לק”י

לק”י
זמני כניסת ויציאת השבת

פרשה
יציאה
כניסההשבת
כניסת
זמני

תרומה 17:08
תצוה 17:14
כי תשא 17:19
ויקהל-פק' 17:24

18:06
18:11
18:16
18:21

*לפי זמן ת”א.
לזמן ירושלים יש להוריד
 15דקות לכניסת השבת,
לזמן חיפה להוריד 9
דקות לכניסת השבת.

ירחון לחודש אדר התשע"ח ליצירה בשכ"ט לשטרות
לשטרות
בשכ”ז
כתובתליצירה
יצ"והתשע”ו
מחפודשבט
שלמהלחודש
העורך :ירחון
הגר"א  ,1רה"ע
רחוב
המערכת:

העורך :שמואל מחפוד יצ”ו כתובת המערכת :רחוב הגר”א  ,1ראש-העין

מו“ר הגאון הגדול הרב ָרצוֹן ֲערו ִּסי
ָד ַעת
ימן ְּבפו ִּרים ֱ -אמ ּונָה ו ַ
ַל ֵדי ֵּת ָ
ׂ ְמ ַחת י ְ
ִש
ְיל ִָדים י ְָק ִרים,
ּוקטַ ּנִ ים .אַ ְך
פּורים? ּכָל ּבֵ ית י ְִׂש ָראֵ לּ ,גְ דוֹלִ ים ְ
ִמי אֵ ינ ֹו ָׂשמֵ חַ ּבְ ִ
פּורים,
ּומ ְצוָ ה לִ ְׂשמֹ חַ ּבְ ִ
ּומ ַׂש ְּמ ִחיםּ .ומֵ ַאחַ ר ִ
יַלְ דֵ י י ְִׂש ָראֵ ל ְׂשמֵ ִחים ְ
ּולְ הוֹדוֹת לַה’ עַ ל הַ ּנִ ִּסים וְ הַ ּנִ פְ לָאוֹת ֶׁשעָ ָׂשה לַאֲ בו ֵֹתינּו ּבִ ימֵ י מָ ְרּדֳ כַי וְ אֶ ְס ֵּתר ,וְ ִה ִּציל
או ָֹתנּו מֵ הָ מָ ן הָ עֲ מָ ל ִֵקי ,וְ כֵן לְ ִה ְתּפַ ּלֵל ֶׁשה’ יַעֲ ֶׂשה לָנּו נִ ִּסים ּכְ מ ֹו ֶׁשעָ ָׂשה לַאֲ בו ֵֹתינּוָ ,לכֵן
נִ ְראֶ ה ּכֵיצַ ד יַלְ דֵ י ֵּתימָ ן ,לְ פִ י מו ֶֹר ֶׁשת ֵּתימָ ןָׂ ,ש ְמחּו וְ ִׂש ְּמחּו אֶ ת הַ ּגְ דוֹלִ יםּ ,כְ פִ י ֶׁשחָ זָ”ל
הוֹרּונּו.
אׁשית נְ צַ ּיֵןֶׁ ,שּבְ ֵתימָ ן ֹלא נָהֲ גּו ּבְ ַת ְחּפוֹׂשוֹת ּכְ דֵ י לְ בַ ּטֵ א אֶ ת הֶ ְס ֵּתר הַ ּפָ נִ ים ֶׁשהָ יָה
ֵר ִ
ּבִ ימֵ י אֲ בו ֵֹתינּו ,וְ גַם ֹלא נָהֲ גּו לְ ִה ְׁש ַּתּכֵר ,אֵ לָא ְׁש ִתּיַת ַייִן “יו ֵֹתר מֵ הֶ ְרּגֵלוֹ”ּ .בְ ִדיעֲ בַ ד,
ָאנּו רו ִֹאיםֶׁ ,שהַ ַּת ְחּפוֹׂשוֹת וְ הַ ִּׁשכְ רּות ּבְ יָמֵ ינּו עוֹבְ ִרים ּכָל ּגְ בּול ,וְ הֵ ם ּבִ גְ בּול הַ ְּׁשטּות
ארי ָּדוִ ד
וְ הָ עֲ בֵ ָרהּ .וכְ בָ ר יָצָ א ֶנגֶד ִמנְ הֲ גֵי לֵיצָ נּות אֵ ּלּו ,אֶ חָ ד ִמּגְ ד ֹולֵי חַ כְ מֵ י ֵּתימָ ן ,מָ ִ
ֵיתים ,וְ כֵן ַרּבָ נִ ים ּגְ דוֹלִ ים מֵ עֵ דוֹת אֲ חֵ רוֹת.
ִמ ְׁש ְר ִקי זָצָ ”לּ ,בְ סֵ פֶ ר ְׁש ִתילֵי ז ִ
ּפּורים הוֹבִ ילּו ּבִ ְרחוֹבוֹת הָ ִעיר ,עֲ ָגלָהִ ,עם ְּדמּות סּוסָ ה
אּולָם יַלְ דֵ י ֵּתימָ ןּ ,בְ עֶ ֶרב ִ
ָאדםֶׁ ,שָאמּור לִ ְהיוֹת הָ מָ ן הָ ָר ָׁשע יִּמַ ח ְׁשמוֹ .וְ הָ יּו או ְֹמ ִרים ּתוְֹך
צ ֹולַעַ ת ,וְ עָ לֶיהָ ְּדמּות ָ
“הּנֵה הָ מָ ן ּבָ א ,עַ ל סּוסָ ה
ּכְ דֵ י הוֹבָ ל ָָתּהִ ,מּלִ ים ּבַ עֲ ָרבִ יתֶׁ ,שָאבִ יא ַרק אֶ ת ַּת ְרּגּומָ ןִ :
ּצּוצים עַ ד הָ עֶ ֶרבּ ,כְ דֵ י לְ בַ ּטֵ א אֶ ת ְמ ִחּיַת
צ ֹולַעַ ת ,נִ בְ ַקע וַ ּי ְִתּפוֹצֵ ץ” .וְ הָ יּו ְמפו ְֹצ ִצים ּפִ ִ
עֲ מָ לֵק (=הָ מָ ן הָ אֲ גָגִ י הָ עֲ מָ ל ִֵקי).
ּפּורים הַ ִּׂש ְמחָ ה ּבָ ָאה לִ ידֵ י ּבִ ּטּוי ּכְ ֶׁשּכָל הַ ִּצּבּור יַחַ ד ִעם
ּבְ בֵ ית הַ ּכְ נֶסֶ ת ּבְ לֵיל ִ
ׁשּוׁשן
ַ
ְהּודי הָ יָה ּבְ
“איׁש י ִ
הַ ְּיל ִָדים ּבְ קוֹלו ֵֹתיהֶ ם הַ חֲ בִ יבִ ים ,חוֹזְ ִרים עַ ל הַ ּפָ סּוק ּבַ ְּמגִ ּלָהִ :
ּוׁשמ ֹו מָ ְרּדֳ כַי ּבֶ ן י ִָאיר ּבֶ ן ִׁש ְמ ִעי ּבֶ ן ִקיׁש ִאיׁש י ְִמינִ י (אסתר ב’ ,ה’)” ִמּלָה ִמּלָה,
הַ ּבִ ָירהְ ,
ֹאׁשם,
יאים מַ ּגִ יעָ ה הַ ִּׂש ְמחָ הּ ,כְ ֶׁש ֻּכּלָם ,וְ הַ ְּיל ִָדים ּבְ ר ָ
הֲ בָ ָרה הֲ בָ ָרהּ ,בְ קוֹל עֹז .לְ ִׂשיא הַ ִּׂש ִ
חוֹזְ ִרים עַ ל הַ ּפָ סּוק“ ,וַ ּי ְִתלּו אֶ ת הָ מָ ן עַ ל הָ עֵ ץ אֲ ֶׁשר הֵ כִ ין לְ מָ ְרּדֳ כָי ,וַ חֲ מַ ת הַ ּמֶ לְֶך ָׁש ָככָה
(אסתר ז’ ,י’)”ֹ .לא רו ְֹק ִעים ּבָ ַרגְ ַליִםֹ ,לא ְמפו ְֹצ ִצים ,אֲ בָ ל ּבְ קוֹל עֹז ּובְ ִׂש ְמחָ ה ,מו ִֹדים
לַה’ עַ ל ֶׁשּמָ חָ ה אֶ ת עֲ מָ לֵק ֶׁשּזָמַ ם לְ הַ ְׁש ִמידֵ נּו.
סּוקיםּ“ ,ומָ ְרּדֳ כַי יָצָ א ִמּלִ פְ נֵי הַ ּמֶ לְֶך ּבִ לְ בּוׁש מַ לְ כּות ְּת ֵכלֶת
וְ כֵן ּבַ חֲ ז ָָרה עַ ל הַ ּפְ ִ
ׁשּוׁשן צָ הֲ לָה וְ ָׂשמֵ חָ ה (אסתר
ָ
ַארּגָמָ ן ,וְ הָ ִעיר
וָ חּור וַ עֲ טֶ ֶרת זָהָ ב ּגְ ד ֹולָה וְ ַתכְ ִריְך ּבּוץ וְ ְ
ח’ ,ט”ו)”.
סּוקים ּכְ ֶנגֶד חָ מֵ ׁש ּגְ אֻ ּלוֹת ֶׁשל אֲ בו ֵֹתינּוּ .בְ תֹם ְק ִריַאת
וְ כְָך חוֹזְ ִרים עַ ל חֲ ִמ ָּׁשה ּפְ ִ
הַ ְּמגִ ּלָה ַאחֲ ֵרי הַ ּבְ ָרכָה ,הַ ְּיל ִָדים מוֹבִ ילִ ים ּבְ קוֹלו ֵֹתיהֶ םּ .כְ ֶׁשהַ חַ ּזָן אוֹמֵ ר “ָארּור הָ מָ ן”,
הֵ ם או ְֹמ ִריםּ“ ,בָ רּוְך מָ ְרּדֳ כַי”ּ .כְ ֶׁשהַ חַ ּזָן אוֹמֵ ר “ּבָ רּוְך מָ ְרּדֳ כַי” ,הֵ ם או ְֹמ ִרים “ָארּור
רּורה ז ֶֶרׁ-שׁשׁש” .וְ כֵן הָ לְ ָאה.
הָ מָ ן”ּ .כְ ֶׁשהַ חַ ּזָן אוֹמֵ ר “ּבְ רּוכָה אֶ ְס ֵּתר”ֻּ ,כּלָם או ְֹמ ִרים “אֲ ָ
ִׂשימּו לֵב ְיל ִָדים חֲ בִ יבִ ים ,הַ ִּׂש ְמחָ ה ִׂש ְמחָ ה ַּד ְע ָּתנִ יתִׂ ,ש ְמחָ ה אֱ מּונִ יתְ .יל ִָדים
ֶׁשּיו ְֹד ִעים לְ הַ בְ ִּדיל ּבֵ ין א ֹויֵב לְ בֵ ין אוֹהֵ בּ ,בֵ ין צַ ִּדיק ּובֵ ין ָר ָׁשע.
וְ כְָך ּבִ ְק ִריַאת הַ ְּמגִ ּלָה ,לְ מָ חֳ ָרת ּבְ ַׁשחֲ ִרית.
וְ כֵן ּבִ ְק ִריַאת הַ ְּמגִ ּלָה ּבַ ּבַ יִת לִ בְ נֵי הַ ּבַ יִת,
הַ ּכֹל ר ֹוגֵׁשֻּ ,כּלָם ְׂשמֵ ִחים ,אֲ בָ ל ּבְ דֶ ֶרְך אֶ ֶרץ.
ֹלא ִמ ְׁשּתוֹלְ לִ יםֹ ,לא ִמ ְׁש ַּתּגְ ִעים ,אֲ בָ ל ְׂשמֵ ִחים
ִׂש ְמחַ ת אֱ מֶ תּ ,ומו ִֹדים לַה’.
ּבְ בֵ ית הַ ּכְ נֶסֶ ת ּבְ ַׁשחֲ ִרית ,הַ ְּיל ִָדים ּבַ ּמֶ ְרּכָז.
הֵ ם ִמ ְסּתוֹבְ בִ ים ּבְ בֵ ית הַ ּכְ נֶסֶ ת ,וְ הַ ּגְ דוֹלִ ים
ּפּוריםּ ,בְ אֶ ְמצָ עּות ּבְ נֵיהֶ ם,
נו ְֹתנִ ים לָהֶ ם מָ עוֹת ִ
ּכְָך ֶׁשהַ ְּיל ִָדים נו ְֹתנִ ים ַל ְּיל ִָדים ,וְ כָל אֶ חָ ד ׁשוֹמֵ ר
עַ ל הָ אוֹצָ ר הַ ִּמ ְת ַרּבֶ ה וְ ה ֹולְֵך ֶׁשל הַ ּמָ עוֹת ֶׁש ִּקּבֵ ל,
וְ ָׂשמֵ חַ ְמאֹ ד עַ ל עָ ְׁשרוֹ.
ַאחֲ ֵרי אֲ רּוחַ ת הַ ּב ֶֹקר ,הַ ְּיל ִָדים ׁשוֹלְ ִחים
אֶ ת הַ ּמָ נוֹת ֶׁשל הו ֵֹריהֶ ם ,לִ ְקרוֹבֵ יהֶ ם ּומַ ּכ ֵָריהֶ ם.
ֻּכּלָם ּפוֹגְ ִׁשים אֶ ת ֻּכּלָם ִעם הַ ּמָ נוֹת ,וְ או ָֹרה ֶׁשל
ַאהֲ בַ ת י ְִׂש ָראֵ ל ,וְ ִׂש ְמחַ ת הַ ְּתׁשּועָ ה עַ ל ּפְ נֵי ּכָל
אֶ חָ ד מֵ הֶ ם.
ֹאׁשם
ּפּורים ּכָל ּבְ נֵי הַ ּבַ יִתּ ,ובְ ר ָ
ּבְ ִמ ְׁש ֵּתה ִ
הַ ְּיל ִָדים ,נִ בְ חָ נִ ים ִאם ִהּגִ יעּו לְ ַד ְרּגָה ֶׁשעֲ לּולִ ים
לְ ִה ְתּבַ לְ ּבֵ ל ּבֵ ין “ָארּור הָ מָ ן” לְ בֵ ין “ּבָ רּוְך

שליט“א

ׂ ָר ֵאל
אשית ְל ִי ְש
ׁ
ָרב ָה ִעיר ִק ְריַת אוֹנוֹ ָ -ח ֵבר מו ֶֹע ֶצת ָה ַר ָּבנת ָה ָר ִ
רּורים א ֹויְבִ ים” לְ בֵ ין “ּבְ רּוכִ ים
רּורה ז ֶֶרׁש” לְ בֵ ין “ּבְ רּוכָה אֶ ְס ֵּתר”ּ ,בֵ ין “אֲ ִ
מָ ְרּדֳ כַי”ּ .בֵ ין “אֲ ָ
י ְִׂש ָראֵ ל”.
הַ ּגְ דוֹלִ ים לוֹגְ ִמים ַייִן ,וְ או ְֹמ ִרים “ּבָ רּוְך מָ ְרּדֳ כַי” ,וְ ֻכּלָם עוֹנִ ים “ָארּור הָ מָ ן”.
וְ הַ ּׁשו ִֹתים או ְֹמ ִריםָ“ :ארּור הָ מָ ן” ,וְ הָ עוֹנִ ים או ְֹמ ִריםּ“ :בָ רּוְך מָ ְרּדֳ כַי” .הַ ּׁשו ִֹתים או ְֹמ ִרים:
רּורה ז ֶֶרׁש”ּ .ומַ גְ ּבִ ִירים אֶ ת הַ ֶּקצֶ ב וְ הַ ְּמ ִהירּות,
“ּבְ רּוכָה אֶ ְס ֵּתר” ,וְ הָ עוֹנִ ים או ְֹמ ִרים“ :אֲ ָ
יׁשהּו טָ עָ ה ,או ְֹמ ִרים לוֶֹׁ ,שּכְ בָ ר יָצָ א יְדֵ י חוֹבָ ה ,עַ ד ֶׁשֹּלא י ַָדע ּבֵ ין “ָארּור
וְ ִאם אֵ ַרע ֶׁש ִּמ ֶ
הָ מָ ן” לְ ”בָ רּוְך מָ ְרּדֳ כַי” .וְ כֵן ּכַּיוֹצֵ א ּבָ זֶה.
יקת יו ִֹמיןְ ,קדו ָֹׁשה,
ּכְָך יוֹצֵ א ,אֵ פוֹאֶׁ ,שּיַלְ דֵ י ֵּתימָ ן ,לְ פִ י מו ֶֹר ֶׁשת אֲ בו ֵֹתינּוֶׁ ,ש ִהיא עַ ִּת ַ
ּפּורים ,לִ ְׂשמֹ חַ ִׂש ְמחַ ת אֱ מֶ תּ ,בַ עֲ לִ יזּותּ ,בַ עֲ לִ יצּותּ ,בְ חֵ ןּ ,בְ ַאהֲ בָ ה ּובְ ִחּבָ ה ,אֲ בָ ל
נָהֲ גּו ּבִ ימֵ י הַ ִ
ּבְ ַדעַ ת ּובֶ אֱ מּונָהּ ,כְ דֵ י לְ הוֹדוֹת לַה’ עַ ל הַ ּנִ ִּסים וְ עַ ל הַ ּנִ פְ לָאוֹת ֶׁשעָ ָׂשה לַאֲ בו ֵֹתינּו ּבִ ימֵ י
ּומ ְתּפַ ּלְ לִ ים לַה’ ֶׁשּגַם לָנּו יַעֲ ֶׂשה נִ ִּסים וְ נִ פְ לָאוֹת,
מָ ְרּדֳ כַי וְ אֶ ְס ֵּתר ֶׁש ִה ִּצילָנּו ִמּכַף א ֹויְבֵ ינּוִ ,
ּוׂשמֵ ִחים לַעֲ בֹ ד
וְ יו ִֹׁשיעֵ נּו ִמּכַף א ֹויְבֵ ינּו ,וְ כְָך נִ זְ ּכֶה לִ ְהיוֹת ּבְ נֵי ה’ אֲ הּובָ יוּ ,בְ נֵי אֵ ל חַ יָׂ ,ש ִׂשים ְ
אׁשינּוֹ .לא ּבְ ַרעַ ׁש ,וְ ֹלא ּבְ ִׁשכְ רּות וְ ֹלא ּבְ ִׁשּגָעוֹן ,אֵ לָא ּבְ ַדעַ ת
אֶ ת ה’ּ ,כְ ֶׁש ִּׂש ְמחַ ת ע ֹולָם עַ ל ָר ֵ
ָארץ,
ּובֶ אֱ מּונָה ּבַ ה’ י ְִתּבָ ַרְךָ ,אבִ ינּו מַ לְ ּכֵנּו ,הָ אֵ ל הַ ּגָדוֹל וְ הַ ּנו ָֹרא אֵ ל עֶ לְ יוֹן ,ק ֹונֵה ָׁשמַ יִם וָ ֶ
הַ ּמו ִֹׁשיעֵ נּו וְ הַ ּגוֹאֲ לֵנּו ּבְ כָל ּדוֹר וָ דוֹר ,לְ ע ֹולָם וְ עַ ד.

אפח
ארי יו ֵֹסף ַק ֵ
ימן ָ -מ ִ
ָה ָמן ְּב ֵת ָ
ָאדם ֶׁשעו ִֹׂשים
ּפּורים ְמטַ ּפְ לִ ים הַ ְּיל ִָדים ּבַ הֲ ָכנַת "הָ מָ ן" ,וְ הּוא ְּדמּות ָ
לִ פְ נֵי הַ ִ
יקים
ּבּוׁשי הָ עַ ְרבִ ים ,מַ ְדּבִ ִ
יׁשים אוֹת ֹו לָבּוׁש נָאֶ ה ּבְ נּוסַ ח מַ לְ ֵ
מֵ עֵ ץ ,מַ לְ ּבִ ִ
ּבְ חו ֵֹרי עֵ ינָיו ,עַ ל יְדֵ י ַׁשעֲ וָ הָ ,ק ְטנִ ית אֲ דֻ ּמָ ה הַ ּדוֹמָ ה לְ עֵ י ַניִם( ,וְ עַ ל ֵׁשם זֶה
"עיּון הָ מָ ן" ,עֵ ינֵי הָ מָ ן) ,מַ ְרּכִ יבִ ים ְּדמּות
נִ ְק ֵראת ָק ְטנִ ית ז ֹו ּבְ כָל יְמוֹת הַ ָּׁשנָה ִ
ַארּבָ עָ ה ּגַלְ ּגַּלִ ים ְקטַ ּנִ ים,
ז ֹו עַ ל ּגַּבֵ י עֲ ָגלָה הָ עֲ ׂשּויָה ִמ ֶּק ֶרׁש ָׁשטּוחַ ֶׁ ,ש ִּמ ַּת ְח ֶּתיהָ ְ
יתּה ְּדמּות סּוס מֵ עֵ ץ ,וְ עַ ל הַ ּסּוס הַ ּזֶה מַ ְרּכִ יבִ ים אֶ ת הָ מָ ן וְ גו ְֹר ִרים
ּבְ אֶ ְמצָ ִע ָ
מֶ ְרּכַבְ ּת ֹו ּדֶ ֶרְך ְׂשחוֹק ּובִ ּזּוי ּבָ ְרחוֹבוֹתּ .בְ יוֹם י"ג ּבַ אֲ ָדר יו ְֹצ ִאים הַ ְּיל ִָדים
ּבַ הֲ מ ֹונֵיהֶ ם לִ ְרחוֹבוֹת הָ ִעירִ ,מ ְסּתוֹבְ בִ ים מֵ ְרחוֹב לִ ְרחוֹב ּכְ ֶׁשהֵ ם ּגו ְֹר ִרים אֶ ת
ַארּגְ נִ ים לַחֲ בּורוֹת,
מֶ ְרּכְ בוֹת "הָ מָ ן" ֶׁשּלָהֶ ם .יֵׁש ֶׁשעוֹבְ ִרים י ְִח ִידים וְ יֵׁש ִמ ְת ְ
קו ְֹׁש ִרים אֶ ת עֶ גְ לוֹת "הָ מָ ן" ז ֹו לְ זוֹּ ,כְ מ ֹו ַׁשּי ַָרת ּגְ מַ ּלִ ים ,אֶ חָ ד ּגו ֵֹרר וְ הַ ְּׁשָאר
"קדֵ 'א הָ מָ ן ּגֵא /
הוֹלְ כִ ים ַאחֲ ָריו וְ ָׁש ִרים ַ
(ּת ְרּגּומוֹ:
פַ וְ ְק פַ ַרס עַ ְרּגֵא  /וִ ַּקח ּופְ ַּתּגֵא" ַ
ִהּנֵה הָ מָ ן ּבָ א ,עַ ל סּוסָ ה צ ֹולֵעָ ה .נִ בְ ַקע
וַ ּי ְִתּפוֹצֵ ץ)ּ .כְָך מַ ְמ ִׁשיכִ ים עַ ד לְ עֵ ת עֶ ֶרב,
לְ בַ ּסוֹף ּתוֹלִ ים אוֹת ֹו זְ מָ ן מּועָ ט עַ ל עֵ ץ
יעים אוֹת ֹו ל ַָּׁשנָה הַ ּבָ ָאה.
וְ ַאחַ ר ּכְָך מַ ְצנִ ִ
ּותלִ ּיָת ֹו ִמ ְת ַלּוֵית ּבְ פִ ּצּוץ
ּגְ ִר ַירת הָ מָ ן ְ
"ק ִריח" .לְ פָ נִ ים
ִ
נַּפָ ִצים הַ ּנִ ְק ָר ִאים
הָ יּו עו ִֹׂשים ּפַ ּצָ ִצים אֵ ּלֶה ּבְ עַ ְצמָ ם ,אַ ְך
ּבַ ּזְ מָ ן הָ ַאחֲ רוֹן ִה ְׁש ַּת ְּמׁשּו ּבְ תוֹצֶ ֶרת
ּצּוצים
הו ִֹדית וְ יַּפָ נִ ית .לְ פָ נִ ים הָ יּו הַ ּפִ ִ
נַעֲ ִׂשים ּבַ חֲ ַׁשאי ִמּפַ חַ ד הָ עַ ְרבִ ים ,אַ ְך
ּבְ יָמֵ ינּו הָ יָה נַעֲ ָׂשה הַ ָּדבָ ר ּבְ פַ ְרהֶ ְסיָה,
הוֹדוֹת לָאֵ ימַ אםֶׁ ,ש ִה ִּתיר הַ ָּדבָ ר עַ ל ַאף
ִה ְתנַּגְ דּות הֶ הָ מוֹן הָ עַ ְרבִ י ,וְ נִ ּמּוק ֹו הָ יָה
ְהּודים וְ אֵ ין
ֶׁשּזֶהּו ִמנְ הַ ג ָּד ִתי ֶׁשל הַ ּי ִ
לְ מָ נְ עָ ם ִמּכְָך.

ׁת אֹתוֹ ו ְִכ ֵהן ִלי"
ׁח ָּת אֹתוֹ ו ְִק ַּד ְש ָּ
ׁת ֶאת ַא ֲהרֹן ֵאת ִּבג ְֵדי ַה ּקֹ ֶדׁש ו ָּמ ַש ְ
"ו ְִה ְל ַּב ְש ָּ

הַ ּׁשוֹפֵ ט וְ הָ עַ ַרק

ָקטַ ע ַאלְעַ אמֵ ל אֶ ת הַ ִּדּיּון ,וְ הו ִֹדיעַ ֶׁשהַ ּי ְִׁשיבָ ה הַ ּבָ ָאה ִּת ְת ַקּיֵם ּבְ יוֹם ִראׁשוֹן ּבְ לִי נוֹכְחּות הָ עֵ ִדים,
ֶׁשאֵ ין עוֹד צ ֶֹרְך ּבְ הוֹפָ עָ ָתם.
ְהּודי וְ ָאמַ ר:
ְהּודה ּומּוחַ ּמַ ד וְ ִה ְתי ְַּצבּו ּבְ גַּפָ ם ּבְ בִ נְ יַן ַאלְמַ ְחּכַמַ ה .הָ עַ אמֵ ל ּפָ נָה אֶ ל הַ ּי ִ
ּבַ ּמוֹעֵ ד הַ ּנָקּוב ִה ְׁשּכִימּו י ָ
אצ'י מּוחַ ּמַ ד ,מַ ה יֵׁש לְָך
לִלְק ִ
מֻסל ִֵמים חֲ ׁשּובִ ים הֵ ִעידּו ֶׁשאַ ָּתה חַ ּיָב חֲ ִמ ָּׁשה ִריַאל ַ
ַארּבָ עָ ה ְ
ְהּודי! ְ
"ׁשמַ ע י ִ
ְ
עוֹד לוֹמַ ר"?
ְהּודי ִה ְתלַּבֵטִ .אם יֹאמַ ר עֵ דֵ י ֶׁש ֶקר הֵ םִ ,מי יַאֲ ִמין לוֹ? וְ ִאם יֹאמַ ר ֶׁשהָ עַ ַרק הּוא הַ ִּסּבָ הִ ,מי יַאֲ ִמין ל ֹו
הַ ּי ִ
לִׁשּתוֹת עַ ַרק וְ לַעֲבֹר עַ ל ִמ ְצוַת ָּדתוֹ?! ּבִ ְׁשנֵי הַ ִּמ ְק ִרים הּוא ַרק י ְַח ִמיר אֶ ת מַ ּצָ בוֹ.
ּמֻסלֵם נִכְּבָ ד י ְִרצֶ ה ְ
ֶׁש ְ
לִדּבֹק ּבְ ְגִרסָ תוֹ ,וְ ָאמַ ר ּבְ קוֹל ְּת ִחּנָה" :אֲ דוֹנִי הָ עַ אמֵ ל! אֲ נִי ֹלא חַ ּיָב ,וְ הַ ּכֹל עֲלִילָה".
ַּתחַ ת זֹאת הּוא הֶ חֱלִיט ְ
ּומכֻּבָ ִדים הֵ ִעידּו ֶׁשאַ ָּתה ּכֵן
מֻסל ִֵמים חֲ ׁשּובִ ים ְ
ַארּבָ עָ ה ְ
"הֲרי ְ
הָ עַ אמֵ לּ ,בְ קוֹל ַּת ִּקיף יו ֵֹתרִ ,ה ְק ָׁשה וְ ָאמַ רֵ :
ְהּודי .הּוא ָרצָ ה לוֹמַ ר ֶׁשהָ עֵ ִדים ָאכֵן ִׁש ְּקרּו,
חַ ּיָב ,הָ ִאם הֵ ם ִּדּבְ רּו ֶׁש ֶקר"? ּגְעָ ָרה ַּת ִּקיפָ ה זֹאת ּבִ לְּבְ לָה אֶ ת הַ ּי ִ
עֲדיף אֵ פוֹא הָ ָרע ּבְ ִמעּוטוֹ .הּוא יוֹדֶ ה
מֻסל ִֵמים מַ אֲ ִמינִיםִ .
אֲ בָ ל ּפָ חַ ד לְהַ ּגִיד זֹאתּ ,פֶן יָאֳ ַׁשם ּבְ הַ ּטָ לַת ּדֹפִ י ּבְ ְ
ּבְ ִקּיּום הַ חוֹב הַ ִּׁש ְק ִרי וְ ַדי.
"אֲ דוֹנִי הָ עַ אמֵ ל"ָ ,אמַ ר ּבְ קוֹל ּבוֹכִים" ,אֲ נִי ִאיׁש עָ נִי ,אֲ בָ ל ֵּתן לִי ָׁשבּועַ י ִָמים וְ אֶ ע ֱֶׂשה חֶ ְׁשּבוֹן לְעַ ְצ ִמי" .הַ ּמו ֵֹׁשל
עֲרּוסי ,אֶ ת הַ ּכֶסֶ ף הּוא הָ יָה חַ ּיָב
ִ
ַארּכָה ּכְפּולָה ִמּז ֹו ֶׁשּבִ ֵּקׁש ,אֲ בָ ל ֹלא הָ יָה ּבְ כְָך ּכְדֵ י לְ נַחֵ ם אֶ ת
נֵאוֹת ל ֵָתת ל ֹו ְ
מֻק ָּדם ּובֵין ּבִ ְמאֻחָ ר.
לְׁשּלֵםּ ,בֵין ּבְ ְ
ַ
ַעֲרּוסיֶׁ ,שעָ לָיו לְחַ ּכוֹת מָ חָ ר לְהוֹד מַ עֲ לָת ֹו
ַארּכָהִׁ ,שּגֵר הָ עַ אמֵ ל אֶ ת הַ חַ ּיָל עַ לִי קּוזַה לְהו ִֹדיעַ ל ִ
יוֹם לִפְ נֵי ּתֹם הָ ְ
לִמסֹר אֶ ת הַ ּכֶסֶ ף.
לְטּיּול ֹו הַ ּיו ִֹמי ,וְ ָׁשם ְ
ִמחּוץ לְבִ נְ יַן ַאלְמַ ְחּכַמַ הּ ,בְ ָׁשעָ ה ֶׁשהּוא יוֹצֵ א ִ
עֲרּוסי עוֹמֵ ד ּבְ צַ ד הַ ּדֶ ֶרְך וְ ָרמַ ז
ִ
מֻּקף ּבְ פָ מַ לְ יָתוָֹ ,רָאה אֶ ת
לְמָ חֳ ַרת הַ ּיוֹםּ ,בְ עֵ ת ֶׁשהָ עַ אמֵ ל עָ בַ ר ָרכּוב עַ ל סּוס ֹו ָ
בֵאת אֶ ת הַ ּכֶסֶ ף"?
ְהּודי" :הֵ ָ
ל ֹו ָלג ֶֶׁשת אֵ לָיו .הּוא עָ צַ ר אֶ ת סּוס ֹו וְ ָׁשַאל אֶ ת הַ ּי ִ
"ׁשמַ ע אֲ דוֹנִיּ ,בְ לִי עֵ ִדים
ַעֲׂשה ִעּמ ֹו צֶ דֶ ק ִמינִימָ לִי לְפָ חוֹת ,וְ ָאמַ רְ :
ְהּודיּ ,בְ קוֹל ְמיֻּסָ ר ּבִ ֵּקׁש מֵ הַ ּמו ֵֹׁשל ֶׁשּי ֶ
הַ ּי ִ
מּורה ֶׁשאֲ נִי חַ ּיָב ל ֹו חֲ ִמ ָּׁשה ִריַאלִים ,וַאֲ נִי אֲ ַׁשּלֵם ִמּיָד".
אצ'י עַ ל י ְָדָך ְׁשבּועָ ה ִא ְסל ִָמית חֲ ָ
ַאלְק ִ
ּומוֹעֵ ד ,י ִָּׁשבַ ע ַ
אצ'י
נִמצָ א ּגַם הּוא ּבַ ּמָ קוֹם" :מַ ה אַ ָּתה אוֹמֵ ר ,יַא ַק ִ
זְכּותָך" ָאמַ ר ַאלְעַ אמֵ לּ ,ופָ נָה אֶ ל הַ ּתוֹבֵעַ ֶׁשהָ יָה ְ
 "ז ֹו ְאצ'י ּבְ ֹלא לְהָ נִיד עַ פְ עַ ף.
לְה ָּׁשבַ ע" עָ נָה ּבֶן הַ ַּק ִ
מּוחַ ּמַ ד"? " -אֲ נִי מּוכָן ִ
ּב ֹו ּבַ ּמָ קוֹם ,הֵ נִיף הָ עַ אמֵ ל אֶ ת ַׁש ְרבִ יט הַ ִּטּיּול ֶׁשּבְ יָדוֹ ,עָ ג עּוגָה ּבַ ַּק ְר ָקע וְ ִצּוָה עַ ל הַ ּתוֹבֵעַ לַעֲמֹד ּבְ מֶ ְרּכַז
ּכְׁשהַ ּכֶסֶ ף ּבְ יָדוֹ .וְ הּוא נִכְ נָס ,וְ חָ זַר עַ ל ִּדבְ ֵרי הַ ְּׁשבּועָ ה הַ ּגְד ֹולָה ֶׁש ִה ְק ִריא ל ֹו הָ עַ אמֵ לִ ,מּלָה ּבְ ִמּלָה,
הַ ּמַ ְעּגָל ֶ
עֲרּוסי
ִ
ְהּודי אֶ ת יָד ֹו עַ ל רֹאׁש מּוחַ ּמַ ד וְ סוֹבְ בָ ּה ָׁשֹלׁש ּפְ עָ ִמיםּ .בְ תֹם טֶ ֶקס הַ ְּׁשבּועָ ה ָׁשב
ּובָ ּה ּבָ עֵ ת הֵ ִרים הַ ּי ִ
אֶ ל ּבֵית ֹו עָ טּוף יָגוֹן וַאֲ נָחָ ה עַ ל ּכ ְַסּפ ֹו ֶׁשּנ ְֶחמָ ס ִמּמֶ ּנּו ּבְ ִמ ְרמָ ה ּבִ ידֵ י ּבְ נֵי עַ וְ לָה.
לְתפְ ִקיד ֶׁשל ַׁשּמַ אי ,יָצָ א ְּת ִחּלָה לִכְפָ ר
אצ'יֶׁ ,שהָ יָה ְממֻ ּנֶה ִמּטַ עַ ם הַ ּמַ לְכּות ַ
ָׁשבּועַ חָ לַף ,וְ ִהּנֵה מּוחַ ּמַ ד ּבֶן הַ ַּק ִ
ַּגֹרן הַ ֵּׁשנִי,
ּוכְׁשעָ בַ ר ל ֶ
ּגֹרן הָ ִראׁשוֹןֶ ,
ארׁש הַ ּסָ מּוְך ,לְעַ ֵּׂשר אֶ ת הַ ָּׂשדוֹת וְ הַ ָּגְרנוֹת .הּוא ִה ְסּפִ יק ַרק לְבַ ֵּקר ּבַ ֶ
ְמעַ ִ
ימים ֶׁשּל ֹו ִה ְדהֲדּו ּבָ עֵ מֶ ק הַ ּצָ ר ,וְ הֶ אֱפִ ילּו
עֲרמַ ת הַ ִח ִּטים  -וְ ִהּכִיׁש ֹו נָחָ ׁש .זַעֲקוֹת הָ אֵ ִ
ָּד ַרְך עַ ל הַ ּמוֹץ ֶׁשּבִ ְקצֵ ה ֵ
ָאחים ֶׁשּבָ ְקעּו מֵ הַ ָּׂשדוֹת ֶׁשּבְ ַת ְח ִּתיתוֹ .יוֹם וַחֲ ִצי ִה ְתיַּסֵ ר ּבִ כְאֵ בֵי ּתֹפֶת ּ -ומֵ ת.
עַ ל קוֹלוֹת הַ ִּׁש ָירה ֶׁשל הַ פַ ּל ִ
ּוָדע ל ֹו הַ ָּדבָ רִ ,צּוָה ׁשּוב
הַ ְּׁשמּועָ ה עַ ל מוֹת ֹו עָ ְׂש ָתה לָּה ּכְ נָפַ יִם ,וְ גַם לְבִ נְ יַן ַאלְמַ ְחּכַמַ ה ִהּגִיעָ הַ .אלְעַ אמֵ לּ ,בְ ִה ַ
ּוכְׁשּזֶה הוֹפִ יעַ ָאמַ ר ל ֹו הָ עַ אמֵ ל ּבְ פָ נִים
עֲרּוסיֶ .
ִ
ְהּודי
עַ ל הָ עַ ְסּכ ִַרי [=הַ חַ ּיָל] עַ לִי קּוזַה ,לְהַ בְ ִהיל אֵ לָיו אֶ ת הַ ּי ִ
לְחּנָם.
אֱֹלהים אֶ ת ְּתפִ ּל ְָתָך ,וַחֲ מֵ ֶׁשת הָ ִריַאלִים ֶׁשּלְָך ֹלא הָ לְכּו ִ
ְהּודה! ָׁשמַ ע ִ
חֲ מּורוֹת סֵ בֶר" :י ָ
אצ'י
"ַאלְק ִ
ַ
עֲרּוסיַ ,אף ֶׁשּי ַָדע עַ ל הָ ָאסוֹן ,הֶ ע ֱִמיד ּפָ נִים וְ ָׁשַאל" :עַ ל מַ ה אֲ דוֹנִי ְמ ַדּבֵר?" ָאמַ ר ל ֹו ַאלְעַ אמֵ ל:
ִ
נִׁשמָ ת ֹו ּבַ חֲ ִמ ָּׁשה ִריַאלִים".
נִית אֶ ת ִמ ְׁשּפָ ְטָך ּבְ צֶ דֶ ק ,וְ הָ ִאיׁש מָ כַר אֶ ת ְ
הָ לְַך" ,וְ הו ִֹסיף" :אַ ָּתה ָק ָ

(עַ ל ּפִ י ָׁשלוֹם ּבְ נֵי מֹ ֶׁשהִ ,מּתוְֹך ִספְ ר ֹו 'עַ ל ּכַנְ פֵ י ּדוֹר')

ְהּודים ֶׁשּבְ ַאלְמַ ְחוִ יתּ ,תוְֹך ֶׁשעֵ ינָיו ּבוֹלְׁשוֹת
ַאלּדין ּבִ ְרחוֹב הַ ּי ִ
אצ'י עַ ז ִ
ּבְ אֶ חָ ד ִמּיְמוֹת הַ ַּקיִץ עָ בַ ר מּוחַ ּמַ ד ּבֶן הַ ַּק ִ
דּורים עַ ל
ּבּוקי עַ ַרק ְס ִ
ּולְפֶתע הֵ ן צָ דּו אֶ ת אֲ ֶׁשר ּבִ ֵּקׁש .הּוא ָרָאה ּבַ ְק ֵ
ַ
ּפְ נִימָ ה לַּבָ ִּתים ּדֶ ֶרְך ּכָל חַ ּלוֹן ּפָ תּוחַ ,
עֲרּוסי.
ִ
ְהּודה
ְהּודי י ָ
מַ ָּדףּ ,בַ ּקוֹמָ ה הַ ְּׁשנִ ּיָהּ ,בְ אֶ חָ ד מֵ חַ ְד ֵרי ּבֵית ֹו ֶׁשל הַ ּי ִ
ּומ ֶּׁשעָ מַ ד ּבְ אֶ ְמצַ ע הַ חֶ דֶ ר
נְטילַת ְרׁשּותִ .
לְה ָּכנֵס וְ לַעֲלוֹת לְאוֹת ֹו ּבַ יִת ּבְ לִי ִ
לְהיטּות ֹו לַּמַ ְׁש ֶקה הָ ָאסּורְּ ,דחָ פַ ּתּו ִ
ִ
ֶחֱרד ִמּבַ ָּק ָׁשה ְמסֻ ֶּכנֶת
ְהּודיֶׁ ,שּנ ַ
עֲרּוסי ל ֵָתת ל ֹו ּבְ כֶסֶ ף ּבַ ְקּבּוק אֶ חָ ד .הַ ּי ִ
ִ
ּבּוקים לְפָ נָיוּ ,בִ ֵּקׁש מֵ
וְ ָרָאה אֶ ת הַ ּבַ ְק ִ
ְהּודי ,וְ הַ ְח ָרמַ ת
נְׁשי מַ אֲ סָ ר ַלּי ִ
סּורה ,וְ ִהיא ּג ְָר ָרה ּבְ ִע ְקבו ֶֹתיהָ עָ ֵ
ַּמֻסל ִֵמים ,אֲ ָ
כִירת מַ ְׁש ֶקה ְמ ַׁשּכֵר ל ְ
זֹאת (ּכִי ְמ ַ
אצ'י לְכו ִֹסית ַאחַ ת,
ּכָל ְמלָאי הַ ּמַ ְׁש ֶקה ֶׁשּבִ ְרׁשּותוֹ) ,סֵ ַרב ּבְ כָל ּת ֶֹקף לְהֵ עָ נוֹת לָּהּ .גַם ַּתחֲ נּונָיו ֶׁשל ּבֶן הַ ַּק ִ
נְתה.
לִׁשבִ ַירת ַּתאֲ וָתוֹֹ ,לא נֶעֶ ָ
ְ
כְריז
מֻסל ִֵמים ,וְ הֵ חֵ ל לְהַ ִ
ַארּבָ עָ ה ְ
נִת ַקל ּבְ ְ
חּוׁשת זַעַ ם עָ זַב מּוחַ ּמַ ד אֶ ת הַ ּמָ קוֹם וְ יָצָ א הַ חּוצָ הּ .בָ ְרחוֹב ְ
ּבִ ְת ַ
ְהּודי,
נְָאתם ַלּי ִ
זִירם לִי" .וְ אֵ ּלֶהִ ,מ ִּׂש ָ
ּוממָ אֵ ן לְהַ חֲ ָ
עֲרּוסי חַ ּיָב לִי חֲ ִמ ָּׁשה ִריַאלִים ְ
ּבִ ְצעָ קוֹת" :אַ ֶּתם עֵ ִדים ֶׁש ִ
ָאמרּו לוָֹ" :אנּו עֵ ִדים".
ְ
ּומ ֶּׁש ִהּגִיעַ אֶ ל הֶ חָ צֵ ר ֶׁשּלִפְ נֵי ּבִ נְ יַן
ְמצֻ ּיָד ּבִ ְׁשמוֹת הָ עֵ ִדים ,הֵ ִריץ ַרגְ לָיו ִמּיָד אֶ ל הָ עַ אמֵ ל [=הַ ּמו ֵֹׁשל וְ ׁשוֹפֵט]ִ ,
ְהּודי
ַאלְמַ ְחּכַמַ ה [=ּבֵית הַ ִּמ ְׁשּפָ ט] ,צָ עַ ק ּכ ְַּמקֻ ּבָ ל לְ ֶנגֶד חַ ּלוֹן הַ ִּדיוַאן [=חֲ ַדר הַ ּי ְִׁשיבָ ה] ּב ֹו י ַָׁשב הָ עַ אמֵ ל" :י ִ
ּפְ לוֹנִי ָּגזַל אֶ ת ּכ ְַסּפִ י".
הּוא הֻזְמַ ן לַעֲלוֹת ,וְ חָ זַר וְ ִה ְׁש ִמיעַ ּבְ ָאזְ נֵי הָ עַ אמֵ ל אֶ ת או ָֹתּה טַ עֲ נָה .הָ עַ אמֵ לּ ,כ ִַּמ ְתחַ ּיֵב ִמּטַ עֲ נָה ִמּסּוג זֶה,
ְהּודה
ְהּודיּ .תוְֹך ָׁשעָ הִ ,ה ְתיַּצֵ ב י ָ
ּנִתּבָ ע הַ ּי ִ
ָׁשלַח אֶ ת הַ חַ ּיָל עַ לִי קּוזַה ֶׁשהָ יָה ּבְ ִק ְרבָ תוֹ ,לְהָ בִ יא לְפָ נָיו ִמּיָד אֶ ת הַ ְ
ְהּודה? ִהּנֵה אַ ָּתה חַ ּיָב חֲ ִמ ָּׁשה ִריַאלִים
עֲרּוסי ּבַ ּמָ קוֹםּ .בְ הַ ּגִיע ֹו ָׁשַאל אוֹת ֹו הָ עַ אמֵ ל" :מַ ה הַ ָּדבָ ר הַ ּזֶה ,יַא י ָ
ִ
אצ'י מּוחַ ּמַ ד ,וְ לָּמָ ה ֹלא ְּת ַׁשּלֵם ל ֹו אֶ ת ּכ ְַסּפוֹ"?
לִלְק ִ
ַ
אצ'י ,עָ נָה ּבְ קוֹל ָׁשפּוף וְ ָאמַ ר" :אֲ דוֹנִי ,אֲ נִי ֹלא חַ ּיָב ל ֹו
עֲרּוסיְ ,מבֹהָ ל ּבְ ִמ ְקצַ ת מֵ הַ ַּת ְרּגִיל ֶׁשעָ ָׂשה ל ֹו ּבֶן הַ ַּק ִ
ִ
נִמנַע ִמּלְ גַּלוֹת לָעַ אמֵ ל אֶ ת הַ ִּמ ְס ַּת ֵּתר מֵ אֲ חו ֵֹרי טַ עֲ נָה ּכ ֹוזֶבֶת
וַאחּדֵ ּה [=ּפְ רּוטָ ה ַאחַ ת]" .הּוא ְ
אֲ פִ ּלּו ּב ְֻק ֵׁשּה ְ
כְחיׁשִ ,הפְ ִסיק הָ עַ אמֵ ל אֶ ת הַ ִּדּיּוןּ ,ובִ ֵּקׁש מֵ הַ ּתוֹבֵעַ לְהָ בִ יא
ּנִתּבָ ע ִה ִ
זוֹּ ,כְלוֹמַ ר הָ עַ ַרקִ ,מ ִּסּבָ ה מּובֶ נֶתּ .כֵיוָן ֶׁשהַ ְ
אֵ לָיו מָ חָ ר אֶ ת הָ עֵ ִדים.
ּנִתּבָ ע  -עַ ל ׁשּום
ּנִתּבַ ֵּקׁש לְהָ בִ יא עֵ ָדיו .וְ הַ ְ
ְׁשנֵי הַ ְּצ ָד ִדים עָ זְבּו אֶ ת הַ ִּדיוַאן ְמרֻ ִּצים .הַ ּתוֹבֵעַ  -עַ ל ׁשּום ֶׁש ְ
נִת ַקּבְ לָה לְֹלא ה ֹוכָחוֹת.
ֶׁשעֲלִילָת ֹו ֶׁשל הַ ּגוֹי ֹלא ְ
פֶתח הַ ִּדיוַאן .הָ עַ אמֵ לֶׁ ,ש ִה ְתּב ֹונֵן ּבִ פְ נֵיהֶ םְ ,נִרָאה
ּבְ ִהּפָ ַתח הַ ּי ְִׁשיבָ ה לְמָ חֳ ָרתּ ,כְבָ ר הָ יּו הָ עֵ ִדים נִּצָ בִ ים ּבְ ַ
ְהּודיּ ,בִ ְראוֹת ֹו או ָֹתםַ ,רעַ ד עָ בַ ר ּבִ בְ ָׂשר ֹו מֵ חֲ ַׁשׁש לְעֵ דּות
מֻפְ ָּתעּ ,כֵיוָן ֶׁשהָ יּו מֵ חֲ ׁשּובֵי הָ עַ ְרבִ ים ּבָ ִעירּ .גַם הַ ּי ִ
ֶׁש ֶקר וְ ִעּוּות ִּדין.
ְהּודי חַ ּיָב ל ֹו חֲ ִמ ָּׁשה ִריַאלִים ,מַ ה אַ ֶּתם או ְֹמ ִרים
אצ'י טוֹעֵ ן ֶׁשהַ ּי ִ
ַאלְק ִ
"הּנֵה ַ
הָ עַ אמֵ ל ּפָ נָה אֶ ל הָ עֵ ִדים וְ ָׁשַאלִ :
ְהּודי חַ ּיָב ,וְ ָאנּו עֵ ִדים עַ ל זֹאת".
ָאמרּו" :אֱמֶ ת הַ ָּדבָ ר ,הַ ּי ִ
עַ ל ּכְָך"? הָ עֵ ִדים ִא ְּׁשרּו אֶ ת הַ ּטַ עֲ נָה וְ ְ
לְדאֲ בוֹנ ֹו הַ ּגָדוֹלּ .בְ ֹלא לְהו ִֹסיף ִמּלָהּ ,ובְ לִי לַחֲ קוֹר אֶ ת הָ עֵ ִדים,
נִתאַ ְּמתּוַ ,
עֲרּוסי ְ
ִ
ְהּודה
חֲ ָׁשׁשו ָֹתיו ֶׁשל י ָ

לִׁשמֹעַ אֶ ת ְק ִריַאת הַ ְּמגִ ּלָה,
נָהּוג לְהָ בִ יא ְקטַ ּנִים לְבֵית הַ ּכְ נֶסֶ ת ְ
לְחּנּוְך.
וַאֲ פִ ּלּו ֶׁשֹּלא ִהּגִיעּו ִ
ּבְ ַרם ,מַ ְקּפִ ִידים ְמאֹד ֶׁשֹּלא יְבַ לְּבְ לּו אֶ ת הַ ְּק ִריָאה וְ יַפְ ִריעּו
לִׁשמֹעַ ּכָל
לִׁש ִמיעַ ת הַ ִּצּבּור ּבְ ַרעַ ׁש ּכָל ֶׁשהּואּ ,כֵיוָן ֶׁשחוֹבָ ה ְ
ְ
ּומּלָה ּבַ ְּמגִ ּלָה.
ִמּלָה ִ
ּכְמ ֹו כֵןֹ ,לא נָהּוג ּכְ לָל לְהַ ּכוֹת אֶ ת הָ מָ ן ּבְ אֶ ְמצַ ע הַ ְּק ִריָאהּ ,כְפִ י
ֶׁשּנוֹהֲגִים ּבְ נֵי ְק ִהּלוֹת אֲ חֵ רוֹת.
לק"י
לק"י
לְעֻּמַ ת ְק ִריַאת הַ ּתו ָֹרה וְ הַ הַ פְ טָ ָרהּ ,בָ ּה ְמחַ ּנְכִים אֶ ת הַ ְּקטַ ּנִים
למניינםְּמ)גִ ּלָה.
ֹ)10.3.17א אֶ ת הַ
למניינםר
לִק
ּ28.2.18נִים ְ
עד-טַ
19.2.17ת הַ ְּק
ָהּוג (לְחַעדּנְֵ-ך אֶ
ּכֵיצַ ד ְ
לִקרֹאֹ ,לא( נמ-

גרגושצבעונית
מגילת אסתר -

כמנהג על פי
בלדי ושאמי
ראש יע“א
ק“ק תימן
כמנהג כל
נשות
מפואר
כיסוי
המסורת המקובלת בידינו מפי זקני תימן וחכמיה
כסף
מרכז תימן ,ברקמת חוטי
עמוד מנוקד מול עמוד תיקון סופרים שורה מול
ותכשיט
שורות-המלך.עם
שורה 21וזהב משולב
פנינים הדקדוק“
כולל“ :חלק
מוזהב.
מתכתי
"אגראט"
למהרי“ץ זצוק“ל ,סדר קריאת המגילה ערוך ע“י
גרסאות
חילופי
שליט“א וכן
הרה“ג פנחס
והגילאים.
הגדלים
קורח לכל
מתאים

מהדורא חדשה צבעונית ומתוקנת.
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במחיר של 8 :ש"חש"ח
במחיר של:
במקום:
ש"ח
במקום15 :
400ש"ח

למשווקים
פרטייםולאולא
ועד
למשווקים
ללקוחותפרטיים
מוגבלללקוחות
המבצעמוגבל
המבצע
המלאי.
בלבד,עדעדגמרגמר
המלאי.
התשע”זבלבד,
פוריםהתשע”ח
ועדפורים

לשבתועוד.
מתקפלתלשבת
פלטהמתקפלת
לפיתות *פלטה
לבוש
ועוד.
לבוש
גרילגריללפיתות *
תימני *
דיסקים *
טליתות *
ספרים *
תימני *
דיסקים *
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.
.co.il 053-3336661
טל 03-6781444:נייד:
nosachteimanסנטר
 052-6644363סניף יבנה ,קניון קנדי
,08-9333130

שימורגם ב:כתבי היד התימנים
למטרת
אתמוצרינו
את
ניתןלהשיג
מחלקת כתבי היד ב"נוסח תימן"ניתן
מוצרינו
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"

 .1הַ ִּמּלָ ה הָ ִראׁשֹונָה ֶׁשל הַ ְּפ ִתיחָ ה הַ ּנֶאֱ ֶמ ֶרת
ִל ְפנֵי ְק ִריאַ ת הַ ְּמגִ ּלָ ה

ִ .2מי זָכּור לַ ּטֹוב?
8 18 17 10 22 4

1 12 16 4

ֹומר
ַ .3מה עֹונִים הַ ּצִ ּבּור לַ ּק ֵֹורא ּכְ ֶׁשא ֵ
"ּברּוכָה אֶ ְס ֵּתר"?
ְ

ַ .4מהּו ְׁש ָמּה הַ ּנֹוסָ ף ֶׁשל אֶ ְס ֵּתר?
8 16 12 8

8 22 17 22 3

21 22 9

ֹוׁשב ָמ ְרּדֳ כַי
ָׁ .6שם הָ יָה י ֵ

יעי ֶׁשל הָ ָמן
ֵׁ .5שם ְּבנֹו הַ ְּׁש ִב ִ

22 2 21

3 5 21 19 22 6

15 7 19 8

ִמצְ אּו אֶ ת הַ ִּפ ְתגָם הַ ִּמ ְס ַּת ֵּתר!
1 19

17 18 15 21 18 21

21 4 18

12 4 6 19

18 19

7 10 4 8

זוכה החודש
הַ ֶּילֶד הַ ּנ ִָעים אליה מעודה 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 ְׁשלמה 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 עד פורים

עדפורים
מבצעעד
מבצע
פורים

"מן ל ֻֻקצֹּה אַ ְלחֲ נַׁש ,כַאַ ף ִמן אַ לחַ ּבל"
הַ ִּפ ְתּגָם ִּב ְמקֹורֹו הּואַ :

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

ְק ִריַאת הַ ְּמגִ ּלָה

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

