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לק”י

זמני כניסת ויציאת השבת

ֵּבית "ֲּכִניס  ַהִּמְׁשַּפְחִּתי  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ֶאל  ַיְחָּדיו  ָהַלְכנּו  ֶהָחג  ִהְתַקֵּדׁש   ְּבֵליל 
ִּבְבָרָכה )ְּתִחָּלה ָוסֹוף(,  ְּכִמְנָהָגם, ֶאת ַהַהֵּלל  ָּגְמרּו,  ַעְרִבית,  ַא-ַּטְיִרי". ְלַאַחר 
עֹוֶנה  ֶאָחד  ֶּפה  ְוַהָּקָהל  ָּפסּוק,  ֲחִצי  קֹוֵרא  ַהַחָּזן   - ָלֶהם  ַהְּמיֶֻחֶדת  ַּבֶּדֶרְך 
ֻׁשְלָחן  אֹו  ּוְכָסתֹות  ָּכִרים  ַעל  ֵהַסְבנּו  ַהַּבְיָתה  ְּבבֹוֵאנּו  "ַהְללּוָיּה".  ִּבְנִעיָמה: 
ִׁשְכמֹו,  ַעל  נֹוְׂשָאּה  ְּבִמְטַּפַחת,  ַמָּצה  ַהְּמֻסִּבים קֹוֵׁשר  ֶאָחד  ַעל ָהָאֶרץ.  ָערּוְך 
ְוצֹוֵעד ְּבאּוַלם ֲחַדר ַהֵּסֶדר. ְוַהְּמֻסִּבים ּפֹוִנים ֵאָליו ִּבְׁשֵאָלה "ַמּדּוַע ַאָּתה עֹוֶׂשה 
ִּבְׁשַעת  ִמִּמְצַרִים''.  ְּבִחָּפזֹון  ְּבֵצאָתם  ֲאבֹוֵתינּו  ָעׂשּו  ''ֹּכה  ֵמִׁשיב:  ְוהּוא  ֵּכן?" 
"ַמִּגיד" ָיִסירּו ֶאת ַהֻּׁשְלָחן, ַאְך ֵאיָנם ְמִׁשיִבים אֹותֹו ִלְמקֹומֹו ִּכי ִאם ַּבֲאִמיַרת 
ַהִּפּיּוט "ַּדֵּינּו", ּוַבַעל ַהַּבִית קֹוֵרא: "ִאּלּו הֹוִציָאנּו ִמִּמְצַרִים וכו'" ְוַהְּמֻסִּבים 
ֻּכָּלם, אֹוֲחִזים ַּבֻּׁשְלָחן, ַמֲעִלים ּומֹוִריִדים אֹותֹו ַקּלֹות, ְואֹוְמִרים ְּבקֹול ָּגדֹול: 
"ַּדֵּינּו!" ְוָכְך ְּבָכל ָּבֵּתי ַהִּפּיּוט, ַעד ֻּתּמֹו. ְּבנּוַסח ַהִּקּדּוׁש ֵיׁש ִלְבֵני ֵּתיָמן ִּפּיּוט 
ִמְּמִליַצת  ּוְלׁשֹונֹו  ְמֹאד,  ֶנְחָמד  הּוא  יֹוִמין,  ַעִּתיק  נּוָסחֹו  ִּכי  ָסֵפק  ֵאין  ָאֹרְך. 
ִמַּתְרֶּגֶמת  ַהַהָּגָדה  ַהְּגדֹוָלה.  ְּכֶנֶסת  ַאְנֵׁשי 
ְוַהַּטף.  ַהָּנִׁשים  ָיִבינּו  ְלַמַען  ַלֲעָרִבית, 
ַוֲעֵרִבים,  ְנִעיִמים  ָלֶהם ִּפּיּוִטים ִיחּוִדִּיים, 
ַהֵּסֶדר  ַמֲהַלְך  ָּכל  ּוַבֲעָרִבית.  ְּבִעְבִרית 
ַהִּׂשְמָחה  ַאְך  ֶנֶפׁש,  ּוְמׁשֹוֵבב  ְמַרֵּתק  ָהָיה 
ַהִּׁשיָרה  ְוקֹול  ָמה,  ְּבֶעֶצב  ְמהּוָלה  ָהְיָתה 
ִּכי ָאֵכן, ֶזהּו  ַיְחָּדיו.  ִנְמְסכּו  ֵעיַני  ְּבִדְמַעת 
ְמֻנָּתק  ֲאִני  ּבֹו  ֲאֶׁשר  ָהִראׁשֹון  ַהֶּפַסח  ַחג 
ְסִביבֹו  ֲאֶׁשר  ֻׁשְלָחִני  ֵמַעל  ְוגֹוֶלה  ִמֵּביִתי, 
ָּבַני ִּכְׁשִתיֵלי ֵזיִתים. ִהֵּנה ִּכי ֵכן, ְּבֵני ַהַּבִית 
ָנְתנּו ִּבי ַמָּבָטם ְוַאף ֵעיֵניֶהם ָזְלגּו ְּדָמעֹות. 
ֲאִני ִהְבַלְגִּתי, ְוָאַמְרִּתי ְּבִלִּבי: ֵעת ִלְׂשֹחק. 
ְמֹקָרָביו ּוְׁשֵכָניו, ָׁשֲאלּו  ַהַּבִית,  ֲאֵחי ַּבַעל 
ְוָדְרׁשּו ָלַדַעת ְּבִמְנֲהֵגי ַהֶּפַסח ֶאְצֵלנּו, ְּכֵדי 
ַעד  ָיַׁשְבנּו  ָּכְך  ִמַּדֲאָגִתי.  ַּדְעִּתי  ְלַהִּסיַח 

ַאַחר ֲחצֹות.
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ַּבּתֹוָרה,  ֶנֱאַמר  ְוָכְך  ַהְּיהּוִדי,  ַהָּׁשָנה  ְּבלּוַח  ָהִראׁשֹון  ַהֹחֶדׁש  הּוא  ִניָסן  ֹחֶדׁש 
ַהֹחֶדׁש ַהֶּזה ָלֶכם ֹראׁש ֳחָדִׁשים, ִראׁשֹון הּוא ָלֶכם ְלָחְדֵׁשי ַהָּׁשָנה )שמות י”ב, ב’(. 
ַעם ִיְׂשָרֵאל ֵהֵחל ֶאת ִיחּודֹו ִּביִציַאת ִמְצַרִים ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ִלי ְלָעם, 
ַּכֲאֶׁשר ַהְׁשָלַמת ִיחּודֹו ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל ִהיא ְּבַמַּתן ּתֹוָרה ֶׁשהּוא ַהְׁשָלַמת ַהֵחרּות ְלַעם 
ִיְׂשָרֵאל. ְלֵׁשם ָּכְך ַנֲעׂשּו ַהְרֵּבה ִנִּסים ְּבִמְצַרִים ְּכֵדי ְלהֹוִדיַע ְלָכל ָהעֹוָלם ֶׁשֵּיׁש ַמְנִהיג 
ָלעֹוָלם, ְוהּוא ַהּׁשֹוֵלט ְּבעֹוָלמֹו ְועֹוֶׂשה ּבֹו ִּכְרצֹונֹו, ּוְמַׁשֶּנה ֶאת ַהֵּטַבע ְוֵאין ׁשּום ֹּכַח 
ָּבעֹוָלם זּוָלתֹו. ְוֶאת ָּכל ֶזה ָראּו ַעם ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני ְּגֻאָּלָתם ִמִּמְצַרִים, ַּבִּנִּסים ּוַבּמֹוְפִתים 
ּוַבַּמּכֹות ֶׁשָהיּו ְּבִמְצַרִים ְוַעל ַהָּים, ֶׁשָּכל ַמְּטָרָתם ְלַלֵּמד ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ְוַלִּמְצִרים ִּכי ֵאין 
ָּכֹמִני ְּבָכל ָהָאֶרץ, ּוְלַמַען ֵּתַדע ִּכי ֲאִני ה’ ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ. ְוָכְך אֹוֶמֶרת ַהּתֹוָרה, ּוְלַמַען 

ְּתַסֵּפר ְּבָאְזֵני ִבְנָך ּוֶבן ִּבְנָך ֵאת ֲאֶׁשר ִהְתַעַּלְלִּתי ְּבִמְצַרִים )שמות י’, ב’(.
ִמְצָוה  ִמְצַרִים.  ְיִציַאת  ְוִהיא ִסּפּור  ַהֶּפַסח  ְּבֵליל  ָעֵלינּו  ְמיֶֻחֶדת חֹוָבה  ּוִמְצָוה 
ִמן ַהּתֹוָרה ְּבָכל ִמְׁשְּכנֹות ַעם ִיְׂשָרֵאל ְלֹאֶרְך ַהּדֹורֹות, ַלְמרֹות ֶׁשֵאין ָלנּו ֵּבית ִמְקָּדׁש 
ְוַקְרַּבן ֶּפַסח, ְוָכְך ֶנֱאַמר, ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנָך ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאֹמר, ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה ְיֹהָוה ִלי 
ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים )שמות י”ג, ח’(. ְּתׂשּוֶמת ֵלב ְמיֶֻחֶדת ִנֶּתֶנת ַלָּבִנים ְּבֵליל ַהֵּסֶדר, ְוָכְך 
ּכֹוֵתב ָרִׁש”י ַעל ַהָּפסּוק ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנָך )דברים י”ג, ה’(: ַהָּכתּוב ְמַלֶּמְדָך ֶׁשִּתְפַּתח לֹו 

ְּבִדְבֵרי ַאָּגָדה ַהּמֹוְׁשִכין ֶאת ַהֵּלב.
ָאֵכן ַרּבּו ַהֵּפרּוִׁשים ַלַהָּגָדה ֶׁשל ֶּפַסח, ֶׁשָּתְכָנּה הּוא ִקּיּום ִמְצַות ִסּפּור ְיִציַאת 
ַהַהָּגָדה  ֵאין  ִּכי  ֶׁשְּמִביִנים,  ָלׁשֹון  ְּבָכל  ְלַסֵּפר  ֹצֶרְך  ֶׁשֵּיׁש  ָהָרָמ”א  ּכֹוֵתב  ְוָכְך  ִמְצַרִים. 
ְּתִפָּלה אֹו ִלּמּוד ִמְׁשָנה. ְוָכְך ָמִצינּו ֶאָחד ַהְּקָטִעים ַהֶּמְרָּכִזִּיים ְּבִסּפּור ָהַאָּגָדה ֶנֱאַמר 
ְּבָלׁשֹון ֲאָרִמית “ִּבְבִהילּו ָיָצאנּו ִמִּמְצַרִים ַהא ַלְחָמא ַעְנָיא” וכו’, ְּכֵדי ֶׁשָּיִבינּו ַהָּנִׁשים 
ַהִּנְקֵראת  ַהַהָּגָדה  ֵסֶדר  ֶׁשִּתְּקנּו  ִּבְזָמן  ַהְּמֻדֶּבֶרת  ַהָּׂשָפה  ָהְיָתה  ֶׁשּזֹו  ֵּכיָון  ְוַהְּקַטִּנים, 
ִּבְלׁשֹוֵננּו “ַאַּגְדָּתא ְּדִפְסָחא”. ַּגם ָלנּו ֵיׁש ּתֹוֶסֶפת ַקְדמֹוִנית ַהֶּנֱאֶמֶרת ַּבָּלׁשֹון ַהְּמֻדֶּבֶרת 
ְּבִמְצַרִים,  ַלֲאבֹוֵתינּו  ֶׁשַּנֲעָׂשה  ַהֵּנס  ֹּתֶכן  ֶאת  ַהְּמַסֶּפֶרת  ֲכ’ַּבר”  “ַמא  ּתֹוֶסֶפת  ְוִהיא 
ְּדִפְסָחא  ְּבַאַּגְדָּתא  ִיחּוִדית  ּתֹוֶסֶפת  ְמֻדֶּבֶרת.  ֶׁשָהְיָתה  ַּבָּלׁשֹון  ַהַּמּכֹות  ֲעֶׂשֶרת  ְוִסּפּור 
ִהיא ַהִּסּפּור ֶׁשל אֹוָתּה ְזֵקָנה, ְוֵיׁש ָלּה ָמקֹור ְּבִמְדְרֵׁשי ֵּתיָמן ַהְּקדּוִמים ִלְפֵני ֵמאֹות 

ָׁשִנים.
ְּבָכל  ְגדֹוָלה  ְצָעָקה  ְוָהְיָתה  ו’(:  )י”א,  ֹּבא  ָּפָרַׁשת  ַהָּגדֹול  ְּבִמְדָרׁש  ֶנֱאַמר  ְוָכְך 
ְזֵקָנה  ַאָּתה.  ֶׁשְּלֶׁשֶקר  ָנִביא  לֹו,  ָאְמָרה  ִלְקָראתֹו,  ַאַחת  ְזֵקָנה  ָיְצָתה  ִמְצָרִים,  ֶאֶרץ 
ֶׁשֵאין ָלּה ֹלא ָאב ְוֹלא ֵאם ְוֹלא ָאח ְוֹלא ָאחֹות ְוֹלא ֶּבן ְוֹלא ַּבת, ַעל ִמי ִּתְצַעק. ָאַמר 
ָלּה, ָהֲעבֹוָדה )ְּכלֹוַמר, ִּבְׁשבּוָעה(, ִּתְקּדֹום ַצֲעָקֵתְך ְלַצֲעָקָתם. ָאְמרּו, ֶּבן ֶאָחד ָהָיה ָלּה 
ּוֵמת, ְוָעְׂשָתה ְּדיְֻקֵני ְּדִליׁש )ְּכלֹוַמר, צּוָרתֹו ִמָּבֵצק( ִּבְדמּות ְּבָנּה, ּוְבָכל יֹום ָויֹום ַאַחר 
ֶׁשאֹוֶכֶלת ְוׁשֹוָתה ָהְיָתה עֹוֶמֶדת ּוְמַרֶּקֶדת ְלָפָניו. ְּבאֹוָתּה ַהַּלְיָלה )ֵליל ַמַּכת ְּבכֹורֹות( 

ּבֹוֶכה  ְוָהְיָתה  ּוְׁשָמטּוהּו,  ַהְּכָלִבים  ָּבאּו 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ַמה  ְלַקֵּים  ָעָליו,  ּוְמַיֶּלֶלת  ְוצֹוֶעֶקת 
ַעד  ִמְצָרִים,  ֶאֶרץ  ְּבָכל  ְגדֹוָלה  ְצָעָקה  ְוָהְיָתה 
ֶזה:  ְּבָלׁשֹון  ֶזה  ִסּפּור  ִמְסַּתֵּים  ּוַבַהָּגָדה  ָּכאן. 
ֵאין  ֲאֶׁשר  ַּבִית  ֵאין  ִּכי  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַמה  ְלַקֵּים 
ְּבֻנְסָחאֹות ׁשֹונֹות,  ֶזה מּוָבא  ִסּפּור  ֵמת.  ָׁשם 
ֵלב  ְּתׂשּוֶמת  ְלַהְפנֹות  ְּכֵדי  ַהִּסּפּור,  ְּבַהְרָחַבת 
ַלֲאבֹוֵתינּו  ֶׁשֵאְרעּו  ַהִּנִּסים  ְלָעְצַמת  ַהְּיָלִדים 
ִיְׂשָרֵאל.  ַעם  ְּבֵלב  ָהֱאמּוָנה  ּולַחֵּזק  ְּבִמְצַרִים, 
ְלׁשֹון   - ִהיא  ַהְּמֻדֶּבֶרת  ֶׁשַהָּלׁשֹון  ּוִבְזַמֵּננּו 
ָהָראּוי  ִמן  ַהַהָּגָדה(,  ָּכל  ְלׁשֹון  )ֶׁשִהיא  ַהֹּקֶדׁש 
ֲכ’ַּבר”  “ַמא  נּוַסח  ֶאת  ַהֵּסֶדר  ְּבֵליל  לֹוַמר 
ַּגם ְּבַתְרּגּום ִלְלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש ְּכִפי ֶׁשָאֵכן מֹוִפיַע 

ְּבַכָּמה ַהָּגדֹות ֶׁשִּנְדְּפסּו ִּבְזַמֵּננּו.
ִנְתַיֲחָדה  ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ִסּפּור  ִמְצַות 
ַהָּבִנים,  ֵמַאְרַּבַעת  ֶאָחד  ְלָכל  ֵלב  ְּבִׂשיַמת 
ִלְׁשַאל.  יֹוֵדַע  ְוֶׁשֵאינֹו  ַהָּתם  ְוָהָרָׁשע,  ֶהָחָכם, 

"תרומה הבדילנו מכל עם, ארץ חמדה הנחיל אותנו" 

ּוִמָּכאן ְלֵמִדים ָאנּו ְיסֹוד ָחׁשּוב ְּבִחּנּוְך ַהָּבִנים, ֶׁשְּלָכל ֵּבן ֵיׁש ִלְפנֹות ַּבִּגיָׁשה ָהְראּוָיה לֹו, 
ְּפָעִמים ֶׁשָּצִריְך ְלַחֵּנְך ַהֵּבן ְּבָׂשָפה ַרָּכה ּומֹוֶׁשֶכת ַהֵּלב, ּוְפָעִמים ֶׁשֵּיׁש ְלַגּלֹות ְמַעט ַּתִּקיפּות 

ְּכֵדי ֶׁשִּיְתַיְּׁשבּו ַהְּדָבִרים ַעל ַהֵּלב ּוְכִדְבֵרי ָהַרְמָּב”ם ְלִפי ַּדְעּתֹו ֶׁשל ֵּבן, ָאִביו ְמַלְּמדֹו.
ּוְבָכל ַהִּמְצוֹות ֵיׁש ִׁשיעּור ְמֻסָּים ְּכגֹון ַּכַּזִית ַמָּצה, ּוְרִביִעית ַיִין ְּבָכל ֶאָחד ֵמַאְרַּבַעת 
ֵיׁש  ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ִסּפּור  ִמְצַות  ֶזה  ְלֻעַּמת  ִמְצוֹות,  ְּבַהְרֵּבה  ְוָכְך  ָמרֹור,  ְוַכַּזִית  ַהּכֹוסֹות, 
ִׁשיעּור ִמיִניָמִלי: ָּכל ֶׁשֹּלא ָאַמר ְׁשֹלָׁשה ְּדָבִרים ַהָּללּו, ֹלא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹו. ְלֻעַּמת ֶזה ֶנֱאַמר 
ְוָכל ַהַּמֲאִריְך ְלַסֵּפר ִּביִציַאת ִמְצַרִים ֲהֵרי ֶזה ְמֻׁשָּבח. ְוָכְך ָרִאינּו ִּבְגדֹוֵלי ַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל, ַרִּבי 
ֱאִליֶעֶזר, ְוַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע, ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה, ְוַרִּבי ֲעִקיָבא ְוַרִּבי ַטְרפֹון ֶׁשָהיּו ְמֻסִּבין ִּבְבֵני 
ְּבָרק, ְוָהיּו ְמַסְּפִרים ִּביִציַאת ִמְצַרִים ָּכל אֹותֹו ַהַּלְיָלה. ְלַלְּמֵדנּו ֶׁשֵאין ִׁשיעּור ִלְזִכיַרת ִנֵּסי 
ִיְׂשָרֵאל, ּוְלֹאֶרְך ָּכל ַהּדֹורֹות, ִהיא ֶׁשָעְמָדה ַלֲאבֹוֵתינּו  ְוִנְפְלאֹוָתיו ֶׁשֵאְרעּו ֶּבָעָבר ְלַעם  ה’ 
ְוָלנּו ֶׁשַהָּקָּב”ֻה ַמִּציֵלנּו ִמַּיד אֹוְיֵבינּו ַהּזֹוְמִמים ָעֵלינּו ָרעֹות. ְוַעל ָּכְך חֹוַבת ַההֹוָדָאה ְוִסּפּור 

ֲחָסָדיו ְוִנְפְלאֹוָתיו, ִׁשירּו לֹו ַזְּמרּו ִלְׁשמֹו ִׂשיחּו ְּבָכל ִנְפְלאֹוָתיו.
ִסּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים הּוא ְיסֹוד ֱאמּוָנתֹו ֶׁשל ָהָעם ַהְּיהּוִדי, ִּבְמִציאּות ּבֹוֵרא עֹוָלם, 
ְוהּוא ַמְנִהיג ָהעֹוָלם ְּכֶחְפצֹו ְוִכְרצֹונֹו, ְוֶאת ֶזה ָרִאינּו ְּבאֹותֹות ּומֹוְפִתים ֶׁשָעָׂשה ְּבִמְצַרִים 
ְּכֵדי ִלְגֹאל ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְוָלֵתת ָלֶהם ֵחרּות רּוָחִנית ְּבַמַּתן ּתֹוָרה. ְוָאֵכן ָאנּו ְמַצִּפים ִלְגֻאַּלת 

ַעם ִיְׂשָרֵאל ָהֲעִתיָדה, ְוִכיֵמי ֵצאֵתנּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵּכן ַיְרֵאנּו ִנְפָלאֹות.

כניסה
17:30
18:34
18:39
18:44
18:49

פרשה
ויקרא

צו
פסח
שמיני

תזריע-מצ'

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

יר ַצְנַעא - רבי  ַיֲעקֹב  ַספִּ ַסח בְּ פֶּ

ַסח - ַחג ָהֱאמּוָנה  ַחג ַהפֶּ
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זוכה החודש
ַהֶּיֶלד ַהָּנִעים אלחנן עמראני 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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ֲאִכיַלת ַמָּצה ְּבֶעֶרב ֶּפַסח
ְּבֶעֶרב ֶּפַסח ָאסּור ֶלֱאֹכל ַמָּצה, ְּכֵדי ֶׁשְּבֵליל ַהֵּסֶדר ֹיאְכֶלָּנה 
ְּבֵתָאבֹון. ְוָלֵכן אֹוְכִלים ֵּפרֹות ִויָרקֹות, ַּתְבִׁשיִלים ְוַכּדֹוֶמה.

ּוַמָּצה ֲעִׁשיָרה ִמַּצד ַהִּדין ֻמָּתר ֶלֱאֹכל ַעד ְרִביִעית ַהּיֹום, 
ַאְך ְלַמֲעֶׂשה ֹלא ָנהּוג ְלָאְכָלּה. ּוַמָּצה ְמפֹוֶרֶרת ֶׁשִּנְתַּבְּׁשָלה 

ֻמָּתר ְלָאְכָלּה, ּוְמָבְרִכים ָעֶליָה ּבֹוֵרא ִמינֵי ְמזֹונֹות.
ַּבַּלְיָלה  ֶׁשְּמַסְּפִרים  ַמה  יֹוְדִעים  ֶׁשֵאיָנם  ְקַטָּנה,  אֹו  ָקָטן 
ְּבִעְנְינֵי ְיִציַאת ִמְצַרִים, ֻמָּתר ְלַהֲאִכיָלם ַמָּצה ְּבֶעֶרב ֶּפַסח. 
ֲאָבל ָקָטן אֹו ְקַטָּנה ַהּיֹוְדִעים ּוְמִביִנים, ָאסּור ְלַהֲאִכיָלם 

ַמָּצה ְּבֶעֶרב ֶּפַסח.
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 
פסח התשע”ח בלבד, עד גמר המלאי.

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

מבצע עד פסח
)מ-4.3.18 עד-30.3.18 למניינם( 

הגדה צבעונית
בלדי או שאמי

גודל ספר 24 ס”מ \ 17 ס”מ

ומרהיבה,  מפוארת  שלפסח  הגדה 
שיר  כוללת:  קשה.  בכריכה  צבעונית 
הסדר  לליל  שירים  תרגום,  עם  השירים 

וסיפורים לפסח מיהודי תימן.
את  המפרטים  מבוארת,  בצורה  והליכות  הלכות  עם 

ההוראות של כל פעולה בליל הסדר בצורה נרחבת.

במחיר של: 19 ש"ח

במקום: 28 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

ְוֶחֶסד ְלֻאִּמים ַחָּטאת  )ַעל ִּפי ָהָרב ִיְחֵיא ַּגְמִליֵאל, ְּבִסְפרֹו 'ִזְכרֹונֹות'(
ָּבִעיר ַצְנַעא ִנְכַנס ַעְרִבי ֶאָחד ִלְׁשכּוַנת ַהְּיהּוִדים, ְוִעּמֹו ְּכִלי ֵמעֹור ַהִּנְקָרא ְּבַעְרִבית ַמַסּב. ְוֵיׁש ּבֹו 
200 ִרַיאל. ְּבעֹוד ָהַעְרִבי ִמְסּתֹוֵבב ִּבְׁשכּוַנת ַהְּיהּוִדים, ָנַפל ִמֶּמּנּו ַהְּכִלי ִעם ָהִרַיאִלים. ַּכֲעבֹור ְזָמן 
ָמה ָעַבר ָׁשם ְיהּוִדי ֶאָחד ּוָמָצא ֶאת ַהְּכִלי ִעם ָהִרַיאִלים, ְלָקחֹו ְוָהַלְך ַהַּבְיָתה. ְּכֶׁשִהְרִּגיׁש ָהַעְרִבי 

ֶׁשַהְּכִלי ִעם ָהִרַיאִלים ָנַפל ִמֶּמּנּו, ָחַזר ִלְׁשכּוַנת ַהְּיהּוִדים, צֹוֵרַח ּובֹוֶכה ַעל ָהֲאֵבָדה.
ַהְּיהּוִדי ֶׁשָרָאה ֶאת ָהַעְרִבי הֹוֵלְך ָלמּות ִמַּצַער ַעל ַהֶּכֶסף, ָיַרד ִמֵּביתֹו ְוָאַמר ָלַעְרִבי: "ִהֵּנה ֲאִני 
ָמָצאִתי ֶאת ַהְּכִלי ֶׁשְּלָך ַקח אֹותֹו". ָהַעְרִבי ָלַקח ֶאת ַהְּכִלי ְוִהְתִחיל ִלְסֹּפר ֶאת ָהִרַיאִלים, ְוִהֵּנה 

ָמָצא ֶׁשֵּיׁש ַרק 200 ִרַיאל. ָאַמר ָהַעְרִבי ַלְּיהּוִדי: "ַּבְּכִלי ָהיּו 300 ִרַיאל ְוַאָּתה ָלַקְחָּת 100 ִרַיאל".
לֹו  ָאַמר  ַהֶּזה"  ַּבְּכִלי  ְלָך  ָהָיה  ַּכָּמה  יֹוֵדַע  ֹלא  ַוֲאִני  ֶׁשְּלָך,  ַהְּכִלי  ֶאת  ָּפַתְחִּתי  ֶׁשֹּלא  ִלי  "ַהֲאֵמן   -

ַהְּיהּוִדי ַהּמֹוֵצא.
- "ּבֹוא ִאִּתי ַלִּמְׁשָטָרה ַעְכָׁשיו, ּוִמָּׁשם ֵנֵלְך ַלּׁשֹוֵפט ֶׁשִּיְפֹסק ֵּביֵנינּו" ָאַמר ָהַעְרִבי.

ַלּׁשֹוֵפט  אֹוָתם  ִהְכִניסּו  ַהּׁשֹוֵטר,  ִעם  ֶׁשִּדְּברּו  ַאֲחֵרי  ַלִּמְׁשָטָרה.  ִהִּגיעּו  ּוְׁשֵניֶהם  ִהְסִּכים  ַהְּיהּוִדי 
ֶׁשִּיְפֹסק ֵּביֵניֶהם, ְוָׁשם ָׁשְטחּו ֶאת ַטֲענֹוֵתיֶהם.

- "ָהיּו ִלי ַּבְּכִלי 300 ִרַיאל ְוַעָּתה ֵאין ָׁשם ֵאָלא 200" ָטַען ָהַעְרִבי.
- "ֲאִני ֹלא ָּפַתְחִּתי ֶאת ַהְּכִלי ַהֶּזה ְוֹלא ָלַקְחִּתי ְּכלּום ְוֹלא ָיַדְעִּתי ַּכָּמה ֵיׁש ַּבְּכִלי" ָטַען ַהְּיהּוִדי.

- "ֲאִני ַאֲעִביר ֶאת ִמְׁשַּפְטֶכם ָלֵאיַמאם ֶׁשִּיְפֹסק ֵּביֵניֶכם" ָקַבע ַהּׁשֹוֵפט.
ָהֵאיַמאם ָׁשַמע ֶאת ַטֲענֹות ָהַעְרִבי ּוְתׁשּוָבתֹו ֶׁשל ַהְּיהּוִדי, ְוָאַמר: "ָהִביאּו ֶאת ַהְּכִלי ִעם ַהֶּכֶסף, 

ּוָמָחר ּבֹואּו ִלְפֹסק ִּדין".
ָהֵאיַמאם ִהְזִמין ֶאת ָהָרב ָהָראִׁשי ֶׁשל ַיֲהדּות ֵּתיָמן, ִרִּבי ִיְחֵיא ִיְצָחק ַהֵּלִוי, ֶׁשָּיֹבא ִלְפֹסק ֶאת ַהִּדין 
ֵּביֵניֶהם, ְוֶזה ַנֲעָנה ּוָבא ַעל ִּפי ַהְזָמַנת ָהֵאיַמאם, ְוׁשּוב ָחְזרּו ְּבָפָניו ַעל ַטֲענֹוֵתיֶהם: ָהַעְרִבי ָטַען 

ֶׁשָהיּו לֹו 300 ִרַיאל ַּבְּכִלי ְוַהְּיהּוִדי ָאַמר ֶׁשֶּזה ַמה ֶׁשָּמָצא.
ָהָרב ְּבָחְכָמתֹו ָרָאה ֶׁשַהְּכִלי ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהְחִזיק 300 ִרַיאל, ְוָאַמר ָלַעְרִבי: "ַאָּתה טֹוֵען ֶׁשָהיּו ַּבְּכִלי 
ֶׁשְּלָך 300 ִרַיאל, ִהָּׁשַבע ְׁשבּוָעה ֲחמּוָרה ְלִפי ִּדין ָהִאְסַלאם ֶׁשָהיּו ַּבְּכִלי ֶׁשְּלָך 300 ִרַיאל". ְוָהַעְרִבי 
ִנְׁשַּבע ְׁשבּוָעה ֲחמּוָרה ֶׁשָהיּו לֹו ַּבְּכִלי 300 ִרַיאל. ְוַלְּיהּוִדי ָאַמר: "ַאָּתה ִּתָּׁשַבע ְׁשבּוָעה ֲחמּוָרה 

ֶׁשֶּזה ַמה ֶׁשָּמָצאָת". ְוֵכן ָהָיה, ַהְּיהּוִדי ִנְׁשַּבע ֶׁשֶּזה ַמה ֶׁשָּמָצא.
ְוָהָרב  ַעְכָׁשיו ִּבֵּקׁש ָהָרב ֵמַהְּמֻמֶּנה ַעל אֹוַצר ַהְּמלּוָכה ֶׁשָּיִביא לֹו 100 ִרַיאל. ֵהִביאּו 100 ִרַיאל 
ָקָטן  ָהָיה  ַהְּכִלי  ִּכי  ִנְקַׁשר,  ְוֹלא  ַהְּכִלי  ֶאת  ִלְקֹׁשר  ְוִנָּסה  ַהְּכִלי,  ְלתֹוְך  ִרַיאל  ה-100  ֶאת  ִהְכִניס 
ִמְּלָהִכיל 300 ִרַיאל. ְלאֹור ֹזאת, ָאַמר ָהָרב ָלַעְרִבי: "ַאָּתה ִנְׁשַּבְעָּת ֶׁשָהיּו ַּבְּכִלי ֶׁשְּלָך 300 ִרַיאל, 
ְוִהֵּנה ַהְּכִלי ַהֶּזה ֵאינֹו ֵמִכיל 300 ִרַיאל, ִאם ֵּכן ֶזה ֹלא ֶׁשְּלָך, ֵצא ְלַחֵּפׂש ֶאת ַהְּכִלי ֶׁשְּלָך". ְוַלְּיהּוִדי 
ָאַמר: ֵּכיָון ֶׁשָרִצית ְלַהֲחִזיר ֶאת ַהְּמִציָאה, ַמִּגיַע ְלָך 50 ִרַיאל, ו-150 ִרַיאל ַיַעְברּו ְלאֹוַצר ַהְּמלּוָכה"

       - ְוָכְך ִנְפַסק ַהִּדין ַּבֲחִתיַמת ָהֵאיַמאם ְוָהָרב.

ַהֹּכֵהן ְוַהֲפִקיּה   )ַעל ִּפי ָהָרב עֹוַבְדָיה ַחְג'ִּבי, ִמּתֹוְך ַהֵּסֶפר 'ַחֵּיי ַהָּגלּות'(
ִנְכָּבד  ֲאדֹון  ]=ֶאָחד  ֲפִקיּה  ְוֶאָחד  ַׁשְיְך  ֶאָחד  ַעְרִבים,  ְׁשֵני  ַהְּכָפִרים  ִמן  ִלְכָפר  ִנזַּדְּמנּו  ֶאָחד  יֹום 
ְוֶאָחד ֵמַחְכֵמי ַהָּדת[. ִּכְבֶדֶרְך ַאַּגב ִהְצָטֵרף ֲאֵליֶהם ֹּכֵהן, ּתֹוַׁשב ַהָּמקֹום, ְוֵהֵחּלּו ְלַדֵּבר ַעל ָּדא ְוַעל 
ָהא, ַעד ֶׁשִהִּגיעּו ְלִעְנַין ַהָּדת ְוַהֻחִּקים ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ְוֶׁשל ַהֻּמְסֵלִמים. ִהְתִחיל ַהֲפִקיּה ְלָהֵתל ְּבָדת 
ָהֻאּמֹות,  ִמָּכל  ַהְּמֻעִּלים  ֶׁשֵהם  ִּכי ָרָאה  ְּבִיְׂשָרֵאל  ְּתִחָּלה  ָּבַחר  ֶׁשַהֵּׁשם  "ָנכֹון  ְוָאַמר:  ַהִּיְׂשְרֵאִלים 
ַאְך ְלַאַחר ֶׁשָחְטאּו, ִהְגָלה אֹוָתם ְוִהְרִחיָקם ֵמַאְרָצם ְוִהְפִקיָרם ְּבָיֵדינּו, ּוָבַחר ְּבָדת ַהֻּמְסֵלִמים..."

ַהֹּכֵהן ֹלא ִנְׁשַאר ַחָּיב, ְוָעָנה לֹו: "ַאֶּתם ֱהִייֶתם ּכֹוְפִרים עֹוְבֵדי ְצָלִמים, אּוַלי ַהָּנִביא מּוַחַּמד ָּבא 
ְוָעָׂשה ָּבֶכם ְׁשָפִטים ַעד ֶׁשֶהֱחִזיר ַרק ֵחֶלק ִמֶּכם ָלִאְסַלאם, ְוַהְּׁשָאר ּכֹוְפִרים ַעד ַהּיֹום, ּוְלָכְך ָקְראּו 

ָלֶכם ֻמְסֵלִמים ַעל ֵׁשם ֶׁשִהְתַאְסַלְמֶּתם ַעל ָידֹו" ְועֹוד ָּכֵהָּנה ְוָכֵהָּנה.
ִּכְׁשֹמַע ַאלֲפִקיּה ֶאת ִּדְבֵרי ַהֹּכֵהן ַהֲחִריִפים, ָחָרה ַאּפֹו ַעד ְמֹאד ְוָתַבע אֹותֹו ְלִמְׁשָּפט, ְוִׁשֵּלם ְסכּום 
ֶּכֶסף ֲעֵרבּות ְלַׁשְיְך, ְוִחֵּיב ֶאת ַהֹּכֵהן ְלַׁשֵּלם ְסכּום ּדֹוֶמה ַעד ִלְפַסק ַהִּדין. ְוַהֹּכֵהן ֵאין לֹו ְּכלּום, 
ְּפָרט ִלְמִעיל ָהעֹור ֶׁשהּוא לֹוֵבׁש. ָאַמר ַהַּׁשְיְך ַלֹּכֵהן: "ֵּתן ְּבַמְקִּביל ַלֲפִקיּה. ִאם ָלאו, ַאְכִניְסָך ְלֵבית 
ַהֹּסַהר". אּוָלם ִּכְראֹות ַהֲפִקיּה ֶׁשֵאין ְּבַיד ַהֹּכֵהן ָלֵתת ְּכִפי ַהְּסכּום ֶׁשהּוא ִׁשֵּלם, ִהְזָּדֵרז ּוָפַׁשט ֶאת 
ְמִעילֹו ְּכֵעָרבֹון, ְוַגם ַהֹּכֵהן ִהְסִּכים ִלְמֹסר ֶאת ְמִעילֹו ְלַיד ַהַּׁשְיְך ִּבְתָנאי ֶׁשֹּלא ְיַטְּמאּו אֹותֹו, ְוָהְלכּו 
ָּכל ֶאָחד ִלְמקֹומֹו ַעד ְליֹום ָמָחר. ַהֹּכֵהן ָהַלְך ְלֵביתֹו, ְוַהֲפִקיּה ָלַאְכַסְנָיה ֶׁשל ֶאָחד ִמְּיהּוֵדי ַהָּמקֹום.
ְוִהֵּנה ַּבַּלְיָלה ֹלא ָיכֹול ָהָיה ַהֲפִקיּה ִליׁשֹון. הּוא ָחׁש ְּכִאּלּו ַהֹּכֵהן ָּבא ֵאָליו ְלַחְדרֹו ַּבֹחֶׁשְך ֵמִרים 
אֹותֹו ְלַמְעָלה ְוחֹוֵזר ּוַמִּפיל אֹותֹו ְלַמָּטה, ְוָכְך ַעד ַהֹּבֶקר, אּוָלם ְלַתְדֵהָמתֹו ֹלא ָרָאה ֶאת ַהֹּכֵהן 
ְּבַחְדרֹו ְוֹלא ׁשּום ִּבְרָיה ֵאָלא הּוא ִנְמָצא ְלַבד ְּבַחְדרֹו, ְוִכְמַעט ָּפְרָחה ִנְׁשָמתֹו, ְוִנְׁשַאר ְמֻעָּלף ַעד 

ֲחִצי ַהּיֹום, ְוָאז ֵהִבין ַעל ַמה הּוא ֶנֱעָנׁש.
ִמָּיד ָהַלְך ִּבְׁשֵאִרית ֹּכחֹוָתיו ַלְּיהּוִדי ַּבַעל ָהַאְכַסְנָיה, ּוִבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ֶׁשַּיִּציל אֹותֹו ֵמֹעֶנׁש ַהֹּכֵהן, ְוֵיֵלְך 

ַיַחד ִאּתֹו ְלַבֵּקׁש ֵמַהַּׁשְיְך ֶׁשַּיֲחִזיר לֹו ֶאת ַהְּמִעיל ְוִיְסַלח לֹו.
ִהְתִחיל  ַהַּׁשְיְך  אּוָלם  ַּבַּלְיָלה.  לֹו  ֶׁשָּקָרה  ַמה  ַלַּׁשְיְך  ִסֵּפר  ְוַהֲפִקיּה  ַהֹּכֵהן,  ִעם  ַיַחד  ָהְלכּו  ֵהם 
ְלִהְתַעֵּקׁש, ּוִפְתאֹום ָנַפל לֹו ַמָּגׁש ֵמָהִאְצְטָבה ָלִרְצָּפה ְוִנְׁשַּבר ַלֲחָצִאין. ָהָיה ֶזה ַמָּגׁש ַׁשִיׁש ָּגדֹול 
ְיָקר ֵעֶרְך, ֶׁשהּוא ִמְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו ְלֵעת ַהֹּצֶרְך ְלַהִּגיׁש ּבֹו ַמֲאָכִלים ָלאֹוְרִחים. ְּכֶׁשָרָאה ֶׁשַהַּמָּגׁש ִנְׁשַּבר 

ָחָרה ַאּפֹו ַעד ְמֹאד.
ַהֹּכֵהן ִהְרִּגיַע אֹותֹו ְוָאַמר לֹו: "ַאל ִּתְדַאג ַיא ַׁשְיְך, ֲאִני ַאְדִּביק ְלָך אֹותֹו ְּכמֹו ֶׁשָהָיה ֹקֶדם, ּוִבְלָבד 
ֶׁשְּתַׁשֵּלם ִלי ְׂשָכִרי ֻמְׁשָלם ִּכי ֲאִני ָזקּוק ָלזּון ֶאת ִמְׁשַּפְחִּתי". ָאַמר לֹו ַהַּׁשְיְך: "ֹלא ַּדי ְלָך ֶׁשַאֲחִזיר 

ְלָך ֶאת ַהְּמִעיל, עֹוד ְּתַבֵּקׁש ָׂשָכר"?! ַאְך ַהֹּכֵהן ֹלא ִוֵּתר.
ַהֲפִקיּה ֶׁשָחַׁשׁש ַעל ַעְצמֹו ֵמָעְנׁשֹו ֶׁשל ַהֹּכֵהן, ִׁשֵּלם ַלַּׁשְיְך ֶאת ֶחְלקֹו ֶׁשל ַהֹּכֵהן ִמִּכיסֹו, ָהִעיָקר 

ֶׁשִּיְתַּפֵּטר ִמֶּמּנּו, ּוִמָּיד ֶהֱחִזיר לֹו ַהַּׁשְיְך ֶאת ְמִעילֹו.
ֵּביָנַתִים ַהֹּכֵהן ִחֵּפׂש ּוָמָצא ְּבִדיל עֹוֶפֶרת ֵאֶצל ְיהּוִדי ֶׁשָּנַתן לֹו ְּבַמָּתָנה, ִחֵּמם אֹותֹו ְוִהְדִּביק ִמֶּמּנּו 
ַלֲאֵחִרים.  ְלַהְדִּביק ּבֹו  ְּכֵרַוח ֶׁשּלֹו  ִנְׁשַאר לֹו  ַהְּבִדיל  ְּכַבְּתִחָּלה, ּוְׁשָאר  ְוֶהֱחִזיר אֹותֹו  ַהַּמָּגׁש  ֶאת 
ְמִציָאה זֹו ָּתְרָמה ְלִׂשְמָחתֹו ּוְלִׂשְמַחת ַהַּׁשְיְך ְוַהֲפִקיּה. ְוַהּקֹול ִנְׁשַמע ַעל ְקֻדָּׁשתֹו ּוְפֻעּלֹוָתיו ֶׁשל 

ַהֹּכֵהן, ּוְבָכל ְמחֹוזֹות ָהַעְרִבים ָלְמדּו ֶלַקח ְוִנְזֲהרּו ִמְּלִהְתָּגרֹות ַּבְּיהּוִדים.

יפּו  ַסח, ַהקִּ ׁשּורֹות ְלַחג ַהפֶּ ים ַהקְּ לִּ ְפזֶֹרת ֶאת ַהמִּ תֹוְך ַהתִּ שּׂו בְּ ַחפְּ

ְזּכּו... ְלחּו ְואּוַלי תִּ ְפזֶֹרת, שִׁ תֹוְך ַהתִּ בְּ
ֲאָדָמה  ַמּצֹות,  ַּבֲעָרִבית(,  ַהַהָּגָדה  ִסּפּור  )ִקּצּור  ֲכַּבר  ַמא  ּכֹוסֹות,  ַאְרַּבע 
)ִּכּנּוי ַהָּמרֹור ְּבִפי ְיהּוֵדי ֵּתיָמן(, ַמִים ְמֻׁשָּמִרים, ּדּוֵּכּה )ֲחרֶֹסת(, ֵּבעּור ָחֵמץ, 
ַהֵּסֶדר,  ֵליל  ַלַּמּצֹות(,  ַהִחָּטה  ַּגְרִּגיֵרי  ְלִצּנּון  )ֵעֶׂשב  ַחְרַמל  ֵּביָצה,  ַהָּגָדה, 
ַהּמֹוֵעד חֹול  ַּכַּזִית,  ֶׁשָּלנּו(,  )ַמִים  ְמֻׁשָּמר  ַהִּׁשיִרים,  ִׁשיר  ֲאִפיקֹוָמן, 
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