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לק”י

זמני כניסת ויציאת השבת

ַאְׁשמּוָרה  ִּבְתִחַּלת  ַלְיָלה.  ַלְיָלה  ָלקּום  ַהְּמחֹוזֹות  ְּבָכל  ֵּתיָמן  ְיהּוֵדי  ִמְנַהג 
ֶזה  ֹחֶדׁש  ַהִּכּפּוִרים.  יֹום  ַעד  ֱאלּול  ֹחֶדׁש  ְּבֹראׁש  ְסִליחֹות  ְולֹוַמר  ְׁשִליִׁשית, 
ִנְקָרא "ֹחֶדׁש ָהַרֲחִמים". ְּבֹחֶדׁש ֶזה נֹוֲהִגים ַּגם ַהְּיָלִדים ָלקּום ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה 
ֶׁשַההֹוִרים ָקִמים ַלְּסִליחֹות. ַאְך ְּבעֹוד ֶׁשַההֹוִרים הֹוְלִכים ָיָׁשר ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, 
ִמְתַקְּבִצים ַהְּיָלִדים ַּבֲחבּורֹות ְּבֹרַבע ַהְּיהּוִדים ְּכֶׁשֵהם ְמֻעָּטִפים ְּבַטִּליתֹות, 
ּוְלַיד ָּכל ֶאָחד ֵמֶהם "ְּכֵלי - ֵזינֹו", ַהְינּו ׁשֹוָפר. עֹוְבִרים ְּבָכל ְרחֹוב ְותֹוְקִעים 
ְּבַמְקֵהָלה. ַרַעׁש ֶזה, ֶׁשַהְּיָלִדים ְמַקְּיִמים ָּבְרחֹובֹות ִלְפֵני ֲעלֹות ַהַּׁשַחר, ֲאִפּלּו 

ָהַעְרִבים ַהְּׁשֵכִנים ָּבֹרַבע ֶׁשָּלֶהם ִהְסִּכינּו לֹו ְוֵאיָנם מֹוִחים ָעָליו.
ֵּבית  ְּבֵאיֶזה  ִלְראֹות  ְּכֵדי  ַהּׁשֹוִנים  ַהְּכֶנֶסת  ְּבָבֵּתי  ַהְּיָלִדים  ְמַבְּקִרים  ֵּכן 
ְּכֶנֶסת ְקַהל אֹוְמֵרי ַהְּסִליחֹות ָרב יֹוֵתר. ָּכל ָּכְך ָלָּמה? ְּכֵדי ִלֹּצר ֲאִויָרה ֶׁשל 

ִהְתעֹוְררּות ַלֲאִמיַרת ְסִליחֹות.
נֹוֶפֶלת, ֱאלּול  ֹחֶדׁש  ֵמֹראׁש   ֵהֵחל 
ִנְזָהִרים  ַהִּצּבּור.  ַעל  ֵאיָמה  ִּכְבָיכֹול, 
ּוְׁשבּועֹות  ּוִמְקָללֹות  ֶׁשֶקר  ֵמֲאִמיַרת 
ֲאִפּלּו ְמֻהֶּגֶנת,  ִּבְלִּתי  ֲאִמיָרה   ּוִמָּכל 
ִמַּקֵּלי ַהַּקּלֹות ְּבֵאּלּו ַהְּׁשגּורֹות ְּבִפי ָאָדם 
ֻמְרָּגל  ֵאּלּו,  ְּבָיִמים  ַהָּׁשָנה.  ְימֹות  ְּבֹרב 
ַלֲחֵברֹו,  ְיהּוִדי  ֵּבין  ּוַמָּתן  ַמָּׂשא  ֶׁשְּבָכל 
ִאיׁש ֶאת ֲחֵברֹו ַיְזִהיר ְוַיְזִּכיר: "הֹו! ֹחֶדׁש 
לֹוַמר   - נֹוָרִאים"  "ָיִמים  אֹו:  ֱאלּול!", 
ְלָך: ִהָּזֵהר ְוִהָּׁשֵמר! ְיֵמי ַהִּדין ְוַהִּמְׁשָּפט 
ֵאּלּו ְּבָיִמים  נֹוֲהִגים  ֵּכן   ְקרֹוִבים. 
ֶׁשַּמְקִּפיִדים  ְוֵיׁש  ְצָדָקה  ְּבַמַּתן  ְלַהְרּבֹות 
חֹוָבם  ְלַבֲעֵלי  חֹובֹוֵתיֶהם  ְלַסֵּלק 

ְוִנְדֵריֶהם ַלֳּקָדִׁשים, ַעד ְלֹראׁש ַהָּׁשָנה.
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ְיָלֵדינּו ַהְּיָקִרים ְוַהֲחִביִבים ָלנּו ַעד ְמֹאד, ֲעֵליֶכם ָאנּו 
ִלְפֵני ָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים,  ְיֵמי ַהִּדין ֶׁשָּבֶהם ָאנּו ִמְתַיְּצִבים  ִנְׁשָעִנים ִּביֵמי ַהִּדין, 
ַהְּיָצִרים  ּוִמן  ַהּׁשֹוָבבּות  ִמן  ַהֲחָטִאים,  ִמן  ְלִהְתַנֵער  ְמֹאד  ְמֹאד  ִמְׁשַּתְּדִלים 
ְּבֹיֶׁשר  ִנְתַנֵהג  ִאם  ַרק  ִּכי  ַלה’.  ָּבִנים  ֶּבֱאֶמת  ְוִלְהיֹות  ָלׁשּוב  ּוְמַנִּסים  ָהָרִעים, 
ִנְתַנֵהג  ֲחִליָלה,  ְוִאם  טֹוִבים,  ְלַחִּיים  ְוִנְזֶּכה  ָּבָניו,  ִנְהֶיה  ְּכַמְלָאִכים,  ּוִבְקֻדָּׁשה 

ְּבֹרַע ּוְבֶרַׁשע, ִנְהֶיה ַּכַחּיֹות ְוַכְּבֵהמֹות, ֶׁשֵאין ָאנּו ְראּוִיים ִלְהיֹות ְּבֵני ֵאל ַחי.
ָאנּו  ֵאין  ָּבָניו,  ִנְהֶיה  ֹלא  ְוִאם  ְּבֶחֶסד,  ה’  ְיֵדי  ַעל  ִנְבָרא  ָהעֹוָלם  ַוֲהֵרי 
ַּכָּבִנים  “ִאם  ְּבֶרֶטט,  אֹוְמִרים  ָאנּו  עֹוָלם  ֲהַרת  ְּביֹום  ִּכי  ְלַרֲחִמים,  ְראּוִיים 
ַרֲחֵמנּו ְּכַרֵחם ָאב ַעל ָּבִנים, ְוִאם ָּכֲעָבִדים )=ֵאיָנם ָּבִנים( ֵעיֵנינּו ְלָך ְּתלּויֹות 

ַעד ֶׁשְּתָחֵּננּו”.
ִּבְלֲעֵדיֶכם, ַאֶּתם ְיָלֵדינּו ַהֲחִביִבים ְוַהְּיָקִרים, ָסֵפק ִאם ָאנּו ְיכֹוִלים ָלׁשּוב 
ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְוִלְזּכֹות ְּבַחִּיים טֹוִבים, ִּכי ַאֶּתם ַמְזִּכיִרים ָלנּו ֶׁשְּכמֹו ֶׁשַאֶּתם 

ָּבֵנינּו ַוֲאַנְחנּו הֹוֵריֶכם, ֲאַנְחנּו ֻּכָּלנּו ַּגם ַאֶּתם, ָּבִנים ַלה’ ֱאֹלֵהינּו.
ֲעֵליֶכם,  חֹוְׁשִבים  ָאנּו  ֶׁשַּבָּׁשַמִים,  ְלָאִבינּו  ִמְתַחְּנִנים  ֶׁשָאנּו  ְּבֵעת  ָלֵכן 
ְוַעל  ַטֵּפנּו  ְוַעל  ָעֵלינּו  ֲחֹמל  ֶׁשַּבָּׁשַמִים,  “ָאִבינּו  ִיְתָּבַרְך,  ְלָפָניו  ְוזֹוֲעִקים 
עֹוָלֵלינּו”. ְוֹלא ַרק ִּביֵמי ַהִּדין ַהְּקבּוִעים, ַאְרָּבִעים יֹום ֵמֹראׁש ֹחֶדׁש ֱאלּול ַעד 
ֹראׁש ַהָּׁשָנה ְויֹום ַהִּכּפּוִרים, ַאֶּתם ַהּסֹוד ְוַהְּיסֹוד ְלַתֲחנּוֵנינּו ְלָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים, 
ֵאָלא ַּגם ְּכֶׁשֲחִליָלה ָאנּו ַמְקִׁשים ִלֵּבנּו ְּבַמֲהַלְך ַהָּׁשָנה, ַוה’ ּכֹוֵעס ָעֵלינּו, ְועֹוֵצר 
ֶאת ַהְּגָׁשִמים, ְּכֵדי ֶׁשִּנְזֹּכר ַמהּו ייעודנו ִלְהיֹות ְּכַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת ְוֹלא ַּכְּבֵהמֹות, 
ֹלא  ַּגם  ְוִאם  ְּגדֹוָלה,  ִּבְזָעָקה  ַלה’  ּוִמְתַּפְּלִלים  ִמְתַעִּנים  ְּבֵתיָמן  ֲאבֹוֵתינּו  ָהיּו 
ִנְתַקְּבָלה ְּתִפָּלָתם, ָהיּו ַמִּציִבים ֶאת ַהְּיָלִדים ְּבֶמְרַּכז ֵּבית ַהְּכֶנֶסת, אֹו ִלְפֵני ֵּבית 
ֶהָעְלִמין, ְוָהיּו ַהְּיָלִדים זֹוֲעִקים ְלָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים, “ה’ ַרֵחם ָעֵלינּו ְוַהִּציֵלנּו”, 
ּבֹוִכים  ְוָהיּו  ַהְּקׁשּוִחים,  ֲאִפּלּו  ַהְּלָבבֹות,  ֶאת  ְמַפְּלִחים  ַהְּיָלִדים  קֹולֹות  ְוָהיּו 
ִּבְדָמעֹות ָׁשִליׁש, ְוָׁשִבים ִלְהיֹות ָּבִנים ַלה’, ַוה’ ָהָיה ְמַרֵחם ֲעֵליֶהם ְוָהָיה נֹוֵתן 

ָלֶהם ְּגָׁשִמים.
ְיָלֵדינּו ַהְּיָקִרים ְוַהֲחִביִבים, ְּכֶׁשָאנּו חֹוְטִאים, ֵאין ָאנּו עֹוִׂשים ָרָעה ַלה’, 
ַהָּׁשֵרת,  ִמַּמְלֲאֵכי  ֵלָהֵפְך  ֲעלּוִלים  ֶׁשֲאַנְחנּו  ְלַעְצֵמנּו,  ָרָעה  עֹוִׂשים  ָאנּו  ֵאָלא 
אֹוָתנּו הּוא  ֶׁשָּדן  ַוה’  ְרָׁשִעים.  ָרִעים,  ַאִּליִמים,  ְוַחּיֹות,  ְּבֵהמֹות  ֶׁשל  ִלְדָרגֹות 
ִלְחיֹות  ְוָנׁשּוב  ַהִּיְצִרית,  ִמַּתְרֵּדָמֵתנּו  ֶׁשִּנְתעֹוֵרר  ְּכֵדי  ְלַמֲעֵננּו,  ֹזאת  עֹוֶׂשה 
ַהָּׁשֵרת  ְּכַמְלֲאֵכי  ִלְהיֹות  אֹוָתנּו  ַהַּמְכִׁשיָרה  ֶׁשִהיא  ַהְּקדֹוָׁשה,  ּתֹוָרֵתנּו  ִּפי  ַעל 

ְּבִהְתַנֲהגּוֵתנּו ּוְכָבִנים ַלה’.
ָלֵכן ְּכֶׁשה’ ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה ְּכֵדי 
ֶׁשִּנְהֶיה ָעם ָקדֹוׁש, ַוה’ ַיְׁשִּגיַח ָעֵלינּו ְּבֵעין 
ֶחְמָלתֹו, ה’ ָּדַרׁש ֵמֲאבֹוֵתינּו ֲעֵרִבים, ְּכמֹו 
ֶאת  ָלנּו  ָנַתן  ה’  ִּכי  “ְלַהְלָוָאה”,  ַמְׁשּכֹון 
ַהּתֹוָרה, ְּכמֹו ַהְלָוָאה, ַעל ְמָנת ֶׁשְּנַקְּיָמּה. 
ַוֲאבֹוֵתינּו ִהִּציעּו ֶׁשֲאבֹות ָהֻאָּמה, ַאְבָרָהם, 
ַוה’  ֶׁשָּלנּו,  ָהֲעֵרִבים  ִיְהיּו  ְוַיֲעֹקב  ִיְצָחק 
ִהִּציעּו  ֶׁשֲאבֹוֵתינּו  ַעד  זֹו,  ַהָּצָעָתם  ָּדָחה 
ִהְסִּכים.  ַוה’  ָהֲעֵרִבים,  ְּבתֹור  ַהָּבִנים  ֶאת 
ֶׁשֶּצֱאָצֵאיֶהם  ַיְבִטיחּו  ּדֹור  ָּכל  ִאם  ִּכי 
ַעל  ּוְלִהְתַנֵהג  ַּבּתֹוָרה  ַלֲעֹסק  ַיְמִׁשיכּו 
ָעם  ְוִנְהֶיה  ְיַׁשֵּקר.  ֹלא  ִיְׂשָרֵאל  ֵנַצח  ִּפיָה, 
ָקדֹוׁש, ַעל ִּפי ּתֹוָרֵתנּו ַהְּקדֹוָׁשה, ִּכי ָקדֹוׁש 
ַהֶּמֶלְך,  ְׁשֹלֹמה  ָאַמר  ָּכְך  ְוַעל  ֱאֹלֵהינּו.  ה’ 
ַעם  ִּכְבָיכֹול  ָּנרּוָצה”,  ַאֲחֶריָך  “ָמְׁשָכִני 

ִהּלֹות / ְוֵאין ּתוָֹכם ּתֹך ּוִמְרמֹות"  ר ִבְלׁשוַֹנם תְּ מֹות, ֲאשֶׁ י שֵׁ ִעְקֵבי ַאְנשֵׁ ילֹות / בְּ ֲחצי ַהלֵּ "ְוֵצא בַּ

ִיְׂשָרֵאל אֹוֵמר ַלה’, ָמְׁשֵכִני, ַמְׁשְּכֵנִני )=ִמְּלׁשֹון ַמְׁשּכֹון(, ַעל ְיֵדי ָּבֵנינּו ֶׁשֵהם ָהֲעֵרִבים 
ְוֵהם ַהַּמְׁשּכֹון ֶׁשָּלנּו, ְּכַלֵּפי ָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים, ְוָאז ַאֲחֶריָך, ַאֲחֵרי ה’ ָנרּוץ ְּבָכל ֵעת, ִּכי 

ַמה ֹלא ַיֲעֶׂשה ָהָאָדם ִּבְׁשִביל ָּבִנים, ְּכַרֵחם ָאב ַעל ָּבִנים.
ּוֵמַאַחר ְוַאֶּתם ְיָלֵדינּו ְיָקִרים ַוֲחִביִבים ָעֵלינּו, ֲאַנְחנּו ּדֹוֲאִגים ֹלא ַרק ְלִקּיּוְמֶכם 
ְוִלְבִריאּוְתֶכם, ֵאָלא ַּגם ְלִחּנּוְכֶכם ְּבֶדֶרְך ה’, ַּבֶּדֶרְך ַהְּקדֹוָׁשה. ּוְכֹכל ֶׁשַּנֲעָׂשה ָּכֹזאת, 
ּוִבְמיָֻחד ִּביֵמי ַהִּדין, ֲאַנְחנּו ְּכִאּלּו עֹוְקִדים ֶאְתֶכם ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות ַעל ַּגֵּבי 
ִמְזַּבח ה’, ֶׁשּבֹו ָאנּו זֹוְבִחים ֶאת ְיָצֵרינּו ָהָרִעים, ּוְבֵעת ַׁשֲעֵרי ַרֲחִמים ְלִהָּפֵתַח, ִנְׁשַטח 
ְוִנָּזֵכר ְלָפָניו, ִּביֵמי ַהִּדין,  ְוַנְקִריָבה ֶאת ַהְּיָצִרים ְלָפָניו ְּכָקְרַּבן ֵריַח.  ַּכֵּפינּו ֶאל ה’, 
ִּבְזכּות ָהעֹוֵקד ְוַהֶּנֱעָקד ְוַהִּמְזֵּבַח. ּוְבֵעת ְּתִקיַעת ׁשֹוָפר ִנְזֹּכר ֶׁשָּכְך ָנַהג ַאְבָרָהם ָאִבינּו 
ַּבֲעֵקַדת ִיְצָחק ָאִבינּו, ֶׁשִּבְזכּוָתּה ָהָיה ִיְצָחק ְּכַמְלַאְך ַהָּׁשֵרת, ְּכָבר ְּבַחָּייו, ְואֹוְמִרים 

ַלה’ “ַוֲעֵקַדת ִיְצָחק ָאִבינּו ְלַזְרעֹו ַהּיֹום ִּתְזֹּכר, ָּברּוְך ַאָּתה ה’ זֹוֵכר ַהְּבִרית”.

ֹחֶדׁש ֱאלּול -
 ַר' ְיהּוָדה ֵלִוי ַנחּום

כניסה

18:54
18:45
18:36
18:27

פרשה

שופטים
כי תצא
כי תבוא

נצבים וילך

נּו ְוַעל עוָֹלֵלינּו ִנים  \  ֲחמֹל ָעֵלינּו ְוַעל ַטפֵּ ַרֵחם ָאב ַעל בָּ ין - כְּ ְיֵמי ַהדִּ

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

מו“ר הגאון הגדול הרב  ָרצוֹן ֲערּוִסי  שליט“א

ָרֵאל ית ְלִישְׂ נת ָהָראשִׁ ָרב ָהִעיר ִקְרַית אוֹנוֹ - ָחֵבר מוֶֹעֶצת ָהַרבָּ
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ַהּזֹוִכים ְלֹחֶדׁש אב
ַהֶּיֶלד ַהָּנִעים אדר בשארי הי"ו וַהֶּיֶלד ַהָּנִעים אריאל קאפח הי"ו

ֵּבין ַהּפֹוְתִרים ְנכֹוָנה יְֻגָרל ַמְכַואט ְמֹפָאר,
ֶאת ַהִּפְתרֹונֹות ֵיׁש ִלְׁשֹלַח ִלְׁשמּוֵאל ַמְחפּוד - ַהְּגָר"א 1 ֹראׁש ָהַעִין.
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ָהַאְׁשמּורֹות
ְּבֹחֶדׁש  ְוַהְּסִליחֹות,  ָהַרֲחִמים  ִּביֵמי  ּוַבָּקׁשֹות  ְּתִחּנֹות  ֲאִמיַרת  ִמְנַהג 
ֱאלּול, ָקדּום הּוא ְּבַעם ִיְׂשָרֵאל, ְוֵראִׁשיתֹו ִּבְתקּוַפת ַהְּגאֹוִנים. ַּבְּתִחָּלה 
ָהיּו אֹוְמִרים ֶאת ָהַאְׁשמּורֹות, ְּכִפי ֶׁשְּמכֻּנֹות ַהְּסִליחֹות ְּבִפי ֲאבֹוֵתינּו, 
ֲאִמיַרת  ֶאת  ְלַהְקִּדים  ָנֲהגּו  ֵכן  ַאֲחֵרי  ִּבְלָבד.  ְּתׁשּוָבה  ְיֵמי  ַּבֲעֶׂשֶרת 

ַהְּסִליחֹות, ְּכָבר ִמְּתִחַּלת ֹחֶדׁש ֱאלּול.
ַרֵּבנּו ְזַכְרָיה ַאלַּצ'אֲהִרי, ֵמַחְכֵמי ֵּתיָמן ֶׁשִּבֵּקר ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ֵמִעיד ְּבֵסֶפר 
ַהּמּוָסר ֶׁשִחֵּבר ַּבֲחרּוִזים: ּוְבַהִּגיַע ֹחֶדׁש ֱאלּול ַהָּידּוַע, ֲאֶׁשר ַלְּסִליחֹות 
ְוַתֲחנּוִנים ָקבּוַע, ְואֹוִסיף ַעל ִמְׁשַמְרִּתי ַעד ֵאין ֵחֶקר, ֵמַאְׁשֹמֶרת ַהִּתיכֹוָנה 

ַעד אֹור ּבֹוֵקר. ָּכָכה ָעִׂשיִתי ִלְפנֵי נֹוָרא ְוִאּיּום, ָּכל ַאְרָּבִעים יֹום.
ַּכּמּוָבן ֶׁשַּגם ַהְּיָלִדים ָהיּו ָקִמים ַהְׁשֵּכם ַּבֹּבֶקר ִעם ָהָאבֹות, ְוהֹוְלִכים 
ַלָּיִמים  ִעָּמם ְלֵבית ַהְּכנֶֶסת, לֹוַמר ֶאת ָהַאְׁשמּורֹות ּוְלִהְתּכֹונֵן ָּכָראּוי 

ַהּנֹוָרִאים.

.10

מבצע עד פורים
)מ-19.2.17 עד-10.3.17 למניינם(

לק"י

מגילת אסתר - צבעונית

גודל ספר 16 ס”מ \ 23 ס”מ

במחיר של: 8 ש"ח

במקום: 15 ש"ח

יע“א בלדי ושאמי על פי  כמנהג כל ק“ק תימן 
המסורת המקובלת בידינו מפי זקני תימן וחכמיה 
עמוד מנוקד מול עמוד תיקון סופרים שורה מול 
שורה 21 שורות-המלך. כולל: “חלק הדקדוק“ 
למהרי“ץ זצוק“ל, סדר קריאת המגילה ערוך ע“י 
הרה“ג פנחס קורח שליט“א וכן חילופי גרסאות

מהדורא חדשה צבעונית ומתוקנת.

המבצע מוגבל ללקוחות פרטיים ולא למשווקים 
ועד פורים 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 * *

ניתן להשיג את מוצרינו גם ב:

ל
לו

א
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ד
חו
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צ
ב

מ

מבצע עד יום כיפור
)מ-3.9.17 עד-29.9.17 למניינם(

לק"י

 המבצע מוגבל ללקוחות פרטיים ולא למשווקים
 ועד יום כיפור התשע"ח בלבד, עד גמר המלאי.

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

במחיר של: 29 ש"ח למארז

במקום: 70 ש"ח

דיסקים אשמורות
המכילים  דיסקים,   2 של  מארז 
האשמורות,  פיוטי  כל  את 
יוצא  ללא  סופן  ועד  מתחילתן 
הרה"ג  של  בקריאתו  הכלל.  מן 

יהודה גמליאל שליט"א.
מתאים לכל סוגי המערכות.

ניתן להשיג את מוצרינו גם ב:

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

ַּכֲאֶׁשר ָזַמם ַלֲעׂשֹות ֵּכן ַנֲעָׂשה לֹו
)ִמּתֹוְך 'ֵּתיָמן ּוַמֲחֵנה ְּגֻאָּלה'(

ַּבִּדים  ַהְבָרַחת  ְמַלאְכּתֹו  ֶׁשָהְיָתה  יֹוֵסף  ְסַלְיַמאן  ְּבֵׁשם  ַחִיל  ִּגּבֹור  ְיהּוִדי  ַעל  ְמַסְּפִרים 
ְוחּוֵטי ֲאִריָגה ִמָּמחֹוז ֶאָחד ְלִמְׁשֵנהּו.

ְּבַאַחד ַהֵּלילֹות, ִּבְהיֹותֹו ַּבֶּדֶרְך ְיִחיִדי, ְוַעל ַּגּבֹו ִמְטָען ָּכֵבד ֶׁשל ַאְרָּבִעים ֲחִבּלֹות חּוֵטי 
ֲאִריָגה, ָקָרהּו ִמְקֶרה, ְוֶאָחד ַהּׁשֹוְדִדים ַהְּמֻפרָסִמים ְּבאֹותֹו ֵאזֹור, ֶׁשָּיָצא ְלַׁשֵחר ַלֶּטֶרף, 

ֵהִגיַח ִמּתֹוְך ָהֲאֵפָלה, ָחַסם ֶאת ַּדְרּכֹו ְוָדַרׁש ִמֶּמּנּו ְלַהִּניַח ֶאת ִמְטָענֹו.
ֶׁשל  ִלְדִריָׁשתֹו  ְלִהְתַנֵּגד  ָהָיה  ָיכֹול  ֹלא  ֶזה  ּוְבַמָּצבֹו  ְלֵעיָפה,  ָעמּוס  ֶׁשָהָיה  ַהְּיהּוִדי, 
ַהִּלְסִטים ַהְּמֻזָּין ָהעֹוֵמד ְלָרְצחֹו ֶנֶפׁש, ִנְכַנע ַלְּדִריָׁשה. ַהּׁשֹוֵדד ָׂשַמח ַעל ַהְצָלָחתֹו, ָעַמד 
ַהְּקָׁשִרים  ִּבְקִׁשיַרת  ָיָדיו  ְּכֶׁשַהְּיהּוִדי עֹוֵזר לֹו ְּבמֹו  ַּגּבֹו,  ְוָטַען ֶאת ַהַּמָּׂשא ַהָּׁשדּוד ַעל 

ְוַהֻחְליֹות ֶׁשל ַהִּמְטָען, ְוַאף ִסֵּיַע ְּבָידֹו ְלִהְתרֹוֵמם ִעם ַמָּׂשאֹו.
ַהַּמָּצִבים ַעָּתה ִהְתַחְּלפּו: ַהּׁשֹוֵדד ָעמּוס ְלַמְעָלה ִמֹּכחֹוָתיו, ְוִאּלּו ַהְּיהּוִדי עֹוֵמד ָזקּוף, 
ְּבָידֹו.  ְּכָבר  ִנְמָצא   - ְּבַמָּׂשאֹו  ֵטרּוד  ֶׁשָהָיה   - ַהּׁשֹוֵדד  ֶׁשל  ְוָהֹרַמח  ִמְטָען,  ִמָּכל  ָחְפִׁשי 
ַהּׁשֹוֵדד ֶׁשָרָצה ְלִהָּמֵלט ִּבְמִהירּות ִעם ְׁשָללֹו, ִּבֵּקׁש ֵמַהְּיהּוִדי ֶׁשִּיְמֹסר לֹו ֶאת ָהֹרַמח. 
אּוָלם ַּתַחת ְלַקֵּבל ֶאת ְמֻבָּקׁשֹו, ִקֵּבל ְּדִחיָפה ֲהגּוָנה ְּבָאָלתֹו ֶׁשל ַהְּיהּוִדי, ְוזֹו ֶהֱעִמיָדה 
ּוְלהֹוִביל לֹו ֶאת  ְלִהָּכַנע לֹו  ַעָּתה  ָעָליו  ִּכי  ִהְבִהיר ַלּׁשֹוֵדד  ַהְּיהּוִדי  ַעל ָטעּותֹו.  אֹותֹו 

ַהִּמְטָען ַעד ְלֵביתֹו.
ְוַיִּניַח  ִמְטָענֹו  ֶאת  ֶׁשִּיַּקח  ֵמַהְּיהּוִדי  ִּבֵּקׁש  ָטַמן,  ֲאֶׁשר  ָּבֶרֶׁשת  ִנְלַּכד  ִּכי  ַהּׁשֹוֵדד,  ָרָאה 
לֹו ְלַנְפׁשֹו. ְסַלְיַמאן יֹוֵסף ֵסַרב ְלַוֵּתר ַעל ֶעְליֹונּותֹו, ְוִאֵּלץ ֶאת ַהּׁשֹוֵדד, ְּבָאָלה ְוֹרַמח, 
ָלֶלֶכת ְלָפָניו, ְוֹלא ִהְרָּפה ִמֶּמּנּו ֵאָלא ְלַאַחר ֶׁשֵהִביא לֹו ֶאת ַהִּמְטָען ַעד ִלְכָפרֹו ּוְלֵביתֹו.
ַּבְעָלּה,  ַּבָּקַׁשת  ְלִפי  ַּבַּלְיָלה  ְוֵהִכיָנה  ִמְּׁשָנָתּה,  ֵנעֹוָרה  יֹוֵסף  ְסַלְיַמאן  ֶׁשל   ִאְׁשּתֹו 
ֶאל  ְסַלְיַמאן  אֹותֹו  ִלָּוה  ִלְסֹעד,  ַהּׁשֹוֵדד  ִמֶּׁשָּגַמר  ֲעָמלֹו.  ִּכְׂשַכר  ַלּׁשֹוֵדד  ַחָּמה  ְסעּוָדה 
ָמַסר  ַהְּגבּול,  ָקו  ַעל  ָׁשם,  ּבֹו.  ִיְפְּגעּו  ַהָּמקֹום ֹלא  ֶׁשַאְנֵׁשי  ְּכֵדי  ָהֵאזֹור,  ִלְגבּול  ֵמֵעֶבר 
לֹו ֶאת ָהֹרַמח ֶׁשּלֹו, ְוִנְפְטרּו ִאיׁש ֵמֵרֵעהּו ִּכיִדיִדים. ְלַקֵּיים ַמה ֶׁשֶּנֱאָמר: ַוֲעִׁשיֶתם לֹו 

     ַּכֲאֶׁשר ָזַמם:  )דברים י"ט, י"ט(

ַוִּיְתָקֵעהּו ָיָּמה ּסּוף
)ַעל ִּפי ָמאִרי ָׁשלֹום ַרְיִּבי, ִמּתֹוְך ִסְפרֹו 'ֻסַּכת ָׁשלֹום'(

ַמֲעֶׂשה ֶׁשָהָיה ְּבגֹוי ֶאָחד ִיְׁשְמֵעאִלי, ָחִסיד ְואֹוֵהב ְיהּוִדים, ְוָלַמד ֲחִמָּׁשה ֻחְמֵׁשי ּתֹוָרה. 
ְּתבּוָאה  ְׂשֵדה  לֹו  ָהְיָתה  ֹמֶׁשה.  ְּבָדת  ּוַמֲאִמין  ַהְּיהּוִדים,  ְּבִעיר  ָמצּוי  יֹום  ָּכל  ְוָהָיה 
ְלַמֲאָכל  ְוֵכן  ְוַלָּנִׁשים,  ַלֲאָנִׁשים  ַלְּיָלִדים,  ֵמַהְּתבּוָאה  נֹוֵתן  ָהָיה  יֹום  ּוְבָכל  ִעיֵרנּו,  ְלַיד 

ַהְּבֵהמֹות, ּוִבְזַמן ֲאִסיף ַהְּתבּוָאה ָהָיה ְמַחֵּלק ַלְּיהּוִדים ִמִּנְדַבת ִלּבֹו.
אֹוָתּה ַהָּׁשָנה - ֶׁשָהְיָתה ְלַאַחר ְׁשֵּתי ְׁשנֹות ַּבֹּצֶרת, ּוְכָבר ָחְלפּו ֹרב ָחְדֵׁשי ַהָּׁשָנה - ְּבסֹוף 
ֶאת  ְוִכָּסה  ַאְרֶּבה  ֶׁשל  ָּגדֹול  ַחִיל  ָּבא  ַהְּתבּוָאה,  ְקִציר  ַיְתִחיל  ְׁשבּוַעִים  ּוְבעֹוד  ֱאלּול, 
ַהְּתבּוָאה  ַעל  ָּפֲחדּו  ִּכי  ְצָעָקה,  יֹום  ֶזה  ָהָיה  ַהְּתבּוָאה.  ַעל  ּוָפֲחדּו  ְוָהָאֶרץ.  ַהָּׁשַמִים 
ֶׁשִחּכּו ָלּה ְּבִכְליֹון ֵעיַנִים, ְוָכל ַהְּבִרּיֹות צֹוֲעִקים ּובֹוִכים, ַמה ִיְהֶיה? ָהַאְרֶּבה ֹיאַכל ֶאת 

ַהְּתבּוָאה, ְוַהְּבִרּיֹות ָימּותּו ָּבָרָעב.
ֹּכֵהן"? ָאַמְרנּו  ַחִּיים  "ֵהיָכן ָמאִרי  ְוָׁשַאל:  ַהַּבְיָתה  ֵאֵלינּו  ָּבא  ַהֶּזה  ַהִּנְכָּבד  ַהּגֹוי  ְוִהֵּנה 
לֹו: "ְּבֵבית ְּכֶנֶסת". הּוא ָרץ ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, ִהְׁשַּתֵּטַח ְלַרְגֵלי ָהָרב ְוָאַמר: "ֲאדֹוִני ָהָרב, 
ִּבְזכּות  ַהֵּׁשם.  ִלְפֵני  ְמֻקֶּבֶלת  ֶׁשְּלָך  ֶׁשַהְּתִפָּלה  ַמֲאִמין  ֲאִני  ֶׁשִּלי.  ַהְּתבּוָאה  ַעל  ִּתְתַּפֵּלל 
ַוֲאִני ֶאֵּתן ַמֲעֵׂשר  ִיְׁשֹמר ַעל ַהְּתבּוָאה ֶׁשִּלי,  ְויֹום, ַהֵּׁשם  ַלְיָלה  ַהּתֹוָרה ֶׁשַאָּתה לֹוֵמד 

ִמָּכל ֶחְלָקה ְוֶחְלָקה".
ֲאִני"? ֲאָבל ִמָּכל ָמקֹום ָאַמר לֹו ָׁשֹלׁש ֵּתבֹות ִמן ַהָּפסּוק:  ָאַמר לֹו ָהָרב: "ַמה ּכֹוִחי 

"ַוִּיְתָקֵעהּו ָיָּמה ּסּוף".
ִנּזֹוָקה  ֹלא  ֶׁשּלֹו  ַהְּתבּוָאה  ֶׁשִּמָּכל  ָהִעיר,  ַאְנֵׁשי  ְוָכל  ְּבֵעיַני,  ֲאִני  ָרִאיִתי  ַהּיֹום  ְּבאֹותֹו 
ֲאִפּלּו ִׁשֹּבֶלת ַאַחת, ִּכי ָהַאְרֶּבה ָסָטה ֵמַעל ַהְּתבּוָאה ֶׁשּלֹו ִלְמקֹומֹות ֲאֵחִרים. ְּבאֹוָתּה 
ָׁשָעה ָּתְמהּו ָּכל ַהְּבִרּיֹות ְוָׁשֲאלּו ַעל ָּכְך ֶאת ַהּגֹוי ֶהָחִסיד, ֶׁשָהיּו קֹוִרין לֹו ַנאִּדי ְסַנאן. 

ָאַמר ָלֶהם: "ִּבְזכּות ָמאִרי ַחִּיים ּוִבְזכּות ַהּתֹוָרה ֶׁשּלֹו ָׁשַמר ַהֵּׁשם ֶאת ְּתבּוָאִתי".
ַהֶּפֶלא ַהָּגדֹול ְוִקּדּוׁש ַהֵּׁשם ָהיּו ְּבִפי ָּכל ַהְּבִרּיֹות. ְוָהיּו ַהּגֹוִים ְמַׁשְּבִחים ֶאת ַהְּיהּוִדים 
ֵואֹלֵהיֶהם ְותֹוַרת ֹמֶׁשה. ְוָהיּו ְמַפֲחִדים ּוִמְתָיְרִאים ֵמָהָרב, ֶׁשֹּלא ְלַהִּזיק ׁשּום ְיהּוִדי, ִּכי 

ִמי ֶׁשַּמִּזיק ִליהּוִדי, ָהָרב ִיְתַּפֵּלל ְוַיֲעִניׁשֹו.
ְּבבֹוא ָהֵעת ָקַצר ַהּגֹוי ֶאת ַהְּתבּוָאה ְוָדׁש ְוָזָרה, ְוֵהִביא ִמן ַהִחָּטה ַלַּבִית ֶׁשָּלנּו, ְלָמאִרי 
ַחִּיים. ַהָּמאִרי ָאַמר ְלִאִּמי: "ְקִחי ַהֵחִצי ְוַחְּלִקי ַלֲעִנֵּיי ָהִעיר, ְוַהְּׁשָאר ִיָּׁשֵאר ֶאְצְלֶכם ַעד 
ֶׁשִּנְרֶאה ַמה ִיְהֶיה". ְוֵכן ָהָיה. ָהָרב ִחֵּלק ְלָכל ַהִּנְצָרִכים, ְוָלַקח ְמַעט ְלֵביתֹו, ִּכי ֵּביתֹו 
ַהָּׁשָנה  ְּבֹראׁש  ֵאָלא  ְלָׁשם  הֹוֵלְך  ָהָיה  ְוֹלא  ֶׁשָּלנּו,  ֵמָהִעיר  ַרְגִלי  ֶאָחד  יֹום  ַמֲהַלְך  ָהָיה 
ְוִכּפּור, ְוָכל ְׁשָאר ַהָּיִמים ָׁשָהה ְּבִעיֵרנּו ַּבַּבִית ֶׁשָּלנּו. ְלַקֵּים ַמה ֶׁשֶּנֱאָמר: ִיְרַאת ה' ְמקֹור 

ַחִּיים: )משלי י"ד, כ"ז(.
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ים ַהּפֹוְתחֹות ֶאת ִקְטֵעי  לִּ ְפזֶֹרת ֶאת ַהמִּ תֹוְך ַהתִּ שּׂו בְּ ַחפְּ

ְזּכּו... ְלחּו ְואּוַלי תִּ ְפזֶֹרת, שִׁ תֹוְך ַהתִּ יפּו בְּ מּורֹות", ַהקִּ "ָהַאשְׁ
ְּבֵעת  ְיהּוָדה,  ֵׁשֶבט  ַוִּתַּדד,  ַקְמִּתי  ָאָדם,  ֶּבן  ַרְעיֹוַני,  ְיִעירּוִני  ֵּתָרַדם,  ַאל   ָיֵׁשן 
 ָרצֹון, ַרְחָמָנא, ַאְנֵׁשי ֱאמּוָנה, ָאַׁשְמנּו ִמָּכל ָעם, ְלֵעיֵנינּו ָעְׁשקּו, ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשָמִים,
ֲעֵננּו ָאִבינּו, ַרחּום ְוַחּנּון, ְּדָעֵני ַלֲעִנֵּיי, ִאם ָאֵפס, ְלִמְתַוֶּדה ַחֹּטאָתיו, ָמַרן ְּדִבְׁשַמָּיא, 

ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו.


