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לק”י

זמני כניסת ויציאת השבת

ְּבֹחֶדׁש ֶזה ָחל יֹום ט"ו ִּבְׁשָבט ֶׁשּבֹו נֹוֲהִגים ֵחֶלק ִמְּקִהּלֹות ִיְׂשָרֵאל ַלֲעֹרְך ְסעּוָדה 
ֲאֶׁשר ּכֹוֶלֶלת ְקָליֹות ּוֵפרֹות ְמיָֻּבִׁשים. ֲאבֹוֵתינּו ַהְּקדֹוִׁשים ְּבֵתיָמן ֹלא ָנֲהגּו ַלֲעֹרְך 
ְסעּוָדה זֹו ַּדְוָקא ְּביֹום ֶזה, ִמּׁשּום ֶׁשָּנֲהגּו ֶלֱאֹכל ְקָליֹות ּוֵפרֹות ְּבֶמֶׁשְך ָּכל ַהָּׁשָנה 
ְּבַׁשָּבתֹות, ְּבמֹוֲעִדים, ִּבְׂשָמחֹות ְוַכּדֹוֶמה. ּוְראּו ֶאת ְּדָבָריו ֶׁשל הרה"ג יֹוֵסף ַקאַּפח 
זצ"ל ְּבִסְפרֹו "ֲהִליכֹות ֵּתיָמן": "ַמִּגיִׁשים ֶאת ַהַּג'ְעֵלּה. ֹראׁש ַהִּמְׁשָּפָחה אֹו ֲעֶקֶרת 
ְּבָבִּתים  ַהַּבִית.  ִמְּבֵני  ֶאָחד  ְלָכל  ָמנֹות  ְמַחֵּלק  ַהַּבִית, 
ֵּבינֹוִנִּיים נֹוְתִנים ִלְפֵני ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְמֹלא ַּכף ַאַחת 
"ִקֵּלא" - ּפֹוִלים ְקלּוִיים - אֹו ֲעַּתר ָקלּוי, ֶּפַלח ִרּמֹון, 
ֶאָחד,  ָמתֹוק  ִלימֹון  ֵעץ,  ַּתּפּוֵחי  ְׁשֵני  ֱאגֹוִזים,  ְׁשֹלָׁשה 
ְּכֶׁשַבע ַמׁשֵמׁש, ְׁשֵני ִּפְלֵחי ֶאְתרֹוג, ְׁשֵני ֲאַפְרְסִקים, ְׁשֵני 
ֶּגֶזר, ָּכל ְּפִרי ֵמֶהם ִּבְתקּוָפתֹו. ֲעִׁשיִרים ַמְרִּבים יֹוֵתר, 
ַוֲעִנִּיים ַמִּגיִׁשים ָּפחֹות. ֹראׁש ַהִּמְׁשָּפָחה ְמָבֵרְך "ּבֹוֵרא 

ְפִרי ָהֵעץ" ְוָכל ְּבֵני ַהַּבִית עֹוִנים ַאֲחָריו ָאֵמן.
ֵמַעָּתה ִנְּתָנה ָהְרׁשּות, ְוָכל ֶאָחד ְמָבֵרְך "ֵעץ" ְוַאַחר ָּכְך 
ְּבקֹול  ְמָבְרִכים  ַהְּזָכִרים  "ֶׁשַהֹּכל".  ָּכְך  ְוַאַחר  "ֲאָדָמה" 
ַמִּגיִׁשים  ַהִּמְׁשָּפָחה  ֹראׁש  ִלְפֵני  ְּבַלַחׁש.  ְוַהְּנֵקבֹות  ָרם 
ַּבְקּבּוק ַיִין אֹו ֲעַרק ְוֵכן ְקָעָרה ֶׁשל "ֲׁשִוֵּיּה" )ָּבָׂשר, ְצִלי 
ֵאׁש(, ׁשֹוֶתה ּוְמַקֵּנַח ְּבֵנַתח ְצִלי, מֹוֵזג ּכֹוִסית ַלֲעֶקֶרת 
ְוַהָּקָטן  ָּגְדלֹו  ְלִפי  ַהָּגדֹול   - ּולָבָניו  ֶהְרֵּגָלּה,  ְּכִפי  ַהַּבִית 
ְקַטִּנים  ָּבִנים  ַּגם  ַיִין,  נֹוְתִנים  ֵאין  ְלָבנֹות  ָקְטנֹו.  ְלִפי 
ֵאין ׁשֹוִתים ַיִין. ֻמְרְּגָלא ְּבִפיֶהם ִאְמָרתֹו ֶׁשל ָהַרְמָּב"ם 
)ִהְלכֹות  ַלְּזֵקִנים"  ְוָיֶפה  ַלְּקַטִּנים  ָרע  ְוַהַּיִין  "ַהְּדַבׁש 

ֵּדעֹות ֶּפֶרק ד' ֲהָלָכה י"ב(.
ִׁשיר  ָׁשִרים   - ְּבִניחּוָתא  ַקָּלה  ָׁשָעה  ֶׁשאֹוְכִלים  ְלַאַחר 
ֵאיָנם  ַׁשָּבת  ֵליל  ִׁשיֵרי  ַׁשָּבת.  ִמִּׁשיֵרי  ְׁשַנִים  אֹו  ֶאָחד 
מּוָׁשִרים ָּכָרִגיל ַעל ְיֵדי ְׁשַנִים, ֶאָחד אֹוֵמר ְוֶאָחד עֹוֶנה, 
ֵאָלא ָּכל ַהְּמֻסִּבים ָׁשִרים אֹוָתם ַיַחד, ְּגדֹוִלים ּוְקַטִּנים, 
ְוַהִּׁשיָרה  ָהִרָּנה  זֹו ּבֹוֵקַע קֹול  ְּבָׁשָעה  ְּבַמְקֵהָלה ַאַחת. 

ִמָּכל ַּבִית ְיהּוִדי".

מו“ר  הגאון  הגדול  הרב    שלום נגר  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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“ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה”
ְּבֹחֶדׁש ְׁשָבט, ֲאֶׁשר  ִנְמָצִאים ָאנּו  ְיָקִרים,  ָּבִנים 
ַמה  ָלִאיָלנֹות’.  ַהָּׁשָנה  ‘ֹראׁש  ַהִּנְקָרא  ַחג  ֵיׁש  ּבֹו 
ִּגַּנת  “ֶאל  ַהִּמְדָרׁש:  אֹוֵמר  ַהְּטהֹוִרים?  ִיְׂשָרֵאל  ְּכַיְלֵדי  ָלנּו  ֲחִׁשיבּותֹו 
ַמה  ֶּכֱאגֹוז.  ִיְׂשָרֵאל  ִנְמְׁשלּו  ֵלִוי,  ֶּבן  ְיהֹוֻׁשַע  ַרִּבי  ָאַמר  ָיַרְדִּתי,  ֱאגֹוז 
ֶמְחֶלֶפת  ֶׁשִהיא  ָלָּמה  ִנְגֶזֶזת,  ִהיא  ּוְלטֹוָבָתּה  ְוֶנְחֶלֶפת  ִנְגֶזֶזת  ָהֱאגֹוָזה 
ַּכֵּׂשָער ַהֶּזה ֶׁשִּנְגָזז ְוֶנְחָלף, ָּכְך ָּכל ַמה ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ִנְגָזִזין ֵמֲעָמָלן ְונֹוְתִנין 
ַלֲעֵמֵלי ּתֹוָרה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְלטֹוָבָתן ֵהן ִנְגָזִזין ְוֶנְחָלִפין ָלֶהם, ּוַמְרִּבין 
ָלֶהם ֹעֶׁשר ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוָׂשָכר טֹוב ָלעֹוָלם ַהָּבא. ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ְּדִסְכִנין 
ְּבֵׁשם ִרִּבי ֵלִוי ָאַמר, ַמה ַהְּנִטיעֹות ַהַּללּו ִאם ַאָּת]ה[ ְמַכֶּסה ָׁשְרֵׁשיֶהם 
ִּבְׁשַעת ְנִטיָעָתן ֵהן ַמְצִליחֹות, ְוִאם ָלאו ֵאיָנן ַמְצִליחֹות, ֲאָבל ָהֱאגֹוז 
ָּכְך  ַמְצִליַח,  ֵאינֹו  ְנִטיָעתֹו  ִּבְׁשַעת  ָׁשָרָׁשיו  ְמַכֶּסה  ַאָּת]ה[  ִאם  ַהֶּזה 
ִיְׂשָרֵאל ְמַכֶּסה ְּפָׁשָעיו ֹלא ַיְצִליַח... ַרִּבי ֲעַזרָיה ֲאַמר, ַּתְרֵּתי. ַמה ֱאגֹוז 
ֶזה ֵעצֹו ְמַׁשֵּמר ִּפְריֹו, ָּכְך ַעֵּמי ָהָאֶרץ ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל ַמֲחִזיִקין ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה, 
ָהָדא הּוא ִּדְכִתיב )משלי ג,יח( ֵעץ ַחִּיים ִהיא ַלַּמֲחִזיִקים ָּבּה. ַוֲאַמר 
ּומֹוְרקֹו  נֹוְטלֹו  ַאָּת]ה[  ַהִּטֹּנֶפת   ְלתֹוְך  נֹוֵפל  ִאם  ֶזה  ֱאגֹוז  ַמה  חֹוִרי, 
ְוׁשֹוְטפֹו ּוְמִדיחֹו ְוהּוא ָיֶפה ַלֲאִכיָלה, ָּכְך ָּכל ַמה ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ִמְתַלְכְלִכין 
ַּבֲעו ֹנֹות ָּכל ְימֹות ַהָּׁשָנה, ָּבא יֹום ַהִּכּפּוִרים ּוְמַכֵּפר ֲעֵליֶהם. ַמה ֱאגֹוז 
ֶזה ְׂשחֹוק ַלִּתינֹוקֹות ְוַׁשֲעׁשּוַע ַלְּמָלִכים, ָּכְך ֵהן ִיְׂשָרֵאל ָּבעֹוָלם ַהֶּזה 
ַעל ְיֵדי ֲעו ֹנֹות, ְּדַכִתיב )איכה ג,יד( ָהִייִתי ְּׂשֹחק ְלָכל ַעִּמי וגו’, ֲאָבל 

ֶלָעִתיד ָלֹבא ְוָהיּו ְמָלִכים ֹאְמַנִיְך )ישעיה מט,כג(.
ׁשֹוְברֹו,  ָהֶאֶבן  ֶזה  ֱאגֹוז  ַמה  ָיַרְדִּתי,  ֱאגֹוז  ִּגַּנת  ֶאל  ַאֵחר,  ָּדָבר 

ֶאֶבן. ָקרּוי  ָהָרע  ְוֵיֶצר  ֶאֶבן  ְקרּוָיה  ּתֹוָרה  ָּכְך 
ָאַמר ַרִּבי ֵלִוי, ָמָׁשל ְלַמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה, ְלָמקֹום 
ָעָׂשה  ַמה  ִּבְגָיסֹות,  ְמֻׁשָּבׁש  ְׁשהּוא  ֲאִרימֹון 
ַהֶּמֶלְך? הֹוִׁשיב ּבֹו ּכֹוְסַטְרָיִנים ִּבְׁשִביל ְלָׁשְמרֹו, 
ָאַמר  ָּכְך  ְוַלָּׁשִבים,  ָלעֹוְבִרים  ְיַקֵּפַח  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי 
הקב”ה, ּתֹוָרה ְקרּוָיה ֶאֶבן ְוֵיֶצר ָהָרע ָקרּוי ֶאֶבן, 
ְּתֵהא ָהֶאֶבן ְמַׁשֵּמר ָהֶאֶבן. ָּדָבר ַאֵחר, ַמה ֱאגֹוז 
ֶזה ַהַּׂשק ָמֵלא ֱאגֹוִזים ְּבָיְדָך ַאָּתה נֹוֵתן ְלתֹוכֹו 
ַּכָּמה ֻׂשְמֻׂשִּמים ַּכָּמה ַחְרָּדִלים ְוֵהן ַמֲחִזיִקין, ָּכְך 

ַּכָּמה ֵּגִרים ָּבאּו ְוִנּתֹוְספּו ְּבִיְׂשָרֵאל.
ֶזה  ָיַרְדִּתי,  ֱאגֹוז  ִּגַּנת  ֶאל  ַאֵחר,  ָּדָבר 
ִיְׂשָרֵאל.  ֵאּלּו  ַהָּנַחל,  ְּבִאֵּבי  ִלְראֹות  ָהעֹוָלם. 
ִלְראֹות ֲהָפְרָחה ַהֶּגֶפן, ֵאּלּו ָּבֵּתי ְּכֵנִסּיֹות ּוָבֵּתי 
ַהִּתינֹוקֹות  ֵאּלּו  ָהִרֹּמִנים,  ֵהֵנצּו  ִמְדָרׁשֹות. 
ׁשּורֹות  ְויֹוְׁשִבין  ַּבּתֹוָרה  ְועֹוְסִקין  ֶׁשּיֹוְׁשִבין 
ִׁשיר  ַרָּבא  )ִמְדָרׁש  ִרּמֹוִנים  ְּכַגְרִעיֵני  ׁשּורֹות 

ַהִּׁשיִרים(.
ָהֲאִר”י )ר’ ִיְצָחק לּוְרָיא ַאְׁשְּכַנִזי( ִמְּצַפת, 
ַעל ָּכל ּגּוָריו ַוֲחֵבָריו ַאְנֵׁשי ָהֲערּוָגה ְוַהִּכּסּוִפים 

ַמְיָמה ְלֵעיֵני ַפְרעֹה"  ה ַהשָּׁ ן ּוְזָרקֹו מֹשֶׁ ְבשָׁ יַח כִּ "ְקחּו ָלֶכם ְמלֹא ָחְפֵניֶכם פִּ

ְלַחֵּדׁש ֶאת ְּפֵני ַהַּיֲהדּות ַהְּדוּוָיה ְוַהְּמֻדְכֶּדֶכת, ָעְמדּו ְוִתְּקנּו ‘יֹום ַלֲאִכיַלת 
ֵּפרֹות’, ֵסֶמל ְלִהְׁשַּתְּתפּות ָהָאָדם ְּבִׂשְמַחת ָהִאיָלנֹות. אֹור ְלטּו”ב ִּבְׁשָבט 
ְוַהֵּנרֹות  ִנְכָנִסים,  ַיְלֵדיֶהם  ִעם  ָהֵעָדה  ְוִנְכַּבֵּדי  ַהִּמְדָרׁש,  ְּבֵבית  ִמְתַּכְּנִסים 
ּדֹוְלִקים, ְוַהֻּׁשְלָחנֹות ְמֻכִּסים ְּבַמּפֹות ְצחֹורֹות, ּוְפָרִחים ּוְצָמִחים ְמֻבָּׂשִמים 
ְּבֵמי ְוָרִדים, ּוְבַכֵּדי ַיִין ִמְּׁשֵני ַהִּמיִנים, ָלָבן ְוָאֹדם, ַהָּלָבן ְמַצֵּין ֶאת ַהְּתנּוָמה 
ִליִקיַצת  ְמַבֵּׂשר  אֹות  הּוא  ָהָאֹדם  ְוִאּלּו  ַהּצֹוֵמַח,  עֹוַלם  ֶׁשל  ְוַהַּׁשֶּלֶכת 
ְּבט”ו  ַהַּמְתִחיָלה  ַהַחָּמה  ֹּכַח  ִהְתַּגְּברּות  ִעם  ּוְלִגּדּול  ִלְפִריָחה  ַהּצֹוֵמַח, 
ִּבְׁשָבט. ֵאיָתֵני ַהֵּטַבע קֹור ְוֹחם ֹחֶרף ְוַקִיץ ֶנֱאָבִקים ְּכִאּלּו ֶזה ָּבֶזה, ּוַמְלכּות 

נֹוַגַעת ַּבֲחֶבְרָּתּה ַעד ֶׁשְּמַנֵּצַח ָהָאֹדם, ּוַמְלכּות ָהָאִביב יֹוֶרֶדת ָלעֹוָלם.
ָּכְך ַאֶּתם ַיְלֵדי ִיְׂשָרֵאל ַהְּטהֹוִרים ְוַהְּקדֹוִׁשים, ַאֶּתם ָהָאִביב ֶׁשל ַעם 
ַּבּתֹוָרה  ְוֹכֲחֶכם  ָחְסְנֶכם  ְיֵדי  ַעל  ַהְּיהּוִדי,  ָהָעם  ָהֱאגֹוז ֶׁשל  ְוַאֶּתם  ִיְׂשָרֵאל 

ּוְבִקּיּום ַהִּמְצוֹות ְוָנַתן ָהָאִביב ָלעֹוָלם ֻּכּלֹו ַעד ִּביַאת ֶצֶדק ָאֵמן.

ַּג'ְעֵלּה
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מבצע לחודש שבט
)מ-29.1.17 עד-27.2.17 למניינם(

לק"י

המבצע מוגבל ללקוחות פרטיים ולא למשווקים 
ולחודש שבט 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 * *

במחיר של: 39 ש"ח

במקום: 100 ש"ח

סט כיסויים לטלית ותפלין
נילון. מבחר ענק של עשרות דוגמאות כיסויים בשלל צבעים, כולל כיסוי 

ניתן להשיג את מוצרינו גם ב:
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ַהּזֹוֶכה ְלחֶֹדׁש טבת הילד הנעים אביתר חרף 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
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ִּבְצפֹון ֵּתיָמן ָהָיה ְיהּוִדי ַצִּדיק, ָעָנו, ָיָׁשר ְוָתִמים, ּוְׁשמֹו ָמאִרי ְסַלְיַמאן. ּתֹוָרתֹו ָהְיָתה 
ֶאת  ְלַפְרֵנס  ְּכֵדי  ַלֲעֹבד  ֻמְכָרח  ָהָיה  ְּבִמְׁשָּפָחה,  ְמֻטָּפל  ֶׁשָהָיה  ֵמַאַחר  ַאְך  ֻאָּמנּותֹו, 
ִמְׁשַּפְחּתֹו. ְּבִמְקצֹועֹו ָהָיה ַרְצָען, ְוהּוא ִחֵּלק ֶאת ָיָמיו ָּכְך: ְּביֹום ִראׁשֹון, ֵׁשִני ּוְׁשִליִׁשי 
ָהָיה עֹוֵבד ְלַפְרָנַסת ִמְׁשַּפְחּתֹו, ְוָהָיה ַמְרִויַח ִּבְׁשֹלֶׁשת ַהָּיִמים ַּפְרָנַסת ָּכל ַהָּׁשבּוַע ַעד 
יֹום ִראׁשֹון ַהָּבא. ְוֶיֶתר ַהָּׁשבּוַע, ַּבָּיִמים ְרִביִעי, ֲחִמיִׁשי, ִׁשִּׁשי ְוַׁשָּבת ָהָיה עֹוֵסק ַּבּתֹוָרה 

ַּבּיֹום ּוַבַּלְיָלה, ְוָלא ָּ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 ְוָעָנו, ָ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 
ְּבָך ְׁשָפִטים". ָאַמר לֹו ָמאִרי ְסַלְיַמאן: "ֵּכן ֲאדֹוִני, ַאָּתה צֹוֵדק, ֲאִני יֹוֵצא ֵמַהְּׁשכּוָנה". 

ָמאִרי ְסַלְיַמאן הֹוִציא ֶאת ַהַּמְרֵצַע ֶׁשּלֹו, ָּתַקע אֹותֹו ָּבֲאָדָמה, ְוָהַלְך ְלֵביתֹו.
ָיכֹול ָלזּוז. ִהְתִחיל ִלְצֹעק:  ְוֵאינֹו  ָּבֲאָדָמה  ְוִהֵּנה הּוא ָׁשתּול  ָלֶלֶכת,  ִנָּסה  ַהִּיְׁשְמֵעאִלי 
"ַהִּצילּו אֹוִתי, ֲאִני ֹלא ָיכֹול ָלזּוז ֵמַהָּמקֹום". ְלקֹול ַהְּצָעקֹות ֶׁשל ַהִּיְׁשְמֵעאִלי ִהְתַקֲהלּו 
ִנְדֲהמּו ְוָאְמרּו  ַהְּׁשֵכִנים ִלְראֹות ָלָּמה הּוא צֹוֵעק. ְּכֶׁשָראּו אֹותֹו עֹוֵמד ְּכמֹו ּבּול ֵעץ, 
לֹו: "ַמה ָעִׂשיָת"? ָאַמר ָלֶהם: "ֹלא ָעִׂשיִתי ְּכלּום, ַרק ְּכֶׁשַהְּיהּוִדי ִנְכַנס ַ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 ֵּגַרׁש 
"ַ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 
ְיַבֵּקׁש ִמְּמָך ְסִליָחה ְוֹלא ַיֲחֹזר ַעל ַהָּטעּות ֶׁשּלֹו". ַהָּמאִרי ֶנְעַּתר ְלַבָּקָׁשָתם, ִׁשְחֵרר ֶאת 

ַהַּמְרֵצַע ִמּתֹוְך ָהֲאָדָמה ְוַהִּיְׁשְמֵעאִלי ַהָּצִעיר ִהְׁשַּתְחֵרר.
       ָמאִרי ְסַלְיַמאן ִהְתַּפְרֵסם ָּבַרִּבים ְּכַבַעל מֹוֵפת. ַׁשָּבת ַאַחת ִהְזִמינּו אֹותֹו ְלִהְתָאֵרַח 

ְּבָמקֹום ַאֵחר ֶׁשהּוא ָרחֹוק ִמְּמקֹום מֹוָׁשבֹו, ְוַעל ֵּכן ָהַלְך ְלִהְתָאֵרַח ִמּיֹום ִׁשִּׁשי ַעד יֹום 
ְוָגְנבּו עֹורֹות  ְסַלְיַמאן  ִנְּצלּו ֶאת ֵהָעְדרֹו ּוָפְרצּו ֶאל ֵּביתֹו ֶׁשל ָמאִרי  ַהַּגָּנִבים  ִראׁשֹון. 

ֶׁ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 ֶאת ֵּביתֹו ְ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, ְוֵׁשם ִּתְרֶאה ַמה ֲאִני עֹוֵמד 
ַלֲעׂשֹות", ָאַמר ָמאִרי ְסַלְיַמאן ַלַּׁשְיְך.

- "ֲאִני ַאְכִריז ַעל ֲאֵסָפה ְּכָלִלית ְלָמָחר ַּבָּצֳהַרִים" ָאַמר ַהַּׁשְיְך. הּוא ָׁשַלח ֶאת ַהָּכרּוז 
ַהִּנְקָרא 'ּדּוַׁשאן', ְלַהְכִריז ִּכי ַהַּׁשְיְך ֲאּבּו ַסִּייף 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  ָּכל ּתֹוָׁשֵבי  ִהְתַאְּספּו  ְלָמֳחָרת 
רֹוֶצה  "ֵאיֶנִּני  ְסַלְיַמאן:  ָמאִרי  לֹו  ֶׁשֶאֱעֶׂשה"? ָאַמר  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 ַאֲחַראי ֶׁשֹּלא ִיְקֶרה לֹו ׁשּום ָּדָבר".
ְוֻכָּלם יֹוְדִעים ֶׁשָּמאִרי ְסַלְיַמאן הּוא ַּבַעל מֹוֵפת, ֹלא ֵהֵעז ַאף ֶאָחד ֵמֹרב ַּפַחד  ֱהיֹות 
ִלְנֹּגַע ְּבכֹוסֹו. ַהַּׁשְיְך ָאבּו ַסִּייף ִ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 ְלָמֳחָרת.
ְ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 ַהֲחָזַרת ַהְּגֵנָבה.

ֲאִכיַלת ַהְּיָלִדים ִּבְסעּודֹות ִמְצָוה
ִמְנָהִגים ַרִּבים ָנֲהגּו ַחְכֵמי ִיׂשָרֵאל ַּבְּסעּוָדה, ְוכָֻּלם ִמּׁשּום ֶּדֶרְך ֶאֶרץ ְוַהַהְנָהָגה 
ְּבֹגֶדל ֵּביָצה ְּבַבת  ַיְכִניס ְלתֹוְך ִּפיו ְּפרּוָסה  ָהְראּוָיה ָלָאָדם. ּוֵמֶהם, ֶׁשֹּלא 
ַאַחת, ְוֵכן ֹלא ִיְׁשֶּתה ּכֹוסֹו ְּבַבת ַאַחת, ֶׁשִאם ָעָׂשה ֵּכן, ֲהֵרי ֶזה ִנְקָרא ַּגְרְּגָרן.
ָּכְך, ַּכֲאֶׁשר ָהיּו הֹוְלִכים ַהְּיָלִדים ִעם הֹוֵריֶהם ִלְסעּודֹות ַהִּמְצָוה, ָהיּו נֹוֲהגֹות 
ַהָּנִׁשים ַהְּצנּועֹות ְלַהֲאִכיל ֶאת ְּבנֵיֶהם ַּבַּבִית, ִלְפנֵי ֶׁשּיְֵלכּו ַלְּסעּוָדה, ְוֹזאת 

ִּבְכֵדי ֶׁשֹּלא ְיַבְּיׁשּו ֶאת ַההֹוִרים ִאם ִיְנֲהגּו ְּבַרַעְבָּתנּות.
ַּבְּסעֹוָדה ַעצָמּה, ָנֲהגּו ֶׁשָּכל ֶאָחד ְמָבֵרְך ַעל ָּכל ִמינֵי ַהֵּפרֹות ְוַהְּקָליֹות ְלִפי 

ַהֵּסֶדר, "ּבֹוֵרא ְפִרי ָהֵעץ", "ּבֹוֵרא ְפִרי ָהֲאָדָמה", "ֶׁשַהֹּכל ִנְהָיה ִּבְדָברֹו".
ִמי  ֶׁשָּכל  ֵאָלא ְלַאַחר  ַהְּסעּוָדה,  ִּבְתִחַּלת  ְמָבְרִכים  ַהְּיָלִדים  ֵאין  ָּכאן,  ַּגם 

ֶׁשָּגדֹול ֵמֶהם ֵּבַרְך ַּבְּתִחָּלה.
)ֲעִריַכת ֻׁשלָחן(
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ְפְלאֹות ָמאִרי ְסַלְיַמאן ִמנִּ
ְמֻבָּסס ַעל ִּפי ָהָרב ִיְחֵיא ַּגְמִליֵאל, ְוֵיֵצא ָלאֹור ְּבֶעְזַרת ה' ְּבָקרֹוב ְּבֵסֶפר "ַאָּגדֹות ֵּתיָמן".

רֹות ּוִבְכָלָלם  ָליֹות ְוַהפֵּ ל ַהקְּ מֹוֵתיֶהם שֶׁ ְפזֶֹרת ֶאת שְׁ תֹוְך ַהתִּ שּׂו בְּ ַחפְּ
ְפזֶֹרת,  תֹוְך ַהתִּ יפּו בְּ 'ְעֵלּה", ַהקִּ ַעת ַה"גַּ שְׁ ים בִּ שִׁ ָהיּו ֻמגָּ ָליֹות שֶׁ ַהקְּ

ְזּכּו... ְלחּו ְואּוַלי תִּ שִׁ
ְנַפאׁש  תֻּ )=ִצּמּוִקים(,  יּב  ֲזבִּ )=ּפּול(,  א  ִקלֵּ )=ֲאֻפנָּה(,  ר  ֲעתַּ

עֹוָרה(,  )=שְׂ ֲטרּוׁש  ָמִרים,  תְּ ְמשּׂום(,  )=שֻׂ ַלאן  ְלגִּ גִּ קֹוְרן(,  )=ּפֹופְּ

ִפיְסטּוִקים. ֱאגֹוִזים,  ְטִנים,  בָּ ים,  ְמשִׁ ִמשְׁ ֵקִדים(,  )=שְׁ לּוז 


