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לפניכם לוח שנה מסודר ומפורט לפי מנהגינו ושיטתינו. אנו תקוה שהמעיינים יפיקו תועלת מלוח זה.

כל הערה והוספה תתקבל בברכה אצל מנהל הת"ת הרב אליהו נהרי הי"ו    טלפון: 050-4150896

 

נא לשמור על קדושת הלוח - טעון גניזה!

תלמוד תורה "עטרת חיים" לבני תורה ק"ק תימן 
ע"ש מהרי"ץ זצוק"ל

בנשיאות מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א
בראשות הרב אליהו נהרי שליט"א

רח' הרא"ש 2 אלעד שע"י עמותת 'תפארת מהרי"ץ' מען למכתבים הרי"ף 7 אלעד 
טלפון 03-9097022, 050-4150896  פקס 03-9130009

nahari@enativ.com :דוא"ל  

גני ילדים - גילאי שלוש, ארבע וחמש.    תלמוד תורה - כיתות א'-ב'-ג'-ד'-ה'. 
דבר המנהל וראש המוסדות הרב אליהו נהרי שליט"א

בדיוק  יומין  עתיקי  מנהגי  שנה  אלף  מעל  ישראל  עם  גחלת  את  ששימרה  והטהורה  הקדושה  תימן  יהדות  של  אורה  לכל,  וידוע  מפורסם 
ובהקפדה רבה. וזאת מלבד הליכותיהם והנהגותיהם אשר היו בתמימות ובאהבת ה', בערגה וכיסופין להשי"ת כשגור בפיהם בכל עת, תפילה 
והודאה לאל רם ונשא, גם כאשר לא עלינו רעה באה עליהם, את האשמה היו תולים בעצמם וכאימרתם "חטאתי לה'". פיהם דבר חכמות 
ולשונם רננות, הכרת פניהם ענתה בם וצורת הליכתם וישיבתם, אכילתם ומעשיהם, לנו ללימוד הם להורות. על דורות ישרים עברו, ניתן 

לכתוב ללא הפסקה, עד שיכלה הדיו ותכלה היריעה.
והנה כשעלו אבותינו ארצה לפני כשבעים שנה, גדעו אינשי דלא מעלי בכח ובמח מאבותינו מסורת אבות, ואין הבנים הנטיעים המגדולים 
יודעים מענייני וקדושת האבות. ואם אנו חפצים להמשיך לבנינו ילדי החמד שושלת מעשי אבותינו תורתם משנתם הליכותיהם ומנהגותיהם, 
אשר ממקום קדוש חוצבו. חייבים אנו להשריש בם וללמדם יום יום כבר מקטנותם, את דרכי אבותינו. לכן קמתי אני וחילצתי מתני ותפילתי 
בכל עת על שפתותי, לאל מלא רחמים עלי, חזקני ה' ואמצני להחזיר ולשמר מסורת אבותי, להנחילה בבני ובילדי חברי ורעי בני עדתי, 
שאוכל שאת להקים ולהעמיד לתפארה תלמוד תורה שילמד ויחנך כדרך מה שחפץ אלהי, לתורה מפוארה עם צניעות וקדושה, תמימות 
וישרות, יראת ה' ואהבתו בדרך ישראל סבא, מנהגים והליכות ועבודת המדות, מוסר והנהגות ממעשה אבות. ואכן הקמנו בס"ד גדולה מאד 
תלמוד תורה לתפארה בארצינו הקדושה בעיר אלעד ת"ו, ובו מתחנכים וגדלים בלע"ה כמאה ילדים בכיתות א'-ב'-ג'-ד'-ה' ובגנים גילאי 

3-4-5, כ"י. ואת הניצנים כבר אנו רואים, וההורים כולם שמחים ומרוגשים, עד כדי כך שמעיני רבים דמעות נוזלים, ואנו פינו מלא שירה כים, למלכנו צורינו וגואלינו הלא 
הוא היושב במרומים. תן לנו את האפשרות ואת האמצעים להמשיך לגדל ולהאדיר את המקום בתלמידים, א-ל מלא רחמים. ולהוסיף מלמדים קדושים וצנועים מלבד החמישה 

עשר הקיימים שאת ילדינו לקדושת שמך יהיו מחנכים. 
כאן המקום לפנות אליכם בני עדתינו הקדושים הטהורים, החכמים והנבונים, אשר ידיהם רחבה לתת ולבם גדול להעניק, כפי שנוכחתי אני בעצמי בכל משך התקופה האחרונה, 
שנאלץ אני לכתת רגלי ביני בני עדתינו הנכבדים, היות וההוצאות רבו מספור ואומדים על גירעון חודשי של עשרות אלפי שקלים, מלבד הוצאות שונות שישנן מידי חודש 
בחדשו. שהיא העדה התורמת התומכת המסייעת והנותנת, הכואבת את כאבה ומחלצת חושים, ואני בפה מלא ובשמחה מאירת פנים יכול לומר לכל, כי כל העדה כולם קדושים 
ורובא דרובא דרובא כמעט כולם שותפים ותורמים, ואפילו מי שמצבו דחוק עד מאוד, יכול להיות שותף בתרומה חודשית של עשרה שקלים בלבד! ואשריו ואשרי חלקו ירבו 
כמותו! ואחד הממעיט ואחד המרבה... וקובץ על יד ירבה. והצלחתי אינה שלי כי לא לכבודי עשיתי אלא לכבוד בית אבא (אבותינו) עשיתי. וכדברי התנא באבות 'זכות אבותם 

מסייעתן'.  
'נשיא  שליט"א  רצאבי  יצחק  הגאון  הרב  מרן  ורבינו  למורינו  ובפרט  אבות.  בדרך  והדריכוני  מאחרי  שעומדים  ורבותי  למורי  הטוב  הכרת  אני  חייב  מילותי  שאסיים  לפני 
המוסדות', שדחפני לכל זאת ומעודדני ומחזקני לבל אירא ואפחד מכל מיני מהמורות, עליו יכול אני לומר לכל נגלות, שלי ושלכם שלו הוא. כן ברצוני להודות לבנו הרה"ג 
משה רצאבי שליט"א, שמרוחו ומהודו מאציל עלי, ועינו ולבו בת"ת הקדוש הזה. עוד יש לי להודות, לנוות בתי תחי' שאין לי מילים לה להודות ובמשפט קצר אכלול עליה הכל 

'מצא אשה מצא טוב', 'רבות בנות עשו חיל וא"ת עלית על כולנה', יאריך ה' ימי כולם בטוב ושנותיהם בנעימים.  
אסיים בתפילה לא-ל חי, 'קולי שמעת אל תעלם אזנך לרוחתי לשועתי', עשה למען תינוקות של-בית רבן שלא חטאו, עשה למען בית אבא זכות אבות, חוס ורחם ותן בידינו את 
הדעת ואת החכמה, את הכח ואת היכולת לקדש שמך ברבים ולגדל את בניך, הילדים הקטנים והרכים, לעבדך באמת ובלבב שלם, לתורה קדושה וליראת שמים טהורה וצרופה, 
כדרך אבותינו הקדושים והטהורים, יהדות תימן המעטירה והמפוארה, אשר שמרה על גחלת אורים ותומים. ויה"ר מלפניו יתברך, שלא ניגע לריק ונראה פרי עמלנו אלו הבנים 

מרוצה לפניו כעולה וכשלמים. וישיח משיח צדקנו ובא לציון גואל, אכי"ר.

תוכן הלוח: 
- זמני עלות השחר, נץ החמה כמנהג תימן כיעויין בש"ע המקוצר סי' ט"ז, א' הע' ב', נץ 
החמה כמנהג שאר העדות, זמן ציצית ותפילין, סוף זמן ק"ש מג"א, חצות יום ולילה, מנחה 
אופק  לפי  וחג,  שבת  ויציאת  כניסת  הכוכבים,  צאת  החמה,  שקיעת  קטנה,  מנחה  גדולה, 

הערים ירושלם, אלעד, חיפה ובאר שבע.
- הזמנים נעשו ע"פ תוכנת "חזון שמים" לרב איתן צקוני שליט"א.

- הזמנים בלוח מסודרים לפי שעון קיץ וחורף כל דבר בעתו.
לפי  מסודר  הרמב"ם  רבינו  בספר  יומי  לימוד  סדר  לפי  מחולק   - יומי  תורה  לימוד  לוח   -
מאחר  ברבים,  שיעור  בו  לקבוע  אצלינו  לנהוג  (בהתאם  עניינים  ושאר  השנה  מעגל  סדר 
שמנהגי קהילותינו תואמים את פסקי רבינו במשך כל הדורות במקומות רבים. ובכל ספק 
שעולה ללומד בהבנת דבריו, או אם מנהגינו כמותו באותו פרט, יש לפנות לרב מוסמך ובקי 
בהוראה). לימוד בספר הזוהר הקדוש כל יום דף, לימוד יומי בספר שלחן ערוך המקוצר - 

יו"ד מחולק ל- 3 הלכות ליום לפי סדר הפרשיות.
- חלוקת סדר לימוד "מגילת בני חשמונאי" כל יום בימי החנוכה. 

 (24) טובים  הבלתי  הימים  על  להורות  בא  העברי,  תאריך  ליד   • בעיגול  המסומן  כל   -
וכמבואר בש"ע המקוצר חלק יורה דעה ח"א סימן קמ"ח הע' ט"ו ד"ה וכעת.

- חלוקת סדר לימוד פרקי אבות וספר משלי בימים שבין פסח לעצרת כל שבת בשבתו.
- איזכורים לעליות ששי לילדים הקטנים.

- ועוד ועוד...

קביעות השנה ה'תשע"ד

5,774  שנים - ה'תשע"ד למניין בריאת 
העולם.

2,325 שנים - ב'שכ"ה למניין השטרות 
[עיין בספר טופס כתובות עמ' רצ"ה מקור 

למניין השטרות].
שנה: מעוברת ושלימה. 

ימיה: 385, שבתותיה 55.
סימנה: השג.

ה. א' דראש השנה ביום חמישי.
ש. שלימה, מרחשון וכסלו ל' ימים.

ג. ראש חודש ניסן וא' דפסח ביום שלישי.
שנה ששית לשמיטה, שנת מעשר עני.

2,436 שנים - לחורבן בית ראשון - מאז 
גלו אבותינו לתימן.

1,946 שנים - לחורבן בית שני.

הלוח מוקדש
לע"נ חיים בן יחיא נהרי זצ"ל

לע"נ אוריאל אהרן בן אליהו פרץ ז"ל
לע"נ יפה בת יחיא נהרי ע"ה



פטירת חכמי תימן זצ"ל
ה'- ר' יחיא אכלופי ו'- ר' יחיא גרידי ט'- ר' סעדיה קאפח ר' 
אברהם צנעאני ר' שלום י'- ר' אברהם קארה י"א- ר' יוסף 
שלום  ר'  אברהם  יחיא  ר'  ט"ו-  קורח  עמרם  ר'  י"ד-  הכהן 
יצחק הלוי ט"ז- ר' יחיא בדיחי י"ז- ר' רפאל אלשיך י"ח- ר' 
אברהם צאלח ר' עודד מבעדאן י"ט- ר' חיים יצחק הלוי כ'- ר' 
יעיש קוריני כ"א- ר' יצחק אכלופי ר' בנין משה כ"ב- ר' יחיא 
קרני ר' אברהם צובארה כ"ג- ר' דוד מזעקי כ"ו- ר' בנימין 
גמלן כ"ח- ר' דוד צאלח כ"ט- ר' שלום סיבהי ל'- ר' שלום 

קלזאן ר' זכריה יעבץ.

לוח לימוד תורה
הלכות  טוב,  יום  שביתת  הלכות  עשור,  שביתת  הלכות  הרמב"ם:  רבינו 
המקוצר -  ערוך  שלחן  ל'.  א' -  דפים  הקדוש:  זוהר  ולולב.  וסוכה  שופר 
יו"ד: האזינו: קצה, ו - קצז, ב  וזאת הברכה: קצז,ג - קצז,י   בראשית: קכד, 

א - קכד, יח. אלה תולדת נח - קכה, א - קכז, ג.



פטירת חכמי תימן זצ"ל
א'- ר' חיים כסאר  ב' - ר' שלום עוזירי ד'- ר' שלום שאקי 
אריה  יוסף  ר'  חבשוש  סלימאן  ר'   - י"ג  כהן  זכריה  ר'  י"ב- 
י"ז - ר' שלום אלשיך ר' צאלח נגר י"ט -  ר' שלום צנעאני 
כ'-  ר' מרדכי שרעבי ר' אברהם שוכר כ"א -  ר' עואץ' בדיחי 
ר' סלימאן קרואני ר' דוד כובני  ר' יחיא אלשיך כ"ו -  ר' חיים 
אכלופי כ"ח -  ר' זכריה מדאר הלוי כ"ט - ר' סעדיה שאער.

לוח לימוד תורה
זוהר  חנוכה.  הלכות  דעות,  הלכות  התורה,  יסודי  הלכות  הרמב"ם:  רבינו 
הקדוש: דפים ל"א - ס'. שלחן ערוך המקוצר - יו"ד: לך לך - קכז, ד- קלא, 
א  וירא - קלא, ב - קלא, יט  ויהיו חיי שרה - קלא, כ - קלא, לב. אלה תולדת 

יצחק - קלא, לג - קלב, טז.



פטירת חכמי תימן זצ"ל
ה' - ר' אהרן קפרי ח' - ר' שלום קאפח ר' סעדיה שאול י' ר' 
סעדיה אלנדאף כ"ב - ר' מנחם חאצ'רי ר' חיים כסאר כ"ג - 
ר' חיים דמתי ר' דוד צאירי כ"ד - ר' צאלח מהר"ץ כ"ה - ר' 
אברהם רפאל שלום שרעבי כ"ו - ר' משה יצחק הלוי כ"ט- ר' 

עזרי שרעבי ל' - ר' שלום הכהן.

לוח לימוד תורה
תפילה  הלכות  שמע,  קרית  הלכות  תורה,  תלמוד  הלכות  הרמב"ם:  רבינו 
 - המקוצר  ערוך  שלחן  צ"א.   - ס"א  דפים  הקדוש:  זוהר  כהנים.  וברכת 
יו"ד: ויצא יעקב - קלב, יז - קלד, ג  וישלח יעקב - קלד, ד- קלה, ג  וישב 
יעקב - קלה, ד - קלה, כא  ויהי מקץ - קלו, א - קלו, יח. ויגש - קלו, יט 

- קלז, יב.



פטירת חכמי תימן זצ"ל
יחיא  ר'  ט"ז -  מכמיר  מסעוד  ר'  י' -  מרועאש  יוסף  ר'  א' - 
השאש ר' סעיד שריאן כ' - ר' משה הרמב"ם ר' עואץ' גבלי 
כ"ד - ר' שלום עראקי כ"ה - ר' יחיא רדאעי כ"ו - ר' אברהם 
מעוצ'ה ר' יחיא בשארי כ"ז - ר' שלום בשארי כ"ח - ר' סעיד 

שרעבי.

לוח לימוד תורה
רבינו הרמב"ם: הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה, הלכות ציצית, הלכות 
יו"ד:  המקוצר -  ערוך  שלחן  קכ"א.  צ"ב -  דפים  הקדוש:  זוהר  ברכות. 
ויחי יעקב - קלז, יג- קלז, כ, ואלה שמות - קלז, כא- קלח, טז, וארא - קלח, 

יז - קלט, טז. כי אני הכבדתי (בא) - קלט, יז- קמ, יא.



פטירת חכמי תימן זצ"ל
א' - ר' שלום מקעטבה ד' - ר' עואץ אלווב ו' - ר' יחיא גברא 
וחש  משולם  ר'   - ח'  מדהלה  דוד  ר'  חובארה  חיים  ר'   - ז' 
[אריה] ט' - ר' שלום שבזי י' - ר' שלום שרעבי י"א - ר' רצון 
מנגמי י"ב - ר' שבתאי מחדון הלוי ר' שלמה עונה י"ג - ר' 
יחיא קורח ט"ו - ר' אברהם שעתאל ר' אברהם אריה ט"ז - ר' 
מאיר צובירי י"ז - ר' משה בשארי ר' סעדיה חוזה י"ט - ר' 
משה דמרי כ"ב - ר' יחיא בסיס כ"ח -  ר' שלום זכריה ר' יחיא 

עומיסי ל'- ר' אהרן הכהן.

לוח לימוד תורה
רבינו הרמב"ם: הלכות מגילה, הלכות מילה, סדר התפילה . זוהר הקדוש: 
דפים קכ"ב - קנ"ב. שלחן ערוך המקוצר - יו"ד: ויהי בשלח - קמ, יב - 
קמא,א  וישמע יתרו - קמא, ב- קמה, א  ואלה המשפטים - קמה, ב- קמו, ט. 

ויקחו לי תרומה - קמו, י- קמו, כז.



פטירת חכמי תימן זצ"ל
הכהן      יחיא  ר'   - ז'  דוראני  סעדיה  ר'   - ה'  חגבי  דוד  ר'   - א' 
ט' - ר' יפת חוזה י"ב - ר' אברהם נדאף י"ג - ר' סעדיה נדאף 
ר' יחיא משגאדרה י"ז - ר' אברהם ערוסי ר' שלום מנחם ר' 
עואץ נגר כ"א - ר' עואץ נגר כ"ב - ר' יהודה צאלח כ"ו - ר' 
שלמה מעברי ר' שלום כברה כ"ז - ר' חיים סינואני כ"ט - ר' 

חיים נדאף ר' יוסף יצחק הלוי.

לוח לימוד תורה
קע"ג.   - קנ"ג  דפים  הקדוש:  זוהר  ומצה.  חמץ  הלכות  הרמב"ם:  רבינו 
שלחן ערוך המקוצר - יו"ד: ואתה תצוה - קמו,כח - קמח, ב  כי תשא - 

קמח, ג - קמט, ה  ויקהל - קמט,ו - קנט, ח  אלה פקודי - קנט, ט - קס, ז.



פטירת חכמי תימן זצ"ל
א' - ר' דוד חגבי ה' - ר' סעדיה דוראני ז' - ר' יחיא הכהן ט' 
- ר' יפת חוזה י"ב - ר' אברהם נדאף י"ג - ר' סעדיה נדאף 
ר' יחיא משגאדרה י"ז - ר' אברהם ערוסי ר' שלום מנחם ר' 
עואץ נגר כ"א - ר' עואץ נגר כ"ב - ר' יהודה צאלח כ"ו - ר' 
שלמה מעברי ר' שלום כברה כ"ז - ר' חיים סינואני כ"ט - ר' 

חיים נדאף ר' יוסף יצחק הלוי.

לוח לימוד תורה
קצ"ב.   - קע"ד  דפים  הקדוש:  זוהר  ומצה.  חמץ  הלכות  הרמב"ם:  רבינו 
שלחן ערוך המקוצר - יו"ד: ויקרא - קס, ח - קסא, יא  צו - קסב, א- קסב, 
יח  ויהי ביום השמיני - קסב, יט- קסג, ט  אשה כי תזריע - קסג,י - קסד, ט.



פטירת חכמי תימן זצ"ל
א' -  ר' יחיא קאפח ר' יחיא צארום ב' - ר' חיים יצחק הלוי     
ג' - ר' נתן הטלי ו' - ר' שלמה מלאחי י"ב - ר' יוסף שמן ר' 
ר'  מגארי  יעיש  ר'   - ט"ו  קארו  יוסף  ר'   - י"ג  אבהר  שלום 
אברהם גראפי ר' יוסף מידעי ט"ז - ר' שלום מעטוף י"ח - ר' 
שלום חבשוש כ"ג - ר' ישראל עוזירי כ"ד - ר' שלמה נדאף 
ר'   - כ"ט  מהרי"ץ  יחיא  ר'   - כ"ח  שרעבי  זכריה  ר'   - כ"ז 

יהודה כמרי.

לוח לימוד תורה
רבינו הרמב"ם: הלכות קרבן פסח, הלכות שבת. זוהר הקדוש: דפים קצ"ג 
- רי"ג. שלחן ערוך המקוצר - יו"ד: זאת תהיה (מצורע) - קסד, י - קסה, ז  
אחרי מות - קסה,ח- קסה, כה  קדושים - קסה, כו- קסז,ד  אמר אל הכהנים 

- קסז, ה- קסז,כב. 



פטירת חכמי תימן זצ"ל
ו' - ר' שלום דאלעי ט"ו - ר' זכריה תעיזי י"ח - ר' שלמה 
עמר כ' - ר' יחיא עבהל ר' זכריה שרעבי כ"ב - ר' אהרן הלוי 
גמיל כ"ו - ר' שלום בשארי ר' אברהם צאלח כ"ח - ר' שכר 

חבשוש.

ר

לוח לימוד תורה
הקדוש:  זוהר  הרמב"ם: הלכות עירובין, הלכות מאכלות אסורות.  רבינו 
דפים רי"ד - רמ"ג. שלחן ערוך המקוצר - יו"ד: בהר סיני - קסז, כג- קסח, 

יב. נשא - קסט,לא- קע, טו.



פטירת חכמי תימן זצ"ל
ר'  לוי  דוד  ר'   - י'  מנזלי  יעקב  ר'   - ט'  קפרא  דוד  ר'   - ו' 
ישעיה משורר י"א - ר' יחיא יצחק הלוי י"ג - ר' שלום תנעמי       
עופרי     שלום  ר'   - כ"ג  נחום  יוסף  ר'  מדמוני  יוסף  ר'   - י"ז 

כ"ז - ר' יחיא קארה כ"ט  - ר' אברהם שחב.

לוח לימוד תורה
רבינו הרמב"ם: הלכות שבועות, הלכות נדרים. זוהר הקדוש: דפים ר"מ 
- מחזור חדש א'- כ"ו. שלחן ערוך המקוצר - יו"ד: בהעלותך - קע, טז 
- קעב, ד  שלח לך - קעב, ה- קעד, א  ויקח קרח - קעד, ב- קעו, א. זאת 

חוקת - קעו,ב-קעז,י.



פטירת חכמי תימן זצ"ל
ב' - ר' סעיד עוזירי ד' - ר' מחפוץ' נגאר ו' - ר' יעקב ספיר 
ז' - ר' סעיד בוטא י"ד - ר' דוד משרקי ר' אפרים כועי הלוי      
י"ח - ר' יחיא בידה י"ט - ר' משה גהסי כ"ו - ר' שלום יצחק 

הלוי.

לוח לימוד תורה
רבינו הרמב"ם: הלכות תעניות, הלכות עדות, הלכות אבל. זוהר הקדוש: 
דפים כ"ז - נ"ו. שלחן ערוך המקוצר - יו"ד: וירא בלק - קעז, יא- קעח, 
יב  פנחס - קעח, יג- קפ, ב  ראשי המטות - קפ,ג- קפ,כ  אלה מסעי - קפ,כא- 

קפב, ג.



פטירת חכמי תימן זצ"ל
ב' - ר' יוסף צובירי ו' - ר' נסים רצאבי ט' - ר' זכריה חייט 
חיים  ר'   - ט"ו  גמאל  סעיד  ר'   - י"ג  גובני  שלמה  ר'   - י"א 
ר'  בשירי  יחיא  ר'   - כ"ב  מזרחי  חי  מאיר  ר'   - כ"א  שרעבי 
סעדיה דאלעי כ"ג - ר' סעיד כ"ה - ר' דוד גברא כ"ו - ר' יחיא 

קורח כ"ט - ר' יחיא בדיחי.

לוח לימוד תורה
ואבידה.  גזילה  הלכות  גניבה,  הלכות  ממון,  נזקי  הלכות  הרמב"ם:  רבינו 
זוהר הקדוש: דפים נ"ז - פ"ז. שלחן ערוך המקוצר - יו"ד: אלה הדברים 
- קפב, ד- קפג, יד  ואתחנן - קפג, טו - קפה, ג  והיה עקב - קפה, ד- קפו, יג  

ראה אנכי - קפו, יד- קפז, יז.



פטירת חכמי תימן זצ"ל
א' - ר' שלום אלשיך ר' שלום מזרחי ב' - ר' שלום מעאמר 
ג' - ר' שלום קורח ח' - ר' סלימאן קארה ר' יצחק הכהן ט' - ר' 
יחיא ערוסי ר' שלום טייבי ט"ז - ר' נתנאל אלשיך י"ז - ר' 

יוסף קארה.

לוח לימוד תורה
רבינו הרמב"ם: הלכות תשובה, הלכות שכנים. זוהר הקדוש: דפים פ"ח - 
קי"ז שלחן ערוך המקוצר - יו"ד: שפטים ושטרים - קפז, יח- קפט, ד. כי 
תצא - קפט, ה - קצ, ו  והיה כי תבוא - קצ, ז - קצג, ג  אתם נצבים - קצג, 

ד - קצד, ד. וילך משה: קצד, ה - קצה, ה. 


