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ים תשפשת ׁש ְפ ָּ פרשת מש
ִמַּמִּזיק ְלָחִסיד

ֶנֶסת  ית ַהּכְ ת, ְוִנְכַנס ֶאל ּבֵ ּבָ ַ ג ַעל ְסעּוַדת יֹום ַהּשׁ ה ְלִהְתַעּנֵ ם ֶזה ַעּתָ ס ִסּיֵ 'יקֹוּבְ ּגֵ ָהַרב 
ָהיּו  ֶנֶסת  ַהּכְ ית  ּבֵ ֵלי  ּלְ ִמְתּפַ ָעה.  ׁשָ אֹוָתּה  ּבְ ֵמָאָדם  ֵריק  ָהָיה  ׁשֶ ָעַמד,  הּוא  ָראׁשּותֹו  ּבְ ׁשֶ
ס ָנַהג  'יקֹוּבְ ם, ְוָהַרב ּגֵ ְחּתָ ּפַ ֵני ִמׁשְ ֶחְבַרת ּבְ ה ּבְ ִהּיָ ׁשְ ֲענּוג" אֹו ּבִ ת ּתַ ּבָ ׁשַ ָנה ּבְ "ׁשֵ ֲעסּוִקים ּבְ
ַהְפָרָעה.  ְללֹא  ִלּמּוד מּוָסר  ַעל  ג  ְלִהְתַעּנֵ ֵדי  ּכְ ֹו  ַהּז ֵקָטה  ְ ַהּשׁ ָעה  ָ ַהּשׁ ְקִביעּות ֶאת  ּבִ ל  ְלַנּצֵ
ָנִאים  ַהּתְ ִמן  ֶאָחד  ִאם  "ָאְמָנם  ְנִעיָמה:  ּבִ ִלְלמֹד  ְוֵהֵחל  ִרים  ְיׁשָ ת  ִסּלַ ַהּמְ ֶאת  ַתח  ּפָ הּוא 

ֵלמּות...". ְ יַע ֶאל ַהּשׁ ה ֶיְחַסר לֹו לֹא ַיּגִ ָהֵאּלֶ

ָעתֹו  ֶפר. ְלַהְפּתָ טֹו ֵמַהּסֵ ס ֵהִרים ֶאת ַמּבָ 'יקֹוּבְ ּצּוַח, ְוָהַרב ּגֵ ל ּפִ ַמע קֹול ָחָזק ׁשֶ ְלֶפַתע ִנׁשְ
ָהַרב  ַהַחּלֹון!  ֶרְך  ּדֶ ֶנֶסת  ַהּכְ ית  ּבֵ ּתֹוְך  ֶאל  ִלְפרֹץ  ה  ְמַנּסֶ הּו  ּדְ ָמאן  י  ּכִ ָהָיה  ִנְרֶאה  ה,  ָהַרּבָ
ָאז הּוא  א ׁשֶ ל ַרע, ֶאּלָ ּלֹא ֶיֱאַרע לֹו ּכָ ה ְקָצָרה ַלה' ׁשֶ ִפּלָ קֹומֹו ּוִמְלֵמל ּתְ ס ָקַפץ ִמּמְ 'יקֹוּבְ ּגֵ
ַהְרֵחק  לֹא  ִהְתּגֹוֵרר  ׁשֶ ֵטין,  רֹוֶזְנׁשְ עְנִקי  ִמּיַ ַאֵחר  לֹא  הּוא  ָהַאְלמֹוִני  ַה"ּפֹוֵלׁש"  ׁשֶ ֵלב  ם  ׂשָ

ֶנֶסת. ית ַהּכְ ִמּבֵ

ֵסֶדר?" עס ַיעְנִקי. ַהּכֹל ּבְ אּבֶ קֹול ֻמְדָאג: "ּגּוט ׁשַ ׁש ֶאל ַיעְנִקי ְוָאַמר ּבְ ס ִנּגַ 'יקֹוּבְ ָהַרב ּגֵ

ֲאִני  י ׁשֶ ְמֻיָחד. "ֶהְחַלְטּתִ סּוט" ּבִ ָהָיה ִנְרֶאה "ַמּבְ בֹוד ָהַרב," ָעָנה ַיעְנִקי, ׁשֶ עס ּכְ אּבֶ "ּגּוט ׁשַ
ֶנֶסת  י ְלֵבית ַהּכְ ְעּתִ ֳהַרִים, ָאז ָלֵכן ִהּגַ ת ַאַחר ַהּצָ ּבָ ל ׁשַ עֹות ׁשֶ ָ ִנּצּול ַהּשׁ ּבְ ק  רֹוֶצה ְלִהְתַחּזֵ
ֶרְך  א ִלְקּפֹץ ּדֶ ֵרָרה ֶאּלָ ֶלת, ְולֹא ָהְיָתה ִלי ּבְ י ִלְפּתַֹח ֶאת ַהּדֶ ּום ָמה לֹא ִהְצַלְחּתִ ִלְלמֹד. ִמּשׁ

ֵדי ִלְלמֹד ּתֹוָרה!" ָהָיה מּוָכן ִלְמסֹר ֶנֶפׁש ּכְ ֵקן ׁשֶ ל ַהּזָ מֹו ִהּלֵ יׁש ּכְ ַהַחּלֹון. ֲאִני ַמְרּגִ

הֹוָפָעה  הּו ׁשֹוֶנה ּבְ ֶ ם ֵלב ְלַמּשׁ ָאז הּוא ׂשָ א ׁשֶ ס לֹוַמר, ֶאּלָ 'יקֹוּבְ "ָהָאְמָנם?" ֵהֵחל ָהַרב ּגֵ
ַתי ִהְתַחְלּתָ ִלְלּבֹׁש 'ַקּפֹוָטה'?" ל ַיעְנִקי. "ֶרַגע, ַיעְנִקי, ִמּמָ ׁשֶ

בּוׁש  ַהּלְ ׁשֶ ִלי  ִנְרֶאה  הֹוְרִקי.  ְלָחִסיד  ַלֲהֹפְך  רֹוֶצה  ֲאִני  ׁשֶ י  "ֶהְחַלְטּתִ ַיעְנִקי.  ְך  ִחּיֵ "ָאה," 
ְוָקא ִנְרֶאה טֹוב ָעַלי." ֶהם ּדַ ּלָ ׁשֶ

י  ִאּתִ ִלְלמֹד  אּוַלי  רֹוֶצה  "ָהִייָת  ָאַמר.  "ַיעְנִקי,"  ֵהִגיב.  ְוָאז  ְלֶרַגע  ב  ָחׁשַ ס  'יקֹוּבְ ּגֵ ָהַרב   
ְמַעט?"

ְלִמיֵדי ֲחָכִמים  ֶאָחד ַהּתַ ס ָהָיה ָידּוַע ּכְ ָעה. ָהַרב ֵג'יקֹוּבְ ַמע ַהַהּצָ ל ַיעְנִקי ֵהִאירּו ְלׁשֵ ָניו ׁשֶ ּפָ
ה ֶאת ַיעְנִקי. ׁשָ ֶהְחֵלט ִרּגְ נּות ִלְלמֹד ִעּמֹו ּבְ ּמְ כּוָנה, ְוַהִהְזּדַ ְ ּשׁ דֹוִלים ּבַ ַהּגְ

ת  ַ שָכר? ְקֻדּשׁ ֵני ִיּשָׂ ער? ּבְ רּוְך ּבֶ יהּוָדה? ֶרּב ּבָ אי!" ָעָנה ַיעְנִקי. "ָמה ִנְלַמד? נֹוַדע ּבִ ַוּדַ "ּבְ
ֵלִוי?"
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ס. "רֹוֶצה  ֵג'יקֹוּבְ ִרים," ָאַמר ָהַרב  ְיׁשָ ת  ֶאְמַצע ִלְלמֹד ְמִסּלַ ּבָ ֲאִני  ֵעת  ּכָ "ְלַמַען ָהֱאֶמת, 
י?" ִלְלמֹד ֶאת ֶזה ַיַחד ִאּתִ

ִמְקָצת. ֲעָכה ּבְ ִהְתַלֲהבּותֹו ּדָ ר ָהָיה ׁשֶ "ָאה, טֹוב." ֵהִגיב ַיעְנִקי, ְוִנּכַ

ַאל ָהַרב. הּו?" ׁשָ ֶ "ָקָרה ַמּשׁ

ַמאק'..." יׁשְ הּו ְקָצת יֹוֵתר, ֵאיְך אֹוְמִרים, יֹוֵתר 'ּגִ ֶ ְלַמד ַמּשׁ ּנִ יִתי ׁשֶ ּוִ ּקִ "לֹא, לֹא, ַרק ׁשֶ

א  ּטֵ ִהְתּבַ ַסַלְנֶטר  ָרֵאל  ִיׂשְ ר'  ׁשֶ ָיַדְעּתָ  ַהִאם  "ַיעְנִקי,  ס.  'יקֹוּבְ ּגֵ ָהַרב  ִהְמֵהם  "ִהְממממ," 
ר ֲאִפּלּו  ל ְלַחּבֵ יהּוָדה, אּוָלם הּוא ֵאינֹו ְמֻסּגָ מֹו ַהּנֹוָדע ּבִ ל ְלֲחֵבר ֵסֶפר ּכְ הּוא ְמֻסּגָ ַעם ׁשֶ ּפַ

ִרים?" ת ְיׁשָ ִסּלַ ַעּמּוד ֶאָחד ִמּתֹוְך ַהּמְ

י." ְפִליָאה. "לֹא ָיַדְעּתִ ַאל ַיעְנִקי ּבִ ֱאֶמת?" ׁשָ "ּבֶ

ַעל  ִרים  ְיׁשָ ת  ִסּלַ ַהּמְ ר  ִמְדּבָ ּבֹו  ֶקַטע  ּבְ אֹוֵחז  ֲאִני  ֵעת  ּכָ ה,  "ּוְלַמֲעׂשֶ ָהַרב.  ָעָנה  ן,"  "ּכֵ
'ֲחִסידּות'!"

ר ַעל ֲחִסידּות," ָאַמר ַיעְנִקי. ִרים ְמַדּבֵ ת ְיׁשָ ִסּלַ ַהּמְ י ׁשֶ "לֹא ָיַדְעּתִ

ה,  ס. "ִהּנֵ 'יקֹוּבְ ּלֹו!" ָאַמר ָהַרב ּגֵ ֶפר ּכֻ ל ַהּסֵ א ׁשֶ ר ַעל ֶזה - ֶזה ַהּנֹוׂשֵ הּוא ְמַדּבֵ ּמּוָבן ׁשֶ "ּכַ
ָבֵעי  ּדְ ַמאן  "ַהאי  א:  ַקּמָ ָבא  ּבָ ֶכת  ַמּסֶ ּבְ ָמָרא  ַהּגְ ְבֵרי  ּדִ ֶאת  ט  ְמַצּטֵ ָהַרְמַח"ל  ְרֶאה,  ּתִ ּבֹא 
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ם ֶאת ִהְלכֹות  רֹוֶצה ִלְהיֹות ָחִסיד, ָעָליו ְלַקּיֵ ְנִזיִקין" - ִמי ׁשֶ ם ִמיִלי ּדִ ְלֶמֱהֵוי ֲחִסיָדא... ְלַקּיֵ
ְנִזיִקין."

י ֶאת ֶזה!" ֵהִגיב ַיעְנִקי. ֱאֶמת? לֹא ָיַדְעּתִ "ָמה, ּבֶ

ֶהְחַלְטּתָ ַלֲהֹפְך ְלָחִסיד הֹוְרִקי ֶזה  ה ׁשֶ ַיעְנִקי ְוָאַמר, "ַיעְנִקי, ָהֻעְבּדָ יט ּבְ ס ִהּבִ 'יקֹוּבְ ָהַרב ּגֵ
ה יֹוֵדַע  דֹוִלים. ֲאָבל ַהִאם ַאּתָ ים ּגְ ֵהם ֲאָנׁשִ ה ְמאֹוד ֲחִסיֵדי הֹוְרִקי ׁשֶ ָבר ִנְפָלא - ֵיׁש ַהְרּבֵ ּדָ
ַמְדֵרָגה  ּבְ ה'  ֶאת  עֹוֵבד  ׁשֶ ָאָדם  רּוׁשֹו  ּפֵ ָחִסיד  'ָחִסיד'?  ג  ּשָׂ ַהּמֻ ל  ׁשֶ י  ָהֲאִמּתִ רּוׁש  ַהּפֵ ָמה 
ה  עֹוׂשֶ א  ֶאּלָ יֵניֶהם  ּדִ ְרֵטי  ּפִ י  ּפִ ַעל  ַהּתֹוָרה  ִמְצוֹות  ִקּיּום  ּבְ ק  ּפֵ ִמְסּתַ ֵאינֹו  הּוא  בֹוָהה.  ּגְ
ָכל  ֵהר ְמאֹוד ּבְ ל ֲעבֹוָדה זֹו הּוא ְלִהּזָ ָלִבים ָהִראׁשֹוִנים ׁשֶ ְ ין. ְוֶאָחד ַהּשׁ ּוַרת ַהּדִ ִלְפִנים ִמּשׁ

ל ֲאֵחִרים. ּנֹוֵגַע ְלָממֹון ׁשֶ ָמה ׁשֶ

ִאיָפה  ְ יֹוֵתר, ְוַהּשׁ ָבר ִנְפָלא ּבְ ֳהַרִים הּוא ּדָ ת ַאַחר ַהּצָ ּבָ ׁשַ ֶנֶסת ּבְ ֵבית ַהּכְ "ָלבֹוא ְוִלְלמֹד ּבְ
ֶרְך  ַהּדֶ ַמִהי  ָלַדַעת  ָצִריְך  אּוָלם  ִמיָנּה.  ּבְ ְמֻיֶחֶדת  ִהיא  ם  ּגַ יִקים  ּדִ ַהּצַ ַדְרֵכי  ּבְ ָלֶלֶכת  ָך  ּלְ ׁשֶ
יב ְלִדְבֵרי  ְוִהְקׁשִ ג  ס ַעל ַהּגַ ֵקן ִטּפֵ ל ַהּזָ ִהּלֵ ח ׁשֶ ּכַ ׁשְ ּתִ כֹוָנה ְוָהְראּוָיה ַלֲעׂשֹות זֹאת. ַאל  ַהּנְ

ַבר אֹותֹו..." ַעד ַלַחּלֹון, הּוא לֹא ׁשָ ַהּתֹוָרה ִמּבַ

ִניָמה?" ָמָחה ַיעְנִקי. ֵנס ּפְ קּוָעה - ֵאיְך ָהִייִתי ָאמּור ְלִהּכָ ֶלת ָהְיָתה ּתְ "ֲאָבל ַהּדֶ

ְמּתָ  ֶרְך ַאֶחֶרת. ׂשַ אּוַלי ָהִייָת מֹוֵצא ּדֶ יַע ָהַרב. "אֹו ׁשֶ ֵנס," ִהּצִ "אּוַלי לֹא ָהִייָת ָאמּור ְלִהּכָ
ִטים? ַהּתֹוָרה ָהְיָתה ְיכֹוָלה  ּפָ ת ִמׁשְ ָרׁשַ ּה ּפָ ן ּתֹוָרה ִהּנָ ד ְלַאַחר ַמּתַ ָאה ִמּיָ ּבָ ה ׁשֶ ָרׁשָ ַהּפָ ֵלב ׁשֶ
ַהּתֹוָרה  ׁשֶ יֹוֵתר  ּבְ ְוֶהָחׁשּוב  ָהִראׁשֹון  ָבר  ַהּדָ אּוָלם  ַוֲהָלכֹות,  ִמְצוֹות  ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ְלַמּנֹות 

ָממֹון ַהּזּוָלת." ָעֵלינּו ִלְהיֹות ְזִהיִרים ּבְ ֶדת אֹוָתנּו הּוא ׁשֶ ְמַלּמֶ

ׁש ְמִחיָלה," ָאַמר ַיעְנִקי. "לֹא ָהִייִתי ָצִריְך  בֹוד ָהַרב, ֲאִני ְמַבּקֵ ק ְלֶרַגע. "ּכְ ּתֵ ּתַ ַיעְנִקי ִהׁשְ
א  ּוְלַהּבָ אן  ּוִמּכָ י,  ַרְמּתִ ּגָ ׁשֶ ֶזק  ַהּנֶ ֲעבּור  ם  ּלֵ ֲאׁשַ ת  ּבָ ׁשַ ַאֲחֵרי  ֶנֶדר,  ִלי  ּבְ ַהַחּלֹון.  ֶרְך  ּדֶ ִלְקּפֹץ 
י!" י ִלְהיֹות ֶעֶבד ה' ֲאִמּתִ ַדְרּכִ ם ּבְ ים ֲאֵחִרים ּוְבָממֹוָנם, ּוְבָכְך ֶאְתַקּדֵ ֲאָנׁשִ ֵהר לֹא ִלְפּגַֹע ּבַ ֶאּזָ

ו, ִאם ּתּוַכל  ָניו. "ְוַעְכׁשָ ּפָ ִחּיּוְך ָרָחב ָמרּוַח ַעל  ׁשֶ ּכְ ס  'יקֹוּבְ ּגֵ ִנְפָלא!" ָאַמר ָהַרב  ן!  "ְמֻצּיָ
יהּוָדה' ְוִנְלַמד ּבֹו ַיַחד!" ה ְלָהִביא 'נֹוַדע ּבִ ׁשָ ַבּקָ ּבְ

ַׁשָּבת ָׁשלֹום ּוְמבָֹרְך!

ֵציָדה ַלֶּדֶרְך
ַרְך  ד אֹוָתנּו ה' ִיְתּבָ אֹותֹו ִלּמֵ ּמּוד ָהִראׁשֹון ׁשֶ ַהּלִ
ֲחֵבֵרינּו. ַע ּבַ ֵהר ֹלא ִלְפּגֹ ָעֵלינּו ְלִהּזָ ּתֹוָרה הּוא ׁשֶ ּבַ
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