
ירחון לחודש תמוז 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

ָהִראׁשֹוִנים ִּביֵמי ֶקֶדם ָראּו ְלָהֵקל ַעל ַהִּצּבּור ּוְבָׁשָנה ֶׁשָּפָרַׁשת ֻחַּקת ְמֻחֶּבֶרת 
ִעם ָּפָרַׁשת ָּבָלק חֹוְלִקים ֶחְצָיּה ָהִראׁשֹון ַעד ַוִּיְסעּו ִמָּקֵדׁש ּוְמַחְּבִרים אֹותֹו 
ָּפָרַׁשת  ִעם  ְמַחְּבִרים  ָהַאֲחרֹון  ְוֶחְצָיּה  ֶׁשְּפסּוֶקיָה מּוָעִטים,  ֹקַרח  ָּפָרַׁשת  ִעם 
זּוָלִתי  ֵאּלּו  ָּפָרִׁשּיֹות  ִאם  ִּכי  ַהְּפקּוִדים  ְּבֵסֶפר  ְמַחְּבִרים  ֵאין  ּוְלעֹוָלם  ָּבָלק. 
ְּבָׁשָנה ֶׁשָחל ָׁשבּועֹות ַּבּיֹום ו' ז', ָאז ְמַחְּבִרים ַמּטֹות ּוַמְסֵעי, ֶׁשִאּלּו ָהיּו ְּבֶאֶרץ 
ִיְׂשָרֵאל ֵאין ַמּטֹות ּוַמְסֵעי ִמְתַחְּבִרים ְּכָלל. ּוַמה ֶׁשֵאין חֹוְלִקים ָּפָרַׁשת ַוַּיְקֵהל 
ְּפסּוֵקיֶהן,  ְמֻרִּבים  ֶׁשִּלְפֵניֶהם  ֶׁשָּפָרִׁשּיֹות  ְלִפי  ִחּבּוָרן,  ִּבְׁשנֹות  ַמּטֹות  ּוָפָרַׁשת 
ּוָפָרִׁשּיֹות ֶׁשְּלַאֲחֵריֶהן ְּתִחַּלת ֵסֶפר ַאֵחר. ָאְמָנם ַהָּפָרִׁשּיֹות ַהִּמְתַחְּברֹות ְּבֵסֶפר 

ּתֹוַרת ֹּכֲהִנים ְקַטּנֹות ֵהן ֵמִעיָקָרן.

ַהּיֹום  ַעד  ּוִמְׁשַּתְלֵׁשל  ָקדּום  ַהִּמְנָהג 
ְּבֵסֶפר  ַהְּקִריָאה  ְּבֵעת  ִּתינֹוק  ֶׁשְּמַתְרֵּגם 
ּוְלַתְרֵּגם  טֹוִבים  ְוָיִמים  ְּבַׁשָּבתֹות  ּתֹוָרה 
ִּדין  ְּכִפי  ְּבִתְׁשָעה ְּבָאב  ַוֲאִפּלּו  ַהַהְפָטָרה 
ְּכֶנֶסת  ֵּבית  ּוְבָכל  ְוַהַּתְלמּוד.  ַהִּמְׁשָנה 
ְיִׁשיָבָתם,  ְּכִפי  ַלִּתינֹוקֹות  ֵסֶדר  עֹוִׂשים 
ְואֹותֹו ִּתינֹוק ֶׁשִהִּגיַע ִסְדרֹו ְלַתְרֵּגם, ֵיׁש 
ַהִּׁשִּׁשי  ּתֹוָרה  ְּבֵסֶפר  ִלְקרֹות  ַהְּזכּות  לֹו 
ְוַגם  ְלִסְדרֹו,  ַהּקֹוֶדֶמת  ַהָּפָרָׁשה  ֶׁשל 
ְלַתְרֵּגם ַהְפָטַרת אֹוָתּה ַהָּפָרָׁשה, ְלהֹורֹות 
ַׁשָּבת  ֶׁשל  ַהָּפָרָׁשה  ַהְמַתְרֵּגם  ְׁשהּוא 
ַהָּבָאה, ּוְכֵדי ְלָזֵרז ָהָאב ְלִהְׁשַּתֵּדל ְּבִלּמּוד 
ּתֹוָרה  ְּבֵסֶפר  ַלֲעלֹות  אֹותֹו  קֹוִרים  ְּבנֹו, 
ַהְּׁשִביִעי ֶׁשל אֹוָתּה ָּפָרָׁשה ֶׁשִּתְרֵּגם ְּבנֹו.

מו“ר  הגאון  הגדול  הרב   אהרן מחפוד  שליט“א 

*לפי זמן ת”א.
לזמן ירושלים יש להוריד 
15 דקות לכניסת השבת,
לזמן חיפה להוריד 9 
דקות לכניסת השבת.

פרשה

חקת בלק
פנחס
מטות
מסעי

כניסה

19:31
19:30
19:29
19:25

יציאה

20:33
20:32
20:30
20:26

       ֵּבין ַהְּמָצִרים
ֵּבין  ֶׁשִּנְקָרִאים  ֵאֶּלה  ְּבָיִמים  ְּבָעְמֵדנּו 
ַהְּדָבִרים  ֵהם  ַמה  ְלִהְתּבֹוֵנן  ָעֵלינּו  ַהְּמָצִרים, 

ֶׁשָּגְרמּו ַלֻחְרַּבן ּוְלַתֵּקן אֹוָתם.
ָּכְך:  אֹוֶמֶרת  ע”א  פא  ַּדף  ְנָדִרים  ַּבַּמֶּסֶכת  ַהְּגָמָרא 
ָרִביָנא ָאַמר, ִמּׁשּום ֶׁשֹּלא ֵּבְרכּו ַּבּתֹוָרה ְּתִחָּלה, ַּדֲאַמר ָרב 
ֶאת  ְוָיֵבן  ֶהָחָכם  ָהִאיׁש  ִמי  ִּדְכִתיב  ַמאי  ָרב,  ֲאַמר  ְיהּוָדה 
ְוַלְּנִביִאים  ַלֲחָכִמים  ִנְׁשַאל  ֶזה  ָּדָבר  ט,יא(,  )ירמיה  ֹזאת 
ה’  ַוֹּיאֶמר  ֶׁשֶּנֱאָמר  ַהָּקָּב’’ֻה,  ֶׁשֵּפְרׁשֹו  ַעד  ֵּפְרׁשּוהּו  ְוֹלא 
ָהַר”ן  ָׁשם  ְוָכַתב  י”ב(.  )שם פסוק  ּתֹוָרִתי  ֶאת  ָעְזָבם  ַעל 
ְּבֵׁשם ַרֵּבנּו יֹוָנה, ְמַנִין ְלַרִּבי ְיהּוָדה ֶׁשֶּזה ִמּׁשּום ֶׁשֹּלא ֵּבְרכּו 
ַמּדּוַע  ֵּכן,  ֶׁשִאם  ְוֵתֵרץ  ַּבּתֹוָרה,  ָעְסקּו  ֶׁשֹּלא  ִמּׁשּום  אּוַלי 
ַהֲחָכִמים ְוַהְּנִביִאים ֹלא ֵהִׁשיבּו ִמּׁשֹום ֶׁשֹּלא ָעְסקּו ַּבּתֹוָרה, 
ֲהֵרי ֶזה ָּדָבר ָּברּור ֶׁשִּנְרֶאה ָלֵעיַנִים. ְוִאם ַרק ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא ָיַדע ְלָהִׁשיב, ַמְׁשַמע ֶׁשַרק הּוא יֹוֵדַע ַמֲחָׁשבֹות ֶׁשֹּלא 
ּוִמּׁשּום  ֵּבְרכּו,  ָלֵכן ֹלא  ְּבֵעיֵניֶהם,  ַהּתֹוָרה  ֲחִׁשיבּות  ָהְיָתה 

ָּכְך ָאְבָדה ָהָאֶרץ.
ְוִהֵּנה ַהְּגָמָרא ְּביֹוָמא ַּדף ט ע”ב אֹוֶמֶרת ֶׁשָּכתּוב ֶׁשֵּבית 
ִמְקָּדׁש ִראׁשֹון ָחַרב ִמּׁשּום ָׁשֹלׁש ֲעֵברֹות: ֲעבֹוָדה ָזָרה, ִּגּלּוי 
ִׂשְנַאת  ִמּׁשּום  ֵׁשִני  ִמְקָּדׁש  ּוֵבית  ָּדִמים.  ּוְׁשִפיכּות  ֲעָריֹות 
ֶׁשֹּלא  ִמּׁשּום  ָּכתּוב  ע”ב  ל  ְמִציָעא  ָּבָבא  ּוְבַמֶּסֶכת  ִחָּנם. 
ָעׂשּו ִלְפִנים ִמּׁשּוַרת ַהִּדין. ְוִהְקׁשּו ַהּתֹוָספֹות ָׁשם, ִלְכאֹוָרה 
ְוַהְּיסֹוד  ָּגְרָמה,  ְוַהא  ְּדַהא  ְוֵתְרצּו  ַהְּגָמרֹות.  ֵּבין  ְסִתיָרה 

ָּגַרם  ַּבּתֹוָרה  ָעְסקּו  ֶׁשֹּלא 
ֲעֵברֹות  ִלְׁשָאר  ְלַהִּגיַע  ָלֶהם 
ִעיַקר  ִּכי  ִחָּנם,  ְלִׂשְנַאת  ְוֵכן 
ְל”ְוָאַהְבָּת  ְלַהִּגיַע  ַהּתֹוָרה 
ִהִּגיעּו  ֹלא  ְוָלֵכן  ָּכמֹוָך”  ְלֵרֲעָך 
ִמּׁשּוַרת  ִלְפִנים  ַלֲעׂשֹות  ַּגם 
ַחִּיים  ֶהָחֵפץ  ְוִהֵּנה  ַהִּדין. 
ַחִּיים  ָחֵפץ  ְלִסְפרֹו  ַּבַהְקָּדָמה 
ָּכַתב ֶׁשִּׂשְנַאת ִחָּנם ּכֹוֶלֶלת ֶאת 
ַלֻחְרָּבן  ֶׁשָּגַרם  ְוֶזה  ָהָרע  ָלׁשֹון 
ֶׁשֵּכן  ְוָכל  ַהִּמְקָּדׁש,  ֵּבית  ֶׁשל 
ְזָמן  ָּכל  ִיָּבֶנה  ֶׁשֹּלא  ֶׁשְּיַעֵּכב 

ב ָהָעם"  שֶׁ חֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ַויֵּ ר ִצן בַּ ל ָהֵעָדה ִמְדבַּ בֹאּו ְבֵני ִישְָׂרֵאל כָּ "ַויָּ

ֶׁשֹּלא ִנְפַעל ְלַתְּקנֹו. ְוַהְּגָר”א ָּכַתב ֶׁשִּׂשְנַאת ִחָּנם נֹוַבַעת ֵמֹחֶסר 
ִּכי  ַהִּבָּטחֹון,  ֵמֹחֶסר  ְוִׂשְנָאה  ִקְנָאה  ֶׁשָּכל  ַּבה’,  ַהִּבָּטחֹון  ִמַּדת 
ִאם הּוא ּתֹוֶלה ֶׁשַהֹּכל ִמַּיד ַהָּקָּב”ֻה, ֹלא ָהְיָתה לֹו ִסָּבה ִלְׂשֹנא 
ֶאת ֲחֵברֹו. ְוֵכן ָּכַתב ֶהָחֵפץ ַחִּיים )ְּבַׁשַער ְׁשִמיַרת ַהָּלׁשֹון, ַׁשַער 
ְּתבּוָנה, ֶּפֶרק ו( ַמה ֶׁשַהּתֹוָרה ָּכְתָבה ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך ֲאִני 
ה’, ֶׁשַהָּקָּב”ֻה אֹוֵמר ֶּתֱאַהב ֶאת ֵרֶעיָך ִּכי ֲאִני ה’ אֹוֵהב אֹותֹו, 

ּוְבַוַּדאי הּוא ָראּוי ְלָכְך, ְוִאם ֵּכן ַמה ְלָך ִלׂשֹנא אֹותֹו.
ַיְעְזֵרנּו ה’ ֹקֶדם ָלַדַעת ֶאת ֲחִׁשיבּות ַהּתֹוָרה ִּכי ֶזה ַהְּיסֹוד 
ֶׁשל ָּכל ַהִּמְצוֹות, ּוְלַקֵּים ֶאת ִמְצַות ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך, ּוָבֶזה 

ִנְזֶּכה ְלִבְנַין ֵּבית ִמְקָּדֵׁשנּו ְוִתְפַאְרֵּתנּו ִּבְמֵהָרה ָאֵמן.

ָּפָרַׁשת ֻחַּקת ּוָבָלק / תרגום
 - הרה"ג ַעְמָרם ֹקַרח זצ"ל

ירחון לחודש שבט התשע”ו ליצירה בשכ”ז לשטרות
העורך: שמואל מחפוד יצ”ו  כתובת המערכת: רחוב הגר”א 1, ראש-העין

לק”י

זמני כניסת השבת



05
0-

53
54

23
5 

מ
ע”

 ב
רי

נה
ס 

פו
ד

לק"י

המבצע מוגבל ללקוחות פרטיים ולא למשווקים 
ולחודש תמוז התשע”ז בלבד, עד גמר המלאי.

פלטה מתקפלת לשבת ועוד. גריל לפיתות * לבוש תימני * דיסקים * טליתות * ספרים * *

ניתן להשיג את מוצרינו גם ב:

מבצע לחודש תמוז
)מ-25.6.17 עד-24.7.17 למניינם(

עילוי נשמות 
 ספר "עילוי נשמות" מהודר ומפואר הכולל בתוכו:

המזון  ברכת  הנעלם,  מדרש  רמב"ם,  משניות, 
בצורה  אבילות  הלכות  עם  תימני.  בניקוד  וזוהר 
שליט"א. שרעבי  יוסף  הרה"ג  מאת:  נרחבת 

לחול,  וערבית  מנחה  שחרית,  תפילות  הוספו  אף 
ערבית ומנחה לשבת ומוסף לר"ח אשר היו חסרות 
ושאמי. בלדי  בנוסחים  כה.  עד  שיצאו  בספרים 

 גודל הספר 17\12 ס"מ, תוספת לפורמט הגדול 
יותר )24\15 ס"מ( 8 ש"ח.

במחיר של: 19 ש"ח

במקום: 33 ש"ח

ניתן להשיג את מוצרינו גם ב:

08-9333130, 052-6644363 סניף יבנה, קניון קנדי סנטר

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

"נוסח תימן" מעוניינים לרכוש מאנשים פרטיים כתבי יד, וע"י כך נדאג לשימורם, תיעודם והפצתם של 
כתבי היד אשר נכתבו ע"י אבותינו בתימן. הרכישה תתבצע בתשלום מלא עפ"י הערכת שמאי, אם יש 

ברשותך כתב יד שהינך מעוניין למוכרו צלצל ל"נוסח תימן"

מחלקת כתבי היד ב"נוסח תימן" למטרת שימור כתבי היד התימנים
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ַהּזֹוֶכה ְלחֶֹדׁש שבט 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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ָהֲעָיָרה ַּתְנִעם ְרחֹוָקה ִמַּצְנַעא ְׁשֵני ְיֵמי ֲהִליָכה ָּבֶרֶגל. ֲעָיָרה זֹו ְידּוָעה ְּכ'ֹראׁש ָּגלּות', ְּכלֹוַמר ֵאֶליָה 
ִהִּגיעּו ַהְּיהּוִדים ִמְּירּוָׁשַלִים ָלִראׁשֹוָנה. ָמֹסֶרת זֹו ִּביֵדי ְיהּוֵדי ַּתְנִעם ִויהּוֵדי ֵּתיָמן ִּבְכָלל, ָּכמֹוָה 
ַּכָּמֹסֶרת ֶׁשָהִעיר "ֲּבַראׁש" ַהִּנְמֵצאת ְּבַצְלעֹו ֶׁשל ָהָהר ַהָּידּוַע ְּבָגְבהֹו, ַהר ֻנֻקם, ַהּׁשֹוֵכן ָּכבֹוד ְּבִמְזַרח 

ַצְנַעא, ַּגם ִהיא ֶנְחֶׁשֶבת ְּכ'ֹראׁש ָּגלּות'.
ּוַבִּיְרָאה.  ַּבּתֹוָרה  ְּגדֹוִלים  ֲחָכִמים  ַּתְלִמיֵדי  ַהְּיהּוִדים  ֶׁשּתֹוָׁשֶביָה  ַּכֲעָיָרה  ַּתְנִעם  ְידּוָעה  ֵכן  ְּכמֹו 
ְלַצְנַעא, ְלַאַחר ְּתקּוָפתֹו ֶׁשל ָמאִרי  ִנְזַּדֵּמן  'ַאְלֲכִליִפי'  ַהְּמֻכֶּנה  ִּכי ָמאִרי ַסאֵלם ּדּוַכאן  ְמַסְּפִרים 
ְסַלְיַמאן ַאְלַקאֵרּה, ֶׁשָעַמד ְּבֹראׁש ַיֲהדּות ֵּתיָמן. ִּבְׁשָעתֹו ָהְיָתה ַמֲחֹלֶקת ַעל ִעְנְיֵני ֵּגט ֵּבין ַּתְלִמיֵדי 
ָלַרָּבנּות  ִנְׁשְלָחה  ַהְּׁשֵאָלה  ָאז.  ַּדְעּתֹו  ִהִּביַע  ַהִּנְזָּכר  ַסאֵלם  ָמאִרי  ַּגם  ַהְּקִהָּלה.  ֶׁשל  ַהֲחָכִמים 
ִמֶּׁשָּבָאה  ּדּוַכאן.  ַסאֵלם  ָמאִרי  ְּבַדַעת  ַהּתֹוֶמֶכת  ַּדְעָּתם  ִחּוּו  ְירּוָׁשַלִים  ְוַחְכֵמי  ֶׁשִּבירּוָׁשַלִים, 
ְוָרַקד  ָׁשר  ֹאֶׁשר  ּוֵמֹרב  ְּבַדְעּתֹו,  ָּתְמכּו  ְירּוָׁשַלִים  ֶׁשַחְכֵמי  ְמֻאָּׁשר  ַסאֵלם  ָמאִרי  ָהָיה  ַהְּתׁשּוָבה, 
ְּבֶאְמַצע ַהּׁשּוק ֲאֶׁשר ָּבֹרַבע ַהְּיהּוִדי ֶׁשְּבַצְנַעא, ְּכאֹוֵמר: "ִׂשיׂשּו ְּבֵני ֵמַעי ִׂשיׂשּו, ִּכי ַחְכֵמי ְירּוָׁשַלִים 

ַּדְעִּתי ִקְּבלּו".
ָמאִרי ַסאֵלם ִחֵּנְך ֶאת ָּבָניו ְלִיְרָאה ֶאת ַהֵּׁשם ּוְלָדְבָקה בֹו - ּוַמֲעֶׂשה ֶזה ֶׁשל ִּבּתֹו רּוְמֵיּה יֹוִכיַח.

ְּבצּוק ָהִעִּתים, ְּכֶׁשָהָרָעב ָהָיה ָחָזק ְמֹאד ְּבֵתיָמן, ָעְבָרה רּוְמֵיּה ָלגּור ִעם ֲחֶבְרָּתּה, ַאְלָמָנה ְוָלּה ְׁשֵני 
ָּבִנים, ָּבִעיר ַאְלַקְפֵלּה, ְצפֹוִנית ִמְזָרִחית ְלַצְנַעא, ֶמְרַחק ַּכֲחִמָּׁשה ָיִמים ָּבֶרֶגל ִמֶּמָּנה. ְלָיִמים, ִּפּתּו 
ָהַעְרִבים ֶאת ֲחֶבְרָּתּה ֶׁשָהְיָתה ִאָּתּה ֶׁשִּתְתַאְסֵלם ִהיא ּוְׁשֵני ָּבֶניָה, ְוֵהם ִיְתְמכּו ָּבּה. ִהיא ָּבֲחָרה 

ְלִהְתַאְסֵלם ִּבְמקֹום ָלמּות ָּבָרָעב ִהיא ּוְׁשֵני ָּבֶניָה.
ָּבִעיר ַאְלַקְפֵלּה.  ַלָּצָבא ַהּתּוְרִּכי,  ַהֶּקַמח  ְטִחיַנת  ַעל  ִּכְמַפֵּקַח  ִנְתַמָּנה  ָּדתֹו,  ֶׁשֵהִמיר  ַהְּבכֹור  ַהֵּבן 
ְּביֹום  ַלָּצָבא ַהּתּוְרִּכי, ְואֹותֹו ְמֻמֶּנה ָּבא ֶאל רּוְמֵיּה  ִלְטֹחן ֶקַמח  ַהְּיהּוִדים  ְזָמן ֻהַּטל ַעל  ְּבאֹותֹו 

ַהַּׁשָּבת ְוֵהִביא ָלּה ַׂשק ִחָּטה ּוָפַקד ָעֶליָה ִלְטֹחן אֹותֹו ַּבַּׁשָּבת.
- "ַאָּתה ִּתְטַחן ַּבַּׁשָּבת, ִּכי ַאָּתה ֶׁשִחַּלְלָּת ַׁשָּבְתָך ְוֵהַפְרָּת ָּדְתָך"! ָעְנָתה לֹו רּוְמֵיּה.

ְועֹוד  ַהֻּמְסֵלִמים.  ַהֲהמֹוִנים  ֵאֶצל  ָרב  ַזַעם  ְועֹוְרָרה  ָּבַרִּבים,  נֹוְדָעה  זֹו  ּוְמֻחֶּצֶפת  ֵּכָנה  ְּתׁשּוָבה 
ְּבאֹוָתּה ַהַּׁשָּבת ִהְתַנְּפלּו ָעֶליָה ַוֲאָסרּוָה, ְוָׁשְפטּו אֹוָתּה אֹו ֶׁשִּתְתַאְסֵלם אֹו ַיַעְרפּו ֹראָׁשּה.

- "ֱאֹלִהים ְּבָרָאִני ְיהּוִדָּיה ְוֵאיְך ָאִמיר ָּדִתי, ֶׁשהּוא ְרצֹונֹו ֶׁשל ֵאִלי. לּו ָרָצה ִלְבֹרא אֹוִתי מּוְסֵלִמית, 
ָהָיה עֹוֶׂשה ֹזאת ְּבַעְצמֹו".

ְּתׁשּוָבָתּה ַהִּנַּצַחת ִהְבִעיָרה ֶאת ֲחַמת ַהּׁשֹוֵפט, ְוהּוא ָּפָנה ֵאֶליָה ְּבִדְבֵרי ִּכּבּוִׁשין: "חּוִסי ַעל ַחַּיִיְך, 
ַאְּת עֹוד ְצִעיָרה, ְוַהַחִּיים ְלָפַנִיְך. ָהִאְסַלאם ֵייִטיב ִעָּמְך, ְוִתיְרִׁשי ֶאת ָהעֹוָלם ַהֶּזה ְוָהעֹוָלם ַהָּבא".
- "ֵּכיַצד ַאָּתה ַמְרֶׁשה ְלַעְצְמָך ְלַחֵּלק ֶאת ָהעֹוָלם ַהֶּזה ְוָהעֹוָלם ַהָּבא ְלִמי ֶׁשַאָּתה רֹוֶצה, ַהִאם ֵהם

       ְרכּוְׁשָך, ִמי ִהְסִמיְך אֹוְתָך ְלַחְּלָקם"?

ִצָּוה ְלהֹוִׁשיט  ְוָעֶליָה  ַהֹּזאת,  ְלַחָּיָליו: "ִּכְפתּו ֶאת ַהּכֹוֶפֶרת  ְּפֻקָּדה  ָנַתן ַהּׁשֹוֵפט  ְלאֹור ְּתׁשּוָבָתּה 
ַצָּואָרּה ַלֲעִריָפה.

רּוְמֵיּה ְצָעָקה: "ַּתַעְרפּו ֶאת ֹראִׁשי ּוִבְלָבד ֶׁשָאמּות ְיהּוִדָּיה ְּכמֹו ֶׁשֵאִלי ְּבָרָאִני".
ֶׁשִּתְתַרֶּצה  ַעד  ָּבּה,  ְיַטְּפלּו  ָׁשם  ַהֹּסַהר,  ְלֵבית  ְלהֹוִביָלּה  ְוִצָּוה  ַעְקָׁשנּוָתּה,  ֶאת  ַהּׁשֹוֵפט  ָרָאה 
ַצָּואָרּה  ַסִיף ַעל  ִהִּניחּו  ָהִעּנּוִיים  ֶיֶתר  ֵּבין  ִעּנּוִיים ָקִׁשים.  ָיִמים ִעּנּו אֹוָתּה  ְלִהְתַאְסֵלם. ְׁשֹלָׁשה 
ְוָאְמרּו ָלּה: "ִנְׁשַחט אֹוָתְך ַעל ִּכי ִּדַּבְרְּת ָסָרה ְּבַדת ָהִאְסַלאם". ּוְתׁשּוָבָתּה ָהְיָתה: "ִּתְׁשֲחטּו אֹוִתי. 

ֲעִדיף ֶׁשָאמּות ְיהּוִדָּיה, ֵמֲאֶׁשר ֶאְבֹּגד ְּבָדִתי ּוְבַעִּמי".
ָיְדעּו ַמה  ְמַעֶּניָה ֹלא  ְוִאּיּוִמים ֹלא הֹוִעילּו. אֹוְסֶריָה  ֹנַעם  ְּבִדְבֵרי  ָעֶליָה  ְלַהְׁשִּפיַע  ַהִּנְסיֹונֹות  ָּכל 
ַלֲעׂשֹות ִאָּתּה. ַמְטָרָתם ָהְיָתה ִלְׁשֹּבר ֶאת ֵסרּוָבּה ְלִהְתַאְסֵלם ְוֹלא ִהְצִליחּו ָּבֶזה. ָהַאְחָרִאים ַעל 

ֵּבית ַהֹּסַהר ֶׁשָראּו ֶאת ִעּנּוָיּה ְוַעְקָׁשנּוָתּה, ָחְמלּו ָעֶליָה ְוִאְפְׁשרּו ֶאת ְּבִריָחָתּה ִמֵּבית ַהֹּסַהר.
ִהְׁשַּתְּטָחה  ַאְלַקְפֵלּה,  ָהִעיר  ַׁשְיְך  ֵּבית  ֶאל  ַהֹּסַהר  ִמֵּבית  ָּבְרָחה  ְּברּוָכה,  ְּבָיְזָמה  ֶׁשִּניֲחָנה  רּוְמֵיּה 
ְלָפָניו ּוִבְּקָׁשה ֶעְזָרתֹו. ַהַּׁשְיְך ֶׁשֹּלא ָהָיה ָׁשֵלם ִעם ִעּנּוָיּה, ָעָנה ָלּה: "ִאם ָּבאת ַּתַחת ֵצל ֹקָרִתי 

ּוִבַּקְׁשְּת ֶעְזָרִתי - ִאיׁש ֹלא ִיַּגע ָּבְך".
ִמֶּׁשּנֹוַדע ְּדַבר ְּבִריָחָתּה ְלֵבית ַהַּׁשְיְך, ָּדְרׁשּו אֹוְסֶריָה ּוְמַעֶּניָה ֵמַהַּׁשְיְך ִלְמֹסר ְּבָיָדם ֶאת ַהּבֹוַרַחת 
- ְוַהַּׁשְיְך ֵסַרב. ִאְּימּו ָעָליו ִּכי ִיָּלֲחמּו ְּכֶנְגּדֹו, ְוהּוא ָאַמר ָלֶהם: "ְּבַבָּקָׁשה". ְוָאֵכן ְׁשֵני ַמֲחנֹות, ֶאָחד 
ְּבֹראׁש ַהַּׁשְיְך, ְוֶאָחד ְּבֹראׁש ַהּׁשֹוֵפט, ִנְּצבּו ַלִּמְלָחָמה ֶזה ֶנֶגד ֶזה - ְּבֶׁשל ַהְּיהּוִדָּיה, רּוְמֵיּה ַּבת ָמאִרי 

ַסאֵלם ּדּוַכאן.
ַהָּדָבר נֹוַדע ָלֵאיַמאם ִיְחֵיא, ֶׁשָהָיה ָאז ְּבַקְפֵלּה, ְוהּוא ִּבֵּקׁש ֶׁשָּיִביאּו אֹוָתּה ֵאָליו. ַהַּׁשְיְך ְוִהיא ֹלא 

ִהְסִּכימּו ְלֵהָענֹות ְלַבָּקַׁשת ָהֵאיַמאם, ֵמֲחָׁשׁש ֶׁשְּמַעֶּניָה ִיְתְּפסּו אֹוָתּה ַּבֶּדֶרְך.
רּוְמֵיּה ִחְּכָתה ַלִהְזַּדְּמנּות ֶׁשָהֵאיַמאם ַיֲעֹבר ְלַיד ֵּבית ַהַּׁשְיְך, ְּבֶלְכּתֹו ַלִּמְסָּגד ְלִהְתַּפֵּלל. ְּכֶׁשָעַבר, 

ִהְתַיְּצָבה ְּבַחּלֹון ַהַּבִית ֶׁשל ַהַּׁשְיְך, ְוָצֲעָקה ְצָעקֹות ַמֲחִרידֹות.
ֶזה ָּגַרם ֶׁשָהֵאיַמאם ַיֲעֹצר ַיַחד ִעם ְמַלָּויו. ִהיא ִּבְּקָׁשה ֵמָהֵאיַמאם ֶׁשַּיִּציָלּה ִמְּיֵדי ְמַעֶּניָה: "רֹוִצים 

ֶׁשֲאִני ֶאְתַאְסֵלם ְּבֵעת ֶׁשֱאֹלַהי ְיָצַרִני ְיהּוִדָּיה, ְוֵאיְך ַאְמֶרה ִּפיו".
ָהֵאיַמאם ָּפָנה ִלְמַלָּויו ְוָאַמר, ַהְּיהּוִדָּיה צֹוֶדֶקת, ְוִצֵּין ְּבָרְגָזה: "ִמי ָאנּו ֶׁשִּנְתָעֵרב ְּבַמֲעֵׂשה ַהּבֹוֵרא". 
ָנַתן ְּפֻקָּדה ַּבָּמקֹום ִלְׁשֹלַח אֹוָתּה ְלַצְנַעא )ָׁשם ָּגָרה ִמְׁשַּפְחָּתּה( ִעם ׁשֹוְמֵרי ֹראׁש, ֵמֲחַׁשׁש  הּוא 
ִּבְזכּוָתּה ֶׁשל  ִנְרָּגׁש  ְנאּום  ָנָׂשא  ַלִּמְסָּגד  ּוְבַהִּגיעֹו  ְּבַצְנַעא.  ְלִסּדּוָרּה  ְּתִמיָכה  ָלּה  ְוָנַתן  ִמְתַנְּכִלים. 

ָהִאָּׁשה ַהְּיהּוִדָּיה רּוְמֵיּה, ַהְּדֵבָקה ְּבָדָתּה ּוֶבֱאמּוָנָתּה.
ָאֵכן, רּוְמֵיּה ִנְּצָלה ִמְּׁשָמד ּוִמְּכָלָיה, הֹודֹות ְלַעְקָׁשנּוָתּה ּוְדֵבקּוָתּה ַּבַּמָּטָרה, ְוהֹודֹות ְלַיֲחסֹו ָהאֹוֵהד 

ֶׁשל ָהֵאיַמאם ִיְחֵיא ַלְּיהּוִדים. ְיִהי ִזְכרֹו ָּברּוְך, ַעל ַמֲעָׂשיו ַהּטֹוִבים.
ֶזהּו ֶׁשָאַמר ְׁשֹלֹמה ַהֶּמֶלְך: ִאָּׁשה ִיְרַאת ה' ִהיא ִּתְתַהָּלל. )משלי לא, ל(

ַּתְרּגּום ְקִריַאת ַהּתֹוָרה
ִמְנַהג ֵּתיָמן ַהָּידּוַע ְוַהְּמֻפְרָסם, ֶׁשַהְּיָלִדים ַהְּקַטִּנים ְמַתְרְּגִמים ֶאת 
ַהָּפָרָׁשה ְּבֵעת ְקִריַאת ַהּתֹוָרה ַּבִּצּבּור, ִמּתֹוְך ַּתְרּגּום ֻאְנְקלּוס, ּוְכִפי 

ִּדין ַהַּתְלמּוד ְוַהּפֹוְסִקים ָהִראׁשֹוִנים.
ְּבַהר  ֶׁשִּנְּתָנה  ְּכִפי  ִנְתְקָנה  ַהּתֹוָרה  ֶׁשְּקִריַאת  ֶׁשְּכֵׁשם  ָהִעְנָין,  ֵּבאּור 
ִסיַני, ּוִמּתֹוְך ֵסֶפר ּתֹוָרה ָּכֵׁשר ּוִבְבָרכֹות, ְוִאי ֶאְפָׁשר ִלְקֹרא ַּבּתֹוָרה 
ִמּתֹוְך ֵסֶפר ַאֵחר אֹו ְּבָלׁשֹון ַאֶחֶרת, ָּכְך ֵּבאּור ַהּתֹוָרה ִנְתָקן ַעל ְיֵדי 

ַהַּתְרּגּום ֶׁשִּנָּתן ְּבִסיַני, ְוֹאֶפן ֵּבאּורֹו ְּכִפי ֶׁשִּנָּתן.
ּוְלִפיָכְך ַרּבֹוֵתינּו ַוֲאבֹוֵתינּו, ֵמֶחְרַּדת ָׁשַמִים ֲעֵליֶהם, ִלְּמדּו ָּכל יֶֶלד 
ְוֹלא  ְלַתְרּגֵם  ֶׁשּיְֵדעּו  ְּכֵדי  ַהַּתְרּגּום,  ֲהָבַנת  ֶאת  ֹּכל  ֵראִׁשית  ְויֶֶלד 

ִּתְׁשַּתַּכח ִמְצַות ֵּבאּור ַהּתֹוָרה ְּכִפי ֶׁשִּנְּתָנה ָלנּו.

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

 .10
 .11
 .12
 .13
 .14
 .15
 .16
 .17
.18
 .19
 .20
 .21
 .22

יפּו  יָמן, ַהקִּ מֹות ִחּבּוֵרי ַחְכֵמי תֵּ ְפזֶֹרת ֶאת שְׁ תֹוְך ַהתִּ שּׂו בְּ ַחפְּ
ְזּכּו... ְלחּו ְואּוַלי תִּ ְפזֶֹרת, שִׁ תֹוְך ַהתִּ בְּ

ל רּוְמֵיּה ּדּוַכאן ִצְדקּוָתּה שֶׁ
ְמֻבָּסס ַעל ִּפי ְיִחיֵאל ִחְּבׁשּוׁש, ְוֵיֵצא ָלאֹור ְּבֶעְזַרת ה' ְּבָקרֹוב ְּבֵסֶפר "ַאָּגדֹות ֵּתיָמן".

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:

שארתופעותועפותראמתפח
כחמדתימימאלילגרמהרפס
תדודגהשרדמלודגהשרדמת
סערתתימנתרעססדישצחאל
פמסערתתירפסאוסאכתסתא
עחבצלתהשרונהפתחרהתיר
מננחפואהתשייחצעששקלש
וטפימחלמפתהדוהידריגי
נוגיחפתאחחעצחיימודרר
זבמדאמסנרנתגתסמפנצמנ
התפהנהמסתשנחייחצעתהמ
זגרסתמהדוהימסנתפמלרפ
פומיתלנאגסגבהזנומעפמ
אפמדרשהחפצנתננמיתפסח

דֹול,  ַהגָּ ִמְדָרׁש  טֹוב,  ֵחן  ָיִמים,  ת  ֶחְמדַּ רוֹן,  ַהשָּׁ ֶלת  ֲחַבצֶּ ָהֲאֵפָלה,  אֹור 

ֵסֶפר  יָמן,  תֵּ ַסֲעַרת  ָרֵאל,  ִישְׂ ֵנר  ְיהּוָדה,  ִמְנַחת  ַהֵחֶפץ,  ִמְדַרׁש 

ְרֵאם. ּתֹוֲעפֹות  ָזָהב,  ֲעמוֹן  פַּ יק,  ַצדִּ ת  ֻעלַּ פְּ ים,  ַחיִּ ֵעץ  ִלית,  ְרגָּ ַהמַּ


