
ַּפנָָסִאיםַהְּׁשבּועֹון ֶׁשל ַחָּיֵלי ִצְבאֹות ַהֵּׁשם
ְצִעיִרים

ב"ה
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ַרִּבי ְׁשמּוֵאל 
ָׂשָטן

ֶּפֶרק ִסּיּום ַלּקֹוִמיְקס 
 ַהִהיְסטֹוִרי 

ַהְּמַרֵּתק

ִאְתָערּוָתא 
ִּדְלֵעָּלא

ְׁשֵניאֹור ִזיְלֶּבר, ַהָּפָנַסאי ְוַהָּׁשִליַח 
ַהָּצִעיר, ְמַסֵּפר ַעל ַחִּיים ֶׁשל ְׁשִליחּות 

ְּבֵבית ַחַּב"ד ַהָּגבֹוַּה ְּביֹוֵתר ָּבָאֶרץ

ְּתעּוַדת ַחָּיל
ם ֶׁשִּלי הּוא ְׁשֵניאֹור ַזְלָמן ִזיְלֶּבר. ַהּׁשֵ

ֲאִני ֶּבן ְׁשלֹוׁש ֶעְׂשֵרה.
ֲאִני ָּגר ִּבְצַפת, ְולֹוֵמד ִּב"ְמִתיְבָּתא" )זֹו ִּכַּתת ֲהָכָנה ִליִׁשיָבה( 
 

לּוִחים" ָּבִעיר. ֶׁשל ְיִׁשיַבת "ְצִעיֵרי ַהּׁשְ
ָׁשם ַּגם ִנְמָצא ְסִניף ַהָּפָנָסִאים ֶׁשִּלי, 
 

ֶׁשּבֹו ֲאִני ָחֵבר ְּכָבר ַאְרַּבע ָׁשִנים.
ְמִציָעא, ְוַגם ֵחִצי ִמַּמֶּסֶכת ַׁשָּבת.ַמֶּסְכּתֹות ְּבָרכֹות, ֻסָּכה, מֹוֵעד ָקָטן, ִּבּכּוִרים, ָּבָבא ַקָּמא ּוָבָבא ֲאִני יֹוֵדַע ְּבַעל ֶּפה ְׁשֵנים ָעָׂשר ִּפְרֵקי ַּתְנָיא, ּוְבִמְׁשָנה – ֶאת ָּכל 

ַהְנָהָגה ֲחִסיִדית ְמֻיֶחֶדת ֶׁשִּלי:
 

ְּבָכל ֹּבֶקר, ְּבִסּיּום ַהְּתִפָּלה, ֲאִני לֹוֵמד ֶּפֶרק ִמְׁשָניֹות. 
 

ָנַתִים  ֲאִני ַמָּמׁש ְמַקֶּוה ְלַסֵּים ְּבתֹוְך ָּפחֹות ִמּׁשְ
 

ה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ּוְלַהְתִחיל ִמָּיד ׁשּוב. ֶאת ָּכל ִׁשּׁשָ

ַּתְפִקיד ָחׁשּוב 
ִּבְׁשִביְלֶכם

 ַמֲעָטָפה 
ֵמַהִּמְפָקָדה



ים? ים ֲחׁשּוִבים, ַאֲחָרִאּיִ יׁשִ ָמַתי ֲאַנְחנּו ַמְרּגִ

ְואֹוֵמר  ִאּתֹו,  ָלבֹוא  ָלנּו  קֹוֵרא  א  ַאּבָ ׁשֶ ּכְ ל,  ְלָמׁשָ

יָמה  ְמׂשִ ָלנּו  ְונֹוֵתן  ָעֵלינּו  ַרק  סֹוֵמְך  הּוא  ׁשֶ ָלנּו 

י ַרק ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות אֹוָתּה ֲהִכי  ַע ּכִ ְלַבּצֵ

ְכָלל  ּבִ ֶזה  ָמה  ה  ּנֶ ְמׁשַ לֹא  ִלְהיֹות.  כֹול  ּיָ ׁשֶ טֹוב 

ים  ּוְמַצּפִ ָעֵלינּו  ּסֹוְמִכים  ׁשֶ יֹוְדִעים  ֲאַנְחנּו  ִאם   –

ל  ׁשֶ ה  חּוׁשָ ּתְ נֹוֵתן  ֶזה  הּו,  ֶ ַמּשׁ ַלֲעׂשֹות  נּו  ֵמִאּתָ

ַאֲחָריּות.

ִליחּות  ׁשְ ְלָך  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּכְ ִליחּות.  ׁשְ ָלֶזה  קֹוְרִאים 

ְוסֹוֵפר  ָכה  ּכָ ְסָתם  ִמְסּתֹוֵבב  לֹא  ה  ַאּתָ ַלֲעׂשֹות, 

ה  ַאּתָ ְלֶהֶפְך,  ִדּיּוק  ּבְ ֵמר.  ִיּגָ ַהּיֹום  ׁשֶ ַעד  ּקֹות  ַהּדַ ֶאת 

ַהּתֹוָצָאה  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְלָך  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָמה  ל  ּכָ ֶאת  ָלֵתת  ׂש  ְמַחּפֵ

ְהֶיה 'ֲהִכי-ֲהִכי'. ּתִ

יל,  ּגִ ָכל  ּבְ ֶיֶלד  ל  ּכָ נּו,  ֵמִאּתָ ֶאָחד  ָכל  ּלְ ׁשֶ בּו  ְחׁשְ ּתַ ו  ַעְכׁשָ

ֲהִכי  ִליחּות  ְ ַהּשׁ א  ֶאּלָ ִליחּות,  ׁשְ ְסָתם  ְולֹא  ִליחּות.  ׁשְ ֵיׁש 

עֹוָלם. ֲחׁשּוָבה ּבָ

לּוִחים  ׁשְ נּו  ּלָ ּכֻ לּוִחים.  ׁשְ נּו  ּלָ ּכֻ ׁשֶ אֹוָתנּו  ד  ִלּמֵ י  ָהַרּבִ

יָרה  ּדִ ֵרְך  ִיְתּבָ לֹו  "ַלֲעׂשֹות  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ

ֶאת  ּוְלָהִפיץ  ִמְצוֹות  ם  ּוְלַקּיֵ ּתֹוָרה  ִלְלֹמד  ַתְחּתֹוִנים",  ּבְ

ְפִקיד יֹוֵתר ָחׁשּוב  ָכל ָהעֹוָלם. ֵיׁש ּתַ ֲהדּות ְוַהֲחִסידּות ּבְ ַהּיַ

ה? ְוַאֲחָרִאי ִמּזֶ

ָכל  ּבְ י  ָהַרּבִ ל  ׁשֶ לּוִחים  ְ ַהּשׁ ַאְלֵפי  ּבֹו  ׁשֶ ה,  ַהּזֶ ַמן  ּזְ ּבַ ָאז 

ל  ּכֵ נּו ְלִהְסּתַ ּלָ ַמן ׁשֶ י – ֶזה ַהּזְ ִסים ֵאֶצל ָהַרּבִ ּנְ ָהעֹוָלם ִמְתּכַ

ֶהם  ּלָ ים ׁשֶ יׁשּו ֶאת ַהַחּיִ ִהְקּדִ ֲעֵליֶהם, ַעל ַהֲחִסיִדים ָהֵאּלּו ׁשֶ

ֵדי ַלֲעׂשֹות ֶאת  ָבִרים ֶנְחָמִדים ְוטֹוִבים ּכְ ה ּדְ רּו ַעל ַהְרּבֵ ּוִוּתְ

אֹוָתם,  ּוְלַהֲעִריְך  ֲעֵליֶהם  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ ִליחּות  ְ ַהּשׁ

מֹוֶהם. ֲאָבל ֲהִכי ָחׁשּוב: ִלְרצֹות ִלְהיֹות ּכְ

ְּכֶׁשָהַאִחים ַהְּגדֹוִלים ַמִּגיִעים 
ֵמַהְּיִׁשיָבה ַהַּבְיָתה ְלַׁשָּבת, זֹו ַמָּמׁש 

ֲחִגיָגה. ֻּכָּלנּו ְמַכְּבִדים אֹוָתם, ֶאת 
ַה'ְּתִמיִמים' ַהֲחׁשּוִבים. ֲאִפּלּו ְמִכיִנים 
ִלְכבֹוָדם ָּכל ִמיֵני ַמְטַעִּמים ְמֻיָחִדים, 

עּוגֹות ְּגִביָנה ְורֹוָגָלְך ָועֹוד...

ֶאת "ָׁשלֹום ֲעֵליֶכם" 
ְו"ֵאֶׁשת ַחִיל" ֻּכָּלנּו ָׁשִרים 

ְלָחן.  ְּבַיַחד ְּבקֹול ְלַיד ַהּׁשֻ
ַאָּבא ַמְחִזיק ַׂשק ָמֵלא 

ֻסָּכִרּיֹות ִצְבעֹוִנּיֹות, 
ֲחַמְצַמּצֹות-ְמתּוקֹות, 
ר  ּוְמַחֵּלק ְלָכל ִמי ֶׁשּׁשָ

ָיֶפה. ַהַּמְלָאִכים ֶׁשָּבִאים 
ִאָּתנּו ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת 

ְּבַוַּדאי ְׂשֵמִחים ִלְראֹות 
ֶאת ֶזה...

ֲאַנְחנּו אֹוֲהִבים ְמאֹוד 
ְלָאֵרַח. ֵיׁש ָלנּו ֲאִפּלּו 

ַּכָּמה אֹוְרִחים ְקבּוִעים 
ֶׁשֲאַנְחנּו ּדֹוֲאִגים ָלֶהם 
ַמָּמׁש ְּכִאּלּו ֵהם ֵחֶלק 

ֵמַהִּמְׁשָּפָחה.

ַחּלֹות ְּכמֹו ֶׁשָּלנּו ֹלא ִּתְמְצאּו 
ְּבַאף ַמֲאִפָּיה ָּבעֹוָלם! ֶאת ַהַחּלֹות 

ִאָּמא אֹוָפה ְּבַיַחד ִעם ַהָּבנֹות, ְוָהֵריַח ְמַמֵּלא ֶאת ָּכל ַהַּבִית... 
ּוָמה ֶׁשעֹוד יֹוֵתר ְמֻיָחד ֶזה ֶׁשָּכל ַהְּיָלִדים ַּבַּבִית ִמְׁשַּתְּתִפים ַּבֲהָכַנת ַהַחּלֹות. 

ָלִׁשים ֶאת ַהָּבֵצק, ְמַתְּבִלים, ַוֲאִפּלּו קֹוְלִעים ֶאת ַהַּצּמֹות ֶׁשל ַהַחּלֹות...

ִלְפֵני ֶׁשְּנַדֵּבר ַעל ִאֶּגֶרת ָהַרְמַּב"ן, ּבֹואּו ַנִּכיר ֶרַגע ֶאת ָהַרְמַּב"ן...

ָהַרְמַּב"ן הּוא ַרִּבי ֹמֶׁשה ֶּבן ַנְחָמן. הּוא ָהָיה ֶאָחד ִמְּגדֹוֵלי ַהֲחָכִמים 
ְוָהַרָּבִנים ִּבְתקּוַפת ָה"ִראׁשֹוִנים", ֹזאת אֹוֶמֶרת, ִלְפֵני ִּכְׁשמֹוֶנה ֵמאֹות 

ג ָּכֶזה ֶׁשל ְׁשמֹות ִמְׁשָּפָחה(. ָׁשָנה )ָאז עֹוד ֹלא ָהָיה ִּבְכָלל ֻמּׂשָ

ָהַרְמַּב"ן ִהְתּגֹוֵרר ִּבְסָפַרד, ְוָהָיה ְמֻלָּמד ְוָחָכם ָּגדֹול ְמאֹוד. ְּכמֹו ַהְרֵּבה 
ֲחָכִמים ִּבְתקּוָפתֹו, הּוא ָהָיה ִאיׁש ֶאְׁשּכֹולֹות, ְּכלֹוַמר: ֻמְמֶחה ְוַרב ֶיַדע 

ִּבְתחּוִמים ַרִּבים ְמאֹוד. הּוא ָהָיה ַּגם ּפֹוֵסק, ַּגם ְמָפֵרׁש, ַּגם ְמֻקָּבל, ַּגם 
ְמׁשֹוֵרר ְוַגם רֹוֵפא.

ֵמַהִּמְפָקָדהַמֲעָטָפה 

 ָמה זֹו 
"ִאֶּגֶרת ָהַרְמַּב"ן"? לֹא 

ן ְיׁשָ ַהּבַ
ָלֵמד
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ֵיׁש ַׁשָּבתֹות ֶׁשָּבֶהן 
ַהְּסעּוָדה ַמְמִׁשיָכה 

ּוַמְמִׁשיָכה, ַעד ְלָׁשָעה 
ְמֻאֶחֶרת ְמאֹוד ַּבַּלְיָלה. 

ָּפׁשּוט, ֲאַנְחנּו ָׁשִרים 
ִׁשיִרים ֶׁשל ַהָּפָנָסִאים 

ְוִנּגּוִנים – ַעד ֶׁשּׁשֹוְכִחים 
ִּבְכָלל ְלִהְסַּתֵּכל ַעל 

עֹון... ַהּׁשָ

ֶאְצֵלנּו ֹקֶדם ֹּכל ַאָּבא עֹוֶׂשה ִקּדּוׁש, ְוַאַחר 
ָּכְך ַּגם ָּכל ַהָּבִנים. ַּגם ִמי ֶׁשעֹוד ֹלא ָעָׂשה 

ַּבר ִמְצָוה עֹוֶׂשה ִקּדּוׁש, ַעל ִמיץ ֲעָנִבים.

ִמָּסִביב
ַלֻּׁשְלָחן

ִמְׁשַּפַחת
ִזיְלֶּבר

"ִאֶּגֶרת ָהַרְמַּב"ן" ִהיא ִאֶּגֶרת, ְּבִדּיּוק ְּכמֹו ֶׁשֶּזה ִנְׁשָמע, ֶׁשָהַרְמַּב"ן ָׁשַלח ַלֵּבן 
ַהְּבכֹור ֶׁשּלֹו, ֶׁשִּנְקָרא ְּבֵׁשם ַנְחָמן. ָּבִאֶּגֶרת ַהּזֹו, ָהַרְמַּב"ן ַמְדִריְך ֶאת ַהֵּבן 

ֶׁשּלֹו ְּבִדְבֵרי מּוָסר, ִיְרַאת ָׁשַמִים ְוִהְתַנֲהגּות טֹוָבה. ָהַרְמַּב"ן ַמְמִליץ ַלֵּבן 
ֶׁשּלֹו ִלְקֹרא ֶאת ָהִאֶּגֶרת ְלָפחֹות ַּפַעם ְּבָׁשבּוַע ּוְלַׁשֵּנן אֹוָתּה, ְּכֵדי ְלַהְתִמיד 

ְוִלְנֹהג ַּבֶּדֶרְך ַהְּיָׁשָרה.

ֵיׁש ַרִּבים ֶׁשּקֹוְרִאים ֶאת ָהִאֶּגֶרת ּוְמַׁשְּנִנים אֹוָתּה ְלִעִּתים ְקרֹובֹות ִּכְסֻגָּלה 
ְלִיְרַאת ָׁשַמִים ּוְלַהְצָלָחה ְּבִחּנּוְך.

ִמְסַּפר ְקָטִעים ִמּתֹוְך ָהִאֶּגֶרת ֲאִפּלּו ֻהְלֲחנּו ְלִׁשיר ְמַרֵּגׁש ֶׁשֻּכָּלם ַמִּכיִרים: 
"ְׁשַמע ְּבִני מּוַסר ָאִביָך, ְוַאל ִּתֹּטׁש ּתֹוַרת ִאֶּמָך: ִּתְתַנֵהג ָּתִמיד ְלַדֵּבר ָּכל 

ְּדָבֶריָך ְּבַנַחת, ְלָכל ָאָדם ּוְבָכל ֵעת, ּוָבֶזה ִּתָּנֵצל ִמן ַהַּכַעס, ֶׁשִהיא ִמָּדה 
ָרָעה ְלַהֲחִטיא ְבֵני ָאָדם... ְוַכֲאֶׁשר ִּתָּנֵצל ִמן ַהַּכַעס, ַּתֲעֶלה ַעל ִלְּבָך ִמַּדת 

ָהֲעָנָוה ֶׁשִהיא ִמָּדה טֹוָבה ִמָּכל ַהִּמּדֹות טֹובֹות...".

ִ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?

ַהִּקּנּוַח ָהָאהּוב 
ָעֵלינּו הּוא ַאְרִטיִקים 

ּתֹוֶצֶרת ֵּבית 
ִמְׁשַּפַחת ִזיְלֶּבר. 

ֲאַנְחנּו ְמִכיִנים ַּתְרִּכיז 
ָטִעים-ָטִעים ְּבתֹוְך 

ַהַּמָּגׁש ֶׁשל ֻקִּבּיֹות 
ַהֶּקַרח, ְּבֶאְמַצע 

ַּתֲהִליְך ַהַהְקָּפָאה 
ּתֹוֲחִבים ַמֵּקל – 

ְוֵיׁש ָלנּו ַאְרִטיִקים 
ֻמְפָלִאים, ְלִהְתַלֵּקק!

אֹותֹו  ֹלא  ֶזה  ֶרַגע,  ַּבָּיִמים".  ָּבא  "ָזֵקן,  ָהָיה  ֶׁשַאְבָרָהם  ֶנֱאַמר  ֶׁשָּלנּו  ַּבָּפָרָׁשה 
ָּדָבר? ָלָּמה ַהּתֹוָרה ְצִריָכה לֹוַמר ֶאת אֹותֹו ָּדָבר ַּפֲעַמִים?

ֵני ַהְּתָאִרים ָהֵאּלּו ׁשֹוִנים ֶזה ִמֶּזה: "ָזֵקן" ְמָתֵאר ְיהּוִדי ֶׁשָּכל  ָהַרִּבי ַמְסִּביר ֶׁשּׁשְ
ַהֵּתבֹות  ָראֵׁשי  ֶׁשְּמַרְּמִזים  ְּכמֹו  ּתֹוָרה,  ְולֹוֵמד  ַהִּמְדָרׁש  ְּבֵבית  יֹוֵׁשב  ַהּיֹום 
ֶׁשָּמֵלא  ְיהּוִדי  ְמָתֵאר  ַּבָּיִמים"  "ָּבא  ְוִאּלּו  ָחְכָמה.  ָקָנה  ֶזה  "ָזֵקן":  ַהִּמָּלה  ֶׁשל 

ְּבִמְצוֹות ּוְבַמֲעִׂשים טֹוִבים.

ְוַגם  "ָזֵקן"  ַּגם  ָהָיה  הּוא  ְוַגם'.  'ַּגם  ָהָיה  ֶׁשַאְבָרָהם  אֹוָתנּו  ְמַלֶּמֶדת  ְוַהּתֹוָרה 
"ָּבא ַּבָּיִמים". הּוא ַּגם ָלַמד ּתֹוָרה, ֲאָבל ַּגם ָּגַמל ֲחָסִדים ְוֵהִפיץ ֶאת ָהֱאמּוָנה 
ם ְלֻכָּלם; הּוא ַּגם ֵאֵרַח ְוָדַאג ְלֻכָּלם, ֲאָבל ֹלא ָׁשַכח ִלְלֹמד ּתֹוָרה עֹוד  ְּבַהּׁשֵ

ָועֹוד.

לּוִחים ְצִריִכים ִלְלמֹד ִמֶּזה, ֶׁשַחָּיִבים ְלַׁשֵּלב ֵּבין ְׁשֵני ַהְּדָבִרים.  ַּגם ֲאַנְחנּו ַהּׁשְ
 – ְוַלֲחִסידּות  ְלתֹוָרה  ְיהּוִדים  ְלָקֵרב  ִהיא  ֶׁשָּלנּו  ַהְּמִׂשיָמה  ְׁשלּוִחים,  ֲאַנְחנּו 

ֲאָבל ַּגם ֲאַנְחנּו ְּבַעְצֵמנּו ַחָּיִבים ִלְהיֹות 'ְזֵקִנים', ִלְלמֹד ּתֹוָרה, עֹוד ָועֹוד!
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