ַּפנ ָ ָס ִאים

ב"ה

הַ ְּׁשבּועֹון ֶׁשל ַחּיָלֵ י צִ בְ אֹות הַ ֵּׁשם

ֶע ֶרב ַׁש ַּבת ק ֶֹדׁש ָּפ ָר ַׁשת נ ַֹח
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ְצ ִעי ִרים

ְמדֹו ִר
ּו ְמי ַעם ֲח ָד ִׁשים
ְמ ַ נְ ְינִ ים
חּכִ ים ָלכֶ ם!
ַהּכֹל
ָּברֹאׁש
זֶ הּות
ְׁשאּולָ ה
ֻעּזִ י ַק ְּפלּון
ִעם ִסּפּור ֶמ ַתח
ְּב ֶה ְמ ֵׁשכִ ים ָח ָדׁש

ֶא ְתּגַ ר ֲח ִׁש ָיבה
ִּובּלּוׁש ַּב ִּצּיּור ֶׁשל
ְׁשנֵיאֹור לִ ְיּפ ְס ֶקר

ֹלא ַה ַּבי ְָׁשן
לָ ֵמד
ָּדן ַהּלַ ְמ ָדן י ֲַענֶה לָ כֶ ם
ַעל ַה ְּׁש ֵאלֹות ֲהכִ י
ְמ ַענְ יְנֹות

ֵס ֶדר,
נִּגּונִים

ְּתעּו ַדת ַח ָּיל

יֹוסף ַח ִּיים
ַה ֵּשׁם ֶׁשּלִ י הּוא ֵ
"ח ִי ִימי") ּכַ ְר ִמי.
ֶׁשּלִ י ַּב ִּמ ְׁש ָּפ ָחה הּוא ַ
(הּכִ ּנּוי
ַ
ֲאנִ י ֶּבן ְׁש ֵּתים ֶע ְׂש ֵרה.

לֹומד ְּבכִ ָּתה ז
ֶׁש ְּב ִק ְריַת ַמלְ ָאכִ י ,וְ ֵ
י ּגָ ר ְּבנַ ֲחלַ ת ַהר ַח ַּב"ד
א ְסנִ יף ַה ָּפנָ ָס ִאים ֶׁשּלִ י,
ֲאנִ
ַּב ְּשׁכּונָ הָׁ .שם ּגַ ם נִ ְמ ָצ
ּתֹורה
ְּב ַתלְ מּוד ַה ָ
(אּגַ בּ :כְ ֶׁש ִה ְת ַק ַּבלְ ִּתי
יק – ּכְ ָבר ָח ֵמׁש ָׁשנִ ים ַ
ֶׁשּבֹו ֲאנִ י ָח ֵבר וָ ִת
יֹותר ְּבכָ ל ָה ָא ֶרץ.)...
יתי ַה ָּפנָ ַסאי ַה ָּצ ִעיר ְּב ֵ
לַ ְּסנִ יףָ ,ה ִי ִ
ּתֹות ְׁשלֵ מֹות ְּב ִמ ְׁשנָ ה,
ַע ְּב ַעל ֶּפה ָח ֵמׁש ַמ ֶּסכְ
יֹוד
ֲאנִ י ֵ
קים ִמ ַּמ ַא ְמ ֵרי ֲח ִסידּות.
וְ גַ ם ּכַ ָּמה ְּפ ָר ִ
ֲח ִס ִידית ְמי ֶֻח ֶדת ֶׁשּלִ י:
ַהנְ ָהגָ ה
ֶׁש ֲאנִ י ֵמכִ ין לְ יַד ַה ִּמ ָּטה
ם ֹלא הֹולֵ ְך לִ יׁשֹון לִ ְפנֵ י
ֲאנִ י ַאף ַּפ ַע
אסער"
יִם ְּוק ָע ָרה לְ "נֶ עגְ ל וַ ו ֶ
נַ ְטלָ ה ִעם ַמ

ֹוׂשים ִ'מבְ צָ ִעים' ִעם ּכִ ּנֹור?
ֵאיְך ע ִ
ָמה ָק ָרה לַ ּנַּגָ ן הָ א ְֹוס ְט ִרי ּבַ פֶ ְס ִטיבָ ל
ּבְ גֶ ְר ַמנְ יָה? ָּומה הַ ּכְ לִ י הֲ כִ י ְמי ָֻחד
ּבְ בֵ ית ִמ ְׁשּפַ ַחת ּכַ ְר ִמי?

ִימי ּכַ ְר ִמי ְמ ַסּפֵ ר ַעל
ַחי ִ
ַחּיִים ֶׁשל ְׁשלִ יחּות
וַהֲ פָ צַ ת ֲח ִסידּות,
ּבֵ ין הַ ּצְ לִ ילִ ים וְהַ ָּתוִים

ַמ ֲע ָט ָפה
ה ִּמ ְפ ָק ָדה
ֵמ ַ

יע מוֹ יְ ׁ ֶשה ָל ַרב ִעם ׁ ְש ֵא ָלה –
אשוֹ ןִ ,ה ִ ּג ַ
ַ ּב ִּמ ְק ֶרה ָה ִר ׁ
ּ
ָ
יח ,הוּא יִ ֵ ּבא ִמ ּק ַל ְ ּב ִר ָיה קוֹ נְ ֵטיְ נֶ ר ָמ ֵלא ֶא ְתרוֹ ִגים,
נָ נִ ַ
ְ ּב ׁש ִֹוי ֲהמוֹ ן ֶּכ ֶסףְ ,ו ִה ְתעוֹ ְר ָרה ׁ ְש ֵא ָלה ַה ִאם ֵהם
ְּכ ׁ ֵש ִרים אוֹ ּ ְפסו ִּליםּ ַ .ב ִּמ ְק ֶרה ַה ּ ׁ ֵשנִ י ,מוֹ יְ ׁ ֶשה זֻ ַּמן ְל ִדין
ּתוֹ ָרה ֵא ֶצל ָה ַרב ִ ּב ְג ַלל ִס ְכסו ְּך ַּכ ְס ּ ִפי ִעם ַה ּ ׁ ֻש ָּתף ׁ ֶש ּלוֹ .

יקאי.
ַא ָּבא ֶׁש ִּלי הּוא מּוזִ ַ
עֹוׂשה ֶאת זֶ ה ַּגם
הּוא ֶ
ַ'לּנְ ָׁש ָמה'ֲ ,א ָבל זֶ ה ַּגם
צֹוע ֶׁשּלֹו .הּוא
ַה ִּמ ְק ַ
עֹובד ָּבזֶ ה ,וְ הּוא
ַמ ָּמׁש ֵ
מֹורה ְּב ֵבית ֵס ֶפר
ֲא ִפּלּו ֶ
יקהִּ .כ ְמ ַעט ָּכל
מּוס ָ
ְל ִ
ַׁש ָּבת הּוא ֵמ ִביא ִאּתֹו
ׁשּורים
אֹור ִחיםֻּ ,כ ָּלם ְק ִ
ְ
יקהֵ .ח ֶלק
מּוס ָ
יכ ֶׁשהּו ְל ִ
ֵא ְ
עֹוב ִדים ִאּתֹוַּ ,ת ְל ִמ ִידים
ְ
ֶׁשּלֹו ,אֹו ַמ ָּכ ִרים ִמ ַּת ֲע ִׂשּיַ ת
יקה.
ּמּוס ָ
ַה ִ

ַ ּב ִּס ּפוּר ָה ִר ׁ
אשוֹ ןָ ,ה ַרב ּ ָפ ַסק ׁ ֶש ָה ֶא ְתרוֹ ִגים ּ ְפסו ִּלים .זוֹ
ַמ ָּכה ָק ׁ ָשה ֲעבוּר מוֹ יְ ׁ ֶשה ,נֶ זֶ ק ַּכ ְס ּ ִפי ָעצוּםֲ .א ָבל ָה ַרב
ָא ַמר – ְו ֵאין ָמה ַל ֲעשׂ וֹ ת.

כֹולים ְל ָה ִבין ְל ַבד
ַא ֶּתם יְ ִ
ֶׁש ֵאין ֶא ְצ ֵלנּו ֻׁש ְל ַחן ַׁש ָּבת
ְּב ִלי ָל ִׁשירָ ,ל ִׁשיר וְ ָל ִׁשיר...

ָמה יוֹ ֵתר ִא ְכ ּ ַפת ָלנ ּו – ׁ ֶש ֲאנַ ְחנוּ נְ ַק ֵּבל ,אוֹ ׁ ֶש"הוּא" אוֹ
"הם" לֹא יְ ַק ְּבלוּ ?
ֵ
ָה ַר ִ ּבי ִס ּ ֵפר ּ ַפ ַעם ַעל ׁ ְשנֵ י ִמ ְק ִרים דִּ ְמיוֹ נִ ִ ּיים,
ישה ּו ְל ַה ְפ ִסיד
יהם ּ ְפ ָסק ׁ ֶשל ַרב ָ ּג ַרם ְל ִמ ׁ ֶ
ׁ ֶש ִ ּב ׁ ְשנֵ ֶ
ֶּכ ֶסף.

ַ ּב ִּס ּפוּר ַה ּ ׁ ֵשנִ יָ ,ה ַרב ּ ָפ ַסק ׁ ֶש ַה ּ ׁ ֻש ָּתף צוֹ ֵדק ,וּמוֹ יְ ׁ ֶשה ַח ָ ּיב
ְל ׁ ַש ֵ ּלם לוֹ ַּכ ָּמה ׁ ְש ָק ִליםֲ .א ָבל ֶאת זֶ ה מוֹ יְ ׁ ֶשה לֹא מו ָּכן
"אנִ י ַה ַח ָ ּיבְ ,והוּא צוֹ ֵדק?! לוֹ ַ ,ל ּ ׁ ֻש ָּתף ָה ַר ַּמאי ַה ֶ ּזה,
ְל ַק ֵ ּבלֲ .
ֲאנִ י ָצ ִר ְ
יך ְל ׁ ַש ֵ ּלם?!" – הוּא ּ ָפ ׁשוּט ִמ ְת ּפוֹ ֵצץ.
ָּכ ֵא ֶ ּלה ֲאנַ ְחנוּּ ְ ,ב ֶד ֶר ְך ְּכ ָלל .יוֹ ֵתר ּכוֹ ֵאב ָלנ ּו ׁ ֶש ַה ּ ׁ ֵשנִ י ְמנַ ֵ ּצ ַח,
ישה ּו ַא ֵחר ְמ ַק ֵ ּבל – ֵמ ֲא ׁ ֶשר ׁ ֶש ֲאנַ ְחנ ּו ַמ ְפ ִס ִידיםֶ ׁ ,ש ָ ּלנ ּו
ׁ ֶש ִּמ ׁ ֶ
ֵאין.
או ַּלי ַה ֶ ּג ׁ ֶשםֶ ׁ ,שאוֹ תוֹ נַ ְת ִחיל ְל ַב ֵ ּק ׁש ַה ּ ׁ ָשבו ַּע ַ ּב ְּת ִפ ָ ּלה ,יְ ַל ֵּמד
אוֹ ָתנ ּו ַמ ּ ׁ ֶשה ּו ָח ׁשוּבְּ .כ ׁ ֶש ֲאנַ ְחנ ּו ְמ ַב ְ ּק ׁ ִשים ֵמ ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך
"רק ֶא ְצ ִלי
"ו ֵתן ַטל ו ָּמ ָטר ִל ְב ָר ָכה" – או ַּלי נוֹ ִסיף ַ
הוּא ְ
ַ ּב ּ ׁ ְשכוּנָ ה"? ...זוֹ ׁ ְשטוּת ֻמ ְח ֶל ֶטתַּ ,כ ּמו ָּבןַ .ה ֶ ּג ׁ ֶשם הוּא ׁ ֶש ַפע
ֵמ ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ,הוּא ֵמ ִביא ַח ִ ּיים ָלעוֹ ָלם ,הוּא ְמ ַגדֵּ ל ֶאת ַה ָּמזוֹ ן
יכיםֲ .א ָבל ִאם לֹא יִ ְהיֶ ה ְל ֻכ ָ ּלם – לֹא יִ ְהיֶ ה ְל ַאף
ׁ ֶש ֻּכ ָ ּלנ ּו ְצ ִר ִ
ֶא ָחד; ִאם יִ ְהיֶ ה ַל ֲא ֵח ִרים – יִ ְהיֶ ה ַ ּגם ָלנוּ.
ְוזוֹ ַה ָח ְכ ָמהְ .ל ַב ֵ ּק ׁש ְו ִל ְרצוֹ ת ְל ֻכ ָ ּלם ,לֹא ַרק ְל ַע ְצ ֵמנוּ; ִלשְׂ מ ַֹח
ִ ּב ׁ ְש ִביל ֻּכ ָ ּלםְ ,ל ַפ ְר ֵ ּגן ְו ִל ְרצוֹ ת ׁ ֶש ְ ּל ֻכ ָ ּלם יִ ְהיֶ הְ ,ו ַכ ָּמה ׁ ֶש ּיוֹ ֵתר.

ַה ַּב ְ לֹא
י ׁ ָשן

לָ ֵמד
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יקאי,
ַא ָּבא הּוא ֹלא ַרק מּוזִ ַ
הּוא ַּגם ַט ָּבח ֹלא ַרע ִּב ְכ ָלל.
הּוא וְ ִא ָּמא ִמ ְת ַח ְּל ִקים ַּב ֲה ָכנַ ת
ילים וְ ַה ַּמ ְט ַע ִּמים
ַה ַּת ְב ִׁש ִ
עּודת ַה ַּשׁ ָּבתַ .ה ַּמ ֲא ָכל
ִל ְס ַ
אֹוה ִבים
ַה ַּשׁ ַּב ִּתי ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ֲה ִכי ֲ
הּוא ַּדג ַס ְלמֹון ָּכבּוׁשֶׁ ,ש ַא ָּבא
ֵמ ִכין ַּב ִּמ ְט ָּבחַ .מ ָּמׁש ַמ ֲע ָדן!

עֹוב ֶדת
ִא ָּמא ֶׁש ִּלי ֶ
בֹודת ק ֶֹדׁשִ .היא
ַּב ֲע ַ
ְמנַ ֶה ֶלת ַמ ְח ָל ָקה
ְּב ִא ְרּגּון "יַ ד ְל ַא ִחים",
ילים
ילים ֶׁשּלֹו ַמ ִּצ ִ
ֶׁש ַה ְּפ ִע ִ
יסיֹונֶ ִרים
יְ ִ
הּודים ִמ ִּמ ְ
ּבֹוללּותֹ .לא ַּפ ַעם
ֵ
ּומ ִה ְת ְ
ִמ ְת ָא ְרחֹות ֶא ְצ ֵלנּו ְל ָכל
ַה ַּשׁ ָּבת ָּבנֹות ֶׁש ֻח ְּלצּו
ִמ ָּכל ִמינֵ י ְמקֹומֹות,
ֶׁש ָאסּור ִלי ֲא ִפּלּו ְל ַס ֵּפר
יהםְּ .כ ֶׁש ֵהן
ָל ֶכם ֲע ֵל ֶ
זֹוכֹות ְל ַה ְד ִליק נֵ רֹות
הּודיֵ ,הן
ַׁש ָּבת ְּב ַביִ ת יְ ִ
ּבֹוכֹות ֵמ ִה ְת ַר ְּגׁשּות.
ַּגם ֲאנִ י ִמ ְת ַר ֵּגׁש ְמאֹוד
ִל ְראֹות ֶאת זֶ ה.

ִמי ִה ְמ ִציא ֶאת
ְּכ ַתב ַר ִׁש"י?
ָּדן ַה ַּל ְמ ָדן עֹונֶ ה:
יֹותר ִמּזֶ ה :הּוא
ַאל ִּת ְת ַּב ְל ְּבלּו! ֶאת ְּכ ַתב ַר ִׁש"י – ֹלא ַר ִׁש"י ִה ְמ ִציאֵ ...
עֹולם ֹלא ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ּבֹו ,וַ ֲא ִפּלּו ֹלא ִה ִּכיר אֹותֹוַ .ה ְּכ ָתב ַה ְּמיֻ ָחד ַהּזֶ ה
ֵמ ָ
ֻה ְמ ָצא ַרק ְּכ ַא ְר ַּבע ֵמאֹות ָׁשנָ ה ְל ַא ַחר ְּפ ִט ָירתֹו ֶׁשל ַר ִׁש"י.
לֹומרִ :מ ְּמ ִדינַ ת ְס ָפ ַרד
הּודי ְס ָפ ַר ִּדי – ְּכ ַ
ִמי ֵּכן ִה ְמ ִציא ֶאת ְּכ ַתב ַר ִׁש"י? יְ ִ
– ְּב ֵׁשם ַא ְב ָר ָהם ַּג ְרטֹון.
ּמֹוד ְרנִ י
זֶ ה ָהיָ ה ִל ְפנֵ י ַּכ ֲח ֵמׁש ֵמאֹות וַ ֲח ִמ ִּשׁים ָׁשנָ הַ .מ ְה ֵּפ ַכת ַה ְּדפּוס ַה ֶ
יט ְליָ הֶ ,את
הּודי ַהּזֶ ה ֵה ִקיםְּ ,ב ָק ַל ְּב ִרּיָ ה ֶׁש ְּב ִא ַ
ילה ְּב ֵע ֶרְך ָאז ,וְ ַהּיְ ִ
ִה ְת ִח ָ
אֹותּיֹות ִע ְב ִרּיֹות.
עֹולם ֶׁש ִה ְד ִּפיס ְס ָפ ִרים ְּב ִ
ֵּבית ַה ְּדפּוס ָה ִראׁשֹון ָּב ָ

ַא ָּבא ִהנְ ִהיג ֶא ְצ ֵלנּו ִמנְ ָהג
ּיֹוׁשב
אֹור ַח ֶׁש ֵ
בּועָּ .כל ֵ
ָק ַ
ְליַ ד ֻׁש ְל ַחן ַה ַּשׁ ָּבת
"ל ַחּיִ ים"
ֶׁש ָּלנּוֵ ,
אֹומר ְ
ּומ ַס ֵּפר ְל ֻכ ָּלם ִסּפּור ֶׁשל
ְ
"ה ְׁש ָּג ָחה ְּפ ָר ִטית" ֶׁש ָּק ָרה
ַ
לֹוְּ .ב ָכל ַׁש ָּבת ֵמ ָח ָדׁש,
ּפּורים
ֲאנִ י נִ ְפ ָעם ֵמ ַה ִּס ִ
ַה ְּק ַטּנִ ים ָה ֵאּלּו ֶׁש ַּמ ְר ִאים
ֵאיְך ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא
ְמנַ ֵהל ֶאת ָה ִענְ יָ נִ ים.
ֶאת ָה ֱא ֶמתֲ ,אנִ י ְּכ ָבר
יָ כֹול ִל ְכּתֹב ֵס ֶפר ִמ ָּכל
ּפּורים ֶׁש ָּשׁ ַמ ְע ִּתי...
ַה ִּס ִ

ַה ָּפ ָר ָׁשה ֶׁש ָּלנּו ְמ ַס ֶּפ ֶרת ְּב ִע ָּקר ַעל ַה ַּמּבּול וְ ַעל ֵּת ַבת נ ַֹחֲ .א ָבל ַא ַחר ָּכְך
ּתֹורה ִסּפּור ְמאֹוד ְמ ַענְ יֵ ן .נ ַֹח ָׁש ָתה יַ יִ ן וְ ִה ְׁש ַּת ֵּכר ,וְ ִה ְת ַּג ְל ֵּגל
ְמ ֻס ָּפר ַּב ָ
ּתֹורה
צּורה ְמ ַבּזָ הְׁ .שנֵ י ַה ָּבנִ ים ֶׁשּלֹו ֵׁשם וָ יֶ ֶפת ִּכּסּו אֹותֹו ,וְ ַה ָ
ָּבא ֶֹהל ֶׁשּלֹו ְּב ָ
חֹורּנִ ית"ְּ ,ב ִלי ְל ִה ְס ַּת ֵּכל
"א ַ
הֹול ִכים ֲ
ַמ ְד ִּג ָ
יׁשה ֶׁש ֵהם ָעׂשּו ֶאת זֶ ה ְּכ ֶׁש ֵהם ְ
ַעל ַא ָּבא ֶׁש ָּל ֶהם ַּב ַּמ ָּצב ַהֹּלא-נָ ִעים.
אֹותנּו?
ּתֹורה ְמ ַל ֶּמ ֶדת ָ
ָמה ַה ָ
יׁשהּו ַא ֵחרֶ ,א ְפ ָׁשר ְל ִה ְס ַּת ֵּכל ַעל זֶ ה
רֹואים ַמ ֶּשׁהּו ֹלא טֹוב ֵא ֶצל ִמ ֶ
ְּכ ֶׁש ִ
לֹומר ַּכ ָּמה הּוא ַרע ,וְ ַכ ָּמה הּוא ֹלא
ִּב ְׁש ֵּתי ְּד ָר ִכיםֶ .א ְפ ָׁשר ַל ְחׁשֹב וְ ַ
ְּב ֵס ֶדר – ֲא ָבל זֶ ה ְּב ַסְך ַהּכֹל ַמ ְר ֶאה ֶׁש ָּלנּו יֵ ׁש ְּב ָעיָ הֶׁ ,ש ֲאנַ ְחנּו ְק ָצת ָר ִעים.
ילּיֹות ֶׁש ַּשׂ ְמנּו ֵלב
ֲא ָבל ַה ֶּד ֶרְך ַהּנְ כֹונָ ה ְל ָה ִגיב ְל ִה ְתנַ ֲהגּות אֹו ִמּדֹות ְׁש ִל ִ
חֹורּנִ ית",
"א ַ
ּול ִה ְס ַּת ֵּכל ֲ
יׁשהּו ַא ֵחר ִהיא ְ'ל ֵ
יהן ֵא ֶצל ִמ ֶ
ֲא ֵל ֶ
סֹובב ֶאת ָהרֹאׁש' ְ
ּוב ְמקֹום ַל ְחׁשֹב ַּכ ָּמה הּוא ֹלא טֹוב – ַרק ְלנַ ּסֹות ַל ֲעזֹר לֹו ְל ַת ֵּקן.
ִ

ִמ ָּס ִביב
לַ ֻּׁשלְ ָחן
ִמ ְׁש ַּפ ַחת

ּכַ ְר ִמי

עּודת
ָּדוִ ד ָא ִחי הּוא ַ'ּב ַעל ַה ְּמנַ ֵּגן' ִּב ְס ַ
ּבֹוחר ֶאת
ַה ַּשׁ ָּבת ֶא ְצ ֵלנּו ַּב ַּביִ ת .הּוא ֵ
ּומֹוביל ֶאת ַה ִּשׁ ָירה.
ִ
ַהּנִ ּגּונִ ים

כֹולה
מֹורּיָ ה יְ ָ
חֹותי ִ
ְל ַד ְע ִּתיֲ ,א ִ
מֹורה ְמ ֻע ָּלה ,וְ ַגם
ִל ְהיֹות ָ
עֹוׂשה
יטֹוריתִ .היא ָ
קֹונְ ִּד ִ
ַ
יל ִדים ,וְ גם ְמ ִכינָ ה
ַה ְפ ָעלֹות ִל ָ
ימים
ּנּוחים ֲה ִכי ְט ִע ִ
ֶאת ַה ִּק ִ
ָּב ָא ֶרץִ .אם ִּת ְט ֲעמּו ֶאת
"ּק ֶרמֹונִ ים" ֶׁש ָּלּה – ָּת ִבינּו.
ַה ְ
ׁשֹוקֹולד ְמ ֻמ ָּל ִאים
ָ
ּדּורי
ֵא ֶּלה ַּכ ֵ
ּומ ֻצ ִּפים ְּב ָכל ִמינֵ י ְּד ָב ִרים
ְ
ּוב ָכל ַּפ ַעם ֵמ ָח ָדׁש
ְט ִע ִ
ימיםְ ,
ֲאנַ ְחנּו ְמ ַג ִּלים עֹוד ִׁש ְד ִ
רּוגים
וְ ַה ְפ ָּתעֹות...

חֹותי ַא ֲח ָר ִאית ַעל
ַמ ְל ָּכה ֲא ִ
יקה,
ּומ ְצ ִח ָ
ַה ֲהוַ יִ ...היא ְׂש ֵמ ָחה ַ
עֹוׂשה ָלנּו ִחידֹון
וְ ִהיא ַּגם ָ
ְמ ַׁש ֲע ֵׁש ַע ַעל ַה ָּפ ָר ָׁשה.

ּוּפֹוּפּול ִרי ְמאֹוד ,וְ ַא ְב ָר ָהם ָה ָגה ַר ְעיֹון:
ָ
ּתֹורה ָהיָ ה נָ פֹוץ
ֵּפרּוׁש ַר ִׁש"י ַל ָ
הּוא ֶה ְח ִליט ְל ַה ְד ִּפיס ֶאת ַה ֻח ָּמׁש יַ ַחד ִעם ֵּפרּוׁש ַר ִׁש"י! ְּכ ֵדי ִליצֹור
סּוקים ַע ְצ ָמם הּוא
סּוקים ְל ֵבין ַה ֵּפרּוׁש – ֶאת ַה ְּפ ִ
ַה ְב ָחנָ ה ֵּבין ַה ְּפ ִ
אֹותּיֹות ַה ְּמ ֻק ֶּב ֶלת ,וְ ֶאת ֵּפרּוׁש ַר ִׁש"י הּוא ִע ֵּצב
צּורת ָה ִ
ִה ְד ִּפיס ְּב ַ
ּגֹופן ֶה ָח ָדׁשַּ ,ב ַעל ַה ַּקּוִים ַה ְּמ ֻע ָּג ִלים
גֹופן ְמיֻ ָחדֶ .את ַה ַה ְׁש ָר ָאה ַל ָ
ְּב ָ
הּודים
פֹוצה ָאז ֵּבין ַהּיְ ִ
יבה ֶׁש ָהיְ ָתה נְ ָ
ּצּורת ְּכ ִת ָ
וְ ַה ְּמ ֻס ְגנָ נִ ים ,הּוא ִק ֵּבל ִמ ַ
ִּב ְס ָפ ַרד.
"כ ַתב ַר ִׁש"י"ֲ ,א ָבל ֵמ ָאז ַה ְד ָּפ ַסת ַה ֻח ָּמׁש ִעם
ָאז ַ
אּולי ַר ִׁש"י ֹלא ָּכ ַתב ִּב ְ
אֹותּיֹות ַהּזֹו.
צּורת ָה ִ
קֹור ִאים ְל ַ
ֵּפרּוׁש ַר ִׁש"י – ָּכְך ְ
רּוׁשיםַ ,ה ָּמקֹור
ַעד ַהּיֹוםְּ ,ב ִס ְפ ֵרי ק ֶֹדׁש ַר ִּבים ְמאֹוד ֶׁש ְּמ ַׁש ְּל ִבים ֵּפ ִ
תּובים ִּב ְכ ַתב ַר ִׁש"י.
רּוׁשים ַהּשֹׁונִ ים ְּכ ִ
אֹותּיֹות ְּדפּוס ,וְ ַה ֵּפ ִ
מֹופ ַיע ְּב ִ
ִ
ִּת ְפ ְּתחּוְ ,ל ָמ ָׁשלָּ ,כל ֶא ָחד ֵמ ַה ְּס ָפ ִרים ַה ָּב ִאיםֻ :ח ָּמׁשְּ ,ג ָמ ָראֻׁ ,ש ְל ָחן
ָערּוְך – וְ ִת ְראּו ִמּיָ ד.

ִאם יֵ ׁש ְׁש ֵא ָלה ֶׁש ְּמ ַענְ יֶ נֶ ת
ֶא ְת ֶכם וְ ֹלא ִה ְצ ַל ְח ֶּתם ִל ְמצֹא
אֹותּה
ׁשּובהִׁ ,ש ְלחּו ָ
ֶאת ַה ְּת ָ
ַל ַּמ ֲע ֶר ֶכתָּ .דן ַה ַּל ְמ ָדן יִ ְמ ָצא
בּור ֶכם ֶאת ַה ְּתׁשּובֹות,
ֲע ְ
ִּת ְס ְמכּו ָע ָליוִ .אם ֹלא
ִּת ְׁש ֲאלּו – ֵאיְך ֵּת ְדעּו?
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