע ש 
ים ַאִחים ֲאָנְחנוּ  ִ י ֲאָנש  ֶרד ָנא ֵמָעָלי ...ּכִ ט ֶאת  ...ִהּפָ א לו  ָ ׂשּ ַוּיִ

ם' ְוגו  ֵעיָניו  ָ  י(-ח )ש 
אּורְָצִריךְ  נוְּ'ְַמהוְְּּבֵּ ְֲאָנח  ְַאִחים ים ְֲאָנׁשִ י ְָהיוְְּלֹאְַוֲהלֹאְ'ּכִ

ָאהְַאִחים? ִנר  רְו  ָבאֵּ אְל  ּתָ ע  ִסּיַ אְּב  ַמּיָ ׁש  הְּדִ ִחּלָ ת  ּבִ ְָלַקחְׁשֶׁ
ָרָהם תְַאב  יְִעּמוְְֹלֹוטְאֶׁ דֵּ כ  בוְְֹּבִ ָקר  ְַלהְל  ', ַרך  ּבָ לֹוטְִית  ןְו  ְָאכֵּ
ה יקְַנֲעש ָ דֹול,ְַצּדִ אְּגָ ּלָ רֹבְאֶׁ ּמֵּ תוְְֹׁשֶׁ ּלָ דֻּ בְּג  ַדּמֹותְָחׁשַ תְל  ְאֶׁ
מוְֹ ָרָהם,ְַעצ  ַאב  לְל  חֵּ הֵּ עֹותְלֹוַמרְו  מֹו,ְּדֵּ ַעצ  ָגַרםְמֵּ הְו  זֶׁ ְּבָ

סּוךְ  ִסכ  יןְל  ּלוְְָֹהרֹוִעיםְּבֵּ יְׁשֶׁ רֹועֵּ ָרָהם,ְל  ָרָאהְַאב   ַאְבָרָהם ּוְכש ֶ
אֵּ  ֶ ל ּוִבּטּול ַהְכָנָעה לוֹ  יןש ּ ּנוּ  ְלַקּבֵּ ַעת ֶאת ִמּמֶ ַלח ּדַ  אֹותוֹ  ה', ש ָ

ָעָליו  .מֵּ
ִפי הְּול  רּוׁשְְזֶׁ סּוקְּפֵּ נוְּ'ְַהּפָ יםְַאִחיםְֲאָנח  יְֲאָנׁשִ ׁשְּכִ רֵּ ּפָ ךְ ְ'ְִמת  ְ-ְּכָ
הְִאם בְַאּתָ ָאנוְְּחֹוׁשֵּ ִויםְׁשֶׁ אֹוָתּהְְַיַחדְׁשָ ָגה,ְּב  רֵּ ְָנאְ'ְַמד  ד רֶׁ ִהּפָ

ָעָלי ְמֵּ יָוןְ-' ּובְּכֵּ ׁשּ לְתּוַכלְלֹאְׁשֶׁ ַקּבֵּ י,ְל  ּנִ ַעלְִמּמֶׁ ןְו  ְָעִדיףְּכֵּ
ק ַרחֵּ ת  ּנִ הְׁשֶׁ ה,ְזֶׁ יְִמּזֶׁ דֵּ כ  ּלֹאְּבִ הְׁשֶׁ וֶׁ ּכָ י,ְּתִ ּנִ מוְְִֹמּמֶׁ רוְְּּוכ  ָאמ  ְׁשֶׁ

ֲהרוְְֲּחַז"לְ)ָאבֹות( ןְִהּזָ ּתָ ַגַחל  כוְְּּב  ַהּתֹוָרה ַמה ְוֶזהְ,'ו  ֶ ֶמת ש   ְמַסּיֶ
ל ּכָ ֶ א ֶזה ש  א ַעל ְללֹוט ּבָ ש ָ ּנָ ֶ יָניו, ֶאת ש  ֹון עֵּ ש  ה ִמּלְ ֻדּלָ ָרה. ּגְ ְְיתֵּ

נוְּ ַזּכֵּ ְי  ׁשְְה' ּמֵּ ׁשַ יְל  ִמידֵּ ל  לְֲחָכִמים,ְּתַ ַקּבֵּ םְּול  הֶׁ תְמֵּ ך ְְאֶׁ רֶׁ ה'ְְּדֶׁ
ָנָעה ַהכ  ַעלְַוֲעָנָוה,ְּב  יְו  דֵּ הְי  הְזֶׁ ּכֶׁ ָכלְִנז  ָלהְטּובְל  ן.ְסֶׁ ְָאמֵּ

ְ

ֲעלֹות  ּדֹות ַהּנַ ַח ֶאת ַהּמִ ַאְבָרָהם ָאִבינוּ ְלַפּתֵּ נּו מֵּ ְ ַרש  ּיָ ֶ  ש 
ַמִים  ָ ן ק ֵנה ש  רּוְך ַאְבָרם ְלֵאל ֶעְליו  ַוְיָבְרֵכהּו ַוּי אַמר ּבָ

ן   ָוָאֶרץ  כ(-)יד יטּוָברּוְך ֵאל ֶעְליו 

ֲחַמתְִאיָתא ּמֵּ ְׁשֶׁ ָדִריםְלב:( ָמָראְ)נ  ּג  םְּבַ ֵּ ׁשּ ֶׁ יםְׁשּ ּדִ ךְ ְִהק  ָברֵּ תְל  ְאֶׁ
ָרָהם יְַאב  נֵּ ךְ ְִלפ  רֵּ ּבֵּ תְׁשֶׁ ָלהְאֶׁ "הְִנּט  ּבָ הּוָנהְַהּקָ עוְְַֹהּכ  ר  ָנהְִמּזַ ִנּת  ְו 
עוְֹ ַזר  לְל  ָרָהם.ְׁשֶׁ ָאהְַאב  ִנר  רְו  ָבאֵּ ַטַעםְל  ָבר,ְּב  הְַהּדָ ּנָ הֻּ ַהּכ  ְׁשֶׁ
ָנה ֲחַמתְַלּכֲֹהִנים,ְִנּת  םְמֵּ הֵּ ִמיםְׁשֶׁ רֹומ  ים,ְמ  ׁשִ ּדָ קֻּ ְַוֲעבֹוָדָתםְּומ 
ד ַלּמֵּ תְל  רַֹעְְָהָעםְאֶׁ ךְ ְִלכ  רֶׁ הֹודֹותְּבֶׁ הְּול  ּזֶׁ ְׁשֶׁ "ה, ּבָ ָבהְַלּקָ ר  ְַהּקִ

ית "ה,ְְָהֲאִמּתִ ּבָ יַלּקָ ן ָצִריךְ  ְלָכךְ  ִלְזּכֹות ּוִבְכדֵּ ְפָלאֹות ְלִהְתּבֹונֵּ ּנִ  ּבַ
ים, ֻרּבִ ִריָאה ַהּמְ ּבְ ּבַ ֶ ְכָלל ש  ִעם ּבִ ל ְוש ֶ ְפָרט ְוֶאָחד ֶאָחד ּכָ  .ּבִ
יָון הְּוִמּכֵּ ּזֶׁ ּכוְְָֹהָיהְׁשֶׁ ר  לְּדַ ָרָהםְׁשֶׁ הּואְָאִבינּו,ְַאב  ִחילְו  ְאֹוָתּהְְִהנ 
ָבָניו ִנים,ְַאֲחָריוְל  ּגֶׁ מוְְֹּבַ תּובְּכ  ּכָ יְׁשֶׁ ְ"ּכִ ְיח( יוְ)בפ' ּתִ ַדע  ַמַעןְי  ְל 
ר הְֲאׁשֶׁ ַצּוֶׁ תְי  ָניוְאֶׁ ֹותְַאֲחָריו,ְּבָ ָדָקהְַלֲעש  ט",ְצ  ּפָ הּוָנהְּוִמׁש  ְַהּכ 
ָאה עֹו,ְָיצ  ר  הְִמּזַ זֶׁ נוְְִּלּמּודְו  ִבילֵּ ׁש  ׁשְְ,ּבִ ּיֵּ ִניםְָלנוְְּׁשֶׁ ּגֶׁ תְּבַ ך ְְאֶׁ רֶׁ ְַהּדֶׁ
ל לּותְׁשֶׁ פ  ִ ָנָעה,ְַהׁשּ ַהַהכ  יְו  נֵּ ןְִלפ  כֵּ ְו  "ה, ּבָ תְַהּקָ ּיַ דְֲעש ִ סֶׁ ְִעםְחֶׁ

ִרּיֹות, נוְְַּהּב  ׁשְְַוֲעבֹוָדתֵּ ָפרֵּ טֹוָבה.ְאֹוָתםְל  ְל 
ְ

ל ָרָחב ַהּזֹוָנה ֶ ין ש  ִפּלִ יִצית ְוַהּתְ  ...ַהּצִ
ְך ִאם ִמחּוט  רו  י ֶאת  ...ַנַעלְוַעד ׂשְ ְרּתִ ַ ְול א ת אַמר ֲאִני ֶהֱעש 

ם ַאְבָרם ָ  כג( )ש 

ָמָראְִאיָתא ּג  ַרׁשְְיזְחּוִליןְ)סֹוָטהְּבַ ַכרְָרָבאְפט(ְ"ּדָ ש   ָאַמרְּבִ ְׁשֶׁ
ָרָהם ַעדְִמחּוטְִאםְָאִבינוְְַּאב  רֹוךְ ְו  ָניוְָזכוְְַּנַעלְש   יְּבָ ּתֵּ ֹותְִלׁש  ְִמצ 

לְחּוטְ- תְׁשֶׁ לֶׁ כֵּ צּוָעהְּת  לְּור  ין".ְׁשֶׁ ִפּלִ אּורְָצִריך ְְּת  ָאהְַמהְּבֵּ ְּבָ
נוְְַּהּתֹוָרה דֵּ ַלּמ  ה?ְל  זֶׁ עֹודְּבָ רְַמהְו  ׁשֶׁ ם?ְַהּקֶׁ יהֶׁ ינֵּ ְּבֵּ
ָאה ִנר  רְו  ָבאֵּ אְל  ּתָ ע  ִסּיַ אְּב  ַמּיָ ׁש  יְַעלְּדִ ִאיָתאְַמהְּפִ ָמָראְּד  ּג  ְּבַ

ַעל ְׁשֶׁ ם( ְׁשָ ין ּלִ יְ)חֻּ דֵּ ָאנוְְּי  ִניםְׁשֶׁ ּבֹונ  ַבעְִמת  צֶׁ ְְּב  תַהּת  לֶׁ ְָאנוְְּכֵּ
ִרים ּכָ אְִנז  ִכּסֵּ בֹודְּב  ןְַהּכָ כֵּ "ה,ְו  ּבָ יןְּוַבּקָ ִפּלִ לְַהּת  ַסּמֵּ רְַעלְמ  ׁשֶׁ ְַהּקֶׁ
נוְּ ּלָ ִאיָתאְִעםְׁשֶׁ ִכד  "הְו  ּבָ ָמָראְַהּקָ ּג  ָרכֹות)ְּבַ םְו.(ְּב  ּגַ "הְְׁשֶׁ ּבָ ַהּקָ
ִניַחְ יןְמֵּ ִפּלִ לְּת  ַסּמֵּ חּודְַעלְַהמ  ינּו,ְַהֲהָדִדיְַהּיִ ינֵּ ּבֵּ  ְוַהְינוּ ְׁשֶׁ

ַאְבָרָהם ֶ ָכל ֶאת ָזַכר ש  ָגָדיו ה' ּבְ ָאר ּבְ ְ ָליו, ּוש  ן ְוַעל כֵּ  ָרָצה לֹא ּכֵּ
ֲאִביֶמֶלךְ  ִלּטֹול רֹוךְ  ֲאִפּלוּ  מֵּ י ַנַעל, ש ְ ל ַהּכֹל ֶאת ּכִ ה ִקּבֵּ  ְוַרק' מֵּ
ּנּו, הּוא ְיִדיָעה ִמּתֹוךְ  ִמּמֶ ן ש ֶ ל ְלהֹודֹות ְוָעָליו ַהּכֹל לוֹ  נֹותֵּ  ּוְלַהּלֵּ
מוֹ  ַרְך, ִלש ְ י ְוַעל ִיְתּבָ ן ְידֵּ ּור ָהָיה הּוא כֵּ ִמיד, ִעּמוֹ  ָקש  ן ּוְכמוֹ  ּתָ  כֵּ

יִחים ָאנוּ  ין ַמּנִ ִפּלִ י ְוִציִצית ּתְ ְכדֵּ ר ֶאת ִלְזּכֹר ּבִ ש ֶ  ַהֲהָדִדי ַהּקֶ
ינּו, ינֵּ ּבֵּ ֶ ַעלְש  ןְו  יןְּכֵּ ִפּלִ יִצית ַהּת  ַהּצִ אוְְּו  כּותְּבָ ז  יןְּבִ ִפּלִ ְַהּת 
יִצית ַהּצִ ָהיוְְּו  ָרָהם,ְׁשֶׁ ַאב  םְל  הֵּ נּותְׁשֶׁ ּבֹונ  ָכלְַהִהת  ָבר,ְּב  ְּדָ
ּמּוד ַהּלִ ּנוְְּו  תְִמּמֶׁ ָהֱאמּוָנהְָהַאֲהָבהְאֶׁ אְִעםְו  ְעֹוָלם.ְַהּבֹורֵּ

ן ַעּיֵּ יםְו  ָרׁשִ ד  ּמִ ֲאִריִכיםְּבַ ּמַ ָכלְׁשֶׁ ֹותְּב  צ  אֹותְַהּמִ הְַהּיֹוצ  ְִמּמַ
ָאַמר ָרָהםְׁשֶׁ ַעדְִמחּוטְַאב  רֹוךְ ְו  ְ-ְַנַעלְש   םְ הֵּ ִריעֹותְׁשֶׁ ְי 

ן, ּכָ ׁש  ַסחְַהּמִ נֹות,ְּפֶׁ ּבָ ר  ִיּבּום,ְְַהּקָ י ְוֶזהו  נֵּ ל ִמּפְ ּכָ ֶ ְצֹות ש   נֹוֲעדוּ  ַהּמִ
ר ֵּ ינוּ  ְלַקש ּ ינֵּ "ה, ְוֶאת ּבֵּ ּבָ ַאְבָרָהם לֹוְמִדים ָאנוּ  ַהּכֹל ַלּקָ ר מֵּ ֵּ ִקש ּ  ש ֶ

ל ָבר ּכָ "ה, ְוַעל ִעם ּדָ ּבָ י ַהּקָ ךְ  ְידֵּ ם ַחי הּוא ּכָ י ֶאת ְוָנש ַ ה'  ַחְסּדֵּ
ִמיד ְ.ּתָ
ה זֶׁ םְו  ָאנוְְַּמהְּגַ לְרֹוִאיםְׁשֶׁ צֶׁ הֹוִריָדהְַהּזֹוָנהְָרָחבְאֵּ תְׁשֶׁ ְאֶׁ

ִלים ַרּג  ַותְַהמ  ִתק  ִני,ְחּוטְּב  ָ הְַהׁשּ ָתהְּוָבזֶׁ ל,ְָזכ  צֵּ ִהּנָ הְל  זֶׁ ְָהָיהְו 
יָמן ָהאֹותְַהּסִ ַמרְו  ָ ׁשּ יָה,ְׁשֶׁ ָתהְּוַבּסֹוףְָעלֶׁ אְָזכ  ש ֵּ ִהּנָ ַעְְִעםְל  הֹוׁשֻּ ְי 

ן ִאיָתאְנּוןְּבִ ד  ָמָראְּכִ ּג  הְּבַ ִגּלָ יָוןְ)מ  ַעלְיד:(,ְִמּכֵּ יְׁשֶׁ דֵּ ָבִריםְי  ְַהּד 
ים ַטּנִ יםְַהּק  ֲעש ִ בְִעםְַהּנַ ַזךְ ְָטהֹורְלֵּ אְו  רְעֹוָלם,ְַלּבֹורֵּ ׁשָ פ  ְָלבֹאְאֶׁ
ּגֹות ַדר  בֹוהֹותְל  ַנֲעלֹות,ְּג  יִצית ַהחּוט ְוֶאְצָלּה ְו  ין  ָהָיה ַהּצִ ִפּלִ ְוַהּתְ

ּה  ּלָ ֶ יָון ,ש  ֶזה ִמּכֵּ ּבָ ֶ ָרה ש  ְ א ִהְתַקש ּ ְעֹוָלם. ַלּבֹורֵּ
נוְּ ַזּכֵּ עֹדְה'ְי  יְִלצ  כֵּ ַדר  נוְְּּב  ים,ְֲאבֹותֵּ דֹוׁשִ רְַהּק  ֵּ ַקׁשּ ִהת  ָליוְּול  ְַעלְאֵּ

י דֵּ לְי  ָבר,ְּכָ ּכֹותְּדָ ִלז  הְו  זֶׁ ַבתְּבָ ִקר  יתְל  ְֲאִמּתִ הְה' ּזֶׁ ִלְְׁשֶׁ כ  ְיתּתַ
נּו. ִריָאתֵּ ְּב 

ְ
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ֹפרְַהּכֹוָכִבים ָמהְּוס  ַמי  ָ טְָנאְַהׁשּ רְַהּבֶׁ ָךְְ...ַוּיֹאמֶׁ עֶׁ הְַזר  יֶׁ ְ)טוְה(ּכֹהְִיה 
אּורְָצִריךְ  ילְּבֵּ עֵּ ּל  ַללְׁשֶׁ ְּכ  לְ)פ"ג( ָראֵּ לוְְִּיש   ׁש  ץ,ְַלֲעַפרְִנמ  ְָהָארֶׁ
ָכאן לוְְּו  ׁש  ָאהְַלּכֹוָכִבים?ְִנמ  ִנר  םְלֹוַמרְו  יהֶׁ נֵּ ׁשּ  כֹוִנים,ְׁשֶׁ ַחדְנ  ּמֵּ ֶ  ש 
יָסא ְפלּות ִלְהיֹות ָהָאָדם ַעל ּגִ ש ִ ָעָפר, ּוְבַרּכּות ּבְ ֲאִפּלוּ  ּכְ ֶ  ש 

ּדֹוְרִכים ֶ ַח  לֹא הּוא ּבֹו, ּוְמַזְלְזִלים ָעָליו ש  ב לֹוקֵּ יךְ  ַרק ַלּלֵּ  ַמְמש ִ
ת רֵּ ם ֶאת ְלש ָ ּלָ ֶנֱאָמנּות, ּכֻ ִאיָדךְ  ּבְ  ֶאת ָלַדַעת ָהָאָדם ַעל ּומֵּ

ְפָלאֹות, ַמֲעלֹוָתיו ֲהַגםְַהּנִ םְׁשֶׁ הֵּ ִאיםְׁשֶׁ יםְִנר  ַטּנִ םְק  ִאיִריםְהֵּ ְמ 
דֹוִלים ָאָדםְּוג  ׁשֶׁ ְּוכ  ּכֹוָכִבים, לְּכַ ּכֵּ ּתַ מוְְַֹעלְִמס  ַעלְַעצ  רוְְֹו  ְֲחבֵּ

ַעִין ׁשְְֲאַזיְטֹוָבה,ְּב  קְלוְְֹיֵּ ׁשֶׁ םְחֵּ ַקּדֵּ ִהת  ַעּלֹותְל  ִהת  ֲעבֹוַדתְּול  ְּבַ
ָראּוי. ְה'ְּכָ

ְ

ָרָאה ֶ ש  ָהֲאִויר"ח הח ּכְ ֶ י ָקִריר ש   ְמִעיל ֶאת הֹוִריד ִמּדַ
ְרָוה ָהָיה ַהּפַ ֶ ת ּבוֹ  ָעטּוף ש  ב ִזְקנּותוֹ  ְלעֵּ יטֵּ ִני הֵּ רֹאש   ְוִכּסַ  מֵּ

ף ְוַעד  ֶרֶגל ּכַ
ה ּנָ ֶנה ִמּמֶ ְפָחִתי אּוַלי ִאּבָ ִ ת  ...ּב א ָנא ֶאל ש  ֶ ַרי ֵאש  ח ׂשָ ּקַ ַוּתִ

צְ  ְפָחָתּה ַאְבָרם ֶאת ָהָגר ַהּמִ ִ  ג(-)טז בִרית ש 
אּורְָצִריךְ  יְּבֵּ נֵּ תּובְָצִריךְ ְַמהְִמּפ  ּתֹבְַהּכָ ַריְִלכ  תְ'ש ָ ׁשֶׁ ָרם'ְאֵּ ְַאב 
ִכי נוְְּלֹאְו  ָתהְָיַדע  ָהי  ּתוְְֹׁשֶׁ לְִאׁש  ָרָהם?ְׁשֶׁ עֹודְַאב  יְו  נֵּ ְַמהְִמּפ 

ּתֹבְָצִריךְ  תְִלכ  ָחָתּה'ְָהָגרְ'אֶׁ פ  ָברְֲהלֹאְׁשִ תּובְּכ  ָלהְּכָ ַמע  ְל 
ָתה ָהי  ָחָתּה?ְׁשֶׁ פ  ָאהְׁשִ ִנר  רְו  ָבאֵּ אְל  ּתָ ע  ִסּיַ אְּב  ַמּיָ ׁש  ַהּתֹוָרהְּדִ ְׁשֶׁ

ה דֹוׁשָ נוְְּרֹוָצהְַהּק  דֵּ ַלּמ  תְל  לְאֶׁ ָרָבהְּגֹדֶׁ ָתהְַהַהק  ָעש   ָרה,ְׁשֶׁ ְש ָ
ֲהַגם ִהיאְׁשֶׁ ַבדְׁשֶׁ ָתהְל  ּתוְְָֹהי  לְִאׁש  ָרָהם,ְׁשֶׁ ִריָבהְַאב  ְִהק 

ָמּהְ ַעצ  ָחהְמֵּ ָלק  תְו  ָחָתּהְְאֶׁ פ  הְׁשִ ָ ִאׁשּ ָרָהם,ְל  ַאב  לֹאְל  אְעֹודְו  ּלָ ְאֶׁ
ָעה נ  כ  ִ ׁשּ תְׁשֶׁ ָרהְָהָגרְאֶׁ ָאמ  ַרִיךְ ְָלּה,ְו  ְְ'ַאׁש  ַאּת  תְׁשֶׁ קֶׁ ּבֶׁ ְַלּגּוףְִמּדַ
דֹוׁשְ ה'ְַהּקָ ִאיָתאְַהּזֶׁ ִכד  יתְו  אׁשִ רֵּ ב  הְּבִ ְ.ַרּבָ

י ֶזה ְוָכל ְכדֵּ נוּ  ּבִ דֵּ ּה  טַֹהר ַעל ְלַלּמְ ל ִלּבָ ָרה ש ֶ נּו, ש ָ ְקָחה ִאּמֵּ ּלָ ֶ  ש 
ְפָחָתּה  ֶאת ִ י ְלָצָרה, ש  ְלַמד ּוִבְכדֵּ ּנִ ֶ ְך  ש  ם ִמּכָ ֹות ָאנוּ  ּגַ  ַלֲעש 

ב ִעם ַהּזּוַלת ִעם ֲחָסִדים ִלי ְוָטהֹור ָזְך  לֵּ ְנָאה ִקְנָאה ּבְ  ש ִ
איְְוַתֲחרּות, ַוּדַ ִאםְּוב  ֹהגְׁשֶׁ ך ְְִננ  אְּכָ ִעיףְָהעֹוָלםְּבֹורֵּ ינוְְַּיר  ְָעלֵּ

ַפע דְׁשֶׁ סֶׁ ַרֲחִמיםְחֶׁ אֹוָתּהְְו  ה.ְּב  ְִמּדָ
ר אן ּוְנַסּפֵּ ה ּכָ ַרע ִנְפָלא ַמֲעש ֶ אֵּ ֶ ֶצל ש ּ ץ ָמָרָנא אֵּ ים ַהָחפֵּ ְ-ְַחּיִ
ה לְַמֲעש ֶׁ דְׁשֶׁ סֶׁ ַעלְחֶׁ ּפָ תְׁשֶׁ תוְְֹאֶׁ ּלָ עֻּ ִניםְּפ  ׁשָ חֹוקֹות,ְל  רְר  ר'ְְִסּפֵּ
הוְּ ִלּיָ ָיאןְאֵּ בְַעלְלֹוּפ  ַעדְרֹאׁשְְיֹוׁשֵּ ָבהְַהּוַ מֹוׁשָ ץְִניתִחּלוְְֹּב  רֶׁ אֶׁ ְּב 

ל, ָראֵּ רֹותְִיש   מ  ּלַ ּלֹאְׁשֶׁ רְָהָיהְׁשֶׁ ֹותְּתֹוָרהְׁשֹומֵּ ְָהָיהְִלּבוְְֹּוִמצ 
א ַאֲהַבתְָמלֵּ יְּב  ִמידֵּ ל  יִקים,ְֲחָכִמיםְּתַ ַצּדִ ַמּהְְו  ּתָ ׁשֶׁ הוְְִּלכ  ִלּיָ ְאֵּ ְר'

יָכן הֵּ ָחהְמֵּ קֹוָרּה?ְּוַמהְזוְְַֹאֲהָבהְָלּהְְָצמ  ַעדְרֹאׁשְְלוְְָֹאַמרְמ  ְַהּוַ
רְּבֹא ךְְַָוֲאַסּפֵּ תְל  דֹוַתי.ְאֶׁ ְּתֹול 

ִעירּוִתי צ  אִתיְּבִ לְּבָ ַקּבֵּ ִהת  יַבתְל  יׁשִ ֲחנוְְַּראִדין,ְּבִ ּבָ ׁשֶׁ ְַעלְאֹוִתיְּוכ 
יֹות ג  ָצאּוִניְסֻּ ְמ  "ס ַ רְַהׁשּ ָכאְּבַ לְַסמ  ַקּבֵּ ִהת  יָבה,ְל  ׁשִ אְַלּי  ּלָ ְאֶׁ

ן ַהּבֹוחֵּ ץְָאַמרְׁשֶׁ יםְַלָחפֵּ אוְְַּחּיִ צ  מ  ּנִ יְׁשֶׁ עֹותְּבִ סּות,ְּדֵּ יקֹור  ְַאּפִ
ַמע ָ ׁשּ ׁשֶׁ ץְזֹאתְּכ  יםְַהָחפֵּ הְַחּיִ קְָעַלי ִצּוָ ּלֵּ ּתַ ִהס  יָבה,ְל  ׁשִ ַהי  ְמֵּ

ד יְִמּיַ ּתִ ץְָאַמר  יםְַלָחפֵּ יְַחּיִ תְ'ֲהרֵּ בֶׁ ָברְָהַאֲחרֹוָנהְָהַרּכֶׁ ָבהְּכ  ְָעז 
ת הְַראִדין,ְאֶׁ ׁשֶׁ ָפחֹותְִליְַהר  ָלהְִליׁשֹוןְל  י  ּלַ יָבה,ְּבַ ׁשִ ּי  ְּוָמָחרְּבַ
ַחרְִעם עְׁשַ ּסַ י'.ְאֶׁ ּכִ ַדר  ְל 

ק עֵּ ּדַ ןְׁשּובְִהז  דֹולְַהּכֹהֵּ ץְַהּגָ ָחפֵּ יםְהֶׁ ְדרְֹכָנה 'ַאלְַחּיִ ּפֹות ּתִ  ּכַ
יָבה ַרְגֶליךָ  ִ ש  ּיְ ה ּבַ דֹוש ָ  ְולּון ּבֹא ְרצֹוְנךָ  ִאם ֶאָחד, ַלְיָלה ֲאִפּלוּ  ַהּקְ
י ת ִעּמִ ֲעִלּיַ ג ּבַ יִתי!' ַהּגָ בֵּ ּבְ ֶ י ש  ץ ִעם ָהַלְכּתִ ים ַהָחפֵּ ת ַחּיִ  ַלֲעִלּיַ
ג, ם ִלי הֹוִציא ְוהּוא ַהּגָ ה ש ָ ֹון ְוָעִליִתי ִמּטָ ּה. ִליש   ּבָ

ֲחצֹות ָלהְּבַ י  ָחהְַהּלַ ּת  ַתעְִנפ  פֶׁ תְל  לֶׁ ִויתְַהּדֶׁ יַניְּוִמּזָ יְעֵּ ּתִ ַחנ  ְִהב 
ץ ָחפֵּ יםְּבַ ָנסְַחּיִ כ  רְַהּנִ דֶׁ אט,ְַלחֶׁ ּלָ יך ְְּבַ ׁשִ ָהלְרֹאׁשְְִהמ  רְַהּקָ ִסּפֵּ ְו 
קֹול ׁש,ְּב  ּגָ ץְִנר  יםְַהָחפֵּ טּוַחְְָהָיהְַחּיִ ֲאִניְּבָ ן,ְׁשֶׁ ְֲאִניְֲאָבלְָיׁשֵּ

י ּתִ ָרִאיִתיְַאֲחָריוְָעַקב  הּואְו  קְחֹםְַמדְמֹוִציאְׁשֶׁ תְּובֹודֵּ ְאֶׁ
ר,ְַהּקֹרְַמֲעלֹות דֶׁ חֶׁ ָרָאהְּבַ ש ֶ ָהֲאִויר ּכְ ֶ י ָקִריר ש   ֶאת הֹוִריד ִמּדַ
ְרָוה ְמִעיל ָהָיה ַהּפַ ֶ ת ּבוֹ  ָעטּוף ש  ב ִזְקנּותֹו, ְלעֵּ יטֵּ ִני הֵּ  ְוִכּסַ
רֹאש   ף ְוַעד מֵּ ֱאֶמת ַעד ֶרֶגל, ּכַ ּבֶ ֶ ב. ש  יטֵּ י הֵּ ְמּתִ ַעדְִנְתַחּמַ הְו  ְַעּתָ
ִעיל הְַהּמ  םְַהּזֶׁ ַחּמֵּ תְמ  יְאֶׁ ַאֲהַבתְִלּבִ יְּב  ִמידֵּ ל  תְֲחָכִמיםְּתַ ּיַ ְּוַבֲעש ִ

ד סֶׁ יְִעםְחֶׁ דֵּ ת.ְּתֹוָרהְלֹומ  ֱאמֶׁ  ּבֶׁ
ּפּור ָלאְִמּסִ הְִנפ  ַמדְזֶׁ ַרתְִנל  ּט  ּמַ הְַהּתֹוָרהְׁשֶׁ דֹוׁשָ הְַהּק  יְזֶׁ דֵּ כ  ְּבִ

נוְּ ָהִביאֵּ יְל  דְִלידֵּ סֶׁ ִרּיֹות,ְִעםְחֶׁ לֹאְַהּב  הּואְִמיְִעםְַרקְו  ְׁשֶׁ
ָדה ָהעֵּ נֹוןְמֵּ ג  ַהּסִ נּו,ְו  ּלָ אְׁשֶׁ א ֶאּלָ ַרּבָ ְוָקא ַאּדְ ה ִמי ִעם ּדַ ש ֶ ּקָ ֶ  ָלנוּ  ש ּ
ֹות ינוּ  ֲאַזי ֶחֶסד, ִעּמוֹ  ַלֲעש  ר ָעלֵּ ּבֵּ ינוּ  ַעל ְלִהְתּגַ  ָהָרעֹות ִמּדֹותֵּ

ף ַאֲהַבת ּוְלִהְתַעּטֵּ ל ּבְ ָראֵּ ָנה ִיש ְ ית, ּכֵּ  ִעם ֶחֶסד ְוִלְגֹמל ַוֲאִמּתִ
א עֹוד ַהּזּוַלת, ְולֹא ל ֶאּלָ ַתּבֵּ ּנְ ֶ ים ִעם ַהֶחֶסד ֶאת ש   ַחּמֹות, ִמּלִ

ְרֶאה ל ַוּנַ ַקּבֵּ ָאנוּ  ַלּמְ ֶ ה ַלֶחֶסד ְזקּוִקים ש  ל ְוהּוא ַהּזֶ נוּ  ּגֹומֵּ  ִעּמָ
מוְֹ ֶחֶסד, רוְְּּוכ  ָאמ  ָמָראְׁשֶׁ ּג  רְּבַ הְ"יֹותֵּ ַעלְִמּמַ ּבַ ִיתְׁשֶׁ הְַהּבַ ְעֹוש ֶׁ
ָעִני,ְִעם ָעִניְהֶׁ הְהֶׁ ַעלְִעםְעֹוש ֶׁ ִית"ְּבַ ןְַהּבַ כֵּ רוְְּו  ָמָראְָאמ  ּג  ְּבַ

ָבא ָראְ)ּבָ ת  ןְּבַ ַהּנֹותֵּ ְׁשֶׁ רּוָטהְיג:( ָעִניְּפ  ךְ ְלֶׁ רֵּ ּבָ ׁשְְִמת  ׁשֵּ ָרכֹותְּב  ְּב 
סוְֹ ַפּי  ַהּמ  ָבִריםְו  ד  ַאַחדְּבִ הְּב  רֵּ ש   ָרכֹות,ְעֶׁ נוְְּּב  ַהי  רְו  ִעּקַ דְׁשֶׁ סֶׁ ְַהחֶׁ

ד ּדָ ִפיְִנמ  בְל  הֹורְַהּלֵּ הְַהּטָ ׁשָ ּגָ ַהַהר  ּהְְַהּטֹוָבה,ְו  ן.ְהּואְּבָ ְִנּתַ
נוְּ ַזּכֵּ ְי  קְה' בֵּ ִהּדָ םְל  יהֶׁ כֵּ ַדר  ֲעלֹותְּב  לְַהּנַ ינוְְּׁשֶׁ דֹוׁשֹותְִאּמֹותֵּ ְַהּק 

ל ׁשֶׁ לְו  יִקיםְּכָ ּדִ ץְּוָמָרָנאְַהּצַ ים,ְַהָחפֵּ ַעלְַחּיִ יְו  דֵּ ךְ ְי  הְּכָ ּכֶׁ ְִנז 
ִמיד ַהת  דְל  סֶׁ חֶׁ ִמּדֹותְּב  הֹורֹות,ְטֹובֹותְּוב  הְּוט  זֶׁ ּבָ הְׁשֶׁ יֶׁ צֹוןְִנה  ר  ְּכִ
א ,ְַהּבֹורֵּ ַרך  ּבָ אֹוָתּהְְִית  הְּוב  םְִמּדָ רְהּואְּגַ ַטהֵּ תְי  נּו,ְאֶׁ ְְִלּבֵּ ַיׁש  יַעְו  ְּפִ

ַפעְָלנוְּ לְׁשֶׁ ָלאֹותְֲחָסִדיםְטֹובֹות,ְׁשֶׁ ִנפ  ִליְַעדְו  י.ְּב  ְּדַ
ְ

יִני ּוֵביֶנךָ  ָנה ְבִריִתי ּבֵ  )יז ב( ְוֶאּתְ

ה ַותְִהּנֵּ ִריתְִמצ  ָוהְִמיָלהְּב  ָלָאהְִמצ  ֹאד,ְַעדְִהיאְִנפ  בָֹארְמ  ּמ  ְּכַ
ֲאִריכּות ָמָראְּבַ ּג  ָדִריםְּבַ ָכלְ)נ  ְו  הְלב(, ֲחַמתְזֶׁ ִהיאְמֵּ ִעיָדהְׁשֶׁ ְמ 

רְַעל ׁשֶׁ ָחתּוםְַהּקֶׁ נוְְּהֶׁ ּלָ ַרךְ ְִעּמוְְֹׁשֶׁ ּבָ ַצח,ְִית  ָכלְָלנֶׁ בְּב  ים,ְַמּצָ ַחּיִ ְּבַ
ה זֶׁ רְו  ׁשֶׁ ִאיְקֶׁ רְׁשֶׁ ׁשָ פ  לוְְֹאֶׁ ַבּט  קֹו,ְל  ַנּת  מוְְֹּול  ֱאִריכוְְּּוכ  הֶׁ הְׁשֶׁ זֶׁ ְּבָ

נוְְַּהִחּנּוךְ  ַרּבֵּ י.ְו  ַחּיֵּ ְּב 
ְ

 ּתֹוַרת ַהִחּסּוִנים
מ ַנת  ְ ל ָזָכרּוֶבן ש  ל ָלֶכם ּכָ ם ָיִמים ִיּמו  ָ  יב( )ש 

קּוטְִאיָתא ַיל  ִריַעְְּב  ז  רּופּוסְּתַ נּוס  ּטּור  עְ)תרמ(ְׁשֶׁ ַאלְָהָרׁשָ תְׁשָ ְאֶׁ
י יְֲעִקיָבאְַרּבִ נֵּ ָראְלֹאְַמהְִמּפ  תְּבָ "הְאֶׁ ּבָ יְָמהּול?ְָהָאָדםְַהּקָ ַרּבִ ְו 

יבוְְֲֹעִקיָבא ׁשִ ֹותְהֵּ צ  ַהּמִ נוְְּׁשֶׁ יְִנּת  דֵּ כ  ְְּבִ ָצרֵּ תְףל  לְאֶׁ ָראֵּ ְִיש  
ֱאַמר ּנֶׁ ַרתְה"ְׁשֶׁ ןְהּואְְ'ִאמ  רּוָפהְָמגֵּ ֹכלְַהֹחִסיםְּבוְֹצ  ְ".ל 
ָצִריךְ  אּורְו  רּוףְַמהוְְּּבֵּ הְַהּצֵּ ֲעש ָ ּנַ ֶׁ ַותְׁשּ ִמצ  ִריתְּב  ְִמיָלה?ְַהּב 
ָאה ִנר  רְו  ָבאֵּ אְל  ּתָ ע  ִסּיַ אְּב  ַמּיָ ׁש  יְַעלְּדִ תּובְּפִ ָיהְַהּכָ ע  יׁשַ )לג(ְְּבִ

יךְָ" ְִעּתֶׁ ְֱאמּוַנת ָהָיה ְו  ִאםְ-" ץְָאָדםְׁשֶׁ ָהֱאמּוָנהְָחפֵּ הְׁשֶׁ יֶׁ ה  ְּתִ
ָכלְִעּמוְֹ תְּב  ְְעֵּ ן" תְַלֲעבֹורְָעָליוְ-"חֹסֶׁ לְאֶׁ ִייםְּכָ ׁשָ לְַהּק  ְׁשֶׁ

הְָהעֹוָלם ָמהְַהּזֶׁ ְְ"ָחכ  ַדַעת" ִדיָעהְִמּתֹוךְ ְ-ו  םְי  הֵּ תְּבֹוִניםְׁשֶׁ ְאֶׁ
ּיּותֹו, יְִאיׁשִ דֵּ כ  הּואְּבִ הְׁשֶׁ יֶׁ ָחסֹוןְָחָזקְִיה  ָכלְַלֲעֹמדְו  ִייםְּב  ׁשָ ְַהּק 
ִרים ְָעָליו.ְָהעֹוב 

נוְּ ַהי  ָעִמיםְו  ּפ  הְָהָאָדםְַרּבֹותְׁשֶׁ ַגּלֶׁ מוְְֹמ  ַעצ  ַתֲאוֹותְִמּדֹותְּב  ְו 
לְהּואְַוֲאַזיְָרעֹות, ּבֵּ ל  ּבַ הְִמת  ֶׁ ַקׁשּ ,ְַעלְַלֲעבֹדְּוִמת  ך  ַרםְּכָ ְּב 

ן ּבֹונֵּ ת  ּנִ ׁשֶׁ הְּכ  אֶׁ ָראְִנר  ְּבָ "ה ּבָ ַהּקָ ןְׁשֶׁ ּוָ כֻּ מ  תְּבִ ל,ְָהָאָדםְאֶׁ ְָערֵּ
נוּ  דֵּ ּלֹאְְלַלּמְ ֶ ל ש  ְלּבֵּ ָאנוּ  ִנְתּבַ ֶ ש  נוּ  רֹוִאים ּכְ ַעְצמֵּ  ְוַתֲאוֹות ִמּדֹות ּבְ
יָון ָרעֹות, ךְ  ִמּכֵּ ּכָ ֶ ָרָאנוּ  ש  "ה  ּבְ ּבָ י -ַהּקָ ְכדֵּ ֲעבֹד ּבִ ּנַ ֶ ְך, ַעל ש   ּוָבֶזה ּכָ
יָתִנים ֲחסּוִנים ִנְהָיה ִנְסיֹונֹות ַלֲעֹמד ְואֵּ ים ּבְ ר, ָקש ִ  ִמּתֹוךְ  יֹותֵּ

ִליָטה ְ נּו. ַעל ֻמְחֶלֶטת ש  ִניִמּיּותֵּ  ּפְ
ְ
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