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ל ־ְוִיְקחוּ  רּוָמה ֵמֵאת ּכָ ְקחּו ֶאת ־ ִלי ּתְ ֶבּנּו ִלּבֹו ּתִ ר ִיּדְ רּוָמִתי ־ִאיׁש ֲאׁשֶ    )כה, ב(ּתְ

י  ִריְסק   ּדֹב   ף ֵס יוֹ   ַרּבִ " אֹוֵמר  ָהָיה   ִמּבְ ְצָדָקה :  ",  לכֹּ   לִמכֹּ   ל כֹּ בַּ   ִלְהיֹות  ָצִריךְ   ּבִ
יר תְלכַ   -"  לכֹּ בַּ : " ְוִהְסּבִ ל   ִעם   ָלֶלֶכת   ָצִריךְ ,  ְצָדָקה  ְוֶלֱאסֹף  ַרְגַלִים  ּתֵ ּמּוָכן   ִמי   ּכָ   ׁשֶ

יד  ָאָדםלָ   ְוֵאין ,  ָכךְ לְ  בֹודוֹ   ַ&ל  ְלַהְקּפִ " ּכְ ל  ְנָדָבה  ת ַקַח לָ   ֵיׁש   -"  לִמכֹּ .    ָאָדם   ִמּכָ
ִציִצּיֹוָתיו ק ּדֹ בְ לִ   ְוֵאין ל - " ל כֹּ "   .ּבְ ִהיא  ְנָדָבה  ּכָ ה, ת ָלַקַח   ֵיׁש   ׁשֶ   .  ָלה וֹ ְגדכִּ   ְקַטּנָ

�  

ֶה  דֹול ֶאל  ּגָ יר  א ְיהּוִדי ָ&ׁשִ ַ&ם ַאַחת ּבָ ים' ּפַ ַחּיִ י: " ְוָאַמר  'ָחֵפץ  "ה  ,  ַרּבִ ּבָ ר  זַ ָ& ַהּקָ
ְוִה  בְּ ּתִ ְח ְצלַ ִלי  דֹולׂשַ ַמֲ& י  ּגָ יר  ָ&ׁשִ ַוֲאִני  ָח ,  י  ְנָין  ּבִ ִלְבנֹות  ְרצֹוִני  יָבה  ָד ּבִ ַלְיׁשִ ׁש 
י ַכְסּפִ ֶאָחד,  ּבְ ְתַנאי  ּבִ ּתִ ,  אּוָלם  יָבה  ַהְיׁשִ ׁשֶ ֲאִני  ׁש  ִמי רֵ ּקָ ְמַבּקֵ ׁשְ ַ&ל  ָנְתָך  " .  " א  ּוָ ּכַ
יב ֶה ,  " ְרצּוָיה ים ' ֵהׁשִ ַחּיִ ְתךָ ָ&ֵת אּוָלם ֵאין ֲאִני ָיכֹול ְלֵה " ,  'ָחֵפץ  ׁשָ ּום  ,  ר ְלַבּקָ ִמׁשּ

לְ  ֲאִני  רֹוֶצה  בְּ זַ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ֶאת  בִּ וָ צְ ִמ ּכֹות  ל  ׁשֶ זֹו  ֲחׁשּוָבה  יָבה יַ נְ ה  ַהְיׁשִ .  " ן 
ָהַרב,  " ַוֲהֵרי "  יְך  תּוב" ,  ִהְמׁשִ ּכָ ְך  ל' :  ּכָ ּכָ ר  ־ ֵמֵאת  ֲאׁשֶ ְקחּו  ִאיׁש  ּתִ ִלּבֹו  ֶבּנּו  ִיּדְ

רּוָמִתי ־ ֶאת ר ָיצְ כַּ ַלְמרֹות ׁשֶ ,  'ּתְ ְצַרִים ָיצְ ֲאׁשֶ ָרֵאל ִמּמִ ֵני ִיׂשְ דֹולאּו ּבְ ְרכּוׁש ּגָ ,  אּו ּבִ
יכָ  ּבִ ְוֶא ְלּת ְוָהָיה  ֶאָחד  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ןָח ֹו  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֶאת  ְלַבּדֹו  ִלְבנֹות  "האּוָלם  ,  ד  ּבָ   ַהּקָ

ם בְּ ּכֹות ֶאת ּכ1 זַ ָרָצה לְ  ְך , ה זוֹ וָ צְ ִמ ּלָ ּום ּכָ ה  ִמׁשּ יִּ ִצּוָ חוּ ׁשֶ ל ִאיׁש ֵמ '  ּקְ   .  '" ֵאת ּכָ
�  

ָ&ָלה   ִלְפֵני  י   ׁשֶ ַ&ל   לֹוִנים ִמּסְ   ַאְבָרָהם  ַרּבִ   קֹום ְמ   ֶאת  א לֵּ ְלַמ "  ָהֲ&בֹוָדה  ְיסֹוד "   ּבַ
ה  יַרבִּ   ,וֹ בּ ַר  ִרין  מֹש2ֶ ַהְנָהַגת   ,ִמּקּוּבְ ׁש ,  ַהֲחִסיִדים  ַדת ֲ&   ּבְ ּמֵ רֹאׁש   ׁשִ יָבה   ּכְ   ְיׁשִ

ְסלֹוִנים  ַ&ם.  ּבִ ּה   ׁשוֹ גָ ּפְ   ּפַ י,  ָהִעיר  לׁשֶ   ַרּבָ ָהָיה  ָחִריף  ילזִ יְ ַא   ַרּבִ ִדים   ׁשֶ ְתַנּגְ   ֵמַהּמִ
ת ,  ַהֲחִסיִדים  יְלַדְרכֵ  ְמִסּבַ ָנה.  ִמְצָוה  ּבִ יקצַּ ַה   ֶאל  ָהַרב  ּפָ ֵאָלה  ּדִ ׁשְ " ּבִ ,  את ּזֹ   הַמ : 

י  מֹול  ֶזה   ֲהלֹוא ?  ַאְבָרָהם   ַרּבִ יִרים  ָאנוּ   ם ְלׁשוֹ ׁשִ   ִמּתְ ָכל   ְלִאיׁש   אֹוְתךָ   ַמּכִ ָאר   ּכְ   ׁשְ
יםָהֲא  ְתא  ֶזה  ְוֵאיךְ ,  ָנׁשִ ְכּתָ   םוֹ ּפִ יקלְ   ֶנְהּפַ יב?  " ְלךָ   ִיְקְראוּ   ְוָקדֹוׁש   ַצּדִ יקצַּ ַה   ֵהׁשִ :  ּדִ

ֶלא  הּוָמ "  ּתֹוָרה  ִצינוּ ָמ   ֵכן  ֲהלֹוא ?  ַהּפֶ ִרי ,  ּבַ ל  ּכְ בּוָאה   ׁשֶ ׁשּוָטה  ּתְ   ְיהּוִדי   ּוָבא  ּפְ
ִר   ְוִהְפִריׁש  ם  ִיםַקבַּ   אוֹ   בַק   יֵמַהּכְ רוּ   ְלׁשֵ רּוָמה  אֹוָתּה   יתַנֲ&ׂשֵ   ,ָמהּתְ הוֹ ְקד  ּתְ ,  ׁשָ
הבִּ   ת לֶ כֶ ֱא נֶ וְ   ְוִלְטֵמִאים  ָזִרים לְ   ֲאסּוָרה ָ ׁשּ ן .  ְוָטֳהָרה  ְקד1 ִאיׁש   הּוא  ּכֵ ׁשּוט  ּבְ ,  ּפָ

ֵ&ָדה ׁשֶ ל  ּכְ ים  ְיהּוִדים  ׁשֶ ם  אֹותוֹ   ַמְפִריׁשִ ָ ְקד1   ְלׁשֵ י'  לוֹ   ְוקֹוְרִאים  הׁשּ   ְיֵדי   ַ&ל,  'ַרּבִ
ה ֱאֶמת   ָ&ָליו   ָחָלה   פוֹ ּגוּ   ֶזה  ַמֲ&ׂשֶ ָ ְקד1   ּבֶ יב  יל זִ יְ ַא   יַרבִּ   ךְ יֵּ ִח .  " ה ׁשּ " ְוֵהׁשִ   ֲהֵרי : 

ת  הנָ ׁשְ ִמ  ּתָ   ְוָקָטן  ׁשֹוֶטה  ׁש ֵר ֵח '  ִהיא  ְמֹפֶרׁשֶ רּוָמָתן   ֵאין מוּ ְר ׁשֶ רּוָמה  ּתְ     5'" ּתְ
�  

נֹוָרה  ה ַהּמְ יָ!ׂשֶ ה ּתֵ יָת ְמֹנַרת ָזָהב ָטהֹור ִמְקׁשָ    )ל, ה(כ ְוָ!ׂשִ
ֲאׁשֶ  ר   ר ּכַ ּקֵ י  ּבִ ַ&ם  'יץ זִ ְד וֹ ּמ ִמ   ְיִדיְדָיה   לאוּ ׁשָ   ַרּבִ ּפַ ֶאֶרץ  ָהִראׁשֹוָנה  ּבַ ָרֵאל   ּבְ   ִיׂשְ

ַנת ׁשְ ל ִה   ,ה" תרפ  ּבִ ׁש   .ל ֵא וּ ּמ ַס   טְר בֶּ ְר ֶה   ָהֶ&ְליֹון   ִציבַהנְּ   ל צֶ ֵא   ְלֵרָאיֹון  ְתַקּבֵ ּקֵ   ּבִ
ּנוּ  ִציב  ִמּמֶ ל  ַהּנְ ּדֵ ּתַ לֹום  ַלֲ&ׂשֹות   ְלִהׁשְ י  ְוַאְחדּות   ׁשָ   ֹותַהֲחֵרִדיּ   גֹות לָ ְפ ַהּמִ   ןּבֵ

ֹונֹות  ַלִים.  ַהׁשּ ירּוׁשָ ּבִ י  לוֹ   ָאַמר   ׁשֶ ְדָרׁש   מּוָבא:  ָהַרּבִ ּמִ ָאַמר  , ּבַ ׁשֶ בָּ ַה   ּכְ ה   ה" ּקָ   ְלמֹש2ֶ
יָת "  ל   ִרּבֹונוֹ "   לוֹ   ָאַמר   " ָטהֹור  ָזָהב  ְמֹנַרת   ְוָ&ׂשִ יַצד  ! עֹוָלם  ׁשֶ ה   ּכֵ   "? אֹוָתּה   ֶאֱ&ׂשֶ

י  ַ&ל  ְוַאף  ".הׂשֶ ָ& יּתֵ   הְקׁשָ ִמ "   לוֹ   ָאַמר ָ   ֵכן  ּפִ ה  הִנְתַקׁשּ ֶהְרָאה  ַ&ד  מֹש2ֶ   לוֹ   ׁשֶ
ל  ְמנֹוָרה ִליךְ   ּוְלַבּסֹוף,  ֵאׁש   ׁשֶ ָבִרים .  ְמנֹוָרה   ְוָיְצָאה  ָלֵאׁש   ָזָהב  ִהׁשְ   ְוַהּדְ

בָּ ַה ,  ַמְפִליִאים ַ&ְצמוֹ   ה " ּקָ יר   ּבְ ה  ַמְסּבִ ה,  ְלמֹש2ֶ ּמָ ִחיר ָהא1 נֹוָרה   ה ַמֲ&ׂשֵ   ֶאת , ּבְ   ַהּמְ
ה   א ְוהוּ  ֶ ּה   ִמְתַקׁשּ א?  ּבָ נֹוָרה  ֶאּלָ ֶזת   ַהּמְ ֶלת   ְמַרּמֶ   ה ְקׁשָ ִמ "   , ָהַאְחדּות   ֶאת   ּוְמַסּמֶ

ָ   ֶזהּובָ   ,ָהַאְחדּות   סֹוד  ִהיא"  הָ&ׂשֶ י ּתֵ  ה  הִנְתַקׁשּ ֵני.  מֹש2ֶ ֲ&ׂשֹות   ִמּפְ ּלַ   ַאְחדּות  ׁשֶ
ָרֵאל  ִיׂשְ ָבִרים  ִמן  ֵאינוֹ   ּבְ ים  ַהּדְ ּלִ יֹוֵתר   ַהּקַ י   ָנה ּפָ   ְוָאז.  ּבְ ִציב  ֶאל  ָהַרּבִ ַאל   ַהּנְ   ְוׁשָ

ֶ   הּוַמ "  ה ָהָיהׁשּ ה  ָקׁשֶ ׁש   ַמֲ&ָלתוֹ  הֹוד ,ְלמֹש2ֶ י ְמַבּקֵ ּנִ   5 "? ִמּמֶ
�  

  
  

רּוָמה  ּתְ ָאה    -  ב),  (כה  ְוִיְקחּו־ִלי  ּבָ רּוָמה  ּתְ ת  ָרׁשַ ּפָ
ִטים ּפָ ִמׁשְ ּנֹוֵתן  ,  ַאַחר  ׁשֶ ָאָדם  ׁשֶ אֹוָתנּו  ד  ְלַלּמֵ

ָלַדַ&ת  ָ&ָליו  רּוָמה  ׁשַ   ּתְ ָאֵכן  ֶסף  ַהּכֶ לֹו  יָּ ׁשֶ ְך 
ט ּפָ ֶצֶדק ּוְבִמׁשְ יַ& ֵאָליו ּבְ   (הרב מבריסק) .  ְוִהּגִ

�  

רּוָמהַה  ל    ּתְ ְתַקּבֵ ל  ֵמֵאת ּתִ ר   ִאיׁש   ּכָ ֶבּנוּ   ֲאׁשֶ .  ִלּבוֹ   ִיּדְ
הּוא  ֵנַדע  ְוֵאיךְ    ִיְפֶנה   הּוא  ִאם?  ֹוןָרצ בְּ   נֹוֵתן  ׁשֶ

חוּ ָאז , תוֹ ָמ זְ יָּ ִמ  ּקְ רּוָמִת  ֶאת   ּתִ   רבי יוסף קארו)  . (י ּתְ
�  

ים ּטִ ים  -  ה),  (כה  ַוֲ!ֵצי ׁשִ ּטִ בֹות  ׁשִ י ּתֵ ,  לֹום ׁשָ :  ָראׁשֵ
ן    .ִחיָלהְמ ,  ׁשּוָ&היְ ,  ֹוָבהט ּכָ ׁשְ ַהּמִ ִביאּו  ֵה ֲ&ֵצי 
ּלֹות ַה לְ  ג1 ָרֵאל ֶאת ַהּסְ   (דעת זקנים) .לוּ לָּ ִיׂשְ

�  

תֹוָכם  ׂשוּ ְוָ!  י ּבְ ַכְנּתִ ׁש ְוׁשָ י ְוׁשָ   -  )ח,  ה(כ  ִלי ִמְקּדָ   ַכְנּתִ
ָ&ַמד  ּמִ ז לַ ֶמ ֶר , י" ן תַכ ׁשָ אֹוִתּיֹות   ׁש ָהִראׁשֹון ׁשֶ ְקּדָ

ָנה  410=  י  " ת  י ,  ׁשָ ַכְנּתִ אֹוִתּיֹות    ְוׁשָ   י נִ ׁשֵ ְו ֵהם 
לַ ֶמ ֶר ,  כ" ת ת ּמִ ז  ָ&ַמד  ׁשֶ ִני  ֵ ַהׁשּ ׁש    420=  כ  " ְקּדָ

ָנה  תֹוָכם ְוׁשָ .  ׁשָ ּבְ י  תֹוכְ   -   ַכְנּתִ בָּ כֵ ּבְ ֵני  ׁשְ י  ּתֵ י 
ׁש  ְקּדָ   ) בעל הטורים( .ַהּמִ

�  

ָוֵחִצי   ַתִים  בּורֹות    -  י),  (כהַאּמָ ל ַאּמֹות ָהָארֹון ׁשְ ּכָ
ָהֵ&דּות  וְ ֵהן   ַהּתֹוָרה  יםלִ ְמַסּמְ לּוחֹות  י  ,  ֶאת  ּכִ

לִ  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ּה מֹ לְ ְלעֹוָלם  ּמָ ּת1 ַ&ד  ַהּתֹוָרה  ,  ד ֶאת 
א ַ&ד ַהֵחִצי וְ  יִעים ֶאּלָ   )פרדס יוסף(. ֵאין ַמּגִ

�  

ׁשְ  יָת  ִבים ָזָהבְוָ!ׂשִ ר' ּכְ ר'   ינֵ ׁשְ   -  )חי,  (כה  ַנִים    -   ִביםּכְ
ִגיַמְטִריָּ    (בעל הטורים). ַיֲ!ֹקב   ִיְצָחק  םָה ָר ְב ַא   הּבְ

�  

בֹות    -  כ),  (כה  ו־ָאִחי ל ֶא   ׁש ִאי   םּוְפֵניֶה  ּתֵ סֹוֵפי 
לֹום ב ַ&ל  וְ   רוֹ בֵ ד ֶאל ֲח ֵני ָהֶאָח ּפְ ׁשֶ כְּ ,  ׁשָ ֶאָחד חֹוׁשֵ

רֹר  , וֹ רבֵ ֲח  ׂשְ ּיִ ְבָטח ׁשֶ יֵניֶהםמ1 לֹום ּבֵ   ) פרפראות(.  ׁשָ
�  

ִנְקָרא   ה  ַהּקֶֹדׁש ָלּמָ ְלׁשֹון    ֲארֹון  ׁשֹון  לְ ?  רֹון ָא ּבִ
ַהּתֹוָרה  ,  האֹוָר  ּה   ְמִאיָרהׁשֶ עֹוֵסק ּבָ   ) זוהר( . ְלִמי ׁשֶ

�  

ין  ִמ  ִביםַה ֵני  ׁשְ ּבֵ ר1 בֹות  ָר   -  ), כב(כה  ּכְ י ּתֵ האׁשֵ ,  מֹש)ֶ
ין ַה  ר ִעּמֹו ִמּבֵ ּבֵ "ה ּדִ ּבָ רוּ ַהּקָ   (בעל הטורים)   .ִביםּכְ
�  

ׁשֹון    ֲאָדִנים  -  )ו, יט(כַאְדֵני־ֶכֶסף   ָהיּו  ַאְך  ,  דֹוןָא ִמּלְ
ים ָרׁשִ ַהּקְ ַחת  ּתַ ִחים  ּנָ ֵדנוּ   ,מ1 ׁשֶ ּמִ ׁשֶ   ְלַלּמְ ים  ׂשִ ּמֵ י 

ֶאהַ&ְצמֹו ְלַמּטָ  ְהֶיה ָא סֹופ, ה ְוֵאינֹו ִמְתּגָ ּיִ .  דֹון ֹו ׁשֶ
�  

י   רָד ֲא  בֹות   ָראׁשֵ " ּתֵ " ֶאךָ ֹופְ ר  'ד  ִני ֲא :    אׁש רֹ ". 
ַאֲהָבה   ָה לוּ בְּ ּקִ ׁשֶ   ַהּתֹוָרה -  " ֶמת ֱא   ָבְרךָ ּדְ  ֲאָדר  ּבְ   . ּבַ

  

  ד' באדר תשפ"ג , תרומהפרשת     

  והנצחות לקבלת הגיליון  
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ְצַפת ִנים ּבִ   ֶלֶחם ַהּפָ

ל  ַמֲ&ָלָתּה   ַ&ל  ִנְפָלא  ִסּפּור ִמיָמה  ָהֱאמּוָנה  ׁשֶ א   יםִס נוּ ֲא ָה   ִמן  ֶאָחד  ַ&ל  ָפִריםּסְ בַּ   מּוָבא  ַהּתְ ּבָ   ׁשֶ
ִעיר   ְמגּוָריו  ֶאת   ְוָקַבע  לִמּפֹוְרטּוגַ  ַ&ם   .ת ַפ צְ   ַהּקֶֹדׁש   ּבְ נֵ   ֵמֶאָחד  ַמע ׁשָ ,  ַאַחת   ּפַ   תַפ צְ   ָהִעיר  י ֵמַרּבָ

ְדָר  ַרׁש ,  תוֹ ׁשָ ּבִ ּדָ ִנים  ם ֶח לֶ   ןיַ נְ ִע ֵמ   ׁשֶ ָהָיה   ַהּפָ ֵבית  ב רֵ ָק   ׁשֶ ׁש   ּבְ ְקּדָ י   ַהּמִ בַּ   ִמּדֵ בַּ   תׁשַ ׁשַ ֲאָנָחה    ְוָאַמר ,  ּתוֹ ּבְ ּבַ
ו"  ֲ&  ְוַ&ְכׁשָ ים   נֹוֵתינוּ ◌ׂ ו ּבַ ָבר ָלנוּ   ֵאין  ָהַרּבִ ֵדי מּוָכן ּדָ חּול  ּכְ ּיָ ַפע  ׁשֶ ֶ ם ַהׁשּ י  ַ&ל  ּגַ ְלּתִ   ". מּוָכן ַהּבִ

ַמע,  ִמּפֹוְרטּוַגל  סוּ נ ָא   אֹותוֹ  ָ ׁשּ ָבר  ֶאת   ׁשֶ ֹתם  ךְ לַ ָה ,  ַהּדָ ּתוֹ   ְוהֹוָרה  ְלֵביתוֹ   ְלָבבוֹ   ּבְ ָכל  ְלִאׁשְ ּבְ   יֹום   ׁשֶ
י ִ ׁשּ ִכין  ׁשִ י  לוֹ   ּתָ ּתֵ ַמח ,  םֶח לֶ   ת רוֹ כְּ כִּ   ׁשְ ּנ1   ִמּקֶ ָ&ִמים   13  הּפָ ׁשֶ לּוׁש .  ּפְ ּתָ ֵצק  ֶאת   ְוׁשֶ   ּוְבָכל   ָטֳהָרהבְּ   ַהּבָ
ְהֶיה,  ִיּפּוי  ִמיֵני ּיִ טֹוב  ָאפּוי  ְוׁשֶ ִית  ּנּורּתַ בַּ   ּבְ ּבַ ּבַ ת  אּוַלי ,  ה'  לֵהיכַ   ִלְפֵני  ְלַהְקִריבוֹ ָהָיה    רֹוֶצה   .ׁשֶ ֵ   ִיְתַ&ׁשּ

 .  ַהִהיא   הָהעֹולָ   ֶאת  ְויֹאַכל ָלּה ִויַקבְּ  לוֹ   ָהֱאלִֹקים

ר ׁש   ְוַכֲאׁשֶ ּקֵ ךְ ,  ּבִ ָתה  ּכָ ּתוֹ   לוֹ   ָ&ׂשְ ָכל,  ְוָכךְ .  ִאׁשְ י  יֹום  ּבְ ִ ׁשּ י   ןאֹוָת   ֶאת   לֹוֵקַח   סוּ נ ָא   אֹותוֹ   ָהָיה  ׁשִ ּתֵ   ׁשְ
ֶחם  ת רוֹ כְּ כִּ  ל,  ַהּקֶֹדׁש   ֲארֹון  ִלְפֵני,  ת ֶס נֶ כְּ ַה   ְלֵבית   ןּוֵמִביָא   ַהּלֶ ּלֵ ןּוִמ   ּוִמְתּפַ ַר   ה'  ִלְפֵני  ְתַחּנֵ   ךְ ִיְתּבָ

ֵלם ַקּבְ ּיְ ָרצֹון  ׁשֶ ַ יב1 וִ   לוֹ   ב ַר ֱ& יֶ   ,אֹוָתם  יֹאַכל   ,ּבְ ן  רבֵּ ַד ְמ   ָהָיה  ֶזה בָ   ֹוֵצאיּ כַ וְ ,  לוֹ   ם ׂשּ ֵבן   ּוִמְתַחּנֵ   אּטֵ ַח ְת ּמִ ַה   ּכְ
ֶחם ֶאת   . ְלַבּסֹוף ֵהִניַח ָאִביו לְ   .לוֹ   ךְ לַ ְוָה  ַהּלֶ

ית   ׁש ּמַ ׁשַ  ֶנֶסת   ּבֵ ִה ,  ַהּכְ יַ& ׁשֶ יֹום  ּגִ י  ּבְ ִ ׁשּ ית   ֶאת  ר ּדֵ ְלַס   ׁשִ ֶנֶסת   ּבֵ י  ְוִנְתַקל ,  ַהּכְ ּתֵ ׁשְ   ם ֶח לֶ   תרוֹ כְּ כִּ   ּבִ
ִחים ּבָ ַמח,  ְמׁש1 ָכל,  ּוֵמָאז  .םּוְלָקָח   ִציָאהּמְ ַה   ַ&ל  ׂשָ י  יֹום  ּבְ ִ ׁשּ יַ&   היָ ָה ,  ׁשִ ֶנֶסת  ְלֵבית   ַמּגִ   ֶאת  ְולֹוֵקַח   ַהּכְ

ֶחם ִלי  ,ַהּלֶ ה ִמּבְ ִריׁשָ אוּ   ֵמֵהיָכן ָרהַוֲחִקי ּדְ ַמח  ָאַכל, ִביָאםֵה  ּוִמי ּבָ ֶהם  ְוׂשָ ִציר  ּבָ ּקָ ְמַחת ּבַ ׂשִ  .ּכְ

ַ&ת  ׁשְ ת   ּבִ ִפּלַ ֶנֶסת   ְלֵבית   ָרץ  ה'  ְיֵרא  סוּ נ ָא   אֹותוֹ   היָ ָה ,  ַ&ְרִבית   ּתְ לוּ   ַהּכְ ּכֵ   ְוֵכיָון   .ַהּקֶֹדׁש   רֹון ֲא בַּ   ִמְסּתַ
ּלֹא  ֶחם  ֶאת  םׁשָ   אמֹוצֵ   ָהָיה  ׁשֶ ְמָחה   ַח ֵמ ׂשָ   ה יָ ָה ,  ַהּלֶ דֹוָלה  ׂשִ ה  ּגְ ִלּבוֹ   ְוַרּבָ ּתוֹ   ְוָאַמר   ךְ לַ ְוָה ,  ּבְ   ְלִאׁשְ

ַבח"  ֶ ַר   ֵאללָ   ְוהֹוָדָאה  ַהׁשּ מוֹ   ךְ ִיְתּבָ י,  ׁשְ לִק   ּוְכָבר  ָ&ִני   תנוּ ֱ&   ה זָ בָּ   לֹא   ּכִ ֶחם  ּבֵ   ַאל   . ַחם  לוֹ כָ ֲא וַ   ַהּלֶ
ִלי ְ ְתַרׁשּ ֲהִרי  ם ָת יָּ ׂשִ ֲ& בַּ   ּתִ י  ,ְמֹאד  ְוִהּזָ ָיֵדינוּ   ְוֵאין  הֹוִאיל  ּכִ דוֹ   הּמֶ בַּ   ּבְ לֶּ   רֹוִאין  ְוָאנוּ ,  ְלַכּבְ   בֵר ָ&   ֶזה  םֶח ׁשֶ

ֶהם  רּוַח  תַנַח  לוֹ   ַלֲ&ׂשֹות   ָ&ֵלינוּ  חֹוָבה,  לוֹ   .ָמה  ְזַמן ֶזה בָּ  ּוַמְתִמיד  הֹוֵלךְ  סוּ נ ָא  אֹותוֹ  ְוָהָיה!"  ּבָ

ֶחם  ֶאת   ֵהִביא  סנוּ ָא ָה ׁשֶ   ,בַר   ְואֹותוֹ   ִמְקֶרה  ְוָקָרה  ,ַהּיֹום  ִהייְ וַ  י  ַ&ל  ַהּלֶ ה  ּפִ ָרׁשָ ַמע  ַהּדְ ָ ׁשּ ּנוּ   ׁשֶ ,  ִמּמֶ
יֹום  היָ ָה  י  ּבְ ִ ׁשּ ֵבית   ׁשִ ֶנֶסת   ּבְ יָמה  ַ&ל   ְוָ&ַמד  ַהּכְ ה  ֶאת   ְלָהִכין  ת ְמנָ   ַ&ל  ,ַהּבִ ָרׁשָ ָאמּור  ַהּדְ   ש2רֹ ְד לִ   ָהָיה  ׁשֶ
ת ׁשַ בְּ   ֳחָרת ּמָ לַ  ֵבית   ּבָ ה.  ת ֶס נֶ כְּ ַה   ּבְ א  ַההּוא  ָהִאיׁש   ְוִהּנֵ ֶחם  ִעם   ַהּטֹוב  ׁ◌גו ָה נְ ִמ כְּ   ּבָ   ֵהיַכל   ֶאל  ַרבָק ,  ַהּלֶ

ָבָריו  רּדֵ ְלַס   ְוִהְתִחיל  ַהּקֶֹדׁש  ָ   י לִ בְּ ,  הּוגנָּ כַּ   יוָת וֹ נּ ִח ְת וּ   ּדְ ׂשּ ם  ֵלב  םׁשֶ ּגַ   ֵמרֹב ,  םׁשָ   ִנְמָצא  ָהַרב  ׁשֶ
ְמָחה ַהִהְתַלֲהבּות  ִ ָהיוּ   ְוַהׂשּ ָהָיה  ֵ&ת בְּ   לוֹ   ׁשֶ ה  ןרוֹ וֹ דּ ַה  ֶאת ֵמִביא  ׁשֶ קֹום ִלְפֵני  ַהּזֶ  .ַהּמָ

יט,  ָהַרב ִהּבִ ַמע  ְוָרָאה  ׁשֶ ל  ֶאת   ְוׁשָ ֶ   ה ַמ   ּכָ ר  ָהִאיׁש ׁשּ ּבֵ ה  ּדִ   ְלאֹותוֹ   ָראָק   .ְמֹאד  ְוָכַ&ס  ִנְבַהל,  ְוָ&ׂשָ
"ה    ְוִכי ,  ׁשֹוֶטה:  לוֹ   ְוָאַמר,  ּבוֹ   ְוָגַ&ר   סוּ נ ָא  ּבָ אי ?  ְוׁשֹוֶתה  אֹוֵכל ַהּקָ ַ   ַוּדַ ֶחם   ֶאת   לֹוֵקַח   ׁש ּמָ ַהׁשּ ה ַה   ַהּלֶ   ּזֶ

בּוַ&   יִמּדֵ  ה,  ׁשָ ֱאלִֹקים  ְוָסבּור  ַמֲאִמין  ְוַאּתָ ָלםַהְמ   הּוא  ׁשֶ דֹול  ןָ&וֹ   ְוֶזה,  ַקּבְ ִמּיּות   ְלַיֵחס  ּגָ ׁשְ   ֹוֵרא בּ לַ   ּגַ
ַר  ֵאין,  ךְ ִיְתּבָ מּות   לוֹ   ׁשֶ ִמיַ&   ֶזהבָ   ֹוֵצאיּ כַ וְ .  ּגּוף   ְוֵאינוֹ   ַהּגּוף  ּדְ ָאְזָניו  ִהׁשְ ְבֵרי  עֹוד  ּבְ א   ַ&ד,  מּוָסר  ּדִ ּבָ   ׁשֶ

 ַ ְחָמִנּיֹותֶאת    תָלַקַח   גוֹ ָה נְ ִמ כְּ   ׁש ּמָ ַהׁשּ ָרָאה   ְוָהַרב .  ַהּלַ ׁשֶ ר   לוֹ   ְוָאַמר ,  לוֹ   ָקָרא   אֹותוֹ   ּכְ ה   ָלִאיׁש   'ַסּפֵ   ַהּזֶ
אָת   ַמּדּוַ&  בּוַ&   יִמּדֵ   לֹוֵקַח   ּוִמי,  ֵ&ת כָּ   ּבָ י  ֶאת  ׁשָ ּתֵ ֶחם   ׁשְ הּוא  ַהּלֶ ָכל  ֵמִביא  ָהָיה   ׁשֶ ִ ׁשִ   יֹום  ּבְ   הֹוָדה .  ' ! יׁשּ

 ַ     .ֹוׁש ב ְולֹא  ׁש ּמָ ַהׁשּ

ַמע  ָ ׁשּ ׁשֶ ָבִרים  ֶאת   סנוּ ָא ָה  ּכְ ׁש , ּוִמְתאֹוֵנן ּבֹוֶכה   ִהְתִחיל, ַהּדְ ְמַחל   ֵמָהַרב  ּוִבּקֵ ּיִ ָ&ה   לוֹ   ׁשֶ ּטָ   רּוׁש ּדְ בַּ  ׁשֶ
ּלוֹ  ב,  ׁשֶ ה  ְולֹא ִמְצָוה  ַלֲ&ׂשֹות   ְוָחׁשַ א  ָ&ׂשָ ָבָריו   ְלִפי  ֲ&ֵבָרה ֶאּלָ  . ּדְ

ֵדי  ּתֹוךְ  א,  םָת יָח ׂשִ   ּכְ ִליַח   ּבָ ָחד   ׁשָ דֹוׁש   י" ָהֲאִר   ֵמֵאת   ְמי1 דוְ ,  ַהּקָ ִלָפָניו ִמּיָ ָלבֹוא  ָהַרב  ֶאת  .  ִהְזִמין 
ר ֲאׁשֶ יַ&   ּכַ י,  ְלֵביְתךָ   ַצו" :  י" ָהֲאִר   לוֹ   ָאַמר,  ָהַרב  ִהּגִ ַמן  ָמָחר  ּכִ ּזְ ּבוֹ   ּבַ   תמוֹ ,  ִלְדרֹש2  ָאמּור  ָהִייָת   ׁשֶ
מּות  ךְ   ַ&ל  ְוהֹוִדיַ&   אָיצָ   זוֹ רַהכָּ   ּוְכָבר ,  ּתָ ָ בַּ   ּכָ   ◌ׁ לו ָא ׁשְ וּ ,  י" ָהֲאִר   י ֵר בְ ִמּדִ   ְמֹאד   ָהַרב  לַה ִנבְ !  " ַמִיםׁשּ
ַפַחד  ? " אִתי ּטָ ַח   הּוַמ  יִע ׁשְ ּפִ   הַמ " : ּבְ

י" :  י" ָהֲאִר   לוֹ   ָ&ָנה ַמְעּתִ ִפי,  ׁשָ ּלְ ְלּתָ   ׁשֶ ּטַ ּבִ ַח ַה   ֶאת   ׁשֶ ָהָיה  רּוַח   ת ּנַ ּום .  הּוא  ךְ וּ רבָּ   דֹוׁש ּקָ לַ   ׁשֶ   ִמׁשּ
ּיֹום ׁשֶ  ָחַרב  ּמִ ית  ׁשֶ זוֹ   רּוַח   תַנַח   עֹוָלםָה   ְלבֹוֵרא   ָהָיה  לֹא ,  ׁש ּדָ ְק ַהּמִ   ּבֵ מוֹ ,  ּכָ אֹוָתּה   ּכְ ָ&ה  ּבְ   ס נוּ ָא ָה ׁשֶ   ׁשָ

ה  י   ֵמִביא  ָהָיה  ִמּפֹוְרטּוַגל   ַהּזֶ ּתֵ ְתִמימּות ,  םֶח לֶ   תרוֹ כְּ כִּ   ׁשְ   ָהָיה   ְוָסבּור ,  ֵהיָכלוֹ   ִלְפֵני   םיבָ ִר ְק ַמ וּ ,  ִלּבוֹ   ּבִ
ָלם  ה'ׁשֶ   ּוְבָתִמים  ֶמתֱא בֶּ  ּנוּ   ִקּבְ ְלּתָ   ּוִבְגַלל .  ִמּמֶ ּטַ ּבִ   ׁשּום   ְוֵאין ,  ִמיָתה  ָ&ֶליךָ   ִנְגְזָרה ,  ִביָאםָה ִמלְּ   אֹותוֹ   ׁשֶ

ֶרךְ  ל  ּדֶ זֵ   ֶאת  ְלַבּטֵ  . " ָרהַהּגְ

ַתב,  ְלֵביתוֹ   ָהַרב   ָהַלךְ  ָאה  ּכָ יֹום ,  ֳחָרת ּמָ לַ וְ ,  ַצּוָ בַּ   ּבְ ָ&ה,  ׁש ֶד קֹ   תׁשַ ׁשָ ָא   ּבְ את  ָהָיה   ּור מ ׁשֶ   ֶאת  ָלׂשֵ
ָר  ר עֹוָלמוֹ  תי ְלבֵ   ר ַט פְ נִ ,  וֹ תׁשָ ּדְ ֲאׁשֶ  �                                    .ל" זַ  י " ָהֲאִר  יםִק ָהֱאלֹ  ִאיׁש  לוֹ  ָאַמר  ּכַ

 

 ְמאֹורֹות 

אֹון  יַהּגָ   ַ� "ִזי ַצְדָקה חּוִצין ַרּבִ
ֲאָדר תשכ"א   ַהִהּלּוָלא ְליֹום   א' ּבַ

  

אֹון ְפָלג  ּגָ ּתֹוָרה   מ1 ְלִמיֵדי  ּבַ  ַחי־ ִאיׁש ־ ןַהבֶּ   ִמּתַ
ְגּדַ   ַחְכֵמי  ּוֵמֲחׁשּוֵבי ְמֶחה   למֹוֵה .  דּבַ כִּ ,  מ1   יו לָ גְ ַר   ת ּתֵ ׁשֶ

ַחת  ְיָלִדים   ְלַהְכִניס ְנֵפי  ּתַ ִכיָנה   ּכַ ְ  ּתֹוָרה   ְוֵהִפיץ   ַהׁשּ
ים לָ  ַלִים   ָ&ָלה .  ַרּבִ ַנת  ִלירּוׁשָ ׁשְ ּה   ְוֵהִקים   ו"תרפ   ּבִ ּבָ

ית ֶנֶסת   ּבֵ ם   ּכְ ׁשֵ ֶמׁש "  ּבְ ן   ֵהן כִּ ".  ְצָדָקה   ׁשֶ ַדּיָ בֵ   ּכְ   ית ּבְ
ין ל  ַהּדִ י  יתַהֲחֵרִד   ָהֵ&ָדה   ׁשֶ ָפַרּדִ  ְלרֹאׁש   רּתַ כְ ְוה1   תַהּסְ
נֵ  ְבִלית ָהֵ&ָדה  יַרּבָ   .  ַהּבַ

ַ&ם  י  ֶהֱאִריךְ   ּפַ א  ןִצּיוֹ ־ ןבֶּ   ַרּבִ ַ&ס  תנוּ גְ בִּ   לאוּ ׁשָ ־ ַאּבָ  ַהּכַ
יר ֶאת  וְ  ָהָאָדם   ל"ֲחזַ   ְבֵריּדִ ִהְזּכִ ְוָקא  ִנְבַחן  ׁשֶ ַ&ת   ּדַ ׁשְ   ּבִ

יֹון   ִנְפָלא   ִסּפּור   יוָר ִלְדבָ   ִמיךְ ְס ְוִה .  ּכֹוֵ&ס  הּוא  ִאם   ִנּסָ
י  ִעם  ַ&ם ,  יןצִ חוּ   ָקה ְד צַ   ַרּבִ ּפַ   ל מוּ לָ   אֹותוֹ   ִהְזִמינוּ   ׁשֶ

ינֹוק ת  ּתִ ּבָ ׁשַ כּוַנת   ּבְ ׁשְ יּ   ּבִ ְלּפִ ַלִים   ֹותּתַ ירּוׁשָ ִרחּוק  ,ּבִ   ּבְ
ר יתוֹ   ִנּכָ ֶ&ֶרב   עֹוד.  ִמּבֵ ת  ּבְ ּבָ קֹום   ֶאל  ָנַסע  ׁשַ  ַהּמָ

יַח  יק   ֶאת   ם ׁשָ   ְוִהּנִ בַּ וּ ,  ָלה יַהּמִ   ּתִ  ָהַלךְ   קֶֹדׁש   תְבׁשַ
ַרְגָליו ךְ   ּבְ ֶמׁשֶ ִמימוֹ   ם יִ ַת ַ&ָ ׁשְ   ּבְ יַ&   ַ&ד  ת ּתְ ִהּגִ   ְלֵבית   ׁשֶ

  .  תֶס נֶ כְּ ַה 
ר ֲאׁשֶ יַ&   ּכַ ה   ם ׁשָ לְ   ִהּגִ ּלָ י  ,ּגִ יַ&   ּכִ גָּ   מֹוֵהל   ִהּגִ   ר ׁשֶ

ְסִמיכּות ינֹוק  ֶאת   לּוָמ   ָמקֹום   ּבִ   ָהַרב   ֵהִגיב   לֹא.  ַהּתִ
ׁש ,  ָמה וּ אְמ  ל  ְלַאֵחל  ִנּגַ ִ   יְלַבֲ&לֵ   טֹוב   ַמזָּ   ָחה ְמ ַהׂשּ

ן  רְלַאַח .  ְלֵביתוֹ   ְוָחַזר ַגׁש ,  ִמּכֵ ְלִמידוֹ   ֶאת  ּפָ  ְוָאַמר  ּתַ
"לוֹ  ּלֹא  ִלי  ֵמןֲא ַה :  י  ׁשֶ ַ&ְסּתִ   ",רְוִעּקָ   ללָ כְּ   ֶזה   ַ&ל  ּכָ

יֵמי  ָהָיה   ְוֶזה  ַרח  ְלַאַחר   ִזְקנּותוֹ   ּבִ ּטָ   ֹות בּ ַר   ּכֹה   ׁשֶ
ֶמׁשֶ  ַרְגָליו ֶאת תּתֵ ְוכִ  עֹות ךְ ּבְ ּכֹות ׁשָ   .  ֲאר1

ַדְרּכוֹ  ְלִה ּבְ ָנַהג  ּסֹות  ִרים ְלָה וּ   ְתּכֹוֵפף,    ִעם   ְנָיר  ּפִ
  .  אֹוָתן ּגֹוֵנז  ְוָהָיה  תִעְבִרּיוֹ  אֹוִתּיֹות

ַ!ת    יֹוִסיף ּדַ
המשכן   כלי  מנויים  מנורת בפרשתנו    וביניהם 

שבעת   דלקו  ובה  בקודש  שעמדה  הזהב 
פירוט  נובפרשת נרות.  ה  סדר  מלא    יש  על 

אך צורת הקנים אינה ברורה  המנורה,  עשיית  
  .  בעיגולאו  באלכסון  אם היו  

כשקניה   המנורה  את  ידו  בכתב  צייר  הרמב"ם 
. רבי  משוכים באלכסון, וכך גם דעתו של רש"י

כותב   הרמב"ם  בן  ון  התכו שאביו  אברהם 
נמשכים  הקנים  דווקא באלכסון ולא בעיגול: " 

ב  ראשה  לצד  מנורה  של  כמו  בגופה  יושר, 
שצייר אותה אבא מרי, לא בעיגול כמו שצייר  

  ". אותה זולתו 
בממצאים   נראים    ארכיאולוגייםמאידך,  רבים 

מעוגלים קנים  של  שער  ציורים  על  גם  וכך   ,
בבית   ירושלים  גלות  את  המנציח  טיטוס 

או  השני.  אדמו"ר    לםהמקדש  כ"ק 
מליובאוויטש זי"ע שלל לחלוטין את השיטה  

מעוגלים,  קנים  הממצאים    של  את  והסביר 
בלבד   חיקוי  היוו  שהם  בכך  הארכיאולוגיים 
הגדול,   הכהן  הדליק  עליה  המקורית  למנורה 
אלכסוניים   קנים  עם  בוודאות  היתה  שהיא 

  בלבד.  
המנורה   קני  היו  בגמרא,  ששת  רב  לדעת 

ו  רך  מזהב  אותם  עשויים  לכופף  אפשר  היה 
  מצד לצד, וכך היו הנרות מכוונים לאמצעי.  
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ים  ָהאֹור  ְבֵריִמּדִ  ה  ַ&לדֹוׁש  ַהּקָ  ַהַחּיִ ָרׁשָ   ַהּפָ
 

  

ל  ֵמֵאת יְּ   אּוַלי   -  ִאיׁש ־ ּכָ י   ,לֹוַמר   ןַכוֵּ ׁשֶ ִאיׁש   ּכִ   ּבָ
ּיֹוְדִעים הּוא   ּבוֹ   ׁשֶ ּפַ   ַיְכִניסּוהוּ   לֹא   ,ֵלב  ִדיבנְ   ׁשֶ ִמׁשְ   ט ּבְ
לוּ ַק יְּ   ה ַמ   ָלַדַ�ת  ַהַהֲ�ָרָכה  ּנוּ   ּבְ הּוא   ןיוָ כֵּ   ,ִמּמֶ ְחָזק  ׁשֶ   מ)

ּנוּ   ִיְקחוּ   ,ָנִדיב  ִלּבוֹ   יכִּ  ר   ֶאת   ִמּמֶ י  . ָיִביא   ֲאׁשֶ אי  ּכִ   ַוּדַ
ּיֹוֵדַ�  ה  ְצמוֹ ַ�   הּוא  ׁשֶ ּזֶ יק  זוֹ   ְוֶאת  ,ְיָכְלּתוֹ   הּוא  ׁשֶ   ַאְצּדִ
הּוא  רּוָמִתי   ׁשֶ אֹוְמרוֹ   ,ָלֵתת  ִריךְ ּצָ ַה   ּתְ רּוָמִתי   ֶאת  ּכְ .  ּתְ

ֵאיָנּה   ,לֹוַמר   ְרֶצה יִ   עֹוד  רּוָמִתי  תׁ◌וא ְר ּקָ ִל   ֲחׁשּוָבה   ׁשֶ   ּתְ
א ְדַבת   ַהּמּוָבא  ֶאּלָ   ֵמֵאת "  אֹוְמרוֹ   ְוהּוא,  ָהָאָדם  ֵלב  ִמּנִ
ר  ְקחוּ   ' וגוֹ   ֲאׁשֶ רּוָמִתי   ֶאת   ּתִ ֶ   ֲאָבל",  ּתְ ׂשּ (�   לֹא  ה ַהּמְ

רּוָמִתי '  ָאּה ָר ְק  א  ' ּתְ רּוָמה "  ֶאּלָ ְכִתיב   ",ּתְ   ִלי  ְוִיְקחוּ "  ּדִ
  ". רּוָמה ּתְ 

�  
י  ַכְנּתִ תֹוָכם  ְוׁשָ תֹוכוֹ '   ָאַמר   ְולֹא   -   ּבְ קֹום   לֹוַמר   ,'ּבְ ַהּמָ   ׁשֶ

ר  יׁשוּ   ֲאׁשֶ תֹוךְ   ִיְהֶיה  ְכנוֹ ְלׁשִ   ַיְקּדִ ֵני  ּבְ ָרֵאל  ּבְ   ,ִיׂשְ
יפוּ  ּקִ ּיַ ן  ׁשֶ ּכָ ׁשְ ָ�ה בְּ   ַהּמִ י  ,ְואּוַלי .  ְדָגִלים  ַאְרּבָ ָבִרים  ּכִ   ּדְ

ׁשּוָבה   ֵהם  ֵאּלוּ  ֶ   ה ַמ ְל   ּתְ קוּ ׁשּ ָרֵאל  ָחׁשְ ְראֹוָתם  ִיׂשְ ַהר   ּבִ   ּבְ
ָהָיה   י ינַ ִס  ף  הּוא   ךְ וּ ר בָּ   ׁשֶ ּקָ ִדְגֵלי   מ) ְלָאִכים   ּבְ   ְוהּוא  ַהּמַ

תֹוָכם  אֹות קוּ   ּבְ ן  ִלְהיֹות  ה בָ ֲה ַא   ְוָחׁשְ תֹוָכם  ּכֵ   ֶזהלָ וְ ,  ּבְ
ָאה  ׁשּוָבה   ּבָ   ׁש ּדָ ְק ִמ   ִלי   ְוָ�ׂשוּ "  ְוָאַמר   ִלּבֹות  ןֵח וֹ ִמבּ   ַהּתְ

ַכנְ  י ְוׁשָ מוֹ " ּתִ תֹוָכם ֵכן  ּכְ  . ּבְ

�  

ה  -   וֹ ּכ ָאְר   םיִ ַת ֲאָמ  ל  ַ� בֵּ ַר ּתְ ׁשֶ כְּ   ִהּנֵ ְלָחן   ת וֹ ּמ ַא   ּכָ (   ַהׁשּ
ה ַא  ה ַא   ַ�ל   ּמָ ה ַא   םרוּ בְּ   ּמָ ין   ִיְהיוּ   ,ּמָ   ּה ְוֹגַב   ְורַֹחב   ךְ ֹאֶר   ּבֵ

לֹש/ עֹות   תׁ◌וּמ ַא   ׁשָ ּבָ   סֹוד   ְוהּוא ,  ּה ְוֹגבַ   ְורַֹחב   אֶֹרךְ ּבְ   ְמר)
ּפָ ַה  ַה ִמ   ָהֶ�ְליֹון   ן ְלַח ׁש)   תַ� ׁשְ לֹש/  ָ ָרגֹותׁשּ   הֹוד   ֶנַצח בְּ   ,ּדְ

  . ָהעֹוָלם  ְיסֹוד 

ְבֵרי ִמים   ּדִ  ַהּיָ
  

אסיפה  בצרפת  התכנסה  תקס"ז,  באדר  בא' 
הקיסר  של  בפקודתו  'סנהדרין'  שכונתה  רבנית 
להגדרת  הלכתי  תוקף  לתת  שדרש  נפוליון, 

  הזיקה היהודית לדתם ולצרפת ארץ מולדתם. 
�  

'עלילת    פרשת  החלה  ת"ר,  בשנת  זה  ביום 
היעלמו   לאחר  ודמשק',  נוצרי  נזיר  משרתו  של 

והואשמו  נכלאו  הקהילה  ראשי  המוסלמי. 
בשימוש בדם הנרצחים לצורך אפיית מצות. רק  

  לאחר שתדלנות רבה, בוטלה העלילה הנבזית. 
�  

"כל   הצרפתי  הארגון  נוסד  תר"כ,  באדר  בב' 
חברים"  (ה'אליאנס').   -   ישראל  מטרתו    כי"ח 

זכויות היהודים ולהנהיג תרבות    היתה להגן על 
כי"ח מערבית מודרנית תלמידי בתי הספר של   .

  עזבו את דרך התורה והזניחו את המצוות.  
�  

המקדש  בית  בניית  הסתיימה  ג'תי"ב,  באדר  בג' 
השני בראשות זרובבל בן שאלתיאל ויהושע בן  

  יהוצדק הכהן, שנה שישית לדריווש מלך פרס.
�  

פולארד   יונתן  נכלא  תשמ"ז,  בשנת  זה,  ביום 
באשמת   הואבארה"ב  ומאז  בכלא    ריגול,  נמק 

  .  לצאת לרווחהבימינו  , עד שזכה ב"הן רבמז 
�  

בפאתי  ב היהודי  הגטו  הוקם  תש"א,  באדר  ד' 
העיר המפורסמת קראקא ועשרות אלפי יהודים  

  התייסרו בו עד לחיסול הגטו בו' באדר תש"ג. 
�  

בו נהגו    . ז' באדר, הוא יום פטירתו של משה רבנו
ו לצום  קדישא  החברא  בית חברי  אל    לעלות 

  העלמין כדי לבדוק את הטעון תיקון.  
  

ם ְקחּו ֵמִאּתָ ר ּתִ רּוָמה ֲאׁשֶ  ְוזֹאת ַהּתְ

ֶטֶרם ּבְ ְלז,  ִמּבֶ ַאֲהרֹן  י  ַרּבִ ל  ׁשֶ תֹו  ּנָ ֲחת1 יֹום  ּדֹב    ּבְ ׂשָכר  ָ ִיׂשּ י  ַרּבִ ָאִביו  ֵאָליו  ָנה  ּפָ תֹו,  ּפָ ח1 ֶאל  ָלֶלֶכת  ֵצאתֹו 
ַוּדַ  ּבְ ְלָך  ִוידּוִעים  יל,  ְרנֹוּבִ ׁשֶ ַכי ִמּטְ י ָמְרּדְ ַרּבִ יד  ּגִ ַהּמַ ֶאל  ָך  ִאּמְ ד  ִמּצַ ה  ַאּתָ ֶנֶכד  ְבֵרי  ְוָאַמר לֹו: "ֲהֵרי  ּדִ אי 

י  ּדִ ַהּצַ מֹות  ִנׁשְ י  ּכִ דֹוׁש  ַהּקָ ִיְהֶיה  ִק ַהּזַֹהר  ְך,  ּכָ ִאם  ֶצֱאָצֵאיֶהם.  ּוֵאי  ִנׂשּ ּבְ ף  ּתֵ ּתַ ְלִהׁשְ ֵ&ֶדן  ן  ִמּגַ יֹוְרדֹות  ים 
ֶאָחד ִמ  ר ְלָך ִסּפּור ִנְפָלא אֹודֹוָתיו". ּבְ יל, ְוָלֵכן ָהָבה ַוֲאַסּפֵ ְרנֹוּבִ ׁשֶ יד ִמּטְ ּגִ אי ָסְבָך ַהּמַ ַוּדַ אן ּבְ עֹוָתיו  ּכָ ּסְ ּמַ

ָהִע  ֶאל  יד  ּגִ ַהּמַ יַ&  ְלֶפַתע  ִהּגִ ָהִעיר.  ֵני  ִמּבְ ים  ַרּבִ ְסָבבּוהּו  ְבּתֹו  ֶמְרּכַ ּבְ ב  יֹוׁשֵ ּוְבעֹודֹו  דֹוָלה  ַהּגְ רֹוד  ּבְ יר 
ְתרֹ  ּיִ ׁשֶ ּוִמי  ל ִמְצָוה,  ׁשֶ ָחׁשּוב  ְלִעְנָין  דֹול  ּגָ ֶסף  ּכֶ ִלְסכּום  יק ָזקּוק  ּדִ ַהּצַ י  ּכִ ְוהֹוִדיַ&,  אי  ּבַ ַהּגַ ֶאת  ֶנֱ&ַמד  ם 

ְדָרׁש  ַהּנִ כּום  לֹו    ַהּסְ ְבָטח  ּמ1 ׁשֶ א  ֶאּלָ עֹוד,  ְולֹא  קֶֹדׁש,  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ֵביתֹו  ּבְ גּול  ַהּדָ ָהאֹוֵרַח  ֶאת  ְלַאְכֵסן  ה  ִיְזּכֶ
ֶאת   ְמעּו  ָ ׁשּ ׁשֶ ּכְ ֱאָסִפים  ַהּנֶ ַ&ל  ָנְפָלה  ְדֵהָמה  ּתַ א.  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ תֹו  ְמִחּצָ ּבִ יק  ּדִ ַהּצַ ִעם  ִלְהיֹות  ִלְזּכֹות 

ְפָלָאה ַהּנִ ם    ,ַהַהְבָטָחה  ּגַ ׁשֶ ָ&ֵתק  ְסכּום  ֶזה  ָהָיה  ָאְזֵניֶהם.  ָצְללּו  רּוׁש  ַהּדָ כּום  ַהּסְ ֶאת  ְמעּו  ָ ׁשּ ׁשֶ ּכְ אּוָלם 
ֶאל   ִנְקַלע  ְלֶפַתע  ַאְך  ָקָצר,  ְזַמן  ּבִ דֹול  ּגָ ּכֹה  ְסכּום  ְלַהְמִציא  רּות  ָהֶאְפׁשָ ָהְיָתה  לֹא  ָהִעיר  יֵרי  ַלֲ&ׁשִ

ד ַהּגָ יר  ֶהָ&ׁשִ הּוִדי  ַהּיְ קֹום  ִלְצָדָקה.  וֹ ַהּמָ ָידֹו  ֵהִרים  לֹא  ּוֵמעֹוָלם  ְפָלג,  מ1 ְוִכיַלי  ַקְמָצן  ָהָיה  ׁשֵֶ ִעיר,  ּבָ ל 
ׁשּות: "ֲאִני מּוכָ  ִהְתַרּגְ ֲהלּום ַרַ&ם ְוָקָרא ּבְ יק, ֶנֱ&ַמד ַ&ל ְמקֹומֹו ּכַ ּדִ ַבר ַהְבָטַחת ַהּצַ ַמע ֶאת ּדְ ר ׁשָ ֲאׁשֶ ן  ּכַ

ְמ  ּבִ רּוׁש  ַהּדָ כּום  ַהּסְ ל  ּכָ ֶאת  ַהּקֹוֵרא,  ָלֵתת  ִמי  ִלְראֹות  ָנְפנּו  ם  ּלָ ְוכ1 ָהל  ַהּקָ ַ&ל  ָנְפָלה  ְדֵהָמה  ּתַ ן"!  ּמָ ז1
הּוֲ&  יר,  ֶהָ&ׁשִ ֵני  ּפְ ֶאת  יד  ּגִ ַהּמַ ְראֹות  ּבִ ְבָ&ַתִים.  ׁשִ ְדֵהָמה  ַהּתַ ָלה  ְכּפְ ה1 ְמָצן  ַהּקַ יר  ֶהָ&ׁשִ ֶאת  הּו  ּזִ מּו  ּוְכׁשֶ

ר ֲאִני ְלָך ַ&  ָניו ְוָאַמר לֹו: "ְמַוּתֵ ִתי,    לּפָ ְמִחּצָ י ּבִ ר ִלי ַ&ל ַהַהְבָטָחה ִלְהיֹות ִעּמִ ַוּתֵ ּתְ ְתַנאי ׁשֶ ּבִ רּוָמה,  ַהּתְ
ה, ְלָך ּוְלַזְרֲ&ָך ַ&ד עֹולָ  ׁש ְלָך ַ&ּתָ ּיֶ ה ׁשֶ ְפֶלֶגת יֹוֵתר ִמּמַ ירּות מ1 ם".  ּוִבְתמּוָרה ְלָכְך ַמְבִטיַח ֲאִני ְלָך ֲ&ׁשִ

ְמ  י  "ֵאיֶנּנִ ְוָאַמר:  יר  ֶהָ&ׁשִ ִליֵדי  וַ ֵסַרב  ׁשֹוֵקל  ַוֲהֵריִני  ם  ַהֶהְסּכֵ ֶאת   &ַ ְלַבּצֵ ּדֹוֵרׁש  ֲאִני  מֹוֵחל,  י  ְוֵאיֶנּנִ ר  ּתֵ
יר.  ית ֶהָ&ׁשִ אי ִלְנסַֹ& ֶאל ּבֵ ּבַ ן ַלּגַ נּותֹו ְוִסּמֵ י ֶאת ַ&ְקׁשָ ְמלֹואֹו". ָרָאה ָהַרּבִ כּום ּבִ י ֶאת ַהּסְ   ָהַרּבִ

ְוֶהָ&ׁשִ  י  ֲחִמיׁשִ יֹום  ּבְ ָקָרה  ֹאָרע  ֶאת  ַהּמְ ְלַהְנִעים  ֵדי  ּכְ ְסִביבֹו  ְוָטַרח  ֵביתֹו  ּבְ י  ָהַרּבִ ֶאת  ְלָאֵרַח  ִמֵהר  יר 
ְמלֹואֹו.   ּבִ רּוׁש  ַהּדָ כּום  ַהּסְ ֶאת  יד  ּגִ ַהּמַ ִליֵדי  ַקל  ְוׁשָ יתֹו,  ּכִ ַמׂשְ ֲחַדר  ֶאל  ִנְכַנס  ָבר  ּדָ ית  ֵראׁשִ הּותֹו.  ׁשְ

דֹול ְוָיָצא ִעם ְמׁשָ  ן ָנַטל ְסכּום ּגָ ל  ְלַאַחר ִמּכֵ תֹו ׁשֶ ָ ׁשּ ֶלְך. ְקד1 ַיד ַהּמֶ ת ּכְ ּבָ ַ ֵדי ִלְרּכֹש2 ֶאת ָצְרֵכי ַהׁשּ ְרתֹו ּכְ
ְפֶלֶגת ְוֵיֶצר ָצרּות ָהַ&יִ  ַבת ַאַחת ֶאת ַקְמָצנּותֹו ַהּמ1 ְבָרה ּבְ יר, ׁשָ ל ֶהָ&ׁשִ דֹוָלה ׁשֶ יק ּוְנִתיָנתֹו ַהּגְ ּדִ ן ָסר  ַהּצַ

ה ּפָ  ִחּלָ ְלִאי. ּתְ ֹאַרח ּפִ ּנּו ּבְ ל ֶקַמח, ּוְבָסמּוְך לֹו ָ&ְמָדה  נָ ִמּמֶ דֹול ׁשֶ ק ּגָ ׁש ִלְרּכֹש2 ׂשַ ּכֶֹלת ּוִבּקֵ ה ַלֲחנּות ַהּמַ
ה ַהּמוֹ  ּנָ ׁש ִמּמֶ ּקֵ ר ּבִ ֲאׁשֶ ל ֶקַמח, ַאְך ּכַ ה ׁשֶ ה ְקַטּנָ קֹל ָלּה ִמּדָ ה ַאף ִהיא ִלׁשְ ְקׁשָ ּבִ ה ָמַרת ֶנֶפׁש ׁשֶ ָ ֵכר  ִאׁשּ

ה ֲחִרי  ָ ם ָאְמָרה ָהִאׁשּ ּלֵ ם ָמה  ׁשִ ְלׁשַ ֶסף, ְלׁשֵ ֶסף". ָרַגז ָ&ֶליָה ַהֶחְנָוִני ְוָאַמר: "ִאם ֵאין ָלְך ּכֶ ית: "ֵאין ִלי ּכֶ
ְמקֹוָמ  ם ּבִ ּלֵ ַמח ַוֲאִני ֲאׁשַ ן ָלּה ֶאת ַהּקֶ יר ְוָאַמר: "ּתֶ קֹל ָלְך ֶקַמח"? ִהְתָ&ֵרב ֶהָ&ׁשִ י ִלׁשְ ּנִ ּתְ ִמּמֶ ַרׁשְ   ּה".  ּדָ

ָחַזר   ִליָאה,  ַהּפְ ה  ְקָ&ה  ַה ְלַמְרּבֵ ּפָ ִגים,  ַהּדָ ֲחנּות  ּבַ ם  ּגַ ָבר  ַהּדָ ָקָרה  ר  ְוַכֲאׁשֶ ר,  ׂשָ ַהּבָ ֲחנּות  ּבַ ׁשּוב  ֹאָרע  ּמְ
ֶנֶאְנָחה   ֶסף"?  ּכֶ ִלי  ּבְ ת  ּבָ ְלׁשַ ַמֲאָכִלים  ִלְקנֹות  יֹוְצִאים  ֶזה  יַצד  "ּכֵ ַאל:  ְוׁשָ ה  ָ ָהִאׁשּ ֶאל  ָנה  ּפָ ַסְבָלנּותֹו, 

ְעלָ  י ּבַ ָרה, ּכִ ה ְוִסּפְ ָ ַנִים. ַמֲחִצית  ָהִאׁשּ בּוַ& ִלׁשְ ָכל ׁשָ ק ֶאת ְרָוָחיו ּבְ ר ָהָיה ְוָכל ָיָמיו ָנַהג ְלַחּלֵ ּה ִאיׁש ָיׁשָ
ר ִנְפַטר ָהִאיׁש ְוהוֹ  ים ִמְסּפָ ת. ִלְפֵני ֳחָדׁשִ ּבָ ה ְלהֹוָצאֹות ׁשַ ִנּיָ ְ ֲחִצית ַהׁשּ בּוַ& ְוַהּמַ ָ ִתיר  ְלהֹוָצאֹות ְיֵמי ַהׁשּ

ּה   ְלַבּדָ ּתֹו  ְעָלּה, אּוָלם ְלַאַחר  ִע ֶאת ִאׁשְ ּבַ יָכה ֶאת ִמְנַהג  ִהְמׁשִ ה  ׁשֶ ָבּה ַהּקָ ים, ְוַלְמרֹות ַמּצָ ַרּכִ ם ְיָלִדים 
ת,   ּבָ ַ ַהׁשּ ָצְרֵכי  ֶאת  ִלְרּכֹש2  ה  ַוֲאַנּסֶ י  ּלִ ׁשֶ ֶאת  ה  ֶאֱ&ׂשֶ "ֲאִני  ָאְמָרּה:  ּבְ ּוק  ַהׁשּ ֶאל  ָיְצָאה  ֶסף  ַהּכֶ ָאַזל  ׁשֶ

ׁשֶ  ֶאת  ה  ַיֲ&ׂשֶ "ה  ּבָ ָנַגע  ְוַהּקָ ּפּור  ַהּסִ י".  ּלִ ׁשֶ זֹון  ַהּמָ ַ&ד  ּבְ ְמּתָ  ּלַ ְוׁשִ ַמִים  ָ ַהׁשּ ִמן  ִליַח  ׁשָ ּכְ אָת  ּבָ ה  ְוִהּנֵ ּלֹו, 
בְּ  ַלת  ְלַכְלּכָ ֶסף  ּכֶ ל  ׁשֶ דֹול  ּגָ ְסכּום  ִנים  ּפָ ְמאֹור  ּבִ ָלּה  ֶהֱ&ִניק  ְוהּוא  ְלָנִדיב,  ָהַפְך  ׁשֶ יר  ֶהָ&ׁשִ ל  ׁשֶ ֵני  ְלִלּבֹו 

ֵליל  יָתּה. ּבְ י    ּבֵ יר, ִנְכְנסּו ְלהֹוִדיַ& ָלַרּבִ ל ֶהָ&ׁשִ ֵביתֹו ׁשֶ יל ּבְ ְרנֹוּבִ ׁשֶ יד ִמּטְ ּגִ ל ַהּמַ תֹו ׁשֶ ּדָ ֵדי ְס&1 ת, ּתֹוְך ּכְ ּבָ ׁשַ
י ְרפ  ָהַרּבִ ִאֵחל לֹו  ן ְלעֹוְררֹו.  ִנּתָ ים לֹא  ֲאַמּצִ ף ְוַלְמרֹות ַהּמַ יר ִהְתַ&ּלֵ ִית ֶהָ&ׁשִ ַ&ל ַהּבַ ּבַ י  ּכִ ֶבָהָלה,    ּוָאה ּבְ

בָּ  ַ ת ַהׁשּ ּדַ ל ְס&1 ִעּצּוָמּה ׁשֶ ב ְלֵאיָתנֹו. ְלָמֳחָרת, ּבְ יר ִהְתעֹוֵרר ְוׁשָ י ֶהָ&ׁשִ ר לֹו ּכִ ֵ אּו ְלַבׂשּ ת, ׁשּוב  ּוְלַבּסֹוף ּבָ
ׁשוּ  ית  ִליׁשִ ְ ַהׁשּ ה  ּדָ 1& ּסְ ּבַ ָרתֹו.  ְלַהּכָ ב  ׁשָ ֲ&דֹו,  ּבַ יר  ֶהְעּתִ י  ָהַרּבִ ׁשֶ ּוְלַאַחר  פֹון  ִעּלָ ּבְ ָהִאיׁש  ָנַפל    ב ָנַפל 

ָה  י  ָהַרּבִ ַאְך  ֵלָמה,  ׁשְ ְרפּוָאה  ת  ִבְרּכַ ּבְ ְמָבְרכֹו  י  ָהַרּבִ ֶאת  מַֹ&  ִלׁשְ ינּו  ִהְמּתִ ם  ּלָ ְוכ1 פֹון,  ִעּלָ ּבְ יר  ָיה  ֶהָ&ׁשִ
לָּ  יָ&ה ֶאת ּכ1 ָרה ִהְפּתִ ׂשֹוָרה ַהּמָ ה ְוַהּבְ ָ&ה ַקּלָ יו ְולֹא ָאַמר ְמאּוָמה. לֹא ָ&ְבָרה ׁשָ ְרַ&ּפָ ׂשַ קּוַ& ּבְ ַ&ל  םׁשָ . ּבַ

ּקֵ  ּבִ י  ָהַרּבִ דֹוָלה, אּוָלם  ּגְ ָהְיָתה  ְדֵהָמה  ַהּתַ ַחי.  ְלָכל  ים  ַחּיִ ַבק  ְוׁשָ ק ִמן ָהעֹוָלם  ּלֵ ִהְסּתַ יר  ֶהָ&ׁשִ ִית  ׁש  ַהּבַ
ָהַאֲחרֹון.   י  ֲחִמיׁשִ יֹום  ּבְ ָלּה  ֵאַרע  ָמה  לֹו  ר  ְלַסּפֵ ה  ּנָ ִמּמֶ ׁש  ּוִבּקֵ לֹוִנית  ּפְ ַאְלָמָנה  ְלָפָניו  ן  ה  ֵה ְלַזּמֵ ֵחּלָ

דֹול ַהּגָ כּום  ְוַהּסְ ּיֹות  ֲחנ1 ּבַ ֲ&בּוָרה  ּבַ ם  ּלֵ ִ ׁשּ ׁשֶ ֶסף  ַהּכֶ ַ&ל  ְפָטר,  ַהּנִ ל  ׁשֶ ְנִדיבּותֹו  ַ&ל  ר  ְלַסּפֵ   ָהַאְלָמָנה 
ֶה  ִליָלַדי, ֲהֵרי  י  ְוָאַמְרּתִ ֵביֵתנּו  ּבְ ְבנּו  ָיׁשַ ת,  ּבָ ׁשַ ֵליל  ה: "ּבְ ָ ָהִאׁשּ ָמה ָאְמָרה  ַסּיְ ּבְ ָלּה.  ֶהֱ&ִניק  ה  ָ& ׁשֶ ַהּזֶ יר  ׁשִ

ְוַיֲ&ִמ  ָכרֹו  ׂשְ לֹו  ם  ּלֵ ְיׁשַ "ה  ּבָ ַהּקָ ׁשֶ ּוְנָבֵרְך אֹותֹו  ָהָבה  ַנְפׁשֹוֵתינּו,  ה ֶאת  ְוֶהֱחַיָ ִית  ַהּבַ ָלנּו ֶאת  לֹו  ֵהִאיר  יד 
ַגן ֵ&ֶדן".   בֹוד ּוָמקֹום ָחׁשּוב ּבְ א ּכָ ּסֵ   ּכִ

ר ֶאת ִסּפּוָרּה, ַנֲ&נָ  ָתה ָהַאְלָמָנה ְלַסּפֵ ּלְ ּכִ ׁשֶ ל   ה ּכְ רּו ִלי ַ&ל ֶ&ְלפֹונֹו ׁשֶ ּפְ ּסִ ׁשֶ ת, ּכְ ּבָ ֵליל ׁשַ יק ְוָאַמר: "ּבְ ּדִ ַהּצַ
 ְ ה ַהׁשּ ּדָ 1& ּסְ ת, אּוָלם ּבַ ּבָ ַ בֶֹקר יֹום ַהׁשּ ם ּבְ ְך ָהָיה ּגַ ד הּוַטב לֹו. ּכָ ֲ&דֹו ּוִמּיָ י ּבַ ְלּתִ ּלַ ָאה  ָהִאיׁש, ִהְתּפַ ית ּבָ ִליׁשִ

יר ִמן  ל ֶהָ&ׁשִ ּנּו? ֲהֵרי הֹוִעידּו לֹו ָמקֹום   ֵאַלי ְזֶקְנּתֹו ׁשֶ ם ִמּמֶ ָהעֹוָלם ָהֶ&ְליֹון ְוָאְמָרה ִלי, 'ָמה רֹוִצים ַאּתֶ
י ְלָסֵרב ָלּה  ָיכְֹלּתִ לֹום'! לֹא  ׁשָ ּבְ יַ& ֶאל ְמקֹומֹו  ְלַהּגִ בֹו? ָהַנח לֹו  ה ְמַ&ּכְ ּוַמּדּוַ& ַאּתָ ַגן ֵ&ֶדן  ּבְ ְוָכְך    ָחׁשּוב 

יר ֶאת עֹוָלמֹו   ַגן ֵ&ֶדן.           בְּ ָקָנה ֶהָ&ׁשִ ִלי ְמָצִרים ּבְ ָ&ה ַאַחת ְוָזָכה ְלַנֲחָלה ּבְ �                            ׁשָ

ים"  ִניֵני "אֹור ַהַחּיִ   ּפְ
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יק צַּ ַה  י  ּדִ ּלֹא   ָנַהג   , אָק יְס לִּ ִמ   ִהיְרׁש   ְצִבי  ַרּבִ ֵמי   ֵלָהנֹות  ׁשֶ ְת   תנוֹ יוֹ ְד ּפִ ַה   ִמּדְ ּנָ ים   לוֹ   נוּ ׁשֶ   ֲאָנׁשִ
י  ְלּתִ י ְוָאַמר , ִריםכָּ מ1  ּבִ ׁש   הּוא   ּכִ אּוַלי  חֹוׁשֵ ֶסף ִהְרִויחּו ֶאת   ׁשֶ ָ&ׂשוּ   ֵמֲ&ָסִקים  ַהּכֶ בַּ   ׁשֶ ׁשַ   תּבְ

א  ִאם  אּוָלם.  ׁש ֶד קֹ  יֶּ   ְוָאַמר  ָ&ִני  ָחִסיד  ֵאָליו  ּבָ ל  ִמְקֶרה  לוֹ   ׁש ׁשֶ ּקּוַח   ׁשֶ י   היָ ָה ,  ֶנֶפׁש   ּפִ   ָהַרּבִ
ֶסף  ֶאת  לוֹ   נֹוֵתן ה  ַהּכֶ ֵני , ַהּזֶ ּקּוַח " ׁשֶ   ִמּפְ ת   ֶאת   ּדֹוֶחה ׁש ֶנֶפ   ּפִ ּבָ ַ   ".  ַהׁשּ

�  
ָפִרים  מּוָבא  ִנְפָלא  ִסּפּור ּסְ בּוַרת   ַ&ל,  ּבַ ל  ְפׁשוֹ נַ   ּגְ   תוֹ עוּ נְ ּמָ ִה   ְוַ&ל  ֹוק ִמּנֹוְבַהְרדּ   'ָבא ּסָ 'ַה   ׁשֶ

ם  ,ַמֲחלֶֹקת בְּ   ֵמִהְתָ&ְרבּות  ר  ּגַ ֲאׁשֶ ָבר  ּכַ רּוךְ   ָהָיה  ַהּדָ ֶהְפֵסד  ּכָ דֹול  י ּפִ ְס כַּ   ּבְ יוֹ   ,ְמֹאד  ּגָ   עוֹ ְד ּבְ
י ַמֲחלֶֹקת   ּכִ בּול  ַמְרִויִחים ּה ָת עוּ נְ ּמָ ִה בְ וּ  ֲ&רֹךְ  ין ְלֵא   ַמְפִסיִדים  ּבְ     .ְללֹא ּגְ

ַ&ם רוּ   ּפַ יר  לוֹ   ִסּפְ ָ&ׁשִ ר  ּתֹוָרה  מֹוִקיר  ׁשֶ ּגָ ֶגְרַמְנָיה  ׁשֶ ה  ,ּבְ ְנָין  רסֹ ְמ לִ   מֹותוֹ   ִלְפֵני  ִצּוָ ְרַחב    ּבִ
יַבת יְ ִמּדֹות ְלטֹוַבת  ֵרזִה   .ק וֹ דּ ְר ַה בְ נוֹ   ׁשִ ָחד  ְוָנַסע  'ָבא ּסָ ' ַה   ְזּדָ ְמי1 ֵדי, ְלֶגְרַמְנָיה  ּבִ ל  ּכְ   ֶאת ְלַקּבֵ

ָ ַהְיר1  דֹוָלה   ה ׁשּ ֶאְמַצע   .ַהּגְ ֶרךְ   ּבְ ם   ,לוֹ   נֹוַדע   ַהּדֶ ּגַ יָבהִמיְּ   ׁשֶ   ָמקֹום  ְלאֹותוֹ   נֹוְסִעים  ַאֶחֶרת   ׁשִ
ֵדי ל  ּכְ ְנָיןַה   ֶאת   ְלַקּבֵ ק  .םָת יבָ יׁשִ לִ   ּבִ י  ,ֵהִביןוְ   'ָבאּסָ ' ַה   ִהְתַ&ּמֵ   ֶזה   ןיָ נְ ֵמִע   ִלְפרֹץ  ֲ&לּוָלה  ּכִ

הּוא  ֶהְחִליט  ְוָלֵכן,  הָקׁשָ   ת ֶק ֲחלֹ ַמ  ר  ׁשֶ ה  לֹא  ֲאִפּלוּ   הּוא.  ְזכּותוֹ   ַ&ל  ְמַוּתֵ יַ&   ִנּסָ   ְלַהּגִ
קֹום א  ,ָהִעְנָין  ֶאת   ּוְלָבֵרר  ַלּמָ ה  ֶאּלָ ּנָ ד  ׁשִ וּ   ֶאת   ִמּיָ   ָהָיה  ְולֹא  ְלֵביתוֹ   ָחַזר  ,תוֹ יָ& ִס נְ   ןוּ ּכִ

מַֹ&   ןיָ נְ &1 ְמ  ָ ַהְיר1   ןֵמִעְניַ   ָמהוּ אְמ  ׁשּוב   ִלׁשְ   . ה ׁשּ
�  

ְלִמיֵדי  יֵמִראׁשֹונֵ   דָח ֶא  יַבת   ּתַ י  ֶאָחד  ְלָיִמים  , ז'יבֶ נִ וֹ ּפ   ְיׁשִ יבֹות   ֵמָראׁשֵ ֶאֶרץ  ַהְיׁשִ   , ַהּקֶֹדׁש   ּבְ
א ּבָ ׁשֶ ְבִרית   ּכְ ֵני   י הֹוֵר   ָיְדעוּ   לֹא  ,יןׂשִ ָהֵארוּ   ּבִ ָדִדים  ׁשְ יַצד  ַהּצְ יג  ִליחוּ צְ יַ   ּכֵ ִ יָרה  ְלַהׂשּ   ַאךְ   ,ּדִ
ָא   .ְוָרגּוַ&   ולֵ ׁשָ   ָהָיה  ֶהָחָתן ְ ׁשּ ׁשֶ יָבהיְ בַּ   ֲחֵבָריו  לּוהוּ ּכְ יָרה  ִעם  ְהֶיהיִּ   הַמ "   : ׁשִ   ָהָיה   "?ּדִ
יב ַמע  !" ה' בַּ   ַח טֹ בְ לִ   ֵיׁש "   : ֵמׁשִ ָ ׁשּ ׁשֶ י  זֹאת  ּכְ מּוֵאל  ַרּבִ ָהָיה   יִק ְס בְ זוֹ רוֹ   ׁשְ י   ׁשֶ   ֵמָראׁשֵ

יָבה חֹון  ךָ לְ   ׁש יֶ   ִאם"   : לוֹ   ַמר ָא   , ַהְיׁשִ ּטָ ל  ּבִ ַקּבֵ ּתְ יָרה  ׁשֶ יָרה   ַ&ל   ַאף   ׁשֹב ַלְח   ּתּוַכל  ,ּדִ   ּדִ
דֹוָלה ר".  ּגְ ּיּור  קֹום ְמ   ֶהְעּדֵ ַרם  ּדִ ּלֹא   , ּגָ ָחה    ׁשֶ ּפָ ׁשְ ַהּמִ יֵדי  ּבִ ֲאִריךְ   ַ& ּבֹ ְק לִ ָ&ָלה  ה   ּתַ ּנָ .  ַלֲחת1

י   ןָת ָח לֶ   הֹוִדיעוּ   ֶאָחד   יֹום  ׂשוֹ ַח ְמ   " ׁש " ִאי  זֹוןֲח " ַה   ָרן ָמ   ּכִ   ָ&ָלה .  ּמוֹ ִע   ְלׂשֹוֵחַח   ְורֹוֶצה   ּפְ
חּור ר  ְוהּוא  ,ָהַרב  ֶאל  ַהּבָ ֵ ׂשּ כ   לוֹ   ּבִ ּיָ ה  מֹוֵ&ד  ַ& ּבֹ ְק לִ   הּוא  ל וֹ ׁשֶ ּנָ י  ,ַלֲחת1 ֲ&בּורוֹ   לוֹ   ׁש יֶ   ּכִ   ּבַ

יָרה  ה .ּדִ ָהָיה   ּוַמֲ&ׂשֶ ךְ  ׁשֶ     : ָהָיה ּכָ
ֵתל ר  ָאִביב  ּבְ ל  יויצָ ִר ֲ& ּמַ ִמ   ,םיִ ַמ ׁשָ   ִויֵרא  ָיָקר  ְיהּוִדי  ּגָ ָנה  ְוהּוא  ",ׁש " ִאי  זֹוןֲח " ַה   ׁשֶ   ֶאת   ּבָ

ְבנֵ   ָהַרב  ית בֵּ  ִרית   ֵמַאְרצֹות   ָ&ָלה   הּוִדי יְּ ַה   .ק ַר בְּ   י ּבִ ַ&   ַהּבְ ּקֵ ּתַ ֶאֶרץ   ְלִהׁשְ   יֹותוֹ ְה בִּ   ַהּקֶֹדׁש   ּבְ
ִגיל ֵדי  ,ִעיםבְ ׁשִ   ּבְ ּה   יֹות ְח לִ   ּכְ ֵאִרית   ֶאת   ּבָ יו  ׁשְ יַרת   וֹ ְלַ&ְצמ   ְוָרַכׁש   ַחּיָ ֵאר  ּדִ   . ָיַדִים  ַבת ֲח ַר   ּפְ
קּוָפה  ר ְלַאַח  ֵני  ֶהְחִליטוּ   , ָרהצָ ְק   ּתְ ַאְרצֹות   וֹ ּת ְח ּפַ ִמׁשְ   ּבְ ּבְ ִרית   ׁשֶ י  ַהּבְ   ְלֶאֶרץ  ַלֲחזֹר   ָ&ָליו  ּכִ

ׁש "  ׁש " ִאי   זֹוןֲח " ַה   ֶאל  ָהִאיׁש   הָ&לָ .  ׁשֹונֹות  ּבֹות ּסִ ִמ   מֹוַלְדּתוֹ  ּנוּ   ּוִבּקֵ ן   ַ&ל   ְלַהְמִליץ   ִמּמֶ   ּבֶ
יָבה קּוק  ְיׁשִ ּזָ ֵדי  ,ִדיָרהלְ   ׁשֶ יָרה  ּכְ ַהּדִ ֵמר  ׁשֶ ָ ׁשּ ָיַדִים  ּתִ ד  .טֹובֹות   ּבְ ן"   : ָהַרב   לוֹ   ָאַמר  ִמּיָ   ,ּכֵ

לֹוִני  ָחָתן ִדיַרְתֶכם  רָיגוּ   ּפְ ִית   ֵצאתוֹ   ִעם  ".ּבְ ָנה  ֵמַהּבַ יָבה   ְלִגְבַ&ת   ִבירגְּ ַה   ּפָ ֵדי ,  ַהְיׁשִ   ּכְ
ד   ֶאת   ר ּקֵ ְלבַ  י  ַהְמַיּסֵ ַהְנַמן  המֹ לֹ ׁשְ   ף ֵס יוֹ   ַרּבִ ר   ,ּכַ י   לוֹ   ְוִסּפֵ שׂ   ּכִ ן  הּוא   ְמַחּפֵ יָבה   ּבֶ   ְיׁשִ

מֹר  ׁשְ ּיִ יָרתוֹ   ַ&ל  ׁשֶ ֶטֶרם   . ּדִ ם  ּבְ ָבָריו  ֶאת   ִסּיֵ ַהְנַמן  ָהַרב  לוֹ   ָאַמר   ּדְ ל   מוֹ ׁשְ   ֶאת   ּכַ   אֹותוֹ   ׁשֶ
יָרה  ֲ&בּורבַּ   ַהּטֹוב  ָמדֳ& ּמָ כַּ   ,ָחָתן הַה   .ַהּדִ ׁש   ּלָ ְ   מַֹ& ׁשְ לִ   ְמֹאד  ִהְתַרּגֵ ׁשּ ָרֵאל   ֵלידוֹ גְּ   ינֵ ׁשֶ   ִיׂשְ

ם  ָאְמרוּ  ד  ,ֵזֶהה ׁשֵ ַסק  ּוִמּיָ ל ֶזה  ָחָתן  , ָאֵכן"  : ְוָאַמר ּפָ יָרִתי ֶאת   ְיַקּבֵ     ".ּדִ
יר   ֵני  ֶאת   ִהְזִמיןֶהָ&ׁשִ ָחה  ּבְ ּפָ ׁשְ יָרה  ַהּמִ ְחַלט  ז'יבֶ נִ וֹ ּפ ִמ   ָהַרב  ִעם  ְוַיַחד,  ַלּדִ יָרה  ה1 ַהּדִ   ׁשֶ

ֵסר  ּמָ ךְ   . ֶהָחָתן  תוֹ וֹ א   ִליֵדי  ּתִ ֶחֶסד   ּכָ דֹול   ּבְ ם ,  ָיַדִים  ַבתֲח ַר   ְלִדיָרה  ָזכוּ   ּגָ ם .  ֶסףכָּ   ֵאין   ִחּנָ   ּגַ
ִים  אֹות הֹוצְ   ֶאת  אֹור    ַהּמַ םְוַהּמָ ּלֵ בוּ   זוֹ   ּוְבִדיָרה  ,ָיָקר  ְיהּוִדי  אֹותוֹ   ׁשִ ע  ָיׁשְ ַאְרּבַ ִנים  ּכְ   . ׁשָ

מוֹ  ָחָזה   ּכְ ָאַמר  ,ֵמרֹאׁש "  ׁש " ִאי  זֹוןֲח " ַה   ׁשֶ ׁשֶ " ָלֶהם  ּכְ לֹש2:  ע  ַ&ד  ׁשָ ִנים   ַאְרּבַ גּורוּ   ׁשָ   ּתָ
ִדיָרה ךְ   ַאַחר  ְוַגם  ,זוֹ   ּבְ ֵסֶדר  ִיְהֶיה  ּכָ ִנים  רְלַאַח ".  ָלֶכם   ַיֲ&זֹר  ה'וַ   ּבְ ה ,  ֵאּלוּ   ׁשָ   ִהְתַמּנָ

יד  ׁש ּמֵ ְלׁשַ   ָהַאְבֵרךְ  ַמּגִ עּור  ּכְ ַאַחת   ׁשִ יבֹות   ּבְ דֹולֹות   ַהְיׁשִ ָאֶרץ  ַהּגְ מ   ּבָ ְוָזָכה    ְלָפָניו  ָהַלךְ   וֹ ּוׁשְ
ַהְרָחָבה  ְרֵנס ּבְ   . ְלִהְתּפַ

�  
ַ&ם ַלִים  ֶנֶ&ְרכוּ   ּפַ ירּוׁשָ נֹות   ּבִ ת   ְלַמַ&ן  ַהְפּגָ ּבָ ַ י  ַהׁשּ כִּ   ,ָקהְד צַ   ְיהּוָדה  ְוַרּבִ יד   ָאז  ֵהןׁשֶ ַמּגִ   ּכְ

עּור יַבת   ׁשִ יׁשִ א",  יֹוֵסף  ּפֹוָרת "   ּבִ יָבה   רֹאׁש   ל ֶא   ּבָ י  ַהְיׁשִ   לוֹ   ְוָאַמר  ה יָּ ִט ֲ&   ֶ&ְזָרא   ַרּבִ
חּוֵר  ּבַ יָבה י ׁשֶ ָנה לַ   ָלֶלֶכת   רֹוִצים ַהְיׁשִ     .ַהְפּגָ

ה   ֲהלֹוא "   : היָּ ִט ֲ&   ָהַרב   לוֹ   ָאַמר ָטָרה  יֹוֵדַ&   ַאּתָ ׁשְ ַהּמִ   ַהִאם  , הָק זְ ָח בְּ   ְלַהּכֹות  ֲ&לּוָלה   ׁשֶ
ר  לַֹח   ֶאְפׁשָ חּוִרים  ֶאת   ִלׁשְ חּוִרים  וּ כּ י1   ִאם"   : ָקהְד צַ   ָהַרב  לוֹ   ָאַמר  ?" ם ְלׁשָ   ַהּבַ   בֹוד כְ לִ   ַהּבַ
ת  ּבָ ַ ָבר  ה ַמ   ,ַהׁשּ ר  ָהָיה  ְוִאם "   : היָּ ִט ֲ&   ָהַרב   אֹותוֹ   ַאל ׁשָ ?  " ִלְקרֹות   לוֹ ָיכ  ּכְ ּבָ ן   ְמד1 ּבֵ ךָ   ּבַ ּלְ   , ׁשֶ

ם   ַהִאם ךְ   רבֵּ ַד ְמ   ָהִייָת   ָאז   ּגַ אֹותוֹ ?  " ּכָ ָנה  ֶנֶ&ְרָכה  ֶ&ֶרב  ּבְ ן   ַהְפּגָ ל  ְוַהּבֵ   ָקה ְד צַ   ְיהּוָדה  ָהַרב  ׁשֶ
אוּ   .ְוֶנֱ&ַצר   הכָּ ה1  ּבָ ׁשֶ ךְ   ַ&ל  ְלהֹוִדיַ&   ּכְ י"   : ָאַמר  ,ְלָאִביו  ּכָ ָבר  זֹאת   ָיַדְעּתִ ֵני ,  ֵמַהּבֶֹקר  ּכְ   ִמּפְ

ָהָיה ָבר  ׁשֶ ָגָגה  ַהּדָ ׁשְ ְפֵני ַהּיֹוֵצאת  ּכִ ַ ַה  ִמּלִ   ".  יטלִּ ׁשּ
  

ק   ְוֵאזֹור, ק ָיָר  ךָ ִקנְּ  ִעם ֱאֹכל"   .  חֹוֵגר היֵ ֱה   ׂשַ
ת ב ֵ! ְוַת  ה ּפַ יֶמ  רגוֹ ֲח  ִעם  ְנִקּיָ ה,  ׁשִ   ) רבי שמואל הנגיד (" רגֵּ  ְוַאּתָ

  חּלָ מ' ְמ 

יר   ָהָיה   ְסלֹוִנים  ִעיר ּבָ  ָהָיה ,  ֶאָחד   ְמָצן ַק   ָ!ׁשִ   ָהַאֲחרֹון   ׁשֶ
ִמיד   ָהָיה   ּוֵמִאיָדךְ ,  ָקה ָד ְצ   ר ַב ּדְ   ְלָכל   ָהִראׁשֹון   ּתָ

ֵחק  ָבה   ִלְפֵני   ד יֵר ֵל וְ   ְלִהּדָ ּלֹ ַהּתֵ ׁשֶ ַלְמרֹות  ֶרק  ,  ּפֶ ָיַדע  א 
ֲחָזנּות.   ִהְלכֹות  ל  ּה ּבָ ַר ּבְ י ,  ְסלֹוִנים  ׁשֶ ,  ָחִריף  יל זִ יְ ַא   ַרּבִ

ה ִכ וְ   ַקְנַקּנוֹ   ַ!ל  ָ!ַמד    ת יַא ִל ְפ ִל ".  יםׁשִ ָד ָק   ׁש ֶד קֹ : "אֹותוֹ   ּנָ
ָהל יר   ַהּקָ " ָהַרב  ִהְסּבִ ָמָרא :  ין  ַהּגְ ּלִ ח' ָרֵאל   אֹוֶמֶרת  ּבְ   'ִיׂשְ

ים יֶּ   ִמי   ׁש יֵ ,  ֵהם  ְקדֹוׁשִ רֹוֶצה  ְוֵיׁש   רֹוֶצה   ְוֵאינוֹ   לוֹ   ׁש ׁשֶ   ׁשֶ
יר .  לֹו'  ְוֵאין ֵכֶפל  הּוא   ָקדֹוׁש   ֶזה   ָ!ׁשִ ְפַלִים  ּבְ ֲהֵרי,  ּכִ   ׁשֶ

ֶסף  לוֹ   ׁש יֶ  ל  אּוָלם,  ָלֵתת  רֹוֶצה   ְוֵאינוֹ   ּכֶ ּלֵ   ִלְפֵני  ְלִהְתּפַ
ָבה  ּתֹוֵקק   רֹוֶצה   ַאךְ   לוֹ ָיכ   ֵאינוֹ   ַהּתֵ   "2 הּוא   ּוִמׁשְ

ׁש  ְדּגָ  מ'
רּוָמה ־ ְוִיְקחוּ " ת2  ִלי ּתְ (שמות כה, "  ָזָהב ָוֶכֶסף ּוְנחֹש)ֶ

ים  -  ג)- ב ים  ְמָפְרׁשִ ב  תוּ ּכָ   ּוַ! ַמדּ ,  ׁשֹוֲאִלים  ַרּבִ
ְולֹא  " נּו  "ְוִיְקחּו"  רּוָמה   ִלי ְוִיּתְ   ִראׁשֹוִנים   ֵיׁש ".  ּתְ

ירוּ  ִהְסּבִ סּוק ,  ׁשֶ ּפָ ר   ֶזה   ׁשֶ ּבָ   לֶא   ְמַדּבֵ ,  ָדָקה ַהּצְ   י ֵא ּגַ
ֵהם ָדָקה  ֶאת  ְוִיְגּבוּ   ִיְקחוּ   ׁשֶ ָרֵאל   םֵמַ!   ַהּצְ   ֲאֵחִרים .  ִיׂשְ

יִרים ל,  ַמְסּבִ ּכָ ֶ!ֶצם  הּוא   ְצָדָקה   ַהּנֹוֵתן  ׁשֶ י,  לֹוֵקַח   ּבְ   ּכִ
ה  ּמָ ן  ּכַ ּתֵ ּיִ ךְ   ׁשֶ ה ֵה ּכָ   ה'  לוֹ   יֹוִסיף  ּכָ ה ֵה ָכ ְו   ּנָ   ְוָלֵכן ,  ּנָ
תּוב   . ְלִקיָחה   ׁשֹוןְל ּבִ   ּכָ

�  

יםּמִ ּבַ   ִנְפָלא   ֶרֶמז  ָמָצא   "ר ֵפ סוֹ   ם"ַת ֲח "ַה  "ּלִ   ָזָהב : 
ֶסף ָכל  ַהּתֹוָרה " ִליֵמי ְקִריַאת  תש)ֶ ֹח נְ   ּכֶ ָנה   ּבְ ָ   :  ַהׁשּ
ִביִעי יוֹ - ז=  ָזָהב  ְ ת(  ם ַהׁשּ ּבָ י   -ה ),ׁשַ ִני-ב ֲחִמיׁשִ   .ׁשֵ
ֶסף ּכֹות- ס ,  יםִר וּ ּפ כִּ - כ=  ּכֶ ַסח -פ ,ס)   . ּפּוִרים  ,ּפֶ

ת ה -נ=    ְנחֹש)ֶ ּכָ ֲחנ) ָנה  ְורֹאׁש (חֶֹדׁש  -ח  ,ֵנרֹות  ָ   ַהׁשּ
ָחל רֹאׁש   ׁשֶ ב) -ש )  חֶֹדׁש   ּבְ   ,תֶר ֶצ ֲ� ִמיִני  ׁשְ   ,עֹותׁשָ

ֲ�ִנית -תְמַחת ּתֹוָרה ׂשִ    . ּתַ

ְטָ�    ם◌�מ�
" 
ֹנָר ים ּוַבּמְ ִד� ּקָ ְמׁש�� ים  ְגִבִ�� ה  ��ָ ַאְרּבָ ה 

יָה  יָה ּוְפָרֶחֽ 
ֶר ְפּתֹ   (שמות כה, לד)  "ּכַ

  

ַבת  ַ!ל ִ ַר   אֹוֵמר ",  יםִד ּקָ ׁש' ְמ "  ּתֵ "י " ׁשּ   ד ָח ֶא   ֶזהוּ : 
ה  ָ ֵאין  תָראוֹ ִמְק   ֵמֲחִמׁשּ ֵא ,  ֶהְכֵרַ!   ָלֶהם  ׁשֶ   ָידּוַ!   יןׁשֶ

ִביִעים  ִאם   יָה ֹוֶר ְפּת ּכַ   יםִד ּקָ ׁש' ְמ   אוֹ   יםִד ּקָ ׁש' ְמ   ּגְ
  ". ּוְפָרֶחיָה 

סּוק  ֵרׁש   ֶזה   ּפָ ֵני   ִמְתּפָ ׁשְ   ָהיוּ   נֹוָרהּמְ ּבַ :  ָפִניםֳא   ּבִ
ָ!ה  ִביִעים  ַאְרּבָ ָהיוּ   ּגְ ִרים(   יםִד ּקָ ׁש' ְמ   ׁשֶ ּיָ   ָהיוּ   ְוַגם ,  )ְמצ'

ְפּתֹוִרים  ָלּה  ֵאי  ּוְפָרִחים  ּכַ ִרים  ָנםׁשֶ ּיָ ר ;  ְמצ' ם   ְוֶאְפׁשָ  ּגַ
ךְ   ׁש ְלָפֵר  ָ!ה   יוּ ָה   נֹוָרה ּמְ ּבַ :  ּכָ ִביִעים  ַאְרּבָ ִרים ,  ּגְ ּיָ   ּוְמצ'
ְפּתֹוִרים  ָהיוּ  ָרִחים  ַהּכַ ָ!ֶליָה   ְוַהּפְ   . ׁשֶ

ֵני  ּלֹא   ִמּפְ ה ּמִ ַה   ִאם  ְלַהְכִריַ!   ָיְדעוּ   ׁשֶ "  יםִד ּקָ ׁש' ְמ "  ּלָ
ל  ָהִראׁשֹון  ַלֵחֶלק   תֶכ יֶּ ׁשַ  ִני   אוֹ   סּוקַהּפָ   ׁשֶ ֵ   ָקְבעוּ ,  ַהׁשּ
ֶ ִמ   ַ!םַט   לוֹ  ּלֹא ,  וֹ ּל ׁשּ ךְ ִמׁשְ   ׁשֶ ּיֵ יםּמִ ַל   ּתַ ָפֶניָה   ּלִ ּלְ   אוֹ   ׁשֶ

ה ּמִ ַה .  ְלַאֲחֶריָה  ָזֵקף  ְטֶ!ֶמתמ'   ּלָ ַרע  ָקָטן־ ּבְ   אּוָלם ,  ִמּלְ
ת  ִקְמָ!ה   ר ׂ◌צ ֲ! ַל   ֵיׁש  ְתִחּלַ ה   ּבִ ּלָ   ַ!םַט   ֵיׁש   םׁשָ   ַהּמִ

ְקָרא   ְמֹאד   ָנִדיר  ּנִ ְרָבן("  לַמּקֵ "  ׁשֶ ּדָ ְמִתיָגה,  .  )אֹו: 
ֵני   ׁש יֵ   יתזִּ נַ ּכְ ׁשְ ַא ָה   ֹסֶרתּמָ ּבַ  ְטָ!   ְנִגיָנה   סּוֵגי   ׁשְ   ִמים ּבִ

ִנים  ֵיׁש ,  ֵאּלוּ  ַנּגְ ּמְ ְמַ!ט  אֹותוֹ   ׁשֶ מוֹ   ּכִ   ָקָטן ־ ףָזֵק   ח נָּ מ'   ּכְ
ה   ֲ!ִציָרה   ִעם,  ָרִגיל ת  ְקַטּנָ ְתִחּלַ ה ּמִ ַה   ּבִ   ְוֵיׁש ,  ּלָ

ִנים ַנּגְ ּמְ ה ּמִ ַה   ֶאת  ׁשֶ ֲאִריכּות  ּלָ   הַהּדֹוָמ   ְנִעיָמה ּבִ   ּבַ
דֹול־ ףֵק זָ ְל  ֵפק   ֵני ִמּפְ   .ּגָ ַסק ,  ַהּסָ ל   ם"ַרְמּבַ ָה   ּפָ ּכָ   ׁשֶ

ִביֵ!י  נֹוָרה   ּוִפְרֵחי   ֹוֵרי ּת ְפ ּכַ ,  ּגְ   .  יםִד ּקָ ׁש' ְמ   ָהיוּ   ַהּמְ
  


