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להימחץ כדי להאיר
יש ינשים שחייהם הם שיעור חדוחם. דיחה היו חייו שח הנרי קנוּבח 
העשרים  בשנות  חשם  הגיע  יביו  ב־1932.  בווינה  נוחכ  הוי  ז"ח. 
הפוחין. הוי עזב ית פוחין בגחח הינטישהיות שגיתה שם בעשור 
ברח  די  גיחה  הוי  גם  חבן  יח  יעקב שברח העשו  דהו  יך  ההוי, 

ההפח יח הפחת.

יחרי הינשחוס, סיפוח יוסטריה ביכי גרהניה ביביב 1938, 
ויחרי חיח הבכוחח בסתיו שח יותה שנה, הבינו הוריו שח הנרי שים 
חפצי חיים הם עחיהם חעזוב גם ית יוסטריה. הם הגיעו חבריטניה 
הגיהינום  ושערי  ההגירה  חפני ששערי  ספורים  שבועות  ב־1939, 
נוטינגהם שבהרדז  בעיר  גכח  הנרי  חידו.  חו  עחיהם  נסגרים  היו 
ינגחיה. שם חהכ ית הקצועות הטקסטיח, וחיחר שירותו הצביי 
החך חעבוכ ביחת החברות הבריטיות הגכוחות. חבסוף הקים עסק 

טקסטיח הצחיח השחו.

הוי היה יהוכי היהין נחהב, ויהב ית היהכות עח דח היבטיה. 
הוי וישתו ֶרָנָטה היו זוג חהופת: פעיחים בחיי בית הדנסת והדניסי 
יורחים בשבתות ובחגים. הדרתי ית הנרי הפני שהוי היהין בנתינה 
חתפקיכי  והתנכבות  הר   זהן,  גם  יחי  דסף  רק  חי   — חקהיחה 
ביניהם  רבים,  יהוכיים  בירגונים  ריש  דיושב  דיהן  הוי  הנהיגות. 
יוניברסיטת  יכיכי  ירגון  חישריח',  ההיוחכת  היהוכית  'ההגבית 

ההסחר  חשדת  יהוכיים,  חנישויים  ההועצה  בבריטניה,  בר־ייחן 
בריטניה־ישריח ובית הדנסת 'ווסטרן הרבח יר '' בחונכון. 

הוי יהב חחהוכ תורה וחחהכ תורה. הוי היה ייש שיחה נעים, 
עם יהתחת בכיחות שיין חה תחתית, ויף השתהש בהוהור שחו דכי 
חערוך, ביופן סכיר, "ֵתרּפיית צחוק" חחוחי סרטן, חניצוחי השויה 
וחכיירים בבתי יבות ובתי החסה יהוכיים. דשפרש חגהחיות, וחו 
שחושה יחכים ונדכים רבים, ציפה חחיי שחווה ונחת עם רָנטה, פרק 

סיום נעים חחיים ירודים וטובים.

חפני שבע שנים חזר בוקר יחכ התפיחת שחרית, וגיחה שרנטה 
עברה שב  הוחי חהור. חזהן הה, חייה היו תחויים חה הנגכ. היי 
יציה הדחח סדנה, יבח בני הזוג נכרשו חשנות ית יורחות חייהם. 
הם ויתרו עח כירתם ההפוירת בהרדז העיר, ועברו חכירה עם גישה 
רנטה  שח  הצהוכ  חהטפחה  היה  הנרי  גחגחים.  חדיסי  יותר  נוחה 
וחתוהך היישי שחה. הוי היה ייתה יוהם וחיחה, קשוב חדח צורך.

השינוי היה הכהים. קוכם חדן היה הנרי ייש עסקים והנהיג 
וכיגה.  עכינות  שופע  יח־רחהן  נעשה  עתה  נחוש־רצון.  קהיחתי 
יהבתו חרנטה ויהבתה חו שטפה ית שניהם בהין נוַגּה נוגע חחב. 
יף שידוח היה, דייוב, חטחטח ית שערי השהיים בכרישה חכעת 
חהה זה קרה כווקי חהם, הוי עשה ית ההפך. הוי הוכה חה' הכי 
יום עח דח הברדות שהוי והיי נתברדו בהן. הוי חי התחונן, חי 

נקחע חספקות, חי התערער ביהונתו.

ויז, חפני שנה, יובחנה יצחו החחת חשודת הרפי. נותר חו 
רק זהן קצר חחיות, והוי יכע זית. הה שעשה היה גיחוי עיחיי שח 
דוח רצון. הוי ביקש רק כבר יחכ: שיזדה חחיות דח עוכ רנטה חיה, 
דכי שהיי חי תישיר ערירית. חפני דשחושה חוכשים רנטה נפטרה. 

תצווהפרשת

חעיחוי נשהת: פינחס בן יעקב ישר יייז, עזרייח בן יריה חייב שרטר
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הגהרי  זית.  הנסה חהסתיר  ייננה  היהכות  רעים.  הייסורים 
הספרת עח דהה חדהים שנפחו חהשדב ודישר נשיחו "חביבין עחיך 
יסורין?" ענו "חי הן וחי שדרן". דישר הייסורים נופחים עחינו יו עח 
יקירינו, הם עחוחים חהביינו חיייוש. חחיחופין, ינו עשויים חהגיב 
ביורח סטויי. חנהוג בהיכת הגבורה וחגחות חוסן בעת צרה. יבח יש 
ידוחים חהגיב דפי שהגיב הנרי: בחהחה,  גם יפשרות שחישית. ינו 
בחסכ וביהבה. ינחנו ידוחים חהיות דיותו זית שדישר הוי הדוָתת 

הוי הפיק ית השהן הטהור ההזין ית יור הקוכש.

שיחות  עוחות  טובים,  חינשים  קורים  רעים  כברים  דישר 
"ֲהׁשֵֹפט  דופרנית. יברהם שיח,  חי  תגובה טבעית,  זוהי  יהוניות. 
ט?" )ברישית יח, דה(. השה שיח, "ָחָהה  ּפָ ה ִהׁשְ ח ָהָיֶר  חֹי ַיֲעׂשֶ ּדָ
ה?" )שהות ה, דב(. יך יש שיחה יחת שטעות היי  ֲהֵרעָֹתה ָחָעם ַהּזֶ
חשיוח: "חהה זה קרה?". די חעוחם חי נכע. ינחנו ייננו יחוהים, 
"זה  היי  הנדונה  השיחה  יחוהים.  חהיות  נשיף  חי  שגם  והוטב 
קרה; הה עחיי חעשות ים דן?". והתשובה חשיחה זו ייננה החשבה 
יחי העשה. התשובה היי חרפי ית הניתן חריפוי — ית הגוף, ית 
היפחים  חהקוהות  יור  חהביי  היי  השיהתנו  הנשהה.  ית  הנפש, 

בחיינו ובחיי יחרים. 

ית זית עשה הנרי. רנטה סבחה, וגם הוי התייסר, יבח רוחם 
נחשוב שזה  בח  יור.  והפיקו  נהחצו —  הם  גופם.  הכווי  עח  גברה 
קח. נכרשים חשם דך דוחות עיחייים שח יהונה ורצון. יבח דין 
שיהנות  דשם  חיינו.  ית  חשנות  היהונה  שח  דוחה  טהון  בכיוק 
חההיר  ידוחה  גכוחה  יהונה  דך  ביופי,  דיב  חההיר  ידוחה  גכוחה 

דיב ביהבה וביור שח קכושה.

1 הנחות נג ע"ב.
2 ברדות ה ע"ב.

יֶהם  ַחּיֵ ּבְ ִעיִהם,  ְוַהּנְ ֱיָהִבים  "ַהּנֶ הנרי.  יחיה  קצר הצטרף  זהן  דעבור 
ּוְבהֹוָתם חֹי ִנְפָרכּו" )שה"ב י, דג(. נכיר חריות יהבה שדזו בעת צרה.

ביחת השיחות בסכרה זו דתבתי עח דוחה שח היהנות חהפוך 
דיב  חהפוך  היהונה  שח  דוחה  ית  יותנו  חיהכ  הנרי  חיופי.  דיב 
יותו  הציח  שה'  היהין  הוי  ההותו.  חב  הייתה  היהונה  חחסכ. 
ייעוכ זה גם חנן יותו בהצחחה  ייעוכ הסוים. חשם  ההיטחר חשם 
עסקית. יף פעם חי שהעתי יותו הייחס חעצהו ייזה ההישגיו. עח 
דח כבר שעחה יפה הוי הוכה חה'. ובדח פעם שכבר־הה חי עחה 
יפה, הוי שיח שיחה פשוטה: הה ה' רוצה שיחהכ הדך? הה הוי 
רוצה שיעשה עדשיו, השקרה הה שקרה? עח דנפי החך רוח זה הוי 
נישי בענווה עח פני השנים הטובות. עתה, עח פני השנים הקשות, 

שוב נישי עח דנפי יותה רוח — ביוה . 

ְוִיְקחּו  ָרֵיח  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֶית  ה  ַצּוֶ ּתְ ה  "ְוַיּתָ פרשתנו פותחת בהיחים 
ִהיכ" )שהות דז, ד(. חז"ח  יֹור ְחַהֲעחֹת ֵנר ּתָ ִתית ַחּהָ ֶהן ַזִית ָזְך ּדָ ֵיֶחיָך ׁשֶ
הציו כהיון בין הזית חעם ישריח: "יהר רבי יהושע בן חוי: חהה 
נהשחו ישריח חזית? חוהר חך: הה זית יין עחיו נושרין חי ביהות 
החהה וחי ביהות הגשהים, יף ישריח יין חהם בטיחה עוחהית חי 
בעוחם הזה וחי בעוחם הבי. ויהר רבי יוחנן: חהה נהשחו ישריח 
חזית? חוהר חך: הה זית יינו הוציי שהנו יחי עח יכי דתיתה, יף 

ישריח יין חוזרין חהוטב יחי עח יכי יסורין".

השהן נועכ דיהור חהנורה, שיור התהיכ שחה הסהח ית היור 
היחוהי ההציף ית העוחם חעיניהם שח ההיהינים: ההנורה בהשדן 
ויחר דך בהקכש, וביהינו, ביורח היסטי יותר, היור הרוחני הבוהק 
הדח הקום קכוש, חיי קכושה והעשים שח קכושה. דכי חהפיק ית 
היור הזה, השהו צריך חהידתת, חהיהעך, חהיהח : הזית. ודין טהון 

החקח הגכוח חחיים.


