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29.11.19יום הבהיר א' כסלו ה'תש"פ 
554 מגזין מס'

 ערב שבת פרשת תולדות
 הרב יאיר כלבמאת קשר-שבועי 

החיים כסדנא    

מתנות כואבות...
תמליל בעיבוד קל מתוך שיעורי הרב כלב

לכל אדם יש ספר תולדות חיים, ובספר של כל אחד מאיתנו ישנם פרקים פרקים. יש פרק טוב ויש
פרק רע... ריבוי עצום של פרקים באין ספור מיני גוונים.

אלא שרק בדיעבד בחלוף הימים והשנים, בפרספקטיבה רחבה של מבט על, ניתן לראות ולהבין מה
באמת היה פרק טוב ומה באמת היה פרק רע.

יש פרקים שבזמן התרחשותם נראים לך טובים: חשבתי שאני 'משחק אותה'..וואלה איזה כיף!
אולם, לא פעם ולא פעמיים, אחרי שנים אני קולט )לנוכח סדר הענינים שנשתלשלו מאותו פרק(
שלמעשה הפרק ה"טוב" - בעצם השחית אותי... קילקל אצלי את שיקול הדעת ועד ש'נרדמתי'...

ובמילא עשיתי שטויות...ואזי, מסתבר, כי בעצם לא היה זה אלא פרק רע.
ולפעמים ישנם פרקים ש'בזמן אמת', בעת התרחשותם, 'מרגיש לי' שהם נוראיים ממש, כי הרי כל
כך רע לי עכשיו... וזה כואב לי... מה לעשות... אך ראה זה פלא, לפתע, כעבור זמן, מתבהרים הענינים
ואיתם גם התחושות - ומתברר כי לאמיתו של דבר, בפנימיותו, היה זה פרק טוב. פשוט פקחו לי את
העיניים, על כורחי... שמרו עלי מפניי...! גוננו עלי מלמעלה מללכת בדרכיי שרירות לבי. ונמצא כי מה

שהתייסרתי כי רע לי - לא היו אלה אלא ייסורים התובעים את התפקחותי...
וכמשלו הידוע של הרב המגיד, רבו של בעל התניא, בענין השגחת הבורא המנהיג ומוליך את האדם
במשעולי החיים: כדוגמת אותו אב אוהב ורחמן הנוטל סכין חדה ו'חופר' בעזרתה בבשר ידו של ילדו
הקט על מנת לחלץ ממנה קוץ התחוב בה... הילד לתומו אינו יכול להבין מה פשר "התאכזרות" אביו
כלפיו, הוא מרגיש דקירה.. וכאב... אבל באמת, מצד רוחב דעת האב - אין מדובר אלא בפעולה

הכרחית להצלת בנו.
השיעורים החשובים )והעמוקים( ביותר בחיי האדם נלמדים לעתים דווקא בדרך הקשה. על האדם

לסגל לעצמו את מידת הסבלנות )סבל לשון סבלנות(, שענינה הידיעה כי "הצור - תמים פעלו". 
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)אדמו"ר הזקן( - היינו שיש לקבוע עתים ללימודקביעות בנפש..."  בזמן אלא גם קביעות"לא רק 
התורה, ליצור 'דופק לימודי' קבוע, ביום ובשעה,  עד אשר יגלה האדם כי, לאמיתו של דבר, התורה היא

לחם חוקו ומזון הנפש…

22:00בימים האלה מקיים הרב כלב שיעור שבועי קבוע מידי יום חמישי בשעה 
במושב חמד שבמרכז הארץ. השיעור משודר בזמן אמת בשידור חי באינטרנט,

.www.tanyaor.comבאתרנו: 

                                                                   

( המוביל מבית דגן לאור יהודה, בכניסה למושב נוסעים412הכניסה לישוב חמד בכביש )מס' 
83ישר עד הכיכר, בכיכר שמאלה לרח' הזית – לקראת סוף הרחוב, לפני הכיכר הבאה - הזית 

מצד שמאל. חניה בשפע מאחורי בית הכנסת שבהמשך שביל הכניסה לחצר. התכנסות כיבוד
.052-4-446-144. לפרטים נוספים: שי גרציק 20:45ושתייה קלה מ-

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.

מגילת ראש חודש כסלו
ָנה, ָנה ְוׁשָ ְבָכל ׁשָ ּכִ ַנת תשל"ח.  ׁשְ ּבִ ּכֹות  יֵמי ַחג ַהּסֻ ּבִ ַוְיִהי 
ל ַקְצֵוי ִביִעי ַאְלֵפי ֲחִסיִדים ִמּכָ ְ ֹחֶדׁש ַהׁשּ ינּו ּבַ ֵבית ַחּיֵ הּו ּבְ ׁשָ
ִסְדָרה י ּכְ ל ָהַרּבִ ּכֹות ָהְיָתה ֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש ׁשֶ ַחג ַהּסֻ ֵתֵבל. ּבְ
ית ְמַחת ּבֵ ְוַהֲחִסיִדים ָהיּו ֶנֱאָסִפים ִמיֵדי ֶעֶרב ְלִהְתַוֲעדּות "ׂשִ
ֹוֵאָבה לֹא ָרָאה ית  ַהׁשּ ְמַחת ּבֵ ּלֹא ָרָאה ׂשִ ֹוֵאָבה" ּו"ִמי ׁשֶ ַהׁשּ

ָמיו".  ְמָחה ִמּיָ ׂשִ
ָבר יֵמי חֹול ַהּמֹוֵעד ֻסּכֹות ה'תשל"ח ָהָיה ּדָ ִמים ָהֵהם, ּבִ ּיָ ּבַ
יַמת י עֹוֵמד ַעל ּבִ ָהָיה ָהַרּבִ ָנה ַאֶחֶרת: ׁשֶ ָכל ׁשָ ּלֹא ָהָיה ּבְ ׁשֶ
ה, ִפּלָ ּתְ ל  ּכָ ֶנֶסת, ִלְפֵני  ַהּכְ ְכָנס ְלֵבית  ּנִ ל ֵאיַמת ׁשֶ ּכָ ַמְלכּותֹו 
ְתנּועֹות ָיַדִים יָרה ּבִ ִ ָהל ּוְמעֹוֵדד ֶאת ַהׁשּ ָהָיה ִמְסּתֹוֵבב ֶאל ַהּקָ
ָהל ָהֲעָנק ָרַקד ַעל ִים סֹוֲערֹות, ְוַהּקָ ּפַ ַמְפִליאֹות ּוִבְמִחיאֹות ּכַ

ה ְרָגִעים.  ּמָ ְך ּכַ דֹוָלה ְלֶמׁשֶ ְמָחה ּגְ ׂשִ ְמקֹומֹו ּבְ
רּוַסת "ֶלעַקאח" ִמְנָהגֹו ּפְ י ּכְ ק ָהַרּבִ ה, ִחּלֵ ְעָנא ַרּבָ יֹום הֹוׁשַ ּבְ
ּפּוִרים ַהּכִ ִלְפֵני ֶעֶרב יֹום  אּו  ּבָ ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד. ֲחִסיִדים ׁשֶ
יְנַתִים ָזכּו ְלָכְך ַהּיֹום. ּוְכָאז ּבֵ ִמים ׁשֶ ּיָ אּו ּבַ ּבָ לּו ָאז ְוֵאּלּו ׁשֶ ִקּבְ
ָנה טֹוָבה ה ִאֵחל ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד: "ׁשָ ֵעת ַהֲחֻלּקָ ה ּבְ ן ַעּתָ ּכֵ

ּוְמתּוָקה". 
ָקא ה מּוׁשְ ִנית ַהִצְדָקִנית ָמַרת ַחּיָ ְך ַהּיֹום ִהְתַעְנְיָנה ָהַרּבָ ֶמׁשֶ ּבְ
ֵאיֶזה ָלַדַעת  ה  ׁשָ ּוִבּקְ יָתּה  ּבֵ ֵאי  ִמּבָ ֶאָחד  ֵאֶצל  ע"ה 
י. פֹות ְלַבֲעָלּה - ָהַרּבִ ֵעת ָהַהּקָ ְיָלה, ּבְ ּלַ ֵסֶפר-ּתֹוָרה ִיְמְסרּו ּבַ
ִנית ָהַרּבָ הֹוִסיָפה  ָקלֹו?"  ִמׁשְ ה  "ְוַכּמָ ָטן".  "ַהּקָ ה:  ַהּלָ ָעָנה 
ֶתר ַהּכֶ "ְוִעם  ה.  ַהּלָ ָעָנה  יֹוֵתר"  ּבְ ַקל  ָקלֹו  "ִמׁשְ  - ֹאל.  ִלׁשְ
ה ַהּלָ ֲאָלה עֹוד. - "ֲעַדִין ַקל ְמֹאד" ָעָנה. ְלַאַחר ׁשֶ ָעָליו?" ׁשָ ׁשֶ
ָטן" י ִיְהֶיה "ַהּקָ ְמֹסר ָלַרּבִ ּיִ ֶפר ַהּתֹוָרה ׁשֶ ּסֵ ֶהְחֵלִטּיּות ׁשֶ ַסק ּבְ ּפָ
יד ֵלְך ְלַהּגִ ּיֵ ִנית, ׁשֶ ָקלֹו ַקל ְמֹאד - ָאְמָרה לֹו ָהַרּבָ - ְוִכי ִמׁשְ
ְך תֹוְך  כָּ ֶלא.  ּבְ ָבר  ַלּפֶ ִריא.  ַוְיִהי  ַהּדָ י ִיְהֶיה ּבָ ָהַרּבִ 'ְלַחִיים' ׁשֶ

ירּות ְזּכִ ָקא ע"ה ַלּמַ ה מּוׁשְ ִנית ַהִצְדָקִנית ָמַרת ַחּיָ ִצְלְצָלה ָהַרּבָ
י - ֱהיֹות ָהַרּבִ ֲעָלּה -  ּבַ ַהּיֹום ַעל  יד  ְלַהְכּבִ ה לֹא  ׁשָ ּוִבּקְ  -
ֶאת ר  ְלַקּצֵ ה  ׁשָ ּקְ ּבִ ם  ּגַ ָלֵכן  טֹוב.  ְך  כָּ ל  ּכָ יׁש  ַמְרּגִ ְוֵאינֹו 

ֶעֶרב.  פֹות ּבָ ָהַהּקָ
לּו ּלְ ן ִהְתּפַ עֹות. ַאֲחֵרי ּכֵ ה ׁשָ ּמָ ָכה ּכַ ת ַה"ֶלעַקאח" ִנְמׁשְ ֲחֻלּקַ
ָעה י ִלְנסַֹע ְלֵביתֹו ְלׁשָ ה ָעַמד ָהַרּבִ ִפּלָ ִפַלת ִמְנָחה ְוַאֲחֵרי ַהּתְ ּתְ
ים ֲאָנׁשִ ל  ׁשֶ ה  ֲחָדׁשָ ׁשּוָרה  ּבְ י  ָהַרּבִ ִהְבִחין  ֵצאתֹו  ּבְ ה.  ַקּלָ
י, אֹוֲהָבם ָהַרּבִ "ֶלעַקאח".  ל  ְלַקּבֵ ים  ּוְמַחּכִ תֹור  ּבְ ָהעֹוְמִדים 
ק "ֶלעַקאח" ַעד ָלַאֲחרֹון ה, ִחּלֵ ּכָ ָרֵאל, ִנְכַנס ׁשּוב ַלּסֻ ל ִיׂשְ ׁשֶ

ְך ָנַסע ְלֵביתֹו.  ֶהם, ְוַרק ַאַחר כָּ ּבָ ׁשֶ
י יק ָהַרּבִ ַמן לֹא ִהְסּפִ ַהּזְ ַאת חֶֹסר  י ִמּפְ ּכִ בּו  ְ ָבר ִחׁשּ ּדָ יֹוְדֵעי 
ְרֶאה, ּנִ כַּ ק,  ִחּלֵ ְלָכְך  ּנֹוֲעדּו  ׁשֶ ּקֹות  ּדַ ּבַ ִית.  ּבַ ּבַ ְמאּוָמה  ִלְטֹעם 
ִניַסת ִפַלת ִמְנָחה. ַאֲחֵרי ְזַמן ַמה, ֹקֶדם ּכְ "ֶלעַקאח" ְלַאַחר ּתְ

י ל" ". 770ַהַחג, ָחַזר ָהַרּבִ
ה "ַאתָּ סּוֵקי  ּפְ ִנְקְראּו  ֲעֶצֶרת,  ִמיִני  ׁשְ ֵליל  ַההּוא,  ְיָלה  ּלַ ּבַ
ְך ן, ִלְפֵני ֲאִמיָרָתם – כָּ ּכֵ ְמִהירּות ]ׁשֶ פֹות ּבִ הֹוֵריָת" ִלְפֵני ָהַהּקָ
פֹות[. ֲאִמיַרת ַאִמיַרת ָהַהּקָ רּו ּבְ ַקּצְ ּיְ י ׁשֶ ׁש ָהַרּבִ ּקֵ ִרים - ּבִ ְמַסּפְ
ֵעת ּבְ ָעה.  ׁשָ ֲחִצי  ּכַ ַרק  ָאְרָכה  ָעִמים  ּפְ לֹׁש  ׁשָ סּוִקים  ַהּפְ ל  ּכָ
ֲאִמיַרת ַמֲחזֹוֵרי  לֹוׁש  ׁשְ ין  ּבֵ ׁשֶ ַהְפָסקֹות  ּבָ ּגּוִנים,  ַהּנִ יַרת  ׁשִ
י, ַלְמרֹות ֹעֶצם ִהי ַעל ָהַרּבִ ְלׁשֶ ֲעֵיפּות ּכָ סּוִקים, ִהְבִחינּו ּבַ ַהּפְ
ִים ּפַ דֹוׁשֹות ּוְמִחיַאת ַהּכַ ָניו ַהּקְ ָהְיָתה ְנסּוָכה ַעל ּפָ ְמָחה ׁשֶ ִ ַהׂשּ

ּלֹו.  ַהּסֹוֲערֹות ׁשֶ
"ג ַז"ל, יסֹו ַהַרׁשַ י ַיַחד ִעם - ּגִ ָפה ָהִראׁשֹוָנה ָרַקד ָהַרּבִ ַהּקָ ּבַ
ֵליל ּבְ פֹות  ָהַהּקָ ֲהֵרי  ִמיד.  ִמּתָ דֹוָלה  ּגְ ִהְתַלֲהבּות  ּבְ ַעם  ְוַהּפַ

ֹוֵאָבה". " ית ַהׁשּ ְמַחת ּבֵ ל "ׂשִ ְך ׁשֶ ִמיִני ֲעֶצֶרת ֵהן ֶהְמׁשֵ "770ׁשְ
רּו זּו ְוִכְרּכְ ּזְ ָהָיה ָמֵלא ַעד ֶאֶפס ָמקֹום, ַאְלֵפי ֲחִסיִדים ָרְקדּו, ּפִ
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ְרקּו ֵמָעְצַמת ִהְתַלֲהבּות. ָהֵעיַנִים ּבָ ָכל עֹז, ַהַרְגַלִים ָרְקעּו ּבְ ּבְ
ה ֲאֻרכָּ ָעה  ׁשָ כּו  ִנְמׁשְ ָהִראׁשֹונֹות  פֹות  ָהַהּקָ ִרּקּוֵדי  ֵבקּות.  ַהּדְ

י ַמֲעָלה.  ַלּפֵ ְקָעה ְוָעְלָתה ּכְ יָרה ּבָ ִ ְוַהׁשּ
יָמתֹו ָרִגיל, ַעל ּבִ י ּכָ ית אֹוָתּה ָרַקד ָהַרּבִ ִליׁשִ ְ ָפה ַהׁשּ ַהּקָ ַרם ּבַ ּבְ
י ָבר ֲאָחִדים ֵמַהֲחִסיִדים ְלַהְבִחין ּכִ עּו ּכְ ֻיֶחֶדת לֹו - ֻהְפּתְ ַהּמְ
ַלל - ָרִגיל ּכְ ּלֹא ּכָ ִרים ֵמָהָרִגיל, ְוָראּו ֵאיְך - ׁשֶ י ִחּוְ ֵני ָהַרּבִ ּפְ
ית דֹוׁשֹות. ֲאָבל ַמְרּבִ ָניו ַהּקְ ַחת ֶאת ֵזַעת ּפָ ְטּפַ ּמִ ב ּבַ י ְמַנּגֵ ָהַרּבִ
ֵבית ְמָחה ּבְ ִ ה, ְוַהׂשּ ּנּוי ַהּזֶ ִ ׁשּ ַהֲחִסיִדים, ָאז, ֲעַדִין לֹא ִהְבִחינּו ּבַ
ָפה ַהּקָ ּבַ ְלַאֲחֶריָה,  ד  ִמּיָ ָאְמָנם  ָמה.  ְוִהְתַעּצְ ָהְלָכה  ינּו  ַחּיֵ
י ְוָהַרּבִ ָהְך"  ַלע  ַהּסֶ "ַעל  יר  ָלׁשִ ִהְתִחילּו  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ָהְרִביִעית 
- ִים  ּפַ ּכַ ְמִחיַאת  ֵדי  ּכְ ּתֹוְך  ָהל,  ַהּקָ ְלֵעֶבר  ָניו  ּפָ ֶאת  ִהְפָנה 
י ָהַרּבִ ל  ׁשֶ דֹוׁשֹות  ַהּקְ ָניו  ּפָ ּלֹו.  ּכֻ ּבּור  ַהּצִ ָכל  ּבְ ְרָעָדה  ָאֲחָזה 
יו ּפָ י ָנְגעּו ּכַ קֹׁשִ ִים - ּבְ ּפַ ר ָמָחא ּכַ יד; ְוַכֲאׁשֶ ּסִ ְלֶפַתע ֶהְחִוירּו ּכַ

זֹו ְלזֹו. 
ה, ִהְפָנה ָעה ַקּלָ ֲעבֹר ׁשָ ֲחֶזה ַהּנֹוְכִחי לֹא ָאַרְך ְזַמן ַרב. ּכַ ַהּמַ
ָיָדיו ַעל ּבְ ַען  ִנׁשְ ָהל,  ֵמַהּקָ דֹוׁשֹות  ַהּקְ ָניו  ּפָ ֲחָזָרה ֶאת  י  ָהַרּבִ
ְגרֹוֶנר ֵלייּב  ְיהּוָדה  ַהַרב  ירֹו  ְלַמְזּכִ ּוָפָנה  ּלֹו,  ׁשֶ ַהְסֵטעְנֵדר 

אֹו.  ּסְ ה ְלָקֵרב ֶאת ּכִ ׁשָ ַבּקָ ִליָט"א ּבְ ׁשְ
ֵעיָניו ֶאת  ְוָעַצם  אֹו,  ִכּסְ ּבְ י  ָהַרּבִ ב  ֵ ִהְתַיׁשּ ָפה  ַהַהּקָ ֹתם  ּבְ
ָהיּו ם  ּלָ ּכֻ ִעיָמה.  ּפְ ֶהְחִסיר  ָהל  ַהּקָ ֵלב   -  -  - דֹוׁשֹות  ַהּקְ
ְקָפה ֶאת ּתָ ִתיחּות ַהִהיְסֶטִרית ׁשֶ ין ֶרַגע ָהְפָכה ַהּמְ ַהּמּוִמים. ּבִ
מֹו: "ַמִים!" "ָחֵסר ֲאִויר!" ּוְצָעקֹות - ם ִלְקִריאֹות ְסָעָרה ּכְ ּלָ ּכֻ
דֹול ַהּגָ ֶנֶסת  ַהּכְ ית  ּבֵ ֶעְבֵרי  ל  ִמּכָ יָמה!"...  ֵמַהּבִ "ְלִהְתַרֵחק 

ִכּיֹות ִויָללֹות קֹוְרעֹות ֵלב...  ְמעּו ּבְ ִנׁשְ
ָעְמדּו אן,  ּכָ ְתַרֵחׁש  ּמִ ַמה  ָלַדַעת  ִלי  ִמּבְ ׁשּות  ִהְתַרּגְ ַהמּוֵמי 

דֹוָלה ְמֹאד5ַהֲחִסיִדים: "ַרק ִלְפֵני  ְמָחה ּגְ אן ׂשִ ּקֹות ָהְיָתה ּכָ  ּדַ
ִים ּפַ ּכַ יָמתֹו ּומֹוֵחא  י עֹוֵמד ַעל ּבִ ם ָראּו ֵאיְך ָהַרּבִ ּלָ ּכֻ ְמֹאד; 

ֵעת?!..."   ְלָכל ֵעֶבר. ּוַמה קֹוֶרה ּכָ
ָלֵצאת ָהל  ַהּקָ ִהְתִחיל  ֶמת,  ֻמְקּדֶ הֹוָרָאה  ל  ּכָ ְללֹא  ְתאֹום,  ּפִ
ֲאִויר יֹוֵתר  י  ָלַרּבִ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֶנֶסת,  ַהּכְ ית  ִמּבֵ ְבָהָלה  ּבִ
ֶנֶסת  ָהֲעָנק ית  ַהּכְ ּקֹות  ְספּורֹות,  ּוּבֵ יָמה. לֹא  ָעְברּו  ּדַ ִלְנׁשִ

ֲעַדִין ם  ְוׁשָ ּפֹה  ַרק  אֹותֹו.  ְדׁשּו  ּגָ ׁשֶ ָהֲאָלִפים  ל  ִמּכָ ִהְתרֹוֵקן 
ן, ּלָ ּכֻ ִנְפְרצּו  ְוַהַחּלֹונֹות  ָלתֹות  ַהּדְ ֲחִסיִדים.  ֵאילּו  ִאי  ָעְמדּו 

ִניָמה.  ִניָסה" ּפְ ֶרְך ּכְ חּוץ "ּדֶ ח ִמּבַ ִריר ְוַהּצַ ָלֵתת ָלֲאִויר ַהּקָ
ִלי דֹוָלה, ִמּבְ ׁשּות ּגְ הּוִלים, ֲאחּוֵזי ִהְתַרּגְ ם ּבְ ּלָ חּוץ - ָעְמדּו ּכֻ ּבַ
ר: ֶנֶסת. ֶאָחד ַהּנֹוְכִחים ִסּפֵ ֵבית ַהּכְ ְפִנים, ּבְ ָלַדַעת ַמה ּקֹוֶרה ּבִ
ִני ּוְלׂשֹוֵחַח ַעל ֵ ל ַהׁשּ ַפְרצּופֹו ׁשֶ יט ּבְ ׁש ְלַהּבִ ּיֵ ל ֶאָחד ִהְתּבַ "ּכָ
ְבָיכֹול, ִמים, ּכִ יׁשּו ֶאת ַעְצָמם ֲאׁשֵ ם ִהְרּגִ ּלָ ֲחֶזה ַהּנֹוָרא. ּכֻ ַהּמַ

ְפִנים".  ָרה ְוקֹוֶרה ּבִ ּקָ ֶ ָכל ַמה ׁשּ ּבְ
ָעה י לֹא ׁשָ ֲעֶלה ְלַחְדרֹו ָלנּוַח ְמַעט; ַאְך ָהַרּבִ ּיַ י ׁשֶ ׁשּו ֵמָהַרּבִ ּקְ ּבִ
- פֹות  ָהַהּקָ ֶאת  יְך  ְלַהְמׁשִ ה  ִצּוָ קֹום  ּמָ ּבַ ּובֹו  זֹו,  ָעה  ַלַהּצָ

ן.  ּמָ ְמִהירּות - ַעד ּתֻ ּבִ
ִריָצה יַע ּבְ יְסְטִריְצִקי, ְוִהּגִ ל ּבִ ָלה ר' ֵליּבְ יְנַתִים ִמֵהר ִאיׁש ַהּצָ ּבֵ
ְך... ֶהם, ִחּיֵ י ּבָ ר ִהְבִחין ָהַרּבִ ֲאׁשֶ ָיָדיו. ּכַ יֵרי ַהַחְמָצן ּבְ ִעם ַמְכׁשִ

ה ְסִביבֹו.  ֲעׂשֶ ָכל ַהּנַ ב ּבְ ֵ ִלי ְלִהְתַחׁשּ ב ּבְ ְוָיׁשַ
ּתֹות ִלׁשְ י  ָלַרּבִ ָלֵתת  ָנה  ַכּוָ ּבְ ַמִים,  ד  ִמּיַ ְלָהִביא  ָצֲעקּו  ים  ַרּבִ
ה לֹא ּכָ ַלּסֻ י ִמחּוץ  ּכִ ְוָאַמר  ְלָכְך,  ד  ִהְתַנּגֵ י  ָהַרּבִ ַאְך  הּו;  ֶ ַמׁשּ
ב ָאפּוף ׁשַ ּיָ ְנָיִמין ְקַלְין - ׁשֶ יר, ָהַרב ּבִ ְזּכִ ר ַהּמַ ֲאׁשֶ ם ּכַ ה! ּגַ ּתֶ ִיׁשְ
ר ִמְסּפַ י  ֵמָהַרּבִ ׁש  ּקֵ ּבִ  - י  ָהַרּבִ ְלַיד  ה  ָהִרְצּפָ ַעל  ׁשּות  ִהְתַרּגְ

ִים - לֹא ֵהִגיב.  אֹות ָלַקַחת ֶאת ַהּמַ ּיָ ָעִמים ׁשֶ ּפְ
ד ָקם ַעל ַרְגָליו אֹו, ּוִמּיָ ִכּסְ י ּבְ ב ָהַרּבִ ּקֹות ָיׁשַ לֹׁש ּדַ ִים ׁשָ ּתַ ׁשְ ּכִ
ֶנֶסת -ָה"ַזאל" ית ַהּכְ ָעה זֹו ָהָיה ּבֵ ׁשָ פֹות. ּבְ יְך ֶאת ָהַהּקָ ְלַהְמׁשִ
ֲארּו ּבֹו; ָאה ִאיׁש ִנׁשְ ְמַעט ֵריק ֵמָאָדם, ּוָפחֹות ִמּמֵ ה - ּכִ ְלַמּטָ
ּלֹא יֵניֶהם –  ַסְקָרִנים  ּבֹוְדִדים, ְורֹוְפִאים ְנטּוֵלי ֵעָצה ׁשֶ ּבֵ

ָרה.  ֵהִבינּו ֲעַדִין ַמה ּקָ
פֹות ָהַהּקָ ֲעִריַכת  ֶאת  יכּו  ַיְמׁשִ י  ּכִ רֹוֶצה  י  ָהַרּבִ ׁשֶ ֵרר  ִהְתּבָ
ֶנֶסת. ַהּכְ ית  ִמּבֵ ֵיֵצא  לֹא  זֹאת  ַיֲעׂשּו  ּלֹא  ׁשֶ ְוַעד  ִסְדָרן  ּכְ
ית, ַהָקָפה ַהֲחִמיׁשִ רּו ּבַ ָ ׁשּ ֵעת ׁשֶ ַהָקפֹות... ּבָ ן, ּבַ יכּו, ִאם ּכֵ ִהְמׁשִ
ׁשּוב ב  ֵ ִהְתַיׁשּ  - ּוְלַאֲחֶריָה  ַקּלּות,  ּבְ יו  ּפָ ּכַ ֶאת  י  ָהַרּבִ ָמָחא 

ְמקֹומֹו.  ּבִ
י ץ ֶאת ָהַרּבִ ֵדי לֹא ְלַאּלֵ ֶקט. ּכְ ׁשֶ ית ָעְרכּו ּבְ ִ ׁשּ ִ ָפה ַהׁשּ ֶאת ָהַהּקָ
רּו  ְולֹא  ָרְקדּו.  ]ְלִפי  ֻנְסָחא  ַאֶחֶרת ִלְטֹרַח ְוָלקּום - לֹא ׁשָ
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יָרה ׁשִ ְללֹא  ְמִהירּות,  ּבִ ית  ַהֲחִמיׁשִ ָפה  ָהַהּקָ ם  ּגַ ֶנֶעְרָכה 
י יׁש ָהַרּבִ ית ׁשּוב לֹא ִהְרּגִ ִ ׁשּ ִ ָפה ַהׁשּ ּוְלַאֲחֵרי ָהַהּקָ ְוִרּקּוִדים; 

ָפה ָהַאֲחרֹוָנה[.  ד ָלַהּקָ ב, ַאְך ִהְתרֹוֵמם ִמּיָ ֵ טֹוב ְוִהְתַיׁשּ ּבְ
ְוָהַאֲחרֹוָנה - אֹוָתּה נֹוֵהג ִביִעית  ְ ָפה ַהׁשּ יעּו ָלַהּקָ ִהּגִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ
יעּו ֶנֶסת - ִהּצִ ית ַהּכְ ז ּבֵ ֶמְרּכַ ֻיָחד לֹו ּבְ ל ַהּמְ ְעּגָ ּמַ י ַלֲעֹרְך ּבַ ָהַרּבִ
ְכֵדי ּבִ בּוָעה,  ַהּקְ יָמתֹו  ּבִ ֵמַעל  ַעם  ַהּפַ ֹזאת  ַלֲעׂשֹות  י  ָלַרּבִ
ָעה ַהַהּצָ ל ֶאת  ִקּבֵ י לֹא  ָהַרּבִ ֶרת. אּוָלם  ְמֻיּתֶ ִטְרָחה  ִלְמנֹוע 
דֹוׁשֹות ֶאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה, ְוָצַעד ְלֵעֶבר ָיָדיו ַהּקְ א ָלַקח ּבְ ֶאּלָ

ֶנֶסת.  ית ַהּכְ ז ּבֵ ֶמְרּכַ פֹות, ּבְ יַמת ָהַהּקָ ּבִ
ָאז ָהָיה  י  ָהַרּבִ י  ּכִ עּו  ִיְקּבְ ָהרֹוְפִאים  ׁשֶ ּכְ יֹוֵתר  )ְמֻאָחד   
ְך כָּ ַעל  ִליָאה ֲעצּוָמה  ּפְ יעּו  ַיּבִ ֵלב"  "ַהְתָקַפת  ל  ׁשֶ ִעּצּוָמּה  ּבְ
ֲאִחיָזה ׁשּום  ָלֶזה  ֵאין  ׁשֶ ָאְמָרם  ּבְ פֹות  ַהּקָ ּבַ יְך  ִהְמׁשִ י  ָהַרּבִ ׁשֶ

ַבע(... ֶדֶרְך ַהּטֶ ִהיא ּבְ ׁשֶ
ִאם ּבְ ה ִלְראֹות  ִחּלָ ּתְ ָלֶלֶכת, ִהְסּתֹוֵבב  י  ָהַרּבִ ר ִהְתִחיל  ֲאׁשֶ ּכַ
ָרִגיל. ּכָ פֹות  ָהַהּקָ ִלְמקֹום  ַאֲחָריו  צֹוֵעד  "ג,  ַהַרׁשַ יסֹו  ּגִ ם  ּגַ
י ְוַהֲחִסיִדים ִנְצלּו ֶאת בֹות ָהַרּבִ ִעּקְ ד ָלֶלֶכת ּבְ ָנה ִמּיָ "ג ּפָ ַהַרׁשַ
ָכל ָהִרּקּוד ִיְהֶיה ָקָצר ּכְ ּנּו ִלְדאֹג ְלָכְך ׁשֶ ׁש ִמּמֶ ֵדי ְלַבּקֵ ה ּכְ ָהֻעְבּדָ

ר...  ָהֶאְפׁשָ
קּו ׁשְ ּנָ ֵאּלּו ׁשֶ ֶנֶסת, ָהיּו ּכָ ית ַהּכְ ז ּבֵ ִעיָדה ַעד ְלֶמְרּכַ ַמֲהַלְך ַהּצְ ּבְ
י; ַאְך ָהַרב ְיהּוָדה ֵלייּב ְגרֹוֶנר - ל ָהַרּבִ ֶאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ׁשֶ
ק, ֵ ְראֹותֹו זֹאת - ָמַנע ֵמַהּנֹוְכִחים ְלַנׁשּ י - ּבִ ַעד ִלְפֵני ָהַרּבִ ּצָ ׁשֶ

פֹות. ל ָהַהּקָ ֵדי ְלַמֵהר ֶאת ִסּיּוָמן ׁשֶ ּכְ
"ִנּגּון ֶאת  ָהל  ַהּקָ ר  ׁשָ פֹות  ָהַהּקָ ְלִביַמת  י  ָהַרּבִ יַע  ִהּגִ ִעם 
ה "ג ַז"ל. ָהִרּקּוד ַהּזֶ ָרִגיל ִעם ַהַרׁשַ י ָרַקד ּכָ פֹות", ְוָהַרּבִ ָהַהּקָ
"ג, יד. ַהַרׁשַ ּסִ רֹות ּכַ דֹוׁשֹות ִחּוְ ָניו ַהּקְ ר ּפָ ֲאׁשֶ י ְוָקָצר ּכַ ָהָיה ִאּטִ
ר ד ֶאת ָהִרּקּוִדים ְלַאֲחֵרי ִמְסּפַ ב, ִהְפִסיק ִמּיָ ּצָ ֵהִבין ֶאת ַהּמַ ׁשֶ
ֶאת ִהְפִסיקּו  ה  ָלּמָ ׁשֹוֵאל  ּכְ ֵאָליו  ְך  ִחּיֵ י  ָהַרּבִ ִסיבּוִבים. 

ָהִרּקּוִדים... 
ָפה ִהְכִניסּו ֶאת ִסְפֵרי ַהּתֹוָרה ָחְזָרה ְלָארֹון ַהּקֶֹדׁש, ֹתם ַהַהּקָ ּבְ
בּוָעה יָמתֹו ַהּקְ יעֹו ִלְמקֹומֹו, ֵמַעל ּבִ ַהּגִ י ָחַזר ִלְמקֹומֹו. ּבְ ְוָהַרּבִ
א  ַדְרּכֹו )ֶאּלָ י ּכְ ְך ִהְכִריז ָהַרּבִ יׁש ְוַאַחר כָּ - ָאְמרּו 'ָעֵלינּו' ְוַקּדִ

לֹׁש ׁשָ יֹום-טֹוב"  "גּוט  ַקל(:  אֶֹפן  ּבְ ַהַהְכָרָזה  ָהְיָתה  ַעם  ַהּפַ
י ּתֵ ׁשְ ּבִ ִנְלֶהֶבת  נּוָעה  ּתְ י  ָהַרּבִ ה  ָעׂשָ ָהַהְכָרָזה  ֵעת  ּבְ ָעִמים.  ּפְ

דֹוׁש ִמְתַנְעֵנַע ָחָזק!  ל ּגּופֹו ַהּקָ ר ּכָ ֲאׁשֶ דֹוׁשֹות ּכַ ָיָדיו ַהּקְ
- דֹוׁש  ַהּקָ ְלַחְדרֹו  ְוָעָלה  ֶנֶסת  ַהּכְ ית  ִמּבֵ י  ָהַרּבִ ָיָצא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ֵעת ֵהֵחּלּו ם ָיְצאּו ַהחּוָצה. ּכָ ָלתֹות, ְוֻכּלָ ל ַהּדְ ד ֶאת ּכָ ָסְגרּו ִמּיָ
ן תַּ ּנִ ׁשֶ ִפי  ּכְ י  ּכִ ִאם  ב  ּצָ ַהּמַ ַעל  ט  ּלֵ ּתַ ְלִהׁשְ ירּות  ְזּכִ ַהּמַ ַחְבֵרי 

הּוִלים ְוִנְבָהִלים.  ֵער ֵהם ַעְצָמם ָהיּו ּבְ ְלׁשַ
ם ּלָ ּכֻ ָעְמדּו  ְפִנים,  ּבִ ְתַרֵחׁש  ַהּמִ ַעל  ְיִדיָעה  ל  ּכָ ִלי  ִמּבְ ְך  כָּ

ֶפַתח  ּבְ דֹוָלה ׁשֶ ְרָחָבה ַהּגְ ית ֶאת770ּבָ ּבִ ּלֹא ָרצּו ְלַהׁשְ . ֵאּלּו ׁשֶ
ָתם, ָעְמדּו ְרחֹוב ְוֵאּלּו ְלֻעּמָ ִרּקּוֵדיֶהם ּבָ יכּו ּבְ ְמָחה ְוִהְמׁשִ ִ ַהׂשּ

ִכּיֹות קֹוְרעֹות ֵלב. ַמֲחֶזה נֹוָרא ְוָאֹים.  ם ּוָבכּו ּבְ ּפֹה ְוׁשָ
ֵען ָ דֹוׁש ָהָיה ָעָליו ְלִהׁשּ י ְלַחְדרֹו ַהּקָ ר ִנְכַנס ָהַרּבִ ֲאׁשֶ יְנַתִים ּכַ ּבֵ
ְכַנס ִאּתֹו - ּנִ ירֹו ָהַרב ח.מ.א חֹוָדקֹוב - ׁשֶ ּוַמְזּכִ יר  ַעל ַהּקִ
ֵלְך ְלֵחֶדר ּיֵ ּדֹו ָאַמר לֹו ׁשֶ י ִמּצִ ְראֹותֹו ֹזאת. ָהַרּבִ יֹוֵתר ּבִ ִנְבַהל ּבְ
ְוִהְתּבֹוֵדד ֶלת,  ַהּדֶ ֶאת  ָסַגר  י  ָהַרּבִ ירֹות(.  ְזּכִ )ַהּמַ ז"  ַה"ֶמְרּכָ

ּקֹות.  ר ּדַ ְפִנים ִמְסּפַ ְלַבּדֹו ּבִ
ְלַבּסֹוף ַתח  ּפָ ּוְכׁשֶ ֶאָחד,  ְלַאף  ֶלת  ַהּדֶ ֶאת  ַתח  ּפָ לֹא  י  ָהַרּבִ
ל י ּכָ צּות ְיֵתָרה, ּכִ לּום "ֶזהּו ַרק ֵמִהְתַאּמְ ה לֹא ּכְ ּזֶ א ׁשֶ ּטֵ ִהְתּבַ
יָלא זֹוִהי ֲעֵיפּות י ַעל ָהַרְגַלִים, ּוִמּמֵ י ְוָעַמְדּתִ ַהּיֹום לֹא ָאַכְלּתִ

ְלַבד". ְיֵתָרה ּבִ
ָקא ע"ה, ה מּוׁשְ ְדָקִנית ָמַרת ַחּיָ ִנית ַהּצַ ה, ָהַרּבָ ָקֵרא ַהַמְלּכָ ַוּתִ
יָעה ִהּגִ ִנית  ָהַרּבָ י.  ָהַרּבִ  - ֲעָלּה  ּבַ ֶאל  ד  ִמּיָ ָלבֹוא  יָתּה,  ִמּבֵ
ֶרְך י ּדֶ ֵמְרחֹוב ָהֲאחֹוִרי "יּוְניּון ְסְטִריְט", ְוִנְכְנָסה ְלֵחֶדר ָהַרּבִ

ל  ית ׁשֶ ֶלת ָהָראׁשִ . 770ַהּדֶ
ֶפַתח  ּבְ ְדָרָכה ׁשֶ ָעְמדּו ַעל ַהּמִ ם - ׁשֶ ְך הֹורּו ְלֻכּלָ תֹוְך כָּ 770ּבְ

ָהַרַעׁש לֹא ֵדי ׁשֶ ּמּול ְוַלֲעמֹוד ָרחֹוק יֹוֵתר ּכְ ּמִ - ַלֲעֹבר ְלַצד ׁשֶ
ְך ְמֹאד ְולֹא ידּו ַעל כָּ ים ִהְקּפִ ֻמּנִ י. ַהּמְ ַיְפִריַע ֶאת ְמנּוַחת ָהַרּבִ

ְלֵעֶבר  ְלִהְתָקֵרב  ֶאָחד  ְלַאף  ְזֵקִנים770ֵהִניחּו  ם,  ּלָ ּכֻ  .
ַבר ְוָהַלְך.  ַתח ּגָ ם, ְוַהּמֶ ְצִעיִרים, ָעְמדּו ׁשָ ּכִ

ל ׁשֶ ָהַאְמּבּוַלְנס  ְמנֹוַע  ת  ֻהּצַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ם  ֻכּלָ ּבְ ָאֲחָזה  ֲחָרָדה 
ֶרְך ָקַבע ְלַיד " ה" ַהחֹוֶנה ּדֶ "  ּוְלָידֹו  ִנְראּו  רֹוְפִאים770"ַהָצּלָ
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ה ּסֹוֲחִבים ִמּטָ ׁשֶ ִהְבִחין  ּבּור  ַהּצִ ר  ְוַכֲאׁשֶ ָוׁשֹוב.  ָהלֹוְך  ָרִצים 
ה. ַעּזָ ְצַמְרֹמֶרת  ַהּכֹל  ִנְתְקפּו  ְנָין,  ַהּבִ ּתֹוְך  ֶאל  ֵמָהַאְמּבּוַלְנס 
ָבר... ר ַהּדָ ׁשֶ ִלי ָלַדַעת ּפֵ ְבִכי ַחַסר ַמְעצֹוִרים ִמּבְ ְרצּו ּבִ ים ּפָ ַרּבִ
יְסְטִריְצִקי ּבִ ל  ֵליּבְ ָיָצא ר'  ּקֹות ְספּורֹות  ּדַ ֲעֹבר  ּכַ ר  ֲאׁשֶ ַעד 
ר - "ִהְכִניסּו יַע ֶאת ַהּבֹוִכים. "ֶאת המיטה" - הּוא ִסּפֵ ְוִהְרּגִ
רּוז דֹוָלה". ַהּכְ ָהָלה ַהּגְ תֹוְך ַהּבֶ ר ָרץ ּבְ ֲאׁשֶ ְפַצע ּכַ ּנִ ֲעבּור ֶיֶלד ׁשֶ
ָהיּו ֲעַדִין  ם  ּלָ ּכֻ ַאְך  ַמה,  ְמַעט  ּבִ ב  ּצָ ַהּמַ ֶאת  יַע  ִהְרּגִ ָאֵכן 

ַהּמּוִמים ּוְמתּוִחים. 
ה, ָלבּוׁש ְמִעיל.  ּכָ דֹוׁש ְוִנְכַנס ַלּסֻ י ָיָצא ֵמַחְדרֹו ַהּקָ ָהַרּבִ

ָלֵכן, ֹקֶדם  ַאֲחָריו.  יר  ְזּכִ ְוַהּמַ ָהרֹוְפִאים  "ג,  ַהַרׁשַ ִנית,  ָהַרּבָ
ֹזאת ַלל  ׁשָ י  ָהַרּבִ ַאְך  ַחְדרֹו,  ּבְ הּו  ֶ ַמׁשּ ִיְטַעם  י  ָהַרּבִ ׁשֶ ׁשּו  ּקְ ּבִ

ה.  ּכָ ֵאיֶנּנּו רֹוֶצה ֶלֱאֹכל ִלְפֵני ִקּדּוׁש ּוִמחּוץ ַלּסֻ אֹוְמרֹו, ׁשֶ ּבְ
ִעין ַקּלֹות ֶאת ֵמַצח רֹאׁשֹו ַעל ָיָדיו ה ְוִהׁשְ ּכָ ּסֻ ב ּבַ ֵ י ִהְתַיׁשּ ָהַרּבִ
דֹוׁשֹות. ֵהִביאּו ְלָפָניו ַיִין ּוִמיץ ֲעָנִבים ְלִקּדּוׁש ְוֹאֶכל ֲעבּור ַהּקְ
ַעם - י ַהּפַ יׁשּו ָלַרּבִ ִהּגִ ֲאָכִלים ׁשֶ תֹוְך ַהּמַ ְסעּוַדת יֹום טֹוב. ּבְ
ַעת ָהרֹוֵפא י ְלִפי ּדַ ר, ּכִ ל ֻסּכָ ה ׁשֶ דּוׁשָ ה ּגְ ם ִמּדָ ֲאגּו ְלַהְכִניס ּגַ ּדָ

ָדמֹו.  ר ּבְ י ֻסּכָ ר' א. ֶזִליְגזֹון ז"ל ָהָיה ָחֵסר ָלַרּבִ
אֹוְמרֹו: ּבְ ַיִין,  ַעל  א  ֶאּלָ ִקּדּוׁש  ַלֲעׂשֹות  ים  ִהְסּכִ לֹא  י  ָהַרּבִ
ְדְזשּוס( ְגֵרעּפ  )ִניט אֹוְיף  ְוַויין  ַמַען אֹויף  ַמאְכט  "ִקּדּוׁש' 

ים ַעל ַיִין )ְולֹא ַעל ִמיץ ֲעָנִבים([".  ]ִקּדּוׁש עֹוׂשִ
ְך ָנַטל ֶאת ָיָדיו י ֶלעַקאח, ְוַאַחר כָּ ידּוׁש ָאַכל ָהַרּבִ ַאֲחֵרי ַהּקִ
ה. ֶאת רּוַסת ַחּלָ ְוָאַכל ּפְ ֵרְך ַהּמֹוִציא  עּוָדה, ּבֵ דֹוׁשֹות ַלּסְ ַהּקְ
ַעל ף(  )ּכַ ִלי  ּכְ ּבַ ָנתּון  ָהָיה  ׁשֶ ַלח  ּמֶ ּבַ ֹקֶדם  ָטַבל  רּוָסה  ַהּפְ
ַהַחג, ִלְכבֹוד  ר  ׂשָ ּבָ ִית'  ּזַ 'ּכַ לֹו  ְלָהִביא  ׁש  ּקֵ ּבִ י  ָהַרּבִ ְלָחן.  ֻ ַהׁשּ

זֹון.  ת ַהּמָ ְרּכַ הּו ּוֵבֵרְך ּבִ ֶ ָטַעם ַמׁשּ
ב ּצָ ר ְקָצת ַהּמַ ּפֵ ּתַ ְזַמן ֶזה ִהׁשְ ה. ּבִ ּכָ ּסֻ י ּבַ ב ָהַרּבִ ה ָיׁשַ ָעה ַקּלָ ְלׁשָ
ם דֹוׁשֹות. ּגַ ָפָניו ַהּקְ ָון ּבְ עּוָדה ַאף ִנְרֶאה ּגָ ְלטֹוָבה, ְוַאֲחֵרי ַהּסְ
ּדֶֹפק ָהָיה  ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ י  ּכִ ִהי,  ְלׁשֶ ּכָ ֲהָטָבה  ָכְך  ּבְ ָראּו  ָהרֹוְפִאים 
ה ָעָלה ּכָ ּסֻ יָבתֹו ּבַ ֵעת ְמנּוָחתֹו ִויׁשִ יֹוֵתר, ְוִאילֹו ּבְ ב ָנמּוְך ּבְ ַהּלֵ

ה.  ַהְרּבֵ ּבְ
י,  ת  ָהַרּבִ ּכַ ְך ָיָצא ָהַרב ַיֲעֹקב ְיהּוָדה ָהֶעְכט ע"ה  ִמּסֻ תֹוְך כָּ ּבְ

ְוִכי ָרִגיל,  ּכָ ְלֵביתֹו,  ֵיֵלְך  י  ְוָהַרּבִ ְמַעט  עֹוד  ׁשֶ ָהל  ַלּקָ ְוהֹוִדיַע 
ם ַהּכֹל ֵ ֶעְזַרת ַהׁשּ יֹוֵתר ִלְמָעט ְמנּוָחה, ּוָמָחר ּבְ ָזקּוק הּוא ּבְ

ֵסֶדר.  ָבר ִיְהֶיה ּבְ ּכְ
ָעה זֹו ׁשָ ה ְוִנְכַנס ְלַחְדרֹו ַהָקדֹוׁש. ּבְ ּכָ י ֵמַהּסֻ ְך ָיָצא ָהַרּבִ ַאַחר כָּ
עּו ּוָפנּו ְלֵביָתם ִלְסעּוַדת יֹום טֹוב, ִנְרּגְ ָבר  ּכְ ים ׁשֶ ָהיּו ְמַעּטִ
יָמה ְנׁשִ חּוץ, ְמַיֵחל ּבִ ַאר עֹוֵמד ּבַ ּבּור ִנׁשְ ל ַהּצִ ֲאָבל ֹרב רּובֹו ׁשֶ

ה ְוצֹוֵעד ְלַחְדרֹו.  ּכָ י יֹוֵצא ֵמַהּסֻ ֲעצּוָרה ִלְראֹות ֶאת ָהַרּבִ
ְמָחה ָניו ְמַעט ְוִנְרֲאָתה ֲעֵליֶהן ׂשִ י ִהְצִהיבּו ּפָ ר ָיָצא ָהַרּבִ ֲאׁשֶ ּכַ
ִנְמֶרֶצת ָיד  ְתנּוַעת  ּבִ ָהל  ַהּקָ ְלֵעֶבר  ָנה  ּפָ ַאף  הּוא  ֶמת.  ְמֻסּיֶ
ְדֵרגֹות ַלּמַ יַע  ִהּגִ ר  ְוַכֲאׁשֶ יָרה.  ִ ַהׁשּ ִעידּוד  ל  ׁשֶ ְלאֹות  הּו  ֶ ַמׁשּ
ָיָדיו ּבְ ן  ְוִסּמֵ ּבּור  ַהּצִ ְלֵעֶבר  ּוָפָנה  ב  ׁשָ ַתח,  ַהּפֶ ְפֵני  ּלִ ׁשֶ

יָרה.  ִ ַרת ַהׁשּ דֹוׁשֹות ְלַהְגּבָ ַהּקְ
יד, ּסִ דֹוׁשֹות ׁשּוב ְלַהְחִויר ּכַ ָניו ַהּקְ ְכַנס ִהְתִחילּו ּפָ ּנִ ְלַאַחר ׁשֶ
יָרה ִ חּוץ ֶאת ַהׁשּ עֹוֵדד ּבַ ֵעת ׁשֶ צּות ַהְיֵתָרה ּבָ ְרֶאה ֵמִהְתַאּמְ ּנִ כַּ
ִהְכִניסּו ה,  ּכָ ּסֻ ּבַ ב  ָיׁשַ י  ָהַרּבִ ׁשֶ ּכְ יְנַתִים,  ּבֵ דֹוׁשֹות.  ַהּקְ ָיָדיו  ּבְ
ית כ"ק ַאְדמֹו"ר מֹוַהַרַיי"צ נ"ע. הֹוִרידּו ִמּבֵ ה ׁשֶ ְלַחְדרֹו ִמּטָ
י לֹא י ָהַרּבִ ת כ"ק ַאְדמֹו"ר מֹוַהַרַיי"צ נ"ע, ּכִ ]לֹא ָהְיָתה זֹו ִמּטַ

ים ְלָכְך[.  ִהְסּכִ
ָהל: ׁש ְלהֹוִדיַע ַלּקָ ֶלת ַחְדרֹו ּוִבּקֵ י ֶאת ּדֶ ַתח ָהַרּבִ ֶאְמַצע ּפָ ּבָ
ְמַחת ַראֶווען ׂשִ אל ֵזיְך ָהַאְלְטן רּוִאיג אּון ְמ'ָזאל ֵגְיין ּפְ "ִמּזָ
ְמַחת יֹום ְוֵיְלכּו ַלֲעׂשֹות ׂשִ ְמרּו ַעל ְרִגיָעה  ׁשְ ּיִ יֹום טֹוב" ]ׁשֶ
רּו, ]ִסּפְ ְיָתה  ַהּבַ ֵיֵלְך  לֹא  ְיָלה  ַהּלַ ׁשֶ הֹוִדיַע  ֵכן  מֹו  ּכְ טֹוב[. 
ָעָליו ִנית ָסְבָרה ׁשֶ ְיָתה, ַאְך ָהַרּבָ י ַאף ָרָצה ָלֶלֶכת ַהּבַ ָהַרּבִ ׁשֶ

" ּבְ ֵאר  ָ ָהל ּוָמַסר770ְלִהׁשּ ל ְגרֹוֶנר ָיָצא ֶאל ַהּקָ "[ ָהַרב ֵלייּבְ
ם ׁשֵ ירֹות הֹוָדָעה ּבְ ְזּכִ ְרְסָמה ַהּמַ ְך ּפִ י. ַאַחר כָּ ְבֵרי ָהַרּבִ ֶאת ּדִ
פֹות - ֵיְלכּו ְלֵביָתם ִלְסֹעד ָבר ַהּקָ ּכְ ָעׂשּו  י "ֵאּלּו ׁשֶ ּכִ י  ָהַרּבִ
ְנסּו ִיּכָ פֹות -  ַהּקָ ֲעַדִין לֹא ָעׂשּו  ׁשֶ ְוֵאּלּו  ְסעּוַדת יֹום טֹוב, 
ָמע ֻמׁשְ ַהּמְ ּבּור  ַהּצִ ְמָחה".  ׂשִ ּבְ פֹות  ַהּקָ ַלֲערְֹך  ֶנֶסת  ַהּכְ ית  ְלּבֵ
ְקָעה ְוָעְלָתה ֶנֶסת ּבָ ית ַהּכְ ֶנֶסת. ְוָאֵכן ֵמֲחַלל ּבֵ ית ַהּכְ ִנְכַנס ַלּבֵ

ָבבֹות.  ּלְ ֲחָלה ָהֵאיָמה ּבַ ְך ִהְזּדַ תֹוְך כָּ יָרה, ֲאָבל ּבְ ׁשִ
ינּו; ָאְמָנם, ֲחָזָקה ית ַחּיֵ ה, ִמּבֵ ִנּיָ ֵרד, ְולּו ִלׁשְ ָהל ְלִהּפָ ָמֵאן ַהּקָ ַוּיְ
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ְיָתה ִלְסֹעד ְמַעט, ְוָהְלכּו ַהּבַ ּלֹו, ּכִ ּבּור ּכֻ י ַעל ַהּצִ ת ָהַרּבִ ׁשַ ּקָ ּבַ
ל ָאְכלּו ְוָטֲעמּו ְדַבר ָמה, ְללֹא ּכָ ְסעּוַדת ָחג, ֲאָבל ַאֲחֵרי ׁשֶ
ֶלְך , ָלַדַעת ֶאת ית ַהּמֶ ים ָלׁשּוב ֶאל ּבֵ ּמּוָבן, ִמֲהרּו ַרּבִ ָאבֹון ּכַ ּתֵ

ה לֹו.  ָעׂשֶ י ּוַמה ּיֵ לֹום ָהַרּבִ ׁשְ
ְנַין " ָהל ָקרֹוב ִמיַדי ֶאל ּבִ ר ִהְתָקֵרב ַהּקָ ֲאׁשֶ ", הֹורּו לֹו770ּכַ

ִלְבָהָלה ִלְגֹרם  לֹא  ֵדי  ּכְ ָמה,  ֶמְרָחק  ּבְ ַלֲעֹמד  ף  ַהּסַ ׁשֹוְמֵרי 
ִים ּתַ ָעה ׁשְ ָ ָבר ַעל ַהׁשּ עֹון ֶהְראּו ּכְ ָ ִרים. ְמחֹוֵגי ַהׁשּ ְוַרַעׁש ְמֻיּתָ

ָכְך.  יַח ּבְ ּגִ ׁשְ ּיַ ִלְפנֹות ּבֶֹקר, ַאְך ֵאין ִאיׁש ׁשֶ
ְל" רֹוְפִאים  ֲהמֹוֵני  ֶהֶרף  ְללֹא  ָזְרמּו  ַמן  ַהּזְ ל  ּכָ ְך  ׁשֶ ּמֶ ".770ּבַ

ָטָרה.  ׁשְ ְמכֹוִנּיֹות ַהּמִ יעּו ּבִ ים ֵמֶהם ִהּגִ ַרּבִ
ָעה ַאַחת ַאֲחֵרי ׁשָ ְכַנס ְלַחְדרֹו, ּבְ ּנִ יְנַתִים, ְזַמן ָמה ַאֲחֵרי ׁשֶ ּבֵ
ַעם ָהִראׁשֹוָנה - ּפַ י - ּבַ ה ָהַרּבִ ּלָ ְיָלה )ְלֶעֶרְך( - ּגִ ֲחצֹות ַהּלַ
ֵאָליו עֹוד בֹואּו  ּיָ ׁשֶ ים  ִהְסּכִ י  ָהַרּבִ ב.  ּלֵ ּבַ ֵאִבים  ּכְ לֹו  ָהיּו  י  ּכִ
ם ִאתָּ ר  ְלַדּבֵ ּמּוָכן  ׁשֶ ִלְבִדיקֹות. הּוא ָאַמר  ֻמְמִחים  רֹוְפִאים 
ם לֹא ּגַ ֶאָחד -  ָלַאף  ִמְמְצֵאיֶהם  ִיְמְסרּו ֶאת  ּלֹא  ׁשֶ ַנאי  ּתְ ּבַ
יִרים ְזּכִ ד ִהְזִעיקּו ַהּמַ ִלְקרֹוָביו, ִלְקרֹוֵביֶהם אֹו ִליִדיֵדיֶהם. ִמּיָ
ִאיׁשֹון ל ְניּו-יֹוְרק. ּבְ יַטב ָהרֹוְפִאים ׁשֶ ע רֹוְפֵאי ֵלב, ִמּמֵ ַאְרּבַ

ְל" ְמִחים  ַהּמֻ זּו  ֶנְחּפְ יֵריֶהם770ַלְיָלה  ַמְכׁשִ ּוִביֵדיֶהם   "
ְכָלִלים.  ׁשֻ ַהּמְ

ֵדי ּכְ ּתֹוְך  יסֹוִדּיּות.  ּבִ י  ָהַרּבִ ֶאת  ְדקּו  ּבָ ָהרֹוְפִאים  ַעת  ַאְרּבַ
ּתֹוְממּו ִמן ִדְבֵריֶהם. ָהרֹוְפִאים ִהׁשְ י ּבְ ִדיָקה ִהְתָעֵרב ָהַרּבִ ַהּבְ
ב. ֵהם ָהיּו ַהּמּוִמים א ַהּלֵ נֹוׂשֵ ין ּבְ י ִהְפּגִ ָהַרּבִ ַדע ֶהָעצּום ׁשֶ ַהּיֶ

ב.  ֻעּלֹות ַהּלֵ י יֹוֵדַע ַהּכֹל ַעל ּפְ יַצד ָהַרּבִ ּכֵ
ר מֹוִציִאים ֲאׁשֶ י: "ּכַ ַאל ָהַרּבִ ַעת ָהרֹוְפִאים ׁשָ ֶאת ֶאָחד ֵמַאְרּבַ
ַחט ַהּמַ  - ֵיֵצא  ם  ַהּדָ ׁשֶ ּגֹוֵרם  ַמה  ַמְזֵרק,  ֶאְמָצעּות  ּבְ ם  ּדָ
ם ַהּדָ ֶאת  ְך  ַהּמֹוׁשֵ )ְוָוקּום(,  ּבֹו  ׁשֶ ָהֵריקּות  אֹו  ִריָקה(  )ַהּזְ
י, ר לֹו ָהַרּבִ ַעם" ִסּפֵ ִריִדים?" ְוָהרֹוֵפא ָעָנה: "ָהֵריקּות". "ּפַ ֵמַהּוְ
הּוא ֵריק ְוֵאינֹו א ֵאַלי ְוָטַען ׁשֶ הּו ּבָ י ִמיׁשֶ ָכְך, ּכִ י ּבְ ִהְתַעְנַיְנּתִ
ְך מֹוׁשֵ ֵריקּות  ל  ׁשֶ ָבר  ּדָ ה,  ַרּבָ ַאּדְ לֹו:  י  ָאַמְרּתִ ם.  ְלֻכּלָ ְך  ּיָ ׁשַ
ִלי ְלָכל ִעְנְיֵני טֹוב ּכְ יָלא הּוא  כַֹח ָחָזק יֹוֵתר; ּוִמּמֵ ְלתֹוכֹו ּבְ
ִנים עֹוְרִכים ִמיִני ֲעֶצֶרת ָהַרּבָ ׁשְ ם: "ֲהֵרי ּבִ י ִסּיֵ ה" ְוָהַרּבִ ּוְקדֹוׁשָ
ר,  ִהְנִני ה  ְלַדּבֵ י ֻמְרׁשֶ ֵאיֶנּנִ יָון ׁשֶ "סערימאניס" ּוְנאּוִמים, ּוִמּכֵ

ָאר".  ְ ְמֹסר ְלַהׁשּ ה ּתִ י ְוַאּתָ ָאַמְרּתִ ֶ אֹוֵמר ַמה ׁשּ
ה, לֹא הֹוִתירּו עֹוד ִמְמְצֵאי ָהרֹוְפִאים ִדיקֹות ָהֵאּלֶ ַאֲחֵרי ַהּבְ
ב ּצָ ַהּמַ יֹוֵתר.  ּבְ ָחָזק  ֵלב  ֶהְתֵקף  ָעַבר  י  ָהַרּבִ ְלָסֵפק:  ָמקֹום 
ֶנֱאַנק לֹא  י  ָהַרּבִ ַהִאם  ָהרֹוְפִאים,  ֶאָחד  ׁשֹוֵאל  ב,  ַאּגַ ָחמּור. 
יר. - "ַמה ְזּכִ ִמיַע קֹול", ָעָנה ַהּמַ י לֹא ִהׁשְ ֵאִבים?" - "ָהַרּבִ ִמּכְ
ִמיַע ַאְנַחת י לֹא ִהׁשְ ֵמּהַ ָהרֹוֵפא, "ַהִאם ָהַרּבִ ּזֹאת אֹוֶמֶרת", ּתָ
ב ֵ י ַרק ִהְתַיׁשּ ּסּוִרים?" - "ָהַרּבִ ל ִמּיִ ּתֵ ֵאב? ַהִאם לֹא ִהְתּפַ ּכְ
לֹא יו.  ִמּפִ ַמע  ִנׁשְ לֹא  ֶהֶגה  "ַאף  יר,  ְזּכִ ַהּמַ ָעָנה  אֹו",  ִכּסְ ּבְ
ָרִגיל". פֹות ּכָ ַהּקָ יְך ּבַ לּוָנה, ַאף לֹא ֲאָנָחה. הּוא ַאִפילּו ִהְמׁשִ ּתְ
יר ִהְסּבִ ָלַדַעת"  "ָעֶליָך  ָאְזָניו.  ַמע  ְלִמׁשְ ֶהֱאִמין  לֹא  ָהרֹוֵפא 
הּוא ֵאֵבי ּתֶֹפת. ֶזהּו ֶסֶבל ׁשֶ י ָסַבל ּכְ י ָהַרּבִ יר, "ּכִ ְזּכִ ָהרֹוֵפא ַלּמַ
ִנים ׁשָ רֹות  ַעׂשְ ָבר  ּכְ רֹוֵפא  ֲאִני  י.  ָהֱאנֹוׁשִ ֶבל  ַהּסֶ ְלכַֹח  ֵמַעל 
ּצּוָרה ּבַ ֵאּלּו  ִלְכֵאִבים  ֵהִגיב  ׁשֶ ָאָדם  ּבָ י  ִנְתַקְלּתִ לֹא  ּוֵמעֹוָלם 
י ָיֹכל ְלָהִבין זֹאת", ִמְלֵמל ָהרֹוֵפא, "ֵמעֹוָלם ֹקֶדם זֹו. ֵאיֶנּנִ ּכָ ׁשֶ

זֹאת".  תֹוָפָעה ּכָ י ּבְ ָלֵכן לֹא ִנְתַקְלּתִ
ֵאִבים. ֶאָחד י ְזִריָקה ֶנֶגד ּכְ ד ָלֵתת ָלַרּבִ ָהרֹוְפִאים ֶהְחִליטּו ִמּיָ
י ירֹות: "ַהִאם ָלֵתת ָלַרּבִ י ְיׁשִ ַאל ֶאת ָהַרּבִ ׁש ְוׁשָ ָהרֹוְפִאים ִנּגַ
ד, "ֵאין ֹצֶרְך". ֶאָחד י ִמּיָ ֵאִבים?" "לֹא", ָעָנה ָהַרּבִ ְזִריָקה ֶנֶגד ּכְ
ָרְגָזּה ָלרֹוֵפא: "ַהִאם לֹא ּבְ קֹום ָאַמר  ּמָ ּבַ ַכח  ּנָ ֵמַהֲחִסיִדים ׁשֶ
אי ְיָסֵרב. ַוּדַ י ּבְ ֶזה, ָהַרּבִ אֶֹפן ּכָ ה ׁשֹוֵאל ּבָ ִאם ַאּתָ רּור ְלָך ׁשֶ ּבָ
ר ַלֲעׂשֹות ְזִריָקה ַרק ָהֵרי ַהּיֹום יֹום טֹוב ּוְלִפי ַהֲהָלָכה ֻמּתָ
רֹוֵפא "ּכְ ְוָאַמר:  י  ָלַרּבִ ְוָחַזר  ֵהִבין  ָהרֹוֵפא". ָהרֹוֵפא  ת  ְפֻקּדַ ּבִ
ִחּיּוִנית ִריָקה  ַהּזְ ִריָקה.  ַלּזְ ים  ְלַהְסּכִ י  ָהַרּבִ ַעל  ִמְצָוה  ֲאִני 
י ָהַרּבִ י!"  ָהַרּבִ י  ַחּיֵ ֶנת ֶאת  ְמַסּכֶ ֵאִבים  ַהּכְ ָעְצַמת  י  ּכִ יֹוֵתר  ּבְ
, ָנח בֹוּהַ ִמּנּון ּגָ ָהְיָתה ּבְ ֶ ִריָקה, ַלְמרֹות ׁשּ ד. ַאֲחֵרי ַהּזְ ים ִמּיָ ִהְסּכִ

ֵעיֵני ָהרֹוְפִאים.  ֶלא ּבְ ָבר ַלּפֶ י ַרק ְמַעט, ַוְיִהי ַהּדָ ָהַרּבִ
ַחד ָהְיָתה  ּוַמְסָקָנָתם  יֵניֶהם  ּבֵ ָהרֹוְפִאים  ִהְתַיֲעצּו  יְנַתִים  ּבֵ
ִנְמָרץ ְלִטּפּול  ְחָלָקה  ַלּמַ ד  ִמּיָ ַלֲעבֹר  י  ָהַרּבִ ַעל  ָמִעית:  ַמׁשְ
ֵעת ּכָ בֹו  ַמּצָ ּבְ יֹוְרק.  ְניּו  ל  ׁשֶ ים  ָהְרפּוִאּיִ ִזים  ְרּכָ ַהּמֶ ֶאָחד  ּבְ

ָחה ְצמּוָדה.  ּגָ ְתִאים ּוְלַהׁשְ ּיּוד ַהּמַ ֶהָחמּור הּוא ָזקּוק ַלּצִ
אן, יף: "ֵאיֶנּנֹו ָזז ִמּכָ ּקִ ׁש ְמַעט, ַאְך ּתַ י ָהָיה ַחּלָ ל ָהַרּבִ קֹולֹו ׁשֶ
ְסָקָנה  ַהְחָלָטתֹו ִהיא ַהּמַ י ָאַמר ָלֶהם ׁשֶ ָאר ּפֹה". ָהַרּבִ ֲאִני ִנׁשְ
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ַחְדרֹו. ֵאר ּבְ ָ ע; הּוא ִיׁשּ ּסַ ּיִ ּבֹון ׁשֶ ֶחׁשְ ְכָלל ּבַ א ּבִ ַהּסֹוִפית. לֹא ּבָ
ית ּבֵ ּבֹו  ֵאין  ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ ְמָצא  ּנִ ׁשֶ ָאָדם  ה  עֹוׂשֶ ָהָיה  "ֶמה 
ׁש ָלֵתת לֹו י ְלֶאָחד ָהרֹוְפִאים; ּוִבּקֵ ַאל ָעָנה ָהַרּבִ רֹוְפִאים?", ׁשָ

ָרִגיל(.  ֵסֶדר )ּכָ ְיָלה ָלנּוַח ּוְלָמֳחָרת ִיְהֶיה ּבְ ַהּלַ
ב ַמּצָ ּבְ י, ֶמה ָהָיה עֹוֶנה ֶלָחִסיד  ָהַרּבִ ַאל ֶאת  רֹוֵפא ַאֵחר ׁשָ
ׁשּוַבת ּתְ ְרפּוָאה.  ְלֵבית  ָלֶלֶכת  ַהִאם  ׁשֹוֵאל  ָהָיה  ׁשֶ  - ֵזֶהה 

ב ַלֲענֹות ַעל 'ִאּלּו ְיצּוָייר'...  ֵאיֶנּנּו ְמֻחּיָ י ָהְיָתה ׁשֶ ָהַרּבִ
' ד ָעָלה ֶאָחד ַהּנֹוְכִחים ַלּקֹוָמה ָהֶעְליֹוָנה ּבְ בּו770ִמּיָ ם ָיׁשְ ', ׁשָ

ֵאָלה ִהְלָכִתית, ְצָטְרכּו ְלָבֵרר ֵאיזֹו ׁשְ ּיִ ה ׁשֶ ִמּדָ ִנים. ּבְ ְוִחּכּו ָהַרּבָ
ם ְעתָּ ּדַ ת  ַחּוַ ְלָבֵרר ֶאת  י -  ָהַרּבִ ת  ׁשַ ּקָ ּבַ י  ּפִ ַעל  ֲאלּו –  ְוׁשָ
ָחַזר ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְלִחּיּוב.  הֹורּו  ִנים  ָהַרּבָ ָהְרפּוָאה.  ְלֵבית  ר  ֶקׁשֶ ּבְ
ׁש: ּקֵ ָבָריו, אֹוֶמר ּבִ י ֶאת ּדְ י ָקַטע ָהַרּבִ ה ְוהֹוִדיַע זֹאת ְלַרּבִ ַהּלָ
מַֹע ִתי )"ַא ְפרּוֶמער ִאיד"( ּוְצִריִכים ִלׁשְ "ֱהיֹות ַוֲאִני ְיהּוִדי ּדָ
ֵדי לֹא ּכְ ַסק  ַהּפְ ִלי ֶאת  ידּו  ּגִ ּתַ ַאל  יָלא  ִמּמֵ ִנים,  ָהַרּבָ קֹול  ּבְ

י ֵאין צֶֹרְך ָלֶלֶכת ְלֵבית ָהרֹוְפִאים".  ְלַאְלֵצִני ָלֶלֶכת, ּכִ
י ָהַרּבִ ׁש ֵאֶצל  ַבּקֵ ּתְ ׁשֶ ְדָקִנית  ַהּצִ ִנית  ֵמָהַרּבָ ׁש  ְלַבּקֵ ִנּסּו  ׁשּוב 
ֵווייְסט ַאֵליין ָעְנָתה: "ֵער  ִהיא  ַאְך  ָהְרפּוָאה,  ְלֵבית  ָלֶלֶכת 

ֲעׂשֹות[... ַעְצמֹו ַמה ּלַ ָוואס צּו ָטאן!" ]הּוא יֹוֵדַע ּבְ
י ֵמַהְחָלָטתֹו, ִאיׁש לֹא ָיִזיז ֶאת ָהַרּבִ ר ָראּו ָהרֹוְפִאים ׁשֶ ֲאׁשֶ ּכַ
ְוָאַמר ֵמֶהם  ֶאָחד  ַנֲעָנה  ְלַבּסֹוף  ּקֹות.  ּדַ ר  ִמְסּפַ ִהְסּתֹוְדדּו 
ד ּפּוז - ָאנּו עֹוְזִבים ִמּיָ ים ְלִאׁשְ י ַמְסּכִ י: "ִאם ֵאין ָהַרּבִ ָלַרּבִ
יֹון ִנּסָ יֵרי  ל ַאֲחָריּות. ָאנּו רֹוְפִאים ֻמְמִחים ְוַעּתִ ּוְמִסיִרים ּכָ
ֵאינֹו י  ָהַרּבִ ִאם  ְנָפׁשֹות.  ַנת  ַסּכָ אן  ּכָ ֵיׁש  י  ּכִ אֹוְמִרים  ְוָאנּו 
ז ְרפּוִאי, ֵאיֶנּנּו ְיכֹוִלים ִלְהיֹות ַאֲחָרִאים ֵנס ְלֶמְרּכָ ים ְלִהּכָ ַמְסּכִ

י" - - -  ְלָחֵיי ָהַרּבִ
יִרים, ְזּכִ ּנֹוַצר, ִויַמֲהרּו ַהּמַ ב ֶהָחמּור ׁשֶ ּצָ ְראּוָתם ֶאת ַהּמַ ַוְיִהי ּכִ
ז ְרפּוִאי ְיהּוִדי ְרּכָ ר ֲחִסיִדים, ְלָהִביא ִצּיּוד ִמּמֶ ַיַחד ִעם ִמְסּפַ
י, ָנַגע ׁש ָלַרּבִ ֶאָחד ָהרֹוְפִאים ִנּגַ ְברּוְקִלין. ְוזֹאת לֹא ִלְפֵני ׁשֶ ּבִ ׁשֶ
ל ָמתֹו ְלָהִביא ֶאת ּכָ ל ֶאת ַהְסּכָ ׁש ְלַקּבֵ דֹוׁשֹות, ּוִבּקֵ ָידֹו ַהּקְ ּבְ
ד ִמּיָ ְוָאֵכן  ים.  ִהְסּכִ י  י. ָהַרּבִ ל ָהַרּבִ ּיּוד ָהָאמּור ְלַחְדרֹו ׁשֶ ַהּצִ

ְתִאים.  ּיּוד ַהּמַ ל ַהּצִ ֵהִביאּו ַלֶחֶדר ֶאת ּכָ
ֲעֹבר  ְכׁשּור. ּכַ ּיּוד ְוַהּמִ ְבִחיַרת ַהּצִ ז ָעַזר ּבִ ְרּכָ ֶאָחד ֵמרֹוְפֵאי ַהּמֶ

ְכָלל י ַלֲחַדר ִטּפּול ִנְמָרץ ְמׁשֻ ל ָהַרּבִ ה ֶנֱהַפְך ַחְדרֹו ׁשֶ ָעה ַקּלָ ׁשָ
ֲעָקב.  י ְלִמְכׁשּור ַהּמַ ר ֶאת ָהַרּבִ ְוָגדּוׁש ִצּיּוד. אֹותֹו רֹוֵפא ִחּבֵ

י, ֲאָבל ְכחּו ַעל ֲאָתר ֶהְחִליטּו ְלַהְזִריק ׁשּוב ָלַרּבִ ּנָ ָהרֹוְפִאים ׁשֶ
י בֹוּהַ יֹוֵתר )מֹוְרִפין(, ּוְלַאֲחֶריָה ָאֵכן ָנח ָהַרּבִ ִמּנּון ּגָ ַעם ּבְ ַהּפַ
ִנית, ָאה ָהַרּבָ ּטְ עֹות ָלֶעֶרְך. ְמֻאָחר יֹוֵתר ִהְתּבַ ע ׁשָ ְך ַאְרּבַ ׁשֶ ַלּמֶ
ן ַעם ָיׁשַ י ֵאי ּפַ ָהַרּבִ עֹוָלם לֹא ָזכּור ָלּה ׁשֶ ּמֵ ר ְלָכְך, ׁשֶ ֶהְקׁשֵ ּבְ
ּבֶֹקר ִלְפנֹות  ְוֵחִצי  ָחֵמׁש  ָעה  ָ ׁשּ ּבַ עֹות!...  ׁשָ ע  ַאְרּבַ ְך  ׁשֶ ַלּמֶ
ו ַעְכׁשָ ָעַבר  י  ָהַרּבִ ׁשֶ ְלַתְדֵהָמתֹו,  ז(,  ְרּכָ )ֵמַהּמֶ ָהרֹוֵפא  ִהְבִחין 

ה ֵמָהִראׁשֹון.  ַהְרּבֵ ה ּבְ ִני; ְוָקׁשֶ ה, ׁשֵ ֶהְתֵקף ָקׁשֶ
ׁשּו ָחׁשְ ָלְרָגִעים  ם.  ְעּתָ ִמּדַ ָיְצאּו  ים  ׁשּוׁשִ ַהּתְ יִרים  ְזּכִ ַהּמַ
ָזקּוק י  ָהַרּבִ י  ּכִ ָלֶהם  ָהָיה  רּור  ּבָ ֶהם.  ּבָ דּו  ִיְבּגְ ְבבֹוֵתיֶהם  ּלִ ׁשֶ

ָיָדם ַלֲעׂשֹות?  ה. ַאְך ַמה ּבְ ְלִטּפּול ְרפּוִאי ִמְקצֹוִעי ּוְמֻעּלֶ
ְצמּוִדים אֹוֵתיֶהם,  ּסְ ּכִ ַעל  אֹוִנים,  ֵאין  בּו  ָיׁשְ ַלְיָלה  ִאיׁשֹון  ּבְ
ְהֶיה ַצֲעָדם ֵאָלה ַמה ּיִ ְ ׁשּ י ְוִיְגעּו ֶאת ֹמָחם ּבַ ל ָהַרּבִ ְלַחְדרֹו ׁשֶ
ֵעת ָקׁשֹות ּכָ טּו  ִנים, ִהְתַלּבְ ְוָהַרּבָ א. ַהּנֹוְכִחים, ָהרֹוְפִאים  ַהּבָ
ְמנּוָחה ֵדי  ּכְ )ּתֹוְך  ָהְרפּוָאה  ְלֵבית  י  ָהַרּבִ ֶאת  ָלַקַחת  ִאם 
ִליָלה, ִלׁשְ ְוֵאּלּו  ַלִחּיּוב  ֵאּלּו   - לֹא  אֹו  ְזִריָקה(  ַאֲחֵרי  ּלְ ׁשֶ
ִריָעה ַהּכְ ׁשֶ ִהיא  ִנית ע"ה  ָהַרּבָ ַהַהְכָרָעה.  ם  ּלָ ּכֻ ַעל  ָתה  ְוָקׁשְ
י ֶנֶגד ְרצֹונֹו. הּו ָלַרּבִ ֶ י ָחִליָלה ַלֲעׂשֹות ַמׁשּ ָאְמָרּה ּכִ ִליָלה ּבְ ִלׁשְ
ל ֶאָחד מֹחֹו ׁשֶ ה ַרַעם ּבְ מֹו ִהּכָ ׁש ִלְפנֹות ּבֶֹקר, ּכְ ָעה ׁשֵ ׁשָ ְוָאז ּבְ
יָקאגֹו, ִ ִמׁשּ ַוְיס  אֹו, ד"ר  ּסְ ִמּכִ ַוְיס!", ָקַפץ  יִרים: "ד"ר  ְזּכִ ַהּמַ

הּוא ַיֲעֹזר!". 
ַעם ּפַ ר  ּקֵ ּבִ ְוַאף  "ד,  ַחּבַ ֹקְרֵבי  ִמּמְ ֵלב  רֹוֵפא  ָהָיה  ַוְיס  ד"ר 
מֹו ָהַלְך ְלָפָניו י. הּוא ָהָיה ָאְמָנם ָצִעיר - ַאְך ׁשְ ֲחַצר ָהַרּבִ ּבַ
יר ְזּכִ ר ַהּמַ ֵ ה ִהְתַקׁשּ ִנּיָ ד ׁשְ לֹא ְלַאּבֵ ר ּוַמְבִטיַח. ּבְ רֹוֵפא ֻמְכׁשָ ּכְ
ֵהִעיר ֶלפֹון ׁשֶ ְלצּול ַהּטֶ ְחַרד ְמַעט ִמּצִ ּנֶ ֶאל ד"ר ַוְיס. ָהרֹוֵפא, ׁשֶ
ל יֹום טֹוב, ָקַפץ ֶמת זֹו ׁשֶ ַעת ּבֶֹקר ֻמְקּדֶ ׁשְ ּבִ ָנתֹו  ִמׁשְ אֹותֹו 
טֹוס ָהִראׁשֹון ִלְניּו יֹוְרק", ְוֵהִניַח ְוָאַמר: "ֲאִני עֹוֶלה ַעל ַהּמָ

פֹוֶפֶרת.  ְ ֶאת ַהׁשּ
ָהל ְלַהְתִחיל לֹוַמר ְפִנים ְוהֹוִדיַע ַלּקָ הּו ִמּבִ יְנַתִים, ָיָצא ִמיׁשֶ ּבֵ

ל  ׁשֶ ְקבּוָצה  ֶרֶגל  ּבָ ָיְצָאה  ּבֶֹקר  ּבַ ׁש  ׁשֵ ָעה  ׁשָ ּבְ ים.  ִהּלִ 16ּתְ
לֹום ַהן,  ָהַרב  ׁשָ יֵניֶהם ָהַרב  יֹוֵאל  ּכְ ַאְבֵרִכים ּוְתִמיִמים - ּבֵ
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ה ֵמֲחׁשּוֵבי ּמָ ּכַ ֶפְלְדָמן, ְועֹוד  ִוד  ּדָ ִמים  ַהּתָ ם טֹוב  ער ׁשֵ ּדּוּבֶ
ל כ"ק ַאְדמֹו"ר מֹוַהַרַיי"צ ִמיִמים ְוַאַנ"ׁש - ֶאל ִצּיּונֹו ׁשֶ ַהּתְ

ָעה  ׁשָ ים. ְמֻאָחר יֹוֵתר, ּבְ ִהּלִ ם ּתְ ָ ל ְולֹוַמר ׁשּ ּלֵ 11נ"ע, ְלִהְתּפַ
עֹות ׁשְ ׁש  ׁשֵ ל  ׁשֶ ֶרְך  ּדֶ ּה,  ְלַדְרּכָ ה  ִנּיָ ְ ׁשּ ְקבּוָצה  ָיְצָאה  ּבֶֹקר,  ּבַ

עֹות ֵיַמַמת ַהַחג.  ל ׁשְ ְך ּכָ ֶמׁשֶ ֲהִליָכה; ְוָכְך ּבְ
י ל ָהַרּבִ ִריאּותֹו ׁשֶ ב ּבְ ּה ַמּצַ ר נֹוַדע ּבָ ּוְבָכל ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ֲאׁשֶ
ְלַהְחָלָמתֹו ָמרֹום  ב  יֹוׁשֵ ִלְפֵני  ן  ּוְלִהְתַחּנֵ ׁש  ְלַבּקֵ ם  ּלָ ּכֻ ִמֲהרּו 
ד ּוִמּיָ ַמֵהר,  ִחיׁש  ָבר  ַהּדָ נֹוַדע  ַהּקֶֹדׁש  ֶאֶרץ  ּבְ ם  ּגַ ִהיָרה;  ַהּמְ
ים, ְרָבבֹות ָעְמדּו ְלַיד דֹוׁשִ קֹומֹות ַהּקְ ל ְלַיד ַהּמְ ּלֵ ָהְלכּו ְלִהְתּפַ

י.  ל ָהַרּבִ רֹוָבה ׁשֶ ל ִלְרפּוָאתֹו ַהּקְ ּלֵ ֲעָרִבי" ְלִהְתּפַ ַה"ּכֶֹתל ַהּמַ
ְקּבּוֵקי ּבַ ֵני  ׁשְ ְקַזְרנֹוְבְסִקי  ְלָהַרב  י  ָהַרּבִ ָנַתן  ַההּוא  ּיֹום  ּבַ
ְכֵדי ּבִ ִהְכִניסּו ֵאָליו ִלְפֵני ַהַחג(, ְוָאַמר לֹו: ֶזהּו  ֶקה' )ׁשֶ 'ַמׁשְ
פֹות - ְפֵני ָהַהּקָ ּלִ ֵעת ַהִהְתַוֲעדּות ׁשֶ ק ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבְ ְלַחּלֵ
ַהּתֹוָרה, ְבֵרי  ּדִ ּה  ּבָ רּו  ְיַחּסְ לֹא  אי  ּוְבַוּדַ  - נּו  ְיַאְרּגְ אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ
פֹות ָהַהּקָ ֶאת  ַיַעְרכּו  ְך  כָּ ְוַאַחר  ְמָחה.  ִ ְוַהׂשּ ַהִהְתעֹוְררּות 
ֵכן מֹו  ּכְ ַהָחג".  ַחת  ּמְ ִ ִמׂשּ ִיְגַרע  ּלֹא  ְוׁשֶ ְמָחה,  ׂשִ ּבְ ְהֶייָנה  ּתִ ְוׁשֶ
ֵמִכין ּלֹא ִיְהֶיה ּכְ ְך ַהּיֹום, ׁשֶ ֶמׁשֶ ֶקה עֹוד ּבְ ׁשְ ּתּו ֵמַהּמַ ׁשְ ּיִ ָאַמר, ׁשֶ

ֵמַהּיֹום ְלָמָחר. 
י הּוא י ָאַמר לֹו ּכִ י, ְוָהַרּבִ "ג ז"ל ְלָהַרּבִ ְך ִנְכַנס ַהַרׁשַ ַאַחר כָּ
רּו ְמּכְ ּיִ ה ָהְרֵאָת", ְוׁשֶ ּנֹוֵגַע ִלְפסּוֵקי "ַאּתָ ִליַח ּבַ ה ִאּתֹו ְלׁשָ עֹוׂשֶ
ָרִגיל, ִמיִמים - ּכָ יַבת ּתֹוְמֵכי-ּתְ סּוִקים - ְלטֹוַבת ְיׁשִ ֶאת ַהּפְ
ן ִיתֵּ  - י  ָהַרּבִ ָאַמר   - פּותֹו  ּתְ תַּ ִהׁשְ ֶאת  ּנּוִיים;  ׁשִ ּוְבִלי 
ל )ׁשֶ ּדֹוָלר  ל  ְיַקּבֵ סּוק  ּפָ ְקֶנה  ּיִ ׁשֶ ְוָכל ִמי  ְיִחיִדים,  דֹוָלִרים  ּבְ
ַהִהְתַוֲעדּות ֵעת  ּבְ ׁשֶ י  ָהַרּבִ א  ּטֵ ִהְתּבַ ֶעֶרב  ִלְפנֹות  י(.  ָהַרּבִ
עְנקל רּו "ָאז דער ָוואס ִזיְצט אֹויְפן ּבֶ פֹות ְיַצּיְ ּוַבֲהִליָכה ָלַהּקָ
א - לֹא ָחֵסר!...[.  ּסֵ ב ַעל ַהּכִ ּיֹוׁשֵ ה ׁשֶ ּזֶ - פעלט ִניט!" ]= ׁשֶ

דֹול ַהּגָ ָהל  ַהּקָ ב  ֵ ִהְתַיׁשּ פֹות,  ָהַהּקָ ֶעֶרב, ִלְפֵני  ּבָ ע  ׁשַ ּתֵ ָעה  ׁשָ ּבְ
י ָהַרּבִ ל  ׁשֶ ַהָקדֹוׁש  אֹו  ּסְ ּכִ ַהֲחִסיִדים.  ִזְקֵני  ִעם  ְלִהְתַוֲעדּות 
ְוֶאָחד ֶאָחד  ְלָכל  קּו  ִחּלְ ָרִגיל...  ּכָ ְמקֹומֹו,  ּבִ ח  ֻמּנָ ָהָיה 

ְמֻיָחד ֲעבּור ַהִהְתַוֲעדּות.  ַלח ּבִ י ׁשָ ָהַרּבִ ֶקה ׁשֶ ׁשְ ֵמַהּמַ
י ֶאת ָהַרב י.ל. ְגרֹוֶנר: "ַהִאם ַאל ָהַרּבִ ְמַחת ּתֹוָרה ׁשָ ֵליל ׂשִ ּבְ
י: ֲאלֹו  ָהַרּבִ ן". ׁשּוב  ׁשָ ֶנֶסת?" ְוָעָנה: "ּכֵ י ּכְ ָבּתֵ ַח ּבְ ּמֵ ָהְלכּו ְלׂשַ

ה ֶנֶסת(? ]ַמה ּקֹוֶרה ְלַמּטָ ֵבית ַהּכְ "ָוואס טּוט ֵזיְך אּוְנְטן )ּבְ
י ָהַרּבִ ע".  ׁשַ ּתֵ ָעה  ָ ִמׁשּ "ִמְתָווַעִדים  ְוָעָנה:  ֶנֶסת?[  ַהּכְ ֵבית  ּבְ
ְמֹסר ָלֶהם" ָאַמר, ּתִ ּטּוֶרעם?  ׁשֶ ְלִהְתַעְנֵין: "ִמיט ַא  יְך  ִהְמׁשִ

ּטּוֶרעם!".  ְהֶיה ִמיט ַא ְגרֹוְיֶסע ׁשֶ ּיִ י ׁשֶ ָאַמְרּתִ ׁשֶ
ֵבית ּבְ פֹות  ָהַהּקָ ֶאת  ַלֲעֹרְך  ם  ּלָ ּכֻ ָהְלכּו  ַהִהְתַוֲעדּות  ַאַחר 
ַוֲעצּוָמה דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ֶנֶעְרכּו  פֹות  ָהַהּקָ דֹול.  ַהּגָ ֶנֶסת  ַהּכְ
ֵעת יִרים ְוָהִרּקּוִדים. ּבְ ִ ְמעּו ַהׁשּ ם "ְלַמְעָלה" ִנׁשְ ּגַ ְמֹאד, ַעד ׁשֶ
ּגּון "ָזאל ׁשֹוין ַזין ה, ֶאת ַהּנִ ָעה ֲאֻרּכָ ְך ׁשָ ֶמׁשֶ נּו, ּבְ ָהִרּקּוִדים ִנּגְ
ה ְרעּבֶ "ְדֶער  ּבְ ִמּלֹוָתיו  ֶהְחִליפּו ֶאת  ַעם  ַהּפַ ַאְך  ה",  ֻאּלָ ּגְ י  ּדִ
ה ֶוועט ְגעזּוְנט ָזאל ְגעזּוְנט ַזין", ּוְמֻאָחר יֹוֵתר - "ְדֶער ְרעּבֶ
ל ִמי ר ּכָ ֲאׁשֶ ה ִאיז ְגעזּוְנט", ּכַ ַזין" ּוְמֻאָחר יֹוֵתר "ְדֶער ְרעּבֶ
ַסֲעַרת ֶאת  יו  ַחּיָ ְיֵמי  ל  ּכָ ח  ּכַ ִיׁשְ לֹא  ֶנֶסת  ַהּכְ ֵבית  ּבְ ּנַֹכח  ׁשֶ
ִני ִעם ד ׁשֵ ה ּוִמּצַ ְמָחה ַרּבָ ׂשִ ד ֶאָחד ִנְרַקד ּבְ ּצַ ּמִ ה, ׁשֶ ָהִרּקּוד ַהּזֶ

ל ֶאָחד.  ֵעיֵני ּכָ ָמעֹות ּבְ ּדְ
ה ּמָ ּכַ ָהל  ַהּקָ ָיַדע  ִאּלּו  ׁשֶ ְך  ּכָ ַאַחר  א  ּטֵ ִהְתּבַ ָהרֹוְפִאים  ֶאָחד 
ַמן ל ַהּזְ ִנים אֹותֹו ּכָ י - ָהיּו ְמַנּגְ ָנַחת רּוַח ּגֹוֵרם ִנּגּון ֶזה ָלַרּבִ

ְללֹא ֶהֶרף! 
- ַחְדרֹו ּבְ י ּבְ ַאר ָהַרּבִ בּועֹות ִנׁשְ ה ׁשָ ּמָ ּכַ ְך  ֶמׁשֶ יְך770ּבְ ְוִהְמׁשִ  

י ָהַרּבִ רּו ֵמֶחֶדר  ּדְ ׁשֻ ּוַמֲאָמִרים,  יחֹות  ה. ׂשִ דֹוׁשָ ַהּקְ ֲעבֹוָדתֹו  ּבַ
ִהים ַעל ת, ְוָיְצאּו ָלאֹור, ָסמּוְך ַלֲאִמיָרָתם ֻמּגָ ּבָ ָכל מֹוָצֵאי ׁשַ ּבְ
ְמלֹא ֶהם ָעַבד ּבִ ם ּבָ ּגַ בּועֹות - ׁשֶ ה ׁשָ ָ ֲעֹבר ֲחִמׁשּ י. ּכַ ְיֵדי ָהַרּבִ

י ְלַמְסלּול ֲעבֹוָדתֹו ָהָרִגיל.  ֶרץ - ָחַזר ָהַרּבִ ַהּמֶ
ּיֹום ּבְ ְסֵלו,  ּכִ ֹחֶדׁש  הּוא  ַהֹחֶרף(  י  )ְלָחְדׁשֵ י  ִליׁשִ ְ ַהׁשּ ֹחֶדׁש  ּבַ
ַעם ָהִראׁשֹוָנה - ֵמָאז אֹותֹו י ֵמַחְדרֹו, ּוַבּפַ ֶאָחד ּבֹו, ָיָצא ָהַרּבִ
ל ֲחִסיִדים ּוְתִמיִמים ְמ- דֹול ׁשֶ ַלְיָלה - ָנַסע ְלֵביתֹו. ִצּבּור ּגָ

ַתח 770 ּפֶ סּו ּבַ ּנְ ִהְתּכַ ְיָלה, ֵליל770  ּלַ ַבע ְוֵחִצי ּבַ ָעה ׁשֶ , ּוְבׁשָ
ינּו...  ית ַחּיֵ ֶפַתח ּבֵ ְמלֹא ֲהָדרֹו ּבְ י ּבִ רֹאׁש ֹחֶדׁש, הֹוִפיַע ָהַרּבִ

ֵצאתֹו ִמן ַהּקֶֹדׁש; ּוְבאֶֹפן דֹול ּבְ ר ָהָיה ַמְרֶאה ּכֵֹהן ּגָ ְאּדָ ַמה ּנֶ
ְקָעה ְוָעְלָתה ֶאל ַעל, ּבָ יָרה ׁשֶ יָרה ַאּדִ ׁשִ ם ּבְ ּלָ ְצחּו ּכֻ ְסּפֹוְנָטִני ּפָ
ָנַסע ְוָכְך  דֹוׁשֹות...  ַהּקְ ָיָדיו  ּבְ אֹוָתּה  ְמעֹוֵדד  י  ָהַרּבִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ׂשֹון ְוָיָקר.  ְמָחה ְוׂשָ הּוִדים ָהְיָתה אֹוָרּה ְוׂשִ ְיָתה. ְוַלּיְ ַהּבַ
ֵבל,  ִלּבֹות  ָכל  ַקְצֵוי  ּתֵ ִדיָעה  ּבְ ָטה  ַהּיְ ְ ׁשּ ִחיׁש  ַמֵהר  ִהְתּפַ
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ִאיׁש "ְלָחִיים"  ִאֲחלּו  ם  ְוֻכּלָ ְוִגיל  ְמָחה  ׂשִ ָמְלאּו  ַהֲחִסיִדים 
ֵרינּו "ַאׁשְ ַההֹוָדאֹות,  ָלֵא-ל  ְוהֹוָדָאה  ַבח  ׁשֶ ֲאפּוִפים  ְלֵרֵעהּו 

ַמה טֹוב ֶחְלֵקנּו"... 
י, ַעל ַאַחת ל ָהַרּבִ ָדֶלת ַאּמֹוָתיו ׁשֶ ְך - ּבְ ָכל ָהעֹוָלם כָּ ְוִאם ּבְ
ל ְמָחה  ּבַ ׂשִ ּבּור  ּבְ עֹות ֲאֻרּכֹות ָרַקד ַהּצִ ְך ׁשָ ֶמׁשֶ ה. ּבְ ה ְוַכּמָ ּמָ ּכַ

ְמַחת ׂשִ ֶאת  ַהּיֹום  ִלים  ְלַהׁשְ 'ּדֹוֲאִגים'  ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ּכְ תַֹאר  ּתְ
ִים...  ּמַ ְך ּכַ ּפַ ּמּוָבן ִנׁשְ ֵקה ּכַ ִמיִני ֲעֶצֶרת ּוַמׁשְ ל ׁשְ פֹות ׁשֶ ָהַהּקָ

ְמרֹוָמם ְך  כָּ ל  ּכָ ָהָיה  ָעה  ׁשָ אֹוָתּה  ּבְ ָהל  ַהּקָ ל  ׁשֶ ָהרּוַח  ב  ַמּצַ
ִנית ָהַרּבָ ׁשֶ ַעד  זֹו  ּכָ ְלִמיָדה  יעּו  ִהּגִ ר  ְוָהאֹׁשֶ ְמָחה  ִ ְוַהׂשּ
ה ה ַעּזָ ּמָ ָעְצָמה - ַעד ּכַ ַעד ָאז לֹא ֶהֱעִריָכה ּבֶ ָאה, ׁשֶ ּטְ ִהְתּבַ

י.  ִהיא ַאֲהַבת ַהֲחִסיִדים ָלַרּבִ
 ]כפר  חב''ד[

)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

בשל רעב כבד  הפוקד  את  ארץ  כנען  )ישראל(,  יוצא
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ואוסר עליו לרדת ה'  נגלה אליו  יצחק למצרים. בדרכו 
בנסיון תמימה'  כ'עולה  המזבח  על  )משעלה  מצרימה 
מן הארץ(. הקב"ה מברכו העקדה נאסרה עליו היציאה 
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  מלך  אבימלך 
החדשים ומתרשם על פי התנהגותם כי אינם אח ואחות
הוא ליצחק ומתרעם נרעש, קורא  ואשתו.  כי אם בעל 
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.
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

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.
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.
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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.
בבגדי עשו ומשתדל שלא לבוש  נכנס אל אביו  יעקב 
לומר שקר בוטה. יצחק, שכבר כהו עיניו מזוקן, אינו יכול
הוא שומע  ביניהם  הדברים  בחליפת  אולם  לזהותו. 
כביכול מפיו של הנשמע  ה'  להפתעתו את איזכור שם 
"עשו". הוא ממשש את יעקב המלובש בבגדי עשו ואומר

בפליאה: "הקול קול יעקב והידיים ידי עשו".
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
ותעוזה כלכלי  שפע  תנחומים:  בברכת  יצחק  מפצהו 
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.

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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סודה של הבאר
מליובאוויטש        הרבי של שיחה מתוך קל בעיבוד נקודות

)בראשית כו,כב("קרא שמה רחובות" 
בפרשתנו אנו קוראים על שלוש הבארות שחפר יצחק
אבינו. התורה מספרת על כך באריכות רבה, וגם מפרטת

הבארות של  שמותיהן  ו'רחובות'.1את  'שטנה'  'עשק',   
בתי לשלושת  רומזות  הללו  שהבארות  אומר,  הרמב"ן 
המקדש שעתידים להיבנות. הבית הראשון נקרא 'עשק';
נקרא השלישי  הבית  ואילו  'שטנה';   - השני  הבית 
והא-ל ומצה,  ריב  בלי  ייעשה  משום ש"הוא  'רחובות', 

ירחיב את גבולנו".
לאברהם גם  ניתנו  המקדש  בתי  שלושת  על  רמזים 
וליעקב, אבל דוקא אצל יצחק ניתן רמז מפורט כל כך, עם
מכאן, צופנים.  שהם  המשמעויות  על  השמות,  שלושת 
שיש קשר מיוחד בין שלושת בתי המקדש ליצחק אבינו.
המקדש בתי  את  לסמל  בחרה  שהתורה  העובדה,  גם 
ביטוי לידי  באה  בזה  ואף  אינה מקרית,  בארות  בדמות 

מהותם של בתי המקדש.
באר ומעיין

יש באר ויש מעיין. ההבדל ביניהם הוא, שהבאר נוצרה
לעומת וגילה את המים,  באדמה  ידי האדם, שחפר  על 
המעיין שהוא מעשי ידי שמים. עם זאת, אף שהבאר היא
מעשי ידי האדם, האדם אינו יוצר את המים ואינו מביא
אותם ממקום אחר; הוא רק מגלה את המים, שכבר היו
מכוסים היו  הללו  המים  ומעולם.  מאז  כאן  קיימים 
ונסתרים, והוא, בעבודתו, רק גילה אותם ואיפשר להם

לפרוץ החוצה.
זה גם עניינו של בית המקדש: עיקר מהותו של המקדש 

בתוכם". ושכנתי  מקדש  לי  "ועשו  השכינה:  גילוי  היא 
מצד אחד, עלינו לבנותו בפועל ממש, במעשינו אנו. ומצד
שני, לא המעשים שלנו יוצרים את הקדושה ואת גילוי
מסתכם ותפקידנו  מלמעלה,  מאליה,  באה  זו  השכינה; 

ביצירת התנאים להשראתה.
עבודה עצמית

אבינו יצחק  של  המיוחד  הקשר  את  מסביר  זה  דבר 
לבניין המקדש. מבין שלושת האבות, דוקא יצחק מבטא
את הקו של העבודה העצמית. מידתו של אברהם היא
'חסד' - השפעת חסד מלמעלה. מידתו של יעקב היא
עניינו של ואולם  מלמעלה.  ניתנה  היא  ואף   - 'תורה' 

יצחק הוא 'עבודה' - עבודה עצמית.
לכן נרמזו שלושת בתי המקדש בפירוט רב כל כך דוקא
אצל יצחק, כדי להדגיש את המהות המיוחדת של בתי

המקדש, הקשורה בעבודה וביגיעה עצמית דוקא.
על ידי הגלות

אולם כאן נשאלת שאלה: הלוא בית המקדש השלישי
יבוא הוא  שכן  עצמית,  בעבודה  קשור  אינו  לכאורה 
מלמעלה והוא ייקרא 'בניינו של הקב"ה', ומדוע גם הוא

נרמז בקשר ליצחק?
בית המקדש השלישי מבטא היא, שדוקא  אך האמת 
יותר משני בתי המקדש האחרים את העבודה העצמית.
של תקופה  הגלות,  תקופת  לאחר  בא  השלישי  הבית 
אישיים מאמצים  מתוך  ה'  עבודת  ושל  והסתר  העלם 
זמן הקשה של  העצמית  העבודה  ידי  על  דוקא  רבים. 
יהיה שהוא  השלישי,  הבית  של  לבניינו  נזכה  הגלות, 

השלם בתכלית השלימות ויעמוד לנצח נצחים.

)מתוך הספר 'שולחן שבת',
על פי 'לקוטי שיחות' כרך ל'(
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עשו לא נולד רע
מליובאוויטש        הרבי של שיחה מתוך קל בעיבוד נקודות

)בראשית כ"ה, כ"ב( "ויתרוצצו הבנים בקרבה"

יעקב של  וחייהם  לידתם  על  מספרת  תולדות  פרשת 
ועשו. על הפסוק "ויתרוצצו הבנים בקרבה" אומרים חז"ל,
שכבר בהיותם ברחם אימם נתגלו אצל יעקב ועשיו נטיות
מנוגדות - יעקב נמשך לבית המדרש, ואילו עשו נמשך
רבו כן אומרים חז"ל, שהשניים  כמו  זרה.  לבית עבודה 

סביב "נחלת שני עולמות".
נשאלת כאן השאלה, מדוע היתה ביניהם מריבה בענין
מהם ואחד  אחד  כל  השונות של  השאיפות  והלוא  זה, 
יוצרת חלוקת תחומים ברורה - סביר להניח שיעקב ירצה
בעולם מהבא ואילו עשיו יבחר בחיי העולם הזה! מכאן,
שיעקב רצה אף הוא את העולם הזה ועשיו תבע אף את
העולם הבא. וזה תמוה - למה לו לעשו הרשע לרצות

בעולם הבא?!
דרך מיוחדת

כשמתעמקים יותר בסוגיה זו, מתעוררת תמיהה גדולה
על עצם הענין שבנו של יצחק אבינו, שהיה קשור אל
הקב"ה בכל נימי נפשו, התאווה עוד בהיותו ברחם אימו
לעבודה זרה. השאלה אינה על כך שכאשר גדל היה לרשע,
שכן לאדם ניתנה בחירה חופשית לנהוג כרצונו; אבל איך
ייתכן שעוד בבטן אימו גילה עשיו נטייה טבעית לעבודה
זרה?! חייבים אנו לומר, שנטייה זו כשלעצמה לא היתה

דבר רע, אלא דרך מיוחדת בעבודת ה'.
שני יש  ה'  עובדי  שבין  בהרחבה  מסביר  הרמב"ם 
יצרו'. את  ו'הכובש  המעולה'  'החסיד  כלליים:  טיפוסים 
הראשון מתאווה רק אל הטוב, וכל עבודתו היא בעלייה
מתמדת בתוך הקדושה עצמה. לעומתו, השני מתאווה גם

אל הרע, וגדולתו היא בכך שהוא כובש את יצרו.

שני העולמות
בטבעם, מסמלים את שתי שנוצרו  כפי  ועשו,  יעקב 
יושב תם  "איש   - יעקב  של  טבעו  הללו.  הדרכים 
אוהלים", שהוא 'החסיד המעולה'; ואילו טבעו של עשו
תכלית יצרו'.  את  'הכובש  הוא  ציד",  יודע  "איש   -
המשיכה הטבעית של עשיו לעבודה זרה היתה שיתגבר

עליה ויכבוש את יצרו.
על כן רבו שניהם על "נחלת שני עולמות": גם יעקב
וגם עשיו, כפי שנוצרו בטבעם, רצו את שני העולמות.
אלא שאצל יעקב היה העולם הבא עיקר, בגלל היותו
'החסיד של  לשאיפתו  מתאים  וקדוש,  טהור  עולם 
דוקא היתרון  את  ראה  הוא   - עשו  ואולם  המעולה'. 
בעולם הזה, שבו צריך לכבוש את היצר ולהתגבר על כל
ההפרעות והמכשולים, דבר התואם את עבודת 'הכובש

את יצרו'.
ההבדל ביניהם היה אפוא בשאלה, איזה משני העולמות
להשיג את שני רצו בהחלט  העיקר, אבל שניהם  הוא 

העולמות, העולם הזה והעולם הבא.
לצאת לשדה

יושב תם  "איש  להיות  צריך  יהודי  יעקב.  בני  כולנו 
אוהלים" - ללמוד תורה בתמימות, מבלי לנסות לעוותה
זו והאישיים.  העצמיים  הרצונות  את  לתוכה  ולהכניס 

התחלה וזה הבסיס לעבודתו של יהודי.
עם זאת צריך יהודי להיות גם "יודע ציד" - לצאת לשדה,
לעולם, ולעשות מהדברים שיש בעולם 'מטעמים' לאבינו
כהמשך נעשית  העולם  אל  היציאה  וכאשר  שבשמים. 
שיוכל האדם  על  התורה  מגינה   - אוהלים"  ל"יושב 

להצליח בשליחותו זו.

)מתוך הספר 'שולחן שבת',
על פי 'לקוטי שיחות' כרך כ'(
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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:
ידורים חייםשוקליפים מצולמים שיעורים 

 שבת שלום!!!
כתיבה, עריכה, והגהה: הרב יאיר כלב

ליקוט רעיונות, עיצוב ועימוד: חי דמארי
 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.
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mailto:tanyaor4u@gmail.com
mailto:tanyaor-news@tanyaor.com?subject=%D7%9E%D7%92%D7%96%D7%99%D7%9F%20-%20%D7%AA%D7%92%D7%95%D7%91%D7%94

