ב"ה
ֶע ֶרב ַׁש ַּבת ק ֶֹדׁש ָּפ ָר ַׁשת וַ ּי ֵֵצא
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ַּפנ ָ ָס ִאים
הַ ְּׁשבּועֹון ֶׁשל ַחּיָלֵ י צִ בְ אֹות הַ ֵּׁשם

ְצ ִעי ִרים

ְּתעּו ַדת ַח ָּיל

(מנְ ִּדי) ַּב ְרנֵ ַע.
ֵחם ֶמנְ ֶּדל ֶ

ַה ֵּשׁם ֶׁשּלִ י הּוא ְמנַ
ֲאנִ י ֶּבן ְׁש ֵּתים ֶע ְׂש ֵרה.

נְּדי ֵמ ַה ִּקּבּוץ
ֶמ ִ
ּבֵ ין הָ ֶרפֶ ת לַ ּלּולּ ,בַ ִּמ ְׂש ָח ִקים ִעם הַ ֲחבֵ ִרים
ּובַ ִּמפְ ּגָ ִׁשים הַ ִּמ ְׁשּפַ ְח ִּתּיִים – לִ הְ יֹות יֶלֶ ד ַחּבַ ְ"דנִיק
ֲח ִס ִידי ּבְ ִקּבּוץ זֶ ה לְ ַׁש ֵּמׁש ֻ"ּדגְ ָמה ַחּיָה" ּכָ ל ֶרגַ ע.
נֵע ִמ ִּקּבּוץ ְרגָ בִ ים הּוא ִקּבּוצְ נִיק ּבֶ ן
נְּדי ּבַ ְר ַ
ֶמ ִ
ִקּבּוצְ נִיק .הַ ִּמ ְׁשּפָ ָחה ֶׁשּלֹו י ְִּס ָדה ֶאת הַ ִּקּבּוץ ֶׁשּבֹו
הּוא נֹולַ ד וְגָ ַדל ,וְ הּוא ַעצְ מֹו ֵמכִ ין ֶאת הַ ִּקּבּוץ
לְ ִ"קּבּוץ ּגָ לּויֹות".

לֹומד,
יר ֲח ֵד ָרה – ָׁשם ֲאנִ י ֵ
ּבּוץ ְרגָ ִביםַ ,ה ָּסמּוְך לָ ִע
ֲאנִ י ּגָ ר ְּב ִק
ּתֹורה ַח ַּב"ד.
ְּבכִ ָּתה ז ְּב ַתלְ מּוד ַה ָ
ׁשּבֹו ֲאנִ י ָח ֵבר ּכְ ָבר ֵׁשׁש
סנִ יף ַה ָּפנָ ָס ִאים ֶׁשּלִ יֶ ,
ָׁשם ּגַ ם נִ ְמ ָצא ְ
ָׁשנִ ים!
ָאֶ ,את ּכָ ל ַמ ֶּסכֶ ת ֻסּכָ ה
ֶּפה ֲח ִמ ָּשׁה ִּפ ְר ֵקי ַּתנְ י
יֹוד ַע ְּב ַעל
ֲאנִ י ֵ
ה ,וַ ֲח ִמ ָּשׁה ַּד ֵּפי ּגְ ָמ ָרא.
ְּב ִמ ְׁשנָ
ֲח ִס ִידית ְמי ֶֻח ֶדת ֶׁשּלִ י:
ַהנְ ָהגָ ה
ּקּבּוץ ֶׁשּלָ נּוֲ ,אנִ י ַמ ְק ִּפיד
יו ֲאנִ י נִ כְ נָ סִּ ,ב ְמי ָֻחד ַּב ִ
ְּבכָ ל ַּביִת ֶׁש ֵאלָ
לֹומ ִדים
ים ָׂש ִמים לֵ ב לָ זֶ ה ,וְ ְ
ֵּשׁק ֶאת ַה ְּמזּוזָ הֲ .אנָ ִׁש
ְמאֹוד לְ נַ
ר ּולְ ַח ֵּבב ֶאת ַה ִּמ ְצוֹות.
לְ י ֵַּק

ַמ ֲע ָט ָפה
ה ִּמ ְפ ָק ָדה
ֵמ ַ
רוֹ ִצים ִל ְלמֹד ׁ ִשעוּר ֲח ִסידוּת ָק ָצר?
ִס ְפ ֵרי ַה ֲח ִסידוּת ְו ַה ַּמ ֲא ָמ ִרים ׁ ֶשל ָה ַר ִ ּבי ָה ֶא ְמ ָצ ִעי
ְּכתו ִּבים ְ ּב ִס ְגנוֹ ן ְמיֻ ָחד ְמאוֹ דֵ .הם ֲא ֻר ִּכיםַ ,ר ְג ׁ ָשנִ ִ ּיים
ו ְּמ ַד ְ ּב ִרים יָ ׁ ָשר ְלתוֹ ְך ַה ֵ ּלבִ .מי ׁ ֶש ּטוֹ ֵעם ֵמ ֶהם ְק ָצת,
ַמ ָּמ ׁש ִמ ְת ַמ ֵּכר...
ְ
"ויָ ְספ ּו
ּבוֹ א ּו ְּתנַ ּסוִּ .ה ֵ ּנה ֶק ַטע ָק ָצר ִמ ּתוֹ ך ַה ַּמ ֲא ָמר ְ

ּתֹורה ַּב ֻּשׁ ְל ָחן ,וְ הּוא
ַא ָּבא ַא ְח ַראי ַעל ִּד ְב ֵרי ַה ָ
בּוע.
ַּגם ַמ ִּגיׁש ָלנּו ִחידֹונִ ים ַעל ָּפ ָר ַׁשת ַה ָּשׁ ַ
אֹור ִחים ִמ ְת ַּפ ֲע ִלים ְּב ָכל ַׁש ָּבת ִל ְראֹות
ָה ְ
ׁשֹול ִפים ֶאת ַה ְּתׁשּובֹות ִּב ְמ ִהירּות.
ָ
אֹותנּו ְ
יחים ָׁשלֹוׁש ִמ ְצוֹות ּבֹו זְ ַמּנִ ית:
ָּכ ָכה ֲאנַ ְחנּו ַמ ְרוִ ִ
הֹורים וְ ִקּדּוׁש ַה ֵּשׁם...
ּתֹורהִּ ,כּבּוד ִ
ִלּמּוד ָ

ֲענָ ִוים ְ ּב ַה ּ ׁ ֵשם שִׂ ְמ ָחה":

ְּ
"ב ִחינַ ת ָה ַע ְצבוּת ,זֶ ה ּו ַרק ִמ ַ ּצד ַה ְר ָ ּג ׁ ַשת ַע ְצמוֹ
ְ ּביוֹ ֵתרִּ .כי ָל ָּמה יֵ ָע ֵצב ָא ָדם ַ ּב ֶח ְסרוֹ נוֹ ת ׁ ֶש ּבוֹ ִ ,אם לֹא
יש ְ ּבנַ ְפ ׁשוֹ ֵאיזֶ ה ַמ ֲע ָלה ו ִּמדָּ ה טוֹ ָבה
ָהיָ ה יוֹ ֵד ַע ו ַּמ ְר ִ ּג ׁ
ְ
ְ ּב ָכל ֲא ׁ ֶשר הוּא עוֹ שֶׂ ה? ַאך זֶ ה ַרק ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשאוֹ ֵהב ֶאת
ַע ְצמוֹ ְ ּביוֹ ֵתרַ ,על ֵּכן ְּכ ׁ ֶשרוֹ ֶאה ֶאת ַע ְצמוֹ ְ ּב ׁ ִש ְפלוּת
ַה ַּמ ְד ֵר ָגה יִ ְת ַע ֵ ּצב ֶאל ִל ּבוֹ ְ ּביוֹ ֵתרְ .וזֶ ה ָּכל ִע ַ ּקר ִמדַּ ת
ָה ַע ְצבוּת ְ ּב ָכל ָא ָדםִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשהוּא ְ ּב ֵעינָ יו יֵ ׁש ְו ָד ָבר ָח ׁשוּב".
ַּת ְח ׁ ְשב ּו ַעל זֶ ה טוֹ בָ .ל ָּמה ֲאנַ ְחנ ּו ֲעצו ִּבים? – ִּכי ַהדָּ ָבר ֲה ִכי
יבנוּ.
ָח ׁשוּב ָלנ ּו ָ ּבעוֹ ָלם זֶ ה ֲאנַ ְחנוָּּ .כל ָהעוֹ ָלם ִמ ְס ּתוֹ ֵבב ְס ִב ֵ

ַא ָּבא ֶׁש ִּלי הּוא ַּב ְׁש ָלן
ִמ ְצ ַטּיֵ ןַ .ה ַּת ְב ִׁשיל ֲה ִכי
ָט ִעים ֶׁשל ַׁש ָּבת הּוא
ְ'ח ַריְ ֶמה' ֶׁשהּוא ֵמ ִכיןֶׁ ,שּזֶ ה
מּוׁשט ְּבר ֶֹטב ַע ְג ָבנִ ּיֹות
ָּדג ְ
יף-ח ִריףְ .לנַ ֵּגב ּבֹו ֶאת
ָ
ָח ִר
ַה ַח ָּלה זֶ ה ַמ ֲע ָדן!

ִאם ָח ֵבר ֶה ֱע ִליב אוֹ ָתנ ּו אוֹ ּ ָפ ַגע ָ ּבנוּ ,זֶ ה סוֹ ף ָהעוֹ ָלם; ִאם
ַל ּמוֹ ֶרה ָהיְ ָתה ֶה ָע ָרה ַעל ַה ִּמ ְב ָחן ְולֹא ִק ַ ּב ְלנ ּו ֵמ ָאה ,זֶ ה
מוֹ ִציא ָלנ ּו ֶאת ָהרו ַּח ֵמ ַה ִּמ ְפ ָרשִׂ ים; ִאם ִה ְת ַא ַּמ ְצנ ּו ְו ַאף ֶא ָחד
לֹא ֶה ֱע ִר ְ
יך ֶאת ָמה ׁ ֶש ָעשִׂ ינוַּ ,הדְּ ָמעוֹ ת זוֹ ְלגוֹ ת ֲא ִפ ּל ּו ְ ּב ִלי
ְר ׁשוּת.
ָל ָּמה? ָל ָּמה ֲאנַ ְחנ ּו נִ ְפ ָ ּג ִעים ְונִ ְהיִ ים ֲעצו ִּבים? ִּכי ֲאנַ ְחנ ּו
אוֹ ֲה ִבים ֶאת ַע ְצ ֵמנ ּו ְמאוֹ ד.
ִאם ֲאנַ ְחנ ּו רוֹ ִצים ִל ְהיוֹ ת ֲח ִס ִידיםּ ,בוֹ א ּו נִ זְ ּכֹר ֶאת זֶ ה:
ַע ְצבוּת ִהיא ְ ּב ָעיָ ה .לֹא ִ ּב ְג ַלל ׁ ֶש ָאסוּר ִל ְהיוֹ ת ֲעצו ִּביםֶ ,א ָ ּלא
'שוּם
יש ׁ ֶשהוּא ׁ
ִּכי ֵאין ִס ָ ּבה ִל ְהיוֹ ת ֲעצו ִּביםְּ .כ ׁ ֶש ְ ּיהו ִּדי ַמ ְר ִ ּג ׁ
ְ
דָּ ָבר'ִּ ,כי ָה ִע ָ ּקר זֶ ה ַל ֲעבֹד ֶאת ַה ּ ׁ ֵשם ְו ַל ֲעשׂ וֹ ת ָמה ׁ ֶש ָ ּצ ִריך –
'עשָׂ ה
ישה ּו ָ
ָאז ֵאין ׁשוּם ִס ָ ּבה ִל ְהיוֹ ת ֲעצו ִּביםִּ .כי ַ ּגם ִאם ִמ ׁ ֶ
ָלנוּ' – ָאז ָמה?

ַה ַּב ְ לֹא
י ׁ ָשן

לָ ֵמד
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אֹור ַח
ֹׁומר ָה ַא ָּג ִדי ֶׁשל ַה ִּקּבּוץ ,וְ ַגם הּוא ֵ
נ ַֹעם הּוא ַהּש ֵ
ּפּורים
בּוע ֶׁש ָּלנּו .יֵ ׁש לֹו ָּכל ָּכְך ַה ְר ֵּבה ִס ִ
ִּכ ְמ ַעט ָק ַ
ְמ ַענְ יְ נִ יםֶׁ ,ש ֶא ְפ ָׁשר ִל ְׁשמ ַֹע אֹותֹו ַליְ ָלה ָׁש ֵלם!

ִמי ִח ֵּבר ֶאת
עּוד ָתא"?
"א ַס ֵּדר ִל ְס ָ
ֲ
"א ַס ֵּדר
יח ֶׁש ַה ַּכּוָנָ ה ִהיא ֹלא ַל ֵּס ֶפר ַּב ֵּשׁם ַהּזֶ הֶ ,א ָּלא ַל ִּפּיּוט ֲ
ֲאנִ י ֵמנִ ַ
עּודה ְּביֹום ַה ַּשׁ ָּבת...
עּוד ָתא" ֶׁש ָּשׁ ִרים ְּב ָכל ַּביִ ת ַּב ְּס ָ
ִל ְס ָ
ּוב ֵכןֶ ,את ַה ִּפּיּוט ַהּזֶ ה ָּכ ַתב ָה ֲא ִריזַ "ל.
ְ
לּוריָ אֶׁ ,ש ַחי ִל ְפנֵ י
יֹוד ִעים – זֶ הּו ַר ִּבי יִ ְצ ָחק ְ
ִמיהּו ָה ֲא ִריזַ "ל ַא ֶּתם ְּבוַ ַּדאי ְ
ּופ ַעל ְּב ִע ָּקר ָּב ִעיר ְצ ַפתָ .ה ֲא ִריזַ "לֶׁ ,ש ְּמ ֻק ָּבל
ָקרֹוב ַל ֲח ֵמׁש ֵמאֹות ָׁשנָ ה ָ
דֹולי ַח ְכ ֵמי ַה ַּק ָּב ָלה ,וִ יסֹודֹות
"ה ֲא ִרי ַה ָּקדֹוׁש"ָ ,היָ ה ִמ ְּג ֵ
ִל ְקרֹא לֹו ַּגם ָ
תֹורת ַהּסֹוד.
יטה ֶׁשּלֹו ְּב ַ
תֹורת ַה ֲח ִסידּות ְמ ֻב ָּס ִסים ַעל ַה ִּשׁ ָ
ַר ִּבים ְּב ַ
ּיּוטים
יׁשּיַ ת ִּפ ִ
זֹוהי ִס ְד ָרה ֶׁשל ְׁש ִל ִ
ְּב ָכל ִמ ְק ֶרהֹ ,לא ְמ ֻד ָּבר ְּב ִפּיּוט ֶא ָחדִ .
תּובים
אֹותם ָּכ ַתב ָה ֲא ִריזַ "ל ְּב ַע ְצמֹוַ ,על ְּב ִסיס ְּד ָב ִרים ֶׁש ְּכ ִ
ְל ַׁש ָּבתֶׁ ,ש ָ
ַּבּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש ַעל ַהּסֹודֹות ֶׁשל ַה ַּשׁ ָּבת.

ּתֹורה ְמ ַס ֶּפ ֶרת ֶׁשּיַ ֲעקֹב יָ ָצא ִמ ְּב ֵאר ֶׁש ַבע וְ ָה ַלְך ְל ָח ָרן .הּוא ָהיָ ה ָצ ִריְך
ַה ָ
ּוכ ֵדי ִל ְׁשמֹר ַעל ַע ְצמֹו ִמ ְּפ ִג ָיעה הּוא ִה ִּקיף ֶאת ָהרֹאׁש
ָללּון ַּב ֶּד ֶרְךְ ,
ֶׁשּלֹו ַּב ֲא ָבנִ ים.
עֹולם ִהיא ֹלא ְל ִה ְס ַּת ֵּגר ְּבתֹוְך ַה ַּביִ ת
ּומה ַה ֶּמ ֶסר? ַה ְּשׁ ִליחּות ֶׁש ָּלנּו ָּב ָ
ָ
מֹודד ִעם ַהּנִ ְסיֹונֹות ֶׁש ְּמ ַח ִּכים
ַה ַחם ֶׁש ָּלנּו אֹו ַרק ַּב ֵח ֶידרֶ ,א ָּלא ְל ִה ְת ֵ
"ּכ ֶׁש ֶא ְג ַּדל ֵא ֵצא ִל ְׁש ִליחּות ְּב ַע ְצ ִמי" ...זֶ ה
ָלנּו ַּבחּוץְּ ,כמֹו ֶׁש ֵ
אֹומר ַה ִּשׁירְ :
ּדֹומה ָלזֶ ה ֶׁשּיַ ֲעקֹב יָ ָצא ֵמ ֶא ֶרץ ַהּק ֶֹדׁש וְ ָה ַלְך ְל ָמקֹום ֹלא ָּכל ָּכְך ָקדֹוׁש.
ֶ
ילה? ִּב ְׁש ִביל זֶ ה
רּוחנִ יתָ ,ח ִל ָ
ׁשֹומ ִרים ַעל ַע ְצ ֵמנּו ֶׁשֹּלא נִ ָּפ ַגע ָ
וְ ֵאיְך
ְ
אֹומ ֶרתַּ ,גם ְּכ ֶׁש ְּב ֵלית ְּב ֵר ָרה
יכים ְל ָה ֵגן ַעל ָהרֹאׁש .זֹאת ֶ
ֲאנַ ְחנּו ְצ ִר ִ
ּוב ְת ִפ ָּלהֲ ,ה ִכי ָחׁשּוב
תֹורה ִ
עֹוס ִקים ִּב ְד ָב ִרים ַּג ְׁש ִמּיִ ים ,וְ ֹלא ְּב ָ
ֲאנַ ְחנּו ְ
תֹורה
זֶ ה ִל ְׁשמֹר ַעל ָהרֹאׁשֶ .את ַה ַּמ ְח ָׁשבֹות וְ ֶאת ַה ֵּשׂ ֶכל ְל ַה ְׁש ִק ַיע ַרק ְּב ָ
בֹודת ַה ֵּשׁם!
ּוב ֲע ַ
ַ
ַה ַּמ ְל ָּכה ֶׁשל
ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ֶׁש ָּלנּו
ִהיא ַס ְב ָּתאִ ,א ָּמא
ֶׁשל ַא ָּבאִ .היא
ְּכ ָבר ַּבת ְׁשמֹונִ יםְּ ,ב ִלי ַעיִ ן ָה ַרעִ .היא ְמאֹוד ֵּג ֶאה
אֹור ַחת
ּגֹור ִמים ָלּה ,וְ ִהיא ַ
ָּבנּו ַ
ּובּנַ ַחת ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ְ
בּועה ְּב ֻׁש ְל ַחן ַה ַּשׁ ָּבת ֶׁש ָּלנּו.
ְק ָ

ִמ ָּס ִביב
לַ ֻּׁשלְ ָחן
ִמ ְׁש ַּפ ַחת

נֵע
ַּב ְר ַ

עּודת ַׁש ָּבת ִמ ְת ָא ְר ִחים
ִּב ְס ַ
הּודים
ֶא ְצ ֵלנּו ַּכ ָּמה יְ ִ
ּצֹולי
יׁשיםֶ ,ח ְל ָקם נִ ֵ
ְק ִׁש ִ
ׁשֹואה .זֹו ֲחוָ יָ ה ְמאֹוד
ָ
ילםַ .א ֶּתם
ְמ ַׂש ַּמ ַחת ִּב ְׁש ִב ָ
יכים ִל ְראֹות ֵאיְך ָה ֵעינַ יִ ם
ְצ ִר ִ
ֶׁש ָּל ֶהם ְמ ִאירֹות ְּכ ֶׁש ֵהם
ִמ ְצ ָט ְר ִפים ֵא ֵלינּו ַל ִּשׁ ִירים
וְ ַלּנִ ּגּונִ ים...

תּוחה.
ֶא ְצ ֵלנּו ַה ֶּד ֶלת ָּת ִמיד ְּפ ָ
ֲאנִ י ַמ ָּמׁש ִמ ְת ַּכּוֵן ָלזֶ הְּ ,ב ִדּיּוק
ְּכמֹו ֶׁשּזֶ ה נִ ְׁש ָמעְּ .ב ַׁש ָּבתֹות,
ּוב ְס ָתם יֹום – ָּכל ִמי
ַח ִּגים ִ
רֹוצה ֻמזְ ָמן ְל ִה ָּכנֵ סֲ ,א ִפּלּו
ֶׁש ֶ
יׁשים
ְּב ִלי ִל ְדּפֹק ...וְ ֻכ ָּלם ַמ ְר ִּג ִ
ֶא ְצ ֵלנּו ַמ ָּמׁש ְּכמֹו ַּב ַּביִ ת.
ּוב ֲע ָלּהֶׁ ,ש ָּג ִרים ְּב ַא ְר ֶּגנְ ִטינָ ה.
עּודת ַׁש ַּבת ָאחֹות ֶׁשל ַס ְב ָּתא ֶׁש ִּלי ַ
ַּפ ַעם ִה ְת ָא ְרחּו ֶא ְצ ֵלנּו ִל ְס ַ
ּומ ְצוֹותֵּ .בין ַה ָּד ִגים ַל ָּמ ָרק נִ ַּגּנּו נִ ּגּון,
ּתֹורה ִ
חֹוקים ִמ ָ
הּודים ַח ִּמים ְמאֹודֲ ,א ָבל ְר ִ
ֵהם יְ ִ
הֹורים ֶׁש ָּלּה...
ילה ָּפׁשּוט ִל ְבּכֹות! ִהיא נִ זְ ְּכ ָרה ַּב ַּביִ ת ֶׁשל ַה ִ
ה-ר ָּבה ֶׁש ִּלי ִה ְת ִח ָ
ּדֹוד ַ
ּופ ְתאֹום ַה ָ
ִ

אֹומ ִרים אֹו ָׁש ִרים ְּב ֵליל
ַה ִּפּיּוט ָה ִראׁשֹון הּוא ֲ
"אזַ ֵּמר ִּב ְׁש ָב ִחין"ֶׁ ,שאֹותֹו ְ
יׁשי
עּודה ְּביֹום ַה ַּשׁ ָּבת; וְ ַה ְּשׁ ִל ִ
עּוד ָתא" – ַל ְּס ָ
"א ַס ֵּדר ִל ְס ָ
ַׁש ָּבת; ַה ֵּשׁנִ י הּוא ֲ
יׁשית ,אֹו
עּודה ַה ְּשׁ ִל ִ
אֹומ ִרים אֹו ָׁש ִרים ִּבזְ ַמן ַה ְּס ָ
"ּבנֵ י ֵה ָ
יכ ָלא"ֶׁ ,שאֹותֹו ְ
הּוא ְ
ּקֹור ִאים ָלזֶ ה ֶא ְצ ֵלנּו"ַ :ר ֲעוָ א ְּד ַר ֲעוִ ין".
ְּכמֹו ֶׁש ְ
צּורה
רֹומז ֶאת ַה ֵּשׁם ֶׁשּלֹו ְּב ָ
ּיּוטיםָ ,ה ֲא ִריזַ "ל ֵ
לֹוׁשת ַה ִּפ ִ
ַא ַּגבְּ ,ב ָכל ְׁש ֶ
חֹותם ֶאת ְׁשמֹו ְּב ֵצרּוף
ְמ ַענְ יֶ נֶ תְּ .כ ִפי ֶׁשּנָ ֲהגּו ַל ֲעׂשֹות ַּפיְ ָטנִ ים ַר ִּבים ,הּוא ֵ
אֹותּיֹות ָה ִראׁשֹונֹות ֶׁשל ָּכל ֶא ָחד ִמן ַה ָ'ּב ִּתים' ֶׁשל ַה ִּפּיּוט.
ָה ִ
אֹותּיֹות ָה ִראׁשֹונֹות ֶׁשל ָּכל ֶק ַטע
עּוד ָתא" ְּת ַגּלּו ֶׁש ָה ִ
"א ַס ֵּדר ִל ְס ָ
ִאם ְּת ַעּיְ נּו ַּב ֲ
אֹותּיֹות י'
"אנִ י יִ ְצ ָחק לּורְ ."...ל ָאן נֶ ֶע ְלמּו ָה ִ
ַמ ְר ִּכיבֹות יַ ַחד ֶאת ַה ִּמ ִּלים ֲ
ׁשּובה ַה ִּמ ְס ַּת ֶּב ֶרת ִהיא
טֹובה ְּב ֶה ְח ֵלטַ .ה ְּת ָ
ׁשֹוא ִלים? זֹו ְׁש ֵא ָלה ָ
וְ א'ַ ,א ֶּתם ֲ
ֶׁש ְּשׁ ֵּתי ַה ִּפ ְס ָקאֹות ָה ַא ֲחרֹונֹות ָּפׁשּוט ָא ְבדּו אֹו נֶ ֶע ְלמּו .וְ ָא ֵכןְ ,מ ַענְ יֵ ן ְל ַצּיֵ ן ִּכי
מֹופ ִיעים
ּדּורים ׁשֹונִ ים (ֹלא ְּב ִסּדּור נֻ ַּסח ַח ַּב"ד ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ִמ ְת ַּפ ְּל ִלים ּבֹו) ִ
ְּב ִס ִ
ימים ֶאת ַה ָּפזֶ ל...
נֹוס ִפיםֶׁ ,ש ַּמ ְׁש ִל ִ
עּוד ָתא" ְׁשנֵ י ָ'ּב ִּתים' ָ
"א ַס ֵּדר ִל ְס ָ
ְּבסֹוף ֲ

ִאם יֵ ׁש ְׁש ֵא ָלה ֶׁש ְּמ ַענְ יֶ נֶ ת
ֶא ְת ֶכם וְ ֹלא ִה ְצ ַל ְח ֶּתם ִל ְמצֹא
אֹותּה
ׁשּובהִׁ ,ש ְלחּו ָ
ֶאת ַה ְּת ָ
ַל ַּמ ֲע ֶר ֶכתָּ .דן ַה ַּל ְמ ָדן יִ ְמ ָצא
בּור ֶכם ֶאת ַה ְּתׁשּובֹות,
ֲע ְ
ִּת ְס ְמכּו ָע ָליוִ .אם ֹלא
ִּת ְׁש ֲאלּו – ֵאיְך ֵּת ְדעּו?
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