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"ַוֵּיָרא ֵאָליו ד'... ְוהּוא ֹיֵׁשב ֶּפַתח ָהֹאֶהל ְּכֹחם ַהּיֹום"

א ֵעיָניו ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ְׁשֹּלָׁשה ֲאָנִׁשים" )יח, א, ב( "ַוִיּשָׂ

ַהּתֹוָרה ְמָתֶאֶרת ַּבֲאִריכּות ַרָּבה ֶאת ַהְכָנַסת ָהאֹוְרִחים ֶׁשל ַאְבָרָהם 
ֶׁשַאְבָרָהם  ַהַּמְלָאִכים  ַעל  ַהְּמַסֵּפר  ָׁשֵלם  ֶּפֶרק  ּוַמְקִּדיָׁשה  ָאִבינּו, 

ָאִבינּו ּכֹה ָטַרח ְלָאְרָחם.

ֵאָלה: ִמְּפֵני ָמה ְמָתֶאֶרת ַהּתֹוָרה ַּבֲאִריכּות ֶאת ַהְכָנַסת  ְוִנְׁשֵאֶלת ַהּׁשְ
ָהאֹוְרִחים ַהַחד- ְּפֲעִמית ֶׁשִּקֵּים ַאְבָרָהם ַּבַּמְלָאִכים, ֶׁשַאף ֹלא ֶנֱהנּו 
ָהאֹוְרִחים  ַהְכָנַסת  ֶאת  ְוִאּלּו  ַאְבָרָהם,  ָלֶהם  ֶׁשֵהִכין  ָמה  ִמָּכל  ְּכַלל 
אֹוְרָחיו  ֶאת  ְוִלָּוה  ְוִהְׁשָקה  ֶׁשֶהֱאִכיל  ַאְבָרָהם,  ֶׁשל  ַהיֹוְמיֹוִמית 
ַהְּמֻרִּבים, ַמְזִּכיָרה ַהּתֹוָרה ְּבִמָּלה ַאַחת ַּבּתֹוָרה: "ְוִיַּטע ֵאֶׁשל" )כא, 

לג(- ֶׁשֵהם ָראֵׁשי ֵּתבֹות ֶׁשל ַהִּמִּלים ֲאִכיָלה ְׁשִתָּיה ְלָוָיה?

ַּדְוָקא  ּוְמָפֶאֶרת  ְמַׁשַּבַחת  ַהְּקדֹוָׁשה  ֶׁשַהּתֹוָרה  ִמַּכְך  לֹוְמִדים  ָאנּו 
ִמְצָּוה ֶׁשֻקְיָמה ִמּתֹוְך ִטְרָחה ְוָעַמל ְמֻיָחִדים. ַהְכָנַסת ָהאֹוְרִחים ֶׁשל 
ִליִׁשי ְלִמָּלתֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם, ְּכחֹום ַהּיֹום,  ַהַּמְלָאִכים ֶנֶעְׂשָתה ַּבּיֹום ַהּׁשְ

ּוִמּתֹוְך ִטְרָחה ַרָּבה, ְוַעל ָּכְך ְמַׁשַּבַחת ַהּתֹוָרה ֶאת ַאְבָרָהם ָאִבינּו.

                                                  )ר' ְׁשֹלֹמה ַזְלָמן אֹוֶיעְרָּבְך- 
ְּבֵאר ַהָּפָרָׁשה(

ַוָּיָרץ  ַוַּיְרא  ָעָליו  ִנָצִבים  ֲאָנִׁשים  ְׁשֹּלָׁשה  ְוִהֵּנה  "ַוַּיְרא 
ִלְקָראָתם" )יח, ב(

ַאְבָרָהם ָאִבינּו ִהְצַטֵּין ְּבִמַּדת ַהְכָנַסת אֹוְרִחים.

ָמה ָהָיה ֹּכה ְמֻיָחד ְּבֹאֶפן ַהְכָנַסת ָהאֹוְרִחים ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו?

ְמּסּוַּפר ַעל ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ִמֶּבְרִּדיְטׁשֹוב, ֲאֶׁשר ְּבַאַחת ִמְּנִסיעֹוָתיו 
ִהִּגיַע ָלֲעָיָרה ֶלְמֶּבְרג. "ְיהּוִדים ִיְרֵאי ָׁשַמִים ִמְתגֹוְרִרים ָּכאן", ָחַׁשב 
ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק, "ֶאְדֹּפק ַעל ַּדְלּתֹו ֶׁשל ֶאָחד ֵמֲעִׁשיֵרי ָהֲעָיָרה, ְוהּוא 

ְּבָוָדאי ְיַקֵּים ִּבי ִמְצַות ַהְכָנַסת אֹוְרִחים ְּבִהּדּור!"

ִנַּגׁש ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ֶאל ַהַּבִית ָהִראׁשֹון ָּבֲעָיָרה. ָהָיה ֶזה ֵּביתֹו ֶׁשל 
ֶּדֶלת  ַעל  ִיְצָחק  ֵלִוי  ַרִּבי  ָּדַפק  ּוְמֹפָאר.  ָּגדֹול  ַּבִית  ַהְגִביר,  ֶהְרְׁשל 
ַהֶּדֶלת.  ִנְפְּתָחה  ֲאֻרּכֹות,  ָּדּקֹות  ְלָאַחר  ְוִהְמִּתין.  ַהְמחּוֶטֶבת,  ָהֵעץ 
ְלִהְתָאֵרַח  ֲאִני  "ְמַבֵּקׁש  ַהְגִביר.  ֶׁשל  קֹולֹו  ִהְרִעים  ְרצֹוְנָך?"  "ָמה 
אֹוְתָך  ְלַהְכִניס  אּוַכל  ְוֹלא  ַמִּכיְרָך,  "ֵאיֶנִּני  ָהַרִּבי.  ֵהִׁשיב  ְּבֵביְתָך", 

ְּלֵביִתי!" ָעָנה ֶהְרְשל, ְוַהֶּדֶלת ִנְסְּגָרה ַּבֲחָבָטה.

ָּפָנה ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ַלֲאחֹוָריו, ְוִהְמִׁשיְך ְּבַדְרּכֹו. הּוא ָעַצר ְלַיד ַּבִית 
ָּבֲעָיָרה.  ָהֲעִנִּיים  ֶאָחד  ֶׁשל  ֵּביתֹו  ּוָפׁשּוט,  ַּדל  ַּבִית  ֶזה  ָהָיה  ַאֵחר. 
ַּכֲאֶׁשר ָנַקׁש ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ַעל ַהֶּדֶלת, ִנְפְּתָחה ַהֶּדֶלת ִמָּיד ּוַבֶּפַתח 
ַזְלָמן  ָקָרא  ְּבֵצל קֹוָרִתי!"  ַהָּבא  ֶהָעִני. "ָּברּוְך  ַהְּמַלֵּמד  ַזְלָמן,  ָעַמד 

ִּבְמאֹור ָּפִנים, "ְזכּות ִהיא ִּלי ְלַקֵּבל אֹוְרִחים ִּבְמעֹוִני ַהַּדל!"

מּוָעה ִּכי ָהַרִּבי ַהָּקדֹוׁש ִמֶּבְרִּדיְטׁשֹוב  ָטה ָּבֲעָיָרה ַהּׁשְ ִחיׁש ַקל ִהְתַּפּׁשְ
ִמְתָאֵרַח ַּבָמקֹום.

ּתֹורֹות ֲאֻרִּכים ֶׁשל ְיהּוִדים ַהְּמַבְּקִׁשים ְּבָרָכה ְוֵעָצה ִהְׂשָּתְרכּו ְלַיד 
ֶּדֶּלת ָהֵעץ ַהְּפׁשּוָטה ְּבִבְקָּתתֹו ֶׁשל ַזְלָמן ַהְּמַלֵּמד.

ֵּבין ַהַּמְמִּתיִנים ָּבְלָטה ְּדמּותֹו ַהְּמֻהֶּדֶרת ֶׁשל ֶהְרְׁשל ַהְגִביר. אֹותֹות 
ַסְבָלנּות  ְּבֹחֶסר  ִהְמִּתין  ְוהּוא  ֶהְרְׁשל,  ֶׁשל  ָּפָניו  ַעל  ִנְּכרּו  ָחָרָטה 
"ַרִּבי  ְּבִהְתַרְּגׁשּות:  ָקָרא  ָהַרִּבי,  ִלְפֵני  ֶהֳעִׁשיר  ָעַמד  ַּכֲאֶׁשר  ְלתֹורֹו. 
ֲאִני  רֹוֶצה  ְלֵביִתי.  אֹוְתָך  ִהְכַנְסִּתי  ֹלא  ְוָלֵכן  ִהַּכְרִּתיָך,  ֹלא  ָקדֹוׁש, 

ְּמֹאד ִלְזּכֹות ְלָאֵרַח ֶאת ָהַרִּבי ַהָּקדֹוׁש ָּכֵעת ְּבָכל ַהָּכבֹוד ָהָראּוי!"

יֹוֵדַע  "ַהִאם  ְוָאַמר:  ֶהְרְׁשל,  ֶׁשל  ַהִּמְתַחְּננֹות  ְּבֵעיָניו  ָהַרִּבי  ִהִּביט 
ָאִבינּו,  ַאְבָרָהם  ַהְכָנַסת ָהאֹוְרִחים ֶׁשל  ֵּבין  ַהֶהְבֵּדל  ָהָיה  ַאָּתה ָמה 
ְלַהְכָנַסת ָהאֹוְרִחים ֶׁשל לֹוט? ֲהֵרי ְׁשֵניֶהם ִהְכִניסּו ֶאת ַהַּמְלָאִכים 
ְלֵביָתם! ַהֶהְבֵּדל הּוא, ֶׁשלֹוט ָרָאה ַמְלָאִכים עֹוְמִדים ְּבֶפַתח ֵּביתֹו, 
אֹוָתם  ּוְלָאֵרַח  ַמְלָאִכים  ְלַהְכִניס  ָחְכָמה,  ֵאיֶנָּנּה  זֹו  ַאְך  ְוִהְכִניָסם. 

ַּבָּכבֹוד ָהָראּוי.

אּוָלם ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֹלא ָרָאּה ַמְלָאִכים ַמִּגיִעים ְלֵביתֹו. הּוא ָרָאה 
ְׁשלֹוָׁשה ֲעָרִבים ְמֻאָּבִקים, ּוְבָכל ֹאֶפן "ַוָּיָרץ ִלְקָראָתם" ְוִקֵּבל אֹוָתם 
ַהְּמַלֵּמד",  ַזְלָמן  ָנַהג  ָּכְך  ֲאִמִּתית.  אֹוְרִחים  ַהְכָנַסת  זֹוִהי  ְּבִׂשְמָחה, 
ִמי  ָיַדע  ְּבֶטֶרם  ְּבֵביתֹו עֹוד  ְלָאֵרַח אֹוִתי  ִהְסִּכים  ָהַרִּבי, "הּוא  ִסֵּים 

ֵאר!" ֲאִני. הּוא ָזָכה ְּבִמְצַות ַהְכָנַסת אֹוְרִחים ְמֻהֶּדֶרת, ּוְּבֵביתֹו ֶאּׁשָ

                                                                 )ֲחִסיִדים ְמַסְּפִרים( 

בס"ד תשע"ח
 ָנא ֹלא ִלְקרֹוא 

ְשַעת  בִּ
ַהְתִפיָלה



דֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ַהָחָתם סֹוֵפר ִהְרָּבה ְלַסֵּפר ְלָבָניו ְוַתְלִמיָדיו ֵמַרּבֹוָתיו ּוְׁשַאר גְּ

ִהלּוָלא ְדַצִדיַקָיא
י כ"א ֶחְׁשָון )של"ד( יֹום ִׁשּׁשִ

ַרִּבי ָּדִוד ֶּבן ִזְמָרה  )ָהַרְדַּב"ז(
ַרִּבי ָּדִוד ֶּבן ִזְמָרה – ָהַרְדַּב"ז, ָהָיה ַרָּבם ּומֹוָרם ֶׁשל ַרִּבים ִמְּגדֹוֵלי 
ים ָׁשָנה. ֵּבין ַּתְלִמיָדיו  ַהְמֻקָּבִלים ֶׁשָחיּו ִלְפֵני ְּכַאְרַּבע ֵמאֹות ַוֲחִמּׁשִ
ִנָּתן ִלְמנֹות ֶאת ָהֲאִר"י ַהָּקדֹוׁש, ֶאת ָמָרן ַרִּבי יֹוֵסף ָקארֹו ְוֶאת ַרִּבי 

יָטה ְמֻקֶּבֶצת".  ְּבַצְלֵאל ַאְׁשְּכַנִּזי, ְמַחֵּבר ַה"ּׁשִ

ִמְׁשַּפְחּתֹו ֶׁשל ָהַרְדַּב"ז ָהְיָתה ֵמִראׁשֹוֵני ְמֹגָרֵׁשי ְסָפַרד. ְּבסֹופֹו ֶׁשל 
ַמַּסע ְנדּוִדים ָאֹרְך ֶׁשָעַבר ְּבַפס ֶׁשְּבָמרֹוקֹו, ָּבִעיר ְצַפת ּוִבירּוָׁשַלִים, 
ְׁשמֹו  ָעָלה  ָׁשם  ֶׁשְּבִמְצַרִים,  ְּבָקִהיר  מֹוָׁשבֹו  ֶאת  ָּדִוד  ַרִּבי  ָקַבע 

ְוִהְתַּפְרֵסם ְּכָגדֹול ַּבּתֹוָרה ְּבָחְכָמה ּוְבִיְרָאה. 

ּופֹוֵסק  ְּכַדָּין  ִׁשֵּמׁש  ּוְבנֹוָסף  ָהַרָּבִנים,  ְלרֹאׁש  ִמָּנהּו  ִמְצַרִים  מֹוֵׁשל 
ִלְבִריַאת  ִנים  ַהּׁשָ ִּבְזַמּנֹו ועפ"י הֹוָרָאתֹו, ֵהֵחּלּו ִלְמנֹות ֶאת  ֲהָלָכה. 

ָהעֹוָלם ְּכִפי ֶׁשָאנּו מֹוִנים ַעד ַהּיֹום. 

ָהַרְדַּב"ז ָהָיה ָעִׁשיר ָּגדֹול. 
ְּבִמְסָחר  ָעַסק  ְלַפְרָנָסתֹו 
ּוְבעֹורֹות,  ִּבְתבּוָאה 
ְוָעָׂשה ַחִיל ַּבֲעָסָקיו. ְּביֹום 
ִמן ַהָּיִמים ִהְתַּגָּלה ְּבֵביתֹו 
ִּדיְנֵרי  ֶׁשל  ָּגנּוז  אֹוָצר 
ֵמֵאן  ַרִּבים, ַאְך הּוא  ָזָהב 
ְלַעְצמֹו,  אֹוָתם  ָלַקַחת 
ָהאֹוָצר  ֶאת  ִחֵּלק  ִאם  ִּכי 
ְוָׁשַלח  ֲחָלִקים,  ְלַאְרָּבָעה 
ֲחָכִמים  ְלַתְלִמיֵדי  אֹותֹו 
ְּבִמְצַרִים,  ֶׁשִהְתּגֹוְררּו 
ֶחְברֹון, ְצַפת ִוירּוָׁשַלִים. 

ְלַאַחר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ָעַבר 
ּוְזַמן  ִלירּוָׁשַלִים,  ִמָּקִהיר 
ָמה ְלַאַחר ִמֵּכן ִאָּוה ְלמֹוָׁשבֹו ֶאת ָהִעיר ְצַפת, ָׁשם ִקְּבלּוהּו ְּבָכבֹוד 
ָּגדֹול, ּוִמּנּוהּו ְלרֹאׁש ֲחבּוַרת ַהְמֻקָּבִלים ְקדֹוֵׁשי ֶעְליֹון, ֶׁשָחיּו ּוָפֲעלּו 
ְּבאֹוָתּה ְּתקּוָפה ְּבִעיר ַהֹּקֶדׁש - ְצַפת. ֶאת ִסְפרֹו ַהְמֻפְרָסם "ׁשּו"ת 

ִנים ְוַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים. ָהִרְדַּבז" לֹוְמִדים ַעד ַהּיֹום ַלְמדָּ

ַרִּבי ָּדִוד ִנְפַטר ְּבֵׁשם טֹוב, ְוִנְטַמן ְּבֵבית ָהָעְלִמין ָהַעִּתיק ֶׁשל ָהִעיר 
ֶׁשִהְתחֹוְללּו  ָהֲאָדָמה  ּוְרִעידֹות  ָהֲאִויר  ֶמֶזג  ִּפְגֵעי  ְּבִעְּקבֹות  ְצַפת. 
ִנים, ֶנְעַלם ְמקֹום ִצּיּונֹו ֶׁשל ָהַרְדַּב"ז, ּוְבֶמֶׁשְך  ָּבֵאזֹור ִּבְמרּוַצת ַהּׁשָ

ְלַמְעָלה ִמֵּמָאה ָׁשָנה ֹלא נֹוָדע ָמקֹום ְקבּוָרתֹו. 

ִצּיּונֹו  ָהָעְלִמין  ְּבֵבית  ִהְתַּגָּלה  ַמֲעִמיק,  ֶמְחָקר  ְלַאַחר  ְּכָׁשָנה,  ִלְפֵני 
ֶׁשל ֶׁשל ָהַרְדַּב"ז, ַוֲהֵרי הּוא ִליִמינֹו ֶׁשל ֶׁשל ִצּיּון ַהַּמִּבי"ט ַרִּבי ֹמֶׁשה 
ִמָּטָראִני. ְוָאֵכן, ֵמָאז ִּגּלּוי ַהִּצּיּון, ּפֹוְקִדים ֲהמֹוֵני ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל 
ֶאת ִצּיּונֹו ֶׁשל ִמי ֶׁשִּכּנּוהּו "רֹאׁש ּגֹוַלת ֲאִריֵאל", ַרִּבי ָּדִוד ֶּבן ִזְמָרה, 

ָהַרְדַּב"ז. זי"ע 

בּוַע ִחידֹון ְלָפָרַׁשת ַהּׁשָ
ְׁשֵאלֹות

1.ִמַּנִין ֶׁשה' עֹוֵמד ִּבְמקֹום ַהַּדָּיִנים ֶׁשּיֹוְׁשִבים? )רש"י(
2.ַמה ֵהִכין לֹוט ֲעבּור ַהַּמְלָאִכים?

3.ֶאל ִמי ָּפָנה לֹוט ֶׁשּיֹוִאילּו ָלֵצאת ִעּמֹו ִמְּסדֹום?
4.ֵאיזֹו ִעיר ִמן ַהֻחָּמׁש ִנְצָלה ּוִבְגַלל ִמי?

5.ֵהיָכן ָנְדָדה ָהָגר?
יָך" ֵּבין ַהּפֹוְתִרים ְנֹכָּנה יּוְגְרלּו ִסְפֵרי "ְוִשַנְנָּתם ְלָבנֵֶ
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ַוִּיֵּתן ִלְפֵניֶהם  "ַוִּיַּקח ֶחְמָאה ְוָחָלב ּוֶבן ַהָּבָקר ֲאֶׁשר ָעָׂשה 
ְוהּוא ֹעֵמד ֲעֵליֶהם" )יח, ח(

ְלָמה ָזָכה ַאְבָרָהם ִּבְזכּות ַהְכָנַסת אֹוְרִחים ֻמְׁשֶלֶמת זֹו?

ֲחַז"ל אֹוְמִרים ֶׁשַאְבָרָהם ָאִבינּו ֶהֱאִכיל ֶאת ַהַּמְלָאִכים ְּבַעְצמֹו, ְוֹלא 
ַעל ְיֵדי ָׁשִליַח, ְוָלֵכן ָזָכה ֶׁשה' ַיֲאִכיל ֶאת ָּבָניו ַּבִּמְדָּבר ָמן ּוְׂשָליו, ַעל 

ְיֵדי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְוֹלא ַעל ְיֵדי ָׁשִליַח.

ַמִים  ִקְּבלּו  ָּבָניו  ְוַגם  ָׁשִליַח,  ְיֵדי  ַעל  ַמִים  ַלַּמְלָאִכים  ָנַתן  ַאְבָרָהם 
ַּבִּמְדָּבר ַעל ְיֵדי ָׁשִליַח - ֹמֶׁשה ֶׁשִהָּכה ֶאת ַהֶּסַלע ְּבחֹוֵרב.

ְוֹלא  זֹו,  אֹוְרִחים  ַהְכָנַסת  ִּבְזכּות  ַּדְוָקא  ְלָכְך  ַאְבָרָהם  ָזָכה  ַמּדּוַע 
ִּבְזכּות ָּכל ַהְּפָעִמים ָהַרּבֹות ֶׁשִהְכִניס אֹוְרִחים?

ַהְּתׁשּוָבה ִהיא, ֶׁשֹאֶכל ּוְׁשִתָּיה ֶׁשִּקְּבלּו ִיְׂשָרֶאל ַּבִּמְדָּבר, ֶזהּו ֵנס ֵמַעל 
זֹו?  ְזכּות  ּוַמִהי  ַהֶּטַבע.  ֵמַעל  ֶׁשִהיא  ְזכּות  ַּגם  ָצִריְך  ּוְלָכְך  ַהֶּטַבע, 
ְזכּות ַהְכָנַסת אֹוְרִחים, ֶׁשִהְכִניס ַאְבָרָהם ָאִבינּו ִמּתֹוְך ֹקִׁשי ְמֻיָחד - 
ִליִׁשי ְלִמיָלתֹו. ַלְמרֹות ְקָׁשִיים  ְלֵעת ִזְקָנתֹו, ִּבְׁשַעת ָחְליֹו, ַּבּיֹום ַהּׁשְ
ֵאּלּו ִהְכִניס ַאְבָרָהם ֶאת אֹוְרָחיו ְוִסֵּפק ָלֶהם ָּכל ָצְרֵכיֶהם, ְוָלֵכן ָזָכה 

ֶׁשַגם ָּבָניו ְיַקְּבלּו ֶאת ְמזֹוָנם ַּבִּמְדָּבר ְּבֹאֶפן ִנִּסי.

)ְּבֵאר יֹוֵסף(

"ָלָּמה ֶּזה ָצֲחָקה ָׂשָרה" )יח, יג(
ר ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֶׁשָעִתיד ְלִהָּוֵלד לֹו ֵּבן, ֶנֱאַמר "ַוִּיֹּפל  כֲַּאֶׁשר ִהְתַּבּשֵׂ
ַאְבָרָהם ַעל ָּפָניו ַוִּיְצָחק ַוּיֹאֶמר ְּבִלּבֹו ַהְּלֶבן ֵמָאה ָׁשָנה ִיָּוֵלד". ְוַעל 
ם ָלָּמה ֶזה ָצַחק ַאְבָרָהם, ּוַמּדּוַע ָׁשַאל ַרק  ְצחֹוק ֶזה ֹלא ָׁשַאל ַהּׁשֵ

ַעל ְצחֹוָקּה ֶׁשל ָׂשָרה?

ם, ְיכֹוָלה ְלִהְׁשַּתּנֹות  ָהַרְמַּב"ם אֹוֵמר, ִּכי ְנבּוָאה ַהֶּנֱאֶמֶרת ִמִּפי ַהּׁשֵ
ְלִפי ַמֲעֵׂשי ָהֲאָנִׁשים ֲעֵליֶהם ֶנֶאְמָרה ַהְּנבּוָאה. ַאְך ְנבּוָאה ַהֶּנֱאֶמֶרת 
ִלְנִביא  ַיְחִׁשיבּוהּו  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ְלִהְׁשַּתּנֹות,  ְיכֹוָלה  ֵאיָנּה  ָנִביא,  ִמִּפי 

ֶׁשֶקר.

ַאְבָרָהם  ַמע  ְּכֶׁשּׁשָ ִּכי  ְלָפֵרׁש,  ֶאְפָׁשר  ַהָּללּו  ָהַרְמַּב"ם  ִּדְבֵרי  ְלִפי 
ם, ָצַחק ְּבִלּבֹו ִמְּפֵני ֶׁשָּיַדע ֶׁשְּנבּוָאה  ָאִבינּו ֶאת ַהְּבׂשֹוָרה ִמִּפי ַהּׁשֵ
ם ְיכֹוָלה ְלִהְׁשַּתּנֹות ְלִפי ַמֲעָׂשיו, ְוָחַׁשׁש ֶׁשֵאינֹו ָראּוי ְלֵנס  ִמִּפי ַהּׁשֵ

ָּכֶזה, ְואּוַלי ֲעוֹונֹוָתיו ִיְגְרמּו ֶׁשַהֵּנס ֹלא ִיְתַקֵּים.

ְמָעה ֶאת ַהְּנבּוָאה ַהּזֹו ִמִּפי ַאְבָרָהם ָאִבינּו,  ֵאין ֵּכן ָׂשָרה, ֶׁשּׁשָ ַמה ּׁשֶ
ְיכֹוָלה  ֵאיָנּה  ָּכזֹו  ּוְבׁשֹוָרה  ִמָּנִביא,  ָׁשְמָעה  ְּכִאּלּו  ִּדין  ְלָכְך  ְוֵיׁש 
ם ָלָּמה ֶּזה ָצֲחָקה  ְלִהְׁשַּתּנֹות ּוַוַּדאי ֶׁשִהיא ִּתְתַקֵּים, ָלֵכן ָׁשַאל ַהּׁשֵ

ם. ָׂשָרה, ֲהֵרי ָׁשְמָעה ְנבּוָאה זֹו ִמִּפי ָנִביא ְוֹלא ִמִּפי ַהּׁשֵ

)ֶמֶׁשְך ָחְכָמה(


