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כ"ח מר חשון ה'תשע''ח 17.11.17
מגזין מס' 453
ערב שבת פרשת תולדות/מברכים חודש כסלו

קשר-שבועי מאת הרב יאיר כלב
החיים כסדנא

אין לי אשמים
תמליל בעיבוד קל מתוך שיעורי הרב כלב

הכח האמיתי שלנו כיהודים מתגלה רק כשאנחנו אותנטיים .רק כשאני משרת
את האמת ,משהו בי )מצד העצם שבי( יוצא מהמיצר והגבול של אנוכיותי
הטבעית והופך להיות בעל כוחות אדירים .כי כשאני משרת את האמת ננסכים בי
הכוחות של האמת .וכפתגם החסידי ,לפיו שליח אמיתי אין לו מציאות משל
עצמו אלא מציאות המשלח.
כשאדם מכוון עצמו בכיוון אחד ,באופן שכביכול כל תאי גופו ונימי נפשו
אומרים כיוון אחד ,חדל הוא מלהיות מאוים .באשר כל נסיבות חייו הופכות
למכלול אחד ,מעין סדנא בה לש הוא את משמעות חייו כאן ועכשיו ,תוך
התמודדות עם עצמו ,לא עם אחרים.
וזהו שמבואר בחסידות ,אשר מאבקו של איש האמת על חירותו אינו מול אחרים.
כי מונח אצלו בפשיטות שהבעיות אינן בחוץ ,ובמילא זוכה הוא גם לחוש כי
באמת  -אין לו אשמים .אצל אדם כזה ,כדוגמת הכלי המכוון ,מתחדדת היכולת
הנפשית לדעת מה הוא באמת רוצה.
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"לא רק קביעות בזמן אלא גם קביעות בנפש) "...אדמו"ר הזקן(  -היינו שיש לקבוע עתים
ללימוד התורה ,ליצור 'דופק לימודי' קבוע ,ביום ובשעה ,עד אשר יגלה האדם כי ,לאמיתו של דבר,
התורה היא לחם חוקו ומזון הנפש...

שימו לב בעקבות המעבר לשעון חורף השיעור יתחיל בשעה  21:30בדיוק.
בימים האלה מקיים הרב כלב שיעור שבועי קבוע מידי יום חמישי בשעה
 21:30במושב חמד שבמרכז הארץ .השיעור משודר בזמן אמת בשידור חי
באינטרנט ,באתרנו.www.tanyaor.com :
הכניסה לישוב בכביש )מס'  (412המוביל מבית דגן לאור יהודה ,רח' הזית  83בבית הכנסת
שבחצר משפחת שרעבי .התכנסות )כיבוד ושתייה קלה מ (20:45-במושב חמד ,לפרטים
נוספים :שי גרציק 052-4-446-144

צומת אור יהודה

צומת
בית דגן

]בכניסה למושב חמד ישר עד הכיכר ,בכיכר שמאלה לרח' הזית לקראת סוף
הרחוב ,לפני הכיכר הבאה  -הזית  83מצד שמאל .חניה בשפע מאחורי בית
הכנסת שבהמשך שביל הכניסה לחצר[
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היינו שבכל זמן וזמן מתרחשת פתיחת שער רוחני,
לחיות עם הזמן) ...אדמו"ר הזקן(
דרכו יורדים לעולם הזה אור ושפע מיוחדים ,אשר יש להכין כלים כדי לקלוט 'גשמי ברכה' אלה
ולתרגמם למעשים עד אשר תואר ,באופן ממשי ,סביבתנו המיידית בגוון המסוים של נתינת הכח
הטמונה באותו זמן.

שבת מברכים חודש כסלו
בשבת שלפני ראש חודש ,מודיעים בבית הכנסת ברוב עם אודות היום ,השעה והרגע המדויק בו חל
מולד הלבנה ובאיזה יום יחול ראש החודש .בשבת זו ,פרשת 'תולדות' ,מכריזים :המולד יהיה במוצ''ש
קודש ,שעה  12בלילה 57 ,דקות ו 0-חלקים .ראש חודש כסלו ביום ראשון הבא עלינו לטובה .לאחר
מכן ,בעומדו עם ספר התורה בידיו ,מברך שליח הציבור את נוסח ברכת החודש ,ומייחל עם הציבור
כולו שהחודש הבא עלינו לטובה יהיה מבורך בגשמיות וברוחניות.
אמירת תהילים בציבור
בשבת זו ,השכם בבוקר ,מתקבצים בבית הכנסת
לאמירת כל ספר תהילים בציבור .אחרי אמירת
התהילים יאמר 'קדיש יתום' מי שהוריו אינם בין
החיים .ואם יש אזכרה או אבל )'חיוב'(  -יאמרו קדיש
אחר כל ספר ,ויאמרו תחילה ה'יהי רצון' המיוחד
שאחרי כל ספר וספר .אחרי כן נוהגים ללמוד
מאמר חסידות שיהיה מובן לכל ,ולאחר הלימוד
מתפללים תפילת שחרית.
אודות אמירת תהילים בציבור בשבת מברכים אמר
אדמו"ר הריי"צ" :דבר אמירת תהילים האמור ,אינו
שייך לאיזה נוסח ...ומצד אהבת ישראל ...עלינו
להשתדל בכל מיני השתדלות ,אשר יוקבע בכל הבתי
כנסיות באיזה נוסח שיהיה".
והוסיף על כך הרבי מליובאוויטש ,נשיא דורנו:
"כשיבוא משיח ,לא יידע שום 'קונצים' אלא ידרוש...

כתוב בפתק :על כמה יהודים פעלת שישתדלו לומר את
כל התהילים בשבת מברכים?"

מתברכים כל הימים
כידוע ,מן השבת ,יום המנוחה וההתעלות ,מתברכים
כל ימות השבוע  -הן הימים שלפניה והן אלה
שלאחריה .הימים שקודם השבת הינם ימי הכנה לשבת,
ועל הימים שלאחריה נמשכת השראתה .אמנם בשבת
זו ,בה מברכים החודש ,נוספת מעלה יתירה  -ממנה
מתברך ראש החודש )הכולל את כל ימות החודש
הבאים עלינו לטובה( ,על מועדיו והימים המיוחדים
שבו.
בשבת זו ,לאחר תפילת שחרית נוהגים להתוועד,
שבת אחים גם יחד ,כדי להכין ולעורר עצמנו להכנס
לימי החודש הבא בשמחה ובטוב לבב מתוך הוספה
בעניני נר מצוה ותורה אור.
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להלן הימים המיוחדים בחודש כסלו ,אודות חלקם נרחיב את הדיבור
לכשיהיו סמוכים יותר:
א' כסלו – )ראה בהרחבה 'מגילת ראש חודש כסלו'(.
ביום זה )בשנת תשל"ח( יצא הרבי מליובאוויטש נשיא
דורנו לביתו ,לאחר שטופל במשרדו ע"י טובי הרופאים
וכבר התאושש מסדרת התקפי לב קשים שעבר בשמיני
עצרת .שמחת החסידים על החלמת הרבי ,שהיתה
בשעתה שמחה גדולה כשלעצמה ,הלכה והתעצמה עם
חלוף השנים .ומדי שנה ,ביום זה ,גברה השמחה בקרב
כלל מחבבי תורת ומורשת ישראל ,לנוכח המשך זריחת
אורו הגדול של הרבי על פני כ 15-שנות עבודה נוספות.
כמעיין המתגבר ,המשיך הרבי להאיר את העולם בתנופת
הפצה אדירה וחסרת תקדים בפעולותיו לפרסום וחיזוק
היהדות בכלל והחסידות בפרט .זכה דורנו ונתברך אשר
גם בימינו נמשכת ומתרחבת ביתר שאת וביתר עוז
השפעתו של הרבי על ידי ריבוי עצום של לומדים
המעיינים בדברי תורתו שבמאמריו ,שיחותיו ואגרות
קודש שכתב ,המהווים עבורם ועבור סביבתם מזון רוחני
חי ורב עוצמה הפועל ישועות בקרב הארץ .צבא שלוחי
הרבי ,שמספרם הולך וגדל מידי שנה בשנה ,מקימים
בהשראתו בתי חב"ד בכל רחבי ארץ הקודש ובכל פינות
וקצווי תבל .מרכזי יהדות אלה משמשים מוקד משיכה

ליהודים רבים המוצאים בהם אוירה נינוחה ספוגה
בניחוח 'רוח ישראל סבא'  -בית חם לכל יהודי באשר
הוא מבלי הבט על מעמדו ומצבו בגשמיות או ברוחניות.
ט' כסלו – יום הולדתו והסתלקותו של האדמו"ר
האמצעי )דור שני בשושלת אדמו"רי חב"ד ,בנו של בעל
התניא(.
י' כסלו – חג גאולתו של אדמו"ר האמצעי בצאתו מן
המאסר.
י"ד כסלו – יום נשואי הרבי מליובאוויטש לרבנית
הצדקנית חיה מושקא )בתו של האדמו"ר הקודם ,הרבי
הריי"צ( .באחת משיחותיו אמר הרבי "היום הזה קישר
אותי אתכם החסידים".
י"ט כסלו – יום הסתלקות הרב המגיד ממעזריטש
)תלמידו וממשיך דרכו של הבעל שם טוב ורבו של בעל
התניא(.
י"ט-כ' כסלו – 'חג החגים' ו'ראש השנה לחסידות' ,הוא
חג גאולתו של אדמו"ר הזקן בעל התניא בצאתו מן
המאסר.
כ"ה כסלו – חג החנוכה ,ניצחון האור על החושך,
בימים בהם ובזמן הזה.

הסיפור השבועי

מגילת ראש חודש כסלו
ימי תחג תה ִכסכִ ות ת ב ִב ָ ששנת ת תשל"חִ .בכ שבכה ל ָ השנה ה וש ָ השנה ה,
ות יש בהי ב ִב י
יעי תאלש יפי ֲח בס בידים במ ִהכל תק שצוי י
ָ השה ִו ש ִב יבית תח י ִיינ ִו ת ִבח ֶתד ָש תה ָ ִ שש בב ב
ית יבל .ש ִב תחג תה ִכסכִ ות ת ההיש התה ֲעבות תדת תה ִק ֶתד ָש ָ ֶשל הה תר ב ִבי ִשכ בס שד הרה
וש תה ֲח בס בידים ההי ִו נֶ ֱא הס בפים במ יידי ֶע ֶרב לש בה שתות ֲעדוִת "שׂב שמ תחת י ִבית
ִ"מי ָ ֶשלִ תא הר האה שׂב שמ תחת י ִבית תה ָ ִשות יא הבה ל תא הר האה
תה ָ ִשות יא הבה" ו ב

שׂב שמ החה במ ה ִי המיו".
ימי חות ל תה ִמות יעד כסכִ ות ת ה'תשל"ח ההיה ה דִה הבר
ת ִב ה ִי במים הה יהם ,ב ִב י
ימת
ָ ֶשלִ תא ההיה ה ש ִבכה ל ָ השנה ה תא ֶח ֶרתֶ ָ :ש ההיה ה הה תר ב ִבי עות ימד תעל ב ִב ת
ימת ָ ֶש בִנכש נה ס לש יבית תה ִשכנֶ ֶסת ,לב שפני י ִהכל ִשת בפ ִהלה,
תמלש כוִתות ִהכל יא ת
ההיה ה במ שס ִתות יבב ֶאל תה ה ִק ההל ו שִמעות ידד ֶאת תה ָ ִ בש הירה ב ִב שתנוִעות ת יה תדיב ם
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תמ שפלב יאות ת ו בִב שמ בחיאות ת ִתכ ִ תפיב ם סות ֲערות ת ,וש תה ה ִק ההל הה ֲענה ק הר תקד תעל
שמקות מות ש ִבשׂב שמ החה ש ִגדות לה ה לש ֶמ ָ ֶש שך ִתכ ִהמה שרגה בעים.
עקאח"
ש ִביות ם הות ָ תש שענה א תר ה ִבה ,בח ִילק הה תר ב ִבי ִשכ במנש ההגות ִ שפרו תִסת "לֶ ת
לש כה ל ֶא החד וש ֶא החדֲ .ח בס בידים ָ ֶש ה ִבא ִו לב שפני י ֶע ֶרב יות ם תה ִבכ ִפו בִרים
בק ש ִבל ִו האז וש יאלִ ִו ָ ֶש ה ִבא ִו ת ִב ה ִי במים ָ ֶש י ִבינש תתיב ם זה כ ִו לש כה שך תה ִיות ם .וִכש האז
"שנה ה טות הבה
ִיכן תע ִ הת ה ש ִב יעת תה ֲחלכ ה ִקה בא יחל לש כה ל ֶא החד וש ֶא החד ָ :ה
ו שִמתו הִקה".
ש ִב ֶמ ָ ֶש שך תה ִי ות ם בה שת תענש יש נה ה הה תר ה ִבנב ית תה בצ שד הקנב ית המ תרת תח ה ִיה מו ָ שִש הקא
ית ִה ו בִב ש ִק ָ השה לה תד תעת יאיזֶ ה
ע"ה יא ֶצל ֶא החד במ ה ִב יאי י ִב ה
ר-תות הרה יב שמ שסר ִו ת ִב ִ תליש לה ה ,ש ִב יעת הה תה ה ִקפות ת לש תב ֲעלה ִה  -הה תר ב ִבי.
יס ֶפ ִ
יפה הה תר ה ִבנב ית
"ה ה ִק הטן"" .וש כת ִ המה במ ָ שש הקלות ?" הות בס ה
הענה ה תה ִהלה :ת
"מ ָ שש הקלות תקל ש ִביות יתר" הענה ה תה ִהלה" .וש בעם תה ִֶכ ֶתר
לב ָ ששאתל - .ב
"ע תדיב ן תקל שמאתד" הענה ה .לש תא תחר ָ ֶש תה ִהלה
ָ ֶש העלה יו?" ָ הש ֲאלה ה עות דֲ - .
"ה ה ִק הטן"
ִ הפ תסק ש ִב ֶה שחלי בט ִיוִת ָ ֶש ִיס ֶפר תה ִתות הרה ָ ֶש ב ִי שמסתר לה תר ב ִבי יב שהיֶ ה ת
 וש כב י במ ָ שש הקלות תקל שמאתד  -הא שמ הרה לות הה תר ה ִבנב יתֶ ָ ,ש י ִילי שך לש תה ב ִגיד'לש תחיב ים' ָ ֶש הה תר ב ִבי יב שהיֶ ה ה ִב בריא .ות יש בהי תהדִה הבר לת ִ ֶפלֶ א .ש ִבתות שך ִהכ שך
בצלש שצלה ה הה תר ה ִבנב ית תה בצ שד הקנב ית המ תרת תח ה ִיה מו ָ שִש הקא ע"ה לת ִתמזש ִבכירוִת
 ו בִב ש ִק ָ השה ל תא לש תהכש ב ִביד תה ִיות ם תעל ת ִב ֲעלה ִה  -הה תר ב ִבי ֱ -היות תוש יאינות תמ שר ב ִג ָיש ִהכל ִהכ שך טות ב .לה כי ן ת ִגם ב ִב ש ִק ָ השה לש תק י ִצר ֶאת
הההתקִהפותת בִהעֶרֶב.
עקאח" נב שמ ָ ששכה ה ִתכ ִהמה ָ השעות ת .תא ֲח ירי ִיכן בה שת ִתפ ִשלל ִו
ֲחלכ ת ִקת תה"לֶ ת
ִשת בפלת ת במנש החה וש תא ֲח ירי תה ִשת בפ ִ הלה הע תמד הה תר ב ִבי לב נש ס תתע לש יביתות לש ָ הש העה
תק ִ הל ה .ש ִב יצאתות בה שב בחין הה תר ב ִבי ש ִב ָשו הִרה ֲח הד ָ השה ָ ֶשל ֲאנה ָ בשים
עקאח" .הה תר ב ִבי ,אות ֲה הבם
ההעות שמ בדים ש ִבתות ר ו שִמ תח ִבכים לש תק י ִבל "לֶ ת
עקאח" תעד לה תא ֲחרות ן
ָ ֶשל יב שׂש הר יאל ,נב כש נת ס ָשוִב לת ִכס ִהכה ,בח ִ ילק "לֶ ת
ָ ֶש ה ִב ֶהם ,וש תרק תא תחר ִהכ שך נה תסע לש יביתות .
יות שד יעי דִה הבר בח ָ ִ ששב ִו ִבכי במ ִ שפ תאת ח ֶתסר תה ש ִז תמן ל תא בה שס ִ בפיק הה תר ב ִבי
לב שטעתם שמאו הִמה ת ִב ת ִביב ת .ת ִבדִת ִקות ת ָ ֶש ִנות ֲעד ִו לש כה שך בח ִילקִ ,תכ בִנ שר ֶאה,
יסת
עקאח" לש תא תחר ִשת בפלת ת במנש החה .תא ֲח ירי זש תמן תמה ,ק ֶתדם ִשכנב ת
"לֶ ת
תה תחג ,החזת ר הה תר ב ִבי ל"."770
"א ִהתה
ת ִב ִ תליש לה ה תההוִא ,לי יל ָ שש במינב י ֲע ֶצ ֶרת ,נב שק שרא ִו ִ שפסו יִקי ת
]ש ִיכן ,לב שפני י ֲא במ היר התם ִ -הכ שך
ית" לב שפני י הה תה ה ִקפות ת ב ִב שמ בהירוִת ָ ֶ
הות יר ה

שמ תס ִ שפ ברים  -ב ִב י ִק ָש הה תר ב ִבי ָ ֶש ש ִי תק ש ִצר ִו ש ִב תא במ תירת הה תה ה ִקפות ת[ֲ .א במ תירת
ִהכל תה ִ שפסו בִקים ָ השל ָתש ִ שפ הע במים הא שרכה ה תרק ִתכ ֲח בצי ָ הש העה .ש ִב יעת
ָ בש תירת תה ִבנ גִ וִנב ים ,ה ִב תה שפ הסקות ת ָ ֶש י ִבין ָ ששלות ָש תמ ֲחזות ירי ֲא במ תירת
תה ִ שפסו בִקים ,בה שב בחינ ִו ת ִב ֲעיי פוִת ִהכלש ָ ֶש בהי תעל הה תר ב ִבי ,לת שמרות ת ע ֶתצם
יאת תה ִתכ ִתפיב ם
תה ִ בשׂ שמ החה ָ ֶש ההיש התה נש סוִכה ה תעל ִ הפנה יו תה ש ִקדות ָשות ת ו שִמ בח ת
ה ִתסותעֲרותת שֶָלִ ות.
אשות נה ה הר תקד הה תר ב ִבי ית תחד בעם  -ב ִגיסות תה תר ָ תש"ג זת "ל,
ת ִב תה ה ִק הפה הה בר ָ
וש תה ִ תפ תעם ש ִב בה שתלת ֲהבוִת ש ִגדות לה ה במ ִהת במידֲ .ה ירי הה תה ה ִקפות ת ש ִבלי יל
ָ שש במינב י ֲע ֶצ ֶרת יהן ֶה שמ ָ יש שך ָ ֶשל "שׂב שמ תחת י ִבית תה ָ ִשות יא הבה""770" .
ההיה ה המלי א תעד ֶא ֶפס המקות ם ,תאלש יפי ֲח בס בידים הר שקדוִִ ,בפ ש ִזז ִו וש כב שר ִשכר ִו
ש ִבכה ל עתז ,תה תרגש לת יב ם הר שקע ִו ש ִב בה שתלת ֲהבוִת .הה יעינת יב ם ה ִב שרק ִו ימ הע שצ תמת
אשות נות ת נב שמ ָ ששכ ִו ָ הש העה ֲא כר ִהכה
תהדִש יבקוִת .בר ִקו יִדי הה תה ה ִקפות ת הה בר ָ
וש תה ָ ִ בש הירה ה ִב שק העה וש העלש התה ִשכלת ִ יפי תמ ֲעלה ה.
ימתות
ישית אות הת ִה הר תקד הה תר ב ִבי ִהכ הרגב יל ,תעל ב ִב ה
ש ִב תרם ת ִב תה ה ִק הפה תה ָ ִ ששלב ָ ב
תה ִשמיכ ֶח ֶדת לות  -כה שפ ִשתע ִו ִשכ הבר ֲא הח בדים ימ תה ֲח בס בידים לש תה שב בחין ִבכי
ִ שפני י הה תר ב ִבי בח ש ִו ברים ימ הה הרגב יל ,וש הרא ִו יא ש
יך ֶ ָ -שלִ תא ִהכ הרגב יל ִשכלת ל -
הה תר ב ִבי שמנת י ִגב ת ִב ִבמ שט ִ תפ תחת ֶאת זי תעת ִ הפנה יו תה ש ִקדות ָשות תֲ .א הבל תמ שר ב ִבית
תה ֲח בס בידים ,האזֲ ,ע תדיב ן ל תא בה שב בחינ ִו ת ִב ָ ִ בש ִנוִי תה ֶ ִזה ,וש תה ִ בשׂ שמ החה ש ִב יבית
יה ,ת ִב תה ה ִק הפה
תח י ִיינ ִו ההלש כה ה וש בה שת תע ש ִצ המה .הא שמנה ם במ ה ִיד לש תא ֲח ֶר ה
"על תה ִֶסלת ע הה שך" וש הה תר ב ִבי
יעית ָ הש העה ָ ֶש בה שת בחיל ִו לה ָ בשיר ת
הה שר בב ב
יאת ִתכ ִתפיב ם -
בה שפנה ה ֶאת ִ הפנה יו לש יע ֶבר תה ה ִק ההלִ ,תות שך ִשכ ידי שמ בח ת
הא ֲחזה ה שר הע הדה ש ִבכה ל תה ב ִצבִ וִר ִככלִ ות  ִ .הפנה יו תה ש ִקדות ָשות ת ָ ֶשל הה תר ב ִבי
לש ֶפ תתע ֶה שחוב יר ִו ִתכ ִ בסיד; וש כת ֲא ָ ֶשר המ החא ִתכ ִ תפיב ם  -ש ִבק ָ בתשי נה גש ע ִו ִתכ ִהפיו
זות לש זות .
תה ִתמ ֲחזֶ ה תהנִות כש בחי ל תא הא תר שך זש תמן תרבִ .תכ ֲעבתר ָ הש העה תק ִהלה ,בה שפנה ה
הה תר ב ִבי ֲחזה הרה ֶאת ִ הפ נה יו תה ש ִקדות ָשות ת ימ תה ה ִק ההל ,נב ָ שש תען ש ִביה הדיו תעל
תה שס יטענש ידר ָ ֶשלִ ות  ,ו הִפנה ה לש תמזש ִבכירות תה תרב יש הו הִדה לי ייבִ גש רות נֶ ר
יט"א ש ִב תב ה ִק ָ השה לש הק ירב ֶאת ִבכ ִשסאות .
ָ ששלב ה
ש ִבתתם תה תה ה ִק הפה בה שתית ָ ִ ישב הה תר ב ִבי ש ִבכב ִ שסאות  ,וש הע תצם ֶאת יעינה יו
ימהִ .ככ ִהלם ההי ִו
תה ש ִקדות ָשות ת  - - -לי ב תה ה ִק ההל ֶה שח בסיר ִ שפ בע ה
יס ֶט ברית ָ ֶש ִהת שק הפה ֶאת
תה ִמו בִמים .ב ִבין ֶרגת ע הה שפכה ה תה ִשמ בתיחוִת תה בה ש
"ח יסר ֲאוב יר!" ו שִצ העקות ת -
"מיב ם!" ה
ִככ ִהלם לב שק בריאות ת שס הע הרה ִשכמות  :ת
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ימה!" ...במ ִהכל ֶע שב ירי י ִבית תה ִשכנֶ ֶסת תה ה ִגדות ל
"לש בה שת תר יחק ימ תה ב ִב ה
נב ָ שש שמע ִו ש ִבכב ִיות ת וב ילה לות ת קות שרעות ת לי ב...
תהמו יִמי בה שת תר ש ִג ָשוִת במ ש ִבלב י לה תד תעת תמה ִבמ שת תר יח ָש ִהכאן ,הע שמד ִו
תה ֲח בס בידים :ת"רק לב שפני י  5דִת ִקות ת ההיש התה ִהכאן שׂב שמ החה ש ִגדות לה ה שמאתד
שמאתד; ִככ ִהלם הרא ִו יא ש
ימתות וִמות יחא ִתכ ִתפיב ם
יך הה תר ב ִבי עות ימד תעל ב ִב ה
לש כה ל יע ֶבר .ו תִמה קות ֶרה ִהכ יעת?!"...
ִ בפ שתאות ם ,לש ל תא ִהכל הות הר האה כמ שקדִֶ ֶמת ,בה שת בחיל תה ה ִק ההל לה יצאת
ב ִב שב ההלה ה במ י ִבית תה ִשכנֶ ֶסתִ ,שכ ידי ָ ֶש ב ִי שהיֶ ה לה תר ב ִבי יות יתר ֲאוב יר
ימה .ל תא הע שבר ִו דִת ִקות ת שספוִרות ת ,ו י ִִבית תה ִשכנֶ ֶסת הה ֲענה ק
לב נש ָ בש ה
בה שתרות יקן במ ִהכל הה ֲאלה בפים ָ ֶש ה ִג שד ָש ִו אות תות  .תרק ִפתה וש ָ השם ֲע תדיב ן
הע שמד ִו באי יאיל ִו ֲח בס בידים .תהדִש לה תות ת וש תה תחלִ ות נות ת נב שפ שרצ ִו ִככ ִהלן,
ימה.
יסה" ִ שפנב ה
לה יתת לה ֲאוב יר תה ה ִק בריר וש תה ת ִצח במ ת ִבחוִץ "דִֶ ֶר שך ִשכנב ה
ת ִבחוִץ  -הע שמד ִו ִככ ִ הל ם ש ִבהוִלב יםֲ ,אחוִזי י בה שת תר ש ִג ָשוִת ש ִגדות לה ה ,במ ש ִבלב י
לה תד תעת תמה ִקות ֶרה ב ִב שפנב ים ,ש ִב יבית תה ִשכנֶ ֶסתֶ .א החד תהנִות כש בחים בס ִיפר:
"כל ֶא החד בה שת ת ִב י ִי ָש לש תה ב ִביט ש ִב תפ שרצוִפות ָ ֶשל תה ָ ִ ישנב י וִלש שׂ ות יח תח תעל
ִה
תה ִתמ ֲחזֶ ה תהנִות הראִ .ככ ִ הלם בה שר ב ִג ָיש ִו ֶאת תע שצ המם ֲא ָ יש במיםִ ,בכ שביה כות ל,
ש ִבכה ל תמה ָ ִ ֶש ה ִק הרה וש קות ֶרה ב ִב שפנב ים".
ש
ב ִב ש ִק ָש ִו ימ הה תר ב ִבי ָ ֶש ת ִי ֲעלֶ ה לש תח שדרות לה נו תִח שמ תעט; תאך הה תר ב ִבי ל תא ָ הש העה
לת תה ה ִצ העה זות  ,וִבות ת ִב ִהמקות ם בצ ה ִוה לש תה שמ ָ בש ש
יך ֶאת הה תה ה ִקפות ת -
ב ִב שמ בהירוִת  -תעד ִכת ִהמן.
יצה
יע ש ִב בר ה
יצ בקי ,וש בה ב ִג ת
יס שט בר ש
יבל ב ִב ש
י ִבינש תתיב ם במ יהר בא ָיש תה ה ִצלה ה ר' לי ש ִ
בעם תמכש ָ בש יירי תה תח שמ הצן ש ִביה הדיוִ .תכ ֲא ָ ֶשר בה שב בחין הה תר ב ִבי ה ִב ֶהם ,בח י ִי שך...
וש יה ָ תשב ש ִבלב י לש בה שת תח ָ ִ ישב ש ִבכה ל תה תִנ ֲעשֶׂ ה שס בביבות .
תר ב ִבים הצ ֲעק ִו לש הה בביא במ ת ִיד תמיב ם ,ש ִבכת ה ִונה ה לה יתת לה תר ב ִבי לב ָ שש ִתות ת
תמ ָ ִ ֶשהוִ; תא שך הה תר ב ִבי בה שתנת י ִגד לש כה שך ,וש הא תמר ִבכי במחוִץ לת ִכס ִהכה ל תא
יב ָ שש ִֶתה! ת ִגם ִתכ ֲא ָ ֶשר תה ִתמזש ִבכיר ,הה תרב ב ִבנש יה במין שקלת יש ן ֶ ָ -ש ה ִי ָ תשב האפוִף
בה שת תר ש ִג ָשוִת תעל הה בר שצ ִ הפה לש ית ד הה תר ב ִבי  -ב ִב י ִק ָש ימ הה תר ב ִבי במ שס ִתפר
ִ שפ הע במים ָ ֶש ה ִיאות ת לה תק תחת ֶאת תה ִתמיב ם  -ל תא יהגב יב.
ִבכ ָ שש ִתתיב ם ָ השל ָתש דִת ִקות ת יה ָ תשב הה תר ב ִבי ש ִבכב ִשסאות  ,ו בִמ ה ִיד הקם תעל תרגש לה יו
לש תה שמ ָ בש ש
ה"זת אל"יך ֶאת הה תה ה ִקפות ת .ש ִב ָ הש העה זות ההיה ה י ִבית תה ִשכנֶ ֶסת ה
לש תמ ִהטה ִ -בכ שמ תעט יריק ימ הא הדם ,ו הִפחות ת במ ִימ האה בא ָיש נב ָ שש ֲאר ִו בִ ות ;
יהם – תס שק הרנב ים בִ ות שד בדים ,וש רות שפ באים נש טוִלי י יע הצה ָ ֶשלִ תא
י ִביני ֶ

יה בבינ ִו ֲע תדיב ן תמה ה ִק הרה.
בה שת ה ִב ירר ָ ֶש הה תר ב ִבי רות ֶצה ִבכי ית שמ ָ בשיכ ִו ֶאת ֲע בריכת ת הה תה ה ִקפות ת
ִשכ בס שד הרן וש תעד ָ ֶשלִ תא ית ֲעשׂ ִו זתאת ל תא יי יצא במ י ִבית תה ִשכנֶ ֶסת.
ישית,
בה שמ ָ בשיכוִ ,באם ִיכן ,ת ִב תה הקפות ת ...ה ִב יעת ָ ֶש ָ ִ השר ִו ת ִב תה הק הפה תה ֲח במ ָ ב
יה  -בה שתית ָ ִ ישב ָשוִב
המ החא הה תר ב ִבי ֶאת ִתכ ִ הפיו ש ִב תקלִ וִת ,וִלש תא ֲח ֶר ה
בִבמשקותמות.
ֶאת הה תה ה ִק הפה תה ָ ִ בש ָ ִ בשית הע שרכ ִו ש ִב ָ ֶש ֶקטִ .שכ ידי ל תא לש תא ִילץ ֶאת הה תר ב ִבי
לב שטר תתח וש לה קוִם  -ל תא ָ השר ִו וש ל תא הר שקדוִ] .לש בפי נכ שס החא תא ֶח ֶרת
ישית ב ִב שמ בהירוִת ,לש ל תא ָ בש הירה
נֶ ֶע שרכה ה ת ִגם הה תה ה ִק הפה תה ֲח במ ָ ב
וש בר ִקו בִדים; וִלש תא ֲח ירי הה תה ה ִק הפה תה ָ ִ בש ָ ִ בשית ָשוִב ל תא בה שר ב ִג ָיש הה תר ב ִבי
ש ִבטות ב וש בה שתית ָ ִ ישב ,תא שך בה שתרות ימם במ ה ִיד לה תה ה ִק הפה הה תא ֲחרות נה ה[.
יעית וש הה תא ֲחרות נה ה  -אות הת ִה נות יהג
ִתכ ֲא ָ ֶשר בה ב ִגיע ִו לה תה ה ִק הפה תה ָ ִ שש בב ב
הה תר ב ִבי לת ֲער שתך ת ִב ִתמ שע ה ִגל תה ִשמיכ החד לות ש ִב ֶמ שר ִתכז י ִבית תה ִשכנֶ ֶסת  -בה ב ִציע ִו
ימתות תה ש ִקבו הִעה ,ב ִבכש ידי
לה תר ב ִבי לת ֲעשׂ ות ת זתאת תה ִ תפ תעם ימ תעל ב ִב ה
לב שמנות ע בט שר החה שמיכ ִֶת ֶרת .אוִלה ם הה תר ב ִבי ל תא בק י ִבל ֶאת תה תה ה ִצ העה
ֶא ִ הלא לה תקח ש ִביה הדיו תה ש ִקדות ָשות ת ֶאת יס ֶפר תה ִתות הרה ,וש הצ תעד לש יע ֶבר
ימת הה תה ה ִקפות ת ,ש ִב ֶמ שר ִתכז י ִבית תה ִשכנֶ ֶסת.
ב ִב ת
)מ כא החד יות יתר ִשכ ָ ֶש ההרות שפ באים יב שק ש ִבע ִו ִבכי הה תר ב ִבי ההיה ה האז
ש
יאה ֲעצו הִמה תעל ִהכ שך
"ה שת הק תפת לי ב" ית ב ִביע ִו ִ שפלב ה
ש ִב בע ִצו הִמ ִה ָ ֶשל ת
ָ ֶש הה תר ב ִבי בה שמ ָ בש ש
יך ת ִב תה ה ִקפות ת ש ִב הא שמ הרם ָ ֶש יאין לה זֶ ה ָשוִם ֲא בחיזה ה
ָ ֶש בהיא ש ִב ֶד ֶר שך תה ִֶט תבע(...
ִתכ ֲא ָ ֶשר בה שת בחיל הה תר ב ִבי לה לֶ כֶ ת ,בה שס ִתות יבב ִשת בח ִהלה לב שראות ת ש ִב באם
ת ִגם ב ִגיסות תה תר ָ תש"ג ,צות יעד תא ֲח הריו לב שמקות ם הה תה ה ִקפות ת ִהכ הרגב יל.
תה תר ָ תש"ג ִ הפנה ה במ ה ִיד לה לֶ כֶ ת ש ִב בע ש ִקבות ת הה תר ב ִבי וש תה ֲח בס בידים נב שצל ִו ֶאת
הה כע שבדִה ה ִשכ ידי לש תב י ִק ָש במ ִֶמ ִנ ִו לב שדאתג לש כה שך ָ ֶש הה בר ִקוִד יב שהיֶ ה הק הצר ִשככה ל
הה ֶא שפ ָ השר...
ש ִב תמ ֲהלת שך תה ש ִצ בע הידה תעד לש ֶמ שר ִתכז י ִבית תה ִשכנֶ ֶסת ,ההי ִו ִהכ יאלִ ִו ָ ֶש הִנ ָ ששק ִו
ֶאת יס ֶפר תה ִתות הרה ָ ֶשל הה תר ב ִבי; תא שך הה תרב יש הו הִדה לי ייבִ גש רות נֶ ר -
ָ ֶש ה ִצ תעד לב שפני י הה תר ב ִבי  -ב ִב שראות תות זתאת  -המנת ע ימ תה ִנות כש בחים לש נת ָ ִ ישק,
ִשכ ידי לש תמ יהר ֶאת בס ִיו הִמן ָ ֶשל הה תה ה ִקפות ת.
ימת הה תה ה ִקפות ת ָ השר תה ה ִק ההל ֶאת "נב גִ וִן
יע הה תר ב ִבי לש בב ת
בעם בה ב ִג ת
הה תה ה ִקפות ת" ,וש הה תר ב ִבי הר תקד ִהכ הרגב יל בעם תה תר ָ תש"ג זת "ל .הה בר ִקוִד תה ֶ ִזה
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ההיה ה בא ִבטי וש הק הצר ִתכ ֲא ָ ֶשר ִ הפנה יו תה ש ִקדות ָשות ת בח ש ִורות ת ִתכ ִבסיד .תה תר ָ תש"ג,
ָ ֶש יה בבין ֶאת תה ִתמ ה ִצב ,בה שפ בסיק במ ה ִיד ֶאת הה בר ִקו בִדים לש תא ֲח ירי במ שס ִתפר
בסיבו בִבים .הה תר ב ִבי בח י ִי שך יאלה יו ִשכ ָשות יאל לה ִהמה בה שפ בסיק ִו ֶאת
הה בר ִקו בִדים...
ש ִבתתם תה תה ה ִק הפה בהכש נב יס ִו ֶאת בס שפ ירי תה ִתות הרה החזש הרה לש הארות ן תה ִק ֶתד ָש,
ימתות תה ש ִקבו הִעה
וש הה תר ב ִבי החזת ר לב שמקות מות  .ש ִב תה ב ִגיעות לב שמקות מות  ,ימ תעל ב ִב ה
)א ִהלא
 הא שמר ִו ה'עלי ינוִ' וש תקדִב ָיש וש תא תחר ִהכ שך בהכש בריז הה תר ב ִבי ִשכ תד שרכִ ות ֶתה ִ תפ תעם ההיש התה תה תהכש הרזה ה ש ִבא ֶתפן תקל(" :גוִט יות ם-טות ב" ָ השל ָתש
ִ שפ הע במים .ש ִב יעת הה תהכש הרזה ה העשׂה ה הה תר ב ִבי ִשתנו הִעה נב לש ֶה ֶבת ב ִב ָ שש ִיתי
יה הדיו תה ש ִקדות ָשות ת ִתכ ֲא ָ ֶשר ִהכל גִ וִפות תה ה ִקדות ָש במ שתנת שעני תע החזה ק!
ִתכ ֲא ָ ֶשר יה הצא הה תר ב ִבי במ י ִבית תה ִשכנֶ ֶסת וש העלה ה לש תח שדרות תה ה ִקדות ָש -
הסגש ר ִו במ ה ִיד ֶאת ִהכל תהדִש לה תות ת ,וש ככ ִהלם יה שצא ִו תהחו הִצהִ .הכ יעת יה יחלִ ִו
תח שב ירי תה ִתמזש ִבכירוִת לש בה ָ שש ִתת ִילט תעל תה ִתמ ה ִצב באם ִבכי ִשכ בפי ָ ֶש ב ִנ ִתתן
לש ָ תש יער יהם תע שצ המם ההי ִו ש ִבהוִלב ים וש נב שב ההלב ים.
יעה תעל תה ִבמ שת תר יח ָש ב ִב שפנב ים ,הע שמד ִו ִככ ִהלם
ִהכ שך במ ש ִבלב י ִהכל יש בד ה
ה ִב שר הח הבה תה ש ִגדות לה ה ָ ֶש ש ִב ֶפ תתח  .770יאלִ ִו ָ ֶשלִ תא הרצ ִו לש תה ָ שש ב ִבית ֶאת
יהם ה ִב שרחות ב וש יאלִ ִו לש כע ִהמ התם ,הע שמד ִו
תה ִ בשׂ שמ החה וש בה שמ ָ בשיכ ִו ש ִב בר ִקו יִד ֶ
ִפתה וש ָ השם ו הִבכ ִו ש ִבכב ִיות ת קות שרעות ת לי ב .תמ ֲחזֶ ה נות הרא וש האיתם.
י ִבינש תתיב ם ִ תכ ֲא ָ ֶשר נב כש נת ס הה תר ב ִבי לש תח שדרות תה ה ִקדות ָש ההיה ה העלה יו לש בה ָ ִ הש יען
תעל תה ב ִקיר ו תִמזש ִבכירות הה תרב ח.מ.א חות הדקות ב ֶ ָ -ש בִנכש נת ס בא ִתות -
נב שב תהל ש ִביות יתר ב ִב שראות תות זתאת .הה תר ב ִבי במ ב ִצדִ ות הא תמר לות ָ ֶש י ִילי שך לש יח ֶדר
)ה ִתמזש ִבכירות ת( .הה תר ב ִבי הסגת ר ֶאת תהדִֶ לֶ ת ,וש בה שתבִ ות ידד
"מ שר ִהכז" ת
תה ֶ
לש תבדִ ות ב ִב שפנב ים במ שס ִ תפר דִת ִקות ת.
הה תר ב ִבי ל תא ִ הפ תתח ֶאת תהדִֶ לֶ ת לש תאף ֶא החד ,וִכש ָ ֶש ִ הפ תתח לש תב ִסות ף
בה שת ת ִב ִיטא ָ ֶש ֶ ִזה ל תא ִשכלוִם "זֶ ה ִו תרק ימ בה שת תא ִשמצוִת יש ית הרהִ ,בכי ִהכל
תה ִיות ם ל תא האכת לש ִבתי וש הע תמ שד ִבתי תעל הה תרגש לת יב ם ,ו בִמ ִימילה א זות בהי ֲעיי פוִת
יש ית הרה ב ִבלש תבד".
ות ִבת הק ירא תה תמלש ִהכה ,הה תר ה ִבנב ית תה ת ִצ שד הקנב ית המ תרת תח ה ִיה מו ָ שִש הקא ע"ה,
יעה
ית ִה ,לה בות א במ ה ִיד ֶאל ת ִב ֲעלה ִה  -הה תר ב ִבי .הה תר ה ִבנב ית בה ב ִג ה
במ י ִב ה
יט" ,וש נב כש נש הסה לש יח ֶדר הה תר ב ִבי דִֶ ֶר שך
ימ שרחות ב הה ֲאחות ברי "יוִנש יוִן שס שט בר ש
אשית ָ ֶשל .770
תהדִֶ לֶ ת הה הר ָ ב
ש ִבתות שך ִהכ שך הות ר ִו לש ככ ִהלם ֶ ָ -ש הע שמד ִו תעל תה ִבמ שד הרכה ה ָ ֶש ש ִב ֶפ תתח 770

 לת ֲעבתר לש תצד ָ ֶש ִבמ ִמוִל וש לת ֲעמות ד הרחות ק יות יתר ִשכ ידי ָ ֶש הה תר תע ָש ל תאיע ֶאת שמנו תִחת הה תר ב ִבי .תה ִשמ כמ בִנים בה שק ִ בפיד ִו תעל ִהכ שך שמאתד וש ל תא
ית שפ בר ת
יהנב יח ִו לש תאף ֶא החד לש בה שת הק ירב לש יע ֶבר ִ .770ככ ִהלם ,זש יקנב ים
ִבכ שצ בע בירים ,הע שמד ִו ָ השם ,וש תה ִֶמ תתח ה ִג תבר וש ההלת שך.
ֲח הר הדה הא ֲחזה ה ש ִבככ ִהלם ִתכ ֲא ָ ֶשר כה ת ִצת שמנות תע הה תא שמבִ וִלת נש ס ָ ֶשל
"ה הצ ִהלה" תהחות נֶ ה דִֶ ֶר שך הק תבע לש ית ד " "770וִלש יה דות נב שרא ִו רות שפ באים
ת
הר בצים ההלות שך וה ָשות ב .וש כת ֲא ָ ֶשר תה ב ִצבִ וִר בה שב בחין ָ ֶש ִסות ֲח בבים במ ִהטה
ימ הה תא שמבִ וִלת נש ס ֶאל ִתות שך תה ב ִבנש יה ן ,נב שת שקפ ִו תהכִ תל שצ תמ שרמ ֶתרת תע ה ִזה.
תר ב ִבים ִ הפ שרצ ִו ב ִב שבכב י תח תסר תמ שעצות ברים במ ש ִבלב י לה תד תעת ִ יפ ָ ֶשר תהדִה הבר...
יצ בקי
יס שט בר ש
יבל ב ִב ש
תעד ֲא ָ ֶשר ִ תכ ֲעבתר דִת ִקות ת שספוִרות ת יה הצא ר' לי ש ִ
"הכש נב יס ִו
"את המיטה"  -הוִא בס ִ יפר  -ב
יע ֶאת תהבִ ות כב יםֶ .
וש בה שר ב ִג ת
ֲעבוִר יֶ לֶ ד ָ ֶש בִנ שפ תצע ִתכ ֲא ָ ֶשר הרץ ש ִבתות שך תה ֶ ִב ההלה ה תה ש ִגדות לה ה" .תה ִשכרוִז
יע ֶאת תה ִתמ ה ִצב ב ִב שמ תעט תמה ,תא שך ִככ ִהלם ֲע תדיב ן ההי ִו
האכי ן בה שר ב ִג ת
תה ִמו בִמים ו שִמתו בִחים.
הה תר ב ִבי יה הצא ימ תח שדרות תה ה ִקדות ָש וש נב כש נת ס לת ִכס ִהכה ,לה בו ִָש שמ בעיל.
הה תר ה ִבנב ית ,תה תר ָ תש"ג ,ההרות שפ באים וש תה ִתמזש ִבכיר תא ֲח הריו .ק ֶתדם לה כי ן,
ב ִב ש ִק ָש ִו ָ ֶש הה תר ב ִבי יב שט תעם תמ ָ ִ ֶשה ִו ש ִב תח שדרות  ,תא שך הה תר ב ִבי ָ השלת ל זתאת
ש ִבאות שמרות ֶ ָ ,ש יאינֶ ִנ ִו רות ֶצה לֶ ֱאכתל לב שפני י בקדִ ו ִָש ו בִמחוִץ לת ִכס ִהכה.
תאשות תעל יה הדיו
הה תר ב ִבי בה שתית ָ ִ ישב ת ִב ִכס ִהכה וש בה ָ שש בעין תקלִ ות ת ֶאת ימ תצח ר ָ
תה ש ִקדות ָשות ת .יה בביא ִו לש הפנה יו ית יב ן ו בִמיץ ֲענה בבים לש בקדִ ו ִָש וש אתכֶ ל ֲעבוִר
שסעו תִדת יות ם טות ב .ש ִבתות שך תה ִתמ ֲאכה לב ים ָ ֶש בה ב ִג ָיש ִו לה תר ב ִבי תה ִתפ תעם -
דִה ֲאג ִו לש תהכש נב יס ת ִגם במדִה ה ש ִגדו ָ הִשה ָ ֶשל כס ִהכרִ ,בכי לש בפי דִת תעת ההרות יפא
ר' א .זֶ לב יגש זות ן ז"ל ההיה ה הח יסר לה תר ב ִבי כס ִהכר ש ִב הדמות .
הה תר ב ִבי ל תא בה שס ִבכים לת ֲעשׂ ות ת בקדִ ו ִָש ֶא ִהלא תעל ית יב ן ,ש ִבאות שמרות :
עפ שדזש שוִס(
ב
"קדִ ו ִָש' תמאכש ט תמ תען אות יף וש ות יין )נב יט אות יש ף גש יר ִ
ב]קדִ ו ִָש עות שׂב ים תעל ית יב ן )וש ל תא תעל במיץ ֲענה בבים([".
עקאח ,וש תא תחר ִהכ שך נה תטל ֶאת יה הדיו
תא ֲח ירי תה ב ִקידו ִָש האכת ל הה תר ב ִבי לֶ ת
תה ש ִקדות ָשות ת לת ִשסעו הִדה ,י ִב יר שך תה ִמות בציא וש האכת ל ִ שפרו תִסת תח ִהלהֶ .את
)כף( תעל
תה ִ שפרו הִסה הט תבל ק ֶתדם ת ִב ִֶמלת ח ָ ֶש ההיה ה נה תוִן ת ִב ִשכלב י ִת
תה ָ ִ כשלש החן .הה תר ב ִבי ב ִב י ִק ָש לש הה בביא לות ִת'כ ת ִזיב ת' ה ִבשׂה ר לב כש בות ד תה תחג,
הט תעם תמ ָ ִ ֶשה ִו ו יִב יר שך ב ִב שר ִתכת תה ִהמזות ן.
לש ָ הש העה תק ִהלה יה ָ תשב הה תר ב ִבי ת ִב ִכס ִהכה .ב ִבזש תמן זֶ ה בה ָ שש ִתת ִ יפר שק הצת תה ִתמ ה ִצב
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לש טות הבה ,וש תא ֲח ירי תה ִ שס עו הִדה תאף נב שר ֶאה ה ִגוה ן ש ִב הפנה יו תה ש ִקדות ָשות ת .ת ִגם
ההרות שפ באים הרא ִו ש ִבכה שך ֲה הט הבה ִהכלש ָ ֶש בהיִ ,בכי ת ִב ִשת בח ִהלה ההיה ה דִ ֶתפק
יש היבתות ת ִב ִכס ִהכה העלה ה
תה ִילב נה מו שִך ש ִביות יתר ,וש באילות ש ִב יעת שמנו הִחתות וב ָ ב
בִשהתרשבִיה.
ש ִבתות שך ִהכ שך יה הצא הה תרב ית ֲעקתב יש הו הִדה הה ֶעכש ט ע"ה במ ִכס ִתכת הה תר ב ִבי,
יע לת ה ִק ההל ָ ֶשעות ד שמ תעט וש הה תר ב ִבי יי לי שך לש יביתות ִ ,הכ הרגב יל ,וש כב י
וש הות בד ת
זה קוִק הוִא ש ִביות יתר לב שמ העט שמנו הִחה ,ו הִמ החר ש ִב ֶעזש תרת תה ָ ִ ישם תהכִ תל
ִשכ הבר יב שהיֶ ה ש ִב יס ֶדר.
תא תחר ִהכ שך יה הצא הה תר ב ִבי ימ תה ִכס ִהכה וש נב כש נת ס לש תח שדרות תה הקדות ָש .ש ִב ָ הש העה זות
יתם לב שסעו תִדת יות ם טות ב,
ההי ִו שמ תע ִבטים ָ ֶש ִ שכ הבר נב שר ש ִגע ִו ו הִפנ ִו לש יב ה
ימה
ֲא הבל רתב רוִבות ָ ֶשל תה ב ִצבִ וִר נב ָ שש תאר עות ימד ת ִבחוִץ ,שמית יחל ב ִבנש ָ בש ה
ֲעצו הִרה לב שראות ת ֶאת הה תר ב ִבי יות יצא ימ תה ִכס ִהכה וש צות יעד לש תח שדרות .
יהן שׂב שמ החה
ִתכ ֲא ָ ֶשר יה הצא הה תר ב ִבי בה שצ בהיב ִו ִ הפנה יו שמ תעט וש נב שר ֲא התה ֲעלי ֶ
שמ כס ֶ ִי ֶמת .הוִא תאף ִ הפנה ה לש יע ֶבר תה ה ִק ההל ב ִב שתנו תִעת יה ד נב שמ ֶר ֶצת
יע לת ִתמ שד ירגות ת
תמ ָ ִ ֶשה ִו לש אות ת ָ ֶשל בעידוִד תה ָ ִ בש הירה .וש כת ֲא ָ ֶשר בה ב ִג ת
ָ ֶש ִבל שפני י תה ִ ֶפ תתח ָ ,השב ו הִפנה ה לש יע ֶבר תה ב ִצבִ וִר וש בס ִימן ש ִביה הדיו
תה ש ִקדות ָשות ת לש תהגש ה ִב תרת תה ָ ִ בש הירה.
לש תא תחר ָ ֶש בִנכש נת ס בה שת בחיל ִו ִ הפנה יו תה ש ִקדות ָשות ת ָשוִב לש תה שחוב יר ִתכ ִבסיד,
ִתכ בִנ שר ֶאה ימ בה שת תא ִ שמצוִת תהיש ית הרה ה ִב יעת ָ ֶשעות ידד ת ִבחוִץ ֶאת תה ָ ִ בש הירה
ש ִביה הדיו תה ש ִקדות ָשות ת .י ִבינש תתיב םִ ,שכ ָ ֶש הה תר ב ִבי יה ָ תשב ת ִב ִכס ִהכה ,בהכש נב יס ִו
לש תח שדרות במ ִהטה ָ ֶשהות בריד ִו במ י ִבית כ"ק תא שדמות "ר מות תה תרית י"צ נ"ע.
]ל תא ההיש התה זות במ ִתטת כ"ק תא שדמות "ר מות תה תרית י"צ נ"עִ ,בכי הה תר ב ִבי ל תא
בה שס ִבכים לש כה שך[.
יע לת ה ִק ההל:
ה ִב ֶא שמ תצע ִ הפ תתח הה תר ב ִבי ֶאת דִֶ לֶ ת תח שדרות ו בִב י ִק ָש לש הות בד ת
"מ ה ִזאל זי ש
יך הה תאלש שטן רו בִאיג אוִן שמ'זה אל גי יש ין ִ שפ תראוֶ וען שׂב שמ תחת
ב
יעה וש יי לש כ ִו לת ֲעשׂ ות ת שׂב שמ תחת יות ם
]ש ב ִי ָ שש שמר ִו תעל שרגב ה
יות ם טות ב" ָ ֶ
ש
]ס ִשפרוִ,
יע ָ ֶש תה ִתליש לה ה ל תא יי לי ך תה ת ִביש התה ב
טות ב[ִ .שכמות כי ן הות בד ת
ָ ֶש הה תר ב ִבי תאף הר הצה לה לֶ כֶ ת תה ת ִביש התה ,תא שך הה תר ה ִבנב ית הס שב הרה ָ ֶש העלה יו
ייבל גש רות נֶ ר יה הצא ֶאל תה ה ִק ההל ו הִמ תסר
לש בה ָ ִ הש יאר ש ִב" ["770הה תרב לי ש ִ
ֶאת דִב שב ירי הה תר ב ִבי .תא תחר ִהכ שך ִ בפ שר שס המה תה ִתמזש ִבכירות ת הות הד העה ש ִב ָ ישם
יתם לב שסעתד
"אלִ ִו ָ ֶש העשׂ ִו ִשכ הבר תה ה ִקפות ת  -יי לש כ ִו לש יב ה
הה תר ב ִבי ִבכי י
שסעו תִדת יות ם טות ב ,וש יאלִ ִו ָ ֶש ֲע תדיב ן ל תא העשׂ ִו תה ה ִקפות ת  -יב ִהכנש ס ִו

לש י ִבית תה ִשכנֶ ֶסת לת ֲער שתך תה ה ִקפות ת ש ִבשׂב שמ החה" .תה ב ִצבִ וִר תה ִשמ כמ ָ שש המע
נב כש נת ס לת י ִבית תה ִשכנֶ ֶסת .וש האכי ן ימ ֲחלת ל י ִבית תה ִשכנֶ ֶסת ה ִב שק העה וש העלש התה
ימה ת ִב ִשל הבבות ת.
ָ בש הירהֲ ,א הבל ש ִבתות שך ִהכ שך בהזש דִת ֲחלה ה הה יא ה
ות ש ִי המ יאן תה ה ִק ההל לש בה ִ הפ ירד ,וש ל ִו לב ָ ששנב ה ִיה ,במ י ִבית תח י ִיינוִ; הא שמנה םֲ ,חזה הקה
ת ִב ה ִק ָ תשת הה תר ב ִבי תעל תה ב ִצבִ וִר ִככלִ ות ִ ,בכ שמ תעט ,וש ההלש כ ִו תה ת ִביש התה לב שסעתד
שסעו תִדת החגֲ ,א הבל תא ֲח ירי ָ ֶש האכש ל ִו וש הט ֲעמ ִו שד תבר המה ,לש ל תא ִהכל
ִית האבות ן ִתכ ִמו הִבן ,במ ֲהר ִו תר ב ִבים לה ָשוִב ֶאל י ִבית תה ִֶמלֶ שך  ,לה תד תעת ֶאת
ָ ששלות ם הה תר ב ִבי ו תִמה י ִי העשֶׂ ה לות .
ִ תכ ֲא ָ ֶשר בה שת הק ירב תה ה ִק ההל הקרות ב במ תידי ֶאל ב ִבנש ית ן " ,"770הות ר ִו לות
ָשות שמ ירי תה ִ תסף לת ֲעמתד ש ִב ֶמ שר החק המהִ ,שכ ידי ל תא לב גש רתם לב שב ההלה ה
וש תר תע ָש שמיכ ִהת ברים .שמחות גי י תה ָ ִ השעות ן ֶה שרא ִו ִשכ הבר תעל תה ָ ִ הש העה ָ שש ִתתיב ם
יח ש ִבכה שך.
לב שפנות ת בִ ֶתקר ,תא שך יאין בא ָיש ָ ֶש ת ִי ָ שש ב ִג ת
ת ִב ִֶמ ָ ֶש שך ִהכל תה ש ִז תמן זה שרמ ִו לש ל תא ֶה ֶרף ֲהמות ני י רות שפ באים לש "."770
תר ב ִבים ימ ֶהם בה ב ִגיע ִו ב ִב שמכות נב ִיות ת תה ִבמ ָ שש הט הרה.
י ִבינש תתיב ם ,זש תמן המה תא ֲח ירי ָ ֶש בִנכש נת ס לש תח שדרות  ,ש ִב ָ הש העה תא תחת תא ֲח ירי
אשות נה ה -
ֲחצות ת תה ִתליש לה ה )לש ֶע ֶר שך(  -ב ִג ִהלה הה תר ב ִבי  -ת ִב ִ תפ תעם הה בר ָ
ִבכי ההי ִו לות ִשכ יא בבים ת ִב ִילב .הה תר ב ִבי בה שס ִבכים ָ ֶש ה ִיבות א ִו יאלה יו עות ד
רות שפ באים כמ שמ בחים לב שב בדיקות ת .הוִא הא תמר ָ ֶש ִמוִכה ן לש תד י ִבר בא ִהתם
יהם לה תאף ֶא החד  -ת ִגם ל תא
ת ִב ִשתנת אי ָ ֶשלִ תא יב שמ שסר ִו ֶאת במ שמ שצ יא ֶ
יהם .במ ה ִיד בהזש בעיק ִו תה ִתמזש ִבכ בירים
יהם אות לב ביד ייד ֶ
לב שקרות הביו ,לב שקרות יב ֶ
יטב ההרות שפ באים ָ ֶשל נש יוִ-יות שרק .ש ִב בא ָישות ן
תא שר ת ִבע רות שפ יאי לי ב ,במ ִ ימ ת
יהם
יהם תמכש ָ בש ייר ֶ
לת יש לה ה נֶ שח ִשפז ִו תה ִכמ שמ בחים לש " "770ו בִב ייד ֶ
תה ִשמ ָ כשכש לה לב ים.
תא שר ת ִב תעת ההרות שפ באים ה ִב שדק ִו ֶאת הה תר ב ִבי ב ִביסות בד ִיוִתִ .תות שך ִשכ ידי
יהם .ההרות שפ באים בה ָ שש ִתות שממ ִו במן
תה ש ִב בד היקה בה שת הע ירב הה תר ב ִבי ש ִב בד שב יר ֶ
תה ֶ ִי תדע ֶה העצוִם ָ ֶש הה תר ב ִבי בה שפ ב ִגין ש ִבנות שׂי א תה ִילב .יהם ההי ִו תה ִמו בִמים
יצד הה תר ב ִבי יות יד תע תהכִ תל תעל ִשפ כעלִ ות ת תה ִילב.
ִיכ ת
יאים
"כ ֲא ָ ֶשר מות בצ ב
ֶאת ֶא החד ימ תא שר ת ִב תעת ההרות שפ באים ָ הש תאל הה תר ב ִביִ :ת
דִה ם ש ִב ֶא שמ הצעוִת תמזש ירק ,תמה גִות ירם ָ ֶש תהדִה ם יי יצא  -תה ִתמ תחט
)ה ש ִז בר היקה( אות הה יריקוִת ָ ֶשבִ ות )וש וה קוִם( ,תה ִמות ָ יש שך ֶאת תהדִה ם
ת
"פ תעם" בס ִ יפר לות הה תר ב ִבי,
"ה יריקוִת"ִ .ת
ימ תה ש ִו בר בידים?" וש ההרות יפא הענה ה :ה
ישה ִו ה ִבא יאלת י וש הט תען ָ ֶשהוִא יריק וש יאינות
בה שת תענש ית נש ִבתי ש ִבכה שךִ ,בכי במ ָ ֶ
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ָ תש ה ִי שך לש ככ ִהלם .הא תמ שר ִבתי לות  :תאדִש תר ה ִבה ,דִה הבר ָ ֶשל יריקוִת מות ָ יש שך
לש תות כות ש ִבכ תתח החזה ק יות יתר; ו בִמ ִימילה א הוִא ִשכלב י לש כה ל בענש יש ני י טות ב
"ה ירי ב ִב ָ שש במינב י ֲע ֶצ ֶרת הה תר ה ִבנב ים עות שרכב ים
ו שִקדות ָ השה" וש הה תר ב ִבי בס י ִי םֲ :
"סערימאניס" וִנש או בִמים ,ו בִמ ִיכיוה ן ָ ֶש יאינֶ בִני כמ שר ָ ֶשה לש תד י ִבר ,בהנש נב י
אות ימר תמה ָ ִ ֶש הא תמ שר ִבתי וש תא ִהתה ִבת שמסתר לש תה ָ ִ שש האר".
תא ֲח ירי תה ש ִב בדיקות ת הה יא ִֶלה ,ל תא הות בתיר ִו עות ד במ שמ שצ יאי ההרות שפ באים
המקות ם לש הס יפק :הה תר ב ִבי הע תבר ֶה שת יקף לי ב החזה ק ש ִביות יתר .תה ִתמ ה ִצב
החמוִר .תא ת ִגבָ ,שות יאל ֶא החד ההרות שפ באים ,תה באם הה תר ב ִבי ל תא נֶ ֱאנת ק
"מה
יע קות ל" ,הענה ה תה ִתמזש ִבכיר - .ת
"ה תר ב ִבי ל תא בה ָ שש במ ת
במ ִשכ יא בבים?"  -ה
יע תאנש תחת
"ה באם הה תר ב ִבי ל תא בה ָ שש במ ת
ִזתאת אות ֶמ ֶרת"ִ ,הת ימ תִה ההרות יפא ,ת
"ה תר ב ִבי תרק בה שתית ָ ִ ישב
ִשכ יאב? תה באם ל תא בה שת ִתפ ִיתל במ ב ִי ִסו בִרים?"  -ה
"אף ֶהגֶ ה ל תא נב ָ שש תמע במ ִבפיו .ל תא
ש ִבכב ִשסאות " ,הענה ה תה ִתמזש ִבכיר ,ת
ִשתלוִנה ה ,תאף ל תא ֲאנה החה .הוִא תא בפיל ִו בה שמ ָ בש ש
יך ת ִב תה ה ִקפות ת ִהכ הרגב יל".
"עלֶ ה
יך לה תד תעת" בה שס ב ִביר
ההרות יפא ל תא ֶה ֱא במין לש במ ָ שש תמע האזש נה יו .ה
"כי הה תר ב ִבי הס תבל ִשכ יא יבי ִת ֶתפת .זֶ ה ִו ֶס ֶבל ָ ֶשהוִא
ההרות יפא לת ִתמזש ִבכירִ ,ב
ימ תעל לש כ תתח תה ִ ֶס ֶבל הה ֱאנות ָ בשיֲ .אנב י רות יפא ִשכ הבר תעשׂש רות ת ָ השנב ים
ו יִמעות לה ם ל תא נב שת תקלש ִבתי ה ִב הא הדם ָ ֶש יהגב יב לב כש יא בבים יאלִ ִו ת ִב ִצו הִרה
"מעות לה ם ק ֶתדם
ָ ֶש ִהכזות  .יאינֶ בִנ י יה כתל לש הה בבין זתאת" ,במלש ימל ההרות יפא ,י
לה כי ן ל תא נב שת תקלש ִבתי ש ִבתות הפ העה ִהכזתאת".
ההרות שפ באים ֶה שחלב יט ִו במ ה ִיד לה יתת לה תר ב ִבי זש בר היקה נֶ גֶ ד ִשכ יא בביםֶ .א החד
"ה באם לה יתת לה תר ב ִבי
ההרות שפ באים נב ת ִג ָש וש ָ הש תאל ֶאת הה תר ב ִבי יש ָ בשירות ת :ת
"אין צ ֶתר שך"ֶ .א החד
זש בר היקה נֶ גֶ ד ִשכ יא בבים?" "ל תא" ,הענה ה הה תר ב ִבי במ ה ִיד ,י
"ה באם ל תא
ימ תה ֲח בס בידים ָ ֶש הִנכת ח ת ִב ִ המקות ם הא תמר ש ִב הרגש זה ִה לה רות יפא :ת
ה ִברוִר לש הך ָ ֶש באם תא ִהתה ָשות יאל ה ִבא ֶתפן ִהכזֶ ה ,הה תר ב ִבי ש ִבות דִת אי יש הס ירב.
הה ירי תה ִיות ם יות ם טות ב וִלש בפי תה ֲהלה כה ה כמ ִהתר לת ֲעשׂ ות ת זש בר היקה תרק
"כרות יפא
ב ִב שפ כקדִת ת ההרות יפא" .ההרות יפא יה בבין וש החזת ר לה תר ב ִבי וש הא תמרִ :ש
ֲאנב י במ שצוה ה תעל הה תר ב ִבי לש תה שס ִבכים לת ש ִז בר היקה .תה ש ִז בר היקה בח ִיוִנב ית
ש ִביות יתר ִבכי הע שצ תמת תה ִשכ יא בבים שמ תס ִֶכנֶ ת ֶאת תח י ִיי הה תר ב ִבי!" הה תר ב ִבי
בה שס ִבכים במ ה ִיד .תא ֲח ירי תה ש ִז בר היקה ,לת שמרות ת ָ ִ ֶש ההיש התה ש ִב במ ִנוִן ה ִגבות תִה ,נה ח
הה תר ב ִבי תרק שמ תעט ,ות יש בהי תהדִה הבר לת ִ ֶפלֶ א ש ִב יעיני י ההרות שפ באים.
יהם ו תִמ שס הקנה התם ההיש התה תחד
י ִבינש תתיב ם בה שתית ֲעצ ִו ההרות שפ באים י ִביני ֶ
תמ ָ שש המ בעית :תעל הה תר ב ִבי לת ֲעבתר במ ה ִיד לת ִתמ שחלה הקה לש בט ִפוִל נב שמ הרץ

ש ִב ֶא החד תה ִֶמ שר ִהכזב ים הה שרפו בִא ב ִיים ָ ֶשל נש יוִ-יות שרק .ש ִב תמ ה ִצבות ִהכ יעת
ֶה החמוִר הוִא זה קוִק לת ב ִצ ִיוִד תה ִתמ שת באים וִלש תה ָ שש ה ִג החה שצמו הִדה.
"אינֶ נִות זה ז במ ִהכאן,
קות לות ָ ֶשל הה תר ב ִבי ההיה ה תח ִהל ָש שמ תעט ,תא שך ִתת ב ִקיף :י
ֲאנב י נב ָ שש האר ִפתה" .הה תר ב ִבי הא תמר לה ֶהם ָ ֶש תה שחלה הטתות בהיא תה ִתמ שס הקנה ה
תה ִסות בפית .ל תא ה ִבא ב ִבכש לה ל ת ִב ֶח ָ ששבִ ות ן ָ ֶש ב ִי ִתסע; הוִא יב ָ ִ הש יאר ש ִב תח שדרות .
"מה ההיה ה עות שֶׂ ה הא הדם ָ ֶש בִנ שמ הצא ש ִב המקות ם ָ ֶש יאין בִ ות י ִבית
ֶ
רות שפ באים?" ָ ,הש תאל הענה ה הה תר ב ִבי לש ֶא החד ההרות שפ באים; ו בִב י ִק ָש לה יתת לות
)כ הרגב יל(.
תה ִ תליש לה ה לה נו תִח וִלש המ ֳח הרת יב שהיֶ ה ש ִב יס ֶדר ִה
רות יפא תא יחר ָ הש תאל ֶאת הה תר ב ִביֶ ,מה ההיה ה עות נֶ ה לֶ הח בסיד ש ִב תמ ה ִצב
זי ֶהה ֶ ָ -ש ההיה ה ָשות יאל תה באם לה לֶ כֶ ת לש יבית שרפו הִאהִ .שת ָשו תִבת
הה תר ב ִבי ההיש התה ָ ֶש יאינֶ ִנ ִו שמ כח ה ִיב לת ֲענות ת תעל ב'אלִ ִו יש צוִיה יר'...
במ ה ִיד העלה ה ֶא החד תה ִנות כש בחים לת ִקות המה הה ֶעלש יות נה ה ש ִב' ָ ,'770השם יה ָ ששב ִו
וש בחכִ ִו הה תר ה ִבנב ים .ש ִב במדִה ה ָ ֶש ב ִי שצ הט שרכ ִו לש הב ירר יאיזות ָ שש יאלה ה בהלש כה בתית,
וש ָ הש ֲאל ִו – תעל ִ בפי ת ִב ה ִק ָ תשת הה תר ב ִבי  -לש הב ירר ֶאת תח ת ִות דִת שע ִהתם
ש ִב ֶק ָ ֶשר לש יבית הה שרפו הִאה .הה תר ה ִבנב ים הות ר ִו לש בח ִיוִבִ .תכ ֲא ָ ֶשר החזת ר
יע זתאת לש תר ב ִבי הק תטע הה תר ב ִבי ֶאת דִש הב הריו ,אות ֶמר ב ִב י ִק ָש:
תה ִ הל ה וש הות בד ת
)"א שפרו ִֶמער באיד"( ו שִצ בריכב ים לב ָ ששמ תתע
"היות ת ות ֲאנב י יש הו בִדי דִה בתי ת
ֱ
ש ִבקות ל הה תר ה ִבנב ים ,במ ִימילה א תאל ִתת ב ִגיד ִו לב י ֶאת תה ִ שפ תסק ִשכ ידי ל תא
לש תאלש יצנב י לה לֶ כֶ תִ ,בכי יאין צ ֶתר שך לה לֶ כֶ ת לש יבית ההרות שפ באים".
ָשוִב נב ִס ִו לש תב י ִק ָש ימ הה תר ה ִבנב ית תה ב ִצ שד הקנב ית ָ ֶש ִשת תב י ִק ָש יא ֶצל הה תר ב ִבי
וייסט תאלי יין
"ער וי ש
לה לֶ כֶ ת לש יבית הה שרפו הִאה ,תא שך בהיא הענש התה :י
וה ואס צ ִו הטאן!" ]הוִא יות יד תע ש ִב תע שצמות תמה ִתל ֲעשׂ ות ת[...
ִתכ ֲא ָ ֶשר הרא ִו ההרות שפ באים ָ ֶש בא ָיש ל תא יה זב יז ֶאת הה תר ב ִבי ימ תה שחלה הטתות ,
בה שס ִתות שדד ִו במ שס ִ תפר דִת ִקות ת .לש תב ִסות ף נת ֲענה ה ֶא החד ימ ֶהם וש הא תמר
"אם יאין הה תר ב ִבי תמ שס ִבכים לש בא ָ שש ִפוִז  -האנ ִו עות זש בבים במ ה ִיד
לה תר ב ִבי :ב
ו שִמ בס בירים ִהכל תא ֲח הריוִת .האנ ִו רות שפ באים כמ שמ בחים וש תע ִבת יירי נב ִהסיות ן
וש האנ ִו אות שמ ברים ִבכי יי ָש ִהכאן תס ִהכנת ת נש הפ ָשות ת .באם הה תר ב ִבי יאינות
תמ שס ִבכים לש בה ִהכני ס לש ֶמ שר ִהכז שרפו בִאי ,יאינֶ ִנ ִו יש כות לב ים לב שהיות ת תא ֲח הר באים
לש החיי י הה תר ב ִבי" - - -
ימ ֲהר ִו תה ִתמזש ִבכ בירים,
ות יש בהי ִבכ שראו הִתם ֶאת תה ִתמ ה ִצב ֶה החמוִר ָ ֶש ִנות תצר ,וב ת
ית תחד בעם במ שס ִ תפר ֲח בס בידים ,לש הה בביא בצ ִיוִד במ ִֶמ שר ִהכז שרפו בִאי יש הו בִדי
ָ ֶש ב ִב שברו שִקלב ין .וש זתאת ל תא לב שפני י ָ ֶש ֶא החד ההרות שפ באים נב ת ִג ָש לה תר ב ִבי ,נה גת ע
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ש ִביה דות תה ש ִקדות ָשות ת ,ו בִב י ִק ָש לש תק י ִבל ֶאת תה שס ִהכ המתות לש הה בביא ֶאת ִהכל
תה ב ִצ ִיוִד הה האמוִר לש תח שדרות ָ ֶשל הה תר ב ִבי .הה תר ב ִבי בה שס ִבכים .וש האכי ן במ ה ִיד
יה בביא ִו לת ֶח ֶדר ֶאת ִהכל תה ב ִצ ִיוִד תה ִתמ שת באים.
ֶא החד ימרות שפ יאי תה ִֶמ שר ִהכז העזת ר ב ִב שב בח תירת תה ב ִצ ִיוִד וש תה ִבמכש ָשוִרִ .תכ ֲעבתר
ָ הש העה תק ִהלה נֶ ֱה תפ שך תח שדרות ָ ֶשל הה תר ב ִבי לת ֲח תדר בט ִפוִל נב שמ הרץ שמ ָ כשכש לה ל
וש גה דו ִָש בצ ִיוִד .אות תות רות יפא בח י ִבר ֶאת הה תר ב ִבי לש במכש ָשוִר תה ִתמ ֲע הקב.
ההרות שפ באים ָ ֶש הִנ כש ח ִו תעל ֲא התר ֶה שחלב יט ִו לש תהזש בריק ָשוִב לה תר ב ִביֲ ,א הבל
יה האכי ן נה ח הה תר ב ִבי
תה ִ תפ תעם ש ִב במ ִנ וִן ה ִגבות תִה יות יתר )מות שר בפין( ,וִלש תא ֲח ֶר ה
לת ִֶמ ָ ֶש שך תא שר ת ִבע ָ השעות ת לה ֶע ֶר שך .שמ כא החר יות יתר בה שת ת ִב ִשט האה הה תר ה ִבנב ית,
ש ִב ֶה שק ָ ישר לש כה שךֶ ָ ,ש ִימעות לה ם ל תא זה כוִר לה ִה ָ ֶש הה תר ב ִבי יאי ִ תפ תעם יה ָ תשן
לת ִֶמ ָ ֶש שך תא שר ת ִבע ָ השעות ת! ...ת ִב ָ ִ הש העה הח ימ ָש וש יח בצי לב שפנות ת בִ ֶתקר
)מ תה ִֶמ שר ִהכז( ,לש תת שד יה המתות ֶ ָ ,ש הה תר ב ִבי הע תבר תעכש ָ השו
בה שב בחין ההרות יפא י
אשות ן.
ֶה שת יקף הק ָ ֶשה ָ ,ישנב י; וש הק ָ ֶשה ש ִב תה שר י ִבה ימ הה בר ָ
תה ִתמזש ִבכ בירים תה ִשת ָשו ָ בִשים יה שצא ִו במדִת שע ִהתם .לה שרגה בעים הח ָ שש ָש ִו
יהם יב שב ש ִגד ִו ה ִב ֶהם .ה ִברוִר ההיה ה לה ֶהם ִבכי הה תר ב ִבי זה קוִק
ָ ֶש ִ בל שבבות ית ֶ
לש בט ִפוִל שרפו בִאי במ שקצות בעי ו שִמ כע ִֶלה .תא שך תמה ש ִביה הדם לת ֲעשׂ ות ת?
יהם ,שצמו בִדים
ש ִב בא ָישות ן לת יש לה ה יה ָ ששב ִו יאין אות נב ים ,תעל ִבכ ִשסאות ית ֶ
לש תח שדרות ָ ֶשל הה תר ב ִבי וש יב גש ע ִו ֶאת מ התחם ת ִב ָ ִ שש יאלה ה תמה ב ִי שהיֶ ה תצ ֲע הדם
תה ה ִבא .תה ִנות כש בחים ,ההרות שפ באים וש הה תר ה ִבנב ים ,בה שתלת ש ִבט ִו ִהכ יעת הק ָשות ת
)תות שך ִשכ ידי שמנו הִחה
באם לה תק תחת ֶאת הה תר ב ִבי לש יבית הה שרפו הִאה ִ
ָ ֶש ִשל תא ֲח ירי זש בר היקה( אות ל תא  -יאלִ ִו לת בח ִיוִב וש יאלִ ִו לב ָ ששלב ילה ה,
יעה
וש הק ָ שש התה תעל ִככ ִ הלם תה תהכש הר העה .הה תר ה ִבנב ית ע"ה בהיא ָ ֶש תה ִשכ בר ה
לב ָ ששלב ילה ה ש ִב הא שמ הר ִה ִבכי החלב ילה ה לת ֲעשׂ ות ת תמ ָ ִ ֶשה ִו לה תר ב ִבי נֶ גֶ ד שרצות נות .
וש האז ש ִב ָ הש העה ָ יש ָש לב שפנות ת בִ ֶתקרִ ,שכמות בה ִהכה תר תעם ש ִבמתחות ָ ֶשל ֶא החד
תה ִתמזש ִבכ בירים" :ד"ר ות יש ס!" ,הק תפץ במ ִבכ ִשסאות  ,ד"ר ות יש ס במ ָ ִ בש היקאגות ,
הוִא ית ֲעזתר!".
ד"ר ות יש ס ההיה ה רות יפא לי ב במ ִשמק שתר יבי תח ת ִב"ד ,וש תאף ב ִב י ִקר ִתפ תעם
ת ִב ֲח תצר הה תר ב ִבי .הוִא ההיה ה הא שמנה ם הצ בעיר  -תא שך ָ ששמות ההלת שך לש הפנה יו
יח .ש ִבל תא לש תא י ִבד ָ ששנב ה ִיה בה שת תק ָ ִ ישר תה ִתמזש ִבכיר
ִשכרות יפא כמכש ָ השר ו תִמ שב בט ת
ֶאל ד"ר ות יש ס .ההרות יפאֶ ָ ,ש ִֶנ שח תרד שמ תעט במ ב ִצלש צוִל תה ִֶטלֶ פות ן ָ ֶש יה בעיר
אות תות במ ָ ששנה תות ב ִב ָ שש תעת בִ ֶתקר כמ שקדִֶ ֶמת זות ָ ֶשל יות ם טות ב ,הק תפץ
יח
אשות ן לב נש י ִו יות שרק" ,וש יהנב ת
"אנב י עות לֶ ה תעל תה ִ המטות ס הה בר ָ
וש הא תמרֲ :

ֶאת תה ָ ִ ששפות ֶפ ֶרת.
יע לת ה ִק ההל לש תה שת בחיל לות תמר
ישה ִו במ ב ִב שפנב ים וש הות בד ת
י ִבינש תתיב ם ,יה הצא במ ָ ֶ
ִשת בה ִ בל ים .ש ִב ָ הש העה ָ יש ָש ת ִבבִ ֶתקר יה שצ האה ה ִב ֶרגֶ ל שקבו הִצה ָ ֶשל 16
יהם הה תרב יות יאל ִשכ תהן ,הה תרב ָ השלות ם
ימים  -י ִביני ֶ
תא שב ירכב ים ו שִת במ ב
דִ ו ֶ ִִבער ָ ישם טות ב תה ִהת במים דִה וב ד ֶפלש שד המן ,וש עות ד ִתכ ִהמה ימ ֲח ָשו יִבי
ימים וש תאנת ָ"ש ֶ -אל בצ ִיוִנות ָ ֶשל כ"ק תא שדמות "ר מות תה תרית י"צ
תה ִשת במ ב
נ"ע ,לש בה שת ִתפ ִילל וש לות תמר ָ ִ השם ִשת בה ִבלים .שמ כא החר יות יתר ,ש ִב ָ הש העה 11
ת ִבבִ ֶתקר ,יה שצ האה שקבו הִצה ָ ִ ששנב ה ִיה לש תד שר ִהכ ִה ,דִֶ ֶר שך ָ ֶשל ָ יש ָש ָ ששעות ת
ֲהלב יכה ה; וש כה שך ש ִב ֶמ ָ ֶש שך ִהכל ָ ששעות ת יי תמ תמת תה תחג.
ו שִבכה ל שמ בדינה ה ו שִמ בדינה ה ֲא ָ ֶשר נות תדע ה ִב ִה תמ ת ִצב ש ִב בריאוִתות ָ ֶשל הה תר ב ִבי
במ ֲהר ִו ִככ ִהלם לש תב י ִק ָש וִלש בה שת תח יִנן לב שפני י יות ָ ישב המרות ם לש תה שחלה המתות
תה ִ שמ בה הירה; ת ִגם ש ִב ֶא ֶרץ תה ִק ֶתד ָש נות תדע תהדִה הבר בח ָיש תמ יהר ,ו בִמ ה ִיד
ההלש כ ִו לש בה שת ִתפ ִילל לש ית ד תה ִ שמקות מות ת תה ש ִקדות ָ בשים ,שר הבבות ת הע שמד ִו לש ית ד
תה"כִ ֶתתל תה ִתמ ֲע הר בבי" לש בה שת ִתפ ִ ילל לב שרפו הִאתות תה ש ִקרות הבה ָ ֶשל הה תר ב ִבי.
ת ִב ִי ות ם תההוִא נה תתן הה תר ב ִבי לש הה תרב שקזת שרנות שב שס בקי ָ ששני י ת ִב שקבִ ו יִקי
)ש בהכש נב יס ִו יאלה יו לב שפני י תה תחג( ,וש הא תמר לות  :זֶ ה ִו ב ִבכש ידי
ת'מ ָ שש ֶקה' ָ ֶ
לש תח ִ ילק לש כה ל ֶא החד וש ֶא החד ש ִב יעת תה בה שתות ֲעדוִת ָ ֶש ִבל שפני י הה תה ה ִקפות ת -
ָ ֶש ש ִבות דִת אי יש תא שר ש ִגנ ִו  -ו שִבות דִת אי ל תא יש תח ִ שסר ִו ה ִב ִה דִב שב ירי תה ִתות הרה,
תה בה שתעות שררוִת וש תה ִ בשׂ שמ החה .וש תא תחר ִהכ שך ית תע שרכ ִו ֶאת הה תה ה ִקפות ת
וש ָ ֶש ִבת שהיֶ ינה ה ש ִבשׂב שמ החה ,וש ָ ֶשלִ תא יב גש תרע במ ִ בשׂ ִשמ תחת תה החג"ִ .שכמות כי ן
הא תמרֶ ָ ,ש ב ִי ָ שש ִת ִו ימ תה ִתמ ָ שש ֶקה עות ד ש ִב ֶמ ָ ֶש שך תה ִיות םֶ ָ ,שלִ תא יב שהיֶ ה ִשכ ימכב ין
ימ תה ִיות ם לש המ החר.
תא תחר ִהכ שך נב כש נת ס תה תר ָ תש"ג ז"ל לש הה תר ב ִבי ,וש הה תר ב ִבי הא תמר לות ִבכי הוִא
"א ִהתה הה שר יא הת" ,וש ָ ֶש ב ִי שמ ִשכר ִו
יח ת ִב ִנות גי תע לב שפסו יִקי ת
עות שֶׂ ה בא ִתות לש ָ השלב ת
ימים ִ -הכ הרגב יל,
י-ת במ ב
ֶאת תה ִ שפסו בִקים  -לש טות תבת יש ָ בש תיבת ִתות שמכי ִש
ו שִבלב י ָ בש ִנוִיב ים; ֶאת בה ָ שש ִתת ִשתפוִתות  -הא תמר הה תר ב ִבי  -יב ִיתן
)של
ש ִבדות לה ברים יש בח בידים ,וש כה ל במי ָ ֶש ב ִי שקנֶ ה ִ הפסוִק יש תק י ִבל דִ ות לה ר ָ ֶ
הה תר ב ִבי( .לב שפנות ת ֶע ֶרב בה שת ת ִב ִיטא הה תר ב ִבי ָ ֶש ש ִב יעת תה בה שתות ֲעדוִת
יפן ֶ ִבענש קל
יצט אות ש
"אז דער וה ואס זב ש
ו תִב ֲהלב יכה ה לה תה ה ִקפות ת יש תצ ש ִיר ִו ה
 פעלט נב יט!" ]= ָ ֶש ֶ ִזה ָ ֶש ִיות ָ ישב תעל תה ִבכ ִיסא  -ל תא הח יסר!.[...ש ִב ָ הש העה ִית ָ תשע ה ִב ֶע ֶרב ,לב שפני י הה תה ה ִקפות ת ,בה שתית ָ ִ ישב תה ה ִק ההל תה ה ִגדות ל
לש בה שתות ֲעדוִת בעם זב שקני י תה ֲח בס בידיםִ .בכ ִ שסאות תה הקדות ָש ָ ֶשל הה תר ב ִבי
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ההיה ה כמ הִנח ב ִב שמקות מות ִ ,הכ הרגב יל ...בח ִשלק ִו לש כה ל ֶא החד וש ֶא החד
ימ תה ִ תמ ָ שש ֶקה ָ ֶש הה תר ב ִבי ָ השלת ח ב ִב שמיכ החד ֲעבוִר תה בה שתות ֲעדוִת.
"ה באם
ש ִבלי יל שׂב שמ תחת ִת ות הרה ָ הש תאל הה תר ב ִבי ֶאת הה תרב י.ל .גש רות נֶ ר :ת
"כן"ָ .שוִב ָ הש ֲאלות הה תר ב ִבי:
ההלש כ ִו לש שׂת ִימ תח ש ִב הב ִיתי ִשכנֶ ֶסת?" וש הענה הִ :י
"וה ואס טוִט זי ש
]מה ִקות ֶרה לש תמ ִהטה
)ב יבית תה ִשכנֶ ֶסת(? ת
יך אוִנש שטן ש ִ
וע בדים במ ָ ִ הש העה ִית ָ תשע" .הה תר ב ִבי
"מ שתוה ת
ש ִב יבית תה ִשכנֶ ֶסת?[ וש הענה ה :ב
בה שמ ָ בש ש
"מיט תא ָ ֶש ִטו ִֶרעם? ִבת שמסתר לה ֶהם" הא תמר,
יך לש בה שת תענש יי ן :ב
ָ ֶש הא תמ שר ִבתי ָ ֶש ב ִי שהיֶ ה במיט תא גש רות יש ֶסע ָ ֶש ִטו ִֶרעם!".
תא תחר תה בה שתות ֲעדוִת ההלש כ ִו ִככ ִהלם לת ֲער שתך ֶאת הה תה ה ִקפות ת ש ִב יבית
תה ִ שכ נֶ ֶסת תה ה ִגדות ל .הה תה ה ִקפות ת נֶ ֶע שרכ ִו ש ִבשׂב שמ החה ש ִגדות לה ה ות ֲעצו הִמה
שמאתד ,תעד ָ ֶש ת ִגם "לש תמ שעלה ה" נב ָ שש שמע ִו תה ָ ִ בש בירים וש הה בר ִקו בִדים .ש ִב יעת
הה בר ִקו בִדים נב ש ִגנוִ ,ש ִב ֶמ ָ ֶש שך ָ הש העה ֲא כר ִהכהֶ ,את תה בִנגִ וִן "זה אל ָשות ין זת ין
עבה
דִב י ש ִג כא ִהלה" ,תא שך תה ִ תפ תעם ֶה שחלב יפ ִו ֶאת במלִ ות התיו ש ִב ש"ד ֶער שר ֶ ִ
עבה וֶ ועט גש עזוִנש ט
זה אל גש עזוִנש ט זת ין" ,ו שִמ כא החר יות יתר  -ש"ד ֶער שר ֶ ִ
עבה באיז גש עזוִנש ט"ִ ,תכ ֲא ָ ֶשר ִהכל במי
זת ין" ו שִמ כא החר יות יתר ש"ד ֶער שר ֶ ִ
ָ ֶש ִנתכת ח ש ִב יבית תה ִשכנֶ ֶסת ל תא יב ָ שש ִתכח ִהכל יש ימי תח ה ִייו ֶאת תס ֲע תרת
הה בר ִקוִד תה ֶ ִזהֶ ָ ,ש ִבמ ת ִצד ֶא החד נב שר תקד ש ִבשׂב שמ החה תר ה ִבה ו בִמ ת ִצד ָ ישנב י בעם
דִש המעות ת ש ִב יעיני י ִהכל ֶא החד.
ֶא החד ההרות שפ באים בה שת ת ִב ִיטא תא תחר ִהכ שך ָ ֶש באלִ ִו יה תדע תה ה ִק ההל ִתכ ִהמה
נה תחת רו תִח גִות ירם נב גִ וִן זֶ ה לה תר ב ִבי  -ההי ִו שמנת ש ִגנב ים אות תות ִהכל תה ש ִז תמן
לש ל תא ֶה ֶרף!
ש ִב ֶמ ָ ֶש שך ִתכ ִ המה ָ השבוִעות ת נב ָ שש תאר הה תר ב ִבי ש ִב תח שדרות ש ִב 770-וש בה שמ ָ בש ש
יך
ת ִב ֲעבות הדתות תה ש ִקדות ָ השה .שׂב יחות ת ו תִמ ֲא המ ברים ָ ,כשדִש ר ִו ימ ֶח ֶדר הה תר ב ִבי
ש ִבכה ל מות הצ יאי ָ תש ה ִבת ,וש יה שצא ִו לה אות ר ,הסמו שִך לת ֲא במ היר התם כמ ה ִג בהים תעל

יש ידי הה תר ב ִביִ .תכ ֲעבתר ֲח במ ָ ִ השה ָ השבוִעות ת ֶ ָ -ש ת ִגם ה ִב ֶהם הע תבד ב ִב שמל תא
תה ִ ֶמ ֶרץ  -החזת ר הה תר ב ִבי לש תמ שסלוִל ֲעבות הדתות הה הרגב יל.
ישי )לש הח שד ָ ישי תהח ֶתרף( הוִא ח ֶתד ָש ִבכ שסלי ו ,ש ִב ִיות ם
ת ִבח ֶתד ָש תה ָ ִ ששלב ָ ב
אשות נה ה  -ימ האז אות תות
ֶא החד בִ ות  ,יה הצא הה תר ב ִבי ימ תח שדרות  ,ו תִב ִ תפ תעם הה בר ָ
ימים שמ-
לת יש לה ה  -נה תסע לש יביתות  .בצבִ וִר ה ִגדות ל ָ ֶשל ֲח בס בידים ו שִת במ ב
 770בה שת ִתכ שִנס ִו ת ִב ִֶפ תתח  ,770ו שִב ָ הש העה ָ ֶש תבע וש יח בצי ת ִב ִתליש לה ה ,לי יל
יע הה תר ב ִבי ב ִב שמל תא ֲה הדרות ש ִב ֶפ תתח י ִבית תח י ִיינוִ...
תאש ח ֶתד ָש ,הות בפ ת
ר ָ
תמה ִֶנ שאדִה ר ההיה ה תמ שר ֶאה כִ יתהן ה ִגדות ל ש ִב יצאתות במן תה ִק ֶתד ָש; ו שִבא ֶתפן
שס ִפות נש הטנב י ִהפ שצח ִו ִככ ִ הלם ש ִב ָ בש הירה תאדִב הירה ָ ֶש ה ִב שק העה וש העלש התה
ל-על ִ ,תכ ֲא ָ ֶשר הה תר ב ִבי שמעות ידד אות הת ִה ש ִביה הדיו תה ש ִקדות ָשות ת ...וש כה שך
ֶא ת
נה תסע תה ת ִביש התה .וש לת ש ִיהו בִדים ההיש התה אות הר ִה וש שׂב שמ החה וש שׂה שׂ ות ן וש יה הקר.
יעה ש ִבכה ל תק שצוי י ִית יבל ,לב בִ ות ת
בח ָיש תמ יהר בה שת ִתפ ָ ִ שש הטה תה ש ִי בד ה
תה ֲח בס בידים המלש א ִו שׂב שמ החה וש גב יל וש ככ ִהלם בא ֲחל ִו "לש החיב ים" בא ָיש
"א ָ שש ירינ ִו
לש יר יעה ִו ֲאפו בִפים ָ ֶש תבח וש הות הד האה לה יא-ל תההות הדאות ת ,ת
תמה טות ב ֶחלש יקנוִ"...
וש באם ש ִבכה ל ההעות לה ם ִהכ שך  -ש ִב הדלֶ ת תא ִמות התיו ָ ֶשל הה תר ב ִבי ,תעל תא תחת
ִתכ ִהמה וש כת ִהמה .ש ִב ֶמ ָ ֶש שך ָ השעות ת ֲא כרכִ ות ת הר תקד תה ב ִצבִ וִר ש ִבשׂב שמ החה ת ִבל
ִשתת תתאר ִשכ ָ ֶש ִככ ִהלם 'דִ ות ֲאגב ים' לש תה ָ ששלב ים תה ִיות ם ֶאת שׂב שמ תחת
הה תה ה ִקפות ת ָ ֶשל ָ שש במינב י ֲע ֶצ ֶרת ו תִמ ָ שש יקה ִתכ ִמו הִבן נב ָ שש ִתפ שך ִתכ ִתמיב ם...
תמ ת ִצב ההרו תִח ָ ֶשל תה ה ִק ההל ש ִבאות הת ִה ָ הש העה ההיה ה ִהכל ִהכ שך שמרות המם
וש תה ִ בשׂ שמ החה וש ההא ָ ֶתשר בה ב ִגיע ִו לש במ הידה ִהכזות תעד ָ ֶש הה תר ה ִבנב ית
בה שת ת ִב ִשט האהֶ ָ ,ש תעד האז ל תא ֶה ֱע בריכה ה ֶ ִב הע שצ המה  -תעד ִתכ ִהמה תע ה ִזה
בהיא תא ֲה תבת תה ֲח בס בידים לה תר ב ִבי.
]כפר חב''ד[
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"זאת התורה אדם"

)במדבר יט' ,ד(

כשם שבאדם ישנם גוף ונשמה ,כך גם בתורת ישראל ישנם גוף התורה )פשט הכתוב'-נגלה'(
ונשמת התורה )פנימיותה ,סודותיה ורזיה'-נסתר'( .במדור זה מובא פרוט נושאי הפרשה על פי
'נגלה' ,ובמדור שלאחריו יובא ביאורה של נקודה או של מספר נקודות מן הפרשה על פי פנימיות התורה.

נקודות עיקריות בפרשת תולדות
ולאום מלאום יאמץ
שנים רבות חולפות מאז נישואי יצחק ורבקה ועדיין לא
זכו הם לילדים .יצחק ,שהגיע כבר לגיל העמידה ,מתפלל
על כך מעומק לבו והקב"ה שומע לתפלתו ופוקד את
רבקה .במהלך הריונה חשה רבקה כי משהו בלתי רגיל
מתחולל בבטנה :טלטלות עזות של סימני חיים סוערים
מתרוצצים בקרבה .היא מחליטה לברר את משמעות
הדבר והולכת לבית המדרש של שם .שם בן נח מגלה לה
ברוח הקודש כי בבטנה תאומים שמהם ייצאו שני לאומים
אשר יתעמתו ביניהם במהלך כל הדורות ,ותחושותיה
בעת ההיריון מבשרות על מאבקם שיחל עם לידתם.
ראשון יוצא תינוק מרובה שיער ואדמוני ,ונקרא שמו
עשו .אחריו ,אוחז בעקבו ,יוצא אחיו ונקרא שמו יעקב.
יצחק בן שישים שנה בלידתם.
התאומים גדלים ,ועד מהירה ניתן להבחין בהבדלים
תהומיים באישיותם ,ממש מן הקצה אל הקצה .עשו -
ערמומי ,חמדן וגס רוח ,ואילו יעקב  -עדין ,ישר דרך
וירא שמים .יצחק ,מאמין בלבו כי בתוככי עשו הגס
והאלים שוכנת נשמה גדולה ,על כן הוא מקרבו מתוך
תקוה כי ברבות הימים יופנו יכולותיו העצומות לטובה.
ואילו רבקה ,היא מעדיפה את יושרו ותמימותו של בנה
יעקב.
יום אחד ,חוזר עשו הצייד עייף ורעב ממעלליו בשדה,
ופוגש את יעקב הלמדן עוסק בהכנת נזיד עדשים.

ברעבונו הגדול מבקש עשו מיעקב שילעיטו מן התבשיל
המהביל .יעקב מציע לאחיו עסקה :מוכן הוא למכור לו
את נזיד העדשים תמורת זכות הבכורה של עשו שהיתה
שמורה לו עד עתה .עשו ,שבז לענין הבכורה ,קל בעיניו
לוותר עליה והוא ממהר למכור בשבועה את בכורתו
בעבור תבשיל העדשים.

יצחק בגרר שבארץ פלישתים
בשל רעב כבד הפוקד את ארץ כנען )ישראל( ,יוצא
יצחק למצרים .בדרכו נגלה אליו ה' ואוסר עליו לרדת
מצרימה )משעלה על המזבח כ'עולה תמימה' בנסיון
העקדה נאסרה עליו היציאה מן הארץ( .הקב"ה מברכו
ומבטיחו כי בו ובזרעו ,שירבה ככוכבי השמים ,תקויים
השבועה האלוקית לאברהם אביו אודות ירושת הארץ.
יצחק קובע את מושבו בעיר גרר .לשאלת הפלישתים
אנשי המקום מי היא האשה שאיתו ,נוקט הוא בדרך שבה
נקט אביו אברהם ומשיב כי אחותו היא.
אבימלך מלך גרר עוקב מחלונו אחר זוג המתיישבים
החדשים ומתרשם על פי התנהגותם כי אינם אח ואחות
כי אם בעל ואשתו .נרעש ,קורא הוא ליצחק ומתרעם
כנגדו על שהכשילם ,והרי כמעט הביא הדבר לחיזורים
אסורים אחרי אשת איש .יצחק משיבו כי עשה זאת בשל
חששו לחייו.
אבימלך מצוה את כל עמו שאיש בל יעז לגעת ביצחק
ובאשתו ,והעובר על הצו המלכותי מות יומת.
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קנאה והתנכלות

גם עשו נושא נשים

יצחק הופך תושב קבע בגרר בירת ארץ פלשתים ועוסק
בחפירת בארות מים בסביבות המקום .ברכת ה' מלווה
אותו והוא מתעשר מאוד .הפלישתים תושבי המקום
מפגינים מורת רוח גוברת והולכת לנוכח התעצמותו של
יצחק ,ואבימלך שחושש מהפרת השקט בממלכתו מבקשו
כי ילך מעימם .יצחק נענה לבקשתו .הוא מתרחק מן
האזורים המיושבים וחונה בנחל גרר .אלא שקנאת
הפלשתים אינה שוככת ואף מתעצמת לנוכח הצלחותיו,
ובפרט כשחופר הוא מחדש את הבארות שחפר אברהם
וסתמום הפלישתים .עתה כבר פורצות מריבות של ממש
בין רועי גרר לרועי יצחק על הבארות 'עשק' ו'שטנה' .וכך
נמשך הדבר עד אשר חופר יצחק באר נוספת ,עליה לא
נתעוררה מחלוקת ,ושמה 'רחובות'.

בהגיעו לגיל ארבעים מחליט עשו לשאת שתי נשים -
יהודית ובשמת מבנות חת .הוא עושה זאת כדי ליצור
לעצמו דימוי חיובי של איש משפחה ההולך בדרך אביו,
שהרי יצחק נישא גם הוא בגיל ארבעים .כל ימיו נהג עשו
לבלות זמנו ברדיפת נשים נשואות ועינויין ,ועתה ,לאחר
שנישא ,מוסיפות גם נשותיו עוגמת נפש רבה ליצחק
ולרבקה בשל ריח הקטורת של עבודתן הזרה.

יצחק ואבימלך מתפייסים
יצחק יוצא מנחל גרר ומתיישב בבאר שבע .בשנת הלילה
נגלה אליו הקב"ה ומבטיחו כי יגן עליו ויברכהו בריבוי
צאצאים בעבור אברהם אביו .דברי ה' ממלאים את יצחק
בתחושת בטחון והוא מקים במקום מזבח ומוסיף לחפור
בארות.
בראות אבימלך כי ברכת ה' מלווה את יצחק בכל אשר
יפנה ,מבין הוא כי אופן יציאת יצחק ממקומם על רקע
קנאת הפלשתים היתה טעות גדולה .על כן יוצא הוא אליו
בראש פמליה מכובדת לכרות עמו ברית של פיוס ושלום.
בסעודה שיצחק מכין לכבודו מעלה הוא בפני אבימלך
טענות קשות על התנכלות הפלשתים אליו ,אך גם
מתרצה לבקשתו .למחרת כורת הוא עימו ברית ומשלחם
לגרר בשלום .בינתיים נודע ליצחק כי נתגלו מים בבאר
שחפר במקום ,והוא קורא לסביבת הבאר על שם שבועת
הברית – באר שבע.

יעקב נוטל את ברכת עשו
בהגיעו לשנתו ה 123-כבר כהות עיני יצחק .ובאשר לא
פסה תקוותו לראות קודם מותו את עשו בנו חוזר
בתשובה ,קורא יצחק לעשו ומבקשו לצוד ציד ,ממנו יכין
בעבורו מטעמים כאשר אהב למען יברכו בטרם ימות.
רבקה שומעת את הדברים וקוראת לבנה האהוב יעקב.
היא מבקשת ממנו למהר ולהקדים את עשו אחיו שעסוק
במסע הציד ,ושירד אל הצאן להביא לה שני גדיי עיזים
כדי שתכין מהם מטעמים ,אותם יגיש לאביו על מנת
שיברכו לפני מותו.
יעקב יושב האהלים התם והישר חושש פן ימששו אביו,
אולי יגלה ויחשוף את התרמית ויקללו תחת לברכו .אך
אמו הצדקת דוחקת בו לעשות כמצוותה ,באומרה כי
נוטלת היא את האחריות על עצמה .כדי להסוות זהותו
היא מלבישתו בבגדי עשו )לכסות על השוני שבין יעקב
עדין הנפש לעשו הגברתן והשעיר( ושולחת בידו את
הלחם והמטעמים שעשתה אל אביו הזקן.
יעקב נכנס אל אביו לבוש בבגדי עשו ומשתדל שלא
לומר שקר בוטה .יצחק ,שכבר כהו עיניו מזוקן ,אינו יכול
לזהותו .אולם בחליפת הדברים ביניהם שומע הוא
להפתעתו את איזכור שם ה' הנשמע כביכול מפיו של
"עשו" .הוא ממשש את יעקב המלובש בבגדי עשו ואומר
בפליאה" :הקול קול יעקב והידיים ידי עשו".
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יצחק אוכל מהמטעמים ונושק לבנו .עתה בהריחו את
ריח בגדי עשו ,נחה דעתו והוא אומר לו אשר ריח בגדיו
כריח גן עדן .לאחר מכן מעניק הוא לו את הברכות
שהועיד לעשו :שפע כלכלי וכניעת העמים תחתיו כולל
שליטה על צאצאי אחיו ,וכל מי שיברכו יהיה מבורך,
ואשר יקללו יהיה ארור.
יעקב יוצא מעל פני אביו ,והנה מגיע עשו ובידיו
המטעמים שהכין .הוא מציג עצמו בפני אביו ויצחק נחרד
חרדה גדולה ...מן השמים הנחוהו להעניק את ברכתו
העיקרית לבנו יעקב ,וגם ברוך יהיה.
עשו מבין לפתע כי שוב רימהו יעקב  -לאחר שנטל את
בכורתו ממנו  -נטל הפעם גם את ברכתו .הוא מתפרץ
בזעקות שבר ומבקש מאביו שיברכו גם הוא .יצחק מודיעו
אשר כיון שכבר ברך את יעקב כי יהיה אדונו ,הרי מעתה
כל ברכותיו של העבד שייכות ממילא לאדונו .עשו בוכה
בכי מר ומוסיף ותובע ברכה לעצמו .ברחמיו עליו מפצהו
יצחק בברכת תנחומים :שפע כלכלי ותעוזה וכשרון
לניהול מלחמות .וכל אימת שירדו צאצאי יעקב ירידה
רוחנית ויפנו את ערפם ליראת השמים שבקרבם ,יוכלו

לפי שעה צאצאי עשו להשיב לעצמם את שליטתם.
עשו המאוכזב והחש עצמו מושפל ,מתמלא בכעס
ומשטמה על אחיו .הוא גומר בלבו להורגו ,אך מחליט כי
יעכב נקמתו עד לאחר מות אביהם.

יעקב בורח מעשו לפדן ארם
כאשר נודע לרבקה ברוח הקודש זממו של עשו להרוג
את בנה הקטן ,דוחקת היא ביעקב לברוח אל לבן אחיה
בפדן ארם .בה בעת היא פונה אל יצחק ומתלוננת אודות
הסבל הרב שגורמות לה נשות עשו ,ובתוך כך מעלה היא
את חששה שמא ינשא גם יעקב לאחת מבנות הארץ.
יצחק קורא ליעקב ומצווהו לילך לפדן ארם ,שם יוכל
להשתדך עם אחת מבנות לבן בן בתואל אחי רבקה .קודם
צאתו מברכו יצחק בשנית אשר בו ובזרעו תתקיים ברכת
אברהם .יעקב יוצא לדרכו לפדן ארם

מרשעת נוספת לעשו
כשמוע עשו כי רעות בנות כנען בעיני יצחק אביו ,נושא
הוא לאשה את מחלת בת ישמעאל בן אברהם מבנות
המשפחה .אלא שאין עולה בדעת רשע זה לגרש את
נשותיו – יהודית ובשמת – אף כי מבנות כנען הן.
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חסידות על הפרשה
תולדות
נפש אלוקית ונפש בהמית

שליחי הרבי מאירים חשכת הגלות

ויצא הראשון ...ויקראו שמו עשו .ואחרי כן יצא
אחיו ,וידו אוחזת בעקב עשו ויקרא שמו יעקב
)כה,כה-כו(

וישלח יצחק את יעקב )כח,ה(

"עשו" – מסמל את הנפש הבהמית והיצר הרע .לכן
יצא ראשון ,כי הוא בא לאדם קודם היצר הטוב.
"יעקב" – מסמל את הנפש האלוקית והיצר הטוב.
והוא איש תם מלשון שלימות ,כי אפילו בשעה שאדם
עובר עבירה ,נשארת עצם הנפש האלוקית שלימה
בדבקותה בה'.
"וידו אוחזת בעקב עשו" – ירידת הנפש האלוקית
למטה היא כדי לתקן את הגוף ואת הנפש הבהמית.
)'ליקוטי-שיחות' ,כרך ה ,עמ' (416
עם עיקש תתפתל
בא אחיך במרמה ויקח ברכתך )כז,לה(

מדוע לקח יעקב את הברכות במרמה דוקא?
נפילת הניצוצות דקדושה לתוך הקליפות היתה בדרך
ערמה כדכתיב )בראשית ב( "והנחש היה ערום" ,שרימה
את אדם וחווה ,וחטא עץ הדעת גרם כידוע לירידת
ונפילת הניצוצות .לכן גם הבירור וההעלאה של
הניצוצות צריכים להיות בדרך של מרמה ,כנאמר
)תהילים יח(" ,עם עיקש תתפתל".
והבירור נעשה על ידי יעקב ,שהוא בדוגמת אדם
הראשון ,כמאמר רז"ל )בבא בתרא נח( "שופריה דיעקב
אבינו מעין שופריה דאדם הראשון".
)'ספר המאמרים' תש"ג ,עמ' (187

"וישלח יצחק" – הרבי הריי"צ הודיע ,שהשליחות
של כל יהודי בדורנו היא הפצת תורה ויהדות ומעיינות
החסידות .לשם כך יש לצאת מ'באר שבע' וללכת
ל'חרן' .יש להגיע לכל יהודי באשר הוא שם ,ויש מי
שזכו ונבחרו להיות שלוחי הרבי בפועל .שלוחים אלו
פרוסים בכל קצווי תבל ,והם מסורים להפצת התורה
והיהדות באופן של מוסיף והולך ואור .עבודה זו
משמשת משקל נגד להתגברות חשכת הגלות.
)'ספר-השיחות' תנש"א ,חלק א' ,עמ' (148
לגלות אלוקות בתחתונים
וישלח יצחק את יעקב )כח,ה(

יצחק – מלשון צחוק ותענוג ,רומז לתענוג העליון,
ש"נתאווה הקב"ה להיות לו יתברך דירה בתחתונים...
שכך עלה ברצונו יתברך ,להיות נחת רוח לפניו יתברך,
כד אתכפיא סטרא אחרא ואתהפך חשוכא לנהורא"
)שעה שנכנעת הסטרא אחרא ומתהפך החושך לאור(.
כדי להביא לפועל תענוג זה ,נעשה הענין דשליחות
יעקב ,י' עקב ,דהיינו ירידת והשתלשלות אלוקות )י' -
בחינת 'חכמה' בה מלובש אור אין סוף ברוך הוא( עד
ל'תחתונים' ,בחינת עקב.
)ספר-השיחות תשמ"ח ,חלק א ,עמ' (120
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גם ביו-טיוב ובפייסבוק:
בלוגים מצולמים וניגונים )באיכות (HD

שבת שלום!!!
ליקוט ,רעיונות ,כתיבה ועימוד :חי דמארי
כתיבה ,עריכה ,והגהה :הרב יאיר כלב
להערות ,הארות ,הצעות או תיקונים ,אנא כתבו לנו
tanyaor4u@gmail.com

הרבי מליובאוויטש הנהיג ועודד שכל אשה ובת )מגיל רך
ביותר ולפחות מגיל  (3תדלקנה נרות שבת וחג.

עיר
)שעון חורף(

י-ם
ת"א
חיפה
ב"ש

הדלקת
נרות

צאת
השבת

16:03
16:17
16:07
16:22

17:17
17:18
17:16
17:20

נהנתם? העבירו הלאה ,לזכות עוד ועוד יהודים בהרחבת המודעות למקורותינו.
נא לשמור על קדושת הגיליון

