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 חיי שרה

ת ָהֲעֵקָדה .1 ָרה ְלָפָרׁשַ ת ַחֵיי ׂשָ ַּמּדוַע ִנְסְמָכה ָפָרׁשַ ּ ּ? 

ַתב  ָרה ַלֲעֵקַדת ִיְצָחק: "י"ַרׁשִכָּ ָנה , ְוִנְסְמָכה ִמיַתת ׂשָ ֵמן ּבְ ְזּדַ ּנִ ׂשֹוַרת ָהֲעֵקָדה ׁשֶ ַעל ְיֵדי ּבְ ְּלִפי ׁשֶ ּ
ַח לֹא ִנׁשְ ִחיָטה ְוִכְמַעט ׁשֶ ה ּוֵמָתה, טִּלׁשְ ָמָתה ִמֶמּנָ ְרָחה ִנׁשְ ּּפָ ּ."  

ְפֵתי ֲחָכִמיםַהּוְמָבֵאר  ָוַנת ַרׁשִ ׂשִ ֵאין כַּ יר ֶאת "ׁשֶ יֹותַהְסִמיכּות י ְלַהְסּבִ ָרׁשִ ן ָהָיה " – ּפָ ִאם כֵּ ּדְ
ה ָרׁשָ ְתִחַלת ַהּפָ ּלֹו ִלְכתֹב ֶזה ּבִ ֵאין ֶזה ְמקֹומֹו, ּ א ֵליה ׁשֶ יתֶּאָלא ּבִ. ְּועֹוד ִמּנָ , ְסִמיכּות ְזַמּנִ

ֵמָתה ָסמּוך ַלֲעֵקָדה ָיָדם ׁשֶ ָלה ָהְיָתה ּבְ ַקּבָ ְּדְ ה ". ּ ַתב ַרׁשִ ְפֵתי ֲחָכִמיםׂשִַהְוִהְקׁשָ כָּ י "ַעל ַמה ׁשֶ
ַחטִכְו" לֹא ִנׁשְ ַחטִכְו"ְ ִלְכאֹוָרה ָהָיה ָצִריך ִלְכתֹוב "ְּמַעט ׁשֶ ִנׁשְ ָהִכי" : ְוֵתֵרץ"ְמַעט ׁשֶ  ְוֵיׁש לֹוַמר ּדְ

יד ָלה ִעְנַין ָהֲעֵקָדה א ֵמַהר ַהמֹוִרָיה ְוִהּגִ ִליַח ּבָ רּוׁשֹו ׁשָ ּּפֵ ּ ָנה , ּ ֵמן ּבְ ְזּדַ ּנִ יד ָלה ׁשֶ ְּוִהְתִחיל ְלַהּגִ ּּ
ַחט ַצל ְולֹא ִנׁשְ ּנִ ָבָריו ְולֹוַמר ָלה ׁשֶ יד ְלַסֵים ּדְ ִחיָטה ְוֵאֵחר ַהַמּגִ ִּלׁשְ ּ ּ לֹא , ּ ָאַמר ָלה ׁשֶ ְּוִכְמַעט ׁשֶ ּ

ָמָתה, ַחטִנׁשְ ָבָריו ּוָפְרָחה רּוָחה ְוִנׁשְ ך ִמּדְ ל כָּ ָעה מּוֶעֶטת קֶֹדם ָלֵכן ִנְבֲהָלה כָּ ְּרצֹונֹו לֹוַמר ׁשָ ּ ְ ."  
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ן ָרה ְוִלְבּכָֹתה'ְ ִנְסַמך ִאם כֵּ ׂשֹוַרת ֵדּ ְלַלְמ'ַּוָיֹבא ַאְבָרָהם'- ְל' ִּלְסּפֹד ְלׂשָ ָרה ֵמָתה ִמּבְ ּשָׂ נּו ׁשֶ
יֹון , ַוֲהלֹא ָידּוַע? ַע ִהיא ֵמָתהּוַמּדּו, ָהֲעֵקיָדה ּסָ ּנִ רּוך הּוא ַמֲעִמיד ָאָדם ּבְ ֵאין ַהָקדֹוׁש ּבָ ְׁשֶ ּ

הּוא לֹא ָיכֹל ַלֲעמֹד ּבֹו   . ׁשֶ

ה  מוֶא"ַהְגַרְועֹוד ִהְקׁשָ ָרה : ל" ַזַצֶלִביץּח ׁשְ ִנְסיֹון ָהֲעֵקָדה ְוׂשָ ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעַמד ּבְ יַצד ֶזה ׁשֶ כֵּ
ְלַבד? לֹאִּאֵמנּו  מּוָעה ּבִ ְ ִהיא ֵמָתה ִמן ַהּשׁ ְלַבד ֶאָלא ׁשֶ מּוֶא"ּוְמָתֵרץ ַהְגַר. ְּולֹא זֹאת ּבִ ֶלִביץ ח ׁשְ

יֹון ַאט ַאט"ּ ֶאת ַאְבָרָהם ִהְכִניס ַהָקּבָ:ְיסֹוד ִנְפָלא ּסָ רֹו, ה ַלּנִ ַדּבְ ֵדי , ְְוֶהֱאִריך ֵאָליו ּבְ לֹא 'כְּ ּׁשֶ
ְתאֹם ְוָתזּו בֹו ּפִ ֵרףְּלַעְרּבְ ְעתֹו ָעָליו ְוִתּטָ ְלׁשֹון ַרׁשִ' ַּח ּדַ לּות , )ב, בראשית כב(י "כִּ ת ַהִהְסַתּגְ ּּוְבכַֹח ִמּדַ

ָאָדם בּוָעה ּבָ יֹון, ַהּטְ ּסָ ית ִלְקַראת ַהּנִ ֶפַתע . ְוָעַמד ּבֹו, הּוַכן ַנְפׁשִ ְמָעה ֹזאת ּבְ ָ ּשׁ ָרה ׁשֶ ֲאָבל ׂשָ
ְתאֹם ה ּוֵמָתה, ּפִ   . ּלֹא ָעַמד ִלּבָ

ַהָקּבָ, ֹּוד ִנָתן ְלָבֵארע ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ יֹון ָלָאָדם"ּׁשֶ ָעה ֶאת , ה נֹוֵתן ִנּסָ אֹוָתה ׁשָ ם ּבְ ּהּוא נֹוֵתן לֹו ּגַ
יֹון '.)סנהדרין קז(ל אֹוְמִרים "ֲחַז. ַהּכַֹח ַלֲעמֹד ּבֹו ם . 'ְלעֹוָלם ַאל ָיִביא ָאָדם ֶאת ַעְצמֹו ִליֵדי ִנּסָ ּגַ

ַע ַהּטַ אן ִנְרָאה ׁשֶ ֲהֵרי לֹא ִנַתן לֹו ַהּכַֹח ַהְמֻיָחד ַלֲעמֹד ּבֹו, ם הּואכָּ ּום ׁשֶ ִּמּשׁ , ַאְבָרָהם ָאִבינּו. ּ
יֹון ֲעבּורֹו ִנּסָ ם ּכַֹח ָהֲעִמיָדה ּבֹו, ִּנְתָנה לֹו ָהֲעֵקָדה כְּ דֹוָלה . ְּוַיַחד ִעמֹו ּגַ ּגְ ָרה ֲהַגם ׁשֶ ְַאך ׂשָ

ְנבּוָאה יֹוןֲהֵרי כֵּ, ָהְיָתה ֵמַאְבָרָהם ּבִ ּסָ לֹא ִנַתן ָלה ַהּנִ ּיָון ׁשֶ ּ ֶלת ַלֲעֹמד , ּ ִּמֵמיָלא לֹא ָהְיָתה ְמֻסּגֶ
  . ּבֹו

ָרה ֵמָתה ִאם , ַוֲעַדִין ֵיׁש ָמקֹום ְלָהִבין ה(ַמּדּוַע ׂשָ ְרֶאה ְלַמּטָ ּנִ ִפי ׁשֶ ָרה ָהְיָתה ְטהֹוָרה ) כְּ ׂשָ
ָבא ַקָמא ? ֵמֵחְטא ֶכת ּבָ ַמּסֶ תּוב ּבְ ין ַעל ֲחֵברֹו : ַרב ָחָנןָאַמר ": .)צג(ּכָּ  הּוא ֶנֱעַנׁש - ַּהמֹוֵסר ּדִ
ְּתִחָלה ֱאַמר, ּ ּנֶ ַרי ֶאל ַאְבָרם ֲחָמִסי ָעֶליך ')ה, בראשית טז(: ׁשֶ ַָותֹאֶמר ׂשָ ַּוָיֹבא  ')ב, בראשית כג(: ּוְכִתיב', ּ

ָרה ְוִלְבּכָֹתה ה ".  'ַּאְבָרָהם ִלְסּפֹד ְלׂשָ ית ַרּבָ ּפֹט ה: "תּוב כָּ)ה, מה(ּוִבְבֵראׁשִ ָאְמָרה ִיׁשְ ' ְוַעל ְיֵדי ׁשֶ
ָנה מֹוֶנה ׁשָ ים ּוׁשְ לֹׁשִ יִני ּוֵביֶניך ִנְמְנעּו ֵמַחֶייָה ׁשְ ּּבֵ ָ."  

ע .2 ַּמּדוַע ְמַצֶיֶנת ַהּתֹוָרה ַגם ֶאת ִקְרַית ַאְרּבַ ּ ַנַען, ּ  ?ַּגם ֶחְברֹון ְוַגם ֶאֶרץ ּכְ

ַתב  ע' : "י"ַרׁשִכָּ םַעל ׁשֵ. 'ִקְרַית ַאְרּבַ ָהיּו ׁשָ ע ֲעָנִקים ׁשֶ י ְוַתְלַמי ַוֲאִביֶהם, ֲאִחיָמן: ם ַאְרּבַ ׁשַ . ׁשֵ
ָבר ַאֵחר תֹו: ּדָ ם ִאיׁש ְוִאׁשְ רּו ׁשָ ְקּבְ ּנִ ָעה זּוגֹות ׁשֶ ם ַאְרּבָ ָרה, ָאָדם ְוַחָוה: ַּעל ׁשֵ , ַאְבָרָהם ְוׂשָ

  ".ַיֲעקֹב ְוֵלָאה, ִיְצָחק ְוִרְבָקה

ַתב ַה ַי: "ְּכִלי ָיָקרכָּ מֹותּּבַ ָעה ׁשֵ ָהָיה ְלָמקֹום ֶזה ַאְרּבָ יק ׁשֶ ּכֹל: ְּוֵאלּו ֵהן, ְלקּוט ַמּסִ , ַמְמֵרא, ֶאׁשְ
ע ָּאַמְרִתי ִלֵתן טּוב ַטַעם ָוְו. ֶחְברֹון, ִקְרַית ַאְרּבַ מֹות ֵאלּוּ ָעה ׁשֵ ָמקֹום ֶזה , ַּדַעת ַעל ַאְרּבָ ְּלִפי ׁשֶ
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ַתב ָה ּאֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁשכָּ אֹוְמרֹו : "ּ תּוב ּבְ ע'ָרַמז ַהכָּ ִקְרַית ַאְרּבַ לֹום לֹא ' ּבְ י ַחס ְוׁשָ לֹוַמר כִּ
ר ע ּפֵ ִקְרַית ַאְרּבַ יִקים ֶאָלא ׁשֶ ִּיְתַיֵחס ַהִמיָתה ַלַצּדִ ּ ּ נּוָיה ִמדּ ָהְיָתה ּבְ ְיסֹודֹות ִנְפְרָדה ' ּוׁש ִעיר ׁשֶ

ֵמָתה' א ֶחְברֹוןוִה'ְואֹוְמרֹו . ְוָנְסָעה ֵמֶהםִהיא  ֲהַגם ׁשֶ ֵרׁש ׁשֶ ִחיַנת , ּּפֵ ֶהם ּבְ ַעת ּבָ ּפַ ִהיא ַמׁשְ
ָימּותּו. ַהִחּבּור יִקים ֲהַגם ׁשֶ י ַהַצּדִ ּכִּ ָלל ֵמַהַחִיים, ּ ִמיָתָתם ְקרּוִיים כִּ. ַּהּגּוף ֵאינֹו ֻמׁשְ יִקים ּבְ י ַצּדִ
ַנַען'ְואֹוְמרֹו ... ַּחִיים  ֶאֶרץ כְּ ַנַען הּוא ֵיֶצר ָהָרע ּוְבֶאְמָצעּות ' ּבְ י ָהעֹוָלם ַהֶזה ִיָקֵרא ֶאֶרץ כְּ ּכִּ ּ

ָגה ָ ה ּוְבַהּשׁ ָ ְקֻדּשׁ יג ָהָאָדם ְלַהְפִליא ַלֲעׂשֹות ּבִ ֶנְגּדֹו ַיּשִׂ   ". ִּהְתַעְצמּותֹו כְּ

א ַאְבָרָהםֵמ .3 ּוַמּדוַע ֶנֱאַמר ? ַאִין ּבָ  '?ִּלְבּכָֹתה'ִלְפֵני ' ִּלְספֹד'ּ

ַתב  ַבע: "י"ַרׁשִכָּ ֵאר ׁשָ יר ַה". ַּוָיבֹא ַאְבָרָהם ִמּבְ ְפֵתי ֲחָכִמיםַמְסּבִ א ֵליה : "ׂשִ ְּוִאם ֹתאַמר ִמּנָ ּ
הֹוִאיל ּוְכִתיב ְסָתם ְו, י"ְלַרׁשִ] ִּמַנִין לֹו[ אְוֵיׁש לֹוַמר ּדְ אי ָקֵאי ַאָמקֹום , לֹא ְמָפֵרׁש ֵמֵהיָכן ּבָ ַוּדַ

ם ב ׁשָ ָיׁשַ ִדְכִתיב , ּׁשֶ ַבע כְּ ְבֵאר ׁשָ ׁשּום ָמקֹום ַאַחר ָהֲעֵקָדה ֶאָלא ּבִ ב ּבְ ָיׁשַ סּוק ׁשֶ ּפָ ר ּבַ ְּולֹא ִנְזכַּ ּ
ת ַוֵיָרא ָפָרׁשַ   ". ּּבְ

ָרהַּוָיבֹא ַאְבָרָה: " ֶנֱאַמר)ה, בראשית רבה נח(ּּוַבִמְדָרׁש  א. ם ִלְסּפֹד ְלׂשָ י ֵלִוי ָאַמר , ֵמֵהיָכן ּבָ ַרּבִ
א ָרה ּבָ ל ֶתַרח ְלׂשָ ִּמְקבּוָרתֹו ׁשֶ ל : יֹוִסי' ָאַמר לֹו ר. ּ ל ֶתַרח ָקְדָמה ִלְקבּוָרתֹו ׁשֶ ַּוֲהלֹא ְקבּוָרתֹו ׁשֶ

ִנים ֵתי ׁשָ ָרה ׁשְ א! ?ּׂשָ ֵּמַהר ַהמֹוִרָיה? ֶּאָלא ֵמֵהיָכן ּבָ ָרה. ּ   ".  ֵמאֹותֹו ַצַערּוֵמָתה ׂשָ



 קֹול ַיֲעקב  חיי שרה  ד

  
ֹ

ַתב ָה ַבע, י"ְלׁשֹון ַרׁשִ: "ן"ַרְמּבַכָּ ֵאר ׁשָ תּוב . ִמּבְ כָּ ם ִמָמה ׁשֶ ָהָיה עֹוֵמד ׁשָ ְּוֵאין ֶזה לֹוַמר ׁשֶ
ַבע ')יט, בראשית כב( ְבֵאר ׁשָ ב ַאְבָרָהם ּבִ ֶחְברֹון', ַּוֵיׁשֶ ָרה ּבְ י ֵאיך ִתְהֶיה ׂשָ ּכִּ ָנה לֹוַמר ? ְ ּוָ ֲאָבל ַהכַּ

ָה ם ִלְסּפֹד ָלה ְוִלְבּכָֹתהׁשֶ ָ ָרה ּוָבא ִמּשׁ ִמיַתת ׂשָ ַמע ּבְ יֹום ְלָצְרּכֹו ְוׁשָ ם ּבַ ַּלך ׁשָ ּ ּ ּוְלׁשֹון ַרּבֹוֵתינּו . ְ
א)ה, ר נח"ב( ּ ֵמַהר ַהמֹוִרָיה ּבָ ָתבֹו ָהַרב . ּ כְּ ֲעֵקָדה )י כאן"רש(ְּוֵכן הּוא ְלִפי ַהִמְדָרׁש ׁשֶ ְמָעה ּבָ י ׁשָ  כִּ

ְזַמן ָהֲעֵקָדה ָהיּו ... ָּמָתה ּוָפְרָחה ִנׁשְ ָרה ּבִ י ַאְבָרָהם ְוׂשָ ֲּאָבל ְלִפי ַהִמְדָרׁש ְצִריִכין ָאנּו לֹוַמר כִּ
ה  ם ִנְצַטּוָ ֶחְברֹון ְוׁשָ ב ִלְמקֹומֹו ְלֶחְברֹון... ָדִרים ּבְ ְֲאָבל ָהַלך , ְוַאְבָרָהם ַאַחר ָהֲעֵקָדה לֹא ׁשָ

ַבע ְמקֹום ֵאר ׁשָ ְּתִחָלה ֶאל ּבְ לֹו ָלֵתת הֹוָדָאה ַעל ִנּסֹוּ ל ׁשֶ ָרה ּוָבא, ּ ָהֵאׁשֶ ִמיַתת ׂשָ ַמע ּבְ ם ׁשָ . ְוׁשָ
א ַהּכֹל ַטַעם ֶאָחד ַבע ּבָ ֵאר ׁשָ ָאַמר ִמּבְ א ּוִמי ׁשֶ ָאַמר ֵמַהר ַהמֹוִרָיה ּבָ ּּוִמי ׁשֶ ּ ."  

ר קֶֹדם  ך ִלְבּכֹות' ִלְסּפֹד'ַמּדּוַע ִנְזכַּ ַתב ַה? ְְוַאַחר כָּ ִכי ֹקֶדם ַלֶהְסּפֵ: "ָיָקרְּכִלי כָּ ָכל ָמקֹום ַהּבֶ , דּבְ
יָטה ִ ה ְלֶבִכי,ְוָכאן מּוְחֶלֶפת ַהּשׁ לֹׁשָ ָכל ָמקֹום ׁשְ י ּבְ ד ,  כִּ ְבָעה ְלֶהְסּפֵ ְלִפי , ְוִנְרָאה. :)מועד קטן כז(ׁשִ

ָכל ֵמת ּבְ ח, ְָהֵאֶבל הֹוֵלך ּוִמְתַמֵעט, ׁשֶ כַּ ְרבֹות ַהָיִמים ַהּכֹל ִנׁשְ י ּבִ ֶקת זֹו.ּכִּ ָכל יֹום ,  ָאְמָנם ַצּדֶ ּבְ
ָלה  ר ׁשֶ ֶהְעּדֵ יֹוֵתר ּבַ יׁשּו ּבְ ָּויֹום ִהְרּגִ א ... ּ ן ִמְתִחָלה ּבָ ַּעל כֵּ ָרה'ּ ֲעבּוָרה' ִלְסּפֹד ְלׂשָ ֲאָבל לֹא , ּּבַ

ָכה ָע ָעְלָתה ַל, ֶליָהּבָ י ָיַדע ׁשֶ ר ָהְיָתה ּבֹו ָּמכִּ ד ֵמֲאׁשֶ ֶאֶרץ ַמֲאִפיָלה זֹורֹום ְלָמקֹום ָיָקר ְוִנְכּבָ . ּבְ
ָיָמיו  ֱחַרב ּבְ ּנֶ ׁש ׁשֶ ית ַהִמְקּדָ ָכה ַעל ּבֵ ך ּבָ ְּוַאַחר כָּ ִאלּו ... ְ ְדֶמה לֹו כְּ ּנִ ִכי ָהָיה ַעל ׁשֶ ַהּבֶ ְּלִפי ׁשֶ

ָיָמיו ׁש ּבְ   ".ֶּנֱחַרב ַהִמְקּדָ

ד ֵיׁש ַלֲעׂשֹות ֶהְסּפֵ דֹול ׁשֶ אן ָאנּו ְלֵמִדים ַעל ַהִחיּוב ַהּגָ ִּמכָּ יִקיםּ דֹוָלה ִלְסּפֹד , ּ ַלַצּדִ ּוִמְצָוה ּגְ
ֶכת ֲחִגיָגהֵמַעם לֹוֵעזּבְ. ַּלֵמִתים ָהָיה ָרִגיל ִלְלמֹד ַמּסֶ ָחָכם ֶאָחד ׁשֶ ָהָיה ּבֶ ה ׁשֶ ְְוָכך .  מּוָבא ַמֲעׂשֶ

ה ַעל ּפֶ ה ְויֹוְדָעה ּבְ ִקי ּבָ ָהָיה ּבָ ֶכת זֹו ַעד ׁשֶ ל ַחָייו ַמּסֶ ָּהָיה לֹוֵמד כָּ ּ ׁשְ. ּ ִטיָרתֹו ָהָיה ּבֹוֵדד ּבִ ַעת ּפְ
ִטיָרתֹו ֵביתֹו ְוׁשּום ָאָדם לֹא ָהָיה ַעל ָידֹו ְולֹא ָיַדע ִאיׁש ִמּפְ ה ַעל ָידֹו . ּבְ ָ ָאה ִאּשׁ ְתאֹם ּבָ ּפִ

ֵכִנים ְ ִנְתַאְספּו ַהּשׁ יָדה אֹותֹו ּוָבְכָתה ַמר ַעד ׁשֶ ה אֹוֶמֶר, ְּוֵהִריָמה קֹוָלה ְוִהְסּפִ ָ ת ְוָהְיָתה ָהִאּשׁ
א: ָלֶהם דּו אֹותֹו ָחִסיד ְוִתְזּכּו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ בֹוד . ִּסְפדּו ְוקֹוְננּו ְוַכּבְ י אֹותֹו ָחִסיד ָחַלק ִלי כָּ כִּ

י ְעתֹו ִמֶמּנִ יַח ּדַ ַעם לֹא ִהּסִ ה ְוַאף ּפַ ַּהְרּבֵ ה. ּ בֹוד ַהְרּבֵ ֵני ָהִעיר ְוָחְלקּו לֹו כָּ ל ּבְ . ְְוָכך ִנְתַאְספּו כָּ
ָקְברּוהּוְו ה ָהְיָתה הֹוֶלֶכת ּובֹוָכה ַעד ׁשֶ ָ ָמה. ּאֹוָתה ִאּשׁ ים ַמה ׁשְ ָאלּוָה ָהֲאָנׁשִ ָעְנָתה ֲחִגיָגה . ּׁשְ

ִמי ה ְולֹא ִנְרֲאָתה עֹוד, ׁשְ ָ ית ַהַחִיים ֶנֶעְלָמה אֹוָתה ִאּשׁ ָחְזרּו ִמּבֵ ׁשֶ ּכְּ עֹוָלם . ּ ְרְסָמה ּבָ ּוֵמָאז ִנְתּפַ
ל אֹות ֻדָלתֹו ׁשֶ דֹוָלה , ֹו ָחִסידּּגְ ָמה ּגְ ֵדי ְלהֹוִדיַע ִלְבִריֹות כַּ ַמִים ֵעָצה זֹו כְּ ָ י ֵהֵסּבּו ִמן ַהּשׁ ּכִּ ּ

ד ִּמְצַות ַתְלמּוד תֹוָרה ְוֵכן ִמְצַות ֶהְסּפֵ ּ.  



 ה  חיי שרה  קֹול ַיֲעקב

  
ֹ

ה ֲחָלִקים .4 לֹׁשָ ׁשְ ָרה ּבִ ל ׂשָ ַּמּדוַע ְמפָֹרט ִגיָלה ׁשֶ ּ ּ? 

ַתב  ָנה ּבְ: "י"ַרׁשִכָּ ְּלָכך ִנְכַתב ׁשָ ָלל ּוְכָללְ ל ֶאָחד ִנְדַרׁש ְלַעְצמֹו, ָכל כְּ כָּ ת ֵמָאה , ָלֹוַמר ְלך ׁשֶ ּבַ
ִרים ְלֵחְטא ַבת ֶעׂשְ ִרים לֹא ָחְטָאה: כְּ ת ֶעׂשְ ין, ָמה ּבַ ת עֹוְנׁשִ ֲהֵרי ֵאיָנה ּבַ לֹא , ּׁשֶ ת ֵמָאה ּבְ ַאף ּבַ

ַבע ְלֹיִפי, ֵחְטא ַבת ׁשֶ ִרים כְּ ְבֵראׁשִ". ּוַבת ֶעׂשְ תּוב ּבִ ה כָּ ָרה ֵמָאה : ")א, נח(ית ַרּבָ ַּוִיְהיּו ַחֵיי ׂשָ ּ
ָנה ך , )יח, תהלים לז( 'ְּיֵמי ְתִמיִמם ְוַנֲחָלָתם ְלעֹוָלם ִתְהֶיה' יֹוֵדַע ה'. 'ׁשָ ֵהן ְתִמיִמים כָּ ם ׁשֶ ׁשֵ ְכְּ ּ

נֹוָתם ְתִמיִמים ת כ, ּׁשְ ַבת ז' ּבַ ת ק, ְלנֹוי' כְּ ָנה ְלֵחְטא' ּבַ ִרים ׁשָ ַבת ֶעׂשְ ָבר ַאֵחר.כְּ ' יֹוֵדַע ה':  ּדָ
יָה' ְיֵמי ְתִמיִמם ַמֲעׂשֶ ָהְיָתה ְתִמיָמה ּבְ ָרה ׁשֶ   ".ּזֹו ׂשָ

יר ֶאת ְלׁשֹון ַרׁשִן"ַרְמּבַָה ֵני ַחֵיי : "י"ְוחֹוֵלק ַעל ַרׁשִ, ּי ְוֵכן ֶאת ַהִמְדָרׁש" ַמְזכִּ ׁשְ ַתב ּבִ ְּוֵכן כָּ
ָמֵעאל ,  ָנכֹוןְוֵאין ִמְדָרׁשֹו ֶזה. )ז, בראשית כה(ַאְבָרָהם  ֵני ַחֵיי ִיׁשְ ׁשְ ֲהֵרי ּבִ ּׁשֶ  ֶנֱאַמר )יז, בראשית כה(ּ

ֶוה ׁשָ ֵני ַחֵיי ַאְבָרָהם ּבְ ׁשְ טֹוָבה, ּכִּ ִוים ּבְ ה ְתׁשּוָבה , ְולֹא ָהיּו ׁשָ ע ְוָעׂשָ ֲּאָבל ָהָיה ִמְתִחָלה ָרׁשָ ּּ
ּסֹוף ַמע, ְועֹוד. ּבַ ָנה ְלַחֵלק ַמׁשְ ָנה ׁשָ י ׁשָ ָוּו ִנְוֵאיֶנּנ, ּכִּ ָנה. ָתןוְדַרׁש ְלַהׁשְ ִנים, ֲאָבל ׁשָ ָנה ְוׁשָ , ׁשָ

ֶרך ַהָלׁשֹון הּוא ּּדֶ ה . ְ ית ַרּבָ ְבֵראׁשִ ָאְמרּו ּבִ ִרים ְלֵחְטא)א, נח(ּוַמה ׁשֶ ַבת ֶעׂשְ ת ֵמָאה כְּ ְרׁשּו ,  ּבַ לֹא ּדָ
ן ֶאָלא ִמִיתּור ַהָלׁשֹון ּכֵּ ּּ ָחַזר ְוָאַמר , ּ ָרה'ׁשֶ ֵני ַחֵיי ׂשָ ָלָלן ְוִהׁשְ, 'ּׁשְ כְּ ן ְולֹא ִיְדְרׁשּו ֵכ. ָוה אֹוָתןׁשֶ

ַאְבָרָהם   ". ּבְ

ִטיָרָתהָּאְזַנִים ַלתֹוָרהָה ָרה ַאֲחֵרי ּפְ ל ׂשָ יִרים ֶאת יֹוְפָיה ׁשֶ ּ ׁשֹוֵאל ָלָמה ַמְזּכִ ּ ְּתׁשּוָבתֹו ִהיא ? ּ
ר ְוֹעִני ֵהם ִנְסיֹונֹות עֹׁשֶ מֹו ׁשֶ כְּ יֹון, ׁשֶ ם יִֹפי הּוא ִנּסָ ֶכת יֹוָמא . ּגַ ַמּסֶ תּוב ּבְ כָּ מֹו ׁשֶ ע ": :)לה(כְּ ָרׁשָ

תֹוָרה: אֹוְמִרים לֹו ֵני ָמה לֹא ָעַסְקָת ּבַ ִּמּפְ ִיְצִרי ָהִייִתי אֹוְמִרים : ִאם ָאַמר? ּ ָנֶאה ָהִייִתי ְוָטרּוד ּבְ
לּום ָנֶאה ָהִייָת ִמיֹוֵסף: לֹו ָכה ְלִאיׁש" ?ּכְּ ָמה ְוַכָמ, ִאם כָּ ַּעל ַאַחת כַּ הה ְלּ ָ תּוב . ִאּשׁ א ַהכָּ ּבָ

ָרהֵדְּלַלְמ ל ׂשָ ַלְמרֹות יֹוְפָיה ׁשֶ ּנּו ׁשֶ ִהיא ָהְיָתה , ּ ׁשֶ ת ֵמָאה"כְּ ִרים "ִהיא ָהְיָתה , "ּבַ ַבת ֶעׂשְ כְּ
  ".ְלֵחְטא

ֶפל ַהָלׁשֹון  .5 ַּמהו ּכֵ ָרה ְוֵכן ֵאֶצל ַאְבָרָהם' ַּחֵיי'ּ  ?ֵאֶצל ׂשָ

ַתב  ִוין: "י"ַרׁשִכָּ ָלן ׁשָ   ". ְלטֹוָבהּכֻּ

ּאֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁשּוְמָפֵרׁש ָה ָאַמר : "ּ ִתי ׁשֶ ַרׁשְ ּפֵ ָרה ְלִפי ָמה ׁשֶ ֵני ַחֵיי ׂשָ ְּואֹוְמרֹו עֹוד ׁשְ ' ַּוִיְהיּו'ּ
אֹוְמרֹו  תּוב ּבְ יד ַהכָּ ֵמָתה ֵמֲחַמת ַצַער ַיּגִ יד ׁשֶ ֵני ַחֵיי'ְּלַהּגִ ֵני ַח' ְוגֹו' ּׁשְ ְלָמה ׁשְ ָ ּשׁ רּוׁש ׁשֶ ֶּייָה ּפֵ
ֵמָתה ַעל ָיָדה ה ׁשֶ ָהָיה ֶזה ִסּבָ ָקְצבּו ָלה ֶאָלא ׁשֶ ּׁשֶ ּּ ׂשֹוָרה , ּ ת ַהּבְ ַעל ְיֵדי ִסּבַ ִתי ׁשֶ ַרׁשְ ּפֵ ּּוְלָמה ׁשֶ
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ַאְבָרָהם ֶנֱאַמר : "ְמָפֵרׁשְּכִלי ָיָקר ַה ֵני ַחֵיי ַאְב'ּבְ ְּוֵאֶלה ְיֵמי ׁשְ ר ָחיּ הֹוִסיף , )ז, בראשית כה(' ָרָהם ֲאׁשֶ
ר ָחי'לֹוַמר  יִדיַעת ה', ֲאׁשֶ ָעִלים ּבִ י ָהָיה ִאיׁש ַחי ַרב ּפְ ל ְיֵמי ַחָייו' כִּ יר , ּכָּ ִנים ִהּכִ לֹׁש ׁשָ ן ׁשָ י ּבֶ כִּ

ָרה לֹא ֶנֱאַמר ... ּבֹוְראֹו  ר ָחְיָתה'ּוְבׂשָ י ' ֲאׁשֶ ֲעָלה ָעֶליָה... כִּ ל ָיֶמיָה ִנְקְראּו , ְּרׁשּות ּבַ ְוֵאין כָּ
ל ָיָמיו ַהְקצּוִבים לֹו. ַּחִיים ַאְבָרָהם לֹא ַחי כָּ ִנים , ְוֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶ ֲהֵרי ֶנְחְסרּו ִמן ָיָמיו ָחֵמׁש ׁשָ ׁשֶ

ו יֹוֵצא ְלַתְרּבּות ָרָעה לֹא ִיְרֶאה ֶאת ֵעׂשָ ֵדי ׁשֶ ר ָחי'ְְלָכך ֶנֱאַמר , ּכְּ ָ', ֲאׁשֶ י ֵאלּו ַהּשׁ , ִנים ָהָיה ַחיּכִּ
ִפי ִטְבעֹו ָהיּו ְראּוִין ֵאָליו כְּ ֵיׁש עֹוד ָיִמים ֲאֵחִרים ׁשֶ ָלל ׁשֶ ֶהם, ִּמכְּ   ". ְולֹא ָהָיה ַחי ּבָ

י ֵהם ָחיּו ָּאְזַנִים ַלתֹוָרהּבְ א ְלַלְמֵדנּו כִּ ָרה ּבָ ֶפל ַהָלׁשֹון ֵאֶצל ַאְבָרָהם ְוֵכן ֵאֶצל ׂשָ כֵּ ֵרׁש ׁשֶ ּ ּפֵ ּ
צּוָרה ַה ם הּּבַ ר ְוָכל ַחֵייֶהם ָהיּו ַעל ְמַנת ְלָהִפיץ ֶאת ׁשֵ ֶאְפׁשָ יֹוֵתר ׁשֶ בֹוָהה ּבְ עֹוָלם' ּּגְ ּּוְלַקֵים , ּבָ

ים טֹוִבים ִמְדָרׁש . ִמְצוֹות ּוַמֲעׂשִ ֱאַמר ּבַ ּנֶ מֹו ׁשֶ ָרה : ")א, בראשית רבה נח(ּכְּ ֵני ַחֵיי ׂשָ ָּמה צֶֹרך לֹוַמר ׁשְ ְ

ַאֲחרֹוָנה אָ לֹוַמר ְלך,ּבָ עֹוָלם ַהֶזה ְוָלעֹוָלם ַהּבָ יִקים ִלְפֵני ַהָמקֹום ּבָ ל ַצּדִ ָחִביב ַחֵייֶהם ׁשֶ ּ ׁשֶ ּּ."  


