
                                                                                                                

 

ר ְחֶיה -ֶאת בַּ ית ֶשתִּ ָבנִּ ב זצ"ל ְוָהרַּ ים ֶשָלֶהם ָעְרכּו ָהרַּ ָבנִּ ְצָוה ֶשל הַּ מִּ הַּ

ּיֹון  ְרחֹוב ֶבן צִּ  . 2ְבֵביָתם בִּ

ר  ְלבַּ יעַּ  גִּ הִּ יֹוֵסף,  ב  ָהרַּ י,  ישִּ ְשלִּ הַּ ב -ְכֶשְבָנם  רַּ ְכָבר  ב  ָהרַּ ָהָיה  ְצָוה,  מִּ

ְרֵבה מ   ְשָרֵאל, ְוָהיּו הַּ י ְליִּ יטּו לֹא ָראשִּ ית ֶהֱחלִּ ָבנִּ ב ְוָהרַּ ְך ָהרַּ ים, אַּ ְזָמנִּ

ר ים, ְוגַּם ֶאת בַּ ְּיָלדִּ ְפָלָיה ֵבין הַּ ֲעשֹות הַּ ֵבן יֹוֵסף ֵהם -לַּ ְצָוה ֶשל הַּ מִּ הַּ

ת. יִּ בַּ  ָעשּו בַּ

ר ְכבֹוד בַּ ְשֶקה, -לִּ ְקבּוקֹון ָקָטן ֶשל מַּ ָב"ד בַּ ְדמֹו"ר ֵמחַּ ח ָהאַּ ְצָוה ָשלַּ מִּ הַּ

ב הֶ  י.ְוָהרַּ בִּ ְקבּוק ֶשל ָהרַּ ים ֵמאֹותֹו בַּ ֵלק ְלָכל ָהאֹוְרחִּ יט ְלחַּ  ֱחלִּ

ים  ֵלק ְלָכל ֶעְשרֹות ָהֲאָנשִּ ְדֲהָמה: "ֵאיְך ֶאְפָשר ְלחַּ ְונִּ ית ָשְמָעה  ָבנִּ ָהרַּ

ר ָלּה  יעַּ אֹוָתּה ְוָאמַּ ְרגִּ ב הִּ ְך ָהרַּ ְקבּוקֹון ָקָטן?", אַּ ֶשֵּיש ָכאן ֵמאֹותֹו בַּ

לֵ  ית, ֲאָבל לֹא ֶשְּיחַּ ָבנִּ יק, ָחְשָבה ָהרַּ ן לֹא יְַּספִּ יִּ ית. ֶזה ֲעדַּ פִּ ם כַּ ק ָלֶהם עִּ

 ָאְמָרה ָדָבר.  

ר בַּ יק -ְבסֹוף  ְספִּ הִּ ָקָטן  הַּ ְקבּוק  בַּ ֶשהַּ ר  ְוָאמַּ ב  ָהרַּ ֵאֶליָה  ָבא  ְצָוה  מִּ הַּ

ר ְשאַּ תֹוְך    . ְלכ ָלם ְועֹוד נִּ ְשָרֵאל" )מִּ יֶהם ֶשל יִּ  ("3 ֲאבִּ
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 שאלות בפרשה
ינּו ָקָרא לֹו ?.1 י, ְויֲַּעֹקב ָאבִּ  ָרֵחל ָקְרָאה ְלְבָנה ֶבן אֹונִּ

ֶדֶרְך..?אָרֵחל .2 ְקְבָרה ְבֵבית ֶלֶחם, בַּ  ְמנּו נִּ

ְלָאְך?.3 מַּ ם הַּ ֲאָבק עִּ מַּ ל הַּ ְגלַּ ְשָרֵאל ֶלֱאֹכל בִּ ם יִּ  ָמה ָאסּור ְלעַּ

ָפָרָשה? .4 ְפְטָרה בַּ י עֹוד נִּ  מִּ

ם .5 יָשה עִּ ְפגִּ יב, בִּ ֲחרֹון ָחבִּ ֲחרֹון אַּ ינּו אַּ ֲעֹקב ָאבִּ י ָשם יַּ  ֶאת מִּ

 ֵעָשיו? 

ְפָגש ֶזה? .6 יָנה, ְבמִּ  ֵהיָכן ָהְיָתה דִּ

ְקֶנה ֶשלֹו?.7 מִּ  ָמה ָבָנה יֲַּעֹקב לַּ

 80עלון מס': 

 זצ"לִיְצָחק הּוְטֶנר ָהַרב 
 

ב הּוְטֶנר ין  ָהרַּ ים ֶבְרלִּ ּיִּ ֵבנּו חַּ ת רַּ יבַּ קֹוֵדם, רֹאש ְישִּ דֹור הַּ ְגדֹוֵלי הַּ זצ"ל ָהָיה מִּ
ית.  ְברִּ ְרצֹות הַּ תֹוָרה ֶשל אַּ ֲחֵבר מֹוֶעֶצת ְגדֹוֵלי הַּ ין, וַּ ְברּוְקלִּ  בִּ

" ּנּוי הַּ כִּ ם בַּ ר גַּ ב מּוכַּ ְפרֹו.ַפַחד ִיְצָחקָהרַּ ל ֵשם סִּ  ", עַּ

ֵבר  ב הּוְטֶנר חִּ ן ֶאְבֶנה", ֲאֶשר ְמי ָסד ָהרַּ ְשכַּ י מִּ ְלָבבִּ ֵמָרֶגש "בִּ ָּידּועַּ ְוהַּ ּיּוט הַּ פִּ ֶאת הַּ
י  סּופִּ כִּ ְטאֹות ֶאת הַּ ּיּוט ְמבַּ פִּ לֹות הַּ י. מִּ ְזְכרִּ י ֶאְלָעָזר אַּ בִּ יָריו ֶשל רַּ שִּ ל ֶאָחד מִּ עַּ

ְך: ְתָברַּ ן ה' יִּ עַּ ְמֹסר ֶנֶפש ְוָרצֹון ְלמַּ יָהה לִּ ְכמִּ  ְוהַּ

ָדר ְכבֹודֹו ְשָכן ֶאְבֶנה ְלהַּ י מִּ ְלָבבִּ יד  / "בִּ ְרֵני ֹהדֹו / ּוְלֵנר ָתמִּ ים ְלקַּ ְזֵבח ָאשִּ ְשָכן מִּ מִּ ּובַּ
יָדה". ְּיחִּ י הַּ ְפשִּ יב לֹו ֶאת נַּ ְקרִּ י ֶאת ֵאש ָהֲעֵקיָדה / ּוְלָקְרָבן אַּ ח לִּ  ֶאקַּ

ים יֹוֵאל ּיִּ ב חַּ ין ָלרַּ ְרָשה ֶשְבפֹולִּ ד ְבוַּ ת ְסלֹובֹוְדָקה  נֹולַּ יבַּ ישִּ ֵּנְך בִּ ְתחַּ ד ְוהִּ הּוְטֶנר ָלמַּ
לּוי".  ר ְכ"עִּ כַּ בֹוְדָקה" ְוה  ְסלַּ ָבא מִּ סַּ יד ֶשל "הַּ ְלמִּ יָטא, ָהָיה תַּ יר קֹוְבָנה ְבלִּ  ָבעִּ

יר ֶחְברֹון. 1925-בְ  ְשָרֵאל, ְבעִּ יָבה ֲאֶשר הּוְקָמה ְבֶאֶרץ יִּ ְּישִּ ֵזק ֶאת הַּ ח ְלחַּ ְשלַּ  נִּ
ב  ים, ָהרַּ ְשָרֵאל ְבאֹוָתם ָימִּ י ֶשל ֶאֶרץ יִּ ב ָהָראשִּ ֵדעַּ ָלרַּ ְתוַּ ְשָרֵאל הִּ ְשהּותֹו ְבֶאֶרץ יִּ בִּ

ית.  ית ְוָהרּוָחנִּ ְעיֹונִּ ְרכֹו ָהרַּ ל דַּ יעַּ עַּ ְשפִּ ֹכֵהן קּוק, ֶשהִּ ְצָחק הַּ ְבָרָהם יִּ  אַּ

ר  ְקבַּ ְסֵלו התשמ"א, ְונִּ י כ' כִּ שִּ ר ְבֵליל שִּ ְפטַּ ְקָברֹות נִּ ים ֶשְבֵבית הַּ יאִּ ְּנבִּ ת הַּ ְבֶחְלקַּ
ד  חַּ ת פַּ יבַּ ל ְשמֹו "ְישִּ יר הּוְקָמה עַּ ר נֹוף ֶשְבעִּ ת הַּ ְשכּונַּ ם. בִּ יִּ ירּוָשלַּ ים בִּ ֵזיתִּ ר הַּ ְבהַּ

ְשתֹו.  ל מֹורַּ ים עַּ ְמב ָססִּ ָּיהּו", הַּ ְצָחק" ְוֵכן כֹוֵלל "אֹור ֵאלִּ  יִּ

 גן עלינותזכותו 

 

 ַשַבת ָשלֹום ְיָלִדים ְיָקִרים,

ר:  ָשבּועַּ ֶשָלנּו ֶנֱאמַּ ת הַּ "ִכי ָרִאיִתי ֱאֹלִקים ָפִנים ֶאל ָפִנים ַוִתָנֵצל ְבָפָרשַּ

 ַנְפִשי".

שֹונֹות -ְשמֹוֶנה ָטיֹוֶתיָה הַּ ים" ְבהַּ ָלה "ָפנִּ מִּ יָעה הַּ ים מֹופִּ ֶעְשֵרה ְפָעמִּ

ְפָגש ָלָמקֹום  מִּ ֲחֵרי הַּ ֲעֹקב קֹוֵרא אַּ ְפָגש ֶשל יֲַּעֹקב ְוֵעָשיו. יַּ מִּ פּור הַּ ְבסִּ

ְלָאְך. מַּ ם הַּ ְפָגש עִּ מּוָבן ְלמִּ ָּוָנתֹו כַּ יֶאל" ". כַּ  "ְפנִּ

ְךֲאָבל מִּ  ְלאַּ ק ֶאת ְפֵני מַּ ֵבר ֶשלֹא רַּ ֲעֹקב, גַּם ֶאת ְפֵני -ְסתַּ ים ָרָאה יַּ ֱאֹלקִּ

ְפָגש  מִּ ְכנּון הַּ ְוָקא ְבתִּ יעַּ דַּ ים" מֹופִּ ָלה "ָפנִּ מִּ ְזָכרֹות הַּ יא ֶשל אַּ שִּ ֵעָשיו. הַּ

ֹהֶלכֶ  ְנָחה הַּ מִּ ְפָרה ָפָניו בַּ ר ֲאכַּ י ָאמַּ ם ֵעָשיו. "כִּ ֲעֹקב עִּ ֲחֵרי ֶשל יַּ ת ְלָפָני ְואַּ

ֲעֹקב.  ְכנּון ֶשל יַּ תִּ י. ֶזה הַּ י. ָפָניו, ָפנַּ ָשא ָפָני". ָפָניו, ָפנַּ י יִּ ֵכן ֶאְרֶאה ָפָניו אּולַּ

ְפָגש  מִּ ים" הּוא הַּ ים ֶאל ָפנִּ ם ֵעָשיו "ָפנִּ ְפָגש עִּ מִּ ְרֶאה חֹוֵשב ֶשהַּ ּנִּ הּוא כַּ

. ֵצחַּ ְמנַּ  הַּ

ָפָרשֹות  יכּות הַּ ים ֶאל ְסמִּ "ָפנִּ ְפגַּש הַּ ֶזה ָקשּור ְלמִּ ְפָגש הַּ מִּ ֶמֶדת ֶשהַּ ְמלַּ

ְפגַּש  ְדָרָכה ְלמִּ ְצָלָחה. ֲהָכָנה ְוהַּ ר ְבהַּ ְכתַּ ְפָגש ֶשה  ְלָאְך. מִּ מַּ ם הַּ ים" עִּ ָפנִּ

ֲעֹקב ְוָעָשיו.  יַּ

יא ְנָין הִּ ת ָהעִּ בַּ ר ֶשלְ "ְפֵני ָאָדם ִכְפֵני ַאְרֵיה" :סִּ ים . רֹוֶצה לֹומַּ ְפגַּש ָפנִּ מִּ

פֹוֵגש  ְכָתב. ָהָאָדם הַּ מִּ יָחה אֹו מִּ שִּ ְרֵבה מִּ ים ֵיש ָעְצָמה ְגדֹוָלה ְבהַּ ֶאל ָפנִּ

ְרֵבה יֹוֵתר  ּנֹות ְלטֹוָבה הַּ ְשתַּ ְכֵנעַּ אֹו ְלהִּ ְשתַּ אֹוְתָך ְורֹוֶאה ֶאת ָפֶניָך ָעשּוי ְלהִּ

. יחַּ יָשה ֶדֶרְך ָשלִּ  ֵמֲאֶשר ְפגִּ

ים  יָמן ְלָבנִּ ֲעֵשה ָאבֹות סִּ ָצִריְך ֹעז ְוֹאֶמץ ַלֲעֹמד ָפִנים מּול ָפִנים מּול  -מַּ

ָחֵבר ֶשָאנּו רֹוִצים ִלְקרֹא לֹו ְלָשלֹום, לֹא ַלֲחֹשש ְולֹא ִלְשֹלַח ָשִליַח, ֶאָלא 

 ְלַהְצִליַח!-ְלַהֲאִמין ְבָשלֹום ְוִלְרצֹות אֹותֹו, ובע"ה 
תֹוְך                      ְשָרֵאל" )מִּ יֶהם ֶשל יִּ תֹוָרה ֲאבִּ ל הַּ  ("עַּ

 


