
 

 

 

 )א( ארון הברית
יםבפרשתינו " טִׂ יָת ֲארֹון ֲעֵצי שִׂ נביא מעט  ."ְוָעשִׂ

 על קורותיו וגלגוליו של הארון.
 בגלגל

כשהוקם המשכן  )ב"א תמט(בראש חודש ניסן 
הכניסוהו לקודש הקדשים, והלך עם ישראל בכל 

כשעברו ישראל את  )ב"א תפח(מסעותיהם. בי' ניסן 
הקימו את המשכן בגלגל ושיכנו שם את הירדן, 
 הארון.

 בשילה
, )ב"א תקב(שנות כיבוש וחילוק הארץ  14לאחר 

ובנו בנין אבנים הטמינו את המשכן שעשו במדבר, 
 בשילה וכיסוהו ביריעות ושם שוכן הארון.

 בשבי הפלשתים
שנה שעמד בשילה, באו הפלשתים  369לאחר 

למלחמה והוציאו את הארון, והפלשתים שבו את 
את הארון לקחו לאשדוד . (1הארון ולקחוהו עמהם

והעמידוהו בבית האליל 'דגון'. למחרת מצאו את 
 וידיו נכרתו.האליל נופל על הארץ וראשו 

', וה' ֶעְקרֹוןלאחר מכן העבירו את הארון לעיר '
ומתו של חולי מעיים הכה את הפלשתים במגפה 

 .(2מחשוביהם, וחמשים אלף אישאיש שבעים 
 החזרת הארון

כי  לאחר שבעה חדשים הבינו הפלשתים
המגפה באה להם בגין ארון ה', ויתייעצו עם 
הכהנים והקוסמים והחליטו להחזיר את הארון 

יצרפו להם  אולא לשלוח אותו ריקם אל .לישראל
וצורות מעיים עשויים זהב, כדי להראות עכברים 

 מה בא אליהם בגלל שלקחו את הארון.
 

משכן באותו יום מת עלי הכהן כששמע שנשבה הארון, ונחרב  (1
שבעים על פי תרגום יונתן. רש"י הביא פירוש חז"ל: " (2 שילה.

איש שכל אחד היה שקול כחמשים אלף או חמשים אלף איש 
  ".שכל אחד שקול כשבעים סנהדרין

ת  שַׁ רָּ ה פָּ רּומָּ  168גליון   ו“תשע •תְּ



 

חּו ְק רּומ  י לִ  ְוִי  זה שאני מקבל מהם תרומה, זה עצמוה. ְת
)כמו בקדושין שאם נתנה כסף לאדם נחשב לכם כמתנה 

 זו  מתנה, קבלה(חשוב נחשב כאילו היא 
  )אלשיך הקדוש( י מקבל מהם תרומה.שאנ

 

ׁש ל ִאי ת כ  ֵמֵא ה  רּומ  ְת ִלי  חּו  ְק מרומז כאן ג' דרגות נותני  .ְוִי
 עין טובה,  -בגימטריא ארבעים  תרומה: 

ראשי   ,עין בינונית -בגימטריא חמשים 
 )בעל הטורים( עין רעה. -תבות בגימטריא ששים 

 

ִׁשִטי רֹון ֲעֵצי  ׂשּו ֲא ְחּבֹו  םְוע  ֵחִצי ר  ה ו  מ  ְרכֹו ְוַא ֵחִצי א  ַתִים ו  ַאמ 
תֹו קֹמ  ֵחִצי  ה ו  מ  כל מדות הארון שבורות לרמז שאי . ְוַא

  (מהר"ש מבעלזא) אפשר לזכות לתורה אלא בלב נשבר.
 

ה   סְֹכִכים ְּבַכְנֵפי ה  ל  ַמְע ְל ַפִים  ֵׂשי ְכנ  ֻרִבים פְֹר ַהְכ יּו  ה  . םְו
, בןרית בל שינוקות שפניהם כתינוק רמז לת 

ם על כלל ישראל בתורתם.מגינים ה
  (צרור המור) 

 

ּנּו ְּבַטְּבעֹת מ  ִמ רּו  ֻס ֹלא י  ַהַּבִדים  ְהיּו  רֹן ִי א  הבדים מרמזים  .ה 
על המצוות שהם יסוד התורה כולה, והם: אמונה 

ה ויראה, שבהם נישא הארון הכולל את כל ואהב
, כי הם מצוות התורה. ובהם דוקא יש לאו של 

 (קדושת לוי) תמידיות שצריך לקיימן בכל רגע.
 

ְמת   ַׂש ח  ח נֹכַ ה ַהְמנֹר  ת א   ְו י לתלמידז רומ ן. ַהֻּׁשְל
 להשפיעם העשירים ה ם יהיו הם חכמי

 יהיה  וי וגשמי, רוחנלהם שפע 
 )אמרי יוסף( לתמוך בו.

 

בפנים נגד היצר יהיה קשה כארז וכלפי אחרים 
 יהיה רך כזהב

ּנוּ  ים לֹא ָיֻסרּו ִמּמֶּ ּדִ יּו ַהּבַ ֹעת ָהָאֹרן ִיהְּ ַטּבְּ  .ּבְּ
למה דוקא בבדי הארון נצטוו שלא  להבין הטעם

יסורו, כי הבדים יש בהם רמז גדול לעבודת ה', 
שהבדים מבפנים הם עץ ארז, לרמז שבמלחמת יצרו 
שבתוך לבו של אדם צריך להיות קשה ועז, כמו נמר 
שהוא חצוף ומעיז להלחם אף עם חיות גדולות 
וחזקות ממנו. אך כל זה רק בתוך לבו, אבל מבחוץ 

ם אחרים אמרו חז"ל 'לעולם יהא אדם רך כלפי אנשי

היו הבדים מבחוץ ש וכמכקנה ואל יהא קשה כארז, 
מצופים זהב טהור, שכידוע הוא רך ביותר. ולכן 
נצטוו לבל יסורו הבדים מן הארון, כי כדי ללכת 

עליו לזכור חלק זה שבתוך לבו יהיה  ,בדרך התורה
, אך אל ישכח שכלפי ה' קשה כארז במלחמת היצר

 חוץ לא ישכח להיות רך כזהב.
 (אברהם חיים מזלאטשובה"ק רבי להראורח לחיים ) 

 

ע ָהֱאמּוָנה  ּיְֻּקּבַּ ֶׁ ֵדי ש  ָרֵאל ּכְ ש ְ ה ְליִּ ֶׁ ּבּור ֹמש  ּדִּ
ם ְלעֹוָלם ּבָ לִּ  ּבְ

ל ָראֵּ י ִיש ְּ נֵּ ר ֶאל ב ְּ ֵּ ב  ךְ  .ד ַּ רֶּ יעְְַַהד ֶּ ַהג ִּ נְ ְל  ֱאמו  ֵלמְ הְלֶּ הְש  

ֹורְֵ ב  ְב ַ רו ךְ א ְהוְ ְב   יא, ְהִּ ֵדיא ְי  יְַעל יקִּ ד ִּ ְַהצ ַ וְֹם ד  ב ַ ר,ְש ֶּ

י רֹואִּ ש ֶּ יצְַםְכ   ֵ צוְֹדְכ  ר  יןְש ֶּ ֵרא  ְי  זְֹהְו מְַהְה',ְעֹוש ְֶּו ג  י ִּ רְש ֶּ

ֹיאמְַ ְו  יר ד ִּ ְַהצ ַ ַקי ְֵק ת  ְיִּ מְַם, צ  ְנִּ קְַד ת  נִּ ְו  וְֹע ב  לִּ ינְְַב   חִּ תְב  

נְ  ְֱאמו  ֵלמְ ה יהְש   ַהֲאמִּ ְל  ְב ְַן יה' ד  ַבֲעב  ְו  ְזְְֶַּאךְ ו. הְֱאמו נְ ה

ֵדי ְי  י ְ ְַעל אִּ ְר  ֵאיה, ְש ֶּ הְ ן וְ ְל  י  ְקִּ זְ ם ְח  דְֵק. ְכ   ב ְַי י ֻּק  עְש ֶּ

נְ  ֱאמו  ל ְֵהְה  תְֵבְב ַ י  קו עְַדְכ   ֹחזְְֶַּהת   ֹקְב   ל  וְֹאְש ֶּ מ  עֹולְ טְת ִּ ם,ְל 
יךְ  רִּ מֹועְְַצ  ש   יְלִּ ד ִּ יקְֵמַהצ ַ רִּ ו  ב  יםְד ִּ דֹוש ִּ יםְק  אִּ ֹוצ  ל ְֵםְַהי  בְמִּ

י ד ִּ יקְַהצ ַ סִּ נ  כ  נִּ ב ְ םְו  לִּ אְֵלְש ְֶּםְב   ר  ש   ֵניהְֶּלְיִּ ז  א  כְֵםְ.ו ב  יְ ןְו  הְה 

יאְַ יצִּ ְב ִּ ַריְִּת צ  ְמִּ ְ ם, ל  חִּ ת  ב ִּ ְש ֶּ יְ ה ְה  הְֶּה ְל  ינְַם חִּ ְב   י ְ ת אִּ ה,ְר 

אוְ  ר  אֹותוְֹתְאְְֶּש ֶּ יתְה  תִּ ֹופ  ַהמ  ַהי ְ םְו  קְ דְו  ש ְ רְֲאש ְֶּהְַהֲחז  הְע 

ְֹמש ְֶּ ֵעינְֵה ְל  ְ י ְכ  אְֵל ר  ש   ְיִּ דְְֵַאךְ ל, ְכ   נְ י ֱאמו  ְה  ע ב ַ י ֻּק  הְש ֶּ

ב ְ  לִּ ְב   עֹולְ ם ְל  מְַם ְא  ב ְ ר ְַהק   ֹמש ְֶּ"ה ְל  ה

יְ ר  ו  ב  ד ִּ יוְש ֶּ דֹוש ִּ יםְַהק   אִּ ֹצ  ְַהל ְֵןְמְִּםְַהי  יסוְ ב, נִּ ְַיכ 

לְֶּ אְֵלְכ ְ בְב   ר  ש   ֹקְֶּלְיִּ ינְַףְת  חִּ נְ תְב   ְה.ֱאמו 

יש לדקדק על לשון "ויקחו לי",  .ְוִיְקחּו ִלי ְתרּוָמה
היה לו לכתוב 'ויתנו לי'. ויש לתרץ דהנה 
להקב"ה לא שייך נתינה כי הרי הכל שלו שנאמר 
"לי הכסף ולי הזהב נאם ה'". אבל חז"ל הקשו 

ין הפסוקים, כתוב אחד אומר "לה' סתירה ב
הארץ ומלואה", וכתוב אחד אומר "והארץ נתן 
לבני אדם", ומתרצים לא קשיא כאן קודם ברכה 

 -נאמר לה' הארץ ומלואה,  וכאן לאחר ברכה  -
נאמר והארץ נתן לבני אדם. נמצאת אומר 
שהצדיקים שמודים לה' על ממונם ומקיימים 

ממונם ניתן להם. מה שאין כן  בהם רצון ה',

 יוסף שיפראהרן ארנסטר;  יחזקאלחיים מאיר פרנקל;  תלמידים שהביאו חומר לגליון:



 

חם ועוצם ידם עשה ורשעים אשר חושבים שכ
אין להם משלהם כלום. וזה מה להם את החיל, 

שאמר להם הקב"ה, קודם כל "ויקחו" שיהיו 
קונים לעצמם את הכסף והזהב  על ידי מעשיהם 
הטובים, ואחר כך יוכלו לתת "לי תרומה" 

 (חת"ס -)תורת משה  משלהם.

בשעה "איתא בתנא דבי אליהו  .ִלי ְתרּוָמהְוִיְקחּו 
אמר להם הקב"ה  'נעשה ונשמע'שאמרו ישראל 

 ריך ביאור מה ענין זה לזה,וצ ."'ויקחו לי תרומה'
דהמלאכים טענו להקב"ה  ראואפשר לפרש דבגמ

להם את התורה ולא לישראל, והסבירו שם שיתן 
 יינודה, מדין בר מצרא שטענתם היתההמפרשים 

למכור לשכנו שאם אדם רוצה למכור שדהו צריך 
 הקרוב אם רוצה לקנותו, ואמרו המלאכים
דמאחר שהתורה גנוזה בגנזי מרומים ראוי 
להינתן ליושבי מרום שהם מצרינן לה ולא 

יש כאשר שן למא אולם קיי .להורידה לארץ
לא שייך דינא דבר מצרא, ובזה היה הפסד למוכר 

כי הם אין להם  להשיב לטענתם של המלאכים,
כסף וזהב לתרום עבור משכן ה', מה שאין 
ישראל אם יקבלו התורה יכולים לתרום, לכן 

לכן במקום פסידא לא שייך דינא דבר מצרא. 
טענו כשאמרו ישראל נעשה ונשמע, והמלאכים 

הקב"ה "ויקחו לי ענה להם טענת בר מצרא 
, תרומה" שישראל יפרישו ממון לשמו ית'

דא למוכר אם יתן התורה ממילא יהיה פסי
  )קדושת ציון(  למלאכים.

רש"י: 'לי לשמי'. אפשר כתב  .ְוִיְקחּו ִלי ְתרּוָמה
לפרש כוונת רש"י, דהוקשה לו למה לא כתב 
'ויתנו לי תרומה', לכן בא לתרץ דהנה כתוב 

נתינת צדקה נעשה יחוד  בספרי המקובלים דבעת
של שם ה', שהמטבע של צדקה הוא כנגד אות י', 
כף ידו של הנותן )שבו חמש אצבעות( הוא כנגד 
אות ה' ראשונה, זרועו של הנותן שהוא מושיטו 
אל העני הוא כנגד אות ו', וכף ידו של העני 
המקבל הוא כנגד אות ה' אחרונה. והנה בודאי 

המעשה לשם שהיחוד נעשה על ידי שעושים 
שמים, ומצד הנותן יותר פשוט לעשותו לשם 
שמים כי בכוונתו לקיים המצוה, אבל כדי 
שיושלם היחוד צריך שגם כוונת המקבל יהיה 
לשם שמים. לכן אמר הכתוב "ויקחו לי תרומה", 
ומבאר רש"י שלכך נאמר על הלוקח "ויקחו", כי 

גם הוא צריך לקבל לשם שמים, ואז 'לשמי' 
 .וי"הד של שם היושלם היחו

 (בשם הרבי ר' זושאאמרי פנחס ) 

 היה פעם אחתהרי"ם דושי החיהגאון בעל 
ושמע ת מדרש אחד לבישם  כנסנ ,לאנדבדייטש

בפסוק רש"י רוש פישהקשה על אחד בעל דרשן 
ה   ר ַאָתה ָמְראֶׁ ּוְרֵאה ַוֲעֵשה ְבַתְבִניָתם ֲאשֶׁ

המנורה, והראה לו , שנתקשה משה במעשה ָבָהר
היה צריך למה הקב"ה מנורה של אש, והקשה 

 .לא הראה לו של מתכתלהראות מנורה של אש, ו
של הנתינה צריכה להיות אמר שענה הבעל דרשן ו

. החידושי הרי"מ נתפעל מאוד בהתלהבות - אש
וסיפר זאת לפני רבו הקדוש  מהווארט הזה,

כן תורת אמת כזו, מהיאותו: ושאל  ,מקאצק זי"ע
, השיבו הרבי בעל דרשן דייטשבא לפיו של 

מקאצק זי"ע מחמת שבמקומם מהדרין ומחשבין 
מאוד מצות הכנסת אורחים, משום זה נפל תורה 

 .זו לפיו

 מ
כל תלמיד חכם שאין תוכו כברו אמרו חז"ל: 

, ולמדו חכםאינו תלמיד ]=פנימיותו כחיצוניותו[ 
ּנּו ָזָהבִמַבִית ּוִמחּוץ זאת מהפסוק:  ,   ְתַצפֶׁ

פעם אחת היה שמבפנים צריך להיות כמו מבחוץ. 
מיד חכם, אחד שהיה נראה כאדם מכובד ותל

שהיה צריך לחתן את בתו, הלך לרב העיר לבקש 
המלצה כדי שיתמכו בו אנשים ויתנו לו כסף. הרב 

וידע שרק מבחוץ הוא אדם מכובד שהכירו היטב 
 והוסיף  לו המלצהאבל מתוכו כלי ריק הוא, כתב 

בסוף הוסיף את המילים: 'אילו היה בימי אלישע לא 
 המלצה זו,נהנה מאד מ היה השמן נפסק'. האיש

לדרכו לחזר בעיירות ולקבץ שמח וטוב לב יצא ו
הראה את כתב אחת והגיע לעיר כש מעות.

לשחוק, הרב , התחיל ההמלצה למרא דאתרא
והסביר לבני ביתו את כוונת אותו רק בעל 

אל בית אלמנתו של אלישע כשבא ש ההמלצה,
עובדיה הנביא, ולא היה לה אלא כלי קטן עם שמן, 

אמר לה מנה הרבה כלים, כשילא מומועשה לה נס 
רצה נפסק השמן. הרב בנה שנגמרו הכלים הריקים 

לרמוז שאדם 'מכובד' זה אילו היה בימי אלישע היה 
 עוד כלי ריק ולא היה השמן נפסק...



 

ֶנֶסת ָהֲאִר" ית כְּ ָפַרִדי יבֵּ  (ב) ַהסְּ
ֶנֶסת כְּ ית הַּ ת בֵּ מַּ  בִּ

ֶנֶסת  ית ַהכְּ ַצע בֵּ ֶאמְּ ּה בְּ הָּ בְּ ַמת ֶאֶבן ֶשגָּ עֹוֶמֶדת בִּ
ם דָּ קֹוַמת אָּ ים, כְּ נִּ ַין ֲאבָּ נְּ י בִּ ה עֹוֶמֶדת ַעל ַגבֵּ ימָּ , ַהבִּ

ה יאָּ רִּ ַחן ַהקְּ לְּ ד שֻׁ ה עֹומֵּ לָּ ַמעְּ  .ּולְּ
ּתֹוָרה ים לַּ ים עֹולִּ ת ָהרֹועִּ עַּ בְּ  שִּ

קֹומֹות  מְּ ין בִּ ה זֹו ַמה ֶשאֵּ ימָּ בִּ ש בְּ ד יֵּ חָּ יֻׁ ּדּוש מְּ חִּ
ים רִּ ן ֶשעָּ , ֲאחֵּ ים ֶשֹּלא מִּ רּואִּ ה קְּ עָּ בְּ ה שִּ ּה ַלּתֹורָּ לּו בָּ

ם ַהֶזה עֹולָּ  .הָּ
ֲארִּ  י הָּ חֵּ בְּ ֶפר שִּ סֵּ ר בְּ ַספֵּ ֹכה מְּ ַרב "י: "וְּ ַמר הָּ ַפַעם אָּ

יזַ ] ֲארִּ ּנּויֹו ֶשל הָּ ה כִּ תָּ יְּ ְך הָּ יו"ל כָּ ידָּ מִּ י ַּתלְּ פִּ יֹום  [בְּ ים בְּ ידִּ מִּ ַלַּתלְּ
ית  בֵּ רּו בְּ ַדבְּ יֶכם ֶשֹּלא תְּ לּו ֲעלֵּ ַקבְּ ם ּתְּ ת קֹוֶדש, אִּ ַשבָּ
ֹלא  ֶנֶסת, וְּ ית ַהכְּ יַאת בֵּ צִּ ית ַעד ַאַחר יְּ ַשֲחרִּ ֶנֶסת בְּ ַהכְּ
י  י ֲאנִּ אּו, כִּ רְּ ל ַמה ֶשּתִּ כָּ חֹוק מִּ שְּ יו בִּ ֶכם פִּ ד מִּ א ֶאחָּ ַמלֵּ יְּ

ֶכם ַה  מָּ ל עִּ ַפלֵּ ה ֶאתְּ ֶפר ּתֹורָּ א ַלסֵּ רָּ ֶאקְּ ה וְּ בָּ י ַהּתֵּ נֵּ פְּ ּיֹום לִּ
נּו  אמֹר ֲאַנחְּ ים לֵּ ידִּ מִּ יבּו ַהַּתלְּ שִּ הֵּ ים. וְּ ה רֹועִּ עָּ בְּ ַהּׁשִּ

נּו ּוָּנּו ֲאדֹונֵּ ל ֲאֶשר צִּ ה כָּ חָּ מְּ שִּ ים בְּ לִּ ַקבְּ ֶהם,  .מְּ ַמר לָּ אָּ וְּ
ֶיה ֶנֱעַנש ַעל  הְּ ֶכם יִּ ד מִּ רּוַח ַהקֶֹדש ֶשֶאחָּ י בְּ רֹוֶאה ֲאנִּ

אֹדֶש  ירּו בֹו מְּ צִּ פְּ ם הִּ הֵּ ֹחק, וְּ שְּ ֶהם] ּיִּ ֶאה לָּ י ַירְּ כִּ ילּו הָּ , [ֶשֲאפִּ
ם.  צֹונָּ ה ֶאת רְּ שָּ  ַעד ֶשעָּ

אּו" א  ּובָּ ן, ּובָּ ֹכהֵּ א ֶאת ַאֲהרֹן לְּ רָּ קָּ ֶנֶסת, וְּ ית ַהכְּ בֵּ לְּ
ן] ה ֶשלֹו [ַאֲהרֹן ַהכֹהֵּ שָּ רָּ מֹו ַהפָּ ַעצְּ א בְּ רָּ קָּ ַמר  ,וְּ אָּ וְּ

                                                      
ת  1 ד אֶׁ ה ָשרַּ ת זֶׁ סֶׁ ֵבית ְכנֶׁ ְבנּו ְבָטעּות שֶׁ ּקֹוֵדם ָכתַּ ֲאָמר הַּ מַּ בַּ

ה ָנכֹון, ְרִעידֹות ָהֲאָדָמה ְך ֵאין זֶׁ  .אַּ
ְשָון  2 ֵאְרָעה ְבט' חֶׁ ת ָהְיָתה ְבאֹוָתּה ָשָנה תק"ך, שֶׁ פֶׁ ּוְרִעיָדה נֹוסֶׁ

 .ְבו' ִכְסֵלו

ה לָּ חִּ תְּ ה בִּ כָּ רָּ קֹום  ַהבְּ מָּ ן מֶֹשה בְּ כֵּ ים ]ּוַבסֹוף. וְּ אִּ ֶשקֹורְּ

י[לְּ  וִּ ַלְך לֹו ,לֵּ הָּ כֹות וְּ רָּ ַמר ַהבְּ אָּ ה ֶשלֹו וְּ שָּ רָּ א ַהפָּ רָּ קָּ  .וְּ
אּו  רְּ יק קָּ ף ַהַצּדִּ ן יֹוסֵּ כֵּ ַיֲעקֹב. וְּ ק וְּ חָּ צְּ ם יִּ הָּ רָּ ן ַאבְּ כֵּ וְּ

ַשי ד ֶבן יִּ וִּ דָּ א לְּ רָּ י קָּ יעִּ בִּ שְּ לִּ י, וְּ ּׁשִּ יֹות שִּ הְּ  .לִּ
ה ַמ  יָּ הָּ ר וְּ כֵּ ַכרְּ ז ּומְּ ַפזֵּ ק מְּ ַשחֵּ ד ּומְּ ַרקֵּ מֹו מְּ ֶאה ַעצְּ רְּ

ית  רִּ י ֲארֹון בְּ נֵּ פְּ ל עֹוז לִּ כָּ יל הבְּ עִּ פֹוד ּומְּ גּור אֵּ הּוא חָּ ', וְּ
יו נָּ תְּ  ..."ַבד ַעל מָּ

ה"." נָּ ּה שָּ אֹותָּ ת בְּ מֵּ ַחק ֶנֱעַנש וָּ ד ֶשּׂשָּ יד ֶאחָּ מִּ  ַּתלְּ
ידֹות ָהֲאָדָמה עִּ רְּ  1בִּ

ה  מָּ ֲאדָּ יַדת הָּ עִּ רְּ הבִּ אשֹונָּ רִּ דֹול  2הָּ ֶלק גָּ ַרב חֵּ ֶנחְּ
ֶנֶסת ית ַהכְּ בֵּ ַצד , מִּ ן ַהַגג בְּ ַעט מִּ ה ּומְּ ימָּ ּה ַהבִּ ֲארּו בָּ שְּ נִּ וְּ

ה.  יסָּ נִּ ַיד ֶפַתח ַהכְּ פֹון לְּ  צָּ
ַפת צְּ יץ בִּ ַזאֶלעשִּ ה מִּ חָּ מְּ י שִּ ר ַרבִּ קֵּ ֶשבִּ ַנת  כְּ שְּ בִּ

ןתקכ"ה,  ַתקֵּ ילּו לְּ חִּ תְּ ז הִּ ר ֶשאָּ ַספֵּ ית  הּוא מְּ ֶאת בֵּ
ֶנֶסת  .ַהכְּ

ר ַספֵּ ל , עֹוד הּוא מְּ ַפלֵּ תְּ ה מִּ יָּ ת הָּ י ַשבָּ אֵּ ל מֹוצָּ כָּ ֶשבְּ
ים ַנזִּ כְּ ַאשְּ ם הָּ ית עִּ בִּ ם ַערְּ  .שָּ

ה ַה  מָּ ֲאדָּ יַדת הָּ עִּ רְּ הּׁשְּ בִּ ּיָּ ֶנֶסת,   3נִּ ית ַהכְּ ַרב שּוב בֵּ חָּ
ה  נָּ בְּ ְך נִּ ַאַחר כָּ
רּוַמת  ּתְּ ש מִּ דָּ חָּ מֵּ
י  יב ַרבִּ דִּ יר ַהּנָּ בִּ ַהגְּ

ס  יטְּ ק גּואִּ חָּ צְּ  ל"זיִּ
ט  ייֶעסְּ רֵּ טְּ ה(מִּ יָּ יַטלְּ  )אִּ

ה  דֵּ ֶפר "שְּ ר סֵּ ַחבֵּ מְּ
ק" חָּ צְּ  .4יִּ

שּו  ה עָּ ּיָּ נִּ אֹותֹו בְּ בְּ
ים דִּ חָּ יֻׁ ים מְּ זּוקִּ , לֹו חִּ

כּו אֹותֹו מִּ  מְּ ּתָּ ַבחּוץ וְּ
י  דֵּ ב ַעל יְּ ַצד ַמֲערָּ בְּ

ר.  יֹותֵּ ים בְּ בִּ חָּ ים רְּ ה ַעמּודִּ עָּ בָּ  ַארְּ

 /ָקְדׁשֹו  ְמקֹום '
ית ַהַחִיים ַעל בֵּ ָצא מֵּ ֶנֶסת ִנמְּ ית ַהכְּ בּול , בֵּ ִבגְּ

ַלב ֶרסְּ ַית בְּ חֹוב ָהֲאִר , ִקרְּ סֹוף רְּ י , "יבְּ נֵּ ַעט ִלפְּ מְּ
ית ִכּוּון בֵּ דֹות לְּ גֹות ַהיֹורְּ רֵּ ֶוה  ַהַמדְּ ַהַחִיים ּוִמקְּ

 ."לזַ יָהֲאִר 

ֵאְרָעה ְבכ 3 ל תקצ"ז ]ֵטֵבת "ד שֶׁ ֵבנּוְבָיָמיו שֶׁ ָּקדֹוש רַּ  הַּ
ְווִריְטש  [.ֵמאַּ

ְשרּותֹור ִסּפּו 4 ִּפְלִאי ִהְתעַּ ֲאָמ ה ְראּויָ ת הַּ ן ֲחזֹוד ְועֹוד, ִנְפָר ר ְלמַּ
מֹוֵע   ד.לַּ
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