פרשת :וישלח

עלון מס'80 :

שַ בַ ת שָ לֹום ְיל ִָדים י ְָק ִרים,
ֹלקים ָפנִים ֶאל ָפנִים ו ִַתנָצֵ ל
יתי אֱ ִ
בְ פ ָָרשַּ ת הַּ שָ בּועַּ שֶ לָנּו נֶאֱ מַּ ר" :כִ י ָר ִא ִ
נַפְ ִשי".
יֹותיהָ הַּ שֹונֹות
ְשמֹונֶה-עֶ ְש ֵרה פְ עָ ִּמים מֹופִּ יעָ ה הַּ ִּמלָה " ָפנִּים" בְ הַּ טָ ֶ
קֹורא ַּאחֲ ֵרי הַּ ִּמפְ גָש לָמָ קֹום
בְ ִּספּור הַּ ִּמפְ גָש שֶ ל ַּי ֲעקֹב וְ עֵ שָ יוַּ .י ֲעקֹב ֵ
ִּיאל" "ַּ .כ ָּונָתֹו כַּמּובָ ן ל ְִּמפְ גָש עִּ ם הַּ מַּ ל ְָאְך.
"פְ נ ֶ
ֹלקים ָר ָאה ַּי ֲעקֹב ,גַּם ֶאת פְ נֵי
אֲ בָ ל ִּמ ְס ַּתבֵ ר שֶ ל ֹא ַּרק ֶאת פְ נֵי מַּ ל ְַּאְך-אֱ ִּ
עֵ שָ יו .הַּ ִּשיא שֶ ל ַּאזְ כָרֹות הַּ ִּמלָה " ָפנִּים" מֹופִּ יעַּ דַּ וְ ָקא בְ ִּתכְ נּון הַּ ִּמפְ גָש
ה ֶל ֶכת ְל ָפנָי וְ ַּאחֲ ֵרי
שֶ ל ַּי ֲעקֹב עִּ ם עֵ שָ יו" .כִּ י ָאמַּ ר אֲ כַּפְ ָרה ָפנָיו בַּ ִּמנְחָ ה הַּ ֹ
כֵן ֶא ְר ֶאה ָפנָיו אּולַּי יִּשָ א ָפנָי"ָ .פנָיוָ ,פנַּיָ .פנָיוָ ,פנַּי .זֶה הַּ ִּתכְ נּון שֶ ל ַּי ֲעקֹב.
הּוא ַּכּנ ְִּר ֶאה חֹושֵ ב שֶ הַּ ִּמפְ גָש עִּ ם עֵ שָ יו " ָפנִּים ֶאל ָפנִּים" הּוא הַּ ִּמפְ גָש
הַּ ְמנַּצֵ חַּ .
ְס ִּמיכּות הַּ פ ָָרשֹות ְמלַּמֶ דֶ ת שֶ הַּ ִּמפְ גָש הַּ זֶה ָקשּור ל ְִּמפְ גַּש הַּ " ָפנִּים ֶאל
ָפנִּים" עִּ ם הַּ מַּ ל ְָאְךִּ .מפְ גָש שֶ הכְ ַּתר בְ הַּ צְ לָחָ ה .הֲ ָכנָה וְ הַּ ְד ָרכָה ל ְִּמפְ גַּש
ַּי ֲעקֹב וְ עָ שָ יו.
ִּסבַּ ת הָ עִּ ְניָן ִּהיא" :פְ נֵי ָאדָ ם כִ פְ נֵי ַא ְריֵה" .רֹוצֶ ה לֹומַּ ר שֶ ְל ִּמפְ גַּש ָפנִּים
ֶאל ָפנִּים יֵש עָ צְ מָ ה גְ דֹולָה בְ הַּ ְרבֵ ה ִּמ ִּשיחָ ה אֹו ִּמ ִּמכְ ָתב .הָ ָאדָ ם הַּ פֹוגֵש
יֹותר
רֹואה ֶאת ָפנֶיָך עָ שּוי ל ְִּה ְש ַּתכְ נֵעַּ אֹו ל ְִּה ְש ַּתּנֹות לְטֹובָ ה הַּ ְרבֵ ה ֵ
אֹותָך וְ ֶ
ְ
מֵ אֲ שֶ ר פְ גִּ ישָ ה דֶ ֶרְך שָ לִּיחַּ .
מַּ עֲשֵ ה ָאבֹות ִּסימָ ן לְבָ נִּים  -צָ ִריְך עֹז וְ אֹמֶ ץ ַל ֲעמֹד ָפנִים מּול ָפנִים מּול
ִשֹלחַ שָ לִיחַ ֶ ,אלָא
חָ בֵ ר שֶ ָאנּו רֹוצִ ים ל ְִקר ֹא לֹו לְשָ לֹום ,ל ֹא לַחֲ שֹש וְ ל ֹא ל ְ
לְהַ אֲ ִמין בְ שָ לֹום וְ ל ְִרצֹות אֹותֹו ,ובע"ה -לְהַ צְ לִיחַ !

ֶאת בַּ ר -הַּ ִּמצְ וָה שֶ ל הַּ בָ נִּים שֶ לָהֶ ם עָ ְרכּו הָ ַּרב זצ"ל וְ הָ ַּרבָ נִּית שֶ ִּת ְחיֶה
יתם בִּ ְרחֹוב בֶ ן צִּ ּיֹון .2
בְ בֵ ָ
ִּישי ,הָ ַּרב יֹוסֵ ףִּ ,הגִּ יעַּ לְבַּ רִּ -מצְ וָה ,הָ יָה הָ ַּרב כְ בָ ר ַּרב
כְ שֶ בְ נָם הַּ ְשל ִּ
אשי ְלי ְִּש ָר ֵאל ,וְ הָ יּו הַּ ְרבֵ ה מזְ מָ נִּיםַּ ,אְך הָ ַּרב וְ הָ ַּרבָ נִּית הֶ חֱ לִּיטּו ל ֹא
ָר ִּ
ַּלעֲשֹות הַּ פְ ָליָה בֵ ין הַּ ְּיל ִָּדים ,וְ גַּם ֶאת בַּ ר-הַּ ִּמצְ וָה שֶ ל הַּ בֵ ן יֹוסֵ ף הֵ ם
עָ שּו בַּ בַּ יִּת.
לִּכְ בֹוד בַּ ר-הַּ ִּמצְ וָה שָ לַּח הָ ַּא ְדמֹו"ר מֵ חַּ בָ "ד בַּ ְקבּוקֹון ָקטָ ן שֶ ל מַּ ְש ֶקה,
אֹור ִּחים מֵ אֹותֹו בַּ ְקבּוק שֶ ל הָ ַּרבִּ י.
וְ הָ ַּרב הֶ חֱ לִּיט לְחַּ לֵק ְלכָל הָ ְ
"איְך ֶאפְ שָ ר לְחַּ לֵק ְלכָל עֶ ְשרֹות הָ אֲ נ ִָּשים
הָ ַּרבָ נִּית שָ ְמעָ ה וְ נ ְִּדהֲ מָ הֵ :
אֹותּה וְ ָאמַּ ר לָּה
ָ
שֶ ּיֵש כָאן מֵ אֹותֹו בַּ ְקבּוקֹון ָקטָ ן?"ַּ ,אְך הָ ַּרב ִּה ְרגִּ יעַּ
שֶ ּיְחַּ ֵלק לָהֶ ם עִּ ם כַּפִּ ית .זֶה עֲדַּ יִּן ל ֹא י ְַּספִּ יק ,חָ ְשבָ ה הָ ַּרבָ נִּית ,אֲ בָ ל ל ֹא
ָא ְמ ָרה דָ בָ ר.
בְ סֹוף בַּ ר -הַּ ִּמצְ וָה בָ א ֵאלֶיהָ הָ ַּרב וְ ָאמַּ ר שֶ הַּ בַּ ְקבּוק הַּ ָקטָ ן ִּה ְספִּ יק
(מתֹוְך "אֲ בִּ יהֶ ם שֶ ל ִּי ְש ָר ֵאל )"3
ִּ
לְכלָם וְ עֹוד נ ְִּש ַּאר.

שאלות בפרשה

תֹורה")
(מתֹוְך "אֲ בִּ יהֶ ם שֶ ל י ְִּש ָר ֵאל עַּ ל הַּ ָ
ִּ

הּוטנֶר זצ"ל
הָ ַרב יִצְ חָ ק ְ
הּוטנֶר זצ"ל הָ יָה ִּמגְ דֹולֵי ַּהדֹור הַּ קֹודֵ ם ,ר ֹאש ְי ִּשיבַּ ת ַּרבֵ נּו ַּח ִּּיים בֶ ְרלִּין
ְ
הָ ַּרב
תֹורה שֶ ל ַּא ְרצֹות הַּ ְב ִּרית.
רּוקלִּ ין ,וַּ חֲ בֵ ר מֹועֶ צֶ ת גְ דֹולֵי ַּה ָ
בִּ בְ ְ

.1

ָרחֵ ל ָק ְר ָאה לְבְ נָה בֶ ן אֹונִּי ,וְ ַּי ֲעקֹב ָאבִּ ינּו ָק ָרא לֹו ?

.2

ָרחֵ ל א ְמנּו נ ְִּקבְ ָרה בְ בֵ ית לֶחֶ ם ,בַּדֶ ֶרְך?..

.3

מָ ה ָאסּור לְעַּ ם י ְִּש ָר ֵאל לֶאֱ כֹל בִּ גְ לַּל הַּ מַּ אֲ בָ ק עִּ ם הַּ מַּ ל ְָאְך?

.4

ִּמי עֹוד נִּפְ ְט ָרה בַּ פ ָָרשָ ה?

.5

ֶאת ִּמי שָ ם ַּי ֲעקֹב ָאבִּ ינּו ַּאחֲ רֹון ַּאחֲ רֹון חָ בִּ יב ,בִּ פְ גִּ ישָ ה עִּ ם
עֵ שָ יו?

.6

הֵ יכָן הָ י ְָתה ִּדינָה ,בְ ִּמפְ גָש זֶה?

.7

מָ ה בָ נָה ַּי ֲעקֹב ל ִַּּמ ְקנֶה שֶ לֹו?

הָ ַּרב מּו ַּכר גַּם בַּ כִּ ּנּוי הַּ "פַחַ ד יִצְ ָחק" ,עַּ ל שֵ ם ִּספְ רֹו.
הּוטנֶר ִּחבֵ ר ֶאת הַּ פִּ ּיּוט ַּהּיָדּועַּ וְ הַּ מֵ ָרגֶש "בִּ לְבָ ִּבי ִּמ ְש ַּכן ֶא ְבנֶה" ,אֲ שֶ ר ְמיסָ ד
הָ ַּרב ְ
יריו שֶ ל ַּר ִּבי ֶאלְעָ זָר ַּאזְ כְ ִּריִּ .מלֹות הַּ פִּ ּיּוט ְמבַּ ְטאֹות ֶאת הַּ כִּ סּופִּ י
עַּ ל ֶאחָ ד ִּמ ִּש ָ
וְ הַּ כְ ִּמיהָ ה ִּל ְמסֹר ֶנ ֶפש וְ ָרצֹון לְמַּ עַּ ן ה' יִּ ְתבָ ַּרְך:
"בִּ לְבָ בִּ י ִּמ ְש ָכן ֶאבְ נֶה לְהַּ דָ ר כְ בֹודֹו ּ /ובַּ ִּמ ְשכָן ִּמזְ בֵ ח ָא ִּשים לְ ַּק ְרנֵי הֹדֹו ּ /ולְ נֵר ָת ִּמיד
ֶא ַּקח לִּ י ֶאת ֵאש הָ ע ֲֵקידָ ה ּ /ול ְָק ְרבָ ן ַּא ְק ִּריב לֹו ֶאת נַּפְ ִּשי הַּ ְּי ִּחידָ ה".
לֹובֹוד ָקה
ְ
ישיבַּ ת ְס
הּוטנֶר לָמַּ ד וְ ִּה ְתחַּ ּנְֵך בִּ ִּ
יֹואל ְ
נֹולַּד ְבו ְַּרשָ ה שֶ בְ פֹולִּין ל ַָּרב חַּ ּיִּים ֵ
ַּבֹוד ָקה" וְ הכַּר כְ "עִּ לּוי".
בָ עִּ יר קֹובְ נָה בְ ִּליטָ א ,הָ יָה ַּת ְל ִּמיד ֶשל "הַּ סַּ בָ א ִּמ ְסל ְ
הּוקמָ ה בְ ֶא ֶרץ ִּי ְש ָר ֵאל ,בְ עִּ יר חֶ ְברֹון.
ְ
בְ ִּ 1925-נ ְשלַּח לְחַּ זֵ ק ֶאת ַּה ְּי ִּשיבָ ה אֲ שֶ ר
אֹותם י ִָּמים ,הָ ַּרב
אשי שֶ ל ֶא ֶרץ ִּי ְש ָר ֵאל ְב ָ
בִּ ְשהּותֹו בְ ֶא ֶרץ ִּי ְש ָר ֵאל ִּה ְתוַּדֵ עַּ ל ַָּרב הָ ָר ִּ
ַּאבְ ָרהָ ם יִּ צְ חָ ק הַּ כ ֵֹהן קּוק ,שֶ ִּה ְשפִּ יעַּ עַּ ל דַּ ְרכֹו הָ ַּרעְ יֹונִּ ית וְ הָ רּוחָ ִּנית.
יאים שֶ בְ בֵ ית הַּ ְקבָ רֹות
נִּפְ טַּ ר בְ לֵיל ִּש ִּשי כ' כִּ ְס ֵלו התשמ"א ,וְ נִּ ְקבַּ ר בְ חֶ לְ ַּקת הַּ ּנְ בִּ ִּ
הּוק ָמה עַּ ל ְשמֹו "יְ ִּשיבַּ ת פַּחַּ ד
יתים בִּ ירּושָ ַּל ִּים .בִּ ְשכּונַּת הַּ ר נֹוף שֶ בְ עִּ יר ְ
בְ הַּ ר הַּ ֵז ִּ
מֹור ְשתֹו.
יִּצְ חָ ק" וְ כֵ ן כֹולֵל "אֹור ֵא ִּלּיָהּו" ,הַּ ְמבסָ ִּסים עַּ ל ַּ
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