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

לק”י

זמני כניסת ויציאת השבת

ּתֹוָרה  ְּבַתְלמּוֵדי  נֹוִחים  ִלּמּוד  ִּבְתָנֵאי  ִיְתָּבַרְך  ה'  אֹוָתנּו  ּוֵבַרְך  ּדֹוֵרנּו  ָזָכה 
ְמֻרָּוִחים ִעם ַמְזָגִנים, ֻׁשְלָחנֹות, ִּכְסאֹות, ְסָפִרים ָלֹרב, ָחֵצר ְלַׂשֵחק ָּבּה ְועֹוד. 
ַאְך ׁשֹוֶנה ָהָיה הּוא ַמָּצָבם ֶׁשל ַהְּיָלִדים ְּבֵתיָמן, ְוִהֵּנה ְּדָבָריו ֶׁשל ַרִּבי ְיהּוָדה 
ֵלִוי ַנחּום ְּבִסְפרֹו "ִמְּצפּונֹות ְיהּוֵדי ֵּתיָמן": ְמַלְּמֵדי ִּתינֹוקֹות קֹוְבִעים ָלֹרב ֶאת 
ַהְּמַלֵּמד,  ִויִׁשיַבת  "ֲּכִניס",  ִנְקָרא  ַהִּלּמּוד  ְמקֹום  ְׁשִנָּיה,  ְּבקֹוָמה  ַהִּלּמּוד  ֲחַדר 
ְלָפָניו ׁשּורֹות  ְמֻסָּדִרים  ַּתְלִמיִדים  ַהֶחֶדר.  ְּבֶמְרַּכז  ָקבּוַע  ְמקֹומֹו  ְּכָלל,  ְּבֶדֶרְך 
ׁשּורֹות ְּכפּולֹות, ּוְפֵני ָּכל ַהַּתְלִמיִדים ֻמְפִנים ְּכַלֵּפי ַה"ָּמאִרי". ֻּכָּלם יֹוְׁשִבים ַעל 
ַמְחְצָלאֹות ַּבַּקְרָקע, ְוִלְפֵני ָּכל ׁשּוַרת ַּתְלִמיִדים ִנְמָצִאים ְׁשַרְפַרִּפים ֲעׂשּוִיים 
ִמְּקָרִׁשים, ֹאֶרְך ָּכל ֶאָחד ַּכֲחִצי ֶמֶטר, ְוֹגַבּה ֶׁשל ַאְרָּבִעים ס"מ ַהִּנְקָרִאים ְּבֵׁשם 
ַהִּנְלָמד  ַהֵּסֶפר  ּוַמִּניִחים ֶאת  ְמִריִמים  ִּכי  ָּכְך,  ַסְפַסל ַהִּלּמּוד  "ְמַראֵפע". ֵׁשם 
ְּכֶׁשֵעיֵני  ָסִביב  ָסִביב  ַּתְלִמיִדים  ֻמָּקף  ְׁשַרְפַרף  ָּכל  ְלִלּמּוד.  נֹוַח  ֶׁשִּיְהֶיה  ְּכֵדי 
ָעָליו,  ַהֻּמָּנח  ַהֵּסֶפר  ֶאל  ַמִּביטֹות  ֻּכָּלם 
ְואֹותֹו ֶיֶלד ַּבַעל ַהֵּסֶפר הּוא ַזַּכאי ְלַהִּביט 
ַּבֵּסֶפר ַּכֲהָלָכה. ָידּוַע ִּכי ְּבֵתיָמן, ַהַּמְחסֹור 
ִּבְסָפִרים ָרב, ִמְּפֵני ֶׁשֵאין ָּבֵּתי ְּדפּוס ָׁשם, 
ְסִביב  ַהַּתְלִמיִדים  יֹוְׁשִבים  ַּכֲאֶׁשר  ְוָלֵכן 
ָּפִנים,  ֶאל  ָּפִנים  יֹוְׁשִבים  ֵהם  ַהְּׁשַרְפַרף 
ַּבֵּסֶפר  ַמִּביִטים  ֵמֶהם  ֶׁשֵחֶלק  ְּכלֹוַמר, 
ֶׁשִּמּמּוָלם  ַהְּׁשָאר  ְוִאּלּו  ָרִגיל,  ְּבֹאֶפן 
ַוֲאֶׁשר ֵמַהְּצָדִדים ַמִּביִטים ַּבֵּסֶפר ְּבצּוָרה 
ֶׁשְּיהּוִדי  ֶּפֶלא  ֵאין  ּוִמָּכאן  ְיָׁשָרה,  ֹלא 
ִמָּכל  ַהְּכָתב  ֶאת  ִלְקֹרא  יֹוְדִעים  ֵּתיָמן 
ְקרֹוִבים  ַהְּגדֹוִלים  ַהַּתְלִמיִדים  ְצָדָדיו. 
ַלּׁשּורֹות ֶׁשַעל ַיד ַה"ָּמאִרי", ְוִאּלּו ַהּיֹוֵתר 
ְקַטִּנים ְמקֹוָמם יֹוֵתר ָרחֹוק, ִּכי ֶהם ֲעַדִין 

ַמְתִחיִלים ְּבִלּמּוד ָהאֹוִתּיֹות ְוַהְּנֻקּדֹות.

מו“ר  הגאון  הגדול  הרב  הדיין  אבירן יצחק הלוי  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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ּתֹוָרה  ִקֵּבל  “ֹמֶׁשה  ַּבִּמְׁשָנה:  ּפֹוַתַחת  ָאבֹות  ַמֶּסֶכת 
ִמִּסיַני, ּוְמָסָרּה ִליהֹוֻׁשַע, ִויהֹוֻׁשַע ִלְזֵקִנים; ּוְזֵקִנים ִלְנִביִאים, 
ּוְנִביִאים ְמָסרּוָה ְלַאְנֵׁשי ְּכֶנֶסת ַהְּגדֹוָלה. ֵהם ָאְמרּו ְׁשֹלָׁשה 
ַהְרֵּבה,  ַּתְלִמיִדים  ְוַהֲעִמידּו  ַּבִּדין,  ְמתּוִנים  ֱהוּו  ְּדָבִרים, 
ַוֲעׂשּו ְסָיג ַלּתֹוָרה”. ְּבִעיָקָרּה ֶׁשל ַהִּמְׁשָנה, ֵיׁש ְלָהִבין, ַמה ַׁשֶּיֶכת ַהְקָּדָמה זֹו 
ִלְפִתיַחת ִּפְרֵקי ָאבֹות, ְּבֵפרּוט ִהְׁשַּתְלְׁשלּות ְמִסיַרת ַהּתֹוָרה ִמֹּמֶׁשה ִליהֹוֻׁשַע 
ְוַעד ֶׁשִהִּגיָעה ְלַאְנֵׁשי ְּכֶנֶסת ַהְּגדֹוָלה. ֲהֹלא ֹּתֶכן ַהִּמְׁשָנה ּכֹוֵלל ֶאת ִּדְבֵריֶהם, 

ּוִמְּפֵני ַמה ִנְצֶרֶכת ַהַהְקָּדָמה ֶׁשִּלְפֵני ֵכן?
ֵאָלא ֵּבאּור ָהִעְנָין, ִּכי ִמָּכאן ָאנּו ְלֵמִדים ֶׁשָּכל ָּדָבר ְוָדָבר ֶׁשַּבּתֹוָרה ָצִריְך 
ִלְהיֹות ְמקֹורֹו ְּבָמֹסֶרת ֶנֱאָמָנה. ֵאין ְלַחֵּדׁש ְּדָבִרים ֶׁשֵאיָנם ְּברּוִרים, ֵאָלא ִלְצֹעד 

ְּבִעְקבֹות ֲאבֹוֵתינּו, ְּבִעְקֵבי ַהֹּצאן ּומֹוֶרֶׁשת ַהּדֹורֹות.
ּוְמָסָרּה  ִׁשְּמָרּה  ְוָכְך  ָהִראׁשֹון,  ִמְּמקֹוָרּה  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ִקֵּבל  ַרֵּבנּו  ֹמֶׁשה 
ֵהם  ַלְּזֵקִנים,  ְמָסָרּה  הּוא  האוהל.  ִמּתֹוְך  ָימּוׁש  ֹלא  ַנַער  ְיהֹוֻׁשַע,  ְלַתְלִמידֹו 

ַלְּנִביִאים, ְוַגם ְּכֶׁשִהִּגיָעה ְלַאְנֵׁשי ְּכֶנֶסת ַהְּגדֹוָלה - נֹוְתָרה אֹוָתּה ּתֹוַרת ֱאֶמת.
ְוָכְך ָּכתּוב ְלַהָּלן ְּבֶהְמֵׁשְך ַהֶּפֶרק, “ֲעֵׂשה ְלָך ָרב ְוִהְסַּתֵּלק ִמן ַהָּסֵפק”. ַעל 
ָּכל ָאָדם ַלֲעׂשֹות ָרב ְלַעְצמֹו, ֲאֶׁשר ִמֶּמּנּו ְיַבֵּקׁש ֵעָצה ּוְתבּוָנה. ָאְרחֹות ַחָּייו ְוָכל 
ְּפֻעּלֹוָתיו ִּתְהֶייָנה ַעל ִּפי ַּדַעת ּתֹוָרה, ּוִמֶּמָּנה ֹלא ָיסּור. ִּכי ְרִאָּיָתם ֶׁשל ָהַרָּבִנים, 
מֹוְסֵרי ַהּתֹוָרה ְלדֹורֹוֶתיָה, ַזָּכה ּוְצלּוָלה ְּבַאְסַּפְקַלְרָיא ַהְּמִאיָרה, ְוַרק ֲעֵליֶהם 

ֵיׁש ִלְסֹמְך ְּבָכל ְּפָרט ַהּנֹוֵגַע ַלֲהִליכֹות ַהַחִּיים.
ְּבֵסֶפר ְּבֵני ִּבְנָיִמין הּוָבא ַמֲעֶׂשה ַעל ְׁשֵּתי ָנִׁשים ֶׁשָּבאּו ִלְפֵני ַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק 
ִרִּבי ָמְרְּדַכי ַׁשְרֲעִּבי זצ”ל, ּוִבְּקׁשּו ִמֶּמּנּו ֶׁשְּיָבֵרְך אֹוָתן ְּבֶזַרע ֹקֶדׁש ֶׁשל ַקָּיָמא. 
ֵּבַרְך אֹוָתן ָהָרב ְּבֹחם, ְוֵהן ָיְצאּו ְוָהְלכּו ְלֵביָתן. ַאַחת ֵמֶהן ֶהֱאִמיָנה ְּבִדְבֵרי ָהָרב 
ֶיֶתר  ְוֶאת  ַוֲעָגָלה,  ִּתינֹוק  ִמַּטת  ְוָרְכָׁשה  ְקִנּיֹות  ַמָּסע  ָעְרָכה  ּוְכָבר  ָׁשֵלם,  ְּבֵלב 
מּוָצֵרי ַהִּתינֹוק. ַּגם ַהְּׁשִנָּיה ֶהֱאִמיָנה, ֲאָבל ֹלא ְּבָכל ִלָּבּה, ּוִבְבִחיַנת: “ִאם ֹלא 
יֹוִעיל - ֹלא ַיִּזיק”... ְלַאַחר ְזָמן ַמה ָיְלָדה ָהִראׁשֹוָנה ֵּבן ָזָכר ְלַמָּזל טֹוב, אּוָלם 
ֶאת  ְוִהִּסיָחה  ַׁשְרֲעִּבי  ָהָרב  ִלְפֵני  ְּבַצַער  ָּבָאה  ֶּבֶטן.  ְּפִרי  ְלֹלא  נֹוְתָרה  ַהְּׁשִנָּיה 
ְיגֹוָנּה: “ַמּדּוַע ִהיא ָזְכָתה ַוֲאִני ֹלא”? ָאַמר ָלּה ָהָרב: “ִמְּפֵני ֶׁשְּבָׁשָעה ֶׁשָּיָצאת 
ִמֶּמִּני ֹלא ֶהֱאַמְנְּת ָּכל ָּכְך ְּבֹכַח ִּבְרַּכת ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, ְוִאּלּו ֲחֶבְרֵּתְך ֶהֱאִמיָנה 

ְּבָכל ִלָּבּה, ְוָלֵכן ַהְּבָרָכה ָחָלה ָעֶליָה”!
ִּדְבֵרי ַהַּתָּנא ַעל ִּפי ַמֲעֶׂשה ֶׁשֵאַרע ִּבְׁשֵני  ִיְׂשָרֵאל ֵּפַרׁש ֶאת  ַּבַעל ְּכֶנֶסת 
ַאִחים, ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל, ִרִּבי ִּפיְנָחס הֹורֹוִויץ ַּבַעל ַהַהְפָלָאה ְוָאִחיו ִרִּבי ְׁשֶמעְלֵקא 

ַהַּמִּגיד  ֶאל  ַיַחד  ֶׁשָּנְסעּו  ִמִּניַקְלְׁשּבּוְרְג, 
ַהָּגאֹון  ֹזאת  ְּכֶׁשָּׁשַמע  זצ”ל.  ִמֵּמְזִריְטְׁש 
ִרִּבי ְיֶחזֵקאל ַלְנָּדא, ַּבַעל ַהּנֹוָדע ִּביהּוָדה, 
ָּתַמּה ַעל ֲחֵברֹו ַּבַעל ַהַהְפָלָאה, ִמְּפֵני ַמה 
ָצִריְך ִלְנִסיָעה זֹו ֶאל ַהַּמִּגיד, ַוֲהֹלא ָּכל ֶזה 

הּוא ִּבּטּול ּתֹוָרה ֲעבּורֹו?!
ִלְמחֹוז  ַהַהְפָלָאה  ַּבַעל  ְּכֶׁשִהִּגיַע 
ֲחֵברֹו,  ַהְקָּפַדת  ַעל  ַלַּמִּגיד  ִסֵּפר  ֶחְפצֹו 
ַהּנֹוָדע ִּביהּוָדה. ַהַּמִּגיד ָׁשַמע ֶאת ְּדָבָריו, 
ְוֵהִׁשיב: “ֻקְׁשָיה זֹו ְיָׁשָנה ִהיא ְמֹאד, ְּכמֹו 
ְזָבִחים )דף קטז  ְּבַמֶּסֶכת  ֶׁשָאְמרּו חז”ל 
ַמה  ִיְתרֹו”,  “ַוִּיְׁשַמע  ַהָּפסּוק  ַעל  ע”א( 
ַים  ְקִריַעת  ְוִנְתַּגַּיר?  ּוָבא  ָׁשַמע  ְׁשמּוָעה 
ָקֶׁשה,  ְוִלְכאֹוָרה  ֲעָמֵלק.  ּוִמְלֶחֶמת  סּוף 
ִיְתרֹו,  ָׁשַמע  ַמה  ַהְּגָמָרא  ְּתִמיַהת  ַמִהי 
ֲהֵרי ְמֹפָרׁש ַּבּתֹוָרה ֶׁשָּׁשַמע ִּכי הֹוִציא ה’ 

יֵדי ֵעשָׂו ָאִחיו שְִׂערֹת ַוְיָבְרֵכהּו"  י ָהיּו ָיָדיו כִּ ירֹו כִּ "ְולֹא ִהכִּ

ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים.
אּוָלם, ְלִפי ֻקְׁשַית ַהּנֹוָדע ִּביהּוָדה, ָקָׁשה ֻקְׁשָיה זֹו; ָלָּמה ָהָיה לֹו ְלִיְתרֹו ִלְטֹרַח 
ְוָלֶלֶכת ֶאל ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ֲחָתנֹו, ֲהֹלא ַּגם ְּבֵביתֹו ָהָיה ָיכֹול ִלְקנֹות ִיְרַאת ָׁשַמִים ְוַלֲחֹזר 
ֶׁש”ֲעָמֵלק”  הּוא  ַהֵּתרּוץ  ֵאָלא,  ְלֹמֶׁשה?  ַעד  ֶׁשָּבא  ָׁשַמע,  ַמה  ֵּכן  ְוִאם  ִּבְתׁשּוָבה, 
עֹוֶלה ְּבִגיַמְטִרָּיה “ָסֵפק”, ְלַלְּמֵדנּו ֶׁשֲעָמֵלק ֵמִטיל ָּתִמיד ָסֵפק ָּבֱאמּוָנה ַּבה’ ִיְתָּבַרְך, 
ַוֲאִפּלּו ַאַחר ְקִריַעת ַים סּוף ָּבּה ָּכתּוב “ַוַּיֲאִמינּו ַּבה’ ּוְבֹמֶׁשה ַעְבּדֹו”, ְּבָכל ֹזאת ָּבא 
ֲעָמֵלק ְוִהִּטיל ָסֵפק ֶּבֱאמּוָנָתם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל. ַעל ֵּכן ָּבא ִיְתרֹו ֶאל ֹמֶׁשה, ְלַקֵּבל ִמֶּמּנּו 
ִהְתַחְּזקּות ֵמֱאמּוָנה ּוְלהֹוִציא אֹותֹו ִמְּסֵפקֹוָתיו. ְוָלֵכן ְצִריִכים ִלְנֹסַע ֵמֵעת ְלֵעת ֶאל 
ַהְּמַנְּקרֹות ְּבמֹוחֹו ֶׁשל ָהָאָדם,  ְוַהְּסֵפקֹות  ֶׁשְּיָתֵרץ ֶאת ַהּקּוְׁשיֹות  ִּכי הּוא ֶזה  ָהָרב, 

ְּבִעְנְיֵני ֱאמּוָנה ּוִבָּטחֹון ּוְבָכל ִעְנָין.
ְּכֵדי  ֵאָליו  ֵּתֵלְך  ְקרֹובֹות  ֶׁשְּלִעִּתים  ָרב”,  ְלָך  ְּבָאְמרֹו “ֲעֵׂשה  ַהַּתָּנא  ַּכָּוַנת  ְוזֹו 
ִלְׁשֹמַע ֶאת ִּדְבֵרי ּתֹוַכְחּתֹו, ְוַעל ְיֵדי ָּכְך “ִהְסַּתֵּלק ִמן ַהָּסֵפק”, ֶׁשָהָרב ְיַסֵּלק ִמְּמָך ֶאת 
ַהְּסֵפקֹות ָּבֱאמּוָנה, ְוִתְזֶּכה ִלְקנֹות ִמֶּמּנּו ִיְרַאת ָׁשַמִים ּוִמּדֹות טֹובֹות, ּוְבָכְך ְלִהְתַחֵּזק 

ַּבֲעבֹוַדת ה’ ִיְתָּבַרְך ְּבַטֲהָרה.

ֵסֶדר ִלּמּוד ִויִׁשיַבת ַהַּתְלִמיִדים
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המבצע מוגבל ללקוחות פרטיים ולא למשווקים 
ולחודש כסלו התשע"ז בלבד, עד גמר המלאי.
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במחיר של: 159 ש"ח

במקום: 350 ש"ח

ארגז לנר שבת וחנוכה
חנוכיה )חנוכה( בתוך ארגז 
מאלומניום  סגור  מהודר 
להגנה  זכוכית  בשילוב 
תוספת  עם  וגשם,  מרוח 

פמוטים לשבת.

ניתן להשיג את מוצרינו גם ב:

לו
ס

כ
ש 

ד
חו

ל
ע 

צ
ב

מ

ַהּזֹוֶכה ְלחֶֹדׁש מרחשוון הילד הנעים אוריה עוז-ארי )עוזירי( הי”ו

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

ה. 
זר

הע
ל 

 ע
א

ט"
לי

ש
חן 

ע 
ש

לי
א

ב 
לר

, ו
הה

הג
ד ו

קו
ני

 ה
על

ון 
ן נ

 ב
דם

א
 ל

חה
לו

ש
נו 

ת
וד

ת

ִּביֵמי ָמאִרי ַסאֵלם ַמְנצּוָרה, ִהִּגיַע ַהּמֹוֵׁשל ַהּתּוְרִּכי ְלַמְׁשֵּבר ַּכְסִּפי ָּגדֹול. הּוא 
ָׁשַלח ְלָמאִרי ַסאֵלם ֶׁשָּיֹבא ֵאָליו ְוָדַרׁש ִמֶּמּנּו ֶׁשָּיִביא ֵמַהְּיהּוִדים ָסְך ֶׁשל 7000 
ִרַיאל, ְסכּום ָעצּום ְּבאֹוָתם ָיִמים, ְוִאֵּים ָעָליו ֶׁשִאם ֹלא ָיִביא ֶאת ַהֶּכֶסף ַעד 
יֹום ֲחִמיִׁשי, ֶיֱאֹסר אֹותֹו ְוֶאת ָראֵׁשי ַהִּצּבּור ַהְּיהּוִדי. ָאַמר לֹו ָהָרב: "ה' ַיֲעֹזר, 

ֲאָבל ִאם ָּכְך ַאָּתה ַמֲחִליט, ַאָּתה ֹלא ִּתְרֶאה ֶאת יֹום ֲחִמיִׁשי".
ַהְּיִׁשיָבה,  ִמַּתְלִמיֵדי  ַצִּדיִקים  ְיהּוִדים  ֲעָׂשָרה  ַמְנצּוָרה  ָהָרב  ִזֵּמן  ְרִביִעי  ְּביֹום 
ִעּמֹו  ִלְהיֹות  ֵאָליו  ְוָיֹבאּו  ִלְטִביָלה,  ְוֵיְלכּו  ַעְצָמם  ֶאת  ֶׁשְּיַטֲהרּו  ָלֶהם  ְוָאַמר 
ָּכָראּוי,  ַעְצָמם  ֶאת  ְוֵהִכינּו  ְמֻדָּבר,  ַמה  ַעל  ָיְדעּו  ַהֻּמְזָמִנים  ַהַּלְיָלה.  ְּבֶמֶׁשְך 

ּוַבַּלְיָלה הֹוִפיעּו ֻּכָּלם ֵאֶצל ָהָרב.
ְוָׂשם  ְּגדֹוָלה,  ְּפִתיָלה  ִעם  ֶׁשֶמן  ֵנר  ְוָלַקח  ָּבֶהם,  ֶׁשִּיְקְראּו  ְסָפִרים  ֵהִכין  ָהָרב 
אֹותֹו ַעל ַהַּמְרַפע ]=הּוא ֻׁשְלָחן ָקָטן ֶׁשְּמַׁשֵּמׁש ְלַהָּנַחת ְסָפִרים ִּבְזָמן ַהִּלּמּוד[. 
ֻּכָּלם ָיְׁשבּו ַעל ָהִרְצָּפה ְסִביב ַהַּמְרַפע, ְוהּוא ָיַׁשב ְלָיד ַהַּמְרַפע ִעם ַהֵּנר ְוִהְסִּביר 
ֶׁשַּׁשִּליט  ּוְנַכֵּון  ְּבַיַחד,  ְקָטִעים  ִנְקָרא  "ֲאַנְחנּו  ָלֶהם:  ְוָאַמר  ַהַּמָּצב,  ֶאת  ָלֶהם 
ֵּתיָמן ְיַׁשֵּלם ְלַמְפֵרַע ֲעבּור ֶהָעוֹון ֶׁשהּוא ִמְתּכֹוֵנן ַלֲעׂשֹות ַלְּיהּוִדים, ְוֶׁשה' ִיְפַרע 

ִמֶּמּנּו ִּכְרצֹונֹו".
ְּגדֹוֵלי  ֶאת  ְלַהִּציל  ְּכֵדי  ְּבַכָּוָנה  ָּבֶהם  ֶׁשִּיְקְראּו  ַהְּסָפִרים  ֶאת  ָלֶהם  ָּפַתח  ָהָרב 
ִיְׂשָרֵאל, ִויַׁשֵּלם ַלַּׁשִּליט ֶאת ֲעוֹונֹו ְּבֹראׁשֹו. ֵנר ַהֶּׁשֶמן ָהָיה ִעם ְּפִתיָלה ְּגדֹוָלה 
ִמֶּצֶמר-ֶּגֶפן, ּוְבֵעת ֶׁשָהיּו קֹוְרִאים ַּבֵּסֶפר, ָהָיה ְמַׁשֵּקַע ֶאת ַהְּפִתיָלה ְּבתֹוְך ַהֶּׁשֶמן 
ְזָמן, ְוׁשּוב  ַּכָּמה  ָּכְך  ַמְׁשִאיר אֹוָתּה  ְלִהְתַּכּבֹות,  ְוהֹוֶלֶכת  ֶׁשָהְיָתה ּדֹוֶעֶכת  ַעד 
ַמֲעֶלה אֹוָתּה ְוִהיא חֹוֶזֶרת ְלאֹוָרּה ַהִּטְבִעי. ּופֹוֵתַח ְּפָרִקים ֲאֵחִרים ְוקֹוְרִאים 
ֶּׁשֶמן ִלְזָמן ְמֻסָּים, ּוַמֲעֶלה אֹוָתּה ַּבֲחָזָרה. אֹוָתם, ְוׁשּוב ְמַׁשֵּקַע ֶאת ַהְּפִתיָלה ְּבַ

ִּבְזָמן ֶׁשָהָרב ָהָיה עֹוֶׂשה ְּפֻעָּלה זֹו ִעם ַהְּפִתיָלה, ַהַּׁשִּליט ָהָיה ִמְתַעֶּנה ִעּנּוִיים 
ֶזה  ַעל  ְוֵכן  ַהְצָלָחה,  ְלֹלא  לֹו  ַלֲעזֹור  ִנּסּו  ְסִביבֹו  ֶׁשָהיּו  ְוָהֲאָנִׁשים  נֹוָרִאים, 
ֶאת  ִהְנִמיְך  ָהָרב  ַהַּׁשַחר  ּוַבֲעלֹות  ַהַּׁשַחר.  ֲעלֹות  ַעד  ַהַּלְיָלה  ָּכל  ָעׂשּו  ַהֶּדֶרְך 
ַהְּפִתיָלה ְלתֹוְך ַהֶּׁשֶמן ַעד ֶׁשָּכְבָתה, ְוָאז ָּכְבָתה ַּגם ִנְׁשָמתֹו ֶׁשל ַהַּׁשִּליט, ּוֵמת 

ּתֹוְך ִיּסּוִרים נֹוָרִאים.
ָהָרב ַמְנצּוָרה ָּגַמר ֶאת ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית, ְוָהַלְך ְלַאְרמֹונֹו ֶׁשל ַהַּׁשִּליט ְּכִאּלּו ֹלא 
ַהּגֹוִים  ְוָכל  ִהְתַּפְּׁשָטה,  ֵמת  ֶׁשַהַּׁשִּליט  ַהְּׁשמּוָעה  ֶׁשָּקָרה.  ִמַּמה  ְמאּוָמה  ָיַדע 
ֶׁשָּׁשְמעּו ָיְצאּו ָלְרחֹוב, ּוְכֶׁשָראּו ֶאת ָהָרב ַמְנצּוָרה ָהיּו ִמׁשַּתֲחִוים לֹו ְואֹוְמִרים 
ּוְכֶׁשָהָיה  ָהֵאל[.  אֹוְתָך  ]=ִהִּציל  ַאַּללה"  ַנַצַרּך  ַאַּללה,  "ַנַצַרּך  ַרּבֹות  ְּפָעִמים 

ׁשֹוֵאל: "ָלָּמה"? ָענּו לֹו: "ַהַּׁשִּליט ֵמת ִלְפֵני יֹום ֲחִמיִׁשי, ְּכמֹו ֶׁשָאַמְרָּת".
ִיְׂשָרֵאל.  ִמְּגדֹוֵלי  ְּבֵתיָמן,  ַאֲחָריו  ֶׁשָּׁשְלטּו  ַהַּׁשִּליִטים  ֶׁשל  ַּפְחָּדם  ָּגַדל  ּוֵמָאז 
ְּבַבָּקָׁשה  ָּבִאים  ָהיּו  ֵמַהְּיהּוִדים,  ַּכְסִּפית  ֶעְזָרה  ְמַבְקִׁשים  ַהַּׁשִּליִטים  ּוְכֶׁשָהיּו 

ְוֹלא ְּבִאּיּוֵמי ֹּכַח.
ֶּבָעָבר, ַּכֲאֶׁשר ֹלא ִׁשְּלמּו ַהְּיהּוִדים ֶאת ַמס ַה"פּוְרַקא" ]=ְלָצְרֵכי ַהָּצָבא[ ָהיּו 
ַמִּניִחים ֶאת ָהָרב ַמְנצּוָרה ְּבַמֲעַצר ַּבִית, ּוַמִּציִבים ׁשֹוְטִרים ְסִביב ַהַּבִית ֶׁשֹּלא 
ְלָאן  ְוהֹוֵלְך  ַהּׁשֹוְמִרים  ֶאת  ַמְרִּדים  ָהָיה  ָלֵצאת  ָהָרב  ּוְכֶׁשָרָצה  ָלֵצאת.  יּוַכל 
ֶׁשָהָיה ָצִריְך. ּוְכֶׁשָהְיָתה ָּבָאה ַהִּבֹּקֶרת ְלַבֵּקר ֶאת ַהִּמְׁשָמר ֶׁשָּׂשמּו ַעל ֵּבית ָהָרב, 
ָהיּו מֹוְצִאים ֶאת ַהּׁשֹוְמִרים ְיֵׁשִנים, ּוְמַחְּפִׂשים ֶאת ָהָרב, ְוָהָרב ֵאיֶנּנּו. אּוָלם 
ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ֵמֲחָׁשׁש  ִיְׂשָרֵאל,  ִמְּגדֹוֵלי  ָּפֲחדּו  ְוָתִמיד  ָּכִליל,  ִנְׁשַּתָּנה  ַהַּיַחס  ֵמָאז 
ָּברּוְך הּוא ִיְתַנֵּקם ָּבֶהם ִאם ֹלא ִיְנֲהגּו ִעם ָהַרָּבִנים ְּבָכבֹוד. הּוא ֶׁשָאַמר ָּדִוד 

ַהֶּמֶלְך: ּגֹול ַעל ְיֹהָוה ַּדְרֶּכָך ּוְבַטח ָעָליו ְוהּוא ַיֲעֶׂשה: )תהלים ל"ז, ה'(.

ִמְצַות ִציִצית
ִמְנָהִגים ׁשֹוִנים ַקָּיִמים ִּבְקִׁשיַרת ַהִּציִצית. יֵׁש ַהּנֹוֲהִגים ִלְקֹׁשר ֶׁשַבע 
ֻחְליֹות ְּבָכל ְּגִדיל, ְּכֶׁשְּבָכל ֻחְלָיה ָׁשֹלׁש ְּכִריכֹות, ְוַיַחד ֵהם ֶעְׂשִרים ְוַאַחת 
ְּכִריכֹות ְּכִמְנַין ֶאְהיֶה. ְויֵׁש נֹוֲהִגים ִלְכֹרְך ְּכֵסֶדר ִמְנַין ֵׁשם ֲהִוָּי"ה, ֶעְׂשִרים 

ְוֵׁשׁש ְּכִריכֹות, ְּבֵסֶדר ֶעֶׂשר, ָחֵמׁש, ֵׁשׁש ְוָחֵמׁש, ּוֵבינֵיֶהן ְׁשנֵי ְקָׁשִרים.
ְלִהְתַעֵּטף  ֶׁשּיֹוְדִעים ֵהם  ִמָּׁשָעה  ַהְּקַטִּנים,  ַּגם  ַחָּיִבים  ִציִצית  ְּבִמְצַות 
ַּכִּדין, ַּכֲאֶׁשר ְׁשֵּתי ִציִצּיֹות ְלָפָניו ּוְׁשַּתִים ְלַאֲחָריו. ִּבְזָמן ֶזה ִמְצַות ַהִחּנּוְך 

ִהיא ַעל ָהָאב, ֶׁשִּיְקנֶה ִלְבנֹו ַטִּלית ְוהּוא ִיְתַעֵּטף ָּבּה ִּבְבָרָכה.
ּוָפַׁשט ַהִּמְנָהג ִּבְקִהּלֹוֵתינּו ְלַחּנְֵך ֶאת ַהְּקַטִּנים ַּבֲעִטיַפת ַטִּלית ְּבֵבית 
ַהְּכנֶֶסת, ִמֶּבן ָחֵמׁש ָׁשִנים ָוַמְעָלה, ּוַמה נְֶהָּדר ְוָנֶאה ָהָיה ַהַּמְרֶאה ִּבְׁשַעת 
ּוִמְתַּפְּלִלים  ְּבַטִּליתֹות,  ֵמֻעָּטִפים  ַהְּקַטִּנים  ִעם  ֶׁשַהְּגדֹוִלים  ַהְּתִפָּלה, 

ְּבֵאיָמה ּוְבִיְרָאה.
)ַעל ִּפי ֲעִריַכת ֻׁשְלָחן ַוֲאֻסַּפת ַמֲאָמִרים(

 .1
 .2
 .3
 .4
  .5
 .6
  .7
 .8
 .9

 .10
 .11
 .12
 .13
 .14
 .15
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 .17
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 .19
 .20
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 .22

השלימו את העניות של הברכות אותם נהגו אבותינו לברך 

ְזּכּו... ְלחּו ְואּוַלי תִּ האחד את השני, שִׁ

י ל ַהּתּוְרכִּ ָמאִרי ַסאֵלם ַמְנצּוָרה ְוַהּמֹושֵׁ
ְמֻבָּסס ַעל ִּפי ַרִּבי ֶצַמח ַקאִדי, ִמּתֹוְך ִסְפרֹו 'ֵעדּות ִּביהֹוֵסף'

ְוֵיֵצא ָלאֹור ְּבֶעְזַרת ה' ְּבָקרֹוב ְּבֵסֶפר "ַאָּגדֹות ֵּתיָמן".

ה ְמָבְרכוֹ: ַצְפָרְך טֹוב. ְועֹוֶנה: ִפלָּ 1. ִלְפֵני ַהתְּ
__________________________

ָתְך. ְועֹוֶנה: ִפלָּ ַמע תְּ שָּׁ תוֹ ְמָבְרכוֹ: תִּ ִפלָּ יִציָאתוֹ ִמתְּ 2. ְמָצאוֹ בִּ
__________________________

ַעת ִלּמּודוֹ ְמָבְרכוֹ: ַחיֶּיָך ְלָפֶניָך. ְועֹוֶנה: שְׁ 3. ְמָצאוֹ בִּ
__________________________

יק. ְועֹוֶנה: ַעת ְסעּוָדתוֹ ְמָבְרכוֹ: ְוַצדִּ שְׁ 4. ָמָצא ֶאת ֲחֵברוֹ בִּ
__________________________

ַהּכֹוס ִמיָּדוֹ. ְועֹוֶנה: רּוְך ִמי שֶׁ 5.  ָמַזג לוֹ ֲחֵברוֹ ּכֹוס ְמָבְרכוֹ: בָּ
__________________________

ים. ְועֹוֶנה: יׁש לוֹ ִלּטֹל ָיָדיו ְמָבְרכוֹ: ַיַעְבדּוָך ַעמִּ 6. ִהגִּ
__________________________

רֹם ָיְדָך ַעל ָצֶריָך. ְועֹוֶנה: יׁש לוֹ ִלּטֹל ַמִים ַאֲחרֹוִנים ְמָבְרכוֹ: תָּ 7.  ִהגִּ
__________________________

ׁש ְמָבְרכוֹ: ְרפּוָאה. ְועֹוֶנה: ֲחֵברוֹ ִמְתַעטֵּ שֶׁ 8. כְּ
__________________________

יָזְך. ְועֹוֶנה: ַפר גִּ ר ְמָבְרכוֹ: שְׁ פֵּ ֲחֵברוֹ ִמְסתַּ שֶׁ 9. כְּ
__________________________

ְך טֹוב. ְועֹוֶנה: ֶעֶרב ְמָבְרכוֹ: ַרְמשָׁ ּפֹוֵגׁש ֶאת ֲחֵברוֹ בָּ שֶׁ 10. כְּ
__________________________


