
מסיבת חנוכה והרצאה על מבצע אנטבה

אתכם  להזמין  שמח  עברית  לדוברי  חב"ד  מרכז 
למסיבת חנוכה עם  מרצה אורח

יוני  של  )הקצין  אנטבה  מבצע  של  הקמב"ץ 
נתניהו ז"ל( 

האירוע  יתקיים  במרכז  חב"ד  לדוברי   עברית 
ביום  שלישי,   כ"ו  כסלו   |    4  בדצמבר  2018

בשעה 7:30 בערב 
פרטים נוספים בעמוד  4   ■

מסיבת חנוכה לילדים 
"סברס-טורנטו"  ו  עברית  לדוברי  חב"ד  מרכז 
הישראלית  הקהילה  ילדי  את  להזמין  שמחים 

למסיבת חנוכה. 
 יום ראשון כ"ד כסליו     |      2  בדצמבר 2018 

בשעה 5:00 - 3:00 אחה"צ
הצגה  -  סיפור  החנוכה  |  הדלקת  נר  חנוכה  
|  סופגניה  לכל  משתתף  |  יצירת   כדים  |  שי 

מתנה לכל משתתף.   
פרטים  נוספים בעמוד  4     ■

מהר סיני ועד הסמארטפון 
- קורס חדש

 -JLI קורס נוסף של מכון רוהר ללימודי יהדות
יוצא לדרך בשיתוף מרכז חב"ד לדוברי עברית.

לכם  מה שאומרים  לקבל  אוהבים  לא  אם אתם 
ב"אמונה עיוורת"? הקורס הזה הוא בשבילכם.

 יחד, נחקור תוך שימוש בטיעונים, חשיבה ודיון 
האלגנטית  המערכת  את  נאתגר  אינטליגנטיים, 
שמאחורי השיטה התלמודית והמסורת היהודית 

כפי שהיא נוהגת לאורך הדורות.
הקורס יתקיים בחודשים ינואר- פברואר.

 פרטים נוספים בקרוב ■
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בטורונטו

יש חדש

.p.m 4:40הדלקת נרות   

.p.m 5:42צאת השבת

זמני השבת
פרשת תולדות

סכסוך ישן-נושן

האנטישמיות א של  שורשיה  ת 
השבוע,  בפרשת  מוצאים  אנחנו 
ועשיו.  יעקב  של  לידתם  על  המספרת 
ברחם  בהיותם  עוד  מתחיל  ביניהם  המאבק 
הווייתם. בשורש  הנעוץ  פנימי  מתח  אימם. 

תופעת האנטישמיות היא אחת החידות האנושיות 
הבלתי-ניתנות להסבר במונחים רציונליים. בעולם 
אח  ואין  והתרבויות,  הגזעים  מכל  בני-אדם  חיים 
שסבלו  עמים  היו  היהודי.  העם  כלפי  לשנאה  ורע 
איבה  הייתה  זו  אבל  האחרים,  העמים  משנאת 
שיכולות  מנסיבות  נבעה  והיא  מוגבל,  לפרק-זמן 
להסבירה. העוינות לעם-ישראל מלווה אותנו לכל 
אורך ההיסטוריה של עמנו, והיא אינה תלויה בשום 

דבר שנעשה או שלא נעשה.
די  ההיסטוריה.  למעמקי  להרחיק  מוכרחים  איננו 
לראות את היחס העקיב של מרבית האומות כלפי 
ישראל, כדי להבין שיש כאן עוינות כללית בלתי-
מובנת. לכאורה הייתה אהדת העולם צריכה להיות 
נתונה לעם היהודי, עם קטן ונרדף, שבקושי הגיע 
לפיסת ארץ משלו לאחר אלפי שנות הרג ורדיפות 
העולם  מתייצב  בפועל  הנוראה.  השואה  ואחרי 
את  היסוס  בלי  מאמץ  אויבינו,  לימין  שיטתית 
אין- גינויים  בסדרת  אותנו  ו'מזכה'  עמדותיהם 

סופית.

שנאה נטולת פשר
באורחות- האנטישמיות  את  להסביר  שניסו  היו 
לבושם  דתם,  היהודים.  של  הנבדלים  החיים 
והתנהגותם היו שונים משל העמים האחרים, ולכן 
ראינו,  אחר-כך  טענו.  כך   – ושנאה  איבה  עוררו 
לשאינם  דתיים  בין  הבדילו  לא  ששונאי-ישראל 
הלבושים  יהודים  לבין  לובשי שחורים  בין  דתיים, 

על-פי הצעקה האחרונה של האופנה המודרנית.

בעולם  מהמקובל  אחרת  מתלבשים  הערבים 
מנהגיהם  המערבי, מדברים בשפתם, שומרים את 
ונזהר  אותם  מכבד  כולו  והעולם  ואורחותיהם, 
כמקובל  מתלבשים  ישראל  מנהיגי  ואילו  בכבודם. 
מנסים  רהוטה,  אנגלית  לדבר  משתדלים  בעולם, 
ותמיד-תמיד   - העולם  מנהיגי  לשאר  להידמות 

יועמדו בפינה. הם זוכים למחמאות רק בשעה שהם 
נענים לדרישות אויביהם ומוותרים על נכסיהם.

ומצד שני, דווקא בימינו נהנים יהודים שומרי תורה 
והערכה.  כבוד  של  מיחס  העולם  ברחבי  ומצוות 
ליהודים  השלטון  מתייחס  המדינות  במרבית 
בבעיותיהם  מתחשב  בכבוד,  והחרדים  הדתיים 
ההנחה  הייחודיים.  צורכיהם  את  בהבנה  ומקבל 
שאורח-החיים הייחודי הוא הגורם לשנאת הגויים, 

אין לה אפוא בסיס עובדתי.

לקראת עולם מאוחד
מוצאים  אנחנו  האנטישמיות  של  שורשיה  את 
יעקב  של  לידתם  על  המספרת  השבוע,  בפרשת 
ועשיו. המאבק ביניהם מתחיל עוד בהיותם ברחם 
בקרבה"  הבנים  "ויתרוצצו  זה  בשלב  כבר  אימם. 
זה מושך לכיוון אחד ואחיו מושך לכיוון השני.   -
הדבר,  פשר  את  לברר  הולכת  המודאגת  כשרבקה 
היא מקבלת את התשובה: "שני גויים בבטנך ושני 

לאומים ממעייך ייפרדו, ולאום מלאום יאמץ".

אפוא  נעוץ  לגויים  יהודים  בין  הפנימי  המתח 
בשורש הווייתם. זה מאבק מתמיד שלא ייגמר עד 
חמורה  דמות  לובש  הוא  לעיתים  המשיח.  ביאת 
ומכוערת, ולעיתים הוא נושא אופי מעודן ומאופק 

יותר, אבל המתח הבסיסי הזה קיים לעולם.

 - זאת  הוכיחה  והמציאות   - הבטיחה  התורה 
ומתנהגים  תפקידם  את  ממלאים  יהודים  שכאשר 
באורח  כלפיהם.  יראת-כבוד  עשיו  חש  כיהודים, 
בין  ההבדלים  כאשר  דווקא  משהו,  פרדוקסלי 
יהודים לגויים באים למלוא ביטוים, מעורר הדבר 
הערכה מצד הגויים, ואילו הנטייה להידמות לגויים 
ולהתבולל בתוכם, מעוררת תגובה הפוכה של בוז 

וזלזול.

בקרוב  תגיע  ל'יעקב'  'עשיו'  של  העתיקה  האיבה 
משיח- על-ידי  לבוא  הקרובה  בגאולה  לקיצה, 
תפקידם,  חשיבות  את  היהודים  יבינו  אז  צדקנו. 
ותתקיים  הגויים,  גם  זאת  יבינו  ובעקבותיהם 
ושרותיהם  אומנייך  מלכים  "והיו  הנבואה: 
מניקותייך", כאשר העולם כולו יסייע לעם-ישראל 

למלא את ייעודו בתיקון העולם. ■



בקשה אחרונה
תשע"א  פסח  שלפני  הימים  היו  אלה 
שליח  סלבטיצקי,  חיים  הרב   .)2011(
נכנס  שבפלורידה,  בפורט-לודרדייל  חב"ד 
להעניק  ממכריו,  יהודי  רופא  של  למשרדו 
ושמח.  כשר  פסח  ולאחל  שמורה  מצה  לו 
הרופא קיבלו בידידות, האזין למסרים של 
חג הפסח והודה לו על הדאגה והאכפתיות. 
"באה לכאן עכשיו מטופלת יהודייה", אמר 

לרב, "אולי תציע גם לה מצה שמורה?".

בחיוך אדיב פנה הרב סלבטיצקי אל האישה 
הייתה  תגובתה  מצות.  מארז  לה  והציע 
בלתי-צפויה לחלוטין. פניה נהפכו כעוסות 
מאמינה,  "אינני  ברב:  לנזוף  החלה  והיא 
היהודיים",  החגים  את  שומרת  אינני 
אליי  פונה  אתה  זכות  "באיזו  בו.  הטיחה 

ומציע לי מצות?".

הרב סלבטיצקי הופתע, אך לא נרתע. "אני 
כנראה  "אך  בנועם,  לה  השיב  מצטער", 
המצות,  את  מוכר  אינני  אי-הבנה.  נפלה 
של  זעמה  תמורה".  ללא  אותן  נותן  אלא 
האישה לא שכך. "בשום אופן לא!", סיננה. 
כרטיס  את  לה  הושיט  סלבטיצקי  הרב 
לדבר  תזדקקי  "אם  והפטיר:  שלו,  הביקור 

מה, אל תהססי להתקשר אליי".

ראש  לפני  ימים  שלושה  שנה.  חצי  חלפה 
סלבטיצקי.  הרב  של  הטלפון  צלצל  השנה 
של  השני  מעברו  האישה  אמרה  "שלום", 
הקו, "אני האישה שפגשת בקליניקה לפני 

חצי שנה. רציתי לבקש ממך דבר מה".

"ברצון רב", השיב הרב סלבטיצקי.

"אבי מאושפז במרכז הרפואי בעיר", החלה 
ובקשתו  ספורים,  "ימיו  לספר.  האישה 
יודעת  אינני  רב.  עם  לשוחח  היא  היחידה 
מדוע שמרתי את פרטיך, אך מכיוון שאינני 

מכירה רב אחר, אני פונה אליך".

סלבטיצקי  הרב  היה  שעתיים  כעבור 
בחדרו של החולה. שם המתינו לו האישה 
ולצידה אחותה. במיטה שכב אדם מבוגר, 
שאנו  הידיעה  מעצם  "חוץ  ומיוסר.  כחוש 
יהודיות", החלו לספר לו, "לא היה ליהדות 
שום ביטוי מעשי במשפחתנו. לא חגים, לא 
מצוות. עכשיו אבינו חולה מאוד, והופתענו 

למשמע בקשתו להזמין לכאן רב".

עיני האיש אורו כשהבחין ברב. בקול חלוש 
הציג את עצמו. סקר את קורות חייו, את 
ואת  סובל,  הוא  שממנה  הקשה  המחלה 
תחזית הרופאים, הצופים לו ימים ספורים. 
ומשמעותם,  החיים  על  שיחה  התפתחה 
לצאת  בנותיו  משתי  האיש  ביקש  ובסופה 
ביקש  הדלת",  את  סגור  "אנא,  מהחדר. 
מהרב, ואחז בידו. ופתאום פרץ בבכי נסער. 
אמר:  כשנרגע  התייפח.  ארוכות  דקות 

"נולדתי יהודי, ואני רוצה למות כיהודי".

לך  אדאג  העת  "בבוא  אותו.  הרגיע  הרב 
לקבורה יהודית", הבטיחו.

לא  שכוונתו  לאות  בראשו  נענע  האיש 
למות  רוצה  ואני  יהודי,  "נולדתי  הובנה. 

כיהודי!", שב על בקשתו.

"מה כוונתך?", כיווץ הרב את מצחו.

החולה.  אמר  אותי",  מלו  לא  "הוריי 
מה  עשה  אנא,  בחדר,  איש  כשאין  "כעת, 

שצריך...".

הצליח  בקושי  נדהם.  סלבטיצקי  הרב 

מוהל.  שאיננו  לאיש  לומר  מילים  למצוא 
"אנא, דאג לְמה שצריך, אני מבקש ממך!", 

הפציר החולה.

מוהלים  לשני  הרב  טלפן  במקום  בו 
למול  לבוא  הסכמתם  את  הביעו  ושניהם 
הצוות  בעיה:  התעוררה  כאן  היהודי.  את 
אדם  למול  יאפשר  שלא  הבהיר  הרפואי 
שאמות?",  מפחדים,  אתם  "ממה  במצבו. 

הרופאים  ואולם  באירוניה,  החולה  הגיב 
עמדו בסירובם.

הרב סלבטיצקי לא הרים ידיים. הוא שיתף 
הנהלת  על  לחצים  מסע  והחל  מכר,  רופא 
את  למלא  לחולה  לאפשר  הרפואי  המרכז 
מוצא:  נמצא  לבסוף  האחרונה.  בקשתו 
מוהל  מניו-יורק,  רופא  יעשה  המילה  את 
בהכשרתו, המבוטח על-ידי חברת הביטוח 

שבה מבוטח המרכז הרפואי.

ולמחרת  הסיפור,  למשמע  התרגש  הרופא 
בטיסה  בא  השנה,  ראש  ערב  בבוקר, 
בבריתו  החולה  נכנס  בצהריים  לפלורידה. 

של אברהם אבינו וקיבל את השם שלמה.

עיניים רבות דמעו באותו מעמד. אחר-כך 
שלמה ביקש לדבר. הוא התגבר על חולשתו 
הביטוי  את  מכירים  ודאי  "אתם  ואמר: 
לא  מעודי  ובכן,  יהודיים'.  אשם  'רגשות 
זו. לא ייסרו אותי רגשות  סבלתי מ'בעיה' 

אשם על שאינני יהודי די הצורך.

כמה  לי  שנותרו  אמר  שהרופא  "ברגע 
לי  היו  חיי.  על  חשבתי  בלבד,  חיים  ימי 
מכוניות  גדול,  בית  כסף,  קשרים.  הרבה 
לי  היה  לא  אך  ספינה.  ואפילו  מפוארות 
מי  עם  שלי,  הנשמה  עם  עצמי,  עם  קשר 
צער  אותי  הציף  אחת  בבת  באמת.  שאני 
עמוק על הריקנות שאפפה את חיי. זכרתי 
שזה  לי  ברור  היה  ופתאום  נימולתי,  שלא 
מה שעליי לעשות. בעבור נשמתי. אנשים 
במצבי  בוודאי  חשוב,  לא  שזה  לי  אמרו 
כעת  שאעשה.  מה  שזה  החלטתי  הנוכחי. 

אני מוכן לפגוש את אלוקיי".

הכיפורים,  יום  בערב  אחר-כך,  ימים  כמה 
אחד  של  בחנות  סלבטיצקי  הרב  ביקר 
בהתרגשות  הבית  לבעל  וסיפר  ממכריו, 
אוזן  שִהטה  העובדים,  אחד  הסיפור.  את 
סלביטצקי  הרב  עם  לדבר  ביקש  לדברים, 
בפרטיות. "אני בן 38", אמר. "היגרתי לכאן 
מהול,  שאינני  לספר  התביישתי  מרוסיה. 
אני   – סיפורך  את  ששמעתי  לאחר  אך 
מילה".  ברית  לעשות  לי  שתעזור  מבקש 
באותו שבוע נכנס גם היהודי הזה בבריתו 

של אברהם אבינו.

השיב  הסוכות,  בחג  ימים,  כמה  כעבור 
שלמה את נשמתו המזוככת ליוצרה.

 )תודה לרב חיים סלבטיצקי, 
שחלק עמנו את הסיפור( ■

מוקדש לזכות פנינה זילברמן - ימלא ה' משאלות ליבה לטובה סיפור שבועי

הפרשה בקצרה                                                   פרשת תולדות
התאומים 

עשרים שנה חיכתה רבקה אמנו לפרי בטן, ולאחר שה' נעתר לתפילותיו הרבות של 
יצחק - הרתה. במשך ימי הריונה הרגישה בתופעה מוזרה; כעין מלחמה ; התחוללה 
ברחמה. מה שהפליא אותה ביותר היתה העובדה שכאשר עברה ליד פתח בית-המדרש 
הרגישה כאילו העובר רוצה לצאת, וגם כשעברה במקומות של עבודה-זרה הרגישה 
'רוח  אשר  נח  בן  ל-'שם'  הלכה  היא  חשבה.  זה?  הוא  יצור  מן  איזה  דומה.  בתנועה 
הקודש' שרתה עליו ושאלה אותו לפשר הדבר. "וַּיֹאֶמר ה' לָּה )- על ידי שם(, ׁשְנֵי גֹיִים 
)- עמים(  ּבְבְִטנְֵך, ּוׁשְנֵי לְֻאִּמים )- מלכויות(, ִמֵּמַעיְִך יִּפֵָרדּו  ...". ואכן בתום ימי ההריון 
נולדו לה תאומים הראשון יצא כולו שעיר ואדמוני ומיד אחריו יצא השני כשהוא אוחז 
בידו את עקב רגלו של אחיו, ולכן קראו לו יעקב.. במשך שלוש עשרה שנים גדלו ביחד 
והסובבים אותם לא עמדו על ההבדלים בטבעם, אך בהגיעם לגיל שלוש עשרה פרש 
כל אחד מהם לדרכו: "וַּיִגְְּדלּו, ַהּנְָעִרים, וַיְִהי ֵעׂשָו ִאיׁש יֵֹדַע ַציִד, ִאיׁש ׂשֶָדה; וְיֲַעקֹב ִאיׁש 

ָּתם, יֹׁשֵב אָֹהלִים".
 מכירת הבכורה 

יום אחד חזר עשו רצוץ ועייף מן השדה, שם היה עסוק כל היום בציד חיות ועופות. 
בבית מצא את יעקב מבשל תבשיל אדום של עדשים. "וַּיֹאֶמר ֵעׂשָו ֶאל-יֲַעקֹב, ַהלְִעיֵטנִי 
נָא ִמן-ָהָאדֹם ָהָאדֹם ַהּזֶה--ּכִי ָעיֵף, ָאנֹכִי". יעקב נענה לבקשתו אך בתנאי שימכור לו 

את הבכורה.
"וַּיֹאֶמר ֵעׂשָו, ִהּנֵה ָאנֹכִי הֹולְֵך לָמּות; וְלָָּמה-ּזֶה לִי, ּבְכָֹרה" עשו היה שקוע בתאוות העולם 
הזה ולכן - "וַּיִבֶז ֵעׂשָו, ֶאת-ַהּבְכָֹרה". לאחר שעשו נשבע, לבקשת יעקב, כדי לתת תוקף 

לדבריו, נתן לו יעקב מן התבשיל.
 יצחק בארץ פלשתים 

"וַיְִהי ָרָעב, ּבָָאֶרץ" - מפאת הרעב נאלץ יצחק לנדוד עם משפחתו אל גרר שהיתה תחת 
ממשלתו של אבימלך מלך פלשתים, כשהוא מבורך על ידי הקב"ה. ואכן, הברכה שרתה 
מרחבים  פני  על  נפוצו  ובהמותיו  שדותיו   , וגדל  הלך  יצחק  של  ורכושו  ידיו  במעשי 
רבים. הדבר עורר קנאה בעיניהם של תושבי האזור - "וַיְַקנְאּו אֹתֹו, ּפְלִׁשְִּתים". אבימלך 
החליט לגרשו מארצו, "לְֵך, ֵמִעָּמנּו, ּכִי-ָעַצְמָּת ִמֶּמּנּו, ְמאֹד" - כל הגדולה והעושר בא לך 
מאיתנו ועל חשבוננו טוען אבימלך. יצחק נוטל את מקל הנדודים ומגיע עד באר-שבע. 

הברכות 
אֶֹהבֶת  וְִרבְָקה,  ּבְפִיו;  ּכִי-ַציִד  ֶאת-ֵעׂשָו,  יְִצָחק  "וַּיֱֶאַהב  כי  בתחילת הפרשה כבר נאמר 
ֶאת-יֲַעקֹב". יצחק הגיע לגיל זקנה ועיניו כהו עד שלא יכול לראות בהן כלל. לפני מותו, 
ביקש יצחק לברך את בנו, עשו. הוא קוראו אליו ומבקשו: "ֵצא, ַהּׂשֶָדה, וְצּוָדה ּלִי ָציִד 

וֲַעׂשֵה-לִי ַמְטַעִּמים ּכֲַאׁשֶר ָאַהבְִּתי ... ּבֲַעבּור ְּתבֶָרכְָך נַפְׁשִי, ּבְֶטֶרם ָאמּות".
רבקה, השומעת את דברי יצחק, מצווה על יעקב, בנה האהוב, לגשת אל הדיר ולקחת 
משם שני גדיי עיזים על מנת שתכין מהם מטעמים ליצחק אותם יגיש לפניו יעקב כדי 

שאותו יברך אביו לפני מותו, במקום את עשו. 
בתחילה היסס יעקב, הן על אף שאביו כבר אינו רואה אך על ידי מישוש יוכל בקלות 
דבקה  רבקה  מעשיו.  על  לקללו  הוא  עלול  ברכה  במקום  ואז,  עשו,  זה  אין  כי  לגלות 
בעמדתה וכדי להסיר את חששותיו היא מלבישה אותו בבגדיו של עשו, שהיו מופקדים 

בידיה.
למרות  השדה.  מן  "עשו"  חזר  בה  המהירות  לנוכח  המופתע  יצחק  אל  נכנס  יעקב 
שבמישוש הכיר את בגדי עשו אמר יצחק : "ַהּקֹל קֹול יֲַעקֹב, וְַהּיַָדיִם, יְֵדי ֵעׂשָו". לאחר 
שאכל מן המטעמים ברך יצחק את יעקב : "וְיִֶּתן-לְָך, ָהֱאֹלִהים, ִמַּטל ַהּׁשַָמיִם ... יַַעבְדּוָך 

ַעִּמים, וְיִׁשְַּתֲחוּו לְָך לְֻאִּמים".
רק יצא יעקב מחדרו של אביו ואחיו עשו בא מן השדה. כשנכנס אל יצחק עם המטעמים 
נוכח לדעת כי אחיו בא לפניו ולקח את ברכותיו. הוא התלונן בפני אביו על התנהגותו 
של יעקב וביקש שיברך אף אותו. אך יצחק סרב בטענו שיעקב לקח את כל הברכות. 
עשו הרבה בתחנונים : "ַהבְָרכָה ַאַחת ִהוא-לְָך ָאבִי--ּבְָרכֵנִי גַם-ָאנִי, ָאבִי". יצחק נענה 

לו אך מסיים את ברכתו: "וְַעל-ַחְרּבְָך ִתְחיֶה, וְֶאת-ָאִחיָך ַּתֲעבֹד".
יעקב יוצא לגלות 

עשו רותח מכעס והוא זומם להרוג את יעקב ולירש את אביו לאחר מותו. שוב קוראת 
לצאת  ליעקב  מורה  היא  בו.  לנקום  הרוצה  אחיו  מפני  אותו  ומזהירה  ליעקב  רבקה 

ולברוח אל בית הוריה בחרן עד יעבור זעם וישכך כעסו של עשו. ■



מידע יהודי

בקהילה

לשרות הקהילה 
"אור  הילדים  כי פעילות  הננו לבשר לחברי הקהילה 

מידי  המתקיימת   )Children Program( ברוך" 

שבת, תתקיים בשבת הקרובה במשך זמן התפילה בין 

השעות 10:30-12:00 לגילאי 3-9. 

מתפללים  -ההורים  עברית  לדוברי  חב"ד  במרכז 

והילדים נהנים! ■

בואו ללמוד איתנו... 
מידי שבוע בימי שלישי מתקיים השיעור השבועי עם 

הרב לנדא במרכז חב"ד לדוברי עברית. 
מיועד  והוא  בערב   8:00 בשעה  מתקיים  השיעור 

לנשים וגברים. ■

 אחד על אחד - בימי רביעי

שבוע  מידי  מתקיימת  -חברותא  לימודים  מסגרת 
המשתתפים  נהנים  הלימוד  במסגרת  רביעי.  ביום 

מלימוד משותף "אחד על אחד" ומשתייה  וכיבוד. 
יום רביעי בין השעות -8:00 הלימוד מתקיים  בכל 

9:00 בערב
לאחר הלימוד - מתקיימת תפילת ערבית. ■

היסטוריה תנ"כית 
הנמסרים   השיעורים    במערך    נוסף   שיעור   
שיעור   - עברית  לדוברי  חב"ד  במרכז   שבוע  מידי 
בנביא.  השיעור    מתקיים   מידי  יום רביעי  בשעה 
10:30 בבוקר לנשים  ובשעה  8:00 בערב )במסגרת 

ה'חברותא'( לגברים.  בואו  והצטרפו  אלינו..■  

איחולים

ל- קרן וארז גולדברג מזל טוב 
לרגל הולדת הבת רומי

תמורת נזיד עדשים
מדוע וכיצד מכר עשיו את הבכורה ליעקב

תאגיד __ מכר את נכסיו בנזיד עדשים!" "חבר "
את  למכור  שלא   ___ לתנועת  קרא   ___ הכנסת 
נפוץ  כיום  עדשים".  נזיד  בעד  עקרונותיה 
בנזיד עדשים' שמשמעותה  'מכירה  השימוש במונח 

מכירה תמורת מחיר זול ולא משתלם.

עשיו,  היה  עדשים  נזיד  תמורת  המקורי  המוכר 
מעט  נעיין  הבה  תולדות.  בפרשת  מופיע  וסיפורו 

בחומש ובמדרשים כדי ללמוד את סיפור המכירה.

בחומש
כך מופיע הסיפור בתורה )בעיבוד לעברית מודרנית(:

עשיו ויעקב היו תאומים. עשיו היה איש ציד שבילה 
את רוב זמנו בשדה, ואילו יעקב היה איש תמים יושב 
והוא  מן השדה  יום אחד, כאשר עשיו שב  אוהלים. 

עיף, הוא מצא את יעקב מבשל נזיד.

"הלעיטני נא מן האדום האדום הזה כי עיף אנוכי!" 
הנזיד  את  לו  לתת  הסכים  יעקב  לאחיו.  קרא  הוא 
אך בתנאי שעשיו ימכור לו את בכורתו )עשיו נולד 

ראשון ולפיכך הוא נחשב הבן הבכור(.

למות,  הולך  אנוכי  "הנה  היסוס.  ללא  הסכים  עשיו 
ולמה זה לי בכורה?" העסק נחתם בשבועתו של עשיו 
כי הוא אכן יעשה זאת, יעקב נתן לאחיו לחם ונזיד 
עדשים; עשיו אכל ושתה, קם והלך ולגלג על הבכורה.

הפרשנים
מימדים רבים בסיפור זה דורשים הבהרה, וביניהם: 
מדוע הייתה הבכורה חשובה כל-כך ליעקב, אך לא 
למוכרה  מוכן  שהיה  לעשיו  משמעות  כל  בה  היה 

תמורת נזיד עדשים?

מכירת  סיפור  על  אור  השופכים  הסברים  כמה  הנה 
הבכורה.

כי עיף אנוכי: עשיו היה עייף שכן הוא שב מן השדה 
פעם  מופיעה  'עייפות'  המילה  רצח.  שביצע  לאחר 
נפשי  "עיפה  לרצח:  בתנ"ך כשהיא משוייכת  נוספת 

להורגים" )ירמיה ד, לא(.

יעקב מבשל נזיד: מדוע בישל יעקב נזיד? שכן אביו 
פטירת  על  באבל  ה'שבעה'  ימי  באמצע  היה  יצחק 
במאכלים  האבלים  את  להאכיל  נהוג  אברהם.  אביו 
א.  לדבר.  סיבות  ושתי  כעדשים,  עגולה  צורה  בעלי 
של  טבעו  הוא  המוות  כי  לאדם  מזכירה  האבלות 
אין פתח  ב. כשם שלעיגול  כגלגל מסתובב.  העולם, 
אלא הוא עגול מכל כיוון, כך לאבל אין פה, כביכול, 

כיוון שהוא עצוב ושקוע באבלו.

מדוע רצה יעקב לרכוש את הבכורה: במקור, הבכורות 
היו אלו שנועדו לעבוד במשכן ובבית המקדש ולשרת 
את בורא העולם, ויעקב רצה לזכות בכך. בנוסף, הוא 
כי  זה מתאים  האמין שבשל רשעותו של עשיו, אין 

הוא יעבוד וישרת את האלוקים במשכן.

העבודה  זכות  העגל,  חטא  בשל  דבר,  של  ]בסופו 
במקדש נשללה מן הבכורות והועברה ללויים[.

מכיוון  עזרא,  אבן  אברהם  רבי  של  אחר  הסבר  לפי 
יעקב  רצה  אביו,  מירושת  שניים  פי  נוטל  שהבכור 
לקבל  אביו  פטירת  ולאחר  חלקו  את  מעשיו  לרכוש 

חלק גדול יותר בירושה.

כאשר  בכורה!  לי  זה  ולמה  למות,  הולך  אנוכי  הנה 
עשיו קיבל את הצעת המכירה, הוא לא חשב פעמיים. 
בדבריו הוא נימק מדוע הוא לא מעוניין בבכורה שכן 
הוא 'הולך למות'. אך מה גרם לו לחשוב שהוא עומד 

למות?

את  לרכוש  ביקש  יעקב  כי  המסביר  הפירוש  לפי 
פירוש  המקדש,  בבית  לשרת  לזכות  כדי  הבכורה 
המקדש  בבית  עבודה  כי  הבין  שעשיו  הוא  הדברים 
ולפיכך  כראוי,  יעבוד  למי שלא  מוות  בעונש  כרוכה 

הנוסף,  הפירוש  לפי  זו.  זכות  על  לוותר  העדיף  הוא 
עשיו ידע כי מסעות הציד שלו בשדות כרוכות בסכנת 
חיים, והוא האמין שהוא ימות בגיל צעיר ולפיכך אין 

לו לדאוג למה שיקרה לאחר מיתת אביו.

מן  שנראה  למרות  הבכורה?  על  יעקב  שילם  כמה 
בלבד,  עדשים  בנזיד  שילם  יעקב  כי  בפסוק  הסיפור 
רבי שלמה בן מאיר מציין כי הוא שילם לו כסף מלא, 
וכי הלחם ונזיד העדשים שקיבל לאחר-מכן היו מעין 
סעודה משותפת לציון העיסקה המוצלחת. מפרשים 
אחרים מסבירים מדוע הבכורה לא הייתה שווה כל-

כך, ולפיכך נזיד העדשים היה מחיר הגון עבורה.

ויקם וילך ויבז עשיו את הבכורה. גם אם עד לשלב זה 
למכור  שנאלץ  המסכן  הוא  עשיו  כי  בסיפור חשבנו 
את בכורתו תמורת נזיד עדשים, הפסוק מספר לנו כי 
הדבר נעשה בלב שלם. לא רק שעשיו הסכים למכירה, 
זו  הייתה  פירוש אחד,  לפי  בבכורתו.  זילזל  אף  הוא 
הבעת זלזול בבורא העולם וחוסר רצון מופגן לעבוד 

אותו במשכן ובבית המקדש.

בסופו של דבר, כאשר יצחק ביקש לברך את עשיו אך 
יעקב הערים וקיבל את הברכות, התגלה כי הברכות 
את  שרכש  זה  היה  הוא  ביושר:  ליעקב  הגיעו  אכן 

הבכורה, ועמה את הברכות השייכות לבן הבכור..

                   ■   Chabadisraeli.com מתוך האתר



חיים יהודים 

להיות יהודי בדרום דקוטה
חיים יהודים

מליובאוויטש ב הרבי  שלוחי  אלפי  ין 
בחזית  האחרון  ראשון  ביום  שהצטופפו 
התמונה  לצילום   ,770 העולמי  חב"ד  מרכז 
המסורתית השנתית, היה גם הרב מענדל אלפרוביץ, 

שליח צעיר שהצטרף לאחרונה לצבא השלוחים.

הרב אלפרוביץ עשה היסטוריה – הוא מונה לשליח 
דרום  ארצות-הברית,  של  החמישים  במדינה  חב"ד 
היה  דקוטה, המדינה האחרונה בארה"ב שבה טרם 
שלום  הרב  רעייתו,  של  סבּה  גם  למעשה,  שליח. 
מישיגן  במדינת  הראשי  השליח  שם-טוב,  דובער 
זה שישים שנה, עשה היסטוריה – הוא היה השליח 

הראשון של הרבי באמריקה.

הגשמת החזון
בדרום דקוטה חיים, על-פי ההערכות, קרוב לאלף 
יהודים. הרב אלפרוביץ, שיצא לשליחות עם רעייתו 
המדינה  בכל  למעשה מאפס.  החל  התינוקת,  ובתם 
אין רב ואין שום תשתית לחיים יהודיים מסודרים. 
"יהודי המדינה פנו אל 'המרכז לענייני חינוך' )הגוף 
לשלוח  בבקשה  בעולם(  חב"ד  בתי  על  הממונה 
האתגר",  את  עלינו  קיבלנו  ואנחנו  שליח,  אליהם 

הוא מספר.

בעבור הזוג אלפרוביץ היציאה לשליחות הייתה דבר 
שלוחי  משמשים  רעייתו  והורי  הוריו  מאליו.  מובן 
שליחות.  באווירת  גדלו  והם  רבות,  שנים  זה  חב"ד 
היא  השליחות  עצמנו,  את  זוכרים  שאנחנו  "מיום 
שזכינו  מאושרים  ואנו  התחנכנו,  שלאורו  החזון 

להימנות עם צבא השלוחים של הרבי", הוא אומר.

הפעילות הראשונית
הגדולה  העיר  בסּו-פֹולס,  התמקמו  השלוחים  זוג 
ביצירת  "התחלנו  בפעילות.  מיד  והחלו  במדינה, 
קשר עם יהודי המדינה הסמוכים אלינו", הוא מספר. 
הראשונה  הפעולה  ראשון.  גרעין  נוצר  "אט-אט 
משתתפים  וכיום  תורה,  שיעור  ייסוד  היא  שעשינו 
על  רבות  משפיע  הזה  השיעור  יהודים.  כעשרה  בו 
היא  מאמץ  השקענו  שבה  השנייה  הפעולה  חייהם. 

אירוח לסעודות שבת".

חג  תפילות  הראשונה  בפעם  נערכו  תשרי  בחודש 
הפרטי.  בביתם  נערכו  התפילות  דקוטה.  בדרום 
הפעם  הייתה  זו  מהמתפללים  מעטים  לא  בעבור 
מקיימת  רעייתו  במניין.  תפילה  של  הראשונה 
מושגים  להם  מנחילה  היא  ילדים.  עם  פעילות 
יהודיים בסיסיים על-ידי  סיפורים, שירים, מלאכות 

ויצירות.

אטרקצייה שמביאה לקירוב
העיר  בחוצות  אלפרוביץ  הרב  של  הליכתו  עצם 
מעולם  התושבים  מקומית.  אטרקצייה  נחשבת 
מתעניינת,  התקשורת  מצוות.  שומר  יהודי  ראו  לא 
ובעקבות כל פרסום כזה יש יהודים היוצרים קשר. 
"יש, להבדיל, גם גויים הפונים אלינו מתוך סקרנות, 
ואנחנו מנצלים את ההזדמנות להנחלת שבע מצוות 
בני נוח", מספר השליח הטרי. "רק בימים האחרונים 
נתתי הרצאה בנושא לפני מאה וחמישים סטודנטים 

באוניברסיטה".

כשהוא מגלה יהודי שטרם הכיר – זו שמחה גדולה. 
באחד  כתבה  כך  על  שודרה  לכאן  באנו  "כאשר 
בנו  צפתה  יהודייה  "אישה  מספר.  הוא  הערוצים", 
היא  בבכי.  פרצה  אותה  כשפגשנו  קשר.  ויצרה 
כשלושים  במדינה  ומתגוררת  ללא-יהודי,  נשואה 
שנה, שבהן לא היה לה שום קשר עם היהדות. 'הגיע 
הזמן שאחדש את הקשר שלי ליהדותי', אמרה לנו 

האישה"..  ■

הרב אלפרוביץ. שיעור תורה במדינה החמישים

ב“ה

December 2,2018 יום ראשון כ"ד כסלו
מרכז חב"ד לדוברי עברית 

 Bathurst St 7770
pm 3:00-5:00A&C

מלאכה
ויצירה

בואו ליצור
כדים
מחימר

for child AGE 3 and up 10$ :דמי השתתפות
 At the door 15$  

להרשמה: RSVP חייגו 905.709.7770
Chabadisraeli.com או הכנסו לאתר שלנו

בחסות

נס חנוכה
סיפור
והצגה


