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לק”י

זמני כניסת ויציאת השבת

ּכֹוֵלל ְּתִפּלֹות ָּכל ַהָּׁשָנה ְונּוַסח ָּכל ַהְּבָרכֹות, ִּבְרּכֹות ַהִּמְצו ֹת ְוַהֲהָנָאה ְוַההֹוָדָיה.
ַהֻּנְסָחה ַהְּקדּוָמה ָהְיָתה ַּכִּנְרֶאה ַעל ִּפי ִּתּקּון ַאְנֵׁשי ְּכֶנֶסת ַהְּגדֹוָלה. ָאְמָנם ְּכֶׁשִהִּגיעּו 
"ֲאדֹון  ְּכמֹו:  הֹוָספֹות  ִהְכִניסּו  ְוזּוָלָתם,  ַעְמָרם  ְוָרב  - רס"ג  ַהְּגאֹוִנים  ִסּדּוֵרי  ֲאֵליֶהם 
ָהעֹוָלִמים" ִלְפֵני ִּבְרַּכת ַהַּׁשַחר, ֶׁשַבח ַהַּמְתִחיל "ַהְמֻהָּלל ְלעֹוָלם" וכו', ָּברּוְך ֶׁשָאַמר 
ִלְפֵני ִּבְרַּכת ַהְּזִמירֹות ַהַּמְתֶחֶלת ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ָהֵאל ָאב  וכו', 
ַהָּים  ִׁשיַרת  ֵּבין  ְּפסּוִקים  הֹוִסיפּו  עֹוד  וכו'.  ָהַרֲחָמן 
ְלִיְׁשַּתַּבח, ְּבֶאְמַצע ִּבְרַּכת ַהּיֹוֵצר הֹוִסיפּו ַהִּפְסָקה ַעל ֵסֶדר 
א"ב ַהַּמְתֶחֶלת "ֵאל ָּברּוְך ְּגדֹול ֵּדָעה" וכו', ַּגם ְּפסּוִקים 
ִנּׂשּוִאין  ֶׁשל  ָיִמים  ִׁשְבַעת  ַאַחר  ְּבָרָכה  ֶׁשל  ּוְלׁשֹונֹות 
ּוְבָרכֹות ַלִּתינֹוק ְוַלּיֹוֶלֶדת, ַאַחר ִּבְרַּכת "ֲאֶׁשר ִקַּדׁש ָיִדיד" 
וכו', ְמַסְּדִרים אֹוָתם ַעל ַהּכֹוס ְוַאַחר ָּכְך ׁשֹוִתים ִמֶּמּנּו, 

ְועֹוד ְועֹוד.
ֵכן  ַאֲחֵרי  ָאְמָנם  ָׁשָנה.  ֵמאֹות  ַאְרַּבע  ִלְפֵני  ַעד  ֶזה  ְוָכל 
ְּכֶׁשִהִּגיעּו ֲאֵליֶהם ִסּדּוֵרי ְסָפַרד ַהֻּמְדָּפִסים, עֹוד ִהְכִניסּו 
ַלִּתְּכַלאל ּתֹוֶסֶפת ְמֻרָּבה ַּכֲאֶׁשר ַנְזִּכיר ְלַהָּלן, ְּפסּוֵקי ָקְרַּבן 
ְּבָכל  ַּבִּתְּכַלאל  ֵאיָנם  ֹחֶדׁש  ְוֹראׁש  טֹוב  יֹום  ַׁשָּבת  מּוַסף 
ְּבִסּדּוֵרי  אֹוָתם  ֶׁשָראּו  ַאַחר  ַוֲאִפּלּו  ַהּמּוָסִפין,  ְּתִפּלֹות 
ַהְּגאֹוִנים ֹלא ָרצּו ְלָכְתָבם ַּבִּתְּכַלאל. עֹוד ִנְכַלל ּבֹו נּוְסֵחי 
ִׁשְטֵרי ְּכֻתּבֹות, ְּבתּולֹות ְוַאְלָמנֹות, ְּכֻתּבֹות ְיָבִמין, ְּכֻתָּבה 
ֵמאּון,  ְוִגֵּטי  ֲחִליָצה  ִּגֵּטי  ָנִׁשים,  ִּגֵּטי  נּוַסח  ְּדִאַרְכָסא, 
נּוַסח ְׁשָטר ַהְרָׁשָאה, ְׁשָטר ַמָּתָנה, ְׁשָטר ְמִכיָרה. ְסִליחֹות 
ְּגִבירֹול  ְׁשֹלֹמה  ְוַרִּבי  ִגיַאת  ֶּבן  ִיְצָחק  ְוַרִּבי  רס"ג  ִמִּיּסּוד 
ְוַרִּבי ְיהּוָדה ַהֵּלִוי ְוַרִּבי ַאְבָרָהם ֶּבן ֶעְזָרא ּוֹמֶׁשה ֶּבן ֶעזָרא, 
ְּביֹום  ַהְּתִפָּלה  ַאַחר  ְלָאְמָרם  ְוָנֲהגּו  ַּבִּתְּכַלאל  ֶהֱעִתיקּום 
ֶהֱעִתיקּו  ַּגם  ַהְּנִעיָלה,  ּוִבְתִפַּלת  ָוֹבֶקר  ֶעֶרב  ַהִּכּפּוִרים 
ִמְּתִחּנֹות ַרֲחִמים ֶׁשִחֵּבר רס"ג ְוִסְּדרּום ַּבִּתְּכַלאל ְלָאְמָרם 
"ַנְצ'ְּד  ּוְקָראּום:  ַׁשֲחִרית  ְּתִפַּלת  ֶׁשל  ַהְּסִליחֹות  ְלַאַחר 
ַהּמּוָסף  ְּתִפַּלת  ּוַבֲחָזַרת  ָהַרֲחִמים(,  )ֲעִריַכת  ַאְלַרֲחִמים" 

אֹוְמִרים "ֵסֶדר ֲעבֹוָדה" ְלַרִּבי ַאְבָרָהם ֶּבן ֶעְזָרא.

*לפי זמן ת”א.
לזמן ירושלים יש להוריד 
15 דקות לכניסת השבת,
לזמן חיפה להוריד 9 
דקות לכניסת השבת.
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  ִקְנָאה טוָֹבה ְוִקְנָאה ָרָעה  
ַּדַחף  ֶׁשּיֹוֶצֶרת  ָאָדם,  ְּבֵני  ִמִּמּדֹות  ַאַחת  ִהיא  כַהִּקְנָאה 
ְלִהְתַנֲהגּות ְמֻסֶּיֶמת, ּוְבֶדֶרְך ְּכָלל ִהיא ֶנְחֶׁשֶבת ְלִמָּדה ְּגרּוָעה ִּבְבֵני 
ָאָדם. ִמְּׁשנֹות ַהַּיְלּדּות ְוַעד ִזְקָנה ְוֵׂשָבה, ִהיא ּגֹוֶרֶמת ְלָכל ֶאָחד ְלִהְסַּתֵּכל ַעל ַהֵּׁשִני 
לֹו,  ֶׁשֵּיׁש  ַהַּמְמַּתִּקים  ְּבֶׁשַפע  ַּבֲחֵברֹו  ְמַקֵּנא  ֶיֶלד  לֹו,.  ֶׁשֵּיׁש  ַהּטֹוָבה  ַעל  ּבֹו  ּוְלַקֵּנא 
ּוִבְבָגִדים  ְּבַמְצֵלָמה  ַלֲחֵברֹו, אֹו  ֶׁשֵּיׁש  ְמֹפָאר  ְּבַיְלקּוט  ַהּנֹוְצצֹות, אֹו  ָּבאֹוַפַּנִים  אֹו 
ֲחָדִׁשים, אֹו ְּבִטּיּוִלים ֶׁשהּוא עֹוֵרְך ִעם הֹוָריו, ִּבְגַלל ַהְּיֹכֶלת ֶׁשֵּיׁש ְּבַיד הֹוָריו ָלֵתת 
ְלַיְלָּדם, ְוִאּלּו ַהַּקָּנאי ֹלא זֹוֶכה ְלָכל ַהּטֹוָבה ְוַהֶּׁשַפע ִּבְגַלל ֶׁשֵאין ַיד הֹוָריו ַמֶּׂשֶגת 
ָלֵתת ִלְבָנם ַמְמַּתִּקים ַוֲהָנאֹות. ּוַבִּקְנָאה ַהֹּזאת הּוא ֵמִציק ְלהֹוָריו, ָלָּמה ֵיׁש ַלֲחֵבִרי 

ַהְרֵּבה ְּדָבִרים טֹוִבים ְוִלי ֵאין.
ַמֲחַלת ַהִּקְנָאה ְמַלָּוה אֹוָתנּו ְּבָכל ְיֵמי ַחֵּיינּו, ְּבִקְנָאה ַּבְּמכֹוִנית ֶׁשל ַהָּׁשֵכן, 
ּוְבִריהּוט ַהִּדיָרה, ּוַבַּמֲעָמד ֶׁשּזּוָלתֹו זֹוֶכה לֹו, ְוַהְּמַקֵּנא ֶׁשֵאין לֹו ְיֹכֶלת ְלִהְתָחרֹות 
ִעם ֲחֵברֹו ְמַחֵּפׂש ָּכל ִמיֵני ְּדָרִכים ְּכֵדי ְלָהִציק ַלֲחֵברֹו ּוְלַהִּפילֹו ִמַּמֲעָמדֹו. ְוזֹו ִמָּדה 
ְוַהָּכבֹוד  ְוַהַּתֲאָוה  “ַהִּקְנָאה  ָאבֹות:  ְּבַמֶּסֶכת  ַהַּתָּנא  ֶׁשָאַמר  ְּכמֹו  ְוָרָעה,  ְּגרּוָעה 

מֹוִציִאים ֶאת ָהָאָדם ִמן ָהעֹוָלם”.
ְּבִסְפֵרי ַהַּקְדמֹוִנים הּוָבא ָמָׁשל ַעל ָרַעת ַהִּקְנָאה, “ָאָדם ַחְמָּדן ְוַקָּנאי ָּפַגׁש 
ָּבֶהם ַהֶּמֶלְך, ָאַמר ָלֶהם ַהֶּמֶלְך: ֶאָחד ִמֶּכם ְיַבֵּקׁש ִמֶּמִּני ָּדָבר ְוֶאֵּתן לֹו, ְוַלֲחֵברֹו ֶאֵּתן 
ְיַקֵּבל  ֶׁשֹּלא  ַּבֲחֵברֹו  ְמַקֵּנא  ֶׁשָהָיה  ִּבְגַלל  ִראׁשֹון,  ְלַבֵּקׁש  ָרָצה  ַהַּקָּנאי ֹלא  ִּכְפַלִים. 
ִּכְפַלִים ִמֶּמּנּו, ְוַהַחְמָּדן ָהָיה רֹוֶצה ְלַקֵּבל ִּכְפַלִים. ָלַחץ ַהַחְמָּדן ַעל ַהַּקָּנאי ֶׁשְּיַבֵּקׁש 

ִראׁשֹון, ּוִבְגַלל ִקְנָאתֹו ִּבֵּקׁש ֶׁשַהֶּמֶלְך ְיַנֵּקר לֹו ַעִין ַאַחת ְוַלֲחֵברֹו ְׁשֵּתי ֵעיַנִים”.
ַהִּקְנָאה ְטבּוָעה ָּבָאָדם, ְּכֵדי ִלְׁשֹאף ְלַהְחִּכים ְוִלְבנֹות ַּבִית ּוְלָהִקים ִמְׁשָּפָחה, 
ְּכֵדי ְלַקֵּים ֶאת ָהעֹוָלם. ְוִאם ֹלא ָהְיָתה ִקְנָאה ִּבְבֵני ָאָדם, ָהעֹוָלם ֹלא ָהָיה ִמְתַיֵּׁשב. 
ְוָכְך ָאַמר ְׁשֹלֹמה ַהֶּמֶלְך )קהלת ד, ד( “ְוָרִאיִתי ֲאִני ֶאת ָּכל ָעָמל ְוֵאת ָּכל ִּכְׁשרֹון 
ַהַּמָּטָרה  ֶאת  ׁשֹוְכִחים  ָאָדם  ְּבֵני  ַאְך  ֵמֵרֵעהּו”.  ִאיׁש  ִקְנַאת  ִהיא  ִּכי  ַהַּמֲעֶׂשה, 

ּוְמַתֲעִלים ֶאת ַהִּקְנָאה ְלִמָּדה ְּגרּוָעה, ֶׁשַהּתֹוָצָאה ִהיא ָרָעה ּוָמָרה.
ִהְתַקֵּנא  ַהָּנָחׁש  ִּכי  אֹוְמִרים  ֲחָכִמים  ָהעֹוָלם.  ִמְּבִריַאת  ֵראִׁשיָתּה  ַהִּקְנָאה 

ַהַּדַעת  ֵמֵעץ  ֶלֱאֹכל  ַחָּוה  ֶאת  ֵהִסית  ְוָלֵכן  ְוַחָּוה,  ְּבָאָדם 
ֶׁשָּקְרָּבנֹו  ָאִחיו  ְּבֶהֶבל  ִקֵּנא  ַקִין  ָלעֹוָלם.  ִמיָתה  ְוָגַרם 
ִהְתַקֵּבל ִלְפֵני ה’, ְוסֹוָפּה ֶׁשל ַהִּקְנָאה ָּגְרָמה לֹו ַלֲהֹרג ֶאת 
ְּבֹמֶׁשה  ִמִּקְנָאה  ָנְבָעה  ַוֲעָדתֹו  ֹקַרח  ַמֲחֹלֶקת  ֶהֶבל,  ָאִחיו 
ַרֵּבנּו ּוֶבֱאִליָצָפן ֶּבן ֻעִּזיֵאל, ְוָגְרָמה ְלָכל ַהּתֹוָצאֹות ַהָּמרֹות 
ָהיּו  ָהֱאנֹוׁשּות  ְּבתֹוְלדֹות  ָהֲאסֹונֹות  ְורֹוב  ַהַּמֲחֹלֶקת,  ֶׁשל 

ּתֹוָצָאה ָמָרה ֶׁשל ִמַּדת ַהִּקְנָאה.
ִלְּבָך  ְיַקֵּנא  “ַאל  ְּבִמְׁשֵלי:  אֹוֵמר  ַהֶּמֶלְך  ְׁשֹלֹמה 
ָאנּו  ִלְפָעִמים  ַהּיֹום”.  ָּכל  ה’  ְּבִיְרַאת  ִאם  ִּכי  ַּבַחָּטִאים 
רֹוִאים ּפֹוְרֵקי ֹעל ּתֹוָרה ּוִמְצו ֹת ֶׁשֶהם ַחִּיים ְּבֹרב טֹוָבה, 
ָׁשַמִים,  ְוִיְרַאת  ִמְצו ֹת  ֹעל  ּופֹוְרִקים  ָּבֶהם  ְמַקְּנִאים  ְוָאנּו 
ֵמַהּטֹוָבה  ִּתְתָּפֵעל  ַאל  ַהֶּמֶלְך  ְׁשֹלֹמה  ַמְזִהיר  ֶזה  ְוַעל 
ֶׁשֲהֵרי  ְּגמּוָרה,  טֹוָבה  ְוֵאיָנּה  ָמה,  ִלְזָמן  ִהיא  ִּכי  ֶׁשָּלֶהם, 

סֹוָפם ָלֵתת ֶאת ַהִּדין ַעל ַמֲעֵׂשיֶהם.
ְלֻעַּמת ַהִּמָּדה ָהָרָעה ֶׁשל ַהִּקְנָאה ֵיׁש ִקְנָאה טֹוָבה, 
ַהִּקְנָאה ַּבַּמֲעלֹות ַהּטֹובֹות ֶׁשל ֲחֵבֵרינּו. ְוִקְנָאה זֹו נֹוֶתֶנת 
ִּבְׁשִביל  ְוַלֲעֹמל  ֲחֵבֵרינּו,  ֶׁשל  ַּבֶהֵּׂשִגים  ְלִהְתָחרֹות  ַּדַחף 
ְלַהִּגיַע ְלַמֲעלֹות ֲחֵבֵרינּו, ְּבַמֲחָׁשָבה ְנכֹוָנה ִּכי ִאם ִהְצִליַח 
ְלאֹוָתּה  ַאִּגיַע  ֲאִני  ֶׁשַּגם  ְמִניָעה  ֵאין  ָחָכם,  ִלְהיֹות  ֲחֵבִרי 

ַמֲעָלה.
ֶלֶחם  ְלִכַּכר  ָמָׁשל  ֵמִביא  ִנָּצִבים  ְּבָפָרַׁשת  ַהִּמְדָרׁש 
ֶׁשָהָיה ָּתלּוי ַּבִּתְקָרה. ָרָאה אֹותֹו ַהִּטֵּפׁש ְוָאַמר, ִמי ָיכֹול 
ְלַהִּגיַע ַעד ַהִּתְקָרה ֶאל ַהִּכָּכר. ִהְתָיֵאׁש ְוָהַלְך לֹו. ָּבא ָאָדם 
ָּתָלה  ִמיֶׁשהּו  ֲהֵרי  ְלַעְצמֹו,  ְוָאַמר  ַהִּכָּכר  ֶאת  ְוָרָאה  ָנבֹון 

ּה"  נֹת ָנַתן ְלָאִחיָה ּוְלִאמָּ ן ְלִרְבָקה ּוִמְגדָּ תֵּ ֵלי ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב ּוְבָגִדים ַויִּ " ַוּיֹוֵצא ָהֶעֶבד כְּ

אֹותֹו ַּבִּתְקָרה, ְוִאם ִהְצִליַח ְלַהִּגיַע ְלָׁשם ְוִלְתלֹות אֹותֹו, ֵאין ְמִניָעה ֶׁשַּגם ֲאִני ַאִּגיַע 
ַלִּתְקָרה ְואֹוִריד אֹותֹו. ְוַהִּנְמָׁשל מּוָבן, ִּכי ָּכְך ְצִריִכים ְלַקֵּנא ְּבַהְצָלַחת ֲאֵחִרים ּוְלַהִּגיַע 
ְלַמֲעָלָתם. ַהִּקְנָאה ְּבַהְצָלחֹות ְּבֵני ָאָדם ְלַהִּגיַע ְלֶהֵּׂשִגים ְוַהְּׁשִאיָפה ְלַהִּגיַע ְלָכְך, ִהיא 

ַהְּיסֹוד ְוַהּסֹוד ַלַהְצָלָחה.
ַּכֲאֶׁשר רֹוֶאה ֶאת ֲחֵברֹו ֶׁשּלֹוֵמד, ָצִריְך ְלַקֵּנא ּבֹו, ְוִקְנַאת סֹוְפִרים ַּתְרֶּבה ָחְכָמה, 
ִּכי ָּכל ֶאָחד ִיְרֶצה ִלְהיֹות ָחָכם ְוַיֲעֹמל ְלַהִּגיַע ְלֶזה. ְוֶדֶרְך נֹוֶסֶפת ִהיא “ִקְנַאת ְּפָרִסים”. 
ָהָרצֹון ְלַקֵּבל ְּפָרס נֹוֵתן ֵחֶׁשק ִלְלֹמד, ְוַהְּפָרס ִמְׁשַּתֶּנה ִעם ַהִּגיל, ַהֶּיֶלד ְמַקֵּבל ַמְמָּתק 
אֹו ֻסָּכִרָּיה ְלאֹות ַהֲעָרָכה ַעל ֶהֵּׂשג ֶׁשִהִּׂשיג, ְוַהַּנַער ְמַקֵּבל ְּפָרס ָחׁשּוב יֹוֵתר, ְוִעם ַהִּגיל 

עֹוָלה ֲחִׁשיבּותֹו ֶׁשל ַהְּפָרס, ְּכמֹו ֶׁשּכֹוֵתב ָהַרְמָּב”ם ְּבֵפרּוׁשֹו ְלַמֶּסֶכת ַסְנֶהְדִרין.
ָאַמר  ֶׁשָעֶליָה  ַהִּקְנָאה  ְוִהיא  חֹוָלה,  ָרָעה  ֶׁשִהיא  ִקְנָאה  ֶׁשֵּיׁש  רֹוִאים  ָאנּו  ִהֵּנה 
ַהַּתָּנא: “ַהִּקְנָאה ְוַהַּתֲאָוה ְוַהָּכבֹוד מֹוִציִאים ֶאת ָהָאָדם ִמן ָהעֹוָלם”. ִּכי ָּכל ְיֵמי ַחָּייו 
הּוא ַמְטִריד ֶאת ָּכל ַמֲחַׁשְבּתֹו ֵאיְך ִלְגֹרם ֶׁשַּלֲחֵברֹו ֹלא ִיְהֶיה ַמֲעָמד ַּבֶחְבָרה, ְוֹלא ִיְהֶיה 
ָמֳעַרְך ֵאֶצל ַהְּבִרּיֹות, ְוֶׁשֹּלא ִּתְהֶיה לֹו ַהְצָלָחה ַּבַחִּיים. ְוַעל ֶזה ָאנּו אֹוְמִרים ַּבַהְבָּדָלה: 
ַהִּקְנָאה  ִלֵּבנּו”.  ַעל  ַּתֲעֶלה  ָאָדם  ִקְנַאת  ְוֹלא  ָאָדם,  ֵלב  ַעל  ִקְנָאֵתנּו  ַּתֲעֶלה  “ֶׁשֹּלא 
ּוְלַהִּגיַע  ְלַהְצָלָחה  ָעָמל  ְּבִעְקבֹוֶתיָה  ֶׁשֵּיׁש  ַהִּקְנָאה  ִהיא  ְוַהִחּיּוִבית  ָהְרצּוָיה  ַהּטֹוָבה 

ְלֶהֵּׂשִגים, ְוִקְנַאת סֹוְפִרים ַּתְרֶּבה ָחְכָמה.
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העורך: שמואל מחפוד יצ”ו  כתובת המערכת: רחוב הגר”א 1, ראש-העין
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זמני כניסת השבת

יָמִני - הרב ע. קורח ַלאל ַהתֵּ כְּ ַהתִּ

מו“ר  הגאון  הגדול  הרב   פנחס קורח  שליט“א 
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זוכה החודש
ַהֶּיֶלד ַהָּנִעים אלעזר בדיחי 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 מרחשוון לק"י

סטנדר מפואר מעץ מהגוני
חזק במיוחד, מתכוונן, בצבעים חום או לבן

במחיר של: 48 ש"ח

במקום: 120 ש"ח

המבצע מוגבל ללקוחות פרטיים ולא למשווקים 
ולחודש מרחשוון 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:

)מ-10.10.18 עד-9.11.18 למניינם(              

ַפְסתָּ ה לֹא תָּ ַפְסתָּ ְמֻרבֶּ תָּ
)ַעל ִּפי ז' ְגַראֵמּה, ִמּתֹוְך ַהֵּסֶפר 'ְיהּוֵדי ַאְלַאְגַּבִרי ֶׁשְּבֵתיָמן' ֶׁשּיֵֵצא ְלאֹור ְּבָקרֹוב ְּבֵסֶפר "ַאָּגדֹות ֵּתיָמן( 

בָּבֵּתי ַהְּמָלאָכה ֶׁשל ָהאֹוְרִגים ַהְּיהּוִדים, ֻמְּקמּו ָלֹרב ְּבקֹוַמת ַהְּכִניָסה ֶׁשל ֵּביָתם. ְמַסְּפִרים ַעל 
אֹוֵרג ְיהּוִדי ֶׁשִהְטִמין ֶאת ֶחְסכֹונֹוָתיו, ֶׁשִהִּגיעּו ַעד ְּכַמֲחִצית ַּכד ֶּכֶסף, ְּבַקְרָקִעית ֵּבית ְמַלאְכּתֹו. 
ַהְּיִדיָעה ִּכי ְּבָידֹו "אֹוָצר" ֶהֱעִניָקה ַלְּיהּוִדי ְּתחּוָׁשה ֶׁשל ִּבָּטחֹון ְוִׂשְמָחה, ּוִמֵּדי ַּפַעם, ַּכֲאֶׁשר ָנָחה 
ִלי ַואְלִמְלְּך ִּתְחּת ַאְרְּגִלי".  ַוְלַהְנְּד  ִלי  ָהָיה ּפֹוֵצַח ְּבִׁשיר אֹודֹות אֹוָצרֹו: "ַאלַסְנְּד  ָעָליו ָהרּוַח, 
ְּכלֹוַמר: ַהֶּׁשַפע ְוטּוב הֹודֹו ִלי, ְוָהאֹוָצר ַּתַחת ַרְגַלי. ָּכְך ָנַהג ְלַפֵּזם ּוְלַזְמֵזם, ֲאַגב ְמַלאְכּתֹו, ִמְּבִלי 

ָלחּוׁש ֶׁשֶאָחד ִמְּׁשֵכָניו ַהּגֹוִיים ַמֲאִזין ְלִמּלֹות ִׁשירֹו, ְוחֹוֵרׁש ָעָליו ָרָעה.
ְּבַאַחד ַהָּיִמים, ְּבָׁשָעה ֶׁשַהְּיהּוִדי ֶנְעָּדר ִמֵּביתֹו, ִנְכָנס ַהּגֹוי ַּבֲחַׁשאי, ָחַפר ַּבַּקְרָקע, ּוִמֶּׁשָּמָצא ֶאת 
אֹוָצרֹו ֶׁשל ַהְּיהּוִדי, ְנָטלֹו ְוִהְסַּתֵּלק ִּכְלֻעַּמת ֶׁשָּבא. ִמֶּׁשָּׁשב ַהְּיהּוִדי ֶאל ֵּביתֹו, ָחׁש ַּבַּנֲעָׂשה, ְוָכל 
אֹותֹו ַלְיָלה ֵהִׁשית ֵעצֹות ְּבַנְפׁשֹו, ֵּכיַצד ָיִׁשיב ְלַעְצמֹו ֶאת אֹוָצרֹו. ָסמּוְך ַלֲעלֹות ַהַּׁשַחר ִנְזַּכר 
ְּבַמֲאַמר ְׁשֹלֹמה ַהֶּמֶלְך ָעָליו ַהָּׁשלֹום )משלי יח, כא(: "ָמֶות ְוַחִּיים ְּבַיד ָלׁשֹון". ָאַמר ְלַעְצמֹו: 

"ִּבְלׁשֹוִני ִאַּבְדִּתי ֶאת אֹוָצִרי, ּוִבְלׁשֹוִני ֲאִׁשיֶבּנּו".
ְלָמֳחָרת, ֲאַגב ְמַלאְכּתֹו, ִזְמֵזם ִּפֵּזם ְּכֶהְרֵּגלֹו, ֵאָלא ֶׁשַהַּפַעם ֶהֱחִליף ֶאת ִמּלֹות ַהִּׁשיר ְוָכְך ָׁשר: "ַלו 
ַכ'ְּלַהא ַּכאן ַאְמִליּה". ְּכלֹוַמר, לּו ִהְׁשִאיר ֶאת ָהאֹוָצר ִּבְמקֹומֹו ָהָיה ַהַּכד ִמְתַמֵּלא ּכֻּלֹו. ָּכְך ָׁשר 

ַּפַעם ְועֹוד ַּפַעם ְלָאזֵני ַהּגֹוי, ֶׁשִּנְתַּפָּתה ְלַהֲאִמין ִלְדָבָריו.
ַאְך ָיָצא ַהְּיהּוִדי ֶאת ֵּביתֹו, ְוַהּגֹוי ִמֵהר ְלָהִׁשיב ֶאת ַהַּכד, ּובֹו ַּכְסּפֹו ֶׁשל ַהְּיהּוִדי. הּוא ִהְטִמין אֹותֹו 
ִּבְמקֹומֹו ְוָׁשב ַלֲעִלַּית ַּגּגֹו, ַמְמִּתין ְלמֹוָצא ִּפי ַהְּיהּוִדי, ְּבֵעת ֲעׂשֹותֹו ִּבְמַלאְכּתֹו. ִמֶּׁשָּׁשב ַהְּיהּוִדי 
ֶאל ֵּביתֹו, ֵראִׁשית ֹּכל ָּבַדק ִאם הּוַׁשב לֹו אֹוָצרֹו, ּוִמֶּׁשּנֹוַכח ִּבְפִתּיּותֹו ֶׁשל ַהּגֹוי, ִּפֵּזם ְּכִמְנָהגֹו, ַאְך 
ַהַּפַעם ְּבקֹול ָרם: "ַמן ַּדַּור ּכּוֹּלּה, ַפאֹּתּה ּכּוֹּלּה" ְּכלֹוַמר: ַהְּמַבֵּקׁש ְלַעְצמֹו ַהֹּכל, סֹופֹו ֶׁשַּיְפִסיד 

ַהֹּכל. ְוֵכן ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכָרם ִלְבָרָכה: ָּתַפְסָּת ְמֻרֶּבה ֹלא ָּתַפְסָּת )יומא פ ע"א(

ת ַהֲחמוֹר ִפלַּ תְּ
 )ַעל ִּפי ט' ֻסָּלִמי, ְּבִסְפרֹו 'מֹוַׁשב ִּבְטָחה' ֶׁשּיֵֵצא ָלאֹור ְּבָקרֹוב ְּבֵסֶפר "ַאָּגדֹות ֵּתיָמן"(

ְּבֵעת ֶׁשַהֻּתְרִּכים ָנֹסגּו ִמַּצְנַעא ְלֵאזֹור ַׁשְרַעּב, ֵהם ָּתְפסּו ְיהּוִדים ֵמַהְּכָפִרים ְּכֵדי ֶׁשִּיְסֲחבּו ֶאת 
ַהִּצּיּוד ֶׁשָּלֶהם, ִיְגְררּו ֶאת ַהּתֹוָתִחים, ְוִיְׂשאּו ֶאת ַהְּפצּוִעים ַּבֲאלְֻנקֹות. ַרִּבים ֵמַהְּיהּוִדים ַהָּללּו 

ֵמתּו ַּבֶּדֶרְך, ֶחְלָקם ִנְמְלטּו, ְוַהְּׁשָאר ִנְּצלּו ְלַאַחר ָׁשבּועֹות ֶׁשל ִּגּיּוס ְוִׁשְעּבּוד.
יֹום ֶאָחד ֶנֱאַנח ֶאָחד ִמן ַהְּיהּוִדים ַהַּסָּבִלים ַהָּללּו ְלַיד ֲחֵבָריו ְוִהִּביַע ִמְׁשָאָלה: "יּו, ַקּד ְּתִעְּבְּת. ַיא 
ַרִּבי, ַחִּויל ִלי ְּבִחַמאר ]=הֹוי, ָעַיְפִּתי. ָאָּנא ֵאִלי, ַזֵּמן ִלי ֲחמֹור["! ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ִהְמִליָטה ֲאתֹונֹו 
ֶׁשל ַהָּקִצין ַהֻּתְרִּכי, ְוהּוא ָקָרא ְלאֹותֹו ְיהּוִדי ָלֹבא ְוָלֵׂשאת ֶאת ָהַעִיר ֶׁשּנֹוַלד. ָסַחב אֹותֹו ַהְּיהּוִדי 
ֶהָעיֵף, ִהִּביט ַלָּׁשַמִים ְוָאַמר: "ּתֹוָדה, ַיא ַרִּבי, ַנֲעֵניָת ִלְתִפָּלִתי ַמֵהר, ֲאָבל ִּבַּקְׁשִּתי ֲחמֹור ִלְרֹּכב 

ָעָליו, ְוָׁשַלְחָּת ִלי ֲחמֹור ִלְרֹּכב ָעַלי".
ָאְמרּו לֹו ֲחֵבָריו: "ֹלא ִּכַּוְנָּת ָּכָראּוי ַּבְּתִפָּלה. ִּבַּקְׁשָּת ֲחמֹור ְוִקַּבְלָּת"!

ׁשוֹן ַיד ַהלָּ ים בְּ ָמֶות ְוַחיִּ
)ַעל ִּפי ז' גראמה, ִמּתֹוְך ַהֵּסֶפר 'ְיהּוֵדי ַאְלַאְגַּבִרי ֶׁשְּבֵתיָמן' ֶׁשּיֵֵצא ָלאֹור ְּבָקרֹוב ְּבֵסֶפר "ַאָּגדֹות ֵּתיָמן"( 

יֶֶלד ֶאָחד ָּגַנב ֵּביַצת ַּתְרְנֹגֶלת ֵמֲחַצר ַאַחד ַהְּׁשֵכִנים, ֶוֱהִביָאּה ְלִאּמֹו. ָׂשְמָחה ִאּמֹו ַעל ַהֵּביָצה 
ֶׁשֵהִביא, ְוַאף ֶׁשּנֹוַדע ָלּה ְמקֹור ַהֵּביָצה, ֹלא ָּגֲעָרה ִּבְבָנּה ְוֹלא הֹוְרָתה לֹו ְלַהֲחִזיָרּה ִלְבָעֶליָה. 

ַאְדַרָּבה, ִהיא ִׁשְּבָחה אֹותֹו ְוִצְּוָתה אֹותֹו ְלַהְתִמיד ְּבַמֲעֵׂשהּו ּוְלָהִביא ָלּה ֵמֲאֶׁשר ַּתִּׂשיג ָידֹו.
ִמַּפַעם ְלַפַעם ִהְגִּדיל ְּבָנּה ֶאת ְּגֵנבֹוָתיו, ּוְכֶׁשָּגַדל ָהַפְך ִלְהיֹות ׁשֹוֵדד ְמֻסָּכן. ְלָיִמים ְּתָפסּוהּו ַחָּיֵלי 
ַהֶּמֶלְך ְּבָׁשָעה ֶׁשִּנָּסה ְלַהִּתַּגֵּנב ֶאל ֵּבית ַהֶּמֶלְך, ַוֲאָסרּוהּו. הּוא ָהֳעַמד ְלִמְׁשָּפט ְוִנְגַזר ָעָליו ָמֶות 
ִּבְתִלָּיה. ְרָגִעים מּוָעִטים קֹוֵדם ֶׁשּיֹוִבילּוהּו ִלְתִלָּיה ְׁשָאלּוהּו ַמה ַּבָּקָׁשתֹו ָהַאֲחרֹוָנה קֹוֵדם מֹותֹו. 
"ָהִביאּו ִלי ֶאת ִאִּמי, ְּכֵדי ֶׁשֲאַנֵּׁשק ֶאת ְלׁשֹוָנּה ְּבֶטֶרם ָאמּות", ָעָנה ַהֵּבן ְלִתְמהֹון ַהּׁשֹוְמִעים. 
ַאף ַעל ִּפי ֵּכן ִמֲהרּו ַהַחָּיִלים ְלָהִביא ֶאת ִאּמֹו ְוָדְרׁשּו ִמֶּמָּנה ְלהֹוִציא ֶאת ְלׁשֹוָנּה ְּכִמְצַות ְּבָנּה. 
ִמֶּׁשהֹוִציָאה ָהֵאם ֶאת ְלׁשֹוָנּה, ִמֵהר ְּבָנּה ְוָנַׁשְך אֹוָתּה ַעד ֶׁשֶּנְחְּתָכה ְלַגְמֵרי, ְוַאֲחֵרי ֶׁשִּנַּגר ָּדָמּה 

ָׁשעֹות ַאֲחדֹות ֵמָתה.
- "ַמּדּוַע ָעִׂשיָת ָּכְך"? ָׁשַאל ַהֶּמֶלְך ֶאת ַהּׁשֹוֵדד, ַסְקָרן ָלַדַעת ַמה ֵהם ְמִניָעיו.

- "ְלׁשֹוָנּה ִהיא ֶׁשָּגְרָמה ִלי ְלַהִּגיַע ַעד ַעּמּוד ַהְּתִלָּיה. ִאְלַמֵלא ִׁשְּבָחה ֶאת ַמֲעַׂשי ְועֹוְדָדה אֹוִתי 
ִלְגֹנב, ֹלא ָהִייִתי ַנֲעָׂשה ׁשֹוֵדד ְוֹלא ָהִייִתי ַמִּזיק ֶאת ַהְּבִרּיֹות" ָעָנה ַהּׁשֹוֵדד.

- "ִאם ֵּכן ֵאפֹוא, ֹלא ְּבָך ָהַאְׁשָמה, ִּכי ִאם ָּבּה", ָאַמר ַהֶּמֶלְך, ְוִׁשַּלח ֶאת ַהּׁשֹוֵדד ַלָחְפִׁשי. ְוָעָליו 
ָאַמר ְׁשֹלֹמה ַהֶּמֶלְך: ֵׁשֶבט ְותֹוַכַחת ִיֵּתן ָחְכָמה, ְוַנַער ְמֻׁשָּלח ֵמִביׁש ִאּמֹו )משלי כט, טו(

זוֹן ת ַהמָּ ְרכַּ בִּ
ָקָטן ַחָּיב ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון, ְּכֵדי ְלַחְּנכֹו. ּוִמּׁשּום ָּכְך ֵאינֹו ָיכֹול ְלהֹוִציא 
ָּגדֹול ִּבְבָרָכה זֹו, ֵאָלא ִאם ֵּכן ַהָּגדֹול ֹלא ָאַכל ְּכֵדי ְׂשִביָעה, ְוָאז ֵאינֹו 

ַחָּיב ֵאָלא ִמְּדַרָּבַנן. ַאְך ֶאת ָהִאָּׁשה ֵאינֹו מֹוִציא.
ַוֲאִפּלּו ֹלא ָאַכל ַהָּקָטן ַעְצמֹו ֵאָלא ַּכַּזִית ְוֹלא ְּכֵדי ְׂשִביָעה, ַּגם ֵּכן ַחָּיב 

ִמְּדַרָּבַנן ְלָבֵרְך, ְּכֵדי ְלַחְּנכֹו.
ְוִגיל ַהִחּנּוְך הּוא ְּכֶבן ֵׁשׁש אֹו ֶׁשַבע, ָּכל ֶאָחד ְלִפי ֲחִריפּותֹו, ְוָהִעיָקר 
ֶׁשָּיִבין ַעל ַמה ְמָבְרִכים ּוְלִמי ְמָבְרִכים. ּוְבֵתיָמן ָנֲהגּו ְלַהְתִחיל ְלַלֵּמד 
ֶאת ַהְּקַטִּנים ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ְּבִגיל ָחֵמׁש אֹו ֵׁשׁש ָׁשִנים. ְוַהָּמאִרי ָהָיה 
ְמַלְּמָדם ֶׁשֹּלא ִּבְׁשַעת ֲאִכיָלה, ְוַכֲאֶׁשר ָהיּו יֹוְׁשִבים ַעל ֻׁשְלַחן ֲאִביֶהם 

ָהיּו ְמַחְּנִכים אֹוָתם ָלֶׁשֶבת ּוְלַהְקִׁשיב ַלְּבָרָכה )ָסִביב ְלֻׁשְלָחנֶָך(.
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רּו  ֶהם דָּ ּוִבים בָּ ל ֵחֶלק ֵמַהיִּשּׁ מֹוֵתיֶהם שֶׁ ְפזֶֹרת ֶאת שְׁ תֹוְך ַהתִּ שּׂו בְּ ַחפְּ

ְזּכּו... ְלחּו ְואּוַלי תִּ ְפזֶֹרת, שִׁ תֹוְך ַהתִּ יפּו בְּ ֵתיָמן, ַהקִּ ֲאבֹוֵתינּו בְּ
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