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לק”י

זמני כניסת ויציאת השבת

ְלַאַחר ֲאִכיַלת ֵּפרֹות ְקָליֹות ֶוֱאגֹוִזים וכו', נֹוְטִלים ַהָּיַדִים ּוְמָבְרִכים ַהְּגדֹוִלים 
ַּגם ַהְּקַטִּנים. ַהְּיָלִדים ֻמְזָהִרים ֶׁשֹּלא ָיִׂשיחּו אֹו ִיְצֲעקּו ְּבתֹוְך ַהְּסעּוָדה, אֹו 
ִיְקחּו ֵנַתח ָּבָׂשר ִמְּבִלי ֶׁשֵּיָחְלקּו ָלֶהם. ַּגם ֻמְזָהר ַהֶּיֶלד ֶׁשֹּלא ִלְפֹרס ְּפרּוָסה 
ְּגדֹוָלה ְוַיְכִניס ְלתֹוְך ִּפיו, ַּגם ֶׁשֹּלא ִיְנֹׁשְך ַהֶּלֶחם ְּבִׁשָּניו. ְּבֶהְרֵּגל ֶזה ַמְמִׁשיְך 
ַהֶּיֶלד ַעד ֶׁשַּיְזִקין. ַהִּמְנָהג ַהֶּזה ָנהּוג ַּגם ֵאֶצל ַהָּבנֹות. ִאָּמּה ְמַחֶּנֶכת אֹוָתּה 
ְוָאז  ְוִלְתִהָּלה,  ְלֵׁשם  ָיֶפה  ּוְבַהְנָהָגה  ֶאֶרץ  ְּבֶדֶרְך 

ְּכִמְנַהג ָהֵאם נֹוֶהֶגת ַהַּבת.
ְּבִגיל ַרְך ָאב ְמַחֵּנְך ְּבנֹו ְּבִמְצוֹות. ַּבְּתִחָּלה קֹוֶנה לֹו 
ִּבְמקֹום ַטִּלית "מצנף" ְוַלָּגדֹול ִמֶּמּנּו קֹוֶנה "סגאדה", 
ּוְמַנְּׁשָקם  זֹוְכָרם  ָּתִמיד  ְוַהֶּיֶלד  ִציִצית,  ָלֶהן  עֹוֶׂשה 
ְונֹוֵהג ָּבֶהם ְקֻדָּׁשה ְוָכבֹוד ְוֵאינֹו ֵמִסיַח ַּדְעּתֹו ֵמֶהם. 
ָּתִמיד ִנְזָהר ֶׁשֹּלא ֵיֵצא ַלחּוץ ְּבִלי ִציִצית, ְוִאם ָיָצא 

ַלחּוץ ְּבִלי ִציִצית ַמְרִגיׁש ְּבַעְצמֹו ֶחְסרֹון ּוְנִחיתּות.
ְּכֶׁשַהֶּיֶלד יֹוֵדַע ִלְלֹמד ְוִלְקֹרא ַּבֲהָבָנה ּוַמְמִׁשיְך ְלַקֵּים 
ַהִּמְצוֹות, ָאז ָאִביו קֹוֶנה לֹו ְּתִפִּלין ִמְּבִלי ְלִהְתַחֵּׁשב 
ִאם  ְּתִפִּלין  ַהָּנַחת  ַהְתָחַלת  ְזָמן  ְּבִגילֹו. ָהָאב קֹוֵבַע 
ַהֶּיֶלד יֹוֵדַע ְלָׁשְמָרן ְוִלְנֹהג ָּבֶהן ְקֻדָּׁשה. ַהֵּבן ַמְמִׁשיְך 

יֹום יֹום ְלִהְתַּפֵּלל ָּבֶהן ְוׁשֹוְמָרן ְלָתִמיד.
ְלֵבית  ִעּמֹו  ָלֹבא  ְּבנֹו  ֶאת  ְלַהְרִגיל  ָהָאב  חֹוַבת 
ַהְּכֶנֶסת. ְמקֹומֹו ָידּוַע, יֹוֵׁשב ִלְפֵני ָאִביו, ַמִּביט ֶאל 
ַהֵּסֶפר ּוְבָידֹו ַמְצִּביַע )"ְיַכֵּו'ט"( קֹוֵרא ְקִריַאת ְׁשַמע, 
עֹוֶנה ָאֵמן ַעל ָּכל ְּבָרָכה ּוִמְתַּפֵּלל ְּבֵאיָמה ּוְבִיְרָאה. 
ַהְּכֶנֶסת.  ְּבֵבית  ְקֻדָּׁשה  ְוֶׁשִּיְנַהג  ָירּוץ  ֶׁשֹּלא  ֻמְזָהר 
ָיָמיו. ֶהְרֵּגִלים ֵאֶּלה  ְוָכָכה ַמְמִׁשיְך ְּבִחּנּוכֹו ַעד סֹוף 
ַנֲעִׂשים ַלֶּיֶלד ְּבֶמֶׁשְך ְיֵמי ַחָּייו ְּכחֹוָבה ַעד ֶׁשִּמְתַּבֵּיׁש 

ַלֲעֹזב אֹוָתם, אֹו ַאף ֵחֶלק ֵמֶהם.

*לפי זמן ת”א.
לזמן ירושלים יש להוריד 
15 דקות לכניסת השבת,
לזמן חיפה להוריד 9 
דקות לכניסת השבת.

ְיָלִדים ְיָקִרים ַוֲחִביִבים,
ַאֶּתם ְּבַוַּדאי זֹוְכִרים ֶאת ֵליל ַהֵּסֶדר, ְּבַוַּדאי, ִּכי ֹלא ׁשֹוְכִחים 
ֻׁשְלָחנֹות  ֲחִגיִגית,  ְלבּוִׁשים  ּוַבַּבִית,  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ְנגֹוִהים  אֹורֹות  ָּכֶזה,  ַלְיָלה 
ֲערּוִכים, ִׂשְמָחה ְוָׂשׂשֹון ְלֻכָּלם, ְוַאֶּתם ַהְּיָלִדים ְּבֶמְרַּכז ַהִּׂשְמָחה ְוַההֹוָדָאה ַלה’, 

ׁשֹוֲאִלים ַמה ִנְׁשַּתָּנה ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ִמָּכל ַהֵּלילֹות.
ְיָלֵדינּו ַהֲחִביִבים, ֵליל ִּתְׁשָעה ְּבָאב ִמְתָקֵרב, ֶעֶצב ְוַקְדרּות, ְּבֶעֶרב  ְוַעָּתה 
ִּתְׁשָעה ְּבָאב ַּבְּסעּוָדה ַהַּמְפֶסֶקת ַהֹּכל ָעלּוב, ַרק ַּתְבִׁשיל ֶאָחד. ֹלא אֹוְכִלים ְּבַיַחד 
ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְצָטְרכּו ְלַזֵּמן, ְלבּוִׁשים ַּכֲאֵבִלים, ַנֲעֵלי ּגּוִמי ְוֹלא ַנֲעֵלי עֹור, הֹוְלִכים 
ֲאֵבִלים,  ְּכמֹו  ָהָאֶרץ  ַעל  יֹוְׁשִבים  ִּכְסאֹות,  ֵאין  ֲעמּוִמים,  ַהְּכֶנֶסת, אֹורֹות  ְלֵבית 
ֲעטּוִפים ְּבַטִּליתֹות, ְלֶפַתע ּבֹוֵקַע קֹולֹו ֶׁשל ַהָּמאִרי, קֹול ָּכאּוב ּוַמֲחִריד ּוְמקֹוֵנן, 
“ַעל ְנָהרֹות ָּבֶבל ָׁשם ָיַׁשְבנּו ַּגם ָּבִכינּו”, ְוָכל ַהִּצּבּור ִעּמֹו ְּבַיַחד ְמקֹוְנִנים ִמָּלה 
ִמֵּכן  ְלַאַחר  ֵלב.  קֹוֵרַע  ְּבקֹול  ְלָאָסף”  “ִמְזמֹור  ְואֹוְמִרים  ֲהָבָרה,  ֲהָבָרה  ִמָּלה, 
ַהְּׁשִליַח ִצּבּור ִמְתַּפֵּלל ַעְרִבית ְּבקֹול ָׁשבּור ְוָכנּוַע ְמֹאד. ְלַאַחר ַהְּתִפָּלה יֹוְׁשִבים 
ַעל ָהִרְצָּפה ּוְמקֹוְנִנים ִקיַנת ֵאיָכה, ְוִקיַנת ֲעֶׂשֶרת ֲהרּוֵגי ְמלּוָכה, ְוַהִּסּפּור ַהּנֹוָרא 
ִמְנַין  ֶאת  ּדֹוֵמַע,  ְּכֶׁשהּוא  ְּבִכָּיה  ְּבקֹול  אֹוֵמר  ְוַהָּמאִרי  ָּבֶניָה.  ְוִׁשְבַעת  ַחָּנה  ֶׁשל 
ַהָּׁשִנים ְלֻחְרַּבן ַּבִית ֵׁשִני, ְוֶאת ִמְנַין ַהָּׁשִנים ְלֻחְרַּבן ַּבִית ִראׁשֹון. ִּכי ְלִפי ַהָּמֹסֶרת 

ֶׁשָּלנּו ֲאבֹוֵתינּו ָּגלּו ְלֵתיָמן ְּכָבר ְּבֻחְרַּבן ַּבִית ִראׁשֹון.
ּוְמַכִּבים ֶאת ָהאֹור ְּפָרט ְלאֹור ָקלּוׁש, ּוְמַסְּיִמים ְּבִקיָנה קֹוַרַעת ֵלב “ַעל 

ֵהיָכִלי, ֶחְבִלי ְּכָנָחׁש הֹוֵלְך, ּוְלִׁשְממּות ִצּיֹון ֵאֵׁשב ַּבֹחֶׁשְך”.
ְוָאז ַאֶּתם ַהְּיָלִדים ַהֲחִביִבים, ָּכל ֶאָחד ִיְׁשַאל ִּבְכֵאב ּוְבַתְדֵהָמה ֶאת ָאִביו, 
ַהֵּסֶדר,  ָלֶכם, ֶׁשְּבֵליל  ָיִׁשיב  ְוָהַאָּבא  ַהֵּסֶדר.  ִמֵּליל  ֵליל ִּתְׁשָעה ְּבָאב  ִנְׁשַּתָּנה  ַמה 
ְּכָבִנים  אֹוָתם,  ַוה’  ה’,  ֶאת  ֶלֱאֹהב  ְוָחְזרּו  ִּבְתׁשּוָבה  ָׁשבּו  ְּבִמְצַרִים,  ֲאבֹוֵתינּו 
אֹוֲהִבים ַוֲאהּוִבים ַלה’. ְוָלֵכן ְּבָכל ֵליל ֵסֶדר, ָאנּו נֹוֲהִגים ְּכמֹו ֲאבֹוֵתינּו ְּבִמְצַרִים, 

ָלׁשּוב ּוְלִהְתַחֵּבר ַלה’, ְּבַאֲהָבה ּוְבִׂשְמָחה.
אּוָלם ְּבֵליל ִּתְׁשָעה ְּבָאב, ִלְפֵני ַאְלֵפי ָׁשִנים, ֲאבֹוֵתינּו ָעְזבּו ֶאת ּתֹוַרת ה’, 

ֶנֶעְנׁשּו  ֲאבֹוֵתינּו  ְוָלֵכן  ַהּגֹוִיים.  ְּכמֹו  ֲחִליָלה,  ְוִהְתַנֲהגּו 
ְוָגלּו ֵמֶאֶרץ ַהֹּקֶדׁש, ּוֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָהִראׁשֹון ָחַרב. ְוַאַחר 
ְּבִתְׁשָעה ְּבָאב,  ֲאַנְחנּו  ְוָלֵכן  ָחַרב.  ַהֵּׁשִני  ַהַּבִית  ַּגם  ָּכְך 
ְּבָכל ִּתְׁשָעה ְּבָאב, ִמְתַאְּבִלים ַעל ֻחְרַּבן ַהִּמְקָּדׁש, ְוַעל 
ְּכֵדי  ִּבְתׁשּוָבה,  ֶׁשָּנׁשּוב  ַעְצֵמנּו  ֶאת  ּוְמעֹוְרִרים  ַהָּגלּות 
ַהְּׁשִליִׁשי  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ְוִיָּבֶנה  ְׁשֵלָמה,  ְּגֻאָּלה  ֶׁשִּנָּגֵאל 

ֶׁשֹּלא ֵיָחֵרב ְלעֹוָלם.
ָלַדַעת  ָעֵלינּו  ְוַהֲחִביִבים,  ַהְּיָקִרים  ְיָלֵדינּו  ֲאָבל 
ֶׁשַהֵּיֶצר ָהָרע ְמַבְלֵּבל אֹוָתנּו, ִּכי ָּברּוְך ַהֵּׁשם ֵיׁש ֶׁשַפע 
ֶׁשֵאיָנם  ֵמִאָּתנּו  ֵיׁש  ָּכְך,  ְּבֶׁשל  ַּדְוָקא  ֲאָבל  ְוַהְצָלָחה, 
ְוֵיׁש  ִמְצוֹות,  ְמַקְּיִמים  ֶׁשֵאיָנם  ְוֵיׁש  ַּבּתֹוָרה,  עֹוְסִקים 

ֵמַאֵחינּו, ֶׁשִּמְתַנֲהִגים ְּכָכל ּגֹוֵיי ָהֲאָרצֹות.
ָלֵכן ְּבָכל ִּתְׁשָעה ְּבָאב, ָאנּו ָצִמים, ֵמֶעֶרב ִּתְׁשָעה 
ְּבָאב, ַעד מֹוָצֵאי ִּתְׁשָעה ְּבָאב, ְוֹלא רֹוֲחִצים ֶאת ַעְצֵמנּו 
ְּכָלל, ְוהֹוְלִכים ְיֵחִפים אֹו ִעם ַנֲעֵלי ּגּוִמי, ּוְמַבִּלים ֹרב 
ּוְקִריַאת  ֲעצּוָבה,  ְּתִפָּלה  ּוִמְּלַבד  ַהְּכֶנֶסת,  ְּבֵבית  ַהּיֹום 

ּתֹוָרה ּוְקִריַאת ַהְפָטָרה ֲעצּוָבה, יֹוְׁשִבים ּוְמקֹוְנִנים.
ַּבִּקינֹות  ַמִּגיִעים  ָאנּו  ַהִּׂשיִאים  ְלִׂשיא  ֲאָבל 
ּתֹוָרה  ֵסֶפר  ֵיׁש  ַּבֵהיָכל  ִּכי  ַהּתֹוָרה,  ְקִריַאת  ֶׁשִּלְפֵני 
ְמקֹוֵנן  ְוַהָּמאִרי  ַהֵהיָכל  ֶאת  ּפֹוְתִחים  ְׁשחֹוִרים,  ָעטּוף 
ְּבקֹול ְּבִכָּיה קֹוֵרַע ֵלב, ְוִעם ְּדָמעֹות “ֵסֶפר ִאְמֵרי ֶׁשֶפר 
ִהְתַּפֵּלׁש ָּבֵאֶפר, ִאְמִרי ּתֹוָרה ֲהדּוָרה, ָלָּמה ִּתְלְּבִׁשי ְּכמֹו 
ֲאִני  ִּכי  “ַעל  ָלנּו,  ְמִׁשיָבה  ְּכִאּלּו   ְוַהּתֹוָרה  ְׁשחֹוָרה”. 
ְּבָגלּות ֲעצּוָרה, ָוֶאְתַמֵּׁשל ָּבֵאֶפר”. ְוָאנּו ּפֹוִנים ַלּתֹוָרה 

ית ַמֲאָוֵינּו" בֹוד בֵּ ל כְּ י ֻנטַּ נּו אֹוי. כִּ "ַעל ֶזה ָהָיה ָדֶוה ִלבֵּ

ֲחָכַמִיְך  ֵאיֹפה  ַאֵּיה  יֹוָמִים,  ַּבת  ִסְפִדי  ַּפֲעַמִים,  ָחְרַּבן  ְּבֶהְסֵּפד, “ַעל  ִאָּתנּו  ֶׁשִּתְׁשַּתֵּתף 
ְמַגִּלים ָרֵזי סֹודֹוַתִיְך... ִסְפִדי ְוֵהיִליִלי, ּתֹוָרה ְּתִמיָמה, ַעל ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש”.

ְיָלֵדינּו ַהֲחִביִבים, ִנְדָהִמים, ּוְבַוַּדאי ִּתְׁשֲאלּו, ַמּדּוַע ָּכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה ָאנּו  ְוַאֶּתם 
חֹוְזִרים ּוִמְתַאְּבִלים? ְוַהִאם ֵיׁש עֹוד ָעם ְּכמֹו ַעֵּמנּו ֶׁשִּמְתַאֵּבל ַעל ֻחְרַּבן ַהִּמְקָּדׁש, ְוַעל 
ֲעִזיַבת ַהּתֹוָרה? ְוַהְּתׁשּוָבה, ְיָלֵדינּו ַהֲחִביִבים, ָאֵכן ֵאין עֹוד ָעם ְּכמֹו ַעֵּמנּו, ִּכי ֲאַנְחנּו 
נֹוַעְדנּו ִלְהיֹות ַעם ָקדֹוׁש. ְוָכל ּדֹור ֶׁשֶּטֶרם ִנְבָנה ַהִּמְקָּדׁש ְּבָיָמיו, הּוא ְּכִאּלּו ָחַרב ְּבָיָמיו. 
ּוִמּׁשּום ָּכְך ֹלא ֶנְחַּדל ִמְּלִהְתַאֵּבל ְּבָעְצָמה ַרָּבה ָּכל ָׁשָנה ַעל ֻחְרַּבן ַהִּמְקָּדׁש, ַעד ֶׁשַּנְצִליַח 
ַלֲחֹזר, ֻּכָּלנּו, ָּכל ַעֵּמנּו ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה, ְוִנְתַנֵהג ַעל ִּפי ּתֹוָרֵתנּו ַהְּקדֹוָׁשה, ְוִנְהֶיה ַעם 
ָקדֹוׁש. ְוָאז ִיָּבֶנה ַהִּמְקָּדׁש, ֶׁשֹּלא ֵיָחֵרב ְלעֹוָלם. ּוְכמֹו ֶׁשָּזִכינּו ְוַׁשְבנּו ְלַאְרֵצנּו ַהְּקדֹוָׁשה, 
ֵצאֵתנּו  ִּכיֵמי  ְׁשֵלָמה,  ִּבְתׁשּוָבה  ְּבֶעְזַרת ה’ ָלׁשּוב  ִנְזֶּכה  ֵּכן  ָּגלּות,  ְׁשנֹות  ַאֲחֵרי ַאְלֵפי 
ָׂשׂשֹון  ְליֹום  ִלְהיֹות  ַיֲהֹפְך  ְּבָאב  ִּתְׁשָעה  ְויֹום  ַהִּמְקָּדׁש,  ֵּבית  ִיָּבֶנה  ָאז  אֹו  ִמִּמְצַרִים, 

ְוִׂשְמָחה. ֶׁשִּיָּבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו. ָאֵמן.

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

ֶרְך ֶאֶרץ ְוִחּנּוְך - י.ש. חבארה דֶּ

ֶדר    יל ַהסֵּ ָאב ִמלֵּ ָעה בְּ שְׁ נָּה ֵליל תִּ תַּ ַמה ִנשְׁ

מו“ר הגאון הגדול הרב  ָרצוֹן ֲערּוִסי  שליט“א

ָרֵאל ית ְלִישְׂ נת ָהָראשִׁ ָרב ָהִעיר ִקְרַית אוֹנוֹ - ָחֵבר מוֶֹעֶצת ָהַרבָּ

פרשה
מסעי
דברים
ואתחנן
עקב
ראה

כניסה
19:29
19:26
19:22
19:17
19:10

יציאה
20:30
20:26
20:21
20:15
20:08
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זוכה החודש
ַהֶּיֶלד ַהָּנִעים מלאכי מלמד 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:
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מבצע לחודש אב
)מ-13.7.18 עד-10.8.18 למניינם(

לק"י

מי מנחות

גודל ספר 24 ס”מ \ 17 ס”מ

גדוש  ונפלא,  מקיף  פירוש 
כל  על  ורעיונות  בחידושים 
התורה. חומשי  חמשת  פרשיות 
כולל לוח ראשי תיבות בסוף הספר.

מאת הרה"ג יוסף רצון זצ"ל.

במחיר של: 19 ש"ח

במקום: 80 ש"ח

המבצע מוגבל ללקוחות פרטיים ולא למשווקים 
ולחודש אב 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

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:

הּוִדים ְוָעְנׁשוֹ אִסי צוֵֹרר ַהיְּ ִקדַּ
)עפ"י הרב שלום קורח, בספרו 'רוגז הזמן' ויצא לאור בקרוב בספר "אגדות תימן(
ֶּכֶרם ֶנְחָמד ְּביֹוֵתר ָהָיה ְלַרִּבי ַאְבָרָהם ַאלַּׁשְיְך ַהֵּלִוי ַּבַּנַחל ַהִּנְקָרא "ַואִּדי ַצ'ְהְר" ַעל ַיד ֶּכֶרם ֶׁשל ּגֹוי 
ֶאָחד, ְוֹלא ָהְיָתה ַמְפִסיָקה ֵּביֵניֶהם ֵאָלא ָּגֵדר. ַּכְרמֹו ֶׁשל ַהּגֹוי ָהָיה ָּכחּוׁש, ְוִאּלּו ַהֶּכֶרם ֶׁשל ָהָרב 
ָהָיה טֹוב ְמֹאד. ְוָהיּו ֶאְׁשּכֹולֹות יֹוְרִדים ִמַּכְרמֹו ֶׁשל ָהָרב ֶאל ּתֹוְך ַּפְרֵּדס ַהּגֹוי, ְוָהיּו ְמַבְּיִׁשים ְּבִטיָבם 

ֶאת ָהֶאְׁשּכֹולֹות ֶׁשל ַהּגֹוי, ֶׁשָהיּו ְלֻעָּמָתם ְּכֹלא ָהיּו, ּוְגִריעּוָתם ִנֶּכֶרת ָלַעִין.
ַּפַעם ַאַחת ָהָיה ְמַטֵּיל ַּבַּנַחל ַהֶּזה ֵּבין ַהְּכָרִמים, ַהִּמְׁשֶנה ַלֶּמֶלְך ּוְׁשמֹו "ַאְלִקַּדאִסי". ַהִּמְׁשֶנה ַהֶּזה 
ָהָיה ִלּבֹו ָמֵלא ֵאיָבה ְוִׂשְנָאה ַעל ַהְּיהּוִדים ְוֵעינֹו ָצָרה ָּבֶהם. הּוא ִהִּגיַע ֶאל ַהֶּכֶרם ַהֶּזה ֶׁשל ַהּגֹוי, 
ּוָבא  ִמְׁשַּתְלֵׁשל  ְלַמֲאָכל,  ְוטֹוב  ְלַמְרֶאה  ֶנְחָמד  ָּגדֹול,  ֶאָחד  ֲעָנִבים  ֶאְׁשּכֹול  ְוָרָאה  ָהָרב,  ְׁשֵכנֹו ֶׁשל 

ִמַּכְרמֹו ֶׁשל ָהָרב ֶאל ּתֹוְך ַהַּפְרֵּדס ַהֶּזה, ְוִהְתִחיל ְמַׁשֵּבַח ּוְמָפֵאר ָלֵאל ֲאֶׁשר ְּבָראֹו.
ָאְמרּו לֹו ָהעֹוְמִדים ָׁשם: "ָהֶאְׁשּכֹול ֶׁשַאָּתה רֹוֶאה הּוא ֵמַהֶּכֶרם ֶׁשל ְיהּוִדי ֶאָחד ֵמֲחׁשּוֵבי ַצְנַעא". 
ָּתַמּה ְוָאַמר: "ְוִכי ֵיׁש ַלְּיהּוִדים ְּכָרִמים ְּבַאְרֵצנּו"? ָאְמרּו לֹו: "ֵיׁש ְוֵיׁש ַהְרֵּבה", ְוִהְתִחילּו ִלְמנֹות 
ַאְלַקאֵפח    ֵּבית  ִמִּמְׁשַּפַחת  ֶאָחד  לֹו  ֶׁשִהְזִּכירּו  ֵּכיָון  ְּכָרִמים.  ָלֶהם  ֶׁשֵּיׁש  ַהְּיהּוִדים  ְׁשמֹות  ֶאת  לֹו 
ְלָהִביא  ְוָׁשַלח  ְוָזֵעף,  ַהִּקְרָיה ָסר  ָחַזר ֶאל  ַצ'ְהְר"  ְל"ַואִּדי  ְּב"ִקְרַית ַאְלַקאֵּבל" ַהְּסמּוָכה  ַהּיֹוְׁשִבים 
ְלָפָניו ִמֵּבית ַאְלַקאֵפח, ְוֶאָחד ֵמֶהם ָּבא ְלָפָניו. ָאַמר לֹו ַאְלִקַּדאִסי: "ָׁשַמְעִּתי ֶׁשֵּיׁש ָלֶכם ְּכָרִמים", 
ָאַמר לֹו ַהְּיהּוִדי: "ֵּכן ֲאדֹוִני, ֵיׁש ְּבַחְסֵדי ה' ּוְבַחְסֵדי ַהֶּמֶלְך ֲאדֹוֵננּו". ָׁשַאל אֹותֹו: "ְּכלּום ֵיׁש ְיהּוִדים 
ֲאֵחִרים ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם"? ָאַמר לֹו: "ִהין". ָאַמר לֹו ַהּגֹוי: "ְמֵנה ִלי ְׁשמֹוָתם", ְוִהְתִחיל ּכֹוֵתב ַעל ִּפְתָקא. 
ְוַהְּיהּוִדי ִמְּפֵני ֵאיַמת ַמְלכּות ֹלא ָיכֹול ָהָיה ְלַכֵחד, ְוִהִּגיד לֹו ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ְּכָרִמים 

ַּבַּנַחל ּוַבִּקְרָיה ּוִבְכַפר "ַאְלַרְוַצ'ּה", ְוַעל ַמה ֶׁשֵּיׁש עֹוד ִּבְׁשָאר ְמקֹומֹות ָאַמר ֵאין ִלי ְיִדיָעה.
ַּבֲחָזָרתֹו ֶאל ַצְנַעא, ִנְכָנס ַהִּמְׁשֶנה ַלֶּמֶלְך ּוָפַתח ַלֶּמֶלְך ִּבְדָבָריו, ֶׁשֵאין ָראּוי ַלְּיהּוִדים ֶׁשִּיְהיּו ָלֶהם 
ְוֵאין ִמן ָהָראּוי  ָׂשדֹות ּוְכָרִמים ַּכֲחׁשּוֵבי ַהֻּמְסֵלִמים. ּוַמה עֹוד, ֵיׁש ָלֶהם ֲחִׁשיבּות יֹוֵתר ֵמִאָּתנּו, 
ֵאָלא ֶׁשִּיְהיּו ְּבֵׁשֶפל ַהַּמְדֵרָגה ֶּפן ִיְגַּבּה ִלָּבם ֲעֵליֶהם ְוִיְמְרדּו ָעֵלינּו. ְועֹוד ֲהֵרי ַהְּיהּוִדים ֻמְפָקִעים ִמן 
ַהִּמִּסים ָהְראּוִיים ְל"ֵבית ַאְלַמאל" ]=ְלאֹוַצר ַהֶּמֶלְך[, ְוִאם ֵּכן ַמְפִסיד ֵּבית ַאְלַמאל ֵמֲחַמת ִקְנָיָנם. 
ְועֹוד ִעְרּבּוִבים ָּכֵאֶּלה ִּדֵּבר, ַעד ֶׁשָּׁשַמע לֹו ַהֶּמֶלְך ְוָנַתן לֹו ְרׁשּות ַלֲעׂשֹות ַּכּטֹוב ְּבֵעיָניו, ְּכֶדֶרְך ֶׁשִּפָּתה 

ָהָמן ַלֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַעד ֶׁשָאַמר "ְוָהָעם ַלֲעׂשֹות ּבֹו ַּכּטֹוב ְּבֵעיֶניָך".
ִמָּיד ְּביֹום ִׁשִּׁשי ָׁשַלח ְוֵהִביאּו ְלָפָניו ֶאת ִמי ֶׁשָּמְצאּו ִמַּבֲעֵלי ַהְּכָרִמים, ְוֵהֵחל ַלֲעֹרְך ִּדין ִלְפֵניֶהם: 
"ַעָּתה נֹוַדע ִלי ֶׁשֵּיׁש ָלֶכם ְּכָרִמים ַּכֲחׁשּוֵבי ֻמְסְלֵמי ַצְנַעא, ּוַמּדּוַע ֶמֶׁשְך ַּכָּמה ָׁשִנים ֹלא ֲהֵבאֶתם ֶאת 

ַהַּמס ַהָּקבּוַע ְלֵבית ַאְלַמאל, ַעָּתה ֹּבאּו ְוָעׂשּו ֶחְׁשּבֹון ְוַׁשְּלמּו ַעד ְּפרּוָטה ַאֲחרֹוָנה".
ֵהם ִהְרִּגיׁשּו ְּבָעְרָמתֹו ֵאיְך הּוא ָּבא ְלהֹוִציא ִמַּתַחת ָיָדם ֶאת ַּכְרֵמיֶהם ְּבַטֲעָנה זֹו, ֶׁשֲהֵרי ֹלא ַיְסִּפיק 
       ְמִחיר ַהֶּכֶרם ֻּכּלֹו ְלַתְׁשלּום ַמס ֵּבית ַאְלַמאל ַעל ָּכל ַהָּׁשִנים, ֶׁשהּוא ָּבא ְלַחֵּדׁש ֲעֵליֶהם ַעָּתה. 

ְוָענּו לֹו: "ַעְכָׁשיו יֹום ִׁשִּׁשי ְוהּוא ָלֶכם ֹקֶדׁש ְוֹלא ֵעת ַלֲעׂשֹות ּבֹו ִּדין, ּוְלָמָחר ַׁשַּבת ֹקֶדׁש ָלנּו ְוֹלא 
ִיָּתֵכן ַלֲעֹמד ַּבִּדין, ֲאָבל ְּביֹום ִראׁשֹון ִהְננּו ְמֻזָּמִנים ְלָפֶניָך".

ַּבֲחָזָרָתם ִמן ַהְּמִדיָנה ֵמֵאת ְּפֵני ַהִּמְׁשֶנה, ָּבאּו ֶאל ָהָרב ַאְבָרָהם, ּוְמָצאּוהּו ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ְוָעְמדּו 
ָׁשם ְּכֶנְגּדֹו ֶּבָחֵצר. הּוא ֵהִבין ִּכי ֵהם רֹוִצים ְלַדֵּבר ִאּתֹו, ָיָצא ְוָעַמד ִלְפֵניֶהם ְוָאַמר ָלֶהם: "ִּכְמֻדֶּמה 
ִלי ֶׁשֵּיׁש ְּבִפיֶכם ְּדָבִרים". ָאְמרּו לֹו: "ִהין", ְוִסְּפרּו לֹו ֶאת ָּכל ַהְּמֹאָרע. ָאַמר ָלֶהם: "ִיְהֶיה ְּבֵחֶרם 
ִמי ֶׁשּיֹוִציא ֵׁשֶמץ ָּדָבר ִמֶּזה ַהּיֹום ּוָמָחר, ֶׁשֹּלא ִיָּכְנסּו ַהְּיהּוִדים ְּבָיגֹון ּוְבַצַער ְלַׁשָּבת, ֲאָבל ִׁשְבתּו 

ְּבָׁשלֹום ּוְביֹום ִראׁשֹון ִנְרֶאה ַמה ִיְהֶיה ִמְׁשַּפט ַהְּגֵזָרה".
ֵיֵצא  ַאל  "ַרּבֹוַתי,  ְוָאַמר:  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ֶּפַתח  ַעל  ָעַמד  ַׁשֲחִרית,  ְּתִפַּלת  ְלַאַחר  ֹקֶדׁש  ַׁשַּבת  ַּבּיֹום 
ִאיׁש ִמֶּכם ְלֵאיֶזה ֹצֶרְך, ֲאָבל ֱהיּו ְמֻזָּמִנים ְלַמה ֶׁשֹאַמר". ְׁשִליַח ִצּבּור הֹוִציא ֵסֶפר ּתֹוָרה ִלְקרֹות 
ּבֹו ְוִהִּניחֹו ַעל ַהֵּתָבה, ּוִמָּיד ָעַמד ָהָרב ֵאֶצל ַהֵּתָבה ְוָאַמר: "ַרּבֹוַתי, ַּכְּונּו ַּדְעְּתֶכם ְלַדְעִּתי". ָּפַתח 
ְוָאַמר: "ְּבַאְסָּכָרה ְּתֶהא ִמיָתתֹו". ְוָכל ַהָּקָהל ָענּו ָאֵמן ְּבַכָּוַנת ַהֵּלב. ָּפְתחּו ֵסֶפר ּתֹוָרה ְוָקְראּו ְוָגְמרּו 

ָּכל ַהֵּסֶדר.
רּוַח  ַהֶּזה,  ַלֶּמֶלְך  ַהִּמְׁשֶנה  ְּבִקַּדאִסי,  ִנְכְנָסה  ְּבַׁשֲחִרית,  ֹקֶדׁש  ַׁשַּבת  ְּביֹום  ַעְצָמּה,  ָׁשָעה  ְּבאֹוָתּה 
ְוִהָּנם ּבֹוְצִרים. ָאַמר  ַלְּכָרִמים,  ַצ'ְהְר"  ְוֵהִאיץ ָּבּה ְּבִׁשָּגעֹון ֶאל "ַואִּדי  ְּתָזִזית. הּוא ָרַכב ַעל ִּפְרּדֹו 
ָלֶהם: "ֲאִני ָצִריְך ֶלֱאֹכל ֲעָנִבים". ָאְמרּו לֹו ַהּבֹוְצִרים: "ֹיאַכל ֲאדֹוֵננּו ְּכַנְפְׁשָך ָׂשְבֶעָך". ָאַמר ָלֶהם: 
"ֹלא ֵמֵאּלּו ֲאִני רֹוֶצה ֵאָלא ֵמאֹוָתם ֶׁשֲעַדִין ִּבְמֻחָּבר". ָאְמרּו לֹו: "ֲאַנְחנּו ִנְבֹצר ְוַנִּניַח ְלָפֶניָך ֶוֱאֹכל 
ְּכַאַּות ַנְפְׁשָך". ָאַמר ָלֶהם: "ָלאו, ֲאִני רֹוֶצה ִלְנֹׁשְך אֹוָתם ִּבְמֻחָּבר". ִהְפִצירּו ּבֹו ְלַבל ַיְטִריַח ַעְצמֹו, 

ְוֹלא ָאָבה, ְוִהִּניחּוהּו ַלֲעׂשֹות ִּכְרצֹונֹו.
הּוא ִחֵּפׂש ֵּבין ַהְּכָרִמים ֶאְׁשּכֹול ֶׁשִּיְמָצא ֵחן ְּבֵעיָניו, ּוְכֶׁשָּמָצא ִהְתַנֵּפל ַעל ַהֶּגֶפן ִלְנֹׁשְך ֶאת ָהֶאְׁשּכֹול 

ְּבִׁשָּניו ְּבַרַעְבָּתנּות ַּכֶּכֶלב, ְוִהֵּנה ִנְתַקע ֵעץ ְּבִבְטנֹו ְוָנַקב ֶאת ְּבֵני ֵמָעיו, ְוָנַפל ָׁשדּוד ַּבֶּכֶרם ּוֵמת.
ָהָרִצים ִמֲהרּו ָלֹבא ֶאל ַצְנַעא, ְוִסְּפרּו ַלֶּמֶלְך ָּכְך ְוָכְך ֵאַרע ַלִּמְׁשֶנה. ִּכְׁשֹמַע ַהֶּמֶלְך ֶאת ֲאֶׁשר ֵאַרע לֹו, 
ִהָּכהּו ִלּבֹו ְוָאַמר ְלַעְצמֹו: "ֶזהּו ְּגמּולֹו ַעל ֲאֶׁשר ִּבֵּקׁש ִלְׁשֹלַח ָיד ְּבָממֹון ַהְּיהּוִדים. הּוא ִנְתַקֵּנא ַעל 

ְּדַבר ַהֶּכֶרם, ְוִנְפְרעּו ִמֶּמּנּו ַעל ְיֵדי ֶּכֶרם", ְוַגם הּוא ָחַדל ֵמאֹוָתּה ַהְּגֵזָרה.
ַּבֲעֵלי ַהְּכָרִמים ַהְּיהּוִדים ַהִּנְתָּבִעים ָהֵהם, ָהְלכּו ְלִפי ֻּתָּמם ְּביֹום ִראׁשֹון ֶאל ַהְּמִדיָנה, ַלּמֹוֵעד ֲאֶׁשר 
ִסְּפרּו  ַהְּגדֹוָלה?".  ַהְּקִהָּלה  ָּכל ֹזאת  ּגֹוִים ּוְׁשָאלּום: "ָאָנה הֹוְלִכים  ְּפָגׁשּום  ַּבֶּדֶרְך  ּוְבעֹוָדם  ָקְבעּו, 
ָלֶהם ַהְּיהּוִדים ֶאת ָהִעְנָין. ָאְמרּו ָלֶהם ַהּגֹוִים: "ֵאין ָלֶכם עֹוד ֹצֶרְך ַּבֲהִליָכה זֹו, ֱאֹלֵהיֶכם ְּכָבר ָּדן 

ִּדיְנֶכם". "ֵּכיַצד"? ָׁשֲאלּו ַהְּיהּוִדים, ְוֵאֶּלה ִסְּפרּו ָלֶהם ָּכל אֹותֹו ַהְּמֹאָרע ֶׁשל ַהִּמְׁשֶנה ַלֶּמֶלְך.
ְּבָׁשְמָעם ָּכְך, ָנטּו ִמן ַהֶּדֶרְך ּוָפנּו ֶּדֶרְך ׁשּוק ַהְּבֵהמֹות, ָמְצאּו ָׁשם ַקָּצב ְיהּוִדי, ּוִבְּקׁשּו ִמֶּמּנּו ִלְמֹּכר 
ָלֶהם ְׁשֵני ְּגָדֵיי ִעִּזים טֹוִבים, ְויֹוִליֵכם ֶאל ֵּבית ָהָרב ְלָׁשְחָטם ָׁשם, ִויַנְּתֵחם ִויִכיֵנם ְלֹצֶרְך ַהְּסעּוָדה, 

ְוֵכן ָעָׂשה.
ִּבְראֹות ָהָרב ֶאת ַהַּקָּצב ְוַהְּגָדִיים ְּבֵביתֹו, ֵהִבין ֶׁשַּוַּדאי ַנֲעָׂשה ָׁשם ֵנס, ְוַהּיֹום ָּבִאים ַלֲעׂשֹות ְסעּוַדת 

ֶׁשַבח ְוהֹוָדָאה ַלָּמקֹום. ְוָלֵכן ֵהִכין ַעְצמֹו ָלאֹוְרִחים ַהָּבִאים.
ְּכֶׁשִהִּגיַע ְזָמן ַהְּסעּוָדה, ִנְתַקְּבצּו ָּכל ַּבֲעֵלי ַהְּכָרִמים ְלֵביתֹו, יֹוֵתר ֵמַאְרָּבִעים ִאיׁש, ְוָעׂשּו ִמְׁשֶּתה 
ָּגדֹול ַעל ַהֵּנס. ּוְבִמְׁשֵּתה ַהַּיִין ָהָיה אֹוֵמר ַהּׁשֹוֶתה: "ָארּור ְּפלֹוִני" ְוַהְּמֻסִּבין עֹוִנין ַאֲחָריו: "ִיָּׁשֲחקּו 
ַעְצמֹוָתיו ְּבֵגיִהָּנם"   ְּכֶדֶרְך ֶׁשּנֹוֲהִגים ְּביֹום ּפּוִרים לֹוַמר ַעל ַהּכֹוס "ָארּור ָהָמן". ְוָנְתנּו ּתֹוָדה ְוֶׁשַבח 

ַלה' ֶׁשִּקֵּבל ְּתִפָּלָתם ְוִקֵּדׁש ְׁשמֹו ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים, ְּבָאְמָרם "ַעם ה' ֵאֶּלה ּוֵמַאְרצֹו ָיָצאּו, ְוָכל
ַהּנֹוֵגַע ָּבֶהם ְּכנֹוֵגַע ְּבָבַבת ֵעינֹו ְוֹלא ִיָּמֵלט".

ָאב ָעה בְּ שְׁ תִּ
ְּבֶעֶרב ִּתְׁשָעה ְּבָאב אֹוְכִלים ּכָֻּלם ִמְּבעֹוד יֹום, ּוָבִאים ְלֵבית ַהְּכנֶֶסת. 

ְויֵׁש ֶׁשֶהֱחִמירּו ִּבְנִעיַלת ַהַּסְנָּדל, ַוֲאִפּלּו ַנֲעֵלי ּגּוִמי ֹלא ָנֲעלּו.
ְלַאַחר ְּתִפַּלת ַעְרִבית קֹוְרִאים ֶאת ְמִגַּלת ֵאיָכה ְוַהִּקינֹות, ּוַמְכִריִזים 
ַעל ִמְנַין ַהָּׁשִנים ְלֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש. ְלַאַחר ִמֵּכן יֹוְצִאים ַלֲחַצר ֵּבית 
ַהְּכנֶֶסת, ּוְמקֹוְנִנים ִקיָנה ַעל ַחָּנה ְוִׁשְבַעת ָּבנֶיָה ַּבֲעָרִבית, ִּבְכֵדי ְלַׁשֵּתף 
ֶאת ַהָּנִׁשים ִלְבּכֹות ַעל ֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ִּכי ֵהן ֵאיָנן ְמִבינֹות ֶאת 

ְלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש ָּכל ָּכְך.
ְלַאַחר ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית ַּבֹּבֶקר מֹוִסיִפים ִלְקֹרא ַּגם ֶאת ֵסֶפר ִאּיֹוב, 
ַעד ְׁשעֹות ַהָּצֳהַרִים, ֶׁשָאז הֹוְלִכים ֶאל ַהַּבִית ְוָׁשִבים ִלְתִפַּלת ִמְנָחה. 
ְיֵמי  ּוָבִאים  ֶׁשְּקֵרִבים  ַהֹּכל  ַמְרִּגיִׁשים  ָוֵאַלְך,  ְּבָאב  ִּתְׁשָעה  ּוִמּיֹום 

ַהְּתׁשּוָבה.
 

ַהְׁשִלימּו ֶאת ַהִּמִּלים ִמְּמִגַּלת ֵאיָכה, ִמְלאּו ֶאת ַהִּמְׁשְּבצֹות, ַהְתִאימּו 
ֶאת ַהִּמְסָּפִרים ְלׁשּוַרת ַהִּמְׁשְּבצֹות ֶׁשְּלַמָּטה ּוְתַגּלּו ַמה ֵּפרּוׁש ַהִּפְתָגם 

ַהָּׁשגּור ְּבִפי ֲאבֹוֵתינּו ְּבֵתיָמן. ִׁשְלחּו ְואּוַלי ִּתְזּכּו...

ַהִּפְתָּגם ִּבְמקֹורֹו הּוא: "ִימּוּת ֲאַלאְּדִמי ְוהּו ְּבִיְּדַעַּלם" 

6. ְּבַמֲחַׁשִּכים הֹוִׁשיַבִני _ _ _ _ עֹוָלם 
11 6 19 14

3. _ _ _ _ _ _ ְטחֹון ָנָׂשאּו ּוְנָעִרים ָּבֵעץ ָּכָׁשלּו
22 11 8 17 10 4

2. ָּדַרְך ַקְׁשּתֹו _ _ _ _ _ ִנָּצב ְיִמינֹו ְּכָצר
4 11 17 15 14

7. ֵאין ְמַנֵחם _ _ ָּכל ֹאְיַבי ָׁשְמעּו ָרָעִתי 
11 12

1. ֲאִני ַהֶּגֶבר ָרָאה _ _ _ ְּבֵׁשֶבט ֶעְבָרתֹו
11 26 25

4. ָהֹאְכִלים _ _ _ _ _ _ _ ָנַׁשּמּו ַּבחּוצֹות 
22 11 26 21 25 19 12

5. ִּתְקָרא ְכיֹום _ _ _ _ ְמגּוַרי ִמָּסִביב 
21 25 17 19

21 19 17 12   22 21 15 27    17  6 17 19    22 17 11     21 25

ִמְצאּו ֶאת ַהִּפְתָגם ַהִּמְסַּתֵּתר!

8. _ _ _ _ יֹום ָקָראָת ְוִיְהיּו ָכֹמִני 
6 15 4 27


