
ירחון לחודש תשרי התשע"ט ליצירה בש"ל לשטרות
העורך: שלמה מחפוד יצ"ו  כתובת המערכת: רחוב הגר"א 1, רה"ע

לק”י

זמני כניסת ויציאת השבת

*לפי זמן ת”א.
לזמן ירושלים יש להוריד 
15 דקות לכניסת השבת,
לזמן חיפה להוריד 9 
דקות לכניסת השבת.
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ְּתׁשּוָבה,  ְיֵמי  ֲעֶׂשֶרת  ַמהּות  ֶאת  ְלַהְסִּביר  ְּבבֹוֵאנּו 
ְלַצֵּטט  ָראּוי  ַהִּכּפּוִרים,  ַּבּיֹום  ּוִמְסַּתְּיִמים  ַהָּׁשָנה  ְּבֹראׁש  ַמְתִחיִלים  ֲאֶׁשר 
ַעל  “ַאף  ו’(:  הלכה  ב’  )פרק  ְּתׁשּוָבה  ְּבִהְלכֹות  ָהַרְמָּב”ם  ַרֵּבנּו  ְלׁשֹון  ֶאת 
ַהָּׁשָנה  ֹראׁש  ֶׁשֵּבין  ַהָּיִמים  ַּבֲעָׂשָרה  ְלעֹוָלם,  ָיֶפה  ְוַהְּצָעָקה  ֶׁשַהְּתׁשּוָבה  ִּפי 
ְויֹום ַהִּכּפּוִרים ִהיא ָיָפה ַּבּיֹוֵתר ּוִמְתַקֶּבֶלת ִהיא ִמָּיד, ֶׁשֶּנֱאַמר )ישעיה נ”ה, 
ו’( ִּדְרׁשּו ה’ ְּבִהָּמְצאֹו. ַּבֶּמה ְּדָבִרים ֲאמּוִרים, ַּבָּיִחיד, ֲאָבל ִצּבּור - ָּכל ְזָמן 
ֶׁשעֹוִׂשים ְּתׁשּוָבה ְוצֹוֲעִקין ַּבֵּלב ָׁשֵלם ֵהם ֶנֱעִנין, ֶׁשֶּנֱאַמר )דברים ד’, ז’( ַּכה’ 

ֱאֹלֵהינּו ְּבָכל ָקְרֵאנּו ֵאָליו.
ַהַּללּו  ַהְּקדֹוִׁשים  ַהָּיִמים  ַמֲעַלת  ֶאת  ְלֵמִדים  ָאנּו  ַהְּקדֹוִׁשים  ִמְּדָבָריו 
ְוֵיׁש  ְׁשֵלָמה.  ִּבְתׁשּוָבה  ָלׁשּוב  ֵיׁש  ֶאָחד  ְלָכל  ֵּכיַצד  ּוְקַטִּנים,  ְּגדֹוִלים  ְלֻכָּלנּו, 
ִמְתַקֶּבֶלת  ְּבָיִמים ֵאּלּו   - ִּבְתׁשּוָבה  ָׁשִבים  ַּכֲאֶׁשר ָאנּו  ִּכי  ֶזה,  ָּדָבר  ְלַהְטִעים 

ַהְּתׁשּוָבה ְּבָרצֹון ֲאִפּלּו ֵאיָנּה ְּבֵלב ָׁשֵלם.
ַעל ֵּכן, רֹוִאים ָאנּו ִּכי ְצִריִכים ְלַנֵּצל ְזָמן ְיָקר ָּכל ָּכְך ְּכמֹו ַהָּיִמים ַהַּללּו, 

ְוָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה, ִאיׁש ִאיׁש ְּכִפי ַּדְרָּגתֹו.
ַּכּמּוָבן, ְיָלִדים ַחִּביִבים, ֵאין ַאֶּתם ְמֻחָּיִבים ְּבַתֲעִנּיֹות ְוִסּגּוִפים, ּוִבְלֲעֵדי 
ֵּכן ִאי ֶאְפָׁשר ָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה. ֲעֵליֶכם ַלֲעׂשֹות ֹזאת ְּבַדְרְּכֶכם, ְּבִחּזּוק ִלּמּוד 
ַהּתֹוָרה ּוִבְתִפָּלה ַזָּכה ֶׁשל ִּתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ַרַּבן, ְלַהְתִמיד ְוִלְׁשֹקד ַעל ַהִּנְלַמד 

ְּבַתְלמּוד ַהּתֹוָרה, ְלִהְתַּפֵּלל ְּבַכָּוָנה, ְועֹוד.
ַהּנֹוָרִאים  ַלָּיִמים  ִחּזּוק  ְּבִאֶּגֶרת  זצ”ל  ַהֵּלִוי  ִיְצָחק  ִיְחֵיא  ַרֵּבנּו  ַּגם 
)נדפסה באיש ימיני חלק ב’(, ִהְזִּכיר ֶאת ֲחִׁשיבּות ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ָהעֹוֶלה ַעל 
ַהֹּכל, ְוִהְדִּגיׁש ִּבְמיָֻחד: “ִהֵּנה ִּכי ֵּכן, ֲאֵליֶכם ַהִּמְצָוה ַהְרֵּבה ְוָהֲעצּוָמה ַהֹּזאת, 
ְלַהְדִריְך ֶאת ַיְלֵדי ַׁשֲעׁשּוֵעינּו ְּבֶדֶרְך ַהָּיָׁשר ּוְבֹבֶׁשת ַהָּפִנים, ִלְהיֹוָתם ְּפִרי ֹקֶדׁש 

ִהּלּוִלים, ֶׁשָּבּה ִיְחיּו ְוִיְזּכּו ֵהם ַוֲאבֹוֵתיֶהם ִלְנֹחל ְׁשֵני עֹוָלמֹות.
ְּבַיְלקּוט “ֵמַעם לֹוֵעז” )והובא בספר שולחן מועד( ִהְסִּביר ֶאת ַמהּות 
ַהָּיִמים ַהַּללּו ַעל ִּפי ָמָׁשל: ׁשּוָעל ָרֵעב ִהְבִחין ֶׁשַּׁשַער ָהִעיר ָּפתּוַח ִלְרָוָחה, 
ְוֶהְחִליט ְלַנֵּצל ֶאת ַהִהְזַּדְּמנּות. הּוא ִנְכָנס ֶאל ְרחֹובֹות ָהִעיר, ְוֵהֵחל ַלֲחֹטף 
ִּדְבֵרי ַמֲאָכל ִמן ָהעֹוְבִרים ְוָׁשִבים. ִמֶּזה ָחַטף ֶאת ַהָּבָׂשר, ַלֵּׁשִני ֶאת ַהְּיָרקֹות, 

ְוַלְּׁשִליִׁשי ָטַרף ּגֹוָזִלים ֵמַהּלּול. ַאְנֵׁשי ָהִעיר 
ָּבַרח  הּוא  ַאֲחָריו.  ִלְרֹדף  ְוֵהֵחּלּו  ִהְתָרֲעמּו, 
ִלְרחֹוב  ִהִּגיַע  ַּבּסֹוף  ַאְך  ּבֹו,  ַנְפׁשֹו  עֹוד  ָּכל 
ְלֹלא מֹוָצא, ְּכֶׁשְּלָפָניו ִקיר ָּגבֹוַּה ּוֵמֲאחֹוָריו 

חֹוְסִמים ָהרֹוְדִפים ֶאת ַהַּמֲעָבר.
ֹלא נֹוְתָרה לֹו ְּבֵרָרה, ְוהּוא ִנְׁשַּכב ַעל 
ְוָעָׂשה ֶאת ַעְצמֹו ַּכֵּמת. ָקְרבּו ֵאָליו  ָהָאֶרץ 
ַהּׁשּוָעל  “ִהֵּנה  ְּבִׂשְמָחה:  ְוָקְראּו  ָהֲאָנִׁשים, 
ַהּׁשּוָעל  ּוֵמת”!  ָעְנׁשֹו  ֶאת  ִקֵּבל  ַהַּגְזָלן, 
ָׂשַמח ִּכי ַהָּצָגתֹו ֻמְׁשֶלֶמת, ְוִצָּפה ַרק ֶׁשֵּיְלכּו 

ָהֲאָנִׁשים, ְוָאז יּוַכל ָלֶלֶכת ְלַדְרּכֹו.
ַאְך ַאַחד ָהֲאָנִׁשים ִהְכִריז, “ֲאִני רֹוֶצה 
ֶאת ְזַנב ַהּׁשּוָעל, ַלֲעׂשֹות ִמֶּמּנּו ְמַטֲאֵטא”! 
ֶאת  ִיַּקח  “מּוָטב  ְלַעְצמֹו,  ַהּׁשּוָעל  ָחַׁשב 
ְזָנִבי ְוֹלא ַיֲהֹרג אֹוִתי”, ּוְלָכְך ֹלא ָנע ְוֹלא ָזע 

ָמִרים ַוֲעַנף ֵעץ ָעבֹת ְוַעְרֵבי ָנַחל"  ת תְּ פֹּ ִרי ֵעץ ָהָדר כַּ ּיֹום ָהִראׁשוֹן פְּ ם ָלֶכם בַּ "ּוְלַקְחתֶּ

ַּכֲאֶׁשר ָהִאיׁש ָּגַזז ֶאת ְזָנבֹו.
ְלַאַחר ִמֵּכן ָּבא ִאיׁש ַאֵחר ְוֶהֱחִליט ַלֲעֹקר ֶאת ִׁשָּניו, ַלֲעׂשֹות ִעָּמם ְסגֻּלֹות, 

ְוַגם ָאז ָׁשַתק ַהּׁשּוָעל ְוָסַבל ְּבדּוִמָּיה ֶאת ֲעִקיַרת ִׁשָּניו.
אּוָלם ָהִאיׁש ַהְּׁשִליִׁשי ִהִּגיַע ְוָאַמר, “טֹוב, ָאז ֲאִני ֶאַּקח ֶאת עֹורֹו ְוֶאֱעֶׂשה 
ִלי ְמִעיל ַּפְרָוה”. ָּכאן ִהְזַּדֲעֵזַע ַהּׁשּוָעל, ְוָאַמר: “ְּבִלי ַהָּזָנב אֹו ַהִּׁשַּנִים ֲאִני ָיכֹול 
ְלִהְסַּתֵּדר, ַאְך ִאם ִיְפֹׁשט ֶאת עֹוִרי ַיַהְרֵגִני! ֹלא נֹוְתָרה ִלי ָּכל ְּבֵרָרה”! ּוְלַתְדֵהַמת 

ֻּכָּלם, ִזֵּנק ַהּׁשּוָעל ְוָנס ַעל ַנְפׁשֹו ְּבָכל ֹּכחֹו, ַעד ֶׁשִהְצִליַח ְלֵהָחֵלץ ִמן ָהִעיר.
ְוַהִּנְמָׁשל, ְיָלִדים ַחִּביִבים: ְּבֶמֶׁשְך ַהָּׁשָנה ָאנּו ִמְתַמְהְמִהים ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה, 
ַאְך ָּכֵעת - ַּבֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה, ָאנּו ַחָּיִבים ָלנּוס ֵמָהֲעֵברֹות ֶׁשְּבָיֵדינּו ְּכמֹו ֵמֵאׁש, 

ְוַלֲחֹזר ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ֶאל ֵחיק ָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים, ֶׁשֲהֵרי ַחֵּיינּו ְּתלּוִיים ְּבָכְך!
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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

ִוי  שליט“א יָּן  ֲאִביָרן ַהלֵּ דוֹל  ָהָרב  ַהדַּ אוֹן  ַהגָּ מו“ר  ַהגָּ

ֶׁשִּיְהיּו  ַהּלּוָלב,  ְּבַכְׁשרּוָתם:  ּוְמַדְקְּדִקים  ַהִּמיִנים  ְּבַאְרַּבַעת  ְמַהְּדִרים  ֵּתיָמן  ְיהּוֵדי 
ֵהם  ֲחָזִזית.  ְּבֹלא  ְוָנֶאה  ָחָלק  ֶׁשְּיֶהא  ְוָהֶאְתרֹוג  ָּכְלֶׁשהּו,  ֵּפרּוד  ְּבֹלא  ְּדבּוִקים  ָעָליו 
ָלַעִין,  ִנֶּכֶרת  ִּתְהֶיה  ַהִּמְצָוה  ֶׁשִהְתָנאּות  ְּכֵדי  ַהָּגדֹול  ְוֶאְתרֹוג  ָהָאֹרְך  לּוָלב  ְמַחְּבִבים 
ּוִמְתָחִרים ִאיׁש ְּבֵרֵעהּו ְּבִהּדּור ֶזה. ֶאְתרֹוג ֵּתיָמִני ְנטּול ׁשֹוַׁשְנָּתא ִמֶּדֶרְך ְּבִרָּיתֹו. הּוא 
ָּגדֹול ְּבִׁשעּורֹו ִמן ָהֶאְתרֹוג ֶׁשל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ּוְמַׁשֵּמׁש ֹלא ַרק ִלְנִטיָלה ֵאָלא ְּבִעיָקר 
ַלֲאִכיָלה. ָהֶאְתרֹוג ֶנֱאַכל ְּבֵתיָמן ָּכל ַחג ַהֻּסּכֹות ְוהּוא ֶאָחד ִמֵּפרֹות ַהַחג. עֹוֵלי ֵּתיָמן 
ֶהֱעלּו ִעָּמֶהם ָזן ֶזה ָלָאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ּוֵמֲחָׁשׁש ְלֶאְתרֹוג ֻמְרָּכב ַמְקִּפיִדים ֵהם ְונֹוְטִלים 

ֶאְתרֹוג ֵּתיָמִני ַּגם ָּבָאֶרץ. 
ָּכל ְיהּוִדי קֹוֶנה ְלַעְצמֹו ַאְרָּבָעה ִמיִנים ְּכֵדי ֶׁשִּיְזֶּכה ְּבִמְצָוה ִמֶּׁשּלֹו. ַּגם ַּכֲאֶׁשר ַאְרַּבַעת 
ֵאין  ַלִּמְצָוה.  ִחָּבה  ִמּתֹוְך  ְוקֹוִנים,  ַעְצָמם  ּדֹוֲחִקים  ְיָקִרים  ְּבָדִמים  עֹוִלים  ַהִּמיִנים 
סֹוְמִכים ַעל ֲאֵחִרים ְוֵאין נֹוֲהִגים ֻׁשָּתפּות ַּבִּמְצָוה. ְלֹבֶׁשת ֵּתָחֶׁשב לֹו ִליהּוִדי ְלִהָּכֵנס 
ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ּוְלַרֵּנן ֶאת ַהַהֵּלל ְּכֶׁשָּיָדיו ֵריקֹות. ַלִּתינֹוקֹות ְמִכיִנים ַאְרָּבָעה ִמיִנים, 
ְלִמְצו ֹת,  ְלַחְּנָכם  ְּכֵדי  ּוְכִמָּדָתם,  ְּכֶעְרָּכם 
ַהֲהַדס  ֶאת  ְּבַכְׁשרּוָתם.  ְמַדְקְּדִקים  ֵאין  ַאְך 
ְוָהֲעָרָבה אֹוְגִדים ָסִביב ַהּלּוָלב ַּבֲעֵלי לּוָלב, 
ִּבְקִליָעה  ְוֹלא  ַהָּיָרק,  ֶאת  ֶׁשאֹוְגִדים  ְּכֶדֶרְך 
ַאֵחינּו  ֵאֶצל  ַּכְּמֻקָּבל  ַלָּדָבר  ָהֲעׂשּוָיה 

ָהַאְׁשְּכַנִּזים. 
ַּבֵּדי  ַלֲאגָֻּדה  מֹוִסיִפים  ִמְצָוה  ִהּדּור  ְלֵׁשם 
ֲהַדס, ְוסֹוְמִכים ֵהם ָּבֶזה ַעל ִמְנַהג ַהְּיִׁשיבֹות 
הֹוִסיפּו  ְלָפִנים  ַהְּגאֹוִנים.  ֶהֵּתר  ְוַעל  ְּבָבֶבל 
ַאְך  ּתֹוִסיף,  ְלַבל  ָחְׁשׁשּו  ְוֹלא  ְמֻׁשָּלׁש  ֲהַדס 
ַּבֲהַדס  נֹוֲהִגים ְלהֹוִסיף  ַּבּדֹורֹות ָהַאֲחרֹוִנים 
ַלֲאגָֻּדה  ַהּׁשֹוֶטה  ַהֲהַדס  ּתֹוֶסֶפת  ׁשֹוֶטה. 
ַהֲהַדס  ַעל  ּוַמִּגיָנה  ַלִּמְצָוה,  נֹוי  מֹוִסיָפה 
ֶזה  ִמְּלַבד  ְוִייְבׁשּו.  ִיְכְמׁשּו  ֶׁשֹּלא  ְוָהֲעָרָבה 
ְּבִמְטַּפַחת  יֹום  יֹום  ַה'ִּמְצָוה'  ֶאת  עֹוְטִפים 
ַּכֵּדי  ֵמֲאחֹוֵרי  אֹוָתּה  ִהִּניחּו  ּוַבּגֹוָלה  ָלָחה, 
ְוצֹוֵנן.  ַלח  ָמקֹום  ֶׁשהּוא  ַּבִּמְטָּבח,  ַהַּמִים 

ְּבֶדֶרְך זֹו ִנְׁשְמָרה ַרֲעַנּנּוָתּה ָּכל ִׁשְבָעה.

יִנים - י. רצהבי ַעת ַהמִּ ַאְרבַּ
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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 תשרי
)מ-12.9.18 עד-10.10.18 למניינם(

לק"י

כתובה תימנית
כתובה מפוארת בנוסח ק"ק תימן 
יע"א, ערוכה בצורה נפלאה ע"י 

הרה"ג שלום נגר שליט"א.
בתוך מארז צבעוני.

כוללת שני העתקים.

במחיר של: 18 ש"ח

במקום: 35 ש"ח

המבצע מוגבל ללקוחות פרטיים ולא למשווקים 
ולחודש תשרי 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:

יָמִני ל ִיְחֵיא ַהתֵּ ִסּפּורוֹ שֶׁ
)ַעל ִּפי י' ִחְּבׁשּוׁש, ְּבִסְפרֹו 'ִיְחיֵא ַהֵּתיָמִני' ֶׁשּיֵֵצא ְלאֹור ְּבָקרֹוב ְּבֵסֶפר "ַאָּגדֹות ֵּתיָמן"(

ִיְחיֵא ַהֵּתיָמִני ִמְקצֹועֹו ָהָיה צֹוְרפּות. ִמְקֹצַע ֶזה ָיַרׁש ֵמֲאבֹוָתיו, ֲאֶׁשר ְיָרׁשּוהּו ֵמֲאבֹות ֲאבֹוֵתיֶהם. ִיְחיֵא ִהְצַטּיֵן 
ְּבִמְקצֹועֹו ְּבַדְיָקנּות ְלמֹוֵפת. ֲעָׂשרֹות ֻּדְגָמאֹות ֶׁשל ַּתְכִׁשיִטים ָיְצאּו ִמַּתַחת ָידֹו, ּוְבכָֻּלן ֹלא ִנְמְצָאה ְׁשִגיָאה 
ַקָּלה. ְׁשמֹו ְוֵׁשם ֲעבֹוָדתֹו ָיְצאּו ִלְתִהָּלה ְּבׁשּוק ַהּצֹוְרִפים, ּוִמי ֶׁשָרָצה ִלְקנֹות ָּדָבר ֻמְׁשָלם ֲעבֹוָדה ָיָפה ּוְנִקָּיה, 

ְמֶלאֶכת ָאָּמנּות, ֶּכֶסף ְלֹלא ִסיִגים, ָהָיה ּפֹוֶנה ְלִיְחיֵא.
ְּבַצַער".  ְוֹלא  ְּבַנַחת  ְּבִאּסּור,  ְוֹלא  ְּבֶהֵּתר  ְּבִצְמצּום,  ְוֹלא  "ְּבֶרַוח  ְּכַמֲאַמר חז"ל:  ְמצּוָיה,  ַּפְרָנָסתֹו  ָּברּוְך ה' 
ַאְרָּבָעה ָיִמים ָהָיה עֹוֵבד ִּבְׁשִקיָדה ְמֻרָּבה, ּוְביֹום ֲחִמיִׁשי ָהָיה ְמַׁשֵּוק ֶאת ּתֹוַצְרּתֹו ְּביֹום ַהּׁשּוק, ִּבְמִחיר ְמֻׁשָּלׁש 
ִמּצֹוְרִפים ֲאֵחִרים, ְוחֹוֵזר ִלְפנֹות ֶעֶרב ְלֵביתֹו, ַוֲחמֹורֹו ָעמּוס ָּכל טּוב ְלָצְרֵכי ַהַּׁשָּבת ְוַהָּׁשבּוַע. ְּביֹום ִׁשִּׁשי ְוַׁשָּבת 

ָיַׁשב ְוָלַמד ּתֹוָרה, ִמְׁשָנה ְוַאָּגָדה. ְוָכְך ִהְתַנֲהלּו ַחָּייו ְּבֶׁשֶקט ּוְבַנַחת.
ְׁשֵני ְיָלִדים ָהיּו לֹו ְלִיְחיֵא, ֶּבן ּוַבת, ּוְׁשֵניֶהם ֲחמּוִדים ְוטֹוִבים, אֹוֲהִבים ּוְמַכְּבִדים ֶאת הֹוֵריֶהם.

ְלָיִמים, ָיָצא ֹרֶגז ַהּצֹוְרִפים ָעָליו, ֵמֹרב ִקְנָאה ְוִׂשְנָאה ַעל ַהְצָלָחתֹו. ַוְיִהי ְּביֹום ֲחִמיִׁשי, יֹום ַהּׁשּוק, ָזַמם צֹוֵרף 
ֲעָרִבי ְמִזָּמה ָרָעה, ְּכֵדי ְלַהְבִאיׁש ֶאת ֵריחֹו ֶׁשל ִיְחיֵא. ָעָׂשה ַּתְכִׁשיִטים ְוֶהְחִּתים אֹוָתם ְּבחֹוֶתֶמת ְמזֻּיֶֶפת ֶׁשל 

ִיְחיֵא. ַהַּתְכִׁשיִטים ָהיּו ְמזָֻּיִפים - ֶּכֶסף ְמֹעָרב ִּבְנֹחֶׁשת.
ַהּקֹוֶנה, ֶׁשָּקָנה ֶאת ַהַּתְכִׁשיִטים, ְוָהָיה ֻׁשָּתף ַלֲעִליָלה ַהִּנְרֶקֶמת ֶנֶגד ִיְחיֵא - ָּפָנה ַלָּקִצין ַהְּמֻמֶּנה ַעל ַהּׁשּוק, 
ְוִיְחיֵא ֶנֱעָצר ְוָהֳעַבר ְלִמְׁשֶטֶרת ַהָּמחֹוז, ְּבַטֲעָנה ֶׁשָּמַכר ֶּכֶסף ְמזָֻּיף, ְוַתַחת ֶׁשָּיׁשּוב ְלֵביתֹו ְּכַדְרּכֹו ָּכל יֹום ֲחִמיִׁשי 

- ֶנֱעָצר. ְלַצֲערֹו ֶׁשל ִיְחיֵא ֹלא ָהָיה ְּגבּול, ּוְבִיחּוד ֶׁשֹּלא ָנְתנּו לֹו ְלַהְפִריְך ֶאת ְּדַבר ָהֲעִליָלה ּוְלהֹוִכיַח ִצְדָקתֹו.
ִאְׁשּתֹו ִויָלָדיו ִחּכּו ְלבֹואֹו ִלְפנֹות ֶעֶרב ְּביֹום ֲחִמיִׁשי, ְּכַדְרּכֹו ֵמָאז, אּוָלם ִיְחיֵא ֹלא ִהִּגיַע. ַּבָּׁשעֹות ָהִראׁשֹונֹות 
ָחְׁשבּו - ַמֶּׁשהּו ִעְּכבֹו: ָּכַרע ֲחמֹורֹו ַּבֶּדֶרְך, ִמְסָחר ָּגדֹול ָהָיה לֹו, ְוַכּדֹוֶמה. ַאְך ַהַּלְיָלה ִהִּגיַע, ַהָּׁשָעה ְמֻאֶחֶרת, 

ְוַׁשֲעֵרי ָהִעיר ִנְסְּגרּו, ּוִמְׁשַּפְחּתֹו ְמַצָּפה. ַהִּצִּפָּיה ֶנֶהְפָכה ִלְדָאָגה, ְוַהְּדָאָגה ַלֲחָרָדה.
ְׁשֹלׁש ַהְּנָפׁשֹות ֶׁשְּבֵבית, ִאְׁשּתֹו ּוְׁשֵני ָּבָניו, ָעלּו ַלָּגג ִלְצּפֹות ִמַּנִין ָיֹבא, ִאם ְּבָכל ֹזאת ַיִּגיַע. ֲאִפּלּו ַהְּׁשֵכִנים 
ָּתְמהּו ַמה ָקָרה ְלִיְחיֵא ָהָאהּוב, ֹלא ָראּו אֹותֹו ְוֹלא ֶאת ֲחמֹורֹו, חֹוֵזר ְּכִמְנָהגֹו. ִאְׁשּתֹו, ֹלא ָיְכָלה עֹוד ְלִהְתַאֵּפק, 
ּוָבְכָתה ֵּביָנּה ְלֵבין ַעְצָמּה ֶׁשֹּלא ְלַהְדִאיג ֶאת ַהיָלִדים. ּוְכֶׁשָרֲאָתה ֶׁשֹּלא ִהִּגיַע, ָיְצָאה ְוָהְלָכה ֶאל ַהחֹוְזִרים 

ֵמַהּׁשּוק ִלְׁשֹאל ֵמֶהם ֵּפֶׁשר ָּדָבר.
ָהְלָכה ָלִראׁשֹון ְוהּוא ִּגְמֵּגם. ַהֵּׁשִני ָטַען ֶׁשָהָיה ָעסּוק ָּבֲעבֹוָדה ְוֹלא ָיַדע ָּדָבר. ָּדָבר ֶזה ִהְבִהיָלּה. ַרק ְיִדיד 
ִמְׁשַּפְחָּתם, יֹוֵסף, ָאַמר ָלּה: "ְּבֵני ְּבִלַּיַעל ֶהֱעִלילּו ָעָליו ִּכי ִזּיֵף ַּתְכִׁשיִטים ֶׁשל ֶּכֶסף ּוָמַכר ַלֲעָרִבי, ֲאֶׁשר ִהְתלֹוֵנן 
ָעָליו ַּבִּמְׁשָטָרה ְוהּוא ֶנֱעַצר". ָּדָבר ֶזה ִזֲעַזע ֶאת ֵאֶׁשת ִיְחיֵא, ְוִהיא ָּפְרָצה ְּבֶבִכי ּוִבְצָעקֹות: "ַמה ָעׂשּו ְלַבֲעִלי, 

ָהָאב ַהָּיָׁשר ְוַהּטֹוב, ָאִבי ְיָלַדי"?!
ְּכֶׁשּנֹוַדע ִעְנָין ֶזה ַלֵּבן, ֶׁשָהָיה אֹוֵהב ֶאת ָאִביו ְמֹאד, ָאַמר: "ֲאִני ָאֵפר ֲעָצָתם ִּבְתִפָּלה". ָעָלה ַלָּגג, ִּכֵּון ִלּבֹו 
ַלָּׁשַמִים, ָעַמד ְּבִכּוּון ְירּוָׁשַלִים, ְוִהְתַּפֵּלל ֲחִריִׁשית. ּוִבְפנֹותֹו ַלָּׁשַמִים ָאַמר: "ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים, ָמַסְרָּת ֶאת ֲחִסיְדָך 
          ִיְחיֵא ִליֵדי ְּבֵני ְּבִלַּיַעל ְלִהְתַעֵּלל ּבֹו. ֵהן יֹוֵדַע ַאָּתה, ִּכי ַאְך ַיְחְּפצּו ִלְפֹּגַע ְּבֹיֶׁשר ִלּבֹו", ּוֵמֵעיָניו ָזְלגּו ְׁשֵּתי 

ְּדָמעֹות ְּגדֹולֹות.
ְׁשֵּתי ְּדָמעֹות ֵאֶּלה ָעלּו ַלָּׁשַמִים, ִזְעְזעּו ֶאת ַמְלֲאֵכי ָהָרִקיַע, ַעד ֲאֶׁשר ִנְפְּתָחה ָלֶהם ֶּדֶלת ַּבָּׁשַמִים, ּוְׁשֵּתיֶהן 
ִהְתַיְּצבּו ִלְפֵני ּבֹוֵרא עֹוָלם ְוָטֲענּו ְלָפָניו: "ָאנּו ְׁשֵּתי ְּדָמעֹות, ָקְרַּבן ָּתִמים ְלָפֶניָך ַהּיֹום, ְלַמַען ַהֵּצל ְּכבֹודֹו 

ְוִנְׁשָמתֹו ֶׁשל ָאִבינּו ִיְחיֵא. ֵהן ָּגלּוי ְלָפֶניָך ֶׁשהּוא ַצִּדיק ְוָיָׁשר, ּוְרָׁשִעים ֶהֱעִלילּו ָעָליו"!
ַהֵּבן ָלַקח ִּפְתָקה ְוָכַתב ָּבּה: "ָּכל מֹוֵצא ְנָיר ֶזה ִמְתַּבֵּקׁש ְלַׁשְחֵרר ֶאת ָאִבי ִיְחיֵא ַהַחף ִמֶּפַׁשע, ָוֹלא - ִּתָּׂשֵאהּו 

ָהרּוַח"! ָזַרק ֶאת ַהֶּפֶתק ְלִכּוּון ְירּוָׁשַלִים, ְוִחָּכה ִמְתַעֵּטף ְּבַטִּליתֹו ִלְתׁשּוָבה.
ְנָׂשַאּתּו ָהרּוַח ַהְרֵחק ַהְרֵחק ֶאל מֹוֵׁשל ַהָּמחֹוז. ַהּמֹוֵׁשל ָקם ִּבְׁשעֹות  ְירּוָׁשַלִים,  ְלִכּוּון  אֹותֹו ֶּפֶתק ֶׁשָּזַרק 
ַהֹּבֶקר ַהֻּמְקָּדמֹות ְלִהְתַּפֵּלל ְּכַדְרּכֹו יֹום יֹום, ָּפַרׂש ֶאת ַמְחֶצֶלת ַהְּתִפָּלה, ָעֶליָה הּוא ָרִגיל ְלִהְתַּפֵּלל, ִהְתּכֹוֵנן 
ַלְּתִפָּלה, ְוִהֵּנה ָהרּוַח ָּפְרָצה ֶאת ַהַחּלֹונֹות, ֵהִעיָפה ֶאת ַהַּמְחֶצֶלת ַהחּוָצה, ּוָמְנָעה ִמֶּמּנּו ֶאת ַהְּתִפָּלה. הּוא 
ִּבֵּקׁש ִמְּׁשִליחֹו ְלָהִביא ֶאת ַהַּמְחֶצֶלת, ָסַגר ֶאת ַהַחּלֹונֹות ְוָחַׁשב ְלִהְתַּפֵּלל. ְוָהִעְנָין ָחַזר ַעל ַעְצמֹו, ְוַהַּמְחֶצֶלת 

ִהְתעֹוְפָפה ֵמַחּלֹון ַאֵחר. ְוָכְך ָחַזר ְוִנְׁשָנה ַהַּמֲעֶׂשה.
ָּדָבר ֶזה ֵהִביא אֹותֹו ִּבְמבּוָכה ּוִבְׁשֵאָלה "ַמה ַלֲעׂשֹות? ַמה ָקָרה ַהּיֹום ֶׁשֵאיִני ָיכֹול ְלִהְתַּפֵּלל? ָהרּוַח ֶׁשָּבָאה 
ֵמֱאֹלִהים, מֹוַנַעת ִמֶּמִּני ַלֲעֹבד ֲעבֹוַדת ּבֹוְרִאי". הּוא ֵהֵחל ַלֲחֹׁשב ַמה ָעָׂשה ְּבאֹותֹו יֹום, ַּבֶּמה ָחָטא, ָלָּמה 
ִנְמַנַעת ִמֶּמּנּו ֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא? ֵאין ֹזאת, ִּכי יֵׁש ַמֶּׁשהּו ְלַמְעָלה ִמִּביָנתֹו! ִּבֵּקׁש ִלְסֹּגר ֶאת ַהַחּלֹונֹות, אּוָלם 
ָהרּוַח ַהֲחָזָקה ָּפְרָצה אֹוָתם, ְוִהְתָּפְרָצה ֶאל ְמבֹואֹות ַהַּבִית, ּוִמְׁשּתֹוֶלֶלת ַלֲעֹקר ֶאת ַהַּבִית ִמְּיסֹודֹוָתיו, ְוֶאת 
ֲעֵצי ַהַּגן ְוַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ַּבַּבִית. ַהָּדָבר ִזֲעַזע אֹותֹו ְמֹאד. הּוא ֶהֱחִזיק ֹראׁשֹו ְּבָידֹו ְוָאַמר: "ַמה ִּפְׁשִעי ּוַמה 

ַחָּטאִתי? ַמה ֵּפֶׁשר ָהרּוַח ַהֹּזאת ְּבָחְדֵׁשי ָהָאִביב, ּוַמה ְרצֹוָנּה ִמֶּמִּני ּוִמֵּביִתי"?!
ְּבעֹודֹו ָׁשקּוַע ְּבִהְרהּוִרים נּוִגים, ְוִהֵּנה ָהרּוַח ִהְכִניָסה ֶּפֶתק ֶּדֶרְך ַהַחּלֹון ְוֵהִטיָחה אֹותֹו ְּבַפְרצּופֹו, ּוְכָכל ֶׁשהּוא 
ַמְרִחיקֹו, הּוא חֹוֵזר ֵאָליו. ְּדָחפֹו ָלִרְצָּפה ְּכמֹו ֶׁשּדֹוֲחִפים ְזבּוב ַטְרָדן, ְוָהרּוַח ָּדֲחָפה אֹותֹו ַעְצמֹו ֶאל ָהִרְצָּפה. 
הּוא ָקם, ְוַאֲחָריו ָעף ַהֶּפֶתק. ְּדָחפֹו ַלַּצד, ְוָהרּוַח ְּדָחַפּתּו ְלאֹותֹו ַצד. ֹלא ָעָלה ְּבַדְעּתֹו ִלְראֹות ַמה ָּכתּוב ְּבֶפֶתק 

ֶזה, ַעד ֶׁשָהרּוַח ָחְבָטה אֹותֹו ְלֶפַתע ְּבָפָניו, ְוָאז ָלַקח ֶאת ַהֶּפֶתק ְוִעּיֵן ּבֹו, ּוְבאֹוָתּה ָׁשָעה ָׁשְקָטה ָהרּוַח.
ַאְך ַהֶּפֶתק ָהָיה ָּכתּוב ִּבְכָתב ִעְבִרי, ְּכָתב ְוָׂשָפה ֶׁשַהּמֹוֵׁשל ֵאינֹו ֵמִבין. ַהּמֹוֵׁשל ִהְזִעיק ֶאת ַאַחד ִמּׁשֹוְמָריו 
ּוִבְּקׁשֹו ְּבֹאֶפן ָּדחּוף ִלְמֹצא ִמי ֶׁשִּיְקָרא ַמה ָּכתּוב ְּבֶפֶתק ֶזה. "יְֶׁשנֹו ְיהּוִדי ֶאָחד, ָעצּור ְּבֵבית ַהַּמֲעָצר, ִיָּתֵכן 

ֶׁשהּוא יֹוֵדַע". "ֲהִביאּוהּו ִמָּיד", ִצָּוה ַהּמֹוֵׁשל.
ִיְחיֵא ִהְתַיֵּצב ִּבְפֵני ַהּמֹוֵׁשל, ְוֶזה ֶהְרָאה לֹו ֶאת ַהֶּפֶתק. ָּפָניו ֶׁשל ִיְחיֵא ֶהֱחִוירּו ְוָיָדיו ָרֲעדּו, ִּכי ַהֶּפֶתק ֶׁשְּבָידֹו 

ְּכָתב ֶׁשל ְּבנֹו, ּובֹו ָּכתּוב:
"ַהּמֹוֵצא ְנָיר ֶזה ִמְתַּבֵּקׁש ְלַׁשְחֵרר ֶאת ָאִבי ִיְחיֵא ַהַחף ִמֶּפַׁשע, ָוֹלא - ִּתָּׂשֵאהּו ָהרּוַח"!

 ְּכֶׁשָרָאה ַהּמֹוֵׁשל ֶאת ִהְתַנֲהגּותֹו ֶׁשל ִיְחיֵא, ָּפַחד ְוָאַמר ְלִיְחיֵא: "ַהֵּגד ִלי ַמה ָּכתּוב, ּוִמָּיד"! ָקָרא ִיְחיֵא ַמה 
ֶׁשָּכתּוב ְוָאַמר: "ְלַצֲעִרי, ָעַלי ְלַהִּגיד ְלָך ָהֱאֶמת, ְּכָתב ֶזה הּוא ְּכָתבֹו ֶׁשל ְּבִני".

ַהּמֹוֵׁשל ָּפָנה ְלִיְחיֵא ְוָאַמר: "ַאל ִּתְצַטֵער ְוַאל ִּתְתַנֵּצל, ַסע ִמָּיד ְלֵביָתְך, ְלִאְׁשְּתָך ּוְלָבֶניָך, ּוַמֲעִליֶליָך ָיֹבאּו ַעל 
ָעְנָׁשם. ִּבְנָך ִּגּיֵס ֶאת ִצְבאֹות ַהָּׁשַמִים ּוְבֹראָׁשם ָהרּוַח, ְוֵהם ָעְמדּו ַלֲעֹקר אֹוִתי ִמֵּביִתי, ֵעַצי ּוְבֶהְמִּתי, ְוָכל 
ֲאֶׁשר ִלי. ָלֵכן, ֲאִני מֹוֶדה ְלִבְנָך ֶׁשָּמַנע ִמֶּמִּני ַלֲעׂשֹות ַעְוָלה. ִמְּמָך ֲאִני ְמַבֵּקׁש ְסִליָחה, ּוִמִּבְנָך ַרֲחִמים. ִהְזָּדֵרז 

ְוֵלְך, ֵואֹלִהים ִעְּמָך"!
ְוַתַחת  ָׁשַמִים.  ְלַמְלכּות  ְקרֹוִבים  ֶׁשל  ַמֲעָלה  ַהְּבִרּיֹות  ְּבֵעיֵני  ִנּתֹוְסָפה  ּוְבנֹו  ּוְלִיְחיֵא  ָּבַרִּבים,  נֹוַדע  ַהָּדָבר 
ֶׁשּׂשֹוְנֵאיֶהם ָיִביאּו ֲעֵליֶהם ְקָלָלה - ְּבָרָכה. ְוַתַחת ָקלֹון - ָּכבֹוד. ְוַתַחת ַצַער - ְרָוָחה. ְוַעל ׂשֹוְנָאיו ִנְתַקּיֵם 
ִּדְבֵרי ֶהָחָכם ִמָּכל ָהָאָדם: "ֹחֵפר ּגּוָּמץ ּבֹו ִיּפֹול" )קהלת י, ח(, "ֹּכֶרה ַּׁשַחת ָּבּה ִיֹּפל ְוֹגֵלל ֶאֶבן ֵאָליו ָּתׁשּוב". 

)משלי כו, כז(.

ִקיעוֹת ׁשוָֹפר תְּ
ַּבּׁשֹוָפר  ֶׁשָּתְקעּו  ְּכִפי  ַהְּסִליחֹות,  ְלַאַחר  ַּבּׁשֹוָפר  ּתֹוְקִעים  ֱאלּול  ֹחֶדׁש  ְּבָכל 
ְּכֶׁשָעָלה ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ָלָהר, ּוְכֵדי ִלְמֹנַע ָהָעם ֵמֵחְטא ְוָעו ֹן, ֵּכיָון ֶׁשַעְכָׁשיו ִמְתָקֵרב 
ַהְּזָמן ֶׁשל יֹום ַהִּדין. ְוַאַחר ָּכְך, ֵּכיָון ֶׁשִהְתִחיל ִמּׁשּום סּור ֵמָרע, ּתֹוְקִעים ַּגם 
ֵּכן ָּכל ַהֹחֶדׁש, ֶׁשַּיֲעׂשּו טֹוב. ְוֶסֶמְך ַלָּדָבר, ִּתְקעּו ַּבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר - ַמְׁשַמע ֹחֶדׁש 

ָׁשֵלם.
ְוָדָבר ֶזה ִּבְכֵדי ְלעֹוֵרר ְּתׁשּוָבה ַעל ָהִראׁשֹונֹות, ְוִיְהיּו ַּגם ֲחֵרִדים ַלֲעׂשֹות טֹוב 
ְלַהָּבא, ִּכי קֹול ַהּׁשֹוָפר ַמֲחִריד ּוְמעֹוֵרר, ֶׁשּנֱֶאָמר ִאם ִיָּתַקע ׁשֹוָפר ְּבִעיר ְוָעם 
ֹלא יֱֶחָרדּו, ְּדַהְינּו ֶׁשִּיְהיּו ֲחֵרִדים ַלֲעׂשֹות ַהִּמְצו ֹת יֹוֵתר ִמִּבְׁשָאר ְימֹות ַהָּׁשָנה.

ְוַהַּטַעם ֶׁשַּמְזִּכיִרים ְליֹום ַהִּדין, ֶׁשּנֱֶאָמר ַּבּיֹום ַההּוא ִיָּתַקע ְּבׁשֹוָפר ָּגדֹול. ְועֹוד, 
ְּכֵדי ְלַעְרֵּבב ֶאת ַהָּׂשָטן, ֶׁשֹּלא יֵַדע ָמַתי יֹום ֹראׁש ַהָּׁשָנה ִויַקְטֵרג. ְועֹוד, ֶׁשַעל 

ְיֵדי קֹול ַהּׁשֹוָפר הּוא ִמְתַעְרֵּבב, ֶׁשּזֹוֵכר ַּגם ֶאת יֹום ִּדינֹו )ְׁשִתיֵלי זֵיִתים(

זוכה החודש שמעון כהן הי"ו מתל אביב
ֵּ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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אֹוָתּה קֹוְרִאים  ה שֶׁ 1. ְמִגלָּ

ְמַחת ּתֹוָרה. שִׂ בְּ

ל  יַצד ִנְקָרא ָעָנף ּבֹוֵדד שֶׁ 2. כֵּ

ֲהָדס?

ה. כָּ ִמים ַעל ַהסֻּ 3. אֹותוֹ שָׂ

יָמן ֶאת  ים ְיהּוֵדי תֵּ יַצד ְמַכנִּ 4. כֵּ

ַהֲהָדס?

ּפּור ְלֻסּכֹות: "___  ין כִּ ָרָכה בֵּ 5. בְּ

ָרה". ְמִחיָלה ּוְסִליָחה ְוַכפָּ בִּ

ִלימּו: "ִסיָמן ___ ִיְהֶיה  6. ַהשְׁ

ַלּכֹל".

ׁשּורֹות ְלחֶֹדׁש ֶזה, ים ַהקְּ לִּ ּלּו ָמֵהן ֶצֶמד ַהמִּ גַּ
ץ... בֵּ שְׁ תֹוְך ַהתַּ רֹות בְּ תְּ ְסתַּ ַהמִּ

ְזָמן  ּקֹוְרִאים בִּ ּיּוִטים שֶׁ יַצד ִנְקָרִאים ַהפִּ 7. כֵּ

יִנים? ַעת ַהמִּ ַנְעְנִעים ַאְרבַּ מְּ שֶׁ


