
לֹא ַמֲעֵלי י ּדְ ִאיְנׁשֵ ְך ָמָחה ָמָרן ַהֲחַתם סֹוֵפר ּבְ ָכּ
ִרית ה' ֱאלֵֹקיֶכם... )ד, כג(. חּו ֶאת ּבְ ּכְ ׁשְ ן ּתִ ְמרּו ָלֶכם ּפֶ ָ ִהּשׁ

ַעל ַה"ֲחַת"ם  ה סֹוֵפר זצוק"ל, ּבַ י מֹׁשֶ אֹון ַרּבִ ל ַהּגָ ָיָמיו ׁשֶ ּבְ
י  ל ִאיְנׁשֵ ִנים. ְקבּוָצה ׁשֶ ָ ַאַחת ַהּשׁ ְרָצה ּבְ סֹוֵפר" ִנְפְרָצה ּפִ
ַהְנָהגֹוָתיו  ם ּבְ ה' ּוְבתֹוָרתֹו ָחָרה ַאּפָ לֹא ַמֲעֵלי, ּכֹוְפִרים ּבַ ּדְ
ן ֵהם לֹא ָהיּו ְלרּוָחם, ְולֹא ִנְתָקְרָרה  ּכֵ ל ַהֲחַת"ם סֹוֵפר, ׁשֶ ׁשֶ

ֶהְחִליטּו ִלּטֹל ְנָקָמה ִמן ָהַרב.  ם, ַעד ׁשֶ ְעּתָ ּדַ
ַעם  ל  ּכָ ּבֹו  ּיֹום  ּבַ ָאב,  ּבְ ָעה  ׁשְ ּתִ יֹום  ֶעֶצם  ּבְ יַצד?  ּכֵ ָהא 
ְמֵהָרה  ֶנה ּבִ ּבָ ּיִ ׁש ׁשֶ ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ ל ַעל ֻחְרּבָ ָרֵאל ִמְתַאּבֵ ִיׂשְ
ָכְך  ּבְ ׁשֶ ּכְ ְמֵרִעים,  ְסעּוַדת  ֶלֱאכֹול  לּו  ַהּלָ בּו  ְ ִהְתַיּשׁ ָיֵמינּו,  ּבְ
ָהיּו  ּלֹא  ׁשֶ א,  ֶאּלָ ָהַרב.  ֶאת  ַדְוָקא  ּבְ ְלַהְקִניט  רֹוִצים  ֵהם 
ֵהם  א  ֶאּלָ ָהַרב,  ֶאת  ִהְקִניטּו  לֹא  ֵהם  ָכְך  ּבְ י  ּכִ יֹוְדִעים 

ֵמִזיד ּוְביֹוְדִעין. ָעׂשּו זֹאת ּבְ יָון ׁשֶ ִהְקִניטּו ֶאת השי"ת, ּכֵ
ס  ּנֵ ּכִ ָעׂשּו,  ֶ ּשׁ ַמה  ֶאת  סֹוֵפר  ַהֲחַת"ם  ָמָרן  ַמע  ָ ּשׁ ֶ ִמּשׁ
ּבּוְרג  ֶרׁשְ ּפְ ָהִעיר  י  ַאְנׁשֵ ל  ּכָ ָאב ֶאת  ּבְ ָעה  ׁשְ ּתִ ֶעֶצם  ּבְ עֹוד 
ְפֵניֶהם  ּבִ ּוְלַגּנֹות  ין,  ּבּוׁשִ ּכִ ְבֵרי  ּדִ ְפֵניֶהם  ּבִ ִלְדרֹׁש  ֵדי  ּכְ
ְוֵאם  ִעיר  ּבְ י  ּלֵ ּגַ ֵריׁש  ּבְ ה  ַנֲעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ָבָלה  ַהּנְ ה  ַמֲעׂשֵ ֶאת 
ָרַקע  תֹו  ָרׁשָ ּדְ ֵעת  ּבְ ֲעִטיָרה.  ַהּמַ ּבּוְרג  ְפֶרׁשְ ּכִ ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ
ְוָיגֹון,  ַצַער  ֵמרֹב  ָעִמים  ּפְ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ָהָאֶרץ  ַעל  ַרְגָליו  ּבְ
ַעד  ָעׂשּו,  ר  ֲאׁשֶ ָבָלה  ַהּנְ ֶנֶגד  ּכְ ִנְמָרצֹות  מֹוֶחה  הּוא  ׁשֶ ּכְ
אן  ַרְגלֹו, ָחָלה ִמּכָ ּבְ ָרַקע  ה ׁשֶ ָבר ַהּזֶ ל ַהּדָ ׁשֶ ּבְ י  ּכִ ָאְמרּו,  ׁשֶ

ָוֵאיָלְך ַעל ַרְגלֹו זֹו ַעד סֹוף ָיָמיו.
ַתח ָמָרן ַהֲחַת"ם סֹוֵפר  ּפָ תֹו,  ָרׁשָ ּדְ ִהְתִחיל ֶאת  ׁשֶ קֶֹדם 
ת  ַלּבַ ּבְ ִלּבֹו  ֲהַמת  ִמּנַ ִלְזעֹק  ֵהֵחל  ְוָאז  ַהּקֶֹדׁש,  ֲארֹון  ֶאת 
לֹו  ָחֵסר  ֶמה  ְוִכי  ָניו,  ּבָ ֶאת  ִהְגָלה  ׁשֶ ְלָאב  ּלֹו  "ַמה  ָקְדׁשֹו: 
לּו  ּגָ ִנים ׁשֶ ָניו. ֲאָבל, אֹוי ָלֶהם ַלּבָ הּוא ַמְגֶלה ֶאת ּבָ ְלָאב ׁשֶ
רֹון,  ׁש ְמאֹד ַהִחּסָ ר ְוִנְרּגָ ֶהם ִנּכָ י ּבָ ְלַחן ֲאִביֶהם, ּכִ ֵמַעל ׁשֻ

ֲחָזָרה ֶאל ֲאִביֶהם. ָלל ָלׁשּוב ּבַ ִבים ּכְ ֵאיָנם חֹוׁשְ ַעד ׁשֶ
יְך ַהֲחַת"ם סֹוֵפר  ָבר ּדֹוֶמה, ִהְמׁשִ ל ְלָמה ַהּדָ ָמׁשָ

ַעס ְמאֹד ַעל  ּכָ ל ְלֶמֶלְך ׁשֶ ַזֲעָקתֹו ְוָאַמר, ָמׁשָ ּבְ

ָניו  ֵרׁש אֹותֹו ֵמַעל ּפָ הּוא ָמַרד ּבֹו, ְוָאז ּגֵ ְגַלל ׁשֶ נֹו ְיִחידֹו ּבִ ּבְ
ים  ְרִאּיִ ּפִ ים  ֲאָנׁשִ ין  ּבֵ ן  ַהּבֵ ב  ֵ ִנְתַיּשׁ ם  ׁשָ ים,  ֶמְרַחּקִ ְלֶאֶרץ 
ְגֵדי  ּבִ ֶאת  ֵמָעָליו  יטּו  ִהְפׁשִ לּו  ַהּלָ ים  ָהֲאָנׁשִ ְורֹוְצִחים. 
ם  ּגַ ְוַאף  ק,  ׂשַ י  ּדֵ ּבַ ים,  ּסִ ּגַ ָגִדים  ּבְ יׁשּו אֹותֹו  ְוִהְלּבִ ַמְלכּותֹו 
ים  ֵהם ַמּכִ ֵדי ׁשֶ ִהְכִריחּו אֹותֹו ַלֲעבֹוד ֶאת ָהֲאָדָמה, ּתֹוְך ּכְ
ל  ר ָצרֹות ַרּבֹות ְסָבבּוהּו ִמּכָ אֹותֹו ַמּכֹות ִנְמָרצֹות, ַעד ֲאׁשֶ

ַאּפֹו. ָמה ּבְ ֵעֶבר, ְוִכְמַעט ְולֹא נֹוְתָרה ְנׁשָ
הּוא  ׁשֶ ּכְ ֵביתֹו,  ּבְ ֶלְך  ַהּמֶ ָאִביו  ב  ָיׁשַ קּוָפה  ּתְ אֹוָתּה  ל  ּכָ
הּוא, ּבֹו הּוא ִמְתָחֵרט  ב ׁשֶ נֹו ֵאיֶזה ִמְכּתָ ל ִמּבְ ה ְלַקּבֵ ְמַצּפֶ
ְלֵחיק  ְיָתה  ַהּבַ ָלׁשּוב  ָבר  ּכְ ׁש  ְמַבּקֵ ְוהּוא  ה  ָעׂשָ ֶ ּשׁ ַמה  ַעל 
ְעּתֹו,  ָבר ְלַגְמֵרי ִמּדַ ן ָיָצא ּכְ ְוא. ַהּבֵ ָ ַהּכֹל ַלּשׁ א, ׁשֶ ָאִביו. ֶאּלָ
ים  ְמִחיַצת ָהֲאָנׁשִ ר סֹוְבבּוהּו ּבִ ּסּוִרין ֲאׁשֶ רֹות ְוַהּיִ ֵמרֹב ַהּצָ
ּכֹוֵתב  ָהָיה  ׁשֶ ִבים  ְכּתָ ַהּמִ ּוְבָכל  ָהה,  ׁשָ ֶהם  ִעּמָ ִעים  ָהְרׁשָ
ָבִרים  ּדְ ָעְלָמא,  ּבְ ים  ִמּלִ ְטּפּוֵטי  ּפִ יר  ַמְזּכִ ַרק  ָהָיה  ְלָאִביו 
ָיֵקל  ֶלְך  ַהּמֶ ׁשֶ ׁש  ְמַבּקֵ ְוַרק  ָמעּות,  ַמׁשְ ל  ּכָ ָלֶהם  ֵאין  ׁשֶ
ַמּכֹות  אֹותֹו  ַיּכּו  לֹא  רֹוְצִחים  ים  ֲאָנׁשִ אֹוָתם  ְוׁשֶ עֹוְנׁשֹו,  ּבְ
ֶאת  ֵהִבין  לֹא  ַעְצמֹו  ֶלְך  ַהּמֶ ׁשֶ ָבִרים  ּדְ  - ְך,  ּכָ ל  ּכָ ִנְמָרצֹות 

ָמעּוָתם. ַמׁשְ
ְלאֹותֹו  ְמֻיָחד  ִליַח  ׁשָ ֶלְך  ַהּמֶ ַלח  ׁשָ ים,  ַרּבִ ָיִמים  ְכלֹות  ּכִ
יַע  ַהּגִ ּבְ ּבֹו.  ה  ָעׂשֶ ּיֵ ּוַמה  נֹו  ּבְ לֹום  ׁשְ ֶאת  ִלְראֹות  ָמקֹום, 
ִים,  ּמַ ָמעֹות ּכַ קֹום, ֵהֵחּלּו ֵעיָניו ִלְזלֹג ּדְ ִליַח ֶאל ַהּמָ אֹותֹו ׁשָ
ּסּוִרין  ַהּיִ ְוֶאת  ֶלְך  ַהּמֶ ן  ּבֶ ל  ׁשֶ בֹו  ַמּצָ ְפלּות  ׁשִ ֶאת  ְראֹותֹו  ּבִ
ְראֹותֹו ֶאת  ֶלְך, ּבִ ן ַהּמֶ ים אֹוָתם הּוא סֹוֵבל. ְואּוָלם, ּבֶ ָהַרּבִ
ׁש  ּקֵ ּבִ ׁשֶ ִפי  ּכְ ּנּו  ִמּמֶ ׁש  ּוִבּקֵ ֵאָליו  ׁש  ִנּגַ ְוָאז  ירֹו,  ִהּכִ ָהִאיׁש, 
ֶאת  ָפָניו  ּבְ ּוְתָתֵאר  ר  ַסּפֵ ּתְ ֶלְך,  ַהּמֶ ֶאל  בֹוֲאָך  ּבְ ָביו:  ִמְכּתָ ּבְ
טֹוב  ַקׁש  ל  ׁשֶ ק  ׂשַ ִלי  ַלח  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ֶלְך  ַלּמֶ ְותֹאַמר  ִבי,  ַמּצָ רַֹע 
ָעָליו...  ִליׁשֹן  נֹוַח  ע  ַמּצָ ִלי  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ִבי,  ּכָ ִמׁשְ ֲעבּור 
יָבה  ׁשִ ְוַעל  ה  ֻאּלָ ּגְ ַעל  ָלל  ּכְ ב  ָחׁשַ לֹא  ֶלְך  ַהּמֶ ן  ּבֶ ַהְינּו,  ּדְ
ִסים  ְלּגָ ֵצל ַהּקַ ים נֹוִחים ּבְ א ַרק ַעל ַחּיִ ְיָתה, ֶאּלָ ַהּבָ

ּסֹוְבבּוהּו. ָהֲארּוִרים ׁשֶ

נֹות  ִמְגָדּ

בס"ד, גליון קמ"ט

ת  ָבּ ְלַחן ַשׁ ְלֻשׁ
ן ת ָוֶאְתַחּנַ ָרׁשַ ּפָ



ל  ׁשֶ תֹו  ׁשָ ּקָ ּבַ ַעל  לֹו  ר  ְוִסּפֵ ֶלְך  ַהּמֶ ֶאל  ִליַח  ָ ַהּשׁ ָחַזר  ֶ ִמּשׁ
ָבר  ּכְ ׁשֶ ַעל  נֹו,  ּבְ ׁשּות  ִטּפְ ַעל  ַמר  ְבִכי  ּבִ ֶלְך  ַהּמֶ ַרץ  ּפָ נֹו,  ּבְ
ֶלְך  ָלל ֵמַהּמֶ ׁש ּכְ ית ַמְלכּותֹו, ְוֵאינֹו ְמַבּקֵ ַכח ְלַגְמֵרי ֶאת ּבֵ ׁשָ

יתֹו. ְחִזיֵרהּו ֶאל ּבֵ ּיַ ׁשֶ
לֹו  אֹון ָמָרן ַהֲחַת"ם סֹוֵפר ֶאת ְמׁשָ ם ַהּגָ ְדָבִרים ֵאּלּו ִסּיֵ ּבִ
יֵבנּו ה' ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה',  ים 'ֲהׁשִ ׁשִ ָאנּו ְמַבּקְ ְוָאַמר; "הּוא ׁשֶ
ֵאיָנם רֹוִצים  רֹוִצים ָאנּו ַלְחזֹר ֵאֶליָך, ְואֹוי ָלֶהם ְלָבִנים ׁשֶ
תֹוְכֵכי  ים נֹוִחים ּבְ ִבים ַעל ַחּיִ א חֹוׁשְ ַלְחזֹר ַלֲאִביֶהם... ֶאּלָ
לּות, ְוִכי ָאז ֵהם ׁשֹוְכִחים ְלַגְמֵרי מהשי"ת". ּוְבָאְמרֹו ֵכן  ַהּגָ

ְבִכי נֹוָרא.  ָהל ּבִ ל ַהּקָ ם ּכָ ָעה ּגַ ְבִכי ְוִעּמֹו ּגָ ָעה ּבִ ּגָ
)דרש משה(

ָרֵאל... ֶאָחד  ַמע ִיׂשְ ׁשְ ֵיׁש קֹוֶנה עֹוָלמֹו ּבִ
ָרֵאל ה' ֱאלֵֹקינּו ה' ֶאָחד )ו, ד(.  ַמע ִיׂשְ ׁשְ

ַאִביֲחֵציָרא  ַיֲעקֹב  י  ַרּבִ ֵאֶצל הרה"ק  ִנְכַנס  ִמים  ַהּיָ ַאַחד  ּבְ
ָעַסק  ַפְרָנָסתֹו  ּלְ ׁשֶ ׁשּוט  ּפָ ְיהּוִדי  זיע"א  ַיֲעקֹב  יר  ַאּבִ ַעל  ּבַ
ֻמְמֶחה,  ט  ַחּיָ ּכְ נֹוַדע  ִנים  ָ ַהּשׁ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ טּות.  ַהַחּיָ ְמֶלאֶכת  ּבִ
ְגֵדי  ּבִ ְתּפֹר  ּיִ ׁשֶ ְלֵעת  ֵמֵעת  נּוהּו  ִזּמְ ל  ַהּמֹוׁשֵ ֵבית  ּבְ ְוַאף 
ִנְקָרא  ְבָעָתה,  ּבִ ָסח  ּיֹום,  ּבַ ּבֹו  יתֹו.  ּבֵ ְוִלְבֵני  ל  ַלּמֹוׁשֵ נֹוי 
ֶאת  י  ּכִ ה  ּלָ ּגִ תֹו  ּוְלֶחְרּדָ ָנֶאה,  ֶגד  ּבֶ ִלְתִפיַרת  ִמּדֹות  ִלּטֹל 
תֹו  ֶהְחִליט ְלָהִמיר ּדָ ן ׁשֶ ּדֹות ָעָליו ִלּטֹול ִמיהּוִדי ִמְסּכֵ ַהּמִ
ם  ם, ּוְלׁשֵ ל ַלֲערְֹך ֶטֶקס ַרב רֹׁשֶ ׁש ַהּמֹוׁשֵ ּקֵ ּוְלִהְתַאְסֵלם. ּבִ
ט  ֶגד ְלִתְפֶאֶרת. ַהַחּיָ ח ּבֶ רּו ְלאֹותֹו ִאיׁש ִנּדָ ְתּפְ ּיִ ְך הֹוָרה ׁשֶ ּכָ
ל נֹוי  ֶגד ׁשֶ ַחת ָידֹו ֵיֵצא ּבֶ י ִמּתַ ה ְלַהֲאִמין ּכִ ָ הּוִדי ִהְתַקּשׁ ַהּיְ
י ַיֲעקֹב  א ְלַרּבִ ּלֹא ָיַדע ֶאת ַנְפׁשֹו ּבָ ִליהּוִדי מּוָמר, ּוִמּתֹוְך ׁשֶ
ה  ּמָ ם ָעֶליָה ּכַ ת ְנָיר ְוָרׁשַ ּסַ י ַיֲעקֹב ּפִ יַח ָצָרתֹו. ָנַטל ַרּבִ ְלַהּסִ
ּוֵבין  ֶגד,  ַהּבֶ ֶאת  ְתּפֹר  ּיִ ׁשֶ לֹו  ְוהֹוָרה  ט  ַלַחּיָ ְנָתָנּה  ים,  ִמּלִ

ֶתק. ה ֶאת ָהרֹאׁש ִיְטמֹן ֶאת אֹותֹו ּפֶ ד ַהְמַכּסֶ ִקְפֵלי ַהּבַ
יׁשּו ֶאת ַמֲחָלצֹות ַהּנֹוי ְלאֹותֹו ְיהּוִדי  יַע ַהּיֹום, ִהְלּבִ ַהּגִ ּבְ

ית  ֲחַצר ּבֵ ר הּוְקָמה ּבַ בֹוד ֲאׁשֶ מּוָמר ְוהֹוִליכּוהּו ְלִביַמת ַהּכָ
ָברֹו,  ּדְ ֶאת  ִמיַע  ְלַהׁשְ ָעָליו  ׁשֶ ָהֶרַגע  יַע  ִהּגִ ֶ ִמּשׁ ל.  ַהּמֹוׁשֵ
קֹול  ָרֵאל' ּבְ ַמע ִיׂשְ ָכל ּגּופֹו ְוֵהֵחל ִלְזעֹק 'ׁשְ ֲאָחָזתֹו ְרָעָדה ּבְ
ל  י ְלַהּתֵ ים ֶאת ָהִאיׁש ּכִ ַעס ְוֶהֱאׁשִ ל ּכַ דֹול. ִנְמָלא ַהּמֹוׁשֵ ּגָ

ד.  ַהְרגּוהּו ִמּיָ ּיַ ה, ְוהֹוָרה ׁשֶ ִחּלָ ַכּתְ ׁש ִמּלְ ּקֵ ּבֹו ּבִ
הּוִדי ָלעֹוְסִקים  ל ַהּיְ ל יֹום ֵהִביאּו ֶאת ּגּוָפתֹו ׁשֶ ַעְרבֹו ׁשֶ ּבְ

ית ָהָעְלִמין.  ׁשּוֵלי ּבֵ ר ּבְ ִתים, ְוהּוא ִנְקּבַ ָטֳהַרת ַהּמֵ ּבְ
ֶאת  ּיֹוִציאּו  ׁשֶ ַיֲעקֹב'  יר  ָה'ַאּבִ הֹוָרה  ַלְיָלה  אֹותֹו  ּבְ עֹוד 
ָחְכָמתֹו  ר ָחָזה ּבְ ּגּוַפת ָהִאיׁש ְוַיֲעִתיקּוָה ְלֶקֶבר ַאֵחר. ְוַכֲאׁשֶ
ל,  ְכָכה ֲחַמת ַהּמֹוׁשֵ ְיָלה לֹא ׁשָ ל אֹותֹו ַהּלַ ן ּכָ ּכֵ ן ֵאַרע, ׁשֶ ּכֵ
לּוָה  ִויַחּלְ ַהּגּוָפה  ֶאת  ּיֹוִציאּו  ׁשֶ הֹוָרה  ּבֶֹקר  ּבַ ּוְלָמֳחָרת 
ל  ַהּמֹוׁשֵ ל  ׁשֶ ֲעָרה ֲחָמתֹו  ּבָ ֶבר ֵריק,  ַהּקֶ ְמָצא  ּנִ ֶ ִמּשׁ יֹון.  ִבּזָ ּבְ

י ַיֲעקֹב זיע"א. ַלח ִלְקרֹא להרה"ק ַרּבִ ִחית ְוהּוא ׁשָ ְלַהׁשְ
י ָקרּוי  יד ּכִ ֵבית ָהַרב ְלַהּגִ ל ּבְ ל ַהּמֹוׁשֵ ִליחֹו ׁשֶ ב ׁשְ ִהְתַיּצֵ ֶ ִמׁשּ
הּוא  ָחֵפץ  "ִאם  ִניחּוָתא:  ּבְ ָהַרב  יב  ֵהׁשִ ל,  ַהּמֹוׁשֵ ֶאל  הּוא 
ַעס  ּכָ ָבָריו".  ּדְ ֶאת  ַמע  ְוֶאׁשְ ְלָכאן  ָנא  ָיבֹוא  י,  ִעּמִ ְלׂשֹוֵחַח 
ֵיׁש  י  ּכִ י ַיֲעקֹב,  ַרּבִ ּבְ ִליַח נֹוָסף ְלַהְתרֹות  ׁשָ ַלח  ְוׁשָ ל  ַהּמֹוׁשֵ
יר  תֹו. ַאף ָאז לֹא ַנֲעָנה ָהַאּבִ ְלֵאל ָידֹו ְלָהַרע לֹו ּוְלָכל ְקִהּלָ
לּו:  ָבִרים ַהּלָ ּדְ יב ְלׁשֹוְלחֹו ּכַ ׁשִ ּיָ ִליַח ׁשֶ ָ א ָאַמר ַלּשׁ ַיֲעקֹב, ֶאּלָ
ִמְצָותֹו  ּכְ ה  ֶאֱעׂשֶ ְלֵביתֹו,  יַע  ַאּגִ ׁשֶ ל  ַהּמֹוׁשֵ ׁש  ִיְתַעּקֵ "ִאם 
תֹוְך  ּבְ ֶאְפַסע  ׁשֶ ִסיָעה  ּפְ ָכל  ּבְ ׁשֶ ָלַדַעת,  ָעָליו  ַאְך  ְוָאבֹוא. 
ל  ַהּמֹוׁשֵ ֶהֱאִמין  יתֹו". לֹא  ּבֵ ּוְבֵני  ִמיָלָדיו  יתֹו ָימּות ֶאָחד  ּבֵ
ה  ּמָ ַלח ּכַ ֶזה, ּוְבַעּזּות ׁשָ ּכָ ָבר ׁשֶ ר ָוָדם ְלחֹוֵלל ּדָ ׂשָ י ָיכֹול ּבָ ּכִ

ִביאּו ֶאת ָהַרב ַעל ֲאָתר.  ּיָ ִלים ׁשֶ ַחּיָ
יתֹו  ּבֵ תֹוְך  ּבְ ִלְפסַֹע  הרה"ק  יק  ִהְסּפִ ִסיעֹות  ּפְ ע  ׁשַ ּתֵ
י  ּיֹום. ּוְבקֹׁשִ ּבַ ּבֹו  ְיָלִדים ָקַבר ָהִאיׁש  ָעה  ׁשְ ּתִ ל,  ל ַהּמֹוׁשֵ ׁשֶ
ַדְרּכֹו  ּבְ ַסע  ּפָ ׁשֶ ִסיעֹות  ַהּפְ ִיְמנּו  ּלֹא  ׁשֶ הרה"ק  ים  ִהְסּכִ

ַהחּוָצה... 
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