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זמני כניסת ויציאת השבת

ָּבַעּלֹון ַהּקֹוֵדם ִהַּצְגנּו ֶאת ֵּתאּורֹו ֶׁשל ַר‹ ְיהּוָדה ֵלִוי ַנחּום ְּבִספרֹו “ִמְּצפּונֹות 
ְיהּוֵדי ֵּתיָמן“ ֵּכיַצד ָהָיה ַהֵּסֶדר ִלפֵני ְסעּוַדת ַׁשָּבת ַּבֹּבֶקר ֵאֶצל ֲאבֹוֵתינּו, ְוָכֵעת 
ַנִּציג ֶאת ְּדָבָריו ַעל ַהְּסעּוָדה ַעְצָמּה: ְלַאַחר ַהְּנִטיָלה ּוְלַאַחר ֶׁשַהֻּׁשְלָחן ָערּוְך 
ְּבָצְרֵכי ְסעּוָדה, נֹוֵטל ָהָאב ְׁשֵני ִּכְּכרֹות ֶלֶחם ּוְמָבֵרְך ַהּמֹוִציא, ְוֻכָּלם עֹוִנים 
ָאֵמן. ְּתִחָּלה הּוא ּבֹוֵצַע ִמָּמקֹום ֶׁשַהֶּלֶחם ָאפּוי יֹוֵתר, ְוטֹוֵבל ֶאת ַהְּפרּוָסה 
ַּבֶּמַלח ְואֹוֵכל. ּתֹוְך ְּכֵדי ְלִעיָסה הּוא ּפֹוֵרס ְּפרּוסֹות ְקַטּנֹות ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד 
ַּתְבִׁשיִלים.  ֲהִריס ּוְׁשָאר  ְוִחְלֵּבּה,  ְּבֶלֶחם  ִלָּבם  ְוסֹוֲעִדים ֶאת  ַהְּבָרָכה  ִמִּכַּכר 
ֶהָעָרה  ִנְׁשַמַעת  ִלְפָעִמים  ָהֲאִכיָלה.  ִּבְׁשַעת  ַיְלֵדיֶהם  ַעל  ְמַפְּקִחים  ַההֹוִרים 
ְלַאַחד ַהְּיָלִדים ֵאיְך הּוא ָצִריְך ֶלֱאֹכל, אֹו ֶׁשָעָליו ִלְפֹרס ֶאת ַהֶּלֶחם ַאְך ְוַרק 
ִּבְׁשֹלׁש ֶאְצְּבעֹוָתיו, ַהְינּו: ָהֶאְצָּבע, ָהַאָּמה. ְוָהֲאגּוָדל ְלַבד, ּתֹוְך ְלִחיַצת ְרִקיק 
ַהֶּלֶחם ַּבֻּׁשְלָחן, ִמְּפֵני ֶׁשֹּלא ִמֶּדֶרְך ַהִּנימּוס ִלְפֹרס ֶאת ַהֶּלֶחם ִּבְׁשֵּתי ָיָדיו. ְוֵכן 
ִלְפָעִמים ִנְׁשַמַעת ֶהָעָרה ַעל ְטִביַלת ַהְּפרּוָסה ַּבָּמָרק ּוַבִחְלֵּבּה, ִּכי ַּבֲהִרימֹו 
ִלְזֹקף  ָצִריְך  הּוא  ֵמַהָּמָרק  ַהְּפרּוָסה  ֶאת 
ְיַטְפֵטף  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ַמְעָלה,  ְּכַלֵּפי  אֹוָתּה 
ְמִעיִרים  ֵּכן  ְּבָגָדיו.  ְוַעל  ַהֻּׁשְלָחן  ַעל  ָמָרק 
ִּכי ָהֲאִכיָלה ִּתְהֶיה ְּבִמּתּון ּוְבִנימּוס  ַלֶּיֶלד 
ְמַקְּבִלים  ְוָכְך  ְּכזֹוֵלל.  ִנְרֶאה  ִיְהֶיה  ֶׁשֹּלא 
ַהָּבִנים ְוַהָּבנֹות ֶאת ִחּנּוְך ֲאִכיָלָתם ַּבַּבִית, 
ַההֹוִרים  ֶאת  ִויַבְּיׁשּו  ִיְתַּבְּיׁשּו  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי 
ַהָּבָׂשר  ְמַנת  ֶאת  ֲאָנִׁשים.  ֵּבין  ְּבִהָּמְצָאם 
ַעד  ְלַעְצָמם  ָלַקַחת  ַרָּׁשִאים  ַהְּיָלִדים  ֵאין 
ּגֹוְמִרים  ָלֶהם.  ְמַחְּלָקּה  ַההֹוִרים  ֶׁשֶאָחד 
ּוִמֵּדי  ְּבקֹול,  ְמָבֵרְך  ָהָאב  ַהְּסעּוָדה,  ֶאת 
ַּפַעם ְּבַפַעם הּוא ַמְרִּגיל ֶאת ַהְּיָלִדים ְלָבֵרְך 

ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ַעל ֶּפה.
ַלֲאבֹוֵתינּו  ָהְיָתה  ֶאֶרץ  ֶּדֶרְך  ַּכָּמה  ְראּו 
ָאנּו  ַּגם  ָּכְך  ֶׁשִּנְנַהג  ָרצֹון  ְיִהי  ְּבֵתיָמן, 

ִויָלֵדינּו.

מאת: מו“ר הגאון הגדול  איתן גמליאל  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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      ַמֲעַלת ִלּמּוד ַהּתוָֹרה 

ַהַּׁשָּבת  ִמָּמֳחַרת  ָלֶכם  “ּוְסַפְרֶּתם  ַּבּתֹוָרה:  ָּכתּוב 
ִמּיֹום ֲהִביֲאֶכם ֶאת ֹעֶמר ַהְּתנּוָפה ֶׁשַבע ַׁשָּבתֹות ְּתִמיֹמת 
ֲחִמִּׁשים  ִּתְסְּפרּו  ַהְּׁשִביִעת  ַהַּׁשָּבת  ִמָּמֳחַרת  ַעד  ִּתְהֶייָנה. 

יֹום“ )ויקרא כג,טו–טז(.

ְסִפיַרת  ֶאת  ִלְסֹּפר  אֹוָתנּו  ְמַצָּוה  ַהְּקדֹוָׁשה  ַהּתֹוָרה 
ַחג  ַעד  ֶּפַסח  ֶׁשל  ָהִראׁשֹון  טֹוב  יֹום  ִמּמֹוָצֵאי  ָהֹעֶמר 
ַהָּׁשבּועֹות ֶׁשהּוא יֹום ַמַּתן ּתֹוָרה. ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל 
ִאם  ַהּפֹוְסִקים  ֵּבין  ַמֲחֹלֶקת  ֶיְׁשָנּה  ְּבַעְצמֹו.  ִלְסֹּפר  ְמֻצֶּוה 
ִמִּדין ׁשֹוֵמַע  ְיֵדי ְׁשִמיָעה  ַהְּסִפיָרה ַעל  ְיֵדי חֹוַבת  יֹוְצִאים 
ְיֵדי  ַהִּצּבּור  ֶאת  ְויֹוִציא  ִיְסֹּפר  ֶׁשַהַחָּזן  ְּכלֹוַמר  ְּכעֹוֶנה, 
סֹוֵפר  ֶאָחד  ֶׁשָּכל  ִיְׂשָרֵאל  ְקִהּלֹות  ְּבָכל  ְוַהִּמְנָהג  חֹוָבָתם. 
ְלַעְצמֹו. ַוֲאִפּלּו ְלִמְנָהֵגנּו, ִמְנַהג ְיהּוֵדי ֵּתיָמן, ֶׁשַהַחָּזן ְמָבֵרְך 
ֲאָבל  ַּבְּבָרָכה,  ַרק  ֶזהּו  חֹוָבָתם  ְיֵדי  ַהִּצּבּור  ֶאת  ּומֹוִציא 
ֶאת ַהְּסִפיָרה ָּכל ֶאָחד סֹוֵפר ְּבַעְצמֹו. ְוָצִריְך ְלָהִבין ַמּדּוַע 
ֵאין ָאנּו יֹוְצִאים ַעל ְיֵדי ַהַחָּזן ַּגם ַּבְּסִפיָרה ִּכְׁשָאר ִמְצוֹות 
ֶׁשְּתלּויֹות ְּבִדּבּור ְּכגֹון ִקּדּוׁש ְּבַׁשָּבת, ְקִריַאת ַהְּמִגָּלה ְועֹוד.

ְּכֵדי  ִאם  זֹו.  ִּבְסִפיָרה  ֵיׁש  ַטַעם  ַמה  ְלָהִבין  ֵיׁש  ְועֹוד 
ָלַדַעת ָמַתי ַחג ַהָּׁשבּועֹות, ַמּדּוַע ִּבְׁשָאר ַחִּגים ֵאין ְסִפיָרה. 
ַמַּתן  ַחג  הּוא  ַהָּׁשבּועֹות  ַחג  ַמֲעַלת  ֶאת  ְמַלְּמֵדנּו  ַהָּדָבר 

ּתֹוָרֵתנּו ַהְּקדֹוָׁשה, ּוַמה ָקָרה 
ְּבַמַּתן ּתֹוָרה ְלַעם ִיְׂשָרֵאל.

ָידּוַע ֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ִקְּבלּו 
ְוָלֵכן  ּתֹוָרה.  ְּבַמַּתן  ֵחרּות 
הּוא  ַהַחג  ֶׁשל  ַהּנֹוָסף  ְׁשמֹו 
ַּבְּגָמָרא:  ּוְמֹבָאר  ַהֵחרּות  ַחג 
ָּגלּויֹות,  ִמִּׁשְעּבּוד  ֵחרּות 
ֵחרּות  ָהָרע,  ִמֵּיֶצר  ֵחרּות 
ִמַּמְלַאְך  ֵחרּות  ַהָּׂשָטן,  ִמן 
ְּבֵבית  ֶׁשָאִסיר  ּוְכמֹו  ַהָּמֶות. 
ַהֶּכֶלא ֶׁשִּמְתַּבֵּׂשר ֶׁשעֹוד ְמַעט 

”. . לה. לי ו ומם  י בו  ת  י הג “ו

ַמִּגיַע ְזָמן ִׁשְחרּורֹו ִמן ַהֶּכֶלא, סֹוֵפר יֹום יֹום ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּיֹוֵדַע 
ְוִצִּפָּיתֹו ַלּיֹום  ְוֹזאת ִמּׁשֹום ֹרב ְּכִמיָהתֹו  ֶאת ַּתֲאִריְך ִׁשְחרּורֹו, 
ַמַּתן  יֹום  ַעד  יֹום  יֹום  ִלְסֹּפר  ְמֻצִּוים  ָאנּו  ָּכְך  ִמּׁשּום  ַהְּמיָֻחל, 

ּתֹוָרה, ֶׁשֲהֵרי ִּבְזכּות ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ַנֲעֵׂשינּו ְּבֵני חֹוִרין.

ּוְכמֹו ֶׁשּמּוָבא ַּבְּגָמָרא, ֵאין ְלָך ֶּבן חֹוִרין ֵאָלא ִמי ֶׁשעֹוֵסק 
ָיִחיד  ָּכל  ִּכי  ִלְסֹּפר,  ְמֻצֶּוה  ִמִּיְׂשָרֵאל  ֶאָחד  ָּכל  ְוָלֵכן  ַּבּתֹוָרה. 
ְמַׁשְחֶרֶרת ֶׁשַהּתֹוָרה  ְלַלֶּמְדָך  חֹוִרין.  ֶּבן  ִלְהיֹות  ּוְמַיֵחל   ְמַצֶּפה 
ָהעֹוָלם  ֶׁשל  ְוַהִּׁשְעּבּוִדים  ַהִּיּסּוִרים  ַהָּצרֹות,  ִמָּכל  ָהָאָדם  ֶאת 

ַהֶּזה.

ִניָּה ֵאֶצל ֲאבֹוֵתינּו ְך ֵסֶדר ְסעֹוָדה שְׁ ֶהְמשֵׁ
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מבצע לחודש סיון
)מ-7.6.16 עד-7.7.16 למניינם(

לק"י

המבצע מוגבל ללקוחות פרטיים ולא למשווקים 
ולחודש סיון 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: 27 ש"ח

במקום: 80 ש"ח

נטלה מנירוסטה
בדגמים  מנירוסטה  נטלה 
חדשניים, חזקה וקלה במיוחד 
לבחירה. שונים  דגמים  ב-2 

ניתן להשיג את מוצרינו גם ב:
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ַהּזֹוֶכה ְלחֶֹדׁש אייר הילד הנעים נתאי קהלת הי”ו

ין ַהּפֹוְתִרים ְנכֹוָנה יְֻגָרל ַמְכַואט ְמפָֹאר, בֵּ

ָר”א 1 רֹאׁש ָהַעִין. ֲעֶרֶכת ַהגְּ לַֹח ִלְכתֶֹבת ַהמַּ ְתרֹונֹות ֵיׁש ִלשְׁ ֶאת ַהפִּ

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

ַ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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                              ֵליל שָׁבּועֹות בְֵּתיָמן
ּובֹו  ָׁשבּועֹות“,  ֵליל  “ִּתּקּון  ֶאת  ִלְקֹרא  ָנהּוג  ָׁשבּועֹות  ְּבֵליל 
קֹוְרִאים – ָהָאבֹות ְוַהְּיָלִדים – ֶאת ְׁשֹלֶׁשת ַהְּפסּוִקים ָהִראׁשֹוִנים 
ַהַּתָּנ“ְך  ְּבָכל  ַּגם  נֹוֲהִגים  ְוָכְך  ַּבּתֹוָרה,  ָּפָרָׁשה  ִמָּכל  ְוָהַאֲחרֹוִנים 

ּוַבִּמְׁשָנה.
ַהְּגבּוָרה.  ֵליל  ְּכלֹוַמר,  “ֵליל ַאלַקְּדְר“,  ִנְקָרא  ָהָיה  ָׁשבּועֹות  ֵליל 
ְּפִתיַחת  ֵנס  ִמְתָרֵחׁש  ַהַּלְיָלה  ַּבֲחצֹות  ַּבָּמֹסֶרת,  ַהְּמֻקָּבל  ְלִפי 
ַהָּׁשַמִים, ּוִמי ֶׁשִהְצִליַח ְלַכֵּון ְלאֹותֹו ֶרַגע ּבֹו ַהָּׁשַמִים ִנְפָּתִחים – 
נֹוָתִרים  ָהיּו  ְּבֵתיָמן  ַהְּיָלִדים  ִמְתַקְּימֹות.  ִלּבֹו  ֲאַזי ָּכל ִמְׁשֲאלֹות 
ֵעִרים ְּבֵליל ֶהָחג, ַיַחד ִעם ַהְּמֻבָּגִרים ֶׁשָּקְראּו ֶאת ַהִּתּקּון, ּוִבְכֵדי 
ֶׁשֹּלא ְלֵהָרֵדם ֵמֲעֵיפּות ָהיּו ַמְמִּתיִנים ּוְמַצִּפים ְלֶרַגע ֶזה, ִלְזּכֹות 

ְלִמּלּוי ִמְׁשֲאלֹוֵתיֶהם.
)ַּבֲעִריַכת ָהָרב ֱאִליָׁשע ֵחן ְׁשִליָט“א ַעל ִּפי “ִמְּצפּונֹות ְיהּוֵדי ֵּתיָמן“(

ַמֲעֶׂשה ֶׁשָהָיה ְּבֵתיָמן, ְּבַׁשָּבת ָּפָרַׁשת ַהָמּן. ַהְּיהּוִדים ָיְצאּו ָאז ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת, ִעם ְנָׁשָמה 
ְיֵתָרה ְורּוַח עֹוֶלֶזת, ֲעטּוִפים ְּבַטִּליתֹוֵתיֶהם, ָנִאים ְּבהֹוָפָעָתם, ּפֹוְסִעים ְּבַנַחת ּוִבְמנּוָחה, 

ְוָכל ָּפִנים ִקְּבצּו ִׂשְמָחה. "ַׁשָּבת ָׁשלֹום" ֶזה ֶאל ֶזה ְמָבְרִכים, ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ְמָלִכים.
ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ָחְלָפה ִסיַעת ִיְׁשְמֵעאִלים ִמן ַהְּׁשָפִלים ַהְּנָבִלים, ָעְמדּו ֶנֱאָנִחים, ּתֹוִהים 
"ָׁשַפר  ֶאל ָאִחיו:  ִאיׁש  ַהִּיְׁשְמֵעאִלים  ַהְּׂשֵמִחים. ָאְמרּו  ַהְּיהּוִדים  ְלַמְרֵאה  ּוִמְתַאְּנִחים, 
ַהַּצִּדיִקים,  ַהֻּמְסְלִמים  ִמן   - ּוְכסּות  ְּבַמְלּבּוׁש  ַהַּׁשָּבת  ְּבַחֵּיי  ֶהָחסּות,  ֶׁשל ַאְנֵׁשי  ֶחְלָקם 

ְוֵאיְך נּוַכל ְלַהֲחִריׁש ּוְלַהְסִּכים. ַעל ֵּכן ּבֹואּו ַנְׁשִּבית ִׂשְמָחָתם, ְוַנֲהֹפְך ְלֹחל ַׁשַּבָּתם".
"ְיהּוִדים!  ְוָאַמר:  ִמִּלּבֹו  ָּבָדה  ֲאֶׁשר  ַּבִּדים  ִסּפּוֵרי  ַלְּיהּוִדים  ְוִסֵּפר  ַהֵּזִדים,  ֶאָחד  ִנַּגׁש 
ְיהּוִדי  ְּבֵעֶרְך,  ַׁשָּבת  ְּתחּום  ְּבֶמְרַחק  ַּבֶּדֶרְך,  ָמָצאנּו  ֲחָסִדים,  ְוגֹוְמֵלי  ַרֲחָמִנים  ְיהּוִדים, 
ֵמֲאֵחיֶכם ַעְצְמֶכם ּוְבַׂשְרֶכם, ְוהּוא ִנַּכר ִּבְלבּוׁשֹו ּוְבִכּסּוי ֹראׁשֹו, ִּכי הּוא ִמן ָהאֹוְרִחים 

ַהּסֹוְבִבים ַעל ַהְּפָתִחים, ֶׁשֵּמת ָּבָרָעב אֹו ַּבָּצָמא, ְוָהֵאל יֹוֵדַע ַּתֲעלּוָמה".
ְוַהֵּׁשִני הֹוִסיף ְּבֹרַע ְזדֹונֹו, ְיַגּלּו ָׁשַמִים ֲעו ֹנֹו: "ֹזאת ִהיא ִמְצָוה ִמן ַהֻּמְבָחר, ְוַאל ִּתְדחּו 
אֹוָתּה ְלָמָחר, ְוֵיׁש ִלְמֹנַע ִּבְזיֹון ַהֵּמת, ְוַלֲעׂשֹות ִעּמֹו ֶחֶסד ֶוֱאֶמת, ִּכי הּוא ֵמת ֶׁשֵאין לֹו 

קֹוְבִרים, ִמּיֹוְׁשֵבי ַהֲחֵצִרים, ְלֹלא ֵּבן ּוְלֹלא ַּבת, ְוָראּוי ְלַחֵּלל ָעָליו ֶאת ַהַּׁשָּבת".
ַלֲחֹקר  "חֹוָבה  ָאְמרּו:  ַהַּמֲחִריָדה,  ַהְּיִדיָעה  ּוְלֵׁשַמע  ָהֵעָדה,  ְּבֶקֶרב  ָעְבָרה  ַהְּׁשמּוָעה 
ּוְבֵני  ְוָצִעיר,  ָזֵקן  ָלִעיר  ִמחּוץ  ֶאל  ִנְזֲעקּו  ֹראׁש".  ְלָהֵקל  ֵאין  ְנָפׁשֹות  ּוְבִדיֵני  ְוִלְדֹרׁש, 
ָהָגר ְּבִמְצֲהלֹוָתם ְמַלִּוים אֹוָתם ְלַהְנחֹוָתם ְּבֶדֶרְך ׁשֹוָלל ִלְמקֹום ֶהָחָלל. ָעְמדּו ְמַחְּפִׂשים 
ְוָתִרים, ְוֵעיֵניֶהם ְלָהִרים, ַאְך ֹלא ָמְצאּו ְּגִוָּיה. ֲאָחָזם ַהָּסֵפק ְוֹלא ָיְכלּו עֹוד ְלִהְתַאֵּפק. 
ָּפנּו ֶאל ָהַעְרִבים ְמִפיֵחי ַהְּכָזִבים, ְוָׁשֲאלּו: "ַאֵּיה ַהֵּמת ֲאֶׁשר ֲאַמְרֶּתם, ִאם ֵּכִנים ַאֶּתם"?
ִהְתַרֵעם ֹראׁש ַהַּׁשְקָרִנים, ַעל ַהְּיהּוִדים ַהַּסְפָקִנים, ְוהֹוָרה ַעל ַאַחת ַהְּפָחִתים, ּוְלׁשֹונֹו 
ְּתַדֵּבר ַּבִּדים: "ְקַטֵּני ֱאמּוָנה ַאֶּתם, ְוַגם ְּבֹמֶׁשה ֹלא ֶהֱאַמְנֶּתם, ּוַבִּמְזֵּבַח ְּבַעְטֶּתם, ּוְלָטעּות 

ֲעַבְדֶּתם. ְוַעָּתה ִׁשְמעּו ָנא ַהּמֹוִרים, ַאל ַּתְחְׁשדּו ַּבְּכֵׁשִרים".
ָחׁשּו ַהְּיהּוִדים ֶאל ַהּבֹור ִּבְמרּוָצה, ִמְׁשָּתִאים ָלַדַעת ִאם ֵאין ָּכאן ֲהָלָצה, ַאְך ֲאֶׁשר ָראּו 
ְּבֵני ָהָאָמה )=ְּבֵני ָהָגר(, ֻהּכּו  ְוַהּזֲׂהָמה, ֶׁשל  ַּפָּלָצה, ּוִמֹּגֶדל ַהִּמְרָמה  ֵעיֵניֶהם עֹוֵרר ָּבם 

ְּבַתְדֵהָמה, ְוקֹוָלם ָנַדם, ְוֻהְכַּפׁש ְּכבֹוָדם, ִּכי ַּבּבֹור ָהְיָתה ְּגִוַּית ֶּכֶלב, ְוֹלא ְּגִוַּית ָאָדם.
ָראּו ְּבֵני ָהָגר ֶאת ַהְּיהּוִדים ִּבְמבּוָכָתם, ּוְבָאְזַלת ָיָדם, ְוֶנֱהנּו ְּבָחְכָמָתם ְוַתְרִמיָתם. ִהְתָּגרּו 
ַּבְּיהּוִדים ְלֵתָאבֹון, ְוָאְמרּו: "הֹוי ַעם ָחָכם ְוָנבֹון, ָלָּמה ָנְפלּו ְּפֵניֶכם, ְוִכי ִרִּמינּו ֶאְתֶכם? 
    ֲהֹלא ֶזה ֲאִחיֶכם, ָּכמֹוהּו ְּכמֹוֶכם, הּוא ֶּכֶלב ְוַאֶּתם ְּכָלִבים, ְוִיְׂשָרֵאל ֶזה ְלֶזה ֲעֵרִבים".
ְלָהִׁשיב   - ְוַזְעמֹו  ְוִלּבֹו ַּבל ִעּמֹו, ֵמֹרב ֲחרֹונֹו   - ְסַעְּדָיה ִמְּמקֹומֹו  ִנֵּתר ָמאִרי         ָאז 

ִמְלָחָמה ָׁשְעָרה, ִלְבֵני ְקטּוָרה ָהֲארּוָרה. ִלְנֹקם ָּבֶהם ָנָקם, ּוְלַהְׁשִּבית ְצחֹוָקם, ּוְלָהִׁשיב 
ָלֶהם ֶאת ַהֶּכֶלב ֶאל ֵחיָקם. ִמֵהר ַוֵּיֶרד ֶאל ַהּבֹור, ְוִהְתַאֵּזר ַּכִּגּבֹור. ָּתַפׂש ֶאת ֹראׁש ַהֶּכֶלב 
ְּבָידֹו, ְוָהִרים ֶאת ָהֹראׁש ְלַבּדֹו, ְוֵהִניעֹו ֵהָּנה ָוֵהָּנה, ַּפַעם ְׂשֹמאָלה ּוַפַעם ְיִמיָנה, ְּבָחנֹו 
ִמָּכל ַצד ּוִמָּכל ִּפָּנה, ִהְתּבֹוֵנן ֵהיֵטב ִּבְצָדָעיו, ּוָפַסק ְּבָאְזֵני ָּכל ַהִּנָּצִבים, ְיהּוִדים ְוַעְרִבים: 
"ֶזה ֹלא ְיהּוִדי, ֲאדֹוִנים, ְּבׁשּום ֹאֶפן ּוָפִנים". ָׁשְמעּו ָהְרָׁשִעים ֶאת ְּפַסק ַהִּדין, ִמִּפי יֹוֵׁשב 
ַהָּטֵמא,  ֶאת  ְלַטֵהר  ּתּוַכל  "ֵאיְך  ְוָאְמרּו:  ְסַעְּדָיה,  ָמאִרי  ֶנֶגד  ִּבְטרּוְנָיה  ּוָבאּו  ִמִּדין,  ַעל 

ַוֲהֹלא ַהֶּכֶלב ִּכיהּוִדי ּדֹוֶמה, ְוֶזה ָּדָבר ְמֻקָּבל ּוְמֻפְרָסם, ְּבָעֵרי ֵקָדר ְוַאְדְּבֵאל ּוִמְבָׂשם.
ַוַּיַען ָמאִרי ְסַעְּדָיה ְּבִהּתּול ְוִאיֻרְנָיה, ּוְבָפִנים ׂשֹוֲחקֹות, ְוֶאְצְּבעֹוָתיו ַעל ְזָקנֹו ַמֲחִליקֹות: 
"ַרּבֹוַתי! ֲהלֹוא ֵעיֵניֶכם ָהרֹואֹות, ֶׁשֵאין לֹו ִּבְצָדָעיו ֵּפאֹות, ַוֲהֵרי ַהְּיהּוִדי ִנָּכר ְּב'ִסיָמָניו', 

ּוִמי ָלנּו ֵעִדים יֹוֵתר ֶנֱאָמִנים ִמן ַהִּסיָמִנים, ַהַּמְבִּדיִלים ֶאת ַהְּיהּוִדים ַהֵּתיָמִנים".
ַהֻּמְסְלִמים  ֶאת  )ְלַהְׁשוֹות  ְוִגּדּוף  ֵחרּוף  "ֶזהּו  ָאְמרּו:  ְוַהִּנאּוף,  ַהִּזּיּוף  ַחְבֵרי  ִּכְׁשֹמַע 
ּוִמֲהרּו  ָּבם,  ָּבֲעָרה  ַוֲחָמָתם  ַלְּכָלִבים".  ְוֻדּמּו  ֶׁשֻּכּנּו  ַעל  ַּבֻּמְסְלִמים,  ּוְפִגיָעה  ַלְּכָלִבים(, 

ִלְתֹּבַע ֶעְלּבֹוָנם, ִּבְפֵני ֵּבית ִּדיָנם.
ַאַחר ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ַהְּבאּוִׁשים ְוַהַּמְחִּפיִרים, ָעְמדּו ַהְּיהּוִדים ִּבפֵני ַהּׁשֹוֵפט ִּכְבֵני ָמרֹון, 
ּוִביֵדיֶהם ּדֹורֹון, ְלָהִׁשיב ָהַאף ְוֶהָחרֹון. ַהּׁשֹוֵפט ִּדֵּבר ִאָּתם ָקׁשֹות, ְּבֵחָמה ְוִׁשַּנִים נֹוְקׁשֹות. 
הּוא ּגֹוֵלל ֶאת ַאְׁשָמָתם ְּבָלׁשֹון ְמרּוָטה, ְוָאַמר: "ִיְׂשָרֵאל ָחָטא, ַאֶּתם ַהְּיהּוִדים ַאְנֵׁשי 
ֶהָחסּות, ֵאיָכה ַּתְרִחיבּו ֶּפה ְּבִדְבֵרי ֵלצּות, ְלַכּנֹות ֻמְסְלִמים ְּבֵׁשם ְּכָלִבים? ַמה ֶׁשֻּמָּתר 
ִלְבֵני חֹוִרין, ָאסּור ְלכֹוְפִרים ּוַמְמִרים". ֲאַזי ָקם ָמאִרי ְסַעְּדָיה ַוִּיֹּקד ַאְרָצה, ּוְבֹרב ּתּוִׁשָּיה 
ָעָנה ִּבְלׁשֹון ְמִליָצה: "ֲאדֹוִני ַהּׁשֹוֵפט ַהְּמֻלָּמד, נֹוַצר ִמֶּגַזע ַהָּנִביא מּוַחַּמּד! ַהְסֵּכת ְלִדְבֵרי 
ְיָׁשִרים, ְוַאל ִּתְׁשֶעה ִלְׁשָקִרים. ֹלא ִּכִּנינּו ָאָדם ְּבֵׁשם ֶּכֶלב, ְוֹלא ָאנּו ִּתְעָּתְענּו ִּבְתִמיֵמי 

ֵלב, ַהֵּׁשם ִּבְמֹפָרׁש ִמִּפינּו ֹלא ָיָצא, ְוַהַּטֲעָנה ִמן ָהֶאְצָּבע ְמצּוָצה".
ָׁשַמע ַהּׁשֹוֵפט ֶאת ַהַהְכָחָׁשה ְוֶאת ָּכל ִּפְרֵטי ַהָּפָרָׁשה, ּוְלַאֲחֵרי ֶׁשִּקֵּבל ֶאת ַהִּמְנָחה ְוֶכֶסף 
ַהִּמְׁשָחה )=ַהֹּׁשָחד(, ָנח ִמַּזְעּפֹו ְוֶהֱאִריְך ַאּפֹו, ּוָפַסק ְּבֹאֶפן ִמָּיִדי, ִּבְׁשֵאַלת 'ִמיהּו ְיהּוִדי'. 
ֵהם  ּוְבֵפאֹות  ָהאֹות,  ָלֶהם  ְוֶזה  ֵּפאֹות,  ִעם  ֵהם  "ַהְּיהּוִדים  ַלֲאׁשּורֹו:  ְּדָברֹו  ָהָיה  ְוֹכה 
ַעל  ָּפִנים.  ְּבׁשּום  ְיהּוִדי  ֵאינֹו  'ִסיָמִנים',  לֹו  ֶׁשֵאין  ּוִמי  ַהָּנְכִרים,  ִמן  ְוִנְבָּדִלים  ִנָּכִרים, 
ֲעִליָלה  ְוֵאיָנּה ֵאָלא  ַהַּטֲעָנה ּכֹוֶזֶבת,  ִּכי  ְוַהֻחִּקים,  ָהֻעְבּדֹות  ֵּכן ָאנּו ּפֹוְסִקים, ַעל ְסָמְך 

ִנְתֶעֶבת. ְוַהַּמֲאִמיִנים ֵאין ֵאמּון ָּבם, ִּכי ַהֶּכֶלב ָזדּו ִמִּלָּבם".
ְוהֹוִסיף ַהּׁשֹוֵפט ִּכי ָמאִרי ְסַעְּדָיה הּוא ֹראׁש ַהְּקִהָּלה, ְוֵאין ִּבְׂשָפָתיו ַעְוָלה, ְוֹלא ִמָּלה 

זֹוָלה, ְוֵעדּותֹו ְּכֶנֶגד ֵמָאה ְׁשקּוָלה - ְוָכל ֵעד ַאֵחר זּוָלתֹו, 'ַלֶּכֶלב' ַּתְׁשִליכּון אֹותֹו.

ִמיהּו ְיהּוִדי
)ְמֻבָּסס ַעל ִּפי ָהָרב ע. ַחְּג'ִּבי ז"ל, ִמּתֹוְך ַהֵּסֶפר "ַאָּגדֹות ֵּתיָמן" ֲאֶׁשר ֵיֵצא ָלאֹור ְּבָקרֹוב(
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