ַּפנ ָ ָס ִאים

ב"ה

הַ ְּׁשבּועֹון ֶׁשל ַחּיָלֵ י צִ בְ אֹות הַ ֵּׁשם

ֶע ֶרב ַׁש ַּבת ק ֶֹדׁש ָּפ ָר ַׁשת ּתֹולְ דֹות
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ְצ ִעי ִרים

נְּדל
ר' ֶמ ֶ
ִמ ְּפלַ ְס ֶטלִ ינָה
ְׁשמּולִ יק ְמ ַס ֵּפר ַעל
נּותי
ַה ַּת ְח ִּביב ָה ָא ָּמ ִ
ֶׁשּלֹו

ִה ָּת ְקלּות
ִּב ְ"מ ִסּבֹות ַׁש ָּבת"

ִמי זֹו
"מּומע ָׂש ָרה"?
ֶ

נְע ָימה
ֲחוָ יָה ֹלא ִ
ֶׁש ַהּסֹוף ֶׁשּלָ ּה ָמתֹוק
ְּומ ַׂש ֵּמ ַח

קֹומ ְיקס ָח ָדׁש
ִ
ְמ ַחּכֶ ה לָ כֶ ם ִּב ְפנִים!

ְמ ַב ֵּׂשר
טֹוב

ְׁשמּולִ יק ַרּבִ ינֹובִ יץ ִמ ְּמבַ ֶּׂש ֶרת צִ ּיֹון הִ כְ נִיס
א ָֹותנּו לְ בֵ ית ַחּבַ "ד ,לִ ְסע ַּודת הַ ַּׁשּבָ ת
ּבַ ּבַ יִת ֶׁשּלֹו ,לַ ֶח ֶדר ֶׁשּלֹו ,וְגַ ם לַ ְּסט ְּודיֹו
ֶׁשּלֹוָ .מה ֶׁש ָּׁש ַמ ְענּו הָ יָה ְמ ַענְ יֵן ְמאֹוד!

ְּתעּו ַדת ַח ָּיל

נֹוביץ.
(ׁשמּולִ יק) ַר ִּבי ִ
מּואל ְ
ַה ֵּשׁם ֶׁשּלִ י הּוא ְׁש ֵ

ֲאנִ י ֶּבן ְׁשלֹוׁש ֶע ְׂש ֵרה.
לֹומד ְּבכִ ָּתה ח
ּגָ ר ִּב ְמ ַב ֶּשׂ ֶרת ִצּיֹון ,וְ ֵ
ֲאנִ י
ּוׁשלַ יִם ַה ְּסמּוכָ ה.
ּתֹורת ֱא ֶמת" ִּביר ָ
ּתֹורה " ַ
ְּב ַתלְ מּוד ָ
ּוׁשלַ יִם
אים ְּב ִׁשּכּון ַח ַּב"ד ִּביר ָ
ֲאנִ י ָח ֵבר ִּב ְסנִ יף ַה ָּפנָ ָס ִ
ּכְ ָבר ָח ֵמׁש ָׁשנִ ים.
ֶׁש ַבע ַמ ֶּסכְ ּתֹות ִמ ְׁשנָ ה,
ֶּפה ִׁש ָּשׁה ִּפ ְר ֵקי ַּתנְ יָא,
יֹוד ַע ְּב ַעל
ֲאנִ י ֵ
ים וַ ֲח ִמ ָּשׁה ַּד ֵּפי ּגְ ָמ ָרא.
ֹוׁש
ּוׁשל ִ
ְ
ִמ ֵּדי

ֲח ִס ִידית ְמי ֶֻח ֶדת ֶׁשּלִ י:
ַהנְ ָהגָ ה
"מ ְב ַצע ְּת ִפּלִ ין".
יֹוצא לְ ִ
בּועְּ ,ביֹום ִׁש ִּשׁיֲ ,אנִ י ֵ
ָׁש ַ

ַמ ֲע ָט ָפה
ה ִּמ ְפ ָק ָדה
ֵמ ַ
ְל ָכל ָצ ָבא יֵ ׁש ִּתזְ מ ֶֹרת .יֵ ׁש ֶאת ִּתזְ מ ֶֹרת ַה ָ ּצ ָבא
ָה ָאדֹםְ ,ויֵ ׁש ֶאת ִּתזְ מ ֶֹרת ַצ ַה"לְ ,ו ַכ ִ ּנ ְר ֶאה יֵ ׁש ַ ּגם
"תזְ מ ֶֹרת ִצ ְבאוֹ ת ַה ּ ׁ ֵשם" – ְ ּב ֶע ֶצםַ ,מ ְק ֵה ַלת
ֶאת ִּ
ַה ּ ָפנָ ָס ִאים...
ִ ּב ׁ ְש ִביל ָמה ָצ ָבא ָצ ִר ְ
יך ִּתזְ מ ֶֹרת?
ִּכי ׁ ִש ִירים ו ְּל ָחנִ ים קוֹ ְב ִעים ֲא ִו ָירהָ .צ ָבא ׁ ֶשרוֹ ֶצה
ׁ ֶש ַ ּל ַח ָ ּי ִלים ׁ ֶש ּלוֹ יִ ְהיֶ ה "מוֹ ָרל" – ׁ ֶש ֶ ּזה אוֹ ֵמרֱ :אמוּנָ ה
ְ ּב ִצ ְד ַקת ַהדֶּ ֶר ְך ,ו ַּמ ַ ּצב רו ַּח ׁ ֶשל נְ כוֹ נוּת ְל ִה ָ ּל ֵחם ַ ּגם
ִאם ָק ׁ ֶשה – ָצ ִר ְ
יך ְל ַה ְכנִ יס אוֹ ָתם ַל ֲא ִו ָירה ָּכזוֹ ְו ָכ ְך
ִליצוֹ ר ַה ְר ָ ּג ׁ ָשה ׁ ֶשל ָצ ָבא ְמנַ ֵ ּצ ַחְ .ו ַא ַחת ַהדְּ ָר ִכים
ַה ֲח ׁשוּבוֹ ת ַל ֲעשׂ וֹ ת ֶאת זֶ ה זוֹ ַה ִּתזְ מ ֶֹרתַ ,ה ַ ּל ֲה ָקה,
ַה ּ ׁ ִש ִירים.
"מ ְר ׁש"ַ .מ ְר ׁש זֶ ה ׁ ִשיר ֶל ֶכת .זֶ ה ְ ּב ֶד ֶרךְ
ְו ָכ ְך ֻה ְמ ָצא ַה ַּ
ְּכ ָלל ׁ ִשיר ִעם ִמ ְק ָצב ְמאוֹ ד ִק ְצ ִ ּביֶ ׁ ,ש ְּמ ׁ ַשדֵּ ר ְּתחו ׁ ָּשה ׁ ֶשל
ִ ּב ָּטחוֹ ן ְונִ ָ ּצחוֹ ןְ .צ ָבאוֹ ת ׁ ָש ִרים אוֹ תוֹ ְ ּב ִמ ְצ ֲע ֵדי נִ ָ ּצחוֹ ן
ו ִּב ְט ָק ִסים ֲח ִג ִיג ִ ּיים.

יח
יּב ֶ'לה הּוא ָׁש ִל ַ
ָא ִחי ַה ָּגדֹול ֵל ֶ
ֶׁשל ָה ַר ִּבי ְּב ַא ְׁש ְקלֹוןְּ .כ ֶׁשהּוא ַמ ִּג ַיע
ְל ִה ְת ָא ֵר ַח ְּב ַׁש ָּבת ,זֶ ה ָּת ִמיד ְמ ַר ֵּגׁש
וְ ֵכיףְּ .ב ָכל זֹאת ,הּוא ָה ָאח ַה ָּגדֹול –
ַה ֻּד ְג ָמה ֶׁשל ָּכל ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה.
ְּכ ֶׁשהּוא ַמ ִּג ַיעֵ ,אין ֶר ַגע ֶא ָחד ְמ ַׁש ֲע ֵמם.
ְס ִביב ַה ֻּשׁ ְל ָחן ִמ ְת ַּפ ְּת ִחים ִּדּיּונִ ים
נֹוׂש ִאים
ּומ ַר ְּת ִקיםְּ ,ב ִע ָּקר ְּב ְ
ְמ ַענְ יְ נִ ים ְ
ּוב ִמנְ ֲה ֵגי ַח ַּב"דֶׁ ,ש ַּמ ְׁש ִא ִירים
ַּב ֲה ָל ָכה ְ
אֹותי ֵער ַעד ַא ַחת ַּב ַּליְ ָלה!
ִ

ֶאת ַה ָּס ָלט ַה ַחי ֲאנִ י
חֹותְךֲ .אנִ י ִמ ְׁש ַּת ֵּדל
ֵ
ַל ְחּתְֹך ֶאת ַה ְּמ ָל ְפפֹונִ ים
וְ ָה ַע ְג ָבנִ ּיֹות ַל ֲח ִתיכֹות
ּוקצּוצֹות –
ְק ַטּנֹות ְ
ּמּובןַ ,עד ַּכ ָּמה ֶׁש ֻּמ ָּתר
ַּכ ָ
מּוכן
ְּב ַׁש ָּבת – ֲא ָבל ֲאנִ י ָ
ְלהֹודֹות ֶׁשֹּלא ָּת ִמיד זֶ ה
יֹוצא ִליִ ...ל ְפ ָע ִמים ָע ִדיף
ֵ
ָּפׁשּוט ִלזְ רֹק ַע ְג ָבנִ ּיֹות
ֶׁש ִרי וְ זֶ הּו...

"א ֶׁשת ַחיִ ל" ִל ְפנֵ י
ֶאת ַה ִּמזְ מֹור ֵ
ַה ִּקּדּוׁש ָׁש ִרים ֶא ְצ ֵלנּו ְּב ַל ַחן
ְמיֻ ָחדֶׁ ,שֹּלא ָׁש ַמ ְע ִּתי ְּבׁשּום
עֹובר
ָמקֹום ַא ֵחרַ .ה ַּל ַחן ַהּזֶ ה ֵ
ֶא ְצ ֵלנּו ְּב ָמס ֶֹרתָּ .כְך ָהיּו ָׁש ִרים
"א ֶׁשת ַחיִ ל" ַּב ַּביִ ת ֶׁשל ַס ָּבא ֶׁש ִּלי,
ֵ
יכ ֵאל
ַא ָּבא ֶׁשל ִא ָּמא – ָה ַרב ִמ ָ
ַה ְל ְּפ ִריןֶׁ ,שהּוא ַרב ְׁשכּונַ ת
ירּוׁש ַליִ ם
ַה ִּג ְב ָעה ַה ָּצ ְר ָפ ִתית ִּב ָ
וַ ֲח ֵבר ֵּבית ִּדין ַר ָּבנֵ י ַח ַּב"ד.
עּוד ָתא" יֵ ׁש
"א ַס ֵּדר ִל ְס ָ
ַּגם ַל ִּפּיּוט ֲ
ָלנּו נִ ּגּון ִמ ְׁש ַּפ ְח ִּתי ְמיֻ ָחדֶ .את זֶ ה
ָל ַמ ְדנּו ִמ ַּס ָּבא ִמ ַּצד ַא ָּבאָ ,ה ַרב
ינֹוביץָ ,ע ָליו ַה ָּשׁלֹום.
ִה ֵּלל ַר ִּב ִ

ִ ּב ׁ ְש ִביל ָמה ָּכל זֶ ה ָח ׁשוּב?
"מ ְר ׁש"ּ ַ .ב ּיוֹ ם
ֹאש ח ֶֹד ׁש ִּכ ְס ֵלו יֵ ׁש ָלנ ּו ַחגְ ,ויֵ ׁש ָלנ ּו ַ ּגם ַ
ְ ּבר ׁ
ַה ֶ ּזה ָה ַר ִ ּבי ֶה ְח ִלים ֵמ ֵארו ַּע ְל ָב ִבי ָח ִריף ְמאוֹ דְ ,ו ַה ֲח ִס ִידים
יש ּו ׁ ֶש ַה ּ ִׂש ְמ ָחה ּפוֹ ֶר ֶצת ֵמ ֶהם ְ ּבא ֶֹפן ְס ּפוֹ נְ ָטנִ יֵ .הם
ִה ְר ִ ּג ׁ
ִח ְ ּבר ּו ַל ַחן ְמיֻ ָחדֶ ׁ ,ש ְּמ ַב ֵּטא ֶאת ִר ְג ׁשוֹ ת ַה ּ ִׂש ְמ ָחה ְו ַההוֹ ָדיָ ה
ֹאש
"מ ְר ׁש ר ׁ
ַל ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ַעל ַה ֵ ּנס ַה ָ ּגדוֹ לְ ,ו ָק ְרא ּו לוֹ ַ
ח ֶֹד ׁש ִּכ ְס ֵלו".
ְ
ישוּת
ו ִּב ְכ ָלל ,זוֹ דֶּ ֶרך נֶ ֱה ֶד ֶרת ְל ִה ְת ַמ ֵ ּלא ְ ּב ִב ָּטחוֹ ן ו ִּבנְ ִח ׁ
"מ ְר ׁש"ְ ,ו ַל ְח ׁשֹב
ְו ִל ְהיוֹ ת ַח ָ ּי ִלים טוֹ ִביםָ .ל ׁ ִשיר ֶאת ַה ַּ
"א ׁ ְש ֵרינוַּ ,מה ּטוֹ ב ֶח ְל ֵקנוּ"ֶ ׁ ,ש ֲאנַ ְחנ ּו ֲח ִס ִידים,
ַעל זֶ ה ׁ ֶש ַ
ׁ ֶש ֲאנַ ְחנ ּו ַח ָ ּי ִלים ְ ּב ִצ ְבאוֹ ת ַה ּ ׁ ֵשםֶ ׁ ,ש ֲאנַ ְחנ ּו ַּת ְל ִמ ִידים ׁ ֶשל
ָה ַר ִ ּבי!
י-אאאייי...
י-ל ַ
י-ל ִ
י-ר ִ
יי-ט ִ
ימה! ַא ִ
ָק ִד ָ

ַה ַּב ְ לֹא
י ׁ ָשן

לָ ֵמד
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יֹוד ַעת ְל ָה ִכין ֶאת
ִא ָּמא ַ
ַה ֶ
רּוׁש ְל ִמי ֲה ִכי
ּקּוגל ַהּיְ ַ
עֹולם! יֵ ׁש ָלּה
ָט ִעים ָּב ָ
ַמ ְתּכֹון ְמנַ ֵּצ ַח וְ נִ ָּסיֹון ֶׁשל
לֹוׁשיםְּ ,ב ָכל זֹאת.
ְׁש ִ
ַּגם ָּבזֶ ה ֲאנִ י עֹוזֵ רֲ ,א ָבל
"ּפטֹור
ָל ַא ֲחרֹונָ ה ִק ַּב ְל ִּתי ְ
ִמ ְב ָצ ִעים"ִ .א ָּמא ָא ְמ ָרה
ִלי ֶׁש ִהיא ֵּג ָאה ִּבי ְמאֹוד
"מ ְב ָצ ִעים",
יֹוצא ְל ִ
ֶׁש ֲאנִ י ֵ
מּוכנָ ה ִל ְפטֹר
וְ ִהיא ָ
אֹותי ֵמ ָה ֶעזְ ָרה ַּב ִּמ ְט ָּבח
ִ
ִּב ְׁש ִביל זֶ ה.

ְׁש ַמ ְע ֶּתם ַּפ ַעם ַעל
ימ ֶּפל"?
"וִ ְ
הֹולנְ ִּדי וְ ֹלא ֶׁשל ַמ ְכ ִׁשיר ַח ְק ָל ִאיְ .מ ֻד ָּבר
ימ ֶּפל" זֶ ה ֹלא ֵׁשם ֶׁשל יֶ ֶלד ַ
"וִ ְ
"א ְׁש ְּכנַ ז" – ֶּג ְר ַמנְ יָ ה
יקה ַּבת ְמאֹות ָׁשנִ ים ֶׁשל ְק ִהּלֹות ַ
ַעל ָמס ֶֹרת ַע ִּת ָ
יט ְליָ ה.
וְ ִא ַ
ילה ֶׁשל
ימ ֶּפל" זֶ ה ִחּתּול ְל ִתינֹוקֹות ֶׁש ָהיּו ִמ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים ּבֹו ִּב ְב ִרית ַה ִּמ ָ
"וִ ְ
ַה ִּתינֹוקַ .על ַה ִחּתּול ָהיּו ְּבנֵ י ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ֶׁשל ַה ִּתינֹוק – ִא ָּמאַ ,ס ְב ָּתא,
סּוקים,
הּודּיֹות ׁשֹונֹותְּ ,כמֹו ְּפ ִ
רֹוק ִמים יְ ִצירֹות ָא ָּמנּות יְ ִ
ּדֹודֹות – ְ
ּדֹומהַ .על
ׁשּורים ַל ַח ִּגים וְ ַכ ֶ
ּיּורים ֶׁש ְּק ִ
ּפּורי ַה ָּתנָ "ְךִ ,א ִ
ּיּורים ֶׁשל ִס ֵ
ִצ ִ

בּוע ְמ ֻס ָּפר ֶׁשּיִ ְצ ָחק ָא ִבינּו ִהזְ ִקין וְ ִה ְת ַעּוֵר" ,וַ ִּת ְכ ֶהיןָ ֵעינָ יו
ְּב ָפ ָר ַׁשת ַה ָּשׁ ַ
ֵמ ְראֹת"ֲ .חזַ "ל ַמ ְס ִּב ִירים ַעל ָּכְך ֶׁשֹּלא ְס ָתם יִ ְצ ָחק ָא ִבינּו ִה ְת ַעּוֵרֲ .ה ֵרי יִ ְצ ָחק
ָר ָצה ָל ֵתת ֶאת ַה ְּב ָרכֹות ְל ֵע ָׂשוִּ ,כי הּוא ָח ַׁשב ֶׁשהּוא ַצ ִּדיק ָּגדֹול ,וְ ֹלא ְליַ ֲעקֹב.
ָל ֵכן ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָּג ַרם ְל ָכְך ֶׁשּיִ ְצ ָחק יִ ְהיֶ ה ִעּוֵרְּ ,כ ֵדי ֶׁש ָּכל ַה ִּסּפּור ִעם
יּוכל ְל ִה ְת ַּג ְל ֵּגל וְ יִ ְצ ָחק ֹלא יִ ְר ֶאה ֶׁש ִּמי ֶׁשּנִ ְכנָ ס ֵא ָליו ַל ֶח ֶדר
ְּגנֵ ַבת ַה ְּב ָרכֹות ַ
ְל ַק ֵּבל ֶאת ַה ְּב ָרכֹות הּוא יַ ֲעקֹב וְ ֹלא ֵע ָׂשו.
סֹובב ֶאת ַה ְּד ָב ִרים
ׁשּוטהָ :ל ָּמה ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָצ ִריְך ְל ֵ
נִ ְׁש ֶא ֶלת ְׁש ֵא ָלה ְּפ ָ
צּורה ָּכל ָּכְך ְמ ֻׁשּנָ ה? ִאם ַה ְּב ָרכֹות ֲאמּורֹות ְל ַה ִּג ַיע ְליַ ֲעקֹב וְ ֹלא ְל ֵע ָׂשו
ְּב ָ
יֹותר ָּפׁשּוטְ :ל ַגּלֹות
– ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא יָ כֹול ָהיָ ה ַל ֲעׂשֹות ַמ ֶּשׁהּו ַה ְר ֵּבה ֵ
ְליִ ְצ ָחק ֶׁש ֵע ָׂשו ִּב ְכ ָלל ֹלא ַצ ִּדיק ֶא ָּלא ָר ָׁשע ָּגמּור!
לֹומר ַמ ֶּשׁהּו ַרעֲ ,א ִפּלּו
ׁשּובה ַמ ָּמׁש ְמ ַא ֶּל ֶפתַ :ה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֹלא ָר ָצה ַ
ַה ְּת ָ
ֹלא ַעל ֵע ָׂשו ָה ָר ָׁשעִּ .ת ְראּו ַעד ַּכ ָּמה ָצ ִריְך ְל ִהּזָ ֵהר ִמ ְּל ַס ֵּפר ָלׁשֹון ָה ַרע אֹו
לֹומר ִמ ָּלה ָר ָעה ַעל ַאף ֶא ָחד!
יׁשהּוָ .אסּור ַ
ְל ַד ֵּבר ִּב ְגנּותֹו ֶׁשל ִמ ֶ

ִּב ְכ ָללֲ ,אנִ י ִמ ְׁש ַּת ֵּדל
ַל ֲעזֹר ְל ִא ָּמא ְּב ָכל
ָמה ֶׁש ִהיא ְמ ַב ֶּק ֶׁשת
ַּב ֲה ָכנֹות ְל ַׁש ָּבתֲ .אנִ י
אֹוהב ִל ְהיֹות 'סּו
ַמ ָּמׁש ֵ
רּ-ב ְׁש ָלן
ֶׁשף'ֶׁ ,שּזֶ ה עֹוזֵ ַ
אֹו ַמ ֶּשׁהּו ָּכזֶ הֲ .אנִ י
חֹותְך ְל ִא ָּמא
ְמ ַק ֵּלף וְ ֵ
ֶאת ַהּיְ ָרקֹות ַל ָּמ ָרק,
וְ עֹוד ָּכ ֵהּנָ ה וְ ָכ ֵהּנָ ה.

עּודת ַׁש ָּבת ְמנַ ְּגנִ ים ֶא ְצ ֵלנּו ַה ְר ֵּבה
ִּב ְס ַ
אֹוהב
נִ ּגּונִ יםַ .א ַחד ַהּנִ ּגּונִ ים ֶׁש ֲאנִ י ֵ
"ה ְרנִ ינּו גֹויִ ם ַעּמֹו".
ִּב ְמיֻ ָחד הּוא ַ

ִמ ָּס ִביב
לַ ֻּׁשלְ ָחן
ִמ ְׁש ַּפ ַחת

ינֹוביץ
ַר ִּב ִ
ָה ַא ֲח ָריּות ֶׁש ִּלי ִהיא ְל ַפּנֹות ֶאת
עּודה.
ָה ַא ְׁש ָּפה ֵמ ַה ֻּשׁ ְל ָחן ְּב ִסּיּום ַה ְּס ָ
סּוּפר נָ ִקי!
ִּת ְס ְמכּו ָע ַליַ ,א ֲח ַרי ַהּכֹל ֶ

עּודת ַׁש ַּבת
ִמ ְת ָא ְרחֹות ֶא ְצ ֵלנּו ִל ְס ַ
ִמ ְׁש ָּפחֹות ֶׁשל ְ'מק ָֹר ִבים' ֶׁש ֲאנַ ְחנּו
ַמ ִּכ ִירים ִמ ֵּבית ַח ַּב"ד ֶׁש ָּלנּו.
אֹור ִחים
ֲאנַ ְחנּו ִמ ְׁש ַּת ְּד ִלים ָל ֵתת ָל ְ
ימהֲ .אנִ י ְּב ַע ְצ ִמי
חּוׁשה נְ ִע ָ
ְּת ָ
ׂשֹוח ַח ִא ָּתםַ ,מ ְק ִׁשיב ָל ֶהם
ְמ ֵ
נֹותן ָל ֶהם ֶאת
לֹומם וְ ֵ
ּומ ְת ַענְ יֵ ן ִּב ְׁש ָ
ִ
ׂשּומת ַה ֵּלבַ .הּכֹל ְּכ ֵדי ָל ֵתת
ָּכל ְּת ַ
טֹובהֶׁ ,ש ֵהם ְרצּויִ ים
חּוׁשה ָ
ָל ֶהם ְּת ָ
כֹולים
הּובים ֶא ְצ ֵלנּו ,וְ ֶׁש ֵהם יְ ִ
וַ ֲא ִ
נֹוח.
ְל ַה ְר ִּגיׁש ַמ ָּמׁש ְּב ַ

ָר ֵח ִלי ְמ ִכינָ ה ָלנּו ְּב ָכל ַׁש ָּבת
בּוע ְל ִפי
ִחידֹון ָּפ ָר ַׁשת ָׁש ַ
ףּ-בית ,וְ ֻכ ָּלם ְלֹלא
ֵס ֶדר ָה ָא ֶל ֵ
יֹוצא ִמן ַה ְּכ ָלל ִמ ְׁש ַּת ְּת ִפים
ֵ
ּומ ְפ ִּגינִ ים יֶ ַדע ֹלא ַרע ִּב ְכ ָלל...
ַ

אֹוה ִבים
יהם וְ ֲ
עֹולם! ֲאנַ ְחנּו ָּכל ָּכְך ִמ ְת ַּג ְע ְּג ִעים ֲא ֵל ֶ
תּוקים ,זֶ ה ֲה ִכי ֵּכיף ָּב ָ
ְל ַׂש ֵחק ִעם ָה ַא ְחיָ נִ ים ַה ְּמ ִ
ּמּובןֵ ,הם ַּגם ְמ ַענְ יְ נִ ים וַ ֲח ָכ ִמיםָּ ,כ ָכה ֶׁש ֵהם ֲח ֵב ִרים נֶ ֱה ָד ִרים ַל ֲעׂשֹות ִא ָּתם ַׁש ָּבת...
אֹותם .וְ ַכ ָ
ָ

יהם ֶׁשל
מֹות ֶ
ּוׁש ֵ
רֹוק ִמים ַּגם ֶאת ְׁשמֹו ַה ָּמ ֵלא ֶׁשל ַה ִּתינֹוק ְ
ַה ִחּתּול ָהיּו ְ
הֹוריו ,וְ ֶאת ַּת ֲא ִריְך ַה ֵּל ָדה.
ָ
ימ ֶּפל" ְס ָתם ָּכְך ְל ַפח ָה ַא ְׁש ָּפה.
ַא ֲח ֵרי ַה ְּב ִרית ֹלא ָהיּו ַמ ְׁש ִל ִ
יכים ֶאת ַה"וִ ְ
ּתֹורה ְּב ֵבית
יאת ַה ָ
מּובא ִל ְק ִר ַ
ֹלא! ְּכ ֶׁש ַהּיֶ ֶלד ִה ִּג ַיע ְל ִגיל ָׁשלֹוׁש ,הּוא ָהיָ ה ָ
ימ ֶּפל"
ּוביַ ַחד ִעם ַא ָּבא ֶׁשּלֹו הּוא ָהיָ ה ֵ
ּכֹורְך ֶאת ַה"וִ ְ
ַה ְּכנֶ ֶסת ְּב ַׁש ָּבת ַּבּב ֶֹקרְ ,
ּתֹורה.
ְס ִביב ֵס ֶפר ַה ָ
הּודיְּ ,כ ָבר ֵמ ַה ֵּל ָדה,
ַה ִּמנְ ָהג ַהּזֶ ה ִס ֵּמל ֶאת ַה ֶּק ֶׁשר ַה ְּמיֻ ָחד ֶׁשל ָּכל יְ ִ
עֹובר ֵמ ָאב ְל ֵבן ְּב ַׁש ְר ֶׁש ֶרת ַהּדֹורֹות.
ּתֹורה וְ ַל ִּמ ְצוֹותֶׁ ,ש ֵ
ַל ָ
ּוב ְכ ָלל –
אציםִ ,
ֹׁואה ַעל יְ ֵדי ַהּנָ ִ
ימ ְּפ ָלְך" ֻה ְׁש ְמדּו ַּבּש ָ
ָעצּוב ָל ַד ַעת ֶׁשרֹב ַה"וִ ְ
עֹולםַּ .כ ָּמה ְק ִהּלֹות ָּב ָא ֶרץ,
הּודי ַהּיָ ֶפה ַהּזֶ ה ִּכ ְמ ַעט ֻה ְכ ַחד ֵמ ָה ָ
ַה ִּמנְ ָהג ַהּיְ ִ
יט ְליָ ה ,נִ ּסּו ְל ַח ֵּדׁש ֶאת ַה ִּמנְ ָהג ַה ְּמ ַענְ יֵ ן ַהּזֶ ה ֶׁשל
יֹוצ ֵאי ֶּג ְר ַמנְ יָ ה וְ ִא ַ
ֶׁשל ְ
יהם.
בֹות ֶ
ֲ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?
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