
 

 

  

        ''''חלק דחלק דחלק דחלק ד" " " " חמדת האר�חמדת האר�חמדת האר�חמדת האר�""""מתו� מתו� מתו� מתו� / / / / חוק וצחוק חוק וצחוק חוק וצחוק חוק וצחוק 

  'אר� חמדה'ראש כולל  / הרב יוס� כרמל

  

וזו . הבשורה על הולדת יצחק חרוטה בתודעתנו יחד ע� תחילת פרשת וירא והופעת� של שלושת המלאכי� בביתו של אברה�

  :)טו-א, בראשית יח(לשו� הכתוב 

ַו2ָ#ִא ֵעיָניו ַוַ#ְרא ְוִה1ֵה ְ%לָֹ%ה ֲאָנִ%י� ִנָ/ִבי� ָעָליו : ב ֶ-ַתח ָהאֶֹהל ְ+חֹ� ַה#*� ְ(ֵאלֵֹני ַמְמֵרא ְוה'א יֵֹ%'ַוֵ#ָרא ֵאָליו ד

אֶמר %*ב ַו#ֹ: ַו#ֹאְמר' ֵאָליו #ֵ6ה 5ָָרה ִא4ֶ%ְָ� ַו#ֹאֶמר ִה1ֵה ָבאֶֹהל... ַוַ#ְרא ַוָ#ָר� ִלְקָראָת� ִמֶ-ַתח ָהאֶֹהל ַו4ַ%ְ#ִח' 3ְרָצה

ְו6ְבָרָה� ְו5ָָרה ְזֵקִני� ָ(ִאי� : %3'ב ֵאֶליָ� ָ+ֵעת ַחָ#ה ְוִה1ֵה ֵב� ְל5ָָרה ִא4ֶ%ְָ� ְו5ָָרה %ַֹמַעת ֶ-ַתח ָהאֶֹהל ְוה'א 6ֲחָריו

ַו#ֹאֶמר : ֲחֵרי ְבלִֹתי ָהְיָתה 8ִי ֶעְדָנה ַואדִֹני ָזֵק�ַו4ְִצַחק 5ָָרה ְ(ִקְרָ(7 ֵלאמֹר 6: ַ(ָ#ִמי� ָחַדל ִלְהי*ת ְל5ָָרה אַֹרח ַ+%ִ1ָי�

ְמָנ� ֵאֵלד ַוֲאִני ָזַקְנ4ִי'ד  ָ>ָבר ַל;*ֵעד %3'ב ֵאֶליָ� ָ+ֵעת 'ֲהִיָ-ֵלא מד:  ֶאל 6ְבָרָה� ָלָ;ה ֶ:ה ָצֲחָקה 5ָָרה ֵלאמֹר ַה�6 א9

  :לֹא ָצַחְק4ִי ִ+י ָיֵר3ה ַו#ֹאֶמר לֹא ִ+י ָצָחְק4ְַו4ְַכֵח% 5ָָרה ֵלאמֹר : ַחָ#ה 'ְל5ָָרה ֵב�

ומה פשר ההתנצלות , שרה אמנו' כיחשה'אולי הקשה מביניה� הוא כיצד . רבותינו נתקשו בפרשה זו כמה קשיי� עקרוניי�

 –וקו של אברה� ש� מופיע צח, קושי זה מחמיר כאשר אנו משווי� את הפסוקי� הללו לפסוקי� בפרק הקוד�". ִ+י ָיֵר3ה"

  : )יז, ש�(וזו לשו� הכתוב . צחוק שאי� כלפיו כלל תגובה אלקית

'ֵבַרְכ4ִי אָֹת7 ְוַג� ָנַת4ִי ִמֶ;1ָה ְלָ� : ַו#ֹאֶמר ֱאלִֹהי� ֶאל 6ְבָרָה� 5ַָרי ִא4ְ%ְָ� לֹא ִתְקָרא ֶאת ְ%ָמ7 5ָָרי ִ+י 5ָָרה ְ%ָמ7

ַוִ#-ֹל 6ְבָרָה� ַעל ָ-ָניו ַוִ#ְצָחק ַו#ֹאֶמר ְ(ִל(* ַה8ְֶב� ֵמ3ה ָ%ָנה :  ְלג*ִי� ַמְלֵכי ַעִ;י� ִמֶ;1ָה ִיְהי'ֵ(� 'ֵבַרְכ4ִיָה ְוָהְיָתה

  :ִיָ'ֵלד ְוִא� 5ָָרה ֲהַבת %ְ4ִִעי� ָ%ָנה 4ֵֵלד

  :)כא, ש�(כמו שכתוב , ל שמושהרי הר� הנולד נקרא בסופו של דבר ע, הצחוק בוודאי משמעותי ביותר בעניי� זה

ָניו ַל;*ֵעד ֲאֶ%ר ִ>ֶ(ר :  ְל5ָָרה ַ+ֲאֶ%ר ִ>ֵ(ר' ָ-ַקד ֶאת 5ָָרה ַ+ֲאֶ%ר 3ָמר ַוַ#ַע5 ד'ַוד ַו4ַַהר ַו4ֵֶלד 5ָָרה ְל6ְבָרָה� ֵ(� ִלְזק9

ַוָ#ָמל 6ְבָרָה� ֶאת ִיְצָחק ְ(נ* ֶ(� : ר ָיְלָדה 8* 5ָָרה ִיְצָחקַוִ#ְקָרא 6ְבָרָה� ֶאת ֶ%� ְ(נ* ַה1*ַלד ל* ֲאֶ%: אֹת* ֱאלִֹהי�

ַו4ֹאֶמר 5ָָרה ְצחֹק ָע5ָה ִלי : ְו6ְבָרָה� ֶ(� ְמ6ת ָ%ָנה ְ(ִהָ'ֶלד ל* ֵאת ִיְצָחק ְ(נ*: ְ%מַֹנת ָיִמי� ַ+ֲאֶ%ר ִצָ'ה אֹת* ֱאלִֹהי�

ָניו:  ִליֱאלִֹהי� ָ+ל ַהAֵֹמַע ִיְצַחק   :ַו4ֹאֶמר ִמי ִמ8ֵל ְל6ְבָרָה� ֵהיִניָקה ָבִני� 5ָָרה ִ+י ָיַלְד4ִי ֵב� ִלְזק9

        ????מדוע יש להנציחומדוע יש להנציחומדוע יש להנציחומדוע יש להנציחו, , , , ותירוצה של שרה לא התקבלותירוצה של שרה לא התקבלותירוצה של שרה לא התקבלותירוצה של שרה לא התקבל, , , , א� היה פ� שלילי בצחוקא� היה פ� שלילי בצחוקא� היה פ� שלילי בצחוקא� היה פ� שלילי בצחוק

אוד קשה מ, ראשית.  לא יעלו תשובה לקשיי� שהעלינו1ג� הניסיונות להבדיל בי� צחוקו של אברה� לצחוקה של שרה

 ולא רק של אברה� –סו� סו� יצחק נקרא ג� על ש� הצחוק של שרה , שנית. להסביר ביטוי המופיע בדר� שונה באותו עניי�

  .מתו� מבט כולל על הפרשיות העוסקות בנושא זה, ננסה להציע פתרו�. )ו, בראשית כא(

 לכל העניי� בפסוק המקביל לפסוק הפותח ש� נמצאת הפתיחה, הראשונה בפרק יז: בשורת הולדתו של יצחק מופיעה פעמיי�

  :את פרשת וירא

: ֶוְהֵיה ָתִמי�ֶוְהֵיה ָתִמי�ֶוְהֵיה ָתִמי�ֶוְהֵיה ָתִמי� ַו#ֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני ֵאל ַ%ַ>י ִהְתַה8ְֵ� ְלָפַני  ֶאל 6ְבָר� ֶאל 6ְבָר� ֶאל 6ְבָר� ֶאל 6ְבָר�''''ַוֵ#ָרא דַוֵ#ָרא דַוֵ#ָרא דַוֵ#ָרא דַוְיִהי 6ְבָר� ֶ(� %ְ4ִִעי� ָ%ָנה ְוֵתַ%ע ָ%ִני� 

  :ָ� ִ(ְמאֹד ְמאֹדְוֶא4ְָנה ְבִריִתי ֵ(יִני 'ֵביֶנָ� ְו6ְרֶ(ה א*ְת

  :כמה מאפייני� יש לפתיחה זו

  . מידת הרחמי�–ההתגלות היא בש� הויה  .1

 .בתמימות' הדרישה היא לעבוד את ד .2

                                                           

  .יב, לעומת תרגומו לבראשית יח, יז, עיי� כדוגמה בתרגומו השונה של האונקלוס לבראשית יז 1



 

 

 .תגרור בעקבותיה את ברכת הזרע) שמשמעותה הליכה בתמימות(שמירת הברית  .3

  :ה מתגלה אליו בשנית" פניו והקבכ� נופל אברה� עלHמיד אחר. עדיי� אי� כא� הבטחה לזרע בר קיימא שיבוא דווקא משרה

ְולֹא ִיJֵָרא ע*ד ֶאת : ֲאִני ִה1ֵה ְבִריִתי ִא4ְָ� ְוָהִייָת ְל6ב ֲהמ*� I*ִי�: ַוִ#-ֹל 6ְבָר� ַעל ָ-ָניו ַוְיַדֵ(ר ִא4* ֱאלִֹהי� ֵלאמֹר

ְוִהְפֵרִתי אְֹתָ� ִ(ְמאֹד ְמאֹד 'ְנַת4ִיָ� ְלג*ִי� 'ְמָלִכי� ִמְ;ָ� : ָ�ִ%ְמָ� 6ְבָר� ְוָהָיה ִ%ְמָ� 6ְבָרָה� ִ+י 6ב ֲהמ*� I*ִי� ְנַת4ִי

: ַוֲהִקמִֹתי ֶאת ְ(ִריִתי ֵ(יִני 'ֵביֶנָ� 'ֵבי� ַזְרֲעָ� 6ֲחֶריָ� ְלדֹרָֹת� ִלְבִרית ע*ָל� ִלְהי*ת ְלָ� ֵלאלִֹהי� 'ְלַזְרֲעָ� 6ֲחֶריָ�: ֵיֵצא'

ַ:ת ע*ָל� ְוָהִייִתי ָלֶה� ֵלאלִֹהי�ְוָנַת4ִי ְלָ� 'ְלַזְר ַו#ֹאֶמר ֱאלִֹהי� ֶאל : ֲעָ� 6ֲחֶריָ� ֵאת ֶאֶר� ְמג9ֶריָ� ֵאת ָ+ל ֶאֶר� ְ+ַנַע� ַלֲאח9

ֵניֶכ� 'ֵבי� ַזְרֲעָ� זֹאת ְ(ִריִתי ֲאֶ%ר %ְ4ְִמר' ֵ(יִני 'ֵבי: 6ְבָרָה� ְו4ָ6ה ֶאת ְ(ִריִתי ִתְ%מֹר 4ָ6ה ְוַזְרֲעָ� 6ֲחֶריָ� ְלדֹרָֹת�

'ֶב� ְ%מַֹנת ָיִמי� ִי;*ל ָלֶכ� : 'ְנַמְל�4ֶ ֵאת ְ(5ַר ָעְרַלְתֶכ� ְוָהָיה ְלא*ת ְ(ִרית ֵ(יִני 'ֵביֵניֶכ�: 6ֲחֶריָ� ִה;*ל ָלֶכ� ָ+ל ָזָכר

ִה;*ל ִי;*ל ְיִליד ֵ(יְתָ� 'ִמְקַנת ַ+ְסֶ-ָ� : לֹא ִמַ:ְרֲעָ� ה'אָ+ל ָזָכר ְלדֹרֵֹתיֶכ� ְיִליד ָ(ִית 'ִמְקַנת ֶ+ֶס� ִמ+ֹל ֶ(� ֵנָכר ֲאֶ%ר 

ְוָעֵרל ָזָכר ֲאֶ%ר לֹא ִי;*ל ֶאת ְ(5ַר ָעְרָלת* ְוִנְכְרָתה ַה1ֶֶפ% ַהִהוא ֵמַעֶ;יָה ֶאת : ְוָהְיָתה ְבִריִתי ִ(ְב5ְַרֶכ� ִלְבִרית ע*ָל�

  : ְ(ִריִתי ֵהַפר

  :גלות זומאפייניה של הת

  . מידת הדי�–ההתגלות היא בש� אלקי�  .1

H שהרי משמעותה הגופנית היא פגיעה בתמימות, "היה תמי�"כנגד המגמה של , לכאורה(הברית היא ברית המילה  .2

 ).בשלמות

 .קיו� מצוות המילה יגרור אחריו את ברכת הזרע .3

  .שמו של אבר� שונה לאברה� .4

  : זוכה אברה� להתגלות נוספת2א� בפרשייה הבאה. ג� כא� עדיי� אי� הבטחה לזרע דווקא משרה

'ֵבַרְכ4ִי אָֹת7 ְוַג� ָנַת4ִי ִמֶ;1ָה ְלָ� : ַו#ֹאֶמר ֱאלִֹהי� ֶאל 6ְבָרָה� 5ַָרי ִא4ְ%ְָ� לֹא ִתְקָרא ֶאת ְ%ָמ7 5ָָרי ִ+י 5ָָרה ְ%ָמ7

ַוִ#-ֹל 6ְבָרָה� ַעל ָ-ָניו ַוִ#ְצָחק ַו#ֹאֶמר ְ(ִל(* ַה8ְֶב� ֵמ3ה ָ%ָנה : 1ָה ִיְהי'ֵ(� 'ֵבַרְכ4ִיָה ְוָהְיָתה ְלג*ִי� ַמְלֵכי ַעִ;י� ִמֶ;

ַו#ֹאֶמר ֱאלִֹהי� ֲאָבל : ַו#ֹאֶמר 6ְבָרָה� ֶאל ָהֱאלִֹהי� ל' ִיְ%ָמֵעאל ִיְחֶיה ְלָפֶניָ�: ִיָ'ֵלד ְוִא� 5ָָרה ֲהַבת %ְ4ִִעי� ָ%ָנה 4ֵֵלד

'ְלִיְ%ָמֵעאל : 4ְ%ְָ� יֶֹלֶדת ְלָ� ֵ(� ְוָקָראָת ֶאת ְ%מ* ִיְצָחק ַוֲהִקמִֹתי ֶאת ְ(ִריִתי ִא4* ִלְבִרית ע*ָל� ְלַזְרע* 6ֲחָריו5ָָרה ִא

: ִא� י*ִליד 'ְנַת4ִיו ְלג*י Iָד*לְ%ַמְע4ִיָ� ִה1ֵה ֵ(ַרְכ4ִי אֹת* ְוִהְפֵריִתי אֹת* ְוִהְרֵ(יִתי אֹת* ִ(ְמאֹד ְמאֹד ְ%ֵני� ָע5ָר ְנ5ִי

ַוְיַכל ְלַדֵ(ר ִא4* ַוַ#ַעל ֱאלִֹהי� ֵמַעל : ְוֶאת ְ(ִריִתי 3ִקי� ֶאת ִיְצָחק ֲאֶ%ר 4ֵֵלד ְלָ� 5ָָרה ַל;*ֵעד ַהֶ:ה ַ(Aָָנה ָה6ֶחֶרת

  :6ְבָרָה�

  :מאפייניה של התגלות זו

  .3 מידת הדי�–התגלות בש� אלקי�  .1

 . תזכה לב�שרה .2

 .הברית ע� אברה� תתממש באמצעות זרעו משרה .3

 .שמה של שרי שונה לשרה .4

  :)א, בראשית יח(ה שוב לאברה� בתחילת פרשת וירא "לאחר קיומה של מצוות המילה מתגלה הקב

  :ַוֵ#ָרא ֵאָליו ְיקָֹוק ְ(ֵאלֵֹני ַמְמֵרא ְוה'א יֵֹ%ב ֶ-ַתח ָהאֶֹהל ְ+חֹ� ַה#*�

  :תגלות זו ה�מאפייניה של ה

                                                           

 . הפרשייה הקודמתשהרי בסו� פסוק יד מסתיימת 2

 .פסוק כב –הדבר מודגש ג� בפסוק החות� את סדרת ההתגלויות  3



 

 

  .4 מידת הרחמי�–התגלות בש� הויה  .1

 .הבטחה לב� דווקא משרה .2

דוגלת ) יג, דברי� יח(הדר� הראשונה : 'ישנ� שתי דרכי� בעבודת ד. נקדי� הקדמה קצרה, כדי להבי� את השתלשלות הדברי�

  :בשיטה

  :  ֱאלֶֹהיָ�'4ִָמי� 4ְִהֶיה ִע� ד

 אות� נסתרות שבה� –פי די� Hלא זו בלבד שאי� לו חלק בנסתרות האסורות על". אי� לו חלק בנסתרות"ההול� בשיטה זו 

  :)יב-ש� ט(עוסקת התורה באותה פרשייה 

ִיָ;ֵצא ְבָ� ַמֲעִביר ְ(נ* לֹא :  ֱאלֶֹהיָ� נֵֹת� ָלְ� לֹא ִתְלַמד ַלֲע5*ת ְ+ת*ֲעבֹת ַהI*ִי� ָהֵה�'ִ+י 4ָ6ה ָ(א ֶאל ָה3ֶר� ֲאֶ%ר ד

�Aֵ'ְמַנֵח% 'ְמַכ �ל 'ִ+י ת*ֲעַבת ד: ְוחֵֹבר ָחֶבר ְו%ֵֹאל א*ב ְוִיְ>עִֹני ְודֵֹר% ֶאל ַהֵ;ִתי�: 'ִב4* ָ(ֵא% קֵֹס� ְקָסִמי� ְמע*ֵנ+ָ 

  :ִמָ-ֶניָ� ֱאלֶֹהיָ� מ*ִרי% א*ָת� 'ע5ֵֹה ֵא8ֶה 'ִבְגַלל ַה4*ֵעבֹת ָהֵא8ֶה ד

רוכב 'כיצד מנהיג , ה מנהל את עולמו"שיטה זו איננה מנסה להבי� כיצד הקב. אלא ג� בנסתרות המותרות אי� לו עסק

החוק היחיד שבו רשאי ההול� . שידיעת� מעניקה יתרו� ליודע�, ומה� חוקי הבריאה הנסתרי�, את המרכבה' הכרובי�

  :)א, בראשית יז(וזוהי ההדרכה הראשונה שקיבל אברה� בנושא זה ". לקי�א" בגמטריא –בשיטה זו לעסוק הוא חוק הטבע 

        ::::ֶוְהֵיה ָתִמי�ֶוְהֵיה ָתִמי�ֶוְהֵיה ָתִמי�ֶוְהֵיה ָתִמי� ַו#ֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני ֵאל ַ%ַ>י ִהְתַה8ְֵ� ְלָפַני  ֶאל 6ְבָר� ֶאל 6ְבָר� ֶאל 6ְבָר� ֶאל 6ְבָר�''''ַוֵ#ָרא דַוֵ#ָרא דַוֵ#ָרא דַוֵ#ָרא דַוְיִהי 6ְבָר� ֶ(� %ְ4ִִעי� ָ%ָנה ְוֵתַ%ע ָ%ִני� 

  .במידת הרחמי�, רו� של הנהגה בש� הויההוויתור על העסק בנסתרות הוא המקנה את הית

. תו� שמירה על המגבלות ההלכתיות והמחשבתיות הנדרשות, הדר� השנייה דוגלת בשיטה של דרישה מותרת בנסתרות

אבל שומעי לקחו יכולי� ליהנות מפירותיה ג� א� ה� , העוסק בנושאי� אלה חייב לנהוג פרישות וקדושה בהליכות חייו

הנכונות ללכת במידת הדי� מקנה . 5ועל כ� נדרשת בה זהירות מרבית, מידת הדי� שולטת בתחו� זה. שכזועצמ� אינ� במדרגה 

  .לראויי� לה את היתרו� של חזו� והבנה ג� בעתידות

פי החוק H על, פי מידת הדי�Hש� ההבטחה היא על, בפע� הראשונה בפרק יז: ה מבשר לאברה� על הולדת יצחק פעמיי�"הקב

פי חוקי הטבע שב� מאה שנה Hשהרי לא ייתכ� על, הבטחה זו סותרת את עצמה. ת בפע� הזו היא בש� אלקי�ההתגלו. האלקי

צא : "זו אולי משמעותו של כל צחוק; צחוקו של אברה� על היציאה מ� החוק הריהו לגיטימי. יוליד ובת תשעי� שנה תלד

ובסיפורו כלל ג� את , שאברה� סיפר לשרה על התגלות זוייתכ� .  על כ� אי� כלל ביקורת אלקית על צחוקו של אברה�–" חוק

  . ידי בורא עול�H שהתקבל בהבנה על, צחוקו

ש� ההבטחה היא במידת . בתחילת פרשת וירא, הפע� השנייה שבה התבשר אברה� על הולדת יצחק נמצאת בפרק יח

 שהרי כל כולה באה ממציאות של –ק אי� מקו� לצחו, כאשר מדובר על הבטחה מסוג זה. הרחמי� וההתגלות היא בש� הויה

ְו5ָָרה %ַֹמַעת ֶ-ַתח : ")י, בראשית יח(כדר� אגב , שרה שומעת רק את המלאכי�. ההתגלות היא לאברה� ולא לשרה. חסד ורחמי�

. ויותמבלי להבחי� בהבדל הרוחני המשמעותי בי� שתי ההתגל, לכ� היא ממשיכה את צחוקו של אברה�". ָהאֶֹהל ְוה'א 6ֲחָריו

במשמעות של , "ִ+י ָיֵר3ה: "אלא כהסבר למה שגר� אותו, לא כהכחשת המציאות של הצחוק –לפי זה יוסברו דבריה של שרה 

  .6"פי מידת הדי�Hחשבתי שמדובר בהבטחה על"

 החילוק בי� הבשורה לאברה� במידת הדי� לבי�, )ב-בראשית כא א(כאשר מתבונני� בפסוקי� המתארי� את הולדת יצחק 

  :הבשורה על פקידת שרה במידת הרחמי� מודגש ביותר

                                                           

, )כט, ש עד בראשית יט"עיי(ג� כל עניי� השמדת סדו� ובנותיה הוא במידת הרחמי� . פסוקי� יג ויד, הדבר מודגש ג� בפסוקי הסיו� של העניי� 4

  .ל"ואכמ

  ".יקוב הדי� את ההר"והשני בכיוו� של " כח דהיתרא עדי�"האחד בכיוו� של , מנחי�ייתכ� שג� בתחו� ההלכה נוכל לזהות שני קווי�  5

 .ש במפרשי�"ועיי, לפי זה צרי� להסביר שהמילי� האחרונות בפסוק ה� מילותיו של אברה� 6



 

 

ָניו ַל;*ֵעד ֲאֶ%ר ִ>ֶ(ר 6ְְבָרָה�6ְְבָרָה�6ְְבָרָה�6ְְבָרָה�לַו4ַַהר ַו4ֵֶלד 5ָָרה :  ַ+ֲאֶ%ר ִ>ֵ(רְל5ָָרהְל5ָָרהְל5ָָרהְל5ָָרה ''''דדדד ַ+ֲאֶ%ר 3ָמר ַוַ#ַע5 5ָָרה5ָָרה5ָָרה5ָָרה ָ-ַקד ֶאת ''''ודודודוד  ֵ(� ִלְזק9

  :ֱאלִֹהי�ֱאלִֹהי�ֱאלִֹהי�ֱאלִֹהי�אֹת* 

לכ� חוזרת .  ג� הוא היה רק על הבשורה במידת הדי�–ל בעיה בצחוקה של שרה עכשיו הגיע הזמ� להודיע לכול כי אי� כ

  :)ה-ש� ג(בהנהגה אלקית במידת הדי� , אברה� קרא לבנו יצחק: התורה ומדגישה

 ְ(נ* ֶ(� ְ%מַֹנת ָיִמי� ַ+ֲאֶ%ר ַוָ#ָמל 6ְבָרָה� ֶאת ִיְצָחק: ִיְצָחקִיְצָחקִיְצָחקִיְצָחקַוִ#ְקָרא 6ְבָרָה� ֶאת ֶ%� ְ(נ* ַה1*ַלד ל* ֲאֶ%ר ָיְלָדה 8* 5ָָרה 

        : ְו6ְבָרָה� ֶ(� ְמ6ת ָ%ָנה ְ(ִהָ'ֶלד ל* ֵאת ִיְצָחק ְ(נ*:ֱאלִֹהי�ֱאלִֹהי�ֱאלִֹהי�ֱאלִֹהי�ִצָ'ה אֹת* 

  :)ז-ש� ו(יצחק נקרא כ� בגלל הצחוק מתו� הקשר להנהגה במידת הדי� : שרה ג� היא מסבירה שוב

ַו4ֹאֶמר ִמי ִמ8ֵל ְל6ְבָרָה� ֵהיִניָקה ָבִני� 5ָָרה ִ+י ָיַלְד4ִי ֵב� :  ִליִיְצַחקִיְצַחקִיְצַחקִיְצַחקָ+ל ַהAֵֹמַע  ֱאלִֹהי�ֱאלִֹהי�ֱאלִֹהי�ֱאלִֹהי� ָע5ָה ִלי ְצחֹקְצחֹקְצחֹקְצחֹקַו4ֹאֶמר 5ָָרה 

ָניו   :ִלְזק9

  .וממילא אי� כל בעיה לקרוא ליצחק על ש� הצחוק של אביו ואמו

  :)ב-בראשית יז א( במידת הרחמי� ,ל היא הציווי בש� הויה"הפתיחה לכל הפרשיות הנ; בשולי הדברי� נוסי� ונסביר עוד עניי�

 :ָתִמי�ָתִמי�ָתִמי�ָתִמי� ֶאל 6ְבָר� ַו#ֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני ֵאל ַ%ַ>י ִהְתַה8ְֵ� ְלָפַני ֶוְהֵיה ''''דדדדַוְיִהי 6ְבָר� ֶ(� %ְ4ִִעי� ָ%ָנה ְוֵתַ%ע ָ%ִני� ַוֵ#ָרא 

 :ְוֶא4ְָנה ְבִריִתי ֵ(יִני 'ֵביֶנָ� ְו6ְרֶ(ה א*ְתָ� ִ(ְמאֹד ְמאֹד

עבודה בדר� זו היא שתבטיח את קיו� הברית וההבטחה . ללא חקירות בנסתרות'  תושג לפי זה בעבודת ד7תמימותHשלמותה

  .לריבוי הזרע

וכל עניינה של מצווה זו קשור לד� ולדי� , במידת הדי�, שכאמור לעיל נית� בש� אלקי�, הציווי הבא הוא מצוות המילה

  :)י-ג, בראשית יז(

ַוֲהִקמִֹתי ֶאת ְ(ִריִתי ... ֲאִני ִה1ֵה ְבִריִתי ִא4ְָ� ְוָהִייָת ְל6ב ֲהמ*� I*ִי�:  ֵלאמֹרֱאלִֹהי�ֱאלִֹהי�ֱאלִֹהי�ֱאלִֹהי�� ַעל ָ-ָניו ַוְיַדֵ(ר ִא4* ַוִ#-ֹל 6ְבָר 

 ְוָנַת4ִי ְלָ� 'ְלַזְרֲעָ� 6ֲחֶריָ� :'ְלַזְרֲעָ� 6ֲחֶריָ�אלִֹהי� אלִֹהי� אלִֹהי� אלִֹהי� ֵ(יִני 'ֵביֶנָ� 'ֵבי� ַזְרֲעָ� 6ֲחֶריָ� ְלדֹרָֹת� ִלְבִרית ע*ָל� ִלְהי*ת ְלָ� ל

ַ:ת ע*ָל� ְוָהִייִתי ָלֶה� ל  ֶאל 6ְבָרָה� ְו4ָ6ה ֶאת ְ(ִריִתי ֱאלִֹהי�ֱאלִֹהי�ֱאלִֹהי�ֱאלִֹהי�ַו#ֹאֶמר : אלִֹהי�אלִֹהי�אלִֹהי�אלִֹהי�ֵאת ֶאֶר� ְמג9ֶריָ� ֵאת ָ+ל ֶאֶר� ְ+ַנַע� ַלֲאח9

  :ִה;*ל ָלֶכ� ָ+ל ָזָכרִה;*ל ָלֶכ� ָ+ל ָזָכרִה;*ל ָלֶכ� ָ+ל ָזָכרִה;*ל ָלֶכ� ָ+ל ָזָכרְ%ְמר' ֵ(יִני 'ֵביֵניֶכ� 'ֵבי� ַזְרֲעָ� 6ֲחֶריָ� זֹאת ְ(ִריִתי ֲאֶ%ר 4ִ: ִתְ%מֹר 4ָ6ה ְוַזְרֲעָ� 6ֲחֶריָ� ְלדֹרָֹת�

שכביכול פוגמת בשלמות , הדר� להגיע לשלמות ולקיו� ההבטחה על ריבוי הזרע היא דווקא בקיו� מצוות המילה, מבחינה זו

  .הגופנית

ומגלה שקיו� מצוות , בי� די� ורחמי�, � יראה ואהבה שילוב נכו� בי–השלמות האמיתית כוללת בתוכה את שתי הבחינות 

  .כדי לזכות בחירות האמיתית, ולשעבוד כל הכוחות לרצונו' המילה הוא המביא לתמימות ולשלמות בעבודת ד

  

 

                                                           

כמו שמופיע אצל נח ויעקב , תוא� במשמעות רוחני, בפסוקי� העוסקי� בקרבנות,  א� במשמעות פיזית–' של�'לעול� פירושו ' ת�'בלשו� התורה  7

בקוב� ' כנגד ארבעה בני�'ועיי� במאמרי (ייתכ� שנית� להסביר כ� ג� את מדרגתו של הת� בי� ארבעת הבני� שכנגד� דיברה תורה . וג� אצל איוב

  ).ל"ברו� דובדבני זצ' לזכרו של ר' טעמה של אגדה'


