
ַּפנָָסִאיםַהְּׁשבּועֹון ֶׁשל ַחָּיֵלי ִצְבאֹות ַהֵּׁשם
ְצִעיִרים

ב"ה

ֶעֶרב ַׁשַּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת נַֹח
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ְמדֹוִרים ֲחָדִׁשים 

 ּוְמַעְנְיִנים 
ְמַחִּכים ָלֶכם!

ֹלא ַהַּבְיָׁשן 
ָלֵמד

ָּדן ַהַּלְמָדן ַיֲעֶנה ָלֶכם 
ַעל ַהְּׁשֵאלֹות ֲהִכי 

ְמַעְנְינֹות

 ֶזהּות 
ְׁשאּוָלה

 ֻעִּזי ַקְּפלּון 
ִעם ִסּפּור ֶמַתח 
ְּבֶהְמֵׁשִכים ָחָדׁש

 ַהּכֹל 
ָּברֹאׁש

ֶאְתַּגר ֲחִׁשיָבה 
ּוִבּלּוׁש ַּבִּצּיּור ֶׁשל 
ְׁשֵניאֹור ִליְּפְסֶקר

ְּתעּוַדת ַחָּיל
ם ֶׁשִּלי הּוא יֹוֵסף ַחִּיים   ַהּׁשֵ

)ַהִּכּנּוי ֶׁשִּלי ַּבִּמְׁשָּפָחה הּוא "ַחִייִמי"( ַּכְרִמי.
ֲאִני ֶּבן ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה.

כּוָנה. ָׁשם ַּגם ִנְמָצא ְסִניף ַהָּפָנָסִאים ֶׁשִּלי, ֲאִני ָּגר ְּבַנֲחַלת ַהר ַחַּב"ד ֶׁשְּבִקְרַית ַמְלָאִכי, ְולֹוֵמד ְּבִכָּתה ז  ַלְּסִניף, ָהִייִתי ַהָּפָנַסאי ַהָּצִעיר ְּביֹוֵתר ְּבָכל ָהָאֶרץ...(.ֶׁשּבֹו ֲאִני ָחֵבר ָוִתיק – ְּכָבר ָחֵמׁש ָׁשִנים )ַאַּגב: ְּכֶׁשִהְתַקַּבְלִּתי ְּבַתְלמּוד ַהּתֹוָרה ַּבּׁשְ
ֲאִני יֹוֵדַע ְּבַעל ֶּפה ָחֵמׁש ַמֶּסְכּתֹות ְׁשֵלמֹות ְּבִמְׁשָנה, 
 

ְוַגם ַּכָּמה ְּפָרִקים ִמַּמַאְמֵרי ֲחִסידּות.
ַהְנָהָגה ֲחִסיִדית ְמֻיֶחֶדת ֶׁשִּלי:
 

ַנְטָלה ִעם ַמִים ּוְקָעָרה ְל"ֶנעְגל ַוואֶסער"ֲאִני ַאף ַּפַעם ֹלא הֹוֵלְך ִליׁשֹון ִלְפֵני ֶׁשֲאִני ֵמִכין ְלַיד ַהִּמָּטה 

ֵסֶדר, 
ִנּגּוִנים

ֵאיְך עֹוִׂשים 'ִמְבָצִעים' ִעם ִּכּנֹור? 
ָמה ָקָרה ַלַּנָּגן ָהאֹוְסְטִרי ַּבֶפְסִטיָבל 
ְּבֶגְרַמְנָיה? ּוָמה ַהְּכִלי ֲהִכי ְמֻיָחד 

ְּבֵבית ִמְׁשַּפַחת ַּכְרִמי?

ַחִייִמי ַּכְרִמי ְמַסֵּפר ַעל 
 ַחִּיים ֶׁשל ְׁשִליחּות 
 ַוֲהָפַצת ֲחִסידּות, 

ֵּבין ַהְּצִליִלים ְוַהָּתִוים



"הּוא" אֹו  ל, אֹו ׁשֶ ֲאַנְחנּו ְנַקּבֵ ת ָלנּו – ׁשֶ ָמה יֹוֵתר ִאְכּפַ

לּו? "ֵהם" לֹא ְיַקּבְ

ים,  ְמיֹוִנּיִ ּדִ ִמְקִרים  ֵני  ׁשְ ַעל  ַעם  ּפַ ר  ִסּפֵ י  ָהַרּבִ

ְלַהְפִסיד  הּו  ְלִמיׁשֶ ַרם  ּגָ ַרב  ל  ׁשֶ ָסק  ּפְ ֵניֶהם  ׁשְ ּבִ ׁשֶ

ֶסף. ּכֶ

 – ֵאָלה  ׁשְ ִעם  ָלַרב  ה  מֹוְיׁשֶ יַע  ִהּגִ ָהִראׁשֹון,  ְקֶרה  ּמִ ּבַ

ֶאְתרֹוִגים,  ָמֵלא  קֹוְנֵטְיֶנר  ה  ִרּיָ ַלּבְ ִמּקָ א  ִיּבֵ הּוא  ָנִניַח, 

ֵהם  ַהִאם  ֵאָלה  ׁשְ ְוִהְתעֹוְרָרה  ֶסף,  ּכֶ ֲהמֹון  ׁשִֹוי  ּבְ

ן ְלִדין  ה ֻזּמַ ִני, מֹוְיׁשֶ ֵ ְקֶרה ַהּשׁ ּמִ סּוִלים. ּבַ ִרים אֹו ּפְ ׁשֵ ּכְ

ּלֹו. ף ׁשֶ ּתָ ֻ י ִעם ַהּשׁ ְסּפִ ְגַלל ִסְכסּוְך ּכַ ּתֹוָרה ֵאֶצל ָהַרב ּבִ

סּוִלים. זֹו  ָהֶאְתרֹוִגים ּפְ ַסק ׁשֶ ּפּור ָהִראׁשֹון, ָהַרב ּפָ ּסִ ּבַ

י ָעצּום. ֲאָבל ָהַרב  ְסּפִ ה, ֶנֶזק ּכַ ה ֲעבּור מֹוְיׁשֶ ה ָקׁשָ ַמּכָ

ָאַמר – ְוֵאין ָמה ַלֲעׂשֹות.

ב  ַחּיָ ה  ּומֹוְיׁשֶ צֹוֵדק,  ף  ּתָ ֻ ַהּשׁ ׁשֶ ַסק  ּפָ ָהַרב  ִני,  ֵ ַהּשׁ ּפּור  ּסִ ּבַ

מּוָכן  לֹא  ה  מֹוְיׁשֶ ֶזה  ֶאת  ֲאָבל  ָקִלים.  ׁשְ ה  ּמָ ּכַ לֹו  ם  ּלֵ ְלׁשַ

ה,  אי ַהּזֶ ף ָהַרּמַ ּתָ ֻ ב, ְוהּוא צֹוֵדק?! לֹו, ַלּשׁ ל. "ֲאִני ַהַחּיָ ְלַקּבֵ

ׁשּוט ִמְתּפֹוֵצץ. ם?!" – הּוא ּפָ ּלֵ ֲאִני ָצִריְך ְלׁשַ

ַח,  ְמַנּצֵ ִני  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ָלנּו  ּכֹוֵאב  יֹוֵתר  ָלל.  ּכְ ֶדֶרְך  ּבְ ֲאַנְחנּו,  ה  ֵאּלֶ ּכָ

נּו  ּלָ ׁשֶ ַמְפִסיִדים,  ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ר  ֵמֲאׁשֶ  – ל  ְמַקּבֵ ַאֵחר  הּו  יׁשֶ ּמִ ׁשֶ

ֵאין.

ד  ְיַלּמֵ ה,  ִפּלָ ּתְ ּבַ בּוַע  ָ ַהּשׁ ׁש  ְלַבּקֵ ַנְתִחיל  אֹותֹו  ם, ׁשֶ ׁשֶ ַהּגֶ אּוַלי 

רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ֵמַהּקָ ים  ׁשִ ְמַבּקְ ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ּכְ ָחׁשּוב.  הּו  ֶ ַמּשׁ אֹוָתנּו 

ֶאְצִלי  "ַרק  נֹוִסיף  אּוַלי   – ִלְבָרָכה"  ּוָמָטר  ַטל  "ְוֵתן  הּוא 

ַפע  ׁשֶ ם הּוא  ׁשֶ ַהּגֶ ּמּוָבן.  ּכַ טּות ֻמְחֶלֶטת,  כּוָנה"?... זֹו ׁשְ ְ ּשׁ ּבַ

זֹון  ַהּמָ ֶאת  ל  ְמַגּדֵ ָלעֹוָלם, הּוא  ים  ַחּיִ ֵמִביא  ַמִים, הּוא  ָ ֵמַהּשׁ

ִיְהֶיה ְלַאף  ם – לֹא  ְלֻכּלָ ִיְהֶיה  ְצִריִכים. ֲאָבל ִאם לֹא  נּו  ּלָ ּכֻ ׁשֶ

ם ָלנּו. ֶאָחד; ִאם ִיְהֶיה ַלֲאֵחִרים – ִיְהֶיה ּגַ

ֹמַח  ם, לֹא ַרק ְלַעְצֵמנּו; ִלׂשְ ׁש ְוִלְרצֹות ְלֻכּלָ ְוזֹו ַהָחְכָמה. ְלַבּקֵ

ּיֹוֵתר. ה ׁשֶ ם ִיְהֶיה, ְוַכּמָ ֻכּלָ ּלְ ן ְוִלְרצֹות ׁשֶ ם, ְלַפְרּגֵ ּלָ ִביל ּכֻ ׁשְ ּבִ

ַאָּבא הּוא ֹלא ַרק מּוִזיַקאי, 
הּוא ַּגם ַטָּבח ֹלא ַרע ִּבְכָלל. 

הּוא ְוִאָּמא ִמְתַחְּלִקים ַּבֲהָכַנת 
ַהַּתְבִׁשיִלים ְוַהַּמְטַעִּמים 

ָּבת. ַהַּמֲאָכל  ִלְסעּוַדת ַהּׁשַ
ַּבִּתי ֶׁשֲאַנְחנּו ֲהִכי אֹוֲהִבים  ַהּׁשַ
הּוא ַּדג ַסְלמֹון ָּכבּוׁש, ֶׁשַאָּבא 

ֵמִכין ַּבִּמְטָּבח. ַמָּמׁש ַמֲעָדן!

ַאָּבא ֶׁשִּלי הּוא מּוִזיַקאי. 
הּוא עֹוֶׂשה ֶאת ֶזה ַּגם 
'ַלְּנָׁשָמה', ֲאָבל ֶזה ַּגם 

ַהִּמְקצֹוַע ֶׁשּלֹו. הּוא 
ַמָּמׁש עֹוֵבד ָּבֶזה, ְוהּוא 

ֲאִפּלּו מֹוֶרה ְּבֵבית ֵסֶפר 
ְלמּוִסיָקה. ִּכְמַעט ָּכל 
ַׁשָּבת הּוא ֵמִביא ִאּתֹו 

אֹוְרִחים, ֻּכָּלם ְקׁשּוִרים 
ֵאיְכֶׁשהּו ְלמּוִסיָקה. ֵחֶלק 
עֹוְבִדים ִאּתֹו, ַּתְלִמיִדים 

ֶׁשּלֹו, אֹו ַמָּכִרים ִמַּתֲעִׂשַּית 
ַהּמּוִסיָקה.

ַאֶּתם ְיכֹוִלים ְלָהִבין ְלַבד 
ֶׁשֵאין ֶאְצֵלנּו ֻׁשְלַחן ַׁשָּבת 

ְּבִלי ָלִׁשיר, ָלִׁשיר ְוָלִׁשיר...

ִאָּמא ֶׁשִּלי עֹוֶבֶדת 
ַּבֲעבֹוַדת קֶֹדׁש. ִהיא 

ְמַנֶהֶלת ַמְחָלָקה 
ְּבִאְרּגּון "ַיד ְלַאִחים", 

ֶׁשַהְּפִעיִלים ֶׁשּלֹו ַמִּציִלים 
ְיהּוִדים ִמִּמיְסיֹוֶנִרים 

ּוֵמִהְתּבֹוְללּות. ֹלא ַּפַעם 
ִמְתָאְרחֹות ֶאְצֵלנּו ְלָכל 

ָּבת ָּבנֹות ֶׁשֻחְּלצּו  ַהּׁשַ
ִמָּכל ִמיֵני ְמקֹומֹות, 

ֶׁשָאסּור ִלי ֲאִפּלּו ְלַסֵּפר 
ָלֶכם ֲעֵליֶהם. ְּכֶׁשֵהן 

זֹוכֹות ְלַהְדִליק ֵנרֹות 
ַׁשָּבת ְּבַבִית ְיהּוִדי, ֵהן 

ּבֹוכֹות ֵמִהְתַרְּגׁשּות. 
ַּגם ֲאִני ִמְתַרֵּגׁש ְמאֹוד 

ִלְראֹות ֶאת ֶזה.

ָּדן ַהַּלְמָדן עֹוֶנה:
ַאל ִּתְתַּבְלְּבלּו! ֶאת ְּכַתב ַרִׁש"י – ֹלא ַרִׁש"י ִהְמִציא... יֹוֵתר ִמֶּזה: הּוא 
ֵמעֹוָלם ֹלא ִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו, ַוֲאִפּלּו ֹלא ִהִּכיר אֹותֹו. ַהְּכָתב ַהְּמֻיָחד ַהֶּזה 

ֻהְמָצא ַרק ְּכַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה ְלַאַחר ְּפִטיָרתֹו ֶׁשל ַרִׁש"י.

ִמי ֵּכן ִהְמִציא ֶאת ְּכַתב ַרִׁש"י? ְיהּוִדי ְסָפַרִּדי – ְּכלֹוַמר: ִמְּמִדיַנת ְסָפַרד 
– ְּבֵׁשם ַאְבָרָהם ַּגְרטֹון.

ים ָׁשָנה. ַמְהֵּפַכת ַהְּדפּוס ַהּמֹוֶדְרִני  ֶזה ָהָיה ִלְפֵני ַּכֲחֵמׁש ֵמאֹות ַוֲחִמּׁשִ
ִהְתִחיָלה ְּבֵעֶרְך ָאז, ְוַהְּיהּוִדי ַהֶּזה ֵהִקים, ְּבָקַלְּבִרָּיה ֶׁשְּבִאיַטְלָיה, ֶאת 

ֵּבית ַהְּדפּוס ָהִראׁשֹון ָּבעֹוָלם ֶׁשִהְדִּפיס ְסָפִרים ְּבאֹוִתּיֹות ִעְבִרּיֹות.

ֵמַהִּמְפָקָדהַמֲעָטָפה 

ִמי ִהְמִציא ֶאת
"י? ְּכַתב ַרׁשִ

לֹא 
ן ְיׁשָ ַהּבַ

ָלֵמד
2



ָּדִוד ָאִחי הּוא 'ַּבַעל ַהְּמַנֵּגן' ִּבְסעּוַדת 
ָּבת ֶאְצֵלנּו ַּבַּבִית. הּוא ּבֹוֵחר ֶאת  ַהּׁשַ

יָרה. ַהִּנּגּוִנים ּומֹוִביל ֶאת ַהּׁשִ

ַמְלָּכה ֲאחֹוִתי ַאֲחָרִאית ַעל 
ַהֲהַוי... ִהיא ְׂשֵמָחה ּוַמְצִחיָקה, 

ְוִהיא ַּגם עֹוָׂשה ָלנּו ִחידֹון 
ְמַׁשֲעֵׁשַע ַעל ַהָּפָרָׁשה.

ְלַדְעִּתי, ֲאחֹוִתי מֹוִרָּיה ְיכֹוָלה 
ִלְהיֹות מֹוָרה ְמֻעָּלה, ְוַגם 
קֹוְנִּדיטֹוִרית. ִהיא עֹוָׂשה 

ַהְפָעלֹות ִליָלִדים, ְוַגם ְמִכיָנה 
ֶאת ַהִּקּנּוִחים ֲהִכי ְטִעיִמים 

ָּבָאֶרץ. ִאם ִּתְטֲעמּו ֶאת 
ַה"ְּקֶרמֹוִנים" ֶׁשָּלּה – ָּתִבינּו. 

ֵאֶּלה ַּכּדּוֵרי ׁשֹוקֹוָלד ְמֻמָּלִאים 
ּוְמֻצִּפים ְּבָכל ִמיֵני ְּדָבִרים 

ְטִעיִמים, ּוְבָכל ַּפַעם ֵמָחָדׁש 
ֲאַנְחנּו ְמַגִּלים עֹוד ִׁשְדרּוִגים 

ְוַהְפָּתעֹות...

ַאָּבא ִהְנִהיג ֶאְצֵלנּו ִמְנָהג 
ָקבּוַע. ָּכל אֹוֵרַח ֶׁשּיֹוֵׁשב 

ָּבת  ְלַיד ֻׁשְלַחן ַהּׁשַ
ֶׁשָּלנּו, אֹוֵמר "ְלַחִּיים" 

ּוְמַסֵּפר ְלֻכָּלם ִסּפּור ֶׁשל 
"ַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית" ֶׁשָּקָרה 

לֹו. ְּבָכל ַׁשָּבת ֵמָחָדׁש, 
ֲאִני ִנְפָעם ֵמַהִּסּפּוִרים 

ַהְּקַטִּנים ָהֵאּלּו ֶׁשַּמְרִאים 
ֵאיְך ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 

ְמַנֵהל ֶאת ָהִעְנָיִנים. 
ֶאת ָהֱאֶמת, ֲאִני ְּכָבר 

ָיכֹול ִלְכֹּתב ֵסֶפר ִמָּכל 
ַמְעִּתי... ַהִּסּפּוִרים ֶׁשּׁשָ

ִמָּסִביב
ַלֻּׁשְלָחן

ִמְׁשַּפַחת
ַּכְרִמי

ֵּפרּוׁש ַרִׁש"י ַלּתֹוָרה ָהָיה ָנפֹוץ ּוּפֹוּפּוָלִרי ְמאֹוד, ְוַאְבָרָהם ָהָגה ַרְעיֹון: 
הּוא ֶהְחִליט ְלַהְדִּפיס ֶאת ַהֻחָּמׁש ַיַחד ִעם ֵּפרּוׁש ַרִׁש"י! ְּכֵדי ִליצֹור 

ַהְבָחָנה ֵּבין ַהְּפסּוִקים ְלֵבין ַהֵּפרּוׁש – ֶאת ַהְּפסּוִקים ַעְצָמם הּוא 
ִהְדִּפיס ְּבצּוַרת ָהאֹוִתּיֹות ַהְּמֻקֶּבֶלת, ְוֶאת ֵּפרּוׁש ַרִׁש"י הּוא ִעֵּצב 

ְּבגֹוָפן ְמֻיָחד. ֶאת ַהַהְׁשָרָאה ַלּגֹוָפן ֶהָחָדׁש, ַּבַעל ַהַּקּוִים ַהְּמֻעָּגִלים 
ְוַהְּמֻסְגָנִנים, הּוא ִקֵּבל ִמּצּוַרת ְּכִתיָבה ֶׁשָהְיָתה ְנפֹוָצה ָאז ֵּבין ַהְּיהּוִדים 

ִּבְסָפַרד.

ָאז אּוַלי ַרִׁש"י ֹלא ָּכַתב ִּב"ְכַתב ַרִׁש"י", ֲאָבל ֵמָאז ַהְדָּפַסת ַהֻחָּמׁש ִעם 
ֵּפרּוׁש ַרִׁש"י – ָּכְך קֹוְרִאים ְלצּוַרת ָהאֹוִתּיֹות ַהּזֹו.

ַעד ַהּיֹום, ְּבִסְפֵרי ֹקֶדׁש ַרִּבים ְמאֹוד ֶׁשְּמַׁשְּלִבים ֵּפרּוִׁשים, ַהָּמקֹור 
מֹוִפיַע ְּבאֹוִתּיֹות ְּדפּוס, ְוַהֵּפרּוִׁשים ַהּׁשֹוִנים ְּכתּוִבים ִּבְכַתב ַרִׁש"י. 

ִּתְפְּתחּו, ְלָמָׁשל, ָּכל ֶאָחד ֵמַהְּסָפִרים ַהָּבִאים: ֻחָּמׁש, ְּגָמָרא, ֻׁשְלָחן 
ָערּוְך – ְוִתְראּו ִמָּיד.

ִאם ֵיׁש ְׁשֵאָלה ֶׁשְּמַעְנֶיֶנת 
ֶאְתֶכם ְוֹלא ִהְצַלְחֶּתם ִלְמֹצא 
ֶאת ַהְּתׁשּוָבה, ִׁשְלחּו אֹוָתּה 
ַלַּמֲעֶרֶכת. ָּדן ַהַּלְמָדן ִיְמָצא 

ֲעבּוְרֶכם ֶאת ַהְּתׁשּובֹות, 
ִּתְסְמכּו ָעָליו. ִאם ֹלא 
ִּתְׁשֲאלּו – ֵאיְך ֵּתְדעּו?

ַהָּפָרָׁשה ֶׁשָּלנּו ְמַסֶּפֶרת ְּבִעָּקר ַעל ַהַּמּבּול ְוַעל ֵּתַבת ֹנַח. ֲאָבל ַאַחר ָּכְך 
ְוִהְתַּגְלֵּגל  ְוִהְׁשַּתֵּכר,  ַיִין  ָׁשָתה  ֹנַח  ְמַעְנֵין.  ְמאֹוד  ִסּפּור  ַּבּתֹוָרה  ְמֻסָּפר 
ָּבֹאֶהל ֶׁשּלֹו ְּבצּוָרה ְמַבָּזה. ְׁשֵני ַהָּבִנים ֶׁשּלֹו ֵׁשם ָוֶיֶפת ִּכּסּו אֹותֹו, ְוַהּתֹוָרה 
ְלִהְסַּתֵּכל  ְּבִלי  "ֲאחֹוַרִּנית",  ְּכֶׁשֵהם הֹוְלִכים  ֶזה  ֶׁשֵהם ָעׂשּו ֶאת  ַמְדִּגיָׁשה 

ַעל ַאָּבא ֶׁשָּלֶהם ַּבַּמָּצב ַהֹּלא-ָנִעים.

ָמה ַהּתֹוָרה ְמַלֶּמֶדת אֹוָתנּו?

ֶזה  ַעל  ְלִהְסַּתֵּכל  ֶאְפָׁשר  ַאֵחר,  ִמיֶׁשהּו  ֵאֶצל  טֹוב  ֹלא  הּו  ַמּׁשֶ ְּכֶׁשרֹוִאים 
ֹלא  הּוא  ְוַכָּמה  ַרע,  הּוא  ַּכָּמה  ְולֹוַמר  ַלְחׁשֹב  ֶאְפָׁשר  ְּדָרִכים.  ִּבְׁשֵּתי 
ְּבֵסֶדר – ֲאָבל ֶזה ְּבַסְך ַהֹּכל ַמְרֶאה ֶׁשָּלנּו ֵיׁש ְּבָעָיה, ֶׁשֲאַנְחנּו ְקָצת ָרִעים. 
ְמנּו ֵלב  ֲאָבל ַהֶּדֶרְך ַהְּנכֹוָנה ְלָהִגיב ְלִהְתַנֲהגּות אֹו ִמּדֹות ְׁשִליִלּיֹות ֶׁשּׂשַ
ֲאֵליֶהן ֵאֶצל ִמיֶׁשהּו ַאֵחר ִהיא 'ְלסֹוֵבב ֶאת ָהרֹאׁש' ּוְלִהְסַּתֵּכל "ֲאחֹוַרִּנית", 

ּוִבְמקֹום ַלְחׁשֹב ַּכָּמה הּוא ֹלא טֹוב – ַרק ְלַנּסֹות ַלֲעֹזר לֹו ְלַתֵּקן.
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