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"ֵלְך ְלָך" )יב, א(
ַרִׁש"י: ַלֲהָנָאְתָך ּוְלטֹוָבְתָך.

ֵאיזֹו ֲהָנָאה ְיכֹוָלה ִלְהיֹות ְּכתֹוָצָאה ֵמִהַּטְלְטלּות ַּבְדָרִכים?

ְׁשבּוִיים.  ִּפְדיֹון  ְּבִמְצַות  ַרּבֹות  עֹוֵסק  ָהָיה  ֵעיָנִים"  ַה"ָּמאֹור  ַּבַעל 
ִמֵּבית  ִׁשְחרּוָרם  ְוֶאת  ַחֵּייֶהם  ֶאת  לֹו  ַחָּיִבים  ָהיּו  ַרִּבים  ְיהּוִדים 

ִבי ֵאֶצל ַהּגֹוִיים. ָהֲאסּוִרים ּוִמּׁשֶ

אּוָלם, ַּפַעם ַאַחת ִהְלִׁשין ָעָליו ֵאי- ִמי, ּוַבַעל ַה"ָּמאֹור ֵעיַנִים" ֻהְׁשַלְך 
ְלֵבית ָהֲאסּוִרים. "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם!" ָקָרא ָהַרב ְּבַּצַער, "ַעל ָמה ָּבא 
ַהִּנְמָצִאים  ַהְּיהּוִדים  ֶאת  ֲאִני  ַמִּציל  ַחָּיי  ָּכל  ֲהֵרי  ֹעֶנׁש?  ַּכֶזה  ָעַלי 

ְּבֵבית ַהֹּסַהר, ֵאיְך ִיָּתֵכן ֶׁשָּקָרה ַּגם ִלי ָּכְך?"

ֹעֶנׁש,  ֶזה  "ֵאין  ַהָּנִביא.  ֵאִלָּיהּו  ֶאת  ֵאָליו  ְוָׁשַלח  ְּבַצֲערֹו,  ד'  ָרָאּה 
ַמִים ַּכֲאֶׁשר ַאָּתה  ֲחִליָלה!" ָאַמר לֹו ֵאִלָּיהּו, "ִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה ֵיׁש ַּבּׁשָ
ַהִּמְצָוה  ֶאת  ֶׁשְּתַקֵּים  ְּכֵדי  אּוָלם,  ְׁשבּוִיים.  ִּפְדיֹון  ִמְּצַות  ֶאת  ְמַקֵּים 
ְּבֶּיֶתר ְׂשֶאת ּוִבְזִריזּות, ָרָצה ד' ְלַהְטִעים ְלָך ַּפַעם ַאַחת ֶאת ַהַּטַעם 
בּוי. ְלַאַחר ֶׁשָּתחּוׁש ֶאת ְּתחּוׁשֹוָתיו ֶׁשל ַהָּנתּון  ֶׁשַּמְרִּגיׁש ָהָאָדם ַהּׁשָ
ִבי, ְּתַקֵּים ֶאת ִמְּצַות ִּפְדיֹון ְׁשבּוִיים ְּבִהְתַלֲהבּות ּוִבְזִריזּות ַרָּבה  ַּבּׁשֶ

ַאף יֹוֵתר!"

ְּבדֹוֶמה ְלָכְך, ֵאַרע ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו.

אֹוְרִחים,  ַהְכָנַסת  ְּבִמְצַות  ַחָּייו  ָּכל  ָעַסק  ָאִבינּו  ֶׁשַאְבָרָהם  ִמֵּכיָון 
עֹוְבֵרי  ֶׁשַּמְרִּגיִׁשים  ַּבַּטַעם  ְלַהְטִעימֹו  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ָרָצה 
ְּדָרִכים, ְוִלְגֹרם ְלַאְבָרָהם ָלחּוׁש ֶאת ְּתחּוָׁשתֹו ֶׁשל ִמי ֶׁשִּנְזַּקק ֶלֱאֹכל 
ִני. ְלּצֹוֵרְך ָּכְך ָאַמר לֹו ד': "ֵלְך ְלָך"- ַלֲהָנָאְתָך  ַעל ֻׁשְלָחנֹו ֶׁשל ַהּׁשֵ
ְׂשֶאת,  ְּבֶּיֶתר  אֹוְרִחים  ַהְכָנַסת  ִמְּצַות  ֶאת  ֶׁשְּתַקֵּים  ְּכֵדי  ּוְלטֹוָבְתָך, 
ְמָחה, ַּכֲאֶׁשר ַאָּתה יֹוֵדַע ּוַמִּכיר ַעד ַּכָּמה ְּגֹדָּלה ַהּטֹוָבה  ַּבֲהָנָאה ּוְבּשִׂ

ֶׁשַאָּתה עֹוֶׂשה ָלאֹוְרִחים.

                                                                 )ִנְטֵעי ֵאֶׁשל(

ִּכי ָכֵבד ָהָרָעב  ַוֵּיֶרד ַאְבָרם ִמְצַרְיָמה...  "ַוְיִהי ָרָעב ָּבָאֶרץ 
ָּבָאֶרץ" )יב, י(

ַמּדּוַע ִנְזָּכר ַּפֲעַמִים ַּבָּפסּוק ִעְנַין ָהָרָעב ָּבָאֶרץ?

ְּבֶטֶרם  עֹוד  ַהּתֹוָרה,  ִמְצוֹות  ַעל  ִהְקִּפיד  ָאִבינּו  ֶׁשַאְבָרָהם  ָידּוַע 
ֵמֶאֶרץ  ָלֶרֶדת  ִליהּוִדי  ֵאין  ַהֲהָלָכה,  ִּפי  ַעל  ִסיַני.  ְּבַהר  ְנִתיָנָתּה 
ִיְׂשָרֵאל ְלחּוץ ָלָאֶרץ ְסָתם ָּכְך. ַאְך ַהָּדָבר ֻמָּתר ַּכֲאֶׁשר ֵאין ֶאְפָׁשרּות 

ִלְקנֹות ֹאֶכל ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.

ַאְבָרָהם ָאִבינּו ִהְקִּפיד ַעל ֲהָלָכה זֹו. ַּכֲאֶׁשר ָהָיה ָרָעב ָּבָאֶרץ, ֲעַדִין 
ֹלא ָיַרד ַאְבָרָהם ְלחּוץ ָלָאֶרץ. ָמַתי ָיַרד ִמְצַרְיָמה? ַרק ַּכֲאֶׁשר "ָּכֵבד 
ִהְרָׁשה  ָאז  ַרק  ְּכָלל,  ָמזֹון  יג  ְלַהּשִׂ ָהָיה  ִנָּתן  ֹלא  ּוָבָאֶרץ  ָהָרָעב", 
ַאְבָרָהם ָאִבינּו ְלַעְצמֹו ָלֶרֶדת ְלִמְצַרִים, ָלֵכן ִהְדִּגיָׁשה ַהּתֹוָרה ׁשּוב 

ִּכי "ָּכֵבד" ָהָרָעב ָּבָאֶרץ.

)ָאְזַנִים ַלּתֹוָרה(

"ִאְמִרי ָנא ֲאֹחִתי ָאְּת ְלַמַען ִייַטב ִלי ַבֲעבּוֵרְך" )יב, יג(
"י ְמָפֵרׁש "ִייַטב ִלי ַבֲעבּוֵרְך" - ִיְּתנּו ִלי ַמָּתנֹות. ַרּׁשִ

ְוֵיׁש ְלָהִבין, ֲהִיָּתֵכן ֶׁשַאְבָרָהם ָאִבינּו ָהָיה ֹּכה ִנְלָהב ְלַקֵּבל ַמָּתנֹות? 
ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ֵסֵרב  ַמָּתנֹות,  לֹו  ָלֵתת  ָרָצה  ְסדֹום  ְּכֶׁשֶּמֶלְך  ַוֲהֵרי 
ְּכֵדי  ַּתְחּבּולֹות  ְמַתְכֵנן  הּוא  ְוָכֵעת  ַנַעל,  ְׂשרֹוְך  ְוַעד  ִמחּוט  ָלַקַחת 

ְלַקֵּבל ַמָּתנֹות?

ֹלא  ַהַּמָּתנֹות  ְּבַקָּבַלת  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ֶׁשל  ֶׁשַּכָּוָנתֹו  ִהיא,  ַהְּתׁשּוָבה 
ָהְיָתה ִּכְפׁשּוָטּה, ֶאָּלא ִנְסֶּתֶרת ַוֲעֻמָּקה.

ֶנֱאַמר ְּבִמְדָרׁש ַרָּבה: "ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו, ֵצא 
ָּכתּוב ְּבַאְבָרָהם ְּכִתיב ְּבָבָניו." ּוְכֹבׁש ַהֶּדֶרְך ִלְפֵני ָּבֶניָך. ָּכל ַמה ּׁשֶ

ם, ֵהִבין ַאְבָרָהם ָאִבינּו ִּכי ְלָכל ַמֲעֶׂשה ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה,  ְלִפי ִצּוּוי ַהּׁשֵ
ִּיְקֶרה ְלָבָניו, ּוְכֵׁשם ֶׁשהּוא  ִּתְהֶיה ַהְׁשָּפָעה ְיִׁשיָרה ְוגֹוָרִלית ַעל ַמה ּׁשֶ
ַּפְרֹעה.  ִמיֵדי  ָּבָניו  ִיְׁשַּתְחְררּו  ָּכְך  ַּפְרֹעה,  ִמיֵדי  ָׂשָרה  ֶאת  ִׁשְחֵרר 
ְלַהְרִויַח  ְּכֵדי  ֹלא  ֵמַהִּמְצִרִּיים,  ַמָּתנֹות  ְלַקֵּבל  ָחַפץ  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם 
ְּכֵדי ֶׁשַּגם ֵהם  ָּבָניו,  ְלַמַען  ר, ֶאָּלא ַרק  ְלִהְתַעּׁשֵ ִמְּתִפיַסת ָׂשָרה אֹו 
ְיַקְּבלּו ַמָּתנֹות ֵמַהִּמְצִרִּיים, ְּכַמֲאַמר ַהָּכתּוב "ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ִּבְרֻכׁש 

ָּגדֹול", ִמּׁשּום ֶׁשַּמֲעֵׂשה ָאבֹות ִסיָמן ַלָּבִנים.

מּוֵאל( )ֵׁשם ִמּׁשְ

בס"ד תשע"ח
 ָנא ֹלא ִלְקרֹוא 

ְשַעת  בִּ
ַהְתִפיָלה

ּוֵביֶנָך... ֵּביִני  ְמִריָבה  ְתִהי  ַאְבָרם ֶאל לֹוט ַאל ָנא   "ַוֹּיאֶמר 
 ִּכי ֲאָנִׁשים ַאִחים ֲאָנְחנּו" )יג, ח(

"י ֶׁשָהיּו ּדֹוִמים ִּבְקַלְסֵּתר ְּפֵניֶהם.  ּומּוָבא ְּבַרּׁשִ

ְוָצִריְך ְלָהִבין, ַמּדּוַע ַהִּדְמיֹון ְּבַמְרֵאה ְּפֵניֶהם ִהָּוה ִׁשּקּול ְּבַהְחָלָטתֹו 
ֶׁשל ַאְבָרָהם לֹוַמר ְללֹוט: "ִהָּפֶרד ָנא ֵמָעָלי"?!

ַהֶהְסֵּבר הּוא, ֶׁשֹּלא ֶעֶצם ַהִּדְמיֹון ֵּביֵניֶהם ִהָּוה ִׁשּקּול, ֶאָּלא ַהּתֹוָצָאה 
ִלְרעֹות  ִנְכָנִסים  ָהיּו  לֹוט  ֶׁשרֹוֵעי  ְּבָׁשָעה  ִּדְמיֹון.  ֵמאֹותֹו  ֶׁשִּנְגְרָמה 
ִמְּפֵני  ַאְבָרָהם,  רֹוֵעי  ֶׁשֵהם  דֹות  ַהּשָׂ ַּבֲעֵלי  ָחְׁשבּו  ֲאֵחִרים,  ִּבְׂשדֹות 

ַהִּדְמיֹון ֶׁשֵּבין ַאְבָרָהם ְללֹוט, ְוָהיּו ָרִבים ַעל ָּכְך ִעם ַאְבָרָהם.

ִמֵּכיָון ֶׁשָּכְך, ָּבא ַאְבָרָהם ְללֹוט, ְוהֹוִכיחֹו ַעל רֹוָעיו ֶשֵאיָנם ִנְזָהִרים 
ִמָּגֵזל, ְוָתַבע ִמֶּמּנּו ִלְׁשֹמר ַעל ֹצאנֹו ּוְלַׁשֵּלם ֶאת ַהֶּנֶזק. ְוִהֵּנה לֹוט 

ֹלא ִקֵּבל ֶאת ְּדָבָריו.

ָהְיָתה  ּוֶמה  ֵמָעָלי".  ָנא  "ִהָּפֶרד  ַאְבָרָהם:  ִמֶּמּנּו  ָּדַרׁש  ְוָכְך,  ּוֵמַאַחר 
ַאִחים  ֲאָנִׁשים  "ִּכי  ֶזהּו  ְלִהָּפֵרד?  ֶׁשִּיְצָטְרכּו  ְלָכְך  ֶׁשָּגְרָמה  ַהִּסָּבה 
ֲאָנְחנּו" - ִּבְגַלל ֶׁשָאנּו ּדֹוִמים, ָהרֹוִעים ֵאיָנם ַמְבִּדיִלים ֵּביִני ּוֵביְנָך 

ְוָרִבים ִעִּמי, ָלֵכן ִהָּפֶרד ֵמָעָלי.

)ִׁשיר ָמעֹון(



יִקים ְלַפְרְסָמן ָּבעֹוָלם". )ַּבִמְדָּבר ַרָּבה כא ג( ְׁשָבָחן ֶׁשל ַצדִּ "ַהָקָּב"ה ִמְתַעֵּסק בִּ

ִהלּוָלא ְדַצִדיַקָיא
י"ח ֶחְׁשָון תשנ"ב

ַרִּבי ְיהּוָדה ָצְדָקה
ְּבִפיו.  ּוַבָּקָׁשה  ְּפלֹוִני,  ְיהּוִדי  ָצְדָקה  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ִלְפֵני  ּוָבא  ַמֲעֶׂשה 
ָזקּוק  ְוהּוא  ָּכְלֶׁשִהי,  ּתֹוָרִנית  ְלִמְׂשָרה  ְלִהְתַקֵּבל  הּוא  ְמֻעְנָין 
ֹלא  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ֶזה.  ְלַתְפִקיד  ָראּוי  ֱהיֹותֹו  ַעל  ֵמָהַרב  ְלַהְמָלָצה 
ֶאָּלא  ַהְמֻקָּבל,  ְּכִפי  "ס ּופֹוְסִקים  ַּבּׁשַ ּוְבִקיאּותֹו  ְיִדיעֹוָתיו  ֶאת  ָּבַחן 
ִלְׁשֹמַע  ָאְזנֹו  ְוִהָּטה  ֵּתה,  ּכֹוס  ְלָפָניו  ִהִּגיׁש  ְלָחן,  ַהּׁשֻ ְלַיד  הֹוִׁשיבֹו 
ֹּנַכח ָלַדַעת  ֶאת ִּבְרַּכת "ֶׁשַהּכֹל" ַהּיֹוֵצאת ִמִּפיו ֶׁשל אֹותֹו ָאָדם. ִמׁשֶּ
ֵסֵרב   - ַּכָּוָנה  ּוְלֹלא  ִּבְמִהירּות  ְוַלחּוץ,  ָפה  ַהּשָׂ ִמן  ְמָבֵרְך  הּוא  ִּכי 
ִלְבֹחן  ַּדְרּכֹו  ָהְיָתה  זֹו  ִמֶּמּנּו.  ְוִהְׁשַּתֵּמט  ַהְמָלָצה ֲעבּורֹו  ַלְחֹּתם ַעל 

ֶאת ְּפִניִמּיּותֹו ֶׁשל אֹותֹו ָאָדם.  

ַּגְדלּותֹו  ְלַצד  ְלָחְכָמתֹו.  ָקְדָמה  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ֶׁשל  ִיְרָאתֹו  ְוָאֵכן, 
ֶאת  ָיֵרא  ְיהּוָדה  ָחָכם  ָהָיה  ְוַהִּנְסָּתר,  ַהִּנְגֶלה  ְּבתֹוַרת  ָהֲעצּוָמה 
ּבֹוְראֹו, עֹוְבדֹו ְּבֶרֶתת ּוְבִזיַע, ּוִבְתִפָּלתֹו ָהָיה ְּכֵאׁש ֶלָהָבה. ְּבָכל ָיָמיו, 
ָּכל עֹוד ֹּכחֹוָתיו ָעְמדּו לֹו, ָהָיה ַמְקִּפיד ַלֲעֹבר ִלְפֵני ַהֵּתָבה ִּבְתִפַּלת 
ַׁשֲחִרית ֶׁשל ַׁשָּבת, ְולֹוַמר ֶאת "ִנְׁשַמת ָּכל ַחי" ְּבַלַהט ּוְבִהְתַרְּגׁשּות 
ַרָּבה, ּוִבְנִעיָמה ְמֻיֶחֶדת ְמֵלַאת ִּכּסּוִפין. ַאף ָהָיה ְמַיֵעץ ְלָכל ָאָדם 

ֶׁשִּנּצֹול ִמָּצָרה ָּכְלֶׁשִהי לֹוַמר "ִנְׁשַמת ָּכל ַחי " ִּבְקַהל ַעם ְוֵעָדה.

ִּבירּוָׁשַלִים  ָיָמיו  ָּכל  ּוָפַעל  ַחי  ָצְדָקה,  ַחִּיים  ְיהֹוֻׁשַע  ְיהּוָדה  ַרִּבי 
ִעיר ַהֹּקֶדׁש.  ְׁשמֹו ְיהֹוֻׁשַע נֹוַסף לֹו ְּבִעְּקבֹות ֲחלֹום ֶׁשָחְלָמה ִאּמֹו, 
ּוַבֲחלֹום  ַחי",  ִאיׁש  ַה"ֶּבן  ַחִּיים  יֹוֵסף  ַרִּבי  ֶׁשל  ֲאחֹותֹו  ַּבת  ֶׁשָהְיָתה 
ְּבִעְּקבֹות  לֹו  נֹוַסף  "ַחִּיים"  ּוְׁשמֹו  ֶזה,  ֵׁשם  לֹו  ְלהֹוִסיף  ָלּה  ֶנֱאַמר 

ַמֲחָלה ָקָׁשה ֶׁשָּבּה ָחָלה ְּבַיְלדּותֹו. 

בּוַע ִחידֹון ְלָפָרַׁשת ַהּׁשָ
ְׁשֵאלֹות

1.ַּכָּמה ָיִמים ְוַכָּמה ֵלילֹות ָהָיה יֹוֵרד ַהַּמּבּול ַעל ָהָאֶרץ?
2.ַּכָּמה ְּבֵני ָאָדם ָהיּו ַּבֵּתָבה ּוִמי ֵהם?

3.ַּכָּמה ַאּמֹות ִמן ַהֵּתָבה ָהיּו ְמֻׁשָּקעֹות ַּבַּמִים? )רש"י(
4.ְלַאַחר ַהַּמּבּול ַהִאם ַּגם ַהַחּיֹות ֻהְזֲהרּו ִמַּלֲהֹרג ְּבֵני ָאָדם?

5.ַּכָּמה ָׂשפֹות ָהיּו ָּבעֹוָלם ְלַאַחר ַהַּמּבּול?
יָך" ֵּבין ַהּפֹוְתִרים ְנֹכָּנה יּוְגְרלּו ִסְפֵרי "ְוִשַנְנָּתם ְלָבנֵֶ
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"ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ִנּמֹול ַאְבָרָהם" )יז, כו(
ְּבִפְרֵקי ְּדַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶנֱאַמר, ִּכי אֹותֹו יֹום ָהָיה יֹום ִּכּפּור.

ְוֵיׁש ְלַהְקׁשֹות ַעל ָּכְך ְׁשֵּתי ֻקְׁשיֹות:

ְּבַׁשָּבת,  ְלֵהָעׂשֹות  ֻמֶּתֶרת  ִמיִני,  ַהּׁשְ ַּבּיֹום  ִּבְזַמָּנּה,  ִמיָלה  ַרק  א. 
ּוַמּדּוַע ֹלא ִהְמִּתין ַאְבָרָהם ָאִבינּו ַעד ְלַאַחר יֹום ִּכּפּור, ֶׁשִּדינֹו ְּכמֹו 

ַׁשָּבת ְוַרק ִמיָלה ִּבְזַמָּנּה עֹוִׂשים ָּבּה?

ִראׁשֹוָנה  ַּפַעם  ָלמּול  לֹו  ָאסּור  ֵמעֹוָלם,  ָמל  ֹלא  ֶׁשֲעַדִין  מֹוֵהל  ב. 
ָהְיָתה  ְוזֹו  ַׁשָּבת.  ְּבָכְך  ִויַחֵּלל  ַיְצִליַח  ְוֹלא  ְיַקְלֵקל  ֶׁשָּמא  ְּבַׁשָּבת, 
ַהַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשַאְבָרָהם ָאִבינּו ִׁשֵּמׁש ְּכמֹוֵהל, ְוֵכיַצד ָמל ַּפַעם 

ִראׁשֹוָנה ְּביֹום ִּכּפּור?

ִצָּוה  ִּכּפּור  יֹום  ֶׁשל  ְּבִעּצּומֹו  ִּכי  הּוא,  ָהִראׁשֹוָנה  ַלֻּקְׁשָיה  ַהֵּתרּוץ 
ם ֶאת ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָלמּול ֶאת ַעְצמֹו, ְוָלֵכן ָהָיה ְליֹום ֶזה ִּדין  ַהּׁשֵ

ֶׁשל ִמיָלה ִּבְזַמָּנּה ֶׁשּדֹוָחה ַׁשָּבת.

ִנָּיה ֵיׁש ְׁשֵני ֵּתרּוִצים. ַעל ַהֻּקְׁשָיא ַהּׁשְ

ִהְתַחֵּנְך  ְיהּוָדה  ַרִּבי 
"ּפֹוָרת  ִּביִׁשיַבת 
ָהָיה  הּוא  יֹוֵסף". 
ַהֻּמְבָהק  ַּתְלִמידֹו 
ַהְיִׁשיָבה,  ֹראׁש  ֶׁשל 
ֲעִטָּיה,  ֶעְזָרא  ַרִּבי 
ִּבְרבֹות  ִמָּנהּו  ֶׁשַאף 
ַלֲעֹמד  ַהָּיִמים 
ְּבָראׁשּות ַהְיִׁשיָבה. 

ַּתְלִמיִדים ַרִּבים ָהיּו 
ְיהּוָדה,  ְלַרִּבי  לֹו 
ֶׁשָּבֶהם  ּוֵמַהְּגדֹוִלים 
ִנָּתן ִלְמנֹות ֶאת ָמָרן 
יֹוֵסף,  עֹוַבְדָיה  ַרִּבי 
ַאָּבא  ִצּיֹון  ֶּבן  ָהַרב 
ָמְרְּדַכי  ָהַרב  ָׁשאּול, 

ֵאִלָּיהּו, ְועֹוד .

ָחָכם ְיהּוָדה ָצְדָקה ִחֵּבר ֶאת ַהֵּסֶפר "קֹול ְיהּוָדה", ּובֹו ִחּדּוִׁשים ַעל 
בּוַע.  "ס ּוַמֲאָמִרים ַעל ֵסֶדר ָּפָרִׁשּיֹות ַהּׁשָ ַהׁשַּ

ָהָעְלִמין  ְּבֵבית  ָּכבֹוד  ּוְמנּוָחתֹו  תשנ"ב,  ְּבֶחְׁשָון  ְּבי"ב  ִנְפַטר 
"ַסְנֶהְדִרָּיה" ֶׁשִּבירּוָׁשַלִים.

ַעְצמֹו  ֶאת  ָמל  ֹלא  ָאִבינּו  ֶׁשַאְבָרָהם  ְמָפֵרׁש  "י  ֶׁשַרּׁשִ הּוא,  ָהֶאָחד 
ְלַבּדֹו, ֶאָּלא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָׁשַלח ָידֹו ּוָמל ִעּמֹו, ְּכִפי ֶׁשֶּנֱאַמר 

"ְוָכרֹות ִעּמֹו ַהְּבִרית".

ִני הּוא, ֶׁשְּלִפי ִּדְבֵרי ה"ָּפָרַׁשת ְּדָרִכים", ַאְבָרָהם ָאִבינּו  ַהֵּתרּוץ ַהּׁשֵ
ֵהֵחל ְלַקֵּים ֶאת ַהּתֹוָרה ַרק ִמְּזַמן ֶׁשהּוא ָהָיה ָמהּול. ַעד ָאז ִקֵּים ַרק 

ֶאת ֶׁשַבע ִמְצוֹות ְּבֵני ֹנַח.

ַבת ַחָּיב ִמיָתה. ּׁשָ ַּכָּידּוַע, ֶּבן ֹנַח ַחָּיב ְלַחֵּלל ַׁשָּבת, ִמּׁשּום ּגֹוי ּׁשֶ

ֹנַח,  ְּכֶׁשַאְבָרָהם ָאִבינּו ִנַּגׁש ָלמּול ֶאת ַעְצמֹו, הּוא ָהָיה ֲעַדִין ְּכֶבן 
ָלֵכן ָיכֹול ָהָיה ָלמּול. 

ַעל  ָעַבר  ֹלא  ְוָכְך  ִיְׂשָרֵאל,  ֶׁשל  ִדין  ִקֵּבל  הּוא  ַהִּמיָלה  ַאֲחֵרי  וַרק 
ַהֲהָלָכה ֶׁשֹּלא ָלמּול ַּפַעם ִראׁשֹוָנה ְּבַׁשָּבת.

)ִּדְבֵרי ַמֲהִרי"א(


