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לק”י

זמני כניסת ויציאת השבת

ֵאין ֹחֶפׁש ְוֵאין ִטּיּוִלים ְוֵאין ַהְפָסקֹות. ֵיׁש ַרק "ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה". 
ְלִעִּתים ְרחֹוקֹות ְמֹאד קֹוֶרה ֶׁשַהּמֹוִרי הֹוֵלְך ְלַבֵּקר ִּבּקּור ִחּיּוִני ְּבֵאיֶזה 
ֶׁשהּוא ְּכָפר ָקרֹוב ֵאֵלינּו, ְלִנחּום ֲאֵבִלים אֹו ְלִׂשְמָחה ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה, ְוָאז 
ֵיׁש ָלנּו ִהְזַּדְּמנּות ְלִהְׁשַּתֲעֵׁשַע ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש, ֲאָבל ֹלא ָלֶלֶכת ַהַּבְיָתה. 
ִמְתַחְּלִקים  ְּבָכְך  ָהרֹוִצים  ַהַּתְלִמיִדים  ִמן  ֵחֶלק  ַהַּׁשֲעׁשּוַע:  צּוַרת  ְוזֹו 
ּוָבִקי  ָחִריף  יֹוֵתר  ִמי  ִלְבֹחן  ְּכֵדי  זֹו,  זֹו מּול  ִמְתָחרֹות  ִלְׁשֵּתי ְקבּוצֹות 

ַּבֲחֵמֶׁשת ֻחְמֵׁשי ּתֹוָרה. ְוֶזה ֵסֶדר ַהַּתֲחרּות:
ְקִהַּלת  מֹוָרָׁשה  ֹמֶׁשה  ָלנּו  ִצָּוה  "ּתֹוָרה  ַּבָּפסּוק:  ַמְתִחיָלה  א'  ְקבּוָצה 
ֶאת  )ַהְּמַסֶּיֶמת  ב'  ְּבאֹות  ַהַּמְתִחיל  ְּבָפסּוק  עֹוָנה  ב'  ּוְקבּוָצה  ַיֲעֹקב". 
ְוֵאת ָהָאֶרץ".  ַהָּׁשַמִים  ָּבָרא ֱאֹלִהים ֵאת  ַהָּפסּוק ַהּקֹוֵדם(: "ְּבֵראִׁשית 
ְקבּוָצה א' עֹוָנה: "ָצרֹור ֶאת ַהִּמְדָיִנים 
עֹוָנה:  ב'  ּוְקבּוָצה  אֹוָתם".  ְוִהִּכיֶתם 
ָהְלָאה.  ְוָכְך  ְתַחֶּיה",  ֹלא  "ְמַכֵּׁשָפה 
ְּפסּוֵקי  ְּבָכל  ְלִהָּזֵכר  ֶאְפָׁשר  זֹו  ְּבִׁשָּטה 
ְלַהְדִּגיׁש,  ֵיׁש  ֶׁשַּבּתֹוָרה.  ַהִּמְקָרא 
ֶׁשַחָּיִבים ִלְקֹרא ָּכל ַהָּפסּוק ַעד סֹופֹו. 
ֶׁשָּלנּו,  ַהְּיִחיִדי  ַהַּׁשֲעׁשּוַע  ָהָיה  ֶזה 
ְּביֹוֵתר.  ְוַהְּמַׂשֵּמַח  ַהְּמַהֶּנה  ַהְּיָלִדים, 
ְוִאם ְּבִמְקֶרה ָעַבר ַעל ַיד ַהִּמְדָרׁש ַאַחד 
ָהָיה  ַהִּמְתַרֵחׁש,  ֶאת  ְוָׁשַמע  ַההֹוִרים 
ְלִהְׁשַּתֵּתף  ָיכֹול  ְוָהָיה  ַלִּמְׂשָחק  ִנְכָנס 
ְּבַתֲחרּות זֹו. ָאז ָהְיָתה ַהִּׂשְמָחה יֹוֵתר 
ְּגדֹוָלה, ִּכי ַּגם הּוא עֹוֵמד ְּבִמְבָחן ַעל 

ְיִדיָעתֹו ַּבּתֹוָרה.

*לפי זמן ת”א.
לזמן ירושלים יש להוריד 
15 דקות לכניסת השבת,
לזמן חיפה להוריד 9 
דקות לכניסת השבת.
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ְּבַחג ַהָּׁשבּועֹות ֶׁשְּלָפֵנינּו, ְיָלִדים ֲחִביִבים, ִמְסַּתְּיִמים 
ַּתְלִמיָדיו  ִנְפְטרּו  ַּכָּידּוַע,  ֵאּלּו,  ְּבָיִמים  ָהֹעֶמר.  ְסִפיַרת  ְיֵמי  ְוֵתַׁשע  ַאְרָּבִעים 

ַהְּגדֹוִלים ֶׁשל ַרִּבי ֲעִקיָבא, ִמּׁשּום ֶׁשֹּלא ָנֲהגּו ָּכבֹוד ֶזה ָּבֶזה.
ַּכּמּוָבן, ֵאין ָאנּו ִמְתַיְּמִרים ְלַהִּׂשיג ְולּו ִמְקָצת ִמַּגְדלּוָתם ֶׁשל ַהַּתָּנִאים 
ַהְּקדֹוִׁשים, ּוְלַנּסֹות ְלָהִבין ֶאת ֵּפֶׁשר ָהִעְנָין ַעל ֻּבְריֹו, ַאְך ְּבָיִמים ֵאּלּו ָעֵלינּו 

ְלִהְתַחֵּזק ִּבְגִמילּות ֲחָסִדים ּוְבִמּדֹות טֹובֹות ֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו.
ַּכֲאֶׁשר ָהָאָדם ֶנֱעָנׁש ַעל ְיֵדי ַהָּקָּב”ֻה, ֹעֶנׁש ֶזה ַנֲעָׂשה ְּבצּוָרה ֶׁשל ִמָּדה 
ְלַהְבִחין ַמה  ָיֹכל  ְלַתֵּקן. ָהָאָדם  ָצִריְך  ֶׁשָּיִׂשים ֵלב ַמה הּוא  ְּכֵדי  ִמָּדה,  ְּכֶנֶגד 

ּדֹוֵרׁש ִּתּקּון, ְלִפי אֹותֹו ַהָּמקֹום ֶׁשָּלָקה ּבֹו.
ּוְכִפי ֶׁשֶּנֱאַמר ַּבְּגַמָרא ַּבַּמֶּסֶכת ְּבָרכֹות )ה’ ע”א(, “ֲאַמר ַרָּבא ְוִאיֵּתיָמא 
ָרב ִחְסָּדא, ִאם רֹוֶאה ָאָדם ֶׁשִּיּסּוִרים ָּבִאים ָעָליו, ְיַפְׁשֵּפׁש ְּבַמֲעָׂשיו, ֶׁשֶּנֱאַמר 
ְוַנְחֹקָרה ְוָנׁשּוָבה ַעד ה’ )איכה ג’, מ’(. ִּפְׁשֵּפׁש ְוֹלא ָמָצא,  ַנְחְּפָׂשה ְדָרֵכינּו 
ָמָצא  ֹלא   - ָמָצא  ְוֹלא  “ִּפְׁשֵּפׁש  ַרִּׁש”י,  ּוֵפַרׁש  ע”כ.  ּתֹוָרה”,  ְּבִבּטּול  ִיְתֶלה 

ֲעֵבָרה ְּבָידֹו, ֶׁשִּבְׁשִביָלּה ְראּוִיים ִיּסּוִרים ַהַּללּו ָלֹבא”.
ּוְמִביָאה ַהְּגָמָרא ַמֲעֶׂשה ְלֻדְגָמה, ַעל ָרב ֻהָּנא ֶׁשָהְיָתה לֹו ַּכּמּות ְּגדֹוָלה 
ֶׁשל ָחִבּיֹות ַיִין, ְוֻכָּלן ֶהְחִמיצּו. ְלַאַחר ַהֵּברּור, ִנְמָצא ֶׁשָּדָבר ֶזה ֵאַרע ִמּׁשּום 
ֶׁשֹּלא ִׁשֵּלם ָלָאִריס ֶאת ֶחְלקֹו. ְוָאְמָנם, ָהָאִריס ַּגם ֵּכן ֹלא ָהָיה ָיָׁשר, אּוָלם ַאף 

ַעל ִּפי ֵכן ָהָיה ָצִריְך ְלַׁשֵּלם לֹו.
ְוֶנֱעַנׁש  ֶּגֶפן,  ֶׁשל  ְזמֹורֹות   - ֶחְלקֹו  ֶאת  ָלָאִריס  ִׁשֵּלם  ֹלא  ֻהָּנא  ָרב  ָּכְך, 
ְּכֶהְפֵסד ַּכּמּויֹות ַרּבֹות ֶׁשל ַיִין - ֶׁשָּבא ֵמַהֶּגֶפן. ְוָכְך ַהָּקָּב”ֻה ַמְנִהיג ֶאת עֹוָלמֹו, 

ְּכֵדי ֶׁשִּתְהֶיה ָלָאָדם ָהֶאְפָׁשרּות ָלַדַעת ַמה ָעָליו ְלַתֵּקן.
ֵּבין  ְּבִהְתַנֲהגּוֵתנּו  ְלִהְתַחֵּזק  ָעֵלינּו  ְּגדֹוָלה  חֹוָבה  ֵאּלּו  ְּבָיִמים  ִמֵּמיָלא, 
ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת ּוְבֶיֶתר ָעז, ּוְמֻצָּיִנים ְּבָּכְך ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו ְוַרּבֹוֵתינּו 

ַהְּקדֹוִׁשים, ְּגדֹוֵלי ַרָּבֵני ֵּתיָמן זצ”ל.
ֶאָחד ַהְּמיָֻחד ֶׁשָּבֶהם ָהָיה ְזֵקִני, ַרָּבּה ַהָּגדֹול ֶׁשל ַצְנַעא ֶׁשְּבֵתיָמן ַּבּדֹור 
יֹום  ַחל  ֶזה  ְּבֹחֶדׁש  ֲאֶׁשר  זצ”ל,  ַהֵּלִוי  ִיְצָחק  ִיְחֵיא  ָהָרב  ַהָּגאֹון  ָהַאֲחרֹון, 
ְּפִטיָרתֹו. ַרְעיֹונֹוָתיו ְוֹכחֹוָתיו ֶׁשל ַרֵּבנּו ִיְחֵיא ָהיּו ְנתּוִנים, ָּבֹראׁש ּוָבִראׁשֹוָנה, 
הּוא  ּתֹוָרה.  ִּבְגדֹוֵלי  ֵּתיָמן  ֶאֶרץ  ָּכל  ֶאת  ּוְלַחֵּמׁש  ַלּתֹוָרה,  ֲחָיִלים  ְלַהְגִּביר 
ַּתְלִמיִדים  ְוֶהֱעִמידּו  ִלְמקֹומֹוֵתיֶהם  ֶׁשָחְזרּו  ַרִּבים,  ֲחָכִמים  ַּתְלִמיֵדי  ֶהֱעִמיד 
ַהְרֵּבה. ְּכֶׁשָהיּו ַּתְלִמיֵדי ָהַרָּבִנים ַמִּגיִעים ְלַאַחר ְזָמן ְלִהָּבֵחן ֵאֶצל ַרֵּבנּו ִיְחֵיא, 

ָהָיה ְמַקְּבָלם ְּבֵסֶבר ָּפִנים ָיפֹות, ּוְבֵעיַנִים 
ְמִאירֹות ּוְמעֹוְדדֹות.

ֹלא  זֹו,  ָיֶפה  ָּפִנים  ַקָּבַלת  ַּכּמּוָבן, 
ְלָכְך,  ְּבֶהְקֵׁשר  ַּבִּמְבָחן.  ֵמַהְקָּפָדתֹו  ָּגְרָעה 
בספר  הובאו  )ודבריו  ָחׁשּוב  ָרב  ִסֵּפר 
ִלְפֵני  ֶׁשְּכֶׁשִּנְבַחן  ג’(,  חלק  ימיני  איש 
ַרֵּבנּו ִיְחֵיא, ְוִעּמֹו ְּגדֹוֵלי ָהַרָּבִנים ְּבַצְנַעא, 
ְׁשָאלֹו ַרֵּבנּו ִיְחֵיא ֲהָלָכה ְּפלֹוִנית. ֵמֲחַמת 
ֶׁשִּׁשֵּנן ֵהיֵטב ֶאת ַּתְלמּודֹו, ָעָנה ֶאת ְלׁשֹון 
ַהֲהָלָכה ִמָּלה ְּבִמָּלה, ְּבֵצרּוף ַמְרֶאה ָמקֹום 
ִהְסַּתֵּפק  ֹלא  ִיְחֵיא  ַרֵּבנּו  ֲאָבל  ְמֻדָּיק. 
ְּבֹזאת, ֵאָלא ִהְמִׁשיְך ְלָׁשֳאלֹו ְּבָעְמָקּה ֶׁשל 
קֹולֹו  ִנְקַטע  ְלָהִׁשיב,  ּוְכֶׁשִּבֵּקׁש  ֲהָלָכה. 
ָהַרָּבִנים,  ִמְּגדֹוֵלי  ֶאָחד  ְּבִהְתָעְרבּותֹו ֶׁשל 
ָעָנה  ְּכָבר  ֲהֵרי הּוא  ִיְחֵיא:  ְלַרֵּבנּו  ֶׁשָּפָנה 

ְלָך?

מארי אהרן הכהן, מארי יחיא יצחק הלוי והגביר ר' סלימאן חבשוש

ִוֵּתר, ִמּׁשּום ְּכבֹודֹו  ִעְנְוָתנּותֹו,  ֹּגֶדל  ְּגֻדָּלתֹו ַּבּתֹוָרה ָּכְך  ִיְחֵיא, ֶׁשְּכֹגֶדל  ַרֵּבנּו 
ֶׁשל אֹותֹו ַּתְלִמיד ָחָכם. ֶׁשֵּכן, ַרֵּבנּו ִיְחֵיא ֹלא ַרק ָּגאֹון ַּבּתֹוָרה ָהָיה, ֵאָלא ַּגם ָּגאֹון 

ְּבִמּדֹות טֹובֹות.
ּוַמֲעֶׂשה ֶׁשָעַבר ַרֵּבנּו ִיְחֵיא ְּבׁשּוק ָהִעיר ַצְנַעא, ּוְלֶפַתע ָׁשַמע ֶאת ֶאָחד ִמַּבֲעֵלי 
ַאְלְּבַלאּד”  “ְיהּוּד  ַלָּמקֹום:  ֶׁשִהְזַּדֵּמן  ַהְּמחֹוזֹות  ִמְּבֵני  ְיהּוִדי  ַעל  צֹוֵעק  ַהּדּוָכִנים 
ְלַפֵּיס ֶאת  ֶנְחַּפז ִלְמקֹום ַהְּמִריָבה, ִמֵהר  ִיְצָחק  ִיְחֵיא  ַרֵּבנּו  ַהְּכָפִרים(.  ִלְבֵני  )ִּכּנּוי 
ָהאֹוֵרַח, ּוְלֵעיֵני ַהֹּכל ָאַמר לֹו: “ַּדע ְלָך ִּכי הּוא ִׁשַּבח אֹוְתָך, ֶׁשַאָּתה ְיהּוִדי ֵמֶאֶרץ 
ִיְׂשָרֵאל”. ַאַחר ָּכְך הֹוִכיַח ֶאת ָהעֹוֵלב, ְוִהְזִהירֹו ְלַבל ַיֲעֶׂשה ֹזאת ׁשּוב, ּוָפָנה ְלַדְרּכֹו.
ְּבִהְזַּדְּמנּות ַאֶחֶרת ֵאַרע ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָיָצא ַרֵּבנּו ִיְחֵיא ִיְצָחק ַהֵּלִוי ִמֵּבית ֶהָחָתן, 
ַהָּקָהל  ָרצּו  ְּבָראׁשּותֹו,  ֶׁשִהְתַקְּיָמה  ַהְּגדֹוָלה  ְוַהִּׂשְמָחה  ַהְּסעּוָדה  ֶׁשל  ְּבִעּצּוָמּה 
ְלַלּוֹותֹו ּוְלַכְּבדֹו ָּכָראּוי לֹו. ַרֵּבנּו, ֶׁשָחַׁשׁש ְלַהְׁשָּבַתת ַהִּׂשְמָחה, ֵסַרב. ְּכֶׁשִהְתַעְּקׁשּו 
ְלַלּוֹותֹו, ִהְתַיֵּׁשב ַעל ַמְדְרגֹות ַהַּבִית, ְּבָאְמרֹו: “ֵאיִני ָזז ִמָּכאן ַעד ֶׁשָּתׁשּובּו ְלֵבית 

ֶהָחָתן ְלַׂשְּמחֹו”. ְוָכְך ָהָיה.
ִהֵּנה ִּכי ֵּכן, ִנְלַמד ֻּכָּלנּו ֵמֲהִליכֹוֵתיֶהם ַּבֹּקֶדׁש ּוֵמַהְנֲהגֹוֵתיֶהם ַהְּטהֹורֹות ֶׁשל 
ַחִּיים  ֹאַרח  ַמְעָלה,  ַמְעָלה  ַלֲעלֹות  נּוַכל  זֹו  ּוְבֶדֶרְך  ְוַהְּגדֹוִלים,  ַהְּדגּוִלים  ַרּבֹוֵתינּו 

ְלַמְעָלה ְלַמְׂשִּכיל.

כניסה

19:13
19:18
19:22
19:26

פרשה

במדבר
נשא

בהעלותך
שלח לך

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 הרב הדיין  אבירן הלוי  שליט“א

כשהמארי נעדר - אברהם  עובדיה

בּועוֹת  ַחג  ַהשָּׁ
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זוכה החודש
ַהֶּיֶלד ַהָּנִעים איתמר חג'בי 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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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:

סיון
ש 

ד
חו

ל
ע 

צ
ב

מ

מבצע לחודש סיון
)מ-15.5.18 עד-14.6.18 למניינם(

לק"י

תכשיטים תימנים מכסף
מבחר עשיר של 

תכשיטי כסף טהור 
)925( בסגנון תימני. 

טבעות, עגילים, 
תליונים, בתי קמיעים 

וצמידים.

במחיר של: 99 ש"ח

במקום: 300 ש"ח

המבצע מוגבל ללקוחות פרטיים ולא למשווקים 
ולחודש סיון התשע"ט 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

וע"י כך נדאג לשימורם, תיעודם והפצתם של  יד,  "נוסח תימן" מעוניינים לרכוש מאנשים פרטיים כתבי 
יש  נכתבו ע"י אבותינו בתימן. הרכישה תתבצע בתשלום מלא עפ"י הערכת שמאי, אם  כתבי היד אשר 

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:

סיפור הכפרים, אלבירה, ביר אלבנת ואלמזבר 
)עפ"י הרב י. רדא, בספרו 'תימנה' ויצא לאור בקרוב בספר "אגדות תימן(

ִּכי  ַאל-ִּביָרא,  ַהִּנְקֵראת  ֲחֵרָבה  ִעיר  ֵיׁש  ָּדרֹום,  ְלַצד  ִסְנַואן  ִמן  ַּפְרָסאֹות  ָׁשֹלׁש  ְּבֶמְרַחק 
ִהְתַנְּפלּו ֲעֵליֶהם אֹוְיִבים ְּבֵליל ַׁשַּבת ֹקֶדׁש, ְוָהְרגּו ֲאָנִׁשים ְוָנִׁשים ְוַטף, ְוָׁשְללּו ָּכל ַמה ֶׁשָהָיה 

ָלֶהם, ְוֶאת ָהִעיר ִׁשְּלחּו ָּבֵאׁש.
ַעל  אֹוָתן  ְוִהְרִּכיב  ָיְפָין,  ֵמֹרב  אֹוָתן  ָחַמד  ִּכי  ָּבנֹות,  ְׁשֵּתי  ָׁשָבה  אֹוְיִבים  ֵמאֹוָתם  ֶאָחד  ּגֹוי 
ַהָּגָמל ֵמֲאחֹוָריו ַוֵּיֶלְך. ַוְיִהי ְּבָעְברֹו ַּתַחת ָהֵאָלה, ֶהֱחִזיָקה ַהַּבת ֶׁשָּיְׁשָבה ַאֲחרֹוָנה ַּבֲעַנף ָהֵעץ, 
ִהִּפיָלה ַעְצָמּה ָלָאֶרץ ּוָבְרָחה ְלִכּוּון ְּבֵאר ַהַּמִים ֶׁשל ִעיָרּה, ֶׁשָעְמָקּה ְּכ-י"ב ֶמֶטר ַעד ַהַּמִים, 
ְוֶהֵּקָפּה ְּכ-ב' ֶמְטִרים. ְּכֶׁשִהְרִגיׁש ַהַּׁשָּבאי ְּבִרְדָּתּה ִמן ָהֵעץ ּוִבְבִריָחָתּה, ָרַדף ַאֲחֶריָה. ְוִהיא 
ָרֲאָתה אֹותֹו רֹוֵדף ַאֲחֶריָה, ָזְרָקה ַעְצָמּה ַלְּבֵאר ּוֵמָתה. ּוֵמאֹותֹו יֹום ָוָהְלָאה ִנְקֵראת ַהְּבֵאר 

ַהִהיא: ִּביר ַאל-ִּבְנְּת.
ַהַּׁשָּבאי ָחַזר ִלְגַמּלֹו, ְוִהֵּנה ַּגם ַהַּבת ַהְּׁשִנָּיה ֶנֶעְלָמה. הּוא ִחֵּפׂש ֵּבין ַהִּׂשיִחים ּוֵבין ָהֵעִצים 

ְוֹלא ָמָצא ֶאת ַהַּנֲעָרה. ַאְך ֶאת מֹותֹו ָמָצא ָׁשם, ִּכי ִהִּכיׁשֹו ָנָחׁש ּוֵמת.
ֶׁשְּלַאֲחָריו  ַּבּיֹום  ְוִנְּצָלה.  ֵנס  ָלּה  ַנֲעָׂשה  ַאְך  ֶטֶרף,  ַחּיֹות  ֵּבין  ַהַּלְיָלה  ָּכל  ֲהָלָכה  ַהַּנֲעָרה 
ִהְתַחְּבָאה, ּוַבַּלְיָלה ַהֵּׁשִני ָהְלָכה ָּכל ַהַּלְיָלה ְּבֶדֶרְך ֹלא ֶּדֶרְך ְלַצד ִמְזָרח, ֵּבין ָהִרים ְמֻסָּכִנים 
ֵמַחּיֹות ֶטֶרף ֲאִפּלּו ַּבּיֹום, ְוִהִּגיָעה ַעד ַהְּכָפר ַהִּנְקָרא ַאל-ַמְזַּבר, ּוְלַאַחר ָיִמים ִנֵּׂשאת ְלָבחּור 

ֶאָחד ִמָּׁשם.
ֶׁשֵּבין  ַּבֶּדֶרְך  ָהִעיר  ַיד  ַעל  ְוָעַבְרנּו  ִסְנַואן,  ְלִעיר  ֲחֵבִרים  ַאְרָּבָעה  ְועֹוד  ֲאִני  ָהַלְכנּו  ַּפַעם 
ָהִעיר ְוַהְּבֵאר, ִהְסַּתַּכְלנּו ֵמָרחֹוק ֶאל ָהִעיר ַהֲחֵרָבה, ְוָעַרְכנּו ְּתִפַּלת ַהְׁשָּכָבה ְלִעּלּוי ִנְׁשַמת 
ָׁשלֹום  ָלנּו  ָנַתן  ִלְקָראֵתנּו,  ָּבא  ָׁשָנה  ְׁשמֹוִנים  ִׁשְבִעים  ְּכֶבן  ָזֵקן  ֶאָחד  ּגֹוי  ְוִהֵּנה  ַהֲהרּוִגים. 

ְוֶהֱחַזְרנּו לֹו ָׁשלֹום, ְוָׁשַאְלנּו אֹותֹו: "ַהִאם ָידּוַע ְלָך, ִמי ִהְתַנֵּפל ַעל ָהִעיר ַהֹּזאת"?
ִּבְׁשַנת  ָהְיָתה  ִׂשיָחֵתנּו ִאּתֹו   - ָׁשָנה"   200 ִלְפֵני  ֶזה  "ֶׁשָהָיה  ַהּגֹוי,  ִמְּזֵקִני" ָאַמר  "ָׁשַמְעִּתי   -
ברמ"א ִלְׁשָטרֹות ִהיא ְׁשַנת תר"צ ַלְּיִציָרה(. - ְוהֹוָרה ָלנּו ְּבֶאְצָּבעֹו ְלַצד ִמְזָרִחית-ְּדרֹוִמית, 

"ְראּו ג' ְּכָפִרים ַהָּללּו, ֵהם ֶׁשָּטְבחּו ֶאת ַהְּיהּוִדים ְוִהְׁשִמידּו ֶאת ָהִעיר".
- "ַעל ַמה ְוָלָּמה"? הֹוַסְפנּו ִלְׁשֹאל.

ַהָּיַדִים ַהֶּזה ָהָיה ַׁשָּיְך ַלְּיהּוִדים" ָאַמר  ְוָכל ַהֶּׁשַטח ְרַחב  - "ֵּכיָון ֶׁשַהְּיהּוִדים ָהיּו ֲעִׁשיִרים, 
ַהָּזֵקן, ְוהֹוִסיף: "ֲאָבל ְראּו ֶאת ִנְקַמת ה', ָּכל ְׁשֹלֶׁשת ַהְּכָפִרים ָהֵאֶּלה, ָׁשַלח ה' ָּבֶהם ֶּדֶבר, 

ְותֹוְך ֹחֶדׁש ֶאָחד ֵמתּו ְלַמְעָלה ִמִּתְׁשַעת ֲאָלִפים, ְוַעְכָׁשיו ְּכָפֵריֶהם ֲחֵרִבים".
ְוַעל ְּכגֹון ֶזה ָאְמרּו ֲחָכִמים: ַעל ַּדֲאַטְפְּת, ַאְטפּוְך. ְוסֹוף ְמִטיַפִיְך ְיטּופּון )מסכת אבות ב', ו'(.

ברכת הגומל לזר המבקר בתימן
)עפ"י רבי יעקב ספיר, בספרו אבן ספיר ויצא לאור בקרוב בספר "אגדות תימן( 

ַאל ִּתְתַמּה ַעל ַהֵחֶפץ ֶׁשָּקָרה ְלָך ַהּיֹום, ָאַמר ִלי ָהִאיׁש ַהּסֹוֵחר, ֲאַסֵּפר ָלְך ֶאת ַהְּׂשחֹוק ֶׁשָעׂשּו 
ֹּפה ְׁשֵני ַּבחּוִרים ֲאדֹוִמים ]=נֹוְצִרים ֵמֵאירֹוָּפה[ ִלְפֵני ֶעֶׂשר ָׁשִנים, ְלֶמֶלְך ֶׁשָהָיה ָאז ֹּפה.

ַּבת  ִמֹּזַהר  נֹוְצָצה  ְלָבָבם  ְוָחְכַמת  ֹּתַאר,  ְיֵפי  ִמְכלֹול,  ְלבּוֵׁשי  ֶחֶמד,  ַּבחּוֵרי  ְׁשֵני  ֵהָּנה  ָּבאּו 
ֵעיָנם, ּוִביַנת ִׂשְכָלם ִהְסַּתְּתָרה ֵּבין ַּתְלַּתֵּלי ַׂשֲערֹות ֹראָׁשם ָהֲאֻדּמֹות - ֹּפה ֹלא ָראּו ְׂשָערֹות 
ָּכֵאֶּלה ַלֲאָנִׁשים, ַרק ְנֵׁשיֶהם ַהְּזֵקנֹות צֹוְבעֹות ֶאת ֹלֶבן ַׂשֲערֹוֵתיֶהן ְּבֶצַבע ֲאַדְמָּדם, "ִחֵּנא", 
ְוָהֲאָנִׁשים ַהֻּמְסֵלִמים ַהְּזֵקִנים צֹוְבִעים ֶאת ְזָקָנם - ּוָבאּו ַהַּבחּוִרים ִּבְׁשִליחּות ַמְלָּכם, ִעם 
ִמְכָּתב ַהְמָלָצה ֶאל ַהֶּמֶלְך ֹּפה, ְוֵכן ֵמַהֶּפָחה ֶׁשְּבחּוַּדְיֵּדּה, ְּכֵדי ְלַכְּבָדם ְוַלֲהִניָחם ְלַטֵּיל ָיִמים 
ְלַבָּדם  ַּבִית  ָלֶהם  ְוָנַתן  ְּבִחָּנם,  ֹלא   - ְוִכְּבָדם  ְּבַאֲהָבה  ִקְּבָלם  ַהֶּמֶלְך  ַהֹּזאת.  ָּבִעיר  ֲאָחִדים 

ָקרֹוב ְלֵביתֹו.
ְוַהּׁשֹוְפִטים  ַהָּׂשִרים  ָּכל  ָקמּו  ְוִהֵּנה  ַהַּנֲעָׂשה.  ָּכל  ַעל  ְוִהְתּבֹוְננּו  ָּבִעיר  ָסְבבּו  ֲאָחִדים  ָיִמים 

ִּבְתִביָעה ֶאל ַהֶּמֶלְך ֶׁשַּיַהְרֵגם, ִּכי ֵאין ְלנֹוְצִרים ָלֹבא ִּבְגבּוָלם, ְוַרק ְלַרֵּגל ֶאת ָהָאֶרץ ָּבאּו.
ִיְקָרֵאם ָאסֹון  ֶּפן  ַנְפָׁשם,  ַעל  ְמֵהָרה  ֶׁשִּיְבְרחּו  ָלֶהם  ְוָׁשַלח  ָרָעה,  ָלֶהם  ַלֲעׂשֹות  ָיֵרא  ַהֶּמֶלְך 
ְוהּוא ֹלא ָיֹכל ְלַהִּציָלם. ְוֵהם ָעׂשּו ַעְצָמם חֹוִלים, ָׁשתּו ַמְׁשֶקה ֶׁשַּמְרֵּפה ֶאת ַהֵּמַעִים ְוָׁשְכבּו 
ָׁשַלח  ַהֶּמֶלְך  ַאְך  ִלְרֹּכב.  סּוִסים  ָלֶהם  ַוִּיֵּתן  ֵהם,  חֹוִלים  ִּכי  לֹו  לֹוַמר  ְוָׁשְלחּו  ִמָּטָתם,  ַעל 
ָלֶהם, ִּכי ֹלא יּוְכלּו ִלְרֹּכב ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ַעל ִּפי ִמְׁשַּפט ָהָאֶרץ. ָׁשְלחּו ְׁשֵני ַהַּבחּוִרים ְלַבֵּקׁש 
ִמֶּמּנּו ֶׁשִּיְׂשֹּכר ָלֶהם ֲאָנִׁשים ֶׁשִּיָּׂשאּום ְּבמֹוטֹות ַעל ִּכְתֵּפיֶהם, ְוֵהם ִיְּתנּו ְׂשַכר ָּכל ִאיׁש ֶׁשֶקל 
ֶּכֶסף ְליֹום - ַמה ֶׁשֹּלא ִיְׁשַּתֵּכר ְּבָׁשבּוַע ָּתִמים. ַלָּדָבר ַהֶּזה ִנְמְצאּו ִׁשָּׁשה ָעָׂשר ִיְׁשְמֵעאִלים, 
ּוֵביֵניֶהם ַּגם ַסִּייִּדין ]=ְמיָֻחִסים[, ִמֶּצֱאָצֵאי ְנִביָאם, ֲאֶׁשר ֲעָטָרה ְיֻרָּקה ְּבֹראָׁשם. ְוֵהם ָנְׂשאּו 
ֶאת ַהַּבחּוִרים ֲחִליפֹות, ַאְרָּבָעה ָנְׂשאּו ֶאת ָהֶאָחד ְוַאְרָּבָעה ֶאת ָהֶאָחד, ֵאֶּלה ָנְׂשאּו ְוֵאֶּלה 

ָנחּו.
ַּבֲחִמָּׁשה ָיִמים ֱהִביאּום ְלִעיר חּוַּדְיֵּדּה ֶׁשַעל ְׂשַפת ַים סּוף, ֲאֶׁשר ָׁשם ָהָיה ֶּפָחה ֻּתְרִּכי. ִׁשְּלמּו 
ֶאת ְׂשָכָרם, ְּבֵצרּוף ַּבְקִׁשיׁש ]=ַמָּתן[, ִעם ִמְכָּתב ְלֶמֶלְך ַצְנַעא, ּבֹו ָּכְתבּו: "ֹלא ִהַּנְחָּתנּו ִלְרֹּכב 

ַעל סּוִסים, ָרַכְבנּו ַעל ִיְׁשְמֵעאִלים ְוַאף ַעל ַסִּייִּדים ֲאדֹוִנים ְקדֹוִׁשים".
ֵהם ָהיּו ָהִראׁשֹוִנים ְוָהַאֲחרֹוִנים ִמן ַהּנֹוְצִרים ָהֲאדֹוִמים ֲאֶׁשר ָראּו ֶאת ָהִעיר ַהֹּזאת. ַּגם 
ְׁשֵני ַאִחים הֹוִדים ִמּבֹוְמֵּבי ָהיּו ֹּפה, צֹוְרִפים ֲעִׁשיִרים, סֹוֲחֵרי ֲאָבִנים טֹובֹות ּוְבֹדַלח. ַהֶּמֶלְך 
ָנַתן ֵעיָניו ִּבְרכּוָׁשם, ַוֲהָרָגם ְוָלַקח ֶאת ָּכל ְיִגיָעם, ְוֵאין ּדֹוֵרׁש ּוְמַבֵּקׁש. ְוַאָּתה ֶהָחָכם ִנְכַנְסָּת 

ָּבָאסֹון ָלֹבא ְּבִעיר ָעִריִצים ֵאֶּלה? ְלָמָחר ְּתָבֵרְך ַהּגֹוֵמל ֶׁשָּיָצאָת ְּבָׁשלֹום.
ְוַעל ְּכגֹון ֶזה ָאַמר ַהָּכתּוב:

ְּבֹאַרח ְרָׁשִעים ַאל ָּתבֹוא ְוַאל ְּתַאֵּׁשר ְּבֶדֶרְך ָרִעים:
)משלי ד', י"ד(

מֹות ִסְפֵרי ַהּתֹוָרה  לְּ שְׁ ים שֶׁ לִּ ְפזֶֹרת ֶאת ַהמִּ תֹוְך ַהתִּ שּׂו בְּ ַחפְּ

ְזּכּו... ְלחּו ְואּוַלי תִּ ְפזֶֹרת, שִׁ תֹוְך ַהתִּ יפּו בְּ יָמן, ַהקִּ ים ִמתֵּ שִׁ ֻקדָּ ַהמְּ

ָזֵקן,  ַזַּכאי,  ַהָּבִהיר,  ַּגַּלאְך,  ַּבְיַצ'אִני,  ֵאִלָּיהּו,  ַאְלָּבם,  ַאְחַמר, 
ֲעַּדִני,  טֹוב,  ִסיָמן  ִמְׁשְרִקי,  ַמְרְּגִזי,  ְמַקאְלִחי,  ְמַנֵחם,  ַחַּמאִמי, 
ָּתם. ְׁשמּוֵאל,  טֹוב,  ֵׁשם  ֶצַמח,  ַצ'אְהִרי,  ַפְרִחי,  ֶעְזָרא,  ַעַּזאִני, 

מהביצאניאשמחירפראזעא
זאמעגאלגסמצגבעזלשמעב
כעבהמשרקיואנאציבתנוי
אמיהבהסיזאהמשהתספמתמ
יחימאמיחאלראומעחשרפא
עזוזיעמלשמיעמיגזרמזע
גצזשחהנאזחויוייארחצב
הבהירצתקתפשזאמנעתאעו
אפוכפחומפוחגצאראמשהט
מרחמאעבצאדשרעמשהזסגמ
עררגפלסתבזהמנחמפשעתש
גזפשאמגמתהמלשראעדפמי
צעחטוטמשצמחעגחמנקזצל
הסימנטובפתעזצהינבשאה

בּועוֹת ַחג ַהשָּׁ
ַּבּיֹום ַהֲחִמִּׁשים ִלְסִפיַרת ָהֹעֶמר, ַחל ַחג ַהָּׁשבּועֹות. ָחג ֶזה הּוא ַחג 
ְלִפיָכְך,  ַהּתֹוָרה.  ְּכבֹוד  ֵחְטא  ִמְתַּכֵּפר  ּובֹו  ַהְּקדֹוָׁשה,  ּתֹוָרֵתנּו  ַמַּתן 
ְּבֶעֶרב ֶהָחג ָצִריְך ָּכל ָאָדם ְלָהִכין ֶאת ַעְצמֹו, ּוְלהֹוִסיף ִּבְקֻדָּׁשה ְוִיְרַאת 

ה' ָּכל ַהּיֹום.
ַאֲחֵרי ְּתִפַּלת ַהִּמְנָחה ְּבֶעֶרב ֶהָחג, ִּתְהיֶיָנה ַרְגָליו ֶׁשל ָהָאָדם ַקּלֹות 
ָּכַאָּילֹות, ָלֶלֶכת ְלֵבית ַהְּכנֶֶסת ִלְתִפַּלת ַעְרִבית ִמּתֹוְך ִׂשְמָחה ְוָׂשׂשֹון. 
ֶאת  ְלַקּיֵם  ְּכֵדי  ִּבְזִריזּות,  ַהְּכנֶֶסת  ִמֵּבית  יֹוְצִאים  ַהְּתִפָּלה  ְלַאַחר 

ְסעּוַדת ֶהָחג, ּוִמְזָּדְרִזים ְלִלּמּוד ַהַּלְיָלה.
ְּבֵליל ַחג ַהָּׁשבּועֹות הֹוִגים ַּבּתֹוָרה ְּבֶמֶׁשְך ָּכל ַהַּלְיָלה, ְּבִתּקּון ֵליל 

ָׁשבּועֹות ְועֹוד, ַעד ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית ַהְׁשֵּכם ַּבֹּבֶקר.


