ב"ה

ַּפנ ָ ָס ִאים
הַ ְּׁשבּועֹון ֶׁשל ַחּיָלֵ י צִ בְ אֹות הַ ֵּׁשם
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ּכָ ל ֶא ָחד
ְמי ָֻחד
ַמ ֲע ָט ָפה
ֵמ ַה ִּמ ְפ ָק ָדה

ְצ ִעי ִרים

ְׁש ֵּתי ִטּפֹות
ַק ְּפלָ ן
עּודת ַחּיָל
ְּת ַ
וְ ַה ֵּשׁם ֶׁשּלִ י הּוא
ַה ֵּשׁם ֶׁשּלִ י הּוא
(ׁשאּולִ י) ַק ְּפלָ ן.
ָׁשאּול י ְִׂש ָר ֵאל ָ
(ׁש ַרּגִ י) ַק ְּפלָ ן.
ְׁש ָרּגָ א ֶמלֶ ְך ְ
אֹומים...
ּכֵ ןֲ ,אנַ ְחנּו ְּת ִ
ְחנּו ְּבנֵ י ְׁש ֵּתים ֶע ְׂש ֵרה.
ֲאנַ
מֹוס ְק ָבהִ ,עיר ַה ִּב ָירה ֶׁשל
י ָָצאנּו לִ ְׁשלִ יחּות ְּב ְ
לִ ְפנֵ י ִמ ְס ַּפר ֳח ָד ִׁשים
"ח ֶידר ְמנַ ֵחם" ָּב ִעיר.
לֹומ ִדים ְּבכִ ָּתה ז ְּב ֵ
רּוסיָה ,וַ ֲאנַ ְחנּו ְ
ְ
ִינּו ֲח ֵב ִרים ַא ְר ַּבע ָׁשנִ ים
לִ ְפנֵ י ֶׁש ִהּגַ ְענּו לְ כָ אןָ ,הי
רּוׁשלַ יִם.
ּב ְסנִ יף ַה ָּפנָ ָס ִאים ִּבי ָ
ִ
יֹוד ַע ְּב ַעל ֶּפה
וַ ֲאנִ י ֵ
יֹוד ַע ְּב ַעל ֶּפה
ֲאנִ י ֵ
לֹוׁשה ִּפ ְר ֵקי ַּתנְ יָא,
ְׁש ָ
לֹוׁשה ִּפ ְר ֵקי ַּתנְ יָא,
ְׁש ָ
ַא ְר ָּב ִעים ִמ ְׁשנָ יֹות,
ִׁש ִּשׁים ִמ ְׁשנָ יֹות
לֹוׁשים ַּד ֵּפי ּגְ ָמ ָרא.
יֹותר ִמ ְּשׁ ִ
וְ ֵ
ֶאת ּכָ ל ַמ ֶּסכֶ ת ַּת ֲענִ ית.
וְ
ְחנּו ַמ ְק ִּפ ִידים ָעלֶ ָיה?
ל ַהנְ ָהגָ ה ֲח ִס ִידית ֶׁש ֲאנַ
רֹוצים לִ ְׁשמ ַֹע ַע
ִ
אֹומר ּכָ ל יֹום
ֲאנִ י ֵ
ְך
ר
ֲאנִ י ִמ ְׁש ַּת ֵּדל לְ ָב ֵ
ּיֹומי
ל ִׁשעּור ַה ְּת ִהּלִ ים ַה ִ
ֶאת ּכָ
ת ַה ָּמזֹון ִמּתֹוְך ַה ִּסּדּור
ִּב ְרּכַ
ַא ֲח ֵרי ְּת ִפּלַ ת ַׁש ֲח ִרית.
ַה ִּב ְרּכֹון וְ ֹלא ְּב ַעל ֶּפה.
אֹו

ֵאיְך זֶ ה לִ הְ יֹות ּד ִֹומים ֲאבָ ל ׁשֹונִים,
ַעל הַ ַּמ ֲעבָ ר לִ ְׁשלִ יחּות ּבִ ְמ ִדינָה זָ ָרה,
וְגַ ם ַעל הַ ּצַ ד הַ ְּמ ַׁש ֲע ֵׁש ַע ּבְ לִ הְ יֹות
וְׁשאּולִ י,
ְּתא ִֹומים • הַ ּכִ ירּו ֶאת ְׁש ַרּגִ י ָ
נַחנּו ְנִר ִאים
הַ ְּתא ִֹומים הַ ּזֵ הִ ים"ֲ .א ְ
נַחנּו ְׁשנֵי יְלָ ִדים" –
אֹותֹו ָּדבָ רֲ ,אבָ ל ֲא ְ
הֵ ם א ְֹומ ִרים.

ַמ ֲע ָט ָפה
ה ִּמ ְפ ָק ָדה
ֵמ ַ
ִּת ְס ַּת ְּכל ּו ַעל ַה ּ ׁ ַש ַער ׁ ֶשל ָה ִע ּתוֹ ןִּ .ת ְרא ּו ֶאת ׁ ְש ַר ִ ּגי
ְו ׁ ָשאו ִּלי .נָ כוֹ ן ׁ ֶש ֵהם דּ וֹ ִמיםִּ ,כ ְמ ַעט זֵ ִהים? ׁ ְש ֵּתי
ִט ּפוֹ ת ַמיִ ם! ֲא ִפ ּל ּו ְל ַא ָ ּבא ׁ ֶש ָ ּל ֶהם ָק ׁ ֶשה ִל ְפ ָע ִמים
יהם...
ְל ַה ְב ִחין ֵ ּבינֵ ֶ
ָאז ַמדּ ו ַּע לֹא ֻּכ ָ ּלנ ּו נִ ְר ִאים אוֹ תוֹ דָּ ָבר? ָל ָּמה ֲאנַ ְחנ ּו
ַח ָ ּי ִבים ִל ְהיוֹ ת ׁשוֹ נִ ים ֶא ָחד ֵמ ַה ּ ׁ ֵשנִ י? ָל ָּמה ַה ָ ּקדוֹ ׁש
ָ ּברו ְּך הוּא ָ ּב ָרא אוֹ ָתנ ּו ָּכ ֵא ֶ ּלה?
ְוזֶ ה לֹא ָק ׁשוּר ַרק ַל ּ ַפ ְרצוּף ְו ַל ַּמ ְר ֶאהּ ַ .גם ֵ ּבין ַא ִחים,
ַו ֲא ִפ ּל ּו ְּתאוֹ ִמים – ָּכל ֶא ָחד הוּא ׁשוֹ נֶ הֵ .אין ָ ּבעוֹ ָלם
ׁ ְשנֵ י ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶש ִ ּנ ְר ִאים ְ ּב ִד ּיוּק אוֹ תוֹ דָּ ָבר ְו ָהא ִֹפי ׁ ֶש ָ ּל ֶהם
זֵ ֶההֶ ,א ָחד ְל ֶא ָחד.
ָל ָּמה זֶ ה ָּכ ְך?
ָּכל ֶא ָחד ֵמ ִא ָּתנ ּו רוֹ ֶצה ְל ַה ְר ִ ּג ׁ
יש ְמיֻ ָחדָ ,ל ַד ַעת ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ
ַמ ּ ׁ ֶשה ּו ׁ ֶש ְ ּל ַאף ֶא ָחד ֵאיןַ .א ַחד ָה ֶע ְל ּבוֹ נוֹ ת ֲה ִכי ָק ׁ ִשים הוּא
"א ָּתה ִ ּב ְכ ָלל
'מ ְח ָמ ָאה' ְ ּב ֵמ ְר ָכאוֹ ת ְּכפוּלוֹ ת ו ְּמ ֻכ ּ ָפלוֹ תַ :
ַה ַּ
לֹא ְמיֻ ָחדְ ,ס ָתם עוֹ ד ֶא ָחד ְּכמוֹ ֻּכ ָ ּלם"ֲ .אנַ ְחנ ּו לֹא רוֹ ִצים
יש ֶא ָחד ֶח ְל ֵקי ֻּכ ָ ּלםֶ ,א ָ ּלא ְל ַה ֲא ִמין ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָלנ ּו ִּכ ׁ ְשרוֹ נוֹ ת
ְל ַה ְר ִ ּג ׁ
ִויכוֹ לוֹ ת יִ חו ִּד ִ ּיים ָלנוּ.
ְוזֶ ה ֶ ּב ֱא ֶמת ָּכ ְךִּ .כי ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא נָ ַתן ְל ָכל ֶא ָחד ֵמ ִא ָּתנ ּו
"כמוֹ ֻּכ ָ ּלם"ַ .ה ּ ׁ ֵשם
ַּת ְפ ִקיד ִמ ּ ׁ ֶש ּלוֹ ַ .אף ֶא ָחד ֵמ ִא ָּתנ ּו הוּא לֹא ְּ
א
ֵ
ים
ל
ִ
ש
ְ
ׁ
ה
ַ
ל
ְ
י
ׁ ָש ַלח ֶאת ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ׁ ֶש ָ ּלנ ּו ָלעוֹ ָלם ַה ֶ ּזה ְּכ ֵד
יזוֹ
ימהֶ ׁ ,שאוֹ ָת ּה ַרק ֲאנַ ְחנ ּו יְ כוֹ ִלים ַל ֲעשׂ וֹ ת .לֹא ָּת ִמיד
ְמשִׂ ָ
ֲאנַ ְחנ ּו יוֹ ְד ִעים ֵאיפֹה ִהיא ְמ ַח ָּכה ָלנ ּו ו ַּמ ִהי ְ ּב ִד ּיוּקֲ ,א ָבל דָּ ָבר
'מ ַמ ֵ ּלא ָמקוֹ ם' .זוֹ ׁ ְש ִליחוּת ִ ּב ְל ָע ִדית
ֶא ָחד ָ ּבטו ַּחֵ :אין ָלנ ּו ְ
ׁ ֶש ָ ּלנוּ.
ַה ָח ְכ ָמה ִהיא ָל ַד ַעת ַ ּב ֶּמה ֲאנַ ְחנ ּו ְמיֻ ָח ִדיםְ ,לזַ הוֹ ת ֶאת
ַה ִּכ ּ ׁ ָשרוֹ ן ְו ַה ִ ּיחו ִּד ּיוּת – ו ְּלנַ ֵ ּצל אוֹ ָתם ְ ּבצו ָּרה נְ כוֹ נָ ה.
ּבוֹ א ּו נִ ְהיֶ ה ְמיֻ ָח ִדים!

ַה ַּב ְ לֹא
י ׁ ָשן

לָ ֵמד
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יֵ ׁש ָלנּו ֶט ֶקס ָק ָטן ִל ְפנֵ י ֶׁש ַא ָּבא
אֹומר
ַמ ְת ִחיל ֶאת ַה ִּקּדּוׁש וְ ֵ
ְּבקֹול "יֹום ַה ִּשׁ ִּשׁי"ִ .ח ַּב ְרנּו ֶאת
"מזְ מֹור ְל ָדוִ ד"
ַה ִּמ ִּלים ֶׁשל ִ
"הּנִ ּגּון
ְלנִ ּגּון ַח ַּב ִ"די ַע ִּתיקַ ,
ִיט ְּב ְסק" הּוא נִ ְק ָרא ,וַ ֲאנַ ְחנּו
ִמּו ֶ
ָׁש ִרים אֹותֹו ֻּכ ָּלנּו ְּביַ ַחד .זֶ ה
ַמ ָּמׁש ְמ ַר ֵּגׁש!

דֹולים ֶׁש ָּלנּו ֵהם
ָה ַא ִחים ַה ְּג ִ
יבה
חּורי יְ ִׁש ָ
ימים"ַּ ,ב ֵ
"ּת ִמ ִ
ְ
יׁשיבֹות
לֹומ ִדים ִּב ִ
ְר ִצינִ ּיִ יםֵ .הם ְ
מֹוס ְק ָבה.
ְּב ָא ֶמ ִר ָ
ּוב ְ
יקה ְ
ימים'
ילנּוַׁ ,ש ָּבת ִעם ַה ְ'ּת ִמ ִ
ִּב ְׁש ִב ֵ
ִהיא ַׁש ָּבת ְמיֻ ֶח ֶדת ֶׁש ֲאנַ ְחנּו
ְמ ַח ִּכים ָלּה ְמאֹודַ .ה ִּשׂיחֹות
ְּב ֻׁש ְל ַחן ַה ַּשׁ ָּבת ֵהן ִׂשיחֹות ֶׁשל
דֹוליםְ ,מ ַד ְּב ִרים ַה ְר ֵּבה ִּד ְב ֵרי
ְּג ִ
ּתֹורה וַ ֲח ִסידּות ,וְ עֹוד ָּכל ִמינֵ י
ָ
חּורים
ְּד ָב ִרים ְמ ַענְ יְ נִ ים ֶׁשל ַּב ִ
דֹוליםְּ .ב ִקּצּורְ ,מ ַענְ יֵ ן.
ְּג ִ

ַא ָּבא הּוא ְמנַ ֵהל ִעם ֲהמֹון
נִ ָּסיֹוןֹ .לא ַרק ַּב ֵח ֶידרַּ ,גם
עּודת ַה ַּשׁ ָּבת ...הּוא ְּכ ָבר
ִּב ְס ַ
ַמ ִּכיר ְּב ֵעינַ יִ ם ֲעצּומֹות ֶאת
ָּכל ַה ְּשׁ ֵאלֹות וְ ַה ְּתׁשּובֹות
ְּב ַ'ד ֵּפי ַה ֶּק ֶׁשר'ָ .אז ְּכ ֶׁש ֲאנַ ְחנּו
אֹוהב ְל ַא ְת ֵּגר
ְמ ַס ְּפ ִרים ,הּוא ֵ
קֹורּיֹות ֶׁשֹּלא
אֹותנּו ִּב ְׁש ֵאלֹות ְמ ִ
ָ
יהן...
ָח ַׁש ְבנּו ֲע ֵל ֶ

עֹור ִכים ֶאת ֻׁש ְל ַחן
ְׁשנֵ ינּו ְ
תֹורנּותְּ .כ ָבר
ַה ַּשׁ ָּבתְּ ,ב ָ
יׁשי ֲאנַ ְחנּו
ְּביֹום ֲח ִמ ִ
ּפֹור ִסים ֶאת ַה ַּמ ָּפה
ְ
ַה ְּל ָבנָ הְ ,מ ַס ְּד ִרים ֶאת
עֹור ִכים
ַה ֻּשׁ ְל ָחן וְ ַהּנֵ רֹות וְ ְ
ֶאת ַה ֵּכ ִלים.
ֵּבין ַה ָּד ִגים ַל ָּמ ָרק ֲאנַ ְחנּו ָׁש ִרים
אֹוה ִבים
ּוב ְמיֻ ָחד ֲ
נִ ּגּונִ ים ֲח ִס ִידּיִ יםִ ,
ָל ִׁשיר ִמּתֹוְך ַה ִּשׁירֹון ִׁש ִירים ֶׁשל
ַמ ְק ֵה ַלת ַה ָּפנָ ָס ִאים.

אׁשי ַה ֵּתבֹות ֶׁשל "תובב"א",
ָמ ֵהם ָר ֵ
ּומ ַתי ִמ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים ָּב ֶהם?
ָ
ָּדן ַה ַּל ְמ ָדן עֹונֶ ה:
אֹותּיֹות ָה ֵאּלּו ַמ ְר ִּכיבֹות
אׁשי ַה ֵּתבֹותַ .ה ִּמ ְׁש ָּפט ֶׁש ָה ִ
נּוח ָר ֵ
נַ ְת ִחיל ִמ ִּפ ְע ַ
"ּת ָּבנֶ ה וְ ִתּכֹונֵ ן ִּב ְמ ֵה ָרה ְּביָ ֵמינּוָ ,א ֵמן".
הּוא ִ
יפים ְּכ ֶׁש ְּמ ַצּיְ נִ ים ֶאת ַא ַחת ֵמ ַא ְר ַּבע
מֹוס ִ
אׁשי ַה ֵּתבֹות ָה ֵאּלּו ִ
ֶאת ָר ֵ
מּוליק
"ׁש ִ
ָע ֵרי ַהּק ֶֹדׁשֶׁ ,ש ֵהן :יְ ָ
ּוט ֶב ְריָ הְ .ל ָמ ָׁשלְ :
רּוׁש ַליִ םְ ,צ ַפתֶ ,ח ְברֹון ְ
ּמֹועד ֻסּכֹות ָה ַא ֲחרֹון ִּב ַּק ְר ִּתי ִעם ְּבנֵ י ִמ ְׁש ַּפ ְח ִּתי
ַהּיָ ָקרְּ .בחֹול ַה ֵ
"ה ִּכ ָּתה
ִּב ְמ ָע ַרת ַה ַּמ ְכ ֵּפ ָלה ֲא ֶׁשר ְּב ִעיר ָה ָאבֹות ֶח ְברֹון תובב"א" ,אֹו ַ
ירּוׁש ַליִ ם ִעיר ַהּק ֶֹדׁש
עֹומ ֶדת ִלנְ ס ַֹע ִל ְת ִפ ָּלה ַּבּכ ֶֹתל ַה ַּמ ֲע ָר ִבי ִּב ָ
ֶׁש ָּלנּו ֶ
תובב"א".

ֲאנַ ְחנּו ִמ ְת ַּג ְע ְּג ִעים ַל ַּביִ ת
ּולעֹוד ַּכ ָּמה
ִּב ָ
ירּוׁש ַליִ םְ ,
ְּד ָב ִריםֲ .אנַ ְחנּו ֲה ִכי
ִמ ְת ַּג ְע ְּג ִעים ְל ַס ְב ָּתא,
ִא ָּמא ֶׁשל ִא ָּמאֶׁ ,ש ָּג ָרה
מּולנּוֶּ ,ד ֶלת
ַמ ָּמׁש ַּב ִּד ָירה ֵ
מּול ֶּד ֶלתְּ .ב ָכל ַׁש ָּבת ִהיא
ּפּוחי
ֵה ִכינָ ה ָלנּו ָס ָלט ַּת ֵ
סֹודי
ֲא ָד ָמה – ִעם ַמ ְתּכֹון ִ
ִמ ֶּשׁ ָּלּהֲ .אנַ ְחנּו ְמנַ ִּסים
ּול ָה ִכין
ִל ְמצֹא ֶאת ַהּסֹוד ְ
ֶאת ַה ָּס ָלט ַה ָּט ִעים ֶׁש ָּלּה,
ּדֹומהֵ .אין
ֲא ָבל זֶ ה ֹלא ֶ
ְּכמֹו ַס ְב ָּתא!

ֹאמר
בּוע ֶׁש ָּלנּו" :וַ ּי ֶ
ּבֹואּו נִ ְק ָרא ְּביַ ַחד ֶאת ַה ָּפסּוק ָה ִראׁשֹון ְּב ָפ ָר ַׁשת ַה ָּשׁ ַ
ּומ ֵּבית ָא ִביָך ֶאל ָה ָא ֶרץ
ּמֹול ְד ְּתָך ִ
ּומ ַ
ַה ֵּשׁם ֶאל ַא ְב ָרםֶ ,לְך ְלָך ֵמ ַא ְר ְצָך ִ
ֲא ֶׁשר ַא ְר ֶאּךָ".
אֹומר ְל ַא ְב ָר ָהם ְל ָאן ָל ֶל ֶכת .הּוא ֹלא
ִׂשימּו ֵלב! ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֹלא ֵ
לֹוק ַח ֶאת
ׁשֹואל .הּוא ֵ
נֹותן לֹו יַ ַעדֲ ,א ִפּלּו ֹלא ֶר ֶמזֲ .א ָבל ַא ְב ָר ָהם ַּגם ֹלא ֵ
ֵ
יֹוד ַע...
ּומ ְת ִחיל ָל ֶל ֶכתְ .ל ָאן? ַה ֵּשׁם ֵ
ַה ַּמ ֵּקל ַ
ּמֹול ֶדת
אֹומר ְל ַא ְב ָר ָהם "ּבֹוא ַא ֲח ַרי"ַּ .ת ֲעזֹב ֶאת ַה ֶ
ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֵ
"אל ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר ַא ְר ֶאּךָ" .וְ ָכְך
ֶׁש ְּלָךֶ ,את ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ֶׁש ְּלָךּ ,ובֹוא ִא ִּתי ֶ
יֹוׁשב ָּבּה
"ּכי יִ ְק ֶׁשה ַעל ָה ָא ָדם ַל ֲעזֹב ַא ְרצֹו ֲא ֶׁשר הּוא ֵ
ַמ ְס ִּביר ָה ַר ְמ ַּב"ןִ :
נֹולד; וְ ָכל ֶׁש ֵּכן
מֹול ְדּתֹו ֶׁש ָּשׁם ַ
אֹוה ָביו וְ ֵר ָעיו; וְ ָכל ֶׁש ֵּכן ְּכ ֶׁשהּוא ֶא ֶרץ ַ
וְ ָׁשם ֲ
לֹומר לֹו ֶׁשּיַ ֲעזֹב ַהּכֹל ְל ַא ֲה ָבתֹו ֶׁשל
ּול ָכְך ֻה ְצ ַרְך ַ
ְּכ ֶׁשּיֵ ׁש ָׁשם ָּכל ֵּבית ָא ִביו; ְ
ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא".
הֹור ָאה ֶׁשל ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך
ְמ ִבינִ ים? ָה ִע ָּקר הּוא ֹלא ְל ָאןֶ ,א ָּלא ֵמ ֵאיפֹהַ .ה ָ
הּואֹ ,לא ַרק ְל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ֶא ָּלא ְל ָכל ֶא ָחד ֵמ ִא ָּתנּוִ ,היאַ :ל ֲעזֹב ַהּכֹל
תֹורה וְ ַל ֲח ִסידּות!
הּודים ְל ָ
וְ ָל ֵצאת ִל ְׁש ִליחּותְ ,ל ָק ֵרב יְ ִ

ִמ ָּס ִביב
לַ ֻּׁשלְ ָחן
ִמ ְׁש ַּפ ַחת

ַק ְּפלָ ן

ֶּד ֶלת ַה ִּבנְ יָ ן ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ָּג ִרים ּבֹו ִהיא
ַח ְׁש ַמ ִּליתַ .ה ְּשׁ ֵכנִ ים ֶׁש ָּלנּו ּגֹויִ יםָ ,אז ַּגם
עֹוׂשים?
עֹוב ֶדת ָּכ ָר ִגילָ .מה ִ
ְּב ַׁש ָּבת ִהיא ֶ
עֹוב ֵדי ַה ֶּמ ֶׁשק ַּב ֵח ֶידר ֶׁש ָּלנּו הּוא
ֶא ָחד ֵמ ְ
ַּגם ָׁש ֵכן ֶׁש ָּלנּוְּ ,ב ַה ְׁש ָּג ָחה ְּפ ָר ִטיתָּ .כ ָכה
עֹובד ִּכ ְמ ַעט
ָמ ָצאנּו 'ּגֹוי ֶׁשל ַׁש ָּבת' ֶׁש ֵ
יֹוד ַע ָמ ַתי ֲאנַ ְחנּו
ְּכמֹו ְ'ׁשעֹון ַׁש ָּבת' .הּוא ֵ
חֹוזְ ִרים ֵמ ַה ְּת ִפ ָּלה ,וְ ָאז ַּגם הּוא נִ ְכנָ ס
ּופֹות ַח ָלנּו ֶאת ַה ֶּד ֶלת...
ֵ

ַא ֲח ֵרי ַה ְד ָל ַקת ַהּנֵ רֹותֲ ,אנַ ְחנּו
יֹוצ ִאים ִעם ַא ָּבא ִל ְת ִפ ָּלה
ְ
ְּב ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסתֲ .א ָבל ִל ְפנֵ י ֵכן
לֹומר
ָּכל ֶא ָחד ְּבתֹורֹו נִ ָּגׁש ַ
ּומ ַק ֵּבל
ְל ִא ָּמא "גּוט ַׁש ָּבת" ְ
ַמ ְמ ָּתק ְל ַׁש ָּבתְּ .ב ִלי זֶ ה
ַה ַּמ ְל ָא ִכים ֹלא ַמ ִּג ִיעיםֹ ,לא?

יתיתְ .ל ִמ ְק ֶרה
אֹוה ִבים ְמאֹוד ָס ָל ִטים ַחּיִ יםִ ,עם יְ ָרקֹות ְּב ָכל ַה ְּצ ָב ִעים ,וְ ַגם ִח ְל ֶּבה ֵּב ִ
ֲאנַ ְחנּו ֲ
אֹותם ְּד ָב ִרים...
אֹוה ִבים ֶאת ָ
ּדֹומהֲ .אנַ ְחנּו ֲ
ֶׁש ְּשׁ ַא ְל ֶּתם – ֵּכןַּ ,גם ַה ַּט ַעם ֶׁש ָּלנּו ְמאֹוד ֶ

קּופה,
אֹותּה ְּת ָ
ַה ִּמ ְׁש ָּפט ַהּזֶ ה הּוא ְּכ ָבר ֶּבן ַּכ ָּמה ֵמאֹות ַרּבֹות ֶׁשל ָׁשנִ יםְּ .ב ָ
ְּכ ֶׁש ִה ְת ִחילּו ְל ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ַּב ִּבּטּוי ַהּזֶ הֶ ,א ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ָהיְ ָתה ָּפחֹות ְמיֻ ֶּשׁ ֶבת
הּודים ְל ַהזְ ִּכיר ֶאת ַה ְּת ִפ ָּלה וְ ַהּיִ חּול
ּוב ִּמ ִּלים ָה ֵאּלּו ִּב ְּקׁשּו יְ ִ
ֵמ ֲא ֶׁשר ְּביָ ֵמינּוַ ,
ּול ִה ְת ַּפ ֵּת ַח.
ְל ָכְך ֶׁש ַה ְּמקֹומֹות ַה ְּק ִ
דֹוׁשים יַ ְחזְ רּו ְל ִה ָּבנֹות ְ
רּוׁש ַליִ ם – זֶ ה ָּברּורָׁ .שם ָע ְמדּו
ַא ַּגבָ ,מה ְמיֻ ָחד ְּב ַא ְר ַּבע ֶה ָע ִרים ָה ֵאּלּו? יְ ָ
ָּב ֵּתי ַה ִּמ ְק ָּדׁש ,וְ ָׁשם ֵא ְר ָעה ֲע ֵק ַדת יִ ְצ ָחק; ְצ ַפת – ִהיא נֶ ְח ֶׁש ֶבת ְל ִ"עיר
ּתֹורת ַהּסֹוד וְ ַה ַּק ָּב ָלה,
ַה ֲח ָכ ִמים וְ ַה ְּמ ֻק ָּב ִלים"ָׁ ,שם ַחיּו וְ ִל ְּמדּו ַח ְכ ֵמי ַ
בּורים ָּב ִעיר; ֶח ְברֹון – זֹו ִ"עיר ָה ָאבֹות"ָׁ ,שם ִּב ְמ ָע ַרת
וְ ַר ִּבים ֵמ ֶהם ַּגם ְק ִ
ּוט ֶב ְריָ ה
בּורים ָה ָאבֹות וְ ָה ִא ָּמהֹות ַה ְּק ִ
ַה ַּמ ְכ ֵּפ ָלה ְק ִ
דֹוׁשים ֶׁשל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל; ְ
ּומ ָּשׁם ִהיא ַּת ְחזֹר ִל ְפעֹל
– זֹו ָהיְ ָתה ַה ַּת ֲחנָ ה ָה ַא ֲחרֹונָ ה ֶׁשל ַה ַּסנְ ֶה ְד ִריןִ ,
יח "בב"א".
ְּכ ֶׁשּיָ בֹוא ַה ָּמ ִׁש ַ
ְּכמֹו ֵכןְ ,מ ֻק ָּבל ְל ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ַּב ִּבּטּוי ַהּזֶ ה ַּגם ְּכ ֶׁש ַּמזְ ִּכ ִירים ֶאת ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל,
"א ֶרץ ַהּק ֶֹדׁש תובב"א".
ֶ

ִ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?

3

