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מניין פלוס אחד

ֲאנִ י ַעל ּכִ ְת ֵפי ֶׁש ֶמׁש
ָאב ֲענָק
מֹורד ַהּכַ ְר ֶמל
ְּב ַ
ֶאל ַה ִּמ ְצ ָעד ַה ְּצ ָב ִאי

נִ לְ ַקח ֵמ ִא ָּתנּו ְּב ַׁש ָּבת,
ַה ָּׂש ֵמ ַח ֶׁש ַּב ַחגִ ים,
ֹלהים
ַהּיֹום ַה ָּקדֹוׁש ַהּיָ ִחידֶׁ ,שּבֹו ֲא ִפּלּו ֱא ִ
נּוח ֵתנּו,
חֹוגֵ ג ֶאת ְמ ָ

ִמנְיָ ן וְ עֹוד ֶא ָחד נִ לְ ַקח
בּוע
לִ ְפנֵי ָּפ ָר ַׁשת אֹותֹו ָׁש ַ
ּכַ ֲא ֶׁשר ָׁשבּו
לְ ַה ֲאזִ ין לְ ִסּפּור ַא ְב ָר ָהם,

ֵ
ּומ ָאז ּכֻ ּלָ ם ּכְ גַ ָּמ ִדים,

יֹום ַה ֶ
ּדֹומה לְ ֵע ֶדן ,יֹום ַה ַה ְׁשלָ ָמה,
ַט ַעם ַה ְּׁשלֵ מּות .לִ ְפנֵי
ֶׁש ִּב ְּצעּו ֶאת ַה ֶּט ֶקס ,לִ ְפנֵי
ֵ
קֹומֹות ֶיהם לְ ַה ְת ִחיל
ֶׁש ָּת ְפסּו ֶאת ְמ

ַה ַּפ ְט ִר ַיא ְרְך ָה ִראׁשֹון ֶׁשל ַהחֻ ְצ ָּפה,
ֶׁשּנִ ּגַ ׁש וְ ִה ְתוַ ּכֵ ַח ִעם ָה ֵאל:
"ה ִאם ַּתּכֶ ה ֶאת ַה ַּצ ִּד ִיקים
ַ
יַ ַחד ִעם ָה ְר ָׁש ִעים?" וְ ָה ֵאל ָענָ ה:

ֵ
ּומ ָאז ֲאנִ י ּכְ ָחגָ ִבים
וְ נִ ְׁש ֶאלֶ ת
לִ ְקנֵ ה ַה ִּמ ָּדה
נֹוׁשי.
ָה ֱא ִ
בעקבות ציורים בקטלוג "אלי שמיר כפר־יהושע"

בת ממשיכה
יֵ ׁש לִ י ַמ ֲח ֵר ָׁשה
לַ ְחרֹׁש ּכְ ֵאב
ִּב ְׂשדֹות ָאב
נֶ ֱעלָ ִמים
ַּב ֲא ָד ָמה ּכְ ֵב ָדה ַמ ְפ ִר ָידה
ֲאנִ י ֶ
מֹוׁשכֶ ת ְּתלָ ִמים
ִמ ִּמּלִ ים.

שירה
לְ ַס ֵּפר לַ ָּׂש ָפה
ִמּלִ ים
ּכְ ַא ָּבא ֶׁשּלִ י
לִ ְפנֵ י ַה ֵּׁשנָ ה.

ַּב ְּת ִפּלָ ה ,לִ ְפנֵי ְּפ ִת ַיחת ֲארֹון ַהּק ֶֹדׁש
ּתֹורה,
וַ ֲח ִׂש ַיפת ַה ָ
נּוע
לִ ְפנֵי ֶׁש ָּקמּו לָ ַ
וְ לָ ִׁשיר ֶאת ֶחלְ ָקם ,נִ ְפ ַּתח ַה ֵּס ֶפר
ּכִ כְ נָ ַפיִ ם ִּב ֵיד ֶיהם ַהּיַ ִּציבֹות,
לַ ְמרֹות ֶׁש ֵהם ְ
יֹוד ִעים ֶאת ַהּכָ תּוב ְּב ַעל ֶּפה.
אֹותםַ ,אְך ָּפגַ ְׁש ִּתי ָּב ֶהם
ֹלא ִהּכַ ְר ִּתי ָ
ָּבא ֶֹפן ֶׁשּבֹו ָאנּו ַמּכִ ִירים ֶאת ִמי ֶׁש ָה ֳעלּו,
ֹלא ְמ ַׁשּנֶ ה ֵמ ֵהיכָ ן ְמ ֵ
קֹורנּו,
ִמּתֹוְך ֱאמּונֹות ֲא ֵ
בֹותינּו
יָ ַר ְׁשנּו ֶאת ַה ֶּד ֶרְך ַּב ֲחזָ ָרה
ּתֹורּיִ יםִ ,עם זֹאת
ֶאל ַה ְּמקֹורֹות ַה ִּמ ְס ִ
ֵהם יָ ְצרּו ָּד ָבר וַ ָּד ִאי
ְּב ִס ֵ
ּפּורי ַה ְּב ִר ָיאה וְ ַהּגָ לּות,
ֶׁשל נִ ִּסים ְ
ּומלָ כִ ים ְסבּוכִ ים,
ֶׁשל ִמ ְצוֹות וְ ָחכְ מֹות -

"לְ ַמ ַען ֲע ָׂש ָרהֹ ,לא ֶא ֱהרֹס".
וְ כָ ְךּ ,כִ ְביָ ִמים ֲא ֵח ִריםְּ ,באֹותֹו יֹום
ּנִיח לָ ְר ָׁש ִעים
הּוא ִה ַ
לִ גְ רֹף ֶאת ַה ַּצ ִּד ִיקים.
ֹלהים
וְ כַ ֲא ֶׁשר ִסּיֵ ם ֱא ִ
לְ ַד ֵּבר ִעם ַא ְב ָר ָהם ,הּוא ָעזַ ב,
וְ לָ ַקח ִמנְיָ ן וְ עֹוד ֶא ָחד.
וְ ַא ְב ָר ָהם ָׁשב ַה ַּביְ ָתה.
בעקבות הפיגוע בבית הכנסת בפיטסבורג
27.10.2018

"אהֹב ֶאת ַהּגֵ ר" -
ֱ
ׂשֹורה ַעל ְּפנֵי ַה ִמילֶ נְיּום.
ָה ֵפץ ֶאת ַה ְּב ָ
ָאנּו ְ
אֹותן ְר ִדיפֹות,
סֹובלִ ים ֵמ ָ
אֹותם נִ ְּצחֹונֹות,
חֹוגְ גִ ים ָ
ָׁש ִריםְּ ,באֹותֹו ֵס ֶדר ֶאת ַה ְּב ָרכֹות,
ָׁש ָעה ַא ַחר ָׁש ָעהַ ,חג ַא ַחר ַחג,
ּדֹור ַא ַחר ּדֹור,
ּתֹורה.
ּתֹורה ַא ַחר ָּפ ָר ַׁשת ָ
ָּפ ָר ַׁשת ָ
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