
ַּפנָָסִאיםַהְּׁשבּועֹון ֶׁשל ַחָּיֵלי ִצְבאֹות ַהֵּׁשם
ְצִעיִרים

ב"ה

ֶעֶרב ַׁשַּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ִּכי ֵתֵצא
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ַעל ַזְיָפֵני ִויָזה ְׁשַמְעֶּתם?
ַהָּמדֹור "ֶׁשֵּתְדעּו ָלֶכם" ְמַסֵּפר ָלֶכם 
 

ָּכל ָמה ֶׁשָּצִריְך ָלַדַעת ַעל ַאְׁשַרת ְׁשִהָּיה

ְּתעּוַדת ַחָּיל
ם ֶׁשִּלי הּוא ְׁשֵניאֹור ַזְלָמן )ַזְלִמי( ּדֹוְּברּוְסִקין. ַהּׁשֵ

ֲאִני ֶּבן ְׁשלֹוׁש ֶעְׂשֵרה.
ֲאִני ָּגר ְּבִמְגַּדל ָהֵעֶמק, ְולֹוֵמד ְּבִכָּתה ח' 
 

ֶׁשִּלי, ֶׁשּבֹו ֲאִני ָחֵבר ְּכָבר ָחֵמׁש ָׁשִנים.ְּבַתְלמּוד ַהּתֹוָרה ָּבִעיר. ָׁשם ַּגם ִנְמָצא ְסִניף ַהָּפָנָסִאים 
ֲאִני יֹוֵדַע ְּבַעל ֶּפה ַאְרָּבָעה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה ְׁשֵלִמים, 
 

ְוֶאת ַמֶּסֶכת ְמִגָּלה ַּבְּגָמָרא.
י ִּבְקִביעּות.ַהְנָהָגה ֲחִסיִדית ְמֻיֶחֶדת ֶׁשִּלי: ֲאִני יֹוֵצא ְל'ִמְבַצע ְּתִפִּלין'  ְּבָכל יֹום ִׁשּׁשִ

 ָהִייִתי 
ֵאֶצל ָהַרִּבי

ַהּיֹוָמן ָהִאיִׁשי ֶׁשל ַזְלִמי 
 

ִמִּטיַסת ַהָּפָנָסִאים



בּוַע,  ׁשָ ּבְ ַאַחת  ָעה  ׁשָ עֹוד  ָלֶכם  נֹוְתִנים  ָהיּו  ִאם 

ּה? ים ּבָ ָמה ֲהִייֶתם עֹוׂשִ

ָהִייִתי  יִקים.  ַמְסּפִ ָהִיינּו  ָבִרים  ּדְ ה  ּמָ ּכַ ַוואּו, 

ַהּקֹוִמיְקס  ִסְדַרת  ּבְ ִביִעי  ְ ַהּשׁ ֶפר  ַהּסֵ ֶאת  קֹוֵרא 

ַעל  ָמָרא ּבְ ף ּגְ ָהֲאהּוָבה ָעַלי, ָהִייִתי לֹוֵמד עֹוד ּדַ

ים.  ֲחָלִבּיִ ַאְרִטיִקים  ה  ּמָ ּכַ עֹוד  ּבֹוֵלַע  ָהִייִתי  ה,  ּפֶ

ּלֹו. ל ֶאָחד ְוַהֲחלֹומֹות ׁשֶ ּכָ

ַמן לֹא מֹוְדִדים  ַהּזְ ֶאת  יֹוְדִעים ָמה?  ם  ַאּתֶ ֲאָבל 

ל  ׁשֶ ָהִאְמָרה  ַעל  ַעם  ּפַ לֹא  ָחַזר  י  ָהַרּבִ ַכּמּות.  ּבְ

נֹות  'ׁשְ לֹא  ֵהן  ָאָדם  ל  ׁשֶ ִנים  ָ ַהּשׁ ׁשֶ ַהּקֹוֵדם  י  ָהַרּבִ

ה ָיִמים  ַהְרּבֵ ים ְזֵקִנים ׁשֶ ּלֹו... ֵיׁש ֲאָנׁשִ ְרּכֹון' ׁשֶ ַהּדַ

זּו,  ְזּבְ ִהְתּבַ ִנים,  ׁשָ ָבר  ּכְ ֶזה  ר  ּוְבִמְצַטּבֵ ֶהם,  ּלָ ׁשֶ

ֶהם  ּלָ ׁשֶ ַמן  ַהּזְ ֶאת  לּו  ּצְ ּנִ ׁשֶ ים  ְקַטּנִ ְיָלִדים  ְוֵיׁש  ֶנֶעְלמּו. 

ִנים  ם ְלָכל ָמקֹום ׁשָ ִריְך – ָאז ֵהם לֹוְקִחים ִאּתָ ּצָ מֹו ׁשֶ ּכְ

ים טֹוִבים. ֹתֶכן ּוְבַמֲעׂשִ ְמֵלאֹות ּוְגדּוׁשֹות, ֲעמּוסֹות ּבְ

רּוְך  דֹוׁש ּבָ ָבר ָחׁשּוב ֶאָחד: ַהּקָ ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ָלַדַעת ּדָ

עֹוָלם  אן ּבָ ים, ְוָנַתן ָלנּו ְזַמן. ְוֵיׁש ָלנּו ּכָ הּוא ָנַתן ָלנּו ַחּיִ

ר, ָלַדַעת  ִמיד ֶאְפׁשָ ל ֶאָחד ָיכֹול, ְולֹא ּתָ ִליחּות. לֹא ּכָ ׁשְ

ַלֲעׂשֹות,  טֹוב  ה  ַמֲעׂשֶ ֵאיֶזה   – ָלנּו  ה  ְמַחּכֶ ִדּיּוק  ּבְ ָמה 

ָמה  ֲאָבל  ְלָבֵרר.  'ִניצֹוץ'  ֵאיֶזה  ְלָקֵרב,  ָמה  ְנׁשָ ֵאיזֹו 

ֵדי ַלֲעׂשֹות ֶאת ָמה  ַמן ָנְתנּו ָלנּו ּכְ ֶאת ַהּזְ טּוַח ֶזה ׁשֶ ּבָ ׁשֶ

ּתֹוָרה,  ִלְלֹמד   – ה  ִנּיָ ׁשְ ָכל  ּבְ ֶרַגע,  ָכל  ּבְ רֹוֶצה.  ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ

ם ִמְצָוה, ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח. ְלַקּיֵ

ֵני  "ׁשְ ל  ׁשֶ ֶדת  ַהֻהּלֶ יֹום  ֱאלּול,  ַח"י  ִלְכבֹוד  אּוַלי  ָאז 

ַמן'  נּו, ַנְחִליט 'ָלַקַחת ֶאת ַהּזְ ּלָ דֹוִלים" ׁשֶ אֹורֹות ַהּגְ ַהּמְ

ּמּוָבן ַהִחּיּוִבי? הֹוְלִכים ַעל ֶזה? – ֲאָבל ּבַ

ְלָחן  ִּתְראּו ַּכָּמה אֹוְרִחים ָּבִאים ֵאֵלינּו. ַהּׁשֻ
ְוַהִּכְּסאֹות ֶׁשל ַהָּסלֹון ֹלא ַמְסִּפיִקים ִּבְׁשִביל ֻּכָּלם. 

ֲאַנְחנּו ְמַחְּבִרים ֻׁשְלָחנֹות ִמְתַקְּפִלים ְוִכְּסאֹות 
ְּפַלְסִטיק, ְּכֵדי ֶׁשֶאְפָׁשר ִיְהֶיה ָלֶׁשֶבת ְוֵלָהנֹות ֵמַהְּסעּוָדה 

ְלָחן ַהֶּזה – זֹו  ּוִמִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה. ָּכָכה ֶזה ָּכל ַׁשָּבת. ּוְלַאְרֵּגן ֶאת ַהּׁשֻ
ֲחִתיַכת ְמִׂשיָמה. ֲאִני ְוָאִחי ְׁשמּוִליק ִמְתַחְּלִקים ְּבתֹוָרנּות. ְּכָבר ְּביֹום 
ְלָחן ְוַהִּכְּסאֹות ּופֹוְרִׂשים ֶאת ַהַּמּפֹות. ֲחִמיִׁשי ֲאַנְחנּו ְמַסְּדִרים ֶאת ַהּׁשֻ

ְלָחן ֶׁשָּלנּו ִּבְסעּוַדת  ַהְּפִריט ֲהִכי ָחׁשּוב ֶׁשִּנְמָצא ַעל ַהּׁשֻ
ַׁשָּבת הּוא ַּבְקּבּוק "ְלַחִּיים" ֶׁשַאָּבא ֶׁשִּלי ִקֵּבל ֵמָהַרִּבי 

ְּכֶׁשהּוא ָהָיה ִּבְׁשִליחּות ַּבְּיִׁשיָבה ִּבְניּו ֵהְיֶבן. ַאָּבא ִאְרֵּגן 
ִהְתַוֲעדּות, ְוָהַרִּבי ָנַתן לֹו ֶאת ַהַּבְקּבּוק ּוָמַזג ְּפִניָמה ַיִין 
ֵמַהָּגִביַע ֶׁשּלֹו, ְוָאַמר לֹו ְלַחֵּלק ֵמַה'ַּמְׁשֶקה' ַּבִהְתַוֲעדּות.

ָעְברּו ֵמָאז ֶעְׂשרֹות ָׁשִנים, ּוְבָכל ַׁשָּבת ֵמָחָדׁש ַהַּבְקּבּוק 
ִמְתַמֵּלא ִּב"ְלַחִּיים". ֶאְצֵלנּו ַּבִּמְׁשָּפָחה אֹוְמִרים ֶׁשָּכל ִמי 

ֶׁשאֹוֵמר "ְלַחִּיים" ֵמַהַּבְקּבּוק ַהֶּזה, ִמְׁשַּתֶּנה ְלטֹוָבה!

ְסעּוַדת ֵליל ַׁשָּבת 
ֶאְצֵלנּו ַּבַּבִית ִהיא ַמָּמׁש 

ִהְתַוֲעדּות. ְּבִסּיּום ַהְּסעּוָדה 
ָהִרְׁשִמית ִמְצָטְרִפים עֹוד 
אֹוְרִחים ּוַבחּוִרים, ֲאַנְחנּו 

ְלָחן ִּכּבּוד  ַמִּגיִׁשים ַלּׁשֻ
ַקל, עּוגֹות ּוּפֹוְּפקֹוְרן ְועֹוד 
ָּכל ִמיֵני ְּדָבִרים ְטִעיִמים 
ֶׁשל "ֹעֶנג ַׁשָּבת", ְוָהֲאִויָרה 
ִמְתַחֶּמֶמת, ַעד ֶׁשְּבָׁשָעה 

ְמֻאֶחֶרת ַּבַּלְיָלה ֻּכָּלם 
ָקִמים ְורֹוְקִדים...

ֲאִני ּתֹוַרן ְׁשִתָּיה. זֹו ַאֲחָריּות 
ִתָּיה,  ֶׁשִּלי ַלֲעקֹב ַאֲחֵרי ַמַּצב ַהּׁשְ

ְלַהְכִניס ַלְּמָקֵרר ּוְלַהִּגיׁש 
ְלָחן. ַלּׁשֻ

 ַאָּבא ֶׁשִּלי 
 ַמְׁשִּפיַע ַּבְּיִׁשיָבה 

 ַהְּגדֹוָלה ְּבִמְגַּדל ָהֵעֶמק. 
 הּוא ָּתִמיד חֹוֵזר ֵמַהְּתִפָּלה 

 ַּבְּיִׁשיָבה ִעם אֹוְרִחים, ִמָּכל ִמיֵני 
סּוִגים. ַּבחּוִרים ֵמַהְּיִׁשיָבה, ֲחִסיִדים, 
ִליָטִאים, ָמָסְרִּתִּיים ּו'ְמֹקָרִבים', ְוַגם 

ִמְׁשָּפחֹות ֵמַהְּקִהָּלה ִמְתָאְרחֹות ֶאְצֵלנּו 
ִמֵּדי ַּפַעם.

ַאַּגב, ַאֲחֵרי ַהִּקּדּוׁש ּוְתִחַּלת ַהְּסעּוָדה, 
מֹות  ַאָּבא ַמִּציג ֶאת ָּכל ָהאֹוְרִחים. ַהּׁשֵ

ְוָהֲאָנִׁשים ַמָּמׁש ְמֻגָּוִנים ּוְמַעְנְיִנים...

ִמָּסִביב
ַלֻּׁשְלָחן

ִמְׁשַּפַחת
ּדֹוְּברּוְסִקין

ִמְבַצע ְמזּוָזה
בּוַע ַעל "ִמְבַצע  ְּבֹחֶדׁש ֱאלּול ָנהּוג ִלְבֹּדק ֶאת ַהְּתִפִּלין ְוַהְּמזּוזֹות, ְוָלֵכן ְנַדֵּבר ַהּׁשָ

ְמזּוָזה".

ֶאָחד ֵמ"ֲעֶׂשֶרת ַהִּמְבָצִעים" ֶׁשל ָהַרִּבי הּוא "ִמְבַצע ְמזּוָזה". "ִמְבָצע" ֶזה ְּכמֹו 'ַקְמֵּפְין', 
ָמה ָּדֵגׁש ּוְמעֹוֶרֶרת מּוָדעּות ְלִמְצָוה ְמֻסֶּיֶמת. ִּבְׁשַנת תשל"ד ָהַרִּבי  ָיְזָמה ְמֻיֶחֶדת ֶׁשּׂשָ
ִהְכִריז ַעל "ִמְבַצע ְמזּוָזה", ְוָאַמר ֶׁשַהַּיַעד הּוא ִלְקֹּבַע ְמזּוזֹות ְּכֵׁשרֹות ְּבָכל ַּבִית ְיהּוִדי.

ְּפָעִמים ַרּבֹות ָהַרִּבי ִּדֵּבר ַעל ָּכְך ֶׁשַּלְּמזּוָזה ֵיׁש ְסֻגָּלה ְמֻיֶחֶדת ִלְׁשִמיָרה ַוֲהָגָנה 
ִמַּסָּכנֹות ַוֲאסֹונֹות. ַּבַּקִיץ ֶׁשל ְׁשַנת תשל"ד ִהְתַרֵחׁש ַהֶּטַבח ַּבִּיּׁשּוב ַהְּצפֹוִני 

ַמֲעלֹות. ֻחְלַית ֶטרֹוִריְסִטים ֲחמּוִׁשים ָלְקָחה ִּכְבֵני ֲעֻרָּבה ְיָלִדים ֵמָהִעיר ְצַפת 
ֶׁשִּטְּילּו ָּבֵאזֹור ְוָלנּו ְּבֵבית ַהֵּסֶפר ְּבַמֲעלֹות. ְלַאַחר ִנְסיֹון ִחּלּוץ ּכֹוֵׁשל ֶׁשל ּכֹוחֹות 

ַהִּבָּטחֹון, ַהְּמַחְּבִלים ָרְצחּו ֶאת ַהְּיָלִדים ְוַאְנֵׁשי ַהֶּצֶות ֶׁשִּלּוּו אֹוָתם. ְלַאַחר ָהָאסֹון, 
ָהַרִּבי ִּדֵּבר ִּבְכֵאב ַעל ָּכְך ֶׁשֵחֶלק ֵמַהְּמזּוזֹות ֶׁשל ַהִּנְרָצִחים ָהיּו ְּפסּולֹות.

ִּבְתמּונֹות
ֻמָּׂשִגים

ַהְּתמּוָנה ֶׁשִּלְפֵניֶכם ְמַרֶּמֶזת 
ג ֶׁשַּנִּכיר ַּבִּגָּליֹון ַהָּבא.  ַעל ַהֻּמּׂשָ

ג  ַנּסּו ְלַגּלֹות ַעל ֵאיֶזה ֻמּׂשָ
ְמֻדָּבר, ִׁשְלחּו ֶאת ְּתׁשּוַבְתֶכם 

 ַלַּמֲעֶרֶכת, ְוִאם ְצַדְקֶּתם - 
ִתְזּכּו ִּבְפָרס ָיָקר ְלֹלא ַהְגָרָלה

ֹחֶדׁש ֱאלּול ֶזה ֹחֶדׁש ֶׁשל ֶחְׁשּבֹון ֶנֶפׁש, ֶזה ְזַמן ֶׁשּבֹו ֲאַנְחנּו ּבֹוְדִקים ֶאת ָּכל 
ָמה ֶׁשָעִׂשינּו ּוְמַחְּפִׂשים ָמה ְלַתֵּקן ְוֵאיְך ְלִהְׁשַּתֵּפר.

ְוַאַחד ַהָּיִמים ֲהִכי ֲחׁשּוִבים ַּבחֶֹדׁש ַהֶּזה הּוא ַח"י ֱאלּול, יֹום ַהֻהֶּלֶדת ֶׁשל 
ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ְוֶׁשל ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן.

ִׂשימּו ֵלב ֵאיֶזה ֶרֶמז ִנְפָלא ִמְסַּתֵּתר ָּכאן!

ָּכל חֶֹדׁש ֱאלּול  "ַחי". הּוא עֹוֶׂשה ֶאת  י"ח, הּוא  ְסָתם  ַהֶּזה הּוא ֹלא  ַהּיֹום 
ִּבְתׁשּוָבה,  ְּכֶׁשעֹוְסִקים  ַּגם  אֹוֶמֶרת:  זֹאת  ֶמֶרץ.  ּוָמֵלא  ְוָׂשֵמַח  "ַחי" 
ֲעצּוִבים  ִלְהיֹות  ָאסּור   – ְּפִניִמי  ֶנֶפׁש  ֶחְׁשּבֹון  ְועֹוִׂשים  ְּכֶׁשְּמַתְּקִנים  ַּגם 
ּוְמֻדָּכִאים. ָצִריְך ָּתִמיד ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה, ְמֵלִאים ְּבֶאֶנְרְּגָיה – ִּכי ַרק ָּכְך 
ֶאְפָׁשר ֶּבֱאֶמת ְלַקֵּבל ּכֹוַח, ְוֹלא ְמַׁשֶּנה ָמה ְוֵאיְך, ְלִהְתרֹוֵמם ּוְלִהְתַקֵּדם.

ֵמַהִּמְפָקָדהַמֲעָטָפה 
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