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מו“ר הגאון הגדול הרב ָרצוֹן ֲערו ִּסי
ׁש ָעה ְּב ָאב ִמ ֵּליל ַה ֵּס ֶדר
נִש ַּת ּנָה ֵליל ִּת ְ
ׁ
ַמה ְ
ְיל ִָדים י ְָק ִרים וַ חֲ בִ יבִ ים,
אַ ֶּתם ּבְ וַ ַּדאי זוֹכְ ִרים אֶ ת לֵיל הַ ּסֵ דֶ רּ ,בְ וַ ַּדאיּ ,כִ י ֹלא ׁשוֹכְ ִחים
בּוׁשים חֲ גִ יגִ יתׁ ,שֻ לְ חָ נוֹת
ַל ְילָה ָּכזֶה ,אוֹרוֹת נְ גו ִֹהים ּבְ בֵ ית הַ ּכְ נֶסֶ ת ּובַ ּבַ יִת ,לְ ִ
עֲ רּוכִ יםִׂ ,ש ְמחָ ה וְ ָׂשׂשוֹן לְ ֻכּלָם ,וְ אַ ֶּתם הַ ְּיל ִָדים ּבְ מֶ ְרּכַז הַ ִּׂש ְמחָ ה וְ הַ הו ָֹדָאה לַה’,
ׁשוֹאֲ לִ ים מַ ה נִ ְׁש ַּתּנָה הַ ַּל ְילָה הַ ּזֶה ִמּכָל הַ ּלֵילוֹת.
וְ עַ ָּתה ְילָדֵ ינּו הַ חֲ בִ יבִ ים ,לֵיל ִּת ְׁשעָ ה ּבְ ָאב ִמ ְת ָק ֵרב ,עֶ צֶ ב וְ ַק ְדרּותּ ,בְ עֶ ֶרב
עּודה הַ ּמַ פְ סֶ ֶקת הַ ּכֹל עָ לּובַ ,רק ַּתבְ ִׁשיל אֶ חָ דֹ .לא אוֹכְ לִ ים ּבְ יַחַ ד
ִּת ְׁשעָ ה ּבְ ָאב ּבַ ְּס ָ
ּגּומי וְ ֹלא נַעֲ לֵי עוֹר ,הוֹלְ כִ ים
בּוׁשים ּכַאֲ בֵ לִ ים ,נַעֲ לֵי ִ
ּכְ דֵ י ֶׁשֹּלא י ְִצטָ ְרכּו לְ זַּמֵ ן ,לְ ִ
ָארץ ּכְ מ ֹו אֲ בֵ לִ ים,
מּומים ,אֵ ין ּכִ ְסאוֹת ,יו ְֹׁשבִ ים עַ ל הָ ֶ
לְ בֵ ית הַ ּכְ נֶסֶ ת ,אוֹרוֹת עֲ ִ
ּומק ֹונֵן,
ארי ,קוֹל ּכָאּוב ּומַ חֲ ִריד ְ
עֲ טּופִ ים ּבְ טַ ּלִ יתוֹת ,לְ פֶ ַתע ּבו ֵֹקעַ קוֹל ֹו ֶׁשל הַ ּמָ ִ
“עַ ל נְ הָ רוֹת ּבָ בֶ ל ָׁשם י ַָׁשבְ נּו ּגַם ּבָ כִ ינּו” ,וְ כָל הַ ִּצּבּור ִעּמ ֹו ּבְ יַחַ ד ְמקוֹנְ נִ ים ִמּלָה
“מזְ מוֹר לְ ָאסָ ף” ּבְ קוֹל קו ֵֹרעַ לֵב .לְ ַאחַ ר ִמּכֵן
ִמּלָה ,הֲ בָ ָרה הֲ בָ ָרה ,וְ או ְֹמ ִרים ִ
הַ ְּׁשלִ יחַ ִצּבּור ִמ ְתּפַ ּלֵל עַ ְרבִ ית ּבְ קוֹל ָׁשבּור וְ כָנּועַ ְמאֹ ד .לְ ַאחַ ר הַ ְּתפִ ּלָה יו ְֹׁשבִ ים
ּומקוֹנְ נִ ים ִקינַת אֵ יכָה ,וְ ִקינַת עֲ ֶׂש ֶרת הֲ רּוגֵי ְמלּוכָה ,וְ הַ ִּסּפּור הַ ּנו ָֹרא
עַ ל הָ ִר ְצּפָ ה ְ
ארי אוֹמֵ ר ּבְ קוֹל ּבְ כִ ּיָה ּכְ ֶׁשהּוא ּדוֹמֵ עַ  ,אֶ ת ִמנְ יַן
ֶׁשל חַ ּנָה וְ ִׁשבְ עַ ת ּבָ נֶיהָ  .וְ הַ ּמָ ִ
הַ ָּׁשנִ ים לְ חֻ ְרּבַ ן ּבַ יִת ֵׁשנִ י ,וְ אֶ ת ִמנְ יַן הַ ָּׁשנִ ים לְ חֻ ְרּבַ ן ּבַ יִת ִראׁשוֹןּ .כִ י לְ פִ י הַ ּמָ ס ֶֹרת
ֶׁשּלָנּו אֲ בו ֵֹתינּו ּגָלּו לְ ֵתימָ ן ּכְ בָ ר ּבְ חֻ ְרּבַ ן ּבַ יִת ִראׁשוֹן.
ּומסַ ּי ְִמים ּבְ ִקינָה קו ַֹרעַ ת לֵב “עַ ל
ּומכַּבִ ים אֶ ת הָ אוֹר ּפְ ָרט לְ אוֹר ָקלּוׁשְ ,
ְ
ֹׁשְך”.
הֵ יכָלִ י ,חֶ בְ לִ י ּכְ נָחָ ׁש ה ֹולְֵךּ ,ולְ ִׁש ְממּות ִצּיוֹן אֵ ֵׁשב ּבַ ח ֶ
וְ ָאז אַ ֶּתם הַ ְּיל ִָדים הַ חֲ בִ יבִ יםּ ,כָל אֶ חָ ד י ְִׁשַאל ּבִ כְ אֵ ב ּובְ ַת ְדהֵ מָ ה אֶ ת ָאבִ יו,
מַ ה נִ ְׁש ַּתּנָה לֵיל ִּת ְׁשעָ ה ּבְ ָאב ִמּלֵיל הַ ּסֵ דֶ ר .וְ הָ אַ ּבָ א י ִָׁשיב ָלכֶםֶׁ ,שּבְ לֵיל הַ ּסֵ דֶ ר,
אֲ בו ֵֹתינּו ּבְ ִמ ְצ ַריִםָׁ ,שבּו ּבִ ְתׁשּובָ ה וְ חָ זְ רּו לֶאֱ הֹב אֶ ת ה’ ,וַ ה’ או ָֹתםּ ,כְ בָ נִ ים
אוֹהֲ בִ ים וַ אֲ הּובִ ים לַה’ .וְ ָלכֵן ּבְ כָל לֵיל סֵ דֶ רָ ,אנּו נוֹהֲ גִ ים ּכְ מ ֹו אֲ בו ֵֹתינּו ּבְ ִמ ְצ ַריִם,
לָׁשּוב ּולְ ִה ְתחַ ּבֵ ר לַה’ּ ,בְ ַאהֲ בָ ה ּובְ ִׂש ְמחָ ה.
אּולָם ּבְ לֵיל ִּת ְׁשעָ ה ּבְ ָאב ,לִ פְ נֵי ַאלְ פֵ י ָׁשנִ ים ,אֲ בו ֵֹתינּו עָ זְ בּו אֶ ת ּתו ַֹרת ה’,
וְ ִה ְתנַהֲ גּו חֲ לִ ילָהּ ,כְ מ ֹו הַ ּג ֹויִים .וְ ָלכֵן אֲ בו ֵֹתינּו נֶעֶ נְ ׁשּו
וְ גָלּו מֵ אֶ ֶרץ הַ ּקֹדֶ ׁשּ ,ובֵ ית הַ ִּמ ְק ָּדׁש הָ ִראׁשוֹן חָ ַרב .וְ ַאחַ ר
ּכְָך ּגַם הַ ּבַ יִת הַ ֵּׁשנִ י חָ ַרב .וְ ָלכֵן אֲ נ ְַחנּו ּבְ ִת ְׁשעָ ה ּבְ ָאב,
ּבְ כָל ִּת ְׁשעָ ה ּבְ ָאבִ ,מ ְתאַ ּבְ לִ ים עַ ל חֻ ְרּבַ ן הַ ִּמ ְק ָּדׁש ,וְ עַ ל
ּומעו ְֹר ִרים אֶ ת עַ ְצמֵ נּו ֶׁשּנָׁשּוב ּבִ ְתׁשּובָ הּ ,כְ דֵ י
הַ ּגָלּות ְ
יׁשי
ֶׁשּנִ ּגָאֵ ל ּגְ אֻ ּלָה ְׁשלֵמָ ה ,וְ יִּבָ נֶה ּבֵ ית הַ ִּמ ְק ָּדׁש הַ ְּׁשלִ ִ
ֶׁשֹּלא יֵחָ ֵרב לְ ע ֹולָם.
אֲ בָ ל ְילָדֵ ינּו הַ ּי ְָק ִרים וְ הַ חֲ בִ יבִ ים ,עָ לֵינּו ל ַָדעַ ת
ֶׁשהַ ּיֵצֶ ר הָ ָרע ְמבַ לְ ּבֵ ל או ָֹתנּוּ ,כִ י ּבָ רּוְך הַ ֵּׁשם יֵׁש ֶׁשפַ ע
וְ הַ ְצלָחָ ה ,אֲ בָ ל ַּדוְ ָקא ּבְ ֶׁשל ּכְָך ,יֵׁש מֵ ִא ָּתנּו ֶׁשאֵ ינָם
עו ְֹס ִקים ּבַ ּתו ָֹרה ,וְ יֵׁש ֶׁשאֵ ינָם ְמ ַקּי ְִמים ִמ ְצווֹת ,וְ יֵׁש
מֵ ַאחֵ ינּוֶׁ ,ש ִּמ ְתנַהֲ גִ ים ּכְ כָל ּג ֹויֵי הָ אֲ ָרצוֹת.
ָלכֵן ּבְ כָל ִּת ְׁשעָ ה ּבְ ָאבָ ,אנּו צָ ִמים ,מֵ עֶ ֶרב ִּת ְׁשעָ ה
ּבְ ָאב ,עַ ד מוֹצָ אֵ י ִּת ְׁשעָ ה ּבְ ָאב ,וְ ֹלא רוֹחֲ ִצים אֶ ת עַ ְצמֵ נּו
ּומבַ ּלִ ים רֹב
ּגּומיְ ,
ּכְ לָל ,וְ הוֹלְ כִ ים יְחֵ פִ ים א ֹו ִעם נַעֲ לֵי ִ
ּוק ִריַאת
ּומּלְ בַ ד ְּתפִ ּלָה עֲ צּובָ הְ ,
הַ ּיוֹם ּבְ בֵ ית הַ ּכְ נֶסֶ תִ ,
ּומקוֹנְ נִ ים.
ּוק ִריַאת הַ פְ טָ ָרה עֲ צּובָ ה ,יו ְֹׁשבִ ים ְ
ּתו ָֹרה ְ
יעים ּבַ ִּקינוֹת
יאים ָאנּו מַ ּגִ ִ
אֲ בָ ל לְ ִׂשיא הַ ִּׂש ִ
ֶׁשּלִ פְ נֵי ְק ִריַאת הַ ּתו ָֹרהּ ,כִ י ּבַ הֵ יכָל יֵׁש סֵ פֶ ר ּתו ָֹרה
ארי ְמק ֹונֵן
עָ טּוף ְׁשחו ִֹריםּ ,פו ְֹת ִחים אֶ ת הַ הֵ יכָל וְ הַ ּמָ ִ
ּבְ קוֹל ּבְ כִ ּיָה קו ֵֹרעַ לֵב ,וְ ִעם ְּדמָ עוֹת “סֵ פֶ ר ִא ְמ ֵרי ֶׁשפֶ ר
דּורה ,לָּמָ ה ִּתלְ ּבְ ִׁשי ּכְ מ ֹו
ִה ְתּפַ ּלֵׁש ּבָ אֵ פֶ רִ ,א ְמ ִרי ּתו ָֹרה הֲ ָ
ְׁשחו ָֹרה” .וְ הַ ּתו ָֹרה ּכְ ִאּלּו ְמ ִׁשיבָ ה לָנּו“ ,עַ ל ּכִ י אֲ נִ י
צּורה ,וָ אֶ ְתמַ ֵּׁשל ּבָ אֵ פֶ ר” .וְ ָאנּו ּפוֹנִ ים לַּתו ָֹרה
ּבְ גָלּות עֲ ָ

שליט“א

ׂ ָר ֵאל
אשית ְל ִי ְש
ׁ
ָרב ָה ִעיר ִק ְריַת אוֹנוֹ ָ -ח ֵבר מו ֶֹע ֶצת ָה ַר ָּבנת ָה ָר ִ
ֶׁש ִּת ְׁש ַּת ֵּתף ִא ָּתנּו ּבְ הֶ ְסּפֵ ד“ ,עַ ל חָ ְרּבַ ן ּפַ עֲ מַ יִםִ ,ספְ ִדי ּבַ ת יוֹמָ יִם ,אַ ּיֵה אֵ יפֹ ה חֲ כָמַ יְִך
ְמגַּלִ ים ָרזֵי סוֹדו ַֹתיְִךִ ...ספְ ִדי וְ הֵ ילִ ילִ יּ ,תו ָֹרה ְּת ִמימָ ה ,עַ ל ּבֵ ית הַ ִּמ ְק ָּדׁש”.
וְ אַ ֶּתם ְילָדֵ ינּו הַ חֲ בִ יבִ ים ,נִ ְדהָ ִמיםּ ,ובְ וַ ַּדאי ִּת ְׁשאֲ לּו ,מַ ּדּועַ ּכָל ָׁשנָה וְ ָׁשנָה ָאנּו
ּומ ְתאַ ּבְ לִ ים? וְ הַ ִאם יֵׁש עוֹד עָ ם ּכְ מ ֹו עַ ּמֵ נּו ֶׁש ִּמ ְתאַ ּבֵ ל עַ ל חֻ ְרּבַ ן הַ ִּמ ְק ָּדׁש ,וְ עַ ל
חוֹזְ ִרים ִ
עֲ זִ יבַ ת הַ ּתו ָֹרה? וְ הַ ְּתׁשּובָ הְ ,ילָדֵ ינּו הַ חֲ בִ יבִ יםָ ,אכֵן אֵ ין עוֹד עָ ם ּכְ מ ֹו עַ ּמֵ נּוּ ,כִ י אֲ נ ְַחנּו
נוֹעַ ְדנּו לִ ְהיוֹת עַ ם ָקדוֹׁש .וְ כָל ּדוֹר ֶׁשּטֶ ֶרם נִ בְ נָה הַ ִּמ ְק ָּדׁש ּבְ יָמָ יו ,הּוא ּכְ ִאּלּו חָ ַרב ּבְ יָמָ יו.
ּומּׁשּום ּכְָך ֹלא נ ְֶח ַּדל ִמּלְ ִה ְתאַ ּבֵ ל ּבְ עָ ְצמָ ה ַרּבָ ה ּכָל ָׁשנָה עַ ל חֻ ְרּבַ ן הַ ִּמ ְק ָּדׁש ,עַ ד ֶׁשּנ ְַצלִ יחַ
ִ
לַחֲ זֹרֻּ ,כּלָנּוּ ,כָל עַ ּמֵ נּו ּבִ ְתׁשּובָ ה ְׁשלֵמָ ה ,וְ נִ ְתנַהֵ ג עַ ל ּפִ י ּתו ָֹר ֵתנּו הַ ְּקדו ָֹׁשה ,וְ נִ ְהיֶה עַ ם
ַארצֵ נּו הַ ְּקדו ָֹׁשה,
ָקדוֹׁש .וְ ָאז יִּבָ נֶה הַ ִּמ ְק ָּדׁשֶׁ ,שֹּלא יֵחָ ֵרב לְ ע ֹולָםּ .וכְ מ ֹו ֶׁשּזָכִ ינּו וְ ַׁשבְ נּו לְ ְ
אתנּו
ַאחֲ ֵרי ַאלְ פֵ י ְׁשנוֹת ּגָלּותּ ,כֵן נִ זְ ּכֶה ּבְ עֶ זְ ַרת ה’ לָׁשּוב ּבִ ְתׁשּובָ ה ְׁשלֵמָ הּ ,כִ ימֵ י צֵ ֵ
ִמ ִּמ ְצ ַריִם ,א ֹו ָאז יִּבָ נֶה ּבֵ ית הַ ִּמ ְק ָּדׁש ,וְ יוֹם ִּת ְׁשעָ ה ּבְ ָאב יַהֲ פֹ ְך לִ ְהיוֹת לְ יוֹם ָׂשׂשוֹן
וְ ִׂש ְמחָ הֶׁ .שּיִּבָ נֶה ּבֵ ית הַ ִּמ ְק ָּדׁש ּבִ ְמהֵ ָרה ּבְ יָמֵ ינּוָ .אמֵ ן.

ּך  -י.ש .חבארה
ֶּד ֶר ְך ֶא ֶרץ ו ְִחנּ ו ְ
ּומבָ ְרכִ ים הַ ּגְ דוֹלִ ים
לְ ַאחַ ר אֲ כִ ילַת ּפֵ רוֹת ְקלָיוֹת וֶאֱ גוֹזִ ים וכו' ,נו ְֹטלִ ים הַ ּי ַָדיִם ְ
עּודה ,א ֹו
ּגַם הַ ְּקטַ ּנִ ים .הַ ְּיל ִָדים מֻ זְ הָ ִרים ֶׁשֹּלא י ִָׂשיחּו א ֹו י ְִצעֲ קּו ּבְ תוְֹך הַ ְּס ָ
י ְִקחּו נ ֵַתח ּבָ ָׂשר ִמּבְ לִ י ֶׁשּיֵחָ לְ קּו לָהֶ םּ .גַם מֻ זְ הָ ר הַ ֶּילֶד ֶׁשֹּלא לִ פְ רֹס ּפְ רּוסָ ה
ּגְ ד ֹולָה וְ יַכְ נִ יס לְ תוְֹך ּפִ יוּ ,גַם ֶׁשֹּלא יִנְ ׁשְֹך הַ ּלֶחֶ ם ּבְ ִׁשּנָיוּ .בְ הֶ ְרּגֵל זֶה מַ ְמ ִׁשיְך
הַ ֶּילֶד עַ ד ֶׁשּיַזְ ִקין .הַ ִּמנְ הָ ג הַ ּזֶה נָהּוג ּגַם אֵ צֶ ל הַ ּבָ נוֹתִ .אּמָ ּה ְמחַ ֶּנכֶת או ָֹתּה
ּבְ דֶ ֶרְך אֶ ֶרץ ּובְ הַ נְ הָ גָה יָפֶ ה לְ ֵׁשם וְ לִ ְת ִהּלָה ,וְ ָאז
ּכְ ִמנְ הַ ג הָ אֵ ם נוֹהֶ גֶת הַ ּבַ ת.
ּבְ גִ יל ַרְך ָאב ְמחַ ּנְֵך ּבְ נ ֹו ּבְ ִמ ְצווֹתּ .בַ ְּת ִחּלָה ק ֹונֶה ל ֹו
ּבִ ְמקוֹם טַ ּלִ ית "מצנף" וְ ַלּגָדוֹל ִמּמֶ ּנּו ק ֹונֶה "סגאדה",
ּומנ ְַּׁש ָקם
יצית ,וְ הַ ֶּילֶד ָּת ִמיד זוֹכְ ָרם ְ
עו ֶֹׂשה לָהֶ ן ִצ ִ
וְ נוֹהֵ ג ּבָ הֶ ם ְקדֻ ָּׁשה וְ כָבוֹד וְ אֵ ינ ֹו מֵ ִסיחַ ַּד ְעּת ֹו מֵ הֶ ם.
יצית ,וְ ִאם יָצָ א
ָּת ִמיד נִ זְ הָ ר ֶׁשֹּלא יֵצֵ א לַחּוץ ּבְ לִ י ִצ ִ
יצית מַ ְרגִ יׁש ּבְ עַ ְצמ ֹו חֶ ְסרוֹן ּונְ ִחיתּות.
לַחּוץ ּבְ לִ י ִצ ִ
ּכְ ֶׁשהַ ֶּילֶד יוֹדֵ עַ לִ לְ מֹ ד וְ לִ ְקרֹא ּבַ הֲ בָ נָה ּומַ ְמ ִׁשיְך לְ ַקּיֵם
הַ ִּמ ְצווֹתָ ,אז ָאבִ יו ק ֹונֶה ל ֹו ְּתפִ ּלִ ין ִמּבְ לִ י לְ ִה ְתחַ ֵּׁשב
ּבְ גִ ילוֹ .הָ ָאב קוֹבֵ עַ זְ מָ ן הַ ְתחָ לַת הַ ּנָחַ ת ְּתפִ ּלִ ין ִאם
הַ ֶּילֶד יוֹדֵ עַ לְ ָׁש ְמ ָרן וְ לִ נְ הֹג ּבָ הֶ ן ְקדֻ ָּׁשה .הַ ּבֵ ן מַ ְמ ִׁשיְך
יוֹם יוֹם לְ ִה ְתּפַ ּלֵל ּבָ הֶ ן וְ ׁשו ְֹמ ָרן לְ ָת ִמיד.
חוֹבַ ת הָ ָאב לְ הַ ְרגִ יל אֶ ת ּבְ נ ֹו לָבֹ א ִעּמ ֹו לְ בֵ ית
הַ ּכְ נֶסֶ תְ .מקוֹמ ֹו יָדּועַ  ,יו ֵֹׁשב לִ פְ נֵי ָאבִ יו ,מַ ּבִ יט אֶ ל
הַ ּסֵ פֶ ר ּובְ יָד ֹו מַ ְצּבִ יעַ (" ְי ַכּוֵ'ט") קו ֵֹרא ְק ִריַאת ְׁשמַ ע,
ּומ ְתּפַ ּלֵל ּבְ אֵ ימָ ה ּובְ י ְִרָאה.
ע ֹונֶה ָאמֵ ן עַ ל ּכָל ּבְ ָרכָה ִ
מֻ זְ הָ ר ֶׁשֹּלא יָרּוץ וְ ֶׁשּיִנְ הַ ג ְקדֻ ָּׁשה ּבְ בֵ ית הַ ּכְ נֶסֶ ת.
וְ ָככָה מַ ְמ ִׁשיְך ּבְ ִחּנּוכ ֹו עַ ד סוֹף יָמָ יו .הֶ ְרּגֵלִ ים אֵ ּלֶה
נַעֲ ִׂשים ַל ֶּילֶד ּבְ מֶ ֶׁשְך יְמֵ י חַ ּיָיו ּכְ חוֹבָ ה עַ ד ֶׁש ִּמ ְתּבַ ּיֵׁש
לַעֲ זֹב או ָֹתם ,א ֹו ַאף חֵ לֶק מֵ הֶ ם.

ֻט ל ְּכ ב וֹד ֵּב ית ַמ ֲא ָו יֵנ ּו "
"ע ל זֶה ָה יָה ָד וֶה ִל ֵּב נ ּו א וֹיִּ .כ י נ ַּ
ַ

ְענְׁשוֹ
אסי צו ֵֹרר ַה ּיְהו ִּדים ו ָ
ִק ַּד ִ

(עפ"י הרב שלום קורח ,בספרו 'רוגז הזמן' ויצא לאור בקרוב בספר "אגדות תימן)

אּדי צַ ְ'ה ְר" עַ ל יַד ּכ ֶֶרם ֶׁשל ּגוֹי
ַאלּׁשיְְך הַ ּלֵוִ י ּבַ ּנַחַ ל הַ ּנִ ְק ָרא "וַ ִ
ַ
ּכ ֶֶרם נ ְֶחמָ ד ּבְ יו ֵֹתר הָ יָה לְ ַרּבִ י ַאבְ ָרהָ ם
יקה ּבֵ ינֵיהֶ ם אֵ לָא ּגָדֵ רּ .כ ְַרמ ֹו ֶׁשל הַ ּגוֹי הָ יָה ּכָחּוׁש ,וְ ִאּלּו הַ ּכ ֶֶרם ֶׁשל הָ ָרב
אֶ חָ ד ,וְ ֹלא הָ י ְָתה מַ פְ ִס ָ
הָ יָה טוֹב ְמאֹ ד .וְ הָ יּו אֶ ְׁשּכוֹלוֹת יו ְֹר ִדים ִמּכ ְַרמ ֹו ֶׁשל הָ ָרב אֶ ל ּתוְֹך ּפַ ְרּדֵ ס הַ ּגוֹי ,וְ הָ יּו ְמבַ ּי ְִׁשים ּבְ ִטיבָ ם
יעּותם נִ ּכ ֶֶרת לָעַ יִן.
אֶ ת הָ אֶ ְׁשּכוֹלוֹת ֶׁשל הַ ּגוֹיֶׁ ,שהָ יּו לְ עֻ ּמָ ָתם ּכְ ֹלא הָ יּוּ ,וגְ ִר ָ
אסי" .הַ ִּמ ְׁשנֶה הַ ּזֶה
ּוׁשמ ֹו "ַאלְ ִק ַּד ִ
ּפַ עַ ם ַאחַ ת הָ יָה ְמטַ ּיֵל ּבַ ּנַחַ ל הַ ּזֶה ּבֵ ין הַ ּכְ ָר ִמים ,הַ ִּמ ְׁשנֶה לַּמֶ לְֶך ְ
ְהּודים וְ עֵ ינ ֹו צָ ָרה ּבָ הֶ ם .הּוא ִהּגִ יעַ אֶ ל הַ ּכ ֶֶרם הַ ּזֶה ֶׁשל הַ ּגוֹי,
הָ יָה לִ ּב ֹו מָ לֵא אֵ יבָ ה וְ ִׂשנְ ָאה עַ ל הַ ּי ִ
ְׁשכֵנ ֹו ֶׁשל הָ ָרב ,וְ ָרָאה אֶ ְׁשּכוֹל עֲ נָבִ ים אֶ חָ ד ּגָדוֹל ,נ ְֶחמָ ד לְ מַ ְראֶ ה וְ טוֹב לְ מַ אֲ כָלִ ,מ ְׁש ַּתלְ ֵׁשל ּובָ א
ּומפָ אֵ ר לָאֵ ל אֲ ֶׁשר ּבְ ָראוֹ.
ִמּכ ְַרמ ֹו ֶׁשל הָ ָרב אֶ ל ּתוְֹך הַ ּפַ ְרּדֵ ס הַ ּזֶה ,וְ ִה ְת ִחיל ְמ ַׁשּבֵ חַ ְ
ְהּודי אֶ חָ ד מֵ חֲ ׁשּובֵ י צַ נְ עַ א".
ָאמרּו ל ֹו הָ עו ְֹמ ִדים ָׁשם" :הָ אֶ ְׁשּכוֹל ֶׁשאַ ָּתה רוֹאֶ ה הּוא מֵ הַ ּכ ֶֶרם ֶׁשל י ִ
ְ
ָאמרּו לוֹ" :יֵׁש וְ יֵׁש הַ ְרּבֵ ה" ,וְ ִה ְת ִחילּו לִ ְמנוֹת
ַארצֵ נּו"? ְ
ְהּודים ּכְ ָר ִמים ּבְ ְ
ָּתמַ ּה וְ ָאמַ ר" :וְ כִ י יֵׁש ַלּי ִ
ְהּודים ֶׁשּיֵׁש לָהֶ ם ּכְ ָר ִמיםּ .כֵיוָ ן ֶׁש ִהזְ ּכִ ירּו ל ֹו אֶ חָ ד ִמ ִּמ ְׁשּפַ חַ ת ּבֵ ית ַאלְ ַקאפֵ ח
ל ֹו אֶ ת ְׁשמוֹת הַ ּי ִ
אּדי צַ ְ'ה ְר" חָ זַר אֶ ל הַ ִּק ְריָה סָ ר וְ זָעֵ ף ,וְ ָׁשלַח לְ הָ בִ יא
"ק ְריַת ַאלְ ַקאּבֵ ל" הַ ְּסמּוכָה לְ "וַ ִ
הַ ּיו ְֹׁשבִ ים ּבְ ִ
"ׁשמַ ְע ִּתי ֶׁשּיֵׁש ָלכֶם ּכְ ָר ִמים",
אסיָ :
לְ פָ נָיו ִמּבֵ ית ַאלְ ַקאפֵ ח ,וְ אֶ חָ ד מֵ הֶ ם ּבָ א לְ פָ נָיוָ .אמַ ר ל ֹו ַאלְ ִק ַּד ִ
ְהּודים
ְהּודיּ" :כֵן אֲ דוֹנִ י ,יֵׁש ּבְ חַ ְסדֵ י ה' ּובְ חַ ְסדֵ י הַ ּמֶ לְֶך אֲ ד ֹונֵנּו"ָׁ .שַאל אוֹתוֹּ" :כְ לּום יֵׁש י ִ
ָאמַ ר ל ֹו הַ ּי ִ
"מנֵה לִ י ְׁשמו ָֹתם" ,וְ ִה ְת ִחיל ּכו ֵֹתב עַ ל ּפִ ְת ָקא.
"הין"ָ .אמַ ר ל ֹו הַ ּגוֹיְ :
אֲ חֵ ִרים ֶׁשּיֵׁש לָהֶ ם"? ָאמַ ר לוִֹ :
ְהּודים ֶׁשּיֵׁש לָהֶ ם ּכְ ָר ִמים
ְהּודי ִמּפְ נֵי אֵ ימַ ת מַ לְ כּות ֹלא יָכוֹל הָ יָה לְ כַחֵ ד ,וְ ִהּגִ יד ל ֹו אֶ ת ּכָל הַ ּי ִ
וְ הַ ּי ִ
ּבַ ּנַחַ ל ּובַ ִּק ְריָה ּובִ כְ פַ ר "ַאלְ ַרוְ צַ 'ּה" ,וְ עַ ל מַ ה ֶׁשּיֵׁש עוֹד ּבִ ְׁשָאר ְמקוֹמוֹת ָאמַ ר אֵ ין לִ י י ְִדיעָ ה.
ְהּודים ֶׁשּי ְִהיּו לָהֶ ם
ּבַ חֲ ז ָָרת ֹו אֶ ל צַ נְ עַ א ,נִ כְ נָס הַ ִּמ ְׁשנֶה לַּמֶ לְֶך ּופָ ַתח לַּמֶ לְֶך ּבִ ְדבָ ָריוֶׁ ,שאֵ ין ָראּוי ַלּי ִ
ָׂשדוֹת ּוכְ ָר ִמים ּכַחֲ ׁשּובֵ י הַ ּמֻ ְסל ִֵמיםּ .ומַ ה עוֹד ,יֵׁש לָהֶ ם חֲ ִׁשיבּות יו ֵֹתר מֵ ִא ָּתנּו ,וְ אֵ ין ִמן הָ ָראּוי
ְהּודים מֻ פְ ָק ִעים ִמן
אֵ לָא ֶׁשּי ְִהיּו ּבְ ֵׁשפֶ ל הַ ּמַ ְד ֵרגָה ּפֶ ן יִגְ ּבַ ּה לִ ּבָ ם עֲ לֵיהֶ ם וְ י ְִמ ְרדּו עָ לֵינּו .וְ עוֹד הֲ ֵרי הַ ּי ִ
הַ ִּמ ִּסים הָ ְראּויִים לְ "בֵ ית ַאלְ מַ אל" [=לְ אוֹצַ ר הַ ּמֶ לְֶך] ,וְ ִאם ּכֵן מַ פְ ִסיד ּבֵ ית ַאלְ מַ אל מֵ חֲ מַ ת ִקנְ ָינָם.
וְ עוֹד ִע ְרּבּובִ ים ּכָאֵ ּלֶה ִּדּבֵ ר ,עַ ד ֶׁש ָּׁשמַ ע ל ֹו הַ ּמֶ לְֶך וְ נ ַָתן ל ֹו ְרׁשּות לַעֲ ׂשוֹת ּכַּטוֹב ּבְ עֵ ינָיוּ ,כְ דֶ ֶרְך ֶׁשּפִ ָּתה
הָ מָ ן לַאֲ חַ ְׁשוֵרוֹׁש עַ ד ֶׁשָאמַ ר "וְ הָ עָ ם לַעֲ ׂשוֹת ּב ֹו ּכַּטוֹב ּבְ עֵ ינֶיָך".
ִמּיָד ּבְ יוֹם ִׁש ִּׁשי ָׁשלַח וְ הֵ בִ יאּו לְ פָ נָיו אֶ ת ִמי ֶׁשּמָ ְצאּו ִמּבַ עֲ לֵי הַ ּכְ ָר ִמים ,וְ הֵ חֵ ל לַעֲ רְֹך ִּדין לִ פְ נֵיהֶ ם:
אתם אֶ ת
"עַ ָּתה נו ַֹדע לִ י ֶׁשּיֵׁש ָלכֶם ּכְ ָר ִמים ּכַחֲ ׁשּובֵ י מֻ ְסלְ מֵ י צַ נְ עַ אּ ,ומַ ּדּועַ מֶ ֶׁשְך ּכַּמָ ה ָׁשנִ ים ֹלא הֲ בֵ ֶ
הַ ּמַ ס הַ ָּקבּועַ לְ בֵ ית ַאלְ מַ אל ,עַ ָּתה ּבֹאּו וְ עָ ׂשּו חֶ ְׁשּבוֹן וְ ַׁשּלְ מּו עַ ד ּפְ רּוטָ ה ַאחֲ ר ֹונָה".
הֵ ם ִה ְרּגִ יׁשּו ּבְ עָ ְרמָ ת ֹו אֵ יְך הּוא ּבָ א לְ הו ִֹציא ִמ ַּתחַ ת י ָָדם אֶ ת ּכ ְַרמֵ יהֶ ם ּבְ טַ עֲ נָה זוֶֹׁ ,שהֲ ֵרי ֹלא י ְַסּפִ יק
ְמ ִחיר הַ ּכ ֶֶרם ּכֻּל ֹו לְ ַת ְׁשלּום מַ ס ּבֵ ית ַאלְ מַ אל עַ ל ּכָל הַ ָּׁשנִ יםֶׁ ,שהּוא ּבָ א לְ חַ ּדֵ ׁש עֲ לֵיהֶ ם עַ ָּתה.

וְ עָ נּו לוֹ" :עַ כְ ָׁשיו יוֹם ִׁש ִּׁשי וְ הּוא ָלכֶם קֹ דֶ ׁש וְ ֹלא עֵ ת לַעֲ ׂשוֹת ּב ֹו ִּדיןּ ,ולְ מָ חָ ר ַׁשּבַ ת קֹ דֶ ׁש לָנּו וְ ֹלא
י ִָּתכֵן לַעֲ מֹ ד ּבַ ִּדין ,אֲ בָ ל ּבְ יוֹם ִראׁשוֹן ִהנְ נּו ְמזֻּמָ נִ ים לְ פָ נֶיָך".
ּומצָ אּוהּו ּבְ בֵ ית הַ ּכְ נֶסֶ ת ,וְ עָ ְמדּו
ּבַ חֲ ז ָָר ָתם ִמן הַ ְּמ ִדינָה מֵ אֵ ת ּפְ נֵי הַ ִּמ ְׁשנֶהּ ,בָ אּו אֶ ל הָ ָרב ַאבְ ָרהָ םְ ,
ָׁשם ּכְ נֶגְ ּד ֹו ּבֶ חָ צֵ ר .הּוא הֵ בִ ין ּכִ י הֵ ם רו ִֹצים לְ ַדּבֵ ר ִאּתוֹ ,יָצָ א וְ עָ מַ ד לִ פְ נֵיהֶ ם וְ ָאמַ ר לָהֶ םּ" :כִ ְמדֻ ּמֶ ה
"הין" ,וְ ִסּפְ רּו ל ֹו אֶ ת ּכָל הַ ְּמאֹ ָרעָ .אמַ ר לָהֶ ם" :י ְִהיֶה ּבְ חֵ ֶרם
ָאמרּו לוִֹ :
לִ י ֶׁשּיֵׁש ּבְ פִ יכֶם ְּדבָ ִרים"ְ .
ְהּודים ּבְ יָגוֹן ּובְ צַ עַ ר לְ ַׁשּבָ ת ,אֲ בָ ל ִׁשבְ תּו
ִמי ֶׁשּיו ִֹציא ֵׁשמֶ ץ ָּדבָ ר ִמּזֶה הַ ּיוֹם ּומָ חָ רֶׁ ,שֹּלא ִיּכָנְ סּו הַ ּי ִ
ּבְ ָׁשלוֹם ּובְ יוֹם ִראׁשוֹן נִ ְראֶ ה מַ ה י ְִהיֶה ִמ ְׁשּפַ ט הַ ּגְ ז ֵָרה".
"רּבו ַֹתיַ ,אל יֵצֵ א
ּבַ ּיוֹם ַׁשּבַ ת קֹ דֶ ׁש לְ ַאחַ ר ְּתפִ ּלַת ַׁשחֲ ִרית ,עָ מַ ד עַ ל ּפֶ ַתח ּבֵ ית הַ ּכְ נֶסֶ ת וְ ָאמַ רַ :
ִאיׁש ִמּכֶם לְ אֵ יזֶה צ ֶֹרְך ,אֲ בָ ל הֱ יּו ְמזֻּמָ נִ ים לְ מַ ה ֶׁשאֹ מַ ר"ְׁ .שלִ יחַ ִצּבּור הו ִֹציא סֵ פֶ ר ּתו ָֹרה לִ ְקרוֹת
"רּבו ַֹתיּ ,כַּוְ נּו ַּד ְע ְּתכֶם לְ ַד ְע ִּתי"ּ .פָ ַתח
ּומּיָד עָ מַ ד הָ ָרב אֵ צֶ ל הַ ֵּתבָ ה וְ ָאמַ רַ :
ּב ֹו וְ ִהּנִ יח ֹו עַ ל הַ ֵּתבָ הִ ,
יתתוֹ" .וְ כָל הַ ָּקהָ ל עָ נּו ָאמֵ ן ּבְ כַּוָ נַת הַ ּלֵבּ .פָ ְתחּו סֵ פֶ ר ּתו ָֹרה וְ ָק ְראּו וְ ג ְָמרּו
ַאסּכ ָָרה ְּתהֶ א ִמ ָ
וְ ָאמַ רּ" :בְ ְ
ּכָל הַ ּסֵ דֶ ר.
אסי ,הַ ִּמ ְׁשנֶה לַּמֶ לְֶך הַ ּזֶה ,רּוחַ
ּבְ או ָֹתּה ָׁשעָ ה עַ ְצמָ ּהּ ,בְ יוֹם ַׁשּבַ ת קֹ דֶ ׁש ּבְ ַׁשחֲ ִרית ,נִ כְ נְ סָ ה ּבְ ִק ַּד ִ
אּדי צַ ְ'ה ְר" לַּכְ ָר ִמים ,וְ ִהּנָם ּבו ְֹצ ִריםָ .אמַ ר
ְּתזָזִ ית .הּוא ָרכַב עַ ל ּפִ ְרּד ֹו וְ הֵ ִאיץ ּבָ ּה ּבְ ִׁשּגָעוֹן אֶ ל "וַ ִ
ָאמרּו ל ֹו הַ ּבו ְֹצ ִרים" :יֹאכַל אֲ ד ֹונֵנּו ּכְ נַפְ ְׁשָך ָׂשבְ עֶ ָך"ָ .אמַ ר לָהֶ ם:
לָהֶ ם" :אֲ נִ י צָ ִריְך לֶאֱ כֹל עֲ נָבִ ים"ְ .
ָאמרּו לוֹ" :אֲ נ ְַחנּו נִ בְ צֹר וְ נַּנִ יחַ לְ פָ נֶיָך וֶאֱ כֹל
"ֹלא מֵ אֵ ּלּו אֲ נִ י רוֹצֶ ה אֵ לָא מֵ או ָֹתם ֶׁשעֲ ַדיִן ּבִ ְמחֻ ּבָ ר"ְ .
ּכְ אַ ּוַ ת נַפְ ְׁשָך"ָ .אמַ ר לָהֶ ם" :לָאו ,אֲ נִ י רוֹצֶ ה לִ נְ ׁשְֹך או ָֹתם ּבִ ְמחֻ ּבָ ר"ִ .הפְ ִצירּו ּב ֹו לְ בַ ל י ְַט ִריחַ עַ ְצמוֹ,
וְ ֹלא ָאבָ ה ,וְ ִהּנִ יחּוהּו לַעֲ ׂשוֹת ּכִ ְרצוֹנוֹ.
הּוא ִחּפֵ ׂש ּבֵ ין הַ ּכְ ָר ִמים אֶ ְׁשּכוֹל ֶׁשּי ְִמצָ א חֵ ן ּבְ עֵ ינָיוּ ,וכְ ֶׁשּמָ צָ א ִה ְתנַּפֵ ל עַ ל הַ ּגֶפֶ ן לִ נְ ׁשְֹך אֶ ת הָ אֶ ְׁשּכוֹל
ּבְ ִׁשּנָיו ּבְ ַרעַ בְ ָּתנּות ַּכ ֶּכלֶב ,וְ ִהּנֵה נִ ְת ַקע עֵ ץ ּבְ בִ ְטנ ֹו וְ נ ַָקב אֶ ת ּבְ נֵי מֵ עָ יו ,וְ נָפַ ל ָׁשדּוד ּבַ ּכ ֶֶרם ּומֵ ת.
הָ ָר ִצים ִמהֲ רּו לָבֹ א אֶ ל צַ נְ עַ א ,וְ ִסּפְ רּו לַּמֶ לְֶך ּכְָך וְ כְָך אֵ ַרע ל ִַּמ ְׁשנֶהּ .כִ ְׁשמֹ עַ הַ ּמֶ לְֶך אֶ ת אֲ ֶׁשר אֵ ַרע לוֹ,
ְהּודים .הּוא נִ ְת ַקּנֵא עַ ל
ִהּכָהּו לִ ּב ֹו וְ ָאמַ ר לְ עַ ְצמוֹ" :זֶהּו ּגְ מּול ֹו עַ ל אֲ ֶׁשר ּבִ ֵּקׁש לִ ְׁשֹלחַ יָד ּבְ מָ מוֹן הַ ּי ִ
ְּדבַ ר הַ ּכ ֶֶרם ,וְ נִ פְ ְרעּו ִמּמֶ ּנּו עַ ל יְדֵ י ּכ ֶֶרם" ,וְ גַם הּוא חָ ַדל מֵ או ָֹתּה הַ ּגְ ז ֵָרה.
ְהּודים הַ ּנִ ְתּבָ ִעים הָ הֵ ם ,הָ לְ כּו לְ פִ י ּתֻ ּמָ ם ּבְ יוֹם ִראׁשוֹן אֶ ל הַ ְּמ ִדינָה ,לַּמוֹעֵ ד אֲ ֶׁשר
ּבַ עֲ לֵי הַ ּכְ ָר ִמים הַ ּי ִ
ּוׁשָאלּוםָ" :אנָה הוֹלְ כִ ים ּכָל זֹאת הַ ְּק ִהּלָה הַ ּגְ ד ֹולָה?"ִ .סּפְ רּו
ָקבְ עּוּ ,ובְ עו ָֹדם ּבַ ּדֶ ֶרְך ּפְ גָׁשּום ּג ֹויִם ְ
ָאמרּו לָהֶ ם הַ ּג ֹויִם" :אֵ ין ָלכֶם עוֹד צ ֶֹרְך ּבַ הֲ לִ יכָה זוֹ ,אֱ ֹלהֵ יכֶם ּכְ בָ ר ָּדן
ְהּודים אֶ ת הָ ִענְ יָןְ .
לָהֶ ם הַ ּי ִ
ְהּודים ,וְ אֵ ּלֶה ִסּפְ רּו לָהֶ ם ּכָל אוֹת ֹו הַ ְּמאֹ ָרע ֶׁשל הַ ִּמ ְׁשנֶה לַּמֶ לְֶך.
ִּדינְ כֶם"ּ" .כֵיצַ ד"? ָׁשאֲ לּו הַ ּי ִ
ְהּודיּ ,ובִ ְּקׁשּו ִמּמֶ ּנּו לִ ְמּכֹר
ּבְ ָׁש ְמעָ ם ּכְָך ,נָטּו ִמן הַ ּדֶ ֶרְך ּופָ נּו ּדֶ ֶרְך ׁשּוק הַ ּבְ הֵ מוֹת ,מָ ְצאּו ָׁשם ַקּצָ ב י ִ
עּודה,
לָהֶ ם ְׁשנֵי ּגְ ָדיֵי ִעּזִ ים טוֹבִ ים ,וְ יוֹלִ יכֵם אֶ ל ּבֵ ית הָ ָרב לְ ָׁש ְחטָ ם ָׁשם ,וִ ינ ְַּתחֵ ם וִ יכִ ינֵם לְ צ ֶֹרְך הַ ְּס ָ
וְ כֵן עָ ָׂשה.
עּודת
ּבִ ְראוֹת הָ ָרב אֶ ת הַ ַּקּצָ ב וְ הַ ּגְ ָדיִים ּבְ בֵ יתוֹ ,הֵ בִ ין ֶׁשּוַ ַּדאי נַעֲ ָׂשה ָׁשם נֵס ,וְ הַ ּיוֹם ּבָ ִאים לַעֲ ׂשוֹת ְס ַ
ֶׁשבַ ח וְ הו ָֹדָאה לַּמָ קוֹם .וְ ָלכֵן הֵ כִ ין עַ ְצמ ֹו לָאו ְֹר ִחים הַ ּבָ ִאים.
ַארּבָ ִעים ִאיׁש ,וְ עָ ׂשּו ִמ ְׁש ֶּתה
עּודה ,נִ ְת ַקּבְ צּו ּכָל ּבַ עֲ לֵי הַ ּכְ ָר ִמים לְ בֵ יתוֹ ,יו ֵֹתר מֵ ְ
ּכְ ֶׁש ִהּגִ יעַ זְ מָ ן הַ ְּס ָ
ּגָדוֹל עַ ל הַ ּנֵסּ .ובְ ִמ ְׁש ֵּתה הַ ַּייִן הָ יָה אוֹמֵ ר הַ ּׁשו ֶֹתהָ" :ארּור ּפְ לוֹנִ י" וְ הַ ְּמסֻ ּבִ ין עוֹנִ ין ַאחֲ ָריו" :י ִָּׁשחֲ קּו
ּפּורים לוֹמַ ר עַ ל הַ ּכוֹס "ָארּור הָ מָ ן" .וְ נ ְָתנּו ּתו ָֹדה וְ ֶׁשבַ ח
ֵיהּנָם" ּכְ דֶ ֶרְך ֶׁשּנוֹהֲ גִ ים ּבְ יוֹם ִ
עַ ְצמו ָֹתיו ּבְ ג ִ
ַארצ ֹו יָצָ אּו ,וְ כָל
ָאמ ָרם "עַ ם ה' אֵ ּלֶה ּומֵ ְ
לַה' ֶׁש ִּקּבֵ ל ְּתפִ ּל ָָתם וְ ִקּדֵ ׁש ְׁשמ ֹו לְ עֵ ינֵי הַ ּג ֹויִםּ ,בְ ְ
הַ ּנ ֹוגֵעַ ּבָ הֶ ם ּכְ נ ֹוגֵעַ ּבְ בָ בַ ת עֵ ינ ֹו וְ ֹלא יִּמָ לֵט".

ּבְ עֶ ֶרב ִּת ְׁשעָ ה ּבְ ָאב אוֹכְלִים ֻּכּלָם ִמּבְ עוֹד יוֹםּ ,ובָ ִאים לְבֵית הַ ּכְ נֶסֶ ת.
ּגּומי ֹלא נָעֲלּו.
נְּדל ,וַאֲ פִ ּלּו נַעֲ לֵי ִ
נְעילַת הַ ּסַ ָ
חֱמירּו ּבִ ִ
וְ יֵׁש ֶׁשהֶ ִ
כְריזִים
לְַאחַ ר ְּתפִ ּלַת עַ ְרבִ ית קו ְֹר ִאים אֶ ת ְמגִ ּלַת אֵ יכָה וְ הַ ִּקינוֹתּ ,ומַ ִ
לְחֻרּבַ ן ּבֵית הַ ִּמ ְק ָּדׁש .לְַאחַ ר ִמּכֵן יו ְֹצ ִאים לַחֲצַ ר ּבֵית
עַ ל ִמנְ יַן הַ ָּׁשנִים ְ
לְׁש ֵּתף
עֲרבִ יתּ ,בִ כְדֵ י ַ
ּומקוֹנְנִים ִקינָה עַ ל חַ ּנָה וְ ִׁשבְ עַ ת ּבָ נֶיהָ ּבַ ָ
הַ ּכְ נֶסֶ תְ ,
חֻרּבַ ן ּבֵית הַ ִּמ ְק ָּדׁשּ ,כִי הֵ ן אֵ ינָן ְמבִ ינוֹת אֶ ת
אֶ ת הַ ּנ ִָׁשים לִבְ ּכוֹת עַ ל ְ
לְׁשוֹן הַ ּקֹדֶ ׁש ּכָל ּכְָך.
לִקרֹא ּגַם אֶ ת סֵ פֶר ִאּיוֹב,
חֲרית ּבַ ּב ֶֹקר מו ִֹסיפִ ים ְ
לְַאחַ ר ְּתפִ ּלַת ַׁש ִ
לִתפִ ּלַת ִמנְחָ ה.
הֳריִםֶׁ ,שָאז הוֹלְכִים אֶ ל הַ ּבַ יִת וְ ָׁשבִ ים ְ
לק"י ְׁשעוֹת הַ ּצָ ַ
לק"יד
עַ
ּגִיׁשים הַ ּכֹל ֶׁש ְּק ֵרבִ ים ּובָ ִאים יְמֵ י
ּומּיוֹם ִּת ְׁשעָ ה ּבְ ָאב וָאֵ לְַך ,מַ ְר ִ
ִ
למניינם)
עד 10.8.18-למניינם)
עד-
(ממ--
ה.
ׁ13.7.18שּובָ
הַ ְּת

מי מנחות

מגילת אסתר  -צבעונית

ושאמי על פי
מקיףיע“א בלדי
פירושכל ק“ק תימן
כמנהג
גדוש
ונפלא,
המסורת המקובלת בידינו מפי זקני תימן וחכמיה
ורעיונותסופריםעלשורה מולכל
בחידושיםמול עמוד תיקון
עמוד מנוקד
התורה.
חומשי
פרשיות חמשת
“חלק הדקדוק“
שורות-המלך .כולל:
שורה 21
בסוףערוך ע“י
תיבותהמגילה
סדר קריאת
זצוק“ל,
הספר.
ראשי
למהרי“ץלוח
כולל
הרה“ג פנחס קורח שליט“א וכן חילופי גרסאות
מאת הרה"ג יוסף רצון זצ"ל.
מהדורא חדשה צבעונית ומתוקנת.

גודל ספר  24ס”מ \  17ס”מ

גודל ספר  16ס”מ \  23ס”מ
ש"ח
במחיר
במחירשל:של :ש"ח
 15ש"ח
במקום80 :
במקום:
ש"ח

19
8

מוגבל ללקוחות פרטיים ולא למשווקים
למשווקים
המבצעמוגבל
המבצע
גמרהמלאי.
בלבד,עדעדגמר
התשע"חבלבד,
אב התשע”ז
פורים
ועד
המלאי.
ולחודש

לשבת ועוד.
מתקפלת לשבת
ועוד.
פלטה מתקפלת
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.
טל 03-6781444:ניידnosachteiman.co.il 053-3336661:
 052-6644363 ,08-9333130סניף יבנה ,קניון קנדי סנטר

את מוצרינו גם
מחלקת כתבי היד ב"נוסח תימן"ניתן להשיג
שימור ב:כתבי היד התימנים
למטרת

"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".

אּד ִמי וְהּו ְּבי ְִּדעַ ּלַ ם"
הַ ִּפ ְתּגָם ִּב ְמקֹורֹו הּוא" :יִמּוּת אֲ לַ ְ
 .1אֲ נִי הַ ּגֶבֶ ר ָראָ ה _ _ _ ְּב ֵׁשבֶ ט עֶ ְב ָרתֹו

גּורי ִמּסָ ִביב
ִּ .5ת ְק ָרא כְ יֹום _ _ _ _ ְמ ַ

ָּ .2ד ַרְך ַק ְׁשּתֹו _ _ _ _ _ נִ ּצָ ב י ְִמינֹו ּכְ צָ ר

הֹוׁשיבַ נִ י _ _ _ _ עֹולָ ם
ִ
ְּ .6ב ַמחֲ ַׁשּכִ ים

ְ _ _ _ _ _ _ .3טחֹון נ ָָׂשאּו ּונְעָ ִרים ּבָ עֵ ץ ּכ ָָׁשלּו

 .7אֵ ין ְמנַחֵ ם _ _ ּכָל אֹ יְבַ י ָׁש ְמעּו ָרעָ ִתי

 .4הָ אֹ כְ ִלים _ _ _ _ _ _ _ נ ַָׁשּמּו ּבַ חּוצֹות

את ְוי ְִהיּו ָכמֹנִי
 _ _ _ _ .8יֹום ָק ָר ָ

11 26 25

4 11 17 15 14

22 11 8 17 10 4

22 11 26 21 25 19 12

21 25 17 19

11 6 19 14

11 12

6 15 4 27

ִמצְ אּו אֶ ת הַ ִּפ ְתגָם הַ ִּמ ְס ַּת ֵּתר!
21 25

22 17 11

17 6 17 19

21 19 17 12 22 21 15 27

זוכה החודש

הַ ֶּילֶד הַ ּנ ִָעים מלאכי מלמד 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 ְׁשמּואֵ ל 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 אב

פורים
מבצע עד
אב
לחודש
מבצע
10.3.17 19.2.17

הַ ְׁש ִלימּו אֶ ת הַ ִּמ ִּלים ִמ ְּמגִ ּלַ ת אֵ יכָהִ ,מ ְלאּו אֶ ת הַ ִּמ ְׁש ְּבצֹות ,הַ ְת ִאימּו
ּותגַּלּו ַמה ּפֵ רּוׁש הַ ִּפ ְתגָם
ׁשּורת הַ ִּמ ְׁש ְּבצֹות ֶׁש ְּל ַמּטָ ה ְ
אֶ ת הַ ִּמ ְסּפָ ִרים ְל ַ
ימןִׁ .ש ְלחּו וְאּולַ י ִּתזְ ּכּו...
בֹותינּו ְּב ֵת ָ
הַ ָּׁשגּור ְּב ִפי אֲ ֵ

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

ׁש ָעה ְּב ָאב
ִּת ְ

