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אְרית תשפשת רא ִׁ פרשת 
ִּפ ֹמֹלֱכֶאל ְר פי

נֹו ֲאִרי.  ס ַיַחד ִעם ּבְ ַעל ַהּנֵ י ֵמִאיר ּבַ ֶקֶבר ַרּבִ ל ּבְ ּלֵ ה ְלִהְתּפַ ם ֶזה ַעּתָ ֶכר ִסּיֵ ל הֹוְלְצּבַ ִ ר' ֲאְנּשׁ
יִקים. ה ִקְבֵרי ַצּדִ ְך ַהְרּבֵ ָכל ּכָ ל ּבְ ּלֵ יַע ְלִהְתּפַ ָרֵאל ּוְלַהּגִ ֶאֶרץ ִיׂשְ ר ּבְ ה ֶנֱהָדר ְלַבּקֵ ּמָ ּכַ

ל. ִ ל ר' ֲאְנּשׁ ד ׁשֶ ּיָ ִדּיּוק ָאז ִצְלֵצל ַהֶטֱלפֹון ַהּנַ ּבְ

ּטּוַח' רֹוָצה ָלֶסֶגת ֵמָהִעְסָקה? אֹוי  ַלאט ּבִ ? ֶחְבַרת 'ּגְ "ַהלֹו" הּוא ָעָנה. "ָמה? ָמה ָאַמְרּתָ
ְך!" ְנּתָ אֹוִתי ַעל ּכָ ִעְדּכַ ה ׁשֶ ֵוי, ֶזה נֹוָרא ְוָאיֹם! טֹוב, ּתֹוָדה ַרּבָ

ל  אי ׁשֶ ּבַ ְמִהירּות ֶאל ַהּגַ ג ּבִ יָחה ּוְמַחּיֵ ק ֶאת ַהּשִׂ עֹודֹו ְמַנּתֵ ל ָהָיה ִנְרָאה ֻמְדָאג ּבְ ִ ר' ֲאְנּשׁ
ָהַאְדמֹו"ר ֵמהֹוְרִקי.

ַאל ֲאִרי. ֵסֶדר?" ׁשָ א, ַהּכֹל ּבְ "ַאּבָ

'ה  ָהֶרּבֶ ִעם  ר  ְלַדּבֵ ָצִריְך  ֲאִני  ן,  ּכֵ "ַהלֹו?  ְמתּוָחה.  ִניָמה  ּבְ ָאִביו  ָעָנה  ן,"  ּכֵ ׁשֶ ה  ְמַקּוֶ "ֲאִני 
ְדִחיפּות!" ּבִ

יג ֶאת ָהַאְדמֹו"ר.  ן ְלַהּשִׂ ֶרַגע לֹא ִנּתָ ֱלפֹון. "ּכְ יר ַהּטֶ ְכׁשִ אי ִמּמַ ּבַ ל ַהּגַ ַקע קֹולֹו ׁשֶ "ַצר ִלי," ּבָ
ְדעּו ֵהיָכן הּוא ִנְמָצא." ּיֵ הּוא ֵאינֹו ְמֻעְנָין ׁשֶ

 50 ׁשִֹוי  ּבְ ִעְסָקה  ׁשֶ ֱלפֹון  ּטֶ י  ְלּתִ ִקּבַ "ָהֶרַגע  ל.  ֶ ֲאְנּשׁ ר'  ן  ִהְתַחּנֵ ֵחרּום!"  ִמְקֶרה  ּבְ ר  "ְמֻדּבָ
אֶֹפן  'ה ּבְ ֵרק, ַוֲאִני ָזקּוק ִלְבָרָכה ֵמָהֶרּבֶ י ָעֶליָה ַרּבֹות עֹוֶמֶדת ְלִהְתּפָ ָעַמְלּתִ ִמיְליֹון ּדֹוָלר ׁשֶ

ִדי!" ִמּיָ

אי. "ֲאִני  ּבַ יב ַהּגַ ָך," ֵהׁשִ ּלְ ְרֵאִלי ׁשֶ ׂשְ ר ַהּיִ ְסּפָ ל? לֹא ִזִהיִתי ֶאת ַהּמִ ִ ה, ר' ֲאְנּשׁ "הֹו, ֶזה ַאּתָ
'ה  ַהֶרּבֶ ֵאָליו.  יַע  ְלַהּגִ ְצִליַח  ּתַ ֵאיְך  יֹוֵדַע  ֲאִני לֹא  ֵעת, ֲאָבל  ּכָ ִנְמָצא  'ה  ָהֶרּבֶ ְלָך ֵאיֹפה  יד  ַאּגִ

ּנֹוָסר." ׁש ִמחּוץ ְלִקּבּוץ ּגִ ִנְמָצא ְלַיד ַנַחל ַעּמּוד, ַמּמָ

ה ְלָך!" י! ּתֹוָדה ַרּבָ ּנִ ָעה ְנִסיָעה ִמּמֶ ֶמְרַחק ֶרַבע ׁשָ ּנֹוָסר? ֶזה ִנְמָצא ּבְ "ּגִ

ְזִריזּות ֶאל ָהֶרֶכב  יָחה, ְוהּוא ְוֲאִרי ִנְכְנסּו ּבִ ְמִהירּות ֶאת ַהּשִׂ ק ּבִ ֶכר ִנּתֵ ל הֹוְלְצּבַ ִ ר' ֲאְנּשׁ
כּור ּוִמֲהרּו ִלְפּגֹׁש ֶאת ָהַאְדמֹו"ר. ַהּשָׂ

ׁש  ם ַמּמָ ֻמּקָ ֶרת, ַהּמְ ּנֶ ּיֹוֵרד ֶאל ַהּכִ ל ּוְבנֹו ְלַנַחל ַעּמּוד ׁשֶ ִ יעּו ר' ֲאְנּשׁ ָעה ִהּגִ ֲעֹבר ֶרַבע ׁשָ ּכַ
ל  ׁשֶ יָרתֹו  ׁשִ קֹול  ֶאת  ֵמָרחֹוק  ְמעּו  ׁשָ ֵהם  ם  ֵמִרְכּבָ ְצאּו  ּיָ ׁשֶ ּכְ ד  ּוִמּיָ ּנֹוָסר,  ּגִ ְלִקּבּוץ  ִמחּוץ 
יעּו  ִהּגִ ים, ּוְכׁשֶ ִרי ְיֵפהִפּיִ ֵני ֲעֵצי ּפְ ִעְקבֹות ַהּקֹול, ָחְלפּו ַעל ּפְ עֹוָדם הֹוְלִכים ּבְ ָהַאְדמֹו"ר. ּבְ
ֵדי ֲאִכיָלה,  ר ּתֹוְך ּכְ ס ָאכּול ְלֶמֱחָצה, רֹוֵקד ְוׁשָ ָידֹו ַאּגָ ֶאל ָהַאְדמֹו"ר, ֵהם ָמְצאּו אֹותֹו אֹוֵחז ּבְ

ים. ֵפרֹות ֲעִסיִסּיִ ַחת ִסְלְסָלּה ְמֵלָאה ּבְ לֹוָתיו ֻמּנַ ַמְרּגְ ּלְ ׁשֶ ּכְ
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'ה  ם ָהֶרּבֶ ר ִסּיֵ ֲאׁשֶ ה. ּכַ ה ֲאֻרּכָ ּקָ ְך ּדַ ֶמׁשֶ ַאְדמֹו"ר ּבְ ִלים ְוִהְתּבֹוְננּו ּבָ ֲאִרי ְוָאִביו ָעְמדּו ְמֻבְלּבָ
ָעַמד ַעל ָידֹו. ְקַהל ַהּצֹוִפים ׁשֶ יר, ִהְבִחין ּבִ ִ ֶאת ַהּשׁ

לֹוְמָך ֲאִרי?" אן! ּוָמה ׁשְ ה טֹוב ִלְראֹות אֹוְתָך ּכָ ּמָ ָעה! ּכַ ל! ֵאיזֹו ַהְפּתָ ִ "ר' ֲאְנּשׁ

אֹל ַמּדּוַע  ר ִלׁשְ ֶדת. "ֲאָבל ַהִאם ֶאְפׁשָ ִניָמה ְמֻכּבֶ מּור," ָעָנה ֲאִרי ּבְ ֵסֶדר ּגָ רּוְך ה', ַהּכֹל ּבְ "ּבָ
לּו?" רֹות ַהּלָ ל ַהּפֵ ר ְורֹוֵקד ִעם ּכָ 'ה ׁשָ ָהֶרּבֶ

ָעָנה  בּוַע,"  ָ ַהּשׁ ת  ָפָרׁשַ ּבְ ָהִראׁשֹון  ְלָאָדם  ה  ִצּוָ ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ׁשֶ ָמה  ֶאת  ם  ְמַקּיֵ ֲאִני  "ָאה, 
חֹם. ָהַאְדמֹו"ר ּבְ

ן  ה אֹותֹו ּכֵ הּוא ִצּוָ ַעת! לֹא ָזכּור ִלי ׁשֶ רֹות - ֵמֵעץ ַהּדַ "ֲאָבל ה' ָאַמר ָלָאָדם לֹא ֶלֱאֹכל ּפֵ
ֵהם." ְלׁשֶ רֹות ּכָ ֶלֱאֹכל ּפֵ

ַעת, הּוא  ה ְלָאָדם ָהִראׁשֹון לֹא ֶלֱאֹכל ֵמֵעץ ַהּדַ ה' ִצּוָ ׁש ִלְפֵני ׁשֶ ְך! ַמּמָ ה ּכָ ן ִצּוָ "ֲאָבל הּוא ּכֵ
ַגן ֵעֶדן." ל ָהֵעִצים ּבְ רֹוֵתיֶהם ׁשֶ ל ּפֵ אֵכל' - ַעל ָהָאָדם ֶלֱאֹכל ִמּכָ ן ָאֹכל תֹּ ל ֵעץ ַהָגּ ָאַמר, 'ִמָכּ

ֹו ִמְצָוה." ּז ר לֹו - לֹא ׁשֶ ּתָ ּמֻ ָנה ַרק ׁשֶ ּוָ ַהּכַ י ׁשֶ ְבּתִ "ָחׁשַ

ָנֲהגּו  ָלִקיׁש  ְוֵריׁש  יֹוָחָנן  י  ַרּבִ ְבָרכֹות:  ּבִ ָמָרא  ּגְ ּבַ ר  ֻסּפָ ּמְ ׁשֶ ִסּפּור  ַמע  ׁשְ ּתִ א  ּבָ ֲאָבל  "ָאה, 
רֹות  ִאים ְואֹוְכִלים ֶאת ַהּפֵ ִביָבה - ְוָהיּו ּבָ ּסְ אן ּבַ ׁש ּכָ ְמָצא ַמּמָ ּנִ ּנֹוָסר - ׁשֶ ל ְלַיד ּגִ ָלֵצאת ְלַטּיֵ
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ֵהם ָהיּו ִמְתַלֲהִבים ּוִמְתַלֲהִטים  ְך ׁשֶ ֵדי ּכָ רֹות ַעד ּכְ אן. ְוֵהם ֶנֱהנּו ֵמַהּפֵ ֵדִלים ּכָ ּגְ ִעיִמים ׁשֶ ַהּטְ
ּנּוַכל ֵלָהנֹות  ֵדי ׁשֶ ה ּכְ עֹוָלם ַהּזֶ אן ּבָ יַח ּכָ ה' ִהּנִ ְדִהיִמים ׁשֶ ים ַהּמַ ֲעַדּנִ ׁשּות ֵמַהּמַ ִמּתֹוְך ִהְתַרּגְ

ֵמֶהם."

לֹוָתיו. ַמְרּגְ ּלְ ְלָסָלה ׁשֶ ּפּוז ָזהֹב ֵמַהּסַ ָהַאְדמֹו"ר ִהְתּכֹוֵפף ְוֵהִרים ּתַ

רּוְך הּוא ָעַטף ֶאת  דֹוׁש ּבָ ּפּוז ְלָאִרי. "ַהּקָ יט ֶאת ַהּתַ ה, ְראּו," ָאַמר ָהַאְדמֹו"ר ְוהֹוׁשִ "ִהּנֵ
הּוא ָעַטף אֹותֹו  מֹר ָעָליו ָטִרי ַוֲעִסיִסי. ְולֹא ַרק ׁשֶ ֵדי ִלׁשְ ַלְסִטיק ַמְדִהים ּכְ ִכּסּוי ּפְ ּפּוז ּבְ ַהּתַ
הֹוֵפְך  ַבע ׁשֶ ִדּיּוק ַהּצֶ תֹם - ּבְ ֶצַבע ּכָ א הּוא ַאף ָצַבע ֶאת ָהֲעִטיָפה ּבְ ה, ֶאּלָ ְך ְמֻעּלֶ ל ּכָ אֶֹפן ּכָ ּבְ
ִניִמי  חּוץ - ַהֵחֶלק ַהּפְ ָפה הּוא ַרק ִמּבַ ַבע ַהּיָ ַהּצֶ ּמּוָבן ׁשֶ אֹותֹו ְלָטִעים עֹוד יֹוֵתר ֲעבּוֵרנּו. ַאְך ּכַ
ּפּוז ֲעַדִין ִנְמָצא ַעל  ַהּתַ ׁשֶ י אֹותֹו ֲאַנְחנּו לֹא רֹוִאים ּכְ ֶצַבע ָלָבן, ּכִ ּפּוז הּוא ּבְ ת ַהּתַ ל ְקִלּפַ ׁשֶ

ָהֵעץ.

יִחים אֹותֹו  ר ַמּנִ ֲאׁשֶ ּכַ ל ֶאָחד ֵמֶהם הּוא ִמְפָעל, ׁשֶ ּכָ ים, ׁשֶ ְרִעיִנים ְקַטּנִ ּפּוז ֵיׁש ּגַ "ּוְבתֹוְך ַהּתַ
הּוא ָמתֹוק  ִנּגּוד ִלְפִרי, ׁשֶ ּפּוִזים! אּוָלם ּבְ ֵדִלים עֹוד ּתַ ָעָליו ּגְ ֵלם ׁשֶ ר ֵעץ ׁשָ ֲאָדָמה, הּוא ְמַיּצֵ ּבָ
ים לֹא יֹאְכלּו אֹוָתם - ְוָכְך  ים ּוַבֲעֵלי ַחּיִ ֲאָנׁשִ ֵדי ׁשֶ ָרא ְלַגְרִעיִנים ַטַעם ָחמּוץ, ּכְ ְלַהְפִליא, ה' ּבָ

ּפּוִזים! ֵהם נֹוְפִלים ָלָאֶרץ ּוַמְצִמיִחים עֹוד ְועֹוד ֲעֵצי ּתַ

ְך  ה, ְוָכּ עֹוָלם ַהּזֶ אן ּבָ ַתל ּכָ הּוא ׁשָ ִעיִמים ׁשֶ רֹות ַהּטְ ֱהֶנה ֵמַהּפֵ ּנֶ רּוְך הּוא רֹוֶצה ׁשֶ דֹוׁש ּבָ "ַהּקָ
רֹות  ְטַעם ֵמַהּפֵ ּנִ ֶהנּו!’ ּוְכׁשֶ ה - ּתֹאְכלּו! ּתֵ עֹוָלם ַהּזֶ י ּבָ ּלִ ם ָהאֹוְרִחים ׁשֶ הּוא אֹוֵמר ָלנּו: 'ַאּתֶ
ָרה עֹוד יֹוֵתר  ה ְלַהּכָ ִריְך - ִנְזּכֶ ּצָ מֹו ׁשֶ ה זֹאת ּכְ ה' ָנַתן ָלנּו ַלֲהָנָאֵתנּו - ִאם ַנֲעׂשֶ ְפָלִאים ׁשֶ ַהּנִ

ַחְסֵדי ַהּבֹוֵרא, ּוְבָכְך ִנְתָקֵרב ֵאָליו. דֹוָלה ּבְ ּגְ

ּוָבִרּקּוד  יָרה  ׁשִ ּבְ ְרכּו ֲעֵליֶהם, ְוִהְצָטְרפּו ֵאַלי  ּבֵ רֹות,  ל, ֲאִרי, ּוְקחּו ִמּפֵ ִ "ָאז ּבֹואּו, ר' ֲאְנּשׁ
ְפָלִאים!" ַרְך ַעל ֲחָסָדיו ַהּנִ ל הֹוָדָיה לה' ִיְתּבָ ׁשֶ

ְוַהְצָלָחה,  ָרָכה  ּבְ ְלָך  ַלח  ִיׁשְ "ה  ַהָקּבָ ׁשֶ ל,  ִ ֲאְנּשׁ ר'  "ָאה,  הֹוִסיף  ׁשֶ ִלְפֵני  ֶנֱעַצר  ָהַאְדמֹו"ר 
ָלל!" ָלאט'. ֵאין צֶֹרְך ִלְדאֹג ּכְ ַהּכֹל ֵיֵלְך ָחָלק ְו'ּגְ ׁשֶ

ַׁשָּבת ָׁשלֹום ּוְמבָֹרְך!

ֵציָדה ַלֶּדֶרְך
נּו ָלנּו ֵמֵאת  ּתְ ּנִ נֹות ְמֻיָחדֹות ׁשֶ רֹות ֵהם ַמּתָ ַהּפֵ

ל  ְגּדַ ְך ּתִ ּנֹאַכל ְוֶנֱהֶנה ֵמֶהם, ּוְבָכּ ה', ְוהּוא רֹוֶצה ׁשֶ
ָחְכַמת ַהּבֹוֵרא ּוְבַחְסּדֹו. ָרֵתנּו ּבְ ְיִדיָעֵתנּו ְוַהּכָ
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