
 

 

 

 (ב) ארון הברית
 קורותיו וגלגוליו של הארון.נמשיך על 

 הפלשתים מחזירים את הארון
ם אכן בגלל און הפלשתים רצו לבח

ארון ה' באו להם המגפות והצרות, לקחו 
חדשה, עליה הניחו את  הוֲעָגלָ שתי פרות 

הארון, וארגז שבתוכה היו העכברים 
וצורות המעיים מזהב. את בניהם של 
הפרות שמו מאחוריהם, כדי לראות 
באיזה כיון ילכו הפרות. אבל הפרות הפכו 

בית שמש, והלכו עם הארון  פניהם לכיון
 אל ישראל.

 שירת הפרות
כשיצאו הפרות אל בית שמש הפנו 

רון )ולא הסתכלו להיכן הן יהם אל האפנ
 .הולכות( והתחילו לומר שירה

בחז"ל יש כמה דעות איזה שירה 
ו . שיטת רבי אליעזר היא שאמר(1אמרו

"הודו לה' קראו בשמו", ושיטת רבי יוחנן 
 שאמרו "שירו לה' שיר חדש". 

 המגפה בבית שמש
אנשי בית שמש שמחו שהגיע הארון 
אליהם, ויצאו רבים להסתכל ולראות 
בארון. אבל הארון צריך להיות מכוסה 

יד ה' בהם  הואסור להסתכל בו, לכן פגע
 ורבים מתו במגפה.

ית יערים כיון שכך, שלחו אל אנשי קר
ושם שהה בבית  .שיקחו מהם את הארון

 אבינדב.
 

  ראה עבודה זרה כד, ב. ובראשית רבה נד, ד. (1

 המשך יבוא בעז"ה
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חּו ֵאֶליָך ֶשֶמן ַזִית ָזְך ִיקְּ ָרֵאל וְּ ֵני ִישְּ על ידי ש .בְּ
דבקים בצדיקים הם גורמים להם שפע רוחני רב, 

המרמז לחכמה  - , אל הצדיק - 
 (מאור ושמש) .עליונה

 

ַהֲעֹלת ֵנר ָתִמידָכִתית  ִתית  .ַלָמאֹור לְּ אלו המכתתים כָּ
, זוכים שהצדיק צדיק הנקרא רגליהם לבוא 

נר ה' ')  -יעלה נשמתם למקורם ושרשם 

 "ק מרוז'ין( )הרה . ('נשמת אדם
 

בלילה היא זמן . ַיֲערְֹך אֹתֹו ַאֲהרֹן ּוָבָניו ֵמֶעֶרב ַעד בֶֹקר
וצים לשלוט על נשמות ישראל, שליטת החצונים שר

נשמת  ')'נר הונרות המנורה רומזים לנשמות ישראל 

, ואהרן על ידי עבודת הדלקת היה שומר נשמות אדם'(
 )תפארת שלמה( בהם הטומאה.ט וישראל שלא ישל

 

ִרמֹון בֹאֹו ֶאל ַהקֶֹדש... ַפֲעמֹן ָזָהב וְּ ַמע קֹולֹו בְּ ִנשְּ הפעמון  .וְּ
,  -מרמז שישמיע קולו לדברי קודש 

והרמון שאינו משמיע קול מרמז לשתוק מדברים 
 )החפץ חיים( בטלים.

 

ַמע ִנשְּ בֹאֹו קֹולֹו וְּ ֹלא ַהקֶֹדש ֶאל בְּ הפעמונים היו  ָימּות. וְּ
כדי לעורר את הכהן מדביקותו שלא תצא נפשו 

הפעמונים  ועל ידי ש 
 )מהרי"ד מבעלזא( מדבקות.

 

מציץ מן )כמו 'לשון הסתכלות   .ִציץ ָזָהב ָטהֹור

 מכל שלך הסתכל וראה שיהיה ה - ('החרכים
 )הרה"ק מלובלין( .גזל חשש

 

 בזכות התורהרק תהיה העתידה הגאולה 
ן  מֶּ ֶּ יךָּ ש  ֵאל ְוִיְקחּו ֵאלֶּ רָּ ֵני ִיש ְ ת ּבְ ה אֶּ ַצּוֶּ ה ּתְ ְוַאּתָּ

ֵאר  .ַזִית ָּ ב  ֶדֶרךְּ ֶרֶמז ִיתְּ ר ב ְּ ֲאמָּ ַ ֶרךְּ ַהמ  תו ב ַעל ד ֶ ָּ ַהכ 
ל  ָּ ֵאל כ  רָּ ל ִיש ְּ ֻלי ֹות ׁשֶ ָּ ע ַהג  ַ ב  ַארְּ י ב ְּ ׁש כ ִ דָּ ֹזַהר חָּ א ב ְּ ו בָּ ַהמ 

ד כו ת ֶאחָּ זְּ ו  ב ִ נ  ֶ ֲאלו  ִממ  ד ֵמֶהם ִנגְּ ִראׁשֹון , ֶאחָּ לו ת הָּ ָּ ִמג 
ִבינו   ם אָּ הָּ רָּ כו ת ַאבְּ זְּ ֲאלו  ב ִ ֲאלו  , ִנגְּ ִני ִנגְּ לו ת ׁשֵ ָּ ִמג 

כו ת זְּ ק ב ִ חָּ כו ת ַיֲעֹקב, ִיצְּ זְּ ֲאלו  ב ִ י ִנגְּ ִליׁשִ לו ת ׁשְּ ָּ , ִמג 
ינו   ֵ ה ַרב  כו ת ֹמׁשֶ זְּ יָּה ב ִ לו  ִביִעית ת ְּ רְּ לו ת הָּ ָּ ַהג  ֵכן  .וְּ לָּ

לו ת ַהז ֶה ָּ ֵרךְּ ַהג  אָּ ה , ִנתְּ ֹורָּ ת  ַ ִקים ב  ֵאין עֹוסְּ ל עֹוד ׁשֶ י כָּ כ ִ
ֹות  ִמצְּ ִנים ו בְּ ְטלָּ ֵפץ ִלְגאֹול ַעם ּבַ ה חָּ ֶּ ִמן ֵאין ֹמש 

ה רֹו , ַהּתֹורָּ אֹומְּ אן ב ְּ ָּ תו ב כ  ָּ ַמז ַהכ  רָּ ֶזה הו א ׁשֶ ה "וְּ ָּ ַאת  וְּ
ֵאל רָּ ֵני ִיש ְּ ה ֶאת ב ְּ ַצו ֶ ֵאל  - "ת ְּ רָּ ֵני ִיש ְּ ר ֶאל ב ְּ ֵ ַחב  תְּ ת ִ ׁשֶ

ם ֳאלָּ גָּ ה, לְּ ֹורָּ ת  ַ ֵאל ב  רָּ קו  ִיש ְּ ַעסְּ י ַ ר ׁשֶ בָּ ַנאי הו א ַהד ָּ תְּ , ו 
רֹו  זֶה הו א אֹומְּ חו  ֵאֶליךָּ ׁשֶ "וְּ ִיקְּ ה , "ֶמן ַזִית זָּךְּ וְּ תֹורָּ ֶרֶמז לְּ

ֶמן ׁשֶ ה לְּ לָּ ׁשְּ מְּ נ ִ ךְּ , ׁשֶ ָּ ם כ  עֹולָּ ֶמן ֵמִאיר לָּ ַמה ׁשֶ
ה ֹורָּ  (לרבינו חיים בן עטר )אור החיים הקדוש .ַהת 

 

ר ּבֹו  ּלֹא ִנּכָּׁ ֶׁ ה ש  ָּׁ ת ְקֻדש ּ יַע ְלַדְרּגַ נּו ִהּגִ ה ַרּבֵּ ֶׁ ֹמש 
מוֹ   אֹוִתּיֹות ש ְ

ה ַצו ֶּ ה ת ְ ָּ מוֹּ  .ְוַאת  ר ׁשְ ּלֹּא ִנְזּכָּ ׁש ׁשֶׁ דוֹּ ּקָּ ר הַּ זֹּּהַּ תּוב ּבַּ ּכָּ

ה ׁשָּ רָּ ּפָּ ל הַּ כָּ נּו ּבְ ּבֵּ ה רַּ ל מֹּׁשֶׁ ר , ׁשֶׁ מַּ נּו אָּ ּבֵּ ה רַּ ּמֹּׁשֶׁ ְלִפי ׁשֶׁ

ְפְרךָּ ְוִאם אַּ " א ִמּסִ ִני נָּ ן". ִין ְמחֵּ ינוֹּ מּובָּ ה אֵּ רָּ ְוִכי , ְוִלְכאוֹּ

ל אֵּ רָּ ל ִיש ְ ְפׁשוֹּ עַּ ר נַּ סַּ ּמָּ ן ׁשֶׁ יוָּ ל זֶׁה, ּכֵּ ל עֹּנֶׁׁש עַּ ּבֵּ  .הּוא ְמקַּ

ל  לֵּ ּכוֹּ ת הַּ עַּ ּדַּ ת הַּ ִחינַּ נּו הּוא ּבְ ּבֵּ ה רַּ י מֹּׁשֶׁ ר ּכִ מַּ ְויֵּׁש לוֹּ

ל אֵּ רָּ ת ִיש ְ מוֹּ ל ִנׁשְ ת ּכָּ ה ּתָּ , אֶׁ יָּ ה הָּ נֵּן ּומֹּׁשֶׁ ִמיד ִמְתּבוֹּ

ל אֵּ רָּ י ִיש ְ נֵּ ת ּבְ מוֹּ ל ׁשְ ת ׁשֶׁ ִתּיוֹּ אוֹּ רּוף הָּ צֵּ ה , ּבְ אֶׁ ה רוֹּ יָּ ְוהָּ

ר  ת אוֹּ ם אֶׁ הֶׁ ם ה' ּבָּ הֵּ ת ׁשֶׁ ִתּיוֹּ אוֹּ עּות הָּ ְמצָּ אֶׁ ּיּות ּבְ ן חַּ תֵּ ּנוֹּ הַּ

ה רָּ ּתוֹּ ת הַּ ִתּיוֹּ ּבָּ , אוֹּ ּקָּ ם הַּ הֶׁ ם"ה ּובָּ לָּ עוֹּ ת הָּ ּיֶׁה אֶׁ . ְמחַּ

ל  ה עַּ ל מֹּׁשֶׁ ּלֵּ ִהְתּפַּ םּוְכׁשֶׁ יהֶׁ ְפׁשוֹּ ֲעלֵּ ר נַּ סַּ ל ּומָּ אֵּ רָּ , ִיש ְ

ת  ִתּיוֹּ אוֹּ ה ּבְ ָּ ֻדׁשּ ּקְ ּיּות ְוהַּ חַּ ן הַּ תֵּ ּנוֹּ ִמי ׁשֶׁ ן ּבְ נֵּ ִהְתּבוֹּ

ם יהֶׁ תֵּ מוֹּ הּוא , ׁשְ דה' ׁשֶׁ חָּ ר , אֶׁ י אוֹּ ּפֵּ ין ׁשּום ה' ּוְכלַּ אֵּ

ת ִתּיוֹּ אוֹּ ל הָּ ם . ְמִציאּות ֲאִפילּו ׁשֶׁ הֶׁ ל מֵּ טַּ י זֶׁה ּבָּ ל ְידֵּ ְועַּ

ל ִקטְ  ְטא ְוכָּ ל חֵּ מוֹּ  .רּוגּכָּ ר ׁשְ ּלֹּא ִנְזּכָּ זֶׁה ׁשֶׁ ז ּבָּ מֶׁ רֶׁ ְוזֶׁה הָּ

נוּ  ּבֵּ ה רַּ ל מֹּׁשֶׁ י ְמִסירּות , ׁשֶׁ ל ְידֵּ נוּ עַּ ּבֵּ ה רַּ ּמֹּׁשֶׁ ת ׁשֶׁ ְראוֹּ ְלהַּ

זֹּאת ה ּכָּ הָּ בוֹּ ה ּגְ גָּ ְדרֵּ יעַּ ְלמַּ ְפׁשוֹּ ִהּגִ לּו , נַּ ּטְ ִהְתּבַּ ד ׁשֶׁ עַּ

ְצמָּ  י עַּ ְפנֵּ ם ְמִציאּות ּבִ הֶׁ ה לָּ יָּ מוֹּ ְולֹּא הָּ ת ׁשְ ִתּיוֹּ  .םאוֹּ

ִחיָך ה ַהְקֵרב ֵאֶליָך ֶאת ַאֲהרֹן אָּ במדרש איתא  .ְוַאתָּ
ֵהַרע כשאמר לו הקב"ה למשה להקריב את אהרן 

אמר לו הניח הקב"ה את דעתו ועד ש ,למשה
מדוע  אורבריך צו .התורה שלי היתה ונתתיה לך

 .וחלילה לחשוב שקנאה היתה בדבר ,הרע למשה
ועוד במה התנחם משה כשאמר לו הקב"ה תורה 

ונראה דהנה אמרו רז"ל . שלי היתה ונתתיה לך
התנצלות מדוע עשה את העגל ולא  השלאהרן הי

לא רצה שיתקיים הוא כי  ,רחּומו כ מסר את נפשו
 ,הפסוק "אם יהרג במקדש ה' כהן ונביא"חלילה 

 חיים מאיר פרנקל;  תלמידים שהביאו חומר לגליון:



 

 ,שבזמן החורבן העונש על זה הי' נורא ואיום
לכן לטובת מאחר שנהרג כבר חור הנביא, ו

, ויהיה שיהרגוהובהם גרות התישראל לא רצה ל
כשאמר הקב"ה למשה להקריב נהרג גם כהן. לכן 

דמזה שהוא מכהנו  ,האת אהרן לכהנו הרע למש
, ואם כן כהן העכשיו משמע דעד אז לא הי

התנצלותו של אהרן אינה נכונה, דגם אם היה 
נהרג לא היה מתקיים הפסוק "אם יהרג במקדש 

. אך הקב"ה אמר ולכן הרע למשה ה' כהן" וגו',
לו תורה שלי היתה ונתיה לך, דאיתא בחז"ל שגם 

 התנצלות על אהרן אחיו וטען תהלמשה הי
לי  -בלשון יחיד  "אנכי ה' אלקיך"שהקב"ה אמר 

. חטאוממילא אין ביד אהרן  ,ציוית ולא להם
ובזה הניח דעתו של משה, דגם עכשיו יש לימוד 
זכות על אהרן, כי תורה שהיתה של נתתיה 'לך' 
 דייקא, ולא להם וממילא אין עוון 

  )תפארת יהונתן( לאהרן.

ה  ֶרת ְוַאתָּ בֹוד ּוְלִתְפאָּ ִחיָך ְלכָּ ִשיתָּ ִבְגֵדי ֹקֶדׁש ְלַאֲהרֹן אָּ ְועָּ
ל ַחְכֵמי ֵלב  שּו ֶאת ִבְגֵדי ַאֲהרֹן ְלַקְדׁשֹו  וגו'ְתַדֵבר ֶאל כָּ ְועָּ

ויש לדקדק שבתחלה כתב שבגדי  .ְלַכֲהנֹו ִלי
הכהונה הם "לכבוד ולתפארת", ואחר כך כתב 

ויש לומר על פי מה  ם "לקדשו לכהנו לי".שה
שאמרו בגמרא שרבי יוחנן היה קורא לבגדיו 
'מכבדותא', שכן דרך המון עם לכבד את האיש 
שהוא הדור בלבושו, ולובש בגדי מלכות תכלת 
וחור. אך אנשי המעלה אינם מסתכלים בקנקן 
אלא במה שיש בו. לכן בפני המון העם היה הכהן 

היו לו גדול צריך ללבוש בגדי הוד והדר למען י
לכבוד ולתפארת ויכבדו אותו כראוי לו. אמנם 
עיקר התכלית של בגדי הכהונה היו בשביל 
הסודות הנפלאים שהיה טמון בהם ובשביל 
הקדושה שבהם. לכן אר בתחלה שבגדי הכהונה 
הם "לכבוד ולתפארת" אבל זה רק בפני המון 
העם, אבל "ואתה תדבר אל כל חכמי לב" אשר 

ניות, ותאמר להם כי לה אינם מסתכלים בחיצו
עיקר תכלית הבגדים, אלא "לקדשו לכהנו 

  (בשם הג"ר שמעון סופר מקראקאילקוט הגרשוני ) לי".

ֵאפֹד שּו ֶאת הָּ שנאבד אבן בגמרא מסופר  .ְועָּ
בן נתינה לקנות, ולא  מהחושן והלכו אל דמא

רצה להפריע אביו משנתו. וכתבו התוספות בשם 
הירושלמי, שאותו אבן היה אבן ישפה של 
בנימין, ויש להבין מנא להו זה. ויש לפרש על פי 

ראל )לרבי יששכתב בספר 'הלכה אדם מישראל' 

שאבני  שנת תצ"ט(אב"ד זאלעשיץ ולאקטש, נדפס ב
כמו הפרשיות החושן היו צריכים להיכתב כסדרן 

של תפלין. אם לפי זה אם היה נחסר אבן אחר, 
לא היו יכולים להשלימו כי לא היו נתבים כסדרן, 
על מוכרח שהיה זה של אבן הישפה של בנימין 

 (פנינים יקרים) שהיא האחרונה.

פעם מאן דהו משוחח בעת ת הכנסת ראה רב בי
לבית ה' וישתוק,  התפלה, רמז לו הגבאי שיתן כבוד

אך המשוחח רמז לו כי הדברים חשובים ביותר. 
ל  הרב: כתוב אמר לו  ֹו ֶא א ֹ ב ְב ֹו  ל ֹו ע ק ַמ ְש ִנ ְו

ש ֶד ֹ ק נ  כשהוא בדרך בבואו אל הקדש  ַה ְפ בואו  יִל
'לבית  ֹו, או יכול קולו להישמע ה ת א צ  , ואם טוען ּוְב

ֹלאתה שאלו דברים חשובים, אומרת התורה  א  ְו
ּו מ אף אחד אם תתאפק מלדבר עד שתצא  תָי

 ואין בו משום פיקוח נפש.מבית הכנסת, 
 פורים קטן

רה"ק רבי חיים מצאנז ה'דברי חיים' סיפר בפורים ה
קטן סיפור מהרה"ק רבי משה לייב סאסובער 

ה יצא לשוק זלה"ה, שפעם בערב יום אחר הסעוד
, איזה מצוה לגמול חסד עם יהודילחפש אולי יזדמן 

ל אותו אם רוצה לשתות מעט פגע בעני אחד ושא
הן. נכנס עמו לבית סמוך  יין שרף, ענה לו העני:

ובקש לתת לו מעט יי"ש. כשכלה העני לשתות 
ר טוב, ענה העני: הן. שאל אותו אם רוצה יי"ש יות

מזיגה ואתן לך. בבואם אמר לו בו עמי אל בית ה
ה מן בקש רבי משה לייב שיתנו לו משקשם 

המובחר שבמובחר. לאחר ששתה והטיב לבו, 
שאל אותו העני: מדוע לא הבאת אותי מיד הנה? 
אמר לו הרה"ק: כי רציתי לעשות לך נחת רוח 

 שתיטיב לבך עוד טרם בואך הנה.
זה ביאר ה'דברי חיים' את הענין של פורים קטן, ב

שנודע מהספרים הקדושים שבכל שנה ושנה 
מתעורר הנס, ובודאי יעשה לנו הקב"ה נסים 

עלינו לטובה, אבל כדי ים הבא ורונפלאות בפ
להניח את דעתנו ולעשות לנו קורת רוח, נתן לנו 

 , שגם ביום זה יש התעוררות של הנס.פורים קטן
ם קרעטשמע דארף מען ביז צווכדאמרי אינשי: "]

)עד בית המזיגה גם צריך מעט אויך אביסל בראנפן" 
 [.ה(קמש



 

ֶנֶסת  ית כְּ  ()א ַאבּוַהבבֵּ
ִמים ַמֲאָמִרים קֹודְּ ָבר ֵהֵבאנּו בְּ כְּ ִפי שֶׁ ָפַרד , כְּ ּגֹוֵלי סְּ

ר ּתֹוָרה  ָחק ַאבּוַהבֵהִביאּו ִעָמם ֵספֶׁ ָכַתב ַרִבי ִיצְּ . 1שֶׁ
ר  ֵספֶׁ ץ ַהַחִיים'בְּ רֶׁ הּון ' אֶׁ ַרִבי ַחִיים ַסּתְּ ה ֵדָעה ִסיָמן )לְּ יֹורֶׁ

ִעיף ערה  שּופֹה ": ָכַתב ב(סְּ ַפת  ִעיר ַהקֹדֶׁ ֵצאת ו "תצְּ ִנמְּ
ָהַרב  ת לְּ סֶׁ ֻיחֶׁ ר ּתֹוָרה מְּ ֵספֶׁ

ֵפי  ,ַאבּוַהבי "ַמֲהִר  שֹלְּ
ֵלנּו ַהַקָבָלה  צְּ סּוָרה אֶׁ ַהמְּ

ֵהִביא אֹוָתּה מֹוֵרנּו ָהַרב 
ִמיד ) ז״לֵבי ַרב י "ַמֲהִר  ַּתלְּ
בֹואֹו  (ַאבּוַהבי "ַמֲהִר  בְּ

ִדיַנת ַהַמֲעָרב  ".2ִממְּ

ל ת ְמקֹומֹו שֶׁ סֶׁ ית ַהְכנֶׁ  בֵּ
ר  ֵספֶׁ ' ַאֲהַבת ִציֹון'בְּ

ָחה  כֹוֵתב ַרִבי ִשמְּ
עִשיץ ִפָלה: "ִמַזאלֶׁ  ּוֵבית ּתְּ

ָחק ַאבּוַהב ִהיא  ל ַרִבי ִיצְּ שֶׁ
ל ָהֲאִר  ת שֶׁ סֶׁ נֶׁ ֵבית ַהכְּ מּוָכה ִמַיד לְּ ַגם הּוא , 3"ל""י זַ סְּ וְּ

ִעיַדת ָהֲאָדָמה ָהִראשֹוָנה ַפר .ָחַרב ִברְּ הּוא ִמסְּ : וְּ
ַעָּתה " ַנת -]וְּ ַאַחר ָהַרַעש 5תקכ"ה, ִבשְּ ִחילּו  [ָשִנים לְּ ִהתְּ

ֵני ִבִּתי כְּ  ַתֵקן שְּ ל ָהֲאִר , ֵנִסיֹותלְּ ִר "ל "י זַ שֶׁ ַאבּוַהב "י וְּ
חֹוָמה ַאַחת  ָחד-]בְּ ִקיר אֶׁ רּו , [בְּ ָגמְּ ַתֵקן]וְּ ב  [לְּ רֶׁ ל ֵמעֶׁ כֹתֶׁ

ָדרֹום ל , וְּ ר ּתֹוָרה שֶׁ ָדה ָשם ַהֵספֶׁ ָעמְּ ַאבּוַהב ר"י שֶׁ
רֹוִמי ל דְּ ֹכתֶׁ ָלה ִביֵמי ָהַרַעש, בְּ ה ֹלא ָנפְּ ל ַהזֶׁ ַהֹכתֶׁ  ".וְּ

ָבִרים ָקַנת ַהדְּ ַצד  :ַמסְּ ה לְּ דּו זֶׁ ֵנִסיֹות ָעמְּ ֵּתי ָבֵּתי כְּ שְּ
ה ל ָהֲאִריזַ , זֶׁ ל ַמֲהִר "ל שֶׁ שֶׁ בּו , ַאבּוַהב"י וְּ ם ָחרְּ ֵּתיהֶׁ שְּ

                                                      
ת  1 ים אֶׁ ירִּ כִּ ַמזְּ שֶׁ ים כְּ ָאה ר"י ַרבִּ הּובְּ ּלֹו שֶׁ ר ּתֹוָרה שֶׁ פֶׁ ַהסֵּ ַאבּוַהב וְּ

ַפת צְּ ר , לִּ פֶׁ ר סֵּ ַחבֵּ י הּוא מְּ ים כִּ יפִּ ן ָכַתב ', נֹוַרת ַהָמאֹור'מְּ מֹוסִּ כֵּ וְּ
יָד  ם'בְּ "א ַהחִּ ים שֵּ דֹולִּ ת ' )ַהגְּ כֶׁ ַמֲהדּוָרה ערב(. אֹות י ַמֲערֶׁ ַאְך בְּ

י  ב כִּ ָרא כֹותֵּ הַבתְּ ק ָבזֶׁ ַּתפֵּ סְּ בְּ , הּוא מִּ יָון שֶׁ ין'כֵּ ר יֹוֲחסִּ פֶׁ י  'סֵּ ַרבִּ לְּ
יד  מִּ כּות ַּתלְּ ָרָהם זְּ ת ַבַעל , ַאבּוַהבר"י ַאבְּ יר אֶׁ כִּ ַמזְּ שֶׁ נֹוַרת'ַה כְּ  מְּ

ָתם  'ַהָמאֹור סְּ ב הּוא בִּ ָחק ַא 'כֹותֵּ צְּ י יִּ ַרבִּ ה ַרבֹו ', בּוַהבלְּ ם ָהָיה זֶׁ אִּ וְּ
ר ָלשֹון ַאחֵּ ב בְּ  .ָהָיה כֹותֵּ

ָבַרח ַמֲהרִּ  2 שֶׁ רּוש"י כְּ ת ַהגֵּ עֵּ ָפַרד בְּ סְּ יַרב מִּ ַפאס , בֵּ ם לְּ ָהַלְך ֹקדֶׁ
ַפת(, ָמרֹוקֹו) צְּ ַאַחר ָכְך ָבא לִּ  .וְּ
ת  3 סֶׁ נֶׁ ית ַהכְּ אֹוָרה בֵּ כְּ הּוא לִּ י ' ָקָהל ָגדֹול'וְּ ל עֹולֵּ ָפַרדשֶׁ בֹו , סְּ

ל ַמֲהרִּ  ַפּלֵּ תְּ יַרב"י הִּ  .בֵּ
ת ָהֲארִּ  4 סֶׁ נֶׁ ית כְּ יַכל בֵּ הֵּ אֹוָרה שֶׁ כְּ א לִּ ה יֹוצֵּ י זֶׁ פִּ הּוא , ַכּיֹום"י ּולְּ

י  ּתֵּ ל שְּ רּוף שֶׁ ָכרֹותָבּתֵּ צֵּ זְּ ּיֹות ַהנִּ סִּ נֵּ ל , י ַהכְּ ת שֶׁ סֶׁ נֶׁ ית כְּ ין בֵּ ַצד ָימִּ מִּ
י הּוא ]ַאבּוַהב "י ַמֲהרִּ  ֲהרֵּ ית שֶׁ ל בֵּ ל ַהַמֲעָרב שֶׁ ת ֹכתֶׁ ָבנּו אֶׁ ב שֶׁ כֹותֵּ

ם , ִביֵמי ָהַרַעש ֵּתיהֶׁ ָנם ָבנּו שְּ ַתקְּ ִחילּו לְּ ִהתְּ שֶׁ ּוכְּ
חֹוָמה ַאַחת  .4בְּ

 ם ּׁשֵּ ַיד הַ 
ֻד  ר ּתֹוָרה ַּׁש קְּ אֹדת ֵספֶׁ דֹוָלה ִהיא ַעד מְּ ה ּגְּ ר , זֶׁ ַכֲאשֶׁ וְּ

ת ַאבּוַהב סֶׁ נֶׁ ת , ָחַרב ֵבית ַהכְּ ַהֲעִביר אֶׁ רּו לְּ ָגמְּ נּו וְּ ִנמְּ
דֹוָלה ת ַהּגְּ סֶׁ נֶׁ ֵבית ַהכְּ ר ּתֹוָרה לְּ ר , 5ַהֵספֶׁ בֹו ֻמָנח ֵספֶׁ שֶׁ

ֹלמֹה אּוַחָנה ָכַתב ַרִבי שְּ  .6ּתֹוָרה שֶׁ

ת שּו אֶׁ ָמם ֲעָשָרה ֲאָנִשים ִקדְּ ָמם , ַעצְּ ִטֲהרּו ַעצְּ וְּ
ה וֶׁ ִמקְּ ִביָלה בְּ , ִבטְּ

ר  ת ַהֵספֶׁ ֱעִבירּו אֶׁ הֶׁ וְּ
ת  סֶׁ נֶׁ ֵבית ַהכְּ ּתֹוָרה לְּ

ֱעִמידּו אֹותֹו , ַהָּגדֹול הֶׁ וְּ
ֻיָחד ָהעֹוֵמד  ָבָארֹון ַהמְּ

ש בֹו , ִליִמין ֲארֹון ַהקֹדֶׁ שֶׁ
ל  ר ּתֹוָרה שֶׁ ָעַמד ַהֵספֶׁ

ֹלמֹה אּוֲחָנה  .ַרִבי שְּ
ָע  ה ַאְך ִעם זֹאת ָפגְּ

ם ַיד  ָכל ה', ָבהֶׁ וְּ
ִלימּו  ַהמֹוִליִכין ֹלא ִהשְּ

ָנָתם  .שְּ
ַרִבי יֹוֵסף סֹוֵפר, עֹוד ַפַעם ֵאַרע ָבָהה  7שֶׁ ָעָשה ַהגְּ

ר ּתֹוָרה ַלאי, ַלֵספֶׁ ָצִריְך ָלִשים טְּ ִחין שֶׁ ִהבְּ ִהִניַח , וְּ וְּ
ָנתֹו ֹלא הֹוִציא שְּ ַלאי וְּ יָה טְּ   .ָעלֶׁ

ר  פֶׁ  ַהּתֹוָרהַהְקִריָאה ְבסֵּ
דֹוָלה ֻדָּׁשתֹו ַהּגְּ ַלל קְּ ר , ִבגְּ ת ַהֵספֶׁ ֵאין מֹוִציִאין אֶׁ

ָעִמים ַבָּׁשָנה ֹלָשה פְּ ָלא ִבשְּ ִריָאה אֶׁ ִסיָמָנְך, ּתֹוָרה ִלקְּ : וְּ
יֹום אש רֹ  -ר "ָכֵש  אֹוָתן . בּועֹותָש וְּ  פּורכִ ַהָּׁשָנה וְּ ּובְּ

ר  ת ַהֵספֶׁ ִטיר אֶׁ ַמפְּ ל ַרִבי ָיִמים מֹוִציִאין לְּ ּתֹוָרה שֶׁ
ֹלמֹה אּוֲחָנה  .שְּ

 

ת ַאבּוַהב סֶׁ נֶׁ פִּ , כְּ ּלְּ ַפת שֶׁ צְּ ָּלה בִּ פִּ ּוּון ַהּתְּ ָדרֹום-)י כִּ ל (, לְּ ַהכֹתֶׁ
ין ַצד ָימִּ י הּוא בְּ יזַ  [ַהַמֲעָרבִּ ת ָהֲארִּ סֶׁ נֶׁ ית כְּ ֹמאלֹו בֵּ שְּ י "ל. ]ּובִּ ם כִּ אִּ

ת ַכּיֹום ֹל סֶׁ נֶׁ ית ַהכְּ צּוַרת בֵּ המִּ בֵּ ֹמד ַהרְּ לְּ ַּתן לִּ ית , א נִּ בֵּ יָון שֶׁ כֵּ
ָּיה נִּ יַדת ָהֲאָדָמה ַהּׁשְּ עִּ רְּ ת ָחַרב שּוב בִּ סֶׁ נֶׁ  [.ַהכְּ

ָרא ַכּיֹום  5 קְּ ת ַאבּוַהב'הּוא ַהנִּ סֶׁ נֶׁ ית כְּ  '.בֵּ
יזַ  6 י ָהֲארִּ גּורֵּ ירֹון ַצֲהלֹוב טֹום יֹוי ַרבִּ . "למִּ כִּ שּו ַמזְּ ּלֹו"ת בְּ יָמ ) שֶׁ ן סִּ

דֹוש" :ח(ורעז רנ קְּ ֻכבָ ה'  לִּ ָחכָ ד מְּ ים ַהָּׁשלֵּ ם הֶׁ ָחסִּ נּו ד הֶׁ בֹוד מֹורֵּ כְּ
יַמא ָהַרב  ."ו"נרה אּוֲחנָ ן סּולִּ

ָקא  7 שְּ יטְּ טִּ עסְּ רֶׁ ירֹו בְּ עִּ ָיא)ָיָצא מֵּ יצְּ ָון (, ַגאלִּ שְּ י' חֶׁ ירּוט בְּ בֵּ יַע לְּ גִּ הִּ וְּ
ַפתתק"ך  צְּ ת לִּ כֶׁ ָרָצה ָללֶׁ יַדת ָהֲאָדָמה, וְּ עִּ ָּׁשַמע ַעל רְּ שֶׁ  ַאְך כְּ

ָת ) ָהיְּ יֹוה שֶׁ נֵּ ם בְּ פְּ ַנת ה( זֶׁ י לִּ שְּ ם בִּ ָנַתיִּ שְּ ב ָשם כִּ ַעכֵּ תְּ תקכ"ב הִּ
ַפת צְּ ב בִּ ַיּׁשֵּ תְּ הִּ ץ וְּ רֶׁ אֶׁ ר . ָעָלה לְּ דֶׁ ת סֵּ ָתב אֶׁ ֱעָלה ַעל ַהכְּ ַגם הּוא הֶׁ

ם  שֵּ סּו בְּ פְּ דְּ נִּ עֹוָתיו וְּ ף'ַמסְּ יהֹוסֵּ דּות בִּ ר ַרבֹות ', עֵּ ָתאֵּ ָשם הּוא מְּ
ת ַהַמָכה ַהָק  יַדת ָהֲאָדָמהאֶׁ עִּ ל רְּ  .ָשה שֶׁ

 comtt.basayin@gmail.  לפנות לכתובת אפשרלתגובות והערות ולקבלת הגליון בדוא"ל 

ם ֶהֱעִבירּו ֶאת   שָּ דֹול לְּ ֶנֶסת ַהגָּ ית ַהכְּ בֵּ

ה ֶשל ַמֲהִר  ֶפר ּתֹורָּ  ַאבּוַהב"י ַהסֵּ
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