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ל יֹוֵתר ר ִמכָּ בָּ ַהב דָּ ַרב אָּ ם הָּ הָּ ק ַאְברָּ ה ִלְלֹמד קּוק ַהכֹוֵהן ִיְצחָּ  . ּתֹורָּ

ן ֶיֶלד ִבְהיֹותֹו עֹוד טָּ ה ְבַלְטִביָּה קָּ ְרחֹוקָּ ה ִלְלֹמד ִהְקִפיד, הָּ ל ּתֹורָּ  ִמְבִלי יֹום ְבכָּ
ד יֹום ַעל ֲאִפּלּו ְלַוֵּתר ל. ֶאחָּ ה ְלַאַחר ֹבֶקר ְבכָּ ַמד, ַהְּתִפּלָּ ִביו ִעם לָּ  ַעל אָּ

ם הָּ ק ַאְברָּ ה, ְוַיֲעֹקב ִיְצחָּ רָּ ה, שָּ ֵחל, ִרְבקָּ ה רָּ ַדל; ְוֵלאָּ ַמד ּוְכֶשגָּ ה לָּ  ִמִפי ּתֹורָּ
יו ה ַרבֹותָּ  . ַבְיִשיבָּ

לָּ  ֵאל ְלֶאֶרץ הְכֶשעָּ ה ִיְשרָּ ַרב ִלְהיֹות ְוִהְתַמנָּ אִשי הָּ רָּ ִראשֹון הָּ ל ִהְשִכים, הָּ  ְבכָּ
ֵנץ ִעם יֹום ה הָּ יו ֶאת ּוְלַלֵמד ִלְלֹמד ַהַחמָּ א ַּתְלִמידָּ רָּ  . ְגמָּ

ִשים ַחְדרֹו ֶאל ִהִגיעּו, ַהיֹוִמי ַהִשעּור ֶאת ִלְלֹמד ֶשִסְימּו ְלַאַחר  ַרִבים ֲאנָּ
תֹו ֶאת ִלְשֹמעַ  ֶשִבְקשּו תֹו ֶאת ּוְלַקֵבל ֲעצָּ ה ַפַעם. ֶעְזרָּ ְנתָּ יו פָּ  ֵמֶאֶרץ ִמְשַלַחת ֵאלָּ
ה דֹון אֹו ִנְכֶבֶדת ְגֶבֶרת ִהִגיעּו – ַאֶחֶרת ּוְבַפַעם, ְרחֹוקָּ ה ֶשְבִפיֶהם אָּ  ְשֵאלָּ
ה  .ְדחּופָּ

ַרב ם הָּ הָּ ק ַאְברָּ יָּה קּוק ַהכֹוֵהן ִיְצחָּ ל ֶקֶשב ְבֹרב ַמְקִשיב הָּ  ִליםַהשֹואֲ  ְלכָּ
ִנים ּוַמְסִביר ל פָּ ה ַהְמַבְקִשים ְלכָּ א ְמַעֵין, ֵעצָּ רָּ ַרְמבָּ  ְבִכְתֵבי, ַבְגמָּ ן "םהָּ ְלחָּ  ּוְבשֻׁ

רּוְך ל ִפְתרֹון אּומֹוצֵ , עָּ יָּה ְלכָּ ה נֹוֵתן, ְבעָּ ה ֵעצָּ כָּ ל ְוַהְדרָּ ה ִאיש ְלכָּ  ּופֹוֵסק ְוִאשָּ
ה כָּ  . ֲהלָּ

ה ה ַרדיָּ  ְכֶשַהַּלְילָּ עָּ ה ְוַהשָּ ְרחֹובֹות ִהְתרֹוְקנּו, ִהְתַאֲחרָּ ִשים הָּ בּו, ֵמֲאנָּ  כָּ
אֹורֹות ִּתים הָּ ֵרר ְוֶשֶקט ַבבָּ ַרב  ֶשל ְבַחְדרֹו ִכי: ִכְמַעט... ַהֹכל ַעל ִהְשּתָּ  הָּ
אֹור ִהְמִשיְך ִאיר ִלְדֹלק הָּ א ַדף ֶאת ּוְלהָּ רָּ ל יֹוֵתר ִכי, ַהְגמָּ ר ִמכָּ בָּ ַהב רַאחֵ  דָּ  אָּ

ַרב ה ִלְלֹמד קּוק הָּ  .ּתֹורָּ

ֵתנּו ים ֶחְמדָּ   ּתֹוַרת ַחיִּ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         עיצוב: צביה בר שלום    בה: תמר זקסיכת

ם ַהְרֵחק לֹא ִעיר ִבְקֵצה, ִמשָּ ַלק, הָּ אֹור דָּ ַרב ֶשל ְבַחְדרֹו ַגם הָּ  ַגם. ֵמִאיר ַיֲעֹקב הָּ
אֹור ַלק ַהֶזה הָּ א ַדף ֶאת ְוֵהִאיר דָּ רָּ ל יֹוֵתר ִכי, ַהְגמָּ ר ִמכָּ בָּ ַהב  רַאחֵ  דָּ ַרבאָּ  ַיֲעֹקב הָּ
ה ִלְלֹמד ֵמִאיר  .ּתֹורָּ

יָּה עֹוד ַרב ְכֶשהָּ ן ֶיֶלד ֵמִאיר הָּ טָּ ה ַמדלָּ , קָּ ל ּתֹורָּ  יֹום ַעל ֲאִפּלּו ִוֵּתר ְולֹא, יֹוםוָּ  יֹום ְבכָּ
ד ה ְלַאַחר ִמיָּד. ֶאחָּ א ַדף ִלְלֹמד יַָּשב ַהְּתִפּלָּ רָּ  .ְגמָּ

ַרב ַסע ֵמִאיר הָּ ה, ְלתּוִניְסיָּה נָּ רָּ ם ִלְבנֹות, ְוַאְלִג'יר בּוכָּ ה יַּתְלמּודֵ  שָּ ֵּתי ּתֹורָּ ש ּובָּ  ִמְדרָּ
ה ְלִלמּוד  .ַהּתֹורָּ

ַזר ֵאל ְלֶאֶרץ ְכֶשחָּ ה ִיְשרָּ ִראשֹון ִלְהיֹות ְוִהְתַמנָּ  ִלְשֹאל ְלֵביתֹו ַרִבים ִהִגיעּו, ְלִציֹון הָּ
תֹו ֶאת תֹו ֶאת ּוְלַקֵבל ֲעצָּ ַרב. ֶעְזרָּ ל ִהְקִשיב ֵמִאיר הָּ ִנים ְוִהְסִביר ַהשֹוֲאִלים ְלכָּ  פָּ
ל ה ַהְמַבְקִשים ְלכָּ א ִעֵין, ֵעצָּ רָּ ַרְמבָּ  ְבִכְתֵבי, ַבְגמָּ ן "םהָּ ְלחָּ רּוְך ּוְבשֻׁ ַסק, עָּ ה ּופָּ כָּ  ֲהלָּ
ַתן ְוַגם ה נָּ ל ֵעצָּ ה ִאיש ְלכָּ  . ְוִאשָּ

ה ה ַרדיָּ  ְכֶשַהַּלְילָּ עָּ ה ְוַהשָּ ְרחֹובֹות ִהְתרֹוְקנּו ,ִהְתַאֲחרָּ ִשים הָּ בּו, ֵמֲאנָּ אֹורֹות ְוכָּ  הָּ
ִּתים אֹור הֹוִסיף, ַבבָּ ַרב ֶשל ְבַחְדרֹו הָּ ִאיר ִלְדֹלק ֵמִאיר הָּ א ַדף ֶאת ּוְלהָּ רָּ  ִכי, ַהְגמָּ

ַהב ִמֹכל יֹוֵתר ַרב אָּ ה ִלְלֹמד הָּ יו ֶאת ּוְלַלֵמד ּתֹורָּ  .ַּתְלִמידָּ

ְך ל כָּ ֵנץ, ֹוםי ְבכָּ ה ֵמהָּ ּה ְוַעד ַהַחמָּ תָּ ְמדּו, ְשִקיעָּ ַרב לָּ ַרב ֵמִאיר הָּ ה קּוק ְוהָּ  .ּתֹורָּ

ַרב ְכֶשִנְפְגשּו ַרב ֵמִאיר הָּ ה ַיַחד ִלְלֹמד קּוק ְוהָּ דּון, ּתֹורָּ ִשיֹות ְוִלְפֹּתר ְבסּוְגיֹות לָּ , קֻׁ
ה ְיתָּ ם הָּ תָּ ה ִשְמחָּ ה ְכפּולָּ לָּ ל יֹוֵתר ִכי, ּוְמכֻׁפָּ ר ִמכָּ בָּ ֲהבּו רַאחֵ  דָּ  ִלְלֹמד ְשֵניֶהם אָּ
ה  .ּתֹורָּ

 


