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ַיב תשפשת ֵּ פרשת וש
ָצְרַצִרים ֶׁשל ְיׁשּוָעה

ינּו  ִהְמּתִ ׁשֶ ְלאֹוטֹוּבּוִסים  ׁשּות  ִהְתַרּגְ ּבְ ָעלּו  לּוִאיס  ֵסְנט  ִעיר  ּבְ ּתֹוָרה  ְלמּוד  ַהּתַ ְלִמיֵדי  ּתַ
ח'  ה  ּתָ ּכִ ְלִמיֵדי  ּתַ ל  ׁשֶ ִלְכבֹוָדם  ה  ִהּלָ ַהּקְ ֵני  ּבְ נּו  ִאְרּגְ ׁשֶ ְל"ִסּיּום"  ם  ַדְרּכָ ּבְ ָהיּו  ֵהם  חּוץ.  ּבַ

ַפֲאֵתי ָהִעיר. ּבְ אְרק ֲעָנק ׁשֶ ּפַ ם ּבְ ְכַנן ְלִהְתַקּיֵ ּיּום ּתֻ ֶכת ַמּכֹות. ַהּסִ מּו ֶאת ַמּסֶ ּיְ ּסִ ׁשֶ

ר  ִסּפֵ ּיּום!"  ַהּסִ ִלְכבֹוד  עּוגֹות  ָאה  ִמּמֵ ְלַמְעָלה  ָאְפָתה  'ֶאֶלֶפְנט'ס'  ת  ֲאִפּיַ ּמַ ׁשֶ י  ַמְעּתִ "ׁשָ
אֹוטֹוּבּוס. ִבים ּבָ ְ עֹוָדם ִמְתַיּשׁ י ְפִריְדָמן ַלֲחֵבָריו, ּבְ מֹוְיׁשִ

ָבר לֹא ָיכֹול ְלַחּכֹות!" ים. "ֲאִני ּכְ ֱאֶמת?!" ֵהִגיב ַחּיִ "ּבֶ

ם!" הֹוִסיף ֶאִלי. לֹוִנים' ִיְהֶיה ׁשָ ם ָה'ַאְדמֹו"ר ִמּבָ "ּגַ

י. ַאל מֹוְיׁשִ לֹוִנים'? ִמי ֶזה" ׁשָ "ָה'ַאְדמֹו"ר ִמּבָ

ָעַבר הּוא  ָסמּוְך. "ּבְ ב ּבְ ׁשַ ּיָ ְרג, ׁשֶ רוְֺמּבֶ 'ה ּבְ ה ַפְיֶנר," ָאַמר ָהֶרּבֶ י הּוא ר' מֹׁשֶ מֹו ָהֲאִמּתִ "ׁשְ
לֹוִנים. הּוא  יֹוֵתר ִמּבָ ֵסְנט לּוִאיס. הּוא יֹוֵדַע ְלָהִכין ְיִצירֹות ַמְדִהימֹות ּבְ אן ּבְ ַאף ִהְתּגֹוֵרר ּכָ

לֹוִנים." ְטַרְיְמל ָעׂשּוי ּבָ ֲאִפּלּו חֹוֵבׁש ְלרֹאׁשֹו ׁשְ

ׁשּות. "ֶזה עֹוֵמד ִלְהיֹות  ִהְתַרּגְ ְמקֹומֹו ּבְ ץ ּבִ י, ְוִקּפֵ יף!" ָאַמר מֹוְיׁשִ ׁש ּכֵ ָמע ַמּמָ "ָוואוֺ! ֶזה ִנׁשְ
ַעם!" ָהָיה ֵאי ּפַ יֹוֵתר ׁשֶ ֻיָחד ּבְ ַה'ִסּיּום' ַהּמְ

ק. 'ה ּגֹולֹוְמּבֶ ל ָהֶרּבֶ ד ׁשֶ ּיָ ֶלפֹון ַהּנַ ִדּיּוק ָאז, ִצְלֵצל ַהּטֶ ּבְ

ִים ִהְזַמּנּו ֶאת  ָבר ִלְפֵני ָחְדׁשַ ּכְ ן. ָמה זֹאת אֹוֶמֶרת?  ּכֵ יָחה. "ָהלֹו?  ל ֶאת ַהּשִׂ 'ה ִקּבֵ ָהֶרּבֶ
ה ֶזה ָחׁשּוב?" ּמָ ם ָלֶהם ּכַ ְרּתֶ ה! ִהְסּבַ ֲאִריְך ַהּזֶ אְרק ַלּתַ ַהּפַ

ר ָהַאְלמֹוִני,  ְתַקׁשֵ יְך ְלׂשֹוֵחַח ִעם ַהּמִ ק ַמְמׁשִ 'ה ּגֹולֹוְמּבֶ עֹוד ָהֶרּבֶ ק ּבְ ּתֵ ּתַ ָהאֹוטֹוּבּוס ִהׁשְ
ָנה ַלֲעִמיָתיו  'ה ּפָ יָחה. ָהֶרּבֶ ם ֶאת ַהּשִׂ ַבּסֹוף הּוא ִסּיֵ ּלְ ָמע יֹוֵתר ְויֹוֵתר ֻמְדָאג, ַעד ׁשֶ ְוקֹולֹו ִנׁשְ
אְרק ַעל  ה ַלּפַ יעּו ֶזה ַעּתָ ְרל ִהּגִ ִדים ְוָאַמר, "ֶזה ָהָיה לּוִאיס נֹוטֹוִביץ. הּוא ְוַאֲהרֹן ּפֶ ַלּמְ ַהּמְ
ָרדֹו מֹוְנִעים  יִליקֹוִדי ְוֶצֶות ִמׂשְ רֹאׁש ָהִעיר ִמְקּגִ ּיּום, ֲאָבל הּוא טֹוֵען ׁשֶ ם ֶאת ַהּסִ ְמַנת ְלַצּלֵ

אְרק." ֵנס ַלּפַ ים ְלִהּכָ ֵמֲאָנׁשִ

'ה ַפְנֶטְלִניק. ַאל ָהֶרּבֶ ה?" ׁשָ "ַעל ָמה ְוָלּמָ

ּלֹו  אְרק ּכֻ ַהּפַ ל רֹאׁש ָהִעיר, ְוהּוא רֹוֶצה ׁשֶ ְלּבֹו ׁשֶ ל ּכַ ֶדת ׁשֶ ַהּיֹום ָחל יֹום ַהֻהּלֶ ר ׁשֶ ּבֵ "ִמְסּתַ
ֻיָחד." אּו ַלְחּגֹג ֶאת ָהֵארּוַע ַהּמְ ּבָ ְחּתֹו ׁשֶ ּפַ ֵני ִמׁשְ ׁש ַרק ֶאת ּבְ ּמֵ ְיׁשַ

ַאל  ּיּום?" ׁשָ אְרק ֲעבּור ַהּסִ ָבר ִהְזַמּנּו ֵמרֹאׁש ֶאת ַהּפַ ְך, ֲהֵרי ּכְ "ֵאיְך הּוא ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ּכָ
א. 'ה ֻקּלָ ָהֶרּבֶ
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ְרג. רוְֺמּבֶ 'ה ּבְ יַע ָהֶרּבֶ ר?" ִהּצִ ָהג ַלֲחזֹר ַלֵחְיּדֶ "לֹוַמר ַלּנַ

אְרק, ָאז ָהָבה ִנְרֶאה  ְענּו ַלּפַ ְמַעט ִהּגַ ָבר ּכִ ַעד ַלַחּלֹון. "נּו, ּכְ יט ִמּבַ ק ִהּבִ 'ה ּגֹולֹוְמּבֶ ָהֶרּבֶ
הּו." ֶ ן ַלֲעׂשֹות ַמּשׁ ִאם ִנּתָ

ּיּום? ֵאיְך ָיכֹול רֹאׁש ָהִעיר  ְדָאָגה. ָמה ִיְהֶיה ִעם ַהּסִ ּבִ ֶזה  ּבָ יטּו ֶזה  ָלִדים ִהּבִ יְנַתִים, ַהּיְ ּבֵ
ֲאִמיַרת  בֹוהֹות ֵהֵחּלּו ּבַ ֵני ֲהִכּתֹות ַהּגְ ֶמת? ּבְ ל הֹוָדָעה ֻמְקּדֶ ְך, ְללֹא ּכָ ל אֹותֹו ּכָ ׁשּוט ְלַבּטֵ ּפָ

מּוכֹות ֵהֵחּלּו ִלְבּכֹות. ֵני ֲהִכּתֹות ַהּנְ עֹוד ֵחֶלק ִמּבְ ים, ּבְ ִהּלִ ּתְ

ַעד  ָלִדים ָיְכלּו ִלְראֹות ִמּבַ אְרק, ַהּיְ מּוְך ַלּפַ עֹוד ָהאֹוטֹוּבּוס ִנְכַנס ֶאל ִמְגַרׁש ַהֲחָנָיה ַהּסָ ּבְ
לֹוִנים' ֵהִכין  ּיּום. ָה'ַאְדמֹו"ר ִמּבָ ה ִלְכבֹוד ַהּסִ צּוָרה ְיֵפיִפּיָ ן ּבְ אְרק ֻאְרּגַ יַצד ַהּפַ ַלַחּלֹונֹות ּכֵ
ָרדֹו ָעְמדּו  יִליקֹוִדי ְוֶצֶות ִמׂשְ לֹוִנים! אּוָלם ָאֵכן, רֹאׁש ָהִעיר ִמְקּגִ ַער ֲעָנק ָעׂשּוי ּבָ ִלְכבֹוָדם ׁשַ

אְרק. ִניָמה ֶאל ּתֹוְך ַהּפַ ֵנס ּפְ ים ְלִהּכָ ם ּוָמְנעּו ֵמֲאָנׁשִ ׁשָ

ָעָקה, ְוָראּו ֶאת  ם ְלֵעֶבר ְמקֹור ַהּצְ ם ִהְפנּו ֶאת רֹאׁשָ ּלָ ה, ּכֻ ְמָעה ְצָוָחה ֲאֻיּמָ ִדּיּוק ָאז ִנׁשְ ּבְ
ּלֹו. ימֹוִזיָנה ׁשֶ ִריָצה יֹוֵצא ֵמַהּלִ יִליקֹוִדי ּבְ רֹאׁש ָהִעיר ִמְקּגִ

ָצְרַצִרים?!?!?" ָצַרח. י ּבְ ּלִ ימֹוִזיָנה ׁשֶ א ֶאת ַהּלִ "ִמי ִמּלֵ

ל רֹאׁש ָהִעיר. ֹפָאר ׁשֶ כּו ַהחּוָצה ִמּתֹוְך ִרְכּבֹו ַהּמְ ּפְ ְוָאֵכן, ַאְלֵפי ָצְרַצִרים ִנׁשְ
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אן  ין ּכֹה לֹא רֹוֶצה ַלֲערְֹך ּכָ אְרק! ֲאִני ּבֵ ּפַ ׁש ּבַ ּמֵ ּתַ אן! ֵהם ְיכֹוִלים ְלִהׁשְ "ֶזהּו! ֲאִני ּבֹוֵרַח ִמּכָ
יג  ּשִׂ ֶות ּוָפַקד, "ּתַ ָנה ֶאל רֹאׁש ַהּצֶ ַעס. הּוא ּפָ ָפִנים ֲאֻדּמֹות ִמּכַ יְקִניק!" ָאַמר רֹאׁש ָהִעיר ּבְ ּפִ

ֶרֶכב ָרִגיל ּוָפׁשּוט!" י ֲאִני לֹא ָיכֹול ִלְנסַֹע ּבְ ִלי ִלימֹוִזיָנה ַאֶחֶרת, ּכִ

ִדים  ַלּמְ ְלִמיִדים ְוַהּמְ ִני, ַהּתַ עּוט ַעְצּבָ מֹו ּפָ ּוְבעֹוד רֹאׁש ָהִעיר ּפֹוֵסַע ָאֶנה ָוָאָנה ְוִנְרֶאה ּכְ
רּוְך הּוא, ֲאַנְחנּו אֹוֲהִבים אֹוְתָך!", ְוִנְכְנסּו ֶאל  דֹוׁש ּבָ יַרת: "ַהּקָ ׁשִ ְמחּו, ּוָפְתחּו ּבְ ָצֲהלּו ְוׂשָ

ּיּום. ְמַחת ַהּסִ אְרק ַעל ְמַנת ַלְחּגֹג ֶאת ׂשִ ּתֹוְך ַהּפַ

את  ָלׂשֵ ק  ּגֹולֹוְמּבֶ ָהַרב  ֶנֱעַמד  ְפָלאֹות,  ַהּמֻ ֵמָהעּוגֹות  ֶנֱהִנים  ם  ּלָ ּכֻ עֹוד  ּבְ יֹוֵתר,  ְמֻאָחר 
ָבִרים. ּדְ

ב  ׁשֶ ַוּיֵ ת  ָפָרׁשַ ּבְ ַהּיֹום.  ִהְתַרֵחׁש  ׁשֶ הּו  ֶ ְלַמּשׁ ֶכם  ִלּבְ ׂשּוֶמת  ּתְ ֶאת  ְלָהִעיר  ָרִציִתי  "ְיָלִדים, 
י ֶבן ְזֻקִנים הּוא לֹו" – יֹוֵסף נֹוַלד ְלַיֲעקֹב ְלֵעת ִזְקנּותֹו. ָלַקח ְזַמן ַרב ַעד  תּוב ַעל יֹוֵסף "ּכִ ּכָ
ְך ֶאת יֹוֵסף. ָהַרב ֲאִביְגדֹור ִמיֶלר  ל ּכָ נּו, ְוָלֵכן הּוא ָאַהב ּכָ ן ֵמָרֵחל ִאּמֵ ֲעקֹב ָזָכה ָלֶלֶדת ּבֶ ּיַ ׁשֶ
ׁשּוָעה,  ב ֵיָרֶאה ָאבּוד ְלַגְמֵרי ְוַרק ָאז הּוא ֵמִביא ֶאת ַהּיְ ּצָ ַהּמַ ְפָעִמים ה' ּגֹוֵרם ׁשֶ ּלִ יר ׁשֶ ַמְסּבִ
יל אֹוָתנּו,  ִהּצִ רּוְך הּוא הּוא ֶזה ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ְמַאת ָהֲאחּוִזים ׁשֶ רּור ָלנּו ּבִ ְהֶיה ּבָ ּיִ ֵדי ׁשֶ ְוזֹאת ּכְ

ִעְנָין. ַאר ַמה ַלֲעׂשֹות ּבָ נּו לֹא ִנׁשְ ּלָ ְוׁשֶ

ָלנּו ָמה  ָהָיה  ְולֹא  אְרק,  ַלּפַ ִניָסה  ַהּכְ ָפֵנינּו ֶאת  ּבְ ַהּיֹום. רֹאׁש ָהִעיר ָחַסם  ם  ּגַ ְך ָקָרה  "ּכָ
ל רֹאׁש ָהִעיר,  ימֹוִזיָנה ׁשֶ ַלח ַאְלֵפי ָצְרַצִרים ֶאל ּתֹוְך ַהּלִ ֶרַגע ָהַאֲחרֹון, ה' ׁשָ ַלֲעׂשֹות. ְוָאז, ּבָ
ִחיד  ה' הּוא ַהּכֹל ָיכֹול, ַהּיָ ָכְך ׁשֶ יר ּבְ א ְלַהּכִ ֵרָרה ֶאּלָ ַכַעס. ֵאין ָלנּו ּבְ ְוָגַרם לֹו ִלְברַֹח ֵמַעְצמֹו ּבְ

ינּו." ַעל ֵמַחּיֵ ָכל ַצַעד ָוׁשַ נּו - ּבְ ּקֹוֶרה ִעּמָ ָכל ָמה ׁשֶ א ּבְ כֹול ַלֲעזֹר ָלנּו, לֹא ַרק ַהּיֹום, ֶאּלָ ּיָ ׁשֶ

יׁש לֹו ָצְרַצר  לֹוִנים' ְוִהּגִ ׁש ֵאָליו ָה'ַאְדמֹו"ר ִמּבָ ָבָריו, ִנּגַ ם ֶאת ּדְ ק ְמַסּיֵ ּוְבעֹוד ָהַרב ּגֹולֹוְמּבֶ
לֹוִנים. ֲעָנק ָעׂשּוי ּבָ

יל ֶאת  ּבֹו ה' ִהּצִ ה, ַהּיֹום ׁשֶ ֻיָחד ַהּזֶ יר ָלֶכם ֶאת ַהּיֹום ַהּמְ ְזּכִ ּיַ הּו ׁשֶ ֶ ה ַמּשׁ ה," ָאַמר. "ִהּנֵ "ִהּנֵ
ֶאְמָצעּות ַאְלֵפי ָצְרַצִרים." ּיּום ּבְ ַהּסִ

ַׁשָּבת ָׁשלֹום ּוְמבָֹרְך!

ֵציָדה ַלֶּדֶרְך
ִמיד, ׁשּוב ָוׁשּוב,  יר ְלַעְצִמי ּתָ ה ִלי, ַאְזּכִ ׁשָ ּקָ ׁשֶ ַּם ּכְ

ִמיד ָיכֹול  ְנִהיג ֶאת ָהעֹוָלם, ְוהּוא ּתָ ּמַ ה' הּוא ֶזה ׁשֶ ׁשֶ
ב. ּצָ יל ֶאת ַהּמַ ׁשּוָעה ּוְלַהּצִ ְלָהִביא ֶאת ַהיְּ
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