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מו“ר הגאון הגדול הרב פנחס קורח
יציָאת ֹו ּובְ ִריחָ ת ֹו ֶׁשל
ּבְ עוֹד ִמ ְסּפַ ר ּפָ ָרׁשוֹת נַעֲ סֹק ּבִ ִ
ָאחיו ֶׁשּזוֹמֵ ם לְ הָ ְרגוֹ,
יַעֲ קֹ ב ָאבִ ינּו ִמּבֵ ית הו ָֹריוּ ,בְ ִריחָ ה מֵ ִ
ָׂשאת
יציָאה ּבְ ִמ ְצוַ ת הו ָֹריו אֶ ל חָ ָרן לְ דוֹד ֹו לָבָ ןּ ,בְ מַ ּטָ ָרה ל ֵ
וִ ִ
לְ ִא ָּׁשה ַאחַ ת ִמּבְ נוֹת ּדוֹד ֹו לָבָ ןִ .מּפָ ָר ַׁשת וַ ּיֵצֵ א וָ הָ לְ ָאה ָאנּו עו ְֹס ִקים ּבִ ְתלָאו ָֹתיו
ֶׁשל יַעֲ קֹ ב הַ ְּמפֹ ָרׁשוֹת ּבַ ּתו ָֹרה ,חּוץ מֵ הַ ִּמ ְר ָּדף ֶׁשּנִ יהֵ ל ַאחֲ ָריו אֱ לִ יפַ ז ּבְ ִמ ְצוַ ת
ָאבִ יו עַ ד ֶׁשּיַעֲ קֹ ב ִה ְצלִ יחַ לְ ַׁשכְ נְ ע ֹו ֶׁשּי ִַּקח ל ֹו אֶ ת ְרכּוׁש ֹו חֵ לֶף נַפְ ׁשוֹ ,וְ הֶ עָ נִ י
חָ ׁשּוב ּכַּמֵ תְ .מ ֻלּוֶה ּבְ בִ ְרּכַת ה’ וְ הַ בְ טָ חָ ת ֹו ּבַ חֲ לוֹם הַ ּסֻ ּלָם וְ ִהּנֵה ָאנֹ כִ י ִעּמָ ְך וכו’
ּומעֻ ָּדד מֵ חֲ לוֹם הַ ּנְ בּוָאה נו ֵֹׂשא יַעֲ קֹ ב אֶ ת ַרגְ לָיו
וַ הֲ ִׁשבֹ ִתיָך אֶ ל הָ אֲ ָדמָ ה הַ ּזֹאתְ .
ּבְ מַ ּסָ ע ֹו לְ עֵ בֶ ר חָ ָרן וְ ז ֹוכֶה לִ ְקפִ יצַ ת הַ ּדֶ ֶרְך ּבְ ַד ְרּכ ֹו לְ חָ ָרן .וְ כָאן מַ ְת ִחילָה מַ ּסֶ כֶת
ְּתלָאוֹת לְ ִה ְתמוֹדֵ ד ִעם ַּת ְחּבּולוֹת וְ ַרּמָ אּויוֹת ּדוֹד ֹו ֶׁשּל ְַמרוֹת הַ הֶ ְסּכֵם ּבֵ ינֵיהֶ ם
מּורת ָרחֵ ל ֶׁשּיַעֲ קֹ ב ָרָאה אֶ ת עֲ ִתיד ֹו ִעּמָ ּה ּבְ בִ נְ יַן ּבֵ ית ֹו
ֶׁשל עֲ בו ַֹדת ֶׁשבַ ע ָׁשנִ ים ְּת ַ
ּומ ְׁשּפַ ְחּתוֹ ,וְ לָבָ ן הָ אֲ ַר ִּמי הָ ַרּמַ אי מַ חֲ לִ יף ל ֹו אֶ ת ָרחֵ ל ּבַ אֲ חו ָֹתּה לֵָאה .יַעֲ קֹ ב
ִ
ָאבִ ינּו ְמ ַקּיֵם אֶ ת הַ הֶ ְסּכֵם ּבְ נֶאֱ מָ נּות וְ עוֹבֵ ד ַּתחַ ת ֶׁשבַ ע ָׁשנִ ים עֶ ְׂש ִרים ָׁשנָה
ּולְ בַ ּסוֹף נֶאֱ לַץ לִ בְ רֹחַ ִמּבְ לִ י י ְִדיעַ ת לָבָ ן ,עַ ל ּפִ י מַ ְראֵ ה הַ ּנְ בּוָאה ֶׁשָאמַ ר ל ֹו קּום
ָארץ הַ ּזֹאת וְ ׁשּוב אֶ ל אֶ ֶרץ מ ֹול ְַד ֶּתָך .וְ כָאן מַ ְת ִחילָה מַ ּסֶ כֶת חֲ ָד ָׁשה
צֵ א ִמן הָ ֶ
ֶׁשל ְּתלָאוֹת לְ ִה ְתּכ ֹונֵן ל ִַּמפְ ּגָׁש ִעם לָבָ ן ּולְ ִה ְתוַ ּכֵחַ ִאּת ֹו עַ ל ּכָל הַ ְּתקּופָ ה ֶׁשל
ּומ ְתחַ ּיְבִ ים זֶה ָלזֶה ֶׁשּכָל
ְׁשהּות ֹו ִעם לָבָ ן ּוכְ פִ ּיּות טוֹבָ תוֹ .וְ ָאז הֵ ם ִמ ְתּפַ ּי ְִסים ִ
אֶ חָ ד י ְִׁשמֹ ר עַ ל ּכְ בוֹד ֹו ֶׁשל זּולָתוֹ.
הַ ּפֶ ֶרק הַ ּבָ א ּבְ חַ ּיֵי יַעֲ קֹ ב הּוא לְ ַתכְ נֵן ּכֵיצַ ד לְ ִה ְתמוֹדֵ ד ִעם אֶ חָ יו עֵ ָׂשו
ּומחַ ּפֵ ׂש ְּד ָרכִ ים לְ הַ כְ נִ יעַ
ֶׁשּכְ פִ י הַ ּנִ ְראֶ ה עֲ ַדיִן ֹלא ִה ְׁשלִ ים ִעם ִקּיּומ ֹו ֶׁשל יַעֲ קֹ בְ ,
אֶ ת יַעֲ קֹ ב ֶׁש ִאּלֵץ אוֹת ֹו לִ ְמּכֹר ּבְ כו ָֹרתוֹּ ,ובְ ִע ְקבוֹת זֹאת לִ זְ ּכוֹת ּבַ ּבְ ָרכוֹת ֶׁשל
ָאחיו ּבְ דוֹרוֹן ּגָדוֹל ֶׁש ָּׁשלַח לְ עֵ ָׂשו:
יִצחָ ק ,וְ ָאכֵן יַעֲ קֹ ב ָאבִ ינּו ִמ ְתּכ ֹונֵן לְ ַקּדֵ ם אֶ ת ִ
אתיִם וכו’ ,וְ הֵ כִ ין אֶ ת עַ ְצמ ֹו ּגַם לְ ִמלְ חָ מָ ה ִאם עֵ ָׂשו ִיּלָחֵ ם ִאּתוֹ ,וְ ִחּלֵק
ִעּזִ ים מָ ַ
ּומּלְ בַ ד זֶה נ ָָׂשא יַעֲ קֹ ב
ּומ ְׁשּפַ ְחּת ֹו ּכְ דֵ י ֶׁשּיּוכְ לּו לְ ִה ְתּג ֹונֵן ִמּפָ נָיוִ .
אֶ ת ְיל ָָדיו ִ
ָאחיו ִמּיַד עֵ ָׂשוּ ,גַם ִמ ִּמפְ ּגָׁש זֶה נִ ּצַ ל יַעֲ קֹ ב
ְּתפִ ּלָה לְ בו ֵֹרא ע ֹולָם ֶׁשּי ִַּצילֵהּו ִמּיַד ִ
ּותלָאו ָֹתיו ֹלא ּפָ ְסקּוּ ,ובָ ָאה ל ֹו צָ ַרת
וְ יָצָ א ּבְ ָׁשלוֹםְ ,
ּומלְ חֲ מו ָֹתיו ִעם ּתו ָֹׁשבֵ י הֶ עָ ִרים ְסבִ יבוֹת ְׁשכֶם.
ִּדינָה ִ
וְ ׁשּוב ּפָ ְק ָדה אוֹת ֹו צָ ַרת ּפְ ִט ַירת ָרחֵ ל ִאּמֵ נּוּ ,ולְ ִדבְ ֵרי
יקיםּ ,ולְ הַ ְראוֹת לָנּו ֶׁשהֵ ם
חז”ל ֶׁשה’ ְמנַּסֶ ה אֶ ת הַ ּצַ ִּד ִ
יתנִ ים וְ אֵ ינָם ְמאַ ּבְ ִדים אֶ ת אֱ מּונ ָָתם
עו ְֹמ ִדים אֵ ָ
ּובִ ְטח ֹונָם.
גּורי ָאבִ יו,
ָָארץ לִ ְמקוֹם ְמ ֵ
יַעֲ קֹ ב ָאבִ ינּו ח ֹוזֵר ל ֶ
וְ חו ֵֹׁשב ֶׁשּמֵ עַ ָּתה יִזְ ּכֶה לְ חַ ּיֵי ַׁשלְ וָ ה ,אַ ְך עַ ָּתה נָכ ֹונָה
ַאחים לְ יוֹסֵ ף
ל ֹו מַ ּסֶ כֶת חֲ ָד ָׁשה ֶׁשל ְּתלָאוֹתִׂ ,שנְ ַאת הָ ִ
ּבֶ ן זְ קּונָיו ֶׁשל יַעֲ קֹ בֶׁ ,שָאכֵן הֶ עֱנִ יק ל ֹו יַעֲ קֹ ב ּכָל מַ ה
ֶׁשּלָמַ ד ּבְ בֵ ית ִמ ְד ָרׁש ֹו ֶׁשל ֵׁשם וְ עֵ בֶ ר ,וְ זֹאת ִמּׁשּום
ֶׁשּיַעֲ קֹ ב ָרָאה ּב ֹו אֶ ת ִה ְתּגַּלְ מּות הַ חָ כְ מָ ה ,וְ כִ לְ ׁשוֹן
הַ ַּת ְרּגּום “אֲ ֵרי ּבַ ר חַ ּכִ ים הּוא לֵיּה”ּ .ולְ אוֹת הַ עֲ ָרכָה
ּתנֶת ז ֹו
ַאף הֵ כִ ין ל ֹו ּכְ ֹתנֶת ּפַ ִּסיםּ .ולְ ִדבְ ֵרי חז”ל ֻּכ ֹ
הָ י ְָתה ִסּבַ ת הַ ִּׂשנְ ָאה וְ הַ ִּקנְ ָאה ֶׁש ָרחֲ ׁשּו ל ֹו אֶ חָ יו וְ ג ְָרמָ ה
ידת יַעֲ קֹ ב ּובָ נָיו לְ ִמ ְצ ַריִםַ .אף חֲ לוֹמו ָֹתיו ֶׁשל
לִ ִיר ַ
יוֹסֵ ף ֶׁשּיַעֲ קֹ ב ָרָאה ּבָ הֶ ם מַ ְראֵ ה נְ בּוָאה וְ ִצּפָ ה וְ ִה ְמ ִּתין
ּומּכָל זֶה ִה ְׁש ַּתלְ ְׁשלָה ְמכִ ַירת
לִ ְראוֹת אֵ יְך יִּפֹ ל ָּדבָ רִ ,
יוֹסֵ ף עַ ל יְדֵ י אֶ חָ יו ,וְ צַ עֲ ר ֹו ֶׁשל יַעֲ קֹ ב עַ ל הֵ עָ לְ מּות ּבְ נ ֹו
חֲ בִ יבוֹּ ,ולְ ִדבְ ֵרי חז”ל ֶׁשּכָל הַ ְּמאֹ ָרעוֹת הַ ּלַלּו ֶׁשאֵ ְרעּו
לְ יַעֲ קֹ ב הָ יּו חֵ לֶק מֵ ִה ְׁש ַּתלְ ְׁשלּות ֶׁשּנוֹעֲ ָדה לְ הָ בִ יא
לְ ִקּיּום הַ ּגְ ז ֵָרה ֶׁשל וַ עֲ בָ דּום וְ ִעּנּו או ָֹתם ,וְ עַ ל זֶה ָּד ְרׁשּו
חז”ל אֶ ת הַ ּפָ סּוק לְ כּו חֲ זּו ִמפְ עֲ לוֹת ה’ נו ָֹרא עֲ לִ ילָה
ָאדם.
עַ ל ּבְ נֵי ָ

שליט“א

יוֹסֵ ף מּובָ ל לְ ִמ ְצ ַריִם עַ ל יְדֵ י סוֹחֲ ִרים ֶׁש ָּקנּוהּו ,וְ ַאחֲ ֵרי הַ ּסֵ בֶ ל וְ הַ ְּתלָָאה ֶׁשהָ יּו
ְמנַת חֶ לְ ק ֹו ּבַ ּבוֹר ֶׁשהֻ ְׁשלְַך לְ ָׁשם ,מַ ּגִ יעַ הּוא לְ ִמ ְצ ַריִם לְ בֵ ית ֹו ֶׁשל אֶ חָ ד ִמּסָ ִריסֵ י
ּפַ ְרעֹה ,וְ נִ ְדמֶ ה ל ֹו ֶׁש ִהּגִ יעַ אֶ ל הַ ְּמנּוחָ ה וְ הַ ּנַחֲ לָה ,וְ ָאז מַ זְ ּכִ ִירים ל ֹו ִמ ָּׁשמַ יִם ֶׁשהּוא
ּבַ ּגָלּות ,וְ ָלכֵן הּוא מַ ּגִ יעַ לְ בֵ ית הַ ּסֹהַ ר וְ ׁשוֹהֶ ה ָׁשם ְׁש ֵּתים עֶ ְׂש ֵרה ָׁשנָה ,עַ ד ֶׁש ִהּגִ יעָ ה
ּומּכָאן
צּורה ּפִ לְ ִאיתּ ,ומֵ אֲ פֵ לָה יָצָ א לְ אוֹר ּגָדוֹלִ .
עֵ ת ִׁש ְחרּור ֹו ִמּבֵ ית הַ ּסֹהַ ר ּבְ ָ
יד ָתם ֶׁשל יַעֲ קֹ ב ָאבִ ינּו
וָ הָ לְ ָאה נוֹעַ ד ל ֹו עַ ל יְדֵ י הַ הַ ְׁשּגָחָ ה הָ עֶ לְ י ֹונָה ַּתפְ ִקיד ּגָדוֹל ּבִ ִיר ָ
ּומ ְׁשּפַ ְחּת ֹו לְ ִמ ְצ ַריִם לְ ִקּיּום הַ ּגְ ז ֵָרה ּכִ י גֵר י ְִהיֶה ז ְַרעֲ ָך.
ִ
לְ ִסּכּוםִ ,מּכָל מַ ה ֶׁשהַ ּתו ָֹרה הַ ְּקדו ָֹׁשה ְמ ָתאֶ ֶרת לָנּו עַ ל חַ ּיֵי יַעֲ קֹ ב ּובָ נָיו לְ מֵ ִדים
ָאנּו ֶׁשּיַד הַ הַ ְׁשּגָחָ ה הָ עֶ לְ י ֹונָה ִהיא הַ ְּמנַהֶ לֶת אֶ ת הָ ע ֹולָם ּבְ כָל צַ עַ ד וְ ַׁשעַ ל ,וְ ׂשּומָ ה עַ ל
ָאדם לִ בְ טֹחַ ּולְ הַ אֲ ִמין ֶׁשּכָל מַ ה ֶׁשעו ִֹׂשים ִמן הַ ָּׁשמַ יִם הּוא לְ טוֹבָ הּ ,וכְ מ ֹו ֶׁשּיוֹסֵ ף
הָ ָ
ֹלהים חֲ ָׁשבָ ּה לְ טוֹבָ ה לְ מַ עַ ן עֲ ׂשֹה ּכַּיוֹם הַ ּזֶה לְ הַ חֲ יוֹת עַ ם ָרב” .וְ כְָך
אוֹמֵ ר לְ אֶ חָ יו “אֱ ִ
ָאדם צָ ִריְך לְ ַקּבֵ ל ּבֶ אֱ מּונָה ּובְ ַאהֲ בָ ה ֶׁשּיֵׁש ִמי ֶׁש ְּמנַהֵ ל אוֹת ֹו ִמּלְ מַ ְעלָה ּולְ טוֹבָ תוֹ.
ָ
וְ הַ ּבוֹטֵ חַ ּבַ ה’ חֶ סֶ ד יְסוֹבְ בֶ ּנּו.

ִמּׁשֹד עֲ נִ ּיִים – חַ ּיִים צָ דוֹק
עַ ל יו ְֹצאֵ י ִמ ְצ ַריִם נֶאֱ מַ ר ּכִ י ּבְ נֵי י ְִׂש ָראֵ ל ָׁשאֲ לּו מֵ הַ ִּמ ְצ ִרים ּכְ לֵי כֶסֶ ףְׂ ,שמָ לוֹת
ּוכְ לֵי זָהָ ב ,וְ ֹלא עוֹד ,אֵ לָא ֶׁש ִה ְתעַ ְּׁשרּו ּכְ ֶׁשהַ ּיָם ּפָ לַט אֶ ת ּגּופוֹת הַ ִּמ ְצ ִרים עַ ל
כּוׁשם ּוזְ הָ בָ ם.
ְר ָ
ְהּודים ֶׁשעָ לּו לְ י ְִׂש ָראֵ ל ִמ ֵּתימָ ןּ ,ובִ ְמיֻחָ ד הַ ּגַל הָ ַאחֲ רוֹן ֶׁשהֵ בִ יא
עַ ל מַ ְרּבִ ית הַ ּי ִ
"אם ַּגּנָבִ ים ּבָ אּו
לְ ִחּסּול ּג ֹולָה זוִֹ ,ה ְת ַקּיֵם הַ ּפָ סּוקִ :
יתה הֲ לוֹא יִגְ נְ בּו
לְ ָך ִאם ׁשו ְֹדדֵ י ַל ְילָה אֵ יְך נִ ְדמֵ ָ
"חּנָם נִ ְמּכ ְַר ֶּתם,
ַּדּיָם" (עובדיה א ,ה) א ֹו הַ ּפָ סּוקִ :
וְ ֹלא בְ כֶסֶ ף ִּתּגָאֵ לּו" (ישעיה נב ,ג).
עַ ל ַאף ֶׁשּיְהּודֵ י ֵּתימָ ן ֹלא נִ ְמנּו ִעם הַ ְּק ִהּלוֹת
ְהּודּיוֹת הָ עֲ ִׁשירוֹת ּבָ ע ֹולָם ,הֲ ֵרי הָ יּו ּבֵ ינֵיהֶ ם ּבְ כָל
הַ ּי ִ
זֹאת ּגַם עֲ ִׁש ִירים וַ אֲ ִמ ִידים ּבִ ְקנֵה ִמ ָּדה ְמקו ִֹמי,
יטיםּ ,ולְ הַ בְ ִּדיל,
ֹׁשת וְ ַתכְ ִׁש ִ
וְ ַאף לָעֲ נִ ּיִים הָ יּו ּכְ לֵי נְ ח ֶ
ּגַם ִספְ ֵרי קֹ דֶ ׁש וְ ִספְ ֵרי ּתו ָֹרהִ ,אם יְרֻ ָּׁשה מֵ ָאב
לְ בֵ ן ,א ֹו ְספָ ִרים ֶׁשּנִ כְ ְּתבּו וְ הֻ ְק ְּדׁשּו עַ ל י ָָדם לְ בָ ֵּתי
הַ ּכְ נֶסֶ תּ .בְ בָ ֵּתי הַ ּכְ נֶסֶ ת הַ ּגְ דוֹלִ ים ּבְ ֵתימָ ן ּובְ יִחּוד
ּבֶ עָ ִרים הַ ּגְ דוֹלוֹת ִה ְצטַ ּבְ רּו ּבְ מֶ ֶׁשְך הַ ּדוֹרוֹת ,עֲ ָׂשרוֹת
ִספְ ֵרי ּתו ָֹרה ּבְ כָל ּבֵ ית ּכְ נֶסֶ ת וְ כֵן ִספְ ֵרי קֹ דֶ ׁש ַרּבִ ים,
ֶׁשהָ יּו ּבִ בְ ִחינַת הֶ ְקּדֵ ׁש.
יָאתם הַ ּבְ הּולָה וְ הַ ּבִ לְ ִּתי ְמאֻ ְר ֶּגנֶת ֶׁשל יְהּודֵ י
י ְִצ ָ
ֵּתימָ ן ּתוְֹך ּפֶ ֶרק זְ מָ ן ָקצָ רִ ,אפְ ְׁש ָרה לִ ְׁש ֵכנֵיהֶ ם
כּוׁשם
הַ ּמֻ ְסל ִֵמים לְ נ ְַּׁשלָם ִמּנִ כְ סֵ יהֶ ם ּולְ נ ְַּצלָם מֵ ְר ָ
מּורה ִס ְמלִ ית עֲ בּור
מּורה ,א ֹו ּבִ ְת ָ
ּכִ ְמעַ ט לְ ֹלא ְּת ָ
הַ ּבָ ִּתים וְ הָ אֲ ָדמוֹת (לְ אֵ ּלֶה ֶׁשהָ יּו אֲ ָדמוֹת) .הּוא
הַ ּמַ ּצָ ב ּגַם לְ גַּבֵ י הַ ְּמטַ לְ ְטלִ ים ֶׁשּנִ ְמּכְ רּו ּבַ חֲ ִצי ִחּנָם
מּורה .הַ חֲ פָ ִצים ֶׁשֹּלא הֻ ְּצעּו
ּולְ ִע ִּתים חֻ ּלְ קּו לְ ֹלא ְּת ָ
לִ ְמכִ ָירה הָ יּו ּבְ ִע ַּקר ִספְ ֵרי הַ ּקֹדֶ ׁש וְ ִספְ ֵרי הַ ּתו ָֹרה.

ׁמיִם"
ֹּאמר ּו ָה ָבה נ ְִבנֶה ָּלנ ּו ִעיר ו ִּמ ְג ָּדל ְורֹאׁשוֹ ַב ָּש ַ
" ַוי ְ

ָׁשַאל הָ אֵ ימַ אם אֶ ת ַרּבִ י עַ ְמ ָרם" :אֵ יפֹ ה נִ ְמצֵ את עַ ָּתה הַ ּגְ נֵבָ ה"? עָ נָה ל ֹו הָ ָרבּ" :בְ מָ קוֹם
ּפְ לוֹנִ יִ ,הּנֵה ִּת ְראֶ ה ּבַ ּבַ ְקּבּוק אֵ יפֹ ה הַ ּמָ קוֹם".
ִמּיָד ִצּוָ ה הָ אֵ ימַ אם לְ הָ בִ יא עֲ ָגלָה ,וְ יַחַ ד ִעם ִמ ְסּפַ ר חַ ּיָלִ ים הָ לְ כּו לְ אוֹת ֹו מַ חֲ בוֹא ֶׁשהּוא
מַ ְחסָ ן ֶׁשל עֵ ִציםּ ,ומָ ְצאּו אֶ ת הַ ּמַ ְטמוֹן עַ ל ְמקוֹמוֹ .לְ ַאחַ ר ִמּכֵן ָק ָרא הָ אֵ ימַ אם לִ בְ נ ֹו
וְ ִהכְ נִ יס אוֹת ֹו לַחֲ ַדר הָ או ְֹר ִחים ,וְ הוֹכִ יח ֹו עַ ל ּפָ נָיו ,וְ הַ ּבֵ ן ּכָבַ ׁש אֶ ת ּפָ נָיו ּבַ ַּק ְר ָקע מֵ רֹב
ּבּוׁשה.
ָ
ּבּוׁשה ִאם י ְֵדעּו ֶׁשּבֶ ן הַ ּמֶ לְֶך הּוא
ּבֵ ית הָ אֵ ימַ אם ּכִ ּסּו עַ ל הַ ּמַ עֲ ֶׂשהּ ,כְ דֵ י ֶׁשֹּלא ִּתּג ֵָרם לָהֶ ם ָ
הַ ַּגּנָב .לְ ַאחַ ר אוֹת ֹו מַ עֲ ֶׂשה ּבָ ַרח הַ ּבֵ ן י ְִחיֵא לַעֲ ַּדן ,וְ נִ ְׁשַאר ּבַ עֲ ַּדן עַ ד לְ הֵ ָר ְצח ֹו ֶׁשל ָאבִ יו.
וְ עַ ל זֶה נֶאֱ מַ ר" :סוֹד ה' לִ ֵירָאיו" (תהלים כה ,יד).

ּגִ ּלּוי הַ ַּגּנָב  -סוֹפ ֹו ֶׁשל הַ ּמו ֵֹׁשל הֶ עָ ִריץ
'ּתפְ אֶ ֶרת ֵּתימָ ן')
(עַ ל ּפִ י הָ ָרב יְחֶ זְ ֵקאל ַׁש ְרעֲ ּבִ יִ ,מּתוְֹך הַ ּסֵ פֶ ר ִ

מַ עֲ ֶׂשה ּבָ אֵ ימַ אם י ְִחיֵא מֶ לְֶך ֵּתימָ ן ֶׁש ֶּנ ֱעלַם ל ֹו מַ ְטמוֹן זָהָ ב .הַ חֲ ָׁשד נָפַ ל עַ ל ּבֶ ן הָ אֵ ימַ אם,
ָאחיו ,אַ ְך ֹלא הָ י ְָתה ל ֹו ְרָאיָה חו ֶֹתכֶת.
ֶׁשּנִ ְק ָרא ַאף הּוא י ְִחיֵא .עַ לִ י ּבֶ ן הָ אֵ ימַ אם חָ ַׁשד ּבְ ִ
ּבּוׁשה לָאֵ ימַ אם ,הֶ חֱ לִ יט
ָ
ּומ ְׁשּפַ ְח ִּתי ֶׁשּיָכוֹל לִ גְ רֹם
מֵ ַאחַ ר וְ הָ יָה ְמדֻ ּבָ ר ּבְ ִענְ יָן ָרגִ יׁש ִ
ְהּודים ּבִ זְ מַ ּנוֹ ,הֲ ֹלא הּוא ַרּבִ י עַ ְמ ָרם קֹ ַרחֶׁ ,שהָ יָה יָדּועַ
עַ לִ י לְ ִה ְתיָעֵ ץ ִעם ַרּבָ ם ֶׁשל הַ ּי ִ
ּבְ פִ ְקחּות ֹו הַ ּנְ ִד ָירה ַאף ּבֵ ין הָ עַ ְרבִ ים.
ֹלׁשה י ִָמים ,וַ אֲ נִ י אֶ ְראֶ ה מַ ה נִ ָּתן לַעֲ ׂשוֹת ּבְ חַ ְסדֵ י הַ ֵּׁשםּ ,כְ מ ֹו
ָאמַ ר ל ֹו הָ ָרב ֵּתן לִ י ְׁש ָ
ְהּודים,
יׁשה לִ ְׁשכּונַת הַ ּי ִ
ֵאֹלהים ּפִ ְתרֹנִ ים"ּ .כְ ֶׁשחָ זַר ַרּבִ י עַ ְמ ָרם מֵ הַ ּפְ גִ ָ
ֶׁשָאמַ ר יוֹסֵ ף" :ל ִ
ָׁשלַח לִ ְקרֹא לְ ַרּבִ י חַ ּיִים ּכְ סַ אר ,וְ ִסּפֵ ר ל ֹו מֵ הַ ּנַעֲ ָׂשהָ .אמַ ר ל ֹו ַרּבִ י חַ ּיִים" :אֲ נִ י מַ ְסּכִ ים
לָבוֹא ִא ְּתָך ,אֲ בָ ל ּבִ ְתנַאי ֶׁשּגַם ַרּבִ י יְחֶ זְ ֵקאל ַׁש ְרעֲ ּבִ י יָבוֹא ִא ָּתנּוּ ,כִ י הּוא יָכוֹל לַעֲ זֹר
ּבָ ִענְ יָן"ַ .רּבִ י עַ ְמ ָרם ּפָ נָה לְ ַרּבִ י יְחֶ זְ ֵקאל וְ ָׂשח ל ֹו עַ ל הָ ִענְ יָן ,וְ הּוא ִה ְסּכִ ים ָל ֶלכֶת ִא ָּתם
לְ בֵ ית הָ אֵ ימַ אם.
יׁשיַ ,אחֲ ֵרי ְּתפִ ּלַת ַׁשחֲ ִרית ,הָ לְ כּו ְׁשל ְָׁש ָּתם לְ בֵ ית הָ אֵ ימַ אםּ .כְ ֶׁש ִהּגִ יעּו לְ בֵ ית
ּבְ יוֹם ְׁשלִ ִ
הָ אֵ ימַ אםּ ,פַ ּנּו ַרּבִ י עַ ְמ ָרם וְ ַרּבִ י חַ ּיִים לְ חֶ דֶ ר ְצ ָד ִדי ,וְ ִה ְמ ִּתיקּו סוֹד ּבֵ ינֵיהֶ םּ ,בְ עוֹד ַרּבִ י
יְחֶ זְ ֵקאל יו ֵֹׁשב ִעם הָ אֵ ימַ אם.
ּפִ ְתאוֹם יָצָ א ַרּבִ י חַ ּיִים מֵ הַ חֶ דֶ ר ִעם ּבַ ְקּבּוק ֵריק ,וְ נ ַָתן אוֹת ֹו לְ ַרּבִ י יְחֶ זְ ֵקאל ,וְ ָאמַ ר:
"מַ ּלֵא אֶ ת הַ ּבַ ְקּבּוק מַ יִם ּבִ ְדלִ י ִמן הַ ּבְ אֵ ר .וְ אַ ָּתה יוֹדֵ עַ ּכִ י ּדֶ ֶרְך הָ אֲ נ ִָׁשים לְ הַ עֲ לוֹת אֶ ת
הַ ּמַ יִם הַ ְּׁשאּובִ ים ּבַ ְּדלִ י ּולְ ָׁשפְ כָם לַּבְ ֵרכָהּ ,ומֵ הַ ּבְ ֵרכָה לְ תוְֹך ּכְ לֵיהֶ ם .וְ אַ ָּתה ַאל ִּת ַּקח
מַ יִם מֵ הַ ּבְ ֵרכָה אֵ לָא מֵ הַ ְּדלִ י י ָָׁשר לְ תוְֹך הַ ּבַ ְקּבּוק .לְ ַאחַ ר ֶׁש ְּתמַ ּלֵא אֶ ת הַ ּבַ ְקּבּוקְ ,סגֹ ר
אוֹתוֹ"ַ .רּבִ י יְחֶ זְ ֵקאל עָ ָׂשה ּכַאֲ ֶׁשר נֶאֱ מַ ר לוֹ ,וְ חָ זַר ִעם הַ ּבַ ְקּבּוק הַ ּמָ לֵא ּבְ מַ יִםַ .רּבִ י
עַ ְמ ָרם ִהכְ נִ יס ּפִ ּסַ ת נְ יָר לְ תוְֹך הַ ּבַ ְקּבּוק וְ לָחַ ׁש עָ לָיו.
לְ ַאחַ ר זְ מָ ן מָ ה ּפָ נָה לָאֵ ימַ אם וְ ָאמַ ר ל ֹו ֶׁשּי ְִס ַּתּכֵל לְ תוְֹך הַ ּבַ ְקּבּוק .הַ ּמֶ לְֶך ִה ְס ַּתּכֵל וְ ִהּנֵה
הּוא רוֹאֶ ה ּכְ עֵ ין חֶ דֶ ר ּגָדוֹל מָ לֵא אֲ נ ִָׁשיםּ ,ולְ פֶ ַתע נִ ְרָאה ּבְ נ ֹו י ְִחיֵא ע ֹוזֵב אֶ ת הַ חֶ דֶ ר,
ַארּגָז .עַ כְ ָׁשיו הָ יָה הַ ּמֶ לְֶך ּבָ טּוחַ לְ ֹלא סָ פֵ ק ֶׁשּיַד ּבְ נ ֹו
ּופ ֹונֶה אֶ ל חֲ ַדר הָ אוֹצָ ר וְ לו ֵֹקחַ ְ
ּבַ ּמַ עַ ל.

יֵׁש ִמ ְּק ִהּלוֹת י ְִׂש ָראֵ ל ֶׁשּנוֹהֲגִים לָקּום ְמאֻחָ ר יו ֵֹתר ּבְ יוֹם ַׁשּבַ ת קֹדֶ ׁש,
מֹרת הַ ּב ֶֹקר
אַ ְך ּבְ ק"ק ֵּתימָ ן ֹלא נָהֲגּו ּכֵן אֵ לָא לְהֵ פְֶך ,הָ יּו ָק ִמים ּבְ אַ ְׁש ֶ
וְ לו ְֹמ ִדים זְמָ ן ָרבֶׁ ,שּכֵן חָ ׁשּוב ְמאֹד הּוא לִּמּוד הַ ּתו ָֹרה ּבְ ַׁשּבָ ת.
חֲקים ּכְבִ ימוֹת הַ חוֹלֶׁ ,שּכֵן ְּדבָ ִרים
ּבִ פְ ָרט ֶׁשּבְ יוֹם ַׁשּבַ ת קֹדֶ ׁש אֵ ין ְמ ַׂש ִ
לִהיוֹת ּכְמ ֹו הַ נְהֲגו ֵֹתיהֶ ם ֶׁשל
סּורים .הַ נְהָ גוֹת הַ ְּיל ִָדים ְצ ִריכוֹת ְ
ַרּבִ ים אֲ ִ
עֲׂשּיוֹת עַ ל ּגְד ֹולֵי י ְִׂש ָראֵ ל ,חֲ ִס ִידים
עֲס ִיקים או ָֹתם ּבְ מַ ִ
הַ ּגְדוֹלִיםָ .לכֵן ּומַ ִ
עֲׂשה.
ַאנְׁשי מַ ֶ
וְ ֵ
לִקרֹא ,י ְֵׁשנִים ִעם אֲ בִ יהֶ ם ּבִ ְׁשעַ ת
לק"י ִָדים הַ ּגְדוֹלִים יו ֵֹתרֶׁ ,שּכְבָ ר יו ְֹד ִעים ְ
לק"יל
הַ ְּי
הֳריִם ,וְ הוֹלְכִים ִעּמ ֹו לְבֵית הַ ּכְ נֶסֶ ת ,לִלְמֹד ּתו ָֹרה ּבְ מֶ ֶׁשְך ּכַּמָ ה
הַ ֵּׁשנָה ּבַ ּצָ ַ
עד19.11.17--למניינם
מ-
למניינם)
22.10.17וֹת.עד
(מ-
ָׁשע

מרחשוון
מבצע
לחודשפורים
מבצע עד
19.2.17

10.3.17

ִּפ ְתרּו אֶ ת הַ ְּׁשאֵ לֹותִ ,מ ְלאּו אֶ ת הַ ִּמ ְׁש ְּבצֹות ,הַ ְת ִאימּו אֶ ת הַ ִּמ ְסּפָ ִרים
ּותגַּלּו ַמה ּפֵ רּוׁש הַ ִּפ ְתגָם הַ ָּׁשגּור ְּב ִפי
ׁשּורת הַ ִּמ ְׁש ְּבצֹות ֶׁש ְּל ַמּטָ ה ְ
ְל ַ
ימןִׁ .ש ְלחּו וְאּולַ י ִּתזְ ּכּו...
בֹותינּו ְּב ֵת ָ
אֲ ֵ

אּדחַ ,מא יְקּול אַ ח"
הַ ִּפ ְתגָם ִּב ְמקֹורֹו הּוא" :אֲ ִלי י ְִׁש ִּתי אַ ַּד ַ
אֹותּה נָהֲ גּו ִלקר ֹא ְּבעֶ ֶרב ַׁשּבָ ת
ְ .1מגִ ּלָ ה ָ
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ְׁ .4שמֹו ֶׁשל ֶמלֶ ְך ּגְ ָרר
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ימן
ׁשֹור ֵרי ֵּת ָ
ֵׁ .2שם ִמ ְׁשּפַ ְחּתֹו ֶׁשל ּגְ דֹול ְמ ְ
8 20
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ימן
ִ .5עיר הַ ִּב ָירה ֶׁשל ֵּת ָ
1 15 14 16
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ראשון
ממקור
צבעונית
אסתר -
מגילת

בדור
תימןחיי
המתאר את
ספר
בתימןעל פי
היהודיםושאמי
יע“א בלדי
כמנהג כל ק“ק
מזקני
כ1000-
האחרון עפ"י
וחכמיה
עםזקני תימן
ראיונותמפי
המקובלת בידינו
המסורת
מול
סופרים שורה
עוסקעמוד תיקון
מנוקד מול
ובכללם:
בנושאים רבים
עמודתימן.

תזונה,הדקדוק“
כולל“ :חלק
שורה
תעסוקה,
שורות-המלך.החומר,
ילדות21ונעורים ,חיי
ערוך ע“י
קריאת המגילה
למהרי“ץ זצוק“ל,
מבנה
המשפחתי,
היתומיםסדרהתא
גזירת
רפואהגרסאות
רבנים ,חילופי
שליט“א וכן
פנחסמסקורח
הרה“ג
ותמותה,
החסות,
הקהילות,
מוסלמים
יחסי
ודעות,
אמונות
הכנסת,
בתי
מהדורא חדשה צבעונית ומתוקנת.
לישראל23ועוד.
מתימן
גודל ספר  24ס”מ \  17ס”מ
ס”מ
ספר  16ס”מ \
ויהודים ,העליה גודל
במחיר
במחירשל:של 8 :ש"חש"ח
במקום 15 :ש"ח
במקום 100 :ש"ח
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המבצע מוגבל ללקוחות פרטיים ולא למשווקים
למשווקים
פרטיים ולא
ללקוחות
מוגבל
המבצע
גמר המלאי.
בלבד ,עד
התשע”ז
פורים
ועד

ולחודש מרחשוון התשע”ח בלבד ,עד גמר המלאי.

לשבתועוד.
מתקפלתלשבת
פלטה מתקפלת
לפיתות * פלטה
* ספרים טליתות דיסקים לבוש תימני גריל
ועוד.
ספרים * *טליתות * *דיסקים * *לבוש תימני **גריל לפיתות *
*
בני-ברקמוצרינו גם
רחוב בירנבוים  ,26ניתן להשיג את
א’-ה’:ב ,10:00-21:00:יום ו’9:00-13:00 :
טל 03-6781444:ניידwww.nosachteiman.co.il 053-3336661:
 052-6644363 ,08-9333130סניף יבנה ,קניון קנדי סנטר

מוצרינוגם
אתמוצרינו
את
ניתן להשיג
מחלקת כתבי היד ב"נוסח תימן"ניתן
שימורגםב:ב:כתבי היד התימנים
למטרת
להשיג

"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"

 .6הַ ּבֵ ן הַ ְּׁש ִמינִ י ֶׁשל ַיעֲקֹ ב אָ ִבינּו
9 19 18 14

3 14 5 19

2

ימן ְל ַת ְרּגֵם
ְהּודי ֵּת ָ
ּתֹורה ,אֹותֹו נֹוהֲ גִ ים י ֵ
.7מחַ ּבֵ ר הַ ַּת ְרּגּום לַ ָ
ְ
1

4 9 21 14 4

17

ִמצְ אּו אֶ ת הַ ִּפ ְתגָם הַ ִּמ ְס ַּת ֵּתר!
3 16 4 22 3

19 1

3 18 2 3

9 1

22 5 1 2

זוכה החודש

8 1 4 13

2 9

הַ ֶּילֶד הַ ּנ ִָעים יאיר ציון דוד הי"ו
ּבֵ ין הַ ּפו ְֹת ִרים נְ כ ֹונָה יֻגְ ָרל מַ כְ וַ אט ְמפֹ ָאר,
אֶ ת הַ ּפִ ְתרוֹנוֹת יֵׁש לִ ְׁשֹלחַ לִ ְׁשמּואֵ ל מַ ְחפּוד  -הַ ּגְ ָר"א  1רֹאׁש הָ עַ יִן.
נִ ָּתן לְ מַ ּמֵ ׁש אֶ ת הַ ּזְ כִ ּיָה ּבְ "נוֹסַ ח ֵּתימָ ן" ּבִ ִירינְ ּב ֹויְם ּ 26בְ נֵי ּבְ ָרק.

דפוס נהרי בע”מ 050-5354235

מבצע לחודש חשון

ּ .3כִ ּנּוי ִל ְק ִריאַ ת ּפֶ ֶרק קכג ִמ ְּת ִה ִּלים ְּבמֹוצָאֵ י ַׁשּבָ ת
5

8

2

5

9

13

תודתנו שלוחה לאדם בן נון על הניקוד והגהה ,ולרב אלישע חן שליט"א על העזרה.

לִּמּוד הַ ּתו ָֹרה ּבְ ַׁשּבָ ת

ּוׁשמ ֹו עַ ּבַ אס.
עוֹד סֻ ּפַ רֶׁ ,שּפַ עַ ם ּבָ ִעיר מֲ נַאכֵּה ֶׁ -שהָ י ְָתה מֶ ְרּכַז ְמחוֹז חַ ַרז  -הָ יָה מו ֵֹׁשל ְ
ְהּודי נִ כְ ּבָ ד ּבְ ֵׁשם חַ ּיִים יַמֲ נִ י הַ לְ וָ ָאהָ .אמַ ר ל ֹו חַ ּיִים יַמֲ נִ י:
אוֹת ֹו עַ ּבַ אס ּבִ ֵּקׁש ּפַ עַ ם ִמּי ִ
"אֵ ין לִ י"ִ .ה ְת ַרּגֵז הַ ּמו ֵֹׁשל וְ הֵ חֵ ל לְ הַ ּכוֹת אֶ ת חַ ּיִים יַמֲ נִ י.
ּבֵ ינ ַָתיִם ִהזְ ִעיקּו אֶ ת ּבְ נ ֹו ֶׁשל חַ ּיִיםֶׁ ,שּגַם הּוא נִ ְק ָרא חַ ּיִים (נִ פְ טָ ר ּבְ ֵׂשיבָ ה טוֹבָ ה ּבְ ִק ְריַת
יהּודי ּבְ ֵׁשם ַאבְ ָרהָ ם ַׁש ְרעֲ ּבִ יּ ,דוֹד ֹו ֶׁשל ַרּבִ י
אוֹנוֹ)ּ .בִ ְראוֹת ֹו אֶ ת ָאבִ יו מֻ ּכֶהָ ,רץ מַ הֵ ר לִ ִ
יְחֶ זְ ֵקאל ַׁש ְרעֲ ּבִ יֶׁ ,שהָ יָה ּבַ עַ ל הַ ְׁשּפָ עָ ה אֵ צֶ ל הָ עַ ְרבִ ים ,וְ ִסּפֵ ר ל ֹו מֵ הָ ִענְ יָןּ .כָל הַ ּמַ עֲ ֶׂשה
הַ ּזֶה ִה ְת ַרחֵ ׁש ּבְ בֵ ית הַ ִּמ ְׁשּפָ ט ֶׁשּבְ מֲ נַאכֵּהַ .אבְ ָרהָ ם ַׁש ְרעֲ ּבִ י ִהזְ ָּד ֵרז לְ הַ ּגִ יעַ לְ ָׁשם ,וְ עָ מַ ד
ּוׁשָאל ֹו לָּמָ ה ִהּכָה אֶ ת חַ ּיִים יַמֲ נִ י? עָ נָה ל ֹו הַ ּמו ֵֹׁשלּ" :בִ ַּק ְׁש ִּתי ִמּמֶ ּנּו
ּבִ פְ נֵי הַ ּמו ֵֹׁשל ְ
הַ לְ וָ ָאה ,וְ ָאמַ ר אֵ ין לִ י .אֲ נִ י ִמת ַּכּוֵן לְ הַ חֲ זִ יר ל ֹו אֶ ת הַ הַ לְ וָ ָאה ַאחֲ ֵרי ּכַּמָ ה חֳ ָד ִׁשיםִ ,מּמַ ה
הּוא חו ֵֹׁשׁש ֶׁשֹּלא ַאחֲ זִ יר"?! ִמּפֹ ה לְ ָׁשם עָ זַב הַ ּמו ֵֹׁשל אֶ ת חַ ּיִים יַמֲ נִ י לְ נַפְ ׁשוֹ.
ְהּודים הֶ חֱ לִ יטּו לְ ִה ְתאַ ּסֵ ף ּבְ בֵ ית הַ ּכְ נֶסֶ ת ,וְ לִ ְקרֹא ְּת ִהּלִ ים לְ מַ ּפַ לְ ּת ֹו ֶׁשל הָ ָר ָׁשע.
הַ ּי ִ
ּותׁשּועַ ת ה' ּכְ הֶ ֶרף עַ יִן .לְ מָ חֳ ַרת הַ ּיוֹםָ ,רכַב ּבְ נ ֹו ֶׁשל אוֹת ֹו מו ֵֹׁשל עַ ל הַ ּסּוסּ ,ולְ פֶ ַתע
ְ
הֵ חֵ ל הַ ּסּוס לְ ִה ְׁשּת ֹולֵל ,מָ עַ ד מֵ הָ הָ ר וְ ִה ְתּגַלְ ּגֵל יַחַ ד ִעם רוֹכְ ב ֹו ל ְַּתהוֹם ,וְ ֹלא נו ַֹתר מֵ הֶ ם
ֹלׁשה י ִָמים נ ְָׁשרּו אֵ בָ ָריו אֶ חָ ד
אֵ לָא חֲ ִתיכוֹתּ.גַם ּבַ ּמו ֵֹׁשל ּפָ גְ עָ ה ִמ ַּדת הַ ִּדיןּ ,ובְ מֶ ֶׁשְך ְׁש ָ
ַאחֲ ֵרי הַ ֵּׁשנִ י ,עַ ד ֶׁשּנִ ּגַף ּומֵ תּ" .כֵן יֹאבְ דּו ּכָל א ֹויְבֶ יָך ה"'.
יתם ֶׁשּכָל ּכְָך מַ הֵ ר
ְהּודים" :מַ ה עֲ ִׂש ֶ
לְ ַאחַ ר ִמּכֵן הָ יּו חֵ לֶק מֵ הָ עַ ְרבִ ים ׁשוֹאֲ לִ ים אֶ ת הַ ּי ִ
ְהּודיםֹ" :לא עָ ִׂשינּו ּכְ לּום ,הּוא הֵ בִ יא
ָאמרּו לָהֶ ם הַ ּי ִ
הַ ּמו ֵֹׁשל ּובְ נ ֹו ִקּבְ לּו מַ ּכָה ָּכזֹאת"? ְ
אֶ ת זֶה עַ ל עַ ְצמוֹ".
ּגַם הָ אֵ ימַ אם ָׁשמַ ע עַ ל זֶה ,וְ ָׁשלַח מו ֵֹׁשל ַאחֵ ר לְ מַ ּלֵא אֶ ת ְמקוֹם הַ ּמו ֵֹׁשל הַ ּמֵ ת .אַ ְך ֹלא
ְהּודיםּ ,כִ י ּכָל הַ ּנ ֹוגֵעַ ּבָ הֶ ם ֹלא ִיּנ ֶָקה .וְ עַ ל זֶה
לִ פְ נֵי ֶׁש ִהזְ ִהיר אוֹת ֹו לְ בַ ל יָעֵ ז ָלגַעַ ת ּבַ ּי ִ
ּומ ְׁשּפַ ט עֲ נִ ּיִים י ִֵּתן( ":איוב לו ,ו)
נֶאֱ מָ רֹ" :לא יְחַ ּיֶה ָר ָׁשע ִ

