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ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אלהם אלה הדברים  "

ואז פותח בעניין השבת הקדושה  "  לעשת אתם' אשר צוה ה

ה" ָעשֶׂ מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קדש  שבת  ששת ימים תֵּ

ומה העניין של נושא  ". כל העשה בו מלאכה יומת' שבתון לה

ל מביא את דברי  "הגאון הרב מרדכי אליהו זצוק? השבת כאן

עשה לך קהילות גדולות ודרוש  , ה"אמר הקב"הילקוט שמעוני  

לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים  

להקהיל קהילות בכל שבת ושבת ולכנוס בבתי מדרשות ללמד  

ולהורות לישראל דברי תורה איסור והיתר כדי שיהיה שמי הגדול  

י מביא סיבה נוספת מדוע פתח כאן בדברי  "רש". מתקלס בין בני

הקדים אזהרת שבת לציווי מלאכת המשכן לומר שאינו  . "שבת

כדי שעם ישראל לא יאמרו שצריך לזרז את  ". דוחה את השבת

על כן הגיע משה  . בניית המשכן ולעבוד בשבת כדי להשרות שכינה

אז אם מלאכת המשכן לא המשיכה והשבת  . והזהירם על השבת

אז קל וחומר על עניינים של העולם הזה שחייב  , חשובה ממנה

יתברך שבת ממלאכתו ביום ' אם ה. להפסיקם ולשמור את השבת

.  השביעי כך מחוייב כל יהודי ויהודי בעם ישראל לשמור את השבת

הדבר המיוחד בשבת הוא שהשבת מאחדת את בני המשפחה  

דבר שכמעט לא מתאפשר בימי החול שכל אחד  , סביב השולחן

לכן השבת צריכה להיות רוחנית לעם ישראל ולנצל  . טרוד בעסקו

וההוכחה לכך כתוב  . את השבת ואת הכוח הטמון בשמירתה

יֶׂה" ִביִעי ִיהְּׁ ׁש ַׁשַבתּוַבּיֹום ַהשְּׁ ם ֹקדֶׂ וגם עוד רמז  ."  'ַׁשָבתֹון להָלכֶׂ

וביום השביעי יהיה לכם  : ראשי תיבות –" ויקהל"לשבת במילה 

.  קודש

ה"ומפרש אור החיים הקדוש תעשה מלאכה כתוב  ָעשֶׂ  .מאליה-" תֵּ

והשומר שבת  , צריך כל אדם לדעת שהשבת היא מקור הברכה

ודבר זה רמוז במה  . כהלכתה מביא ברכה והצלחה בכל מעשה ידיו

ת ָיִמים"שהתורה כתבה  ׁשֶׂ הׁשֵּ ָעשֶׂ ָלאָכהתֵּ ה  'לא נאמר ". מְּׁ ָתָעשֶׂ

ה"אלא ' מלאכה ָעשֶׂ וכוונתו  , ללמדנו שמי ששומר את השבת-" תֵּ

,  להתענג בה בתענוגים גשמיים', לשם שמים והשבת היא קודש לה

אז פרנסתו תתברך ותהיה  , ותענוג רוחני על ידי לימוד תורה

 .בששת ימי המעשה, בקלות

ועל . י שזה היה למחרת יום הכיפורים"ומפרש רש-"ויקהל משה"

,  זה רמזו שמנהג העולם לפייס איש את חבירו בערב יום הכיפורים

צריך להמשיך ולהתאחד  , אך יש לדאוג שגם אחרי יום הכיפורים

ויקהל משה  וזה הכוונה. ולהתקהל ביחד ולחיות בשלום ובאחווה

.  למחרת יום הכיפורים

נוריה בת נעימה
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17:25

17:26

18:1618:58

18:1818:59

17:1018:2019:03

17:2718:1818:59

זמני כניסת ויציאת השבת

ד"בס

חזלהאהרון בן 

חי בן ירדנה

חנניה בן אסתר

גרשון בן רחמה

עיישהשמעון בן 

יעקב בן סעידה

ישראל בן נרה

נתנאל בן אורלי

יצחק בן רחל

352' גיליון מס

אין לקרוא בזמן  

התפילה

והספר תורה

א"התשפכט אדר 

שבת החודש

להקדשות לעילוי נשמת  

להצלחה  / להבדיל לרפואה או 

0523458725' לשלוח הודעה למסניתן 

תרומה עבור הוצאת העלון תתקבל כל 

בברכה לזיכוי הרבים ולהקדשות עבור  

.  יקירכם

להצלחה/ ההקדשות לרפואה )

(.העלוןהאחרון של ' יופיעו בעמ

שבת שלום ומבורך



סיפורי מופת על הצדיק הקדוש בבא סאלי

"בצור ירום "
התניאביאורים מספר 

ל "זצוקל'אברגמאת הרב יורם מיכאל 

רבינו הקדוש 

ל"רבי נחמן מברסלב זצוק

פרנסי העיר עלו אל ביתו של הבבא . בחודש תמוז של אותה שנה נבהלו האנשים לגלות כי המקווה ייבש לגמרי

הרי מקווה חדש אמור  , הפרנסים לא הבינו. אמר הבבא סאלי". מהרו ובנו מקווה חדש.. "סאלי כדי לדווח לו על כך

אך הם לא התווכחו  ? ומהיכן ירדו מי גשמים בחודש תמוז, והרי השנה היתה שנת בצורה! להתמלא במי גשמים 

ופרנסי העיר קראו לבבא סאלי שיבוא לראות  . תוך ימים ספורים כבר עמד מקווה חדש לגמרי, עם האיש הקדוש

ריבונו של עולם אתה ציויתנו לחיות בקדושה וטהרה  "ואמר . הבבא סאלי הרים עיניו לשמיים. את המקווה החדש

ולפתע  .." עשה נא למען שמך הגדול. אנו בנינו מקווה טהרה על מנת שנוכל לטבול בו. ואנו חפצים לעשות רצונך

תוך דקות ספורות התמלא המקווה במים  . וגשם זלעפות ניתז ארצה, עננים התקדרו בשמיים, נשמעו רעמים חזקים

מסתבר שיש חומרה מסויימת שלא הובאה בחשבון , אך אז נודע הדבר הבא. בני הקהילה שמחו. זכים וטהורים

.  הבבא סאלי התעקש על החומרה הזאת וביקש לרוקן את המקווה מהמים ולמלא שנית את המים. בבניית המקווה

עכשיו שוב פעם להוציא את המים  , עד שירד גשם, בשנת בצורת, הרי בתמוז החם והלוהט. בני הקהילה לא האמינו

אז התייצב  .. מהר כולם רוקנו את המים מהמקווה, אך הם לא העיזו להמרות את פיו של הצדיק?  ולסמוך על נס

.  וראו כולם פלא ונס" הורד נא לנו גשם, ריבונו של עולם"הרים את עיניו לשמיים ואמר ', בבא סאלי בשנית לפני ה

..  השמיים התקדרו בעננים ושוב פעם מטר עז ירד ארצה בשנית בעיצומו של חודש תמוז החם והלוהט

,  פעם אחת באמצע הצייד ירד גשם חזק. אחד נהג לצאת לצוד חיות ביערמלך : הביא רבי נחמן מברסלב משל 

הסתובב המלך למצוא מחסה עד שמצא בית כפרי  . והוא נשאר שם יחידי, וכל משרתיו ונושאי כליו ברחו להם

,  הכין לו אוכל חם, הסיק עבורו את התנור ונתן לו בגדים חמים להחלפה, אותו כפרי פשוט. שגר בקצה היער

חזרו המשרתים  , כשפסק הגשם. והשהייה אצל הכפרי הפשוט היתה מתוקה וערבה למלך. והציע לו מיטה חמה

כיוון שאתם לא הצלתם  "גער בהם המלך ואמר . ומצאוהו בבית הכפרי ורצו להחזירו לארמון, של המלך לחפשו

לכן , ועם כל הפשטות שלו הרגשתי טעם מתוק כל כך, ורק הכפרי הזה הציל אותי, אותי אלא דאגתם לעצמכם

בעקבתא  ", וסיים רבי נחמן. דווקא הוא יביאני לביתי לארמון ומלבושים הפשוטים שלו אשב על כסא המלוכה

רק . אלא של אפיקורסות ומחשבות כפירה, לא של מים, יהיה מבול חזק משמיים , (באחרית הימים)דמשיחא 

כי ( "'פרק ב)הם יוכלו להינצל וכמו שנאמר במשלי , בפשטות ובאמונה תמימה' פשוטי ישראל המאמינים בה

וזוהי המעלה של היהודי . בתמימות ישארו' רק התמימים המאמינים בה." ישרים ישכנו ארץ ותמימים יוותרו בה

".  הולך בדרך תמים הוא ישרתני"ככתוב בתהילים , מתוך אהבה ' המאמין בתמימות ועובד את ה

(.  תקעז-שיח שרפי קודש א)

האומר לאשה התקדשי לי על  , (ב"ט ע"בגמרא קידושין מ)כמבואר " נקרא צדיק גמור–ואם אחר כך עשה תשובה "

,  האשה בתמימותה האמינה לו שהוא צדיק. שמא הרהר תשובה בדעתו, מקודשת–אפילו רשע גמור , מנת שאני צדיק

ועדיין הוא קשור לכל  , אין דבר רע בעולם שהוא לא עשה, שהוא היטעה אותה, אבל מיד לאחר החתונה התברר לה

אבל הוא טוען שברגע החופה הוא הרהר  , כיוון שהוא רימה אותה, היא טוענת שהקידושין לא חלו כלל. הדברים האלה

ח מהלכות אישות  "פ)ם "בזה פוסק הרמב, ואם כן בזמן הקידושין הוא היה צדיק, ורק אחר כך הוא חזר לסורו, תשובה

ולכן אדם שהוא  , גם בהלכות עדות יש הלכה שאסור לקחת בבית דין של תורה עד רשע. שהיא מקודשת מספק( ה"ה

על פי  , אבל אם הוא עשה תשובה באותו רגע. לא לקידושין ולא לשום דבר אחר, אסור לקחת אותו בתור עוד, לא צדיק

אלא כיוון שקיבל עליו להפסיק עם  , לא צריך להמתין עד שהוא יוכיח את עצמו בפועל, ההלכה הוא כשר לעדות

בעצם , כי התשובה היא דבר קל, לכן אדם לא צריך להתייאש מהתשובה. הוא כבר כשר לעדות, העבירות שהוא עושה

,  אלא לקבל עליו קבלה לעתיד, אלא שהוא צריך להתקדם לא לעמוד באותו מקום, עזיבת החטא הוא יוצא מכלל רשע

.  אבל עצם העזיבה זה כבר דבר גדול, חרטה וידוי 

,  כמו איסור דרבנן, כלומר אפילו מי שעובר על איסור קל–" מקרי רשע–ואפילו העובר על איסור קל של דברי סופרים "

או שישן בלי  , או שלא נוטל ידיו למים אחרונים, כגון שאוכל בלי נטילת ידיים. נקרא רשע, ולא רק על איסור תורה

כל שכן  , ז בענין החומרא לקרוא בלוח מודעות בשבת"עיין בסימן ש, או שקורא עיתון בשבת, קריאת שמע שעל המיטה

.  וכיוצא בזה, לדפדף בעיתון



סיפורי הבעל 

שם טוב הקדוש

הרב הקדוש והגאון

ל'רבי יורם מיכאל אברג

ל"זצוק

כל השונה הלכות בכל יום "

"מובטח לו שהוא בן העולם הבא

בין כמה תלמידי חכמים  מוורקיפעם אחת ישב רבי יצחק 

היו ביניהם  . השיחה נסבה על תפקידם של משרתים. גדולים

אם  , המשרתשאמרו כי כל ענייני הבית תלויים באיכותו של 

אז כפי שנאמר , פוטיפרבביתו של כמו יוסף , הוא איש ראוי

(.ג, בראשית לט". )מצליח בידו' שכל אשר הוא עושה ה"

עד שלמדתי ממורי  , אף אני הייתי סבור כך: "יצחק' אמר ר

."ולא במשרת, כי הכול תלוי בבעל הבית

, בצעירותו היה לו סבל רב מאשתו: יצחק' וכך סיפר ר

בדממה  את ייסוריו נשא . שהייתה מצערת אותו מאוד

אך כאשר ראה כי  , לא התקוטט עמה ולא אמר דבר. ושתיקה

. לא ידע עוד מה לעשות, ידהגם המשרתים מתענים תחת 

אמר לו  . לשאול בעצתו, מללוברבי דוד , לבסוף בא אל רבו

!"  אמור לעצמך? מדוע תאמר לי: "רבו

והיה  , יצחק למה התכוון רבו בתשובה זו' לא הבין ר, תחילה

והנה מצא כי הבעל שם  . הולך ומהרהר להבין כוונת הדברים

אלו  הן . טוב אמר כי צריך האדם לתקן את כל פעולותיו 

כאשר יהיה  . בדיבור או במעשה בפועל, הנעשות במחשבה

,  במחשבה בדיבור ובמעשה, האדם מתוקן מבחינה רוחנית

דיבור ומעשה  , מחשבה–כי שלוש אלו , אמר הבעל שם טוב

ואם יתקן  , אשתו ומשרתיו, של האדםבניו : מכוונים כנגד 

.  האדם את מעשיו בשלמות יתהפכו גם אלו לטובה

.  וכי הכול תלוי בו בעצמו, יצחק כי לכך נתכוון רבו' הבין ר

על פי דברי רבי נחמן  )והאישה היא כמעין מראה של הגבר 

ואם  (. הקדוש וראה בזוהר הקדוש לרבי שמעון בר יוחאי

ותלך  , כך גם אשתך תתוקן בעצמה, תתקן את עצמך תחילה

ולא תתבטל להשגחת ' אך אם לא תלך בדרכי ה. על פיך

תצליח  אז חס ושלום גם לא תזכה לשלום בית ולא, הבורא

.  במעשייך

שנתערב בהם חוטים אחרים  , חוטי ציצית שנטוו לשמה❑

יש , והרוב הם מהחוטים שנטוו לשמה, שנטוו שלא לשמה

שגם בדין  , אומרים שמותר לעשות מהחוטים הללו ציציות

, "לשמה"וקונה לו שם , מצוות עשה המיעוט מתבטל לרוב

/ ה ח/ח–כה , ג/א ח"יבי. )ויש להחמיר, ויש חולקים ופוסלים

(. ס ח"ד סו"יו

טוב להניח בו חוטי ציצית  , בגד טלית העשוי מצמר גפן❑

יש אומרים  , מפני שלעניין חוטי צמר גפן, העשויים מן הצמר

,  שצריך שתהיה משיכתם מן הגרעינים לשם מצוות ציצית

ונכון להחמיר שיהיו הציציות  ), ויש לחוש שמא לא נעשה כן

לשם מצות  "שהטווה אותן אומר קודם טוויתן , מעבודת יד

המיקל לצאת ידי חובה בציציות  , ומכל מקום"(.  ציצית

לשם מצוות  "שהטווה אומר , שנטוו על ידי מכונה חשמלית

א  "יבי. )קודם הפעלת המכונה יש לו על מה שיסמוך" ציצית

(.  קצא, ט קח/ח

יש להקפיד שכל שמונת החוטים של הציצית  : אורך החוטים❑

2הגודל הוא ), יהיה אורכם לא פחות משנים עשר גודלים

, ואם אין לו חוטים ארוכים כל כך(. מ"ס24וביחד הם , סמ

שהם שבע כריכות ואחר כך , כריכות החוליות' יקצר במס

ואחר כך שלוש  , ואחר כך עשרה כריכות, שמונה כריכות

ובין חוליה לחוליה שני קשרים כמניין הויה  , עשרה כריכות

אלא יעשה עשר  :(. ז)וכמו שכתב בשער הכוונות , אחד

כמניין  , ואחר כך חמש, אחר כך חמש ואחר כך שש, כריכות

א בברכי  "כמו שכתב החיד. וכן מנהג רוב העולם, שם הויה

. יהיה שיעור אורך החוטים כהלכה, ועל ידי כך( ט)יוסף 

(. מב,ה/א ח"יבי)

שמע קדושה או  , בעודו מתעטף, להתעטף בציציתהמברך ❑

צריך לענות דברים  , קדיש קודם שיוריד הטלית על גופו

ואפילו רק . ואין בזה חשש הפסק, שבקדושה עם הציבור

אם הניחו על ראשו כדי להתעטף בו ומיד שמע קדיש או  

יש לו לענות  , ואפילו אמן דברכות. יענה עם הציבור, קדושה

ולא נחשב הפסק אלא כשמפסיק  , הואיל והתחיל במצווה

'  א עמ/הליכות עולם ח–ז א /א ח"יבי. )בין הברכה למצווה

(. 'ג

לאחר שהתעטף בטלית גדול בשעת הברכה וכיסה בו את  ❑

רשאי להורידו אחר כך  , ל"ראשו ואחר כך הורידו על גופו כנ

ורק ממידת חסידות יכסה את  , על כתפיו בזמן התפילה

והנוהגים שאינם מתעטפים  , ראשו בטלית עד סוף התפילה

אלא משאירים את הטלית כרוך על צווארם  , בטלית כלל

וארבע הכנפות מול פניהם אינם יוצאים  , בשעת התפילה

והרי הם מברכים ברכה לבטלה ויש , ידי חובת המצווה

, ה/א ח"יבי. )להעיר למוסר אוזנם ולהנהיגם על פי ההלכה

(. ד

בורא  "מי שאכל דבר שצריך לברך עליו ברכה אחרונה ❑

יברך תחילה  , וקודם שיברך יצא לנקביו" נפשות רבות

ואם אירע כן  . ואחר כך יברך בורא נפשות" אשר יצר"ברכת 

באמצע סעודתו יברך ברכת המזון תחילה ואחר כך יברך  

אם חושש שמא ישכח לברך ברכת , ומכל מקום, אשר יצר

לברכת  , יקדים ברכת אשר יצר, אשר יצר אחר ברכת המזון

יברך מעין  , והאוכל עוגה ואחר כך הוצרך לנקביו. המזון

ואחר  , שלדעת רוב הפוסקים היא מן התורה, שלוש תחילה

(.  מא' עמ, א/ח, הליכות עולם. )כך יברך אשר יצר

ולכן אומרת התורה שאת אותן יריעות העיזים  

" הנשים אשר נשא לבן אותנה בחכמה"שטוו 

את חמש היריעות לבד ואת  "חיברו באופן של 

כדי לרמוז לאדם שקודם  ". שש היריעות לבד

,  שנשא אשה יכול הוא לזכות רק לתורה שבכתב

חמש היריעות  )"הנכללת בחמשה חומשי תורה 

ורק לאחר שיזכה לשאת אשה חכמה  , "(לבד

יוכל לזכות אף לתורה שבעל פה ' ויראת ה

שש היריעות  )"הנכללת בששה סדרי משנה 

ובכך ניתן ליישב מה שמצד אחד אמרו  "(.  לבד

יצרו של אדם מתגבר עליו  ( "ב, סוכה נב)ל "חז

ה "ואלמלא הקב.. בכל יום ומבקש להמיתו

נאמר בתורה  , ומאידך". שעוזרו לו אינו יכול לו

אלקים לא טוב היות האדם לבדו  ' ויאמר ה"

ומשמע  (.  יח,בראשית ב". )אעשה לו עזר כנגדו

שאשתו של האדם היא העוזרת לו ובכלל עזרה  

אולם  . זו היא גם שמירתו והצלתו מהיצר הרע

ה הוא זה "שבוודאי הקב, הביאור לכך הוא

?  וכיצד הוא עוזרו, שעוזר לאדם להינצל מהיצר

המסייעת  ' בכך שמזווג לו אשה חכמה ויראת ה

,  לו להתחזק בלימוד התורה ובעבודת התפילה

(ויקהל,אמרי נעם). ובכך ניצל הוא מיצר הרע

מרן הקדוש

והגאון

עובדיה יוסף הרב 

ל"זצוק



העלון מוקדש להצלחת

העלון מוקדש לרפואת

לשלומי חמרה תודה רבה 

" צבעים אמיתים"בעל בית הדפוס 

על השתתפותו  וסיוע 

בהוצאות העלון מידי שבוע

אן בן ביסקה'יצ'צ

חזלה בת חביבה

ראובן בן חנה

מיכאל בן זוהרה

דביר בן גאולה

ומסופר על החפץ חיים שהגיע פעם לעיר אחת ושמע שיש בה עשיר אחד 

אמר  . הלך אליו וביקש ממנו להפסיק זאת. שמעסיק פועלים יהודיים בשבת

אם אסגור בשבת  ? אתה יודע כמה אני מרוויח ביום אחד"לו העשיר 

אם לא תסגור : "אמר לו החפץ חיים". איני יכול לסגור, אפסיד סכום עצום

“ ששת ימים תעשה מלאכה”: הרי נאמר בתורה, תפסיד את כל רכושך

..  ביום השביעי"הרי מספיק היה לכתוב ? למה הוצרכה לכתוב זאת התורה

,  הסביר החפץ חיים, אלא? כי העיקר זה לשמור שבת" שבת שבתון לה

שכל פרנסת האדם תלויה בשמירת השבת אם לא תשמור את השבת אז 

העשיר לא הסכים . גם במשך ששת ימי השבוע לא תהיה לך פרנסה ברווח

לדברי החפץ חיים ואכן זמן קצר לאחר מכן עקלה הממשלה הרוסית את  

סיפור נוסף על החפץ  . כל רכושו של האיש העשיר והוא נשאר עני וחסר כל

יצאו בני העיר לקראתו , חיים בעניין שמירת השבת כשהגיע לעיר פטרבורג

אחד ". והיו עיניך רואות את מוריך"כדי לחזות בזיו פניו ולקיים את 

מהבאים היה עשיר גדול שבא להתברך ממנו ונתן לו תרומה גדולה  

יד  : "תפס החפץ חיים את ידי העשיר ופרץ בבכי מר ואמר. לישיבת ראדין

וכך אחז ".  והלא היא מחללת שבת, זו שנותנת צדקה בחשיבות כה רבה

עד שנמס ליבו של אותו עשיר וגם הוא , בידי העשיר והמשיך ממרר בבכי

,  העשיר הבטיח לחפץ חיים שמהיום יתחיל לשמור את השבת. החל לבכות

כדי שיסיים   ,אך ביקש ממנו שרק לשבת הקרובה יסכים לו לעשות מלאכה

,  אם הייתה השבת שלי, בני יקירי"אמר לו החפץ חיים . את מה שהתחיל

של מלך  ,ה“אך השבת היא של הקב, הייתי מוחל לך ומתיר לך כל שתבקש

ואכן ". אין ביכולתי להתיר לך רגע אחד של חילול שבת, מלכי המלכים

. קיבל העשיר את דברי החפץ חיים והפך לשומר תורה ומצוות

מור אבי אוריאל בן ציפורה

בת נוריהויויאןאימימרת 

בן נאווה( עוז)עזרא 

גיא גואטה

אליעד אליהו בן אריאלה

אלעזר בן כוכבה 

העלון מוקדש להצלחת וברכה של אשתי 

היקרה שילת בת רבקה רחל

מוקדש גם להצלחת כלל התורמים בעילום  

שם

להקדשות וסיוע בזיכוי הרבים ולקבלת העלון  

0523458725' שלחו הודעה למס

"כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו"

"כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו"

ועל שמו נבנתה  , ח"נפטר ביום יח ניסן תרע(גביר אחד ושמו דוב הכהן הורנשטיין חי בירושלים 

וכל מי שביקש צדקה ממנו נתן  ( ח"תרסשבמאה שערים בשנת " בתי הורנשטיין"והוקדשה שכונת 

שלא היה לו יכולת  , לו בתאשר בא אל הגביר תלמיד חכם עני , פעם אחת.  יפהלו הגביר בעין 

כי מר אורנשטיין יתן לו סכום  , העני הזה חשב בליבו. להשיאה והיו בידו מכתבי המלצה מגאוני הדור

כי הוא מוכן לשלם עבורו את כל  , כל שהוא לסיוע בצרכי החתונה והנה להפתעתו אמר לו הגביר

. ואכן נתן בידו את מלוא הסכום אשר נקב העני להוצאות החתונה, הוצאות החתונה

אני נותן לך את כל זה בתנאי  , שמע: "כדי לעודדו ולא לביישו אמר לו, ראה הגביר שהעני עומד נדהם ומשתומם

חלפו הימים והגיע ".  ודאי שאזמין אותך לחתונה: "לשמע תנאי זה צחק העני ואמר" שתזמין אותי לחתונה

אך למרבה הפלא שכח להזמין , יצא אבי הכלה אל אולם החתונה בשמחה ובשירים בתוף ובכינור, מועד החתונה

נזכר לפתע אבי  , והנה כשעמדו להתחיל בטקס הנישואין, את הגביר העשיר ששילם את כל הוצאות החתונה

מיד דפק על אחד השולחנות והשתיק .  הכלה כי שכח להזמין את אותו גביר מרוב טרדותיו והצטער על כך מאוד

,  דעו לכם כי כל צרכי החתונה הזאת באו הודות לנדבת ליבו של הגביר מר אורנשטיין, רבותי"ואמר , את הקהל

לשמע  ". אנא בואו עימי ונלך יחדיו אל ביתו להזמינו, ואני מצטער ומתבייש שדווקא אותו שכחתי להזמין לחתונה

באותה  . וכך יצאו בתהלוכה לעבר ביתו של העשיר, נאותו הקהל ללכת עימו אל ביתו של הגביר להזמינו, זאת

למיטה ובאיומים על חייו , שודדים ערבים קשרו אותו ואת רעייתו. שעה אירע דבר נורא בביתו של מר אורנשטיין

תוך כדי כך שהוא מתעכב מלגלות להם  . ועל חיי אשתו דרשו ממנו שיגלה להם היכן מטמין הוא את כספו הרב

והנה כשמוע השודדים את כל . הגיעה כל הפמליה עם התזמורת אל ביתו של הגביר, היכן כל כספו מוחבא

. ברחו כל עוד נפשם בם ומיד נסו על נפשם שמא יתפסו אותם ויזמינו להם משטרה, ההמולה בסמוך לבית

, מייד. נדהמו לראות את הגביר ואת רעייתו קשורים בכרעי המיטה, כשנכנסה כל הפמליא לביתו של העשיר

שאלמלא הגיעו אבי הכלה וכל , ואמר, וסיפר להם הגביר את כל מה שקרה עימם, שחררו אותם מכבליהם

צדקה תציל  : "וזהו שכתוב. ורק בזכותם נשארו בחיים. היו הם כבר בעולם הבא, הפמליה הזאת אל ביתו

". ממות


