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ַשת ַחֵּיי ָׂשָרה  | 50 ָּפֹרָ

"ַוִּיְהיּו ַחֵּיי ָׂשָרה... ְׁשֵני ַחֵּיי ָׂשָרה.." )כג, א(
ָלָּמה ָּכתּוב "ַוִּיְהיּו ַחֵּיי ָׂשָרה" ְוֹלא ָּכתּוב "ַוְּתִחי ָׂשָרה"?

ַהִּמְדָרׁש ְמַסֵּפר ֶׁשַאְבָרָהם ָאִבינּו ָהָיה ֶּבן ַאְרָּבִעים ּוְׁשמֹוֶנה, ְּכֶׁשִהִּכיר 
ֶאת ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם.

ַּבת  ָהְיָתה  ָׁשִנים,  ְּבֶעֶׂשר  ֵמַאְבָרָהם  ְצִעיָרה  ֶׁשָהְיָתה  ִאֵּמנּו,  ָׂשָרה 
ְׁשֹלִׁשים ּוְׁשמֹוֶנה ָׁשִנים ְּכֶׁשִהִּכיָרה ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְוִהְתִחיָלה 

ַלֲעבֹד אֹותֹו.

ִאם ֵּכן, ְׁשלֹוִׁשים ְוֶׁשַבע ָׁשִנים - ל"ז ָׁשִנים ִראׁשֹונֹות ֶׁשל ָׂשָרה ֶׁשָּבֶהם 
ֹלא ָעְבָדה ֶאת ַהּבֹוֵרא, ֹלא ִנְקָראֹות ַחִּיים, ִּכי ָׁשִנים ֶׁשֹּלא עֹוְבִדים 

ם ֵאיָנן ַחִּיים. ָּבֶהם ֶאת ַהּׁשֵ

ָלֵכן ַהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת "ַוִּיְהיּו ַחֵּיי ָׂשָרה", "ַוִּיְהיּו" - ְּבִגיַמְטִרָּיא ל"ז.

ִנים ָהִראׁשֹונֹות ֶׁשָּלּה,  ָׂשָרה ִאֵּמנּו ְּבֶמֶׁשְך ַחֶּייָה ִּתְּקָנה ַּגם ֶאת 37 ַהּׁשָ
ְוָלֵכן ַּגם ָׁשִנים ֵאּלּו ֶנְחָׁשבֹות ְלַחִּיים.

)ֶּבן ִאיׁש ַחי ְּדָרׁשֹות(

                                                

"ַוה' ֵּבַרְך ֶאת ַאְבָרָהם ַּבּכֹל" )כד, א(
ַהְּקדֹוָׁשה,  ַהִּמְצֹות ַהְּכתּובֹות ַּבּתֹוָרה  ִקְּימּו ֶאת  ַהְּקדֹוִׁשים  ָהָאבֹות 

ַלְמרֹות ֶׁשֵהם ָחיּו ָׁשִנים ַרּבֹות ִלְפֵני ַמַּתן ּתֹוָרה.

ֵהיָכן ָרִאינּו ֶׁשִּקֵּים ַאְבָרָהם ָאִבינּו ִמְצַות ֻסָּכה?

ם ֵּבַרְך ֶאת ַאְבָרָהם ַּבּכֹל". ַהָּדָבר ְמֻרָּמז ַּבָּפסּוק, ֶׁשָּכתּוב: "ְוַהּׁשֵ

ַהִּמְדָרׁש אֹוֵמר "ַּבֹּכל" - ֶזה ֻסָּכה.

אֹוִתּיֹות ַהִּמָּלה "ַּבֹּכל" ֵהן ָראֵׁשי ֵּתבֹות ֶׁשל ַהְּפסּוִקים ֶׁשֵּמֶהם ָאנּו 
לֹוְמִדים ַעל ִמְצַות ֻסָּכה.

"ַּב ֻּסֹּכת ֵּתְׁשבּו ִׁשְבַעת ָיִמים"

"ָּכ ל ָהֶאְזָרח ְּבִיְׂשָרֵאל ֵיְׁשבּו ַּבֻּסֹּכת"

"ְל ַמַען ֵיְדעּו ֹדֹרֵתיֶכם ִּכי ַבֻּסּכֹות הֹוַׁשְבִּתי..."

)ִּדְבֵרי ֵאִלָּיהּו(

ֲאֹדִני"  ְׁשָמֵענּו  לֹו,  ֵלאֹמר  ַאְבָרָהם  ֶאת  ֵחת  ְבֵני   "ַוַּיֲענּו 
)כג, ה-ו(

ַמּדּוַע ָקְראּו ְּבֵני ֵחת ְלַאְבָרָהם "ֲאֹדִני"?

ֶנֱאַמר ְּבָפָרַׁשת ֹנַח ֶׁשָּבָניו ֶׁשל ְּכַנַען ָהיּו ִצידֹון ְוֵחת. ּוֵמַאַחר ֶׁשְּכַנַען 
ִנְתַקֵּלל ֶׁשִּיְהֶיה ֶעֶבד ְלֶאָחיו, ֲהֵרי ֶׁשַּגם ְּבֵני ֵחת ָהיּו ֲעָבִדים. ְוִהֵּנה, 
ְּבָכְך  ַהִּדין.  ֶאת  ֲעֵליֶהם  ְוִקְּבלּו  ַלָּדָבר,  ְלִהְתַּכֵחׁש  ִנּסּו  ֵחת ֹלא  ְּבֵני 
ֲעָבָדיו.  ֶׁשֵהם  ְּבָכְך  ֶׁשִהִּכירּו  ֶהְראּו  "ֲאֹדִני",  ְלַאְבָרָהם  ֶׁשָּקְראּו 
ָכר ַהַּמִּגיַע ַעל ָּכל ַמֲעֶׂשה  ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ֶׁשֵאינֹו ְמַקֵּפַח ֶאת ַהּשָׂ

טֹוב ֶׁשַּנֲעָׂשה, ֹלא ִקַּפח ַּגם ֶאת ְׂשָכָרם ֶׁשל ְּבֵני ֵחת.

ְיִדיִדי  ַאְבָרָהם  ֶאת  ִּכַּבְדֶּתם  "ַאֶּתם  ָּברּוְך הּוא:  ַהָּקדֹוׁש  ָלֶהם  ָאַמר 
ִיְׂשָרֵאל  ִיָּכְנסּו  ֲאֶׁשר  ְוַעד  ֲאַכֶּבְדֶכם,  ֲאִני  ַאף  "ֲאֹדִני",  לֹו  ּוְקָראֶתם 
ְוֹלא  ְּכַנַען".  "ֶאֶרץ   - ִׁשְמֶכם  ַעל  ָהֶאֶרץ  ֵׁשם  ֶאת  ֶאְקָרא  ְלַאְרָצם, 
ַרק ֹזאת, ֶאָּלא ַּגם ֶאֵּתן ָלֶכם ֶאֶרץ ַאֶחֶרת ָיָפה. ְוֵאיזֹו ֶאֶרץ ִהיא? זֹו 

ַאְפִריָקה."

)ְמִכיְלָּתא ְּדַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ּבֹא; ַמֶּסְכָּתא ְּדִפְסָחא ָּפָרָׁשה יח(

"ְוֵאֶּלה ֹּתְלֹדת ִיְׁשָמֵעאל ֶּבן ַאְבָרָהם" )כה, יב(
ֶאת  ִלְתֹּבַע  מֹוְקדֹון,  ֲאֶלְּכַסְנֶּדר  ַהֶּמֶלְך  ִלְפֵני  ֶׁשָּבאּו  ְּכַנַען  ְּבֵני  ְּכמֹו 
ַּבֲעלּוָתם ַעל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ֵּכן ָעׂשּו ַּגם ְּבֵני ִיְׁשָמֵעאל ּוְבֵני ְקטּוָרה, 
ִּפיֶלֶגׁש ַאְבָרָהם. ָאְמָנם ֹלא ֶאת ָהָאֶרץ ֻּכָּלּה ָּתְבעּו, ִּכי ִאם ֶאת ֶחְצָיּה 

ִּבְלַבד.

"ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַלֲחֹלק ִעָּמנּו ֶאת ָהָאֶרץ!" - ָטֲענּו - "ֵהן ְּבתֹוָרָתם 
ֶנֱאַמר ֶׁשֹּלא ַרק ִיְצָחק, ִּכי ִאם ַּגם ִיְׁשָמֵעאל ָהָיה ְּבנֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם. 
ָּבִנים.  ַאְבָרָהם  הֹוִליד  ִּפיַלְגׁשֹו,  ִמְּקטּוָרה  ַאף  ֶאָּלא  זֹאת,  ַרק  ְוֹלא 
ָּכל  ֵּבין  ְּתֻחַּלק  ְלַאְבָרָהם,  ֶׁשֻהְבְטָחה  ֶׁשָהָאֶרץ  הּוא  ַהִּדין  ֵּכן,  ְוִאם 

יֹוְצֵאי ֲחָלָציו".

ָּפַקד ַהֶּמֶלְך ַעל ַהְּיהּוִדים ְלָהִׁשיב ַעל ַטֲעָנָתם, ּוְכֵׁשם ֶׁשָהַלְך ְגִביָהא 
ַהַּפַעם,  ַּגם  ָהַלְך  ֵּכן  ַהְּכַנֲעִנים,  ְּכֶנֶגד  ִּבְׁשָמם  ְלָהִׁשיב  ְּפִסיָסא  ֶּבן 

ְלָהִׁשיב ִלְבֵני ִיְׁשָמֵעאל ּוְבֵני ְקטּוָרה.

ָאַמר ָלֶהם: "ֲהֵבאֶתם ְרָאָיה ְלִדְבֵריֶכם ִמּתֹוְך ַהּתֹוָרה, ַאף ֲאִני ָאִביא 
ְרָאָיה ִמן ַהּתֹוָרה!" - ָקָרא ְּגִביָהא ְלֶעְבָרם ֶׁשל ְּבֵני ִיְׁשָמֵעאל ּוְבֵני 

ְקטּוָרה.

"ֲהֵרי ֶנֱאַמר ֶׁשעֹוד ְּבַחָּייו ֶהֱעִניק ַאְבָרָהם ֶאת ָהָאֶרץ ְלִיְצָחק: 'ַוִּיֵּתן 
ַאְבָרָהם ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר לֹו ְלִיְצָחק'. ִעם ֹזאת, ַּגם ֶאת ְּבֵני ַהִּפיַלְגִׁשים 
ַהִּפיַלְגִׁשים  'ְוִלְבֵני  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְּכמֹו  ְּכלּום,  ְּבֹלא  ַאְבָרָהם  ָּפַטר  ֹלא 
ִחֵּלק  ַחָּייו  ִּביֵמי  ֶׁשעֹוד  ָאב,  ַמָּתֹנת'.  ַאְבָרָהם  ָנַתן  ְלַאְבָרָהם  ֲאֶׁשר 
ֶאת ְרכּוׁשֹו ְלָבָניו, ְּכִפי ְראּות ֵעיָניו, ּוְלַאַחר ִמֵּכן ִׁשְּלָחם ֵמַעל ָּפָניו, 
ַׁשָּיְך  ַהֹּכל  ַוֲהֹלא  ֵאּלּו?!  ַעל  ֵאּלּו  ִּבְתִביעֹות  ָלבֹוא  ַהָּבִנים  ֲהיּוְכלּו 

ָלָאב, ְוָיכֹול ַלֲעׂשֹות ִּבְרכּוׁשֹו ַּכֲאֶׁשר ַיְחֹּפץ".

ִנְסַּתְּתמּו ַטֲענֹות ַהּתֹוְבִעים, ְוָיְצאּו ֵמַעל ְּפֵני ַהֶּמֶלְך ֲחפּוֵיי רֹאׁש.

)ַסְנֶהְדִרין צא ע"א(



יֹוֵתר" דֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל, ֵהם ִסְפֵרי ַהּמּוָסר ַהּטֹוִבים בְּ ַהֲחזֹון ִאיׁש: "ּתֹוְלדֹות ַחֵּייֶהם ֶׁשל גְּ

ִהלּוָלא ְדַצִדיַקָיא
כד' ֶחְׁשָון ת"ד

ַרִּבי ַאְבָרָהם ֲאזּוַלאי
ַרִּבי ַאְבָרָהם ֲאזּוַלאי נֹוַלד ְּבִעיר ַפאס ֶׁשְּבָמרֹוקֹו. ְּכָבר ִּבְצִעירּותֹו, 
ְלַאַחר ֶׁשִּמֵּלא ֶאת ְּכֵרסֹו ְּבַׁש"ס ּוְבפֹוְסִקים, ֵהֵחל ַלֲעֹסק ַּבַּקָּבָלה 
ּוְבתֹוַרת ַהִּנְסָּתר, ּוְכָבר ִנְמָנה ְּכֶאָחד ִמְּגדֹוֵלי ַהֲחָכִמים ֶׁשְּבִעירֹו. 

ִּבְהיֹותֹו ֶּבן 30, ְלַאַחר ֲהָצקֹות חֹוְזרֹות ְוִנְׁשנֹות ִמַּצד ַהּמּוְסְלִמים 
ְלֶאֶרץ  ַלֲעלֹות  ַהְחָלָטה  ְּבִלּבֹו  ָּגְמָלּה  ֶׁשְּבִעירֹו,  ַהָּדת  ׂשֹוְנֵאי 
ַהֹּקֶדׁש. ְּבַדְרּכֹו ָלָאֶרץ ִהְתחֹוְלָלה ְסָעָרה ְּבֵלב ַהָּים, ְוַהְּסִפיָנה ָּבּה 
ִהְפִליג ָׁשְקָעה ִּבְמצּולֹות ַהָּים. ִנּצֹוִלים ּבֹוְדִדים ָׂשְרדּו, ֵּביֵניֶהם 
ַּתְכִריֵכי  ָּכל   - ַהַּצַער  ְלַמְרֵּבה  ַאְך  ֲאזּוַלאי,  ַאְבָרָהם  ָחָכם  ָהָיה 
ְּכָתָביו ָטְבעּו ַּבָּים. ַלְמרֹות ֹזאת הֹוָדה ַרִּבי ַאְבָרָהם ְלבֹוֵרא עֹוָלם 
ַעל ֶׁשִהִּצילֹו ִמָּמֶות, ְוֵזֶכר ְלאֹותֹו ֵנס - ֵמאֹותֹו יֹום ְוֵאיָלְך ָקַבע 

ֶאת צּוַרת ֲחִתיָמתֹו ְּכצּוַרת ְסִפיָנה. 

ִּבְתִחָּלה ָקַבע ָחָכם ַאְבָרָהם ֶאת מֹוָׁשבֹו ָּבִעיר ֶחְברֹון, ַאְך ֵעֶקב 
ָּפְרָצה  ַמֵּגָפה ָקָׁשה ֶׁשָּפְרָצה ָׁשם, ָעַבר ָלגּור ִּבירּוָׁשַלִים. ַאְך ִמּׁשֶ
ִּבְרבֹות  ַעָּזה.  ָלִעיר  ָעַקר ֶאת ְמקֹום מֹוָׁשבֹו   – ַהַּמֵּגָפה  ַאף ָׁשם 
ָיָמיו,  סֹוף  ַעד  ִהְתּגֹוֵרר  ָׁשם  ֶחְברֹון,  ָהִעיר  ֶאל  ָחַזר  ַהָּיִמים 
ְוָׁשם ִחֵּבר ֶאת ִחּבּוָריו ַהְּגדֹוִלים ַעל ּתֹוַרת ַהִּנְגֶלה ְּכמֹו ַּגם ַעל 
ַהּזַֹהר ְוַעל ּתֹוַרת ָהֲאִר"י, ֵּביֵניֶהם ִנָּתן ִלְמנֹות ֶאת ַהֵּסֶפר "ֶחֶסד 
ְלַאְבָרָהם", ֶאת "אֹור ַהַחָּמה", "אֹור ַהָּגנּוז", ְועֹוד ָכֵהָּנה ְוָכֵהָּנה 

ִחּבּוִרים, ֶׁשָהיּו ְלַאְבֵני ֶּדֶרְך ְללֹוְמֵדי ַהַּקָּבָלה ְותֹוַרת ַהִּנְסָּתר.

ִמן  ְּביֹום  ְּבֶחְברֹון.  ְמגּוָריו  ְּבֵעת  ִּבְׁשמֹו  ִנְכַרְך  ֻמְפָלא  ַמֲעֶׂשה 
ַמְלכּוִתי  ְלִבּקּור  ַהּטּוְרִקי  ַהֻּסְלָטן  ֵמִאיְסַטְנּבּול  ִהִּגיַע  ַהָּיִמים 
ִּבְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה. ְּבֵעת ִהָּכְנסֹו ַלְּמָעָרה, ִנְׁשְמָטה ְלֶפַתע ַחְרּבֹו 
ַיד  ֶׁשֵאין  ְלָמקֹום  ַהְּמָעָרה,  ֹעֶמק  ְלתֹוְך  ְוִהְתַּגְלְּגָלה  ַהֶּפָחה  ֶׁשל 
ָאָדם ַמַּגַעת. ָהְיָתה זֹו ֶחֶרב ְמֻׁשֶּבֶצת ַיֲהלֹוִמים ַוֲאָבִנים טֹובֹות, 
ַהְּמָעָרה  ְלתֹוְכֵכי  ֶׁשּיֹוִרידּו  ַהֻּסְלָטן  ָּגַזר  ִמָּיד  ַרב.  ֵעֶרְך  ּוַבֲעַלת 
ִיְׁשְמֵעאִלים ִמְּבֵני ַהָּמקֹום, ְּכֵדי ֶׁשְּיַחְּלצּו ֶאת ַהֶחֶרב, ַאְך ָּכל ִמי 
ָרָאה  ִמּׁשֶ ַחִּיים.  רּוַח  ֲחַסר  ם  ִמּׁשָ ָהֳעָלה  ַלְּמָעָרה,  ֶׁשִהְׁשַּתְלֵׁשל 

ְלָראֵׁשי  ָקָרא  ָלֶגֶׁשת,  יּוַכל  ֹלא  ֶזה  ָקדֹוׁש  ְלָמקֹום  ִּכי  ַהֶּפָחה 
ַהְּקִהָּלה ַהְּיהּוִדית, ְוהֹוִדיַע ָלֶהם ִּכי ְּבתֹוְך ְׁשֹלָׁשה ָיִמים ַחָּיִבים ֵהם 
ְלַהְחִזיר לֹו ֶאת ַחְרּבֹו, ָוֹלא, ַרע ּוַמר ְיֵהא ּגֹוַרל ַהְּקִהָּלה ַהְּיהּוִדית 
ֻּכָּלּה. ַמְנִהיֵגי ַהְּקִהָּלה ַהּדֹוֲאִגים, ֶהְחִליטּו ֶּפה ֶאָחד ִלְׁשֹלַח ִלְמִׂשיָמה 
ְוָאֵכן,  ֲאזּוַלאי.  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ָהֱאֹלִקי  ַהְמֻקָּבל  ֶאת  זֹו  ְמֻסֶּכֶנת 
ִהְׁשַּתְלֵׁשל ְוָיַרד ַרִּבי ַאְבָרָהם ְּבִסּלּוִדין ְלֹעֶמק ַהְּמָעָרה, ָלַמד ּתֹוָרה 
ִעם ַאְבָרָהם ָאִבינּו ְּבֶמֶׁשְך יֹום ָׁשֵלם, ַעד ֶׁשְּבִסּיּומֹו ֹלא ָרָצה ָלֵצאת 

בּוַע ִחידֹון ְלָפָרַׁשת ַהּׁשָ

ִהיא-ֵאֶׁשת ָאִחיו ֶׁשל ַאְבָרָהם, 
 לתגובות, הערות וכל עניני הגליון הּוא -מֹוֵׁשל ָּבַעם. ִמי ֲאַנְחנּו?
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ִמן ַהְּמָעָרה. ַאְך ַאְבָרָהם ָאִבינּו הֹוָרה לֹו ָלֵצאת, ִּבְכֵדי ְלַהִּציל ֶאת 
ְיהּוֵדי ָהִעיר ִמָּצָרה. ָעָלה ַרִּבי ַאְבָרָהם ִעם ַהֶחֶרב, ְוֵהִׁשיָבּה ַלֻּסְלָטן, 
ְוִסְתֵרי  סֹודֹות  ָׁשֵלם  ַלְיָלה  ְּבֶמֶׁשְך  ַּתְלִמיָדיו  ֶאת  ִלֵּמד  ִמֵּכן  ְלַאַחר 
ֵהִאיר ַהֹּבֶקר, ְלַאַחר ֶׁשָּטַבל ְּבִמְקֵוה ָטֳהָרה, ֵהִׁשיב ֶאת  ּתֹוָרה, ּוִמׁשֶּ

ִנְׁשָמתֹו ַהַּזָּכה ְליֹוְצָרּה. 

ִיְצָחק  ַרִּבי ַאְבָרָהם הֹוִתיר ַאֲחָריו ְׁשֵּתי ָּבנֹות ּוֵבן, ֲהֹלא הּוא ָחָכם 
ֲאזּוַלאי - ָסבֹו ֶׁשל ָמָרן ַהִחיָד"א. זי"ע.

"ִמְדְרֵׁשי הנ"ך ְלַיְלֵדי ִיְׂשָרֵאל" )10 כר'(
ָפה ְמַרֶּתֶקת, ַקָּלה ּומּוֶבֶנת ְלָכל ֶיֶלד ִסּפּוֵרי ַהְּנִביִאים ְמֻׁשָּלִבים ְּבִמְדָרֵׁשי ֲחַז"ל ֻמָּגִׁשים ְּבּשָׂ

ִעם ִצּיּוִרים ִצְבעֹוִנִּיים ְיֵפיִפִיים
כרך 1

ְיהֹוֻׁשַע
ַהַּמְנִהיג ַהָּדגּול
ְמַרְּגִלים ִּביִריחֹו

יֹום ֶׁשל ִנִּסים
ִּכּבּוׁש ָיִריחּו 

ַהִּגְבעֹוִנים
ׁשֹוְפִטים

ֵאהּוד ֵּבן ֵּגָרא
ְּדבֹוָרה ַהְּנִביָאה 
ּוִמְלֶחֶמת ִסיְסָרא

כרך 2
ׁשֹוְפִטים

ִּגְדעֹון ַהַּמְנִהיג
ִּגְדעֹון לֹוֵחם 

ְּבִמְדָיִנים
ִׁשְמׁשֹון-ִּבְרַּכת 

ַהַּמְלָאְך
ִׁשְמׁשֹון-ִּגּבֹור 

ִיְׂשָרֵאל
ְׁשמּוֵאל א

ַהַּנַער ְׁשמּוֵאל
ְׁשמּוֵאל ִמְתַחֵּבא

ִבי ָהָארֹון ַּבּׁשֶ

כרך 3
ְׁשמּוֵאל א
ֶאֶבן ָהֵעֶזר

ַהֶּמֶלְך ָהִראׁשֹון
ַמֶּפֶלת ְּפִליְׁשִתים

ַהַּמְלכּות ִּתָּנֵתן 
ְלַאֵחר

ָהרֹוֶעה ַהֶּנֱאָמן
ֶמֶלְך ִמְּבִני ִיָׁשי

ָּדִוד ְוָגִליָת 
ַהְּפִליְׁשִּתי

כרך 4
ְׁשמּוֵאל א

ָּדִוד ִנַּצל ְּבֵנס
ָאַהַבת ָּדִוד ְויֹוָנָתן
טּות ֶׁשִהִּצָּלה ַהּׁשְ
ֶסַלע ַהַּמְחְּלקֹות

ְּכִפיּות טֹוָבה
ָּדִוד ְּבִצְקָלג

ְּבַחֵּייֶהם ּוְבמֹוָתם 
ֹלא ִנְפְרדּו

כרך 5
ְׁשמּוֵאל א
ָּדִוד ֶמֶלְך 

ִיְׂשָרֵאל
ְׁשמּוֵאל ב

ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות
בּוָעה ִקּיּום ַהּׁשְ

ַאְבָׁשלֹום
ָּדִוד ִנְרַּדף

ְּפִטיַרת ָּדִוד 
ַהֶּמֶלְך
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