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

לק”י

זמני כניסת ויציאת השבת

ַהּמֹוֶרה ִמְתַנֵהג ִּבְׂשָרָרה ּוַמִּפיל ַּפַחד ַעל ַהַּתְלִמיִדים. הּוא יֹוֵׁשב ָּבֹראׁש, 
ְוַהַּתְלִמיִדים ְלָפָניו ּוִמְּׁשֵני ְצָדָדיו. ְּבָידֹו ׁשֹוט ֵמעֹור אֹו ַמֵּקל, ִמי ֵמַהְּיָלִדים 
ֶׁשֵאינֹו ָׂשם ֵלב ַעל ַהֵּסֶפר סֹוֵפג ַמּכֹות. ַההֹוִרים ֵאיָנם ִמְתַעְנְיִנים ְּבִטיב 
ַההֹוָרָאה, ַעל ִּפי ֹרב ְמֻרִּצים ִמֶּזה ֶׁשַהּמֹוֶרה ַמֶּכה ֶאת ַהְּיָלִדים, ְוסֹוְמִכים 
ַהֻּמֶּכה הֹוֵלְך  ַהֶּיֶלד  ֵּכן ִאם  ְוַעל  ַיְׁשרּות ַהּמֹוֶרה. ַאְך ֹלא ְּבַאְכָזִרּיּות,  ַעל 
ֶנֱאֶפה ַהִּכָּכר  ִּבְפֵני ִאּמֹו, ִהיא אֹוֶמֶרת לֹו: "ְּבִני, ֵאין ָּדָבר, ֹלא  ּוִמְתלֹוֵנן 
ֹלא  ַמּכֹות,  ּוְמַקְּבִלים  ִמְתַעְּיִפים  ֹלא  ֶׁשִאם  אֹוֶמֶרת,  ֹזאת  ְּבֹחם".  ֵאָלא 
ְואֹוֶמֶרת לֹו ַאל  ַּבֹּבֶקר,  ֵאָליו  ְוַלּמֹוֶרה הֹוֶלֶכת ִהיא  ִלְלֹמד טֹוב.  ְיכֹוִלים 

ַּתְׁשִאיר ַרק ַהֵּׁשן ְוָהַעִין. ְּכֵדי ְלַהְפִחיד ַהֶּיֶלד ֶׁשָּיִׂשים ֵלב ַעל ַהִּלּמּוִדים.
ָּפעֹוט  ְסכּום  ְמַקֵּבל  ַּבְּכָפִרים  ַהּמֹוֶרה 
יֹום  ָּכל  אֹוֵכל  ַרָּוק  הּוא  ִאם  ְלֹחֶדׁש. 
ַהּתֹור.  ְלִפי  ַההֹוִרים  ַאַחד  ִמַּצַּלַחת 
ְּכִפי  ֶאָחד  ָּכל  ַלּמֹוֶרה  ָׂשָכר  ְמַׁשְּלִמים 
ְלָבֵרְך  ָקם  ּוְכֶׁשַהֶּיֶלד  ָיכֹול,  ֶׁשהּוא 
ַהָּפָרָׁשה,  ְלַתְרֵּגם  אֹו  ַּבַּׁשָּבת  ַּבּתֹוָרה 
ָיָפה  ָמָנה  ַלּמֹוֶרה  הֹוָריו  ׁשֹוְלִחים 
ַמְזִמיִנים אֹותֹו  אֹו  ֹקֶדׁש,  ַׁשַּבת  ַּבּיֹום 
ַהּמֹוֶרה  ִאם  ָּכבֹוד.  ֶּדֶרְך  ֶאְצָלם  ִלְסֹעד 
ַּבַעל ִמְׁשָּפָחה, ֹלא הֹוֵלְך ֶלֱאֹכל ַּבָּבִּתים 
נֹוְתִנים  אֹוֵכל.  הּוא  ִלּמּוד  ְׂשַכר  ֵאָלא 
ֵיׁש  ִמֶּזה  חּוץ  ְּביֹוֵתר.  ָהֲעִנִּיים  ֲאִפּלּו 
ְמָלאָכה  ֵאיֶזה  ָהֹרב  ִּפי  ַעל  ַלּמֹוֶרה 
ֶׁשהּוא עֹוֵסק ָּבּה ַּבָּׁשעֹות ַהְּפנּויֹות, אֹו 

ַּגם ְּבֵעת ַהִּלּמּוד.

*לפי זמן ת”א.
לזמן ירושלים יש להוריד 
15 דקות לכניסת השבת,
לזמן חיפה להוריד 9 
דקות לכניסת השבת.
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יֹום ָּגדֹול ְוִנְכָּבד הּוא יֹום ט”ו ִּבְׁשָבט, ֶׁשְּמחֹוֵלל ְּבתֹוְך ָהָאָדם 
ב(  השנה  )ראש  ֶׁשָּׁשִנינּו  ְּכִפי  ְמֻחֶּדֶׁשת,  ּוְלִהְתַחְּדׁשּות  ְלַמֲחָׁשָבה 
“ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ִּבְׁשָבט ֹראׁש ַהָּׁשָנה ָלִאיָלן”. ָנַקט ַהַּתָּנא “ָלִאיָלן” 
ז”ל  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ַרִּבים.  ִּבְלׁשֹון  “ִאיָלנֹות”  ְוֹלא  ָיִחיד  ִּבְלׁשֹון 
)ספרי, דברים כ, יט( “ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה” ֶׁשַחָּייו ֶׁשל ָאָדם ֵאינֹו 
ֵאָלא ִמן ָהִאיָלן, ַעד ָּכאן ְלׁשֹוָנם. ִהֵּנה ַּכֲאֶׁשר ָחֵפץ ָהָאָדם ֶׁשַּיְצִמיַח 
ָהִאיָלן ֵּפרֹות טֹוִבים ּוְטִעיִמים ְוֶנֱחָמִדים ְלַמְרֶאה, ְוטֹוִבים ְלַטַעם, 
ָצִריְך הּוא ְלָׁשְמרֹו ְוַלֲעֹבד אֹותֹו ּוְלַטֵּפל ּבֹו ָּכָראּוי, ְוַעל ְיֵדי ַהֹּטַרח 
ַּכֲאֶׁשר  ָהָאָדם,  ֵכן  ְּכמֹו  ְטִעיִמים.  ֵּפרֹות  ָיִניב  ַהָּנכֹון הּוא  ְוַהִּטּפּול 
קֹונֹו,  ִלְפֵני  ְרצּוִיים  ֶׁשִּיְהיּו  ּוַמֲעָׂשיו  ּתֹוָרתֹו  ֶׁשֵהם  ְּבֵפרֹוָתיו  ָחֵפץ 
ְוַעל  ּתֹוָרה,  ֶׁשל  ַלֲאִמָּתּה  ְּבֹיֶׁשר  ִלְלֹמד  ְּבֹעֶמק,  ִלְלֹמד  הּוא  ֻמְכָרח 
ְוֶזהּו  ְיֵדי ַהְּׁשִמיָרה ָּבָאה ָהֲעִׂשָּיה.  ְוַעל  ְיֵדי ַהִּלּמּוד ָּבָאה ַהְּׁשִמיָרה 
ֶׁשָאַמְרנּו )שם( “ַחָּייו ֶׁשל ָאָדם ֵאינֹו ֵאָלא ִמן ָהִאיָלן” ְּדַהְינּו ַחָּייו 
ָהרּוָחִנִּיים, ָהֱאֹלִהִּיים ַהְּטהֹוִרים. ֵּכיַצד ֵיַדע ָהָאָדם ֵאיְך ְלַהְנִהיָגם. 
ָלִאיָלן”  ַהָּׁשָנה  “ֹראׁש  ַהַּתָּנא  ֶׁשָּנַקט  ְוֶזה  ָהִאיָלן,  ִמן  הּוא  ָלֵמד 

ִּבְלׁשֹון ָיִחיד, ְּדַהְינּו ְלָכל ִאיׁש ְוִאיׁש ַהִּנְמָׁשל ְלִאיָלן.

ַהְׁשָּפָעה ַמְתֶמֶדת ֵמֵאת ָהִאיָלן ְלֵפרֹות
ָׁשִנינּו: “ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ִּבְׁשָבט ֹראׁש ַהָּׁשָנה ָלִאיָלן”. ָנַקט ַהַּתָּנא 
“ָלִאיָלן” ְוֹלא “ְלֵפרֹות ָהִאיָלן”, ִּכי ֶּבֱאֶמת ָהִאיָלן הּוא ָהִעיָקר, ֲאֶׁשר 
ַעל ָידֹו ִנַּתן ַטַעם ַּבֵּפרֹות. ְוָכל ְּפִרי ֶׁשָּנַׁשר ִמן ָהִאיָלן ֹקֶדם ְזַמּנֹו ֹלא 
ִיָּמֵצא ּבֹו ַהַּטַעם ְוָהֵריַח. ְוָכל ְּפִרי ֶׁשָעַמד ְוִנְׁשָאר ָּבִאיָלן ַעד ִלְגָמר 

הּוא.  ַלֵחְך  ּוָמתֹוק  ָעֵרב  ִּבּׁשּולֹו, 
ְצִריִכים  ַהֵּפרֹות  ֶׁשֵהם  ַהָּבִנים  ֵּכן 
ַהּטֹוָבה  ַהְׁשָּפָעָתם  ַּתַחת  ִלְהיֹות 
ָהִאיָלנֹות,  ֶׁשֵהם  ָהָאבֹות,  ֶׁשל 
ה’.  ֶּדֶרְך  ֶאת  ְּבַעְצָמם  ֶׁשֵּיְדעּו  ַעד 
ְוִיְתַאְּמצּו  ַההֹוִרים  ּוְכֶׁשִּיְׁשַּתְּדלּו 
ֵּכן  ֵּפרֹוָתיו  ָאז  ָנֶאה  ִאיָלן,  ְלַׁשֵּמׁש 
ַּדְרֵכי  ְיֵדי  ַעל  ָנִאים  ָּתִמיד  ִיְהיּו 
ַהְּקדֹוִׁשים.  ֲאבֹוֵתינּו  ֶׁשל  ַהִחּנּוְך 
ֶאת  ִלְראֹות  ֶׁשִּנְזֶּכה  ִנְתָּבֵרְך  ְוָאז 
ֶׁשִּיְהיּו  ְלֵפרֹות  ַהִּנְמָׁשִלים  ָּבֵנינּו 
ֶנֱאָמִנים  ָּבִנים  ּוְמֻתָּקִנים,  טֹוִבים 
ַלה’ ּוְלתֹוָרתֹו ָאֵמן. ְוֵכן “ִּכי ָהָאָדם 

ף"  ָבִרים ְלַבד ִמטָּ ׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ַרְגִלי ַהגְּ שֵׁ ָתה כְּ ְסעּו ְבֵני ִיְשָׂרֵאל ֵמַרְעְמֵסס ֻסכֹּ "ַויִּ

ִמְּבִלי  ַהֹחֶרף  ִּביֵמי  עֹוֵמד  ֲאֶׁשר  ֶזה  ְלִאיָלן  ָהָאָדם  ִנְמָׁשל  ַהָּׂשֶדה”  ֵעץ 
ָעִלים, ֵּכן ָהָאָדם ַהֶּיֶלד ַהָּקָטן הּוא ְּבִאּבֹו, ְּבִלי ָעִלים, ְוָיֵבׁש ִמַּלחּות ֶׁשל 
ּתֹוָרה ְוָחְכָמה. ּוְבָיִמים ֵאּלּו, ְיֵמי ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ִּבְׁשָבט ַמְתִחיָלה ֲחִניַטת 
ֵּפרֹוָתיו )רש”י, ראש השנה יד( ֵּכן ַהְּיָלִדים ָהֵריִקים ַהִּנְמָׁשִלים ְלִאיָלן, 
ֲעֵליֶהם ַלֲעׂשֹות ָּכל ַמֲאָמץ ְוָכל ֲאֶׁשר ִּביָכְלָּתם ְלַקֵּבל ֹעל ַמְלכּות ָׁשַמִים 
ְּבַאֲהָבה ּוְבִׂשְמָחה, ִּכי ֵהם ִקּיּומֹו ֶׁשל עֹוָלם, ִּכי ֵהם ּדֹור ַהֶהְמֵׁשְך ֶׁשל 
ָהֻאָּמה ַהְּיהּוִדית, ְוַגם ַהְּיסֹוד ְלִקּיּוָמּה ֶׁשל ַהַּיֲהדּות, ִּכי ִאם ֵאין ְּגָדִיים 
ְלֶהְמֵׁשִכּיּוָתּה ֶׁשל  ְצִמיָחה רּוָחִנית  ָּכזֹו ֶׁשל  ִּביִדיָעה  ְוָלֵכן  ְּתָיִׁשים.  ֵאין 
ַבָּׁשלֹום”  ַעּמֹו  ֶאת  ְיָבֵרְך  ה’  ִיֵּתן  ְלַעּמֹו  ֹעז  “ה’  ָּבֶהם  ִיְתַקֵּים  ָהֻאָּמה, 
)תהלים כט, יא( ְוֵכן “ִמִּפי עֹוְלִלים ְוֹיְנִקים ִיַּסְדָּת ֹעז” )תהלים ח, ג(. 

ָאֵמן.

ַהְּמַלֵּמד ְּבֵתיָמן \ 
ָהָרב ְסַעְדָיה חֹוֶזה זצ"ל
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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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מו“ר  הגאון  הגדול 

 הרב   שלום נגר  שליט“א 
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זוכה החודש ַהֶּיֶלד ַהָּנִעים יהודה נוני 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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ְקִריַאת ַהּתֹוָרה
ַוֲחִמיִׁשי קֹוְרִאים ַּבּתֹוָרה ְׁשֹלָׁשה עֹוִלים, ָהִראׁשֹון ֹּכֵהן,  ִּביֵמי ֵׁשִני 

ַהֵּׁשִני ֵלִוי ְוַהְּׁשִליִׁשי ִיְׂשָרֵאל.
ַהֹּכֵהן עֹוֶלה ִראׁשֹון, ְוִאם ֵאין ֵלִוי עֹוֶלה ַהֹּכֵהן ׁשּוב ִּבְמקֹום ַהֵּלִוי.

ֲאִפּלּו ֹּכֵהן ָקָטן, ָּפחֹות ִמֶּבן ְׁשֹלׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה, קֹוֵדם ְלֵלִוי ּוְלִיְׂשָרֵאל 
ְּגדֹוִלים. ְוַגם ֵלִוי, ֲאִפּלּו הּוא ָקָטן עֹוֶלה, ְוֵאין ַהֹּכֵהן עֹוֶלה ִּבְמקֹומֹו. 
ַאְך יֵׁש אֹוְמִרים ֶׁשַּמְקִּדיִמים ֹּכֵהן ַרק ִאם הּוא ָּגדֹול, ֲאָבל ִאם הּוא 

ָקָטן ֵאין ַמֲעִלים אֹותֹו.
ַּגם ְּבַׁשָּבת קֹוְרִאים ְׁשֹלֶׁשת ָהִראׁשֹוִנים ְּבֵסֶדר ֶזה, ְוִאם יֵׁש אֹוְרִחים 
ַרִּבים ְורֹוִצים ְלַכֵּבד ֶאת ּכָֻּלם ּולִפיָּכְך מֹוִסיִפים ֲעִלּיֹות, קֹוְרִאים ֹּכֵהן, 
ֵלִוי ְוִיְׂשָרֵאל, ְוׁשּוב ֹּכֵהן, ֵלִוי ְוִיְׂשָרֵאל, ַעד ֶׁשְּמַסְּיִמים ְלַכֵּבד ֶאת ּכָֻּלם.

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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לק"י

המבצע מוגבל ללקוחות פרטיים ולא למשווקים 
ולחודש שבט  התשע”ח בלבד, עד גמר המלאי.

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

מבצע לחודש שבט
)מ-17.1.18 עד-16.2.18 למניינם( 

כלי למים אחרונים
מקרמיקה  מפואר  כלי 
אבני  בשילוב  איכותית 
אחרונים,  מים  להגשת  חן 
לקיבול  תחתית  כולל 

המים.

במחיר של: 29 ש"ח

במקום: 80 ש"ח

ניתן להשיג את מוצרינו גם ב:

ניתן להשיג את מוצרינו גם ב:

08-9333130, 052-6644363 סניף יבנה, קניון קנדי סנטר

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

"נוסח תימן" מעוניינים לרכוש מאנשים פרטיים כתבי יד, וע"י כך נדאג לשימורם, תיעודם והפצתם של 
כתבי היד אשר נכתבו ע"י אבותינו בתימן. הרכישה תתבצע בתשלום מלא עפ"י הערכת שמאי, אם יש 

ברשותך כתב יד שהינך מעוניין למוכרו צלצל ל"נוסח תימן"

מחלקת כתבי היד ב"נוסח תימן" למטרת שימור כתבי היד התימנים

ַהּׁשֹוד ְוַהֵּנס
]ַעל ִּפי ְיִחיֵאל ִחְּבׁשּוׁש, ְּבִסְפרֹו 'ִיְחיֵא ַהֵּתיָמִני'[

ַהּסֹוֵחר ר' ַאֲהֹרן, ָהָיה ָרִגיל ִלְנֹסַע ְלֶרֶגל ִמְסָחרֹו ֵּבין ַצְנַעא ְלַעַּדן. ְּבִהְתָקֵרב ַחג ַהֶּפַסח, 
ֶהֱחִליט ִלְדחֹות ֶאת ְנִסיָעתֹו ַעד ְלַאַחר ַהַחג. ְּבאֹותֹו ַחג ֶנֱהָנה ר' ַאֲהֹרן ֲהָנָאה ְמֻרָּבה ִמְּׁשֵני 
ְטָעִמים: ֵראִׁשית, ִמּׁשּום ֶׁשָּכל ַהִּמְׁשָּפָחה ִהְתַאְּסָפה ַּבַחג, ְוִקְּימּו ֶאת ִמְצוֹות ַהַחג ְּכִהְלָכָתן. 

ְוֵׁשִנית, ִמּׁשּום ֶׁשָּזָכה ְלַקּיֵם ֶאת ַהַחג ְּבחּוג ַהִּמְׁשָּפָחה, ְוֹלא ָּכָרִגיל ַּבּגֹוָלה.
ְוִהֵּנה ָחַלף לֹו ַהַחג, ּוִמּיֹום ִאְסרּו ַחג, ֵהֵחל ַּבֲהָכנֹות ַלַּמָּסע ְלִעיר ַעַּדן, ֶׁשָהְיָתה ֶמְרָּכז ַיַּבְׁשִּתי 
ְוַיִּמי ִּבְגבּול ֵּתיָמן. ְּדַבר ַהְּנִסיָעה ֹלא ִנְׁשַמר ְּבסֹוד, ְוַכּמּוָבן ֶׁשּנֹוַדע ָּבַרִּבים. ְוִאם נֹוַדע ָּבַרִּבים, 
נֹוַדע ַּגם ְלׁשֹוְדֵדי ַהְּדָרִכים, ְוֵהם הֹוִדיעּו ֵמֶאָחד ַלֵּׁשִני: "ַּבָּיִמים ַהְּקרֹוִבים יֵֵצא ר' ַאֲהֹרן 
ַלֶּדֶרְך". ְוָאְמָנם, ְּבַאַחד ַהָּיִמים ָיָצא ר' ַאֲהֹרן ְוִאּתֹו ְּפָרדֹות ַוֲחמֹוִרים, נֹוְׂשִאים ָזָהב ְוֶכֶסף 

ְלֹצֶרְך ִמְסָחרֹו.
ַהַּׁשָּיָרה ָנְסָעה ְּבֶמֶׁשְך ְׁשֹלָׁשה ָיִמים, ּוַבּיֹום ָהְרִביִעי ִהִּגיעּו ְלַואִּדי ָעֹמק ֻמָּקף ָהִרים. ְּבָׁשָעה 
ֶׁשָחצּו אֹותֹו ִהְתַנְּפלּו ַהּׁשֹוְדִדים ַעל ַהַּׁשָּיָרה ְוָׁשְדדּו אֹוָתּה. ֵּבין ָהְרכּוׁש ַהָּׁשדּוד ָהיּו ַּגם 
ִּפְרּדֹוָתיו ֶׁשל ר' ַאֲהֹרן. ַהּׁשֹוְדִדים ֹלא ִהְסַּתְּפקּו ְּבׁשֹוד ַאְנֵׁשי ַהַּׁשָּיָרה, ֵאָלא ִהְכִריחּום ַלֲעלֹות 
ְלֹראׁש ָהָהר ְוִלְמֹסר ֶאת ָהְרכּוׁש ַהָּׁשדּוד ִליֵדי ַהַּׁשְיְך ֶׁשָּלֶהם. ְוָכְך ָּתְבעּו ַּגם ֵמר' ַאֲהֹרן, ְוהּוא 

ֶנֱאַלץ ַלֲעׂשֹות ְּכִמְצָוָתם.
ְוָכאן ִנְתַקּיֵם ּבֹו ְּבר' ַאֲהֹרן "ַׁשַּלח ַלְחְמָך ַעל ְּפֵני ַהָּמִים, ִּכי ְבֹרב ַהָּיִמים ִּתְמָצֶאּנּו )קהלת 

יא, א(". ּוַמֲעֶׂשה ֶׁשָהָיה ָּכְך ָהָיה:
ַהֶּזה, ֵחֶלק ִמן  ִּביַרת ֵּתיָמן, ּוַבָּמצֹור  ַצְנַעא,  ָּבִעיר  ָהָיה ָמצֹור  ָלֵכן,  ֲעָׂשרֹות ָׁשִנים ֹקֶדם 
ֵּבין  ּוַבֶּדֶבר.  ָּבָרָעב  ֵמתּו  ַמְרִּביָתם  ֶׁשִּנְׁשֲארּו,  ְואֹוָתם  ְוִנְּצלּו,  ֵמָהִעיר  ָּבְרחּו  ַהּתֹוָׁשִבים 
ַהּבֹוְרִחים, ָהָיה ַהַּנַער ַאֲהֹרן ְוֶאָחיו ַהְּקַטִּנים. ֵהם ָנְסעּו ִמַּצְנַעא ְלִעיר ְרחֹוָקה ֶׁשְּבֹראׁש 

ֶהָהִרים, ּוְׁשָמּה ֲמַנאֵכ'ּה, ָּבּה ָהָיה ָמצּוי ֹאֶכל ְלַהֲחיֹות ַנְפָׁשם.
ְּבַדְרָּכם ְּבַמָּסע ֶזה ָקָרה ִמְקֶרה ְמַעְניֵן. ְּבעֹוָדם עֹוְבִרים, ָׁשַמע ר' ַאֲהֹרן ֲאָנחֹות עֹולֹות ִמֶּקֶבר 
ֶׁשֶּזה ַעָּתה ִּכּסּוהּו ַּבֲאָבִנים ּוְקַצת ָעָפר. הּוא ָסָטה ִמן ַהֶּדֶרְך, ָעַזב ֶאת ַהַּׁשָּיָרה ְוָהַלְך ִלְראֹות 
ַמה ָקָרה. ְוִהֵּנה ִנְגָלה ְלֵעיָניו ַמֲחֶזה ַמֲחִריד: ַיְלָּדה ֻמַּנַחת ְּבֶקֶבר ְוַעל ֵחֶלק ִמּגּוָפּה ָעָפר 

ַוֲאָבִנים, ַאְך ֵעיֶניָה ְּפקּוחֹות, ְוִהיא ֶנֱאַנַחת ּוְמַבֶּקֶׁשת ְּבקֹול ָחלּוׁש: "הֹוִציאּוִני ֵמַהֶּקֶבר". 
ְוֵכן  ֵמַהֶּקֶבר.  ְוהֹוִציָאּה  ֶוֱהִקיָמּה  ְּבָיָדּה,  ֶהֱחִזיק  ְוָהֲאָבִנים,  ֶהָעָפר  ֶאת  ֵמָעֶליָה  ִּפָּנה  הּוא 
ֶהֱאִכיל ְוִהְׁשָקה אֹוָתּה, ְוֶהֱחָיה ֶאת ַנְפָׁשּה. ְלַאַחר ִמֵּכן ָׁשַאל אֹוָתּה: "ֵּכיַצד ִהַּגְעְּת ַלֶּקֶבר?" 

ְוִהיא ִסְּפָרה, ֶׁשִאָּמּה ֹלא ָיְכָלה ִלְראֹות ֶאת ִסְבָלּה ָּבָרָעב ּוַבָּצָמא, ְוֶהֱחִליָטה ְלָקְבָרּה.
ַאֲהֹרן ִּדָּדה אֹוָתּה ַּבֶּדֶרְך, ַיַחד ִעם ֶאָחיו, ַעד ֶׁשָּמְצאּו ֶאת ָהֵאם ְמֻעֶּלֶפת ִמָּצָמא ּוֵמָרָעב. 
הּוא ִטֵּפל ַּגם ָּבֵאם, ָנַתן ָלּה ֶלֶחם ּוַמִים ַעד ׁשּוב ַנְפָׁשּה ֵאֶליָה, ְוִדָּדה ֶאת ְׁשֵּתיֶהן ִעם ֶאָחיו 
ַעד ַהִּגיָען ַלְּכָפר ֶׁשָּלֶהן, ֶׁשִּנְמָצא ְלַצד ַהֶּדֶרְך. ֵהם ִנְפְרדּו ְּבִדְבֵרי ּתֹוָדה ּוְבָׁשלֹום, ְוהֹודּו לֹו 

ַעל ַמְּתַנת ַחּיֵיֶהן.
ַעָּתה ָזָכה ר' ַאֲהֹרן ֵלָהנֹות ִמְּפִרי ַמֲעֵׂשה ַהֶחֶסד ֶׁשּלֹו. הּוא ּוַבֲהמֹוָתיו ֻהְכְנסּו ְלֻסַּכת ַהַּׁשְיְך, 
ָׁשם ָיַׁשב ַהַּׁשְיְך ְוִׁשְבָעה ֲאָנִׁשים ְמזָֻּיִנים, ׁשֹוְמֵרי ֹראׁשֹו. ְּכמֹו ֵכן, ִאְׁשּתֹו ּוִבּתֹו ָיְׁשבּו ִּבְקֵצה 

ַהֻּסָּכה.
ֶאת ַמָּׂשא ַהְּבֵהמֹות ֶׁשל ר' ַאֲהֹרן, ָזָהב ְוֶכֶסף, ֵהִריקּו ְלִרְצַּפת ַהֻּסָּכה, ְוָסְפרּו ֶאת ַהָּזָהב 
ְלחּוד ְוֶאת ַהֶּכֶסף ְלחּוד, ְּכֶׁשַהּמֹוֶנה מֹוִדיַע ְּבקֹוֵלי קֹולֹות: ַהְּסכּוִמים ֶׁשל ַאֲהֹרן ָּכְך ְוָכְך 

ָזָהב, ְוָכְך ְוָכְך ֶּכֶסף.
ְלַרְגֵלי ַהַּׁשְיְך, ְוָאְמרּו:  ְוִהְׁשַּתְּטחּו  ְוַהַּבת ֶאת ַהֵּׁשם ַאֲהֹרן, ָקְפצּו ִמְּמקֹוָמן  ִּכְׁשֹמַע ָהֵאם 
"ִהָּזֵהר ֵמֲעׂשֹות ַמֲעֶׂשה ָרע, ַחֵּכה". ֵהן ַּפּנּו ִמֶּמּנּו ְלֵמיִטיָבן ר' ַאֲהֹרן, הֹוִׁשיטּו לֹו ָיד, ְוָׁשֲאלּו 
אֹותֹו: "ְּכלּום זֹוֵכר ַאָּתה אֹוָתנּו"? ְור' ַאֲהֹרן ָעָנה: "ֶּבֱאֶמת ֵאיִני זֹוֵכר, ַאְך ַהּקֹולֹות ֻמָּכִרים 

ִלי".
ֵהן ִהְזִּכירּו לֹו, ֶאת ֶׁשֵהיִטיב ִעָּמֶהן ְוִהִּציָלן ִמָּמֶות ָּבטּוַח, ְּבַדְרָּכן ָאז ֵמָהִעיר ַצְנַעא ִלְכָפָרן. ַאְך 
ר' ַאֲהֹרן ַהָּצנּוַע ְוַהַּבְיָׁשן ְוַהָּבהּול ֹלא ָאַמר ָּדָבר ְוֹלא ִּבֵּקׁש ָּדָבר. ַאְך ֵהן ִהְדִּגיׁשּו ְּבָאְזֵני ַהַּׁשְיְך 

ִּכי ֶזהּו ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ִהִּציָלן ִמָּמֶות ְוָעָליו ְלַׁשֵּלם לֹו טֹוָבה ַּתַחת טֹוָבתֹו.
ִהְׁשָקה אֹותֹו  ָרב,  ְּבָכבֹוד  ַאֲהֹרן  ר'  ֶאת  ְוִקֵּבל  ַהּׁשֹוד,  ֶאת  ְלַהְפִסיק  הֹוָרה  ַהַּׁשְיְך  ְוָאֵכן, 
ְוֶהֱאִכילֹו ְוֶהֱחִזיר ֶאת ַּכְסּפֹו ְלַׂשָּקיו, ְוֵכן ֶאת ַהֶּכֶסף ֶׁשל ָּכל ַהּנֹוְסִעים ִאּתֹו, ְוִצָּוה ַלֲאָנָׁשיו: 
"ַאל ִּתֹּפל ַׂשֲעָרה ֵמֹראׁש ַהּנֹוְסִעים, ְוֹלא ְּפרּוָטה ִמַּכְסָּפם אֹו ֵחֶפץ ֵמֶחְפֵציֶהם. ְּדעּו ָלֶכם, 
ָאסּור ְלַׁשֵּלם ָרָעה ַּתַחת טֹוָבה, ַאֲהֹרן ֶזה ִהִּציל ֶאת ִאְׁשִּתי ּוִבִּתי, ְׁשֵהן ְׁשֵני ְמאֹורֹות ֵעיַני. 
ִׁשְלחּו אֹותֹו ְוֶאת ָּכל ַהּנֹוְסִעים ִאּתֹו ְּבָכבֹוד ַעד ַהְּגבּול, ּוְׁשֵני ִּגּבֹוִרים ְיַלּוּו ֶאת ַאֲהֹרן ַעד 

ְמחֹוז ֶחְפצֹו".

ים אֹוָתם ָנֲהגּו  ְלּבּושִׁ 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 ִלְלּבֹׁש, ַהקִּ ֲאבֹוֵתינּו בְּ

ַמְיַזר  )ִמְטַּפַחת(,  ֲמַצר  )ִּכָּפה(,  ּכּוְפֵיּה  )ּכֹוַבע(,  ִלֵּגּה  ְלֶגֶבר(,  )ָחלּוק  ֲקִמיץ 
)ַּבד ַהִּנְכָרְך ְסִביב ַהָּמְתַנִים(, ֻקְפַטאן )ֲחלּוק ָּפתּוַח(, ִסְרַואל )ִמְכְנַסִים ְקָצִרים(, 
ָחְרִּפי(,  )ְמִעיל  ֲקִציַרה  )ַטִּלית(,  ַׁשְמֵלּה  ְלַׁשָּבת(,  ַּגְבִרי  )ֶּבֶגד  ִּתְחַּתאִני 
ַקְרקּוׁש )ִּכּסּוי רֹאׁש ְלִאָּׁשה(, ַעְנֲּתִרי )ַׁשְמֵלּה ְלִאָּׁשה(, לּוְלִוי )ַׁשְמֵלּה ְמֹפֶאֶרת 
רר  ְמַחַ ְלִאָּׁשה(,  ְמֹפֶאֶרת  )ִמְטַּפַחת  ַמְקֲרֵמּה  ְלִאָּׁשה(,  )ְרִדיד  ִלְחֵפּה  ְלִאָּׁשה(, 
)ַנֲעַלִיים(. ַּבְׁשַמק  ְמֹפָאִרים(,  ׁשֹוַקִיים  )ָּבֵּתי  ַּבְסַטּה  ְלִאָּׁשּה(,  ׁשֹוַקִיים  )ָּבֵּתי 
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