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אור 
‰

ׁשּוב ת ּבֹו ּתָ ּבָ חלק גׁשַ

חז"ל בּלׁשוֹנוֹת כּהּווהּפ - כרּהׂש הרבּים מי"ח)זכּוּי ה' (פרק ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌

לּכא הּהמזכאּלׁש טעמא מאי ,ֹויד על בּא חטא אין הרבּים ת ָ◌
אמרּנׁש עדן בּגן ותלמידיו םּנגיהּב אּוה תעזב(א)יהא לא כּי 

את הּמחטיא וכל ׁשחת. תֹולרא חסיד תּתן לא לׁשאוֹל נפׁשי
בּגן אּוה יהא ׁשלּא בהּוׁשּת לעשׂוֹת ֹוידּב מסּפיקין אין יםּבהר

נפׁש דםּב קעׁש אדם ׁשנּאמר םּניהּגּב ותלמידיו בּוֹר(ב)עדן עד 
אל בּוֹ.(ג)ינוּס ּפ"ז)יתמכו (יומא 

(א).ֹילוהכׁשּלמ החטא את נעֹמו אּוה ּרוּב ׁשֹדוהּקׁש ּלמדנו

(ב).ֹידו על ׁשנּאבדה פׁשּנּב בּימח

(ג).םּניהּג בּבוֹר לּפוי ֹתוֹאו מנּיחים אלּא יּפל אּלׁש

וּמהׁשריהםוא תׁשׁש א"ר אׁשּב ןּרפוׂשּת(א)איןׁש אילנוֹת ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌
רהֹוּת אמרה מריחים ואין ׁשוֹתים ולא אוֹכלים
תעהּמה ידם, על להּקּת לאדם באהּו אילֹוה וכלּה שׂרף חתׁשה
.וכמה כמה אחת על מיתה לדרכי חיּים רכיּמד ֹוחבר את

נ"ד) (סנהדרין

(א).ׁשאּב ּתשׂרפוּן ּהוּב דּכתיב רהאׁש לׁש

(ב).זרה עבוֹדה על ּוהזהר הם אףׁש ,'ּוכו ּתּקלה אלמא

מכניסיןא"ר אין ֹידו על נענׁש ֹוחברׁש לּכ יעקב דּבת ּהרּב יעקב
כתיבּד הוּא, ּרוּב ׁשֹודּקה ׁשל ֹותּצמחּב ֹתוֹאו(א)ׁשֹענו גּם 

כתיבּו רע אּלא טוֹב לא אין טוֹב לא חפץ(ב)לצּדּיק ל-א לא יּכ 
.רע רּומגּב יגוּר ׁשלּא ה' אּתה יקּצד רע, רּיגו לא אּתה רׁשע

(קמ"ט .(שבת

(א).רע אּוה הרי טוֹב ֹואינּד וכיון

(ב).ֹתוּמחצּב נכנס ֹואינ אלמא

א"רּהוּבאבּותּהכ עליו מעלה מצוה לדבר ֹחברו את ההמע לּכ 
ֹאוׂעש ּוּאלּכ'ּכו(צ"ט .(סנהדרין 

ּפניםׁשהמ למאוֹר מׁשה זכה מה נימּפ הרבּים. את הּוזכ זכה ֶ◌
יקיםּדּצל ןלּת אּוה ּרוּב ׁשֹדוּקה עתיד מה הּהז לםֹעוּב
חּנמתאּו הוּא ּורּב ׁשֹדוּקה לׁש ֹונֹרצו הׂעשׁש ניּפמ הבּא, בּעוֹלם
היה ימיו וכל ראלׂשי וׁשל הוּא ּורּב ׁשֹודּקה ׁשל ֹודֹבוּכ על

לאביהם ראלׂיש יןּב םֹולׁש האּיׁש כּדי וּמצּפה וּמתאוּה מחּמד
.מיםּברפ"ד)ׁש תנדבא"ר). 

לזכּוֹת ֹויכלּתּב מה כּל ׁשעשׂה (בּאפן יחיד רק מזכּה אם ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַגּם
הרבּים את זכּה ּוּאלּכ נחׁשב הרבּים) ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶאת

לּכאׁשּופרּב ׁשכּתב בֹוט יוֹם תֹספוֹוּת עיּן .יםּבהר את המזכּה ָ◌
אבל קדריש. הכּתיב .יםּבר [לשוֹן] חסידי תּתן לא דּקרא
סגּי לא בּגיהנּם. דּהוּא מוּם ּואט יחיד לׁשוֹן חסיד אּוה ריּקה
ולא עדן בּגן הם ּארוי .םׁש ֹותֹולרא ּאוֹבוּיׁש עד לּתלמידים ּלהו
תֹוׁשרּדּב ּואמר אמנם ואם .דׁשּקה את כּבלּע לראוֹת ּאוֹיבו
מחיםׂשּו בּגּיהנּם רׁשעים לׁש תםּופרענּב איםֹרו יקיםּדּצהׁש

ל הםעּמ אּוה אֹבוּיׁשּכ גּם כּן אם נקם. תֹולראםֹמקו מכּל .עדן גן 
תֹלראו חסיד ּתּתן לא אמר ולא ׁשחת. תֹולרא יחדּו ןּאוּיבו
תֹספוֹוּת כּתב מה םּג מלח. ליּב ּתפל אלּא זה אין לכן .חתׁשּב
הּזכ ּוּאפל דודאי בּעיני אּוה ׁשֹוּבׁש רבּים, וקאּד בעניןּד בֹטו םֹיו

,אחד(תרֹיו לזכּוֹת ׁשיּכוֹל וכן(מבּלי יחׁשב. רבּים מזכּה מכּלל 
תֹוּכלז ֹוּתיכלּב היה ׁשאם .נהּוּכה אחר לֹוה לּכה כּי ּולהּפ
.לבדּב ֹולעצמ כהּזׁש אחד ּוּלאפ אּלא עוֹד ולא עוֹשׂה. היה רבּים.
בּותּכׁש ֹוכמּו .ֹויד על כיןֹוז ׁשכּלּן לפי הרבּים. את כּמזכּה בנחׁש
לּכ את מזכּה מעיר אחד .'ֹוגו בכם" בּעלּתי ואנכי" הּפסוּק על
לדעּתי יּמנ ּוהינו הּמׁשּפחה. לּכ מזכּה חהּפׁשּממ ואחד .העיר
אּלׁש ּפי על ואף לאחרים גּם תֹוּכלז ֹוּתיכלּב מה לּכ הׂשֹעוׁשּכ
לּכ בּותּכׁש ֹומּכ למעשׂה. מצטרפת הּמחׁשבה .ֹוידּב עלתה
ּוּלאּכ עליו מעלין אּהׂשע ולא ונאנס מצוה לעשׂוֹת החוֹׁשב
.פעלּב הרבּים את הּזכ כּבר ּוּלאּכ ֹלו נחׁשב לפיכ .אּהׂשע
נתּוּכ ילדעּת ּווזה .רּאמוּכ ,ֹידו על יםּבר ּוּזכּיׁש כּן םּג וּמוֹעיל
אמרן. ֹעצמו על ודוד .ּנוּוּנתכ אחד לדבר ׁשניהם והכּתיב ריּקה
לםֹלעו ,יחיד תיֹהיו עם ׁשהרי .'ֹוגו חסידי ןתּת אל מרֹלו רצה
ּפי על בּין הּמחׁשבה לפי יןּב ,יםּבר חסידיּכ חׁשוּב אני
סיפא מוּם הרבּים. נקטהּד וּמתניתין ויׁשר. ןֹנכו וזה הּמעשׂה.
.ֹוּב ּתלוּיה יםּבהר וחטא .ֹוּב ּתלוּי הרבּים תּוזכּד עינןֹומלאׁש
ֹידוּב יקיןּפמס ׁשאין ההפ ֹוא .ֹידו על אּב החטא איןׁש וּלעוֹלם
בריםּהד החטיאׁש ֹוא ׁשזּכּה בּאחד ּוּלאפ ּתׁשוּבה. לעשׂוֹת
רתּכּנׁש ֹובּתׁשמח מחמת וגם .טעמא בּתר יּמנ וזיל אמוּרים
,ּהוׂשֹעו היה .יםּבלר ןּכ תֹוׂלעש ֹוידּב היה ּוּאלׁש ,הׂשעהּמ ֹוּתמ

רּורּב זה שמים)כּל לחם). 
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ׁשּמעטאברהם מּפני ,"ֹהבוֹוא" נקרא םֹולה עליו ּאבינו ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
למעט ה' כּבוֹד תֹוּבלהר כלּוּיׁש דיּכ ֹונפׁש בּהׁשלמת

ויוֹדעיו. עבדיו תֹוּבלהרּו רדיוֹמו את

רּצריתבֹוּיהההבֹאו נבחרה, בּאּמה חרּב רׁשא ,ראֹוּבה חּבּתויׁש ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
ראלׂיש י-ּה ֹול בּחר יעקב ,ֹרתוֹוּת מריֹוׁשו מצווֹתיו
דכתיבּכ ,ֹוהבֹאו אברהם זרע ,ֹבוֹוקר עם ישׂראל ניּב ,ֹותּלסגל
זרע יחרּתּב רׁשא יעקב יּעבד ראלׂיש ואּתה [א"מ [ישעי'
עליו ּואבינ לאברהם דעתֹנו יתרה חבּה זה ולּמה אהבי אברהם
.ֹהבוֹוא בּׁשם הּמקוֹם ֹותֹוא ׁשּקרא העוֹלם אבוֹת ארמ םֹולה

,ֹונפׁש את רק יׁשלים ׁשהאדם רּיתב הם רצוֹן זה ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵאין
חּטאים אנׁשים ּתרבּוּת אחריו יׁשאיר ֹרוֹוּד אנׁשי ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְואת

ה' ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַוּמכעיסי

רּורּיבּכ יח]: בראשית] רּבית םה אמרמּמ ּלנו דעֹונ זה ענין ֵ◌
ּמרווׁש אחריו ֹויתּב ואת בּניו את יצוּה אׁשר למען יוידעּת

זהּב רהֹהו .[הּבח לׁשוֹן י"רׁש ׁשּרוּפ יוּתידע] 'ֹוגו ה' רּידּכ 

דּעת ׁשלּּמד על הלוֹם עליו ּאבינו לאברהם ה' אהבת נפלאת
ֹדתוֹלעבו וקרבם העם אתהׂשמע לּכמ תרֹיו ֹלו עמדהׁש והיא , 

היה לפניו םּג אמתּב יּכ ,ֹלעצמו ֹול הי' אׁשר ׁשפּנה וּזכוּת הּטוֹב
ֹובאהבתּו ּצויחּפ דּרכיו ודעת ה' את ּוידע אׁשר הּסגל יחידי ּוהי
ֹותּדבקוּו ֹוקתּוׁשּת מעצם ראׁש ֹמחנו גּדוֹל ּלנו מי ּתמיד. ּגויׁש
אדם מהיוֹת חדל ,תֹודֹהיסו עּבאר חברת החבילה רדהנתּפ בּה',
ּפני את מדיםֹהעו בּמרוֹם םֹמרו באּמצ אחדּכ תֹלהיו ונתעלּה

[אלקים ֹתוֹאו לקח כּי ּוּואיננ] :ֹרתולׁש לּמהּמצינו ולא 
תּוריּעפרו ּכּדזּנׁש םֹולה עליו ּואבינ לאבּאברהם א - ּכ כּל ֹו 

אם כּי לא, ,ֹוּזה הּמעלה אל יעּהג לא ֹונפׁש וחסרוֹן ּפחיתוּת מצּד
ֹחנו עשׂה רׁשאּכ עוֹשׂה היה םֹולה עליו ּואבינ אברהם
תֹולהי הוּא םּג הּלהתע אדם ניּב מחברת ֹעצמו להתבּוֹדד

,ןּכ עשׂה לא ואׁשר ,ל-א לאכילאמּמ כּי ֹחכמתוּב התבּוֹנן כּי הוּא 
ֹרוֹוּד יאנׁש ואת לבד, ֹוׁשנפ את האדם ׁשיּׁשלים 'ה חפץ בּאלּה

ה', וּמכעיסי איםּטח אנׁשים תּוּרבּת אחריו אירריׁשׁשא קרהּמּכ 
.לּוּבהּמ רֹודו ֹוחנ ׁשל ֹרוֹולד קרה

ֹלתוּלזו וּלהיטיב להׁשּפיע הוּא האדם ֹלו ׁשיבר הנּכוֹנה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַהּמעלה
להגּיע רק ,ֹונפׁש בּהׁשלמת ממעט כּן ידי ׁשעל למרוֹת ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָּתמיד

ֹלתוּלזו הּמׁשּפיעים מן להיוֹת הוּא הלמוּת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלתכלית

נפׁשוֹ,והזּההנּּסיוֹן בּהׁשלמת למעט לאדם טוֹב כּי ֹותֹוא לּמד ַ◌ִ◌ָ◌
תֹוּבלהרּו מוֹרדיו את למעט ה' כּבוֹד תֹוּהרב למען

ויוֹדעיו מלאעבדיו סיףֹיו אם האדם יּוֹסיף מהּו ןּתּי מה כּי , 
ממציאּו ראֹוּב 'ה הלא מעלה, מלאכי תֹורבב אלפי על אחד

,קריםּבל חדׁשים וכהנּה בּכלכּהנּה סגלּה יחידי ּוׂיעש כּה ואם 
מקלקל העוֹלם ורב לה' ׁשּדק אלף מנּי אחד צאיּמ ודוֹר, ,דּוֹר 
ודבר .מעל ּתארה ריאהּהב וחפץ ביהׁשֹיו מרעת םּת הארץ
אלקי חלק היא ,ֹוּבקרּב אׁשר ׁש-דּי מתנׁש האדם צוּרת ּתתחיּב זה
אליה ּונגל חמר בּבּתי לׁשכּן מיםה מן ירדה וטרם עלּממ
ּמונסּת האדם ףּוּג אל אּהֹבבוּו ,לּכּב תֹוטטֹומׁש ועיניה ה' מצּפוּני
רהּלצ לּה וּמה יוּלד, אדם ראּפ עיר ,ֹוחמר תּוּירּומעפר עיניה
מן עפר בּרגבי להסּתּפח לאיםּפ רדּתו אביה בּית את לעזב הזּאת
האדם ילטׁש יּכ עד רבּים ימים הגּוּף בּחברת נתּכמסּתּו ,האדמה
בּוׁשּת אם לּמלכוּת, ּתגּיע כּזאת לעת אם דעֹוי מיּו ,ֹוחמר את

ּהתּלקדמואם ?לּה וטוֹב ,עימיםּנּב ּהל ּוליּפ ּוּהאל חבלים כּי לא 
כליתּת אל ּתגּיע למען רבּים, ימים זיוּה למעטּו ּהרֹאו לצמצם
יעיםּפׁשהּמ מן תֹלהיו צרּהֹליו רהּוּהצ תֹוּמּדלהת תּולמה
אׁשר ּהל ּמוהּס כלה רוּח אל רּהֹומא להאצילּו ּהלתּולז
תּב םׁש לּה אין יּכ מּמעל מיםּב להגּיע ּתוּכל לא ֹוּזה לּמעלה
לתּמקב בּבחינת אם כּי ׁשם ּהּואיננ ,עתּהּפׁשה לתּבהמק זוּג

מׁשּפיע בּבחינת תֹלהיו לּה היא תאּומעליּולםׁשנ לא כּי ויען - . 
עתםּנוּת ׁשיּהיה הגּוּף הׂמעש ליּכ ףּצרוּב אם יּכ פׁשּהנ חפץ
האדם ֹול ׁשיּבר נהֹכוּהנ מעלה ,נּהֹרצוּכ ּועלּפוית עתּהּתנוּכ

.ׁשפּנה הׂמעשּכ מידּת לתּהּלזו להיטיבּו להׁשּפיע

האדם יׁשלים אם ּתׁשלם א הבּריאה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵחפץ
ֹלתוּזו נפׁש את יׁשלים וא ֹוּלבד ֹונפׁש ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶאת

ועלניהםּב ואת בּניכם: את םּתדּמול :רּיתב םה ּוהזהירנ זה ְ◌ַ◌
:כחהֹוהּת מצות מהֹוּדוכ ,ןּדוילּמ,עמית את כיחֹוּת הוֹכח 

אם הבּריאה חפץ ּתׁשלם לא יּכ ּולנ ריםֹומ הּמצווֹת ּוּאל כּל
.ֹלתוּזו ׁשנפ את יׁשלים ולא ֹוּדלב ֹונפׁש את האדם ליםיׁש

ּוארוהזהירנתּפ אהרן גּם ,הּהרב ּתלמידים ּוהעמידו :תֹאבוּב ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
כּי ויען לּתוֹרה, וּמקרבן הבּריּוֹת את הבֹאו :ֹזו בּמדּה
טיּפמׁש ּורֹוי כּדכתיב: 'ה עם להוֹרוֹת יםׁשּגּהנ הּמה הכּהנים
לאחז והאזהרה הצּוּוּי עליהם אּב לכן לישׂראל, רתֹוות ליעקב

בּּמקרא מרּמז התחבּרוּת תּדמּז')ב בד(ויקרא ֹוּמד הכּהן ולבׁש . 
ה ,'ֹוגו ןׁשּדה את והרים ֹרוׂשּב על ׁשּביל בד דּרוּמכנסי על נהּוּכ 

ם"ּהרמב התורה)ׁשכּתב יסודי מהלכות ה' פרק סוף)ולא :ֹונֹוׁשל וזה 
סקֹעו אלּא ּתמיד יראה ולא יבתםויׁש הארץ עּמי חתּוארּב ירבּה
לפנים יוׂמעש כלּב הׂשֹווע יןּלתפּב מכּתר בּציצית עטוּף רהֹוּתּב
מצאּיׁש עד יׁשּתוֹמם ולא הּהרב יתרחק ׁשלּא והוּא :יןּדה מוּרת
זה הרי ,יוׂלמעש יםּמתאוּו ֹותֹוא הביםֹואו ֹותֹוא סיןּמקל לּכה
ּב אׁשר ישׂראל הּתא עבדּי אוֹמר בּותּכה ועליו ה', את ׁשּדק

.עכ"ל אתּפאר

מדּת ידי על הבּדידוּת מדּת לקנוֹת מחיּב הבּריאה ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵחפץ
ׁשכּלּם יפוֹת ּפנים בּסבר אדם בּני בּחברת ◌ָ◌◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַההתחבּרוּת

ֹחכמתוּב נפׁשוֹת לקּח יוּכל זה ידי ועל ּהוּסוּויקל ּהוֲֹּיאהבו◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ה' אל להׁשיבם דּרכּם ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְלהיטיב

ֹונֹורצהּדמּו פׁשּהנ ּוּכלז גּדוֹל עלתֹוּת בּאמת הבּדידוּת תּדמ יּכ ְ◌
,לםה להחכם עצמיּית היא ֹבזוּיתחּת הבּריאה חפץ א 

אדם בּני בּחברת ההתחבּרוּת בּמדּת תּהֹולכּסּו ֹזו מדּה ׁשּלהתלב
כּי ,ֹתוֹוא ואוֹהבים ֹתוֹוא מקלּסין הכּל ּמצאוּיׁש ,תֹיפו ניםּפ בּסבר
ולהׁשיבם דּרכּם להיטיב ֹוחכמתּב נפׁשוֹת חּקל כלּוי זה ידי על

ה': מצּדאל ֹתוּמד כּי הכּוּנה ,בד ֹוּדמ הכּהן ולבׁש ּואמר ּווזה 
בּאפן ׁשּיתלב הּמדּה ֹותֹוא בּדוּד, תֹלהיו דּב היאׁש ֹעצמו
בּין מערב ֹועּתּד יהיה א ,מםֹוּתיׁש ולא יתרחק לא ץּוחּבּמׁש
וּמכנסי אמרׁש ּווזה ,דיםּודּהב וּלכנּס חבוּרוֹת רּלהתחב הבּריּוֹת,
היהּתׁש מבּחוּץ, ֹרוׂשּב על ׁשּילב הבּדוּדים כּנּוּס תּמד נהּוּכה בּד
תֹוּריּהב את יאהב יפוֹת, ּפנים בּסבר אדם לּכ לקבּל בּפניו ֹצהלתו
אצל ֹומׂשו 'ֹווג ןׁשּהד את והרים ׁשאמר: ּווזה לּתוֹרה, ויקרבן

ערּב הםׁש החמר ועבי הדּעת לפחוּתי ּתאר הדּׁשן ,חּזבּמה
תּדמ ידי ועל ,'לה קדׁש להֹהעו ערּב ןׁשּהד ֹמוּכ לםה

יוּכלהתחבּר נקלּב מבּחוּץ ֹורׂשּב על ׁשּביל אׁשר הבּריּוֹת עם תּו 
חּזבּמה אצל ֹומׂוש הנּכוֹנה מעלה אל הער תיּוחּפ גּם תֹלהעלו

לה': ׁשּמג מקטר םֹומק

עז,מי וּביתר אתׂש בּיתר 'ה אל ֹאהבתו מראה ֹזו הּמדּב ׁשאוֹחז ִ◌
האפׁשר כלּב לּדּתלהׁשּו להתאּמץ לּמה את הבֹאו רּדמ כּי

.עבדים ֹול וּלהרבּוֹת ֹתוּמלכו על חתּת אדם ניּב להכניס

חזֹועז,והא ביתרּו שׂאת יתרּב 'ה אל ֹאהבתו מראה ֹזו בּמדּה ְ◌ָ◌ֵ◌
כלּב וּלהׁשּתדּל להתאּמץ להּמ את הבֹאו רּמד כּי

ֹותּמלכו על ּתחת אדם ניּב להכניס רׁשהאפזעבדים ֹלו תֹוּלהרבּו , 
ֹזו הּדלמ םֹולה עליו ּואבינ אברהם זכה כּי ויען ,להּמ ידּכ
,תֹוצּוח כּל ראׁשּב עמד ֹוּתעּדמּו ֹוכלמ רק ,עליה 'ה הּוצ טרם
פׁשּהנ את ,הּהרב למידיםּת העמיד ,'ה בּׁשם וקרא תֹוחּמזב נהּב
רּיתב לּמה ׁשל ֹהבוֹוא להּקרא יאוֹת ֹול לכן ,חרןּב הׂשע רׁשא
וחלף 'ה ֹול הׁשיב ֹוׁשנפ לּווכגמ אוֹהבי, אברהם זרע ,ֹומׁש
ֹמוׁש רּבית ּודיענֹהוׁש ּוזהו אליו, ה' אהבת היה ה' אל ֹאהבתו
ֹויתּב ואת ניוּב את יצוּה אׁשר למען [יוּתאהב] יוּתידע כּי ֹואמרּב

ה': רּד ּומרׁשו אחריו

לטוֹבתגּם ימים בּאריכוּת 'ה מזכּם םנפׁש ּלימוׁשה ׁשכּבר ּוּללא ַ◌
ּלימוׁשוי רםֹמאו ּהנוּיׁש כּדי ותלמידיהם וצאצאיהם זרעיהם

םׁשנפ הם גּם

רּקעיםּילח יעּלהג הכנה רק אּוה הזּה בּעוֹלם האדם תֹהויו ִ◌ַ◌
עצמ התקן חז"ל: ּואמרׁש ֹכמוּו ,אּבה בּעוֹלם יםּצחיּנה
הׂשמע ןֹורׁשּכ היא ֹזו והכנה .רקליןּטל ׁשּתכּנס דיּכ בּּפרוֹזדוֹר
אם כי בּזמן ההיא להׁשלמה רּעוׁש ואין .פׁשּנה וּׁשלמוּת הּמצווֹת
,ֹידו את הכל ירים רׁשאּכ והיה ,האדם בּהׁשּתדּלוּת יּלוּת לּכה
,ימים קצרּב אביה בּית כּנעוּריה וׁשבה ,החמר על פׁשּהנ וגבר
נעוּריו, בּימי חיל לעשׂוֹת החמר וגבר ֹידו את הכל יחּינ אם א
פלה בּעוֹלם דהּוטר תֹולהי צריכה כּי ,ׁשפּנלה רעה הּמז ּתצמח
עד יוֹתר ולפעמים ׁשנה בעיםׁשּכ רבּים ימים בהבליוּו הּזה
למי אׁשרי :ז"ל ם"ּבהרמ תבּכ ויפה ,תּוע ראׁש את האדם ןּקתּיׁש
ּעינינו הלא לאיּפ וּמעּתה ,פׁשּהנ תּטרד בּלי מהרה ימיו ּוחתמׁש
וּבלי בּשׂיבה, ינוּבוּן הּמה גּם ,ראֹקו 'ה אׁשר רידיםה תֹואֹרו
ימים תּואריכ להיכןּו ,רםּנעו בּימי נפׁשם ּלימוׁשה הם כּי ספק

ּוּלא לׁש? 

אמרימיהם ּחתמו כּבר עצמם דּצמ הם איּודּב כּי הּתמע ֱ◌ֹ
ּמוּלׁש כּבר יּכ עצמם, לטוֹבת ֹואינ הםּלׁש ימים ואריכוּת
על עוֹד יחםּנמ רּיתב םה רק - נפׁשם ןֹורׁשּכ דּצמ ימיהם
רםֹומא ּוהנּיׁש ותלמידיהם, וצאצאיהם זרעיהם לטוֹבת האדמה
תּזכו כּי ,פׁשּנלה טרדּה ֹלוּטלטו זה ואין נפׁשם, הם גּם ּלימוׁשוי

.לתּהּלזו ּהרֹמאו להׁשּפיע ּהל היא

הטרדוֹתהגּם מחמת דדֹוּבלהת ּפנאי איןׁש זה ידי עלׁש ַ◌ַ◌
תֹוּריּהב בּין מערב ֹתוֹולהיו הּתלמידים דּולּמּב תֹוּמידיהּת
,אהּבוּהנ למעלת להגּיע ֹבוּמעכּו כינהה נפיּכ ּתחת להכניסם

דּבר. ּוּנּממ ירּתיס ׁשלּא ֹכרוׂש מׁשלּם רּיתב םה

אּגה לא אמתּב הלוֹם עליו ּואבינ אברהםמדרגת אל יע ַ◌
ּפנאי ֹול היה לא כּי ויחזקאל, ּירמיהו יׁשעיה לׁש ֹזוּכ אהּנבו

ֹזוּכ אהּנבו מדרגתּב ֹוׁשנפ רלקּו ֹוּתבמחׁשּב ֹעצמו להתבּוֹדד
בּין מערב ֹועּתּד והיה הּתלמידים בּלּמוּד ּתמיד מטרד ׁשהיה לפי
ּוּלהא למידיםּת ּוהי ּוּלוא הכינה, כּנפי ּתחת להכניסם הבּריּוֹת
תּדדוֹוּבהת מניעת תםֹאו ֹודּולּמ היה לא הנּכוֹנה בּּמעלה
עד תהּחוּפ מדרגהּב ּהיו דםּולּמ תּלתחּב הם א ,בהׁשחּמה
לעבד הרגּילם לּמוּדם וּבתחלּת לאט לאט להכניסם צרי ׁשהיה
קּסלהתע מידּת ֹונפׁש ׁשהתנוֹנע ועל ּפרס, לקבּל מנת על ה' את
מחׁשבוֹתיו דדֹוּבלהת נאיּפ ֹול נׁשאר לא ּוּלאּכ עתּד קצרי עם
את ידע ,ונפׁש לב ניּומצּפ היּוֹדע הּטוֹב ה' א ,ֹוזּכ לנבוּאה
אל הגּיע לא כּי גּם אם ,אברהם יּעבד זה הלא אמר ,אברהם
אין יּכ ,ברּד ּוּנּממ תֹולכּס יּתכן לא םֹמקו לּכמ ֹוזּכ אהּנבו מדרגת
על רק הוּא אהּבוּהנ אל ֹוהכנת מעוּט וכל ֹוׁשנפ תּולמׁשּב חּסרוֹן
גדּנמ ֹונפׁש לימׁש וּלמעני לכבוֹדי ֹועצמ מטריד ׁשהוּא ידי
יפסיד זהּכ ׁשצּדּיק יּתכן לא ןּכ אם הנּבוּאה מעלת מּמנּה זלֹווג
םה אמר ,ראּקה ארּת ּווזה אוֹתי, ֹואהבתּב ֹודתֹועב ידי על
את מאברהם האכּסׁש היתכן ,מאברהם אני המכּסה ,רּיתב
אּהו אהּלנבו ֹוהכנת טּומע לּכ יּכ יוידעּת הלא עוֹשׂה, אני רׁשא
והם ה' רּד ּומרׁשו אחריו בּניו ואת ֹיתוּב את הּויצ רׁשא למען
'ה הביא למען רסּפ לּלקב מנת על בדיםֹוהע הער ּפחוּתי דֹוע
לֹהו ֹועצמ ילּפמׁש ּכ לּכ עליו, רּבּד רׁשא את אברהם על
זה וכל ּוּלאּכ עתּד קצרי עם ללמד ּנמו םֹמקו אל ּהֹובּג םֹוקּממ
ֹכרוׂש לזאת אי - וּמידּעי עבדי להרבּוֹת ׁשמי לכבוֹד עוֹשׂה אּוה

צפוּן כּל ֹלו הּאגל לנבוּאה ֹהכנתו מעוּט ׁשבּכל צאּת ולאחמאּתי 
מּמ רבר.יסּתּד ּוּנ 

הזּוּלת נפׁש בּהׁשלמת ׁשעוֹסק ידי על ׁשנּתהוּה הזּמן ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶחסרוֹן
ׁשבּזמן סּפוּק ֹלו נוֹתן רּיתב הם ,ֹונפׁש מהׁשלמת ֹבוּמעכְּו◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌
ֹכלוׂש יכלת מכּדי יוֹתר ונשׂגּבוֹת רבּוֹת הגוֹת ייג ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָמוּעט

להלם,ודבר השׂכּל מוּסר אּוה עבדזה יאמר אמר אם ְ◌ָ◌ָ◌
ואי אליו להתקרב אני וחפץ בּה' יׁשנפ חׁשקה העברי
להׁשלים דיּכ נפׁשי ׁשלמוּת משׂכּלוֹת בּלּמוּדי למעט זאת הׂשאע

חברי? ׁשנפ

ּתבההּומחבריׁש תרֹויו מרבּוֹתי ילמדּת הּבהר :חז"ל דּברי אליו ַ◌ְ◌ָ◌
ל למלּאת ברּד 'מה היּפלא - מכּלּם יוֹתר למידימּתּו

- ֹומׁש לכבוֹד ּתהחסר מה נפׁש תּולמרׁשׁשא את עשׂה אּתה 
ֹנוֹורצ עשׂה ֹוּלׁש את יעשׂה 'וה העם, את דּעת דּמלל לעשׂוֹת ּצו
מידיעת נפׁש למלּאת ֹנוֹורצּכ נֹורצ יעשׂה והוּא נֹורצּכ
ונשׂגּבוֹת תֹוּבר תֹגוה להיג הּמוּעט זמן ל יקּפויס הלמוּת

.כלׂש יכלת מכּדי תרֹיו עוֹד

ה' בּחר הרבּים, את זכּה הלוֹם עליו ּאבינו ׁשאברהם ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִמּפני
ּוּנמּמ דּוקא ּתצא היּשׂראלית וׁשהאּמה אחריו ֹזרעוְּב◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌

וׁשמרוּכּי אחריו ֹויתּב ואת ניוּב את הּיצו אׁשר למען יוּתידע ִ◌
'ֹוגו ד' רּד(י"ט י"ח .(בראשית 

ד',בּאוּר עוֹבדי כּּמה ּואבינ אברהם זמןּב ּהיו בּאמת יּכ :בּותּכה ֵ◌
מדרגתּב ּהיוׁש ועבר ׁשם ׁשל גּדוֹל דרׁשּמה יתּב ׁשהיה

" בּותּכׁש ֹמוּכ ׁשלםנביאים, מל צדק וגוֹ'וּמלכּי כּהן", אּווה 
את לדרׁש לוּת כּתוּב, מה וכן .םׁש על קאי הּזׁש וידוּע ,'ֹווג

עבר וכן ז"ל, שפרש"י ֹומּכ ׁשם ידי על לּכה אּוה עליוד', ּאמרו , 
,ז"ל רש"י ׁשרּפׁש ֹומּכ ּפלג, ֹמוׁש ׁשּקרא היה גּדוֹל ׁשנּביא חז"ל,
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ׁשּמעטאברהם מּפני ,"ֹהבוֹוא" נקרא םֹולה עליו ּאבינו ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
למעט ה' כּבוֹד תֹוּבלהר כלּוּיׁש דיּכ ֹונפׁש בּהׁשלמת

ויוֹדעיו. עבדיו תֹוּבלהרּו רדיוֹמו את

רּצריתבֹוּיהההבֹאו נבחרה, בּאּמה חרּב רׁשא ,ראֹוּבה חּבּתויׁש ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
ראלׂיש י-ּה ֹול בּחר יעקב ,ֹרתוֹוּת מריֹוׁשו מצווֹתיו
דכתיבּכ ,ֹוהבֹאו אברהם זרע ,ֹבוֹוקר עם ישׂראל ניּב ,ֹותּלסגל
זרע יחרּתּב רׁשא יעקב יּעבד ראלׂיש ואּתה [א"מ [ישעי'
עליו ּואבינ לאברהם דעתֹנו יתרה חבּה זה ולּמה אהבי אברהם
.ֹהבוֹוא בּׁשם הּמקוֹם ֹותֹוא ׁשּקרא העוֹלם אבוֹת ארמ םֹולה

,ֹונפׁש את רק יׁשלים ׁשהאדם רּיתב הם רצוֹן זה ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵאין
חּטאים אנׁשים ּתרבּוּת אחריו יׁשאיר ֹרוֹוּד אנׁשי ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְואת

ה' ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַוּמכעיסי

רּורּיבּכ יח]: בראשית] רּבית םה אמרמּמ ּלנו דעֹונ זה ענין ֵ◌
ּמרווׁש אחריו ֹויתּב ואת בּניו את יצוּה אׁשר למען יוידעּת

זהּב רהֹהו .[הּבח לׁשוֹן י"רׁש ׁשּרוּפ יוּתידע] 'ֹוגו ה' רּידּכ 

דּעת ׁשלּּמד על הלוֹם עליו ּאבינו לאברהם ה' אהבת נפלאת
ֹדתוֹלעבו וקרבם העם אתהׂשמע לּכמ תרֹיו ֹלו עמדהׁש והיא , 

היה לפניו םּג אמתּב יּכ ,ֹלעצמו ֹול הי' אׁשר ׁשפּנה וּזכוּת הּטוֹב
ֹובאהבתּו ּצויחּפ דּרכיו ודעת ה' את ּוידע אׁשר הּסגל יחידי ּוהי
ֹותּדבקוּו ֹוקתּוׁשּת מעצם ראׁש ֹמחנו גּדוֹל ּלנו מי ּתמיד. ּגויׁש
אדם מהיוֹת חדל ,תֹודֹהיסו עּבאר חברת החבילה רדהנתּפ בּה',
ּפני את מדיםֹהעו בּמרוֹם םֹמרו באּמצ אחדּכ תֹלהיו ונתעלּה

[אלקים ֹתוֹאו לקח כּי ּוּואיננ] :ֹרתולׁש לּמהּמצינו ולא 
תּוריּעפרו ּכּדזּנׁש םֹולה עליו ּואבינ לאבּאברהם א - ּכ כּל ֹו 

אם כּי לא, ,ֹוּזה הּמעלה אל יעּהג לא ֹונפׁש וחסרוֹן ּפחיתוּת מצּד
ֹחנו עשׂה רׁשאּכ עוֹשׂה היה םֹולה עליו ּואבינ אברהם
תֹולהי הוּא םּג הּלהתע אדם ניּב מחברת ֹעצמו להתבּוֹדד

,ןּכ עשׂה לא ואׁשר ,ל-א לאכילאמּמ כּי ֹחכמתוּב התבּוֹנן כּי הוּא 
ֹרוֹוּד יאנׁש ואת לבד, ֹוׁשנפ את האדם ׁשיּׁשלים 'ה חפץ בּאלּה

ה', וּמכעיסי איםּטח אנׁשים תּוּרבּת אחריו אירריׁשׁשא קרהּמּכ 
.לּוּבהּמ רֹודו ֹוחנ ׁשל ֹרוֹולד קרה

ֹלתוּלזו וּלהיטיב להׁשּפיע הוּא האדם ֹלו ׁשיבר הנּכוֹנה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַהּמעלה
להגּיע רק ,ֹונפׁש בּהׁשלמת ממעט כּן ידי ׁשעל למרוֹת ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָּתמיד

ֹלתוּלזו הּמׁשּפיעים מן להיוֹת הוּא הלמוּת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלתכלית

נפׁשוֹ,והזּההנּּסיוֹן בּהׁשלמת למעט לאדם טוֹב כּי ֹותֹוא לּמד ַ◌ִ◌ָ◌
תֹוּבלהרּו מוֹרדיו את למעט ה' כּבוֹד תֹוּהרב למען

ויוֹדעיו מלאעבדיו סיףֹיו אם האדם יּוֹסיף מהּו ןּתּי מה כּי , 
ממציאּו ראֹוּב 'ה הלא מעלה, מלאכי תֹורבב אלפי על אחד

,קריםּבל חדׁשים וכהנּה בּכלכּהנּה סגלּה יחידי ּוׂיעש כּה ואם 
מקלקל העוֹלם ורב לה' ׁשּדק אלף מנּי אחד צאיּמ ודוֹר, ,דּוֹר 
ודבר .מעל ּתארה ריאהּהב וחפץ ביהׁשֹיו מרעת םּת הארץ
אלקי חלק היא ,ֹוּבקרּב אׁשר ׁש-דּי מתנׁש האדם צוּרת ּתתחיּב זה
אליה ּונגל חמר בּבּתי לׁשכּן מיםה מן ירדה וטרם עלּממ
ּמונסּת האדם ףּוּג אל אּהֹבבוּו ,לּכּב תֹוטטֹומׁש ועיניה ה' מצּפוּני
רהּלצ לּה וּמה יוּלד, אדם ראּפ עיר ,ֹוחמר תּוּירּומעפר עיניה
מן עפר בּרגבי להסּתּפח לאיםּפ רדּתו אביה בּית את לעזב הזּאת
האדם ילטׁש יּכ עד רבּים ימים הגּוּף בּחברת נתּכמסּתּו ,האדמה
בּוׁשּת אם לּמלכוּת, ּתגּיע כּזאת לעת אם דעֹוי מיּו ,ֹוחמר את

ּהתּלקדמואם ?לּה וטוֹב ,עימיםּנּב ּהל ּוליּפ ּוּהאל חבלים כּי לא 
כליתּת אל ּתגּיע למען רבּים, ימים זיוּה למעטּו ּהרֹאו לצמצם
יעיםּפׁשהּמ מן תֹלהיו צרּהֹליו רהּוּהצ תֹוּמּדלהת תּולמה
אׁשר ּהל ּמוהּס כלה רוּח אל רּהֹומא להאצילּו ּהלתּולז
תּב םׁש לּה אין יּכ מּמעל מיםּב להגּיע ּתוּכל לא ֹוּזה לּמעלה
לתּמקב בּבחינת אם כּי ׁשם ּהּואיננ ,עתּהּפׁשה לתּבהמק זוּג

מׁשּפיע בּבחינת תֹלהיו לּה היא תאּומעליּולםׁשנ לא כּי ויען - . 
עתםּנוּת ׁשיּהיה הגּוּף הׂמעש ליּכ ףּצרוּב אם יּכ פׁשּהנ חפץ
האדם ֹול ׁשיּבר נהֹכוּהנ מעלה ,נּהֹרצוּכ ּועלּפוית עתּהּתנוּכ

.ׁשפּנה הׂמעשּכ מידּת לתּהּלזו להיטיבּו להׁשּפיע

האדם יׁשלים אם ּתׁשלם א הבּריאה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵחפץ
ֹלתוּזו נפׁש את יׁשלים וא ֹוּלבד ֹונפׁש ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶאת

ועלניהםּב ואת בּניכם: את םּתדּמול :רּיתב םה ּוהזהירנ זה ְ◌ַ◌
:כחהֹוהּת מצות מהֹוּדוכ ,ןּדוילּמ,עמית את כיחֹוּת הוֹכח 

אם הבּריאה חפץ ּתׁשלם לא יּכ ּולנ ריםֹומ הּמצווֹת ּוּאל כּל
.ֹלתוּזו ׁשנפ את יׁשלים ולא ֹוּדלב ֹונפׁש את האדם ליםיׁש

ּוארוהזהירנתּפ אהרן גּם ,הּהרב ּתלמידים ּוהעמידו :תֹאבוּב ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
כּי ויען לּתוֹרה, וּמקרבן הבּריּוֹת את הבֹאו :ֹזו בּמדּה
טיּפמׁש ּורֹוי כּדכתיב: 'ה עם להוֹרוֹת יםׁשּגּהנ הּמה הכּהנים
לאחז והאזהרה הצּוּוּי עליהם אּב לכן לישׂראל, רתֹוות ליעקב

בּּמקרא מרּמז התחבּרוּת תּדמּז')ב בד(ויקרא ֹוּמד הכּהן ולבׁש . 
ה ,'ֹוגו ןׁשּדה את והרים ֹרוׂשּב על ׁשּביל בד דּרוּמכנסי על נהּוּכ 

ם"ּהרמב התורה)ׁשכּתב יסודי מהלכות ה' פרק סוף)ולא :ֹונֹוׁשל וזה 
סקֹעו אלּא ּתמיד יראה ולא יבתםויׁש הארץ עּמי חתּוארּב ירבּה
לפנים יוׂמעש כלּב הׂשֹווע יןּלתפּב מכּתר בּציצית עטוּף רהֹוּתּב
מצאּיׁש עד יׁשּתוֹמם ולא הּהרב יתרחק ׁשלּא והוּא :יןּדה מוּרת
זה הרי ,יוׂלמעש יםּמתאוּו ֹותֹוא הביםֹואו ֹותֹוא סיןּמקל לּכה
ּב אׁשר ישׂראל הּתא עבדּי אוֹמר בּותּכה ועליו ה', את ׁשּדק

.עכ"ל אתּפאר

מדּת ידי על הבּדידוּת מדּת לקנוֹת מחיּב הבּריאה ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵחפץ
ׁשכּלּם יפוֹת ּפנים בּסבר אדם בּני בּחברת ◌ָ◌◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַההתחבּרוּת

ֹחכמתוּב נפׁשוֹת לקּח יוּכל זה ידי ועל ּהוּסוּויקל ּהוֲֹּיאהבו◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ה' אל להׁשיבם דּרכּם ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְלהיטיב

ֹונֹורצהּדמּו פׁשּהנ ּוּכלז גּדוֹל עלתֹוּת בּאמת הבּדידוּת תּדמ יּכ ְ◌
,לםה להחכם עצמיּית היא ֹבזוּיתחּת הבּריאה חפץ א 

אדם בּני בּחברת ההתחבּרוּת בּמדּת תּהֹולכּסּו ֹזו מדּה ׁשּלהתלב
כּי ,ֹתוֹוא ואוֹהבים ֹתוֹוא מקלּסין הכּל ּמצאוּיׁש ,תֹיפו ניםּפ בּסבר
ולהׁשיבם דּרכּם להיטיב ֹוחכמתּב נפׁשוֹת חּקל כלּוי זה ידי על

ה': מצּדאל ֹתוּמד כּי הכּוּנה ,בד ֹוּדמ הכּהן ולבׁש ּואמר ּווזה 
בּאפן ׁשּיתלב הּמדּה ֹותֹוא בּדוּד, תֹלהיו דּב היאׁש ֹעצמו
בּין מערב ֹועּתּד יהיה א ,מםֹוּתיׁש ולא יתרחק לא ץּוחּבּמׁש
וּמכנסי אמרׁש ּווזה ,דיםּודּהב וּלכנּס חבוּרוֹת רּלהתחב הבּריּוֹת,
היהּתׁש מבּחוּץ, ֹרוׂשּב על ׁשּילב הבּדוּדים כּנּוּס תּמד נהּוּכה בּד
תֹוּריּהב את יאהב יפוֹת, ּפנים בּסבר אדם לּכ לקבּל בּפניו ֹצהלתו
אצל ֹומׂשו 'ֹווג ןׁשּהד את והרים ׁשאמר: ּווזה לּתוֹרה, ויקרבן

ערּב הםׁש החמר ועבי הדּעת לפחוּתי ּתאר הדּׁשן ,חּזבּמה
תּדמ ידי ועל ,'לה קדׁש להֹהעו ערּב ןׁשּהד ֹמוּכ לםה

יוּכלהתחבּר נקלּב מבּחוּץ ֹורׂשּב על ׁשּביל אׁשר הבּריּוֹת עם תּו 
חּזבּמה אצל ֹומׂוש הנּכוֹנה מעלה אל הער תיּוחּפ גּם תֹלהעלו

לה': ׁשּמג מקטר םֹומק

עז,מי וּביתר אתׂש בּיתר 'ה אל ֹאהבתו מראה ֹזו הּמדּב ׁשאוֹחז ִ◌
האפׁשר כלּב לּדּתלהׁשּו להתאּמץ לּמה את הבֹאו רּדמ כּי

.עבדים ֹול וּלהרבּוֹת ֹתוּמלכו על חתּת אדם ניּב להכניס

חזֹועז,והא ביתרּו שׂאת יתרּב 'ה אל ֹאהבתו מראה ֹזו בּמדּה ְ◌ָ◌ֵ◌
כלּב וּלהׁשּתדּל להתאּמץ להּמ את הבֹאו רּמד כּי

ֹותּמלכו על ּתחת אדם ניּב להכניס רׁשהאפזעבדים ֹלו תֹוּלהרבּו , 
ֹזו הּדלמ םֹולה עליו ּואבינ אברהם זכה כּי ויען ,להּמ ידּכ
,תֹוצּוח כּל ראׁשּב עמד ֹוּתעּדמּו ֹוכלמ רק ,עליה 'ה הּוצ טרם
פׁשּהנ את ,הּהרב למידיםּת העמיד ,'ה בּׁשם וקרא תֹוחּמזב נהּב
רּיתב לּמה ׁשל ֹהבוֹוא להּקרא יאוֹת ֹול לכן ,חרןּב הׂשע רׁשא
וחלף 'ה ֹול הׁשיב ֹוׁשנפ לּווכגמ אוֹהבי, אברהם זרע ,ֹומׁש
ֹמוׁש רּבית ּודיענֹהוׁש ּוזהו אליו, ה' אהבת היה ה' אל ֹאהבתו
ֹויתּב ואת ניוּב את יצוּה אׁשר למען [יוּתאהב] יוּתידע כּי ֹואמרּב

ה': רּד ּומרׁשו אחריו

לטוֹבתגּם ימים בּאריכוּת 'ה מזכּם םנפׁש ּלימוׁשה ׁשכּבר ּוּללא ַ◌
ּלימוׁשוי רםֹמאו ּהנוּיׁש כּדי ותלמידיהם וצאצאיהם זרעיהם

םׁשנפ הם גּם

רּקעיםּילח יעּלהג הכנה רק אּוה הזּה בּעוֹלם האדם תֹהויו ִ◌ַ◌
עצמ התקן חז"ל: ּואמרׁש ֹכמוּו ,אּבה בּעוֹלם יםּצחיּנה
הׂשמע ןֹורׁשּכ היא ֹזו והכנה .רקליןּטל ׁשּתכּנס דיּכ בּּפרוֹזדוֹר
אם כי בּזמן ההיא להׁשלמה רּעוׁש ואין .פׁשּנה וּׁשלמוּת הּמצווֹת
,ֹידו את הכל ירים רׁשאּכ והיה ,האדם בּהׁשּתדּלוּת יּלוּת לּכה
,ימים קצרּב אביה בּית כּנעוּריה וׁשבה ,החמר על פׁשּהנ וגבר
נעוּריו, בּימי חיל לעשׂוֹת החמר וגבר ֹידו את הכל יחּינ אם א
פלה בּעוֹלם דהּוטר תֹולהי צריכה כּי ,ׁשפּנלה רעה הּמז ּתצמח
עד יוֹתר ולפעמים ׁשנה בעיםׁשּכ רבּים ימים בהבליוּו הּזה
למי אׁשרי :ז"ל ם"ּבהרמ תבּכ ויפה ,תּוע ראׁש את האדם ןּקתּיׁש
ּעינינו הלא לאיּפ וּמעּתה ,פׁשּהנ תּטרד בּלי מהרה ימיו ּוחתמׁש
וּבלי בּשׂיבה, ינוּבוּן הּמה גּם ,ראֹקו 'ה אׁשר רידיםה תֹואֹרו
ימים תּואריכ להיכןּו ,רםּנעו בּימי נפׁשם ּלימוׁשה הם כּי ספק

ּוּלא לׁש? 

אמרימיהם ּחתמו כּבר עצמם דּצמ הם איּודּב כּי הּתמע ֱ◌ֹ
ּמוּלׁש כּבר יּכ עצמם, לטוֹבת ֹואינ הםּלׁש ימים ואריכוּת
על עוֹד יחםּנמ רּיתב םה רק - נפׁשם ןֹורׁשּכ דּצמ ימיהם
רםֹומא ּוהנּיׁש ותלמידיהם, וצאצאיהם זרעיהם לטוֹבת האדמה
תּזכו כּי ,פׁשּנלה טרדּה ֹלוּטלטו זה ואין נפׁשם, הם גּם ּלימוׁשוי

.לתּהּלזו ּהרֹמאו להׁשּפיע ּהל היא

הטרדוֹתהגּם מחמת דדֹוּבלהת ּפנאי איןׁש זה ידי עלׁש ַ◌ַ◌
תֹוּריּהב בּין מערב ֹתוֹולהיו הּתלמידים דּולּמּב תֹוּמידיהּת
,אהּבוּהנ למעלת להגּיע ֹבוּמעכּו כינהה נפיּכ ּתחת להכניסם

דּבר. ּוּנּממ ירּתיס ׁשלּא ֹכרוׂש מׁשלּם רּיתב םה

אּגה לא אמתּב הלוֹם עליו ּואבינ אברהםמדרגת אל יע ַ◌
ּפנאי ֹול היה לא כּי ויחזקאל, ּירמיהו יׁשעיה לׁש ֹזוּכ אהּנבו

ֹזוּכ אהּנבו מדרגתּב ֹוׁשנפ רלקּו ֹוּתבמחׁשּב ֹעצמו להתבּוֹדד
בּין מערב ֹועּתּד והיה הּתלמידים בּלּמוּד ּתמיד מטרד ׁשהיה לפי
ּוּלהא למידיםּת ּוהי ּוּלוא הכינה, כּנפי ּתחת להכניסם הבּריּוֹת
תּדדוֹוּבהת מניעת תםֹאו ֹודּולּמ היה לא הנּכוֹנה בּּמעלה
עד תהּחוּפ מדרגהּב ּהיו דםּולּמ תּלתחּב הם א ,בהׁשחּמה
לעבד הרגּילם לּמוּדם וּבתחלּת לאט לאט להכניסם צרי ׁשהיה
קּסלהתע מידּת ֹונפׁש ׁשהתנוֹנע ועל ּפרס, לקבּל מנת על ה' את
מחׁשבוֹתיו דדֹוּבלהת נאיּפ ֹול נׁשאר לא ּוּלאּכ עתּד קצרי עם
את ידע ,ונפׁש לב ניּומצּפ היּוֹדע הּטוֹב ה' א ,ֹוזּכ לנבוּאה
אל הגּיע לא כּי גּם אם ,אברהם יּעבד זה הלא אמר ,אברהם
אין יּכ ,ברּד ּוּנּממ תֹולכּס יּתכן לא םֹמקו לּכמ ֹוזּכ אהּנבו מדרגת
על רק הוּא אהּבוּהנ אל ֹוהכנת מעוּט וכל ֹוׁשנפ תּולמׁשּב חּסרוֹן
גדּנמ ֹונפׁש לימׁש וּלמעני לכבוֹדי ֹועצמ מטריד ׁשהוּא ידי
יפסיד זהּכ ׁשצּדּיק יּתכן לא ןּכ אם הנּבוּאה מעלת מּמנּה זלֹווג
םה אמר ,ראּקה ארּת ּווזה אוֹתי, ֹואהבתּב ֹודתֹועב ידי על
את מאברהם האכּסׁש היתכן ,מאברהם אני המכּסה ,רּיתב
אּהו אהּלנבו ֹוהכנת טּומע לּכ יּכ יוידעּת הלא עוֹשׂה, אני רׁשא
והם ה' רּד ּומרׁשו אחריו בּניו ואת ֹיתוּב את הּויצ רׁשא למען
'ה הביא למען רסּפ לּלקב מנת על בדיםֹוהע הער ּפחוּתי דֹוע
לֹהו ֹועצמ ילּפמׁש ּכ לּכ עליו, רּבּד רׁשא את אברהם על
זה וכל ּוּלאּכ עתּד קצרי עם ללמד ּנמו םֹמקו אל ּהֹובּג םֹוקּממ
ֹכרוׂש לזאת אי - וּמידּעי עבדי להרבּוֹת ׁשמי לכבוֹד עוֹשׂה אּוה

צפוּן כּל ֹלו הּאגל לנבוּאה ֹהכנתו מעוּט ׁשבּכל צאּת ולאחמאּתי 
מּמ רבר.יסּתּד ּוּנ 

הזּוּלת נפׁש בּהׁשלמת ׁשעוֹסק ידי על ׁשנּתהוּה הזּמן ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶחסרוֹן
ׁשבּזמן סּפוּק ֹלו נוֹתן רּיתב הם ,ֹונפׁש מהׁשלמת ֹבוּמעכְּו◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌
ֹכלוׂש יכלת מכּדי יוֹתר ונשׂגּבוֹת רבּוֹת הגוֹת ייג ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָמוּעט

להלם,ודבר השׂכּל מוּסר אּוה עבדזה יאמר אמר אם ְ◌ָ◌ָ◌
ואי אליו להתקרב אני וחפץ בּה' יׁשנפ חׁשקה העברי
להׁשלים דיּכ נפׁשי ׁשלמוּת משׂכּלוֹת בּלּמוּדי למעט זאת הׂשאע

חברי? ׁשנפ

ּתבההּומחבריׁש תרֹויו מרבּוֹתי ילמדּת הּבהר :חז"ל דּברי אליו ַ◌ְ◌ָ◌
ל למלּאת ברּד 'מה היּפלא - מכּלּם יוֹתר למידימּתּו

- ֹומׁש לכבוֹד ּתהחסר מה נפׁש תּולמרׁשׁשא את עשׂה אּתה 
ֹנוֹורצ עשׂה ֹוּלׁש את יעשׂה 'וה העם, את דּעת דּמלל לעשׂוֹת ּצו
מידיעת נפׁש למלּאת ֹנוֹורצּכ נֹורצ יעשׂה והוּא נֹורצּכ
ונשׂגּבוֹת תֹוּבר תֹגוה להיג הּמוּעט זמן ל יקּפויס הלמוּת

.כלׂש יכלת מכּדי תרֹיו עוֹד

ה' בּחר הרבּים, את זכּה הלוֹם עליו ּאבינו ׁשאברהם ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִמּפני
ּוּנמּמ דּוקא ּתצא היּשׂראלית וׁשהאּמה אחריו ֹזרעוְּב◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌

וׁשמרוּכּי אחריו ֹויתּב ואת ניוּב את הּיצו אׁשר למען יוּתידע ִ◌
'ֹוגו ד' רּד(י"ט י"ח .(בראשית 

ד',בּאוּר עוֹבדי כּּמה ּואבינ אברהם זמןּב ּהיו בּאמת יּכ :בּותּכה ֵ◌
מדרגתּב ּהיוׁש ועבר ׁשם ׁשל גּדוֹל דרׁשּמה יתּב ׁשהיה

" בּותּכׁש ֹמוּכ ׁשלםנביאים, מל צדק וגוֹ'וּמלכּי כּהן", אּווה 
את לדרׁש לוּת כּתוּב, מה וכן .םׁש על קאי הּזׁש וידוּע ,'ֹווג

עבר וכן ז"ל, שפרש"י ֹומּכ ׁשם ידי על לּכה אּוה עליוד', ּאמרו , 
,ז"ל רש"י ׁשרּפׁש ֹומּכ ּפלג, ֹמוׁש ׁשּקרא היה גּדוֹל ׁשנּביא חז"ל,
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 סגולת הרשב"י: פדיון נפש האמיתי, הגדול ביותר בעולם שיציל נפשך
)ללא כסף(.

אמור במשך שבעה ימים ברציפות את דף האידרא, )רצוי לאחר התפילה תן וחלק לעוד 3 אנשים את 
דף האידרא, וכן הלאה(. כך תווצר שרשרת מגן, של הרשב"י לכל עם ישראל שאין שום כח ומקטרג בעולם 

שיכול לפגום בה כולם מוגנים בתיבת נוח של הרשב"י: - הזוהר קדוש

לא כן ּפי על ואף לה', לעבד יםׁשאנ םׁש להם ציםּמתקב ּוהיו
זה ולּמה לד', לעבד הּזכּתׁש מׁשּפחה ּוּאפל ֹוא אּמה מהם ?יצאה 

כּלּםוגלּתה ּוּאלׁש ניּפמ והוּא, דּבר, ׁשל ֹוטעמ כּאן רהֹוּתה ּלנו ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
אברהם אבל בּעצמם, ד' את לעבד רק היתה תםמגּמ לּכ
ֹמוּכ ,םּלּמכ תרֹוי לד' נאמן אוֹהב ׁשהיה הלוֹם עליו ּואבינ
ףֹוס יּהיה מה ,ֹועצמּב התבּוֹנן "הביֹאו אברהם" בּותּכה ֹוראּקׁש
חס כּן ואם ,תּולמ מכרחּו לנצח יחיה לא האדם הלא ,ברּדה
לפרסם ֹוחּכ בּכל עמל ןּכ ועל ,לםֹהעו מן ד' דֹובּכ טלּבי וׁשלוֹם
םׁשּב אברם םׁש קראּוי ׁשכּתוּב ֹומּכ הכּל, לעיני בּעוֹלם ֹותּואלק
ופירש"י, הארץ, ואלקי המים אלקי בּד' יעּבואׁש ,ונאמר ,'ד
בּחרן, ּוׂשע אׁשר פׁשּנה ואת מרֹווא בּריּה, לּכ פיּב ֹומׁש ילּתּגהר
דרּב ליל םּללכ וצוּה לאוֹריתא", ּידוּעבׁשּד" אוֹנקלוּס םּותרג
עבדיהםּב חיםֹומ אינם רׁשא על הוֹכיח לּמלכים ואף ,'ד

גּזל רּוּסאּב עלׁשנּכׁשלים אבימל את אברהם כיחֹוהו ׁשכּתוּב, ֹמוּכ) 
"גּזלוּה", אׁשר כּתיב ולא ,אבימל עבדי ּזלוּג אׁשר יםהּמ בּאר אדוֹת
עצם על מקּפיד אני אלּא רעה, לי ּוׂשעׁש על מערער איני ׁשאמר להוֹרוֹת

(אצלם ׁשהפקר גּזל רּואּסזהּב ׁשהוֹכיח ׁשכּן וכל ד', רּד נגד ׁשהוּא 
הנּבראיםוּבׁשביללאחרים. לכל לזרז ֹחוּכ כלּב ׁשהתחזּק 

,יצחק את ֹלו ונתן 'ד ּוהּזכ ןּכ על בּדרכיו, ּוילכו ֹותּואלק ּירוּכּיׁש
לזרז ,זה דרּב ּוהלכ כּלּם ׁשבטים, וי"ב יעקב את ּכ אחר וכן
הּמא ּוּנמּמ צאהּיׁש עד ,ּאבינו אברהם ֹמוּכ 'ד דתֹלעבו טאנׁשים 

אהבּתיו ּוהינו ,יוּתידע כּי הכּתוּב, אמרׁש ּווזה ד'. בדיֹוע למהׁש
נםׁשי והלא ,םּלּכמ יוֹתר ֹותֹוא הבֹאו אני מה מּפני ,כפירש"י

ועבר םׁש ׁשל ׁשדרהּמ ביתּב ד' עוֹבדי הּמּב:כּותּהכ םּימסּו ? 
מה "'ד רּד ּומרׁשו אחריו ֹויתּב ואת ניוּב את יצוּה אׁשר למען"

.ֹוז מדּה בּהם היתה לא הם אחרים, ןּכ אין

עלינוּ,ואם ׁשּתגן האבוֹת ׁשל תםּזכו את מידּת יריםּכמז ּואנ ְ◌ִ◌
ֹלחברו אחד לזרז ,הּזה רּדּב ןּכ גּם להתנהג ּואנ צריכים

וּבבּא בּזה תּוזכ ּולנ 'יהי וּבזה ד'. לעבוֹדת לבניו ןּכׁש חפץוכל) 
(התורה על חיים.

גללּבםֹלוה עליו ּאבינו אברהםׁש רצה אּהו ּורּב ׁשֹדוהּקׁש ִ◌ְ◌ַ◌
לכן בּחרן ּוׂשע אׁשר ׁשפּנוה ׁשכּתוּב ֹמוּכ תֹומׁשּנה יתּקן
תֹמוׁשּהנ לּכ את ןּקּתׁש עד ֹטנוּב ּפרי אּוה ּורּב ׁשֹדוּקה נתן לא

לתּקן צרי ׁשהיה

ׂלואעשֹדוּג ב')לגוֹי ב"י לבנים"(בראשית זוֹכה הּתא אי אןּכ" , ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌
(י"רׁש).?ריהםּנעו בּימי לבנים האבוֹת ּוזכ לא ולּמה 

את דּמלל היה עליהםׁש םּומ סוֹפר": תבּכ"ה ירּבמס
בּעּקר עוֹסקים ּהיו בּנים להם ּהיו ּוּלוא ,םה דּעת האנוֹׁשוּת

אפׁשרוּת להם היתה ולא תרֹיוּב להם ריםמתמּסּו ניהםּב ּוּנחּב
כּאׁשר זקנה עת עד מעינם את םה בׁשּכ לכן ,לאחרים ללּמד
ּוּנלח םּג ּכ אחר להתמּסר ּוויכל הרבּה למידיםּת ּוהעמיד ברּכ

בּניהם...

הּתוֹלדוֹת בּזכוּת רק וחיּים נצּוֹלים האבוֹת רבּוֹת ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְּפעמים
מהם לצאת ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶׁשעתידין

לדעמרדּכי"בּ"ּתכלת :באּמוחז"ל ת(רבה נצּל(בראשית "לא ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
."ּוּנּממ לצאת עתידים ּהיוׁש תֹלדוֹוּתה בּגלל אּלא נח
:ּוהינ ,"נח תֹלדוֹוּת אלּה - ה' בּעיני חן מצא ונח" ׁשכּתוּב: ּווזה
ףֹוסּב מביא הרמבּ"ן והנּה, ...'ה בּעיני חן מצא הּתוֹלדוֹת תּוזכּב

ּותנׁשרצו)ּפ רבה מדרש)ץּוח למערכה כּׁשרים העצים לּכׁש 
והרי - יין צאֹיו פןּגמהּו ׁשמן צאֹוי יתּהז ׁשּמן לפי ,פןּגוה מהזּית
ֹלו רמזהׁש ּוזהו .תיהםֹלדוֹוּת תּוזכּב נצּלים ׁשאבוֹת מוֹרה זה
,לּצנ ֹועצמ ׁשבּזכוּת יחׁשב ׁשלּא ,"זית עלה" ֹלו ּההביאּב נהֹוּיה
נטע בהּתמה נח יצא רׁשאּכ ולכן .ֹוירכ יוֹצאי בּזכוּת לּצּנׁש אּלא
תּזכוּב אלּא נצּל אּלׁש הנּמוּכה, ֹומעלתּב ׁשהכּיר לפי ,רםּכ

ׁשכּתוּב וזה ,פןּגה גמתּד כ)ּתוֹלדוֹתיו, ,ט -(בראשית "נח "ויּחל 
י"ׁשר ׁשמפרּו(שם)ֹלו ׁשנּוֹדע כּלוֹמר: - יןּלח ֹועצמ "ׁשעשׂה : 

...'ה ֹוילּהצ ֹועצמ תּוזכּב ולא יןּלח ׁשל בּמדרגה ׁשהוּא

נוֹהג ׁשהיה מאז רק צדּיק ותאר לׁשם וזכה צדּיק נקרא ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹנח
ּבוּוׁשּיׁש ֹרוֹוּד בּני את להוֹכיח 'ֹלוה עליו ּאבינו ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְכּאברהם

◌ָ◌ְ◌ִבּתׁשוּבה

אׁשראת אוֹמר: אּוה "וּבאברהם ,נח ּהתהל האלקים ֶ◌
אבל ,ֹולתמכ סעד צרי היה נח אּלא לפניו, התהלּכּתי

"מאליו ֹוצדקּב ּלמהּו קּזמתח היה אברהם(י"רש):אלהוה . 
- ,"לפני יקּצד ראיתי תֹאו יּכ" :ןּלהל נאמר נח אצל םּג הלא

מעש"ת)בּרם, הבּריּוֹת(ע"פ בּין ליל היתה אברהם לׁש ֹוּרכּד 
- "לפניו יכּתּהתהל "אׁשר :ראֹוּהב ׁשל ֹומׁש את יניהןּב לפרסםּו
אלקיםּב נהּאמו על בּגאוֹן מכריזּו ּמתהל אברהם היהׁשי, 

על ּוּואל ואמוּנה, תּהאלקו התגּלּוּת בּעקבוֹתיו גּוֹרר היה ותמיד
ּלהתה האלקים "את אם יּכ "האלקים "לפני נאמר לא "נח"
עהׁשּב ּוּואל ,בההּת את נח ׁשעשׂה עד רק היה זה כּל אבל נח".
מכריז היה נהׁש ועשׂרים מאה מׁשּב הרי בהּתה תּיׂשעּב עסקׁש
,לםֹהעו על לּוּבמ לירד עתיד כּי והערב, םּכׁשה העוֹלם בּפני

בהּותׁשּב בּוׁשל הבּריּוֹת את מזהיר יד)והיה מכּיון(רש"י ואז , 
תֹאו יּכ" עליו: גּם נאמר ,ּואבינ אברהםּכ הגֹנו היה ׁשכּבר

הזּה". רֹוּדּב לפני צדּיק ראיתי




