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  3שנה 

  
ר־ְוֶאת ֶפׁש ֲאׁשֶ   )יב, ה( ָ ׂשּו ְבָחָרן־ַהּנֶ
י ַסְנּדֶ ֵמֲא  יךְ ֶהנִּ  ךְ נוֹ ֲח  ַרּבִ ב רֶלּכְ �ם ָיׁשַַ רּוׁש  ֶאת ְוָקָרא ֲחִסיָדיו ִעם ּפַ ִ ַר  ּפֵ �ל י"ׁשַּ 

סּוק ִה : "ֶזה ּפָ ַחת ִניָסןכְ ׁשֶ ְנֵפי ּתַ ִכיָנה ּכַ ְ ים ֶאת ריֵּ גַ ְמ  ַאְבָרָהם, ַהׁשּ ׁשִ  הָר ְוׂשָ  ַהּנָ
ֶרת ים ֶאת ְמַגּיֶ ׁשִ ל ָהְלכוּ  ְלֵהיָכן, ִלְתֹמּהַ  ָצִריךְ  ִלְכאֹוָרה: "ַאלׁשָ וְ ", ַהּנָ  אֹוָתם ּכָ

גִּ  ִריםַהגֵּ  א ִצינוּ ָמ  לֹא לֹאֲה וַ ? ָרהְוׂשָ  ַאְבָרָהם רוּ יְּ ׁשֶ ֵני ֶאת ֶאּלָ אָהָאבֹות"? " ּבְ ", ֶאּלָ
יךְ  י ִהְמׁשִ יר ךְ נוֹ ֲח  ַרּבִ ל: "ְוִהְסּבִ ים ַאְבָרָהם ָהָיהׁשֶ  ְזַמן ּכָ ַחּיִ  ִריםַהגֵּ  יוּ ָה , ּבַ
בּוִקים ַדְרּכוֹ  ְוהֹוְלִכים ּבוֹ  ּדְ יכוּ  לֹא, ַאְבָרָהם מֹות רְלַאַח  אּוָלם. ּבְ ֵבק ִהְמׁשִ  ְלִהּדָ
נֹו,  ְלִיְצָחק ָהָיהּבְ ְבִחיַנת ׁשֶ בּוָרה ּבִ ת ּגְ ּמַ +�יָון, ַהֶחֶסד ַ�ּמּוד ַאְבָרָהם ְל ָראוּ  ּוִמּכֵ  ׁשֶ

ָכךְ  ּנּוי ּבְ ֶרךְ  ׁשִ ָראוּ  ַהּדֶ ְרׁשוּ  ַאְבָרָהם ֵאֶצל ׁשֶ ּנוּ  ּפָ בִּ  ַ�ד, ִמּמֶ ִמים בֹותְר ׁשֶ  ָחְזרוּ  ַהּיָ
מּוִרים ּגֹוִיים ִלְהיֹות אן". "ּגְ ם", ִדיםֵמ לְ  ָאנוּ  ּוִמּכָ י ִסּיֵ ל, "ָהַרּבִ ּכָ  ָצִריךְ  ִאיׁש  ׁשֶ

ר יק ְלִהְתַחּבֵ ם, רוֹ ּדוֹ  ְלַצּדִ ה לֹא ִאם ןכֵּ ׁשֶ . לוֹ  ִנְרֵאית ּה ֵאינָ  וֹ ְרכּ ּדַ  ִאם ּגַ ן ַיֲ�ׂשֶ , ּכֵ
ד תוֹ גָ ֵר ְד ּמַ ִמ  ִלּפֹל הּוא ָ�ִתיד ם ֶאת ּוְלַאּבֵ ֶ  הַמ  ּגַ לׁשּ ּבֵ יק ּקִ ּדִ   ". םֵד וֹ ַהּק  ֵמַהּצַ

�  

י ֵלם הֹוִציא ֶלֶחם ָוָיִין ְוהּוא ֹכֵהן ְלֵאל ֶ ְליֹון־ּוַמְלּכִ   )יד, יח( ֶצֶדק ֶמֶלְך ׁשָ
י ׁש  ןלַ יׁשְ ּמִ ֶר ּפְ ִמ  ֵמִאיר ַרּבִ ּקֵ �ם ּבִַ י ִעם דֵ� וָּ ִה לְ  ּפַ , דרוֹ ִמבְּ  ְקלּוֶגר המֹ לֹ ׁשְ  ַרּבִ

ֵניֶהם ׁשוּ  ֶזה ִלְקַראת ֶזה ָיְצאוּ  ּוׁשְ ֶרךְ  םֵא  ַ�ל ְוִנְפּגְ ְכָפ  ַהּדֶ  בוֹ ׁש ְט לוֹ זְ לִ  ָסמּוךְ  רּבִ
ים נוּ ְוִהְתַאְכְס  ָבּתִ ה ֶזה ְרחֹוִקים ּבְ ַלח. ִמּזֶ י ׁשָ ֹאל אוֹ בָּ גַּ  ֶאת ֵמִאיר ַרּבִ  ֶאת ִלׁשְ

אֹון י, ִמי ִלְקַראת ָלֵצאת ָצִריךְ  ִמי ַהּדֹור ּגְ �ל ָאַמר ְקלּוֶגר המֹ לֹ ׁשְ  ְוַרּבִַ י־ׁשֶ ין ּפִ  ּדִ
י ָצִריךְ  ַהּתֹוָרה ה. ִראׁשֹון ֵאָליו ָלבֹוא ָהַרּבִ י ָ�ׂשָ ּפָ  ּוְלַאַחר, ךְ כָּ  ֵמִאיר ַרּבִ  סַר ׁשֶ

ל מוֹ לוֹ ׁשְ בִּ  גוּ  ַח ֵר וֹ ָהא ׁשֶ ִיןֹו לָא ׁשְ  לַהּדָ י, ֶזה רבָ ּדָ  לוֹ  ִמּנַ יב ְקלּוֶגר המֹ לֹ ׁשְ  ְוַרּבִ  ֵהׁשִ
ּמְ  ָבר קֹורׁשֶ ֶ  הִמּמַ  ַהּדָ ֱאַמרׁשּ ה ֵאֶצל ּנֶ ָצא נוּ ַרבֵּ  ֹמש/ֶ ּיָ ֲאלוּ יִּ וַ " חֹוְתנוֹ  ִלְקַראת ׁשֶ  ׁשְ
לֹוםלְ  הוּ ְלֵרֵ� ־ִאיׁש  ִ ַר  ּוְמָפֵרׁש ", ׁשָ ים הש/ֶ ּמֹ ׁשֶ  י"ׁשּ ֹאל ִהְקּדִ לֹוםבִּ  ִלׁשְ . חֹוְתנוֹ  ׁשְ

 �ים ּוַמּדּוַ ה ִהְקּדִ ֵני? ֹמש/ֶ יִּ  ִמּפְ ה, רבָּ ְד ַהּמִ  ַ�ד ןיָ ְד ּמִ ִמ  ַרב ֶמְרָחק ָהַלךְ  ְתרוֹ ׁשֶ  ּוֹמש/ֶ
ֶרךְ  ָהַלךְ  אן ְוַאף, ָרהצָ ְק  ּדֶ רֹוִדי קָח ְר ַהּמֶ  ּכָ דֹול בוֹ ׁש ְט לוֹ זְ  ַ�ד ִמּבְ  רֵת וֹ י ּגָ

ְרָחק י ֶנֱהָנה. ןלַ יׁשְ ּמִ ֶר ּפְ ִמ  ֵמַהּמֶ ָבָר  ֵמִאיר ַרּבִ ל יוִמּדְ י ׁשֶ , ְקלּוֶגר המֹ לֹ ׁשְ  ַרּבִ
ֹוֲח  ּוְלַאַחר ׂשּ יֵניֶהם חוּ ׁשֶ ִעְנָיִנים ּבֵ י ָאַמר, ָרִמים ּבְ ת ֶנֱאַמר: "ֵמִאיר ַרּבִ ָפָרׁשַ  ּבְ

י ְלךָ ־ךְ לֶ  ֵלם ֶמֶלךְ  ֶצֶדק־'ּוַמְלּכִ �ְליֹון' ְלֵאל ֹכֵהן ְוהּוא ָוָיִין ֶלֶחם הֹוִציא ׁשֶָ ,
ׁשֶ  ְ ּכְ ים ינֵ ׁשּ ל, ַיַחד יםִד ֲ� וַ ְת ִמ  ֲאָנׁשִ ל תוֹ גָ ֵר ְד ּמַ ִמ  ְוִלּטֹל ִלְלֹמד ָצִריךְ  ֶאָחד ּכָ  ׁשֶ

ִני ֵ ל תוֹ ּדָ ִמ  ַוֲהֵרי. ַהׁשּ ל תוֹ ּדָ ִמ וּ , אֹוְרִחים ַהְכָנַסת ָהְיָתה ַאְבָרָהם ׁשֶ  ׁשֶ
ן םׁשֵ  הּוא, ֶצֶדק־יַמְלכִּ  ן, ַהּתֹוָרה ִלּמּוד ָהְיָתה, ֹנַח ־ּבֶ ּכֵ ביָ  ׁשֶ ל ׁשַ  תוֹ יבָ יׁשִ בִּ  ָיָמיו ּכָ
ן ִעם ֹוָרהּת בַּ  ְוָהָגה אּור ְוֶזה. רבֶ ֵ�  ֶנְכּדוֹ ־ּבֶ סּוק ּבֵ י ַהּפָ ֵלם ֶמֶלךְ  ֶצֶדק־'ּוַמְלּכִ  ׁשָ

ת ֶאת, ָוָיִין' 'ֶלֶחם ֶצֶדק יַמְלכִּ  ָלַמד ֵמַאְבָרָהם - הֹוִציא'  ְוַהְכָנַסת ַהֶחֶסד ִמּדַ
ֶנְגּדוֹ  ָנַטל םְוַאְבָרָה  - 'ְוהּוא' ;אֹוְרִחים ּנוּ  ּכְ ֶדׁש  ַלֲ�בֹד - ֶ�ְליֹון' ְלֵאל 'ֹכֵהן, ִמּמֶ ּקֹ  ּבַ
  ". ָוַלְיָלה יֹוָמם ּתֹוָרה ְוִלְלֹמד

�  

י ַאב ְמָך ַאְבָרָהם ּכִ יךָ ־ְוָהָיה ׁשִ   )יז, ה( ֲהמֹון ּגֹוִים ְנַתּתִ
י ל נוֹ ֵק זְ , הבָ יקוֹ לִּ ִמ  ילּפִ קוֹ  ַרּבִ ִליןִמּל+  ַהחֹוֶזה ׁשֶ ְכָפר ֹוֵררִהְתגּ , ּבְ  ָסמּוךְ  ָקָטן ּבִ

ְרֵנס דוֹ ריגְ נִ ְר ַט  ִעירלָ  ָחַכר ְמִזיָגה יתִמבֵּ  ְוִהְתּפַ חֹוז דֹוןֵמֲא  ׁשֶ  ַמֲ�ָלתוֹ  ֶאת. ַהּמָ
ד יר ָהָיה ָלהוֹ ַהּגְ ֵני ַ�ד ְלֵמָרחֹוק ָנַדף ַהּטֹוב מוֹ ׁשְ  אּוָלם, רֹוִאים יןֵמֵ�  ַמְסּתִ ּבְ  ׁשֶ

ְקׁשוּ  הֲ�ִטיָר ַהּמַ  םּדַ ְר ֶט ׂשְ ְמ ַא  ָהִעיר י בֵסַר . ּוַמְנִהיג ַרבלְ  ֲ�ֵליֶהם ְלַמּנֹותוֹ  ּבִ  ַרּבִ
�ה ילּפִ קוֹ ָ ֵאר ִלי מּוָטב: "ְוָאַמר ַלַהּצָ ָ בֵ  ּגֹוִים מֹוןֲה ־בַא  ְלִהׁשּ ִזיָגה יתּבְ , ַהּמְ

ר ין־יתבֵּ ־בַא  ִלְהיֹות ֵמֲאׁשֶ דֹוָלהַה  םּדַ ְר ֶט ׂשְ ְמ ַא בְּ  ּדִ   "....ּגְ
�

  
דֹול ָך ְלגֹוי ּגָ , לוּ גְ יִ  אֹוִתּיֹות ְלגֹוי -  )יב, ב( ְוֶאֶ ׂשְ

בָּ ַה  זַמ ָר  �ִתיִדים ְלַאְבָרָהם ה"ּקֲָ ָניו ׁשֶ , ִלְגלֹות ּבָ
ךְ  ְוַאַחר ה ּכָ דֹול ֹויְלג אֹוָתם ַיֲ�ׂשֶ בֹות. ּגָ ְלגֹוי ְוַהּתֵ
דֹול ה ּגָ ִגיַמְטִרּיָ ּמֹותע'  ַ�ל זּמֵ ְלַר , ע' ֶזה ּבְ ָהא)

ֶהם ּבָ נֹותע' ְו  לוּ גְ יִ  ׁשֶ לּות ׁשְ ֶבל ּגָ   מגדנות)(. ּבָ
�  

ָרָכה ֶמָך ֶוְהֵיה ּבְ ה - )שם( ׁשְ ִגיַמְטִרּיָ ְריַ  ּבְ ז, ג"ּתַ ְלַרּמֵ
ל ַקּבֵ ּיְ �ל ַאְבָרָהם ׁשֶַ  �םְלַק  ְצמוֹ ַ ְריַ  ּיֵ ֹותְצ ִמ  ג"ּתַ

. יםכִ ָר בֹ ְמ  ִיְהיוּ ן ּוִבְזכּוָת , ַאֲחָריו ְרעוֹ ְוזַ  הּוא
  )שערי נסים(

�  

בֹות ָרָכה היֵ ְה וֶ  ַהּתֵ ה ּבְ ִגיַמְטִרּיָ ִעם ַאְבָרָהם ּבְ
ּלוֹ  ָהאֹוִתּיֹות ֲחֵמׁש    )שערי ציון(. ׁשֶ

�  

בֶ  בֹות יסֹוֵפ  -  )יב, ז( 'הלַ  ַח ִמְזבֵּ  םׁשָ  ןַוּיִ , הִמְנָח  ּתֵ
ְזכּות ל"ֲחזַ  ְלִדְבֵרי זּמֵ ְלַר  ּבִ נֹות ׁשֶ ְרּבָ ַרׁש ייִ  ַהּקָ

ָרֵאל ֶאֶרץ ֶאת ַאְבָרָהם   )אור החמה(. ִיׂשְ

�  

י ים ַאִחים ֲאָנְחנוּ ־ּכִ ֵרׁש  - )יג, ח( ֲאָנׁשִ ִ ַר  ּפֵ , י"ׁשּ
ר ּדֹוִמין ְקַלְסּתֵ ִנים ּבִ בֹות, ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר . ּפָ ַהּתֵ י ׁשֶ ּכִ

ים הבְּ  ְחנוּ ֲאנַ  ַאִחים ֲאָנׁשִ ָהיוּ  ִגיַמְטִרּיָ ֵניֶהם ׁשֶ ּפְ
  )מגדנות( .ּדֹוִמים

�  

ֵוה־ֶאל ֶלךְ  ֵ ֶמק ׁשָ ֶנֱאַמר -  )יד, יז( הּוא ֵ ֶמק ַהּמֶ
ְדָרׁש  ּמִ ָ , ּבַ ׁשּ ווּ  םׁשֶ ׁשְ ל ה+ ּמֹות ּכָ צוּ  ָהא+ ִזיםֲאָר  ְוִקּצְ

יָמה ְוָ�ׂשוּ  יבוּ  ָלהוֹ דגְּ  ּבִ ) ַאְבָרָהם ֶאת( אֹותוֹ  ְוהֹוׁשִ
תוֹ  ִסים ְוָהיוּ  ָלהַמְע לְ  כוֹ ּבְ , ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר . ְלָפָניו ְמַקּלְ

בֹות ַהּתֵ וֵ  ל־ֵ ֶמקֶא  ׁשֶ ה הׁשָ ִגיַמְטִרּיָ ְצצוּ ִק  ּבוֹ  ּבְ
  )רבי יהודה החסיד(. ִזיםֲאָר 

�  

ן ָאֹנִכי־ְוַגם ֶאת ר ַיֲ ֹבדּו ּדָ -  )טו, יד( ַהּגֹוי ֲאׁשֶ
ִ ַר  ְמָפֵרׁש  ן, י"ׁשּ ר ּבְ  -  ָאֹנִכי ּדָ זֶמ ְוֶר . ֹותַמּכ ֶ ׂשֶ

בַּ , ֶזהלָ  ר בֹותּתֵ ׁשֶ ן דוּ בֹ ַיֲ   ֲאׁשֶ ָנן ּדָ ר ֶיׁשְ ֶ ׂשֶ
ֶנֶגד אֹוִתּיֹות ר ּכְ ּכֹות ֶ ׂשֶ בֹות ְוֵכן, ַהּמַ ֶאת־ַהּגֹוי ַהּתֵ

ר ן דוּ בֹ ַיֲ   ֲאׁשֶ הבְּ  ָאֹנִכי ּדָ ר ְוִעם ִגיַמְטִרּיָ . ַמּכֹות ֶ ׂשֶ
  )מגדנות(

�  

ה ִנּמֹול ַאְב  ֶ ֶצם ַהּיֹום ַהּזֶ נוֹ ּבְ ָמֵ אל ּבְ יז, ( ָרָהם ְוִיׁשְ

י -  )כו בֹות ָראׁשֵ ל ַהּתֵ ל ׁשֶ בֹות ּכָ סּוק ּתֵ : ֵהם ַהּפָ
ן ָהָאב ִ ַר  ְלִדְבֵרי זּמֵ ְלַר , ְוַהּבֵ ת י"ׁשּ ָפָרׁשַ אָר יֵּ וַ  ּבְ

ָמֵ�אל ׁשְ ּיִ ים ׁשֶ ָהָיה ֲהַגם ְצמוֹ ַ�  ֶאת למוּ לָ  ִהְסּכִ ׁשֶ
ָבר ָנה ג"י ןבֶּ  ּכְ ֵאר ְוָהָיה ׁשָ ָכךְ  ִמְתּפָ ְפֵני ּבְ , ִיְצָחק ּבִ
ּום ֶנֱאַמר ַהרּזֹ בַּ  ְוַגם ׁשּ ּמִ ךְ  ׁשֶ לֹט ָזָכה ּכָ ֶאֶרץ ִלׁשְ ּבְ

ָרֵאל �ה ִיׂשְָ ׁשָ ָרֵאל ּבְ ׂשְ ּיִ ּה  ָידּורוּ  לֹא ׁשֶ ֶזה וְ , ּבָ
ן ָהָאב בֹותּתֵ בַּ  זִנְרַמ  ֵניֶהם לֹוַמר, ְוַהּבֵ ְ ׁשּ �ׂשוּ  ׁשֶָ
ָבר ֶאת ֶזה ֶזה ֵמָרצֹון ַהּדָ   )נותמגד(. ּכָ

  

  לך, י"א במרחשון תשע"ו־פרשת לך    
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שׂ  ַחתּוְמׂשַ  טֹוָבה ֹוָרהּבְ   !ּמַ
ָ ה ׁשָ ְצַלַחת טֹוָבה ּבְ ֶרךְ  אֹורָל  ָיָצא ּומ) ִני ַהּכֶ ֵ    ַהׁשּ

ל ת רֶפ ַהּסֵ  ׁשֶ ּבָ ָרׁשֹות ְלָכל ִטיׁש  ׁשַ ָנה ּפָ ָ . יָה ֶד ֲ  מוֹ וּ  ַהׁשּ

 



 

 

  

  

ָרָכה ָרכֹות - ֶוְהֵיה ּבְ ָיֶד  ְנתּונֹות ַהּבְ   ָך ּבְ

ְלִמיָדיו ֵלידוֹ ִמגְּ  ל ּתַ יד ׁשֶ ּגִ דֹול ַהּמַ י ָהָיה ׁש ְזִריְט ִמּמֶ  ַהּגָ ֶמְלָקא ר' ָהַרּבִ ָהָיה, ּבּוְרגְלׂשְ יֶק ִמנִּ  ׁשְ  ִניםָפ לְ  ׁשֶ
ָניו יֵא וֹ ֵמר ל ּפָ יְלָנא א"ָר גְּ ַה  ׁשֶ ְלִמיָדיו ּוֵמֲחׁשּוֵבי ִמּוִ י ָאִחיו ִעם ַיַחד ,ּתַ ִוי ְנָחסיּפִ  ַרּבִ �ל הּוְרִביץ ַהּלֵַ  ּבַ

ַנת .ה"ָא לָ ְפ ַה  ׁשְ ה, ג"תקל ּבִ ּה לְ  ִהְתַמּנָ ל ַרּבָ בְּ  ּוְרגבּ ְלׂשְ ִניֶק  ָהִעיר ׁשֶ ַנתבִ וּ , ְבָיהַר מוֹ ׁשֶ ה ה"תקל ׁשְ  ַאף ִהְתַ�ּלָ
ִדיָנה' ב'ַר כְּ  ׁש ּמֵ ְלׁשַ  ּה  ַהּמְ ּלָ קּוָפה. ּכ+ ּתְ י לבַ ָס , תוֹ וּ נּ ַמ ְת ִה  רַאַח  ָהִראׁשֹוָנה ּבַ ֶמְלָקא ַרּבִ דּות ְמרֹורֹות ׁשְ  ֵמִהְתַנּגְ

ה ל  ָקׁשָ הׁשֶ ּמָ ְרְנֵסי ּכַ ה ִמּפַ ִהּלָ ּלֹא ַהּקְ �ִין ָראוּ  ׁשֶַ ֶדֶרךְ  ַהְנָהגֹוָתיו תֶא  ָיָפה ּבְ םְוִע , תַהֲחִסידוּ  ּבְ ם ִהְצָטְרפוּ  ּמָ  ּגַ
ה ּמָ ילֵ  ּכַ ּכִ ׂשְ ּלֹא, ִעירָה  יִמּמַ �ִין ָראוּ  ׁשֶַ ָרׁשֹות ֶאת ָיָפה ּבְ לּ  ַהּתֹוָכָחה ּדְ   . ֵמָהִעיר קוֹ לְּ ַס לְ  ּוִבְקׁשוּ  וֹ ׁשֶ

�ה, ֶאָחד רֶק ּבֹ ָ ׁשָ י ּבְ ָהַרּבִ ל ַהּטֹוב ְיִדידוֹ , קְס נְ 'יזֶ לִּ ִמ  ֱאִליֶמֶלךְ  ר' ׁשֶ י ׁשֶ ֶמְלָקא ר' ָהַרּבִ ִטֵהר ַ�ְצמֹו  ,ׁשְ
ְקֶוה  ּמִ ה ִלְפֵניּבַ ִפּלָ ְמָ�ה ,ףנֹוָס  ָאָדם ָההׁשָ  ּמוֹ ְוִע  ַהּתְ ת ְלֶפַתע ִנׁשְ ָ  ִמן קֹול־ּבַ י, םיִ ַמ ַהׁשּ ַסיֵּ  ִמי ּכִ ּיְ  יְלַרבִּ  ַ� ׁשֶ
ֶמְלָקא יֶק  ׁשְ ָדיו ּבּוְרגְלׂשְ ִמּנִ ְתַנּגְ ְבָטח, ִמּמִ הּוא לוֹ  מ+ ן ׁשֶ א ָהעֹוָלם ּבֶ ַאל ֱאִליֶמֶלךְ  יַרבִּ  הַנֲ�נָ . ַהּבָ  ֶאת ְוׁשָ

ִצּדוֹ  ָהָאָדם ּלְ ַמע ִאם ׁשֶ ַבר ׁשָ הַה  ַאךְ , ָמה ּדְ ַמּה  ּלָ יב ּתָ ִליָלה ְוֵהׁשִ ׁשְ י ָאַמר. ּבִ  ַמעׁשְ : "ְלַ�ְצמוֹ  ֱאִליֶמֶלךְ  ַרּבִ
ֲאִני, ּה נַּ ִמ  הְמצ+  ׁשֶ ַמִים ִמן ּוֶ ָ ֶמְלָקא יְלַרבִּ  ַ� ְלַסיֵּ  ָלֶלֶכת ַהׁשּ ילוֹ  ׁשְ ָדיו ּוְלַהּצִ ְתַנּגְ ִהיּ  ְללֹא". ִמּמִ ָנה, ֹותׁשְ י ּפָ  ַרּבִ

ד, ּבּוְרגְלׂשְ ְלִניֶק  ְוָנַסע ֱאִליֶמֶלךְ  יַ�  ּוִמּיָ ִהּגִ ׁשֶ י ִליִדידוֹ  ִנְכַנס ּכְ ֶמְלָקא ַרּבִ ׁש  ׁשְ ּנוּ  ּוִבּקֵ את ׁשּותְר  ִמּמֶ  ָלׂשֵ
ה ָרׁשָ בֵ  ּדְ ֵני ֶאת ְלהֹוִכיַח  תְמנָ  ַ�ל, תֶס נֶ כְּ ַה  יתּבְ ה ּבְ ִהּלָ ְלזּול ַ�ל ַהּקְ ַר  ַהּזִ םּבְ ַמּה . ּבָ י ּתָ ֶמְלָקא ַרּבִ ַאל ׁשְ : ְוׁשָ

ֵצא ּתֹוֶ�ֶלת ֵאיזוֹ " ָבֶריךָ  ּתֵ ֵני ֵאין ַוֲהֵרי? ִמּדְ יִבים ָהִעיר ּבְ ָלל ּתֹוָכָחה ְלִדְבֵרי ַמְקׁשִ י ּבוֹ  ִהְפִציר"? ּכְ  ַרּבִ
י ַ�ד, ֶמֶלךְ ֱאִלי ַרּבִ ֶמְלָקא ׁשֶ ר ׁשְ ְפֵניִלְדרֹש/  ׁשּותְר  לוֹ  ְוָנַתן ֶנְעּתַ   .ִעירָה  ֵביּתֹוׁשְ  ּבִ

ּנֹוַדע ׁשֶ ן ַ�ל ִעירבָּ  ּכְ ְרׁשָ יַ�  ִנְפָלא ּדַ ִהּגִ את ְועֹוֵמד ׁשֶ ָבִרים ָלׂשֵ ית ַאל יםבִּ ַר  ָנֲהרוּ , ּדְ ְדָרׁש  ּבֵ דֹול ַהּמִ  ַהּגָ
ֵדי ֹמַ�  ּכְ ַתח. ויָר בָ ּדְ  ֶאת ִלׁשְ י ּפָ ָר  ֶאת ֱאִליֶמֶלךְ  ַרּבִ ֱאָסִפים תיַא לִ ְפ לִ וְ , וֹ תׁשָ ּדְ אֹותֹות ָלֶהם ְלהֹוִכיַח  ֵהֵחל ַהּנֶ  ּבְ

ְלּפּוִלים ְיֵדי ַ�ל, ֹוְפִתיםמּובְ  לֹות ְוהֹוָכחֹות יםלִ ּתָ פ+ ְמ  ּפִ ּקָ +�י ְמ יר ָמקֹום ֵיׁש  ּכִ יםָר ְמפֹ  ִאּסּוִרים ְלַהּתִ  ׁשִ
ּתֹוָרה ְדָבָר  יךְ ְוֶהֱאִר , ּבַ אֹותוֹ  יוּבִ ְלִמיד ּכְ ׁש  ּתַ ּקֵ ּבִ ֶרץ ֶאת ְלַטֵהר ׁשֶ ֶ ֵק  ַהׁשּ יִלים. ִמיםְטָ�  ן"ּבְ ּכִ ׂשְ  ּופֹוְרֵקי ַהּמַ

בוּ  ָהעֹל ׁשְ ּיָ ין ׁשֶ ֱאָסִפים ּבֵ ֲאבוּ , ַהּנֶ ָבָר  רּוַח  ֹקַרת ׁשָ ל יוִמּדְ ן ׁשֶ ְרׁשָ ְסּתֹוִרי ַהּדַ �יֵניֶהם ָ�ְלָתה נוֹ ְר ְוַק , ַהּמִֵ . ּבְ
ה םנָ וּ ּפ צְ ַמ  �ם לֹא אֹוָתם ִהּכַָ ךְ  ַ�ל ּפַ ְכִעיִסים ּכָ ּמַ יֶהם ּבֹוְרָאם ֶאת ֵהם ׁשֶ ַמֲ�ׂשֵ ְמחוּ , יםזִ לוֹ נְּ ַה  ּבְ ה ְוׂשָ �ּתַָ 

ל יר ִהְלָכִתית הָק נְ ּפַ ׁשְ ּג+  ְלַקּבֵ ָבר ֶאת ְלַהּתִ ר הלָ ּפְ כְ ה+  םָת ָח ְמ ׂשִ . ַהּדָ ֲאׁשֶ ן ָלֶהם הֹוִדיַ�  ּכַ ְרׁשָ י, ַהּדַ  ָרתְלָמֳח  ּכִ
ְפֵניֶהם ִיְדרֹש/ הּדְ ּובַ , ׁשּוב ּבִ ה ָרׁשָ ִנּיָ ְ פוּ  ַהׁשּ ְמַ�ט ִהְתַאּסְ ל ּכִ י ּכָ ְקׁשוּ  ָהִעיר ַאְנׁשֵ ּבִ רֹוב ִלְראֹות ׁשֶ  ֶאת ִמּקָ

ן ְרׁשָ יר ַהּדַ ּתִ ְדָר . ִאּסּוִרים ַהּמַ ה וֹ תׁשָ ּבִ ִנּיָ ְ ה, ַהׁשּ ּלָ י ּגִ דֹול ּכֹחוֹ  ֶאת ֱאִליֶמֶלךְ  ר' ָהַרּבִ , ּוַבּמּוָסר ּתֹוָרהבַּ  ַהּגָ
ר ֲאׁשֶ ה ּכַ ִחּלָ ל ּתְ ּטֵ ִריםַהֶה  ֶאת ָיד־ִחיְמ בִּ  ּבִ ָר  יםּמִ ד+ ְמ ַה  ּתֵ ְבִהירּות ְוהֹוִכיַח , ַהּקֹוֶדֶמת וֹ תׁשָ ִמּדְ י ּבִ ִרים ּכִ  ַהֶהּתֵ

ם ּלָ א ֵאיָנם ּכ+ ְמקֹומוֹ  ָהִאּסּוִרים ףֶק ְותֹ , רּוַח  תעוּ ְר וּ  לבֶ ֶה  ֶאּלָ ם. עֹוֵמד ּבִ ָ יךְ ִהְמ  ִמׁשּ ֹחֶמר ְלַהֲאִריךְ  ׁשִ  ּבְ
ה ִמְצָוה ַ�ל ַאף ַלֲ�בֹר ָהִאּסּור ּדִ  ַקּלָ ּמִ ב ִמן ַהּיֹוְצִאים ּוִבְדָבִרים, סֹוְפִרים יֵר בְ ׁשֶ ירְלַה  ִהְצִליַח  ַהּלֵ ְבֵרי ְחּדִ  ּדִ

ֹוְמִעיםבַּ  ְותֹוָכָחה מּוָסר �ָלה ְלַאַחר, ׁשָּ ָידוֹ  ׁשֶ ם ְמִסּלֹות ִלְמצֹא ּבְ ׁשּוָבה ִהְתעֹוְררּותלְ  אֹוָתם יאבִ ֵה וְ , ְלִלּבָ . ּתְ
ֱאָסִפים ֶזה ָלֶזה:  ָבִרים ֲהלֹא"ָאְמרּו ַהּנֶ ִמיַ�  ֵאּלוּ  ּדְ �ִמים נוּ ַרבֵּ  ָלנוּ  ִהׁשְָ ", ֵאָליו ֹאֶזן ינוּ ּטֵ ִה  לֹא ְוָאנוּ , רּפָ ְס ִמ  ּפְ

ד נוּ  ּוִמּיָ ׁש  ּפָ ל ְסִליָחתוֹ  ֶאת ְלַבּקֵ םַר  ׁשֶ י ּבָ ֶמְלָקא ַרּבִ ְר  ּוִפּיּוס ָטֳהָרה ְורּוַח  ׁשְ ּתָ   .ִעירבָּ  הָר ִהׂשְ

ָצא ּיָ ׁשֶ י ּכְ יֶק  ֱאִליֶמֶלךְ  ַרּבִ ֵרב רַאַח  ּבּוְרגְלׂשְ ִמּנִ ּקֵ ָבבֹות ֶאת ׁשֶ ָ  ִמן לוֹ  ןִנּתַ , ַהּלְ ל ִלְזַמן םיִ ַמ ַהׁשּ  ֵמֵ�ת ׁשֶ
ךְ , ֵ�תלְ  ֶמׁשֶ ִרים ּבְ ע ֶ�ׂשְ עֹות ְוַאְרּבַ ָרָכה ּכַֹח , ׁשָ ל ַהּבְ ֵרךְ  ִמי ְוָכל", ָרָכהבְּ  היֵ ְה וֶ " ׁשֶ ְתּבָ ּיִ יו ׁשֶ  ָמָמהיְ בַּ  ִמּפִ

רֹוָבה ָרָכה ְמבָֹרךְ  ִיְהֶיה, ַהּקְ חּול ְוַהּבְ ַמח. ָאּה לֹ ְמ בִּ  ָ�ָליו ּתָ י ׂשָ ר ּוְבַדְרּכוֹ  ֱאִליֶמֶלךְ  ַרּבִ ֵני רַאַח  ּתָ ִרית ּבְ ֵדי ּבְ  ּכְ
יַ�  אֹוָתם ךְ ֵר ְלבָ  ּפִ ַמן ָהַלךְ  ְלַצֲ�רוֹ  ַאךְ , בוֹ טוּ  בֵמרֹ  ֲ�ֵליֶהם ּוְלַהׁשְ ָידוֹ  ָ�ָלה לֹא ַוֲ�ַדִין ְוָאַזל ַהּזְ ש/  ּבְ  ׁשּום ִלְפּגֹ

ָרֵאל ָאָדם ׂשְ י ֵהֵחל. ִמּיִ ַצע הַמ : "ִלּבוֹ  ֵמֹעֶמק 'הלַ  ְוָקָרא ְלִהְצַטֵ�ר ֱאִליֶמֶלךְ  ַרּבִ ָנה ּבֶ ּתָ ּמַ י ּבַ ְלּתִ ּבַ ּקִ  לֹא ִאם, ׁשֶ
ׁש  יִד יָ בְּ  ָ�ְלָתה ּמֵ ּתַ ּה  ְלִהׁשְ ֹכַח  ֲאָבֵרךְ  ִמי ֶאת ?ּבָ ָרָכה ּבְ בְּ  ַהּבְ ה, רבֵּ ַד לְ  הלָּ כִּ  ֶטֶרם"? יִד יָ ׁשֶ ה ָרָאה ְוִהּנֵ ָ  ִאׁשּ

ׁשֵ  ָרֵאל נֹותִמבְּ  ָרהּכְ ָבה ִיׂשְ ֶדה ִמן ׁשָ ָ י ֵהֵחל. ְלֵביָתּה  ַהׂשּ �ד, ִהְתַלֲהבּותבְּ  אֹוָתּה  ךְ ֵר ְלבָ  ֱאִליֶמֶלךְ  ַרּבִַ 
ה ָ ָהִאׁשּ �ה ׁשֶָ ּנוּ  ִנְרּתְ ה ִמּמֶ ּה  נּוסלָ  ּוִבְקׁשָ יַ�  ַאְך הּוא, ְלַנְפׁשָ ל ְוֶאת אֹוָתּה  ךְ ַר בֵ וּ  רּוָחּה  ֶאת ִהְרּגִ ֵני ּכָ יָתּה  ּבְ  ּבֵ

ַפע ׁשֶ ָר  ּבְ ִלי ַ�ד תכוֹ ּבְ י ּבְ ְרכֹוָתיו. ּדַ ל ּבִ י ׁשֶ ָבה ּוֵמָאז, ִריּפֶ  ָ�ׂשוּ  ֱאִליֶמֶלךְ  ַרּבִ ה ׁשָ ָ ָרה ָהִאׁשּ �ל ָלּה ְלַבְע  ְוִסּפְַ 
ִביא ָהִאיׁש  הּו ַהּנָ ְרֶאה ָהָיה ֵאִלּיָ ּנִ ּכַ ָרכֹות, ׁשֶ �ל ַהּבְַ י ָחהַהְצלָ  אוּ ָר , ּבַ ַמֲ�ׂשֵ ֹאֶפן ְיֵדיֶהם ּבְ י ּבְ ְלּתִ �ד. ָרִגיל ּבִַ 
רוּ  ְמֵהָרה ְ עוּ  ִהְתַ�ׁשּ ּקְ ּתַ ִעיר ְוִהׁשְ ַבִית ַאֶחֶרת ּבְ ָהָיה, חוָּ ר+ ְמ  ּבְ תּוַח  ׁשֶ בוָ  עֹוֵבר ְלָכל ּפָ ְרָת . ׁשָ  ָנַתן יוִלְמׁשָ

יר  ְסּפוֹ  ְלַהֲ�ִניק ׁשּותְר ֶהָ�ׁשִ ינַ  ַ�ד ִמּכַ יםלָ  ָזָהב רּדִ דֹול ְוִלְסכּום, ֲ�ִנּיִ ׁש  ֲ�ֵליֶהם רֵת וֹ י ּגָ   .ְרׁשּותוֹ  ֶאת ְלַבּקֵ

קּוָפהְלַאַחר  ה ּתְ ּכָ י ָיָצא, ֲאר+ י ָאִחיו ִעם ַיַחד ֱאִליֶמֶלךְ  ר' ָהַרּבִ ֵני ינוּ ֵח ַא  ֶאת ְלַהְתִרים אזּוׁשָ  ר' ָהַרּבִ  ּבְ
ָרֵאל בּוִיים ְלִפְדיֹון ִיׂשְ יעוּ . ׁשְ ִהּגִ ׁשֶ ל ְלֵביתוֹ  ּכְ יר ׁשֶ ֶזה ֶהָ�ׁשִ ְקׁשוּ , ַהּלָ ְרִתים ּבִ י ָלֶהם ְלַהֲ�ִניק ַהְמׁשָ  רנַ ּדִ

ְרׁשוּ  ֵהם ַאךְ , ָזָהב ְרִתים יֹוֵתר ּדָ �ל לֶא  אֹוָתם ִהְכִניסוּ  ְוַהְמׁשַָ ִית ּבַ ד. ַהּבַ ָרֲאָתה ִמּיָ ׁשֶ תֵא  ּכְ ירֶהָ�  ׁשֶ  ֶאת ׁשִ
י פֹון ָנְפָלה, ֱאִליֶמֶלךְ  ַרּבִ ִעּלָ ִהְתעֹוְרָרה ְלַאַחר. ַחדּפַ  ֵמרֹב ּבְ ה ָרהִסּפְ , ׁשֶ ָ י ָלּה ְלַבְע  ָהִאׁשּ  ָהאֹוְרִחים ַאַחד ּכִ
ִביא' הוּ ִליָּ 'ֵא  הּוא ַר  ַהּנָ ּבֵ ר ָזכוּ  ּוִבְזכּותוֹ  אֹוָתם ךְ ׁשֶ דֹול ָלֹעש/ֶ ה ַהּגָ ה, ַהּזֶ א ְרֶאהנִּ כַּ  ְוַ�ּתָ ל ֶאת םֵמֶה  תָלַקַח  ּבָ  ּכָ

ֶהֱ�ִניק רש/ֶ עֹ ָה  ַמע. ָלֶהם ׁשֶ י ׁשָ ָבֶריָה  ֶאת ֱאִליֶמֶלךְ  ַרּבִ ָאָגה ִסירוּ ָה : "ְוָאַמר ּדְ ֶכם ּדְ ּבְ ִביא הוּ ִליָּ ֵא  לֹא. ִמּלִ  ַהּנָ
אֲאִני,  ׁשּוט ְיהּוִדי ֶאּלָ בֵּ  ּפָ ָכל ֶאְתֶכם ךְ ַר ׁשֶ ַמִים ּוִמן ֵלב ּבְ ָ ָרָכה עוּ ִסיְּ  ַהׁשּ ַהּבְ ָמה ׁשֶ ַמע". ִהְתַקּיְ ָ ׁשּ ׁשֶ יר ּכְ  ֶהָ�ׁשִ

י ם ּכִ ְדיֹון ְלׁשֵ בּוִיים ּפִ אוּ  ׁשְ ׁש , ּבָ ּקֵ ַבת םלֵּ ְלׁשַ  ּבִ ל ֶאת ַאַחת ּבְ כּום ּכָ דֹול ַהּסְ ְזְקקוּ  ַהּגָ ּנִ , ָוהצְ ּמִ ַה  רבַ ְד לִ  ׁשֶ
ל וּ בָא  לֹא ָהאֹוְרִחים אּוָלם ּנוּ  זֹאת ְלַקּבֵ ן, ִמּמֶ ּכֵ ְקׁשוּ  ׁשֶ ם ּבִ ִמְצָוה ֲאֵחִרים תוֹ כּ זַ לְ  ּגַ דֹוָלה ּבְ  רְלַאַח  ְוַרק, זוֹ  ּגְ

רוּ , ּבֹותר+ ְמ ַה  יוָת רוֹ צָ ְפ ַה  יִקים  ֶנְעּתְ ּדִ ֵני ַהּצַ לׁשְ ּנוּ  ְלַקּבֵ כּום ַמֲחִצית ֶאת ִמּמֶ ּנוּ  ְוִנְפְרדוּ  ַהּסְ ָכבֹוד ִמּמֶ דֹול ּבְ �.ּגָ

  
  

ְטׁש  יַרבִּ ֶהָחִסיד    זצ"לְצִבי ִהיְרׁש ַוְיס ִמּטֶ
ָוןי"א  ַהִהּלּוָלא ְליֹום ַמְרֶחׁשְ   תרצ"ז ּבְ

  

ֵבן נֹוַלד כֹור ּכְ י ְלָאִביו ּבְ  נֹוְלדוּ  ְוַאֲחָריו ִזיקַאיְ  ַרּבִ
�תַ אֹוִנים יוָח ֶא  ַאְרּבַ ם. ַהּגְ י תְלִבְרכַּ  ָזְכָתה ִאּמָ  ַרּבִ

יִדיְטׁשֹוב ִזיקַאיְ  קִיְצָח  י ףְוַא , ִמּזִ �  ַרּבִַ  ְלזִמבֶּ  ְיהֹוׁש+
ַר  ה היָ ָה וְ , ֲחׁשּוִבים ִניםְלבָ  הֹוָריו ֶאת ךְ ּבֵ  ֶאת ְמַכּנֶ

ת ִנים ֲחֵמׁשֶ ה ַהּבָ ָ יח+  'ֲחִמׁשּ ם. ּתֹוָרה' ְמׁשֵ ֵני ּגַ  ׁש ְט ֶט  ּבְ
ל ָחםבְ ׁשִ  מֹוִנים ָהיוּ  י ְוֶאת, ָהַאִחים ׁשֶ  ִהיְרׁש  ַרּבִ

דֹול ֶהם ַהּגָ ּבָ אֹון' ַארּתֹ בַּ  יםנִּ כַ ְמ  ָהיוּ  ׁשֶ ְלדּותוֹ . 'ּגָ  ִמּיַ
ָבר ט ּכְ ּלֵ א ב"י ּוְבִגיל תוֹ ָד ָמ ְת ַה בְּ  ִהְתּבַ ת ֶאת ָנׂשָ י ּבַ  ַרּבִ

ֵטיְ  ַאְלֶטר ֵסףיוֹ  ׁשְ �ל ןֶאּפְַ ְנֵזי" ּבַ ִתיַחת  ַ�ל" יֹוֵסף ּגִ ּפְ
ִרי �ל" יֹוֵסף ִגְנֵזי"וְ  ְמָגִדים ַהּפְַ  ַ אֹונּותוֹ . ס"ַהׁשּ  ּגְ

םלְ  ָהְיָתה ֹוָרהּת בַּ  מוֹ , רבָ ּדָ  ׁשֵ ם ּכְ  ַוֲחִסידּותוֹ  תוֹ ִצְדָק  ּגַ
ִליַח  ׁש ּמֵ ׁשַ ְמ  ְוָהָיה ׁשְ  ִמיםיָּ בַּ  ּתֹוֵקַ� ־ּוַבַ�ל ִצּבּור־ּכִ

ֵבית ַהּנֹוָרִאים ֶנֶסת ּבְ ר ֶנְכּדוֹ . ׁש ְט ֶט בְּ ׁשֶ  ַהּכְ , ִסּפֵ
�םַ ּפַ ר ׁשֶ ּקֵ ֹחל ֶאְצלוֹ  ּבִ ב ְוָרָאהוּ  ַהּמֹוֵ�ד ּבְ  קּוַ� ׁשָ  יֹוׁשֵ

ִלּמ  ּלֹא ַ�ד, ּודוֹ ּבְ ָלל ָחׁש  ׁשֶ ךְ  ְכָנִסיםנִּ בַּ  ּכְ ֶמׁשֶ �ה ּבְָ  ׁשָ
ה ּכָ בּוק. ֲאר+  תבַ ֲה ַא "ָה וְ , יץ'נִ יזְ וִ  יתְלבֵ  יוָת וֹ בּ ַר בְּ  ָהָיה ּדָ

ָרֵאל ה" ִיׂשְ ַר  ׁש ּמֵ ְלׁשַ  אֹותוֹ  ִמּנָ םּכְ ל םיכָ ִר ְד ַמ וּ  ּבָ  ׁשֶ
ָניו י" אֹותוֹ  יםנִּ כַ ְמ  ָהיוּ  לוּ ְוַהלָּ , ּבָ  יֵר ְמ ִא "ָה ". ָהַרּבִ

ים יְז'ִניץ" ַחּיִ בּוק ָהָיה ִמּוִ דוֹ  ְוָהָיה ְמֹאד ֵאָליו ּדָ  ְמַכּבְ
ְבָהק וֹ בּ ַר כְּ  י הוּ נֵּ כַ ְמ וּ  ַהּמ+  ֶטֶרם. 'ׁש ְר ֶה  ר' 'ָהַרּבִ

ִטיָרתוֹ  ׁש , ּפְ ּקֵ  ְוָאַמר ְיהּוִדים ןִמְניַ  ֵאָליו ְלַהְכִניס ּבִ
םִע  ְדֵבקּות ּמָ ֵרי ג"י ֶאת ּבִ דוּ , ָהֱאמּוָנה ִעּקְ  רְלַאַח  ִמּיָ

ן ָמתוֹ  ָיְצָאה ִמּכֵ ָטֳהָרה ִנׁשְ ֵאִרית"ַה . ּבְ ְ " ְמַנֵחם ׁשּ
ל גוֹ ָה נְ ִמ  ַאף־ַ�ל, ידוֹ ּפִ ְס ִה  איוָ יׁשִ וִּ ִמ   תבַ ֲה ַא "ָה  ׁשֶ

ָרֵאל ּלֹא" ִיׂשְ ידְלַה  ׁשֶ דֹול ָאָדם אּוָלם, ְסּפִ ֶזה ּגָ  ּכָ
יק" תַר ֱח נֶ  וֹ ּת בְ ַמּצַ  ַ�ל. יאנֵ ׁשָ  ִמים ַצּדִ  ַבעׂשְ וּ  ָזֵקן ּתָ

ִמים ֵלילֹות ָ�ַסק ֹוָרהּת בַּ , ָיִמים ּיָ  לוֹ  בַר  ָיָדיו, ּכַ
ִפְלּפּול ִמּיּות, ה'ת תֹוַר בְּ  ּבְ ַגׁשְ , ָמַאס ַנְפׁשוֹ  ָהעֹוָלם ּבְ

�ָנָוה ַאףֲ ה ּבַ   ". ִמְתַנֵהג ָהָיה ַרּבָ

  
על הפסוק שבפרשתנו "ואת הנפש אשר עשו בחרן", 

די ספר יצירה בו הרוקח שאברהם יצר נפשות על י שפיר
עסק שלוש שנים, וכן כתב רבנו מנחם ציוני "מסורת 

שאברהם אבינו עליו השלום חיבר ספר  ,בידינו מאבותינו
כי ה' אתו ודי לכל משכיל", וכך גם  ,יצירה על מתכונתו

שעלה בידו של  ,עולה מדברי ספר יצירה עצמו פרק ו'
אברהם לגלות סוד הבריאה, והקב"ה התגלה עליו 

יבו בחיקו ונשקו על ראשו וקראו אברהם אוהבי, והוש
וכרת לו ברית לו ולזרעו עד עולם שנאמר והאמין בה' 
ויחשבה לו צדקה. ספר יצירה, הוא החיבור העתיק ביותר 

בידינו, והוא מיוחס לאברהם שנמצא בתורת הקבלה 
אבינו. הספר זכה לפירושים רבים של גדולי ישראל 

ה גאון ועד הגר"א לאורך הדורות החל מרבי סעדי
"ביאור ספר  :הרמ"ק את מהות הספרהגדיר מווילנא, וכך 

הם ביצירה, להיות עניינו בפירוש הספירות ואותיות ש
נבראו שמים וארץ וימים וכל אשר בם". יש המקדימים 
לייחס את הספר לאדם הראשון ואברהם העלה את 
הדברים על הכתב, ויש אומרים שהתנא רבי עקיבא 

הרס"ג כתב שיסודו מאברהם אבינו ותוכנו חיברו, אך 
פה עד זמן המשנה ואז הועלה על הכתב. ־נמסר בעל

השל"ה הקדוש כתב, שאברהם אבינו מסר את ספר יצירה 
לבנו יצחק שמסרו ליעקב, והוא מסרו לבניו הגדולים בני 
לאה, והם בראו על ידו כבשים והיו אוכלים איבר מן החי, 

רים ולכן מסר את מעשיהם אך יוסף לא ידע את סוד הדב
ליעקב. גם החיד"א כתב שבני יעקב בראו צאן על ידי ספר 
יצירה, והוא מסביר שעל ידי צירוף האותיות והכוונות 
נבראת הבריאה מן השמים ולא בכוח האדם המצרף. 
הראשונים כתבו, שלאדם הנברא בספר יצירה אין כוח 

ר ידי הקב"ה, כפי שנאמ־דיבור, כי הוא נעשה רק על
"ויפח באפיו רוח חיים" וביאר בתרגום "לרוח ממללא" 
הוא כוח הדיבור שנעשה בידי הקב"ה בעצמו. כבר בגמרא 
מובא שהאמוראים היו בוראים אדם וכבשים בספר 

  יצירה, וכן מובא על גדולים רבים לאורך כל הדורות.  
  

ַ ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

ְרדּו ִאיׁש ֵמַ ל ָאִחיו ּפָ   ַוּיִ
י" יֹוֵסף יתבֵּ "ַה  ָרןָמ  בׁשָ ְח נֶ  ,ַההֹוָרָאה ְוַ�ּמּוד ָהַאֲחרֹוִנים ׁשֹוןִרא ְלָחן" ְוִחּבּורוֹ  ,ארוֹ ָק  ֵסףיוֹ  ַרּבִ " ּוךְ רָ�  ׁש+

ה' ִעם ּפָ ל 'ַהּמַ ל ַהְיסֹוד ֶאֶבן הּוא, א"ַרּמָ ָה  ׁשֶ �ָליו ַהֲהָלָכה ׁשֶָ �ִנים ׁשֶָ ל ִנׁשְ ָרֵאל יתבֵּ  ּכָ י. ִיׂשְ  הָהיָ  ֵסףיוֹ  ַרּבִ
ה, ְסָפַרד ִמּגֹוֵלי ּנָ ָלה ִמּמֶ ע ןבֶּ  יֹותוֹ ְה בִּ  ּגָ יַ�  הֹוָריו ִעם ְוַיַחד, ַאְרּבַ  ְנדּוִדים רְלַאַח . ָטאׂשְ ְלקוֹ וּ  פֹוְרטּוַגללְ  ִהּגִ

ב, ּוְתָלאֹות ֵ י ִהְתַיׁשּ בּוְלַגְרָיה לפוֹ קוֹ ינִ  ִעירבָּ  ֵסףיוֹ  ַרּבִ ּבְ ְתקּוַפת". ֵסףוֹ י יתבֵּ " תוֹ יבָ ׁשִ יְ  ֶאת ֵהִקים ּוָבּה  ׁשֶ  ּבִ
ִעיר ְמגּוָריו ׁש , זוֹ  ּבְ ּקֵ ְרֵנס ּבִ ֵדי יוּפָ כַּ  ִמיִגיַ�  ְלִהְתּפַ ּלֹא ּכְ  ְיהּוִדי ִעם ְוַיַחד, ּבוֹ  רּפֹ ַלְח  ַקְרּדֹם ּתֹוָרתוֹ  ַלֲ�ׂשֹות ׁשֶ
ֵני ְמקֹוִמי ְתחוּ , ָהִעיר ִמּבְ פּות ַיַחד ּפָ ּתָ ׁש+ ָבר. ִמְסָחר ֲחנּות ּבְ ל ִראׁשֹוִניםָה  יָה ֶמ יָּ ִמ  ּכְ פּות ׁשֶ ּתָ +  ִנְבְקעוּ , ַהׁשּ

ּה  ף. ּוְסָדִקים יםיִע ִק בְּ  ּבָ ּתָ + ָהָיה, ַהׁשּ ׁשּוט ְיהּוִדי ׁשֶ ים היָ ָה , ְוָחרּוץ ּפָ ּכִ ֲחנּות ְועֹוֵמד רֶק ּבֹ  יִמּדֵ  ַמׁשְ עֹות ּבַ  ׁשָ
ּכֹות הּוא, ֲאר+ ׁשֶ ֵר  לָ�ֵמ  ּכְ ת זֹאת ָהָיה  .קֹוחֹותַהלָּ  ֶאת תְלׁשָ ּמַ +�ָנתוֹ  ַ�ל ׁשֹוֵקד" יֹוֵסף יתבֵּ "ַה ְל  יֹום יִמּדֵ  ִמׁשְ

�ה ַ�דָ ֶחֶרת ׁשָ ְיָלה ְמא+ ּלַ ר ְיצּועוֹ  ַ�ל ְועֹוֶלה, ּבַ ֲאׁשֶ ְמַ�ט ּכַ נּוָמה רְלַאַח . ַהּבֶֹקר ֵהִאיר ּכִ  היָ ָה , ָרהצָ ְק  ּתְ
ת ִלְקַראת יןִד וּ לּ ִס בְּ  ִמְתּכֹוֵנן, ֶהָחָדׁש  ַהּיֹום ֵסֶדר ֶאת ַמְתִחיל ִפּלַ ֲחִרית ּתְ ָכה ׁשַ ְמׁשְ ּנִ �ה ׁשֶָ ה ׁשָ ּכָ , ֲאר+
יׁש  ְוַאֲחֶריָה  �ה ִהְקּדִָ ה ׁשָ ּכָ א ִלּמּודלְ  ֲאר+ ַצְוּתָ ְלִמיֵדי רבֶ ֶח  ִעם ּבְ ֵבית ֲחָכִמים ּתַ ְדָרׁש  ּבְ ֶלא ֵאין. ַהּמִ , ֵאפֹוא ּפֶ

ָהָיה יַ�  ׁשֶ �ת יֹום יִמּדֵ  ַהֲחנּות ֶאל ַמּגִַ ׁשְ ֶחֶרת ּבֶֹקר ּבִ ׁשֶ ְמא+ נָ , ּכְ ל יוּפָ ף ׁשֶ ּתָ + ִמים ַהׁשּ ְרּכְ  ָהָיה ַתְרֹעֶמתבְּ  .ִמְתּכַ
ר ךְ  ַ�ל אֹותוֹ  ְמַיּסֵ ָפָניו ּהַ ְוָתֵמ  ּכָ �ָמיו ֲחרוּ ֵא  ַמּדּוַ�  ּבְָ ׁש  ּוַמּדּוַ�  ּפְ יוְ  ,ּכֹה ַ�ד ָלבֹוא ּבֹוׁשֵ  ׁשֹוֵמַ�  ָהָיה יֹוֵסף ַרּבִ

תוֹ  ל, קֵת ְוׁשוֹ  ֶחְרּפָ ַאֲהָבה ְמַקּבֵ ְבֵרי ֶאת ּבְ ךְ . ְלִפיו םסוֹ ְח ַמ  םְוׂשָ  ּתֹוָכָחהַה  ּדִ ֵאַרע ַ�ד, יםבִּ ַר  ָיִמים ָ�ְברוּ  ּכָ  ׁשֶ
ַבר ִהגְ  ָמה־ּדְ ָאה ֶאת יׁש ּדִ ׁשֶ פּות ַהּסְ ּתָ + ֵרק ֶנֶאְלָצה ְוַהׁשּ   . ְלִהְתּפָ

ר, ֶאָחד רֶק בֹּ  ֶזה ָהָיה ֲאׁשֶ ב ּכַ ֵ בּוַ�  ְמקֹומוֹ  ַ�ל" ֵסףיוֹ  תיבֵּ "ַה  ִהְתַיׁשּ ִסיּ  ַהּקָ תּתְ  ּוםּבְ ֲחִרית ִפּלַ  ְלֵסֶדר ׁשַ
ה, ַהֲחָכִמים ֲחֵבָריו ִעם ַיַחד בּוַ� ַהּקָ  ּמּודלִּ ַה  ְפֵניֶהם ָצָצה ְוִהּנֵ ָיה ּבִ ׁשְ ְפֵניֶהם ְגָיהּס+ בַּ  ֲ�צּוָמה ק+ ּלִ  ָהָיה ְולֹא, ׁשֶ

ר ר רּובַ  ַנּגָ יְּ  ַנּגָ בוּ . ּה צָ ְר ָת ׁשֶ דֹוָכה ַ�ל ַהֲחָכִמים ָיׁשְ ָיָדם ֶחֶרס ְוֶהֱ�לוּ  ֹכהוָ  הכֹ בְּ  ִנּסוּ , ַהּמְ עֹות. ּבְ ּכֹות ׁשָ  ֲאר+
סֹופוֹ  ַ�ד, הכָ בוּ ּסְ ַה  ְגָיהַהּס+  ַ�ל ָ�ְמלוּ  ּבְ ל ׁשֶ ָבר ׁשֶ ָיָדם ָ�ָלה ּדָ ר ּבְ ֵ  ְלִמיׁשֹור ֶהָ�ֹקב ְוָהָיה, יםִר וּ דֲה ַה  ֶאת ְלַיׁשּ

ְמָחה ְמִאירֹות ִניםָפ בְּ . ְלִבְקָ�ה ְוָהְרָכִסים ִ ֶרךְ  ַ�ל ִמׂשּ לוּ  ַהּדֶ �ָלה ָלהַהּסְָ ָיָדם ׁשֶ  ָיְצאוּ , םָד וּ ּמ לִ בְּ  ִלְמצֹא ּבְ
ר, יֹוָמם לַמ ֲ� לַ  ַהֲחָכִמים יַ�  ְוַכֲאׁשֶ ָבר זוֹ  ָהְיָתה, תוֹ נוּ ֲח  לֶא " ֵסףיוֹ  תיבֵּ "ַה  ִהּגִ ֶחֶרת ָצֳהַרִים תַ� ׁשְ  ּכְ . ְמא+

ף ּתָ + ם ַהׁשּ ָניו ֶאת ִקּדֵ ַזַ�ם ּפָ ּנוּ  ָחַסךְ  ְולֹא ׁש בוּ כָּ  ּבְ יו ְבֵטיׁשִ  ֶאת ִמּמֶ   . ּפִ

ם ְלַאַחר ּיֵ ּסִ ף ׁשֶ ּתָ + ְבֵרי ֶאת ַהׁשּ י. ינִ וֹ ֲאד ָנא ִניֵ� ָמ ׁשְ : "ְוָאַמר ִהְכִריז, ַהּתֹוָכָחה ּדִ ְעּתִ  ְסָקָנהּמַ לַ  ִהּגַ
פּות ּתָ + ַהׁשּ יֵנינוּ  ׁשֶ יךְ  לכַ נוּ  ְולֹא ִתְצָלח לֹא ּבֵ ַיַחד ַהֲחנּות ֶאת ְלַנֵהל ְלַהְמׁשִ ֶרד ָפֶניךָ לְ  ָהָאֶרץ־ָכל ֲהלֹא, ּבְ  ִהּפָ

ֹמאל־ִאם ֵמָ�ָלי ָנא ְ ִמין־ְוִאם ְוֵאיִמָנה ַהׂשּ ְמִאיָלה ַהּיָ ף". ְוַאׂשְ ּתָ + ין לֹא ַהׁשּ  ֵהֵחל ֲאָתר־ְוַ�ל, ׁשּוָבהְת לִ  ִהְמּתִ
ת יבֵ וּ ׁשּ ִח  ֶאת ַלֲ�רֹךְ  ּקַ חֹוָרה ֲחל+ ֲחנּות ַהּסְ ּבַ ין ּבוֹ  ִהְפִציר" יֹוֵסף תיבֵּ "ַה  אּוָלם, ׁשֶ ֵדי, ְלָמֳחָרת דַ�  ְלַהְמּתִ  ּכְ
הּות לוֹ  ָלֵתת ֵלךְ  ׁשְ ּתוֹ  ְלִהּמָ ִאׁשְ ָחַזר. ּבְ ׁשֶ י ּכְ ר ְלֵביתוֹ  ארוֹ ָק  ֵסףיוֹ  ַרּבִ ּתוֹ  ְוִסּפֵ ְבֵרי ֶאת ְלִאׁשְ פוֹ ׁש+  ּדִ  ֶנֶ�ְנָתה, ּתָ

ֶקת ָבר ַ�ל ַמר ִיְצַטֵ�ר ַאל: "ְוָאְמָרה זוֹ  ַצּדֶ ים ךָ ְפ ּתָ ׁש+ לְ  רמֹ ֱא וֶ  ַהּדָ ְסּכִ ּמַ ֵרד ךָ ִהנְּ  ׁשֶ ּנוּ  ְלִהּפָ י, ִמּמֶ  ָסֵפק ֵאין ּכִ
י ִלּבִ ַה  ּבְ בָּ ׁשֶ יט ה"ּקָ קֹום ֶ�ְזָרתוֹ  ָלנוּ  יֹוׁשִ ף ִאם .ַאֵחר ִמּמָ ּתָ + ֶלת נֹוֵ�ל ַהׁשּ ְפֵני ַאַחת ּדֶ ַפע ּבִ ֶ  'הלַ  ֲהֵרי, ַהׁשּ

ה ָלנוּ  ַח ּתֹ ְפ לִ  ַהְיׁשּוָ�ה ָלתֹות ַהְרּבֵ ד ּדְ ל יֹוֵתר לֹותוֹ ּגְ ַפע ׁשֶ ָלה ְוֶרַוח, ָנָסהּוַפְר  ׁשֶ קֹום ָלנוּ  ַיֲ�ֹמד ְוַהּצָ  ִמּמָ
ָמֳחָרת ֹוםיּ בַּ ". ַאֵחר ּלְ פוֹ ְלׁש+ " ֵסףיוֹ  תיבֵּ "ַה  הֹוִדיַ� , ׁשֶ יֵניֶהם ָהֶרַוח ֶאת קלֵּ ְלַח  תוֹ ָמ כָּ ְס ַה  ַ�ל ּתָ הְוַה , ּבֵ  ּלָ
 �ָמעֹות ְלקוֹ ֶח  ֶאת לוֹ  ָלֵתת ִדיףֶהֱ ׁש  ּבְ ְסחֹוָרה ְולֹא ַמּמָ ָח . ּבִ ׁשֶ ּתוֹ  ְוֶהְרָאה ְלֵביתוֹ  "ֵסףיוֹ  תיבֵּ "ַה  ַזרּכְ  ֶאת ְלִאׁשְ

ֶסף ְסכּום ל ַהּכֶ ּבֵ ּקִ ף ׁשֶ ּתָ + יָ�ה, ֵמַהׁשּ וּ  ָלֵצאת לוֹ  ִהּצִ ָידוֹ  ַיֲ�ֶלה אּוַלי ְוִלְראֹות קַלׁשּ ַבר ש/ ִלְרכֹּ  ּבְ  ָמה ּדְ
ּנוּ  ּוְלַהְרִויַח    . ִמּמֶ

יתוֹ " ֵסףיוֹ  תיבֵּ "ַה  ָיָצא וּ  ֶאל ִמּבֵ ְדָרׁש  ְלֵבית כּוהוּ ׁשָ ְמ  ַרְגָליו אּוָלם, קַהׁשּ ר לֶא , ַהּמִ  ַאל, ְפׁשוֹ נַ  הָת וְּ ִא  ֲאׁשֶ
ים ַמִים קֹורְמ  ד ַהּתֹוָרה ַחּיִ ב. הׁשָ וֹ ַהּקְ י ָיׁשַ ל ֹוָרהּת בַּ  ְוָהָגה ֵסףיוֹ  ַרּבִ �ֶרב ְלֵ�ת ְלֵביתוֹ  ְוָחַזר, יֹום אֹותוֹ  ּכֶָ 

ָיַדִים ִמְצוַ  ׁשּוב ָיָצא ְלָמֳחָרת. ֵריקֹות ּבְ ּתוֹ  תּבְ וּ  ֶאל ִאׁשְ ה, קַהׁשּ בֹוּהַ  ָאָדם ְלָפָניו הּוא רֹוֶאה ְוִהּנֵ ְכמוֹ  ּגָ ִ  ִמׁשּ
ל הלָ ַמְע וָ  ׁש  ּוְבָידוֹ  םָהָ�  ִמּכָ ָנה. ַמְכּתֵ א: "לוֹ ָא ׁשְ וּ " ֵסףיוֹ  תיבֵּ "ַה  ֶאל ָהִאיׁש  ּפָ ּמָ טּובְ  ּתֹוִאיל ׁשֶ  ש/ִלְרכֹּ  ךָ ּבְ

י ּנִ ׁש  ִמּמֶ י"? ֶזה ַמְכּתֵ י טִהּבִ ִלי ֵסףיוֹ  ַרּבִ ּכְ יקַ� ְוָה  ֶהָחלּוד ּבַ יֵדי ּתִ ּבִ יָון, ָהִאיׁש  ׁשֶ ּלֹא ּוִמּכֵ ִקי ָהָיה ׁשֶ ִעְניְ  ּבָ  ינֵ ּבְ
וְ  ְלַהֲ�ִריךְ  ַדעיָ  ְולֹא ִמְסָחר ל םיָ ׁשָ ח ַ�ל ָ�ַמד לֹא, ֲחָפִצים ׁשֶ ּקָ ם ַהּמִ ּלֵ ד ְוׁשִ כּום ֶאת ִמּיָ ָהִאיׁש  ַהּסְ  ׁשֶ

ִמיר ַרׁש  ַהּתָ י ַזרָח . ּדָ ׁש  וֹ דיָ ּובְ  ְלֵביתוֹ  ֵסףיוֹ  ַרּבִ ְכּתֵ ּתוֹ , ֶהָחלּוד ַהּמַ יָטה ְוִאׁשְ ְפִליָאה ִליכְּ בַּ  ִהּבִ  ָאְמָרה לֹא ַאךְ  ּבִ
ָבר ָנה. ּדָ ִפי ִלְלֹמד תוֹ יבָ יׁשִ לִ " יֹוֵסף תיבֵּ "ַה  ּפָ ר ּכְ ְנָתה ּוֵביְנַתִים, ְפׁשוֹ נַ  הָת וְּ ִא  ֲאׁשֶ ה ּפָ ָ ִלי ִעם ָהִאׁשּ  ֶאל ַהּכְ

ר ַהּצֹוֵרף ּגָ ְסִמיכּות ׁשֶ הְוַה , םָר גוּ ְמ  תיְלבֵ  ּבִ ׁש . "ְפׁשוֹ נַ  ֶאת ָיַדע לֹא ּלָ ְכּתֵ ָהב ָ�ׂשּוי ַהּמַ ד ָטהֹור ִמּזָ ּבָ +� ּוְמ
ה אֹורּו. ְמֹאד בַר  יוֹ וְ ׁשָ וְ  ָנִאים ּוִפּתּוִחים ִעּטּוִריםבְּ  ָ ְפִליָאה ּוְפֵני ָהִאׁשּ    ", ָאַמר ַהּצֹוֵרף ּבִ

אֹותוֹ  �ָלה, ָלהַליְ  ּבְָ ׁשֶ ֲחלֹומוֹ  הָא ָר , ְיצּועוֹ  ַ�ל" ֵסףיוֹ  תיבֵּ "ַה  ּכְ ָצא ָהָרם ָהִאיׁש  ֶאת ּבַ ּמָ וּ  ׁשֶ ׁשּ הְוַה , קּבַ  ּלָ
ע: "לוֹ  ָאַמר ֲאִני, ְלךָ  ּדַ י ׁשֶ ַלְחּתִ ָ  ִמן ִנׁשְ ֵדי םיִ ַמ ַהׁשּ י ַרב ְזַמן ֶזה אּוָלם, ְלךָ ַמזָּ  ֶאת ְלָהִרים ּכְ ְנּתִ ִהְמּתַ  ְלךָ  ׁשֶ

ן, ֹוׁש בּ  ַ�ד ּכֵ בּוק ׁשֶ �ה ךָ יְר ׁשִ ֲ� ַה לְ  לוֹ ָיכ ָהִייִתי ְולֹא ךָ ְפ ּתָ ׁש+ בְּ  ָהִייָת  ּדָָ ׁשָ ָהִייָת  ּבְ ו .ּמוֹ ִע  ׁשֶ ם ַ�ְכׁשָ ְפַרְדּתֶ ּנִ  ׁשֶ
ה ֶזה ל ָ�ֶליךָ  ֵהֵבאִתי, ִמּזֶ ל ַמּזָ ַפע ׁשֶ ָ  ִמן ׁשֶ ה םיִ ַמ ַהׁשּ רֹר ְוָתִדיר ְלךָ ַמזָּ  ִיְדרֹךְ  ּוֵמַ�ּתָ ׂשְ ֵבי ּתִ . "ָהְרָוָחה ְתךָ ּבְ

יֹון ֶנֱ�ַלם ֶטֶרם ל ֵמֵ�יָניו ַהִחּזָ ׁש  ֶאת ִלְמּכֹר ָהִאיׁש  לוֹ  ָיַ�ץ", יֹוֵסף תיבֵּ "ַה  ׁשֶ ְכּתֵ �ׂשּוי ַהּמַָ ָהב ׁשֶ , ָטהֹור ִמּזָ
יַק , ַהּקֶֹדׁש  ֶאֶרץ רַפ ֲ�  ֶאת ןְלחֹונֵ  תְוַלֲ�לוֹ  ה ץַוּיִ י ָיַדע. ֲחלֹום ְוִהּנֵ י ֵסףיוֹ  ַרּבִ  רַח ֵא  ְולֹא, הּוא ֱאֶמת ַהֲחלֹום ּכִ

ָבִרים ֶאת םְלַקיֵּ  ׁש . ַהּדְ ְכּתֵ ר ַהּמַ ְסכּום ִנְמּכַ ָיד ָ�ָלה ֶזה ּוְבֶכֶסף, בַר  ּבִ יס וֹ ּבְ ית יֹוֵסף" ַ�  ְפרוֹ ִס  ֶאת ְלַהְדּפִ ל "ּבֵ
ַנת היָא צִ ינְ וִ בְּ ַהּטּור,  ׁשְ ָכה ְלַאַחר, י"ש ּבִ ּזָ ּקֵ  ַהּקֶֹדׁש  ְלֶאֶרץ תַלֲ�לוֹ  ׁשֶ ּתַ ל תַפ צְ  ִעירבָּ  ַ� ּוְלִהׁשְ �.ַמְעָלה ׁשֶ

  
 

  
ְבֵרי ים ָהאֹור ִמּדִ ה ַ�לדֹוׁש ַהּקָ  ַהַחּיִ ָרׁשָ   ַהּפָ

  

ָך  דֹול ְלגֹוי ְוֶאֶ ׂשְ ה ִלְהיֹות -  'ְוגוֹ  ּגָ ּוָ ּצִ לֹש, לוֹ  ׁשֶ לוֹ  ָקַבע ׁשָ
ם ֶנְגּדָ לֹש.  ּכְ ָך ׁשָ ֶנֶגד - 'ְוגוֹ  ְוֶאֶ ׂשְ , ֵמַאְרְצָך  ְלָך ־ְך ֶל  ּכְ
ָלה ְכָך ַוֲאָבֶר  ֶנֶגד - ָך ֶמ ׁשְ  ַוֲאַגּדְ ָך  ּכְ ָרָכה ֵיהֶוְה , ּוִמּמֹוַלְדּתְ - ּבְ
ֶנֶגד    .ָאִביָך  יתּוִמּבֵ  ּכְ

ְמָצא ּתִ י ׁשֶ ַאְרצוֹ  ָהָאָדם יֹותְה ּבִ  ּכִ יתּוֵב  וֹ ּת ְח ּפַ ִמׁשְ  ּתֹוךְ  ּבְ
ג' נוֹ ׁשְ יֶ  ָאִביו ָבִרים ּבְ יֶּ  א'ָה , ּדְ ה לוֹ  ׁש ׁשֶ יִרים ַהְרּבֵ ְוֵרִעים ַמּכִ

ֵני ב'. ְואֹוֲהִבים ּבְ ָדרְוָה  ְוָכבֹוד הוּ ֵר ֲא ָפ ּתְ  וֹ ּת ְח ּפַ ִמׁשְ  ׁשֶ
ֵרהוּ  ַ*ּטְ ֶדֶרךְ  ּתְ ל ּכְ ָחה ּכָ ּפָ ְהֶיה ג'. ּה ּתָ ְח ּפַ ִמׁשְ  יִלְבנֵ  ִמׁשְ ּיִ ׁשֶ

ְרֵנס ֹוןזּ נִ  ּיֹוֵצא, ְצָרָכיוִל  ָאִביו יתִמבֵּ  ּוִמְתַרֵחם ּוִמְתּפַ ּוְכׁשֶ
ן ָחֵסר ְוכּו' ֵמַאְרצוֹ  ּלָ ֶנֶגד ,ה' ֵאָליו ָאַמר ֶזהָל וְ , ְלכ+ ֵמַאְרְצָך  ּכְ

ה ֲאִני - ה ְלךָ  ֶאֱ*ׂשֶ ךָ  אֹוֲהִבים ַהְרּבֵ . ֲחָלֶציךָ  ִמּיֹוְצֵאי ִמּמְ
ל ַהּתֹוֶ*ֶלת רֹוןְס ֶח  ּוְכֶנֶגד ֵני ׁשֶ ָחה ּבְ ּפָ ׁשְ רנִּ ּכַ  ַהּמִ -  ְזּכָ
ָלה ָך ְכ ַוֲאָבֶר  יתִמבֵּ  - ַהּמֹוִעיל רֹוןְס ֶח  ּוְכֶנֶגד .ךָ ֶמ ׁשְ  ַוֲאַגּדְ
ָרָכה היֵ ְה וֶ  ,ָאִביךָ    :ּבְ

�  

ָרָכה -  'וֹ ְוגַוֲאָבְרָכה ְמָבֲרֶכיָך  ֶנֶגד זוֹ  ּבְ ֶ  הַמ  ּכְ ּנוּ  ֶהֱ*ִליםׁשּ ִמּמֶ
יֹון, ְלֵצאתוֹ  ֹקֶדם הֹוִדיעוֹ  ְולֹא ָהָאֶרץ דֹול ֶזה ְוִנּסָ הּוא ּגָ

יֵּ  ֶדה ֶאל ֵמַאְרצוֹ  אֵצ ׁשֶ ָ ִלי ַהׂשּ לֹא ְוהּוא ,ִיְפֶנה ןָא  ַדַ*ת ִמּבְ
י ִהְבִטיחוֹ  ֶזהָל  ,ִהְרֵהר י רבָ ִמּדָ  ִיְפַחד לֹא ּכִ ְוכּו' ְיָבֵרךְ  אהוּ  ּכִ

ר קֹוםּמָ ּובַ  ָרָכה ֶאת ִאּתוֹ  ה' ְיַצו םׁשָ  ַיֲחֶנה ֲאׁשֶ ל ֶזהּובָ  ,ַהּבְ ּכָ
ר ָמקֹום ף ִיְדרֹךְ  ֲאׁשֶ   :ּמוֹ ִע  ּוַמֲ*ָלתוֹ  תוֹ ָח ָל ְצ ַה  ַרְגלוֹ  ּכַ

�  

י ל־ֶאת ּכִ ה -  'ְוגוֹ  ָהָאֶרץ־ּכָ י ָידּוַ*  ִהּנֵ עּור ּכִ ָהְראּות חּוׁש  ׁשִ
ל הּוא ְגּבָ ר תֵא  ָאָדםּבָ  מ+ יג ֲאׁשֶ ִ ֶמׁש  ְלאֹור ַיׂשּ ֶ ְוָכאן, ַהׁשּ

ה ַהּכֹל ְוָרָאה ֶרץָהָא  ְקצֹות בוּ ְר ָק ְת נִּ ׁשֶ  ֵנס ה' לוֹ  ָ*ׂשָ
ָבר ּוְבֶאְמָצעּות ָכל ֶהֱחִזיק ַהּדָ י ָהָאֶרץ ּבְ ֲחָזָקה ְלָך  ֵאין ּכִ

דֹוָלה יֶּ  ִמּזוֹ  ּגְ קֹומוֹ  צּור קּתַ ְע ׁשֶ ינֵ וֹ דֲא  ִלְפֵני ְלִהְתָקֵרב ִמּמְ
ךָ  ַיְרִחיק ְולֹא, ָהָאֶרץ ְעּתְ ָבר ּדַ י ,ֶזה ּדָ ְפָצה ִצינוּ ָמ  ּכִ ּקָ ׁשֶ
ַחת הָל ּפְ ְק נִ  ְוַגם, ְלַ*ְבּדוֹ  ָהָאֶרץ ָניו ּתַ   :ּבָ

�  

  
  

אמרו חז"ל במסכת אבות: "עשרה ניסיונות נתנסה 
אברהם אבינו עליו השלום ועמד בכולם, להודיע 

ב"ה". באבות כמה גדולה חיבתו של אברהם על הק
דרבי נתן נמנו הניסיונות ברמז: שניים בֵל, שניים 
בשני בניו, שניים בשתי נשיו, אחד עם המלכים 
ואחד בין הבתרים, אחד באור כשדים ואחד בברית 
המילה". בפרקי דרבי אליעזר מונה סדר אחר ועל 
פיו חיבר הפייטן רבי שמעון בר יצחק סילוק 

רמב"ם סידר את לתפילת שחרית של ראש השנה. ה
  עשרת הניסיונות כדלהלן: 

. בשנת ב'כ"ג, בהיות אברהם בן ע"ה, יצא מחרן 1
  פי ציווי ה', בלי לדעת לאן עליו ללכת. - על

. באותה שנה שבא לארץ ישראל היה בה רעב, 2
  ולאחר שלושה חודשים במצרים חזר לארץ ישראל. 

. מיד עם היכנס אברהם למצרים, נלקחה שרה 3
  והקב"ה הביא עליו נגעים גדולים. לבית פרעה 

. מלחמת המלכים והצלת לוט נערכה באותה שנה, 4
  שנת ב'כ"ג.  

. לאחר עשר שנים מאז שב אברהם לארץ ישראל, 5
בשנת ב'ל"ג, נשא לאשה את הגר בת פרעה, שהיתה 

  שפחת שרה. 
. מילת אברהם היתה בי"ג בניסן שנת ב'מ"ז בהיותו 6

תקמ"ח, וישמעאל בן צ"ט, שכן נולד בשנת א'ת
  שנולד בשנת ב'ל"ד נימול בהיותו בן י"ג.

  . כשהגיע אברהם לגרר, לקח אבימלך את שרה. 7
. באותה שנה שנשא את הגר, בשנת ב'ל"ג, עינתה 8

  שרי את הגר ותברח מפניה. 
. כשהיה ישמעאל בן י"ז שנה בשנת ב'נ"א, ויש 9

אומרים בן כ"ז בשנת ב'ס"א, יצא לתרבות רעה 
  ירשו מביתו. ואברהם ג

. עקידת יצחק אירעה בשנת ב'פ"ה, כשהיה יצחק 10
  בן ל"ז ואברהם בן קל"ז שנה, ובאותו יום מתה שרה.  

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

 

 
ל תלוֹ צָ ֱא נֶּ ַה  ֹוָתיודּ ִמ  י, יןבִּ ׁשִ ּטְ ִמ  ָהַרב ׁשֶ ִריׁש  ּדֹב ַרּבִ ּיֹום, דלְ ֶפ נְ ּדֶ יְ וַ  ּבֶ ִטיָרתוֹ  ׁשֶ ָון י'בְּ  ָחל ּפְ ַמְרֶחׁשְ  ּבְ

יר ֵהיִטיב. ּומֹוֵפת מּוָסר רֶפ ֵס  ָלנוּ  ְמַהּוֹות, ו"תשכ ׁש , ףטוֹ ׂשְ ְד לְ וֹ גּ  המֹ לֹ ׁשְ  יַרבִּ  ֲחָתנוֹ  זֹאת ְלַהְגּדִ ּמֵ ִ ׁשּ  ׁשֶ
דֹול חֹוְתנוֹ  ֶאת נֹות ַהּגָ ׁשְ ֶאֶרץ ְמגּוָריו ּבִ ֹוָאה ְלַאַחר ַהּקֶֹדׁש  ּבְ ה ַהׁשּ ּמָ �ָליו לֹוַמר ָרִגיל היָ ָה וְ , ָהֲאי+ָ 

�לּותֲ ִהְתּפַ ה: "ּבְ ּמָ ָכל ָידּוַ�  ינִ ְת חוֹ ׁשֶ  ּכַ פּוצֹות ּבְ ָרֵאל ּתְ ּזוֹ  ָסבּור ִהְנִני, אֹוִניםַהגְּ  אֹוןגְ כִּ  ִיׂשְ �לָ  ׁשֲֶ  הַהּמַ
יִרית ר ָהֲ�ׂשִ ְסּפָ ּמִ ּלוֹ  ּבַ ֲהֵרי, ׁשֶ מֹותוֹ  ֵאין ׁשֶ ּדֹות ְוֹטַהר ֲאִצילּותבַּ  ּכְ   ". ַהּמִ

�  
נֵ  דָח ֶא  ל וֹ ּת ְח ּפַ ִמׁשְ  יִמּבְ יַבת ָלַמד ,ִמּגּור" ֱאֶמת יֵר ְמ ִא "ָה  ׁשֶ יׁשִ ין ּבִ ּבִ �ֹקב' 'ּכֹוָכב ְטׁשֲִ ַח , ִמּיַ  תּתַ

יאּות ל וֹ ְנׂשִ יַ� כְּ  .יןבִּ ׁשִ ּטְ ִמ  ָהַרב ׁשֶ ִהּגִ ד ָרָצה ,ּוָאיוִנׂשּ  יֹום ׁשֶ ּבֵ ל תוֹ חוּ כְ נוֹ בְּ  ְלִהְתּכַ י ׁשֶ  ִמּגּור ָהַרּבִ
ׁש  ּמֵ ׁשַ ּיְ ח+  ׁשֶ ר תוֹ ּפָ ּבְ ְמַסּדֵ יןּקִ ַה  ּכִ ׁש  ַאךְ , ּדּוׁשִ א ָחׁשַ ּמָ ּנוּ  רצֵ בָּ יִ  ׁשֶ ָבר ִמּמֶ  לַק ׁשָ . תוֹ ׁשָ לְ ח+  ֵמֲחַמת ַהּדָ

ֵדי יןבִּ ׁשִ ּטְ ִמ  ָהַרב ֶאת ְלַהְזִמין ֶהָחָתן ה ּכְ ַהּוֶ ּיְ �ין ׁשֵֶ א ּכְ הִמ בְּ  ָמקֹום ְמַמּלֵ י ּדָ ה ֶאל ָיבֹוא לֹא ְוָהַרּבִ ּפָ , ַהח+
ֶדֶרךְ  ָהַרב ֶאת ְלַהְזִמין ֵאיךְ  טבֵּ לַ ִהְת  ַאךְ  בֹוד ּבְ ֵדי ּכָ ּלֹא ּכְ ֵרׁש  ׁשֶ ָבר ִיְתּפָ . דיֲ�בַ ִד בְּ  ַרק ינוֹ ִמ זְ ַמ הּוא ׁשֶ  ַהּדָ
ַא  ִמים דַח ּבְ ַטח ֶהָחָתן ָ�ַמד ַהּיָ ְפֵני יוָת קוֹ ֵפ ְס  ֶאת ְוׁשָ נֵ  ֶאָחד ּבִ יתוֹ  יִמּבְ ל ּבֵ  ּוְלֶפַתע", ֱאֶמת יְמֵר ִא "ָה  ׁשֶ

י ָ�ַבר �ְצמוֹ  ָהַרּבִַ ֵלית. םָת יָח ׂשִ  ּתֶֹכן ַ�ל ְוִהְתַ�ְנֵין ִלְפֵניֶהם ּבְ ֵרָרה ּבְ ַטח ּבְ בָ  ֶאת ֶהָחָתן ׁשָ ְפֵני ִריםַהּדְ  ּבִ
י ַמע, ָהַרּבִ ָ ׁשּ ַבר ֶאת ּוְכׁשֶ ָידוֹ  ֵהִניף, ַהּמּוָ�ָקה ּדְ  ַיְפִריַ�  לֹא ְצמוֹ ַ�  יןבִּ ׁשִ ּטְ ִמ  ַרבלָ : "ְוָאַמר ּטּולבִ בְּ  ּבְ
ָבר ֲהֵרי, רְוִעּקָ  ללָ כְּ  ַהּדָ   ". ְוָהֲאִצילּות תָהֲ�ִדינוּ  ֵסֶמל הּוא ׁשֶ

�  
ל ָרהֵת יְ ַה  תוֹ ינוּ ִד ֲ� וַ  רּוחוֹ  ֲאִצילּות מּול לֶא  ְפָ�ִמיםנִ  יםְמִד וֹ עָהיּו  ַהּדֹור ֵלידוֹ גְּ  . יןבִּ ׁשִ ּטְ ִמ  ָהַרב ׁשֶ

ַנת ׁשְ ָרה, ד"תשכ ּבִ ּקְ ל ַחתלַ ׁשְ ִמ  ֶרץָא בָּ  ּבִ ִרית ֵמַאְרצֹות ּתֹוָרה ֵלידוֹ גְּ  ׁשֶ ָראׁשּות, ַהּבְ י ּבְ  הש/ֶ מֹ  ַרּבִ
ל ָרּה ֵא ּפְ  ןיְ ֵט ׁשְ נְ יְ ַפ  ְרָסִמים אֹוִניםּוגְ , ָאֶמִריָקה ּגֹוַלת ׁשֶ ְצאוּ  ְלַאַחר. ְמפ+ ּיָ  ָהַרב ֵאֶצל םָר וּ ּק בִּ ִמ  ׁשֶ
ַלַחת ֵמַחְבֵרי ֶאָחד הַנֲ�נָ , יןבִּ ׁשִ ּטְ ִמ  ׁשְ י, ַהּמִ ָרֵאל ַרּבִ יַבת רֹאׁש  ןַמ ְר ֶד רוּ  ַיֲ�ֹקב ִיׂשְ ָרֵאל' 'ֵנר ְיׁשִ  ִיׂשְ
זוֹ  ֲאִצילּות: "יויָת ִמ ֲ� לַ  ְוָאַמר, רימוֹ ִט לְ בוֹ בְּ  י ֵאֶצל ִתיוֹ יֱה  ֵמָאז יִתיָרִא  לֹא, ּכָ ים ַרּבִ ִויְלָנא עֹוֵזר ַחּיִ ". ּבְ

ךְ  ם ּכָ א ּגַ ּטֵ י ִהְתּבַ יַבת רֹאׁש  ַסְרָנא ְיֶחְזֵקאל ַרּבִ ל, ֶחְברֹון ְיׁשִ ּכָ הּוא ֵאיַמת ׁשֶ  יןבִּ ׁשִ ּטְ ִמ  ָהַרב ֶאת ּפֹוֵגׁש  ׁשֶ
יר ַ�ְצמוֹ  הּוא ןכֵּ ׁשֶ , ַ�תַהּדַ  ֲחִליׁשּות לוֹ  ׁש יֶ  ית ֶאת ִהּכִ ל ַהּיֹוֵצר ּבֵ ַלּבֹוְדָקא א'בָ 'ּסָ ַה  ׁשֶ  הָרָא  םְוׁשָ  ִמּסְ

יַצד לוֹ  מּוּהַ ּתָ ַאְך , ֵהן ָמה טֹובֹות ּוִמּדֹות ֲאִצילּות יַ�  יןבִּ ׁשִ ּטְ ִמ  ָהַרב ִהְצִליַח  ּכֵ  ּכֹה ַלֲאִצילּות ְלַהּגִ
ְפָלָאה ִלי מ+ ֵהיָכלָ  רּקֵ ְלבַ  ִמּבְ ל ּה ּבְ   . אָק ְד וֹ בּ לַ ְס  ׁשֶ

�  
גֹוַלת יןבִּ ׁשִ ּטְ ִמ  ָהַרב תיוֹ ְה בִּ  �ת הוּ דוּ ָק ּפְ ׁשֶ  ֹותבּ ַר  ּוְתָלאֹות יםבִּ ַר  ְנדּוִדים ַאֲחֵרי, ּבּוָכָרה ּבְֵ  ִמְלֶחֶמת ּבְ

ה ָהעֹוָלם ִנּיָ ְ ּה  ַהׁשּ לׁשִ  ּבָ ה ּכֵ ּמָ גֹוַלת יםבִּ ַר  ִיּסּוִרים ְוָסַבל וֹ ּת ְח ּפַ ִמׁשְ  ֵניבְ יָלָדיו וּ ִמ  ּכַ יר ּבְ ִ  ָזָכה, ִסּבִ  יאְלַהׂשּ
ּתוֹ  ֶאת י ִעם ּבִ רּוךְ  ַרּבִ ֵניאֹוְרסֹון עֹוןְמ ׁשִ  ּבָ כִּ , ׁשְ רֹאׁש  ְלָ�ִתיד ֵהןׁשֶ יַבת ּכְ יןְטׁשִ  ְיׁשִ . חֹוְתנוֹ  קֹוםְמ  ַ�ל ּבִ

אֹותוֹ  בּוַ�  ּבְ ן ׁשָ ָהָיה ףנֹוָס  רחוּ בָּ  ִהְתַחּתֵ ַ ּובַ , ָיתֹום ׁשֶ תׁשּ ְפֵני ּבָ ּלִ ּה  ןכֵ  ׁשֶ  ׁש ׁשַ ָח  ,ַלּתֹוָרה ֶהָחָתן עֹוֶלה ּבָ
א ָהַרב ּמָ ל ָיבֹוא ׁשֶ ּבּור ּכָ ף ַהּצִ ּתֵ ּתַ ְמָחתוֹ  ְלִהׁשְ ׂשִ ִ ִמ  רוּ ְד ָ� יֵ וְ  ּבְ ל וֹ תָח ְמ ׂשּ תֹום ֶהָחָתן ׁשֶ ס. ַהּיָ  ָהַרב ִטּכֵ
ָנה ּוְלַבּסֹוף, ֲ�ׂשֹותלַּ  הַמ  ֵ�ָצה י בוֹ ָר קֹ ְמ לִ  ּפָ ְרֵסם, דלְ בַּ ְס גְ לַ ְק  ְיֶחְזֵקאל ַרּבִ ִהְתּפַ ַבַ�ל ׁשֶ ִפלָּ  ּכְ ָחד הּתְ  ְמי+
�ְצמוֹ  ָהַרב ְוַאף, בֵר ָ�  קֹול ּוַבַ�לַ ב ָהָיה ּבְ תוֹ  ֶאת ְמַחּבֵ ִפּלָ ׁש , ּתְ ּנוּ  ּוִבּקֵ ל ִמּמֶ ּלֵ אֹוָתּה  ְלִהְתּפַ ת ּבְ ּבָ  ׁשַ
ֵבית ְדָרׁש  ּבְ ִני ַהּמִ ֵ תֹום ֶהָחָתן ַיֲ�ֶלה ּבוֹ  ַהׁשּ ִליםְלִמְתּפַ  ִיְגרֹם ְוַאף חוֹ ּמְ ׂשַ יְ  ּוְבָכךְ , ַלּתֹוָרה ַהּיָ  נֹוָסִפים ּלְ
ל ָלבֹוא ּלֵ ָבר. ןָת ָח ֶה  ֶאת ַח ּמֵ ּוְלׂשַ  ּמוֹ ִע  ְלִהְתּפַ ה ָהָיה ַהּדָ ְדָכן ָהָיה הּוא ןכֵּ ׁשֶ , ְיֶחְזֵקאל יְלַרבִּ  לוֹ  ָקׁשֶ ַ  ַהׁשּ

ְעּתוֹ  ָ�ָליו ָקהזְ ָח  אּוָלם, יןבִּ ׁשִ ּטְ ִמ  ָהַרב תיבֵ בְּ  ל ּדַ םהּוא וְ  ָהַרב ׁשֶ ָבָריו ֶאת ִקּיֵ  ָאז ָהָיה ְוָהַרב יֹותְה בִּ . ּדְ
ֹחֶסר ֹוָלהגּ בַּ  ָידוֹ  ָהָיה לֹא, לכֹּ  ּבְ ֵמי ֶאת םלֵּ ְלׁשַ  ּבְ ְדָכנּות ּדְ ַ ֶאת  ְיֶחְזֵקאל יְלַרבִּ  ֶהֱ�ִניק הֹוָקָרה תּוְכאוֹ , ַהׁשּ

ְפַסת ק ק+ ּבָ ָהְיָתה ַהּטַ ְדֵמי ּמוֹ ִע  ׁשֶ ְדָכנּות ּכִ   . ׁשַ
�  

יַ�  ְלַאַחר ִהּגִ יםבּ לְ ַמ  ַאף יןבִּ ׁשִ ּטְ ִמ  ַרבלָ  לוֹ  ָהיוּ  לֹא, הְרצָ ַא  ׁשֶ ָמם ְראּוִיים ּוׁשִ ֶדר ּוְבֵליל ִלׁשְ  ָהָיה ַהּסֵ
ָגִדים ֲ�ַדִין ׁש בוּ לָ  ּבְ ַבׁש  ּבַ ּלָ גֹוַלת ׁשֶ ָהה ָהִראׁשֹון. ּבּוָכָרה ּבְ ּזִ ֲאבַ  לֹוןְמ בִּ  אֹותוֹ  ׁשֶ  היָ ָה , ִהְתַאְכֵסן ּבוֹ  ד"ּבַ

י ַצְלֵאל ַרּבִ ְרְס  יוָת בוֹ ְק ִע בְ וּ  יִט לְ ז'וֹ  ּבְ ל תוֹ יָּ לִ ֲ�  ָמהִהְתּפַ ֶבל ֲאִרי ׁשֶ ה. ִמּבָ ּמָ ְלִמיָדיו ּכַ ֶדם ִמּתַ ְקׁשוּ , ִמּקֶ  ּבִ
ט ְלִמי ֵמַחּיָ ְרחֹוב ָהָיה ְמַלאְכּתוֹ  יתבֵּ ׁשֶ  סמוּ ׁשְ  םׁשֵ בְּ  ְירּוׁשַ ִרי ּבִ ל ֹוָתיוִמדּ  ֶאת ִלּטֹל, ָחָדׁש  ּפְ  ָהַרב ׁשֶ

ָגִדים לוֹ  ּוְלָהִכין �ְרּכוֹ  ָנִאים ּבְֶ א. ּכְ ּלֵ ְזִמין הּוא ֲאִני ִאם: "ְוָתַמּה  ָהַרב ִהְתּפַ ָגִדים ֶאת ַהּמַ  ַמּדּוַ� , ַהּבְ
ה ָצִריךְ  ִריךְ  ֶזה הּוא ֲאִני ֲהֵרי? ילַ ֵא  ְוָלבֹוא ִלְטרַֹח  ַאּתָ ּצָ טַאְך  ",ַלֲחנּות ֵאֶליךָ  ָלבֹוא ׁשֶ �ל ָ�ַמד ַהַחּיַָ 
ּלוֹ  ר ְוַאף ׁשֶ ד ְקָרָקא ִעירֵמָה  אוֹ צָ וֹ ּמ ׁשֶ  ִסּפֵ ָה  הלָ וֹ ַהּגְ ין ִעירׁשֶ ּבִ יר, ָלּה  ְסמּוָכה ְטׁשִ י ְוִהְסּבִ �ָליו חֹוָבה ּכִָ 

דוֹ  �בּורוֹ  ְוִלְטרַֹח  ְלַכּבְֲ ֲחנּותוֹ  ּפֹוֲ�ִלים הֹוִתיר ִאם ָהַרב ִהְתַ�ְנֵין. ּבַ ַמן ּבַ ּזְ יַ�  ּבַ ִהּגִ ט, ֵאָליו ׁשֶ ַהַחּיָ  ּוְכׁשֶ
רִא  ֵ ר זֹאת ׁשּ ׁש  ְוִסּפֵ ּיֵ �  לֵ� וֹ ּפ  ּמוֹ ִע  ׁשֶַ ַסּיֵ ּמְ ֲחנּות לוֹ  ׁשֶ ׁש , ּבַ ּקֵ ּנוּ  ּבִ כַּ  ָהַרב ִמּמֶ רׁשֶ  ַהֲחנּות ֶאל ַיֲחזֹר ֲאׁשֶ

ַהּפ  ְוִיְרֶאה ל ַ�לוֹ ׁשֶ ֵ ְמַלאְכּת  ְמַ�ט ִהְתַרׁשּ ר וֹ ּבִ ֶהְעּדֵ �ָליו ִיְצַ�ק ְולֹא ִיְכַ�ס לֹא, ָ�ָליו וֹ בּ ַר  מֹוָרא ּבְָ 
י ַרק. נוֹ יגִ בְּ  ִהְסּכִ ׁשֶ ט םּכְ יר, ֶזה ִלְתַנאי ַהַחּיָ ּנוּ  תָלַקַח  ַרבָה  לוֹ  ִהּתִ   . ֹוָתיוִמדּ  ֶאת ִמּמֶ

�  
�םַ ל ִלְמעֹונוֹ  ִנְכַנס ּפַ ִעְנָיִנים ּמוֹ ִע  רבֵּ ְלַד  ְוֵהֵחל ֶאָחד ָאָדם יןבִּ ׁשִ ּטְ ִמ  ָהַרב ׁשֶ ל ַמה ּבְ ָכךְ ־ׁשֶ  ְוָהַרב, ּבְ

ֶהְח  רֹותַלְמ  ,רּוַח  ּוְבֹאֶרךְ  ְבָלנּותַס בְּ  לוֹ  ַמֲאִזין יבׁשֶ ָקר ְזַמּנוֹ  ֶאת ְמֹאד ַ�ד ׁשִ ּלֹא ַהּיָ . ְלִאּבּוד ֵיֵלךְ  ׁשֶ
ָצא ּיָ ׁשֶ הַה  ּכְ ִרים רְלַאַח  ּלָ �ׂשְֶ ּקֹות ּכְ ְמָהה, ּדַ ִנית ּתָ ַמּנוֹ  לוֹ  ָרַמז לֹא ַמּדּוַ�  ָהַרּבָ ּזְ יב ְוָהַרב ,ָיָקר ׁשֶ : ֵהׁשִ

ְרחֹוב הֹוֵלךְ  ָהִייִתי וּ לּ ִא " א ָאָדם ֶאהרוֹ  ְוָהִייִתי ּבָ ּנֹוׂשֵ א ׁשֶ ָ ֵבד ַמׂשּ לּום, ּכָ ם? לוֹ  עֹוֵזר ָהִייִתי לֹא ּכְ אן ּגַ  ּכָ
י  יִתי ֶאת ׁשֶ  ךְ כָ בְּ  ֶזה ְלָאָדםָ�ַזְרּתִ ֹמַ�  יָאְזנִ ִהּטֵ ָבָריו ֶאת ִלׁשְ   ". ּדְ

  
  

ט" ַמְיָמה ּוְסֹפר ַהּכֹוָכִבים־ַהּבֶ ָ ם ׁשֶ  -" ָנא ַהׁשּ ׁשֵ ְיָלה תַכ ׁשְ ֶח  ִמּתֹוךְ  אֶאּלָ  ִנְרֶאה ַהּכֹוָכִבים אֹור ֵאיןּכְ ְך ַהּלַ ל אֹוָרם ֵאין, ּכָ ָרֵאל ׁשֶ לּו ְלכֹוָכִבים  ִיׂשְ ְמׁשְ ּנִ    ִנְרֶאהׁשֶ
א  לּות, ַכ ׁשְ ֶח  ִמּתֹוךְ ֶאּלָ ִפית ַהּגָ ים ּכְ ּלִ ְתּגַ ּמִ ָרֵאל יֵט וּ ׁש ּפְ  ׁשֶ ְזַמן ָרםָד ֲה  אלֹ ְמ ּבִ  ִיׂשְ רֹות,  תרוֹ זֵ גְּ ַה  ּבִ ׂשְ  ֶאָחד ְוָכלְוַהּצָ אֹורָאז  ֵמִאיר ָרֵאלִמּיִ   (רבי יצחק אברבנאל). ְיָקרֹות ּבְ

  

  
ָ ּבַ  ל ָתםָ  גָּ ַה ְל  תָהִראׁשֹונוֹ  ִניםׁשּ , ְלָאֶמִריָקה ְיהּוִדים ׁשֶ

ַרר יתנִ יָר ּתִ ּמַ ַה  ַלֲאִויָרה מֹוִניםֲה  ִנְסֲחפוּ  ָ ׂשּ ּה  ׁשֶ  לֹא, ּבָ
יֹוןנִּ ּבַ  ָ ְמדוּ  ִליכוּ  הׁשֶ ּקָ ַה  ּסָ ַהּתֹוָרה  ֶאת םָו גֵּ י ֵמֲאחֹוֵר  ְוִהׁשְ

ְצֹות וּ  יַ  . ֲאבֹוֵתיֶהם ָמֹסֶרתְוַהּמִ ִהּגִ ׁשֶ  ֵלידוֹ ִמגְּ  ֶאָחד ּכְ
ִנים ּה  ְוָרָאה ְלָאֶמִריָקה ָהַרּבָ , ָהרּוָחִנית ָהֲ זּוָבה ֶאת ּבָ

ת: "ְוָאַמר ֶנֱאַנח ָפָרׁשַ  ְלָך ־ְך 'ֶל  ְלַאְבָרָהם ֶנֱאַמר ְלָך ־ְך ֶל  ּבְ
ָך , ֵמַאְרְצָך  דֹול' ְלגֹוי ְוֶאֶ ׂשְ אן ֲאִני רֹוֶאה. ּגָ  הְלַמְרּבֵ  ּכָ

ַ ר ַהְבָטָחה, ַהּצַ ָמה זוֹ  ׁשֶ  ןיָו ּכֵ . ָאּה לוֹ ְמ ּבִ  ִהְתַקּיְ
ּלֹוְמִדים ָרֵאל ׁשֶ ָר  ֶאת ִיׂשְ  ְונֹוְדִדים ְלָך ־ְך ֶל  תׁשַ ּפָ

ם ִלְמִדיַנת םיֶה ֵת מוֹ קוֹ ּמְ ִמ  דֹוָלה ְלָאֶמִריָקה ַהּיָ ד, ַהּגְ  ִמּיָ
ל הַנֲ ׂשָ  דֹול ְלגֹוי םֶה ֵמ  ֶאָחד ּכָ   "...ּגָ

  

  

  
ִמְדַר  ָפ  הּבָ ַר  ׁש ּבְ ּבְ ֵתנוּ ׁשֶ ִרית ַ ל ָרׁשָ ין ּבְ ָתִרים ּבֵ  ַהּבְ
ְך : "ֶנֱאַמר ַדְעּתוֹ  ָ ָלה ּכָ ל ּבְ  ָלֶהם ְלַהְנִחיל, ָמקֹום ׁשֶ

ָרֵאל ֶרת ֶאֶרץ ְלִיׂשְ א ָנַתן ְולֹא, ֲ ָמִמים ֲ ׂשֶ . ְבָ הׁשִ  ֶאּלָ
ה ָבה". ְלֵ יל ןׁשָ רוּ ּפֵ  ?ְבָ הׁשִ  ָלֶהם ָנַתן ְוָלּמָ  ַהּתֵ

ּמַ  'ְלֵ יל' ָבִרים ָ ּה ָמ ׁשְ ׁשֶ ַהּדְ ֲארוּ  ׁשֶ , ָלֵכן ֹקֶדם ִהְתּבָ
מּוָהה ִנְרֵאית ְדָרׁש  ְלׁשֹון תַר גְ ׁשִ  ֶזה ֵאין ןּכֵ ׁשֶ , ּתְ  ַהּמִ

ה ְוִהיא ּה  ֲאָרִמית ִמּלָ ּבָ ׁשוּ  ׁשֶ ּמְ ּתַ דֹורֹות ִהׁשְ ָחִרים ּבְ  ְמא)
י. יֹוֵתר ֵבאּוָרּה  טוּ ּבְ ַח ְת ִה  ְדָרׁש ַהּמִ  ְמָפְרׁשֵ  ְוֵיׁש  ּבְ
ּמְ  ְתבוּ  ֵיׁש  אּוָלם, ָה וּ קָח ׁשֶ ּכָ עּות ׁשֶ ּטָ אן ָנְפָלה ׁשֶ , ּכָ

ב קֹורּמָ ּוַב  י" ל"ְלע ןׁשָ ְר ּפֵ " ִנְכּתַ ָראׁשֵ בֹות ּבְ  ּוֵבאּוָרן ּתֵ
ִים ֵניְוִסּמָ , ָלבֹוא' ָ ִתיד'ֶל  ְרׁשַ . ד"יוּ  אֹותָל  ָהְפכוּ  ַהּגֵ

אּור ְוָכְך  ָבִריםַה  ּבֵ ה: ּדְ ה? ְבָ הׁשִ  ָלֶהם ָנַתן ְוָלּמָ  ָלּמָ
ּבָ ַה  ָנַתן ָרֵאל ה"ּקָ ְבָ ה ַרק ְלִיׂשְ ים ׁשִ  ןׁשָ ְר ּפֵ , ַ ּמִ

ְזַמן, ָלבֹוא ָ ִתידֶל  ּבִ ה ׁשֶ ּלָ א)  ַיְנִחיל, ָלבֹוא ָ ִתידֶל  ַהּגְ
ל ֶאת ָלֶהם ְך  ְלָכְך  ָיהּוְרָא . ָהֲאָרצֹות ּכָ ם יִר ָב ּדְ ַה  ֵמֶהְמׁשֵ

יַח  ִלימֹות ָבלֲא : "םׁשָ  ׁשִ ָרֵאל ְוִיְהיוּ  ְזרוּ ַיְח , ַהּמָ   ". ְלִיׂשְ

  
ךָּ  ר ַאְרֶאֽ � ֶרץ ֲאׁשֶ   יב, א)(  ֶאל־ָהָא�

ה ּמָ ִמיהֹות ּכַ ָפסּוק ֵיׁש  ּתְ ית, ֶזה ּבְ ה. ֵראׁשִ  ֶנֱאַמר ָלּמָ
ֵה  ָהָאֶרץ ּבָ ַה  לוֹ  ָאַמר לֹא ַוֲהֵרי, ַהְיִדיָ ה א"ּבְ  ה"ּקָ

, ְוָצִריְך ָהָיה לֹוַמר ָלֶלֶכת ָ ָליו ֶאֶרץ ְלֵאיזוֹ  ְלַאְבָרָהם
ֵתַבת ץַמ ַהּקָ  ְוַאףֶאֶרץ, ־ֶאל ּבְ מּוּהַ  ָהָאֶרץ ׁשֶ ֲהֵרי, ּתָ  ׁשֶ
אן ֵאין א ַ םַט  ּכָ סּוק סֹוף אוֹ  ֶאְתַנְחּתָ  ַ םַט  ְוַגם, ּפָ

מּוּהַ  ּבוֹ  אָח ּפְ ּטִ ַה  ֲהֵרי, ּתָ בֹות רֹותּבָ ח) ְמ  ִלְכאֹוָרה ׁשֶ  ַהּתֵ
אן ֵיׁש  ּוַמּדּוַ   ְלזוֹ  זוֹ  יֵניֶהן ֶהְפֵסק ּכָ  ֵארָב ְל  ֵיׁש  אּוָלם. ּבֵ

בֹות ֶאת ר ַהּתֵ ֵאין ַאְרֶאּךָ  ֲאׁשֶ ר ֶרץֶא ־ֶאל ָנהּוָ ַהּכַ  ׁשֶ  ֲאׁשֶ
ָ ִתיד,  אֹוָתּה  ְלָך  ְרֶאהַא  אּבֶ  ְלָך ־ְך ֶל  ָנהּוָ ַהּכַ  ֶאּלָ

ֵה  ָהָאֶרץ־ֶאל ִהיא ַהְיִדיָ ה א"ּבְ ָרֵאל ֶאֶרץ ׁשֶ  ְוִהיא, ִיׂשְ
ְפֶסֶקת בֹותֵמ  מ) אֹות ַהּתֵ ר ַהּבָ  ְוָלֵכן, ַאְרֶאּךָ  ֲאׁשֶ

ֶדת אָח ּפְ ִט ּבְ  ְטֶ ֶמתמ)  ּקֶ ָק  ּוְמנ) ִדין ץַמ ּבְ ָבה ּכְ  ּתֵ
ְפֶסֶקת ר בֹותּתֵ ּבַ  ָנהּוָ ְוַהּכַ , ַהּמ) ִאּלוּ , ַאְרֶאּךָ  ֲאׁשֶ  ֶנֱאַמר ּכְ

ר ַהְינוּ , ַאְרֶאּךָ  םׁשָ  ֲאׁשֶ ָ  ּדְ ׁשּ ֶאֶרץ םׁשֶ ָרֵאל ּבְ  ְרֶאהַא  ִיׂשְ
ּלּוי ְלָך  ה ָנהיִכ ׁשְ  ּגִ   שם משמואל)(. ְנבּוָאהִל  ַאְבָרָהם ְוִיְזּכֶ

�  

ְרֲ�ָך�  אֶמר ְלַז�   יב, ז)(  ַוּיֹ�

ַבת אֶמר ּתֵ ָזֵקף ְטֶ ֶמתמ)  ַוּיֹ� דֹול ּבְ ְרֲ�ָך�  ְוֵתַבת, ּגָ   ְלַז�

ַטַ ם ָטאּפַ  ּבְ אן ֵיׁש  ֶרֶמז. ןָקטֹ  ׁשְ רֹוֶצה ְלִמי ּכָ  ִלְזּכֹות ׁשֶ
ָ ד) ְק ּבִ  ל ּה ָת ׁשּ ָרֵאל ֶאֶרץ ׁשֶ ִריְך , ִיׂשְ ּצָ י ְלִהְתַנֵהג ׁשֶ ּתֵ ׁשְ  ּבִ

ּדֹות ִמּדַ , ַהּמִ דֹול ףָזֵק  תּבְ ר ּגָ ֲאׁשֶ ֲ בֹוַדת עֹוֵסק ּכַ , ה' ּבַ
ְבִחיַנת ַדְרֵכי ִלּבוֹ  ּה ְגּבַ יִּ ַו  ּבִ ָאר ַאְך . ה' ּבְ ׁשְ  ָצִריְך  יונָ יָ נְ ִע  ּבִ
ת, תלוּ ְפ ְוׁשִ  ֲ ָנָוהּבַ  ְלִהְתַנֵהג ִמּדַ , ןָקטֹ  ָטאׁשְ ּפַ  ּכְ

  נחלת אברהם)(. ֹכַח  ַיֲחִליפוּ  ה' יֵ קוֹ ְו  רֱאַמ נֶּ ּכַ  תוֹ ּדָ ִמ  ְך ּפֵ ּוְלַה 
�  
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