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סִòיפּוּר עַôל אַäהֲéבָãה וְèחוֹשֶûך
בַּãגִåילָïיוֹן הַéקוֵֹדם הִéתחַëלנוּ לְïפַöרסֵòם ְקטָíעִôים מִñתוֹך
סִòפרוֹ שֶûל עָôמוֹס עוֹז:
"סִòיפּוּר עַôל אַäהֲéבָãה וְèחוֹשֶûך" )הוֹצָõאַäת כֶּîתֶüר(

יְìרוּשָûלַïיִìם וְèתֵüלײַאָäבִãיב

)ב(

חֲëגִåיגִåי וּפוֹרמָñלִïי ,מֵñאֲäחוֵֹרי מַñכתֵüבָãתוֹ ,הוָֹרה לִïי לָïשֶûבֶãת
ִóיח
מוּלוֹ מֵñעֵôבֶãר לַïמַñכתֵüבָãהֹ ,לא ָקָרא לִïי פִּöישפִּöישוֹן ,הִéנ ַë

ֹלא ַרק שֶûהָéאוֹר בְּãתֵüלײַאָäבִãיב הָéיָìה אָäז עוֹד יוֹתֵüר שוֹנֶóה

בֶֶּãרך עַôל בֶֶּãרך ,הִéשעִôין אֶäת סַòנטֵíרוֹ עַôל מַñרפְָּöקיו ,הִéרהֵéר

מֵñהָéאוֹר הַéיְìרוּשַûלמִñי מֵñאֲäשֶûר הוּא שוֹנֶóה מִñמֶñנוּ כַּîיוֹם ,אֲäפִöילוּ

)חָëשַûב( ְקצָõת וְèאָäמַñר:

חוִּקי הַéגָרבִãיטַíציָìה הָéיוּ אֲäחִֵëרים לְïגַåמֵרי .בְּãתֵüלײַאָäבִãיב הָéלְïכוּ
אַäחֶֶëרתִ :דילְïגוּײִַריחֲëפוּ ,כְּîמוֹ נִóיל אַäרמסטרוֹנג עַôל הַéיֵָìרחַ.ë
אֶäצלֵïנוּ בִּãירוּשָûלַïיִìם הָéלְïכוּ תָüמִñיד ְקצָõת כְּîמוֹ בְּãהַéלווָèיָìה ,אוֹ

ִåיע זְêמַñן שֶûאֲäנַóחנוּ ְקצָõת נְַóדבֵּãר עַôל הָéאִäשָûה ".וּמִñיָìד
"הִéג ַô
בֵּãיאֵäר )הִéסבִּãיר(" :נוּ .עַôל הָéאִäשָûה בְּãאוֹפֶöן כְּîלָïלִïי") .הָéיִìיתִüי אָäז
כְּîבֶãן שְûלוֹשִûים וְèשֵûש ,נָóשׂוּי זֶêה חֲëמֵñשײַ עֶôשֵׂרה שָûנָóה וְèאָäב
לִïשְûתֵüי בָּãנוֹת מִñתבַּãגְåרוֹת(.

מֵñעֵôבֶãר לְïהֵָéרי חוֹשֶûך הָéיְìתָüה הָéעִôיר תֵüלײַאָäבִãיב שֶûל אוֹתָüם

כְּîמוֹ כְּîשֶûנִóכנָóסִòים בְּãאִäיחוּר לְïקוֹנצֶõרט :קוֶֹדם שָׂûמִñים אֶäת

הַéיָìמִñים – מָñקוֹם מַñסעִôיר שֶûמִñמֶñנוּ בָּãאוּ אֵäלֵïינוּ הָéעִôיתוֹנִóים,

ְקצֵõה הַéנַóעַôל וְèטוֹעֲôמִñים בִּãזְêהִéירוּת אֶäת הַéשֶûטַíח .אַäחַëרײַכָּîך,

הַéשְûמוּעוֹת עַôל תֵüיאַäטרוֹן וְèעַôל אוֹפֶָּöרה וּבָּãלֶïט וְַèקבֶָּãרט וְèעַôל

כְּîשֶûכְּîבָãר מַñנִóיחִëים כַּîף ֶרגֶåלֹ ,לא מְñמַñהֲִéרים לְïהָéזִêיז אוֹתָüהּ:

אֳäמָñנוּת חֲִëדישָûה ,הַéמִñפלָïגוֹת ,הֵéד הַéוִèיכּוּחִëים הַéסוֹעֲִôרים ,וְèגַåם

אַäחֲֵëרי אַäלפַּöיִìים שָûנָóה מָñצָõאנוּ ְדִריסַòת ֶרגֶåל )זְêכוּת לְïהִéיכָּîנֵóס

"נוּ ,מָñה .אֶäת הָéאִäשָûה תָüמִñיד הָéיְìתָüה מְñעַôנייֶìנֶóת אוֹתִüי .זֹאת

ִקטעֵôי ְרכִîילוּת מְñעוּרפָּöלִïים )ֹלא בְּãרוִּרים( .ספּוֹרטָíאִäים

ֶïיה כֹּלײַכָּîך מַñהֵéר .אִäם
לַïמָñקוֹם( בִּãירוּשָûלַïיִìם ,אָäז ֹלא נְóווַèתֵüר עָôל ָé

אוֹמֶֶñרת ,תָüמִñיד .אַäתָüה ,שֶַûרק בְּãשוּם אוֹפֶöן אַäתָüה אַäל תָüבִãין

גְåדוֹלִïים הָéיוּ שָûם בְּãתֵüלײַאָäבִãיב .וְèהָéיָìה שָûם יָìםèְ ,וכֹל הַéיָìם שָûם

נִָóרים אֶäת הֶָéרגֶåל – מִñיָìד יָìבוֹא מִñישֶûהוּ אַäחֵëר וְèיִַìקח לָïנוּ אֶäת

מִñזֶêה מַñשֶûהוּ ֹלא יָìפֶöה! הֲֵéרי מַñה שֶûאֲäנִóי אוֹמֵñר זֶêה ָדבָãר אַäחֵëר

מָñלֵïא יְìהוִּדים שְûזוּפִöים שֶûיוְֹדעִôים לִïשׂחוֹת .מִñי יַָìדע לִïשׂחוֹת

פִּöיסַòת )חֲëתִüיכַîת( הַַéקרַקע שֶûלָïנוּ ,כִּîבשַׂûת הַָéרש )מְñעַôט הְָéרכוּש

לְïגַåמֵרי ,נוּ ,אֲäנִóי ַרק אוֹמֵñר שֶûאֶäת הָéאִäשָûה תָüמִñיד עִôנייְìנָóה

בִּãירוּשָûלַïיִìם? מִñי בִּãכלָïל שָûמַñע פַּöעַôם עַôל יְìהוִּדים שׂוֹחִëים?

ַãהת אֶäת כַּîף
שֶûל הָéאָָäדם הֶéעָôנִóי( .מִñצַõד שֵûנִóי ,אִäם כְּîבָãר הִéגבּ ָü

אוֹתִüיֹ .לאֹ ,לא שְûאֵäלַïת הָéאִäשָûה! הָéאִäשָûה בְּãתוֹר אָָäדם".

אֵäלֶïה הָéיוּ גֶåנִóים אֲäחִֵëרים לְïגַåמֵרי .מוּטַíציָìה.

יוֵֹדע אֵäיזוֹ
ִóיח אוֹתָüהּ :מִñי ַô
ַרגלְָïך – אַäל תְüמַñהֵéר לָïשוּב וּלְïהַéנ ַë

וְèהִéצטַíחֵëק וְèתִüיֵקן אֶäת ְדבָָãריו:

פְַּöקעַôת צִõפעוֹנִóים )נְóחָëשִûים( רוֹחֶëשֶûת שָûם ,צוְֹרִרים ,חוְֹרשֵûי

" נוּ ,עִôנייְìנָóה אוֹתִüי ְãבּכֹל הַéמוּבָãנִóים .הֲֵéרי כֹּל הַéחַëיִìים אֲäנִóי

הָéיָìה אֵäיזֶêה ֶקסֶòם חֲëשָûאִäי מְñיוּחָëד בְּãעֶôצֶõם הַéמִñלָïה "תֵüלײַ
אָäבִãיב" .כְּîשֶûאָäמְñרוּ "תֵüלײַאָäבִãיב" ,מִñיָìד ָראִäיתִüי בִַּãדמיוֹן

מְñזִêימוֹת )מְñתַüכנְóנִóים מַñעֲôשִׂûים ָרעִôים(.

שָûם בְּãתֵüלײַאָäבִãיב...

סַòבָּãא נֶóאֱäנַóח ,הִéשתַüעֵôל ַקלוֹת אֶäל תוֹך כַּîף יָìדוֹ ,יִìישֵûר אֶäת
ֵîח )כְּîמוֹ הִéשתַüעֵôל( פַּöעֲôמַñיִìים וְèאָäמַñר:
עֲôנִóיבָãתוֹ ,כִּîחכּ ַë

כֹּל הַéזְêמַñן מִñסתַüכֵּîל אֶäת הַéנָóשִûים ,אֲäפִöילוּ כְּîשֶûעוֹד הָéיִìיתִüי בְּãסַòך

אֶäצלֵïנוּ בִּãירוּשָûלַïיִìם...

תְüמוּנַóת בַּãחוּר חָëסוֹן )חָëזָêק( כָּîזֶêה ,בְּãגוּפִöייַìת עֲôבוָֹדה כְּîחוּלָïה,

עַôל תֵüלײַאָäבִãיב הָéיוּ מְַñדבְִּãרים אֶäצלֵïנוּ בְִּãקנאָäה וּבְãהִéתנַóשְׂûײַ

ַéהכֹּל ַרק צ'וַּדאק ָקטָíן ,נוֹּ ,לאֹ ,לא ,בְּãשוּם אוֹפֶöן ֹלא הָéיִìיתִüי

שָûזוּף )חוּם מֵñהַéשֶûמֶñש( וְּרחַëבײַכְּîתֵüפַöיִìים ,מְñשוֵֹררײַפּוֹעֵôלײַ

אוּת )סנוֹבִּãיוּת( ,בְּãהַéעֲָôרצָõה ,וְּקצָõת בְּãסוִֹדיוּת :כְּîאִäילוּ

מִñסתַüכֵּîל אֶäת הָéאִäשָûה כְּîמוֹ אֵäיזֶêה פַּöסוּקדניַìאקֹ ,לא ַרק

מַñהפְּöכָîן )ֶרבוּלוּציוֹנֵóר( ,בַּãחוּר עָôשׂוּי לְֹïלא חַëת )גִåיבּוֹר ,חָëזָêק(,

תֵüלײַאָäבִãיב הִéיא מִñין פּרוֹיֶìקט חֲëשָûאִäי )סוִֹדי( וְèחִëיוּנִóי )חָëשוּב(

מִñסתַüכֵּîל אוֹתָüהּãְ .בּכֹל הַéכָּîבוֹד מִñסתַüכֵּîל î.וְèלוֹמֵñד .נוּ ,וְèאֶäת זֶêה

"חֶëבֶרמָñן" ָקְראוּ לוֹ ,מְñתוּלתָüל ,חוֹבֵãש ַקסֶקט )כּוֹבַãע(

שֶûל הָéעָôם הַéיְìהוִּדי ,פּרוֹיֶìקט שֶûמוּטָíב )טוֹב יוֹתֵüר( ֹלא לְַïדבֵּãר

מַñה שֶûלָïמַñדתִüי ,אֶäת זֶêה מַñה שֶûאֲäנִóי רוֹצֶõה עַôכשָûיו לְïהַéלמִñיד

ַרשלָïנִóיײַגַåנְדָרנִóי ,מְñעַôשֵûן סִòיגִָåריוֹת מַñטוֹסיַìאן ,וְèהוּא בֶּãןײַבַּãיִìת

עָôלָïיו יוֹתֵüר מִַñדי ,אוֹזנַóיִìים לַïכּוֹתֶüל )סוֹד שֶûסוֹפוֹ לְïהִéתגָåלוֹת(,

לְָïך גַåם כֵּîן .שֶûתֵַüדע .אָäז עַôכשָûיו אַäתָüה ,שֶûתִüשמַñע יָìפֶöה

בָּãעוֹלָïם :כֹּל הַéיוֹם הוּא עוֹבֵãד ָקשֶûה בְִּãריצוּף ,אוֹ בְּãזִêיפזִêיף

שׂוֹנְóאִäים וְèסוֹכְîנֵóי אוֹיֵìב שוְֹרצִõים )נִóמצָõאִäים(ִãְ óבּכֹל מָñקוֹם.

בְּãבַָãקשָûה :זֶêה כָּîכָîה".

)החוֹל לִïבְãנִóייָìה( .בָּãעֶֶôרב מְñנַóגֵåן בְּãכִîינוֹר ,בַּãלַïילָïה רוֵֹקד עִôם
בַּãחוּרוֹת אוֹ שָûר לָïהֶéן שִûיִרים נוּגִåים )עֲôצוּבִãים( בֵּãין הַéחוֹלוֹת
ֵָìרח מָñלֵïא ,וְèלִïפנוֹת בּוֶֹקר הוּא שוֹלֵïף מִñן הַéסלִïיק
לְïאוֹר י ַë
)מִñסתוֹר ,מַñחֲëבוֹא שֶûל כְּîלֵïיײַנֶóשֶûק( אֶäקָדח אוֹ סטֶíן
וְèיוֹצֵõאײַמִñתגַåנֵóב אֶäל הַéחוֹשֶûך לְïהָéגֵåן עַôל שָׂûדוֹת וּבָãתִüים.
כַּîמָñה תֵüלײַאָäבִãיב הָéיְìתָüה ְרחוָֹקה! בְּãמֶñשֶûך כֹּל שְûנוֹת יַìלדוּתִüי
הָéיִìיתִüי בְּãתֵüלײַאָäבִãיב ֹלא יוֹתֵüר מֵñחָëמֵñש אוֹ שֵûש פְּöעָôמִñים :הָéיִìינוּ
ֶüיה שֶûל אִäמִñי.
נוֹסְòעִôים לְïבַãלוֹת אֶäת הַéחַëג עִôם הַéדוֹדוֹת ,אַäחיוֹת ָé
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סַòבָּãא אַäלֶïכּסַòנֶדר
בְּãחֵëן וּבְãהוּמוֹר ַדק כּוֹתֵüב עָôמוֹס עוֹז עַôל סַòבָּãא אַäלֶïכּסַòנֶדר
)אַäבָּãא שֶûל אַäבָּãא( ,וְèעַôל הָéעִôבִרית הַéמְñיוּחֶֶëדת שֶûלוֹ:
כְּîשֶûהָéיָìה כְּîבֶãן תִüשעִôים וְèשָûלוֹש ,כְּîשָûלוֹש שָûנִóים לְïאַäחַëר
מוֹת אָäבִãי ,הֶéחלִïיט סַòבָּãא שֶûהִéגִåיעָôה הָéעֵôת וְèשֶûאֲäנִóי כְּîבָãר
ֵëח עִôמִñי שִׂûיחַëת
מְñבוּגָåר ֵדי הַéצוֶֹרך וְèאֶäפשָûר כְּîבָãר לְïשׂוֹח ַë
גְåבִָãרים .הוּא הִéזמִñין אוֹתִüי אֶäל הַַéקבִּãינֶóט )חֲַëדר עֲôבוָֹדה( שֶûלוֹ,
סָòגַåר אֶäת הַéחַëלוֹנוֹת ,נָóעַôל אֶäת הֶַéדלֶïת בְּãמַñפתֵüחַ ,ëהִéתייַìשֵûב,

"שער למתחיל" ,גיליוֹן  ,1230כ"ג בּאדר א' תשס"ג 25 ,בּפבּרוּאר 2003

וְèהִéפסִòיק וְèהִéבִּãיט כֹּה ָèוכֹה ,כְּîמוֹ חוֹזֵêר וּמְñווֵַèדא שֶûאָäכֵîן
אֲäנַóחנוּ שְûנֵóינוּ נִóמצָõאִäים כָּîאן בַּãחֶֶëדר בִּãיחִëידוּת גְåמוָּרה
בְּãהֶéחלֵïט ,בְּãלִïי שוּם אוֹזֶêן זָָêרה ,לְïבֵַãדנוּ.
"הָéאִäשָûה" ,אָäמַñר סַòבָּãא" ,נוּ ,בְּãכַîמָñה מוּבָãנִóים הִéיא בְִּãדיוּק
כְּîמוֹ אֲäנַóחנוּ .מַñמָñש בְִּãדיוּק .לְïגַåמֵרי .אֲäבָãל בְּãכַîמָñה מוּבָãנִóים
אֲäחִֵëרים" אָäמַñר" ,הָéאִäשָûה הִéיא לְïגַåמֵרי אַäחֶֶëרת .מְñאוֹדײַמְñאוֹד
ֹלא דוֹמָñה".

הַéהֶéמשֵûך – בְּãעַôמוּד
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גוֹילֵïעם ,וּלְïמִñפלֶïגֶåת
נִóקְראָäה פַּöרטַíאץ' ,הָéעָôם – עוֹילֶïעם ֶï

לְïהַéפסִòיק,

הַéשִûלטוֹן ,מַñפַּöאַ"äי ,הָéיָìה קוֵֹרא לִïפעָôמִñים גֶåעשטַíאנק ,אוֹ

ִòיע אֶäת
ָקשֶûה :כִּîי לְïהַéפס ַô

אִäיבּלַïייקט.

הְָéרחוֹב כֹּל בּוֶֹקר – אֶäצלִïי זֶêה

כָּîאן הִéפסִòיק וְèשוּב הִéרהֵéר בָּãזֶêה ְקצָõת ,אוּלַïי הֶéעֱôלָïה
בְּãזִêכרוֹנוֹ תְüמוּנוֹתײַתְüמוּנוֹת ,פָּöנָóיו אוֹרוּ בְּãחִëיוּכוֹ הַéיַìלדוּתִüי,
וְèכָîך סִòיכֵּîם אֶäת תוָֹרתוֹ:

מְñאוֹדײַמְñאוֹד

כְּîבָãר ִריגוּל יָìשָûן .וְèדוּש ַקר –

ששש

וּפַöעַôם אַäחַëת ,כִּîשְûנָóתַüיִìים לִïפנֵóי שֶûנִóפטַíרִ ,דיבֵּãר אִäתִüי עַôל

גַåם כֵּîן ִריגוּל .גַåם לִïחיוֹת

מוֹתוֹ" :אִäם חַëס וְèחָëלִïילָïה נוֹפֵöל בְַּãקָרב אֵäיזֶêה חַëייָìל צָõעִôיר,

– זֶêה אֶäצלִïי כְּîבָãר

"אֲäבָãל מָñה? בְּãאֵäיזֶêה מוּבָãנִóים אֶäת הָéאִäשָûה הִéיא בְִּãדיוּק

בַּãחוּר בֶּãן תְüשַûעײַעֶôשֵׂרה ,עֶôשִׂרים ,נוּ ,זֶêה אָäסוֹן נוָֹרא וְèאָäיוֹם

ִריגוּל ,נוּ ,מָñה,

כָּîמוֹנוּ וּבְãאֵäיזֶêה מוּבָãנִóים הִéיא מְñאוֹדײַמְñאוֹד לא דוֹמָñה לָïנוּ –

– אֲäבָãל ֹלא טָרגֶåדיָìה .לָïמוּת בְּãגִåילִïי – זֹאת כְּîבָãר טָרגֶåדיָìה!

אַäחֲֵëרי אֶäת הַéמֵñאָäה

נוּ ,עַôל זֶêה" ,סִòייֵìם וְָèקם מִñמְñקוֹמוֹ" ,עַôל זֶêה אֲäנִóי עוֹד עוֹבֵãד".

בֶּãן אָָäדם כְּîמוֹ אֲäנִóי ,בֶּãן תִüשעִôים וְèחָëמֵñש ,כִּîמעַôט מֵñאָäה,

שָûנָóה ,מִñי זֶêה יָìכוֹל

בֶּãן תִüשעִôים וְèשָûלוֹש הָéיָìה ,וְèאוּלַïי אָäכֵîן הִéמשִûיך "לַïעֲôבוֹד"

כֹּלײַכָּîך הַéרבֵּãה שָûנִóים ָקם כֹּל בּוֶֹקר בְּãשָûעָôה חָëמֵñש ,עוֹשֶׂûה

בְּãבַãת

אַäחַëת

עַôל הַéשְûאֵäלָïה עַôד אַäחֲִëרית יָìמָñיו .גַåם אֲäנִóי עוֹד עוֹבֵãד עָôלֶïיהָ.é

דוּש ַקר כֹּל בּוֶֹקר כֹּל בּוֶֹקר מִñלִïפנֵóי כִּîמעַôט מֵñאָäה שָûנָóה,

פִּöתאוֹם לְïשַûנוֹת

ששש

אֲäפִöילוּ בְּãרוּסיָìה דוּש ַקר בַּãבּוֶֹקר ,אֲäפִöילוּ בְּãווִèילנָóה ,מֵñאָäה

אֶäת

כֹּל

הָéיְìתָüה לוֹ עִôבִרית מִñשֶûלוֹ ,לְïסַòבָּãא אַäלֶïכּסַòנֶדר ,עִôבִרית

שָûנָóה כְּîבָãר אוֹכֵîל כֹּל בּוֶֹקר כֹּל בּוֶֹקר אֶäת הַéפְּöרוּסָòהײַלֶïחֶëם

ָהִ éר י ג וּ ִל ïי ם

אִäישִûית ,בְּãשוּם אוֹפֶöן ֹלא הִéרשָûה לְïתֵַüקן וְֹèלא ָרצָõה שֶûיָìעִôירוּ

עִôם ָדגײַמָñלוּחַ ,ëשוֹתֶüה לִïי כּוֹס צַ'õאי וְèיוֹצֵõא כֹּל בּוֶֹקר כֹּל

שֶûלוֹ?

ֹלא

לוֹ .לַïסַòפָּöר הִéתעֵַôקש לִïקרוֹא סַòפָּöן ,וְèלַïמִñספָָּöרה – מִñספֵּöנָóה.

בּוֶֹקר תָüמִñיד לְïהַéפס ַô
ִòיע )לָïלֶïכֶîת ,לִïצעוֹד( חֲëצִõי שָûעָôה אֶäת

לָïקוּם יוֹתֵüר

לְַïקהִéיר ָקָרא תָüמִñיד ַקאירוֹ; אֲäנִóי הָéיִìיתִüי אוֹ "חַëרוֹשִûי

ִòיע בַּãבּוֶֹקר – זֶêה בִּãשבִãיל
הְָéרחוֹבַ ,קיִìץ אוֹ חוֶֹרף ,נוּ ,לְïהַéפס ַô

בְּãחָëמֵñש

כֹּל

מַñלצִ'õיק" אוֹ "תִüי דוַּראק"; לְïעִôירײַהַéנָóמָñל הַéמבּוּרג ָקָרא

הַéמוֹצִõיוֹן! זֶêה מְñעוֵֹרר יָìפֶöה מְñאוֹד אֶäת הַéצִõירקוּלַïציָìה! וְèתֵüכֶîף

בּוֶֹקר? לא

גַåמבּוּרג; הֶéרגֵåל נִóקָרא בְּãפִöיו ִריגוּל; הַéשֵûינָóה הָéיְìתָüה סְòפַּöאט;

וּמִñיָìד אַäחַëרײַכָּîך חוֹזֵêר כֹּל יוֹם כֹּל יוֹם וְèקוֵֹרא ְקצָõת עִôיתוֹן

דוּש

וְèלא

עַôל הַéשְûאֵäלָïה "אֵäיך יָìשַûנתָ ,üסַòבָּãא?" הֵéשִûיב כֹּל שְûנוֹתָüיו,

וּבֵãינָóתַüיִìים שוֹתֶüה עוֹד כּוֹס צַ'õאי.

ָñלוּח עִôם
ָדגײַמ ַë

תָüמִñיד וּבְãלִïי יוֹצֵõא מִñן הַéכְּîלָïל" ,מְñצוּיָìן!" ,וּמִñפְּöנֵóי שֶֹûלא

נוּ ,בְִּãקיצוּר ,זֶêה כָּîכָîה ,אֶäת הַéבַּãחוּרצִ'õיק הַéיָָìקר הַéזֶêה ,בֶּãן

לְïגַåמֵרי בָּãטַíח בַּãשָׂûפָöה הָéעִôבִרית ,הָéיָìה מוֹסִòיף וּמַñדגִåיש

תְüשַûעײַעֶôשֵׂרה ,אִäם הוּא חַëס וְèחָëלִïילָïה נֶóהֱָéרג ,הוּא הֲֵéרי בִּãכלָïל

ֹלא טִíיוּל וְֹèלא

בַּãעֲôלִïיצוּת" :חַëאַראשוֹ! אוֹצֶ'õן חַëאַראשוֹ!!"; לְïסִòפִרייָìה ָקָרא

עוֹד ֹלא הִéספִּöיק שֶûיִìהיוּ לוֹ כֹּל מִñינֵóי ִריגוּלִïים ְקבוּעִôים:

כּוֹס צַ'õאי חַëם?

בִּãיבּלִïיוֹתֶָüקה ,לְïקוּמקוּם הַéתֵüה ָקָרא צַ'õאינִóיק ,הַéמֶñמשָûלָïה

מָñתַüי כְּîבָãר הָéיָìה לוֹ? אֲäבָãל בְּãגִåילִïי זֶêה כְּîבָãר ָקשֶûה מְñאוֹד

טָרגֶåדיָìה!"

לֶïחֶëם? ֹלא עִôיתוֹן

הַéסוֹפֵöר עָôמוֹס עוֹז

ÚÂ·˘‰ ˙˘¯Ù
פָָּöרשַûת וַèיַìקהֵéל

בְּãבִãניָìן נִóפעָôל .וּבְãבִãניָìן הִéפעִôיל" :וְèאֶäת כָּîל הָéעֵָôדה

הַéמִñשכָּîן וְèהַéשַûבָּãת

הִéקהִéילוּ" )בַּãמִñדבָּãר א' ,י"ח(" ,הַéקהֵéל לִïי אֶäת הָéעָôם"

ָûבוּע שֶûעָôבַãר ,שְûמִñיַרת הַéשַûבָּãת
כְּîמוֹ שֶָûראִäינוּ בַּãש ַô

ָûבוּע הִéיא פָָּöרשַûת וַèיַìקהֵéל )שְûמוֹת ל"ה,
פָָּöרשַûת הַéש ַô

)ְדבִָãרים ד' ,י'( וְèעוֹד .הַéרבֵּãה יוֹתֵüר פְּöעָôמִñים אֶäפשָûר

חֲëשוּבָãה יוֹתֵüר מִñבְּãנִóייַìת הַéמִñשכָּîן .לָïכֵîן כַּîאֲäשֶûר מֹשֶûה

א'–ל"ח ,כ'( ,וּכבָãר אֲäנַóחנוּ ְקרוֹבִãים לְïסוֹף סֵòפֶöר שְûמוֹת.

הזֹאת בַּãתַüנַ"óך כְּîשֵûםײַעֶôצֶõם:
לִïמצוֹא אֶäת הַéמִñלָïה ַé

הִéקהִéיל אֶäת כֹּל עֲַôדת בְּãנֵóי יִìשָׂראֵäל ,כְֵּîדי לְïסַòפֵּöר לָïהֶéם מַñה

הַéמִñלִïים הַéפּוֹתְüחוֹת אֶäת הַéפָָּöרשָûה שֶûלָïנוּ הֵéן" :וַèיַìקהֵéל
מֹשֶûה אֶäת כָּîל עֲַôדת בְּãנֵóי יִìשָׂראֵäל) "...ל"ה ,א'( .עַôל

"וְèהִéקִריבוּ הַָéקהָéל פַּöר בֶּãן בָָּãקר" )וַèיִìקָרא ד' ,י"ד(ָ" ,קהָéל
גָåדוֹל יָìשוּבוּ הֵéנָóה" )יִìרמְñיָìהוּ ל"א ,ח'(.

הֵéם מִñתבְַּãקשִûים לִïתרוֹם לִïבנִóייַìת הַéמִñשכָּîן ,לִïפנֵóי שֶûהוּא

הִéתחִëיל לְַïדבֵּãר עַôל הַéתְüרוּמוֹת ,הוּא אָäמַñר לָïהֶéם" :אֵäלֶïה

הַéמִñלָïה ַé
הזֹאת" ,וַèיַìקהֵéל" ,אוֹמֵñר ָרשִ"ûי ,שֶûהִéיא לְïשוֹן

כְּîשֶûרוֹאִäים אֶäת שְûלוֹשִûים וְèשִûישָûה הַéפְּöעָôלִïים מֵñהַéשוֶֹרש

הְַéדבִָãרים אֲäשֶûר צִõוָèה ה' לַïעֲôשׂוֹת אֹתָüם .שֵûשֶûת יָìמִñים

הִéפעִôיל )בִּãניַìן הִéפעִôיל( ,שֶûאֵäינוֹ אוֹסֵòף אֶäת הָéאֲäנָóשִûים

הַéזֶêה ,וְèאֶäת ָקרוֹב לְïמֵñאָäה פְּöעָôמִñים שֶûל הַéמִñלָïה כְּîשֵûם עֶôצֶõם,

תֵüעָôשֶׂûה מְñלָïאכָîה ,וּבַãיוֹם הַéשְûבִãיעִôי יִìהיֶìה לָïכֶîם ֹקֶדש,

בַּãיַָìדיִìים ,אֶäלָïא הֵéם נֶóאֱäסָòפִöים עַôלײַפִּöי ִדיבּוּרוָֹ .רשִ"ûי

יֵìש הַéרגָåשָûה שֶûיֵìש לַïמִñלָïה ַé
הזֹאת מוּבָãן מְñיוּחָëדָ .קהָéל אֵäינוֹ

בּכֹל מֹשְûבֹתֵüיכֶîם
שַûבַּãת שַûבָּãתוֹן לַïה'ֹ ...לא תְüבַãעֲôרוּ אֵäש ְã

מֵñבִãיא אֶäת ִדבֵרי הַéתַüרגוּם ,שֶûלְïפִöיו מֹשֶûה "כִּîינֵóס" אֶäת

ְקבוּצָõה מִñקִרית שֶûל אֲäנָóשִûים שֶûנִóמצָõאִäים יַìחַëד ,אֶäלָïא

בְּãיוֹם הַéשַûבָּãת" )ל"ה ,א'–ג'(.

הָéעָôם.

ְקבוּצָõה שֶûיֵìש לָïהּ עִôנייָìן אֶäחָëד אוֹ ָרצוֹן אֶäחָëד אוֹ מַñטָָíרה

וּבֶãאֱäמֶñת ,כַּîמָñה מֵñחַëכמֵñי הַéלָïשוֹן הָéעִôבִרית חוֹשְûבִãים,

אַäחַëת ,שֶûבִּãגלָïלָïם הֵéם נִóמצָõאִäים יַìחַëד.

אוֹמֵñר ָרשִ"ûי :הִéקִדים לָïהֶéם אַäזהַָéרת שַûבָּãת לְïצִõיווּי
מְñלֶïאכֶîת הַéמִñשכָּîן ,לוֹמַñר שֶûאֵäינוֹ דוֹחֶëה שַûבָּãת .אֲäפִöילוּ אֶäת

שֶûיֵìש ֶקשֶûר בֵּãין הַéמִñלָïה ָקהָéל וּבֵãין הַéמִñלָïה קוֹל .אֲäחִֵëרים

ִïשמוֹע
ַô
כָּîך גַåם בְּãעִôבִרית חֲָëדשָûה ,הַָéקהָéל שֶûבָּãא ל

הזֹאת וּבֵãין מִñלָïה
חוֹשְûבִãים שֶûיֵìש ֶקשֶûר בֵּãין הַéמִñלָïה ַé

קוֹנצֶõרט אוֹ הַéרצָõאָäה ,וְèכָîך הַéמִñלָïה ְקהִéילָïה ,שֶûנִóמצֵõאת

בַּãשָׂûפָöה הָéאַäכִָּîדית הָéעַôתִüיָקה ,וּפֵöירוּשָûהּ הוּא לְïכַîנֵóס

בַּãתַüנַ"óך ַרק פַּöעֲôמַñיִìים ,כְּîמוֹ" :תוָֹרה צִõוָèה לָïנוּ מֹשֶûה,

וְèלֶïאֱäסוֹף .בַּãתַüנַ"óך אֲäנַóחנוּ מוֹצְõאִäים אֶäת הַéמִñלָïה הַéזֹאת

מוָֹרשָûה ְקהִéלַïת יַìעֲֹôקב" )ְדבִָãרים ל"ג ,ד'( ,וְèגַåם הַéמִñלָïה

כְּîפוֹעַôל ַרק בַּãבִּãניָìנִóים נִóפעַôל ְèוהִéפעִôיל .כָּîך לְïמָñשָûל אֲäנַóחנוּ

מַñקהֵéלָïה ,שֶûנִóמצֵõאת בַּãתַüנַ"óך ַרק פַּöעַôם אַäחַëת ,וְèהַéיוֹם

אַäבָרהָéם אִäבּןײַעֶôזָרא מַñסבִּãיר ,שֶûאַäףײַעַôלײַפִּöי שֶûבְּãנִóייַìת

מוֹצְõאִäים" :נִóקהֲéלוּ הַéיְìהוִּדים בְּãעֵָôריהֶéם" )אֶäסתֵüר ט',

אֲäנַóחנוּ מִñשתַüמְñשִûים בָּãהּ בַּãמוּבָãן שֶûל ְקבוּצַõת אֲäנָóשִûים

הַéמִñשכָּîן הִéיא מַñעֲôשֵׂûה שָûמַñיִìם ,שֶûחַëייָìבִãים לַïעֲôשׂוֹת ,אָäסוּר

ב'(" ,וַèיִָìקהֵéל הָéעָôם עַôל אַäהֲֹéרן" )שְûמוֹת ל"ב ,א'( .וְèעוֹד

שֶûשִָûרים יַìחַëד.

לַïעֲôשׂוֹת זֹאת עַôל חֶëשבּוֹן ְקדוּשַûת הַéשַûבָּãתîñ.

זְêמַñנֵóי הַéדלַָïקת הַéנֵóרוֹת

עֶֶôרב שַûבָּãת

יְìרוּשָûלַïיִìם 5.00

מוצ"ש

6.13

עֶֶôרב שַûבָּãת

תֵüלײַאָäבִãיב 5.15

מוצ"ש

6.15

הַéמִñצוָèה הַéחֲëשוּבָãה שֶûל בְּãנִóייַìת הַéמִñשכָּîן וְèהַéכֵּîלִïים שֶûלוֹ
אָäסוּר לְַïקייֵìם עַôל חֶëשבּוֹן שְûמִñיַרת הַéשַûבָּãת.
ַרבִּãי עוֹבַãדיָìה ספּוֹרנוֹ אוֹמֵñר ְדבִָãרים דוֹמִñים ,שֶֹûלא
לַïעֲôשׂוֹת בַּãשַûבָּãת אֲäפִöילוּ אֶäת מְñלֶïאכֶîת הַéמִñשכָּîן.

עֶֶôרב שַûבָּãת

מוצ"ש

חֵëיפָöה 6.14 5.06

עֶֶôרב שַûבָּãת

]בְּãאֵäרײַשֶûבַãע 6.16

מוצ"ש

5.18
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