
!ילדים יקרים

שהקים את הרבנות  , ל"השבת נלמד על הראשון לציון והרב הראשי לישראל הרב יעקב מאיר זצ

.ל"הראשית לישראל יחד עם הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ

. היה הרב יעקב מאיר הרב של העיר סלוניקי שביוון, לפני שנבחר להיות הרב הראשי לישראל

". ירושלים של הבלקן"העיר סלוניקי התפרסמה בזכות שמירת השבת שלה והיא אפילו כונתה 
בעיר זו היו . בים התיכון" בלקן"הבאיזורהעיר הקדושה ביותר מבין הערים הנמצאות –כלומר 

אפילו בנמל הגדול שבעיר כולם עצרו ממלאכתם  ! וכולם שמרו את השבת, יהודים רבים מאוד

!ביום הקדוש

?אך מה אירע כאשר אחד מתושבי העיר רצה לפתוח את חנותו בשבת

:קראו את הסיפור הבא

ב ֶאָחד ִמּתֹוָשֵבי ָהִעיר ֵמי ִשִשי ִנגַּש ֶאל ָהרַּ ֶאָחד ִמיְּ מֹו, בְּ ָרָהם שְּ בְּ ִריֵאל , אַּ בְּ ִסֵפר לֹו ִכי גַּ ָוִניוְּ ֶחנְּ ח  הַּ ָפתַּ

ָבת שַּ ם הַּ ָחּה גַּ ָפתְּ צֹונֹו לְּ ָרה ּוִברְּ ָבת ֶשָעבְּ שַּ ִאיר לֹו . ֶאת ֲחנּותֹו בַּ ָרָהם ּוִבֵקש ֶשיַּשְּ בְּ אַּ ב הֹוָדה לְּ ָהרַּ

דֹו בַּ ָדָבר לְּ ֵפל בַּ טַּ .לְּ

ִין  ִריֵאל ֶשֲעדַּ בְּ ֲחנּותֹו ֶשל גַּ ב ֵמִאיר לַּ ד ָהרַּ ִפָלה ָצעַּ ּתְּ ר הַּ חַּ אַּ ֶקר לְּ בֹּ ָבת בַּ שַּ ָתהבְּ גּוָרהָהיְּ ב  . סְּ ָהרַּ

יֵַּשב דִהתְּ מֹּ ֵהֵחל ִללְּ ֲחנּות וְּ ח הַּ ֶפתַּ ֵעֶבר ֲחנּותֹו. בְּ ִריֵאל לְּ בְּ ד גַּ קֹות ָצעַּ ָמה דַּ ר כַּ ֲעבֹּ ָחק . כַּ ֶמרְּ רבְּ ִנכַּ
ֲחנּות  ע–ֵמהַּ ֶפתַּ ר לְּ ל : ֶנֱעצַּ ֲחנּות, ִכֵסאעַּ ח הַּ ֶפתַּ ָמש בְּ ִחין בָ , מַּ ב ֵמִאיר... הּוא ִהבְּ ב יֲַּעקֹּ ָבּה ֶשל  , רַּ רַּ

ָידֹו, ָסלֹוִניִקי ֵסֶפר ֶשבְּ רֹּאשֹו ָשקּועַּ בַּ ֵביתֹו. יֹוֵשב וְּ ָשב לְּ ּתֹוֵבב ִמָיד וְּ ִריֵאל ִהסְּ בְּ .גַּ
ִים ָעתַּ ר שְּ ֲעבֹּ כַּ ר ָשָעה וְּ ֲעבֹּ ֲחנּות כַּ ִין ָשם , הּוא ִנָסה ָלשּוב לַּ ב ֲעדַּ ֶשָרָאה ֶשָהרַּ ת ֶשָבא–ּוכְּ ֻעמַּ .  ָשב ִכלְּ

ִלבֹו ִריֵאל בְּ בְּ ב גַּ ִים ָחשַּ ָצֳהרַּ ת הַּ נּוחַּ ֲחֵרי מְּ ב ': אַּ איָהרַּ וַּדַּ ֵביתֹובְּ ְך לְּ ר ָהלַּ בַּ ֲחנּות. כְּ ח ֶאת הַּ ּתַּ ֶאפְּ .  'ֵאֵלְך וְּ

ִהֵנה ִין ָשם, וְּ ב ֲעדַּ אֹות ֶשָהרַּ ע ִלרְּ ּתַּ ֲחנּות ֻהפְּ בֹו לַּ ָקרְּ ִהתְּ לֹוֵמד, בְּ ֹּא . יֹוֵשב וְּ ִריֵאל ל בְּ לגַּ עֹוד  ָיכֹּ

ֵפק אַּ ִהתְּ ֵלב ָשֵקט. לְּ ֵביתֹו בְּ הֹוִדיעַּ לו ֶשהּוא ָיכֹול ָלשּוב לְּ ת ָכבֹוד וְּ אַּ ִירְּ ב בְּ ,  ֶשֵכן הּוא, הּוא ִנגַּש ֶאל ָהרַּ

ִריֵאל בְּ ָבת, גַּ שַּ ח עוד ֶאת ֲחנּותֹו בְּ ּתַּ ֹּא ִיפְּ ָבת. ֶהֱחִליט ֶשל שַּ בֹוָדּה ֶשל הַּ ל כְּ ב עַּ ד ֵמָהרַּ הּוא  , הּוא ָלמַּ

ָבת שַּ ֵבד ֶאת הַּ כַּ ר ּולְּ מֹּ ם הּוא רֹוֶצה ִלשְּ ֶמק ִלבֹו גַּ עֹּ .ֵהִבין ֶשבְּ

?כיצד הצליח הרב יעקב מאיר לשכנע את גבריאל שלא יפתח את חנותו

הרב כעס עליו•

הרב צעק עליו•

הרב ישב בפתח החנות שלו ונתן לגבריאל להבין בעצמו כמה השבת חשובה לו•

הרב גירש אותו מהעיר סלוניקי•

חיזוק שמירת השבת
ל"הראשון לציון הרב יעקב מאיר זצעלסיפור



עזרו לרב יעקב  , ישנן דרכים רבות להגיע לליבו של אדם

מאיר למצוא את הדרך הנכונה לליבו של גבריאל ולאחר מכן 

.צבעו את הדמויות

לפניכם ציור של חנות עם שלט  

.בכניסה

בחרו את שם החנות

צבעו את הציור להנאתכם

וכתבו על השלט כיצד הייתם 

מודיעים ללקוחות שהחנות סגורה  

.ביום השבת


