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 ָתבֹוא
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ְצ ִעי ִרים

ֲה ֵבן
יַ ִּקיר
לִ י

לָ ָּמה
הַ ּנִ ּגּון
הַ ּזֶ ה הֲ כִ י
ְמ ַרּגֵ ׁש
ֶאת
הַ ְר ֵאל?

ֵאיזֶ ה נִּגּון
ַמ ְת ִחיל
ְּבאֹות כ'?
ֵא ֶצל ַס ָּבא
ּמֹוׁשב
וְס ְב ָּתא ַּב ָ
ַ
ִמ ְפּגָ ׁש ִמ ְׁש ַּפ ְח ִּתי
ָׂש ֵמ ַח ִּב ְמי ָֻחד

ָמס ֶֹרת ִמ ְׁש ַּפ ְח ִּתית
ְּב ֻׁשלְ ַחן ַה ַּׁש ָּבת
ֶׁשל ִמ ְׁש ַּפ ַחת
'רּופי
גְ ִ

ּכַ ָּמה סּוגֵ י
מּוזִ ָיקה ַא ֶּתם
ַמּכִ ִירים?
ֶׁש ֵּת ְדעּו לָ כֶ ם

ְּתעּו ַדת ַח ָּיל

רּופי.
הּוא ַה ְר ֵאל ְמנַ ֵחם גְ ' ִ

ַה ֵּשׁם ֶׁשּלִ י
ֲאנִ י ֶּבן ְׁשלֹוׁש ֶע ְׂש ֵרה.

ּתֹורה
ְּבכִ ָּתה ח' ְּב ַתלְ מּוד ָ
לֹומד
ֲאנִ י ּגָ ר ִּב ְרחֹובֹות ,וְ ֵ
א ְסנִ יף ַה ָּפנָ ָס ִאים ֶׁשּלִ י,
חק" ָּב ִעירָׁ .שם ּגַ ם נִ ְמ ָצ
"לֵ וִ י י ְִצ ָ
ח ֵבר ּכְ ָבר ַא ְר ַּבע ָׁשנִ ים.
ֶׁשּבֹו ֲאנִ י ָ
ּפה ֲח ִמ ָּשׁה ִּפ ְר ֵקי ַּתנְ יָא,
יֹוד ַע ְּב ַעל ֶ
ֲאנִ י ֵ
ת רֹאׁש ַה ָּשׁנָ ה ְּב ִמ ְׁשנָ ה.
וְ ֶאת ּכָ ל ַמ ֶּסכֶ

ֲח ִס ִידית ְמי ֶֻח ֶדת ֶׁשּלִ י:
ַהנְ ָהגָ ה
ִפּלָ הֶׁ ,שּבֹו ֲאנִ י ִמ ְת ַרּכֵ ז
ּבֹוחר ֶק ַטע ַא ֵחר ַּב ְּת
בּוע ֲאנִ י ֵ
ְּבכָ ל ָׁש ַ
ׂשּומת לֵ ב.
אֹומר אֹותֹו ְּבכַ ּוָנָ ה ִּוב ְת ַ
ִּב ְמי ָֻחד וְ ֵ

ַמ ֲע ָט ָפה
ה ִּמ ְפ ָק ָדה
ֵמ ַ
ַר ְב ֶּתם ּ ַפ ַעם ִעם ָאח אוֹ ָאחוֹ ת ׁ ֶש ָ ּל ֶכם? ֲא ָבל
'כמוֹ ׁ ֶש ָ ּצ ִר ְ
יך' – ְּכמוֹ ׁ ֶש ַרק
יבה טוֹ ָבהְּ ,
ְמ ִר ָ
ַא ִחים ְקרוֹ ִבים יוֹ ְד ִעים ָל ִריב .יָ ָצא ָל ֶכם?
ָח ֵבר ֵמ ַה ִּכ ָּתה ּ ָפ ַגע ָ ּב ֶכם ְ ּבצו ָּרה ָק ׁ ָשה
'ח ֶרם'?
יתם ּ ַפ ַעם ָק ְר ָ ּבנוֹ ת ׁ ֶשל ֵ
ְ ּביוֹ ֵתר? ֲהיִ ֶ
זוֹ לֹא ֲח ִק ַירת ִמ ׁ ְש ָט ָרה ,זֶ ה ַרק ְּכ ֵדי ִל ׁ ְשאוֹ ל ֶאת
ַה ּ ׁ ְש ֵא ָלה ַה ָ ּב ָאהַּ :כ ָּמה ַמ ֵהר ּתו ְּכל ּו ִל ְסל ַֹח ְל ִמי
ׁ ֶש ּ ָפ ַגע ָ ּב ֶכם?
ֲא ִפ ּל ּו ִאם ַא ֶּתם ַר ִּכים ְונוֹ ִטים ִל ׁ ְש ּכ ַֹח ְו ִל ְמחֹל
ו ְּל ַו ֵּתרַ ,א ֶּתם לֹא ִּת ְס ְלח ּו ִאם ַה ַ ּצד ַה ּ ׁ ֵשנִ י,
ַה ּפוֹ ֵג ַע ,לֹא יַ ְר ֶאה ָל ֶכם ׁ ֶשהוּא ְר ִצינִ יִ .אם ֶה ָח ֵבר
(מ ָּמ ׁש ָח ֵברֶ ׁ )...ש ָ ּיזַ ם ֶאת ַה ֵח ֶרם נֶ ְגדְּ ֶכם יַ ֲעבֹר
ַ
ּ
ְליַ ְד ֶכם ְ ּב ִדיוּק ְּכ ׁ ֶש ּתוֹ ִציא ּו ֶאת ַה ֶּסנְ דְּ ִויץ' ֵמ ַה ִּתיק
יחה" ְויַ ְמ ׁ ִש ְ
יך ָה ְל ָאה
"ס ִל ָ
ַל ֲארו ַּחת ּב ֶֹקר ְויִ ְל ַח ׁש ְ
– ַא ֶּתם לֹא ַּת ְח ׁ ְשב ּו ְל ֶר ַגע ִל ְסל ַֹח לוֹ ַ .א ֶּתם ִּת ְרצ ּו
ִל ְראוֹ ת ַמ ֲעשִׂ ים.
ָאז או ַּלי ְ ּבמוֹ ָצ ֵאי ַה ּ ׁ ַש ָ ּבת ַה ְ ּקרוֹ ָבהְּ ,כ ׁ ֶש ַ ּנ ֲעמֹד ְ ּב ֶא ְמ ַצע
(כ ּמו ָּבןַ ,רק ְ ּב ַה ְס ָּכ ָמה ׁ ֶשל
"ס ִליחוֹ ת" ַּ
ַה ַ ּליְ ָלה לוֹ ַמר ְ
ַא ָ ּבא ְו ִא ָּמא) – ֲאנַ ְחנ ּו ַח ָ ּי ִבים ְל ַה ְראוֹ ת ְר ִצינוּת .נִ ַ ּקח
ַה ְח ָל ָטה ַא ַחת ְק ַט ָ ּנה :זֶ ה יָ כוֹ ל ִל ְהיוֹ ת ְל ַה ְק ּ ִפיד יוֹ ֵתר
ואסער' ְליַ ד ַה ִּמ ָּטהְ ,ל ָב ֵר ְך ִ ּב ְר ַּכת ַה ָּמזוֹ ן
עגל ַו ֶ
ַעל 'נֶ ְ
ִמ ּתוֹ ְך ַה ִ ּב ְר ּכוֹ ן ,אוֹ ַל ֲעשׂ וֹ ת ָּכל יוֹ ם ַמ ֲעשֶׂ ה ֶא ָחד
ְל ָפחוֹ ת ׁ ֶשל ַא ֲה ַבת יִ שְׂ ָר ֵאלְ .ו ֵא ֶ ּלה ַרק דֻּ ְג ָמאוֹ ת.
ָּכל ֶא ָחד יִ ְב ַחר לוֹ ַמ ּ ׁ ֶשה ּו ֶא ָחד ָק ָטן ׁ ֶש ַ ּי ְר ֶאה ׁ ֶשהוּא
יחה ׁ ֶש ּלוֹ ִהיא לֹא ַרק ִמ ִּלים ֶא ָ ּלא יֵ ׁש
ְר ִצינִ יֶ ׁ ,ש ַה ְּס ִל ָ
יה ַּכ ָּונָ ה ֲא ִמ ִּתיתִ ,עם ַמ ֲעשִׂ ים.
ֵמ ֲאחוֹ ֶר ָ

ּמֹוצ ֵאי ַׁש ָּבת) ֲאנַ ְחנּו
(אּולי ֲא ִפּלּו ִמ ָ
ַ
ְּכ ָבר ִמּיֹום ִראׁשֹון
עּודת ַׁש ָּבתִּ .כ ְמ ַעט
אֹור ִחים ִל ְס ַ
ַמ ְת ִח ִ
ילים ַל ְחׁשֹב ַעל ְ
אֹור ִחים.
יֹוׁש ִבים ְס ִביב ַה ֻּשׁ ְל ָחן ֶׁש ָּלנּו ְ
ָּכל ַׁש ָּבת ְ
ִל ְפ ָע ִמים ֵאּלּו ֲח ֵב ִרים ֶׁש ִּליִ ,ל ְפ ָע ִמים ְּבנֵ י ִמ ְׁש ָּפ ָחה.
ַהּדֹוד ֶׁש ִּלי ְׁשנֵ יאֹורָ ,אח ֶׁשל ַא ָּבאִ ,מ ְת ָא ֵר ַח ֶא ְצ ֵלנּו
עּודה ִעם ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ֶׁשּלֹו ְל ִע ִּתים ְקרֹובֹות.
ַּב ְּס ָ

יק ִלית.
ֲאנַ ְחנּו ִמ ְׁש ָּפ ָחה ְמאֹוד מּוזִ ָ
אֹוה ִבים ָל ִׁשירְּ .ב ֻׁש ְל ַחן ַה ַּשׁ ָּבת
ֻּכ ָּלנּו ֲ
יֵ ׁש ָלנּו ִמנְ ָהג ִמ ְׁש ַּפ ְח ִּתי ְמ ַענְ יֵ ןֶׁ ,שהּוא
ַּגם סּוג ֶׁשל ִמ ְׂש ָחקֲ .אנַ ְחנּו ָׁש ִרים
ילים
נִ ּגּונִ ים ֲח ִס ִידּיִ ים ֶׁש ַּמ ְת ִח ִ
אֹותּיֹות ֶׁשל ֵׁשם ַה ָּפ ָר ָׁשה.
ָּב ִ
ִהּנֵ הְּ ,ב ַׁש ַּבת ָּפ ָר ַׁשת
"ּכי ָתבֹוא" ֲאנַ ְחנּו ָׁש ִרים
ִ
ק ֶֹדם ּכֹל נִ ּגּון ֶׁש ַּמ ְת ִחיל
"ּכ ַאּיָ ל
ְּבאֹות כ' – ְּכמֹו ְ
ַּת ֲערֹג" ,וְ ַא ַחר ָּכְך נִ ּגּון
ֶׁש ַּמ ְת ִחיל ְּבאֹות י' – ְּכמֹו
"יֵ ְלכּו ֵמ ַחיִ ל ֶאל ָחיִ ל".
נִ ְר ֶאה ִלי ֶׁש ְּת ַפ ְס ֶּתם,
ֹלא?
ילה
זֹאת ָמס ֶֹרת ֶׁש ִה ְת ִח ָ
ֵא ֶצל ַס ָּבא ְס ַע ְדיָ ה,
ַא ָּבא ֶׁשל ַא ָּבאַ .א ָּבא
ׁשֹוכ ַח ֶאת
ְּב ַע ְצמֹו ֹלא ֵ
ֻׁש ְל ַחן ַה ַּשׁ ָּבת ַּב ַּביִ ת
ֶׁשּלֹוְּ ,כ ֶׁשהּוא ָהיָ ה
יֶ ֶלד – וְ הּוא ֶה ֱע ִביר
ֶאת זֶ ה ָלנּוַ .א ַּגבֲ ,אנִ י
יׁשית ַמ ְמ ִליץ ְל ֻכ ָּלם
ִא ִ
ְל ַא ֵּמץ ֶאת זֶ ה ְּב ֻׁש ְל ַחן
ַה ַּשׁ ָּבת!

יטב
בּועִ .אם ִה ְתּבֹונַ נְ ֶּתם ֵה ֵ
ֶּב ַטח ַר ִּבים ִמ ֶּכם ְּכ ָבר ִה ְצ ִליחּו ְלנַ ֵחׁש ַעל ֵאיזֶ ה ֻמ ָּשׂג נְ ַד ֵּבר ַה ָּשׁ ַ
ּולזַ הֹות ֶאת
הֹופ ָיעה ָּכאן ַּב ָּמדֹור ַּב ָּשׁ ַ
ַּב ְּתמּונָ ה ֶׁש ִ
בּוע ֶׁש ָע ַבר ,יְ ָכ ְל ֶּתם ְל ַה ְר ִּגיׁש ֶאת ָה ֲאוִ ָירה ְ
יטּוא ְציָ ה...
ַה ִּס ַ
ער ֵהייט"ֵ .איזֹו ִמ ָּלה ֲא ֻר ָּכה ,וְ ַכ ָּמה ֲה ָברֹות...
אק ְל ִד ֶ
ּמּובןַ ,על ַה ִּבּטּוי ָ
ֲאנַ ְחנּו ְמ ַד ְּב ִריםַּ ,כ ָ
יק ְ
"ׁש ְ
אֹומר?
ּומה זֶ ה ִּב ְכ ָלל ֵ
ְמ ֻס ָּבְך ֲא ִפּלּו ַל ֲהגֹות ֶאת זֶ ה! ָ

ֻמ ָּׂש ִגים
ִּב ְתמּונֹות
2

ַה ִּמ ָּלה ַהּזֹוְּ ,ביִ ִידיׁשְ ,מ ָת ֶא ֶרת ֶאת ַה ַּמ ָּצב ֶׁשּבֹו ֲח ִס ִידים ָהיּו נִ ָּג ִׁשים ַל ֲא ִמ ַירת ַה ְּס ִליחֹות
"ׁש ַּבת ְס ִליחֹות".
מֹוצ ֵאי ַ
ָה ִראׁשֹונֹותְּ ,ב ָ
"לָך ַה ֵּשׁם ַה ְּצ ָד ָקה וְ ָלנּו
ֲח ִס ִידים ִה ְר ִּגיׁשּו ֶׁש ְּכ ֵדי ַל ֲעמֹד ִל ְפנֵ י ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא וְ ַ
לֹומר ְ
ּול ִה ְׁש ַּתּנֹות – ַחּיָ ִבים ָל ֶׁש ֶבת ְל ִה ְתוַ ֲעדּות ְר ִצינִ ית ִל ְפנֵ י ֵכן.
ּב ֶֹׁשת ַה ָּפנִ ים"ְ ,ל ַב ֵּקׁש ְס ִל ָ
יחה ְ
עֹור ִרים ֶא ָחד ֶאת ַה ֵּשׁנִ י ,וְ ַרק ָּכְך נִ ָּג ִׁשים
ּומ ְ
עֹור ִרים ְ
"ל ַחּיִ ים" ַּכה ֶֹגןִ ,מ ְת ְ
אֹומ ִרים ְ
ַּב ִה ְתוַ ֲעדּות ְ
לֹומר ֶאת ַה ְּס ִליחֹות.
ַ
ּלּולי ֶׁש ָּלּה
ער ֵהייט" זֹו ִמ ָּלה ֶׁש ְּמ ָת ֶא ֶרת ֶאת ַה ַּמ ָּצב ַהּזֶ ה ְּב ִדּיּוקַ .ה ֵּפרּוׁש ַה ִּמ ִ
אק ְל ִד ֶ
ָ
יק ְ
"ׁש ְ
לֹומר ֶאת ַה ְּס ִליחֹות
נֹודדּות' ,וְ ַה ַּכּוָנָ ה ִהיא :נֶ ֱע ָמ ִדים ַ
ְּב ִע ְב ִרית הּוא ַמ ֶּשׁהּו ְּכמֹו 'ּתֹוְך ְּכ ֵדי ִה ְת ְ
רֹומם ֶׁש ְּמ ַׁש ֵּלב ְר ִצינּות וְ ִׂש ְמ ָחה.
רּוח ְמ ָ
ּוב ַמ ַּצב ַ
ִמּתֹוְך ִה ְתוַ ֲעדּות ְ

ּכּורים.
ַה ָּפ ָר ָׁשה ֶׁש ָּלנּו ְמ ַד ֶּב ֶרת ַעל ִמ ְצוַ ת ֲה ָב ַאת ַה ִּב ִ
ילה ַרק ַא ֲח ֵרי ֶׁש ָּכל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל נִ ְכנְ סּו ָל ָא ֶרץ ,וְ ָכל ֵׁש ֶבט
ַּב ִּמ ְצוָ ה ַהּזֹו יֵ ׁש ְּפ ָרט ְמ ַענְ יֵ ןִ :היא ִה ְת ִח ָ
אֹומ ֶרת ִל ְפנֵ י ַה ִּמ ְצוָ ה – "וְ ָהיָ ה ִּכי ָתבֹוא
ּתֹורה ֶ
ִק ֵּבל ֶאת ַה ֵח ֶלק ֶׁשּלֹו ָּב ָא ֶרץ וְ ִה ְתיַ ֵּשׁב ּבֹוְּ ,כמֹו ֶׁש ַה ָ
ֶאל ָה ָא ֶרץ".
נִ ְׁש ֶא ֶלת ַה ְּשׁ ֵא ָלהָ :ל ָּמה ְל ַחּכֹות? ָל ָּמה ֹלא ֶׁש ָּכל ִמי ֶׁשּזָ ַרע ָׂש ֶדה אֹו נָ ַטע ֵעץ ,וְ יֵ ׁש לֹו ֵּפרֹות
יֹודה ְל ַה ֵּשׁם ַעל ַה ֶּשׁ ַפע וְ ַהּטֹוב ֶׁשהּוא ֶה ֱענִ יק לֹו?
אֹותם ְל ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש וְ ֶ
ּכּורים – יָ ִביא ָ
ִּב ִ
יהּודי ַא ֵחר ָח ֵסר ַמ ֶּשׁהּוַּ ,גם ֶא ְצ ִלי
אֹותנּו ַה ְר ֵּבהִ .אם ִל ִ
ּומ ַל ֶּמ ֶדת ָ
ַה ְּת ָ
ׁשּובה ְמ ַא ֶּל ֶפת ְמאֹוד ְ
הּודים ִק ְּבלּו ֶאת ַהּנַ ֲח ָלה ֶׁש ָּל ֶהם
כֹולה ִל ְהיֹות ֲהנָ ָאה ֻמ ְׁש ֶל ֶמתָ .ל ֵכןִ ,אם ֲע ַדיִ ן ֹלא ָּכל ַהּיְ ִ
ֹלא יְ ָ
ּכּורים.
ּולהֹודֹות ַל ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעל ַה ִּב ִ
וְ ִה ְתיַ ְּשׁבּו ָּבּהִ ,אי ֶא ְפ ָׁשר ִל ְׂשמ ַֹח ְ

ִמ ָּס ִביב
לַ ֻּׁשלְ ָחן
ִמ ְׁש ַּפ ַחת

'רּופי
גְ ִ

סּוקים ַרק ְּב ַע ְצ ֵמנּוֶ ,א ָּלא
ִמ ָּכאן ֲאנַ ְחנּו ְמ ִבינִ ים ַעד ַּכ ָּמה ָחׁשּוב ִל ְדאֹג ַל ֲא ֵח ִריםֹ .לא ִל ְהיֹות ֲע ִ
ּוב ֵלב ָׁש ֵלם.
ָל ִׂשים ֵלב ֶׁש ַּגם ְל ִמי ֶׁש ְּליָ ֵדנּו יֵ ׁש ָּכל ָמה ֶׁשהּוא זָ קּוק לֹוַ .רק ָאז ַ
נּוכל ִל ְׂשמ ַֹח ֶּב ֱא ֶמת ְ

ַא ַחד ַה ַּמ ֲא ָכ ִלים ֶׁש ֲאנִ י
אֹוהב ְּב ַׁש ָּבת זֶ ה
ֲה ִכי ֵ
ַה ָּדג ֶׁשל ִא ָּמאִ .א ָּמא
מּוׁשט ְּבר ֶֹטב
ְמ ִכינָ ה ַּדג ְ
ּומ ָּמׁש-
יסיַ ,
ָאדֹם ֲע ִס ִ
ַמ ָּמׁש ָח ִריף...
ְלנַ ֵּגב ֶאת ָהר ֶֹטב ַּב ַח ָּלה
– זֶ ה ַה ַּמ ְמ ָּתק ְל ַׁש ָּבת
ֶׁש ִּלי...

עּודת
בּוע ִּב ְס ַ
ְּב ָכל ָׁש ַ
יׁשהּו ֵמ ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה
ַׁש ָּבת ִמ ֶ
קֹורא ִסּפּור ֲח ִס ִידי
ֵ
"ה ָּפ ָר ָׁשה
ְמ ַענְ יֵ ן ֵמ ַה ֵּס ֶפר ַ
ַה ֲח ִס ִידית" .יֵ ׁש ָׁשם
ּפּורים ֲח ִס ִידּיִ ים
ִס ִ
ימים ְל ָכל ָּפ ָר ָׁשה,
ֶׁש ַּמ ְת ִא ִ
יבים ְּב ִענְ יָ ן ַרב.
וְ ֻכ ָּלם ַמ ְק ִׁש ִ
עֹור ִרים
ַא ֲח ֵרי ַה ִּסּפּור ִמ ְת ְ
ּנֹוׂשא,
ַּגם ִּדּיּונִ ים ַעל ַה ֵ
ּכּוחים...
וְ ִל ְפ ָע ִמים ֲא ִפּלּו וִ ִ

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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