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פרשת תולדות שנת תשע"ט
עֵ שָׂ וַ ,והֲ ֵרי אֵ צֶ ל ְשׁ ֵניהֶ ם הָ יָה ְמקוֹר הָ אַהֲ בָ ה ַלבֵּ ן בְּ צִ ְדקוּת ֹו
"וַיֶּ עְ ַתּר יִ צְ חָ ק ַלה' לְ ֹנכַח ִא ְשׁתּוֹ" )כה ,כא(
וּבְ מַ ֲעלָת ֹו?
ִיצְ חָ ק ִה ְתפַּ לֵּל א ַרק שֶׁ יִּזְ ֶכּה ְלבֵ ן ,אֶ לָּא שֶׁ הַ בֵּ ן ִי ְהיֶה חָ ָכם,
ַכּיָּדוּעַ  ,סוֹדוֹת עֲמֻ ִקּים ְטמוּנִים בְּ ָכ  ,אַ גַּם אֶ ת הַ פְּ ָשׁט יֵשׁ
מד זֹאת ִמן הַ פָּ סוּק הַ זֶּ ה.
וְ נ ִָתּן לִ לְ ֹ
לְ הָ בִ ין:
הָ א ֵכּיצַ ד?
א
אָמנָם ,אֶ ת ַי ֲעקֹב לוֹמֵ ד כָּל הַ זְּ מַ ן ,אַ
ִיצְ חָ ק ָראָהְ ,
מה הַ מֶּ ֶל אָמַ ר ) ִמ ְשׁ ֵלי י,א(" :בֵּ ן חָ ָכם ְישַׂ מַּ ח אָב וּבֵ ן
ְשׁ ֹ
ִה ְתפַּ עֵ ל ִמ ָכּ  -מַ ְסבִּ יר הַ 'חֲ תַ ם סוֹפֵ ר'  -שֶׁ כֵּן ָכּ ָראָה ַי ֲעקֹב
כְּ ִסיל תּוּגַת ִאמּ ֹו".
בְּ בֵ ית ֹו ,וְ ָכ הֻ ְרגַּל .אֲ בָ ל כַּאֲ שֶׁ ר ָראָה ִיצְ חָ ק אֶ ת עֵ שָׂ ו עוֹבֵ ד
כַּאֲ שֶׁ ר הַ בֵּ ן חָ ָכם ַ -רק הָ אָב שָׂ מֵ חַ ? כַּאֲ שֶׁ ר הַ בֵּ ן כְּ ִסיל  -הַ ִאם
וּמזֶּ ה
בַּ שָּׂ ֶדה ,וְ עִ ם זֹאת שׁוֹמֵ ר ִמצְ ווֹת ,הָ יָה זֶ ה ִחדּוּשִׁ ,
ַרק הַ ִאם עֲצוּבָ ה?
ִה ְתפַּ עֵ ל ִיצְ חָ ק.
ע ֹונֶה עַ ל ָכּ הַ 'מַּ אֲ מַ ר מָ ְר ְדּ ַכי'  -כַּאֲ שֶׁ ר נ ֹולָד בֵּ ן ,הָ אָב שָׂ מֵ חַ ,
ִרבְ ָקה ,לְ עֻמַּ ת זֹאת ,א ָראֲ תָ ה מֵ ע ֹולָם בְּ בֵ ית אָבִ יהָ בָּ חוּר בֶּ ן
כִּ י הוּא ז ֹו ֶכה לְ ַקיֵּם ִמצְ ַות פְּ רוּ ְוּרבוּ .הַ ִשּׂ ְמחָ ה הַ זּ ֹו בַּ ִמּצְ ָוה
ְשׁ שׁ עֶ ְשׂ ֵרה ,אֲ שֶׁ ר עוֹזֵ ב אֶ ת כָּל ַתּעֲנוּגוֹת הָ ע ֹולָם ,וְ יוֹשֵׁ ב
ַק ֶיּמֶ ת אֶ צְ ל ֹו ,בֵּ ין ִאם הַ בֵּ ן חָ ָכם וּבֵ ין ִאם הוּא כְּ ִסילָ .לאֵ ם
מד בִּ ְדבֵ קוּת .הָ ְיתָ ה בָּ הּ אֵ פוֹא ִה ְתפַּ עֲלוּת עֲצוּמָ ה ִממַּ ֲעלָת ֹו
לִ לְ ֹ
אֵ ין ִמצְ ַות פְּ רוּ ְוּרבוּ ,וְ ָלכֵן אֵ ין לָהּ ִשׂ ְמחָ ה בְּ בֵ ן כְּ ִסיל.
שֶׁ ל ַי ֲעקֹב.
ִאם הַ בֵּ ן חָ ָכםִ ,שׂ ְמחָ ת ֹו שֶׁ ל הָ אָב כְּ פוּלָה  -הוּא שָׂ מֵ חַ בַּ ִמּצְ ָוה
שֶׁ ל הֻ ֶלּ ֶדת הַ בֵּ ן ,וְ שָׂ מֵ חַ בְּ חָ כְ מַ ת בְּ נ ֹו .עַ ל כֵּן ֶנאֱ מַ ר" :בֵּ ן חָ ָכם
אָרץ ִמלְּ בַ ד הָ ָרעָ ב הָ ִראשׁוֹן אֲ ֶשׁר הָ יָה בִּ ימֵ י
"וַיְ ִהי ָרעָ ב בָּ ֶ
ְישַׂ מַּ ח אָב".
אַבְ ָרהָ ם" )כו ,א(
אַ "בֵּ ן כְּ ִסיל תּוּגַת ִאמּ ֹו" ִ -היא ִמצְ טַ עֶ ֶרת עַ ל כְּ ִסילוּת ֹו ,וְ גַם
אָדם הָ ִראשׁוֹן
"י' ] ְשׁנוֹת[ ְרעָ בוֹן בָּ אוּ ָלע ֹולָם ,אֶ חָ ד בִּ ימֵ י ָ
אֵ ין ָלהּ ִשׂ ְמחַ ת ִמצְ ָוה.
ֲבוּר " .אֶ חָ ד בִּ ימֵ י לֶמֶ
רוּרה הָ אֲ ָדמָ ה בַּ ע ֶ
]שֶׁ נֶּאֱ מַ ר" [:אֲ ָ
ִיצְ חָ ק ִה ְתפַּ לֵּל ,שֶׁ הַ בֵּ ן שֶׁ ִיּ ָוּלֵד לָהֶ ם ִי ְהיֶה חָ ָכם ,שֶׁ גַּם לְ ִרבְ ָקה
]שֶׁ נֶּאֱ מַ רִ " [:מן הָ אֲ ָדמָ ה אֲ שֶׁ ר אֵ ְר ָרהּ ה'" .אֶ חָ ד בִּ ימֵ י
ִתּ ְהיֶה ִשׂ ְמחָ ה ִמ ָכּ  .זֶ הוּ שֶׁ נֶּאֱ מַ רַ " :ויֶּעְ ַתּר ִיצְ חָ ק לַה' ְל ֹנ ַכח
אָרץ" .וְ אֶ חָ ד בִּ ימֵ י ִיצְ חָ ק
אַבְ ָרהָ ם ]שֶׁ נֶּאֱ מַ רַ " [:ו ְי ִהי ָרעָ ב בָּ ֶ
ִא ְשׁתּוֹ" ,שֶׁ גַּם לָהּ ִתּ ְהיֶה ִשׂ ְמחָ ה ִמן הַ בֵּ ן הַ נּ ֹו ָלד.
אשׁית ַרבָּ ה ,פָּ ָרשָׁ ה כה(
אָרץ") "...בְּ ֵר ִ
]שֶׁ נֶּאֱ מַ רַ " [:ו ְי ִהי ָרעָ ב בָּ ֶ
ישׁי .מַ דּוּעַ ,
הָ ָרעָ ב שֶׁ הָ יָה בִּ ימֵ י אַבְ ָרהָ ם ,הָ יָה הָ ָרעָ ב הַ ְשּׁלִ ִ
אַדמוֹ ִני כֻּלּוֹ כְּ אַ דֶּ ֶרת ֵשׂעָ ר וַיִּ ְק ְראוּ ְשׁמוֹ עֵ ָשׂו
"וַיֵּ צֵ א הָ ִראשׁוֹן ְ
אֵ פוֹא ,נֶאֱ מַ ר כָּאן " ִמלְּ בַ ד הָ ָרעָ ב הָ ִראשׁוֹן אֲ שֶׁ ר הָ יָה בִּ ימֵ י
אָחיו וְ יָדוֹ אֹחֶ זֶת בַּ עֲקֵ ב עֵ ָשׂו וַיִּ ְק ָרא ְשׁמוֹ
וְ אַחֲ ֵרי ֵכן יָצָ א ִ
אַבְ ָרהָ ם"?
ַי ֲעקֹב" )כה ,כה-כו(
יקיָאם זצ"ל ,בְּ ִספְ ר ֹו
אֶ ת הַ קֻּ ְשׁיָה הַ זּ ֹו ִה ְקשָׁ ה ַרבִּ י מֵ ִאיר בַּ ַ
ַויּ ְִק ְראוּ ְשׁמ ֹו עֵ שָׂ ו  -הַ כֹּל ָק ְראוּ ל ֹו כֵּן ,לְ פִ י שֶׁ הָ יָה ַנעֲשָׂ ה
' ְמאוֹ ֵרי אוֹר' ,וְ תֵ ֵרץ ,שֶׁ ֶיּ ְשׁנָם ְשׁ ֵני סוּגֵי ָרעָ ב :סוּג אֶ חָ ד הוּא
וְ ִנגְ מַ ר בִּ ְשׂעָ ר ֹו כְּ בֵ ן שָׁ נִים הַ ְרבֵּ ה:
תּוֹצָ אָה שֶׁ ל חֲ טָ ִאים ,וּבָ א ָלע ֹולָם כְּ ֹענֶשׁ .הַ סּוּג הַ שֵּׁ ִני הוּא
ַויּ ְִק ָרא ְשׁמ ֹו ַי ֲעקֹב  -הקב"ה .ד"א אָבִ יו ָק ָרא ל ֹו ַי ֲעקֹב עַ ל
ָרעָ ב שֶׁ בָּ א כְּ ֵדי לְ נַסּוֹת אֶ ת הַ צַּ ִדּיק.
שֵׁ ם אֲ ִחיזַ ת הֶ עָ ֵקב )רש"י(
אָדם וּבִ ימֵ י לֶמֶ  ,בָּ א בִּ גְ לַל עֲבֵ רוֹת,
הָ ָרעָ ב שֶׁ הָ יָה בִּ ימֵ י ָ
ְשׁמ ֹו שֶׁ ל ַי ֲעקֹב נ ִַתּן ל ֹו ע"י הַ ָקּבָּ "ה ,וְ עַ ל ְי ֵדי אָבִ יוִ ,יצְ חָ ק.
רוּרה הָ אֲ ָדמָ ה
סוּקים שֶׁ מֵּ בִ יא הַ ִמּ ְד ָרשׁ" :אֲ ָ
ַכּמּוּ ָכח מֵ הַ פְּ ִ
ְשׁמ ֹו שֶׁ ל עֵ שָׂ ו נ ִַתּן ל ֹו ע"י 'הַ כֹּל' ,כְּ לוֹמַ ר ָ -כּ ֻכּלָּם ,כָּל אַנְשֵׁ י
ֲבוּר " ,וּ" ִמן הָ אֲ ָדמָ ה אֲ שֶׁ ר אֵ ְר ָרהּ ה'" .אַ הָ ָרעָ ב שֶׁ הָ יָה
בַּ ע ֶ
הַ מָּ קוֹםָ ,ק ְראוּ לוֹ ,ע"ש שֶׁ נּ ֹולַד עָ שׂוּי בִּ ְשׂעָ רוֹ.
בִּ ימֵ י אַבְ ָרהָ ם ,הָ יָה ִראשׁוֹן ִמסּוּג ֹו .זֶ הוּ ָרעָ ב שֶׁ בָּ א כְּ אֶ חָ ד
אֵ י זֶ ה ,שֶׁ ְשּׁמ ֹו ֶשׁל הַ ִתּינוֹק עֵ שָׂ ו נ ְִקבַּ ע ע"י ' ֻכּלָּם' ,וְ א ִנ ַתּן
מֵ עֲשָׂ ָרה נ ְִסיוֹנוֹת ,שֶׁ נִּסָּ ה הַ ָקּבָּ "ה אֶ ת אַבְ ָרהָ ם אָבִ ינוּ .גַּם
ל ֹו ע"י אָבִ יו בִּ בְ ִרית הַ ִמּילָה?
הָ ָרעָ ב בִּ ימֵ י ִיצְ חָ ק נוֹעַ ד לְ נַסּוֹת אוֹת ֹו ,עַ ל כֵּן זֶ הוּ הָ ָרעָ ב הַ שֵּׁ ִני
ַרבִּ י חַ יִּ ים קַ נְ יֶבְ ְס ִקי שליט"א ע ֹונֶה עַ ל ָכּ לְ פִ י ִדּבְ ֵרי הַ ִמּ ְד ָרשׁ
ִמסּוּג זֶ הִ ,מלְּ בַ ד הָ ָר ָעב הָ ִראשׁוֹן ,אֲ שֶׁ ר הָ יָה בִּ ימֵ י אַבְ ָרהָ ם.
אַדמ ֹונִי ,חָ ְשׁשׁוּ לָמוּל אוֹת ֹו בַּ יּוֹם
 מֵ אַחַ ר שֶׁ עֵ שָׂ ו נ ֹולַד ְהַ ְשּׁ ִמינִי ,שֶׁ מָּ א א ִנבְ לַע ע ֲַדיִן הַ ָדּם בָּ אֵ בָ ִרים ,וְ יִפְ רֹץ הַ ָדּם
" ַו ֲע ֵשׂה לִ י מַ ְטעַ ִמּים ַכּאֲ ֶשׁר אָהַ בְ ִתּי" )כז ,ד(
הַ חוּצָ ה בְּ עֵ ת הַ ִמּילָה ,וְ א יֵעָ צֵ ר ,וְ יָמוּת הַ ִתּינוֹק .כַּאֲ שֶׁ ר גּ ַָדל
מַ עֲשֶׂ ה ְמאֹד בִּ לְ ִתּי-שָׁ כִ יחַ אוֹדוֹת 'מַ ְטעַ ִמּים אֲ שֶׁ ר אָהֵ ב',
עֵ שָׂ ו ,בִּ ְקּשׁ ֹו ִיצְ חָ ק שֶׁ יִּמּוֹל ,אַ עֵ שָׂ ו א ִה ְסכִּ ים וְ א ִנמּוֹל.
מוּבָ א עַ ל ַרבִּ י ְשׁמוּאֵ ל צְ בִ י קוֹבַ לְ ְס ִקי זצ"ל ,בְּ סֵ פֶ ר "אַ נָּא
עַ ל כֵּן ,נוֹתַ ר ְשׁמ ֹו שֶׁ ל עֵ שָׂ ו ,כְּ פִ י שֶׁ ָקּ ְראוּ ל ֹו 'הַ כֹּל'  -כָּל אַ ְנ ֵשׁי
עַ בְ דָּ א":
הַ מָּ קוֹם ,בְּ עֵ ת ִהוָּלְ דוֹ ,וְ א נ ִַתּן ל ֹו שֵׁ ם ע"י אָבִ יו.
בְּ כָל יוֹם ָ -כּ ִס ֵפּר אָ ִחיו  -לְ אַחַ ר הַ ִשּׁעוּר שֶׁ מָּ סַ ר בְּ "בֵ ית
ָדּוִ ד" ,הָ יָה ע ֹו ֶלה לְ בַ ֵקּר אֵ צֶ ל ִאמּ ֹו ,לְ ַקיֵּם ִמצְ וַת כִּ בּוּד
"וַיֶּ אֱ הַ ב יִ צְ חָ ק אֶ ת עֵ ָשׂו כִּ י צַ ִיד בְּ פִ יו וְ ִרבְ ָקה ֹאהֶ בֶ ת אֶ ת
הו ִֹרים ,לְ שַׂ מֵּ חַ אוֹתָ הִּ .אמּ ֹו הָ יְתָ ה שׁוֹאֶ לֶת בְּ אֹפֶ ן ָקבוּעַ :
ַי ֲעקֹב" )כה ,כח(
"הַ ִאם אָכַלְ ָתּ אֲ רוּחַ ת בּ ֶֹקר?" וְ הוּא הָ יָה ע ֹונֶה בְּ אֹפֶ ן ָקבוּעַ
אֵ י זֶ ה אָהֲ בָ ה ִרבְ ָקה אֶ ת ַי ֲעקֹב ,בְּ עוֹד שֶׁ ִיּצְ חָ ק אָהַ ב אֶ ת

בְּ ִחיּוּב ,כִּ י י ַָדע שֶׁ יּ ְִקשֶׁ ה עָ לֶיהָ לְ הָ כִ ין אֲ רוּחָ ה ,וְ הוּא א ָרצָ ה
לְ הַ כְ בִּ יד עָ לֶיהָ  ,ל ְַמרוֹת שֶׁ הָ יְתָ ה עוֹשָׂ ה זֹאת בְּ ִשׂ ְמחָ ה .זֶ ה א
הָ יָה שֶׁ ֶקרִ ,מפְּ נֵי שֶׁ הוּא טָ עַ ם מַ שֶּׁ הוּ לִ פְ נֵי הַ ִשּׁעוּר ,וְ אֶ ת
הַ 'מַּ שֶּׁ הוּ' הַ זֶּ ה נ ִָתּן הָ יָה לְ הַ ְח ִשׁיב בִּ ְשׁעַ ת הַ ְדּחָ ק כַּאֲ רוּחַ ת
בּ ֶֹקר .הוּא הָ יָה יוֹשֵׁ ב אֵ פוֹא בְּ בֵ ית ִאמּ ֹו ,שׁוֹתֶ ה ַרק כּוֹס ֵתּה,
ְמשׂוֹחֵ חַ ִא ָתּהְּ ,מנַסֶּ ה לְ שַׂ מֵּ חַ אוֹתָ הּ ,וְ שָׁ ב הַ בַּ יְתָ ה.
כַּאֲ שֶׁ ר ִהגִּ יעַ הַ בַּ יְתָ ה ,הָ יְתָ ה ַרעְ יָת ֹו שׁוֹאֶ לֶת ,הַ ִאם אָכַל כְּ בָ ר
אֲ רוּחַ ת בּ ֶֹקר .הוּא הֵ ִשׁיב בְּ ִחיּוּב ,כִּ י חָ שַׁ שׁ לִ כְ בו ָֹדהּ שֶׁ ל ִאמּ ֹו -
א ֶכל?!
מַ גִּ יעַ אֵ לֶיהָ הַ בֵּ ן ָרעֵ ב ,וְ ִהיא א ְמכִ ינָה ל ֹו ֹ
ַרבִּ י ְשׁמוּאֵ ל צְ בִ י ק ֹובַ לְ ְס ִקי ָתּ ִמיד 'כְּ בָ ר אָ ַכל' ,וְ תָ ִמיד נוֹתַ ר
א ֶכל עַ ד הַ צָּ הֳ ַריִם...
לְ א ֹ
כִּ כְ לָל ,הוּא ָנהַ ג לֶאֱ כֹל ְמעַ ט ְמאֹד ,א פִּ נֵּק אֶ ת גּוּפ ֹו ,א הָ יָה
א ֶכל וְ א ִשׁבַּ ח מַ ֲע ָדן.
א ֶכל ,וּבִ כְ לָל א ִה ְתיַחֵ ס לְ ֹ
לָהוּט אַחַ ר ֹ
ַרק מַ אֲ כָל אֶ חָ ד ָיצָ א ִמן הַ כְּ לָל הַ זֶּ ה ,עֵ ֶקב מַ עֲשֶׂ ה שֶׁ הָ יָה.
פַּ עַ ם אַחַ ת ,בִּ ְהיוֹת ֹו ַתּלְ ִמיד י ְִשׁיבָ הִ ,הגִּ יעַ הַ בַּ יְתָ ה לְ בַ ֵקּר בְּ יוֹם
ִשׁ ִשּׁיִ .אמּ ֹו ִהגִּ ישָׁ ה ל ֹו ְמ ַרק ְי ָרקוֹת סָ ִמי " .נוּ ,אֵ י הַ מָּ ָרק?"
ִהיא ִה ְתעַ ְנ ְינָה ,וְ הַ בָּ חוּר ָיצָ א ִמגִּ ְדר ֹו לְ שַׁ בֵּ חַ אֶ ת הַ מָּ ָרק
שֶׁ הֵ כִ ינָה.
"א ֹו ,סוֹף-סוֹף יֵשׁ מַ אֲ כָל שֶׁ הוּא אוֹהֵ ב!"  -נָהֲ רוּ פָּ נֶיהָ שֶׁ ל
הָ אֵ ם ,וּמֵ אָז ,בְּ כָל פַּ עַ ם שֶׁ יּ ְָדעָ ה שֶׁ הוּא עוֹמֵ ד לְ הַ גִּ יעַ  ,הֵ כִ ינָה
עֲבוּר ֹו אֶ ת הַ מָּ ָרק שֶׁ כֹּה אָהוּב עָ לָיו.
לִ פְ נֵי ֶשׁנִּשָּׂ א ,שָׁ אֲ לָה הַ ַכּלָּה-לֶעָ ִתיד אֶ ת הָ אֵ ם ,אֵ לּוּ מַ אֲ כָלִ ים
א ֶכל,
הוּא אוֹהֵ בְ " .שׁמוּאֵ ל צְ בִ י מֵ ע ֹולָם א ִהבִּ יעַ ֵדּעָ ה עַ ל ֹ
הוּא אֵ ינֶנּוּ לָהוּט אַחַ ר שׁוּם מַ אֲ כָל ,אֲ בָ ל מַ אֲ כָל אֶ חָ ד אֲ ִני
יו ַֹדעַ ת שֶׁ הוּא אוֹהֵ ב"  -שָׂ ְמחָ ה הָ אֵ ם לְ שַׁ ֵתּף אֶ ת הַ ַכּלָּה -
"פַּ עַ ם הוּא ִשׁבַּ ח אֶ ת ְמ ַרק הַ ְי ָרקוֹת הַ סָּ ִמי שֶׁ הֵ ַכנ ְִתּי ,וּמֵ אָז
ידה לְ הָ כִ ין אוֹת ֹו ָתּ ִמיד .הוּא א ֹו ֵכל ֶאת הַ מָּ נָה שֶׁ אֲ נִ י
אֲ נִי מַ ְקפִּ ָ
מַ גִּ ישָׁ הּ ,עַ ד תֻּ מָּ הּ ,וַאֲ נִי מַ גִּ ישָׁ הּ ל ֹו עוֹד תּוֹסֶ פֶ ת".
הָ אֵ ם לִ ְמּ ָדה אֶ ת הַ ַכּלָּהְ ,מלֵאַת הָ ָרצוֹן הַ טּוֹב ,אֶ ת אֹפֶ ן ֲה ָכנַת
הַ מָּ ָרק הַ זֶּ ה ,וְ ִהיא ,אָכֵן ,הֵ כִ ינָה אוֹת ֹו שׁוּב וְ שׁוּב לְ פִ י
הַ מַּ ְתכּ ֹון שֶׁ ִקּבְּ לָהַ .רבִּ י ְשׁמוּאֵ ל צְ בִ י אָכַל אֶ ת הַ מָּ ָרק ,הו ָֹדה
לָהּ עַ ל מַ אֲ מַ צֶּ יהָ  ,וְ אַף ִקבֵּ ל בְּ תו ָֹדה תּוֹסֶ פֶ ת.
א ֶכל ,הָ ַרבָּ נִית א
בְּ מֶ שֶׁ כָּל יְמֵ י חַ יָּיו הוּא א ִהבִּ יעַ ֵדּעָ ה עַ ל ֹ
ָי ְדעָ ה ,אֵ לּוּ מַ אֲ כָלִ ים חֲ בִ יבִ ים עָ לָיו ,וְ ֵאלּוּ אֵ ינָם ְרצוּ ִיים .הוּא
א ֶכלַ .רק עַ ל מַ אֲ כָל אֶ חָ ד הָ ָיה יָדוּעַ
פָּ שׁוּט א ִה ְתיַחֵ ס ָל ֹ
שֶׁ עָ ֵרב לְ ִחכּ ֹו  -הַ מָּ ָרק הַ זֶּ ה .וְ הָ אֱ מֶ ת ִהיא ,שֶׁ הָ ַרבָּ נִית ֵדּי
ִה ְתפַּ לְּ אָהִ .היא א הֵ בִ ינָה ,מַ ה הוּא מָ צָ א בַּ מַּ אֲ כָל הַ זֶּ ה.
לְ ַדעְ ָתּהּ ,טַ עֲמ ֹו שֶׁ ל הַ מָּ ָרק הָ יָה מַ מָּ שׁ נּו ָֹרא ,אֲ בָ ל עַ ל טַ עַ ם
ָו ֵריחַ אֵ יןַ ,כּיָּדוּעַ  ,לְ ִה ְת ַו ֵכּחַ .
חוּמים מֵ חָ בֵ ר
ירת ֹו לְ חַ יֵּי ע ֹולָםִ ,הגִּ יעַ ִמכְ ַתּב ַתּ ְנ ִ
לְ אַחַ ר פְּ ִט ָ
ו ִָתיק ,שֶׁ ִה ְתגּו ֵֹרר בְּ אֶ ֶרץ אַחֶ ֶרת .הוּא שָׁ מַ ע אֶ ת הַ בְּ שׂו ָֹרה
וּמהֵ ר לִ ְשׁ חַ אֶ ת ַתּ ְנחוּמָ יו בִּ כְ תָ ב.
הַ מָּ ָרהִ ,
ִשּׂוּאין שֶׁ לִּ י" ...כָּתַ ב הֶ חָ בֵ ר בְּ ִמכְ ָתּב ֹו.
"הוּא ִהצִּ יל אֶ ת חַ ֵיּי הַ נּ ִ
לּוּקי ֵדּעוֹת עַ ל עִ ְנ ָינִים שֶׁ בְּ טַ עַ ם
בֵּ ינ ֹו לְ בֵ ין ַרעְ יָת ֹו ִה ְתגַּלְּ עוּ ִח ֵ
וְ ֵריחַ ִ .היא בִּ ְשּׁ ָלה בְּ ִסגְ נוֹן ְמסֻ ָיּם ,וְ הוּא הֶ עְ ִדּיף ִסגְ נוֹן בִּ שּׁוּל
אַחֵ רִ .היא הֵ כִ ינָה מַ ְטעַ ִמּים ,לְ ַדעְ ָתּהּ ,וְ הוּא סָ ַלד מֵ הֶ ם.
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כַּאֲ שֶׁ ר שָׁ מַ ע עַ ל ָכּ הָ ַרב ק ֹובַ לְ ְס ִקיִ ,ספֵּ ר ַלחֲ בֵ ר ֹו אֶ ת הַ מַּ עֲשֶׂ ה
ִיתי בָּ חוּר י ְִשׁיבָ הִ ,הגַּעְ ִתּי בְּ יוֹם ִשׁ ִשּׁי אֶ חָ ד
שֶׁ הָ יָה :כַּאֲ שֶׁ ר הָ י ִ
לְ בַ ֵקּר אֵ צֶ ל ִא ִמּי ,וְ ִהיא ִהגִּ ישָׁ ה לִ י ְמ ַרק י ְָרקוֹת סָ ִמי .
אכֶל בִּ גְ ר ֹונִי .טַ עֲמ ֹו הָ יָה נו ָֹרא בְּ עֵ י ַני.
טָ עַ ְמ ִתּי ,וְ כִ ְמעַ ט נ ְִת ַקע הָ ֹ
ִא ִמּי עָ ְמ ָדה לְ ָי ִדי ,וּבִ ְקּשָׁ ה ל ַָדעַ ת ,הַ ִאם עָ ַרב הַ ַתּבְ ִשׁיל לְ ִחכִּ י.
וְ כִ י מַ ה ָיּכֹלְ ִתּי לוֹמַ ר? כְּ לוּם ָיכֹלְ ִתּי לְ צַ עֵ ר אוֹתָ הּ ,לוֹמַ ר
שֶׁ אֵ י ֶננִּי אוֹהֵ ב אֶ ת הַ מָּ ָרק כְּ לָל וּכְ לָל ,וְ כָל ִט ְרחָ תָ הּ הָ יְתָ ה
יתי לָהּ ,אֵ פוֹא ,עַ ל הַ מָּ ָרק ,וְ ִשׁבַּ ְח ִתּי אֶ ת טַ עֲמ ֹו.
לַשָּׁ וְ א?! הו ֵֹד ִ
ִהיא שָׂ ְמחָ ה ְמאֹד ,וּמָ זְ גָה ,לְ צַ ע ֲִרי ,תּוֹסֶ פֶ ת לְ צַ לּ ְַח ִתּי .אָכַלְ ִתּי
גַּם אֶ ת הַ תּוֹסֶ פֶ ת ,כְּ ֵדי א לְ צַ עֵ ר אוֹתָ הּ .זֶ ה מַ מָּ שׁ א הָ יָה
יתי אֶ ת
ַקל ,חָ ַשׁ ְשׁ ִתּי שֶׁ אֲ ִני עוֹמֵ ד לְ הָ ִקיא ,אֲ בָ ל כַּאֲ שֶׁ ר ָר ִא ִ
פָּ נֶיהָ הַ ְמ ִאירוֹת ִמ ִשּׂ ְמחָ ה ,י ַָדעְ ִתּי שֶׁ הַ מַּ אֲ מָ ץ הָ יָה כְּ ַדאי.
הַ בְּ עָ יָה הָ יְתָ ה ,שֶׁ מֵּ אוֹת ֹו יוֹם ,בְּ כָל פַּ עַ ם שֶׁ יּ ְָדעָ ה ִא ִמּי ,שֶׁ אֲ נִ י
עוֹמֵ ד לְ הַ גִּ יעַ ִ ,היא הֵ כִ ינָה ,בְּ רֹב ְמ ִסירוּת ,אֶ ת הַ מָּ ָרק הַ ֶזּה...
ִיתי כִּ ְמעַ ט נ ְֶחנַק ,וּמו ֶֹדה לָהּ עַ ל הַ מַּ אֲ מַ צִּ ים וְ עַ ל
וַאֲ נִי הָ י ִ
הַ ִטּ ְרחָ ה.
א חָ שַׁ בְ ִתּי שֶׁ לְּ אַחַ ר נִשּׂוּאַי הַ בְּ עָ יָה ִתמָּ שֵׁ  ,אַ ַ ...כּלּ ִָתי
שָׁ ְמעָ ה מֵ ִא ִמּי ,שֶׁ זֶּ הוּ הַ מַּ אֲ כָל הַ יּ ִָחידֶ ,שׁ ִשּׁבַּ ְח ִתּי בְּ פָ נֶיהָ  .כֵּיוָ ן
שֶׁ ִהיא ִאשָּׁ ה טוֹבָ הָ ,רצְ תָ ה ַלעֲשׂוֹת אֶ ת ְרצ ֹונִי ,וַאֲ נִי א
יתי,
יתי לְ אַכְ זֵ ב אוֹתָ הּ .אָכַלְ ִתּי אֶ ת הַ מָּ ָרק הַ נּו ָֹרא ,הו ֵֹד ִ
ָרצִ ִ
וְ ִקבַּ לְ ִתּי תּוֹסֶ פֶ ת ,שֶׁ גַּם עָ לֶיהָ הו ֵֹדי ִתי .נוּ ,וְ אַ ָתּה ִמ ְת ַו ֵכּחַ עִ ם
ִא ְשׁ ְתּ עַ ל הֶ בְ ֵדּלֵי ְטעָ ִמים?!
"מֵ אוֹת ֹו יוֹם" ִ -ספֵּ ר הֶ חָ בֵ ר  " -א שָׁ ְמעָ ה ִממֶּ ִנּי ִא ְשׁ ִתּי ִמלַּת
אכֶלַ .רק ְשׁבָ ִחים וְ תוֹדוֹת .זְ מַ ן מָ ה לְ אַחַ ר ִמכֵּן,
קּ ַרת עַ ל הָ ֹ
בִּ ֹ
ִהיא הֵ חֵ לָּה לְ הָ כִ ין מַ אֲ כָלִ ים ,שֶׁ עָ ְרבוּ לְ ִחכִּ י ְמאֹד ,וְ שׁוּב א
ִה ְת ַו ַכּ ְחנוּ א עַ ל הֶ בְ ֵדּלֵי ְטעָ ִמים וְ א עַ ל זוּטוֹת אֲ חֵ רוֹת.
הַ שָּׁ לוֹם וְ הַ שַּׁ לְ ָוה שָׁ בוּ לְ אָהֳ לֵנוּ".
הָ ַרבָּ נִית ָק ְראָה אֶ ת הַ ִמּכְ ָתּב ,וְ א ָי ְדעָ ה אֶ ת נַפְ שָׁ הּ ִמצַּ עַ ר.
מַ דּוּעַ ?! מַ דּוּעַ הוּא א ִספֵּ ר עַ ל ָכּ ?! ַוהֲ ֵרי ִהיא אֶ ת הַ מָּ ָרק
הַ זֶּ ה א סָ בְ לָה מֵ ע ֹולָם ,הַ ְיל ִָדים סָ לְ דוּ ִממֶּ נּוּ וְ א ִה ְסכִּ ימוּ
לִ ְטעֹםִ .היא הֵ כִ ינָה בִּ ְמיֻחָ ד עֲבוּר ֹו ,כְּ ֵדי שֶׁ יִּ ְשׂמַ ח ,וְ הוּא כִּ ְמעַ ט
נ ְֶחנַק ,וְ הו ָֹדהּ לָהּ ִמ ֶקּ ֶרב לֵב .מַ דּוּעַ הוּא שָׁ תַ ק ,וְ א אָמַ ר
ִמלָּה?!
אֲ בָ ל ִהיא ָי ְדעָ ה אֶ ת הַ ְתּשׁוּבָ ה ,וְ הַ ְתּשׁוּבָ ה ְגּד ֹולָה ַועֲמֻ ָקּה...

זְ ִמירוֹת ַשׁבָּ ת
ִמתּו ֹ הַ ֵסּפֶ ר "מָ תו ֹק הָ אוֹר" עַ ל ַשׁבָּ ת
"מֵ עֵ ין עוֹלָם הַ בָּ א"
נֶאֱ מַ ר בְּ ִמ ְד ָרשׁ או ִֹתיּוֹת ְדּ ַרבִּ י ע ֲִקיבָ א" :בִּ ְשׁעַ ת מַ ַתּן תּו ָֹרה
אָמַ ר הַ ָקּבָּ "ה לְ י ְִשׂ ָראֵ ל :בָּ ַני! ִמ ָקּח ט ֹוב אֲ ִני נוֹתֵ ן ָל ֶכםִ ,אם
ְתּ ַקבְּ לוּ תּו ָֹר ִתי וְ ִת ְשׁ ְמרוּ אֶ ת ִמצְ וו ַֹתי .שׁוֹאֲ לִ ין יִ ְשׂ ָראֵ לִ :רבּוֹנ ֹו
שֶׁ ל ע ֹו ָלם ,מָ ה הַ ִמּ ָקּח הַ טּ ֹוב? מֵ ִשׁיב הַ ָקּבָּ "ה :זֶ ה הָ ע ֹו ָלם
הַ בָּ א .חוֹזְ ִרים י ְִשׂ ָראֵ ל וְ או ְֹמ ִריםִ :רבּוֹנ ֹו שֶׁ ל ע ֹו ָלם ,הַ ְראֵ נוּ
דֻּ גְ מָ א שֶׁ ל ע ֹו ָלם הַ בָּ א .אוֹמֵ ר לָהֶ ם הַ ָקּבָּ "ה :זֶ הוּ שַׁ בָּ ת ,שֶׁ הוּא
אֶ חָ ד ִמ ִשּׁ ִשּׁים שֶׁ ל ע ֹו ָלם הַ בָּ א שֶׁ כֻּלּ ֹו שַׁ בָּ ת".
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