ב"ה

ַּפנ ָ ָס ִאים
הַ ְּׁשבּועֹון ֶׁשל ַחּיָלֵ י צִ בְ אֹות הַ ֵּׁשם

ֶע ֶרב ַׁש ַּבת ק ֶֹדׁש ָּפ ָר ַׁשת ּכִ י ֵת ֵצא
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ְצ ִעי ִרים

ָה ִיי ִתי
ֵא ֶצל ָה ַר ִּבי
ַהּיֹו ָמן ָה ִ
אי ִׁשי ֶׁשל זַ לְ ִמי
ִמ ִ
ּטי ַסת ַה ָּפנָ ָס ִאים

ְּתעּו ַדת ַח ָּיל

רּוס ִקין.
ּדֹוּב ְ
ׁשנֵ יאֹור זַ לְ ָמן (זַ לְ ִמי) ְ
ַה ֵּשׁם ֶׁשּלִ י הּוא ְ
ֲאנִ י ֶּבן ְׁשלֹוׁש ֶע ְׂש ֵרה.

ַע
ל
זַ
ְ
י
ָ
פ
נֵ
י
וִ
יזָ
ה
ְ
ׁש
ַ
מ
ַה ָּמדֹור " ֶׁש ֵּת ְדעּו לָ כֶ ם" ְמ ַס ֵּפר לָ כֶ ְע ֶּתם?

ם
ּכָ ל ָמ
ה ֶׁש ָּצ ִריְך לָ ַד ַעת ַ
על ַא ְׁש ַרת ְׁש ִה ָּיה

לֹומד ְּבכִ ָּתה ח'
ר ְּב ִמגְ ַּדל ָה ֵע ֶמק ,וְ ֵ
ֲאנִ י ּגָ
נִ ְמ ָצא ְסנִ יף ַה ָּפנָ ָס ִאים
ּתֹורה ָּב ִעירָׁ .שם ּגַ ם
ְּב ַתלְ מּוד ַה ָ
ָח ֵבר ּכְ ָבר ָח ֵמׁש ָׁשנִ ים.
ֶׁשּלִ יֶׁ ,שּבֹו ֲאנִ י
ה ִס ְד ֵרי ִמ ְׁשנָ ה ְׁשלֵ ִמים,
יֹוד ַע ְּב ַעל ֶּפה ַא ְר ָּב ָע
ֲאנִ י ֵ
ַמ ֶּסכֶ ת ְמגִ ּלָ ה ַּבּגְ ָמ ָרא.
וְ ֶאת
יֹוצא לְ ִ'מ ְב ַצע ְּת ִפּלִ ין'
ית ְמי ֶֻח ֶדת ֶׁשּלִ יֲ :אנִ י ֵ
ַהנְ ָהגָ ה ֲח ִס ִיד
כָ ל יֹום ִׁש ִּשׁי ִּב ְק ִביעּות.
ְּב

ַמ ֲע ָט ָפה
ה ִּמ ְפ ָק ָדה
ֵמ ַ
ִאם ָהי ּו נוֹ ְתנִ ים ָל ֶכם עוֹ ד ׁ ָש ָעה ַא ַחת ְ ּב ׁ ָשבו ַּע,
יתם עוֹ שִׂ ים ָ ּב ּה?
ָמה ֲהיִ ֶ

עּודת
ַה ְּפ ִריט ֲה ִכי ָחׁשּוב ֶׁשּנִ ְמ ָצא ַעל ַה ֻּשׁ ְל ָחן ֶׁש ָּלנּו ִּב ְס ַ
"ל ַחּיִ ים" ֶׁש ַא ָּבא ֶׁש ִּלי ִק ֵּבל ֵמ ָה ַר ִּבי
ַׁש ָּבת הּוא ַּב ְקּבּוק ְ
יבה ִּבנְ יּו ֵהיְ ֶבןַ .א ָּבא ִא ְר ֵּגן
ְּכ ֶׁשהּוא ָהיָ ה ִּב ְׁש ִליחּות ַּבּיְ ִׁש ָ
ימה יַ יִ ן
ּומזַ ג ְּפנִ ָ
ִה ְתוַ ֲעדּות ,וְ ָה ַר ִּבי נָ ַתן לֹו ֶאת ַה ַּב ְקּבּוק ָ
ֵמ ַה ָּג ִב ַיע ֶׁשּלֹו ,וְ ָא ַמר לֹו ְל ַח ֵּלק ֵמ ַה ַ'ּמ ְׁש ֶקה' ַּב ִה ְתוַ ֲעדּות.
ּוב ָכל ַׁש ָּבת ֵמ ָח ָדׁש ַה ַּב ְקּבּוק
ָע ְברּו ֵמ ָאז ֶע ְׂשרֹות ָׁשנִ יםְ ,
אֹומ ִרים ֶׁש ָּכל ִמי
"ל ַחּיִ ים"ֶ .א ְצ ֵלנּו ַּב ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ְ
ִמ ְת ַמ ֵּלא ִּב ְ
טֹובה!
"ל ַחּיִ ים" ֵמ ַה ַּב ְקּבּוק ַהּזֶ הִ ,מ ְׁש ַּתּנֶ ה ְל ָ
ֶׁש ֵ
אֹומר ְ

ַוואוַּּ ,כ ָּמה דְּ ָב ִרים ָהיִ ינ ּו ַמ ְס ּ ִפ ִ
יתי
יקיםָ .היִ ִ
יעי ְ ּב ִס ְד ַרת ַה ּקוֹ ִמ ְ
יקס
קוֹ ֵרא ֶאת ַה ֵּס ֶפר ַה ּ ׁ ְש ִב ִ
יתי לוֹ ֵמד עוֹ ד דַּ ף ְ ּג ָמ ָרא ְ ּב ַעל
ָה ֲאהו ָּבה ָע ַליָ ,היִ ִ
יתי ּבוֹ ֵל ַע עוֹ ד ַּכ ָּמה ַא ְר ִט ִ
יקים ֲח ָל ִב ִ ּיים.
ּ ֶפהָ ,היִ ִ
ָּכל ֶא ָחד ְו ַה ֲחלוֹ מוֹ ת ׁ ֶש ּלוֹ .
ֲא ָבל ַא ֶּתם יוֹ ְד ִעים ָמה? ֶאת ַה ְ ּז ַמן לֹא מוֹ ְד ִדים
ְ ּב ַכ ּמוּתָ .ה ַר ִ ּבי ָחזַ ר לֹא ּ ַפ ַעם ַעל ָה ִא ְמ ָרה ׁ ֶשל
'שנוֹ ת
ָה ַר ִ ּבי ַה ּקוֹ ֵדם ׁ ֶש ַה ּ ׁ ָשנִ ים ׁ ֶשל ָא ָדם ֵהן לֹא ׁ ְ
ַהדַּ ְר ּכוֹ ן' ׁ ֶש ּלוֹ  ...יֵ ׁש ֲאנָ ׁ ִשים זְ ֵקנִ ים ׁ ֶש ַה ְר ֵ ּבה יָ ִמים
ׁ ֶש ָ ּל ֶהם ,ו ְּב ִמ ְצ ַט ֵ ּבר זֶ ה ְּכ ָבר ׁ ָשנִ יםִ ,ה ְת ַ ּבזְ ְ ּבזוּ,
נֶ ֶע ְלמוְּ .ויֵ ׁש יְ ָל ִדים ְק ַט ִ ּנים ׁ ֶש ִ ּנ ְ ּצל ּו ֶאת ַה ְ ּז ַמן ׁ ֶש ָ ּל ֶהם
ְּכמוֹ ׁ ֶש ָ ּצ ִר ְ
יך – ָאז ֵהם לוֹ ְק ִחים ִא ָּתם ְל ָכל ָמקוֹ ם ׁ ָשנִ ים
ְמ ֵלאוֹ ת ו ְּגדו ּׁשוֹ תֲ ,עמוּסוֹ ת ְ ּבת ֶֹכן ו ְּב ַמ ֲעשִׂ ים טוֹ ִבים.
יכים ָל ַד ַעת דָּ ָבר ָח ׁשוּב ֶא ָחדַ :ה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברוּךְ
ֲאנַ ְחנ ּו ְצ ִר ִ
הוּא נָ ַתן ָלנ ּו ַח ִ ּייםְ ,ונָ ַתן ָלנ ּו זְ ַמןְ .ויֵ ׁש ָלנ ּו ָּכאן ָ ּבעוֹ ָלם
ׁ ְש ִליחוּת .לֹא ָּכל ֶא ָחד יָ כוֹ לְ ,ולֹא ָּת ִמיד ֶא ְפ ׁ ָשרָ ,ל ַד ַעת
ָמה ְ ּב ִד ּיוּק ְמ ַח ֶּכה ָלנ ּו – ֵאיזֶ ה ַמ ֲעשֶׂ ה טוֹ ב ַל ֲעשׂ וֹ ת,
ֵאיזוֹ נְ ׁ ָש ָמה ְל ָק ֵרבֵ ,איזֶ ה 'נִ יצוֹ ץ' ְל ָב ֵררֲ .א ָבל ָמה
ׁ ֶש ָ ּבטו ַּח זֶ ה ׁ ֶש ֶאת ַה ְ ּז ַמן נָ ְתנ ּו ָלנ ּו ְּכ ֵדי ַל ֲעשׂ וֹ ת ֶאת ָמה
ׁ ֶש ַה ּ ׁ ֵשם רוֹ ֶצהּ ְ .ב ָכל ֶר ַגעּ ְ ,ב ָכל ׁ ְשנִ ָ ּיה – ִל ְלמֹד ּתוֹ ָרה,
ְל ַק ֵ ּים ִמ ְצ ָוהַ ,ל ֲעשׂ וֹ ת נַ ַחת רו ַּח.
"שנֵ י
ָאז או ַּלי ִל ְכבוֹ ד ַח"י ֱאלוּל ,יוֹ ם ַה ֻה ֶ ּל ֶדת ׁ ֶשל ׁ ְ
'ל ַק ַחת ֶאת ַה ְ ּז ַמן'
ַה ְּמאוֹ רוֹ ת ַה ְ ּגדוֹ ִלים" ׁ ֶש ָ ּלנוּ ,נַ ְח ִליט ָ
– ֲא ָבל ַ ּב ּמו ָּבן ַה ִח ּיו ִּבי? הוֹ ְל ִכים ַעל זֶ ה?

ַא ָּבא ֶׁש ִּלי
יבה
ַמ ְׁש ִּפ ַיע ַּבּיְ ִׁש ָ
דֹולה ְּב ִמ ְג ַּדל ָה ֵע ֶמק.
ַה ְּג ָ
הּוא ָּת ִמיד חֹוזֵ ר ֵמ ַה ְּת ִפ ָּלה
אֹור ִחיםִ ,מ ָּכל ִמינֵ י
ַּבּיְ ִׁש ָ
יבה ִעם ְ
ִ
יבהֲ ,ח ִס ִידים,
חּורים ֵמ ַהּיְ ִׁש ָ
סּוגיםַּ .ב ִ
ּו'מק ָֹר ִבים' ,וְ ַגם
ִל ָ
יט ִאיםָ ,מ ָס ְר ִּתּיִ ים ְ
ִמ ְׁש ָּפחֹות ֵמ ַה ְּק ִה ָּלה ִמ ְת ָא ְרחֹות ֶא ְצ ֵלנּו
ִמ ֵּדי ַּפ ַעם.
עּודה,
ּות ִח ַּלת ַה ְּס ָ
ַא ַּגבַ ,א ֲח ֵרי ַה ִּקּדּוׁש ְ
אֹור ִחיםַ .ה ֵּשׁמֹות
ַא ָּבא ַמ ִּציג ֶאת ָּכל ָה ְ
ּומ ַענְ יְ נִ ים...
וְ ָה ֲאנָ ִׁשים ַמ ָּמׁש ְמ ֻגּוָנִ ים ְ

ּבֹוד ִקים ֶאת ָּכל
ח ֶֹדׁש ֱאלּול זֶ ה ח ֶֹדׁש ֶׁשל ֶח ְׁשּבֹון נֶ ֶפׁש ,זֶ ה זְ ַמן ֶׁשּבֹו ֲאנַ ְחנּו ְ
ּומ ַח ְּפ ִׂשים ָמה ְל ַת ֵּקן וְ ֵאיְך ְל ִה ְׁש ַּת ֵּפר.
ָמה ֶׁש ָע ִׂשינּו ְ
ׁשּובים ַּבח ֶֹדׁש ַהּזֶ ה הּוא ַח"י ֱאלּול ,יֹום ַה ֻה ֶּל ֶדת ֶׁשל
וְ ַא ַחד ַהּיָ ִמים ֲה ִכי ֲח ִ
ַה ַּב ַעל ֵׁשם טֹוב וְ ֶׁשל ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקן.
ִׂשימּו ֵלב ֵאיזֶ ה ֶר ֶמז נִ ְפ ָלא ִמ ְס ַּת ֵּתר ָּכאן!
עֹוׂשה ֶאת ָּכל ח ֶֹדׁש ֱאלּול
"חי" .הּוא ֶ
ַהּיֹום ַהּזֶ ה הּוא ֹלא ְס ָתם י"ח ,הּוא ַ
ׁשּובה,
עֹוס ִקים ִּב ְת ָ
ֶ
ּומ ֵלא ֶמ ֶרץ .זֹאת
"חי" וְ ָׂש ֵמ ַח ָ
ַ
אֹומ ֶרתַּ :גם ְּכ ֶׁש ְ
צּובים
ימי – ָאסּור ִל ְהיֹות ֲע ִ
עֹוׂשים ֶח ְׁשּבֹון נֶ ֶפׁש ְּפנִ ִ
ַּגם ְּכ ֶׁש ְּמ ַת ְּקנִ ים וְ ִ
ּומ ֻד ָּכ ִאיםָ .צ ִריְך ָּת ִמיד ִל ְהיֹות ְּב ִׂש ְמ ָחהְ ,מ ֵל ִאים ְּב ֶאנֶ ְר ְּגיָ ה – ִּכי ַרק ָּכְך
ְ
ּול ִה ְת ַק ֵּדם.
ם
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ִמ ָּס ִביב
לַ ֻּׁשלְ ָחן
ִמ ְׁש ַּפ ַחת

רּוס ִקין
ּדֹוּב ְ
ְ

עּודת ֵליל ַׁש ָּבת
ְס ַ
ֶא ְצ ֵלנּו ַּב ַּביִ ת ִהיא ַמ ָּמׁש
עּודה
ִה ְתוַ ֲעדּותְּ .ב ִסּיּום ַה ְּס ָ
ָה ִר ְׁש ִמית ִמ ְצ ָט ְר ִפים עֹוד
חּוריםֲ ,אנַ ְחנּו
ּוב ִ
אֹור ִחים ַ
ְ
יׁשים ַל ֻּשׁ ְל ָחן ִּכּבּוד
ַמ ִּג ִ
קֹורן וְ עֹוד
ַקל ,עּוגֹות
ּוּפֹוּפ ְ
ְ
ימים
ָּכל ִמינֵ י ְּד ָב ִרים ְט ִע ִ
ֶׁשל "עֹנֶ ג ַׁש ָּבת" ,וְ ָה ֲאוִ ָירה
ִמ ְת ַח ֶּמ ֶמתַ ,עד ֶׁש ְּב ָׁש ָעה
ְמ ֻא ֶח ֶרת ַּב ַּליְ ָלה ֻּכ ָּלם
רֹוק ִדים...
ָק ִמים וְ ְ

ּתֹורן ְׁש ִתּיָ ה .זֹו ַא ֲח ָריּות
ֲאנִ י ַ
אֹור ִחים ָּב ִאים ֵא ֵלינּוַ .ה ֻּשׁ ְל ָחן
ִּת ְראּו ַּכ ָּמה ְ
ֶׁש ִּלי ַל ֲעקֹב ַא ֲח ֵרי ַמ ַּצב ַה ְּשׁ ִתּיָ ה,
יקים ִּב ְׁש ִביל ֻּכ ָּלם.
וְ ַה ִּכ ְּסאֹות ֶׁשל ַה ָּסלֹון ֹלא ַמ ְס ִּפ ִ
ּול ַה ִּגיׁש
ְל ַה ְכנִ יס ַל ְּמ ָק ֵרר ְ
ֲאנַ ְחנּו ְמ ַח ְּב ִרים ֻׁש ְל ָחנֹות ִמ ְת ַק ְּפ ִלים וְ ִכ ְּסאֹות
ַל ֻּשׁ ְל ָחן.
עּודה
ְּפ ַל ְס ִטיקְּ ,כ ֵדי ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר יִ ְהיֶ ה ָל ֶׁש ֶבת וְ ֵל ָהנֹות ֵמ ַה ְּס ָ
ּול ַא ְר ֵּגן ֶאת ַה ֻּשׁ ְל ָחן ַהּזֶ ה – זֹו
ּומ ִּד ְב ֵרי ַה ָ
ִ
ּתֹורהָּ .כ ָכה זֶ ה ָּכל ַׁש ָּבתְ .
תֹורנּותְּ .כ ָבר ְּביֹום
מּוליק ִמ ְת ַח ְּל ִקים ְּב ָ
ימהֲ .אנִ י וְ ָא ִחי ְׁש ִ
יכת ְמ ִׂש ָ
ֲח ִת ַ
ּופֹור ִׂשים ֶאת ַה ַּמּפֹות.
ֲח ִמ ִ
יׁשי ֲאנַ ְחנּו ְמ ַס ְּד ִרים ֶאת ַה ֻּשׁ ְל ָחן וְ ַה ִּכ ְּסאֹות ְ

ִמ ְב ַצע ְמזּוזָ ה
"מ ְב ַצע
בּוע ַעל ִ
ְּבח ֶֹדׁש ֱאלּול נָ הּוג ִל ְבּדֹק ֶאת ַה ְּת ִפ ִּלין וְ ַה ְּמזּוזֹות ,וְ ָל ֵכן נְ ַד ֵּבר ַה ָּשׁ ַ
ְמזּוזָ ה".

ֻמ ָּׂש ִגים
ִּב ְתמּונֹות
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"מ ְב ָצע" זֶ ה ְּכמֹו ַ'ק ְמ ֵּפיְ ן',
"מ ְב ַצע ְמזּוזָ ה"ִ .
ֶא ָחד ֵמ ֲ"ע ֶׂש ֶרת ַה ִּמ ְב ָצ ִעים" ֶׁשל ָה ַר ִּבי הּוא ִ
מּודעּות ְל ִמ ְצוָ ה ְמ ֻסּיֶ ֶמתִּ .ב ְׁשנַ ת תשל"ד ָה ַר ִּבי
עֹור ֶרת ָ
ּומ ֶ
יָ זְ ָמה ְמיֻ ֶח ֶדת ֶׁש ָּשׂ ָמה ָּד ֵגׁש ְ
הּודי.
"מ ְב ַצע ְמזּוזָ ה" ,וְ ָא ַמר ֶׁש ַהּיַ ַעד הּוא ִל ְקּב ַֹע ְמזּוזֹות ְּכ ֵׁשרֹות ְּב ָכל ַּביִ ת יְ ִ
ִה ְכ ִריז ַעל ִ
ְּפ ָע ִמים ַרּבֹות ָה ַר ִּבי ִּד ֵּבר ַעל ָּכְך ֶׁש ַּל ְּמזּוזָ ה יֵ ׁש ְס ֻג ָּלה ְמיֻ ֶח ֶדת ִל ְׁש ִמ ָירה וַ ֲה ָגנָ ה
ִמ ַּס ָּכנֹות וַ ֲאסֹונֹותַּ .ב ַּקיִ ץ ֶׁשל ְׁשנַ ת תשל"ד ִה ְת ַר ֵחׁש ַה ֶּט ַבח ַּבּיִ ּשּׁוב ַה ְּצפֹונִ י
מּוׁשים ָל ְק ָחה ִּכ ְבנֵ י ֲע ֻר ָּבה יְ ָל ִדים ֵמ ָה ִעיר ְצ ַפת
יס ִטים ֲח ִ
ַמ ֲעלֹותֻ .ח ְליַ ת ֶט ִ
רֹור ְ
ּכֹוׁשל ֶׁשל ּכֹוחֹות
ֶׁש ִּטּיְ לּו ָּב ֵאזֹור וְ ָלנּו ְּב ֵבית ַה ֵּס ֶפר ְּב ַמ ֲעלֹותְ .ל ַא ַחר נִ ְסיֹון ִחּלּוץ ֵ
אֹותםְ .ל ַא ַחר ָה ָאסֹון,
ַה ִּב ָּטחֹוןַ ,ה ְּמ ַח ְּב ִלים ָר ְצחּו ֶאת ַהּיְ ָל ִדים וְ ַאנְ ֵׁשי ַה ֶּצוֶ ת ֶׁש ִּלּוּו ָ
ָה ַר ִּבי ִּד ֵּבר ִּב ְכ ֵאב ַעל ָּכְך ֶׁש ֵח ֶלק ֵמ ַה ְּמזּוזֹות ֶׁשל ַהּנִ ְר ָצ ִחים ָהיּו ְּפסּולֹות.

יכם ְמ ַר ֶּמזֶ ת
ַה ְּתמּונָ ה ֶׁש ִּל ְפנֵ ֶ
ַעל ַה ֻּמ ָּשׂג ֶׁשּנַ ִּכיר ַּב ִּג ָּליֹון ַה ָּבא.
נַ ּסּו ְל ַגּלֹות ַעל ֵאיזֶ ה ֻמ ָּשׂג
ׁשּוב ְת ֶכם
ְמ ֻד ָּברִׁ ,ש ְלחּו ֶאת ְּת ַ
ַל ַּמ ֲע ֶר ֶכת ,וְ ִאם ְצ ַד ְק ֶּתם -
ִתזְ ּכּו ִּב ְפ ָרס יָ ָקר ְלֹלא ַה ְג ָר ָלה
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