
ירחון לחודש אדר התשע"ח ליצירה בשכ"ט לשטרות
העורך: שלמה מחפוד יצ"ו  כתובת המערכת: רחוב הגר"א 1, רה"ע

לק”י

זמני כניסת ויציאת השבת

ִלְפֵני ַהּפּוִרים ְמַטְּפִלים ַהְּיָלִדים ַּבֲהָכַנת "ָהָמן", ְוהּוא ְּדמּות ָאָדם ֶׁשעֹוִׂשים 
ַמְדִּביִקים  ָהַעְרִבים,  ַמְלּבּוֵׁשי  ְּבנּוַסח  ָנֶאה  ָלבּוׁש  אֹותֹו  ַמְלִּביִׁשים  ֵמֵעץ, 
ֶזה  )ְוַעל ֵׁשם  ְלֵעיַנִים,  ַהּדֹוָמה  ֲאֻדָּמה  ָקְטִנית  ַׁשֲעָוה,  ְיֵדי  ַעל  ֵעיָניו,  ְּבחֹוֵרי 
ִנְקֵראת ָקְטִנית זֹו ְּבָכל ְימֹות ַהָּׁשָנה "ִעיּון ָהָמן", ֵעיֵני ָהָמן(, ַמְרִּכיִבים ְּדמּות 
זֹו ַעל ַּגֵּבי ֲעָגָלה ָהֲעׂשּוָיה ִמֶּקֶרׁש ָׁשטּוַח, ֶׁשִּמַּתְחֶּתיָה ַאְרָּבָעה ַּגְלַּגִּלים ְקַטִּנים, 
ְּבֶאְמָצִעיָתּה ְּדמּות סּוס ֵמֵעץ, ְוַעל ַהּסּוס ַהֶּזה ַמְרִּכיִבים ֶאת ָהָמן ְוגֹוְרִרים 
ַהְּיָלִדים  יֹוְצִאים  ַּבֲאָדר  י"ג  ְּביֹום  ָּבְרחֹובֹות.  ּוִבּזּוי  ְׂשחֹוק  ֶּדֶרְך  ֶמְרַּכְבּתֹו 
ַּבֲהמֹוֵניֶהם ִלְרחֹובֹות ָהִעיר, ִמְסּתֹוְבִבים ֵמְרחֹוב ִלְרחֹוב ְּכֶׁשֵהם ּגֹוְרִרים ֶאת 
ַלֲחבּורֹות,  ִמְתַאְרְּגִנים  ְוֵיׁש  ְיִחיִדים  ֶׁשעֹוְבִרים  ֵיׁש  ֶׁשָּלֶהם.  "ָהָמן"  ֶמְרְּכבֹות 
קֹוְׁשִרים ֶאת ֶעְגלֹות "ָהָמן" זֹו ְלזֹו, ְּכמֹו ַׁשָּיַרת ְּגַמִּלים, ֶאָחד ּגֹוֵרר ְוַהְּׁשָאר 
הֹוְלִכים ַאֲחָריו ְוָׁשִרים "ַקֵד'א ָהָמן ֵּגא / 
ַפְוְק ַפַרס ַעְרֵּגא / ִוַּקח ּוְפַּתֵּגא" )ַּתְרּגּומֹו: 
ִהֵּנה ָהָמן ָּבא, ַעל סּוָסה צֹוֵלָעה. ִנְבַקע 
ַוִּיְתּפֹוֵצץ(. ָּכְך ַמְמִׁשיִכים ַעד ְלֵעת ֶעֶרב, 
ְלַבּסֹוף ּתֹוִלים אֹותֹו ְזָמן מּוָעט ַעל ֵעץ 
ְוַאַחר ָּכְך ַמְצִניִעים אֹותֹו ַלָּׁשָנה ַהָּבָאה. 
ְּבִפּצּוץ  ִמְתַלֵּוית  ּוְתִלָּיתֹו  ָהָמן  ְּגִריַרת 
ְלָפִנים  "ִקִריח".  ַהִּנְקָרִאים  ַנָּפִצים 
ַאְך  ְּבַעְצָמם,  ֵאֶּלה  ַּפָּצִצים  עֹוִׂשים  ָהיּו 
ְּבתֹוֶצֶרת  ִהְׁשַּתְּמׁשּו  ָהַאֲחרֹון  ַּבְּזָמן 
ַהִּפּצּוִצים  ָהיּו  ְלָפִנים  ְוַיָּפִנית.  הֹוִדית 
ַאְך  ָהַעְרִבים,  ִמַּפַחד  ַּבֲחַׁשאי  ַנֲעִׂשים 
ְּבַפְרֶהְסָיה,  ַהָּדָבר  ַנֲעָׂשה  ָהָיה  ְּבָיֵמינּו 
הֹודֹות ָלֵאיַמאם, ֶׁשִהִּתיר ַהָּדָבר ַעל ַאף 
ָהָיה  ְוִנּמּוקֹו  ָהַעְרִבי,  ֶהָהמֹון  ִהְתַנְּגדּות 
ְוֵאין  ַהְּיהּוִדים  ֶׁשל  ָּדִתי  ִמְנַהג  ֶׁשֶּזהּו 

ְלָמְנָעם ִמָּכְך.

*לפי זמן ת”א.
לזמן ירושלים יש להוריד 
15 דקות לכניסת השבת,
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ְיָלִדים ְיָקִרים,
ִמי ֵאינֹו ָׂשֵמַח ְּבפּוִרים? ָּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ְּגדֹוִלים ּוְקַטִּנים. ַאְך 
ְּבפּוִרים,  ִלְׂשֹמַח  ּוִמְצָוה  ּוֵמַאַחר  ּוְמַׂשְּמִחים.  ְׂשֵמִחים  ִיְׂשָרֵאל  ַיְלֵדי 
ְוִהִּציל  ְוֶאְסֵּתר,  ָמְרֳּדַכי  ִּביֵמי  ַלֲאבֹוֵתינּו  ֶׁשָעָׂשה  ְוַהִּנְפָלאֹות  ַהִּנִּסים  ַעל  ּוְלהֹודֹות ַלה’ 
אֹוָתנּו ֵמָהָמן ָהֲעָמֵלִקי, ְוֵכן ְלִהְתַּפֵּלל ֶׁשה’ ַיֲעֶׂשה ָלנּו ִנִּסים ְּכמֹו ֶׁשָעָׂשה ַלֲאבֹוֵתינּו, ָלֵכן 
ִנְרֶאה ֵּכיַצד ַיְלֵדי ֵּתיָמן, ְלִפי מֹוֶרֶׁשת ֵּתיָמן, ָׂשְמחּו ְוִׂשְּמחּו ֶאת ַהְּגדֹוִלים, ְּכִפי ֶׁשָחָז”ל 

הֹורּונּו.
ֵראִׁשית ְנַצֵּין, ֶׁשְּבֵתיָמן ֹלא ָנֲהגּו ְּבַתְחּפֹוׂשֹות ְּכֵדי ְלַבֵּטא ֶאת ֶהְסֵּתר ַהָּפִנים ֶׁשָהָיה 
ְּבִדיֲעַבד,  ֵמֶהְרֵּגלֹו”.  “יֹוֵתר  ַיִין  ְׁשִתַּית  ֵאָלא  ְלִהְׁשַּתֵּכר,  ָנֲהגּו  ֹלא  ְוַגם  ֲאבֹוֵתינּו,  ִּביֵמי 
ִּבְגבּול ַהְּׁשטּות  ְוֵהם  ְּגבּול,  ָּכל  ְּבָיֵמינּו עֹוְבִרים  ְוַהִּׁשְכרּות  ֶׁשַהַּתְחּפֹוׂשֹות  ָאנּו רֹוִאים, 
ָּדִוד  ָמאִרי  ֵּתיָמן,  ַחְכֵמי  ִמְּגדֹוֵלי  ֶאָחד  ֵאּלּו,  ֵליָצנּות  ִמְנֲהֵגי  ֶנֶגד  ָיָצא  ּוְכָבר  ְוָהֲעֵבָרה. 

ִמְׁשְרִקי ָזָצ”ל, ְּבֵסֶפר ְׁשִתיֵלי ֵזיִתים, ְוֵכן ַרָּבִנים ְּגדֹוִלים ֵמֵעדֹות ֲאֵחרֹות.
אּוָלם ַיְלֵדי ֵּתיָמן, ְּבֶעֶרב ּפּוִרים הֹוִבילּו ִּבְרחֹובֹות ָהִעיר, ֲעָגָלה, ִעם ְּדמּות סּוָסה 
צֹוַלַעת, ְוָעֶליָה ְּדמּות ָאָדם, ֶׁשָאמּור ִלְהיֹות ָהָמן ָהָרָׁשע ִיַּמח ְׁשמֹו. ְוָהיּו אֹוְמִרים ּתֹוְך 
סּוָסה  ַעל  ָּבא,  ָהָמן  “ִהֵּנה  ַּתְרּגּוָמן:  ֶאת  ַרק  ֶׁשָאִביא  ַּבֲעָרִבית,  ִמִּלים  הֹוָבָלָתּה,  ְּכֵדי 
ְלַבֵּטא ֶאת ְמִחַּית  ְּכֵדי  ָהֶעֶרב,  ְוָהיּו ְמפֹוְצִצים ִּפּצּוִצים ַעד  ַוִּיְתּפֹוֵצץ”.  ִנְבַקע  צֹוַלַעת, 

ֲעָמֵלק )=ָהָמן ָהֲאָגִגי ָהֲעָמֵלִקי(.
ִעם  ַיַחד  ַהִּצּבּור  ְּכֶׁשָּכל  ִּבּטּוי  ִליֵדי  ָּבָאה  ַהִּׂשְמָחה  ּפּוִרים  ְּבֵליל  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית 
ַהְּיָלִדים ְּבקֹולֹוֵתיֶהם ַהֲחִביִבים, חֹוְזִרים ַעל ַהָּפסּוק ַּבְּמִגָּלה: “ִאיׁש ְיהּוִדי ָהָיה ְּבׁשּוַׁשן 
ַהִּביָרה, ּוְׁשמֹו ָמְרֳּדַכי ֶּבן ָיִאיר ֶּבן ִׁשְמִעי ֶּבן ִקיׁש ִאיׁש ְיִמיִני )אסתר ב’, ה’(” ִמָּלה ִמָּלה, 
ֲהָבָרה ֲהָבָרה, ְּבקֹול ֹעז. ְלִׂשיא ַהִּׂשיִאים ַמִּגיָעה ַהִּׂשְמָחה, ְּכֶׁשֻּכָּלם, ְוַהְּיָלִדים ְּבֹראָׁשם, 
חֹוְזִרים ַעל ַהָּפסּוק, “ַוִּיְתלּו ֶאת ָהָמן ַעל ָהֵעץ ֲאֶׁשר ֵהִכין ְלָמְרֳּדָכי, ַוֲחַמת ַהֶּמֶלְך ָׁשָכָכה 
)אסתר ז’, י’(”. ֹלא רֹוְקִעים ָּבַרְגַלִים, ֹלא ְמפֹוְצִצים, ֲאָבל ְּבקֹול ֹעז ּוְבִׂשְמָחה, מֹוִדים 

ַלה’ ַעל ֶׁשָּמָחה ֶאת ֲעָמֵלק ֶׁשָּזַמם ְלַהְׁשִמיֵדנּו.
ְּתֵכֶלת  ַמְלכּות  ִּבְלבּוׁש  ַהֶּמֶלְך  ִמִּלְפֵני  ָיָצא  ַהְּפסּוִקים, “ּוָמְרֳּדַכי  ַעל  ַּבֲחָזָרה  ְוֵכן 
ְוָׂשֵמָחה )אסתר  ָצֲהָלה  ְוָהִעיר ׁשּוָׁשן  ְוַאְרָּגָמן,  ְוַתְכִריְך ּבּוץ  ְּגדֹוָלה  ָזָהב  ַוֲעֶטֶרת  ָוחּור 

ח’, ט”ו(”.
ְוָכְך חֹוְזִרים ַעל ֲחִמָּׁשה ְּפסּוִקים ְּכֶנֶגד ָחֵמׁש ְּגֻאּלֹות ֶׁשל ֲאבֹוֵתינּו. ְּבֹתם ְקִריַאת 
ַהְּמִגָּלה ַאֲחֵרי ַהְּבָרָכה, ַהְּיָלִדים מֹוִביִלים ְּבקֹולֹוֵתיֶהם. ְּכֶׁשַהַחָּזן אֹוֵמר “ָארּור ָהָמן”, 
“ָארּור  אֹוְמִרים  ֵהם  ָמְרֳּדַכי”,  “ָּברּוְך  אֹוֵמר  ְּכֶׁשַהַחָּזן  ָמְרֳּדַכי”.  “ָּברּוְך  אֹוְמִרים,  ֵהם 
ָהָמן”. ְּכֶׁשַהַחָּזן אֹוֵמר “ְּברּוָכה ֶאְסֵּתר”, ֻּכָּלם אֹוְמִרים “ֲארּוָרה ֶזֶר-ׁשׁשׁש”. ְוֵכן ָהְלָאה.
ְיָלִדים  ֱאמּוִנית.  ִׂשְמָחה  ַּדְעָּתִנית,  ִׂשְמָחה  ַהִּׂשְמָחה  ֲחִביִבים,  ְיָלִדים  ֵלב  ִׂשימּו 

ֶׁשּיֹוְדִעים ְלַהְבִּדיל ֵּבין אֹוֵיב ְלֵבין אֹוֵהב, ֵּבין ַצִּדיק ּוֵבין ָרָׁשע.
ְוָכְך ִּבְקִריַאת ַהְּמִגָּלה, ְלָמֳחָרת ְּבַׁשֲחִרית.

ַהַּבִית,  ִלְבֵני  ַּבַּבִית  ַהְּמִגָּלה  ִּבְקִריַאת  ְוֵכן 
ֶאֶרץ.  ְּבֶדֶרְך  ֲאָבל  ְׂשֵמִחים,  ֻּכָּלם  רֹוֵגׁש,  ַהֹּכל 
ֹלא ִמְׁשּתֹוְלִלים, ֹלא ִמְׁשַּתְּגִעים, ֲאָבל ְׂשֵמִחים 

ִׂשְמַחת ֱאֶמת, ּומֹוִדים ַלה’.
ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ְּבַׁשֲחִרית, ַהְּיָלִדים ַּבֶּמְרָּכז. 
ְוַהְּגדֹוִלים  ַהְּכֶנֶסת,  ְּבֵבית  ִמְסּתֹוְבִבים  ֵהם 
נֹוְתִנים ָלֶהם ָמעֹות ּפּוִרים, ְּבֶאְמָצעּות ְּבֵניֶהם, 
ָּכְך ֶׁשַהְּיָלִדים נֹוְתִנים ַלְּיָלִדים, ְוָכל ֶאָחד ׁשֹוֵמר 
ַעל ָהאֹוָצר ַהִּמְתַרֶּבה ְוהֹוֵלְך ֶׁשל ַהָּמעֹות ֶׁשִּקֵּבל, 

ְוָׂשֵמַח ְמֹאד ַעל ָעְׁשרֹו.
ׁשֹוְלִחים  ַהְּיָלִדים  ַהֹּבֶקר,  ֲארּוַחת  ַאֲחֵרי 
ֶאת ַהָּמנֹות ֶׁשל הֹוֵריֶהם, ִלְקרֹוֵביֶהם ּוַמָּכֵריֶהם. 
ֻּכָּלם ּפֹוְגִׁשים ֶאת ֻּכָּלם ִעם ַהָּמנֹות, ְואֹוָרה ֶׁשל 
ָּכל  ְּפֵני  ַעל  ַהְּתׁשּוָעה  ְוִׂשְמַחת  ִיְׂשָרֵאל,  ַאֲהַבת 

ֶאָחד ֵמֶהם.
ְּבִמְׁשֵּתה ּפּוִרים ָּכל ְּבֵני ַהַּבִית, ּוְבֹראָׁשם 
ְלַדְרָּגה ֶׁשֲעלּוִלים  ִנְבָחִנים ִאם ִהִּגיעּו  ַהְּיָלִדים, 
“ָּברּוְך  ְלֵבין  ָהָמן”  “ָארּור  ֵּבין  ְלִהְתַּבְלֵּבל 

שְׁתָּ אֹתוֹ ְוִכֵהן ִלי"  ֶדׁש ּוָמשְַׁחתָּ אֹתוֹ ְוִקדַּ ְגֵדי ַהקֹּ שְׁתָּ ֶאת ַאֲהרֹן ֵאת בִּ "ְוִהְלבַּ

ָמְרֳּדַכי”. ֵּבין “ֲארּוָרה ֶזֶרׁש” ְלֵבין “ְּברּוָכה ֶאְסֵּתר”, ֵּבין “ֲארּוִרים אֹוְיִבים” ְלֵבין “ְּברּוִכים 
ִיְׂשָרֵאל”.

ָהָמן”.  “ָארּור  עֹוִנים  ְוֻכָּלם  ָמְרֳּדַכי”,  “ָּברּוְך  ְואֹוְמִרים  ַיִין,  לֹוְגִמים  ַהְּגדֹוִלים 
ְוַהּׁשֹוִתים אֹוְמִרים: “ָארּור ָהָמן”, ְוָהעֹוִנים אֹוְמִרים: “ָּברּוְך ָמְרֳּדַכי”. ַהּׁשֹוִתים אֹוְמִרים: 
ְוַהְּמִהירּות,  ַהֶּקֶצב  ֶאת  ּוַמְגִּביִרים  ֶזֶרׁש”.  “ֲארּוָרה  אֹוְמִרים:  ְוָהעֹוִנים  ֶאְסֵּתר”,  “ְּברּוָכה 
ֵּבין “ָארּור  ָיַדע  ְיֵדי חֹוָבה, ַעד ֶׁשֹּלא  ָיָצא  ְוִאם ֵאַרע ֶׁשִּמיֶׁשהּו ָטָעה, אֹוְמִרים לֹו, ֶׁשְּכָבר 

ָהָמן” ְל”ָברּוְך ָמְרֳּדַכי”. ְוֵכן ַּכּיֹוֵצא ָּבֶזה.
ָּכְך יֹוֵצא, ֵאפֹוא, ֶׁשַּיְלֵדי ֵּתיָמן, ְלִפי מֹוֶרֶׁשת ֲאבֹוֵתינּו, ֶׁשִהיא ַעִּתיַקת יֹוִמין, ְקדֹוָׁשה, 
ָנֲהגּו ִּביֵמי ַהּפּוִרים, ִלְׂשֹמַח ִׂשְמַחת ֱאֶמת, ַּבֲעִליזּות, ַּבֲעִליצּות, ְּבֵחן, ְּבַאֲהָבה ּוְבִחָּבה, ֲאָבל 
ִּביֵמי  ַלֲאבֹוֵתינּו  ֶׁשָעָׂשה  ַהִּנְפָלאֹות  ְוַעל  ַהִּנִּסים  ַעל  ַלה’  ְלהֹודֹות  ְּכֵדי  ּוֶבֱאמּוָנה,  ְּבַדַעת 
ָמְרֳּדַכי ְוֶאְסֵּתר ֶׁשִהִּציָלנּו ִמַּכף אֹוְיֵבינּו, ּוִמְתַּפְּלִלים ַלה’ ֶׁשַּגם ָלנּו ַיֲעֶׂשה ִנִּסים ְוִנְפָלאֹות, 
ְויֹוִׁשיֵענּו ִמַּכף אֹוְיֵבינּו, ְוָכְך ִנְזֶּכה ִלְהיֹות ְּבֵני ה’ ֲאהּוָביו, ְּבֵני ֵאל ַחי, ָׂשִׂשים ּוְׂשֵמִחים ַלֲעֹבד 
ֶאת ה’, ְּכֶׁשִּׂשְמַחת עֹוָלם ַעל ָראֵׁשינּו. ֹלא ְּבַרַעׁש, ְוֹלא ְּבִׁשְכרּות ְוֹלא ְּבִׁשָּגעֹון, ֵאָלא ְּבַדַעת 
ּוֶבֱאמּוָנה ַּבה’ ִיְתָּבַרְך, ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו, ָהֵאל ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון, קֹוֵנה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ, 

ַהּמֹוִׁשיֵענּו ְוַהּגֹוֲאֵלנּו ְּבָכל ּדֹור ָודֹור, ְלעֹוָלם ְוַעד.

כניסה

17:08
17:14
17:19
17:24

פרשה

תרומה
תצוה

כי תשא
ויקהל-פק'

פּוִרים - ֱאמּוָנה ָוַדַעת יָמן בְּ ְמַחת ַיְלֵדי תֵּ שִׂ

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  ָרצוֹן ֲערּוִסי  שליט“א

ָרֵאל ית ְלִישְׂ נת ָהָראשִׁ ָרב ָהִעיר ִקְרַית אוֹנוֹ - ָחֵבר מוֶֹעֶצת ָהַרבָּ

ֵתיָמן - ָמאִרי יוֵֹסף ַקאֵפח ָהָמן בְּ
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זוכה החודש
ַהֶּיֶלד ַהָּנִעים אליה מעודה הי"ו

ֵּבין ַהּפֹוְתִרים ְנכֹוָנה יְֻגָרל ַמְכַואט ְמֹפָאר,
ֶאת ַהִּפְתרֹונֹות ֵיׁש ִלְׁשֹלַח ִלְׁשלמה ַמְחפּוד - ַהְּגָר"א 1 ֹראׁש ָהַעִין.
ִנָּתן ְלַמֵּמׁש ֶאת ַהְּזִכָּיה ְּב"נֹוַסח ֵּתיָמן" ִּביִריְנּבֹוְים 26 ְּבֵני ְּבָרק.

ה. 
זר

הע
ל 

 ע
א

ט"
לי

ש
חן 

ע 
ש

לי
א

ב 
לר

, ו
הה

הג
ד ו

קו
ני

 ה
על

ון 
ן נ

 ב
דם

א
 ל

חה
לו

ש
נו 

ת
וד

ת

ְקִריַאת ַהְּמִגָּלה
ָנהּוג ְלָהִביא ְקַטִּנים ְלֵבית ַהְּכנֶֶסת ִלְׁשֹמַע ֶאת ְקִריַאת ַהְּמִגָּלה, 

ַוֲאִפּלּו ֶׁשֹּלא ִהִּגיעּו ְלִחּנּוְך.
ְוַיְפִריעּו  ַהְּקִריָאה  ֶאת  ְיַבְלְּבלּו  ֶׁשֹּלא  ְמֹאד  ַמְקִּפיִדים  ְּבַרם, 
ִלְׁשִמיַעת ַהִּצּבּור ְּבַרַעׁש ָּכל ֶׁשהּוא, ֵּכיָון ֶׁשחֹוָבה ִלְׁשֹמַע ָּכל 

ִמָּלה ּוִמָּלה ַּבְּמִגָּלה.
ְּכמֹו ֵכן, ֹלא ָנהּוג ְּכָלל ְלַהּכֹות ֶאת ָהָמן ְּבֶאְמַצע ַהְּקִריָאה, ְּכִפי 

ֶׁשּנֹוֲהִגים ְּבנֵי ְקִהּלֹות ֲאֵחרֹות.
ְלֻעַּמת ְקִריַאת ַהּתֹוָרה ְוַהַהְפָטָרה, ָּבּה ְמַחְּנִכים ֶאת ַהְּקַטִּנים 
ֵּכיַצד ִלְקֹרא, ֹלא ָנהּוג ְלַחּנְֵך ֶאת ַהְּקַטִּנים ִלְקֹרא ֶאת ַהְּמִגָּלה.

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 ועד 
פורים התשע”ח בלבד, עד גמר המלאי.

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

מבצע עד פורים
)עד-28.2.18 למניינם( 

גרגוש
נשות  כמנהג  מפואר  ראש  כיסוי 
כסף  חוטי  ברקמת  תימן,  מרכז 
ותכשיט  פנינים  עם  משולב  וזהב 

"אגראט" מתכתי מוזהב.
מתאים לכל הגדלים והגילאים.

במחיר של: 199 ש"ח

במקום: 400 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

ַהּׁשֹוֵפט ְוָהַעַרק )ַעל ִּפי ָׁשלֹום ְּבֵני ֹמֶׁשה, ִמּתֹוְך ִסְפרֹו 'ַעל ַּכְנֵפי ּדֹור'(
ְּבֶאָחד ִמְּימֹות ַהַּקִיץ ָעַבר מּוַחַּמד ֶּבן ַהַּקאִצ'י ַעז ַאלִּדין ִּבְרחֹוב ַהְּיהּוִדים ֶׁשְּבַאְלַמְחִוית, ּתֹוְך ֶׁשֵעיָניו ּבֹוְלׁשֹות 
ְּפִניָמה ַלָּבִּתים ֶּדֶרְך ָּכל ַחּלֹון ָּפתּוַח, ּוְלֶפַתע ֵהן ָצדּו ֶאת ֲאֶׁשר ִּבֵּקׁש. הּוא ָרָאה ַּבְקּבּוֵקי ַעַרק ְסדּוִרים ַעל 

ַמָּדף, ַּבּקֹוָמה ַהְּׁשִנָּיה, ְּבֶאָחד ֵמַחְדֵרי ֵּביתֹו ֶׁשל ַהְּיהּוִדי ְיהּוָדה ֲערּוִסי.
ְלִהיטּותֹו ַלַּמְׁשֶקה ָהָאסּור, ְּדָחַפּתּו ְלִהָּכֵנס ְוַלֲעלֹות ְלאֹותֹו ַּבִית ְּבִלי ְנִטיַלת ְרׁשּות. ּוִמֶּׁשָעַמד ְּבֶאְמַצע ַהֶחֶדר 
ְוָרָאה ֶאת ַהַּבְקּבּוִקים ְלָפָניו, ִּבֵּקׁש ֵמֲערּוִסי ָלֵתת לֹו ְּבֶכֶסף ַּבְקּבּוק ֶאָחד. ַהְּיהּוִדי, ֶׁשֶּנֱחַרד ִמַּבָּקָׁשה ְמֻסֶּכֶנת 
ֹזאת )ִּכי ְמִכיַרת ַמְׁשֶקה ְמַׁשֵּכר ַלֻּמְסֵלִמים, ֲאסּוָרה, ְוִהיא ָּגְרָרה ְּבִעְקבֹוֶתיָה ָעְנֵׁשי ַמֲאָסר ַלְּיהּוִדי, ְוַהְחָרַמת 
ָּכל ְמָלאי ַהַּמְׁשֶקה ֶׁשִּבְרׁשּותֹו(, ֵסַרב ְּבָכל ֹּתֶקף ְלֵהָענֹות ָלּה. ַּגם ַּתֲחנּוָניו ֶׁשל ֶּבן ַהַּקאִצ'י ְלכֹוִסית ַאַחת, 

ִלְׁשִביַרת ַּתֲאָותֹו, ֹלא ֶנֶעְנָתה.
ִּבְתחּוַׁשת ַזַעם ָעַזב מּוַחַּמד ֶאת ַהָּמקֹום ְוָיָצא ַהחּוָצה. ָּבְרחֹוב ִנְתַקל ְּבַאְרָּבָעה ֻמְסֵלִמים, ְוֵהֵחל ְלַהְכִריז 
ִּבְצָעקֹות: "ַאֶּתם ֵעִדים ֶׁשֲערּוִסי ַחָּיב ִלי ֲחִמָּׁשה ִרַיאִלים ּוְמָמֵאן ְלַהֲחִזיָרם ִלי". ְוֵאֶּלה, ִמִּׂשְנָאָתם ַלְּיהּוִדי, 

ָאְמרּו לֹו: "ָאנּו ֵעִדים".
ְמֻצָּיד ִּבְׁשמֹות ָהֵעִדים, ֵהִריץ ַרְגָליו ִמָּיד ֶאל ָהַעאֵמל ]=ַהּמֹוֵׁשל ְוׁשֹוֵפט[, ּוִמֶּׁשִהִּגיַע ֶאל ֶהָחֵצר ֶׁשִּלְפֵני ִּבְנַין 
ַאְלַמְחַּכַמה ]=ֵּבית ַהִּמְׁשָּפט[, ָצַעק ַּכְּמֻקָּבל ְלֶנֶגד ַחּלֹון ַהִּדיַואן ]=ֲחַדר ַהְּיִׁשיָבה[ ּבֹו ָיַׁשב ָהַעאֵמל: "ְיהּוִדי 

ְּפלֹוִני ָּגַזל ֶאת ַּכְסִּפי".
הּוא ֻהְזַמן ַלֲעלֹות, ְוָחַזר ְוִהְׁשִמיַע ְּבָאְזֵני ָהַעאֵמל ֶאת אֹוָתּה ַטֲעָנה. ָהַעאֵמל, ַּכִּמְתַחּיֵב ִמַּטֲעָנה ִמּסּוג ֶזה, 
ָׁשַלח ֶאת ַהַחָּיל ַעִלי קּוַזה ֶׁשָהָיה ְּבִקְרָבתֹו, ְלָהִביא ְלָפָניו ִמָּיד ֶאת ַהִּנְתָּבע ַהְּיהּוִדי. ּתֹוְך ָׁשָעה, ִהְתַיֵּצב ְיהּוָדה 
ֲערּוִסי ַּבָּמקֹום. ְּבַהִּגיעֹו ָׁשַאל אֹותֹו ָהַעאֵמל: "ַמה ַהָּדָבר ַהֶּזה, ַיא ְיהּוָדה? ִהֵּנה ַאָּתה ַחָּיב ֲחִמָּׁשה ִרַיאִלים 

ִלְלַקאִצ'י מּוַחַּמד, ְוָלָּמה ֹלא ְּתַׁשֵּלם לֹו ֶאת ַּכְסּפֹו"?
ֲערּוִסי, ְמֹבָהל ְּבִמְקַצת ֵמַהַּתְרִּגיל ֶׁשָעָׂשה לֹו ֶּבן ַהַּקאִצ'י, ָעָנה ְּבקֹול ָׁשפּוף ְוָאַמר: "ֲאדֹוִני, ֲאִני ֹלא ַחָּיב לֹו 
ֲאִפּלּו ֻּבְקֵׁשּה ַואְחֵּדּה ]=ְּפרּוָטה ַאַחת[". הּוא ִנְמַנע ִמְּלַגּלֹות ָלַעאֵמל ֶאת ַהִּמְסַּתֵּתר ֵמֲאחֹוֵרי ַטֲעָנה ּכֹוֶזֶבת 
זֹו, ְּכלֹוַמר ָהַעַרק, ִמִּסָּבה מּוֶבֶנת. ֵּכיָון ֶׁשַהִּנְתָּבע ִהְכִחיׁש, ִהְפִסיק ָהַעאֵמל ֶאת ַהִּדּיּון, ּוִבֵּקׁש ֵמַהּתֹוֵבַע ְלָהִביא 

ֵאָליו ָמָחר ֶאת ָהֵעִדים.
ְׁשֵני ַהְּצָדִדים ָעְזבּו ֶאת ַהִּדיַואן ְמֻרִּצים. ַהּתֹוֵבַע - ַעל ׁשּום ֶׁשִּנְתַּבֵּקׁש ְלָהִביא ֵעָדיו. ְוַהִּנְתָּבע - ַעל ׁשּום 

ֶׁשֲעִליָלתֹו ֶׁשל ַהּגֹוי ֹלא ִנְתַקְּבָלה ְלֹלא הֹוָכחֹות.
ִנְרָאה  ִּבְפֵניֶהם,  ַהִּדיַואן. ָהַעאֵמל, ֶׁשִהְתּבֹוֵנן  ְּבֶפַתח  ִנָּצִבים  ָהֵעִדים  ָהיּו  ְּכָבר  ְלָמֳחָרת,  ַהְּיִׁשיָבה  ְּבִהָּפַתח 
ֻמְפָּתע, ֵּכיָון ֶׁשָהיּו ֵמֲחׁשּוֵבי ָהַעְרִבים ָּבִעיר. ַּגם ַהְּיהּוִדי, ִּבְראֹותֹו אֹוָתם, ַרַעד ָעַבר ִּבְבָׂשרֹו ֵמֲחַׁשׁש ְלֵעדּות 

ֶׁשֶקר ְוִעּוּות ִּדין.
ָהַעאֵמל ָּפָנה ֶאל ָהֵעִדים ְוָׁשַאל: "ִהֵּנה ַאְלַקאִצ'י טֹוֵען ֶׁשַהְּיהּוִדי ַחָּיב לֹו ֲחִמָּׁשה ִרַיאִלים, ַמה ַאֶּתם אֹוְמִרים 

ַעל ָּכְך"? ָהֵעִדים ִאְּׁשרּו ֶאת ַהַּטֲעָנה ְוָאְמרּו: "ֱאֶמת ַהָּדָבר, ַהְּיהּוִדי ַחָּיב, ְוָאנּו ֵעִדים ַעל ֹזאת".
          ֲחָׁשׁשֹוָתיו ֶׁשל ְיהּוָדה ֲערּוִסי ִנְתַאְּמתּו, ְלַדֲאבֹונֹו ַהָּגדֹול. ְּבֹלא ְלהֹוִסיף ִמָּלה, ּוְבִלי ַלֲחקֹור ֶאת ָהֵעִדים, 

ָקַטע ַאְלַעאֵמל ֶאת ַהִּדּיּון, ְוהֹוִדיַע ֶׁשַהְּיִׁשיָבה ַהָּבָאה ִּתְתַקּיֵם ְּביֹום ִראׁשֹון ְּבִלי נֹוְכחּות ָהֵעִדים, 
ֶׁשֵאין עֹוד ֹצֶרְך ְּבהֹוָפָעָתם.

ַּבּמֹוֵעד ַהָּנקּוב ִהְׁשִּכימּו ְיהּוָדה ּומּוַחַּמד ְוִהְתַיְּצבּו ְּבַגָּפם ְּבִבְנַין ַאְלַמְחַּכַמה. ָהַעאֵמל ָּפָנה ֶאל ַהְּיהּוִדי ְוָאַמר: 
"ְׁשַמע ְיהּוִדי! ַאְרָּבָעה ֻמְסֵלִמים ֲחׁשּוִבים ֵהִעידּו ֶׁשַאָּתה ַחָּיב ֲחִמָּׁשה ִרַיאל ִלְלַקאִצ'י מּוַחַּמד, ַמה יֵׁש ְלָך 

עֹוד לֹוַמר"?
ַהְּיהּוִדי ִהְתַלֵּבט. ִאם ֹיאַמר ֵעֵדי ֶׁשֶקר ֵהם, ִמי ַיֲאִמין לֹו? ְוִאם ֹיאַמר ֶׁשָהַעַרק הּוא ַהִּסָּבה, ִמי ַיֲאִמין לֹו 
ֶׁשֻּמְסֵלם ִנְכָּבד ִיְרֶצה ִלְׁשּתֹות ַעַרק ְוַלֲעֹבר ַעל ִמְצַות ָּדתֹו?! ִּבְׁשֵני ַהִּמְקִרים הּוא ַרק ַיְחִמיר ֶאת ַמָּצבֹו. 

ַּתַחת ֹזאת הּוא ֶהֱחִליט ִלְדֹּבק ְּבִגְרָסתֹו, ְוָאַמר ְּבקֹול ְּתִחָּנה: "ֲאדֹוִני ָהַעאֵמל! ֲאִני ֹלא ַחָּיב, ְוַהֹּכל ֲעִליָלה".
ָהַעאֵמל, ְּבקֹול ַּתִּקיף יֹוֵתר, ִהְקָׁשה ְוָאַמר: "ֲהֵרי ַאְרָּבָעה ֻמְסֵלִמים ֲחׁשּוִבים ּוְמכָֻּבִדים ֵהִעידּו ֶׁשַאָּתה ֵּכן 
ַחָּיב, ָהִאם ֵהם ִּדְּברּו ֶׁשֶקר"? ְּגָעָרה ַּתִּקיָפה ֹזאת ִּבְלְּבָלה ֶאת ַהְּיהּוִדי. הּוא ָרָצה לֹוַמר ֶׁשָהֵעִדים ָאֵכן ִׁשְּקרּו, 
ֲאָבל ָּפַחד ְלַהִּגיד ֹזאת, ֶּפן ָיֳאַׁשם ְּבַהָּטַלת ֹּדִפי ְּבֻמְסֵלִמים ַמֲאִמיִנים. ֲעִדיף ֵאפֹוא ָהָרע ְּבִמעּוטֹו. הּוא יֹוֶדה 

ְּבִקּיּום ַהחֹוב ַהִּׁשְקִרי ְוַדי.
"ֲאדֹוִני ָהַעאֵמל", ָאַמר ְּבקֹול ּבֹוִכים, "ֲאִני ִאיׁש ָעִני, ֲאָבל ֵּתן ִלי ָׁשבּוַע ָיִמים ְוֶאֱעֶׂשה ֶחְׁשּבֹון ְלַעְצִמי". ַהּמֹוֵׁשל 
ֵנאֹות ָלֵתת לֹו ַאְרָּכה ְּכפּוָלה ִמּזֹו ֶׁשִּבֵּקׁש, ֲאָבל ֹלא ָהָיה ְּבָכְך ְּכֵדי ְלַנֵחם ֶאת ֲערּוִסי, ֶאת ַהֶּכֶסף הּוא ָהָיה ַחָּיב 

ְלַׁשֵּלם, ֵּבין ְּבֻמְקָּדם ּוֵבין ִּבְמֻאָחר.
יֹום ִלְפֵני ֹּתם ָהַאְרָּכה, ִׁשֵּגר ָהַעאֵמל ֶאת ַהַחָּיל ַעִלי קּוַזה ְלהֹוִדיַע ַלֲערּוִסי, ֶׁשָעָליו ְלַחּכֹות ָמָחר ְלהֹוד ַמֲעָלתֹו 

ִמחּוץ ְלִבְנַין ַאְלַמְחַּכַמה, ְּבָׁשָעה ֶׁשהּוא יֹוֵצא ְלִטּיּולֹו ַהּיֹוִמי, ְוָׁשם ִלְמֹסר ֶאת ַהֶּכֶסף.
ְלָמֳחַרת ַהּיֹום, ְּבֵעת ֶׁשָהַעאֵמל ָעַבר ָרכּוב ַעל סּוסֹו ֻמָּקף ְּבָפַמְלָיתֹו, ָרָאה ֶאת ֲערּוִסי עֹוֵמד ְּבַצד ַהֶּדֶרְך ְוָרַמז 

לֹו ָלֶגֶׁשת ֵאָליו. הּוא ָעַצר ֶאת סּוסֹו ְוָׁשַאל ֶאת ַהְּיהּוִדי: "ֵהֵבאָת ֶאת ַהֶּכֶסף"?
ַהְּיהּוִדי, ְּבקֹול ְמיָֻּסר ִּבֵּקׁש ֵמַהּמֹוֵׁשל ֶׁשַּיֲעֶׂשה ִעּמֹו ֶצֶדק ִמיִניָמִלי ְלָפחֹות, ְוָאַמר: "ְׁשַמע ֲאדֹוִני, ְּבִלי ֵעִדים 
ּומֹוֵעד, ִיָּׁשַבע ַאְלַקאִצ'י ַעל ָיְדָך ְׁשבּוָעה ִאְסָלִמית ֲחמּוָרה ֶׁשֲאִני ַחָּיב לֹו ֲחִמָּׁשה ִרַיאִלים, ַוֲאִני ֲאַׁשֵּלם ִמָּיד".
- "זֹו ְזכּוְתָך" ָאַמר ַאְלַעאֵמל, ּוָפָנה ֶאל ַהּתֹוֵבַע ֶׁשָהָיה ִנְמָצא ַּגם הּוא ַּבָּמקֹום: "ַמה ַאָּתה אֹוֵמר, ַיא ַקאִצ'י 

מּוַחַּמד"? - "ֲאִני מּוָכן ְלִהָּׁשַבע" ָעָנה ֶּבן ַהַּקאִצ'י ְּבֹלא ְלָהִניד ַעְפַעף.
ּבֹו ַּבָּמקֹום, ֵהִניף ָהַעאֵמל ֶאת ַׁשְרִביט ַהִּטּיּול ֶׁשְּבָידֹו, ָעג עּוָגה ַּבַּקְרָקע ְוִצָּוה ַעל ַהּתֹוֵבַע ַלֲעֹמד ְּבֶמְרַּכז 
ַהַּמְעָּגל ְּכֶׁשַהֶּכֶסף ְּבָידֹו. ְוהּוא ִנְכָנס, ְוָחַזר ַעל ִּדְבֵרי ַהְּׁשבּוָעה ַהְּגדֹוָלה ֶׁשִהְקִריא לֹו ָהַעאֵמל, ִמָּלה ְּבִמָּלה, 
ּוָבּה ָּבֵעת ֵהִרים ַהְּיהּוִדי ֶאת ָידֹו ַעל ֹראׁש מּוַחַּמד ְוסֹוְבָבּה ָׁשֹלׁש ְּפָעִמים. ְּבֹתם ֶטֶקס ַהְּׁשבּוָעה ָׁשב ֲערּוִסי 

ֶאל ֵּביתֹו ָעטּוף ָיגֹון ַוֲאָנָחה ַעל ַּכְסּפֹו ֶׁשֶּנְחָמס ִמֶּמּנּו ְּבִמְרָמה ִּביֵדי ְּבֵני ַעְוָלה.
ָׁשבּוַע ָחַלף, ְוִהֵּנה מּוַחַּמד ֶּבן ַהַּקאִצ'י, ֶׁשָהָיה ְמֻמֶּנה ִמַּטַעם ַהַּמְלכּות ְלַתְפִקיד ֶׁשל ַׁשַּמאי, ָיָצא ְּתִחָּלה ִלְכָפר 
ְמַעאִרׁש ַהָּסמּוְך, ְלַעֵּׂשר ֶאת ַהָּׂשדֹות ְוַהְּגָרנֹות. הּוא ִהְסִּפיק ַרק ְלַבֵּקר ַּבֹּגֶרן ָהִראׁשֹון, ּוְכֶׁשָעַבר ַלֹּגֶרן ַהֵּׁשִני, 
ָּדַרְך ַעל ַהּמֹוץ ֶׁשִּבְקֵצה ֲעֵרַמת ַהִחִּטים - ְוִהִּכיׁשֹו ָנָחׁש. ַזֲעקֹות ָהֵאיִמים ֶׁשּלֹו ִהְדֲהדּו ָּבֵעֶמק ַהָּצר, ְוֶהֱאִפילּו 

ַעל קֹולֹות ַהִּׁשיָרה ֶׁשל ַהַפָּלאִחים ֶׁשָּבְקעּו ֵמַהָּׂשדֹות ֶׁשְּבַתְחִּתיתֹו. יֹום ַוֲחִצי ִהְתַיֵּסר ִּבְכֵאֵבי ֹּתֶפת - ּוֵמת.
ַהְּׁשמּוָעה ַעל מֹותֹו ָעְׂשָתה ָלּה ְּכָנַפִים, ְוַגם ְלִבְנַין ַאְלַמְחַּכַמה ִהִּגיָעה. ַאְלַעאֵמל, ְּבִהָּוַדע לֹו ַהָּדָבר, ִצָּוה ׁשּוב 
ַעל ָהַעְסַּכִרי ]=ַהַחָּיל[ ַעִלי קּוַזה, ְלַהְבִהיל ֵאָליו ֶאת ַהְּיהּוִדי ֲערּוִסי. ּוְכֶׁשֶּזה הֹוִפיַע ָאַמר לֹו ָהַעאֵמל ְּבָפִנים 

ֲחמּורֹות ֵסֶבר: "ְיהּוָדה!  ָׁשַמע ֱאֹלִהים ֶאת ְּתִפָּלְתָך, ַוֲחֵמֶׁשת ָהִרַיאִלים ֶׁשְּלָך ֹלא ָהְלכּו ְלִחָּנם.
ֲערּוִסי, ַאף ֶׁשָּיַדע ַעל ָהָאסֹון, ֶהֱעִמיד ָּפִנים ְוָׁשַאל: "ַעל ַמה ֲאדֹוִני ְמַדֵּבר?" ָאַמר לֹו ַאְלַעאֵמל: "ַאְלַקאִצ'י 

ָהַלְך", ְוהֹוִסיף: "ַאָּתה ָקִניָת ֶאת ִמְׁשָּפְטָך ְּבֶצֶדק, ְוָהִאיׁש ָמַכר ֶאת ִנְׁשָמתֹו ַּבֲחִמָּׁשה ִרַיאִלים".

ִּפְתרּו ֶאת ַהְּׁשֵאלֹות ַהְּקׁשּורֹות ִלְמִגַּלת ֶאְסֵּתר, ִמְלאּו ֶאת ַהִּמְׁשְּבצֹות, 
ַהְתִאימּו ֶאת ַהִּמְסָּפִרים ְלׁשּוַרת ַהִּמְׁשְּבצֹות ֶׁשְּלַמָּטה ּוְתַגּלּו ַמה ֵּפרּוׁש 

ַהִּפְתָגם ַהָּׁשגּור ְּבִפי ֲאבֹוֵתינּו ְּבֵתיָמן. ִׁשְלחּו ְואּוַלי ִּתְזּכּו...

ַהִּפְתָּגם ִּבְמקֹורֹו הּוא: "ַמן ֻלֻקֹצּה ַאְלֲחַנׁש, ַכַאף ִמן ַאלַחּבל"

3. ַמה עֹוִנים ַהִּצּבּור ַלּקֹוֵרא ְּכֶׁשאֹוֵמר 
"ְּברּוָכה ֶאְסֵּתר"?

8   22  17  22   3 

1. ַהִּמָּלה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשל ַהְּפִתיָחה ַהֶּנֱאֶמֶרת 
ִלְפֵני ְקִריַאת ַהְּמִגָּלה

1   12   16   4

2. ִמי ָזכּור ַלּטֹוב?

8  18  17  10   22   4 

4. ַמהּו ְׁשָמּה ַהּנֹוָסף ֶׁשל ֶאְסֵּתר?

8   16   12   8 

7  10   4  8      18  19     12  4   6  19      21  4  18    17 18 15  21 18  21     1  19

ִמְצאּו ֶאת ַהִּפְתָגם ַהִּמְסַּתֵּתר!

5. ֵׁשם ְּבנֹו ַהְּׁשִביִעי ֶׁשל ָהָמן

3   5   21  19  22   6 

21  22   9 

6. ָׁשם ָהיָה יֹוֵׁשב ָמְרֳּדַכי

22   2   2115   7   19   8 


