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לק”י

זמני כניסת ויציאת השבת

ִּכיֵמי  ְוָיֶמיָה  ְּביֹוֵתר  ְוַעִּתיָקה  ְקדּוָמה  ִהיא  ְּבֵתיָמן  ַהְּיהּוִדים  ֶׁשְּקִהַּלת  ַהֻּמְסָּכמֹות הּוא,  ִמן 
ְיִׁשיַבת ְיהּוִדים ִמחּוץ ִלְגבּולֹות ִיְׂשָרֵאל, ִּבְזַמן ַהַּבִית ָהִראׁשֹון ְוַהֵּׁשִני, ּוְלַאַחר ַהֻחְרָּבן.

ְלִפי ָמֹסֶרת ַאַחת, ִהִּגיעּו ִראׁשֹוֵני ַהְּיהּוִדים ְלֵתיָמן ִּביֵמי ְׁשֹלֹמה ַהֶּמֶלְך, ִּכְׁשִליֵחי ְּתׁשּוָרה, 
ְוִיְהיּו ְלֵעיַנִים ַּבֲחִׂשיַפת ִמְכַמֵּני ַהָּזָהב  ֶאל ַמְלַּכת ְׁשָבא, ְלַמַען ִיְּתנּו ֵעָצה ַּבֲחַצר ַמְלכּוָתּה 

ְוַהֶּכֶסף ְּבַאְרָצּה.
ֵיׁש ַּגם ָמסֹורֹות ֲאֵחרֹות ִּבְדַבר ּגֹוִלים ֶׁשִהִּגיעּו ֶאל ֵּתיָמן ִמְּיהּוָדה ּוִמִּיְׂשָרֵאל, ֶּדֶרְך ִמְדָּבִרּיֹות 
ֲעָרב, ִּבְתקּופֹות ׁשֹונֹות. ַהָּמנֹוַח ַאְבָרָהם ַטִּביב ֵמִביא ְּבִסְפרֹו "ּגֹוַלת ֵּתיָמן", ַּכָּמה ָמסֹורֹות 
ַהִּמְתַיֶחֶסת  ַאַחת  ֵּביֵניֶהן  ְלֵתיָמן,  ַהְּיהּוִדים  ְיִציַאת  ִּבְדַבר  ְסִביָבתֹו,  ִזְקֵני  ִמִּפי  ֶׁשָּׁשַמע 

ַלְּתקּוָפה ֶׁשִּמִּלְפֵני ֻחְרַּבן ַּבִית ִראׁשֹון, ּוְׁשִנָּיה   ַלְּתקּוָפה ֶׁשְּלַאַחר ֶמֶרד ַּבר ּכֹוְכָבא.
ַוֲאִני ָׁשַמְעִּתי ִמִּפי מֹוִרי ַהָּיִׁשיׁש ר' ִיְחֵיא ַקאֵפח ז"ל, ֶׁשַהָּכתּוב ְּבִדְבֵרי ַהָּיִמים א' )ד', מ"ב( 
"ּוֵמֶהם ִמן ְּבֵני ִׁשְמעֹון ָהְלכּו ְלַהר ֵׂשִעיר ֲאָנִׁשים ֲחֵמׁש ֵמאֹות... ַוֵּיְׁשבּו ָׁשם ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה..." 
ֲאִבי  ִמִּפי  ָׁשַמְעִּתי  ֵּכן  ִחְזִקָּיה.  ַהֶּמֶלְך  ִּביֵמי  ָהִעִּתים  ְּבצּוק  ְלֵתיָמן  ֶׁשָּיְצאּו  ַּבְּיהּוִדים  ְמַדֵּבר 
"ִצּיֹון  ִּכי  ַהּמֹוַרְׁשִּתי  ִמיָכה  ִנֵּבא  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ְזֵקִני, 
ג',  )מיכה  ִּתְהֶיה"  ִעִּיין  ם  ִוירּוָׁשַלִ ֵתָחֵרׁש  ָׂשֶדה 
י"ב( ָקמּו ְיהּוִדים ַרִּבים ְוָיְצאּו ִעם ִמְׁשְּפחֹוֵתיֶהם 
ְלֵתיָמן, ְּכֵדי ִלְמֹצא ִמְפָלט ֵמֵאיֵמי ַהֻחְרָּבן ַהָּצפּוי.
ִיָּתֵכן, ֶׁשְּבָכל ַאַחת ִמן ַהָּמסֹורֹות ַהְּמֻרּבֹות ַהַּללּו 
ַהַּדַעת,  ַעל  ִמְתַקֵּבל  ַמָּמׁשּות.  ֶׁשל  ֻקְרטֹוב  ֵיׁש 
ָנְדדּו  ַהְּקדּוָמה  ָהֵעת  ֶׁשל  ׁשֹונֹות  ֶׁשִּבְתקּופֹות 
ְלִמְרֶעה  ֶמְרָחב  ִּכְמַחְּפֵׂשי  ִאם  ְלֵתיָמן,  ְיהּוִדים 

ּוְלִמְחָיה ְוִאם ִּכְמַבְקֵׁשי ִמְקָלט ֵמֲחַמת ַהֵּמִציק.
ָּכְך ָהְלָכה ְוִנְתַהְּוָתה ְּבֶאֶרץ ֵּתיָמן ְקִהַּלת ְיהּוִדים, 
ֶׁשַּבָּגֻלּיֹות  ְּביֹוֵתר  ְוָהַעִּתיקֹות  ַהְּקדּומֹות  ִמן 
ַּבְּסִביָבה  ֶקַבע  ֶּדֶרְך  ָיְׁשָבה  זֹו  ְקִהָּלה  ִיְׂשָרֵאל. 

ֶׁשֵאֶליָה ִנְקְלָעה.
ַעל  ֶׁשִּניֲחָתה  ֶאֶרץ  ֶאל  ֵמֶאֶרץ  ַהְּנדּוִדים  ַמַּכת 
ָּגֻלּיֹות ִיְׂשָרֵאל, ֻרָּבן ְּכֻכָּלן, ֹלא ְיָדעּוָה ּגֹוֵלי ֵּתיָמן. 
ַוֲאִפּלּו ְּכֶׁשָּיְרָדה ֲעֵליֶהם ְּגֵזַרת ֵּגרּוׁש ֹלא ִהְרִחיָקה 
ִנְפְסָקה  ַעְצָמּה  ְוָכל  ֵּתיָמן,  ְּתחּום  ִמּתֹוְך  אֹוָתם 

ְּבִעּצּוָמּה ְוַהְּמֹגָרִׁשים ָחְזרּו ִלְמקֹוָמם.
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ָּכל ְמִריָבה ְוִחּלּוֵקי ֵּדעֹות ֵּבין ְּבֵני ָאָדם ְמקֹוָרם ַּבֲהָלכֹות ּוִמּדֹות ׁשֹונֹות, 
ְלָכל ְמִריָבה ֵיׁש ְׁשֵני ְצָדִדים ֶׁשָּכל ֶאָחד ָסבּור ֶׁשַהֶּצֶדק ִעּמֹו. ּוִמְּבִריַאת ָהעֹוָלם 
ֵהֵחָּלה ַהַּמֲחֹלֶקת ִמַּקִין ְוֶהֶבל ֲאֶׁשר ֶהֱחִליטּו ְלַחֵּלק ֶאת ָהעֹוָלם ֵּביֵניֶהם, ְוסֹוָפּה 
ְמִריבֹות ֵאּלּו  ְוָהַרג ֶאת ֶהֶבל ָאִחיו,  ֶׁשַּקִין ָקם  ְלָכְך  ָּגְרָמה  ַהְּמִריָבה  ַהַּמר ֶׁשל 
ֵהם ַנֲחַלת ְּבֵני ָאָדם ֶׁשִּמֵּטַבע ַהְּדָבִרים ֵּדעֹוֵתיֶהם ׁשֹונֹות, ְוָכל ִּדְבֵרי ְיֵמי עֹוָלם 
ְמֵלִאים ְּבַמֲחלֹוקֹות ֵּבין ֲאָנִׁשים ְיִחיִדים ּוֵבין ְקבּוצֹות ׁשֹונֹות ְוֻאּמֹות ָהעֹוָלם. 

ְוָכל ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ָיד אֹו ְנִגיָעה ְּבַמֲחֹלֶקת ֹלא ֵיֵצא ָׁשֵלם ְוָנִקי ִמּתֹוְצאֹוֶתיָה.
ְמקֹומֹות  ְּבָכל  ׁשֹונֹות  ְּבַמֲחלֹוקֹות  ְרצּופֹות  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ּתֹוְלדֹות 
)במדבר  חז”ל  ּוְלִדְבֵרי  ַהַּמֲחֹלֶקת.  ָעֵקב  ָאְבדּו  ַרּבֹות  ּוְנָפׁשֹות  מֹוְׁשבֹוֵתיֶהם, 
רבה יח( ֲאִפּלּו ִּתינֹוקֹות לֹוִקים ַּבֲעו ֹן ַהַּמֲחֹלֶקת, ּוְבֵראִׁשיָתּה ֶׁשל ְמִריָבה ֹלא 
ּדֹוָמה  ֶׁשַהַּמֲחֹלֶקת  חז”ל  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו  ַמֲחֹלֶקת,  ֶׁשל  ְּבִהְתַהּוּוָתּה  ַמְבִחיִנים 
ְלֶזֶרם ַּדִּקיק ֶׁשל ַמִים ִּבְתִחָּלתֹו, ֶׁשִּמְתַּגֵּבר ְלַאט ְלַאט ַעד ֶׁשַהֶּזֶרם ּפֹוֵרץ ְּגֵדרֹות 
ַמה  ֶׁשל  ִמְּדָבִרים  ַמְתִחיָלה  ּוַמֲחֹלֶקת  ִריב  ָּכל  ָּכְך  ְּבַדְרּכֹו,  ַהִּנְקָרה  ָּכל  ְוׁשֹוֵטף 

ְּבָכְך, ְוַאַחר ָּכְך ִמְתַּדְרְּדִרים ְלִכּוּוִנים ֹלא ְצפּוִיים.
ְוָכְך ָהָיה ּדֹוֵרׁש מֹוִרי ְזֵקִני כמו”ר ַרִּבי ַחִּיים ֹקַרח זצוק”ל, ְּתִחַּלת ֵּתיַבת 
ַמֲחֹלֶקת מ”ם, ִּפיָה ָקָטן, ֵּכן ְּתִחַּלת ַהַּמֲחֹלֶקת ְּבקֹול ָנמּוְך, ַאַחר ָּכְך ּפֹוֲעִרים 
ִּפיֶהם ְּכמֹו ַהֶּפה ֶׁשל ֵחי”ת, ְוַאַחר ָּכְך ָּבִאים ִליֵדי ֲהָרַמת ָיד ְוַהְינּו אֹות ָלֶמ”ד 
ֶׁשל  ְלֶעְרָּכאֹות  ְוהֹוְלִכים  ַּבָּדת,  ּבֹוֲעִטים  ָּכְך  ְוַאַחר  ָיד,  ְּכִמין  ֹראָׁשּה  ַעל  ֶׁשֵּיׁש 

ּגֹוִים, ְוַהְינּו אֹות ָּתי”ו ֶׁשִּנְרֵאית ַרְגלֹו ִּכְמַבֵעט.
ְּבִדְבֵרי חז”ל רֹוִאים ָאנּו ֶׁשֵּיׁש ַמֲחֹלֶקת ְרצּוָיה ְוֵיׁש ַמֲחֹלֶקת ְמגָֻּנה, ְוָּכְך 
זֹו  ְלִהְתַקֵּים,  סֹוָפּה  ָׁשַמִים  ְלֵׁשם  ֶׁשִהיא  ַמֲחֹלֶקת  ָּכל  ָאבֹות  ַּבַּמֶּסֶכת  ָאְמרּו 
ְלִהְתַקֵּים זֹו ַמֲחֹלֶקת  ְוֶׁשֵאיָנּה ְלֵׁשם ָׁשַמִים ֵאין סֹוָפּה  ְוַׁשַּמאי.  ַמֲחֹלֶקת ִהֵּלל 

ֹקַרח ַוֲעָדתֹו.
ַהַּמֲחֹלֶקת ָהְרצּוָיה ִהיא ַהּתֹוָפָעה ַהְּמֻקֶּבֶלת ַּכֲאֶׁשר ְׁשֵּתי ֵּדעֹות ֲחלּוקֹות 
ַהִּוּכּוַח  ְוָכל ֶאָחד ְמַבֵּסס ֶאת ַּדְעּתֹו ִּבְרָאיֹות ּוִבְסָברֹות, ּוִמּתֹוְך  ְּבָדָבר ְמֻסָּים, 
ְלַאֲהַבת  ָׁשַמִים  ְלֵׁשם  ֶׁשִהיא  ִיְׂשָרֵאל  ַחְכֵמי  ַמֲחֹלֶקת  ְוזֹוִהי  ָהֱאֶמת.  ִּתְתָּבֵרר 

ָהֱאֶמת.
ַהָּכבֹוד  ַאֲהַבת  ִהיא  ְּפסּוִלים,  ְמִניֶעיָה  ֲאֶׁשר  ִהיא  ַהְּמגָֻּנה  ַהַּמֲחֹלֶקת 

ַוֲעָדתֹו,  ֹקַרח  ֶׁשל  ַמֲחֻלְקּתֹו  ְּכֵעין  ְוַהְּׂשָרָרה, 
ָהָיה  ֶאָחד  ְוָכל  ֲחלּוִקים  ָהיּו  ֶׁשֵּביֵניֶהם 
ָסבּור ֶׁשַּמִּגיָעה לֹו ַהְּׂשָרָרה ֶׁשל ֹּכֵהן ָּגדֹול, 
ְלֻעַּמת ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ֶׁשֹּלא ָהָיה ַצד ַּבַּמֲחֹלֶקת. 
ּוְנִטיַלת  ִקּפּוַח  ֶׁשל  ְמֻּדּמֹות  ּוִבְטָענֹות 
ְׂשָרָרה ִּבְׁשִרירּות ֵלב ִנְסֲחפּו ֶאל ַהַּמֲחֹלֶקת 
ִהְסַּתֵּים  ַהַּמר  סֹוָפּה  ֲאֶׁשר  ַהּנֹוָרָאה, 
ַהְּׂשרּוִפים,  ּוְׂשֵרַפת  ַוֲעָדתֹו  ֹקַרח  ִּבְבִליַעת 
ּוִבְרִדיַפת ַהָּכבֹוד ִאְּבדּו ֶאת ִׁשּקּול ַהַּדַעת, 
ְוֹלא ֶהֱאִזינּו ְלִדְבֵרי ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ֶׁשֶהֱעִמיָדם 

ַעל ַמְׁשְמעּות ֻחְמַרת ַמֲעֵׂשיֶהם.
ֵמַאֲהַבת  ָנְבעּו  ֹלא  ַהַּמֲחלֹוקֹות  ֹרב 
ַהָּיִריב,  ְּבַהְׁשָּפַלת  ֵמָהָרצֹון  ֵאָלא  ָהֱאֶמת 
ְוַהֶּצֶדק  ָהֱאֶמת  ַאֲהַבת  ֶׁשל  ּוַבֲאַמְתָלאֹות 
ּו”ְלֵׁשם ָׁשַמִים” ֵהִרימּו ֶאת ֵנס ַהַּמֲחֹלֶקת, 
ְוָגְררּו ַאֲחֵריֶהם ְּגדֹוִלים ְוטֹוִבים ֶׁשֹּלא ָצפּו 
ֵמֹראׁש ֶאת ַהּתֹוָצאֹות ָהרֹות ָהָאסֹון ָלֶהם 

ַנֲחַלְתֶכם"  ם בְּ י ָלֶכם ֵמִאתָּ ֲעֵשׂר ֲאשֶׁר ָנַתתִּ ֵני ִיְשָׂרֵאל ֶאת ַהמַּ י ִתְקחּו ֵמֵאת בְּ "כִּ

ִמְּפֵני ַהִהָּגְררּות  ְלַהְתִריַע  ִיְׂשָרֵאל ִהְרּבּו  ְוַחְכֵמי  ִיְׂשָרֵאל.  ְוַלּסֹוְבִבים אֹוָתם ּוְלַעם 
ֵּבין  ּוַמֲחלֹוקֹות  ִּבְמִריבֹות  ְמֵלִאים  עֹוָלם  ַעם  ְיֵמי  ְוִדְבֵרי  ּוְלַמֲחלֹוקֹות,  ִלְמִריבֹות 
ְׁשנֹות  ּוְלֹאֶרְך  ַהְּׁשָבִטים,  ֲעֶׂשֶרת  ַעל  ִיְׂשָרֵאל  ּוַמְלכּות  ְיהּוָדה  ּוַמְלכּות  ַהְּׁשָבִטים, 
ּדֹור ָודֹור ָאנּו ְלֵמִדים ַעל קֹורֹות אֹוָתן ַמֲחלֹוקֹות, ִּבְקִהּלֹות ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ְמקֹומֹות 

ְּפזּוֵריֶהם ֶׁשָּגְרמּו ְלִאּבּוד ָממֹון ְוַנְפׁשֹות.
ְוָאִביא ִמִּדְבֵרי ֵסֶפר ְמנֹוַרת ַהָּמאֹור )פרק ס”ב(: ְלִפי ֶׁשֵּטַבע ְמִציאּות ְּבֵני 
ָאָדם ִמְתַחֵּיב ֶׁשֵּיְׁשבּו ְּבַיַחד ִויָׁשְרתּו ֵאּלּו ְלֵאּלּו, ִויַסְּיעּו ֵאּלּו ְלֵאּלּו ְּבָכל ֲעבֹוָדָתם 
ּוְבָכל ָצְרֵכיֶהם, ַעל ֵּכן ִיּׁשּובֹו ֶׁשל ָהעֹוָלם הּוא ְּבֵקרּוב, ֵרעּות ְוַאֲהָבה ְוַאְחָוה ֶׁשֵּיׁש 
ֵּביֵניֶהם ְוַהְסָּכָמה ְוֵדָעה ַאַחת ּוִמְׁשָּפט ֶאָחד, ְלִפיָכְך ָּכל ַמֲחֹלֶקת ֶׁשֶּיֱאַרע ֵּביֵניֶהם 

ִהיא ַהְׁשָחַתת ַהִּיּׁשּוב. ע”כ.
ּוָבִאֶּגֶרת ַהְּמיֶֻחֶסת ְלָהַרְמָּב”ם ְלָבָניו ָאַמר: ָלֵכן ִׂשְנאּו אֹוָתּה )ֶאת ַהַּמֲחֹלֶקת( 
ֵעיֵנינּו  ָיֵאר  ַוה’  וכו’.  ְוֵרֶעיָה  ְוגֹוֲאֶליָה  אֹוֲהֶביָה  ִמָּכל  ְוִהְתַרֲחקּו  ִמָּפֶניָה,  ְונּוסּו 

ִּבְמאֹור ּתֹוָרתֹו ְוִיֵּתן ְּבִלֵּבנּו ִלְראֹות ְּבַמֲעַלת ֲחֵבֵרנּו.

כניסה

19:29
19:30
19:31
19:31

פרשה

קרח
חקת-בלק

פנחס
מטות

ל ַמֲחלֶֹקת סוָֹפּה שֶׁ

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

ֵתיָמן - י. ישעיהו הּוִדים בְּ ַקְדמּות ַהיְּ

מו“ר  הגאון  הגדול  הרב   פנחס קורח  שליט“א 
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זוכה החודש
ַהֶּיֶלד ַהָּנִעים אלעזר כהן 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 תמוז
)מ-14.6.18 עד-13.7.18 למניינם(

לק"י

עטרת אבות - שליח ציבור

במחיר של: 19 ש"ח

במקום: 90 ש"ח

5 כרכים, המחיר לכרך בודד

לשליח  ענק  בפורמט  בלדי  בנוסח  סידור 
השנה,  ראש  פסח,  השנה,  לימות  ציבור 
“עץ  תכלאל  עפ“י  מיוסד  וסוכות.  כיפור 
בצורה  ומסודר  ערוך  מהודר,  חיים“. 
מאירות  באותיות  דילוגים  ללא  נפלאה 
תפילה“. “שעה  הלכות  בתוספת  עיניים. 

המבצע מוגבל ללקוחות פרטיים ולא למשווקים 
ולחודש תמוז התשע”ח בלבד, עד גמר המלאי.

ניתן להשיג את מוצרינו גם ב:

גודל ספר 28 ס”מ \ 22 ס”מ

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:

ִרִּבי ָּדִוד ַחי ְּבַצְנַעא ִּביַרת ֵּתיָמן. ָהִאיׁש ָהָיה ָׁשֵקט ְוָעָניו, ְיֵרא ָׁשַמִים ְוֶנְחָּבא ֶאל ַהֵּכִלים. ַּפְרָנָסתֹו ָהְיָתה 
ְמצּוָיה ַּפַעם ְּבִצְמצּום ּוַפַעם ְּבֵרַוח. ְמַלאְכּתֹו ְמֶלאֶכת ָהרֹוְכלּות ָהְיָתה, ְורֹוב ָיָמיו ָהָיה ִמְסּתֹוֵבב ִּביֵמי ַהּׁשּוק 
ֲאֶׁשר ִּבְמחֹוז ְּבֵני ְמַטר ַהָּסמּוְך ְלִעיר ַצְנַעא. ָמחֹוז ֶזה ָהָיה ְמֻׁשָּפע ְּבַמָּטֵעי ַהָּקֶפה ַהְּמֻפְרָסִמים ָּבעֹוָלם, ְוָידּוַע 

ִּכי ְּבָמחֹוז ֶזה ְמצּוָיה ַהַּפְרָנָסה ְּבֶׁשַפע.
ִּביֵמי ַׁשָּבת, מֹוֵעד ְוָיִמים נֹוָרִאים, ָהָיה ָׁשב ְלֵביתֹו ּוְלֵחיק ִמְׁשַּפְחּתֹו ְּבַצְנַעא   ְוָיִמים ֵאֶּלה ָהיּו ִּבְׁשִבילֹו ְיֵמי 
ֲהָנָאה ְמֻרִּבים, ִּכי ָיַׁשב ְוָעַסק ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה, ַיַחד ִעם ְּגדֹוֵלי ַהּדֹור, ֲאֶׁשר ּתֹוָרָתם ָהְיָתה ֻאָּמנּוָתם. ִּבְזַמן 
ִעּסּוקֹו ְּבַמְרּכְֻלּתֹו ְוִהּלּוכֹו ִּבְכָפֵרי ָהֲעָרִבים, ֹלא ָהָיה מֹוֵצא ִעִּתים ַלּתֹוָרה, ְוַרק ְּבׁשּובֹו ְלֵביתֹו ָהָיה ָׁשקּוַע ְּבַיָּמּה 
ֶׁשל ּתֹוָרה ּוִמְתַעֵּנג ָעֶליָה, ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש ֶׁשִּיְּסדֹו ְזֵקנֹו. ְּבֵבית ִמְדָרׁש ֶזה ָהָיה לֹו מֹוָׁשב ְמיָֻחד, ְוֵׁשם ָלַמד ַיַחד 

ִעם ַחְכֵמי ּדֹורֹו.
ָּבִנים ּוָבנֹות,  ְוִהְׁשִאיר ַאֲחָריו ַאְלָמָנה ּוְׁשמֹוָנה  ְיִחידֹו ֵמת  ְּבנֹו  ָּדִוד.  ְלִרִּבי  ָהְיָתה ָׁשָנה ָקָׁשה  אֹוָתּה ָׁשָנה, 
ּוַפְרָנָסָתם ָנְפָלה ַעל ִׁשְכמֹו. ֵמָאז ִמְקֶרה ֶזה ִּכְרְסָמה ַהְּדָאָגה ְּבִלּבֹו, ְוַׁשְלַות ַנְפׁשֹו ָסָרה, ְוֵהִעיָקה ָעָליו ַהְּׁשֵאָלה: 
ֲהֵרי ֲאִני ְּכֶבן ִׁשְבִעים ָׁשָנה ְוכֹוחֹוַתי ֵאיָנם ִאִּתי ִּכְתמֹול ִׁשְלׁשֹום, ְוֵאיָכָכה אּוַכל ָלֵׂשאת ֶאת ַהַּמָּׂשא ַהֶּזה; 
ְלַהֲאִכיל, ְלַהְלִּביׁש, ְלַהְנִעיל ּוְלַחֵּנְך ְנָפׁשֹות ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִהְתָּבַרְכִּתי ָּבֶהן, ּוִמִּמי ּוִמַּמה ֲאַסֵּפק ַמֲחסֹוָרם, ֲהִיְהיֶה 

ִּבי ֲהֹכַח ָלֵׂשאת ַמָּׂשָאם ְוָטְרָחם?
ִהְרהּוִרים ְמֻרִּבים, נּוִגים ַוֲחמּוִרים, ִהְתַּגְּנבּו ְלִלּבֹו, ַוֲהמֹון ְּדָמעֹות ָיְרדּו ַעל ְלָחָייו. אֹוָתּה ָׁשָעה ִנְכְנָסה ִאְׁשּתֹו   
ֵאֶׁשת ַהַחִיל ַלֶחֶדר, ְוָרֲאָתה ִּכי ַּבְעָלּה ְמֻדָּכא ּוְדָמעֹות זֹוְלגֹות ֵמֵעיָניו. ִהיא ֵהִביָנה, ִּכי ַּדֲאַגת ַהְּיָלִדים, ֵהם 
ַהְּיסֹוד ַלֲחָרָדה ֲאֶׁשר ָּפְקָדה אֹותֹו, ּוָפְנָתה ֵאָליו ִּבְדָבִרים ֵאֶּלה: "ַהְׁשֵלְך ַעל ַהֵּׁשם ְיָהְבָך ְוהּוא ְיַכְלְּכֶלָך. ֹלא ַּדי 
ָלנּו ֶׁשָאנּו ְּבתּוָגה ַעל ְּבֵננּו ֶׁשִּנְפָטר, ֵאָלא ֶׁשַאָּתה מֹוִסיף ְּדָאָגה ַעל ַהְּדָאָגה. ְרֵאה ִּכי ִמן ַהָּׁשַמִים ְיַסְּיעּו ְּבָיֵדינּו 
ְוִיְׁשְלחּו ֵּדי ַמֲחסֹוָרם ֶׁשל ַהְּיָלִדים, ִׂשים ִּבְטחֹוְנָך ַּבֵּׁשם". ִּדְבֵרי ִאְׁשּתֹו עֹוְדדּו אֹותֹו, ְוַתַחת ַהְּדָאָגה ֶׁשָהָיה ָׁשרּוי 

ָּבּה, ָּבָאה ֱאמּוָנה ְּגדֹוָלה ִּכי ַהֵּׁשם ַיֲעֹזר. ְוָאֵכן, ֹלא ּבֹוְׁשָׁשה ָהֶעְזָרה ָלֹבא, ּוְבָיד ְרָחָבה.
ְלָמֳחַרת ַהּיֹום ִּבְׁשעֹות ַהֹּבֶקר ָׁשב ַרִּבי ָּדִוד ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת ֶלֱאֹכל ֲארּוַחת ֹּבֶקר, ּוְבֵביתֹו ְמַחֶּכה לֹו ָׁשִליַח, ֲאֶׁשר 
ִהִּגיַע ִּבְׁשִליחּות ְׁשֵני ַׁשְיִכים ִנְכָּבִדים ִמָּמחֹוז ְּבֵני ְמַטר, ּוְבַיד ַהָּׁשִליַח ִמְכָּתב ָחׁשּוב ּובֹו הֹוָדָעה זֹו: "ָּבֵנינּו 
ַהְּיָקִרים ִנָּׂשִאים ֶזה ָלֶזה, ְוָלֵכן ִהְפַקְדנּו ְּבָיְדָך ְקִנַּית ָּכל ָצְרֵכי ֲחֻתָּנָתם, ִמָּדָבר ָקָטן ְוַעד ָּגדֹול"   ּוְבֶהְמֵׁשְך 
ַהִּמְכָּתב ָּבָאה ְרִׁשיָמה ְמֹפֶרֶטת ֶׁשל ַהִּמְצָרִכים, ֵהֵחל ְּבָצְרֵכי ֹאֶכל, ְּבָגִדים, ְוַכֵּלה ְּבַתְכִׁשיֵטי ֶּכֶסף ְוָזָהב   "ּוָברּור 
הּוא, ֶׁשָעֶליָך ִלְקנֹות ַהֹּכל ִמִּמין ְמֻׁשָּבח ַוֲעבֹוָדה טֹוָבה, ּוְבִעַּקר ַּתְכִׁשיֵטי ַהַּכָּלה ַּתֲעֶׂשה ֵאֶצל ָהֻאָּמִנים ַהּטֹוִבים 
ְּביֹוֵתר, ִמָּזָהב ְוֶכֶסף ָטהֹור, ְּפִניֵני ָים ֲאִמִּתּיֹות ְוַיֲהלֹוִמים ְיַקְּׁשטּו ֶאת ַהַּתְכִׁשיִטים, ַהֹּכל יֵָעֶׂשה ַּכָּיֶאה ְלַמֲעָמד 

ֶזה. ְרֵאה, ָאנּו סֹוְמִכים ָעֶליָך ְוַעל ַהּבֹוֵרא, ִויִהי ְרצֹון ַהֵּׁשם ָעֶליָך, ָאֵמן".
    ַהָּׁשִליַח ָמַסר ְלַרִּבי ָּדִוד ֶאֶלף ִרַיאל ַעל ֶחְׁשּבֹון ַהַהְזָמָנה, ּוִבְּקׁשֹו ְלָהִכין ַהֹּכל ַלּמֹוֵעד ַּכֲעבֹור ְׁשבּוַעִים. ִעְנָין ֶזה 
         ִהְזִּכיר ְלִרִּבי ָּדִוד, ֶאת ַהָּפסּוק "ִּכי ֹלא ִיֹּטׁש... ְוֹלא ַיֲעֹזב". ִהֵּנה ַהֵּׁשם ֶהֱאִזין ְלַׁשְוָעתֹו ְוָׁשַלח ִמָּיד ַּפְרָנַסת 

ַהָּׁשָנה, ַלְּיָלִדים ְולֹו. ְּבִיחּוד ָׂשַמח ִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה, ֶׁשּיּוַכל ָלֵתת ַּפְרָנָסה ִלימֹות ַהַחִּגים, ְלאֹוָתם ַּבֲעֵלי
ְמָלאָכה ֲאֶׁשר ִיְזַּדֵּקק ָלֶהם, ְוַעל ָידֹו ְּתֶהא ְּבָרָכה ְּבֵביָתם.

ַּכֲעבֹור ְׁשבּוַעִים, ַהֹּכל ָהָיה מּוָכן, ַּכִּנְדָרׁש ְוַכְּמֻבָּקׁש, ִמֵּמיַטב ַהֹחֶמר ְוָהֲעבֹוָדה ַהּטֹוָבה. הּוא ָאַרז ֶאת ַהֲחָפִצים, 
ַּתְכִׁשיִטים ְלִמיֵניֶהם, ְּבָגִדים, ּוִמיֵני ַמֲאָכִלים ּוִמְגָּדנֹות, ַהֹּכל ְלַהֵּלל ּוְלַׁשֵּבַח, ֶהֱעִמיָסם ַעל ֲחמֹורֹו ְוָיָצא ַלֶּדֶרְך 

ִלְבֵני ְמַטר, ְּכִפי ֶׁשִהְבִטיַח ַלַּׁשְיִכים.
אֹותֹו יֹום ָיָצא ִרִּבי ָּדִוד ְמֻאָחר ְלַדְרּכֹו, ְּבֶׁשל ִמְצַות ִמיָלה ֶׁשִהְׁשַּתֵּתף ָּבּה, ִלְפֵני ֵצאתֹו ַלֶּדֶרְך. ְּבֶאְמַצע ַהֶּדֶרְך 
ָנח ְּבֵבית ְיִדיָדיו ֶׁשְּבֶדֶרְך ִלְבֵני ְמַטר, ָאַכל ֲארּוַחת ָצֳהַרִים, ֶהֱאִכיל ְוִהְׁשָקה ֶאת ֲחמֹורֹו ְוָקם ָלֵצאת ְלֶהְמֵׁשְך 
ַּדְרּכֹו. ְיִדיָדיו ִמּתֹוָׁשֵבי ַהָּמקֹום ִהְפִצירּו ּבֹו ֶׁשֹּלא ָלֶלֶכת, ִּכי ָהֶעֶרב ִמְתָקֵרב ְוַהֲחֵׁשָכה ֵּתֵרד ְוַהֶּדֶרְך ְמֻסֶּכֶנת ִּכי 
ִלְסִטים ְמַהְּלִכים ָּבּה, ְוָחס ְוָׁשלֹום ָעלּול הּוא ִלֹּפל ְלָיָדם: "ָאָּנא, ָּתלּון ְּבֵביֵּתנּו, ּוַבֹּבֶקר ֵּתֵצא ִעם ַהַּׁשָּיָרה ְוַתִּגיַע 

ִלְמחֹוז ֶחְפְצָך ְלָׁשלֹום".
ִרִּבי ָּדִוד ֵסַרב, ְוָטַען: "ִהְבַטְחִּתי ְלַהִּגיַע ַהּיֹום. ַהַּׁשְיִכים ְמַצִּפים, ְמִסָּבה ֶנֱעֶרֶכת ַעָּתה ֶאְצָלם ְוֵהם ְמַחִּכים 
ְלבֹוִאי", ְוהֹוִסיף: "יֵׁש ִלי ְׁשֵני ֻׁשָּתִפים ַלֶּדֶרְך, ַּבַעל ַהְּתִהִּלים ַוֲחמֹוִרי", ְוָכְך ָיָצא ַלֶּדֶרְך, ִויִדיָדיו ְמֵצִרים ַעל ֶׁשֹּלא 

ִנְׁשַמע ָלֶהם, ְוֹלא ַלן ְּבֵביָתם.
ְּבֶלְכּתֹו ַּבֶּדֶרְך, ָקָרא ְּבקֹול ָרם ִמְזמֹור ִמְּתִהִּלים "ה' אֹוִרי ְוִיְׁשִעי ִמִּמי ִאיָרא ה' ָמעֹוז ַחַּיי ִמִּמי ֶאְפָחד" )תהלים 
כ"ז, א'(, ְוָהָיה ְמַסְלֵסל ְּבקֹולֹו, ְוֵהד ֶהָהִרים עֹוֶנה ְלֻעָּמתֹו. ֹיִפי ַמָּטֵעי ַהָּקֶפה ְּבמֹוְרדֹות ֶהָהִרים ִנְלָוה לֹו ְּבַדְרּכֹו, 
ַהָּׁשַמִים ַהְּתכּוִלים ֵמָעָליו, ֶהָהִרים ַהַּׂשִּגיִאים, ַהּדֹוִמים ְלַעּמּוִדים ָּבֶהם ִנְתַמְך ְרִקַיע ַהָּׁשַמִים, ֵריחֹות ַהֹּבֶׂשם 
ָהֵעֶמק  ֶהָהִרים ֶאל  ַּבֲערּוֵצי  ַהּזֹוְרִמים  ָהַאִּדיִרים,  ַהַּמִים  ֶהְמַית  ַהָּקֶפה, ָאְזָניו קֹוְלטֹות ֶאת  ִמִּפְרֵחי  ַהּנֹוֵדף 
ּוַמְׁשִקים ְּבַדְרָּכם ֶאת ַמָּטֵעי ַהָּקֶפה, ְלַמְרֵאה ָּכל ַההֹוד ְוַהֹּיִפי הּוא ַמְפִסיק ֶאת ַהִּמְזמֹור, ּוְמַׁשֵּבַח ַלֵּׁשם ַעל 

ְיִציַרת ִּפַּנת ֶחֶמד זֹו, ֶׁשִהיא ְלַגֵּבי ִּדידֹו ִּפָּנה ִמַּגן ֵעֶדן.
אּוָלם ַעד ֶׁשהּוא ֶנֱהֶנה ִמֹּיִפי ַהֵּטַבע, ְוחֹוֵזר ּוְמַפֵּזם ִמְזמֹורֹו, ֶהֱחִׁשיְך ַהּיֹום, ְוֵהֵחָּלה ְּדָאָגה עֹוָלה ְּבִלּבֹו, ּוְבִיחּוד 
ְּבֶׁשל ַאְזָהָרָתם ֶׁשל ְיִדיָדיו ֶׁשֹּלא ִיַּסע ְלֵעת ֶעֶרב. ְּדָאָגה זֹו ֹלא ָהְיָתה ַלָּׁשְוא, ִּכי ְּבעֹודֹו ְמֻהְרָהר, ָיְצאּו ִמִּנְקַרת 
ַהּצּור ְׁשֹלָׁשה ֲאָנִׁשים, ָסֵפק ְּבֵני ָאָדם ָסֵפק ֵׁשִדים, ְמזָֻּיִנים ִמַּכף ֶרֶגל ְוַעד ֹראׁש, ּוַמְרָאם ְמעֹוֵרר ְזָוָעה, ְוָדֲהרּו 
ֵאָליו ּוִבְצָעקֹות ַמֲחִרידֹות ָקְראּו לֹו: "ֲעֹמד ְוַאל ָּתזּוז, ִאם ַּתֲעֶׂשה ְּתנּוָעה ֵּתָהֵרג". ַרִּבי ָּדִוד ָקָרא ְקִריַאת ְׁשַמע, 

ִּכי ָאַמר ָּכאן ְיֵהא סֹוִפי.
ַהּׁשֹוְדִדים ִנְּגׁשּו, ָּכְפתּו אֹותֹו ֶאל ֵעץ, ַעד ֲאֶׁשר ִיְבְּדקּו ַמה הּוא נֹוֵׂשא ִעּמֹו. ֵהם ָּפְתחּו, ּוַמה ָראּו ֵעיֵניֶהם?! 
ְּדָבִרים ִיְקֵרי ֵעֶרְך, ֲאֶׁשר ֹלא ָראּו ֵעיֵניֶהם ְוֹלא ָנַפל ְלָיָדם ָּדָבר ֶׁשְּכֶזה, ְּבֶמֶׁשְך ְׁשנֹות ִעּסּוָקם ְּבִלְסטּות. ִׂשְמָחָתם 
ָהְיָתה ְּגדֹוָלה, ְוָלֵכן ֶהֱחִליטּו ֶׁשֹּלא ַלֲהֹרג ֶאת ַרִּבי ָּדִוד, ֵאָלא ִלְקֹׁשר אֹותֹו ּוְלַכּסֹות ֶאת ֵעיָניו, ּוְלִהְסַּתֵּלק. ְוָאֵכן, 
ָקְׁשרּו ֶאת ֵעיָניו, ְוִהְזִהירּו אֹותֹו ֶׁשֹּלא ְלִהְסַּתֵּכל אֹו ְלהֹוִדיַע ְלִמיֶׁשהּו, ַעל ַהִּכּוּון ֶׁשּבֹו ָהְלכּו, ְוִהְסַּתְּלקּו ִעם 

ֲחמֹורֹו. ַהֲחמֹור, ֶׁשֵהִבין ִּכי ֵאין ְּבָעָליו ִאּתֹו, ָנַער ְנִעיָרה ְמֻמֶּׁשֶכת ַעד ֲאֶׁשר ֶהֱחִריד ֶאת ָּכל ָהָהר.
ַאְנֵׁשי ַהַּׁשְיִכים, ֶׁשִחּכּו ְלבֹואֹו ֶׁשל ַרִּבי ָּדִוד, ְוָיְדעּו ִּכי ׁשֹוֵמר הּוא מֹוָצא ְׂשָפָתיו, ָרְכבּו ַעל סּוִסים ְוָיְצאּו ַלֶּדֶרְך 
ִלְקָראתֹו, ּוַבֶּדֶרְך ְמָצאּוהּו ְלַרִּבי ָּדִוד ָּכפּות ָלֵעץ ְוֵעיָניו ְקׁשּורֹות, ְוֵהִבינּו, ִּכי ַהִּלְסִטים ִלְסְטמּו ֶאת ַהֲחמֹור 

ְוַהֲחָפִצים.
ַרִּבי ָּדִוד ִהְסִּביר ָלֶהם ֶאת ַהִּכּוּון ֶׁשל ְּבִריַחת ַהִּלְסִטים ְלִפי ְׁשִמיָעה, ְוֵהם ִהִּתירּו אֹותֹו ְוָדְלקּו ַאַחר ַהִּלְסִטים. 
ַהֲחמֹור ׁשּוב ָנַער ְוִסְלֵסל ִּבְנִעיָרתֹו, ּוְבָכְך ִהְתָּבֵרר ְמקֹום ַהִּלְסִטים ּוַמֲחבֹוָאם. ְוָאז ִהְזִעיקּו לֹוֲחִמים ַרִּבים, 
ִהִּקיפּו ֶאת ַהִּלְסִטים, ְּתָפסּום ּוְקָׁשרּום ּוְלָקחּום ִאָּתם, ְוֵכן ֶאת ַהֲחמֹור ּוַמָּׂשאֹו. ְּבבֹוָאם ֶאל ְמקֹום ַהִּׂשְמָחה, 

ְוַרִּבי ָּדִוד ִעָּמם, ָעְרכּו ֲחִגיָגה ְמֻׁשֶּלֶׁשת: ַלּזּוג, ְלַרִּבי ָּדִוד ֶׁשִּנַּצל, ְוִלְתִפיַסת ַהִּלְסִטים ֶׁשִחְּפׂשּום ְזָמן ָרב. 
ְוכָֻּלם ָאְמרּו ִּכי ֵנס ֶזה ַנֲעָׂשה ִּבזכּות ֲחמֹורֹו ֶׁשל ַרִּבי ָּדִוד.

ְזכּות ֲחמוֹרוֹ בִּ
)עפ"י י. חבשוש, בספרו 'יחיא התימני' ויצא לאור בקרוב בספר "אגדות תימן( 

ָצִרים ין ַהמְּ בֵּ
ְּבַתֲעִנית י"ז ְּבַתּמּוז ָצִמים ָּכל ַהִּצּבּור, ַוֲאִפּלּו ַהִּתינֹוקֹות ִמְּבנֵי ֵּתַׁשע 
ֶׁשֹּלא  ֵמהֹוֵריֶהם,  ּוִמְתַחְּמִקים  ּבֹוְרִחים  ַהְּיָלִדים  ִּכי  ָׁשִנים,  ְוֶעֶׂשר 

ַיְכִריחּו אֹוָתם ְלַהְפִסיק ֶאת ַהַּתֲעִנית.
ְּבֵבין ַהְּמָצִרים ִמְתַאְּבִלים ַעל ֻחְרַּבן ֵּבית ִמְקָּדֵׁשנּו. ְּבַיֲהדּות ַׁשְרַעּב יֵׁש 
ֶׁשֶהֱחִמירּו ֶׁשֹּלא ִלְׂשֹמַח ְוֹלא ְלַכֵּבס ִמי"ז ְּבַתּמּוז ַעד י' ְּבָאב, אּוָלם ֹלא 
ָנֲהגּו ְלַהְחִמיר ֶׁשֹּלא ֶלֱאֹכל ָּבָׂשר אֹו ִלְׁשּתֹות ַעַרק ְּבָיִמים ֵאּלּו. ָאְמָנם, 
ְיהּוִדים ּבֹוְדִדים ֶהֱחִמירּו ַעל ַעְצָמם ְּבִצְנָעא, ֶׁשֹּלא ֶלֱאֹכל ָּבָׂשר ְּכָלל, 

ְלַבד ִמַּׁשָּבתֹות אֹו ְּבִריתֹות ִמיָלה ְוַכּדֹוֶמה.
)ּתֹוְלדֹות הרששב"ז(

שבתלתבשמפשאובלמולשאא
לשבשלומלבואשבתבשבנמש
ואמאשמרהאבסאתבשביאאמ
ממאשאינאהפסניאמאששבי
מהיקרהשבתחשמילשמבבומ
שבפצפחתמאאולשאראתמבש
בשבאמתחפצהבנלקמבשלתב
תשבודנודאבשתמאשבאאבל
אתבששובתשתבשבתישתבשו
שבאתבשנשבדאבאבברשאמר
בשתבלאשהמוחרמתבשיבונ
שמשתארקלכדקאלתבשבחיל
מומשבלורנלשאשיחלאחבש
איאשבשהרקיהמאובלמולש

אֹוָתם ׁשֹוְררּו  יִרים שֶׁ מֹות ַהשִּׁ ל שְׁ ים שֶׁ לִּ ְפזֶֹרת ֶאת ַהמִּ תֹוְך ַהתִּ שּׂו בְּ ַחפְּ

ְזּכּו... ְלחּו ְואּוַלי תִּ ְפזֶֹרת, שִׁ תֹוְך ַהתִּ יפּו בְּ ת, ַהקִּ בָּ שַׁ ֲאבֹוֵתינּו בְּ

ִאם ֶאְׁשְמָרה, ֲאדֹון ַהֹּכל, ְּבִחיֵרי ֵאל, ִאם ַּתְחְּפָצה, ַאֲהַבת ָּדִוד, ֲאִני 
ֶאְׁשַאל, ְּביֹום ַׁשָּבת, יֹום ַׁשָּבת, ֵמֵאין סֹוף, ַמה ָיְקָרה ַׁשָּבת, ִלְקַראת 
ַׁשָּבת, ְׁשָבח ֵאל ַחי, ַׁשָּבת ְמנּוָחה, ָׁשלֹום ָלבֹוא ַׁשָּבת, ְלֵנר ְוִלְבָׂשִמים.


