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לק”י

זמני כניסת ויציאת השבת

ַּב'ֶחֶדר' ִהְתִחיָלה ֲאִויַרת ַהּפּוִרים ַּכָּמה ָׁשבּועֹות ִלְפֵני ֵכן, ַּכֲאֶׁשר ַהְּמַלֵּמד הֹוִסיף 
ִקֵּבל  ַהְּמִגָּלה  ִּבְׂשַכר הֹוָרַאת  ְמִגַּלת ֶאסֵּתר.  ְקִריַאת  ָהְרִגיִלים ֶאת  ַהִּלּמּוִדים  ַעל 
ַהְּמַלֵּמד ֵמהֹוָריו ֶׁשל ָּכל ֶיֶלד ֵּביָצה אֹו ְׁשַּתִים, ּוְבפּוִרים ֶהֱעִניָקה לֹו ָּכל ִמְׁשָּפָחה 
ַמְּתַנת ּפּוִרים ְּכִמַּסת ָיָדּה. ִלְקַראת ֶהָחג ִהְתִקינּו ַההֹוִרים ַלְּקַטִּנים, ַעד ִּגיל ֵׁשׁש, 
ֻּבּבֹות ָהָמן. ֶזהּו לּוַח ֵעץ ָקָטן, ֶׁשְּבַאְרַּבע ְקצֹוָתיו ִמְּלַמָּטה ְּתקּוִעים ַּגְלַּגִּלים ְוָעָליו 
ְּדמּות סּוס ְוָאָדם, ֶׁשִּסֵּמל ֶאת ָהָמן, ָרכּוב ָעָליו. ֶאת ַהְּדמּות ִהְלִּביׁשּו ְלבּוׁש ַעְרִבי, 
ְוַאף ִהְדִּביקּו ְּבָפָניו ְּבַׁשֲעָוה ְׁשֵני ֵזְרעֹוֵני ֲאֻפָּנה ֲאֻדִּמים, ֵהם ָהֵעיַנִים. ֶאת ָהָמן ֶזה 
ִהְצִניעּו ּוְׁשָמרּוהּו ִמָּׁשָנה ְלָׁשָנה. ְלָפִנים - ְּכֵעדּות ר' ַיֲעֹקב ַסִּפיר - ָהיּו ֻּבּבֹות־ָהָמן 
ָּבֵּתי־ַהְּכֶנֶסת,  ְּבַחְצרֹות  ָהיּו ּתֹוִלים אֹוָתן  ֶׁשִּנְתַיְּבׁשּו  ְוִטיט. ְלַאַחר  ֹחֶמר  ֲעׂשּויֹות 

ְוַהְּיָלִדים ָהיּו ְמַיִּדים ָּבֶהן ֲאָבִנים ְוזֹוְרִקים ֲעֵליֶהן ִחִּצים ַעד ֶׁשְּמַנְּפִצים אֹוָתן.
נֹוָסף ַעל ֻּבַּבת־ָהָמן ָּתְפרּו ַלְּיָלִדים ְׂשִקיֵקי ַּבד ְקַטִּנים ִלְצֹרר ָּבֶהם ָמעֹות ּפּוִרים, 
ָזכֹור'  ְּב'ַׁשָּבת  ְּבפּוִרים  ַחׁש  ָהָעם  ֲהמֹון  ִמְׁשָּפָחה.  ִמְּקרֹוֵבי  ְלַקֵּבל  ֵהם  ֶׁשֲעִתיִדים 
ְו'ִתּקּון  ַּבּתֹוָרה  ֲעָמֵלק  ָּפָרַׁשת  ְקִריַאת  ִעם 
ּפּוִרים' ְלר' ְיהּוָדה ַהֵּלִוי )ִּפּיּוט 'ִמי ָכֹמָכה' 
ֶאסֵּתר(,  ְמִגַּלת  ֶאת  ַּבֲחרּוִזים  ַהַּמְרֶצה 

ֶׁשְּנִעיָמתֹו ַמְרִניָנה.
ַּבּׁשּוק  ַהַּקָּלִאים  ֵהִכינּו  ַהּפּוִרים  ִלְקַראת 
ִלְסעּודֹות  ְלִמיֵניֶהם  ִמֵּזְרעֹוִנים  ְקָליֹות 
ּפּוִרים ּוְלִמְׁשֹלַח ָמנֹות, ְוִאּלּו ַּבֲעֵלי ֲחנּויֹות 
ֻסָּכִרּיֹות  ַלִּתינֹוקֹות  ִיְּצרּו  ְלַמְמַּתִּקים 
ֲעׂשּויֹות  ַהֻּסָּכִרּיֹות  ַהֶּזה.  ְליֹום  ְמיָֻחדֹות 
ְקֹטֶרת  ַמְחּתֹות  ֶׁשל  ְנבּובֹות  ַּתְבִנּיֹות  ָהיּו 
ּוִמְגָּדִלים.  ָּבִּתים  ַּבֲעֵלי־ַחִּיים,  )ֲמַּבאֵכ'ר(, 
ְיֵדיֶהן ֶׁשל ַעְקרֹות־ַהַּבִית ָהיּו ְמֵלאֹות ֲעבֹוָדה 
ָמנֹות,  ּוְלִמְׁשֹלַח  ַלַּבִית  עּוִגּיֹות  ַּבֲהָכַנת 
ְוַתְבִׁשיִלים ַלְּסעּודֹות. ְּבַמֲעֶרֶכת ַהַּמֲאָכִלים 
ִצְּינּו ֶאת ַהּפּוִרים ִּבְמיָֻחד ְּבֵביִצים ְׁשלּוקֹות, 
ֶׁשַהָּנִׁשים ְצָבעּון ִּבְצָבִעים ְוִחְּלקּון ַלְּיָלִדים 

ְּבָבְקרֹו ֶׁשל ַהּפּוִרים.

מו“ר  הגאון  הגדול  הרב   פנחס קורח  שליט“א 

*לפי זמן ת”א.
לזמן ירושלים יש להוריד 
15 דקות לכניסת השבת,
לזמן חיפה להוריד 9 
דקות לכניסת השבת.
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ַלְּיהּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה ְוִׂשְמָחה
ְוֵכן  ַהָּׁשָנה.  ָחְדֵׁשי  ְּבֵסֶדר  ָהַאֲחרֹון  ַהֹחֶדׁש  הּוא  ֲאָדר 
ֲאָדר  ֹחֶדׁש  הּוא  ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ְלֹחֶדׁש  ֶאְסֵּתר  ִּבְמִגַּלת  הּוא 
)אסתר ג’,ז’(. ַהְּמיָֻחד ְּבֹחֶדׁש ֶזה הּוא ִמְצַות ַהִּׂשְמָחה. ִמֶּׁשִּנְכָנס ֲאָדר ַמְרִּבים 
ְּבִׂשְמָחה, ִׂשְמָחה זֹו ִהיא ַעל ֵנס ַהַהָּצָלה ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל ִמְּגֵזרֹות ֲאַחְׁשֵורֹוׁש 
ַטף  ָזֵקן  ְוַעד  ִמַּנַער  ַהְּיהּוִדים  ָּכל  ֶאת  ּוְלַאֵּבד  ַלֲהֹרג  ְלַהְׁשִמיד  ֶׁשָּזְממּו  ְוָהָמן 
ֶאת  ֵהֵפר  עֹוָלם  ּובֹוֵרא  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש,  ַהֶּמֶלְך  ְמִדינֹות  ְּבָכל  ֶאָחד  ְּביֹום  ְוָנִׁשים 

ֲעָצָתם ְוִהִּציל ַעּמֹו ִמַּיד אֹוְיֵביֶהם.
ְּכֵדי ְלָהִבין ֶאת ֹּגֶדל ַהֵּנס ְוַהְּיׁשּוָעה ֵיׁש ַלֲעֹקב ַאַחר ִהְׁשַּתְלְׁשלּות ַהְּדָבִרים 
ְּבאֹוָתּה  ַהְּמֹאָרעֹות  ְלֵתאּור  ֵלב  ָנִׂשים  ִאם  ֶאְסֵּתר.  ִּבְמִגַּלת  ַּכָּידּוַע  ַהְּמֹתֶאֶרת 
ְּתקּוָפה, ִנְרֶאה ֶׁשָהָיה ֶזה ֶרֶצף ֶׁשל ֵארּוִעים ְּבֶמֶׁשְך ִּכְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ֵמָאז 
ַהִּמְׁשֶּתה ָהִראׁשֹון ֶׁשָעָׂשה ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ִּבְׁשַנת ָׁשֹלׁש ְלָמְלכֹו, ֲהִריַגת ַוְׁשִּתי 
ָוֶתֶרׁש ַּבֶּמֶלְך ֶׁשְּלָמְרְּדַכי  ִּבְגָתן  ְּבִגיַדת  ַוְׁשִּתי,  ַהַּמְלָּכה, ְּבִחיַרת ֶאְסֵּתר ִּבְמקֹום 
ַהְּיהּוִדי ָהְיָתה ָיד ַּבֲחִׂשיַפת ַהְּבִגיָדה, ֲאֶׁשר ִּבְרבֹות ַהָּיִמים ִהְתָּבֵרר ֶׁשְּלָמְרְּדַכי 
ָעְמָדה ְזכּות זֹו ְּבֵסֶפר ַהִּזְכרֹונֹות ֶׁשל ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש. ֲעִלָּיתֹו ֶׁשל ָהָמן ָהֲאָגִגי 
ַהְּיהּוִדים  ֶאת  ְלַאֵּבד  ְמִזָּמתֹו  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש,  ְּבַמְלכּות  ַהֶּמְמָׁשָלה  ֹראׁש  ְלַתְפִקיד 
ֶׁשִּקְּבָלה ֶאת ַהְסָּכַמת ַהֶּמֶלְך. ְוַכֲאֶׁשר נֹוַדע ַהָּדָבר ְלָמְרְּדַכי ָיָצא ְּבַהְפָּגָנה נֹוֶעֶזת 
ָיְזָמתֹו ֶׁשל  ַהְּגֵזָרה.  ְוִלְפֹעל ְלִבּטּול  ְּכֵדי ְלַהְתִריַע  ִּבְרחֹובֹות ָהִעיר ִּבְלבּוׁש ַׂשק 
ַהְּגֵזָרה,  ְלִבּטּול  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש  ַעל  ְלַהְׁשִּפיַע  ֶאְסֵּתר  ַהַּמְלָּכה  ְלַהְפִעיל ֶאת  ָמְרְּדַכי 
ְּתקּוָפה  אֹוָתּה  ּוְבתֹוְך  ֶאְסֵּתר.  ֶׁשל  ְנָפׁשֹות  ְּבַסָּכַנת  ְּכרּוָכה  ֶׁשָהְיָתה  ַּבָּקָׁשה 
ְמֹתֶאֶרת ְּגדּוָּלתֹו ֶׁשל ָהָמן ֶׁשָהָיה ָׁשרּוי ְּבִׂשְמָחה ַעל ַהְסָּכַמת ַהֶּמֶלְך ְלַאֵּׁשר ֶאת 
ַהְּגֵזָרה ְלַאֵּבד ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל, ְוִחֵּפׂש ְּדָרִכים ֵאיְך ַלֲהֹרג ֶאת ְׂשנּוא ַנְפׁשֹו ָמְרְּדַכי 
ַּבְּמרֹוִמים  ְויֹוֵׁשב  ַהְּיהּוִדי.  ָמְרְּדַכי  ִלְתִלַּית  ֵעץ  ֵהִכין  ְמֹקָרָביו  ּוַבֲעַצת  ַהְּיהּוִדי. 
ָהִעיר  ִּבְרחֹוב  ּוְסָבֻבהּו  ָמְרְּדַכי,  ֶׁשל  ַקְרנֹו  ָעְלָתה  זֹו  ְּבָׁשָעה  ְוַדְוָקא  לֹו,  ִיְׂשַחק 
ָרכּוב ַעל סּוס ַהֶּמֶלְך ָלבּוׁש ְּבִבְגֵדי ַמְלכּות ְוֹראׁש ַהֶּמְמָׁשָלה ָהָמן קֹוֵרא ּוַמְכִריז 

ְלָפָניו ָּכָכה ֵיָעֶׂשה ָלִאיׁש ֲאֶׁשר ַהֶּמֶלְך ָחֵפץ ִּביָקרֹו, ִּכי הּוא ַיִּקיר ַהְּמלּוָכה.
ְלַׂשּקֹו  הּוא  ְוחֹוֵזר  ֶׁשָּנַחל  ָהָרב  ֵמַהָּכבֹוד  ִמְתָּפֵעל  ֹלא  ַהַּצִּדיק  ּוָמְרְּדַכי 
ּוְלַתֲעִניתֹו. ּוִמָּכאן ָוָהְלָאה ְמֹתֶאֶרת ְנִפיָלתֹו ַהְּמַסְחֶרֶרת ֶׁשל ָהָמן ְוַנֲהֹפְך הּוא, 
ִיֹּפל.  ָּבּה  ַׁשַחת  ְוֹכֶרה  ָעָליו,  ֶנֶהְפָכה  ָמְרְּדַכי  ֶאת  ִלְתלֹות  ָהָמן  ֶׁשל  ּוְמִזָּמתֹו 
ְוִנְּתָנה  ַהְּגֵזָרה  ִהְתַּבְּטָלה  ֶׁשְּבִסּיּוָמם  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש  ִעם  ֶאְסֵּתר  ֶׁשל  ְוַהִּמְׁשָּתאֹות 

ְּבָכל  ּוְלִהָּלֵחם  ְלִהְתּגֹוֵנן  ַלְּיהּוִדים  ְרׁשּות 
ְוַהָּצָלה  ֶרַוח  ְוָאֵכן  ֲעֵליֶהם.  ַהָּקִמים 
ּוְתׁשּוָעה ְּגדֹוָלה ְוַנֲהֹפְך הּוא ִּכי ַהְּיהּוִדים 
ָרָעָתם,  ּוְמַבְקֵׁשי  ׂשֹוְנֵאיֶהם  ַעל  ָּגְברּו 
ְּבֵני  ֲעֶׂשֶרת  ּוְבֹראָׁשם  ְּבׂשֹוְנֵאיֶהם  ְוָהְרגּו 
ֶׁשַאף  ִנִּסים  ְּכֶאָחד.  ְוֶנֶהְרגּו  ֶׁשִּנְתלּו  ָהָמן 
ִיְתַהְּפכּו  ֶׁשָאֵכן  ִמֵּלל  ְוֹלא  ִּפֵּלל  ָאָדם ֹלא 

ַהְּגֵזרֹות ְלָרָעה ַעל ׂשֹוְנֵאי ִיְׂשָרֵאל.
ָהֵארּוִעים  ִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ִמֵּתאּור 
ִנְרֶאה  סֹוָפּה  ְוַעד  ַהְּמִגָּלה  ִמְּתִחַּלת 
ַהִּמְׁשָּתאֹות  ֵּבין  ֶקֶׁשר  ֶׁשֵאין  ִלְכאֹוָרה 
ּוְלָכל  ּוָמַדי  ָּפַרס  ְלֵחיל  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש  ֶׁשל 
ָׂשֵרי ַהְּמִדינֹות, ְוַהִּמְׁשֶּתה ֶׁשָעָׂשה ְּבׁשּוָׁשן 
ַהֶּמֶלְך  ְּבִבּזּוי  ַוְׁשִּתי  ָהָאְׁשָמה  ֶׁשְּבִסּיּומֹו 
ְוַחְכֵמי  יֹוֲעָציו.  ַּבֲעַצת  ַלהֹוֵרג  ְוֻהְצָאה 
ִּבְמִגַּלת  ַהֵּתאּור  ֶׁשָּכל  ִלְּמדּונּו  ִיְׂשָרֵאל 

ן ַיֲעׂשּו"  ָהר כֵּ ר ֶהְרָאה אְֹתָך בָּ ֲאשֶׁ ה אֹתֹו כַּ ֲעשֶׂ "ְנבּוב ֻלחֹת תַּ

ְמַהִּוים  ָהֵארּוִעים  ְּבַׁשְרֶׁשֶרת  ֻחְלָיה  ֶׁשָּכל  ְמֹאָרעֹות  ֶׁשל  ַׁשְרֶׁשֶרת ַאַחת  ֵהם  ֶאְסֵּתר 
ַיַחד ִסּפּור ָׁשֵלם, ָרצּוף ְּבַהְׁשָּגָחה ְׁשֵמיִמית, ְּבַהְקָּדַמת ְרפּוָאה ַלַּמָּכה ַעל ְיֵדי ְּבִחיָרָתּה 
ֶׁשל ֶאְסֵּתר ְלַמְלָּכה, ֶׁשִּבְׁשַעת ַהֹּצֶרְך ָיְדָעה ַלֲעֹמד ִליִמין ַעָּמּה ּתֹוְך ֵחרּוף ֶנֶפׁש, ְוַסָּכָנה 
ְּבַעְצָמּה ְלַבֵּקׁש ֵמַהֶּמֶלְך ַעל ַעָּמּה ַלְמרֹות ֶׁשֹּלא ֻהְזְמָנה ֶאל ַהֶּמֶלְך ְׁשֹלִׁשים יֹום. קֹוֵרא 
ַהּדֹורֹות ֵמֹראׁש ֶהֱעִמיד ְלִיְׂשָרֵאל ֶאת ָמְרְּדַכי ְוֶאְסֵּתר ְּבֵבית ַהֶּמֶלְך ְּכֵדי ֶׁשְּבֹבא ַהְּזָמן 

יּוְכלּו ִלְפֹעל ְלַהָּצַלת ַעם ִיְׂשָרֵאל.
ּוְכֶׁשּנֹוְדָעה  ְלגֹוָרלֹו,  ַּבֲחָרָדה  ָׁשרּוי  ָהָיה  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ַהְּמִגָּלה ָאֵכן  ֵּתאּור  ְלִפי 
ַלְּיהּוִדים  ָּגדֹול  ֵאֶבל  וכו’  ּומִדיָנה  ְמִדיָנה  ְּבָכל  ֲאַזי  ְוָהָמן,  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש  ַהֶּמֶלְך  ְּגֵזַרת 
ְוצֹום ּוְבִכי ּוִמְסֵּפד וכו’. ְוָהיּו אֹוְבֵדי ֵעצֹות ְוֹלא ָיְדעּו ִמַּנִין ִּתְצַמח ַהְּיׁשּוָעה, ּוָמְרְּדַכי 
ְוֶאְסֵּתר ַצִּדיֵקי ַהּדֹור ִהְכִריזּו ַעל צֹום ּוְתִפּלֹות ְּבֶמֶׁשְך ְׁשֹלָׁשה ָיִמים ְלִהְתַחֵּנן ּוְלַבֵּקׁש 
ַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֹּלא ֹּתאַבד ְׁשֵאִרית ִיְׂשָרֵאל. ּוְבעֹוד ַהֶּמֶלְך ְוָהָמן ָיְׁשבּו ִלְׁשּתֹות ֲהֵרי 
ִלְפֵני  ִׂשיַח  ִלְׁשֹּפְך  ְּכֵדי  ִמְדָרׁשֹות  ּוְבָבֵּתי  ְּכֵנִסּיֹות  ְּבָבֵּתי  ָהיּו  ְמֻכָּנִסים  ַהּדֹור  ַצִּדיֵקי 
ּבֹוֵרא עֹוָלם. ּוְתִפּלֹוֵתיֶהם ָאֵכן ִהְרִקיעּו ְׁשָחִקים ְוַכְּמֹבָאר ַּבִּמְדָרׁש ֶׁשָאֵכן ָהָיה ַרַעׁש 

ַּבָּׁשַמִים, ּוֻבְּטָלה ַהְּגֵזָרה ְּבֵעֶזר ׁשֹוֵכן ַּבְּמרֹוִמים.

ִלקַראת ּפּוִרים )ר' ְיהּוָדה ֲרַצהִּבי(

ירחון לחודש שבט התשע”ו ליצירה בשכ”ז לשטרות
העורך: שמואל מחפוד יצ”ו  כתובת המערכת: רחוב הגר”א 1, ראש-העין
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זמני כניסת השבת
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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 * *
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ַהּזֹוֶכה ְלחֶֹדׁש שבט הילד הנעים יגל צוברה הי”ו

ין ַהּפֹוְתִרים ְנכֹוָנה יְֻגָרל ַמְכַואט ְמפָֹאר, בֵּ

ָר”א 1 רֹאׁש ָהַעִין. מּוֵאל ַמְחפּוד - ַהגְּ לַֹח ִלשְׁ ְתרֹונֹות ֵיׁש ִלשְׁ ֶאת ַהפִּ
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ְּכָבר  ַהְּמֹרָחִקים  ַּבָּׂשדֹות  ַהִחִּטים  ֶׁשְּבֵתיָמן.  ַכ'ְוַלאן  ְמחֹוז  ַעל  ָעָלה  ֶׁשֶמׁש  ֶׁשל  ֹּבֶקר 
ִהְבִׁשילּו, ְוָהִאָּכִרים ֵהֵחּלּו ִלְקֹצר ֶאת ְּפִרי ֲעָמָלם.

"ְסַעְדָיה, ְסַעְדָיה"! ִנְׁשַמע קֹול ְקִריָאה ְּבֵבית ָהָרב ַחִּיים ַחְּג'ִּבי. "ְסַעְדָיה, ְסַעְדָיה"! ָהָיה 
ֶזה קֹוָלּה ֶׁשל ַהַּצֶּדֶקת ֵאֶׁשת ָהָרב, ְּבָקְרָאּה ְלֶנְכָּדה ַהָּקָטן.

ַּבְעָלּה ַהַּצִּדיק - ַנָּגר ֻמְמֶחה ָהָיה, ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּׁשֵּמׁש ַּדָּין ְוַרב ַהְּקִהָּלה, ֹלא ִהְתַּפְרֵנס 
ִמן ַהְּקִהָּלה ְוֹלא ָהָיה ְלֹטַרח ַעל ֹצאן ַמְרִעיתֹו, ְוַעל ֵּכן ֹלא ָהָיה ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ְּבֵביתֹו, 

ֵאָלא ָעסּוק ִּבְמַלאְכּתֹו.
ֶנְכָּדּה ִהְתַּפֵּׁשט ִחּיּוְך ַעל  ְלַמְרֵאה  ְוִנַּגׁש ֶאל ָסָבתֹו ָהֲאהּוָבה.  ַהֶּנֶכד  "ֵּכן ַסְבָּתא" ִמֵהר 
ְּפֵני ַהַּצֶּדֶקת, ְוָאְמָרה לֹו: "ְסַעְדָיה, ַסְבָך עֹוֵבד ִּבְכָפר כ'טמה, ְּבַבָּקָׁשה ַקח ֵאָליו ֶאת 

ֲחמֹורֹו".
ְסַעְדָיה ַהָּקָטן ְּכֶבן ַאַחת ֶעְׂשֵרה ָׁשִנים ָהָיה, ּוֵמעֹוָלם ֹלא ָהָיה בכ'טמה, ּוְלֶיֶתר ִּדּיּוק, 
עֹוָלם  ֲעבּורֹו  ָהְיָתה  ֲרּבּוע  ְלַמֲעֶׂשה  ִהְתּגֹוֵרר.  ֶׁשּבֹו  ֲרּבּוע  ֵאזֹור  ֶאת  ָיָצא  ֹלא  ֵמעֹוָלם 
ַהַּדָּין,  ַהְּמֻקָּבל,  ָהֶאְׁשּכֹולֹות,  ִאיׁש  ַהָּגאֹון,  ַהֶּנֱעָרץ,  ָסבֹו  ִהְתּגֹוֵרר  ְּבֲרּבּוע  ֹּפה  ּוְמלֹואֹו, 
ָהרֹוֵפא, ַהּמֹוֵהל, ַהּׁשֹוֵחט, ַהְּמַקֵּדׁש ְוַהְּמָגֵרׁש. ֹּפה ַּגם ִמְתּגֹוְרִרים ְׁשָאר ְקרֹוָביו, ּדֹוָדיו 

ּוַמָּכָריו. ַאְך ַמה ֹיאַמר ְלָסָבתֹו? ְיָסֵרב? ֵאיְך ֶאְפָׁשר ְלָסֵרב ְלָסָבתֹו ָהֲאהּוָבה ַהַּצֶּדֶקת?
ַמְחְׁשבֹוָתיו,  ֶאת  ָקְרָאה  ְּכִאּלּו  ַהַּסְבָּתא,  ֶׁשל  ִנְׁשַמע קֹוָלּה  ַהֶּדֶרְך"  ֶאת  יֹוֵדַע  "ַהֲחמֹור 
ַהֲחמֹור,  ַּגב  ַעל  ָעָלה  ְסַעְדָיה  ַהָּסָבא".  ֶׁשל  ֲעבֹוָדתֹו  ְמקֹום  ַעד  אֹוְתָך  ִיַּקח  "ַהֲחמֹור 
ְוַהַּסְבָּתא ָקְׁשָרה ֶאת ַהֶּנֶכד ֶאל ַּגב ַהֲחמֹור, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיֹּפל ַהֶּיֶלד ַּבֶּדֶרְך, ְוָכְך ָיָצא ְסַעְדָיה 

ַלֶּדֶרְך ַעל ַּגב ַהֲחמֹור.
ָּגַמע  ַהָּצִעיר  ַהֶּנֶכד  ִהִּגיָעה,  ַהָּצֳהַרִים  ְׁשַעת  ַהָּׁשַמִים,  ְּבֶמְרַּכז  ָלּה  ָעְמָדה  ְּכָבר  ַהֶּׁשֶמׁש 
אל  ווקע  וודוח  אלקשמה  ַהְּכָפִרים  ְּפֵני  ַעל  ָחַלף  ּוְכָבר  ְמֻבֶּטֶלת,  ֹלא  ֶּדֶרְך  ִּכְבַרת 
מכרף אלעלה, ְוִהֵּנה ְלָפָניו ֵעֶמק ְרַחב ָיַדִים ָמֵלא ְּתבּוָאה. ֵעֶמק ֶזה ִנקָרא ַואִּדי לאנג 
ַעל  ָרַבץ  ָלַעִין  ַהִּנְרֵאית  ִסָּבה  ְלֹלא  ּוְלֶפַתע  ָהֵעֶמק,  ּתֹוְך  ֶאל  ָּפַסע  ַהֲחמֹור  ַאְלַעְכֲּבִרי. 

ִּבְרָּכיו, ָּכְך ֶׁשַהְּתבּוָאה ֶׁשָּצְמָחה ָסִביב ִּכְּסָתה ֶאת ַהֲחמֹור ְוֶאת רֹוְכבֹו ֵמֵעיֵני ֹּכל.
ְסַעְדָיה ֵהֵחל ְמַדְרֵּבן ֶאת ַהֲחמֹור ֶׁשָּיקּום ֵמִרְבצֹו, ַאְך ַהֲחמֹור ְּבֶׁשּלֹו - רֹוֵבץ ְוֹלא ָקם. 
ַּבַּצר לֹו, ִהִּתיר ְסַעְדָיה ֶאת ַהֶחֶבל ֶׁשָּקַׁשר אֹותֹו ְלַגב ַהֲחמֹור, ָיַרד ִמַּגב ַהֲחמֹור ְוֵהֵחל 
    מֹוֵׁשְך ֶאת ַהֲחמֹור ַעל ְמָנת ַלֲהִקימֹו. מֹוֵׁשְך ּוַמֶּכה ֶאת ַהְּבֵהָמה ַאְך ְלֹלא הֹוִעיל. 

ְסַעְדָיה ַהְּמֹבָהל ֵהֵחל ִלְבּכֹות, ּוְלַתְדֵהָמתֹו ַּגם ֵמֵעיֵני ַהֲחמֹור זֹוְלגֹות ְּדָמעֹות. ְסַעְדָיה 
ַהָּקָטן ּבֹוֶכה, ְוַהֲחמֹור ּבֹוֶכה - ַאְך ַמְמִׁשיְך ִלְרֹּבץ.

ַהִאם ֵיׁש ַּבָּׂשֶדה ֲאָנִׁשים? ְסַעְדָיה ִהְפָנה ַמָּבָטיו ְלַאְרַּבע רּוחֹות ַהָּׁשַמִים, אּוַלי ַיַעְברּו 
ֲאָנִׁשים, ַאְך ְלַתְדֵהָמתֹו ָהֵעֶמק ׁשֹוֵמם, ֹלא ְיהּוִדים ְוֹלא ִיְׁשְמֵעאִלים, ֹלא ִאָּכִרים ְוֹלא 
עֹוְבֵרי ֹאַרח, ְּדָמָמה ֻמְחֶלֶטת, ֵאין ֶנֶפׁש ַחָּיה, ַרק ְסַעְדָיה ְוַהֲחמֹור ָהרֹוֵבץ ְּבתֹוְך ְׂשֵדה 

ַהְּתבּוָאה. "ָאָדם ּוְבֵהָמה ּתֹוִׁשיַע ה'" - ִהְדֵהד ַהָּפסּוק ְּבֹראׁשֹו ֶׁשל ַהֶּיֶלד ְסַעְדָיה.
ְלֶפַתע ִנְׁשַמע קֹול ָהמֹון זֹוֵעם, קֹול ְיִרּיֹות ְוִצְחצּוַח ֲחָרבֹות ֵהֵפר ֶאת ַהְּדָמָמה, ָּפָרִׁשים 
ַעל סּוִסים ּוְגַמִּלים ָׁשֲעטּו ִּבְדָהָרה ֶאל ּתֹוְך ָהֵעֶמק ָהָרָחב, ֵאֶּלה ָנִסים ְוֵאֶּלה רֹוְדִפים, 

ֲהֻמָּלה ְוקֹול ִמְלָחָמה ִנְׁשְמעּו ָּבֵעֶמק.
ֵמֵעיֵני  ַמְסִּתיָרה אֹוָתם  ְּכֶׁשַהְּתבּוָאה  ְסַעְדָיה,  ְוַהֶּיֶלד  ַהֲחמֹור  ָלֶהם  ִהְתַחְּבאּו  ְׁשָעַתִים 

ַהָּפָרִׁשים. ַהֲחמֹור רֹוֵבץ ְוַהֶּיֶלד ְלָידֹו, ַעד ֶׁשּקֹולֹות ַהִּמְלָחָמה ָהְלכּו ְוִהְתַרֲחקּו ֵמֶהם.
ָהיּו ֵאֶּלה ִיְׁשְמֵעאִלים, ְּגדּוד ֶׁשל ַחָּיִלים עֹוִלים ִּבְׁשִליחּות ָהֵאַמאם ֵמֵאזֹור ?אלגהרנה 

ְלִכּוּון 'ַצְנַעא'.
ְלֶפַתע ׁשּוב ָׂשְרָרה ְּדָמָמה ָּבֵעֶמק, ְוִהֵּנה ָקם ַהֲחמֹור, ּוְסַעְדָיה ַהָּקָטן ִמֵהר ַלֲעלֹות ַעל 
ַּגּבֹו. ֵהם ָחצּו ֶאת ֵעֶמק ַהְּתבּוָאה, ְוָעלּו ֶאל ֶּדֶרְך ַהְּכָפִרים אלכ'טם ובאשבול, ִמָּׁשם 
ָיְרדּו ְוָעְברּו ֶאת אל מעין, ְוָׁשם ָּפָנה ַהֲחמֹור ְׂשֹמאָלה, ּוְלֵעיֵני ְסַעְדָיה ִנְגָלה ְּכָפר ְּבֹראׁש 

ָהָהר.
ַהֲחמֹור ֶׁשָהָיה ָׁשֵקט ְלֹאֶרְך ַהֶּדֶרְך, ֵהֵחל ִלְנֹער, ְּכִאּלּו אֹוֵמר ִלְסַעְדָיה ֶזה ְמחֹוז ֶחְפֵצנּו. 
ַהֲחמֹור ָּפַסע ְלתֹוְך ַהְּכָפר, ְוִהֵּנה רֹוֶאה ְסַעְדָיה ֶאת ָסבֹו ִרִּבי ַחִּיים ִמְתּבֹוֵנן ּבֹו ִמַּבַעד 

ְלַחּלֹון ַהַּבִית ּבֹו ָׁשָהה.
ְּכֶׁשִּנְפְּגׁשּו ָאַמר לֹו ָסבֹו: "ָיַדעִּתי ֶאת ַמה ֶׁשֵאַרע ְלָך ַּבֶּדֶרְך, ְוַגם ָיַדְעִּתי ֶׁשַהֲחמֹור רֹוֵבץ 
ְוֶאת  אֹוְתָך  רֹוִאים  ָהיּו  ַהַחָּיִלים  ָּבֵעֶמק,  ִלְפֹסַע  ַמְמִׁשיְך  ָהָיה  ַהֲחמֹור  ְוִאם  ָּבֵעֶמק, 
ָּברּוְך  ְלַעְצָמם.  לֹוְקִחים  ָהיּו  ַהֲחמֹור  ְוֶאת  ּוְמַאְסְלִמים,  חֹוְטִפים  ָהיּו  אֹוְתָך  ַהֲחמֹור, 
ַעָּכָבה  'ָּכל  ֲאָבל  ִהְתַעַּכְבָּת,  ְוָלָּמה  ֵמַהַּבִית  ָיָצאָת  ָמַתי  ָיַדְעִּתי  ֵנס.  ָלנּו  ֶׁשָעָׂשה  ַהֵּׁשם 
ְלטֹוָבה' ּוָברּוְך ַהֵּׁשם ֶׁשִהִּציְלָך ֵמַהַחָּיִלים, ִּכי ֵמֶרַגע ֶׁשָּיָצאָת ֵמַהַּבִית ָעַמְדִּתי ְוִהְתַּפַּלְלִּתי 

ִלְׁשלֹוְמָך, ּוָברּוְך ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה".
ֶזה הּוא ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב: ָיַדע ׁשֹור ֹקֵנהּו ַוֲחמֹור ֵאבּוס ְּבָעָליו )ישעיה א,ג(

ְקִריַאת ַהְּמִגָּלה
ָקָטן ֶׁשִהִּגיַע ְלִגיל ִחּנּוְך, ְּכֶבן ֵׁשׁש אֹו ֶׁשַבע ָׁשִנים ּוְלִפי ֲחִריפּותֹו, ַחָּיב ָהָאב 
ְלַחְּנכֹו ִלְקֹרא ֶאת ַהְּמִגָּלה, ְּכלֹוַמר ְלָקְרָאּה ַּכִּדין ִּבְטָעֶמיָה ּוְבִדְקּדּוֶקיָה, 

אֹו ִלְקֹרא לֹו ֶאת ַהְּמִגָּלה ְּבֵביתֹו.
ִמְנָהג טֹוב הּוא ְלָהִביא ֶאת ַהְּקַטִּנים ַהַּללּו ְלֵבית ַהְּכנֶֶסת ִּבְכֵדי ִלְׁשֹמַע 
ִמּׁשּום  ְּבִצּבּור,  אֹוָתּה  ִלְׁשֹמַע  ִמְתַחְּנִכים  ּוָבֶזה  ַהְּמִגָּלה,  ְקִריַאת  ֶאת 

ִּפְרסּום ַהּנֵס.
ּוֶבֱאֶמת, ֶאָחד ַהְּטָעִמים ֶׁשּנֹוֲהִגים ַהָּקָהל לֹוַמר ְּבקֹול ָרם ֶאת ַהְּפסּוִקים 
"ִאיׁש ְיהּוִדי" ְוכּו', הּוא ִּבְכֵדי ְלעֹוֵרר ֶאת ַהְּקַטִּנים, ֶׁשֹּלא ִייְׁשנּו ֵאָלא ִיְּתנּו 

ֶאת ִלָּבם ִלְקִריַאת ַהְּמִגָּלה.
ְלִפיָּכְך ָצִריְך ָּכל ָאָדם ְלַהְׁשִּגיַח ַעל ָּבָניו ֶׁשִּיְׁשְמעּו ֶאת ַהְּקִריָאה, ּוָבֶזה 
ְמַקּיֵם ִמְצַות ִחּנּוְך ֲאִפּלּו ֹלא ָׁשְמעּו ֶאת ָּכל ַהִּמִּלים, ְוָהִעיָקר ִהיא ְיִדיַעת 

ִּפְרסּום ַהּנֵס. )ִקּצּור ֲהָלכֹות ּוִמְנָהִגים(
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ֵורֹוׁש ְלַהְחִמיר  1. ָיַעץ ַלֲאַחשְׁ

י. תִּ ל ַושְׁ ּה שֶׁ ָעְנשָׁ בְּ

ִלי ַמְרִעיׁש ִליֵמי ַהּפּוִרים. 2. כְּ

ְגָתן. ל בִּ פוֹ שֶׁ 3. ׁשּותָּ

4. הּוא ָזכּור ְלטֹוב.

5. אֹותוֹ נֹוֲהִגים לֹוַמר 

ְפֵני ּפּוִרים. לִּ ת שֶׁ בָּ שַׁ בְּ

6. ַמֲאֵפה ָידּוַע ִליֵמי ַהּפּוִרים.

ְפֵני ּפּוִרים  לִּ ת שֶׁ בָּ 7. ַהשַּׁ

ת...". בָּ ִנְקֵראת "שַׁ

ה ָהִראׁשֹוָנה  לָּ 8. ַהמִּ

אֹוָתּה  ה שֶׁ ִגלָּ ִתיָחה ַלמְּ פְּ בַּ

יָמן לֹוַמר. נֹוֲהִגים ְיהּוֵדי תֵּ

ל ָהָמן. 9. ָאִביו שֶׁ


