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לק”י

זמני כניסת ויציאת השבת

ְׁשֵני מֹוֲעִדים ִנְתַיֲחדּו ְלִפּיּוֵטי ָיִמים נֹוָרִאים: ֵלילֹות ֱאלּול ְוַׁשֲחִרית ֶׁשל יֹום ַהִּכּפּוִרים. 
ֱאלּול  ֹחֶדׁש  ֵמֹראׁש  ַלְיָלה,  ַלְיָלה  ֵּתיָמן  ְיהּוֵדי  ַמְׁשִּכיִמים  ַהִּמְזָרח  ְקִהּלֹות  ְּבֵני  ְּכָכל 
ְּכֵנִסּיֹות  ְּבָבֵּתי  'ַאְׁשמּורֹות'(  )ְּבִפיֶהם  ְסִליחֹות  ַלֲאִמיַרת  ַהִּכּפּוִרים,  יֹום  ֶעֶרב  ְוַעד 
ְּבַאְׁשֹמֶרת ַהֹּבֶקר. ְסִליחֹות ֹחֶדׁש ֱאלּול ְמַבְּׂשרֹות ֶאת ִהְתָקְרבּוָתם ֶׁשל ְיֵמי ַהִּדין, ְוֵהן 
ָּבאֹות ְלַהְכִׁשיר ֶאת ַהְּלָבבֹות ִלְקַראת ָיִמים נֹוָרִאים. ֵאין ְלָך ָׁשָעה ְּכֵׁשָרה ַלֲאִמיָרָתן 
ָּכַאְׁשמּוָרה ָהַאֲחרֹוָנה ֶׁשל ַהַּלְיָלה, ֶׁשָהעֹוָלם ָׁשֵקט ִמְּׁשאֹונֹו ַוֲהמֹונֹו, ְוַנְפׁשֹו ֶׁשל ָאָדם 
ְּפנּוָיה ְלִהְתַיֲחדּות ִעם ּבֹוְרָאּה, ַלֲחֹׁשב ֶחְׁשּבֹוָנּה ּוְלַפְׁשֵּפׁש ְּבַמֲעֶׂשיָה. ְקִריַאת ִמְזמֹוֵרי 
ִהְכִניסּו  ַּבְּסִליחֹות,  ָהֲעו ֹנֹות  ְלַכָּפַרת  ְוָהֲעִתיָרה  ַהַּתֲחנּוִנים  ַהְּסִליחֹות,  ִלְפֵני  ְּתִהִּלים 
ְּבַחָּייו  ּבֹוְראֹו,  ִלְפֵני  ַלִּדין  ְלִהְתַיֵּצב  ַהִּנְקָרא  ִנְבָרא  ֶׁשל  ֲחָרָדה  ְּתחּוַׁשת  ַהְּיהּוִדי  ְּבֵלב 
ַּבִּמִּלים:  ֵאּלּו  ְרָגׁשֹות  ְלַהִּביַע  ִהְׂשִּכיל  ַלְּסִליחֹות  ְּבַהְקָּדָמתֹו  ַמֲהִרי"ץ  ְּבָידֹו.  ְוִנְׁשָמתֹו 
ִיְרַּגז ְוֹיאֲחֶזּנּו ַּפָּלצּות. ֶׁשִאם ִלְפֵני ֶמֶלְך ָּבָׂשר ָוָדם  "ּוִמי ֶזה ָהִאיׁש ַמְרִּגיׁש ֲאֶׁשר ֹלא 
ָיִביאּו ֶאת ִּדינֹו, ֲהֹלא ֶיֱחַרד ֲחָרָדה ְּגדֹוָלה, ְוָיִׁשית ֵעצֹות ְּבַנְפׁשֹו ּוְבָכל ִלּבֹו: ֵאיְך ּוַבֶּמה 
יּוַכל ְלִהָּפֵטר ָלֵצאת ָחְפִׁשי ְּבִדינֹו. ַקל ָוֹחֶמר 
ַלֲעׂשֹות  לֹו  ֵיׁש  ַמה  ָוֹחֶמר,  ַקל  ֶׁשל  ְּבנֹו  ֶּבן 
ַהְּמָלִכים  ֶמֶלְך  ִלְפֵני  ְלִמְׁשָּפט  ְּכֶׁשְּיִביאּוהּו 
יֹום  ָּבא  ִּכי  ָהָאֶרץ,  ָּכל  ׁשֹוֵפט  ַהָּקָּב"ֻה, 
ְּפֻקָּדתֹו ְוִדינֹו ִמּגּופֹו ּוִמָּבָניו ּוָממֹונֹו, ֶׁשהּוא 
יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות ְוֵאין ָצִריְך ְלָפָניו ֹלא ֵעִדים 
ְוֹלא ְרָאָיה, ֶׁשַהֹּכל ָּגלּוי ְלָפָניו ּוְבַיד ָּכל ָאָדם 
ְוִיְרָאה  ְּגדֹוָלה  ֲחָרָדה  ַלֲחֹרד  ֶׁשָראּוי  ַיְחֹּתם, 
ָיקּום  ִּכי  ֶאֱעֶׂשה  ַמה  לֹוַמר:  ּבֹו  ָיבֹוא  ָוַרַעד 
ְּבֵעיָניו  ּוְבֵכן  ֲאִׁשיֶבּנּו?  ַמה  ִיְפֹקד  ְוִכי  ֵאל 
ְוָרָפא לֹו". ְסִליחֹות  ָוָׁשב  ָיִבין  ִיְרֶאה ּוְלָבבֹו 
ִיְׂשָרֵאל  ּגֹוַלת  ֶׁשל  ּגֹוָרָלּה  ְמִרי  ַהַּמְתנֹות 
ַהִּמְתַּפְּלִלים,  ֶאת  ִׁשְּמׁשּו  ָּבַעִּמים  ְוִׁשְעּבּוָדּה 
ְּכִצּבּור ְוִכיִחיִדים. ְיִחיִדים ִּגְּלמּו ָּבֶהן ְּתִפַּלת 
ַעל  ָהִאיִׁשי,  ִסְבָלם  ְוַעל  ָיִחיד ַעל ְמצּוָקָתם 
ִנְגֵעי  ְוַעל  ָחְלֵייֶהם  ַעל  ָּדְחָקם,  ְוַעל  ָעְנָים 

ְלָבָבם.
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ה  ִפלָּ ל תְּ   ּכָֹחּה שֶׁ
ְּבַפֲאֵתי יֹום ַהָּׁשָנה ַהֲחָדָׁשה ַהָּבָאה ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ְּבֹחֶדׁש ָהַרֲחִמים, ָאנּו 
עֹוְמִדים ִלְפֵני ִמי ֶׁשָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם, ְּבֹחֶדׁש ַהְּסִליחֹות הּוא ֹחֶדׁש ָהַרֲחִמים, 
הּוא ַהָּמקֹום ִלְתִפָּלֵתנּו. ַהְּתִפָּלה ֹלא ַרק ְּבֵגֶדר “ַּבָּקָׁשה” ַלְּתִפָּלה, ֵיׁש ָּבּה ַּגם 
ִמּׁשּום ַהָּבַעת ּתֹוָדה ְוַהָּכָרה ְּבנֹוֵתן ַהְּצָרִכים ְלֶבן ָהָאָדם. ַּכֲאֶׁשר ָאָדם ִמְתַּפֵּלל 
ֵלאֹלָהיו הּוא ַּגם מֹוֶדה ַעל ֶחְלקֹו, הּוא ַמִּביַע ַהָּכַרת טֹוָבה ַעל ְרכּוׁשֹו, ַעל 
ָּבאּו.  ה’  ֵמֵאת  ֵאָלא  ֵמֲאֵליֶהם  ָּבאּו  ֶׁשֹּלא  וכו’,  ְּבִריאּותֹו  ַעל  ַחָּייו,  ִׂשְמַחת 
ִּבְרַּכת “רֹוֵפא חֹוֵלי ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל” ֵיׁש ָּבּה ַּגם ִמּׁשּום ַּבָּקָׁשה ְלִרּפּוי ַּתֲחלּוֵאנּו 
ַעּמֹו  ִנְדֵחי  ְמַקֵּבץ  ַאָּתה ה’  ִּבְרַּכת “ָּברּוְך  ְּבִריאּוֵתנּו.  ַעל  ַהָּבַעת ּתֹוָדה  ְוַגם 
ִיְׂשָרֵאל” ַמְׁשָמעּוָתּה ַּבָּקָׁשה ְלִאּסּוף ַהְּפזּוָרה ֵמַאְרצֹות ֵנָכר, ְוהֹוָדָיה ַעל ִיּׁשּוב 

ֶׁשְּכָבר הּוַקם, ְוַכּדֹוֶמה ִּבְׁשָאר ַהְּבָרכֹות.
ְוַאף ֶׁשְרצֹון ה’ ֶׁשִּנְחֶיה ְוִנְתַּפְרֵנס, ֶׁשֲהֵרי ָּכְך ִהְסִּדיר ֶאת ָאְרחֹות עֹוָלמֹו, 
ַחָּיִבים ָאנּו ְלהֹודֹות לֹו ַעל ָּכל ֶרַגע ֵמִרְגֵעי ַחֵּיינּו, ְוַעל ַהָּמזֹון ֶׁשִהְמִציא ְלָיֵדינּו, 
ָצִריְך  ִלְבָנּה, ַמּדּוַע הּוא  ַהֶּלֶחם  ְּבֵעת ֶׁשּנֹוֶתֶנת ָהֵאם ֶאת ְּפרּוַסת  ֶׁשֲהֵרי ַּגם 
ַוַּדאי  ֵאָלא  ָמזֹון?  לֹו  ְלַסֵּפק  ִהיא  ְצִריָכה  ַהְּדָבִרים  ִמֵּטַבע  ֲהֵרי  ָלּה  ְלהֹודֹות 
ְיָקִרים ְּבֵעיֶניָה, ַאְך  עֹוָׂשה ִהיא ָּכְך ִמֹּתֶקף ֱהיֹוָתּה ִאּמֹו ֶׁשְּׁשלֹומֹו ּוְבִריאּותֹו 
ַהִאם ֵאין ָראּוי ֶׁשְּנַצֶּפה ִלְׁשֹמַע ִמְּבָנּה ִמַּלת ּתֹוָדה? ה’ ּבֹוְרֵאנּו, ה’ יֹוְצֵרנּו, ה’ 

ָחֵפץ ְּבַחֵּיינּו ַהּטֹוִבים ַוֲאַנְחנּו מֹוִדים לֹו ַעל ָּכְך ֶעֶרב ֹּבֶקר ְוָצֳהַרִים.
ְזָמן ְלִבֹּקֶרת ַעְצִמית

ְועֹוד ַּתְפִקיד ַלְּתִפָּלה. ַהְּגָמָרא ַּבַּמֶּסֶכת ַסְנֶהְדִרין )דף פב ע”ב( אֹוֶמֶרת: 
ְּפִלילֹות ִעם  ִּכְבָיכֹול ֶׁשָעָׂשה  ַוְיַפֵּלל” )תהילים קו(,  ִּפיְנָחס  ַוַּיֲעֹמד  “ִּדְכִתיב 
קֹונֹו”. ְזָמן ַהְּתִפָּלה ֵאפֹוא הּוא ְזָמן ִמְׁשָּפט, ֵעת ִלְׁשִפיָטה ַעְצִמית. ַהִּמְתַּפֵּלל 
ִויַבְּקֵׁשהּו  ֵרֵעהּו  ֶאל  ִיְפֶנה  ֹלא  ָאָדם  ָהֵעד.  ְוהּוא  ַהִּנּדֹון  הּוא  ַהַּדָּין,  הּוא 
ִיְפֶנה ִאיׁש  ִהְטִרידֹו, ָּכְך ֹלא  ִצֲערֹו אֹו  ָלֵכן  ִלְגֹמל ִעּמֹו ֶחֶסד ִאם ָׁשָעה ֹקֶדם 
ְּבֵעיֵני  ְיָׁשִרים  ֵאיָנם  ַמֲעָׂשיו  ִאם  ְוַהְצָלָחה  ִסּיּוַע  ֶעְזָרה  ְּבַבָּקַׁשת  ֵלאֹלָהיו 
ַעְצמֹו,  מּול  הּוא  עֹוֵמד  ּבֹוְראֹו,  מּול  ָהָאָדם  עֹוֵמד  ָּבֶהם  ֵאֶּלה  ִּבְרָגִעים  ה’. 
ּוִמְתָחֵרט,  ַמֲעָׂשיו  ַעל  ּתֹוֶהה  ּוַמֲעָׂשיו,  ְּדָרָכיו  ֶאת  ְּבַמְחְׁשבֹוָתיו  הּוא  סֹוֵקר 
ָמזֹור  ְלַבֵּקׁש  יּוַכל  ֵאיְך  ִּכי  ְּבַבָּקׁשֹוָתיו.  יֹוְצרֹו  ִלְפנֹות ֶאל  ֹעז  ְוָאז אֹוֵזר הּוא 

הּוא  ֲאֶׁשר  ְּבֵעת  ַהּגּוָפִנִּיים  ְלֵמחֹוָׁשיו 
ְלֶעְזָרה  ִיְזַעק  ְוֵאיְך  ה’?  ְרצֹון  ֶנֶגד  ּפֹוֵעל 
ִמן ַהְּמִציִקים לֹו ַּכֲאֶׁשר הּוא זֹוֶרה ִקְנָאה 
ְוִׂשְנָאה ֵּבין ַהְּבִרּיֹות? ַאְך ִמֶּׁשִּטֵהר ָהָאָדם 
ֶאת ַעְצמֹו, ִמֶּׁשִהְתָחֵרט ַעל ַמֲעָׂשיו, ֵאין 
ָׁשָעה ְּכֵׁשָרה ּוְרצּוָיה יֹוֵתר ִלְזּכֹות ְּבַסַעד 
ִמּנֹוֵתן ַהַּסַעד, ֵעת ָרצֹון ִהיא ּוָבּה ִיָּוֵׁשַע. 
ֱאֹלִהים  ָרצֹון  ֵעת  ה’  ְלָך  ְתִפָּלִתי  “ַוֲאִני 
ְּבָרב ַחְסֶּדָך ֲעֵנִני ֶּבֱאֶמת ִיְׁשֶעָך” )תהילים 

סט, יד(.
ַהָּקָּב”ֻה  ִּכי  ָחָז”ל,  ִלְּמדּונּו  ָאְמָנם 
ׁשֹוֵמַע ַּגם ְּתִפַּלת חֹוְטִאים, ְּכלֹוַמר ֵאּלּו 
ַהּפֹוִנים  ֵאּלּו  ְּבֶחְטָאם,  ֲעַדִין  ָהעֹוְמִדים 
ֵאָליו ְּבַבָּקָׁשה וכדו’, ָּברּור ֶׁשֵאין ְּתִפַּלת 
ְוֵאין  ַהחֹוֵטא,  ִּכְתִפַּלת  ְּתׁשּוָבה  ַּבַעל 

עולים מתימן בשעת התפילה במחנה חאשד בעיר עדן 

ְּתגּוַבת ה’ ִלְקִריַאת ַהָּקרֹוב ֵאָליו ְּכֶאל ְקִריַאת ֲאֵחִרים, ַאְך ַּגם ְּתִפָּלתֹו ִנְׁשַמַעת.
ַהְּתִפָּלה - ָמזֹון רּוָחִני ַלֶּנֶפׁש

ַהְּתִפָּלה ְמַׁשֶּמֶׁשת ְּבַתְפִקיד נֹוָסף. ָהָאָדם ַּכָּידּוַע, ֻמְרָּכב ִמּגּוף ּוְנָׁשָמה. ַהּגּוף 
ִמָּבָׂשר ָוָדם ְוַהְּנָׁשָמה ‘ֵחֶלק ֱאֹלַּה ִמַּמַעל’. ְּכֵׁשם ֶׁשַהּגּוף ֵאינֹו ַחי ְלֹלא ָמזֹון, ָּכְך ַּגם 
ַהֶּנֶפׁש ֵאיָנּה ִמְתַקֶּיֶמת ְלֹלא ַסַעד, ְוָלֵכן ָצִריְך ָהָאָדם ְלִהְתַעֵּסק ַּגם ְּבִעְנְיֵני רּוַח, ִּכי 
ָאז ִמְתַחֶּזֶקת ַהֶּנֶפׁש, ׁשֹוֶאֶבת ְקֻדָּׁשה ּומֹוִסיָפה ְלִהְתַקֵּים. ֶאָחד ִמְּזַמִּנים ֵאּלּו הּוא 
ְזָמן ַהְּתִפָּלה, ְּבאֹוָתּה ָהֵעת ִמְתַנֵּתק ָהָאָדם ִמן ַהֹחֶמר, ְוִעם ְקֻדָּׁשה ְוָטֳהָרה ִמְתָקֵרב 
ַהֶּזה  “ַהֵּסֶדר  ג(  מאמר  )כוזרי,  ַהֵּלִוי  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ְּכַמֲאַמר  ֶׁשַּבָּׁשַמִים.  ָאִבינּו  ֶאל 
ֵמַהֶּנֶפׁש, ְּכֵסֶדר ַהָּמזֹון ֵמַהּגּוף. ִמְתַּפֵּלל ְלַנְפׁשֹו ְוִנּזֹון ְלגּופֹו, ּוַמְתֶמֶדת ָעָליו ִּבְרַּכת 
ַהְּתִפָּלה ַעד ֵעת ְּתִפָּלה ַאֶחֶרת, ְּכַהְתָמַדת ֹּכַח ְסעּוַדת ַהּיֹום ַעד ֶׁשִּיְסֹעד ַּבַּלְיָלה”. 

ַאַחי ְוֵרַעי ּוְבֵני ַעִּמי, ַּתְלִמיִדים ְיָקִרים, ְּבֵני ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב, עֹוְמִדים 
ָאנּו ִּביֵמי ֹחֶדׁש ֱאלּול ֵאּלּו ְלַקֵּבל ְסעּוָדה רּוָחִנית ְּגבֹוָהה ְמֹאד ְמֹאד, ְוַאֶּתם ֵהם 

ַהִּגּבֹוִרים ֶׁשִּׂשיַח ִׂשְפתֹוֵתיֶהם ָנִקי ְוַזְך ַלֲעֹמד ִלְפֵני ַהֵּׁשם. ָׁשָנה טֹוָבה.

ֱאלּול - הרב ע. קורח ִליחוֹת בֶּ ַהסְּ

כניסה

19:03
18:55
18:47
18:38

פרשה

שופטים
כי תצא
כי תבוא
נצבים

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   שלום נגר  שליט“א 
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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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מבצע לחודש אלול
)מ-12.8.18 עד-9.9.18 למניינם(

לק"י

אשמורות

גודל ספר 22 ס”מ \ 15 ס”מ

ספר אשמורות )סליחות( לימי הרחמים,
ערוך בצורה נפלאה ללא דילוגים,

באותיות מאירות עיניים,
בנוסח שאמי או בלדי.

בנוסח בלדי משולב פירוש "עץ חיים" 
למהרי"ץ זצוק"ל.

בכריכה קשה מפוארת.

במחיר של: 12 ש"ח

במקום: 22 ש"ח

המבצע מוגבל ללקוחות פרטיים ולא למשווקים 
ולחודש אלול התשע"ח בלבד, עד גמר המלאי.

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

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

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

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

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

ניתן להשיג את מוצרינו גם ב:

כּוַנת ַאְלגּוְרֵקּה שְׁ
)ַעל ִּפי ִסּפּור ֲעָמִמי ֶׁשּיֵֵצא ָלאֹור ְּבָקרֹוב ְּבֵסֶפר "ַאָּגדֹות ֵּתיָמן"(

ַאַחת ֵמַהְּׁשכּונֹות ֶׁשָּבֹרַבע ַהְּיהּוִדי ְּבַצְנַעא ִנְקְרָאה ְּבֵׁשם "ַאְלג'ּוְרֵקּה" ]=ַהַּמְחֹּפֶרת[, ְּבִעְקבֹות ַמֲעֵׂשה 
ְנָבָלה ֶׁשַּנֲעָׂשה ַעל ְיֵדי ֶאָחד ִמן ַהּפֹוְׁשִעים ַהֻּמְסְלִמים, ֶׁשָהָיה ָּגר ְּבַאַחת ֵמַהְּׁשכּונֹות ָהֲעָרִבּיֹות ְּבַצְנַעא. 
הּוא ָהָיה ָּבא ְּבָכל ֶעֶרב ַׁשָּבת, ִּבְזָמן ֶׁשָּכל ַהְּיהּוִדים ִנְמָצִאים ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ְוקֹוְרִאים ִׁשיר ַהִּׁשיִרים, 
ּוִמְתַּפְּלִלים ִמְנָחה ֶׁשל יֹום ִׁשִּׁשי ְוַעְרִבית ֶׁשל ַׁשָּבת. ַוֲהֵרי ְּבֶדֶרְך ְּכָלל ְּבֵתיָמן הֹוִסיפּו ֵמֹחל ַעל ַהֹּקֶדׁש, 

ְוָהיּו הֹוְלִכים ֻמְקָּדם ְּביֹום ִׁשִּׁשי ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת.
ַהַּגָּנב ָהָיה ְמַטֵּפס ַעל ִקירֹות ֶהָחֵצר ְוִנְכָנס ַלַּמְחָסִנים, ּגֹוֵנב ִמְסַּפר עֹורֹות ְמֻעָּבִדים, ְויֹוֵצא ֶּדֶרְך ַהַּׁשַער 
ֶׁשָהיּו  ֵאָלא  ְּבָכְך.  ִהְרִּגיׁשּו  ַהַּבִית  ִמְּבִלי ֶׁשַאְנֵׁשי  ְּפָעִמים  ַּכָּמה  ֹזאת  ָעָׂשה  ַהַּבִית. הּוא  ָהָראִׁשי ֶׁשל 
ַמְבִחיִנים ִּכי ֲחֵסָרה ַּכּמּות ֶׁשל עֹורֹות, ְוֹלא זֹו ִּבְלָבד, ֵאָלא ֶׁשְּבָכל ַּפַעם ָהיּו ֲחֵסִרים יֹוֵתר. ַּבַּבִית ַאף 
ַּפַעם ֹלא ִנְמְצאּו ִסיָמֵני ְּפִריָצה, ִמְּפֵני ֶׁשַהַּגָּנב ָהָיה ִנְכָנס ֶּדֶרְך ֶהָחֵצר ֶׁשֵּמֲאחֹוֵרי ַהַּבִית ְוֹלא ַמְׁשִאיר 

ֲעֵקבֹות ַאֲחָריו.
ַּכֲאֶׁשר ֵהִבינּו ֶׁשֶּזה ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ַּגָּנב, ֶהֱחִליטּו ַהְּבָעִלים ְלִהָּׁשֵאר ַּבֵּסֶתר ַּבַּבִית, ְּכֵדי ְלַגּלֹות ֵּכיַצד ִמְתַּבַּצַעת 
ַהְּגֵנָבה. ְלַאַחר ֶׁשָראּו ְּבמֹו ֵעיֵניֶהם ֵאיְך ּפֹוֵעל ַהַּגָּנב, ִהְתָיֲעצּו ֵּביֵניֶהם ְוִהִּגיעּו ִלְכַלל ַהְחָלָטה ֶׁשַחָּיִבים 
ְלִהָּפֵטר ִמַּגָּנב ֶזה ְלֹלא ַרֲחִמים, ֶׁשֵּכן ִּבַּצע ֶאת ְזָממֹו ְּבֶעֶצם יֹום ַׁשָּבת ֹקֶדׁש, ְוִאם ִיְרֶאה ֶׁשַהָּדָבר ַמְצִליַח 
ְּבָידֹו - ַיְמִׁשיְך ְּבָכְך ְלעֹוָלם. ּוְבֵכן ֶהֱחִליטּו ַלְחֹּפר ּבֹור ָעֹמק ִלְפֵני ַהַּׁשַער ָהָראִׁשי ֶׁשל ַהַּבִית ֶׁשַּדְרּכֹו ָהָיה 
ַהַּגָּנב יֹוֵצא, ָּכְך ֶׁשֹּלא ִּתְהיֶה לֹו ׁשּום ֶאְפָׁשרּות ְלַטֵּפס ְוָלֵצאת ִמֶּמּנּו. ֶאת ַהּבֹור ִּכּסּו ְּבַמְחֶצֶלת ַקׁש 
ְוָעֶליָה ִּפְּזרּו ָעָפר, ְּכֵדי ֶׁשַהַּגָּנב ֹלא ָיִׂשים ֵלב ַלּבֹור. ַהֶּדֶרְך ִמן ַהַּמְחָסִנים ֶאל ַׁשַער ֶהָחֵצר ָהְיָתה ֲחׁשּוָכה, 

ְוַהּבֹור ֶנְחָּפר ְּבצּוָרה ֶׁשֹּלא ָהָיה ִסּכּוי ְלַהְבִחין ּבֹו.
ַאְנֵׁשי ַהַּבִית ֵהִכינּו ֲאָבִנים ַרּבֹות, ְוִחּכּו ַלַּגָּנב ֶׁשּיֵֵצא ֵמַהַּבִית ִעם ָהעֹורֹות ְוִיֹּפל ְלתֹוְך ַהּבֹור, ְוֵהם ִיְזְרקּו 
ָעָליו ֶאת ָהֲאָבִנים ִויַכּסּו ֶאת ַהּבֹור ֶּבָעָפר. ְוָכְך ָהָיה. ַהַּגָּנב ִהִּגיַע ְוָנַפל ַלּבֹור, ָזְרקּו ָעָליו ֲאָבִנים, ְוַאֲחֵרי 

ֶזה ִּכּסּו ֶאת ַהּבֹור ֶּבָעָפר ְוָקְברּו אֹותֹו ַחי, ְוָהְלכּו ַּבֲחָזָרה ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת.
ּפֹוֵׁשַע ֶזה ָהָיה ַּגָּנב ָידּוַע ּוְמֻפְרָסם ְּבַצְנַעא; ִמֵּדי ַּפַעם ַּבַּפַעם ָהָיה ִנְתָּפס ְויֹוֵׁשב ְּבֵבית ַהֹּסַהר, ַאְך 
ְּבֵצאתֹו ִמָּׁשם ָהָיה חֹוֵזר ְלסּורֹו ָהַרע. ַּפַעם ְּכֶׁשִּנְתָּפס ְוהּוָבא ִלְפֵני ַהּׁשֹוֵפט ְּכֶׁשהּוא ָלבּוׁש ְּבָגִדים ָיִפים 
ְוהֹוָפָעתֹו ְמכֶֻּבֶדת, ִנְׁשַאל ַעל ְיֵדי ַהּׁשֹוֵפט: "ַמּדּוַע ַאָּתה חֹוֵזר ָּכל ַּפַעם ְלסּוְרָך ְוִנְתָּפס ְּבָכל ַּפַעם ַעל 

ְּגֵנָבה"? ָעָנה לֹו ַהּפֹוֵׁשַע: "ֲאדֹוִני ַהּׁשֹוֵפט, ֲאִני ַמְבִטיֲחָך ֶׁשִאם ִּתְצָטֵרְך ַּגם ַאָּתה ִּתְגֹנב".
ַהִּמְׁשָטָרה ָהְיָתה ְמֻרָּצה ֶׁשַהַּגָּנב ֶנֱעַלם, ְוֹלא ָעְׂשָתה ׁשּום ַמֲאָמץ ְלַגּלֹותֹו. ִמָּכאן ָוֵאיָלְך ָקְראּו ַהְּיהּוִדים 

ַלְּׁשכּוָנה זֹו "ַאְלג'ּוְרֵקּה" - ַעל ֵׁשם ַהּבֹור ֶׁשָּטְמנּו ַלַּגָּנב.

וֵֹפט ְבָער ַוֲחמוֹר ַהשּׁ ח ַהנִּ לָּ ַהפַּ
ַמֲעֶׂשה ְּבגֹוי ַּפָּלח ֶׁשָּיַׁשב ַעל ֵעץ ְוִהְתִחיל ּכֹוֵרת ָעָנף. ָעַבר ְיהּוִדי ְלַיד ָהֵעץ ְוָאַמר ַלַּפָּלח: "סֹוְפָך ֶׁשִּתֹּפל 

ַיַחד ִעם ֶהָעָנף".
- "ִמַּנִין ְלָך ִּכי ֶאֹּפל?" ָׁשַאל ַהַּפָּלח.

- "ִמיִׁשיָבְתָך ֲאִני יֹוֵדַע ִּכי ָנֹפל ִּתֹּפל" ֵהִׁשיב ַהְּיהּוִדי.
ֹלא ֵהִבין ַהַּפָּלח ֶאת ַאְזָהַרת ַהְּיהּוִדי, הֹוִסיף ָלֶׁשֶבת ִּבְקֵצה ָהֵעץ ְוִלְכרֹות ְּבַגְרִזּנֹו ַעד ֶׁשָּנַפל ָלָאֶרץ ַיַחד ִעם 
ֶהָעָנף ֶׁשָעָליו ָיַׁשב. ְּכֶׁשָּקם ָׁשֵלם ּוָבִריא ָאַמר ַהַּפָּלח ְלַעְצמֹו: "ְיהּוִדי ֶזה ֶׁשָּיַדע ִּכי סֹוִפי ִלֹּפל, יֹוֵדַע ְּבַוַּדאי 
ַּגם ֶאת יֹום מֹוִתי". ָרַדף ַאֲחֵרי ַהְּיהּוִדי, ִהִּׂשיגֹו ְוָאַמר לֹו: "ְּבַבָּקָׁשה ִמְּמָך ֱאֹמר ִלי ַמה הּוא ַהּיֹום ֶׁשּבֹו 

ָאמּות?" - "ֵאיֶנִּני יֹוֵדַע" ֵהִׁשיב ַהְּיהּוִדי.
- ֹ֝לא ָנכֹון ַהָּדָבר, ִמי ֶׁשָּיַדע ִּכי ֲעִתיד ֲאִני ִלֹּפל ִמן ָהֵעץ יֹוֵדַע ַּגם ְּבֵאיֶזה יֹום ָאמּות", ָאַמר ַהַּפָּלח.

ֹלא הֹוִעילּו ִּדְבֵרי ַהֶהְסֵּבר ֶׁשל ַהְּיהּוִדי ֶׁשָּבֶהם ִנָּסה ְלַהְסִּביר ַלַּפָּלח ִּכי ָּכל ַהּכֹוֵרת ָעָנף ֶׁשָעָליו הּוא יֹוֵׁשב 
סֹופֹו ִלֹּפל. ְוַהַּפָּלח ְּבַאַחת: "ֱאֹמר ִלי ַמה הּוא ַהּיֹום ֶׁשּבֹו ָאמּות, ָוֹלא ָהֹרג ֲאֲהָרְגָך". ְּכֶׁשָרָאה ַהְּיהּוִדי ֶׁשֵאין 
ָמנֹוס, ָאַמר: "ַּבּיֹום ֶׁשֲחמֹוְרָך ִיְנַער ְנִעירֹות ִּבְלִּתי ּפֹוְסקֹות ֹמת ָּתמּות". ָאַמר לֹו ַהַּפָּלח: "ֹרב ּתֹודֹות", 

ּוְׁשֵניֶהם ָהְלכּו ְלַדְרָּכם.
יֹום ֶאָחד ְּכֶׁשָהָיה ַהַּפָּלח ַּבֶּדֶרְך ַלּׁשּוק, ִהְתִחיל ֲחמֹורֹו נֹוֵער ְנִעירֹות ְמֻמָּׁשכֹות, ִהְפִסיק ַהַּפָּלח ְנִסיָעתֹו, 
ָחַפר ּבֹור ְלַעְצמֹו ְוָׁשַכב ּבֹו. ַהּבֹור ָהָיה ְּבֶאְמַצע ַהֶּדֶרְך ּוְבֵני ָאָדם עֹוְבִרים ְוָׁשִבים ָּבּה. ָאְמרּו לֹו: "ַמּדּוַע 

ִּתְׁשַּכב ָּכאן"? ְוָהָיה ַהַּפָּלח ֵמִׁשיב ְלָכל ֶאָחד: "ֵלְך ֵלְך ִּכי ֲאִני ֵמת".
ָעַבר ָׁשם ׁשֹוֵטר ֲעָרִבי, ָׁשַמע ֶאת ְּתׁשּוַבת ַהַּפָּלח ַהּׁשֹוֵכב ַּבּבֹור ְוָאַמר לֹו: "קּום ְוֵלְך ְלַדְרְּכָך, ְוַאל ַּתְפִריַע 

ִלְבֵני ָאָדם ִּבְתנּוָעָתם". ֵהִׁשיב לֹו ַהַּפָּלח: "ֵאיֶנִּני ָזז ִמָּכאן ִּכי ְּכָבר ַמִּתי".
- ַהֵאיְנָך יֹוֵדַע?" ָאַמר לֹו ַהּׁשֹוֵטר, "ּכָֻּלנּו ָמְתנּו, ַאְך ְּכָבר ַקְמנּו ִמִּקְברֹוֵתינּו ִּכי ְיֵמי ְּתִחַּית ַהֵּמִתים ִהִּגיעּו.

ְּכֶׁשָּׁשַמע ַהַּפָּלח ֶאת ִּדְבֵרי ַהּׁשֹוֵטר, ָׂשַמח ִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה, ָקם ִמִּקְברֹו ְוָׁשַאל ֶאת ַהּׁשֹוֵטר: "ֵהיָכן ֲחמֹוִרי"? 
ֵהִׁשיב ַהּׁשֹוֵטר: "ֵאיֶנִּני יֹוֵדַע".

ָּתַפס ַהַּפָּלח ִּביֵדי ַהּׁשֹוֵטר ְוָאַמר לֹו: "ַאָּתה יֹוֵדַע ֵהיָכן הּוא, ִאם ֹלא ַּתְחִזיר ִלי ֶאת ֲחמֹוִרי ַאֲהָרְגָך". 
ְוַהּׁשֹוֵטר ָהָיה ּבֹוֵדד ַּבֶּדֶרְך ְוֶנֶׁשק ֵאין ְּבָידֹו. ִהְתַעֵּׁשת ַהּׁשֹוֵטר, ָּבָדה ִמִּלּבֹו ְוָאַמר: "ַּכֲאֶׁשר ָקמּו ָּכל ַהֵּמִתים 

ִמִּקְברֹוֵתיֶהם ַנֲעָׂשה ֲחמֹוְרָך ׁשֹוֵפט ְּבֵבית ַהִּדין".
ֶהֱאִמין ַהַּפָּלח ַהְּכִסיל ַלּׁשֹוֵטר. ַמה ָעָׂשה, ָלַקח ִמְסּפֹוא ְוֵׁשם אֹותֹו ְּבתֹוְך ַׂשק, ְוֶאת ַהַּׂשק ֶהֱעִמיס ַעל 
ִׁשְכמֹו ְוָהַלְך ְלֵבית ַהִּמְׁשָּפט. ְּכֶׁשִּנְכַנס ְלָׁשם, ְוָרָאה ֶאת ַהּׁשֹוֵפט יֹוֵׁשב ַּבִּדין, ָלַקח ִמן ַהִּמְסּפֹוא ְוָזַרק אֹותֹו 

ַלֲחמֹור - ֶׁשָהַפְך ִעם ְּתִחַּית ַהֵּמִתים ַלּׁשֹוֵפט - ְוָאַמר: "ַוַּדאי ָרֵעב ַאָּתה".
ָהֲאָנִׁשים ֶׁשָהיּו נֹוְכִחים ְּבֵבית ַהִּדין ִנְדֲהמּו ִמן ַהַּמֲעֶׂשה ְוַהִּדּבּוִרים, ְוָׁשֲאלּו אֹותֹו: "ָלָּמה ָעִׂשיָת ָּכְך?

- ׁשֹוֵפט ֶזה הּוא ֲחמֹוִרי" ֵהִׁשיב ַהַּפָּלח, "ְּכֶׁשַּקְמנּו ֲאִני ְוהּוא ַיַחד ִאְּתֶכם ִּבְתִחַּית ַהֵּמִתים ַנֲעָׂשה הּוא 
ַלּׁשֹוֵפט, ַעְכָׁשיו ָּבאִתי ְלַקְחּתֹו ֵאַלי ִּכי ֲחמֹוִרי הּוא".

- ָאְמָנם ּכָֻּלנּו ַקְמנּו ְּבֶעְזַרת ה' ִמִּקְברֹוֵתינּו, ִּכי ָּבא ַהָּמִׁשיַח, ֲאָבל ַּגם ִּבימֹות ַהָּמִׁשיַח ֵאין ֲחמֹור ָיכֹול 
ְלַׁשֵּמׁש ׁשֹוֵפט ִלְבֵני ָאָדם" ָענּו ּכָֻּלם ַיְחָּדו ְוָאְמרּו.

מּורוֹת ַאשְׁ
ְּבֹחֶדׁש ֱאלּול נֹוֲהִגים ָלקּום ְּבַאְׁשֹמֶרת, לֹוַמר ְסִליחֹות ְוַתֲחנּוִנים, ִמְּתִחַּלת 
ֹחֶדׁש ֱאלּול ְוַעד יֹום ַהִּכּפּוִרים. ִּבְזָמן ֶזה ֶׁשל ַאְׁשֹמֶרת ַהֹּבֶקר ַהָּקָּב"ֻה ָׁשט ְּבסֹוף 

ַהַּלְיָלה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְוזֹו ֵעת ָרצֹון.
ַּבַּפַעם  ִסיַני  ְלַהר  ָע"ַה  ַרֵּבנּו  ֹמֶׁשה  ָעָלה  ַהָּללּו  ַהָּיִמים  ַאְרָּבִעים  ִּבְתִחַּלת 
ַהְּׁשִליִׁשית, ְוָיַרד ִעם ַהּלּוחֹות ַהְּׁשִנִּיים ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים, ְוַעל ֵּכן ָיִמים ֵאּלּו ֵהם 

ְיֵמי ָרצֹון.
ְלַאֲחֵריֶהם.  ַּבּׁשֹוָפר  ּתֹוְקִעים  ַלֹחֶדׁש,  כ"ח  ַעד  ֱאלּול,  ֹחֶדׁש  ֶׁשל  ַּבְּסִליחֹות 
ְוַהַּטַעם, ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָעָלה ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ְּבֹראׁש ֹחֶדׁש ְלַקֵּבל ֶאת ַהּלּוחֹות ַהְּׁשִנּיֹות, 
ֶהֱעִבירּו ׁשֹוָפר ַּבַּמֲחנֶה, ְלַהְכִריז "ֹמֶׁשה ָעָלה ָלָהר", ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְטעּו עֹוד ַאַחר 
ֲעבֹוָדה ָזָרה, ְּכמֹו ֶׁשָעׂשּו ָּבִראׁשֹוָנה, ֶׁשָּטעּו ַּבֶחְׁשּבֹון ְוָעׂשּו ָהֵעגֶל. ְוִאם ֵּכן, ַעל 
ְיֵדי אֹותֹו ׁשֹוָפר ִנְתַעָּלה ה' ִיְתָּבַרְך ְוִנְתָיֵרא, ֶׁשִּנְמְנעּו ִיְׂשָרֵאל ִמַּלֲחֹטא. ְוַעל ֶזה 

נֱֶאָמר, ָעָלה ֱאֹלִהים ִּבְתרּוָעה )ְׁשִתיֵלי זֵיִתים(

ַצְנָעא  ָהיּו בְּ ֶנֶסת שֶׁ י ַהכְּ תֵּ ל בָּ מֹוֵתיֶהן שֶׁ ְפזֶֹרת ֶאת שְׁ תֹוְך ַהתִּ שּׂו בְּ ַחפְּ

ְזּכּו... ְלחּו ְואּוַלי תִּ ְפזֶֹרת, שִׁ תֹוְך ַהתִּ יפּו בְּ ּדֹור ָהַאֲחרוֹן, ַהקִּ בַּ

אֵרּה,  ְדָרׁש, ֻחבַּ י, ֲד'ַמאִרי, ַהמִּ 'ֲרשִׁ 'ַמל, גֵּ 'ְזַפאן, גְּ יִחי, גִּ דִּ יְך, בֲּ ַאְלאּוְסַטא, ַאלשַּׁ

ֲעַואץ',  ַסיַּאִני,  ִמסּך,  ַמְסֲוִרי,  ַסאר,  כְּ כְֻּחַלאִני,  ִיְצַחק,  ְיּת  בַּ ַטְיִרי,  י,  'אגִּ ַחגַּ

ְנְעִמי. י, תַּ ְרֲעבִּ ְמעוֹן, שַׁ י, ַקאֵפח, ַרְיַעאִני, שִׁ ְנָחס, ַצאָלח, ַצְעדִּ ִעַזְיִרי, ִעְרְק, פִּ
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