
ַּפנָָסִאיםַהְּׁשבּועֹון ֶׁשל ַחָּיֵלי ִצְבאֹות ַהֵּׁשם
ְצִעיִרים

ב"ה

ֶעֶרב ַׁשַּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ּתֹוְלדֹות
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ר' ֶמְנֶּדל 
ִמְּפַלְסֶטִליָנה

ְׁשמּוִליק ְמַסֵּפר ַעל 
ַהַּתְחִּביב ָהָאָּמנּוִתי 

ֶׁשּלֹו

 ִמי זֹו 
"מּוֶמע ָׂשָרה"?
 קֹוִמיְקס ָחָדׁש 

ְמַחֶּכה ָלֶכם ִּבְפִנים!

 ְמַבֵּׂשר 
טֹוב

ְׁשמּוִליק ַרִּבינֹוִביץ ִמְּמַבֶּׂשֶרת ִצּיֹון ִהְכִניס 
אֹוָתנּו ְלֵבית ַחַּב"ד, ִלְסעּוַדת ַהַּׁשָּבת 
ַּבַּבִית ֶׁשּלֹו, ַלֶחֶדר ֶׁשּלֹו, ְוַגם ַלְּסטּוְדיֹו 
ֶׁשּלֹו. ָמה ֶׁשָּׁשַמְענּו ָהָיה ְמַעְנֵין ְמאֹוד!

ְּתעּוַדת ַחָּיל
ם ֶׁשִּלי הּוא ְׁשמּוֵאל )ְׁשמּוִליק( ַרִּבינֹוִביץ. ַהּׁשֵ

ֲאִני ֶּבן ְׁשלֹוׁש ֶעְׂשֵרה.
ֶרת ִצּיֹון, ְולֹוֵמד ְּבִכָּתה ח  ֲאִני ָּגר ִּבְמַבּׂשֶ
 

ְּבַתְלמּוד ּתֹוָרה "ּתֹוַרת ֱאֶמת" ִּבירּוָׁשַלִים ַהְּסמּוָכה.
ֲאִני ָחֵבר ִּבְסִניף ַהָּפָנָסִאים ְּבִׁשּכּון ַחַּב"ד ִּבירּוָׁשַלִים 
 

ְּכָבר ָחֵמׁש ָׁשִנים.
ה ִּפְרֵקי ַּתְנָיא, ֶׁשַבע ַמֶּסְכּתֹות ִמְׁשָנה,  ה ַּדֵּפי ְּגָמָרא.ֲאִני יֹוֵדַע ְּבַעל ֶּפה ִׁשּׁשָ ּוְׁשלֹוִׁשים ַוֲחִמּׁשָ

ַהְנָהָגה ֲחִסיִדית ְמֻיֶחֶדת ֶׁשִּלי:
 

י, ֲאִני יֹוֵצא ְל"ִמְבַצע ְּתִפִּלין". ִמֵּדי ָׁשבּוַע, ְּביֹום ִׁשּׁשִ

ִהָּתְקלּות 
ִּב"ְמִסּבֹות ַׁשָּבת"

ֲחָוָיה ֹלא ְנִעיָמה 
ֶׁשַהּסֹוף ֶׁשָּלּה ָמתֹוק 

ּוְמַׂשֵּמַח



ָבא  ַהּצָ ְזֹמֶרת  ּתִ ֶאת  ֵיׁש  ְזֹמֶרת.  ּתִ ֵיׁש  ָצָבא  ְלָכל 
ם  ּגַ ֵיׁש  ְרֶאה  ְוַכּנִ ְזֹמֶרת ַצַה"ל,  ּתִ ְוֵיׁש ֶאת  ָהָאֹדם, 
ַמְקֵהַלת  ֶעֶצם,  ּבְ  – ם"  ֵ ַהּשׁ ִצְבאֹות  ְזֹמֶרת  "ּתִ ֶאת 

ָנָסִאים... ַהּפָ

ְזֹמֶרת? ִביל ָמה ָצָבא ָצִריְך ּתִ ׁשְ ּבִ

רֹוֶצה  ׁשֶ ָצָבא  ֲאִויָרה.  קֹוְבִעים  ּוְלָחִנים  יִרים  ׁשִ י  ּכִ
ה אֹוֵמר: ֱאמּוָנה  ּזֶ ּלֹו ִיְהֶיה "מֹוָרל" – ׁשֶ ִלים ׁשֶ ַחּיָ ּלַ ׁשֶ
ם  ֵחם ּגַ ל ְנכֹונּות ְלִהּלָ ב רּוַח ׁשֶ ֶרְך, ּוַמּצַ ִצְדַקת ַהּדֶ ּבְ
זֹו ְוָכְך  ה – ָצִריְך ְלַהְכִניס אֹוָתם ַלֲאִויָרה ּכָ ִאם ָקׁשֶ
ָרִכים  ַהּדְ ְוַאַחת  ַח.  ְמַנּצֵ ָצָבא  ל  ׁשֶ ה  ׁשָ ַהְרּגָ ִליצֹור 
ֲהָקה,  ַהּלַ ְזֹמֶרת,  ַהּתִ זֹו  ֶזה  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ַהֲחׁשּובֹות 

יִרים. ִ ַהּשׁ

ֶדֶרְך  ּבְ ֶזה  ֶלֶכת.  יר  ׁשִ ֶזה  ַמְרׁש  ְרׁש".  ַה"ּמַ ֻהְמָצא  ְוָכְך 
ל  ׁשֶ ה  חּוׁשָ ּתְ ר  ּדֵ ׁשַ ּמְ ׁשֶ י,  ִקְצּבִ ִמְקָצב ְמאֹוד  יר ִעם  ׁשִ ָלל  ּכְ
חֹון  ִנּצָ ִמְצֲעֵדי  ּבְ אֹותֹו  ִרים  ׁשָ ְצָבאֹות  חֹון.  ְוִנּצָ חֹון  ּטָ ּבִ

ים. ּוִבְטָקִסים ֲחִגיִגּיִ

ל ֶזה ָחׁשּוב? ִביל ָמה ּכָ ׁשְ ּבִ

ּיֹום  ם "ַמְרׁש". ּבַ ְסֵלו ֵיׁש ָלנּו ַחג, ְוֵיׁש ָלנּו ּגַ רֹאׁש ֹחֶדׁש ּכִ ּבְ
י ֶהְחִלים ֵמֵארּוַע ְלָבִבי ָחִריף ְמאֹוד, ְוַהֲחִסיִדים  ה ָהַרּבִ ַהּזֶ
ֵהם  ְסּפֹוְנָטִני.  ֹאֶפן  ּבְ ֵמֶהם  ּפֹוֶרֶצת  ְמָחה  ַהּשִׂ ׁשֶ יׁשּו  ִהְרּגִ
ְמָחה ְוַההֹוָדָיה  א ֶאת ִרְגׁשֹות ַהּשִׂ ַבּטֵ ּמְ רּו ַלַחן ְמֻיָחד, ׁשֶ ִחּבְ
דֹול, ְוָקְראּו לֹו "ַמְרׁש רֹאׁש  ס ַהּגָ רּוְך הּוא ַעל ַהּנֵ דֹוׁש ּבָ ַלּקָ

ְסֵלו". ֹחֶדׁש ּכִ

ּוִבְנִחיׁשּות  חֹון  ִבּטָ ּבְ א  ְלִהְתַמּלֵ ֶנֱהֶדֶרת  ֶרְך  ּדֶ זֹו  ּוִבְכָלל, 
ְוַלְחׁשֹב  ְרׁש",  ַה"ּמַ ֶאת  יר  ָלׁשִ טֹוִבים.  ִלים  ַחּיָ ְוִלְהיֹות 
ֲחִסיִדים,  ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ֶחְלֵקנּו",  ּטֹוב  ֵרינּו, ַמה  "ַאׁשְ ׁשֶ ֶזה  ַעל 
ל  ׁשֶ ְלִמיִדים  ּתַ ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ם,  ֵ ַהּשׁ ִצְבאֹות  ּבְ ִלים  ַחּיָ ֲאַנְחנּו  ׁשֶ

י! ָהַרּבִ

ָקִדיָמה! ַאיי-ִטי-ִרי-ִלי-ִלי-ַאאאייי...

ָאִחי ַהָּגדֹול ֵליֶּב'ֶלה הּוא ָׁשִליַח 
ֶׁשל ָהַרִּבי ְּבַאְׁשְקלֹון. ְּכֶׁשהּוא ַמִּגיַע 

ְלִהְתָאֵרַח ְּבַׁשָּבת, ֶזה ָּתִמיד ְמַרֵּגׁש 
ְוֵכיף. ְּבָכל זֹאת, הּוא ָהָאח ַהָּגדֹול – 

ַהֻּדְגָמה ֶׁשל ָּכל ַהִּמְׁשָּפָחה.

ְּכֶׁשהּוא ַמִּגיַע, ֵאין ֶרַגע ֶאָחד ְמַׁשֲעֵמם. 
ְלָחן ִמְתַּפְּתִחים ִּדּיּוִנים  ְסִביב ַהּׁשֻ

ְמַעְנְיִנים ּוְמַרְּתִקים, ְּבִעָּקר ְּבנֹוְׂשִאים 
ַּבֲהָלָכה ּוְבִמְנֲהֵגי ַחַּב"ד, ֶׁשַּמְׁשִאיִרים 

אֹוִתי ֵער ַעד ַאַחת ַּבַּלְיָלה!

ֶאת ַהִּמְזמֹור "ֵאֶׁשת ַחִיל" ִלְפֵני 
ַהִּקּדּוׁש ָׁשִרים ֶאְצֵלנּו ְּבַלַחן 
ְמֻיָחד, ֶׁשֹּלא ָׁשַמְעִּתי ְּבׁשּום 

ָמקֹום ַאֵחר. ַהַּלַחן ַהֶּזה עֹוֵבר 
ֶאְצֵלנּו ְּבָמֹסֶרת. ָּכְך ָהיּו ָׁשִרים 

"ֵאֶׁשת ַחִיל" ַּבַּבִית ֶׁשל ַסָּבא ֶׁשִּלי, 
ַאָּבא ֶׁשל ִאָּמא – ָהַרב ִמיָכֵאל 

ַהְלְּפִרין, ֶׁשהּוא ַרב ְׁשכּוַנת 
ַהִּגְבָעה ַהָּצְרָפִתית ִּבירּוָׁשַלִים 

ַוֲחֵבר ֵּבית ִּדין ַרָּבֵני ַחַּב"ד.

ַּגם ַלִּפּיּוט "ֲאַסֵּדר ִלְסעּוָדָתא" ֵיׁש 
ָלנּו ִנּגּון ִמְׁשַּפְחִּתי ְמֻיָחד. ֶאת ֶזה 
ָלַמְדנּו ִמַּסָּבא ִמַּצד ַאָּבא, ָהַרב 

לֹום. ִהֵּלל ַרִּבינֹוִביץ, ָעָליו ַהּׁשָ
ֶאת ַהָּסָלט ַהַחי ֲאִני 
חֹוֵתְך. ֲאִני ִמְׁשַּתֵּדל 

ַלְחֹּתְך ֶאת ַהְּמָלְפפֹוִנים 
ְוָהַעְגָבִנּיֹות ַלֲחִתיכֹות 

ְקַטּנֹות ּוְקצּוצֹות – 
ַּכּמּוָבן, ַעד ַּכָּמה ֶׁשֻּמָּתר 
ְּבַׁשָּבת – ֲאָבל ֲאִני מּוָכן 
ְלהֹודֹות ֶׁשֹּלא ָּתִמיד ֶזה 

יֹוֵצא ִלי... ִלְפָעִמים ָעִדיף 
ָּפׁשּוט ִלְזרֹק ַעְגָבִנּיֹות 

ֶׁשִרי ְוֶזהּו...

ִאָּמא יֹוַדַעת ְלָהִכין ֶאת 
ַהּקּוֶגל ַהְּירּוַׁשְלִמי ֲהִכי 

ָטִעים ָּבעֹוָלם! ֵיׁש ָלּה 
ַמְתּכֹון ְמַנֵּצַח ְוִנָּסיֹון ֶׁשל 

ְׁשלֹוִׁשים, ְּבָכל זֹאת. 
ַּגם ָּבֶזה ֲאִני עֹוֵזר, ֲאָבל 

ָלַאֲחרֹוָנה ִקַּבְלִּתי "ְּפטֹור 
ִמְבָצִעים". ִאָּמא ָאְמָרה 
ִלי ֶׁשִהיא ֵּגָאה ִּבי ְמאֹוד 

ֶׁשֲאִני יֹוֵצא ְל"ִמְבָצִעים", 
ְוִהיא מּוָכָנה ִלְפֹטר 

אֹוִתי ֵמָהֶעְזָרה ַּבִּמְטָּבח 
ִּבְׁשִביל ֶזה.

"ִויְמֶּפל" ֶזה ֹלא ֵׁשם ֶׁשל ֶיֶלד הֹוַלְנִּדי ְוֹלא ֶׁשל ַמְכִׁשיר ַחְקָלִאי. ְמֻדָּבר 
ַעל ָמֹסֶרת ַעִּתיָקה ַּבת ְמאֹות ָׁשִנים ֶׁשל ְקִהּלֹות "ַאְׁשְּכַנז" – ֶּגְרַמְנָיה 

ְוִאיַטְלָיה.

"ִויְמֶּפל" ֶזה ִחּתּול ְלִתינֹוקֹות ֶׁשָהיּו ִמְׁשַּתְּמִׁשים ּבֹו ִּבְבִרית ַהִּמיָלה ֶׁשל 
ַהִּתינֹוק. ַעל ַהִחּתּול ָהיּו ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשל ַהִּתינֹוק – ִאָּמא, ַסְבָּתא, 

ּדֹודֹות – רֹוְקִמים ְיִצירֹות ָאָּמנּות ְיהּוִדּיֹות ׁשֹונֹות, ְּכמֹו ְּפסּוִקים, 
ִצּיּוִרים ֶׁשל ִסּפּוֵרי ַהָּתָנ"ְך, ִאּיּוִרים ֶׁשְּקׁשּוִרים ַלַחִּגים ְוַכּדֹוֶמה. ַעל 

ֵמַהִּמְפָקָדהַמֲעָטָפה 

 ְׁשַמְעֶּתם ַּפַעם ַעל 
"ִויְמֶּפל"? לֹא 

ן ְיׁשָ ַהּבַ
ָלֵמד
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ִּבְסעּוַדת ַׁשָּבת ְמַנְּגִנים ֶאְצֵלנּו ַהְרֵּבה 
ִנּגּוִנים. ַאַחד ַהִּנּגּוִנים ֶׁשֲאִני אֹוֵהב 

ִּבְמֻיָחד הּוא "ַהְרִנינּו גֹוִים ַעּמֹו".

ְלַׂשֵחק ִעם ָהַאְחָיִנים ַהְּמתּוִקים, ֶזה ֲהִכי ֵּכיף ָּבעֹוָלם! ֲאַנְחנּו ָּכל ָּכְך ִמְתַּגְעְּגִעים ֲאֵליֶהם ְואֹוֲהִבים 
אֹוָתם. ְוַכּמּוָבן, ֵהם ַּגם ְמַעְנְיִנים ַוֲחָכִמים, ָּכָכה ֶׁשֵהם ֲחֵבִרים ֶנֱהָדִרים ַלֲעׂשֹות ִאָּתם ַׁשָּבת...

ִמָּסִביב
ַלֻּׁשְלָחן

ִמְׁשַּפַחת
ַרִּבינֹוִביץ

ַהִחּתּול ָהיּו רֹוְקִמים ַּגם ֶאת ְׁשמֹו ַהָּמֵלא ֶׁשל ַהִּתינֹוק ּוְׁשמֹוֵתיֶהם ֶׁשל 
הֹוָריו, ְוֶאת ַּתֲאִריְך ַהֵּלָדה.

ַאֲחֵרי ַהְּבִרית ֹלא ָהיּו ַמְׁשִליִכים ֶאת ַה"ִויְמֶּפל" ְסָתם ָּכְך ְלַפח ָהַאְׁשָּפה. 
ֹלא! ְּכֶׁשַהֶּיֶלד ִהִּגיַע ְלִגיל ָׁשלֹוׁש, הּוא ָהָיה מּוָבא ִלְקִריַאת ַהּתֹוָרה ְּבֵבית 

ַהְּכֶנֶסת ְּבַׁשָּבת ַּבֹּבֶקר, ּוְבַיַחד ִעם ַאָּבא ֶׁשּלֹו הּוא ָהָיה ּכֹוֵרְך ֶאת ַה"ִויְמֶּפל" 
ְסִביב ֵסֶפר ַהּתֹוָרה.

ַהִּמְנָהג ַהֶּזה ִסֵּמל ֶאת ַהֶּקֶׁשר ַהְּמֻיָחד ֶׁשל ָּכל ְיהּוִדי, ְּכָבר ֵמַהֵּלָדה, 
ַלּתֹוָרה ְוַלִּמְצוֹות, ֶׁשעֹוֵבר ֵמָאב ְלֵבן ְּבַׁשְרֶׁשֶרת ַהּדֹורֹות.

ָעצּוב ָלַדַעת ֶׁשֹרב ַה"ִויְמְּפָלְך" ֻהְׁשְמדּו ַּבּׁשֹוָאה ַעל ְיֵדי ַהָּנאִצים, ּוִבְכָלל – 
ַהִּמְנָהג ַהְּיהּוִדי ַהָּיֶפה ַהֶּזה ִּכְמַעט ֻהְכַחד ֵמָהעֹוָלם. ַּכָּמה ְקִהּלֹות ָּבָאֶרץ, 

ֶׁשל יֹוְצֵאי ֶּגְרַמְנָיה ְוִאיַטְלָיה, ִנּסּו ְלַחֵּדׁש ֶאת ַהִּמְנָהג ַהְּמַעְנֵין ַהֶּזה ֶׁשל 
ֲאבֹוֵתיֶהם.

ִ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?

ִמְתָאְרחֹות ֶאְצֵלנּו ִלְסעּוַדת ַׁשַּבת 
ִמְׁשָּפחֹות ֶׁשל 'ְמֹקָרִבים' ֶׁשֲאַנְחנּו 

ַמִּכיִרים ִמֵּבית ַחַּב"ד ֶׁשָּלנּו. 
ֲאַנְחנּו ִמְׁשַּתְּדִלים ָלֵתת ָלאֹוְרִחים 

ְּתחּוָׁשה ְנִעיָמה. ֲאִני ְּבַעְצִמי 
ְמׂשֹוֵחַח ִאָּתם, ַמְקִׁשיב ָלֶהם 

ּוִמְתַעְנֵין ִּבְׁשלֹוָמם ְונֹוֵתן ָלֶהם ֶאת 
ָּכל ְּתׂשּוַמת ַהֵּלב. ַהֹּכל ְּכֵדי ָלֵתת 

ָלֶהם ְּתחּוָׁשה טֹוָבה, ֶׁשֵהם ְרצּוִיים 
ַוֲאהּוִבים ֶאְצֵלנּו, ְוֶׁשֵהם ְיכֹוִלים 

ְלַהְרִּגיׁש ַמָּמׁש ְּבנֹוַח.

ָרֵחִלי ְמִכיָנה ָלנּו ְּבָכל ַׁשָּבת 
ִחידֹון ָּפָרַׁשת ָׁשבּוַע ְלִפי 

ֵסֶדר ָהָאֶלף-ֵּבית, ְוֻכָּלם ְלֹלא 
יֹוֵצא ִמן ַהְּכָלל ִמְׁשַּתְּתִפים 

ּוַמְפִּגיִנים ֶיַדע ֹלא ַרע ִּבְכָלל... 

ָהַאֲחָריּות ֶׁשִּלי ִהיא ְלַפּנֹות ֶאת 
ְלָחן ְּבִסּיּום ַהְּסעּוָדה.  ָהַאְׁשָּפה ֵמַהּׁשֻ
ִּתְסְמכּו ָעַלי, ַאֲחַרי ַהֹּכל סּוֶּפר ָנִקי!

ֵעיָניו  "ַוִּתְכֶהיןָ  ְוִהְתַעּוֵר,  ִהְזִקין  ָאִבינּו  ֶׁשִּיְצָחק  ְמֻסָּפר  בּוַע  ַהּׁשָ ְּבָפָרַׁשת 
ֵמְרֹאת". ֲחַז"ל ַמְסִּביִרים ַעל ָּכְך ֶׁשֹּלא ְסָתם ִיְצָחק ָאִבינּו ִהְתַעֵּור. ֲהֵרי ִיְצָחק 
ָרָצה ָלֵתת ֶאת ַהְּבָרכֹות ְלֵעָׂשו, ִּכי הּוא ָחַׁשב ֶׁשהּוא ַצִּדיק ָּגדֹול, ְוֹלא ְלַיֲעקֹב. 
ִיְהֶיה ִעֵּור, ְּכֵדי ֶׁשָּכל ַהִּסּפּור ִעם  ָלֵכן ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָּגַרם ְלָכְך ֶׁשִּיְצָחק 
ַלֶחֶדר  ֵאָליו  ֶׁשִּנְכָנס  ֶׁשִּמי  ִיְרֶאה  ְוִיְצָחק ֹלא  ְלִהְתַּגְלֵּגל  יּוַכל  ַהְּבָרכֹות  ְּגֵנַבת 

ְלַקֵּבל ֶאת ַהְּבָרכֹות הּוא ַיֲעקֹב ְוֹלא ֵעָׂשו.

ִנְׁשֶאֶלת ְׁשֵאָלה ְּפׁשּוָטה: ָלָּמה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָצִריְך ְלסֹוֵבב ֶאת ַהְּדָבִרים 
ְלֵעָׂשו  ְוֹלא  ְלַיֲעקֹב  ְלַהִּגיַע  ֲאמּורֹות  ַהְּבָרכֹות  ִאם  ְמֻׁשָּנה?  ָּכְך  ָּכל  ְּבצּוָרה 
ְלַגּלֹות  ָּפׁשּוט:  יֹוֵתר  ַהְרֵּבה  הּו  ַמּׁשֶ ַלֲעׂשֹות  ָהָיה  ָיכֹול  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש   –

ְלִיְצָחק ֶׁשֵעָׂשו ִּבְכָלל ֹלא ַצִּדיק ֶאָּלא ָרָׁשע ָּגמּור!

הּו ַרע, ֲאִפּלּו  ַהְּתׁשּוָבה ַמָּמׁש ְמַאֶּלֶפת: ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֹלא ָרָצה לֹוַמר ַמּׁשֶ
אֹו  ָהַרע  ָלׁשֹון  ִמְּלַסֵּפר  ְלִהָּזֵהר  ָצִריְך  ַּכָּמה  ַעד  ִּתְראּו  ָהָרָׁשע.  ֵעָׂשו  ַעל  ֹלא 

ְלַדֵּבר ִּבְגנּותֹו ֶׁשל ִמיֶׁשהּו. ָאסּור לֹוַמר ִמָּלה ָרָעה ַעל ַאף ֶאָחד!

ִּבְכָלל, ֲאִני ִמְׁשַּתֵּדל 
ַלֲעֹזר ְלִאָּמא ְּבָכל 

ָמה ֶׁשִהיא ְמַבֶּקֶׁשת 
ַּבֲהָכנֹות ְלַׁשָּבת. ֲאִני 

ַמָּמׁש אֹוֵהב ִלְהיֹות 'סּו 
ֶׁשף', ֶׁשֶּזה עֹוֵזר-ַּבְׁשָלן 

הּו ָּכֶזה. ֲאִני  אֹו ַמּׁשֶ
ְמַקֵּלף ְוחֹוֵתְך ְלִאָּמא 
ֶאת ַהְּיָרקֹות ַלָּמָרק, 

ְועֹוד ָּכֵהָּנה ְוָכֵהָּנה.
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