
ָעלֹון מס' 26

ת ּתֹוְלדֹות  ָרׁשַ ּפָ

ִיְצָחק  ל  ׁשֶ ּיָָתם  ִצּפִ ֵתאּור  ּבְ ּפֹוַתַחת  ֵתנּו  ָרׁשָ ּפָ
ָזכּו  לֹא  ֲאֻרּכֹות  ִנים  ׁשָ ְך  ֶמׁשֶ ִליָלִדים.  ְוִרְבָקה 
ר  "ַוּיְֶעּתַ ּיָה!  ִצּפִ ל  ׁשֶ ָנה  ׁשָ ִרים  ֶעׂשְ ֶטן,  ּבֶ ִלְפִרי 
ֲעבּור  ל ּבַ ּלֵ ּתֹו". ִיְצָחק ִמְתּפַ ִיְצָחק ַלה' ְלנַֹכח ִאׁשְ
מּול  ל  ּלֵ ִהְתּפַ ׁשֶ ּוֵפְרׁשּו  הֹוִסיפּו  ַוֲחַז"ל  ּתֹו,  ִאׁשְ
ל, ְוִרְבָקה  ּלֵ ָזִוית זֹו ּוִמְתּפַ ּתֹו – ִיְצָחק עֹוֵמד ּבְ ִאׁשְ
נֱֶאַמר  לֹא  ֶלת.  ּלֶ ּוִמְתּפַ ַאֶחֶרת  ָזִוית  ּבְ עֹוֶמֶדת 
ֲעִתיָרה  ִיְצָחק".  ר  "ַוּיְֶעּתַ א  ֶאּלָ ִיְצָחק"  ל  ּלֵ "ַוּיְִתּפַ
ִפי  ּכְ ּוֵפרּוׁשֹו  ה,  ִפּלָ ּתְ ל  ׁשֶ ְלׁשֹונֹות  ָרה  ֵמֲעׂשָ ִהיא 

ה". ְתִפּלָ ה ְוִהְפִציר ּבִ שפירש"י: "ִהְרּבָ
ָמקֹום  ל ּבְ ה ְמֻסּגֶֶלת ְלִהְתַקּבֵ ִפּלָ י ּתְ דוּנוּ ִכּ ֲחַז"ל ִלּמְ
ְלַהר  ּתֹו  ִאׁשְ ְוִרְבָקה  ִיְצָחק  נְָסעוּ  ן  ּכֵ ְוַעל  ָקדֹוׁש, 
ֵדי  ּכְ לוּ,  ּלְ ִהְתּפַ ם  ְוׁשָ ָהֲעֵקָדה  ִלְמקֹום  ַהּמֹוִרּיָה, 
י  ְלעֹוֵרר ְזכוּת ִלְפֵני ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים. "ּכָאן ֶנֱעַקְדּתִ
ה',  ָאּנָא  ְלַמַעְנךָ,  ַצוָּאִרי  י  ְטּתִ ׁשַ ּפָ ּכָאן  ִלְכבֹוְדךָ, 
ַהר  "ַוּתַ לוּ,  ִהְתַקּבְ ִפּלֹות  ַהּתְ ְוָאֵכן,  ִתי!  ִפּלָ ּתְ ל  ַקּבֵ

ּתֹו". ִרְבָקה ִאׁשְ
הֹוֵתינוּ ֲעָקרֹות  ִאּמָ ה ָהיוּ  ְבֵרי ֲחַז"ל: "ָלּמָ ְידוִּעים ּדִ
יִקים".  ַצּדִ ל  ׁשֶ ָתן  ִלְתִפּלָ ִמְתַאוֶּה  ָהיָה הקב"ה  ׁשֶ  –

 - ְוָרֵחל  ִרְבָקה  ָרה,  ׂשָ הֹות:  ָהִאּמָ ִמּתֹוְך  לֹׁש  ׁשָ
ֶטן.  ּבֶ ְפִרי  ּבִ ִנְפְקדוּ  ה  ִפּלָ ּתְ וְּלַאַחר  ָהיוּ,  ֲעָקרֹות 
הֹות,  ָהִאּמָ ל  ׁשֶ ְתִפּלֹוֵתיֶהן  ּבִ ָחַפץ  ָהעֹוָלם  ּבֹוֵרא 

ָתן. ִפּלָ מַֹע ֶאת ּתְ ֵדי ִלׁשְ יָלִדים, ּכְ ֵרְך אֹוָתן ּבִ ְולֹא ּבֵ
ִהְסטֹוְריָה  ָרָמִטי וְּמכֹונֵן ּבַ ִמְדָרׁש ַאֵחר ְמָתֵאר ֶרַגע ּדְ
ְיִציַאת  ַאֲחֵרי  ָקָצר  ְזַמן  ֵאַרע  ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ל  ׁשֶ
יֹון  ִנּסָ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ַאֲחֵרי  רֹוֵדף  ְרעֹה  ּפַ ִמְצַרִים. 
וְּבֵני- ִמְצַרְיָמה,  אֹוָתם  יב  וְּלָהׁשִ אֹוָתם  ִלְתּפֹס 
ה  "ָלּמָ ל.  ּלֵ ְלִהְתּפַ וַּמְתִחיִלים  ים  ׁשִ חֹוׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ
ׁשֹוֵאל  ְך?"  ּכָ ָלֶהם  הוּא  רוְּך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ה  ָעׂשָ
הוּא  רוְּך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָהיָה  "ׁשֶ יב:  וֵּמׁשִ ְדָרׁש,  ַהּמִ

ָתן." ִמְתַאוֶּה ִלְתִפּלָ
ֵלִוי ֵמִביא ַעל  ן  ּבֶ ַע  ְיהֹוׁשֻ י  ַרּבִ ּדֹוֶמה?  ָבר  ַהּדָ ְלָמה 
ֶפַתע  ּלְ ׁשֶ ּיַַער, ּכְ ַדְרּכֹו ּבַ ל. ֶמֶלְך ֶאָחד ָהיָה ּבְ ְך ָמׁשָ ּכָ
ֹוְדִדים!  ילוּ אֹוִתי ִמיֵדי ַהּשׁ ילוּ! ַהּצִ ַמע ְצָעקֹות: ַהּצִ ׁשָ
ָעָקה  ַהּצְ ּקֹולֹות  ׁשֶ ְוָרָאה  ְלֶעְזָרה,  ז  ֶנְחּפַ ֶלְך  ַהּמֶ
ּנְָפָלה  ׁשֶ ֲאצוָּלה  ת  ּבַ ְנִסיָכה,  ל  ׁשֶ וּוָּנּה  ִמּכִ יעוּ  ִהּגִ
וּב.  יל אֹוָתּה ֶוֱהִביָאּה ִלְמקֹום ִיּשׁ יֵדי ׁשֹוְדִדים. ִהּצִ ּבִ

 עלון זה מוקדש לע"נ מרן הגאון רבי דוד פיינשטיין זצוק"ל, 
חבר מועצת גדולי התורה ויו"ר הנהלת החינוך העצמאי בארה"ב

ולרפואת הרב אברהם נחמן בן שיינע רחל בתושח"י 

ִפּלָה ֶדֶרְך ַהּתְ ּבְ



ִעם  ן  ְלִהְתַחּתֵ ׁש  ּקֵ ּבִ יל  ּצִ ַהּמַ ֶלְך  ְוַהּמֶ יִָמים  ָחְלפוּ 
ָמה  ִאּתֹו.  ר  ְלַדּבֵ ֲאִפּלוּ  ֵסְרָבה  ִהיא  ֲאָבל  ִסיָכה,  ַהּנְ
ְוָאז ִהיא  ִסיָכה  ַהּנְ ׁשֹוְדִדים ֶאל  ַלח  ׁשָ ֶלְך?  ַהּמֶ ה  ָעׂשָ
ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ ּיָבֹוא ְלֶעְזָרָתּה. ּכְ ֶלְך ׁשֶ ה ִלְצעֹק ֶאל ַהּמֶ ֵהֵחּלָ
קֹוֵלְך...  ֶאת  מַֹע  ִלׁשְ ָרִציִתי  ָלּה:  ָאַמר  קֹוָלּה,  ֶאת 

י? ִרי ֶאת ַחְסּדִ ְזּכְ ֵעת ּתִ ַהִאם ּכָ
ִמְצַרִים  ּבְ ְבלוּ  ּסָ ׁשֶ ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ִעם  ָהיָה  ּגַם  ְך  ּכָ
זֹוֲעִקים ְלבֹוֵרא ָהעֹוָלם  ְרעֹה, ֵהם ָהיוּ  ַחת ִעּנוּיֵי ּפַ ּתַ
ְחְררוּ ֵמָהַעְבדוּת ְויְָצאוּ  ּתַ ִהׁשְ ׁשֶ ְגַאל אֹוָתם. ֲאָבל ּכְ ּיִ ׁשֶ
ֶאל ה', וְּלִפיָכְך ה' ִהְכִניס  ָבר לֹא ָצֲעקוּ  ּכְ ְלֵחרוּת, 
ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַאֲחֵריֶהם,  ִלְרּדֹף  ְרעֹה  ּפַ ֵלב  ּבְ
סוּק:  ַהּפָ אֹוֵמר  ְך  ּכָ ְוַעל  ֵאָליו.  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ יָׁשוּבוּ 

ִמיִעִני ֶאת קֹוֵלְך!" ַלע ַהׁשְ ַחְגֵוי ַהּסֶ "יֹונִָתי ּבְ
ָהעֹוָלם.  ְבִריַאת  ּבִ ָבר  ּכְ ּדֹוֶמה  ַרְעיֹון  ִלְמצֹא  ְמַעְניֵן 
סּוִקים;  ֵני ּפְ ין ׁשְ ָמָרא מּוֵבאת ְסִתיָרה ִלְכאֹוָרה ּבֵ ּגְ ּבַ
י  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ּיֹום  ּבַ ָבר  ּכְ ׁשֶ ָלנּו  ר  ְמַסּפֵ ֶאָחד  סּוק  ּפָ
ֲאָבל  א,  ׁשֶ ּדֶ הֹוִציָאה  ָהָאֶרץ  ָהעֹוָלם  ִלְבִריַאת 
ֶדה ֶטֶרם ִיְהיֶה  יַח ַהּשָׂ ל ׂשִ "ּכָ ׁשֶ י ֶנֱאַמר  ִ ׁשּ ִ ּיֹום ַהּשׁ ּבַ
ֵדי  ּכְ צֹוֵמַח.  ׁשּום  ַדל  ּגָ לֹא  ֲעַדִין  ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ָבָאֶרץ", 
ַרב  ָהָאמֹוָרא  יר  ַמְסּבִ סּוִקים,  ַהּפְ ֵני  ׁשְ ין  ּבֵ ב  ֵ ְלַיּשׁ
ּיֹום  ּבַ ָבר  ּכְ ָצצּו  ִבים  ֲעׂשָ ַהּבָא:  ר  ַהֶהְסּבֵ ֶאת  י  ַאּסִ
יַע  ִהּגִ י  ִ ׁשּ ִ ַהּשׁ ּיֹום  ּבַ ׁשֶ ַעד  ְדלֹו  ּגָ לֹא  ַאְך  י,  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ
ִדיַלת  ּגְ ַעל  ׁש  ּוִבּקֵ ֲעֵליֶהם  ל  ּלֵ ְוִהְתּפַ ָהִראׁשֹון  ָאָדם 
ה  ִמְתַאּוֶ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ְדָך  "ְלַלּמֶ ָמִחים.  ַהּצְ

יִקים".  ל ַצּדִ ָתן ׁשֶ ִלְתִפּלָ
ֶטן,  ִנים ִלְפִרי ּבֶ ִחּכוּ ׁשָ הֹות ׁשֶ ן ֶאת ָהִאּמָ ָרִאינוּ ִאם ּכֵ
ְוֶאת  ְרעֹה,  ּפַ ֵני  ִמּפְ ְמבָֹהל  ַרח  ּבָ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ֶאת 
ָרה  ְלַמּטָ ָקרוּ  ֵאּלוּ  ל  ָכּ קֶֹצר רוַּח;  ּבְ ִחּכוּ  ׁשֶ ִאים  ׁשָ ַהּדְ
ת  ִפּלַ מַֹע ֶאת ּתְ ְלַבד – ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ָחֵפץ ִלׁשְ ַאַחת ּבִ

ְיָלָדיו!
רֹוֶצה  הקב"ה  ִקְרָבֵתנוּ.  ּבְ ָחֵפץ  ה'  ה?  ָלּמָ ְך  ּכָ ְוָכל 
ה'  "ָקרֹוב  ֶנֱאַמר  ְך  ּכָ ְוַעל   – ֵאָליו  ְקרֹוִבים  ֵאר  ָ ּשׁ ּנִ ׁשֶ

ר ִיְקָרֻאהוּ ֶבֱאֶמת". ְלָכל קְֹרָאיו, ְלכֹל ֲאׁשֶ
ִיְצָחק  ר'  ַהּגָאֹון  ר  ִסּפֵ ה  ִפּלָ ּתְ ל  ׁשֶ ּכָֹחּה  ַעל 
ִליָט"א ִסּפוּר ְמַרּגֵׁש ְוִנְפָלא: "ְלַאַחר  ֵטיין ׁשְ ְרׁשְ ִזיְלּבֶ
רֹוְפֵאי  ִלְפֵני  ַסְרנוּ  ּמָ ׁשֶ ָהרֹוְפִאים  עוֵּרי  ִ ִמּשׁ ֶאָחד 
ִמחוּץ  ִלי  ין  ְמּתִ ַהּמַ ִכיר  ּבָ רֹוֵפא  ּבְ י  ִהְבַחְנּתִ ָרֵאל,  ִיׂשְ
יָדֹו  ּבְ ִניִתי ֵאָליו, ָרִאיִתי ׁשֶ ּפָ ׁשֶ ְדָרׁש. ּכְ ית ַהּמִ ְלֶפַתח ּבֵ
י אֹותֹו:  ַאְלּתִ ָניו ְמֻרּגָׁש ְמאֹד. ׁשָ ית ְוֵסֶבר ּפָ ּקִ אֹוֵחז ׂשַ
ַסֲעַרת  ֵמֲחַמת  הוּ?"  ֶ ַמּשׁ ִלי  לֹוַמר  ָרִציָת  "ּדֹוְקטֹור, 
ְמאֹד  לֹו  ה  ָקׁשֶ ָהיָה  ּה,  ּבָ רוּי  ׁשָ ָהיָה  ׁשֶ ַהְרּגָׁשֹות 

ּנָה  ית, ְוהֹוִציא ִמּמֶ ּקִ ר. הוּא ִהְכִניס ֶאת יָדֹו ַלּשַׂ ְלַדּבֵ
ְמיָֻחד  "ָמה  ִלְבנֹו.  ּיְָך  ַ ַהּשׁ ְלַתְלִמיִדים  ה  ִפּלָ ּתְ ִסּדוּר 
ְלָך  ּגַָרם  ּדוּר  ַהּסִ "ַמּדוַּע  י,  ִהְתַעְנַיְנּתִ ֶּה?"  ַהז ּדוּר  ּסִ ּבַ

ְך?" ל ּכָ ה ָכּ ׁשוּת ַרּבָ ְלִהְתַרּגְ
י  ְנּתִ ָנה ִהְתַחּתַ ֵרה ׁשָ ֲחֵמׁש ֶעׂשְ ר: "ִלְפֵני ּכַ ָהרֹוֵפא ִסּפֵ
ָזִכינוּ  לֹא  ֶהם  ּבָ ִנים  ׁשָ ר  ִמְסּפַ ֲעבֹור  ּכַ י.  ּתִ ִאׁשְ ִעם 
י  ּפִ ַעל  י  ִכּ ָהַרב,  ְלַצֲעֵרנוּ  ָלנוּ,  נֹוַדע  ֵקד,  ְלִהּפָ
ְיָלִדים ָלעֹוָלם,  ְלָהִביא  ְזּכֶה  ּנִ ׁשֶ ִסּכוּי  ֵאין  ָהְרפוָּאה, 
ָחמוּד,  ינֹוק  ּתִ ְלִאּמוּץ  ְלנוּ  ִקּבַ ָמה  ְזַמן  ְלַאַחר  ָלֵכן, 

ה". ְמִסירוּת ַרּבָ ְלנוּ ְוִחּנְַכנוּ אֹותֹו ּבִ ּדַ ּגִ
ץ  ן ַהְמֻאּמָ ר, ַהּבֵ יְך ָהרֹוֵפא ְלַסּפֵ ָנה", ַמְמׁשִ ׁשָ "ִלְפֵני ּכְ
ר  ִמְסּפַ ֲעבֹור  ּכַ ּתֹוָרה.  ְלמוּד  ּתַ ּבַ א'  ה  ּתָ ַלּכִ ָעָלה 
ּה  ּבָ ת ִסּדוּר', ׁשֶ ה 'ְמִסּבַ ּתָ ים, ֶנֶעְרָכה ְלַיְלֵדי ַהּכִ ֳחָדׁשִ
ְלַאַחר  ְוִהּנֵה,  ר.  ְמֻהּדָ ה  ִפּלָ ּתְ ִסּדוּר  יֶֶלד  ל  ָכּ ל  ִקּבֵ
ת רֹוֵממוּת לֹא  ַהְרּגָׁשַ ן נָתוּן ּבְ ַהּבֵ י ׁשֶ ה, ִהְבַחְנּתִ ִסּבָ ַהּמְ
ר ָלחוּׁש  ר ְוָהיָה ֶאְפׁשָ ָניו ָהיוּ קֹוְרנֹות ֵמאֹׁשֶ ְרִגיָלה. ּפָ
ּגַם  ִקְרּבֹו.  ּבְ ְתחֹוֶלֶלת  ַהּמִ דֹוָלה  ַהּגְ ׁשוּת  ַהִהְתַרּגְ ֶאת 

ְיָתה הוּא ָהיָה ְמֻרּגָׁש ַעד ְמאֹד. יַע ַהּבַ ִהּגִ ׁשֶ ּכְ
ַמּדוַּע  ַהּיֹום,  ָהיָה  "ָמה  ֵאָליו,  ִניִתי  ּפָ ַהּיָָקר",  ִני  "ּבְ
ַמּה  ּתָ ֵאָלה?",  ְ ַהּשׁ "ָמה  ְמֻרּגָׁש?"  ְך  ּכָ ל  ָכּ ה  ַאּתָ
י  ְכּתִ ִהְמׁשַ ִסּדוּר!"  ַהּיֹום  י  ְלּתִ ִקּבַ "ֲהֵרי  ְלֶעְבִרי, 
ל  ָכּ ה  ַאּתָ ִסּדוּר  ְלּתָ  ּבַ ּקִ ׁשֶ ְגַלל  ּבִ "ְוַרק  ְלִהְתַעְניֵן: 
ֲאִני  ׁשֶ טוַּח,  ּבָ ֲעַדִין  ׁשֶ ן  ְוַהּבֵ ְוִנְסָער?"  ְמֻרּגָׁש  ְך  ּכָ
ְדָמעֹות:  ּבִ מוָּצפֹות  ֵעיָניו  ׁשֶ ּכְ יב  ֵהׁשִ י',  'ָהֲאִמּתִ ָאִביו 
יֹוֵדַע  ה'  וָּברוְּך  ִסּדוּר,  ִלי  ּיֵׁש  ׁשֶ ו  ַעְכׁשָ ֲהֵרי  א,  "ַאּבָ
ן  ּתֵ  – ָהעֹוָלם  ִמּבֹוֵרא  ׁש  ְלַבּקֵ אוַּכל  ל,  ּלֵ ְלִהְתּפַ ֲאִני 
ל, ִלְזעֹק ִלְבּכֹות  ּלֵ ה לֹא ַאְפִסיק ְלִהְתּפַ ִלי ָאח! ֵמַעּתָ
ל עֹוָלם, חוּס ְוַרֵחם ָעַלי.  וְּלִהְתַחּנֵן – ָאּנָא ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ֲאִני רֹוֶצה ָאח!"
י  ִליּבִ יק.  ּדִ ְוַהּצַ ִמים  ַהּתָ ַהּיֶֶלד  ַעל  י  ִרַחְמּתִ ְך  ּכָ ל  "ָכּ
ֵאין  יִתי לֹו, ׁשֶ ּלִ ּלֹא ּגִ אי ׁשֶ י. ַאְך ַוּדַ ִקְרּבִ ׁש ֶנְחַמץ ּבְ ַמּמָ
ְהיֶה  ּיִ ּנוַּכל ְלָהִביא יֶֶלד ָלעֹוָלם ׁשֶ ל ִסּכוּי, ׁשֶ ְמַעט ָכּ ּכִ

ָאִחיו".
ֶבִכי,  ּבְ וּפֹוֵרץ  ק  ִמְתַאּפֵ ֵאינֹו  ִכיר  ַהּבָ ָהרֹוֵפא  ְוָכאן, 
ִלְפֵני  ֶנֶעְרָכה  ּדוּר  ַהּסִ ת  "ְמִסּבַ ִסּפוּרֹו:  ֶאת  וְּמַסּיֵם 
ַמּיָא ְלַהְכִניס  ׁשְ א ּדִ ִסּיְַעּתָ ָנה, ַהּיֹום ָזִכינוּ ּבְ ָ חֹות ִמּשׁ ּפָ
נֹות  ׁשְ ֵרה  ֶעׂשְ ֲחֵמׁש  ְלַאַחר   – ָלנוּ  ַהּנֹוָלד  ֵננוּ  ּבְ ֶאת 

ל ַאְבָרָהם ָאִבינוּ!" ְבִריתֹו ׁשֶ ֲעָקרוּת, ּבִ
ה  ִפּלָ ַהּתְ ל  ׁשֶ ְפָלא  ַהּנִ ַהּכַֹח  ֵּק  וְּמַחז ַמְדִהים  ה  ּמָ ּכַ
ַמִים וְּלהֹוִריד  ֲעֵרי ׁשָ כָֹחּה ִלְפּתַֹח ׁשַ ּבְ ב, ׁשֶ ֵמעֶֹמק ַהּלֵ

ְיׁשוּעֹות.



יֶַדע. ַעל ָהרֹוֵפא ָלַדַעת  לּויֹות ּבְ ָחְכמֹות ָהעֹוָלם ּתְ
ֵאיְך  ָלַדַעת  ָצִריְך  ר  ַהּנַּגָ ָהְרפּוָאה,  ָחְכַמת  ֶאת 
ּיֹוֵדַע ֶאת אּוָמנוּת  ַלֲעבֹד ִעם ֵעץ ְוַהַחּיָט הּוא ֶזה ׁשֶ
ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרה  ּבַ ָבר  ַהּדָ הּוא  ׁשֹונֶה  ִפיָרה.  ַהּתְ
ָהַאַחת  ילֹות:  ַמְקּבִ ִמְצוֹות  י  ּתֵ ׁשְ ּבִ ָאנּו   ים  ְמֻצּוִ ּה  ּבָ
ֶאת  ָלַדַעת  ְיהּוִדי  ַעל  ַהּתֹוָרה.  ְיִדיַעת  ִמְצַות   –
ַלֲעׂשֹות  מֹר,  ִלׁשְ ּיּוַכל  ׁשֶ ְכֵדי  ּבִ ַהּתֹוָרה  ֶחְלֵקי 
ִלּמּוד  ִמְצַות  ִהיא   – ִנּיָה  ְ ַהּשׁ ְצָוה  ְוַהּמִ ּוְלַקּיֵם. 
ֶחְלֵקי  ֶאת  ם  ּגַ ּנֵן  ּוְלׁשַ ִלְלמֹד  ַהּיְהּוִדי  ַעל  ַהּתֹוָרה. 
ָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ אֹוֶמֶרת:  זֹאת  יר.  ַמּכִ ָבר  ּכְ ׁשֶ ּתֹוָרה 
ָמָרא,  ּגְ ּבַ אֹו  ָנה  ׁשְ ּמִ ּבַ ֶרק  ּפֶ ְקָרא,  ּמִ ּבַ ה  ָרׁשָ ּפָ לֹוֵמד 
יר, ְמַקּיֵם  ֶרם ָלַמד ְוֵאינֹו ַמּכִ ּטֶ א ִהְלָכִתי ׁשֶ אֹו נֹוׂשֵ
ָחָדׁש  ָלַדַעת ֵחֶלק  ִמְצוֹות – הּוא לֹוֵמד  י  ּתֵ ׁשְ הּוא 
ְוַעל  ַהּתֹוָרה,  ְיִדיַעת  ִמְצַות  ְמַקּיֵם  ּוְבָכְך  ּתֹוָרה,  ּבַ
ּמּוד ְמַקּיֵם ִמְצַות ִלּמּוד ַהּתֹוָרה. ְוִאם הּוא  ֶעֶצם ַהּלִ
ַלְמרֹות   – יר  ַמּכִ ָבר  ּכְ הּוא  ׁשֶ ּתֹוָרה  ּבַ ֵחֶלק  ּנֵן  ְמׁשַ
ְמַקּיֵם  ֲהֵריהּו   - ם  ִמְתַקּדֵ ְוֵאינֹו  ׁש  ְמַחּדֵ ֵאינֹו  ׁשֶ

ִמְצַות ִלּמּוד ַהּתֹוָרה.
ַזַצ"ל,  וֹואְזנֵר  ִוי  ַהּלֵ מוֵּאל  ׁשְ נוּ  ַרּבֵ ַהֲהָלָכה,  ַעּמוּד 
ו ִאיׁש יֵֹדַע ַצִיד ִאיׁש  ֵתנוּ "ַוְיִהי ֵעׂשָ ָפָרׁשָ ַרׁש זֹאת ּבְ ּדָ
יֹוֵדַע  הוּא  ׁשֶ ָכְך  ּבְ ַצּיָד?  ו  ֵעׂשָ ָקרוּי  ָמה  ּבְ ֶדה".  ׂשָ
לוּי  ל ַיֲעקֹב ָאִבינוּ ַלּתֹוָרה, לֹא ּתָ ר ׁשֶ ׁשֶ ַצִיד. ַאְך ַהּקֶ
ב  יֹׁשֵ ם  ּתָ ִאיׁש  "ְוַיֲעקֹב  ִלּמוּד!  ּבְ א  ֶאּלָ 'יִדיָעה',  ּבִ

הוּא  ִמְדָרׁשֹות.  י  ּתֵ ּבָ ָוֵעֶבר,  ם  ׁשֵ ָאֳהֵלי   - אָֹהִלים" 
א  ֶאּלָ ּיֹוֵדַע"  "ׁשֶ ֶזה  ֵאינֹו  ָחָכם  ְלִמיד  ּתַ ְולֹוֵמד!  ב  יֹוׁשֵ

ּלֹוֵמד! ֶזה ׁשֶ
ִלּמוּד  ִמְצַות  ַעל  ֲאבֹוֵתינוּ  ְמרוּ  ׁשָ ָודֹור  ּדֹור  ָכל  ּבְ
עוִּרים  ׁשִ קֹוֵבַע  ְיהוִּדי  ֵעיָנם.  ַבת  ּבָ ַעל  ּכְ ַהּתֹוָרה 
ִית ְוִלּמוּד  ּבַ ַחְברוָּתא, ִלּמוּד ּבַ ֲחבוָּרה אֹו ּבְ יֹוִמּיִים, ּבַ
ַהּיְהוִּדי.  ַחּיֵי  ז  ֶמְרּכַ הוּא  ּמוּד  ַהּלִ ְדָרׁש.  ַהּמִ י  ָבּתֵ ּבְ
ֲחַז"ל  ּמוּד.  ַהּלִ עֹות  ׁשְ ְסִביב  סֹוֵבב  יֹומֹו  ֵסֶדר  ל  ָכּ
ל  ׁשֶ ין  ּדִ ית  ּבֵ ְפֵני  ּבִ עֹוֵמד  ָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ י  ִכּ אֹוְמִרים, 
ֵאלֹות  ְ ַהּשׁ ַאַחת  נֹוָתיו,  וּׁשְ יָָמיו  ִמּלוּי  ְלַאַחר  ַמְעָלה 
"ָקַבְעּתָ  ֵאָלה:  ְ ַהּשׁ ִהיא  ָאל  ִנׁשְ הוּא  ׁשֶ ָהִראׁשֹונֹות 

ים ַלּתֹוָרה?" ִעּתִ
ַזַצ"ל,  יֹוֵסף  עֹוַבְדיָה  נוּ  ַרּבֵ ל  ׁשֶ ָרׁשֹוָתיו  ִמּדְ ַאַחת  ּבְ
ֶמֱחָצה  ּכְ  – ָקבוַּע  ל  "ָכּ ֲהָלָכה:  ּבַ ָלל  ּכְ נֹו  יֶׁשְ י  ִכּ ָאַמר 
יד  ִמין חֶֹמר; ַעל ַהּיְהוִּדי ְלַהְקּפִ ַעל ֶמֱחָצה". ְוָדַרׁש ּכְ
ָקבוַּע!  ִיְהיֶה  ּמוּד  ַהּלִ ׁשֶ  - ַלּתֹוָרה  ים  ִעּתִ ְקִביַעת  ַעל 
ֵארוַּע?  פוּת ּבְ ּתְ ּתַ ּמוּד. ִהׁשְ ּתֹור ָלרֹוֵפא? - ַאֲחֵרי ַהּלִ
ָכל יֹום,  ְזַמן ָקבוַּע ּבְ ּמוּד הוּא ּבִ ּמוּד. ַהּלִ - ַאֲחֵרי ַהּלִ
ֲהֵרי  ְך,  ּכָ ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ִמי  ַהּיֹום.  ַמֲהַלְך  ִמְתַנֵהל  וְּסִביבֹו 
ֶמֱחָצה ַעל ֶמֱחָצה". ְוָכְך, ּגַם ִאם לֹוֵמד  ב "ּכְ ֶזה ֶנְחׁשָ
ִביעוּת,  ַהּקְ ַעל  יד  ִהְקּפִ ׁשֶ יָון  ּכֵ יֹום,  ּבְ ַאַחת  ָעה  ׁשָ

ִאּלוּ ָלַמד ֲחִצי יֹום! ַמִים ּכְ ָ ּשׁ ב לֹו ּבַ ֶנְחׁשָ

ל  ׁשֶ ִטיָרתֹו  ּפְ יֹום  ָחל  ִכְסֵלו  ּבְ ב'  יֹום  ּבְ בּוַע,  ָ ַהּשׁ
ָהַרב  ַזַצ"ל.  קֹוְטֶלר  ַאֲהרֹן  נּו  ַרּבֵ דֹול,  ַהּגָ אֹור  ַהּמָ
ֵמֵאיַמת  ִנְמְלטּו  ר  ֲאׁשֶ ַהּדֹור  דֹוֵלי  ִמּגְ קֹוְטֶלר, 
ִקיַע  ָאֶמִריָקה, ִהׁשְ ַהּנָאִצים ּוָמְצאּו חֹוף ִמְבַטִחים ּבְ
יִָמים  אֹוָתם  ּבְ ַהּתֹוָרה'.  'עֹוַלם  ּקּום  ׁשִ ּבְ ַרּבֹות 
ים  ָהֲאָנׁשִ רֹב  ִנּיָה.  ְ ַהּשׁ ָהעֹוָלם  ִמְלֶחֶמת  ַאֲחֵרי  ׁשֶ
ֲעבֹוָדה  ּבַ ָעְסקּו  ִלי,  ְוַכְלּכָ י  ְחּתִ ּפַ ִמׁשְ ּקּום  ׁשִ ּבְ ָעְסקּו 
ֶקֶרן  ֶאת  ְלרֹוֵמם  ָעַמל  ַאֲהרֹן  י  ַרּבִ ַאְך  יְזנֶס',  ְו'ּבִ
 ' בֹוּהַ ית ִמְדָרׁש ּגָ יָבתֹו 'ּבֵ ד ֶאת ְיׁשִ ַהּתֹוָרה. הּוא ִיּסֵ

יבֹות  ֵאם-ַהְיׁשִ ִלְהיֹות  ָהְפָכה  ׁשֶ ֵלְיקוּוד,  ֲעיָָרה  ּבָ
ֶּה. ִרית ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהז ַאְרצֹות ַהּבְ ּבְ

ל  ׁשֶ ִזּיִים  ְרּכָ ַהּמֶ ִדים  ַהְמַיּסְ ין  ּבֵ ָהיָה  קֹוְטֶלר  ָהַרב 
ִתּיוּת ְוַאֲחָריוּת  ז ַהִחּנוְּך ָהַעְצָמִאי', ִמּתֹוְך ִאְכּפָ 'ֶמְרּכַ
ּה  ת ַרְגָליו ְלָאְרּכָ ּתֵ ר ֵהם. הוּא ּכִ ֲאׁשֶ ה ּבַ ְלָכל יֶֶלד ְוַיְלּדָ
ָסִפים  ָרה ְלַגּיֵס ּכְ ַמּטָ ִרית, ּבְ ל ַאְרצֹות ַהּבְ ּה ׁשֶ וְּלָרְחּבָ
עֹל  א ּבְ הוּא ָנׂשָ ְלִבּסוּס 'ַהִחּנוְּך ָהַעְצָמִאי'. ַלְמרֹות ׁשֶ
ִאּסוּף  ּבְ ּגַם  ַרּבֹות  ִקיַע  ִהׁשְ ֵלְיקווּד,  יַבת  ְיׁשִ יָבתֹו,  ְיׁשִ

ָרֵאל.  ֶאֶרץ ִיׂשְ ּבְ רוּמֹות ְלַמַען ַהִחּנוְּך ָהַעְצָמִאי ׁשֶ ּתְ

ֶדֶרְך ַהּתֹוָרה ּבְ

יִקים ּדִ ֶדֶרְך ַהּצַ ּבְ



"ַהִחּנּוְך  ְלַמַען  ים  ּבּוִרּיִ ַהּצִ אּוָמיו  ִמּנְ ֶאָחד  ּבְ
ְפֵני  ּבִ ב  ִמְתַיּצֵ ָאָדם  ל  ָכּ ֵאָלה:  ׁשְ ּבִ ַתח  ּפָ ָהַעְצָמִאי", 
ָהעֹוָלם.  ִמן  ִטיָרתֹו  ּפְ ְלַאַחר  ַמְעָלה  ל  ׁשֶ ין  ּדִ ית  ּבֵ
ַהְנָהגֹוָתיו,  ֶאת  ּבֹוְדִקים  יו,  ַמֲעׂשָ ֶאת  ׁשֹוְקִלים 
ָסק  ְוַהּפְ ָלָרִעים  ַהּטֹוִבים  יו  ַמֲעׂשָ ין  ּבֵ ַמְכִריִעים 
ָעָליו  ָחִליָלה  ׁשֶ אֹו  ֵעֶדן,  ן  ּגַ  – ָהֱאֶמת  עֹוַלם  ּבְ ן  ִנּתָ
יַע ְלַגן ֵעֶדן.  יִהּנֹם ְוַרק אח"כ ְלַהּגִ ּגֵ ֵהר קֶֹדם ּבַ ְלִהּטָ
דֹול  ין ַהּגָ ְך, ׁשֹוֵאל ָהַרב קֹוְטֶלר, ַמהּו "יֹום ַהּדִ ִאם ּכָ
ל  קּו ָכּ י ִיְבּדְ ְוַהּנֹוָרא" ֶלָעִתיד ָלבֹוא, ָעָליו ֶנֱאַמר ִכּ
ָאָדם ִמי ִיְזּכֶה ָלקּום ִלְתִחּיָה ְוִלְחיֹות ָלעֹוָלם ַהּבָא? 
יֹום  ּבְ ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ י  ִכּ ֶדת  ְמַלּמֶ ָמָרא  ַהּגְ ְועֹוד,  זֹאת 
תּוִחים  ּפְ ֵמִתים  ְוִסְפֵרי  ים  ַחּיִ ִסְפֵרי  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש 
ָבר  ִתים? ֲהֵרי ּכְ ִנים ֶאת ַהּמֵ ִלְפֵני השי"ת. ַעל ָמה ּדָ

ִטיָרָתם? ֵעת ּפְ נּו אֹוָתם ּבְ ּדָ
ִטיָרתֹו ַעל  ֵעת ּפְ ל ָאָדם ִנּדֹון ּבְ ׁשוּת, ָכּ ִהְתַרּגְ וֵּבֵאר ּבְ
י  ו! ַרּבִ יו ְלאֶֹרְך יָָמיו ַחּיָיו. ַאְך ֶזה לֹא ִנְגָמר ַעְכׁשָ ַמֲעׂשָ
דֹוׁש,  "י ַהּקָ ִ ל ַרּשׁ ִמיָרה ׁשֶ מוּתֹו ַהּתְ ַאֲהרֹן ָלַקח ֶאת ּדְ
לֹמֹה ִיְצָחִקי  י ׁשְ ָבָריו: "ַרּבִ יר ֶאת ּדְ וְּבֶאְמָצעוּתֹו ִהְסּבִ
ים  ַמֲעׂשִ ּבְ ה  ְוִהְרּבָ ּתֹוָרה  יץ  ִהְרּבִ ֶהם  ּבָ ָנה,  ׁשָ ַחי 65 
ֶהם  ֵני ַהּתֹוָרה 'קוְּנְטֵרִסים' ּבָ ֶקֶרב ּבְ טֹוִבים. ֵהִפיץ ּבְ
ַתח צַֹהר ְלָכל לֹוֵמד  ְלמוּד, ּפָ ְקָרא ְוַהּתַ ֵאר ֶאת ַהּמִ ּבֵ
ְוהֹוִתיר  ים  ַמֲעׂשִ ִנְפַטר ֲעטוּר  "י  ִ ַרּשׁ ָזֵקן.  ְוַעד  ִמּנַַער 
ּתֹוָרה.  דֹוֵלי  ּגְ ְוֶצֱאָצִאים  ים  ַרּבִ ְלִמיִדים  ּתַ ַאֲחָריו 
ל ַמְעָלה  ין ׁשֶ ית ּדִ ֲעֵרי ּבֵ רֹום וְּבׁשַ ָמתֹו ָעְלָתה ַלּמָ ִנׁשְ
יק!" הוּא ִנּדֹון  ָעִרים ְויָבֹא גֹוי ַצּדִ ׁשְ ְתחוּ  ִהְכִריזוּ: "ּפִ
יו  ָרֵאל. ַאְך ַמֲעׂשָ דֹוֵלי ִיׂשְ מֹות ּגְ ת ִנׁשְ ְמִחּצַ ְלַחּיֵי ֶנַצח ּבִ
א  ָנׂשָ ִטיָרתֹו!"  ּפְ ִעם  ֶנֶעְצרוּ  לֹא  "י  ִ ַרּשׁ ל  ׁשֶ ַהּטֹוִבים 
יִכים  ֶרֶגׁש: "ֲהֵרי ַמְמׁשִ ָהַרב ַאֲהרֹן קֹוְטֶלר ֶאת קֹולֹו ּבְ
ְזכוּת  ִדְבֵרי ּתֹוָרה ּבִ יל ּבְ ּכִ ַעד יֵָמינוּ ָאנוּ ְלָהִבין וְּלַהׂשְ
יו  רוּׁשָ ִגים ִעם ּפֵ ל יֶֶלד ְויְָלָדה ִמְתַעּנְ דֹוׁש! ָכּ "י ַהּקָ ִ ַרּשׁ
ָמָרא  חוִּרים ְמִביִנים ַעּמוֵּדי ַהּגְ סוֵּקי ַהּתֹוָרה, ּבַ ַעל ּפְ
ע"י  בוּ  ְכּתְ ּנִ ׁשֶ 'ּתֹוָספֹות'  לֹוְמִדים  ַאְבֵרִכים  ְזכוּתֹו.  ּבִ
יֹום  ּבְ ָנה,  ׁשָ י  ִמּדֵ ְזכוּתֹו!  ּבִ ֶזה  ל  ָכּ וְּנָכָדיו.  ְלִמיָדיו  ּתַ
ִפים לֹו ְזֻכּיֹות  "י ֵמָחָדׁש! ִמְתַוּסְ ִ ֲהַרת עֹוָלם ִנּדֹון ַרּשׁ

ּיֹות' ְללֹא סֹוף!  ַרּבֹות, 'ִרּבִ
ׁשֹוְמָעיו  ְקַהל  ֶאת  ְוֶהְחִזיר  קֹוְטֶלר  ָהַרב  יְך  ִהְמׁשִ
ִרים  ַהּמֵ ּגַם ִעם  ָבר  ַהּדָ ְך  ּכָ ק, ְלעֹוַלם ַההֶֹוה;  ַהְמֻרּתָ
ְזכוּת  ָרֵאל ֵמִחּנוְּך ְקלֹוֵקל. ּבִ ַלת ַיְלֵדי ִיׂשְ רוָּמה ְלַהּצָ ּתְ
ַמע  ׁשְ ִיְקָרא ְקִריַאת  ָך עֹוד יֶֶלד ְיהוִּדי  ּלְ ׁשֶ רוָּמה  ַהּתְ
יְך  ְוַיְמׁשִ ין  ִפּלִ ּתְ יַח  ַיּנִ ְזכוְּתָך  ּבִ ּתֹוָרה,  ִלְלמֹד  ְוִיְזּכֶה 
ר!  ׁשֵ ּכָ ְיהוִּדי  ִית  ּבַ יִָקים  וִּבְזכוְּתָך  ה  ְקדֹוׁשָ יָבה  ִליׁשִ

ְזֻכּיֹות  ָנה יָדוּנוּ אֹוְתָך ֵמָחָדׁש - ּבִ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ְוָכְך, ּבְ
כוּת!  ְּ ַהז ְלגֶֹדל  בוּל  ּגְ ֵאין  פֹות.  וִּמְתַוּסְ רֹות  ִמְצַטּבְ
עֹוַלם  ּבְ ְזֻכּיֹות  ְלָך  יֹוִסיפוּ  עֹוד  ָנה  ׁשָ ֵמָאה  ַאֲחֵרי 
רוָּמְתָך  ּתְ ְזכוּת  ּבִ י  ִכּ ֶזה,  יֶֶלד  ל  ׁשֶ ְנָכָדיו  ַעל  ָהֱאֶמת 
יְך  ְמׁשִ ּתַ ׁשֶ ִנְצִחית  ָקָעה  ַהׁשְ ּדֹורֹות!  יל  ְלַהּצִ ָזִכית 

רוָּמה ִלְמֶלאֶכת ַהּקֶֹדׁש. רֹות ִלְמִניֵפי ּתְ ְלָהִניב ּפֵ
ְלֵנַצח  ְזֻכּיֹות  ְקֶנה  ַהּמַ ִמְפָעל  הוּא  עֹות'  ַהַהּסָ 'ֶקֶרן 
רוָּחִנית  ָלה  ַהּצָ ל  ׁשֶ ֲענָק  ָלה  ַהּצָ ְלּגַל  ּגַ ֶזהוּ  ְנָצִחים. 
ּתֹוָרה  ְלמֹוְסדֹות  יֹומֹו  ּבְ יֹום  י  ִמּדֵ ְלִמיִדים  ּתַ ַעת  ְוַהּסָ
ְטהֹוָרה  ָקָפה  ְוַהׁשְ ֶנַצח  ֶעְרֵכי  ִליָלִדים  ַמְקִנים  ֶהם  ּבָ

ה. ְוַזּכָ
ר ְלָפִעיל  ֵ ה( ִהְתַקּשׁ ִתיַבת ׁשוּרֹות ֵאּלֶ ֵעת ּכְ ַהּבֶֹקר, )ּבְ
ַעְצמֹו  ֶאת  יג  ִהּצִ ׁשֶ ָאָדם  עֹות'  ַהַהּסָ 'ֶקֶרן  ּבְ ִזי  ֶמְרּכָ
דוִּיים(,  ּבְ ֵאיָנם  מֹות  ֵ )ַהּשׁ נִֵרּיָה'  ל  ׁשֶ ָאִביו  'ָתִמיר  ּכְ
ְוָאנִֹכי  י  ּתִ ִאׁשְ ׁשֶ ַהּטֹובֹות  ַהַהְחָלטֹות  "ַאַחת  ר:  ְוִסּפֵ
ֵננוּ נִֵרּיָה  ַחּיִים, ִהיא ַהַהְחָלָטה ִלְרׁשֹם ֶאת ּבְ ינוּ ּבַ ָעׂשִ
ַהּנֹוָחה  ָעה  ַהַהּסָ ְזכוּת  ּבִ ַרק  ְוזֹאת  ּתֹוָרה!  ְלַתְלמוּד 
נוּ – ֶזה לֹא ָהיָה  ּלָ וּב ׁשֶ ּשׁ ָעה ֵמַהּיִ ִמיָנה. ְללֹא ַהּסָ ְּ ְוַהז

קֹוָרה!"
רֹוֶאה  רֹום,  ִמּמָ ָעֵלינוּ  יט  ַמּבִ קֹוְטֶלר  ַאֲהרֹן  י  ַרּבִ
בוּעֹות   ה יִָמים, ׁשָ ּמָ ל ֲעָמִלי. ּכַ וִּמְתַרּגֵׁש. ֶזה ֶחְלִקי ִמּכָ
ה  ּמָ ּכַ ָהַעְצָמִאי,  ַהִחּנוְּך  ְלַמַען  ַרְגָליו  ת  ּתֵ ּכִ ים  ָוֳחָדׁשִ
ֵביתֹו,  ּבְ ָלנוַּח  ְמקֹום  ּבִ ֶבת  ַרּכֶ ַתֲחנֹות  ּבְ ן  יָׁשַ ֵלילֹות 
ַהִחּנוִּכית  ֲעֶרֶכת  ַהּמַ ב"ה  ְוָטַרח.  ִקיַע  ִהׁשְ ה  ּמָ ּכַ
ָרֵאל  ִיׂשְ דֹוֵלי  ּגְ ל  ׁשֶ ובהדרכתם  ְלאֹוָרם  ּפֹוַרַחת 
ֶאת  ִביִנים  ַהּמְ ַעת"  ּדַ ִרי  "ּבְ ל  ׁשֶ וְּבֶעְזָרָתם  ִליָט"א  ׁשְ
עֹל – וִּבְנִסיָעה  יָאה ּבָ ְנׂשִ ף ּבִ ּתָ כוּת ִלְהיֹות ׁשֻ ְּ ּגֶֹדל ַהז

ֶפר... ְלֵבית ַהּסֵ



ה ָרׁשָ ֶדֶרְך ַהּפָ ּבְ

ּדֹות ֶדֶרְך ַהּמִ ּבְ

י ִיְצָחק ָאִבינּו ַמֲעִדיף ְלָבֵרְך ֶאת  ה ִנְלַמד ִכּ ָרׁשָ ּפָ ּבַ
ה  ְויֲַעׂשֶ ַצִיד  לֹו  ּיָצּוד  ׁשֶ ּנּו  ִמּמֶ ׁש  ְמַבּקֵ הּוא  ו.  ֵעׂשָ
ָאמוּת".  ֶטֶרם  ּבְ י  ַנְפׁשִ ָבֶרְכָך  ּתְ ֲעבּור  "ּבַ ים  ַמְטַעּמִ
ֶאת  ְולֹא  ו  ֵעׂשָ ֶאת  ְוָקא  ּדַ ְלָבֵרְך  ׁש  ְמַבּקֵ ַמּדּוַע 
ִיְצָחק  ל  ׁשֶ ִעְורֹונֹו  ּבְ זֹאת  ַהּתֹוִלים  יֵׁש  יֲַעקֹב? 
ָהָרִעים  יו  ַמֲעׂשָ ָרָאה  לֹא  סּוָמא  ְהיֹותֹו  ּבִ ָאִבינּו, 
יִקים ֵאיָנם ְזקּוִקים  ן, ַצּדִ נֹו... ַאְך לֹא ּכֵ ו ּבְ ל ֵעׂשָ ׁשֶ
ֶאת  רֹוִאים  יִקים  ַצּדִ ִלְראֹות!  ִביל  ׁשְ ּבִ ְלֵעיַנִים 
ו  י ֵעׂשָ ִניִמּיוּתֹו, ּוָברּור ָלנּו ִכּ ַמת ָהָאָדם, ֶאת ּפְ ִנׁשְ
ן, ֵאפֹוא, ַמּדּוַע  לֹא ִהְצִליַח ְלַרּמֹות ֶאת ָאִביו. ִאם ּכֵ

ו?  ְוָקא ֶאת ֵעׂשָ ַחר ְלָבֵרְך ּדַ ּבָ
ל,  י ָמׁשָ דֹוׁש' ַעל ּפִ יְך ַהּקָ ה 'ָהַאְלׁשֵ נוּ מֹׁשֶ ְמָתֵרץ ַרּבֵ
ְמֶלאֶכת  ּבִ ִהְצִליַח  ׁשֶ ָהיָה רֹוֵפא  ּדֹוֶמה:  ָבר  ַהּדָ ְלָמה 
ִצְמֵחי  ּבְ ָהְיָתה  ֻמְמִחּיוּתֹו  ר  ְוִעּקַ רוּפֹות  ּתְ ְרִקיַחת 
ים  ַרּבִ חֹוִלים.  ְלִרּפוּי  ְיִעילֹות  יטֹות  וְּבׁשִ א  ַמְרּפֵ
ּגָדֹול.  ר  עֹׁשֶ ר  ֵ ִהְתַעּשׁ ְוהוּא  ְלתֹוָתיו,  ּדַ ַעל  קוּ  ּפְ ִנְתּדַ
ָניו  ּבָ ְלַצֲערֹו,  ַאְך  ָלרֹוֵפא.  לֹו  ָהיוּ  ִנים  ּבָ ְבָעה  ׁשִ
ּגוּד  ּבִ ת  ְרִכיׁשַ ּבִ ׁשֹוְקִעים  ִגים,  וִּמְתַעּנְ הֹוְלִלים  ָהיוּ 
יר  ָעׁשִ ֲאִביֶהם  ְהיֹות  ּבִ ִדיָנה.  ַהּמְ ַרֲחֵבי  ּבְ וְּבִטּיוִּלים 
ּקוִּיים  ׁשִ וְּמִכיַרת  ִטְבִעּיֹות  רוּפֹות  ּתְ ּצוּר  ִמּיִ ּגָדֹול 
ִקיַע  ִלי ְלַהׁשְ ִנים ַחּיֵי ַרֲאָוה ִמּבְ ֶלא, ָחיוּ ַהּבָ חֹות ּפֶ וִּמׁשְ

ְרֵכי ַהָחְכָמה. ת ּדַ י וְּרִכיׁשַ ִפּתוַּח ִאיׁשִ ּבְ
ָטן ָהיָה ְלָאִביו ְלֵעֶזר. הוּא ָהיָה ִמְתַלוֶּה  ן ַהּקָ ַרק ַהּבֵ
ִצְמֵחי  ַאַחר  ָלתוּר  ְקָעה  וַּבּבִ ּיַַער  ּבַ ֶלְכּתֹו  ּבְ ֵאָליו 
ְמָמִנים.  ְרִקיַחת ַהּסַ א. הוּא ָהיָה ְמַסּיֵַע ְלָאִביו ּבִ ְרּפֵ ַהּמַ
ַעל  ָעַמד  ָהְרפוָּאה,  סֹודֹות  ֶאת  ָלַמד  ְלִצּדֹו,  ב  יָׁשַ
ַעְצמֹו  ה ּבְ ָמִחים ַהְמיָֻחִדים ְוַאף ִהְתַנּסָ ּדוּל ַהּצְ ֶרְך ּגִ ּדֶ

ָאה. ְרּפָ ר ֵמַהּמִ ָאִביו ֶנְעּדַ ׁשֶ רוּפֹות ּכְ ְרִקיַחת ּתְ ּבִ
ׁשֹו ִלְרׁשֹם  ין וִּבּקְ ְלֵעת ִזְקנוּתֹו, ָקָרא ָהרֹוֵפא ְלעֹוֵרְך ּדִ
ל ָהרֹוֵפא  ְצָלח ׁשֶ נֹו ַהּמֻ יר ֶאת ּבְ ִהּכִ ַצוָָּאה. העו"ד ׁשֶ
בֹודֹו רֹוֶצה ִלְרׁשֹם ַהּכֹל  ּכְ אי ׁשֶ ַוּדַ ָאַמר: "ֲאִני ֵמִבין ּבְ
"ְרׁשֹם  א,  ָהַאּבָ יב  ֵהׁשִ "לֹא",  ָטן?"  ַהּקָ ן  ַהּבֵ ם  ׁשֵ ַעל 
ן  ּתֵ ּתִ ֶאל  ָטן  ְוַלּקָ ָהֲאֵחִרים,  ִנים  ַהּבָ ת  ׁשֶ ׁשֵ ַעל  ַהּכֹל 

ין ְוָזַעק: "ַמּדוַּע?" א עֹוֵרְך ַהּדִ ּלֵ לוּם!" ִהְתּפַ ּכְ
ֶסף  ָטן ֵאינֹו ָזקוּק ַלּכֶ ִני ַהּקָ יב ָהרֹוֵפא ֶהָחָכם: "ּבְ ֵהׁשִ
ֲעבֹר  י ּתַ ּלִ ִליִניָקה ׁשֶ ל ַהּקְ י. ֲהֵרי ְלַאַחר מֹוִתי - ָכּ ּלִ ׁשֶ
ּה. ַהּמֹוִניִטין  י ְלֶאָחיו ָהֲאֵחִרים ֵאין ִעְניָן ּבָ ִלְרׁשוּתֹו, ִכּ
יִרים אֹותֹו, ֵהם  י ַמּכִ ּלִ קֹוחֹות ׁשֶ ָבר ּגָדֹול, ַהּלָ ּלֹו ּכְ ׁשֶ

ָכבֹוד. ְרנֵס ּבְ יעוּ ֵאָליו ְוהוּא ִיְתּפַ יַּגִ
יְך  ְלַהְמׁשִ ֵדי  ּכְ ְלֶכֶסף  ְזקוִּקים  ֶאָחיו   - תֹו  ְלֻעּמָ
לֹא  ְמֵהָרה  ַעד  י  ִכּ ָסֵפק  ִלי  ֵאין  ֶהם.  ּלָ ׁשֶ ָזנוּת  ְזּבְ ּבַ ּבַ
זוּ  ׁשוָּתם ֵהם ְיַבְזּבְ ִטּפְ י ּבְ ל הֹוִני ְמאוָּמה, ִכּ ֵאר ִמּכָ ָ ִיּשׁ
מֹוָתם,  ן ּגַם לֹו ּכְ ִאם ֶאּתֵ ׁש ֲאִני ׁשֶ אֹותֹו ִמּיָד. ַאְך חֹוׁשֵ
ָממֹונֹו  ֶאת  ְוִיְדְרׁשוּ  ָטן  ַהּקָ ָהָאח  ֶאל  ֵהם  יָבֹואוּ 
ְלּתָ  ָך הוּא ֵמָאִבינוּ. ֲהֵרי ִקּבַ ּלְ ר ׁשֶ ל ָהעֹׁשֶ ַטֲעָנה: "ָכּ ּבְ
ְקצֹוַע..."  ְלּתָ ּגַם ֶאת ָרֵזי ַהּמִ מֹונוּ וְּבנֹוָסף ִקּבַ ֵחֶלק ּכָ
ְהיֶה  ּתִ לֹא  יָלא  ִמּמֵ ְמאוָּמה,  ל  ְיַקּבֵ ּלֹא  ׁשֶ ּכְ ֵעת,  ּכָ

ָטן..."  ְרעֶֹמת ַעל ֲאִחיֶהם ַהּקָ ָלַאִחים ּתַ
ר',  'ְמֻסּדָ ִיְהיֶה  ּיֲַעקֹב  ׁשֶ יַָדע  ִיְצָחק  ל:  ְמׁשָ ַהּנִ ן הוּא  ּכֵ
ר ְוָכבֹוד  ְלַמד, יִָביא ִעּמֹו עֹׁשֶ ּיִ ֲהֵרי ִלּמוּד ַהּתֹוָרה ׁשֶ ׁשֶ
מֹאוָלּה  ׂשְ ּבִ יִמיָנּה  ּבִ יִָמים  "אֶֹרְך  ֲחַז"ל:  ַמֲאַמר  ּכְ
ל  ְלִהְתַנּכֵ ו  ֵמֵעׂשָ ִלְמנַֹע  ָרָצה  הוּא  ְוָכבֹוד"...  ר  עֹׁשֶ
ְוָקא ֶאת ֶזה  יף ְלָבֵרְך ּדַ ָעִתיד ְוָלֵכן ֶהְעּדִ ִלְבנֹו ַיֲעקֹב ּבֶ

ָּקוּק יֹוֵתר ְלִבְרכֹוָתיו... ז ׁשֶ

ֶאת  ָלנוּ  יר  ְוִהְגּדִ ַלַחּיִים  ָלל  ּכְ ָקַבע  ֶלְך  ַהּמֶ לֹמֹה  ׁשְ
ִנים  ִנים ַלּפָ ִים ַהּפָ ּמַ ֵני ָאָדם: "ּכַ ין ּבְ ֵרי ַהּגֹוְמִלין ּבֵ ִקׁשְ
ִדּיוּק  ִים ִנְרִאים ּבְ ּמַ ּבַ ם ׁשֶ ׁשֵ ן ֵלב ָהָאָדם ָלָאָדם". ּכְ ּכֵ
ְך ַיַחס ַהזּוַּלת ֵאֵלינוּ  ֶהם, ּכָ ל ּבָ ּכֵ ְסּתַ ל ַהּמִ ָניו ׁשֶ ֵוי ּפָ ּתָ
יׁש  ֲאִני ַמְרּגִ ל ַיֲחֵסנוּ ֵאָליו. ָמה ׁשֶ ּקוּף ְמֻדּיָק ׁשֶ הוּא ׁשִ
ר  ֲאׁשֶ ד ַאֵחר. ּכַ יׁש ֵאַלי ִמּצַ ְך ֲחֵבִרי ַמְרּגִ ד ֶזה – ּכָ ִמּצַ
ַאֲהָבה.  ִמְתעֹוֶרֶרת  ִלּבֹו  ּבְ ּגַם   – ִני  ֵ ַהּשׁ ֶאת  אֹוֲהִבים 
ְגַלל  ּבִ ֶזה  אֹוִתי,  ׂשֹוֵנא  ָאָדם  ׁשֶ יׁש  ַמְרּגִ ֲאִני  ח"ו  ִאם 

י ָעָליו.  ִלּבִ ּיֵׁש ּבְ ׁשֶ
ָלנוּס  ָנּה  ּבְ ַיֲעקֹב  ֶאת  ִרְבָקה  ְמַצוָּה  ֵתנוּ  ָרׁשָ ּפָ סֹוף  ּבְ
ָאִחיו  ו  ֵעׂשָ ְגַלל  ּבִ ְוזֹאת  ָאִחיָה,  ָלָבן  ְלֵבית  ְלָחָרן, 
ְבּתָ  "ְויָׁשַ ְואֹוֶמֶרת:  יָכה  ַמְמׁשִ ִהיא  ְלָהְרגֹו.  ׁש  ַבּקֵ ַהּמְ
 - ָאִחיָך  ֲחַמת  ׁשוּב  ּתָ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ֲאָחִדים  יִָמים  ִעּמֹו 
יָת ּלֹו  ר ָעׂשִ ַכח ֵאת ֲאׁשֶ ָך ְוׁשָ ַעד ׁשוּב ַאף ָאִחיָך ִמּמְ
ְמעֹוֵרר  ׁשֹונֹות  ַהּלְ ֶפל  ּכֶ ם".  ָ ִמּשׁ יָך  וְּלַקְחּתִ י  ַלְחּתִ ְוׁשָ

ָבִרים? לוּ ַהּדְ ֵאָלה, ַמּדוַּע ֻהְכּפְ ׁשְ



י  נוּ ַרּבִ ל ַרּבֵ נֹו ׁשֶ י ִיְצָחק ִמוֹּולֹוִז'ין )ּבְ ַרׁש ַהּגָאֹון ַרּבִ ּדָ
ָלָבן  ֵבית  ּבְ ֶהה  ִיׁשְ ּיֲַעקֹב  ׁשֶ ָהְיָתה  וָּנָָתּה  ּכַ ׁשֶ ַחּיִים(, 
ו ִטיָנה ָעָליו. וָּמַתי ֶזה  ל ֵעׂשָ ִלּבֹו ׁשֶ ֵהא ּבְ ּלֹא ּתְ ַעד ׁשֶ
ׁשוּם  ַיֲעקֹב  ל  ׁשֶ ִלּבֹו  ּבְ ּגַם  ֵהא  ּתְ לֹא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִיְקֶרה? 
ְלֵבית  ִלְנּדֹד  ָעָליו  ְגָללֹו  ּבִ ׁשֶ ַהּסֹוֵרר  ָאִחיו  ַעל  ִטיָנה 
וְּלִהְתַרֵחק  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵמֶאֶרץ  ָלֵצאת  י,  ָהֲאַרּמִ ָלָבן 

יִקים.  ּדִ ֵמהֹוָריו ַהּצַ
יֹום  י  ִמּדֵ ְלַחּיֵינוּ  י  וַּמֲעׂשִ ֲעבוֵּרנוּ  ָחׁשוּב  ֶזה,  ֶלַקח 
 – ֵאֵלינוּ  ֲחֵבֵרינוּ  ַאֲהַבת  ֶאת  יר  ְלַהְגּבִ ְכֵדי  ּבִ יֹומֹו.  ּבְ
ִלְמנַֹע  וִּבְכֵדי  ֲאֵליֶהם.  נוּ  ֲאַהְבּתָ ֶאת  ֲאַנְחנוּ  יר  ַנְגּבִ
ִטיָנה  י  ִרְגׁשֵ נוּ  ּבֵ ִמּלִ ְנַבֵער  ינוּ,  ַלּפֵ ּכְ וָּמדֹון  ַעס  ּכַ

ָדה ַעל ָהֲאֵחִרים. ְוַהְקּפָ

נּו?  ָרה ִאּמֵ ל ׂשָ ָויָה ׁשֶ ם ּוָבאּו ַלּלְ יחּו ְמַלאְכּתָ י ָהִעיר ִהּנִ ל ַאְנׁשֵ ּכָ • ִמּנִַין ׁשֶ
ַער ִעירֹו" ֵאי ׁשַ ָאְזֵני... ְלכֹל ּבָ ר ִעם ֶעְפרֹון: "ּבְ ּבֵ ַאְבָרָהם ּדִ תוּב ׁשֶ סוּק ּבֹו ּכָ ּפָ ּנֱֶאַמר ּבַ ׁשֶ

ה ְלִיְצָחק?   ּלָ ּפּור ֲהָבַאת ּכַ ּסִ ֵתנּו, ּבַ ָפָרׁשָ ם "ֱאִליֶעֶזר" ּבְ ֵ ר ַהּשׁ ָעִמים ֻמְזּכָ ה ּפְ ּמָ • ּכַ
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּתֹוָרה,  ּבַ ַאַחת  ַעם  ּפַ ַרק  מֹוִפיַע  מֹו  )ׁשְ "ָהִאיׁש"!  אֹו  "ָהֶעֶבד"  ָקרוּי  ַרק  הוּא  ָלל,  ּכְ ר  ֻמְזּכָ לֹא  ֱאִליֶעֶזר  ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ

ה ְלֶזַרע.( ְזּכֶ ּיִ ׁש ֵמה' ׁשֶ ַאְבָרָהם ְמַבּקֵ
ת ִמְנָחה"?  ִפּלַ ן ּתְ ּקֵ י "ִיְצָחק ָאִבינּו ּתִ ים ִכּ ֵתנּו ּדֹוְרׁשִ ָפָרׁשָ סּוק ּבְ • ֵמֵאיֶזה ּפָ

ה'. ִפּלָ יָחה' ִהיא 'ּתְ י 'ׂשִ ֶדה ִלְפנֹות ָעֶרב..." ְוָדְרׁשוּ ֲחַז"ל ִכּ ּשָׂ סוּק: "ַוּיֵֵצא ִיְצָחק ָלׂשוַּח ּבַ ִמן ַהּפָ
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ָעלֹון ַהּבָא. ְתרֹון ּבָ ּלֹו ִעם ַהּפִ ם ׁשֶ ֵ ַתר ֶאת ַהִחידֹות – ְנַפְרֵסם ֶאת ַהּשׁ ּפָ ְוִמי ׁשֶ

ָרה ת ַחּיֵי ׂשָ ׁשּובֹות ְלָפָרׁשַ ּתְ

ענו על לפחות אחת מהשאלות הבאות: 

ֶדֶרְך ַהִחיָדה: ּבְ
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ית לֹא ָרבּו.  ִליׁשִ ְ ֵאר ַהּשׁ ָחְפרּו ַעְבֵדי ִיְצָחק, ְוִאּלּו ַעל ַהּבְ ֵארֹות ָהִראׁשֹונֹות ׁשֶ י ַהּבְ ּתֵ ים ָרבּו ַעל ׁשְ ּתִ ִלׁשְ ַהּפְ
ה? ָרׁשָ ֵפרּוׁשֹו ַעל ַהּפָ "ן ּבְ נּו ָהַרְמּבַ ְך ַרּבֵ ָמה ּדֹוֵרׁש ַעל ּכָ

ְלַבד? ָנה ּבִ ָנה. ַמּדּוַע ַחי ַאְבָרָהם ָאִבינּו 175 ׁשָ ִיְצָחק ָאִבינּו ַחי 180 ׁשָ
ה? ָבִרים ֵאּלֶ ֵדנּו"? ָמה ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ִלְלמֹד ִמּדְ "י: "ֵאיִני יֹוֵדַע ָמה ְמַלּמְ ִ סּוק ּכֹוֵתב ַרּשׁ ַעל ֵאיֶזה ּפָ


