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"ִעם ָלָבן ַּגְרִּתי ָוֵאַחר ַעד ָעָּתה" )לב, ה(
ַרִׁש"י: ָּדָבר ַאֵחר, ַּגְרִּתי ְּבִגיַמְטִרָּיא ַּתְרָי"ג, ְּכלֹוַמר ִעם ָלָבן ָהָרָׁשע 

ַּגְרִּתי ְוַתְרָי"ג ִמְצֹות ָׁשַמְרִּתי ְוֹלא ָלַמְדִּתי ִמַּמֲעָׂשיו ָהָרִעים".

ֵיׁש ְלָהִבין ְלֵׁשם ָמה ַיֲעֹקב ׁשֹוֵלַח ְלַסֵּפר ְלֵעָׂשו ַעל ִצְדקּותֹו ְּבֵבית 
ַמר ַּגם ָׁשם ֶאת ָּכל ַהַּתְרָי"ג ִמְצוֹות, ְוִכי ָּדָבר ֶזה ְמַעְנֵין ֶאת  ָלָבן ֶׁשּׁשָ

ֵעָׂשו?

ֹלא ְּבִחָּנם ָׁשַלח ַיֲעֹקב ְלֵעָׂשו ְיִדיָעה זֹו, הּוא ָרָצה ְלַהְסִּביר לֹו ַמּדּוַע 
ִנְסיֹונֹו ְלִהָּלֶחם ּבֹו ְמֻיָּתר ְלַגְמֵרי, ִּכי הּוא ֹלא ַיְצִליַח, ּוַמּדּוַע?

)כז'  לֹו:  ְוָאַמר  ֵעָׂשו  ֶאת  ֵּבֵרְך  ֶׁשִּיְצָחק  ָלַמְדנּו,  ּתֹוְלדֹות  ְּבָפָרַׁשת 
מ'( "ְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר ָּתִריד ּוָפַרְקָּת ֻעּלֹו ֵמַעל ַצָּואְרָך", ְמָפֵרׁש ַרִׁש"י: 
ֶּפה  ִּפְתחֹון  ְלָך  ְוִיְהֶיה  ַהּתֹוָרה  ַעל  ִיְׂשָרֵאל  ַיַעְברּו  ַּכֲאֶׁשר  "ְּכלֹוַמר 

ְלִהְצַטֵער ַעל ַהְּבָרכֹות ֶׁשָּנַטל, ּוָפַרְקָּת ֻעּלֹו".

ַיֲעֹקב מֹוִדיַע ְלֵעָׂשו, ַאל ַּתְחֹׁשב ֶׁשִהַּגְעָּת ְלַמָּצב ֶׁשל "ּוָפַרְקָּת ֻעּלֹו" 
ִמּׁשּום ֶׁשָעַבְרִּתי ַעל ַהּתֹוָרה, ְּכִפי ֶׁשָאַמר ְלָך ָאִבינּו ִיְצָחק ְּבִבְרכֹוָתיו. 
ַּדע ְלָך ֶׁשַּתְרָי"ג ִמְצֹות ָׁשַמְרִּתי, ּוִמֵּמיָלא ֵאין ְלָך ִּפְתחֹון ֶּפה ְּכָלל, 

ַוֲעַדִין ְמֻׁשְעָּבד ַאָּתה ִלי ּוְלָבַני ְּכמֹו ֶׁשֵּבְרַכִני ָאִבי. 

)ר' ֵלִוי ִיְצָחק ִמֶּבְרִּדיְטׁשֹוב(                                                

"ֹּכה ֹתאְמרּון ַלֲאֹדִני ְלֵעָׂשו ֹּכה ָאַמר ַעְבְּדָך ַיֲעקֹב" )לב, ה
ִלְכֹּתב  ִאיַּפס  ַרִּבי  ִמַּתְלִמידֹו  ֶׁשִּבֵּקׁש  ַהָּנִׂשיא,  ְיהּוָדה  ְּבַרִּבי  ַמֲעֶׂשה 
ִאֶּגֶרת ִּבְׁשמֹו ְלַאְנטֹוִנינֹוס ֶמֶלְך רֹוִמי. ֶאת ָהִאֶּגֶרת ִּבֵּקׁש ַרִּבי ְיהּוָדה 

ִלְפֹּתַח ַּבִּמִּלים: "ִאֶּגֶרת ִמיהּוָדה ַלֲאדֹוֵננּו ַהֶּמֶלְך ַאְנטֹוִנינֹוס".

"ַמּדּוַע ִהְכִּתיר ַרֵּבנּו ֶאת ַאְנטֹוִנינֹוס ְּבָתֳאֵרי ָּכבֹוד, ְּבעֹוד ֶׁשְּלַעְצמֹו 
ָחׁשּוב  "ְוִכי   - ְּבִלּבֹו  ַהַּתְלִמיד  ִהְתַמְרֵמר   - ֹּתַאר?"  ָּכל  ֶהֱעִניק  ֹלא 

ַאְנטֹוִנינֹוס ֵמַרֵּבנּו?!"

ָאַמר   - ִלְׁשמֹו"  ַּגם  ֹּתַאר  אֹוִסיף  ֵּכן  ְוַעל  ְּכבֹודֹו,  ַעל  ֲאִני  "ָחס 
ַלֲאדֹוֵננּו  ַהָּנִׂשיא  "ִמיהּוָדה  ְוָכַתב:  ְוָעָׂשה,  ָאַמר  ְּבִלּבֹו.  ַהַּתְלִמיד 

ַהֶּמֶלְך ַאְנטֹוִנינֹוס".

ְלָידֹו,  ָהִאֶּגֶרת  ֶאת  ָנַטל  ַהְּכתּובֹות,  ַּבִּמִּלים  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ִהְבִחין  ִמּׁשֶ
ֵיׁש  ָאֵכן  "ָצַדְקָּת,  טֹוָבה:  ְּברּוַח  ְלַתְלִמידֹו  ּוָפָנה  ִלְגָזִרים,  ְקָרָעּה 
ְלָך!  ֶׁשַאְכִּתיב  ְּכִפי  ְּבִדּיּוק  ֵמָחָדׁש,  ָנא  ְּכתֹב  ַהֹּנַסח.  ֶאת  ְלַׁשּנֹות 
ְיהּוָדה,  ֵמַעְבְּדָך  ִאם:  ִּכי  ַאְנטֹוִנינֹוס,  ַהֶּמֶלְך  ַלֲאדֹוֵננּו  ִמיהּוָדה  ֹלא 

ַלֲאדֹוֵננּו ַהֶּמֶלְך ַאְנטֹוִנינֹוס".

ְלֵׁשַמע ַהַּבָּקָׁשה, ֹלא ָיֹכל ַרִּבי ִאיַּפס ְלִהְתַאֵּפק ִמְלַהִּביַע ֶאת מֹוַרת 
ֶאת  ְמַבֶּזה  ַאָּתה  ַרֵּבנּו,  ָמה,  "ִמְּפֵני  ְמָחָאה:  ְּבקֹול  ְוָׁשַאל  רּוחֹו, 

ְּכבֹוְדָך?"

ַּגם  ֵהן  ַיֲעֹקב?!  ִמְּזֵקִני  יֹוֵתר  ֲאִני  ָחׁשּוב  "ְוִכי  ְיהּוָדה:  ַרִּבי  לֹו  ָעָנה 
ַלֲאֹדִני  ְּכֶׁשָאַמר: "ֹּכה ֹתאְמרּון  ֵעָׂשו  ִּבְפֵני  ִהְׁשִּפיל ֶאת ְּכבֹודֹו  הּוא 
ְלֵעָׂשו, ֹּכה ָאַמר ַעְבְּדָך ַיֲעֹקב". ְוִאם ָרָאה ַיֲעֹקב ָאִבינּו ֹצֶרְך ְלַהְכִניַע 
ֶאת ַעְצמֹו ִּבְפֵני ֵעָׂשו, ֶׁשֹּלא ָׁשַלט ָעָליו ְּבאֹוָתּה ֵעת, ֲהֵרי ֲאִני, ֶׁשָּנתּון 
ַּתַחת ֶמְמַׁשְלּתֹו ֶׁשל ַאְנטֹוִנינֹוס, ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ֶׁשָעַלי ְלַהְכִניַע 

ֶאת ַעְצִמי ְּבָפָניו".

)ְּבֵראִׁשית ַרָּבה ָּפָרָׁשה עה, ה(

"ַוְיִהי ִלי ׁשֹור ַוֲחמֹור" )לב, ו(
ַמּדּוַע ִצֵּין ַיֲעֹקב ַּדְוָקא ַּבֲעֵלי ַחִּיים ֵאּלּו?

ַיֲעקֹב ִהְתַּכֵּון ְלַצֵּין ְּבֵׁשמֹות ֵאּלּו, ְּתכּונֹות ְמֻיָחדֹות ֶׁשִּנְמָצאֹות ּבֹו:

יֹוֵסף,  ֶׁשל  ְּכמֹו  ַהֵּיֶצר  ַעל  ַהִהְתַּגְּברּות  ֹּכַח  ַעל  ְלַרֵּמז  ָּבא   - "ׁשֹור" 
ֶׁשָעָליו ֶנֱאַמר: "ִעְּקרּו ׁשֹור".

שָכר, ֶׁשָעָליו  "ֲחמֹור"- ָּבא ְלַרֵּמז ַעל ֹּכַח ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ְּכמֹו ֶׁשל ִיּשָׂ
שָכר ֲחֹמר ָּגֶרם" )ְּבֵראִׁשית מט, יד( - ֶׁשּנֹוֵׂשא ָעָליו ֶאת  ֶנֱאַמר: "ִיּשָׂ

ֹעל ַהּתֹוָרה.

)ַּבַעל ַהּטּוִרים(



יֹוֵתר" דֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל, ֵהם ִסְפֵרי ַהּמּוָסר ַהּטֹוִבים בְּ ַהֲחזֹון ִאיׁש: "ּתֹוְלדֹות ַחֵּייֶהם ֶׁשל גְּ

ִהלּוָלא ְדַצִדיַקָיא
)יט' כסלו תקל"ג(

ַהַּמִּגיד ִמֶמעְזִריטׁש
ַרִּבי ֹּדב ֶּבער, "ַהַּמִּגיד ִמֶּמעְזִריְטׁש", ָהָיה 
ַּתְלִמידֹו ַהֻּמְבָהק ּוַמְמִׁשיְך ַּדְרּכֹו ֶׁשל ְמַיֵּסד 
טֹוב"  ֵׁשם  ַה"ַּבַעל   – ַהֲחִסידּות  ְּתנּוַעת 
ְּבֵבית  ְׂשֵרָפה  ָּפְרָצה  ְּבַיְלדּותֹו  ַהָּקדֹוׁש. 
ַהַּבִית.  ְּתכּוַלת  ָּכל  ֶאת  ְוִכְּלָתה  הֹוָריו, 
ִאּמֹו ֶׁשל ַרִּבי ֹּדב ֶּבער ִהְצָטֲעָרה ַצַער ַרב 
ִּבְמֻיָחד, ַעל ְמִגַּלת ַהּיֹוֲחִסין ַהִּמְׁשַּפְחִּתית 
ֶׁשָעְלָתה ְּבַלֲהבֹות ָהֵאׁש. ִּבְמִגָּלה זֹו, ֻיֲחָסה 
ַלַּתָּנא  ַעד  ֶּבער  ֹּדב  ַרִּבי  ֶׁשל  ִמְׁשַּפְחּתֹו 
ַרִּבי יֹוָחָנן ַהַּסְנְּדָלר, ּוְלַמְעָלה ַּבֹּקֶדׁש ַעד 
ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ע"ה. ֹּדב ֶּבער ַהֶּיֶלד, ִנֵחם ֶאת 
ְמִגַּלת  ִנְׂשְרָפה  "ָאְמָנם  ָלּה:  ְוָאַמר  ִאּמֹו 
ְּבֶעְזַרת  ִאָּמא.  ִּתְדֲאִגי,  ַאל  ַאְך  ַהּיֹוֲחִסין, 
ֲחָדָׁשה  יֹוֲחִסין  ׁשֹוֶׁשֶלת  ִמֶּמִּני  ֵּתֵצא  ה' 
ֶּבער  ֹּדב  ֶׁשל  ְּדָבָריו  ְוָאֵכן,   ." ּוְמֹפֶאֶרת 

ַהָּצִעיר ִהְתַקְּימּו ִּבְמלֹוָאם... 

ַיֲעֹקב  ַרִּבי  ֶׁשל  ִּביִׁשיָבתֹו  ָלַמד  ְּבַבֲחרּותֹו 
ְיהֹוֻׁשַע".  ַה"ְּפֵני  ַּבַעל  ַפאְלק,  ְיהֹוֻׁשַע 
ְּבִעיר  ְלִהְתּגֹוֵרר  ָעַבר  ִנּשּׂוָאיו  ְלַאַחר 
ַיְלֵדי  ִּכְמַלֵּמד  ִׁשֵּמׁש  ְוָׁשם  "טּוְרְטִׁשין", 

ָעַקר  ְקָצָרה  ְּתקּוָפה  ַּכֲעבֹור  ִיְׂשָרֵאל. 
ּוָבֵּתי  ְּכֵנִסּיֹות  ְּבָבֵּתי  ִלְמֹסר  ֵהֵחל  ְוָׁשם  קֹוִריץ,  ָלִעיר  ְמקֹומֹו  ֶאת 
ִמְדָרׁשֹות ִּדְבֵרי ִחּזּוק ְוִכּבּוִׁשין ִלְבֵני ָהִעיר. ִמִּני ָאז ִהְתַּפְרֵסם ְׁשמֹו 

בּוַע ִחיָדה ְלָפָרַׁשת ַהּׁשָ

ִמי ָהָיה ֲאִביֶהם ֶׁשל ַהֵּתיָמִנים?
 לתגובות, הערות וכל עניני הגליון 
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עֹוֵבר  ָהָיה  ַה"ַּמִּגיד"  ְיׁשּועֹות.  ּפֹוֵעל  ּוְכַצִּדיק  ֵמיָׁשִרים  ְּכַמִּגיד 
ּוְבִקּיּום  ה'  ַּבֲעבֹוַדת  ַהְּיהּוִדים  ֶאָחיו  ֶאת  ּוְמַחֵּזק  ְלָמקֹום,  ִמָּמקֹום 
ַהַּבַעל  ֶאל  ַה"ַּמִּגיד"  ִלְכֶׁשִהִּגיַע  ַהִּמְצוֹות. 
ֵׁשם טֹוב, ָּדַבק ּבֹו ּוְבתֹוָרתֹו, ְוִהְמִׁשיְך ֶאת 

ַּדְרּכֹו ְּבַהְנָהַגת ַהֲחִסידּות. 

ֶּבער  ֹּדב  ַרִּבי  ָעַבר  ָמה,  ְזַמן  ְלַאַחר 
ַהְּסמּוָכה  ֶמעְזִריְטׁש,  ָּבִעיר  ְלִהְתּגֹוֵרר 
ֶמעְזִריְטׁש  ָהְפָכה  ְמֵהָרה  ַעד  ְלִליָטא. 
ְלִעיר ֶׁשל ּתֹוָרה ַוֲחִסידּות, ְוַרִּבים ְוטֹוִבים 
ָנֲהרּו ֵאֶליָה ְלִהְסּתֹוֵפף ְּבִצּלֹו ֶׁשל ַהַּצִּדיק 
ֵּבין  תֹו.  ְקֻדּׁשָ ִמִּזיו  ְוִלְסֹּפג  ִמֶּמעְזִריְטׁש, 
ִנָּתן  ַה"ַּמִּגיד"  ֶׁשל  ַהְּגדֹוִלים  ַּתְלִמיָדיו 
 - ִמָּלאִדי  ַזְלָמן  ְׁשֵניאֹור  ַרִּבי  ֶאת  ִלְמנֹות 
"ַּבַעל ַהַּתְנָיא", ַרִּבי ֱאִליֶמֶלְך ִמִּליֶז'עְנְסק, 
ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ִמַּבְרִדיְטׁשֹוב ְוֶאת ַה"חֹוֶזה 
 . הּוְרִביץ  ִיְצָחק  ַיֲעֹקב  ַרִּבי   – ִמּלּוְּבִלין" 
ֵהִפיצּו  ַה"ַּמִּגיד"  ַהַּצִּדיִקים ֶׁשל  ַּתְלִמיָדיו 
ֶאת אֹור ּתֹוָרתֹו, ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות ְּבַרֲחֵבי 

ָהעֹוָלם ַהְּיהּוִדי ֻּכּלֹו. 

ִּכְסֵלו  ְּבי"ט  ִנְפַטר  ִמֶּמעְזִריְטׁש"  ַה"ַּמִּגיד 
ָּבֶהן  ָׁשִנים  ֶעְׂשֵרה  ְׁשֵּתים  ְלַאַחר  תקל"ג, 
הֹוִתיר  הּוא  ֲחִסיָדיו.  ֲעַדת  ֶאת  ִהְנִהיג 
"ַהַּמְלָאְך",  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ְּבנֹו  ֶאת  ַאֲחָריו 
ַרִּבי  ָסבֹו ֶׁשל  ָהָיה  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ְוִנְׂשָּגב.  ְּכִאיׁש ָקדֹוׁש  ָידּוַע  ֶׁשָהָיה 

ִיְׂשָרֵאל ֵמרּוִז'ין, ֲאִבי ׁשֹוֶׁשֶלת ֵּבית רּוִז'ין.

ִסְדַרת ְסָפִרים "אֹור עֹוָלם" 5 ְּכָרִכים
ִהְזַּדְּמנּות ִנְפָלָאה ָלַדַעת ּוְלַהִּכיר ֶאת ְּגּדֹוִלי ּוְמאֹוֵרי ַהּדֹורֹות

ֶּכֶרְך 1
המהרי"ל ִּדיְסִקין

ַהַּמֲהַר"ל ִמְּפַרג
ַהַּסָּבא ַמֶקֶלם

ַה"ְּקָצֹות ַהֹחֶׁשן"
ַהִחיָד"א

ַרִּבי ִאיַצֶלה ִמּפֹוִניֶבז'

ֶּכֶרְך 2
"המאור עיניים" 

מטשרנוביל 
הסבא קדישא 

מראדושיץ
ה"תולדות יעקב 
יוסף" מפולנאה

רבי שלמה 
הלברשטאם 

מבאבוב
השרף מסטרליסק 

רבי לייב שרה'ס
רבי יעקב דוד 

מאמשינוב

ֶּכֶרְך 3
ַרִּבי ָׁשלֹום ַׁשְרַעִּבי

ַּדי ָחַמד" ַה"ּׁשַ
"ַאִּביר ַיֲעֹקב"

ַה"ֵּבן ִאיׁש ַחי"
ַרִּבי ַעְּבַדאַללה סֹוֵמְך
ַרִּבי ְׁשֹלמֹה ֱאִליֶעְזר 

אלפנדרי
ָהַרב עֹוַבְדָיה יֹוֵסף

ֶּכֶרְך 4
רבי אלימלך 

מליזענסק
בעל התניא

רבי מאיר מפרמישלן
ה"דברי חיים" מצאנז

המגיד מקוזניץ
ה"אהבת שלום"

רבי אברהם מסוכצ'וב

ֶּכֶרְך 5
ַרִּבי ֲעִקיָבא 

ַאיֶגר
ַהַּמְלִּבי"ם

ַהְּנִצי"ב ִמוֹולֹוִז'ין
ַהַרָמ"א

ַרִּבי ֹמֶׁשה 
פיינשטין

ַהַּמַהְרָׁש"א
ַרִּבי ִיְצָחק 

ֶאְלָחָנן
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"ַהִּציֵלִני ָנא ִמַּיד ָאִחי ִמַּיד ֵעָׂשו")לב, יב(
ְׁשֵּתי ְׁשֵאלֹות ַעל ָּכְך:

ְלֵׁשם ָמה ִהְׁשַּתֵּמׁש ַיֲעֹקב ַּבִמָּלה "ָאִחי"? ְוִכי ֵאיֶנּנּו יֹוְדִעים  א. 
ֶׁשֵעָׂשו הּוא ָאִחיו?

ִמְּפֵני ָמה ָאַמר ַיֲעֹקב ַּפֲעַמִים "ִמַּיד", ְוֹלא ָאַמר ִּבְקָצָרה:  ב. 
"ִמַּיד ָאִחי ֵעָׂשו"?

ֵּתי ַהָּיַדִים ֶׁשל ֵעָׂשו-  ַיֲעֹקב ָאִבינּו ִּבֵּקׁש ֵמד' ֶׁשַּיִּציל אֹותֹו ִמּׁשְ

ֶזהּו  ְּגדֹוָלה,  ְּבַאְכָזִרּיּות  ַיֲעֹקב  ֶאל  ָּבא  ֵעָׂשו  ַּכֲאֶׁשר  ָהַאַחת-  ִמָּידֹו 
ַמַּצב ֶׁשּבֹו ַהּגֹוִיים ָּבִאים ֶאל ַעם ִיְׂשָרֵאל ְורֹוִצים ַלֲהרֹג ֶאת ּגּוָפם.

ִנָּיה- ַּכֲאֶׁשר ֵעָׂשו ַמְרֶאה ַעְצמֹו ִּבְפֵני ַיֲעקֹב ְּכָאח אֹוֵהב,  ּוִמָּידֹו ַהּׁשְ
ִמְּבִחיָנה  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת  ְלַהִּפיל  ְמֻעְנָיִנים  ַהּגֹוִיים  ֶׁשּבֹו  ַמַּצב  ֶזהּו 

רּוָחִנית, ַעל ְיֵדי ִהְתַיְּדדּות ִעָּמם ַעד ֶׁשִּיְלְמדּו ִמַּמֲעֵׂשיֶהם ָהָרִעים.

ְוַעל ְׁשֵּתי ַהָּיַדִים ַהָּללּו ִהְתַּפֵּלל ַיֲעֹקב:

ְּבָכל  ֵמֵעָׂשו  ְלִהָּנֵצל  ִּבֵּקׁש  ֵעָׂשו"- הּוא  ִמַּיד  ָאִחי  ִמַּיד  ָנא  "ַהִּציֵלִני 
ּוִביִדידּות,  ַּבֲחִביבּות  ְּכ"ָאִחי"-  ִמְתַנֵהג  הּוא  ַּכֲאֶׁשר  ַּגם  ַהַּמָּצִבים, 

ְוַגם ַּכֲאֶׁשר הּוא ָּבא ַלֲהרֹג ּוִמְתַנֵהג ְּכ"ֵעָׂשו".

ַיֲעֹקב ַאף ִהְקִּדים ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ַהַהָּצָלה ִמַּיד "ָאִחי" ִלְפֵני ַהַהָּצָלה 
ִמַּיד "ֵעָׂשו", ִמֵּכיָון ֶׁשֶּנֶזק רּוָחִני הּוא ָחמּור יֹוֵתר ִמֶּנֶזק ַּגְׁשִמי, ְּכִפי 

ֶׁשָאְמרּו ֲחַז"ל: "ָּגדֹול ַהַּמֲחִטיאֹו יֹוֵתר ִמן ַההֹוְרגֹו".

 )ַרִּבי יֹוֵסף ֹּדב ִמְּבִריְסק(


