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ַיא תשפשת ַּ פרשת וצ
ַהָּפִריץ ָהַאְכָזִרי ֵמהֺוְרִקי

ַנת תקצ"ב ָהֲעָיָרה הוְֺרִקי, ׁשְ

ּוב ֵהֵחל ָלֶרֶדת  ּשׁ ֵבד ׁשֶ ֶלג ַהּכָ ֶ ּשׁ ׁש ּבַ ּדֵ הּוא ְמַדׁשְ ׁשֶ ר, ּכְ ְיָתה ֵמַהֵחיּדֶ ְרּכֹו ַהּבַ ה ֶאת ּדַ רּוְך ָעׂשָ ּבָ
ְוַאֲהרֹן  ִים  ַהּמַ ׁשֹוֵאב  ֶוועְלָווֶל'ה  ֵעֶבר  ֶאל  לֹום  ְלׁשָ ְונֹוֵפף  ָהֲעָיָרה הוְֺרִקי,  ל  ׁשֶ ְרחֹובֹוֶתיָה  ּבִ
ְמָחה, ְוָהָיה  ׂשִ ם ָעְבדּו ֶאת ה' ּבְ ּלָ יֹוֵתר, ַאְך ּכֻ ה ּבְ ג. הוְֺרִקי ָהְיָתה ָהֲעָיָרה ַהֲחִסיִדית ָהֲעִנּיָ ּיָ ַהּדַ

ֶזה ָמקֹום ְמאֹוד ֶנְחָמד ָלגּור ּבֹו.

ת  ּבָ ינֹו ְלֵבין ׁשַ בּועֹות ִהְפִרידּו ּבֵ ה ׁשָ ּמָ ן ַרק ּכַ ּכֵ ְמָחה ְמֻיֶחֶדת, ׁשֶ רּוְך ׂשִ ָיִמים ֵאּלּו ָחׁש ּבָ ּבְ
ָטן  ְדָרׁש ַהּקָ ֵבית ַהּמִ ּה ּבְ ּלָ ּכֻ ֵצא"  ת "ַוּיֵ ָרׁשַ ּה הּוא ָעִתיד ִלְקרֹא ֶאת ּפָ ּבָ ּלֹו, ׁשֶ ר-ִמְצָוה ׁשֶ ַהּבַ

ְפֵני ָהַאְדמֹו"ר ְוָכל ַהֲחִסיִדים. ל הוְֺרִקי, ּבִ ׁשֶ

ַעל הוְֺרִקי  ָרָמה  ָיד  ּבְ ַלט  ָ ּשׁ ׁשֶ ָהַאְכָזִרי  ִריץ  ַהּפָ ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ָמתּוַח,  ָהָיה  רּוְך  ּבָ זֹאת,  ַלְמרֹות 
ר  חּור ּבַ ּבָ ר-ִמְצָוה ִלְבָנם ַעד ׁשֶ הּוִדים ַלְחּגֹג ּבַ ּוְגִלילֹוֶתיָה חֹוֵקק חֹק ָחָדׁש, ְלִפיו ָחל ִאּסּור ַלּיְ

ְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו. ִריץ ּבִ ִריָאה ֵאֶצל ַהּפָ ֵחן ַעל ַהּקְ ְצָוה ִיּבָ ַהּמִ

ִנים ָואֶֹפן הּוא לֹא ָהָיה  ׁשּום ּפָ ִריץ, אּוָלם ּבְ ר ֵאֶצל ַהּפָ ָלל ּוְכָלל ְלַבּקֵ ק ְלָברּוְך ּכְ ֵ לֹא ִהְתַחּשׁ
רּוְך ְלָיָדיו  ְרְנגֹוִלים, ָנַטל ּבָ ֶהֱאִכיל ֶאת ַהּתַ ּלֹו, ְוָלֵכן, ְלַאַחר ׁשֶ ר ִמְצָוה ׁשֶ ר ַעל ַהּבַ מּוָכן ְלַוּתֵ
ֶמת  ָהְיָתה ְמֻמּקֶ ִריץ, ׁשֶ ל ַהּפָ תֹו ׁשֶ ָעָמיו ֶאל ֵעֶבר ֲאֻחּזָ ם ֶאת ּפְ לּוי, ְוׂשָ ן ְוַהּבָ ׁשָ ׁש ַהּיָ ֶאת ַהֻחּמָ

ְקֵצה ָהֲעָיָרה. ּבִ

ן  ּכֵ רֹוב, ׁשֶ ִריץ ִמּקָ ל ַהּפָ רּוְך ֵמעֹוָלם לֹא ָרָאה ֶאת ַאְרמֹונֹו ׁשֶ ָוואוֺ, ֵאיֶזה ַאְרמֹון ְמֹפָאר! ּבָ
ֶלת  ַהּדֶ ֶאל  רּוְך  ּבָ ׁש  ִנּגַ ַחד,  ִמּפַ רֹוֵעד  הּוא  ׁשֶ ּכְ קֹום.  ַלּמָ ְלִהְתָקֵרב  ֲאִפּלּו  ֲחדּו  ּפָ הוְֺרִקי  ַיְלֵדי 
ַעְצמֹו,  ּבְ ִריץ  ַהּפָ ְיֵדי  ַעל  ִלְרָוָחה  ָחה  ִנְפּתְ ֶלת  ַהּדֶ ְלֶחְרָדתֹו,  ַקּלֹות.  ָעֶליָה  ְוָנַקׁש  ֹפֶאֶרת,  ַהּמְ

ְנָאה.  ט ָרוּוי-ׂשִ ַמּבָ ָברּוְך ּבְ יט ּבְ ר ִהּבִ ֲאׁשֶ

ָכל ּכֹוחֹו  ה ּבְ רּוְך ְמַנּסֶ עֹוד ּבָ ִריץ, ּבְ זֹו?" ָנַהם ַהּפָ ּכָ ְפָראּות ׁשֶ ֶלת ּבִ ּדֶ ה ּדֹוֵפק ּבַ ה ַאּתָ "ָלּמָ
ָבר!  ּכְ ֵנס  ּכָ ּתִ נּו,  ֵהר!  ּזָ ּתִ ָעְלָתה?  ַהּזֹאת  ֶלת  ַהּדֶ ה  ּמָ ּכַ יֹוֵדַע  ה  "ַאּתָ ְמעֹוָתיו.  ּדִ ַעד  ּבְ ַלֲעצֹר 

ָהִייִתי ָצִריְך ִלְצעֹק ָעֶליָך!" ְגַלל ׁשֶ ִאחּור ּבִ ֲאַנְחנּו ּבְ

ֵאר  ֵמַהּפְ ֵעל  ְלִהְתּפַ ּלֹא  ׁשֶ ָהָיה  ָיכֹול  ָברּוְך, הּוא לֹא  ּבְ ָאַחז  ֲעַדִין  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ַחד  ַהּפַ ַעל ַאף 
ָהָיה  ְוִנְרֶאה  ָוֶכֶסף,  ָזָהב  ָרָאה  הּוא  ֵעֶבר  ל  ִמּכָ ִריץ.  ַהּפָ ל  ׁשֶ ַאְרמֹונֹו  ּבְ ַלט  ָ ּשׁ ׁשֶ ְדִהים  ַהּמַ
ְך נֹוִחים,  ל ּכָ ּפֹות ָהיּו ִנְרִאים ּכָ ָסאֹות ְוַהּסַ ָסאֹות! ַהּכִ ירֹות. ְוַהּכִ ֲהלֹוִמים ְמַנְצְנִצים ֵמַהּקִ ּיַ ׁשֶ
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א  ּסֵ ּכִ ַעל  ב  ָיׁשַ לֹא  ֵמעֹוָלם  רּוְך  ּבָ ה,  ְלַמֲעׂשֶ ָלֶזה.  ּדֹוֶמה  הּו  ֶ ַמּשׁ ָרָאה  לֹא  ֵמעֹוָלם  ּוָברּוְך 
ָסאֹות ֲעׂשּוִיים עֹור ִעם ִעּטּוֵרי ָזָהב  ֵני ּכִ ִריץ מֹוִביל אֹותֹו ֶאל ֵעֶבר ׁשְ עֹוד ַהּפָ ד! אּוָלם ּבְ ְמֻרּפָ
ָסאֹות,  ַהּכִ ָידֹו ֶאל ֵמֲאחֹוֵרי ֶאָחד  יט ֶאת  ַיֲהלֹוִמים, הּוא הֹוׁשִ ּבְ צֹות  ּבָ ְמׁשֻ ֲענֹות-ָיַדִים  ּוִמׁשְ

ה. ּנָ ְלטּו ִמּמֶ ְסֵמִרים ּבָ ּמַ ַבת ֵעץ ְרעּוָעה ׁשֶ ם ּתֵ ָ ַלף ִמּשׁ ְוׁשָ

אן." ב ּכָ ה. "ׁשֵ ָבה ַעל ָהִרְצּפָ עֹודֹו ֵמִטיל ֶאת ַהּתֵ ִריץ, ּבְ ה," ָאַמר ַהּפָ "ִהּנֵ

ְסֵמִרים. ֶבת ַעל ֶאָחד ַהּמַ ִלי ָלׁשֶ ה ִמּבְ ַטּנָ ָבה ַהּקְ ֶבת ַעל ַהּתֵ ֵמיַטב ְיָכְלּתֹו ָלׁשֶ ה ּכְ רּוְך ָעׂשָ ּבָ

ע.  ָ ָניו ִחּיּוְך ְמֻרּשׁ ַעל ּפָ ׁשֶ ֶדת, ּכְ ֻרּפֶ ְרָסתֹו ַהּמְ ַאַחת ַעל ּכֻ ב ּבְ ֵ ִריץ, ְוִהְתַיּשׁ ו," ָאַמר ַהּפָ "ַעְכׁשָ
ָך!" ּלְ ה ׁשֶ ָרׁשָ ְקָרא ֶאת ַהּפָ "ּתִ

ְטָעִמים: "ַו-ַו- ּבִ ֵצא, ְוֵהֵחל ִלְקרֹא  ַוּיֵ ת  ׁש ְלָפָרׁשַ ַתח ֶאת ַהֻחּמָ ָכל ּגּופֹו, ּפָ ּבְ ָרַעד  רּוְך, ׁשֶ ּבָ
ֶלְך ָחָרָנה..." ַבע, ַוּיֵ ֵאר ׁשֶ ֵצא ַי-ַי-ֲעקֹב ִמ-ִמ-ִמ-ִמּבְ ַוּיֵ

ה  ִמּלָ ָכל  ּבְ "ָטִעיָת  ֶבָהָלה.  ּבְ קֹומֹו  ִמּמְ ִלְקּפֹץ  ְלָברּוְך  ְוָגַרם  ִריץ,  ַהּפָ ָנַבח  יק!"  "ַמְסּפִ
ת  לֹׁשֶ ׁשְ ּבִ ֶעֶרב  ל  ּכָ ה  ֵהּנָ ַלֲחזֹר  ְצָטֵרְך  ּתִ ִמְצָוה,  ר  ּבַ ְלָך  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ רֹוֶצה  ה  ַאּתָ ִאם  ָראָת!  ּקָ ׁשֶ
ם  ּלֵ ְלׁשַ ִיְצָטְרכּו  "הֹוֶריָך  ַעְרמּוִמי.  ט  ַמּבָ ּבְ ִריץ  ַהּפָ הֹוִסיף  ְוַכּמּוָבן,"  רֹוִבים!  ַהּקְ בּועֹות  ָ ַהּשׁ

י." ּלִ ָקר ׁשֶ ַמן ַהּיָ ֲעבּור ַהּזְ
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עֹודֹו רֹוֵדף ַאֲחָריו  רּוְך ּבְ ִריץ ִלְצעֹק ַעל ּבָ יְך ַהּפָ ו ַהחּוָצה! ַהחּוָצה! ַהחּוָצה!" ִהְמׁשִ "ַעְכׁשָ
ֶאל ִמחּוץ ָלַאְרמֹון.

ְקֵצה  ין לֹו ּבִ ִהְמּתִ ִריץ, ְוָרץ ֶאל ֵעֶבר ָאִביו ׁשֶ ל ַהּפָ ל עֹוד רּוחֹו ּבֹו ֵמַאְרמֹונֹו ׁשֶ ַרח ּכָ רּוְך ּבָ ּבָ
ֶבִכי. ַרץ ּבְ ק, ְוהּוא ּפָ ל ְלִהְתַאּפֵ ָבר לֹא ָהָיה ְמֻסּגָ רּוְך ּכְ ה. ּבָ ָהֲאֻחּזָ

מֹו ְוִזְכרֹו ְלעֹוְלֵמי ַעד! הּוא ֲאִפּלּו לֹא  ח ׁשְ ע! ִיּמַ ָ ע ְמֻרּשׁ "ַטאֶטע, ֲאִני ׂשֹוֵנא אֹותֹו! ֵאיֶזה ָרׁשָ
רּוְך ָנַפל ֶאל ּתֹוְך ְזרֹועֹוָתיו  יֹוֵדַע ִלְקרֹא ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש, ָאז ֵאיזֹו ְזכּות ֵיׁש לֹו ִלְבחֹן אֹוִתי?" ּבָ

ל ַהּקֹורֹות אֹותֹו. ְדָמעֹות ֶאת ּכָ ר ּבִ ל ָאִביו, ְוִסּפֵ ׁשֶ

ָך.  ּלְ ר ִמְצָוה ׁשֶ ת ַהּבַ ָרׁשַ יב ִלי ֵהיֵטב ְוַתֲחׁשֹב ַעל ּפָ ְקׁשִ ּתַ רּוְך," ָאַמר ָאִביו. "ֲאִני רֹוֶצה ׁשֶ "ּבָ
ָנה? ֲאִני אַֹמר ְלָך  ִרים ׁשָ ְך ֶעׂשְ ֶמׁשֶ ֵבית ָלָבן ּבְ ֵאר ּבְ ָ ֲעקֹב ָאִבינּו ִיְצָטֵרְך ְלִהּשׁ ּיַ ַרם ה' ׁשֶ ַמּדּוַע ּגָ
ֵאר ְלַעְצְמָך ַמה ָהָיה קֹוֶרה ִאּלּו  דֹוִלים! ּתָ ים ּגְ ִעים הֹוְפִכים אֹוָתנּו ַלֲאָנׁשִ ָהְרׁשָ ְגַלל ׁשֶ ה. ּבִ ָלּמָ
ית ָחִמיו, ּוְלַעם  נּו ְועֹוֵזב ֶאת ּבֵ א ֶאת ָרֵחל ִאּמֵ ה ֶאת ַיֲעקֹב. ַיֲעקֹב ָהָיה נֹוׂשֵ ָלָבן לֹא ָהָיה ְמַרּמֶ
ְך, ַיֲעקֹב ָאִבינּו לֹא  ה! ְוָחׁשּוב ִמּכָ ְלָהה ְוִזְלּפָ נּו! ְוַגם לֹא ֶאת ּבִ ָרֵאל לֹא ָהָיה ֶאת ֵלָאה ִאּמֵ ִיׂשְ
ֵביתֹו  גּוִרים ּבְ ּמְ ּבַ ְסיֹונֹות ׁשֶ יַע ִאּלּו לֹא ָהָיה עֹוֵבר ֶאת ַהּנִ ה ֵאֶליָה ִהּגִ יַע ַלַדְרּגָ ָהָיה זֹוֶכה ְלַהּגִ

מֹו ָלָבן. ע ּכְ ל ָרׁשָ ׁשֶ

ים ַעל  ְקׁשִ ּמַ יל אֹוָתנּו ֵמַהּגֹוִיים ׁשֶ ּצִ ּיַ ל ַלּה' ׁשֶ ּלֵ אי ְצִריִכים ֲאַנְחנּו ְלִהְתּפַ ַוּדַ ּבְ "ָאז ַעל ַאף ׁשֶ
ה זֹאת  הּוא עֹוׂשֶ ם, ֲהֵרי ׁשֶ ב ְמֻסּיָ ַמּצָ ִאם ה' ַמֲעִמיד אֹוָתנּו ּבְ ַמן ָעֵלינּו ְלָהִבין ׁשֶ ּזְ ינּו, ּבֹו ּבַ ַחּיֵ
בֹוָהה  ה ּגְ ַדְרּגָ נּות ֲעבּוֵרנּו ִלְגּדֹל ְוַלֲעלֹות, ְוַלֲהֹפְך ְלעֹוְבֵדי ה' ּבְ ּמְ ַאְך ְוַרק ְלטֹוָבֵתנּו! זֹו ִהְזּדַ

יֹוֵתר."

ן ַהּיֹום. ה ּכֵ הּוא עֹוׂשֶ ַעם ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ ֹו ַהּפַ ּז יׁש ׁשֶ ְך, ְוִהְרּגִ רּוְך ִחּיֵ ּבָ

ֵדי ְלִהְתָקֵרב  ִריץ ּכְ ָפַני ַהּפָ יב ּבְ ּצִ ּמַ ְסיֹונֹות ׁשֶ ּנִ ׁש ּבַ ּמֵ ּתַ ל ְלִהׁשְ ּדֵ ּתַ "ּתֹוָדה ַטאֶטע," ָאַמר. "ֶאׁשְ
ִמיד ֶאת  ׁשְ ּיַ ל ַלה' ׁשֶ ּלֵ ִנּיֹות, הֹוִסיף, "ְוַגם ֶאְתּפַ ה ׁשְ ּמָ ל ּכַ עֹוד ְועֹוד ַלה'." ּוְלַאַחר ַהְפָסָקה ׁשֶ

ּלֹו ַיֲעֹבר ְלֲחִסיֵדי הוְֺרִקי!" ר ׁשֶ ל ָהעֹׁשֶ ּכָ ִריץ, ְוׁשֶ ַהּפָ

ַׁשָּבת ָׁשלֹום ּוְמבָֹרְך!

ֵציָדה ַלֶּדֶרְך
ַעל  ֵדי ׁשֶ ָלִחים ֵאֵלינּו ֵמֵאת ה' ּכְ ים ִנׁשְ ים ָקׁשִ ֲאָנׁשִ

ֵלמּות ְוִקְרַבת ֱאֹלִקים. יג עֹוד ָועֹוד ׁשְ ָיָדם ַנּשִׂ
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