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לק”י

זמני כניסת ויציאת השבת

 ֵּכיַצד ָהָיה ִחּנּוְך ַהְּיָלִדים ְּבֵתיָמן? ַהִאם ֵהם ָזכּו ְּבִחּנּוְך ָראּוי? 
ִהֵּנה ְּדָבָריו ֶׁשל ַרִּבי ְיהּוָדה ֵלִוי ַנחּום ְּבִסְפרֹו "ִמְּצפּונֹות ְיהּוֵדי 

ֵּתיָמן":
ַהִּנְקֵראת  ַׁשְמֵלּה  ַמְלִּביִׁשים  ַהֶּיֶלד  ֶאת 
ִמַּתַחת  ְקָצרֹות  ּוִמְכָנַסִים  "ַעְנֲּתִרי" 
ַטַּבַעת  ָיֵחף,  ָלֹרב  הֹוֵלְך  ַּבַּקִיץ  ַלַּׁשְמֵלּה. 
ְוַעל  ַצָּוארֹו,  ְסִביב  "ַטוק"  ַהִּנְקֵראת  ַּבְרֶזל 
ַה"ַׁשְמֵלּה".  ְוִהיא  ְמֻצֶּיֶצת  ַטִּלית  ְּכֵתפֹו 
ְּבַהִּגיעֹו ְלִגיל ָׁשֹלׁש ָׁשִנים ְּבֵעֶרְך, ְמַסְּפִרים 
ְועֹוְרִכים  ְמיָֻחד  ְּבֶטֶקס  ֹראׁשֹו  ְׂשַער  ֶאת 
ֵּפאֹות  ְׁשֵּתי  לֹו  ַמְׁשִאיִרים  ִמְצָוה.  ְסעּוַדת 
ְוָהָאב  "ִסיָמִנים",  ַהִּנְקָרִאים  ִּבְצָדָעיו 
ַּכָּמה  ֶּפה  ְּבַעל  ְּבנֹו  ֶאת  ְלַלֵּמד  ַמְתִחיל 
ָלנּו  ִצָּוה  "ּתֹוָרה  ְּכגֹון  ֵמַהּתֹוָרה,  ָּפסּוִקים 
ַמה  ְלַקֵּים  וכו',  ִיְׂשָרֵאל"  ּו"ְׁשַמע  ֹמֶׁשה" 
ֶׁשֶּנֱאָמר: "ְוִלַּמְדֶּתם ֹאָתם ֶאת ְּבֵניֶכם ְלַדֵּבר 
ֵׁשׁש  אֹו  ָחֵמׁש  ִמֶּבן  יא,יט(.  )דברים  ָּבם" 
ָׁשִנים ׁשֹוְלִחים אֹותֹו ַל'ֶחֶדר' ִלְלֹמד ּתֹוָרה 

ֵאֶצל ְמַלֵּמד ִּתינֹוקֹות ַהְּמֻכֶּנה "ָמאִרי".

מו“ר הגאון הגדול הרב  ָרצוֹן ֲערּוִסי  שליט“א
ָרֵאל ית ְלִישְׂ נת ָהָראשִׁ ָרב ָהִעיר ִקְרַית אוֹנוֹ - ָחֵבר מוֶֹעֶצת ָהַרבָּ
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ְׁשָלִגים,  ְּגָׁשִמים,  ְרָעִמים,  ְּבָרִקים,  ַהֹחֶרף,  ּתֹוְפעֹות 
ּוְמַאְתְּגרֹות  ַהְּיָלִדים  ֶאת  ְמַׂשְּמחֹות  ְּכָלל  ְּבֶדֶרְך  ֵהן  רּוחֹות, 

אֹוָתם. ִּכי ֵהן ׁשֹוְברֹות ֶאת ַהִּׁשְגָרה ּוְמַסְּפקֹות ַהְרַּפְתָקאֹות ַלְּיָלִדים.
ַלַחִּיים  ִחּיּוִנִּיים  ְמֹאד  ֶׁשַהְּגָׁשִמים  ְלָכְך,  ַהְּיָלִדים מּוָדִעים  ָּכל  אּוָלם ֹלא 
ַלֶּלֶחם  ָּדָגן  ְיבּוֵלי  ְוֵאין  ַמִים  ֵאין  ָחִליָלה,  ַהְּגָׁשִמים,  ִּבְלֲעֵדי  ִּכי  ְוֶׁשָּלנּו,  ֶׁשָּלֶהם 

ְוֵאין ֵּפרֹות ִויָרקֹות.
ַהּתֹוָרה ִמְתַיֶחֶסת ַלְּגָׁשִמים ְּכָמקֹור ִלְבָרָכה, ּוְלֵהָעְדָרם ִּכְקָלָלה, ְוַהְּבָרָכה 
ִיְׂשָרֵאל  ֱאמּוֵני  ִמְּׁשלּוֵמי  ֶיֶלד  ָּכל  ה’.  ִמְצוֹות  ֶאת  ְּבַקְּיֵמנּו  ְּתלּוִיים  ְוַהְּקָלָלה 
לֹוֵמד ֶאת ִקְרַית ְׁשַמע ִמַּׁשַחר ַיְלדּותֹו, ְוָׁשם ֶנֱאַמר, ֶׁשִאם ְנַקֵּים ֶאת ִמְצוֹות ה’ 
ִמּתֹוְך ַאֲהָבה, ה’ ִיֵּתן ְמַטר ַאְרֵצנּו ְּבִעּתֹו יֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש, ְוֶנֱאֹסף ֶאת ְּדָגֵננּו ְוֶאת 
ְיבּוָלּה,  ִּתֵּתן  ָהֲאָדָמה ֹלא  ָהָרע,  ִיְצֵרנּו  ִנְתַּפֶּתה ַאֲחֵרי  ָחִליָלה  ְוִאם  ִּתירֹוֵׁשנּו. 
ָּכְך  ָלנּו.  ָנַתן  ֶׁשה’  ַהּטֹוָבה  ָהָאֶרץ  ֵמַעל  ְמֵהָרה  ֶׁשֹּנאַבד  ָחִליָלה,  ֶׁשִּיְגֹרם  ָּדָבר 
ֶׁשָּכל ֶיֶלד ֱאמּוִני ְּבִיְׂשָרֵאל מּוָדע ְלָכְך ֶׁשַהְּגָׁשִמים ֵהם ְמֹאד ִחּיּוִנִּיים ְלִקּיּוֵמנּו, 

ְוֶׁשַהְּזכּות ְלַקָּבַלת ְּגָׁשִמים ֵמה’, ְּתלּוָיה ְּבָכְך ֶׁשְּנַקֵּים ֶאת ִמְצוֹות ה’ ְּבַאֲהָבה.
ִמְתַּפְּלִלים  ֲאַנְחנּו  ַהִּדין  ְיֵמי  ֶׁשִּלְפֵני  ָהַאְׁשמּורֹות  ִּבְתִפּלֹות  ְּכָבר  ָלֵכן 
ִמּתֹוְך ַהֵּלב, “ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשָמִים, ָּבֵרְך ֶאת ַלְחֵמנּו ְוֶאת ֵמיֵמינּו”, ּוְכֵדי ֶׁשַּנְכִניַע 
ְזָעָקה  ְּכקֹול  אֹוְמִרים,  ָאנּו  ָׁשַמִים,  ַרֲחֵמי  ּוְנעֹוֵרר  ִּבְתׁשּוָבה  ְוָנׁשּוב  ִיְצֵרנּו, 
ְּגדֹוָלה, “ֱאֹלֵהינּו, ֲחֹמל ָעֵלינּו ְוַעל ַטֵּפנּו )=ַהְּיָלִדים ְוָהִאָּמהֹות( ְוַעל עֹוָלֵלינּו 
ָעֵלינּו”,  ַרֲחֶמיָך  ָנא  “ֶיֱהמּו  ִּבְזָעָקה,  ּוַמְמִׁשיִכים  ַהְּקַטִּנים(”,  )=ַהִּתינֹוקֹות 
“ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשָמִים, ֵּתן ָטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה ְּבִעָּתם ָּבָאֶרץ, ֵּתן ֶלֶחם ְלִפי ַהָּטף 
ָחִליָלה  ִיָּפְגעּו  ֶׁשֹּלא  ְיָלֵדינּו,  ַעל  ְּתִפּלֹוֵתינּו  ְּכלֹוַמר,  ְוָהִאָּמהֹות(”.  )=ַהְּקַטִּנים 
ִויַרֵחם  ָיחּוס  ְלָכְך ֶׁשה’  ַהּגֹוֵרם  ְוֵהן  ִלֵּבנּו.  ֶאת  ַהְּמַׁשְּברֹות  ֶהן  ּוָבָרָעב,  ַּבָּצָמא 
ַׁשֲעֵרי  ִלְפֹּתַח  ֶׁשָּיכֹול  ַהַּמְפֵּתַח  ִהיא  ְלגֹוָרָלם  ּוְדָאָגֵתנּו  ְיָלֵדינּו,  ּוִבְזכּות  ָעֵלינּו, 

ַרֲחִמים ִלְזּכֹות ְּבִגְׁשֵמי ְּבָרָכה.
ַיַחד  ַהִּצּבּור  ָּכל  מּוָסף,  ִלפֵני  ּתֹוָרה  ְּבִׂשְמַחת 
ְּבֶעְרָּגה  ּפֹוִנים  ְוַהֲחִביִבים,  ַהְּיָקִרים  ַהְּיָלִדים  ִעם 
ְּפַתח  ַהּטֹוב  “אֹוָצְרָך  ַהֶּגֶׁשם,  ְּבִתּקּון  עֹוָלם  ְלבֹוֵרא 
ָנא ְלַהֲחיֹות ּבֹו ָּכל ְנפּוֵחי ֶנֶׁשם )=ַהְּבִרּיֹות ֶׁשה’ ָנַפח 
ְנָׁשָמה ָּבֶהם(, ַמִּׁשיב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהֶּגֶׁשם”, ְוֵכן “ֵאל 

ַחי ִיְפַּתח אֹוְצרֹות ָׁשָמִים, ַיֵּׁשב רּוחֹו ִיְּזלּו ָמִים”.
ְוָכל ַהּׁשֹוֵמַע קֹולֹוֵתיֶהם ֶׁשל ַהְּיָלִדים, ִּבְתִפָּלָתם 
זֹו, ִמְתַעֵּצם ִּבְתִפָּלתֹו ּוֶבֱאמּוָנתֹו, ְוֵאֶּלה ְיכֹוִלים ִלְגֹרם 
ְוִיֵּתן  ִיְפַּתח ַׁשֲעֵרי ָׁשַמִים,  ְלַרֲחֵמי ָׁשַמִים, ּוְלָכְך ֶׁשה’ 
ְּבָיֵדינּו  ְמַסְּיִעים  ַהְּיָלִדים  ֶׁשַאֶּתם  ָּכְך  ְּבָרָכה,  ִּגְׁשֵמי 

ִלְהיֹות ְראּוִיים ַלְּבָרָכה.
ְוָאֵכן ִמְּתִפַּלת מּוָסף ְוֵאיָלְך, ָאנּו ְמַׁשְּבִחים ֶאת 
ַאַחת  ַעל  ָהֲעִמיָדה,  ֶׁשִּבְתִפַּלת  ַהְּׁשִנָּיה  ַּבְּבָרָכה  ה’ 
ִמְּגבּורֹוָתיו, “ַמִּׁשיב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהֶּגֶׁשם”, ּוִמְּׁשִביִעי 
ְּבַמְרֶחְׁשָון ָאנּו ְּכָבר ְמַבְקִׁשים ֶאת ַהְּגָׁשִמים ֵמֵאת ה’, 

“ְוֵתן ָטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה”.
אּוָלם ִאם ָחִליָלה ֹלא ַרִּבים ָׁשבּו ִּבְתׁשּוָבה, ְוֵיׁש 
ִלְׁשַנת  ַסָּכָנה  ְוֵיׁש  ֶנֱעָצִרים,  ְוַהְּגָׁשִמים  ָּפִנים,  ֶהְסֵּתר 
ַּבֹּצֶרת, ָאז ִמְתַעִּנים ַּתֲעִנּיֹות ַרּבֹות, ּוְמעֹוְרִרים ָהָעם 

ָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה, ּוְלעֹוֵרר ַרֲחֵמי ָׁשַמִים.
ְוֵיׁש ָחִליָלה, ֶׁשַּגם ַאֲחֵרי ְּדָבִרים ֵאּלּו, ֹלא ַרִּבים 
ָׁשבּו ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה, ְּבִמְקֶרה ָּכֶזה, ֲאבֹוֵתינּו ְּבֵתיָמן 
ֶאת  ִלְזֹּכר  ְּכֵדי  ַהְּקָברֹות,  ֵּבית  ִלְפֵני  ִמְתַאְּסִפים  ָהיּו 

ֶדֶרְך ׁשּור"  ר ַעל ָהַעִין בְּ ְדבָּ מִּ ִים בַּ ְמָצָאּה ַמְלַאְך ה' ַעל ֵעין ַהמַּ "ַויִּ

ֶׁשּגֹוְוִעים  ְוֵיׁש  ָרָעב,  ֶחְרַּפת  ִלְהיֹות  ֲעלּוָלה  ָחִליָלה,  ְּגָׁשִמים  ָּבִאין  ִּכי  ַהִּמיָתה,  יֹום 
ֵמָרָעב. ה’ ַיִּציֵלנּו. ּומֹוִׁשיִבים ֶאת ַהְּיָלִדים ִלְפֵני ָּכל ַהִּצּבּור, ְוַהְּיָלִדים ָהיּו זֹוֲעִקים 
ְּבקֹול ָּגדֹול, “ה’ ַרֵחם ָעֵלינּו ְוַהִּציֵלנּו”, ְוָכל ִמי ֶׁשָּׁשַמע ֶאת ַזֲעַקת ַהְּיָלִדים, ַּגם ִאם 
ָהָיה  ַוה’  ְׁשֵלָמה,  ִּבְתׁשּוָבה  ְוָׁשב  ְּדָמעֹות,  ּוַמִּזיל  ִמְתמֹוֵסס,  ָהָיה  ָהֶאֶבן,  ְּכֵלב  ִלּבֹו 

ְמַרֵחם ַעל ֲאבֹוֵתינּו, ְונֹוֵתן ָלֶהם ִּגְׁשֵמי ְּבָרָכה )ֶאֶבן ַסִּפיר, ֶּפֶרק לו(.
ְלָכל ַהִּצּבּור  ָּגְרמּו  ְּבֹכָחם ֶהָעצּום  ְוַהְּיָלִדים  ֵהִעידּו ֶׁשַּמֲעִׂשים ֶׁשָהיּו,  ּוְזֵקֵנינּו 
ְראּוִיים  ֶׁשָהיּו  ְּבֹאֶפן  ּוְבַהְכָנָעה,  ְׁשֵלָמה  ִּבְתׁשּוָבה  ְוַלֲחֹזר  ִמַּתְרֵּדָמָתם  ְלִהְתעֹוֵרר 
ְלַרֲחֵמי ָׁשַמִים ְוַלְּגָׁשִמים. ָּכְך יֹוֵצא ֶׁשַאֶּתם ַהְּיָלִדים ְמקֹור ַהְּבָרָכה, ַהָּמנֹוף ְלַהֲעָצַמת 
ָהֱאמּוָנה ַּבה’ ִיְתָּבַרְך ּוְבַהְׁשָּגָחתֹו, ִּכי ִּגְׁשֵמי ְּבָרָכה ֵהם ִּבְרַּכת ָׁשַמִים, ִּבְׁשֵני מּוָבִנים, 
ַּבּמּוָבן ַהִּקּיּוִמי ֶׁשל ַהַחִּיים, ּוַבּמּוָבן ֶׁשל ַהַחִּיים ָהרּוָחִנִּיים ָהֱאמּוִנִּיים, ְוַאֶּתם ַיְלֵדי 

ִיְׂשָרֵאל ַהָּמקֹור ִלְבָרָכה ְּכפּוָלה זֹו, ַהַּגְׁשִמית ְוָהרּוָחִנית.
ַאְׁשֵרינּו ֶׁשְּיָלֵדינּו ֵהם ְמקֹור ַהְּבָרָכה ְוָהֱאמּוָנה ֶׁשָּלנּו.

ֵראִׁשית ִחּנּוְך ַהֵּבן

כניסה

16:28
16:23
16:19
16:17

פרשה

נח
לך לך
וירא

חיי שרה

ָרָכה ָרֵאל - ְמקוֹר ַהבְּ ַמִים    \    ַיְלֵדי ִישְׂ ת שָׁ ְרכַּ ָרָכה - בִּ ֵמי בְּ שְׁ גִּ
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מבצע לחודש מרחשון
)מ-2.11.16 עד-1.12.16 למניינם(

לק"י

המבצע מוגבל ללקוחות פרטיים ולא למשווקים 
ולחודש מרחשוון 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: 36 ש"ח

במקום: 90 ש"ח

מלחיה מפוארת
לשבת  מפוארת  מלחיה 
בשילוב חדשניים   בדגמים 
צלוחיות  כוללת  חן,  אבני 
מזכוכית, ב-2 דגמים שונים.

ניתן להשיג את מוצרינו גם ב:
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ָרֵאל רֹוִני הי"ו ִעים ִישְׂ ֵרי ַהיֶֶּלד ַהנָּ שְׁ ַהּזֹוֶכה ְלחֶֹדׁש תִּ

ין ַהּפֹוְתִרים ְנכֹוָנה יְֻגָרל ַמְכַואט ְמפָֹאר, בֵּ

ָר"א 1 רֹאׁש ָהַעִין. מּוֵאל ַמְחפּוד - ַהגְּ לַֹח ִלשְׁ ְתרֹונֹות ֵיׁש ִלשְׁ ֶאת ַהפִּ

ָרק. ֵני בְּ יִריְנּבוְֹים 26 בְּ יָמן" בִּ "נֹוַסח תֵּ ִכיָּה בְּ ׁש ֶאת ַהזְּ ן ְלַממֵּ ִנתָּ
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ִקּדּוׁש ֵליל ַׁשָּבת
ְּבֵליל ַׁשָּבת, קֹוֵדם ַהְּסעּוָדה, ּפֹוְתִחים ְּבִקּדּוׁש ַעל ַהַּיִין. ַּגם ַהָּנִׁשים 
ְוַאף  ְלַקֵּדׁש  ָהִאָּׁשה  ְיכֹוָלה  ְוָלֵכן  ַהּתֹוָרה,  ִמן  ֶזה  ְּבִקּדּוׁש  ַחָּיבֹות 

ְלהֹוִציא ֲאֵחִרים ְיֵדי חֹוָבה.
ָאְמָנם, ָקָטן ֵאינֹו ָיכֹול ְלהֹוִציא ֲאֵחִרים ְיֵדי חֹוַבת ִקּדּוׁש, ַוֲאִפּלּו ֶאת 
ַהָּנִׁשים. ְוָאֵכן, ַהִּמְנָהג הּוא ֶׁשֵאין ְמַחְּנִכים ֶאת ַהְּקַטִּנים ְלָבֵרְך ַעל 
ַהַּיִין, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּנֲהגּו ְלַחְּנָכם ְּבָכל ַהִּמְצוֹות קֹוֵדם ִּגיל ַּבר ַהִּמְצָוה, 

ְּכגֹון ְלִהְתַעֵּטף ְּבַטִּלית, ְלַהִּניַח ְּתִפִּלין ּוְלַנְענֵַע לּוָלב.
ַטַעם ַהִחּלּוק הּוא, ֵּכיָון ֶׁשֶאת ַהִּמְצוֹות ַהָּללּו ְמַקּיֵם ָּכל ָאָדם ְּבַעְצמֹו, 
ִמְתַעֵּטף ְּבַטִּלית, ַמִּניַח ְּתִפִּלין ּוְמַנְענֵַע ַּבּלּוָלב. ַמה ֶׁשֵאין ֵּכן ִמְצַות 
ֶׁשַהֹּכל  ַוֲאִפּלּו  ּכָֻּלם,  ַּבֲעבּור  ֶאָחד  ָאָדם  ְמַקּיֵם  ֶׁשאֹוָתּה  ַהִּקּדּוׁש, 

ְּגדֹוִלים, ְוָלֵכן ֹלא ַׁשָּיְך ְלַחּנְֵך ֶאת ַהְּקַטִּנים ְּבֶזה. )ֲעִריַכת ֻׁשְלָחן(

דחכאנמעתרבדדרתיבמענצ
מבהדסחכנשתנעמאדמאמדע
חאזיצוחעחרונחבוהטגחנ
וכיכנמדדטדשצועבאבחשא
יבכמעבריועמסיביצהטרב
תעמבממצביכוכורוחאועח
נסודיהאילהנמדהיבהיעק
עצנעאמהתעביאעצחדאלשג
דעזלבתמדשחעבלדרמבהכי
מנעאשדירעכהרהחבורבדו
עאחצרארמדרכעשרומארעח
רחכתעחישמכאבראאכמצשמ
שייבחכוכבאנמעצכעדכיצ
חברעגמתאמדמרעשיבחאיב

ּתֹוָרתֹו  ְסַלְיַמאן.  ָמאִרי  ּוְׁשמֹו  ְוָתִמים,  ָיָׁשר  ָעָניו,  ַצִּדיק,  ְיהּוִדי  ָהָיה  ֵּתיָמן  ִּבְצפֹון 
ָהְיָתה ֻאָּמנּותֹו, ַאְך ֵמַאַחר ֶׁשָהָיה ְמֻטָּפל ַּבִּמְׁשָּפָחה, ָהָיה ֻמְכָרח ַלֲעֹבד ְּכֵדי ְלַפְרֵנס ֶאת 
ִמְׁשַּפְחּתֹו. ְּבִמְקצֹועֹו ָהָיה ַרְצָען, ְוהּוא ִחֵּלק ֶאת ָיָמיו ָּכְך: ְּביֹום ִראׁשֹון, ֵׁשִני ּוְׁשִליִׁשי 
ָהָיה עֹוֵבד ְלַפְרָנַסת ִמְׁשַּפְחּתֹו, ְוָהָיה ַמְרִויַח ִּבְׁשֹלֶׁשת ַהָּיִמים ַּפרָנַסת ָּכל ַהָּׁשבּוַע ַעד 
יֹום ִראׁשֹון ַהָּבא. ְּבֶיֶתר ַהָּׁשבּוַע, ַּבָּיִמים ְרִביִעי, ֲחִמיִׁשי, ִׁשִּׁשי ְוַׁשָּבת ָהָיה עֹוֵסק ַּבּתֹוָרה 

ַּבּיֹום ּוַבַּלְיָלה, ְוֹלא ָּפֵסיק ִּגְרָסא ִמֻּפֵּמיּה, ְוָהָיה ֻמָּכר ְּכַבַעל מֹוֵפת.
ַּבָּמקֹום ֶׁשָהָיה ָּגר ּבֹו, ָהְיָתה ְׁשכּוָנה ֶׁשל ִיְׁשְמֵעאִלים ֶׁשָאסּור ְלִאיׁש ָזר ְלִהָּכֵנס ְלתֹוָכּה. 
ֲאָבל ְלָמאִרי ְסַלְיַמאן ֶׁשָהָיה ֻמָּכר ְּכִאיׁש ַצִּדיק ְוָעָניו, ָהָיה ֻמָּתר ְלִהָּכֵנס ַלְּׁשכּוָנה, ִמְּפֵני 

ֶׁשֹרב ֲעבֹוָדתֹו ָהְיָתה ַּבָּבִּתים ֶׁשל ַהַּמְזִמיִנים ֶאְצלֹו ֲעבֹוָדה.
יֹום ֶאָחד ִנְכָנס ַלְּׁשכּוָנה ְּכֶהְרֵּגלֹו ָלֲעבֹוָדה, ְוָרָאה אֹותֹו ִיְׁשְמֵעאִלי ָצִעיר ְּבתֹוְך ַהְּׁשכּוָנה 
ֶׁשָּלֶהם. ַהִּיְׁשְמֵעאִלי ִהְתַמֵּלא ֵחָמה, ְוִהְתִחיל ְלַקֵּלל ֶאת ָמאִרי ְסַלְיַמאן ַעל ֶׁשהּוא ִנְכָנס 
ְלתֹוְך ַהְּׁשכּוָנה, ָרץ ֵאָליו ְוָׁשַפְך ָעָליו ְּדִלי ַמִים ְוָאַמר לֹו: "ַאָּתה ֹלא יֹוֵדַע ֶׁשָאסּור ְלָזר 
ְלִהָּכֵנס ַלְּׁשכּוָנה, ְוַאָּתה ְיהּוִדי ֵמֵעז ְלִהָּכֵנס? ֲעֹזב ִמָּיד ֶאת ַהְּׁשכּוָנה, ְוִאם ֹלא, ֶאֱעֶׂשה 
יֹוֵצא ֵמַהְּׁשכּוָנה".  ֲאִני  ֲאֹדִני, ַאָּתה צֹוֵדק,  ְסַלְיַמאן "ֵּכן  ְּבָך ְׁשָפִטים". ָאַמר לֹו ָמאִרי 

ָמאִרי ְסַלְיַמאן הֹוִציא ֶאת ַהַּמְרֵצַע ֶׁשּלֹו, ָּתַקע אֹותֹו ָּבֲאָדָמה, ְוָהַלְך ְלֵביתֹו.
ְוֵאינֹו ָיכֹול ָלזּוז. ִהְתִחיל ִלְצֹעק:  ְוִהֵּנה הּוא ָׁשתּול ָּבֲאָדָמה  ַהִּיְׁשְמֵעאִלי ִנָּסה ָלֶלֶכת, 
"ַהִּצילּו אֹוִתי, ֲאִני ֹלא ָיכֹול ָלזּוז ֵמַהָּמקֹום". ְלקֹול ַהְּצָעקֹות ֶׁשל ַהִּיְׁשְמֵעאִלי ִהְתַקֲהלּו 
ַהְּׁשֵכִנים ִלְראֹות ָלָּמה הּוא צֹוֵעק. ְּכֶׁשָראּו אֹותֹו עֹוֵמד ְּכמֹו ּבּול ֵעץ, ִנְדֲהמּו ְוָאְמרּו 
לֹו: "ַמה ָעִׂשית"? ָאַמר ָלֶהם: "ֹלא ָעִׂשיִתי ְּכלּום, ַרק ְּכֶׁשַהְּיהּוִדי ִנְכָנס ַלְּׁשכּוָנה ֵּגַרְׁשִּתי 
אֹותֹו". ָאְמרּו לֹו: "ַמִּגיַע ְלָך, ַאָּתה ֹלא יֹוֵדַע ֶׁשַהְּיהּוִדי ַצִּדיק ְוָקדֹוׁש, ְוַאף ֶאָחד ֹלא מֹוֵנַע 

אֹותֹו ִמְּלִהָּכֵנס ַלְּׁשכּוָנה"?
ָהְלכּו ֶאל ָמאִרי ְסַלְיַמאן ְוָׁשֲאלּו אֹותֹו ַמה ָעָׂשה לֹו ַהִּיְׁשְמֵעאִלי. ָאַמר ָלֶהם: "הּוא ֵּגֵרׁש 
"ַאָּתה  לֹו:  ְוָהַלְכִּתי". ָאְמרּו  ָעַזְבִּתי  ְזכּותֹו,  ֶׁשּזֹו  לֹו  ֶׁשָּלֶכם. ָאַמְרִּתי  ֵמַהְּׁשכּוָנה  אֹוִתי 
יֹוֵדַע ֶׁשהּוא ָּתפּוס ָּבֲאָדָמה ְוֵאינֹו ָיכֹול ָלזּוז"? ָאַמר ָלֶהם: "ֵאיֶנִּני יֹוֵדַע". ָאְמרּו ְלָמאִרי 
ְסַלְיַמאן: "ֲאַנְחנּו ְמַבְקִׁשים ֶאת ְסִליָחְתָך ּוִמְתַחְּנִנים ְלָפֶניָך ֶׁשָּתֹבא ְלַׁשְחֵרר אֹותֹו ְוהּוא 
ְלַבָּקָׁשָתם, ִׁשְחֵרר ֶאת  ֶנְעַּתר  ַיֲחֹזר ַעל ַהָּטעּות ֶׁשּלֹו". הּוא  ְוֹלא  ְסִליָחה  ִמְּמָך  ְיַבֵּקׁש 

ַהַּמְרֵצַע ִמּתֹוְך ָהֲאָדָמה ְוַהִּיְׁשְמֵעאִלי ַהָּצִעיר ִהְׁשַּתְחֵרר.
ָמאִרי ְסַלְיַמאן ִהְתַּפְרֵסם ָּבַרִּבים ְּכַבַעל מֹוֵפת, ְוָהיּו ְמַכְּבִדים אֹותֹו ְּכִאיׁש ַצִּדיק ְוָקדֹוׁש. 

ַׁשָּבת ַאַחת ִהְזִמינּו אֹותֹו ְלִהְתָאֵרַח ְּבָמקֹום ַאֵחר ֶׁשהּוא ָרחֹוק ִמְּמקֹום מֹוָׁשבֹו, ְוַעל 
ֶאל  ּוָפְרצּו  ֵהָעְדרֹו  ִנְּצלּו ֶאת  ַהַּגָּנִבים  יֹום ִראׁשֹון.  ַעד  ִׁשִּׁשי  ִמּיֹום  ְלִהְתָאֵרַח  ָהַלְך  ֵּכן 
ֵּביתֹו ֶׁשל ָמאִרי ְסַלְיַמאן ְוָגְנבּו עֹורֹות ֶׁשָהַעְרִבים ֵהִביאּו ֵאָליו ַלֲעׂשֹות ֵמֶהם ַּתְרִמיִלים 

ְונֹודֹות ֶׁשל ַמִים.
ְּביֹום ִראׁשֹון ִהִּגיַע ָמאִרי ְסַלְיַמאן ְלֵביתֹו ְוָרָאה ֶׁשהּוא ָּפרּוץ ְוַגם ָּגְנבּו ֶאת ָהעֹורֹות 
ֶׁשָהיּו ַּבַּבִית. הּוא ָקָרא ַלַּׁשְיְך ֶׁשל ָהִעיר ְוֶהְרָאה לֹו ֶׁשַהַּגָּנִבים ָּפְרצּו ְלֵביתֹו ְוָגְנבּו ֶאת 

ָהעֹורֹות ֶׁשל ָהֲאָנִׁשים, ְוֵאין לֹו ֶאְפָׁשרּות ִלְקנֹות ֲאֵחִרים ִּבְמקֹוָמם.
"ַמה ַאָּתה רֹוֶצה ֶׁשֶאֱעֶׂשה"? ָׁשַאל ַהַּׁשְיְך. "ֲאִני רֹוֶצה ֶׁשַּתְזִמין ֶאת ָּכל ּתֹוָׁשֵבי ָהִעיר 

ַלֲאֵסָפה ְּכָלִלית, ְוָׁשם ִּתְרֶאה ַמה ֲאִני עֹוֵמד ַלֲעׂשֹות", ָאַמר ָמאִרי ְסַלְיַמאן ַלַּׁשְיְך.
ַהְּכרּוז  ֶאת  ָׁשַלח  ַהַּׁשְיְך. הּוא  ַּבָּצֳהַרִים" ָאַמר  ְלָמָחר  ְּכָלִלית  ֲאֵסָפה  ַעל  ַאְכִריז  "ֲאִני 
ַהִּנְקָרא 'ּדּוַׁשאן', ְלַהְכִריז ִּכי ַהַּׁשְיְך ֲאּבּו ַסיף מֹוִדיַע ַעל ֲאֵסָפה ְּכָלִלית ָמָחר ַּבָּצֳהַרִים 

ְוָכל ּתֹוָׁשֵבי ָהִעיר ֻמְזָמִנים ָלֹבא, ּוִמי ֶׁשֹּלא ָיֹבא ַלֲאֵסָפה הּוא ַהַּגָּנב.
ַהַּׁשְיְך ֶאת  ֻּכָּלם ָׁשַאל  ּוְבנֹוְכחּות  ַהַּׁשְיְך,  ְּכִמְצַות  ָהִעיר  ִהְתַאְּספּו ָּכל ּתֹוָׁשֵבי  ְלָמֳחָרת 
רֹוֶצה  "ֵאיֶנִּני  ְסַלְיַמאן  ָמאִרי  לֹו  ָאַמר  ֶׁשֶאֱעֶׂשה"?  רֹוֶצה  ַאָּתה  "ַמה  ְסַלְיַמאן  ָמאִרי 
ֶׁשַּתֲעֶׂשה ְּכלּום, ֵאָלא ֲאִני ֵהֵבאִתי ֶאת ְּכִלי ַהַּמִים ֶׁשִּלי ֶׁשֲאִני ׁשֹוֶתה ִמֶּמּנּו, ֲאִני ֶאְמֹזג 
ַהּנֹוְכִחים  ֶׁשָּכל  רֹוֶצה  ֲאִני  ֶׁשֶאְׁשֶּתה  ְוַאֲחֵרי  ַהּנֹוְכִחים,  ָּכל  ִּבְפֵני  ְוֶאְׁשֶּתה  ַּבּכֹוס  ַמִים 
ִמי  "ָּכל  ְוָאַמר:  ִמֶּמּנּו,  ְוָׁשָתה  ַלּכֹוס  ַמִים  ָמַזג  ְסַלְיַמאן  ּוָמאִרי  ֶׁשִּלי".  ֵמַהּכֹוס  ִיְׁשּתּו 

ֶׁשּיֹוֵדַע ֶׁשהּוא ֹלא ַהַּגָּנב ִיְׁשֶּתה ַוֲאִני ַאְחַראי ֶׁשֹּלא ִיְקֶרה לֹו ׁשּום ָּדָבר".
ֱהיֹות ְוֻכָּלם יֹוְדִעים ֶׁשָּמאִרי ְסַלְיַמאן הּוא ַּבַעל מֹוֵפת, ֹלא ֵהֵעז ַאף ֶאָחד ֵמֹרב ַּפַחד 
ִלְנֹּגַע ְּבכֹוסֹו. ַהַּׁשְיְך ֲאּבּו ַסיף ִהְכִריז ְּבקֹול ְוָאַמר: "ֲאִני נֹוֵתן ְלָכל ַהּנֹוְכִחים ְזָמן ְלָמָחר 
ְּבָׁשָעה זֹו. ִאם ַהַּגָּנִבים ַיֲחִזירּו ָּכל ַמה ֶׁשָּלְקחּו ֵמַהַּבִית ֶׁשל ָמאִרי ְסַלְיַמאן, טֹוב. ְוִאם 
ָלאו, ֲאִני מֹוִדיַע ָלֶכם ֶׁשָּכל ּתֹוָׁשֵבי ָהִעיר ִיְׁשּתּו ֵמַהַּמִים ֶׁשל ָמאִרי ְסַלְיַמאן ֲאִפּלּו ִאם 

ָימּותּו ֻּכָּלם". ָמאִרי ְסַלְיַמאן ִהְסִּכים ִעם ִּדְבֵרי ַהַּׁשְיְך ְוָדחּו ֶאת ַהִּדּיּון ַלָּמֳחָרת.
ְסַלְיַמאן,  ִמֵּביתֹו ֶׁשל ָמאִרי  ֶׁשָּלְקחּו  ָּכל ַמה  ַהַּגָּנִבים ֶאת  ֶהֱחִזירּו  ָהֶעֶרב  עֹוד ְּבאֹותֹו 
ְוִהְׁשִאירּו ֶאת ַהֹּכל ְלַיד ַהֶּדֶלת ֶׁשל ַהַּבִית ּוָבְרחּו, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְרֶאה אֹוָתם ִמיֶׁשהּו ְויֹוִדיַע 

ַלַּׁשְיְך ִמי ֵהם ַהַּגָּנִבים.
ָמאִרי ְסַלְיַמאן ָקם ַּבֹּבֶקר, ָּפַתח ֶאת ַהֶּדֶלת ְוָרָאה ֶׁשַהַּגָּנִבים ֶהֱחִזירּו ֶאת ָּכל ַמה ֶׁשָּגְנבּו. 

הּוא הֹוִדיַע ֹזאת ַלַּׁשְיְך ְוהֹוָדה לֹו ַעל ֶעְזָרתֹו ְלַמַען ַהְחָזַרת ַהְּגֵנָבה.

ים יִקים ּוְקדֹושִׁ ְפְלאֹות ַצדִּ ִמנִּ
ְמֻבָּסס ַעל ִּפי ָהָרב ִיְחֵיא ַּגְמִליֵאל, ְוֵיֵצא ָלאֹור ְּבֶעְזַרת ה' ְּבָקרֹוב ְּבֵסֶפר "ַאָּגדֹות ֵּתיָמן".

רּו  ֶהם דָּ ּוִבים בָּ ל ֵחֶלק ֵמַהיִּשּׁ מֹוֵתיֶהם שֶׁ ְפזֶֹרת ֶאת שְׁ תֹוְך ַהתִּ שּׂו בְּ ַחפְּ

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