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לק”י

זמני כניסת ויציאת השבת

ַהֻּבְרְסִקי,  ֶאל  הֹוֵלְך  ַהְּגִויל,  ַעל  ּתֹוָרה  ֵסֶפר  ִלְכֹּתב  רֹוֶצה  ַהּסֹוֵפר  ִאם 
ָּגְלִמִּיים  לֹו  מֹוְכָרן  ְוָהַעְבָדן  ְּכֶחְפצֹו,  ְמֻעָּבִדים  ְּכָבִׂשים  עֹורֹות  ּבֹוֵרר 
ַמִים,  ְּבִזּלּוף  ְמַרְּכָכן  ְלֵביתֹו,  ְמִביָאן  ַהּסֹוֵפר  ִּתּקּון.  ְוֹלא  ִקּצּוַע  ִמְּבִלי 
ַהִּנְקָרא  ְּכִלי  ְיֵדי  ַעל  ַהָּבָׂשר  ֶׁשְּלַצד  ָּפִנים  ּוַמֲחִליק  ּוְמַמְּתָחן  ְוׁשֹוְטָחן 
ַמְּבֲׁשֵרּה, ְוַאַחר ָּכְך חֹוֵתְך ַהִּיְתרֹונֹות ְוַהְּקָרנֹות ֶׁשַּבְּקָצוֹות ַעד ֶׁשִּיְהֶיה 
ְלֵעין  ַהּדֹוֶמה  ִהִרּד  ְּבֶצַבע  ַהְּיִריָעה  צֹוֵבַע  ְוָאז  ְמֻרַּבַעת,  ְיִריָעה  ָהעֹור 
ַסְרֵּגל  ַהִּנְקָרא  ִּבְכִלי  ְנָקִבים  ַהְּיִריָעה  ְקצֹות  ִּבְׁשֵני  ְורֹוֵׁשם  ַהַּכְרֹּכם, 
ְּכִמְנַין ַהִּׁשִּטין ַהְּנהּוִגים, ּוְמַׂשְרֵטט ַאַחר ֶׁשְּמַׁשְפֵׁשף ְּפֵני ְיִריָעה ֶׁשְּבַצד 
ֵׂשָער, ְּבֶאֶבן ֲחָלָקה ָיֶפה, ִּבְכֵדי ֶׁשִּתְהֶיה ְראּוָיה ְונֹוָחה ִלְכִתיָבה ּוְמַחֵּלק 

ַהַּדִּפים ּוַמְתִחיל ְמַלאְכּתֹו.
ֹרב ַהּסֹוְפִרים ֻאָּמִנים ְלַעֵּבד ְקָלִפים, 
ַהְּמָלאכֹות  ָּכל  עֹוֶׂשה  ְוַהּסֹוֵפר 
ּוַמֲחִליק  ַהְּגִויל,  ְּבַמֲעֵׂשה  ֶׁשִּנְזְּכרּו 
ְּפֵני ָהעֹור ֶׁשְּלַצד ָּבָׂשר ִׁשעּור ָהָראּוי 
ְוֵאינֹו  ָלָבן  ּוַמְׁשִאירֹו  ָעָליו,  ִלְכֹּתב 

צֹוְבעֹו ְּבׁשּום ֶצַבע.
ְּבֵתיָמן,  ִנְמָצא  ֵאין  ַהּדּוְכסּוְסטּוס 
ַלֲחֹלק  ַהּיֹוְדִעים  ֻאָּמִנים  ֵאין  ִּכי 
ֵאיָנם  ְוַהְּדיֹו  ִלְׁשַנִים,  ָהעֹור  ֶאת 
ַעְפָצא  ְּבֵמי  ִּכי ִאם  יֹוְדִעים ַלֲעׂשֹותֹו 
ְוַקְנקּוְנּתֹום, ַאֲחָריּות ִּתּקּון ַהְּכִתיָבה 

ְוַהַהָּגָהה ַעל ַהּסֹוֵפר.

מו“ר  הרה“ג  הדיין  אבירן יצחק הלוי  שליט“א 

*לפי זמן ת”א.
לזמן ירושלים יש להוריד 
15 דקות לכניסת השבת,
לזמן חיפה להוריד 9 
דקות לכניסת השבת.
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ְּבֹחֶדׁש ִסיָון ֶׁשּבֹו ִנְּתָנה ַהּתֹוָרה, ִלְפֵני ְׁשמֹוִנים ְוָחֵמׁש ָׁשִנים, 
ִהְסַּתֵּלק ְלֵבית עֹוָלמֹו ַרָּבּה ַהָּגדֹול ֶׁשל ָהִעיר ַצְנַעא ֶׁשְּבֵתיָמן, ְזֵקִני 

ַהָּגאֹון ָהָרב ִיְחֵיא ִיְצָחק ַהֵּלִוי זצוק”ל.
ָּכתּוב ַּבִּמְדָרׁש )ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ַרָּבה א’, ד’(, ְּבָׁשָעה ֶׁשָעְמדּו 
ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני ַהר ִסיַני ְלַקֵּבל ַהּתֹוָרה, ָאַמר ָלֶהם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, 
ָהִביאּו ִלי ֲעֵרִבים טֹוִבים ֶׁשִּתְׁשְמרּוָה ַוֲאִני נֹוְתָנם ָלֶכם. ִּבְּקׁשּו ְלָהִביא ֶאת ֲאבֹוֵתינּו, 
ְנִביֵאינּו, ְוֹלא ִקֵּבל. ָאְמרּו, ֲהֵרי ָּבֵנינּו עֹוְרִבים אֹוָתנּו. ָאַמר ַהָּקדֹוׁש  ְוֹלא ִקֵּבל. ֶאת 
ְיֵדיֶהם ֶאְּתֶנָּנה ָלֶכם, ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב “ִמִּפי  ַוַּדאי ֲעֵרִבים טֹוִבים, ַעל  ָּברּוְך הּוא, ֵאּלּו 
ֹעז  ֶׁשֶּנֱאַמר “ה’  ֹעז ֵאָלא ּתֹוָרה,  ְוֵאין  ִיַּסְדָּת ֹעז” )תהלים ח’, ג’(,  ְוֹיְנִקים  עֹוְלִלים 
ָהֲעֻרָּבה  ֵהם  ֵהם  ָודֹור,  ּדֹור  ְּבָכל  ָאנּו,  ְיָלֵדינּו  ָּכְך  י”א(.  כ”ט,  )תהלים  ִיֵּתן”  ְלַעּמֹו 
ְלִׁשּמּור ַהָּמֹסֶרת ּוְלִהָּמֵׁשְך ַהְנָחָלָתּה ְלדֹורֹות עֹוָלם, ַעד ִּביַאת ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו, ּוִמֵּמיָלא 

מּוֶבֶנת ַהֲחִׁשיבּות ְּבִחּנּוָכם ָהָראּוי.
ַהָּכתּוב  ַעל  ָחְכָמה,  ֶמֶׁשְך  ַּבַעל  ַהֹּכֵהן,  ִׂשְמָחה  ֵמִאיר  ַרֵּבנּו  ִּדְבֵרי  ֵהם  ְידּוִעים 
ְּבֵסֶפר ְׁשמֹות )י”א ג’(: “ַּגם ָהִאיׁש ֹמֶׁשה ָּגדֹול ְמֹאד ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְּבֵעיֵני ַעְבֵדי ַפְרֹעה 
ּוְבֵעיֵני ָהָעם”, ִּכי ֵיׁש ִמי ֶׁשְּכבֹודֹו ַרב ֵאֶצל ַהִּנְכָּבִדים ְוַהָּׂשִרים ַהְּגבֹוִהים ְוָרֵמי ַהַּמֲעָלה, 
ַהֲהמֹוִנים  ֵאֶצל  ַרב  ֶׁשְּכבֹודֹו  ִמי  ְוֵיׁש  ּוְבָעְׁשרֹו.  ִּבְגֻדָּלתֹו  ְּבָחְכָמתֹו,  ְמֻצָּין  ֶׁשהּוא  ְלִפי 
ְוַהְּפׁשּוִטים ַּדְוָקא, ְלִפי ֶׁשהּוא ְמֻצָּין ְּבִׁשְפלּותֹו ְוַעְנְוָתנּותֹו. ָזָכה ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ֶׁשָהָיה ְׁשמֹו 
ַהִּנְכָּבִדים ְוַהֲחׁשּוִבים ּוְכַלֵּפיֶהם ָאְמָרה ַהּתֹוָרה “ְּבֵעיֵני ַעְבֵדי  ָּגדֹול ֵאֶצל ַהֹּכל, ֵאֶצל 
ְוַהְּפׁשּוִטים ּוְכַלֵּפיֶהם ָאְמָרה ַהּתֹוָרה “ּוְבֵעיֵני ָהָעם”. ָּכְך  ְוֵאֶצל ַהֲהמֹוִנִּיים  ַפְרֹעה”, 
“ֶּבן ֹמֶׁשה”, ַרֵּבנּו ִיְחֵיא ִיְצָחק ַהֵּלִוי ֶׁשֵּׁשם ָאִביו ָהָיה ַרִּבי ֹמֶׁשה, ָהְיָתה ַהַהֲעָרָצה ֵאָליו 
ֵאֶצל ַהֹּכל. ַרּבֹות ִנְכַּתב ְועֹוד ִיָּכֵתב, ַעל ַהְׁשָּפָעתֹו ַהְרֵּבה ְּבָכל ְּתחּוֵמי ַהְנָהַגת ַהְּקִהָּלה, 
אּוָלם ְנֻקָּדה ַאַחת ּוְמיֶֻחֶדת ֵיׁש ְלַחֵּדד: ָמֹסֶרת ִהיא ָּדָבר ַהִּנְמָסר ִמּדֹור ְלדֹור, ִמְתַמֵּׁשְך 
ַהָּצִעיר,  ַהּדֹור  ְלִחּנּוכֹו ֶׁשל  ִמְתַיֶחֶסת  ְּביֹוֵתר  ָהַרָּבה  ַהֲחִׁשיבּות  ּוִמֵּמיָלא  ּוִמְׁשַּתְלֵׁשל, 

הּוא ֲאֶׁשר ִיְפַרח ְוִיְגַּדל ְוַיְנִהיג ֶאת ַהּדֹורֹות ַהָּבִאים.
ְּבָכְך מּוֶבֶנת ַמֲעַלת ַהְׁשָּפָעתֹו ֶׁשל ַרֵּבנּו ִיְחֵיא ִיְצָחק ַהֵּלִוי ַעל ּדֹוֵרנּו ָאנּו, ַּכֲאֶׁשר 
ַהֲעָבַרת  ְלֶהְמֵׁשְך  ָּדַאג  ּוְבָכְך  ֵאל,  ֵּבית  ָהעֹוָלה  ַּבְּמִסָּלה  ִהְדִריְך  ַהָּצִעיר  ַהּדֹור  ֶאת  ַּגם 
ַהָּמֹסֶרת ַהֶּנֱאָמָנה ִמּדֹור ְלדֹור. ַרֵּבנּו ָהָיה ִמן ָהִראׁשֹוִנים ֲאֶׁשר ִּבְּקׁשּו ִלְדֹאג ְלִחּנּוָכם 
ֶׁשל ַיְלֵדי ִיְׂשָרֵאל, ַּבֲהָקַמת ּוְבִיּסּוד ֵּבית ֵסֶפר ְלָבִנים ְּבִעיר ַהִּביָרה. ַּגם ִּבְגֵזַרת ַהְּיתֹוִמים 
ַהּנֹוָרָאה, ָּבּה ִּבְּקׁשּו ַהִּׁשְלטֹונֹות ְלַהֲעִביר ַעל ָּדָתם ְיָלִדים ַרִּכים ַרִּבים, ָעַמד ַרֵּבנּו ְּבֹראׁש 
ַהּלֹוֲחִמים ַּבְּגֵזָרה ְוִהְצִליַח ְלַהְבִריַח ַרִּבים ֵמֶהם ֶאל ִמחּוץ ְלֵתיָמן, ּוְבָכְך ְלַהִּציָלם ִמְּׁשָמד.
ְּבֹראׁש ַּדֲאגֹוָתיו ּוָפֳעָליו ָהְיָתה ַהְּדָאָגה ְלִחּנּוְך ַיְלֵדי ֵּתיָמן. הּוא ָׁשַלח ְׁשִליִחים 
ְלָכל ַקְצֵוי ֵּתיָמן ּוְלָכל ִיּׁשּוב ְוִיּׁשּוב, ְּכֵדי ַלֲעֹמד ַעל ָצְרֵכיֶהם ֶׁשל ַהְּקִהּלֹות ִּבְתחּום ַהִחּנּוְך 
ְוָצְרֵכי ַהָּדת ִּבְכָלל, ְוהּוא ָּתַבע ֵמָראֵׁשי ַהְּקִהּלֹות ֲהָקַמת ִמְסָּגרֹות ְלִחּנּוְך חֹוָבה ְלַיְלֵדי 
ֵּתיָמן. ַעל ְיֵדי ְׁשִליחֹו ַהֶּנֱאָמן, ַהָּגאֹון ָהָרב ִיְחֵיא ַנחּום זצוק”ל, ִּבֵּצר ִלְבִלי ֶהֵּכר ֶאת 
ָּכל ַמֲעֶרֶכת ַהִחּנּוְך ְוַההֹוָרָאה ְּבָכל ַרֲחֵבי ֵּתיָמן ְוֶהֱעִמיָדה ַעל ָהֶעְקרֹונֹות ַהִהְלָכִתִּיים, 
ַהְּמַחְּיִבים ֶאת ַההֹוִרים ְלַלֵּמד ֶאת ְּבֵניֶהם ּוְלַהֲעִמיד ָלֶהם מֹוִרים ּוְמַלְּמִדים ְלִמּמּוׁש 

ָהְיָתה  ַלָּדָבר  ֻּדְגָמה  ַהּזֹו.  ַהִחּנּוִכית  ַהחֹוָבה 
ְּבפּוִרים, ַּכֲאֶׁשר ָהיּו ַהְּיָלִדים ְרִגיִלים ְלפֹוֵצץ 
שיש  לב  “ִקִּריח}לשים  ַהִּנְקָרִאים  ַנָּפִצים 
ַרֵּבנּו  ָמַנע  ַרָּבנּותֹו,  ִּבְזַמן  ברי”ש{”.  דגש 
ִיְחֵיא ִיְצָחק ֶאת ַהְּיָלִדים ִמִּמְנָהג ֶזה, ְּבַטֲעָנה 
ְיהּוִדית.  ִׂשְמָחה  ֶׁשל  ַּדְרָּכּה  ִהיא  ָּכְך  ֶׁשֹּלא 
ְלַאַחר ְּפִטיָרתֹו, ֹלא ָעָלה ִּביֵדי ְמַמֵּלא ְמקֹומֹו 
ִלְמֹנַע ֶאת ַהְּיָלִדים ִמִּמְנָהָגם, ְוַאְדַרָּבה, ֶאָחד 
ִמִּמְתַנְּגָדיו ֵהֵעז ָּפָניו ְוִהְׁשִליְך ְלתֹוְך ֲחַצר ָהָרב 
ֶזה. ַאַחר  ְּבֶזה  ֶׁשִהְתּפֹוְצצּו  ַנָּפִצים,  ֲאגַֻּדת 
ִעם ֹזאת ָחַמל ַעל ַיְלֵדי ִיְׂשָרֵאל ְוָדַאג 
ֶׁשֶאָחד  ִמְצָוה,  ִּבְסעּוַדת  ֵאַרע  ָּכְך  ִלְכבֹוָדם. 
ְוַהָּגאֹון  ְּבַיד ְׂשֹמאל,  ִהִּגיׁש ִּתְקֹרֶבת  ַהְּיָלִדים 
ְוָקָרא:  ָקַפץ  זצוק”ל  ִעַזְיִרי  ְסַעְדָיה  ָהָרב 
ְּבַיד  ְלַהִּגיׁש  ֶׁשֵאין  ֵלאֹמר  ָאֳחָרא”,  “ִסְטָרא 
ַרֵּבנּו  ּוְגבּורֹות.  ִּדיִנים  ַהְּמַסֶּמֶלת  ְׂשֹמאל, 
ְּגדֹוֵלי  ִּבְפֵני  ַהֶּיֶלד  ֶׁשל  ְלָבְׁשּתֹו  ַחׁש  ִיְחֵיא 
ַהּדֹור, ְוִהְפִטיר ִמָּיד: “ִקֵּבל ִּבְׂשֹמאל - ָּכֵׁשר”.

ֵני ָהָאדֹן ְיי ֱאלֵֹהי ִישְָׂרֵאּל"  ל ְזכּוְרָך ֶאת פְּ ָנה ֵיָרֶאה כָּ שָּׁ ָעִמים בַּ לֹׁש פְּ "שָׁ

ִּכֵהן  ֶׁשְּלָיִמים  זצוק”ל,  ֻחַּבאֵרּה  ַחִּיים  ָהָרב  ַהָּגאֹון  ָהָיה  ַהְּגדֹוִלים  ִמַּתְלִמיָדיו  ֶאָחד 
ְּבעֹודֹו  ְּבַיְלּדּותֹו,  ַּדְוָקא  ָהְיָתה  ְצִמיָחתֹו  ֵראִׁשית  ִנְתּבֹוֵנן,  ִאם  ַהֹּקֶדׁש.  ְּבֶאֶרץ  ּוְכַדָּין  ְּכָרב 
ָצִעיר ְלָיִמים, אֹו ָאז ֵקְרבֹו ַרֵּבנּו ִיְחֵיא ְוִטֵּפַח ֶאת ִּכְׁשרֹונֹוָתיו ַהְּברּוִכים. ְוָכְך ֵּתַאר ְּבנֹו, ְזֵקִני 
ַהָּגאֹון ָהָרב ָׁשלֹום ִיְצָחק ַהֵּלִוי זצוק”ל: עֹוד ְּבַׁשַחר ַיְלּדּותֹו ָהָיה ָהָרב ַחִּיים ֻחַּבאֵרּה יֹוֵצא 
ְּבֶׁשל  ָהָרב  ַעל  ְמֹאד  ִהְתַחֵּבב  ַהֵּלִוי זצ”ל.  ִיְצָחק  ִיְחֵיא  ָהָרב  ְוִרִּבי  ֲאדֹוִני מֹוִרי  ְּבֵבית  ּוָבא 
ִּכְׁשרֹונֹוָתיו ַהְּמֻעִּלים ּוִמּדֹוָתיו ַהְּתרּוִמּיֹות, ְוהּוא ַאף ִנֵּבא לֹו ֶׁשַּיִּגיַע ִלְגדֹולֹות. ְּבעֹוֶדּנּו ַנַער 

ָעַבר ִלְלֹמד ְוַלֲהגֹות ַּבּתֹוָרה, ְּבֵבית ִמְדָרׁשֹו ֶׁשל ָהָרב.
ָהָיה  ַלְיָלה  ּוִמֵּדי  ָהָיה  ָּגדֹול  ַׁשְקָדן  ְּדָבָריו.  ֶאת  ַּבָּצָמא  ְוָׁשָתה  ְּבִצּלֹו  ִהְסּתֹוֵפף  הּוא 
ַמְׁשִּכים ִלְלֹמד ְּגָמָרא ּופֹוְסִקים ְּכַדְרָּכם ֶׁשל ָּכל ַחְכֵמי ֵּתיָמן. ֹעֶנג ְמיָֻחד ָהָיה ִלְראֹות ַנַער ַרְך 
ַּבָּׁשִנים ָּכמֹוהּו ַמְקִּדים ָּבַאְׁשֹמֶרת ַהְּׁשִנָּיה, ָלֹרן ְּבִרָּנה ֶׁשל ּתֹוָרה, ִעם ְקִׁשיִׁשים ִמֶּמּנּו ְּבָׁשִנים. 
ְזכּוָרִני אֹוָתּה ְּדמּות ַהַּמְזִהיָרה ֵּכיַצד ָהְיָתה ְׁשקּוָעה ֹראָׁשּה ְוֻרָּבּה ְּבסּוְגַית ַהְּגָמָרא. ְּבֵבית 
ִמְדָרׁש ֶזה ְּבִצּלֹו ֶׁשל ָהָרב, ֻהְטְּבעּו ְוֻהְחְּתמּו ִּגיָׁשתֹו ַהְּצלּוָלה ַּבִּלּמּוד ּוִמּדֹוָתיו ַהַּנֲעלֹות. ַעד 

ָּכאן ְּדָבָריו ֶׁשל ָהָרב ָׁשלֹום זצ”ל.
ּדֹוֶמה ִּכי ְּבָכְך רֹוִאים ָאנּו ַמִהי ַהֶּדֶרְך ְלַגֵּדל ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ּוְלַהְצִמיַח ּדֹור ְמֹפָאר. 
ִנְזֶּכה  ְוָכְך, ִמְּדָרָכיו ַהְּקדֹוׁשֹות ָעֵלינּו ִלְלֹמד, ּוִבְנִתיבֹוָתיו ְלַהֵּלְך, ּוִמּתֹוְך ַהְּׁשִאיָפה ְלַגְדלּות 

ְּבֶעְזַרת ה’ ַלֲעלֹות ּוְלִהְתַעּלֹות.

ְמֶלאֶכת ּכֹוְתֵבי ִסְפֵרי ּתֹוָרה - 
הרה"ג ַעְמָרם ֹקַרח זצ"ל

ירחון לחודש שבט התשע”ו ליצירה בשכ”ז לשטרות
העורך: שמואל מחפוד יצ”ו  כתובת המערכת: רחוב הגר”א 1, ראש-העין

לק”י

זמני כניסת השבת
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מבצע לחודש סיון
)מ-26.5.17 עד-23.6.17 למניינם(

לק"י

המבצע מוגבל ללקוחות פרטיים ולא למשווקים 
ולחודש סיון 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 * *

במחיר של: 47 ש"ח

במקום: 80 ש"ח

גופיה ציצית 
בקשר תימני

גופיה ציצית 100% כותנה 
פתיל  עם  ביותר  איכותית 
בקשר  יד  עבודת  עבה 

תימני. בכל המידות.

ניתן להשיג את מוצרינו גם ב:

סיון
ש 

ד
חו

ל
ע 

צ
ב

מ

ִעים אלעזר עראקי הי”ו ַהּזֹוֶכה ְלחֶֹדׁש אייר ַהיֶֶּלד ַהנָּ

ין ַהּפֹוְתִרים ְנכֹוָנה יְֻגָרל ַמְכַואט ְמפָֹאר, בֵּ

ָר”א 1 רֹאׁש ָהַעִין. מּוֵאל ַמְחפּוד - ַהגְּ לַֹח ִלשְׁ ְתרֹונֹות ֵיׁש ִלשְׁ ֶאת ַהפִּ
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ָהֹיה ָהָיה ַנַער ָיתֹום, ַעם ָאֶרץ, ֹלא ָיַדע ֲאִפּלּו ֻקְרַנּת ַאֶלף ]=קֹוָצּה ֶׁשל ַאֶל"ף[ ְוֹלא ָלַמד ִלְסֹּפר ַעד 
ֶעֶׂשר. ְּכֵדי ָלַדַעת ֵאיָמַתי ָחל יֹום ַׁשָּבת, ָהָיה סֹוֵפר ַאְבֵני ָחָצץ )ְיִעּד ֲחַצם( ּוְבֶעְזָרָתם ָהָיה מֹוֶנה 

ֶאת ִמְסַּפר ַהָּיִמים ְולֹוֵמד ְּבֵאיֶזה יֹום ְּבָׁשבּוַע הּוא עֹוֵמד.
ָלֶלֶכת  ֶהָעִני  ַלָּיתֹום  לֹו  ִהִּציַע  ַהֵהֶלְך  ָהָרב  נֹוֵדד.  ֶאָחד  ָרב  ָיתֹום  אֹותֹו  ֶׁשל  ְּבִעירֹו  ָעַבר  ַּפַעם 
ִעּמֹו - ְלִהָּלוֹות ֵאָליו ְּבָכל ֲאֶׁשר ֵיֵלְך ּוְלַׁשְּמׁשֹו - ְוהּוא ִיְדַאג ִלְמזֹונֹו ִויַלְּמדֹו ּתֹוָרה. ַהָּיתֹום ִקֵּבל 
ַּדְעּתֹו  ַמִּסיַח  ֵאינֹו  ְוַהַּנַער  ֲחִמיִׁשי,  יֹום  ַעד  ִראׁשֹון  ִמּיֹום  ַּבֶּדֶרְך  ָהְלכּו  ִעּמֹו.  ְוָהַלְך  ַהַהָּצָעה  ֶאת 
ֵמַהֲחָצִצּיֹות ְוֵאינֹו ׁשֹוֵכַח ִלְסֹּפר ֶאת ַהָּיִמים. ְּבָצֳהֵרי יֹום ִׁשִּׁשי, ַּכֲאֶׁשר ַהַּׁשָּיָרה ָהְיָתה עֹוָׂשה ַּדְרָּכּה 
ְּבֵלב ִלּבֹו ֶׁשל ִמְדָּבר ׁשֹוֵמם, ָעַמד ַהַּנַער ְּבֶאְמַצע ַהֶּדֶרְך ְוֹלא ָרָצה עֹוד ַלֲעׂשֹות ַצַעד נֹוָסף. "ַׁשָּבת" 

- הּוא ָאַמר - "ֹלא ֲאַחֵּלל ֶאת ַהַּׁשָּבת!"
ִהְפִציר ּבֹו ָהָרב ְלַהְמִׁשיְך ָלֶלֶכת ָהְלָאה, ִּכי ָאַמר: "ֵהן עֹוד ַהּיֹום ָּגדֹול ְוָלָּמה ֵנֵׁשב ַּבִּמְדָּבר ַהְּמֻסָּכן 
ַהֶּזה", ַאְך הּוא ְּבַאַחת: - "ַׁשָּבת!" ִהְבִהילּו אֹותֹו ַאְנֵׁשי ַהַּׁשָּיָרה ְוִהְּלכּו ָעָליו ֵאיִמים ֵמַהַּסָּכנֹות 
ַהְּצפּויֹות לֹו ַּבִּמְדָּבר, ְוהּוא ֹלא ִהְתַרֵּגׁש ְוֹלא ִנְבָהל. ָראּו ֶׁשֹּלא יּוְכלּו לֹו - ָנדּו לֹו ְּבֹראָׁשם ְוָהְלכּו...
ַהּיֹום ַרד ְוַהַּלְיָלה ָּבא - ּוַמְלָאְך ָׁשלּוַח ָּבא ְלָׁשְמרֹו ִמַּסָּכנֹות ַהַּלְיָלה ּוְלַנּסֹותֹו ְּבִנָּסיֹון. ְלֶפַתע ָרָאה 
ַהַּנַער ֶהָעִני ְּדַבר ַמה נֹוֵצץ ְּבתֹוְך ָהֲאֵפָלה. ֶהֱעִמיק ַמָּבטֹו ְוָרָאה ֶׁשַהָּדָבר ַהּנֹוֵצץ ֵאינֹו ֵאָלא ַמְטֵּבַע 

ֶּכֶסף. ַאְך ַעָּתה, ֶׁשַהַּלְיָלה הּוא ֵליל ַׁשָּבת - ָאסּור הּוא ְּבִטְלטּול ְוֵאינֹו ְּכַדאי ֲאִפּלּו ְלַהְרֵהר ּבֹו.
ֲחצֹות ַלְיָלה, ָׁשַמִים ְזרּוִעים ּכֹוָכִבים, ַהָּיתֹום ְמֻצָּנף ַעל ִמְׁשַטח ַסְלִעי, ֹראׁשֹו ֵּבין ִּבְרָּכיו, ִנים ְוֹלא 
ִנים. ַמַּׁשב רּוַח ִמְדָּבִרי ָיֵבׁש ִלֵּטף אֹותֹו ּוָפַקח ֶאת ֵעיָניו. ְּבתֹוְך ָּכְך ִהְגִניב ַמָּבט ְלֵעֶבר ַהַּמְטֵּבַע, 
ִלְראֹות ַהעֹוֶדּנּו ִּבְמקֹומֹו, ְוַהַּפַעם הּוא ָרָאה ֹלא ַמְטֵּבַע ֶאָחד, ֵאָלא ֲעֵרָמה ֶׁשל ַמְטֵּבעֹות ַמְבִהיִקים 

ּוַמְזִריִחים ְּבַאְלֵפי ִצְחצּוִחים. "ַׁשָּבת! ַׁשָּבת!" - ָלַחׁש ְלַעְצמֹו ְוָעַצם ֵעיָניו ְוִנְרַּדם ֵׁשִנית.
ְוִנְצנּוֵצי ַהַחָּמה ִנְׁשַּתְּלחּו ַעל ְּפֵני ֲחָללֹו ֶׁשל ַהִּמְדָּבר, ָּפַקח ַהַּנַער ֶאת  ֵּכיָון ֶׁשָעָלה ַעּמּוד ַהַּׁשַחר 
ֵעיָניו ְוָרָאה ֹלא ֲעֵרָמה ַאַחת ֶׁשל ֶּכֶסף ֵאָלא ֲעֵרמֹות ַרּבֹות, ַמָּמׁש ָממֹון ֹקַרח... ִאם ְרצֹונֹו ִלְהיֹות 
ָעִׁשיר ַאִּדיר - ִהֵּנה ַהְּבִחיָרה ְּבָידֹו. ָּכל ַמה ֶׁשהּוא ָצִריְך ַלֲעׂשֹות - ְלהֹוִׁשיט ָיד ּוְלַמֵּלא ֶאת ִּכיָסיו... 
ֲאָבל, ֵּכיָון ֶׁשַּׁשָּבת ַהּיֹום, ֵאין ְּבֵרָרה ֵאָלא ְלַוֵּתר ַעל ָּכל ָהֹעֶׁשר ַהָּפרּוׂש ְלַרְגָליו ְוִלְדחֹות אֹותֹו. - 
"ַׁשָּבת, ַׁשָּבת, ַׁשָּבת!" - ָחַזר ַהַּנַער ֶהָעִני ְוִהְזִּכיר ְלַעְצמֹו ֶאת ְקֻדַּׁשת ַהּיֹום ְוִהְתַעֵּלם ִמן ַהַּמְרֶאה 
ֲאֵליֶהן,  ַיַחס  ָּכל  ְלֹלא  ַהֶּכֶסף  ֲעֵרמֹות  ֵּבין  ִהְסּתֹוֵבב  הּוא  ֵעיָניו.  ְלֶנֶגד  ַהְּמַרֵּקד  ְוַהְּמַפֶּתה  ַהָּגדֹול 

ְּכֶׁשהּוא ִנְזָהר ֶׁשֹּלא ִלְנֹּגַע ָּבֶהן, ֲאִפּלּו ִּבְקֵצה ַהִּצֹּפֶרן ֶׁשל ֶאְצַּבע ַרְגלֹו ַהְּקַטָּנה.
ְוֶאְרֶאה ַמה  ְוִנְסַּתְּלָקה ַחָּמה, ָאַמר ַהַּנַער: "ַעָּתה ֶׁשָּיְצָאה ַׁשָּבת - ֲאסּוָרה ָּנא  ֵּכיָון ֶׁשָּפָנה ַהּיֹום 
ִנְפָנה  ְלָפִנים,  ַמָּבטֹו  ֵהיִׁשיר  ִּבְמקֹוָמם."  ְועֹוְמִדים  ַקָּיִמים  עֹוָדם  ְוִאם  ֵאֶּלה  אֹוָצרֹות  ֶׁשל  ִטיָבם 
ְלָיִמין ְוִלְׂשֹמאל ּוְלָאחֹור - ְוֹלא ָמָצא ְּכלּום. ָּכל ָהאֹוָצרֹות ֶׁשָרָאה ְּבֶמֶׁשְך ָּכל ַהּיֹום, ָנֹגּזּו ְוֵאיָנם.    
    נֹוְתָרה ַרק ַמְטֵּבַע ַאַחת ְקַטָּנה ֶׁשָהְיָתה ֻמַּנַחת ָׁשם עֹוד ִמּיֹום ִׁשִּׁשי, ִלְפֵני ְּכִניַסת ַהַּׁשָּבת. ָנַטל 

אֹוָתּה ְוָאַמר: - "ַּגם זֹו ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה!" ָחַזר ְלִעירֹו ּוָמַסר ֶאת ַהַּמְטֵּבַע ְלִאּמֹו.
ָאְמָרה ִאּמֹו: - "ְּבִני, ַקח ֶאת ַהַּמְטֵּבַע ֶׁשָּמָצאָת ּוְתֵנהּו ִלְפלֹוִני ַהּסֹוֵחר, ִהֵּנה הּוא עֹוֵמד ָלֶרֶדת ָלִעיר 

ַעַּדן ִלְסֹחר ְוִלְמֹּכר, ֶאְפָׁשר ִיְקֶנה ּבֹו ֵאיֶזה ָּדָבר ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ְלהֹוִעיל ְלָך..."
ָעָׂשה ַהַּנַער ְּכִמְצַות ִאּמֹו ְוָהַלְך ּוָמַסר ֶאת ַהַּמְטֵּבַע ַלּסֹוֵחר. ָאַמר לֹו: - "ְקֵנה ִלי ְּבַמְטֵּבַע ֶזה ָּכל 
ָּדָבר ֶׁשִּתְמָצא ְלָנכֹון!" ַהּסֹוֵחר, ָחַמל ַעל ַהַּנַער ַהָּיתֹום ְוִקֵּבל ֶאת ַהַּמְטֵּבַע ִמָּידֹו ְוָקַׁשר אֹותֹו ְלֵעיָניו 

ִּבְכַנף ֲאזֹורֹו ְוִהְבִטיַח ַלֲעׂשֹות ְּכַבָּקָׁשתֹו.
ָיַרד ַהּסֹוֵחר ְלַעַּדן ְוָקָנה ְסחֹוָרה, ּוְכֶׁשָעַמד ַלֲחֹזר ְלַאְרצֹו - ִנְזַּכר ְּבַמְטֵּבעֹו ֶׁשל ַהָּיתֹום, ַאְך ֹלא ָיַדע 
ַמה ִלְקנֹות לֹו ּבֹו. ְלַבּסֹוף, ָהַלְך ֶאל סּוק ַאְלֲחַראּג' ]=ׁשּוק ַהְּמִציאֹות[, ְלַחֵּפׂש ְּדַבר ַמה ְּבִהְזַּדְּמנּות, 
ְוָרָאה ַאְרָּגז ָסגּור ֻמָּצע ִלְמִכיָרה. ֶהְחִליט ִלְקנֹותֹו, ִמְּבִלי ָלַדַעת ַמה ֵיׁש ְּבתֹוכֹו, ְוִהִּציַע ִּבְמִחירֹו ֶאת 

ַהַּמְטֵּבַע ֶׁשל ַהָּיתֹום. ַהָּכרֹוז ִקֵּבל ֶאת ַהַהָּצָעה, ּוָמַכר ַאְרָּגז ָנעּול ְּבַמְטֵּבַע ֶאָחד.
ֵחֶלק ִמן ַהְּסחֹוָרה ֶהֱעִמיס ַהּסֹוֵחר ַעל ַּגֵּבי ְּגַמִּלים ְלַהֲעִביר ֶּדֶרְך ַהַּיָּבָׁשה ְוֵחֶלק ַעל ֳאִנּיֹות סֹוֵחר 
ֶׁשֵעינֹו  ְּכֵדי  ָהִאיִׁשִּיים,  ֲחָפָציו  ֵּבין  ִהְׁשִאיר ַהּסֹוֵחר ִעּמֹו  ַהָּנעּול  ַהָּים... ֶאת ָהַאְרָּגז  ֶּדֶרְך  ְלהֹוִביל 

ִּתְהֶיה ְּפקּוָחה ַעל ְרכּוׁשֹו ֶׁשל ַהָּיתֹום ְּבֶמֶׁשְך ָּכל ַהֶּדֶרְך.
ַחַּול ַאל ְמַחִּול! ִזֵּמן ַהְּמַזֵּמן! - ְוַהּסֹוֵחר ִנְקַלע ְּבַדְרּכֹו ֶאל ַאַחד ָהִאִּיים ַהִּנָּדִחים, ְוָהָיה ֶנֱאָלץ ַלֲעלֹות 
ֶאל חֹופֹו ְלִהְצַטֵּיד ְּבָמזֹון ּוַבַּמִים. ֵּכיָון ֶׁשָעָלה, ָרָאה ְלִתְמהֹונֹו ֶאת ָּכל ַאְנֵׁשי ָהִאי נֹוְׂשִאים ַמְקלֹות 
ִּביֵדיֶהם ְוֵהם חֹוְבִטים ָּבֶהם ַעל ָיִמין ְוַעל ְׂשֹמאל. ֵהם ֶהֱחִזיקּו ַמְקלֹוֵתיֶהם ֵּבין ָהֲארּוחֹות ּוִבְזַמן 
ָהֲארּוחֹות, ּוְבָׁשְכָבם ּוְבקּוָמם, ְוִנְראּו ַּכֲאָנִׁשים ֲערּוִכים ַלְקָרב... ֵּכיָון ֶׁשִהְתּבֹוֵנן ְלִסַּבת ִהְתַנֲהגּות 
ְּתמּוָהה זֹו, ִהְתָּבֵרר ַעד ְמֵהָרה ֶׁשַאְנֵׁשי ָהִאי סֹוְבִלים ִמַּמַּכת ַעְכָּבִרים... ַהְּׁשָרִצים ַהַּללּו ֶׁשָרצּו ְּבָכל 
ַרֲחֵבי ָהִאי ְּבֵאין ַמְפִריַע ּוֵמְררּו ֶאת ַחֵּייֶהם ֶׁשל ְּבֵני ָאָדם: ָחְטפּו ֶאת ַהָּמזֹון ֵמַעל ַהֻּׁשְלָחנֹות, ָנְׁשכּו 
ֶאת ָהֲאָנִׁשים ְּבֵעת ְׁשָנָתם, ִחְּבלּו ָּבְרכּוׁש, ְוַהּתֹוָׁשִבים ֲאנּוִסים ְלַנֵהל ֶנְגָּדם ִמְלָחָמה ִּבְלִּתי ּפֹוֶסֶקת.
ְלָפָניו - ָקָרה ָּדָבר ַמְפִליא  ְוִהִּניַח ֶאת ָהַאְרָּגז  ִחֵּפׂש לֹו ַאְכַסְנָיה, ּוָבא ְּבתֹוָכּה ָלנּוַח. ִעם ֶׁשָּיַׁשב 
ּוַמְתִמיַּה: ָּכל ָהַעְכָּבִרים ֶׁשָהיּו ְּבאֹותֹו אּוָלם ֶנֶעְלמּו ְוֵאיָנם. ַּבַעל ָהַאְכַסְנָיה, ֶׁשֵהִבין ִּכי סֹוד ָּגדֹול 
ָיצּוק ְּבַאְרָּגזֹו ֶׁשל ָהאֹוֵרַח, ִהְפִציר ַּבּסֹוֵחר ִלְמֹּכר לֹו אֹותֹו. הּוא ָאַמר: - ֵמֶרַגע ֶׁשֻהְכַנס ַאְרָּגז ֶקֶסם 

ֶזה ְלתֹוְך ַהֶחֶדר, ֶנֶעְלמּו ָּכל ָהַעְכָּבִרים ִמן ַהַּבִית. ֲאִני ֻמְכָרח ִלְקנֹותֹו ְּבָכל ְמִחיר."
ָּפַתח ֶאת ָהַאְרָּגז ּוָמָצא ְּבתֹוכֹו ִׁשְבָעה ֲחתּוִלים ְרֵעִבים ְלֶטֶרף. ַהּסֹוֵחר ָמַכר ָּכל ָחתּול ְּבֶאֶלף ִּדיָנר 

- ּוְבָכְך ִהִּציל ֶאת ּתֹוָׁשֵבי ָהִאי ִמַּמַּכת ָהַעְכָּבִרים.
ְּבָידֹו.  ַּבַּמְטֵּבַע ֶׁשִהְפִקיד  ַהַּנַער ַהָּיתֹום ְוָׁשַאל אֹותֹו ַמה ָקָנה לֹו  ְלִעירֹו, ָהַלְך ֵאָליו  ֵּכיָון ֶׁשִהִּגיַע 

ָאַמר ַהּסֹוֵחר: - "ֲהֹלא ְּתַסֵּפר ִלי, ַנֲעִרי, ַמה ּתֹוָרה ָקִניָת, ַמה ַמֲעֶׂשה ָעִׂשיָת ֶׁשֹּכה ֵהִאיר ַמָּזְלָך"
ְוָנַתן לֹו ֶאת ָּכל  ָאַמר ַהַּנַער - "ּתֹוָרה ֹלא ָלַמְדִּתי ּוַמֲעֶׂשה ֹלא ָעִׂשיִתי, ׁשֹוֵמר ַׁשָּבת ֲאִני." ָעַמד 
ַהָּממֹון ֶׁשְּבָידֹו - ִׁשְבַעת ֲאָלִפים ִּדיָנִרים ְמִחיר ַהֲחתּוִלים, ְוָאַמר: - "ֶזהּו ְׂשָכרֹו ֶׁשל ׁשֹוֵמר ַׁשָּבת!"    

ֵליל ָׁשבּועֹות
ְּבֵליל ֶהָחג יֹוְצִאים ִמֵּבית ַהְּכנֶֶסת ִּבְזִריזּות, ְּכֵדי ְלַקּיֵם ֶאת ְסעּוַדת 

ֶהָחג ּוְלִהְזָּדֵרז ָלׁשּוב ֶאל ֵּבית ַהְּכנֶֶסת, ְלִלּמּוד ַהַּלְיָלה.
ַלְיָלה ֶזה ִנְקָרא "ֵליל ַהְּקִריָאה", ַעל ֵׁשם ֶׁשּלֹוְמִדים ּבֹו ּתֹוָרה ְנִביִאים 

ּוְכתּוִבים, ִמְׁשָניֹות, ְוָכל ַהֵּסֶדר ַהֻּמְדָּפס ְּבִסּדּוֵרי ְסָפַרד.
ּתֹוְך ְּכֵדי ַהִּלּמּוד ׁשֹוִתים ָקֶפה ַחם ֲאֶׁשר ָּכל ֶאָחד ֵמִביא ִעּמֹו, אֹו 
ָנִׁשים ַצְדָקִנּיֹות ְמַנְּדבֹות ֲעבּור ַהִּצּבּור. ְויֵׁש ֶׁשַּגם ְמַזְּלִפים ַעל ְּפנֵיֶהם 
ֵמי ְוָרִדים, ְלֵריַח ּוְלִהְתעֹוְררּות ִמְּתנּוָמה ַוֲעיֵפּות. ְוִיָּתֵכן ֶׁשִעְנַין ִזּלּוף 
ֵמי ַהְּוָרִדים ּדֹוֶמה ְלִמְנָהג ֲחלַֻּקת ִעְּׂשֵבי ָהֵריַח, ְוַכּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש, ֹלא 
ָנְתנּו ִיְׂשָרֵאל ֵריַח טֹוב ָּבעֹוָלם ֵאָלא ְּבִסיָון וכו', ֲהֵרי ָׁשָעה ֶׁשִּתָּנֵתן 

ּתֹוָרה ְלִיְׂשָרֵאל. )ַעל ִּפי ֲעִריַכת ֻׁשְלָחן(
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ת בָּ ׁשֹוֵמר שַׁ
ְמֻבָּסס ַעל ִּפי ִנִּסים ִּבְנָיִמין ַּגְמִליֵאִלי, ְוֵיֵצא ָלאֹור ְּבֶעְזַרת ה' ְּבָקרֹוב ְּבֵסֶפר "ַאָּגדֹות ֵּתיָמן".

ַחְּפׂשּו ְּבתֹוְך ַהִּתְפֹזֶרת ֶאת ַהִּמִּלים ַהְּקׁשּורֹות ְלַחג ַהָּׁשבּועֹות, ִמְלאּו ֶאת 
ַהִּמְׁשְּבצֹות, ַהְתִאימּו ֶאת ַהִּמְסָּפִרים ְלׁשּוַרת ַהִּמְׁשְּבצֹות ֶׁשְּלַמָּטה ּוְתַגּלּו 

ַמה ֵּפרּוׁש ַהִּפְתָגם ַהָּׁשגּור ְּבִפי ֲאבֹוֵתינּו ְּבֵתיָמן. ִׁשְלחּו ְואּוַלי ִּתְזּכּו...
ַהִּפְתָּגם ִּבְמקֹורֹו הּוא: "ִאַלא ַצאֻחַּבּך ֲעַסל, ַלא ִּתְלֲחֹסּה ֻּכֹּלּה".

6. ַהְׁשֵלם ִמֵּסֶפר ִמְׁשֵלי: ַּבן ------ ִיְׂשַמח
 ָאב, ּוֵבן ְּכִסיל ּתּוַגת ִאּמֹו

11   2   10 3. ְׁשמֹו ֶׁשל ַחג ַהָּׁשבּועֹות

2. ַהָּלׁשֹון ֶׁשָּבּה ֵיׁש ַהּנֹוֲהִגים ִלְסֹּפר ֶאת ָהֹעֶמר

 6   18  11  22   4 

7. ְמִגָּלה ֶׁשאֹוָתּה ָנֲהגּו ִלְקרֹא ַּבְּׁשבּועֹות.

6    3   22

1. ֵׁשם ִּכּנּוי ַלֵּסֶפר ֶׁשִּמֶּמּנּו לֹוְמִדים ְּבֵליל ָׁשבּועֹות

5    9   3    11              18   4  18  22 16

4. ָהָרב ֶׁשִחֵּבר ֶאת ָהַאְזָהרֹות.

17  3   22  18  15  20       14  15        13  11  17  12

5. ָסבֹו ֶׁשל ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ִמַּצד ָאִביו.

5   15   3    9 

11  6       5  9       3 14 16 16 17 6     17  4     12 15  5  2      2  22 15 10     11  4

ִמְצאּו ֶאת ַהִּפְתָגם ַהִּמְסַּתֵּתר!

6   22   1   9 


