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17.11.17כ"ח מר חשון ה'תשע''ח
453 מגזין מס'

 ערב שבת פרשת תולדות/מברכים חודש כסלו
 הרב יאיר כלבמאת קשר-שבועי 

החיים כסדנא    

אין לי אשמים
תמליל בעיבוד קל מתוך שיעורי הרב כלב

הכח האמיתי שלנו כיהודים מתגלה רק כשאנחנו אותנטיים. רק כשאני משרת
אנוכיותי והגבול של  מהמיצר  יוצא  שבי)  העצם  (מצד  בי  האמת, משהו  את 
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.
נפשו ונימי  גופו  כל תאי  באופן שכביכול  בכיוון אחד,  מכוון עצמו  כשאדם 
אומרים כיוון אחד, חדל הוא מלהיות מאוים. באשר כל נסיבות חייו הופכות
תוך ועכשיו,  כאן  חייו  את משמעות  הוא  לש  בה  סדנא  מעין  אחד,  למכלול 

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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(אדמו"ר הזקן) - היינו שיש לקבוע עתיםקביעות בנפש..."  בזמן אלא גם קביעות"לא רק 
ללימוד התורה, ליצור 'דופק לימודי' קבוע, ביום ובשעה,  עד אשר יגלה האדם כי, לאמיתו של דבר,

התורה היא לחם חוקו ומזון הנפש...

 בדיוק.21:30שימו לב בעקבות המעבר לשעון חורף השיעור יתחיל בשעה 
 

בימים האלה מקיים הרב כלב שיעור שבועי קבוע מידי יום חמישי בשעה
 במושב חמד שבמרכז הארץ. השיעור משודר בזמן אמת בשידור חי21:30

.www.tanyaor.comבאינטרנט, באתרנו: 
 בבית הכנסת83) המוביל מבית דגן לאור יהודה, רח' הזית 412הכניסה לישוב בכביש (מס' 

) במושב חמד, לפרטים20:45התכנסות (כיבוד ושתייה קלה מ- שבחצר משפחת שרעבי.
052-4-446-144נוספים: שי גרציק 

                                                                   

[בכניסה למושב חמד   ישר עד הכיכר, בכיכר שמאלה לרח' הזית   לקראת סוף
 מצד שמאל. חניה בשפע מאחורי בית83הרחוב, לפני הכיכר הבאה - הזית 

הכנסת שבהמשך שביל הכניסה לחצר]

צומת אור יהודה

צומת
בית דגן

http://www.tanyaor.com/
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היינו שבכל זמן וזמן מתרחשת פתיחת שער רוחני,  - (אדמו"ר הזקן) לחיות עם הזמן...
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.

כסלושבת מברכים חודש 
בשבת שלפני ראש חודש, מודיעים בבית הכנסת ברוב עם אודות היום, השעה והרגע המדויק בו חל

במוצ''שהיה י', מכריזים: המולד תולדותמולד הלבנה ובאיזה יום יחול ראש החודש. בשבת זו, פרשת '
הבא עלינו לטובה. לאחראשון  ביום רכסלו חלקים. ראש חודש 0דקות ו- 57 בלילה, 12 שעה קודש,

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
הכנסת בבית  מתקבצים  בבוקר,  השכם  זו,  בשבת 
אמירת אחרי  בציבור.  תהילים  ספר  כל  לאמירת 

יאמר  בין'התהילים  אינם  שהוריו  מי  יתום'  קדיש 
החיים. ואם יש אזכרה או אבל ('חיוב') - יאמרו קדיש
המיוחד רצון'  ה'יהי  תחילה  ויאמרו  ספר,  כל  אחר 
נוהגים  ללמוד כן   וספר.  אחרי  כל ספר   שאחרי 
הלימוד ולאחר  לכל,  מובן  שיהיה  חסידות  מאמר 

מתפללים תפילת שחרית.
אודות אמירת תהילים בציבור בשבת מברכים אמר

הריי"צ:  אינואדמו"ר  האמור,  תהילים  אמירת  "דבר 
עלינו ישראל...  אהבת  ומצד  נוסח...  לאיזה  שייך 
להשתדל בכל מיני השתדלות, אשר יוקבע בכל הבתי

כנסיות באיזה נוסח שיהיה".
דורנו: נשיא  מליובאוויטש,  הרבי  כך  על  והוסיף 
"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 

אלה והן  שלפניה  הימים  הן   - השבוע  ימות  כל 
שלאחריה. הימים שקודם השבת הינם ימי הכנה לשבת,
ועל הימים שלאחריה נמשכת השראתה. אמנם בשבת
זו, בה מברכים החודש, נוספת מעלה יתירה - ממנה
החודש ימות  כל  את  (הכולל  החודש  ראש  מתברך 
והימים המיוחדים על מועדיו  לטובה),  עלינו  הבאים 

שבו.
זו,  נוהגים להתוועד,ת שחריתלאחר תפילבשבת   

להכין ולעורר עצמנו להכנסכדי שבת אחים גם יחד, 
הוספהלימי החודש הבא  לבב מתוך  ובטוב  בשמחה 

בעניני נר מצוה ותורה אור.
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להלן הימים המיוחדים בחודש כסלו, אודות חלקם נרחיב את הדיבור
לכשיהיו סמוכים יותר: 

(ראה בהרחבה 'מגילת ראש חודש כסלו').  –א' 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
שהיתה הרבי,  החלמת  על  החסידים  שמחת  עצרת. 
בשעתה שמחה גדולה כשלעצמה, הלכה והתעצמה עם
חלוף השנים. ומדי שנה, ביום זה, גברה השמחה בקרב
כלל מחבבי תורת ומורשת ישראל, לנוכח המשך זריחת

 שנות עבודה נוספות.15אורו הגדול של הרבי על פני כ-
כמעיין המתגבר, המשיך הרבי להאיר את העולם בתנופת
הפצה אדירה וחסרת תקדים בפעולותיו לפרסום וחיזוק
היהדות בכלל והחסידות בפרט. זכה דורנו ונתברך אשר
עוז וביתר  שאת  ביתר  ומתרחבת  נמשכת  בימינו  גם 
לומדים של  עצום  ריבוי  ידי  על  הרבי  של  השפעתו 
ואגרות שיחותיו  שבמאמריו,  תורתו  בדברי  המעיינים 
קודש שכתב, המהווים עבורם ועבור סביבתם מזון רוחני
חי ורב עוצמה הפועל ישועות בקרב הארץ. צבא שלוחי
בשנה, מקימים מידי שנה  וגדל  הולך  הרבי, שמספרם 
בהשראתו בתי חב"ד בכל רחבי ארץ הקודש ובכל פינות
וקצווי תבל. מרכזי יהדות אלה משמשים מוקד משיכה

ספוגה נינוחה  אוירה  בהם  המוצאים  רבים  ליהודים 
בניחוח 'רוח ישראל סבא' - בית חם לכל יהודי באשר
הוא מבלי הבט על מעמדו ומצבו בגשמיות או ברוחניות.

כסלו האדמו"ר –ט'  של  והסתלקותו  הולדתו  יום   
האמצעי (דור שני בשושלת אדמו"רי חב"ד, בנו של בעל

התניא).
חג גאולתו של אדמו"ר האמצעי בצאתו מן –י' כסלו  
המאסר.

כסלו  לרבנית –י"ד  מליובאוויטש  הרבי  נשואי  יום   
(בתו של האדמו"ר הקודם, הרביחיה מושקאהצדקנית   

הריי"צ). באחת משיחותיו אמר הרבי "היום הזה קישר
אותי אתכם החסידים".

כסלו ממעזריטשי"ט  המגיד  הרב  הסתלקות  יום   –  
(תלמידו וממשיך דרכו של הבעל שם טוב ורבו של בעל

התניא).
 – 'חג החגים' ו'ראש השנה לחסידות', הואי"ט-כ' כסלו

מן בצאתו  התניא  בעל  הזקן  אדמו"ר  של  גאולתו  חג 
המאסר.

ניצחון האור על החושך,כ"ה כסלו – חג החנוכה,   
בימים בהם ובזמן הזה.

הסיפור השבועי
מגילת ראש חודש כסלו

ה, נה ָשה ה וש נה ל ָשה כה בש ת תשל"ח. ִכב נת ָשש ִבב ת  ִכות ִסכ ג הת י חת ימי ִבב י  הב יש ות
י וי צש ל קת ִכה ים מב ידב י ֲחסב פי לש י את יעב בב ש ָשִ הת חתֶדָש  ִבת ינִו  ִיי ית חת בי ִבש הִו  ָשה
ה רה דש סב י ִכש ִבב רת ל הה ָשֶ ִקתֶדָש  ת הת דת ה ֲעבות תה יש ת הה ִכות ִסכ ג הת חת ל. ִבש בי תי
ית ת ִבי חת מש ֲעדִות "ׂשב ות תש הב י ֶעֶרב לש ידי ים מב פב יִו ֶנֱאסה ים הה ידב ֲחסב הת וש
ה אה ה  לתא  רה בה אי ות ָשִ ית  הת ת ִבי חת מש ה ׂשב אה ִלתא רה י ָשֶ ה" ִו"מב בה אי ות ָשִ הת

יו".  מה ִיה ה מב חה מש ׂשב
ר בה ה ִדה יה ת ה'תשל"ח הה ִכות ד סכ עי ִמות ל הת י חות ימי ם, ִבב הי ים הה מב ִיה ִבת
ת ימת ל ִבב ד עת מי י עות ִבב רת ה הה יה הה ֶחֶרת: ָשֶ ה את נה ל ָשה כה ה ִבש יה ִלתא הה ָשֶ
ה, ִלה פב ל ִתש ִכה י  ני פש ֶנֶסת, לב ִכש ית הת בי ס לש נה כש ִנב ת ָשֶ ימת ל אי ִכה כִותות  לש מת
ם יב דת ת יה נִועות תש ה ִבב ירה ב ָשִ ד ֶאת הת די עות ל ִומש הה ִקה ב ֶאל הת בי ִתות סש ה מב יה הה
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ל ד עת קת ק רה ֲענה ל הה הה ִקה הת ת, וש ֲערות ם סות יב ִפת ת ִכת יאות חב מש ת ִובב יאות לב פש מת
ים.  עב גה ה רש ִמה ךש ִכת ֶמָשֶ ה לש לה דות ה ִגש חה מש ׂשב מות ִבש קות מש

אח" ת "ֶלעקת רִוסת ִפש גות  הה נש מב י ִכש ִבב רת ק הה ִלי ה, חב ִבה א רת נה עש ָשת ם הות יות ִבש
ים ִפִורב ִכב ם הת י ֶעֶרב יות ני פש לב אִו  ִבה ים ָשֶ ידב ד. ֲחסב ֶאחה ד וש ל ֶאחה כה לש
ז אה ם. ִוכש ִיות ךש הת כה כִו לש ם זה יב תת ינש ִבי ים ָשֶ מב ִיה אִו ִבת ִבה ִלִו ָשֶ אי ז וש לִו אה ִבש קב
ה בה ה טות נה ד: "ָשה ֶאחה ד וש ל ֶאחה כה ל לש חי ה אב ִקה ֲחלכ ת הת עי ה ִבש ִתה ן עת ִכי

ה".  תִוקה ִומש
א קה ה מִוָשש ִיה ת חת רת ית מה נב קה דש צב ית הת נב ִבה רת ה הה נה יש נש עת תש ם הב ִיות ךש הת ֶמָשֶ ִבש
יֶזה אי ת  עת דת לה ה  ָשה ִקש ִובב ִה  יתה ִבי י  אי ִבה מב ד  ֶאחה ֶצל  אי ע"ה 
י. ִבב רת ִה - הה ֲעלה בת ת לש פות ִקה הת ת הה עי ה, ִבש לה יש ִלת ִבת רִו  סש מש ה יב רה ֶפר-ִתות סי
ית נב ִבה רת הה ה  יפה סב הות  "? לות קה ָשש מב ה  ִמה כת "וש ן".  טה ִקה "הת ה:  ִלה הת ה  נה עה
ֶתר ִכֶ הת ם  עב "וש ה.  ִלה הת ה  נה עה ר"  תי יות ִבש ל  קת לות  קה ָשש "מב  - אתל.  ָשש לב
ה ִלה הת ר ָשֶ חת את ה. לש נה אתד" עה ל מש ן קת יב ד. - "ֲעדת ה עות ֲאלה יו?" ָשה לה עה ָשֶ
ן" טה ִקה ֶיה "הת הש י יב ִבב רת סתר לה מש ִיב ה ָשֶ רה ִתות ֶפר הת ִסי ִיִות ָשֶ טב לי ֶהחש ק ִבש סת ִפה
יד ִגב הת ךש לש לי ִיי ית, ָשֶ נב ִבה רת ה לות הה רה מש אתד - אה ל מש לות קת קה ָשש י מב כב - וש
ךש כִה ךש  תות ִבש ֶלא.  ִפֶ לת ר  בה ִדה הת י  הב יש ות יא.  רב ִבה ֶיה  הש יב י  ִבב רת הה ָשֶ ים'  יב חת 'לש
ירִות ִכב זש ִמת א ע"ה לת קה ה מִוָשש ִיה ת חת רת ית מה נב קה דש צב ית הת נב ִבה רת ה הה לה צש לש צב
ת י - ֱהיות ִבב רת - הה ִה  ֲעלה ִבת ל  ם עת ִיות יד הת ִבב כש הת ה לתא לש ָשה ִקש ִובב  -
ֶאת ר  ִצי קת לש ה  ָשה ִקש ִבב ם  ִגת ן  כי לה ב.  טות ךש  כִה ל  ִכה יָש  ִגב רש מת ינות  אי וש

הההתקִהפותת בִהֶעֶרב. 
לִו ִלש ִפת תש ן הב י ִכי ֲחרי ת. את עות ה ָשה ִמה ה ִכת כה ָשש מש אח" נב "ֶלעקת ת הת ִקת ֲחלכ
ה עה ָשה יתות לש בי סתעת לש נש י לב ִבב רת ד הה מת ה עה ִלה פב ִתש י הת ֲחרי את ה וש חה נש ת מב לת פב ִתש
ים ָשב ֲאנה ל  ָשֶ ה  ָשה ֲחדה ה  ָשִורה ִבש י  ִבב רת הה ין  חב בש הב אתות  צי ִבש ה.  ִלה קת
ם ֲהבה י, אות ִבב רת הה אח".  ל "ֶלעקת ִבי קת לש ים  ִכב חת ִומש ר  תות ִבש ים  דב מש עות הה
ן ֲחרות את ד לה אח" עת ק "ֶלעקת ִלי ה, חב ִכה ִסכ ס ָשִוב לת נת כש ל, נב אי רה ׂשש ל יב ָשֶ

 . יתות בי ע לש סת ךש נה ר כִה חת ק את רת ֶהם, וש ִבה ָשֶ
י ִבב רת יק הה ִפב סש ן לתא הב מת ִזש ת חתֶסר הת את ִפש י מב ִכב בִו  ש ָשִ ר חב בה ִדה י  עי דש יות
ֶאה, רש ִנב ִכת ק,  ִלי חב ךש  כה לש ֲעדִו  ִנות ָשֶ ת  ִקות ִדת ִבת ת.  יב ִבת ִבת ה  אִומה עתם מש טש לב
ת יסת נב ה, קתֶדם ִכש ן מת מת י זש ֲחרי ה. את חה נש ת מב לת פב ר ִתש חת את אח" לש "ֶלעקת

י ל" ִבב רת ר הה זת ג, חה חת ". 770הת
ה תִה "את י  סִוקי ִפש אִו  רש קש נב ֲעֶצֶרת,  י  ינב מב ָשש יל  לי הִוא,  הת ה  לה יש ִלת ִבת
ךש ם - כִה תה ירה י ֲאמב ני פש ן, לב ִכי ירִות [ָשֶ הב מש ת ִבב פות ִקה הת י הה ני פש " לב יתה רי הות

ת ירת ת]. ֲאמב פות ִקה הת ת הה ירת מב את רִו ִבש ִצש קת ִיש י ָשֶ ִבב רת ָש הה ִקי ים - ִבב רב ִפש סת מש
ת עי ִבש ה.  עה ָשה י  ֲחצב ִכת ק  רת ה  כה רש ים אה מב עה ִפש לתָש  ָשה ים  סִוקב ִפש הת ל  ִכה
ת ירת ֲאמב י  רי ֲחזות מת ָש  לות ָשש ין  ִבי ָשֶ ת  קות סה פש הת ִבה ים,  ִגִונב ִנב הת ת  ירת ָשב
ת עתֶצם רות מש י, לת ִבב רת ל הה י עת הב ָשֶ לש פִות ִכה ֲעיי ִבת ינִו  חב בש ים, הב סִוקב ִפש הת
ם יב ִפת ִכת ת הת יאת חב ת ִומש ָשות דות ִקש יו הת נה ל ִפה ה עת סִוכה ה נש תה יש הה ה ָשֶ חה מש ב ׂשִ הת

התִסותֲערותת שִֶָלות. 
"ל, "ג זת ָשת רת יסות הת ם - ִגב ד עב חת י ית ִבב רת ד הה קת ה רה נה אָשות רב ה הה פה ִקה הת ִבת
יל לי ִבש ת  פות ִקה הת הה י  ֲהרי יד.  מב ִתה מב ה  לה דות ִגש ֲהבִות  לת תש הב ִבש ם  עת ִפת הת וש

ה". " בה אי ות ָשִ ית הת ת ִבי חת מש ל "ׂשב ךש ָשֶ ָשי ן ֶהמש י ֲעֶצֶרת הי ינב מב "770ָשש
רִו ִכש רש כב זִו וש ִזש דִו, ִפב קש ים רה ידב י ֲחסב פי לש ם, את קות ד ֶאֶפס מה א עת לי ה מה יה הה
ת מת צש עה קִו מי רש ם ִבה יב ינת עי ֲהבִות. הה לת תש הב ִבש עִו  קש ם רה יב לת גש רת ל עתז, הת כה ִבש
ה כִה ה ֲארכ עה ָשה כִו  ָשש מש נב ת  נות אָשות רב ת הה פות ִקה הת י הה ִקִודי רב קִות.  בי ִדש הת

ה.  ֲעלה י מת ִפי לת ה ִכש תה לש עה ה וש עה קש ה ִבה ירה ב ָשִ הת וש
תות ימה ל ִבב יל, עת גב רה י ִכה ִבב רת ד הה קת ִה רה תה ית אות יָשב לב ש ָשִ ה הת פה ִקה הת ם ִבת רת ִבש
י ין ִכב חב בש הת ים לש ידב ֲחסב הת ים מי דב ר ֲאחה בה עִו ִכש ִתש פש ֶחֶדת לות - הכ יכ ִמש הת
ל - לת יל ִכש גב רה ִלתא ִכה יךש - ָשֶ אִו אי רה יל, וש גב רה הה ים מי רב ִוש י חב ִבב רת י הה ני ִפש
ית ִבב רש ל מת ת. ֲאבה ָשות דות ִקש יו הת נה ת ִפה עת ת ֶאת זי חת ִפת טש ִמב ב ִבת ִגי נת י מש ִבב רת הה
ית בי ה ִבש חה מש ב ׂשִ הת ה, וש ִזֶ ִנִוי הת ב ָשִ ינִו ִבת חב בש ן לתא הב יב ז, ֲעדת ים, אה ידב ֲחסב הת
ה פה ִקה הת ִבת  , ֲחֶריהה את לש ד  ִיה מב ם  נה מש אה ה.  מה ִצש עת תש הב וש ה  כה לש הה ינִו  ִיי חת
י ִבב רת הה וש  " ךש הה ע  לת ִסֶ הת ל  "עת יר  ָשב לה ילִו  חב תש הב ָשֶ ה  עה ָשה ית  יעב בב רש הה
ם - יב ִפת ִכת ת  יאת חב מש י  די ִכש ךש  ִתות ל,  הה ִקה הת ֶבר  עי לש יו  נה ִפה ֶאת  ה  נה פש הב
י ִבב רת הה ל  ָשֶ ת  ָשות דות ִקש הת יו  נה ִפה  . ִלות ִככ ִבִור  ִצב הת ל  כה ִבש ה  דה עה רש ה  ֲחזה אה
יו ִפה עִו ִכת גש י נה קתָשב ם - ִבש יב ִפת א ִכת חה ר מה ֲאָשֶ כת יד; וש ִסב ירִו ִכת וב ע ֶהחש ֶפתת לש

 . זות זות לש
ה נה פש ה, הב ִלה ה קת עה ֲעבתר ָשה ב. ִכת ן רת מת זש ךש  רת י לתא אה חב כש ִנות ֲחֶזה הת ִמת הת
ל יו עת דה יה ִבש ן  עת ָשש נב ל,  הה ִקה הת ת מי ָשות דות ִקש יו הת נה ִפה ה ֶאת  רה ֲחזה י  ִבב רת הה
ֶנר רות גש ייִב  לי ה  הִודה יש ב  רת הת ירות  ִכב זש מת לש ה  נה ִופה  , ִלות ָשֶ ר  די ענש טי סש הת

 . אות ִסש ב ֶאת ִכב רי קה ה לש ָשה ִקה בת "א ִבש יטה לב ָשש
יו ינה עי ֶאת  ם  צת עה וש  , אות ִסש כב ִבש י  ִבב רת הה ב  י ָשִ ית תש הב ה  פה ִקה הת הת תתם  ִבש
יִו הה ם  ִלה ִככ ה.  ימה עב ִפש יר  סב ֶהחש ל  הה ִקה הת ב  לי  -  -  - ת  ָשות דות ִקש הת
ה ֶאת פה קש ִתה ית ָשֶ ֶטרב יסש הב יחִות הת תב ִמש ה הת כה פש ע הה ין ֶרגת ים. ִבב ִמִומב הת
ת - קות עה יר!" ִוצש ר ֲאוב סי ם!" "חה יב : "מת מות ה ִכש רה עה ת סש יאות רב קש ם לב ִלה ִככ
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ל דות ִגה הת ֶנֶסת  ִכש הת ית  ִבי י  רי ֶעבש ל  ִכה מב ה!"...  ימה ִבב הת מי ק  חי רת תש הב "לש
ב...  ת לי עות רש ת קות לות ילה ת וב ִיות כב עִו ִבש מש ָשש נב

דִו מש עה אן,  ִכה ָש  חי רת תש ִמב ה  מת ת  עת דת לה י  לב ִבש מב ָשִות  ִגש רת תש הב י  מִומי הת
י  ני פש ק לב ים: "רת ידב ֲחסב אתד5הת ה מש לה דות ה ִגש חה מש אן ׂשב ה ִכה תה יש ת הה ִקות  ִדת

ם יב ִפת ִכת א  חי ִומות תות  ימה ל ִבב ד עת מי י עות ִבב רת הה יךש  אי אִו  ם רה ִלה ִככ אתד;  מש
ת?!..."   עי ֶרה ִכה ה קות ֶבר. ִומת ל עי כה לש

את צי לה ל  הה ִקה הת יל  חב תש הב ֶמת,  ִדֶ קש מכ ה  אה רה הות ל  ִכה לתא  לש ם,  אות תש ִפב
יר ֲאוב ר  תי יות י  ִבב רת לה ֶיה  הש ִיב ָשֶ י  די ִכש ֶנֶסת,  ִכש הת ית  ִבי מב ה  לה הה בש ִבב
ק ֲענה הה ֶנֶסת  ִכש הת ית  ִוִבי ת,  פִורות סש ת  ִקות ִדת רִו  בש עה לתא  ה.  ימה ָשב נש לב
ן יב ֲעדת ם  ָשה וש ִפתה  ק  רת  . תות אות ָשִו  דש ִגה ָשֶ ים  פב ֲאלה הה ל  ִכה מב ן  קי רות תש הב
ן, ִלה ִככ צִו  רש פש נב ת  נות ִלות חת הת וש ת  תות לה ִדש הת ים.  ידב ֲחסב ילִו  אי י  אב דִו  מש עה

ה.  ימה נב ה" ִפש יסה נב ֶרךש ִכש חִוץ "ִדֶ ִבת ח מב ִצת הת יר וש רב ִקה יר הת ֲאוב ת לה תי לה
י לב ִבש ה, מב לה דות ָשִות ִגש ִגש רת תש י הב ים, ֲאחִוזי הִולב ם ִבש ִלה דִו ִככ מש חִוץ - עה ִבת
ר: ִפי ים סב חב כש ִנות ד הת ֶנֶסת. ֶאחה ִכש ית הת בי ים, ִבש נב פש ֶרה ִבב ה ִקות ת מת עת דת לה
ל עת חת  חי ׂשות י ִולש נב י ָשִ ל הת ָשֶ צִופות  רש פת יט ִבש ִבב הת לש ָש  ִיי ִבת תש ד הב ל ֶאחה "ִכה
ל, כות יה בש ים, ִכב מב ם ֲאָשי מה צש ֶאת עת יָשִו  ִגב רש ם הב ִלה א. ִככ רה ִנות ֲחֶזה הת ִמת הת

ים".  נב פש ֶרה ִבב קות ה וש רה ִקה ֶ ה ָשִ ל מת כה ִבש
ה עה י לתא ָשה ִבב רת ךש הה ט; את עת נִוחת מש רות לה דש חת ֲעֶלה לש ִית י ָשֶ ִבב רת הה ָשִו מי ִקש ִבב
- ת  פות ִקה הת הה ֶאת  יךש  ָשב מש הת לש ה  ִוה צב ם  קות ִמה ִבת ִובות   , זות ה  עה ִצה הת לת

ן.  ִמה ד ִתכ ירִות - עת הב מש ִבב
ה יצה רב יעת ִבש ִגב הב י, וש קב יצש רב טש יסש ל ִבב יִבש ה ר' לי לה ִצה יָש הת ר אב הי ם מב יב תת ינש ִבי
... ךש ִיי ֶהם, חב י ִבה ִבב רת ין הה חב בש ר הב ֲאָשֶ יו. ִכת דה יה ן ִבש צה מש חת י הת ירי ָשב כש ם מת עב

 . יבות בב ה סש ֲעׂשֶ ִנת ל הת כה ב ִבש י ָשִ חת תש הב י לש לב ב ִבש ָשת יה וש
ת ִתות ָשש לב י  ִבב רת לה ת  תי ה לה נה ִוה כת ִבש ם,  יב ד מת ִית מב יא  בב הה לש ֲעקִו  צה ים  ִבב רת
ה לתא ִכה ִסכ לת חִוץ  י מב ִכב ר  מת אה וש  , ךש כה לש ד  ִגי נת תש י הב ִבב רת הה ךש  הִו; את ֶ ָשִ מת
פִוף ב אה ָשת ִיה ן - ָשֶ יש לת ין קש מב יה נש ב ִבב רת יר, הה ִכב זש ִמת ר הת ֲאָשֶ ם ִכת ה! ִגת ִתֶ ָשש יב
ר ִפת סש מב י  ִבב רת הה מי ָש  ִקי ִבב  - י  ִבב רת הה ד  ית לש ה  ִפה צש רב הה ל  עת ָשִות  ִגש רת תש הב

יב.  גב ם - לתא הי יב ִמת ת ֶאת הת חת קת ת לה אות ִיה ים ָשֶ מב עה ִפש
יו לה גש ל רת ם עת ד קה ִיה , ִומב אות ִסש כב י ִבש ִבב רת ב הה ָשת ת יה ִקות לתָש ִדת ם ָשה יב ִתת ָשש ִכב
אל" "זת ֶנֶסת -הה ִכש ית הת ה ִבי יה ה זות הה עה ָשה ת. ִבש פות ִקה הת יךש ֶאת הה ָשב מש הת לש
; ֲארִו ִבות ָשש יָש נב ה אב אה ִמי ת מב חות ם, ִופה דה אה יק מי ט רי עת מש ה - ִכב ִטה מת לש
ִלתא ה  ָשֶ צה י  עי טִולי ים  נש אב פש רות ים,  וש דב דש ים  ִבות נב רה קש יֶהם –  סת יני ִבי

ה.  רה ה ִקה ן מת יב ינִו ֲעדת בב הי
ת פות ִקה הת הה ת  יכת ֲערב ֶאת  יכִו  ָשב מש ית י  ִכב ֶצה  רות י  ִבב רת הה ָשֶ ר  רי ִבה תש הב
ֶנֶסת. ִכש הת ית  ִבי מב א  צי יי לתא  זתאת  ֲעׂשִו  ית ִלתא  ָשֶ ד  עת וש ן  רה דש סב ִכש
ית, יָשב ֲחמב ה הת פה קה הת רִו ִבת ה ָשִ ת ָשֶ עי ת... ִבה פות קה הת ן, ִבת ם ִכי יכִו, אב ָשב מש הב
ָשִוב ב  י ָשִ ית תש הב  - ֲחֶריהה  את ִולש ִלִות,  קת ִבש יו  ִפה ִכת ֶאת  י  ִבב רת הה א  חה מה

בִבמשקותמות. 
י ִבב רת ץ ֶאת הה ִלי את י לתא לש די ֶקט. ִכש ָשֶ כִו ִבש רש ית עה ב ָשִ ב ָשִ ה הת פה ִקה הת ֶאת הה
ֶחֶרת א את חה סש נכ י  פב [לש דִו.  קש רה לתא  וש רִו  ָשה לתא  קִום -  לה וש רתחת  טש לב
ה ירה ָשב לתא  לש ירִות,  הב מש ִבב ית  יָשב ֲחמב הת ה  פה ִקה הת הה ם  ִגת ה  כה ֶנֶערש
י ִבב רת הה יָש  ִגב רש ית ָשִוב לתא הב ב ָשִ ב ָשִ ה הת פה ִקה הת י הה ֲחרי את ים; ִולש ִקִודב רב וש

ה].  נה ֲחרות את ה הה פה ִקה הת ד לה ִיה ם מב מי רות תש ךש הב ב, את י ָשִ ית תש הב ב וש טות ִבש
ג הי נות ִה  תה ה - אות נה ֲחרות את הה ית וש יעב בב ש ָשִ ה הת פה ִקה הת לה יעִו  ִגב ר הב ֲאָשֶ ִכת
יעִו ִצב ֶנֶסת - הב ִכש ית הת ז ִבי ִכת ֶמרש ד לות ִבש חה יכ ִמש ל הת ִגה עש ִמת ֲערתךש ִבת י לת ִבב רת הה
י די כש ִבב ה,  בִועה ִקש הת תות  ימה ִבב ל  עת מי ם  עת ִפת הת זתאת  ת  ֲעׂשות לת י  ִבב רת לה
ה עה ִצה הת הת ל ֶאת  ִבי י לתא קב ִבב רת הה ם  ֶרת. אִולה ִתֶ יכ ה מש חה רש ע טב נות מש לב
ֶבר עי ד לש עת צה ה, וש רה ִתות ֶפר הת ת ֶאת סי ָשות דות ִקש יו הת דה יה ח ִבש קת א לה ֶאִלה

ֶנֶסת.  ִכש ית הת ז ִבי ִכת ֶמרש ת, ִבש פות ִקה הת ת הה ימת ִבב
ז אה ה  יה הה י  ִבב רת הה י  ִכב עִו  ִבש קש יב ים  אב פש רות הה ָשֶ ִכש ר  תי יות ד  חה אכ (מש  
ךש כִה ל  ה עת ה ֲעצִומה יאה לב ִפש יעִו  ִבב ית ב"  לי ת  פת קה תש ל "הת ָשֶ ִה  ִצִומה עב ִבש
ה יזה ֲאחב ָשִום  ֶזה  לה ין  אי ָשֶ ם  רה מש אה ִבש ת  פות ִקה הת ִבת יךש  ָשב מש הב י  ִבב רת הה ָשֶ

ע)... בת ִטֶ ֶדֶרךש הת יא ִבש הב ָשֶ
ם אב ִבש ת  אות רש ה לב ִלה חב ִתש ב  בי ִתות סש ֶלֶכת, הב י לה ִבב רת יל הה חב תש ר הב ֲאָשֶ ִכת
יל. גב רה ִכה ת  פות ִקה הת הה ם  קות מש לב יו  ֲחרה את ד  עי צות "ג,  ָשת רת הת יסות  ִגב ם  ִגת
לִו ֶאת צש ים נב ידב ֲחסב הת י וש ִבב רת ת הה בות ִקש עב ֶלֶכת ִבש ד לה ִיה ה מב נה "ג ִפה ָשת רת הת
ל כה ר ִכש צה ֶיה קה הש ִקִוד יב רב הה ךש ָשֶ כה אתג לש דש ִנִו לב ִמֶ ָש מב ִקי בת י לש די ה ִכש ִדה בש עכ הה

ר...  ָשה ֶאפש הה
קִו ָשש ִנה ִלִו ָשֶ אי יִו ִכה ֶנֶסת, הה ִכש ית הת ז ִבי ִכת ֶמרש ד לש ה עת ידה עב ִצש ךש הת ֲהלת מת ִבש
ֶנר - רות גש ייִב  ה לי הִודה ב יש רת הה ךש  י; את ִבב רת ל הה ה ָשֶ רה ִתות ֶפר הת ֶאת סי
ק, י ָשִ נת ים לש חב כש ִנות הת ע מי נת תות זתאת - מה אות רש י - ִבב ִבב רת י הה ני פש ד לב עת ִצה ָשֶ

ת. פות ִקה הת ל הה ן ָשֶ ִיִומה ר ֶאת סב הי מת י לש די ִכש
ִגִון "נב ֶאת  ל  הה ִקה הת ר  ָשה ת  פות ִקה הת הה ת  ימת בב לש י  ִבב רת הה יעת  ִגב הב ם  עב
ה ִזֶ ִקִוד  הת רב "ל.  הה "ג  זת ָשת רת ם הת יל עב גב רה ד ִכה קת י רה ִבב רת הה ת", וש פות ִקה הת הה
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"ג, ָשת רת יד. הת ִסב ת ִכת רות ִוש ת חב ָשות דות ִקש יו הת נה ר ִפה ֲאָשֶ ר ִכת צה קה י וש ִטב ה אב יה הה
ר ִפת סש י מב ֲחרי את ים לש ִקִודב רב ד ֶאת הה ִיה יק מב סב פש ב, הב ִצה ִמת ין ֶאת הת בב הי ָשֶ
ֶאת יקִו  סב פש הב ה  ִמה לה ל  אי ָשות ִכש יו  לה אי ךש  ִיי חב י  ִבב רת הה ים.  יבִובב סב

ים...  ִקִודב רב הה
ִקתֶדָש, ן הת רות אה ה לש רה זש ה חה רה ִתות י הת רי פש יסִו ֶאת סב נב כש ה הב פה ִקה הת תתם הת ִבש
ה בִועה ִקש תות הת ימה ל ִבב עת , מי מות קות מש יעות לב ִגב הת . ִבש מות קות מש ר לב זת י חה ִבב רת הה וש
א ִכות (ֶאִלה רש דת י ִכש ִבב רת יז הה רב כש ךש הב ר כִה חת את יָש וש ִדב קת ינִו' וש לי רִו 'עה מש - אה
לתָש ָשה ב"  ם-טות יות "גִוט  ל):  קת אתֶפן  ִבש ה  זה רה כש הת הת ה  תה יש הה ם  עת ִפת הת
י ִתי ָשש ִבב ֶהֶבת  לש נב ה  נִועה ִתש י  ִבב רת הה ה  ׂשה עה ה  זה רה כש הת הה ת  עי ִבש ים.  מב עה ִפש

ק!  זה עת חה ני עש נת תש ָש מב דות ִקה ל ִגִופות הת ר ִכה ֲאָשֶ ת ִכת ָשות דות ִקש יו הת דה יה
- ָש  דות ִקה הת רות  דש חת לש ה  לה עה וש ֶנֶסת  ִכש הת ית  ִבי מב י  ִבב רת הה א  צה יה ר  ֲאָשֶ ִכת
ִלִו חי ת הי עי ה. ִכה חִוצה אִו הת צש ם יה ִלה ככ ת, וש תות לה ִדש ל הת ד ֶאת ִכה ִיה רִו מב גש סה
ן תִת ִנב ָשֶ י  פב ִכש י  ִכב ם  אב ב  ִצה ִמת הת ל  עת ט  ִלי ִתת ָשש הב לש ירִות  ִכב זש ִמת הת י  רי בש חת

ים.  לב הה בש נב ים וש הִולב יִו ִבש ם הה מה צש ם עת ר הי עי ָשת לש
ם ִלה ִככ דִו  מש עה ים,  נב פש ִבב ָש  חי רת תש ִמב הת ל  עת ה  יעה דב יש ל  ִכה י  לב ִבש מב ךש  כִה

ח  ֶפתת ִבש ה ָשֶ לה דות ִגש ה הת בה חה רש ית ֶאת770ִבה ִבב ָשש הת צִו לש ִלתא רה ִלִו ָשֶ . אי
דִו מש ם, עה תה ִמה עכ לש ִלִו  אי ב וש חות רש יֶהם ִבה ִקִודי רב ִבש יכִו  ָשב מש הב ה וש חה מש ב ׂשִ הת

יתם.  אה א וש רה ֲחֶזה נות ב. מת ת לי עות רש ת קות ִיות כב כִו ִבש ם ִובה ָשה ִפתה וש
ן עי ה ָשִ הב יו לש לה ה עה יה ָש הה דות ִקה רות הת דש חת י לש ִבב רת ס הה נת כש ר נב ֲאָשֶ ם ִכת יב תת ינש ִבי
- ִתות  ס אב נת כש ִנב ב - ָשֶ קות דה ב ח.מ.א חות רת הה ירות  ִכב זש יר ִומת ִקב ל הת עת
ֶדר חי ךש לש לי ִיי ר לות ָשֶ מת ִדות אה ִצב י מב ִבב רת תות זתאת. הה אות רש ר ִבב תי יות ל ִבש הת בש נב
ד די ִבות תש הב וש ֶלת,  ִדֶ הת ֶאת  ר  גת סה י  ִבב רת הה ת).  ירות ִכב זש ִמת (הת ז"  ִכה "ֶמרש הת

ת.  ִקות ר ִדת ִפת סש ים מב נב פש ִדות ִבב בת לש
ף ִסות בת לש ח  תת ִפה ָשֶ ִוכש ד,  ֶאחה ף  את לש ֶלת  ִדֶ הת ֶאת  ח  תת ִפה לתא  י  ִבב רת הה
ל י ִכה ה, ִכב רה תי צִות יש ִמש את תש הב ק מי לִום "ֶזהִו רת ה לתא ִכש ִזֶ א ָשֶ ִטי ִבת תש הב
פִות י ֲעיי הב א זות ילה ִמי ם, ִומב יב לת גש רת ל הה י עת ִתב דש מת עה י וש ִתב לש כת ם לתא אה ִיות הת

ד". בת לש ה ִבב רה תי יש
א ע"ה, קה ה מִוָשש ִיה ת חת רת ית מה נב קה דש ִצת ית הת נב ִבה רת ה, הה ִכה לש מת א הת רי קה ִתב ות
ה יעה ִגב הב ית  נב ִבה רת הה י.  ִבב רת הה  - ִה  ֲעלה ִבת ֶאל  ד  ִיה מב א  בות לה ִה,  יתה ִבי מב
ֶרךש י ִדֶ ִבב רת ֶדר הה חי ה לש סה נש כש נב ", וש יטש רב טש יִון סש י "יִונש רב ֲאחות ב הה חות רש מי

ל  ית ָשֶ אָשב רה ֶלת הה ִדֶ . 770הת
ח  ֶפתת ִבש ה ָשֶ כה רה דש ִמב ל הת דִו עת מש עה ם - ָשֶ ִלה ככ רִו לש ךש הות ךש כִה תות  770ִבש

ָש לתא עת רת הה י ָשֶ די ר ִכש תי ק יות חות ד רה ֲעמות לת ִמִול וש ִמב ד ָשֶ צת ֲעבתר לש - לת
לתא אתד וש ךש מש ל כִה ידִו עת ִפב קש ים הב ִנב מכ ִמש י. הת ִבב רת ת הה נִוחת יעת ֶאת מש רב פש ית

ֶבר  עי לש ב  רי קה תש הב לש ד  ֶאחה ף  את לש יחִו  נב ים770הי נב קי זש ם,  ִלה ִככ  .
 . ךש לת הה ר וש בת ח ִגה תת ִמֶ הת ם, וש דִו ָשה מש ים, עה ירב עב צש ִכב

ל ָשֶ ס  נש ִבִולת מש את הה עת  נות מש ת  ִצת הכ ר  ֲאָשֶ ִכת ם  ִלה ככ ִבש ה  ֲחזה אה ה  דה ֲחרה
ד " ית ע לש בת קה ֶרךש  ֶנה ִדֶ חות ה" הת ִלה צה ים770"הת אב פש רות אִו  רש נב דות  יה " ִולש

ה ִטה ים מב ֲחבב ִסות ָשֶ ין  חב בש ִבִור הב ִצב ר הת ֲאָשֶ כת וש ב.  ָשות וה ךש  לות ים הה צב רה
ה. ִזה עת מתֶרת  רש מת צש ִכתל  הת פִו  קש תש נב ן,  יה נש ִבב הת ךש  ִתות ֶאל  ס  נש ִבִולת מש את הה מי
ר... בה ִדה ר הת ָשֶ ת ִפי עת דת י לה לב ִבש ים מב רב צות עש ר מת סת י חת כב בש צִו ִבב רש ים ִפה ִבב רת
י קב יצש רב טש יסש ִבב ל  יִבש לי א ר'  צה יה ת  פִורות ת סש ִקות ִדת ֲעבתר  ִכת ר  ֲאָשֶ ד  עת
יסִו נב כש ר - "הב ִפי ים. "ֶאת המיטה" - הִוא סב כב ִבות יעת ֶאת הת ִגב רש הב וש
רִוז ִכש ה". הת לה דות ִגש ה הת לה הה ִבֶ ךש הת תות ץ ִבש ר רה ֲאָשֶ ע ִכת צת פש ִנב ֲעבִור ֶיֶלד ָשֶ
יִו הה ן  יב ֲעדת ם  ִלה ִככ ךש  את ה,  מת ט  עת מש ִבב ב  ִצה ִמת הת ֶאת  יעת  ִגב רש הב ן  כי אה

ים.  תִוחב ים ִומש ִמִומב הת
יל.  עב בִוָש מש ה, לה ִכה ִסכ ס לת נת כש נב ָש וש דות ִקה רות הת דש חת א מי צה י יה ִבב רת הה

ן, כי לה קתֶדם  יו.  ֲחרה את יר  ִכב זש ִמת הת וש ים  אב פש רות הה "ג,  ָשת רת הת ית,  נב ִבה רת הה
זתאת ל  לת ָשה י  ִבב רת הה ךש  את  , רות דש חת ִבש הִו  ֶ ָשִ מת ם  עת טש יב י  ִבב רת הה ָשֶ ָשִו  ִקש ִבב

ה.  ִכה ִסכ חִוץ לת ִדִוָש ִומב י קב ני פש ֶצה ֶלֱאכתל לב יֶנִנִו רות אי , ָשֶ רות מש אות ִבש
יו דה ל יה ח רתאָשות עת צת ת ֶאת מי ִלות ין קת עב ָשש הב ה וש ִכה ִסכ ב ִבת י ָשִ ית תש י הב ִבב רת הה
אתֶכל ֲעבִור ִדִוָש וש קב ים לש בב יץ ֲענה ן ִומב יב יו ית נה פה יאִו לש בב ת. הי ָשות דות ִקש הת
ם - עת ִפת י הת ִבב רת לה יָשִו  ִגב הב ים ָשֶ לב ֲאכה ִמת ךש הת תות ב. ִבש ם טות ת יות עִודת סש
א פי רות ת הה עת י ִדת פב י לש ר, ִכב ִכה ל סכ ה ָשֶ דִוָשה ה ִגש ִדה ם מב יס ִגת נב כש הת ֲאגִו לש ִדה

 . מות דה ר ִבש ִכה י סכ ִבב רת ר לה סי ה חה יה ן ז"ל הה זות יגש ר' א. ֶזלב
: רות מש אות ִבש ן,  יב ית ל  עת א  ֶאִלה ִדִוָש  קב ת  ֲעׂשות לת ים  ִכב סש הב לתא  י  ִבב רת הה
שִוס) זש דש עִפ  רי גש ף  יש יט אות (נב יין  ות וש יף  ן אות עת ט מת אכש ִדִוָש' מת "קב

ים)]".  בב יץ ֲענה ל מב לתא עת ן (וש יב ל ית ים עת ׂשב ִדִוָש עות [קב
יו דה ל ֶאת יה טת נה ךש  ר כִה חת את אח, וש י ֶלעקת ִבב רת ל הה כת ידִוָש אה ִקב י הת ֲחרי את
ה. ֶאת ִלה ת חת רִוסת ל ִפש כת אה יא וש צב ִמות הת ךש  רי ה, ִבי עִודה ִסש ת לת ָשות דות ִקש הת
ל עת ף)  (ִכת י  לב ִכש ִבת תִון  נה ה  יה הה ָשֶ ח  לת ִמֶ ִבת קתֶדם  ל  בת טה ה  רִוסה ִפש הת
ג, חת הת ד  בות כש לב ר  ׂשה ִבה ת'  יב ִזת 'ִכת לות  יא  בב הה לש ָש  ִקי ִבב י  ִבב רת הה ן.  חה לש כ ָשִ הת

ן.  זות ִמה ת הת ִכת רש ךש ִבב רי הִו ִובי ֶ ָשִ ם מת עת טה
ב ִצה ִמת ת הת צה ר קש ִפי ִתת ָשש ן ֶזה הב מת זש ה. ִבב ִכה ִסכ י ִבת ִבב רת ב הה ָשת ה יה ִלה ה קת עה ָשה לש
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ם ת. ִגת ָשות דות ִקש יו הת נה פה ן ִבש וה ֶאה ִגה רש ף נב ה את עִודה ִסש י הת ֲחרי את ה, וש בה טות לש
ִדתֶפק ה  יה הה ה  ִלה חב ִתש ִבת י  ִכב י,  הב ָשֶ לש ִכה ה  בה ֲהטה ךש  כה ִבש אִו  רה ים  אב פש רות הה
ה לה ה עה ִכה ִסכ תות ִבת יבה יָשב תות וב נִוחה ת מש עי ילות ִבש אב ר, וש תי יות מִוךש ִבש ב נה ִלי הת

בִשהתרשבִיה. 
י, ִבב רת ת הה ִכת ִסכ ט ע"ה מב ֶעכש ה הה הִודה ֲעקתב יש ב ית רת א הה צה יה ךש  כִה ךש  תות ִבש
י כב וש יל,  גב רה ִכה  , יתות בי לש ךש  לי יי י  ִבב רת הה וש ט  עת ד מש עות ָשֶ ל  הה ִקה לת יעת  דב הות וש
ִכתל ם הת י ָשִ ת הת רת ֶעזש ר ִבש חה ה, ִומה נִוחה ט מש עה מש ר לב תי יות קִוק הִוא ִבש זה

ֶדר.  סי ֶיה ִבש הש ר יב בה ִכש
ה זות עה ָשה ָש. ִבש דות קה רות הת דש חת ס לש נת כש נב ה וש ִכה ִסכ הת י מי ִבב רת א הה צה ךש יה ר כִה חת את
ב, ם טות ת יות עִודת סש ם לב יתה בי לש נִו  ִופה עִו  ִגש רש נב ר  בה ִכש ים ָשֶ ִטב עת מש יִו  הה
ה ימה ָשב נש ל ִבב חי ית חִוץ, מש ד ִבת מי ר עות את ָשש ִבִור נב ִצב ל הת ל רתב רִובות ָשֶ ֲאבה

 . רות דש חת ד לש עי צות ה וש ִכה ִסכ הת א מי צי י יות ִבב רת ת ֶאת הה אות רש ה לב ֲעצִורה
ה חה מש יֶהן ׂשב ה ֲעלי ֲאתה רש נב ט וש עת יו מש נה יבִו ִפה הב צש י הב ִבב רת א הה צה ר יה ֲאָשֶ ִכת
ֶרֶצת מש נב ד  יה ת  נִועת תש ִבב ל  הה ִקה הת ֶבר  עי לש ה  נה ִפה ף  את הִוא  ֶמת.  ִיֶ סכ מש
ת גות רי דש ִמת לת יעת  ִגב הב ר  ֲאָשֶ כת וש ה.  ירה ב ָשִ הת ידִוד  עב ל  ָשֶ ת  אות לש הִו  ֶ ָשִ מת
יו דה יה ִבש ן  ִמי סב וש ִבִור  ִצב הת ֶבר  עי לש ה  נה ִופה ב  ָשה ח,  תת ִפֶ הת י  ני פש ִלב ָשֶ

ה.  ירה ב ָשִ ת הת רת ִבה גש הת ת לש ָשות דות ִקש הת
יד, ִסב יר ִכת וב חש הת ת ָשִוב לש ָשות דות ִקש יו הת נה ִפה ילִו  חב תש ס הב נת כש ִנב ר ָשֶ חת את לש
ה ירה ב ָשִ חִוץ ֶאת הת ד ִבת די עות ת ָשֶ עי ה ִבה רה תי יש צִות הת ִמש את תש הב ֶאה מי רש ִנב ִכת
יסִו נב כש הב ה,  ִכה ִסכ ִבת ב  ָשת יה י  ִבב רת הה ָשֶ ִכש ם,  יב תת ינש ִבי ת.  ָשות דות ִקש הת יו  דה יה ִבש
י"צ נ"ע. ית רת הת "ר מות מות דש ית כ"ק את ִבי מב ידִו  רב הות ה ָשֶ ִטה מב רות  דש חת לש
י לתא ִבב רת י הה י"צ נ"ע, ִכב ית רת הת "ר מות מות דש ת כ"ק את ִטת ה זות מב תה יש [לתא הה

 .[ ךש כה ים לש ִכב סש הב
ל: הה ִקה לת יעת  דב הות לש ָש  ִקי ִובב רות  דש ֶלת חת י ֶאת ִדֶ ִבב רת ח הה תת ע ִפה צת ֶאמש ִבה
ת חת מש אֶווען ׂשב רת ין ִפש יש אל גי 'זה יג אִון מש ן רִואב טש לש את הה יךש  אל זי ִזה "מב
ם ת יות חת מש ת ׂשב ֲעׂשות לת כִו  לש יי וש ה  יעה גב ל רש עת רִו  מש ָשש ִיב ב" [ָשֶ ם טות יות
רִו, ִפש [סב ה  תה יש ִבת הת ךש  לי יי לתא  ה  לה יש ִלת הת ָשֶ יעת  דב הות ן  כי מות  ִכש ב].  טות
יו לה עה ה ָשֶ רה בש ית סה נב ִבה רת הה ךש  ה, את תה יש ִבת ֶלֶכת הת ה לה צה ף רה י את ִבב רת הה ָשֶ

" ִבש ר  אי ה ָשִ הב ר770לש סת ל ִומה הה ִקה א ֶאל הת צה ֶנר יה רות ל גש ייִבש ב לי רת "] הה
ם ָשי ה ִבש עה דה ת הות ירות ִכב זש ִמת ה הת מה סש רש ִפב ךש  ר כִה חת י. את ִבב רת י הה רי בש ֶאת ִדב
עתד סש ם לב יתה בי לש כִו  לש ת - יי פות ִקה ר הת בה ִכש ׂשִו  עה ָשֶ ִלִו  י "אי ִכב י  ִבב רת הה
סִו נש ִכה ת  -  יב פות ִקה ׂשִו  הת ן לתא  עה יב ֲעדת ִלִו ָשֶ אי ב, וש ם טות ת יות עִודת סש

ע מה ָשש מכ ִמש הת ִבִור  ִצב הת ה".  חה מש ׂשב ִבש ת  פות ִקה הת ֲערתךש  לת ֶנֶסת  ִכש הת ית  ִבי לש
ה תה לש עה ה וש עה קש ֶנֶסת ִבה ִכש ית הת ל ִבי ֲחלת ן מי כי אה ֶנֶסת. וש ִכש ית הת ִבי ס לת נת כש נב

ת.  בות בה ִלש ה ִבת ימה אי ה הה ֲחלה ִדת זש ךש הב ךש כִה תות ל ִבש ה, ֲאבה ירה ָשב
ה קה ם, ֲחזה נה מש ינִו; אה ִיי ית חת ִבי ה, מב ִיה נב ָשש לִו לב ד, וש רי ִפה הב ל לש הה ִקה ן הת אי מה ִיש ות
עתד סש ה לב תה יש ִבת הת כִו  לש הה ט, וש עת מש , ִכב ִלות ִבִור ִככ ִצב ל הת י עת ִבב רת ת הה ָשת ִקה ִבת
ל לתא ִכה ה, לש ר מה בת דש ֲעמִו  טה וש לִו  כש אה י ָשֶ ֲחרי ל את ג, ֲאבה ת חה עִודת סש
ת ֶאת עת דת ֶלךש , לה ִמֶ ית הת ָשִוב ֶאל ִבי ים לה ִבב ֲהרִו רת ן, מב ִמִובה ן ִכת בות אה ִתי

 . ה לות ׂשֶ עה ה ִיי י ִומת ִבב רת ם הה לות ָשש
ן " ית נש י ֶאל ִבב ידת ב מב רות ל קה הה ִקה ב הת רי קה תש ר הב ֲאָשֶ רִו לות770ִכת ", הות

ה לה הה בש לב רתם  גש לב לתא  י  די ִכש ה,  מה ק  חה ֶמרש ִבש ֲעמתד  לת ף  ִסת הת י  רי מש ָשות
ם יב ִתת ה ָשש עה ה ָשִ ל הת ר עת בה אִו ִכש ן ֶהרש עות ה ָשִ י הת גי חות ים. מש רב ִתה יכ ָש מש עת רת וש

 . ךש כה יחת ִבש ִגב ָשש ִית יָש ָשֶ ין אב ךש אי ת ִבתֶקר, את נות פש לב
" לש ים  אב פש רות י  ני ֲהמות ֶהֶרף  לתא  לש מִו  רש זה ן  מת ִזש הת ל  ִכה ךש  ָשֶ ִמֶ ".770ִבת

ה.  רה טה ָשש ִמב ת הת ִיות נב כות מש יעִו ִבב ִגב ֶהם הב ים מי ִבב רת
י ֲחרי ת את חת ה את עה ָשה , ִבש רות דש חת ס לש נת כש ִנב י ָשֶ ֲחרי ה את ן מה מת ם, זש יב תת ינש ִבי
ה - נה אָשות רב ם הה עת ִפת י - ִבת ִבב רת ה הה ִלה ) - ִגב ֶעֶרךש ה (לש לה יש ִלת ת הת ֲחצות
ד יו עות לה אי אִו  בות ִיה ָשֶ ים  ִכב סש הב י  ִבב רת הה ב.  ִלי ִבת ים  בב אי ִכש לות  יִו  הה י  ִכב
ם תִה ר אב ִבי דת לש ן  ִמִוכה ָשֶ ר  מת ת. הִוא אה יקות דב בש לב ים  חב מש ים מכ אב פש רות
לתא ם  ִגת ד -  ֶאחה ף  את יֶהם לה אי צש מש ֶאת מב רִו  סש מש יב ִלתא  ָשֶ אי  נת ִתש ִבת
ים ירב ִכב זש ִמת הת יקִו  עב זש ד הב ִיה יֶהם. מב ידי ידב לב יֶהם אות  בי רות קש יו, לב בה רות קש לב
ן יָשות אב ק. ִבש רש יִו-יות ל נש ים ָשֶ אב פש רות ב הה יטת ִמי ב, מב י לי אי פש ע רות ִבת רש את

" לש ים  חב מש ִמכ הת זִו  ִפש ֶנחש ה  לה יש יֶהם770לת ירי ָשב כש מת יֶהם  ידי ִובב  "
ים.  לב לה כש ָשכ ִמש הת

י די ִכש ךש  ִתות ִיִות.  דב יסות ִבב י  ִבב רת הה ֶאת  קִו  דש ִבה ים  אב פש רות הה ת  עת ִבת רש את
ן מב מִו  מש ִתות ָשש ים הב אב פש רות יֶהם. הה רי בש דב י ִבש ִבב רת ב הה רי עה תש ה הב יקה דב ִבש הת
ים ִמִומב יִו הת ם הה ב. הי ִלי א הת ׂשי נות ין ִבש ִגב פש י הב ִבב רת הה צִום ָשֶ ע ֶהעה דת ִיֶ הת

ב.  ִלי ת הת ִלות עכ ל ִפש ִכתל עת עת הת די י יות ִבב רת ד הה יצת ִכי
ים יאב צב ר מות ֲאָשֶ י: "ִכת ִבב רת ל הה את ים ָשה אב פש רות ת הה עת ִבת רש את ד מי ֶאת ֶאחה
ט חת ִמת הת  - א  צי יי ם  ִדה הת ָשֶ ם  רי ִגות ה  מת ק,  רי זש מת עִות  צה ֶאמש ִבש ם  ִדה
ם ִדה הת ֶאת  ךש  ָשי ִמות הת קִום),  וה (וש ִבות  ָשֶ יקִות  רי הה אות  ה)  יקה רב ִזש (הת
י, ִבב רת ר לות הה ִפי ם" סב עת יקִות". "ִפת רי ה: "הה נה א עה פי רות הה ים?" וש ידב רב ִוש הת מי
ינות אי יק  וש הִוא  רי ן ָשֶ עת טה י וש לת א אי הִו ִבה יָשֶ י מב , ִכב ךש כה י ִבש ִתב נש ית נש עת תש הב
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ךש ָשי מות יקִות  רי ל  ָשֶ ר  בה ִדה ה,  ִבה רת ִדש את  : לות י  ִתב רש מת אה ם.  ִלה ככ לש ךש  ִיה ָשת
ב י טות ני יש נש ל עב כה י לש לב א הִוא ִכש ילה ִמי ר; ִומב תי ק יות זה חה כתחת  ִבש כות  תות לש
ים כב רש ים עות נב ִבה רת י ֲעֶצֶרת הה ינב מב ָשש י ִבב ם: "ֲהרי ִיי י סב ִבב רת הה ה" וש ָשה דות ִוקש
י נב נש ר, הב ִבי דת ה לש ָשֶ רש י מכ יֶנִנב אי ן ָשֶ יוה ִכי ים, ִומב אִומב "סערימאניס" ִונש

ר".  אה ש ָשִ הת סתר לש מש ה ִתב ִתה את י וש ִתב רש מת אה ֶ ה ָשִ ר מת מי אות
ים אב פש רות י הה אי צש מש ד מב עות ירִו  תב ה, לתא הות ִלֶ אי ת הה יקות דב ִבש י הת ֲחרי את
ב ִצה ִמת הת ר.  תי יות ִבש ק  זה חה ב  לי ף  קי ֶהתש ר  בת עה י  ִבב רת הה ק:  פי סה לש ם  קות מה
ק ֶנֱאנת לתא  י  ִבב רת הה ם  אב הת ים,  אב פש רות הה ד  ֶאחה ל  אי ָשות ב,  ִגת את מִור.  חה
ה יר. - "מת ִכב זש ִמת ה הת נה ל", עה יעת קות מב ָשש י לתא הב ִבב רת ים?" - "הה בב אי ִכש מב
ת חת נש יעת את מב ָשש י לתא הב ִבב רת ם הה אב א, "הת פי רות ִהת הה מי ֶמֶרת", ִתה ִזתאת אות
ב י ָשִ ית תש ק הב י רת ִבב רת ים?" - "הה ִסִורב ִיב ל מב ִתי ִפת תש ם לתא הב אב ב? הת אי ִכש
לתא יו.  ִפב מב ע  מת ָשש נב לתא  ֶהֶגה  ף  "את יר,  ִכב זש ִמת הת ה  נה עה  ," אות ִסש כב ִבש
יל". גב רה ת ִכה פות ִקה הת יךש ִבת ָשב מש ילִו הב פב ה. הִוא את חה ף לתא ֲאנה ה, את לִונה ִתש
יר ִבב סש הב ת"  עת דת לה ֶליךה  "עה יו.  נה זש אה ע  מת ָשש מב לש ין  ֶהֱאמב לתא  א  פי רות הה
הִוא י ִתתֶפת. ֶזהִו ֶסֶבל ָשֶ בי אי ל ִכש בת י סה ִבב רת י הה יר, "ִכב ִכב זש ִמת א לת פי רות הה
ים נב ָשה ת  רות ׂשש עת ר  בה ִכש א  פי רות י  ֲאנב י.  ָשב ֱאנות הה ֶבל  ִסֶ הת כתחת  לש ל  עת מי
ה ִצִורה ִבת ִלִו  אי ים  בב אי כש לב יב  גב הי ָשֶ ם  דה אה ִבה י  ִתב לש קת תש נב לתא  ם  לה עות ִומי
ם קתֶדם לה עות א, "מי פי רות ל הה מי לש ין זתאת", מב בב הה כתל לש י יה יֶננִב . אי זות ִכה ָשֶ

זתאת".  ה ִכה עה פה תות י ִבש ִתב לש קת תש ן לתא נב כי לה
ד ים. ֶאחה בב אי ה ֶנֶגד ִכש יקה רב י זש ִבב רת ת לה תי ד לה ִיה יטִו מב לב ים ֶהחש אב פש רות הה
י ִבב רת ת לה תי ם לה אב ת: "הת ירות ָשב י יש ִבב רת ל ֶאת הה את ָשה וש ָש  ִגת ים נב אב פש רות הה
ד ". ֶאחה ין צתֶרךש ד, "אי ִיה י מב ִבב רת ה הה נה ים?" "לתא", עה בב אי ה ֶנֶגד ִכש יקה רב זש
ם לתא אב א: "הת פי רות לה ִה  זה גש רה ִבש ר  מת ם אה קות ִמה ִבת ח  כת ִנה ים ָשֶ ידב ֲחסב הת מי
ב. רי סה אי יש ִדת ות י ִבש ִבב רת ֶזה, הה אתֶפן ִכה ל ִבה אי ה ָשות ִתה ם את אב ָשֶ ךה  רִור לש ִבה
ק ה רת יקה רב ת זש ֲעׂשות ר לת ִתה ה מכ כה ֲהלה י הת פב ב ִולש ם טות ם יות ִיות י הת רי הה
א פי רות "ִכש ר:  מת אה וש י  ִבב רת ר לה זת חה וש ין  בב א הי פי רות א". הה פי רות ת הה ִדת קכ פש ִבב
ית ִיִונב חב ה  יקה רב ִזש הת ה.  יקה רב ִזש לת ים  ִכב סש הת לש י  ִבב רת הה ל  עת ה  וה צש מב י  ֲאנב
י ִבב רת הה י!"  ִבב רת הה י  ִיי ֶנת ֶאת חת ִכֶ סת ים מש בב אי ִכש הת ת  מת צש י עה ִכב ר  תי יות ִבש
ח , נה ִהת בות ִנִון ִגה מב ה ִבש תה יש הה ֶ ת ָשִ רות מש ה, לת יקה רב ִזש י הת ֲחרי ד. את ִיה ים מב ִכב סש הב

ים.  אב פש רות י הה יני עי ֶלא ִבש ִפֶ ר לת בה ִדה י הת הב יש ט, ות עת ק מש י רת ִבב רת הה
ד חת ה  תה יש הה ם  תה נה קה סש ִומת יֶהם  יני ִבי ים  אב פש רות הה ֲעצִו  ית תש הב ם  יב תת ינש ִבי
ץ רה מש ִפִול  נב טב ה  לש קה לה חש ִמת ד  לת ִיה ֲעבתר  מב י  לת ִבב רת ל  הה ית: עת עב מה ָשש מת

ת עי ִכה בות  ִצה מת ִבש ק.  רש יִו-יות נש ל  ָשֶ ים  ִיב פִואב רש הה ים  זב ִכה רש ִמֶ הת ד  ֶאחה ִבש
ה.  מִודה ה צש חה ִגה ָשש הת ים ִולש אב תש ִמת ִיִוד הת ִצב קִוק לת מִור הִוא זה ֶהחה

אן, כִה ז מב יֶנִנות זה יף: "אי ִקב ךש ִתת ט, את עת ָש מש ִלה ה חת יה י הה ִבב רת ל הה לות ָשֶ קות
ה נה קה סש ִמת יא הת תות הב טה לה חש הת ֶהם ָשֶ ר לה מת י אה ִבב רת ר ִפתה". הה אה ָשש י נב ֲאנב
. רות דש חת ר ִבש אי ה ָשִ ע; הִוא יב ִסת ִיב ן ָשֶ ִבות ֶחָשש ל ִבת לה כש א ִבב ית. לתא ִבה פב ִסות הת
ית ִבי ִבות  ין  אי ָשֶ ם  קות מה ִבש א  צה מש ִנב ָשֶ ם  דה אה ה  ׂשֶ עות ה  יה הה "ֶמה 
ת לות תי ָש לה ִקי ים; ִובב אב פש רות ד הה ֶאחה י לש ִבב רת ה הה נה ל עה את ים?", ָשה אב פש רות

יל).  גב רה ֶדר (ִכה סי ֶיה ִבש הש ת יב ֳחרה מה נִוחת ִולש ה לה לה יש ִלת הת
ב ִצה מת ִבש יד  סב ֶנה ֶלחה ה עות יה י, ֶמה הה ִבב רת ל ֶאת הה את ר ָשה חי א את פי רות
ת ָשִובת ִתש ה.  פִואה רש ית  בי לש ֶלֶכת  לה ם  אב הת ל  אי ָשות ה  יה הה ָשֶ  - ֶהה  זי

יר'...  צִויה ִלִו יש ל 'אב ת עת ֲענות ב לת ִיה חכ יֶנִנִו מש אי ה ָשֶ תה יש י הה ִבב רת הה
' ה ִבש נה יות ֶעלש ה הה מה ִקות ים לת חב כש ִנות ד הת ה ֶאחה לה ד עה ִיה בִו770מב ָשש ם יה ', ָשה

ית, תב כה לש ה הב לה אי יזות ָשש ר אי רי בה כִו לש רש טה צש ִיב ה ָשֶ ִדה מב ים. ִבש נב ִבה רת ִכִו הה חב וש
ם תִה עש ִדת ת  ִות חת ר ֶאת  רי בה לש י -  ִבב רת הה ת  ָשת ִקה ִבת י  ִפב ל  – עת ֲאלִו  ָשה וש
ר זת חה ר  ֲאָשֶ ִכת ִיִוב.  חב לש רִו  הות ים  נב ִבה רת הה ה.  פִואה רש הה ית  בי לש ר  ֶקָשֶ ִבש
ָש: ִקי ֶמר ִבב יו, אות רה בה י ֶאת ִדש ִבב רת ע הה טת י קה ִבב רת יעת זתאת לש דב הות ה וש ִלה הת
מתעת ָשש ים לב יכב רב יד") ִוצש רִוֶמער אב י ("את פש תב י ִדה הִודב י יש ֲאנב ת ות "ֱהיות
לתא י  די ִכש ק  סת ִפש הת י ֶאת  לב ידִו  ִגב ִתת ל  את א  ילה ִמי מב ים,  נב ִבה רת הה ל  קות ִבש

ים".  אב פש רות ית הה בי ֶלֶכת לש ין צתֶרךש לה י אי ֶלֶכת, ִכב י לה נב צי לש את לש
י ִבב רת הה ֶצל  אי ָש  ִקי בת ִתש ָשֶ ית  נב קה דש ִצב הת ית  נב ִבה רת הה מי ָש  ִקי בת לש ִסִו  נב ָשִוב 
יין לי ט את וייסש וי ר  ה: "עי תה נש יא עה הב ךש  ה, את פִואה רש ית הה בי ֶלֶכת לש לה

ת]... ֲעׂשות ה ִלת מות מת צש עת עת ִבש די אן!" [הִוא יות ואס צִו טה וה
, תות טה לה חש הת י מי ִבב רת יז ֶאת הה זב יָש לתא יה אב ים ָשֶ אב פש רות אִו הה ר רה ֲאָשֶ ִכת
ר מת אה וש ֶהם  מי ד  ֶאחה ה  ֲענה נת ף  ִסות בת לש ת.  ִקות ִדת ר  ִפת סש מב דִו  דש ִתות סש הב
ד ִיה ים מב בב זש עות נִו  ִפִוז - אה ָשש אב ים לש ִכב סש י מת ִבב רת ין הה ם אי י: "אב ִבב רת לה
ן יות ִסה נב י  ירי ִתב עת ים וש חב מש ים מכ אב פש רות נִו  יִות. אה ֲחרה ל את ים ִכה ירב סב ִומש
ינות אי י  ִבב רת הה ם  אב ת.  ָשות פה נש ת  נת ִכה סת אן  ִכה ָש  יי י  ִכב ים  רב מש אות נִו  אה וש
ים אב ֲחרה ת את יות הש ים לב לב כות יֶנִנִו יש י, אי פִואב ז רש ִכה ֶמרש ס לש ני ִכה הב ים לש ִכב סש מת

י" - - -  ִבב רת י הה יי חה לש
ים, ירב ִכב זש ִמת ֲהרִו הת ימת ר, וב צת ִנות מִור ָשֶ ב ֶהחה ִצה ִמת ם ֶאת הת אִותה רש י ִכב הב יש ות
י הִודב י יש פִואב ז רש ִכה רש ִמֶ ִיִוד מב יא צב בב הה ים, לש ידב ר ֲחסב ִפת סש ם מב ד עב חת ית
ע גת י, נה ִבב רת ָש לה ִגת ים נב אב פש רות ד הה ֶאחה י ָשֶ ני פש זתאת לתא לב ין. וש לב רִוקש בש ִבב ָשֶ
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ל יא ֶאת ִכה בב הה לש תות  מה ִכה סש ל ֶאת הת ִבי קת לש ָש  ִקי ת, ִובב ָשות דות ִקש הת דות  יה ִבש
ד ִיה ן מב כי אה וש ים.  ִכב סש י הב ִבב רת י. הה ִבב רת ל הה ָשֶ רות  דש חת מִור לש אה ִיִוד הה ִצב הת

ים.  אב תש ִמת ִיִוד הת ִצב ל הת ֶחֶדר ֶאת ִכה יאִו לת בב הי
ֲעבתר ָשִור. ִכת כש ִמב הת ִיִוד וש ִצב ת הת ירת חב בש ר ִבב זת ז עה ִכה רש ִמֶ י הת אי פש רות ד מי ֶאחה
ל לה כש ָשכ ץ מש רה מש ִפִול נב ר טב ֲחדת י לת ִבב רת ל הה רות ָשֶ דש ךש חת ה ֶנֱהפת ִלה ה קת עה ָשה
ב.  ֲעקה ִמת ָשִור הת כש מב י לש ִבב רת ר ֶאת הה ִבי א חב פי תות רות ִיִוד. אות דִוָש צב גה וש

ל י, ֲאבה ִבב רת יק ָשִוב לה רב זש הת יטִו לש לב ר ֶהחש ל ֲאתה חִו עת כש ִנה ים ָשֶ אב פש רות הה
י ִבב רת ח הה ן נה כי ֲחֶריהה אה את ין), ִולש פב רש ר (מות תי ִהת יות בות ִנִון ִגה מב ם ִבש עת ִפת הת
ית, נב ִבה רת ה הה אה ִטש ִבת תש ר הב תי ר יות חה אכ . מש ֶעֶרךש ת לה עות ע ָשה ִבת רש ךש את ָשֶ ִמֶ לת
ן ָשת ם יה עת י ִפת י אי ִבב רת הה ָשֶ ִה  כִור לה ם לתא זה לה עות ִמי , ָשֶ ךש כה ר לש ָשי ֶהקש ִבש
ִבתֶקר ת  נות פש לב י  צב חי וש ָש  מי חה ה  עה ה ָשִ ִבת ת!...  עות ָשה ע  ִבת רש את ךש  ָשֶ ִמֶ לת
ו ָשה כש עת ר  בת י עה ִבב רת הה ָשֶ  , תות מה הי דש תת לש ז),  ִכה רש ִמֶ הת (מי א  פי רות הה ין  חב בש הב

ן.  אָשות רב הה ה מי ִבי רש הת ה ִבש ָשֶ קה י; וש נב ה, ָשי ָשֶ ף קה קי ֶהתש
ָשִו ָשש חה ים  עב גה רש לה ם.  ִתה עש ִדת מב אִו  צש יה ים  ָשִוָשב ִתש הת ים  ירב ִכב זש ִמת הת
קִוק זה י  ִבב רת הה י  ִכב ֶהם  לה ה  יה רִור הה ִבה ֶהם.  ִבה דִו  ִגש בש יב יֶהם  תי בות בש ִלב ָשֶ

ת?  ֲעׂשות ם לת דה יה ה ִבש ךש מת ה. את ִלֶ עכ י ִומש עב צות קש י מב פִואב ִפִול רש טב לש
ים מִודב צש יֶהם,  תי אות ִסש ִכב ל  עת ים,  נב ין אות אי בִו  ָשש יה ה  לה יש לת ן  יָשות אב ִבש
ם ֲעדה ֶיה צת הש ה ִיב ה מת לה אי ש ָשִ ם ִבת עִו ֶאת מתחה גש יב י וש ִבב רת ל הה ָשֶ רות  דש חת לש
ת ָשות ת קה עי ִכה טִו  ִבש לת תש ים, הב נב ִבה רת הה ים וש אב פש רות ים, הה חב כש ִנות א. הת ִבה הת
ה נִוחה מש י  די ִכש ךש  (ִתות ה  פִואה רש הה ית  בי לש י  ִבב רת הה ֶאת  ת  חת קת לה ם  אב
ה, ילה לב ָשש לב ִלִו  אי וש ִיִוב  חב לת ִלִו  אי  - לתא  אות  ה)  יקה רב זש י  ֲחרי את ִלש ָשֶ
ה יעה רב ִכש הת ָשֶ יא  הב ית ע"ה  נב ִבה רת הה ה.  עה רה כש הת הת ם  ִלה ִככ ל  עת ה  תה ָשש קה וש
. נות צות י ֶנֶגד רש ִבב רת הִו לה ֶ ָשִ ת מת ֲעׂשות ה לת ילה לב י חה ִה ִכב רה מש אה ה ִבש ילה לב ָשש לב
ד ל ֶאחה מתחות ָשֶ ם ִבש עת ה רת ִכה מות הב ת ִבתֶקר, ִכש נות פש ָש לב ה ָשי עה ָשה ז ִבש אה וש
, אגות יקה ב ָשִ ס מב יש ות , ד"ר  אות ִסש ִכב ץ מב פת ס!", קה יש ות ים: "ד"ר  ירב ִכב זש ִמת הת

ֲעזתר!".  הִוא ית
ם עת ִפת ר  ִקי ִבב ף  את וש "ד,  ִבת חת י  בי קתרש ִמש מב ב  לי א  פי רות ה  יה הה ס  יש ות ד"ר 
יו נה פה לש ךש  לת מות הה ָשש ךש  יר - את עב ם צה נה מש ה אה יה י. הִוא הה ִבב רת ר הה ֲחצת ִבת
יר ִכב זש ִמת ר הת י ָשִ קת תש ה הב ִיה נב ד ָשש ִבי את לתא לש . ִבש יחת טב בש ר ִומת ָשה כש א מכ פי רות ִכש
יר עב הי ן ָשֶ ֶלפות ִטֶ צִול הת לש ִצב ט מב עת ד מש רת חש ִנֶ א, ָשֶ פי רות ס. הה יש ֶאל ד"ר ות
ץ פת ב, קה ם טות ל יות ָשֶ ֶמת זות  ִדֶ קש ִבתֶקר מכ ת  עת ָשש ִבב תות  נה ָשש מב תות  אות
יחת נב הי ק",  וש רש יִו  יות נש ן  לב אָשות רב ס הה טות ִמה ל הת ֶלה עת י עות ר: "ֲאנב מת אה וש

ֶפֶרת.  פות ש ָשִ ֶאת הת
ר מת יל לות חב תש הת ל לש הה ִקה יעת לת דב הות ים וש נב פש ִבב הִו מב יָשֶ א מב צה ם, יה יב תת ינש ִבי

ל  ָשֶ ה  בִוצה קש ֶרֶגל  ִבה ה  אה צש יה ִבתֶקר  ִבת ָש  ָשי ה  עה ָשה ִבש ים.  ִלב הב 16ִתש
ם לות ב ָשה רת ן, הה הת ִכש ל  אי ב יות רת יֶהם הה יני ִבי ים -  ימב מב ים ִותש כב רי בש את
י ֲחָשִובי ה מי ִמה ִכת ד  עות וש ן,  מה דש ד ֶפלש וב ִדה ים  מב ִתה ב הת ם טות ער ָשי ִדִוִבֶ
י"צ ית רת הת "ר מות מות דש ל כ"ק את ָשֶ ִיִונות  - ֶאל צב "ָש  נת את ים וש ימב מב ִתש הת

ה  עה ָשה ר, ִבש תי ר יות חה אכ ים. מש ִלב הב ם ִתש ה ר ָשִ מת לות ל וש ִלי ִפת תש הב 11נ"ע, לש
ת עות ָשש ָש  ָשי ל  ָשֶ ֶרךש  ִדֶ ִה,  ִכה רש דת לש ה  ִיה נב ש ָשִ ה  בִוצה קש ה  אה צש יה ִבתֶקר,  ִבת

ג.  חת ת הת מת מת ת יי עות ל ָשש ךש ִכה ֶמָשֶ ךש ִבש כה ה; וש יכה ֲהלב
י ִבב רת ל הה יאִותות ָשֶ רב ב ִבש ִצת ִה מת ע ִבה דת ר נות ה ֲאָשֶ ינה דב ה ִומש ינה דב ל מש כה ִובש
תות מה לה חש הת לש ם  רות מה ב  ָשי יות י  ני פש לב ן  ִני חת תש הב ִולש ָש  ִקי בת לש ם  ִלה ִככ ֲהרִו  מב
ד ִיה ִומב ר,  הי מת יָש  חב ר  בה ִדה הת ע  דת נות ִקתֶדָש  הת ֶאֶרץ  ִבש ם  ִגת ה;  ירה הב ִמש הת
ד ית דִו לש מש ת עה בות בה ים, רש ָשב דות ִקש ת הת מות קות ִמש ד הת ית ל לש ִלי ִפת תש הב כִו לש לש הה

י.  ִבב רת ל הה ה ָשֶ בה רות ִקש תות הת פִואה רש ל לב ִלי ִפת תש הב י" לש בב ֲערה ִמת "ִכתֶתל הת הת
י ִבִוקי קש ִבת י  ני ָשש י  קב סש בש נות רש זת קש ב  רת הה לש י  ִבב רת הה ן  תת נה הִוא  הת ם  ִיות ִבת
י די כש ִבב : ֶזהִו  ר לות מת אה ג), וש חת י הת ני פש יו לב לה אי יסִו  נב כש הב ֶקה' (ָשֶ ָשש 'מת
ת - פות ִקה הת י הה ני פש ִלב ֲעדִות ָשֶ ות תש הב ת הת עי ד ִבש ֶאחה ד וש ל ֶאחה כה ק לש ִלי חת לש
ה, רה ִתות הת י  רי בש ִדב ִה  ִבה רִו  ִסש חת יש לתא  אי  ִדת ות ִובש  - נִו  ִגש רש את יש אי  ִדת ות ִבש ָשֶ
ת פות ִקה הת הה ֶאת  כִו  רש עת ית ךש  כִה ר  חת את וש ה.  חה מש ב ׂשִ הת וש רִות  רש עות תש הב הת
ן כי מות  ִכש ג".  חה הת ת  חת ִמש ב ׂשִ מב ע  רת גש יב ִלתא  ָשֶ וש ה,  חה מש ׂשב ִבש ה  ֶיינה הש ִתב ָשֶ וש
ין כב מי ֶיה ִכש הש ִלתא יב ם, ָשֶ ִיות ךש הת ֶמָשֶ ד ִבש ֶקה עות ָשש ִמת הת ִתִו מי ָשש ִיב ר, ָשֶ מת אה

ר.  חה מה ם לש ִיות הת מי
י הִוא ִכב ר לות  מת י אה ִבב רת הה י, וש ִבב רת הה "ג ז"ל לש ָשת רת ס הת נת כש נב ךש  ר כִה חת את
רִו כִש מש ִיב ָשֶ ", וש תה אי רש ה הה ִתה י "את סִוקי פש עת לב גי ִנות יחת ִבת לב ָשה ִתות לש ה אב ׂשֶ עות
יל, גב רה ים - ִכה ימב מב י-ִתש כי מש ת ִתות יבת ָשב ת יש בת טות ים - לש סִוקב ִפש ֶאת הת
ן תִי יב  - י  ִבב רת הה ר  מת אה  - פִותות  ִתש תִת ָשש הב ֶאת  ים;  ִנִויב ָשב י  לב ִובש
ל (ָשֶ ר  לה ִדות ל  ִבי קת יש סִוק  ִפה ֶנה  קש ִיב ָשֶ י  ל מב כה וש ים,  ידב חב יש ים  רב לה דות ִבש
ֲעדִות ות תש הב הת ת  עי ִבש ָשֶ י  ִבב רת הה א  ִטי ִבת תש הב ֶעֶרב  ת  נות פש לב י).  ִבב רת הה
קל ענש ן ִבֶ יפש ט אות יצש ואס זב ז דער וה רִו "אה ִיש צת ת יש פות ִקה הת ה לה יכה ֲהלב ִובת
ר!...].  סי א - לתא חה ִסי ִכב ל הת ב עת ָשי ִיות ה ָשֶ ִזֶ יט!" [= ָשֶ - פעלט נב

ל דות ִגה ל הת הה ִקה ב הת י ָשִ ית תש ת, הב פות ִקה הת י הה ני פש ֶעֶרב, לב ִבה ע  ָשת ִתי ה  עה ָשה ִבש
י ִבב רת ל  הה ָש  ָשֶ דות קה אות  הת ִסש ים.  ִכב ידב ֲחסב י  הת ני קש ם זב ֲעדִות עב ות תש הב לש
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ד ֶאחה וש ד  ֶאחה ל  כה לש קִו  ִלש חב יל...  גב רה ִכה  , מות קות מש ִבב ח  ִנה מכ ה  יה הה
ֲעדִות.  ות תש הב ד ֲעבִור הת חה יכ מש ח ִבב לת י ָשה ִבב רת הה ֶקה ָשֶ ָשש ִמת הת מי

ם אב ֶנר: "הת רות ב י.ל. גש רת י ֶאת הה ִבב רת ל הה את ה ָשה רה ת ִתות חת מש יל ׂשב לי ִבש
י: ִבב רת הה ֲאלות  ן". ָשִוב ָשה ה: "ִכי נה עה ֶנֶסת?" וש י ִכש ִתי בה ִבש חת  ִמי ׂשת לש כִו  לש הה
ה ִטה מת ֶרה לש ה ִקות ֶנֶסת)? [מת ִכש ית הת בי ן (ִבש טש אִונש יךש  ואס טִוט זי "וה
י ִבב רת הה ע".  ָשת ִתי ה  עה ה ָשִ מב ים  דב ועת וה תש "מב ה:  נה עה וש ֶנֶסת?]  ִכש הת ית  בי ִבש
ר, מת ֶהם" אה סתר לה מש ִתב ִטִוֶרעם?  ָשֶ יט את  ן: "מב יי נש עת תש הב לש יךש  ָשב מש הב

ִטִוֶרעם!".  ֶסע ָשֶ יש רות יט את גש ֶיה מב הש ִיב י ָשֶ ִתב רש מת אה ָשֶ
ית בי ִבש ת  פות ִקה הת הה ֶאת  ֲערתךש  לת ם  ִלה ִככ כִו  לש הה ֲעדִות  ות תש הב הת ר  חת את
ה ֲעצִומה ות ה  לה דות ִגש ה  חה מש ׂשב ִבש כִו  ֶנֶערש ת  פות ִקה הת הה ל.  דות ִגה הת ֶנֶסת  ִכש הת
ת עי ים. ִבש ִקִודב רב הה ים וש ירב ב ָשִ עִו הת מש ָשש ה" נב לה עש מת ם "לש ִגת ד ָשֶ אתד, עת מש
ין ין זת אל ָשות ִגִון "זה ִנב ה, ֶאת הת ִכה ה ֲארכ עה ךש ָשה ֶמָשֶ נִו, ִבש ִגש ים נב ִקִודב רב הה
ה עִבֶ רש ֶער  "דש ִבש יו  תה ִלות ֶאת מב יפִו  לב ֶהחש ם  עת ִפת הת ךש  ה", את ִלה אכ ִגש י  ִדב
ט עזִונש ה ֶוועט גש עִבֶ ֶער רש ר - "דש תי ר יות חה אכ ין", ִומש ט זת עזִונש אל גש זה
י ל מב ר ִכה ֲאָשֶ ט", ִכת עזִונש יז גש ה אב עִבֶ ֶער רש ר "דש תי ר יות חה אכ ין" ִומש זת
ת ֲערת סת ֶאת  יו  ִיה חת י  מי יש ל  ִכה ח  ִכת ָשש יב לתא  ֶנֶסת  ִכש הת ית  בי ִבש ח  ִנתכת ָשֶ
ם י עב נב ד ָשי ִצת ה ִומב ִבה ה רת חה מש ׂשב ד ִבש קת רש ד נב ד ֶאחה ִצת ִמב ה, ָשֶ ִזֶ ִקִוד הת רב הה

ד.  ל ֶאחה י ִכה יני עי ת ִבש עות מה ִדש
ה ִמה ִכת ל  הה ִקה הת ע  דת יה ִלִו  אב ָשֶ ךש  כִה ר  חת א את ִטי ִבת תש הב ים  אב פש רות הה ד  ֶאחה
ן מת ִזש ל הת תות ִכה ים אות נב ִגש נת יִו מש י - הה ִבב רת ִגִון ֶזה לה ם נב רי ת רִוחת ִגות חת נה

לתא ֶהֶרף!  לש
- ִבש רות  דש חת י ִבש ִבב רת ר הה את ָשש ת נב בִועות ה ָשה ִמה ִכת ךש  ֶמָשֶ יךש770ִבש ָשב מש הב וש  

י ִבב רת ֶחֶדר הה מי רִו  ִדש ָשכ ים,  רב ֲאמה ִומת ת  יחות ה. ׂשב ָשה דות ִקש הת תות  דה ֲעבות ִבת
ל ים עת הב ִגה ם מכ תה ירה ֲאמב מִוךש לת ר, סה אות אִו לה צש יה ת, וש ִבה י ָשת אי צה ל מות כה ִבש

לתא מש ד ִבב בת ֶהם עה ם ִבה ִגת ת - ָשֶ בִועות ה ָשה ה ָשִ ֲעבתר ֲחמב י. ִכת ִבב רת י הה די יש
יל.  גב רה תות הה דה לִול ֲעבות סש מת י לש ִבב רת ר הה זת ֶרץ - חה ִמֶ הת

ם ִיות ִבש ו,  לי סש ִכב חתֶדָש  הִוא  חתֶרף)  הת י  ָשי דש חה (לש י  יָשב לב ש ָשִ הת חתֶדָש  ִבת
תות ז אות אה ה - מי נה אָשות רב ם הה עת ִפת , ִובת רות דש חת י מי ִבב רת א הה צה , יה ד ִבות ֶאחה
- ים מש ימב מב ים ִותש ידב ל ֲחסב ל ָשֶ דות ִבִור ִגה . צב יתות בי ע לש סת ה - נה לה יש לת

ח 770 תת ִפֶ ִבת סִו  ִנש ִכת תש הב יל770  ה, לי לה יש ִלת י ִבת צב חי ע וש בת ה ָשֶ עה ָשה , ִובש
ינִו...  ִיי ית חת ח ִבי ֶפתת רות ִבש לתא ֲהדה מש י ִבב ִבב רת יעת הה פב רתאָש חתֶדָש, הות

אתֶפן ִקתֶדָש; ִובש ן הת מב אתות  צי ל ִבש דות ן ִגה ֶאה ִכתהי רש ה מת יה ר הה ִדה אש ה ִנֶ מת
ה תה לש עה וש ה  עה קש ִבה ָשֶ ה  ירה ִדב את ה  ירה ָשב ִבש ם  ִלה ִככ חִו  צש ִפה י  נב טה נש ִפות סש
ךש כה ת... וש ָשות דות ִקש יו הת דה יה ִבש ִה  תה ד אות די עות י מש ִבב רת ר הה ֲאָשֶ ל, ִכת ֶאל-עת
ר.  קה יה ן וש ׂשות ׂשה ה וש חה מש ׂשב ִה וש רה ה אות תה יש ים הה הִודב ִיש לת ה. וש תה יש ִבת ע הת סת נה

ת ִבות לב ל,  בי ִתי י  וי צש קת ל  כה ִבש ה  יעה דב ִיש הת ה  טה ש ָשִ ִפת תש הב ר  הי מת יָש  חב
יָש אב ים"  יב חה "לש ֲחלִו  אב ם  ִלה ככ וש יל  גב וש ה  חה מש ׂשב אִו  לש מה ים  ידב ֲחסב הת
ינִו רי ָשש ת, "את אות דה הות הת -ל  אי ה לה אה דה הות וש ח  בת ָשֶ ים  ֲאפִופב הִו  עי רי לש

נִו"...  קי ב ֶחלש ה טות מת
ת חת ל את י, עת ִבב רת ל הה יו ָשֶ תה ִמות ֶלת את דה ךש - ִבש ם כִה לה עות ל הה כה ם ִבש אב וש
ל ה ִבת חה מש ׂשב ִבִור ִבש ִצב ד הת קת ת רה ִכות ת ֲארכ עות ָשה ךש  ֶמָשֶ ה. ִבש ִמה כת ה וש ִמה ִכת
ת חת מש ׂשב ֶאת  ם  ִיות הת ים  לב ָשש הת לש ים'  ֲאגב 'ִדות ם  ִלה ִככ ָשֶ ִכש ר  תתאת ִתש

ם...  יב ִמת ךש ִכת ִפת ָשש ן נב ִמִובה ה ִכת קי ָשש י ֲעֶצֶרת ִומת ינב מב ל ָשש ת ָשֶ פות ִקה הת הה
ם מה רות מש ךש  כִה ל  ִכה ה  יה הה ה  עה ָשה ִה  תה אות ִבש ל  הה ִקה הת ל  ָשֶ רִוחת  הה ב  ִצת מת
ית נב ִבה רת הה ָשֶ ד  עת זות  ִכה ה  ידה מב לש יעִו  ִגב הב ר  אתָשֶ הה וש ה  חה מש ב ׂשִ הת וש
ה ִזה ה עת ִמה ד ִכת ה - עת מה צש עה ה ִבֶ יכה ז לתא ֶהֱערב ד אה עת ה, ָשֶ אה ִטש ִבת תש הב

י.  ִבב רת ים לה ידב ֲחסב ת הת ֲהבת יא את הב
 [כפר  חב''ד]
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(במדבר יט' ,ד)"זאת התורה אדם"  

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
את ופוקד  לתפלתו  והקב"ה שומע  לבו  מעומק  כך  על 
רגיל רבקה. במהלך הריונה חשה רבקה כי משהו בלתי 
מתחולל בבטנה: טלטלות עזות של סימני חיים סוערים
משמעות את  לברר  מחליטה  היא  בקרבה.  מתרוצצים 
הדבר והולכת לבית המדרש של שם. שם בן נח מגלה לה
ברוח הקודש כי בבטנה תאומים שמהם ייצאו שני לאומים
ותחושותיה הדורות,  כל  במהלך  ביניהם  יתעמתו  אשר 

בעת ההיריון מבשרות על מאבקם שיחל עם לידתם.
ונקרא שמו יוצא תינוק מרובה שיער ואדמוני,  ראשון 
עשו. אחריו, אוחז בעקבו, יוצא אחיו ונקרא שמו יעקב.

יצחק בן שישים שנה בלידתם.
בהבדלים להבחין  ניתן  מהירה  ועד  גדלים,  התאומים 
תהומיים באישיותם, ממש מן הקצה אל הקצה. עשו -
ערמומי, חמדן וגס רוח, ואילו יעקב -  עדין, ישר דרך
הגס עשו  בתוככי  כי  בלבו  מאמין  יצחק,  שמים.  וירא 
כן הוא מקרבו מתוך גדולה, על  נשמה  והאלים שוכנת 
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
בכורתו את  בשבועה  למכור  ממהר  והוא  עליה  לוותר 

בעבור תבשיל העדשים.
יצחק בגרר שבארץ פלישתים

יוצא (ישראל),  כנען  ארץ  הפוקד את  כבד  רעב  בשל 
ואוסר עליו לרדת ה'  נגלה אליו  יצחק למצרים. בדרכו 
בנסיון תמימה'  כ'עולה  המזבח  על  (משעלה  מצרימה 
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.
זוג המתיישבים עוקב מחלונו אחר  גרר  אבימלך מלך 
החדשים ומתרשם על פי התנהגותם כי אינם אח ואחות
נרעש, קורא הוא ליצחק ומתרעם כי אם בעל ואשתו. 
והרי כמעט הביא הדבר לחיזורים כנגדו על שהכשילם, 
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
יצחק הופך תושב קבע בגרר בירת ארץ פלשתים ועוסק
בחפירת בארות מים בסביבות המקום. ברכת ה' מלווה
המקום תושבי  הפלישתים  מאוד.  מתעשר  והוא  אותו 
מפגינים מורת רוח גוברת והולכת לנוכח התעצמותו של
יצחק, ואבימלך שחושש מהפרת השקט בממלכתו מבקשו
מן מתרחק  הוא  לבקשתו.  נענה  יצחק  מעימם.  ילך  כי 
שקנאת אלא  גרר.  בנחל  וחונה  המיושבים  האזורים 
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'.
יצחק ואבימלך מתפייסים

יצחק יוצא מנחל גרר ומתיישב בבאר שבע. בשנת הלילה
יגן עליו ויברכהו בריבוי כי  נגלה אליו הקב"ה ומבטיחו 
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.
בפני אבימלך הוא  לכבודו מעלה  מכין  בסעודה שיצחק 
גם אך  אליו,  הפלשתים  התנכלות  על  קשות  טענות 
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.

גם עשו נושא נשים
בהגיעו לגיל ארבעים מחליט עשו לשאת שתי נשים -
ליצור כדי  זאת  ובשמת מבנות חת. הוא עושה  יהודית 
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
ליצחק רבה  נפש  עוגמת  נשותיו  גם  מוסיפות  שנישא, 

ולרבקה בשל ריח הקטורת של עבודתן הזרה.
יעקב נוטל את ברכת עשו

 כבר כהות עיני יצחק. ובאשר לא123בהגיעו לשנתו ה-
חוזר בנו  עשו  את  מותו  קודם  לראות  תקוותו  פסה 
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
מנת על  לאביו  יגיש  כדי שתכין מהם מטעמים, אותם 

שיברכו לפני מותו.
יעקב יושב האהלים התם והישר חושש פן ימששו אביו,
אולי יגלה ויחשוף את התרמית ויקללו תחת לברכו. אך
כי באומרה  כמצוותה,  לעשות  בו  דוחקת  הצדקת  אמו 
נוטלת היא את האחריות על עצמה. כדי להסוות זהותו
היא מלבישתו בבגדי עשו (לכסות על השוני שבין יעקב
את בידו  ושולחת  והשעיר)  הגברתן  לעשו  הנפש  עדין 

הלחם והמטעמים שעשתה אל אביו הזקן.
נכנס אל אביו לבוש בבגדי עשו ומשתדל שלא יעקב 
לומר שקר בוטה. יצחק, שכבר כהו עיניו מזוקן, אינו יכול
הוא שומע  ביניהם  הדברים  בחליפת  אולם  לזהותו. 
כביכול מפיו של ה' הנשמע  להפתעתו את איזכור שם 
"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
הברכות את  לו  הוא  מעניק  מכן  לאחר  עדן.  גן  כריח 
שהועיד לעשו: שפע כלכלי וכניעת העמים תחתיו כולל
מבורך, יהיה  מי שיברכו  וכל  אחיו,  צאצאי  על  שליטה 

ואשר יקללו יהיה ארור.
ובידיו עשו  מגיע  והנה  אביו,  פני  מעל  יוצא  יעקב 
המטעמים שהכין. הוא מציג עצמו בפני אביו ויצחק נחרד
ברכתו את  להעניק  הנחוהו  השמים  מן  גדולה...  חרדה 

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
וכשרון ותעוזה  כלכלי  שפע  תנחומים:  בברכת  יצחק 
ירידה יעקב  צאצאי  וכל אימת שירדו  לניהול מלחמות. 
רוחנית ויפנו את ערפם  ליראת  השמים  שבקרבם,  יוכלו

לפי שעה צאצאי עשו להשיב לעצמם את שליטתם.
בכעס מתמלא  מושפל,  עצמו  והחש  המאוכזב  עשו 
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
הארץ. מבנות  לאחת  יעקב  גם  ינשא  את חששה שמא 
יוכל לפדן ארם, שם  לילך  ומצווהו  ליעקב  יצחק קורא 
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
מבנות בן אברהם  ישמעאל  בת  לאשה את מחלת  הוא 
את לגרש  זה  רשע  בדעת  עולה  שאין  אלא  המשפחה. 

נשותיו – יהודית ובשמת – אף כי מבנות כנען הן.
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חסידות על הפרשה
תולדות

נפש אלוקית ונפש בהמית
ויצא הראשון... ויקראו שמו עשו. ואחרי כן יצא
אחיו, וידו אוחזת בעקב עשו ויקרא שמו יעקב

(כה,כה-כו)

 – מסמל את הנפש הבהמית והיצר הרע. לכן"עשו"
יצא ראשון, כי הוא בא לאדם קודם היצר הטוב.

– מסמל את הנפש האלוקית והיצר הטוב."יעקב"  
והוא איש תם מלשון שלימות, כי אפילו בשעה שאדם
שלימה האלוקית  הנפש  עצם  נשארת  עבירה,  עובר 

בדבקותה בה'.
– ירידת הנפש האלוקית"וידו אוחזת בעקב עשו"  

למטה היא כדי לתקן את הגוף ואת הנפש הבהמית.

)416('ליקוטי-שיחות', כרך ה, עמ' 

עם עיקש תתפתל
בא אחיך במרמה ויקח ברכתך (כז,לה)

מדוע לקח יעקב את הברכות במרמה דוקא?
נפילת הניצוצות דקדושה לתוך הקליפות היתה בדרך

 "והנחש היה ערום", שרימה(בראשית ב)ערמה כדכתיב 
את אדם וחווה, וחטא עץ הדעת גרם כידוע לירידת
של וההעלאה  הבירור  גם  לכן  הניצוצות.  ונפילת 
כנאמר מרמה,  של  בדרך  להיות  צריכים  הניצוצות 

, "עם עיקש תתפתל".(תהילים יח)
אדם בדוגמת  שהוא  יעקב,  ידי  על  נעשה  והבירור 

 "שופריה דיעקב(בבא בתרא נח)הראשון, כמאמר רז"ל 
אבינו מעין שופריה דאדם הראשון".

)187('ספר המאמרים' תש"ג, עמ' 

שליחי הרבי מאירים חשכת הגלות
וישלח יצחק את יעקב (כח,ה)

יצחק" הודיע, שהשליחות"וישלח  – הרבי הריי"צ   
של כל יהודי בדורנו היא הפצת תורה ויהדות ומעיינות
וללכת שבע'  מ'באר  לצאת  יש  כך  לשם  החסידות. 
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
זו עבודה  ואור.  והולך  מוסיף  של  באופן  והיהדות 

משמשת משקל נגד להתגברות חשכת הגלות.

)148('ספר-השיחות' תנש"א, חלק א', עמ' 

לגלות אלוקות בתחתונים
וישלח יצחק את יעקב (כח,ה)

– מלשון צחוק ותענוג, רומז לתענוג העליון,יצחק  
ש"נתאווה הקב"ה להיות לו יתברך דירה בתחתונים...
שכך עלה ברצונו יתברך, להיות נחת רוח לפניו יתברך,
לנהורא" חשוכא  ואתהפך  אחרא  סטרא  אתכפיא  כד 
(שעה שנכנעת הסטרא אחרא ומתהפך החושך לאור).
נעשה הענין דשליחות זה,  לפועל תענוג  כדי להביא 

עקב, י' עקב, דהיינו ירידת והשתלשלות אלוקות (י' -י
בחינת 'חכמה' בה מלובש אור אין סוף ברוך הוא) עד

ל'תחתונים', בחינת עקב.

)120(ספר-השיחות תשמ"ח, חלק א, עמ' 
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גם  ביו-טיוב  ובפייסבוק:
)HDבאיכות ( בלוגים מצולמים וניגונים

 שבת שלום!!!
ליקוט, רעיונות, כתיבה ועימוד: חי דמארי

כתיבה, עריכה, והגהה: הרב יאיר כלב
 לנוכתבולהערות, הארות, הצעות או תיקונים, אנא 

tanyaor4u@gmail.com

   הרבי מליובאוויטש הנהיג ועודד שכל אשה ובת (מגיל רך
) תדלקנה נרות שבת וחג.3ביותר ולפחות מגיל 
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 נהנתם? העבירו הלאה, לזכות עוד ועוד יהודים בהרחבת המודעות למקורותינו.

נא לשמור על קדושת הגיליון
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