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ת רד יֵׂשד ֹׁשסֵֹחּי  רד ּפד
ס ֹו ֹתוד ַָמַסֵמ 

י..." ִּיְתיּו,ְֵׁשנ  ֹֹ "
ַּבָּפָרָׁשה ַהּזֹו ֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ַעל ָׂשָרה ִאֵּמנּו, ָהִאָּמא ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל, 
ָׂשָרה  ַחֵּיי  "ַוִּיְהיּו  ְוַהָּכתּוב אֹוֵמר  ָחי,  ְלָכל  ַחִּיים  ָׁשְבָקה  ֶׁשִּנְפְטָרה, 
ֵמָאה ָׁשָנה ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה ְוֶׁשַבע ָׁשִנים ְׁשֵני ַחֵּיי ָׂשָרה" )בראשית כג, א(. 

ַחֵּיי  "ַוִּיְהיּו  ַהָּכתּוב  ָאַמר  ָּכאן  ָלָּמה  ׁשֹוֵאל:  ַהָּקדֹוׁש  ַהַחִּיים  ָהאֹור 
ַהַּצִּדיִקים  ְּפִטיַרת  ָּבֶהם  ֶׁשְּכתּוִבים  ַהְּמקֹומֹות  ִמָּכל  ְּבׁשֹוֶנה  ָׂשָרה" 
"ויחי שם"(,  א  יא,  ושם  "ויחי האדם",  ג  ה,  )עיין בראשית  "ַוְיִחי"  ִּבְלׁשֹון 
ַּגם ֹּפה ָהָיה ָצִריְך ִלְכּתֹב 'ַוְּתִחי ָׂשָרה ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ָוֶׁשַבע ָׁשִנים', 
ּוָמה ָּבא לֹוַמר ַּבִּמָּלה "ַוִּיְהיּו"? ְועֹוד, ָלָּמה ָׁשָנה ׁשּוב ְוָאַמר "ְׁשֵני 

ַחֵּיי ָׂשָרה"? 



ת רד ִמיֹססֵׂשד
ּוֵמִביא ֵמַהִּמְדָרׁש )תנחומא מדרש ורשא פרשת וירא סימן כג(, ֶׁשִּנְסְמָכה 
ִיְצָחק  ֲעֵקַדת  ַעל  ַהְמַסֶּפֶרת  ַהּקֹוֶדֶמת  ַהָּפָרָׁשה  ַאֲחֵרי  ָׂשָרה  ִמיַתת 
ָאָדם,  ִּבְדמּות  ֶׁשִהִּגיַע  ֵמַהָּׂשָטן  ֶׁשָּׁשְמָעה  ְלִפי  כב(,  פרק  )בראשית 

ֶׁשהֹוְלִכים ִלְׁשחֹט ֶאת ִיְצָחק, ְוִהְצַטֲעָרה ּוָבְכָתה, ּוִפְתאֹום ָאַמר ָלּה 
ֶׁשָּבֶרַגע ָהַאֲחרֹון ֹלא ִנְׁשַחט, ּוֵמַהִּׂשְמָחה ְוַהִהְתַרְּגׁשּות ֶׁשָּיְצָאה ִמַּצַער 
ְלִׂשְמָחה – ֵמָתה. ְואֹוֵמר ָהאֹור ַהַחִּיים ַהָּקדֹוׁש: ִלְכאֹוָרה יֹוֵצא, ֶׁשַעל 
ְלֵעיֵנינּו,  ַהָּדָבר  ִנְרֶאה  ָּכָכה  ָּפחֹות,  ַחָּיה  ִהיא  ַהְּבׂשֹוָרה  ִסַּבת  ְיֵדי 
ֶׁשִאם ִהיא ֹלא ָהְיָתה יֹוַדַעת ַעל ֲעֵקַדת ִיְצָחק אּוַלי ִהיא ָהְיָתה ַחָּיה 
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יֹוֵתר? ְלָכְך ָאַמר ַהָּכתּוב "ַוִּיְהיּו" ְוָׁשָנה ְוָאַמר "ְׁשֵני ַחֵּיי ָׂשָרה" – 
ַהִּמיָתה  ְוִסַּבת  ִמְּלַכְּתִחָּלה,  ָלּה  ֻהְקַצב  ָּכְך  ֶׁשָּלּה,  ַהַחִּיים  ָהיּו  ֵאּלּו 

ָהְיָתה ִסָּבה ְצָדִדית. 



ס ֹו ְמִניֹעסֵֹתוד
ַּבְּׁשֵאָלה:  ִנְפַטר  ֶׁשָהָאָדם  ַאַחר  ְלִהְתַעֵּסק  אֹוֲהִבים  ֲאָנִׁשים  ַהְרֵּבה 
ָהָיה  אּוַלי  ַהִּנְסָּתר,  ָלעֹוָלם  ְוִנְכָנִסים  ָקָרה?  ְוֵאיְך  ָקָרה?  ֶזה  ָלָּמה 
ָעָליו ִקְטרּוג, ְוִאם ָהִיינּו ְמִסיִרים ִמֶּמּנּו ֶאת ָהַעִין ָהָרע, ְועֹוִׂשים ֶאת 

ֲעַׁשן ַהְּקֹטֶרת הּוא ָהָיה ַחי ִאָּתנּו ַעְכָׁשו?

ֶאְפָׁשר  ַהֲהָלָכה  ְּבֶגֶדר  ְּכֶׁשֵהם  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ֶׁשָּכל  ָלַדַעת  ָצִריְך 
ַּתְחשֹׁב  ַאל  ְלַאֲחָריו.  ֹלא  ַאְך  ַהָּמֶות,  ִלְפֵני  ַרק  ַאְך  אֹוָתם,  ִלְבּדֹק 
ֶׁשַאָּתה ָהִייָת ָיכֹול ְּבֵאיזֹו ִסָּבה ֶׁשִהיא ְלַׁשּנֹות ֶאת ְּגֵזַרת ַהַחִּיים. ּוְכמֹו 
ֶׁשִּכְמַעט  ָׁשְמָעה  ֶׁשִהיא  ִמּׁשּום  ֵמָתה  ֶׁשֹּלא  ָׂשָרה  ִמִּמיַתת  ֶׁשָּלַמְדנּו 

ִיְצָחק ִנְׁשַחט, ֶאָּלא ִמֵּכיָון ֶׁשִהִּגיַע ְזַמָּנּה.

ּוְלַצֲעֵרנּו ֲאָנִׁשים אֹוֲהִבים ֶאת עֹוָלם ַהִּנְסָּתר, ֲאִפּלּו ַאֲחֵרי ֶׁשָהָאָדם 
ֵמת ֵיׁש ָּכֵאֶּלה ֶׁשעֹוִׂשים ָּכל ִמיֵני ִסיַאְנִסים, הֹוְלִכים ְלָכל ִמיֵני אֹוב 
ַהִּנְסָּתר,  ֵמעֹוָלם  סֹודֹות  ִמיֵני  ָּכל  ָלֶהם  ּוְמַגִּלים  ֶׁשָּבִאים  ְוִיְּדעֹוִני 
"ָּתִמים  ְמַצָּוה  ְוַהּתֹוָרה  ְוָכָכה.  ָּכָכה  ְוָלָּמה  ֵמתּו  ָלָּמה  ְואֹוְמִרים 
ִּתְהֶיה ִעם ה' ֱאֹלֶקיָך" )דברים יח, ג(, ַאל ְּתַחֵּפׂש ִסּבֹות, ִאם ָהָאָדם 
ִנְפַטר - ַּתם ְזַמּנֹו. ֵיׁש ִמְקִרים ְמֻיָחִדים ֶׁשִאם ָהָאָדם ַמְכִניס ַעְצמֹו 
ַּבר  אֹותֹו  ְוָלַקַחת  ָלבֹוא  ַלָּׂשָטן  ּוְׁשִליָטה  ְרׁשּות  ֵיׁש  ָאז  ְלַסָּכָנה 
ְּכָלִלי  ְּבאֶֹפן  ֲאָבל  ְמַסֶּפֶרת.  ע"ב(  ד  דף  )חגיגה  ֶׁשַהְּגָמָרא  ְּכמֹו  ִמָּנן, 
ָאז  ַהְּזַמן,  ַּתם  ֶׁשִאם  ְׁשֵלָמה  ֶּבֱאמּוָנה  ּוְלַהֲאִמין  ָלַדַעת  ָצִריְך  ָאָדם 

ַּתם ַהְּזַמן.
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תֵ מד ֲעק  ּבַסֵתד ִָ
ַּבָּפָרָׁשה ַהּקֹוֶדֶמת, ָּפָרַׁשת ַוֵּיָרא ָּכתּוב "ַוְיִהי ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה 
ִהֵּנִני"  ַוֹּיאֶמר  ַאְבָרָהם  ֵאָליו  ַוֹּיאֶמר  ַאְבָרָהם  ֶאת  ִנָּסה  ְוָהֱאֹלִהים 
)בראשית כב, א(. ּוֵמִביא ַרִׁש"י ְּבֵׁשם ֲחַז"ל )סנהדרין דף פט ע"ב( "ַאַחר 

ְואֹוֵמר  ְמַקְטֵרג  ֶׁשָהָיה  ָׂשָטן  ֶׁשל  ְּדָבָריו  ַאֲחֵרי   - ָהֵאֶּלה"  ַהְּדָבִרים 
ִיְצָחק  ִהָּגֵמל ֶאת  ַאְבָרָהם עֹוֶׂשה ְסעּוָדה ְּביֹום  ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, 
ֶׁשהּוא  ַהִּמיָלה  ְּביֹום  ַהְינּו   - ָמל'  'ה"ג  נֹוְטִריקֹון  "ִהָּגֵמל"  ְּבנֹו. 
ַּבְּׁשִמיִני, ִּגיַמְטִרָּיא ה"ג )פסיקתא זוטרתא לקח טוב בראשית פרשת וירא 
פרק כא סימן ח(. ּוִמָּכל ַהְּסעּוָדה ֶׁשהּוא ָעָׂשה, ֹלא ִהְקִריב ְלָפֶניָך ַּפר 

ֶאָחד אֹו ַאִיל ֶאָחד. ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: ְּכלּום ֹלא ָעָׂשה ֶאָּלא 
ִּבְׁשִביל ְּבנֹו, ִאם ֲאַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ֶׁשָּיִביא ִלי ֶאת ְּבנֹו ֹלא ָהָיה ְמַעֵּכב. 
ָאַמר ַהָּׂשָטן: ּבֹוא ִנְרֶאה. ּוִמָּיד "ַוְיִהי ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה". ַעד ָּכאן 

ֵּפרּוׁש ִראׁשֹון. 

ִיְצָחק  ַעל  ִמְתָּפֵאר  ֶׁשָהָיה  ִיְׁשָמֵעאל  ֶׁשל  ְּדָבָריו  ַאֲחֵרי  ֵׁשִני,  ֵּפרּוׁש 
ְלִהְתַנֵּגד,  ָיֹכְלִּתי  ָׁשִנים,  ֶעְׂשֵרה  ְׁשֹלׁש  ְּבִגיל  ַמְלִּתי  "ֲאִני  ְואֹוֵמר: 
ִּתְרֶאה ֵאיֶזה ֶּגֶבר ֲאִני, ְוִאּלּו ַאָּתה ַמְלָּת ְּבִגיל ָקָטן ְוֹלא ָׁשֲאלּו אֹוְתָך 
ִּבְכָלל". ָאַמר לֹו ִיְצָחק: "ָמה, ַאָּתה ִמְתָּפֵאר ָעַלי ְּבֵאָבר ֶאָחד? ֲאִני 
מּוָכן ְלַהְקִריב ֶאת ָּכל ֵאָבַרי ְלַמַען ּבֹוֵרא עֹוָלם, ְּבִמָּדה ְוהּוא ַיִּגיד 

ִלי ַלֲעׂשֹות ֵּכן". ִמָּיד "ַוְיִהי ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה". 



ת תֲֵאֻרּכד נד ֹתְמּתד
שרה  חיי  )פרשת  ַמֲהִרי"א  ִּדְבֵרי  ְּבִסְפרֹו  ָאָסאד  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ַהָּגאֹון 
דף לו ע"א( ׁשֹוֵאל ְׁשֵאָלה ְמַעְנֶיֶנת ]ַרִּבי ְיהּוָדה ָאָסאד ָהָיה ִמְּגדֹוֵלי 

ָהַאֲחרֹוִנים. הּוא ִנְפַטר ְּבכ"ג ְּבִסיָון ה'תרכ"ו 1866 ְלִמְנָיָנם[: ֵיׁש ֹּפה 
ַמֶּׁשהּו ֹלא מּוָבן, ֲהֵרי ֶּבן ַּכָּמה ִיְצָחק ָהָיה ְּבאֹוָתּה ָהֵעת ֶׁשל ָהֲעֵקָדה? 
ְּבִגיל ְׁשֹלִׁשים ְוֶׁשַבע, ָּכְך מּוָבא ַּבֲחַז"ל )מדרש רבה פרשת וירא פרשה 
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נו אות ח(, ָהִאְּבן ֶעְזָרא )בראשית פרק כב פסוק ד( חֹוֵלק ְואֹוֵמר ֶׁשָהָיה 

ָעָׂשה  ֶׁשַאְבָרָהם  ֶׁשֵּמַהְּסעּוָדה  יֹוֵצא  ִמְקֶרה  ְּבָכל  ֲאָבל  ָצִעיר,  יֹוֵתר 
ִלְבנֹו ְּבִגיל ְׁשָנַתִים, ַעד ִּגיל ְׁשֹלִׁשים ְוֶׁשַבע ַמה ָּקָרה, ֹלא ָהָיה ׁשּום 
ְוַגם  ְוֶׁשַבע?  ְׁשֹלִׁשים  ְּבִגיל  ְלַהִּגיַע  ַהִּקְטרּוג  ִנְזַּכר  ַעְכָׁשו  ִקְטרּוג? 
ִיְצָחק  ֶּׁשָאַמר  ַמה  ִּבְגַלל  ָהָיה  ָהֲעֵקָדה  ֶׁשִּנְסיֹון  ַהֵּׁשִני,  ַהֵּפרּוׁש  ְלִפי 
ְלִיְׁשָמֵעאל ַעל ִהְתָּפֲארּותֹו ְּבִמְצַות ִמיָלה, ַּכָּמה ְזַמן ָעַבר ֵמַהִּמיָלה 

ַהֹּזאת? ַּכָּמה ָׁשִנים, ָמה ַעְכָׁשו ַאָּתה ִנְזָּכר?

ְוֶׁשַבע ָׁשִנים ְּכֵדי  ּוְמָבֵאר ַהַּמֲהִר"י ָאָסאד, ֶׁשִחּכּו ִמָּׁשַמִים ְׁשֹלִׁשים 
ָלֵתת ִסָּבה ַלִּמיָתה ֶׁשל ָׂשָרה ַעד ָהֶרַגע ֶׁשִהיא ִּתְצָטֵרְך ָלמּות. ַהִּקְטרּוג 
ֶׁשָּׂשָרה  יֹוְדִעים  ֲאַנְחנּו  ָאְמרּו:  ִמָּׁשַמִים  ֲאָבל  ַהְּזַמן,  ָּכל  ַקָּים  ָהָיה 
ְצִריָכה ָלמּות ְּבִגיל ֵמָאה ֶעְׂשִרים ְוֶׁשַבע, ְּבֵאיזֹו ִסָּבה ִהיא ָּתמּות? 
ֲאַנְחנּו רֹוִצים ֶׁשֶּזה ִיְקֶרה ִמִּסַּבת ָהֲעֵקָדה, ֲאָבל ֹלא ֶׁשִהיא ָּתמּות ִּבְגַלל 
ְׁשֹלִׁשים  ְנַחֶּכה  ֲאַנְחנּו  ָלֵכן  ַהְּזַמן,  ָלּה  ֶׁשִּנְגַמר  ִּבְגַלל  ֶאָּלא  ָהֲעֵקָדה 
ְוֶׁשַבע ָׁשִנים ַעד ָהֶרַגע ַהֶּזה ֶׁשִּנְגַמר ְזַמָּנּה ֶׁשל ָׂשָרה ִלְחיֹות, ְוָאז ִיְקֶרה 

ָּכל ַהִּסּפּור ֶׁשל ָהֲעֵקָדה ְוִהיא ִּתְׁשַמע ֶׁשִּיְצָחק ֹלא ִנְׁשַחט ְוָתמּות. 

ֶאת  ִלְקֹרא  יֹוְדִעים  ֹלא  ֲאַנְחנּו  ַּכָּמה  אֹוָתנּו  ְמַלֵּמד  ַהֶּזה  ָהַרֲעיֹון 
ַהַּמָּפה. ֶמה ָהָיה ָּכתּוב ָׁשם ָּבִעּתֹוִנים ֶׁשל אֹוָתּה ְּתקּוָפה? ָמה ָאְמרּו 
ַּבֲחָדׁשֹות? ָׂשָרה ִאֵּמנּו, ִאְׁשּתֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ְוִאָּמא ֶׁשל ִיְצָחק, 
ְלֵהֶפְך,  ִהיא  ְוָהֱאֶמת  ָהֲעֵקָדה.  ְּבׂשֹוַרת  ֶאת  ָלּה  ְּכֶׁשִּבְּׂשרּו  ֵמָתה 
ֶׁשִּמָּׁשַמִים ִהְמִּתינּו ִעם ַהִּקְטרּוג ֶׁשל ַהָּׂשָטן ְלַמְעָלה ִמְּׁשֹלִׁשים ָׁשָנה, 

ְּכֵדי ֶׁשִהיא ָּתמּות ְּבִסַּבת ָהֲעֵקָדה. 



ר ּתד ְָ יַןֵֹתִּנ ֹתִּנּסד
ַּדְוָקא  ָּתמּות  ֶׁשָּׂשָרה  ְּכֵדי  ִהְמִּתינּו  ָלָמה  ְלָהִבין  ְצִריִכים  ּוֶבֱאֶמת 
ִמְּבׂשֹוַרת ָהֲעֵקָדה? ַהְּתׁשּוָבה ָלֶזה, ֶׁשָרצּו ְלַהְגִּדיל ֶאת ַהִּנָּסיֹון ֶׁשל 
ַאְבָרָהם ָאִבינּו. ַאָּתה ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ֶׁשָעַמְדָּת ַּבִּנָּסיֹון ֶׁשל ָהֲעֵקָדה, 
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ָמַסְרָּת ֶאת ַנְפׁשֹו ֶׁשל ַהֵּבן ַהָּיִחיד ְוָהָאהּוב, ּוְכִצּוּוי ה' "ַקח ָנא ֶאת 
ִּבְנָך ֶאת ְיִחיְדָך ֲאֶׁשר ָאַהְבָּת ֶאת ִיְצָחק" )בראשית כב, ב(, נּו, ַאָּתה 
ָלִעיר,  ָּבא  ַצִּדיק  ְוֻסָּכִרּיֹות,  ִּבְפָרִחים  ֶׁשְּיַקְּבלּו אֹוְתָך  ּוָבטּוַח  חֹוֵזר 
ִאְׁשּתֹו  ֵאֶבל,  ֶׁשל  מֹוָדעֹות  ּקֹוֶרה?  ַמה  ּוֶבֱאֶמת  ּומֹוָדעֹות,  ְׁשָלִטים 
ְוֻכָּלם אֹוְמִרים לֹו: ַאָּתה יֹוֵדַע ָלָמה ִאְׁשְּתָך ֵמָתה?  ָהֲאהּוָבה ֵמָתה. 

ִּבְגַלל ֶזה ֶׁשָעִׂשיָת ֶאת ָהֲעֵקָדה...

ְּבאֹוָתם ָהְרָגִעים ַאְבָרָהם ָאִבינּו ִמְתַנֶּסה ְּבִנָּסיֹון ִנְסָּתר נֹוָסף, ֶׁשֹּלא 
הֹוֵלְך  ָהִייִתי  ֹלא  ִאם  'אּוַלי  ַמְחָׁשָבה:  ַּבֲחִצי  ְוָׁשלֹום  ָחס  ְלַהְרֵהר 

ָלֲעֵקָדה ִהיא ָהְיָתה ַחָּיה'. 



סֵ ֹו ּבַסֵֹתוד ִָ
ְמַסְּפִרים ֶׁשַהָּׂשָטן ַּפַעם ָּבא ְלִהְתלֹוֵנן ֵאֶצל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ְוָאַמר 
ְמַקְטְרִגים  ֲאָנִׁשים  ַהְּזַמן  ָּכל  ַּתְפִקיד.  ְלַהְחִליף  ְמַבֵּקׁש  ֶׁשהּוא  לֹו 
ָעַלי, ְמַפֲחִדים ִמֶּמִּני, קֹוְרִאים ִלי ַמְלַאְך ַהָּמֶות, ָהְפכּו אֹוִתי ְלָׁשֹחר 
ִמְּׁשחֹור. ֹלא ַמְתִאים ִלי, ֲאִני ַמְעִּדיף ַּתְפִקיד ַאֵחר, ָלָמה ֲאִני ָצִריְך 
ָּכל ַהְּזַמן ָלַקַחת ַחִּיים?" ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: "ַאל ִּתְדַאג, 
ְוָאֵכן ֵמאֹותֹו ַהּיֹום ֹלא ָחְסרּו  ֵמַהּיֹום ַאף ֶאָחד ֹלא ַיֲאִׁשים אֹוְתָך". 
ִסּבֹות ָלמּות, ֵחֶלק ַמֲאִׁשיִמים ֶאת ָהרֹוְפִאים, ֵחֶלק ֶאת ַהֻּקַּפת חֹוִלים, 
ֵחֶלק אֹוְמִרים ֶׁשֶּזה ִּבְגַלל ַהְּבָעיֹות ַּבֵּלב, ּדֹם ֵלב, ְּתֻאַּנת ְּדָרִכים, ָּכל 
ִמיֵני ָצרֹות ּוַמֲחלֹות, ֹלא אֹוְמִרים ָּפׁשּוט ֶׁשַהָּׂשָטן ָּבא ְוָעָׂשה ֶאת ֶזה. 



ם עַלד גַסֵתד תְֵּבֹתְנתד נד ֲתבד
ֲאִפּלּו ֶאת ִסַּבת ַהָּמֶות ַהְּפׁשּוָטה ֲאַנְחנּו ֹלא יֹוְדִעים ִלְקֹרא, ַקל ָוֹחֶמר 
יֹוְדִעים  ֶׁשֹּלא  ַהֶּזה  ָּבִעְנָין  ֲאַנְחנּו  ְוִאם  ָהעֹוָלם.  ַהְנָהגֹות  ְׁשָאר  ֶאת 

ִלְקֹרא ֶאת ַהַּמָּפה, ְנַסֵּפר ִסּפּור.
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ַהִּמְׁשָּפט.  ַהְּנִתיבֹות  ]ַּבַעל  ַזַצ"ל  ִמִּליָסא  ִליֶּבְרּבֹוים  ַיֲעקֹב  ַרִּבי 
ֶׁשהּוא  ְלַאַחר  ְלִמְנָיָנם[   1832 ה'תקצ"ב,  ְּבִאָּיר  ְּבכ"ה  ִנְפַטר  הּוא 
ִנְפַטר, ַהַּבת ֶׁשּלֹו ָהְיָתה ְצִריָכה ְלִהְתַחֵּתן. ָהִאָּמא ָלְקָחה ֶאת ַּכְסֵּפי 
ֶהָחָתן.  ֶׁשל  ָהִעיר  ֶאל  אֹוָתם  ֶׁשַּיִּסיַע  ּגֹוי  ֶעְגלֹון  ְוָלְקחּו  ַהְּנדּוְנָיה, 
ַהּגֹוי ָרָאה ְּבֶאְמַצע ַהֶּדֶרְך ֶׁשֵהן ׁשֹוְמרֹות יֹוֵתר ִמַּדי ַעל ֵאיֶזה ִּתיק, 
הּוא ֵהִבין ֶׁשֵּיׁש ָׁשם ַהְרֵּבה ֶּכֶסף. ְּבֶאְמַצע ַהֶּדֶרְך הּוא ָסָטה ֵמַהֶּדֶרְך 
ְוִנְכַנס ַלַּיַער ְוהֹוִציא ַסִּכין, ָחַטף ֵמֵהן ֶאת ַהֶּכֶסף ּוָבא ַלֲהֹרג אֹוָתן 
ַהַּסִּכין,  ָּבֶהם ֶאת  ֶׁשָּנַעץ  ִלְפֵני  ָהַאֲחרֹון  ָּבֶרַגע  ָעָליו.  ַיְלִׁשינּו  ֶׁשֹּלא 
ִהִּגיַע ִּפְתאֹום ָקִצין, ֶׁשּׁשֹוֵלף ֶאת ָהֶאְקָּדח, יֹוֶרה ּבֹו, ְמַׁשְחֵרר אֹוָתן 
ּוַמְדִהיר ֶאת ַהִּכְרָּכָרה ָלִעיר. ֵהן מֹודֹות לֹו ְּבָכל ִלָּבן ְוהּוא ֶנֱעָלם. 

ַּבַּלְיָלה ַּבֲחלֹום ַמִּגיַע ַרִּבי ַיֲעקֹב ְלִאְׁשּתֹו, ְואֹוֵמר ָלּה: "ַמה ֶּׁשָּקָרה 
ָלֵכן ַהּיֹום ִעם ָהֶעְגלֹון ֶזה ָהָיה ֹעֶנׁש ַעל ֶזה ֶׁשַאֶּתן ִהְתַיַחְדֶּתן ִעם ּגֹוי, 
ָאסּור ְלִאָּׁשה ַוֲאִפּלּו ְלַכָּמה ָנִׁשים ָלבֹוא ּוְלִהְתַיֵחד ִעם ֶּגֶבר )שו"ע אבן 
העזר סימן כב סעיף ה( ַוֲאִפּלּו ּגֹוי )שם סעיף ב, ועיין בספר מנחת איש שרגא 

חלק א פרק א סעיף ח(. ַוֲאִפּלּו ֶׁשֶּזה ָהָיה ַּבֶּדֶרְך, ֵּכיָון ֶׁשַהֶּדֶרְך ָעְבָרה 

ִּבְמקֹומֹות ִמְסּתֹור ֶׁשֵאין ָׁשם ֲאָנִׁשים, ֲעַבְרֶּתן ַעל ִיחּוד, ְוָלֵכן ִנְגְזָרה 
ַמְלָאְך  ָׁשְלחּו  ּוִמָּׁשַמִים  ָׁשַמִים,  ַׁשֲעֵרי  ָקַרְעִּתי  ַוֲאִני  ִמיָתה,  ֲעֵליֶכן 
ִּבְדמּות ָקִצין ֶׁשַּיֲהֹרג אֹותֹו ְוַיִּציל ֶאְתֶכן ְויֹוִציא ֶאְתֶכן ַלָחְפִׁשי". )לב 

אליהו לופיאן חכמה ומוסר שביבי לב אות קכד(.



ֲאִמִּתּיַס ׁשַסֵתד ֹתֲחמד
ָּכל ָהִעּתֹוִנים ַלָּמֳחָרת ְּבִליָסא ַמה ָּכְתבּו? "ָהַרָּבִנית ִמִּליָסא ּוִבָּתּה 
ִנְּצלּו ִמֹּׁשד ְמֻזָּין ֶׁשל ׁשֹוֵדד ַאְכָזר, ַעל ְיֵדי ָקִצין ִּפְלִאי". ּוֵמַהְּקִהָּלה 
ַהְּיהּוִדית ָיְצָאה ַהְכָרָזה "ָאנּו ְמַחְּפִׂשים ֶאת ַהָּקִצין, ֶׁשְּיַדַּוח ַלְּקִהָּלה 

ַהְּיהּוִדית ֶׁשרֹוָצה ְלהֹודֹות לֹו". 

ְיהּוִדּיֹות  "ְׁשֵּתי  ָאְמרּו:  ַּבָּׁשַמִים  ָהֲאִמִּתּיֹות?  ַהֲחָדׁשֹות  ָהיּו  ּוֶמה 
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ַצִּדיקֹות ִנְכְׁשלּו ְּבִאּסּור ִיחּוד ִעם ּגֹוי, ַמה ִּדיָנן? ָמֶות!". ּוֵמֲאחֹוֵרי 
ַהְּקָלִעים ָהַאָּבא ר' ַיֲעקֹב קֹוֵרַע ַׁשֲעֵרי ָׁשַמִים ּוַמִּציל אֹוָתן, ַאף ֶאָחד 
ֹלא ָיַדע ִלְקֹרא ֶאת ַהַּמָּפה ְּכמֹו ֶׁשָּצִריְך, ִלְקֹרא ֶאת ַהֲחָדׁשֹות ְּכמֹו 
ֶאָחד  ְוָכל  ֲחָדׁשֹות,  ַהְרֵּבה  ָּכְך  ָּכל  ַהּיֹום  ׁשֹוְמִעים  ֲאַנְחנּו  ֶׁשָּצִריְך. 
ִנְהָיה 'ַהָּפְרָׁשן ַהְּלֻאִּמי', ַאָּתה יֹוֵדַע ָלָּמה ַההּוא ָעַבר ְּתֻאָּנה ְמַזֲעַזַעת? 
ְּפִליִלי  ַאָּתה חֹוֵקר  ִּתְׁשַאל אֹותֹו:  ְׁשֵלָמה,  ֵּתאֹוְרָיה  ְלָך  ְוהּוא ּבֹוֶנה 
ְּבֵאיֶזה  יֹוֵדַע  אּוַלי  ַאָּתה  ֹלא.  ַּבָּלׁש?  אּוַלי  ַאָּתה  ֹלא.  ַּבִּמְׁשָטָרה? 
ַמְסלּול אֹוָתּה ִמְׁשָּפָחה ָנְסָעה? ֹלא. ֵיׁש ְלָך ִרָּׁשיֹון ִּבְכָלל? ַּגם ֹלא. ָאז 
ָמה ַאָּתה ְמַבְלֵּבל ַּבֹּמַח ְּבִסּבֹות ׁשֹונֹות, 'הּוא ֹלא ָלַחץ ַעל ַהְּבָלִמים, 
ָהָיה ָחֵסר ֶׁשֶמן', ְמנֹוָרה ָּבֶרֶכב ַאָּתה ֹלא יֹוֵדַע ְלַהְחִליף, ְוַאָּתה ְּכָבר 

ִמְתַיֵּמר ְלַהִּגיד ֶאת ִסַּבת ַהְּתֻאָּנה? 

ְוָהָאָדם ְמַדֵּבר ּוְמַדֵּבר ּוַמְסִּביר "ְויֹוֵׁשב ַּבָּׁשַמִים ִיְׂשָחק" )תהילים ב, 
ד(, ַהֹּכל ַרק ִּדּבּוִרים ְוִדּבּוִרים. 



תֵֹחִּיים ֹד תֵׁשד ֹתְּׁשִסיקד
ּוְכָבר ֵּבֲארּו ַרּבֹוֵתינּו )נחל קדומים לחיד"א פרשת חוקת אות ב, וקונטרס 
"ַנְפִׁשי  ַהָּפסּוק  ֶאת  קיט(  עמ'  הקטורת  פיטום  סדר  בביאור  ומפז  מזהב 

ָיְצָאה ְבַדְּברֹו" )שיר השירים ה, ו( ֶׁשְּלָכל ָאָדם ֵיׁש ַּכּמּות ְקצּוָבה ֶׁשל 
ִמִּלים, ָהָאָדם ְמַדֵּבר ּוְמַדֵּבר, ּוְכֶׁשַּמִּגיַע ְלַסְך ַהִּמִּלים ֶׁשּלֹו ֶׁשִּנְקַצב 
ִמן ַהָּׁשַמִים – ֵמת. ָלֵכן ָאַמר ַהַּתָּנא: ֹלא ָמָצאִתי ַלּגּוף טֹוב ִמְּׁשִתיָקה 
ֶׁשִּתָּׁשֵאר  ֶׁשְּלָך  ַלּגּוף  טֹוָבה  ֲהִכי  ִהיא  ַהְּׁשִתיָקה  מי"ז(,  פ"א  )אבות 

ַּבַחִּיים. ַהִּדּבּוִרים ֶׁשְּלָך ֶזה ַהַחִּיים ֶׁשְּלָך, ַאל ְּתַבְזֵּבז אֹוָתם, ְוָכל ְזַמן 
ֶׁשַאָּתה ְמַדֵּבר ְׁשֻטּיֹות ַאָּתה מֹוִריד ְלָך ַחִּיים ַּבר ִמָּנן. ֲאָבל ְּבִדּבּוִרים 
ַּבּתֹוָרה ַהֵהֶפְך, ַמְרֶּבה ּתֹוָרה ַמְרֶּבה ַחִּיים )אבות פ"ב מ"ז(. ְּתַדֵּבר ַּכָּמה 

ֶׁשּיֹוֵתר - יֹוִסיפּו ְלָך ַחִּיים. 
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תְֵּבִמְצֹרִים ֹרבֵעַֹבְמיד יַנַסֵתד ְָ ִנ
ַמה  ָׂשָרה",  ַחֵּיי  "ַוִּיְהיּו  ַהָּכתּוב  ֶׁשָאַמר  ָׂשָרה,  ִמיַתת  ְלִעְנַין  ַנְחֹזר 
ֶּזה "ַוִּיְהיּו"? ֵהם ָהיּו ַּבֲהָוָיָתם, ְּכמֹו ֶׁשִּנְקַצב ָעֶליָה ִמְּלַכְּתִחָּלה, ְוֹלא 
ֶׁשְּבֵעיֵני  ֲאִפּלּו  ַחִּיים,  ְׁשנֹות  ָהֲעֵקָדה  ֶׁשל  ַהִּסּפּור  ִּבְגַלל  ִהְפִסיָדה 
ָּבָׂשר ָהָיה ִנְרֶאה ָּכְך. ְוֶזה ַהִּנָּסיֹון ַהּנֹוָסף ֶׁשַאְבָרָהם ָאִבינּו ִהְתַנָּסה. 
ּוְבָכל  ָויֹום,  יֹום  ְּבָכל  ִמְתַנֶּסה  ֵמִאָּתנּו  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ָּכֶזה  ִנָּסיֹון 

ָׁשָעה ְוָׁשָעה.

ַהָּגאֹון ַרִּבי ֶעְזָרא ֲעִטָּיה ַזַצ"ל, ְּכֶׁשִהִּגיעּו ֵאָליו ֵמַהְּקִהָּלה ַהִּמְצִרית 
ֶׁשְּבָקִהיר, ֶׁשְּצִריִכים ִמיֶׁשהּו ֶׁשּיֹוֵדַע ֶאת ַהֹּכל ָלבֹוא ְוִלְפסֹק, ִּגִּטין, 
ִקּדּוִׁשין, ּוְׁשָאר ָּכל ָצְרֵכי ַהְּקִהָּלה ַהְּיהּוִדית, ֶהְחִליט ִלְׁשֹלַח ֶאת ָמָרן 
ָהַרב עֹוַבְדָיה יֹוֵסף ַזַצ"ל. ָהַרב עֹוַבְדָיה ָהָיה ָאז ָצִעיר ְמֹאד, ְּבַסְך 
ַהֹּכל ְּכֶבן ֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע. ְוהּוא ִהִּגיַע ְלָׁשם ְוֵהִקים ֻעָּלּה ֶׁשל ּתֹוָרה. 
ְלַאַחר ְזַמן ָמה ִנְפְּתָחה ִמְלָחָמה ִעם ִיְׂשָרֵאל, ְוָהיּו ַהִּמְצִרים ְּבטּוִחים 
ֶׁשָהַרב עֹוַבְדָיה הּוא ְמַרֵּגל ֶׁשל ַהָּצָבא ַהִּיְׂשְרֵאִלי. 'ֹלא ָיכֹול ִלְהיֹות 
ֶׁשְּמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל ׁשֹוַלַחת ִמיֶׁשהּו ָצִעיר, ַּכִּנְרֶאה ַחָּיל, ִלְפֵני ִמְלָחָמה, 
ְועֹוד עֹוָׂשה אֹותֹו ַרב ַּכִּנְרֶאה ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ְמֹקָרב ַלַּמְלכּות, ַלִּמְמָׁשל, 
ָהָיה  ַאֲחָריו. ָהַרב עֹוַבְדָיה  ֶהְחִליטּו ַלֲעקֹב  ְיַגֶּלה סֹודֹות'. ֵהם  ְוָכְך 
ְורֹוֶאה  כב(,  ח,  )בראשית  ִיְׁשּבֹתּו"  ֹלא  ָוַלְיָלה  "יֹום  ְולֹוֵמד  יֹוֵׁשב 
לֹו  ֶׁשחֹוְלפֹות  ְּדֻמּיֹות  ִמיֵני  ָּכל  ַהַּבִית,  ְסִביב  ְמַפְטְרִלים  ׁשֹוְטִרים 
ִמַּתַחת ַהַחּלֹון, ָּכל ִמיֵני ֲאָנִׁשים ְסמּוִיים ֶׁשעֹוְקִבים ַאֲחָריו ֶעְׂשִרים 
ְוַאְרַּבע ָׁשעֹות, ִלְראֹות ִאם הּוא ְמַטְלֵּפן, ִאם הּוא ּכֹוֵתב ִמְכָּתב אֹו 

יֹוֵצר ֶקֶׁשר ִעם ְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל.

ְּבַאַחד ַהֵּלילֹות ָּפְרָצה ַהִּמְׁשָטָרה ַהִּמְצִרית ְלֵבית ָהַרב, "ֵאיֹפה ַהֶּנֶׁשק 
ֶׁשְּלָך?" ָצַעק ָעָליו ַהְמַפֵּקד ַהִּמְצִרי. ָהַרב ָעָנה לֹו: "ּבֹוא ֲאִני ַאְרֶאה 
ְוָאַמר  ַהְּסָפִרים  ֶׁשל  ַהֶחֶדר  ֶאת  לֹו  ְוֶהְרָאה  אֹותֹו  ָלַקח  הּוא  ְלָך", 

"ִהֵּנה, ֶזה ַהֶּנֶׁשק ֶׁשִּלי". 
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ַהַּמְחָׁשָבה ָהִראׁשֹוִנית ֶׁשעֹוָלה ָלָאָדם ְּבַמָּצב ֶׁשָּכֶזה, ָלָּמה? ָלָּמה ָהִייִתי 
ָצִריְך ֶאת ַהְּכֵאב ֹראׁש ַהֶּזה? ָלָּמה ְלַהְכִניס ֶאת ַעְצִמי ִלְבָעיֹות? ֹלא 
ֶׁשִּלי.  ָהַרב  ְּבקֹול  ֶׁשָּׁשַמְעִּתי  ֲחָבל  ִּבירּוָׁשַלִים?  ִנְׁשָאר  ָהִייִתי  ֲחָבל, 
ְוֶזה עֹוד ַרק ַהָּצרֹות ֶׁשָעׂשּו לֹו ַאְנֵׁשי ַהִּמְמָׁשל, ַּכָּמה ָצרֹות ָעְׂשָתה 
לֹו ַהְּקִהָּלה ַהְּיהּוִדית ַעְצָמּה? ָרְדפּו ַאֲחָריו ְוִעּנּו אֹותֹו, ִּבְּיׁשּו אֹותֹו 
ַעד ֶׁשִּפְּטרּו אֹותֹו ְוָזְרקּו אֹותֹו, ִּכי הּוא ֶהֱעִמיד ֶאת ַהָּדת ַעל ִּתָּלּה 
כז(.  סימן  דעה  יורה  ט  חלק  אומר  יביע  בשו"ת  )עיין  ַלחֹוְטִאים  ְוִהְפִריַע 
ָהַרב ָהָראִׁשי ָׁשם ֹלא ָהָיה ַמִּניַח ְּתִפִּלין - ָּכְך ִסֵּפר ָהַרב עֹוַבְדָיה, 
ְוַתְחָּתיו הּוא ָהָיה ָצִריְך ַלֲעֹבד. ֵאיְך ָיְדעּו ֶאת ֶזה? ִמיֶׁשהּו ִסֵּפר לֹו 
ִנְכָנס  ָּבַרָּבנּות,  ֶׁשּלֹו  ַלִּלְׁשָּכה  ָהָראִׁשי  ָהַרב  ַמִּגיַע  ָהָיה  ּבֶֹקר  ֶׁשָּכל 
ַלֶחֶדר ִעם ַהַּׂשִּקית ֶׁשל ַהְּתִפִּלין ְויֹוֵצא ַאֲחֵרי ֲחִצי ָׁשָעה. יֹום ֶאָחד 
ִהִּגיַע ֶאָחד, הֹוִציא לֹו ֶאת ַהְּתִפִּלין ְוָׂשם ִּבְפִנים ְּבָצִלים, ִהִּגיַע ָהַרב, 
ֹלא  ְּכִאּלּו  ָׁשָעה  ֲחִצי  ַאֲחֵרי  ְוָיָצא  ַלֶחֶדר  ִנְכַנס  ַהְּתִפִּלין,  ֶאת  ָלַקח 
ָקָרה ְּכלּום, ֹלא ָׁשַאל ֵאיֹפה ַהְּתִפִּלין, הּוא ֹלא ָּפַתח ֶאת ֶזה ִּבְכָלל, 
ְוֶזה ָהַרב ָהָראִׁשי... ַּכָּמה ֶאְפָׁשר? ְוָהַרב עֹוַבְדָיה ֹלא ָיֵרא ִמְּכלּום, 
ַרק ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, "ְועֹוַבְדָיה ָהָיה ָיֵרא ֶאת ה' ְמאֹד" )מלכים א 
יח, ג( ְותּו ֹלא. ְוָאַמר: ִאם ה' ָׁשַלח אֹוִתי ְלָכאן ֶזהּו ַּתְפִקיִדי, ְוֶזה ַמה 

ֶּׁשֲאִני עֹוֶׂשה, ִעם ָּכל ַהָּצרֹות ְוַהְּבָעיֹות ִמָּיִמין ּוִמְּׂשֹמאל. 

ֶזה ַהָּדָבר ֶׁשֲאַנְחנּו ְצִריִכים ִלְלֹמד ֵמַחֵּיי ָׂשָרה ּוֵמַהִּנָּסיֹון ַהָּקֶׁשה ַהֶּזה 
ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ֹלא ְלַהְרֵהר ַאֲחֵרי ֶׁשַהְּדָבִרים קֹוִרים. ֶזה ָהָיה 
ַהִּנָּסיֹון ֶׁשְּבתֹוְך ַהִּנָּסיֹון. ֶזה ֵּבאּור ֶאָחד ְּבִדְבֵרי ָהאֹור ַהַחִּיים ַהָּקדֹוׁש.



ת מד ֲעק  לֵתד תִֵּבְגֹל רד ִמיֹססֵׂשד
ֵּבאּור נֹוָסף ְמָבֵאר ָהאֹור ַהַחִּיים ַהָּקדֹוׁש ְּבִדּיּוק ָהפּוְך, ֶׁשֲהֵרי ִׁשְבִעים 
ָּפִנים ַלּתֹוָרה )מדרש רבה פרשת נשא פרשה יג אות טו(, "ַוִּיְהיּו ַחֵּיי ָׂשָרה 
ֵמָאה ָׁשָנה ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה ְוֶׁשַבע ָׁשִנים": ֶׁשֶּבֱאֶמת ָׂשָרה ִאֵּמנּו ָהְיָתה 
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ְצִריָכה ִלְחיֹות יֹוֵתר, ְוָלָמה ִהיא ֵמָתה? ִּכי ִהיא ָׁשְמָעה ֶאת ָהֲעֵקָדה. 
נּו, ָאז ַמה ּקֹוֶרה ֹּפה? ֶאָּלא ֶׁשַאְבָרָהם ָיַדע ֶאת ֶזה ְוֶזה ָהָיה ַהִּנָּסיֹון 
ֲאִני? ֶאת ָׂשָרה?  ִאְׁשְּתָך,  ָהַרְגָּת ֶאת  ַאָּתה  ַאְבָרָהם,  ָּגדֹול ֶׁשל  ֲהִכי 
ַּכָּמה הּוא ָאַהב אֹוָתּה, ַּכָּמה ֵהם ָעְברּו ְּבַיַחד, ְואֹוֵמר ָהאֹור ַהַחִּיים 
ֶׁשַהָּכתּוב ָּבא ְלהֹוִדיֵענּו "ַוִּיְהיּו ַחֵּיי ָׂשָרה" - ְלַלֶּמְדָך ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
ָּכל  ַעל  ָׁשֵלם  ָׂשָכר  ָלֶהם  ְמַׁשֵּלם  ַהַּצִּדיִקים  ְּפִטיַרת  ְּכֶׁשְּמַקֵּצר  הּוא 
ַהָּׁשִנים ֶׁשהּוא הֹוִריד ָלֶהם. ָלָּמה? ִּכי ֵהם ֹיאְמרּו: ִאם ָהִיינּו ִנְׁשָאִרים 
 – ַחֵּיי"  "ַוִּיְהיּו  ְלׁשֹון  ַהּתֹוָרה  ִהְזִּכיָרה  ְוָלֵכן  אֹוְתָך.  עֹוְבִדים  ָהִיינּו 

ֶׁשִּקְּבָלה ַהְׁשָלָמה ֶׁשל ָּכל ֲהָוַית ַהַחִּיים ֶׁשָּלּה ַהַּמִּגיִעים ָלּה.

ְוִלְפֵני ָׁשִנים ַרּבֹות ָרִאיִתי ְּבֶאָחד ֵמַהְּסָפִרים ַהַּקְדמֹוִנים, ֶׁשֵּיׁש ַמְלָאְך 
ַּבָּׁשַמִים ֶׁשהּוא ִנְרֶאה ְּכמֹו ִּתינֹוק ְוהּוא ַהַּמְלָאְך ַּבַּדְרָּגה ֲהִכי ְּגבֹוָהה. 
ִמיהּו אֹותֹו ַמְלָאְך? ּוְמֻסָּפר ֶׁשִּבְזַמן ֶׁשָהאֹוְיִבים ָּגְזרּו ֹלא ִלְלֹמד ּתֹוָרה 
ָהָיה ֶיֶלד ָקָטן ֶׁשָּיַׁשב ְוָלַמד ּתֹוָרה ַּבְּמָעָרה, ְוִנְכְנסּו ָהאֹוְיִבים ְוָתְפסּו 
ַהֶּזה  ַהִּתינֹוק  ַהְּנָׁשָמה ֶׁשל  ַעד ֶׁשהּוא ֵמת. אֹוָתּה  ְוִעּנּו אֹותֹו  אֹותֹו 
ָעְלָתה ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְוָאְמָרה: ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֲאִני ֲהֵרי 
ָרִציִתי ַלֲעֹבד אֹוְתָך ָּכל ְיֵמי ַחַּיי, ָלָּמה ָּגַרְמָּת ִלי ָלמּות ְּבִגיל ָצִעיר 
ְּבתֹור ֶיֶלד?" ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלִנְׁשַמת ַהִּתינֹוק: "ַאל ִּתְדֲאִגי, 
ְיֵמי  ָּכל  ְּגבֹוָהה  ֲהִכי  ָּבָרָמה  אֹוִתי  ָעַבְדְּת  ְּכִאּלּו  ָעַלִיְך  ַמֲעֶלה  ֲאִני 

ַחַּיִיְך", ְוָהַפְך ֶאת אֹוָתּה ַהְּנָׁשָמה ְלַמְלָאְך. 

ָלְמדּו ִמֶּזה, ֶׁשַּכֲאֶׁשר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְמַקֵּצר ְׁשנֹות ַהַּצִּדיִקים ִמָּכל 
ִסָּבה ֶׁשִהיא, הּוא ְמַׁשֵּלם ָלֶהם ַעל ַהֹּכל, ְוֵהם ְמַקְּבִלים ָׂשָכר ָׁשֵלם. 
ִלְפָעִמים ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְמַקֵּצר ְׁשנֹוֵתיֶהם ִּבְׁשִביל ְלַכֵּפר ַעל ַעם 
ִיְׂשָרֵאל )משנה שכיר מועדים לרבי יששכר שלמה טייכטל זצ"ל מגילת איכה 
ד"ה "ותרד פלאים"(, ְוִלְפָעִמים ִּכי ֵיׁש ְּגֵזָרה ַעל ָהעֹוָלם, ּוְמַסֵּלק ֶאת 

ַהַּצִּדיִקים ֶׁשֹּלא ִיְראּו ֶאת אֹוָתּה ָהָרָעה )בבא קמא דף ס ע"א(.
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ינּוֵֹתְּקמִַׁשים תֵֹּבֲאבַס  גד יןֵֹתּׂשד א 
ַמְתִחיִלים  ָאנּו  ַאְבָרָהם  ֶׁשל  ַהִּנְסָּתר  ְּבִנְסיֹונֹו  ַהֵּפרּוִׁשים  ּוִמְּׁשֵני 
ַהְּקדֹוִׁשים.  ָהָאבֹות  ֶׁשל  ַהַּדְרָּגה  ַמִהי  ְלָהִבין  ֶׁשְּבִמְקָצת  ְּבִמְקָצת 
ַרק ִנְתּבֹוֵנן ַּכָּמה ָאָדם ְמַצֶּפה ְלַאַחר ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה ִמְצָוה, ֶׁשַהִּמְצָוה 
ִּתְׁשֹמר ָעָליו ְוָתֵגן ָעָליו )עיין סוטה דף כא ע"א(, ָלָּמה? ַמה ֹּזאת אֹוֶמֶרת 
ֲאִני ָעִׂשיִתי, ָלַמְדִּתי, ִהְתַאַּמְצִּתי. ָעִׂשיִתי ַנַחת ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, 
ַעְכָׁשו ֶׁשהּוא ַיֲעֶׂשה ִלי ַנַחת. ַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת )ברכות דף לב ע"ב( ָּכל 
ַהַּמֲאִריְך ִּבְתִפָּלתֹו ּוְמַעֵּין ָּבּה סֹוף ָּבא ִליֵדי ְּכֵאב ֵלב. ַמה ֶּזה ְמַעֵּין 
ָּבּה? הּוא ְמַצֶּפה ֶׁשִהֵּנה ִהְתַּפַּלְלִּתי ָחָזק ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַיֲעֶׂשה, 
ֶׁשֶּנֱאַמר "ּתֹוֶחֶלת ְמֻמָּׁשָכה ַמֲחָלה ֵלב" )משלי יג, יב(. ִהְתַּפַּלְלָּת? ַאל 
ְּתַצֶּפה ֶׁשִּבְגַלל ַהְּתִפָּלה ֶׁשְּלָך ִיְהֶיה ַמֶּׁשהּו. ָעִׂשיָת ִמְצָוה? ַאל ְּתַצֶּפה 
ֶׁשִּבְזכּות ַהִּמְצָוה ִיְהֶיה ָּכָכה ְוָכָכה, ֲעזֹב ֶאת ֶזה, ִּתֵּתן ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא  ָאִבינּו,  ַאְבָרָהם  ֶׁשל  ַהִּנָּסיֹון  ָהָיה  ֶזה  ָהעֹוָלם.  ֶאת  ְלַנֵהל  הּוא 
חֹוֵזר ֵמָהֲעֵקָדה, ֹלא ְמַקֵּבל ֹלא ְּפָרִחים ְוֹלא ֻסָּכִרּיֹות, ֶאָּלא מֹוָדעֹות 
ִמֶּזה,  ְרחֹוִקים  ֲאַנְחנּו  ַּכָּמה  ְלָהִבין  ַנְתִחיל  ָּבֶזה  ְּכֶׁשִּנְתּבֹוֵנן  ֵאֶבל. 
ְוַכָּמה ָעֵלינּו ִלְטֹרַח ּוְלִהְתַאֵּמץ ְלַהִּגיַע ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר ָקרֹוב ִלְדָרגֹות 
ָּכל  ַחָּיב  כה(,  אליהו רבה פרק  דבי  )תנא  ַּבִּמְדָרׁש  ֶׁשָאְמרּו  ּוְכמֹו  ֵאּלּו, 
ְנִגיָעה  ַיִּגיעּו,  ֲאבֹוַתי.  ְלַמֲעֵׂשה  ָיַדי  ַמֲעֵׂשה  ַיִּגיעּו  ָמַתי  ָאָדם לֹוַמר 
ְּבָעְלָמא )שם משמואל פרשת חיי שרה שנת תרע"ב(. ִּכי ִלְהיֹות ְּכמֹוֶהם ִאי 
ֶאְפָׁשר, ה' ְיַזֶּכה אֹוָתנּו ָלֶלֶכת ְּבַדְרֵכי ֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו ַהְּקדֹוִׁשים 

ְוַהְּקדֹוׁשֹות, ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון. 
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