
 א  לך לך  בקֹול ַיֲעק

  
ֹ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 לך לך

ֶפל ַהָלׁשֹון  .1 ַּמהו ּכֵ תוב -ּ ר ִלְלׁשֹון ַהּכָ ּ וַמהו ַהֶקׁשֶ ּ ֶָלך ְלך'ּּ ֲעֵקַדת ' ְ ֶנֱאַמר ּבַ ּׁשֶ
 ?ִיְצָחק

ַתב  ַָלֲהָנָאְתך ּוְלטֹוָבְתך: "י"ַרׁשִכָּ דֹול ְוָכאן ִאי ַאָתה זֹוֶכה ְלָבִנים. ָ ך ְלגֹוי ּגָ ם ֶאֶעׂשְ ְּוׁשָ , ְועֹוד; ָ
עֹוָלםׁשֶ ה–" ַָלֲהָנָאְתך", י"ְלִפי ַרׁשִ". ָאֹוִדיַע ִטְבֲעך ּבָ דֹול'  ׁשֶ ה אֹותֹו ְלגֹוי ּגָ  –" ָּוְלטֹוָבְתך", ַיֲעׂשֶ

ה ל ַאְבָרָהם ְלָכל ָהעֹוָלם' ׁשֶ   .יֹוִדיַע ִטְבעֹו ׁשֶ

ְבֵרי ַרׁשִן"ַרְמּבַָה ט ַהָלׁשֹון, ְְוֵאין צֶֹרך: "י" חֹוֵלק ַעל ּדִ ּפַ י ִמׁשְ ןּכִּ ם ָחַלף ָהַלך לֹו, ' כֵּ ׁשֶ שיר (' ְַהּגֶ

דִֹלים, ')יא, השירים ב , )יג, דברים ב(' ֻקמּו ְוִעְברּו ָלֶכם ֶאת ַנַחל ָזֶרד, ')ה, ירמיה ה(' ֵּאֲלָכה ִלי ֶאל ַהּגְ
ָכה ם כָּ ָאַמ:)יומא עב(ֲאָבל ַרּבֹוֵתינּו " ן"ַרְמּבַּוְמָבֵאר ָה". ְוֻרּבָ ַמה ׁשֶ תּוב  ָעׂשּו ִמְדָרׁש ּבְ , דברים י(ר ַהכָּ

יָת  ')א ְָלךְוָעׂשִ ה 'ְו',  ֲארֹון ֵעץּ ֶסףְָלךֲעׂשֵ ֵתי ֲחצֹוְצרֹת כֶּ ֵאין ַהְמָלאָכה , )ב, במדבר י(' ּ ׁשְ ֲעבּור ׁשֶ ּּבַ
לֹו ן , ּׁשֶ כָּ ִמׁשְ ָאַמר ּבַ מֹו ׁשֶ ֵיָאֵמר כְּ ה'ְּוָהָיה ָראּוי ׁשֶ ן ַתֲעׂשֶ כָּ ְּוֶאת ַהִמׁשְ   ". )א, שמות כו(' ּ
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י ְנֶחְמָיה: " מּוָבא)ח, בראשית רבה כט(ִמְדָרׁש ּבַ י ְיהּוָדה ְוַרּבִ י ְיהּוָדה אֹוֵמר. ַרּבִ ֵתי : ַרּבִ ֶּלך ְלך ׁשְ ָ ְ

ָעִמים י ְנֶחְמָיה ָאַמר. ֶאָחד ֵמֲאַרם ַנֲהַרִים ְוֶאָחד ֵמֲאַרם ָנחֹור, ּפְ ָעִמים: ַרּבִ ֵתי ּפְ ֶּלך ְלך ׁשְ ָ ֶאָחד , ְ
ָתִרים ְוֵהִביאֹו ְלָחָרן, ֲאַרם ָנחֹורֵמֲאַרם ַנֲהַרִים ּוֵמ ין ַהּבְ ִהְפִריחֹו ִמּבֵ   ". ְוֶאָחד ׁשֶ

ַעל ַהטוִרים ּּבַ ֶָלך ְלך':  ְמָפֵרׁשּ ִגיַמְטִרָיא ' ְ ָהָיה ַאְבָרָהם – 100ּּבְ ִנים ׁשֶ ָ ֶנֶגד ֵמָאה ַהּשׁ  ְוָאז – כְּ
דֹול' ך ְלגֹוי ּגָ ר נֹוַלד ִי, ּוֵפרּוׁשֹו. 'ְָוֶאֶעׂשְ ֲאׁשֶ ִנים, ְצָחק ְלַאְבָרָהםכַּ ן ֵמָאה ׁשָ . ָהָיה ַאְבָרָהם ּבֶ

ּנֹוַלד ִיְצָחק ׁשֶ דֹול' ה, כְּ ה אֹותֹו ְלגֹוי ּגָ יַמְטִרָיא . ָעׂשָ ַהּגִ ַעל ַהּטּוִרים ׁשֶ  ִהיא 100ּעֹוד ְמָפֵרׁש ּבַ
ִיְחֶיה ַאְבָרָהם ֵמאֹותֹו ֶרַגע ִנים ַהּנֹוָספֹות ׁשֶ ֲהֵרי כְּ. ֶּרֶמז ְלֵמָאה ׁשָ ָיָצא ַאְבָרָהם ֵמָחָרןׁשֶ הּוא , ּׁשֶ

ִנים ְבִעים ְוָחֵמׁש ׁשָ ן ׁשִ ְבִעים ְוָחֵמׁש, ָהָיה ּבֶ יל ֵמָאה ׁשִ   . ְוַאְבָרָהם ַחי ַעד ּגִ

ה יֹון ֶזה ַלֲעֵקַדת ִיְצָחק ּבָ ין ִנּסָ ר ּבֵ ַּמה ַהֶקׁשֶ ר ְלׁשֹון ּ ם ֻמְזכָּ  ֶאל ֶאֶרץ ָךְְוֶלך ְל '- ' ָךְֶלך ְל' ּגַ
ַּהמֹוִרָי   '? הּ

ֶָלך ְלך'- ּבְ: ָּאְזַנִים ַלתֹוָרהְמָפֵרׁש ָה ֵתנּו' ְ ָרׁשָ ל ּפָ ל , ׁשֶ ַמְתִחיל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֶאת ַהִהיְסטֹוְרָיה ׁשֶ
ָרֵאל דּוִדים ִמָמקֹום ְלָמקֹום, ַעם ִיׂשְ ֶָלך ְלך'- ַה. ֵמֶאֶרץ ְלֶאֶרץ, ִּמְמִדיָנה ִלְמִדיָנה, ֶּאת ַהּנְ ל ' ְ ׁשֶ

ל ָהָעם ַהְיהּוִדי ֲעֵקַדת ִיְצָחק  ל ִנְסיֹונֹות–ַּאף הּוא ֵחֶלק ֵמַהִהיְסטֹוְרָיה ׁשֶ  .  ַהִהיְסטֹוְרָיה ׁשֶ

ִמְדָרׁש  ָרׁשֹות)ט, טלבראשית רבה (ּבַ ֵתי ַהּפָ ין ׁשְ ּבֵ ר ׁשֶ ּ ְמבָֹאר ַהֶקׁשֶ י ֵלִוי: "ּ ָעִמים : ָאַמר ַרּבִ ֵתי ּפְ ּׁשְ
ִתיב  ֶָלך ְלך'כְּ ִנָיה ִאם ָהִראׁשֹוָנהְוֵאין ָאנּו יֹוְדִעים ֵא' ְ ְ ְכִתיב ֶאל , ּי זֹו ֲחִביָבה ִאם ַהּשׁ ִּמַמה ּדִ

ִנָיה ֲחִביָבה ִמן ָהִראׁשֹוָנה ְ ֶּאֶרץ ַהמֹוִרָיה ֲהֵוי ַהּשׁ ּ י יֹוָחָנן. ּ ֶָלך ְלך ֵמַאְרְצך': ָאַמר ַרּבִ ָ ֵמַאְרַפִכי , 'ְ
ְלך] ִּמן ַהָמחֹוז[ ָׁשֶ ָּוִממֹוַלְדְתך'. ּ ּ כּוָנְת, 'ּ ית ָאִביך'. ָךזֹו ׁשְ ית ָאִביך, 'ָּוִמּבֵ ר '. ָזֹו ּבֵ ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ

ָלה לֹו. 'ַָאְרֶאּך ְּוָלָמה לֹא ּגִ ִסיָעה ּוְפִסיָעה הּוא, ּ ל ּפְ ָכר ַעל כָּ ֵעיָניו ְוִליֵתן לֹו ׂשָ ָבה ּבְ ֵדי ְלַחּבְ ּכְּ ּ 
י יֹוָחָנן ַרּבִ ֲעֵתיה ּדְ ּּדַ ָאַמר ר,ּ ְָנך ֶאת ְיִחיְדךַּויֹאֶמר ַקח ָנא ֶאת ּבִ ')ב, בראשית כב(יֹוָחָנן '  ּדְ :  ָאַמר לֹו,'ָ

ּ ְלִאמֹו ְוֶזה ָיִחיד ְלִאמֹוֶזה ָיִחיד ר ָאַהְבָת':  ָאַמר לֹו,ּ ֵמֵעָיא:  ָאַמר לֹו',ֲּאׁשֶ ְוִכי  [ְּוִאית ְתחּוִמין ּבְ
ֲאִני יֹוֵדַע ֵאיֶזה ֵמֶהם ֲאִני אֹוֵהב יֹוֵת ֵמַעִים ׁשֶ ֵּיׁש ְתחּוִמין ּבַ ְּוָלָמה . ֶאת ִיְצָחק:  ָאַמר לֹו,])י"רש(? רּ

ָלה לֹו ּבּור ְוִדּבּור, ּלֹא ּגִ ל ּדִ ָכר ַעל כָּ ֵעיָניו ְוִלֵתן לֹו ׂשָ בֹו ּבְ ֵדי ְלַחּבְ י . ּכְּ ם ַרּבִ ֵ ָאַמר ַרב הּוָנא ִמּשׁ ּדְ
ִליִל י יֹוִסי ַהּגְ ל ַרּבִ נֹו ׁשֶ ֶהה ַהָקּבָ: יֶאִליֶעֶזר ּבְ ך א ֵעה ּוַמְתֶל"ַּמׁשְ יִקים ְוַאַחר כָּ ל ַצּדִ ְיֵניֶהם ׁשֶ

ָבר ל ּדָ ך . ּהּוא ְמַגֶלה ָלֶהם ַטֲעמֹו ׁשֶ ר ַאְרֶאּך'ְכָּ ר ֹאַמר ', 'ֶָאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ַעל ַאַחד ֶהָהִרים ֲאׁשֶ
ר ָאנִֹכי ּדֵֹבר ֵאֶליך ')ב, בראשית כב(' ֵָאֶליך ָּוְקָרא ֵאֶליָה ֶאת ַהְקִריָאה ֲאׁשֶ  ֵצא ֶאל  קּום)ב, יונה ג(', ּ

ר אֹוָתך ם ֲאַדּבֵ ְקָעה ְוׁשָ   .)כב, יחזקאל ג(" ְַהּבִ
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יר ָה ַהָּאְזַנִים ַלתֹוָרה ּוַמְסּבִ אן ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ְלָהִבין ׁשֶ ִמכָּ ֶָלך ְלך'- ּׁשֶ ל ַאְבָרָהם ָהָיה ' ְ ִני ׁשֶ ֵ ַהּשׁ
ין ִנְסיֹון ַהְיִציָאה , יֹוֵתר ָחׁשּוב ָוָאה ּבֵ ַהׁשְ ן ּבְ כֵּ ית ָאִביךֵמַאְר'ּׁשֶ ְָצך ּוִממֹוַלְדְתך ּוִמּבֵ ָ ָּ ְלֵבין ' ּ

ל ֲעֵקַדת ִיְצָחק יֹון ׁשֶ ּסָ ה יֹוֵתר, ַהּנִ   .ָהַאֲחרֹון ָקׁשֶ

ֶדר ַהֶזה .2 ּסֵ ב ּבַ ַּמּדוַע ִנְכּתַ ְֶהָהפוך, ּ ֶדר ַהֶהְגיֹוִני, ּ ּסֵ ית ָאִביך: ְולֹא ּבַ ך, ָּבֵ , ָמֹוַלְדּתְ
 ?ַָאְרְצך

ַהּסֵ ית ָאִביך ְוָאז מֹוַלְדְתך ּוַבּסֹוף ֵמַאְרְצך: ְֶדר ִיְהֶיה ְלֵהֶפךִלְכאֹוָרה ָראּוי ׁשֶ ָקֶֹדם ּבֵ ָ ן ָאָדם . ָּ כֵּ ׁשֶ
ך ִממֹוַלְדתֹו ית ָאִביו ְוַאַחר כָּ ּיֹוֵצא קֶֹדם ִמּבֵ ּ יתֹו ּוִממֹוַלְדתֹו, ְ ָיָצא ִמּבֵ ְּוַרק ַאֲחֵרי ׁשֶ ּ הּוא יֹוֵצא , ּ

  . ֵמַאְרצֹו

ַעל ַהטוִריְמָפֵרׁש  ּּבַ ה: "םּ ה ַעל ָהָאָדם ָלֵצאת ֵמַאְרצֹו', ֵָמַאְרְצך'. ַאֲחרֹון ַאֲחרֹון ָקׁשֶ ָקׁשֶ , ּׁשֶ
ָּוִממֹוַלְדְתך' ּ ה יֹוֵתר', ּ ָקׁשֶ ית ָאִביך, 'ּׁשֶ ה יֹוֵתר', ָּוִמּבֵ ָקׁשֶ   ". ּׁשֶ

רּוׁש ַאֵחר ֵסֶדר ָהפּוך, ּפֵ תּוב ּבְ אן ֶאָלא ִמְצָוה ַאַח, ְִאם ָהָיה כָּ ה הּלֹא ָהְיָתה כָּ ִצּוָ  ֶאת' ּת ׁשֶ
ָלַמת ָהִעָקר ,ָ ָלֵצאת ֵמַאְרְצך–ַאְבָרָהם  ים ְלַהׁשְ ַלּבִ ָאר ַהִצּוּוִים ֵהם ַרק ׁשְ ּ ְוָכל ׁשְ ּ ַהְיִציָאה ִמן –ּ

ֵדי ְלַזּכֹות ֶאת ַאְבָרָהם ָאִבינּו ּבְ. ָהָאֶרץ ֵסֶדר ָהפּוך כְּ תּוב ּבְ א ַהכָּ לׁש ִמְצוֹותְּבָ ן . ׁשָ כֵּ  ַעל ְיֵדיׁשֶ
ֵיׁש ִמְצָוה ' ֵָבית ָאִביך'ּו' ָךּמֹוַלְדְת'ִמ ֶּמת ַהְיִציָאהִּמְתַקֶי', ְָרְצךַא'ִּצּוּוי ָלֵצאת ֵמַה ֶּאָלא ַוַדאי ׁשֶ

ל ְיִציָאה ְוְיִציָאה   .ַעל כָּ

ֵאר  ּאֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁשָהְוֵכן ּבֵ ָאַמר : "ּ ִָממֹוַלְדְתך'ֵאין ָמקֹום לֹוַמר , 'ֵָמַאְרְצך'ַאַחר ׁשֶ ּ י , 'ּ כִּ
ם ִממֹוַלְדתֹו ה הּוא יֹוֵצא ּגַ ֵצאתֹו ֵמַאְרצֹו ִהּנֵ ּּבְ ֵרָדה . ּ ֵעֶרך ַצַער ַהּפְ י ּבְ ַעם הּוא ִלְהיֹות כִּ ְָאֵכן ַהּטַ

ית ָאִביו ֵרָדתֹו ִמּבֵ ֵרַדת מֹוַלְדתֹו ּוְפֵרָדתֹו ִממֹוַלְדתֹו ִמּפְ ֵרָדתֹו ֵמַאְרצֹו ִמּפְ ָּקָטן הּוא ַצַער ּפְ ָלֶזה , ּ
ה ְלַמְעָלהֵסֶד ָרגֹות ִמַמּטָ ָרט ּוְפָרט. ּר ַהַהּדְ ל ּפְ ָכר ַעל כָּ ֶדֶרך אֹוְמרֹו , ְוִלּטֹל ׂשָ ֶאת  ')ב, בראשית כב(ְכְּ

ְנך י ה' ְוגֹו' ָּבִ רּוך הּוא ְלאֹוֲהָביו' כִּ ל ְלֵהִטיב ּבָ ַתּדֵ ְִיׁשְ ּ ."  

ר ַאְרֶאּך: ֵמרֶּמה ָהָיה ַהִמְקָרא ָחֵסר ִאם ָהָיה אֹו: "ׁשֹוֵאלְּכִלי ָיָקר ַה ֶָלך ְלך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ָ ְ ?
ָרִטים ֵאלּו יר ּפְ ְּוָלָמה ִהְזכִּ ית ָאִביך': ּ ֵָמַאְרְצך ּוִממֹוַלְדְתך ּוִמּבֵ ָ ָּ ֶהְעִתיקֹו ַהָקּבָ... '? ּ ה "ִּנְרָאה ִלי ׁשֶ

ִכין ַהִתינֹוק ְמַחּנְ ֶדֶרך ׁשֶ ֵּמִעְנָין ְלִעְנָין כְּ ּ י אּוַלי ִיְהֶיה ָקׁשֶ. ְ ַבת ַאַחתכִּ ל ַהּכֹל ּבְ ַעל , ה ָעָליו ְלַקּבֵ
לֹׁש ֲחלּוקֹות ְוֶהְעִתיקֹו ֶאל ִעְנָין ְרִביִעי ה לֹו ׁשָ ן ָעׂשָ ֵקׁש ִמֶמּנּו ַלֲעֹזב ַאְרצֹו ְוֶזה . ּכֵּ י ִמְתִחָלה ּבִ ּכִּ ּ ּ ּ

ה ֵאָלה ְקַטּנָ י ֵאין ָלָאָדם תֹוֶעֶלת ֵמַאְרצֹו יֹוֵתר ֵמֲאָרצֹות ֲאֵח, ׁשְ בֹוד , רֹותַּיַען כִּ ם ְוַהכָּ ֵ י ִאם ַהּשׁ כִּ
יִרין אֹותֹו ַמכִּ ָמקֹום ׁשֶ ין לֹו ּבְ עֹוׂשִ ַּהְמֻדֶמה ׁשֶ ּ י . ּ ל ַאְנׁשֵ ְוזּוַלת ֶזה ֵאין לֹו ׁשּום ֵעֶזר ְוַסַעד ִמכָּ
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 ?ה ְלַאְבָרם ְלָאן ָעָליו ָלֶלֶכת"ּא ָאַמר ַהָקּבַָּמּדוַע לֹ .3

ַתב  ָלה לֹו ָהָאֶרץ ִמָיד: "י"ַרׁשִכָּ ּלֹא ּגִ ֵעיָניו, ּ ָבה ּבְ ֵדי ְלַחּבְ ּבּור , ּכְּ ל ּדִ ָכר ַעל כָּ ְוָלֵתת לֹו ׂשָ
  ". ְוִדּבּור

ִמְדָרׁש  ָלה לֹו: " מּוָבא)ט, טלבראשית רבה (ּבַ ְּוָלָמה לֹא ּגִ ֵדי ְל? ּ ל כְּ ָכר ַעל כָּ ֵעיָניו ְוִלֵתן לֹו ׂשָ ָבה ּבְ ַּחּבְ ּ
ִסיָעה ּוְפִסיָעה לֹוַמר". ּפְ ל , כְּ ִצּוּוי ׁשֶ ָכריֹוֵתר ה ָלֵתת ְלַאְבָרָהם "ָּרָצה ַהָקּבָ', ְָלךְֶלך 'ּּבַ . ְּזֻכיֹות ְוׂשָ

לֹום , ָלֵכן ָ ְֶאת ַהָמקֹום ֵאָליו הּוא ָצִריך ִּאם ָהָיה ּבֹוֵרא עֹוָלם ְמַגֶלה ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהּשׁ ּ
ָכר ַעל ֶעֶצם ַהִמְצָוה , ָלֶלֶכת ל ׂשָ ַנַען–ָּהָיה ַאְבָרָהם ְמַקּבֵ יַע ְלֶאֶרץ כְּ ר ַהָקּבָ.  ְלַהּגִ ֲאׁשֶ ה "ּאּוָלם כַּ

ְמפָֹרׁש ְלָאן ָלֶלֶכת ִסיָעה ּוְפִסיָעה, לֹא ִציָוהּו ּבִ ל ּפְ ָכר ַעל כָּ ל ׂשָ ִקּבֵ ָאָדם ֵמַאַח. ֲּהֵרי ׁשֶ ר ּוְכׁשֶ
ּיֹוֵצא ִמָמקֹום ְמֻסָים ְלָמקֹום ַאֵחר ָבר , ּ ְמקֹום ַהַיַעד כְּ ֲּהֵרי ׁשֶ . אֹותֹו ְוֵאָליו ְנׂשּואֹות ַרְגָליו" ּגֹוֵרר"ּ

ר לֹא יֹוְדִעים ְלָאן הֹוְלִכים ֲאׁשֶ ַרם כַּ ִסיָעה ְוַצַעד, ּבְ ל ּפְ ָכר ַעל כָּ ֵיׁש ׂשָ   .ֲּהֵרי ׁשֶ

ַתב ָה ָּהָיה נֹוֵדד ְוהֹוֵלך ִמּגֹוי ֶאל ּגֹוי ּוִמַמְמָלָכה ֶאל ַעם ַאֵחר: "ן"ַרְמּבַכָּ א ֶאל ֶאֶרץ , ְ ּבָ ַעד ׁשֶ
ַנַען ְוָאַמר לֹו  ְּלַזְרֲעך ֶאֵתן ֶאת ָהָאֶרץ ַהזֹאת'כְּ ּ ר ַאְרֶאּך'ָּאז ִנְתַקֵים . 'ָ ב ' ֶָאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ְוָאז ִנְתַעכֵּ

ה ב ּבָ ָאַמר . ְּוָיׁשַ ַנַעןַּוֵיְצ'ּוַמה ׁשֶ ה', אּו ָלֶלֶכת ַאְרָצה כְּ ב ּבָ ֵ י ַעל , ּלֹא ְלִהְתַיּשׁ י ֲעַדִין לֹא ָיַדע כִּ כִּ
ה ַנַען, ָהָאֶרץ ַהִהיא ִנְצַטּוָ ֶרך ֶאֶרץ כְּ ְרּכֹו ּדֶ יק ּדַ ָאַחז ַצּדִ ְֶאָלא ׁשֶ ַדְעתֹו ּוְבַדַעת . ּ י ֵכן ָהָיה ּבְ ּכִּ

ׂשְ ֵצאָתם ֵמאּור כַּ ם ִמְתִחָלה ּבְ ָּאִביו ּגַ יםּ ֵני ֶזה ָאַמר . ּדִ ר ִהְתעּו ֹאִתי ֱאלִֹקים 'ּוִמּפְ ֲאׁשֶ ַוְיִהי כַּ
ית ָאִבי ה אֹוֵבד, )יג, בראשית כ(' ִמּבֵ ׂשֶ י ָהָיה תֹוֶעה כְּ ִראׁשֹוָנה ָיַדע . ּכִּ י ַאְבָרָהם ִמּבָ ְּוִיָתֵכן לֹוַמר כִּ

ַנַען ִהיא ַנֲחַלת ה י ֶאֶרץ כְּ ּּוָבה ִיֵתן ה' כִּ י ְו, ֶחְלקֹו' ּ ר ַאְרֶאּך'ֶהֱאִמין כִּ ִיְרֹמז לֹו ' ֶָאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ
ַנַען ָלה, ַעל ֶאֶרץ כְּ ּאֹו ַעל כֻּ ל ָהֲאָרצֹות ָהֵאל, ּ ַנַען, אֹו ַעל ַאַחת ִמכָּ ַלל ֶאֶרץ כְּ ָניו ֶאל כְּ ם ּפָ , ְוׂשָ

ֱאֶמת ר ַיְרֶאּנּו ּבֶ ם ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ י ׁשָ   ". כִּ

ה ַהּנֹוָדע ׁשֶ ַרּבָ ה ּבְ י ַא, ל ְסלֹוִניםַּמֲעׂשֶ יַבת , ייְזל ָחִריףַרּבִ יַע ִליׁשִ ִהּגִ דֹוֵלי ּדֹורֹו ׁשֶ ָהָיה ִמּגְ ׁשֶ
ׂש ָח'וֹולֹוִז ְכֵדי ְלַחּפֵ י ַא. ָּתן ְלִבתֹוין ּבִ ָיה ֲעצּוָמהִנְכַנס ַרּבִ ַאל ֻקׁשְ הּוא , ּייְזל ְלֵבית ַהִמְדָרׁש ְוׁשָ
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ֶר ּדֶ ֵאר ּבְ י ַיֲעקֹב ֵנייַמןְך זֹו ּבֵ לֹום" ַזַצַרּבִ ָ ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהּשׁ ה "ַּהָקּבָ: "ל ֶאת ִנְסיֹונֹו ׁשֶ
ְסיֹונֹות  ית ָאִביו ְוֶזהּו ַאַחד ַהּנִ ַנַען ְוַלֲעזֹב ֶאת מֹוַלְדתֹו ְוֶאת ּבֵ ּהֹוָרה ְלַאְבָרָהם ָלֶלֶכת ְלֶאֶרץ כְּ

ה ה ּבֹו ִנּסָ ַרׁשִ". ְבָרָהםֶאת ַא' ׁשֶ ֲהִל"ִּהְבִטיַח ַהָקּבָ, י"ְּלִפי ַהְמבָֹאר ּבְ ּיָכה זֹו ִתְהֶיה ה ְלַאְבָרָהם ׁשֶ
ך. ַלֲהָנָאתֹוְלטֹוָבתֹו ּו ה, ְְוִאם כָּ יֹון: ִיְקׁשֶ ִנּסָ ב כְּ ַאְבָרָהם "? ְָהֵאיך ֶזה ֶנְחׁשַ יר ׁשֶ ְוִנְרֶאה ְלַהְסּבִ

ה ֵמֵאיֶזה ַטַעם הּו ַנַעןָאִבינּו ִנְתַנּסָ ה. ְא ֵיֵלך ְלֶאֶרץ כְּ ֵלָמה ּבַ ְַהִאם הּוא ֵיֵלך ִמתֹוך ֱאמּוָנה ׁשְ ְּ '
ה ָעָליו ָלֶלֶכת ִצּוָ ִתְהֶיה , ּׁשֶ ָיה ְלטֹובֹות ַהֲהָנָאה ִהיא ׁשֶ ָמא ַהִצּפִ ָדִאיּות אֹו ׁשֶ קּוֵלי כְּ ל ׁשִ ְּללֹא כָּ ּ ּ ּ

ת ֲהִליָכתֹו ך". ִסּבַ ֶהְמׁשֵ תּוב ּבַ ְְלִפיָכך כָּ ר ֵאָליו הַּוֵי': ְ ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ ל . "' 'ְֶלך ַאְבָרם כַּ ַּאֲהַבת ַהתֹוָרה ׁשֶ
יַבת וֹולֹוִז ָרץ ַאֲח'ַּתְלִמיד ְיׁשִ י ַאין ׁשֶ ל ַרּבִ ְבתֹו ׁשֶ ִּמתֹוך ָרצֹון ֲאִמִתי ָלַדַעת , ייְזל ָחִריףֵּרי ֶמְרכַּ ְּ

ל ַא, ֶּאת ַהֵתרּוץ ְגָמא ֲעבּוֵרנּו ְלטַֹהר ִלּבֹו ׁשֶ ָהַלך ַאֲחֵרי ִצּוּוי ה, ְבָרָהם ָאִבינּוְמַהָוה ּדֻ ֵלב ' ְׁשֶ ּבְ
ֵלם ֵלב ַהָמֵלא ַאֲהָבה ַלה, ׁשָ   ". 'ּּבְ

ִדְבֵרי ַרׁשִ .4 אור ּבְ אֹוְמִרים ֱאלֵֹקי ַיֲעקֹב"י "ָּמה ַהּבֵ  ?"ֶזה ׁשֶ

ַתב  דֹול' : "י"ַרׁשִכָּ ך ְלגֹוי ּגָ אֹוְמִרים ֱאלֵֹקי, 'ְָוֶאֶעׂשְ אֹוְמִרים , 'ֲָאָבֶרְכךַו'; ַאְבָרָהם ֶזהּו ׁשֶ ֶזהּו ׁשֶ
ֶמך'; ִיְצָחק ֱאלֵֹקי ָלה ׁשְ אֹוְמִרים ֱאלֵֹקי, 'ַָוֲאַגּדְ   ". ַיֲעקֹב ֶזהּו ׁשֶ

יֹוֵצא ָאָדם ִמְמקֹומֹו ְלָמקֹום ַאֵחר ׁשֶ ּכְּ ְמקֹומֹו, ּ מֹו ּבִ מֹו ְמֻפְרָסם כְּ ֵרך ה. ֵאין ׁשְ ּבֵ ֶאת ' ְֶזהּו ׁשֶ
ֶמך'ַאְבָרָהם  ָלה ׁשְ מֹו ׁשֶ' ַָוֲאַגּדְ ָכבֹודׁשְ ַדל לֹא ַרק ּבְ אֹות נֹוֶסֶפת ְוהּוְחַלף , ל ַאְבָרָהם ּגָ ם ּבְ ֶּאָלא ּגַ

ת ָהָאבֹות. ַאְבָרָהם: ֵמַאְבָרם ְל לֹׁשֶ מֹות ׁשְ ׁשְ ִמְנַין ָהאֹוִתיֹות ּבִ ּיֹוֵצא ְלִפיָכך ׁשֶ , ִיְצָחק, ַאְבָרָהם: ְ
ם ִמְנַין ָהאֹוִתיֹות . 13הּוא , ַיֲעקֹב ך ּגַ ַעת ָהִאָמהֹות הּוא ְכָּ מֹות ַאְרּבַ ׁשְ ר , 13ּּבִ הּוא ִמְסּפָ ׁשֶ

ַּהְמַסֵמל ַעל י ל ַרֲחִמים"ּ רּוך . ג ִמּדֹות ׁשֶ ל ַהָקדֹוׁש ּבָ מֹו ׁשֶ ְרְסמּו ֶאת ׁשְ ְָהָאבֹות ְוָהִאָמהֹות ּפִ ּ ּ
עֹוָלם מֹו ֶאָחד' ה, הּוא ּבָ ם ; ֶאָחד ּוׁשְ ִגיַמְטִרָיא " ֶאָחד"ּגַ ת ּוִמְנַי! 13ּּבְ לֹׁשֶ ל ׁשְ ן ָהאֹוִתיֹות ׁשֶ

ַעת ָהִאָמהֹות הּוא  ם ַהְמפָֹרׁש, 26ָּהָאבֹות ְוַאְרּבַ ֵ ל ַהּשׁ יַמְטִרָיא ׁשֶ ּּגִ ּ .  
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ָאסּור ִלְקרֹא ְלַאְבָרָהם  ָעִמים ְלָכך ׁשֶ ם ַאַחד ַהּטְ ָרכֹות ' ַאְבָרם'ְֶזהּו ּגַ ֶכת ּבְ ַמּסֶ ְדָתֵני ּבְ ָּתֵני  ".)יג(כִּ
ָרא ר ַקּפָ ל: ּבַ ה- ּ ַהקֹוֵרא ְלַאְבָרָהם ַאְבָרם כָּ ֲעׂשֵ ֱאַמר,  עֹוֵבר ּבַ ּנֶ ְמך ַאְבָרָהם: ׁשֶ ֵדי " ְָוָהָיה ׁשִ כְּ

לֹא ִיְהֶיה ִמְנַין ָהאֹוִתיֹות ָחֵסר לֹום. ּׁשֶ ָ ֱאַמר ּבֹו , ְֵמִאיָדך ֵאֶצל ַיֲעקֹב ָאִבינּו ָעָליו ַהּשׁ ּנֶ לֹא 'ׁשֶ
י ִאם ִיׂשְ ְמך כִּ ָרֵאל'ֵּאין ִחיּוב ִלְקרֹא לֹו ' ָרֵאלַָיֲעקֹב ֵיָאֵמר עֹוד ׁשִ י ִאם לֹא ָהיּו קֹוְרִאים ' ִיׂשְ כִּ

יַע ְל ִמְנַין ָהאֹוִתיֹות ָהָיה ַמּגִ ּבֹון14-ַּיֲעקֹב ֲהֵרי ׁשֶ   .  ְוִיְהֶיה ָיֵתר ַעל ַהֶחׁשְ

ָאַמר ַרׁשִ יל ה, י"ְוֶזהּו ׁשֶ ל ַאְבָרם ְלַאְבָרָהם ' ֵמַאַחר ְוִהְגּדִ מֹו ׁשֶ ֶמך '–ֶאת ׁשְ ָלה ׁשְ  ָלֵכן –' ַָוֲאַגּדְ
אֹוְמִרים ֱאלֵֹקי ַיֲעקֹב" ָרֵאל" ֶזהּו ׁשֶ ְוָקא ְולֹא ֱאלֵֹקי ִיׂשְ   .ּדַ

ְגָמָרא  .5 תוב ּבַ ּּכָ ָרָכה ":)ברכות מ(ּ ם ֵאיָנה ּבְ ֵ ַרת ַהּשׁ ה ַהְזּכָ ֵאין ּבָ ָרָכה ׁשֶ ל ּבְ ּּכָ ִאם ". ּ
ך אן אֹוֵמר ַהָפסוק , ְּכָ יַצד ּכָ ּּכֵ ָרָכהֶוְהֵיה 'ּ  '?ּבְ

ַתב ַה ָרכֹות: "ְּכִלי ָיָקרכָּ ַּאָתה ִתְהֶיה ְמקֹור ַהּבְ ָמקֹום ַהָקדֹוׁש ַההּוא, ּ ק ּבַ ִתְדּבַ ַּעל ְיֵדי ׁשֶ ּ ר , ּ ֲאׁשֶ
ָרכֹות ַפע ְלָכל ָהעֹוָלם ְוהּוא ְמקֹור ַהּבְ ֶ ׁש יֹוְצִאים , ִּמֶמּנּו יֹוֵצא ַהּשׁ ָרכֹות ִמן ַהִמְקּדָ י ֵמיֵמי ַהּבְ ּכִּ

ה ַהָקּבְָוַעל ת ָהָאֶרץ ַהְקדֹוׁשָ ִריׁשַ ּ ְיֵדי ּדְ ל ָהֲאָרצֹות"ּ ק . ה ּדֹוֵרׁש ֶאת כָּ ִתְדּבַ ַעל ְיֵדי ׁשֶ ִּנְמָצא ׁשֶ
ָרכֹות הּוא ְמקֹור ַהּבְ ָמקֹום ׁשֶ ָרכֹות, ּבְ ם ַאָתה ָמקֹור ְלָכל ַהּבְ ִּתְהֶיה ּגַ ּ."  

ָבִריםי"ַרׁשִּוִבְלׁשֹון  ּדְ אּור ּבַ דֹול: "ּ ִנָתן ְלָהִבין ּבֵ ך ְלגֹוי ּגָ אֹוְמִרים ֱאלֵֹקי ַאְבָרָהם, ְָוֶאֶעׂשְ ; ֶזהּו ׁשֶ
אֹוְמִרים ֱאלֵֹקי ִיְצָחק, ַָוֲאָבֶרְכך ֶמך; ֶזהּו ׁשֶ ָלה ׁשְ אֹוְמִרים ֱאלֵֹקי ַיֲעֹקב, ַָוֲאַגּדְ ְוזֹו ִהיא ". ֶזהּו ׁשֶ

ם ה יִרים ֶאת ָהָאבֹות ִעם ׁשֵ ַמְזכִּ ָרָכה ׁשֶ   .'ַּהּבְ

ָנַתן הַמה ֵהם ׁשֶ .6 ָרכֹות ׁשֶ  )'ראה גם פסוק ג(? ְלַאְבָרָהם' ַּבע ַהּבְ

ַרך' ְּלִפי ַהִמְדָרׁש ה ָרכֹותְּבֵ ַבע ּבְ ׁשֶ אן ּבְ דֹול') 1: ( ֶאת ַאְבָרָהם כָּ ך ְלגֹוי ּגָ  ֹזאת ִהיא –' ְָוֶאֶעׂשְ
ָלן דֹוָלה ִמכֻּ ָרָכה ַהּגְ ה, ַּהּבְ דֹול' ׁשֶ ה ֶאת ַאְבָרָהם ְלגֹוי ּגָ ֵרך'  ה–' ַָוֲאָבֶרְכך') 2(; ַיֲעׂשֶ  ֶאת ְּבֵ

ָממֹון  תּוב –ַאְבָרָהם ּבְ כָּ מֹו ׁשֶ ֵבד ְמאֹד' כְּ ָלה ') 3('; ְוַאְבָרם כָּ ֶמךַוֲאַגּדְ יל ה–' ָׁשְ מֹו '  ִהְגּדִ ֶאת ׁשְ
ָרָכה') 4(; ֵמַאְבָרם ְלַאְבָרָהם ָרָכה–' ֶוְהֵיה ּבְ ַעְצמֹו ִיְהֶיה ּבְ הּוא ּבְ  –' ָָבֲרֶכיךַוֲאָבְרָכה ְמ') 5(;  ׁשֶ

ְמָבְרִכים אֹותֹו"ַּהָקּבָ ּה ְיָבֵרך ֶאת ֵאלּו ׁשֶ ּ ָּוְמַקֶלְלך ָאאֹר') 6(; ְ ים ָעָליו ָרָעה –' ּ ְמַבְקׁשִ ל ֵאלּו ׁשֶ ּ כָּ ּ ּ
ַעְצָמם ָיאֹורּו חֹת ָהֲאָדָמה') 7(; ּבְ ּפְ רּו–' ְָוִנְבְרכּו ְבך ּכֹל ִמׁשְ ָלנּו ּבְ ְזכּות ַאְבָרָהם ָאִבינּו כֻּ   .ִכיםּ ּבִ


