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המערכת:

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

מו“ר הגאון הגדול הרב שלום נגר
ירת ָהע ֶֹמר
ְמי ְס ִפ ַ
יֵ
יבא ֶּבן יו ֵֹסף
ו ְּדמוּת ַמנְ ִהיג ָה ֻא ָּמה ַ -ר ִּבי ֲע ִק ָ
יַלְ דֵ י י ְִׂש ָראֵ ל הַ חֲ בִ יבִ ים,
אַ ֶּתם יו ְֹד ִעים ֶׁשּבִ ימֵ י ּבֵ ית הַ ִּמ ְק ָּדׁש הֵ חֵ ל ּבְ עֵ סֶ ק ּגָדוֹל הַ חֶ ְרמֵ ׁש ּבַ ָּקמָ ה ִמּמָ חֳ ַרת
הַ ַּׁשּבָ ת ֶׁשל ּפֶ סַ ח ,הּוא ְק ִציר הָ עֹמֶ ר ,ט”ו ּבְ נִ יסָ ן ּבֵ ין הָ עַ ְרּבַ יִם? מֵ אוֹת ֹו זְ מָ ן הֵ חֵ ּלּו לִ ְסּפֹ ר
“ׂש ְמחַ ת
ִׁשבְ עָ ה ָׁשבּועוֹתִ ,מּפֶ סַ ח וְ עַ ד עֲ צֶ ֶרת .י ִָמים אֵ ּלֶה יְמֵ י הַ ְּספִ ָירה ,יְמֵ י ִׂש ְמחָ ה הָ יּוִ ,
הַ ָּק ִציר” ,אַ ְך ּגַם יְמֵ י ְּדָאגָה הָ יּוְּ ,דָאגָה ל ִַחּטָ ה ֶׁשֹּלא ּתֻ ּכֶה ּבְ ִׁש ָּדפוֹן וְ י ֵָרקוֹן וְ ֶׁשֹּלא י ְַח ְס ֶלּנָה
ּכּורי ְק ִציר הַ ְּׂשעו ִֹרים ּובֵ ין
ַארּבֶ ה ,וְ ָלכֵן סָ פְ רּו ּבְ קֹ צֶ ר רּוחַ אֶ ת חֲ ִמ ִּׁשים הַ ּי ִָמים ֶׁשּבֵ ין ּבִ ֵ
ְ
ּכּורי ְק ִציר הַ ִח ִּטים.
ּבִ ֵ
ָארץּ ,בָ טַ ל הַ ּטֶ ֶקס ֶׁשל הַ ְתחָ לַת הַ חֶ ְרמֵ ׁש ּבְ ָקמַ ת
ִמ ֶּׁשחָ ַרב ּבֵ ית הַ ִּמ ְק ָּדׁש וְ נ ַָׁשּמָ ה הָ ֶ
י ְִׂש ָראֵ ל וְ ָׁשבַ ת ְמׂשוֹׂש ְק ִציר הָ עֹמֶ ר וַ הֲ נָפָ תוֹ ,אַ ְך ְספִ ַירת הָ עֹמֶ ר ֹלא ּבָ ְטלָהּ ,ולְ ַדעַ ת הַ ּנ ֶֶׁשר
הַ ּגָדוֹל ,הַ ִחּיּוב ֶׁשל הַ ְּספִ ָירה ִמן הַ ּתו ָֹרה ּומַ ְמ ִׁשיכָה עַ ד יָמֵ ינּו .אּולָם יְמֵ י הַ ְּספִ ָירה הָ יּו
גּועים לְ בֵ ית הַ ִּמ ְק ָּדׁש ֶׁשּיִּבָ נֶה ּבִ ְמהֵ ָרה ּבְ יָמֵ ינּוּ ,וכְ ִמיהָ ה
לָנּו לְ ִע ִּתים לְ עָ גְ מַ ת נֶפֶ ׁש ,יְמֵ י ּגַעֲ ִ
לִ ְׂשדוֹת חֶ מֶ ד ּולְ גֶפֶ ן ּפו ִֹרּיָהּ ,ומֵ ָאז ִּת ְּקנּו לוֹמַ ר לְ ַאחַ ר הַ ְּספִ ָירה“ :הָ ַרחֲ מָ ן הּוא יַחֲ זִ יר לָנּו
עֲ בו ַֹדת ּבֵ ית הַ ִּמ ְק ָּדׁש לִ ְמקוֹמָ ּה ּבִ ְמהֵ ָרה ּבְ יָמֵ ינּוָ ,אמֵ ן”.
(ׁשהֶ חֱ יָנּו) ּבִ ְספִ ַירת
ָאמרּו ּגְ ד ֹולֵי חֲ כָמֵ ינּו ּבִ פְ רוֹבִ ינְ ְציָה :אֵ ין ְמבָ ְרכִ ין זְ מָ ן ֶ
ּובְ רּוחַ ז ֹו ְ
הָ עֹמֶ ר ,לְ פִ י ֶׁשאֵ ין ְמבָ ְרכִ ין זְ מָ ן אֵ לָא עַ ל הַ ִּמ ְתחַ ּדֵ ׁש ֶׁשּיֵׁש ּב ֹו הֲ נָָאה וְ ִׂש ְמחָ ה ּובָ זֶה אֵ ין לָנּו
ׁשּום הֲ נָָאה ,יֵׁש ּב ֹו צַ עַ רֶׁ ,שּמַ כְ ִריזִ ין חָ ְרּבַ ן הַ ּבַ יִתֶׁ ,שאֵ ין ָאנּו יְכוֹלִ ים לְ הָ בִ יא ‘הָ עֹמֶ ר’.
(ר’ זרחיה הלוי גירונדי ב”המאור” על אלפסי ,מהמאה י”ב ,ורבי אהרון הכהן
ב”אורחות חיים” מתחילת מאה י”ד).
ְּדמּות הַ ּמַ נְ ִהיג הָ אַ ּג ִָדי ַרּבִ י עֲ ִקיבָ א.
ַארּבָ ִעים ָׁשנָה ּופִ ְרנֵס אֶ ת
ַארּבָ ִעים ָׁשנָה וְ לָמַ ד ְ
ִרּבִ י עֲ ִקיבָ א הָ יָה רוֹעֶ ה צֹאן ְ
ַארּבָ ִעים ָׁשנָהִ ,מ ֶּׁשּמֵ ת ַרּבִ י יוֹסֵ י ּבֶ ן יוֹעֶ זֶר ִאיׁש ְצ ֵר ָדה וְ יוֹסֵ ף ּבֶ ן יוֹחָ נָן ִאיׁש
י ְִׂש ָראֵ ל ְ
ְרּוׁש ַליִםּ ,בָ ְטלּו הָ אֶ ְׁשּכוֹלוֹת וְ ֹלא עָ מַ ד אֶ ְׁשּכוֹל עַ ד ֶׁשעָ מַ ד ַרּבִ י עֲ ִקיבָ א( .ירושלמי סוטה
י ָ
פ”ט ה”י).
ַרּבִ י עֲ ִקיבָ א הָ יָה רוֹעֶ ה ֶׁשל ּכַלְ ּבָ א ָׂשבּועַ ָ ,ראֲ ָתה ָרחֵ ל ּבִ ּת ֹו ֶׁשל ּכַלְ ּבָ א ָׂשבּועַ
ָאמ ָרה לוִֹ :אם אֶ ְת ַקּדֵ ׁש לְ ָך ֵּתלְֵך לְ בֵ ית הַ ִּמ ְד ָרׁש? ָאמַ ר לָּה :הֵ ן.
ּומעֻ ּלֶהְ ,
ֶׁשהּוא צָ נּועַ ְ
נִ ְת ַק ְּד ָׁשה ל ֹו ּבְ ִצנְ עָ אָׁ .שמַ ע ּכַלְ ּבָ א ָׂשבּועַ וְ הו ִֹציאָ ּה ִמּבֵ ית ֹו וְ ִה ִּד ָירּה הֲ נָָאה ִמּכָל נְ כָסָ יו.
הָ לְ כָה וְ נִ ֵּׂשאת לְ ַרּבִ י עֲ ִקיבָ אְ .ראּו מַ ה עָ ְׂש ָתה ,עָ זְ בָ ה אֶ ת ּבֵ ית ָאבִ יהָ הֶ עָ ִׁשיר וְ חָ יָה ּבְ עֹנִ י,
ְׁשנִ ים ּבַ ּמַ ְתּבֵ ן וְ הָ יָה ְמל ֵַּקט ֶּתבֶ ן ִמּתוְֹך ַׂשעֲ רו ֶֹתיהָ ָ ,אמַ ר לָּהִ :אלְ מָ לֵא
ּבִ ימוֹת הַ ח ֶֹרף הָ יּו י ֵ
ָאדם וְ ָק ָרא עַ ל
ְרּוׁש ַליִם ֶׁשל זָהָ בּ .בָ א אֵ לִ ּיָהּו וְ נִ ְדמָ ה לָהֶ ם ּכְ בֶ ן ָ
ִיתי נו ֵֹתן לְָך י ָ
הָ יָה ּבְ י ִָדי הָ י ִ
הַ ּפֶ ַתח וְ ָאמַ ר לָהֶ םְּ :תנּו לִ י ְקצַ ת ֶּתבֶ ןֶׁ ,ש ִא ְׁש ִּתי יָלְ ָדה וְ אֵ ין לִ י ּבַ ּמֶ ה לְ הַ ְׁשּכִ יבָ ּהָ .אמַ ר ַרּבִ י
ָאמ ָרה לוֹ :לְֵך לְ מַ ד ּבְ בֵ ית הַ ִּמ ְד ָרׁש.
ָאדם זֶה ֶׁשאֲ פִ ּלּו ֶּתבֶ ן אֵ ין לוְֹ .
עֲ ִקיבָ א לְ ִא ְׁשּתוְֹ :ר ִאי ָ
הָ לְַך וְ י ַָׁשב ְׁש ֵּתים עֶ ְׂש ֵרה ָׁשנָה ּבְ בֵ ית הַ ִּמ ְד ָרׁש לִ פְ נֵי ַרּבִ י אֱ לִ יעֶ זֶר וְ ַרּבִ י יְהוֹׁשֻ עַ  .חָ זַר
“אם י ְִׁשמַ ע
לְ בֵ ית ֹו ִעם ְׁש ֵּתים עֶ ְׂש ֵרה אֶ לֶף ַּתלְ ִמ ִידיםָׁ .שמַ ע ַרּבִ י עֲ ִקיבָ א ֶׁש ִהיא אוֹמֶ ֶרתִ :
לִ יֵ ,ילְֵך עוֹד ְׁש ֵּתים עֶ ְׂש ֵרה ָׁשנָה .וְ הָ לְַך וְ חָ זַר
ַארּבָ עָ ה אֶ לֶף ַּתלְ ִמ ִידים .י ְָצאּו
ִעם עֶ ְׂש ִרים וְ ְ
הַ ּכֹל לִ ְק ָראתוָֹׁ .ש ְמעָ ה ִא ְׁשּת ֹו וְ י ְָצָאה ַאף ִהיא
ָאמרּו לָּה הַ ְּׁשכֵנוֹתַׁ :שאֲ לִ י לְָך ּבְ ג ִָדים
לִ ְק ָראתוְֹ .
ָאמ ָרה לָהֶ ן“ :יוֹדֵ עַ צַ ִּדיק נֶפֶ ׁש
וְ לִ בְ ִׁשי וְ ִה ְתּכ ִַּסיְ .
ּבְ הֶ ְמּתוֹ”ּ .כְ ֶׁש ִהּגִ יעָ ה אֶ ְצלוֹ ,נָפְ לָה עַ ל ּפָ נֶיהָ
ידיוָ ,אמַ ר
וְ הָ י ְָתה ְמנ ֶַּׁש ֶקת ַרגְ לָיוְּ .דחָ פּוהָ ַּתלְ ִמ ָ
לָהֶ ם :הַ ּנִ יחּוהָ ! ֶׁשּלִ י וְ ֶׁש ָּלכֶם ֶׁשּלָּה הּואָׁ .שמַ ע
ָאדם ּגָדוֹל ּבָ א ל ִָעירָ ,אמַ ר :אֵ לְֵך אֶ ְצל ֹו
ָאבִ יהָ ֶׁש ָ
אֶ פְ ָׁשר ֶׁשּי ִַּתיר נִ ְד ִריּ .בָ א אֶ ְצלוָֹ ,אמַ ר ל ֹו ַרּבִ י
ָאדם ּגָדוֹל
עֲ ִקיבָ אִ :אלְ מָ לֵי י ַָד ְע ָּת ֶׁשּיְהֶ א ּבַ ְעלָּה ָ
ִית מַ ִּד ָירּה? ָאמַ ר לוֹ :אֲ פִ ּלּו ּפֵ ֶרק אֶ חָ ד אֲ פִ ּלּו
הָ י ָ
הֲ ָלכָה ַאחַ תָ .אמַ ר לוֹ :אֲ נִ י הּוא .נָפַ ל עַ ל ּפָ נָיו
וְ נִ ְּׁשק ֹו לְ ַרּבִ י עֲ ִקיבָ א עַ ל ַרגְ לָיו וְ נ ַָתן ל ֹו חֲ ִצי
מָ מוֹנוֹ( .כתובות ס”ב ע”ב ונדרים נ’ ע”א)
ָאמרּוְׁ :שנֵים עָ ָׁשר אֶ לֶף זּוגוֹת ַּתלְ ִמ ִידים
ְ
הָ יּו ל ֹו לְ ַרּבִ י עֲ ִקיבָ א ִמּגַּבַ ת עַ ד ַאנְ ִטיפַ ְט ַרס,
וְ ֻכּלָם מֵ תּו ּבְ פֶ ֶרק אֶ חָ דִ ,מּפְ נֵי ֶׁשֹּלא נָהֲ גּו ּכָבוֹד

שליט“א

ּוׁשנָאָ ּה לָהֶ ם.
זֶה ָלזֶה .וְ הָ יָה הָ ע ֹולָם ָׁשמֵ ם עַ ד ֶׁשּבָ א ַרּבִ י עֲ ִקיבָ א אֵ צֶ ל ַרּבו ֵֹתינּו ֶׁשּבַ ָּדרוֹם ְ
ְהּודה וְ ַרּבִ י יוֹסֵ י וְ ַרּבִ י ִׁש ְמעוֹן וְ ַרּבִ י אֶ לְ עָ זָר ּבֶ ן ַׁשּמּועַ  ,וְ הֵ ם הֵ ם הֶ ע ֱִמידּו
ַרּבִ י מֵ ִאיר וְ ַרּבִ י י ָ
ּתו ָֹרה או ָֹתּה ָׁשעָ הַּ .תנָאֻּ “ :כּלָם מֵ תּו ִמּפֶ סַ ח וְ עַ ד עֲ צֶ ֶרת”ָ .אמַ ר ָרב חַ מָ א ּבַ ר אַ ּבָ א ,וְ אּולַי
“ַאסּכְ ָרה”( .יבמות
ְ
יתה ָרעָ ה” .מַ ה ִהיא? ָאמַ ר ַרּבִ י נ ְַחמָ ן:
ַרּבִ י ִחּיָא ּבַ ר ָאבִ יןֻּ “ :כּלָם מֵ תּו ִמ ָ
ס”ב ע”ב)
ּכָל הָ ע ֹולָם נִ ְתעַ ּטֵ ף ּבְ אֵ בֶ ל לְ אֻ ִּמי ,מֵ ָאז וְ עַ ד עַ ָּתהִ .מנְ הַ ג ּבְ כָל י ְִׂש ָראֵ ל ֶׁשֹּלא לִ ָּׂשא
ִא ָּׁשה ּבֵ ין ּפֶ סַ ח לַעֲ צֶ ֶרת ,וְ ֹלא ִמּׁשוֹם ִאּסּור הּוא אֵ לָא ִמּׁשּום אֲ בֵ לּות ֶׁש ְּׁשנֵים עָ ָׂשר אֶ לֶף
זוֹגוֹת ַּתלְ ִמ ִידים הָ יּו ל ֹו לְ ַרּבִ י עֲ ִקיבָ א וְ חֵ לֶק מֵ תּו ּבֵ ין ּפֶ סַ ח לַעֲ צֶ ֶרתּ ,ומֵ או ָֹתּה ָׁשעָ ה וָ אֵ לְַך
נָהֲ גּו לְ ִה ְתאַ ּבֵ ל עֲ לֵיהֶ ם ֶׁשֹּלא לִ ָּׂשא ִא ָּׁשה ּבַ ּי ִָמים הַ ּלַלּו( .רי”ץ גיאת ,חלק ב עמוד קט,
בשם הגאונים)
ְראּו ְיל ִָדים,
ְהּודי ֶׁשעָ לָה עַ ל הַ ּמו ֵֹקדֹ ,לא נִ ְׁשּבַ ר וְ ֹלא נִ כְ חַ דָ .לכֵן ָאנּו ּבָ נִ ים לְ ָאבִ ינּו
ּכַּמָ ה הָ עָ ם הַ ּי ִ
ֶׁשּבַ ָּׁשמַ יִם ,נִ ַּקח עַ ל עַ ְצמֵ נּו לְ הַ ְמ ִׁשיְך אֶ ת עַ ם הַ ּנֶצַ ח ָלנֶצַ חּ ,בְ ַאהֲ בַ ת הַ ֵּׁשם וְ תו ָֹרתוֹּ ,ובְ ַאהֲ בַ ת
ִחּנָם וְ ַאהֲ בַ ת הַ ּבְ ִרּיוֹת ּבֶ אֱ מֶ ת ּובְ ָת ִמים ,לְ מַ עַ ן נְ ַקּדֵ ׁש ְׁשמ ֹו ּבָ ע ֹולָםָ ,אמֵ ן.

סדר הלימוד  -אברהם עובדיה
ּומתֻ כְ נָן .לְ כָל יוֹם ָּתכְ נִ ית ִמ ֶּׁשּלוֹּ .בְ יוֹם א' קו ְֹר ִאים ּפָ ָר ַׁשת
ַּתלְ מּודֵ נּו הָ יָה ְמסֻ ָּדר ְ
הַ ָּׁשבּועַ וְ הַ פְ טָ ָרה ִעם ַּת ְרּגּום וְ ַר ִּׁש"יַ .אחַ ר הַ ּצָ הֳ ַריִם לו ְֹמ ִדים ָּתנָ"ְך ִעם ִהּגּויִים ּולְ פִ י
הַ ְּטעָ ִמים .לְ דֻ גְ מָ ה" :וַ י ְִהי ּבִ ימֵ י ְׁשפֹ ט הַ ּׁשֹפְ ִטים" (רות א' ,א')  -וָ י"ו יוֹ"ּד פַ ַּתח וַ י,
הֵ "א יוֹ"ּד ִח ַירק ִהי ,וַ י ְִהי; וַ י פַ ַּתח ,וַ י ְִהי ִח ַירק וַ י ְִהי; ּבֵ י"ּת יוֹ"ּד ִח ַירק ּבִ יִ ,מפְ ּתּוחָ ה
יוֹ"ּד צֵ ִירי מֵ יּ ,בִ ימֵ י; ּבִ י ִח ַירק ,מֵ י צֵ ִיריּ ,בִ ימֵ י וכו' .הַ ִהּגּוי הַ ּזֶה מַ בְ ִטיחַ ֶׁשהַ ֶּילֶד ֹלא
י ְִטעֶ ה לְ ע ֹולָםֹ ,לא ּבָ או ִֹתּיוֹת ,וְ ֹלא ּבְ בִ ּטּויָן הַ ּנָכוֹןּ .בְ יוֹם ב' ִ -מ ְׁשנָה ִעם ְׁשאֵ לוֹת
ּותׁשּובוֹתּ .בְ יוֹם ג' ׁ -שֻ לְ חָ ן עָ רּוְך ּופְ ָר ִקים ִמ ְּמנו ַֹרת הַ ּמָ אוֹר לְ פִ י הַ ּסֵ דֶ ר ֶׁשּקו ְֹר ִאים
ְ
ּבְ בֵ ית הַ ּכְ נֶסֶ תּ .בְ יוֹם ד'  -עֵ ין יַעֲ קֹ בּ .בְ יוֹם ה'  -לִ פְ נֵי הַ ּצָ הֳ ַריִם חֲ ז ָָרה עַ ל ּפָ ָר ַׁשת
הַ ָּׁשבּועַ ִעם ַּת ְרּגּוםַּ ,תפְ ִסירַ ,ר ִּׁש"י וְ הַ הַ פְ טָ ָרה ,וְ ַאחַ ר הַ ּצָ הֳ ַריִם מֻ ְק ָּדׁש לִ כְ ִתיבָ הּ .בְ יוֹם
ו'  -לִ ּמּוד ּבְ סֵ פֶ ר הַ ּזֹהַ ר ִמּפָ ָר ַׁשת הַ ָּׁשבּועַ  .הַ ְּיל ִָדים ִמ ְתּפַ ּלְ לִ ים ַׁשחֲ ִרית וְ עַ ְרבִ ית ִעם
הַ ּמו ִֹרי ּבְ בֵ ית הַ ִּמ ְד ָרׁשּ .כָל ֶילֶד ְמ ַׁשּמֵ ׁש ּכִ ְׁשלִ יחַ ִצּבּור ַל ְּיל ִָדים לְ פִ י ּתוֹרַ .אחֲ ֵרי הַ ְּתפִ ּלָה
הוֹלְ כִ ים לֶאֱ כֹל אֲ רּוחַ ת ּב ֶֹקר וְ חוֹזְ ִרים לִ לְ מֹ ד.
ימים לְ בֵ ית הַ ּכְ נֶסֶ ת
ּבְ יוֹם ִׁש ִּׁשי הָ יִינּו מַ ְק ִּד ִ
לִ ְקרֹא זֹהַ ר עַ ד זְ מַ ן הַ ְּתפִ ּלָהּ .בָ נָיו ֶׁשל הַ ּמו ִֹרי
הָ יּו נוֹהֲ גִ ים לָבוֹא לְ פִ י סֵ דֶ ר זֶהִ :ראׁשוֹן הָ יָה
ּבָ א הַ ָּקטָ ן ֶׁשּבָ הֶ ם; ַאחֲ ָריו ּבָ א זֶה ֶׁשּלְ פָ נָיו,
ָאחיו הַ ּגָדוֹל ִמּמֶ ּנּו;
וְ הַ ָּקטָ ן הָ יָה עוֹמֵ ד לִ כְ בוֹד ִ
ּוׁשנֵיהֶ ם עו ְֹמ ִדים
יׁשיְ ,
ַאחַ ר ּכְָך ּבָ א הַ ְּׁשלִ ִ
ֹלׁשת
ּוׁש ֶ
יעי ְ
לִ כְ בוֹדוֹ; ַאחַ ר ּכְָך ּבָ א הָ ְרבִ ִ
ַאחים עו ְֹמ ִדים לִ כְ בוֹדוֹ; ּולְ בַ ּסוֹף הָ יָה ּבָ א
הָ ִ
הָ ָאב וְ כָל הַ ִּצּבּור הָ יָה עוֹמֵ ד לִ כְ בוֹד ֹו עַ ד
לּותי ּבִ ְרג ִָעים אֵ ּלֶה ֹלא הָ יָה
ֶׁשּי ַָׁשבִ .ה ְתּפָ עֲ ִ
לָּה ּגְ בּול .עֵ ינַי הָ יּו זוֹלְ גוֹת ִּד ְמעוֹת אֹ ֶׁשר ִמן
הַ ּמו ִֹרי ֶׁשּלִ י ּומֵ הַ ְּד ָרמָ ה הַ ִּמ ְת ָרחֶ ֶׁשת ֶנגֶד עֵ ינַי.
ּבַ ּכְ נֶסֶ ת הַ ְּׁשנִ ּיָה ּבְ הַ נְ הָ גָת ֹו ֶׁשל מ"ו י ְִחיֵא
נַחּום ז"ל ,הָ יָה אוֹת ֹו ָּדבָ ר .הּוא הָ יָה יָדּועַ
ּבְ כָל ְק ִהּלוֹת ֵּתימָ ן .י ְִדיעו ָֹתיו ּבַ ּתו ָֹרה וְ קוֹל ֹו
הֶ עָ ֵרב וְ הַ ּנ ִָעים הָ יּו ִמן הַ ּנְ ִד ִירים ּבְ ֵתימָ ן.
ּבֵ ית הַ ִּדין הַ ּגָדוֹל ּבְ צַ נְ עַ א ִמּנָה אוֹת ֹו לְ בוֹדֵ ק
ּומבַ ֵּקר ּבְ כָל עָ ֵרי ֵּתימָ ן.
ְ

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

שליחיו של מלאך המוות

(עפ"י ד .נוי ,בספר 'ארחות תימן' ויצא לאור בקרוב בספר "אגדות תימן)
ָאדם עוֹמֵ ד לְפָ נָיו וְ חַ ְרּב ֹו ְׁשלּופָ ה ּבְ יָדוֹ .לְמַ ְראֵ ה הָ ִאיׁש
עֲרבִ י ֶׁש ָרָאה ּבַ חֲ לוֹמ ֹו ָ
עֲׂשה ּבַ ָ
מַ ֶ
"מי אַ ָּתה ,אֲ דוֹנִי? וְ הָ ִאיׁש עָ נָה" :מַ לְאַ ְך הַ ּמָ וֶת ָאנֹכִי,
ָאחַ ז אוֹת ֹו ּפַ חַ ד ּגָדוֹל וְ הּוא ָׁשַאלִ :
נִׁשמָ ְתָך ּבְ חֶ ֶרב ז ֹו אֲ ֶׁשר ּבְ י ִָדיּ ,כִי ִהּגִיעָ ה ְׁשעָ ְתָך לִּפָ טֵ ר ִמן הָ ע ֹולָם".
אתי לִ ּטֹל אֶ ת ְ
ּובָ ִ
ּבֵרְך או ִֹתי הָ אֵ ל ּבְ בָ נִים
לִדבָ ַריִ .הּנֵה ַ
עֲרבִ י ּבִ פְ נֵי הָ ִאיׁש" :אָ ּנָא אֲ דוֹנִי! הַ ּטֵ ה אֹ זֶן ְ
ִה ְתחַ ּנֵן הָ ָ
ּובְ בָ נוֹת ,אַ ְך עָ נִי וַחֲ סַ ר ּכֹל ָאנֹכִי ,וְ אֵ ין לִי ָּדבָ ר לְהו ִֹריׁש לָהֶ ם .הַ גְּדֵ ל נָא חַ ְס ְּדָך ִעּמָ ִדי
וְ הַ ְרּפֵה ִמּמֶ ּנִי עַ ד אֲ ֶׁשר אֶ חֱ סְֹך לִיל ַָדי מָ מוֹן ְּורכּוׁש ,וְ ִת ְהיֶה לָהֶ ם ּפַ ְרנָסָ ה ַאחֲ ֵרי מו ִֹתי".
לִנְדנָּה וְ ָאמַ ר" :הַ ּפַ עַ ם ׁשוֹמֵ עַ אֲ נִי
נָגְעּו הַ ְּדבָ ִרים לְלִּב ֹו ֶׁשל מַ לְאַ ְך הַ ּמָ וֶת ,הֵ ִׁשיב חַ ְרּב ֹו ָ
לְׁשלָל .אַ ְך ּבַ ּפַ עַ ם הַ ְּׁשנִ ּיָהַּ ,דע ּכִי ֹלא יו ִֹעילּו
לְׁשלוֹם ,וְ הָ י ְָתה לְָך נַפְ ְׁשָך ָ
ּבְ קוֹלְָך ,לְֵך ָ
עֲרבִ י" :אֲ ִסיר ּתו ָֹדה אֲ נִי לְָך ,אֲ דוֹנִי .אַ ְך
ַּתחֲ נּונִים ,וְ אַ ָּתה ֹלא ִּתּנָצֵ ל ִמּי ִָדי"ָ .אמַ ר ל ֹו הָ ָ
לִפְ נֵי ּבוֹאֲ ָך ּבַ ְּׁשנִ ּיָהְׁ ,שלַח אֵ לַי ָׁשלִיחַ לְהו ִֹדיעֵ נִי ּכְדֵ י ֶׁשָאכִין עַ ְצ ִמי לְע ֹולָם הָ אֱמֶ ת ,וְ ֹלא
יִּפֹ ל עָ לַי ּפַ חַ ד הַ ּמָ וֶת".
ּכְד ְרּכ ֹו יוֹם יוֹם ,וְ ָׁשכַח אֶ ת הַ חֲ לוֹם
לִמלַאכְּת ֹו ַ
עֲרבִ י וְ ִהּנֵה חֲ לוֹם .הּוא יָצָ א ְ
הֵ ִקיץ הָ ָ
אֱריְך י ִָמים ַרּבִ ים ,עָ ָׂשה ְרכּוׁשִ ,ה ִּׂשיא אֶ ת הַ ּבָ נִים וְ אֶ ת הַ ּבָ נוֹת ,וְ ָזכָה
וְ אֶ ת הַ ּמָ וֶת .הּוא הֶ ִ
לְמ ְׁשּכָב .וְ ִהּנֵה הוֹפִ יעַ מַ לְאַ ְך
זְקין ּובָ ָאה עֵ ת ּפְ ִט ָירתוֹ ,חָ לָה וְ נָפַ ל ִ
ּכְׁש ִה ִ
לִנְ כ ִָדים ּולְנִינִיםֶ .
לְק ְח ָּתּה.
לִמ ַראֲ ׁשו ָֹתיו ,וְ חַ ְרּב ֹו ְׁשלּופָ ה ּבְ יָדוֹ ,וְ הּוא ְמבַ ֵּקׁש אֶ ת נַפְ ׁש ֹו ַ
הַ ּמָ וֶת ְ
את
לִׁשֹלחַ אֵ לַי ָׁשלִיחַ לְהו ִֹדיעֵ נִי ְּדבַ ר ּבוֹאֲ ָך ,לְמַ עַ ן אֶ ְתּכ ֹונֵן ,וְ כֵיצַ ד ּבָ ָ
 "הֲֹלא ָאמַ ְר ִּתי לְָך ְעֲרבִ י.
אֵ לַי ּבְ מַ פְ ִּתיעַ "? ָׁשַאל הָ ָ
לִיחים ,וְ ֻכּלָם חַ ּיִים וְ ַקּי ִָמים אֶ ְצלְָך",
"הּנֵה ָׁשנִים עַ ל ּגַּבֵי ָׁשנִים ָׁשל ְַח ִּתי לְָך ִׁשבְ עָ ה ְׁש ִ
 ִָאמַ ר ל ֹו מַ לְאַ ְך הַ ּמָ וֶת.
עֲרבִ יֹ" ,לא ִהּגִיעַ אֵ לַי ַאף ֹלא ָׁשלִיחַ אֶ חָ ד".
 "לָּמָ ה ְּת ַׁשּטֶ ה ּבִ י"? ָּתמַ ּה הָ ָלִיחים,
ִמּלֵא מַ לְאַ ְך הַ ּמָ וֶת ּפִ יו ְׂשחוֹק וְ ָאמַ ר" :הָ בָ ה אֶ ְמנֶה לְפָ נֶיָך אֶ ת ִׁשבְ עַ ת הַ ְּׁש ִ

ּבִ ימֵ י ְספִ ַירת הָ עֹמֶ ר נְהּוגִים ִמנְהֲ גֵי אֲ בֵלּות ׁשוֹנִים .מֵ הֶ ם ,יֵׁש נוֹהֲגִים
לְה ְס ַּתּפֵר ִמ ְּת ִחּלַת ְספִ ַירת הָ עֹמֶ ר ,וְ עַ ד יוֹם ל"ג ּבָ עֹמֶ ר ,וְ יֵׁש
ֶׁשֹּלא ִ
חֳרת רֹאׁש חֹדֶ ׁש ִאּיָר ,עַ ד חַ ג הַ ָּׁשבּועוֹתּ .ולְפִ י ְׁשנֵי
נוֹהֲגִים ּכֵן ִמּמָ ַ
נִמצָ א ֶׁשהַ ּכֹל אֲבֵלִים ּבְ מֶ ֶׁשְך ל"ג י ִָמים.
הַ ִּמנְהָ גִיםְ ,
ָאמנָםּ ,בַ ּדוֹרוֹת הַ ַּק ְדמוֹנִים ֹלא ּפָ ְׁשטּו ִמנְהֲ גֵי הָ אֲ בֵלּות ּבְ ֶק ֶרב רֹב
ְ
הָ עָ ם ,וְ הָ יּו ִמ ְס ַּתּפְ ִרים ּכ ָָרגִיל לִכְבוֹד ַׁשּבָ תִ ,מּׁשּום ֹענֶג ַׁשּבָ ת.
ּומנְהַ ג הָ ע ֹולָם ּבְ ֵתימָ ן הָ יָה לְהַ ְׁשהוֹת אֶ ת הַ ִּתגְ לַחַ ת הָ ִראׁש ֹונָה ֶׁשל
ִ
לק"י
לק"י
ַארּבַ ע ָׁשנִים ,עַ ד לְ חֹל הַ ּמוֹעֵד ,וְ ָאז לְ גַּלְח ֹו
הַ ָּקטָ ןּ ,בְ גִיל ָׁשֹלׁש א ֹו ְ
ָהֲגּו ּכְָך.
נ
ֹלא
ֹנִים
ו
ַאחֲר
הָ
ֹת
ו
ֹר
ו
ּד
ּבַ
ָם,
נ
ָאמ
ְ
ה.
מ-מחָ
ּבְ פַ ְרהֶ ְסיָא ּובְ רֹב( ִׂש ְ
למניינם)
עד-

פורים
מבצע עד
אייר
לחודש
מבצע
10.3.17 19.2.17

פרקי אבות

מגילת אסתר  -צבעונית

גודל ספר  24ס”מ \  17ס”מ

שלושה
בלדי תימן
כמסורת יהודי
מנוקדים
פרקי
עם על פי
ושאמי
תימן יע“א
אבותק“ק
כמנהג כל
ופירוש
המקובלתרבינו
פירושים :הרמב״ם,
מברטנוראוחכמיה
עובדיהזקני תימן
בידינו מפי
המסורת
אבות
פרקי
מובאים
זה
בספר
זצ״ל.
מנוקדונה
מארי יצחק
מול עמוד תיקון סופרים שורה מול
עמוד
הקדומים
כולל:כתבי
כנוסח
 21פעם אחת,
פעמיים.
הידהדקדוק“
“חלק
שורות-המלך.
שורה
ספרי
כנוסח
שנייה
ופעם
מתימן
ערוך ע“י
המגילה
קריאת
והרמב״ם,סדר
למהרי“ץ זצוק“ל,
(הקדמה
להרמב״ם
פרקים
שמונה
כולל
הדפוס.
הרה“ג פנחס קורח שליט“א וכן חילופי גרסאות
שליט״א.
פנחס קורח
של מו״ר
בתרגומו
למשנה)
ומתוקנת.
צבעונית
חדשה
מהדורא
גודל ספר  16ס”מ \  23ס”מ
במחיר של :ש"ח
ש"ח
במחיר של:
במקום 22 :ש"ח
במקום 15 :ש"ח
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למשווקים
ולאלמשווקים
פרטייםולא
ללקוחותפרטיים
מוגבלללקוחות
המבצעמוגבל
המבצע
גמרהמלאי.
בלבד,עדעדגמר
התשע"חבלבד,
אייר התשע”ז
ולחודשפורים
ועד
המלאי.

ועוד.
לשבת ועוד.
מתקפלתלשבת
פלטהמתקפלת
לפיתות**פלטה
גריללפיתות
תימני**גריל
לבושתימני
דיסקים**לבוש
טליתות**דיסקים
ספרים**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.
nosachteiman
.co.il 053-3336661
טל 03-6781444:נייד:
סנטר
 052-6644363סניף יבנה ,קניון קנדי
,08-9333130

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

 .1נצר בני מצות _ביך
 .2לי עצ_ ות_שיה אני _ינה _י ג_ורה
 .3כ_ _ן _ייתי לאבי _ך ויחיד לפני אמי
 .4כע_ לאב_ו ב_ כס_ל וממר ליולדתו
_ .5ון _ש_ר ק_ית עזו ורחומה _שגבה במשכתו
 .6תנה בנ_ ל_ך לי ועיניך דרכי תצרנ_
_ .7יל _גיל אבי צדיק _יולד חכם ישמח בו
 .8יסר ב_ך ויניחך ו_יתן מעדנים לנפשך

חידה
ראשית שמי ,אמצע שמי .אמצע שמי ,ראשית שמי.
סוף שמי ,חצי סוף שמי .מהו שמי?
זוכה החודש
הַ ֶּילֶד הַ ּנ ִָעים יונתן זכריה 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 לחודש אייר

(מ 16.4.18-עד 15.5.18-למניינם)

(ש ִּמנְ ָהגֵנ ּו
ׁ
ַה ְׁש ִלימ ּו ֶאת ָהאו ִֹת ּיוֹת ַה ֲח ֵסרוֹת ְּבתו ְֹך ַה ְּפסו ִּקים ִמ ֵּס ֶפר ִמ ְׁש ֵלי ֶ
ׁשל ַה ִּׁשיר אוֹתוֹ ָנהֲג ּו
אשוֹן ֶ
ַל ּו ֶאת ַה ַּביִת ָה ִר ׁ
ֲצ ֶרת) ְוג ּ
ִל ְלמֹד ּבוֹ ֵּבין ֶּפ ַסח ַלע ֶ
ׁשבוּעוֹתִׁ .ש ְלח ּו ֵא ֵלינ ּו וְאו ַּלי ִּתזְ ּכוּ...
ֲאבו ֵֹתינ ּו ָל ִׁשיר ְּב ַחג ַה ָּ

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

ירת ָהע ֶֹמר
ְס ִפ ַ

ֹכְחים:
וְ ֻכּלָם לְפָ נֶיָך ּכָאן נו ִ
ִראׁשוֹן  -הָ עֵ י ַניִם .לְפָ נִים ָראּו עֵ ינֶיָך הַ חֲ ָדׁשוֹת ִמּמֶ ְרחַ ִּקים ,וְ עַ ָּתה ּכָהּו וְ חָ ְׁשכּו.
לְׁשעָ בַ ר ָקלְטּו ּכָל ַרחַ ׁש ַקל ,וְ עַ ָּתה ֹלא י ְִׁש ְמעּו ַאף קוֹל חֲ צו ְֹצ ָרה.
ֵׁשנִי  -הָ ָאזְ ַניִםֶ .
לִיׁשי  -הַ ִּׁש ַּניִםּ .בַ עֲלּומֶ יָך טָ חֲ נּו אֲ בָ נִים ,וְ עַ ָּתה ֹלא נו ַֹתר מֵ הֶ ן ְמאּומָ ה.
ְׁש ִ
ֹאׁשָך וְ ַׂשעֲרו ֶֹתיָך
יתָך ּכְעו ֵֹרב ,וְ עַ ָּתה ֵק ֵרחַ ר ְ
נְעּוריָך ִה ְׁש ִח ָירה ּבְ לו ִֹר ְ
יעי ַׂ -שעֲרו ֶֹתיָךּ .בִ ֶ
ְרבִ ִ
הַ ַּדּלוֹת ִהלְּבִ ינּו.
ּכְק ֶׁשת.
נּותָך נִכְפְ פָ ה ֶ
זִק ְ
רּותָך הָ י ְָתה זְקּופָ ה ּכ ַָּתמָ רּ ,ובְ ְ
יׁשי  -קוֹמָ ְתָךּ .בְ בַ ְח ְ
חֲ ִמ ִ
ַכְּת ּבְ טּוחוֹת עַ ל ְׁש ַּתיִם ,וְ עַ ָּתה ְמ ַדּדֶ ה אַ ָּתה עַ ל ָׁשֹלׁשּ ,כִי
ִׁש ִּׁשי  -הָ ַרגְ ַליִם .לְפָ נִים הָ ל ָ
ּבְ לִי מַ ֵּקל אֵ ינְָך יָכוֹל ָל ֶלכֶת.
ַגְּת עַ ל ּכָל מַ אֲ כָל ֶׁשּבָ א לְפִ יָך ,וְ עַ ָּתה ּכָל מָ זוֹן ָּתפֵל ּבְ פִ יָך.
יעי  -הַ ֵּתָאבוֹן .לְפָ נִים ִה ְתעַ ּנ ָ
ְׁשבִ ִ
עֲרבִ י מַ עֲ נֶה ּבִ לְׁשוֹנוֹ,
נִיתי לְפָ נֶיָךּ ,ומַ ה ְּתבַ ֵּקׁש עוֹד"? ֹלא מָ צָ א הָ ָ
לִיחים מָ ִ
ִהּנֵה ִׁשבְ עָ ה ְׁש ִ
נִׁשמָ ת ֹו לִידֵ י מַ לְאַ ְך הַ ּמָ וֶת.
ּומָ סַ ר אֶ ת ְ
וְ כְָך ָּד ְרׁשּו חֲ כ ִָמים ּבַ ּמַ ּסֶ כֶת ַׁשּבָ ת ִּדבְ ֵרי ְׁשֹלמֹה הַ ּמֶ לְֶך:
(א) ּוזְ כֹר אֶ ת ּבו ְֹראֶ יָך ּבִ ימֵ י ּבְ חֻ ר ֶֹתיָך
ּזִקנָה.
עַ ד אֲ ֶׁשר ֹלא יָבֹאּו יְמֵ י הָ ָרעָ ה  -אֵ ּלּו יְמֵ י הַ ְ
וְ ִהּגִיעּו ָׁשנִים אֲ ֶׁשר ּתֹאמַ ר אֵ ין לִי בָ הֶ ם חֵ פֶץ  -אֵ ּלּו יְמֵ י הַ ּמָ ִׁשיחַ .
(ב) עַ ד אֲ ֶׁשר ֹלא ֶת ְח ַׁשְך הַ ֶּׁשמֶ ׁש  -ז ֹו ּפַ ַּדחַ ת.
וְ הָ אוֹר  -זֶה הַ חֹטֶ ם.
נְׁשמָ ה.
וְ הַ ּי ֵָרחַ  -ז ֹו ָ
וְ הַ ּכ ֹוכָבִ ים  -אֵ ּלּו הַ ּלְסָ תוֹת.
ָאדם.
וְ ָׁשבּו הֶ עָ בִ ים ַאחַ ר הַ ּג ֶָׁשם - :זֶה ְמאוֹר עֵ ינָיו ֶׁשל ָ
(ג) ּבַ ּיוֹם ֶׁש ָּיזֻעּו ׁש ְֹמ ֵרי הַ ּבַ יִת  -אֵ ּלּו הַ ּכְסָ לִים וְ הַ ְּצלָעוֹת.
ַאנְׁשי הֶ חָ יִל  -אֵ ּלּו ׁשו ַֹקיִם.
וְ ִה ְתעַ ּוְ תּו ֵ
ּובָ ְטלּו הַ ּטֹחֲ נוֹת ּכִי ִמעֵ טּו  -אֵ ּלּו ִׁש ַּניִם.
וְ חָ ְׁשכּו הָ רֹאוֹת ּבָ אֲ רֻ ּבוֹת - :אֵ ּלּו עֵ י ַניִם.
ָאדם.
נְקבָ יו ֶׁשל ָ
(ד) וְ סֻּגְרּו ְדל ַָתיִם ּבַ ּׁשּוק  -אֵ ּלּו ָ
ּבִ ְׁשפַ ל קוֹל הַ ּטַ חֲ נָה ּ -בִ ְׁשבִ יל קֻ ְר ְקבָ ן ֶׁשאֵ ינ ֹו טוֹחֵ ן.
ַעֲרּתּו ִמ ְּׁשנָתוֹ.
וְ יָקּום לְקוֹל הַ ִּצּפוֹר ֶׁ -שַאפִ ּלּו ִצּפוֹר ְמנ ַ
ּכְׂשיחָ ה.
וְ י ִַּׁשחּו ּכָל ּבְ נוֹת הַ ִּׁשיר ֶׁ -שַאפִ ּלּו קוֹל ִׁש ִירים וְ ִׁשירוֹת ּדוֹמוֹת עָ לָיו ִ

