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לק”י

זמני כניסת ויציאת השבת

ַעל יֹוְצֵאי ִמְצַרִים ֶנֱאַמר ִּכי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָׁשֲאלּו ֵמַהִּמְצִרים ְּכֵלי ֶכֶסף, ְׂשָמלֹות 
ּוְכֵלי ָזָהב, ְוֹלא עֹוד, ֵאָלא ֶׁשִהְתַעְּׁשרּו ְּכֶׁשַהָּים ָּפַלט ֶאת ּגּופֹות ַהִּמְצִרים ַעל 

ְרכּוָׁשם ּוְזָהָבם.
ַעל ַמְרִּבית ַהְּיהּוִדים ֶׁשָעלּו ְלִיְׂשָרֵאל ִמֵּתיָמן, ּוִבְמיָֻחד ַהַּגל ָהַאֲחרֹון ֶׁשֵהִביא 
ְלִחּסּול ּגֹוָלה זֹו, ִהְתַקֵּים ַהָּפסּוק: "ִאם ַּגָּנִבים ָּבאּו 
ִיְגְנבּו  ֲהלֹוא  ִנְדֵמיָתה  ֵאיְך  ַלְיָלה  ׁשֹוְדֵדי  ִאם  ְלָך 
ַּדָּים" )עובדיה א, ה( אֹו ַהָּפסּוק: "ִחָּנם ִנְמַּכְרֶּתם, 

ְוֹלא ְבֶכֶסף ִּתָּגֵאלּו" )ישעיה נב, ג(.
ַהְּקִהּלֹות  ִעם  ִנְמנּו  ֹלא  ֵּתיָמן  ֶׁשְּיהּוֵדי  ַאף  ַעל 
ַהְּיהּוִדּיֹות ָהֲעִׁשירֹות ָּבעֹוָלם, ֲהֵרי ָהיּו ֵּביֵניֶהם ְּבָכל 
ְמקֹוִמי,  ִמָּדה  ִּבְקֵנה  ַוֲאִמיִדים  ֲעִׁשיִרים  ַּגם  ֹזאת 
ְוַאף ָלֲעִנִּיים ָהיּו ְּכֵלי ְנֹחֶׁשת ְוַתְכִׁשיִטים, ּוְלַהְבִּדיל, 
ֵמָאב  ְיֻרָּׁשה  ִאם  ּתֹוָרה,  ְוִסְפֵרי  ֹקֶדׁש  ִסְפֵרי  ַּגם 
ְלֵבן, אֹו ְסָפִרים ֶׁשִּנְכְּתבּו ְוֻהְקְּדׁשּו ַעל ָיָדם ְלָבֵּתי 
ּוְבִיחּוד  ְּבֵתיָמן  ַהְּגדֹוִלים  ַהְּכֶנֶסת  ְּבָבֵּתי  ַהְּכֶנֶסת. 
ֶּבָעִרים ַהְּגדֹולֹות ִהְצַטְּברּו ְּבֶמֶׁשְך ַהּדֹורֹות, ֲעָׂשרֹות 
ִסְפֵרי ּתֹוָרה ְּבָכל ֵּבית ְּכֶנֶסת ְוֵכן ִסְפֵרי ֹקֶדׁש ַרִּבים, 

ֶׁשָהיּו ִּבְבִחיַנת ֶהְקֵּדׁש.
ְיהּוֵדי  ֶׁשל  ְמֻאְרֶּגֶנת  ְוַהִּבְלִּתי  ַהְּבהּוָלה  ְיִציָאָתם 
ִלְׁשֵכֵניֶהם  ִאְפְׁשָרה  ָקָצר,  ְזָמן  ֶּפֶרק  ּתֹוְך  ֵּתיָמן 
ֵמְרכּוָׁשם  ּוְלַנְּצָלם  ִמִּנְכֵסיֶהם  ְלַנְּׁשָלם  ַהֻּמְסֵלִמים 
ֲעבּור  ִסְמִלית  ִּבְתמּוָרה  אֹו  ְּתמּוָרה,  ְלֹלא  ִּכְמַעט 
הּוא  ֲאָדמֹות(.  ֶׁשָהיּו  )ְלֵאֶּלה  ְוָהֲאָדמֹות  ַהָּבִּתים 
ַּבֲחִצי ִחָּנם  ֶׁשִּנְמְּכרּו  ַהְּמַטְלְטִלים  ְלַגֵּבי  ַהַּמָּצב ַּגם 
ּוְלִעִּתים ֻחְּלקּו ְלֹלא ְּתמּוָרה. ַהֲחָפִצים ֶׁשֹּלא ֻהְּצעּו 

ִלְמִכיָרה ָהיּו ְּבִעַּקר ִסְפֵרי ַהֹּקֶדׁש ְוִסְפֵרי ַהּתֹוָרה.

*לפי זמן ת”א.
לזמן ירושלים יש להוריד 
15 דקות לכניסת השבת,
לזמן חיפה להוריד 9 
דקות לכניסת השבת.
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ֶׁשל  ּוְבִריָחתֹו  ִּביִציָאתֹו  ַנֲעֹסק  ָּפָרׁשֹות  ִמְסַּפר  ְּבעֹוד 
ְלָהְרגֹו,  ֶׁשּזֹוֵמם  ֵמָאִחיו  ְּבִריָחה  הֹוָריו,  ִמֵּבית  ָאִבינּו  ַיֲעֹקב 
ִויִציָאה ְּבִמְצַות הֹוָריו ֶאל ָחָרן ְלדֹודֹו ָלָבן, ְּבַמָּטָרה ָלֵׂשאת 
ְלִאָּׁשה ַאַחת ִמְּבנֹות ּדֹודֹו ָלָבן. ִמָּפָרַׁשת ַוֵּיֵצא ָוָהְלָאה ָאנּו עֹוְסִקים ִּבְתָלאֹוָתיו 
ְּבִמְצַות  ֱאִליַפז  ַאֲחָריו  ֶׁשִּניֵהל  ֵמַהִּמְרָּדף  חּוץ  ַּבּתֹוָרה,  ַהְּמֹפָרׁשֹות  ַיֲעֹקב  ֶׁשל 
ְוֶהָעִני  ַנְפׁשֹו,  ֵחֶלף  ְרכּוׁשֹו  ֶאת  לֹו  ֶׁשִּיַּקח  ְלַׁשְכְנעֹו  ִהְצִליַח  ֶׁשַּיֲעֹקב  ַעד  ָאִביו 
ָחׁשּוב ַּכֵּמת. ְמֻלֶּוה ְּבִבְרַּכת ה’ ְוַהְבָטָחתֹו ַּבֲחלֹום ַהֻּסָּלם ְוִהֵּנה ָאֹנִכי ִעָּמְך וכו’ 
ַוֲהִׁשֹבִתיָך ֶאל ָהֲאָדָמה ַהֹּזאת. ּוְמֻעָּדד ֵמֲחלֹום ַהְּנבּוָאה נֹוֵׂשא ַיֲעֹקב ֶאת ַרְגָליו 
ְּבַמָּסעֹו ְלֵעֶבר ָחָרן ְוזֹוֶכה ִלְקִפיַצת ַהֶּדֶרְך ְּבַדְרּכֹו ְלָחָרן. ְוָכאן ַמְתִחיָלה ַמֶּסֶכת 
ְּתָלאֹות ְלִהְתמֹוֵדד ִעם ַּתְחּבּולֹות ְוַרָּמאּויֹות ּדֹודֹו ֶׁשַּלְמרֹות ַהֶהְסֵּכם ֵּביֵניֶהם 
ֶׁשל ֲעבֹוַדת ֶׁשַבע ָׁשִנים ְּתמּוַרת ָרֵחל ֶׁשַּיֲעֹקב ָרָאה ֶאת ֲעִתידֹו ִעָּמּה ְּבִבְנַין ֵּביתֹו 
ַיֲעֹקב  ֵלָאה.  ַּבֲאחֹוָתּה  ָרֵחל  ֶאת  לֹו  ַמֲחִליף  ָהַרַּמאי  ָהֲאַרִּמי  ְוָלָבן  ּוִמְׁשַּפְחּתֹו, 
ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים  ָׁשִנים  ֶׁשַבע  ַּתַחת  ְועֹוֵבד  ְּבֶנֱאָמנּות  ַהֶהְסֵּכם  ֶאת  ְמַקֵּים  ָאִבינּו 
ּוְלַבּסֹוף ֶנֱאַלץ ִלְבֹרַח ִמְּבִלי ְיִדיַעת ָלָבן, ַעל ִּפי ַמְרֵאה ַהְּנבּוָאה ֶׁשָאַמר לֹו קּום 
ֵצא ִמן ָהָאֶרץ ַהֹּזאת ְוׁשּוב ֶאל ֶאֶרץ מֹוַלְדֶּתָך. ְוָכאן ַמְתִחיָלה ַמֶּסֶכת ֲחָדָׁשה 
ַהְּתקּוָפה ֶׁשל  ָּכל  ַעל  ִאּתֹו  ּוְלִהְתַוֵּכַח  ָלָבן  ִעם  ַלִּמְפָּגׁש  ְלִהְתּכֹוֵנן  ְּתָלאֹות  ֶׁשל 
ְׁשהּותֹו ִעם ָלָבן ּוְכִפּיּות טֹוָבתֹו. ְוָאז ֵהם ִמְתַּפְּיִסים ּוִמְתַחְּיִבים ֶזה ָלֶזה ֶׁשָּכל 

ֶאָחד ִיְׁשֹמר ַעל ְּכבֹודֹו ֶׁשל זּוָלתֹו.
ֵעָׂשו  ֶאָחיו  ִעם  ְלִהְתמֹוֵדד  ֵּכיַצד  ְלַתְכֵנן  הּוא  ַיֲעֹקב  ְּבַחֵּיי  ַהָּבא  ַהֶּפֶרק 
ֶׁשְּכִפי ַהִּנְרֶאה ֲעַדִין ֹלא ִהְׁשִלים ִעם ִקּיּומֹו ֶׁשל ַיֲעֹקב, ּוְמַחֵּפׂש ְּדָרִכים ְלַהְכִניַע 
ֶׁשל  ַּבְּבָרכֹות  ִלְזּכֹות  ֹזאת  ּוְבִעְקבֹות  ְּבכֹוָרתֹו,  ִלְמֹּכר  ֶׁשִאֵּלץ אֹותֹו  ַיֲעֹקב  ֶאת 
ִיצָחק, ְוָאֵכן ַיֲעֹקב ָאִבינּו ִמְתּכֹוֵנן ְלַקֵּדם ֶאת ָאִחיו ְּבדֹורֹון ָּגדֹול ֶׁשָּׁשַלח ְלֵעָׂשו: 
ִעִּזים ָמאַתִים וכו’, ְוֵהִכין ֶאת ַעְצמֹו ַּגם ְלִמְלָחָמה ִאם ֵעָׂשו ִיָּלֵחם ִאּתֹו, ְוִחֵּלק 
ַיֲעֹקב  ָנָׂשא  ֶזה  ּוִמְּלַבד  ִמָּפָניו.  ְלִהְתּגֹוֵנן  ֶׁשּיּוְכלּו  ְּכֵדי  ּוִמְׁשַּפְחּתֹו  ְיָלָדיו  ֶאת 
ְּתִפָּלה ְלבֹוֵרא עֹוָלם ֶׁשַּיִּציֵלהּו ִמַּיד ָאִחיו ִמַּיד ֵעָׂשו, ַּגם ִמִּמְפָּגׁש ֶזה ִנַּצל ַיֲעֹקב 

ָצַרת  לֹו  ּוָבָאה  ָּפְסקּו,  ֹלא  ּוְתָלאֹוָתיו  ְּבָׁשלֹום,  ְוָיָצא 
ִּדיָנה ּוִמְלֲחמֹוָתיו ִעם ּתֹוָׁשֵבי ֶהָעִרים ְסִביבֹות ְׁשֶכם. 
ּוְלִדְבֵרי  ִאֵּמנּו,  ָרֵחל  ְּפִטיַרת  ָצַרת  ָּפְקָדה אֹותֹו  ְוׁשּוב 
חז”ל ֶׁשה’ ְמַנֶּסה ֶאת ַהַּצִּדיִקים, ּוְלַהְראֹות ָלנּו ֶׁשֵהם 
ֱאמּוָנָתם  ֶאת  ְמַאְּבִדים  ְוֵאיָנם  ֵאיָתִנים  עֹוְמִדים 

ּוִבְטחֹוָנם.
ָאִביו,  ְמגּוֵרי  ִלְמקֹום  ָלָאֶרץ  חֹוֵזר  ָאִבינּו  ַיֲעֹקב 
ָנכֹוָנה  ַעָּתה  ַאְך  ַׁשְלָוה,  ְלַחֵּיי  ִיְזֶּכה  ֶׁשֵּמַעָּתה  ְוחֹוֵׁשב 
לֹו ַמֶּסֶכת ֲחָדָׁשה ֶׁשל ְּתָלאֹות, ִׂשְנַאת ָהַאִחים ְליֹוֵסף 
ַיֲעֹקב ָּכל ַמה  ֶהֱעִניק לֹו  ַיֲעֹקב, ֶׁשָאֵכן  ְזקּוָניו ֶׁשל  ֶּבן 
ִמּׁשּום  ְוֹזאת  ְוֵעֶבר,  ֵׁשם  ֶׁשל  ִמְדָרׁשֹו  ְּבֵבית  ֶׁשָּלַמד 
ְוִכְלׁשֹון  ַהָחְכָמה,  ִהְתַּגְּלמּות  ֶאת  ּבֹו  ָרָאה  ֶׁשַּיֲעֹקב 
ַהַּתְרּגּום “ֲאֵרי ַּבר ַחִּכים הּוא ֵליּה”. ּוְלאֹות ַהֲעָרָכה 
זֹו  ֻּכֹּתֶנת  חז”ל  ּוְלִדְבֵרי  ַּפִּסים.  ְּכֹתֶנת  לֹו  ֵהִכין  ַאף 
ָהְיָתה ִסַּבת ַהִּׂשְנָאה ְוַהִּקְנָאה ֶׁשָרֲחׁשּו לֹו ֶאָחיו ְוָגְרָמה 
ֶׁשל  ֲחלֹומֹוָתיו  ַאף  ְלִמְצַרִים.  ּוָבָניו  ַיֲעֹקב  ִליִריַדת 
יֹוֵסף ֶׁשַּיֲעֹקב ָרָאה ָּבֶהם ַמְרֵאה ְנבּוָאה ְוִצָּפה ְוִהְמִּתין 
ְמִכיַרת  ִהְׁשַּתְלְׁשָלה  ֶזה  ּוִמָּכל  ָּדָבר,  ִיֹּפל  ֵאיְך  ִלְראֹות 
יֹוֵסף ַעל ְיֵדי ֶאָחיו, ְוַצֲערֹו ֶׁשל ַיֲעֹקב ַעל ֵהָעְלמּות ְּבנֹו 
ֲחִביבֹו, ּוְלִדְבֵרי חז”ל ֶׁשָּכל ַהְּמֹאָרעֹות ַהַּללּו ֶׁשֵאְרעּו 
ְלָהִביא  ֶׁשּנֹוֲעָדה  ֵמִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ֵחֶלק  ָהיּו  ְלַיֲעֹקב 
ְלִקּיּום ַהְּגֵזָרה ֶׁשל ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו אֹוָתם, ְוַעל ֶזה ָּדְרׁשּו 
חז”ל ֶאת ַהָּפסּוק ְלכּו ֲחזּו ִמְפֲעלֹות ה’ נֹוָרא ֲעִליָלה 

ַעל ְּבֵני ָאָדם.

ַמִים"  ל ְורֹאׁשֹו ַבשָּׁ נּו ִעיר ּוִמְגדָּ אְמרּו ָהָבה ִנְבֶנה לָּ " ַוֹיּ

יֹוֵסף מּוָבל ְלִמְצַרִים ַעל ְיֵדי סֹוֲחִרים ֶׁשָּקנּוהּו, ְוַאֲחֵרי ַהֵּסֶבל ְוַהְּתָלָאה ֶׁשָהיּו 
ִמָּסִריֵסי  ֶאָחד  ֶׁשל  ְלֵביתֹו  ְלִמְצַרִים  הּוא  ַמִּגיַע  ְלָׁשם,  ֶׁשֻהְׁשַלְך  ַּבּבֹור  ֶחְלקֹו  ְמַנת 
ַמְזִּכיִרים לֹו ִמָּׁשַמִים ֶׁשהּוא  ְוַהַּנֲחָלה, ְוָאז  ְוִנְדֶמה לֹו ֶׁשִהִּגיַע ֶאל ַהְּמנּוָחה  ַּפְרֹעה, 
ַּבָּגלּות, ְוָלֵכן הּוא ַמִּגיַע ְלֵבית ַהֹּסַהר ְוׁשֹוֶהה ָׁשם ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה, ַעד ֶׁשִהִּגיָעה 
ּוִמָּכאן  ָּגדֹול.  ְלאֹור  ָיָצא  ּוֵמֲאֵפָלה  ִּפְלִאית,  ְּבצּוָרה  ַהֹּסַהר  ִמֵּבית  ִׁשְחרּורֹו  ֵעת 
ָוָהְלָאה נֹוַעד לֹו ַעל ְיֵדי ַהַהְׁשָּגָחה ָהֶעְליֹוָנה ַּתְפִקיד ָּגדֹול ִּביִריָדָתם ֶׁשל ַיֲעֹקב ָאִבינּו 

ּוִמְׁשַּפְחּתֹו ְלִמְצַרִים ְלִקּיּום ַהְּגֵזָרה ִּכי ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך.
ְלִסּכּום, ִמָּכל ַמה ֶׁשַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ְמָתֶאֶרת ָלנּו ַעל ַחֵּיי ַיֲעֹקב ּוָבָניו ְלֵמִדים 
ָאנּו ֶׁשַּיד ַהַהְׁשָּגָחה ָהֶעְליֹוָנה ִהיא ַהְּמַנֶהֶלת ֶאת ָהעֹוָלם ְּבָכל ַצַעד ְוַׁשַעל, ְוׂשּוָמה ַעל 
ָהָאָדם ִלְבֹטַח ּוְלַהֲאִמין ֶׁשָּכל ַמה ֶׁשעֹוִׂשים ִמן ַהָּׁשַמִים הּוא ְלטֹוָבה, ּוְכמֹו ֶׁשּיֹוֵסף 
אֹוֵמר ְלֶאָחיו “ֱאֹלִהים ֲחָׁשָבּה ְלטֹוָבה ְלַמַען ֲעֹׂשה ַּכּיֹום ַהֶּזה ְלַהֲחיֹות ַעם ָרב”. ְוָכְך 
ּוְלטֹוָבתֹו.  ִמְּלַמְעָלה  אֹותֹו  ֶׁשְּמַנֵהל  ִמי  ֶׁשֵּיׁש  ּוְבַאֲהָבה  ֶּבֱאמּוָנה  ְלַקֵּבל  ָצִריְך  ָאָדם 

ְוַהּבֹוֵטַח ַּבה’ ֶחֶסד ְיסֹוְבֶבּנּו.

ִמֹּׁשד ֲעִנִּיים – ַחִּיים ָצדֹוק

כניסה
17:41
17:34
16:27
16:22
16:18

פרשה
נח

לך לך
וירא

חיי שרה
תולדות

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  פנחס קורח  שליט“א
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זוכה החודש
ַהֶּיֶלד ַהָּנִעים יאיר ציון דוד הי"ו

ֵּבין ַהּפֹוְתִרים ְנכֹוָנה יְֻגָרל ַמְכַואט ְמֹפָאר,
ֶאת ַהִּפְתרֹונֹות ֵיׁש ִלְׁשֹלַח ִלְׁשמּוֵאל ַמְחפּוד - ַהְּגָר"א 1 ֹראׁש ָהַעִין.

ִנָּתן ְלַמֵּמׁש ֶאת ַהְּזִכָּיה ְּב"נֹוַסח ֵּתיָמן" ִּביִריְנּבֹוְים 26 ְּבֵני ְּבָרק.
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ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ְּבַׁשָּבת
יֵׁש ִמְּקִהּלֹות ִיְׂשָרֵאל ֶׁשּנֹוֲהִגים ָלקּום ְמֻאָחר יֹוֵתר ְּביֹום ַׁשַּבת ֹקֶדׁש, 
ַאְך ְּבק"ק ֵּתיָמן ֹלא ָנֲהגּו ֵּכן ֵאָלא ְלֵהֶפְך, ָהיּו ָקִמים ְּבַאְׁשֹמֶרת ַהֹּבֶקר 

ְולֹוְמִדים ְזָמן ָרב, ֶׁשֵּכן ָחׁשּוב ְמֹאד הּוא ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ְּבַׁשָּבת.
ִּבְפָרט ֶׁשְּביֹום ַׁשַּבת ֹקֶדׁש ֵאין ְמַׂשֲחִקים ְּכִבימֹות ַהחֹול, ֶׁשֵּכן ְּדָבִרים 
ַרִּבים ֲאסּוִרים. ַהְנָהגֹות ַהְּיָלִדים ְצִריכֹות ִלְהיֹות ְּכמֹו ַהְנֲהגֹוֵתיֶהם ֶׁשל 
ַהְּגדֹוִלים. ָלֵכן ּוַמֲעִסיִקים אֹוָתם ְּבַמֲעִׂשּיֹות ַעל ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל, ֲחִסיִדים 

ְוַאְנֵׁשי ַמֲעֶׂשה.
ַהְּיָלִדים ַהְּגדֹוִלים יֹוֵתר, ֶׁשְּכָבר יֹוְדִעים ִלְקֹרא, ְיֵׁשִנים ִעם ֲאִביֶהם ִּבְׁשַעת 
ַהֵּׁשָנה ַּבָּצֳהַרִים, ְוהֹוְלִכים ִעּמֹו ְלֵבית ַהְּכנֶֶסת, ִלְלֹמד ּתֹוָרה ְּבֶמֶׁשְך ַּכָּמה 

ָׁשעֹות.
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:
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המבצע מוגבל ללקוחות פרטיים ולא למשווקים 
ולחודש מרחשוון התשע”ח בלבד, עד גמר המלאי.

ממקור ראשון

גודל ספר 24 ס”מ \ 17 ס”מ

ספר המתאר את חיי היהודים בתימן בדור 
האחרון עפ"י ראיונות עם כ-1000 מזקני 

תימן. עוסק בנושאים רבים ובכללם:
תעסוקה,  תזונה,  החומר,  חיי  ונעורים,  ילדות 
מבנה  המשפחתי,  התא  היתומים  גזירת 
הקהילות, מס החסות, רבנים, רפואה ותמותה, 
מוסלמים  יחסי  ודעות,  אמונות  הכנסת,  בתי 

ויהודים, העליה מתימן לישראל ועוד.

במחיר של: 19 ש"ח

במקום: 100 ש"ח

מבצע לחודש מרחשוון
)מ-22.10.17 עד-19.11.17 למניינם( 

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

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

ִּגּלּוי ַהַּגָּנב - סֹופֹו ֶׁשל ַהּמֹוֵׁשל ֶהָעִריץ
)ַעל ִּפי ָהָרב ְיֶחְזֵקאל ַׁשְרֲעִּבי, ִמּתֹוְך ַהֵּסֶפר 'ִּתְפֶאֶרת ֵּתיָמן'(

ַמֲעֶׂשה ָּבֵאיַמאם ִיְחֵיא ֶמֶלְך ֵּתיָמן ֶׁשֶּנֱעַלם לֹו ַמְטמֹון ָזָהב. ַהֲחָׁשד ָנַפל ַעל ֶּבן ָהֵאיַמאם, 
ֶׁשִּנְקָרא ַאף הּוא ִיְחֵיא. ַעִלי ֶּבן ָהֵאיַמאם ָחַׁשד ְּבָאִחיו, ַאְך ֹלא ָהְיָתה לֹו ְרָאָיה חֹוֶתֶכת. 
ֶהֱחִליט  ָלֵאיַמאם,  ּבּוָׁשה  ִלְגֹרם  ֶׁשָּיכֹול  ּוִמְׁשַּפְחִּתי  ָרִגיׁש  ְּבִעְנָין  ְמֻדָּבר  ְוָהָיה  ֵמַאַחר 
ַעִלי ְלִהְתָיֵעץ ִעם ַרָּבם ֶׁשל ַהְּיהּוִדים ִּבְזַמּנֹו, ֲהֹלא הּוא ַרִּבי ַעְמָרם ֹקַרח, ֶׁשָהָיה ָידּוַע 

ְּבִפְקחּותֹו ַהְּנִדיָרה ַאף ֵּבין ָהַעְרִבים.
ִנָּתן ַלֲעׂשֹות ְּבַחְסֵדי ַהֵּׁשם, ְּכמֹו  ַוֲאִני ֶאְרֶאה ַמה  ָיִמים,  ָאַמר לֹו ָהָרב ֵּתן ִלי ְׁשֹלָׁשה 
ֶׁשָאַמר יֹוֵסף: "ֵלאֹלִהים ִּפְתֹרִנים". ְּכֶׁשָחַזר ַרִּבי ַעְמָרם ֵמַהְּפִגיָׁשה ִלְׁשכּוַנת ַהְּיהּוִדים, 
ָׁשַלח ִלְקֹרא ְלַרִּבי ַחִּיים ְּכַסאר, ְוִסֵּפר לֹו ֵמַהַּנֲעָׂשה. ָאַמר לֹו ַרִּבי ַחִּיים: "ֲאִני ַמְסִּכים 
ָלבֹוא ִאְּתָך, ֲאָבל ִּבְתַנאי ֶׁשַּגם ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ַׁשְרֲעִּבי ָיבֹוא ִאָּתנּו, ִּכי הּוא ָיכֹול ַלֲעֹזר 
ָּבִעְנָין". ַרִּבי ַעְמָרם ָּפָנה ְלַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ְוָׂשח לֹו ַעל ָהִעְנָין, ְוהּוא ִהְסִּכים ָלֶלֶכת ִאָּתם 

ְלֵבית ָהֵאיַמאם.
ְּביֹום ְׁשִליִׁשי, ַאֲחֵרי ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית, ָהְלכּו ְׁשָלְׁשָּתם ְלֵבית ָהֵאיַמאם. ְּכֶׁשִהִּגיעּו ְלֵבית 
ָהֵאיַמאם, ַּפּנּו ַרִּבי ַעְמָרם ְוַרִּבי ַחִּיים ְלֶחֶדר ְצָדִדי, ְוִהְמִּתיקּו סֹוד ֵּביֵניֶהם, ְּבעֹוד ַרִּבי 

ְיֶחְזֵקאל יֹוֵׁשב ִעם ָהֵאיַמאם.
ְיֶחְזֵקאל, ְוָאַמר:  ְלַרִּבי  ְוָנַתן אֹותֹו  ַחִּיים ֵמַהֶחֶדר ִעם ַּבְקּבּוק ֵריק,  ַרִּבי  ָיָצא  ִּפְתאֹום 
"ַמֵּלא ֶאת ַהַּבְקּבּוק ַמִים ִּבְדִלי ִמן ַהְּבֵאר. ְוַאָּתה יֹוֵדַע ִּכי ֶּדֶרְך ָהֲאָנִׁשים ְלַהֲעלֹות ֶאת 
ִּתַּקח  ְוַאָּתה ַאל  ְּכֵליֶהם.  ְלתֹוְך  ּוֵמַהְּבֵרָכה  ַלְּבֵרָכה,  ּוְלָׁשְפָכם  ַּבְּדִלי  ַהְּׁשאּוִבים  ַהַּמִים 
ַמִים ֵמַהְּבֵרָכה ֵאָלא ֵמַהְּדִלי ָיָׁשר ְלתֹוְך ַהַּבְקּבּוק. ְלַאַחר ֶׁשְּתַמֵּלא ֶאת ַהַּבְקּבּוק, ְסֹגר 
ַרִּבי  ְּבַמִים.  ַהָּמֵלא  ַהַּבְקּבּוק  ִעם  ְוָחַזר  לֹו,  ֶנֱאַמר  ַּכֲאֶׁשר  ָעָׂשה  ְיֶחְזֵקאל  ַרִּבי  אֹותֹו". 

ַעְמָרם ִהְכִניס ִּפַּסת ְנָיר ְלתֹוְך ַהַּבְקּבּוק ְוָלַחׁש ָעָליו.
ְלַאַחר ְזָמן ָמה ָּפָנה ָלֵאיַמאם ְוָאַמר לֹו ֶׁשִּיְסַּתֵּכל ְלתֹוְך ַהַּבְקּבּוק. ַהֶּמֶלְך ִהְסַּתֵּכל ְוִהֵּנה 
ִיְחֵיא עֹוֵזב ֶאת ַהֶחֶדר,  הּוא רֹוֶאה ְּכֵעין ֶחֶדר ָּגדֹול ָמֵלא ֲאָנִׁשים, ּוְלֶפַתע ִנְרָאה ְּבנֹו 
ְּבנֹו  ֶׁשַּיד  ָסֵפק  ְלֹלא  ָּבטּוַח  ַהֶּמֶלְך  ָהָיה  ַעְכָׁשיו  ְולֹוֵקַח ַאְרָּגז.  ָהאֹוָצר  ֲחַדר  ֶאל  ּופֹוֶנה 

       ַּבַּמַעל.

ָׁשַאל ָהֵאיַמאם ֶאת ַרִּבי ַעְמָרם: "ֵאיֹפה ִנְמֵצאת ַעָּתה ַהְּגֵנָבה"? ָעָנה לֹו ָהָרב: "ְּבָמקֹום 
ְּפלֹוִני, ִהֵּנה ִּתְרֶאה ַּבַּבְקּבּוק ֵאיֹפה ַהָּמקֹום".

ִמָּיד ִצָּוה ָהֵאיַמאם ְלָהִביא ֲעָגָלה, ְוַיַחד ִעם ִמְסַּפר ַחָּיִלים ָהְלכּו ְלאֹותֹו ַמֲחבֹוא ֶׁשהּוא 
ִלְבנֹו  ַמְחָסן ֶׁשל ֵעִצים, ּוָמְצאּו ֶאת ַהַּמְטמֹון ַעל ְמקֹומֹו. ְלַאַחר ִמֵּכן ָקָרא ָהֵאיַמאם 
ְוִהְכִניס אֹותֹו ַלֲחַדר ָהאֹוְרִחים, ְוהֹוִכיחֹו ַעל ָּפָניו, ְוַהֵּבן ָּכַבׁש ֶאת ָּפָניו ַּבַּקְרָקע ֵמֹרב 

ּבּוָׁשה.
ֵּבית ָהֵאיַמאם ִּכּסּו ַעל ַהַּמֲעֶׂשה, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִּתָּגֵרם ָלֶהם ּבּוָׁשה ִאם ֵיְדעּו ֶׁשֶּבן ַהֶּמֶלְך הּוא 
ַהַּגָּנב. ְלַאַחר אֹותֹו ַמֲעֶׂשה ָּבַרח ַהֵּבן ִיְחֵיא ַלֲעַּדן, ְוִנְׁשַאר ַּבֲעַּדן ַעד ְלֵהָרְצחֹו ֶׁשל ָאִביו. 

ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר: "סֹוד ה' ִליֵרָאיו" )תהלים כה, יד(.

עֹוד ֻסַּפר, ֶׁשַּפַעם ָּבִעיר ֲמַנאֵכּה - ֶׁשָהְיָתה ֶמְרַּכז ְמחֹוז ַחַרז - ָהָיה מֹוֵׁשל ּוְׁשמֹו ַעַּבאס. 
אֹותֹו ַעַּבאס ִּבֵּקׁש ַּפַעם ִמְּיהּוִדי ִנְכָּבד ְּבֵׁשם ַחִּיים ַיֲמִני ַהְלָוָאה. ָאַמר לֹו ַחִּיים ַיֲמִני: 

"ֵאין ִלי". ִהְתַרֵּגז ַהּמֹוֵׁשל ְוֵהֵחל ְלַהּכֹות ֶאת ַחִּיים ַיֲמִני.
ֵּביָנַתִים ִהְזִעיקּו ֶאת ְּבנֹו ֶׁשל ַחִּיים, ֶׁשַּגם הּוא ִנְקָרא ַחִּיים )ִנְפָטר ְּבֵׂשיָבה טֹוָבה ְּבִקְרַית 
אֹונֹו(. ִּבְראֹותֹו ֶאת ָאִביו ֻמֶּכה, ָרץ ַמֵהר ִליהּוִדי ְּבֵׁשם ַאְבָרָהם ַׁשְרֲעִּבי, ּדֹודֹו ֶׁשל ַרִּבי 
ְיֶחְזֵקאל ַׁשְרֲעִּבי, ֶׁשָהָיה ַּבַעל ַהְׁשָּפָעה ֵאֶצל ָהַעְרִבים, ְוִסֵּפר לֹו ֵמָהִעְנָין. ָּכל ַהַּמֲעֶׂשה 
ַהֶּזה ִהְתַרֵחׁש ְּבֵבית ַהִּמְׁשָּפט ֶׁשְּבֲמַנאֵכּה. ַאְבָרָהם ַׁשְרֲעִּבי ִהְזָּדֵרז ְלַהִּגיַע ְלָׁשם, ְוָעַמד 
ִמֶּמּנּו  "ִּבַּקְׁשִּתי  ַהּמֹוֵׁשל:  לֹו  ָעָנה  ַיֲמִני?  ַחִּיים  ֶאת  ִהָּכה  ָלָּמה  ּוְׁשָאלֹו  ַהּמֹוֵׁשל  ִּבְפֵני 
ַהְלָוָאה, ְוָאַמר ֵאין ִלי. ֲאִני ִמתַּכֵּון ְלַהֲחִזיר לֹו ֶאת ַהַהְלָוָאה ַאֲחֵרי ַּכָּמה ֳחָדִׁשים, ִמַּמה 

הּוא חֹוֵׁשׁש ֶׁשֹּלא ַאֲחִזיר"?! ִמֹּפה ְלָׁשם ָעַזב ַהּמֹוֵׁשל ֶאת ַחִּיים ַיֲמִני ְלַנְפׁשֹו.
ָהָרָׁשע.  ֶׁשל  ְלַמַּפְלּתֹו  ְּתִהִּלים  ְוִלְקֹרא  ַהְּכֶנֶסת,  ְּבֵבית  ְלִהְתַאֵּסף  ֶהֱחִליטּו  ַהְּיהּוִדים 
ּוְתׁשּוַעת ה' ְּכֶהֶרף ַעִין. ְלָמֳחַרת ַהּיֹום, ָרַכב ְּבנֹו ֶׁשל אֹותֹו מֹוֵׁשל ַעל ַהּסּוס, ּוְלֶפַתע 
ֵהֵחל ַהּסּוס ְלִהְׁשּתֹוֵלל, ָמַעד ֵמָהָהר ְוִהְתַּגְלֵּגל ַיַחד ִעם רֹוְכבֹו ַלְּתהֹום, ְוֹלא נֹוַתר ֵמֶהם 
ֵאָלא ֲחִתיכֹות.ַּגם ַּבּמֹוֵׁשל ָּפְגָעה ִמַּדת ַהִּדין, ּוְבֶמֶׁשְך ְׁשֹלָׁשה ָיִמים ָנְׁשרּו ֵאָבָריו ֶאָחד 

ַאֲחֵרי ַהֵּׁשִני, ַעד ֶׁשִּנַּגף ּוֵמת. "ֵּכן ֹיאְבדּו ָּכל אֹוְיֶביָך ה"'.
ְלַאַחר ִמֵּכן ָהיּו ֵחֶלק ֵמָהַעְרִבים ׁשֹוֲאִלים ֶאת ַהְּיהּוִדים: "ַמה ֲעִׂשיֶתם ֶׁשָּכל ָּכְך ַמֵהר 
ַהּמֹוֵׁשל ּוְבנֹו ִקְּבלּו ַמָּכה ָּכֹזאת"? ָאְמרּו ָלֶהם ַהְּיהּוִדים: "ֹלא ָעִׂשינּו ְּכלּום, הּוא ֵהִביא 

ֶאת ֶזה ַעל ַעְצמֹו".
ַּגם ָהֵאיַמאם ָׁשַמע ַעל ֶזה, ְוָׁשַלח מֹוֵׁשל ַאֵחר ְלַמֵּלא ֶאת ְמקֹום ַהּמֹוֵׁשל ַהֵּמת. ַאְך ֹלא 
ִלְפֵני ֶׁשִהְזִהיר אֹותֹו ְלַבל ָיֵעז ָלַגַעת ַּבְּיהּוִדים, ִּכי ָּכל ַהּנֹוֵגַע ָּבֶהם ֹלא ִיָּנֶקה. ְוַעל ֶזה 

ֶנֱאָמר: "ֹלא ְיַחֶּיה ָרָׁשע ּוִמְׁשַּפט ֲעִנִּיים ִיֵּתן:" )איוב לו, ו(

ִּפְתרּו ֶאת ַהְּׁשֵאלֹות, ִמְלאּו ֶאת ַהִּמְׁשְּבצֹות, ַהְתִאימּו ֶאת ַהִּמְסָּפִרים 
ְלׁשּוַרת ַהִּמְׁשְּבצֹות ֶׁשְּלַמָּטה ּוְתַגּלּו ַמה ֵּפרּוׁש ַהִּפְתָגם ַהָּׁשגּור ְּבִפי 

ֲאבֹוֵתינּו ְּבֵתיָמן. ִׁשְלחּו ְואּוַלי ִּתְזּכּו...
ַהִּפְתָגם ִּבְמקֹורֹו הּוא: "ֲאִלי ִיְׁשִּתי ַאַּדאַּדח, ַמא ְיקּול ַאח"

6. ַהֵּבן ַהְּׁשִמיִני ֶׁשל ַיֲעֹקב ָאִבינּו

 2    9  19   18  14

3. ִּכּנּוי ִלְקִריַאת ֶּפֶרק קכג ִמְּתִהִּלים ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת

3   14   5   19    5

2. ֵׁשם ִמְׁשַּפְחּתֹו ֶׁשל ְּגדֹול ְמׁשֹוְרֵרי ֵּתיָמן

2    6    8   20

7.ְמַחֵּבר ַהַּתְרּגּום ַלּתֹוָרה, אֹותֹו נֹוֲהִגים ְיהּוֵדי ֵּתיָמן ְלַתְרֵּגם

17    4   9   21  14   4    1 

1. ְמִגָּלה אֹוָתּה ָנֲהגּו ִלקרֹא ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת

5    2   22   2    20   3       22    2   20

4. ְׁשמֹו ֶׁשל ֶמֶלְך ְּגָרר

13    9    5    2    8    1 

5. ִעיר ַהִּביָרה ֶׁשל ֵּתיָמן

1   15   14  16

2   9      8   1  4 13    22  5  1   2      9   1     3  18  2  3      19  1     3  16  4 22  3

ִמְצאּו ֶאת ַהִּפְתָגם ַהִּמְסַּתֵּתר!


