ב"ה

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

ֶע ֶרב ַׁש ַּבת ק ֶֹדׁש ָּפ ָר ַׁשת וַ ּי ֵָרא
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ְצ ִעי ִרים

תּוח,
ָּפ ַ
ִהּכָ נְסּו
ְּב ַב ָּק ָׁשה!
ְּתעּו ַדת ַח ָּיל

ְִׂש ָר ֵאל ַא ְריֵה לֵ יּב לֶ ֶרר.
הּוא י

ַה ֵּשׁם ֶׁשּלִ י
ֲאנִ י ֶּבן ַא ַחת ֶע ְׂש ֵרה.

לֹומד ְּבכִ ָּתה ו
ֲאנִ י ּגָ ר ְּב ַא ְׁש ְקלֹון ,וְ ֵ
ּתֹורה "אֹור ְמנַ ֵחם" ָּב ִעיר.
ְּב ַתלְ מּוד ַה ָ
א ְסנִ יף ַה ָּפנָ ָס ִאים ֶׁשּלִ י,
ָׁשם ּגַ ם נִ ְמ ָצ
ח ֵבר ּכְ ָבר ַא ְר ַּבע ָׁשנִ ים.
ֶׁשּבֹו ֲאנִ י ָ
ּתנְ יָאּ ,כָ ל ַמ ֶּסכֶ ת ָאבֹות
ַעל ֶּפה ֲח ִמ ָּשׁה ִּפ ְר ֵקי ַ
יֹוד ַע ְּב
ֲאנִ י ֵ
ּוׁשנֵ י ַּד ֵּפי ּגְ ָמ ָרא.
ֶּסכֶ ת ֵּב ָיצה ְּב ִמ ְׁשנָ הְ ,
ַּומ
ֲח ִס ִידית ְמי ֶֻח ֶדת ֶׁשּלִ י:
ַהנְ ָהגָ ה
לֹומר
ים' ֶׁש ֲאנִ י ְמ ַפ ְס ֵפס ַ
ֵאין ַ'ׁש ַּבת ְמ ָב ְרכִ
ת ּכָ ל ַה ְּת ִהּלִ ים ַּבּב ֶֹקר.
ֶא

לְ ַא ְריֵה לֵ יּב לֶ ֶרר יֵׁש הָ מֹון ָמה לְ ַסּפֵ ר
נָסת א ְֹור ִחים ,וְגַ םַ :על
לָ כֶ ם ַעל הַ כְ ַ
"ׁש ַער לֶ ֶרר" ַוְעל ֶ'סבֶ ב צ'וֹלְ נְט'.
ַ

ַה ֶה ְב ֵּדל
ַה ָּק ָטן ֵּבין לֹוט
לְ ַא ְב ָר ָהם
ַמ ֲע ָט ָפה
ֵמ ַה ִּמ ְפ ָק ָדה

ַמ ֲע ָט ָפה
ה ִּמ ְפ ָק ָדה
ֵמ ַ

ׁשּוטה
ְּכ ֶׁש ְּמ ָא ְר ִחים ָּכל ָּכְך ַה ְר ֵּבה ֲאנָ ִׁשים ,זֹו ְמיֻ ָּמנּות ֹלא ְּפ ָ
ִּב ְכ ָלל ִל ְהיֹות ָר ִגיׁש ַל ְּצ ָר ִכים ַהּשֹׁונִ ים ֶׁשל ָּכל ֶא ָחדְ .קחּו
אֹופה ְּב ַע ְצ ָמּה ֶאת ַה ַחּלֹות,
ְל ָמ ָׁשל ֶאת ַה ַחּלֹותִ .א ָּמא ֶׁש ִּלי ָ
וְ ִהיא ְמ ִכינָ ה ֲח ִמ ָּשׁה ִ
יֹוד ִעים,
סּוגים ׁשֹונִ ים ֶׁשל ַחּלֹותַ .א ֶּתם ְ
לּוטן ,וְ יֵ ׁש ְּב ִלי ֻס ָּכר וְ יֵ ׁש ְּב ִלי ֶמ ַלח,
יֵ ׁש ָּכ ֵאּלּו ֶׁש ָאסּור ָל ֶהם ְּג ֶ
יֵ ׁש ִמ ֶּק ַמח ֻּכ ְס ִמין וְ יֵ ׁש ִמ ִּשׁיפֹון ,יֵ ׁש ִמ ֶּק ַמח ָמ ֵלא וְ יֵ ׁש ִמ ֶּק ַמח
בּוע ַמ ֲא ִפּיָ ה ַּב ַּביִ תִּ ,כי
ּפֹות ַחת ָּכל ָׁש ַ
ָל ָבןְּ .ב ִקּצּורִ ,א ָּמא ֶׁש ִּלי ַ
אֹור ַח יַ ְר ִּגיׁש ְּכ ִאּלּו הּוא ַּב ַּביִ ת ֶׁשּלֹוֶׁ ,שּיֵ ׁש לֹו
ּדֹוא ֶגת ֶׁש ָּכל ֵ
ִהיא ֶ
ַהּכֹל וְ ֹלא ָח ֵסר לֹו ְּכלּום!

ָמה ַה ֶה ְבדֵּ ל ֵ ּבין ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינ ּו ְל ֵבין ָה ַא ְחיָ ן ַה ּלֹא-
צדִּ יק ׁ ֶש ּלוֹ  ,לוֹ ט?ל-כ ְך ַ
ָּכ ָּ
יש ֶח ֶסדֵ ,א ְ
יך
ֻּכ ָ ּלם יוֹ ְד ִעים ְל ַס ּ ֵפר ׁ ֶש ַא ְב ָר ָהם ָהיָ ה ִא ׁ
הוּא ִה ְכנִ יס אוֹ ְר ִחים ְו ָד ַאג ָל ֶהם ְו ָט ַרח ֲעבו ָּרם.
ֲא ָבל ִה ֵ ּנהּ ַ ,גם לוֹ ט ָעשָׂ ה ְ ּב ִד ּיוּק אוֹ תוֹ דָּ ָברּ ַ .גם הוּא
ִה ְכנִ יס אוֹ ְר ִחיםֶ ,את אוֹ ָתם אוֹ ְר ִחים ׁ ֶשל ַא ְב ָר ָהם!
ַּת ׁ ְשו ּו ְ ּב ַע ְצ ְמ ֶכם ֶאת ַה ּ ְפסו ִּקים:
"ו ָ ּי ָרץ
ַא ְב ָר ָהם ָר ָאה ֶאת ׁ ְשלוֹ ׁ ֶשת עוֹ ְב ֵרי ָהא ַֹרח ַ
אתם ִמ ּ ֶפ ַתח ָהא ֶֹהל"ְ ,ו ַגם לוֹ ט ָר ָאה ֶאת
ִל ְק ָר ָ
ּ
ּ
ְ
ָ
אתם ַו ִי ׁ ְש ַּתח ּו
"ו ָיקם ִלק ָר ָ
ַה ַּמ ְל ָא ִכים ָ ּב ִאים ֶאל ֵ ּביתוֹ ַ
ַא ּ ַפיִ ם ָא ְר ָצה".
ֵא ְ
יך ַא ְב ָר ָהם ָא ַמר ָלאוֹ ְר ִחים ׁ ֶש ּלוֹ ? "יֻ ַ ּקח נָ א ְמ ַעט ַמיִ ם
יכםְ ,ו ִה ּ ׁ ָש ֲענ ּו ַּת ַחת ָה ֵעץְ .ו ֶא ְק ָחה ַפת ֶל ֶחם
ְו ַר ֲחצ ּו ַר ְג ֵל ֶ
ְו ַס ֲעד ּו ִל ְ ּב ֶכםַ ,א ַחר ַּת ֲעבֹרוּ" .נוּּ ַ ,גם לוֹ ט ִק ֵ ּבל אוֹ ָתם ְו ִהזְ ִמין
אוֹ ָתם יָ ֶפה ְמאוֹ ד" :סוּר ּו נָ א ֶאל ֵ ּבית ַע ְבדְּ ֶכם ְו ִלינ ּו ְו ַר ֲחצ ּו
יכםְ ,ו ִה ׁ ְש ַּכ ְמ ֶּתם ַו ֲה ַל ְכ ֶּתם ְל ַד ְר ְּכ ֶכם".
ַר ְג ֵל ֶ
"ו ִ ּי ַ ּקח ֶח ְמ ָאה
ַא ְב ָר ָהם ֵה ִכין ָל ֶהם ְסעו ָּדה טוֹ ָבה ו ְּמזִ ינָ הַ ,
ְו ָח ָלב ו ֶּבן ַה ָ ּב ָקר ֲא ׁ ֶשר ָעשָׂ הַ ,ו ִ ּי ֵּתן ִל ְפנֵ ֶ
יהם"ּ ַ .גם לוֹ ט ,אוֹ תוֹ
ֹאכלוּ".
"ו ַ ּי ַעשׂ ָל ֶהם ִמ ׁ ְש ֶּתה ,ו ַּמ ּצוֹ ת ָא ָפה ַו ּי ֵ
דָּ ָברַ :

עּודת ַׁש ָּבת ֲאנַ ְחנּו
ְּב ָכל ְס ַ
ְמ ָא ְר ִחים ַמ ְח ָל ָקה ְׁש ֵל ָמה...
ִּב ְר ִצינּותִ ,מ ְת ָא ְר ִחים ֶא ְצ ֵלנּו
אֹור ִחים
ָּכל ַׁש ָּבת ְׁש ִ
לֹוׁשים ְ
ְל ָפחֹותֲ .אנַ ְחנּו ָּג ִרים ַמ ָּמׁש
ילי",
"ּב ְרזִ ַ
פּואה ַ
ָצמּוד ְל ֵבית ָה ְר ָ
וְ ָכל ִמי ֶׁשּנִ ְמ ָצא ָׁשם ְּב ַׁש ָּבת ְּכ ֵדי
ִל ְהיֹות ְליַ ד ֶּבן ִמ ְׁש ָּפ ָחה ֶׁשּלֹו
עּודת ַׁש ָּבת
רֹוצה ָל ֶׁש ֶבת ִּב ְס ַ
וְ ֶ
יֹוד ַע ֶׁשהּוא
ימה – ֵ
ֲא ִמ ִּתית ּונְ ִע ָ
ַרק ָצ ִריְך ַל ֲעבֹר ֶאת ַה ַּשׁ ַער ֶׁשל
פּואה ,וְ הּוא ֶא ְצ ֵלנּוֹ .לא
ֵּבית ָה ְר ָ
ָצ ִריְך ַהזְ ָמנָ ה ֵמרֹאׁש וַ ֲא ִפּלּו ֹלא
תּוחה...
ִל ְדּפֹק ַּב ֶּד ֶלתִ .היא ְּפ ָ

ֲא ָבל ְ ּב ָכל זֹאת ,יֵ ׁש ֶה ְבדֵּ ל ֶא ָחד ָק ָטן.
לוֹ ט ִצ ּ ָפה ְל ַמ ְל ָא ִכים .הוּא ׁ ָש ַמע ְּכ ָבר ַעל ַה ִּמ ׁ ְש ַל ַחת ׁ ֶשל
ׁ ְשלוֹ ׁ ֶשת ַה ַּמ ְל ָא ִכים ַה ְּמ ֻח ּ ָפשִׂ ים ַל ֲאנָ ׁ ִשיםֶ ׁ ,ש ִ ּב ְ ּקר ּו ֵא ֶצל
ַהדּ וֹ ד .הוּא ִה ְכנִ יס ַה ַ ּביְ ָתה ַמ ְל ָא ִכים ,לֹא ֲאנָ ׁ ִשיםֲ .א ָבל
"שלוֹ ׁ ָשה ֲאנָ ׁ ִשים" ,עוֹ ְב ֵרי א ַֹרח,
ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינ ּו – הוּא ָר ָאה ׁ ְ
ילים ׁ ֶשהוֹ ְל ִכים ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר ו ִּמי יוֹ ֵד ַע ֵמ ֵאיפֹה ִ ּב ְכ ָלל
ֲאנָ ׁ ִשים ְר ִג ִ
ישה
ֵהם ִה ִ ּגיעוּ .ו ְּב ָכל זֹאת ,הוּא ַרק ָר ָאה אוֹ ָתם ו ְּב ֶא ְמ ַצע ּ ְפ ִג ׁ ָ
ִעם ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא הוּא ָרץ ְל ַה ְכנִ יס אוֹ ָתם ַה ַ ּביְ ָתה.
ְוזוֹ ַה ְ ּג ֻד ָ ּלהְ .ל ַק ֵ ּבל ָּכל ֶא ָחד ְו ָל ֵתת ְל ָכל ֶא ָחדּ ַ ,גם ִאם הוּא לֹא
נִ ְר ֶאה ַמ ְל ָא ְךֲ .א ִפ ּל ּו ִאם הוּא ְס ָתם ֶ ּבנְ ָא ָדם.

ַה ַּב ְ לֹא
י ׁ ָשן

לָ ֵמד

2

ּמּובןֲ ,אנַ ְחנּו ֹלא
ַּכ ָ
ילים ְּב ִקּדּוׁש ֶא ְצ ֵלנּו
ַמ ְת ִח ִ
ַּב ַּביִ ת ִל ְפנֵ י ֶׁש ָע ִׂשינּו
ילי",
"ב ְרזִ ַ
ִקּדּוׁש ֶמ ְר ָּכזִ י ְּב ַ
ַל ְּמ ֻט ָּפ ִלים וְ ִל ְבנֵ י
ַה ִּמ ְׁש ָּפחֹות ֶׁש ָּל ֶהםָ .מה,
ָל ֶהם ֹלא ַמ ִּג ַיע ִל ְטעֹם
ַׁש ָּבתִ ,ל ְׁשמ ַֹע ִקּדּוׁש?
יֹותר ַעל ֻׁש ְל ַחן ַה ַּשׁ ָּבת ֶׁש ָּלנּו הּוא
ַה ָּדג ָה ָאהּוב ְּב ֵ
ּמּוריםַּ .דג טּונָ ה ָׁש ֵלם
ַּדג טּונָ הֹ .לאֹ ,לא טּונָ ה ְּב ִׁש ִ
וְ ָט ִריֶׁ ,ש ִא ָּמא ְמ ִכינָ ה ַּב ַּתּנּורַ .ט ַעם ַּגן ֵע ֶדן!

טֹוב ִלים
ָל ָּמה ְ
ֶאת ַה ַח ָּלה ְּב ֶמ ַלח?
טֹוב ִלים ְּב ֶמ ַלח וְ ֹלא ַרק
ק ֶֹדם ּכֹלָ ,חׁשּוב ָל ַד ַעת ֶׁשֹּלא ַרק ֶאת ַה ַח ָּלה ְ
טֹוב ִלים ֶאת
ִּב ְס ַ
אֹוכ ִלים ֶל ֶחםְ ,
ּנֹוט ִלים יָ ַדיִ ם וְ ְ
עּודת ַׁש ָּבתְּ .ב ָכל ַּפ ַעם ֶׁש ְ
ַה ֶּל ֶחם ְּב ֶמ ַלחִ .אם ִּכיִּ ,ב ְסעּודֹות ַׁש ָּבת וְ ַחג ְמ ַה ְּד ִרים ְּב ָכְך ִּב ְמיֻ ָחד.
ּדּוע?
ַמ ַ
יֵ ׁש ְל ָכְך ַּכ ָּמה ֶה ְס ֵּב ִרים:
אֹופים
ַה ֶה ְס ֵּבר ָה ִראׁשֹון הּוא ָּפׁשּוטֶׁ ,ש ַה ֶּל ֶחם יִ ְהיֶ ה ָט ִעיםַּ ...פ ַעם ָהיּו ִ
ּומ ָּמׁש ִל ְפנֵ י ָהא ֶֹכל ָהיּו ְמ ַת ְּב ִלים ֶאת
ֶאת ַה ֶּל ֶחם ְּב ִלי ֶמ ַלח וְ ִתּבּולַ ,
ּמֹוציא"
"ה ִ
ַה ֶּל ֶחם ְּב ֶמ ַלחַּ ,ת ְב ִלינִ ים אֹו ַּת ְב ִׁשיל .זֹאת ְּכ ֵדי ֶׁש ִּב ְר ַּכת ַ
ילה.
ּומּוכן ַל ֲא ִכ ָ
ָ
ִּת ְהיֶ ה ַעל ֶל ֶחם ָט ִעים

אֹותי ְּב ָכל ָׁשנָ ה ֵמ ָח ָדׁש ִל ְקרֹא ֶאת
ָּפ ָר ַׁשת וַ ּיֵ ָרא ִהיא ַה ָּפ ָר ָׁשה ֶ'ׁש ָּלנּו' .זֶ ה ְמ ַר ֵּגׁש ִ
אֹור ִחים וְ ִה ְת ַא ֵּמץ
בּועֶ ,את ַה ִּס ִ
ָּפ ָר ַׁשת ַה ָּשׁ ַ
ּפּורים ַעל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ֶׁש ִה ְכנִ יס ְ
נֹוח.
וְ ָט ַרח וְ ָע ָׂשה ַהּכֹל ִּב ְׁש ִביל ֶׁש ֵהם יַ ְר ִּגיׁשּו ְּב ַ
יכים ַּב ֶּד ֶרְך ֶׁשל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ַ(א ַּגב,
הֹורים ֶׁש ִּלי ַמ ָּמׁש ַמ ְמ ִׁש ִ
ֲאנִ י ַמ ְר ִּגיׁש ֶׁש ַה ִ
דֹולה ְל ִה ְת ַחּנֵ ְך ְּב ַביִ ת
ַה ֵּשׁם ֶׁשל ַא ָּבא ֶׁש ִּלי הּוא ַא ְב ָר ָהם ,)...וְ ִלי יֵ ׁש ֶאת ַהּזְ כּות ַה ְּג ָ
ּומ ִכינִ ים
ּפֹות ִחים ֶאת ַה ַּביִ ת ֶׁש ָּל ֶהםִ ,
ּומ ְת ַא ְּמ ִצים ְ
ָּכזֶ ה ֶׁשל ֶח ֶסד וְ ַל ֲעזֹר ָל ֶהםֵ .הם ְ
יהּודים ֲא ֵח ִרים ֶׁש ֵהם ֲא ִפּלּו ֹלא ַמ ִּכ ִירים יִ ְהיֶ ה נָ ִעים וְ ֵכיף,
טֹור ִחיםִּ ,ב ְׁש ִביל ֶׁש ִּל ִ
וְ ְ
מּורה.
יהם וְ ַל ֲעזֹר ָל ֶהם – ְּב ִלי ְל ַק ֵּבל ׁשּום ְּת ָ
ִּב ְׁש ִביל ְל ָה ֵקל ֲע ֵל ֶ
אֹור ִחים
ֲאנִ י ֵ
חֹוׁשב ֶׁשּזֶ ה ָהיָ ה ַהּסֹוד ֶׁשל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו .הּוא ֹלא ִה ְת ַח ְׁש ֵּבן ִעם ָה ְ
ֶׁשּלֹו ,הּוא ָּפׁשּוט ִק ֵּבל ֶאת ֻּכ ָּלם .וְ הּוא נָ ַתן ָל ֶהם ַהּכֹלְּ ,ב ִלי ְל ַה ְׁש ִאיר ׁשּום ָּד ָבר
"ל ַמ ְע ָלה ִמ ְּמ ִד ָידה וְ ַה ְג ָּב ָלה" – ַהּכֹלְּ ,ב ִלי ׁשּום
קֹור ִאים ָלזֶ ה ְ
ְל ַע ְצמֹוַּ .ב ֲח ִסידּות ְ
ַה ְג ָּב ָלהָ .ל ֵכןַ ,ה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא נָ ַתן לֹו ֶׁש ַפע ְּב ִלי ַה ְג ָּב ָלה וְ נִ ִּסים ְּגלּויִ ים .וְ ֶאת
הֹוריׁש ָלנּוַ ,הּיְ ָל ִדים ֶׁשּלֹוַ ,עם יִ ְׂש ָר ֵאל.
ַה ֶח ֶסד ַהּזֶ ה ְלֹלא ְּגבּולֹות הּוא ִ
רֹוצה ֶׁש ֻּכ ָּלם יֵ ְדעּו וְ יִ ְל ְמדּו ֶאת זֶ הָ :ל ֵתת ַל ֲא ֵח ִרים זֶ ה ַה ָּד ָבר ֲה ִכי ְמ ַס ֵּפק
ֲאנִ י ֶ
עֹולם!
ֶׁשּיָ כֹול ִל ְהיֹותְ .ל ָא ֵר ַחַ ,ל ֲעזֹרָ ,ל ֵתת – זֶ ה ַה ָּד ָבר ֲה ִכי נִ ְפ ָלא ֶׁשּיֵ ׁש ָּב ָ
עּודה יֵ ׁש ִמנְ ָהג
ֶא ְצ ֵלנּו ַּב ְּס ָ
אֹור ַח ָח ָדׁש ְמ ַל ֵּמד
בּועָּ .כל ֵ
ָק ַ
אֹומר ְּד ַבר
ֶאת ֻּכ ָּלנּו ִׁשיר וְ ֵ
ּתֹורה אֹו ִסּפּור ְמ ַענְ יֵ ן.
ָ
עּודה ָּכל ָּכְך
ִל ְפ ָע ִמים ַה ְּס ָ
ְמ ַר ֶּת ֶקתֶׁ ,ש ִהיא ִמ ְס ַּתּיֶ ֶמת
ַא ֲח ֵרי ְׁש ֵּתים ֶע ְׂש ֵרה ַּב ַּליְ ָלה!

ִעם ָּכ ֵאּלּו ַּכּמּויֹות ֶׁשל
אֹור ִחיםַ ,חּיָ ִבים ְל ַה ְת ִחיל
ְ
ַּב ֲה ָכנֹות ְּכ ָבר ְּביֹום
חֹותי
יׁשיִ .א ָּמא ֶׁש ִּלי וַ ֲא ִ
ֲח ִמ ִ
עֹומדֹות ַּב ִּמ ְט ָּבח
ָׂש ִרי ְ
ּומ ַב ְּשׁלֹות,
ּומ ַב ְּשׁלֹות ְ
ְ
ּומֹוציאֹות ַמ ְט ַע ִּמים
ִ
ְּב ַכּמּויֹות ֶׁשל ֵקיְ ֶט ִרינְ ג
ֲענָ קָ .ל ַא ֲחרֹונָ ה ִה ְצ ָט ְר ָפה
ַל ֶּצוֶ ת עֹוד ַּב ְׁש ָלנִ ית – ִּכי
אֹור ִחים ַרק
ִמ ְס ַּפר ָה ְ
הֹולְך וְ ָג ֵדל.
ֵ

ִמ ָּס ִביב
לַ ֻּׁשלְ ָחן
ִמ ְׁש ַּפ ַחת

לֶ ֶרר

ְל ָכל ַׁש ָּבת ִא ָּמא ְמ ִכינָ ה ְׁשנֵ י ִס ִירים
ֲענָ ִקּיִ ים – ָמה זֶ ה ִס ִיריםְּ ,דוָ ִדים! –
ֶׁשל ְמ ַרק עֹוף ְמ ֻׁש ָּבחֵּ .בין ַה ָּד ִגים
אֹור ִחים יֵ ׁש ַה ְפ ָס ָקה
ַל ָּמ ָרקָ ,ל ְ
ְק ָצ ָרה ְל ַד ֵּבר וְ ָל ִׁשיר ,וַ ֲאנִ י וְ ַא ָּבא
ילי" ְל ֶ'ס ֶבב ָמ ָרק'.
"ב ְרזִ ַ
יֹוצ ִאים ְל ַ
ְ
רֹוצה
ֲאנַ ְחנּו ְמ ַכ ְּב ִדים ָּכל ִמי ֶׁש ֶ
יתי ַחם ִעם
ְּב ַצ ַּל ַחת ָמ ָרק ֵּב ִ
עֹוׂשה
לֹוק ְׁשן .זֶ ה ָּפׁשּוט ֶ
ְקנֵ ְיד ָלְך וְ ְ
יׁשהּו
ַל ֲאנָ ִׁשים טֹוב ַעל ַה ֵּלבֶׁ ,ש ִּמ ֶ
דֹואג ָל ֶהם.
יהם וְ ֵ
חֹוׁשב ֲע ֵל ֶ
ֵ

אֹור ִחים ֶׁש ָּלנּו ְמאֹוד ְמ ֻגּוָנִ יםֵ .הם ָּב ִאים
ָה ְ
ִמ ָּכל ַה ְּמקֹומֹות ָּב ָא ֶרץִ ,מ ָּכל ַה ִ
ּסּוגים
ילים .וְ ֶאת ֻּכ ָּלם ֲאנַ ְחנּו ְמ ַק ְּב ִלים
ּומ ָּכל ַה ִּג ִ
ִ
ּוב ְמאֹור ָּפנִ יםִ .עם ַה ָּשׁנִ ים ִא ָּמא
ְּב ִׂש ְמ ָחה ִ
רֹופסֹור ְל ִמ ְט ָּב ִחים
ֶׁש ִּלי ְּכ ָבר נִ ְהיְ ָתה ְּפ ֶ
יֹוד ַעת
הּודּיִ ים ֶׁשל ָּכל ָה ֵעדֹותִ .היא ַ
יְ ִ
אֹור ַח ַמ ֲא ָכל ָאהּוב ִמ ֶּשּׁלֹו
ְל ָה ִכין ְל ָכל ֵ
ֶׁשּיַ זְ ִּכיר לֹו ֶאת ַה ַּביִ ת וְ ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ֶׁשּלֹו.
יל ֶטע ִפיׁש
ְל ָמ ָׁשלִ ,היא ַ
יֹוד ַעת ְל ָה ִכין ֶּג ִפ ְ
ָמתֹוק ְמ ֻצּיָ ן ,וְ ַגם ְח ַריְ ֶמה ָח ִריף...

ַה ֶה ְס ֵּבר ַהּזֶ ה ֹלא ָּכל ָּכְך ַמ ְת ִאים ְליָ ֵמינּוִּ ,כי ַה ְּל ָח ִמים וְ ַה ַחּלֹות ֶׁש ָּלנּו
ימים ְּכמֹו ֶׁש ָּצ ִריְךַ .רק ִלנְ ּגֹס ָּב ֶהם
ּוט ִע ִ
ַמ ִּג ִיעים ֵמ ַה ַּמ ֲא ִפּיָ ה ְמ ֻת ָּב ִלים ְ
וְ זֶ הּו...
יֹותר:
נֹוסף ,וְ הּוא ָעמֹק ֵ
ֲא ָבל יֵ ׁש ֶה ְס ֵּבר ָ
מֹול ִחים ָּכל ָק ְר ָּבן ִל ְפנֵ י ֶׁש ָהיּו ַמ ֲע ִלים אֹותֹו ַל ִּמזְ ֵּב ַח.
ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָהיּו ְ
ּתֹורהְּ ,כמֹו ֶׁש ָּכתּוב ַ"על ָּכל ָק ְר ָּבנְ ָך ַּת ְק ִריב ֶמ ַלח" .וַ ֲח ָכ ִמים
זֹו ִמ ְצוָ ה ֵמ ַה ָ
ּול ִה ְת ַּפ ֵּלל
ילה ְל ֵׁשם ָׁש ַמיִ םְּ ,כ ֵדי ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ָלנּו ַ
אֹותנּו ֶׁש ֲא ִכ ָ
ִל ְּמדּו ָ
ּכֹוח ִל ְלמֹד ְ
וְ ַל ֲעבֹד ֶאת ַה ֵּשׁםִ ,היא ְּכמֹו ַה ְק ָר ַבת ָק ְר ָּבנֹותֻׁ :ש ְל ַחן ָהא ֶֹכל הּוא ַה ִּמזְ ֵּב ַח,
מֹול ִחים ֶאת ַה ָּמזֹון
ּוכמֹו ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשַּ ,גם ֲאנַ ְחנּו ְ
וְ ָהא ֶֹכל הּוא ַה ָּק ְר ָּבןְ .
ָה ִע ָּק ִרי ֶׁש ָּלנּוֶׁ ,שהּוא ַה ֶּל ֶחם.
עּודה וְ ִל ְטּבֹל ֶאת ַה ֶּל ֶחם
יח ֶמ ַלח ַעל ֻׁש ְל ַחן ַה ְּס ָ
נֹוה ִגים ְל ַהּנִ ַ
ּול ִפי ַה ַּק ָּב ָלהֲ ,
ְ
ַּב ֶּמ ַלח ָׁשלֹוׁש ְּפ ָע ִמים.

ִ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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