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ַרה תשפשת ֵַ י  ׁש פרשת ָר
ַלֲחֹטף ֶאת ַהֶחֶסד

ֲעסּוָקה  ָהְיָתה  ׁשֶ ִית,  ַהּבַ עֹוֶזֶרת  ְלֵעֶבר  ֶכר  הֹוְלְצּבַ ֶבֶרת  ַהּגִ ָקְרָאה  "ַמְגַדֶלָנה," 
ֵעת  ּכָ יֹון,  ּקָ ַהּנִ יֹוֵתר ִעם  יִכי ְמֻאָחר  ְמׁשִ ַדִים. "ּתַ ְרַחב-ַהּיָ ח  ְטּבָ ַהּמִ ת  ִרְצּפַ ִטְאטּוא  ּבְ
רֹות ֶלֶחם ֲעבּור ֲארּוַחת  ּכְ ר ּכִ י ִמְסּפַ ׁשִ ה ְוִתְרּכְ ֲאִפּיָ י ַלּמַ ׁשִ ּגְ ּתִ ה ׁשֶ ׁשָ ַבּקָ ֲאִני ְצִריָכה ּבְ

ָהֶעֶרב."

"ֲאִני  ֲאחֹותֹו.  ִעם  ַיַחד  ח  ְטּבָ ַהּמִ ֶאל  ה  ַעּתָ ֶזה  ְכַנס  ּנִ ׁשֶ ֲאִרי,  ָקָרא  א!"  ִאּמָ "ֶרַגע, 
ֶחם." י ֵנֵלְך ִלְקנֹות ֲעבּוֵרְך ֶאת ַהּלֶ ּוַמְלּכִ

ח ָנִקי ְוַגם ֶלֶחם ָטִרי!" ם ִמְטּבָ ָכה ִיְהֶיה ָלְך ּגַ ִחּיּוְך. "ּכָ י ּבְ ן," הֹוִסיָפה ַמְלּכִ "ּכֵ

ֲעֵלי ֶחֶסד! ַמְגַדֶלָנה,  ֵאּלּו ְיָלִדים ּבַ ׁש ִלי ּכָ ּיֵ ַרי ׁשֶ א. "ּתֹוָדה! ַאׁשְ "ָוואוֺ!" ֵהִגיָבה ִאּמָ
ַעְזרּו  ּיַ ׁשֶ נּו  ּלָ ׁשֶ ֵמָהרֹוּבֹוִטים  ה  ְלַכּמָ ֶאְקָרא  ַוֲאִני  ִטְאטּוא,  ּבְ יְך  ְלַהְמׁשִ ְיכֹוָלה  ַאּתְ 
ַע ָלעֹוֶזֶרת  ֵהֵחּלּו ְלַסּיֵ יֹון, ׁשֶ ֵני רֹוּבֹוִטי ִנּקָ ד הֹוִפיעּו ׁשְ ִים, ּוִמּיָ ּפַ א ָמְחָאּה ּכַ ָלְך." ִאּמָ
י ִמֲהרּו  ָמַעת ִזְמזּוִמים ָרִמים. ֲאִרי ּוַמְלּכִ ֵדי ַהׁשְ ִטיָפָתּה, ּתֹוְך ּכְ ה ּוׁשְ ִטְאטּוא ָהִרְצּפָ ּבְ

ה. ֲאִפּיָ ל ָהרֹוּבֹוִטים, ְוָיְצאּו ְלִכּוּון ַהּמַ ם ׁשֶ ְרּכָ ָלזּוז ִמּדַ

ִאים  ֵהם נֹוׂשְ ׁשֶ יָלה ּכְ בּו ַלּוִ ֶכר ׁשָ ַחת הֹוְלְצּבַ ּפַ ֵני ַיְלֵדי ִמׁשְ ְ ּשׁ לֹא ָחַלף ְזַמן ַרב ַעד ׁשֶ
ִמְבַחר ְלָחִמים ֶנְחָמִדים ְלַמְרֶאה. ּיֹות ֲעמּוסֹות ּבְ ּקִ יֵדיֶהם ׂשַ ּבִ

א  ִאּמָ ָאְמָרה  ִנְפָלא,"  ֵריַח  ֵאיֶזה   - ֶחם  ַהּלֶ ֶאת  ִלְקנֹות  ם  ֲהַלְכּתֶ ׁשֶ ה  ַרּבָ "ּתֹוָדה 
ל  ִניָמה. "ֲאָבל ַרק ֶרַגע, ָמה ֶזה ּכָ יָטה ּפְ ּיֹות ּוַמּבִ ּקִ עֹוָדּה נֹוֶטֶלת ִמיֵדיֶהם ֶאת ַהּשַׂ ּבְ

ּיֹות?" ּקִ תֹוְך ַהּשַׂ לּו ּבְ עַקאַלאְך ַהּלָ ים ְוַהּפֶ ּקִ ְמּתַ ַהּמַ

ּתֹוָרה  ֵסֶפר  ַהְכָנַסת  ֲהלּוַכת  ּתַ ְלַיד  ָעַבְרנּו  ְיָתה  ַהּבַ ֶרְך  ּדֶ "ּבַ י.  ַמְלּכִ ָאְמָרה  "ָאה," 
ְוָהַאְדמֹו"ר  ֶהָחָדׁש,  נֹו  ּכָ ְלִמׁשְ עֹוֵבר  אֹוְרֶנָלה  ְרחֹוב  ּבִ ָהרּוִסים  ל  ׁשֶ ֶנֶסת  ַהּכְ ית  ּבֵ  -
ה. ֵמאֹות ֵמֲחִסיֵדי הוְֺרִקי  ַחת ַהֻחּפָ ָיָדיו ֵסֶפר ּתֹוָרה ְוָרַקד ִאּתֹו ּתַ ּבְ א  ֵמהוְֺרִקי ָנׂשָ
ִקּצּור,  ר - ּבְ ִוד ׁשָ ן ּדָ ִאית, ַאְבָרָהם ּבֶ י ַמּשָׂ ּבֵ ה ַעל ּגַ ְזמֶֹרת ַחּיָ ם ּתִ ם, ָהְיָתה ׁשָ רֹוְקִדים ׁשָ

ָהָיה ַמְדִהים!"

ית  ם ַלֲהטּוָטִנים, אֹוְכֵלי ֶלָהבֹות, ְוָכל ַחְבֵרי ּבֵ "לֹא ַרק ֶזה!" ִהְתָעֵרב ֲאִרי. "ָהיּו ׁשָ
ם!" בֹוד ַהּתֹוָרה ָהָיה ׁשָ ים ַמְדִהיִמים. ֵאיֶזה ּכְ ֶנֶסת ָרְקדּו ִרּקּוִדים רּוִסּיִ ַהּכְ
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ים  ּקִ ל ִמיֵני ַמְמּתַ ִרּיֹות ְועֹוד ּכָ ים ֵהֵחּלּו ְלַהְמִטיר ֻסּכָ ּום ָמקֹום, ֲאָנׁשִ ִאּלּו ִמּשׁ "ְוָאז, ּכְ
ֵהֵבאנּו, ֲאָבל  ֶחם ׁשֶ יָנה ַלּלֶ ַאּתְ ַמְמּתִ י ָיַדְענּו ׁשֶ ּלֹא ָעַצְרנּו, ּכִ ּמּוָבן ׁשֶ ָלִדים. ּכַ ְלִכּוּון ַהּיְ
רֹאׁש, ַוֲאִפּלּו ָנֲחתּו  ְגעּו ָלנּו ּבָ ֲאִויר, ּפָ ִהְתעֹוְפפּו ּבָ דֹולֹות ׁשֶ ְך ּגְ ל ּכָ ּמּויֹות ּכָ ם ּכַ ָהיּו ׁשָ

ּיֹות!" ּקִ תֹוְך ַהּשַׂ ָלנּו ּבְ

נּו ּוְבֵאר  ּפּור אֹודֹות ִרְבָקה ִאּמֵ יִרים ִלי ֶאת ַהּסִ ם ַמְזּכִ ם יֹוְדִעים ְיָלִדים, ַאּתֶ "ַאּתֶ
בּוַע." ָ ת ַהּשׁ ָפָרׁשַ ר ּבְ ְזּכָ ִים, ַהּמֻ ַהּמַ

ַהְכָנַסת ֵסֶפר  ם ּבְ ים ָהיּו ׁשָ ּיִ ים ֲאִמּתִ ַמּלִ ם ּגְ ּגַ ַאל ֲאִרי. "ָהֱאֶמת ִהיא ׁשֶ ה?" ׁשָ "ָלּמָ
"? ְנְתּ ּוַ ָהָיה ָצֵמא. ְלֶזה ִהְתּכַ ה ְלָכל ִמי ׁשֶ ִתּיָ קּו ׁשְ ִחּלְ ים ׁשֶ ם ֲאָנׁשִ ם ּגַ ּתֹוָרה. ְוָהיּו ׁשָ

א. נּו," ֵהִגיָבה ִאּמָ יִרים ִלי ֶאת ִרְבָקה ִאּמֵ ם ַמְזּכִ ַאּתֶ י ׁשֶ ְנּתִ ּוַ "לֹא, ִהְתּכַ

ָנָתּה. ּוָ ים ְלַנֵחׁש ֶאת ּכַ ט ְמֻסְקָרן, ְמַנּסִ ַמּבָ ּה ּבְ יטּו ּבָ ָלִדים ִהּבִ ַהּיְ

ם ַעל ַיד  ָתה ִרְבָקה ׁשָ א, "ָמה ָעׂשְ ֲאָלה ִאּמָ ִהיֶתם ְלַעְצְמֶכם," ׁשָ ַעם ּתְ "ַהִאם ֵאי ּפַ
ים,  ְרִתים ַרּבִ תּוֵאל ָהָיה ָאָדם ָאִמיד, ְוָהיּו לֹו ְמׁשָ ה? ַהּלֹא ָאִביָה ּבְ ִחּלָ ַכּתְ ֵאר ִמּלְ ַהּבְ
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ה  ַטּנָ ִהְתַלּוּו ֵאֶליָה. ַמּדּוַע ָהְיָתה ְצִריָכה ִרְבָקה ַהּקְ ְרתֹות ׁשֶ ַוֲאִפּלּו ְלִרְבָקה ָהיּו ְמׁשָ
ֶרת  ַוֲעׂשֶ ֱאִליֶעֶזר  ַוֲעבּור  ּה  ְחּתָ ּפַ ִמׁשְ ֲעבּור  ֵאר,  ֵמַהּבְ ִים  ַהּמַ ֶאת  ַעְצָמּה  ּבְ אֹב  ִלׁשְ
ע  ּתֹות ְלַאַחר ַמּסָ ָמל ִלׁשְ ל ּגָ ל ַמִים ְמֻסּגָ ּמּות ׁשֶ ם יֹוְדִעים ֵאיזֹו ּכַ יו? ַהִאם ַאּתֶ ַמּלָ ּגְ
ְלָחה  ל ַמִים! ַמּדּוַע לֹא ׁשָ יָרה ׁשֶ ַכּמּות ַאּדִ ר ּבְ ים! ְמֻדּבָ ַמּלִ ָרה ּגְ ם ֲעׂשָ ָארְֹך? ְוָהיּו ׁשָ

ֲערֹוֶתיָה? ְך ֶאת ַאַחת ִמּנַ ם ּכָ ִרְבָקה ְלׁשֵ

ם ִאם הּוא ָיכֹול  ַעְצָמּה ַלֲעׂשֹות ֶחֶסד, ּגַ ִהיא ָרְצָתה ִלְזּכֹות ּבְ ׁשּוָבה ִהיא, ׁשֶ "ַהּתְ
ָכָרּה ְוִהיא  ם ֶאת ׂשְ ּלֵ ְך - ה' ׁשִ ד ַאַחר ּכָ ְלֵהָעׂשֹות ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים. ּוְראּו ָמה ֵאַרע ִמּיָ
ָרֵאל! ַלל ִיׂשְ ל ּכְ דֹוׁשֹות ׁשֶ הֹות ַהּקְ א ְלִיְצָחק ָאִבינּו ְוַלֲהֹפְך ְלַאַחת ָהִאּמָ ׂשֵ ָזְכָתה ְלִהּנָ

ם  ְבּתֶ נּות ְוִהְתַנּדַ ּמְ ם ַעל ַהִהְזּדַ ָבר ּדֹוֶמה ָהֶעֶרב. ְקַפְצּתֶ יֶתם ּדָ ם ְיָלִדים ֲעׂשִ ם ַאּתֶ "ּגַ
נּו ְיכֹוָלה ָהְיָתה ַלֲעׂשֹות זֹאת. ּוְראּו ָמה  ּלָ ִית ׁשֶ עֹוד עֹוֶזֶרת ַהּבַ ָלֶלֶכת ִלְקנֹות ֶלֶחם, ּבְ
ּיֹות  ּקִ ים ֵמַהּשַׂ ּקִ ְמּתַ עֹוָדּה ְמרֹוֶקֶנת ֶאת ַהּמַ א ּבְ ְך!" - הֹוִסיָפה ִאּמָ תֹוָצָאה ִמּכָ ָקָרה ּכְ

בּוַעִים!" יקּו ָלֶכם ִלׁשְ ְסּפִ ּיַ ים ׁשֶ ּקִ ַכר ַמְמּתַ ׂשְ ַלח ָלֶכם ּכִ ח - "ה' ׁשָ ְטּבָ ְלַחן ַהּמִ ֶאל ׁשֻ

ים ֵהם  ּקִ ְמּתַ ַהּמַ ְך ׁשֶ בּו ַעל ּכָ ַתְדֵהָמה. ֵהם לֹא ָחׁשְ ִני ּבְ ֵ ּשׁ יטּו ֶאָחד ּבַ י ִהּבִ ֲאִרי ּוַמְלּכִ
ׁש ֶהְגיֹוִני. ָמע ַמּמָ ו ֶזה ִנׁשְ ַכר ֵמה', ֲאָבל ַעְכׁשָ ׂשְ

ִגיָנה ֵמַהְכָנַסת ֵסֶפר  א. "ֲאִני עֹוד ׁשֹוַמַעת ֶאת קֹולֹות ַהּנְ י," ָאְמָרה ִאּמָ "ָאִרי, ַמְלּכִ
ְהֶיה מּוָכָנה." ֲארּוַחת ָהֶעֶרב ּתִ ְמחּו ַעד ׁשֶ ָהנּו ְוִתׂשְ ַהּתֹוָרה. ְלכּו ּתֵ

ַׁשָּבת ָׁשלֹום ּוְמבָֹרְך!

ֵציָדה ַלֶּדֶרְך
ם ִאם ֲאֵחִרים  ַקיֵּם ִמְצָוה. ּגַ ל ִמּלְ ַדאי ְלִהְתַעּצֵ ֹלא ּכְ

ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות ֹזאת, ָעֵלינּו ְלַנּסֹות ַלֲחֹטף ֶאת 
ֶכף  ָכר ּתֶ ם ָלנּו ׂשָ ּלֵ נּות. ִמי יֹוֵדַע? אּוַלי ה' ְיׁשַ ּמְ ַהִהְזּדַ

ד! ּוִמיָּ
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