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הַ ּנֶחֱ מָ ִדים ִמּזָהָ ב
חֲ זַ”ל ִה ְרּבּו לְ ַדּבֵ ר ּבְ מַ עֲ לַת ַּתלְ מּוד ּתו ָֹרה ,וְ נָבִ יא ִמ ְד ָרׁש
אֶ חָ ד ֶׁשּכָתּוב ּבִ ְׁשנֵי לְ ׁשוֹנוֹת ּ -בִ ְׁשנֵי ְמקוֹרוֹת.
(ּת ִחּלַת ּפָ ָר ַׁשת עֵ ֶקב) נֶאֱ מַ ר ּכְָךָּ :דבָ ר ַאחֵ ר,
ּבַ ִּמ ְד ָרׁש הַ ּגָדוֹל ְ
הַ ּנֶחֱ מָ ִדים ִמּזָהָ ב .אֲ פִ ּלּו ָּדבָ ר אֶ חָ ד ִמן הַ ּתו ָֹרה ָׁשוֶה ּכַּמָ ה אֲ לָפִ ים ִּדינְ ֵרי זָהָ ב .מַ עֲ ֶׂשה
אׁשית ּבִ לְ בָ ד .לְ ַאחַ ר
ָאדם אֶ חָ ד ֶׁשהָ יָה ל ֹו ּבֵ ן וְ נִ ְצטַ עֵ ר ּב ֹו ִעם ַרּב ֹו עַ ד ֶׁשּלִ ְּמד ֹו סֵ פֶ ר ּבְ ֵר ִ
ּבְ ָ
סּוריםִ .ה ְרּגִ יׁש (=הֶ חֱ ִריד) הַ ָּקּבָ ”הֻ אֶ ת
י ִָמים נִ ְׁשּבָ ה אוֹת ֹו ִּתינוֹק וְ נ ְֶחּבַ ׁש ּבְ בֵ ית הָ אֲ ִ
יקי (= חֲ בִ ּלָה) ֶׁשל ְספָ ִרים,
ַאּת ֵ
ע ֹולָמ ֹו עַ ל ֵקיסָ ר עַ ד ֶׁשהָ לְַך לְ אוֹת ֹו מָ קוֹם וְ הו ִֹציא ְּדי ִ
ָאדם יוֹדֵ עַ לִ ְקרוֹתוָֹ .אמַ ר ֵקיסָ ר אֵ ין זֶה אֵ לָא
ּומָ צָ א ּבֵ ינֵיהֶ ם סֵ פֶ ר אֶ חָ ד ,וְ ֹלא הָ יָה ָ
ְהּודיםּ ,כְ לּום יֵׁש ּכָאן ֶׁשּיוֹדֵ עַ לִ ְקרוֹתוָֹ .אמַ ר ל ֹו ַׂשר הַ ְּׁשבּויִים ,יֵׁש ּכָאן
ּכְ ָתבָ ן ֶׁשל י ִ
ְהּודי וַ אֲ נִ י ְמבִ יא ֹו אֶ ְצלְ ָך .הָ לְַך אֵ צֶ ל הַ ִּתינוֹקָ ,אמַ ר לוֹ ,יוֹדֵ עַ אַ ָּתה לִ ְקרֹא
ִּתינוֹק אֶ חָ ד י ִ
ְהּודיםָ .אמַ ר לוֹ ,סֵ פֶ ר אֶ חָ ד לִ ְּמ ַדנִ י אַ ּבָ א וַ אֲ נִ י יוֹדֵ עַ לִ ְקרוֹתוָֹ .אמַ ר לוִֹ ,מ ְתי ֵָרא
ּכְ ָתב הַ ּי ִ
ֹאׁשָךָ .אמַ ר לוֹ ,לָאוִ .מּיָד הו ִֹציא ֹו
אֲ נִ י עָ לֶיָך ֶׁשּמַ א ֹלא ֵּת ַדע לִ ְקרוֹת וְ י ִַּתיז הַ ּמֶ לְֶך אֶ ת ר ְ
סּורים וְ הֶ חֱ לִ יף ּבְ ג ָָדיו וֶהֱ בִ יא ֹו לִ פְ נֵי ֵקיסָ ר .הו ִֹציא לְ פָ נָיו אוֹת ֹו הַ ּסֵ פֶ ר .וְ הָ יָה
ִמּבֵ ית הָ אֲ ִ
אׁשית עַ ד אֵ ּלֶה תוֹלְ דוֹתּ .בְ או ָֹתּה ָׁשעָ ה ָאמַ ר ֵקיסָ רּ ,כִ ְמדֻ ּמֶ ה
הַ ִּתינוֹק קו ֵֹרא ּב ֹו ִמּבְ ֵר ִ
ֶׁשֹּלא ִה ְרּגִ יׁש הַ ָּקּבָ ”הֻ אֶ ת ע ֹולָמ ֹו אֵ לָא ּבִ ְׁשבִ יל ִּתינוֹק זֶהּ ,כְ דֵ י לְ הַ חֲ זִ יר ֹו לִ ְמקוֹמוִֹ .מּיָד
ּוׁש ֵּתי ּכִ ּכְ ֵרי זָהָ ב וְ ִצּוָ ה עָ לָיו ִמי ֶׁשּיַחֲ זִ יר ֹו אֵ צֶ ל אֲ בו ָֹתיו.
נ ַָתן ל ֹו ְׁש ֵּתי ּכִ ּכְ ֵרי ּכֶסֶ ף ְ
וַ הֲ ֹלא ְּדבָ ִרים ַקל וָ חֹמֶ רּ .ומַ ה ּבִ ְׁשבִ יל ֶׁשּנ ַָתן ָאבִ יו ֶׁשּלְ זֶה עָ לָיו ְׂשכַר סֵ פֶ ר אֶ חָ ד,
ּומ ְׁשנָה
ּומל ְַּמד ֹו ִמ ְק ָרא ִ
ִׁשּלֵם ל ֹו הַ ָּקּבָ ”הֻ ּכָל אוֹת ֹו הַ ָּׂשכָרִ ,מי ֶׁשהּוא ִמ ְצטַ עֵ ר עַ ל ּבְ נ ֹו ְ
הֲ לָכוֹת וְ הַ ּגָדוֹת ,עַ ל ַאחַ ת ּכַּמָ ה וְ כַּמָ ה .לְ כְָך נֶאֱ מַ ר הַ ּנֶחֱ מָ ִדים ִמּזָהָ ב .עַ ד ּכָאן לְ ׁשוֹן
ִמ ְד ָרׁש הַ ּגָדוֹל.
ּבְ נּוסָ ח ׁש ֹונֶה הּובָ א ּבְ ִמ ְד ַרׁש עֲ ֶׂש ֶרת הַ ִּדּבְ רוֹת (הּובָ א ּבְ אוֹצַ ר ִמ ְד ָר ִׁשים ,ח”ב,
עמ’  )456וְ כְָך נֶאֱ מַ ר :מַ עֲ ֶׂשה ּבְ חָ ִסיד אֶ חָ ד ז ֵָקן ּבֶ ן ִׁשבְ ִעים ָׁשנָה ֶׁשֹּלא הָ יָה ל ֹו ּבֵ ן,
וְ הָ יָה ל ֹו מָ מוֹן הַ ְרּבֵ הּ .ובְ כָל יוֹם וְ יוֹם הָ יָה ה ֹולְֵך לְ בֵ ית הַ ּכְ נֶסֶ תּ ,וכְ ֶׁשהָ יּו הַ ּנְ עָ ִרים
סּוקיכֶם.
ּומנ ְַּׁש ָקן ,וְ הָ יָה אוֹמֵ ר לָהֶ םִ ,א ְמרּו לִ י ּפְ ֵ
יו ְֹצ ִאים ִמּבֵ ית ַרּבָ ן הָ יָה ְמחַ ּבְ ָקן ְ
יתם לְ בָ נִ ים
וְ כָל אֶ חָ ד ָאמַ ר ל ֹו ּפָ סּוק אֶ חָ ד ֶׁשּלוֹ .וְ הָ יָה ּב ֹוכֶה וְ אוֹמֵ ר ,אַ ְׁש ֵריכֶם ֶׁשּזְ כִ ֶ
ֶׁשעו ְֹס ִקים ּבַ ּתו ָֹרה .וְ הָ יָה אוֹמֵ ר ,אוֹי לִ י ֶׁשּכָל נְ כָסַ י יִנְ חֹל
ַאחֵ ר .מַ ה עָ ָׂשה אוֹת ֹו חָ ִסיד ,עָ מַ ד ּופִ ּזֵר נְ כָסָ יו לְ ַתלְ מּוד
ּתו ָֹרהָ ,אמַ ר ֶׁשּמַ א יֵׁש לִ י חֵ לֶק לָע ֹולָם הַ ּבָ א ִעּמָ כֶםִ .מּיָד
נִ ְתּגַלְ ּגְ לּו ַרחֲ מָ יו ֶׁשל הַ ָּקּבָ ”הֻ וְ נ ַָתן ל ֹו ּבֵ ן לְ ִׁשבְ ִעים ָׁשנָה.
ּכֵיוָ ן ֶׁשהָ יָה ּבֶ ן חָ מֵ ׁש ,הָ יָה מַ ְרּכִ יב ֹו עַ ל ּכְ ֵתפ ֹו ּומוֹלִ יכ ֹו לְ בֵ ית
הַ ִּמ ְד ָרׁשָ .אמַ ר ל ֹו לְ ַרּבוֹ ,אֵ יזֶה סֵ פֶ ר י ְַת ִחיל ּבְ נֵי לִ לְ מֹ ד.
ָאמַ ר לוֹּ ,בְ סֵ פֶ ר וַ ּי ְִק ָראָ .אמַ ר לוֹֹ ,לא י ְַת ִחיל אֵ לָא ּבְ סֵ פֶ ר
אׁשית.
אׁשית ֶׁשהּוא ֶׁשבַ ח לְ הַ ָּקּבָ ”הֻ ִ .מּיָד ּפָ ַתח סֵ פֶ ר ּבְ ֵר ִ
ּבְ ֵר ִ
יוֹם אֶ חָ ד ָאמַ ר הַ ּבֵ ן לְ ָאבִ יו ,עַ ד מָ ַתי אַ ָּתה מַ ְרּכִ יב או ִֹתי
עַ ל ּכְ ֵתפְ ָך ,הַ ּנִ יחֵ נִ י ,אֲ נִ י יוֹדֵ עַ הַ ּדֶ ֶרְך וְ אֵ לְֵך ּבְ עַ ְצ ִמיָ .אמַ ר לוֹ,
לְֵךּ .כֵיוָ ן ֶׁשהָ לְַךּ ,פָ גַע ּב ֹו ָׁשלִ יחַ ֶׁשל מֶ לְֶךּ .כֵיוָ ן ֶׁש ָרָאה אוֹת ֹו
ֶׁשהּוא יָפֶ ה הַ ְרּבֵ ה ,לְ ָקח ֹו וְ הוֹלִ יכ ֹו לְ בֵ יתוֹּ .וכְ ֶׁשּבָ א ָאבִ יו
לְ עֵ ת עֶ ֶרבָ ,רָאה ֶׁשֹּלא ָׁשב ּבְ נוֹ .הָ לְַך אֵ צֶ ל ַרּבוָֹ ,אמַ ר לוֹּ ,בְ נִ י
ֶׁש ָּׁשל ְַח ִּתי אֶ ְצלְ ָך הֵ יכָן הּואָ .אמַ ר לוֹ ,אֵ ינִ י יוֹדֵ עַ ֶׁ ,שֹּלא ּבָ א
הַ ּיוֹם לִ לְ מֹ דּ .כְ ֶׁש ָּׁשמַ ע ָאבִ יו ּכְָך ,צָ עַ ק ּובָ כָה ,וְ הָ לְַך ּבְ פָ ָר ַׁשת
ָאמרּו
יתם ּבְ נִ יּ ,כְָך וְ כְָך הָ יָה ל ֹו ִסימָ ןְ .
ְּד ָרכִ ים וְ ָׁשַאל ְר ִא ֶ
ּומ ְתּפַ ּלְ ִׁשין
לוֹֹ ,לא ָר ִאינּו אוֹתוֹ .וְ הָ יּו ָאבִ יו וְ ִאּמ ֹו צוֹעֲ ִקים ִ
ּבֶ עָ פָ ר עַ ד ֶׁשעָ לְ ָתה ּבְ כִ ּי ָָתם לַּמָ רוֹםּ .בְ או ָֹתּה ָׁשעָ ה נִ ְתּגַלְ ּגְ לּו
ַרחֲ מָ יו ֶׁשל הַ ָּקּבָ ”הֻ וְ הֵ בִ יא חֹלִ י עַ ל הַ ּמֶ לְֶך ,וְ ָאמַ ר לַעֲ בָ ָדיו,
הָ בִ יאּו לִ י סֵ פֶ ר ְרפּואוֹת וְ כֵן עָ ׂשּו ,וְ הַ ָּקּבָ ”ה הֲ פָ כ ֹו לְ סֵ פֶ ר
אׁשיתּ .פָ ְתחּו אוֹת ֹו עֲ בָ ָדיו וְ ֹלא הָ יּו יְכוֹלִ ין לִ ְקרוֹת ּבוֹ.
ּבְ ֵר ִ
ְהּודים הּוא זֶהּ .בִ ְּקׁשּו
ָאמרּו ל ֹו עֲ בָ ָדיוּ ,כִ ְמדֻ ִּמין ָאנּו סֵ פֶ ר י ִ
ְ
ְהּודים וְ ֹלא מָ ְצאּוָ .אמַ ר הַ ָּׁשלִ יחַ לַּמֶ לְֶךּ ,כְ ֶׁשהָ לַכְ ִּתי ּבִ כְ פָ ר
י ִ
ְהּודי ָּגנַבְ ִּתי ִמ ָּׁשם ִּתינוֹק ,אּולַי הּוא יוֹדֵ עַ לִ ְקרוֹת ּבוֹ.
ֶׁשל י ִ
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ָאמַ ר הַ ּמֶ לְֶך ,לְֵך וַ הֲ בִ יא ֹו לִ י .הָ לְַך וֶהֱ בִ יא ֹו לְ פָ נָיוָ .אמַ ר הַ ּמֶ לְֶך ל ִַּתינוֹקּ ,בְ נִ יִ ,אם יוֹדֵ עַ אַ ָּתה
לִ ְקרוֹת ּבְ זֶה הַ ּסֵ פֶ ר ,אַ ְׁש ֶריָך וְ אַ ְׁש ֵרינּוּ .כֵיוָ ן ֶׁש ָרָאה הַ ִּתינוֹק הַ ּסֵ פֶ ר ,צָ עַ ק ּובָ כָה וְ נָפַ ל ְמֹלא
ַארצָ הָ .אמַ ר הַ ּמֶ לְֶך ּ,כִ ְמדֻ ּמֶ ה לִ י ֶׁשאַ ָּתה י ֵָרא ִמּמֶ ּנִ יָ .אמַ ר לוֹ ,אֵ ינִ י י ֵָרא ִמ ְּמָך ,אֵ לָא
קוֹמָ ת ֹו ְ
ֶׁשאֲ נִ י י ִָחיד לְ ִא ִּמי ּונְ ָתנַנִ י הַ ָּקּבָ ”הֻ לְ ָאבִ י לְ ִׁשבְ ִעים ָׁשנָה וְ לִ ְּמ ַדנִ י סֵ פֶ ר זֶהָ .אמַ ר לוֹ ,אֲ נִ י יוֹדֵ עַ
אׁשית וְ ָק ָרא עַ ד וַ ְיכֻּלּוָ .אמַ ר לוֹ ,יוֹדֵ עַ אַ ָּתה לְ פָ ְרׁשוָֹ .אמַ ר
ּבְ טוֹב לִ ְקרוֹתּ .פָ ַתח ל ֹו ִמן ּבְ ֵר ִ
בּורת ֹו
ּותבּונָה ּופֵ ֶרׁש ל ֹו הַ ּכֹלּ .כְ ֶׁש ָּׁשמַ ע הַ ּמֶ לְֶך ּגְ ָ
לוֹ ,הֵ ןִ .מּיָד נ ַָתן הַ ָּקּבָ ”הֻ ּב ֹו ּדֵ עָ ה וְ חָ כְ מָ ה ְ
ֶׁשל הַ ָּקּבָ ”הֻ ִ ,מּיָד עָ מַ ד ִמ ִּמּטָ תוֹ ,וְ י ַָׁשב ּבִ ְמקוֹמ ֹו עַ ד ֶׁשּפֵ ֶרׁש ל ֹו הַ ּכֹלָ .אמַ ר ל ֹו הַ ּמֶ לְֶךְ ,רפּוָאה
ּבָ ָאה לִ י עַ ל י ְָדָךְׁ ,שַאל ִמּמֶ ּנִ י מַ ה ֶׁש ַּת ְחּפֹ ץ וְ אֶ ֵּתן לְ ָךָ .אמַ ר ל ֹו הַ ִּתינוֹק ,אֵ ינִ י ְמבַ ֵּקׁש ִמ ְּמָך
ְמאּומָ ה אֵ לָא ַּתחֲ זִ ֵירנִ י לְ ָאבִ י ּולְ ִא ִּמיִ .מּיָד ִצּוָ ה הַ ּמֶ לְֶך לְ הוֹלִ יכ ֹו לְ בֵ ית ּגְ ָנזָיו וְ נ ַָתן ל ֹו ּכֶסֶ ף
וְ זָהָ ב ּומַ ְרּגָלִ ּיוֹת וֶהֱ ִׁשיב ֹו לְ ָאבִ יו ּולְ ִאּמוֹּ .כְ ֶׁש ָראּוהּו ָאבִ יו וְ ִאּמ ֹו נ ְָתנּו ֶׁשבַ ח וְ הו ָֹדיָה לְ הַ ָּקּבָ ”הֻ .
ּובְ או ָֹתּה ָׁשעָ ה ָׂש ְמחּו ִׂש ְמחָ ה ַרּבָ ה.
אׁשית הָ יָה ל ֹו ָׂשכָר ּכָל ּכְָך,
ָאמרּו חֲ כ ִָמיםּ ,ומַ ה זֶה ֶׁשֹּלא לָמַ ד אֵ לָא סֵ פֶ ר ּבְ ֵר ִ
ִמּכָאן ְ
הַ ְּמלַּמֵ ד לִ בְ נ ֹו ּתו ָֹרה א ֹו ִמ ְׁשנָה עַ ל ַאחַ ת ּכַּמָ ה וְ כַּמָ הּ .ומַ ה זֶה ֶׁשֹּלא ּכִ ּבֵ ד ָאבִ יו אֵ לָא ָׁשעָ ה
ַאחַ ת נ ַָתן ל ֹו הַ ָּקּבָ ”הֻ ּכָבוֹד זֶה ,הַ ְּמכַּבֵ ד ָאבִ יו וְ ִאּמ ֹו יוֹמָ ם וָ ַל ְילָה עַ ל ַאחַ ת ּכַּמָ ה וְ כַּמָ ה
ֶׁשּי ְַׁשּלֵם ל ֹו הַ ָּקּבָ ”הֻ ָׂשכָר טוֹב ּבָ ע ֹולָם הַ ּזֶה ּובָ ע ֹולָם הַ ּבָ א.

לִ ּמּוד הַ ְּיל ִָדים ּבְ ַׁש ְרעַ ּב \
הָ ָרב ְסעַ ְדיָה ח ֹוזֶה זצ"ל

הַ ּגְ דוֹלִ ים מַ ְת ִחילִ ים ּפָ ָר ַׁשת הַ ָּׁשבּועַ ּפָ סּוק ִעם ַּת ְרּגּוםַ ,אחֲ ֵרי כֵן הַ פְ טָ ָרה,
ַר ִּׁש"י ,נַ"ְך ,הוֹלְ כִ ים לַאֲ רּוחַ ת הַ ּצָ הֳ ַריִם ,אוֹכְ לִ ים ּכְ ָׁשעָ ה א ֹו ָׁשעָ ה וָ חֵ ִצי,
חוֹזְ ִרים ֻּכּלָם ּבְ בַ ת ַאחַ ת לְ פִ י הַ ַּד ָּקהּ ,בָ ִאים קו ְֹר ִאים עֵ ין יַעֲ קֹ בַ ,אחֲ ֵרי
כֵן ְּת ִהּלִ ים ,עַ ד ְׁשעַ ת הַ ִּמנְ חָ ה הוֹלְ כִ ים לְ ִה ְתּפַ ּלֵל,
ִאם ּבְ בֵ ית הַ ּכְ נֶסֶ ת וְ ִאם ּבַ חֶ דֶ רִ ,מ ְתּפַ ּלְ לִ ים ִמנְ חָ ה
וְ עַ ְרבִ ית ,או ְֹמ ִרים ְק ִריַאת ְׁשמַ ע עַ ל הַ ִּמּטָ ה,
וְ ַאחֲ ֵרי כֵן נו ֵֹתן לָהֶ ם הַ ּמו ֶֹרה ְרׁשּות ָל ֶלכֶת
יׁשי ָק ֶׁשה ַל ְּיל ִָדים ,וְ הֵ ם
יעי וַ חֲ ִמ ִ
הַ ּבַ י ְָתה .יוֹם ְרבִ ִ
ּומי ֶׁשּנִ כְ ָׁשל ּבַ ּבְ ִחינוֹת ,סוֹפֵ ג
עו ְֹמ ִדים ּבִ בְ ִחינוֹתִ .
מַ ּכוֹת נֶאֱ מָ נוֹתּ .בַ ּיוֹם הַ ִּׁש ִּׁשי ֹלא לו ְֹמ ִדים ּכִ ְׁשָאר
הַ ּי ִָמים אֵ לָא ּפָ ָר ַׁשת הַ ָּׁשבּועַ ְׁש ַניִם ִמ ְק ָרא וְ אֶ חָ ד
ַּת ְרּגּום ,הַ פְ טָ ָרהַ ,ר ִּׁש"יִ .אם יֵׁש זְ מָ ן ,קו ִֹרים ִׁשיר
הַ ִּׁש ִיריםּ ,בַ ָּקׁשוֹת ֶׁשהַ ּגְ דוֹלִ ים או ְֹמ ִרים ּבַ ַּׁשחַ ר,
ְמל ְַּמ ִדים או ָֹתם ְּתפִ ּלַת ַׁשּבָ ת וְ כַּמּובָ ן ׁשוֹלְ ִחים
או ָֹתם מֻ ְק ָּדם מַ ה ֶׁשאֵ ין ּכֵן ּבִ ימוֹת הַ ָּׁשבּועַ ּ .בִ ימוֹת
יׁשי ּבָ ִאים ּבַ ּב ֶֹקר וְ הוֹלְ כִ ים ַרק
ִראׁשוֹן עַ ד חֲ ִמ ִ
ּבָ עֶ ֶרבּ .כְ ֶׁשהַ ֶּילֶד ּגָדֵ ל ְקצָ ת ּכְ בֶ ן ְׁשֹלׁש עֶ ְׂש ֵרה ָׁשנָה
ּומַ ֶּׁשהּו ְמל ְַּמ ִדים אוֹת ֹו ִהלְ כוֹת ְׁש ִחיטָ ה ְט ֵרפוֹת
וְ ִדינִ ים ּבַ ּׁשֻ לְ חָ ן עָ רּוְךּ ,בְ כָל זֹאת הַ ּמו ֶֹרה ַּתפְ ִקיד ֹו
לְ לַּמֵ ד אֶ ת הַ ְּק ִריָאה ּבִ לְ בָ ד .אֶ ת הַ ּבֵ אּור מַ ּנִ יחַ הּוא
ַל ְּיל ִָדים לְ הָ בִ ין ּבְ עַ ְצמָ ם לִ כְ ֶׁשּיִגְ ְּדלּו .אֲ בָ ל ִאם יֵׁש
ְיל ִָדים ּגְ דוֹלִ ים הַ ּנִ זְ ָק ִקים לְ מו ֶֹרה לְ פָ ֵרׁש לָהֶ ם,
אֵ ין הּוא עו ֶֹׂשה זֹאת ּבְ חֵ פֶ ץ לֵבִ ,מּפְ נֵי ֶׁשּלִ פְ עָ ִמים
ָק ֶׁשה ל ֹו הַ ָּדבָ ר ּבְ עַ ְצמ ֹו וְ זֶה ּג ֹוזֵל ל ֹו זְ מָ ן.

ֶך ַי ֲעקֹב ֶאת ַּפ ְרעֹה"
ֲמ ֵדה ּו ִל ְפנֵי ַפ ְרעֹה ַוי ְָבר ְ
" ַוָי ֵּבא יו ֵֹסף ֶאת ַי ֲעקֹב ָא ִביו ַו ַּיע ִ

אַ ְך ִאּלְ ִמים וְ אֵ ינָם יְכוֹלִ ים לִ פְ ּתֹחַ ּפִ ּיו ֵֹתיהֶ םִ ,רחֵ ם עֲ לֵיהֶ םּ ,ומָ חַ ק מֵ הֶ ם אֶ ת הַ ֵּׁשמוֹת,
סּתּלְ קּו לָהֶ ם .וְ עַ ל זֶה נֶאֱ מַ ר:
וְ חָ זְ רּו לִ כְ מוֹת ֶׁשהָ יּו .הּוא ִה ְׁשּבִ יעַ או ָֹתם ֶׁשֹּלא יַּזִ יקּו ,וְ ִה ַ
ֹלא יִגְ ַרע ִמּצַ ִּדיק עֵ ינָיו (איוב לו ,ז)

הַ ּגֶפֶ ן ֶׁשּגִ ּלְ ָתה סוֹד

הָ אֲ נ ִָׁשים ֶׁשּנֶהֶ פְ כּו לַּכְ לָבִ ים

'ָארחוֹת ֵּתימָ ן']
(עַ ל ּפִ י עַ ּלִ יזָה ֶׁשנְ הָ רּ ,בְ סֵ פֶ ר ְ

(עפ"י הָ ָרב עוֹבַ ְדיָה חַ ּגְ 'ּבִ יִ ,מּתוְֹך הַ ּסֵ פֶ ר 'חַ ּיֵי הַ ּגָלּות')

אריֶׁ ,שהָ יּו ַּתלְ ִמידֵ י חֲ כ ִָמים וְ ַאנְ ֵׁשי מַ עֲ ֶׂשה ,וְ יָצָ א
ּפַ עַ ם ַאחַ ת הָ לְַך ְמקֻ ּבָ ל אֶ חָ ד ִמּבְ נֵי מָ ִ
ִמן הָ ִעיר לִ ְמחוֹז חֶ פצ ֹו לְ הַ ְרוִ יחַ ְמזוֹנוֹ .וְ ִהּנֵה לְ ִת ְמהוֹנ ֹו ָרָאה יו ֵֹתר ִמּמֵ ָאה עֲ ָרבִ ים
ּדוֹחֲ פִ ים אֶ בֶ ן ּגְ ד ֹולָה ּכְ דֵ י לַעֲ ׂשו ָֹתּה מַ ְחסוֹם ֶנגֶד ִׁשּטָ פוֹן ֶׁשל ּגְ ָׁש ִמים ,אַ ְך ֹלא יָכְ לּו
ַאדמַ ת חוֹל ,וְ נִ לְ אּו לִ ְמצֹא ּפִ ְתרוֹן ,וְ כִ ְמעַ ט ֶׁשעָ זְ בּו או ָֹתּה.
לְ הַ ּזִ יזָּה ִמ ְּמקוֹמָ ּה ּכִ י נִ ְת ְקעָ ה ּבְ ְ
יקים! מֵ ָאה
ְהּודי הַ ְּמקֻ ּבָ ל ֶׁשעָ בַ ר לְ תֻ ּמ ֹו ּבַ ּדֶ ֶרְך וְ ִה ְס ַּתּכֵל ִמן הַ ּצַ דָ ,אמַ ר לָהֶ ם" :הוֹי ֵר ִ
הַ ּי ִ
ִאיׁש ֹלא יְכוֹלִ ים לְ הָ ִרים אֶ ת הָ אֶ בֶ ן"?
 "מַ ה אַ ָּתה ְמיַעֵ ץ לָנּו"? ָׁשאֲ לּו אוֹתוֹ. "ּכַּמָ ה ָׂשכָר ִּת ְּתנּו לִ י וַ אֲ נִ י אֲ טַ ּפֵ ל ּבָ ּה"? ָׁשַאל או ָֹתם. "אֵ יְך אַ ָּתה לְ בַ ד ָּת ִרים או ָֹתּה"? עָ נּו ל ֹו ּכִ ְמהַ ְּתלִ ים ּבוֹּ ,כִ י חֲ ָׁשבּוהּו לַחֲ סַ ר ַּדעַ ת."אם ֹלא אּוכַלַ ,אל ִּת ְּתנּו לִ י ְמאּומָ ה .אַ ְך ִאם
ְהּודיִ ,
 "ֹלא ִאכְ ּפַ ת ָלכֶם" ָאמַ ר לָהֶ ם הַ ּי ִַאצלִ יחַ לְ הָ ִרים אֶ ת הָ אֶ בֶ ן הַ ּגְ ד ֹולָה הַ ּזֹאתְּ ,תנּו לִ י מַ ה ֶׁשאֲ בַ ֵּקׁשַ ,רק סַ ְּמנּו לִ י אֵ יפֹ ה
ְ
ל ִָׂשים או ָֹתּה".
ְהּודיּ ,כָל אֶ חָ ד מֵ הֶ ם מַ ְטּבֵ עַ ּכֶסֶ ף ַאחַ ת הַ ּנִ ְק ֵראת ִק ְר ְׁש ,וְ ַׂשק אֶ חָ ד
הֵ ם ִה ְסּכִ ימּו ל ֵָתת ַלּי ִ
ּמּוקים טוֹבִ ים .לְ ַאחַ ר ֶׁש ִּקּבֵ ל הַ בְ טָ חָ ה עַ ל הַ ָּׂשכָר הַ ּזֶהָ ,אמַ ר לָהֶ םּ" :כַּסּו אֶ ת עֵ ינֵיכֶם
ִצ ִ
לְ ֶרגַע אֶ חָ ד ,עַ ד ֶׁשאַ ּגִ יד ָלכֶם לִ פְ ּתֹחַ ָ ,אז ִּתפְ ְּתחּו וְ ִת ְראּו" .וְ כְָך הָ יָה .הּוא ִה ְסּתוֹבֵ ב וְ כ ַָתב
אֶ ת הַ ֵּׁשם הַ ּנִ כְ ּבָ ד וְ הַ ּנו ָֹרא ,וְ ַאחֲ ֵרי ּכַּמָ ה ְׁשנִ ּיוֹת הו ָֹרה לָהֶ ם לִ פְ ּתֹחַ עֵ ינֵיהֶ ם ,וַ ּי ְִראּו אֶ ת
הָ אֶ בֶ ן מֻ ּנַחַ ת עַ ל הַ ּמָ קוֹם ֶׁש ָרצּו .הֵ ם ָׂש ְמחּו ִׂש ְמחָ ה ּגְ ד ֹולָה ,וְ ָת ְמהּו עַ ל הַ ּפֶ לֶא הֶ עָ צּום
ְהּודי עַ ל ּכוֹח ֹו וְ חָ כְ מָ תוֹ ,וְ נִ ְּׁשקּוהּו ּובֵ ְרכּוהּו ,וְ ָרצּו ל ֵָתת ל ֹו ּפְ ָרס ּבְ נוֹסָ ף
הַ ּזֶה ,וְ הוֹדּו ַלּי ִ
עַ ל מַ ה ֶׁש ִהבְ ִטיחּו לוֹ ,וְ ֹלא ִקּבֵ ל ,וְ חָ זַר לְ בֵ ית ֹו לְ ָׁשלוֹם ָׂשמֵ חַ וְ טוֹב לֵב.
אֲ בָ ל ַאחֲ ֵרי ֶׁשהָ לְַך ּכַּמָ ה ִמילִ יןִ ,קּנְ אּו ּב ֹו ּכַּמָ ה צָ ֵרי עַ יִן מֵ הָ עֲ ָרבִ ים הַ ּבְ זּויִים ,וְ ָר ְדפּו
ְהּודי הנ"ל ִה ְרּגִ יׁש ּבָ הֶ ם ,וְ י ַָדע ֶׁשּכַּוָ נ ָָתם לְ הָ ַרע לוֹ .מָ ה
ַאחֲ ָריו ּכְ דֵ י לִ ְׁשּדֹד אוֹתוֹ .הַ ּי ִ
'ׁשם' עֲ לֵיהֶ ם וְ הָ פַ ְך או ָֹתם לַּכְ לָבִ יםֶׁ ,שּי ְִׁש ְמרּו אוֹת ֹו
עָ ָׂשה? לִ פנֵי ֶׁשּי ִַּׂשיגּו אוֹתוֹּ ,כ ַָתב ֵ
ּוצמֵ ִאיםּ ,ונְ תּונִ ים לְ ח ֶֹרב
מֵ ַאחֲ ָריו ,וְ נִ ְתלַּוּו אֵ לָיו עַ ד ּבֵ יתוֹ ,וְ נִ ְׁשאֲ רּו יְמָ מָ ה ַאחַ ת ְרעֵ בִ ים ְ
ּבַ ּיוֹם וְ ֶק ַרח ּבַ ָּל ְילָהּ .כַאֲ ֶׁשר ָרָאה ֶׁשהֵ ם ּבַ אֲ פִ יסַ ת ּכוֹחוֹת ,וְ עֵ ינֵיהֶ ם זוֹלְ גוֹת ְּדמָ עוֹת,
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מהדורת פאר

כמנהג כל ק“ק תימן יע“א בלדי ושאמי על פי
המסורת המקובלת בידינו מפי זקני תימן וחכמיה
ענק
בפורמט
שורה מול
וצבעוניסופרים
מפוארעמוד תיקון
דיואןמנוקד מול
עמוד
הדקדוק“
“חלק
כולל:
שורות-המלך.
21
שורה
האוצר בתוכו את שירי תימן עם תרגום
המגילה ערוך ע“י
קריאת
זצוק“ל ,סדר
למהרי“ץ
תמציתי.
ופירוש
בערבית
המילים
של
הרה“ג פנחס קורח שליט“א וכן חילופי גרסאות

כולל מבוא מקיף על התפתחות
ומתוקנת.
זצ"ל.
צבעוניתשבזי
חדשהור' שלום
מהדוראבתימן
גודל ספר  33ס”מ \  21ס”מ השירה
גודל ספר  16ס”מ \  23ס”מ

17

במחירשל:של 8 :ש"חש"ח
במחיר
במקום 15 :ש"ח
במקום 100 :ש"ח

למשווקים
ללקוחותפרטיים
מוגבלללקוחות
המבצעמוגבל
המבצע
ולא למשווקים
פרטיים ולא
בלבד,עדעדגמרגמרהמלאי.
בלבד,
התשע”ז
ועד
המלאי.
התשע”ח
פוריםטבת
ולחודש

מתקפלת לשבת ועוד.
פלטהמתקפלת
לפיתות**פלטה
גריללפיתות
תימני**גריל
לבושתימני
דיסקים* *לבוש
טליתות* *דיסקים
ספרים *טליתות
* *ספרים *
ניתן להשיג את מוצרינו גם ב:

רחוב בירנבוים  ,26בני-ברק א’-ה’ ,10:00-21:00 :יום ו’9:00-13:00 :
www.
טל 03-6781444:ניידnosachteiman.co.il 053-3336661:
 052-6644363 ,08-9333130סניף יבנה ,קניון קנדי סנטר

שימורגםב:ב:כתבי היד התימנים
למטרת
מוצרינוגם
אתמוצרינו
להשיגאת
ניתןלהשיג
מחלקת כתבי היד ב"נוסח תימן"ניתן

"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"

"א ְפ ְּתחּו לֹו י ְִּד ַׁש ַּקרּ ,דֲ כַל י ְִר ֻקץ"
הַ ִּפ ְתגָם ִּב ְמקֹורֹו הּואִ :
 .1סֵ פֶ ר ּבֹו נֹוהֲ גִ ים ִל ְלמֹד ְלאַ חַ ר ְּת ִפּלַ ת מּוסָ ף
21 14 16 9 11

ימנִי הַ ּנֶאֱ כָל ּבַ ַּׁשּבָ ת ּבַ ּב ֶֹקר
ַ .4מאֲפֵ ה ֵּת ָ
8 2 16 15

14 16 8 11 12

12 9

ימתֹו עַ ל ַּת ְל ִמ ָ
ארי ֵמ ִטיל אֶ ת אֵ ָ
ְּ .2בעֶ זְ ָרתֹו הַ ָּמ ִ
ידיו ֵׁ .5שם אָ ִביו הּוא חֵ פֶ ר
10 17 13 16 3 19

1 16 22

מֹור ִחים עַ ל הַ ּכֻּבַ אנֵּה
אֹותּה ְ
ָ
 .3חֶ ְמאָ ה ְמז ֶֻּק ֶקת
6

ימן
ֵׁ .6שם ּכִ ּסּוי הָ ר ֹאׁש ֶׁשל הָ ִא ָּׁשה ְּב ֵת ָ
22 16 20 14 20

12 9 11 8

ימן ְל ַת ְרּגֵם
ְהּודי ֵּת ָ
יאים ,אֹותֹו נֹוהֲ גִ ים י ֵ
.7מחַ ּבֵ ר הַ ַּת ְרּגּום לַ ּנְ ִב ִ
ְ
5

9 21 9 16
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ִמצְ אּו אֶ ת הַ ִּפ ְתגָם הַ ִּמ ְס ַּת ֵּתר!
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זוכה החודש

10 16 20 14 3

הַ ֶּילֶד הַ ּנ ִָעים איתמר נגר 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 טבת

פורים
מבצע עד
טבת
לחודש
מבצע
10.3.17 19.2.17

ִּ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 ֵ

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

סֵ דֶ ר הַ ּי ְִׁשיבָ ה ּבְ בָ ֵּתי הַ ּכְ נֶסֶ ת

ְהּודיּ .ב ֹו הּוא ִמ ְתּפַ ּלֵל
ּבֵית הַ ּכְ נֶסֶ ת הּוא מָ קוֹם מֶ ְרּכָזִי ּבְ חַ ּיֵי ּכָל י ִ
ָׁשֹלׁש ְּתפִ ּלוֹת ּבְ יוֹםּ ,ובָ הֶ ן הּוא מַ ְע ִּתיר לִפְ נֵי הַ ָּקּבָ "הֻ עַ ל ּכָל ּבַ ָּק ָׁשה
ּומ ְׁשָאלָהּ .גַם ְמקוֹמָ ם ֶׁשל הַ ְּיל ִָדים ֹלא נִפְ ַקד ּבְ בֵית הַ ּכְ נֶסֶ ת ,וְ ַאף
ִ
ְמקוֹמוֹת ְמיֻחָ ִדים הָ יּו לָהֶ ם.
סֵ דֶ ר הַ ּי ְִׁשיבָ ה ּבְ בָ ֵּתי הַ ּכְ נֶסֶ ת ,לְפִ י הַ ִּמנְהָ ג הַ ַּק ְדמוֹן ,הּוא ֶׁשּיו ְֹׁשבִ ים
ּכְתלִים ֶׁשל ּבֵית הַ ּכְ נֶסֶ תּ ,כַאֲ ֶׁשר ּכָל אֶ חָ ד
ַארּבַ עַ ת הַ ָ
הַ ִּצּבּור ְסבִ יב ְ
נִׁשעָ ן ּבְ גַּב ֹו עַ ל הַ ּכ ֶֹתל ,וְ ֻכּלָם רו ִֹאים אֶ ת ֻּכּלָם.
ְ
הַלק"יּבָלק"ינִים הַ ְּקטַ ּנִים ,לְעֻּמַ ת זֹאת ,יו ְֹׁשבִ ים ּכַאֲ ֶׁשר ּפְ נֵיהֶ ם מּול ּפְ נֵי
אֲ בו ֵֹתיהֶ ם ,וְ כְָך יְכוֹלִים לְחַ ּנְ כָם ּבְ ִמ ְצוַת הַ ְּתפִ ּלָה ,לְהַ ְראוֹת לָהֶ ם הֵ יכָן
למניינם))
עד-כַּ-דוֹמֶ ה.
מִ -מְ -תּפַ ּלְלִים ּכ
 17.1.18למניינם
ָעֵת וְעד
19.12.17
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מַ עֲ ֶׂשה ּבְ ַקּצָ ב אֶ חָ ד ִמּז ֶַרע הַ ּי ְִׁש ְמעֵ אלִ יםֶׁ ,שהָ י ְָתה ל ֹו חָ נּות ּבִ ְקצֵ ה הָ ִעיר ,וְ הָ יּו ּכָל
ְהּודי ֶׁש ָּת ִמיד
הָ אֲ נ ִָׁשים ּבָ ִאים לִ ְקנוֹת אֶ ְצלוֹּ ,כִ י הַ ּבָ ָׂשר "טָ ִעים וְ טוֹב" .וְ הָ יָה ל ֹו ָׁשכֵן י ִ
ְהּודי הָ יָה מַ ְׁשּכִ ים ּבַ ּב ֶֹקר וְ ה ֹולְֵך לְ בֵ ית הַ ּכְ נֶסֶ ת ,הָ יָה
הָ יּו ָרבִ ים ּבֵ ינֵיהֶ םּ ,ומַ ּדּועַ ? ּכְ ֶׁשהַ ּי ִ
ּומבִ יָאם לַחֲ נּות ֹו לִ ְׁש ִחיטָ ה.
רוֹאֶ ה אֶ ת הַ ּי ְִׁש ְמעֵ אלִ י הַ ּזֶה ּתוֹפֵ ס ּכְ לָבִ ים וַ חֲ תּולִ יםְ ,
ְהּודי ּפָ חַ ד מֵ הַ ּי ְִׁש ְמעֵ אלִ י וְ ֹלא ִסּפֵ ר ,אַ ְך ּכְ ֶׁשהָ יָה עוֹבֵ ר לְ יַד הֶ חָ נּות ,הָ יָה אוֹמֵ ר" :אֵ ין
הַ ּי ִ
נִ ְס ָּתר מֵ ה' ְּדבַ ר סֵ ֶתר ,וְ הַ ּנִ ְס ָּתר י ְִת ַּגּלֶה" .וְ זֶה הָ יָה ִמנְ הָ ג ֹו יוֹם יוֹם.
ְהּודי וְ ָאמַ ר
ְהּודי יוֹדֵ עַ אֶ ת סוֹד ֹו וְ חָ ַׁשׁש ֶׁשּמַ א ְי ַגּלֶהָּ .תפַ ס אֶ ת הַ ּי ִ
הַ ּי ְִׁש ְמעֵ אלִ י חָ ׁש ֶׁשהַ ּי ִ
ֹלהים ֹלא ְי ַגּלֶה" .הָ ַרג אוֹת ֹו וְ טָ מַ ן אֶ ת ּגְ וִ ּיָת ֹו סָ מּוְך לַחֲ נּותוֹ.
"אם ֹלא ְּת ַגּלֶהּ ,גַם אֱ ִ
לוִֹ :
ְהּודיּ ,ג ְָדלָה וַ ִּת ֵּתן אֶ ְׁשּכוֹלוֹת עֲ נָבִ ים ֶׁשֹּלא ּבְ ע ֹונ ָָתם,
וְ ִהּנֵה צָ ְמחָ ה ּגֶפֶ ן מֵ עַ ל ֶקבֶ ר הַ ּי ִ
ָׂשאת אוֹת ֹו ּבְ מוֹט ּבִ ְׁש ַניִםָ .רָאה ּכְָך הַ ּי ְִׁש ְמעֵ אלִ י וְ ָאמַ ר:
וְ הָ אֶ ְׁשּכוֹל הָ אֶ חָ ד ּ -כְ מ ֹו ל ֵ
אֹלהיםְ ,ראּויִים הָ אֶ ְׁשּכוֹלוֹת הַ ּלָלּו לְ פָ אֵ ר ׁשֻ לְ חַ ן הַ ּמֶ לְֶך"ָ .אמַ ר וְ עָ ָׂשה.
"ּבֵ ִ
ָרָאה הַ ּמֶ לְֶך או ָֹתם וְ חָ ְׁש ָקה נַפׁש ֹו ּבַ עֲ ִסיס עֲ נָבִ ים .נָטַ ל וְ סָ חַ ט אֶ ת הָ ִראׁשוֹן  -וְ ִהּנֵה הּוא
יעי ְ -סחָ ט ֹו ָּדםִ .ה ְׁשּתוֹמֵ ם הַ ּמֶ לְֶךְ ,ק ָרא לְ עַ בְ ּד ֹו וְ ָׁשַאל:
יׁשי וְ הָ ְרבִ ִ
ָּדם .וְ ַאף הַ ֵּׁשנִ י ,הַ ְּׁשלִ ִ
"מ ַּניִן הָ עֲ נָבִ ים"? וְ הָ עֶ בֶ ד ִסּפֵ ר לוֹ.
ִ
ּומּמֶ ּנָה הָ אֶ ְׁשּכוֹל".
נּותי צָ ְמחָ ה ּגֶפֶ ןִ ,
ָק ְראּו ַלּי ְִׁש ְמעֵ אלִ י ,וְ זֶה ָאמַ ר לַּמֶ לְֶך" :סָ מּוְך לַחֲ ִ
ָׁשלַח הַ ּמֶ לְֶך חַ ּיָלִ ים ל ְַחּפֹ ר וְ לִ ְראוֹת מַ הּו סוֹד ְצ ִמיחָ ָתּה .הָ לְ כּו חָ פְ רּו וְ ִהּנֵה ָראּו ּכִ י ָׁש ְר ֵׁשי
ְהּודי הַ ָּקבּור.
עּוצים ּבְ לֵב הַ ּי ִ
הַ ּגֶפֶ ן נְ ִ
"אם ֹלא ְּת ַגּלֶה,
חָ ַקר הַ ּמֶ לְֶך אֶ ת הַ ּי ְִׁש ְמעֵ אלִ י עַ ל הָ ִענְ יָן ,אַ ְך זֶה ֹלא ּגִ ּלָהָ .אמַ ר ל ֹו הַ ּמֶ לְֶךִ :
אתי ּפֶ ן ְי ַגּלֶה לַאֲ נ ִָׁשיםּ ,כֵיוָ ן ֶׁשָאמַ ר:
ֹאׁשָך ִיּכ ֵָרת"ִ .סּפֵ ר ל ֹו הַ ּי ְִׁש ְמעֵ אלִ י וְ ָאמַ ר" :י ֵָר ִ
ר ְ
"אֵ ין נִ ְס ָּתר מֵ ה' ְּדבַ ר סֵ ֶתר ,וְ הַ ּנִ ְס ָּתר י ְִת ַּגּלֶה" ָ -אמַ ְר ִּתי ִאם אֶ הֶ ְרגֶּנּו ֹלא ְי ַגּלֶהַ ,ק ְמ ִּתי
עָ לָיו וַ הֲ ַרגְ ִּתיו".
ְהּודיִ ,הּנֵה נִ ְת ַּגּלָה הַ ָּדבָ ר"ּ .ופְ סַ ק ִּדינ ֹו
ָאמַ ר הַ ּמֶ לְֶך" :הֲ ֵרי נ ֹוכ ְַח ָּת ל ַָדעַ ת ֶׁשהַ ּצֶ דֶ ק ִעם הַ ּי ִ
יתה .וְ עַ ל זֶה ָאמַ ר
ְהּודי ,וְ הּוא  -לְ ִמ ָ
יָצָ אֶׁ ,שּכָל ְרכּוׁש ֹו ֶׁשל הָ רוֹצֵ חַ יַעֲ בֹ ר לְ ַאלְ ְמנַת הַ ּי ִ
הַ ּכָתּוב :עוֹף הַ ָּׁשמַ יִם יוֹלִ יְך אֶ ת הַ ּקוֹל ּובַ עַ ל ּכְ נָפַ יִם יַּגִ יד ָּדבָ ר( :קהלת י ,כ)

