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ירן ַה ֵּלוִי
מו“ר ַה ָּגאוֹן ַה ָּגדוֹל ָה ָרב ַה ַּד ּיָן ֲא ִב ָ

שליט“א

ְמי ְּתׁשו ָּבה
ׂ ֶרת י ֵ
ֲע ֶש
ּבְ בוֹאֵ נּו לְ הַ ְסּבִ יר אֶ ת מַ הּות עֲ ֶׂש ֶרת יְמֵ י ְּתׁשּובָ ה,
ּפּוריםָ ,ראּוי לְ צַ ּטֵ ט
ּומ ְס ַּתּי ְִמים ּבַ ּיוֹם הַ ּכִ ִ
אֲ ֶׁשר מַ ְת ִחילִ ים ּבְ רֹאׁש הַ ָּׁשנָה ִ
אֶ ת לְ ׁשוֹן ַרּבֵ נּו הָ ַר ְמּבָ ”ם ּבְ ִהלְ כוֹת ְּתׁשּובָ ה (פרק ב’ הלכה ו’)ַ“ :אף עַ ל
ּפִ י ֶׁשהַ ְּתׁשּובָ ה וְ הַ ְּצעָ ָקה יָפֶ ה לְ ע ֹולָםּ ,בַ עֲ ָׂש ָרה הַ ּי ִָמים ֶׁשּבֵ ין רֹאׁש הַ ָּׁשנָה
ּומ ְת ַקּבֶ לֶת ִהיא ִמּיָדֶׁ ,שּנֶאֱ מַ ר (ישעיה נ”ה,
ּפּורים ִהיא יָפָ ה ּבַ ּיו ֵֹתר ִ
וְ יוֹם הַ ּכִ ִ
מּוריםּ ,בַ ּי ִָחיד ,אֲ בָ ל ִצּבּור ּ -כָל זְ מָ ן
ו’) ִּד ְרׁשּו ה’ ּבְ ִהּמָ ְצאוֹּ .בַ ּמֶ ה ְּדבָ ִרים אֲ ִ
ֶׁשעו ִֹׂשים ְּתׁשּובָ ה וְ צוֹעֲ ִקין ּבַ ּלֵב ָׁשלֵם הֵ ם ֶנעֱנִ יןֶׁ ,שּנֶאֱ מַ ר (דברים ד’ ,ז’) ּכַה’
אֱ ֹלהֵ ינּו ּבְ כָל ָק ְראֵ נּו אֵ לָיו.
ִמ ְּדבָ ָריו הַ ְּקדו ִֹׁשים ָאנּו לְ מֵ ִדים אֶ ת מַ עֲ לַת הַ ּי ִָמים הַ ְּקדו ִֹׁשים הַ ּלַלּו
ּוקטַ ּנִ יםּ ,כֵיצַ ד לְ כָל אֶ חָ ד יֵׁש לָׁשּוב ּבִ ְתׁשּובָ ה ְׁשלֵמָ ה .וְ יֵׁש
לְ ֻכּלָנּוּ ,גְ דוֹלִ ים ְ
לְ הַ ְט ִעים ָּדבָ ר זֶהּ ,כִ י ּכַאֲ ֶׁשר ָאנּו ָׁשבִ ים ּבִ ְתׁשּובָ ה ּ -בְ י ִָמים אֵ ּלּו ִמ ְת ַקּבֶ לֶת
הַ ְּתׁשּובָ ה ּבְ ָרצוֹן אֲ פִ ּלּו אֵ ינָּה ּבְ לֵב ָׁשלֵם.
עַ ל ּכֵן ,רו ִֹאים ָאנּו ּכִ י ְצ ִריכִ ים לְ נַּצֵ ל זְ מָ ן י ְָקר ּכָל ּכְָך ּכְ מ ֹו הַ ּי ִָמים הַ ּלַלּו,
וְ לָׁשּוב ּבִ ְתׁשּובָ ה ְׁשלֵמָ הִ ,איׁש ִאיׁש ּכְ פִ י ַּד ְרּגָתוֹ.
ּכַּמּובָ ןְ ,יל ִָדים חַ ּבִ יבִ ים ,אֵ ין אַ ֶּתם ְמחֻ ּיָבִ ים ּבְ ַתעֲ נִ ּיוֹת וְ ִסּגּופִ יםּ ,ובִ לְ עֲ דֵ י
ּכֵן ִאי אֶ פְ ָׁשר לָׁשּוב ּבִ ְתׁשּובָ ה .עֲ לֵיכֶם לַעֲ ׂשוֹת זֹאת ּבְ ַד ְרּכְ כֶםּ ,בְ ִחּזּוק לִ ּמּוד
הַ ּתו ָֹרה ּובִ ְתפִ ּלָה ַזּכָה ֶׁשל ִּתינוֹקוֹת ֶׁשל ּבֵ ית ַרּבַ ן ,לְ הַ ְת ִמיד וְ לִ ְׁשקֹ ד עַ ל הַ ּנִ לְ מַ ד
ּבְ ַתלְ מּוד הַ ּתו ָֹרה ,לְ ִה ְתּפַ ּלֵל ּבְ כַּוָ נָה ,וְ עוֹד.
ּגַם ַרּבֵ נּו י ְִחיֵא י ְִצחָ ק הַ ּלֵוִ י זצ”ל ּבְ ִאּג ֶֶרת ִחּזּוק ַלּי ִָמים הַ ּנו ָֹר ִאים
(נדפסה באיש ימיני חלק ב’)ִ ,הזְ ּכִ יר אֶ ת חֲ ִׁשיבּות לִ ּמּוד הַ ּתו ָֹרה הָ ע ֹולֶה עַ ל
“הּנֵה ּכִ י ּכֵן ,אֲ לֵיכֶם הַ ִּמ ְצוָ ה הַ ְרּבֵ ה וְ הָ עֲ צּומָ ה הַ ּזֹאת,
הַ ּכֹל ,וְ ִה ְדּגִ יׁש ּבִ ְמיֻחָ דִ :
לְ הַ ְד ִריְך אֶ ת יַלְ דֵ י ַׁשעֲ ׁשּועֵ ינּו ּבְ דֶ ֶרְך הַ ּי ָָׁשר ּובְ בֹ ֶׁשת הַ ּפָ נִ ים ,לִ ְהיו ָֹתם ּפְ ִרי קֹ דֶ ׁש
ִהּלּולִ יםֶׁ ,שּבָ ּה י ְִחיּו וְ יִזְ ּכּו הֵ ם וַ אֲ בו ֵֹתיהֶ ם לִ נְ חֹל ְׁשנֵי ע ֹולָמוֹת.
ּבְ יַלְ קּוט “מֵ עַ ם לוֹעֵ ז” (והובא בספר שולחן מועד) ִה ְסּבִ יר אֶ ת מַ הּות
הַ ּי ִָמים הַ ּלַלּו עַ ל ּפִ י מָ ָׁשלׁ :שּועָ ל ָרעֵ ב ִהבְ ִחין ֶׁש ַּׁשעַ ר הָ ִעיר ּפָ תּוחַ לִ ְרוָ חָ ה,
וְ הֶ ְחלִ יט לְ נַּצֵ ל אֶ ת הַ ִהזְ ַּד ְּמנּות .הּוא נִ כְ נָס אֶ ל ְרחוֹבוֹת הָ ִעיר ,וְ הֵ חֵ ל לַחֲ טֹף
ַּׁשנִ י אֶ ת הַ ּי ְָרקוֹת,
ִּדבְ ֵרי מַ אֲ כָל ִמן הָ עוֹבְ ִרים וְ ָׁשבִ יםִ .מּזֶה חָ טַ ף אֶ ת הַ ּבָ ָׂשר ,ל ֵ
יׁשי טָ ַרף ּג ֹוזָלִ ים מֵ הַ ּלּולַ .אנְ ֵׁשי הָ ִעיר
וְ ל ְַּׁשלִ ִ
ִה ְת ָרעֲ מּו ,וְ הֵ חֵ ּלּו לִ ְרדֹף ַאחֲ ָריו .הּוא ּבָ ַרח
ּכָל עוֹד נַפְ ׁש ֹו ּבוֹ ,אַ ְך ּבַ ּסוֹף ִהּגִ יעַ לִ ְרחוֹב
לְ ֹלא מוֹצָ אּ ,כְ ֶׁשּלְ פָ נָיו ִקיר ּגָבוֹּהַ ּומֵ אֲ חו ָֹריו
חו ְֹס ִמים הָ רו ְֹדפִ ים אֶ ת הַ ּמַ עֲ בָ ר.
ֹלא נו ְֹת ָרה ל ֹו ּבְ ֵר ָרה ,וְ הּוא נִ ְׁשּכַב עַ ל
ָארץ וְ עָ ָׂשה אֶ ת עַ ְצמ ֹו ּכַּמֵ תָ .ק ְרבּו אֵ לָיו
הָ ֶ
“הּנֵה הַ ּׁשּועָ ל
הָ אֲ נ ִָׁשים ,וְ ָק ְראּו ּבְ ִׂש ְמחָ הִ :
הַ ּגַזְ לָןִ ,קּבֵ ל אֶ ת עָ נְ ׁש ֹו ּומֵ ת”! הַ ּׁשּועָ ל
ָׂשמַ ח ּכִ י הַ ּצָ גָת ֹו מֻ ְׁשלֶמֶ ת ,וְ ִצּפָ ה ַרק ֶׁשּיֵלְ כּו
הָ אֲ נ ִָׁשים ,וְ ָאז יּוכַל ָל ֶלכֶת לְ ַד ְרּכוֹ.
אַ ְך ַאחַ ד הָ אֲ נ ִָׁשים ִהכְ ִריז“ ,אֲ נִ י רוֹצֶ ה
אֶ ת זְ נַב הַ ּׁשּועָ ל ,לַעֲ ׂשוֹת ִמּמֶ ּנּו ְמטַ אֲ טֵ א”!
חָ ַׁשב הַ ּׁשּועָ ל לְ עַ ְצמוֹ“ ,מּוטָ ב י ִַּקח אֶ ת
זְ נָבִ י וְ ֹלא יַהֲ רֹג או ִֹתי”ּ ,ולְ כְָך ֹלא נָע וְ ֹלא זָע

ּכַאֲ ֶׁשר הָ ִאיׁש ָּגזַז אֶ ת זְ נָבוֹ.
לְ ַאחַ ר ִמּכֵן ּבָ א ִאיׁש ַאחֵ ר וְ הֶ חֱ לִ יט לַעֲ קֹ ר אֶ ת ִׁשּנָיו ,לַעֲ ׂשוֹת ִעּמָ ם ְסגֻּלוֹת,
דּומּיָה אֶ ת עֲ ִק ַירת ִׁשּנָיו.
וְ גַם ָאז ָׁש ַתק הַ ּׁשּועָ ל וְ סָ בַ ל ּבְ ִ
ֱׂשה
יׁשי ִהּגִ יעַ וְ ָאמַ ר“ ,טוֹבָ ,אז אֲ נִ י אֶ ַּקח אֶ ת עוֹר ֹו וְ אֶ ע ֶ
אּולָם הָ ִאיׁש הַ ְּׁשלִ ִ
לִ י ְמ ִעיל ּפַ ְרוָ ה”ּ .כָאן ִהזְ ַּדעֲ זֵעַ הַ ּׁשּועָ ל ,וְ ָאמַ רּ“ :בְ לִ י הַ ָּזנָב א ֹו הַ ִּׁש ַּניִם אֲ נִ י יָכוֹל
לְ ִה ְס ַּתּדֵ ר ,אַ ְך ִאם יִפְ ׁשֹט אֶ ת עו ִֹרי יַהַ ְרגֵנִ י! ֹלא נו ְֹת ָרה לִ י ּכָל ּבְ ֵר ָרה”! ּולְ ַת ְדהֵ מַ ת
ֻּכּלָם ,זִ ּנֵק הַ ּׁשּועָ ל וְ נָס עַ ל נַפְ ׁש ֹו ּבְ כָל ּכֹחוֹ ,עַ ד ֶׁש ִה ְצלִ יחַ לְ הֵ חָ לֵץ ִמן הָ ִעיר.
וְ הַ ּנִ ְמ ָׁשלְ ,יל ִָדים חַ ּבִ יבִ יםּ :בְ מֶ ֶׁשְך הַ ָּׁשנָה ָאנּו ִמ ְתמַ ְה ְמ ִהים לַעֲ ׂשוֹת ְּתׁשּובָ ה,
אַ ְך ּכָעֵ ת ּ -בַ עֲ ֶׂש ֶרת יְמֵ י ְּתׁשּובָ הָ ,אנּו חַ ּיָבִ ים לָנּוס מֵ הָ עֲ בֵ רוֹת ֶׁשּבְ יָדֵ ינּו ּכְ מ ֹו מֵ אֵ ׁש,
וְ לַחֲ זֹר ּבִ ְתׁשּובָ ה ְׁשלֵמָ ה אֶ ל חֵ יק ָאבִ ינּו ֶׁשּבַ ָּׁשמַ יִםֶׁ ,שהֲ ֵרי חַ ּיֵינּו ְּתלּויִים ּבְ כְָך!

ה ִּמינִ ים  -י .רצהבי
ַא ְר ַּב ַעת ַ
רּותם :הַ ּלּולָבֶׁ ,שּי ְִהיּו
ּומ ַד ְק ְּד ִקים ּבְ כ ְַׁש ָ
ַארּבַ עַ ת הַ ִּמינִ ים ְ
יְהּודֵ י ֵּתימָ ן ְמהַ ְּד ִרים ּבְ ְ
בּוקים ּבְ ֹלא ּפֵ רּוד ּכָלְ ֶׁשהּו ,וְ הָ אֶ ְתרוֹג ֶׁשּיְהֶ א חָ לָק וְ נָאֶ ה ּבְ ֹלא חֲ זָזִ ית .הֵ ם
עָ לָיו ְּד ִ
ְמחַ ּבְ בִ ים לּולָב הָ ָארְֹך וְ אֶ ְתרוֹג הַ ּגָדוֹל ּכְ דֵ י ֶׁש ִה ְתנָאּות הַ ִּמ ְצוָ ה ִּת ְהיֶה נִ ּכ ֶֶרת לָעַ יִן,
ּומ ְתחָ ִרים ִאיׁש ּבְ ֵרעֵ הּו ּבְ ִהּדּור זֶה .אֶ ְתרוֹג ֵּתימָ נִ י נְ טּול ׁשו ַֹׁשנְ ָּתא ִמּדֶ ֶרְך ּבְ ִרּיָתוֹ .הּוא
ִ
יקר
ּומ ַׁשּמֵ ׁש ֹלא ַרק לִ נְ ִטילָה אֵ לָא ּבְ ִע ָ
ּגָדוֹל ּבְ ִׁשעּור ֹו ִמן הָ אֶ ְתרוֹג ֶׁשל אֶ ֶרץ י ְִׂש ָראֵ לְ ,
לַאֲ כִ ילָה .הָ אֶ ְתרוֹג נֶאֱ כַל ּבְ ֵתימָ ן ּכָל חַ ג הַ ּסֻ ּכוֹת וְ הּוא אֶ חָ ד ִמּפֵ רוֹת הַ חַ ג .ע ֹולֵי ֵּתימָ ן
ָָארץ י ְִׂש ָראֵ לּ ,ומֵ חֲ ָׁשׁש לְ אֶ ְתרוֹג מֻ ְרּכָב מַ ְקּפִ ִידים הֵ ם וְ נו ְֹטלִ ים
הֶ עֱלּו ִעּמָ הֶ ם זָן זֶה ל ֶ
ָארץ.
אֶ ְתרוֹג ֵּתימָ נִ י ּגַם ּבָ ֶ
ַארּבַ עַ ת
ַארּבָ עָ ה ִמינִ ים ּכְ דֵ י ֶׁשּיִזְ ּכֶה ּבְ ִמ ְצוָ ה ִמ ֶּׁשּלוֹּ .גַם ּכַאֲ ֶׁשר ְ
ְהּודי ק ֹונֶה לְ עַ ְצמ ֹו ְ
ּכָל י ִ
הַ ִּמינִ ים עוֹלִ ים ּבְ ָד ִמים י ְָק ִרים ּדוֹחֲ ִקים עַ ְצמָ ם וְ קוֹנִ יםִ ,מּתוְֹך ִחּבָ ה ל ִַּמ ְצוָ ה .אֵ ין
יהּודי לְ ִה ָּכנֵס
סו ְֹמכִ ים עַ ל אֲ חֵ ִרים וְ אֵ ין נוֹהֲ גִ ים ׁשֻ ָּתפּות ּבַ ִּמ ְצוָ ה .לְ בֹ ֶׁשת ֵּתחָ ֶׁשב ל ֹו לִ ִ
ַארּבָ עָ ה ִמינִ ים,
לְ בֵ ית הַ ּכְ נֶסֶ ת ּולְ ַרּנֵן אֶ ת הַ הַ ּלֵל ּכְ ֶׁשּי ָָדיו ֵריקוֹת .ל ִַּתינוֹקוֹת ְמכִ ינִ ים ְ
ּכְ עֶ ְרּכָם ּוכְ ִמ ָּד ָתםּ ,כְ דֵ י לְ חַ ּנְ כָם לְ ִמ ְצוֹת,
רּותם .אֶ ת הַ הֲ ַדס
אַ ְך אֵ ין ְמ ַד ְק ְּד ִקים ּבְ כ ְַׁש ָ
וְ הָ עֲ ָרבָ ה אוֹגְ ִדים סָ בִ יב הַ ּלּולָב ּבַ עֲ לֵי לּולָב,
ּכְ דֶ ֶרְך ֶׁשאוֹגְ ִדים אֶ ת הַ ּי ָָרק ,וְ ֹלא ּבִ ְקלִ יעָ ה
הָ עֲ ׂשּויָה ל ַָּדבָ ר ּכ ְַּמקֻ ּבָ ל אֵ צֶ ל ַאחֵ ינּו
הָ אַ ְׁשּכְ נַּזִ ים.
לְ ֵׁשם ִהּדּור ִמ ְצוָ ה מו ִֹסיפִ ים לַאֲ ג ָֻּדה ּבַ ּדֵ י
הֲ ַדס ,וְ סו ְֹמכִ ים הֵ ם ּבָ זֶה עַ ל ִמנְ הַ ג הַ ּי ְִׁשיבוֹת
ּבְ בָ בֶ ל וְ עַ ל הֶ ֵּתר הַ ּגְ אוֹנִ ים .לְ פָ נִ ים הו ִֹסיפּו
הֲ ַדס ְמׁשֻ ּלָׁש וְ ֹלא חָ ְׁשׁשּו לְ בַ ל ּתו ִֹסיף ,אַ ְך
ּבַ ּדוֹרוֹת הָ ַאחֲ רוֹנִ ים נוֹהֲ גִ ים לְ הו ִֹסיף ּבַ הֲ ַדס
ׁשוֹטֶ הּ .תוֹסֶ פֶ ת הַ הֲ ַדס הַ ּׁשוֹטֶ ה לַאֲ ג ָֻּדה
מו ִֹסיפָ ה נוֹי ל ִַּמ ְצוָ הּ ,ומַ ּגִ ינָה עַ ל הַ הֲ ַדס
וְ הָ עֲ ָרבָ ה ֶׁשֹּלא יִכְ ְמׁשּו וְ יִיבְ ׁשּוִ .מּלְ בַ ד זֶה
'ּמ ְצוָ ה' יוֹם יוֹם ּבְ ִמ ְטּפַ חַ ת
עו ְֹטפִ ים אֶ ת הַ ִ
לָחָ הּ ,ובַ ּג ֹולָה ִהּנִ יחּו או ָֹתּה מֵ אֲ חו ֵֹרי ּכַּדֵ י
הַ ּמַ יִם ּבַ ִּמ ְטּבָ חֶׁ ,שהּוא מָ קוֹם לַח וְ צ ֹונֵן.
ַּנּותּה ּכָל ִׁשבְ עָ ה.
ּבְ דֶ ֶרְך ז ֹו נִ ְׁש ְמ ָרה ַרעֲ נ ָ

ָחל"
"ו ְּל ַק ְח ֶּתם ָלכֶם ַּב ּיוֹם ָה ִראׁשוֹן ְּפ ִרי ֵעץ ָה ָדר ַּכ ּפֹת ְּת ָמ ִרים ַו ֲענַף ֵעץ ָעבֹת ו ְַע ְר ֵבי נ ַ

ימנִ י
ׁשל י ְִחיֵא ַה ֵּת ָ
ִס ּפוּרוֹ ֶ
(עַ ל ּפִ י י' ִחּבְ ׁשּוׁשּ ,בְ ִספְ ר ֹו 'י ְִחיֵא הַ ֵּתימָ נִי' ֶׁשּיֵצֵ א לְאוֹר ּבְ ָקרוֹב ּבְ סֵ פֶר "אַ ּגָדוֹת ֵּתימָ ן")

י ְִחיֵא הַ ֵּתימָ נִי ִמ ְקצוֹע ֹו הָ יָה צו ְֹרפּותִ .מ ְקצֹעַ זֶה י ַָרׁש מֵ אֲ בו ָֹתיו ,אֲ ֶׁשר י ְָרׁשּוהּו מֵ אֲ בוֹת אֲ בו ֵֹתיהֶ ם .י ְִחיֵא ִה ְצטַ ּיֵן
נִמ ְצָאה ְׁשגִיָאה
יטים י ְָצאּו ִמ ַּתחַ ת יָדוֹּ ,ובְ ֻכּלָן ֹלא ְ
כְׁש ִ
עֲׂשרוֹת ּדֻ גְמָ אוֹת ֶׁשל ַּת ִ
ּבְ ִמ ְקצוֹע ֹו ּבְ ַדי ְָקנּות לְמוֹפֵתָ .
ּונְקּיָה,
מֻׁשלָם עֲבו ָֹדה יָפָ ה ִ
לִקנוֹת ָּדבָ ר ְ
ּומי ֶׁש ָרצָ ה ְ
לִת ִהּלָה ּבְ ׁשּוק הַ ּצו ְֹרפִ יםִ ,
ַקּלָהְׁ .שמ ֹו וְ ֵׁשם עֲבו ָֹדת ֹו י ְָצאּו ְ
ְמלֶאכֶת אָ ּמָ נּותּ ,כֶסֶ ף לְֹלא ִסיגִים ,הָ יָה ּפ ֹונֶה לְ י ְִחיֵא.
ּבָ רּוְך ה' ּפַ ְרנָסָ ת ֹו ְמצּויָהּ ,כְמַ אֲ מַ ר חז"לּ" :בְ ֶרוַח וְ ֹלא ּבְ ִצ ְמצּוםּ ,בְ הֶ ֵּתר וְ ֹלא ּבְ ִאּסּורּ ,בְ נַחַ ת וְ ֹלא ּבְ צַ עַ ר".
יׁשי הָ יָה ְמ ַׁשּוֵק אֶ ת ּתוֹצַ ְרּת ֹו ּבְ יוֹם הַ ּׁשּוקּ ,בִ ְמ ִחיר ְמׁשֻ ּלָׁש
ַארּבָ עָ ה י ִָמים הָ יָה עוֹבֵד ּבִ ְׁש ִק ָידה ְמרֻ ּבָ הּ ,ובְ יוֹם חֲ ִמ ִ
ְ
ִמּצו ְֹרפִ ים אֲ חֵ ִרים ,וְ ח ֹוזֵר לִפְ נוֹת עֶ ֶרב לְבֵיתוֹ ,וַחֲ מוֹר ֹו עָ מּוס ּכָל טּוב לְצָ ְרכֵי הַ ַּׁשּבָ ת וְ הַ ָּׁשבּועַ ּ .בְ יוֹם ִׁש ִּׁשי וְ ַׁשּבָ ת
י ַָׁשב וְ לָמַ ד ּתו ָֹרהִ ,מ ְׁשנָה וְ אַ ּג ָָדה .וְ כְָך ִה ְתנַהֲלּו חַ ּיָיו ּבְ ֶׁש ֶקט ּובְ נַחַ ת.
ּומכַּבְ ִדים אֶ ת הו ֵֹריהֶ ם.
מּודים וְ טוֹבִ ים ,אוֹהֲבִ ים ְ
ּוׁשנֵיהֶ ם חֲ ִ
ְׁשנֵי ְיל ִָדים הָ יּו ל ֹו לְ י ְִחיֵאּ ,בֶן ּובַ תְ ,
יׁשי ,יוֹם הַ ּׁשּוק ,זָמַ ם צו ֵֹרף
לְ י ִָמים ,יָצָ א ֹרגֶז הַ ּצו ְֹרפִ ים עָ לָיו ,מֵ רֹב ִקנְָאה וְ ִׂשנְָאה עַ ל הַ ְצלָחָ תוֹ .וַ י ְִהי ּבְ יוֹם חֲ ִמ ִ
יטים וְ הֶ ְח ִּתים או ָֹתם ּבְ חו ֶֹתמֶ ת ְמ ֻזּיֶפֶת ֶׁשל
כְׁש ִ
עֲרבִ י ְמזִּמָ ה ָרעָ הּ ,כְדֵ י לְהַ בְ ִאיׁש אֶ ת ֵריח ֹו ֶׁשל י ְִחיֵא .עָ ָׂשה ַּת ִ
ָ
יטים הָ יּו ְמ ֻזּיָפִ ים ּ -כֶסֶ ף ְמע ָֹרב ּבִ נְ ח ֶֹׁשת.
כְׁש ִ
י ְִחיֵא .הַ ַּת ִ
יטים ,וְ הָ יָה ׁשֻ ָּתף לַעֲלִילָה הַ ְּנִר ֶקמֶ ת ֶנגֶד י ְִחיֵא ּ -פָ נָה ל ַָּק ִצין הַ ְּממֻ ּנֶה עַ ל הַ ּׁשּוק,
כְׁש ִ
הַ ּק ֹונֶהֶׁ ,ש ָּקנָה אֶ ת הַ ַּת ִ
יׁשי
ּכְד ְרּכ ֹו ּכָל יוֹם חֲ ִמ ִ
לְמ ְׁשטֶ ֶרת הַ ּמָ חוֹזּ ,בְ טַ עֲ נָה ֶׁשּמָ כַר ּכֶסֶ ף ְמ ֻזּיָף ,וְ ַתחַ ת ֶׁשּיָׁשּוב לְבֵית ֹו ַ
וְ י ְִחיֵא ֶנעֱצָ ר וְ הָ עֳבַ ר ִ
 ֶנעֱצָ ר .לְצַ עֲר ֹו ֶׁשל י ְִחיֵא ֹלא הָ יָה ּגְבּולּ ,ובְ יִחּוד ֶׁשֹּלא נ ְָתנּו ל ֹו לְהַ פְ ִריְך אֶ ת ְּדבַ ר הָ עֲלִילָה ּולְהוֹכִיחַ ִצ ְד ָקתוֹ.ּכְד ְרּכ ֹו מֵ ָאז ,אּולָם י ְִחיֵא ֹלא ִהּגִיעַ ּ .בַ ָּׁשעוֹת הָ ִראׁשוֹנוֹת
יׁשיַ ,
ִא ְׁשּת ֹו וִ יל ָָדיו ִחּכּו לְבוֹא ֹו לִפְ נוֹת עֶ ֶרב ּבְ יוֹם חֲ ִמ ִ
חָ ְׁשבּו  -מַ ֶּׁשהּו ִעּכְבוֹּ :כ ַָרע חֲ מוֹר ֹו ּבַ ּדֶ ֶרְךִ ,מ ְסחָ ר ּגָדוֹל הָ יָה לוֹ ,וְ כַּדוֹמֶ ה .אַ ְך הַ ַּל ְילָה ִהּגִיעַ  ,הַ ָּׁשעָ ה ְמאֻחֶ ֶרת,
לִדָאגָה ,וְ הַ ְּדָאגָה לַחֲ ָר ָדה.
ּומ ְׁשּפַ ְחּת ֹו ְמצַ ּפָ ה .הַ ִּצּפִ ּיָה נֶהֶ פְ כָה ְ
נִסּגְרּוִ ,
עֲרי הָ ִעיר ְ
וְ ַׁש ֵ
לִצּפוֹת ִמ ַּניִן יָבֹאִ ,אם ּבְ כָל זֹאת יַּגִיעַ  .אֲ פִ ּלּו הַ ְּׁשכֵנִים
ּוׁשנֵי ּבָ נָיו ,עָ לּו ַלּגָג ְ
ְׁשֹלׁש הַ ּנְפָ ׁשוֹת ֶׁשּבְ בֵיתִ ,א ְׁשּת ֹו ְ
לְה ְתאַ ּפֵק,
ּכְמנְהָ גוִֹ .א ְׁשּתוֹֹ ,לא יָכְ לָה עוֹד ִ
ָּת ְמהּו מַ ה ָק ָרה לְ י ְִחיֵא הָ ָאהּובֹ ,לא ָראּו אוֹת ֹו וְ ֹלא אֶ ת חֲ מוֹרוֹ ,ח ֹוזֵר ִ
ּוכְׁש ָראֲ ָתה ֶׁשֹּלא ִהּגִיעַ  ,י ְָצָאה וְ הָ לְ כָה אֶ ל הַ חו ִֹזְרים
כְתה ּבֵינָּה לְבֵין עַ ְצמָ ּה ֶׁשֹּלא לְהַ ְד ִאיג אֶ ת הַ יל ִָדיםֶ .
ּובָ ָ
ּפֵׁשר ָּדבָ ר.
לִׁשאֹל מֵ הֶ ם ֶ
מֵ הַ ּׁשּוק ְ
ּגִמּגֵם .הַ ֵּׁשנִי טָ עַ ן ֶׁשהָ יָה עָ סּוק ּבָ עֲבו ָֹדה וְ ֹלא י ַָדע ָּדבָ רָּ .דבָ ר זֶה ִהבְ ִהילָּהַ .רק י ְִדיד
הָ לְ כָה ל ִָראׁשוֹן וְ הּוא ְ
ַעֲרבִ י ,אֲ ֶׁשר ִה ְתל ֹונֵן
יטים ֶׁשל ּכֶסֶ ף ּומָ כַר ל ָ
כְׁש ִ
ִמ ְׁשּפַ ְח ָּתם ,יוֹסֵ ףָ ,אמַ ר לָּהּ" :בְ נֵי ּבְ לִ ּיַעַ ל הֶ עֱלִילּו עָ לָיו ּכִי זִ ּיֵף ַּת ִ
עָ לָיו ּבַ ִּמ ְׁשטָ ָרה וְ הּוא ֶנעֱצַ ר"ָּ .דבָ ר זֶה זִעֲ זַע אֶ ת אֵ ֶׁשת י ְִחיֵא ,וְ ִהיא ּפָ ְרצָ ה ּבְ בֶכִי ּובִ ְצעָ קוֹת" :מַ ה עָ ׂשּו לְבַ עֲלִי,
הָ ָאב הַ ּי ָָׁשר וְ הַ ּטוֹבָ ,אבִ י ְיל ַָדי"?!
ּכְׁשּנו ַֹדע ִענְ יָן זֶה לַּבֵןֶׁ ,שהָ יָה אוֹהֵ ב אֶ ת ָאבִ יו ְמאֹדָ ,אמַ ר" :אֲ נִי ָאפֵר עֲצָ ָתם ּבִ ְתפִ ּלָה" .עָ לָה ַלּגָגּ ,כִ ּוֵן לִּב ֹו
ֶ
יׁשיתּ .ובִ פְ נוֹת ֹו ל ַָּׁשמַ יִם ָאמַ ר"ִ :רּבוֹן הָ ע ֹול ִָמים ,מָ סַ ְר ָּת אֶ ת חֲ ִס ְידָך
ְרּוׁש ַליִם ,וְ ִה ְתּפַ ּלֵל חֲ ִר ִ
ל ַָּׁשמַ יִם ,עָ מַ ד ּבְ כִּוּון י ָ
לְה ְתעַ ּלֵל ּבוֹ .הֵ ן יוֹדֵ עַ אַ ָּתהּ ,כִי אַ ְך י ְַחּפְ צּו לִפְ ּגֹעַ ּבְ י ֶֹׁשר לִּבוֹ"ּ ,ומֵ עֵ ינָיו זָלְגּו ְׁש ֵּתי
י ְִחיֵא לִידֵ י ּבְ נֵי ּבְ לִ ּיַעַ ל ִ

ְּדמָ עוֹת ּגְדוֹלוֹת.
ּוׁש ֵּתיהֶ ן
זִעזְעּו אֶ ת מַ לְאֲ כֵי הָ ָר ִקיעַ  ,עַ ד אֲ ֶׁשר נִפְ ְּתחָ ה לָהֶ ם ּדֶ לֶת ּבַ ָּׁשמַ יִםְ ,
ְׁש ֵּתי ְּדמָ עוֹת אֵ ּלֶה עָ לּו ל ַָּׁשמַ יִםְ ,
ִה ְתי ְַּצבּו לִפְ נֵי ּבו ֵֹרא ע ֹולָם וְ טָ עֲנּו לְפָ נָיוָ" :אנּו ְׁש ֵּתי ְּדמָ עוֹתָ ,ק ְרּבַ ן ָּת ִמים לְפָ נֶיָך הַ ּיוֹם ,לְמַ עַ ן הַ ּצֵ ל ּכְבוֹד ֹו
נִׁשמָ ת ֹו ֶׁשל ָאבִ ינּו י ְִחיֵא .הֵ ן ּגָלּוי לְפָ נֶיָך ֶׁשהּוא צַ ִּדיק וְ י ָָׁשרְּ ,ור ָׁש ִעים הֶ עֱלִילּו עָ לָיו"!
וְ ְ
ּפֶׁשע ,וָֹלא ִּ -ת ָּׂשאֵ הּו
לְׁש ְח ֵרר אֶ ת ָאבִ י י ְִחיֵא הַ חַ ף ִמ ַ
הַ ּבֵן ל ַָקח ּפִ ְת ָקה וְ כ ַָתב ּבָ ּהּ" :כָל מוֹצֵ א נְ יָר זֶה ִמ ְתּבַ ֵּקׁש ַ
לִתׁשּובָ ה.
ְרּוׁש ַליִם ,וְ ִחּכָה ִמ ְתעַ ּטֵ ף ּבְ טַ ּלִית ֹו ְ
ּפֶתק לְכִּוּון י ָ
הָ רּוחַ "! ז ַָרק אֶ ת הַ ֶ
נְׂשאַ ּתּו הָ רּוחַ הַ ְרחֵ ק הַ ְרחֵ ק אֶ ל מו ֵֹׁשל הַ ּמָ חוֹז .הַ ּמו ֵֹׁשל ָקם ּבִ ְׁשעוֹת
ְרּוׁש ַליִםָ ,
ּפֶתק ֶׁשּז ַָרק לְכִּוּון י ָ
אוֹת ֹו ֶ
לְה ְתּפַ ּלֵלִ ,ה ְתּכ ֹונֵן
ּכְד ְרּכ ֹו יוֹם יוֹםּ ,פָ ַרׂש אֶ ת מַ ְחצֶ לֶת הַ ְּתפִ ּלָה ,עָ לֶיהָ הּוא ָרגִיל ִ
לְה ְתּפַ ּלֵל ַ
ּמֻק ָּדמוֹת ִ
הַ ּב ֶֹקר הַ ְ
ל ְַּתפִ ּלָה ,וְ ִהּנֵה הָ רּוחַ ּפָ ְרצָ ה אֶ ת הַ חַ ּלוֹנוֹת ,הֵ ִעיפָ ה אֶ ת הַ ּמַ ְחצֶ לֶת הַ חּוצָ הּ ,ומָ נְעָ ה ִמּמֶ ּנּו אֶ ת הַ ְּתפִ ּלָה .הּוא
לְה ְתּפַ ּלֵל .וְ הָ ִענְ יָן חָ זַר עַ ל עַ ְצמוֹ ,וְ הַ ּמַ ְחצֶ לֶת
ּבִ ֵּקׁש ִמ ְּׁשלִיח ֹו לְהָ בִ יא אֶ ת הַ ּמַ ְחצֶ לֶת ,סָ גַר אֶ ת הַ חַ ּלוֹנוֹת וְ חָ ַׁשב ִ
עֲׂשה.
נִׁשנָה הַ ּמַ ֶ
ִה ְתעוֹפְ פָ ה מֵ חַ ּלוֹן ַאחֵ ר .וְ כְָך חָ זַר וְ ְ
לְה ְתּפַ ּלֵל? הָ רּוחַ ֶׁשּבָ ָאה
ָּדבָ ר זֶה הֵ בִ יא אוֹת ֹו ּבִ ְמבּוכָה ּובִ ְׁשאֵ לָה "מַ ה לַעֲׂשוֹת? מַ ה ָק ָרה הַ ּיוֹם ֶׁשאֵ ינִי יָכוֹל ִ
אֱֹלהים ,מ ֹונַעַ ת ִמּמֶ ּנִי לַעֲבֹד עֲבו ַֹדת ּבו ְֹר ִאי" .הּוא הֵ חֵ ל לַחֲ ׁשֹב מַ ה עָ ָׂשה ּבְ אוֹת ֹו יוֹםּ ,בַ ּמֶ ה חָ טָ א ,לָּמָ ה
מֵ ִ
לִסּגֹר אֶ ת הַ חַ ּלוֹנוֹת ,אּולָם
נִמנַעַ ת ִמּמֶ ּנּו עֲבו ַֹדת הַ ּבו ֵֹרא? אֵ ין זֹאתּ ,כִי יֵׁש מַ ֶּׁשהּו לְמַ ְעלָה ִמּבִ ינָתוֹ! ּבִ ֵּקׁש ְ
ְ
ּומ ְׁשּת ֹו ֶללֶת לַעֲקֹר אֶ ת הַ ּבַ יִת ִמּיְסוֹדו ָֹתיו ,וְ אֶ ת
הָ רּוחַ הַ חֲ ז ָָקה ּפָ ְרצָ ה או ָֹתם ,וְ ִה ְתּפָ ְרצָ ה אֶ ל ְמבוֹאוֹת הַ ּבַ יִתִ ,
עֲצֵ י הַ ּגַן וְ הַ ּבְ הֵ מָ ה אֲ ֶׁשר ּבַ ּבַ יִת .הַ ָּדבָ ר זִעֲ זַע אוֹת ֹו ְמאֹד .הּוא הֶ חֱזִיק רֹאׁש ֹו ּבְ יָד ֹו וְ ָאמַ ר" :מַ ה ּפִ ְׁש ִעי ּומַ ה
ּבֵיתי"?!
ּומ ִ
ּפֵׁשר הָ רּוחַ הַ ּזֹאת ּבְ חָ ְד ֵׁשי הָ ָאבִ יבּ ,ומַ ה ְרצ ֹונָּה ִמּמֶ ּנִי ִ
אתי? מַ ה ֶ
חַ ּטָ ִ
ּפֶתק ּדֶ ֶרְך הַ חַ ּלוֹן וְ הֵ ִטיחָ ה אוֹת ֹו ּבְ פַ ְרצּופוֹּ ,וכְ כָל ֶׁשהּוא
הּורים נּוגִים ,וְ ִהּנֵה הָ רּוחַ ִהכְנִיסָ ה ֶ
ּבְ עוֹד ֹו ָׁשקּועַ ּבְ ִה ְר ִ
מַ ְר ִחיקוֹ ,הּוא ח ֹוזֵר אֵ לָיוְּ .דחָ פ ֹו ל ִָר ְצּפָ ה ּכְמ ֹו ֶׁשּדוֹחֲ פִ ים זְבּוב טַ ְר ָדן ,וְ הָ רּוחַ ָּדחֲ פָ ה אוֹת ֹו עַ ְצמ ֹו אֶ ל הָ ִר ְצּפָ ה.
פֶתק
לִראוֹת מַ ה ּכָתּוב ּבְ ֶ
ּפֶתקְּ .דחָ פ ֹו לַּצַ ד ,וְ הָ רּוחַ ְּדחָ פַ ּתּו לְאוֹת ֹו צַ דֹ .לא עָ לָה ּבְ ַד ְעּת ֹו ְ
הּוא ָקם ,וְ ַאחֲ ָריו עָ ף הַ ֶ
ּפֶתק וְ ִעּיֵן ּבוֹּ ,ובְ או ָֹתּה ָׁשעָ ה ָׁש ְקטָ ה הָ רּוחַ .
לְפֶתע ּבְ פָ נָיו ,וְ ָאז ל ַָקח אֶ ת הַ ֶ
זֶה ,עַ ד ֶׁשהָ רּוחַ חָ בְ טָ ה אוֹת ֹו ַ
זְעיק אֶ ת ַאחַ ד ִמּׁשו ְֹמ ָריו
ּכְתב וְ ָׂשפָ ה ֶׁשהַ ּמו ֵֹׁשל אֵ ינ ֹו מֵ בִ ין .הַ ּמו ֵֹׁשל ִה ִ
כְתב ִעבְ ִריָ ,
ּפֶתק הָ יָה ּכָתּוב ּבִ ָ
אַ ְך הַ ֶ
ְהּודי אֶ חָ ד ,עָ צּור ּבְ בֵית הַ ּמַ עֲצָ ר ,י ִָּתכֵן
פֶתק זֶה" .י ְֶׁשנ ֹו י ִ
לִמצֹא ִמי ֶׁשּי ְִק ָרא מַ ה ּכָתּוב ּבְ ֶ
ּובִ ְּקׁש ֹו ּבְ אֹפֶן ָּדחּוף ְ
ֶׁשהּוא יוֹדֵ עַ "" .הֲבִ יאּוהּו ִמּיָד"ִ ,צּוָה הַ ּמו ֵֹׁשל.
ּפֶתק ֶׁשּבְ יָד ֹו
ּפֶתקּ .פָ נָיו ֶׁשל י ְִחיֵא הֶ חֱוִ ירּו וְ י ָָדיו ָרעֲדּוּ ,כִי הַ ֶ
י ְִחיֵא ִה ְתיַּצֵ ב ּבִ פְ נֵי הַ ּמו ֵֹׁשל ,וְ זֶה הֶ ְרָאה ל ֹו אֶ ת הַ ֶ
ּכְתב ֶׁשל ּבְ נוֹּ ,וב ֹו ּכָתּוב:
ָ
ּפֶׁשע ,וָֹלא ִּ -ת ָּׂשאֵ הּו הָ רּוחַ "!
לְׁש ְח ֵרר אֶ ת ָאבִ י י ְִחיֵא הַ חַ ף ִמ ַ
"הַ ּמוֹצֵ א נְ יָר זֶה ִמ ְתּבַ ֵּקׁש ַ
ּומּיָד"! ָק ָרא י ְִחיֵא מַ ה
ּכְׁש ָרָאה הַ ּמו ֵֹׁשל אֶ ת ִה ְתנַהֲגּות ֹו ֶׁשל י ְִחיֵאּ ,פָ חַ ד וְ ָאמַ ר לְ י ְִחיֵא" :הַ ּגֵד לִי מַ ה ּכָתּובִ ,
ֶ
ּכְתב ֹו ֶׁשל ּבְ נִי".
ּכְתב זֶה הּוא ָ
עֲרי ,עָ לַי לְהַ ּגִיד לְָך הָ אֱמֶ תָ ,
ֶׁשּכָתּוב וְ ָאמַ ר" :לְצַ ִ
לְא ְׁש ְּתָך ּולְבָ נֶיָךּ ,ומַ עֲלִילֶיָך יָבֹאּו עַ ל
לְבֵיתְךִ ,
ָ
הַ ּמו ֵֹׁשל ּפָ נָה לְ י ְִחיֵא וְ ָאמַ רַ" :אל ִּת ְצטַ עֵ ר וְ ַאל ִּת ְתנַּצֵ ל ,סַ ע ִמּיָד
ּבֵיתי ,עֵ צַ י ּובְ הֶ ְמ ִּתי ,וְ כָל
ֹאׁשם הָ רּוחַ  ,וְ הֵ ם עָ ְמדּו לַעֲקֹר או ִֹתי ִמ ִ
נְׁשםּ .בִ נְָך ּגִ ּיֵס אֶ ת ִצבְ אוֹת הַ ָּׁשמַ יִם ּובְ ר ָ
עָ ָ
זְּד ֵרז
ּומּבִ נְָך ַרחֲ ִמיםִ .ה ָ
אֲ ֶׁשר לִיָ .לכֵן ,אֲ נִי מוֹדֶ ה לְבִ נְָך ֶׁשּמָ נַע ִמּמֶ ּנִי לַעֲׂשוֹת עַ וְ לָהִ .מ ְּמָך אֲ נִי ְמבַ ֵּקׁש ְסלִיחָ הִ ,
ֵאֹלהים ִע ְּמָך"!
וְ לְֵך ,ו ִ
הַ ָּדבָ ר נו ַֹדע ּבָ ַרּבִ יםּ ,ולְ י ְִחיֵא ּובְ נ ֹו נִּתו ְֹספָ ה ּבְ עֵ ינֵי הַ ּבְ ִרּיוֹת מַ עֲ לָה ֶׁשל ְקרוֹבִ ים לְמַ לְכּות ָׁשמַ יִם .וְ ַתחַ ת
נִת ַקּיֵם
ֶׁשּׂשוֹנְאֵ יהֶ ם יָבִ יאּו עֲ לֵיהֶ ם ְק ָללָה ּ -בְ ָרכָה .וְ ַתחַ ת ָקלוֹן ּ -כָבוֹד .וְ ַתחַ ת צַ עַ ר ְ -רוָחָ ה .וְ עַ ל ׂשוֹנְָאיו ְ
ָאדם" :חֹפֵר ּגּוּמָ ץ ּב ֹו יִּפוֹל" (קהלת י ,ח)ּ" ,כ ֶֹרה ַּׁשחַ ת ּבָ ּה יִּפֹ ל וְ גֹ לֵל אֶ בֶן אֵ לָיו ָּתׁשּוב".
ִּדבְ ֵרי הֶ חָ כָם ִמּכָל הָ ָ
(משלי כו ,כז).

ּבְ כָל חֹדֶ ׁש אֱלּול ּתו ְֹק ִעים ּבַ ּׁשוֹפָ ר לְַאחַ ר הַ ְּסלִיחוֹתּ ,כְפִ י ֶׁש ָּת ְקעּו ּבַ ּׁשוֹפָ ר
כְׁשיו ִמ ְת ָק ֵרב
לִמנֹעַ הָ עָ ם מֵ חֵ ְטא וְ עָ וֹןּ ,כֵיוָן ֶׁשעַ ָ
מֹׁשה ַרּבֵנּו לָהָ רּ ,וכְדֵ י ְ
ּכְׁשעָ לָה ֶ
ֶ
הַ ּזְמָ ן ֶׁשל יוֹם הַ ִּדין .וְ ַאחַ ר ּכְָךּ ,כֵיוָן ֶׁש ִה ְת ִחיל ִמּׁשּום סּור מֵ ָרעּ ,תו ְֹק ִעים ּגַם
ּכֵן ּכָל הַ חֹדֶ ׁשֶׁ ,שּיַעֲׂשּו טוֹב .וְ סֶ מֶ ְך ל ַָּדבָ רִּ ,ת ְקעּו ּבַ חֹדֶ ׁש ׁשוֹפָ ר  -מַ ְׁשמַ ע חֹדֶ ׁש
ָׁשלֵם.
חֲר ִדים לַעֲׂשוֹת טוֹב
וְ ָדבָ ר זֶה ּבִ כְדֵ י לְעו ֵֹרר ְּתׁשּובָ ה עַ ל הָ ִראׁשוֹנוֹת ,וְ י ְִהיּו ּגַם ֵ
ּומעו ֵֹררֶׁ ,שּנֶאֱמָ ר ִאם י ִָּת ַקע ׁשוֹפָ ר ּבְ ִעיר וְ עָ ם
חֲריד ְ
לְהַ ּבָ אּ ,כִי קוֹל הַ ּׁשוֹפָ ר מַ ִ
חֲר ִדים לַעֲׂשוֹת הַ ִּמ ְצוֹת יו ֵֹתר ִמּבִ ְׁשָאר יְמוֹת הַ ָּׁשנָה.
ֶחֱרדּוְּ ,דהַ יְנּו ֶׁשּי ְִהיּו ֵ
ֹלא י ָ
זְּכִירים לְיוֹם הַ ִּדיןֶׁ ,שּנֶאֱמָ ר ּבַ ּיוֹם הַ הּוא י ִָּת ַקע ּבְ ׁשוֹפָ ר ּגָדוֹל .וְ עוֹד,
לק"יעַ ם ֶׁשּמַ ִ
לק"יּטַ
וְ הַ
יק ְט ֵרג .וְ עוֹדֶׁ ,שעַ ל
ּכְדֵ י לְעַ ְרּבֵב אֶ ת הַ ָּׂשטָ ןֶׁ ,שֹּלא י ֵַדע מָ ַתי יוֹם רֹאׁש הַ ָּׁשנָה וִ ַ
ֵיתים)
למניינם) ִ
למניינםֵי)ז
(ׁש ִתיל
עדַ-ם אֶ ת יוֹם ִּדינ ֹו ְ
עדֵרּ-ג
מִ --מ ְתעַ ְרּבֵבֶׁ ,שּז ֹוכ
הּוא
יְדֵ י קוֹל הַ ּׁשוֹפָ ר (מ
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הרה"ג שלום נגר שליט"א.
למהרי“ץ זצוק“ל ,סדר קריאת המגילה ערוך ע“י
צבעוני.
בתוך מארז
חילופי גרסאות
שליט“א וכן
הרה“ג פנחס קורח

העתקים.
חדשהשני
מהדורא כוללת
ומתוקנת.
צבעונית
גודל ספר  16ס”מ \  23ס”מ
ש"ח
במחיר
במחירשל:של :ש"ח
במקום35:
במקום:
15ש"ח
ש"ח
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מוגבלללקוחות
המבצעמוגבל
המבצע
ללקוחות פרטיים ולא למשווקים
בלבד,עדעדגמרגמרהמלאי.
התשע"טבלבד,
תשריהתשע”ז
ולחודשפורים
ועד
המלאי.

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.
nosachteiman
.co.il 053-3336661
טל 03-6781444:נייד:
סנטר
 052-6644363סניף יבנה ,קניון קנדי
,08-9333130

שימור ב:כתבי היד התימנים
למטרת
את מוצרינו גם
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".

ׁשאו ָֹת ּה קו ְֹר ִאים
ְ .1מ ִג ָּלה ֶ
ׂ ְמ ַחת ּתו ָֹרה.
ְּב ִש
ׁשל
יצד נִ ְק ָרא ָענָף ּבו ֵֹדד ֶ
ֵּ .2כ ַ
.2
ֲדס?
הָ
.3
ׂ ִמים ַעל ַה ֻּס ָּכה.
 .3אוֹתוֹ ָש
.4
ימן ֶאת
יצד ְמ ַכ ִּנים יְהו ֵּדי ֵּת ָ
ֵּ .4כ ַ
ֲדס?
ַהה ָ
.5
ְּ .5ב ָר ָכה ֵּבין ִּכ ּפוּר ְל ֻס ּכוֹת___" :
.6
יחה ו ְַכ ָּפ ָרה".
ילה ו ְּס ִל ָ
ִּב ְמ ִח ָ
ימן ___ י ְִהיֶה
"ס ָ
ַ .6ה ְׁש ִלימוִּ :
.7
ַל ּכֹל".
ׁש ּקו ְֹר ִאים ִּבזְ ָמן
יצד נִ ְק ָר ִאים ַה ִּפ ּיו ִּטים ֶ
ֵּ .7כ ַ
ַענְ ִעים ַא ְר ַּב ַעת ַה ִּמינִ ים?
ׁש ְּמנ ְ
ֶ
.1

זוכה החודש שמעון כהן הי"ו מתל אביב
ּ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 תשרי

10.3.17
10.10.18 19.2.17
12.9.18

ַל ּו ָמ ֵהן ֶצ ֶמד ַה ִּמ ִּלים ַה ְּקׁשוּרוֹת ְלח ֶֹדׁש זֶה,
ּג ּ
ַה ִּמ ְס ַּת ְּתרוֹת ְּבתו ְֹך ַה ַּת ְׁש ֵּבץ...

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

ְּת ִקיעוֹת ׁשו ָֹפר

