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ת ַוּיֵֵצא ָרׁשַ ּפָ

י יֲַעקֹב ָאִבינּו  ִכּ ר  ה ַהּקֹוֶדֶמת, ְמֻסּפָ ָרׁשָ סֹוף ַהּפָ ּבְ
ַנַען ְלִכּוּון ָחָרן, ְלֵבית  ֲעַצת ִאּמֹו ֵמֶאֶרץ ּכְ יֹוֵצא ּבַ
ּיָָצא יֲַעקֹב  ׁשֶ ְדָרׁש: ּכְ ּמִ י. מּוָבא ּבַ ּדֹודֹו ָלָבן ָהֲאַרּמִ
ּנּו  ֱאִליָפז ָנַטל ִמּמֶ ַבע ֲחַסר ּכֹל, ְלַאַחר ׁשֶ ֵאר ׁשֶ ִמּבְ
א  "ֶאּשָׂ ָאַמר:  ְלָהְרגֹו,   ְמקֹום  ּבִ ְרכּוׁשֹו,  ל  ָכּ ֶאת 
ֱאִליֶעֶזר,  ֶעְזִרי?   יָבֹא  ֵמַאִין  ֶהָהִרים,  ֶאל  ֵעיַני 
ָרה  ֲעׂשָ ִעּמֹו  ָלַקח  ְלִיְצָחק,  ה  ּלָ ּכַ ִלְמצֹא  ָהַלְך  ׁשֶ ּכְ
ל טּוב, ַוֲאִני ֵאין ִלי ְמאּוָמה, לֹא  ים ְמֵלִאים ָכּ ַמּלִ ּגְ
ְטחֹוִני  ד ֶאת ּבִ ְך ֲאַאּבֵ ל ּכָ ׁשֶ נֶֶזם ְולֹא ָצִמיד. ְוִכי ּבְ

ַמִים ָוָאֶרץ"!  ה ׁשָ בֹוְרִאי? ֶעְזִרי ֵמִעם ה' עֹׂשֵ ּבְ
חֹון":  ּטָ ת ַהּבִ ְלָפֵנינוּ ִסּפוּר ַעל "ִמּדַ

ֶאת  ד  ְלַלּמֵ ָרָצה  טֹוב'  ם  ׁשֵ ַעל  ַה'ּבַ ָרֵאל  ִיׂשְ נוּ  ַרּבֵ
ׁש ֵמֶהם: "ְסעוּ  ה', וִּבּקֵ י ּבַ חֹון ֲאִמּתִ ּטָ ֲחִסיָדיו ַמהוּ ּבִ

ל ר' ְיֶחְזֵקאל".  ק ׁשֶ ְנּדָ מוְּך, ַלּפֻ ָפר ַהּסָ ַלּכְ
ַעל  ּבַ ְיֶחְזֵקאל,  ר'  ל  ׁשֶ ְלֵביתֹו  ַהֲחִסיִדים  נְָסעוּ 
ֵסֶבר  ּבְ ָלם  ִקּבְ הוּא  ֵביתֹו.   ּבְ ָללוּן  ׁשוּ  וִּבּקְ ק,  ְנּדָ ַהּפֻ
ם  ת ַעְרִבית ָסֲעדוּ ֶאת ִלּבָ ִפּלַ ִנים יָפֹות, וְּלַאַחר ּתְ ּפָ
ִליַח  ַעת ַלְיָלה ְמֻאֶחֶרת הֹוִפיַע ׁשְ ׁשְ בוּ ִלְלמֹד. ּבִ ְויָׁשְ
ֶלת  ַהּדֶ ַעל  ָעִמים  ּפְ לֹׁש  ׁשָ ה  ִהּכָ ק,  ְנּדָ ּפֻ ּבַ ִריץ  ַהּפָ

יָדֹו, ְוָהַלְך לֹו. ָהיָה ּבְ ל ָעֶבה ׁשֶ ַמּקֵ ּבְ
ָחְזרוּ  ִמּיָד  אוָּלם  ָבר  ַהּדָ ר  ְלֵפׁשֶ ַהֲחִסיִדים  ְמהוּ  ּתָ
ֶבת  יְך ָלׁשֶ ַקאי ַמְמׁשִ ְנּדְ ַהּפֻ ָראוּ ׁשֶ יָון ׁשֶ ְלַתְלמוָּדם, ּכֵ
ֵמַח  ׂשָ ְוהוּא  יֶהם,  ִמּפִ ּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ׁשֹוֵמַע  ם,  ִאּתָ
ִליַח,  ָ ַהּשׁ יַע  ִהּגִ ׁשוּב  ָעה,  ׁשָ ֲחִצי  ְלַאַחר  ֵלב.  ְוטֹוב 

ַפק ְוָהַלְך לֹו. ּדָ
הוּא  "ַמה  זֹו,  ִהְתַנֲהגוּת  ַעל  ַהֲחִסיִדים  אוּ  ּלְ ִהְתּפַ
ְזּכֶֹרת  ּתִ "זֹוִהי  ְיֶחְזֵקאל.  ר'  ֶאת  ֲאלוּ  ׁשָ רֹוֶצה"? 
ה  וְּבִמּדָ ִכירוּת,  ַהּשְׂ ֶאת  ם  ּלֵ ְלׁשַ ָעַלי  ׁשֶ ִריץ  ֵמַהּפָ
ְלֵבית  י  ְחּתִ ּפַ ִמׁשְ ְוֶאת  אֹוִתי  ִליכוּ  ַיׁשְ ם,  ּלֵ ֲאׁשַ ְולֹא 

ָהֲאסוִּרים".
ֶניָך  ּפָ ַמְרֵאה  ְלִפי  ֲהֵרי  לֹו?  ם  ּלֵ ְמׁשַ ֵאיְנָך  "וַּמּדוַּע 
אֹל.  ִלׁשְ יכוּ  ִהְמׁשִ יְָדָך"?  ּבְ ָמצוּי  ֶסף  ַהּכֶ י  ִכּ ִנְרֶאה 
חוָּקה",  ׁשְ רוָּטה  ּפְ ְולוּ  ִכיִסי  ּבְ ֵאין  ָבר,  ַהּדָ ֵכן  "לֹא 
י יְַזִמין  טוַּח ֲאִני ִכּ ָעָנה ָלֶהם ר' ְיֶחְזֵקאל, "אוָּלם ּבָ
מֹוֲעדֹו. ַעד ַהּמֹוֵעד  ֶסף ּבְ ַרְך ֶאת ַהּכֶ ִלי ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ

עֹות"... לֹׁש ׁשָ ֲארוּ ִלי עֹוד ׁשָ ִנׁשְ
ַמן, ָלַבׁש ר' ְיֶחְזֵקאל ֶאת ְמִעילֹו, ָחַבׁש  ְּ ָעַבר ַהז ׁשֶ ּכְ
ָאְמרֹו  ּבְ לֹום,  ְלׁשָ ֵמַהֲחִסיִדים  ְוִנְפַרד  ּכֹוָבעֹו  ֶאת 

ֶדֶרְך ָהֱאמּוָנה ּבְ



ִכירוּת.  ַהּשְׂ ָפר ֶאת  ַהּכְ ם ַלֲאדֹון  ּלֵ ְלׁשַ ַדְרּכֹו  ּבְ הוּא  ׁשֶ
ֲאלוּ  ׁשָ כוּם?"  ַהּסְ ְמלֹוא  ֶאת  ָבר  ּכְ ְלָך  יֵׁש  "ַהִאם 
רוָּטה, ַאְך ָסמוְּך ֲאִני  ַהֲחִסיִדים. "ֲעַדִין ֵאין ִלי ַאף ּפְ
ָעַלי ה'  ְיַרֵחם  ִריץ,  ַהּפָ ְלֵבית  יַע  ַאּגִ ׁשֶ י ַעד  ִכּ וָּבטוַּח 

י..."  ל ָצְרּכִ ן ִלי ָכּ ְוִיּתֵ
ְיֶחְזֵקאל,  ר'  ל  ׁשֶ יתֹו  ּבֵ ֶפַתח  ּבְ ַהֲחִסיִדים  ָעְמדוּ 
ֶנֶעְצָרה  ְלֶפַתע  ְלִאּטֹו.  הוּא  ִמְתַרֵחק  יַצד  ּכֵ יטוּ  ְוִהּבִ
ְדָבִרים.  ּבִ ִעּמֹו  ַתח  ּפָ ְוָהֶעְגלֹון  ְליָדֹו,  סוִּסים  ֶעְגַלת 
ַמֲעָטָפה,  ְיֶחְזֵקאל  ְלר'  הוּא  יט  הֹוׁשִ ָמה  ְזַמן  ְלַאַחר 

ּסוִּסים ְונַָסע. ֵהִאיץ ּבַ
ר  ְלֵפׁשֶ ק  ְנּדָ ַהּפֻ ַעל  ּבַ ֶאת  אֹל  ִלׁשְ ַהֲחִסיִדים  ִמֲהרוּ 

ה'  ִלי  ן  "ִזּמֵ יב.  ֵהׁשִ ָלֶכם",  י  ָאַמְרּתִ ׁשֶ ִפי  "ּכְ ָבר.  ַהּדָ
א...  חֶֹרף ַהּבָ ֶעְזַרת ה' ּבַ ר ּבְ ֲאַיּצֵ קֹוֶנה ְלָכל ַהּיֵינֹות ׁשֶ
ֵמרֹאׁש,  ֶסף,  ַהּכֶ ל  ָכּ ֶאת  ִמּיָד  ִלי  ם  ּלֵ ׁשִ וְּבנֹוָסף 

ן..." ְמֻזּמָ ּבִ
נוּ  ַרּבֵ ְלִמיֵדי  ּתַ ׁשוּ  ִהְתַרּגְ ָמהוּ....  ּתָ ן  ּכֵ ָראוּ  ה  ֵהּמָ
י ְיֶחְזֵקאל,   ּיֵׁש ְלַרּבִ ה' ׁשֶ חֹון ּבַ ּטָ ת ַהּבִ ּדַ הבעש"ט ִמּמִ

ִמיָמה. ֲעבֹוַדת ה' ּתְ ֶרק ּבַ ְוָלְמדוּ ּפֶ
ִנְרֶאה  ַהּכֹל  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּגַם  ָאִבינוּ.  ִמּיֲַעקֹב  ִנְלַמד  ָהָבה 
ְוַנְכִריז:  ַמִים  ָ ַלּשׁ ֵעיַנִים  א  ִנּשָׂ וַּמְפִחיד,  ָחׁשוְּך  ָאפֹר, 

"ֵמַאִין יָבֹוא ֶעְזִרי? ֶעְזִרי ֵמִעם ה'"!

ַמֲחִצית  ִנים.  ּבָ ה  ָ ׁשּ ׁשִ ָלֶלֶדת  נּו  ִאּמֵ ֵלָאה  ָזְכָתה 
י "ֵעיֵני  ִכּ ֶרת  ֶניָה. ַהּתֹוָרה ְמַסּפֶ ּבָ ְבֵטי ָק-ה ֵהם  ִ ִמּשׁ
ים  ְמָפְרׁשִ ַהּתֹוָספֹות  ֲעֵלי  ּבַ ַרּבֹוֵתינּו  ַרּכֹות".  ֵלָאה 
אֹוֲהֵבי  ִנים  ּבָ ל  ְלַגּדֵ ְכֵדי  ּבִ ִנְפָלָאה!  צּוָרה  ּבְ זֹאת 
ל  ׁשֶ ַטס  נּו  ִאּמֵ ֵלָאה  ָעְנָדה  ּתֹוָרה,  ּבַ ְמִאיִרים  ה' 
ָלנּו  ה  ִצּוָ "ּתֹוָרה  ָחקּוק  ָעָליו  ׁשֶ ה,  ִלּבָ ֶנֶגד  ּכְ ָזָהב 
ֶניָה  ּבָ יטּו  ַיּבִ ְוָכְך,  ַיֲעקֹב",  ת  ְקִהּלַ ה  מֹוָרׁשָ ה  מֹׁשֶ
ַקְרֵני  יֶָדיָה.  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ֶזה  ַטס  ּבְ ינֹוקֹות  ַהּתִ
יקּו ְלֵעיֶניָה ְוַעל  ִּ ָָּהב, ִהז ֵהִאירּו ַעל ַטס ַהז ֶמׁש ׁשֶ ֶ ַהּשׁ

ן ָהיּו ֵעיֶניָה ַרּכֹות. ּכֵ
ל  ָכּ ֵעיֶניָה!  ְוַעל  ַעְצָמּה  ַעל  ָלל  ּכְ ָבה  ָחׁשְ לֹא  ֵלָאה 
ִאיִרים ֶאת  ַחּיִים ָהְיָתה ִלְזּכֹות ְלָבִנים ַהּמְ ָתּה ּבַ ְמַגּמָ

ים טֹוִבים!  ּתֹוָרה וַּמֲעׂשִ ָהעֹוָלם ּבַ
נוּ ַאְבָרָהם ָסָבא )ִמּגֹוֵלי ְסָפַרד(  ַתב ַרּבֵ ָבר ִנְפָלא ּכָ ּדָ
ְיהוָּדה,   ֵלַדת  ְלַאַחר  ּגַם  י  ִכּ ַהּמֹור',  'ְצרֹור  ִסְפרֹו  ּבְ
י  ּתֹוֵקק ְלֵבן נֹוָסף. יְָדָעה ֵלָאה ִכּ יָכה ֵלָאה ְלִהׁשְ ִהְמׁשִ
ְלִמיד  ּתַ ְלֵבן  ֲאָפה  ׁשָ ַאְך  ִמיהוָּדה,  יֹוֵצאת  ְלכוּת  ַהּמַ
נוַּע ְוָכפוּף ְלַדַעת  ֶלְך ּכָ ֲאִפּלוּ ַהּמֶ ּיְָדָעה ׁשֶ יָון ׁשֶ ָחָכם, ּכֵ
ץ  ל ְלֵבן נֹוָסף, ִהְתַאּמֵ ּלֵ ָתה ְלִהְתּפַ ִהְרּבְ יָון ׁשֶ ּתֹוָרה. ּכֵ
כֹור ִלְמצֹא ְלִאּמֹו ּדוָּדִאים ַהְמֻסּגִָלים  ָנּה ַהּבְ ְראוֵּבן ּבְ
ֵאין  ִנים ֵמעֹוָלם! ַעד ׁשֶ ִאּלוּ לֹא יְָלָדה ֵלָאה ּבָ ְלֵלָדה, ּכְ
ִנים  ּבָ ֵהִביָאה  ֶטֶרם  ִאּלוּ  ּכְ ֶזה  ֲהֵרי  ָחָכם  ְלִמיד  ּתַ ן  ּבֵ
ָקְרָאה  י  ַהֲחִמיׁשִ ָנּה  ּבְ ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ֶאת  ָלֵכן  ָלעֹוָלם! 
ֶזה   – ָכִרי"  ׂשְ ֱאלִֹקים  "נַָתן  ָאְמָרּה  ּבְ שָכר'  ֵלָאה-'ִיּשָׂ

ה!  דֹוׁשָ ָכר ּבֹו ֲאִני ֲחֵפָצה! ּתֹוָרה ַהּקְ ַהּשָׂ

ִדְבֵרי  ל 'ֵעיֵני ֵלָאה ַרּכֹות' הוּא ּכְ ל ׁשֶ רוּׁש ַהְמֻקּבָ ַהּפֵ
ו,  ל ֵעׂשָ גֹוָרלֹו ׁשֶ ֲעֶלה ּבְ ּלֹא ּתַ ָהְיָתה ּבֹוָכה ׁשֶ ֲחַז"ל, ׁשֶ
ִנים  ֵני ּבָ נֹות ְלָלָבן וּׁשְ י ּבְ ּתֵ ים אֹוְמִרים "ׁשְ ָהיוּ ֲאָנׁשִ ׁשֶ
ָתה  ָטן". ִהְרּבְ ַטּנָה ַלּקָ דֹוָלה ַלּגָדֹול ְוַהּקְ ְלִרְבָקה – ַהּגְ
ִנים  רוּ ִריֵסי ֵעיֶניָה. ִהיא רֹוָצה ּבָ ּנָׁשְ ְבִכי ַעד ׁשֶ ֵלָאה ּבִ

ִרים! טֹוִבים וְּכׁשֵ
ֶניָה,  ּבָ ַעל  ְמַבּכָה  ָרֵחל  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֵאָלה:  ְ ַהּשׁ ֶאֶלת  ִנׁשְ
ִכי ְוֵעיַנִיְך  ת קֹול ְואֹוֶמֶרת: "ִמְנִעי קֹוֵלְך ִמּבֶ יֹוֵצאת ּבַ
ֶניָה ָלׁשּוב  י ֲעִתיִדים ּבָ ִרים ְלָרֵחל ִכּ ְמָעה", ְמַבּשְׂ ִמּדִ
ת קֹול יֹוֵצאת ְלַנֵחם ֶאת  ְביָם. ַמּדּוַע ֵאין ּבַ ֵמֶאֶרץ ׁשִ
ְמָעה –  ִכי ְוֵעיַנִיְך ִמּדִ ֵלָאה ַהּבֹוִכּיָה "ִמְנִעי קֹול ִמּבֶ
ַמִים  ָ ּשׁ י ִאם ְלַיֲעקֹב!" ֲהֵרי ּבַ ו ִכּ ִאי ְלֵעׂשָ ּנָׂשְ י לֹא ּתִ ִכּ

יִחים ָלּה ִלְבּכֹות? ה ַמּנִ יֹוְדִעים ֶאת ֶהָעִתיד, ָלּמָ
ֵדי  ּכְ ִכי  ּבְ ל ֵלָאה ִהיא  ׁשֶ ִכי  ַהּבְ י  ִכּ יִקים  ּדִ ַהּצַ ָאְמרּו 
א  ְלִהּנָׂשֵ רֹוָצה  לֹא  ִהיא  ִרים.  ׁשֵ ּכְ ָבִנים  ּבְ ִלְזּכֹות 
לֹא  ֵמעֹוָלם  טֹוִבים.  ִנים  ּבָ ָלּה  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ו  ְלֵעׂשָ
ׁש  ַבּקֵ ּמְ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ְכיֹו  ּבִ ֶאת  ַלֲעצֹר  ְלָאָדם  אֹוְמִרים 
יַע  ּפִ ְלַהׁשְ כָֹחן  ּבְ ה,  ֵאּלֶ ָמעֹות  ּדְ טֹוִבים!  ִנים  ּבָ ַעל 

ַמִים.  ּוְלעֹוֵרר ַרֲחֵמי ׁשָ
וִּבְפָרט  יֹומֹו,  ּבְ יֹום  י  ִמּדֵ לֹות  ּלְ ִמְתּפַ הֹות  ִאּמָ ה  ּמָ ּכַ
ְזַמן ַהְדָלַקת ַהּנֵרֹות: "ֲאִני רֹוָצה ִלְזּכֹות  ת ּבִ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ּבְ
ֵמחֹוָבֵתנוּ  ֶזה!  ִכי  ּבְ מַֹע  ִלׁשְ ָעֵלינוּ  טֹוִבים!"  ְלָבִנים 
ְוַלֲעזֹר  ה'  ִלְדַבר  ֶנֱאָמִנים  ְוִלְהיֹות  ֶכם  ׁשֶ ְלַהּטֹות 
ַלֲאִביֶהם  ִנים  ַהּבָ ֶאת  ְלָקֵרב  ְלִהְתַקּיֵם.  ִפּלֹות  ַלּתְ

ַמִים! ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ

ֶדֶרְך ַהִחּנּוְך ּבְ



ר יָָדיו ַרב  ִחּנוְּך ָהַעְצָמִאי, ֲאׁשֶ ית ֵסֶפר ּבַ ח ְמַנֵהל ּבֵ ׂשָ
ֶאת  ח  ּכַ ֶאׁשְ לֹא  "ְלעֹוָלם  ֵקרוּב':  'ַיְלֵדי  ְקִליַטת  ּבִ לֹו 
לביה"ס  ם  ִנְרׁשַ ָנּה  ּבְ י(.  ֲאִמּתִ ם  )ׁשֵ ִלידֹור  ל  ׁשֶ ִאּמֹו 
ְהיֹותֹו יֶֶלד  עֹות'. ּבִ ִעילוּת 'ֶקֶרן ַהַהּסָ ַהְכָוַנת וְּבִסּיוַּע ּפְ ּבְ
קוְּנָדס.  י  ַמֲעׂשֵ ּבְ ְך  ּבֵ ְלִהְסּתַ ָהיָה  ָרִגיל  ְוׁשֹוָבב,  ֵעָרִני 
ִלידֹור,   ל  ׁשֶ הֹוָריו  ֶאת  ן  ְלַזּמֵ י  ֶנֱאַלְצּתִ ַהּיֹום,  ַוְיִהי 
ָרִגיל  ָהיָה  ַצֲעִרי  ּלְ ׁשֶ ה  ֻחְצּפָ י  ַמֲעׂשֵ ַעל  ם  ִאּתָ וְּלׂשֹוֵחַח 
ֶקט,  ׁשֶ ּבְ ָפֶתיָה  ׂשְ ָכה  ָנׁשְ ֶהְחִויָרה,  ִאּמֹו,  ְמָעה  ׁשָ ֶהם.  ּבָ
ֶניָה  ּפָ ֶאת  ְמרוִּרים.  ּתַ ִכי  ּבְ ֶבִכי.  ּבְ ְרָצה  ּפָ ֶרַגע  וְּלַאַחר 
ּגוָּפּה  ל  ָכּ קֹול,  ּבְ ּבֹוָכה  ִהיא  ׁשֶ ּכְ יֶָדיָה  ַכּפֹות  ּבְ ָתה  ּסְ ּכִ

ִכי! ִהְתנֹוֵעַע ְוָרַעד ִמּבֶ
ל  "ָכּ ַחת:  ִמְתַיּפַ עֹוָדּה  ּבְ ִלידֹור  ל  ׁשֶ א  ִאּמָ ָאְמָרה  ְוָכְך 
י  ַדְלּתִ ּגָ ן-ּתֹוָרה.  ּבֶ ן  ּבֵ ַעל  י  ְלּתִ ּלַ ְוִהְתּפַ י  ָחַלְמּתִ נֹוַתי  ׁשְ
ל  מוּתֹו ׁשֶ י ֶאת ּדְ ָזַכְרּתִ ֶרת ַלּתֹוָרה, ַאְך  ְסִביָבה ְמֻנּכֶ ּבִ
י ַעל ַעְצִמי,  ַמְרּתִ יכֹון ׁשָ ּתִ ְלִמיד ָחָכם. ּבַ ָהיָה ּתַ א ׁשֶ ַסּבָ
ִית  ּבַ י ְלַהֲעִמיד  ַאְפּתִ ׁשָ יִלי,  ּגִ נֹות  ּבְ י ַאֲחֵרי  ִנְגַרְרּתִ לֹא 
ִלי  וִּמּבְ ַיֲהדוּת  ַעל  ה  ַהְרּבֵ ָלַדַעת  ִלי  ִמּבְ ְוזֹאת   – ר  ׁשֵ ּכָ
י  ְרּתִ ּבַ ּדִ ָראוּי. ִלְקַראת ִנּשׂוַּאי  מֹר ּתֹוָרה וִּמְצוֹות ּכָ ִלׁשְ
ַלח ְלִחּנוְּך  ִנׁשְ ֶאת ְיָלֵדינוּ  ְך ׁשֶ יָֹעד ַעל ּכָ ְעִלי ַהּמְ ִעם ּבַ
ָחק  ל. ִמּתֹוְך ּדְ ִתי, אֹותֹו ֲאַנְחנוּ ַעְצֵמנוּ לֹא ָזִכינוּ ְלַקּבֵ ּדָ
ֵננוּ  ּבְ ּנֹוַלד  ׁשֶ ּכְ וּב ְמֻרָחק.  ִיּשׁ ּבְ ִמְתּגֹוְרִרים  ִלי ָאנוּ  ְלּכָ ּכַ
ַאְך  ְוִציִצית,  ה  ּפָ ּכִ ִעם  אֹותֹו  י  ְמַיְנּתִ ּדִ ִלידֹור,  כֹור,  ַהּבְ
נוּ  ּלָ ׁשֶ וּב  ּשׁ ּיִ ּבַ ִתי, ֲהֵרי  ּדָ ִחּנוְּך  ּבְ ִיְלַמד  י, ֵהיַאְך  ּתִ ׁשְ ָחׁשַ
עֹות.  ל ֶקֶרן ַהּסָ ָלִלי... ָרִאיִתי מֹוָדָעה ׁשֶ יֵׁש ַרק בי"ס ּכְ
עֹות',  ַהַהּסָ 'ֶקֶרן  ִעילֹות  ּפְ נוּ  ִאְרּגְ ׁשֶ ֶעֶרב  ּבָ י  ְפּתִ ּתַ ּתַ ִהׁשְ
ָרה,  ִסְרטֹון ַהְסּבָ ּבְ ל ָהַרב, ָצִפינוּ  י ַלַהְרָצָאה ׁשֶ ֶהֱאַזְנּתִ
וּב!  ּשׁ ּיִ ּבַ ּכָאן  ּתֹוָרה  ְלמוּד  ּתַ ֵאין  ֲאָבל   – י  ַאְלּתִ ׁשָ ְוָאז 
ְמֻלוָּה  ֶרת,  ְמֻסּדֶ ָעה  ַהּסָ ּבֶֹקר יֹוֵצאת  י  ִלי: "ִמּדֵ יבוּ  ֵהׁשִ
ְלמוּד  ַלּתַ ַהְיָלִדים  ֶאת  יַע  ּיַּסִ ׁשֶ ָחִדיׁש  ֶרֶכב  מֹוָרה,  ּבְ

מוָּכה!"  ִעיר ַהּסְ ּתֹוָרה ּבָ
י  ֲעַדִין ִהיא ּפֹוֶרֶצת ִמּדֵ ִסּפוָּרּה, ּתֹוְך ׁשֶ יָכה ּבְ ׁשִ ָהֵאם ַהּמְ

ּיֹות,  ּפִ ְקוֹות ְוָכל ַהּצִ ל ַהּתִ ק. "ַאֲחֵרי ָכּ ְבִכי ְמֻאּפָ ַעם ּבִ ּפַ
ִני לֹא לֹוֵמד טֹוב? הוּא  ִסיעֹות – ּבְ ים ְוַהּנְ ֲאַמּצִ ל ַהּמַ ָכּ

ֶבִכי... ְרָצה ּבְ ָעיֹות?" ְוׁשוּב ּפָ ה ּבְ עֹוׂשֶ
ַחּנֶֶכת  "ַהּמְ ׁשוּת:  ִהְתַרּגְ ּבְ ר  ְוִסּפֵ ַנֵהל  ַהּמְ יְך  ִהְמׁשִ
ָהֵאם,  ל  ׁשֶ ְמעֹוֶתיָה  ִמּדִ ְמאֹד  נּו  ׁשְ ִהְתַרּגַ ְוָאנִֹכי, 
ַבֲעַלת  ּכְ ָתה  ּלְ ִהְתּגַ ַהִחיצֹוִנית  ֲחזוָּתּה  ְמרֹות  ּלַ ׁשֶ
ם  ּגַ ְלָצֵרף  ָלּה  יַָעְצנּו  בֹוהֹות.  ּגְ רּוָחִנּיֹות  ִאיפֹות  ׁשְ
ַעל  ִלידֹור  ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ ה.  ִגיׁשָ ַלּפְ ִלידֹור,  ָנּה,  ּבְ ֶאת 
ל ַחּיֶיָה  ּכָ ַמע ׁשֶ ָ ּשׁ ׁשֶ ל ִאּמֹו, ּכְ הֹורֹות ׁשֶ ִאיפֹוֶתיָה ַהּטְ ׁשְ
הּוא  י  ִכּ ַמִים,  ׁשָ ְוִיְרַאת  תֹוָרה  ּבְ ֲעִלּיָתֹו  ּבַ לּוִיים  ּתְ
ָמעֹות  ַהּדְ ְלִלּבֹו.  ָבִרים  ַהּדְ ִנְכְנסּו  ַוֲעִתיָדּה,  ְקָוָתּה  ּתִ
ָהרֹאׁש  ַקּלוּת  ֶאת  קּו  ְוִסּלְ ָניו,  ּפָ ֶאת  ם  ּגַ ְטפּו  ׁשָ

ָתה ּבֹו ַעד ֵהּנָה". ְצּפְ ּנִ ׁשֶ
ֶאת  ִלידֹור  ְמָפֵאר  ּיֹום  "ּכַ ׁשוּת:  ִהְתַרּגְ ּבְ ִסּיֵם  ַנֵהל  ַהּמְ
ִלוּוּ  ֶרן  ַהּקֶ ִעיֵלי  ּפְ ַלִים.  ירוּׁשָ ּבִ דֹוָלה  ּגְ יָבה  ְיׁשִ ַסְפְסֵלי 
ְמכוּ ּבֹו  יבֹות. ִהְדִריכוּ ֶאת הֹוָריו, ְוּתָ אֹותֹו ְלעֹוַלם ַהְיׁשִ
ְך  ּתֹוָרה ֵהִביָאה ַמְהּפָ ְצָעָדיו ָהִראׁשֹוִנים. ַהְצָלָחתֹו ּבַ ּבִ
"ֵבית  ּבְ ֵהן  ַאף  לֹוְמדֹות  ַאְחיֹוָתיו  ּה.  ּלָ ּכֻ ָחה  ּפָ ׁשְ ַלּמִ

וּב ָלִעיר". ּשׁ עֹות" ֵמַהּיִ עֹות ע"י 'ֶקֶרן ַהּסָ ַיֲעקֹב", וֻּמּסָ
ר  ֲאׁשֶ ּכַ עֹות' חֹוֵתם ִסּפוּר ֶזה וּמֹוִסיף, ׁשֶ ִעיל 'ֶקֶרן ַהַהּסָ ּפְ
ּתֹוָרה  י  ִחּדוּׁשֵ ל  ׁשֶ ַמֲאָמר  ִלְכּתֹב  ָזָכה  ִלידֹור  חוּר  ַהּבָ
ָמָרן  ַהּתֹוָרה  ר  ְלׂשַ ֶרן'  ַה'ּקֶ ְנִציג  ֶאְמָצעוּת  ּבְ ַלח  ׁשְ ּנִ ׁשֶ
ה  ׁשָ ּקָ ּבַ ִלידֹור  הֹוִסיף  ִליָט"א,  ׁשְ ַקְניְֵבְסִקי  ַחּיִים  י  ַרּבִ
ִלְראֹות  ָהיָה  ְמַרּגֵׁש  ה  ּמָ ּכַ ַהּדֹור.  דֹול  ּגְ י  ִמּפִ ֵרְך  ְלִהְתּבָ

ן ֵלָאה"!  מֹו ִלְבָרָכה הוּא "ִלידֹור ּבֶ י ׁשְ ִכּ
ֵלב  ּה,  ִלּבָ ֶנֶגד  ּכְ ָזָהב  ל  ׁשֶ ַטס  ַרּכֹות".  ֵלָאה  "ְוֵעיֵני 
ַעל  ֶרת  ְמַוּתֶ ּתֹוָרה.  ֵני  ּבְ ְלָבִנים  ׁשֹוֶאֶפת  ְונִָקי.  ָטהֹור 
מַֹע. 'ֶקֶרן  ֶניָה. ִהיא ּבֹוָכה - ְוָעֵלינוּ ִלׁשְ ַעְצָמּה ְלַמַען ּבָ
עֹל וַּמְפִעיָלה. את ּבָ עֹות' ׁשֹוַמַעת וַּמְפִניָמה. נֹוׂשֵ ַהַהּסָ

נּו! נּו ְיֵדיֶכם ִעּמָ ּתְ

ה ָרׁשָ ֶדֶרְך ַהּפָ ּבְ

ָנַהג  ּלֹא  ׁשֶ דֹול,  ּגָ יר  ָעׁשִ ָהיָה  ַרּבֹות,  ִנים  ׁשָ ִלְפֵני 
יָָדיו  ַלח ֶאת  ׁשָ ַעם  ּפַ י  ּוִמּדֵ ַכְסּפֹו,  ּבְ ֶקת  ַמְסּפֶ ְזִהירוּת 
ּיַָרד  רֹו, ַעד ׁשֶ ִסיס. ַאט-ַאט ָקַטן ָעׁשְ ֲעָסִקים ְנטּוֵלי ּבָ ּבַ
ְחּתֹו,  ּפַ ֵדי ָלזּון ֶאת ִמׁשְ ה ָעִני ְוֶאְביֹון. ּכְ ָכָסיו ְוַנֲעׂשָ ִמּנְ
ים  קּו ַהּנֹוׁשִ ּפְ נֱֶאַלץ ִלּטֹל ַהְלָואֹות. ּבֶֹקר ָוֶעֶרב ִהְתּדַ

ִכי-ַרע. בֹו ָהיָה ּבְ יתֹו, ּוַמצָּ ֶלת ּבֵ ַעל ּדֶ
י ֵלִוי- יק ַרּבִ ּדִ ל יָָמיו ִלְנסַֹע ֶאל ַהּצַ ָרִגיל ָהיָה ָכּ יָון ׁשֶ ִמּכֵ
ֵדי  ַעם ִלְנסַֹע ֵאָליו ּכְ יֶצ’ב, ֶהְחִליט ּגַם ַהּפַ ְרּדִ ִיְצָחק ִמּבַ
יב  ְרָכתֹו. ִהְקׁשִ ׁש ֶאת ּבִ ְלַתּנֹות ְלָפָניו ֶאת ָצָרתֹו וְּלַבּקֵ

ּקֹות  ְך ּדַ ּפוּר ֶהָעצוּב, וְּלֶמׁשֶ ְתׂשוֶּמת-ֵלב ַלּסִ יק ּבִ ּדִ ַהּצַ



ִהְרהוִּרים. ְלַבּסֹוף ֵהִרים ֶאת רֹאׁשֹו,  ַקע ּבְ ֲאָחדֹות ׁשִ
ַדאי  ּכְ י,  "ְלַדְעּתִ ְוָאַמר:  מוּלֹו  ָהעֹוֵמד  ּיְהוִּדי  ּבַ יט  ִהּבִ
ובעז"ה  ִיס',  'ּפַ ַהְגָרָלה,  ְרִטיס  ּכַ ְלַעְצְמָך  ְקֶנה  ּתִ ׁשֶ

בֹוא ַהְיׁשוָּעה". ִמּכָאן ּתָ
יק, ְוָאַמר: "יֹוֵדַע ֲאִני  ּדִ ט ֻאְמָלל ֶאל ַהּצַ א ֶהָעִני ַמּבָ ָנׂשָ
ְתַקּיֵם, ַאְך ֵאיִני יֹוֵדַע  י ּתִ ל ָהַרּבִ ְרָכתֹו ׁשֶ י ּבִ ִבְטָחה ִכּ ּבְ
ַעד  ְזַמן-ָמה.  ָבר  ַהּדָ יֱֶאַרְך  א  ּמָ ְוׁשֶ ְלָכְך,  ֶאְזּכֶה  ָמַתי 
נֹוָסף  ְוִלְרּדֹף אֹוִתי.  ִלי  ְלָהִציק  ים  ַהּנֹוְגׂשִ יֹוִסיפוּ  ָאז 
יָעה ְלִפְרָקּה ְוָצִריְך ֲאִני  ָבר ִהּגִ ּכְ ת יֵׁש ִלי ׁשֶ ְך, ּבַ ַעל ּכָ
י ֵלִוי- ל ַרּבִ ָפָתיו ׁשֶ יָאּה". ִחּיוְּך ַקל ָעָלה ַעל ׂשְ ְלַהּשִׂ

קֶֹדם",  עֹוד  ְלָך  ַיֲעזֹר  והקב"ה  ָך  ְלַדְרּכְ "ֵלְך  ִיְצָחק. 
ֵרׁש. ָסַתם ְולֹא ּפֵ

ְרִטיס  יק, ִמֵהר ֶהָעִני ִלְרּכֹׁש ּכַ ּדִ ית ַהּצַ ִעם ֵצאתֹו ִמּבֵ
ַדְרּכֹו ֲחָזָרה ְלֵביתֹו,   ִכיסֹו. ּבְ ַהְגָרָלה ּוְטָמנֹו ֵהיֵטב ּבְ
ֶרְך.  ּדֶ ּבַ ׁשֶ ָהַאְכַסְניֹות  ַאַחת  ּבְ ָללּון  ֶעֶרב  ְלֵעת  ָנָטה 
ד  ִנְכּבָ ִריץ  ּפָ ם  ּגַ ַלְיָלה  אֹותֹו  ּבְ ָלן  ַאְכַסְניָה  אֹוָתּה  ּבְ
ִריץ  ַהּפָ ָחַלם  ְיָלה  ַהּלַ ֶאְמַצע  ּבְ ָלרֹב.  ְנָכִסים  ּוַבַעל 
ן  יָׁשֵ ַאְכַסְניָה  ּבָ ִעּמֹו  י  ִכּ לֹו,  ֶנֱאַמר  ֲחלֹומֹו  ּבַ ֲחלֹום. 
ָעִתיד  ׁשֶ ַהְגָרָלה  ְרִטיס  ּכַ ּוְבִכיסֹו  ְיהּוִדי,  אֹוֵרַח 
ְרִטיְסָך  ְחִליף ֶאת ּכַ דֹוָלה. "ִאם ּתַ ִכּיָה ַהּגְ ְּ ז ִלְזּכֹות ּבַ
דֹוָלה  ַהּגְ ִכּיָה  ְּ ַהז ּפֹל  ּתִ ַהּיְהּוִדי,  ל  ׁשֶ ְרִטיס  ּכַ ּבַ
ֵאָליו  ַהּקֹוֵרא  ַהּקֹול  ֶאת  ִריץ  ַהּפָ ַמע  ׁשָ ֶחְלְקָך",  ּבְ

ֲחלֹום. ּבַ
י ַאְך ֲחלֹום ָחַלם.  נָתֹו, ְונַֹכח ִכּ ְ ִריץ ִמּשׁ ִהְתעֹוֵרר ַהּפָ

ָמה. אוָּלם  ַתְרּדֵ ַקע ׁשוּב ּבְ ִני ְוׁשָ ֵ ְך ַעל ִצּדֹו ַהּשׁ ִהְתַהּפֵ
נָתֹו,  ְ ִמּשׁ ִריץ ׁשוּב  ַהּפָ ָנה. ִהְתעֹוֵרר  ְוִנׁשְ ב  ׁשָ ַהֲחלֹום 
ְרָתיו,   ִלְמׁשָ ָקָרא  ִמּיָד  ְוא.  ֶזה ֲחלֹום-ׁשָ ֵאין  י  ִכּ ְוֵהִבין 
ַאְכַסְניָה אֹוֵרַח ְיהוִּדי,  ְוִצוָּה ֲעֵליֶהם ִלְבּדֹק ִאם יֵׁש ּבָ

ן – ַלֲהִביאֹו ֵאָליו ִמּיָד. ְוִאם-ּכֵ
ִריץ ַהּיְהוִּדי ֶהָעִני,  ּקֹות ָעַמד ִלְפֵני ַהּפָ ה ּדַ ּמָ ֲעבֹור ּכַ ּכַ
ץ ְלָהִבין ַעל ָמה  ַחד, ִמְתַאּמֵ ִמּפַ ְורֹוֵעד  ֵעיַנִים  ְטרוּט 
ִריץ.  ַהּפָ ִלְפֵני  ב  ְלִהְתַיּצֵ ִאיׁשֹון-ַלִיל  ּבְ ֻהְזַעק  ה  ְוָלּמָ
ִריץ.  ַהּפָ ָחַקר  ַהְגָרָלה?"  ְרִטיס  ּכַ יְָדָך  ּבְ יֵׁש  "ַהִאם 
יִָדי  ֵמּהַ וְּמֻפָחד. "ּגַם ּבְ "ָאֵכן ֲאדֹוִני", ָעָנה ַהּיְהוִּדי, ּתָ
יֵנינוּ ֶאת  ִריץ. "ָהָבה ַנֲחִליף ּבֵ ֶזה", ָאַמר ַהּפָ ְרִטיס ּכָ ּכַ

ה ְזהוִּבים". ּמָ ְרִטיִסים, וִּבְתמוָּרה אֹוִסיף ְלָך ּכַ ַהּכַ
ת  ְרִכיׁשַ ּבִ ׁשֶ יק  ּדִ ַהּצַ ַהְבָטַחת  ֶאת  ַָּכר  ז ׁשֶ ַהּיְהוִּדי, 
ֵרד  ְלִהּפָ ָרָצה  לֹא  ְיׁשוָּעתֹו,  בֹוא  ּתָ ַהְגָרָלה  ְרִטיס  ּכַ
אֶֹמץ  ל  ָכּ ֶאת  ָאַזר  ַרּבֹו.  ת  ִבְרּכַ ּבְ ָרַכׁש  ׁשֶ ְרִטיס  ֵמַהּכַ
ֶסף ַרב, ֵאיִני  ִלּבֹו, ְוֵסֵרב. "ּגַם ִאם יִָציַע ִלי ֲאדֹוִני ּכֶ
ַאֵחר",  ַכְרִטיס  ּבְ יִָדי  ּבְ ׁשֶ ְרִטיס  ַהּכַ ֶאת  ְלָהִמיר  מוָּכן 
יַע ַעד  ְוִהּגִ ִחיר,  ה ְלַהֲעלֹות ֶאת ַהּמְ ִנּסָ ִריץ  ָאַמר. ַהּפָ
ֵסרוּבֹו.  ל ֶאֶלף ְזהוִּבים! ַאְך ַהּיְהוִּדי עֹוֵמד ּבְ ִלְמִחיר ׁשֶ
ְרָתיו ְלהֹוִציא  ִריץ, וַּבֲחַמת ַזֲעמֹו ִצוָּה ַעל ְמׁשָ ַעס ַהּפָ ּכָ

כַֹח ִמיֵדי ַהּיְהוִּדי. ְרִטיס ּבְ ֶאת ַהּכַ
ֶאת  ְוהֹוִציאוּ  ֲאדֹוָנם,  ִמְצַות  ּכְ ְרִתים  ַהְמׁשָ ָעׂשוּ 
ׁש ְלהֹוִכיַח  ּקֵ ְזָלן ּבִ ִריץ ַהּגַ ְרִטיס ִמיֵדי ַהּיְהוִּדי. ַהּפָ ַהּכַ
ּלֹו  ְרִטיס ַהַהְגָרָלה ׁשֶ ּכַ רֹו’; נַָתן ַלּיְהוִּדי ֶאת  ֶאת ’יָׁשְ

ציון ר' לוי יצחק מברדיצ'ב זיע"א



ה ִהיא  יַע קֶֹדם ָלֵכן. "ִמּלָ ִהּצִ ִפי ׁשֶ ְוֵכן ֶאֶלף ְזהוִּבים, ּכְ
ִלְגלוּג. ִריץ ְוִחּיְֵך ּבְ ה", ָאַמר ַהּפָ ִמּלָ

ְרִטיס  יָדֹו ּכַ ּבְ ׁשֶ בוּר וְּמֻדּכָא ָחַזר ֶהָחִסיד ְלַחְדרֹו, ּכְ ׁשָ
י  ִכּ יַָדע  הוִּבים. הוּא  ְּ ַהז ְוֶאֶלף  ִריץ  ַהּפָ ל  ׁשֶ ַהַהְגָרָלה 
ִמְצַות ַרּבֹו, ִהְפִסיד  ָרַכׁש ּבְ ְרִטיס ׁשֶ ּנוּ ַהּכַ ַקח ִמּמֶ ִהּלָ ּבְ
ַהְגָרָלה.  ָרס ַהּגָדֹול ּבַ ל ַהּפְ ִכּיָה ֶהָעצוּם ׁשֶ ְּ ֶאת ְסכוּם ַהז
ַעְצמֹו.  ֶאת  וְּלַנֵחם  ׁש  ְלִהְתאֹוׁשֵ ה  ִנּסָ י-ֵכן  ַאף-ַעל-ּפִ
ב, "ְלָפחֹות אוַּכל ִלְפרַֹע ִמְקָצת  "ּגַם זֹו ְלטֹוָבה", ָחׁשַ

ַהְרָחָבה". י ּבְ ּתִ ן ֶאת ּבִ חֹובֹוַתי, ְוַאף ְלַחּתֵ
ִריץ  ַהּפָ ּנַָתן  ׁשֶ ַהַהְגָרָלה  ְוַכְרִטיס  ַהּיִָמים,  ָאְרכוּ  לֹא 
ִהוַָּדע   ִעם  דֹוָלה.  ַהּגְ ִכּיָה  ְּ ז ּבַ ָָּכה  ז ׁשֶ הוּא  ַלּיְהוִּדי 
יק,  ּדִ ַהּצַ ְלֵבית  ִלְנסַֹע  ר  ֵ ְתַעׁשּ ַהּמִ ֶהָעִני  ִמֵהר  ָבר,  ַהּדָ
ָרָכה  ְך וְּכֵדי ְלהֹודֹות לֹו ַעל ַהּבְ ר לֹו ַעל ּכָ ֵדי ְלַסּפֵ ּכְ

ֶדֶרְך לֹא-ְצפוּיָה. ִהְתַקּיְָמה, ּבְ ׁשֶ
ְמָחה:  ׂשִ ּבְ ְוָאַמר  יֶצ’ב,  ְרּדִ ִמּבַ ֵלִוי-ִיְצָחק  י  ַרּבִ ִחּיְֵך 
ִלי  ָהְיָתה  ְולֹא  ָעָפר,  ַעד  ל  ּפַ ֻהׁשְ ְָּלָך  ַמז י  ִכּ "ָרִאיִתי 
ר  ַדּבֵ ּיְ ׁשֶ ַהֲחלֹומֹות’  ַעל  ’ּבַ ֶאת  לַֹח  ִלׁשְ א  ֶאּלָ ֵרָרה  ּבְ
ן  ּכֵ ׁשֶ ְרִטיסֹו,  ּכַ ֶאת  ָך  ִעּמְ ְלַהְחִליף  ִריץ,  ַהּפָ ֵלב  ַעל 
הּוִבים  ְּ ךָ. ְוֶאֶלף ַהז ּלְ ְרִטיסֹו ִיְזּכֶה ְולֹא ׁשֶ י ּכַ ָרִאיִתי ִכּ
ֶסף  ּתָ ּכֶ ׁשְ ּקַ ּבִ ּום ׁשֶ ְך, ֵהם ִמּשׁ ֶהֱעִניק ְלָך נֹוָסף ַעל ּכָ ׁשֶ

נֹוַשְעּתְ  ָלֵכן  ךָ.  ּתְ ּבִ ֶאת  יא  ְלַהּשִׂ ּתּוַכל  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ִמּיָד 
יָעה  ִהּגִ ן  ִמּכֵ ּוְלַאַחר  ְקַטּנָה,  יׁשּוָעה  ּבִ ה  ִחּלָ ּתְ

דֹוָלה". ַהְיׁשּוָעה ַהּגְ
יק  ּדִ ַהּצַ לֹו  ָרַמז  ׁשֶ ֶאת  ַהּיְהוִּדי  ֵהִבין  ָעה  ׁשָ אֹוָתּה  ּבְ
ְלָך  ַיֲעזֹר  – "הקב"ה  ַהּקֹוֶדֶמת  ַעם  ּפַ ּבַ ֶלְכּתֹו  ֶטֶרם  ּבְ

עֹוד קֶֹדם".
ד  ִנְכּבָ ּגָדֹול. ֵחֶלק  ִביר  ּגְ ה  ְוַנֲעׂשָ ָחַזר ַהּיְהוִּדי ְלֵביתֹו 
ה  י ְצָדָקה ָוֶחֶסד וֵּמַעּתָ יׁש ְלַמֲעׂשֵ ִכּיָה ִהְקּדִ ְּ ֶסף ַהז ִמּכֶ
ֲעָסִקים  ּבַ זֹו  ְלַבְזּבְ ְולֹא  ְסּפֹו  ּכַ ַעל  מֹר  ִלׁשְ ִנְזַהר 

ִקים. ְמֻפְקּפָ
ר  ְלַסּפֵ יְז’ִניץ  ִמוִּ ל  ֶמעְנּדְ ְמַנֵחם  י  ַרּבִ יק  ּדִ ַהּצַ ּיֵם  ּסִ ׁשֶ ּכְ
וֵּן הקב"ה  ִסּפוּר ֶזה ַלֲחִסיָדיו, הֹוִסיף ְוָאַמר: "ָלֶזה ּכִ
ר  ֲאׁשֶ ַעד  ֶאֱעָזְבָך  לֹא  י  ’ִכּ ָאִבינוּ,  ְלַיֲעקֹב  ָאְמרֹו  ּבְ
ה,  י ָלְך’. ְוִלְכאֹוָרה ָקׁשֶ ְרּתִ ּבַ ר ּדִ יִתי ֵאת ֲאׁשֶ ִאם ָעׂשִ
ַעת שהקב"ה ִיְנטֹׁש  ְוִכי ַיֲעֶלה ַעל ַהּדַ ָמה ַהִחּדוּׁש? 
ְך  ּכָ א,  ֶאּלָ ַהְבָטָחתֹו?!  ֶאת  ְלַקּיֵם  ִלי  ִמּבְ ַיֲעקֹב  ֶאת 
יַנִים  ְתקוַּפת-ַהּבֵ ּבִ ּגַם  ֶאֱעָזְבָך’ –  רוּׁש: ’לֹא  ַהּפֵ הוּא 
יִתי ֵאת  ר ִאם ָעׂשִ ְפֵני ִקּיוּם ַהַהְבָטָחה – ’ַעד ֲאׁשֶ ּלִ ׁשֶ
דֹוָלה  ַהּגְ ַהְיׁשוָּעה  ִלְפֵני ּבֹוא  ּגַם  ָלְך’.  י  ְרּתִ ּבַ ּדִ ר  ֲאׁשֶ

ְהיֶה ְיׁשוָּעה ְקַטּנָה". לֹא ַיַעְזֶבּנוּ הקב"ה, ְוַעד ָאז ּתִ

ּוַמְחִליף  יֲַעקֹב  ּבְ ר  ִמְתַעּמֵ י  ָהֲאַרּמִ ָבן  ּלָ ׁשֶ ַלְמרֹות 
ִנְזָהר  ָאִבינּו  יֲַעקֹב  מֹוִנים,  ֶרת  ֲעׂשֶ ְרּתֹו  ּכֻ ַמׂשְ ֶאת 
ָחִליָלה  ל  ׁשֵ ִיּכָ ּלֹא  ׁשֶ יד ְמאֹד  ּוַמְקּפִ ַהזּּוַלת  ָממֹון  ּבְ

ָממֹון ַהזּּוַלת. ְפִגיָעה ּבְ ּבִ
ֵמָאמֹוָרֵאי  ֶאָחד  ֲחַנְניָה,  י  ַרּבִ ַעל  ִרים  ְמַסּפְ ַרּבֹוֵתינוּ 
ֶאת  ְלַפְרנֵס  ֵדי  ּכְ ׁשֶ ְלמוּד(,  ַהּתַ )ַחְכֵמי  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ 
הוַּפק  ָהיָה ִמְצָרְך ׁשֶ ַבׁש, ׁשֶ ִמְסַחר ּדְ ְחּתֹו ָעַסק ּבְ ּפַ ִמׁשְ
ַבׁש  ּדְ ל  ׁשֶ ַרּבֹות  ָחִבּיֹות  ִצּפֹוִרי.  ִעירֹו  ְסִביבֹות  ּבִ
ַמְחָסנֹו,  ּבְ ָהיוּ  ֻמּנָחֹות  ֵאִנים,  ּתְ ַבׁש  ּדְ ל  ְוׁשֶ בֹוִרים  ּדְ

יִעים ָלקֹוחֹות ִלְקנֹות ְסחֹוָרה. ם ָהיוּ ַמּגִ וְּלׁשָ
ֵמִעיר  ים  ֲאָנׁשִ ַבׁש  ַהּדְ ַמְחַסן  ֶאל  יעוּ  ִהּגִ ֶאָחד  יֹום 
י  ַרּבִ ָלֶהם  ָמַכר  ַרב.  ַבׁש  ּדְ ִלְקנֹות  ְוָרצוּ  ַאֶחֶרת, 
מוָּרתֹו  ל ּתְ ׁשוּ,  ְוִקּבֵ ּקְ ּבִ דֹוָלה ׁשֶ ּמוּת ַהּגְ ֲחַנְניָה ֶאת ַהּכַ
ַבׁש  ַהּדְ ָחִבּיֹות  ׁשֶ ּכְ יְָצאוּ  ַהּקֹוִנים  ד.  ִנְכּבָ ֶסף  ּכֶ ְסכוּם 

ים וָּפנוּ ָלׁשוּב  ַמּלִ ְכֵמיֶהם, ֶהֱעִמיסוּ אֹוָתם ַעל ּגְ ַעל ׁשִ
ְלִעיָרם.

ְחָסן ְוָלׁשוּב ְלֵבית  י ֲחַנְניָה ִלְנעֹל ֶאת ַהּמַ ָעַמד ַרּבִ ׁשֶ ּכְ
ים  ָלֲאָנׁשִ ִלְמּכֹר  ְמקֹום  ּבִ י  ִכּ לֹו  ֵרר  ִהְתּבָ ְדָרׁש,   ַהּמִ
ֵאִנים,  ּתְ ַבׁש  ּדְ ָטעוּת  ּבְ ָלֶהם  ָמַכר  בֹוִרים,  ּדְ ַבׁש  ּדְ
ׂש  ְלַחּפֵ ָהִעיר,  ִלְרחֹוב  ִמֵהר  יֹוֵתר.  זֹול  ַבׁש  ּדְ ֶּהוּ  ז ׁשֶ
לוּ יְָצאוּ  י ָטָעה, אוָּלם ַהּלָ ֶאת ַהּקֹוִנים ְולֹוַמר ָלֶהם ִכּ
ַצַער  ָהְלכוּ.  ְלֵהיָכן  יַָדע  לֹא  ְוִאיׁש  ָהִעיר,  ֶאת  ָבר  ּכְ
ְגַרם  ּנִ י ֲחַנְניָה, ַעל ַהּנֵֶזק ׁשֶ ל ַרּבִ א ֶאת ִלּבֹו ׁשֶ ַרב ִמּלֵ
ֻעוָּת   . ן ֶאת ַהּמְ יָכְלּתֹו ְלַתּקֵ ֵאין ּבִ ְך ׁשֶ ַלּקֹוִנים, ְוַעל ּכָ
ְלִצּפֹוִרי.  נוּ  ּמְ ִהְזּדַ ׁשוּב  קֹוִנים  ְואֹוָתם  ְזַמן,  ָחַלף 
ֶאת  ן  ְלַתּקֵ ֵדי  ּכְ ִלְקָראָתם  ְוָרץ  ֲחַנְניָה  י  ַרּבִ יָרם  ִהּכִ
אֹותֹו  י  "ִכּ ָאַמר,  ָלֶכם",  ְלהֹוִדיַע  "ְרצֹוִני  ָטעוּתֹו.  
ַבׁש  ַעם ַהּקֹוֶדֶמת לֹא ָהיָה ּדְ ּפַ י ָלֶכם ּבַ ַכְרּתִ ּמָ ַבׁש ׁשֶ ּדְ

ֶדֶרְך ֲאבֹוֵתינּו ּבְ
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י  נַָתּתִ ָטעוּת  ִמּתֹוְך  ֵאִנים.  ּתְ ַבׁש  ּדְ א  ֶאּלָ בֹוִרים,  ּדְ
יב  ה מוָּכן ֲאִני ְלַהֲחִליפֹו, אֹו ְלָהׁשִ ּנוּ, ְוַעּתָ ָלֶכם ִמּמֶ

ָלֶכם ֶאת ַהֶהְפֵרׁש!"
ְלֵהֶפְך,   ָבר,  ּדָ ּבַ סוּל  ּפְ ל  ָכּ "ֵאין  ַהּקֹוִנים:  יבוּ  ֵהׁשִ
ּה ָאנוּ עֹוְסִקים.  ּבָ ָלאָכה ׁשֶ ַבׁש ַההוּא ָהיָה טֹוב ַלּמְ ַהּדְ
ּנוּ ֲחֵפִצים ָאנוּ ִלְקנֹות  ּנוּ ָחַפְצנוּ ִלְקנֹות ָאז, וִּמּמֶ ִמּמֶ

ל ָטעוּת" . ּגַם ַהּיֹום. לֹא ָהְיָתה ָכּ
ֲאִפּלוּ  הֹוָנָאה  ּבְ ל  ִנְכׁשַ ּלֹא  ׁשֶ ַעל  ֲחַנְניָה  י  ַרּבִ ַמח  ׂשָ
ין,  ַהּדִ וַּרת  ִמּשׁ ִלְפִנים  ָנַהג  זֹאת,  ְוַלְמרֹות  ָטעוּת,  ּבְ
ב  ַבׁש ִנּדֵ ֲעבוּר אֹותֹו ַהּדְ ל ּבַ ּבֵ ּקִ ֶסף ׁשֶ ְוֶאת ִיְתַרת ַהּכֶ

ִעיר ִצּפֹוִרי. ית ִמְדָרׁש ָחָדׁש ּבָ ְלִבְנַין ּבֵ

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

ית, ָעֶליָה לֹא ָרבוּ ַהּגֹוִים ְולֹא ְסָתמוָּה  ִליׁשִ ְ ֵאר ַהּשׁ ּנְֶחְרבוּ, ְוִאּלוּ ַהּבְ ׁש ׁשֶ י ִמְקּדָ ּתֵ י ּבָ ּתֵ ֶנֶגד ׁשְ ֵארֹות ָהִראׁשֹוִנים ֵהם ּכְ ַהּבְ
ּיֲַעמֹד ָלֶנַצח! י ׁשֶ ִליׁשִ ְ ׁש ַהּשׁ ְקּדָ ית ַהּמִ – רֹוֶמֶזת ַעל ּבֵ

ְלַבד?    ָנה ּבִ ָנה. ַמּדּוַע ַחי ַאְבָרָהם ָאִבינּו 175 ׁשָ • ִיְצָחק ָאִבינּו ַחי 180 ׁשָ
נֹו יֹוֵצא ְלַתְרּבוּת ָרָעה.• ֵמֵאיֶזה  ן-ּבְ ו ּבֶ ּלֹא ִיְרֶאה ֶאת ֵעׂשָ ִנים ֵמַחּיָיו, ׁשֶ י ִהְפִחיתוּ ְלַאְבָרָהם ָאִבינוּ ָחֵמׁש ׁשָ ָאְמרוּ ֲחַז"ל ִכּ

ת ִמְנָחה"?  ִפּלַ ן ּתְ ּקֵ י "ִיְצָחק ָאִבינוּ ּתִ ים ִכּ ֵתנוּ ּדֹוְרׁשִ ָפָרׁשָ סוּק ּבְ ּפָ
ה? ָבִרים ֵאּלֶ ֵדנּו"? ּוָמה ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ִלְלמֹד ִמּדְ "י "ֵאינֹו יֹוֵדַע ָמה ְמַלּמְ ִ סּוק ּכֹוֵתב ַרּשׁ • ַעל ֵאיֶזה ּפָ

הוּ! ֶ ּלֹא יֹוְדִעים ַמּשׁ ׁשֶ ּיֵׁש ּכְ ֵאין ְלִהְתּבַ אן ׁשֶ יִקים ָלְמדוּ ִמּכָ ו". ַצּדִ "ָלָבן, ֲאִחי ִרְבָקה, ֵאם ַיֲעקֹב ְוֵעׂשָ

ת ּתֹוְלדֹות ׁשּובֹות ְלָפָרׁשַ ּתְ

ענו על לפחות אחת מהשאלות הבאות: 

ֶדֶרְך ַהִחיָדה: ּבְ

הֹות! ע ָהִאּמָ יָמה ְלִפי ַאְרּבַ ְרׁשִ ֵני יֲַעקֹב ּבִ מֹות ּבְ ֲערְֹך ֶאת ׁשְ
ּוָאיו ִעם ָרֵחל? ּוֵאי ֵלָאה ְליֲַעקֹב, ְלֵבין ִנּשׂ ין ִנּשׂ ה ְזַמן ֵחֶלף ּבֵ ּמָ ּכַ

ְך ֲחַז"ל? ים ַעל ּכָ ׁש יֲַעקֹב ָלׁשּוב ְלֶאֶרץ ֲאבֹוָתיו. ָמה ּדֹוְרׁשִ ִמּיָד ְלַאַחר ֵלַדת יֹוֵסף ְמַבּקֵ


