
ַּפנָָסִאיםַהְּׁשבּועֹון ֶׁשל ַחָּיֵלי ִצְבאֹות ַהֵּׁשם
ְצִעיִרים

ב"ה

ֶעֶרב ַׁשַּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ִּכי ָתבֹוא
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ַּכָּמה סּוֵגי 
מּוִזיָקה ַאֶּתם 

ַמִּכיִרים?
ֶׁשֵּתְדעּו ָלֶכם

ֵאֶצל ַסָּבא 
ְוַסְבָּתא ַּבּמֹוָׁשב
ִמְפָּגׁש ִמְׁשַּפְחִּתי 

ָׂשֵמַח ִּבְמֻיָחד

ֵאיֶזה ִנּגּון 
ַמְתִחיל 
ְּבאֹות כ'?

ָמסֶֹרת ִמְׁשַּפְחִּתית 
ְּבֻׁשְלַחן ַהַּׁשָּבת 
ֶׁשל ִמְׁשַּפַחת 

ְג'רּוִפי

ְּתעּוַדת ַחָּיל
ם ֶׁשִּלי הּוא ַהְרֵאל ְמַנֵחם ְג'רּוִפי. ַהּׁשֵ

ֲאִני ֶּבן ְׁשלֹוׁש ֶעְׂשֵרה.
ֲאִני ָּגר ִּבְרחֹובֹות, ְולֹוֵמד ְּבִכָּתה ח' ְּבַתְלמּוד ּתֹוָרה 
 

"ֵלִוי ִיְצָחק" ָּבִעיר. ָׁשם ַּגם ִנְמָצא ְסִניף ַהָּפָנָסִאים ֶׁשִּלי, 
 

ֶׁשּבֹו ֲאִני ָחֵבר ְּכָבר ַאְרַּבע ָׁשִנים.
ה ִּפְרֵקי ַּתְנָיא,  ֲאִני יֹוֵדַע ְּבַעל ֶּפה ֲחִמּׁשָ
 
ָנה ְּבִמְׁשָנה. ְוֶאת ָּכל ַמֶּסֶכת ֹראׁש ַהּׁשָ

ַהְנָהָגה ֲחִסיִדית ְמֻיֶחֶדת ֶׁשִּלי: 
 

ִּבְמֻיָחד ְואֹוֵמר אֹותֹו ְּבַכָּוָנה ּוִבְתׂשּוַמת ֵלב.ְּבָכל ָׁשבּוַע ֲאִני ּבֹוֵחר ֶקַטע ַאֵחר ַּבְּתִפָּלה, ֶׁשּבֹו ֲאִני ִמְתַרֵּכז 

ֲהֵבן 
ַיִּקיר 
ִלי

ָלָּמה 
ַהִּנּגּון 

ַהֶּזה ֲהִכי 
ְמַרֵּגׁש 

ֶאת 
ַהְרֵאל?



ֲאָבל  ֶכם?  ּלָ ׁשֶ ָאחֹות  אֹו  ָאח  ִעם  ַעם  ּפַ ם  ַרְבּתֶ

ַרק  ׁשֶ מֹו  ּכְ  – ִריְך'  ּצָ ׁשֶ מֹו  'ּכְ טֹוָבה,  ְמִריָבה 

ָלֶכם?  ָיָצא  ָלִריב.  יֹוְדִעים  ְקרֹוִבים  ַאִחים 

ה  ָקׁשָ צּוָרה  ּבְ ֶכם  ּבָ ַגע  ּפָ ה  ּתָ ֵמַהּכִ ָחֵבר 

ל 'ֵחֶרם'? נֹות ׁשֶ ַעם ָקְרּבָ יֹוֵתר? ֲהִייֶתם ּפַ ּבְ

אֹול ֶאת  ֵדי ִלׁשְ ָטָרה, ֶזה ַרק ּכְ זֹו לֹא ֲחִקיַרת ִמׁשְ

ה ַמֵהר ּתּוְכלּו ִלְסלַֹח ְלִמי  ּמָ ָאה: ּכַ ֵאָלה ַהּבָ ְ ַהּשׁ

ֶכם? ַגע ּבָ ּפָ ׁשֶ

ְוִלְמֹחל  ּכַֹח  ִלׁשְ ְונֹוִטים  ים  ַרּכִ ם  ַאּתֶ ִאם  ֲאִפּלּו 

ִני,  ֵ ַהּשׁ ד  ַהּצַ ִאם  ְסְלחּו  ּתִ לֹא  ם  ַאּתֶ ר,  ּוְלַוּתֵ

הּוא ְרִציִני. ִאם ֶהָחֵבר  ַהּפֹוֵגַע, לֹא ַיְרֶאה ָלֶכם ׁשֶ

ַיֲעֹבר  ֶכם  ֶנְגּדְ ַהֵחֶרם  ֶאת  ַזם  ּיָ ׁשֶ ָחֵבר...(  ׁש  )ַמּמָ

יק  ֵמַהּתִ ִויץ'  ְנּדְ ַהּסֶ ֶאת  ּתֹוִציאּו  ׁשֶ ּכְ ִדּיּוק  ּבְ ְלַיְדֶכם 

ָהְלָאה  יְך  ְוַיְמׁשִ "ְסִליָחה"  ְוִיְלַחׁש  ּבֶֹקר  ַלֲארּוַחת 

ְרצּו  ּתִ ם  ַאּתֶ לֹו.  ִלְסלַֹח  ְלֶרַגע  בּו  ְחׁשְ ּתַ לֹא  ם  ַאּתֶ  –

ים. ִלְראֹות ַמֲעׂשִ

ֶאְמַצע  ֲעֹמד ּבְ ּנַ ׁשֶ רֹוָבה, ּכְ ת ַהּקְ ּבָ ַ מֹוָצֵאי ַהּשׁ ָאז אּוַלי ּבְ

ל  ָמה ׁשֶ ַהְסּכָ ּמּוָבן, ַרק ּבְ ְיָלה לֹוַמר "ְסִליחֹות" )ּכַ ַהּלַ

ח  ִבים ְלַהְראֹות ְרִצינּות. ִנּקַ א( – ֲאַנְחנּו ַחּיָ א ְוִאּמָ ַאּבָ

יד יֹוֵתר  ה: ֶזה ָיכֹול ִלְהיֹות ְלַהְקּפִ ַהְחָלָטה ַאַחת ְקַטּנָ

זֹון  ת ַהּמָ ְרּכַ ה, ְלָבֵרְך ּבִ ּטָ ַעל 'ֶנעְגל ַוואֶסער' ְלַיד ַהּמִ

ֶאָחד  ה  ַמֲעׂשֶ יֹום  ל  ּכָ ַלֲעׂשֹות  אֹו  ְרּכֹון,  ַהּבִ ִמּתֹוְך 

ְגָמאֹות.  ּדֻ ַרק  ה  ְוֵאּלֶ ָרֵאל.  ִיׂשְ ַאֲהַבת  ל  ׁשֶ ְלָפחֹות 

הּוא  ׁשֶ ְרֶאה  ּיַ ׁשֶ ָקָטן  ֶאָחד  הּו  ֶ ַמּשׁ ִיְבַחר לֹו  ֶאָחד  ל  ּכָ

ֵיׁש  א  ֶאּלָ ים  ִמּלִ ּלֹו ִהיא לֹא ַרק  ׁשֶ ִליָחה  ַהּסְ ׁשֶ ְרִציִני, 

ים. ית, ִעם ַמֲעׂשִ ָנה ֲאִמּתִ ּוָ ֵמֲאחֹוֶריָה ּכַ

ְּכָבר ִמּיֹום ִראׁשֹון )אּוַלי ֲאִפּלּו ִמּמֹוָצֵאי ַׁשָּבת( ֲאַנְחנּו 
ַמְתִחיִלים ַלְחֹׁשב ַעל אֹוְרִחים ִלְסעּוַדת ַׁשָּבת. ִּכְמַעט 

ְלָחן ֶׁשָּלנּו אֹוְרִחים.  ָּכל ַׁשָּבת יֹוְׁשִבים ְסִביב ַהּׁשֻ
ִלְפָעִמים ֵאּלּו ֲחֵבִרים ֶׁשִּלי, ִלְפָעִמים ְּבֵני ִמְׁשָּפָחה. 

ַהּדֹוד ֶׁשִּלי ְׁשֵניאֹור, ָאח ֶׁשל ַאָּבא, ִמְתָאֵרַח ֶאְצֵלנּו 
ַּבְּסעּוָדה ִעם ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשּלֹו ְלִעִּתים ְקרֹובֹות.

ֲאַנְחנּו ִמְׁשָּפָחה ְמאֹוד מּוִזיָקִלית. 
ָּבת  ֻּכָּלנּו אֹוֲהִבים ָלִׁשיר. ְּבֻׁשְלַחן ַהּׁשַ
ֵיׁש ָלנּו ִמְנָהג ִמְׁשַּפְחִּתי ְמַעְנֵין, ֶׁשהּוא 

ַּגם סּוג ֶׁשל ִמְׂשָחק. ֲאַנְחנּו ָׁשִרים 
ִנּגּוִנים ֲחִסיִדִּיים ֶׁשַּמְתִחיִלים 

ָּבאֹוִתּיֹות ֶׁשל ֵׁשם ַהָּפָרָׁשה.

ִהֵּנה, ְּבַׁשַּבת ָּפָרַׁשת 
"ִּכי ָתבֹוא" ֲאַנְחנּו ָׁשִרים 
קֶֹדם ֹּכל ִנּגּון ֶׁשַּמְתִחיל 

ְּבאֹות כ' – ְּכמֹו "ְּכַאָּיל 
ַּתֲערֹג", ְוַאַחר ָּכְך ִנּגּון 

ֶׁשַּמְתִחיל ְּבאֹות י' – ְּכמֹו 
"ֵיְלכּו ֵמַחִיל ֶאל ָחִיל". 
ִנְרֶאה ִלי ֶׁשְּתַפְסֶּתם, 

ֹלא?

זֹאת ָמֹסֶרת ֶׁשִהְתִחיָלה 
ֵאֶצל ַסָּבא ְסַעְדָיה, 

ַאָּבא ֶׁשל ַאָּבא. ַאָּבא 
ְּבַעְצמֹו ֹלא ׁשֹוֵכַח ֶאת 

ָּבת ַּבַּבִית  ֻׁשְלַחן ַהּׁשַ
ֶׁשּלֹו, ְּכֶׁשהּוא ָהָיה 

ֶיֶלד – ְוהּוא ֶהֱעִביר 
ֶאת ֶזה ָלנּו. ַאַּגב, ֲאִני 

ִאיִׁשית ַמְמִליץ ְלֻכָּלם 
ְלַאֵּמץ ֶאת ֶזה ְּבֻׁשְלַחן 

ָּבת! ַהּׁשַ

בּוַע. ִאם ִהְתּבֹוַנְנֶּתם ֵהיֵטב  ג ְנַדֵּבר ַהּׁשָ ֶּבַטח ַרִּבים ִמֶּכם ְּכָבר ִהְצִליחּו ְלַנֵחׁש ַעל ֵאיֶזה ֻמּׂשָ
בּוַע ֶׁשָעַבר, ְיָכְלֶּתם ְלַהְרִּגיׁש ֶאת ָהֲאִויָרה ּוְלַזהֹות ֶאת  ַּבְּתמּוָנה ֶׁשהֹוִפיָעה ָּכאן ַּבָּמדֹור ַּבּׁשָ

ַהִּסיטּוַאְצָיה...

ֲאַנְחנּו ְמַדְּבִרים, ַּכּמּוָבן, ַעל ַהִּבּטּוי "ָׁשאְקְלִדיֶקעְרֵהייט". ֵאיזֹו ִמָּלה ֲאֻרָּכה, ְוַכָּמה ֲהָברֹות... 
ְמֻסָּבְך ֲאִפּלּו ַלֲהגֹות ֶאת ֶזה! ּוָמה ֶזה ִּבְכָלל אֹוֵמר?

ַהִּמָּלה ַהּזֹו, ְּבִייִדיׁש, ְמָתֶאֶרת ֶאת ַהַּמָּצב ֶׁשּבֹו ֲחִסיִדים ָהיּו ִנָּגִׁשים ַלֲאִמיַרת ַהְּסִליחֹות 
ָהִראׁשֹונֹות, ְּבמֹוָצֵאי "ַׁשַּבת ְסִליחֹות".

ם ַהְּצָדָקה ְוָלנּו  ֲחִסיִדים ִהְרִּגיׁשּו ֶׁשְּכֵדי ַלֲעמֹד ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְולֹוַמר "ְלָך ַהּׁשֵ
ּבֶֹׁשת ַהָּפִנים", ְלַבֵּקׁש ְסִליָחה ּוְלִהְׁשַּתּנֹות – ַחָּיִבים ָלֶׁשֶבת ְלִהְתַוֲעדּות ְרִציִנית ִלְפֵני ֵכן. 

ִני, ְוַרק ָּכְך ִנָּגִׁשים  ַּבִהְתַוֲעדּות אֹוְמִרים "ְלַחִּיים" ַּכֹהֶגן, ִמְתעֹוְרִרים ּוְמעֹוְרִרים ֶאָחד ֶאת ַהּׁשֵ
לֹוַמר ֶאת ַהְּסִליחֹות.

"ָׁשאְקְלִדיֶקעְרֵהייט" זֹו ִמָּלה ֶׁשְּמָתֶאֶרת ֶאת ַהַּמָּצב ַהֶּזה ְּבִדּיּוק. ַהֵּפרּוׁש ַהִּמּלּוִלי ֶׁשָּלּה 
הּו ְּכמֹו 'ּתֹוְך ְּכֵדי ִהְתנֹוְדדּות', ְוַהַּכָּוָנה ִהיא: ֶנֱעָמִדים לֹוַמר ֶאת ַהְּסִליחֹות  ְּבִעְבִרית הּוא ַמּׁשֶ

ִמּתֹוְך ִהְתַוֲעדּות ּוְבַמַּצב רּוַח ְמרֹוָמם ֶׁשְּמַׁשֵּלב ְרִצינּות ְוִׂשְמָחה.

ִּבְתמּונֹות
ֻמָּׂשִגים

ֵמַהִּמְפָקָדהַמֲעָטָפה 
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ַאַחד ַהַּמֲאָכִלים ֶׁשֲאִני 
ֲהִכי אֹוֵהב ְּבַׁשָּבת ֶזה 
ַהָּדג ֶׁשל ִאָּמא. ִאָּמא 

ְמִכיָנה ַּדג מּוְׁשט ְּברֶֹטב 
ָאֹדם ֲעִסיִסי, ּוַמָּמׁש-

 ַמָּמׁש ָחִריף... 
ְלַנֵּגב ֶאת ָהרֶֹטב ַּבַחָּלה 

– ֶזה ַהַּמְמָּתק ְלַׁשָּבת 
ֶׁשִּלי...

ְּבָכל ָׁשבּוַע ִּבְסעּוַדת 
ַׁשָּבת ִמיֶׁשהּו ֵמַהִּמְׁשָּפָחה 

קֹוֵרא ִסּפּור ֲחִסיִדי 
ְמַעְנֵין ֵמַהֵּסֶפר "ַהָּפָרָׁשה 

ַהֲחִסיִדית". ֵיׁש ָׁשם 
ִסּפּוִרים ֲחִסיִדִּיים 

ֶׁשַּמְתִאיִמים ְלָכל ָּפָרָׁשה, 
ְוֻכָּלם ַמְקִׁשיִבים ְּבִעְנָין ַרב. 

ַאֲחֵרי ַהִּסּפּור ִמְתעֹוְרִרים 
ַּגם ִּדּיּוִנים ַעל ַהּנֹוֵׂשא, 

ְוִלְפָעִמים ֲאִפּלּו ִוּכּוִחים...

ִמָּסִביב
ַלֻּׁשְלָחן

ִמְׁשַּפַחת
ְג'רּוִפי

ַ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

ַהָּפָרָׁשה ֶׁשָּלנּו ְמַדֶּבֶרת ַעל ִמְצַות ֲהָבַאת ַהִּבּכּוִרים.

ַּבִּמְצָוה ַהּזֹו ֵיׁש ְּפָרט ְמַעְנֵין: ִהיא ִהְתִחיָלה ַרק ַאֲחֵרי ֶׁשָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל ִנְכְנסּו ָלָאֶרץ, ְוָכל ֵׁשֶבט 
ב ּבֹו, ְּכמֹו ֶׁשַהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת ִלְפֵני ַהִּמְצָוה – "ְוָהָיה ִּכי ָתבֹוא  ִקֵּבל ֶאת ַהֵחֶלק ֶׁשּלֹו ָּבָאֶרץ ְוִהְתַיּׁשֵ

ֶאל ָהָאֶרץ".

ֵּפרֹות  לֹו  ְוֵיׁש  ֵעץ,  ָנַטע  אֹו  ָׂשֶדה  ֶׁשָּזַרע  ִמי  ֶׁשָּכל  ֹלא  ָלָּמה  ְלַחּכֹות?  ָלָּמה  ֵאָלה:  ַהּׁשְ ִנְׁשֶאֶלת 
ַפע ְוַהּטֹוב ֶׁשהּוא ֶהֱעִניק לֹו? ם ַעל ַהּׁשֶ ִּבּכּוִרים – ָיִביא אֹוָתם ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש ְויֹוֶדה ְלַהּׁשֵ

ֶאְצִלי  ַּגם  הּו,  ַמּׁשֶ ָחֵסר  ַאֵחר  ִליהּוִדי  ִאם  ַהְרֵּבה.  אֹוָתנּו  ּוְמַלֶּמֶדת  ְמאֹוד  ְמַאֶּלֶפת  ַהְּתׁשּוָבה 
ֶׁשָּלֶהם  ַהַּנֲחָלה  ִקְּבלּו ֶאת  ַהְּיהּוִדים  ָּכל  ֲעַדִין ֹלא  ָלֵכן, ִאם  ֻמְׁשֶלֶמת.  ֲהָנָאה  ִלְהיֹות  ְיכֹוָלה  ֹלא 

בּו ָּבּה, ִאי ֶאְפָׁשר ִלְׂשֹמַח ּוְלהֹודֹות ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעל ַהִּבּכּוִרים. ְוִהְתַיּׁשְ

ִמָּכאן ֲאַנְחנּו ְמִביִנים ַעד ַּכָּמה ָחׁשּוב ִלְדֹאג ַלֲאֵחִרים. ֹלא ִלְהיֹות ֲעסּוִקים ַרק ְּבַעְצֵמנּו, ֶאָּלא 
ָלִׂשים ֵלב ֶׁשַּגם ְלִמי ֶׁשְּלָיֵדנּו ֵיׁש ָּכל ָמה ֶׁשהּוא ָזקּוק לֹו. ַרק ָאז נּוַכל ִלְׂשֹמַח ֶּבֱאֶמת ּוְבֵלב ָׁשֵלם.
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