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!שנה לחורבן בית מקדשינו שיבנה במהרה בימינו 1948ז"התשעחשון ' כה

ַרךְ 'ַוה לַאְבָרָהםֶאתבֵּ ('אפסוקכדפרק)!ַבכֹּ

בןבגימטריאעולהבכל.בכלאברהםאתברך
ומאחר.(50=נ2=בעולה,30=ל20=כ2=ב)

.אשהלהשיאוצריך,בןלושהיה

דאם:י"רשדבריאתמסביר"חכמיםשפתי"ה
[בנוזהו"ַבכל ֹ"שכךעלמרמזזהשפסוק],כןלא

?[ליצחקהאישהחיפושלנושא]לכאןעניינומה
שהבןלהודיענוהוא,בפירושכןכתבדלאוהא

ַמה":אמרבןלוהיהשלאשעד!כלנחשב
ן תֶּ יתִּ ילִּ כִּ יהֹוֵלְךְוָאנ  ירִּ אבל,('בטופרק)"?ֲערִּ

ברכותשלוהברכותכל[בטןלפרישזכה]עכשיו

.ל"עכ.שלמות
במפורשאמרלאשהפסוקזהבעצם,כלומר

החליףאלה,צריךשהיהכפי"בן"המילהאת
שאדםכךבעצםשאנומבינים"כל"ואמר

שום!כלהנחשבזה,בטןלפרי'מהזוכה
שווהבטןופרי,בטןפריללאשלימהלאברכה
.כולםהברכותמכליותר
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16:2117:1217:45ם-י

16:1817:0817:40א"ת

16:1717:0817:40חיפה

,   ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת

,  ל"זזוהרהבןמסעוד פחימה , ל"זבנה בתחזימה, יסמיןבתל"זתהל תקווה

,ל"זרות בןליאור אלכסנדר , ל"זעישהבןדוד חזן ,ל"זדוב ל בן "זמרדכי 

,  יוכבדבתברכה ויסי'ג: לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
,בנהבתמרים , שרהבןאליהו הכהן , אליסבןמאיר ' ר

ְהיּו יַויִּ ָאהָשָרהַחיֵּ יםָשָנהמֵּ ייםָשנְְִּוֶשַבעָשָנהְוֶעְשרִּ יְשנֵּ ְרַיתבְְָשָרהַוָתָמת.ָשָרהַחיֵּ קִּ
ואַאְרַבע ֹּא.ְכָנַעןְבֶאֶרץֶחְברֹוןהִּ דַאְבָרָהםַוָיב ְספֹּ ָתּהָרהְלשְָלִּ ְבכֹּ ('יבפסוקיםכבפרק)ְולִּ

יש הְוָהאִּ ְשָתאֵּ ישָלּהמִּ יַחְָלַדַעתַמֲחרִּ ְצלִּ ַההִּ
םַדְרכֹו'ה ('כאפסוקכדפרק)!?לֹּאאִּ

זהדברשאיןהגם...מחרישלהמשתאהוהאיש
שמאספקבהלונולדדבריהלצד,מהתנאי

שראהעדמעטועושיםהרבהמהאומריםהיא
..'וגוהצמידיםנתןתכף'וגוהגמליםשכילו

הרי.שחיפשמהאתשמצאמביןאליעזר

בשבילוששאבהלאחררבקהלואמרהכבר
יָךַגם"ש:לשתיהמים ְגַמלֶּ ְשָאבלִּ םַעדאֶּ אִּ
לּו תכִּ ְשת  ."לִּ

רקחיכהאליעזרלמה:החייםאורהושואל

ר"עד לּוַכֲאשֶּ ים[כל]כִּ ְשתֹותַהְגַמלִּ הרי?"לִּ
עומדתשהיאראהזאתשאמרהכבר

לאדונואישהלהיותומתאימה,בציפיות

אתלקייםרוצהשאליעזראלה...ליצחק
אנשיםשישנםויודע,בשלימותאדונומצוות
,ונצורותגדולותומבטיחיםמדבריםאשר

הציעהשרבקהברגעלכן.מקיימיםלאובסוף
,לשתותשיסיימועדהגמליםכלאתלהשקות

כךכדיעדהיאהאםלראותבאמתהואחיכה
שזהאו,עצמהאתשמציגהכפיחסדבעלת

.ולחוץמהפהרק

דַאְבָרָהםַוָיב א“ ְספ  ָתּהְלָשָרהלִּ ְבכ  אמרו.”ְולִּ

?אברהםבאמהיכן:(’נחרבהבראשית)במדרש

מעמדלאחרהגיעהוא!”באהמוריהמהר“

לספרהמדרשצריךמהולשם.יצחקעקידת

אותנוללמדאלה?אברהםהגיעמהיכןלנו

דלהאימנושרההייתהגדולהכמה כמובןשגִּ

למעןנפשואתלמסורמוכןשהיה,יצחק

.ה”הקב

לעקידתשרהמיתתשנסמכה:י”רשוכותב

שנזדמן,העקידהבשורתידישעללפי,יצחק

פרחה,נשחטשלאוכמעטלשחיטהבנה

.ומתהממנהנשמתה

אברהםשלהמבטמנקודתלרגענחשוב

בכדיהמוריההרלעברהואצועד.אבינו

נדמההשטן.’הלפנילעולהבנואתלהעלות

להטביעשמאייםגועשכנהרבדרךלהם

הניסיונותבכלהםעומדיםאךאותם

וחוסרציפייה,פחדשלהרגשה.והמעכבים

..לחשובזמןאיןאך.העתידלגביודאות

במקוםנבנהוהמזבח,ההראלהםמגיעים

אותולקשורמאביומבקשיצחק.המיועד

בעודהאחרוןברגעואז.בחוזקההמזבחאל

:קריאהנשמעת,ידואתמניףאברהם

ניסיוןהיהזהכל!עצור”!ַאְבָרָהםַאְבָרָהם“

יַעָתה“!גדולאחד יָיַדְעתִּ יםְיֵראכִּ ”!ַאָתהֱאֹלקִּ

במהרהמתעשתאך,מופתעאברהם

קרניועםשהסתבךבאילקורבנואתומחליף

…רווחהאנחת!גואללציוןובא,העציםבאחד

להגיעהואעליוחושבשאברהםהבאהדבר

:להולספראשתולשרהלרוץ,לביתוכבר

הדרך…עברנוענקניסיוןאיזה?!תשאליאל“

..להטביעאיימוגלים,בנהרהשחיה,הקשה

הואמגיע”…האחרוןברגעשהגיעהמלאך

שאשתולומתבררואז,הביתמפתןאל

עלששמעהברגעמצערנפטרההאהובה

רצוןאתשקייםבגללורקאך..העקידה

…צעראיזה,נפשמפחאיזה…הבורא

מהניסיוןבצערוגדול,זהשניסיוןנדמה

שלרצונואתלעשותרציתירקהרי.הקודם

מקרהעלל”חז!?לימגיעזהלמה.ה”הקב

כוסלמזוגשבאלעבד“משלַמְשלּודומה

.(:כחסוכה)”פניועלקיתוןלוושפך,לרבו

אבינואברהם.מקרהאותוזהלכאורה

קיבלאך,קונורצוןאתלעשותהשכים

אדם..בפניוצונניםמיםשלדליבחזרה

מצוותלקייםבכדיומכספומזמנומשקיע

להעניקוממהררכבואתהואחונה.צדקה

הכוונותכלעםהנדיבההתרומהאת

מצווהשלבשמחתהושמחשש.והייחודים

ממתיןהשמשהעלוהנה,לרכבוהואחוזר

?הצדקאיפה.שקלים500שלחנייהדוח

?עכשיודווקאולמה

(לוצאטוחייםמשהרבי)ל”הרמחאותנומלמד

עניניכלכי“.(’אפרק)ישריםמסילתבספרו

הםהנה,(כרענראה)למוטבביןלטובביןהעולם

.ל”עכ”לאדםניסיונות

להיותתמידהיאבעולמוהאדםמציאות

משאראותנושמייחדמהזה.”בוחר“

בנויש.בעולםשישהפחותיםהנבראים

זאתהיאנשמהואותה,טהורהנשמה

בלעדיה.הבחירהאפשרותאתלנושנותנת

.נוסףמשהוואין,גוףרקיש

האדםנדרשפה,הנשמהשניתנהברגעאך

משקיעאניבמה?מפנקאנימיאת,להחליט

הזאתוהבחירה?…בנשמהאובגוף,יותר

עומדאדםשבומיום,ורגערגעבכלקיימת

אתמחזירהואשבולרגעועד,דעתועל

בניסיוןעומדשאדםברגע.לבוראהנשמתו

אין.לפינהמעברנמצאנוסףניסיון,אחד

ייעודומטרתאתלקייםשחפץאדם!דלרגע

שהואלדעתצריך,מושלמתבצורהבעולם

שהואברגעשלוהיעודבפסגתנמצא

אתמאבדהאדםבחירהללא.”בוחר“

האדם!ברורושיהיה.בעולםתפקידומטרת

מבחירותולהימנעמתפקידולברוחיכול

ובלאבקלתמידהואיבחר.בחייו[קשות]

אתויזניח,תמידיתהתאבלגופוישמע,מחייב

ולאחלשותהופכותשצעקותיהנשמתו

השכםעללעצמויתפח.ויותריותרנשמעות

.”[?]טובותמידות”ו”[?]טובלב“לושישכךעל

י“)המבחןהגשתלמועדהואוימתין ישָגזכִּ חִּ

בואומטרתאתשמביןאדםאך.(”ַוָנֻעָפה

הואמביןכי,הניסיוןאתיחפש,לעולם

ּוְלַמַעןַענֹוְתָךְלַמַען“:היאהניסיונותשמטרת

יְבָךַנּסֹוֶתָך ָךְלֵהטִּ יתֶּ גודל.(’טזחדברים)”ְבַאֲחרִּ

פיעלנמדדתהאדםשלבאחריתוהטובה

לשלמותמגיעאתה.עברשהואהמבחנים

.ניסיוןבעודעומדשאתהכךי”עגדולהיותר

לאאדםאם!(’זהאיוב)”יּוָלדְלָעָמלָאָדם“

אתמבזבזהוא,בניסיוןנמצאשהואמרגיש

.לריקזמנו

לאשאתה,ניסיונותלךשאיןמרגישאתה

קםאתהמתי…עצמךאתתאתגר?”בוחר“

שעהברבעלהקדיםיכולאתה?לתפילה

.ניסיוןלךהנה?אדםבןכמותפיליןולהניח

יוםלאחרלביתשמחלהגיעיכולאתה

,הניסיונותאתתחפש.ניסיוןלךהנה?עבודה

אבינואברהם!הזהבעולםתפקידךזהוכי

,העקידהלאחרהואמגיע.היטבזאתמבין

עודשזההואיודע,קרהמכלשהנוראמבין

איךלבחורנדרשהואשבואירועעוד.ניסיון

הואמהלשםוהרי..להגיבאיך..להתנהג

שלמידותיוכלפייהרהרולאיכעסלא?פה

אלה!?לימגיעזהלמהיתלונןלא.ה”הקב

ד“ישב ְספ  ָתּהְלָשָרהלִּ ְבכ  צריךכךכי”ְולִּ

.לעשות

רק כך אנו מקיימים את היעוד שלנו בתור  

!בוחרים בלבחור, בני אדם

מברכיןשבת 



ר יְותֹוָשבגֵּ כִּ ָמֶכםָאנֹּ יְתנּו!עִּ ָמֶכםֶקֶברֲאֻחַזתלִּ יְוֶאְקְבָרהעִּ תִּ ְלָפָנימֵּ ('דכג).מִּ

הפכיםשניהםאלוהרי!?תושבוגםגרגםשהואאומרשאברהםהייתכן

מרגישאך,הזהבעולםתושבאומנםשהואכךעלרומזשאברהםאלה!גמורים

..הבאהעולםחשבוןעלהיאכאןשההנאהמביןהואכי.גרכמותמיד

,לתוכולהיכנסורצהענביםכרםידעלשעברלשועל,דומההדברלמהמשל

משכרהיההענביםריח.להיכנסהיהניתןולאהכרםסביבותהייתהגדראך

להיכנסהשועלרצה.בגדרחורומצאלכרםמסביבהלךהואויתרלאוהשועל

?השועלעשהמה.להיכנסיכולולאהואשמנמןאך,החורדרך

בכרםהשועללוישב.הפרצהדרךלהיכנסוהצליחשרזהעדימיםשלושהצם

שהשמיןעדהפסקהללאהענביםמןאכלהתלהבותמרוב,ימיםשלושה

...יכלולאהחורדרךלצאתהשועלניסהודשןשבע,שאכללאחר...כבתחילה

,.שנכנסלפניהראשוניםלממדיושחזרעדימיםשלושהשובצם?עשהמה

רעב?ליהועלתמה!כרם,כרם":ואמרהכרםאלפניואתהשועלהפך.ויצא

באמתחכםהיהאילו?לעשותצריךהיהחכםשועלמה"...יצאתיורעבנכנסתי

...הפנויבזמנונפשוכאוותואוכליוצא,לגדרמחוץאלהענביםאתמוציאהיה

העולםבפניפרוזדורשזהושוכחהזהבעולםמשקיעאדם:פשוטהנמשלו

...משהועםלצאתכדיכאןלהשקיעצריך.הבא

כאותואלאאינו,שבאכלעומתויוצאהזההעולםשללכרםשנכנסאדם

.!הבאלעולםשנשאריםאלוהםטוביםומעשיםמצוותרק...שוטהשועל

ַקח יםֲעָשָרהָהֶעֶבדַויִּ ְגַמלְְֵּגַמלִּ ָניוימִּ ֶלךְ ֲאדֹּ טּובְוָכל,ַויֵּ
ָניו ֶלךְ ַוָיָקםְבָידֹוֲאדֹּ ('בפסוקכגפרק)..ַויֵּ

בפסוקנאמרמדוע:שואל”חיאישבן”החייםיוסףרבינו

ַקח“?וילךפעמיים דוַיִּ בֶּ יםֲעָשָרהָהעֶּ ְגַמֵליְגַמלִּ ָניומִּ ֶלְךֲאד  ,ַויֵּ

ָניוטּובְוָכל ֶלְךַוָיָקםְבָידֹוֲאד  :שכותבי”רשפיעלומסביר.“ַויֵּ

.(’מבכד)”הארץלושקפצהמכאן,באתיוהיוםיצאתיהיום“

בפסוקנאמרזושמסיבה(חייוסףעוד)”חיאישבן”הומסביר

ְך“המילהפעמיים .בפומבינסלעשותדרךשאיןללמד.”ַוֵילֶּ

במאמץרגילההליכהשהיתה,ראשונההליכההייתהולכן

ההליכהוזו,הדרךלוקפצהמכןולאחר.הדרךקפיצתוללא

שמיםלשםשנעשיתפעולהשבכלשגםללמדך.השנייה

לפעולהאדםצריךעדין,דישמיאסיעתאומתרחשת

העזרהאתיקבלשהואבכדיוכוחובמאמציובעצמו

!מלמעלה

,ה”הקבאלולהתקרבבתשובהלחזוררוצהאדםאםולכן

,בתחילהבעצמומלמטהיפעללאהואשאםלדעתעליו

פתחשיפתחברגעאך.מלמעלהעזרהלקבליזכהלאהוא

גדולהעזרההואיקבל,רצונועלשיעידמחטשלכפתחו

!אולםשלכפתחופתחה”הקבלוויפתח,מלמעלה

ניי ו   ב  ָרָהםלב ַאב  ר ל  ֶׁ ים ֲאש  ש ב יַלג  ב נ  , ַהפ  עֹודֶׁ נֹו ב   ָחק ב   צ  ַעל יב ם מי חי ל   ש ַ ֹנת ַוי  ָ ָרָהם ַמת  םָנַתן ַאב  דֶׁ ץ קֶׁ רֶׁ ל אֶׁ ָמה אֶׁ ד  ('פסוק וכה פרק )! ו  ַחי קי
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