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ֵּאין ַל ֲער ְֹך ֶה ְס ּ ֵּפ ִדים ַ ּב ְלוַ יָּ ה ׁ ֶשל ָּש ָּרה!!!
" ַו ִ ּי ְהי ּו ַח ֵּ ּיי ָּש ָּרהַ ...ו ָּּת ָּמת ָּש ָּרה ְ ּב ִק ְריַ ת ַא ְר ַ ּבע
ִהיא ֶח ְברוֹ ן ַו ָּ ּיבֹא ַא ְב ָּר ָּהם ִל ְס ּפֹד ְל ָּש ָּרה
יה
ְו ִל ְב ּכ ָֹּת ּה .כ' ְק ַט ָּ ּנהְ ,מ ַל ֵּּמד ׁ ֶש ּל ֹא ָּ ּב ָּכה ָּע ֶל ָּ
אשוֹ נִ ים)ַ .מה
ַה ְר ֵּ ּבה ( ַ ּב ַעל ַה ּטו ִּרים ו ׁ ְּש ָּאר ִר ׁ
קוֹ ָּרה ּפֹה? ָּש ָּרה ִא ֵּּמנ ּוָּ ,ה ִא ָּּמא ׁ ֶשל ָּהעוֹ ָּלם
ְ ּבאוֹ תוֹ ַהדּ וֹ ר ו ְּב ָּכל ַה ּדוֹ רוֹ תִ ,מ ְס ַּת ֶּל ֶקת ִמן
ָּהעוֹ ָּלםְ ,ו ַא ְב ָּר ָּהם ָּא ִבינ ּו ל ֹא ְמ ַב ֶּכה אוֹ ָּת ּה
ַה ְר ֵּ ּבהֲ ,ה ֵּרי ָּאנ ּו יוֹ ְד ִעים ׁ ֶש ָּּכל ַה ִּמ ְת ַעצֵּּ ל
ְ ּב ֶה ְס ּ ֵּפדוֹ ׁ ֶשל ָּח ָּכם ָּרא ּוי ְל ָּק ְברוֹ ְ ּב ַח ָּ ּייו ְו ֵּאינוֹ
ַמ ֲא ִר ְ
יך יָּ ִמים ( ׁ ַש ָּ ּבת קהְ ,):ו ָּכאן ָּש ָּרה ִא ֵּּמנ ּו
ִמ ְס ַּת ֶּל ֶקת ִמן ָּהעוֹ ָּלם ו ַּב ֲע ָּל ּה ַה ָּ ּגדוֹ ל ִּכ ְביָּ כוֹ ל
ִמ ְת ַעצֵּּ ל ְ ּב ֶה ְס ּ ֵּפ ָּד ּה?
ל ֹא ָּה ִע ָּּקר ַה ִ ּנ ְפ ָּטר ָּה ִע ָּּקר ַה ֶּק ֶבר?!
ָּה ָּבה נִ ְר ָּאה ַמה ַא ְב ָּר ָּהם ָּא ִבינ ּו ֵּּכן עוֹ ֶשה:
" ַו ָּ ּי ָּקם ַא ְב ָּר ָּהם ֵּמ ַעל ּ ְפנֵּ י ֵּמתוֹ ַויְ ַד ֵּ ּבר ֶאל ְ ּבנֵּ י
ֵּחת ֵּלאמֹרּ ֵּ ,גר ְותוֹ ׁ ָּשב ָּאנ ִֹכי ִע ָּּמ ֶכם ְּתנ ּו ִלי
ֲאחוּזַ ת ֶק ֶבר ִע ָּּמ ֶכם ְו ֶא ְק ְ ּב ָּרה ֶאת ֵּמ ִתי
ִמ ְּל ָּפנָּ יָּּ ."...כל ַה ּ ָּפ ָּר ׁ ָּשה ַהזּוֹ ַא ְב ָּר ָּהם ָּא ִבינ ּו
עוֹ ֵּסק ִל ְקנוֹ ת ֶק ֶבר ְל ָּש ָּרה ִא ֵּּמנ ּוְ ,ו ֵּאינוֹ ִמ ְס ַּת ּ ֵּפק
ְ ּב ֶק ֶבר ּבוֹ ֵּדדַ .ה ּתוֹ ָּרה ְמ ָּפ ֶר ֶטת ְ ּבסוֹ ף ַה ּ ָּפ ָּר ׁ ָּשה:
" ַו ָּ ּי ָּקם ַה ּ ָּש ֶדה ְו ַה ְּמ ָּע ָּרה ֲא ׁ ֶשר ּבוֹ ְו ָּכל ָּה ֵּעץ
ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ָּש ֶדה ְל ָּכל ְ ּגבוּלוֹ ָּס ִביב ְל ַא ְב ָּר ָּהם
ְל ִמ ְקנֶ ה"ַ .מה הוֹ ֵּל ְך ּפֹה? ִמ ִּל ְב ּכוֹ ת ְל ָּש ָּרה
ַא ְב ָּר ָּהם ָּא ִבינ ּו ל ֹא עוֹ ֶשה ֵּע ֶסקֲ ,א ָּבל ִמ ְּקנִ ַ ּית
ַה ֶּק ֶבר ִעם ָּּכל ַה ּ ָּש ֶדה ׁ ֶש ְּס ִביבוֹ ִ ,מ ֶּזה ַא ְב ָּר ָּהם
יכה
ָּא ִבינ ּו עוֹ ֶשה ֵּע ֶסק ׁ ָּש ֵּלם? ְו ַה ּתוֹ ָּרה ַמ ֲא ִר ָּ
ָּ ּבזֶ ה ְ ּב ָּכל ּ ְפ ָּרט ו ְּפ ָּרטַ .מה ַה ּ ְפ ׁ ָּשט ְ ּב ָּכל זֶ ה?
ַמה ַה ֶּק ׁ ֶשר ֵּ ּבין ֻח ּ ָּפה ִל ְקבו ָּּרה???
ְּכ ֵּדי ַל ְ ּב ֵּאר ֶאת ָּּכל ַה ּ ָּפ ָּר ׁ ָּשהָּ ,ע ֵּלינ ּו ְל ַה ְק ִּדים
יש ִק ּדו ׁ ִּשין (בְ :).ו ֶכ ֶסף
ֶאת ִּד ְב ֵּרי ַה ְ ּג ָּמ ָּרא ְ ּב ֵּר ׁ
יחה ִמ ּ ְש ֵּדה ֶע ְפרוֹ ןְּ ,כ ִתיב
יחהִ -ק ָּ
ִמ ָּ ּנ ָּלן? ָּ ּג ַמר ִק ָּ
יש ִא ּ ׁ ָּשה" ,ו ְּכ ִתיב ָּה ָּתם:
ָּה ָּכאִּ " :כי יִ ַּקח ִא ׁ
ְ
ִ
יק ֵּרי
יחה ִא ּ
"נָּ ַת ִּתי ֶּכ ֶסף ַה ּ ָּש ֶדה ַקח ִמ ֶּמ ִ ּני" ,וְ ק ָּ
ִקנְ יָּ ןִּ ,ד ְכ ִתיבַ " :ה ּ ָּש ֶדה ֲא ׁ ֶשר ָּקנָּ ה ַא ְב ָּר ָּהם"ִ ,אי
נָּ ֵּמי (יִ ְר ְמיָּ ה לב-מד) " ָּשדוֹ ת ְ ּב ֶכ ֶסף יִ ְקנ ּו",
יכן לוֹ ְמ ִדים
עכ"ל ַה ְ ּג ָּמ ָּראָּ .ה ָּבה נִ ְת ּבוֹ נֵּ ןֵּ :מ ֵּה ָּ

ִקדּ ו ּׁש וְ ַה ְבדָּּ ָּלה ְ ּב ָּש ָּר ּה ִא ֵּּמנ ּו
ִק ּדו ׁ ֵּּשי ִא ּ ׁ ָּשה ְ ּב ֶכ ֶסף? ֵּמ ַה ֶּכ ֶסף ׁ ֶש ָּ ּנ ַתן ַא ְב ָּר ָּהם
ָּא ִבינ ּו ִל ְק ּבוֹ ר ֶאת ִא ׁ ְש ּתוֹ ָּ -ש ָּרה ִא ֵּּמנ ּוַ .מ ָּּמ ׁש
ָּּד ָּבר ְו ִה ּפוּכוֹ ! ַמה ַה ּ ְפ ׁ ָּשט ָּ ּבזֶ ה?
ֲחזַ "ל ְמ ַל ְּמ ִדים אוֹ ָּתנ ּו ָּּכאן יְ סוֹ ד ָּ ּגדוֹ ל ,יְ סוֹ ד
יש ַעד מ ֶֹשה
יש ִמ ּ ִפי ִא ׁ
ׁ ֶש ִּק ְ ּבלוּ ְ ּב ָּמס ֶֹרת ִא ׁ
ַר ֵּ ּבנ ּוֶ ׁ ,ש ֲה ֵּרי ֵּאין ָּא ָּדם ָּּדן ְ ּגזֵּ ָּרה ׁ ָּש ָּוה ֵּמ ַע ְצמוֹ
ֶא ָּּלא ִאם ֵּּכן ִק ְ ּב ָּל ּה ֵּמ ַר ּבוֹ ְ ,ו ַר ּבוֹ ֵּמ ַר ּבוֹ ַעד
מ ֶֹשה ַר ֵּ ּבנ ּו ִמ ּ ִפי ַה ְ ּגבו ָּּרהְ .ו ִק ְ ּבל ּו ָּּכאןֶ ׁ ,ש ֵּא ֶצל
ַא ְב ָּר ָּהם ְו ָּש ָּרה ׁ ֶש ָּחי ּו ַח ִ ּיים ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ,אוֹ תוֹ
ַה ְר ָּ ּג ׁ ָּשה ׁ ֶש ָּהיְ ָּתה ָּל ֶהם ְ ּב ֶכ ֶסף ִק ּדו ׁ ִּשין ָּהיְ ָּתה
ָּל ֶהם ְ ּב ֶכ ֶסף ְקבו ָּּרהַ .א ְב ָּר ָּהם ְו ָּש ָּרה
ְּכ ׁ ֶש ִה ְת ַח ְּתנ ּוֵּ ,הם ָּ ּבנ ּו ֶאת ֵּ ּבית ַה ִּמ ְק ָּּד ׁש
ַה ּ ְפ ָּר ִטי ׁ ֶש ָּּל ֶהםּ .ו ְכמוֹ ׁ ֶש ֵּ ּב ַא ְרנ ּו ַ ּב ֲא ִריכ ּות
ַ ּב ּ ָּפ ָּר ׁ ָּשה ַה ּקוֹ ֶד ֶמתְ .ו ָּכ ְך ֵּהם ָּחי ּו ֶאת ָּּכל
יהם .ו ְּב ַה ְר ָּ ּג ׁ ָּשה ַהזּוֹ ֵּהם ַ ּגם נִ ְס ַּת ְּלק ּו ִמן
ַח ֵּ ּי ֶ
ָּהעוֹ ָּלם.
ְוגַ ם ְל ַא ַחר ִמ ָּ
ית ָּתם ַא ְב ָּר ָּהם ְו ָּש ָּרה נִ ׁ ְש ֲארוּ
יהם זֶ ה ַעל
ִּכ ׁ ְש ֵּּתי ַה ְּכרו ִּבים ׁ ֶש ּסוֹ ְכ ִכים ְ ּב ַכנְ ֵּפ ֶ
זֶ ה ַל ְעזֹר ו ְּל ָּהגֵּ ן זֶ ה ָּלזֶ הְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ַה ְ ּג ָּמ ָּרא
ְמ ַס ּ ֶפ ֶרת (ב"ב נחְ ).ו ָּהיָּ ה ְמ ַע ֵּ ּין ִ ּב ְש ָּע ָּר ּה,
וּמוֹ ֶדה ַלה' ַעל ָּּכל ְש ָּע ָּרה  -אוֹ ִת ּיוֹ ת ַע ֵּ ּין
ָּש ָּרהַ ,על ָּּכל ַה ַּמ ֲעיָּ נוֹ ת ׁ ֶשל טוֹ ב ְו ֶח ֶסד ׁ ֶש ָּ ּנ ַבע
ִמ ּ ָּש ָּרה ְ ּב ָּכל ׁ ָּשנָּ ה ְו ׁ ָּשנָּ ה מקכ"ז ׁ ָּשנָּ ה ,ו ְּכמוֹ
ׁ ֶש ָּא ַמר ַה ָּּק ָּ ּב"ה ְל ִא ּיוֹ ב ָּּכל ְש ָּע ָּרה ו ְּש ָּע ָּרה יֵּ ׁש
לוֹ ֵּמ ֵּעין ִ ּב ְפנֵּ י ַע ְצמוֹ (ב"ב טז.).
ַא ְב ָּר ָּהם ְמ ַח ּ ֵּפש או ָּּלם ְש ָּמחוֹ ת ַל ְּלוָּ יָּ ה!
ְו ָּל ֵּכןְּ ,כ ׁ ֶש ּ ָּש ָּרה נִ ְפ ְט ָּרהַ ,א ְב ָּר ָּהם ָּא ִבינ ּו ל ֹא
ָּה ַל ְך ַל ֲעסֹק ְ ּב ֶה ְס ּ ֵּפד ו ְּב ִכ ָּ ּיהִ ,אי ֶא ְפ ׁ ָּשר
ְל ַה ְס ּ ִפיד ֶאת ָּש ָּרה ִמ ּג ֶֹדל ְק ֻד ּ ׁ ָּש ָּת ּהַ ,א ְּד ַר ָּ ּבה
הוּא ָּש ַמח ִש ְמ ָּחה ְּכמוֹ ׁ ֶשל נִ ּשו ִּאין ַעל ׁ ֶש ָּּכל
יה ִק ְּד ׁ ָּשה ֶאת ׁ ֵּשם ה'ֶ .א ָּּלא ַא ְב ָּר ָּהם ָּא ִבינ ּו
ַח ֶ ּי ָּ
ִ ּג ָּּלה ָּּכאן ֶאת ָּה ִענְ יָּ ן ׁ ֶשל ְּת ִח ַ ּית ַה ֵּּמ ִתים.
ְמ ָּע ַרת ַה ַּמ ְכ ּ ֵּפ ָּלה זֶ ה ַה ֻח ּ ָּפה ׁ ֶשל ַא ְב ָּר ָּהם
ית ָּתםָּ ׁ .שם הוּא ָּ ּבנָּ ה ֶאת ֵּ ּבית
ְו ָּש ָּרה ְ ּב ִמ ָּ
ַה ִּמ ְק ָּּד ׁש ׁ ֶש ָּּל ּהְ .ו ָּל ֵּכן נִ ְכ ַּתב " ְו ִל ְב ּכ ָֹּת ּה"  -כ'
ְק ַט ָּ ּנה [ ְּכ ִא ּל ּו ֵּאינָּ ּה ְּכתו ָּּבה]  -אוֹ ִת ּיוֹ ת

"ו ְּל ֵּב ָּת ּה" ְ -ל ֵּבית ה'ּ ֵּ ,בית ַה ִּמ ְק ָּּד ׁש ,הוּא ָּה ַל ְך
ִל ְבנוֹ ת ָּל ּה ֶאת ֵּ ּבית ַה ִּמ ְק ָּּד ׁשּ ַ .גם כ' ְק ַט ָּ ּנה
ִל ְרמֹז ׁ ֶש ֶּזה ְּכמוֹ ׁ ֶש ִהיא ַ ּבת כ' ְו ִהיא ִמ ְת ַח ֶּתנֶ ת
"ו ִל ְב ּכוֹ ָּת ּה" – ַ ּבת ַּכ ָּּלהִ ,היא
ַע ְכ ׁ ָּשוְ .ו ֵּכן ְ
יתה ְּכ ַכ ָּּלה ׁ ֶש ִ ּנ ְכנֶ ֶסת ְל ֻח ּ ָּפהַּ ,כ ָּּלה ר"ת
ָּהיִ ָּ
ּכ ֲֹהנִ ים ְל ִו ִ ּיים ַה ִ ּי ְש ְר ֵּא ִלים ַ -א ְב ָּר ָּהם ּכ ֵֹּהןָּ ,ש ָּרה
"ו ִל ְב ּכוֹ ָּת ּה" אוֹ ִתיּוֹ ת
ְל ִו ָּ ּיה ,יִ ְצ ָּחק יִ ְש ָּר ֵּאל ,גַ ם ְ
ילה ֶאת ָּּכל ַה ּ ׁ ְש ֵּלמוֹ ת
"ב ָּכל"ָּ ,אז ַא ְב ָּר ָּהם ִ ּג ָּ
ְּ
ְ ּב ָּש ָּר ּה ִא ֵּּמנ ּו ו ִּמ ֶּזה הוּא ָּע ָּשה ֵּע ֶסקְ .ו ֶאת ָּּכל
יכה ְל ַס ּ ֵּפר ָּלנ ּו.
זֶ ה ַה ּתוֹ ָּרה ַמ ֲא ִר ָּ
ַח ּלוֹ ת ַמ ֲע ֶשה ַה ִּקדּ ו ׁ ִּשין נִ ְמ ׁ ָּש ְך ַעד ִ ּגיל ֵּמ ָּאה...
ְוזֶ ה ּו ׁ ֶש ָּא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵּתינ ּו (ב"ר הו ָּּבא ְ ּב ַר ׁ ִש"י) ַ ּבת
ק' ְּכ ַבת כ' ְ ּבל ֹא ֵּח ְטאַ ,היְ נ ּו ׁ ֶש ַא ְב ָּר ָּהם ְו ָּש ָּרה
יחה' ִ -קנְ יָּ ןֵּ ,הם
ְּכ ׁ ֶש ָּהי ּו ְ ּבנֵּ י ק' ֲע ַדיִ ן ָּע ְסק ּו ְ ּב' ִק ָּ
ָּקנ ּו ׁ ְש ֵּלמוּת ְּכמוֹ ֶ ּבן כ' ְלנִ ּשו ִּאיןֶ ׁ ,ש ָּאז נִ ְמ ָּח ִלין
ית ָּת ּה ִה ְת ַ ּג ְּל ָּתה
לוֹ ֲעווֹ נוֹ ָּתיוַּ ,ד ְו ָּקא ְ ּב ִמ ָּ
ַה ְּק ֻד ּ ׁ ָּשה ׁ ֶשל ַח ֵּ ּיי ַה ִ ּנ ּשו ִּאין ׁ ֶשל ַא ְב ָּר ָּהם ְו ָּש ָּרה.
ְל ַל ְּמ ֵּדנ ּו ׁ ֶש ַ ּגם ְ ּבגִ יל ֵּמ ָּאה ָּא ָּדם יָּ כוֹ ל ִל ְקנוֹ ת ֶאת
ָּּכל ַה ּ ׁ ְש ֵּלמוּת ׁ ֶש ּלוֹ ְ .וגַ ם ַ ּבת ק' הוּא ָּא ַהב ֶאת
ׁ ָּש ָּרה ִא ֵּּמנ ּו ַא ֲה ַבת נְ עו ִּרים ְּכמוֹ ְ ּבגִ יל כ'.
יתת
ְו ָּל ֵּכן ָּּכתוּב " ַו ִ ּי ְהי ּו ַח ַ ּיי ָּש ָּרה" ְול ֹא ַויְ ִהי ִמ ַ
ָּש ָּרהִּ ,כי ַה ּ ְפ ִט ָּירה ׁ ֶשל ָּש ָּרה זֶ ה ַה ַח ִ ּיים ֶא ְצ ָּל ּה
ילה ַח ַ ּיי יֵּ ׁש
ילה ַח ִ ּיים ֳח ָּד ׁ ִשים ְ ּב ִמ ָּ
ָּאז ִהיא ִה ְת ִח ָּ
ג' אוֹ ִת ּיוֹ ת ְּכנֶ גֶ ד ג' זְ ַמ ִ ּנים ׁ ֶשל ַה ְת ָּח ַלת ַה ַח ִ ּיים
ׁ ֶש ֶּזה ז' כ' וק' ז – ָּאז ַה ּ ֵּש ֶכל ַמ ְת ִחיל ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּּת ַח.
כ  -זְ ַמן ַה ִ ּנ ּשו ִּאין .ק' – ֶ ּבן ֵּמ ָּאה ְּכ ִא ּל ּו ֵּמת
ְו ָּע ַבר ִמן ָּהעוֹ ָּלם ְו ָּאז ַמ ְת ִחיל ַח ִ ּיים נִ ְצ ִח ִ ּיים ַח ַ ּיי
העוה"בְ .וזֶ ה ּו ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר ֵּא ֶצל ַא ְב ָּר ָּהם " ַו ִ ּיגְ ַוע" –
יעה זֶ ה ַה ְ ּנ ׁ ִשימוֹ ת ָּה ַא ֲחרוֹ נוֹ ת ׁ ֶש ָּאז ָּא ָּדם
ְ ּג ִו ָּ
ימה ַלה' ַעד ׁ ֶשהוּא "נֶ ֱא ַסף
נוֹ ֵּתן עוֹ ד ְועוֹ ד נָּ ִש ָּ
ֶאל ַע ָּּמיו" ,הוּא נֶ ֱא ַסף ְ ּבא ֶֹפן ׁ ֶשל מוֹ ִסיף ְוהוֹ ֵּלךְ
ִ ּב ְד ֵּבקוּת ַ ּבה'.
עוֹ ד יֵּ ׁש ְל ָּפ ֵּר ׁשּ ַ :בת ק' ְּכ ַבת כ' ְלכ ַֹחּ ַ ,בת כ'
ְּכ ַבת ז' ִל ְצנִ יעוּת ְו ָּט ֲה ָּרהּ ַ ,בת ז' ְּכ ַבת כ' ְ ּב ֵּש ֶכל,
'ש ָּרה' ג' אוֹ ִתיּוֹ ת
ו ַּבת כ' ְּכ ַבת ק' ִל ְק ֻד ּ ׁ ָּשהָּ ,
ְּכנֶ גֶ ד ג' ַהיְ סוֹ דוֹ ת ׁ ֶש ָּּמ ָּרן ַה ֵּח ֶפץ ַח ִ ּיים ִהצִּ יב

ַל ַ ּי ֲהדוּתַ ּ ,פ ׁ ְשטוּת ְּת ִמימוּת ֶח ֶסדְּ ,ת ִמימוּת
ְ ּבגִ יל ז' ׁ ֶש ָּאז יֵּ ׁש ְּת ִמימוּת ְורוֹ ִאים ַה ּכֹל
ִ ּב ׁ ְש ֵּלמוּת ְ ּגדוֹ ָּלהֶ ,ח ֶסד ְ ּבגִ יל כ'ַ ּ ,פ ׁ ְשטוּת ְ ּבגִ יל
ק'ֶ ׁ ,ש ָּאז ְּכ ִא ּל ּו ָּע ַבר ִמן ָּהעוֹ ָּלםֵּ ,אין לוֹ ַ ּג ֲא ָּוה.
ו ָּּבזֶ ה יִ ְת ָּ ּב ֵּאר ַמ ֲא ָּמ ָּרם ז"ל ַמה ָּר ֲא ָּתה ֶא ְס ֵּּתר
ִל ְמל ְֹך ַעל ֵּמ ָּאה ֶע ְש ִרים ו ׁ ְּש ַבע ְמ ִדינוֹ ת?
ָּּתבוֹ א ַ ּבת ִ ּב ָּּת ּה ׁ ֶשל ָּש ָּרה ׁ ֶש ָּחיְ ָּתה ֵּמ ָּאה
ֶע ְש ִרים ו ׁ ְּש ַבע ׁ ָּשנָּ ה ְו ִת ְמל ְֹך ַעל ֵּמ ָּאה ֶע ְש ִרים
ו ׁ ְּש ַבעָּ ,ש ָּרה ָּ ּבנִ ָּתה ֵּ ּבית ַה ִּמ ְק ָּּד ׁש ֵּמ ָּאה
ֶע ְש ִרים ְו ׁ ֶש ַבע ׁ ָּשנָּ ה ְו ֵּה ִא ָּירה ְל ָּכל ָּהעוֹ ָּלם ֶאת
יאה
ְ ּג ֻד ַּלת ה'ַ ,אף ֶא ְס ֵּּתר זָּ ְכ ָּתה ְל ָּכ ְךֶ ׁ ,ש ֵּה ִב ָּ
ֶאת ְ ּג ֻא ָּּל ָּתן ׁ ֶשל יִ ְש ָּר ֵּאל.
יתה ַ -מ ֲע ַבר ֵּמ ֶח ֶדר ְל ֶח ֶדר
ַה ִּמ ָּ
יטב ָּּכל ַה ּ ָּפ ָּר ׁ ָּשהַ " :ו ָּ ּי ָּקם
ו ָּּבזֶ ה ַה ֶּד ֶר ְך יִ ְת ָּ ּב ֵּאר ֵּה ֵּ
ַא ְב ָּר ָּהם ֵּמ ַעל ּ ְפנֵּ י ֵּמתוֹ "  -הוּא ִה ְתרוֹ ֵּמם ֵּמ ַעל
יתה ,הוּא ֶה ֱא ִמין ֶ ּב ֱאמוּנָּ ה ׁ ְש ֵּל ָּמה
ַה ִּמ ָּ
יתה זֶ ה ַרק ַמ ֲע ַבר ֵּמ ֶח ֶדר ְל ֶח ֶדר ,ה ּוא
ׁ ֶש ַה ִּמ ָּ
ית ָּת ּה ׁ ֶשל ָּש ָּרהִּ ,כי ָּש ָּרה ָּא ֵּכן
ל ֹא ִה ְת ַע ֵּּסק ְ ּב ִמ ָּ
ל ֹא ֵּמ ָּתהַ .צ ִּד ִ
ית ָּתן ְקר ּויִ ין ַח ִ ּיים
יקים ְ ּב ִמ ָּ
( ְ ּב ָּרכוֹ ת יחַ .).מה ְל ַה ָּּלן עוֹ ֵּמד ו ְּמ ׁ ַש ֵּּמ ׁש ַאף
ָּּכאן עוֹ ֵּמד ו ְּמ ׁ ַש ֵּּמ ׁש (סוֹ ָּטה יגְּ - ):כמוֹ
יה ָּהיְ ָּתה ְמ ׁ ַש ֶּמ ׁ ֶשת ְ ּב ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּּד ׁשַ ,אף
ׁ ֶש ְ ּב ַח ֶ ּי ָּ
ית ָּת ּהּ ִ ,ב ְמ ָּע ַרת ַה ַּמ ְכ ּ ֵּפ ָּלה ְמ ׁ ַש ֶּמ ׁ ֶשת.
ְל ַא ַחר ִמ ָּ
ְו ָּל ֵּכן ְּכ ׁ ֶש ּ ָּש ָּרה נִ ְס ַּת ְּל ָּקה ִמן ָּהעוֹ ָּלםַ ,ה ְּד ָּאגָּ ה
ַה ְ ּי ִח ָּידה ׁ ֶשל ַא ְב ָּר ָּהם ָּא ִבינ ּו ָּהיְ ָּתה ִ -ל ְבנוֹ ת
ָּל ּה ֶאת ֵּ ּבית ַה ִּמ ְק ָּּד ׁש ׁ ֶש ָּּל ּהֶ ׁ ,ש ּתוּ ָּכל ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך
ַל ֲעבֹד ֶאת ָּה ֲעבוֹ דוֹ תַ " .ו ָּ ּי ָּקם ַא ְב ָּר ָּהם ֵּמ ַעל ּ ְפנֵּ י
ֵּמתוֹ " ,אוֹ ְמ ִרים ֲחזַ "ל ( ְ ּב ָּרכוֹ ת יח)ְ :מ ַל ֵּּמד
ׁ ֶש ֵּּכ ָּיון ׁ ֶש ֻּמ ּ ָּטל ָּע ָּליו ְל ָּק ְברוֹ  -אע"פ ׁ ֶש ֵּאינָּ ּה
ְל ָּפנָּ יו ְּ -כ ִמי ׁ ֶש ֵּּמת ּו ֻמ ּ ָּטל ְל ָּפנָּ יוַ ,א ְב ָּר ָּהם ְּכ ָּלל
ל ֹא ָּע ַמד ְליַ ד ָּש ָּרהֶ ,א ָּּלא ְק ֻד ּ ׁ ָּש ָּת ּה ְו ִצ ְדקו ָּּת ּה
ָּע ְמד ּו ְלנֶ גֶ ד ֵּעינָּ יוִ ,ל ְדאֹג ׁ ֶש ַּת ְמ ׁ ִש ְ
יך ְל ׁ ַש ֵּּמ ׁש
ַ ּב ָּּמרוֹ ם.
ַאל ִּת ׁ ְש ַּת ְלט ּו ַעל ָּש ָּרה
אשוֹ ן ַא ְב ָּר ָּהם ָּא ִבינ ּו עוֹ ֶשה
ֲא ָּבל ָּּד ָּבר ִר ׁ
ילה ֵּ ּבין
ַה ְב ָּּד ָּלהֶ ׁ ,ש ּ ָּש ָּרה ל ֹא ִּת ְהיֶ ה ְקבו ָּּרה ָּח ִל ָּ
ַהגּ וֹ יִ ם ִּכי זֶ ה עוֹ ֶשה ר ֶֹשםַ " .ו ָּ ּי ָּקם ַא ְב ָּר ָּהם
ֵּמ ַעל ּ ְפנֵּ י ֵּמתוֹ וַ יְ ַד ֵּ ּבר ֶאל ְ ּבנֵּ י ֵּחת ֵּלאמוֹ ר ְּתנ ּו
ִלי ֲאחוּזַ ת ֶק ֶבר ִע ָּּמ ֶכם" ַ -א ְב ָּר ָּהם ל ֹא ִב ֵּּק ׁש
ְ ּב ִמ ְב ַחר ַה ְּק ָּב ִריםֶ ,א ָּּלא ֲאחוּזַ ת ֶק ֶבר ְ ּג ֵּר ָּידא,
"ו ַ ּי ַען
ְו ַכ ָּּונָּ תוֹ ָּהיְ ָּתה ַעל ְמ ָּע ַרת ַה ַּמ ְכ ּ ֵּפ ָּלהַ .
ֶע ְפרוֹ ן ...נְ ִשיא ֱאל ִֹהים ַא ָּּתה ְ ּבתוֹ ֵּכנ ּו ְ ּב ִמ ְב ַחר
ְק ָּב ֵּרינ ּו"ֶ ,ע ְפרוֹ ן ל ֹא ָּר ָּצה ׁ ֶש ּ ָּש ָּרה ִּת ָּּק ֵּבר
ִ ּב ְמ ָּע ַרת ַה ַּמ ְכ ּ ֵּפ ָּלה ,הוּא ָּר ָּצה ׁ ֶש ּ ָּש ָּרה ִּת ָּּק ֵּבר
יהם ְ ּב ִק ְב ֵּרי ַהגּ וֹ יִ ים ,ו ִּב ׁ ְש ִביל זֶ ה הוּא ִּכ ֵּ ּבד
ֵּ ּבינֵּ ֶ
ֶאת ַא ְב ָּר ָּהם ְו ָּע ָּשה אוֹ תוֹ ל"נְ ִשיא ֱאל ִֹהים"
יהםּ ִ ,ב ׁ ְש ִביל ׁ ֶש ּיו ַּכל ְל ַה ְכ ִר ַ
ֲע ֵּל ֶ
יח אוֹ תוֹ
ׁ ֶש ִ ּי ְק ּבֹר ֶאת ֵּמתוֹ ִע ָּּמ ֶהםִּ ,כי זֶ ה ָּהיָּ ה נֶ ְח ׁ ָּשב
יהם ׁ ֶש ֵּהם יְ כוֹ ִלים ִל ׁ ְשלוֹ ט ְ ּב ֵּא ׁ ֶשת
ְ ּג ֻד ָּּלה ְ ּב ֵּעינֵּ ֶ
ְ
ימ ֶלך ׁ ֶש ָּּל ְקח ּו ֶאת
ַא ְב ָּר ָּהםְּ ,כמוֹ ּ ַפ ְרעֹה ַו ֲא ִב ֶ
ָּש ָּרהֲ .א ָּבל ַא ְב ָּר ָּהם ַה ָּּק ִדים ְו ָּא ַמר לוֹ "גֵּ ר
ְותוֹ ׁ ָּשב ָּאנ ִֹכי ִע ָּּמ ֶכם" ּ ְ -ב ַב ָּּק ׁ ָּשה ֶאל ַּת ְח ׁ ִשיב

אוֹ ִתיֲ ,אנִ י גֵּ ר ֵּמ ֶא ֶרץ נָּ ְכ ִר ָּ ּיהֲ ,אנִ י ְּכלוּם ,נִ ְמרוֹ ד
ְּכבֹר ִה ׁ ְש ִל ְ
יך אוֹ ִתי ְל ִכ ְב ׁ ַשן ָּה ֵּא ׁשַ ,ו ֲאנִ י ָּרא ּוי
ִל ְהיוֹ ת ָּע ָּפר ָּו ֵּא ֶפרִ .אם ֵּּכן ל ֹא ַמ ְת ִאים ָּל ֶכם
יכםַ .רק ִאם ל ֹא ִּת ְרצ ּו ֲאנִ י
ׁ ֶש ֶא ָּּק ֵּבר ְ ּב ִמ ְב ַחר ִק ְב ֵּר ֶ
"ו ָּ ּי ָּקם
"תוֹ ׁ ָּשב" ֲ -אנִ י יִ ַּקח ֶאת זֶ ה ְ ּבכ ַֹחַ .
יִ ְהיֶ ה ּ
ַא ְב ָּר ָּהם ַו ִ ּי ׁ ְש ַּתח ּו ְל ַעם ָּה ָּא ֶרץ" ַ -א ְב ָּר ָּהם
יהם ְלהוֹ ִציא
ִה ׁ ְש ּ ִפיל ֶאת ַע ְצמוֹ ְו ִה ׁ ְש ַּת ֲח ָּוה ֲא ֵּל ֶ
ִמ ִּל ָּ ּבם ׁ ֶשהוּא נָּ ִשיאְ " .ויִ ֶּתן ִלי ֶאת ְמ ָּע ַרת
ַה ַּמ ְכ ּ ֵּפ ָּלה ֲא ׁ ֶשר ִ ּב ְק ֵּצה ָּש ֵּדה ּו" ֶ ׁ -ש ֶּזה ל ֹא נֶ ְח ׁ ָּשב
ִל ְכלוּםֲ ,א ָּבל ֲאנִ י מוּ ָּכן ְל ׁ ַש ֵּּלם ַעל זֶ ה ַה ְר ֵּ ּבה
ֶּכ ֶסף ,ל ֹא ׁ ֶש ַא ֶּתם ַמ ְט ִעים אוֹ ִתי ֶא ָּּלא ַל ְמרוֹ ת
ׁ ֶש ֶּזה ל ֹא ׁ ָּש ֶוה ֲאנִ י רוֹ ֶצה ְל ׁ ַש ֵּּלם ע"ז.
ַא ְב ָּר ָּהם ַמ ְמ ִל ְ
יך ֶאת ֶע ְפרוֹ ן
ְו ָּא ְמר ּו ֲחזַ "ל (ב"ר ָּּכאן) ְ
"ו ֶע ְפרוֹ ן י ֵֹּשב" אוֹ תוֹ
יהםְ ,ל ִפי ׁ ֶש ָּהיָּ ה ַא ְב ָּר ָּהם
ַה ּיוֹ ם ִמנּ וּה ּו ׁשוֹ ֵּפט ֲע ֵּל ֶ
ָּצ ִר ְ
יך לוֹ ַ .א ְב ָּר ָּהם ָּע ָּשה ֶאת זֶ ה ְ ּב ַכ ָּּונָּ ה .הוּא
ְ
ֶה ְח ׁ ִשיב אוֹ תוֹ ְו ָּע ָּשה ּו ׁשוֹ ֵּפטְ ,ו ָּכך ַ ּב ֲחנֻ ּ ָּפה זוֹ ,
יח ְל ִה ָּ ּב ֵּדל ִמ ֶּמנּ וּ ,ו ְּל ׁ ַש ְכנֵּ ַע אוֹ תוֹ ׁ ֶש ּל ֹא
הוּא ִה ְצ ִל ַ
ָּרא ּוי ׁ ֶשהוּא יִ ָּּק ֵּבר ִא ּתוֹ ְ ּבאוֹ תוֹ ֵּ ּבית ְק ָּברוֹ תְ .וזֶ ה
יפים ָּל ָּר ׁ ָּשע ִ ּב ׁ ְש ִביל
ַה ֲחנֻ ּ ָּפה ַה ֻּמ ֶּת ֶרת ְּכ ׁ ֶש ַמ ְחנִ ִ
ְל ִה ָּ ּב ֵּדל ִמ ֶּמנּ וּ ,ו ִּב ׁ ְש ִביל זֶ ה ׁ ִש ֵּּלם לוֹ ַא ְב ָּר ָּהם
ֶּכ ֶסף ָּמ ֵּלאְּ ,כמוֹ ׁ ֶשנּ וֹ ְתנִ ים ָּממוֹ ן ְל ָּא ָּדם ְמ ֻכ ָּ ּבד,
"ו ִ ּי ׁ ְש ַּתח ּו
ְו ָּכ ְך ִו ֵּּתר לוֹ ַעל ְמ ָּע ַרת ַה ַּמ ְכ ּ ֵּפ ָּלהַ .
ַא ְב ָּר ָּהם ִל ְבנֵּ י ֵּחת" ַ ּגם ָּל ֶהם הוּא ֶה ְחנִ יףָּ ,ה ִע ָּּקר
ׁ ֶש ִ ּי ְּתנ ּו לוֹ ֶאת ְמ ָּע ַרת ַה ַּמ ְכ ּ ֵּפ ָּלה ,וּ ְכמוֹ ׁ ֶש ֶא ֶרז"ל
ֻמ ָּּתר ְל ַה ְחנִ יף ָּל ְר ׁ ָּש ִעים בעוה"ז
ֶע ְפרוֹ ן ַמ ְר ֶאה ִמי ַה ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִ ת
ֹאמר ֶע ְפרוֹ ן ַה ּ ָּש ֶדה נָּ ַת ִּתי ְל ָּך ְו ַה ְּמ ָּע ָּרה ֲא ׁ ֶשר
ַו ּי ֶ
יה ְ -ל ֵּעינֵּ י ְ ּבנֵּ י ַע ִּמי" ֶ ׁ -ש ֵּאינָּ ם
ּבוֹ ְל ָּך נְ ַת ִּת ָּ
ֲח ֵּפ ִצים ְ ּב ָּכ ְך ,ו ְּרצוֹ נָּ ם ׁ ֶש ִּת ְק ּבֹר ֶאת ֵּמ ֶת ָּך ִע ָּּמ ֶהם,
ֲאנִ י עוֹ ֶשה ֵּה ֶפ ְך ְרצוֹ נָּ ם ְל ַה ְראוֹ ת ׁ ָּשאנֵּ י ַה ָּ ּנ ִשיא.
"קבוֹ ר ֵּמ ֶת ָּך" ִל ְכאוֹ ָּרה ַמ ּדו ַּע ָּצ ִר ְ
ָּ
יך לוֹ ַמר ֶאת
זֶ הַ ,מאי נָּ ְפ ָּקא ִמ ָּ ּנה ַמה הוּא יַ ֲע ֶשה ְ ּב ָּש ֶדה?
ְועוֹ ד ְו ִכי ֶע ְפרוֹ ן הוּא זֶ ה ׁ ֶשצָּּ ִר ְ
יך לוֹ ַמר ְל ַא ְב ָּר ָּהם
ִל ְק ּבוֹ ר ֵּמתוּ? ֶא ָּּלא ׁ ֶש ַע"ז ָּהיָּ ה הוויכוחּ ְ ,בנֵּ י ֵּחת
יח ֶאת ַא ְב ָּר ָּהם ִל ְק ּבוֹ ר ֶאת ָּש ָּרה
ָּרצ ּו ְל ַה ְכ ִר ַ
יהםְ .ו ַא ְב ָּר ָּהם ֶה ְחנִ יף ַה ְר ֵּ ּבה ְל ֶע ְפרוֹ ן ַעד
ֵּ ּבינֵּ ֶ
ׁ ֶש ּפ ַֹעל ֶא ְצלוֹ ׁ ֶש ִ ּב ׁ ְש ִביל ְּכבוֹ דוֹ ְל ַה ְראוֹ ת ׁ ֶשהוּא
ַה ַּמ ְח ִליטְ ,והוּא ָּה ָּא ָּדם ַה ָּ ּגדוֹ ל ׁ ֶש ִּמ ְת ַע ֵּּסק ִעם
ַא ְב ָּר ָּהם ָּא ִבינוְּ ,ו ָּע ָּשה ֵּה ֶפ ְך ְרצוֹ נוֹ ְונָּ ַתן לוֹ ֶאת
ְמ ָּע ַרת ַה ַּמ ְכ ּ ֵּפ ָּלה ִל ְק ּבוֹ ר ֶאת ֵּמת ּו.
ֶע ְפרוֹ ן ְמוַ ֵּּתר ַעל ַה ּכֹל ִ ּב ׁ ְש ִביל ַה ָּּכבוֹ ד
ַו ַ ּי ַען ֶע ְפרוֹ ןֲ ...אדֹנִ י ׁ ְש ָּמ ֵּענִ י ֶא ֶרץ ַא ְר ַ ּבע ֵּמאוֹ ת
ׁ ֶש ֶקל ֶּכ ֶסף ֵּ ּבינִ י ו ֵּּבינְ ָּך ַמה ִהיא" ַ -ה ַּמ ּ ָּט ָּרה ל ֹא
ָּהיְ ָּתה ׁשוֹ ֶוה ד' ֵּמאוֹ ת ׁ ֶש ֶקל ֶּכ ֶסף ,ו ׁ ְּשנֵּ ֶ
יהם יָּ ְדעוּ
ֶאת זֶ הֲ ,א ָּבל ֶע ְפרוֹ ן אוֹ ֵּמר לוֹ ֲ ,ה ֵּרי זֶ ה ִע ְס ָּקה
ש"בינִ י ו ֵּּבינְ ָּך" ּ ֵּ -בין ׁ ְשנֵּ י ֲאנָּ ׁ ִשים ֲח ׁשו ִּבים
ֵּ ּ
ָּכמוֹ נוֲּ ,ה ֵּרי ַא ָּּתה יָּ דוֹ ַע ְ ּב ָּכל ָּהעוֹ ָּלם ְלנָּ ִשיא
ֱאל ִֹהיםַ ,ו ֲאנִ י ַ ּגם ֵּּכן ֲה ֵּרי ַע ְכ ׁ ָּשו ִ ּג ִּלית ְל ָּכל ֶאת
ְ ּגדוֹ ָּּלתוֹ ׁ ָּשאנֵּ י ַ ּגם ֵּּכן ָּ ּגדוֹ ל ָּכמוֹ ָּךֶ ׁ ,ש ֲה ֵּרי
השתחווית ִלי והגדלתני ִל ְהיוֹ ת נְ ִשיא ,א"כ
"בינִ י ו ֵּּבינְ ָּך" ָּראוּי ְל ׁ ָּשל ֹם ַעל ָּה ִע ְס ָּקה ד' ֵּמאוֹ ת
ֵּ ּ
ׁ ֶש ֶקל ֶּכ ֶסףְּ ,כ ֵּדי ְל ַה ְח ׁ ִשיב ֶאת ַה ַּמ ֲע ָּמדִ .מ ַ ּיד

"ו ִ ּי ׁ ְש ַמע ַא ְב ָּר ָּהם ֶאל ֶע ְפרוֹ ן" ַא ְב ָּר ָּהם אוֹ ֵּמר,
ַ
יתיַ ,קח ד' ֵּמאוֹ ת ׁ ֶש ֶקל
טוֹ ב ְמאֹד זֶ ה ַמה ׁ ֶש ָּר ִצ ִ
ֶּכ ֶסףְ ,ו ׁשוּב ֵּאינִ י ַמ ִּכ ֵּיר ְך ל ֹא ְ ּבתוֹ ר ָּא ָּדם ָּח ׁש ּוב
ְול ֹא ְ ּבתוֹ ר ָּא ָּדם ּ ָּפ ׁשוּטָּ ,ה ִע ָּּקר ׁ ֶש ֵּ ּי ׁש ִלי ֶק ֶבר
ְל ָּש ָּרה ִא ׁ ְש ִּתי.
יכן ָּּמ ִצינ ּו ִקדּ ו ּׁש ְל ַא ַחר ַה ְב ָּּד ָּלה???
ֵּה ָּ
ְו ַא ֲח ֵּרי ׁ ֶש ַא ְב ָּר ָּהם ּג ֵֹּמר ַל ֲעשוֹ ת ַה ְב ָּּד ָּלה,
ְל ַה ְב ִּדיל ֶאת ָּש ָּרה ֵּמ ַהגּ וֹ יִ יםֶ ׁ ,ש ּל ֹא ִּת ְהיֶ ה
ְקבו ָּּרה ְליַ ד ְר ׁ ָּש ִעים ,הוּא נִ ַ ּגש ַל ֲעשוֹ ת ִק ּד ּו ׁש
ְל ַק ֵּּד ׁש ֶאת ָּמקוֹ ם ְקבו ָּּר ָּת ּהֶ ׁ ,ש ִ ּי ְהיֶ ה ָּקדוֹ ׁש
יהמ"קְ ,ו ַע ָּּתה נְ ָּב ֵּאר ֶאת ַה ּ ָּפ ָּר ׁ ָּשה
ִ ּב ְק ֻד ּ ׁ ַשת ֵּ ּב ַ
ֵּא ְ
יך ַא ְב ָּר ָּהם ְמ ַק ֵּּד ׁש ֶאת ְמ ָּע ַרת ַה ַּמ ְכ ּ ֵּפ ָּלה:
" ַויְ ַד ֵּ ּבר ֶאל ְ ּבנֵּ י ֵּחת ֵּלאמֹר ֵּ ּגר ְותוֹ ׁ ָּשב ָּאנ ִֹכי
ִע ָּּמ ֶכם"ַ ,א ְב ָּר ָּהם ָּא ִבינ ּו ָּא ַסף ֶאת ֻּכ ָּּלם ַא ְב ָּר ָּהם
ָּא ִבינ ּו ָּע ָּשה ׁ ָּשם חוֹ ֶפה ְ ּגדוֹ ָּלה ,הוּ א ָּע ָּשה ׁ ָּשם
ֲח ֻת ָּ ּנה ׁ ְש ֵּל ָּמה ,הוּא ָּא ַסף ֶאת ָּּכל ְ ּבנֵּ י ֵּחת ְו ָּא ַמר
ָּל ֶהם ,יֵּ ׁש ִלי ִא ּ ׁ ָּשה ַח ָּ ּיה ,הוּא ִה ְס ִ ּביר ָּל ֶהם ֶאת
ָּּכל ָּה ִענְ יָּ ן ׁ ֶש ַע ְכ ׁ ָּשו הוֹ ְל ִכים ִל ְבנוֹ ת ֵּ ּבית
ַה ִּמ ְק ָּּד ׁש ,הוּא ָּא ַמר ָּל ֶהםַ ,ה ָּּמקוֹ ם ַה ֶּזה ָּצ ִר ְ
יך
ִל ְהיוֹ ת ֵּ ּבית ַה ִּמ ְק ָּּד ׁש ,זֶ ה ַה ַ ּגן ֵּע ֶדן ׁ ֶשל ָּא ָּדם
אשוֹ ן ׁ ֶש ִ ּנ ְק ַ ּבר ּפֹהָּ ,צ ִר ְ
יך ַל ֲעשוֹ ת ּפֹה ַ ּגן ׁ ֶשל
ָּה ִר ׁ
ֵּע ִצים ו ֵּּפרוֹ תְ ,וזֶ ה ַה ּסוֹ ד ׁ ֶשל ְּת ִח ַ ּית ַה ֵּּמ ִתים -
יתה זֶ ה ֶה ְמ ׁ ֵּש ְך ַל ֲעבוֹ ַדת
ְל ַה ֲא ִמין ׁ ֶש ְ ּב ֶע ֶצם ַה ִּמ ָּ
ה' ׁ ֶשל ַה ַח ִ ּיים.
ֵּא ִל ָּ ּיה ּו ַה ָּ ּנ ִביא נוֹ ֵּטל יָּ ַדיִ ם ְל ַא ְב ָּר ָּהם ָּא ִבינ ּו
ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ֵּא ִל ָּ ּיה ּו ַה ָּ ּנ ִביא ִס ּ ֵּפר ְל ַר ֵּ ּבנ ּו ַה ָּּקדוֹ ש
(ב"מ פהֶ ׁ ):שהוּא ֵּמ ִקים ֶאת ַא ְב ָּר ָּהם ְורוֹ ֵּחץ
יָּ ָּדיו ו ַּמ ֲע ִמידוֹ ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּּללְ ,ואח"כ ֶאת יִ ְצ ָּחק
ְו ֶאת יַ ֲעקֹב ,הוא נוֹ ֵּטל יָּ ַדיִ ם ְל ַא ְב ָּר ָּהם ָּא ִבינ ּו
ֵּמ ַה ִּכ ּיוֹ ר ׁ ֶש ָּהיָּ ה ְ ּב ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּּד ׁש ֲה ֵּרי ׁ ֶש ּ ָּשם הוּא
ַה ֵּ ּב ַ
יהמ"ק ׁ ֶש ָּּל ֶהםֶ ׁ ,ש ּ ָּשם יֵּ ׁש ִּכ ּיוֹ ר ְו ַכנּ וֹ
יצת יָּ ַדיִ םְ ,ו ׁ ֵּשם ֵּהם ִמ ְת ּ ַפ ְּל ִליםְּ .כ ֵּמ"ש
ִל ְר ִח ַ
יתי ֵּ ּבית ְּת ִפ ָּּלה"ִּ .כי ֵּא ִל ָּ ּיה ּו ַה ָּ ּנ ִביא
"כי ֵּ ּב ִ
ִּ
ְ ּב ַע ְצמוֹ נָּ ַטל יָּ ַדיִ ם ְ ּב ַהר ַה ַּכ ְר ֶמל ,הוּא ָּ ּבנָּ ה
ׁ ָּש ָּּמה ִמזְ ֵּ ּב ַח ְונָּ ַטל ׁ ָּשם יָּ ַדיִ ם ְּכמוֹ ַ ּב ִּכ ּיוֹ ר ְ ּב ֵּבית
ַה ִּמ ְק ָּּד ׁשְ ,ונַ ֲע ֶשה נֵּ ס ְונִ ׁ ְש ָּטף ַמיִ ם ַעל ָּּכל
ַה ּ ָּש ֶדה ,ו ִּבזְ כוּת זֶ ה הוּא זָּ ָּכה ִל ּטוֹ ל יָּ ַדיִ ם
ָּל ָּאבוֹ ת ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים ,ו ִּב ׁ ְש ִביל זֶ ה ַ ּב ֵּּק ׁש ֵּא ִל ָּ ּיהוּ
ְלהוֹ ִריד גֶ ׁ ֶשם ְ ּב ַהר ַה ַּכ ְר ֶמל ָּּכ ָּאבוֹ ת ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים
ׁ ֶש ָּהיָּ ה ֶא ְצ ָּלם ָּענָּ ן ַעל ָּהא ֶֹהלְ ,ו ִאם ֵּא ִל ָּ ּיה ּו יָּ ִקים
ֶאת ָּּכל ָּהאֹבוֹ ת ְ ּביַ ַחד ְויִ ְת ּ ַפ ְללוּ ,יִ ְהיֶ ה ְּת ִח ַ ּית
ַה ֵּּמ ִתיםִּ ,כי יֵּ ֵּרד ְ ּג ׁ ָּש ִמים ְו ֻכ ָּּלם יִ ְת ּ ַפ ֲעלוּ
ִמ ְ ּגבו ַּרת ה' ,ו ִּבזְ כוּת זֶ ה יִ ְחי ּו ַה ֵּּמ ִתיםְ .ו ָּכ ְך
ׁ ָּשנִ ינ ּו (יוֹ ָּמא פ"ג מ"א)ָּ :א ַמר ָּל ֶהם ַה ְּמ ֻמ ֶ ּנה
יע
יטהִ ,אם ִה ִ ּג ַ
יע זְ ַמן ַה ּ ׁ ְש ִח ָּ
צְּ א ּו ו ְּרא ּו ִאם ִה ִ ּג ַ
ָּהרוֹ ֶאה אוֹ ֵּמרֵּ ...ה ִאיר ָּּכל ַה ִּמזְ ָּרח ַעד
ׁ ֶש ְ ּב ֶח ְברוֹ ן .ו ֵּּפ ְר ׁש ּו ִ ּבירו ׁ ַּש ְל ִמי ( ׁ ָּשם)ְ :ל ַהזְ ִּכיר
זְ כוּת ָּאבוֹ תֲ .ה ֵּרי ׁ ֶש ָּּכל ַה ָּּק ְר ָּ ּבנוֹ ת ֵּהם ִמ ְ ּיסוֹ ָּדם
ׁ ֶשל ָּה ָּאבוֹ ת ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים ׁ ֶשעוֹ ִשים ֶאת אוֹ ָּתן
ֲעבוֹ דוֹ ת ִ ּב ְמ ָּע ַרת ַה ַּמ ְכ ּ ֵּפ ָּלה.
ו ָּּבזֶ ה ִּת ְתיַ ּ ׁ ֵּשב ַה ְּס ִת ָּירה ׁ ֶש ָּּמ ִצינ ּו ַ ּב ְּס ָּפ ִרים
ַה ְּקדוֹ ׁ ִשיםִ :אם ַה ְּת ִפ ּלוֹ ת עוֹ לוֹ ת ֶּד ֶר ְך ַהר

ַה ּמוֹ ִר ָּ ּיה (ב"ר ַו ֵּ ּי ֵּצא) אוֹ ֶּד ֶר ְך ֶח ְברוֹ ן ְ -מ ָּע ַרת
ַה ַּמ ְכ ּ ֵּפ ָּלה ( ֶח ֶסד ְל ַא ְב ָּר ָּהם)ּ .ו ֶב ֱא ֶמתֵּ ,א ּל ּו
ְו ֵּא ּל ּו ִּד ְב ֵּרי ֱאל ִֹקים ַח ִ ּייםִּ .כי ְמ ָּע ַרת ַה ַּמ ְכ ּ ֵּפ ָּלה
זֶ ה ֵּ ּבית ַה ִּמ ְק ָּּד ׁש ׁ ֶשל ָּה ָּאבוֹ ת ,ו ְּל ָּע ִתיד ָּלבוֹ א
יֵּ ָּע ֵּקר ֶח ְברוֹ ן ִמ ְּמקוֹ מוֹ ַו ָּ ּיבֹא ִלירו ׁ ָּּש ַליִ ם ְוזֶ ה
יִ ְהיֶ ה ַה ּ ׁ ְש ֵּלמוּת [ ְוזֶ ה ְמ ֻר ָּּמז ַ ּב ֻּס ָּּלם ׁ ֶש ָּר ָּאה
יַ ֲעקֹב ַ ּב ֲחלוֹ מוֹ ַ ,ה ֻּס ָּּלם ַמ ְר ֶאה ׁ ֶש ַה ּכֹל ֶא ָּחד,
עוֹ ִלים ֵּמ ֶח ְברוֹ ן ִלירו ׁ ָּּש ַליִ ם]ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּּכת ּוב
ֹאש ַ ּביִ ת.
ְ ּב ִת ּקוּנֵּ י ז ַֹהרּ ְ " :ב ֵּר ׁ ִ
אשית"  -ר ׁ
אשְ ,ו ַה ַ ּביִ ת זֶ ה ֵּ ּבית ַה ִּמ ְק ָּּד ׁש.
ָּה ָּאבוֹ ת ֵּהם ָּהרֹ ׁ
ֹאש ַ ּביִ ת ְ ּביַ ַחד ָּאז ָּהעוֹ ָּלם יָּ בוֹ א
ו ְּכ ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ר ׁ
ְל ִת ּקוּנוֹ .
ָּהעוֹ ָּלם ל ֹא ִמ ְס ַּת ֵּ ּים ַ ּב ָּּמוֶ ת!!!
יתא ְ ּב ִמ ְד ָּר ׁש " ַויְ ַד ֵּ ּבר ֶאל ְ ּבנֵּ י ֵּחת",
ו ְּכ ֵּעין זֶ ה ִא ָּ
ֵּאין ִּד ּבוּר ֶא ָּּלא ָּל ׁשוֹ ן ַּתנְ חו ִּמין ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּּכת ּוב
"ד ְ ּבר ּו ַעל ֵּלב יְ רו ׁ ָּּש ַליִ ם"ַ ,מ ִ ּגיד ׁ ֶש ְּכ ׁ ֶש ָּהיְ ָּתה
ַּ
יהם,
יחין ָּּכל ַּד ְר ֵּכ ֶ
ָּש ָּרה ַק ֶ ּי ֶמת ָּהי ּו ַמ ְצ ִל ִ
ו ְּכ ׁ ֶש ֵּּמ ָּתה ָּא ֵּפס ָּּכל י ִֹפי ְונִ ְת ַ ּב ְל ְ ּבל ּו ֻּכ ָּּלםָּ ,ע ְמדוּ
ֻּכ ָּּלם ִ ּב ְב ִכ ָּ ּיה ְו ֵּא ֶבלַ ,עד ׁ ֶש ָּע ַמד ַא ְב ָּר ָּהם ָּא ִבינ ּו
ְונִ ֵּחם ֶאת ֻּכ ָּּלםֻּ ,כ ָּּלם ָּ ּבכ ּו ַעל ַה ֶה ְפ ֵּסד ׁ ֶש ָּּל ֶהם,
ֲא ָּבל ַא ְב ָּר ָּהם ל ֹא ָּ ּב ָּכהִּ ,כי ִ ּב ׁ ְש ִבילוֹ ִהיא ל ֹא
ֵּמ ָּתהָּ ,ע ַמד ְונִ ֵּחם אוֹ ָּתם – ָּּכ ְך הוּא ִמנְ ָּהג
ָּהעוֹ ָּלם ַלצַּ ִּד ִ
יקים ּו ְר ׁ ָּש ִעיםִ ,אם ְרצוֹ נְ ֶכם
ׁ ֶש ְ ּי ֵּהא ָּל ֶכם ֵּח ֶלק ִע ִּמיְּ ,תנ ּו ִלי ָּמקוֹ ם ְקבו ָּּרה.
ְואוֹ ֵּמר ָּר ּ ׁש"יִ :אם ֵּּת ְרצ ּו ֲה ֵּרינִ י ֵּ ּגרְ ,ו ִאם ָּלאו
ֶא ְהיֶ ה ּתוֹ ׁ ָּשבְ ,ו ֶא ְט ֵּלנָּ ּה ִמן ַה ִּדיןֶ ׁ ,ש ָּא ַמר ִלי
ַה ָּּק ָּ ּב"הְ " :לזַ ְר ֲע ָּך ֶא ֶּתן ֶאת ָּה ָּא ֶרץ ַה ּזֹאת" .גֵּ ר
יש ׁ ֶש ֻּכ ָּּלם עוֹ ִשים
ִמ ְתנַ ֵּהג ַ ּב ֲע ִדינוּת ,הוּא ַמ ְר ִ ּג ׁ
לוֹ טוֹ ָּבהַ ,א ְב ָּר ָּהם ָּא ִבינ ּו ָּהיָּ ה לוֹ ֶאת ַה ּ ֶט ַבע
ַה ֶּזה ,ו ֵּּמ ִא ָּיד ְך הוּא ַ ּגם ּתוֹ ׁ ָּשב ,יֵּ ׁש ֶּד ֶר ְך ׁ ֶשל
ּדוֹ רוֹ ן ְּת ִפ ָּּלה ,וְ יֵּ ׁש ֶּד ֶר ְך ׁ ֶשל ִמ ְל ָּח ָּמהִ ,אם ל ֹא
הוֹ ֵּל ְך ַ ּב ֶּד ֶר ְך ׁ ֶשל ּדוֹ רוֹ ן ,הוֹ ְל ִכים ַ ּב ֶּד ֶר ְך ׁ ֶשל
ִמ ְל ָּח ָּמהַ ,א ְב ָּר ָּהם ָּא ִבינ ּו רוֹ ֵּמז ָּל ֶהם ִ ּב ְד ָּב ָּריו:
ֲאנִ י ל ֹא ָּצ ִר ְ
יכים ֵּא ַלי,
יך ֶא ְת ֶכם ְּכ ָּללִ ,א ָּּתם ְצ ִר ִ
יכם ִאם ִּת ְז ּכ ּו ַל ֲעסֹק ְ ּב ִבנְ יַ ן ֵּ ּבית
ְו ַא ׁ ְש ֵּר ֶ
ַה ִּמ ְק ָּּד ׁש ׁ ֶשל ָּש ָּרה.
ְ ּבנֵּ י ֵּחת נַ ֲע ִשים ִמ ַּת ְל ִמ ֵּידי ַא ְב ָּר ָּהם...
" ַו ַ ּי ֲענ ּו ְ ּבנֵּ י ֵּחת ֶאת ַא ְב ָּר ָּהם ֵּלאמֹר לוֹ ְ ׁ ,ש ָּמ ֵּענוּ
ֲאדוֹ נִ י נְ ִשיא ֱאלוֹ ִקים ַא ָּּתה ְ ּבתוֹ ֵּכנ ּו ְ ּב ִמ ְב ַחר
ְק ָּב ֵּרנ ּו ְקבֹר ֶאת ֵּמ ֶת ָּך ִא ׁ
יש ִמ ֶּמנּ ּו ֶאת ִק ְברוֹ
ל ֹא יִ ְכ ֶלה ִמ ְּמ ָּך ִמ ְּקבֹר ֵּמ ֶת ָּך"ּ ְ .בנֵּ י ֵּחת ָּא ֵּכן זָּ כוּ
ְל ַה ִּכיר ִ ּב ְק ֻד ּ ׁ ָּש ָּתם ׁ ֶשל ַא ְב ָּר ָּהם ְו ָּש ָּרהְ ,ו ֵּהם
ִה ְכ ִריז ּו" :נְ ִשיא ֱאלוֹ ִקים ַא ָּּתה ְ ּבתוֹ ֵּכנ ּו"! ַא ָּּתה
ַה ָּ ּנ ִשיא ְמנֻ ּ ָּשא ו ְּמרוֹ ָּמם ֵּמ ָּע ֵּלינ ּוַ ,א ָּּתה ַמ ְכנִ יס
ְק ֻד ּ ׁ ַשת ֱאלוֹ ִקים ְ ּבתוֹ ֵּכנ ּוְ ,ו ָּל ֵּכן " ִא ׁ
יש ִמ ֶּמנּ וּ
ֶאת ִק ְברוֹ ל ֹא יִ ְכ ֶלה ִמ ְּמ ָּך ִמ ְּקבֹר ֵּמ ֶת ָּך" -
ֵּאיזֶ ה ֶק ֶבר ׁ ֶש ִּת ְר ֶצה תו ָּּכל ָּל ַק ַחתִּ ,כי ֻּכ ָּּלנוּ
ַע ְב ֶּד ָּך.
" ַו ָּ ּי ָּקם ַא ְב ָּר ָּהם ַו ִ ּי ׁ ְש ַּתח ּו ְל ַעם ָּה ָּא ֶרץ ִל ְבנֵּ י
ֵּחת" ,זֶ ה ָּהיָּ ה ַה ָּּכ ַרת ַה ּטוֹ בַ ּ ,פ ַעם ַה ָּּכ ַרת ַה ּטוֹ ב
ָּהיָּ ה ִמ ְת ַ ּב ּ ֵּטא ְ ּב ָּכ ְך ׁ ֶש ָּא ָּדם ִמ ׁ ְש ַּת ֲח ֶוה ַל ּ ׁ ֵּשנִ יִּ ,כי
ִאם ָּא ָּדם ֵּאין לוֹ ַה ָּּכ ַרת ַה ּטוֹ ב ְל ָּח ֵּבר ַ ּב ּסוֹ ף
הוּא יִ ְכ ּפֹר ַ ּבצַּ ִּד ִ
יקים ו ַּב ָּּק ָּ ּב"ה .ו ְּב ִמ ְד ָּר ׁש

"ו ִ ּי ׁ ְש ַּתח ּו ַא ְב ָּר ָּהם" ,הוּא הוֹ ָּדה
יתא ַ
ַה ָּ ּגדוֹ ל ִא ָּ
ַלה' ַעל ׁ ֶש ָּעש ּו אוֹ תוֹ נְ ִשיא ֱאל ִֹקיםּ ִ ,ב ְש ַכר ׁ ְש ֵּּתי
ִה ׁ ְש ַּת ֲח ָּויוֹ ת ׁ ֶש ִה ׁ ְש ַּת ֲח ָּוה ִל ְבנֵּ י ֵּחתִ ,ה ׁ ְש ַּת ֲחו ּו
ֻא ּמוֹ ת ָּהעוֹ ָּלם ְל ָּבנָּ יו ׁ ְש ֵּּתי ּ ְפ ָּע ִמיםּ ִ ,בזְ ַמן ׁ ְשלֹמֹה
"ו ָּהי ּו ְמ ָּל ִכים
יחְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּּכתוּב ְ
ו ִּבזְ ַמן ֶמ ֶל ְך ַה ָּּמ ׁ ִש ַ
אוֹ ְמנַ יִ ְךַ ...א ּ ַפיִ ים ֶא ֶרץ יִ ׁ ְש ַּת ֲחו ּו ָּל ְך".
ַא ְב ָּר ָּהם ַה ּכ ֵֹּהן ַה ָּ ּגדוֹ ל...
"ו ָּ ּי ָּקם ַא ְב ָּר ָּהם" ַא ְב ָּר ָּהם ָּא ִבינ ּו ָּקם ְו ִה ְת ַע ָּּלה
ַ
ֵּמ ַעל ַה ְ ּגדו ָּּּלה ׁ ֶש ּלוֹ ְו ִה ׁ ְש ַּת ֲח ָּוה ְויָּ ַרד ְל ַמ ְד ֵּרגַ ת
ְ ּבנֵּ י ֵּחתְ ,ל ַד ֵּ ּבר ִא ָּּתם ִ ּב ְש ָּפ ָּתםּ ְ ,בא ֶֹפן ׁ ֶש ּבוֹ ֵּהם
יו ְּכל ּו ְל ַק ֵּ ּבל ֶאת ַּד ַעת ה'ִּ .כי ְל ַא ְב ָּר ָּהם ָּא ִבינוּ
יכן הוּא נִ ְמ ָּצא ְו ִעם ִמי
ֵּאין ׁשוּם נָּ ְפ ָּקא ִמינָּ ּה ֵּה ָּ
הוּא ְמ ַד ֵּ ּברְ ,ל ָּאן ׁ ֶשהוּא הוֹ ֵּל ְך ּ ֵּ -בית ַה ִּמ ְק ָּּד ׁש
הוֹ ֵּל ְך ִא ּתוֹ [ ָּּכ ִענְ יָּ ן ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר ֵּא ֶצל ׁ ְשמו ֵּּאלִּ " :כי
יתה ִק ְברוֹ הוּא
ׁ ָּשם ֵּ ּביתוֹ "]ַ ,ו ֲא ִפ ּל ּו ְל ַא ַחר ִמ ָּ
ֵּ ּבית ַה ִּמ ְק ָּּדש .וּ ְכ ׁ ֶשהוּא ִּד ֵּ ּבר ִעם ְ ּבנֵּ י ֵּחת ,ה ּוא
ִּד ֵּ ּבר ִא ָּּתם ְּכמוֹ ׁ ֶש ַה ּכ ֲֹהנִ ים ִּד ְ ּבר ּו ְ ּב ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּּד ׁש,
הוּא נֶ ֱע ַמד ִל ְפנֵּ י ְ ּבנֵּ י ֵּחת ְו ָּא ַמר ָּל ֶהםּ :בֹא ּו
יהמ"ק
ְו ַא ְר ֶאה ָּל ֶכם ַמה זֶ ה ֵּ ּבית ַה ִּמ ְק ָּּד ׁשֶ ׁ ,ש ְ ּב ֵּב ַ
ִמ ׁ ְש ַּת ֲח ִוים ַלה' ונִ ְכנָּ ִעים ִל ְפנֵּ י ה' ִ -ל ְפנֵּ י ה'
ָּצ ִר ְ
יך ְל ִה ׁ ְש ַּת ֲחווֹ ת ְלגַ ְמ ֵּרי ְ ּב ִפ ּ ׁשוּט יָּ ַדיִ ם ְו ַרגְ ַליִ ם,
ְו ָּכל ַה ַח ִ ּיים ָּצ ִר ְ
יך ִלנְ הֹג ָּּכ ְךֵּ ,מ ַה ֵּּל ָּידה ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר
ְ
ָּ ּב ּה " ִּכי ִלי ִת ְכ ַרע ָּּכל ֶ ּב ֶרך" (נִ ָּּדה לּ ):דוֹ ְר ׁ ִשים
ֲחזַ "ל זֶ ה יוֹ ם ַה ֵּּל ָּידהֶ ׁ ,ש ָּאז ָּה ֵּאם ְו ַה ֵּ ּבן ּכוֹ ְר ִעים
יתה ׁ ֶש ִהיא ַ ּגם ֵּּכן ְ ּבא ֶֹפן ׁ ֶשל
ִל ְפנֵּ י ה'ְ .ו ַעד ַל ִּמ ָּ
" ָּּכ ַרע ׁ ָּש ַכב" ְ -ל ַה ְראוֹ ת ׁ ֶש ִּמ ׁ ְש ַּת ֲח ִוים ִל ְפנֵּ י ה'.
יתה יֵּ ׁש ָּל ָּא ָּדם ַה ְכנָּ ָּעה גְ דוֹ ָּלה ָּּכל
ִּכי ִל ְפנֵּ י ַה ִּמ ָּ
יהֲ .א ָּבל ַא ְב ָּר ָּהם ָּא ִבינ ּו
ֶא ָּחד ְלפוּם ַּד ְר ָּ ּגא ִּד ֵּ
יל ּ
ְ
ּ
ִל ֵּּמד אוֹ ָּתם ׁ ֶש ָּּכ ְך ָּצ ִריך ְל ִה ְתנַ ֵּהג ָּּכל ַה ַח ִיים יוֹ ם
יוֹ ם.
ַא ׁ ְש ֵּרי ִמי ׁ ֶשזּוֹ ֶכה ַל ֲעשוֹ ת טוֹ ָּבה ַלצַּ דִּ יק...
" ַויְ ַד ֵּ ּבר א ָֹּתם ֵּלאמֹר ִאם יֵּ ׁש ֶאת נַ ְפ ׁ ְש ֶכם ׁ ְש ָּמ ֵּענוּ
ו ִּפגְ ע ּו ִלי ְ ּב ֶע ְפרוֹ ן ֶ ּבן צ ַֹחר" ּ ְ -בנֵּ י ֵּחת ָּהי ּו
ַצ ִּד ִ
יקים ׁ ֶש ִּק ְ ּבל ּו ֶאת ָּמרוּתוֹ ׁ ֶשל ַא ְב ָּר ָּהם ְו ָּכ ְך
ֶ ּב ֱא ֶמת זָּ כ ּו ׁ ֶש ָּהיְ ָּתה ֶא ֶרץ יִ ְש ָּר ֵּאל ְ ּביָּ ָּדם עוֹ ד
ֵּמאוֹ ת ׁ ָּשנִ יםַ ,עד ׁ ֶש ִ ּנ ְכנְ ס ּו יִ ְש ָּר ֵּאל ָּל ָּא ֶרץְּ ,כמוֹ
ילי אוֹ ֵּמר ְ ּב ָּש ָּכר
ׁ ֶש ָּא ְמר ּו ֲחזַ "ל ַר ִ ּבי יוֹ ֵּסי ַה ְ ּג ִל ִ
"ש ָּמ ֵּענ ּו ֲאדֹנִ י" ,זָּ כ ּו
ׁ ֶש ִּכ ְ ּבדוֹ ֶאת ַא ְב ָּר ָּהם ְו ָּא ְמר ּו ׁ ְ
ֵּל ׁ ֵּ
ישב ְ ּב ַא ְר ָּצם ַא ְר ָּ ּב ִעים ְו ׁ ֶש ַבע ׁ ָּשנִ יםְּ ,כמוֹ
"ו ֶח ְברוֹ ן ׁ ֶש ַבע נִ ְבנְ ָּתה" ְועוֹ ד ַא ְר ָּ ּב ִעים
ׁ ֶש ָּּכתוּב ְ
ׁ ָּשנָּ ה ׁ ֶש ָּהי ּו ַ ּב ִּמ ְד ָּ ּברְ ,ו ָּכל זֶ ה ְ ּב ָּש ָּכר ׁ ֶש ָּעש ּו ֶח ֶסד
ִעם ַא ְב ָּר ָּהם ָּא ִבינ ּו ,יִ ְש ָּר ֵּאל ׁ ֶש ֵּהם גּ וֹ ְמ ֵּלי ֲח ָּס ִדים
ַעל ַא ַחת ַּכ ָּּמה ְו ַכ ָּּמה – ָּא ָּדם עוֹ זֵּ ר ַלצַּ ִּדיק ה ּוא
יחים ְלדוֹ ֵּרי ּדוֹ רוֹ תַ ,רק ָּא ָּדם ל ֹא
ְוזַ ְרעוֹ ַמ ְר ִו ִ
ַמ ֲא ִמין ָּ ּבזֶ הַּ ,כ ָּּמה ַה ַּת ְל ִמיד ָּח ָּכם נוֹ ֵּתן לוֹ .
ַרק ֶע ְפרוֹ ן ל ֹא ָּ ּבא...
ֶע ְפרוֹ ן ל ֹא ָּ ּבא ִעם כ ּו ָּּלם ִּכי הוּא ָּהיָּ ה ָּר ׁ ָּשע ְו ַרע
ַעיִ ןֶ ,ע ְפרוֹ ן אוֹ ִת ּיוֹ ת ַרע ְואוֹ ִת ּיוֹ ת ָּע ָּפרּ .ו ַב ַעל
ימ ְט ִר ָּ ּיא
ַה ּטו ִּרים [ ְו ֵּכן ר' ְ ּב ַח ֵּ ּיי] ָּּכ ַתבֶ ' :ע ְפרֹן' ִ ּג ַ
' ַרע ַע ֵּ ּין'ְ .ו ֵּכן הוּא ְ ּב ִמ ְד ַר ׁש ַה ָּ ּגדוֹ לָּ :א ַמר
ַא ְב ָּר ָּהםָּ ,ה ָּר ׁ ָּשע ַה ֶּזה ַּד ְ ּב ָּרןַ ,ה ְל ַואי ְב ָּד ִמים
יִ ְת ַק ֵּ ּים ָּּכל ׁ ֶש ֵּּכן ְ ּב ַמ ָּּתנָּ הְ ,ל ָּכ ְך נָּ ַתן ָּממוֹ ן ׁ ֶש ּל ֹא
ֹאמר ּו ַה ְ ּב ִר ּיוֹ ת ְּכעו ָּּרה ִהיא זוֹ ֶ ׁ ,ש ֲא ִפיל ּו ָּמקוֹ ם
י ְ

ְקבו ָּּרה ל ֹא ָּהיְ ָּתה ָּל ּה ,ו ִּב ְק ׁש ּו ִמ ֶּמנּ ּו ְּכרֹת ִע ָּּמנוּ
ְ ּב ִרית ׁ ֶש ְּכ ׁ ֶשיִ ְכ ְ ּב ׁש ּו זַ ְר ֲע ָּך ֶאת ָּה ָּא ֶרץ ל ֹא ִּת ְכ ּבֹש
ֶאת ַהיְ ב ּו ִסיְ ,ו ָּכ ַרת ָּל ֶהם ְ ּב ִרית ְו ֵּכן ָּּכתוּב
ְ ּב ִמ ְד ַר ׁש ְמאוֹ ר ָּה ֲא ֵּפ ָּלה " ֶע ְפרוֹ ן ֶ ּבן צ ַֹחר"
ֶע ְפרוֹ ן ִמ ְּל ׁשוֹ ן ע ֶֹפר ָּה ַא ָּ ּי ִלים – ְצ ִביּ ֶ ,בן צ ַֹחר זֶ ה
ָּל ָּבןֶ ׁ ,ש ָּהיָּ ה ְ ּבנוֹ ׁ ֶשל ָּל ָּבן ָּה ָּר ׁ ָּשע ְוהוּא ל ֹא ָּר ָּצה
ָּל ֵּתת ְל ַא ְב ָּר ָּהם ָּא ִבינ ּו ֶאת ְמ ָּע ַרת ַה ַּמ ְכ ּ ֵּפ ָּלה
ֶ ּב ֱא ֶמתַ ,ל ְמרוֹ ת ׁ ֶש ָּא ַמר ָּּכ ְך ְ ּב ִפיוֲ ,א ָּבל ִל ּבוֹ ל ֹא
ָּהיָּ ה ׁ ָּש ֵּלם ִעם ּ ִפיוָּ ,ל ֵּכן ַא ְב ָּר ָּהם ל ֹא ַ ּב ֵּּק ׁש
ְ ּב ֵּפרו ּׁש ֶאת ַה ְּמ ָּע ָּרהְּ ,כ ֵּדי ׁ ֶש ּל ֹא יַ ִּכיר ֶע ְפרוֹ ן
ׁ ֶשהוּא רוֹ ֶצה ַּד ְו ָּקא ֶאת זֶ הְ ,ו ָּאז הוּא יַ ְר ֶ ּבה
ִ ּב ְמ ִחיר" .ו ִּפגְ ע ּו ִלי ְ ּב ֶע ְפרוֹ ן ֶ ּבן צ ַֹחר"ְּ ,ת ַק ְרב ּו
ַ ּגם ֶאת ֶע ְפרוֹ ן ַל ֲעבוֹ ַדת ה'
ְּכ ׁ ֶשדָּּ וִ ד וְ ַא ְב ָּר ָּהם צוֹ ֲע ִדים ְ ּביַ ַחד...
ו ְּכ ֻדגְ ַמת זֶ ה ַמ ָּּמ ׁש ָּהיָּ ה ְּכ ׁ ֶש ָּּד ִוד ָּר ָּצה ִל ְקנוֹ ת
ֶאת ַהר ַה ַ ּביִ ת ֵּמ ַא ְר ָּונָּ ה ַהיְ ב ּו ִסי ׁ ֶש ָּהיָּ ה ְ ּב ָּע ִלים
ׁ ֶשל ַה ָּּמקוֹ ם ְו ָּהיְ ָּתה ָּאז ַמ ֵּ ּג ָּפה ְ ּב ַעם יִ ְש ָּר ֵּאל,
ְו ָּד ִוד נִ ְצ ַט ָּּוה ִמ ּ ִפיו ׁ ֶשל ָּ ּגד ַה ָּ ּנ ִביאֲ " :ע ֵּלה ָּה ֵּקם
ַלה' ִמזְ ֵּ ּב ַח ְ ּבג ֶֹרן ֲא ַר ְונָּ ה ַהיְ ב ּו ִסי" ( ׁ ְשמו ֵּּאל ב כד
יח)ְ ,ו ָּד ִוד ָּא ֵּכן ָּע ָּלה ַל ּג ֶֹרן ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִצ ָּּוה ה'.
" ַו ַ ּי ׁ ְש ֵּקף ֲא ַר ְונָּ ה ַו ַ ּי ְרא ֶאת ַה ֶּמ ֶל ְך ְו ֶאת ֲע ָּב ָּדיו
עוֹ ְב ִרים ָּע ָּליו"  -הוּא ִה ׁ ְש ִקיף ְ ּב ַעיִ ן ָּר ָּעה -
ֹאמר ֲא ַר ְונָּ ה ַמ ּדו ַּע ָּ ּבא ֲאדוֹ נִ י
ְ ּב ִקנְ ָּאהַ " ,ו ּי ֶ
ְ
ֹאמר ָּּד ִוד ִל ְקנוֹ ת ֵּמ ִע ָּּמך ֶאת
ַה ֶּמ ֶל ְך ֶאל ַע ְב ּדוֹ ַו ּי ֶ
ַה ּג ֶֹרן ִל ְבנוֹ ת ִמזְ ֵּ ּב ַח ַלה' ְו ֵּת ָּע ַצר ַה ַּמ ֵּ ּג ָּפה ֵּמ ַעל
ֹאמר ֲא ַר ְונָּ ה ֶאל ָּּד ִוד יִ ַּקח ַו ַ ּי ַעל ֲאדוֹ נִ י
ָּה ָּעםַ ,ו ּי ֶ
ְ
ֹאמר ַה ֶּמ ֶלך ֶאל
ַה ֶּמ ֶל ְך ַה ּטוֹ ב ְ ּב ֵּעינָּ יוַ ...ו ּי ֶ
ֲא ַר ְונָּ ה ל ֹא ִּכי ָּקנוֹ ֶא ְקנֶ ה ֵּמ ִא ָּּת ְך ִ ּב ְמ ִחיר".
רוֹ ִאים ׁ ֶש ַ ּגם ִ ּב ְקנִ ַ ּית ְמ ָּע ַרת ַה ַּמ ְכ ּ ֵּפ ָּלה ְוגַ ם
ִ ּב ְקנִ ַ ּית ַהר ַה ּמוֹ ִר ָּ ּיה ָּהיָּ ה אוֹ תוֹ ָּּד ָּבר ֶ ׁ -ש ֶע ְפרוֹ ן
ַו ֲא ַר ְונָּ ה ָּא ְמר ּו ׁ ֶש ֵּהם רוֹ ִצים ָּל ֵּתת ְ ּב ִח ָּ ּנם ֲא ָּבל
ַא ְב ָּר ָּהם ְו ָּד ִוד ֵּה ִבינ ּו ׁ ֶש ֶּזה ל ֹא ֶ ּב ֱא ֶמתֶ ,א ָּּלא יֵּ ׁש
ֹאמר ּוֲ " :אנִ י
ָּל ֶהם ָּצרוּת ַעיִ ןְ ,ו ַא ַחר ָּּכ ְך ֵּהם י ְ
ֶה ֱע ׁ ַש ְר ִּתיְּ ,"...כמוֹ ׁ ֶש ָּר ָּצה ֶמ ֶל ְך ְסדוֹ ם לוֹ ַמר.
ָּל ֵּכן ַא ְב ָּר ָּהם ְו ָּד ִוד ָּרצ ּו ְל ׁ ַש ֵּּלם ֶאת ְמל ֹא
ַה ְּמ ִחירְ ,וגַ ם ְּכ ֵּדי ְל ַה ְראוֹ ת ֶאת ַה ֲח ִביבוּת
ׁ ֶש ָּּל ֶהם ַל ָּּד ָּברַ .א ְב ָּר ָּהם ָּא ִבינ ּו ֶה ְר ָּאה ַּכ ָּּמה ה ּוא
ַמ ֲע ִר ְ
יך ֶאת ָּש ָּרהְ ,ו ָּד ִוד ֶה ְר ָּאה ַּכ ָּּמה ה ּוא
ַמ ֲע ִר ְ
יהם
יך ֶאת ֵּ ּבית ַה ִּמ ְק ָּּד ׁש ,ו ְּל ַמ ֲע ֶשה ׁ ְשנֵּ ֶ
ָּּד ָּבר ֶא ָּחד ְּכמוֹ ׁ ֶש ֵּ ּב ַא ְרנ ּוְ ,ל ָּכ ְך ָּא ַמר ָּּד ִוד ָּ
"קנֹה
ֶא ְקנֶ ה" ׁ ְש ֵּּתי ְקנִ ּיוֹ תְ ,קנִ ַ ּית ַא ְב ָּר ָּהם ו ְּקנִ ַ ּית ָּּד ִוד,
ִּכי ָּּד ִוד ָּל ַמד זֹאת ֵּמ ַא ְב ָּר ָּהם ָּא ִבינ ּו.
יתא ְ ּב ִמ ְד ַר ׁש ְמאוֹ ר ָּה ֲא ֵּפ ָּלה ַא ְר ַ ּבע ֵּמאוֹ ת
ְו ִא ָּ
ׁ ֶש ֶקל ֶּכ ֶסף ׁ ֶש ָּא ַמר ֶע ְפרוֹ ן ְל ַא ְב ָּר ָּהם זֶ ה ׁ ְש ָּק ִלים
יט ִרין ד' ֵּמאוֹ ת רוֹ ְטל ׁ ֶשעוֹ ְב ִרים ַל ּסוֹ ֵּחר ְ ּב ָּכל
ִל ְ
ַה ְּמ ִדינוֹ ת ,ו ִּמ ֶּזה ׁ ֶש ַא ְב ָּר ָּהם ָּא ִבינוּ נָּ ַתן ַא ְר ַ ּבע
ֵּמאוֹ ת ׁ ֶש ֶקל ֶּכ ֶסף ְל ֶע ְפרוֹ ן ,לוֹ ְמ ִדים ְלדוֹ רוֹ ת
ׁ ֶש ֶא ְפ ׁ ָּשר ְל ַק ֵּּד ׁש ִא ּ ׁ ָּשה ְ ּב ֶכ ֶסףְ ,ו ַה ֶּכ ֶסף ַה ֶּזה
ָּ ּגדוֹ ל ִמ ֶּכ ֶסף ִק ּדו ׁ ִּשיןֶ ׁ .ש ֲה ֵּרי ִמי נִ ְת ָּלה ְ ּב ֵּמי
ַה ָּּק ָּטן נִ ְת ָּלה ַ ּב ָּ ּגדוֹ לִ ,ק ּדו ׁ ִּשין נִ ְל ַמד ִמ ֶּכ ֶסף ׁ ֶשל
ֶע ְפרוֹ ןִּ .כי ָּא ֵּכן ָּּכ ְך ָּצ ִר ְ
יך ְל ַק ֵּּד ׁש ִא ּ ׁ ָּשה -
ְּכאוֹ תוֹ ֶּכ ֶסף ׁ ֶשל ְקנִ ַ ּית ַה ְּמ ָּע ָּרה ִ -ל ְקנוֹ ת ִא ּ ׁ ָּשה
ִ ּב ׁ ְש ִביל ִל ְבנוֹ ת ֵּ ּבית ַה ִּמ ְק ָּּד ׁש.

ַא ְב ָּר ָּהם ְמגַ ֶּלה ֶאת ְמ ָּע ַרת ַה ַּמ ְכ ּ ֵּפ ָּלה...
ְו ָּל ֵּכן ְּכ ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַק ֵּ ּים ַה ִּקנְ יָּ ן ְמ ָּפ ֶר ֶטת ַה ּתוֹ ָּרה
ִ ּב ְפרוֹ ְטרוֹ טַ " :ו ָּ ּי ָּקם ַה ּ ָּש ֶדה ְו ַה ְּמ ָּע ָּרה ֲא ׁ ֶשר ּבוֹ
ְו ָּכל ָּה ֵּעץ ֲא ׁ ֶשר ַ ּב ּ ָּש ֶדה ְו ָּכל ְ ּגבוּלוֹ ָּס ִביב
"ו ָּ ּי ָּקם
ְל ַא ְב ָּר ָּהם ְל ִמ ְקנָּ ה ְל ֵּעינֵּ י ְ ּבנֵּ י ֵּחת" ַ -
'ח ַקל
ַה ּ ָּש ֶדה" ל ֹא ַה ֶּק ֶבר ֶא ָּּלא ַה ּ ָּש ֶדהַ ,
ישין'ַ ,ה ָּ ּגן ֵּע ֶדן ׁ ֶשל ַא ְב ָּר ָּהם
ַּת ּפו ִּחין ַק ִּד ׁ ִ
ְו ָּש ָּרהֶ ׁ .ש ְּכ ָּבר ִמ ְּז ַמן הוּא ָּר ָּאה ׁ ֶש ֶּזה ַה ָּּמקוֹ ם
ָּה ָּרא ּוי ִל ְבנוֹ ת ּבוֹ ֶאת ֵּ ּבית ַה ִּמ ְק ָּּד ׁשְּ ,כמוֹ
ׁ ֶש ֲחזַ "ל אוֹ ְמ ִרים (פדר"א פ' לו) ְּכ ׁ ֶש ָּרץ
ַא ְב ָּר ָּהם ְל ָּה ִביא ֶאת ֵּ ּבן ַה ָּ ּב ָּקר ָּלאוֹ ְר ִחיםּ ָּ ,ב ַרח
ְל ָּפנָּ יו ֵּ ּבן ַה ָּ ּב ָּקר ְונִ ְכנָּ ס ִל ְמ ָּע ַרת ַה ַּמ ְכ ּ ֵּפ ָּלה,
ְונִ ְכנַ ס ַא ֲח ָּריו ,ו ָּּמ ָּצא ׁ ָּשם ֶאת ָּא ָּדם ְו ַח ָּּוה
ישנִ ים ְונֵּ רוֹ ת
יהם ִו ׁ ֵּ
ׁשוֹ ְכ ִבים ַעל ִמ ּטוֹ ֵּת ֶ
יח
יהם ְּכ ֵּר ַ
יח טוֹ ב ֲע ֵּל ֶ
יהםְ ,ו ֵּר ַ
ּדוֹ ְלקוֹ ת ֲע ֵּל ֶ
יכ ְך ָּח ַמד ְ ּבאוֹ ָּת ּה ׁ ָּש ָּעה ֶאת ְמ ָּע ַרת
נִ יחוֹ ַחְ ,ל ִפ ָּ
ַה ַּמ ְכ ּ ֵּפ ָּלה ַל ֲאחוּזַ ת ֶק ֶבר .זֶ ה ָּהיָּ ה ֵּ ּבית
יח ַה ְּקט ֶֹרת,
יח ְּכ ֵּר ַ
ַה ִּמ ְק ָּּד ׁש ,נֵּ רוֹ ת ַה ְּמנוֹ ָּרהְ ,ו ֵּר ַ
יהםְּ ,כמוֹ ַה ּ ׁ ֵּשינָּ ה ׁ ֶשל יַ ֲעקֹב
ישנִ ים ְ ּב ִמ ּטוֹ ֵּת ֶ
ִו ׁ ֵּ
ְ ּב ַהר ַה ּמוֹ ִר ָּ ּיה ,ו ְּכמוֹ ַה ּ ׁ ֵּשינָּ ה ׁ ֶשל ַה ּכ ֲֹהנִ ים
ְ ּב ֵּבית ַה ּמוֹ ֵּקדֵּ ׁ ,שינָּ ה ׁ ֶשל ִה ְת ַמ ְּסרוּת ַלה'.
יתאִ :מ ּ ְפנֵּ י ׁ ֶש ָּהיָּ ה ִמ ְת ּ ַפ ֵּּלל
ו ְּב ִמ ְד ָּר ׁש ַה ָּ ּג ָּדה ִא ָּ
ְ ּב ָּכל יוֹ ם ָּויוֹ םְ ,ו ָּהיָּ ה יוֹ ֵּצא ֶאל אוֹ ָּת ּה ַה ּ ָּש ֶדה
ׁ ֶש ּ ׁ ָּש ָּּמה ָּהי ּו עוֹ ִלים ֵּריחוֹ ת נַ ֲע ַליִ םְ ,ו ָּר ָּאה אוֹ ר
ׁ ֶש ּיוֹ ֵּצא ִמ ּתוֹ ְך אוֹ ָּת ּה ְמ ָּע ָּרהַ ,ו ִ ּי ְת ּ ַפ ֵּּלל ׁ ָּשם,
ְו ַה ָּּק ָּ ּב"ה ִּד ֵּ ּבר אֹתוֹ ׁ ָּשם ְּכ ֻדגְ ַמת ֵּ ּבית ַה ִּמ ְק ָּּד ׁש
"ונוֹ ַע ְד ִּתי ְל ָּך ׁ ָּשם  -אוֹ ר ׁ ֶש ּיוֹ ֵּצא
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר ּבוֹ ְ :
ְּכמוֹ ְ ּב ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּּד ׁשֶ ׁ ,ש ָּהיָּ ה ַח ּלוֹ נֵּ י ׁ ְשקו ִּפים
[מ ָּל ִכים ו']ְ ,ל ָּה ִאיר ְל ַבחוּץ ְל ָּכל
ֲאטו ִּמים ְ
ָּהעוֹ ָּלם.
ַה ֵּ ּבית ַה ִּמ ְקדָּּ ׁש ַה ָּּקדוּם ׁ ֶש ָּ ּבנָּ ה ַא ְב ָּר ָּהם...
יה ׁ ֶשל ָּש ָּרה ְּכ ׁ ֶש ַא ְב ָּר ָּהם
ְוזֶ ה ָּהיָּ ה עוֹ ד ְ ּב ַח ֶ ּי ָּ
יתם ַ ּב ֲעבוֹ ַדת ֵּ ּבית
ְו ָּש ָּרה ָּהי ּו עוֹ ְס ִקים ְ ּב ֵּב ָּ
ילה ֶאת ַה ָּּמקוֹ ם ַה ֶּזה
ַה ִּמ ְק ָּּד ׁשְּ ,כ ָּבר ָּאז הוּא ִ ּג ָּ
ׁ ֶש ּ ׁ ָּשם הוּא ְו ָּש ָּרה יַ ְמ ׁ ִשיכ ּו ְל ׁ ָּש ֵּרת ַ ּב ָּּמרוֹ ם
ִּכ ְב ַח ִ ּיים ַח ּיו ָּּתם .עוֹ ד ְ ּב ַח ֵּ ּי ֶ
יהם ְּכ ׁ ֶש ָּהיוּ
יתםִּ ,כי ֵּא ֶצל ַא ְב ָּר ָּהם
יסים אוֹ ְר ִחים ְל ֵּב ָּ
ַמ ְכנִ ִ
יהמ"ק ֶא ָּחד
ָּא ִבינ ּו ַה ְכנָּ ַסת אוֹ ְר ִחים ו ִּבנְ יַ ן ֵּ ּב ַ
הוּאְּ ,כמוֹ ּ ׁ ֶשרוֹ ִאים ׁ ֶשהוּא ָּא ַמר ָּל ֶהם " ְו ַר ֲחצוּ
יהמ"ק ֵּמ ַה ִּכ ּיוֹ ר,
יכם" ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּר ֲחצ ּו ְ ּב ֵּב ַ
ַרגְ ֵּל ֶ
ְו ֵּה ִביא ָּל ֶהם ֶל ֶחם ו ֵּּבן ַה ָּ ּב ָּקר ְ -מנָּ חוֹ ת
ְו ָּק ְר ְ ּבנוֹ תְ ,ו ַא ְב ָּר ָּהם ָּא ִבינ ּו ָּא ַכל ְ ּביַ ַחד ִעם
יהם.
יש ִל ְפנֵּ ֶ
אוֹ ְר ָּחיו ֵּמ ַה ֶּל ֶחם ְו ַה ָּ ּב ָּקר ׁ ֶש ִה ִ ּג ׁ
ׁ ֶש ֲה ֵּרי ּכ ֵֹּהן ָּהיָּ ה כמ"ש " ַא ָּּתה ּכ ֵֹּהן ְלעוֹ ָּלם",
ְוארז"ל ( ּ ְפ ָּס ִחים)ּ :כ ֲֹהנִ ים אוֹ ְכ ִלים ו ְּב ָּע ִלים
ִמ ְת ַּכ ּ ְפ ִריםְ .ו ָּש ָּרה עוֹ ֶמ ֶדת ְ ּב ֶעזְ ַרת נָּ ׁ ִשים ְו ׁ ָּשם
יקה ָּ ּבנִ ים ָּש ָּרה" ְמ ַל ֵּּמד ׁ ֶש ֵּהנִ ָּ
" ֵּהנִ ָּ
יקה ְל ָּכל
ֵּ
ָּ
ָּ ּב ֵּאי עוֹ ָּלםַ .ה ֲהנָּ קה לוֹ ק ַח ֵּמ ַה ָּּדם ו ֵּּמ ַה ּכ ַֹח,
ְו ָּש ָּרה ָּע ָּש ָּתה ֶאת זֶ ה ְל ֻכ ָּּלםִ ,היא ל ֹא ָּּד ֲאגָּ ה
יה ִהיא ָּּד ֲאגָּ ה ְל ָּכל ָּהעוֹ ָּלם :ולכך
ַרק ְל ָּבנֶ ָּ
"כחֹם
יבם ַּת ַחת ָּה ֵּעץ ַ
הוֹ ׁ ִש ָּ
(אף ׁ ֶש ָּהיָּ ה ְּ
ַה ּיוֹ ם")ִּ ,כי ָּהי ּו זָּ ִרים ו ֵּּביתוֹ ֵּ ּבית ַה ִּמ ְק ָּּד ׁש
ְו ָּאסוּר ְלזָּ ר ְל ִה ָּּכנֵּ ס ְל ׁ ָּשם.

אשוֹ ן ּכוֹ ֶרה ֶק ֶבר ְ ּב ַהר ַה ּמוֹ ִר ָּ ּיה...
ָּא ָּדם ָּה ִר ׁ
יתא ְ ּב ִמ ְד ַר ׁש ְמאוֹ ר ָּה ֲא ֵּפ ָּלה:
ית ָּירה ַמ ֵּּכ ְך ִא ָּ
ִו ֵּ
אשוֹ ן ׁ ֶש ָּ ּימוּת ָּּכ ָּרה ֶאת
ֵּּכ ָּיון ׁ ֶש ָּ ּי ַדע ָּא ָּדם ָּה ִר ׁ
ִק ְברוֹ ִמחוּץ ְל ַהר ַה ּמוֹ ִר ָּ ּיה ָּא ַמר ָּא ָּדם ק"ו ו ַּמה
ַה ּלוּחוֹ ת ׁ ֶש ֵּהם ֲע ִת ִידים ְל ִה ָּּכ ֵּתב ְ ּב ֶא ְצ ַ ּבע ֱאל ִֹקים
יהמ"ק ֲאנִ י ׁ ֶש ֲאנִ י יְ ִציר ַּכ ּ ָּפיו ׁ ֶשל
נִ ְמ ָּצ ִאים ְ ּב ֵּב ַ
ַה ָּּק ָּ ּב"ה ׁ ֶש ָּ ּג ְבל ּו ִ ּב ׁ ְש ֵּּתי יָּ ָּדיו כמ"ש ַו ָּּת ׁ ֶשת ָּע ַלי
ַּכ ּ ֶפ ָּ
אשוֹ ן
יך עאכו"כַ – .ה ָּּק ָּ ּב"ה נָּ ַתן ְל ָּא ָּדם ָּה ִר ׁ
יהמ"ק ולראות את פני ה'
לבנות ְל ַע ְצמוֹ ֵּ ּב ַ
ּ
יתתוֹ ב ָּ ּגן ֵּע ֶדן ַה ַּת ְח ּתוֹ ן ְ ּב ַהר ַה ּמוֹ ִר ָּיה
ְל ַא ֵּחר ִמ ָּ
ו ָּּכ ְך ַ ּגם ַא ְב ָּר ָּהם ָּא ִבינ ּו .ו ִּמ ֶּזה ָּל ַמד ׁ ְש ֵּל ָּמה
יהמ"ק (יוֹ ָּמא כאְ ):ו ֵּעץ
ַה ֶּמ ֶל ְך ְונָּ ַטע ֵּע ִצים ְ ּב ֵּב ַ
יכ ְך
ַה ַּד ַעת זֶ ה לוּחוֹ ת ַה ְ ּב ִרית ׁ ֶש ֶּזה ַּד ַעת ה' – ְל ִפ ָּ
ִה ְס ִמ ְ
יך ַל ֲארוֹ נוֹ ָּמקוֹ ם ָּּכפוּ ל ַמק"ו ו ַּמה ַה ּלוּחוֹ ת
ִמ ְכ ַּתב ֱאל ִֹקים ִמ ַ ּיד ַא ַחת נָּ ְתנ ּו ָּל ֶהם ְמלוֹ ן ַא ַחת
אתי ִמ ּ ׁ ְש ֵּתי יָּ ָּדיו לא כ"ש ָּל ֵּכן
ֲאנִ י ׁ ָּשאנֵּ י נ ְב ֵּר ִ
ְמ ָּע ַרת ַה ַּמ ְכ ּ ֵּפ ָּלה ָּהיָּ ה ָּּכפ ּול
יבה ְ ּב ֶק ֶבר ָּש ָּרה ִא ֵּּמנ ּו...
ּפוֹ ְת ִחים יְ ׁ ִש ָּ
"ו ָּ ּי ָּקם
ׁ ֶש ָּא ֵּכן ַ
ְוזֶ ה ּו ׁ ֶש ַה ּתוֹ ָּרה ְמבשרת
ַה ּ ָּש ֶדה ְו ָּה ֵּע ִציםְ ...ל ַא ְב ָּר ָּהם
ַה ְּמ ָּע ָּרה...
ְל ִמ ְקנָּ ה" ֶ ּ -פ ַתח ַ ּגן ֵּע ֶדן ַה ֶּזה ִעם ֲע ֵּצי ַ ּגן ֵּע ֶדן
נִ ְּתנ ּו ְל ַא ְב ָּר ָּהםְ ,ו ׁ ָּש ָּּמה הוּא עוֹ ֵּמד ו ְּמ ׁ ַש ֵּּמ ׁש
"ה ּ ָּש ֶדה" זֶ ה ָּה ִע ָּּקר,
ְלדוֹ ֵּרי ּדוֹ רוֹ תְ .ו ָּל ֵּכן ָּּכתוּב ַ
"אל
"ו ַה ְּמ ָּע ָּרה ֲא ׁ ֶשר ּבוֹ " ָּט ֵּפלְ ,ו ֵּכן ָּּכתוּב ֶ
ְוגַ ם ְ
ְמ ָּע ַרת ְש ֵּדה ַה ַּמ ְכ ּ ֵּפ ָּלהִּ ,כי ַה ּ ָּש ֶדה זֶ ה ָּה ִע ָּּקר ִּכי
יהמ"ק,
זֶ ה ַה ֵּ ּב ַ
"ו ָּכל ָּה ֵּעץ ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ָּש ֶדה" ְּכמוֹ ּ ׁ ֶש ּ ׁ ְשלֹמֹה נָּ ַטע
ְ
יהמ"ק ,ו ְּכמוֹ ְ ּב ֵּביתוֹ ׁ ֶשל ַא ְב ָּר ָּהם
ֵּע ִצים ְ ּב ֵּב ַ
יעים ֶל ׁ ֶשם
ַע ְצמוֹ ָּּכ ְך ַ ּגם ָּּכאן ֲאנָּ ׁ ִשים ָּהי ּו ַמ ִ ּג ִ
יבה ַעל ְק ָּב ָּר ּה ׁ ֶשל
ֶל ֱאכוֹ ל ֵּמ ַה ּ ֵּפרוֹ תְ ,ו ֵּע ָּשו יְ ׁ ִש ָּ
אוֹ ָּת ּה ִצ ְד ַקת (ב"ק טזְ ),:ו ַא ְב ָּר ָּהם ָּהיָּ ה ָּ ּבא
יתאִ :מ ּ ְפנֵּ י
ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּּלל ׁ ָּשם ו ְּב ִמ ְד ָּר ׁש ַה ָּ ּג ָּדה ִא ָּ
ׁ ֶש ָּהיָּ ה ִמ ְת ּ ַפ ֵּּלל ְ ּב ָּכל יוֹ ם ְויוֹ םְ ,ו ָּהיָּ ה יוֹ ֵּצא ֶאל
אוֹ ָּת ּה ַה ּ ָּש ֶדה ׁ ֶש ּ ׁ ְש ָּמ ּה ָּהי ּו עוֹ ִלים ֵּריחוֹ ת
נַ ֲע ָּליִ םְ .ו ָּא ְמר ּו ֲחזַ "ל (ב"ב סּ ְ ):
"ב ָּכל ְ ּגבוּלוֹ
ְ
ָּס ִביב" ִמ ָּּכאן ׁ ֶש ַה ּמוֹ ֵּכר ֶאת ָּש ֵּדה ּו ָּצ ִריך ַל ָּּכת ּוב
יה ַ -ה ּכֹל לוֹ ְמ ִדים
ימנֶ ָּ
ֶאת ָּש ֵּדה ּו ְו ֶאת ִס ָּ
ֵּמ ַא ְב ָּר ָּהם ָּא ִבינ ּוְ " ,ל ֵּעינֵּ י ְ ּבנֵּ י ֵּחת"ֶ ׁ ,ש ַ ּי ְרא ּו ׁ ֶש ָּּכךְ
ָּצ ִר ְ
יך ְל ִה ְתנַ ֵּהג,
ֵּ
"מ ֵּאת ְ ּבנֵּ י ֵּחת"ֵּ ,הם זָּ כ ּו ָּל ֶתת ֶאת זֶ הֵּ ,הם ָּעשוּ
ְּת ׁשו ָּּבה ְו ִה ְת ָּק ְרב ּו ְל ַא ְב ָּר ָּהם ָּא ִבינ ּוֲ .ע ָּש ָּרה
"בנֵּ י ֵּחת" ְו ַה ְר ָּ ּבה ִה ְלכוֹ ת ׁ ְש ֵּלמוֹ ת
ּ ְפ ָּע ִמים ָּּכתוּב ְ ּ
ְּכתו ִּבים ְ ּב ֶר ֶמזְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ְּת ִפ ִּלין לוֹ ְמ ִדים מטט
ִ ּב ְכ ֵּת ַפי ׁ ְש ֵּּתיםַ ּ ,פת ְ ּב ַא ְפ ִר ִ
יקי ׁ ְש ֵּּתיםֶ ,א ָּּלא
ׁ ֶש ַא ְב ָּר ָּהם ָּא ִבינ ּו זֶ ה ַה ְ ּיסוֹ ד ׁ ֶשל ַה ְּת ִפ ִּלין
ְו ַה ְּת ִפ ָּּלה ְו ַה ּכֹל.
"ו ַא ְב ָּר ָּהם זָּ ֵּקן ָּ ּבא ַ ּב ָּ ּי ִמים ַוה' ָּ ּב ֵּר ְך ֶאת ַא ְב ָּר ָּהם
ְ
ְ ּב ָּכל"ּ ְ ,ב ָּכל זֶ ה ִש ְמ ָּחה ׁ ֶש ֵּ ּי ׁש לוֹ ַה ּכֹלִּ ,כי הוּא
יהמ"ק?
יהמ"ק ַלה' ,ו ַּמה ֶזה ַה ֵּ ּב ַ
זַ ָּּכה ִל ְבנוֹ ת ֵּ ּב ַ
ׁ ֶשהוּא ָּהיָּ ה ִק ּ ׁשוּר ְו ָּדבוּק ַלה'ּ ַ ,בת כ' ְּכ ַבת ק' –
יש –
ְ ּבגִ יל ֶע ְש ִרים הוּא ִה ּ ִשיג ַמה ׁ ֶש ָּא ָּדם ַמ ְר ִ ּג ׁ
ִאם הוּא זוֹ ֶכה – ְ ּבגִ יל ֵּמ ָּאהֶ ׁ ,ש ָּּכל ַה ְּד ָּב ִרים
ַה ַ ּג ׁ ְש ִמ ִ ּיים זֶ ה ִ ּב ׁ ְש ִביל ְל ַה ִּכיר ֶאת ה'.

'ה ְבדָּּ ָּלה'!!!
ְמ ַח ּ ֵּפש ׁ ִשדּ ו ְּך? ֲ -ע ֵּשה ַ
יכה ְ ּב ִענְ יַ ן ׁ ֶשל
ַ ּב ֶה ְמ ׁ ֵּש ְך ַה ּ ָּפ ָּר ׁ ָּשה ַה ּתוֹ ָּרה ַמ ֲא ִר ָּ
יעזֶ ר ֶע ֶבד ַא ְב ָּר ָּהםְ ,ו ָּא ְמר ּו ָּע ָּליו" ,יְ ֵּפה
ֱא ִל ֶ
יח ָּתן ׁ ֶשל ֶע ֶבד ֲאבוֹ ת ִמ ּתוֹ ָּר ָּתן ׁ ֶשל ָּ ּבנִ ים"ִּ ,כי
ִש ָּ
זֶ ה ָּּכל ַה ּתוֹ ָּרה ֻּכ ָּּל ּה ְּכמוֹ ֵּא ֶצל ְ ּבנֵּ י ֵּחתְ ,ו ׁשוּב
ַא ְב ָּר ָּהם עוֹ ֶשה ַה ְב ָּּד ָּלה ,אַ .א ְב ָּר ָּהם ִה ְב ִּדיל ֵּ ּבין
ְ ּבנוֹ ת ְּכנָּ ַען ַה ֻּמ ׁ ְש ָּחתוֹ ת ְל ֵּבין ְ ּבנוֹ ת ֲא ָּרם
ׁ ֶש ָּא ְמנָּ ם ֵּהם עוֹ ְב ֵּדי ע"ז ֲא ָּבל ֵּהם ל ֹא ֻמ ׁ ְש ָּח ִתים
ִּכ ְבנוֹ ת ְּכנָּ ַען .בְ .ב ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ָּּת ּה ׁ ֶשל ִר ְב ָּקה
ַע ְצ ָּמ ּהִ ,ה ְב ִּדיל ּו ֵּ ּבין ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָּפ ָּחה ָּ -ל ָּבן ו ְּבתו ֵּּאל,
ְל ִר ְב ָּקה ַע ְצ ָּמ ּהְ .וגַ ם ְ ּב ָּכל ָּא ָּדם ְ ּב ַע ְצמוֹ ָּצ ִר ְ
יך
ְל ַה ְב ִּדיל ֵּ ּבין ָּה ַרע ַל ּטוֹ בַ ,ו ֲא ִפיל ּו ָּ ּב ְר ׁ ָּש ִעים
יהם
ַע ְצ ָּמםָּּ ,כל זְ ַמן ׁ ֶש ַה ָּּק ָּ ּב"ה ל ֹא ֵּה ִעיד ֲע ֵּל ֶ
ׁ ֶש ֵּאין ָּל ֶהם ַּת ָּּקנָּ הַּ ,כ ֲע ָּמ ֵּלק ְו ַה ּדוֹ ִמים לוֹ  -יֵּ ׁש
ָּ ּב ֶהם טוֹ בְ ,ו ֵּהם יְ כוֹ ִלים ַל ֲעשוֹ ת ְּת ׁשו ָּּבה
ו ְּל ַב ּ ֵּטל ֶאת ָּה ַרע ְ ּב ׁ ִש ּ ׁ ִשיםֶ ׁ ,ש ִ ּי ְהיֶ ה ֻר ּבוֹ טוֹ ב.
ְּכ ׁ ֶש ַא ְב ָּר ָּהם ל ֹא יוֹ ֵּד ַע!?...
יעזֶ ר ָּע ָּשה ,הוּא ִ ּב ּ ֵּטל ֶאת ָּה ַרע
ְוזֶ ה ַמה ׁ ֶש ֱא ִל ֶ
ׁ ֶש ּלוֹ ְל ַא ְב ָּר ָּהםֶ ׁ .ש ֲה ֵּרי ה' ְמגַ ֶּלה ְל ַא ְב ָּר ָּהם ָּּכל
"ה ֲמ ַכ ֶּסה ֲאנִ י ֵּמ ַא ְב ָּר ָּהם" ,א"כ
ָּּד ָּברְּ ,כ ֵּמ"ש ַ
ְ
ַמ ּדו ַּע הוּא ל ֹא ְמגַ ֶּלה לוֹ ֶאת ַה ּ ׁ ִש ּדוּך ׁ ֶשל ַה ֵּ ּבן
יע ֶזרֶ ׁ ,ש ַא ְב ָּר ָּהם
ׁ ֶש ּלוֹ ? ֶא ָּּלא זֶ ה ַה ִ ּנ ָּּסיוֹ ן ׁ ֶשל ֱא ִל ֶ
ְ ּב ַע ְצמוֹ ָּא ַמר לוֹ ׁ ֶשהוּא ל ֹא יוֹ ֵּד ַע ִמי ַה ּ ׁ ִש ּדוּךְ
ׁ ֶשל יִ ְצ ָּחקַ ,א ְב ָּר ָּהם עוֹ ֶשה ֶאת ַע ְצמוֹ ְל ָּפנָּ יו
יעזֶ ר ַע ְצמוֹ ָּהיָּ ה לוֹ ַ ּבת
יש ּ ָּפ ׁשוּ טֶ ,ו ֱא ִל ֶ
ְּכ ִא ׁ
ׁ ֶש ָּר ָּצה ָּל ֶתת אוֹ ָּת ּה ְליִ ְצ ָּחקֲ ,א ָּבל ַא ְב ָּר ָּהם
ַמ ׁ ְש ִ ּב ַ
יע אוֹ תוֹ ׁ ֶש ּל ֹא יִ ׁ ְש ַּת ֵּּלט ַעל יוֹ ְצ ֵּאי יְ ֵּרכוֹ
ְ
ִ
(מ ְד ָּר ׁש ְמאוֹ ר ָּה ֲא ֵּפ ָּלה)ְ ,ו ָּא ֵּכן ָּּכל ַה ֶּד ֶרך ָּהיוּ
לוֹ נִ ְסיוֹ נוֹ ת ְ ּגדוֹ ִליםְ ,ו ָּהיָּ ה ְמנִ יעוֹ ת ְ ּב ִלי סוֹ ף,
יע ו ְּבתו ֵּּאל ָּר ָּצה ַל ֲהרוֹ ג אוֹ תוֹ ,
ָּל ָּבן ָּר ָּצה ְל ַה ְפ ִר ַ
יעזֶ ר ַע ְצמוֹ ָּהיָּ ה לוֹ נִ ְסיוֹ נוֹ ת ְ ּגדוֹ ִלים ַעל
ֶו ֱא ִל ֶ
יע ֲה ִכי ָּ ּגדוֹ ל
ָּּכ ְך ,הוּא ָּהיָּ ה יָּ כוֹ ל ִל ְהיוֹ ת ַה ַּמ ְפ ִר ַ
יעזֶ ר...
ַא ְב ָּר ָּהם ִק ֵּ ּבל ּתוֹ ָּרה ִמ ִּסינַ י וּנְ ָּתנָּ ּה ֶל ֱא ִל ֶ
יעזֶ ר ְליִ ְצ ָּחק!!!...
וֶ ֱא ִל ֶ
ֲא ָּבל הוּא ְמאֹד ָּר ָּצה ְל ַק ֵּ ּים ֶאת ְּד ָּב ָּריו ׁ ֶשל
ַא ְב ָּר ָּהם ְ ּבנֶ ֱא ָּמנוּתְ ,ונַ ֲע ָּשה לוֹ נֵּ ס ְו ָּק ְפ ָּצה לוֹ
ַה ֶּד ֶר ְך ׁ ֶש ּל ֹא יִ ְהיֶ ה לוֹ זְ ַמן ַל ְח ׁשֹב ַרק ַל ֲעשוֹ ת,
ִּכי ַה ַּמ ְח ׁ ָּשבוֹ ת ָּהי ּו יְ כוֹ ִלים ְל ַב ְל ֵּ ּבל אוֹ תוֹ
ילהְ ,ל ַא ֲחר ׁ ֶש ָּע ַמד ַ ּב ִ ּנ ָּּסיוֹ ן הוּא ּפוֹ גֵּ ׁש ֶאת
ָּח ִל ָּ
אשית כד
יִ ְצ ָּחק ְואוֹ ֵּמר לוֹ "הוּא ֲאדֹנִ י" ( ְ ּב ֵּר ׁ ִ
סה)ָּּ ,כאן הוּא זָּ ָּכה ְל ַת ְכ ִלית ַה ּ ׁ ְש ֵּלמ ּות
יע ֶזר זָּ ָּכה ְל ַה ֲע ִביר ֶאת ׁ ַש ְל ׁ ֶש ֶלת ַה ּדוֹ רוֹ ת
ׁ ֶש ֱא ִל ֶ
ֵּמ ַא ְב ָּר ָּהם ְליִ ְצ ָּחק ,ו ִּב ׁ ְש ִביל זֶ ה הוּא זָּ ָּכה
ַל ֲעלוֹ ת ַל ָּּמרוֹ ם ַחי ְּכמוֹ ֵּא ִל ָּ ּיה ּו ַה ָּ ּנ ִביאְ ,והוּא
ַאף ְמ ׁ ַש ֵּּמ ׁש ֶאת ַא ְב ָּר ָּהם ַעד ַה ּיוֹ ם.
ַה ֵּ ּבן ׁ ֶשל נִ ְמרוֹ ד ְ ּב ַעד ַא ְב ָּר ָּהם...
יעזֶ ר הוּא עוֹ ג ְ ּבנוֹ ׁ ֶשל
יתא ְ ּב ִמ ְד ַר ׁש ׁ ֶש ֱא ִל ֶ
ְו ִא ָּ
נִ ְמרוֹ דֲ ,א ָּבל ְ ּב ִל ּבוֹ הוּא ָּהיָּ ה ָּּת ִמיד ִעם
ַא ְב ָּר ָּהםּ ַ ,גם ְּכ ׁ ֶש ָּא ִביו זָּ ַרק אוֹ תוֹ ְל ִכ ְב ׁ ַשן ָּה ֵּא ׁש,
ָּל ֵּכן נִ ְמרוֹ ד נָּ ַתן אוֹ תוֹ ְל ַא ְב ָּר ָּהםְּ ,כ ֵּדי ׁ ֶש ּל ֹא
יעזֶ ר ל ֹא
יע לוֹ ֶו ֱא ִל ֶ
יש ׁ ֶש ַּמ ְפ ִר ַ
יִ ְהיֶ ה לוֹ ַ ּב ַ ּביִ ת ִא ׁ
ָּהיָּ ה נֶ ְח ׁ ָּשב ַאף ְ ּב ֵּביתוֹ ׁ ֶשל ַא ְב ָּר ָּהםֶ ׁ ,ש ֲה ֵּרי לוֹ ט

יעזֶ ר ל ֹא
ֹאש ְל ַת ְל ִמ ֵּידי ַא ְב ָּר ָּהםֶ ,ו ֱא ִל ֶ
ָּהיָּ ה ָּהר ׁ
ָּהיָּ ה נֶ ְח ׁ ָּשב ִל ְכלוּ םְ ,ו ַאף ָּ ּב ֲע ֵּק ָּדה ַא ְב ָּר ָּהם
"שב ּו ָּל ֶכם ּפֹה ִעם ַה ֲחמוֹ ר" ַ -עם
אוֹ ֵּמר לוֹ ׁ ְ
ַה ּדוֹ ֶמה ַל ֲחמוֹ רּ ְ ,בדוֹ ֶמה ְליִ ׁ ְש ָּמ ֵּעאלֲ ,א ָּבל
ַא ֲח ֵּרי ׁ ֶשהוּא ָּע ָּשה ֶאת ָּּכל ַה ַּמ ֲע ִשים
ְל ַא ְב ָּר ָּהם ְ ּבנֶ ֱא ָּמנוּת ְוהוּא ִק ֵּ ּבל ֶאת ַה ִ ּבזְ יוֹ נוֹ ת
ֵּמ ַא ְב ָּר ָּהם ְ ּב ִש ְמ ָּחה ,הוּא זָּ ָּכה ִל ְהיוֹ ת
ַה ְּמ ׁ ַש ֵּּמ ׁש ׁ ֶשל ַא ְב ָּר ָּהם ָּ ּבזֶ ה ו ַּב ָּ ּבאְּ ,כמוֹ
ׁ ֶש ַה ְ ּג ָּמ ָּרא ְמ ַס ּ ֶפ ֶרת (ב"ב נחֶ ׁ ).שר' ַ ּב ָּ ּנ ָּאה נִ ְכנַ ס
יעזֶ ר ּ ָּפ ַתח
ְל ַצ ֵּ ּין ֶאת ְמ ָּע ָּרתוֹ ׁ ֶשל ַא ְב ָּר ָּהם ְו ֱא ִל ֶ
לוֹ ֶאת ַה ֶּד ֶלת.
"אל יִ ְת ַה ֵּּלל ָּח ָּכם ְ ּב ָּח ְכ ָּמתוֹ "
ַ
יעזֶ ר,
ְולוֹ ט ָּהיָּ ה ַה ְר ֵּ ּבה יוֹ ֵּתר ֻמ ְכ ׁ ָּשר ֵּמ ֱא ִל ֶ
ׁ ֶש ֲה ֵּרי רוֹ ִאים ׁ ֶשהוּא ּ ִפ ְל ּ ֵּפל עם רועי אברם
ִאם ָּה ָּא ֶרץ נֶ ְח ׁ ֶש ֶבת ׁ ֶש ּלוֹ ְ ,ו ִא ּל ּו ֱא ִל ֶ
יעזֶ ר ָּּמ ִצינוּ
(ת ֲענִ ית
ׁ ֶש ַאף ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּּלל ל ֹא ִה ְת ּ ַפ ֵּּלל ַּכהֹגֶ ן ַּ
יעזֶ ר יוֹ ֵּתר
דְ ,).ו ַל ְמרוֹ ת זֹאת ה' ָּ ּב ַחר ֶ ּב ֱא ִל ֶ
ִמ ּלוֹ ט ְל ִפי ׁ ֶש ָּהיָּ ה נֶ ֱא ָּמן ,נָּ כוֹ ן ָּּכל ֶא ָּחד
ׁ ֶשעוֹ ֶשה ַמ ֲע ִשים טוֹ ִבים ְמ ַק ֵּ ּבל ֶאת ְש ָּכרוֹ ,
ֲא ָּבל ִמי ׁ ֶש ָּּדבוּק ְ ּב ַא ְב ָּר ָּהם ְמ ַק ֵּ ּבל ֵּמ ֶח ְלקוֹ ׁ ֶשל
יתא ְ ּב ָּאבוֹ ת
ַא ְב ָּר ָּהם ׁ ֶש ֶּזה ָּש ָּכר ְל ֵּאין ֲער ְֹךְ .ו ִא ָּ
דר"נ ׁ ֶש ַא ְב ָּר ָּהם ָּהיָּ ה ָּה ָּא ָּדם ַה ָּ ּגדוֹ ל ַ ּב ֲענָּ ִקים
ׁ ֶש ָּהיָּ ה ׁ ָּשקוּל ְּכנֶ גֶ ד ע"ד ְ ּבנֵּ י ָּא ָּדם ו ְּמ ָּפ ֵּר ׁש
ַה ְ ּג ָּר"א זֶ ה מ ֶֹשה ְו ַא ֲהרֹן נָּ ָּדב ַו ֲא ִביהוּא
ְו ׁ ִש ְב ִעים ִמ ִּז ְקנֵּ י יִ ְש ָּר ֵּאלַ ,מה ַה ּ ְפ ׁ ָּשט ָּ ּבזֶ ה? ִּכי
ְּכ ׁ ֶש ּמ ֶֹשה ָּע ָּלה ַל ָּּמרוֹ ם ְל ַק ֵּ ּבל ֶאת ַה ּתוֹ ָּרה,
ֻה ְצ ַר ְך ֶל ֱאחֹז ְ ּב ִכ ֵּּסא ַה ָּּכבוֹ ד ִ ּב ׁ ְש ִביל ִלגְ ּבֹר ַעל
ַט ֲענוֹ ת ַה ַּמ ְל ָּא ִכיםְ ,ו ִא ּל ּו ַא ְב ָּר ָּהם ַה ַּמ ְל ָּא ִכים
יָּ ְרד ּו ְל ֵּביתוֹ ַ ,וה' עוֹ ֵּמד ְליָּ דוֹ ְוהוּא אוֹ ֵּמר ַלה'
ּבוֹ א ְו ִת ְר ֶאה ֵּא ְ
יהם ַרק
יך ֲאנִ י ל ֹא ִמ ְתיַ ֵּחס ֲא ֵּל ֶ
ֵּא ֶל ָּ
יך ְל ַבד.
יעזֶ ר...
'אבוֹ ת' ׁ ֶשל ֱא ִל ֶ
ִ ּב ְר ַּכת ָּ
ְ
ְ
ה
יָּ
ה
ָּ
יך
א
ֵּ
,
ך
כ
ָּ
ל
כ
ָּ
ל
ּ
ּ
לוֹ
ְו ִאם ַא ְב ָּר ָּהם ָּ ּגדוֹ
יעזֶ ר ׁ ֶש ַאף ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּּלל ל ֹא ִה ְת ּ ַפ ֵּּלל
ַּת ְל ִמיד ֶּכ ֱא ִל ֶ
(ת ֲענִ ית ד ).אוֹ ֶמ ֶרת א"ר
ַּכהֹגֶ ן ְּכמוֹ ׁ ֶש ַה ְ ּג ָּמ ָּרא ַּ
ׁ ְשמו ֵּּאל ַ ּבר נַ ֲח ָּמנִ י א"ר יוֹ נָּ ָּתן ג' ׁ ַש ֲאל ּו ׁ ֶש ּל ֹא
יעזֶ ר ֶע ֶבד ַא ְב ָּר ָּהם ׁ ָּש ַאל ׁ ֶש ּל ֹא
ַּכהֹגֶ ןֱ ...א ִל ֶ
"ו ָּהיָּ ה ַה ַ ּנ ֲע ָּרה ֲא ׁ ֶשר א ַֹמר"...
ַּכהֹגֶ ן ׁ ֶש ָּא ַמר ְ
ֲא ִפ ּל ּו ִח ֶ ּג ֶרת ֲא ִפ ּל ּו סו ָּּמא? ֶא ָּּלא ַו ַּדאי
יע ֶזר ָּהיָּ ה ָּח ָּכם ל ֹא ּ ָּפחוֹ ת מלוֹ ט ֲא ָּבל
ׁ ֶש ֱא ִל ֶ
הוּא ִ ּב ּ ֵּטל ֶאת ַּד ְע ּתוֹ ְלגַ ְמ ֵּרי ִל ְפנֵּ י ַא ְב ָּר ָּהם.
יעזֶ ר יָּ ַכל ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּּללֶ ,א ָּּלא ִאם הוּא
ַו ַּדאי ׁ ֶש ֱא ִל ֶ
ָּהיָּ ה ִמ ְת ּ ַפ ֵּּלל ְּת ִפ ַּלת ַע ְצמוֹ  ,הוּא ל ֹא ָּהיָּ ה
יעזֶ ר יָּ ַדע ׁ ֶשהוּא ָּצ ִר ְ
יך ְל ַק ּ ׁ ֵּשר ֶאת
יחֱ ,א ִל ֶ
ַמ ְצ ִל ַ
'ברוּ ךְ
ַע ְצמוֹ ְל ַא ְב ָּר ָּהם ,הוּא ּ ָּפ ַתח ִ ּב ְת ִפ ָּּלה ָּ ּ
ַא ָּּתה "ה' ֱאל ֵֹּהי ֲאדֹנִ י ַא ְב ָּר ָּהםַ ,ה ְק ֵּרה נָּ א ְל ָּפנַ י
ַה ּיוֹ ם" ִּ -ת ְתגַ ֶּלה ֵּא ַלי ְו ַתזְ ִמין ִלי ֶאת ַמה ׁ ֶש ֲאנִ י
ָּצ ִר ְ
"ו ֲע ֵּשה ֶח ֶסד ִעם ֲאדֹנִ י ַא ְב ָּר ָּהם"ַ ,עד
יךַ ,
ָּּכאן הוּא גּ וֹ ֵּמר ֶאת ִ ּב ְר ַּכת ָּאבוֹ ת הוּא ִה ְת ַק ּ ׁ ֵּשר
ְל ַא ְב ָּר ָּהם ָּא ִבינ ּו ּ ָּ ,ב ֶרגַ ע ׁ ֶשהוּא ִהזְ ִּכיר ֶאת
זְ כוּת ַא ְב ָּר ָּהם הוּא ְּכ ָּבר ָּהיָּ ה ָּ ּבטו ַּח ׁ ֶשה ּוא
יחִ ,מ ָּּכאן ָּו ֵּא ָּ
יַ ְצ ִל ַ
יל ְך ְּכ ָּבר ל ֹא ָּהיָּ ה ִא ְכ ּ ַפת לוֹ
ְל ַד ֵּ ּבר ֲא ִפ ּל ּו ְּד ָּב ִרים ׁ ֶש ֵּאינָּ ם ְמ ֻה ָּ ּגנִ ים ,ל ֹא

"ה ֵּ ּנה
ְמ ׁ ַש ֶ ּנה ַמה ְ ּב ִד ּיוּק ,ה' ַו ַּדאי יִ ְהיֶ ה ְ ּב ֶעזְ רוֹ ִ .
ָּאנ ִֹכי נִ צָּּ ב ַעל ֵּעין ַה ַּמיִ ם ו ְּבנוֹ ת ַאנְ ׁ ֵּשי ָּה ִעיר
יוֹ ְצאוֹ ת ִל ׁ ְשאֹב ַמיִ ם"  -הוּא רוֹ ֶאה ֶאת ֻּכ ָּּלם
"ו ָּהיָּ ה ַה ַ ּנ ֲע ָּרה
עוֹ ִשים ֶח ֶסד הוּא ִה ְת ּ ַפ ֵּעל ִמ ֶּזהְ ,
יה ַה ּ ִטי נָּ א ַּכ ֵּּד ְך ְו ֶא ׁ ְש ֶּתה ְוגוֹ '" -
ֲא ׁ ֶשר א ַֹמר ֵּא ֶל ָּ
ֶאת זֶ ה הוּא ָּל ַמד ֵּמ ַא ְב ָּר ָּהם ָּא ִבינ ּו ׁ ֶש ִּמי ׁ ֶש ְּמ ַק ֵּ ּים
"יֻ ַּקח נָּ א ְמ ַעט ַמיִ ם" הוּא ֵּמ ַאנְ ׁ ֵּשי ֵּ ּביתוֹ ׁ ֶשל
ַא ְב ָּר ָּהם ְוזֶ ה ל ֹא ָּהיָּ ה ִ ּב ְכ ַלל ְּת ִפ ָּּלה ֲהגוּנָּ הֲ ,ה ֵּרי
יְ כוֹ ָּלה ָּל ֵּצאת נַ ֲע ָּרה ל ֹא טוֹ ָּבהְ ,ו ַל ְמרוֹ ת זֹאת
יח,
ֱהיוֹ ת ְוהוּא ָּהיָּ ה נֶ ֱא ָּמן ְל ַא ְב ָּר ָּהם הוּא ִה ְצ ִל ַ
יש" ִק ָּּדה זֶ ה ָּּד ָּבר ְמאֹד ָּק ׁ ָּשהְ ,ו ָּה ֶע ֶבד
ַ
"ו ִ ּי ּקֹד ָּה ִא ׁ
ָּע ָּשה ֶאת זֶ ה ,הוּא ָּש ַמח ְמאֹד ְוהוֹ ָּדה ַלה'ֶ ,אל
ִּת ְק ֵּרי ִק ָּּדה ֶא ָּּלא ְר ִק ָּידהַ ,ה ּ ֶט ַבע ׁ ֶשל ָּה ָּא ָּדם
ׁ ֶשהוּא ל ֹא ָּש ֵּמ ַח ִמ ַּמה ׁ ֶש ֵּ ּי ׁש לוֹ  ,הוּא ְמ ַח ּ ֵּפש
ַצ ִּדיק ְ ּבסוֹ ף ָּהעוֹ ָּלם ְוהוּא ל ֹא יוֹ ֵּד ַע ׁ ֶש ַהצַּ ִּדיק
יעזֶ ר
ְליָּ דוֹ ׁ ֶש ִּמ ֶּמנּ ּו הוּא יְ ַק ֵּ ּבל ָּּכל טוּבֲ ,א ָּבל ֱא ִל ֶ
ֵּה ִבין ׁ ֶשהוּא ָּצ ִר ְ
יך ִל ְשמוֹ ַח ְ ּב ֶח ְלקוֹ ְו ָּל ֶל ֶכת ַא ֲח ֵּרי
יח.
ַא ְב ָּר ָּהם ָּא ִבינוְּ ,ו ָּל ֵּכן הוּא ִה ְצ ִל ַ
ָּה ַר ִ ּבי ׁ ֶשל יִ ׁ ְש ָּמ ֵּעאל...
ְוגַ ם יִ ׁ ְש ָּמ ֵּעאל ְ ּבסוֹ ף יָּ ָּמיו ִה ְת ַ ּב ּ ֵּטל ְליִ ְצ ָּחקְּ ,כמוֹ
"ו ִ ּי ְק ְ ּבר ּו אוֹ תוֹ יִ ְצ ָּחק
ׁ ֶש ָּדרז"ל (ב"ב טז ):עה"פ ַ
ְויִ ׁ ְש ָּמ ֵּעאל ָּ ּבנָּ יו" ְ -מ ַל ֵּּמד ׁ ֶש ִה ְק ִּדימוֹ ְליִ ְצ ָּחק
ָּל ֶל ֶכת ְל ָּפנָּ יוְ ,ל ִפי ׁ ֶש ִּק ְ ּבלוֹ ָּע ָּליו ְל ַר ּבוֹ ׁ ְש ַמע
ִמינָּ ּה ָּע ָּשה יִ ׁ ְש ָּמ ֵּעאל ְּת ׁשו ָּּבהְ .ו ַה ַּכ ָּּונָּ ה ָּ ּבזֶ ה
ׁ ֶשהוּא ָּר ָּאה ְו ָּל ַמד ִמ ֶּמנּ ּוֵּ ,א ְ
יך הוּא קוֹ ֵּבר ֶאת
ַא ְב ָּר ָּהםְ ,ליִ ׁ ְש ָּמ ֵּעאל ָּהיָּ ה ֵּּדעוֹ ת ְמ ׁ ֻש ָּ ּב ׁשוֹ ת ִמ ּ ׁ ֶשל
ַע ְצמוֹ ֵּא ְ
יך ִל ְק ּבוֹ רֲ ,א ָּבל הוּא ִה ְת ַ ּב ּ ֵּטל ְליִ ְצ ָּחק,
ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ְ ּנ ָּב ֵּאר.
ַה ֶה ְס ּ ֵּפד ׁ ֶשל יִ ְצ ָּחק ַעל ָּא ִביו ַה ָּ ּגדוֹ ל...
"אל ְמ ָּע ַרת ְש ֵּדה ַה ַּמ ְכ ּ ֵּפ ָּלה
יכה ֶ
ְו ַה ּתוֹ ָּרה ַמ ֲא ִר ָּ
ַה ּ ָּש ֶדה ֲא ׁ ֶשר ָּקנָּ ה ַא ְב ָּר ָּהם ֵּמ ֵּאת ְ ּבנֵּ י ֵּחת ׁ ָּש ָּּמה
ֻק ַ ּבר ַא ְב ָּר ָּהם"ַ .מה ָּּכל ָּה ֲא ִריכוּת ַהזּוֹ ? ֶא ָּּלא זֶ ה
ַה ּכֹל ִמ ִּד ְב ֵּרי ַה ֶה ְס ּ ֵּפד ׁ ֶשל יִ ְצ ָּחק ,יִ ְצ ָּחק ָּע ַמד
ְו ִה ְס ּ ִפיד ִ ּב ְפנֵּ י ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָּפ ָּחה ,יַ ֲעקֹב ַ ּגם ָּע ַמד ְליָּ דוֹ ,
ׁ ֶש ֲה ֵּרי הוּא ְּכ ָּבר ָּהיָּ ה ֶ ּבן ׁ ְשל ִֹשים ְו ָּח ֵּמ ׁש
ִ ּב ְפ ִט ַירת יִ ְצ ָּחק.
יש ַעל ַא ָּ ּבא...
יִ ְצ ָּחק אוֹ ֵּמר ַקדִּ ׁ
"ו ָּ ּיזֶ ד יַ ֲעקֹב נָּ זִ יד" ,הוּא
ְו ָּאז ָּהיָּ ה ַה ַּמ ֲע ֶשה ׁ ֶשל ַ
ָּע ָּשה ְסע ּו ַדת ַה ְב ָּר ָּאה ְליִ ְצ ָּחקַ ,ה ְב ָּר ָּאה ִמ ְּל ׁשוֹ ן
"מ ְצ ַות ה' ָּ ּב ָּרה"ַ ,ה ְּסע ּו ַדת ַה ְב ָּר ָּאה ׁ ֶשל יִ ְצ ָּחק
ִ
ְ
ִה ְב ִהיר ֶאת ָּּכל ַה ֶּד ֶרך ׁ ֶשל ַא ְב ָּר ָּהם ,זֶ ה ָּהיָּ ה
יש ַעל ַא ְב ָּר ָּהם .הוּא ֵּ ּב ֵּר ְך ַעל ָּה ֲע ָּד ׁ ִשים
ַק ִּד ׁ
ׁ ֶש ַ ּי ֲעקֹב ֵּה ִביא לוֹ ו ֵּּפ ֵּר ׁש ֶאת ְּד ָּב ָּריו ׁ ֶש ַא ְב ָּר ָּהם
הוּא זֶ ה ּ ׁ ֶש ִּל ֵּּמד אוֹ ָּתנ ּו ְלהוֹ דוֹ ת ַלה' ַעל ָּּכל
"ל ַמ ַען ֲא ׁ ֶשר יְ ַצ ֶּוה ֶאת ָּ ּבנָּ יו ְו ֶאת
ְּד ָּב ָּריוְּ .כ ַמ"ש ְ
ֵּ ּביתוֹ ַא ֲח ָּריו"ְ ,וזֶ ה ּו ׁ ֶש ָּה ֲע ָּד ׁ ִשים ְמ ַר ְּמזִ ים
ׁ ֶש ַ ּ'ג ְל ַ ּגל הוּא ׁ ֶשחוֹ זֵּ ר ָּ ּבעוֹ ָּלם' ַ(ר ׁ ִש"י ּתוֹ ְלדוֹ ת
ׁ ָּשם)  -זֶ ה ְמ ַר ֵּּמז ַעל ַ ּג ְל ַ ּגל ַה ּדוֹ רוֹ תֶ ׁ ,ש ַה ִחנּ ּו ְך
ְו ַה ָּּמס ֶֹרת ׁ ֶשל ַא ְב ָּר ָּהם ִמ ְת ַ ּג ְל ֵּ ּגל ְוהוֹ ֵּל ְך ִמ ּדוֹ ר
ְלדוֹ ר.
ֲא ִפיל ּו יִ ׁ ְש ָּמ ֵּעאל ּפוֹ ֵּרץ ִ ּב ְב ִכי...
ְו ַה ּתוֹ ָּרה ְמ ִע ָּידה "יִ ְצ ָּחק ְויִ ׁ ְש ָּמ ֵּעאל ָּ ּבנָּ יו" -
יהם ָּהי ּו ָּ ּבנָּ יוַ ּ ,פ ֲע ַמיִ ם ָּמ ִצינ ּו
ְ ּבאוֹ ָּת ּה ַה ּ ׁ ָּש ָּעה ׁ ְש ֵּּת ֶ

ׁ ֶש ִ ּי ׁ ְש ָּמ ֵּעאל ָּהיָּ ה לוֹ ִה ְרהו ֵּּרי ְּת ׁשו ָּּבה .א)
"ב ֲא ׁ ֶשר הוּ א ׁ ָּשם"ֲ ,א ָּבל
ְ ּביַ ְלדוּתוֹ ֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱא ַמר ּבוֹ ַ ּ
ֲע ַדיִ ן ָּהיָּ ה ִל ּבוֹ ַרעְ ,ו ָּהיָּ ה ָּע ִתיד ִל ְהיוֹ ת ָּר ׁ ָּשע
ְו ִלירוֹ ת ִחצִּ ים ַעל יִ ְצ ָּחק .ב) ְ ּב ִז ְקנוּתוֹ ּ ְ ,בסוֹ ף
יתת ָּא ִביו ָּע ָּשה ְּת ׁשו ָּּבה ו ָּּב ָּכה ַעל
יָּ ָּמיוּ ְ ,ב ִמ ַ
ָּא ִביו ְו ׁ ָּש ַמע ֶאת ִּד ְב ֵּרי ַה ֶה ְס ּ ֵּפד ְו ִק ֵּ ּבל ִה ְלכוֹ ת
ֲא ֵּבלוּת ִמ ִ ּי ְצ ָּחק ָּא ִביוְ ,וזֶ ה נֶ ְח ׁ ָּשב לוֹ ׁ ֶש ָּע ָּשה
ְּת ׁשו ָּּבה.
'צ ָּּו ָּאה' ׁ ֶשל
ִ ּי ְצ ָּחק אוֹ ֵּמר ְליִ ׁ ְש ָּמ ֵּעאל ֶאת ַה ַ
ַא ָּ ּבא???
ְויִ ְצ ָּחק ּפוֹ נֶ ה ְליִ ׁ ְש ָּמ ֵּעאל ְואוֹ ֵּמר לוֹ ! ַא ָּּתה יוֹ ֵּד ַע
ַמה ָּהיָּ ה ַהצַּ ָּּו ָּאה ָּה ַא ֲחרוֹ נָּ ה ׁ ֶש ַא ָּ ּבא ִצ ָּּוה ִל ְפנֵּ י
"ה ּ ָּש ֶדה ֲא ׁ ֶשר ָּקנָּ ה ַא ְב ָּר ָּהם ֵּמ ֵּאת ְ ּבנֵּ י
מוֹ תוֹ ַ :
ֵּחת" ,יִ ׁ ְש ָּמ ֵּעאל ִ ּב ְכ ָּלל ל ֹא ֶה ֱא ִמין ְול ֹא ָּס ַבר
יכה ֶק ֶבר ְמיֻ ָּחדַ ,מה ַרע ׁ ֶש ִהיא
ׁ ֶש ּ ָּש ָּרה ְצ ִר ָּ
ִּת ָּּק ֵּבר ְ ּב ֵּבית ַה ְּק ָּברוֹ ת ׁ ֶשל ְ ּבנֵּ י ֵּחת? ֲא ָּבל ָּּכאן
הוּא ָּחזַ ר ְוהוֹ ָּדה ְליִ ְצ ָּחקֶ ׁ ,שצָּּ ִר ְ
יך ְל ִה ְת ַ ּב ֵּּדל
ֵּמ ַהגּ וֹ יִ יםְ ,ויִ ְצ ָּחק ַמ ְמ ׁ ִש ְ
"על ּ ְפנֵּ י
יך ְואוֹ ֵּמר ַ
ַמ ְמ ֵּרא" ַ ּגם ַ ּב ַח ִ ּיים ׁ ֶשל ַא ְב ָּר ָּהם ְו ָּש ָּרה ֵּהם ָּהיוּ
ֻמ ְב ָּּד ִליםַ ,מ ְמ ֵּרא נָּ ַתן ָּל ֶהם ֲאחוּזָּ ה ֻמ ְב ֶּד ֶלת
ְל ַע ְצ ָּמם ׁ ֶש ּ ׁ ָּשם יִ ְחיוֶּ .א ָּּלא יִ ְהי ּו ְמע ָֹּר ִבים ִעם
ילהְ .ויִ ְצ ָּחק אוֹ ֵּמר ְליִ ׁ ְש ָּמ ֵּעאל ַּדע
ְ ּבנֵּ י ְּכנָּ ַען ָּח ִל ָּ
ָּ
ְל ָּך! ׁ ֶש ֲע ִת ִידים זַ ְר ֲעך ַל ֲעשוֹ ת ְל ָּבנַ י ֶ ּג ָּטאוֹ ת,
ְ ּב ׁ ָּש ָּעה ׁ ֶש ֵּהם יַ ְת ִחיל ּו ְל ִה ְת ָּע ֵּרב ִעם ַהגּ וֹ יִ ים,
ְו ָּכל זֶ ה ִ ּב ְכ ֵּדי ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ָּלנ ּו ַה ְב ָּּד ָּלה ִמ ְּמ ָּך
ו ִּמ ָּ ּבנֶ י ָּךִּ ,כי ְּכ ׁ ֶש ַה ְ ּיה ּו ִדי ִמ ְת ָּע ֵּרב ִעם ַהגּ וֹ י,
ַה ּטוֹ ב ׁ ֶש ְ ּב ַע ְצמוֹ ִמ ְת ַע ֵּּכר ְו ַהגּ וֹ י ּ ָּפ ׁשוּט מוֹ ֵּאס
ּבוֹ .
יִ ְצ ָּחק עוֹ ֶשה ַה ְב ָּּד ָּלה ְלדוֹ רוֹ ת...
ְו ַה ַה ְב ָּּד ָּלה ַהזּוֹ זֶ ה ַמה ׁ ֶש ּ ׁ ָּש ַמר ָּע ֵּלינ ּו ְ ּב ָּכל
"גר
ַה ּדוֹ רוֹ תְ .ו ַא ְב ָּר ָּהם ָּא ִבינ ּו נִ ְל ָּחם ע"ז ְּכ ַמ"ש ֵּ ּ
ְותוֹ ׁ ָּשב ָּאנ ִֹכי ִע ָּּמ ֶכם" ִ -אם ִּת ְרצ ּו ֲה ֵּרינִ י ֵּ ּגר,
ְ'ו ִאם ָּלאו ֶא ְט ֵּלנָּ ה ְ ּבכ ַֹח' ַ(ר ׁ ִש"י) ַ -א ְב ָּר ָּהם
ָּע ָּשה ֶאת ָּּכל ַה ַּת ְח ּבוּ לוֹ ת ׁ ֶש ָּ ּבעוֹ ָּלםָּ ,ה ִע ָּּקר
ִל ְהיוֹ ת ֻמ ְב ָּּדל ִמ ְ ּבנֵּ י ֵּחתְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ֵּ ּב ַא ְרנ ּו.
"ש ָּּמה ֻק ַ ּבר ַא ְב ָּר ָּהם ְו ָּש ָּרה
ְו ַה ּתוֹ ָּרה ְמ ַס ֶ ּי ֶמת ׁ ָּ
"ב ֲא ׁ ֶשר הוּא ׁ ָּשם",
ִא ׁ ְש ּתוֹ "ָּ ׁ ,
'ש ָּּמה' ִמ ָּּל ׁשוֹ ן ַ ּ
"ב ֲא ׁ ֶשר ה ּוא
ְ ּבאוֹ ָּת ּה ׁ ָּש ָּעה נִ ְת ַק ֵּ ּים ְ ּביִ ׁ ְש ָּמ ֵּעאל ַ ּ
ׁ ָּשם" ְוהוּא ָּע ָּשה ׁשוּ ָּמא ַעל ְּד ָּר ָּכיוְ ,ונִ ְהיָּ ה
ַּת ְל ִמיד ׁ ֶשל יִ ְצ ָּחק.
יִ ְצ ָּחק ַמ ְמ ׁ ִש ְ
יך ֶאת דַּ ְר ּכוֹ ׁ ֶשל ַא ָּ ּבא...
"ויְ ִהי ַא ֲח ֵּרי מוֹ ת ַא ְב ָּר ָּהם וַ יְ ָּב ֶר ְך ֱאל ִֹהים ֶאת
ַ
יִ ְצ ָּחק ְ ּבנוֹ ַו ֵּ ּי ׁ ֶשב יִ ְצ ָּחק ִעם ְ ּב ֵּאר ַל ַחי רוֹ ִאי" -
"ב ֵּאר" ַמיִ ם,
יִ ְצ ָּחק ָּּכל ַה ְּז ַמן הוֹ ָּדה ַלה' ַעל ְ ּ
ׁ ֶש ֶּזה ַה ַח ִ ּיים ׁ ֶשל ָּה ָּא ָּדםְ ,ו ׁ ָּשם ה ּוא ַ ּגם ֵּּכן ָּמ ָּצא
"ל ַחי" ַ -על ַה ְ ּנ ׁ ִשימוֹ ת" ,רוֹ ִאי"
ֶאת ַה ִּז ּווּג ׁ ֶש ּלוֹ ַ ,
 ׁ ֶש ֵּ ּי ׁש לוֹ ֵּעינַ יִ ם ִל ְראוֹ ת ֶאת ַח ְס ֵּדי ה' ,זֶ ה ָּהיָּ היִ ְצ ָּחק ָּא ִבינ ּו ׁ ֶש ָּּז ָּכה ְל ַק ֵּ ּבל ֵּמ ָּא ִביו ַה ָּ ּגדוֹ ל ֶאת
ַה ֶּד ֶר ְך ׁ ֶש ּלוֹ ְ .ו ִא ּל ּו יִ ׁ ְש ָּמ ֵּעאלִ ,מ ָּ ּיד ַה ּתוֹ ָּרה
"ו ֵּא ֶּלה ּתוֹ ְלדוֹ ת
יכה אוֹ תוֹ ַלצַּ ד ְ -
ַמ ׁ ְש ִל ָּ
ילה
יִ ׁ ְש ָּמ ֵּעאלַ ...על ּ ְפנֵּ י ָּּכל ֶא ָּחיו נָּ ָּפל" ,נְ ִפ ָּ
ְ ּגדוֹ ָּלה ִּת ְהיֶ ה לוֹ ֲע ֵּדי אוֹ ֵּבדָּ .א ֵּמן.

ִלזְ ּכוֹ ת ַל ֲענָ ָוה
ָ
יכך ַעל ָכל גו ֵּפנו
ָא ִבינו ַמ ְל ֵּכנו ַר ֵּחם ָע ֵּלינו ְוזַ ֵּכנו ְל ַה ְמ ִל ְ

ְּבנִ י

ֶּבן

ַה ָּׁשנָּׁ ה

ָּׁו ֵח ִצי,

ַכ ָּׁמה

יח ָּׁע ָּׁליו נָּׁ ַפל
ֶּש ִה ְּש ַת ַד ְּל ִתי ְּל ַה ְּש ִג ַ
ָּׁג ֶּרם ַמ ְּד ֵרגוֹ ת ָּׁגדוֹ לְּ ,ונָּׁ ֵקל ְּל ָּׁה ִבין

נַ ְפ ֵּשנו רו ֵּחנו ְונִ ְש ָמ ֵּתנוַ ,על ֵּא ָב ֵּרינו ְוגִ ֵּידינו ְו ַעל ָכל
חו ֵּשינוְ ,ונָ סור ִמ ֶּד ֶּר ְך ַה ַג ֲא ָוה ְונִ ְל ַמד ֲענָ ָוה ְו ִש ְפלות ִמ ָש ָרה

ַמה ָּׁהיָּׁ ה יָּׁ כוֹ ל ָּׁל ֵצאת ִמ ֶּזה,

ִא ֵּמנו ע"ה ֶּש ַבת ֵּמ ָאה ָהיְ ָתה ְש ֵּפ ָלה ְכ ַבת ֶּע ְש ִריםְ ,ול ֹא
ישה ַע ְצ ָמה ִכ ְז ֵּקנָ ה ַב ֲע ַלת ֵּד ָעה ְגדוֹ ָלה ֲא ִפלו ֶּש ָכ ְך
ִה ְר ִג ָ

ו ְּב ַח ְּס ֵדי ה' לֹא נִ זוֹ ק ְּכ ַלל ַרק
ִה ְּתנַ ֵפ ַח לוֹ ַמ ָּׁכה ֶּש ִק ֵבל ְּב ִמ ְּצחוֹ ,

ָהיְ ָתה ,ו ַבת כ' ָהיְ ָתה ְש ֵּפ ָלה ִכ ְבגִ יל ֶּש ַבעַ ,ר ֵּחם ָע ֵּלינו

ַכ ָּׁמה

ימי ַה ַב ֲחרותֶּ ,ש ִב ְשנוֹ ת
ְוזַ ֵּכנו ְל ִה ָנ ֵּצל ֵּמ ַה ַג ֲא ָוה ִב ְפ ָרט ִב ֵּ
ָה ֶּע ְש ִרים ָל ָא ָדם ָבא לוֹ ַג ֲא ָוה ְגדוֹ ָלה ְואוֹ ֵּחז ַע ְצמוֹ ְכ ֶּמ ֶּלךְ

ַדקוֹ ת

ְּל ַא ַחר

ִמ ֵכן

אתיו ַל ַביִ תָּׁ ,ע ָּׁלה ַעל ִכ ֵסא
ְּכ ֶּש ֵה ֵב ִ
ְּונָּׁ ַפל ִמ ֶּמנו ְּכ ֶּשרֹאשוֹ ַל ֲאחוֹ ָּׁריו
ַעל ֶּד ֶּלת ֲארוֹ ן ִמ ְּזכו ִכית ֶּש ָּׁע ַמד

ֹאמר לוֹ ַמה ַת ֲע ֶּשה ו ַמה ִת ְפ ָעל ַרק הוא
ְו ַש ִליטְ ,ו ֵּאין ִמי י ַ
ְו ָא ְפסוֹ ַרח"לַ ,ז ֵּכנו ִל ְלמֹד ִמ ָש ָרה ֶּש ִב ְהיוֹ ָתה ְבגִ יל ֶּע ְש ִרים

ָּׁשםַ ,ה ֶּד ֶּלת ִה ְּתנַ ְּפ ָּׁצה ְּכ ֶּשרֹאשוֹ
ְּבתוֹ ָּׁכה ו ָּׁברו ְּך ה' לֹא ֵא ַרע לוֹ
"כי ִה ַצ ְּל ָּׁת
יטה ַק ָּׁלהִ ,
ֲא ִפלו ְּס ִר ָּׁ

ָל ַד ַעת ֶּש ֵּאין ִלי ְכ ָלל ְב ַמה ְל ִה ְת ָגאוֹ ת ְו ֵּא ַדע ֶּאת ִש ְפלו ִתי,
ְו ֶּא ְל ַמד ִמ ָד ִוד ַה ֶּמ ֶּל ְך ֶּש ַעל ַאף ָכל ַג ְדלותוֹ ְונֶּ ֱא ָמנותוֹ

נַ ְּפ ִשי ִמ ָּׁמ ֶּות ֶּאת ֵעינִ י ִמן ִד ְּמ ָּׁעה
ֶּאת ַרגְּ ִלי ִמ ֶּד ִחי ֶּא ְּת ַה ֵל ְּך ִל ְּפנֵ י ה'

ֶּה ֱחזִ ָ
יקה ַע ְצ ָמה ִל ְק ַט ָנה ַבת ֶּש ַבע ִב ְל ַבדֲ ,א ִפילו ֶּש ָהיְ ָתה
ְגדוֹ ָלה ְב ַמ ֲע ָלה ְמאֹדְ ,ו ָהיָ ה ָלה ְב ַמה ְל ִה ְת ָגאוֹ ת ,זַ ֵּכנִ י

ֵּא ֶּל ָ
יך ,נִ ְק ָרא ְ
"ו ָד ִוד ֲהל ֹא ַה ָק ָטן" ִמ ְפנֵּ י ֶּש ֶּה ְחזִ יק ַע ְצמוֹ

ְּב ַא ְּרצוֹ ת ַה ַח ִיים".

ָת ִמיד ְל ָק ָטןָ ,א ֵּמן ֵּכן יְ ִהי ָרצוֹ ן.

י.מ .יְּ רו ָּׁש ַל ִים.

שַ .ה ִאם ֻמ ָתר ְל ַה ְחנִ יף ָל ְר ָש ִעים
ָבעוֹ ָלם ַה ֶּזה?
תַ .מה ֶּש ָא ְמרו ֲחזַ "ל ֶּש ָאסור
ָל ְר ָש ִעים הוא ַד ְו ָקא
ְל ַה ְחנִ יף
ְכ ֶּש ְמ ַח ֵּפש ְל ִה ְת ָק ֵּרב ָל ֶּהם ְו ֵּל ָהנוֹ ת
ַעל יָ ָדםֲ ,א ָבל ִאם ַמ ְחנִ יף ָל ֶּהם ִב ְכ ֵּדי
ֶּשיו ַכל ְל ִה ְת ַר ֵּחק ֵּמ ֶּהם ,ו ִב ְד ָב ָריו הוא
גוֹ ֵּרם ָל ְר ָש ִעים ֶּש ַי ַעזְ בוהו ְלנַ ְפשוֹ ,
ֲאזַ י ֵּאין ְב ָכ ְך שום ִאסור ,ו ְכמוֹ
ֶּשרוֹ ִאים ָאנו ְב ָפ ָר ָש ֵּתנו ַכ ָמה ַא ְב ָר ָהם
יך ִה ְמ ִל ְ
ֶּה ְחנִ יף ִל ְבנֵּ י ֵּחת ְו ֵּא ְ
יך ֶּאת
יהםְ ,ו ַהכֹל ַעל ְמנָ ת ֶּש ִי ְתנו
ֶּע ְפרוֹ ן ֲע ֵּל ֶּ
לוֹ ֶּאת ְמ ָע ַרת ַה ַמ ְכ ֵּפ ָלה ְול ֹא יִ ְצ ָט ֵּרךְ
יהםִ ,כי ְבנֵּ י ֵּחת ָראו זֹאת
ְל ִה ָק ֵּבר ֵּבינֵּ ֶּ
ְל ָכבוֹ ד ָגדוֹ ל ֶּש ִי ָק ֵּבר 'נְ ִשיא ֱאל ִֹקים'
ְבתוֹ ָכם ְבבוֹ א ְז ַמנוֹ ְ ,ו ִה ְת ַו ְכחו ִעמוֹ
ְול ֹא ָרצו ָל ֶּתת לוֹ ֶּש ִי ָק ֵּבר הוא ְו ָש ָרה
ְב ִרחוק ֵּמ ֶּהם ,ו ְל ָכ ְך ָה ַל ְך ַא ְב ָר ָהם
יהם ו ִב ְד ָב ָריו
ְו ִש ַבח ֶּאת ֶּע ְפרוֹ ן ִל ְפנֵּ ֶּ
ָע ָשה אוֹ תוֹ ְלגָ דוֹ ל ו ְמרוֹ ַמם ַעד
ֶּש ִמכ ַֹח ֲחנֻ ַפת ַה ָכבוֹ ד ָה ַל ְך ֶּע ְפרוֹ ן
ְו ִס ֵּדר ֶּאת ַה ְקבו ָרה ַב ְמ ָע ָרה ְב ָא ְמרוֹ
' ְקבֹר ֵּמ ֶּת ָך'.
ש .נֶּ ֱא ַמר ַב ְג ָמ ָרא ( ֲחגִ יגָ ה יח) ֶּשל ֹא
יהנֹם ֵּמ ֲח ַמת
ִה ְכנִ יסו ֶּאת ַא ֵּחר ְלגֵּ ִ
ַהתוֹ ָרה ֶּש ָל ַמדְ ,ו ָצ ִר ְ
יך ֵּבאור ֶּש ֲה ֵּרי
ִלמודוֹ ל ֹא ָהיָ ה ְל ֵּשם ָש ַמיִ ם ְו ִאם ֵּכן
יא ְך ֵּהגֵּ ָנה ָע ָליו תוֹ ָרה זוֹ ?
ֵּה ַ
תְ .ב ַו ַדאי ֶּש ִמ ַצד ִלמודוֹ ָהיָ ה לוֹ ֵּכן
ְל ִה ָכנֵּ ס ְלגֵּ ִ
יהנֹםְ ,ב ַרם ֵּמ ֲח ַמת ְכבוֹ דוֹ
יבא ֶּש ָהיָ ה ַרבוֹ ְו ֵּכן
ֶּשל ַר ִבי ֲע ִק ָ
ֵּמ ֲח ַמת ְכבוֹ דוֹ ֶּשל ַר ִבי ֵּמ ִאיר ֶּש ָהיָ ה
ַת ְל ִמידוֹ ֲ ,אזַ י ִב ְכ ֵּדי ֶּשל ֹא יְ גָ ֵּרם ִב ָזיוֹ ן
ְל ַת ְל ִמ ֵּידי

ֲח ָכ ִמים

הוֹ ִציאוהו

יהנֹםְ ,ו ֵּכן ָמ ִצינו ֵּא ֶּצל ָד ִוד
ֵּמ ַה ֵּג ִ
ַה ֶּמ ֶּל ְך ע"ה ֶּשהוֹ ִציא ֶּאת ַא ְב ָשלוֹ ם

יעזֶ ר ָּש ַמח ְמאֹד ְוהוֹ ָּדה ַלה'ַ ,אל ִּת ְק ֵּרי ִק ָּּדה ֶא ָּּלא ְר ִק ָּידהַ .ה ּ ֶט ַבע ׁ ֶשל ָּה ָּא ָּדם
יש" ֱא ִל ֶ
" ַו ִ ּי ּקֹד ָּה ִא ׁ

יהנֹם ִמ ֵּכ ָיון ֶּש ַא ְב ָשלוֹ ם ִה ְש ִלים
ֵּמ ַה ֵּג ִ
אוֹ תוֹ ְב ִמ ַדת ָה ֲענָ ָוה ְו ַק ָב ַלת ַה ִבזְ יוֹ נוֹ ת
ְב ִש ְמ ָחהְ ,ו ִאם ֵּכן נִ ְמ ָצא ָד ִוד ַה ֶּמ ֶּל ְך

יח.
ָּא ִבינוְּ ,ו ָּל ֵּכן הוּא ִה ְצ ִל ַ

יהנֹם
ִמ ְת ַב ֶּזה ִאלו ָהיָ ה ַא ְב ָשלוֹ ם ְבגֵּ ִ

ׁ ֶשהוּא ל ֹא ָּש ֵּמ ַח ִמ ַּמה ׁ ֶש ֵּ ּי ׁש לוֹ הוּא ְמ ַח ּ ֵּפש ַצ ִּדיק ְ ּבסוֹ ף ָּהעוֹ ָּלם ְוהוּא ל ֹא יוֹ ֵּד ַע ׁ ֶש ַהצַּ ִּדיק ְליָּ דוֹ
יעזֶ ר ֵּה ִבין ׁ ֶשהוּא ָּצ ִר ְ
יך ִל ְשמוֹ ַח ְ ּב ֶח ְלקוֹ ְו ָּל ֶל ֶכת ַא ֲח ֵּרי ַא ְב ָּר ָּהם
ׁ ֶש ִּמ ֶּמנּ ּו הוּא יְ ַק ֵּ ּבל ָּּכל טוּבֲ ,א ָּבל ֱא ִל ֶ

(מתוך הספר "מתיקות הפרשה לילדים").

י .איורים350-0376633 :

ְו ַעל ֵּכן זָ ַעק ַא ְב ָשלוֹ ם ֶּש ָה ָאב נַ ֲע ֶּשה
ָש ֵּלם ַעל יָ דוֹ ְו ַעל ֵּכן הוֹ ִציאוהו
יהנֹם.
ִמ ֵּג ִ
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