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לק”י

זמני כניסת ויציאת השבת

ָּפָרַׁשת  קֹוְרִאים  א'  ְּביֹום  ִמֶּׁשּלֹו.  ָּתְכִנית  יֹום  ְלָכל  ּוְמֻתְכָנן.  ְמֻסָּדר  ָהָיה  ַּתְלמּוֵדנּו 
ַהָּׁשבּוַע ְוַהְפָטָרה ִעם ַּתְרּגּום ְוַרִּׁש"י. ַאַחר ַהָּצֳהַרִים לֹוְמִדים ָּתָנ"ְך ִעם ִהּגּוִיים ּוְלִפי 
ַוי,  ַפַּתח  יֹו"ּד  ָוי"ו   - )רות א', א'(  ַהֹּׁשְפִטים"  ְׁשֹפט  ִּביֵמי  "ַוְיִהי  ְלֻדְגָמה:  ַהְּטָעִמים. 
ֵה"א יֹו"ּד ִחיַרק ִהי, ַוְיִהי; ַוי ַפַּתח, ַוְיִהי ִחיַרק ַוְיִהי; ֵּבי"ּת יֹו"ּד ִחיַרק ִּבי, ִמְפּתּוָחה 
יֹו"ּד ֵציִרי ֵמי, ִּביֵמי; ִּבי ִחיַרק, ֵמי ֵציִרי, ִּביֵמי וכו'. ַהִהּגּוי ַהֶּזה ַמְבִטיַח ֶׁשַהֶּיֶלד ֹלא 
ְׁשֵאלֹות  ִעם  ִמְׁשָנה   - ב'  ְּביֹום  ַהָּנכֹון.  ְּבִבּטּוָין  ְוֹלא  ָּבאֹוִתּיֹות,  ֹלא  ְלעֹוָלם,  ִיְטֶעה 
ֶׁשּקֹוְרִאים  ַהֵּסֶדר  ְלִפי  ַהָּמאֹור  ִמְּמנֹוַרת  ּוְפָרִקים  ָערּוְך  ֻׁשְלָחן   - ג'  ְּביֹום  ּוְתׁשּובֹות. 
ָּפָרַׁשת  ַעל  ֲחָזָרה  ַהָּצֳהַרִים  ִלְפֵני   - ה'  ְּביֹום  ַיֲעֹקב.  ֵעין   - ד'  ְּביֹום  ַהְּכֶנֶסת.  ְּבֵבית 
ַהָּׁשבּוַע ִעם ַּתְרּגּום, ַּתְפִסיר, ַרִּׁש"י ְוַהַהְפָטָרה, ְוַאַחר ַהָּצֳהַרִים ֻמְקָּדׁש ִלְכִתיָבה. ְּביֹום 
ִעם  ְוַעְרִבית  ַׁשֲחִרית  ִמְתַּפְּלִלים  ַהְּיָלִדים  ַהָּׁשבּוַע.  ִמָּפָרַׁשת  ַהֹּזַהר  ְּבֵסֶפר  ִלּמּוד   - ו' 
ַהּמֹוִרי ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש. ָּכל ֶיֶלד ְמַׁשֵּמׁש ִּכְׁשִליַח ִצּבּור ַלְּיָלִדים ְלִפי ּתֹור. ַאֲחֵרי ַהְּתִפָּלה 

הֹוְלִכים ֶלֱאֹכל ֲארּוַחת ֹּבֶקר ְוחֹוְזִרים ִלְלֹמד.
ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ַמְקִּדיִמים  ָהִיינּו  ִׁשִּׁשי  ְּביֹום 
ִלְקֹרא ֹזַהר ַעד ְזַמן ַהְּתִפָּלה. ָּבָניו ֶׁשל ַהּמֹוִרי 
ָהיּו נֹוֲהִגים ָלבֹוא ְלִפי ֵסֶדר ֶזה: ִראׁשֹון ָהָיה 
ֶׁשְּלָפָניו,  ֶזה  ָּבא  ַאֲחָריו  ֶׁשָּבֶהם;  ַהָּקָטן  ָּבא 
ְוַהָּקָטן ָהָיה עֹוֵמד ִלְכבֹוד ָאִחיו ַהָּגדֹול ִמֶּמּנּו; 
עֹוְמִדים  ּוְׁשֵניֶהם  ַהְּׁשִליִׁשי,  ָּבא  ָּכְך  ַאַחר 
ּוְׁשֹלֶׁשת  ָהְרִביִעי  ָּבא  ָּכְך  ַאַחר  ִלְכבֹודֹו; 
ָּבא  ָהָיה  ּוְלַבּסֹוף  ִלְכבֹודֹו;  עֹוְמִדים  ָהַאִחים 
ַעד  ִלְכבֹודֹו  עֹוֵמד  ָהָיה  ַהִּצּבּור  ְוָכל  ָהָאב 
ָהָיה  ֹלא  ֵאֶּלה  ִּבְרָגִעים  ִהְתָּפֲעלּוִתי  ֶׁשָּיַׁשב. 
ָלּה ְּגבּול. ֵעיַני ָהיּו זֹוְלגֹות ִּדְמעֹות ֹאֶׁשר ִמן 
ַהּמֹוִרי ֶׁשִּלי ּוֵמַהְּדָרָמה ַהִּמְתָרֶחֶׁשת ֶנֶגד ֵעיַני. 
ִיְחֵיא  מ"ו  ֶׁשל  ְּבַהְנָהָגתֹו  ַהְּׁשִנָּיה  ַּבְּכֶנֶסת 
ָידּוַע  ָהָיה  ָּדָבר. הּוא  ָהָיה אֹותֹו  ז"ל,  ַנחּום 
ְיִדיעֹוָתיו ַּבּתֹוָרה ְוקֹולֹו  ְּבָכל ְקִהּלֹות ֵּתיָמן. 
ְּבֵתיָמן.  ַהְּנִדיִרים  ִמן  ָהיּו  ְוַהָּנִעים  ֶהָעֵרב 
ֵּבית ַהִּדין ַהָּגדֹול ְּבַצְנַעא ִמָּנה אֹותֹו ְלבֹוֵדק 

ּוְמַבֵּקר ְּבָכל ָעֵרי ֵּתיָמן.

*לפי זמן ת”א.
לזמן ירושלים יש להוריד 
15 דקות לכניסת השבת,
לזמן חיפה להוריד 9 
דקות לכניסת השבת.
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ַיְלֵדי ִיְׂשָרֵאל ַהֲחִביִבים,
ַאֶּתם יֹוְדִעים ֶׁשִּביֵמי ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֵהֵחל ְּבֵעֶסק ָּגדֹול ַהֶחְרֵמׁש ַּבָּקָמה ִמָּמֳחַרת 
ַהַּׁשָּבת ֶׁשל ֶּפַסח, הּוא ְקִציר ָהֹעֶמר, ט”ו ְּבִניָסן ֵּבין ָהַעְרַּבִים? ֵמאֹותֹו ְזָמן ֵהֵחּלּו ִלְסֹּפר 
ִׁשְבָעה ָׁשבּועֹות, ִמֶּפַסח ְוַעד ֲעֶצֶרת. ָיִמים ֵאֶּלה ְיֵמי ַהְּסִפיָרה, ְיֵמי ִׂשְמָחה ָהיּו, “ִׂשְמַחת 
ַהָּקִציר”, ַאְך ַּגם ְיֵמי ְּדָאָגה ָהיּו, ְּדָאָגה ַלִחָּטה ֶׁשֹּלא ֻּתֶּכה ְּבִׁשָּדפֹון ְוֵיָרקֹון ְוֶׁשֹּלא ַיְחְסֶלָּנה 
ַאְרֶּבה, ְוָלֵכן ָסְפרּו ְּבֹקֶצר רּוַח ֶאת ֲחִמִּׁשים ַהָּיִמים ֶׁשֵּבין ִּבּכּוֵרי ְקִציר ַהְּׂשעֹוִרים ּוֵבין 

ִּבּכּוֵרי ְקִציר ַהִחִּטים.
ִמֶּׁשָחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְוָנַׁשָּמה ָהָאֶרץ, ָּבַטל ַהֶּטֶקס ֶׁשל ַהְתָחַלת ַהֶחְרֵמׁש ְּבָקַמת 
ִיְׂשָרֵאל ְוָׁשַבת ְמׂשֹוׂש ְקִציר ָהֹעֶמר ַוֲהָנָפתֹו, ַאְך ְסִפיַרת ָהֹעֶמר ֹלא ָּבְטָלה, ּוְלַדַעת ַהֶּנֶׁשר 
ַהָּגדֹול, ַהִחּיּוב ֶׁשל ַהְּסִפיָרה ִמן ַהּתֹוָרה ּוַמְמִׁשיָכה ַעד ָיֵמינּו. אּוָלם ְיֵמי ַהְּסִפיָרה ָהיּו 
ָלנּו ְלִעִּתים ְלָעְגַמת ֶנֶפׁש, ְיֵמי ַּגֲעגּוִעים ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשִּיָּבֶנה ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו, ּוְכִמיָהה 
ִלְׂשדֹות ֶחֶמד ּוְלֶגֶפן ּפֹוִרָּיה, ּוֵמָאז ִּתְּקנּו לֹוַמר ְלַאַחר ַהְּסִפיָרה: “ָהַרֲחָמן הּוא ַיֲחִזיר ָלנּו 

ֲעבֹוַדת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִלְמקֹוָמּה ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו, ָאֵמן”.
ּוְברּוַח זֹו ָאְמרּו ְּגדֹוֵלי ֲחָכֵמינּו ִּבְפרֹוִביְנְצָיה: ֵאין ְמָבְרִכין ְזָמן )ֶׁשֶהֱחָינּו( ִּבְסִפיַרת 
ָהֹעֶמר, ְלִפי ֶׁשֵאין ְמָבְרִכין ְזָמן ֵאָלא ַעל ַהִּמְתַחֵּדׁש ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ֲהָנָאה ְוִׂשְמָחה ּוָבֶזה ֵאין ָלנּו 
ׁשּום ֲהָנָאה, ֵיׁש ּבֹו ַצַער, ֶׁשַּמְכִריִזין ָחְרַּבן ַהַּבִית, ֶׁשֵאין ָאנּו ְיכֹוִלים ְלָהִביא ‘ָהֹעֶמר’.
הכהן  אהרון  ורבי  י”ב,  מהמאה  אלפסי,  על  ב”המאור”  גירונדי  הלוי  זרחיה  )ר’ 

ב”אורחות חיים” מתחילת מאה י”ד(.
ְּדמּות ַהַּמְנִהיג ָהַאָּגִדי ַרִּבי ֲעִקיָבא.

ֶאת  ּוִפְרֵנס  ָׁשָנה  ַאְרָּבִעים  ְוָלַמד  ָׁשָנה  ַאְרָּבִעים  ֹצאן  רֹוֶעה  ָהָיה  ֲעִקיָבא  ִרִּבי 
ִאיׁש  יֹוָחָנן  ֶּבן  ְויֹוֵסף  ְצֵרָדה  ִאיׁש  יֹוֶעֶזר  ֶּבן  יֹוֵסי  ַרִּבי  ִמֶּׁשֵּמת  ָׁשָנה,  ַאְרָּבִעים  ִיְׂשָרֵאל 
ְירּוָׁשַלִים, ָּבְטלּו ָהֶאְׁשּכֹולֹות ְוֹלא ָעַמד ֶאְׁשּכֹול ַעד ֶׁשָעַמד ַרִּבי ֲעִקיָבא. )ירושלמי סוטה 

פ”ט ה”י(.
ָׂשבּוַע  ַּכְלָּבא  ֶׁשל  ִּבּתֹו  ָרֵחל  ָרֲאָתה  ָׂשבּוַע,  ַּכְלָּבא  ֶׁשל  רֹוֶעה  ָהָיה  ֲעִקיָבא  ַרִּבי 
ֶׁשהּוא ָצנּוַע ּוְמֻעֶּלה, ָאְמָרה לֹו: ִאם ֶאְתַקֵּדׁש ְלָך ֵּתֵלְך ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש? ָאַמר ָלּה: ֵהן. 
ִנְתַקְּדָׁשה לֹו ְּבִצְנָעא. ָׁשַמע ַּכְלָּבא ָׂשבּוַע ְוהֹוִציָאּה ִמֵּביתֹו ְוִהִּדיָרּה ֲהָנָאה ִמָּכל ְנָכָסיו. 
ָהְלָכה ְוִנֵּׂשאת ְלַרִּבי ֲעִקיָבא. ְראּו ַמה ָעְׂשָתה, ָעְזָבה ֶאת ֵּבית ָאִביָה ֶהָעִׁשיר ְוָחָיה ְּבֹעִני, 
ִּבימֹות ַהֹחֶרף ָהיּו ְיֵׁשִנים ַּבַּמְתֵּבן ְוָהָיה ְמַלֵּקט ֶּתֶבן ִמּתֹוְך ַׂשֲערֹוֶתיָה, ָאַמר ָלּה: ִאְלָמֵלא 
ָהָיה ְּבָיִדי ָהִייִתי נֹוֵתן ָלְך ְירּוָׁשַלִים ֶׁשל ָזָהב. ָּבא ֵאִלָּיהּו ְוִנְדָמה ָלֶהם ְּכֶבן ָאָדם ְוָקָרא ַעל 
ַהֶּפַתח ְוָאַמר ָלֶהם: ְּתנּו ִלי ְקַצת ֶּתֶבן, ֶׁשִאְׁשִּתי ָיְלָדה ְוֵאין ִלי ַּבֶּמה ְלַהְׁשִּכיָבּה. ָאַמר ַרִּבי 
ֲעִקיָבא ְלִאְׁשּתֹו: ְרִאי ָאָדם ֶזה ֶׁשֲאִפּלּו ֶּתֶבן ֵאין לֹו. ָאְמָרה לֹו: ֵלְך ְלַמד ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש. 
ָחַזר  ְיהֹוֻׁשַע.  ְוַרִּבי  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ִלְפֵני  ַהִּמְדָרׁש  ְּבֵבית  ָׁשָנה  ֶעְׂשֵרה  ְׁשֵּתים  ְוָיַׁשב  ָהַלְך 
ְלֵביתֹו ִעם ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ֶאֶלף ַּתְלִמיִדים. ָׁשַמע ַרִּבי ֲעִקיָבא ֶׁשִהיא אֹוֶמֶרת: “ִאם ִיְׁשַמע 

ְוָחַזר  ְוָהַלְך  ָׁשָנה.  ֶעְׂשֵרה  ְׁשֵּתים  עֹוד  ֵיֵלְך  ִלי, 
ָיְצאּו  ַּתְלִמיִדים.  ֶאֶלף  ְוַאְרָּבָעה  ֶעְׂשִרים  ִעם 
ִהיא  ְוָיְצָאה ַאף  ִאְׁשּתֹו  ָׁשְמָעה  ִלְקָראתֹו.  ַהֹּכל 
ִלְקָראתֹו. ָאְמרּו ָלּה ַהְּׁשֵכנֹות: ַׁשֲאִלי ָלְך ְּבָגִדים 
ְוִלְבִׁשי ְוִהְתַּכִּסי. ָאְמָרה ָלֶהן: “יֹוֵדַע ַצִּדיק ֶנֶפׁש 
ָּפֶניָה  ַעל  ָנְפָלה  ֶאְצלֹו,  ְּכֶׁשִהִּגיָעה  ְּבֶהְמּתֹו”. 
ְוָהְיָתה ְמַנֶּׁשֶקת ַרְגָליו. ְּדָחפּוָה ַּתְלִמיָדיו, ָאַמר 
ְוֶׁשָּלֶכם ֶׁשָּלּה הּוא. ָׁשַמע  ֶׁשִּלי  ַהִּניחּוָה!  ָלֶהם: 
ָאִביָה ֶׁשָאָדם ָּגדֹול ָּבא ָלִעיר, ָאַמר: ֵאֵלְך ֶאְצלֹו 
ַרִּבי  לֹו  ָאַמר  ֶאְצלֹו,  ָּבא  ִנְדִרי.  ֶׁשַּיִּתיר  ֶאְפָׁשר 
ֲעִקיָבא: ִאְלָמֵלי ָיַדְעָּת ֶׁשְּיֶהא ַּבְעָלּה ָאָדם ָּגדֹול 
ָהִייָת ַמִּדיָרּה? ָאַמר לֹו: ֲאִפּלּו ֵּפֶרק ֶאָחד ֲאִפּלּו 
ֲהָלָכה ַאַחת. ָאַמר לֹו: ֲאִני הּוא. ָנַפל ַעל ָּפָניו 
ֲחִצי  לֹו  ְוָנַתן  ַרְגָליו  ַעל  ֲעִקיָבא  ְלַרִּבי  ְוִנְּׁשקֹו 

ָממֹונֹו. )כתובות ס”ב ע”ב ונדרים נ’ ע”א(
ָאְמרּו: ְׁשֵנים ָעָׁשר ֶאֶלף זּוגֹות ַּתְלִמיִדים 
ַאְנִטיַפְטַרס,  ַעד  ִמַּגַּבת  ֲעִקיָבא  ְלַרִּבי  לֹו  ָהיּו 
ְוֻכָּלם ֵמתּו ְּבֶפֶרק ֶאָחד, ִמְּפֵני ֶׁשֹּלא ָנֲהגּו ָּכבֹוד 

"אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל פיהם של תינוקות של בית רבן" 

ֶזה ָלֶזה. ְוָהָיה ָהעֹוָלם ָׁשֵמם ַעד ֶׁשָּבא ַרִּבי ֲעִקיָבא ֵאֶצל ַרּבֹוֵתינּו ֶׁשַּבָּדרֹום ּוְׁשָנָאּה ָלֶהם. 
ַרִּבי ֵמִאיר ְוַרִּבי ְיהּוָדה ְוַרִּבי יֹוֵסי ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ַׁשּמּוַע, ְוֵהם ֵהם ֶהֱעִמידּו 
ּתֹוָרה אֹוָתּה ָׁשָעה. ַּתָנא: “ֻּכָּלם ֵמתּו ִמֶּפַסח ְוַעד ֲעֶצֶרת”. ָאַמר ָרב ַחָמא ַּבר ַאָּבא, ְואּוַלי 
ַרִּבי ִחָּיא ַּבר ָאִבין: “ֻּכָּלם ֵמתּו ִמיָתה ָרָעה”. ַמה ִהיא? ָאַמר ַרִּבי ַנְחָמן: “ַאְסְּכָרה”. )יבמות 

ס”ב ע”ב(
ִלָּׂשא  ֶׁשֹּלא  ִיְׂשָרֵאל  ְּבָכל  ִמְנַהג  ַעָּתה.  ְוַעד  ֵמָאז  ְלֻאִּמי,  ְּבֵאֶבל  ִנְתַעֵּטף  ָהעֹוָלם  ָּכל 
ֶאֶלף  ָעָׂשר  ֲאֵבלּות ֶׁשְּׁשֵנים  ְוֹלא ִמּׁשֹום ִאּסּור הּוא ֵאָלא ִמּׁשּום  ַלֲעֶצֶרת,  ֶּפַסח  ֵּבין  ִאָּׁשה 
זֹוגֹות ַּתְלִמיִדים ָהיּו לֹו ְלַרִּבי ֲעִקיָבא ְוֵחֶלק ֵמתּו ֵּבין ֶּפַסח ַלֲעֶצֶרת, ּוֵמאֹוָתּה ָׁשָעה ָוֵאַלְך 
גיאת, חלק ב עמוד קט,  )רי”ץ  ַהַּללּו.  ַּבָּיִמים  ִאָּׁשה  ִלָּׂשא  ֶׁשֹּלא  ֲעֵליֶהם  ְלִהְתַאֵּבל  ָנֲהגּו 

בשם הגאונים(
ְראּו ְיָלִדים,

ַּכָּמה ָהָעם ַהְּיהּוִדי ֶׁשָעָלה ַעל ַהּמֹוֵקד, ֹלא ִנְׁשַּבר ְוֹלא ִנְכַחד. ָלֵכן ָאנּו ָּבִנים ְלָאִבינּו 
ֶׁשַּבָּׁשַמִים, ִנַּקח ַעל ַעְצֵמנּו ְלַהְמִׁשיְך ֶאת ַעם ַהֶּנַצח ָלֶנַצח, ְּבַאֲהַבת ַהֵּׁשם ְותֹוָרתֹו, ּוְבַאֲהַבת 

ִחָּנם ְוַאֲהַבת ַהְּבִרּיֹות ֶּבֱאֶמת ּוְבָתִמים, ְלַמַען ְנַקֵּדׁש ְׁשמֹו ָּבעֹוָלם, ָאֵמן.

כניסה

18:54
18:58
19:03
19:08

פרשה

אחרי-קד'
אמור
בהר

בחוקותי

ְיֵמי ְסִפיַרת ָהעֶֹמר
ן יוֵֹסף י ֲעִקיָבא בֶּ ה - ַרבִּ ּוְדמּות ַמְנִהיג ָהֻאמָּ

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  שלום נגר  שליט“א

סדר הלימוד - אברהם  עובדיה
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זוכה החודש
ַהֶּיֶלד ַהָּנִעים יונתן זכריה 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.
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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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מבצע לחודש אייר
)מ-16.4.18 עד-15.5.18 למניינם(

לק"י

פרקי אבות 

גודל ספר 24 ס”מ \ 17 ס”מ

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

במחיר של: 9 ש"ח

במקום: 22 ש"ח

המבצע מוגבל ללקוחות פרטיים ולא למשווקים 
ולחודש אייר התשע"ח בלבד, עד גמר המלאי.

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

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

ניתן להשיג את מוצרינו גם ב:

ַמֲעֶׂשה ַּבֲעָרִבי ֶׁשָרָאה ַּבֲחלֹומֹו ָאָדם עֹוֵמד ְלָפָניו ְוַחְרּבֹו ְׁשלּוָפה ְּבָידֹו. ְלַמְרֵאה ָהִאיׁש 
ָאַחז אֹותֹו ַּפַחד ָּגדֹול ְוהּוא ָׁשַאל: "ִמי ַאָּתה, ֲאדֹוִני? ְוָהִאיׁש ָעָנה: "ַמְלַאְך ַהָּמֶות ָאֹנִכי, 

ּוָבאִתי ִלֹּטל ֶאת ִנְׁשָמְתָך ְּבֶחֶרב זֹו ֲאֶׁשר ְּבָיִדי, ִּכי ִהִּגיָעה ְׁשָעְתָך ִלָּפֵטר ִמן ָהעֹוָלם".
ִהְתַחֵּנן ָהֲעָרִבי ִּבְפֵני ָהִאיׁש: "ָאָּנא ֲאדֹוִני! ַהֵּטה ֹאֶזן ִלְדָבַרי. ִהֵּנה ֵּבַרְך אֹוִתי ָהֵאל ְּבָבִנים 
ּוְבָבנֹות, ַאְך ָעִני ַוֲחַסר ֹּכל ָאֹנִכי, ְוֵאין ִלי ָּדָבר ְלהֹוִריׁש ָלֶהם. ַהְגֵּדל ָנא ַחְסְּדָך ִעָּמִדי 

ְוַהְרֵּפה ִמֶּמִּני ַעד ֲאֶׁשר ֶאֱחֹסְך ִליָלַדי ָממֹון ּוְרכּוׁש, ְוִתְהיֶה ָלֶהם ַּפְרָנָסה ַאֲחֵרי מֹוִתי".
ָנְגעּו ַהְּדָבִרים ְלִלּבֹו ֶׁשל ַמְלַאְך ַהָּמֶות, ֵהִׁשיב ַחְרּבֹו ִלְנָדָנּה ְוָאַמר: "ַהַּפַעם ׁשֹוֵמַע ֲאִני 
יֹוִעילּו  ִּכי ֹלא  ַהְּׁשִנָּיה, ַּדע  ַּבַּפַעם  ְלָׁשָלל. ַאְך  ַנְפְׁשָך  ְוָהְיָתה ְלָך  ְּבקֹוְלָך, ֵלְך ְלָׁשלֹום, 
ַּתֲחנּוִנים, ְוַאָּתה ֹלא ִּתָּנֵצל ִמָּיִדי". ָאַמר לֹו ָהֲעָרִבי: "ֲאִסיר ּתֹוָדה ֲאִני ְלָך, ֲאדֹוִני. ַאְך 
ִלְפֵני ּבֹוֲאָך ַּבְּׁשִנָּיה, ְׁשַלח ֵאַלי ָׁשִליַח ְלהֹוִדיֵעִני ְּכֵדי ֶׁשָאִכין ַעְצִמי ְלעֹוָלם ָהֱאֶמת, ְוֹלא 

ִיֹּפל ָעַלי ַּפַחד ַהָּמֶות".
ֵהִקיץ ָהֲעָרִבי ְוִהֵּנה ֲחלֹום. הּוא ָיָצא ִלְמַלאְכּתֹו ְּכַדְרּכֹו יֹום יֹום, ְוָׁשַכח ֶאת ַהֲחלֹום 
ְוֶאת ַהָּמֶות. הּוא ֶהֱאִריְך ָיִמים ַרִּבים, ָעָׂשה ְרכּוׁש, ִהִּׂשיא ֶאת ַהָּבִנים ְוֶאת ַהָּבנֹות, ְוָזָכה 
ִלְנָכִדים ּוְלִניִנים. ְּכֶׁשִהְזִקין ּוָבָאה ֵעת ְּפִטיָרתֹו, ָחָלה ְוָנַפל ְלִמְׁשָּכב. ְוִהֵּנה הֹוִפיַע ַמְלַאְך 

ַהָּמֶות ִלְמַרֲאׁשֹוָתיו, ְוַחְרּבֹו ְׁשלּוָפה ְּבָידֹו, ְוהּוא ְמַבֵּקׁש ֶאת ַנְפׁשֹו ְלַקְחָּתּה.
- "ֲהֹלא ָאַמְרִּתי ְלָך ִלְׁשֹלַח ֵאַלי ָׁשִליַח ְלהֹוִדיֵעִני ְּדַבר ּבֹוֲאָך, ְלַמַען ֶאְתּכֹוֵנן, ְוֵכיַצד ָּבאָת 

ֵאַלי ְּבַמְפִּתיַע"? ָׁשַאל ָהֲעָרִבי.
- "ִהֵּנה ָׁשִנים ַעל ַּגֵּבי ָׁשִנים ָׁשַלְחִּתי ְלָך ִׁשְבָעה ְׁשִליִחים, ְוכָֻּלם ַחִּיים ְוַקָּיִמים ֶאְצְלָך", 

ָאַמר לֹו ַמְלַאְך ַהָּמֶות.
- "ָלָּמה ְּתַׁשֶּטה ִּבי"? ָּתַמּה ָהֲעָרִבי, "ֹלא ִהִּגיַע ֵאַלי ַאף ֹלא ָׁשִליַח ֶאָחד".

     ִמֵּלא ַמְלַאְך ַהָּמֶות ִּפיו ְׂשחֹוק ְוָאַמר: "ָהָבה ֶאְמֶנה ְלָפֶניָך ֶאת ִׁשְבַעת ַהְּׁשִליִחים, 

ְוכָֻּלם ְלָפֶניָך ָּכאן נֹוְכִחים:
ִראׁשֹון - ָהֵעיַנִים. ְלָפִנים ָראּו ֵעיֶניָך ַהֲחָדׁשֹות ִמֶּמְרַחִּקים, ְוַעָּתה ָּכהּו ְוָחְׁשכּו.

ֵׁשִני - ָהָאְזַנִים. ְלֶׁשָעַבר ָקְלטּו ָּכל ַרַחׁש ַקל, ְוַעָּתה ֹלא ִיְׁשְמעּו ַאף קֹול ֲחצֹוְצָרה.
ְׁשִליִׁשי - ַהִּׁשַּנִים. ַּבֲעלּוֶמיָך ָטֲחנּו ֲאָבִנים, ְוַעָּתה ֹלא נֹוַתר ֵמֶהן ְמאּוָמה.

ְרִביִעי - ַׂשֲערֹוֶתיָך. ִּבְנעּוֶריָך ִהְׁשִחיָרה ְּבלֹוִריְתָך ְּכעֹוֵרב, ְוַעָּתה ֵקֵרַח ֹראְׁשָך ְוַׂשֲערֹוֶתיָך 
ַהַּדּלֹות ִהְלִּבינּו.

ֲחִמיִׁשי - קֹוָמְתָך. ְּבַבְחרּוְתָך ָהְיָתה ְזקּוָפה ַּכָּתָמר, ּוְבִזְקנּוְתָך ִנְכְפָפה ְּכֶקֶׁשת.
ִׁשִּׁשי - ָהַרְגַלִים. ְלָפִנים ָהַלְכָּת ְּבטּוחֹות ַעל ְׁשַּתִים, ְוַעָּתה ְמַדֶּדה ַאָּתה ַעל ָׁשֹלׁש, ִּכי 

ְּבִלי ַמֵּקל ֵאיְנָך ָיכֹול ָלֶלֶכת.
ְׁשִביִעי - ַהֵּתָאבֹון. ְלָפִנים ִהְתַעַּנְגָּת ַעל ָּכל ַמֲאָכל ֶׁשָּבא ְלִפיָך, ְוַעָּתה ָּכל ָמזֹון ָּתֵפל ְּבִפיָך.
ִהֵּנה ִׁשְבָעה ְׁשִליִחים ָמִניִתי ְלָפֶניָך, ּוַמה ְּתַבֵּקׁש עֹוד"? ֹלא ָמָצא ָהֲעָרִבי ַמֲעֶנה ִּבְלׁשֹונֹו, 

ּוָמַסר ֶאת ִנְׁשָמתֹו ִליֵדי ַמְלַאְך ַהָּמֶות.
ְוָכְך ָּדְרׁשּו ֲחָכִמים ַּבַּמֶּסֶכת ַׁשָּבת ִּדְבֵרי ְׁשֹלֹמה ַהֶּמֶלְך:

)א( ּוְזֹכר ֶאת ּבֹוְרֶאיָך ִּביֵמי ְּבֻחֹרֶתיָך
 ַעד ֲאֶׁשר ֹלא ָיֹבאּו ְיֵמי ָהָרָעה - ֵאּלּו ְיֵמי ַהִּזְקָנה.

ְוִהִּגיעּו ָׁשִנים ֲאֶׁשר ֹּתאַמר ֵאין ִלי ָבֶהם ֵחֶפץ - ֵאּלּו ְיֵמי ַהָּמִׁשיַח.
)ב( ַעד ֲאֶׁשר ֹלא ֶתְחַׁשְך ַהֶּׁשֶמׁש - זֹו ַּפַּדַחת.

ְוָהאֹור - ֶזה ַהֹחֶטם.
ְוַהָּיֵרַח - זֹו ְנָׁשָמה.

ְוַהּכֹוָכִבים - ֵאּלּו ַהְּלָסתֹות.
ְוָׁשבּו ֶהָעִבים ַאַחר ַהָּגֶׁשם: - ֶזה ְמאֹור ֵעיָניו ֶׁשל ָאָדם.
)ג( ַּבּיֹום ֶׁשָּיזֻעּו ֹׁשְמֵרי ַהַּבִית - ֵאּלּו ַהְּכָסִלים ְוַהְּצָלעֹות.

ְוִהְתַעְּותּו ַאְנֵׁשי ֶהָחִיל - ֵאּלּו ׁשֹוַקִים.
ּוָבְטלּו ַהֹּטֲחנֹות ִּכי ִמֵעטּו - ֵאּלּו ִׁשַּנִים.
ְוָחְׁשכּו ָהֹראֹות ָּבֲאֻרּבֹות: - ֵאּלּו ֵעיַנִים.

)ד( ְוֻסְּגרּו ְדָלַתִים ַּבּׁשּוק - ֵאּלּו ְנָקָביו ֶׁשל ָאָדם.
ִּבְׁשַפל קֹול ַהַּטֲחָנה - ִּבְׁשִביל ֻקְרְקָבן ֶׁשֵאינֹו טֹוֵחן.

ְוָיקּום ְלקֹול ַהִּצּפֹור - ֶׁשַאִפּלּו ִצּפֹור ְמַנֲעַרּתּו ִמְּׁשָנתֹו.
ְוִיַּׁשחּו ָּכל ְּבנֹות ַהִּׁשיר - ֶׁשַאִפּלּו קֹול ִׁשיִרים ְוִׁשירֹות ּדֹומֹות ָעָליו ְּכִׂשיָחה.

שליחיו של מלאך המוות
)עפ"י ד. נוי, בספר 'ארחות תימן' ויצא לאור בקרוב בספר "אגדות תימן( 

ְסִפיַרת ָהעֶֹמר
ִּביֵמי ְסִפיַרת ָהֹעֶמר ְנהּוִגים ִמְנֲהגֵי ֲאֵבלּות ׁשֹוִנים. ֵמֶהם, יֵׁש נֹוֲהִגים 
ֶׁשֹּלא ְלִהְסַּתֵּפר ִמְּתִחַּלת ְסִפיַרת ָהֹעֶמר, ְוַעד יֹום ל"ג ָּבֹעֶמר, ְויֵׁש 
נֹוֲהִגים ֵּכן ִמָּמֳחַרת ֹראׁש ֹחֶדׁש ִאָּיר, ַעד ַחג ַהָּׁשבּועֹות. ּוְלִפי ְׁשנֵי 

ַהִּמְנָהִגים, ִנְמָצא ֶׁשַהֹּכל ֲאֵבִלים ְּבֶמֶׁשְך ל"ג ָיִמים.
ֹרב  ְּבֶקֶרב  ָהֲאֵבלּות  ִמְנֲהגֵי  ָּפְׁשטּו  ַהַּקְדמֹוִנים ֹלא  ַּבּדֹורֹות  ָאְמָנם, 

ָהָעם, ְוָהיּו ִמְסַּתְּפִרים ָּכָרִגיל ִלְכבֹוד ַׁשָּבת, ִמּׁשּום ֹענֶג ַׁשָּבת.
ּוִמְנַהג ָהעֹוָלם ְּבֵתיָמן ָהָיה ְלַהְׁשהֹות ֶאת ַהִּתְגַלַחת ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשל 
ְלַגְּלחֹו  ְּבִגיל ָׁשֹלׁש אֹו ַאְרַּבע ָׁשִנים, ַעד ְלֹחל ַהּמֹוֵעד, ְוָאז  ַהָּקָטן, 

ְּבַפְרֶהְסָיא ּוְבֹרב ִׂשְמָחה. ָאְמָנם, ַּבּדֹורֹות ָהַאֲחרֹוִנים ֹלא ָנֲהגּו ָּכְך.

ְ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_ורה

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?


