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פרשת ִוְיַיי תשפשת
ִמיֶׁשהּו ִמְסַּתֵּכל ָעֶליָך!

חֹוֶבֶרת  ׁשֶ ת ִמְנָחה, ּכְ ִפּלַ ל ּתְ ּלֵ ה ְלִהְתּפַ ם ֶזה ַעּתָ ַלִים, ִסּיֵ ירּוׁשָ ֶלא ּבִ ית ַהּכֶ ל ּבֵ ר, ַרּבֹו ׁשֶ ָהַרב וֹוַלְנּדֶ
ִריָכה ִהְתנֹוְסָסה ַהּכֹוֶתֶרת  טֹו. ַעל ַהּכְ ְלָחן ָסמּוְך ָצָדה ֶאת ַמּבָ ַחת ַעל ׁשֻ ָהְיָתה ֻמּנַ ִצְבעֹוִנית ׁשֶ
ל  ְפָלאֹות ׁשֶ יר ֵהיֵטב ֶאת ַהחֹוְברֹות ַהּנִ ר ִהּכִ "ּתֹוַרת ֲאִביְגדֹור ִליָלִדים" - ָמה ֶזה? ָהַרב וֹוַלְנּדֶ
ל  בּוַע, ַאְך הּוא לֹא ָהָיה מּוָדע ְלִקּיּוָמּה ׁשֶ י ׁשָ ֵנִסּיֹות ִמּדֵ י ַהּכְ ָבּתֵ קּו ּבְ ֻחּלְ "ּתֹוַרת ֲאִביְגדֹור" ׁשֶ

ְרָסא ִליָלִדים! ּגִ

ּפּור ָנסֹב אֹודֹוָתיו  ָעתֹו. ַהּסִ ְבָרה ַהְפּתָ ְך ּגָ ם, ּכָ ִהְתַקּדֵ ּפּור, ּוְכָכל ׁשֶ הּוא ֵהֵחל ִלְקרֹא ֶאת ַהּסִ
ֵכן  יַצד ִיּתָ אן? ּכֵ ַלִים. ָמה קֹוֶרה ּכָ ֶכֶלא ְירּוׁשָ ָעִמים ּבְ ר ּפְ ְכָלא ִמְסּפַ ּנִ יק" ׁשֶ ּדִ ְואֹודֹות ָצדֹוק "ַהּצַ
ָהֵארּוִעים  ל  ּכָ ְוֶאת  ָצדֹוק  ִעם  יחֹוָתיו  ׂשִ ל  ׁשֶ ִקים  ֻדּיָ ַהּמְ ָרִטים  ַהּפְ ֶאת  ָיְדעּו  ֶהָעלֹון  עֹוְרֵכי  ׁשֶ

ִביב? ִמּסָ

ר  ָעָמיו ַהְיׁשֵ ים ֶאת ּפְ ָבִרים, ְוָלֵכן ֶהֱחִליט ָלׂשִ ל ּדְ ר ָהָיה ָנחּוׁש ָלֶרֶדת ְלָעְמָקם ׁשֶ ָהַרב וֹוַלְנּדֶ
ָהָיה  דֹול ׁשֶ ַחּלֹון ּגָ ְנָין, הּוא ִהְבִחין ּבְ עֹודֹו ִמְתָקֵרב ַלּבִ ל "ּתֹוַרת ֲאִביְגדֹור". ּבְ ִזי ׁשֶ ְרּכָ ה ַהּמֶ ּטֶ ַלּמַ
ּבֹו ֶאל  ּגַ ִתיָבה,  ּכְ ְלַחן  ׁשֻ ַיד  ב ַעל  יֹוׁשֵ ִנְרֶאה ָאָדם  ְרּכֹו  ּדַ ׁשֶ ֲחִזית ַהּקֹוָמה ָהִראׁשֹוָנה,  ּבַ ם  ְמֻמּקָ

ְכִתיָבה ִאיְנֶטְנִסיִבית. ַהַחּלֹון, ְוָעסּוק ּבִ

י  ִמְקָצת, ּוִמּדֵ ִניָמה. ַהּכֹוֵתב ָהָיה ִנְרֶאה ָמתּוַח ּבְ יט ּפְ ר ִהְתָקֵרב ֶאל ַהַחּלֹון ְוִהּבִ ָהַרב וֹוַלְנּדֶ
יט ּבֹו. יְך ְלַהּבִ ִהְמׁשִ ר ׁשֶ ִטים ְמתּוִחים ֶאל ֵעֶבר ָהַרב וֹוַלְנּדֶ ַלח ַמּבָ ַעם ׁשָ ּפַ

לֹא  ִנְכַנס  ָרד  ׂשְ ַהּמִ ְוֶאל  ַאַחת,  ּבְ ָחה  ִנְפּתְ ָרד  ׂשְ ַהּמִ ֶלת  ּדֶ ִלְכּתֹב,  ָהִאיׁש  ם  ִסּיֵ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִדּיּוק  ּבְ
ְקּבּוק  ָידֹו ּבַ ָקנֹו ָחֵסר, ֶהֱחִזיק ּבְ ֵחִצי ִמּזְ ׁשֶ ּוב הֹוִפיַע ּכְ ּשׁ יק"! ָצדֹוק, ׁשֶ ּדִ ר ָצדֹוק "ַהּצַ ַאֵחר ֵמֲאׁשֶ
ֵנס  ְלִהּכָ ּוִמֵהר  א ְמאֹוד,  ּלֵ ר ִהְתּפַ וֹוַלְנּדֶ ְוַגם ָהַרב  ִנְדָהם,  ט  ַמּבָ ּבְ ָצדֹוק  ּבְ יט  ִהּבִ ֶהה. ַהּכֹוֵתב  ּכֵ

אן. ִדּיּוק קֹוֶרה ּכָ ֵדי ַלֲחקֹר ָמה ּבְ ִניָמה ּכְ ּפְ

ה  ר ֶאל ַהּכֹוֵתב. "ַהִאם ַאּתָ דֹוק ֵהֵחל ְלַדּבֵ ּצָ ׁשֶ ִדּיּוק ּכְ ִניָמה ֶאל ַהֶחֶדר, ּבְ ַסע ּפְ ר ּפָ ָהַרב וֹוַלְנּדֶ
אֶֹפן  ה ֶאת ְזָקְנָך ּבְ ַעּבֶ ּיְ ֶקה ָחָדׁש, ׁשֶ ַאל ָצדֹוק. "ֶזהּו ַמׁשְ ל 'ֵמי ָזָקן'?" ׁשָ ְקּבּוק ׁשֶ ְמֻעְנָין ִלְרּכֹׁש ּבַ

ִדי!" ִמּיָ

אן?" ה ּכָ ה עֹוׂשֶ ר. "ָמה ַאּתָ "ָצדֹוק!" ָקָרא ָהַרב וֹוַלְנּדֶ

ל 'ֵמי ָזָקן'?" ְקּבּוק ׁשֶ ְרֶצה ִלְרּכֹׁש ּבַ ה ּתִ ָעה! אּוַלי ַאּתָ ר, ֵאיזֹו ַהְפּתָ "אֹו, ָהַרב וֹוַלְנּדֶ

ה  ָך? ְוָלּמָ ּלְ ָקן ׁשֶ ה - ָמה ָקָרה ַלּזָ אן 'ֵמי ָזָקן' ֶזה ַאּתָ ִריְך ּכָ ּצָ ר. "ִמי ׁשֶ ַאל ָהַרב וֹוַלְנּדֶ "ָמה?" ׁשָ
ל ִסירֹוּפ ׁשֹוקֹוָלד?" ָך ֵיׁש ֵריַח ׁשֶ ּלְ ַל'ֵמי ַהָזָקן' ׁשֶ

ת  ל "ּתֹוַרת ֲאִביְגדֹור ִליָלִדים" ְלָפָרׁשַ ָעלֹון ׁשֶ ר ּבֶ ר ֶאל ָצדֹוק, ִהְבִחין ָהַרב וֹוַלְנּדֶ עֹודֹו ְמַדּבֵ ּבְ
ֶעְזַרת  עּות ֶאת ְזָקנֹו ּבְ ּטָ ל ָצדֹוק חֹוֵתְך ּבַ ם ָהָיה ִצּיּור ׁשֶ ְלָחן, ׁשָ ֻ תּוַח ַעל ַהּשׁ ָהָיה מּוָנח ּפָ ׁש ׁשֶ ּגַ ַוּיִ

דֹולֹות. ַרִים ּגְ ִמְסּפָ
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ר  וֹוַלְנּדֶ ָהַרב  ָנה  ּפָ ְוָאז  ְלַעְצמֹו.  ָאַמר  הּוא  ֵאָלִתי,"  ִלׁשְ ׁשּוָבה  ַהּתְ ֶאת  י  ְלּתִ ִקּבַ ָבר  ּכְ "טֹוב, 
יַצד  אֹל אֹוְתָך ּכֵ ֵדי ִלׁשְ אִתי ְלָכאן ּכְ י. ּבָ ן ַעּמִ ה הּוא א. ּבֶ ַאּתָ ַלּכֹוֵתב ְוָאַמר: "ּוְבֵכן, ֲאִני ֵמִבין ׁשֶ
יחֹוַתי ִעם ָצדֹוק, ּוִמי ָנַתן ְלָך ְרׁשּות ְלַפְרֵסם ִסּפּוִרים אֹודֹוֵתינּו  יָדע אֹודֹות ׂשִ יַע ֵאֶליָך ַהּמֵ ִהּגִ

נּו ְרׁשּות?" ל ֵמִאּתָ ִלי ְלַקּבֵ ִמּבְ

י. ְלַמַען ָהֱאֶמת,  ּלִ ם ָהֵעט ׁשֶ י הּוא ַרק ׁשֵ ן ַעּמִ ְטֶנר," ָעָנה ָהִאיׁש. "א. ּבֶ ִמי הּוא ַאֲהרֹן ְסּפֶ "ׁשְ
ִהְמֵצאִתי ֲעבּור ִסּפּוֵרי  ְמיֹוִנּיֹות ׁשֶ מּויֹות ּדִ ה ְוָצדֹוק ֵהם ּדְ ַאּתָ י ׁשֶ ְבּתִ ל. ָחׁשַ י ְמֻבְלּבָ ֲאִני ַעְצִמי ּדֵ

ִציאּות!" ּמְ ִמים ּבַ ם ַקּיָ ַאּתֶ י ׁשֶ ְעּתִ 'ּתֹוַרת ֲאִביְגדֹור ִליָלִדים'. לֹא ֶהֱעֵליִתי ַעל ּדַ

יַע ָצדֹוק. "ֵאיְך ּתּוַכל ָלַדַעת? ְואּוַלי  ְמיֹוִנית," ִהּצִ מּות ּדִ א ּדְ ַעְצְמָך ֵאיְנָך ֶאּלָ ה ּבְ ם ַאּתָ "אּוַלי ּגַ
י."  ה לֹא ֲאִמּתִ ַאּתָ ּום ׁשֶ ִריָכה, ִמּשׁ י ֵאינֹו ִמְתנֹוֵסס ַעל ַהּכְ ְמָך ָהֲאִמּתִ ִ ּשׁ ה ׁשֶ ּבָ זֹו ַהּסִ

ַאֲהרֹן  ׁשֶ ּפּור  ּסִ ּבַ יט  ִהּבִ ר  וֹוַלְנּדֶ דֹוק, ָהַרב  ִמּצָ ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ ַעְנֵין  ַהּמְ ַרֲעיֹון  ּבָ עֹוד ַאֲהרֹן ְמַהְרֵהר  ּבְ
ה.  ם ִלְכּתֹב ֶזה ַעּתָ ִסּיֵ

ּפּור  "ַהּסִ ֲעִדינּות,  ּבַ ר  וֹוַלְנּדֶ ָהַרב  ָאַמר  ּבֹוָנה,"  ּקֶֹרת  ּבִ ְמַעט  מַֹע  ִלׁשְ ְלָך  ת  ִאְכּפַ לֹא  "ִאם 
ּסֹוף 'ֵציָדה  ַתְבּתָ ּבַ ה, לֹא ּכָ ְך טֹוב. חּוץ ִמּזֶ ּפּור. הּוא לֹא זֹוֵרם ּכֹל ּכָ ַתְבּתָ ָזקּוק ִלְקָצת ׁשִ ּכָ ׁשֶ

אן?" ֶסר ּכָ ֶרְך'. ָמה ַהּמֶ ַלּדֶ
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ַמן," ָעָנה ַאֲהרֹן  ל ַהּזְ ל ָעַלי ּכָ ּכֵ הּו ִמְסּתַ יׁשֶ ּמִ ׁשֶ ּכְ ז  ה ְלִהְתַרּכֵ י ָקׁשֶ ּדֵ "ְלַמַען ָהֱאֶמת, ָהָיה ִלי 
ִהְתּגֹוְננּות. ּבְ

ָך  יט ּבְ רּוְך הּוא ַמּבִ דֹוׁש ּבָ ר . "ַהּקָ ל ָעֶליָך!" ָאַמר ָהַרב וֹוַלְנּדֶ ּכֵ ְסּתַ ּמִ הּו ׁשֶ ִמיד ֵיׁש ִמיׁשֶ "ֲאָבל ּתָ
ָהָאָדם ָצִריְך ִלְחיֹות ֶאת  ְך ׁשֶ ִמיד ַעל ּכָ ר ּתָ ה יֹוֵדַע, ָהַרב ִמיֶלר זצ"ל ָהָיה ְמַדּבֵ ל ֶרַגע ָוֶרַגע. ַאּתָ ּכָ
ֶלת  ל ָעֶליָך ְמַבְלּבֶ ּכֵ הּו ִמְסּתַ יׁשֶ ּמִ ה ׁשֶ ִלים ָעָליו. ִאם ָהֻעְבּדָ ּכְ ְסּתַ ּמִ ִמיִדית ׁשֶ ִדיָעה ַהּתְ יו ִעם ַהּיְ ַחּיָ
ְלּתָ ָלַרֲעיֹון  ֲעַדִין לֹא ִהְתַרּגַ ְרֶאה ׁשֶ ּנִ ָך, ָאז ּכַ ּלְ יָבה ׁשֶ יֹכֶלת ַהְכּתִ ִהיא ּפֹוֶגֶמת ּבִ ְך ׁשֶ ֵדי ּכָ אֹוְתָך ַעד ּכְ

ַמן." ל ַהּזְ ל ָעֶליָך ּכָ ּכֵ ַה' ִמְסּתַ ׁשֶ

ְך  ֱאֶמת ָצִריְך ַלֲחׁשֹב יֹוֵתר ַעל ּכָ ר צֹוֵדק. הּוא ּבֶ ַמע. ָהַרב וֹוַלְנּדֶ ָ ּשׁ ָבִרים ׁשֶ ב ַעל ַהּדְ ַאֲהרֹן ָחׁשַ
ָכל ֵעת. יו ּבְ ל ָעָליו ּובֹוֵחן ֶאת ַמֲעׂשָ ּכֵ ַה' ִמְסּתַ ׁשֶ

ּפּור  ּסִ יט ׁשּוב ּבַ ְדּתָ אֹוִתי ֶלַקח ָחׁשּוב." הּוא ִהּבִ ר " ָאַמר ַאֲהרֹן. "ִלּמַ "ּתֹוָדה ְלָך ָהַרב וֹוַלְנּדֶ
רּוַע.  ׁש ּגָ י. הּוא ַמּמָ ַתְבּתִ ּכָ ה ׁשֶ ּפּור ַהּזֶ י ַהּסִ ֶהְחֵלט ְלַגּבֵ ה צֹוֵדק ּבְ ם ֶאת ַאּפֹו. "ְוַאּתָ ַתב, ְוִעּקֵ ּכָ ׁשֶ
ִריְסק?" הּוא  ּבְ יַבת  יׁשִ ּבִ ִלְלמֹד  ְוָהַלְך  ר  ּיֵ ְלִהְתּגַ ֶהֱחִליט  ִמְקִגיִליקוִֺדי  ָהִעיר  רֹאׁש  ׁשֶ ַיֲאִמין  ִמי 

ה. ּפָ ִליְך אֹותֹו ֶאל ֵעֶבר ַסל ָהַאׁשְ ט ֶאת ָהַדף ְוִהׁשְ ִקּמֵ

ה מּוָכן  ר, אּוַלי ַאּתָ ֵעת? ֵאין ִלי ְזַמן ַלֲחׁשֹב ַעל ִסּפּור ָחָדׁש. ָהַרב וֹוַלְנּדֶ ה ּכָ "ֲאָבל ָמה ֶאֱעׂשֶ
ַלֲעזֹר ִלי ַלֲחׁשֹב ַעל ַרֲעיֹון ְלִסּפּור ָחָדׁש?"

ָנה ֶאל ָצדֹוק  הּו.", ְוָאז ּפָ ֶ ֲחׁשֹב ַעל ַמּשׁ ּתַ טּוַח ׁשֶ ְך ִחּיּוְך ָרָחב. "ר' ַאֲהרֹן, ֲאִני ּבָ ר ִחּיֵ ָהַרב וֹוַלְנּדֶ
ְצָטֵרף ֵאֵלינּו - ֶזה ִיְהֶיה  ִרים. ּבֹא ּתִ ת ְיׁשָ ְמִסּלַ עּור ּבִ ֵעת ִלְמסֹר ׁשִ ְוָאַמר, "ּבֹא ָצדֹוק, ֲאִני הֹוֵלְך ּכָ

ְמאֹוד טֹוב ֲעבּוְרָך."

ָרד. ׂשְ ר ֶאל ִמחּוץ ַלּמִ ּלֹו, ְוָיָצא ַיַחד ַעם ָהַרב וֹוַלְנּדֶ ָקן" ׁשֶ ה ִמ"ֵמי ַהּזָ ָצדֹוק ָלַקח ְלִגיָמה ֲאֻרּכָ

ַׁשָּבת ָׁשלֹום ּוְמבָֹרְך!

ֵציָדה ַלֶּדֶרְך
ר ֶאל יֹוֵסף  ר ַיֲעֹקב ְמַדּבֵ ֲאׁשֶ בּוַע, ּכַ ָ ת ַהּשׁ ָפָרׁשַ ּבְ

ר  ּוָבָניו, הּוא ִמְתַיֵחס ַלֲאבֹוָתיו ְואֹוֵמר, "ָהֱאֹלִקים ֲאׁשֶ
יׁשּו  ֵהם ִהְרּגִ ָנה ִהיא ׁשֶ ּוָ כּו ֲאֹבַתי ְלָפָניו". ְוַהּכַ ִהְתַהּלְ

יִקים ּכֹל  ּדִ ֵעיֵני ה' ֲעֵליֶהם, ְוָלֵכן ֵהם ָהְפכּו ְלּצַ ִמיד ׁשֶ ּתָ
דֹוִלים. ְך ּגְ ּכָ
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