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ָ�ִרים לּו ַהּנְ ְגּדְ ב ֹאָהִלים... ַוּיִ ם יׁשֵ   )כה, כז( ְוַיֲ�ֹקב ִאיׁש ּתָ
ַיְלדּותוֹ  ל ּבְ י ׁשֶ ִרים ָהיוּ  ְולֹא תבוּ בָ וֹ ׁש בְּ  ִהְתַנֵהג, קְס 'נְ יזֶ לִּ ִמ  ֱאִליֶ�ֶזר ַרּבִ  ּבוֹ  ִנּכָ
י ָאִביו אּוָלם, תָהרּוָחִנּיוֹ  ַמֲ�לֹוָתיו יתוֹ  יִלְבנֵ  ָאַמר ךְ ֱאִליֶמלֶ  ר' ָהַרּבִ ין ּבֵ  ְלַהְמּתִ
ַסְבָלנּות יַ�  ַ�ד ּבְ ּגִ ּיַ ֵ�ת. ְלִמְצֹות ׁשֶ ְצָוה רְלבַ  ַהֲהָכנֹות ּבְ י, ָקָרא ַהּמִ טלַ  ָהַרּבִ  ַחּיָ

ְזַמן ה) ְגֵדי ֶאת רּפֹ ְת לִ  ׁשֶ ַ�ר ּבִ ןלְּ  הַמ  לוֹ  ְוהֹוָרה, ַהּנַ ַ�ת ַכּוֵ ׁשְ ִפיָרה ּבִ ַ�ת. ַהּתְ ׁשְ  ּבִ
זִ  ֶגדַה  תיַר ּגְ י ָאַמר, ּבֶ טלַ  ֱאִליֶמֶלךְ  ַרּבִ ֶגד יֵפ ְת כִּ  ֶאת ּגֹוֵזר 'ִהְנִני לֹוַמר ַחּיָ  ַהּבֶ

ִביל ׁשְ ַ�ר ּבִ ֵדי, ֱאִליֶ�ֶזר ַהּנַ ִניַ�  ּכְ ּיָ ַר  ַהּבֹוֵרא ַלֲ�בֹוַדת ֵתָפיוכְּ  ֶאת ׁשֶ מֹו' ךְ ִיְתּבָ , ׁשְ
ַ�ת זִ  ּוִבׁשְ י תיַר ּגְ ּתֵ ַדִים ּבָ ׁש  ַהּיָ ּקֵ ּנוּ  ּבִ  רזֶ יֶ� לִ ֱא ׁשֶ  תְמנָ ־ַ�ל זֹאת ֲאִני 'ּגֹוֵזר ַמרלוֹ  ִמּמֶ

ַר  ַהּבֹוֵרא בֹודכְ לִ  ַרק ָיָדיו ָיִרים ַא  ְוֵכן, ְך'ִיְתּבָ ׁשְ ֶגד ֶחְלֵקי רּבִ יַ� . ַהּבֶ ִהּגִ ׁשֶ יֹום  ּכְ
ְנסֹו ְלִמְצוֹ  ַ�רת ִהּכָ ֶגד ֶאת ָלַבׁש  ְוַהּנַ ׁש  ֶהָחָדׁש  ַהּבֶ ּדָ ם אוּ ָר , ְוַהְמק) ּלָ נּ  ֶאת ּכ) ִ  ּויַהׁשּ

ָחל ַבת ּבוֹ  ׁשֶ ל ְורּוַח  ַאַחת ּבְ ה ׁשֶ ָ ׁשּ ִמים ָאְרכוּ  לֹאּתּו. ַפ ָפ ֲא  ְורֹוְממּות ְקד)  יְוַרבִּ , ַהּיָ
ְרֵסם ֱאִליֶ�ֶזר תֹוָרתוֹ  ִהְתּפַ ָ ּוְקד)  ּבְ   . ְלאֹורוֹ  תוּ אוֹ נֵ  יםבִּ ְוַר  תוֹ ׁשּ

�  

ךְ  ר ּכָ ּפָ ם ְמס) י ַ�ל ּגַ נוֹ , יזִר בָּ זְּ ִמ  ְזֵאב ַרּבִ ל ּבְ ידַהּמַ  ׁשֶ י ּגִ  לכְ יִמ ־ְיִחיֵאל ַרּבִ
לֹוְטׁשֹוב ר ָהָיה לֹא תוֹ רוּ ֲ� נַ בְּ ׁשֶ , ִמּזְ ל ִנּכָ ינוֹ  ֶהְבּדֵ ֵני ֲחֵבָריו ְלֵבין ּבֵ . לוֹ יגִּ  ּבְ

ִהְתָקֵרב ֵנס יֹום ּבְ ַ�ר ִהּכָ ׁש , ִמְצֹותלְ  ַהּנַ ּקֵ יד ּבִ ּגִ ָת  רֵפ ִמּסוֹ  ַהּמַ ֵהִכין ם"ַהּסְ  ֶאת לוֹ  ׁשֶ
ין ִפּלִ יּ ָר ַהּפָ  תַס ְכנָ ַה  ֶטֶרם ים'ּתִ 'בָּ ַה  ֶאת לוֹ  יאְלָהבִ , ַהּתְ ֶהן ֹותׁשִ ם. ּבָ ּיֵ ּסִ ׁשֶ  ַהּסֹוֵפר ּכְ

יּ ָר ְוַהּפָ  ים'ּתִ 'בָּ ַה  תנַ כָ ֲה  ֶאת י ֶאל ִביָאםֱה , ֹותׁשִ ֶהֱחִזיק ָהַרּבִ  ֵהֵחל, אֹוָתם ּוְכׁשֶ
ְדָמעֹות ִלְבּכֹות אוּ  ַ�ד ִליׁש ׁשָ  ּבִ ִהְתַמּלְ ִדְמע ים'ּתִ 'בָּ ַה  ׁשֶ ה ְוִהְפִציר, ֹוָתיוּבְ ְתִפּלָ  ּבִ

נוֹ  ֶאת ִלְראֹות ה"בָּ ּקָ לַ  ה ּבְ ַס . הְוִיְרָא  תֹוָרהבְּ  ִמְתַ�ּלֶ מוֹ ּבְ ׁש , ּיְ ּקֵ י ּבִ  ֵמַהּסֹוֵפר ָהַרּבִ
י ֶאת ׁש בֵּ יַ לְ  ּתֵ ין ּבָ ִפּלִ ֶהם ּוְלַהְכִניס ַהּתְ יּ ָר ַהּפָ  ֶאת ּבָ ן רְלַאַח , ְוָאְמָנם. ֹותׁשִ ַהּבֵ  ׁשֶ

ר יןּתְ בַּ  ִהְתַ�ּטֵ ׁשֹות ִפּלִ ּדָ הֵח ֵה , ַהְמק) נָּ  ְוהּוא ְלַפֲ�מוֹ  ה' רּוַח  ּלָ ּתַ ר ִלְבִלי הִהׁשְ .  ֶהּכֵ
�  

ָ�ֶתר לֹו  ס רּצֵ ּפַ ְת נִ  – )כה, כא( ה'ַוּיֵ ּיֵ ּתָ  ְוִנְתּפַ    )רש"י( לוֹ  הְוִנְתּפַ
ַ�ם ַאלׁשָ  ל ּה בָּ ַר  ּפַ ַלִים ׁשֶ י, ְירּוׁשָ ים יֹוֵסף ַרּבִ ִ ַר  ְמָפֵרׁש  ּדּוַ� ַמ , זֹוֶנְנֶפְלד ַחּיִ  י"ׁשּ

ַה  בָּ ׁשֶ ּתֹות ָצִריךְ  ָהָיה ה"ּקָ תוֹ  ְלִהְתּפַ ל ִלְתִפּלָ יר, ִיְצָחק ׁשֶ  ָ�ִתידֲהֵרי ׁשֶ ? ְוִהְסּבִ
ָנה מֹוִניםׁשְ וּ  ֵמָאה יֹותְח לִ  ָאִבינוּ  ַאְבָרָהם ָהָיה מוֹ  ׁשָ א ׁשֶ קִיְצָח  ּכְ  רַט ְפ נִּ , ֶאּלָ

ִנים ָחֵמׁש  ֵדי ָלֵכן ֹקֶדם ׁשָ . ָרָ�ה ְלַתְרּבּות יֹוֵצא וׂשָ ֵ�  ֶנְכּדוֹ  ֶאת ִיְרֶאה ּלֹאׁשֶ  ּכְ
ין ְוָלֵכן בָּ ַה  ִהְמּתִ ּיֹוִליד ַ�ד ה"ּקָ ֵדי, ִיְצָחק ׁשֶ ּלֹא ּכְ ל ָיָמיו ֶאת רצֵּ ְלַק  ׁשֶ  ׁשֶ

ֵני אּוָלם, ַאְבָרָהם ִפּלֹוָתיו ִמּפְ ל ָהַרּבֹות ּתְ ה, ִיְצָחק ׁשֶ ּתָ ר לוֹ  ִהְתּפַ תוֹ  ְוֶנְעּתַ , ִלְתִפּלָ
ֵ�  ַאף־ַ�ל ן בֶק ׁשֶ ִנים ָחֵמׁש  ַאְבָרָהם רַט ְפ נִ  ּכֵ ךְ  ַ�ל ְוהֹוִסיף. ָלֵכן ֹקֶדם ׁשָ י ּכָ  ַרּבִ

ים י, ִנְפָלא ֶרֶמז ַחּיִ בֹות ּכִ ה ֵהן ה' לוֹ  רֵת ָ� יֵּ וַ  ַהּתֵ ִגיַמְטִרּיָ ִנים ָחֵמׁש  ּבְ ז, ׁשָ  ְלַרּמֵ
תוֹ  ִפּלָ ּתְ ל ׁשֶ ָלה ִיְצָחק ׁשֶ ַחיָּ  ֲהַגם, ִהְתַקּבְ ל יוׁשֶ רוּ  ַאְבָרָהם ׁשֶ ָחֵמׁש  ִהְתַקּצְ  ּבְ

ִנים ַ�ם. ׁשָ ר, ּפַ ּקֵ ל ֶנְכּדוֹ  ּבִ י ׁשֶ ים ַרּבִ י לצֶ ֵא  זֹוֶנְנֶפְלד ַחּיִ  ְוָאַמר, קֹוְטֶלר ַאֲהרֹן ַרּבִ
ַבר ֶאת לוֹ  ז ַהִחּדּוׁש  ּדְ ּתֹוֵמם. ַהּלָ י ִהׁשְ ַמ ְלִמ  ַאֲהרֹן ַרּבִ רּוׁש  עׁשְ  ּוֵמרֹב, ַהּקֹוֵלַ�  ַהּפֵ

א ֲ�לּותִהְתּפַ  ּטֵ טּוַחִני" ְוָאַמר ִהְתּבַ ה ּבְ יַמְטִרּיָ ּגִ זוֹ  ׁשֶ רּוַח , ּכָ   ". ֶנֶאְמָרה ַהּקֶֹדׁש  ּבְ
�  

ִמְרָמה  א ָאִחיָך ּבְ ָחְכָמה -  )כז, לה(ּבָ   )רש"י( ּבְ
ִניֵּ  רָמ וּ ּמ ַה  ַגׁש  ןסוֹ לְ בוֹ ֲח  אלּדָ ַ�ם ּפָ ר ּפַ ׁשֵ ר ְוָהָיה ִליהּוִדי ּכָ ּיֵ ִהְתּגַ ַמ . ָאָדם ׁשֶ  ּה ּתָ

ר ְפֵני ַהּגֵ ַאל רָמ וּ ּמ ַה  ּבִ י ַמּדּוַ� : "ְוׁשָ  ֶאְצְלךָ  וּ לּ ְוִא , יּתִ ְר יַּ גַּ ְת ִה  ֵמָאז יַס כָ ִמנְּ  ָיַרְדּתִ
ָבר ֵאַרע ְתךָ  ֶאת ֵהַמְרּתָ  ּוֵמָאז, ךְ ֶפ ְלֵה  ַהּדָ יב"? יךָ ֶק ָס ֲ� בַּ  ִהְצַלְחּתָ  ּדָ : רָמ וּ ּמ ַה  ֵהׁשִ

ר" ֲאׁשֶ ל רֹאׁש  ִעם נֹוַתְרּתָ , ּתָ ְר יַּ גַּ ְת ִה  ּכַ ל ָחהלָ ַהצְ  ְוִעם ָנְכִרי ׁשֶ  ֲאִני ְוִאּלוּ , ְיהּוִדי ׁשֶ
י ל  רֹאׁש  ִעם נֹוַתְרּתִ י ֲאָבל ְיהּוִדיָחִריף ׁשֶ ְלּתִ ל ַהַהְצָלָחה ֶאת ִקּבַ   "...יםיִּ ִר כְ נָּ ַה  ׁשֶ

  
י הֹוִליד - )כה, יט( ִיְצָחק־ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת ָראׁשֵ

בֹות יָצנֵ וּ  ּתֵ , ַאְבָרָהםְל  ֹוֶמהדּ  ְצָחקיִ  ּדֹורַה  יִמּלֵ
ִ ַר  ׁש וּ רֵפ כְּ  ָהָיה י"ׁשּ   מגדנות)(. לוֹ  ּדֹוֶמה ׁשֶ

�  

י ֲ�ָקָרה ִהוא ּתֹו ּכִ ָ�ְמָדה ִרְבָקה -  )כה, כא( ִאׁשְ
ֶנֶגד ִוית קִיְצָח  ּכְ ּזָ ִפּלֹוָתיו רַאַח  ָאֵמן ְוָ�ְנָתה, ּבַ . ּתְ

י, ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר  ָראׁשֵ בֹות ׁשֶ ּתוֹ ִא  ַהּתֵ , ָרהָק ֲ�  יּכִ  ׁשְ
ִמ  א"צ היָּ ִר ְט ַמ יגִ בְּ    דברי ישראל)(. ָאֵמן ןְניַ ּכְ

�  

ּתוֹ  ַהר ִרְבָקה ִאׁשְ ַהר - )שם( ַוּתַ , ּתֹוָרה אֹוִתּיֹות ַוּתַ
ִפי ֵרׁש  ּכְ ּפֵ ִ ַר  ׁשֶ ֵאין י"ׁשּ ת ּדֹוֶמה ׁשֶ ִפּלַ יק ּתְ ַצּדִ

יק־ןבֶּ  ת ַצּדִ יק ִלְתִפּלַ ע־ןבֶּ  ַצּדִ   מגדנות)(. ָרׁשָ
�  

ֶדה בֹות  -  )כה, כז( ִאיׁש ׂשָ י ּתֵ ְהֶיהיִ  רּורָא ָראׁשֵ
וָאָדםָה  םּדַ  ֹוֵפךְ ׁש  ,מוֹ ׁשְ    רבנו אפרים)(. , ְוהּוא ֵ�ׂשָ

�  

ֵרד ִמְצָרְיָמה־ַאל ֵני - )כו, ב( ּתֵ ָהָיה ִמּפְ ִיְצָחק ׁשֶ
ִמיָמה העֹוָל  ִפי, ּתְ ֵרׁש  ּכְ ּפֵ ִ ַר  ׁשֶ , ֶזהלָ  זֶמ ֶר וְ . י"ׁשּ

ִאם בֹות ּתֹוִריד ׁשֶ ֶאת ַאְבָרָהם־ןּבֶ  קִיְצָח  ֵמַהּתֵ
ָבה ֲארוּ , ַרְיָמהִמְצ  ַהּתֵ ָ ִמְניַ  123 ִיׁשּ , העֹוָל  הּוא ןּכְ

ֵני ּפְ ּמִ הּוא ׁשֶ ֵרד־ַאל ָלֵכן העֹוָל  ׁשֶ   מגדנות)(. ּתֵ
�  

ַכב ַאַחד ָהָ�ם ְמַ�ט ׁשָ , ֲאִביֶמֶלךְ  הּוא - )כו, י( ּכִ
ִפי ֵרׁש  ּכְ ּפֵ ִ ַר  ׁשֶ ַבת, ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר . י"ׁשּ ּתֵ םָ� ָה  ׁשֶ

ה ִגיַמְטִרּיָ   מגדנות)(. ֲאִביֶמֶלךְ  ֶזה ּבְ
�  

ְכֶהיָן ֵ�יָניו ֵמְרֹאת ִ ַר  ֵמִביא - )כז, א( ַוּתִ ה י"ׁשּ לֹש2ָ ׁשְ
ל ֵ�יָניו הוּ כָּ  ַמּדּוַ�  ִמיםְטָ�  ְגַלל, ִיְצָחק ׁשֶ ּבִ

ל ָזָרה ָהֲ�בֹוָדה ֵני, וׂשָ ֵ�  יׁשֵ נְ  ׁשֶ ְכְנסוּ  ִמּפְ ּנִ ׁשֶ
ְלָאִכים עֹותְמ ּדִ  ְלֵ�יָניו ֵדי אוֹ , ַהּמַ ּטֹל ּכְ ּיִ ַיֲ�ֹקב ׁשֶ

ָרכֹות ֶאת לָ . ַהּבְ ֵתַבת יםזִ ּמָ ר) ם ְמ ּתָ ׁשְ ּוׁשְ , ַ�ִין ּבְ
י בֹות ָראׁשֵ   מגדנות)(. ֲ�ֹקביַ , וׂשָ ֵ�  יׁשֵ נְ , ָדהֵק ֲ�  ּתֵ

�  

הגְּ  ָך וַ א נָּ ־ׁשָ ׁשְ הַה ִני ּבְ ֲאמ) י -  )כז, כא( ַאּתָ ָראׁשֵ
בֹות נּוָבה ּתֵ ִיְצָחק ִנְצְנָצה, ּגְ ֶדׁש  רּוַח  ּבְ , ַהּקֹ

ָרכֹות ַהּבְ נ ׁשֶ נִ  ְוֶזה, וֵמֵ�ׂשָ  ּובֹותּגְ ו ׂשָ ֵ�  ֵאינוֹ  יּבְ
א   שער הפסוקים)(. ַיֲ�ֹקב ֶאּלָ

�  

ִריד ר ּתָ ֲאׁשֶ ִ ַר  ְמָפֵרׁש  -  )כז, מ( ְוָהָיה ּכַ , י"ׁשּ
כַּ  רׁשֶ ָרֵאל ַיַ�ְברוּ  ֲאׁשֶ וׂשָ ֵ�  ִיְפרֹק ַהּתֹוָרה ַ�ל ִיׂשְ
ל וֹ לּ �)  ֶאת ִאם, ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר . ַיֲ�ֹקב ׁשֶ ּתֹוִריד ׁשֶ

ֵהן ֵציָדה ִאיׁש  וׂשָ ֵ�  בֹותֵמַהּתֵ  ה ׁשֶ ִגיַמְטִרּיָ 796 ּבְ
ַבת ֶאת ִהיא ַיֲ�ֹקב ּתֵ ה ׁשֶ ִגיַמְטִרּיָ ֲארוּ , 182 ּבְ ָ ִיׁשּ

ַאַחת  וׂשָ ֵ�  ְוִנְמָצא, 614 ְריַ  יֹוֵתרּבְ ֹותצְ ִמ  ג"ִמּתַ
ל ָרֵאל ׁשֶ ֵהן ִיׂשְ רגַּ ְת יִ  ְוָלֵכןת, ִמְצוֹ  613 ׁשֶ ּבֵ

ו ַ�ל ַיֲ�ֹקב   מגדנות)(. ָחִליָלה ֵ�ׂשָ

  

  בכסלו תשע"ופרשת תולדות, ב'     
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שׂ  ַחתּוְמׂשַ  טֹוָבה ֹוָרהּבְ   !ּמַ
ָ�ה ׁשָ ְצַלַחת טֹוָבה ּבְ ֶרךְ  אֹורָל  ָיָצא ּומ6 ִני ַהּכֶ ֵ    ַהׁשּ

ל ת רֶפ ַהּסֵ  ׁשֶ ּבָ ָרׁשֹות ְלָכל ִטיׁש  ׁשַ ָנה ּפָ ָ . יָה ֶד ֲ� מוֹ וּ  ַהׁשּ

 



 

 

  

  

ָ�ִרים ָנה ַהִהוא ֵמָאה ׁשְ ָ ׁשּ ְמָצא ּבַ ָאֶרץ ַהִהוא ַוּיִ ְזַרע ִיְצָחק ּבָ   ַוּיִ

כּוָנה ְ ית ַהׁשּ ַלִים ַהֲחִמיׁשִ ירּוׁשָ ה ּבִ כּונַ  ָהְיָתה, ַהֲחָדׁשָ ן", ִריםָ� ׁשְ  ֵמָאה" תׁשְ ּכֵ כּונֹות ָלּה  ָקְדמוּ  ׁשֶ ְ  ַהׁשּ
נֹותׁשְ ִמ " ָרֵאל הַמֲחנֵ ", "יםנִּ נַ ֲא ׁשַ  ּכְ ְבָ�ה תלַ ֲח נַ ", "ִיׂשְ א", דוִ ּדָ  תיבֵ "וּ " ׁשִ ִהיא ֶאּלָ דֹוָלה ָהְיָתה ׁשֶ ן ַהּגְ ּלָ כ) ּבְ , ׁשֶ
ְרֶסֶמת תַח וַּ ר) ְמ ַה  ֶהן ְוַהְמפ) ּבָ כּוָנה תִמְתנֹוֶסֶס  ַהּיֹום ְוַ�ד, ׁשֶ ְ ֶמְרכַּ  ְלִתְפָאָרה ַהׁשּ ַלִים זּבְ ּה  ּוָבּה , ְירּוׁשָ ְלּתָ  ִמּסָ

ְמָנּה  ַ ַלִים ּוִמׁשּ ירּוׁשָ ּבִ ל ׁשֶ כּוָנה ִיּסּוד. ַמְעָלה ׁשֶ ְ ַנת ָהָיה ַהׁשּ ׁשְ ר, ה"תרל ּבִ ֲאׁשֶ ה ּכַ ּמָ ֵני ּכַ ַלִים ִמּבְ  ְירּוׁשָ
כוּ  ַלֲהָקַמת ַיַחד דוּ גְּ ַא ְת ִה  יםיִק ִת וָּ ַה  ֵדי, ָיַדִים ַבתֲח ַר  ִריםוּ ְמג ַנתׁשְ צּוַקת ְלָהֵקל ּכְ ּיּור ִמּמְ יָקה ִעירבָּ  ַהּדִ  ָהַ�ּתִ

ָהְיָתה ה ְנתּוָנה ׁשֶ ּסָ ד ִלְמׁשִ ֲ�ֵלי ִמּצַ ים ּבַ ּתִ ָרדוּ  ִביםְר ָהַ�  ַהּבָ ירֹוֵתיֶהם יֵר כְ וֹ שׂ  הּוִדיםיְּ בַּ  ׁשֶ  ֲהָקַמת ַרְעיֹון. ּדִ
כּוָנה ְ ה ַהׁשּ כּוָנה ִיּסּוד ִעם ּוְכָבר, ׁשָֹ�רַלְמ  רבֶ ֵ� ֵמ  ַח ִהְצִלי, ַהֲחָדׁשָ ְ ַבע ֵמָאה ָ�ֶליָה  ִנְמנוּ  ַהׁשּ ֵרה־ּוׁשְ  ֶ�ׂשְ

חֹות ּפָ ֵני ִמׁשְ ִה , ָהִעיר ִמּבְ כּוָנה ֶאת דּסֵ יַ לְ  ֶכםׁשְ  ּטוּ ׁשֶ ְ ה ַהׁשּ ָהְיָתה, ַהֲחָדׁשָ ה ִנְרֵאית ׁשֶ ִחּלָ ִעיר ּתְ תֹוךְ  ּכְ  ִעיר ּבְ
ֵני אֹונֵ  ֶאָחד ָהָיה יָה ֶד ּסְ יַ ְמ  ְורֹאׁש , ִריםָ� ׁשְ  ֵמָאה ָזְכָתה. ָיִמים ְלאֹוָתם ֲחִסיַהיַּ  ְדָלּה גָּ  ִמּפְ ַלִים יִמּגְ  ְירּוׁשָ

י הּוא, יָה יֶק ּדִ צַ וְ  ִפי הנָּ ּכ) ׁשֶ , ן"ַר ֲה בַּ  ַזְלָמן ַרּבִ ֵני ּבְ ַלִים ּבְ ל ָאִביו םׁשֵ ־ַ�ל, 'ס'ְמ חוּ נָ  ר' ַזְלָמן 'ר' ְירּוׁשָ ּבָ  ַהְמק)
י ָ  חּוםנַ  ַרּבִ   . קיִד ִמׁשּ

רֹאׁש  ְסֵלו ֹחֶדׁש  ּבְ ה הּוְקָמה, ד"תרל ּכִ ּדָ כּוָנה ןְלִבְניַ  ָהֲאג) ְ ֵני, ַהׁשּ אֹותוֹ  ּוִמּפְ ּבְ בּוַ�  ׁשֶ ָר  ֶאת ָקְראוּ  ׁשָ  תׁשַ ּפָ
ּה , דֹתּתֹולְ  ר ּבָ ְזּכָ סּוק מ) ְזַרע" ַהּפָ ָאֶרץ ִיְצָחק ַוּיִ ְמָצא ַהִהוא ּבָ ָנה ַוּיִ ָ ׁשּ ָ�ִרים ֵמָאה ַהִהוא ּבַ ", ה' ַוְיָבֲרֵכהוּ  ׁשְ

ְ לַ ". ִריםָ� ׁשְ  ֵמָאה" הָר בְ ַהֶח  םׁשֵ  ֶאת וּ נּ כִּ  ׁשוּ  כּוָנהׁשּ ּקְ ֵ  ֶאת ָלֵתת יםִד ּסְ יַ ְמ ַה  ּבִ  הּוא ַאףׁשֶ , ְרחֹובֹות םַהׁשּ
ר ְזּכָ ת מ) ָפָרׁשַ ְקָרא: "סּוקּפָ בַּ  דֹתּתֹולְ  ּבְ ָמּה  ַוּיִ י ַוּיֹאֶמר ְרֹחבֹות ׁשְ ה־ּכִ ", ָבָאֶרץ ּוָפִרינוּ  ָלנוּ  ה' ִהְרִחיב ַ�ּתָ
ֵ  אּוָלם ע ְרחֹובֹות םַהׁשּ ּקֵ ּתַ כּוָנה םְוׁשֵ , ִהׁשְ ְ ם הּוַסב ַהׁשּ ׁשֵ ה ַהּיֹום ַ�ד ,"ִריםָ� ׁשְ  ֵמָאה, "ָרהבְ ַהֶח  ּכְ   . ַהּזֶ

ָ�ה ׁשָ סוּ  ּבְ ּנְ ִהְתּכַ כּוָנה ַלֲהָקַמת יםִד ּסְ יַ ְמ ַה  ׁשֶ ְ עוּ , ַהׁשּ ּצְ ָטִחים  ָיַדִים ַרֲחֵבי םיׁשִ ָר ִמגְ  ינֵ ׁשְ  ִלְפֵניֶהם ה) ְ ׁשּ ּבַ
ֹוֵמִמים חּוץ ַהׁשּ ּמִ יָקה ִעירָה  ְלחֹומֹות ׁשֶ כּוָנה הּוְקָמה ּבוֹ  ָהֶאָחד .ָהַ�ּתִ ְ ְגָרׁש , ִתיָדהָהֲ�  ַהׁשּ ִני ְוַהּמִ ֵ  ַהׁשּ

רּמ) ַה  ֵ בַּ  ֹוםיּ כַּ  ּכָ ׁש , ָהרּוִסים' ׁש ַר גְ 'ִמ  םׁשּ ְרּכַ ּנִ יֵדי ׁשֶ ַחת ּבִ ּפַ ַסְנּדֶ ֲא  ִסיָהרוּ  ארַהצַּ  ִמׁשְ ִני רֶלּכְ ֵ  דוּ ּדְ צִּ ׁשֶ  ָהיוּ  .ַהׁשּ
ת ְרִכיׁשַ ִני ׁש ָר גְ ַהּמִ  ּבִ ֵ ֶלךְ  ְלֶדֶרךְ  רֵת וֹ י ָקרֹוב ָהָיה הּוא ןכֵּ ׁשֶ , ַהׁשּ קֹום ַהּמֶ מוֹ  ׁשֹוֵמם ּכֹה ָהָיה לֹא ְוַהּמָ  ּכְ
ְגָרׁש  גְ  ֶאת יפוּ ִד ֶהֱ�  יםִד ּסְ יַ ְמ ַה  יָראׁשֵ  אּוָלם, ָהִראׁשֹון ַהּמִ כּוָנה הּוְקָמה ּבוֹ  ָהִראׁשֹון ָרׁש ַהּמִ ְ  ןכֵּ ׁשֶ , ַהׁשּ

ֲ�ָרִבי ַלּכֶֹתל ַהּמֹוִביָלה ֶרךְ ּדֶ בַּ  ָהָיה מוֹ וּ ּק ִמ  נוּ ִמְקּדָ  תיבֵּ  ִרידׂשְ , ַהּמַ נוּ וְ  ׁשֵ ָבִרים הּוְבאוּ . ִתְפַאְרּתֵ  ּה בָּ ַר  ִלְפֵני ַהּדְ
ל ַלִים ׁשֶ י, ְירּוׁשָ לִּ  ךְ ְרבַּ אֹויֶ  ֵמִאיר ַרּבִ ַ�ל יׁש ִמּקַ ַסק ְוהּוא, "יָנהבִ  יִאְמֵר " ּבַ י: "קוֹ סוּ ּפְ  ֶאת ָלֶהם ּפָ ִיְרַחק ־ּכִ

ר ִיְבַחר  קֹום ֲאׁשֶ ָך ַהּמָ םֶק ֱאלֹ ה' ִמּמְ מֹו ׁשָ קֹום קַח ְר יִ  ָמַתי", יָך ָלׂשּום ׁשְ ךָ ' הּוא ִאם? ַהּמָ אן'ִמּמְ  . ּוִמּכָ
ּלֹא ְרִחיק ׁשֶ קֹום ִמן יךָ ֶר גוּ ְמ  קֹוםְמ  ֶאת ּתַ ַחר רֲאׁשֶ  ַהּמָ ָלה. םׁשָ  מוֹ ׁשְ  ֶאת ּוםשׂ לָ  ה' ּבָ ָ�תוֹ  ִהְתַקּבְ ל ַהּצָ  ׁשֶ

י כּוָנה ִנְבְנָתה ָ�ָליו ׁש ָר גְ ְוַהּמִ , ֵמִאיר ַרּבִ ְ ַלל, ַהׁשּ ּכָ ִרים ׁשֶ ה ֶ�ׂשְ ָ עֹות תוֹ ּמ ַא  ֶאֶלף ַוֲחִמׁשּ ּבָ ֶכֶסף ִנְגַאל, ְמר)  ּבְ
ֲ�ֵלי ִביםְר ָהַ�  ִמיֵדי ָמֵלא קֹום ּבַ   . ַהּמָ

כּוַנת הּוְקָמה ֶטֶרםבְּ  עֹוד ָבר", ִריםָ� ׁשְ  ֵמָאה" ׁשְ ּמּוׁש  הַנֲ�ׂשָ  ּכְ ַקְרַקע ׁשִ כּוָנה ּבְ ְ  ָקהָד צְ  ַרתְלַמּטְ  ַהׁשּ
ִית תַמ ָק ֲה בַּ  ֶחֶסדוָ  ָרֵאל ןָמ ֱא נֶ  ּבַ ִיׂשְ ה, ּבְ ָהָיה ּוַמֲ�ׂשֶ ךְ  ׁשֶ ְלִמיָדיו ֶאָחד. ָהָיה ּכָ ל ִמּתַ י ׁשֶ , ן"ַר ֲה בַּ  ַזְלָמן ַרּבִ

עֹוד ל ִלְלֹמד ָכהזָ  ׁשֶ י ּתֹוָרה ּוְלַקּבֵ י ִמּפִ ָ  ַנחּום ַרּבִ ל ָאִביו, ַ�ְצמוֹ  קיִד ִמׁשּ י ׁשֶ  ֵ�ֶרךְ ־רַק יְ  רחוּ בָּ  היָ ָה , ַזְלָמן ַרּבִ
ם ׁשֵ ֵני ָ�ְמדוּ  לֹא תוֹ יעוּ נִ צְ וּ  תוֹ נוּ ָת וְ נְ ַ�  ּוֵמרֹב, ְלָחְכָמתוֹ  ָקְדָמה ִיְרָאתוֹ . רבֶּ ־ּדֹב ּבְ ַלִים ּבְ  וֹ יבִט  ַ�ל ְירּוׁשָ

ֵ�יֵניֶהם ָהָיה ְלֶפֶלאְוָלֵכן  ,תוֹ הוּ ַמ וּ  ַ�ר ָזָכה ַמּדּוַ�  ּבְ נֹות ַהּנַ ל ְקחוֹ לִ  ׁשֹוְמֵ�י ַ�ל ְלִהּמָ י ׁשֶ  ְוָסְברוּ , ַנחּום ַרּבִ
י ָתם־ִמן ּכִ יק ָ�ָליו ָחַמל ַהּסְ ּדִ ן, ַהּצַ ּכֵ ל ֲאִמּתוֹ לַ  אּוָלם. ּגֹוֵאל לוֹ  ָהָיה ְולֹא ּוֵמִאּמוֹ  ֵמָאִביו ָהָיה ָיתֹום ׁשֶ  ׁשֶ

ָבר בוֹ , ּדָ ְגַלל ַנחּום יַרבִּ  ִחּבְ ִמיָמה ִיְרָאתוֹ  ּבִ ת ַהּתְ ִטיַרת רְלַאַח . וֹ בּ ׁשֶ  ֶלֶכת ַ� נֵ ַהצְ  ּוִמּדַ י ּפְ יךְ , ַנחּום ַרּבִ  ִהְמׁשִ
ַ�ר ל ַהּנַ י ּתֹוָרה ְלַקּבֵ י ִמּפִ נוֹ  ַזְלָמן ַרּבִ ל ּבְ ְמָח  ָהְיָתה ּוְגדֹוָלה, ַנחּום יַרבִּ  ׁשֶ ר תוֹ ׂשִ ֲאׁשֶ רוֹ  ּכַ ְ ׂשּ ַ�ר ּבִ  ַ�ל ַהּנַ
ָ�ה ּבֹואוֹ  ׁשָ ֵר  טֹוָבה ּבְ ִקׁשְ ּדּוִכין יּבְ ת ִעם ׁשִ קּוָפה ָרהבְ ָ� . לוֹ יגִּ  ּבַ ה ּתְ ּכָ  הָד ְמ ָ� ָה  לֹא ַוֲ�ַדִין, יוׂשָ רוּ ֵא  ֵמָאז ֲאר)

ל תוֹ ּפָ ח)  ַ�ר ׁשֶ ָידוֹ  ָהָיה לֹא ןכֵּ ׁשֶ , ַהּנַ ּוִא  אֹותְלהֹוצְ  הָמ וּ אְמ  ּבְ ׂשּ ת תוֹ יעוּ נִ צְ  ּוֵמרֹב יןַהּנִ נּות ּוִמּדַ ְיׁשָ  ,וֹ בּ ׁשֶ  ַהּבַ
ר לֹא   . ְלִאיׁש  ַמְחסֹורוֹ  ַ�ל ִסּפֵ

 ָ ׂשּ ׁשֶ י םּכְ ל תוֹ נָּ ת) ֲח ׁשֶ  ְלָכךְ  ִלּבוֹ  ַזְלָמן ַרּבִ ְלִמידוֹ  ׁשֶ ֶבת ּתַ ה ַ�ל ְוָ�ַמד, ִמְתַ�ּכֶ ׁשֶ  בוֹ ַמצָּ  ַ�ל ְנַקּלָ , הַהּקָ
דֹול ַ�ְסָקן ןכֵּ ׁשֶ , ְלֶ�ְזָרתוֹ  ַמֵהר ִחיׁש  ץלַ ְח נֶ  י ָהָיה ּגָ ִמְצוַ  ּוִבְפָרט, ְצֹותּמִ בַּ  ַזְלָמן ַרּבִ . ְוַהֶחֶסד ָקהָד ַהצְּ  תּבְ

י ֵ�דוַ ִהְת  ן ִעם ַזְלָמן ַרּבִ ֵ בַּ  ִנְקָרא הּוא ַאףׁשֶ , דוֹ ּדוֹ ־ּבֶ י םׁשּ יל ּוְכֵדי, ַזְלָמן ַרּבִ יֵניֶהם ְלַהְבּדִ ֵ בַּ  הוּ וּ נּ כִּ  ּבֵ  ר' םׁשּ
מ ֶהֱ�לוּ  ְוֵהם, 'סבְּ ֵליְ  ֲ�ֹקביַ  ר' ַזְלָמן אֹוִני ַרְעיֹון ָחםוֹ ּבְ כּוַנת תַמ ְד ַא  ַ�ל. ּגְ ֲ�ַדִין ִריםָ� ׁשְ  ֵמָאה ׁשְ  ָ�ְמָדה ׁשֶ

ׁשִ  ֶטֶרם, ּה נָ ְממוֹ ּבְ ִבים ֵהֵחּלוּ  ּבְ ים ְיסֹודֹות ֶאת יַח נִ ְלָה  ַהּתֹוׁשָ ּתִ ּה  ָהִראׁשֹוָנה ַהּבָ ּבָ  ָהַ�ְסָקִנים ינֵ ׁשְ  ָזְרעוּ , ׁשֶ
ה ֵ�יִזְר  ָרְכׁשוּ  ִחּטָ ֶכֶסף ׁשֶ ָראּוי אֹוָתּה  ְוָחְרׁשוּ  ָהֲאָדָמה ֶאת לוּ ּקְ ּסִ ׁשֶ  רַאַח לְ , ָמֵלא ּבְ  ָסמּוךְ  ֶזה ָהָיה. ּכָ

ת ִמים עֹוַנת ִלְתִחּלַ ׁשָ חוּ  ּוְלַאַחר, ַהּגְ ְפּתְ ּנִ ָ  רֹותאֹוצְ  ׁשֶ ים ְוִגְבעֹוִלים םיִ ַמ ַהׁשּ ֵני ַ�ל ָלצּוץ ֵהֵחּלוּ  ְקַטּנִ  ַמתַאְד  ּפְ
כּוָנה ְ נַ  ִמֲהרוּ , ַהׁשּ ְ ֶסף ִלְלוֹות םיִ ַהׁשּ ָגִדים בֵמיַט  ֶאת ָרְכׁשוּ , ַהּזּוג יֵא וּ ׂשּ נִ לְ  ּכֶ ִית ּוְכֵלי ַהּבְ  ָיִמים ָ�ְברוּ  ְולֹא, ַהּבַ

ֶהָחָתן ַ�ד יםבִּ ר) ְמ  ַחת ָ�ַמד רבֶּ ־ּדֹב ׁשֶ ה ּתַ ּפָ ר, ַהח) ֲאׁשֶ ִני ָהִראׁשֹון ַזְלָמן ר' ּכַ ֵ  יםִר כְּ ְר כַ ְמ וּ  ִזיםְמַפזְּ  ְוַהׁשּ
ְמַחת ׂשִ ה ָחָתן ּבְ ים ָ�ְברוּ . ְוַכּלָ כּוָנה ַאְדַמת ְוַ�ל, רּפָ ְס ִמ  ֳחָדׁשִ ְ ִלים ִנְראוּ  ַהׁשּ ּבֳ בֹוהֹות ׁשִ ל ּגְ ים ׁשֶ  ִחּטִ

ׁשֵ  ר, ָהַ�ִין ְמלֹא לֹותּבְ ים ֶאת ָקְצרוּ  ְוַכֲאׁשֶ יקוּ  ַהִחּטִ ְרִעיֵניֶהם ִהְסּפִ ל ּצֹותּמַ לַ  ּגַ ַלִים יְיהּוֵד  ׁשֶ ֶסףבַּ  .ְירּוׁשָ  ּכֶ
ל ִהְתַקּבֵ ִכיַרת ׁשֶ ה ִמּמְ מוּ , ַהִחּטָ ּלְ ְטלוּ  ַהחֹובֹות ֶאת ָהַ�ְסָקִנים ינֵ ׁשְ  ׁשִ ּנָ ָ ַה לְ  ׁשֶ  ַהּנֹוָתר ְוֶאת, ַהּזּוג תַא ׂשּ

ָיָדיו ִהְפִקידוּ  ל ּבְ ךְ . ְלַפְרָנָסתוֹ  ֶהָחָתן ׁשֶ ל ַאְדָמָתּה  ִהְצִמיָחה ּכָ ְבְנָתה ִלְפֵני ֹודע ִריםָ� ׁשְ  ֵמָאה ׁשֶ ּנִ  ֶחֶסד, ׁשֶ
הלַ  ְכִניָסםּוְלַה  ְיתֹוִמים ֵלב ְרִניןְלַה  ,ָקהָד צְ וּ  ּפָ ּנֹוְסָדה ּוֵמָאז, ח) ְ ַה  ׁשֶ �. ֶחֶסדוָ  ּתֹוָרה זְלֶמְרכַּ  ָהְיָתה כּוָנהׁשּ

  
  

אֹון  יַהּגָ "לַאֲהרֹן קֹוְטֶלר  ַרּבִ   ַזּצַ
ִכְסֵל  ַהִהּלּוָלא ְליֹום   ו תשכ"גב' ּבְ

  

יַבת רֹאׁש , רוֹ ּדוֹ  ֵגייִה נְ ּוִמּמַ  ַהּתֹוָרה ֵלידוֹ ִמגְּ   ְיׁשִ
יאנְ וּ  ֵליְקוּוד ַאְרצֹות ַהּתֹוָרה ֵלידוֹ גְּ  מֹוֶ�ֶצת ׂשִ  ּבְ
ִרית ַנת נֹוַלד. ַהּבְ ׁשְ ֵניאֹור יְלַרבִּ  ב"תרנ ּבִ  ַזְלָמן ׁשְ

ַנע ּוְכֵדי, סינֶ ּפִ  ּיּוס ְלִהּמָ ָבא ִמּגִ  ֶאת ִליףֶהֱח  ָהרּוִסי ַלּצָ
ְלדּותוֹ  עֹוד. רלֶ ְט קוֹ לְ  מוֹ ׁשְ  ָבר ִמּיַ ִקי ָהָיה ּכְ ָכל ּבָ  ּבְ

נַּ  ט ךְ "ַהּתַ ּלֵ ְצִעירּותוֹ  םּתֵ יַ ִהְת . יוָר וּ ׁשּ כִ בְּ  ְוִהְתּבַ  ּבִ
יַבת ִלְלֹמד ִנְכַנס ג"י ּוְבִגיל יׁשִ  א'בָ 'ּסָ ַה . אָק ְד וֹ בּ ַל ְס  ּבִ

א ּטֵ ַדאי, ָ�ָליו ִהְתּבַ ּכְ ְלִמיִדים לכָּ  ֶאת ְלַהֲחִזיק ׁשֶ  ַהּתַ
יָבהיְ בַּ  ִביל ַרק ׁשִ ׁשְ  ְלִעּלּוי ַמְתִאיָמה ְסִביָבה רִליצֹ  ּבִ

ַנת. ֶזה ׁשְ ַלח ח"תרס ּבִ ה ִעם ִנׁשְ ּמָ ְלִמיִדים ּכַ  ּתַ
ְבָחִרים י ִעם ְלׂשֹוֵחַח  מ) ים ַרּבִ ִריְסק ַחּיִ  ְוָהאֹור ִמּבְ

ֵמ  רוּ  ַח ׂשָ ּקְ ּבִ קוֹ  ׁשֶ י, ָנהבְ ּבְ ים ַרּבִ אִהְתבַּ  ַחּיִ  ָ�ָליו ּטֵ
ה ּזֶ ּמִ ִעים ׁשֶ ָנה ַאְרּבָ ן לֹא ׁשָ ּמֵ  ִעּלּוי ִלְפּגֹש2  לוֹ  ִהְזּדַ
מֹותוֹ  ֵמ  ְוָהאֹור, ּכְ א ַח ׂשָ ָ�ִתיד ָ�ָליו ִהְתַנּבֵ  הּוא ׁשֶ
י ִלְהיֹות ַרּבִ דֹורוֹ  רגֶּ ֵאיְ  ֲ�ִקיָבא ּכְ יעוֹ ַה בְּ . ּבְ  ְלִפְרקוֹ  ּגִ

א ת ֶאת ָנׂשָ י ּבַ ַ�ל רֶמְלצֶ  ַזְלָמן ריָס ִא  ַרּבִ  ֶאֶבן" ּבַ
יץ ְוֵהֵחל" ָהָאֶזל נֹות. ּתֹוָרה ְלַהְרּבִ ׁשְ ֹוָאה ּבִ  לִנצַּ  ַהׁשּ

יַ� , ֵנסבְּ  ן ְוִהּגִ יר ךְ ֶר ּדֶ  ְלַיּפַ ם ִסּבִ ָ  םׁשָ , קיֹוְר ־יוּ נְ לִ  ּוִמׁשּ
ַ�ל ַלת ַרּבֹות ּפָ ֵני ְלַהּצָ יבֹות ּבְ ּנֹוְתרוּ  ַהְיׁשִ . ֵמָאחֹור ׁשֶ
ל ּה ָמ וּ צּ ִע בְּ  עֹוד ַתח, ְלָחָמהַהּמִ  ׁשֶ  תוֹ יבָ ׁשִ יְ  ֶאת ּפָ

ְ  ָהְרחֹוָקה דווּ יְק לֵ בְּ  ְחׁשֶ , ָהִעיר אֹוןִמׁשּ ּנֶ  ַהּיֹום תבֶ ׁשֶ
ַאַחת יבֹות ּכְ דֹולֹות ַהְיׁשִ עֹוָלם ַהּגְ  ָנֲהרוּ  יםבִּ ְוַר , ּבָ
ל יו ֶלַקח ְלַקּבֵ ַ�ם. ִמּפִ ר ּפַ י ִסּפֵ  ּתֹוָרה ְלַאֲהַבת ָזָכה ּכִ
ְזכּות ָהָיה ָאִביו ּבִ ֶמת ּוְתקּוָפה, עֹורֹות סֹוֵחר ׁשֶ ּיֶ  ְמס)
ר ֲאׁשֶ ב ּכַ ּצָ א, ַרע ִכיבְּ  ָהָיה ָ�ָנףבֶּ  ַהּמַ  סֹוֵחר ְלֵביתוֹ  ּבָ

ַ�ת ֶאָחד ׁשְ  ְלַהְפִסיק בֵסַר  ָהָאב. ֹוָרהּת לַ  תוֹ יעוּ בִ ְק  ּבִ
ק דוֹ וּ ּמ ִל  ֶאת ְחּתֹו  ְוִחּזֵ ּפַ ְבֵני ִמׁשְ י ָהֱאמּוָנה ֶאתּבִ  ּכִ

ל ְמזֹונֹוָתיו , ֹוָרהּת ַל  תוֹ ירוּ ִס ְמ . לוֹ  ְקצּוִבים םָאָד  ׁשֶ
ל ְלִלּבוֹ  ָחְדָרה ן ׁשֶ ל םרֹש2ֶ  ּבוֹ  ְוהֹוִתיָרה ַהּבֵ  .ֶחהִיּמָ  ּבַ

  
על הפסוק "ויקרא שמו יעקב" מביא רש"י שני פירושים, 
שהקב"ה קראו יעקב, או שאביו קראו כן על שם אחיזת 
 העקב. מנהגים שונים יש בקריאת שם על אדם חי, ובעוד

שהספרדים נוהגים במנהג הקדום לקרוא לנולד על שם 
הסב בחייו כדי לכבדו, הרי שמנהג בני אשכנז שלא 
לעשות כן אלא לאחר הפטירה, והחיד"א המליץ על כך 
את הפסוק "יקראו בשמותם עלי אדמות". אולם לכל 
המנהגים אין קוראים בן בשם האב בחייו, וכפי שכתב 

ם קורא לבנו בשם עצמו, החיד"א ש"לכל המנהגים אין אד
אבל ראיתי במקום אחד איש יהודי מרדכי וקרא שם בנו 
מרדכי, והיה הדבר זר בעיני מאוד". לפלא יהיו דברי 
הירושלמי שלשמעון הצדיק היה בחייו בן בשם שמעון, 
וכן נאמר בעירובין על בונייס בן בונייס בעוד אביו חי 

ו בנזיר, ובתוספתא על ר' חנינא בר חנינא שהדירו אבי
וכתב רבנו שלמה 'בן היתום' ש"לא היו מקפידים לקרוא 
לבניהם בשמותם, כמו שעושים אדומיים עד היום שקורא 
שם בנו כשמו בחייו". שמו של ה'חוות דעת' היה רבי 
יעקב מליסא ב"ר יעקב משה מזבארוב, ומספרים שפעם 
חלה האב שנקרא בשם משה, ובחלומו ראה שיחזור 

בנו, ולכן ביקש להוסיף על שמו את שם לבריאותו בזכות 
בנו יעקב ונקרא מאז יעקב משה. שמו העיקרי של 
'היהודי הקדוש' מפרשיסחא היה יצחק, וכאשר חלה 
פעם, ציווה החוזה לקחת את השם יעקב מבנו אשר 
ונקרא מאז יעקב יצחק, וכשחלה בן זה ציווה המגיד 
 מקוז'ניץ להוסיף על שמו את השם יהושע ונקרא מאז

יהושע אשר, וכשנולד לו בנו נתן לו האב את שמו יעקב 
הוא רבי יעקב צבי מפוריסוב, ונמצאו שלושה דורות 
שנקראו בשם יעקב. הסבא קדישא מהרש"א ַאְלַפְנָּדִרי 
סיפר, כי לזקנתו היו שלושה בנים משלושת בעליה, 
וכולם נקראו בשמות חיים, והם רבי חיים אבולעפיה, רבי 

בי חיים ַאְלַפְנָּדִרי. שלושתם היו גאונים חיים אלגאזי ור
מפורסמים, אך לא הכירו זה את זה, עד שפעם נסעו בים 

  ונקלעו לסערה, והזדמנו שלושתם בפונדק אחד בנמל. 
  

ַ�ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

נֹות־ִאם ה ִמּבְ ָ   ֵחת־לֵֹקַח ַיֲ�ֹקב ִאׁשּ

ל יםנִ ָט יְ ּפַ ַה וְ  ִריםַהְמׁשֹוְר  לוֹ דגְּ  י היָ ָה , רֹוקוֹ ָמ  ֹוַלתגּ  ׁשֶ ן דוִ ּדָ  ַרּבִ ָמ  סנֶ ְק ּמֶ ִמ  ִסיןֲח ־ּבֶ ּבְ ְחּתוֹ ִמ  .רֹוקוֹ ׁשֶ ּפַ  ׁשְ
ֶלךְ  דוִ ּדָ  ְלֶזַרע ִהְתַיֲחָסה לֹום ָ�ָליו ַהּמֶ ָ ר הּוא ַאף ְוָכמֹוהוּ , ַהׁשּ ים ֵמָאה ִחּבֵ ִ ְזמֹוִנים ַוֲחִמׁשּ יִרים ּפִ  ְוׁשִ
פֹוצוּ  ּנָ ְקִהּלֹות ׁשֶ ְזָרח ּבִ יעוּ ְוִה  ַהּמִ יָמן ַ�ד ּגִ דֹול ִמּכֹחוֹ  ְלַבד. ָהְרחֹוָקה ּתֵ דֹול היָ ָה , יָרהׁשִ בְּ  ַהּגָ  ֹוָרהּת בַּ  ּגָ

ִנְגלֶ  ר הּבְ ב ָריויׁשִ בְּ  ְוַאף, ְוִנְסּתָ ּלֵ ָלהַהּקַ  ִמיסֹודֹות ׁשִ ְצִעירּותוֹ . ְוָרֶזיָה  ּבָ י היָ ָה , ּבִ , ּוַמְחסֹור עִֹניבְּ  ירוּ ׁשָ  דוִ ּדָ  ַרּבִ
ָבר. נוֹ בוֹ ֲ� ַר לְ  ִלּבוֹ  תׁשָ  לֹא, וֹ בּ ׁשֶ  ַהּתֹוָרה ַאֲהַבת ֵמרֹב אּוָלם ִגיל ּכְ ַבע ּבְ ֵרה־ׁשְ ר, ֶ�ׂשְ  ָהִראׁשֹון ִחּבּורוֹ  ֶאת ִחּבֵ

ים ּובוֹ , ַהּתֹוָרה ַ�ל" דוִ ּדָ  לַד גְ ִמ " רּוׁשִ סּוֵקי ַ�ל ּפֵ ה, יםִט ּקָ ל) ְמ  ל"ֲחזַ  יְמֵר ַא ּוַמ  ַהּתֹוָרה ּפְ ֶלא ַמֲ�ׂשֶ ל ּפֶ  ַנַ�ר ׁשֶ
ל ּתֹוָרתוֹ  ֶאת. ז"י ןבֶּ  י ִקּבֵ י ִמּפִ ַכי ַרּבִ ִהְתַמ , גוֹ וּ דּ ְר בִּ  ָמְרּדְ הׁשֶ ן רְלַאַח  ּנָ ל ָנּה יָּ ַד לְ  ִמּכֵ  הנָּ ְוכ)  סנֶ ְק ֶמ  ָהִעיר ׁשֶ
ם־ַ�ל ץ"יבִּ ְר ּמַ ַה  ְבָהק וֹ בּ ַר  ָהָיה ְוהּוא, וֹ לּ ׁשֶ  ַהּתֹוָרה תצַ ְרבָּ ַה  ׁשֵ י ָהָיה גֵה וֹ נ רֶק בֹּ  יִמּדֵ . ַהּמ) ים דוִ ּדָ  ַרּבִ ּכִ  ְלַהׁשְ

ֶנֶסת ְלֵבית קּום ִ  ְמׁשֹוֵרר ָהָיה םְוׁשָ , סנֶ ְק ֶמ בְּ ׁשֶ  ַהּכְ ָ�ְרבוּ , יונָ מוֹ זְ ִפ וּ  ָריויִמׁשּ ֹוְמִעים יְלָאְזנֵ  ׁשֶ  ַהּקֹול. ַהׁשּ
יַ�  ם ִהּגִ ַכי יַרבִּ  וֹ בּ ַר  תיְלבֵ  ּגַ יעוֹ ּוְבַה , גוֹ וּ דּ ְר בִּ  ָמְרּדְ ּת  ֶאת לוֹ  ָנַתן ְלִפְרקוֹ  ּגִ הלְ  וֹ ּבִ ָ ֶלךְ  ֲחַתן ִהייְ וַ , ִאׁשּ   . ַהּמֶ

ל י היָ ָה , ָיָמיו ּכָ ם, ַמְחסֹורבְּ  ירוּ ׁשָ  דוִ ּדָ  ַרּבִ ת, ינִ עֹ ֵמ  ַהּתֹוָרה ֶאת ְוִקּיֵ ּמְ  ּוַמִים ָאַכל ַלחּמֶ בַּ  ּפַ ָתה ׂשּוָרהּבַ . ׁשָ
ַ�ם יתוֹ  היָ ָה , ּפַ ְפׁשּוטוֹ  ֶחםלֶּ לַ  ָרֲ�בוּ  ְוַהְיָלִדים, לִמכֹּ  ֵריק ּבֵ ל. ּכִ ּלֵ ְזִמין ְלבֹוְראוֹ  ָהָאב ִהְתּפַ ּיַ  ֶאת ָלֶהם ׁשֶ

תוֹ  ְועֹוד, ֲארּוָחָתם ִפּלָ ִפיו ּתְ ים ּבְ ִית ַ�ל ָנַסּבוּ  ַוֲאָנׁשִ ֵרר. ַחג יֵד גְ בִ בְּ  ַהּבַ י, ִהְתּבָ בוּ  ּכִ ם ָיׁשְ ּלָ ת ּכ) ּדַ  הוָ צְ ִמ  ִלְס�)
ְרְסמוּ , יוָט וּ יּ ּפִ ִמ  ֶאָחד ֶאת ְלׂשֹוֵרר ְוֵהֵחּלוּ  ִהְתּפַ עֹודוֹ  ׁשֶ יו ּבְ ַחּיָ ֶאְמַצע אּוָלם, ּבְ ּיּוט ּבְ  ַ�ל ִוּכּוַח  ִהְתעֹוֵרר ַהּפִ

כֹון חּסָ ַהּנ)  ל ַהּנָ ירִמּלֹות  ׁשֶ ִ ֹכה אֹוֵמר ְוֶזה הכֹ בְּ  אֹוֵמר ֶזה, ַהׁשּ ּכּוַח  ִהְתַלֵהט. ּבְ יַ�  ַ�ד, וֹ זּ �)  אלֹ ְמ בִּ  ַהּוִ ִהּצִ  ׁשֶ
ְכבֹודוֹ  ַהְמׁשֹוֵרר לֹאֲה וַ ? ָלִריב נוּ לָּ  הַמ : "ְוָאַמר ֶאָחד ר ּוְבַ�ְצמוֹ  ּבִ ְסִמיכּות ּגָ ׁש  ֵאָליו ִנְפֶנה, ָמקֹום ּבִ  ּוְנַבּקֵ
ּנוּ  ירלָ  ִמּמֶ ֶדק יִמ  ִעם ְוֵנַדע, טוֹ וּ יּ ּפִ  ֶאת ׁשִ ְק ". ַהּצֶ יםַהְמס)  ֵאֹפא ׁשוּ ּבִ יֵמ  ּבִ  ֶאת ִלְפֵניֶהם רּוְלַזּמֵ  ָלבֹוא דוִ ּדָ  ַרּבִ

ּיּוט ן מּוָכן: "ְוָאַמר הַנֲ�נָ  הּוא ַאךְ , ַהּפִ ּמָ ימּוס ִמן ֶזה ֵאין ֲאָבל, ֶכםּמָ ִע  ָלבֹוא ֲאִני ּוְמז) ֶדק ַהּנִ ֲאִני, ְוַהּצֶ  ׁשֶ
ה ָאֵסב ּדָ (� ּסְ יִתי ּוְבֵני ּבַ פוּ  לֹא ּבֵ ּתְ ּתַ ְמָח  יּמִ ִע  ִיׁשְ ׂשִ יםַהְמס)  ִמֲהרוּ ". יִת ּבְ ֵני ֶאת ְלַהְזִמין ּבִ ִית ּבְ  ֶאל ַהּבַ

ה ּדָ (� ְמָחה םבָּ לִ  ֶאת ֲ�דוּ ָס  ְוֵהם, ַהּסְ ׂשִ   . ּבְ

ן ן דוִ ּדָ  יְלַרבִּ  לוֹ  ָהָיה ָיִחיד ּבֵ ע לוֹ  נֹוְלדוּ  ְוַאֲחָריו, ַאֲהרֹן מוֹ ׁשְ וּ  ִסיןֲח ־ּבֶ ׁשַ נֹות ּתֵ ן, ּבָ ּלָ  ַחִיל נֹותבְּ  ּכ)
ָלמֹות ׁשְ ָכל ּומ) ֲ�לֹות ּבְ א, ַהּמַ ְצָרה ֶאּלָ ּקָ ל ָידוֹ  ׁשֶ יָאן ֲאִביֶהן ׁשֶ ִ קֹול ןחֹונָ ְמ  יֹותוֹ ְה בִּ . תִנּיוּ ֲ�  ֵמרֹב ְלַהׂשּ  ּבְ

ִגיָנה ֵזיָר בְּ  תוֹ יָט לִ ׁשְ וּ , ָנִעים ַק ּוִמ  ַהּנְ נּועֹות לׁשְ ׁש , ְפִליאָהְיָתה ְלַה  ַהּתְ ּמֵ י ׁשִ ַבַ�ל דוִ ּדָ  ַרּבִ ה ּכְ ִפּלָ  ּוַבַ�ל ּתְ
ֵבית קֹוֵרא ֶנֶסת ּבְ ַ�ם. סנֶ ְק ֶמ בְּ ׁשֶ  ַהּכְ בַּ  ,ַאַחת ּפַ ׁשַ ָר  ֹקֶדׁש ־תּבְ יָמה ַ�ל ָ�ַמד, דֹתּתֹולְ  תׁשַ ּפָ  ֶאת ִלְקרֹא ַהּבִ

ה ָרׁשָ יעוּ , ַהּפָ ִהּגִ ת ּוְכׁשֶ י' ַלֲ�ִלּיַ ִ ׁשּ אי ִהְזִמין, 'ׁשִ ּבַ ַ�ר ֶאת ַהּגַ י ַהּנַ ָבר, גוֹ וּ דּ ְר בִּ  ַיֲ�ֹקב ַרּבִ ּכְ ְרֵסם ָאז ׁשֶ  ִהְתּפַ
ִעּלּוי ְפָלג םָחכָ  ְוַתְלִמיד ִנְפָלא ּכְ דוֹ , מ) י ֵהֵחל. ֹוָרהּת לַ  תַלֲ�לוֹ  ְוִכּבְ ּתֹוָרה ִלְקרֹא דוִ ּדָ  ַרּבִ יַ� , ּבַ ִהּגִ  סּוקּפָ לַ  ּוְכׁשֶ

י ִיְצָחק־ֶאל ִרְבָקה ַוּתֹאֶמר" י ַקְצּתִ ֵני ְבַחּיַ נֹות ִמּפְ ה ַיֲ�ֹקב לֵֹקַח ־ִאם ֵחת ּבְ ָ נֹות ִאׁשּ ה ֵחת־ִמּבְ ֵאּלֶ נֹות ּכָ  ִמּבְ
ה ָהָאֶרץ י ָלּמָ ים ּלִ ָגה", ַחּיִ י: "ְוָאַמר תוֹ יָא ִר ְק בִּ  ׁשָ י ַקְצּתִ ֵני ְבַחּיַ נֹות ִמּפְ י ָהעֹוֶלה ִהְפִסיקוֹ ". ֵטת ּבְ  ַיֲ�ֹקב ַרּבִ

ֵדי־ּתֹוךְ  נוֹ ְוִתּקְ  ֵני: "ּבּורִד ־ּכְ ַתק". ֵחת נֹותבְּ  ִמּפְ י ׁשָ סּוק ַ�ל ָחַזר, ִקְמָ�ה דוִ ּדָ  ַרּבִ הּוא ַהּפָ ׁשֶ ן ּכְ  ֶאת ְמַתּקֵ
ם" תֵח  נֹותבְּ " תּובכָּ כַּ  ְוקֹוֵרא ְצמוֹ ַ�  ם ְלַאַחר .ִריָאהּקְ ַה  ֶאת ְוִסּיֵ ּיֵ ּסִ ִריָאה ֶאת ׁשֶ ַר  הְוָהעֹולֶ  ַהּקְ ְרכַּ  ֶאת ךְ ּבֵ  תּבִ

י ָדִוד לוֹ  ָאַמר, ַהּתֹוָרה ּתֹוָרה יִת יָא ִר ְק בִּ  ִלי ָהְיָתה ָטעּות ָאְמָנם: "ַרּבִ ל ָטעּות ֶזה ֵאין אּוָלם, ּבַ ׁש  ׁשֶ , ַמּמָ
עוּ  ֶאת ןּקֵ ְלַת  ּוְבָיְדךָ  ם תַהּטָ ׁשֵ ְנּתָ  ּכְ ּקַ ּתִ ַ�ת יִת עוּ ָט  ֶאת ׁשֶ ׁשְ א". ֹוָרהּת בַּ  ִריָאהּקְ ַה  ּבִ ּלֵ י ִהְתּפַ  עַמ ׁשֵ לְ  ַיֲ�ֹקב ַרּבִ

ָבִרים ׁש  ַהּדְ יֵמ  ּוִבּקֵ יר דוִ ּדָ  ַרּבִ וָּ  ֶאת לוֹ  ְלַהְסּבִ ע ֲהֵרי: "הְוַנֲ�נָ , ָנתוֹ ּכַ ׁשַ נֹות ּתֵ ם ֶאת ַאךְ . ת"ֵטי נֹותבְּ , ִלי ּבָ ַקּיֵ  ּתְ
ךְ  ֶאת סּוק ֶהְמׁשֵ ִעיִתי ַהּפָ ּטָ ה ַיֲ�ֹקב לֵֹקַח ־ִאם" ּבוֹ  ׁשֶ ָ ַהְינוּ ", ִאׁשּ ה ּדְ ַאּתָ ח ַיֲ�ֹקב ׁשֶ ּקַ  יַת נוֹ בְּ ִמ  ַאַחת ֶאת ּתִ

הלְ  ָ ם ֲאַזי, ִאׁשּ נוּ  ִיְתַקּיֵ ךְ  ּבָ נֹות" ַהֶהְמׁשֵ ַתְרָנה ָאז ןכֵּ ׁשֶ , "ֵחת־ִמּבְ ּוָ ֵביִתי ּתִ ל ָקתוֹ ַהְבָר  "...ֵחי"ת נֹותבְּ  ַרק ּבְ  ׁשֶ
י ֵ�יָניו ֵחן ָמְצָאה דוִ ּדָ  ַרּבִ ל ּבְ י ׁשֶ יַ�  ְוהּוא, ַיֲ�ֹקב ַרּבִ  ָמה־ְזַמן רְלַאַח , ְוָאְמָנם. תוֹ ָמ כָּ ְס ַה  ֶאת ֲאָתר־ַ�ל ִהּבִ

א י ָנׂשָ ּתוֹ  ֶאת גוֹ וּ דּ ְר בִּ  ַיֲ�ֹקב ַרּבִ כֹוָרה ּבִ ל ַהּבְ י ׁשֶ ן דוִ ּדָ  ַרּבִ  ֶאת ָהֲאֵחרֹות נֹותבָּ ַה  ַאף ָמְצאוּ  ְוַאֲחֶריָה , ִסיןֲח ־ּבֶ
ֲ�ָפה םּוֵמֶה  ןגָ וּ וּ זִ  ָחה ִהְסּתַ ּפָ ֶדת ִמׁשְ ּבֶ ָרֵאל ְמכ) ִיׂשְ   . ּבְ

ׁש  ּקֵ ּבִ ׁשֶ י ּכְ ן דוִ ּדָ  ַרּבִ ָידוֹ  ָהְיָתה לֹא, ְסָפָריו ֶאת ְלַפְרֵסם ִסיןֲח ־ּבֶ רּוָטה ּבְ  ָלֵצאת ֶהְחִליט ְוָלֵכן, ְרָטּה ְלָפ  ּפְ
בִ  ֶאת ְלַהְתִרים ְתַנּדְ ֵדי םָ� בָּ  יםַהּמִ יםבָּ  ּתֹוָרתוֹ  ֶאת ִפיץְלָה  ּכְ ַדְרּכוֹ . ַרּבִ ַ�ם ִנְקַלע, ּבְ ְכַנס, ָקָטן ִלְכָפר ּפַ ּנִ  ּוְכׁשֶ

ֶנֶסת ְלֵבית ַ  בוֹ ׁשָ ֲח  ַהּכְ ׁשּוט ְלִאיׁש  ׁש ּמָ ַהׁשּ ן, אֹוְרִחים ַהְכָנַסת ְלֵבית וּ ְוִהְפָנה, ּפָ ּכֵ ן ָחְכַמת ׁשֶ ְסּכֵ זּוָיה ַהּמִ  ּבְ
ָמִעים ֵאיָנם וּוְדָבָרי עּור. ִנׁשְ ֵבית ָהָיה ָקבּוַ�  ׁשִ ָפר תֶס נֶ כְּ ַה  ּבְ ּכְ ּבַ קֹוִמי ָהַרב ָמַסר אֹותוֹ , ׁשֶ ָהָיה ַהּמְ אֹון ׁשֶ  ּגָ

ּתֹוָרה ֶאָחד ַהּלֹוְמִדים טוּ בְּ ַח ְת ִה  יֹום ּוְבאֹותוֹ , ּבַ ַאְמֵרי ּבְ ַ  ִמּמַ ָ�ְסקוּ  ס"ַהׁשּ ָד  ׁשֶ ֶלךְ  דוִ ּבְ  ֹוָספֹותַהּת  יֵר בְ ּוְבִד  ַהּמֶ
בַּ  ב ְלַאַחר, ֲחלֹום תלַ ֵא ׁשְ  ָהַרב ָ�ַרךְ . ְגָיהּס) ׁשֶ ׁשַ ּיָ ִמְקֶוה ְוָטַבל ֲ�ִניתַת בְּ  ׁשֶ  הַמ : "לוֹ  ֶנֱאַמר ּוַבֲחלֹומוֹ , ָטֳהָרה ּבְ

ף ךָ לְּ  ּגֵ ֶלךְ  דוִ ּדָ  לֹאֲה וַ ? הנֶּ ּוִמְתַ�  ִמְסּתַ   ". ֵהיֵטב קֵד ָה  ָהִעְנָין ֶאת ךָ לְ  ְיָבֵאר ְוהּוא ֵאָליו הנֵ ּפְ  .ךָ ְר ָפ כְ בִּ  ִנְמָצא ַהּמֶ

א ּלֵ ר ַ�ל ָהַרב ִהְתּפַ ׁשֶ ָרָאה ּוְלַאַחר, ַהֲחלֹום ּפֵ יֹון ֶאת ׁשֶ ךְ  ַהִחּזָ ֶמׁשֶ ה ּבְ לֹש2ָ  ֵהֵחל, ְרצּוִפים ָיִמים ׁשְ
שׂ  ֲחלֹומוֹ  ָרְמזוּ  ָ�ָליו ָהִאיׁש  ִנְמָצא ֵהיָכן ְלַחּפֵ רוּ ִהְתּפַ . ּבַ ְלִמיִדים ּזְ ין ַהּתַ י ּבֵ ּתֵ ָפרַה  ּבָ  ֶאת ָמְצאוּ  ּוְלַבּסֹוף, ּכְ

י ׁש  דוִ ּדָ  ַרּבִ ֶהְקּדֵ קֹוִמי ּבַ ָהה, ַהּמְ ּתָ ה ַקְנַקּנוֹ  ַ�ל ָהַרב ּוְכׁשֶ י ְוִגּלָ הַה  ּכִ ְיָטן ִהּנוֹ  ּלָ ְרָסם ַהּפַ ל יוָא צָ ֱא צֶּ ִמ  ַהְמפ)  ׁשֶ
ֶלךְ  דוִ ּדָ  ׁש , ַהּמֶ ּקֵ ּנוּ  ּבִ ְבֵרי ֶאת לוֹ  ֵארבָ לְ  ִמּמֶ ְתׁשּוָבתוֹ  ֵ�יָניו ֶאת ֵהִאיר ְוהּוא, ֹוָספֹותְוַהּת  ְגָיהַהּס)  ּדִ  ּבִ
ָהְיָתה תֶמ כֶּ ח) ְמ ַה  סוֹ . ֵ�יַנִיםלָ  יןִר וּ לּ ִק כְּ  ׁשֶ ּיְ ּלֹא ַ�ל ָהַרב ּפִ ץ לוֹ  ָהָראּוי בֹודכָּ בַּ  הוּ לוּ בְּ ִק  ׁשֶ ֵני ְוִקּבֵ ָפר ִמּבְ  ַהּכְ

דֹול ְסכּום ֵדי ּגָ סֹופוֹ . ּבוֹ  ִלְתֹמךְ  ּכְ ל ּבְ ָבר ׁשֶ ל יוָט וּ יּ ּפִ  ְרְסמוּ ּפ) , ּדָ י ׁשֶ ִטיָרתוֹ  רְלַאַח  ַרק דוִ ּדָ  ַרּבִ  ָהְפכוּ  ְוֵהם, ּפְ
י ֵחֶלק ִלְהיֹות ְלּתִ יֶהם דִנְפָר  ּבִ ל ֵמַחּיֵ יָריו  ָמְצאוּ ׁשֶ , רֹוקוֹ ָמ  יְיהּוֵד  ׁשֶ ׁשִ �             .היָ ווּ ּדְ ַה  ֹוָלהגּ בַּ  ִנחּוִמיםּבְ

  
 

  

ְבֵרי ים ָהאֹור ִמּדִ ה ַ�לדֹוׁש ַהּקָ  ַהַחּיִ ָרׁשָ   ַהּפָ
  

ת ו"ָוא אֹוְמרוֹ  םַ� ַט  - ִקיםָהֱאלֹ  ְלָך ־ןְוִיּתֶ  ְתִחּלַ , ִעְנָין ּבִ
ּקָ  ִלְהיֹות ְלָך ־ןְוִיּתֶ  לֹוַמר עֹוד הֹוִסיף ַוְיָבֲרֵכהוּ  ְוָאַמר םַד ׁשֶ

ֶ  הּוַמ , 'ְוגוֹ  ַר  ּלֹאׁשּ ָרכֹות ׁש ּפֵ ַוְיָבֲר  ָהְרמּוזֹות ַהּבְ אּוַלי, ֵכהוּ ּבְ
ן ַכּוֵ ּיְ ּמַ , ל"זַ  אֹוְמָרם ךְ ֶר ּדֶ  ַ�ל ׁשֶ ָרכֹות ַח ּתֵ ְפ ׁשֶ ה' נוֹ ָת נְ  ַהּבְ

ה, ְלִיְצָחק ְוַאְבָרָהם ְלַאְבָרָהם , ַיֲ�ֹקבְל  ִיְצָחק ְמָסָרם ְוַ�ּתָ
רּוׁש , ַוְיָבֲרֵכהוּ  אֹוְמרוֹ  ְוהּוא ָרכֹות לוֹ  ָמַסר ,ּפֵ ְהיוּ  ַהּבְ ּיִ ׁשֶ

ְרׁשּותוֹ    :ּבִ
� 

ְרכוֹ  ,ִיְרֶצה עֹוד ּבֵ ָר  ׁשֶ ִמּיוֹ  רּוָחִנּיּות תכוֹ ּבְ ֶנֶגדּכְ  .תְוַגׁשְ
ֶה  ָאַמר ָהרּוָחִנּיּות ִמּיּות ּוְכֶנֶגד, ַוְיָבֲרֵכהוּ  םֵל ְע ּבְ ׁשְ ָאַמר ַהּגַ

תֹוֶסֶפת 'ְוגוֹ  ְלָך ־ןִיּתֶ ְו  ַבד לֹוַמר ,ו"ָוא ּבְ ָהֶ�ְליֹון עֹוָלם ִמּלְ
ר ַחר ֲאׁשֶ הּוא ְלָבָניו ַאְבָרָהם ּבָ ְכִלית רִעּקַ  ׁשֶ ַרעזֶ  ּתַ

ָרֵאל עוֹ  לוֹ ־ןִיּתֶ  עֹוד ,ִיׂשְ ה ָלםּבָ  :ְוכּו' ַהּזֶ

� 

ֶרךְ  ֶזה ַ�ל ִיְרֶצה עֹוד ַבד לֹא ,ַהּדֶ א ,ָהַרֲחִמים תִמּדַ  ִמּלְ ֶאּלָ
ם ין תִמּדַ  ּגַ ים ַהּדִ ְסּכִ ְלָך ־ןְוִיּתֶ  אֹוֵמר ְוהּוא ,זוֹ  ְנִתיָנה ַ�ל ּתַ

רּוׁש , ָהֱאלִֹקים ם ּפֵ   :יםִק ֱאלֹ  תִמּדַ  ּגַ
� 

ר ִהייְ ַו  ֲאׁשֶ הּכִ  ּכַ י, ַצַ�ר ׁשֹוןְל  ִהייְ ַו  אֹוְמרוֹ  ַ�םַט  -  ּלָ ּכִ
ר ַ�ל ִמְצַטֶ�ֶרת ַהּתֹוָרה ל ְך ַר בֵּ  ְולֹא הּלָ ּכִ  ֲאׁשֶ ָרכֹות ּכָ , ַהּבְ
ֲהֵרי בֵּ  ינוּ ִצ ָמ  ׁשֶ ְך ֵר בָ ְמ  ָהָיה ְוִאם, ןֵכ  ַאֲחֵרי וְלֵ�ׂשָ  ךְ ַר ׁשֶ
ָבר, ֲ�ֹקביַ ְל  תרוֹ ָא ׁשְ נִּ ַה  כֹותָר ַהבְּ  אֹוָתם ְקַות ָאְבָדה ּכְ ּתִ

  : םוֹ דֱא 
� 

ר ְוָהָיה 'וֹ ְוג ָאִחיָך  ֶאתְו  ֲאׁשֶ ים ָרבוּ  -  'ְוגוֹ  ּכַ רּוׁשִ . ֶזהבָּ  ַהּפֵ
ר ן לֹוַמר ְוֶאְפׁשָ ּוֵ ְתּכַ ּנִ ֶרךְ  ֶזה ַ�ל לֹוַמר ׁשֶ ל ,ַהּדֶ ּכָ ָרכֹות ׁשֶ ַהּבְ
ְרכוֹ  ּבֵ ר ִיְהֶיה ׁשֶ ֲאׁשֶ ר. ָאִחיו ֶאת ַיֲ�בֹד ּכַ דֵר יֵ  ְוַכֲאׁשֶ

ְדֵרָגה ר יוּ דּ ִר  ֹוןׁש ְל  ִיְרֶצה אוֹ , זוֹ  ִמּמַ ֲאׁשֶ ְהֶיה ּכַ ָרדּוי ּתִ
ים, ְוָאבּוד ְך  ְוַאַחר וֹ ּל �0  קרֹ ְפ ִל  ַיְקּדִ ֵרד ּכָ ַיֲ�ֹקב יתּבֵ  ְוִיְהֶיה ּתֵ

ק ֶזהָל ְו . הֶל ְכ ְויִ  ַקׁש ְל  וׂשָ ֵ�  יתּובֵ  'ְוגוֹ  ֵאׁש  ְקּדֵ ְוָהָיה לֹוַמר ּדִ
י ְמָחהׂשִ  ׁשֹוןְל  ְמחוּ  ָאז ּכִ ַמִים ִיׂשְ ָ  :ֶרץָהָא  לגֵ ָת וְ  ַהׁשּ
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יצחק אבינו נולד בשנת ב'מ"ח לאביו אברהם שהיה 
 400. 90שנה, ולאמו שרה שהיתה אז בת  100אז בן 

שנה בדיוק לאחר לידתו של יצחק, יצאו אבותינו 
שנה לאחר  30ממצרים בשנת ב'תמ"ח, והיה זה 

שנה של גלות בני  430ברית בין הבתרים מאז החלו 
  ישראל כפי שהתנבא אז אברהם. 

� 

עקידת יצחק היתה בשנת ב'פ"ה, כאשר יצחק היה 
. גם תרח 127, וביום העקידה נפטרה שרה בת 37בן 

 אבי אברהם נפטר באותו יום, או שנתיים קודם לכן. 
�  

, נשא את רבקה בת 37בשנת ב'פ"ח, כשיצחק היה בן 
  . 14או  בת  10, ויש אומרים בת 3בתואל בהיותה בת 

�  

יצא עשו  13ועשו, ובגיל בשנת ב'ק"ח, נולדו יעקב 
  לתרבות רעה ויעקב היה איש תם יושב אוהלים.

�  

אברהם נפטר בשנת ב'קכ"ג, ובאותו יום מכר עשו 
  . 15את הבכורה ליעקב, כאשר היו אז בני 

�  

, קיבל ממנו 123בשנת ב'קע"א, כאשר יצחק היה בן 
. באותו יום נולדו 63יעקב את הברכות בהיותו בן 

ובאותה שנה נפטר ישמעאל בן  לאה ורחל כתאומות,
  . 137אברהם בהיותו בן 

�  

לאחר שקיבל יעקב את הברכות מיצחק, יצא מבית 
, נטמן בישיבת שם ועבר במשך 63אביו בהיותו בן 

שנה, משנת ב'קע"א עד שנת ב'קפ"ה. עבר היה  14
נינו של שם בן נח, אך שם כבר היה לא היה אז 

נת ב'קנ"ח שנה קודם לכן בש 13בחיים, שכן נפטר 
שנה, ועבר נינו נפטר שנתיים לאחר שיצא  600בגיל 

יצא יעקב מישיבת עבר  77יעקב מישיבתו. בגיל 
  והגיע לחרן, כמסופר בפרשת ויצא. 

�  

?  

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

  
  
  

ל ָה"ִאְמֵרי ֱא  ְצִעירּותֹו ׁשֶ ל ְיהּוִדי ָצִריְך ּבִ ּכָ ים, ׁשֶ דֹוׁשִ ָפִרים ַהּקְ ּסְ ַ�ם: "מּוָבא ּבַ ֶמת" ִמּגּור, ָאַמר ּפַ
ה ַאַחת ּוִמְצַות לֹאְלַהֲחִזיק ְלָפחֹות ִמצְ  ה ַאַחת, אֹוָתן־ַות ֲ�ׂשֵ ל ַ�ל ַ�ְצמֹו ְלַקיֵּ  ַתֲ�ׂשֶ ֵלמּות  םְיַקּבֵ ׁשְ ּבִ

הּוא, ֲא  ב ׁשֶ ָכל ֵ�ת ּוְבָכל ַמּצָ ׁש, ּבְ ה ַמּמָ ּמֶ ֵאַלת ַהְמֹקָרב ּבַ ִפּלּו ִאם הּוא ָצִריְך ָלֶזה ְמִסירּות ֶנֶפׁש". ִלׁשְ
ל  ה ׁשֶ י ַ�ל ַ�ְצִמי ֶאת ָהֲ�ׂשֵ ְלּתִ י, ָאַמר: "ֲאִני ִקּבַ ַחר ָהַרּבִ ד ֶאתּבָ ּבֵ ָך'־ָאִביָך ְוֶאת־'ּכַ ְוֶאת  ִאּמֶ

ל 'לֹא־אּלֹ ַה  ה ׁשֶ ַבר־ַתֲ�ׂשֶ רּו' ּו'ִמּדְ ּקְ ְר ־ְתׁשַ ֶקר ּתִ ֵני ׁשֶ ׁשְ ְוָקא ּבִ י ּדַ ַחר ָהַרּבִ ַאל ָהִאיׁש: "ַמּדּוַ� ּבָ ָחק'". ׁשָ
יֹוֵתר"> ׁשֹות ּבְ ה ַהּקָ ֵהּמָ ֵני ׁשֶ   ִעְנָיִנים ֵאּלּו"? ְוַנֲ�ָנה: "ִמּפְ

�  
ְלִמיִדים נֹוָסִפים,  ַפת ֱאֶמת", ַיַחד ִעם ּתַ ְ ל ָאִביו ַה"ׂשּ עּורֹו ׁשֶ ׁשִ ַ�ם ּבְ ב ּפַ לּו ָה"ִאְמֵרי ֱאֶמת" ָיׁשַ ְוַהּלָ

ה ֵאיְנָך ֵמִבין ֶא  ם ַאּתָ ֵאָלה: "ּגַ ׁשְ ָנה ָהָאב ֶאל ָה"ִאְמֵרי ֱאֶמת" ּבִ ים. ּפָ ּקִ ָבָריו ָהֲ�מ) ּו ְלָהִבין ֶאת ּדְ ת ִהְתַקׁשּ
ָצא ָאִביו ֵמַהֶחֶדר, ָ�ַמד וְ  ּיָ ד ְלַאַחר ׁשֶ ְכֵתָפיו ְולֹא ָאַמר ְמאּוָמה, אּוָלם ִמּיָ ן ּבִ ְך ַהּבֵ ָבַרי"? ָמׁשַ יר ּדְ ִהְסּבִ

ֶלת ְוֶנֱהָנה ִלְר  ַ�ד ַלּדֶ נֹו ִמּבַ ְבֵרי ּבְ ַמע ָהָאב ֶאת ּדִ טּוב ַטַ�ם ָוַדַ�ת. ׁשָ ָבִרים ּבְ ְלִמיִדים ֶאת ַהּדְ אֹות ְלָכל ַהּתַ
ן ְריֹו.ּב) ־הּוא ֵהִבין ֶאת ַהּכֹל ַ�לׁשֶ  א  ְלַאַחר ִמּכֵ ּלֵ ִחּיוּ ָהָאב ִהְתּפַ ָאלֹו: "ַמּדּוַ� לֹא ָ�ִניָת ּבְ ר ּוׁשְ ֲאׁשֶ ב ּכַ

 ?" י אֹוְתָך ִאם ֵהַבְנּתָ ַאְלּתִ ן ׁשָ ָבֶריָך. ַאְך ְוַהּבֵ ר ֶאת ּדְ ֵ יב: "ִאם ָהִייָת ׁשֹוֵאל ִאם ֲאִני ֵמִבין, ָהִייִתי ְמַאׁשּ ֵהׁשִ
ָבֶריָך ְולֹוַמר ֶאת ַהֵהֶפךְ  י ִלְסּתֹר ֶאת ּדְ ַאְלּתָ ִאם ֲאִני לֹא ֵמִבין, לֹא ָיכֹוְלּתִ ָ ׁשּ ׁשֶ ו ּכְ י". ַ�ְכׁשָ ַתְקּתִ   , ְוָלֵכן ׁשָ

�  
ֲ�ַצת ַרּבֹו.  ֹאל ּבַ ַ�ם ִלׁשְ א ּפַ ִרית, ּבָ ַאְרצֹות ַהּבְ ר ּבְ ּגָ יְנָקא, ׁשֶ ּפִ מּוֵאל ִמּסְ י ׁשְ ל ַרּבִ ִאּמֹו, ַאַחד ַהֲחִסיִדים ׁשֶ

ְפֶלֶגת. ֵמ  ה ְזֵקָנה מ) ִנים ַרּבֹות ְוִהיא ַ�ּתָ ׁשָ ָרֵאל, ִהְפִליָגה ּבְ ֶאֶרץ ִיׂשְ ָרה ּבְ ּגָ ָדה ׁשֶ ָבר ִאּבְ רֹב ִזְקָנה, ּכְ
ֶניָה ְוֶצֱאָצֶאיָה. ַהִאם ָ�ָליו ִלְנֹסַ�  ַ�ר ַאף ֵאיָנּה ְמַזָהה ֵהיֵטב ֶאת ּבָ ה ַהּצַ ִמְקָצת ֶאת ִזְכרֹוָנּה, ּוְלַמְרּבֵ  ּבְ

ֲאָמץ יר אֹוִתי ְוָתִבין ֶאת ַהּמַ ּכִ דֹול ִאם ִהיא ּתַ ר ָסֵפק ּגָ ֲאׁשֶ ָרּה, ּכַ ֵדי ְלַבּקְ דֹול ְוַההֹוָצָאה  ֵאֶליָה ּכְ ַהּגָ
ְנִסיָ�תֹו ֵאֶליָה ַה  דֹוָלה ּבִ ה ִלְנֹסַ�  ?ּגְ ִריְך ַאּתָ ּצָ אי הּוא ׁשֶ י, ֵזֵרז ֶאת ֶהָחִסיד ְוָאַמר: "ַוּדַ ַמע זֹאת ָהַרּבִ ָ ׁשּ ׁשֶ ּכְ

ַמח לְ  יר אֹוְתָך ְוִתׂשְ ּכִ ָך ּתַ ֱאַרע ְלָך ֵנס ְוִאּמְ ּיֶ ָך, ּוָבטּוַח ֲאִני ׁשֶ ד ֶאת ִאּמְ יר אֹוְתָך ְלַכּבֵ ּכִ בֹוֶאָך, ְוַגם ִאם ּתַ
ֲאָמץ ַהזֶּ  ַדאי הּוא ַהּמַ ַח ֶאת ָהֵא ַרק ְלֶרַגע ָקָטן, ּכְ ּמֵ ִביל ְלׂשַ ׁשְ ּה ֲאִפּלּו ְלֶרַגע ם ּוְלַה ה ּבִ ְרִנין ֶאת ִלּבָ

ר ֶאת ִאּמֹו ׁשֶ  ָרֵאל ְוָ�ָלה ְלַבּקֵ ַמע ֶהָחִסיד ְלקֹול ַרּבֹו, ָנַסע ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ב ְזֵקִניםֶאָחד". ׁשָ מֹוׁשַ ֲהָתה ּבְ ָ  .ׁשּ
ד ְמָחה ּגְ מֹו ְוׂשִ ׁשְ ד, ָקְרָאה ּבִ יָרה אֹותֹו ִמּיָ ן ִלְפֵני ִאּמֹו, ִהּכִ ר ָ�ַמד ַהּבֵ ֲאׁשֶ ד ּכַ ֶלא. ִמּיָ ה ֶזה ּפֶ ֹוָלה ְוִהּנֵ

כִּ  ים ֲאר) ָבר ֳחָדׁשִ ּכְ ּתֹוְמִמים ְוָאְמרּו ׁשֶ ּה. ָהרֹוְפִאים ָ�ְמדּו ִמׁשְ ָאה ֶאת ִלּבָ זֹו ִמּלְ ְמָחה ּכָ ים לֹא ָראּו ׂשִ
ִרית, ָחַזר ֶהָחִסיד ְלַאְרצֹות ַהּבְ ׁשֶ ל ָהֵאם. ּכְ ב רּוָחּה ּוְבִריאּוָתּה ׁשֶ ר ְמֹאד ֶאת ַמּצַ ּפֵ ּקּור ׁשִ  ֶאְצָלּה, ְוַהּבִ

י ֶאְצלֹו ְוָאַמר: "ַהִאם  יָרה אֹוְת ָאְמָנם ִהְתַ�ְנֵין ָהַרּבִ ָך ִהּכִ ִאּמְ ָבַרי ׁשֶ מּו ּדְ אָת  ּוְבָכךְ , ךָ ִהְתַקּיְ ּבָ  ֵאֶליָה  ׁשֶ
ּה"? ׂשִ  ְחּתָ ֶאת ִלּבָ   ּמַ

�  
ר  יַצד ְיהּוִדי ֶאָחד עֹוֵמד ִעם ַמְעּדֵ ְנט, ּכֵ ִעיר ַסּלַ ה ְיהּוִדים ּבָ ּמָ ים, ָראּו ּכַ ׁשִ ילֹות ַהֹחֶרף ַהּקָ ֶאָחד ִמּלֵ ּבְ

ים, ּוְכׁשֶ  אּו ָהֲאָנׁשִ ּלְ ְרַקע. ִהְתּפַ ר ֶאת ַהּקַ ֵ ָידֹו ּוְמַיׁשּ י ּבְ ֲ�ָרץ, ַרּבִ ם ַהּנַ י ִלְפֵניֶהם עֹוֵמד ַרּבָ ּלּו ּכִ ִהְתָקְרבּו ּגִ
ְנט לְנּדְ יֹוֵסף ז)  ּלַ ֶרְך ְוִלְסּלל ַמֲ�ָבר נֹוַח. "ַמּדּוַ� טֹוֵרַח ִמּסַ הּוא טֹוֵרַח ָקׁשֹות ַ�ל ְמָנת ְלַפּנֹות ֶאת ַהּדֶ ׁשֶ , ּכְ

ְמהּו ָהֲאָנׁשִ  ֶרְך"? ּתָ נּו ְלַפּנֹות ֶאת ַהּדֶ ּה ְלֵבית ַרּבֵ ַדְרּכָ ֵקָנה ּבְ י ַהּזְ ֶדֶרְך זֹו עֹוֶבֶרת ִאּמִ יב: "ּבְ ים, ְוָהַרב ֵהׁשִ
ֵדי לְ  נּוָיה ִמּבֹץ ְוִלְכלּוְך, ּכְ ה ּפְ ת ּובֹוָצִנית, ְוָלֵכן ֲאִני טֹוֵרַח ִלְסלֹל ְמִסּלָ ׁשֶ ּבֶ ֶרְך ְמׁש) ֶנֶסת, ַהּדֶ ָהֵקל ַ�ל ַהּכְ

נֶ  י ְלֵבית ַהּכְ ל ִאּמִ ּה ׁשֶ ְרּכָ   ֶסת". ּדַ
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ַ�ם י תבַ ׁשָ  ּפַ א ְיֶחְזֵקאל ַרּבִ ַרּגָ ִ ִמ  ׁשְ ִעיר הבָ ינוֹ ׁשּ ים ַוֲחִסיִדים, ַאַחת ּבְ אוּ  ַרּבִ הוֹ  ּבָ תוֹ  תִלׁשְ ְמִחּצָ ֹאב ּבִ  ְוִלׁשְ
י ִלְפֵני ֶהֱ�ִמיד ַהֲחִסיִדים דַח ַא . ִמּתֹוָרתוֹ  ְקּבּוק ָהַרּבִ ח ַיִין ּבַ ּבָ ת בֹודכְ לִ  ְמׁש) ּבָ יט יָהַרבִּ  אּוָלם, ׁשַ  ַ�ל ִהּבִ
ְקּבּוק ֵ�ת. ּבוֹ  ָנַגע ְולֹא ַהּבַ הּסְ ַה  ּבְ ּדָ ְ ַה  �) יתׁשּ י ֶהֱאִריךְ  ִליׁשִ א ְיֶחְזֵקאל ַרּבִ ַרּגָ ִענְ  ׁשְ ּבּוד ַיןּבְ : ְוָאַמר הֹוִרים ּכִ

יִרים ֵיׁש " ְסּבִ סּוק ֶאת ַהּמַ י ָאִביָך'־ֶאת דבֵּ 'כַּ  ַהּפָ ַמיִ  ְלָאִבינוּ  ָנהוָּ ַהכַּ  ּכִ ָ ׁשּ ּבַ ָבר ֵאין אּוָלם, םׁשֶ ן ַהּדָ א, ּכֵ  ֶאּלָ
בָּ ַה  ה ה"ּקָ ׁש  ַההֹוִרים ֶאת דבֵּ ְלכַ  אֹוָתנוּ  ְמַצּוֶ ִמְצָוה ְלַזְלֵזל ָלנוּ  ְוָחִליָלה ַמּמָ דֹוָלה ּבְ  יןבֵּ ִמ  ֶאָחד ַאף". זוֹ  ּגְ

ן ָמהלְ  ֵהִבין לֹא ִחיםַהּנֹוכְ  ּוֵ י ִהְתּכַ ר ּוַמּדּוַ�  ְדָבָריובִּ  ָהַרּבִ ּבֵ אַה  ַ�ל ּדִ ל ּנֹוׂשֵ ּבּוד ׁשֶ  ֶאָחד אּוָלם, הֹוִרים ּכִ
ֵהִבין ָהָיה ְבֵרי ןזוּ ְמ ְר יִּ  הַמ לְ  ׁשֶ י ּדִ ֵהִביא ָחִסיד אֹותוֹ  ֶזה ָהָיה. ָהַרּבִ ְקּבּוק ֶאת ׁשֶ ִין ּבַ  ֹקֶדם ןכֵּ ׁשֶ , ַהּיַ

ֹחֶסר הֹוָריו ִעם ַח ִהְתַוכֵּ  תוֹ יָ� ִס נְ  ֶרךְ  ּבְ י, ֶאֶרץ ּדֶ ׁש  ְוָהַרּבִ ּקֵ ךְ  ַ�ל ְלהֹוִכיחוֹ  ּבִ ׁשּוָבה ךְ ֶר ּדֶ  לוֹ  ּוְלהֹורֹות ּכָ   . ּתְ
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ל ּבָ י ַהְמק) ל נוֹ בְּ י בִּ ַ� ְר ׁשַ  קִיְצָח  הוּ ִחְזִקיָּ  ַרּבִ ַ  ׁשֶ י, ׁש "ָהַרׁשּ לֹום ַרּבִ ׁש , יבִּ ַ� ְר ׁשַ  ׁשָ ּקֵ ִטיָרתוֹ  ִלְפֵני ּבִ  ּפְ
ְלִמיָדיו ַאַח  ִמּתַ ּלְ ַנַחת יֹוִרידּוהוּ  לֹא מֹותוֹ  רׁשֶ א, ִקְברוֹ לְ  ּבְ ִליכּוהוּ  ֶאּלָ ִניָמה ַיׁשְ יֹוןבְּ  ּפְ ֵני, ִבּזָ ַ�ם ִמּפְ ּפַ  ׁשֶ

ָבה ִלְפֵני ָיַרד ֶנֶגד ַהּתֵ יו רוּ ֲח ׁשְ ה)  ָאְמָנם. ְלַנְפׁשוֹ  ַמְרּגֹוַ�  ָמָצא לֹא ָאז יּוִמנִּ  ָאִביו צֹוןְר  ּכְ ּנָ ֵני ׁשִ  ִמּפְ
יָון ֲאָבל, יוָת וֹ יּ נִ ֲ� ּתַ  ֲ�ַדִין ִמּכֵ טוּ  לֹא ׁשֶ ר הּוא ַח ּבָ ּפֵ ּכִ ׁש  ָלֵכן, ָטָאיוֲח  ַ�ל ׁשֶ ַבּזּוהוּ הּוא  ְמַבּקֵ ּיְ  רְלַאַח  ׁשֶ

ִטיָרתוֹ  ָרה ּפְ ִטיָרתוֹ  רְלַאַח . ְלַכּפָ וּ , ּפְ ְלִמיִדים ִהְתַקׁשּ םַר  תַא וָּ צַ  ֶאת םְלַקיֵּ  ַהּתַ ָבר ְוָסְברוּ  ּבָ ּכְ  לוֹ  ָמֲחלוּ  ׁשֶ
ָ  ִמן ֵ�ת. ְטאוֹ ֶח  ַ�ל םיִ ַמ ַהׁשּ ַהר תוֹ יָ וָ לְ  ּבְ יִתים ּבְ ְתא יחוּ גִ ֵה , ַהּזֵ ה םוֹ ּפִ ּמָ ְריֹוִנים ּכַ ָפ ַה ֵמ  ִביםְר ַ�  ּבִ  רּכְ

מּוךְ  ַחד רּוַח  ְלָכל ָנפֹוצוּ  יםוִּ לַ ְוַהְמ , ַהּסָ ֵהם, ֵמרֹב ּפַ ׁשֶ םַר  ֶאת מֹוִתיִרים ּכְ נֹוַח  ּבָ  ָלֲ�גוּ . ֶרץָהָא  ַ�ל ַהּמָ
הּוִדים ַ�ל ַהּפֹוְרִעים ֵניֶה  סוּ נָּ ׁשֶ  ַהּיְ ה ּוְבֶרֶגל, םִמּפְ ּסָ רוּ  ּגַ ְרּדְ יקצַּ ַה  ּגּוַפת ֶאת ּדִ תּוַח  ְברוֹ ִק  ּתֹוךְ  לֶא  ּדִ . ַהּפָ

ךְ  ם ּכָ ּיַ ל ְרצֹונוֹ  ק) יקצַּ ַה  ׁשֶ ה תוֹ יָמ גִ ּפְ  ַ�ל רּפֵ כַ לְ , ּדִ ּקָ ה ִמן ּדַ ּקָ דֹול ָאִביו בֹודכְ בִּ  ַהּדַ   . ַהּגָ
�  

    

יִרים, ָהעֹוָלם גִמְנַה  ָהֲ�ׁשִ ָכל ׁשֶ ֵד  םָר ׁשְ ָ� ׁשֶ  ּכְ ֶהם' ִאיׁש 'ָה  ךְ ּכָ , לּגָ ּבָ ַ ִמ  םָט ֱא נֶ  םּבָ ּוִל  ךְ ֵל וֹ ְוה ּפֹוֵחת ׁשֶ   : ֶנֱאַמר ִיְצָחק לֶצ ֵא  אּוָלם. ַהּזּוַלת תַ� וְ ׁשּ
י" ֶלְך ָהלֹוְך ְוָגֵדל ַ�ד ּכִ ל ָהִאיׁש ַוּיֵ ְגּדַ ָהַלְך  ַאף־ַ�ל", ָגַדל ְמֹאד־ַוּיִ ם ךְ ַל ָה ֹו, ְרכּוׁש ּבִ  ְוָגַדל ִיְצָחק ׁשֶ ָ�  ְוָגַדל וֹ בּ ׁשֶ  'יׁש ִא 'ָה  ּגַ רוֹ ּכְ   (רבי יצחק מטורצ'ין). ׁשְ

  

  
ה ַ�ּתָ ן ּכְ ים ִהְתַמּנוּ , ָאז ּכֵ ינֹוקֹות יֵד ּמְ ַל ְמ  ְלִעּתִ ּלֹא ּתִ  ׁשֶ
נוּ  ְולֹא ָקְראוּ  לוּ , ׁשָ ל ּדֹורֹות ְוִגּדְ י יםּבּוִר  ׁשֶ . ֲאָרצֹות ְוַ�ּמֵ

ד ֶזה ְמַלּמֵ ד ּכָ ַ�ם ִלּמֵ ָר  ֶאת ְלַתְלִמיָדיו ּפַ , דֹתֹוְל ּת  תׁשַ ּפָ
ֱחַר " סּוקּפָ ּבַ  ָראָק ְו  דָֹלהָר ִיְצָחק ֲחָר  רַוּיֶ יר" ה ּגְ  ָלֶהם ְוִהְסּבִ

י ָמָרא ּוָבאּמ ּכַ  עּוָגה ִהיא הָר ָר ֲח  ּכִ ּגְ יר, ּבַ ֵ�  ְוִהְסּבִ  וׂשָ ׁשֶ
דֹוָלה עּוָגה ְלָאִביו ֵהִביא ַמּה . ּגְ ְלִמיִדים ַאַחד ּתָ : ַהּתַ

ד ָנבֹוְך "? דֹוָלהגְּ  ּכֹה עּוָגה וׂשָ ֵ�  ָאָפה ֵהיָכן" , ַהְמַלּמֵ
ֵאָלְת : "ָאַמר' ָ�ֹמק ִעּיּון' רּוְלַאַח  סּוקִנְמֵצאת ּבַ  ָך ׁשְ  'ִמי ּפָ

ַהְינוּ , ֵאפֹוא' ׁשּוָבה? זֹאת ָאָפה ִמי ּדְ ִדְבֵריְלָכְך  ְוַהּתְ  ּבְ
ִ ַר  יִהּנֹם ָרָאה: 'י"ׁשּ תּוָחה ּגֵ יו לוֹ  ּפְ ְחּתָ יִהּנֹםַב וּ ', ִמּתַ  ּגֵ
דֹולַה    "...ֹוָלהדַהגְּ  הָר ָר ֲח ַה  ֶאת ֶלֱאפֹות וׂשָ ֵ�  יַח ִהְצִל  ּגָ

  

  

  
ִדְבֵרי ּנּוי ֵיׁש  ַיֲ�ֹקב' קֹול 'ַהּקֹל ִיְצָחק ּבְ ין ׁשִ  ַהּקֹל ּבֵ

ב ָהִראׁשֹון ְכּתַ ּנִ ִני ו"ָוא ָחֵסר ׁשֶ ֵ ב ַלׁשּ ְכּתַ ּנִ  נוּ ַרּבֵ . ָמֵלא ׁשֶ
ַתב ֶאְפַרִים ִאם, ּכָ ל קֹולוֹ  ׁשֶ ּתֹוָר  ַקל ַיֲ�ֹקב ׁשֶ  ָאז, הּבַ
ַדִים ל ַהּיָ ַתב יֹוֵאל נוּ ַרּבֵ . ּבוֹ  ׁשֹוְלטֹות וׂשָ ֵ�  ׁשֶ , ּכָ

קֹול ּבְ ה ׁשֶ ִפּלָ ל ַהּתְ ַק  ֵמִסיר, ַיֲ�ֹקב ׁשֶ  וׂשָ ֵ�  ְיֵדי ֶאת לּבְ
ֵבדֹות ָ�ה, ָלהְלָק ַק  ׁשֹוןִמּלְ  אוֹ , ַהּכְ ׁשָ ּבְ ׁש  ׁשֶ ּיֵ  ָלהְלָק ַק  ׁשֶ

ַדִים ֲאַזי, ַיֲ�ֹקבּבְ  תְוַקּלוּ   לּוְרָיא יֹוָחָנן יַרּבִ . וׂשָ ֵ�  ְיֵדי ַהּיָ
ֲאִפּלוּ , ְוָכַתב טֹוב ִליץְמ ִה  תוֹ  ׁשֶ ִפּלָ ל ּתְ  ִמן ֶאָחד ׁשֶ

ים ּלִ ָרֵאל ַהּקַ ִיׂשְ ּבְ ַמַ�ת, ׁשֶ ּבָ ַה  ִלְפֵני ִנׁשְ  ֵיׁש . ה"ּקָ
הֹוִסיפוּ  א ׁשֶ ַהּוָ ֶזת ו"ׁשֶ ּבְ  ַלּתֹוָרה ְמַרּמֶ ה ַ�לׁשֶ ֵהם, ּפֶ  ׁשֶ

ָנה יֵר ְד ִס  ו' ׁשְ ל קֹולוֹ  רִעּקַ  םְוִא , ַהּמִ  ַרק ַיֲ�ֹקב ׁשֶ
ְכָתב ֹוָרהּת ּבַ  ּבִ ל ׁשֶ ּקַ ַדִים ֲאַזי, ָלְמָדּה ְל  יֹוֵתר ׁשֶ  ְיֵדי ַהּיָ
י, וׂשָ ֵ�  ּתֹוָרה ֲ�ֵמִלים ִלְהיֹות ָצִריְך  ּכִ  ֶרֶמז ָמְצאוּ  ְוֵכן. ּבַ
ת ֶזהָל  ְמִגּלַ ר ּבִ ַבת, ֶאְסּתֵ ּתֵ ָבה ןָמ ָה  ׁשֶ ָ�ִמים ד"נ ִנְכּתְ , ּפְ
ה ן"ָהָמ  פּולּכָ  ד"ְונ ִגיַמְטִרּיָ  ְוֶזה, ל"ַק  ֲאָלִפים ה' ּבְ

ְזכּות, ל"ַק  ה' -  לַהּקֹ  ּבִ   . טׁשֹוֵל  וׂשָ ֵ�  ֵאין ַיֲ�ֹקב לוֹ ק ׁשֶ

  
ה ֹו ֶאת־ִרְבָק� ַקְחּת�   כה, כ)( ּבְ

ַטֲ�ֵמי נַּ  ּבְ אן  ֶרֶמז. ְרִביִעי חמ6 ִ ַר  ְלִדְבֵריֵיׁש ּכָ ה, י"ׁשּ  ָלּמָ
א לֹא ה וַ�ְכׁשָ  ַ�ד ִיְצָחק ָנׂשָ ָ ֵני? ִאׁשּ ִרְבָקה ִמּפְ  ׁשֶ

ין ז"ל ןּבֶ  יֹותוֹ ְה ּבִ  נֹוְלָדה ו ַ�ד ָלּה  ְוִהְמּתִ , ַ�ְכׁשָ
 �ָ נַּ  ִמיםְוַהּטְ ִזים ְרִביִעי חמ6 ה ַרקׁשֶ  ְלֶזה ְמַרּמְ  ַ�ּתָ

ַנת ִרְבָקה ָחהנְ הוּ ְו  ִנְכְנָסה ע ִלׁשְ   (שפה ברורה). ָהַאְרּבַ
�  

ק ָא  ב ֶאל־ִיְצָח� �ׁש ַיֲֽ�ֹק� ּגַ הוּ ַוּיִ  ֵ ׁשּ יו ַוְימ"   כז, כב)( ִב$

ַטֲ�ֵמי א ּבְ ְרּגָ , ְרָ�ָדהּבִ  ִגיָנהנְּ ּבַ  תמוֹ ָ� ְט ּמ6 ׁשֶ  ִבירּתְ  ּדַ
ִדְבֵרי ְדָרׁש  ּכְ ָ�ה ַהּמִ ׁשָ ּבְ ָאַמר ׁשֶ ה קִיְצָח  לוֹ  ׁשֶ ׁשָ  ָנא־ּגְ

כוּ , ָך ׁשְ מ6 ֲא ַו  ּפְ  ַמְלָאִכים ּוָבאוּ  ִלּפֹל ְוָרָצה ָ�ָליו ַמִים ִנׁשְ
ַהְינוּ  ,ּבוֹ  ְוָאֲחזוּ  ֲ�ֹקב ּדְ ּיַ ׁש  ׁשֶ  ְוִלּבוֹ  ְרָ�ָדהּבִ  ְלָאִביו ִנּגַ

ֶבר ׁשֹוןִמּלְ  ּוְתִביר, גֹונָ דּ ּכַ  סָנַמ  ׁש  ׁשֶ ּגַ ּנִ ֶאל ָאִביו  ׁשֶ
ָרכֹות  ל ֶאת ַהּבְ ֵלבְלַקּבֵ בּור ּבְ   (אורחות חיים). ׁשָ

�  

ָך�  יָך ִמּמְ ּוב ַאף־ָאִח&   כז, מה)( ַ�ד־ׁש)

ַטֲ�ֵמי יי, ִביִע ְר  ְזָלאְוַא  ַקְדָמא ּבְ ָ�ה ּכִ ְקׁשוּ  ַאְרּבָ  ּבִ
ֵבית ֲאִביֶהם,  וׂשָ ֵ� , ַיֲ�ֹקבְל  ְלָהַרע ְרָדפוֹ  זֱאִליַפ ּבְ , ׁשֶ

י,  ןָב ָל  ל רוֹ ְוׂשָ ָהֲאַרּמִ ימוּ  ְלַאַחר ְוַרק. וׂשָ ֵ�  ׁשֶ ְקּדִ ּיַ  ׁשֶ
ָ�ה ְוֵיְלכוּ  ָך  ָאִחיָך  ַאף ָיׁשּוב ָאז, ָהַאְרּבָ   (כבוד שמים). ִמּמְ

�  

ם ה ֵא� ו ִרְבָק+ ֽ ב ְוֵ�ׂשָ   כח, ה)( ַיֲֽ�ֹק$

ַבת ב ּתֵ הּוא אָח ּפְ ִט ּבְ  ַיֲֽ�ֹק$ בֹות, ְפִסיקַמ  ַ�םַט  ׁשֶ  ְוַהּתֵ
ב ם ַיֲֽ�ֹק$ ְפָסקֹות רֹותּבָ ח6 ְמ  ֵא� ַבת ּומ6 י, וׂשָ ֵ�  ִמּתֵ ַ�ל  ּכִ

ָהְיָתה  ִרְבָקה  ֶאת לֹא, ַאְך ַיֲ�ֹקב־ֶאת ֹאֶהֶבתֶנֱאַמר ׁשֶ
  (שפה ברורה)ָאִחיו.  וׂשָ ֵ� 

�  

ְד  ׁש מ6  ּגָ
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