
 

 

 

 ארבה
 נחו ביום שבת

בבעל הטורים כותב חידוש שביום שבת נחו 
ַנחהארבה, ולומד זאת מהפסוק כתוב כאן " ֹכל  ַויָּ בְּ

יִ  רָּ בּול ִמצְּ  .(1ם", וכתוב וינח ביום השביעיגְּ

 הארבה לא ראו
ֹלא יּוַכל " חידוש מצינו בכלי יקר, שהפסוק  וְּ

ֶר  אָּ ֹאת ֶאת הָּ  כי הם יהיומוסב על הארבה, ץ" ִלרְּ
רבים ויחשיכו את עין הארץ, ממילא לא יוכלו 

 לראות.
 (2והמטרה בזה היא על פי מה שאמרו חז"ל

שהסומא אוכל ואינו שבע, ואמר אביי מי שיש לו 
רק סעודה אחת יאכל אותו ביום, כי בלילה לא 
ישבע. וכיון שרצה הקב"ה שהארבה יכלו את כל 

 ירק ארץ מצרים, לכן עשה שלא יראו ולא ישבעו.
  הארבה שבא לצפת

בספר קב הישר מביא מעשה נורא עם האר"י 
הקדוש, שפעם ישב בשדה עם תלמידיו ולמד 
סתרי תורה, לפתע אמר לתלמידיו שימהרו לקבץ 

יצחק הכהן רבי צדקה מביניהם, ושלח את תלמידו 
שילך לתתו לעני אחד. כשהלך אל אותו עני שאל 
אותו מה קרה לו, וספר לו כי עני ואביון הוא, ועכשיו 

לו חבית של מים ואין לו מעות לקנות אחר. נשברה 
נתן לו את המעות וברכו העני. כשחזר ר' יצחק אמר 

בגלל בכיו להם האריז"ל כי היה קטרוג גדול על 
של אותו עני. וישאו התלמידים את עיניהם ויראו 
נחיל ארבה גדול פונה אל העיר ויבהלו מאד, אך 
האריז"ל הרגיעם ואמר להם שכעת בטלה הגזרה. 
ואכן מיד באה רוח מזרחית ונשא את הארבה אל 

 הים.
 

כן משמע פשטות לשונו של הבעל הטורים: "מלמד שנח  (1
הארבה בשבת", אך אפשר לבארו שביום שבת ירדו ונחו בגבול 

  יומא עד ע"ב. (2 מצרים, כלומר שבו ביום התחילה המכה.
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ַלי ה   ֵמָע ֹּה ֵלְך  ְרע לֹו ַפ ר  ֶמ ְראֹות ָפַניָּׁש ַויֹּא ֶסף  ּתֹו  .ֶמר ְלָך ַאל 
כשדבר משה עם פרעה הוציא ממנו ניצוצי הקדושה, 
ופרעה הרגיש שעוד מעט לא ישאר בו מעט חיות, לכן 

 (לב שמח) .הזהירו 
 

ַלֲעבֹּד ֶאת  ַקח  ֶמּנּו נ  י מ  'כ  אותיות ממון, את ממונו . ה
 (הכין עזרא) צריך ליקח  לעבוד ממנו את ה'.
 

ים ׁש  ֳחָד ָלֶכם רֹּאׁש  חֶֹּדׁש ַהֶזה  נתקשה משה "י: 'ברש. ַה
משה רצה שבימיו יתוקן פגם הלבנה '. במולד הלבנה

ויהיה אור הלבנה כאור החמה, ונתקשה לראות את 
 (קדושת לוי) הלבנה בפגימתה.

 

ֵׁשי  ָחְד ָלֶכם ְל הּוא  ׁשֹון  א ר  ים  ׁש  ֳחָד רֹּאׁש  ָלֶכם  ַהֶזה  חֶֹּדׁש  ַה
ה , סופי תבות משה. ַהָּׁשָנ

כי משה הוא זה שקבל ולמד  ראשי תבות הלל.
קידוש החודש, והלל הוא זה  ני ישראל מצותאת ב

ים על פי שקבעם לדורות בזמן שאין מקדש
 )מהר"ש מבעלזא( הראיה.

 

ל י צ  ה  ֵּתינּו  ת ָב 'בתיהם' אלא בתינו, שבכל לא כתוב . ְוֶא
 שנה מתעורר אור זה של את בתינו הציל.

 (הרבי מלובליןדברות קודש )לעלוב( בשם ) 
 

ֶחם ל ֶר ר ָכ ר ֶפֶט ל ְבכֹו י ָכ ל  רוצה לפתוח פתח ה. ַקֶדׁש 
בנפשו לקיים רמ"ח מצוות, אזי העיקר לקדש את 

קדש את המחשבה  -ה. המחשב
זה יהיה פתח ל -הנקראת 'בכור', ואז 

  (אהבת שלום)  רמ"ח מצוות עשה.
 

ר ל ְבכֹו י ָכ ל   -האדם צריך לקדש את הבכור  .ַקֶדׁש 
 )חדושי הרי"מ( ראשית היום לה', ואז יהיה כולו קודש.

 

להנחילו יכול הוא אצלו אמונה שלימה הכש
 אחריםל

ר  ֶ ת ֲאש  ְנָך אֵּ ָאְזנֵּי ִבְנָך ּוֶבן ּבִ ר ּבְ ַסּפֵּ ּוְלַמַען ּתְ
ִמְצַריִ  י ּבְ ְלּתִ י ֲאִני הם וגו' ִהְתַעּלַ ם ּכִ יש '. ִויַדְעּתֶ

'וידעו כי אני ה'', כי  לדקדק דלכאורה היה לו לכתוב
 הרי מדבר על הבנים שעל ידי הספור ידעו. אך 

 

הכתוב בא להודיענו כי כאשר רוצה אחד להשריש 
בלב חבירו דבר אמונה או כל דבר, צריך הוא 

, ואז בעצמו להאמין באמונה שלימה באותו דבר
יהיו בבחינת 'דברים היותאים מן הלב נכנסים ללב', 

שלמות לא יוכל להשפיעה ב אבל כשאמונתו אינה 
לאחרים. וזהו פרוש הפסוק "למען תספר באזני בנך 
ובן בנך" וגו' כדי להשריש האמונה בלבם כי לה' 
הכח והממשלה בעליונים לעשות בהם כרצונו, אך 
כדי יכנסו הדברים אל לבם צריך קודם "וידעתם כי 
אני ה'" שאתם בעמכם תדעו ותחקקו בלבכם את 

 מבעלזא( רבי יהושער"י )מה האמונה השלימה.

בימי הנעורים ישרש תאוותיו שלא יתגברו 
 בימי הזקנה

ךְ  לֵּ ינּו נֵּ נֵּ ינּו ּוִבְזקֵּ ְנָערֵּ ה ּבִ ֶ יש אנשים  .ַוּיֹּאֶמר מֹּש 
אשר בימי נערותם כשכחם חזק הם אוזרים חיל 
 ללחום נגד התאוות, אך בימי זקנותם כשתחלש
כחם נופלים לתאוות ח"ו, לזה אמר משה רבינו 
"בנערינו ובקנינו נלך", שבימי הנעורים נכבוש 
יצרינו כל כך, ונכניע את כח הגשמיות, עד שלא 
ישאר מהם מאומה שיתגבר עלינו בימי זקנותינו, 
כאשר תאזל ידינו מלעמוד בקשרי מלחמה. וזה מה 
שאמרו חז"ל 'אשרי ילדותינו שלא בישה את 

תינו', שבילדותינו עשינו שלא נבא לידי בושה זקנו
 (לרבי מנחם מענדיל מקאסוב)אהבת שלום  בזקנותינו.

ֶ ֶַויֹּאמ  ש  ּוֶֶהרֶמֹּ ֵתנ ֹו ְבנ ּובִּ ּוֶ ָבֵנינ ּוֵֶנֵלְךְֶב ְזֵקֵנינ ּובִּ ּוֶ ֵרינ ְנָע ֶוגו'בִּ
ֶה ג ֶַח י ֶכִּ ֵֶנֵלְך נּו' דקדקו המפרשים על כפילות  .ָל

הלשון 'נלך', היה לו לומר 'בנערינו ובזקננו 
בבנינו ובבנותינו נלך. ויש לומר על פי מה דאיתא 
 בגמרא דהגם שאין הכל חייבין במצוות ראיה

, אבל במצוות )לעלות לרגל ולהביא עולת ראיה(
( הכל לאכול מבשר שלמי שמחה)שמחה 
וזה מה שאמר משה רבינו "בנערינו  חייבים.

ובזקנינו נלך" אלו החייבים בראיה, "בבנינו 
ובבנותינו" שאינם חייבים בראיה גם אתם "נלך", 
והטעם "כי חג ה' לנו" ובשמחה על כל פנים גם 

 (עניֶנחתמ)ֶהם מחוייבים.

  תלמידים שהביאו חומר לגליון:
 פר; אליעזר שנעקאהרן שובקס; יחזקאל ארנסטר; פנחס ארנסטר; רפאל פנחס גולדשטיין; יצחק אייזיק ווייס; אהרן יוסף שי



 

ֹו ר ָכ ְֶלזִּ ם כ  ֶָל ה ֶַהז  ם ֹו ֶַהי ֶַלהֶןְוָהָיה ג ַח ֶ ֹו אֹּת ֶ ם ֹּת  ַחג ֶ'ְו
ֻגהּו ָח ְֶת ם ֹוָל ֶע ת ֻחַק ֶ ם כ  ֵתי רֹּ אפשר לפרש למה רק ֶ.ְלדֹּ

כי  "לדורותיכם" כתיב בה חוקה ולא על "לכם", 
שמחה גדולה כזו שיצאו ב להם עצמם שהיו

לגוי , ונעשו עבדים נרצעיםומהיות מצרים סבל מ
העולם מדרך זה הלא  ,מצויין במלכיו וכהניו

ואין צריך לקבוע להם בחוק, , לחוגג היום הזה
אבל ככל שיעברו הדורות יתכן שיקומו בניהם 
אשר לא ידעו ולא ראו את מעשי ה', וירצו לקבוע 

לזה אמר "לדורותיכם חוקת  ימים אחרים לחגוג,
, שאין להם שמחה כזו כיום עולם תחגוהו"

עבדים ונעשו עבדים למקום ברוך  שנגאלו מבית
( .הוא ה ךֶחכמ  )מש

ה ְפד  יָךֶתִּ םְֶבָבנ  ָאָד רֶ כֹו כֹּלְֶב צריך להבין הלא איתא .ְֶו
במדרש שגם הנקבות הבכורות מתו, אם כן מדוע 

אפשר לומר על פי ולא נצטוו לפדות את הבנות. 
נפש שבעים ד ,יערות דבש מה שכתב בספר

 שרישבעים נגד למצרים, הם יעקב שירדו עם 
חוץ משר מצרים האומות, והם כולם מצד זכר 

, נות רוחניות(י)כמובן שמדובר בבחנקבה שהוא מצד 
מלך ולכן ציוה נולדה יוכבד בין החומות. וכנגדו 

 ", כיון ששרו מצד נקבה.הבת תחיוןמצרים "כל 
נולד משה של מצרים, שהיתה נגד שרו  דומיוכב

הנקבות ולכן מתו את כח מצרים,  לבטל בינור
הנקבות רק אפשר דלפי זה ו , עד כאן.בכורותה
מצד שר מצרים של מצרים מתו, כנגד בכורות ה

שאר  י. אכן בכור"כל הבת תחיון"פך יה ,נקבה
, אומות שהיו במצרים לא מתו כי אם הזכריםה

הו שנאמר וז כמו השרים שלהם מצד זכר,
כל בכור במצרים" היינו כל בכורי  בתהלים "ויך

הזכרים שהיו במצרים משאר האומות, אבל 
"ראשית אונים" דהיינו כל הבכורות גם הנקבות 

פי זה נמצא שבני ישראל שלא היו ול"באהלי חם. 
מן המצרים היו כשאר אומות, ולא נגזר על 
הבכורות הנקבות, לכן לא היה להן הצלה 

ל הזכרים שגם מהגזרה ואינם צריכים פדיון, אב
בשאר האומות לקו ורק בני ישראל נצלו, חייבים 

ד( בפדיון.   )פניֶדו

 

ֲהבַָיְַידַ לַעַ  ָהיַָהַָהא  ֶׁ יהֶַׁהַש  ינ  רוַ םַב   צ ְ םַָלהִֶַַׁנְתק 
נוַ  וַ תַש ְ ְעב  ִ ש   ַדה 

ים  לֹש ִ ָרִים ש ְּ ִמצְּ בּו ּבְּ ר ָיש ְּ ֶׁ ָרֵאל ֲאש  ֵני ִיש ְּ ב ּבְּ ַׁ ּומֹוש 

ָנה. ָ ע ֵמאֹות ש  ּבַׁ רְּ אַׁ ָנה וְּ ָ סֹופֹו ָצִריְך לְ  ש  ָהִבין, ֲהֵרי ב ְ

ִנים  ר ש ָ ש ֶׁ י ִאם ָמאַתִים ָועֶׁ ִמְצַרִים כ ִ בו  ב ְ ָבר ֹלא ָיש ְ ל ד ָ ש ֶׁ

ִמְנַין ע ֵמאֹות  כ ְ בו  ַאְרב ַ ש ְ י ָ ב ש ֶׁ ַ ה ִנְכת  ָ , ְוָלמ  ְרד"ו 

ים. ֹלש ִ יְך יֹוֵסף  ו ש ְ ִהְמש ִ ֹות ש ֶׁ ֻדש   י ַאַחת ַהק ְ ְוֵיש  לֹוַמר, כ ִ

הִ  ש ֶׁ יק כ ְ ד ִ ל ַהצ ַ ה ש ֶׁ ָ ֻדש   ִמְצַרִים הו א ַהק ְ ים ִלְהיֹות ב ְ ְקד ִ

ְהיֶׁה ַאֲהָבה ְוַאְחָוה  י ִ מֹוָך" ש ֶׁ ָ ְלֵרֲעָך כ ָ ִמְצַות "ְוָאַהְבת 

ְך ַיֲעֹקב  רֶׁ ש  יֹוְצֵאי יֶׁ תו ב "ַוְיִהי ָכל נֶׁפֶׁ ם. ְוָלזֶׁה כ ָ יֵניהֶׁ ֵ ב 

 ' ש  " 'ָנפֶׁ ש  ְבִעים ָנפֶׁ ַאחְ  -ש ִ ָהיו  ב ְ ֹון ָיִחיד ש ֶׁ דו ת ָלש 

ם,  ִמְצַרִים" ִלְפֵניהֶׁ ְזכו ת "ְויֹוֵסף ָהָיה ב ְ ָחד, ְוזֶׁה ב ִ ש  אֶׁ נֶׁפֶׁ כ ְ

ָחד ָהָיה  ל אֶׁ ָתם כ ָ ֵמֲחַמת ַאְחדו  ה זֹו. ו  ָ ם ְקֻדש   יְך ָלהֶׁ ְוִהְמש ִ

ל ֲחֵברֹו. ִאם  ם ש ֶׁ א ג ַ ָ ל  ו ד ַעְצמֹו אֶׁ ְעב  ה לֹו לֹא ַרק ש ִ ָקש ֶׁ

נִ  ְנַין ְרד"ו  ש ָ ִ מ  ן יֹוֵצא ש ֶׁ ֵ ל כ  ַ ִמְצַרִים ִנְכפ  ָהיו  ב ְ ים ש ֶׁ

ִנים  ָ ע ַהש   ש ַ ֵ ם ת  ב ָלהֶׁ ְחש ַ ָנה. ְועֹוד נֶׁ ב ְלת"ך ש ָ ְחש ַ ְונֶׁ

ַֹהר, ֲהֵרי  ית ַהס  ר ב ֵ ד ְלפֹוִטיַפר ְוש ַ ְעב ָ ֻ ָהָיה יֹוֵסף ְמש  ש ֶׁ

ֹון ַעל  ב  ש ְ ת ַהחֶׁ ַרם אֶׁ י ֹוֵסף הו א ג ָ ָנה. ְוֵכיָון ש ֶׁ תכ"ט ש ָ

הִ  ם הו א ַעְצמֹו ְיֵדי ָהַאֲחָוה ש ֶׁ ב ג ַ ם, ָלֵכן נְֶׁחש ַ יְך ָלהֶׁ ְמש ִ

ֹל  ְנָין, ֲהֵרי ַסְך ַהכ  ִ ב ַלמ  ְחש ַ נֶׁ

פעם הוכיח הרה"ק רבי חיים מצאנז אדם אחד על 
שהסיג גבול רעהו, והלך וחכר את בית המזיגה 
שהיה חבירו רגיל לחכור. אמר האיש לדברי חיים: 
הלא אותו איש פושע ישראל הוא ומצוה לקברו, 
אמר לו הדברי חיים: יש לי ראיה מן התורה שאין 

חז"ל  ושום מצוה לקבור פושעי ישראל, שהרי אמר
שלפיכך לקו במכת חושך, שבאותם ימי אפילה 

רשעי ישראל, כדי שלא יראו המצרים את  מתו
ישראל קוברים מתיהם ויאמרו גם הם לוקים. והנה 

פירש רש"י שלא  והיה לכם למשמרתעל הפסוק 
להתעסק בהן כדי שיהיה לנם היה בידם מצוות 

זכות להיגאל, לכן נתן להם שתי מצוות של דם 
פסח ודם מילה. ואם לקבור את הרשע מצוה היא, 
הרי היה בידם מצוה רבה של קבורת הרשעים 

 ין בזה שום מצוה...במכת חושך, אלא מכאן שא



 

ב )ב( הָּ  ּתֹור ַהזָּ
הּוא  ן הַּ מַּ זְּ בַּ
ׁשּוִבים  חּו יְּ תְּ פַּ ִהתְּ

ָעִר  הּוִדִיים בֶּ ת יְּ חַּ תַּ ים ׁשֶּ
אִני,  מַּ טֹון ָהעֹותְּ ִּׁשלְּ הַּ
ֵטי  לְּ צּו ִנמְּ בְּ קַּ ם ִהתְּ ָבהֶּ
ִעָקר  ד. בְּ ָפרַּ ֵגרּוׁש ִבסְּ הַּ
ִיּׁשּוִבים  דּוִעים הַּ יְּ
אלֹוִניִקי  ָעִרים סַּ בֶּ

ָיָון בְּ , ִניקֹופֹול 1ׁשֶּ
ָיא רְּ גַּ בּולְּ בְּ , 2ׁשֶּ

נֹופֹול  ִריאַּ דְּ אַּ וְּ
ִקָיא. תּורְּ בְּ  ׁשֶּ
 קֹול קֹוֵרא

ִבי יֹוֵסף ָקארֹו  ל ָמָרן רַּ ע ֵאצֶּ ה ּנֹוָרא ֵארַּ ֲעשֶּ מַּ
ץ  בֶּ קַּ לְּ ֹלמֹה אַּ ֵבנּו ׁשְּ ֵפר רַּ סַּ מְּ ִפי ׁשֶּ ִניקֹופֹול, כְּ תֹו בְּ ִׁשבְּ בְּ

ת רֶּ ִאגֶּ ִבי 3בְּ ת רצ"ג ָעלּו רַּ נַּ ָּׁשבּועֹות ׁשְּ ג הַּ ֵליל חַּ . בְּ
ל ָמָר  ל ֵביתֹו ׁשֶּ ָמה ֲחֵבִרים אֶּ כַּ ץ וְּ בֶּ קַּ לְּ ֹלמֹה אַּ ן, ָׁשם ׁשְּ

ָרֵאל,  ג ִישְּ הַּ ִמנְּ ָלה כְּ יְּ לַּ תֹוָרה ָכל הַּ קּו בַּ ָעסְּ בּו וְּ ָיׁשְּ
'ֵבית יֹוֵסף',  עּו קֹול יֹוֵצא ִמִפי הַּ ָלה ָׁשמְּ יְּ לַּ ע הַּ צַּ מְּ אֶּ בְּ
ה  ם: "זֶּ ר ָלהֶּ ָאמַּ רֹונֹו, וְּ ת ִמתֹוְך גְּ רֶּ בֶּ דַּ ִכיָנה מְּ ת ׁשְּ ִחינַּ ִבבְּ

ת רֹאִׁש  רֶּ ָלה ֲעטֶּ ָמה ָׁשִנים ָנפְּ ֲאִני כַּ ֵחם ִלי, וַּ נַּ ֵאין מְּ י וְּ
ם  תֶּ רְּ ֱחזַּ ָתה הֶּ עַּ תֹות, וְּ פַּ ׁשְּ ת אַּ קֶּ ָעָפר חֹובֶּ ת בְּ כֶּ לֶּ ֻמׁשְּ
י  צּו ֲאהּובַּ מְּ אַּ י ִהתְּ ִדידַּ קּו יְּ זְּ חַּ ָנּה. ִהתְּ יֹוׁשְּ ֲעָטָרה לְּ
ם  ִכיתֶּ ֵני ֲעִלָיה, ּוזְּ ם ִמבְּ תֶּ עּו ִכי אַּ צּו. ּודְּ ִעלְּ חּו וְּ ִשמְּ

מַּ  יֹות ֵמֵהיָכָלא דְּ ם ִלהְּ ל ִפיכֶּ בֶּ הֶּ ם וְּ כֶּ תְּ קֹול תֹורַּ ָכא, וְּ לְּ
ָקָב"ה"... ֵני הַּ  ָעָלה ִלפְּ

ע,  גַּ ִסיקּו רֶּ פְּ ל תַּ אֶּ ם וְּ כֶּ ל ִלמּודְּ י, ֻׁשבּו אֶּ ם ָבנַּ ֵריכֶּ ׁשְּ "אַּ
ֵאין  ָרֵאל, ִכי ֹלא ָכל ָהִעִתים ָׁשוֹות, וְּ ץ ִישְּ רֶּ אֶּ ֲעלּו לְּ וַּ

ֵעינֵ  ָעט, וְּ ָרב אֹו ִבמְּ הֹוִׁשיעַּ בְּ צֹור לְּ עְּ ל ָתחֹוס מַּ ם אַּ יכֶּ
ִאם  יֹוָנה ֹתאֵכלּו, וְּ לְּ ץ ָהעֶּ רֶּ ם, ִכי טּוב ָהאֶּ ֵליכֶּ ל כְּ עַּ
ֲהרּו  ִהיא תֹאֵכלּו. ָלֵכן מַּ ץ הַּ ם טּוב ָהָארֶּ תֶּ עְּ מַּ ֹתאבּו ּוׁשְּ

ם"... כֶּ סְּ נֶּ רְּ ֲאִני ֲאפַּ ם וַּ ת ָלכֶּ סֶּ נֶּ רְּ פַּ מְּ ֲעלּו, ִכי ֲאִני הַּ  וַּ

                                                      
ְכָּבד ְוֶהָחׁשּוב ְּביֹוֵתר ֶׁשל ּגֹוֵלי ְסָפַרד. ַהָּגאֹון  1 ּׁשּוב ַהנִּ ּבֹו ָהָיה ַהיִּ

יְטַצאק י יֹוֵסף ַטאִּ ים  ַרּבִּ יָבה, ֲאֶׁשר ַרּבִּ ים ָּבּה ְיׁשִּ ּגֹוֵלי ְסָפַרד ֵהקִּ מִּ
יָדיו, ֵּביֵניֶהם ַרֵּבנּו ֹמֶׁשה ַאְלֵׁשיְך, ַרֵּבנּו  ְּגדֹוֵלי ְצַפת ָהיּו ַתְלמִּ מִּ
י  י )ַּבַעל ַמֲעֵשה ה', ֶׁשְלפִּ יֶעֶזר ַאְׁשְכַנזִּ ְׁשֹלמֹה ַאְלַקֶּבץ, ַרֵּבנּו ֱאלִּ

ְצַפת(. ֵדעֹות ׁשֹונֹות ָלַמד ְת  קּוָפה ְמֻסֶיֶמת ֵאֶצל ַרֵּבנּו יֹוֵסף ָקארֹו ּבִּ
ּבּוָריו. ים ְּבחִּ ירֹו ַכָמה ְפָעמִּ  ָמָרן ַהֵּבית יֹוֵסף ַמְזכִּ

פּו סְּ אַּ ל ָׁשבּועֹות ִהתְּ ֵליל ֵׁשִני ׁשֶּ ר  בְּ ם ָאז ָחזַּ גַּ ׁשּוב, וְּ
ִצּוּוי  ת הַּ ם אֶּ ָאז ִחֵזק ָלהֶּ מֹו, וְּ צְּ ל עַּ ָלא עַּ ִּנפְּ ה הַּ אֶּ רְּ מַּ הַּ
ם,  כֶּ דְּ ֵאל יֶּ ָרֵאל, ִכי ֵיׁש לְּ ץ ִישְּ רֶּ אֶּ ׁש: "ֲעלּו לְּ מֶּ ל ֵליל אֶּ ׁשֶּ
ָבִעים  ם ֻמטְּ תֶּ אַּ ק ׁשֶּ רַּ
ת ֵתֵבל  דַּ מְּ ִטיט חֶּ בְּ

ֲהָבָליו".  וַּ
ה  קֹול זֶּ לְּ מּוָבן ׁשֶּ כַּ

חְּ  ת הֶּ ֲעזֹב אֶּ ִליטּו לַּ
ץ  רֶּ אֶּ ֲעלֹות לְּ לַּ גֹוָלה וְּ הַּ

ָרֵאל.  ִישְּ
ָרה  ִים ָגבְּ נַּ אֹוָתם ׁשְּ בְּ
ֲעלֹות  ִׁשיָכה לַּ מְּ ָכה הַּ ָהלְּ וְּ
ל,  לַּ ָרֵאל ִבכְּ ץ ִישְּ רֶּ אֶּ לְּ
ת  פַּ ׁש צְּ קֹדֶּ ִעיר הַּ ּולְּ
ָצב  מַּ ִהִגיעַּ הַּ ָרט. וְּ ִבפְּ
ף  דֹוָלה אַּ ָתה גְּ ת ָהיְּ פַּ צְּ ׁשֶּ

ִים בְּ  רּוָׁשלַּ יָה.ִמיְּ ֵאיכּות ֲחָכמֶּ יָה ּובְּ מּות תֹוָׁשבֶּ  כַּ

ת  ' ְקרַּ ת יִּ נַּ  /פִּ
ה  ר ָהָיה זֶׁ ָרֵאל ֲאשֶׁ ּמֹו ִישְׂ ר ָרָאה ד' ֳעִני עַּ ֲאשֶׁ "כַּ
ָמָתם  ל ַאדְׂ חּו ֵמעַּ ֲחֵמש ֵמאֹות ָשָנה ִנדְׂ ף וַּ לֶׁ אֶׁ ָקרֹוב לְׂ

ָּמה  כַּ ם ַאֵחר בְׂ ל עַּ ָלָכה אֶׁ מְׂ ל ּגֹוי ּוִמּמַּ ֵּגרּוִשין ִמּגֹוי אֶׁ
ת  ָשב אֶׁ ִרית ֲאבֹוָתם וְׂ ם בְׂ ר ָלהֶׁ ָמדֹות, ָזכַּ ָּמה שְׂ כַּ וְׂ
נִַּים  ָחד ֵמִעיר ּושְׂ ץ אֶׁ ֵסי ָארֶׁ ָצם ֵמַאפְׂ ִקבְׂ בּוָתם וְׂ שְׂ

בּו  יַּּׁשְׂ ִנתְׂ ִבי וְׂ צְׂ ץ הַּ רֶׁ ל אֶׁ ָפָחה אֶׁ ת ִמִּמשְׂ פַּ ִעיר צְׂ בְׂ
ָכל ָהֲאָרצֹות ִבי ִהיא לְׂ ֵכן ָהָיה תובב"א צְׂ ... ּובְׂ

ל  דַּ ּתֹוָרה ִמגְׂ ִפיֹות, ֲהֹלא הּוא ִלּמּוד הַּ לְׂ תַּ עֹוז ָבנּוי לְׂ
ב  ב בֹו, יֶׁקֶׁ ּתֹוָרה ָחצַּ ב הַּ גַּם יֶׁקֶׁ ָבה, וְׂ ִקיָדה רַּ ִבשְׂ
ת  מֶׁ חֶׁ ִמלְׂ עֹוִלים בְׂ ִדים וְׂ ֲעָנָביו, יֹורְׂ ָּמר בַּ שֻׁ ּמְׂ הַּ
ר  ָמדַּ ֵמנּו סְׂ רְׂ כַּ ל ֲהָלָכה, וְׂ ָקּה שֶׁ עּומְׂ ּתֹוָרה, ָלִנים בְׂ הַּ

דּוָדִאים נָ  ָגִדים, ֲהֹלא הַּ ָתֵחינּו ָכל מְׂ ל פְׂ עַּ נּו ֵריחַּ וְׂ תְׂ
עֹוִלים  ִרים וְׂ מְׂ תַּ ִמיִדים ָּתִמיד ָהיּו מְׂ לְׂ ּתַּ ֵהם הַּ
ם  רֶׁ ת כֶׁ רֶׁ דֶׁ ן אַּ פֶׁ ן גֶׁ ִמיֵדי ֲחָכִמים, ֹאפַּ לְׂ לֹות ּתַּ כְׂ שְׂ אַּ
ָכל  אֹוָרה לְׂ ד ָענּו ָלּה, ִמָּׁשם ֵּתֵצא ּתֹוָרה וְׂ מֶׁ חֶׁ

ל ּגֹוָלה, ּגָֻׁלה עַּ פּוצֹות הַּ יהָ  ּתְׂ ָעה ֵנרֹותֶׁ ִשבְׂ  4ֹראָשּה וְׂ
ר ָפנֶׁיָה". ל ֵעבֶׁ ִאירֹות אֶׁ  מְׂ

 )ׁשּו"ת ַאְבַקת רֹוֵכל ְלָמָרן ַהֵבית יֹוֵסף ִסיָמן א( 

יָבה ְּבֵׁשם 'ֵּבית יֹוֵסף'. 2 י יֹוֵסף ָקארֹו ְיׁשִּ ים ָמָרן ַרּבִּ  ָׁשם ֵהקִּ
ְׁשָל"ה ַהָקדֹוׁש ַמֶסֶכת ָׁשבּועֹות ֶפֶר  3 ְצָוה הּוָבא ּבִּ ק ֵנר מִּ

 )בדפוסים החדשים אות ה(.
יב  4 ְצַפת, ְוַנְרחִּ לֹות ּבִּ ָכאן ֶׁשָהיּו ֶׁשַבע ְקהִּ ְּבֵסֶפר ְצַפת א ְמַׁשֵער מִּ

 ַעל ָכְך אי"ה ַּבַמֲאָמר ַהָּבא.
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