
ַּפנָָסִאיםַהְּׁשבּועֹון ֶׁשל ַחָּיֵלי ִצְבאֹות ַהֵּׁשם
ְצִעיִרים

ב"ה

ֶעֶרב ַׁשַּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ַוֵּיֵצא
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ֶמְנִּדי ֵמַהִּקּבּוץ
ֵּבין ָהֶרֶפת ַלּלּול, ַּבִּמְׂשָחִקים ִעם ַהֲחֵבִרים 

ּוַבִּמְפָּגִׁשים ַהִּמְׁשַּפְחִּתִּיים – ִלְהיֹות ֶיֶלד ַחַּב"ְדִניק 
ֲחִסיִדי ְּבִקּבּוץ ֶזה ְלַׁשֵּמׁש "ֻּדְגָמה ַחָּיה" ָּכל ֶרַגע. 

ֶמְנִּדי ַּבְרֵנַע ִמִּקּבּוץ ְרָגִבים הּוא ִקּבּוְצִניק ֶּבן 
ִקּבּוְצִניק. ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשּלֹו ִיְּסָדה ֶאת ַהִּקּבּוץ ֶׁשּבֹו 
הּוא נֹוַלד ְוָגַדל, ְוהּוא ַעְצמֹו ֵמִכין ֶאת ַהִּקּבּוץ 

ְל"ִקּבּוץ ָּגלּויֹות".

ְּתעּוַדת ַחָּיל
ם ֶׁשִּלי הּוא ְמַנֵחם ֶמְנֶּדל )ֶמְנִּדי( ַּבְרֵנַע. ַהּׁשֵ

ֲאִני ֶּבן ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה.
ְּבִכָּתה ז ְּבַתְלמּוד ַהּתֹוָרה ַחַּב"ד.ֲאִני ָּגר ְּבִקּבּוץ ְרָגִבים, ַהָּסמּוְך ָלִעיר ֲחֵדָרה – ָׁשם ֲאִני לֹוֵמד, 

ָׁשם ַּגם ִנְמָצא ְסִניף ַהָּפָנָסִאים ֶׁשִּלי, ֶׁשּבֹו ֲאִני ָחֵבר ְּכָבר ֵׁשׁש 
ָׁשִנים!

ה ִּפְרֵקי ַּתְנָיא, ֶאת ָּכל ַמֶּסֶכת ֻסָּכה  ה ַּדֵּפי ְּגָמָרא.ֲאִני יֹוֵדַע ְּבַעל ֶּפה ֲחִמּׁשָ ְּבִמְׁשָנה, ַוֲחִמּׁשָ
ַהְנָהָגה ֲחִסיִדית ְמֻיֶחֶדת ֶׁשִּלי:
 

ק ֶאת ַהְּמזּוָזה. ֲאָנִׁשים ָׂשִמים ֵלב ָלֶזה, ְולֹוְמִדים ְּבָכל ַּבִית ֶׁשֵאָליו ֲאִני ִנְכָנס, ִּבְמֻיָחד ַּבִּקּבּוץ ֶׁשָּלנּו, ֲאִני ַמְקִּפיד  ְלַיֵּקר ּוְלַחֵּבב ֶאת ַהִּמְצוֹות.ְמאֹוד ְלַנּׁשֵ



עּור ֲחִסידּות ָקָצר? רֹוִצים ִלְלֹמד ׁשִ

ָהֶאְמָצִעי  י  ָהַרּבִ ל  ׁשֶ ֲאָמִרים  ְוַהּמַ ַהֲחִסידּות  ִסְפֵרי 

ים  ִנּיִ ים, ַרְגׁשָ ִסְגנֹון ְמֻיָחד ְמאֹוד. ֵהם ֲאֻרּכִ תּוִבים ּבְ ּכְ

ּטֹוֵעם ֵמֶהם ְקָצת,  ב. ִמי ׁשֶ ר ְלתֹוְך ַהּלֵ ִרים ָיׁשָ ּוְמַדּבְ

ר... ׁש ִמְתַמּכֵ ַמּמָ

"ְוָיְספּו  ֲאָמר  ַהּמַ ִמּתֹוְך  ָקָצר  ֶקַטע  ה  ִהּנֵ ַנּסּו.  ּתְ ּבֹואּו 

ְמָחה": ם ׂשִ ֵ ַהּשׁ ֲעָנִוים ּבְ

ַעְצמֹו  ת  ׁשַ ַהְרּגָ ד  ִמּצַ ַרק  ֶזהּו  ָהַעְצבּות,  ִחיַנת  "ּבְ

ּבֹו, ִאם לֹא  ֶחְסרֹונֹות ׁשֶ ה ֵיָעֵצב ָאָדם ּבַ י ָלּמָ יֹוֵתר. ּכִ ּבְ

ה טֹוָבה  ּוִמּדָ ֵאיֶזה ַמֲעָלה  ַנְפׁשֹו  ּבְ יׁש  ּוַמְרּגִ יֹוֵדַע  ָהָיה 

אֹוֵהב ֶאת  ֵני ׁשֶ ה? ַאְך ֶזה ַרק ִמּפְ ר הּוא עֹוׂשֶ ָכל ֲאׁשֶ ּבְ

ְפלּות  ׁשִ ּבְ ַעְצמֹו  ֶאת  רֹוֶאה  ׁשֶ ּכְ ן  ּכֵ ַעל  יֹוֵתר,  ּבְ ַעְצמֹו 

ת  ִמּדַ ר  ִעּקַ ל  ּכָ ְוֶזה  יֹוֵתר.  ּבְ ִלּבֹו  ֶאל  ב  ִיְתַעּצֵ ְדֵרָגה  ַהּמַ

ֵעיָניו ֵיׁש ְוָדָבר ָחׁשּוב". הּוא ּבְ ֵני ׁשֶ ָכל ָאָדם, ִמּפְ ָהַעְצבּות ּבְ

ָבר ֲהִכי  י ַהּדָ ה ֲאַנְחנּו ֲעצּוִבים? – ּכִ בּו ַעל ֶזה טֹוב. ָלּמָ ְחׁשְ ּתַ

ל ָהעֹוָלם ִמְסּתֹוֵבב ְסִביֵבנּו. עֹוָלם ֶזה ֲאַנְחנּו. ּכָ ָחׁשּוב ָלנּו ּבָ

ִאם  ָהעֹוָלם;  סֹוף  ֶזה  נּו,  ּבָ ַגע  ּפָ אֹו  אֹוָתנּו  ֶהֱעִליב  ָחֵבר  ִאם 

ֶזה  ֵמָאה,  ְלנּו  ִקּבַ ְולֹא  ְבָחן  ַהּמִ ַעל   ֶהָעָרה  ָהְיָתה  ַלּמֹוֶרה 

ְצנּו ְוַאף ֶאָחד  ים; ִאם ִהְתַאּמַ ְפָרׂשִ מֹוִציא ָלנּו ֶאת ָהרּוַח ֵמַהּמִ

ִלי  ּבְ ֲאִפּלּו  זֹוְלגֹות  ָמעֹות  ַהּדְ ינּו,  ָעׂשִ ׁשֶ ָמה  ֶאת  ֶהֱעִריְך  לֹא 

ְרׁשּות.

ֲאַנְחנּו  י  ּכִ ֲעצּוִבים?  ְוִנְהִיים  ִעים  ִנְפּגָ ֲאַנְחנּו  ה  ָלּמָ ה?  ָלּמָ

אֹוֲהִבים ֶאת ַעְצֵמנּו ְמאֹוד.

ֶזה:  ֶאת  ִנְזּכֹר  ּבֹואּו  ֲחִסיִדים,  ִלְהיֹות  רֹוִצים  ֲאַנְחנּו  ִאם 

א  ָאסּור ִלְהיֹות ֲעצּוִבים, ֶאּלָ ְגַלל ׁשֶ ָעָיה. לֹא ּבִ ַעְצבּות ִהיא ּבְ

הּוא 'ׁשּום  יׁש ׁשֶ הּוִדי ַמְרּגִ ּיְ ׁשֶ ה ִלְהיֹות ֲעצּוִבים. ּכְ י ֵאין ִסּבָ ּכִ

ִריְך –  ּצָ ם ְוַלֲעׂשֹות ָמה ׁשֶ ֵ ר ֶזה ַלֲעֹבד ֶאת ַהּשׁ י ָהִעּקָ ָבר', ּכִ ּדָ

ה  הּו 'ָעׂשָ ם ִאם ִמיׁשֶ י ּגַ ה ִלְהיֹות ֲעצּוִבים. ּכִ ָאז ֵאין ׁשּום ִסּבָ

ָלנּו' – ָאז ָמה?
ֹנַעם הּוא ַהּשֹׁוֵמר ָהַאָּגִדי ֶׁשל ַהִּקּבּוץ, ְוַגם הּוא אֹוֵרַח 

ִּכְמַעט ָקבּוַע ֶׁשָּלנּו. ֵיׁש לֹו ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ִסּפּוִרים 
ְמַעְנְיִנים, ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְׁשֹמַע אֹותֹו ַלְיָלה ָׁשֵלם!

ְלָחן, ְוהּוא  ַאָּבא ַאְחַראי ַעל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַּבּׁשֻ
בּוַע.  ַּגם ַמִּגיׁש ָלנּו ִחידֹוִנים ַעל ָּפָרַׁשת ַהּׁשָ

ָהאֹוְרִחים ִמְתַּפֲעִלים ְּבָכל ַׁשָּבת ִלְראֹות 
אֹוָתנּו ׁשֹוְלִפים ֶאת ַהְּתׁשּובֹות ִּבְמִהירּות. 

ָּכָכה ֲאַנְחנּו ַמְרִויִחים ָׁשלֹוׁש ִמְצוֹות ּבֹו ְזַמִּנית: 
ם... ִלּמּוד ּתֹוָרה, ִּכּבּוד הֹוִרים ְוִקּדּוׁש ַהּׁשֵ

ַאָּבא ֶׁשִּלי הּוא ַּבְׁשָלן 
ִמְצַטֵּין. ַהַּתְבִׁשיל ֲהִכי 

ָטִעים ֶׁשל ַׁשָּבת הּוא 
'ְחַרְיֶמה' ֶׁשהּוא ֵמִכין, ֶׁשֶּזה 
ָּדג מּוְׁשט ְּברֶֹטב ַעְגָבִנּיֹות 
ָחִריף-ָחִריף. ְלַנֵּגב ּבֹו ֶאת 

ַהַחָּלה ֶזה ַמֲעָדן!

ם ַהֶּזה, ֶאָּלא ַלִּפּיּוט "ֲאַסֵּדר  ֲאִני ֵמִניַח ֶׁשַהַּכָּוָנה ִהיא ֹלא ַלֵּסֶפר ַּבּׁשֵ
ָּבת... ִרים ְּבָכל ַּבִית ַּבְּסעּוָדה ְּביֹום ַהּׁשַ ִלְסעּוָדָתא" ֶׁשּׁשָ

ּוְבֵכן, ֶאת ַהִּפּיּוט ַהֶּזה ָּכַתב ָהֲאִריַז"ל.

ִמיהּו ָהֲאִריַז"ל ַאֶּתם ְּבַוַּדאי יֹוְדִעים – ֶזהּו ַרִּבי ִיְצָחק לּוְרָיא, ֶׁשַחי ִלְפֵני 
ָקרֹוב ַלֲחֵמׁש ֵמאֹות ָׁשָנה ּוָפַעל ְּבִעָּקר ָּבִעיר ְצַפת. ָהֲאִריַז"ל, ֶׁשְּמֻקָּבל 

ִלְקֹרא לֹו ַּגם "ָהֲאִרי ַהָּקדֹוׁש", ָהָיה ִמְּגדֹוֵלי ַחְכֵמי ַהַּקָּבָלה, ִויסֹודֹות 
יָטה ֶׁשּלֹו ְּבתֹוַרת ַהּסֹוד. ַרִּבים ְּבתֹוַרת ַהֲחִסידּות ְמֻבָּסִסים ַעל ַהּׁשִ

ְּבָכל ִמְקֶרה, ֹלא ְמֻדָּבר ְּבִפּיּוט ֶאָחד. זֹוִהי ִסְדָרה ֶׁשל ְׁשִליִׁשַּית ִּפּיּוִטים 
ְלַׁשָּבת, ֶׁשאֹוָתם ָּכַתב ָהֲאִריַז"ל ְּבַעְצמֹו, ַעל ְּבִסיס ְּדָבִרים ֶׁשְּכתּוִבים 

ָּבת. ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ַעל ַהּסֹודֹות ֶׁשל ַהּׁשַ

ֵמַהִּמְפָקָדהַמֲעָטָפה 

 ִמי ִחֵּבר ֶאת 
"ֲאַסֵּדר ִלְסעּוָדָתא"?

לֹא 
ן ְיׁשָ ַהּבַ

ָלֵמד
2



ַהַּמְלָּכה ֶׁשל 
ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשָּלנּו 

ִהיא ַסְבָּתא, ִאָּמא 
ֶׁשל ַאָּבא. ִהיא 

ְּכָבר ַּבת ְׁשמֹוִנים, ְּבִלי ַעִין ָהַרע. ִהיא ְמאֹוד ֵּגֶאה 
ָּבנּו ּוַבַּנַחת ֶׁשֲאַנְחנּו ּגֹוְרִמים ָלּה, ְוִהיא אֹוַרַחת 

ָּבת ֶׁשָּלנּו. ְקבּוָעה ְּבֻׁשְלַחן ַהּׁשַ

ַּפַעם ִהְתָאְרחּו ֶאְצֵלנּו ִלְסעּוַדת ַׁשַּבת ָאחֹות ֶׁשל ַסְבָּתא ֶׁשִּלי ּוַבֲעָלּה, ֶׁשָּגִרים ְּבַאְרֶּגְנִטיָנה. 
ֵהם ְיהּוִדים ַחִּמים ְמאֹוד, ֲאָבל ְרחֹוִקים ִמּתֹוָרה ּוִמְצוֹות. ֵּבין ַהָּדִגים ַלָּמָרק ִנַּגּנּו ִנּגּון, 

ּוִפְתאֹום ַהּדֹוָדה-ַרָּבה ֶׁשִּלי ִהְתִחיָלה ָּפׁשּוט ִלְבּכֹות! ִהיא ִנְזְּכָרה ַּבַּבִית ֶׁשל ַההֹוִרים ֶׁשָּלּה...

ִמָּסִביב
ַלֻּׁשְלָחן

ִמְׁשַּפַחת
ַּבְרֵנַע

ַהִּפּיּוט ָהִראׁשֹון הּוא "ֲאַזֵּמר ִּבְׁשָבִחין", ֶׁשאֹותֹו אֹוְמִרים אֹו ָׁשִרים ְּבֵליל 
ִליִׁשי  ָּבת; ְוַהּׁשְ ִני הּוא "ֲאַסֵּדר ִלְסעּוָדָתא" – ַלְּסעּוָדה ְּביֹום ַהּׁשַ ַׁשָּבת; ַהּׁשֵ

ִליִׁשית, אֹו  הּוא "ְּבֵני ֵהיָכָלא", ֶׁשאֹותֹו אֹוְמִרים אֹו ָׁשִרים ִּבְזַמן ַהְּסעּוָדה ַהּׁשְ
ְּכמֹו ֶׁשּקֹוְרִאים ָלֶזה ֶאְצֵלנּו: "ַרֲעָוא ְּדַרֲעִוין".

ם ֶׁשּלֹו ְּבצּוָרה  ַאַּגב, ְּבָכל ְׁשלֹוֶׁשת ַהִּפּיּוִטים, ָהֲאִריַז"ל רֹוֵמז ֶאת ַהּׁשֵ
ְמַעְנֶיֶנת. ְּכִפי ֶׁשָּנֲהגּו ַלֲעׂשֹות ַּפְיָטִנים ַרִּבים, הּוא חֹוֵתם ֶאת ְׁשמֹו ְּבֵצרּוף 

ָהאֹוִתּיֹות ָהִראׁשֹונֹות ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ִמן ַה'ָּבִּתים' ֶׁשל ַהִּפּיּוט.

ִאם ְּתַעְּינּו ַּב"ֲאַסֵּדר ִלְסעּוָדָתא" ְּתַגּלּו ֶׁשָהאֹוִתּיֹות ָהִראׁשֹונֹות ֶׁשל ָּכל ֶקַטע 
ַמְרִּכיבֹות ַיַחד ֶאת ַהִּמִּלים "ֲאִני ִיְצָחק לּור...". ְלָאן ֶנֶעְלמּו ָהאֹוִתּיֹות י' 

ְוא', ַאֶּתם ׁשֹוֲאִלים? זֹו ְׁשֵאָלה טֹוָבה ְּבֶהְחֵלט. ַהְּתׁשּוָבה ַהִּמְסַּתֶּבֶרת ִהיא 
ֵּתי ַהִּפְסָקאֹות ָהַאֲחרֹונֹות ָּפׁשּוט ָאְבדּו אֹו ֶנֶעְלמּו. ְוָאֵכן, ְמַעְנֵין ְלַצֵּין ִּכי  ֶׁשּׁשְ
ְּבִסּדּוִרים ׁשֹוִנים )ֹלא ְּבִסּדּור ֻנַּסח ַחַּב"ד ֶׁשֲאַנְחנּו ִמְתַּפְּלִלים ּבֹו( מֹוִפיִעים 

ְּבסֹוף "ֲאַסֵּדר ִלְסעּוָדָתא" ְׁשֵני 'ָּבִּתים' נֹוָסִפים, ֶׁשַּמְׁשִליִמים ֶאת ַהָּפֶזל...

ִ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?

ִּבְסעּוַדת ַׁשָּבת ִמְתָאְרִחים 
ֶאְצֵלנּו ַּכָּמה ְיהּוִדים 

ְקִׁשיִׁשים, ֶחְלָקם ִנּצֹוֵלי 
ׁשֹוָאה. זֹו ֲחָוָיה ְמאֹוד 

ְמַׂשַּמַחת ִּבְׁשִביָלם. ַאֶּתם 
ְצִריִכים ִלְראֹות ֵאיְך ָהֵעיַנִים 

ֶׁשָּלֶהם ְמִאירֹות ְּכֶׁשֵהם 
יִרים  ִמְצָטְרִפים ֵאֵלינּו ַלּׁשִ

ְוַלִּנּגּוִנים...

ֶאְצֵלנּו ַהֶּדֶלת ָּתִמיד ְּפתּוָחה. 
ֲאִני ַמָּמׁש ִמְתַּכּוֵן ָלֶזה, ְּבִדּיּוק 

ְּכמֹו ֶׁשֶּזה ִנְׁשָמע. ְּבַׁשָּבתֹות, 
ַחִּגים ּוִבְסָתם יֹום – ָּכל ִמי 

ֶׁשרֹוֶצה ֻמְזָמן ְלִהָּכֵנס, ֲאִפּלּו 
ְּבִלי ִלְדּפֹק... ְוֻכָּלם ַמְרִּגיִׁשים 

ֶאְצֵלנּו ַמָּמׁש ְּכמֹו ַּבַּבִית.

ַהּתֹוָרה ְמַסֶּפֶרת ֶׁשַּיֲעֹקב ָיָצא ִמְּבֵאר ֶׁשַבע ְוָהַלְך ְלָחָרן. הּוא ָהָיה ָצִריְך 
ָהרֹאׁש  ֶאת  ִהִּקיף  הּוא  ִמְּפִגיָעה  ַעְצמֹו  ַעל  ִלְׁשֹמר  ּוְכֵדי  ַּבֶּדֶרְך,  ָללּון 

ֶׁשּלֹו ַּבֲאָבִנים.

ִליחּות ֶׁשָּלנּו ָּבעֹוָלם ִהיא ֹלא ְלִהְסַּתֵּגר ְּבתֹוְך ַהַּבִית  ּוָמה ַהֶּמֶסר? ַהּׁשְ
ֶׁשְּמַחִּכים  ַהִּנְסיֹונֹות  ִעם  ְלִהְתמֹוֵדד  ֶאָּלא  ַּבֵחיֶדר,  ַרק  אֹו  ֶׁשָּלנּו  ַהַחם 
יר: "ְּכֶׁשֶאְגַּדל ֵאֵצא ִלְׁשִליחּות ְּבַעְצִמי"... ֶזה  ָלנּו ַּבחּוץ, ְּכמֹו ֶׁשאֹוֵמר ַהּׁשִ
ּדֹוֶמה ָלֶזה ֶׁשַּיֲעֹקב ָיָצא ֵמֶאֶרץ ַהֹּקֶדׁש ְוָהַלְך ְלָמקֹום ֹלא ָּכל ָּכְך ָקדֹוׁש.

ֶזה  ִּבְׁשִביל  ָחִליָלה?  רּוָחִנית,  ִנָּפַגע  ֶׁשֹּלא  ַעְצֵמנּו  ַעל  ׁשֹוְמִרים  ְוֵאיְך 
ְּבֵרָרה  ְּכֶׁשְּבֵלית  ַּגם  אֹוֶמֶרת,  ֹזאת  ָהרֹאׁש.  ַעל  ְלָהֵגן  ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו 
ַּגְׁשִמִּיים, ְוֹלא ְּבתֹוָרה ּוִבְתִפָּלה, ֲהִכי ָחׁשּוב  ֲאַנְחנּו עֹוְסִקים ִּבְדָבִרים 
ֶכל ְלַהְׁשִקיַע ַרק ְּבתֹוָרה  ֶזה ִלְׁשֹמר ַעל ָהֹראׁש. ֶאת ַהַּמְחָׁשבֹות ְוֶאת ַהּׂשֵ

ם! ּוַבֲעבֹוַדת ַהּׁשֵ
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