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1. BEREISHIT 18:1-4 – ABRAHAM, GOD, AND SOME RANDOM GUESTS 
 

 םיִשָנֲא הָש0ְש הֵנִהְו אְרַיַו ויָניֵע אָֹשִיַו )ב( :םֹוּיַה םֹחְּכ לֶהֹאָה חַתֶּפ בֵשֹי אּוהְו אֵרְמַמ יֵנ0ֵאְּב 'ה ויָלֵא אָרֵיַו )א(
 אָנ לַא Jיֶניֵעְב ןֵח יִתאָצָמ אָנ םִא יָנֹדֲא רַמֹאיַו )ג( :הָצְרָא ּוחַּתְשִיַו לֶהֹאָה חַתֶּפִמ םָתאָרְקִל ץָרָיַו אְרַיַו ויָלָע םיִבָצִנ

 :ץֵעָה תַחַּת ּונֲעָשִהְו םֶכיֵלְגַר ּוצֲחַרְו םִיַמ טַעְמ אָנ חַֻקי )ד( :Jֶדְבַע לַעֵמ רֹבֲעַת
 

1. God appeared to him in the plains of Mamre, and he was sitting at the entrance of the tent when the 
day was hot. 2. He lifted his eyes and saw, and behold, three men were standing beside him, and he 
saw, and he ran toward them from the entrance of the tent, and he prostrated himself to the ground. 
3. He said, "My lords, if only I have found favor in your eyes, please do not pass on from beside your 
servant. 4. Please let a little water be taken, and bathe your feet, and recline under the tree.” 
 

2. RASHI – TRYING TO MAKE SENSE OF THE STORY USING A RANGE OF MIDRASHIC SOURCES 
 

 אעיצמ אבב( ֹומֹולְשִב לַאָשְו ה"בקה אָבּו ,הָיָה ֹותָליִמְל יִשיִלְש םֹוי ,אָניִנֲח רַב אָמָח יִבַר רַמָא .הֶלֹוחַה תֶא רֵקַבְל .וילא אריו
 ׁשֵקִב ,ביִתְכ בשי .בשוי :)הבר תישארב( ֹוקְלֶחְב ויָלָע הָלְגִנ Rָכיִפְל ,הָליִמַה לַע הָצֵע ֹול ןַתָנֶש אּוה .ארממ ינולאב :)ו"פ
 םיִה0ֱא רַמֱאֶנֶש ,ןיִבְשֹוי ןֵהְו םיִנָיַדַה תַדֲעַב בֵצַיְתִהְל יִנֲא דיִתָעֶש Jיֶנָבְל ןָמיִס הָתַאְו ,דֹמֱעֶא יִנֲאַו בֵש ה"ָבָקַה ֹול רַמָא ,דֹמֲעַל
 איִצֹוה .םויה םוחכ :ֹותיֵבְב םֵסיִנְכַיְו בָשָו רֵבֹוע ׁשֵי םִא תֹואְרִל .להאה חתפ :)הבר תישארב( )ב"פ םיליהת( לֵא תַדֲעַב בָצִנ

 ויָלָע םיִכָאְלַמַה איִבֵה ,םיִאָב םיִחְרֹוא ּויָה ֹאלֶש רֵעַטְצִמ ּוהָאָרֶש יִפְלּו ,םיִחְרֹואְב ֹוחיִרְטַהְל ֹאלֶש ,ּהָקיִתְרַנִמ הָמַח ה"ָבָקַה
 תֶא תֹואְפַרְל דָחֶאְו םֹודְס תֶא Rֹפֲהַל דָחֶאְו הָרָש תֶא רֵשַבְל דָחֶא .םישנא השלש הנהו :)םש אעיצמ אבב( םיִשָנֲא תּומְדִב
 םיִבַר ןֹוׁשְלִב ןָריִכְזַמ אּוה הָשָרָפַה לָכ ןֵכֶש ,Jְל עַדֵת .)הבר תישארב( תֹוּיֻחיִלְש יֵתְש הֶשֹוע דָחֶא Rָאְלַמ ןיֵאֶש ,םָהָרְבַא
 יִתְלִבְל רָבָד תֹוׂשֲעַל לַכּוא ֹאל יִכ רֵמֹוא אּוה םֹודְס תַכיִפֲהַבּו ,Jיֶלֵא בּוׁשָא בֹוׁש רֶמֹאיַו רַמֱאֶנ הָרֹוׂשְבַבּו ,ויָלֵא ּורְמֹאיַו ,ּולֵכֹאיַו

 לַע טֵלָמִה רֶמֹאיַו הָצּוחַה םָתֹא םָאיִצֹוהְכ יִהְיַו רַמֱאֶנֶש אּוה ;טֹול תֶא ליִצַהְל םָשִמ Rַלָה םָהָרְבַא תֶא אֵפִרֶש לֵאָפְרּו ,יִכְפָה
 ּוהַמ .אריו :םיִכָאְלַמַה יֵפַלְכ אּוה הָיִקְנ ןֹוׁשָל לָבֲא ,ויָנָפְל .וילע םיבצנ :)הבר תישארב( ליִצַמ הָיָה דָחֶאָהֶש ָתְדַמָל ,Jֶשְפַנ
 םיִצֹור ּויָה ֹאלֶש ןיִבֵהְו דָחֶא םֹוקָמְב םיִבָצִנ ּויָהֶש לֵכַתְסִנ ,הָנָבֲה ןֹוׁשְל יִנֵשַהְו ֹועָמְשַמְכ ןֹוׁשאִרָה ?םיִמָעְפ יֵתְש אְרַיַו אְרַיַו
 ץָרְו אּוה םַדָקְו ,ֹוחיִרְטַהְל ּוצָר ֹאלֶש ֹותֹואְרַהְל ,ֹודֹובְכְל םָמֹוקְמִב ּודְמָע םָתאָרְקִל אֵצֵיֶש ּויָה םיִעְדֹוּיֶש יִפ לַע ףַאְו ,ֹוחיִרְטַהְל
 ץָרָיַו דָיִמ ,ּוּנֶמיֵה ּוׁשְרֵפ רַסָאְו יֵרָש הָוֲהַד ּוהּויְזַח דַכ ?םָתאָרְקִל ץָרָיַו ביִתְכּו ,ויָלָע םיִבָצִנ ביִתְכ ,אָעיִצְמ אָבָבְב ,םָתאָרְקִל
 רֹבֲעַי ֹאלֶש ןָויֵכְו ,רֹבֲעַת אָנ לַא רַמָא לֹודָגַלְו םיִנֹודֲא םָלֻכ םָאָרְקּו רַמָא םֶהָבֶש לֹודָגַל .'וגו אנ םא ינדא רמאיו :םָתאָרְקִל
 ץּורָיֶש דַע ֹול ןיִתְמַהְל ה"ָבָקַהְל רֵמֹוא הָיָהְו ,אּוה ׁשֶדֹק ַא"ָד .)ה"ל תועובש( לֹח אּוה הֶז ןֹוׁשָלְבּו ,ֹוּמִע ויָרֵבֲח ּודְמַעַי אּוה
 ֹומְכ ,ןֵכ רֵבַדְל תֹואָרְקִמַה Rֶרֶדְו ,הָתְיָה ןֵכָל םֶדֹק הָריִמֲאָה ,םָתאָרְקִל ץָרָיַו רַחַא בּותָכֶש ִפ"ַעַאְו םיִחְרֹואָה תֶא סיִנְכַיְו

 יֵתְשּו ,הָנָש 'כ הָדֵלַל םֶדֹק הָרֵזְגַה הָתְיָהֶש אָלֶא רַמֹול רַשְפֶא יִאְו ,ַחֹנ דֶלֹוּיַו רַחַא בַתְכִנֶש ,םָדָאָב יִחּור ןֹודָי ֹאל לֶצֵא יִתְשַרֵפֶש
 ֹאלֶש ןָויֵכְו ,רֹבֲעַת אָנ לַא רַמָא לֹודָגַלְו םיִנֹודֲא םָלֻכ םָאָרְקּו רַמָא םֶהָבֶש לֹודָגַל .'וגו אנ םא ינדא רמאיו :ַר"ְבִב תֹונֹוׁשְלַה
 דַע ֹול ןיִתְמַהְל ה"ָבָקַהְל רֵמֹוא הָיָהְו ,אּוה ׁשֶדֹק ַא"ָד .)ה"ל תועובש( לֹח אּוה הֶז ןֹוׁשָלְבּו ,ֹוּמִע ויָרֵבֲח ּודְמַעַי אּוה רֹבֲעַי

 ֹומְכ ,ןֵכ רֵבַדְל תֹואָרְקִמַה Rֶרֶדְו ,הָתְיָה ןֵכָל םֶדֹק הָריִמֲאָה ,םָתאָרְקִל ץָרָיַו רַחַא בּותָכֶש ִפ"ַעַאְו םיִחְרֹואָה תֶא סיִנְכַיְו ץּורָיֶש
 יֵתְשּו ,הָנָש 'כ הָדֵלַל םֶדֹק הָרֵזְגַה הָתְיָהֶש אָלֶא רַמֹול רַשְפֶא יִאְו ,ַחֹנ דֶלֹוּיַו רַחַא בַתְכִנֶש ,םָדָאָב יִחּור ןֹודָי ֹאל לֶצֵא יִתְשַרֵפֶש
 עַלֶסַה תֶא Rַיַו ֹודָי תֶא הֶשֹמ םֶרָיַו רַמֱאֶנֶש ,ַחיִלָש יֵדְי לַע ויָנָבְל םֵלִש ה"ָבָקַהְו ,ַחיִלָש יֵדְי לַע .אנ חקי :ַר"ְבִב תֹונֹוׁשְלַה
 טֹול לָבֲא ;ֹותיֵבְל ָז"ֲע סיִנְכַהְל ֹאלֶש דיִפְקִהִו םֶהיֵלְגַר קַבֲאַל םיִוֲחַתְשִמֶש םיִיִבְרַע םֵהֶש רּובָסַכ .םכילגר וצחרו :)'כ רבדמב(

  :ןָליִאָה תַחַת .ץעה תחת :םֶכיֵלְגַר ּוצֲחַרְו ּוניִלְו רַמֱאֶנֶש ,הָציִחְרִל הָניִל םיִדְקִה ,דיִפְקִה ֹאלֶש
 

And God appeared unto him: to visit the sick man. R. Hama the son of Hanina said: it was the third day 
after his circumcision and God came and enquired after the state of his health (Bava Metzia 86b). In 
the plains of Mamre: It was he (Mamre) who had advised him (Abraham) regarding the circumcision 
and therefore God revealed himself to him in his (Mamre’s) territory (Genesis Rabbah 42:8). Yoshev: 
literally “was sitting” — The word is written as "yoshev" without the "vav" and therefore may be 
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translated “he sat”. He wished to rise, but God said to him, "sit and I will stand". You shall form an 
example to your descendants — that I, in time to come, will stand in the assembly of the judges while 
they will sit, as it is said, (Ps. 82:1) “God stands in the assembly of the judges” (Bereishit Rabbah 48:7). 
At the tent entrance: that he might see whether anyone passed by and invite him into his house. In 
the heat of the day: God brought the sun out of its cover so that Abraham would not be troubled by 
travelers, and then when He realized that Abraham was upset that no travelers were coming He 
brought him the angels in the form of men (Bava Metzia 86b). Behold three men: one of them to 
announce to Sarah the birth of a son, one of them to overthrow Sodom, and one of them to cure 
Abraham. This is because one angel does not carry out two jobs (Bereishit Rabbah 50:2). You may 
know this because throughout this section it mentions the angels in the plural — “and they ate” (Gen. 
18:8), “and they said unto him” (Gen. 18:9) — whilst in the case of the announcement about the birth 
of Yitzchak it states, (Gen. 18:10) “And he said, I will certainly return to you”, and with regard to the 
overthrow of Sodom it says (Gen. 19:22) “For “I” cannot do anything” and (Gen. 19:21) “that “I” will 
not overthrow [the city]”. Raphael, who healed Abraham, went there to rescue Lot; that explains what 
it says (Gen. 19:17) “And it came to pass when they had brought them forth, that he said, Escape for 
your life”, for you learn from this that only one of these acted as the deliverer. Stood over him: before 
him; but this is a more fitting expression to use when talking about angels. And he saw: What does the 
repetition of this word "vayare" imply? The first time it has its ordinary meaning (“he looked”), the 
second that of understanding: he saw that they were standing in one spot, and so understood that 
they had no desire to cause him any trouble. Although they knew that he would go to meet them they 
nevertheless remained where they were out of respect to him and to show him that they wished to 
spare him trouble; he, therefore, took the initiative and ran towards them. In Bava Metzia 86b it says 
as follows: It is written, “they were standing by him” and it is also written “He ran towards them” — 
how can these apparently contradictory statements be reconciled? But the explanation is that at first, 
they stood by him, but when they perceived that he was loosening and re-binding his bandages, they 
left him; so he therefore immediately ran towards them. He said, my Lord: Abraham addressed himself 
to the leader of the group; calling them all “lords”, whilst to their leader he said “Do not, I beg you, 
pass by”, for he knew that if he, the leader, would not pass by, his companions would certainly remain 
with him. In this explanation the word "adonay" has a “profane” sense. Another explanation is that the 
word “adonay” here is “holy” (i.e. referring to God): Abraham asked God to wait for him whilst he ran 
and invited the travelers. For although this phrase is written after the words “and he ran towards 
them”, yet the conversation took place beforehand. It is normal for the Scriptures to speak in this 
manner as I have explained in my comment on “My spirit shall not strive” (Gen. 6:3) which is written 
after the passage. “And Noah begot” (Gen. 5:32) whereas it is impossible to say otherwise than that 
the decree of a respite of 120 years made in reference to this verse “My spirit shall not strive etc.” was 
twenty years before the birth of Noah’s sons. Both these explanations of "adonay" are to be found in 
Bereishit Rabbah 48:10 (see also Shevuot 35b). Let be fetched, I pray thee: This implies bringing it via a 
messenger: for this reason God rewarded his (Abraham’s) children via a messenger when they required 
water, as it says, (Num. 20:11) “And Moses lifted up his hand and smote the rock etc.” (Bava Metzia 
86b). And wash your feet: He thought they were Arabians who worshipped the dust of their feet, and 
he was particular not to have the object of idolatrous worship brought into his house (Bava Metzia 
86b). Lot, however, who was not particular about this, mentioned “lodging” (i.e. entering the house) 
before “washing” the feet, as it says (Gen. 19:2) “[And he said to the angels] stay here for the night and 
wash your feet.” Under the “etz”: beneath the tree. 
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3. RABBI TZVI HIRSCH FERBER, “KEREM HATZVI” – DEEPER INSIGHTS INTO THE STORY 
 

 ,רקובב ףכיתד ,וטושפבו ."םויה םוחב" ונל רמול ךרצוהד ,השקו .םויה םוחכ להאה חתפ בשוי אוהו 'וכ 'ה וילא אריו
 םוחכ בותכש המ ראבל דחא ןואג םשב יתיאר "ידוד לוק" רפסבו .םיחרוא שקבל ץוחל אצי ,םויה םוח שיגרה רשאכ
 יפלו ."בקעיו קחצי םהרבא :אבה םלוע ןיעמ ה"בקה ומיעטה השלש" ורמא )א"ע ז"י ב"ב( ל"זח יכ ,ןוימדה ף"כב םויה
 ,ותלימכל ישילש םויב היה הלוח וניבא םהרבא יכ .הקיתרנמ המח ה"בקה ןאכ איצוהש םעט דוע רמול רשפא הז
 הב םיאפרתמ םיקידצ - הקיתרנמ המח איצומ ה"בקה אלא ,אבל דיתעל םוניהיג ןיא" )ב"ע 'ח םירדנ( ל"זח ורמאו
 היהש ,ןאכב זמרנש הזו .)'כ 'ג יכאלמ( "ָהיֶפָנְכִּב אֵּפְרַמּו הָקָדְצ ׁשֶמֶׁש יִמְׁש יֵאְרִי םֶכָל הָחְרָזְו" רמאנש ,הב םינודנ םיעשרו
 רַמָא אָּבַה םֹוּיַה םָתֹא טַהִלְו ׁשַק הָעְׁשִר הֵֹשֹע לָּכְו םיִדֵז לָּכ ּויָהְו רּוּנַּתַּכ רֵעֹּב אָב םֹוּיַה הֵנִה יִּכ" רמאנש ,עודיה םויה םוחכ
 דגנ ץורל חכב ףכית היהש דע הזב אפרתנ וניבא םהרבאו .)ט"י 'ג יכאלמ( "ףָנָעְו ׁשֶרֹש םֶהָל בֹזֲעַי ֹאל רֶׁשֲא תֹוקָבְצ 'ה
  ."ֹוכֵרְי לַע ַעֵלֹצ אּוהְו" ןעי )ב"ל ב"ל תישארב( "ׁשֶמֶשַה ֹול חַרְזִיַו" ביתכ בקעיב ןכו .םיחרואה
 
 )'ג יכאלמ( רמא וילעש רונתכ רעובה םויה םוחכ םונהיג לש וחתפב בשוי וניבא םהרבאש הזב זמר בתכ לטיו םייח ברהו

 תדרל םילומנ לארשי ינב חינמ וניאו אָּבַה םֹוּיַה םָתֹא טַהִלְו ׁשַק הָעְׁשִר הֵֹשֹע לָּכְו םיִדֵז לָּכ ּויָהְו רּוּנַּתַּכ רֵעֹּב אָב םֹוּיַה
  ."ונרשבב םש רשא ותירב ןעמל תחשמ ונראש תודידי ליצהל" הלימ תירב תכרבב בותכש ומכו .םונהיגל
 
 וז ךרד ותריזחב בשו ,לכאו ותיבב היה רבכש ימ יכ ,ֹותיֵבְב םֵסיִנְכַיְו בָשָו רֵבֹוע ׁשֵי םִא תֹואְרִל "להאה חתפ" י"שרבו

 םהרבא יכ רמול רשפא הז רבד לעו .ותיבל םסינכהל םיבשו ורבעש הלאכ םישנא לע חקפל לדתשה ןכל ,תינש שייבתמ
 שרדמב אתיאו .לכל סנרפמו ןזה אוה יכ ןוזמה לע 'ה תא ךרבל םהל רמוא היה יכ ,'הל םברקל ידכ םישנא עטנ וניבא
 םצועו יחכ" קר ,'הב ןימאמ וניאש ןויכש :טושפ רואבהו .ונוזמ דעב םלשל שקבמ היה ןוזמה תכרב ךרבל הצר אלש ימש
 הצורש ימ קר ,בטומל וריזחהל רשפא יא אטחב עקתשנש ימו .םנחב םדו רשבמ חקל אלה יכ םלשל ןידב ןכ םא ,"ידי
 הצור היה וניבא םהרבאש י"שר ןווכתה הזלו ,בושל ועייסל רשפא ,הבושת ץוצינ וב ררועתנש םיערה ויכרדמ בושל
 .ותיבל וסינכי ןכ םאו ,בושל הצורו תוריבע רבעש םישנא שי םא תוארל
 
 וניבא םהרבא ךא .קיודמ וניא םויה םוחב רמאל תחת ןוימדה ף"כב םוחכ ןושלה .םויה םוחכ להאה חתפ בשוי אוהו

 תיחשהל םילולע ובערי רשאכ םיערה יכ ,םיבוטלו םיערל ביטהל ,תושעל םדאה לע רשא דסחה תדמ םלועב הארה
 'ג םויב הלוח היהש ףא ןכלו .םהידי התלועב וחלשי אל יכ םתקוצמב רוזעל הבוחה יאדוב םיבוטהלו ,רתוי םכרד
 ,םהילגרבש קבאל הרז הדובע ידבועו ,םילומנ יתלב םייברעכ וארנש ףא םיחרואה תארקל ומצעב חרטו ץר ,ותלימל
 .ערל בוט ןיב לידבי אל רשא םויה םוחכ תויהל ,םיבוטלו םיערל המח חירזי רשא ה"בקהמ וז הדמ וניבא םהרבא דמלו
 .להאה חתפמ םתארקל ץריו ,םיחרואל םיחרוא ןיב לידבה אל ןכלו
 

 אָנ לַא רמאש וניבא םהרבאמ היארו .)א"ע ז"כק תבש( הניכשה ינפ תלבקמ רתוי םיחרוא תסנכה הלודג ורמא ל"זח
 וניבא םהרבאד דחא ןואג םשב יתיארו ?תאז עדי אנמ אפוג םהרבא :השקו .םיחרוא תסנכהב קסעו ,Jֶדְבַע לַעֵמ רֹבֲעַת
 הניכשה ינפ תלבק םאו .)י"שר בתכש ומכ( םיחרואב וחירטהל אלש ידכ הקיתרנמ המח איצוהש ,ה"בקהמ הז דמל
 וילא הארנ ה"בקהש ןויכ אלה ?הקיתרנמ המח איצוהל עבטה ירדס תונשל ךרצוה המל ,םיחרוא תסנכהמ הלודג רתוי
 ינפ תלבקמ רתוי םיחרוא תסנכה הלודגד וניבא םהרבא חיכוה הזמו ?םיחרוא תארקל ץוריו הניכשה חיני אל יאדוב
 .םיחרואה סינכהל ץר ןכל ,הניכשה ינפ תלבק תעב ףא םיחרוא תארקל ץורל תושר ול שיו ,הניכשה
 
 בתכו ,םימעפ 'ב "אְרַיַו" רמול ליפכה .םָתאָרְקִל ץָרָיַו אְרַיַו 'וגו םיִשָנַא הָש0ְש הֵנִהְו אְרַיַו ביתכד הזב רמול רשפא דוע
 יתיארו" ךורע ןחלוש ורפסל המדקהב ל"ז וראק ףסוי יבר ןרמ בתכש ומכ( הנבה ןושל ינשהו ,ועמשמכ ןושארה י"שר
 קר תושעל ,םהל רתומב םג םהירביא לכ םירהטמו םישדקמ רשא םיקידצהש תמאה ימכח ובתכ רבכ הנהד .)"יבלב ינא
 םיִה0אֵל יִשְפַנ הָאְמָצ :םיקוספב וניארש ומכ ,החמשב 'ה ןוצר תושעל םיפסכנ םירביאה לכ זא ,'ה יניעב רשיהו בוטה
 דודו ,)ג ד"פ םילהת( יָח לֵק לֶא ּונְנַרְי יִרָֹשְבּו יִּבִל ,'ה תֹורְצַחְל יִשְפַנ הָתְלָכ םַגְו הָפְסְכִנ :דועו ,)'ג ב"מ םילהת( יָח לֵקְל
 )יתקחב 'פ שירב הבר שרדמ( ל"זח ורמאו ,)ט"נ ט"יק םילהת( ;יֶתֹדֵע לֶא יַלְגַר הָביִשָאָו יָכָרְד יִּתְבַשִח רמוא ה"ע ךלמה
 חכ םהל היה אל יכ ,ד"מהבל ותוא תוכילומ וילגר היהו 'וכו ךלוה ינא ינולפ םוקמל ה"ע ךלמה דוד רמא םוי לכבש
 וילגר יכ )'א ט"כ תישארב( םֶדֶק יֵנְּב הָצְרַא Rֶלֵיַו ויָלְגַר בֹקֲעַי אָֹשִיַו ביתכו .םימש יצפחל קר ,לוח ינינעל ןוצרהו ךשומה
 לע ובתכ ןכו ,םתוא תאשל חכב רזאתהל ךרצוהש דע ,תודבכב קר ,ןבל תיבל םירהנ םראל לארשי ץראמ תכלל וזז אל
 טוחשי יכ 'ח ןוצר היה אל תמאב ןעי ,)'י ב"כ תישארב( ֹונְב תֶא טֹחְשִל תֶלֶכֲאַמַה תֶא חַקִיַו ֹודָי תֶא םָהָרְבַא חַלְשִיַו קוספ
  .חכב ותוא חולשל ךרצוהש דע ודי הזרדזנ אל קחצי תא
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 )ט"י ח"מ תישארב( ףסויל רמאו ,וידי תא לֵּכִש יכ ריעצה אוהו םירפא שאר לע ודי תא ןתנש וניבא בקעיב וניצמ ןכו
 לֵּכִש ךא ,ונימי די םג וילע תתל הצרו ונימיל דומעל וחינה ןכלו רוכבה השנמש עדי יכ ,הלופכ העידי - יִּתְעַדָי יִנְב יִּתְעַדָי

 עדיו ,םירפא שארל ןימי די לש ךשומה חכ שיגרה יכ - "יהודי תי ןונימכחא יכ" :הלכשה ןושל סוגרתב שריפו וידי תא
 דובכ ליבשב ומוקמ לע דומעל םא תושעל המ רבדב קפתסנ וניבא םהרבא ןכו .ןימיב ךרבתהל רתוי יואר םירפא יכ הזמ
 חכ ררועתנ וחכ ןויפר תורמל ךיא - הנבהו תילכש היאר ונייהד - אריו ,ואר רשא םיחרואה ינפ לבקל תכלל וא הניכשה
 ץריו ןכלו ,הניכשה ינפ תלבקמ רתוי םיחרוא תסנכה הלודג יכ הזמ ןיבהו ,םיחרואה לבקל ץורל הקושתב וילגרב ךשומה
 ז"י הטוס( ל"זח ורמא ןעי תאז ודמלש רמול רשפא דוע .הנבה ןושל ינשהו ,וטושפכ אוה ןושאר אריו םנמא .םתארקל
 םאיבה המל ןכ םא .םיחרואב היניע הרצ השא יכ דוע ורמאו ,ןתלכוא שא וכז אל םהיניב הניכש וכזש השאו שיא )א"ע
 הארנ ךא ?ותיבמ הניכש קוליס היהיו ,תיב םולש לטבתי םיחרוא תסנכה ידי לע יכ ארי היה אלו וניבא םהרבא
 .הניכשה ינפ תלבקמ רתוי םיחרוא תסנכה הלודג יכ עדי וניבא םהרבאש

 
 בר היה ילופורטסואמ חספ ןב ןושמש ברה ;"השמ תלהק"ב אבומ( רמא ע"יז רעלאפירטסא ש"רהומ שודקה ןואגהו
 ץרד רמאש המ השקד )ט"תו ח"ת תורזג תוערפ תעב באב 'ג-ב חצרנו ,ךרעב ס"ש'ה תנשב ןילהווב ץירוקב דלונ ,לבוקמו

 וילע םיבצנ ביתכ :אעיצמ אבב ארמגמ י"שר בתכש ומכו ,"םהירחא" רמול ךירצ היהד "םתארקל" וניבא םהרבא
 יכ ,הילע ומק ותא ארקיעמ :ב"ע  ו"פ אעיצמ אבב( םהירוחאל ורזח רסאו ירשד יזח דכ ינשמו םתארקל ץריו ביתכו

 הניכשה דובכ םיכאלמה וארשכ ךא ?םהירחא ץר ןכ םא .)אכה םקימל אערא חרוא ואל :ורמא ,ארעצ היל הוהד והויזח
 דגנכ םיכאלמה ינפ היה ןכ םֹא .וירוחא ךרד רזוח היה ,םישדקה שדוק ןמ רטפנה לודג ןהכה ךרדכ םהירוחא ךרד ורזח
 לוכי אל וירוחאל יכ  ,וכרדכ םהרבא ץר ךיא ןכ םא השק ךא םינפ לכ לע לבא ."םתארקל ץריו" רמאנ ןכל ,םהרבא
 ןושל "תלבק" ,"הניכשה ינפ תלבקמ רתוי םיחרוא תסנכה הלודג" ל"זח ורמא הז לעו ?הניכשהמ וינפ ריזחה אלה ?ץורל
 .הניכשה ינפ דגנכ תוליבקמ וינפ היה אלש ףא ,תואלולה תוליבקמ
 
 הצר היה םודס תא ךופהל אבש דחאה יכ ?דיחי ןושלב השקבה וניבא םהרבא רמא המל ."ךדבע לעמ רבעת אנ לא"
 ונעשהו םכילגר וצחרת םכלוכ יכ ,רובעת אנ לא וניבא םהרבא ול רמא ןכל .ןאכל ךייש וניא ותוחילש יכ ,האלה רובעל
 ויהש ףאו הלימל 'ג םויב ותשלוחו ותונקז תורמל אא לש דסחה תדמ תוארל יואר היה הז ךאלמל םג ךא ,ץעה תחת
 רמאש הזו ,רומג ךופיה םהש הרומעו םודס תאטח הלדג ןיבה זאו םיחרואה ליכאהל ומצעב ץרו חרט םידבע הברה ול
 י"שר האר( הערל איה הפקשה לכ ל"זח ובתכש ומכ - )ז"ט ח"י תישארב( םֹדְס יֵנְפ לַע ּופִקְשַיַו םיִשָנֲאָה םָשִמ ּומֻקָיַו
 .השנוע לבקל היוארש םודס ינפ תער ואר ,וניבא םהרבא לש ותיבמ ,םשמ ,)ז"ט ח"י תישארב
 
 .םהילגרבש קבאל םיוחתשמש םייברע םהש רובסש ןויכ י"שרבו ."ץֵעָה תַחַת ּונֲעָשִהְו םֶכיֵלְגַר ּוצֲחַרְו םִיַמ טַעְמ אָנ חַֻקי"
 םימרוג םיכרדה חרוטמ קבאב םיכלכולמה םילגרה רשא םינימאמש הנוכה ךא ?קבאל ווחתשי יכ ןכתיה - אלפו
 םהרבא ."רישעמו שירומ 'ה יכ" ... 'וגו "ידי םצועו יחכ רמאת לא" בותכש ומכו .לעממ הולא חכב ונימאי אלו ,םתסנרפ
 ,הלחתמ תוצמ טעמ" םירמוא רגל יכ ,השודקה הרותמ םירוהט םימ תרמוא תאז ,"םִיַמ טַעְמ אָנ חַֻקי" םהל זַמָר וניבא
 םיכרד קבאב םינימאמ םתאש "םכילגר" ךולכל "וצחרו" ,)'ב ףיעס ח"סר ד"רוי( "תורומח תצקמו תולק תוצמ תצקמ
  .הישועל םייח תנתונה איהש השודקה הרות תנומאו תעידי רמולכ ,םייחה ץע תרמוא תאז ,"ץעה תחת ונעשהו" ...
 
 א"הב ץעה רמא ... ,ןנער ץע לצב תוסחל בוט םח םויב רשא וטושפ דבל ,"ץעה תחת ונעשהו" בותכש המב זמרל רשפאו

 ועטונ היהש דחא ןליא וניבא םהרבאל היה יכ ,"המלש הרות" רפסב אבומש המב ראובמה יפ לע רמול רשפא ,העידיה
 ברקתהש ימ יכ ,הרז הדובעל ימו 'הל ימ וניבא םהרבאל עידומ היה הזה ןליאהו ,לארשי ץראב קר יוארכ לדג היה אלו
 קחרתמ ןליאה היה הרז הדובע ירחא הנופ ובלש ימו ,גנועב תוסחל האנ לצ ול השועו ויפנע וילע שרופ ןליאה היה 'הל
 תחת היה םימ ןייעמ םגו .שיאה םע תושעל המ עדוי וניבא םהרבא היהו ,הלעמל םיטונו שיאהמ םינופ ויה םיפנעהו

 םאו ,הליבט ךירצש עדוי וניבא םהרבא היהו יהופנע קלתסא אנליאו אליעל ןיקלס הוה אימ הליבט ךירצד ןאמו ,ןליאה
 קודבל "ץעה תחת ונעשהו" םכילגרב רשא הרז הדובע ץוחרל "םימ טעמ אנ חקוי" רמאש הזו .'וכו ןיביגנ אימ ויה אל
 )םירחא ידי לע רמולכ( "אנ חקוי" רמא ןכלד רמול רשפא דועו .םימש תוכלמ לוע םהילע ולבק םא תעד ןעמל םתוא
 םתרשל הצר אל ,הרז הדובע ידבועל םדשח ןעי ךא ,"םחל תפ החקאו" בותכש ומכ ,ומצעב חקל אל המלו ."םימ טעמ"
 ומכ ,תווצמב וכנחל הצר ןעי ,"רענה לא ןתיו" בותכש המו .ומצעב םתרשי ךכ רחאו ,הרז הדובעמ םהילגר וצחריש דע
  .י"שר רמאש


