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לק”י

זמני כניסת ויציאת השבת

ְּתחּוַׁשת ֶהָחג ְּבַמֲחֵנה ַהְּיָלִדים ֵהֵחָּלה ִּבְׁשַעת ֵּבין ָהַעְרַּבִים. ַהִּלּמּוִדים 
ַה'ֶחֶדר'  ִמן  ָחִׁשים  ָהיּו  ַהְּיָלִדים  ָהָרִגיל.  ִמן  ֻמְקָּדם  ִהְסַּתְּימּו  ַּב'ֶחֶדר' 
ְלֵביָתם ּוַמְתִחיִלים ַּבֲהָכנֹות ִלְמִסּבֹוֵתיֶהם. ָהֵאם ָהְיָתה ַמֲעִניָקה ְלָכל 
ֶיֶלד ָמָעה ְקַטָּנה, ּוָבּה ָהָיה קֹוֶנה ֲאגָֻּדה ֶׁשל ְּגָזִרים ַרִּכים ְוַרֲעַנִּנים ְוֻסָּכר 
ַּדק ְּבתֹוֶסֶפת ַאְבָקה ֲאֻדָּמה. ֶאת ַהֻּסָּכר ְוָהַאְבָקה ָנְתנּו ְּבִצְנֶצֶנת ְקַטָּנה, 
ָלֶעֶרב  ְיָלִדים.  ַלֲחֻנָּכה, ְמַׂשֵּמַח ֵלב  ַיִין ָאֹדם  ַוֲהֵרי  ָיְצקּו ַמִים  ֲעֵליֶהם 
ִמְתַּכְּנִסים ַהְּיָלִדים ִעם ִמְגְּדנֹוֵתיֶהם ּוַמְׁשָקאֹוֵתיֶהם, ִלְמִסַּבת ֲחֻנָּכה, 
ָּכל ֶעֶרב ְּבֵבית ֶאָחד ִמְּבֵני ַהֲחבּוָרה, ַעל ִּפי ַהּתֹור. ְמקֹום ַהְּמִסָּבה ָהָיה 
ִּבְמבֹוא ַהַּבִית ְלַיד ַהֲחֻנִּכָּיה ַהּדֹוֶלֶקת. 
ָלֶהם  ּפֹוֶרֶׂשת  ָהְיָתה  ַהַּבִית  ַּבֲעַלת 
ִעָּמּה  ֵמֲאֶׁשר  ַמָּצעֹות  ְׁשָיֵרי  ְלמֹוָׁשב 
ַּבַּבִית, ְועֹוֶרֶכת ִלְפֵניֶהם ִּתְקֹרֶבת ִמן 
ִקְלֵחי  ִעָּמֶהם:  ֶׁשֵהִביאּו  ַהַּפְרְּפָראֹות 
ֶּגֶזר, ִקְטִנּיֹות ְׁשלּוקֹות, ַּפת ְוַתְבִׁשיל. 
ֶאת ַהֹּכל ִעְרְּבָבה ַיַחד ְוַהְּיָלִדים ָאְכלּו 
ִמן ָהֶאְמָצע, ָּכְך ֶׁשֵאין ֶיֶלד יֹוֵדַע ַמה 
ֵהִביא ֲחֵברֹו. ִמְנַהג ִׁשּתּוִפי ֶזה ִטְׁשֵטׁש 
ֶאת  ְוִהְגִּביר  ַהַּמֲעָמדֹות  ֶהְבְּדֵלי  ֶאת 
ַּבְּמִסָּבה  ְוַהִּׂשְמָחה.  ַהִּׁשְויֹון  ְּתחּוַׁשת 
ְּגדֹוִלים  ֶׁשל  ַּבֲאֶרֶׁשת  ַהְּקַטִּנים  ָנֲהגּו 
ִמֵּייָנם  ָלֶזה  ֶזה  ָמְזגּו  ָּדָבר:  ְלָכל 

ּוָפְצחּו ִּפיֶהם ְּבִׁשיָרה.

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

יציאה

17:16
17:15
17:16
17:18

ֲחִביִבים,  ְיָלִדים  ְלָפֵנינּו,  ָהעֹוֵמד  ַהֲחֻנָּכה  ַחג 
ְמֻכֶּנה “ַחג ַהִחּנּוְך” - ְוֹלא ִּבְכֵדי.

ַהְּיָוִנים ֹלא ִּבְּקׁשּו ְלַהְׁשִמיד ְּבֹאֶפן ַּגְׁשִמי ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל, ֵאָלא 
ֲחָכֵמינּו  ְּכָבר ִלְּמדּו אֹוָתנּו  ַהְּבִחיָנה ָהרּוָחִנית.  ְלַהֲעִבירֹו ַעל ָּדתֹו ִמן 
ז”ל, ִּכי ַהְּמַבֵּקׁש ְלַהֲחִטיא ֶאת ֲחֵברֹו ָּגדֹול ִמן ַההֹוְרגֹו, ּוְכִפי ֶׁשֵהִביא 
ַרִּׁש”י ְּבֵפרּוׁשֹו ַלּתֹוָרה ָּפָרַׁשת ִּכי ֵתֵצא. ָּדָבר ֶזה ָחמּור יֹוֵתר ִמִּכָּליֹון 
ְוִעָּמם  ַּבְּיָוִנים  ֹּכָחם  ְּבָכל  ְוִנְלֲחמּו  ַהַחְׁשמֹוָנִאים  ִנְזֲעקּו  ּוְלָכְך  ַּגְׁשִמי, 

ַּבִּמְתַיְּוִנים, עֹוֵׂשי ְרצֹוָנם.
ְּבֶחֶסד ה’ ִיְתָּבַרְך ּוְבֶחְמָלתֹו ַעל ָּבָניו, ַעם ִיְׂשָרֵאל, ִנְּצחּו ַהְּמַעִּטים 
ֶאת ָהַרִּבים, ְוִנְמְסרּו ַהִּגּבֹוִרים ְּבַיד ַהַחָּלִׁשים, ַהְּטֵמִאים ְּבַיד ַהְּטהֹוִרים, 

ָהְרָׁשִעים ְּבַיד ַהַּצִּדיִקים, ְוַהּפֹוְׁשִעים ְּבַיד עֹוֵׂשי ּתֹוַרת ה’.
ָודֹור,  ּדֹור  ְּבָכל  ִנְמֶׁשֶכת  ְוִהיא  ִנְגְמָרה,  ֹלא  זֹו  ִמְלָחָמה  ְּבַרם, 
מּול ֵאּלּו ַהְּמַנִּסים ִלְפֹרץ ְּפָרצֹות ְּבֶכֶרם ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ּוְלַטֵּמא ֶאת ַּפְך 
ַהֶּׁשֶמן ַהָּטהֹור, ֶזהּו ִחּנּוָכם ֶׁשל ִּתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן - ַיְלֵדי ִיְׂשָרֵאל 

ַהְּקדֹוִׁשים ְוַהְּטהֹוִרים, ֲאֶׁשר ֵהם ֵהם ּדֹור ָהֲעִתיד ֶׁשל ֻּכָּלנּו.
ה’תשכ”ו,  ִּבְׁשַנת  ַהֲחֻנָּכה  ְּבַחג  ָׁשָנה,  ֵמֲחִמִּׁשים  ְלַמְעָלה  ִלְפֵני 
ֶאת  ְיסֹודֹות.  ְּבמֹוַׁשב  ַהְּמקֹוִמי  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ַהַּבִית  ֲחֻנַּכת  ֶנֶעְרָכה 
יֹוֵסף ְׁשֹלֹמה כהנמן זצ”ל,  ִרִּבי  ַהָּגאֹון  ָמַרן  ְּבנֹוְכחּותֹו  ֵּפֵאר  ַהַּמֲעָמד 

ֹראׁש ְיִׁשיַבת ּפֹוִניֵבז’, ּוִמְּגדֹוֵלי ְמקֹוְמֵמי עֹוַלם ַהּתֹוָרה ְוַהְּיִׁשיבֹות.
ָהָרב ָנָׂשא ְּדָבִרים ִלְפֵני ַהִּצּבּור, ְוָכְך ָׁשַאל: ַּבֲחֻנָּכה ָאנּו אֹוְמִרים 
ַהָּדָבר,  ָּתמּוַּה  וכו’.  ַהִּמְלָחמֹות”  ְוַעל  ַהְּגבּורֹות,  ְוַעל  ַהִּנִּסים,  “ַעל 
ָהָיה  יֹוֵתר  ַמְתִאים  ְּבַוַּדאי  ֲהֵרי  ַהִּמְלָחמֹות,  ַעל  מֹוִדים  ָאנּו  ַמּדּוַע 
ְלהֹודֹות “ַעל ַהִּנְצחֹונֹות”, ַעל ָּכְך ֶׁשִּנְּצחּו ַעם ִיְׂשָרֵאל ֶאת אֹוְיֵביֶהם 

- ּוַמִהי ַההֹוָדָאה ַעל ֶעֶצם ַהִּמְלָחָמה, ְוִכי אֹוֲהֵבי ִמְלָחמֹות ֲאַנְחנּו?
ָיָון,  ְוָכְך ֵהִׁשיב: ְלהֹודֹות ַעל ַהִּנְצחֹונֹות - ֻמְקָּדם ִמַּדי. ִמְלֶחֶמת 
ִמְלֶחֶמת ַהְּקֻדָּׁשה ַּבֻּטְמָאה, ֲעַדִין ֹלא ִהְסַּתְּיָמה. ֵּביָנַתִים ָאנּו מֹוִדים ַעל 
ַהָּקִׁשים  ַהַּמָּצִבים  ֶׁשְּבָכל  ַהְּמִציאּות  ַעל  ִנְלָחִמים,  ַהָּדָבר ֶׁשָאנּו  ֶעֶצם 

ְּביֹוֵתר - ְיהּוִדים ֵאיָנם ִנְכָנִעים ֵאָלא ִנְלָחִמים ְּבֹעז ַעל ַיֲהדּוָתם!
ִנְתּבֹוֵנן  ַּכֲאֶׁשר  ִנְלַמד  ַּגם  ָּכְך 
ַעם  ַעל  ָיָון  ַמְלכּות  ֶׁשל  ִּבְגֵזרֹוֶתיָה 
ִלְכֹּתב  ָהְיָתה  ַהְּגֵזרֹות  ַאַחת  ִיְׂשָרֵאל. 
ָלֶהם  ֵאין  ִּכְבָיכֹול  ַהּׁשֹור,  ֶקֶרן  ַעל 
ִלְּצַלן.  ַרְחָמָנא  ִיְׂשָרֵאל,  ֵּבאֹלֵקי  ֵחֶלק 
ְוֵיׁש ְלָהִבין, ַמּדּוַע ִּבְּקָׁשה ַמְלכּות ָיָון 
ִּדְבֵרי  ַהּׁשֹור  ֶקֶרן  ַעל  ַּדְוָקא  ִלְכֹּתב 
ְּכִפיָרה ָּכֵאּלּו, ְוֹלא ַעל ֵּכִלים ַוֲחָפִצים 

ֲאֵחִרים.
ּומּוָבא ְלָבֵאר ֶׁשְּבאֹוָתם ַהָּיִמים 
ְיֵדי  ַעל  ַהִּתינֹוקֹות  ֶאת  ַמְׁשִקים  ָהיּו 
ַּבְקּבּוק  ְּכֵעין  ֶׁשִּׁשְּמָׁשה  ַהּׁשֹור,  ֶקֶרן 
ַהְּיָוִנים  ָרצּו  ָּכְך  ּוִמּׁשּום  ְׁשִתָּיה. 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבַעם  ַהְּכִפיָרה  ֶאת  ְלַהְחִּדיר 
ְּכָבר ְּבעֹוָדם ִּתינֹוקֹות ַרִּכים ַּבָּׁשִנים, 

ְלָעד"  ַהר ַהגִּ ק אֹתוֹ בְּ ְדבֵּ ְבַעת ָיִמים ַויַּ ֶרְך שִׁ ף ַאֲחָריו דֶּ ְרדֹּ ח ֶאת ֶאָחיו ִעּמוֹ ַויִּ קַּ "ַויִּ

ְּבָיְדָעם ֵהיֵטב ִּכי “ִאם ֵאין ְּגָדִיים - ֵאין ְּתָיִׁשים”!
סֹוד ִקּיּומֹו ָהרּוָחִני ֶׁשל ָהָעם ַהְּיהּוִדי, ָּתלּוי ְּבִעָּקר ַּבְּיָלִדים ָהַרִּכים. 
ָלְרָׁשִעים ֹלא ִאְכַּפת ִמּׁשֹוְמֵרי ַהּתֹוָרה ַהְּמֻבָּגִרים, ִּכי ּדֹור חֹוֵלף ְודֹור ָּבא. 
ׁשֹוְמֵרי  ָּכל  ֶׁשל  ִּבְפִטיָרָתם  ָהעֹוָלם,  ִמן  ַיֲחֹלף  ַהּקֹוֵדם  ֶׁשַהּדֹור  ִצּפּו  ֵהם 
ַהּתֹוָרה, ְוָכְך יּוְכלּו ִלְגֹּדר ּדֹור ָחָדׁש ֶׁשל ִמְתַיְּוִנים, ְוֹזאת ָרצּו ַלֲעׂשֹות ְּכָבר 

ֵמֶעֶרׂש ַיְנקּוָתם.
ַּגם ְּבדֹוֵרנּו ֵיׁש ִלְדֹאג ַלִחּנּוְך ַהָּטהֹור ַלְּיָלִדים ָהַרִּכים, ֹלא ַרק ְּבַבְגרּוָתם 
ֵאָלא עֹוד ִּבְהיֹוָתם ִּתינֹוקֹות ְועֹוְלִלים. ּוְכִפי ְלׁשֹון ַהָּפסּוק, “ִמִּפי יֹוְנִקים 
ַּבַּבִית ּוְבַתְלמּוד  ְיֵדי ַהִחּנּוְך ַהּתֹוָרִני ָּכָראּוי,  ִיַּסְדָּת ֹעז”. ַרק ַעל  ְועֹוְלִלים 

ַהּתֹוָרה, יּוַכל ַהֶּיֶלד ִלְרֹּכׁש ֶעְרֵּכי ֱאֶמת.
ְּכֶנֶגד  ַלֲעֹמד  ִקּיּומֹו,  ְׁשנֹות  ְּבָכל  ַהְּיהּוִדי  ָהָעם  ֶׁשל  ִמְלַחְמּתֹו  זֹוִהי 
ּוְלַהְמִׁשיְך  ִיְׂשָרֵאל,  ְלַיְלֵדי  ַהָּטהֹור  ַהִחּנּוְך  ַצֲעֵדי  ֶאת  ְלָהֵצר  ַהְּמַבְקִׁשים 

ְלדֹורֹות עֹוָלם ֶאת ַהָּמֹסֶרת ַהְּמֹפֶאֶרת, ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה ְוִקּיּום ַהִּמְצוֹות.

ֲחֻנָּכה ְּבעֹוַלם ַהְּיָלִדים – 
ְיהּוָדה ָרָצהִּבי
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פרשה

ויצא
וישלח
וישב
מקץ

ַחג ַהִחּנּוְך

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

מו“ר  הגאון  הגדול  הרב  הדיין  אבירן יצחק הלוי  שליט“א 
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זוכה החודש
ַהֶּיֶלד ַהָּנִעים נריה בדיחי הי"ו

ֵּבין ַהּפֹוְתִרים ְנכֹוָנה יְֻגָרל ַמְכַואט ְמֹפָאר,
ֶאת ַהִּפְתרֹונֹות ֵיׁש ִלְׁשֹלַח ִלְׁשמּוֵאל ַמְחפּוד - ַהְּגָר"א 1 ֹראׁש ָהַעִין.

ִנָּתן ְלַמֵּמׁש ֶאת ַהְּזִכָּיה ְּב"נֹוַסח ֵּתיָמן" ִּביִריְנּבֹוְים 26 ְּבֵני ְּבָרק.
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ִּדינֵי ָקָטן ְּבַׁשָּבת
ָהָאב ַחָּיב ִלְמֹנַע ֶאת ְּבנֹו ַהָּקָטן ַּגם ֵמִאּסּוִרים ְּדַרָּבַנן ְוִאּסּוֵרי 
ֹזאת,  ]ְלֻעַּמת  ְלִבּתֹו.  ַהִּדין  ְוהּוא  ֵמִבין,  הּוא  ִאם  ְׁשבֹות, 

ֵמִעיַקר ַהִּדין ֵאין ָהֵאם ְמֻחֶּיֶבת ִלְמֹנַע ֶאת ְּבָנּה[.
ְוַעל ֵּכן, ָאסּור ְלַהְרׁשֹות ַלָּקָטן ְלַקְׁשֵקׁש ְּבִעָּפרֹון ְוַכּיֹוֶצא ָּבֶזה 
ַעל ַהִּקיר, ְּכִפי ֶׁשַּמְרִׁשים לֹו ַלֲעׂשֹות ִּבימֹות ַהחֹול. ּוֶבֱאֶמת, 
ֶׁשָּדָמיו  ְּבָדָבר  ֵאָלא  ְלַחֵּבל  לֹו  ָלֵתת  ֵאין  ַהחֹול  ִּבימֹות  ַּגם 
מּוָעִטים ְוִנָּכר ֶׁשהּוא ָּדָבר זֹול, ִּכי ִאם ֹלא ֵכן ֵיׁש ָּבֶזה ִמּׁשּום 

ֵּבל ַּתְׁשִחית.
ַלְּיָלִדים  ְרׁשּות  נֹוְתִנים  ֶׁשֵאין  ְלַמֲעֶׂשה,  ֲהָלָכה  ַהִּמְנָהג  ְוָכְך 
ָלֵצאת ָלְרחֹוב ּוְלַׂשֵחק ְּכִפי ֶׁשעֹוִׂשים ַּבחֹול, ְוֵאיָנם נֹוְסִעים 

ְּבאֹוַפַּנִים ּוִמְׂשָחִקים ְוַצֲעצּוִעים ַהְּמצּוִיים ִּבְזַמֵּננּו.

מבצע עד פורים
)מ-19.2.17 עד-10.3.17 למניינם(

לק"י

מגילת אסתר - צבעונית

גודל ספר 16 ס”מ \ 23 ס”מ

במחיר של: 8 ש"ח

במקום: 15 ש"ח

יע“א בלדי ושאמי על פי  כמנהג כל ק“ק תימן 
המסורת המקובלת בידינו מפי זקני תימן וחכמיה 
עמוד מנוקד מול עמוד תיקון סופרים שורה מול 
שורה 21 שורות-המלך. כולל: “חלק הדקדוק“ 
למהרי“ץ זצוק“ל, סדר קריאת המגילה ערוך ע“י 
הרה“ג פנחס קורח שליט“א וכן חילופי גרסאות

מהדורא חדשה צבעונית ומתוקנת.

המבצע מוגבל ללקוחות פרטיים ולא למשווקים 
ועד פורים 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:
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"נוסח תימן" שמחים לבשר על מבצע חסר תקדים לחודש כסלו בלבד )19.11.17 עד 
18.12.2017למניינם(, טלית תימנית מדגם עמראנייה לפי בחירתכם במחיר מבצע, תגיע 
עד לפתח ביתכם עם שליח )ללא תשלום עבור המשלוח( ובנוסף תקבלו סט כיסויים 

מפוארים לטלית ותפילין במתנה.

המחיר כולל עטרה ופינות מפוארות, אך אינו כולל שזירה ופתילים  •  היחידה שהינה דוחת כתמים  
•   אינה מחליקה מהגוף  •  באריגה עדינה )אוורירית יותר(  •   הטלית הינה מצמר איכותי ביותר  •   
מיוצרת בארץ ללא חשש שעטנז בהכשר בד"ץ "יורה דעה" בפיקוח הרה"ג שלמה מחפוד שליט"א.

המשלוח עד לבית הינו למזמינים טלית עם שזירה. המזמינים ללא שזירה יקבלו משלוח בדואר )חינם(.
ניתן לקבל תמונות של הטליתות והכיסויים לבחירה בשליחת הודעת ווצאפ לטלפון 053-6781444.

מידות

טלית 50

טלית 60

טלית 70

טלית 80

320
360
390
420

362
438
488
522

170×120
190×140
200×150
220×150

מחיר מבצעמחיר קטלוגיגודל בס"מ

לק"י

)התמונות להמחשה בלבד(

שזירה

פתילים

היד'ב לקצוות הטלית:

מחיר מבצע 135 ₪
במקום 150 ₪

פתילים דקים עבודת יד:
מחיר מבצע 20 ₪

במקום 25 ₪

פתילים עבים עבודת יד:
מחיר מבצע 25 ₪

במקום 30 ₪

קשירת הפתילים בקשר תימני:
מחיר מבצע 15 ₪

במקום 17 ₪

תוספות
מחיר הטלית אינו כולל

שזירה ופתילים

הזהרו מחיקויים!
דרשו מהמוכר רק טלית עמראנייה של "משכן התכלת" - המפעל הגדול והאיכותי ביותר 

בעולם ליצור טליתות.

של עטרות מבחר גדול
ופינות 

לבחירה.

ַצאָלח ַהִּׁשּכֹור ְוַהְּיהּוִדי
)ַעל ִּפי ָׁשלֹום ְּבֵני ֹמֶׁשה, ִמּתֹוְך ִסְפרֹו 'ַעל ַּכְנֵפי ּדֹור'(

ְּבָצֳהֵרי יֹום ַקִיץ ֶאָחד, ִהְזַּדֵּמן ִלְׁשכּוַנת ַהְּיהּוִדים ְּבַמְחִויּת ֶאָחד ֵמַהַּסִּייִּדים ְּבֵׁשם ַצאָלח ִמְּכַפר 
ָקָטן ַהָּסמּוְך ָלִעיר. הּוא ִהִּגיַע ְלָכאן ְלֹלא ָּכל ַמָּטָרה. ּתֹוְך ׁשֹוְטטּותֹו ִּבְרחֹובֹוֶתיָה ַהָּצִרים ֶׁשל 
ְוִנְכַנס.  ְּפִניָמה  ִנְקַלע ְלַבִית ֶׁשַּדְלּתֹו ָהְיָתה ְּפתּוָחה. ְלֹלא ִהּסּוס ּוְלֹלא ְרׁשּות ָצַעד  ַהְּׁשכּוָנה, 
ְלַמָּזלֹו ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ִאיׁש ִמְּבָעָליו ֹלא ָׁשָהה ְּבתֹוכֹו. ְקִריָאתֹו ָהִראׁשֹוָנה "ִמי ָּכאן"? ֶׁשִּנְזְרָקה 
ֶלָחָלל, ִהְדֲהָדה ְּבָחְזָקה ֵּבין ְּכָתָליו, ְוׁשּום ַמֲעֶנה ֹלא ִנְׁשַמע. ַּגם ְקִריָאתֹו ַהְּׁשִנָּיה ָחְזָרה ֵריָקם. 

ֹזאת ָהְיָתה ִּפְרָצה ֶׁשָּקְרָאה ַלַּגָּנב.
ַאְך ֹלא ְלָכְך הּוא ִהְתַּכֵּון. ְׁשִאיָפתֹו ָהְיָתה ַרק ִלְמֹצא ְלַעְצמֹו ַּבְקּבּוק אֹו ּכֹוִסית ֵמֲעַראק ַהְּיהּוִדים. 
ְמַחֵּפׂש  ְּכֶׁשהּוא  ְלֶמֱחָצה  ַהֲחׂשּוִפים  ַּבֲחָדָריו  ְלִאּטֹו  ָצַעד  ַהֻּמְחֶלֶטת,  ַהַּבִית  ֵמֵריָקנּות  ְמֻעָּדד 
ְּבַקַּדְחָּתנּות ַאַחר ַהַּמְׁשֶקה. ַּדּקֹות ָחְלפּו ְוהּוא ִּכְמַעט ִהְתָיֵאׁש ִמְּלָמְצאֹו. ַאְך ַמָּבט ָּגבֹוַּה יֹוֵתר 
ֶׁשֵהִרים ְלַמְעָלה, ִּגָּלה לֹו ְׁשֹלָׁשה ַּכֵּדי ֶחֶרס ְסדּוִרים ַעל ַּגֵּבי ִאְצַטָּבה ְקַטָּנה ְסמּוָכה ְלַגג ַהִּמְטָּבח 

ֶׁשָהָיה ֵמָאחֹור.
ִּבְלִהיטּותֹו ַלּנֹוֵזל ָהָאסּור, ָׁשַלף ָידֹו ֶאל ַאַחד ֵמֶהם, ִהָּטה אֹותֹו ְלִפיו ְוֵהִריק ֶאת ּכֻּלֹו ִלְגרֹונֹו. 
ֹלא ָהְיָתה לֹו ִמָּדה אֹו ַהֲעָרָכה ַעל ַהַּכּמּות ֶׁשִּנְדֲחָסה ִּבְכֵרסֹו, ַאְך ִׁשעּוָרּה ַהָּגבֹוַּה ְוַהַּמִּזיק, ָנַתן 

ֹאתֹוָתיו ַּדּקֹות ִמְסָּפר ַאַחר ִהְסַּתְּלקּותֹו ַהְּמֹבֶהֶלת ֵמַהַּבִית ְּכֶׁשהּוא ִׁשּכֹור ְּכלֹוט.
ֲהִליָכתֹו ַהִּמְתַנְדֶנֶדת ְּבַדְרּכֹו ֲחָזָרה ִלְכָפרֹו, ֹלא ֶהֶעְלָתה ָחָׁשד ְּבֵעיֵני ֵאֶּלה ֶׁשִּנְתְקלּו ּבֹו, ַעל ַמֶּׁשהּו 
ָחִריג ֶׁשֵאַרע לֹו, ּוְבַוַּדאי ֹלא ַעל ְׁשִתָּיה ֻמְפֶרֶזת ִמֵּׁשַכר ַהְּיהּוִדי. ַאְך ַהַהְצָלפֹות ֶׁשִהְנִחית ַּבַּמֵּקל 
ֶׁשְּבָידֹו ַעל ָּכל ִמי ֶׁשִּנְקָרה ְלַדְרּכֹו, עֹוְררּו ַּבְּבִרּיֹות ְּפִליָאה ְוַתְדֵהָמה ַרָּבה. ַּגם ְּבַהִּגיעֹו ְלֵביתֹו ֹלא 

ָחַסְך ְזרֹועֹו ִמְּבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו ְוִהְפִליא ָּבֶהם ַמּכֹוָתיו ְלֹלא ַרֵחם.
ִחיׁש ַמֵהר ִהְתַּפְּׁשָטה ַהְּׁשמּוָעה ָּבַרִּבים ַעל ִהְתַנֲהגּותֹו ַהְּפרּוָעה, ְוִהִּגיָעה ַעד ְלַׁשְיְך ַהְּכָפר. ִּבְהיֹות 
ָאִביו ֶׁשל ַצאָלח ֵמָהֲאדֹוִנים ַהֲחׁשּוִבים ָּבֵאזֹור, ָטַרח ַהַּׁשְיְך ָלבֹוא ֶאל ֵּביתֹו ֶׁשל ַצאָלח ִּבְכבֹודֹו 
ּוְבַעְצמֹו. ַהְּדמּות ָהְרבּוָצה ֶׁשִהְתּגֹוְלָלה ְּבִקיָאּה ַעל ַהַּקְרָקע, ִהְבִהיָרה לֹו, ֶׁשַהַּסִּייּד ַהָּקָטן ָנַפל 

ָקְרָּבן ְלַמֲעָלל ְיהּוִדי, ֶׁשִהְׁשָקה אֹותֹו ַּבַּמְׁשֶקה ָהָאסּור ַעל ָּדתֹו ֶוֱאמּוָנתֹו.
ְּבַזֲעמֹו ִׁשֵּגר ַהַּׁשְיְך ִמָּיד ָׁשִליַח ֶאל מֹוֵׁשל ַמְחִויּת ְוהֹוִדיַע לֹו ַעל ַהֶחְרָּפה ֶׁשעֹוְללּו ַהְּיהּוִדים ַלַּסִּייּד 
ְּבַמְחִויּת  ַהְּיהּוִדּיֹות  ַלְּׁשכּונֹות  ַחָּיִלים  ֵמֲעָׂשָרה  ָּפחֹות  ַהּמֹוֵׁשל ֹלא  ָׁשַלח  ִּבְתגּוָבה  ַהּמּוְסֵלִמי. 

ּוַבְּכָפר ַהָּסמּוְך ְלַחֵּפׂש ּוְלַגּלֹות ְּבָבֵּתי ַהְּיהּוִדים ֶאת ֵמֲאָגֵרי ָהֲעַראק ֶׁשָּלֶהם.

ֶזה ָהָיה ְּבֶעֶרב ֶּפַסח, יֹום ֶׁשּבֹו ָּבֵּתי ַהְּיהּוִדים ְּכָבר ְנִקִּיים ֵמָחֵמץ ּומּוָכִנים ְלַקָּבַלת ֶהָחג. ֵאֶצל 
ּכָֻּלם ָהָיה ַהּנֹוֵזל ַהָּיָקר ָּגלּוי ְוָידּוַע. ַאְך ְּבִהְסַּתֵּנן ַהְּיִדיָעה ָהִראׁשֹוִנית ַעל ַהְּגֵזָרה, ָרֲעדּו ַאּמֹות 
ַעל  ְוַכָּדיו  ְמָכָליו  ֶאת  ְורֹוֵקן  ָהֲאחֹוִרי  ֵּביתֹו  ְלֵחֶלק  ִמֵהר  ֶאָחד  ְוָכל  ְיהּוִדי,  ַּבִית  ְּבָכל  ַהִּסִּפים 
ַהַּקְרָקע ַעד ַהִּטָּפה ָהַאֲחרֹוָנה. ֲאָחִדים ִהְטִמינּו ֶאת ַּכֵּדי ּוַבְקּבּוֵקי ָהֲעַראק ְּבֹעֶמק ֲאָסֵמי ַהִחָּטה 

ַהַּקְרָקִעִּיים, ּוִבְלָבד ֶׁשֹּלא ִיְתַּגֶּלה.
ַּבְּתִחָּלה ָסְרקּו ַהַחָּיִלים ֶאת ָּבֵּתי ַהְּיהּוִדים ֶׁשָּבִעיר, ַּבִית ַאַחר ַּבִית. ָׁשם ֶהֱעלּו ְּבִחּפּוֵׂשיֶהם ַרק 
ֶאת ָהֲעָנִבים ֶׁשֲעַדִין ָהיּו ּתֹוְסִסים ִּבְמָכֵלי ַהֶחֶרס ָהֲאטּוִמים, ּוָבֶהם ֹלא ָׁשְלחּו ָיד. ִמָּׁשם ָעְברּו 

ַלְּכָפר ַהָּסמּוְך ְוַגם ָּכאן ַהַחָּיִלים ִחְּפׂשּו ַאַחר ָהֲעַראק ְּבָכל ַּבִית, ְוֶהֱעלּו ֶחֶרס ְּבָיָדם.
אּוָלם ְּבַהִּגיָעם ְלֵביתֹו ֶׁשל ָמִרי ִיְחיֵא ַחִזי, ְמָצאּוהּו יֹוֵׁשב ְּבַחְדרֹו ְלַיד ַּג'ְעֵלּה ]=ִּתְקֹרֶבת ֵּפרֹות 
ּוְקָליֹות[, ּוְמַעּיֵן ַּבֵּסֶפר ֶׁשְּלָפָניו, ְּכֶׁשַּבְקּבּוקֹון ָהֲעַראק ִנָּצב ְּבֹראׁש ֻׁשְלָחנֹו. ֵהם ֹלא ָׁשֲאלּו ְׁשֵאלֹות, 

ָּפׁשּוט ַאַחד ַהַחָּיִלים ָׁשַלח ָידֹו, ָנַטל ֶאת ַהַּבְקּבּוק, ְוֵהֵחל ַלֲעֹזב.
ַהָּמאִרי ֶׁשָהָיה ָידּוַע ְּבָכְׁשרֹו ַהּגּוָפִני, ִזֵּנק ְלֶעְברֹו ּוְתָפסֹו ְּבָידֹו ְּבָחְזָקה, ּתֹוְך ֶׁשָאַמר לֹו: "זֹו ִהיא 
ִחָּבִתי ָהַעָּזה, ְוַאָּתה ֹלא ִּתַּקח אֹוָתּה ְוִתְמָנֵעִני ִמֶּמָּנה". ַלְמרֹות ְּדָבָריו ַהְּמַרְּגִׁשים ֶׁשל ַהְּיהּוִדי, 

ִהְתַעֵּקׁש ּוֵמֵאן ְלַהְחִזיר לֹו ֶאת ַהַּבְקּבּוק, ְּבָאְמרֹו: "ֹזאת ִהיא הֹוָרָאה ֵמַהּמֹוֵׁשל".
ַהְּיהּוִדי, ֶׁשאֹוָתּה ָׁשָעה ָהָיה ְּבִׂשיא ִעּנּוגֹו, ֹלא ִנְכַנע. ֶאת ְנִחיׁשּותֹו ִּבֵּטא ִּבְלִפיַתת ְזרֹועֹו ֶׁשל 
ַהַחָּיל ִּבְלִחיָצה ֲחָזָקה ְקָצת יֹוֵתר ֶׁשִּכְמַעט ִהְכִחיָלה ֶאת ָידֹו, ְוִאְּלָצה אֹותֹו ְלַהְרּפֹות ֲאִחיָזתֹו 
ַּבַּבְקּבּוק ּוְלַׁשְחְררֹו. ְמֻאָּׁשר ֵמֶהֵּׂשגֹו ָחַזר ָמאִרי ִיְחיֵא ַחִזי ְלָכִרית ַהֲהִסָּבה ֶׁשּלֹו, ְוִהְׁשִלים ֶאת 

ִעּנּוגֹו ּוְסעֹוָדתֹו.
אּוָלם ַרק ָׁשעֹות ְמַעּטֹות ָחְלפּו, ּוְגֵזָרה ֲחָדָׁשה ֶׁשָעְלָתה ְּבֻחְמָרָתּה ַעל ָהִראׁשֹוָנה ָנֲחָתה ַעל 
ַהְּיהּוִדים. ָּכל ָראֵׁשי ַהִּמְׁשָּפחֹות ֻרְּכזּו ָּבְרחֹוב ָהָראִׁשי, ִמָּׁשם ֻהְׁשְלכּו ְלֵבית ַהֹּסַהר. ֹזאת ָהְיָתה 
ַעל  ַּתֲעִנית  ָּגְזרּו  ַהַּסִּייּד,  ֶּבן  ְּבִהְׁשַּתְּכרּות  ֲאֵׁשִמים  ָהיּו  ַהְּיהּוִדים ֶׁשֹּלא  ַהֲעָנָׁשה קֹוֶלְקִטיִבית. 
ַהְּגֵזָרה  ֹרַע  ְלַהֲעָבַרת  ִלְפֵני ּבֹוְרָאם  ּוְבַתֲחנּוִנים  ְּבִקינֹות  ַלֶּכֶלא, ּוָפְתחּו  ִהָּכְנָסם  ַעְצָמם ֵמֵעת 
ֵמֲעֵליֶהם ּוְלַׁשְחְרָרם ְלֵביָתם. ָּכל ַהַּלְיָלה ָּבְקָעה ְּתִפָּלָתם ְוַזֲעָקָתם ֶׁשל ַהְּיהּוִדים ִמֵּבית ָהֲאסּוִרים 

ְוִהְרִעידּו ֶאת ְרחֹובֹות ָהִעיר.
ֵהֵדיֶהם ִהִּגיעּו ַּגם ְלָאְזֵני ַנֲעָמה ֵאֶׁשת ַהּמֹוֵׁשל ֶׁשָרְבָצה ִּבְתנּוָמָתּה. ַּבֹּבֶקר ִהיא ִסְּפָרה ְלַבְעָלּה 
ֶׁשַּבֲחלֹוָמּה הֹוִפיעּו ְלָפֶניָה ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ִּכְדמּות ַמְלָאִכים, ְוַעל ַּכְנֵפיֶהם ְּתקּוִעים ֲעָׂשרֹות ֲחָרבֹות 

ָזָהב נֹוְצצֹות, ְׁשזּורֹות ּוְקׁשּורֹות ּכָֻּלן ַאַחת ְלַאַחת. ּוְבֹראׁש ְנַדֵּניֶהם ִנְּבטּו ֹראׁשֹו ּוְפֵני ַיְלֵדיֶהם.
ַהּמֹוֵׁשל ֶׁשָהָיה מּוָדע ַלֲאִדיקּוָתּה ֶׁשל ִאְׁשּתֹו, ֶנֱחַרד ִמִּסּפּוָרּה, ְוָרָאה ּבֹו אֹות ִמָּׁשַמִים ֶׁשְּמַבֵּׂשר 
ָרעֹות. ִמָּיד הּוא הֹוָרה ְלַׁשְחֵרר ֶאת ַהְּיהּוִדים ָהֲאסּוִרים ְלֹלא ַעָּכָבה ּוְלַׁשְּלָחם ְלֵביָתם. ָאֵכן 
ֶׁשהֹוִביל  ַּבְּׁשִביל  ְּבטּור  ְוִהְׂשָּתְרכּו  ֶהָחׁשּוְך,  ֵמַהֶּכֶלא  ָיְצאּו  ֶאָחד  ְוֶאָחד  ִנְתַקְּבָלה,  ַזֲעָקָתם 

ִלְׁשכּוָנָתם ַמָּטה, ְּכֶׁשֵהם מֹוִתיִרים ַלֲאָנחֹות ֶאת ַצאָלח ְּבַבֲעָיתֹו ּוְבִׁשְכרּותֹו.

ֲאָכִלים אֹוָתם ָנֲהגּו  מֹות ַהמַּ ל שְׁ ים שֶׁ לִּ ְפזֶֹרת ֶאת ַהמִּ תֹוְך ַהתִּ שּׂו בְּ ַחפְּ

ְזּכּו... ְלחּו ְואּוַלי תִּ ְפזֶֹרת, שִׁ תֹוְך ַהתִּ יפּו בְּ ֵתיָמן ֶלֱאכֹל, ַהקִּ ֲאבֹוֵתינּו בְּ

ַסַּבאַיה,  ְמַלַּואח,  ַזַלאְּבֵיא,  ַּג'ְחנּון,  ֻּכַּבאֵנּה,  )ִּפיָתה(,  ֲצלּוף 
זֹום,  ֲמִטיט,  ֲעִציט,  ֲהִריׁש,  ְפּתּוּת,  ְזחּוק,  ִחְלֵּבּה,  ְלחּוח, 
ֲמַרק  )ָּבָׂשר(,  ַּבֲקִרי  ֲמַרק  ָּדִגים(,  )ַּתְבִׁשיל  חּוּת  ֲׁשִוֵיּה,  ַסְמֵנּה, 
ָקֶפה(. ִמְּקִלּפֹות  )ֵּתה  ִקְׁשְר  )עּוִגּיֹות(,  ַּכְעְּכ  ֲלִסיס,  )עֹוף(,  ׁשּוְקִרי 
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