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לק”י

זמני כניסת ויציאת השבת

ְוֵאיָנם  ַלּתֹוָרה  ֶׁשעֹוִלים  אֹו  ֶׁשְּמַתְרְּגִמים  ַרִּבים  ְיָלִדים  ְּבדֹוֵרנּו  ָאנּו  רֹוִאים 
ְלִפי  ָנכֹון  קֹוְרִאים  ֵאיָנם  ַרּבֹות  ּוְפָעִמים  ְואֹות,  אֹות  ָּכל  ְלַבֵּטא  ַמְקִּפיִדים 
ָהאֹות  ֶאת  ֶׁשהֹוְפִכים  ְּכגֹון  ָנכֹון,  אֹוִתּיֹות  ְמַבְּטִאים  ֶׁשֵאיָנם  אֹו  ַהִּדְקּדּוק, 
ֵחי«ת ְלַכ«ף ְוַכּדֹוֶמה. ָראּוי ַעל ָּכל ֶיֶלד ְלִהְׁשַּתֵּדל ִלְקרֹוא ְּכָמֹסֶרת ֲאבֹוֵתינּו 
ָהָרב  ֶׁשָּכַתב  ַהְּדָבִרים  ֶאת  ְרֵאה  ְוִלְרָאָיה  ְּביֹוֵתר,  ְוַהְּטהֹוָרה  ַהַּזָּכה  ֶׁשִהיא 
ָהַאְׁשְּכַנִּזי ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני ְּכֵמָאה ָׁשִנים, ָהָרב ַהָּגאֹון ַאְבָרָהם ִיְצָחק ַהֹּכֵהן 
קּוק ִּבְתׁשּוָבתֹו ָלָרב ַהָּגאֹון ָמאִרי ָׁשלֹום ִיְצָחק ַהֵּלִוי ֶׁשָהָיה ָהָרב ַלֲעַדת ק«ק 

)=ְקִהַּלת ֹקֶדׁש( ֵּתיָמן יע«א )=ַיַעְזֵרם ֵאל(, ְוֶזה ְלׁשֹונֹו:
ִנְרִאין ַהְּדָבִרים ֶׁשְּבִדיֲעַבד ֵאין ִׁשּנּוֵיי ַהִּמְבָטא ְמַעְּכִבין וכו‹, ֲאָבל ְלַכְּתִחָּלה 
ְּבַוַּדאי חֹוָבה ִהיא לֹוַמר ָּכל ָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה ִּבְׁשֵלמּות ַהִּבּטּוי. ּוִמֵּמיָלא ָאסּור 
ְלַׁשּנֹות ֶאת ִמְנַהג ַהַּקְדמֹוִנים ִמִּבּטּוי ְלִבּטּוי, ֵמַאַחר ֶׁשֵּיׁש ְּבָכל ִּבּטּוי ִּדּיּוִקים 
ְמיָֻחִדים ַּבְּתנּועֹות ּוַבֲהָבַרת ָהאֹוִתּיֹות. ַעד ֶׁשָּצִריְך ִלֵּתן ֵרַוח ֵּבין ַהְּדֵבִקים. 
אֹות  ׁשּום  ְלַהְבִליַע  ֶׁשָאסּור  ָוֹחֶמר  ְוַקל 
ְּבאֹותֹו  ַהְּמֻקָּבל  ֵמַהִּבּטּוי  ְנקּוָדה  ְוׁשּום 
ַעֵּיין  ָחָדׁש:  ַהַּבִית  ְלׁשֹון  ְוֶזה  וכו‹.  ַהָּקָהל 
ָצִריְך  ָמקֹום  ּוִמָּכל  ַהּטּור,  ֶׁשָּכַתב  ַמה 
ִלָּזֵהר  ַהִּדין  ִמן  ַחָּיב  ְּכלֹוַמר  וכו‹,  ְלִהָּזֵהר 
ְלַדְקֵּדק ָּבֶהם. ֶׁשִאם ֹלא ִנְזָהר ֶנֱעָנׁש ְּבֹחם 
ַהֵּגיִהָּנם וכו‹. ְלִפיָּכְך ָצִריְך ִלָּזֵהר ָּבֶהם. ַעד 
ָּכאן ְלׁשֹונֹו ַהָּקדֹוׁש. ֶׁשִּמֶּמּנּו ְיכֹוִלים ִלְלֹמד 
ֶׁשֹּלא  ִלָּזֵהר  ְצִריִכים  ָאנּו  ְזִהירּות  ַּכָּמה 
ְלִהָּכֵנס ְלַכְּתִחָּלה ִּבְכַלל «ָקָרא ְוֹלא ִּדְקֵּדק 
ֵמַהִּמְבָטא  ֶׁשְּמַׁשֶּנה  ּוִמי  ְּבאֹוִתּיֹוֶתיָה«. 
ֲהֵרי  ִראׁשֹוִנים  ֵמֲאבֹות  ַּבֲעָדתֹו  ַהְּמֻקָּבל 
ּוְבִיחּוד  ֶׁשָּכַתְבנּו.  ְּכמֹו  ְּבֶזה  ִנְכָׁשל  הּוא 
ַהֻּמְחָזק  ַהֵּתיָמִני  ִמַהִּמְבָטא  ֶׁשְּמַׁשֶּנה  ִמי 
ֶאְצָלם ִמּדֹורֹות ָהִראׁשֹוִנים ְׁשהּוא ַהְּמֻדָּיק 
ָאסּור  ֶׁשְּבַוַּדאי  ַּכְּמֻפְרָסם  ֶׁשַּבִּמְבָטִאים 

ַלֲעׂשֹות ֵּכן.

כבוֹד ֲחֵבֵריֶכם ֲהרּו בִּ מאת: מו“ר הגאון הגדול  פנחס קורח  שליט“א  -   ִהזָּ

*לפי זמן ת”א.
לזמן ירושלים יש להוריד 
15 דקות לכניסת השבת,
לזמן חיפה להוריד 9 
דקות לכניסת השבת.
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ַהֶּפַסח  ַחג  ֶׁשֵּבין  ַהָּיִמים  ֵהם  ָהֹעֶמר  ְסִפיַרת  ְיֵמי 
ְלַחג ַהָּׁשבּועֹות, ָּבֶהם ָאנּו סֹוְפִרים ְּבָכל יֹום ֶאת ְסִפיַרת 
הּוא  ַהָּׁשבּועֹות  ְוַחג  ָיִמים,  ְוִתְׁשָעה  ַאְרָּבִעים  ָהֹעֶמר 
ֶׁשַעל  ֶנֱאַמר,  זֹו  ְלִמְצָוה  ַהְּטָעִמים  ֵּבין  ַהֲחִמִּׁשים.  ַהּיֹום 
ְיֵדי ַהְּסִפיָרה ָאנּו ְמַבְּטִאים ֶאת ַהִּצִּפָּיה ְלַחג ַהָּׁשבּועֹות ְזַמן ַמַּתן ּתֹוָרֵתנּו, 
ְּבהֹוִציֲאָך ֶאת  ַרֵּבנּו,  ְלֹמֶׁשה  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמֹו  ִמְצַרִים,  ְיִציַאת  ַּתְכִלית  ֶׁשִהיא 

ָהָעם ִמִּמְצַרִים ַּתַעְבדּון ֶאת ָהֱאֹלִהים ַעל ָהָהר ַהֶּזה )שמות ג, יב(.
ְיֵמי ַהְּסִפיָרה ֶנְחָׁשִבים ִליֵמי ֵאֶבל ְוַצַער ַעל מֹות ַּתְלִמיֵדי ַרִּבי ֲעִקיָבא 
ְּבָיִמים ֵאּלּו. ְוָכְך ֶנֱאַמר ַּבְּגָמָרא )יבמות סב ע”ב(: ְׁשֵנים ָעָׂשר ֶאֶלף זּוגֹות 
ַּתְלִמיִדים ָהיּו לֹו ְלַרִּבי ֲעִקיָבא וכו’, ְוֻכָּלם ֵמתּו ְּבֶפֶרק ֶאָחד ִמְּפֵני ֶׁשֹּלא 
ָנֲהגּו ָּכבֹוד ֶזה ָּבֶזה. ּוַבִּמְדָרׁש )ב”ר סא, ג( ֶנֱאָמר ִמְּפֵני ֶׁשָהְיָתה ֵעיֵניֶהם 
ַעל  ָקָׁשה  ְּבִמיָתה  ָלמּות  ֶנֶעְנׁשּו  ַמּדּוַע  ְלָהִבין  ּוְצִריִכים  ְּבֵאּלּו.  ֵאּלּו  ָצָרה 

ֶׁשֹּלא ִנְזֲהרּו ְּבִמְצוֹות ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו.
הּוא  ַּכֲאֶׁשר  ִמְתַחֵּזק  ֶׁשהּוא  ָאָדם  ֶׁשל  ֶׁשִּטְבעֹו  הּוא  ְלָכְך  ְוַהֶהְסֵּבר 
ּוְסגֻּלֹוָתיו,  ְּבַמֲעלֹוָתיו  ֶׁשַּמִּכיִרים  ְוַכֲאֶׁשר הּוא ָחׁש  ַּבֶחְבָרה,  ִעּדּוד  ְמַקֵּבל 
ַחָּייו,  ּוְבֵאכּות  ְּבִלּמּוָדיו  ּוְלִהְתַעּלֹות  ְלַהְמִׁשיְך  ְוֵחֶׁשק  ֶמֶרץ  ְמַקֵּבל  הּוא 
ְלהֹוִסיף ַחִיל ּוְלַנֵּצל ֶאת ָיָמיו ְּבֶדֶרְך ִחּיּוִבית. ַאְך ַּכֲאֶׁשר הּוא ָחׁש ֶׁשֵאינֹו 
לֹו  ְוֵאין  ֶׁשּלֹו  ָהַעְצִמי  ַהִּדּמּוי  יֹוֵרד  ָאָדם,  ִמְּבֵני  ִהְתַיֲחסּות  ׁשּום  ְמַקֵּבל 
ֵחֶׁשק ְוִסָּבה ְלהֹוִסיף ְוִלְגֹּדל ַּבֶּדֶרְך ַהְּנכֹוָנה. ַהָּכבֹוד ָהִאיִׁשי ֶׁשָאָדם ְמַקֵּבל 
ֶזה  ֵאין  ַאְך  ֵמַהָּכבֹוד,  ִלְבֹרַח  ָצִריְך  ָאְמָנם  ַלַחִּיים.  ַטַעם  נֹוֵתן  ִמְּסִביָבתֹו 
ַהָּכבֹוד ֶׁשָּצִריְך ִלְבֹרַח ִמֶּמּנּו, ִּכי ַהָּכבֹוד ַהֶּזה הּוא ַהַהֲעָרָכה ֶׁשָהָאָדם ְמַקֵּבל 
ָעֶליָך  ָחִביב  ֲחֵבָרְך  ְּכבֹוד  ְיִהי  ֶנֱאַמר:  ג(  )ב,  ָאבֹות  ּוְבִפְרֵקי  ִמְּסִביָבתֹו. 
ְּכֶׁשָּלְך. ְוָכְך ִּבֲארּו ֲחָכִמים, ֵּכיַצד, ְמַלֵּמד ְּכֵׁשם ֶׁשָאָדם רֹוֶאה ֶאת ְּכבֹודֹו, ָּכְך 
ִיְהֶיה רֹוֶאה ֶאת ְּכבֹוד ֲחֵברֹו, ּוְכֵׁשם ֶׁשֵאין ָאָדם רֹוֶצה ֶׁשְּיֵהא ֵׁשם ָרע ַעל 
ְּכבֹודֹו, ָּכְך ְיֵהא ָאָדם רֹוֶצה ֶׁשֹּלא ְלהֹוִציא ֵׁשם ָרע ַעל ְּכבֹודֹו ֶׁשל ֲחֵברֹו. 
ּוְלַסֵּפר  ֲחֵברֹו  ְּכַלֵּפי  ְּבָכבֹוד  ְלִהְתַנֵהג  ָהָאָדם  ַעל  ּוִמְצָוה  ֶׁשחֹוָבה  ְּכלֹוַמר 
ְּבִׁשְבחֹו ְוָאסּור ִלְפֹּגַע ִּבְׁשמֹו ַהּטֹוב ֶׁשל ֲחֵברֹו. ְוָכְך חֹוָבה ְלִהָּזֵהר ּוְלִהָּׁשֵמר 
ִּבְכבֹודֹו ֶׁשל ֲחֵברֹו. ּוִמַּטַעם ֶזה ָּדְרׁשּו ֲחַז”ל ַעל ַהָּפסּוק ַחְכִליִלי ֵעיַנִים ִמָּיִין 
ּוְלֶבן ִׁשַּנִים ֵמָחָלב )בראשית מט, יב(, ָּגדֹול ַהַּמְלִּבין ִׁשַּנִים ַלֲחֵברֹו יֹוֵתר 
ְמַחֵּיְך  ֶׁשָאָדם  ַהִחּיּוְך  ְּכלֹוַמר  ע”ב(,  קיא  )כתובות  ָחָלב  ּכֹוס  ִמַּמְׁשֵקהּו 

ַלֲחֵברֹו ְוגֹוֵרם ַלֲחֵברֹו ְלַהֲעלֹות ִחּיּוְך הּוא 
ֶחֶסד ָּגדֹול ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה הּוא ְמעֹוֵדד אֹותֹו 
ַקָּים  ְוָהעֹוָלם  ְלַחָּייו.  ְוֹתֶכן  ִסּפּוק  ְונֹוֵתן 
ַהֶחֶסד ֶׁשָּכל ָאָדם עֹוֶׂשה  ַמֲעַלת  ְיֵדי  ַעל 
ִעם ֲחֵברֹו, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאָמר עֹוָלם ֶחֶסד ִיָּבֶנה 

)תהלים פט, ג(.
ֶׁשל  ִּבְכבֹודֹו  ִנְזָהר  ֵאינֹו  ְּכֶׁשָאָדם 
לֹו  ּגֹוֵרם  הּוא  ֲהֵרי  ּבֹו,  ּוְמַזְלֵזל  ֲחֵברֹו 
ֵאיזֹו ְמצּוָקה ַנְפִׁשית, ְוָכל ֶׁשֵּכן ִאם הּוא 
ַמְׁשִּפיל ֶאת ֲחֵברֹו, ֶזהּו ֵחְטא ָּגדֹול ֶׁשָעָליו 
ַהִּמְדָרׁש  ּוְלִדְבֵרי  ָחמּור.  ֹעֶנׁש  ַמִּגיַע 
ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ַּתְלִמיֵדי  ֶׁשל  ֶׁשֶחְטָאם 
ֶׁשָהְיָתה ֵעיֵניֶהם ָצָרה ֵאּלּו ְּבֵאּלּו, ְּכלֹוַמר 
ֶׁשִאם ֶאָחד ָהָיה ַמְצִליַח יֹוֵתר ֵּבין ַּבִּלּמּוד 
ֵחן  מֹוֵצא  ָהָיה  ֹלא  טֹובֹות  ְּבִמּדֹות  ֵּבין 

”. . בם. לדבר  כם  י בנ “ולמדתם אתם את 

ִּכי  ָּגמּור.  ֵחְטא  ְוֶזהּו  ַיְצִליַח,  ֹלא  ֶׁשֲחֵברֹו  ַמְעִּדיף  ֶׁשָהָיה  ְּכלֹוַמר  ֲחֵברֹו,  ְּבֵעיֵני 
ֶזה ְמֻנָּגד ְלִמְצַות ַהּתֹוָרה ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך )ויקרא יט, יח(, ֶׁשָאנּו ְמֻצִּוים 
ָּכְך ָאַמר  ְוָאֵכן  ְּבִכְׁשלֹוָנם.  ִלְרצֹות  ְוֹלא  ְּבַמֲעָלָתם,  ְוִלְׂשֹמַח  ֲחֵבֵרנּו  ֶאת  ֶלֱאֹהב 

ַרִּבי ֲעִקיָבא ֶׁשִּמְצַות ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך ֶזה ְּכָלל ָּגדֹול ַּבּתֹוָרה )ב”ר כד, ח(.
ְוָכְך ָאַמר ִהֵּלל ְלאֹותֹו ּגֹוי ֶׁשִּבֵּקׁש ְלַגְּירֹו ַעל ֶרֶגל ַאַחת, ְּכלֹוַמר ִּגּיּור ַעל ְיֵדי 
ִמְצָוה ֲחׁשּוָבה ַאַחת, ָעָנה לֹו ִהֵּלל ַמה ֶׁשָּׂשנּוא ָעֶליָך ַאל ַּתֲעֶׂשה ַלֲחֵבְרָך. ְּכלֹוַמר 
ֶׁשָּכל ַהִּמְצוֹות ִמְסָּתֲעפֹות ֵמַהִּמְצָוה ֶׁשל ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך, ְוָלֵכן ִאם ֵּתַדע ֶאת 

ַהְּכָלל ַהֶּזה ַּתִּגיַע ְלִקּיּום ָּכל ַהּתֹוָרה.
ּוְלִפי ֶזה ְמִביִנים ָאנּו ֶאת ֹחֶמר ַהֵחְטא ֶׁשל ַּתְלִמיֵדי ַרִּבי ֲעִקיָבא ֶׁשֹּלא ָנֲהגּו 
ּוְלִהָּזֵהר  ְלִהָּׁשֵמר  ִלְלֹמד  ְוָעֵלינּו  ֶנֶעְנׁשּו,  ַהְּגדֹוָלה  ַמֲעָלָתם  ּוְלִפי  ָּבֶזה  ֶזה  ָּכבֹוד 
ְּבִמְצַות ַאֲהַבת ַהְּבִרּיֹות, ְוַהֶּדֶרְך ְלִתּקּון ֵחְטא ֶזה ּוְלִהָּזֵהר ִמֶּמּנּו הּוא ֶׁשָּתִמיד 
ֶׁשָאַמר  ְּכמֹו  לֹו,  ָהָראּוי  ְּכִפי  ֶאָחד  ָּכל  אֹוָתם  ּוְנַכֵּבד  ֲחֵבֵרנּו,  ְּבַמֲעַלת  ִנְרֶאה 

ַהַּתָּנא ַהָּגדֹול ַרִּבי ֲעִקיָבא ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך ֶזה ְּכָלל ָּגדֹול ַּבּתֹוָרה.

לשון הקודש
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ֶמֶלְך ֵּתיָמן נֹוֵהג ָהָיה ְלִהְתַחֵּפׂש ְּבַתְחּפֹוׂשֹות ׁשֹונֹות ְוָלֵצאת ֶאל ְרחֹוָבּה ֶׁשל ִעיר ִלְׁשֹמַע ַמה אֹוְמרֹות ַהְּבִרּיֹות ַעל ַהֶּמֶלְך ְוַעל ֵּביתֹו.
ָּבִעיר ַצְנַעא ָהָיה ְיהּוִדי צֹוֵרף, ַּבַעל ָחנּות ַּבּׁשּוק ֶׁשְּבתֹוְך ַהְּמִדיָנה ֶׁשל ַהּגֹוִיים. ְלאֹותֹו ְיהּוִדי ָהָיה ֵסֶדר יֹום ָקבּוַע: ָּכל יֹום ַּבֹּבֶקר ָהָיה ַמְׁשִּכים ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ִלְתִפַּלת ַׁשֲחִרית ְּבִצּבּור, 
ּוְבֹתם ַהְּתִפָּלה ָהָיה יֹוֵׁשב ִעם ַהֲחָכִמים ְלַׁשֵּלׁש ְּבתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב ּוְבתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה. ְלַאַחר ַהִּׁשּלּוׁש ָהָיה חֹוֵזר ְלֵביתֹו, אֹוֵכל ְוׁשֹוֶתה, יֹוֵצא ֶאל ָהִאְטִליז ְוֶאל ׁשּוק ַהְּיָרקֹות ִלְקנֹות 

ֶאת ָצְרֵכי ַהַּבִית, ּוִמְׁשָּתֶהה ַעד ַאְרַּבע ָׁשעֹות ַּבּיֹום. ְלַאַחר ָּכל ֵאֶּלה ָהָיה עֹוֶלה ַלְּמִדיָנה, ּפֹוֵתַח ֶאת ֲחנּותֹו ּוַמְתִחיל ֶאת יֹום ֲעבֹוָדתֹו, ֶׁשָהָיה ִנְמָׁשְך ֶאל ּתֹוְך ַהַּלְיָלה.
ַּפַעם ַאַחת, ְּבֶעֶרב ֵמַעְרֵבי ַצְנַעא ַהְּׁשֵקִטים ְוַהַּׁשֲאַנִּנים, ָעַבר ַהֶּמֶלְך ִּבְרחֹוב ַהּׁשּוק ְוָרָאה אֹור ּבֹוֵקַע ִמַּבַעד ְלֶדֶלת ַאַחת ַהֲחנֻּיֹות. הּוא ֵהִציץ ִמַּבַעד ַלֶּסֶדק ֶׁשֵּבין ַהְּקָרִׁשים, ְוָרָאה ְיהּוִדי 
צֹוֵרף יֹוֵׁשב ָרכּון ַעל ֲעבֹוָדתֹו. ָּכל ַהֲחֻנּיֹות ֶׁשַּבּׁשּוק ָהיּו ְּכָבר ְנעּולֹות ְּבָׁשָעה זֹו, ִויהּוִדי ֶזה עֹוֶדּנּו יֹוֵׁשב ְועֹוֵבד. ָּדַפק ַהֶּמֶלְך ַּבֶּדֶלת ְוִנְכָנס. הּוא ָהָיה ְמֻחָּפׂש ְּבִבְגֵדי ַחָּיל ָּפׁשּוט, ַאְך 

ַהְּיהּוִדי ֹלא ִהְתַקָּׁשה ְלַזהֹותֹו, ִּכי ַרק ַהֶּמֶלְך ָיכֹול ְלַהְרׁשֹות ְלַעְצמֹו ְלׁשֹוֵטט ִּבְרחֹובֹות ִקְרָיה ִּבְׁשעֹות 'ַאלֲיַצק' ]=ָהעֹוֵצר[ ְלֹלא ַּפָּנס ַּבָּיד.
ַהְּיהּוִדי ָקם ִּבְפֵני ַהֶּמֶלְך, ֵּבַרְך אֹותֹו ְּבִבְרַּכת ֶעֶרב טֹוב, ְוִהִּגיׁש לֹו ְׁשַרְפַרף ָלֶׁשֶבת ָעָליו. ַהֶּמֶלְך ֶהֱחִזיר ְּבָרָכה, ָיַׁשב ְוָׁשַאל ֶאת ַהּצֹוֵרף: "ַמּדּוַע ַאָּתה עֹוֵבד ַעד ְׁשַעת ֶעֶרב ְמֻאֶחֶרת?

- "ֲאִני ָצִריְך ַלֲעֹבד ְּכֵדי ְלַהְסִּפיק ְלַמֵּלא ֶאת ִמְכַסת יֹוִמי, ֵּכיָון ֶׁשֵאיֶנִּני ּפֹוֵתַח ֶאת ֲחנּוִתי ֵאָלא ְּכֹחם ַהּיֹום. ִּבְׁשעֹות ַהֹּבֶקר ָרץ ֲאִני ַלֲעֹבד ֶאת ּבֹוְרִאי, לֹוֵמד, ְויֹוֵצא ַלּׁשּוק ַלֲעֹרְך ְקִנּיֹות 
ִּבְׁשִביל ַהַּבִית" ָאַמר ַהְּיהּוִדי. - "ְוַכָּמה ַאָּתה ִמְׂשַּתֵּכר ְליֹום"? ָׁשַאל ַהֶּמֶלְך. - "ֹלא ָּפחֹות ִמְּׁשמֹוָנה ְקרּוׁש" ֵהִׁשיב ַהְּיהּוִדי. - "ְׁשמֹוָנה ְקרּוׁש"? ִהְׁשּתֹוֵמם ַהֶּמֶלְך, ְוִהְפִטיר "ֲאִפּלּו ֹראׁש 
ַהָּׂשִרים ֵאינֹו ִמְׂשַּתֵּכר ְׁשמֹוָנה ְקרּוׁש ְליֹום. ַאָּתה ַוַּדאי ֲאמּור ִלְהיֹות ָעִׁשיר ָּגדֹול". - "ָאֵכן, ְׁשמֹוָנה ְקרּוׁש ֵהם ְסכּום ָהגּון, ֲאָבל, ֵאיֶנִּני ָעִׁשיר ְּכָלל, ַעד ַהּיֹום ֹלא ָחַסְכִּתי ֲאִפילּו ְקרּוׁש 
ֶאָחד" ָאַמר ַהְּיהּוִדי. - "ּוַמה ַאָּתה עֹוֶׂשה ְּבָכל ַהֶּכֶסף ֶׁשַאָּתה ַמְרִויַח"? ָׁשַאל ַהֶּמֶלְך. - "ַמה ֶׁשֲאִני ַמְכִניס ֲאִני מֹוִציא" ָעָנה ַהְּיהּוִדי. - "ַעל ַמה ְּכָבר ֶאְפָׁשר ְלַבְזֵּבז ְסכּום ְּבֹגֶדל ָּכֶזה? 

ַמה ֵהן הֹוָצאֹוֶתיָך"? ָׁשַאל ַהֶּמֶלְך.
ַהְּיהּוִדי ֵּפַרט ֶאת הֹוָצאֹוָתיו ְּבָאְזֵני ַהֶּמֶלְך ִּבְלׁשֹון ִחיָדה, ְוָכְך ָאַמר: "ִקרַׁשין ַמקַצ'א ְוִקרַׁשין ֲסַלף. ְוִקרַׁשין ַלא ַמקַצ'א ֲוַלא ֲסַלף. ְוִקרַׁשין ִלי ּולַמֲרִּתי" ]=ְׁשֵני ְקרּוׁש ֵּפָרעֹון ּוְׁשֵני ְקרּוׁש 
ַהְלָוָאה. ּוְׁשֵני ְקרּוׁש ֹלא ֵּפָרעֹון ְוֹלא ַהְלָוָאה. ּוְׁשֵני ְקרּוׁש ִלי ּוְלִאְׁשִּתי[. ַהֶּמֶלְך ָׁשַמע ֶאת ַהִחיָדה, ְוַגם ֶאת ִּפְׁשָרּה, ְוִהְתָּפֵעל ְמֹאד ֹלא ַרק ִמֹּתֶכן ַהְּדָבִרים ֵאָלא ַּגם ֵמָהִאיׁש ַעצמֹו. ְוִעם 

ֶׁשָעַמד ָלֵצאת ָאַמר: "ַלא ְּתִּביע ִּבְרִכ'יץ" ]=ַאל ִּתְמֹּכר ְּבזֹול[. ְוַהְּיהּוִדי ָעָנה: "ַלא ְּתַעֵּלם ֲחִריץ" ]=ַאל ְּתַלֵּמד ַקְמָצן, ְּכלׂוַמר ָאָדם ֶׁשּיֹוֵדַע ִלְׁשמׂר ַעל ַּכְסּפוׂ[.
ְלָמֳחַרת ַהּיֹום ִזֵּמן ַהֶּמֶלְך ֶאת ָׂשָריו ְויֹוֲעָציו, ְוָאַמר ָלֶהם: "ֶיְׁשנֹו ָאָדם ֶאָחד ַהַּמְכִניס ְׁשמֹוָנה ְקרּוׁש ְליֹום ּומֹוִציא ְׁשמֹוָנה ְקרּוׁש. ְוֶזה ֵּפרּוט הֹוָצאֹוָתיו: ְׁשֵני ְקרּוׁש ֵּפָרעֹון ּוְׁשֵני ְקרּוׁש 
ַהְלָוָאה. ּוְׁשֵני ְקרּוׁש ֹלא ֵּפָרעֹון ְוֹלא ַהְלָוָאה. ּוְׁשֵני ְקרּוׁש לֹו ּוְלִאְׁשּתֹו. ֲאִני ׁשֹוֵאל ֶאְתֶכם, ַמה ֵּפֶׁשר הֹוָצאֹוָתיו ֶׁשל ָהִאיׁש"? ָאְמרּו לֹו: "ֲאדֹוֵננּו ַהֶּמֶלְך, ֵּתן ָלנּו ְזָמן". ָאַמר ָלֶהם: "ִאם 

ֹלא ֶאְׁשַמע ִמֶּכם ְּתׁשּוָבה ְּברּוָרה ְּבתֹוְך ְׁשמֹוָנה ָיִמים ֹלא ִּתְהיּו עֹוד ְראּוִיים ַלֲעֹמד ְלָׁשֵרת ְלָפַני".
ְוַהֲחֻנּיֹות, ִחְּפׂשּו ָאָדם ֶׁשִּמְׂשַּתֵּכר ְׁשמֹוָנה ְקרּוׁש ְליֹום, ְוֹלא ָמְצאּו. ְּבסֹוף ַהּיֹום ַהְּׁשִמיִני ִהִּגיעּו ֶאל ַהּצֹוֵרף  ַאְך ָיְצאּו ִמִּלְפֵני ַהֶּמֶלְך, ִמֲהרּו ִלְפֹׁשט ָּבִעיר. ֵהם ָסְרקּו ֶאת ַהְּׁשָוִקים 
ַהְּיהּוִדי, ְוָׁשֲאלּו אֹותֹו ֶאת ְׁשֵאָלָתם. ְוֶזה ָעָנה ָלֶהם, ְׁשהּוא ִמְׂשַּתֵּכר ְׁשמֹוָנה ְקרּוׁש ְליֹום. - "ְּפֹתר ָלנּו ֶאת ַהִחיָדה ֶׁשַחְדָּת ַלֶּמֶלְך ְוָתבֹוא ַעל ְׂשָכְרָך" ָאְמרּו ַהָּׂשִרים. - "ֹלא ִאיׁש ִחידֹות 
ֲאִני, ְוֵאיֶנִּני יֹוֵדַע ַעל ַמה ַאֶּתם ְמַדְּבִרים" ִהַּתֵּמם ַהְּיהּוִדי. - "ְיהּוִדי, ֵאין ָלנּו ְזָמן, ַמֵהר ְּפַתח ִּפיָך ּוְתַקֵּבל ֶאֶלף ִרַיאל" ָאְמרּו לֹו ַהָּׂשִרים. ַהְּיהּוִדי ֵסַרב ַלָּדָבר, ֵהם ִהְכִּפילּו ְוִׁשְּלׁשּו ֶאת 

ַהְּמִחיר, ְוַרק ָאז הּוא ִהְתַרָּצה ָלֶהם.
ִמֶּׁשִּקֵּבל ֶאת ַהֶּכֶסף, ָּפַתר ָלֶהם ֶאת ַהִחיָדה ְוָאַמר: "ְׁשֵני ְקרּוׁש ֵּפָרעֹון - הּוא ַהְּסכּום ַהּיֹוִמי ֶׁשֲאִני מֹוִציא ְלַכְלָּכַלת הֹוַרי ַהְּזֵקִנים, ְּכֵפָרעֹון ַעל ָּכל ַמה ֶׁשִהְׁשִקיעּו ִּבי ְּבִגּדּוִלי ּוְבִחּנּוִכי. 
ְׁשֵני ְקרּוׁש ַהְלָוָאה - ֲאִני מֹוִציא ְלַכְלָּכַלת ְׁשֵני ְּבֵני ּוְלִחּנּוָכם, ַעל ְמָנת ֶׁשֵהם ַיְחִזירּו ִלי ְּבבֹוא ָהֵעת ִויַכְלְּכלּוִני ְלֵעת ִזְקָנה. ְׁשֵני ְקרּוׁש ֹלא ֵּפָרעֹון ְוֹלא ַהְלָוָאה - ֲאִני מֹוִציא אֹוָתם 

ְלַכְלָּכַלת ְׁשֵּתי ְּבנֹוַתי, ֶׁשֹּלא ַעל ְמָנת ְלַהֲחִזיר, ִּכי ַהָּבנֹות ְמיּוָעדֹות ְלִהָּנֵׂשא, ּוִבְהיֹוָתן ְנׂשּואֹות ֹלא ִיְהֶיה ִּביָכְלָּתן ִלְפֹרַע ֶאת חֹוָבן. ּוְׁשֵני ְקרּוׁש ִלי ּוְלִאְׁשִּתי - ֶזה ְלִמְחַית ֵּביֵּתנּו.
ַהָּׂשִרים ָׁשְמעּו ֶאת ִּפְתרֹון ַהִחיָדה, ּוִמֲהרּו ִלְמֹסר ֶאת ַהְּדָבִרים ַלֶּמֶלְך. ַהֶּמֶלְך ִהְזִמין ֵאָליו ֶאת ַהּצֹוֵרף ְוָאַמר לֹו: "ָלָּמה ִהְזַּדַרְזָּת ִלְמֹּכר? ֲהֹלא ָאַמְרִּתי ָלְך "ַאל ִּתְמֹּכר ְּבזֹול"!

- "ַוֲאִני ֵהן ָעִניִתי ְלָך: ַאל ְּתַלֵּמד ַקְמָצן"! ָעָנה ַהְּיהּוִדי. - "ְּבַכָּמה ָמַכְרָּת"? ָׁשַאל ַהֶּמֶלְך. - "ִּבְׁשֹלֶׁשת ֲאָלִפים ִרַיאל" ָאַמר ַהְּיהּוִדי. - "ְמִחיר ָנֶאה, ֶׁשִּיְהֶיה ְלָך ִלְבִריאּות. ֵמַעָּתה ּתּוַכל       
        ַלֲעֹבד ֶאת ּבֹוַרֲאָך ְּבַנַחת ְוֹלא ִּתְצָטֵרְך ַלֲעֹבד ַעד ָׁשָעה ְמֻאֶחֶרת ַּבַּלְיָלה" ִסֵּים ַהֶּמֶלְך.

מבצע לחודש אייר
)מ-9.5.16 עד-6.6.16 למניינם(

לק"י

פרקי אבות

במחיר של: 9 ש"ח

במקום: 22 ש"ח

עם  תימן  יהודי  כמסורת  מנוקדים  אבות  פרקי 
עובדיה  רבינו  הרמב״ם,  פירושים:  שלושה 
מברטנורא ופירוש מארי יצחק ונה זצ״ל. בספר 
אחת,   פעם  פעמיים.  אבות  פרקי  מובאים  זה 
והרמב״ם,  מתימן  הקדומים  היד  כתבי  כנוסח 
כולל  הדפוס.  ספרי  כנוסח  שנייה  ופעם 
למשנה(  )הקדמה  להרמב״ם  פרקים  שמונה 
שליט״א. קורח  פנחס  מו״ר  של  בתרגומו 

המבצע מוגבל ללקוחות פרטיים ולא למשווקים 
ולחודש אייר התשע”ו 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:

גודל ספר 24 ס”מ \ 17 ס”מ
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ַהּזֹוֶכה ְלחֶֹדׁש ניסן הילד הנעים איתמר הלוי הי”ו

ין ַהּפֹוְתִרים ְנכֹוָנה יְֻגָרל ַמְכַואט ְמפָֹאר, בֵּ

ָר”א 1 רֹאׁש ָהַעִין. ֲעֶרֶכת ַהגְּ לַֹח ִלְכתֶֹבת ַהמַּ ְתרֹונֹות ֵיׁש ִלשְׁ ֶאת ַהפִּ

ָרק. ֵני בְּ יִריְנּבוְֹים 26 בְּ יָמן” בִּ ”נֹוַסח תֵּ ִכיָּה בְּ ׁש ֶאת ַהזְּ ן ְלַממֵּ ִנתָּ

ְנָהֵגנּו  מִּ )שֶׁ ֵלי  ִמשְׁ ֶפר  ִמסֵּ סּוִקים  ַהפְּ תֹוְך  בְּ ַהֲחֵסרֹות  ָהאֹוִתּיֹות  ֶאת  ִלימּו  ַהשְׁ

ָנֲהגּו  יר אֹותוֹ  ל ַהשִּׁ ִית ָהִראׁשוֹן שֶׁ ְוַגּלּו ֶאת ַהבַּ ַלֲעֶצֶרת(  ַסח  ין פֶּ בֵּ ּבוֹ  ִלְלמֹד 

ְזּכּו... ְלחּו ֵאֵלינּו ְואּוַלי תִּ בּועֹות. שִׁ ַחג ַהשָּׁ יר בְּ ֲאבֹוֵתינּו ָלשִׁ

1. נצר  בני  מצות  _ביך
2. לי  עצ_  ות_שיה  אני _ינה  _י  ג_בורה
3. כ_   _ן   _ייתי  לאבי  _ך ויחיד לפני אמי
4. כע_  לאב_ו  ב_  כס_ל  וממר ליולדתו

5. _ון  _ש_ר  ק_ית עזו ורחומה  _שגבה במשכתו
6. תנה  בנ_  ל_ך  לי  ועיניך  דרכי  תצרנ_

7. _יל   _גיל  אבי צדיק  _יולד חכם ישמח בו

8. יסר ב_ך ויניחך ו_יתן מעדנים לנפשך

חידה
ראשית שמי, אמצע שמי. אמצע שמי, ראשית שמי. 

סוף שמי, חצי סוף שמי. מהו שמי?
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גה

וה
ד 

קו
ני

ִסּפּור ִחיָדה
)ְמֻבָּסס ַעל ִּפי ִנִּסים ִּבנָיִמין ַּגְמִליֵאִלי ז"ל, ִמּתֹוְך ַהֵּסֶפר "ַאָּגדֹות ֵּתיָמן" ֲאֶׁשר ֵיֵצא ָלאֹור ְּבָקרֹוב(

ַעל ְסעֹוַדת ִמְצָוה ְוגַּ‹ְעֵלּה
ִּבְׁשַעת ַהְּסעּוָדה ְוַהַּג‹ְעֵלּה ָּכל ֶיֶלד יֹוֵׁשב ַעל ַיד ָאִביו ְוֵאינֹו אֹוֵכל 

ָּדָבר ַעד ֶׁשָאִביו מֹוֶרה ַעל ֵּכן.
ֶהָחָתן אֹו ָהָרב ַמְתִחיל ְלָבֵרְך ּבֹוֵרא ְפִרי ָהֵעץ ַעל ַהְּקָליֹות, ְוָאז 
ַלֹּכל  )ָּברּור  ְוֶלֱאֹכל  ְלָבֵרְך  ֵמַהְּמֻסִּבין  ֶאָחד  ְלָכל  ְרׁשּות  ִנֶּתֶנת 

ֶׁשַהְּגדֹוִלים ְמָבְרִכים ִראׁשֹוִנים ּוְלַאַחר ִמֵּכן ַהְּיָלִדים(.
ִּבְזָמן ֶׁשַהְּמׁשֹוְרִרים ָׁשִרים ְוֵכן ִּבְזָמן ֶׁשאֹוֵמר ָהָרב »ַטַעם« )=ְּדַבר 

ּתֹוָרה( ַמְפִסיִקים ֶאת ָהֲאִכיָלה.
ַהֶחֶדר  ּוְמַכְּבִדים  ְוַהֻּׁשְלָחנֹות  ַהְּקָערֹות  מֹוִציִאים  ַהַּׁשָּמִׁשים 
ִמְּפִתיֵתי ַהֶּלֶחם, ּוָבִאים ְיָלִדים ִעם ְּכֵלי ַהְּנִטיָלה ְויֹוְצִקים ַמִים 

ִלְנִטיָלה ַאֲחרֹוָנה.
    )ְמֻבָּסס ֶחְלִקית עפ«י ְּדָבָריו ֶׁשל ָהָרב ַהָּגאֹון ָמאִרי ַעְמָרם ֹקַרח

       זצ«ל ְּבִסְפרֹו »ַסֲעַרת ֵּתיָמן«(


