
ירחון לחודש אייר התשע"ז ליצירה בשכ"ח לשטרות
העורך: שמואל מחפוד יצ"ו  כתובת המערכת: רחוב הגר"א 1, רה"ע

לק”י

זמני כניסת ויציאת השבת

יֹומֹו ֶׁשל ַהְּיהּוִדי ְּבֵתיָמן ַמְתִחיל ִעם ֵחֶלק ֵמַהַּלְיָלה, ְּכָׁשָעה אֹו יֹוֵתר 
ִלְפֵני ֵצאת ַהֶּׁשֶמׁש הּוא ִמְתַּגֵּבר ָּכֲאִרי ְוָקם ַלֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא ְלִהְתַּפֵּלל. 
ָקָמה  ִהיא  ַאף  ַהַּבִית  ֲעֶקֶרת  ִּביִחידּות.  ַּבְּכָפר,  ְּבִצּבּור.  ָלֹרב,  ָּבִעיר, 
ְוִנֶּגֶׁשת ַלֲעבֹוָדָתּה - ִלְטֹחן. טֹוֶחֶנת ִהיא ּדּוָרה  ִמְּׁשָנָתּה ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה 
)ִד'ֵרּה( אֹו ִחָּטה ָּבֵרַחִים ֶׁשל ָיד, ְּכֶׁשִהיא ָׁשָרה ִׁשיר ָעצּוב, ִׁשיר ָהִאָּׁשה 
ַהּטֹוֶחֶנת. )ְּכֶׁשָהִייִתי ְמַדֵּבר ִעם ַהֵּתיָמִנים ַעל אֹודֹות ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ָהיּו 
ַהָּנִׁשים ׁשֹוֲאלֹות, ֲהַגם ָׁשם טֹוֲחנֹות ַהָּנִׁשים ָּבֵרַחִים? ָהִייִתי אֹוֵמר ָלֶהן 
ֶׁשְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל טֹוֲחִנים ְּבֶעְזַרת ְמכֹונֹות, ַעל ְיֵדי ַהְּתׁשּוָבה ַהֹּזאת ָהָיה 
ֵעֶרְך ַאְרֵצנּו ִמְתַעֶּלה ְּבֵעיֵניֶהן, ֵהן ָהיּו 
רֹואֹות ֶאת ַעְצָמן ִנְגָאלֹות ֵמֲעבֹוָדָתן 
ֵהִאיר  ִהֵּנה  אּוָלם  ַהּזֹו(.  ַהָּקֶׁשה 
ַהֹּבֶקר, ָיָצא ַהֶּׁשֶמׁש, ָהִאיׁש ָּגַמר ֶאת 
ֵּביְנַתִים  ִהְסִּפיָקה  ְוָהִאָּׁשה  ְּתִפָּלתֹו 
יֹוֶׁשֶבת  ַהִּמְׁשָּפָחה  "ְפּתּוּת".  ֶלֱאפֹות 
ֶלֱאֹכל ֲארּוַחת ֹּבֶקר, ְפּתּוּת ִּבְלָבד אֹו 
)ַּתְבִלין  ְּבִחְלֵּבּה  ִלְפָעִמים  ְמֻתָּבלֹות 
ָחִריף ְמֹאד(, ְּבֶלֶּבן, ְּבָחָלב אֹו ְּב"ַסְמן" 
ַסְמן(  ָׁשם  ִיָּקֵרא  ֻמְרָּתָחה  )ְלֶחְמָאה 

ְוִלְׁשּתֹות ָקֶפה ְּבִפְלְּפִלין ְוַזְנְּגִביל.
יֹוֵצא  ְוַהֵּתיָמִני  ִנְגֶמֶרת,  ַהְּסעּוָדה 
הֹוֵלְך  רֹוֵכל,  אֹו  סֹוֵחר  ַלֲעבֹוָדתֹו. 

ַלְּכָפִרים ַהְּקרֹוִבים אֹו ֶאל ַהּׁשּוק...

מו“ר  הגאון  הגדול  הרב   פנחס קורח  שליט“א 

*לפי זמן ת”א.
לזמן ירושלים יש להוריד 
15 דקות לכניסת השבת,
לזמן חיפה להוריד 9 
דקות לכניסת השבת.

יציאה

19:59
20:04
20:10
20:16

ַחג ַהֶּפַסח הּוא ַחג ַהְּגֻאָּלה ְוַהֵחרּות, ִלְזֹּכר ְיִציַאת 
ִׁשְעּבּוד  ַאֲחֵרי  ֲעָבִדים,  ִמֵּבית  ִמִּמְצַרִים  ִיְׂשָרֵאל  ַעם 
ָקֶׁשה ַוֲעבֹוַדת ָּפֶרְך ְלַפְרֹעה ֶמֶלְך ִמְצַרִים. ּוְגֻאָּלָתם ָהְיָתה ְּבֹחֶדׁש ִניָסן, 
ְוַתְכִלית ַהְּגֻאָּלה ִמֵּבית ֲעָבִדים ֹלא ָהְיָתה ְלֹצֶרְך ַעְצָמאּוָתם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל 
ַהר  ְּבַמֲעַמד  ַהּתֹוָרה  ַקָּבַלת  ְוִהיא  ְמֹאד,  ַנֲעָלה  ְלַמָּטָרה  ֵאָלא  ִּבְלָבד, 
ִסיַני, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ְלֹמֶׁשה ַרֵּבנּו, ְּבהֹוִציֲאָך ֶאת ָהָעם ִמִּמְצַרִים ַּתַעְבדּון 
ֵאיָנּה  ַהֵחרּות  ְּכלֹוַמר  י”ב(.  ג’,  )שמות  ַהֶּזה  ָהָהר  ַעל  ָהֱאֹלִהים  ֶאת 
ְּתלּוָיה ִּביִציָאה ֵמֹעל ְמַׁשְעְּבִדים ִּבְלָבד, ֵאָלא ִאם ֵּכן ֵיׁש ִעָּמּה ַקָּבַלת 
ּתֹוָרה ְוָדת. ְוֵחרּות זֹו ּתּוַבן ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ֲחַז”ל “ֵאין ְלָך ֶּבן חֹוִרין ֵאָלא 
ֶזה  ֲהֵרי  ּוִמְצוֹות,  ּתֹוָרה  ָלָאָדם  ֶׁשֵאין  עֹוד  ְוָכל  ַּבּתֹוָרה”.  ֶׁשעֹוֵסק  ִמי 
ְמַׁשְעְּבִדים,  ֵמֹעל  ַהֵחרּות  ֱהֵוי אֹוֵמר  ּוְלַתֲאוֹוָתיו,  ִלְרצֹונֹוָתיו  ְמֻׁשְעָּבד 

ְּתלּוָיה ְּבֵחרּות רּוָחִנית.
ְוָאֵכן ָּכְך אֹוֵמר ה’ ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ְּבבֹוָאם ִלְפֵני ַהר ִסיַני, “ְוַעָּתה 
ִאם ָׁשמֹוַע ִּתְׁשְמעּו ְּבֹקִלי וכו’, ִוְהִייֶתם ִלי ְסגָֻּלה ִמָּכל ָהַעִּמים ִּכי ִלי 
ְוִיחּוָדם ָּבעֹוָלם  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל ָהָאֶרץ )שמות י”ט, ה’(”. ֲחִביבּוָתם ֶׁשל 
הּוא ַעל ְיֵדי ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה ּוִמְצוֹוֶתיָה, ּוְלִפי ֶזה ַהְּיִציָאה ִמִּמְצַרִים ֹלא 
ָהְיָתה ֵחרּות ִּבְפֵני ַעְצָמּה ֵאָלא ָׁשָלב ְּבִהְתַהּוּותֹו ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל ְלָעם 

ֶׁשִּׂשיאֹו ְּבַקָּבַלת ַהּתֹוָרה.
ַרק  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ִקֵּבל  ַמּדּוַע  ִלְׁשֹאל  ֵיׁש  ֵּכן  ִאם  ַאְך 
ִּכי  ֲחַז”ל  אֹוְמִרים  ְספּוִרים,  ָיִמים  ַאַחר  ְוֹלא  יֹום,  ֲחִמִּׁשים  ַּכֲעבֹור 
ָּגְרָמה  ָׁשָנה  ִמָּמאַתִים  ְלַמְעָלה  ְּבִמְצַרִים  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶׁשל  ְׁשִהָּיָתם 
ֶׁשָּׁשְקעּו ְּבַתְרּבּות ַהִּמְצִרים ְּבמ”ט ַׁשֲעֵרי ֻטְמָאה. ּוְכֵדי ְלַסֵּלק ֵמֶהם ֶאת 
ַהְׁשָּפַעת ֻטְמַאת ִמְצַרִים, ִנְדְרָׁשה ֲהָכָנה ְּגדֹוָלה ֶׁשל ֲחִמִּׁשים יֹום, ְּכֵדי 
ֶׁשְּבָכל יֹום יּוְכלּו ָלֵצאת ִמַּׁשַער ֻטְמָאה ֶאָחד ַעד ֶׁשְּבַהִּגיַע יֹום ַהֲחִמִּׁשים 
ְלַקָּבַלת ַהּתֹוָרה, ּוְלֵהָעׂשֹות ְלַעם  ֵיָעׂשּו ְראּוִיים  ֶׁשהּוא ַחג ַהָּׁשבּועֹות 

ְסגָֻּלה. ְוֶזהּו ֶאָחד ַהְּטָעִמים ֶׁשל ִמְצַות 
ְסִפיַרת ָהֹעֶמר, ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבְּסָפִרים 

ַהְּקדֹוִׁשים.
ּתֹוָרה  ַמַּתן  ִלְקַראת  ַהֲהָכָנה 
ַהּתֹוָרה  ְלַקָּבַלת  ַּבִהְׁשּתֹוְקקּות  ִהיא 
ֶאָחד  ְוֶזהּו  ְּביֹומֹו,  יֹום  ִמֵּדי  ּוַבִּצִּפָּיה 
הּוא  ּוָברּור  ָהֹעֶמר.  ְסִפיַרת  ִמַּטֲעֵמי 
ִמִּמּדֹות  ִהְתַנְּתקּות  ִהיא  זֹו  ֲהָכָנה  ִּכי 
ְוָלׁשֹון  ַהְּבִרּיֹות,  ִׂשְנַאת  ְּכגֹון  ָרעֹות 
ַּבֲהָנאֹות  ּוְׁשִקיָעה  ּוְרִכילּות,  ָהַרע 
ַמַּתן  יֹום  ִנְקַּבע  ְוָלֵכן  ַהֶּזה,  ָהעֹוָלם 
ַהֶּפַסח  ֵמַחג  ַהֲחִמִּׁשים  ַּבּיֹום  ּתֹוָרה 
ְּכֵדי ֶׁשְּבָכל יֹום ַיֲעֶלה ָהָאָדם ְּבַמֲעלֹות 
ַהְּקדֹוָׁשה, ְוָאז יּוַכל ְלַקֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה 

ד ִיְצנֹף"  ר ּוְבִמְצֶנֶפת בַּ ד ַיְחגֹּ שָׂרֹו ּוְבַאְבֵנט בַּ "ּוִמְכְנֵסי ַבד ִיְהיּו ַעל בְּ

ְלִהְתּכֹוֵנן  ֶׁשַּמְצִליַח  ִמי  ַהֵּיֶצר.  ִמִּׁשְעּבּוד  ְוִׁשְחרּור  ְׁשֵלמּות  ּבֹו  ֵיׁש  ַּכֲאֶׁשר 
ְּבִתּקּון ַהִּמּדֹות, הּוא זֹוֶכה ְלֵחרּות ֲאִמִּתית, ִּכי הּוא ְמֻׁשְחָרר ִמַּכְבֵלי ַהֵּיֶצר 
ָהָרע ַהְּמַפֶּתה אֹותֹו ֹלא ְלִהְתַּנֵּזר ִמַּתֲאוֹות ּוֵמַהְבֵלי ָהעֹוָלם, ְוזֹוֶכה ְלֵחרּות 
ֲאִמִּתית, ִּכי ֵאין ְלָך ֶּבן חֹוִרין ֵאָלא ִמי ֶׁשעֹוֵסק ַּבּתֹוָרה. ִּכי הּוא יֹוֵדַע ַמה 
ְּבקֹול  ִלְׁשֹמַע  ַהָחְפִׁשית  ּוִבְבִחיָרתֹו  ַעְצמֹו,  ֶאת  ּוַמְגִּביל  ָאסּור  ּוַמה  ֻמָּתר 

ַהּתֹוָרה ְוִדְבֵרי ַהֲחָכִמים הּוא ֶּבן ַהחֹוִרין ָהֲאִמִּתי.
יֹוֵצא ֵאפֹוא ִּכי ְזָמן ֵחרּוֵתנּו ֶהָחל ְּבַחג ַהֶּפַסח ִּביִציָאה ִמִּמְצַרִים ִמֵּבית 
ֲעָבִדים, ִנְׁשָלם ְּבַחג ַהָּׁשבּועֹות ְּבַמַּתן ּתֹוָרה, ֶׁשּבֹו ַנֲעֵׂשינּו ְלַעם ְסגָֻּלה ִמָּכל 
ִלְכבֹודֹו  ֶׁשְּבָרָאנּו  ֱאֹלֵהינּו  ָּברּוְך  ַּבֲאִמיַרת  ְלַׁשֵּבַח  ָעֵלינּו  ְוָאֵכן  ָהַעִּמים. 

ְוִהְבִּדיָלנּו ִמן ַהּתֹוִעים ְוָנַתן ָלנּו ּתֹוַרת ֱאֶמת וכו’.

ְּתִחַּלת יֹומֹו ֶׁשל ַהְּיהּוִדי - 
ְׁשמּוֵאל ַיְבְנֵאִלי

כניסה

18:59
19:04
19:09
19:14

פרשה

תזריע-מצו

אחרי-קדו

אמור

בהר-בחק

בּועוֹת ַסח ְלשָׁ ין פֶּ בֵּ

ירחון לחודש שבט התשע”ו ליצירה בשכ”ז לשטרות
העורך: שמואל מחפוד יצ”ו  כתובת המערכת: רחוב הגר”א 1, ראש-העין
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זמני כניסת השבת
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המבצע מוגבל ללקוחות פרטיים ולא למשווקים 
ועד פסח  התשע”ז בלבד, עד גמר המלאי.

א’-ה’: 10:00-21:00, יום ו’: 9:00-13:00 26, בני-ברק  רחוב בירנבוים 
    www.nosachteiman.co.il       053-3336661 :טל: 03-6781444  נייד

פלטה מתקפלת לשבת ועוד. גריל לפיתות * לבוש תימני * דיסקים * טליתות * ספרים * *

ניתן להשיג את מוצרינו גם ב:

מבצע לחודש אייר
)מ-18.4.17 עד-26.5.17 למניינם(

משלי ופרקי אבות 

גודל ספר 24 ס”מ \ 17 ס”מ

ספרי משלי ופרקי אבות הנלמדים בשבתות 
שבין פסח לשבועות. ערוכים בצורה נפלאה 

ומדויקת.
משלי: בניקוד תימני עפ"י "חלק הדקדוק" 
דוד"  "מצודת  פירושי  עם  למהרי"ץ. 

ו"מצודת ציון".
ר'  פירוש  עם  תימני  בניקוד  אבות:  פרקי 

עובדיה מברטנורא.

במחיר של: 27 ש"ח

במקום: 48 ש"ח

ִעים לישי עוז-ארי )עוזירי( הי"ו ַהּזֹוֶכה ְלחֶֹדׁש ניסן ַהיֶֶּלד ַהנָּ

ין ַהּפֹוְתִרים ְנכֹוָנה יְֻגָרל ַמְכַואט ְמפָֹאר, בֵּ

ָר"א 1 רֹאׁש ָהַעִין. מּוֵאל ַמְחפּוד - ַהגְּ לַֹח ִלשְׁ ְתרֹונֹות ֵיׁש ִלשְׁ ֶאת ַהפִּ

ָרק. ֵני בְּ יִריְנּבוְֹים 26 בְּ יָמן" בִּ "נֹוַסח תֵּ ִכיָּה בְּ ׁש ֶאת ַהזְּ ן ְלַממֵּ ִנתָּ

ה. 
זר

הע
ל 

 ע
א

ט"
לי

ש
חן 

ע 
ש

לי
א

ב 
לר

, ו
הה

הג
ד ו

קו
ני

 ה
על

ון 
ן נ

 ב
דם

א
 ל

חה
לו

ש
נו 

ת
וד

ת

ְסִפיַרת ָהֹעֶמר
ֹקֶדם ְסִפיַרת ָהֹעֶמר, ַמְכִריז ְׁשִליַח ַהִּצּבּור ֶאת ִמְנַין יֹום ָהֶאְתמֹול, ְוָכְך 

יֹוְדִעים ַהִּצּבּור ַּכָּמה ֲעֵליֶהם ִלְסֹּפר.
ַקִּדיׁש  ְלַאַחר  ֻׁשְלָחן:  ֲעִריַכת  ְּבֵסֶפר  ַּכְּמֹבָאר  הּוא,  ַהְּסִפיָרה  ֵסֶדר 
ַהִּצּבּור  ֶׁשְּׁשִליַח  ַעְרִבית,  ֶׁשל  ָהֲעִמיָדה  ְּתִפַּלת  ֶׁשְּבִסּיּום  ִּתְתַקַּבל 
ְמָבֵרְך ְוַהֹּכל יֹוְצִאים ְיֵדי חֹוָבָתם ְּבִבְרָכתֹו, ּוְלַאַחר ִמֵּכן סֹוֵפר ָּכל ֶאָחד 
ְוַכּיֹום, יְֶׁשָנם ַהְּמָבְרִכים ְלַעְצָמם  ֵמַהָּקָהל ְלַעְצמֹו ֶאת ִמְנַין ַהּיֹום. 

ְּבַלַחׁש, ּוִמְצָטְרִפים ַלִּצּבּור ַּבְּסִפיָרה.
ָקָטן, ֵאינֹו ְמֻחָּיב ִמן ַהִּדין ִּבְסִפיַרת ָהֹעֶמר. אּוָלם, ָקָטן ֶׁשַּנֲעָׂשה ָּגדֹול 
ֲאַזי ִאם ָסַפר ֶאת  ִּביֵמי ְסִפיַרת ָהֹעֶמר,  ְלִגיל ְׁשֹלׁש ֶעְׂשֵרה  ְוִהִּגיַע 
ַהָּיִמים ֶׁשָעְברּו ָּכָראּוי ִמֵּדי יֹום ְּביֹומֹו, סֹוֵפר ִּבְבָרָכה ַּגם ְׁשָאר ַהָּיִמים.

ִּבְדרֹוָמּה ֶׁשל ֵּתיָמן, ַעל חֹוף ִמְפַרץ ַעַּדן, ָהָיה ַחי ְיהּוִדי צֹוֵרף ְּבֶכֶסף ּוְבָזָהב, ּוְׁשמֹו - "ְזכּות ַהַּׁשָּבת". 
ָאָדם  רֹוֶאה  ְּכֶׁשָהָיה  ַהַּׁשָּבת".  "ְזכּות  לֹוַמר  ָּתִמיד  ֻמְרָּגל  ֶׁשָהָיה  ׁשּום  ַעל  ָּכְך  לֹו  ָקְראּו  ַהְּבִרּיֹות 
ַהַּׁשָּבת". ִאם  ְזכּות  ַהַּׁשָּבת,  ְלַעְצמֹו "ְזכּות  ְואֹוֵמר  ַמְקִּדים  ָהָיה  ִלְמַלאְכּתֹו,  ִלְדֹרׁש  ַלֲחנּותֹו  ִנְכָנס 
ִהְׁשַּתֵּכר ְמַעט ָאַמר "ְזכּות ַהַּׁשָּבת", ְוִאם ִהְׁשַּתֵּכר ַהְרֵּבה - "ְזכּות ַהַּׁשָּבת". הּוא ָהָיה ַמֲאִמין ֶׁשָּכל 

ַמה ֶׁשֱאֹלִהים ִזֵּמן לֹו ֹלא ִזֵּמן ֵאָלא ִּבְזכּות ַהַּׁשָּבת, ְּכֵדי ֶׁשהּוא יּוַכל ְלַכְּבָדּה ְּביֹוֵתר ּוְלִהְתַעֵּנג ָּבּה.
ֶׁשָהָיה  ֵאיַמת  ָּכל  ְוַאָּלם.  ַקָּנאי  ַעְרִבי  ֶׁשל  ֲחנּותֹו  ָעְמָדה  לֹו,  ּוִבְׁשֵכנּות  ַהְּיהּוִדי,  ֶׁשל  ֲחנּותֹו  ְלָיד 
ֵּבינֹו  ַמְתִמיַּה  ְוָהָיה  ּוִמְתָנֵאץ ּוִמְתָּכֵעס,  ָהַעְרִבי ׁשֹוֵמַע  ַהָּׁשֵכן  ָהָיה  ַהְּיהּוִדי אֹוֵמר "ְזכּות ַהַּׁשָּבת", 
ְלִהָּבֵטל  ֶאְפָׁשר   - ְלַפְרָנָסָתם?!  ּוְלַסֵּיַע  ְלׁשֹוְמֶריָה  ְלֵהיִטיב  ַהַּׁשָּבת  ֶׁשל  ְּבֹכָחּה  "ֶאְפָׁשר   - ְלֵבינֹו: 
יֹום ֶאָחד ִמְּמָלאָכה ְוָלֵצאת ִנְׂשָּכר? - ְוִכי ֶאְפָׁשר ֶׁשַהְּיהּוִדים ִיְזּכּו ְּבַמָּתָנה ֹּכה טֹוָבה ֶׁשֵאין ָלֶהם 

ַלַּמֲאִמיִנים?!"
יֹום ֶאָחד ֶהֱחִליט ָהַעְרִבי ְלַעְרֵער ֶאת ֱאמּוָנתֹו ֶׁשל ַהְּיהּוִדי ִּבְסגָֻּלָתּה ַהְּמיֶֻחֶדת ֶׁשל ַהַּׁשָּבת. ָהְיָתה לֹו 
ַטַּבַעת ָזָהב ְיָקָרה. ָנַטל אֹוָתּה ֶוֱהִביָאּה ֶאל ַהּצֹוֵרף ּוִבְּקׁשֹו ְלַתֵּקן ְּפָגם ֶׁשָּבּה. - "ְזכּות ַהַּׁשָּבת" - ָאַמר 

ַהְּיהּוִדי ְוָנַטל ַהַּטַּבַעת ִמָּידֹו ֶׁשל ַהָּׁשֵכן ְוִהִּניָחה ַּבְּמֵגָרה ֶׁשְּלָפָניו...
"ֲאִני עֹוד ַאְרֶאה לֹו ַמה ֵּפרּוׁש ְזכּות ַהַּׁשָּבת" - ָאַמר ָהַעְרִבי ְּבִלּבֹו ְוָנַתן ַּדְעּתֹו, ֵהיָכן ִהְצִניַע ַהְּיהּוִדי 

ֶאת ַהַּטַּבַעת.
ְלֵעת ַהָּצֳהַרִים, ַּכֲאֶׁשר ַהְּיהּוִדי ָקם ִמְּמקֹומֹו ִלְסֹעד ֶאת ְסעּוָדתֹו, ָּבא ָהַעְרִבי, ְּכֶדֶרְך ֶׁשִּמְתַעְנֵין ָׁשֵכן 
ְּבַמֲעֵׂשה ְׁשֵכנֹו, ְוָגַנב ֶאת ַהַּטַּבַעת, ִמְּבִלי ֶׁשַהּצֹוֵרף ַיְרִּגיׁש אֹו ַיְחֹׁשד ּבֹו. ּוְכֵדי ִלְמחֹות ִעְקבֹות ְּגֵנָבתֹו 
ִהְׁשִליְך ֶאת ַהַּטַּבַעת ַהְּיָקָרה ִלְמצּולֹות ָים. - "ַעָּתה ֶאְרֶאה ֵּכיַצד ְזכּות ַהַּׁשָּבת ּתֹוִׁשיַע ְלָך, ְיהּוִדי!" 

- ִהְצִהיל ַהַּגָּנב ְּבִלְגלּוג ַוֲהָנָאה ִמן ַהַּמֲעֶׂשה ֶׁשָעָׂשה.
ְלָמֳחָרת ָּבא ּוִבֵּקׁש ֶאת ַהַּטַּבַעת ֶׁשּלֹו, ְּכִאּלּו ֹלא ָעָׂשה ָּדָבר. ַהּצֹוֵרף ָאַמר לֹו: - "ּבֹוא ְלָמָחר, ֲעַדִין 

ֹלא ִּתַּקְנִּתיָה ְוֹלא ָנַגְעִּתי ָּבּה."
ֵּכיָון ֶׁשָהַלְך, ָּפַתח ַהְּיהּוִדי ֶאת ַהְּמֵגָרה ִלֹּטל ַהַּטַּבַעת ְלַתְּקָנּה, ְוֹלא ָמָצא אֹוָתּה. ִחֵּפׂש אֹוָתּה ְּבָכל 
ָמקֹום ֶאְפָׁשִרי - ְוֶהֱעָלה ֶחֶרס ְּבָידֹו. ִאְׁשּתֹו ּוָבָניו ִחְּפׂשּו ְּבָכל ַהַּבִית - ַוֲעָמָלם ָהָיה ַלָּׁשְוא. ָאְבַדן 
ַהַּטַּבַעת ַהְּיָקָרה ִהְדִאיג ְמֹאד ֶאת ַהְּיהּוִדי ְוִהְטִריד ֶאת ַאְנֵׁשי ֵּביתֹו. ֵּכיָון ֶׁשֹּלא ִנְמְצָאה - ָאַמר: - 

"ְזכּות ַהַּׁשָּבת ָּתֵגן ָעֵלינּו, ֹלא ֹאַכל ֶאת ִלִּבי, ַהַּטַּבַעת עֹוד ִּתָּמֵצא."
ִמֶּׁשָּבא ָהַעְרִבי ַּבֵּׁשִנית ְלַבֵּקׁש ֶאת ַטַּבְעּתֹו, הֹוִסיף ַהְּיהּוִדי ִלְדחֹותֹו ִמּיֹום ְלִמְׁשֵנהּו, ְוִקָּוה ֶׁשהּוא 
עֹוד ִיְמָצא אֹוָתּה. ָהַעְרִבי ַאף הּוא ָעָׂשה ַעְצמֹו ְּכִמי ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע, ְוָהָיה הֹוֵלְך ּוָבא יֹום ַאַחר יֹום 
"ְלָבֵרר" ִאם ְּכָבר ֻּבַּצע ַהִּתּקּון. ֵּכיָון ֶׁשִּנְתָאֵרְך ַהְּזָמן, ָצַעק ָהַעְרִבי ְוָאַמר: - "ְיהּוִדי, ֵּתן ֶאת ַטַּבְעִּתי, 

ָוֹלא - ֶאְׂשֹרף ֶאת ֵּביְתָך ָּבֵאׁש, ֹלא ֶאְסֹּבל עֹוד ְּדִחּיֹות ְּבֵלְך ְוׁשּוב."
    ִהְרִּגיַע ַהְּיהּוִדי ֶאת ְׁשֵכנֹו ַהּזֹוֵעם ְוִהְבִטיַח לֹו ִּבְפֵני ֵעִדים, ִּכי הּוא ְיַקֵּבל ֶאת ַטַּבְעּתֹו ְּביֹום

        ִראׁשֹון ֶׁשְּלַאַחר ַהַּׁשָּבת.

ֵּכיָון ֶׁשָעְבָרה ַׁשָּבת ִהְׁשִּכים ָהַעְרִבי ְּבַאָּלה ָוֹרַמח ְוָדַרׁש ְּבַמְפִּגיַע ֶאת ַטַּבְעּתֹו.
"ָלָּמה ְּתַאֵּים ָעַלי, ָׁשֵכן טֹוב, ִהֵּנה ַטַּבְעְּתָך ְלָפֶניָך" - ָאַמר ַהְּיהּוִדי ְּבַנַחת ְוהֹוִציא ַטַּבְעּתֹו ֵמַהְּמֵגָרה 

ְוִהִּניָחּה ְלָפָניו.
ָהַעְרִבי ֻהָּכה ְּבַתְדֵהָמה. הּוא ָנַטל ֶאת ַהַּטַּבַעת, ָּבַדק אֹוָתּה ִמָּכל ְצָדֶדיָה ְוָאַמר: - "ָאֵכן זֹוִהי ַטַּבְעִּתי 

ְּבֵעיָנּה, ֵאָלא ֶׁשִּמְׁשּתֹוֵמם ֲאִני ְלַמְרֵאה ֵעיַני."
"ָלָּמה ִּתְׁשּתֹוֵמם, ְיִדיִדי, ֲהֵרי ָמַסְרָּת אֹוָתּה ִלי ְלִתּקּון."

"ַוַּדאי ֶׁשָּמַסְרִּתי אֹוָתּה ְלָך ְלִתּקּון, ֵאָלא ֶׁשּיֹוֵדַע ֲאִני ִּכי ִמיֶׁשהּו ָּגַנב אֹוָתּה ִמְּמָך ְוֶהֱעִליָמּה, ַוֲאִני 
ּתֹוֶהה ֵּכיַצד ִהיא ָחְזָרה ּוָבָאה ְלָיְדָך, ֲהֹלא ֶזה ֶּבֱאֶמת ֶּפֶלא ָעצּום!"

"ִאם ָּכְך ַאָּתה אֹוֵמר, ַוַּדאי ְזכּות ַהַּׁשָּבת ִהיא ֶׁשָעְמָדה ִלי ּוָמְנָעה ְּבַעד ַהַּגָּנב ִמְּלָהַרע ִלי..."
"ֱאֶמת, ָחַׁשְבִּתי ָעֶליָך ָרָעה, ַוֲאִני ִמְצַטֵער ּוִמְתָחֵרט ַעל ָּכְך. ָאָּנא, ַהְסֵּבר ִלי ֵּכיַצד ָׁשָבה ַהַּטַּבַעת 

ְלָיֶדיָך, ְוַאְכִּפיל ַוֲאַׁשֵּלׁש ֶאת ְׂשָכְרָך!"
"ַאָּתה ָּגַנְבָּת אֹוָתּה ְוִהְׁשַלְכָּת אֹוָתּה ַלָּים ְוַהַּׁשָּבת ֶהֱחִזיָרה אֹוָתּה..."

"ֶזהּו ַהָּדָבר ֶׁשֲאִני ׁשֹוֵאל, ֵּכיַצד ָיְכָלה ַהַּׁשָּבת ְלַהֲחִזיָרּה?"
"ִׁשְלׁשֹום ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ָׁשַלְחִּתי ֶאת ִּבִּתי ִלְקנֹות ָּדִגים ִלְכבֹוד ַׁשָּבת. ַהָּׁשָעה ָהְיָתה ְּכָבר ְמֻאֶחֶרת ְוֹלא 
ִנְמְצאּו עֹוד ָּדִגים ַּבּׁשּוק. ִמֶּׁשָעְמָדה ָלׁשּוב ַהַּבְיָתה, ִזֵּמן ָלּה ַהָּקָּב"ֻה ַּדָּיג ֶאָחד ֶׁשָחַזר אֹוָתּה ָׁשָעה 
ַהִּנְקָרִאים  ָּדִגים טֹוִבים  ָּגדֹול, ֵמאֹוָתם  ֶאָחד  ָּדג  ִמֶּמּנּו  ָקְנָתה  ְטִרִּיים.  ָּדִגים  ָהיּו  ּוְבַסּלֹו  ַהָּים,  ִמן 
ִנְמְצָאה  ִלְפֵני ִּבּׁשּולֹו,  ַהָּדג  ֶׁשָּפְתָחה ֶאת אֹותֹו  ֵּכיָון  ְוַחְסּדֹו.  ַלָּקָּב"ֻה ַעל טּובֹו  ְוהֹוְדָתה  "ִסְכֵלּה", 

ַהַּטַּבַעת ֲהֲאבּוָדה ֲחבּוָיה ְּבִבְטנֹו."
ַאְך ִּכָּלה ַהְּיהּוִדי ְלַסֵּפר ֶאת ִסּפּורֹו, ְוָהַעְרִבי ִהְכִריז ַעל ְרצֹונֹו ְלִהְתַּגֵּיר. הּוא ָאַמר: - "ְיִהי ֶחְלִקי ִעם 

ַעם ְמַקְּדֵׁשי ְׁשִביִעי, רֹוֶצה ֲאִני ְלִהָּמנֹות ַעל ַאְנֵׁשי ַהַּׁשָּבת."
"ְלַאט ְלָך, ְיִדיִדי" - ָאַמר ַהּצֹוֵרף - ַּדת ַהְּיהּוִדים ָצָרה ְמֹאד ְוֹלא ּתּוַכל ִלְסֹּבל ֶאת ֻעָּלּה ּוִמְגְּבלֹוֶתיָה. 

טֹוב ְלָך, ֵאפֹוא, ְּבָדְתָך ָהְרָחָבה ְוַהַּמִּתיָרִנית.
ַּדת  ֶׁשל  ּוִמְצוֹוֶתיָה  ֻחֶּקיָה  ָּכל  ְּבַאֲהָבה  ָעַלי  ֲאִני  ְמַקֵּבל  ִּבי,  ָאׁשּוב  ְוֹלא  ְלִהְתַּגֵּיר  ְּכָבר  "ֶהֱחַלְטִּתי 

ֹמֶׁשה."
ּוִמֶּׁשָרָאה ַהּצֹוֵרף ִּכי ָהַעְרִבי ָחָזק ְּבַדְעּתֹו, ָעַמד ְוִגֵּיר אֹותֹו ְוִהְטִּבילֹו ַּכָּדת ְוַכִּדין ְוִהְכִניסֹו ַּתַחת ַּכְנֵפי 
ַהְּׁשִכיָנה ְוָעָׂשָאהּו ֻׁשָּתף לֹו ַּבֲעבֹוָדתֹו. אֹותֹו ֵּגר ֶצֶדק ַנֲעָׂשה ְיהּוִדי ְיֵרא ָׁשַמִים, ְמַקֵּים ִמְצוֹות ַקּלֹות 
ְּכַבֲחמּורֹות, ְוִלְפֵני ָּכל ַמֲעֶׂשה ֶׁשָהָיה עֹוֶׂשה, ִהְרִּגיל ַעְצמֹו לֹוַמר: "ְזכּות ַהַּׁשָּבת ַתֲעֹמד ָלנּו ּוְלָכל 

ִיְׂשָרֵאל, ָאֵמן!" ְוַלּׁשֹוְמִעים ִיְנַעם ְוַעל ַהְּמַסֵּפר ָּתֹבא ִּבְרַּכת טֹוב.
ְוַעל ְּכגֹון ָּדא ָאְמרּו ֲחָכִמים: ָלַדַעת ִּכי ֲאִני ה' ְמַקִּדְׁשֶכם. ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלֹמֶׁשה: ַמָּתָנה 
ָּבְבִלי  )ַּתְלמּוד  ְוהֹוִדיֵעם:  ֵלְך  ְלִיְׂשָרֵאל  ִלְּתָנּה  ְמַבֵּקׁש  ַוֲאִני  ְוַׁשָּבת ְׁשָמּה,  ְּגָנַזי  ְּבֵבית  ִלי  ֵיׁש  טֹוָבה 

ַמֶּסֶכת ַׁשָּבת י ע"ב(

ת בָּ ְזכּות ַהשַּׁ
ְמֻבָּסס ַעל ִּפי ִנִּסים ִּבְנָיִמין ַּגְמִליֵאִלי, ְוֵיֵצא ָלאֹור ְּבֶעְזַרת ה' ְּבָקרֹוב ְּבֵסֶפר "ַאָּגדֹות ֵּתיָמן".
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יפּו  ׁשּורֹות ִליֵמי ָהעֶֹמר, ַהקִּ ים ַהקְּ לִּ ְפזֶֹרת ֶאת ַהמִּ תֹוְך ַהתִּ שּׂו בְּ ַחפְּ
ְזּכּו... ְלחּו ְואּוַלי תִּ ְפזֶֹרת, שִׁ תֹוְך ַהתִּ בְּ

ּתֹוָרה,  ן  ַמתַּ ים,  ִחטִּ ְקִציר  ָהעֶֹמר,  ְסִפיַרת  ָאבֹות,  ְרֵקי  פִּ

ִמְנֲהֵגי  יֹום,  ים  ֲחִמשִּׁ עֶֹמר,  בָּ ל"ג  ֵלי,  ִמשְׁ ֶאְתמֹול, 

ְלֵמי. שַׁ בּוֵעי  שָׁ ְבָעא  שִׁ ָנא,  ַהאְידַּ בּועֹות,  שָׁ ֲאֵבלּות, 
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