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אז ַת ֵּי ׁשל זול ַת ּפת
ַמ ֲע ַל ּכַז ת ּע ָל ז ַר ּל

ַהּיֹום  ְּכחֹם  ָהֹאֶהל  ֶּפַתח  יֵֹׁשב  ְוהּוא  ַמְמֵרא  ְּבֵאֹלֵני  ה'  ֵאָליו  "ַוֵּיָרא 
ַוָּיָרץ  ַוַּיְרא  ָעָליו  ִנָּצִבים  ֲאָנִׁשים  ְׁשֹלָׁשה  ְוִהֵּנה  ַוַּיְרא  ֵעיָניו  ַוִּיָּׂשא 

ִלְקָראָתם ִמֶּפַתח ָהֹאֶהל ַוִּיְׁשַּתחּו ָאְרָצה" )בראשית יח, א - ב(. 



ַמ חע ְַ סל זאֹו ְכנת ְצול ז ל ּע
אגדה  )מדרש  חֹוֶלה  ְוָהָיה  ִמיָלה,  ִמְצַות  ַאֲחֵרי  ָהָיה  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם 
בובר בראשית פרשת וירא פרק יח אות א(. ְּבאֹותֹו ַהּיֹום ֹלא ָהיּו אֹוְרִחים, 

"ְּכחֹם ַהּיֹום", ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא הֹוִציא ַחָּמה ִמַּנְרִּתיָקּה )בבא מציעא 
דף פו ע"ב(, ָּכל ִמי ֶׁשּיֹוֵצא ַהחּוָצה ִנְׂשָרף. ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא רֹוֶאה 

ֶׁשַאְבָרָהם ִמְצָטֵער ְוׁשֹוֵלַח לֹו ַמְלָאִכים ִּבְדמּות ֲאָנִׁשים. ַרִׁש"י ֵמִביא 
ְּבֵׁשם ֲחַז"ל )שם( ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָּבא ְלַבֵּקר אֹותֹו, ְוהּוא ָעַזב 
ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְוָהַלְך ְלַקֵּים ִמְצַות ַהְכָנַסת אֹוְרִחים, ּוִבֵּקׁש 
ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא "ַאל ָנא ַתֲעֹבר ֵמַעל ַעְבֶּדָך" )בראשית יח, ג(. ֶזה 

ַהְּפָׁשט ַהָּפׁשּוט.

ַעל ֶּדֶרְך ַהְּדָרׁש ִנְרֶאה ְלָבֵאר ָּבֶזה ֶאת ַהַּמֲעָלה ַהְמֻיֶחֶדת ֶׁשל ַאְבָרָהם 
ָאִבינּו, ְוַהְנָהָגה ְמַחֶּיֶבת ִּבְׁשִביֵלנּו. 
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ַמ? ֲע ַל ּכַז ת ּע ַת זאֹוז ּמכדזּתֹו ָע
ִלְרּדֹף  ָלֶלֶכת  ְּבֵררֹות,  ְׁשֵּתי  ְלָך  ֵיׁש  ִאם  אֹותֹו:  ֶׁשִּנְׁשַאל  ָאָדם,  ָּכל 
ָהֹראׁש,  ַעל  ּוְלַקֵּבל  ְלִוּכּוִחים,  ּוְלִהָּכֵנס  ָהַרִּבים,  ִזּכּוי  ַאֲחֵרי 
ַּבַּבִית  ָלֶׁשֶבת  אֹו  ְוכּו',  ְוָחזֹור  ָהלֹוְך  ֶּדֶרְך  ֶׁשל  ּוַמֲאָמץ  ְוִקְטרּוִגים, 
ְלָך?  ַקל  ֶׁשֲהִכי  ַהָּדָבר  ָמה  ְוכּו',  ַמֶּסְכּתֹות  ְלַסֵּים  ּתֹוָרה,  ְוִלְלֹמד 
ְּבֶדֶרְך ְּכָלל ָהָאָדם ִיְבַחר ָלֶׁשֶבת ְוִלְלֹמד. ַמה ַּגם ֶׁשַּבִּלּמּוד ַהֹּכל ָּתלּוי 
ְּבָך - "ָיַגְעָּת ּוָמָצאָת ַּתֲאִמין" )מגילה דף ו ע"ב(, ּוְבִזּכּוי ָהַרִּבים ֵאין 
ַהָּדָבר ָּתלּוי ְּבָך, ַהְרֵּבה ְּפָעִמים ָהָאָדם ָיֵגַע ְמֹאד ְלַׁשְכֵנַע ּוְלַהֲחִזיר 
ִּבְתׁשּוָבה, ּוַבּסֹוף ַהֶּבְנָאָדם אֹוֵמר ְלָך, ֹלא ִׁשְכַנְעָּת אֹוִתי, ֲאִני הֹוֵלְך, 
ֶׁשָהַלְך  ַהְּזַמן  ְוַעל  ִּבְתׁשּוָבה,  ָחַזר  ֶׁשֹּלא  ָהָאָדם  ַעל  ַהֵּלב,  ְוכֹוֵאב 
ְלֹלא ּתֹוֶעֶלת. ְוָלֵכן ַהְרֵּבה ְּפָעִמים ָאָדם ּבֹוֵחר ְלִהָּׁשֵאר ָּבֹאֶהל, ַמה 
סג  דף  )ברכות  אֹוֶמֶרת  ֶׁשַהְּגָמָרא  ְּכמֹו  ּתֹוָרה,  ֶׁשל  ָאֳהָלּה  ֹאֶהל?  ֶּזה 
ע"ב(, ַעל ַהָּכתּוב "ֹזאת ַהּתֹוָרה ָאָדם ִּכי ָימּות ְּבֹאֶהל ָּכל ַהָּבא ֶאל 

ָיִמים" )במדבר יט, יד(, ָאַמר  ִיְטָמא ִׁשְבַעת  ְוָכל ֲאֶׁשר ָּבֹאֶהל  ָהֹאֶהל 
ֵריׁש ָלִקיׁש: ִמַּנִין ֶׁשֵאין ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ִמְתַקְּיִמים ֶאָּלא ְּבִמי ֶׁשֵּמִמית 
ַעְצמֹו ָעֶליָה, ֶׁשֶּנֱאַמר "ֹזאת ַהּתֹוָרה ָאָדם ִּכי ָימּות ְּבֹאֶהל" - ְּבָאֳהָלּה 

ֶׁשל ּתֹוָרה. 

נז  דף  בגיטין  ועיין  ע"ב,  פג  דף  )שבת  ַּבְּגָמָרא  עֹוד  מּוָבא  ֶזה  ֵמֵעין 
ִמֵּבית  ַעְצמֹו  ָאָדם  ִיְמַנע  ַאל  ְלעֹוָלם  יֹוָנָתן:  ַרִּבי  "ָאַמר  ע"ב(, 

"ֹזאת  ֶׁשֶּנֱאַמר  ִמיָתה,  ִּבְׁשַעת  ַוֲאִפּלּו  ּתֹוָרה  ּוִמִּדְבֵרי  ַהִּמְדָרׁש 
ַהָּמֶות,  ִלְפֵני  ֶׁשֲאִפּלּו  ָלַמְדנּו  ְּבֹאֶהל".  ָימּות  ִּכי  ָאָדם  ַהּתֹוָרה 
ְּבָאֳהָלּה  ְוִלְהיֹות  ְיָכְלּתֹו,  ְּכָכל  ַּבּתֹוָרה  ְלִהְׁשַּתֵּדל  ָצִריְך  ָהָאָדם 

ֶׁשל ּתֹוָרה.

ּוִמֵּכיָון ֶׁשָּלֶׁשֶבת ָּבֹאֶהל ֶזה יֹוֵתר ַקל ִמָּלֶלֶכת ַלֲעׂשֹות ִזּכּוי ָהַרִּבים, 
ָּדָבר ַהָּכרּוְך ְּבַמֲאָמץ ָּגדֹול ִעם ַהְרֵּבה ִמְתַנְּגִדים, ִיְבֲחרּו רֹב ָהעֹוָלם 
ַעל  ּוְמַסֵּפר  ַהָּכתּוב  ָּבא  ֵּכן  ַעל  ָּבֹאֶהל.  ְלִהָּׁשֵאר  ַהּזֹו,  ָּבֶאְפָׁשרּות 
ַהְנָהַגת ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום, ֶׁשֹּלא ָהָיה יֹוֵׁשב ָּבֹאֶהל ֶאָּלא 
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ַלֲעׂשֹות  ֶאְפָׁשר  ָמַתי  ֶרַגע  ְּבָכל  ְוִלְראֹות  ִלְבּדֹק  ָהֹאֶהל"  "ְּבֶפַתח 
ַהְכָנַסת אֹוְרִחים ְוִזּכּוי ָהַרִּבים.



ַמ חע ְַ אֹו סל ז ת ְכנת ַ ז ל ָע ְכ ּתל
ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֶמה ָהְיָתה ַהַּמָּטָרה ֶׁשּלֹו ְּבַהְכָנַסת אֹוְרִחים? ְלַהְגִּדיל 
ַהִּמְדָרׁש )פסיקתא זוטרתא בראשית פרשת וירא פרק כא  ֶאת ֵׁשם ַהֵּׁשם. 
הֹודּו  ֵהם  ֶלֱאֹכל,  ְלאֹוְרָחיו  ָנַתן  ֶׁשַאְבָרָהם  ֶׁשַאֲחֵרי  ְמַסֵּפר  לג(  סימן 

לֹו, ָאַמר ָלֶהם ַאְבָרָהם: ֶזה ֹלא ֶׁשִּלי, ֶזה ֶׁשל ִמי ֶׁשָּבָרא ֶאת ָהעֹוָלם 
ְּבִׁשָּׁשה ָיִמים. ָּכל ַהַּתְכִלית ֶׁשל ָהֵארּוַח ָהְיָתה ִּבְׁשִביל ִזּכּוי ָהַרִּבים, 
ֶאת  ָעָׂשה  ִמי  ֶׁשִּיְראּו  ָהַרִּבים.  ִזּכּוי  ְמלֹון  ָהָיה  ַהֶּזה  ַהָּמלֹון  ָּכל 
ַהּכֹוָכִבים ּוִמי ָּבָרא ֶאת ָהָאָדם. ֲאָבל ַהִחּדּוׁש הּוא ֶׁשַאְבָרָהם ָאִבינּו 
ֹלא ָיַׁשב ֶּפַתח ָהֹאֶהל ְסָתם, ֶאָּלא ְּכחֹם ַהּיֹום, ַּבחּוץ ַהָּׂשָטן ּבֹוֵער, ִאי 
ֶאְפָׁשר ָלֵצאת, ֵאין ֲאָנִׁשים ַּבחּוץ, ַרק ְּבֵהמֹות, ְּבֵהמֹות ֶׁשהֹוְלִכים ַעל 
ְׁשַּתִים, ַּתֲאוֹות, ְּכִפיָרה, ֶאִּפיקֹוְרסּות, ִנְסיֹונֹות, ַנְצרּות, ִהְתּבֹוְללּות, 
ֶרפֹוְרִמים, ַּבחּוץ ֶזה ַמּבּול, חֹם ַהּיֹום, ִמי ֶׁשּיֹוֵצא ִנְׂשָרף, ָּבא ַאְבָרָהם 
ָאִבינּו ְואֹוֵמר: ֲאִני ָיכֹול ָלֶׁשֶבת ָּבֹאֶהל ַּבַּמְזָּגן ְּבֵכיף, ֲאָבל ֹלא, ֲאִני 
ֶׁשֲאִני  ָלֵאזֹור  ְלִהְתָקֵרב  ָיכֹול  ִמי  ְלַחֵּפׂש  ַרק  ָהֹאֶהל,  ֶּפַתח  יֹוֵׁשב 
ִנְמָצא ּבֹו, ֶׁשֲאִני ָיָׁשר ָארּוץ ַאֲחָריו ְלָהִביא אֹותֹו, ְוֶזה ְּכֶׁשָהָיה חֹוֶלה 
ְלָמקֹום  ִמָּמקֹום  הֹוֵלְך  ָהָיה  הּוא  ָּבִריא  ּוְכֶׁשָהָיה  ֵמַהִּמיָלה.  ְוַחָּלׁש 
ְלַפְרֵסם ּוְלַהְקִריא ֵׁשם ה' ְּבִפי ֹכל )אלשיך שיר השירים פרק ז פסוק ב(. 
ֶאְפָׁשר  ֶׁשִּיְהֶיה  ֲאָנִׁשים  ְלַחֵּפׂש  ָאִבינּו,  ַאְבָרָהם  ַהְנָהַגת  ָהְיָתה  ֹזאת 
ָלֶׁשֶבת  ֹלא  ַהּיֹום,  חֹם  ִמּתֹוְך  ַהֻּטְמָאה,  ִמּתֹוְך  אֹוָתם  ְוִלְגֹאל  ָלבֹוא 
ֲאָנִׁשים  ֵאָליו  ַמִּגיִעים  ּוְכֶׁשֹּלא  ַנְפִׁשי'.  ָעַלִיְך  'ָׁשלֹום  ְולֹוַמר  ָּבֹאֶהל 
הּוא ִמְצָטֵער ְוַהֵּׁשם ׁשֹוֵלַח לֹו ַמְלָאִכים ִּבְדמּות ֲעָרִבים ֶׁשִּמְׁשַּתֲחִוים 
ַלֲאַבק ַרְגֵליֶהם, ֵהם ָהאֹוְרִחים ֶׁשִּנְרִאים ְׁשקּוִעים ְּבִעְמֵקי ַהֻּטְמָאה, 

ְּכמֹו ֶׁשָרָצה ַאְבָרָהם ָאִבינּו. 
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 ּוְכֶׁשרֹוֶאה אֹוָתם ַאְבָרָהם ָאִבינּו הּוא ַמָּמׁש ִמְתַחֵּנן ֲאֵליֶהם, "ִאם ָנא 
ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך ַאל ָנא ַתֲעֹבר ֵמַעל ַעְבֶּדָך", ָּכְך הּוא ּפֹוֶנה ַלָּגדֹול 
ְוִיָּכְנסּו,  ֶׁשָּיבֹואּו  ִמְתַאֵּמץ  ַמָּמׁש  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  )רש"י שם(.  ֶׁשָּבֶהם 
ָלֶהם  ִיֵּתן  ְלהֹודֹות לֹו הּוא  ְוִיְרצּו  ְוִיְׁשּתּו  ֶׁשֹּיאְכלּו  ֶׁשַאֲחֵרי  ִּבְׁשִביל 

ִׁשעּור ֶּבֱאמּוָנה. 



ֱאּכנת  ֲֶ ַכַז ָל זׁשע ַר ּל
ּוִבְׁשִביל אֹותֹו ִׁשעּור ֶּבֱאמּוָנה ַאְבָרָהם ָאִבינּו מּוָכן ִלְטֹרַח ּוְלַהְפִעיל 
ּוְלָׂשָרה  ז(,  יח,  )בראשית  ַאְבָרָהם"  ָרץ  ַהָּבָקר  "ְוֶאל  ַהַּבִית:  ָּכל  ֶאת 
ַוֲעִׂשי ֻעגֹות" )שם פסוק ו(, ִּבְׁשִביל ִמי? ִּבְׁשִביל  ָאַמר "ַמֲהִרי לּוִׁשי 
ְׁשֹלָׁשה ֲעָרִבים! ְוֵהם ֹלא ֲעָרִבים ְרִגיִלים, ֶאָּלא ַהְּׁשָפִלים ֶׁשַּבְּׁשָפִלים, 
"ְוַרֲחצּו  ָלֶהם  ָאַמר  הּוא  ְוָלֵכן  ֶׁשְּבַרְגֵליֶהם,  ָלָאָבק  ֶׁשִּמְׁשַּתֲחִוים 
ְּכֵדי  ְמַחֵּזר  ָּכְך  ָּכל  ָאִבינּו  ְוַאְבָרָהם  )רש"י בראשית יח, ד(.  ַרְגֵליֶכם" 
ְלַהְאִּדיר ֶאת ְׁשמֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ְוֹלא ַרק ֶׁשהּוא ֹלא יֹוֵׁשב 
ָּבֹאֶהל, ָיכֹול ָלֶׁשֶבת ְוִלְלֹמד, ִלְתֹּפס ְּגָמָרא ַמֶּסֶכת ֲעבֹוָדה ָזָרה ֶׁשָהיּו 
לֹו ָּבּה ַאְרַּבע ֵמאֹות ְּפָרִקים )עבודה זרה דף יד ע"ב(, ַאְבָרָהם ָאִבינּו 
ְּבֵבית  ִּביִׁשיָבה,  לֹוֵמד  ָהָיה  ֶאָּלא  ֶזה  ַרק  ְוֹלא  ָּגדֹול,  ַלְמָּדן  ָהָיה 
ִמְדָרָׁשם ֶׁשל ֵׁשם ָוֵעֶבר, ָהָיה ָזֵקן ְויֹוֵׁשב ִּביִׁשיָבה )יומא דף כח ע"ב(, 
ֵיׁש חֹם  ֲאָבל  ִלְלֹמד  ְוָחׁשּוב  ֶׁשָּצִריְך  ָנכֹון  ָאִבינּו,  ַאְבָרָהם  ּוַמְחִליט 

ַּבחּוץ, ְנָׁשמֹות ִנְׂשָרפֹות, ְוָצִריְך ָלֶלֶכת ּוְלַהִּציל אֹוָתן. 

ֹזאת ַהִּסָּבה ֶׁשַּלְמרֹות ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָּבא ְלַבְּקרֹו, ַאְבָרָהם ָהַלְך 
ַהּדֹור  ֶׁשְּגדֹול  ָאָדם  ֵיׁש  ְלֶרַגע:  ַנְחשֹׁב  ָהֲעָרִבים.  אֹוָתם  ֶאת  ְלַקֵּבל 
ָּבא ֵאָליו ַהַּבְיָתה, ַהִאם הּוא ַיֲעזֹב אֹותֹו ְוֵיֵלְך ַלֲעׂשֹות ִזּכּוי ָהַרִּבים? 
ַמה ַהֲהָבָנה ָּבֶזה? ְוַהְּתׁשּוָבה ְּפׁשּוָטה: אֹוֵמר ַאְבָרָהם ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
ֲאָנִׁשים  ֶׁשעֹוד  ָּבעֹוָלם,  ִׁשְמָך  ֶאת  ּוְלַקֵּדׁש  ָלֶלֶכת  ָצִריְך  ֲאִני  הּוא, 
ַיִּכירּו אֹוְתָך. ְוֵאיְך ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ֶאת ֶזה? ָלֵתת ָלֶהם ֶלֱאֹכל, ַהָּׂשָפה 
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ַהְמֻׁשֶּתֶפת ְלֻכָּלם ֶזה ַהֶּבֶטן, ָהאֶֹכל ְוַהְּׁשִתָּיה ּפֹוְתִחים ֶאת ַהֵּלב )בבא 
בתרא דף יב ע"ב(, ֵּתן ָלֶהם ֶלֱאֹכל ְוִלְׁשּתֹות, ּוְכֶׁשָּיבֹואּו ְלהֹודֹות ְלָך 

ַּתִּכיר ָלֶהם ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. 

 

ּיֹומ חֹמז ל ְּ
ֲחַז"ל ְמָבֲאִרים ֶאת ַהָּכתּוב "ְּכחֹם ַהּיֹום" ֶׁשהֹוִציא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
ְּגדֹוָלה  ְׁשֵאָלה  ִלְׁשֹאל  ְוֵיׁש  )בבא מציעא דף פו ע"ב(.  ִמַּנְרִּתיָקּה  ַחָּמה 
ַּגם  ְלִהָּׂשֵרף  ָיכֹול  ַאָּתה  ַּבחּוץ,  ְמֹאד  ַחם  ֲהֵרי  ָאִבינּו:  ַאְבָרָהם  ַעל 
ְׂשֵרָפה רּוָחִנית ְוַגם ְׂשֵרָפה ַּגְׁשִמית - ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֹלא ָיַדע ֶׁשָּכל 
ַמה ֶּׁשָּיְצָאה ַהֶּׁשֶמׁש ֶזה ִּבְׁשִבילֹו ֶׁשֹּלא ָיבֹואּו אֹוְרִחים ְלַהְטִריחֹו )שם( 
– ָלָמה ַאָּתה הֹוֵלְך ְלַחֵּפׂש ֲאָנִׁשים? ָלָמה ַאָּתה ֹלא חֹוֵׁשׁש ֶׁשִּתָּׂשֵרף? 
ֶׁשָּלנּו  ַּבּדֹורֹות  ֲאָבל  ַּגְׁשִמית,  ִהיא  ַהְּׂשֵרָפה  ַאְבָרָהם  ֶׁשל  ַּבִּמְקֶרה 
ִזּכּוי  ְוַלֲעׂשֹות  ַּבחּוץ  ָלֵצאת  ַמְפִחיד  רּוָחִנית,  ִהיא  ַּבחּוץ  ַהַּסָּכָנה 

ָהַרִּבים, ּוָמה ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות? 



ן ּת ֶַ זֵּתַ ֶּג אע
ָלֶהם:  ְוָאַמר  ֶאָחד  ֲאֵליֶהם  ִהִּגיַע  ִאֶּגֶרת,  ָלַרְמָּב"ם  ָׁשְלחּו  ַהֵּתיָמִנים 
ָּכל ַהּתֹוָרה ֶׁשָּלֶכם ֹלא ָׁשָוה, ְוָהַרְמָּב"ם ָּכַתב ִאֶּגֶרת ְׁשֵלָמה ְלַחֵּזק ֶאת 
ַיֲהדּוָתם  ֶאת  ָלַרְמָּב"ם  ַחָּיִבים  ֶׁשַהֵּתיָמִנים  ָּכְך  ְּכֵדי  ַעד  ַהֵּתיָמִנים, 
ּוְבַחֵּיי  ּוְביֹוֵמיכֹון  "ְּבַחֵּייכֹון  ַּבַּקִּדיִׁשים  ָהיּו אֹוְמִרים  ֵהם  ַהּיֹום.  ַעד 
ְּדַרָּבָנא מֶֹׁשה ֶּבן ַמְימֹון" )כתבי הרמב"ן כרך א אגרת ב עמוד שמא(. הּוא 
ָׁשַמר ֲעֵליֶהם ֶׁשֹּלא יֹאְבדּו ִמּתֹוְך ַהָּקָהל. ְוָהַרְמָּב"ם ָּכַתב ָלֶהם ִאֶּגֶרת 
ֲאֻרָּכה ַהִּנְקֵראת 'ִאֶּגֶרת ֵּתיָמן'. ָּבִאֶּגֶרת ָׁשם ּכֹוֵתב ָהַרְמָּב"ם ִמְׁשָּפט 
ֶאָחד, "ְוַהְּדָבִרים ַהָּללּו ֶׁשֲאִני ּכֹוֵתב ָלֶכם ֵהם ְמֻסָּכִנים ֲאִפּלּו ִּבְׁשִביִלי 
]ָהַרְמָּב"ם ָהָיה ְּבִמְצַרִים ְוָהָיה ַּתַחת ִׁשְלטֹון ָהִאְסַלם ָהַאְכָזִרי, ְוהּוא 
ָּכַתב ָׁשם ַּגם ְּדָבִרים ֶנֶגד ֻמֲחַמד, ְוֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל הּוא ָהָעם ַהְמֻיָחד[, 



אז ַת ֵּי ׁשל זול ַת ּפת

8

ַאְך ִּבְדָבִרים ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ִזּכּוי ָהַרִּבים ֹלא חֹוְׁשִׁשים ְלַסָּכָנה". ָׁשם הּוא 
ְמַדֵּבר ַעל ַסָּכָנה ַּגְׁשִמית. ַאְך ָאנּו ְצִריִכים ָלַדַעת ַעל ַסָּכָנה רּוָחִנית. 

ֵאׁש  ֶאת  ִּתְׂשרֹף  ַהּתֹוָרה  ֶׁשל  ֶׁשָהֵאׁש  לֹוַמר  ַמְסִּפיק  ֹלא  ּוֶבֱאֶמת 
ֹלא  ֶזה  ע"ב(,  כא  דף  )יומא  ֵאׁש  אֹוֶכֶלת  ֵאׁש  ֵיׁש  ִּבְבִחיַנת  ַהֻּטְמָאה, 

ַמְסִּפיק, ָצִריְך ָּדָבר נֹוָסף ַהִּנְקָרא ֱאמּוָנה. ְוַנְסִּביר.



ַת  מזְוׂשת ַת ת ְב ְּצחֹוקזֶׁשָזאל  ל
ָעֶליָה  עֹוְמִדים  ַהְמָפְרִׁשים  ָּכל  ֶׁשִּכְמַעט  ְמֹאד,  ְמַעְנֶיֶנת  ְׁשֵאָלה  ֵיׁש 
ֶׁשִהֵּנה  ַהְמַׂשַּמַחת  ַהְּבׂשֹוָרה  ֶאת  ׁשֹוַמַעת  ְּכֶׁשָּׂשָרה  ֶׁשָּלנּו.  ַּבָּפָרָׁשה 
ִהיא הֹוֶלֶכת ָלֶלֶדת ֵּבן, ִהיא ָּכל ָּכְך ְׂשֵמָחה - "ַוִּתְצַחק ָׂשָרה ְּבִקְרָּבּה" 
יז(,  יז,  )בראשית  ָצַחק  ַאְבָרָהם  ֶׁשַּגם  ָּכתּוב  ִמֶּנֶגד  יב(.  יח,  )בראשית 

ְוַהֵּׁשם ִהְקִּפיד ַעל ְצחֹוָקּה ֶׁשל ָׂשָרה )בראשית יח, יג(, ַאְך ֹלא ִהְקִּפיד 
ַעל ְצחֹוקֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם. ְוַהְּׁשֵאָלה ִמְתַּבֶּקֶׁשת: ָלָּמה? 

ָהאֹור ַהַחִּיים ַהָּקדֹוׁש )בראשית פרק יח פסוק יג( ּכֹוֵתב ֵּתרּוץ ִנְפָלא: 
"ָאֵכן ַהָּנכֹון הּוא ִּכי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִּדְקֵּדק ִּבְדָבָריו ַטַעם ַהְקָּפָדתֹו 
ַעל ָׂשָרה ְוֹלא ַעל ַאְבָרָהם, ְוִתְמָצא ִּכי ַאְבָרָהם ְּבֵעת ַהְּבׂשֹוָרה ָצַחק, 
ַאֲחֵרי  ַרק  ֶאָּלא  ֶׁשִּנְתַּבְּׂשָרה,  ְּבֵעת  ָצֲחָקה  ֹלא  ָׂשָרה  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 
ֶׁשָרֲאָתה ֶאת ְּבָנּה". ּוְנָבֵאר ִּדְבֵרי ָקְדׁשֹו: ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָצַחק ְוָׂשַמח 
ְּבֵעת ַהְּבׂשֹוָרה ַעְצָמּה, ַאְך ָׂשָרה ֹלא ָצֲחָקה ְּבֵעת ַהְּבׂשֹוָרה ֶאָּלא ַרק 
וירא  פרשת  בראשית  בובר  אגדה  )מדרש  ֶוֶסת  ֶׁשִּקְּבָלה  ֶׁשָרֲאָתה  ַאֲחֵרי 
פרק יח סימן ח(, ִהיא ָרֲאָתה ֶׁשִהיא חֹוֶזֶרת ִלְנעּוֶריָה )בבא מציעא דף פז 

ע"א(, ֶזה אֹוֵמר ֶׁשַּמֶּׁשהּו ַמְתִחיל ַלֲעֹבד, ֶׁשָאֵכן ַהַהְבָטָחה ִמְתַקֶּיֶמת. 

ַהִּׂשְמָחה  ְוִלְׂשֹמַח.  ִלְצחֹק  ָצִריְך  ַעְכָׁשו  ַלֲעֹבד,  ַמְתִחיל  ַמֶּׁשהּו  ְוִאם 
ָהְיָתה ַאֲחֵרי ֶׁשִהיא ָרֲאָתה ּתֹוָצאֹות, ֲאָבל ִלְפֵני ֵכן ֹלא ָהְיָתה ָלּה ָּכל 
ָּכְך ִׂשְמָחה, ִהיא אּוַלי ֶהֱאִמיָנה ֲאָבל ֹלא ָהְיָתה ְׂשֵמָחה ְוֹזאת ָהְיָתה 
ַהְּתִביָעה ַעל ָׂשָרה ִאֵּמנּו. ָלָּמה ְּבאֹותֹו ֶרַגע ֶׁשָּׁשַמְעְּת ֶאת ַהְּבׂשֹוָרה, 
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ְּבאֹוָתּה ְׁשִנָּיה ֹלא ָצַחְקְּת ְוָׂשַמְחְּת? 

ַּכּמּוָבן ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַדֵּבר ַעל ֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו ַהְּקדֹוִׁשים, ֶׁשִאם 
ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים ֲאַנְחנּו ִּכְבֵני ָאָדם ְוִאם ֵהם ִּכְבֵני ָאָדם ֲאַנְחנּו 
ַהַחִּיים  ָהאֹור  אֹוֵמר  אֶֹפן  ְּבָכל  ֲאָבל  ע"ב(,  קיב  דף  )שבת  ַּכֲחמֹוִרים 

ַהָּקדֹוׁש, זֹו ָהְיָתה ַהְּתִפיָסה ַעל ָׂשָרה. 



? ְנּתת ּל זֹלאזֶ ֱא ַ ת אע ַת אז ֵָ ּת ְָ אע
ֶׁשָאַמר,  יֹוָחָנן  ַרִּבי  ַעל  ְמַסֶּפֶרת  ע"א(  עה  דף  בתרא  )בבא  ַהְּגָמָרא 
ֶׁשֶּלָעִתיד ָלבֹוא ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת ַיִּקיפּו ֶאת ְירּוָׁשַלִים ְּבַיֲהלֹוִמים ְּבֹגֶדל 
ְׁשֹלִׁשים ַאָּמה ַעל ְׁשֹלִׁשים ַאָּמה, ְוָחקּוק ָּבֶהם ֶעֶׂשר ְּברּום ֶעְׂשִרים, 
ֹזאת אֹוֶמֶרת ֲאָבִנים ֲעָנִקּיֹות ֶׁשֲעׂשּויֹות ִמַּיֲהלֹוִמים, ְוָכל ֶאֶבן ִיְהֶיה 
ַהַּתְלִמיִדים  ַאַחד  ֶמְטִרים.  ֲעָׂשָרה  ַעל  ֶמְטִרים  ֲחִמָּׁשה  ָּבּה  ָחקּוק 
ֶׁשּלֹו ָצַחק ְוָאַמר, ַהּיֹום ֵאין ַיֲהלֹום ְּבֹגֶדל ֶׁשל ֵּביָצה ֶׁשל עֹוף, ְוַאָּתה 
ְמַדֵּבר ִאִּתי ַעל ֲאָבִנים ָּכֵאֶּלה? ַּפַעם ַאַחת ִהְפִליג אֹותֹו ַּתְלִמיד ַּבָּים 
ְּבִדּיּוק  ּוַמְרָּגִלּיֹות  טֹובֹות  ֲאָבִנים  ֶׁשּלֹוְקִחים  ַהָּׁשֵרת  ַמְלֲאֵכי  ְוָרָאה 
ְּכמֹו ֶׁשַרִּבי יֹוָחָנן ָאַמר, הּוא ָׁשַאל ֶאת ַהַּמְלָאִכים "ָהֵני ְלַמאן"? ְלִמי 
ֵאּלּו ָהֲאָבִנים ַהּטֹובֹות ְוַהַּיֲהלֹוִמים? ָאְמרּו לֹו: "ָעִתיד ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא ְלַהֲעִמיָדן ְּבַׁשֲעֵרי ְירּוָׁשַלִים". ִמָּיד ָרץ ַהַּתְלִמיד ֶאל ַרִּבי יֹוָחָנן 
ְוָאַמר לֹו: "ַּכֲאֶׁשר ָאַמְרָּת ֵּכן ָרִאיִתי". ָאַמר לֹו ַרִּבי יֹוָחָנן: "ֶזה ֹלא 
ִחּדּוׁש ֶׁשִּלי, ֲאִני ָּדַרְׁשִּתי ֶאת ַהָּפסּוק ִּביַׁשְעָיה )נד, יב( "ְוַׂשְמִּתי ַּכְדֹכד 
ַהחֹוָמה,  ְוָכל  ַהְּׁשָעִרים  ֶׁשָּכל  ֶאְקָּדח" -  ְלַאְבֵני  ּוְׁשָעַרִיְך  ִׁשְמֹׁשַתִיְך 
ַהֹּכל ִיְהֶיה ִמַּיֲהלֹוִמים. ֲאִני ָאַמְרִּתי ִמּתֹוְך ָנִביא, ְוִאּלּו ַאָּתה ִאְלָמֵלא 
ָרִאיָת ֹלא ֶהֱאַמְנָּת? ְמַלְגֵלג ַעל ִּדְבֵרי ֲחָכִמים ַאָּתה! ָנַתן ֵעיָניו ּבֹו 

ְוַנֲעָׂשה ַּגל ֶׁשל ֲעָצמֹות".
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ַמ כע את ְָ ּל ּיל ז אע ְַ
ֹּבאּו ִנְתּבֹוֵנן ְלֶרַגע ַּבִּסּפּור ַהּנֹוָרא ַהֶּזה. ַהַּתְלִמיד ַהֶּזה ָהָיה ָקדֹוׁש, 
הּוא ָׁשט ִּבְסִפיָנה ְורֹוֶאה ַמְלָאִכים, ְוהּוא ֹלא ּבֹוֵרַח ֵמֶהם ֶאָּלא עֹוד 
ְמַדֵּבר ִאָּתם ְוׁשֹוֵאל אֹוָתם ּוְמַדֵּבר ִאָּתם, ֶזה ֹלא ֶאָחד ֶׁשַרק ִסֵּים ֶאת 
ַהַּׁש"ס, ֶזה ָאָדם ֶׁשִהִּגיַע ִלְדָרגֹות ֲעצּומֹות. ְּכֵדי ֶׁשָּנִבין ֵאילּו ְּדָרגֹות 

ֵאּלּו ְנַסֵּפר ִסּפּור נֹוָסף ֶׁשְּמֻסָּפר ַּבְּגָמָרא.

ָהַלְך  יֹוָחאי  ַּבר  ִׁשְמעֹון  ֶׁשַרִּבי  ְמַסֶּפֶרת,  ע"ב(  יז  דף  )מעילה  ַהְּגָמָרא 
ִּבְׁשִליחּות ֲחָכִמים ְּכֵדי ְלַבֵּטל ֶאת ַהְּגֵזרֹות ֵאֶצל ַהֵּקיָסר. ַּבֶּדֶרְך ִהִּגיַע 
ְוָאַמר:  ַרְׁשִּב"י  ָּבָכה  ָלֶכם".  ֶאֱעֹזר  "ֲאִני  ָלֶהם:  ְוָאַמר  ֵׁשד  ֲאֵליֶהם 
ָהָגר, ִׁשְפַחת ָׂשָרה, ִהְזַּדֵּמן ָלּה ְׁשֹלָׁשה ְּפָעִמים ַמְלָאְך )עיין בראשית 
פרק טז( ַוֲאִני ְמַקֵּבל ֵׁשד?. ּוֶבֱאֶמת, ָהַלְך ַהֵּׁשד ַההּוא, ְוִנְכַנס ַּבַּבת 

ַרִּבי  ֶאת  ָלּה  ֶׁשָּיִביאּו  צֹוֶעֶקת  ְוָהְיָתה  ִהְׁשַּתְּגָעה  ְוִהיא  ַהֵּקיָסר  ֶׁשל 
ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחאי, ּוְכֶׁשִהִּגיַע ַרִּבי ִׁשְמעֹון ָלַחׁש ְּבָאְזָנּה ֶׁשֵּיֵצא ַהֵּׁשד 
ְוִנְתַרְּפָאה. ִּכְתמּוָרה ִלְרפּוָאָתּה ִּבְקׁשּו ֵמַהֵּקיָסר ֶׁשְּיַבֵּטל ֶאת ַהְּגֵזָרה, 

ְוַהֵּקיָסר ִּבְּטָלּה. 

ֶׁשֹּלא  ֶזה  ַעל  ּבֹוֶכה  יֹוָחאי  ַּבר  ִׁשְמעֹון  ֶׁשַרִּבי  ְוִנְרֶאה  ְוִנְתּבֹוֵנן 
ּוְמַדֵּבר  ַמְלָאִכים  רֹוֶאה  ַּתְלִמיד  אֹותֹו  ְוִאּלּו  ַמְלָאְך,  ֵאָליו  ִהִּגיַע 
ִמַּמְלָאִכים,  ְּפחּוָתה  ַּדְרָּגה  ֶׁשֵהם  ֵׁשִדים  ֲאִפּלּו  ֶׁשרֹוֶאה  ִמי  ִאָּתם! 
יֹוָחָנן  ְלַרִּבי  הֹוֵלְך  ַּתְלִמיד  ְואֹותֹו  ע"א(,  ו  דף  ברכות  )עיין  ִמְׁשַּתֵּגַע 
ְואֹוֵמר לֹו "ָרִאיִתי ַמְלָאִכים". ִאם ָיבֹוא ֵאֶליָך ַהּיֹום ִמיֶׁשהּו ְוֹיאַמר 
ִאְׁשּפּוז  ָצִריְך  ֶׁשהּוא  ָיָׁשר  ָּתִבין  ַאָּתה  ַמְלָאִכים",  "ָרִאיִתי  ְלָך 
ְּבַאַּבְרָּבֵנאל, ֲאָבל אֹותֹו ַּתְלִמיד ָהָיה ָקדֹוׁש ְונֹוָרא. ְואֹוֵמר לֹו ַרִּבי 
ִּדַּבְרָּת  ַמְלָאִכים,  ָרִאיָת  ֶׁשְּלָך,  ֵמַהַּמֲעָלה  ִמְתַרֵּגׁש  ֹלא  ֲאִני  יֹוָחָנן: 
ִאָּתם, ֲאִני יֹוֵדַע ַרק ָּדָבר ֶאָחד, ֶׁשֵּיׁש ְלָך ְּבָעָיה ֶּבֱאמּוָנה. ַרִּבי יֹוָחָנן 
ִלְראֹות  ֶׁשַּמְצִליַח  ַּתְלִמיד  ַּתְלִמיד?  ָּכֶזה  ַעל  ֲחָבל  ֹלא  אֹותֹו,  ָהַרג 
ַּתְלִמיד  ָצִריְך  ֶׁשֹּלא  ֶהְחִליט,  יֹוָחָנן  ְוַרִּבי  ַמְלָאִכים?  ִעם  ּוְלַדֵּבר 
ָּכֶזה, ּתֹוָרה ּוְקֻדָּׁשה ֶזה ָחׁשּוב, ֲאָבל ְּבִלי ֱאמּוָנה ֶזה ֹלא ָׁשֶוה ְּכלּום. 
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ִאָּתם.  ּוְמַדֵּבר  ַמְלָאִכים  ֶׁשרֹוֶאה  ְלַדְרָּגה  ִהִּגיַע  ְּכָבר  ֶׁשהּוא  ַוֲאִפּלּו 
ְוַהְּדָבִרים ַמְבִהיִלים.

 

ְחַֹו זֱאּכנת  ָע
ִאֵּמנּו.  ָׂשָרה  ֶׁשל  ְצחֹוָקּה  ַעל  ַהָּקדֹוׁש  ַהַחִּיים  ָהאֹור  ְלִדְבֵרי  ַנֲחֹזר 
ְוִהיא  ֶיֶלד  ָלּה  ִלְהיֹות  ֶׁשהֹוֵלְך  ַהְּבׂשֹוָרה  ֶאת  ְמַקֶּבֶלת  ִאֵּמנּו  ָׂשָרה 
ֹלא ְׂשֵמָחה ַעל ַהָּמקֹום, ְוִאּלּו ַאְבָרָהם ָׂשַמח ְוֶהֱאִמין ְּבאֶֹפן ֻמְחָלט. 
ַּכּמּוָבן ֶׁשַהַּדְרָּגה ֶׁשל ָׂשָרה ֶזה ֹלא ֶׁשִהיא ֹלא ֶהֱאִמיָנה ָחס ְוָׁשלֹום, 
ֶאָּלא ֶזה ַהִּׂשְמָחה ַהֻּמְׁשֶלֶמת אֹו ַהַהְרָּגָׁשה ַהֻּמְׁשֶלֶמת ִּבְזַמן ֶׁשֶּזה ֲעַדִין 

ֹלא ִהִּגיַע, ְוַעל ֶזה ִנְתְּפָסה ִּבְקִפיַדת ַהֵּׁשם. 

ְמַסְּפִרים ַעל ְׁשֵני ֲחִסיִדים ֶׁשִהִּגיעּו ָלַאְדמֹו"ר ֵמרֹוִז'ין ַזַצ"ל, ְוָאְמרּו 
לֹו: "ָהַרב, ִלְׁשֵנינּו ֵאין ְיָלִדים, ְּבַבָּקָׁשה ֶׁשָהַרב ִיְגֹזר ֶׁשָּׁשָנה ַהָּבָאה 
ַהָּבָאה  ָׁשָנה  ַהֵּׁשם  ֶׁשְּבֶעְזַרת  ּגֹוֵזר  "ֲאִני  ָהַרב  ָאַמר  ֵּבן".  ָלנּו  ִיְהֶיה 

ִיְהֶיה ָלֶכם ֵּבן".

ְּבִלי.  ְוַהֵּׁשִני  ֶיֶלד  ִעם  ֵמֶהם  ֶאָחד  ָלַרב,  חֹוְזִרים  ֵהם  ָׁשָנה  ַּכֲעבֹור 
"ְּכבֹוד ָהַרב, ָלָּמה ַרק ֲחֵבִרי נֹוַׁשע ַוֲאִני ֹלא?" ָאַמר ָלֶהם ָהַאְדמֹו"ר: 
ֲחֵברֹו,  ֶאת  ָׁשַאל  ִמָּכאן. הּוא  ְּכֶׁשָּיָצא  ָעָׂשה  ַמה הּוא  ִּתְׁשַאל אֹותֹו 
ִלְקנֹות  ָהַלְכִּתי  ֵמָהַאְדמֹו"ר  ְּכֶׁשָּיָצאִתי  ָיָׁשר  "ֲאִני  ֲחֵברֹו,  לֹו  ְוָאַמר 
ִלְהיֹות  ִּבְׁשִביל  ֶּׁשָּצִריְך  ַמה  ָּכל  ַלְּבִרית,  ֲחִליָפה  ִטיטּוִלים,  ֲעָגָלה, 
מּוָכִנים ְלֵלַדת ַהֵּבן". ַרק ָהֶרַגע ָהַרב ֵּבֵרְך אֹוְתָך, ְלָאן ַאָּתה ְמַמֵהר? 
נֹוַׁשע  ַהִּסָּבה ֶׁשהּוא  זֹו  ֵמרֹוִז'ין:  ָהַרִּבי  ָאַמר  ְׁשֵלָמה.  ִהיא  ָהֱאמּוָנה 
ְוַאָּתה ֹלא, ַאָּתה ֹלא ָקִניָת ְוִהְתּכֹוַנְנָּת ָּכמֹהּו". ֶזה ַהְּצחֹוק ָהַעְכָׁשִוי 
ֶׁשל ַאְבָרָהם. ְוָאָדם ֶׁשֵּיׁש לֹו ֱאמּוָנה ָּכֹזאת הּוא ָיכֹול ָלֵצאת ָלְרחֹוב 
"ְּכחֹם ַהּיֹום", הּוא ֵיֵצא ִלְמקֹומֹות ָּכֵאֶּלה ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִיְׁשֹמר 
ֶׁשֹּלא  ִמי  מּוָגן.  הּוא  ּוְקֻדָּׁשה,  ּתֹוָרה  לֹו  ְוֵיׁש  ֱאמּוָנה  לֹו  ֵיׁש  ָעָליו, 

ַּבַּדְרָּגה ַהֹּזאת הּוא ְקָצת ִּבְבָעָיה, ְּכֶׁשַהַּמָּצב הּוא "ְּכחֹם ַהּיֹום". 
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ֹזאת ַהִּסָּבה ֶׁשָהיּו עֹוד ַּכָּמה ְוַכָּמה ַצִּדיִקים ַּבּדֹור ְּכמֹו ַמְלִּכי ֶצֶדק, 
ּוֵבית ַהִּמְדָרׁש ֶׁשל ֵׁשם ָוֵעֶבר, ְוֵהם ֹלא ָיְצאּו ֶאָּלא ִנְׁשֲארּו ְספּוִנים 
ַאְבָרָהם  ְּכמֹו  ָהֱאמּוָנה,  ְּבֹכַח  ִהְתַיֲחדּו  ֶׁשֹּלא  ֵּכיָון  ַהִּמְדָרׁש,  ְּבֵבית 
ָאִבינּו, ֶׁשָּזָכה ָלֶזה ֶׁשָּיכֹול ָלֵצאת ְּכחֹם ַהּיֹום, ּוְלִהָּכֵנס ְלִכְבַׁשן ָהֵאׁש 

ְוָלֵצאת, ְּבֹכַח ָהֱאמּוָנה. 



 ֶַ ֶּ ֱאּכנת זׁשֹו  ת
ִלְׁשִמיָרה  ָהֱאמּוָנה  ֹּכַח  ַׁשָּיְך  ָמה  ֵּבאּור:  ְצִריִכים  ַהְּדָבִרים  ַוֲעַדִין 
ִמֻּטְמַאת ָהעֹוָלם? ְוֵאיְך ַיֲעֹזר לֹו ֹּכַח ֶזה ִלְׁשֹמר ֶאת ַעְצמֹו? ְוַהְּתׁשּוָבה 
יֹוֵדַע  ְוהּוא  ְׁשִנָּיה,  ְׁשִנָּיה  ֶרַגע,  ֶרַגע  ֶּבֱאמּוָנה  ֶׁשַחי  ָאָדם  ְּפׁשּוָטה, 
ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְמַחֶּיה אֹותֹו ְוַהַחִּיים ֶׁשּלֹו ִּביֵדי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
ַמָּמׁש  רֹוֶצה,  ֶּׁשהּוא  ַמה  ִאּתֹו  ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  ְׁשִנָּיה  ְּבָכל  ְוהּוא  הּוא 
ּוַבַּמְחָׁשָבה  ַהֶּזה  ַּבַּמָּצב  ו(,  לא,  )תהילים  רּוִחי"  ַאְפִקיד  "ְּבָיְדָך  ָּכְך, 
ַהּזֹו ֲאִפּלּו ְּכֶׁשהּוא ִנְמָצא מּול ַּתֲאוֹות ְוִנְסיֹונֹות, ַּגם ְּכֶׁשָּיבֹוא ַהָּׂשָטן 
ְלַהֲחִטיא אֹותֹו ְוַיְרֶאה לֹו ָחִליָלה ַמֶּׁשהּו ָּפרּוץ, הּוא ֹלא ִמְתַרֵּגׁש, ִּכי 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִאּתֹו ְּבָכל ֶרַגע, ְוֹכַח ָהֱאמּוָנה ִיְׁשֹמר ָעָליו ְוַיִּציל 
ַאְבָרָהם"  ָהָיה  "ֶאָחד  ָאִבינּו,  ֶׁשַאְבָרָהם  ַהִּסָּבה  זֹו  ָרע.  ִמָּכל  אֹותֹו 
)יחזקאל לג, כד(, ַּבַּדְרָּגה ֶׁשל ָהֱאמּוָנה, ֶׁשל ִזּכּוי ָהַרִּבים, ֶׁשל ַהִּבָּטחֹון 

ַהֻּמְחָלט ֶׁשּלֹו, ְוָלֵכן ַלְמרֹות ֶׁשַּבחּוץ "ְּכחֹם ַהּיֹום" ֹלא ָחַׁשׁש ָלֵצאת. 
"ְוַצִּדיק ֶּבֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה" )חבקוק ב, ד(. 



ַׁש ֹּוןזאע חר גל ז ל ְנ ת  ל
ְוזֹו  ְמֹאד,  ְּגבֹוָהה  ְּבָרָמה  ַּבּתֹוָרה  ָׁשקּוַע  ָהָיה  ָיָמיו  ָּכל  ִאיׁש  ַהֲחזֹון 
ִאְׁשּתֹו  ַּפַעם.  ַאף  ְלִהְתַּפְרֵסם  ָרָצה  ֹלא  הּוא  ַחָּייו,  ַּתְכִלית  ָהְיָתה 
ָהַרָּבִנית ָהְיָתה ְּגדֹוָלה ִמֶּמּנּו ְּבִכְמַעט ֶעְׂשִרים ָׁשָנה, ְוַאַחת ַהִּסּבֹות 
ֶׁשהּוא ִהְתַחֵּתן ִאָּתּה - ַעל ַאף ֶׁשִּׁשְּקרּו לֹו ְוִהְבִטיחּו לֹו ֶּכֶסף ַלְּנדּוְנָיה 
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ַעְצָמּה  ַעל  ִקְּבָלה  ֶׁשִהיא  ַהִּסָּבה  ִהיא   - ְּכלּום  לֹו  ָנְתנּו  ֹלא  ּוַבּסֹוף 
ֶאת  ְמַנֶהֶלת  ִהיא  ַּבַּבִית,  ַהַּמָּצב  ָמה  ָלּה  ִאְכַּפת  ִיְהֶיה  ֶׁשְּלעֹוָלם ֹלא 
ַהֹּכל ְוהּוא יֹוֵׁשב ְולֹוֵמד, ְויֹוֵתר ִמֶּזה ִהיא ְלעֹוָלם ֹלא ִּתְדרֹׁש ֶׁשהּוא 
ִיַּקח ֵאיֶזה ַּתְפִקיד ַרָּבִני, ַרק ֵיֵׁשב ְוִיְלַמד, ֹלא ַרב ְׁשכּוָנה, ֹלא ַרב 
ִיּׁשּוב, ְוֹלא ַרב ִעיר. ְוֶזה ָהָיה ִּבְזַמִּנים ֶׁשל ֲעִנּיּות ֶׁשַּגם ְלֵאּלּו ֶׁשָעְבדּו 
ָחנּות  ָּפְתָחה  ְוִהיא  לֹוֵמד...  ַאָּתה  ִאם  ָאז  ֶּלֱאֹכל,  ַמה  ָהָיה  ְּבקִֹׁשי 
ִיְתַּבֵּטל  ֹלא  ֶׁשַּבֲעָלּה  ְּכֵדי  ַרק  ָהֶעֶרב  ַעד  ֵמַהּבֶֹקר  ֶּבָחנּות  ְוָהְיָתה 

ְלֶרַגע ִמִּלּמּוד ַהּתֹוָרה.

ָמה  אֹותֹו:  ָׁשַאל  ַחִּיים  ְוֶהָחֵפץ  ַחִּיים,  ֶלָחֵפץ  ִּבְצִעירּותֹו  ָהַלְך  הּוא 
יֹוֵדַע  "ָהַרב  לֹו:  ָעָנה  הּוא  ָאז  ָהַרִּבים?  ִזּכּוי  ִּבְׁשִביל  עֹוֶׂשה  ַאָּתה 
ּוִמְתַקֵּדׁש  ֹּפה  לֹוֵמד  ֶׁשָאָדם  ֶׁשָּבֶרַגע  ָאַמר,  ִמַּסַלְנט  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשַרִּבי 
ִזּכּוי  ֶזה  ִמְתּבֹוֵלל,  ֶׁשֵאינֹו  ְּבָּפִריז  ְסטּוֶדְנט  ֵאיֶזה  ֵיׁש  ַהֶּזה,  ַּבָּמקֹום 
ָצִריְך  ַאָּתה  ֵכן  ִּפי  ַעל  "ַאף  ַחִּיים:  ֶהָחֵפץ  לֹו  ָאַמר  ֶׁשִּלי.  ָהַרִּבים 
ַלֲעׂשֹות ִזּכּוי ָהַרִּבים ְּבֹפַעל". ּוְכֶׁשִהְתַּפְרֵסם הּוא ֶּבֱאֶמת ָהָיה עֹוֶׂשה 
ְּבֹפַעל. ַמה ֶּזה ְּבֹפַעל? הּוא ִהְתִחיל ַלֲעׂשֹות ַקָּבַלת ָקָהל, ַעד ְּכֵדי ָּכְך 
ֶׁשָהיּו ַמְפִריִעים לֹו ַּבִּלּמּוד ְוָהָיה ּכֹוֵאב לֹו, ֲאָבל ַמה ַּלֲעׂשֹות. ִאְׁשּתֹו 
ָהְיָתה נֹוֶעֶלת  ְוָלֵכן  ַהַּצִּדיָקה, ֶׁשָרֲאָתה ֶאת ֶזה, ָּכַאב ָלּה,  ָהַרָּבִנית 
ֶאת ַהֶּדֶלת ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ַיְפִריעּו ְלַבֲעָלּה ָהַרב. ּוְכֶׁשָהָיה ֵאיֶזה נּוְדִניק 
ֶאָחד ֶׁשֹּלא ִהְרָּפה ְוִהִּגיַע ׁשּוב ָוׁשּוב, ָׁשְפָכה ָעָליו ְּדִלי ַמִים. ֲאָבל ַמה 

ַּלֲעׂשֹות, זֹוִהי חֹוַבת ִזּכּוי ָהַרִּבים. 

ַאֲחֵרי ְּפִטיַרת ַהֲחזֹון ִאיׁש ָהָיה ֵאיֶזה ַעְסָקן ֶאָחד ֶׁשָהָיה ְמֹקָרב ֵאָליו 
ְוַכָּמה ָזָכה ְלִהְתַיֵעץ  ְוִסֵּפר ַּכָּמה ָׁשעֹות הּוא ָיַׁשב ִעם ַהֲחזֹון ִאיׁש, 
ִאּתֹו. ָאַמר לֹו ַאַחד ַהַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים: "ִּבְגָלְלָך ֵאין ָלנּו עֹוד ֶּכֶרְך 
ְּבִסְפֵרי ַהֲחזֹון ִאיׁש. ְּבִלי ַהִּבְלּבּוֵלי ֹמַח ֶׁשְּלָך ְוַהְּׁשֵאלֹות ֶׁשְּלָך ָלַרב, 
ְוִחּדּוִׁשים  ַּבֲהָלָכה  ִלְכּתֹב ְּתׁשּובֹות  ְוִלְלֹמד,  ָלֶׁשֶבת  ָיכֹול  ָהָיה  הּוא 
ְלַמַען  ִלְפֹעל  ֶׁשָּצִריְך  ֵהִבין  ִאיׁש  ַהֲחזֹון  ֲאָבל  ּדֹורֹות".  ְלדֹוֵרי 

ִזּכּוי ָהַרִּבים.
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ְוַחָּיב  ָצִריְך  ָאָדם  ֶׁשָּכל  ַּבָּפָרָׁשה,  ָּכאן  לֹוְמִדים  ֶׁשֲאַנְחנּו  ַהָּדָבר  ֶזה 
ְמַזְלְזִלים  ֲאָנִׁשים  ַהְרֵּבה  ְיָכְלּתֹו.  ְּכִפי  ָהַרִּבים  ְּבִזּכּוי  ְוַלֲעסֹק  ָלבֹוא 
ָּבֶזה ְלַצֲעֵרנּו, "ֲעזֹב אֹוְתָך ִמֶּמּנּו, הּוא ְסָתם ַמֲחִזיר ִּבְתׁשּוָבה". ַאָּתה 
יֹוֵדַע ַמה ֶּזה ַמֲחִזיר ִּבְתׁשּוָבה? ַהָּכתּוב אֹוֵמר "ִאם ּתֹוִציא ָיָקר ִמּזֹוֵלל 
ְּכִפי ִתְהֶיה" )ירמיה טו, יט. ועיין בבא מציעא דף פה ע"א(, ַהֶּפה ֶׁשְּלָך ִיְהֶיה 

ְּכמֹו ַהֶּפה ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. 

ְוָדָבר נֹוָסף ָלַמְדנּו, ֶׁשַּגם אֹוָתם ַהַּמֲחִזיִרים ִּבְתׁשּוָבה ְצִריִכים ָלַדַעת 
ּוְלִהְתַחֵּזק ַּגם ַּבּתֹוָרה ְוַגם ֶּבֱאמּוָנה, ְוִלְחיֹות ְּבִבָּטחֹון מּוָחִׁשי, ֶׁשֵּכן ֶזה 
ַמה ֶּׁשּׁשֹוֵמר אֹוָתם ִמ"ְּכחֹם ַהּיֹום", ֵמַהַּתֲאוֹות ּוִמַּמּבּול ַהְּכִפיָרה ֶׁשֵּיׁש 
ַּבחּוץ. ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְיַזֶּכה אֹוָתנּו ְלַהְגִּדיל ּתֹוָרה ּוְלַהְאִּדיָרּה, 

ּוְלַזּכֹות ֶאת ָהַרִּבים ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון. 
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