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לק”י

זמני כניסת ויציאת השבת

ַהְּגדֹוִלים ַמְתִחיִלים ָּפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע ָּפסּוק ִעם ַּתְרּגּום, ַאֲחֵרי ֵכן ַהְפָטָרה, 
ָוֵחִצי,  ָׁשָעה  ְּכָׁשָעה אֹו  ַהָּצֳהַרִים, אֹוְכִלים  ַלֲארּוַחת  ַנ"ְך, הֹוְלִכים  ַרִּׁש"י, 
ַאֲחֵרי  ַיֲעֹקב,  ֵעין  קֹוְרִאים  ָּבִאים  ַהַּדָּקה,  ְלִפי  ַאַחת  ְּבַבת  ֻּכָּלם  חֹוְזִרים 
ֵכן ְּתִהִּלים, ַעד ְׁשַעת ַהִּמְנָחה הֹוְלִכים ְלִהְתַּפֵּלל, 
ִאם ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ְוִאם ַּבֶחֶדר, ִמְתַּפְּלִלים ִמְנָחה 
ַהִּמָּטה,  ַעל  ְׁשַמע  ְקִריַאת  אֹוְמִרים  ְוַעְרִבית, 
ָלֶלֶכת  ְרׁשּות  ַהּמֹוֶרה  ָלֶהם  נֹוֵתן  ֵכן  ְוַאֲחֵרי 
ַהַּבְיָתה. יֹום ְרִביִעי ַוֲחִמיִׁשי ָקֶׁשה ַלְּיָלִדים, ְוֵהם 
עֹוְמִדים ִּבְבִחינֹות. ּוִמי ֶׁשִּנְכָׁשל ַּבְּבִחינֹות, סֹוֵפג 
ַמּכֹות ֶנֱאָמנֹות. ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ֹלא לֹוְמִדים ִּכְׁשָאר 
ַהָּיִמים ֵאָלא ָּפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע ְׁשַנִים ִמְקָרא ְוֶאָחד 
ַּתְרּגּום, ַהְפָטָרה, ַרִּׁש"י. ִאם ֵיׁש ְזָמן, קֹוִרים ִׁשיר 
ַּבַּׁשַחר,  אֹוְמִרים  ֶׁשַהְּגדֹוִלים  ַּבָּקׁשֹות  ַהִּׁשיִרים, 
ׁשֹוְלִחים  ְוַכּמּוָבן  ַׁשָּבת  ְּתִפַּלת  אֹוָתם  ְמַלְּמִדים 
אֹוָתם ֻמְקָּדם ַמה ֶׁשֵאין ֵּכן ִּבימֹות ַהָּׁשבּוַע. ִּבימֹות 
ַרק  ְוהֹוְלִכים  ַּבֹּבֶקר  ָּבִאים  ֲחִמיִׁשי  ַעד  ִראׁשֹון 
ָּבֶעֶרב. ְּכֶׁשַהֶּיֶלד ָּגֵדל ְקָצת ְּכֶבן ְׁשֹלׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה 
ְטֵרפֹות  ְׁשִחיָטה  ִהְלכֹות  אֹותֹו  ְמַלְּמִדים  ּוַמֶּׁשהּו 
ְוִדיִנים ַּבֻּׁשְלָחן ָערּוְך, ְּבָכל ֹזאת ַהּמֹוֶרה ַּתְפִקידֹו 
ְלַלֵּמד ֶאת ַהְּקִריָאה ִּבְלָבד. ֶאת ַהֵּבאּור ַמִּניַח הּוא 
ַלְּיָלִדים ְלָהִבין ְּבַעְצָמם ִלְכֶׁשִּיְגְּדלּו. ֲאָבל ִאם ֵיׁש 
ָלֶהם,  ְלָפֵרׁש  ְלמֹוֶרה  ַהִּנְזָקִקים  ְּגדֹוִלים  ְיָלִדים 
ֵאין הּוא עֹוֶׂשה ֹזאת ְּבֵחֶפץ ֵלב, ִמְּפֵני ֶׁשִּלְפָעִמים 

ָקֶׁשה לֹו ַהָּדָבר ְּבַעְצמֹו ְוֶזה ּגֹוֵזל לֹו ְזָמן.
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ַהֶּנֱחָמִדים ִמָּזָהב
ִמְדָרׁש  ְוָנִביא  ּתֹוָרה,  ַּתְלמּוד  ְּבַמֲעַלת  ְלַדֵּבר  ִהְרּבּו  ֲחַז”ל 

ֶאָחד ֶׁשָּכתּוב ִּבְׁשֵני ְלׁשֹונֹות - ִּבְׁשֵני ְמקֹורֹות.
ַּבִּמְדָרׁש ַהָּגדֹול )ְּתִחַּלת ָּפָרַׁשת ֵעֶקב( ֶנֱאַמר ָּכְך: ָּדָבר ַאֵחר, 
ַהֶּנֱחָמִדים ִמָּזָהב. ֲאִפּלּו ָּדָבר ֶאָחד ִמן ַהּתֹוָרה ָׁשֶוה ַּכָּמה ֲאָלִפים ִּדיְנֵרי ָזָהב. ַמֲעֶׂשה 
ְּבָאָדם ֶאָחד ֶׁשָהָיה לֹו ֵּבן ְוִנְצַטֵער ּבֹו ִעם ַרּבֹו ַעד ֶׁשִּלְּמדֹו ֵסֶפר ְּבֵראִׁשית ִּבְלָבד. ְלַאַחר 
ֶאת  ַהָּקָּב”ֻה  )=ֶהֱחִריד(  ִהְרִּגיׁש  ָהֲאסּוִרים.  ְּבֵבית  ְוֶנְחַּבׁש  ִּתינֹוק  ִנְׁשָּבה אֹותֹו  ָיִמים 
עֹוָלמֹו ַעל ֵקיָסר ַעד ֶׁשָהַלְך ְלאֹותֹו ָמקֹום ְוהֹוִציא ְּדַיאִּתיֵקי )= ֲחִבָּלה( ֶׁשל ְסָפִרים, 
ֵאָלא  ֶזה  ֵאין  ֵקיָסר  ִלְקרֹותֹו. ָאַמר  יֹוֵדַע  ָהָיה ָאָדם  ְוֹלא  ֶאָחד,  ֵסֶפר  ֵּביֵניֶהם  ּוָמָצא 
ְּכָתָבן ֶׁשל ְיהּוִדים, ְּכלּום ֵיׁש ָּכאן ֶׁשּיֹוֵדַע ִלְקרֹותֹו. ָאַמר לֹו ַׂשר ַהְּׁשבּוִיים, ֵיׁש ָּכאן 
ִּתינֹוק ֶאָחד ְיהּוִדי ַוֲאִני ְמִביאֹו ֶאְצְלָך. ָהַלְך ֵאֶצל ַהִּתינֹוק, ָאַמר לֹו, יֹוֵדַע ַאָּתה ִלְקֹרא 
ְּכָתב ַהְּיהּוִדים. ָאַמר לֹו, ֵסֶפר ֶאָחד ִלְּמַדִני ַאָּבא ַוֲאִני יֹוֵדַע ִלְקרֹותֹו. ָאַמר לֹו, ִמְתָיֵרא 
ֲאִני ָעֶליָך ֶׁשַּמא ֹלא ֵּתַדע ִלְקרֹות ְוַיִּתיז ַהֶּמֶלְך ֶאת ֹראְׁשָך. ָאַמר לֹו, ָלאו. ִמָּיד הֹוִציאֹו 
ִמֵּבית ָהֲאסּוִרים ְוֶהֱחִליף ְּבָגָדיו ֶוֱהִביאֹו ִלְפֵני ֵקיָסר. הֹוִציא ְלָפָניו אֹותֹו ַהֵּסֶפר. ְוָהָיה 
ַהִּתינֹוק קֹוֵרא ּבֹו ִמְּבֵראִׁשית ַעד ֵאֶּלה תֹוְלדֹות. ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ָאַמר ֵקיָסר, ִּכְמֻדֶּמה 
ֶׁשֹּלא ִהְרִּגיׁש ַהָּקָּב”ֻה ֶאת עֹוָלמֹו ֵאָלא ִּבְׁשִביל ִּתינֹוק ֶזה, ְּכֵדי ְלַהֲחִזירֹו ִלְמקֹומֹו. ִמָּיד 

ָנַתן לֹו ְׁשֵּתי ִּכְּכֵרי ֶּכֶסף ּוְׁשֵּתי ִּכְּכֵרי ָזָהב ְוִצָּוה ָעָליו ִמי ֶׁשַּיֲחִזירֹו ֵאֶצל ֲאבֹוָתיו.
ַוֲהֹלא ְּדָבִרים ַקל ָוֹחֶמר. ּוַמה ִּבְׁשִביל ֶׁשָּנַתן ָאִביו ֶׁשְּלֶזה ָעָליו ְׂשַכר ֵסֶפר ֶאָחד, 
ִׁשֵּלם לֹו ַהָּקָּב”ֻה ָּכל אֹותֹו ַהָּׂשָכר, ִמי ֶׁשהּוא ִמְצַטֵער ַעל ְּבנֹו ּוְמַלְּמדֹו ִמְקָרא ּוִמְׁשָנה 
ִמָּזָהב. ַעד ָּכאן ְלׁשֹון  ַהֶּנֱחָמִדים  ֶנֱאַמר  ְלָכְך  ְוַכָּמה.  ַּכָּמה  ְוַהָּגדֹות, ַעל ַאַחת  ֲהָלכֹות 

ִמְדָרׁש ַהָּגדֹול.
ְּבנּוָסח ׁשֹוֶנה הּוָבא ְּבִמְדַרׁש ֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות )הּוָבא ְּבאֹוַצר ִמְדָרִׁשים, ח”ב, 
ֵּבן,  לֹו  ָהָיה  ֶׁשֹּלא  ָׁשָנה  ִׁשְבִעים  ֶּבן  ָזֵקן  ֶאָחד  ְּבָחִסיד  ַמֲעֶׂשה  ֶנֱאַמר:  ְוָכְך   )456 עמ’ 
ַהְּנָעִרים  ּוְכֶׁשָהיּו  ַהְּכֶנֶסת,  ְלֵבית  הֹוֵלְך  ָהָיה  ְויֹום  יֹום  ּוְבָכל  ַהְרֵּבה.  ָממֹון  לֹו  ְוָהָיה 
ְּפסּוֵקיֶכם.  ִלי  ִאְמרּו  ָלֶהם,  אֹוֵמר  ְוָהָיה  ּוְמַנְּׁשָקן,  ְמַחְּבָקן  ָהָיה  ַרָּבן  ִמֵּבית  יֹוְצִאים 
ְוָהָיה ּבֹוֶכה ְואֹוֵמר, ַאְׁשֵריֶכם ֶׁשְּזִכיֶתם ְלָבִנים  ְוָכל ֶאָחד ָאַמר לֹו ָּפסּוק ֶאָחד ֶׁשּלֹו. 

ִיְנֹחל  ְנָכַסי  ֶׁשָּכל  ִלי  אֹוי  אֹוֵמר,  ְוָהָיה  ַּבּתֹוָרה.  ֶׁשעֹוְסִקים 
ְלַתְלמּוד  ְנָכָסיו  ּוִפֵּזר  ָעַמד  ָחִסיד,  אֹותֹו  ָעָׂשה  ַמה  ַאֵחר. 
ִמָּיד  ִעָּמֶכם.  ַהָּבא  ָלעֹוָלם  ֵחֶלק  ִלי  ֵיׁש  ֶׁשַּמא  ּתֹוָרה, ָאַמר 
ָׁשָנה.  ְלִׁשְבִעים  ֵּבן  לֹו  ְוָנַתן  ַהָּקָּב”ֻה  ֶׁשל  ַרֲחָמיו  ִנְתַּגְלְּגלּו 
ֵּכיָון ֶׁשָהָיה ֶּבן ָחֵמׁש, ָהָיה ַמְרִּכיבֹו ַעל ְּכֵתפֹו ּומֹוִליכֹו ְלֵבית 
ִלְלֹמד.  ְּבֵני  ַיְתִחיל  ֵסֶפר  ֵאיֶזה  ְלַרּבֹו,  לֹו  ָאַמר  ַהִּמְדָרׁש. 
ְּבֵסֶפר  ֵאָלא  ַיְתִחיל  לֹו, ֹלא  ַוִּיְקָרא. ָאַמר  ְּבֵסֶפר  לֹו,  ָאַמר 
ְּבֵראִׁשית ֶׁשהּוא ֶׁשַבח ְלַהָּקָּב”ֻה. ִמָּיד ָּפַתח ֵסֶפר ְּבֵראִׁשית. 
אֹוִתי  ַמְרִּכיב  ַאָּתה  ָמַתי  ַעד  ְלָאִביו,  ַהֵּבן  ָאַמר  ֶאָחד  יֹום 
ַעל ְּכֵתְפָך, ַהִּניֵחִני, ֲאִני יֹוֵדַע ַהֶּדֶרְך ְוֵאֵלְך ְּבַעְצִמי. ָאַמר לֹו, 
ֵלְך. ֵּכיָון ֶׁשָהַלְך, ָּפַגע ּבֹו ָׁשִליַח ֶׁשל ֶמֶלְך. ֵּכיָון ֶׁשָרָאה אֹותֹו 
ָאִביו  ּוְכֶׁשָּבא  ְלֵביתֹו.  ְוהֹוִליכֹו  ְלָקחֹו  ַהְרֵּבה,  ָיֶפה  ֶׁשהּוא 
ְלֵעת ֶעֶרב, ָרָאה ֶׁשֹּלא ָׁשב ְּבנֹו. ָהַלְך ֵאֶצל ַרּבֹו, ָאַמר לֹו, ְּבִני 
ֶׁשָּׁשַלְחִּתי ֶאְצְלָך ֵהיָכן הּוא. ָאַמר לֹו, ֵאיִני יֹוֵדַע, ֶׁשֹּלא ָּבא 
ַהּיֹום ִלְלֹמד. ְּכֶׁשָּׁשַמע ָאִביו ָּכְך, ָצַעק ּוָבָכה, ְוָהַלְך ְּבָפָרַׁשת 
ָאְמרּו  ִסיָמן.  לֹו  ָהָיה  ְוָכְך  ָּכְך  ְּבִני,  ְרִאיֶתם  ְוָׁשַאל  ְּדָרִכים 
לֹו, ֹלא ָרִאינּו אֹותֹו. ְוָהיּו ָאִביו ְוִאּמֹו צֹוֲעִקים ּוִמְתַּפְּלִׁשין 
ֶּבָעָפר ַעד ֶׁשָעְלָתה ְּבִכָּיָתם ַלָּמרֹום. ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ִנְתַּגְלְּגלּו 
ַרֲחָמיו ֶׁשל ַהָּקָּב”ֻה ְוֵהִביא ֹחִלי ַעל ַהֶּמֶלְך, ְוָאַמר ַלֲעָבָדיו, 
ְלֵסֶפר  ֲהָפכֹו  ְוַהָּקָּב”ה  ָעׂשּו,  ְוֵכן  ְרפּואֹות  ֵסֶפר  ִלי  ָהִביאּו 
ְּבֵראִׁשית. ָּפְתחּו אֹותֹו ֲעָבָדיו ְוֹלא ָהיּו ְיכֹוִלין ִלְקרֹות ּבֹו. 
ָאְמרּו לֹו ֲעָבָדיו, ִּכְמֻדִּמין ָאנּו ֵסֶפר ְיהּוִדים הּוא ֶזה. ִּבְּקׁשּו 
ְיהּוִדים ְוֹלא ָמְצאּו. ָאַמר ַהָּׁשִליַח ַלֶּמֶלְך, ְּכֶׁשָהַלְכִּתי ִּבְכָפר 
ֶׁשל ְיהּוִדי ָּגַנְבִּתי ִמָּׁשם ִּתינֹוק, אּוַלי הּוא יֹוֵדַע ִלְקרֹות ּבֹו. 

ְרעֹה"  ֲעִמֵדהּו ִלְפֵני ַפְרעֹה ַוְיָבֶרְך ַיֲעקֹב ֶאת פַּ ֵבא יֹוֵסף ֶאת ַיֲעקֹב ָאִביו ַויַּ " ַויָּ

ָאַמר ַהֶּמֶלְך, ֵלְך ַוֲהִביאֹו ִלי. ָהַלְך ֶוֱהִביאֹו ְלָפָניו. ָאַמר ַהֶּמֶלְך ַלִּתינֹוק, ְּבִני, ִאם יֹוֵדַע ַאָּתה 
ִלְקרֹות ְּבֶזה ַהֵּסֶפר, ַאְׁשֶריָך ְוַאְׁשֵרינּו. ֵּכיָון ֶׁשָרָאה ַהִּתינֹוק ַהֵּסֶפר, ָצַעק ּוָבָכה ְוָנַפל ְמֹלא 
קֹוָמתֹו ַאְרָצה. ָאַמר ַהֶּמֶלְך ,ִּכְמֻדֶּמה ִלי ֶׁשַאָּתה ָיֵרא ִמֶּמִּני. ָאַמר לֹו, ֵאיִני ָיֵרא ִמְּמָך, ֵאָלא 
ֶׁשֲאִני ָיִחיד ְלִאִּמי ּוְנָתַנִני ַהָּקָּב”ֻה ְלָאִבי ְלִׁשְבִעים ָׁשָנה ְוִלְּמַדִני ֵסֶפר ֶזה. ָאַמר לֹו, ֲאִני יֹוֵדַע 
ְּבטֹוב ִלְקרֹות. ָּפַתח לֹו ִמן ְּבֵראִׁשית ְוָקָרא ַעד ַוְיֻכּלּו. ָאַמר לֹו, יֹוֵדַע ַאָּתה ְלָפְרׁשֹו. ָאַמר 
לֹו, ֵהן. ִמָּיד ָנַתן ַהָּקָּב”ֻה ּבֹו ֵּדָעה ְוָחְכָמה ּוְתבּוָנה ּוֵפֶרׁש לֹו ַהֹּכל. ְּכֶׁשָּׁשַמע ַהֶּמֶלְך ְּגבּוָרתֹו 
ֶׁשל ַהָּקָּב”ֻה, ִמָּיד ָעַמד ִמִּמָּטתֹו, ְוָיַׁשב ִּבְמקֹומֹו ַעד ֶׁשֵּפֶרׁש לֹו ַהֹּכל. ָאַמר לֹו ַהֶּמֶלְך, ְרפּוָאה 
ָּבָאה ִלי ַעל ָיְדָך, ְׁשַאל ִמֶּמִּני ַמה ֶׁשַּתְחֹּפץ ְוֶאֵּתן ְלָך. ָאַמר לֹו ַהִּתינֹוק, ֵאיִני ְמַבֵּקׁש ִמְּמָך 
ְוָנַתן לֹו ֶּכֶסף  ְּגָנָזיו  ְמאּוָמה ֵאָלא ַּתֲחִזיֵרִני ְלָאִבי ּוְלִאִּמי. ִמָּיד ִצָּוה ַהֶּמֶלְך ְלהֹוִליכֹו ְלֵבית 
ְוָזָהב ּוַמְרָּגִלּיֹות ֶוֱהִׁשיבֹו ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו. ְּכֶׁשָראּוהּו ָאִביו ְוִאּמֹו ָנְתנּו ֶׁשַבח ְוהֹוָדָיה ְלַהָּקָּב”ֻה. 

ּוְבאֹוָתּה ָׁשָעה ָׂשְמחּו ִׂשְמָחה ַרָּבה.
ִמָּכאן ָאְמרּו ֲחָכִמים, ּוַמה ֶזה ֶׁשֹּלא ָלַמד ֵאָלא ֵסֶפר ְּבֵראִׁשית ָהָיה לֹו ָׂשָכר ָּכל ָּכְך, 
ַהְּמַלֵּמד ִלְבנֹו ּתֹוָרה אֹו ִמְׁשָנה ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה. ּוַמה ֶזה ֶׁשֹּלא ִּכֵּבד ָאִביו ֵאָלא ָׁשָעה 
ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ַאַחת  ַעל  ָוַלְיָלה  יֹוָמם  ְוִאּמֹו  ָאִביו  ַהְּמַכֵּבד  ֶזה,  ָּכבֹוד  ַהָּקָּב”ֻה  לֹו  ָנַתן  ַאַחת 

ֶׁשְּיַׁשֵּלם לֹו ַהָּקָּב”ֻה ָׂשָכר טֹוב ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא.

ִלּמּוד ַהְּיָלִדים ְּבַׁשְרַעּב \
 ָהָרב ְסַעְדָיה חֹוֶזה זצ"ל

כניסה

16:21
16:25
16:30
16:36

פרשה

ויגש
ויחי

שמות
וארא

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 איתמר נגר 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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ֵסֶדר ַהְּיִׁשיָבה ְּבָבֵּתי ַהְּכנֶֶסת
ִמְתַּפֵּלל  ְיהּוִדי. ּבֹו הּוא  ָּכל  ְּבַחּיֵי  ֶמְרָּכִזי  ַהְּכנֶֶסת הּוא ָמקֹום  ֵּבית 
ָׁשֹלׁש ְּתִפּלֹות ְּביֹום, ּוָבֶהן הּוא ַמְעִּתיר ִלְפנֵי ַהָּקָּב"ֻה ַעל ָּכל ַּבָּקָׁשה 
ּוִמְׁשָאָלה. ַּגם ְמקֹוָמם ֶׁשל ַהְּיָלִדים ֹלא ִנְפַקד ְּבֵבית ַהְּכנֶֶסת, ְוַאף 

ְמקֹומֹות ְמיָֻחִדים ָהיּו ָלֶהם.
ֵסֶדר ַהְּיִׁשיָבה ְּבָבֵּתי ַהְּכנֶֶסת, ְלִפי ַהִּמְנָהג ַהַּקְדמֹון, הּוא ֶׁשּיֹוְׁשִבים 
ַהִּצּבּור ְסִביב ַאְרַּבַעת ַהְּכָתִלים ֶׁשל ֵּבית ַהְּכנֶֶסת, ַּכֲאֶׁשר ָּכל ֶאָחד 

ִנְׁשָען ְּבַגּבֹו ַעל ַהֹּכֶתל, ְוכָֻּלם רֹוִאים ֶאת ּכָֻּלם.
ְּפנֵי  מּול  ְּפנֵיֶהם  ַּכֲאֶׁשר  יֹוְׁשִבים  ֹזאת,  ְלֻעַּמת  ַהְּקַטִּנים,  ַהָּבִנים 
ֲאבֹוֵתיֶהם, ְוָכְך ְיכֹוִלים ְלַחְּנָכם ְּבִמְצַות ַהְּתִפָּלה, ְלַהְראֹות ָלֶהם ֵהיָכן 

ִמְתַּפְּלִלים ָּכֵעת ְוַכּדֹוֶמה.

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 טבת התשע”ח בלבד, עד גמר המלאי.

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

מבצע לחודש טבת
)מ-19.12.17 עד-17.1.18 למניינם( 

אמלל שיר
מהדורת פאר

גודל ספר 33 ס”מ \ 21 ס”מ

ענק  בפורמט  וצבעוני  מפואר  דיואן 
האוצר בתוכו את שירי תימן עם תרגום 
של המילים בערבית ופירוש תמציתי.

התפתחות  על  מקיף  מבוא  כולל 
השירה בתימן ור' שלום שבזי זצ"ל.

במחיר של: 17 ש"ח

במקום: 100 ש"ח

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

ָהֲאָנִׁשים ֶׁשֶּנֶהְפכּו ַלְּכָלִבים
)עפ"י ָהָרב עֹוַבְדָיה ַחְּג'ִּבי, ִמּתֹוְך ַהֵּסֶפר 'ַחֵּיי ַהָּגלּות'(

ַּפַעם ַאַחת ָהַלְך ְמֻקָּבל ֶאָחד ִמְּבֵני ָמאִרי, ֶׁשָהיּו ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְוַאְנֵׁשי ַמֲעֶׂשה, ְוָיָצא 
ֲעָרִבים  ִמֵּמָאה  יֹוֵתר  ָרָאה  ְלִתְמהֹונֹו  ְוִהֵּנה  ְמזֹונֹו.  ְלַהְרִויַח  ֶחפצֹו  ִלְמחֹוז  ָהִעיר  ִמן 
ָיְכלּו  ֹלא  ַאְך  ְּגָׁשִמים,  ֶׁשל  ִׁשָּטפֹון  ֶנֶגד  ַמְחסֹום  ַלֲעׂשֹוָתּה  ְּכֵדי  ְּגדֹוָלה  ֶאֶבן  ּדֹוֲחִפים 
ְלַהִּזיָזּה ִמְּמקֹוָמּה ִּכי ִנְתְקָעה ְּבַאְדַמת חֹול, ְוִנְלאּו ִלְמֹצא ִּפְתרֹון, ְוִכְמַעט ֶׁשָעְזבּו אֹוָתּה. 
ַהְּיהּוִדי ַהְּמֻקָּבל ֶׁשָעַבר ְלֻתּמֹו ַּבֶּדֶרְך ְוִהְסַּתֵּכל ִמן ַהַּצד, ָאַמר ָלֶהם: "הֹוי ֵריִקים! ֵמָאה 

ִאיׁש ֹלא ְיכֹוִלים ְלָהִרים ֶאת ָהֶאֶבן"?
- "ַמה ַאָּתה ְמַיֵעץ ָלנּו"? ָׁשֲאלּו אֹותֹו.

- "ַּכָּמה ָׂשָכר ִּתְּתנּו ִלי ַוֲאִני ֲאַטֵּפל ָּבּה"? ָׁשַאל אֹוָתם.
- "ֵאיְך ַאָּתה ְלַבד ָּתִרים אֹוָתּה"? ָענּו לֹו ִּכְמַהְּתִלים ּבֹו, ִּכי ֲחָׁשבּוהּו ַלֲחַסר ַּדַעת.

- "ֹלא ִאְכַּפת ָלֶכם" ָאַמר ָלֶהם ַהְּיהּוִדי, "ִאם ֹלא אּוַכל, ַאל ִּתְּתנּו ִלי ְמאּוָמה. ַאְך ִאם 
ַאְצִליַח ְלָהִרים ֶאת ָהֶאֶבן ַהְּגדֹוָלה ַהֹּזאת, ְּתנּו ִלי ַמה ֶׁשֲאַבֵּקׁש, ַרק ַסְּמנּו ִלי ֵאיֹפה 

ָלִׂשים אֹוָתּה".
ֵהם ִהְסִּכימּו ָלֵתת ַלְּיהּוִדי, ָּכל ֶאָחד ֵמֶהם ַמְטֵּבַע ֶּכֶסף ַאַחת ַהִּנְקֵראת ִקְרְׁש, ְוַׂשק ֶאָחד 
ִצּמּוִקים טֹוִבים. ְלַאַחר ֶׁשִּקֵּבל ַהְבָטָחה ַעל ַהָּׂשָכר ַהֶּזה, ָאַמר ָלֶהם: "ַּכּסּו ֶאת ֵעיֵניֶכם 
ְלֶרַגע ֶאָחד, ַעד ֶׁשַאִּגיד ָלֶכם ִלְפֹּתַח, ָאז ִּתְפְּתחּו ְוִתְראּו". ְוָכְך ָהָיה. הּוא ִהְסּתֹוֵבב ְוָכַתב 
ֶאת ַהֵּׁשם ַהִּנְכָּבד ְוַהּנֹוָרא, ְוַאֲחֵרי ַּכָּמה ְׁשִנּיֹות הֹוָרה ָלֶהם ִלְפֹּתַח ֵעיֵניֶהם, ַוִּיְראּו ֶאת 
ָהֶאֶבן ֻמַּנַחת ַעל ַהָּמקֹום ֶׁשָרצּו. ֵהם ָׂשְמחּו ִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה, ְוָתְמהּו ַעל ַהֶּפֶלא ֶהָעצּום 
ַהֶּזה, ְוהֹודּו ַלְּיהּוִדי ַעל ּכֹוחֹו ְוָחְכָמתֹו, ְוִנְּׁשקּוהּו ּוֵבְרכּוהּו, ְוָרצּו ָלֵתת לֹו ְּפָרס ְּבנֹוָסף 

ַעל ַמה ֶׁשִהְבִטיחּו לֹו, ְוֹלא ִקֵּבל, ְוָחַזר ְלֵביתֹו ְלָׁשלֹום ָׂשֵמַח ְוטֹוב ֵלב.
ְוָרְדפּו  ַהְּבזּוִיים,  ֵמָהֲעָרִבים  ַעִין  ָצֵרי  ַּכָּמה  ּבֹו  ִקְּנאּו  ִמיִלין,  ַּכָּמה  ֶׁשָהַלְך  ַאֲחֵרי  ֲאָבל 
ָמה  לֹו.  ְלָהַרע  ֶׁשַּכָּוָנָתם  ְוָיַדע  ָּבֶהם,  ִהְרִּגיׁש  הנ"ל  ַהְּיהּוִדי  אֹותֹו.  ִלְׁשֹּדד  ְּכֵדי  ַאֲחָריו 
ָעָׂשה? ִלפֵני ֶׁשַּיִּׂשיגּו אֹותֹו, ָּכַתב 'ֵׁשם' ֲעֵליֶהם ְוָהַפְך אֹוָתם ַלְּכָלִבים, ֶׁשִּיְׁשְמרּו אֹותֹו 
ֵמַאֲחָריו, ְוִנְתַלּוּו ֵאָליו ַעד ֵּביתֹו, ְוִנְׁשֲארּו ְיָמָמה ַאַחת ְרֵעִבים ּוְצֵמִאים, ּוְנתּוִנים ְלֹחֶרב 
      ַּבּיֹום ְוֶקַרח ַּבָּלְיָלה. ַּכֲאֶׁשר ָרָאה ֶׁשֵהם ַּבֲאִפיַסת ּכֹוחֹות, ְוֵעיֵניֶהם זֹוְלגֹות ְּדָמעֹות, 

ַאְך ִאְּלִמים ְוֵאיָנם ְיכֹוִלים ִלְפֹּתַח ִּפּיֹוֵתיֶהם, ִרֵחם ֲעֵליֶהם, ּוָמַחק ֵמֶהם ֶאת ַהֵּׁשמֹות, 
ְוָחְזרּו ִלְכמֹות ֶׁשָהיּו. הּוא ִהְׁשִּביַע אֹוָתם ֶׁשֹּלא ַיִּזיקּו, ְוִהסַּתְּלקּו ָלֶהם. ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר: 

ֹלא ִיְגַרע ִמַּצִּדיק ֵעיָניו )איוב לו, ז(

ַהֶּגֶפן ֶׁשִּגְּלָתה סֹוד
)ַעל ִּפי ַעִּליָזה ֶׁשְנָהר, ְּבֵסֶפר 'ָאְרחֹות ֵּתיָמן'[

ָּכל  ְוָהיּו  ָהִעיר,  ִּבְקֵצה  ָחנּות  לֹו  ֶׁשָהְיָתה  ַהִּיְׁשְמֵעאִלים,  ִמֶּזַרע  ֶאָחד  ְּבַקָּצב  ַמֲעֶׂשה 
ָהֲאָנִׁשים ָּבִאים ִלְקנֹות ֶאְצלֹו, ִּכי ַהָּבָׂשר "ָטִעים ְוטֹוב". ְוָהָיה לֹו ָׁשֵכן ְיהּוִדי ֶׁשָּתִמיד 
ָהיּו ָרִבים ֵּביֵניֶהם, ּוַמּדּוַע? ְּכֶׁשַהְּיהּוִדי ָהָיה ַמְׁשִּכים ַּבֹּבֶקר ְוהֹוֵלְך ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, ָהָיה 
ִלְׁשִחיָטה.  ַלֲחנּותֹו  ּוְמִביָאם  ַוֲחתּוִלים,  ְּכָלִבים  ּתֹוֵפס  ַהֶּזה  ַהִּיְׁשְמֵעאִלי  ֶאת  רֹוֶאה 
ַהְּיהּוִדי ָּפַחד ֵמַהִּיְׁשְמֵעאִלי ְוֹלא ִסֵּפר, ַאְך ְּכֶׁשָהָיה עֹוֵבר ְלַיד ֶהָחנּות, ָהָיה אֹוֵמר: "ֵאין 

ִנְסָּתר ֵמה' ְּדַבר ֵסֶתר, ְוַהִּנְסָּתר ִיְתַּגֶּלה". ְוֶזה ָהָיה ִמְנָהגֹו יֹום יֹום.
ַהִּיְׁשְמֵעאִלי ָחׁש ֶׁשַהְּיהּוִדי יֹוֵדַע ֶאת סֹודֹו ְוָחַׁשׁש ֶׁשַּמא ְיַגֶּלה. ָּתַפס ֶאת ַהְּיהּוִדי ְוָאַמר 
לֹו: "ִאם ֹלא ְּתַגֶּלה, ַּגם ֱאֹלִהים ֹלא ְיַגֶּלה". ָהַרג אֹותֹו ְוָטַמן ֶאת ְּגִוָּיתֹו ָסמּוְך ַלֲחנּותֹו.

ְּבעֹוָנָתם,  ֶׁשֹּלא  ֲעָנִבים  ֶאְׁשּכֹולֹות  ַוִּתֵּתן  ָּגְדָלה  ַהְּיהּוִדי,  ֶקֶבר  ֵמַעל  ֶּגֶפן  ָצְמָחה  ְוִהֵּנה 
ְוָאַמר:  ַהִּיְׁשְמֵעאִלי  ָּכְך  ָרָאה  ִּבְׁשַנִים.  ְּבמֹוט  אֹותֹו  ָלֵׂשאת  ְּכמֹו   - ָהֶאָחד  ְוָהֶאְׁשּכֹול 

"ֵּבאֹלִהים, ְראּוִיים ָהֶאְׁשּכֹולֹות ַהָּללּו ְלָפֵאר ֻׁשְלַחן ַהֶּמֶלְך". ָאַמר ְוָעָׂשה.
ָרָאה ַהֶּמֶלְך אֹוָתם ְוָחְׁשָקה ַנפׁשֹו ַּבֲעִסיס ֲעָנִבים. ָנַטל ְוָסַחט ֶאת ָהִראׁשֹון - ְוִהֵּנה הּוא 
ָּדם. ְוַאף ַהֵּׁשִני, ַהְּׁשִליִׁשי ְוָהְרִביִעי - ְסָחטֹו ָּדם. ִהְׁשּתֹוֵמם ַהֶּמֶלְך, ְקָרא ְלַעְבּדֹו ְוָׁשַאל: 

"ִמַּנִין ָהֲעָנִבים"? ְוָהֶעֶבד ִסֵּפר לֹו.
ָהֶאְׁשּכֹול".  ּוִמֶּמָּנה  ֶּגֶפן,  ָצְמָחה  ַלֲחנּוִתי  "ָסמּוְך  ַלֶּמֶלְך:  ָאַמר  ְוֶזה  ַלִּיְׁשְמֵעאִלי,  ָקְראּו 
ָׁשַלח ַהֶּמֶלְך ַחָּיִלים ַלְחֹּפר ְוִלְראֹות ַמהּו סֹוד ְצִמיָחָתּה. ָהְלכּו ָחְפרּו ְוִהֵּנה ָראּו ִּכי ָׁשְרֵׁשי 

ַהֶּגֶפן ְנעּוִצים ְּבֵלב ַהְּיהּוִדי ַהָּקבּור.
ָחַקר ַהֶּמֶלְך ֶאת ַהִּיְׁשְמֵעאִלי ַעל ָהִעְנָין, ַאְך ֶזה ֹלא ִּגָּלה. ָאַמר לֹו ַהֶּמֶלְך: "ִאם ֹלא ְּתַגֶּלה, 
ֶׁשָאַמר:  ֵּכיָון  ַלֲאָנִׁשים,  ְיַגֶּלה  ֶּפן  "ָיֵראִתי  ְוָאַמר:  ַהִּיְׁשְמֵעאִלי  לֹו  ִסֵּפר  ִיָּכֵרת".  ֹראְׁשָך 
"ֵאין ִנְסָּתר ֵמה' ְּדַבר ֵסֶתר, ְוַהִּנְסָּתר ִיְתַּגֶּלה" - ָאַמְרִּתי ִאם ֶאֶהְרֶגּנּו ֹלא ְיַגֶּלה, ַקְמִּתי 

ָעָליו ַוֲהַרְגִּתיו".
ָאַמר ַהֶּמֶלְך: "ֲהֵרי נֹוַכְחָּת ָלַדַעת ֶׁשַהֶּצֶדק ִעם ַהְּיהּוִדי, ִהֵּנה ִנְתַּגָּלה ַהָּדָבר". ּוְפַסק ִּדינֹו 
ָיָצא, ֶׁשָּכל ְרכּוׁשֹו ֶׁשל ָהרֹוֵצַח ַיֲעֹבר ְלַאְלְמַנת ַהְּיהּוִדי, ְוהּוא - ְלִמיָתה.  ְוַעל ֶזה ָאַמר 

ַהָּכתּוב:  עֹוף ַהָּׁשַמִים יֹוִליְך ֶאת ַהּקֹול ּוַבַעל ְּכָנַפִים ַיִּגיד ָּדָבר: )קהלת י, כ(

ִּ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: "ִאְפְּתחּו לֹו ִיְּדַׁשַּקר, ֲּדַכל ִיְרֻקץ"

6. ֵׁשם ִּכּסּוי ָהרֹאׁש ֶׁשל ָהִאָּׁשה ְּבֵתיָמן

22  16  20 14   20

3. ֶחְמָאה ְמֻזֶּקֶקת אֹוָתּה מֹוְרִחים ַעל ַהֻּכַּבאֵנּה

12   9   11   8    6 

2. ְּבֶעְזָרתֹו ַהָּמאִרי ֵמִטיל ֶאת ֵאיָמתֹו ַעל ַּתְלִמיָדיו

1   16  22

7.ְמַחֵּבר ַהַּתְרּגּום ַלְּנִביִאים, אֹותֹו נֹוֲהִגים ְיהּוֵדי ֵּתיָמן ְלַתְרֵּגם

3    8    5   7   16  18         9    2         9   21   9   16    5  

1. ֵסֶפר ּבֹו נֹוֲהִגים ִלְלֹמד ְלַאַחר ְּתִפַּלת מּוָסף

14   16   8  11  12       21  14  16   9   11

4. ַמֲאֵפה ֵּתיָמִני ַהֶּנֱאָכל ַּבַּׁשָּבת ַּבֹּבֶקר

12   9    8   2   16  15 

5. ֵׁשם ָאִביו הּוא ֵחֶפר

  10  17  13  16   3   19

10 16  20 14  3        6   9  15   9      19   5  19 12   3      16   3      16 17  21 13

ִמְצאּו ֶאת ַהִּפְתָגם ַהִּמְסַּתֵּתר!


