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ִעיר ְקָראָקא ׁשּוָבה ּבְ ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ סח ִסּפּור ִמּשׁ

 ַאְלֵפי ֲאָלִפים ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ַעל ְיֵדי ַהַּצִּדיק ְמַזֶּכה ָהַרִּבים ַהָּגדֹול 
ַרִּבי ַאְמנֹון ִיְצָחק ְׁשִּליָט"א, ֵּכיַצד???

ֹּכַח ַהֲחָזָרה ִּבְתׁשּוָבה ֶׁשל ָהַרב ַאְמנֹון ִיְצָחק ְׁשִּליָט"א ַעל ְיֵדי ַהֵּסֶפר 
ִנים  ֵני ַהַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ְּבִעיר ְקָראָקא ֶׁשֶהֱאִכילּו ֲעָׂשרֹות ַּבּׁשָ ַהִּנְפָלא ִמּׁשְ

ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות ֵחֶלב ְוַדם רח"ל, ִּבְזַמן ַהְּמַגֶּלה ֲעֻמקֹות זי"ע

ב"ה, מֹוָצֵאי ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ְלֵסֶדר "ְיַדֶּבר ָנא ַעְבְּדָך ָּדָבר ְּבָאְזֵני ֲאֹדִני", ֵטֵבת תשע"א 
ִלְכבֹוד הרהגה"צ ָהַאְדמֹו"ר ֵמָהאְלִמין  ְׁשִּליָט"א.

ְּבֵראִׁשית ְּדָבַרי ֲאִני רֹוֶצה ְלַהִּביַע ְלָך ּתֹוָדה ְּגדֹוָלה ְמֹאד ַעל ֶׁשְּנַתֶּתם ִלי ְסָפִרים ַעל 
ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְוַהִּתיקּוֵני ֹזַהר ְוַהֵּסט ֹזַהר ַהּיֹוִמי 6 ְּכָרִכים ְּבִחָּנם, ַוֲאִני לֹוֵמד ָּברּוך ה' ְּבֶזה 
ָּכל  ִלְגמֹור  ֶׁשָּצִריְך  ִמְּבֶרְסֶלב זיע"א ֶׁשאֹוֵמר  ַנְחָמן  ַרִּבי  ֵמַרֵּבנּו  ֶׁשָרִאיִתי ֶׁשֵהֵבאָת  ְּכמֹו 

ַהֹּזַהר ָּכל ָׁשָנה, ְוַהְלַואי ֶׁשֶאְזֶּכה ִלְגמֹור ָּכל ָׁשָנה ֶאת ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש.
ִלְפֵני  ְקָראָקא,  ְּבִעיר  ַהְּתׁשּוָבה  ַּבַעֵלי  ִמַּמֲעֵׂשה  ַהֵּסֶפר  ִהְדַּפְסֶּתם  ֶׁשַאֶּתם  ָׁשַמְעִּתי 
ָהַרִּבים  ְמַזֶּכה  ַהָּקדֹוׁש  ַהָּגאֹון  ֵמַהַּצִּדיק  ַמְעִּתי  ֶׁשּׁשָ ָהִראׁשֹוָנה  ְוַהְּדָרָׁשה  ָׁשִנים,  ַהְרֵּבה 
ֵמַהְּגדֹוִלים ָּבעֹוָלם ַהֹלא הּוא ַרֵּבנּו ַאְמנֹון ִיְצָחק ְׁשִליָט"א, ֶׁשָאַמר ֶׁשַהֵּסֶפר ֶׁשל ַהִּסּפּור 
ֵני ְיתֹוִמים ָמְכרּו ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות ֲעְׂשרֹות  ֶׁשל ַהְּמַגֶּלה ֲעֻמקֹות ְּבִעיר ְקָראָקא ֵאיְך ֶׁשּׁשְ
ָׁשִנים..... ַהַּצִּדיק ַהֶּזה ַרִּבי ַאְמנֹון ִיְצָחק ְׁשִּליָט"א ְּכֶׁשָּקָרא ֶאת ַהֵּסֶפר ַהֶּזה ֶׁשל ְׁשֵני ַהַּבֲעֵלי 

ְּתׁשּוָבה ִּבְזַמן ֶׁשל ַה"ְּמַגֶּלה ֲעֻמקֹות" זיע"א ַהִּסּפּור ַהֶּזה "ֵקֵרב אֹותֹו ַלַּיֲהדּות"!!!!
ְוַעְכָׁשו ֵאין ַהֵּסֶפר ַּתַחת ָיִדי, ַעל ֵּכן ֲאִני ְמַבֵּקׁש ִאם ֵיׁש ִלְכבֹודֹו ֹעֶתק ִמֶּזה ָהִייִתי רֹוֶצה 
ִלְקנֹות ֶאת ַהֵּסֶפר ַהֶּזה ְּבֶכֶסף ָמֵּלא, ַוֲאִני ָהִייִתי ַמִּציַע ֵעָצה ְמֹאד טֹוָבה, ִּכי ֲאִני חֹוֵׁשב, 
ִנְׁשַאר  ּוִמֵּמיָלא  ְמֹאד,  ְּגדֹוִלים  ְּתׁשּוָבה  ַּבֲעֵלי  ָהיּו  ָהֵאּלּו  ֶׁשַהְיתֹוִמים  ֱאֶמת,  ְּבַוַּדאי  ְוֶזה 
ּוְלִהְתַחֵּזק  ּוְלִהְתָקֵרב  ִּבְתׁשּוָבה,  חֹוְזִרים  ִלְהיֹות  ְיכֹוִלים  ֵּכן  ַּגם  ֶׁשֲאַנְחנּו  ֶׁשָּלֶהם  ַהּכֹוַח 
ִיְצָחק  ַאְמנֹון  ַרִּבי  ֵמַהַּצִּדיק  ְּבַעְצִמי  ַמְעִּתי  ֶׁשּׁשָ ּוְכִפי  הּוא,  ָּברּוְך  ְלַהָּקדֹוׁש  ֶּבֱאֶמת 
ַהֶּזה, ְוֹלא ַרק  ְיֵדי ַהֵּסֶפר ַהָּקדֹוׁש  ְוָחַזר ִּבְתׁשּוָבה ַעל  ַלַּיֲהדּות  ֶׁשהּוא ִהְתָקֵרב  ְׁשִּליָט"א 
ֶׁשהּוא ָחַזר ִּבְתׁשּוָבה ֶאָּלא ֶהְחִזיר ִּבְתׁשּוָבה ְוֵקֵרב ְנָׁשּמֹות ִנָּדחֹות ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ְּבִלי ְּגבּול, 
ִמֶּזה ֲאַנְחנּו רֹוִאים ֶׁשַהֵּסֶפר ַהֶּזה ֵיׁש לֹו ּכֹוַח ָעצּום ְמֹאד ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ִלְכֹּתב ֶאת ַהּכֹוַח 
ַהֶּזה. ָאז ָהִייִתי ַמִּציַע ֶׁשְּכבֹודֹו ְׁשִּליָט"א, ְּכמֹו ֶׁשהּוא ַמְדִּפיס ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְסָפִרים ַעל 
ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְּכמֹו "אֹור ַהֹּזַהר" "ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ְוַהֹּזַהר" ְו"ֶעְרָּכּה ֶׁשל ָׁשָעה", ֶׁשַיְדִּפיס 
ַהֵּסֶפר ַהֶּזה ַהִּסּפּור ְּבִעיר ְקָראָקא ֵאיְך ֶׁשַהְיתֹוִמים ָעׂשּו ְּתׁשּוָבה, ְוֶזה ְּבַוַּדאי ַיֲעֹזר ְלָכל 
 20 ִלְפֵני  ְּכָבר  ְּתׁשּוָבה  ַּבַעל  ִלְהיֹות  ֲאִני  ֶׁשָּזִכיִתי  ]ְּכמֹו  ִּבְתׁשּוָבה  ֶׁשַּיְחְזרּו  ִיְׂשָרֵאל  ַעם 

ָׁשָנה[. 

 ם ָוָ‡ר∆ ƒַמי ָׁ ‰ ≈ׂ ם ‰' עו… ƒע י מ≈ ƒר ז¿ ע∆

ְמַגֶּלה ֲעֻמקֹֹות
ַחָּייו ּּוְפָעָליו

"אִיׁש אֱקִי קָדֹוׁש מִן הַּקַדְמֹונִים,
 מְגַּלֶה עֲמֻקֹות ָרזִין ּומַטְמֹונִים,

 הּוא ׁשֶאֹומְִרים עָלָיו
 ׁשֶּדִּבֵר אִּתֹו אֵלִּיָהּו ּפָנִים אֶל ּפָנִים,

 הַּגָאֹון אב"ד ור"מ מו"ה נָתָן נָטֶע 
ּבֶן מו"ה ׁשְמֹה ׁשַּפִיָרא זַצַ"ל,

 נִפְטַר ּבְיֹום ד' י"ג אָב שצ"ג לְפ"ק"
 (ֻנָּסח ַמֵּצָבתֹו)

הספר יוצא לאור חודש אדר א' תשע"א



מגלה עמוקות - חייו ופעליו ב

ּתֹוֵכן ָהִעְנָיִנים
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.......................................................................................................... ג ִהְתַמּנּוּתֹו ְלראֹׁש ְיִׁשיָבה

............................................................................................................ ד ִמִּדְבֵרי ַהְּגדֹוִלים ָעָליו
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.............................................................................................................................. ד ִמִּנְפְלאֹוָתיו

............................................................................................................................. ה רּוַח ַהּקֹוֶדׁש

............................................................................................................. ז ִנָסיֹון ַהס"מ ְלַהְכִׁשילוֹ

........................................................................... ז ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ֵאֶצל ַּבַעל "ְמַגֶּלה ַעמּוקֹות"

ִסּפּור ַהָּגלּות ֶׁשל ַּבַעל "ְמַגֶּלה ַעמּוקֹות", מּוָבא ְּבַדֵּפי ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ְקָראָקא................. ח
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ַמֲעֶׂשה ַהַּקָּצִבים ֶׁשֶהֱאִכילּו ְטֵרפֹות ְּבָיָמיו ֶׁשל ַּבַעל ַה"ְּמַגֶּלה ַעמּוקֹות"............................ י

.............................................. טז "הּוא ֶׁשאֹוְמִרים ָעָליו ֶׁשִּדֵּבר ִאּתֹו ֵאִלָּיהּו ָּפִנים ֶאל ָּפִנים"

............................................... יז ַמִים ִהְסִּכימּו ֶׁשַּבַעל "ְמַגֶּלה ַעמּוקֹות" ִיְהֶיה ָמִׁשיַח  ִמן ַהּׁשָ

......... כ ְּכֵדי ְלַפֲעֵנַח ֶאת ַהִּסּפּור ַהֶּזה, ַנְעִּתיק עֹוד ִסּפּור ֶׁשִּנְרַׁשם ְּבִפְנַקס ַהֶחְבָרה ַקִּדיָׁשא

.......................................................................................... כא ִחּבּוָריו ַהְּקדֹוִׁשים ַהּנֹוָדִעים ָלנּו

ְרִׁשיַמת ַהְּסָפִרים .................................................................................................................. כא

יֹוָמא ְּדִהילּוָלא...................................................................................................................... כא

ּכֹה ֶנְחַקק ַעל ַמֵּצָבתֹו............................................................................................................ כב

גמגלה עמוקות - חייו ופעליו

 פרק  א 
א. ַּבַעל ַה"ְּמַגֶּלה ַעמּוקֹות" ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו

ן  ‡ו… ָ‚ּ‰ַ יָר‡.  ל¿ ƒּפ ַׁ ַח ּפַ ¿ׁ ƒמ  ל∆ ∆ׁ ׁ ו… ∆‡  ר∆ ָפ‡∆ ָי‰ ֲחּׁוָב‰, ַ‰מ¿ ָפ‰ חּול¿ ס¿ ַנ מ"‰ נו… ¿ׁ ƒּב
ַעל  ָנ‡, ּבַ ָר‡„¿ ין ‰ו… ƒ„ּ י ע, ַ‡ב ּב≈ י ָנָן ָנט∆ ƒַרּב ׁ „ו… ָּ̃ ן ַ‰ ‡ו… ן ַ‰ּ‚ָ יָר‡, ּב∆ ƒּפ ַׁ ‰…ל…מ ¿ׁ י ƒַרּב ׁ „ו… ָּ̃ ‰ַ
ן  ּב∆ ַל„  נו…  - ָר‰  ַ‰ּו… ַעל  "י  ƒַׁר  ׁרּו ּפ≈ ַעל  ר"  פ∆ ∆ׁ י  ר≈ מ¿ ƒ‡ ו¿ ּ„ּוָר‡  י  ֲער≈ ַׁ" ַעל ים"  ƒָער ¿ׁ  ‡ בו… "מ¿
ים  ƒׁ „ו… ¿ּ̃ ָפָריו ַ‰ ם ס¿ ≈ׁ ם ַעל ס≈ ר¿ ּפַ ¿ ƒים נ ƒמ  ַ‰ּיָ בו… ר¿ ƒּב ∆ׁ ,ע יו - ָנָן ָנט∆ ƒם ָ‡ב ≈ׁ מו… ַעל ¿ׁ ‡ָר ָ̃ ו¿

 ." ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ "מ¿

ב. ִמּתֹוְלדֹוָתיו
ין,  ƒל פו… ּב¿ ַל„  נו… ינו,ּ  ָעל≈ ן  ָי‚≈ כּוו…  ז¿ יָר‡,  ƒּפ ַׁ ע  ָנט∆ ָנָן  י  ƒַרּב י  ƒ̃ ל… ¡‡‰ָ ל  ּבָ ֻ̃ ַ‰ּמ¿  ׁ „ו… ָּ̃ ‰ַ ָ‰ַרב 
 ‰ ∆ מ… י  ƒַרּב י„  ƒ‚ ַ‰ּנָ ו¿ י˜  ƒ„ּ ַּ̂ ‰ַ ּו…  ƒב ל¿ ָחָן  ל∆ חו…  ָ̃ ל¿ ים,  ƒנ ָׁ ח"י  ן  ּב∆ ו…  יו… ¿‰ ƒּב מ"‰.   ַנ ¿ׁ ƒּב

עס. על∆ ַ‡ּב∆

 ‰ " ָ‰ָי‰ ּפ∆ ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ י ַ‰"ּמ¿ ƒנ ≈̃ י ז¿ ƒב, ּכ ≈ י ּכו… ƒׁי ƒייּב ָנָן ‡≈ י יו… ƒַרּב ׁ „ו… ָּ̃ ן ַ‰ ‡ו… ּ„ו… ַ‰ּ‚ָ כ¿ נ∆
י  ƒַרּב ׁ „ו… ָּ̃ ן ַ‰ ‡ו… י ַ‰ּ‚ָ ƒּפ ƒל מ ּב≈ ƒּ̃ ∆ׁ , ָנו… ּוָ ‰ ּכַ ∆‡ ר¿ ƒי ַ‰ּנ ƒפ ָרָכ‰. ּוכ¿ ב¿ ƒנו… ל רו… כ¿ ƒי ז" ƒָמָרן ָ‰ֲ‡ר י ל¿ ƒׁי ƒל ¿ׁ

ים. ƒָעמ ‰ ּפ¿ ּמָ רו… ּכַ פ¿ ƒס י‡ו… ּב¿ ƒב נּו מ¿ י ַרּב≈ ƒי, ּכ" ƒי„ ָ‰ֲ‡ר ƒמ ל¿ ַּ , ˜ל סרו ָר‡≈ ¿ׂ ƒי

 ג. ִהְתַמּנּוּתֹו ְלראֹׁש ְיִׁשיָבה
 ‰ ּלָ ƒ‰ ¿̃  ,‰ ַרּבָ   ר∆ ∆‡ ַעל   ‡ָ יב¿ ƒ מ¿  -  ׁי ר≈   ר∆ ֲעט∆ ּבַ ר  ַעּט≈ ¿ ƒנ ים,  ƒָימ ל¿ יר  ƒע ָ̂ ן  ƒֲעַ„י ו…  יו… ¿‰ ƒּב
ים  ƒנ ‰. ַרּבָ ּב≈ ים ַ‰ר¿ ƒ„י ƒמ ַל¿ ָל‰ ל¿ „ו… יָב‰ ּ‚¿ ƒׁ ּ‰ י¿ ן ּבָ נ≈ כו… יּ‰, ו¿ י ּב≈ כּוּל≈ ¿„ּ ָרָכ‡  ‡ - ּכ¿ ָ̃ ָר‡ ¿̃  ‰ ָׁ „ו… ¿̃

ְמַגֶּלה ֲעֻמקֹֹות
 ַחָּייו ּּוְפָעָליו
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גמגלה עמוקות - חייו ופעליו

 פרק  א 
א. ַּבַעל ַה"ְּמַגֶּלה ַעמּוקֹות" ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו

ן  ‡ו… ָ‚ּ‰ַ יָר‡.  ל¿ ƒּפ ַׁ ַח ּפַ ¿ׁ ƒמ  ל∆ ∆ׁ ׁ ו… ∆‡  ר∆ ָפ‡∆ ָי‰ ֲחּׁוָב‰, ַ‰מ¿ ָפ‰ חּול¿ ס¿ ַנ מ"‰ נו… ¿ׁ ƒּב
ַעל  ָנ‡, ּבַ ָר‡„¿ ין ‰ו… ƒ„ּ י ע, ַ‡ב ּב≈ י ָנָן ָנט∆ ƒַרּב ׁ „ו… ָּ̃ ן ַ‰ ‡ו… ן ַ‰ּ‚ָ יָר‡, ּב∆ ƒּפ ַׁ ‰…ל…מ ¿ׁ י ƒַרּב ׁ „ו… ָּ̃ ‰ַ
ן  ּב∆ ַל„  נו…  - ָר‰  ַ‰ּו… ַעל  "י  ƒַׁר  ׁרּו ּפ≈ ַעל  ר"  פ∆ ∆ׁ י  ר≈ מ¿ ƒ‡ ו¿ ּ„ּוָר‡  י  ֲער≈ ַׁ" ַעל ים"  ƒָער ¿ׁ  ‡ בו… "מ¿
ים  ƒׁ „ו… ¿ּ̃ ָפָריו ַ‰ ם ס¿ ≈ׁ ם ַעל ס≈ ר¿ ּפַ ¿ ƒים נ ƒמ  ַ‰ּיָ בו… ר¿ ƒּב ∆ׁ ,ע יו - ָנָן ָנט∆ ƒם ָ‡ב ≈ׁ מו… ַעל ¿ׁ ‡ָר ָ̃ ו¿

 ." ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ "מ¿

ב. ִמּתֹוְלדֹוָתיו
ין,  ƒל פו… ּב¿ ַל„  נו… ינו,ּ  ָעל≈ ן  ָי‚≈ כּוו…  ז¿ יָר‡,  ƒּפ ַׁ ע  ָנט∆ ָנָן  י  ƒַרּב י  ƒ̃ ל… ¡‡‰ָ ל  ּבָ ֻ̃ ַ‰ּמ¿  ׁ „ו… ָּ̃ ‰ַ ָ‰ַרב 
 ‰ ∆ מ… י  ƒַרּב י„  ƒ‚ ַ‰ּנָ ו¿ י˜  ƒ„ּ ַּ̂ ‰ַ ּו…  ƒב ל¿ ָחָן  ל∆ חו…  ָ̃ ל¿ ים,  ƒנ ָׁ ח"י  ן  ּב∆ ו…  יו… ¿‰ ƒּב מ"‰.   ַנ ¿ׁ ƒּב

עס. על∆ ַ‡ּב∆

 ‰ " ָ‰ָי‰ ּפ∆ ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ י ַ‰"ּמ¿ ƒנ ≈̃ י ז¿ ƒב, ּכ ≈ י ּכו… ƒׁי ƒייּב ָנָן ‡≈ י יו… ƒַרּב ׁ „ו… ָּ̃ ן ַ‰ ‡ו… ּ„ו… ַ‰ּ‚ָ כ¿ נ∆
י  ƒַרּב ׁ „ו… ָּ̃ ן ַ‰ ‡ו… י ַ‰ּ‚ָ ƒּפ ƒל מ ּב≈ ƒּ̃ ∆ׁ , ָנו… ּוָ ‰ ּכַ ∆‡ ר¿ ƒי ַ‰ּנ ƒפ ָרָכ‰. ּוכ¿ ב¿ ƒנו… ל רו… כ¿ ƒי ז" ƒָמָרן ָ‰ֲ‡ר י ל¿ ƒׁי ƒל ¿ׁ

ים. ƒָעמ ‰ ּפ¿ ּמָ רו… ּכַ פ¿ ƒס י‡ו… ּב¿ ƒב נּו מ¿ י ַרּב≈ ƒי, ּכ" ƒי„ ָ‰ֲ‡ר ƒמ ל¿ ַּ , ˜ל סרו ָר‡≈ ¿ׂ ƒי

 ג. ִהְתַמּנּוּתֹו ְלראֹׁש ְיִׁשיָבה
 ‰ ּלָ ƒ‰ ¿̃  ,‰ ַרּבָ   ר∆ ∆‡ ַעל   ‡ָ יב¿ ƒ מ¿  -  ׁי ר≈   ר∆ ֲעט∆ ּבַ ר  ַעּט≈ ¿ ƒנ ים,  ƒָימ ל¿ יר  ƒע ָ̂ ן  ƒֲעַ„י ו…  יו… ¿‰ ƒּב
ים  ƒנ ‰. ַרּבָ ּב≈ ים ַ‰ר¿ ƒ„י ƒמ ַל¿ ָל‰ ל¿ „ו… יָב‰ ּ‚¿ ƒׁ ּ‰ י¿ ן ּבָ נ≈ כו… יּ‰, ו¿ י ּב≈ כּוּל≈ ¿„ּ ָרָכ‡  ‡ - ּכ¿ ָ̃ ָר‡ ¿̃  ‰ ָׁ „ו… ¿̃

ְמַגֶּלה ֲעֻמקֹֹות
 ַחָּייו ּּוְפָעָליו



מגלה עמוקות - חייו ופעליו ד
יַח  ƒנ ָל‰, ל…‡ ‰≈ ָמם ָוַלי¿ ָר‰ יו… ָט‰√ ‰ ּוב¿ ָּׁ„ֻ ¿̃ ƒָר‰ ּב ּו… ם ָעַס˜ ּבַ ָׁ , ו¿ ָרׁו… ¿„ ƒמ י ּב≈ ƒּו מ‡ ¿̂ ים ָי ƒנ ‡ו… ּו‚¿
 ‰ ַנֲעל∆ ן  פ∆ …‡ ּב¿ ָר‰  ּו…  י ƒּב ר¿ ƒ‰ ו¿ ָרָב‡,  ו¿ י  ּי≈ ַ‡ּבַ ¿„ּ   ָטן, ֲ‰ָויו… ָ̃ ָ„ָבר  ו¿ ָב‰,  ּכָ ר¿ מ∆  ‰ ≈ַׂמֲע ל,  „ו… ָ‚ּ ָבר  ָ„ּ
 ׁ „ו… ָּ̃ ‰ַ רו…  פ¿ ƒס ל¿ ָמו…  ָ„ּ ¿̃ ‰ַ ּב¿ ל…מ…‰,  ¿ׁ י  ƒַרּב  ׁ „ו… ָּ̃ ‰ַ ן  ‡ו… ָ‚ּ‰ַ נו…  ּב¿ ָעָליו  י„  ƒע ר ‰≈ ∆ׁ‡ֲ ּכַ ֻיָח„,  ּומ¿
י‡  ƒ̂ ‰ו…  , לו… ˜ו… ל¿ ים  ƒיב ƒׁ ¿̃ ַ‰ּמַ יָ„יו  ƒמ ל¿ ַּ ם  ƒע „ו…  ּמ¿ ƒל   ע≈ "ּוב¿ ן:  ַחּנַ ¿ ָו‡∆ ַעל   " ַעמּו˜ו…  ‰ ַ‚ּל∆ "מ¿
יפּוו…  ƒֲחר ‰‡ָ ר¿ ם ‰∆ ∆‰ , ּבָ בו… ָ̂ ח¡  נ∆ י ֲ‰ָלכו… יב≈ ƒט ‰ מ≈ ּמָ ≈‰ ‰ָ…ל ¿ׁ  בו… ָנ‰ ַחר¿ , ּבָ ָ‰בו… ל∆ ים ו¿ ƒָחל ∆‚ּ

  "... יבו… ƒׁ י י¿ ≈ׁ‡ם ָר ƒע  בו… ּכָ ר¿ ם מ∆ ∆‰ ָר‰ ּבָ ל ַ‰ּו… , ּכָ ָחבו… לו… ָ‰ר¿ כ¿ ƒׂ ˜ מ∆ ע… , ו¿ י‡ּוו… ƒ̃ ּוב¿

ר  ∆ ים ע… ƒ̃ ל… י "ָנַן לו… ‡¡ ƒָח„, ּכ ם ‡∆ ָמ˜ו… ‰ ּב¿ ֻ„ּלָ ָר‰ ּו‚¿ ּ ,ו… ָחנו… ל¿ ֻׁ י ≈ּ ¿ׁ ƒָזָכ‰ ל ׁ „ו… ָּ̃ נּו ַ‰ ַרּב≈
ָנַן  מו…  ַלח¿ ים,  ƒנ יו… ב¿ ָל‡∆ ר  ּזַ ƒּפ ָנַן  ים,  ƒַמֲעַ„ּנ ם  ∆‰ מ≈ ל  כו… ¡‡ ל∆ יטו…  ƒל ¿ׁ ƒ‰ ו¿ ים,  ƒינ ƒנ ּפ¿ ב  ר… ו¿ ים  ƒָכס ּונ¿
י  ימ≈ ƒמ ‡ּוָמ‰ ּכ¿ מ¿ ƒלו… ל ¿̂ ב ‡∆ ָׁ ח¡ ף נ∆ ס∆ ין ּכ∆ יל, ‡≈ ƒ̃ ָׁ ‡…ל ל ָ̃ ¿ׁ ƒיב מ ƒ‰יַ‰ב ָי ים... מ≈ ƒָמנ ¡‡ יָמיו נ∆ מ≈
  „ו… ‰ו… ∆ׁ ,יף ƒס י" מו… ƒפ יַל י… ƒל ר "ּכ¿ פ∆ ס≈ ָל‰.  ּוב¿ ַמע¿ ב ל¿ ָּ כ¿ ƒן ַ‰ּנ ‡ו… נו… ַ‰ּ‚ָ „ּו ּב¿ ך¿ ע≈ ּו… ƒל…מ…‰", מ ¿ׁ
 ‰ ז∆ ָנו… ּבָ ּוָ ‰ּו ּכַ ז∆ ים. ו¿ ƒָמע ¿ׁ ƒָבָריו נ ָ‰ל, ָ‰יּו ּ„¿ ָּ̃ ‰ַ ‡ּוָמ‰ מ≈ ל מ¿ ּטו… ƒיך¿ ל ƒר ָ̂ נּו  ּל…‡ ָ‰ָי‰ ַרּב≈ ∆ׁ ¿ָכך ל¿

יל". ƒ̃ ָׁ ‡…ל ל ָ̃ ¿ׁ ƒיב, מ ƒ‰יַ‰ב ָי ַב "מ≈ ּכָ ∆ׁ

ם „' י"‚  יו… י ָיָמיו ּב¿ מ≈ ¿„ ƒּב ˜ ּל≈ ַּ ס¿ ƒנ , ו¿ י ֲ‡ָ„מו… נּו ָיָמיו ֲעל≈ יך¿ ַרּב≈ ƒר ¡‡ ים ל…‡ ‰∆ ƒינּו ָ‰ַרּב ≈ נו… ֲעו… ּבַ
ן.  ָ‡מ≈ ל  ָר‡≈ ¿ׂ ƒי ל  ּכָ ַעל  ו¿ ינּו  ָעל≈ ן  ָי‚≈ כּוו…  ז¿ ים.  ƒנ ָׁ מ"ח  ן  ּב∆ ַר˜  ‰ּו‡  ו¿  ,‚"ˆ  ַנ ¿ׁ ָ‡ב  ם  ַנח≈ מ¿
ן נ"ו, ַעּמּו„ ‚') ַחּנַ ¿ רּוָפ‰", ָו‡∆ ¿ ƒים ל ƒַעל")  

 פרק ב 
א. ִמִּדְבֵרי ַהְּגדֹוִלים ָעָליו:

י„  ƒע ≈‰ ו¿ ל,  ָר‡≈ ¿ׂ ƒי ּב¿   חו… ּפָ ¿ׁ ƒמ  ׁ לו… ָׁ  „…‡ מ¿ ב  ּב≈ ƒח ∆ׁ  ,ׁ „ו… ָּ̃ ‰ַ ב  טו… ם  ≈ׁ ַעל  ַ‰ּבַ מ≈ ָי„ּוַע 
יָר‡.  ƒּפ ַׁ י ו¿ ƒב ר¿ , ‰ו… ּיו… ƒל ָ‚ּ : ַמר¿ חו… ּפָ ¿ׁ ƒם מ ≈‰ ר, ו¿ ר ַ‡ַחר ּ„ו…  ּ„ו… ּיו… ƒ̃  ּונ¿ ֻיָחסו… ם מ¿ ≈‰ ∆ׁ ם י‰∆ ֲעל≈
ר  ∆ׁ‡ֲ ּכַ ∆ׁ יף,  ƒס ‰ו… ו¿ ים)].  ƒל ≈‡ ר¿ ¿ׂ ƒי) יָר‡  ƒּפ ַׁ ו¿ ים),  ƒּי ƒו (ל¿  י ƒב ר¿ ים), ‰ו… ƒּכ…ֲ‰נ) ט  ר¿ ּפ… ַרּפו… ר:  ַ‡ח≈ נּוַסח  [ּול¿

„ ַנֲעָנ‰. ּיַ ƒמ ,‡ ּבָ ƒל ¿„ּ ‡ ָ̃ ימ¿ ƒע  מ≈ ָמעו… י„ ּ„¿ ƒר ּלּו מו… ≈‡  חו… ּפָ ¿ׁ ƒּמ ƒָח„ מ ∆‡

ב. ַהִחיָד"א ּכֹוֵתב ָעָליו: ָׁשַמְעִּתי ֶׁשָהָיה לֹו ַמִּגיד
 ן ָחרּו כ≈ . ו¿ לו… ¿̂ ע ‡∆ ָׁי ƒל ¡‡ י‡ ו∆ ƒב ‰ּו ַ‰ּנָ ּיָ ƒל ל ‡≈ ∆ׁ ּור ּ̃ ƒר ַעל ּב ֻסּפָ ב) מ¿ ∆̃  ע≈ ַָׁר י (ּפָ ƒנ ר¿ ן ּ‚ו… ר ּב∆ פ∆ ס≈ ּב¿

ים.  ƒנ ל ּפָ ים ‡∆ ƒנ ‰ּו ּפָ ּיָ ƒל ּו… ‡≈ ƒ‡ ר ּב≈ ƒ„ּ ∆ׁ ים ָעָליו ƒר מ¿ ‡ו… ∆ׁ ‡ּו‰ : ָבו… ≈ּ̂ ַעל ַמ

 פרק ג 
א. ִמִּנְפְלאֹוָתיו:

 י ּב≈ ל  ּכו… ‡∆ ַ„ר¿ ּב¿ ם,  יו… י  ≈„ּ ƒמ  ‚ ≈‰ נו… ָ‰ָי‰  ∆ׁ י„,  ƒי ָ‡מ ƒ„ּו‰ י¿  ‡ ָ̃ ָר‡ ¿̃ ƒּב ַחי  ָיָמיו  ּב¿ י  ƒּכ ים,  ƒר ַסּפ¿ מ¿
  ָ„בו… י ַ‰ּנ¿ ל≈ ּב¿ ַ̃ ין מ¿ יל. ּב≈ ƒב ¿ּׁ‰ַ י ≈„ּ ƒ̂ י  נ≈ ¿ּׁ ƒבּו מ ¿ּ̂ ַי ¿ ƒ‰ ∆ׁ ים ƒּי ƒים ֲענ ƒ„ּו‰ ּי¿ ƒל  ָ„בו… ˜ נ¿ ַחּל≈ ָרׁ, ל¿ ¿„ ƒּמ‰ַ
יָב‰  ƒב ַ‰ּס¿ ים מ≈ ƒר ¿̂ ַ‰ּנו… ∆ׁ ,יר ƒָׁע י ‰∆ ƒ„ּו‰ „ ַלּי¿ סו… יָל‰ ּב¿ ƒ‚ י ו¿ ‡ ַ‰ּ‚ו… ַעם ּבָ ָח„.  ּפַ י ‡∆ ƒר ¿̂ ם נו… ָ‰ָי‰ ּ‚ַ
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ּל…‡  ∆ׁ ׁ ≈ּ̃ ƒיר, ּוב ƒי ָ‰ע ‰ּו„≈  י¿ ַלֲ‰ר…‚ ‡∆ „ ו¿ „ו… ¿ׁ ƒל ,‡ ָ̃ ָר‡ ¿̃ ƒל  ‰ ַלֲעלו… ז∆ ‰ ו¿ ם ז∆ יו… ים ּב¿ ƒנ נ¿ ּכו… ¿ ƒמ

 .„  ַ‰ּסו… יָל‰ ‡∆ ƒ‚ּ ∆ׁ ‡י ‰ּו ƒּלּו ּכ‚ַ י¿
ׁ.  ָ‰ַרב  ַרח≈ ¿ ƒ‰ „ ל¿ מ≈ ן ָ‰עו… ר לו… ַעל ָ‰ָ‡סו… ּפ≈ ƒס " ו¿ ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ל ַ‰"ּמ¿ ∆‡ ‡ יר ּבָ ƒָׁע י ‰∆ ƒ„ּו‰ ַ‰ּי¿
ָכל   ו¿ יו… ƒּל ּטַ פּו ּב¿ ַעּט¿ ¿ ƒּו ָלָבן, יׁ ּב¿ ל¿ ƒי , ָברו… ¿ּ̃ ‰ַ י ב≈ ָל‰ ל¿ ו… ַלי¿ ‡ו… כּו ּב¿ ל¿ ּי≈ ∆ׁ ים ƒ„ּו‰ ‰ ַעל ַ‰י¿ ּוָ ƒ̂
בּו  ר¿ ָ̃ ¿ ƒ‰ ∆ׁ ָר‡ָם. ּכ¿ ¿̃ ƒּו ל‡ ¿̂ י≈ ם ו¿ ּלָ ים ָי˜ּומּו ּכֻ ƒי בּו ַ‰ּ‚ו… ר¿ ָ̃ ¿ ƒּי ∆ׁ , ּוּכ¿ ָי„ו… ˜ ּב¿ ל≈ ר ּ„ו… י˜ נ≈ ƒָח„ ַיֲחז ∆‡
ּלּו  ח≈ ָ‰ָל‰ ‰≈ ב ּב∆ ר… ם, ּומ≈ י‰∆ ל ָנַפל ֲעל≈ „ו… ַח„ ּ‚ָ ם... ּפַ י‰∆ ר≈ ב¿ ƒּ̃ ƒים מ ƒ מּו ַ‰ּמ≈ ָ̃  ‰ ּנ≈ ƒ‰ ים, ָר‡ּו ו¿ ƒי ַ‰ּ‚ו…
עּו.  ָטב¿ , ו¿ ָברו… ¿ּ̃ ‰ַ י ַי„ ּב≈ ר ל¿ ב≈ ָ‰ר (‰וויסל‰) ָ‰עו… ך¿ ַ‰ּנָ ו… לּו ל¿ ים ָנפ¿ ƒַרּב עּו, ו¿ ¿̂ פ¿ ƒנ לּו ו¿ ַח; ָנפ¿ ר… ב¿ ƒל
", ב"ב נ"‚, ַעּמּו„ מ"‡) מ∆ ¡‡ ם ו∆ לו… ָׁ י ר≈ ב¿ ƒ„ּ")  

ב. רּוַח ַהּקֹוֶדׁש 
ן  ‡ו… ם ַ‰ּ‚ָ ≈ׁ ‰ ּב¿ ָבר ז∆ י‡ ּ„ָ ƒב , מ≈ פו… סו… ַנ רמ"„) ּב¿ ¿ׁ ƒּב ‚ ער¿ ּב∆ עמ¿ פּוס ל∆ ¿„) " ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ר "מ¿ פ∆ ס≈ ּב¿
ן  ‡ו… ָ‚ּ‰ַ ָח„ מ≈ ∆‡ ‰ ∆ַׂמֲע ׁי ƒ‡ י ƒּפ ƒמ ׁי ƒ‡ ל ּב≈ ƒּ̃ ∆ׁ ,‰ָרָכ ב¿ ƒנו… ל רו… כ¿ ƒיין ז ט≈ ¿ׁ נ¿ ר¿ ב ‡ו… ≈‡ ַכי ז¿ ¿„ּ י ָמר¿ ƒַרּב
ין  ƒ„ּ  י ּב≈ ַ‡ב  ָ‰ָי‰  ָרָכ‰  ב¿ ƒל נו…  רו… כ¿ ƒז ָזָ‰ב")  י  ("טּור≈ ַ‰ט"ז  ∆ׁ  ,‡ ָ̃ ָר‡ ¿̃ ƒּב ָ‰ָי‰  ∆ׁ  ‡ ָׁי ƒ„ּ ַ̃ יָנ‡  ƒ̂ ּבו…
נו…  רו… כ¿ ƒז ("ׁ„ָָח  ƒי יו ‰ב"ח ("ּבַ ƒָחמ ַעם ַ‡ַח ל¿ ַע ּפַ ס… נ¿ ƒל ‰ ָ̂ ָר ‚), ו¿ ער¿ ּב∆ עמ¿ ב (ל∆ בו… ‰ ל¿ ָׁ „ו… ¿̃  ‰ ּלָ ƒ‰ ¿̃ ƒּב
ר  י ַ‰ּ„ו… י„≈ ƒ‚ ים ּונ¿ ƒי ֲחָכמ י„≈ ƒמ ל¿ ַּ יּו‰ָ ‡.  ו¿ ָ̃ ָר‡ ¿̃  ‰ ָׁ „ו… ¿̃  ‰ ּלָ ƒ‰ ¿̃ ƒין ּב ƒ„ּ י ָ‰ָי‰ ַ‡ב ּב≈ ∆ׁ ,‰ָרָכ ב¿ ƒל
 ‡ ָ̃ ָר‡ ¿̃ יר  ƒע‰ָ י  ≈ׁ ַ‡נ¿ עּו  מ¿ ָׁ  ‡ ָ̃ ָר‡ ¿̃ יר  ƒע ל¿ ‡ו…  בו… ּוב¿  , יָעו… ƒס נ¿  ַע ¿ׁ ƒּב  „ בו… ּכָ לו…  ים  ƒׂ עו…
ל,  „ו… ָ‚ּ  „ בו… ּכָ לו…  ָעּׂו  ו¿ ָרָכ‰,  ב¿ ƒל נו…  רו… כ¿ ƒז ָ‰ַרב ‰ב"ח  ל¿ יָרם  ƒע ל¿ ַע  ס≈ נו… ָרָכ‰  ב¿ ƒל נו…  רו… כ¿ ƒז ַ‰ט"ז  ∆ׁ
ַ‰ט"ז  ָ‰ַרב  ל¿ ם  לו… ָׁ ן  ≈ּ ƒל י  ƒל ַר‚¿ ָר‡ו…  ¿̃ ƒל ים  ƒכ ל¿ ‰ו… ים  ƒָׁנ‡ֲ  ‰ ַכּמָ ו¿  , ָר‡ו… ¿̃ ƒל ים  ƒע ס¿ נו… ָ‰יּו  ו¿
 . ָר‡ו… ¿̃ ƒל…‡ ָ‰ַלך¿ ל " ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ׁ "מ¿ „ו… ָּ̃ ָ‰ַרב ַ‰ . ו¿ ל ָעּׂו לו… „ו… ָ‚ּ „ ָכבו… ָרָכ‰, ו¿ ב¿ ƒנו… ל רו… כ¿ ƒז
י ַ‰ט"ז,  נ≈ ל ּפ¿ ּב≈ ַ̃ יר ל¿ ƒי ָ‰ע ≈ׁ ל ַ‡נ¿ ַעט ּכָ מ¿ ƒים ּכ ƒ̂ ָ‰יּו ָר ירו… ו¿ ƒע ‡ ל¿ ּבָ ∆ׁ ילּו ּכ¿ ƒפ‡ֲ ‡ ּלָ ∆‡ ,„ ל…‡ עו… ו¿
ל,  ּל≈ ּפַ ¿ ƒ‰ ‡ ל¿ ַ‰ט"ז ּבָ ∆ׁ ָׁר ¿„ ƒּמ‰ַ י ילּו ַ‰ּב≈ ƒפ‡ֲ ‡ ּלָ ∆‡ ,„ ל…‡ עו… ם. ו¿ לו… ָׁ …ן לו ≈ּ ƒלו… ל ¿̂ ל…‡ ָ‰ַלך¿ ‡∆
ם,  לו… ָׁ …ן לו ≈ּ ƒל ים ו¿ ƒנ ל ּפָ ּב≈ ַ̃ לו… ל¿ ¿̂ ‰, ל…‡ ָ‰ַלך¿ ‡∆ ָרׁ ַ‰ּז∆ ¿„ ƒּמ‰ַ י ב≈ ל ּב¿ ּל≈ ּפַ ¿ ƒ‰ ן ל¿ ם ּכ≈ ַ‚ּ ‡ ָ‰ָי‰ ּבָ ו¿

ם.   לו… ָׁ …ן לו ≈ּ ƒלו… ל ¿̂ ָנ‰ ‡∆ ל…‡ ּפָ ל ו¿ ּל≈ ּפַ ¿ ƒ‰ לו… ל¿ ¿̂ ∆‡ „ מ≈ ו‰ט"ז ָ‰ָי‰ עו…
ר  ָׁ פ¿ ‰ ‰ּו‡, ‡∆ ר∆ ¿̃ ƒר, ‡ּוַלי מ מ≈ ן ָ‰ָי‰ ‡ו… ‡ׁו… ƒם ָ‰ר ּיו… ‰. ּבַ ך¿ ז∆ ּו… ƒו… מּ ע¿ ַ„ּ ָׁי‰ ‰ט"ז ֲחלּו‰ָ ו¿
ם,  לו… ָׁ …ן לוַל…‡ ָנ ים ו¿ ƒרּו ‚' ָימ ָעב¿ ∆ׁ ַחר‡ַ . ו¿ ו… ל…‡ ָרָ‡‰ ‡ו… ּו… ו¿ ב¿ ַַׁמֲח ּיּון ּב¿ ƒע ˜ מ∆ עו… ‰ּו‡ ּב¿ ∆ׁ

ל ָעָליו.  „ו… ָ‚ּ  מ∆ ע… ר¿ ַּ …ָי‰ לו‰ָ
  ּבָ ַׁ ב ר∆ ע∆ ָ‰ָי‰ ז…‡ ּב¿ ם. ו¿ לו… ָׁ …ן לוַּו‡ ל…‡ ָנ‰ ∆ׁ …ר לו ּפ≈ ƒס יו ‰ב"ח ו¿ ƒל ָחמ ∆̂ ָ‰ַלך¿ ‰ט"ז ‡≈ ו¿
יר  ƒע ּבָ ר  ∆ׁ‡ֲ ר  ַ‰ּ„ו… י  ל≈ „ו… ¿‚ ƒל ר…‡  ¿̃ ƒל  ‰ ּוָ ƒ̂ ו¿ ָעָליו.  ל  „ו… ָ‚ּ   מ∆ ע… ר¿ ַּ ן  ּכ≈ ם  ַ‚ּ ל‰ב"ח  ָ‰ָי‰  ו¿  ,ׁ ∆„ ˜ו…
‰ ַמ‰  ּפ∆ ַ̂ ָ‰ָי‰ מ¿ , ו¿ מו… ¿̂ ַע ט ל¿ ּפָ ¿ׁ ƒמ  ‰ ַלֲעׂו… ָ̂ ‰ּו‡ ל…‡ ָר ‰.  ו¿ ∆ֲׂע ם ַ‰ּמַ ר ָל‰∆ ּפ≈ ƒס ‡, ו¿ ָ̃ ָר‡ ¿̃
ן  יו… ּזָ ƒּב ם ‰ּו‡  ƒ‡ ן  ַעּי≈ ל¿ ַנ‡י  ּפ¿ ם  ָל‰∆ ין  ≈‡  ּבָ ַׁ ב  ר∆ ע∆ ם  ַ‰ּיו… ∆ׁ ים,  ƒר מ¿ ם ‡ו… ≈‰ ו¿  .‰ ָלז∆ רּו  י…‡מ¿ ם  ≈‰
ָ‡ז  יו… ו¿ ב≈ ל ‰ב"ח ל¿ ם ‡∆ ּלָ ‡ּו ּכֻ ׁ ָיבו… ∆„  ˜ו… ּבָ ַׁ י ≈‡ ָ̂ מו… ּב¿ ∆ׁ ,יטּו ƒל ח¿ ∆‰ י„ ָחָכם ‡ו… ל…‡, ו¿ ƒמ ל¿ ַּ

 .‡ ָּ מ¿ ַׁ ב ָעָליו …ּ כ¿ ƒו… ל סּו ‡ו… נ¿ ¿̃ ƒי ‰, ו¿ ָ„ָבר ז∆ נּו ּב¿ ַעּי¿ י¿
 ‰ ָבר ַ‰ּז∆ ָ‰ָי‰ ַ‰ּ„ָ ‰, ו¿ ָ„ָבר ז∆ ן ּב¿ ַעּי≈ י ‰ב"ח ל¿ ל ּב≈ ם ‡∆ ּלָ ‡ּו ּכֻ ׁ ּבָ ∆„  ˜ו… ּבָ ַׁ י ≈‡ ָ̂ מו… ן ָ‰ָי‰, ּב¿ כ≈ ו¿
ב  ≈ׁ " יו… ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ַעל "מ¿ ׁ ּבַ „ו… ָּ̃ ָ‰ָי‰ ָ‰ַרב ַ‰ ‰. ו¿ ּז∆ ƒן ָ‡ָ„ם מ ַ„ע ּׁום ּב∆ ּל…‡ י≈ ∆ׁ ‰ ָ̃ י ƒ ¿ׁ ƒּב
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יַח  ƒנ ָל‰, ל…‡ ‰≈ ָמם ָוַלי¿ ָר‰ יו… ָט‰√ ‰ ּוב¿ ָּׁ„ֻ ¿̃ ƒָר‰ ּב ּו… ם ָעַס˜ ּבַ ָׁ , ו¿ ָרׁו… ¿„ ƒמ י ּב≈ ƒּו מ‡ ¿̂ ים ָי ƒנ ‡ו… ּו‚¿
 ‰ ַנֲעל∆ ן  פ∆ …‡ ּב¿ ָר‰  ּו…  י ƒּב ר¿ ƒ‰ ו¿ ָרָב‡,  ו¿ י  ּי≈ ַ‡ּבַ ¿„ּ   ָטן, ֲ‰ָויו… ָ̃ ָ„ָבר  ו¿ ָב‰,  ּכָ ר¿ מ∆  ‰ ≈ַׂמֲע ל,  „ו… ָ‚ּ ָבר  ָ„ּ
 ׁ „ו… ָּ̃ ‰ַ רו…  פ¿ ƒס ל¿ ָמו…  ָ„ּ ¿̃ ‰ַ ּב¿ ל…מ…‰,  ¿ׁ י  ƒַרּב  ׁ „ו… ָּ̃ ‰ַ ן  ‡ו… ָ‚ּ‰ַ נו…  ּב¿ ָעָליו  י„  ƒע ר ‰≈ ∆ׁ‡ֲ ּכַ ֻיָח„,  ּומ¿
י‡  ƒ̂ ‰ו…  , לו… ˜ו… ל¿ ים  ƒיב ƒׁ ¿̃ ַ‰ּמַ יָ„יו  ƒמ ל¿ ַּ ם  ƒע „ו…  ּמ¿ ƒל   ע≈ "ּוב¿ ן:  ַחּנַ ¿ ָו‡∆ ַעל   " ַעמּו˜ו…  ‰ ַ‚ּל∆ "מ¿
יפּוו…  ƒֲחר ‰‡ָ ר¿ ם ‰∆ ∆‰ , ּבָ בו… ָ̂ ח¡  נ∆ י ֲ‰ָלכו… יב≈ ƒט ‰ מ≈ ּמָ ≈‰ ‰ָ…ל ¿ׁ  בו… ָנ‰ ַחר¿ , ּבָ ָ‰בו… ל∆ ים ו¿ ƒָחל ∆‚ּ

  "... יבו… ƒׁ י י¿ ≈ׁ‡ם ָר ƒע  בו… ּכָ ר¿ ם מ∆ ∆‰ ָר‰ ּבָ ל ַ‰ּו… , ּכָ ָחבו… לו… ָ‰ר¿ כ¿ ƒׂ ˜ מ∆ ע… , ו¿ י‡ּוו… ƒ̃ ּוב¿

ר  ∆ ים ע… ƒ̃ ל… י "ָנַן לו… ‡¡ ƒָח„, ּכ ם ‡∆ ָמ˜ו… ‰ ּב¿ ֻ„ּלָ ָר‰ ּו‚¿ ּ ,ו… ָחנו… ל¿ ֻׁ י ≈ּ ¿ׁ ƒָזָכ‰ ל ׁ „ו… ָּ̃ נּו ַ‰ ַרּב≈
ָנַן  מו…  ַלח¿ ים,  ƒנ יו… ב¿ ָל‡∆ ר  ּזַ ƒּפ ָנַן  ים,  ƒַמֲעַ„ּנ ם  ∆‰ מ≈ ל  כו… ¡‡ ל∆ יטו…  ƒל ¿ׁ ƒ‰ ו¿ ים,  ƒינ ƒנ ּפ¿ ב  ר… ו¿ ים  ƒָכס ּונ¿
י  ימ≈ ƒמ ‡ּוָמ‰ ּכ¿ מ¿ ƒלו… ל ¿̂ ב ‡∆ ָׁ ח¡ ף נ∆ ס∆ ין ּכ∆ יל, ‡≈ ƒ̃ ָׁ ‡…ל ל ָ̃ ¿ׁ ƒיב מ ƒ‰יַ‰ב ָי ים... מ≈ ƒָמנ ¡‡ יָמיו נ∆ מ≈
  „ו… ‰ו… ∆ׁ ,יף ƒס י" מו… ƒפ יַל י… ƒל ר "ּכ¿ פ∆ ס≈ ָל‰.  ּוב¿ ַמע¿ ב ל¿ ָּ כ¿ ƒן ַ‰ּנ ‡ו… נו… ַ‰ּ‚ָ „ּו ּב¿ ך¿ ע≈ ּו… ƒל…מ…‰", מ ¿ׁ
 ‰ ז∆ ָנו… ּבָ ּוָ ‰ּו ּכַ ז∆ ים. ו¿ ƒָמע ¿ׁ ƒָבָריו נ ָ‰ל, ָ‰יּו ּ„¿ ָּ̃ ‰ַ ‡ּוָמ‰ מ≈ ל מ¿ ּטו… ƒיך¿ ל ƒר ָ̂ נּו  ּל…‡ ָ‰ָי‰ ַרּב≈ ∆ׁ ¿ָכך ל¿

יל". ƒ̃ ָׁ ‡…ל ל ָ̃ ¿ׁ ƒיב, מ ƒ‰יַ‰ב ָי ַב "מ≈ ּכָ ∆ׁ

ם „' י"‚  יו… י ָיָמיו ּב¿ מ≈ ¿„ ƒּב ˜ ּל≈ ַּ ס¿ ƒנ , ו¿ י ֲ‡ָ„מו… נּו ָיָמיו ֲעל≈ יך¿ ַרּב≈ ƒר ¡‡ ים ל…‡ ‰∆ ƒינּו ָ‰ַרּב ≈ נו… ֲעו… ּבַ
ן.  ָ‡מ≈ ל  ָר‡≈ ¿ׂ ƒי ל  ּכָ ַעל  ו¿ ינּו  ָעל≈ ן  ָי‚≈ כּוו…  ז¿ ים.  ƒנ ָׁ מ"ח  ן  ּב∆ ַר˜  ‰ּו‡  ו¿  ,‚"ˆ  ַנ ¿ׁ ָ‡ב  ם  ַנח≈ מ¿
ן נ"ו, ַעּמּו„ ‚') ַחּנַ ¿ רּוָפ‰", ָו‡∆ ¿ ƒים ל ƒַעל")  

 פרק ב 
א. ִמִּדְבֵרי ַהְּגדֹוִלים ָעָליו:

י„  ƒע ≈‰ ו¿ ל,  ָר‡≈ ¿ׂ ƒי ּב¿   חו… ּפָ ¿ׁ ƒמ  ׁ לו… ָׁ  „…‡ מ¿ ב  ּב≈ ƒח ∆ׁ  ,ׁ „ו… ָּ̃ ‰ַ ב  טו… ם  ≈ׁ ַעל  ַ‰ּבַ מ≈ ָי„ּוַע 
יָר‡.  ƒּפ ַׁ י ו¿ ƒב ר¿ , ‰ו… ּיו… ƒל ָ‚ּ : ַמר¿ חו… ּפָ ¿ׁ ƒם מ ≈‰ ר, ו¿ ר ַ‡ַחר ּ„ו…  ּ„ו… ּיו… ƒ̃  ּונ¿ ֻיָחסו… ם מ¿ ≈‰ ∆ׁ ם י‰∆ ֲעל≈
ר  ∆ׁ‡ֲ ּכַ ∆ׁ יף,  ƒס ‰ו… ו¿ ים)].  ƒל ≈‡ ר¿ ¿ׂ ƒי) יָר‡  ƒּפ ַׁ ו¿ ים),  ƒּי ƒו (ל¿  י ƒב ר¿ ים), ‰ו… ƒּכ…ֲ‰נ) ט  ר¿ ּפ… ַרּפו… ר:  ַ‡ח≈ נּוַסח  [ּול¿

„ ַנֲעָנ‰. ּיַ ƒמ ,‡ ּבָ ƒל ¿„ּ ‡ ָ̃ ימ¿ ƒע  מ≈ ָמעו… י„ ּ„¿ ƒר ּלּו מו… ≈‡  חו… ּפָ ¿ׁ ƒּמ ƒָח„ מ ∆‡

ב. ַהִחיָד"א ּכֹוֵתב ָעָליו: ָׁשַמְעִּתי ֶׁשָהָיה לֹו ַמִּגיד
 ן ָחרּו כ≈ . ו¿ לו… ¿̂ ע ‡∆ ָׁי ƒל ¡‡ י‡ ו∆ ƒב ‰ּו ַ‰ּנָ ּיָ ƒל ל ‡≈ ∆ׁ ּור ּ̃ ƒר ַעל ּב ֻסּפָ ב) מ¿ ∆̃  ע≈ ַָׁר י (ּפָ ƒנ ר¿ ן ּ‚ו… ר ּב∆ פ∆ ס≈ ּב¿

ים.  ƒנ ל ּפָ ים ‡∆ ƒנ ‰ּו ּפָ ּיָ ƒל ּו… ‡≈ ƒ‡ ר ּב≈ ƒ„ּ ∆ׁ ים ָעָליו ƒר מ¿ ‡ו… ∆ׁ ‡ּו‰ : ָבו… ≈ּ̂ ַעל ַמ

 פרק ג 
א. ִמִּנְפְלאֹוָתיו:

 י ּב≈ ל  ּכו… ‡∆ ַ„ר¿ ּב¿ ם,  יו… י  ≈„ּ ƒמ  ‚ ≈‰ נו… ָ‰ָי‰  ∆ׁ י„,  ƒי ָ‡מ ƒ„ּו‰ י¿  ‡ ָ̃ ָר‡ ¿̃ ƒּב ַחי  ָיָמיו  ּב¿ י  ƒּכ ים,  ƒר ַסּפ¿ מ¿
  ָ„בו… י ַ‰ּנ¿ ל≈ ּב¿ ַ̃ ין מ¿ יל. ּב≈ ƒב ¿ּׁ‰ַ י ≈„ּ ƒ̂ י  נ≈ ¿ּׁ ƒבּו מ ¿ּ̂ ַי ¿ ƒ‰ ∆ׁ ים ƒּי ƒים ֲענ ƒ„ּו‰ ּי¿ ƒל  ָ„בו… ˜ נ¿ ַחּל≈ ָרׁ, ל¿ ¿„ ƒּמ‰ַ
יָב‰  ƒב ַ‰ּס¿ ים מ≈ ƒר ¿̂ ַ‰ּנו… ∆ׁ ,יר ƒָׁע י ‰∆ ƒ„ּו‰ „ ַלּי¿ סו… יָל‰ ּב¿ ƒ‚ י ו¿ ‡ ַ‰ּ‚ו… ַעם ּבָ ָח„.  ּפַ י ‡∆ ƒר ¿̂ ם נו… ָ‰ָי‰ ּ‚ַ
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ּל…‡  ∆ׁ ׁ ≈ּ̃ ƒיר, ּוב ƒי ָ‰ע ‰ּו„≈  י¿ ַלֲ‰ר…‚ ‡∆ „ ו¿ „ו… ¿ׁ ƒל ,‡ ָ̃ ָר‡ ¿̃ ƒל  ‰ ַלֲעלו… ז∆ ‰ ו¿ ם ז∆ יו… ים ּב¿ ƒנ נ¿ ּכו… ¿ ƒמ

 .„  ַ‰ּסו… יָל‰ ‡∆ ƒ‚ּ ∆ׁ ‡י ‰ּו ƒּלּו ּכ‚ַ י¿
ׁ.  ָ‰ַרב  ַרח≈ ¿ ƒ‰ „ ל¿ מ≈ ן ָ‰עו… ר לו… ַעל ָ‰ָ‡סו… ּפ≈ ƒס " ו¿ ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ל ַ‰"ּמ¿ ∆‡ ‡ יר ּבָ ƒָׁע י ‰∆ ƒ„ּו‰ ַ‰ּי¿
ָכל   ו¿ יו… ƒּל ּטַ פּו ּב¿ ַעּט¿ ¿ ƒּו ָלָבן, יׁ ּב¿ ל¿ ƒי , ָברו… ¿ּ̃ ‰ַ י ב≈ ָל‰ ל¿ ו… ַלי¿ ‡ו… כּו ּב¿ ל¿ ּי≈ ∆ׁ ים ƒ„ּו‰ ‰ ַעל ַ‰י¿ ּוָ ƒ̂
בּו  ר¿ ָ̃ ¿ ƒ‰ ∆ׁ ָר‡ָם. ּכ¿ ¿̃ ƒּו ל‡ ¿̂ י≈ ם ו¿ ּלָ ים ָי˜ּומּו ּכֻ ƒי בּו ַ‰ּ‚ו… ר¿ ָ̃ ¿ ƒּי ∆ׁ , ּוּכ¿ ָי„ו… ˜ ּב¿ ל≈ ר ּ„ו… י˜ נ≈ ƒָח„ ַיֲחז ∆‡
ּלּו  ח≈ ָ‰ָל‰ ‰≈ ב ּב∆ ר… ם, ּומ≈ י‰∆ ל ָנַפל ֲעל≈ „ו… ַח„ ּ‚ָ ם... ּפַ י‰∆ ר≈ ב¿ ƒּ̃ ƒים מ ƒ מּו ַ‰ּמ≈ ָ̃  ‰ ּנ≈ ƒ‰ ים, ָר‡ּו ו¿ ƒי ַ‰ּ‚ו…
עּו.  ָטב¿ , ו¿ ָברו… ¿ּ̃ ‰ַ י ַי„ ּב≈ ר ל¿ ב≈ ָ‰ר (‰וויסל‰) ָ‰עו… ך¿ ַ‰ּנָ ו… לּו ל¿ ים ָנפ¿ ƒַרּב עּו, ו¿ ¿̂ פ¿ ƒנ לּו ו¿ ַח; ָנפ¿ ר… ב¿ ƒל
", ב"ב נ"‚, ַעּמּו„ מ"‡) מ∆ ¡‡ ם ו∆ לו… ָׁ י ר≈ ב¿ ƒ„ּ")  

ב. רּוַח ַהּקֹוֶדׁש 
ן  ‡ו… ם ַ‰ּ‚ָ ≈ׁ ‰ ּב¿ ָבר ז∆ י‡ ּ„ָ ƒב , מ≈ פו… סו… ַנ רמ"„) ּב¿ ¿ׁ ƒּב ‚ ער¿ ּב∆ עמ¿ פּוס ל∆ ¿„) " ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ר "מ¿ פ∆ ס≈ ּב¿
ן  ‡ו… ָ‚ּ‰ַ ָח„ מ≈ ∆‡ ‰ ∆ַׂמֲע ׁי ƒ‡ י ƒּפ ƒמ ׁי ƒ‡ ל ּב≈ ƒּ̃ ∆ׁ ,‰ָרָכ ב¿ ƒנו… ל רו… כ¿ ƒיין ז ט≈ ¿ׁ נ¿ ר¿ ב ‡ו… ≈‡ ַכי ז¿ ¿„ּ י ָמר¿ ƒַרּב
ין  ƒ„ּ  י ּב≈ ַ‡ב  ָ‰ָי‰  ָרָכ‰  ב¿ ƒל נו…  רו… כ¿ ƒז ָזָ‰ב")  י  ("טּור≈ ַ‰ט"ז  ∆ׁ  ,‡ ָ̃ ָר‡ ¿̃ ƒּב ָ‰ָי‰  ∆ׁ  ‡ ָׁי ƒ„ּ ַ̃ יָנ‡  ƒ̂ ּבו…
נו…  רו… כ¿ ƒז ("ׁ„ָָח  ƒי יו ‰ב"ח ("ּבַ ƒָחמ ַעם ַ‡ַח ל¿ ַע ּפַ ס… נ¿ ƒל ‰ ָ̂ ָר ‚), ו¿ ער¿ ּב∆ עמ¿ ב (ל∆ בו… ‰ ל¿ ָׁ „ו… ¿̃  ‰ ּלָ ƒ‰ ¿̃ ƒּב
ר  י ַ‰ּ„ו… י„≈ ƒ‚ ים ּונ¿ ƒי ֲחָכמ י„≈ ƒמ ל¿ ַּ יּו‰ָ ‡.  ו¿ ָ̃ ָר‡ ¿̃  ‰ ָׁ „ו… ¿̃  ‰ ּלָ ƒ‰ ¿̃ ƒין ּב ƒ„ּ י ָ‰ָי‰ ַ‡ב ּב≈ ∆ׁ ,‰ָרָכ ב¿ ƒל
 ‡ ָ̃ ָר‡ ¿̃ יר  ƒע‰ָ י  ≈ׁ ַ‡נ¿ עּו  מ¿ ָׁ  ‡ ָ̃ ָר‡ ¿̃ יר  ƒע ל¿ ‡ו…  בו… ּוב¿  , יָעו… ƒס נ¿  ַע ¿ׁ ƒּב  „ בו… ּכָ לו…  ים  ƒׂ עו…
ל,  „ו… ָ‚ּ  „ בו… ּכָ לו…  ָעּׂו  ו¿ ָרָכ‰,  ב¿ ƒל נו…  רו… כ¿ ƒז ָ‰ַרב ‰ב"ח  ל¿ יָרם  ƒע ל¿ ַע  ס≈ נו… ָרָכ‰  ב¿ ƒל נו…  רו… כ¿ ƒז ַ‰ט"ז  ∆ׁ
ַ‰ט"ז  ָ‰ַרב  ל¿ ם  לו… ָׁ ן  ≈ּ ƒל י  ƒל ַר‚¿ ָר‡ו…  ¿̃ ƒל ים  ƒכ ל¿ ‰ו… ים  ƒָׁנ‡ֲ  ‰ ַכּמָ ו¿  , ָר‡ו… ¿̃ ƒל ים  ƒע ס¿ נו… ָ‰יּו  ו¿
 . ָר‡ו… ¿̃ ƒל…‡ ָ‰ַלך¿ ל " ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ׁ "מ¿ „ו… ָּ̃ ָ‰ַרב ַ‰ . ו¿ ל ָעּׂו לו… „ו… ָ‚ּ „ ָכבו… ָרָכ‰, ו¿ ב¿ ƒנו… ל רו… כ¿ ƒז
י ַ‰ט"ז,  נ≈ ל ּפ¿ ּב≈ ַ̃ יר ל¿ ƒי ָ‰ע ≈ׁ ל ַ‡נ¿ ַעט ּכָ מ¿ ƒים ּכ ƒ̂ ָ‰יּו ָר ירו… ו¿ ƒע ‡ ל¿ ּבָ ∆ׁ ילּו ּכ¿ ƒפ‡ֲ ‡ ּלָ ∆‡ ,„ ל…‡ עו… ו¿
ל,  ּל≈ ּפַ ¿ ƒ‰ ‡ ל¿ ַ‰ט"ז ּבָ ∆ׁ ָׁר ¿„ ƒּמ‰ַ י ילּו ַ‰ּב≈ ƒפ‡ֲ ‡ ּלָ ∆‡ ,„ ל…‡ עו… ם. ו¿ לו… ָׁ …ן לו ≈ּ ƒלו… ל ¿̂ ל…‡ ָ‰ַלך¿ ‡∆
ם,  לו… ָׁ …ן לו ≈ּ ƒל ים ו¿ ƒנ ל ּפָ ּב≈ ַ̃ לו… ל¿ ¿̂ ‰, ל…‡ ָ‰ַלך¿ ‡∆ ָרׁ ַ‰ּז∆ ¿„ ƒּמ‰ַ י ב≈ ל ּב¿ ּל≈ ּפַ ¿ ƒ‰ ן ל¿ ם ּכ≈ ַ‚ּ ‡ ָ‰ָי‰ ּבָ ו¿

ם.   לו… ָׁ …ן לו ≈ּ ƒלו… ל ¿̂ ָנ‰ ‡∆ ל…‡ ּפָ ל ו¿ ּל≈ ּפַ ¿ ƒ‰ לו… ל¿ ¿̂ ∆‡ „ מ≈ ו‰ט"ז ָ‰ָי‰ עו…
ר  ָׁ פ¿ ‰ ‰ּו‡, ‡∆ ר∆ ¿̃ ƒר, ‡ּוַלי מ מ≈ ן ָ‰ָי‰ ‡ו… ‡ׁו… ƒם ָ‰ר ּיו… ‰. ּבַ ך¿ ז∆ ּו… ƒו… מּ ע¿ ַ„ּ ָׁי‰ ‰ט"ז ֲחלּו‰ָ ו¿
ם,  לו… ָׁ …ן לוַל…‡ ָנ ים ו¿ ƒרּו ‚' ָימ ָעב¿ ∆ׁ ַחר‡ַ . ו¿ ו… ל…‡ ָרָ‡‰ ‡ו… ּו… ו¿ ב¿ ַַׁמֲח ּיּון ּב¿ ƒע ˜ מ∆ עו… ‰ּו‡ ּב¿ ∆ׁ

ל ָעָליו.  „ו… ָ‚ּ  מ∆ ע… ר¿ ַּ …ָי‰ לו‰ָ
  ּבָ ַׁ ב ר∆ ע∆ ָ‰ָי‰ ז…‡ ּב¿ ם. ו¿ לו… ָׁ …ן לוַּו‡ ל…‡ ָנ‰ ∆ׁ …ר לו ּפ≈ ƒס יו ‰ב"ח ו¿ ƒל ָחמ ∆̂ ָ‰ַלך¿ ‰ט"ז ‡≈ ו¿
יר  ƒע ּבָ ר  ∆ׁ‡ֲ ר  ַ‰ּ„ו… י  ל≈ „ו… ¿‚ ƒל ר…‡  ¿̃ ƒל  ‰ ּוָ ƒ̂ ו¿ ָעָליו.  ל  „ו… ָ‚ּ   מ∆ ע… ר¿ ַּ ן  ּכ≈ ם  ַ‚ּ ל‰ב"ח  ָ‰ָי‰  ו¿  ,ׁ ∆„ ˜ו…
‰ ַמ‰  ּפ∆ ַ̂ ָ‰ָי‰ מ¿ , ו¿ מו… ¿̂ ַע ט ל¿ ּפָ ¿ׁ ƒמ  ‰ ַלֲעׂו… ָ̂ ‰ּו‡ ל…‡ ָר ‰.  ו¿ ∆ֲׂע ם ַ‰ּמַ ר ָל‰∆ ּפ≈ ƒס ‡, ו¿ ָ̃ ָר‡ ¿̃
ן  יו… ּזָ ƒּב ם ‰ּו‡  ƒ‡ ן  ַעּי≈ ל¿ ַנ‡י  ּפ¿ ם  ָל‰∆ ין  ≈‡  ּבָ ַׁ ב  ר∆ ע∆ ם  ַ‰ּיו… ∆ׁ ים,  ƒר מ¿ ם ‡ו… ≈‰ ו¿  .‰ ָלז∆ רּו  י…‡מ¿ ם  ≈‰
ָ‡ז  יו… ו¿ ב≈ ל ‰ב"ח ל¿ ם ‡∆ ּלָ ‡ּו ּכֻ ׁ ָיבו… ∆„  ˜ו… ּבָ ַׁ י ≈‡ ָ̂ מו… ּב¿ ∆ׁ ,יטּו ƒל ח¿ ∆‰ י„ ָחָכם ‡ו… ל…‡, ו¿ ƒמ ל¿ ַּ

 .‡ ָּ מ¿ ַׁ ב ָעָליו …ּ כ¿ ƒו… ל סּו ‡ו… נ¿ ¿̃ ƒי ‰, ו¿ ָ„ָבר ז∆ נּו ּב¿ ַעּי¿ י¿
 ‰ ָבר ַ‰ּז∆ ָ‰ָי‰ ַ‰ּ„ָ ‰, ו¿ ָ„ָבר ז∆ ן ּב¿ ַעּי≈ י ‰ב"ח ל¿ ל ּב≈ ם ‡∆ ּלָ ‡ּו ּכֻ ׁ ּבָ ∆„  ˜ו… ּבָ ַׁ י ≈‡ ָ̂ מו… ן ָ‰ָי‰, ּב¿ כ≈ ו¿
ב  ≈ׁ " יו… ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ַעל "מ¿ ׁ ּבַ „ו… ָּ̃ ָ‰ָי‰ ָ‰ַרב ַ‰ ‰. ו¿ ּז∆ ƒן ָ‡ָ„ם מ ַ„ע ּׁום ּב∆ ּל…‡ י≈ ∆ׁ ‰ ָ̃ י ƒ ¿ׁ ƒּב
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ן  ƒים לו… מ ƒיע ƒ„ ָ‰יּו מו… י„, ו¿ ƒמ ָּ …ּכו ַ„ר¿ ּלו… ּכ¿ ƒ̂ ים ּב¿ ƒפ פ¿ ּו… ס¿ ƒים ַ‰ּמ ƒׁם ָ‰ֲ‡ָנ ƒע י ƒׁי ƒל ¿ׁ ‰„ָעּו ס¿ ƒּב
 ‰ ָָׂע עּוָ„‰ ו¿ ּס¿ ר ּבַ ≈ּ̂ ַ̃ ָ‰ָי‰ מ¿ . ו¿ ו… מ¿ ַׁ ימּו ל¿ ƒּכ ס¿ ƒ‰ ים ƒל „ו… ָ‡ר ַ‰ּ‚¿ ¿ׁי ‰ט"ז ו‰ב"ח ּו ƒם, ּכ ƒַמי ָּׁ‰ַ

  . יך¿ ַלֲעׂו… ּו… ‡≈ ב¿ ַַׁמֲח ל…‡ ָיַ„ע ּב¿ ָ‡ָנ‰, ו¿ יו… ָ‡ָנ‰ ו¿ ב≈ ָ‰ַלך¿ ּב¿ ָל‰, ו¿ ָ„ּ ַ‰ב¿

ָ‰ַרב  ים ל¿ ƒל‡ֲ ָ‡‰ ָ‰יּו ׁו… ַל ָ‰ר≈ ≈‡ ¿ׁ ƒָל‰ ּב ≈‡ ¿ׁ ‰ם ָ‰ָי ƒ‡ ,‡ָנ ¿„ּ ַמ ¿„ ַּ̃ ƒמ ‡ ָ̃ ָר‡ ¿̃ ƒּב ‚‰ָ נ¿ ƒָי‰ מ‰ָ ו¿
ים  ƒֲחט ו… ּׁ‰ַ ∆ׁ ַחר‡ַ ‰, ל¿ ׁ ַ‰ּז∆ ∆„  ˜ו… ּבָ ַׁ י ≈‡ ָ̂ מו… י ּב¿ ƒן, ּכ ּמ≈ ַ„ּ ז¿ ƒ‰ ל…‡ ל‰ב"ח. ו¿ " ו¿ ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ "מ¿
 , ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ַ‰ּמ¿ ל מ≈ ‡ו… ¿ׁ ƒּו ל‡ ָ‡‰, ּבָ ַפ ָ‰ר≈ ר≈ ט¿ ƒָל‰ ּב ≈‡ ¿ׁ ם ָ‰ָי‰ ָל‰∆ י„, ו¿ ƒמ ָּ ם ּכָ ַ„ר¿ ֲחטּו ּכ¿ ָׁ
 י ב≈ ּב¿ יָפ‰  ƒס‡ֲ ָעּׂו  ∆ׁ יך¿  ≈‡ ,‰ ∆ֲׂע ַ‰ּמַ ם  ָל‰∆ ר  ַסּפ≈ מ¿ ָ‰ָי‰  ו¿ ָל‰.  ≈‡ ¿ּׁ‰ַ ס…˜  פ¿ ƒל  ‰ ָ̂ ָר ל…‡  ‰ּו‡  ו¿
ָבר  ָ„ּ ל  ַבּט≈ ל¿ כּו  ל¿ ּי≈ ∆ׁ ַע„  ָל‰  ≈‡ ¿ּׁ‰ַ ס…˜  פ¿ ƒל  ‰ ∆̂ רו… ל…‡   ‰ ז∆ יל  ƒב ¿ׁ ƒּוב  , ו… מ¿ ַׁ ל¿ ימּו  ƒּכ ס¿ ƒ‰ ו¿ ‰ב"ח 
י ‰ט"ז  ‰, ֲ‰ר≈ ָבר ַ‰ּז∆ ָ„ּ  ּכַ ך¿ ַלֲעׂו… יל≈ ם ל≈ ָּ ל¿ יכ… ƒיך¿ ּב ≈‡ , ים לו… ƒר מ¿ ָ‰יּו ‡ו… ם. ו¿ ס…˜ ָל‰∆ פ¿ ƒז י‡ָ ‰, ו¿ ז∆
 ," ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ַעל "מ¿ ם ַ‰ּבַ יב ָל‰∆ ƒׁ ≈‰ ם. ו¿ ָ„ּ ¿‚ יז נ∆ ƒע‰ָ לּו ל¿ יך¿ יּוכ¿ ≈‡ ים, ו¿ ƒל „ו… ל ַ‰ּ‚¿ ם ּכָ ּמָ ƒע ו‰ב"ח ו¿

ָלָטָם.   ַ‰ח¿ ל ‡∆ ַבּט≈ ‰  ּול¿ ָבר ז∆ ָ„ּ  ‰ ַלֲעׂו… ּוָ ƒ̂ ‰ּו‡  ∆ׁ ם רּו ָל‰∆ ּי…‡מ¿ ∆ׁ

ים  ƒע ר¿ ˜ו… ו¿ ָחן,  ל¿ ֻּׁ‰ַ ַעל  ח  ֻמּנָ ָ‰ָי‰  ר  ∆ׁ‡ֲ ָיר  ַ‰ּנ¿ ים  ƒפ ט¿ חו… ָ‰יּו  ו¿ י ‰ב"ח  ב≈ ל¿ ים  ƒכ ל¿ ם ‰ו… ≈‰
ם  ‰ ָל‰∆ ּוָ ƒ̂   ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ַ‰מ¿ ∆ׁ ים ƒר מ¿ ָ‰יּו ‡ו… . ו¿ ָיר ָלָ‡ר∆  נ¿ יכו… ƒים ַ‰ֲח ƒ̃ ר¿ זו…  ו¿ יכו… ƒו… ַלֲח ‡ו…

  .‰ ∆ַׂמֲע ַע ¿ׁ ƒָין ּב נ¿ ƒל ָ‰ע  ּכָ ים ‡∆ ƒל ַבּט¿ ָ‰יּו מ¿ ן, ו¿  ּכ≈ ַלֲעׂו…

 ‰ ַ‚ּל∆ ן ַ‰"ּמ¿ ≈ּ ƒי י‡ ַוּ„ַ ן ּב¿ ‡ׁו… ƒם ר יו… ָחר ּב¿ ּמָ ∆ׁ ים ƒב ¿ׁ ‰, ָ‰יּו חו… ָבר ַ‰ּז∆ ָ„ּ‰ַ  ָם ‡∆ ‡ו… ר¿ ƒָי‰ ּכ‰ָ ו¿
, ָ‡ז ָ‰ַלך¿  בּוַע זו… ָׁ ם „' ּב¿ ם, ַע„ יו… לו… ָׁ …ן לוַָמָחר ל…‡ ָנ ם ל¿ ם ַלט"ז, ֲ‡ָבל ּ‚ַ לו… ָׁ " ַעמּו˜ו…
ם  לו… ָׁ לו…  ן  ≈ּ ƒל  ‰ ָ̂ ָר ל…‡  ַ‰ט"ז  ו¿ ם,  לו… ָׁ לו…  ָנַן  ו¿ ַלט"ז   ָׁר ¿„ ƒּמ‰ַ  י ב≈ ל¿  " ַעמּו˜ו…  ‰ ַ‚ּל∆ ַ‰"ּמ¿

ָרָכ‰.   ב¿ ƒָנם ל רו… כ¿ ƒינּו ז ≈ י ַרּבו… ר≈ ב¿ ƒ„ּ ר ַעל ב≈ ‰ּו‡ עו… ∆ׁ , ּמו… ƒט ע ט≈ ˜ו… ¿ ƒָי‰ מ‰ָ ֲחָזָר‰, ו¿ ּבַ

ַעל  ָ‡ז ּבַ ים, ו¿ ƒּבּור ƒ„ּ ‰ יז∆ ר ‡≈ ַ„ּב≈ ָבר, ַע„ ‰ט"ז ָ‰ָי‰ מ¿ יב לו… ּ„ָ ƒׁ ל…‡ ָ‰ָי‰ מ≈ ַע ו¿ מ≈ ‰ּו‡ ׁו… ו¿
‰ט"ז ָ‰ָי‰   ‡ ּלָ ∆‡ , ו… ר ‡ו… ע≈ ַ̂ ל¿  ‰ ָ̂ ָר ל…‡  ‰ּו‡  ∆ׁ י  ƒל ין  ƒַיֲ‡מ  : לו… יב  ƒׁ ≈‰ " ַעמּו˜ו…  ‰ ַ‚ּל∆ ‰"מ¿

ם.  ƒַמי ָּׁ‰ַ ן ƒּוי מ„ּ ƒנ ּב¿

ל…‡  ‰ ו¿ ַבר ז∆ ¿„ ƒּב ׁ ּפ≈ ¿ַׁפ ָ‰ָי‰ מ¿ ∆ׁ ,‰ ֻנּ„∆ י ַמ‰ ָ‰ָי‰ מ¿ נ≈ ּפ¿ ƒמ , ַ‡ל לו… ָׁ ָבָריו ¿„ּ  ַע ‰ט"ז ‡∆ מ… ¿ׁ ƒכ ו¿
 ?‰ ֻנּ„∆ ‰ מ¿ ‰ ֲעבּור ז∆ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ׁ …ָי„ו ָר‰ ּב¿ ‡ ֲעב≈ ָ̂ ָמ

ין לו…  ƒׂ ָ‰יּו עו… ‚ ו¿ ער¿ ּב∆ עמ¿ יר ל∆ ƒע ַסע מ≈ ּנָ ∆ׁ ‰ָע ָׁ י ּב¿ ƒּכ , ר לו… ַסּפ≈ " מ¿ ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ָ‰ָי‰ ַ‰"ּמ¿ ו¿
 ‰ָ ָ‰י¿ ו¿ ‰ ַ‡ֲחָריו  ָ̂ ָר  ָמָנ‰  ַ‡ַח ַ‡ל¿ ו¿ ָעט.  מ¿ ּבו…  ƒל  ‰ּ ּבַ ¿‚ ƒַוּי ַ‡ַחר ‰ר‡נ˜ין,  ל¿ ַע„  ל  „ו… ָ‚ּ  „ בו… ּכָ
ם  ּל…‡ ָ‰ָי‰ ָל‰∆ ∆ׁ ‰ָי י‡ ּוָבנ∆ ƒ‰ ם ל ַ‰ּיו… ָכ‰ ּכָ ָ‰ ּבו… ָ‰י¿ ַמע ָלּ‰, ו¿ ¿ׁ ƒל…‡ נ ָפָניו, ו¿ ‰ ל¿ ָ̃ ֲע ָ̂ ָכ‰ ו¿ ּבו…
ם  ַ‰ּיו… ם. ו¿ ים יו… ƒׁ לו… ¿ׁ „ם ַע כ∆ ¿ ין ‡∆ ƒ„ַּנ ָ‰יּו מ¿ ‰, ו¿ ָבר ז∆ ָ„ּ ƒם מ ƒַמי ָּׁ ל ּבַ „ו… ָ‚ּ ָׁי‰ ַרַע‰ָ ָנָס‰. ו¿ ר¿ ּפַ

ם. ם ַע„ ַ‰ּיו… לו… ָׁ ם ן ָלכ∆ ≈ּ ƒי ל ƒּ ל¿ ן ל…‡ ָיכ… ם, ָלכ≈ ƒַמי ָּׁ‰ַ ן ƒם מ כ∆ ¿ ין ‡∆ ƒיר ƒּיּו ַמ‰ָ ם, ו¿ לּו ַ‰ל' יו… ּכָ

 ֲחַמ ָנּ‰ ָחָלׁ ּומ≈ ר ּב¿ ָׁ פ¿ י ‡∆ ƒּ ב¿ ַׁי ָח ƒּכ ,‰ ּז∆ ƒי מ ƒּ ָרָכ‰: ל…‡ ָיַ„ע¿ ב¿ ƒנו… ל רו… כ¿ ƒיב לו… ‰ט"ז ז ƒׁ ≈‰  ו¿
 .‰ ָ̃ ֲע ָ̂  ‰ ז∆

ַר˜  י ּב¿ נ≈ ם" ּׁב¿ ≈‡ י ר¿ נ≈ ר¿ ַ̃ ַר˜ ," י ּב¿ נ≈ ין ּב¿ ƒ„ּ י ָרָכ‰, ַ‡ב ּב≈ ב¿ ƒי˜ ל ƒ„ּ ַ̂ ר  כ∆ י ז≈ ƒב ינו… ƒַכי ַרּב ¿„ּ ‰ ָמר¿ י≈ י ַ‡ר¿ ƒי˜ ַרּב ƒ„ּ ַּ̂ (ָ‰ַרב ַ‰  
˜ ‡', ַעּמּו„ ע"„). ל∆ נ"‰ ח≈

זמגלה עמוקות - חייו ופעליו

ג. ִנָסיֹון ַהס"מ ְלַהְכִׁשילֹו
ַמֲעָל‰.  ל  ∆ׁ ָי‡  ל¿ ּמַ ּפַ ּבַ  „ ּבָ כ¿ ƒנ ו¿ ָחּׁוב  ָ‰ָי‰  ינּו  ָעל≈ ן  ָי‚≈ כּוו…  ז¿  " ַעמּו˜ו…  ‰ ַ‚ּל∆ ַעל "מ¿ ּבַ ָ‰ַרב 
ָטָח‰  ַ‰ַ‰ב¿ ל  ּב≈ ƒ̃ י.  ƒנ‡ֲ י  ƒמ לו…  ַ‚ּלּו  י¿ ּל…‡  ∆ׁ ַנ‡י  ¿ ƒּב ֲ‡ָבל  ּנּו,  ַוֲ‡ַנּס∆  ּוׁ ר¿ י  ƒל נּו  ¿ּ ַ‰ס"מ:  ָ‡ַמר 
 , ּו… ƒ‡ מ…„  ל¿ ƒל לו…  יַע  ƒּ̂ ƒ‰ ב,  ַלּטו… ָזכּור  י‡  ƒב ַ‰ּנָ ‰ּו  ּיָ ƒל ≈‡  מּו ¿„ ƒּב ‰ס"מ   ‰ ּלָ ַ‚ּ ¿ ƒ‰  ." ך¿ ר∆ ַלּ„∆  ‡ ָ̂ ָי "ו¿
 ‡ ּבו… ָ‰ַרב:  לו…  ָעָנ‰   . ילו… ƒׁ ַ‰כ¿ ל¿ ‰ּו‡  ∆ׁ יכ¿ ַמן ‡≈ ַ‰ּז¿ ך¿  ∆ׁ מ∆ ּב¿ יַח  ƒל ¿̂ ַי זו…   בּו ר¿ ָ̃ ¿ ƒ‰ ּב¿ י  ƒּכ ָו‰  ¿̃ ƒ ּב¿
ם  ƒ‡ ַמֲעָל‰  ל  ∆ׁ ָי‡  ל¿ ּמַ ּפַ ּבַ ַ‡ל  ָׁ ָ‰ַרב,  ל  ∆ׁ ָמו…  ¿ׁ ƒנ   ּיַ ƒֲעל ּבַ ָל‰  י¿ ּלַ ּבַ ּׁוָב‰.  ¿ּ ל  ּב≈ ַ̃ ¿ּו ָמָחר 
‰ס"מ  יַע  ƒ‚ּ ƒ‰ ∆ׁ ּכ¿  ,ָר ָמח√ ל¿ ‰ס"מ).  ל  ּב≈ ƒּ̃ ∆ׁ ָטָח‰  ַ‰ַ‰ב¿ ב  ∆̃ (ע≈ ַנֲעָנ‰  ל…‡  ו¿  ‰ ַ‰ּז∆  ׁי ƒ‡‰ָ ם  ƒע מ…„  ל¿ ƒל
ּׁוב  ל ַמֲעָל‰, ו¿ ∆ׁ ‡ָי ל¿ ּמַ ּפַ ַ‡ל ּבַ ָׁ י ƒנ ≈ּׁ‰ַ ‰ָל י¿ ּלַ ָמָחר.  ּבַ ו… ל¿ ָח‰ ‡ו… ּׁוַב ָ‰ַרב, ּ„ָ ¿ּ  ל ‡∆ ּב≈ ַ̃ ל¿
ם  ּיו… י. ּבַ ƒׁי ƒל ¿ּׁ‰ַ ‰ָל י¿ ּלַ ָבר ּבַ ך¿ ָחַזר ַ‰ּ„ָ ָמָחר. ּכָ  ‰ס"מ ל¿ ָח‰ ‡∆ ַעם ּ„ָ „ ּפַ עו… ּׁוָב‰, ו¿ ¿ּ ל ּב≈ ƒ̃ ל…‡ 
ין  ≈‡ ∆ׁ  ‰ ∆‡ ר¿ ƒּנ ּכַ  : לו… ָ‡ַמר  ָ‰ַרב,  מ≈   ל∆ ֻיח∆ ַ‰מ¿ ּׁוָב‰  ¿ּ‰ַ ל  ּב≈ ַ̃ ל¿ ‰ס"מ  ָחַזר  ר  ∆ׁ‡ֲ ּכַ י,  ƒׁי ƒל ¿ּׁ‰ַ
ַעם  ָּ ּפַ ָכל ז…‡ ָחַזר¿ ָך ּוב¿ ¿ י ‡ו… ƒי ƒח ם ּ„ָ ƒֲעָמי ‰ ּפַ י ז∆ ƒָך, ּכ ¿ּ ƒ‡ „ַמ ל¿ ל…‡ ‡∆ י‡ ו¿ ƒב ‰ּו ַ‰ּנָ ּיָ ƒל ≈‡ ‰ ָּ‡ַ
ַמֲ‡ַמר  ּכ¿ ָ„ן  ּפ¿ ַ̃ ‰ּו‡  ‰ּו  ּיָ ƒל ≈‡ ∆ׁ ּום  ּׁ ƒמ ‰ּו,  ּיָ ƒל ≈‡  ‰ ָּ‡ַ ין  ≈‡ ∆ׁ  ַע ַ„ּ‰ַ ַעל  ל  ּב≈ ַ̃ ¿ ƒמ  ,י ƒׁי ƒל ¿ׁ
ַעם  ּפַ ַלי  יַע ‡≈ ƒ‚ַּמ  ָי ƒי‰ָ ל…‡  ‰ּו  ּיָ ƒל ≈‡ ‰ ָּ‡ַ ּלּו  ƒ‡ ו¿ ַמר",  י„  ƒּפ ַ̃  ‡‰ָ" ָרָכ‰:  ב¿ ƒל ָנם  רו… כ¿ ƒז ינּו  ֲחָכמ≈

.י ƒׁי ƒל ¿ׁ
ים",  ƒּי ƒו ַ‰ּל¿  „ַ "ֲעבו…  .ַפ ¿̂ וב  …ׁ יט¿ ƒ„ ר¿ ּבַ ƒמ ָרָכ‰  ב¿ ƒל י˜  ƒ„ּ ַ̂ ר  כ∆ ז≈ יין  ט≈ ¿ׁ נ¿ ז¿ רו… י  ƒו ַ‰ּל≈ יר  ƒ‡ מ≈  ‰ ∆ מ… י  ƒַרּב י˜  ƒ„ּ ַּ̂ ‰ַ (ָ‰ַרב 

ם נ"ז, ַעּמּו„ ע"ח). ƒַלי ָׁרּו י¿

ד. ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ֵאֶצל ַּבַעל "ְמַגֶּלה ַעמּוקֹות"
 ("ׁ„ָָח  י ("ּב≈ ‰ב"ח  ַמן  ז¿ ƒּב  ‡ ָ̃ ָר‡ ¿̃ ƒּב ר  ר≈ ּ‚ו… ¿ ƒ‰ ∆ׁ  ," ַעמּו˜ו…  ‰ ַ‚ּל∆ "מ¿ ַעל  ּבַ ַעל  ים  ƒר ַסּפ¿ מ¿
ם  י‰∆ נ≈ ּופ¿ ים  ƒכ ל¿ ‰ו… ים  ƒָׁנ‡ֲ י  נ≈ ¿ׁ ָרָ‡‰  ו¿ ב,  חו… ר¿ ּבָ ‰ב"ח  ָ‰ַלך¿  ַעם  ּפַ יר.  ƒע‰ָ ַרב  ּכ¿ ר  ≈‡ ּפ¿ ן  ≈‰ ƒּכ
  ∆…ל ¿ּׁו ר  ֻבּ‚ָ מ¿ ָח„  ∆‡ ים,  ƒָׁנ‡ֲ ָע‰  ּבָ ַ‡ר¿  „ עו… ָרָ‡‰  ם  י‰∆ ַ‡ֲחר≈ ם.  ƒָרי √‰ ָּ̂ ּבַ  ׁ מ∆ ∆ׁ ּכַ   ירו… ƒ‡ מ¿
י  נ≈ ¿ׁ י ּלּו ָרˆּו ַ‡ֲחר≈ ָע‰ ‡≈ ּבָ . ַ‡ר¿ פ∆ ז∆  ּכ¿ רו… חו… ¿ׁ ּלּו ָ‰יּו ל ‡≈ ∆ׁ ם י‰∆ נ≈ ר ּופ¿ ≈ ים יו… ƒיר ƒע ¿̂ ים  ƒר ָ‰ֲ‡ח≈
ָבר   ּכ¿ ֲ‰רו… ים ַ‰ּזו… ƒנ י ַ‰ּפָ ֲעל≈ ים ּבַ ƒׁי ָ‰ֲ‡ָנ נ≈ ¿ּׁ ∆ׁ ַחר‡ַ יָ‚ם. ל¿ ƒּׂ‰ַ יחּו ל¿ ƒל ¿̂ ƒ‰ ‡…ים, ַ‡ך¿ ל ƒָׁנ‡ֲ‰ָ
י  ƒמ ָם  ַ‡ל ‡ו… ָׁ ו¿ ם  לו… ָׁ ם  ָל‰∆ ָנַן   ,‰ ∆‡ ר¿ י-ַ‰ּמַ ר≈ חו… ¿ׁ ים  ƒַׁלֲ‡ָנ ׁ ‰ב"ח  ַ‚ּ ƒנ ן,  ƒַעי‰ָ מ≈ מּו  ל¿ ע∆ נ∆
י  ƒנ‡ֲ ם  ƒ‡ ו¿ ָר‡,  ¿‡ַ ּ ָר‡-„¿ ַ‰ּמָ ‡ן  ּכָ י  ƒנ‡ֲ ם:  ָל‰∆ ָ‡ַמר  ו¿ ‰ב"ח  ָחַזר   . ַלֲענו… בּו  ר¿ ס≈ ם  ≈‰ ַ‡ך¿  ם,  ≈‰
נּו  ֲ‡ַנח¿   : ַלֲענו… ינּו  ָעל≈ ו¿  ˜ ≈„ ָ‰ַרב ˆו… רּו:  ָ‡מ¿ ו¿ ָע‰  ּבָ ָ‰ַ‡ר¿ ּו  ּ̂ ַר ¿ ƒנ י.   ƒל   ַלֲענו… ם  יכ∆ ֲעל≈ ל,  ≈‡ ׁו…
‰ּו  ּיָ ƒל ם ‡≈ ַ‡ל ‰ב"ח.  ‰≈ ָׁ ?ם י‰∆ ם ַ‡ֲחר≈ ∆ּ ¿̂ ַר ∆ׁ ים ƒׁי ָ‰ֲ‡ָנ נ≈ ¿ׁ ם י ‰≈ ƒָניו... ּומ  ּבָ ∆…ל ¿ׁי ּו ƒיֲחז ≈‚ּ
ע, ֲ‡ָבל  ָׁי ƒל י ‡¡ ים ַ‡ֲחר≈ ƒ̂ י„ ָר ƒמ ָּ נּו ֲ‡ַנח¿ ∆ׁ ,‡נּו ‰ּו ּלָ ∆ׁ ים ƒָׁנ ָ‰ע√ ָח„ מ≈ ע. ‡∆ ָׁי ƒל ¡‡ י‡ ו∆ ƒב ַ‰ּנָ
כּו  ָ‰ל¿ ם  ≈‰ ל.  ‡ו… ¿ׁ ƒל ‰ב"ח  יף  ƒס ‰ו… ם?  ƒַני ¿ּׁ‰ַ  ‰ ַָּע כּו  ָ‰ל¿ ָ‡ן  ּול¿  . י‚ו… ƒּׂ‰ַ ל¿ ים  ƒיח ƒל ¿̂ ַמ ּנּו  ינ∆ ≈‡
‰ּו  ּיָ ƒל י ‡≈ ƒי ּכ ƒַע ֲ‡נ ≈„ : יו… ָ‡ַמר לו… " ו¿ ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ "מ¿ ƒָענּו. ָ‰ַלך¿ ‰ב"ח ל ," ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ַבַעל "מ¿ ל¿
ָי‰ּו  ƒל ≈‡  ∆‡ " ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ַ‡ל ַ‰"ּמ¿ ָׁ ?ַלי ≈‡ ‡ ּנּו ּבָ ינ∆ ≈‡ ‰ : ָלּמָ ו… ַ‡ל ‡ו… ¿ׁ .ָך ל¿ ¿̂ ∆‡ ‡ ָ̂ מ¿ ƒי‡ נ ƒב ַ‰ּנָ
ם  ƒ‡ ∆ׁ ֲ‡ָו‰,  ַ‚ּ  י ƒינ ƒמ ¿ּׁ ּבַ ∆ׁ  י ƒינ ƒמ ¿ׁ לו…   ‰ י∆ ¿‰ ƒּ ∆ׁ ָרח  ֻמכ¿ יר  ƒע ל  ∆ׁ ָלַרב  י  ƒּכ  , לו… ָעָנ‰  ו¿ י‡,  ƒב ַ‰ָנּ
ָליו! ≈‡ ‡ ל ָלבו… ּנּו ָיכו… ינ∆ ם ‡≈ ל ָמ˜ו… ּכָ ƒם, ֲ‡ָבל מ י‰∆ ל≈ ַח ַר‚¿ ַּ …ו סּו ‡ו… מ¿ ר¿ ƒים י ƒּ י ַ‰ּבָ ֲעל≈ ן ּבַ ל…‡ ּכ≈

ם ס"ו,ַעּמּו„ רפ")  ƒַלי ָׁרּו ם", י¿ לו… ָׁ 'ר „ַ ָרָכ‰, "ַ‰ּ‚ָ ב¿ ƒי˜ ל ƒ„ּ ַ̂ ר  כ∆ ן ז≈ רו… ַב„¿ ¿ׁ ן ַכי ַ‰ּכ…‰≈ ¿„ּ ם ָמר¿ לו… ָׁ י ƒן ַרּב ‡ו… ָ‚ּ‰ַ)
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ן  ƒים לו… מ ƒיע ƒ„ ָ‰יּו מו… י„, ו¿ ƒמ ָּ …ּכו ַ„ר¿ ּלו… ּכ¿ ƒ̂ ים ּב¿ ƒפ פ¿ ּו… ס¿ ƒים ַ‰ּמ ƒׁם ָ‰ֲ‡ָנ ƒע י ƒׁי ƒל ¿ׁ ‰„ָעּו ס¿ ƒּב
 ‰ ָָׂע עּוָ„‰ ו¿ ּס¿ ר ּבַ ≈ּ̂ ַ̃ ָ‰ָי‰ מ¿ . ו¿ ו… מ¿ ַׁ ימּו ל¿ ƒּכ ס¿ ƒ‰ ים ƒל „ו… ָ‡ר ַ‰ּ‚¿ ¿ׁי ‰ט"ז ו‰ב"ח ּו ƒם, ּכ ƒַמי ָּׁ‰ַ

  . יך¿ ַלֲעׂו… ּו… ‡≈ ב¿ ַַׁמֲח ל…‡ ָיַ„ע ּב¿ ָ‡ָנ‰, ו¿ יו… ָ‡ָנ‰ ו¿ ב≈ ָ‰ַלך¿ ּב¿ ָל‰, ו¿ ָ„ּ ַ‰ב¿

ָ‰ַרב  ים ל¿ ƒל‡ֲ ָ‡‰ ָ‰יּו ׁו… ַל ָ‰ר≈ ≈‡ ¿ׁ ƒָל‰ ּב ≈‡ ¿ׁ ‰ם ָ‰ָי ƒ‡ ,‡ָנ ¿„ּ ַמ ¿„ ַּ̃ ƒמ ‡ ָ̃ ָר‡ ¿̃ ƒּב ‚‰ָ נ¿ ƒָי‰ מ‰ָ ו¿
ים  ƒֲחט ו… ּׁ‰ַ ∆ׁ ַחר‡ַ ‰, ל¿ ׁ ַ‰ּז∆ ∆„  ˜ו… ּבָ ַׁ י ≈‡ ָ̂ מו… י ּב¿ ƒן, ּכ ּמ≈ ַ„ּ ז¿ ƒ‰ ל…‡ ל‰ב"ח. ו¿ " ו¿ ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ "מ¿
 , ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ַ‰ּמ¿ ל מ≈ ‡ו… ¿ׁ ƒּו ל‡ ָ‡‰, ּבָ ַפ ָ‰ר≈ ר≈ ט¿ ƒָל‰ ּב ≈‡ ¿ׁ ם ָ‰ָי‰ ָל‰∆ י„, ו¿ ƒמ ָּ ם ּכָ ַ„ר¿ ֲחטּו ּכ¿ ָׁ
 י ב≈ ּב¿ יָפ‰  ƒס‡ֲ ָעּׂו  ∆ׁ יך¿  ≈‡ ,‰ ∆ֲׂע ַ‰ּמַ ם  ָל‰∆ ר  ַסּפ≈ מ¿ ָ‰ָי‰  ו¿ ָל‰.  ≈‡ ¿ּׁ‰ַ ס…˜  פ¿ ƒל  ‰ ָ̂ ָר ל…‡  ‰ּו‡  ו¿
ָבר  ָ„ּ ל  ַבּט≈ ל¿ כּו  ל¿ ּי≈ ∆ׁ ַע„  ָל‰  ≈‡ ¿ּׁ‰ַ ס…˜  פ¿ ƒל  ‰ ∆̂ רו… ל…‡   ‰ ז∆ יל  ƒב ¿ׁ ƒּוב  , ו… מ¿ ַׁ ל¿ ימּו  ƒּכ ס¿ ƒ‰ ו¿ ‰ב"ח 
י ‰ט"ז  ‰, ֲ‰ר≈ ָבר ַ‰ּז∆ ָ„ּ  ּכַ ך¿ ַלֲעׂו… יל≈ ם ל≈ ָּ ל¿ יכ… ƒיך¿ ּב ≈‡ , ים לו… ƒר מ¿ ָ‰יּו ‡ו… ם. ו¿ ס…˜ ָל‰∆ פ¿ ƒז י‡ָ ‰, ו¿ ז∆
 ," ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ַעל "מ¿ ם ַ‰ּבַ יב ָל‰∆ ƒׁ ≈‰ ם. ו¿ ָ„ּ ¿‚ יז נ∆ ƒע‰ָ לּו ל¿ יך¿ יּוכ¿ ≈‡ ים, ו¿ ƒל „ו… ל ַ‰ּ‚¿ ם ּכָ ּמָ ƒע ו‰ב"ח ו¿

ָלָטָם.   ַ‰ח¿ ל ‡∆ ַבּט≈ ‰  ּול¿ ָבר ז∆ ָ„ּ  ‰ ַלֲעׂו… ּוָ ƒ̂ ‰ּו‡  ∆ׁ ם רּו ָל‰∆ ּי…‡מ¿ ∆ׁ

ים  ƒע ר¿ ˜ו… ו¿ ָחן,  ל¿ ֻּׁ‰ַ ַעל  ח  ֻמּנָ ָ‰ָי‰  ר  ∆ׁ‡ֲ ָיר  ַ‰ּנ¿ ים  ƒפ ט¿ חו… ָ‰יּו  ו¿ י ‰ב"ח  ב≈ ל¿ ים  ƒכ ל¿ ם ‰ו… ≈‰
ם  ‰ ָל‰∆ ּוָ ƒ̂   ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ַ‰מ¿ ∆ׁ ים ƒר מ¿ ָ‰יּו ‡ו… . ו¿ ָיר ָלָ‡ר∆  נ¿ יכו… ƒים ַ‰ֲח ƒ̃ ר¿ זו…  ו¿ יכו… ƒו… ַלֲח ‡ו…

  .‰ ∆ַׂמֲע ַע ¿ׁ ƒָין ּב נ¿ ƒל ָ‰ע  ּכָ ים ‡∆ ƒל ַבּט¿ ָ‰יּו מ¿ ן, ו¿  ּכ≈ ַלֲעׂו…

 ‰ ַ‚ּל∆ ן ַ‰"ּמ¿ ≈ּ ƒי י‡ ַוּ„ַ ן ּב¿ ‡ׁו… ƒם ר יו… ָחר ּב¿ ּמָ ∆ׁ ים ƒב ¿ׁ ‰, ָ‰יּו חו… ָבר ַ‰ּז∆ ָ„ּ‰ַ  ָם ‡∆ ‡ו… ר¿ ƒָי‰ ּכ‰ָ ו¿
, ָ‡ז ָ‰ַלך¿  בּוַע זו… ָׁ ם „' ּב¿ ם, ַע„ יו… לו… ָׁ …ן לוַָמָחר ל…‡ ָנ ם ל¿ ם ַלט"ז, ֲ‡ָבל ּ‚ַ לו… ָׁ " ַעמּו˜ו…
ם  לו… ָׁ לו…  ן  ≈ּ ƒל  ‰ ָ̂ ָר ל…‡  ַ‰ט"ז  ו¿ ם,  לו… ָׁ לו…  ָנַן  ו¿ ַלט"ז   ָׁר ¿„ ƒּמ‰ַ  י ב≈ ל¿  " ַעמּו˜ו…  ‰ ַ‚ּל∆ ַ‰"ּמ¿

ָרָכ‰.   ב¿ ƒָנם ל רו… כ¿ ƒינּו ז ≈ י ַרּבו… ר≈ ב¿ ƒ„ּ ר ַעל ב≈ ‰ּו‡ עו… ∆ׁ , ּמו… ƒט ע ט≈ ˜ו… ¿ ƒָי‰ מ‰ָ ֲחָזָר‰, ו¿ ּבַ

ַעל  ָ‡ז ּבַ ים, ו¿ ƒּבּור ƒ„ּ ‰ יז∆ ר ‡≈ ַ„ּב≈ ָבר, ַע„ ‰ט"ז ָ‰ָי‰ מ¿ יב לו… ּ„ָ ƒׁ ל…‡ ָ‰ָי‰ מ≈ ַע ו¿ מ≈ ‰ּו‡ ׁו… ו¿
‰ט"ז ָ‰ָי‰   ‡ ּלָ ∆‡ , ו… ר ‡ו… ע≈ ַ̂ ל¿  ‰ ָ̂ ָר ל…‡  ‰ּו‡  ∆ׁ י  ƒל ין  ƒַיֲ‡מ  : לו… יב  ƒׁ ≈‰ " ַעמּו˜ו…  ‰ ַ‚ּל∆ ‰"מ¿

ם.  ƒַמי ָּׁ‰ַ ן ƒּוי מ„ּ ƒנ ּב¿

ל…‡  ‰ ו¿ ַבר ז∆ ¿„ ƒּב ׁ ּפ≈ ¿ַׁפ ָ‰ָי‰ מ¿ ∆ׁ ,‰ ֻנּ„∆ י ַמ‰ ָ‰ָי‰ מ¿ נ≈ ּפ¿ ƒמ , ַ‡ל לו… ָׁ ָבָריו ¿„ּ  ַע ‰ט"ז ‡∆ מ… ¿ׁ ƒכ ו¿
 ?‰ ֻנּ„∆ ‰ מ¿ ‰ ֲעבּור ז∆ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ׁ …ָי„ו ָר‰ ּב¿ ‡ ֲעב≈ ָ̂ ָמ

ין לו…  ƒׂ ָ‰יּו עו… ‚ ו¿ ער¿ ּב∆ עמ¿ יר ל∆ ƒע ַסע מ≈ ּנָ ∆ׁ ‰ָע ָׁ י ּב¿ ƒּכ , ר לו… ַסּפ≈ " מ¿ ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ָ‰ָי‰ ַ‰"ּמ¿ ו¿
 ‰ָ ָ‰י¿ ו¿ ‰ ַ‡ֲחָריו  ָ̂ ָר  ָמָנ‰  ַ‡ַח ַ‡ל¿ ו¿ ָעט.  מ¿ ּבו…  ƒל  ‰ּ ּבַ ¿‚ ƒַוּי ַ‡ַחר ‰ר‡נ˜ין,  ל¿ ַע„  ל  „ו… ָ‚ּ  „ בו… ּכָ
ם  ּל…‡ ָ‰ָי‰ ָל‰∆ ∆ׁ ‰ָי י‡ ּוָבנ∆ ƒ‰ ם ל ַ‰ּיו… ָכ‰ ּכָ ָ‰ ּבו… ָ‰י¿ ַמע ָלּ‰, ו¿ ¿ׁ ƒל…‡ נ ָפָניו, ו¿ ‰ ל¿ ָ̃ ֲע ָ̂ ָכ‰ ו¿ ּבו…
ם  ַ‰ּיו… ם. ו¿ ים יו… ƒׁ לו… ¿ׁ „ם ַע כ∆ ¿ ין ‡∆ ƒ„ַּנ ָ‰יּו מ¿ ‰, ו¿ ָבר ז∆ ָ„ּ ƒם מ ƒַמי ָּׁ ל ּבַ „ו… ָ‚ּ ָׁי‰ ַרַע‰ָ ָנָס‰. ו¿ ר¿ ּפַ

ם. ם ַע„ ַ‰ּיו… לו… ָׁ ם ן ָלכ∆ ≈ּ ƒי ל ƒּ ל¿ ן ל…‡ ָיכ… ם, ָלכ≈ ƒַמי ָּׁ‰ַ ן ƒם מ כ∆ ¿ ין ‡∆ ƒיר ƒּיּו ַמ‰ָ ם, ו¿ לּו ַ‰ל' יו… ּכָ

 ֲחַמ ָנּ‰ ָחָלׁ ּומ≈ ר ּב¿ ָׁ פ¿ י ‡∆ ƒּ ב¿ ַׁי ָח ƒּכ ,‰ ּז∆ ƒי מ ƒּ ָרָכ‰: ל…‡ ָיַ„ע¿ ב¿ ƒנו… ל רו… כ¿ ƒיב לו… ‰ט"ז ז ƒׁ ≈‰  ו¿
 .‰ ָ̃ ֲע ָ̂  ‰ ז∆

ַר˜  י ּב¿ נ≈ ם" ּׁב¿ ≈‡ י ר¿ נ≈ ר¿ ַ̃ ַר˜ ," י ּב¿ נ≈ ין ּב¿ ƒ„ּ י ָרָכ‰, ַ‡ב ּב≈ ב¿ ƒי˜ ל ƒ„ּ ַ̂ ר  כ∆ י ז≈ ƒב ינו… ƒַכי ַרּב ¿„ּ ‰ ָמר¿ י≈ י ַ‡ר¿ ƒי˜ ַרּב ƒ„ּ ַּ̂ (ָ‰ַרב ַ‰  
˜ ‡', ַעּמּו„ ע"„). ל∆ נ"‰ ח≈
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ג. ִנָסיֹון ַהס"מ ְלַהְכִׁשילֹו
ַמֲעָל‰.  ל  ∆ׁ ָי‡  ל¿ ּמַ ּפַ ּבַ  „ ּבָ כ¿ ƒנ ו¿ ָחּׁוב  ָ‰ָי‰  ינּו  ָעל≈ ן  ָי‚≈ כּוו…  ז¿  " ַעמּו˜ו…  ‰ ַ‚ּל∆ ַעל "מ¿ ּבַ ָ‰ַרב 
ָטָח‰  ַ‰ַ‰ב¿ ל  ּב≈ ƒ̃ י.  ƒנ‡ֲ י  ƒמ לו…  ַ‚ּלּו  י¿ ּל…‡  ∆ׁ ַנ‡י  ¿ ƒּב ֲ‡ָבל  ּנּו,  ַוֲ‡ַנּס∆  ּוׁ ר¿ י  ƒל נּו  ¿ּ ַ‰ס"מ:  ָ‡ַמר 
 , ּו… ƒ‡ מ…„  ל¿ ƒל לו…  יַע  ƒּ̂ ƒ‰ ב,  ַלּטו… ָזכּור  י‡  ƒב ַ‰ּנָ ‰ּו  ּיָ ƒל ≈‡  מּו ¿„ ƒּב ‰ס"מ   ‰ ּלָ ַ‚ּ ¿ ƒ‰  ." ך¿ ר∆ ַלּ„∆  ‡ ָ̂ ָי "ו¿
 ‡ ּבו… ָ‰ַרב:  לו…  ָעָנ‰   . ילו… ƒׁ ַ‰כ¿ ל¿ ‰ּו‡  ∆ׁ יכ¿ ַמן ‡≈ ַ‰ּז¿ ך¿  ∆ׁ מ∆ ּב¿ יַח  ƒל ¿̂ ַי זו…   בּו ר¿ ָ̃ ¿ ƒ‰ ּב¿ י  ƒּכ ָו‰  ¿̃ ƒ ּב¿
ם  ƒ‡ ַמֲעָל‰  ל  ∆ׁ ָי‡  ל¿ ּמַ ּפַ ּבַ ַ‡ל  ָׁ ָ‰ַרב,  ל  ∆ׁ ָמו…  ¿ׁ ƒנ   ּיַ ƒֲעל ּבַ ָל‰  י¿ ּלַ ּבַ ּׁוָב‰.  ¿ּ ל  ּב≈ ַ̃ ¿ּו ָמָחר 
‰ס"מ  יַע  ƒ‚ּ ƒ‰ ∆ׁ ּכ¿  ,ָר ָמח√ ל¿ ‰ס"מ).  ל  ּב≈ ƒּ̃ ∆ׁ ָטָח‰  ַ‰ַ‰ב¿ ב  ∆̃ (ע≈ ַנֲעָנ‰  ל…‡  ו¿  ‰ ַ‰ּז∆  ׁי ƒ‡‰ָ ם  ƒע מ…„  ל¿ ƒל
ּׁוב  ל ַמֲעָל‰, ו¿ ∆ׁ ‡ָי ל¿ ּמַ ּפַ ַ‡ל ּבַ ָׁ י ƒנ ≈ּׁ‰ַ ‰ָל י¿ ּלַ ָמָחר.  ּבַ ו… ל¿ ָח‰ ‡ו… ּׁוַב ָ‰ַרב, ּ„ָ ¿ּ  ל ‡∆ ּב≈ ַ̃ ל¿
ם  ּיו… י. ּבַ ƒׁי ƒל ¿ּׁ‰ַ ‰ָל י¿ ּלַ ָבר ּבַ ך¿ ָחַזר ַ‰ּ„ָ ָמָחר. ּכָ  ‰ס"מ ל¿ ָח‰ ‡∆ ַעם ּ„ָ „ ּפַ עו… ּׁוָב‰, ו¿ ¿ּ ל ּב≈ ƒ̃ ל…‡ 
ין  ≈‡ ∆ׁ  ‰ ∆‡ ר¿ ƒּנ ּכַ  : לו… ָ‡ַמר  ָ‰ַרב,  מ≈   ל∆ ֻיח∆ ַ‰מ¿ ּׁוָב‰  ¿ּ‰ַ ל  ּב≈ ַ̃ ל¿ ‰ס"מ  ָחַזר  ר  ∆ׁ‡ֲ ּכַ י,  ƒׁי ƒל ¿ּׁ‰ַ
ַעם  ָּ ּפַ ָכל ז…‡ ָחַזר¿ ָך ּוב¿ ¿ י ‡ו… ƒי ƒח ם ּ„ָ ƒֲעָמי ‰ ּפַ י ז∆ ƒָך, ּכ ¿ּ ƒ‡ „ַמ ל¿ ל…‡ ‡∆ י‡ ו¿ ƒב ‰ּו ַ‰ּנָ ּיָ ƒל ≈‡ ‰ ָּ‡ַ
ַמֲ‡ַמר  ּכ¿ ָ„ן  ּפ¿ ַ̃ ‰ּו‡  ‰ּו  ּיָ ƒל ≈‡ ∆ׁ ּום  ּׁ ƒמ ‰ּו,  ּיָ ƒל ≈‡  ‰ ָּ‡ַ ין  ≈‡ ∆ׁ  ַע ַ„ּ‰ַ ַעל  ל  ּב≈ ַ̃ ¿ ƒמ  ,י ƒׁי ƒל ¿ׁ
ַעם  ּפַ ַלי  יַע ‡≈ ƒ‚ַּמ  ָי ƒי‰ָ ל…‡  ‰ּו  ּיָ ƒל ≈‡ ‰ ָּ‡ַ ּלּו  ƒ‡ ו¿ ַמר",  י„  ƒּפ ַ̃  ‡‰ָ" ָרָכ‰:  ב¿ ƒל ָנם  רו… כ¿ ƒז ינּו  ֲחָכמ≈

.י ƒׁי ƒל ¿ׁ
ים",  ƒּי ƒו ַ‰ּל¿  „ַ "ֲעבו…  .ַפ ¿̂ וב  …ׁ יט¿ ƒ„ ר¿ ּבַ ƒמ ָרָכ‰  ב¿ ƒל י˜  ƒ„ּ ַ̂ ר  כ∆ ז≈ יין  ט≈ ¿ׁ נ¿ ז¿ רו… י  ƒו ַ‰ּל≈ יר  ƒ‡ מ≈  ‰ ∆ מ… י  ƒַרּב י˜  ƒ„ּ ַּ̂ ‰ַ (ָ‰ַרב 

ם נ"ז, ַעּמּו„ ע"ח). ƒַלי ָׁרּו י¿

ד. ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ֵאֶצל ַּבַעל "ְמַגֶּלה ַעמּוקֹות"
 ("ׁ„ָָח  י ("ּב≈ ‰ב"ח  ַמן  ז¿ ƒּב  ‡ ָ̃ ָר‡ ¿̃ ƒּב ר  ר≈ ּ‚ו… ¿ ƒ‰ ∆ׁ  ," ַעמּו˜ו…  ‰ ַ‚ּל∆ "מ¿ ַעל  ּבַ ַעל  ים  ƒר ַסּפ¿ מ¿
ם  י‰∆ נ≈ ּופ¿ ים  ƒכ ל¿ ‰ו… ים  ƒָׁנ‡ֲ י  נ≈ ¿ׁ ָרָ‡‰  ו¿ ב,  חו… ר¿ ּבָ ‰ב"ח  ָ‰ַלך¿  ַעם  ּפַ יר.  ƒע‰ָ ַרב  ּכ¿ ר  ≈‡ ּפ¿ ן  ≈‰ ƒּכ
  ∆…ל ¿ּׁו ר  ֻבּ‚ָ מ¿ ָח„  ∆‡ ים,  ƒָׁנ‡ֲ ָע‰  ּבָ ַ‡ר¿  „ עו… ָרָ‡‰  ם  י‰∆ ַ‡ֲחר≈ ם.  ƒָרי √‰ ָּ̂ ּבַ  ׁ מ∆ ∆ׁ ּכַ   ירו… ƒ‡ מ¿
י  נ≈ ¿ׁ י ּלּו ָרˆּו ַ‡ֲחר≈ ָע‰ ‡≈ ּבָ . ַ‡ר¿ פ∆ ז∆  ּכ¿ רו… חו… ¿ׁ ּלּו ָ‰יּו ל ‡≈ ∆ׁ ם י‰∆ נ≈ ר ּופ¿ ≈ ים יו… ƒיר ƒע ¿̂ ים  ƒר ָ‰ֲ‡ח≈
ָבר   ּכ¿ ֲ‰רו… ים ַ‰ּזו… ƒנ י ַ‰ּפָ ֲעל≈ ים ּבַ ƒׁי ָ‰ֲ‡ָנ נ≈ ¿ּׁ ∆ׁ ַחר‡ַ יָ‚ם. ל¿ ƒּׂ‰ַ יחּו ל¿ ƒל ¿̂ ƒ‰ ‡…ים, ַ‡ך¿ ל ƒָׁנ‡ֲ‰ָ
י  ƒמ ָם  ַ‡ל ‡ו… ָׁ ו¿ ם  לו… ָׁ ם  ָל‰∆ ָנַן   ,‰ ∆‡ ר¿ י-ַ‰ּמַ ר≈ חו… ¿ׁ ים  ƒַׁלֲ‡ָנ ׁ ‰ב"ח  ַ‚ּ ƒנ ן,  ƒַעי‰ָ מ≈ מּו  ל¿ ע∆ נ∆
י  ƒנ‡ֲ ם  ƒ‡ ו¿ ָר‡,  ¿‡ַ ּ ָר‡-„¿ ַ‰ּמָ ‡ן  ּכָ י  ƒנ‡ֲ ם:  ָל‰∆ ָ‡ַמר  ו¿ ‰ב"ח  ָחַזר   . ַלֲענו… בּו  ר¿ ס≈ ם  ≈‰ ַ‡ך¿  ם,  ≈‰
נּו  ֲ‡ַנח¿   : ַלֲענו… ינּו  ָעל≈ ו¿  ˜ ≈„ ָ‰ַרב ˆו… רּו:  ָ‡מ¿ ו¿ ָע‰  ּבָ ָ‰ַ‡ר¿ ּו  ּ̂ ַר ¿ ƒנ י.   ƒל   ַלֲענו… ם  יכ∆ ֲעל≈ ל,  ≈‡ ׁו…
‰ּו  ּיָ ƒל ם ‡≈ ַ‡ל ‰ב"ח.  ‰≈ ָׁ ?ם י‰∆ ם ַ‡ֲחר≈ ∆ּ ¿̂ ַר ∆ׁ ים ƒׁי ָ‰ֲ‡ָנ נ≈ ¿ׁ ם י ‰≈ ƒָניו... ּומ  ּבָ ∆…ל ¿ׁי ּו ƒיֲחז ≈‚ּ
ע, ֲ‡ָבל  ָׁי ƒל י ‡¡ ים ַ‡ֲחר≈ ƒ̂ י„ ָר ƒמ ָּ נּו ֲ‡ַנח¿ ∆ׁ ,‡נּו ‰ּו ּלָ ∆ׁ ים ƒָׁנ ָ‰ע√ ָח„ מ≈ ע. ‡∆ ָׁי ƒל ¡‡ י‡ ו∆ ƒב ַ‰ּנָ
כּו  ָ‰ל¿ ם  ≈‰ ל.  ‡ו… ¿ׁ ƒל ‰ב"ח  יף  ƒס ‰ו… ם?  ƒַני ¿ּׁ‰ַ  ‰ ַָּע כּו  ָ‰ל¿ ָ‡ן  ּול¿  . י‚ו… ƒּׂ‰ַ ל¿ ים  ƒיח ƒל ¿̂ ַמ ּנּו  ינ∆ ≈‡
‰ּו  ּיָ ƒל י ‡≈ ƒי ּכ ƒַע ֲ‡נ ≈„ : יו… ָ‡ַמר לו… " ו¿ ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ "מ¿ ƒָענּו. ָ‰ַלך¿ ‰ב"ח ל ," ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ַבַעל "מ¿ ל¿
ָי‰ּו  ƒל ≈‡  ∆‡ " ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ַ‡ל ַ‰"ּמ¿ ָׁ ?ַלי ≈‡ ‡ ּנּו ּבָ ינ∆ ≈‡ ‰ : ָלּמָ ו… ַ‡ל ‡ו… ¿ׁ .ָך ל¿ ¿̂ ∆‡ ‡ ָ̂ מ¿ ƒי‡ נ ƒב ַ‰ּנָ
ם  ƒ‡ ∆ׁ ֲ‡ָו‰,  ַ‚ּ  י ƒינ ƒמ ¿ּׁ ּבַ ∆ׁ  י ƒינ ƒמ ¿ׁ לו…   ‰ י∆ ¿‰ ƒּ ∆ׁ ָרח  ֻמכ¿ יר  ƒע ל  ∆ׁ ָלַרב  י  ƒּכ  , לו… ָעָנ‰  ו¿ י‡,  ƒב ַ‰ָנּ
ָליו! ≈‡ ‡ ל ָלבו… ּנּו ָיכו… ינ∆ ם ‡≈ ל ָמ˜ו… ּכָ ƒם, ֲ‡ָבל מ י‰∆ ל≈ ַח ַר‚¿ ַּ …ו סּו ‡ו… מ¿ ר¿ ƒים י ƒּ י ַ‰ּבָ ֲעל≈ ן ּבַ ל…‡ ּכ≈

ם ס"ו,ַעּמּו„ רפ")  ƒַלי ָׁרּו ם", י¿ לו… ָׁ 'ר „ַ ָרָכ‰, "ַ‰ּ‚ָ ב¿ ƒי˜ ל ƒ„ּ ַ̂ ר  כ∆ ן ז≈ רו… ַב„¿ ¿ׁ ן ַכי ַ‰ּכ…‰≈ ¿„ּ ם ָמר¿ לו… ָׁ י ƒן ַרּב ‡ו… ָ‚ּ‰ַ)
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  פרק  ד  
:א. ִסּפּור ַהָּגלּות ֶׁשל ַּבַעל "ְמַגֶּלה ַעמּוקֹות", מּוָבא ְּבַדֵּפי ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ְקָראָקא, ָּכ

ם ‰ּו‡  ַ‚ּ ∆ׁ ,ָסם ֻפר¿ י' ַ‰ּמ¿ ƒב ּבו… ָח˜ ַיֲע˜ו… ¿̂ ƒי„ י ƒָנס ָ‰ָ‡מ ר¿ ל ַ‰ּפַ ∆ׁ יו ƒח‡ָ ,'י ƒב ּבו… ‰ ַיֲע˜ו… ∆ מ… ל¿
זו… ַ‡ַחר  י‡ ּב¿ ƒ ּׂ ƒ‰  נו… ‡ׁו… ƒר‰ָ ַע ּבַ  ַ‡ר¿ ∆‡ . נו… ׁ ּבָ , ָ‰יּו ָחמ≈ מו… ¿̂ י ַע נ≈ פ¿ ƒי„ ּב ƒר ָ‡מ ח≈ ָ‰ָי‰ סו…
 ׁ ≈ּ̃ ƒָנ‰ ּב  ָ‰ַ‡ֲחרו… יל ַ‰ּבַ ƒב ¿ׁ ƒין.  ּב ƒל י ּפו… נ≈ ב¿ ƒּב ∆ׁ ים ƒָחר ב¿ ַ‰ּמֻ ים, מ≈ ƒי ֲחָכמ י„≈ ƒמ ל¿ ַּ ים ƒכ ר≈ ַ‡ב¿ זו… ל¿
ָפָניו ַעל  יַע ּב¿ ƒּב ¿̂ ּיַ ∆ׁ ַרב‰ָ ׁ מ≈ ≈ּ̃ ƒין ּוב ƒל לּוּב¿ יָב‰ ּב¿ ƒׁ ך¿ ָנַסע ַלּי¿ ם ּכָ ≈ׁ ם, ּול¿ י‰∆ ינ≈ ּב≈ ∆ׁ ‰ ֻעּל∆  ַ‰ּמ¿ ∆‡
ם  ס≈ ר¿ ּפַ ¿ ƒ‰ ים ƒָימ ּל¿ ∆ׁ ,ע חּור ָנָן ָנט∆  ַ‰ּבָ ָפָניו ‡∆ יַע ּב¿ ƒּ̂ ƒ‰ ‰ ַ‰ּלָ יָב‰, ו¿ ƒׁ י ַ‰ּי¿ י„≈ ƒמ ַל¿ ּב¿ ∆ׁ ב ַ‰ּטו…

." ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ַבַעל ַ‰"ּמ¿ ּכ¿
 ׂ ָׂ ל…‡   , ּנו… ַ̃ נ¿ ַ̃ ַעל    ‰ו… ¿ ƒל י„  ƒָע ל∆ יָסיו  ƒ‚ּ ּסּו  ƒנ ∆ׁ ּוּכ¿ נּוַע,   ָ̂ ו¿ ן  ָׁ י¿ ּבַ יר  ƒע ָ̂ ָ‰ָי‰  חּור  ַ‰ּבָ
ּלּו  ח≈ ָבר ‰≈ ים ּכ¿ ƒנָָפָניו.  ַ‰ֲח ּל¿ ∆ׁ ר פ∆ ּס≈ ז ּבַ ַרּכ≈ ¿ ƒ‰ יף ל¿ ƒ„ ע¡ ∆‰ ם, ו¿ ּמָ ƒע ‰ ֻעּלָ ף ּפ¿ ≈ּ ַׁ ָחָ„ׁ ל¿ ָחָן ‰∆ ∆‰
ים  ƒָבר ¿„ ƒּב ‡ ‰ ָלבו… ּסָ ƒנ ‰ ַ‰ּלָ ָחָ„ׁ, ו¿ ָחָן ‰∆ ם ‰∆ ƒע ‰ ָָׂע ∆ׁ "ח ָטעּו ַ̃ ם ַעל ַ‰"ּמ∆ י‰∆ ƒָחמ ז ל¿ מ… ר¿ ƒל
ם מ‰'  ƒ‡ ∆ׁ ,‰ ָׁ ¿ּ̃ ַע ¿ ƒ‰ ַמֲעָמָ„ּ‰. ַ‡ך¿ זּו ינו… ָר‡ּוי ָלּ‰ ּול¿ ≈‡ ∆ׁ "יט ƒׁ כ¿ ַּ"‰ַ ר ַעל ≈ַּו ¿ּ ∆ׁ …וּ ƒם ּב ƒע

.‰ּ ָׁ ‰ ַנפ¿ ָ̂ ‡, ּובו… ָחפ¿ ≈ׂ ּנָ ƒּ ‡י ƒ‰ …לו ‡ ָ̃ ַ„ו¿ , ו¿ ּלו… ∆ׁ י ָבר ֲ‰ר≈ ָ„ּ‰ַ ‡ ָ̂ ָי
 „ בו… ים ּכָ ƒ‡י ƒב יָנם מ¿ ≈‡ ∆ׁ ,‚י ַ‰ּזּו נ≈ ּב¿ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿ ƒ‰ ָח‰ ל¿ ּפָ ¿ׁ ƒי ַ‰ּמ נ≈ לּו ּב¿ ¿„ּ ַּ ¿ׁ ƒ‰ ין ƒ‡ּו ּׂ ƒַחר ַ‰ּנ‡ַ

ָ„ָע‰. ָח‰ ַ‰ּנו… ּפָ ¿ׁ ƒמ ל¿
 , ƒי  ַ‰ּבַ ‚ו… ר≈ ּ‰ ַעל ַמ„¿ ַבּ„ָ  ל¿ ב∆ ∆ׁ ּו… יו… ƒּב  ∆‡ ‡ ָ̂ ב ּוָמ חו… ר¿ ‰ ּבָ ∆ ים, ָ‰ַלך¿ ר' מ… ƒָח„ ָ‰ֲעָרב ∆‡ ּב¿
ם  ƒע ם  ָׁ  „ מ≈ לו… ֲעָלּ‰  ּבַ ∆ׁ ַנֲעָנ‰,  ים,  ƒַחּמ‰ַ  ‰ָּי ב≈ ּב¿ פּוָנ‰  ס¿ יָנּ‰  ≈‡ ַמּ„ּוַע  יָ‰  ƒב‡ָ ַמ‰  ָּ ∆ּׁ ƒּומ
 – י ƒח ¿ׁ‰ַ ל¿ ַע„  ֲחָמו…    לּו ‡∆ ע¡ יָ‰ ‰∆ ָבר∆ ¿„ּ   . לו… יַע  ƒר ַ‰פ¿ ל¿  ‰ ָ̂ ֲחפ≈ יָנּ‰  י‡ ‡≈ ƒ‰ ו¿ י‡  ƒב ‰ּו ַ‰ּנָ ּיָ ƒל ≈‡
ם  ƒע „ מ≈ : לו… ƒי ַ‰ּבַ ‰ מ≈ ָ̂ ָ‰ ַ‰חּו ר…˜ ‡ו… ז¿ ƒי ל ≈„ ּו… ּכ¿ ƒב ָמ„ ל¿ ח¿ ר ֲחָנו… ַ‰ּנ∆ ַסּפ≈ ּלּו מ¿ ≈‡  ּכָ ּיו… ƒַׂמֲע"

י‡..." ƒב ‰ּו ַ‰ּנָ ּיָ ƒל ≈‡
ָליו  ≈‡  יטּו ַלֲעלו… ƒל ח¿ יו ‰∆ ָ„ּ ַיח¿ י, ו¿ ƒז ב¿ ƒנ‰ַ ‰ ∆ֲׂע  ַ‰ּמַ ם ‡∆ ר ָל‰∆ ּפ≈ ƒס ‰ ַלֲחָָניו, ו¿ ∆ ָר‡ ר' מ… ָ̃

ָעם. רו… ַח-ז¿ ּנַ ƒמ  ָ̂ ¿̃ ם  ‡ּוַלי ּ‚ַ ָנם, ו¿ ׁו… ַח-ל¿ ּנַ ƒָחˆּוף מ ∆‰  ים ‡∆ ƒע ַ‰ט¿ ּול¿
ָנַפל   , ƒי ַ‰ּבַ  ‡ ָלבו… ָנ‰  ּו… ח¿ ַּ‰ַ  ‰‚ָ ר≈ ¿„ ַ‰ּמַ ַעל  לו…  ַר‚¿   ∆‡ ם  ∆‰ ּבָ ∆ׁ ן  ‡ׁו… ƒר‰ָ יַח  ƒּנ ƒ‰ ∆ּׁ ƒמ ַ‡ך¿ 

ָחָן. ∆‰  ס ‡∆ ַפּי≈ ּׁו ל¿ ¿̃ ƒּוב , ‚ו… ים ּב¿ ƒָבר ¿„ּ ׁ ּי≈ ∆ׁ ים ƒרָ ינּו ַ‰ּנו… ƒב ים. ‰≈ ƒל…‡ רּוַח ַחּי יו ל¿ ָּ ח¿ ַּ
 ‚ ר≈ ל ‰ו… ∆ׁ …וׁ  ָענ¿ מו… ‡∆ ¿̂ ַע יָ‰ ַעל ָ‡ָ„ם, ָנַ‰‚ ּב¿ ƒָר‰ מ ז¿ ¿‚ ƒָללו… נ ¿‚ ƒּב ∆ׁ ‰‡ָָר ∆ּׁ ƒן, מָך¿ ר' ָנ‡ַ
יָסיו. ƒ‚ יו ו¿ ƒל ָחמ ∆ׁ ‰ ָׁ ָּ̃ „ו… ַ‰ ּיָ ƒַח„ מ יעו… ַ‰ּפַ ƒנ ¡‰ , ך¿ ּכָ ƒמ  חו… ל…‡ ּפָ ָ‚לּו. ו¿ ‡ ל¿ ָ̂ ָי ָ‚ָ‚‰, ו¿ ¿ׁ ƒּב ׁ פ∆ נ∆
 . סו… ַפּי¿ י ל¿ ≈„ כ¿ ƒנו… ּבֲָח  ∆‡ ׂ ַחּפ≈ ל ל¿ ח≈ ּו… ָ‰ֲע‚ּוָנ‰, ‰≈ ƒם ּב ƒר ע‡ַ ¿ׁ ƒּנ ∆ׁ ‰‡ָָר ∆ׁ יר ƒָׁע ∆‰ ‰ ∆ ר' מ…
ים  ƒָער ּב¿ יָ„יו  ƒ„י ƒו ָריו  ַמּכָ ָכל  ל¿   רו… ¿‚ ƒ‡ ל…ח  ¿ׁ ƒל  ‰ ∆ מ… ר'  ל  ח≈ ≈‰  . בו… ≈̃ ֲע ל…‡  ל¿ ָלם  ע¡ נ∆  ‰ ַ‰ּלָ ַ‡ך¿ 
ל  ∆ׁ ּור‡ ≈ּ ן ָ‰ל, ּוָב‰≈ ָּ̃ י ַ‰ ≈ׁ‡ָר ים ו¿ ƒָנס ַפר¿ ים ,ל¿ ƒנ ים ׁו… ƒנ , ָלַרּבָ ˜ו… חו… ָ‰ר¿  ו¿ בו… רו… ¿ּ̃ ‰ַ  נו… ו… ּׁ‰ַ
ּו…  ¿ׁ ƒ‡ ל  ∆‡ ב  ָר‡˜ו… ¿̃ ƒל ֲחָזָר‰  י‡ו…  ƒב‰ָ ּול¿ ים,  ƒָבר ¿„ ƒּב סו…  ַפּי¿ ל¿  , רו… ¿ּ‡ַ ל¿  ‰ ָׁ ָּ̃ ּוַב  ,„ ב≈ ָ‰‡ו… ֲחָנו… 

. ו… ָ‰ֲע‚ּוָנ‰ ּוב≈
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ל. ּב≈ ַ̃ ¿ ƒר ל…‡ נ ָ„ּ ע¿ ָחָן ַ‰ּנ∆ ∆‰ ים מ≈ ƒיָמן ַחּי ƒָכל ס ים, ו¿ ƒׁ„ָ פּו ח√ ָחל¿

‰ ָ‰ָי‰  ∆ׁ ָּ̃ ∆ׁ ¿ך ָח„, ּכָ ָל‰ ‡∆ י¿ ּלַ ƒר מ ≈ ָח יו… יר ‡∆ ƒע ל…‡ ָלן ּב¿ י, ו¿ ָבע≈ ¿„ ƒו… ּכלּו ָ‚ּ  ר' ָנָן ָעַרך¿ ‡∆
„ ָרב. ָכבו… ם ּב¿ ָׁ ל ּב≈ ַ̃ ¿ ƒנ ָ‰ ו¿ י¿ ב ר' ָנָן ַ‰ּבַ ָׁ , ˜ּוו… ּל¿ ַּ ס¿ ƒ‰ ָנ‰ ל¿ ָׁ ר ֲעבו… ּיּו˜ ּכַ ƒ„ . ַ‡ך¿ ּב¿ רו… ¿ּ‡ַ ל¿

ך¿ ָ‰ָי‰: ָ‰ָי‰ ּכָ ∆ׁ ‰ ∆ּׂו‰ּו? -  ַמֲע‡ ָ̂ „ מ¿ ַ̂ י כ≈ יעו… ָלּׁוב, ו¿ ƒנ ַמ‰ ‰¡
י  יר≈ ƒֲׁע ָח„ מ≈ ל ‡∆ ∆ׁ …וי ל ּב≈ ָסף ‡∆ ן נו… ָ̂ ּב¿ ַ̃ ם  ƒן ַיַח„ עַָמן ר' ָנ , ֻ‰ז¿ ו… ּבָ ַּׁ‰ַ י ב≈ ַער¿ ָח„ מ≈ ∆‡ ּב¿
ף,  ס∆  ַ‰ּכ∆ ּפו… ּכַ ƒמ ַח‡ַ  ר ָחַמ„ לו… ‡∆ ן ָ‰ַ‡ח≈ ָ̂ ּב¿ ַּ̃ ‰ַ  . ּבָ ַּׁ‰ַ „ַעּו  ס¿ ם ‡∆ ָׁ ל כו… ¡‡ ‰ ל∆ ּלָ ƒ‰ ¿ּ̃ ‰ַ
ל  ∆ׁ ָליו  כ≈ ּב¿ יָנּ‰  ƒמ ַ‰ט¿ ל¿ יט  ƒל ח¿ ָליו, ‰∆ כ≈ ּב¿ ּׂו  יַחּפ¿ ƒו ָנּ‰  רו… ס¿ ח∆ ּב¿   ƒי ַ‰ּבַ י  נ≈ ּב¿ ינּו  ƒח ַיב¿ ן  ּפ∆  ׁ ֲַׁח ּומ≈
ים,  ƒנ ָ̂ ּב¿ ַּ̃ ל ַ‰ ∆ׁ ם י‰∆ ל≈ כ¿ ƒַרך¿ ב ע¡ ּפּוׂ נ∆ ƒח ף, ו¿ ן ַ‰ּכַ רו… ס¿ ח∆ ין ּב¿ ƒח ב¿ ƒ‰  ƒי י ַ‰ּבַ נ≈ ּב¿ ƒי מ ƒן, מ ר' ָנָן. ָ‡כ≈

!‰ ָּׁבּו ‰ָּ ‡ו… י ל¿ ַח ר' ָנָן. ‡ו… ַּ ַ‡מ¿ ף ּב¿ ‡ ַ‰ּכַ ≈̂ ּמָ ƒַּו
יר  ƒי ָ‰ע נ≈ ל ּב¿ ּׁוָר‰ ּכָ „ּו ּב¿  ַיַעמ¿ ּבָ ַּׁ‰ַ ַחר‡ַ ּל¿ ∆ׁ , ינו… ƒ„ּ ַזר ¿‚ ƒם נ ָׁ י ָ‰ַרב ו¿ ב≈ ח ל¿ ַ̃ ל¿ ƒן נָר' ָנ
ב  ַ‚ּנָ  ל¿ יעו… ƒ‚ּ  ַ‰ּמַ נו… ּבו… ל¿ ָ‰ע∆  ו¿ י˜ו… ƒר , ַ‰ּי¿ ָללו… ¿ּ̃ ‰ַ , ּכו…  ַ‰ּמַ ּפ…‚ ‡∆ ס¿ ƒי ם ו¿ י‰∆ ינ≈ ר ּב≈ ‰ּו‡ ַיֲעבו… ו¿

. ּלו… ∆ׁ ף ס∆  ַ‰ּכ∆ ּפו… ַ‰ֲעָלַמ ּכַ  ל¿ ƒי ַעל ַ‰ּבַ ל ּבַ ∆ׁ …ּבו ƒטּוב ל  ל ‡∆ ≈ּ̂ ַנ , ַ‰מ¿ ו… מו… ּכ¿ ∆ׁ
ָו‰. ל≈ ¿ׁ ׁ פ∆ נ∆  ָ‰ָר‡ּוי לו… ּב¿ ָסַפ‚ ‡∆ ם ו¿ י‰∆ ינ≈ ‰ּו‡ ָעַבר ּב≈ ך¿ ָ‰ָי‰, ו¿ ן ּכָ ָ‡כ≈

 ּוַרˆ ָפָניו ו¿ ן ּב¿ נ≈ ּבו… ¿ ƒ‰ ∆ׁ יר ƒָנס ָ‰ע ר¿ ל ּפַ ∆ׁ …ּבו ƒל ּוַמׂ ¿ּ  ָר‰ ‡∆ ר¿ י עו… ƒיל ƒ̂ ַנֲ‰‚ּוו… ָ‰ֲ‡ ¿ ƒ‰
ב  ָּ כ¿ ƒּמ ר ‰ּו‡ ּבַ ּכָ ז¿ ƒז נ‡ָ ים. ו¿ ƒל ּבָ ֻ̃ ב ַ‰מ¿ ּנָ ַ‚ּ‰ַ ן ו¿ ָ̂ ּב¿ ַּ̃ ‰ַ מּו ¿„ ƒָמ‰ ל‡ֲ ָּ ‡…ּל ∆ׁ , ּלו… ∆ׁ ַנֲ‰‚ּו ¿ ƒ‰‰ַ

ָלם. ע¡ ָחָן ַ‰ּנ∆ ‡ּור ‰∆ ≈ַּל ‰ נ∆ ‰ עו… ֻבּז∆ יׁ ַ‰מ¿ ƒ‡‰ָ י ƒכ י', ו¿ ƒב ּבו… ‰ ַיֲע˜ו… ∆ ל מר' מ… ּב≈ ƒּ̃ ∆ׁ
יר  ƒּ ס¿ ƒ‰ ‡…ל ‰ ַ‰ּלָ .  ו¿ מו… ˜ו… מ¿ ƒל מו… ו¿ ¿ׁ ƒו… ל ר ‡ו… …̃ ל ַלח¿ ח≈ ≈‰ , ו¿ יו… ב≈ ן ל¿ ָ̂ ּב¿ ַּ̃ ‰ַ  ָנס ‡∆ ר¿ ָר‡ ַ‰ּפַ ָ̃
 ‚ ≈‚ ׁו… ּב¿ ∆ׁ …ו‡ ט¿ ר ַעל ח∆ ַכּפ≈ י ל¿ ≈„ כ¿ ƒּב , ך¿ ל ּכָ ל ּכָ „ו… ּזּוי ּ‚ָ ƒב ו… ּב¿ ַבּזו… ָבר ל¿ ‰' ָ‰ָי‰ ַ‰ּ„ָ מ≈ ∆ׁ ין ƒב י ‰≈ ƒָבר, ּכ ָ„ּ

. יו… ל ּב≈ יבו… ‡∆ ƒׁ‰ֲַל ו¿

ב. ַהִדין ּתֹוָרה ְשֶׁהְׁשִאיר ֶאת ַה"ְמַגֶּלה ַעמּוקֹות" ְלַרב ְּבִעיר ְקָראָקא
ַ„ע  נו…  ,‡ ָ̃ ָר‡ ¿̃ ין  ƒ„ּ  י ּב≈ ַ‡ב  ינּו  ָעל≈ ן  ָי‚≈ כּוו…  ז¿  " ַעמּו˜ו…  ‰ ַ‚ּל∆ "מ¿ ַעל  ּבַ  ׁ „ו… ָּ̃ ‰ַ ן  ‡ו… ָ‚ּ‰ַ

 .„…‡ ׁ מ¿ „ו… ָ̃  ׁי ƒ‡ יר ו¿ ƒ„ּ‡ַ ן ָ‚‡ו… ל¿
י  ≈„ ּכ¿  ,‰ ַטּנָ ¿̃ ֲעָיָר‰  ּבָ ב  ≈ַּׁי ¿ ƒ‰ ּול¿  ‡ ָ̃ ָר‡ ¿̃ ƒּב  נּו ָ‰ַרּבָ   ∆‡ ב  ַלֲעז… ּו…  ַ„ע¿ ּב¿ ַמר  ָ‚ּ  ָח ∆‡ ַעם  ּפַ
ים  ƒָינ נ¿ ƒע ‰ ּב≈ „ ַ‰ר¿ ‡י ָ‰ָי‰ לו… עו… ַוּ„ַ , ּוב¿ ַרך¿ ּבָ ¿ ƒי '‰ „ַ ָר‰ ַוֲעבו… ˜ ַ‰ּו… ס∆ נּוי ָלע≈ ר ּפָ ≈  יו… יו… ¿‰ ƒל

 .‰ ז∆ ּב¿
ם  י‰∆ ≈ ַטֲענו… יעּו  ƒּ̂ ƒ‰ ו¿ יר,  ƒָׁע ם  ƒע י  ƒָענ ין,  ƒ„ ל¿ ָפָניו  ל¿ „ּו  ָעמ¿  , ּו… ב¿ ַׁ ַמח¿ ם  ּי≈ ַ̃ ל¿  ‡ ּבָ ם  ר∆ ט∆ ּוב¿
עך"  ל∆ יי‚¿ "ּב≈  יַר ƒכ מ¿ ƒל  ‰ ַטּנָ ¿̃  ֲחנּו מ≈ ס  נ≈ ר¿ ּפַ ¿ ƒ‰ י  ƒָענ ∆‰ י  ƒּכ ָטַען,  יר  ƒָׁע ∆‰ ם.  י‰∆ ינ≈ ּב≈ ר  ≈ַׁפ ּ י¿ ∆ׁ
לו…  י  ƒּ ע¿ ַּ̂ ƒ‰  ,'‰  „ ב≈ עו… ו¿ ם  ƒַמי ָׁ  ‡ ר≈ י¿  ׁי ƒ‡ ‰ּו‡  ∆ׁ   יו… ¡‰ ו∆ ָל‰,  „ו… ¿‚ּ ָח‰  ר¿ ƒט ּוב¿ ַעט  מ¿ יַח  ƒו ר¿ ƒ‰ ו¿
ים  ƒּכ ס¿ ƒ‰ ָר‰. ‰ּו‡  ּו… ּבַ ַיֲעס…˜  ‰ּו‡  ו¿  , ָנָסו… ר¿ ּפַ י  ≈„ּ לו…   ˜ ַסּפ≈ י ‡∆ ƒנ‡ֲ ∆ׁ י,  ƒּמ ƒע  פּו ָּ ֻׁ   ַלֲעׂו…
י  ƒַָּנ ו¿ י  ƒָטָח ַ‰ב¿ י  ƒּ מ¿ ּיַ ƒ̃ י  ƒַוֲ‡נ  ;‰„ָ ַוֲעבו… ָר‰  ּו… ּבַ ַלֲעס…˜  יל  ƒח ¿ ƒ‰ ו¿ ֲחנּוו…    ָסַ‚ר ‡∆ ו¿ ָבַרי  ¿„ ƒל
ר  ז… ‰ ַלח¿ ∆̂ רו… ָבר ו¿ י ַעל ַ‰ּ„ָ ƒָענ ט ‰∆ ָחר≈ ¿ ƒ‰ ,ים ƒׁ„ָ ר ‚' ח√ ֲעבו… ‰, ּכַ ַָּע בּוַע. ו¿ ָׁ י ≈„ּ ƒו… מָנָס ר¿ לו… ּפַ
  מ∆ ¡‡ ָ‡ַמר:  ו¿ י  ƒָענ ָטַען ‰∆ ו…  ֻעּמָ ל¿ ָו‰.  ¿̂ ƒמ ּב¿ י  ƒי ƒָזכ ָבר  ּכ¿ ∆ׁ יָון  ּכ≈  ‰ ז∆ ּבָ  ‰ ∆ּ̂ ֻר מ¿ ּנּו  ינ∆ ≈‡ ו¿  , ַלֲחנּוו…
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  פרק  ד  
:א. ִסּפּור ַהָּגלּות ֶׁשל ַּבַעל "ְמַגֶּלה ַעמּוקֹות", מּוָבא ְּבַדֵּפי ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ְקָראָקא, ָּכ

ם ‰ּו‡  ַ‚ּ ∆ׁ ,ָסם ֻפר¿ י' ַ‰ּמ¿ ƒב ּבו… ָח˜ ַיֲע˜ו… ¿̂ ƒי„ י ƒָנס ָ‰ָ‡מ ר¿ ל ַ‰ּפַ ∆ׁ יו ƒח‡ָ ,'י ƒב ּבו… ‰ ַיֲע˜ו… ∆ מ… ל¿
זו… ַ‡ַחר  י‡ ּב¿ ƒ ּׂ ƒ‰  נו… ‡ׁו… ƒר‰ָ ַע ּבַ  ַ‡ר¿ ∆‡ . נו… ׁ ּבָ , ָ‰יּו ָחמ≈ מו… ¿̂ י ַע נ≈ פ¿ ƒי„ ּב ƒר ָ‡מ ח≈ ָ‰ָי‰ סו…
 ׁ ≈ּ̃ ƒָנ‰ ּב  ָ‰ַ‡ֲחרו… יל ַ‰ּבַ ƒב ¿ׁ ƒין.  ּב ƒל י ּפו… נ≈ ב¿ ƒּב ∆ׁ ים ƒָחר ב¿ ַ‰ּמֻ ים, מ≈ ƒי ֲחָכמ י„≈ ƒמ ל¿ ַּ ים ƒכ ר≈ ַ‡ב¿ זו… ל¿
ָפָניו ַעל  יַע ּב¿ ƒּב ¿̂ ּיַ ∆ׁ ַרב‰ָ ׁ מ≈ ≈ּ̃ ƒין ּוב ƒל לּוּב¿ יָב‰ ּב¿ ƒׁ ך¿ ָנַסע ַלּי¿ ם ּכָ ≈ׁ ם, ּול¿ י‰∆ ינ≈ ּב≈ ∆ׁ ‰ ֻעּל∆  ַ‰ּמ¿ ∆‡
ם  ס≈ ר¿ ּפַ ¿ ƒ‰ ים ƒָימ ּל¿ ∆ׁ ,ע חּור ָנָן ָנט∆  ַ‰ּבָ ָפָניו ‡∆ יַע ּב¿ ƒּ̂ ƒ‰ ‰ ַ‰ּלָ יָב‰, ו¿ ƒׁ י ַ‰ּי¿ י„≈ ƒמ ַל¿ ּב¿ ∆ׁ ב ַ‰ּטו…

." ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ַבַעל ַ‰"ּמ¿ ּכ¿
 ׂ ָׂ ל…‡   , ּנו… ַ̃ נ¿ ַ̃ ַעל    ‰ו… ¿ ƒל י„  ƒָע ל∆ יָסיו  ƒ‚ּ ּסּו  ƒנ ∆ׁ ּוּכ¿ נּוַע,   ָ̂ ו¿ ן  ָׁ י¿ ּבַ יר  ƒע ָ̂ ָ‰ָי‰  חּור  ַ‰ּבָ
ּלּו  ח≈ ָבר ‰≈ ים ּכ¿ ƒנָָפָניו.  ַ‰ֲח ּל¿ ∆ׁ ר פ∆ ּס≈ ז ּבַ ַרּכ≈ ¿ ƒ‰ יף ל¿ ƒ„ ע¡ ∆‰ ם, ו¿ ּמָ ƒע ‰ ֻעּלָ ף ּפ¿ ≈ּ ַׁ ָחָ„ׁ ל¿ ָחָן ‰∆ ∆‰
ים  ƒָבר ¿„ ƒּב ‡ ‰ ָלבו… ּסָ ƒנ ‰ ַ‰ּלָ ָחָ„ׁ, ו¿ ָחָן ‰∆ ם ‰∆ ƒע ‰ ָָׂע ∆ׁ "ח ָטעּו ַ̃ ם ַעל ַ‰"ּמ∆ י‰∆ ƒָחמ ז ל¿ מ… ר¿ ƒל
ם מ‰'  ƒ‡ ∆ׁ ,‰ ָׁ ¿ּ̃ ַע ¿ ƒ‰ ַמֲעָמָ„ּ‰. ַ‡ך¿ זּו ינו… ָר‡ּוי ָלּ‰ ּול¿ ≈‡ ∆ׁ "יט ƒׁ כ¿ ַּ"‰ַ ר ַעל ≈ַּו ¿ּ ∆ׁ …וּ ƒם ּב ƒע

.‰ּ ָׁ ‰ ַנפ¿ ָ̂ ‡, ּובו… ָחפ¿ ≈ׂ ּנָ ƒּ ‡י ƒ‰ …לו ‡ ָ̃ ַ„ו¿ , ו¿ ּלו… ∆ׁ י ָבר ֲ‰ר≈ ָ„ּ‰ַ ‡ ָ̂ ָי
 „ בו… ים ּכָ ƒ‡י ƒב יָנם מ¿ ≈‡ ∆ׁ ,‚י ַ‰ּזּו נ≈ ּב¿ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿ ƒ‰ ָח‰ ל¿ ּפָ ¿ׁ ƒי ַ‰ּמ נ≈ לּו ּב¿ ¿„ּ ַּ ¿ׁ ƒ‰ ין ƒ‡ּו ּׂ ƒַחר ַ‰ּנ‡ַ

ָ„ָע‰. ָח‰ ַ‰ּנו… ּפָ ¿ׁ ƒמ ל¿
 , ƒי  ַ‰ּבַ ‚ו… ר≈ ּ‰ ַעל ַמ„¿ ַבּ„ָ  ל¿ ב∆ ∆ׁ ּו… יו… ƒּב  ∆‡ ‡ ָ̂ ב ּוָמ חו… ר¿ ‰ ּבָ ∆ ים, ָ‰ַלך¿ ר' מ… ƒָח„ ָ‰ֲעָרב ∆‡ ּב¿
ם  ƒע ם  ָׁ  „ מ≈ לו… ֲעָלּ‰  ּבַ ∆ׁ ַנֲעָנ‰,  ים,  ƒַחּמ‰ַ  ‰ָּי ב≈ ּב¿ פּוָנ‰  ס¿ יָנּ‰  ≈‡ ַמּ„ּוַע  יָ‰  ƒב‡ָ ַמ‰  ָּ ∆ּׁ ƒּומ
 – י ƒח ¿ׁ‰ַ ל¿ ַע„  ֲחָמו…    לּו ‡∆ ע¡ יָ‰ ‰∆ ָבר∆ ¿„ּ   . לו… יַע  ƒר ַ‰פ¿ ל¿  ‰ ָ̂ ֲחפ≈ יָנּ‰  י‡ ‡≈ ƒ‰ ו¿ י‡  ƒב ‰ּו ַ‰ּנָ ּיָ ƒל ≈‡
ם  ƒע „ מ≈ : לו… ƒי ַ‰ּבַ ‰ מ≈ ָ̂ ָ‰ ַ‰חּו ר…˜ ‡ו… ז¿ ƒי ל ≈„ ּו… ּכ¿ ƒב ָמ„ ל¿ ח¿ ר ֲחָנו… ַ‰ּנ∆ ַסּפ≈ ּלּו מ¿ ≈‡  ּכָ ּיו… ƒַׂמֲע"

י‡..." ƒב ‰ּו ַ‰ּנָ ּיָ ƒל ≈‡
ָליו  ≈‡  יטּו ַלֲעלו… ƒל ח¿ יו ‰∆ ָ„ּ ַיח¿ י, ו¿ ƒז ב¿ ƒנ‰ַ ‰ ∆ֲׂע  ַ‰ּמַ ם ‡∆ ר ָל‰∆ ּפ≈ ƒס ‰ ַלֲחָָניו, ו¿ ∆ ָר‡ ר' מ… ָ̃

ָעם. רו… ַח-ז¿ ּנַ ƒמ  ָ̂ ¿̃ ם  ‡ּוַלי ּ‚ַ ָנם, ו¿ ׁו… ַח-ל¿ ּנַ ƒָחˆּוף מ ∆‰  ים ‡∆ ƒע ַ‰ט¿ ּול¿
ָנַפל   , ƒי ַ‰ּבַ  ‡ ָלבו… ָנ‰  ּו… ח¿ ַּ‰ַ  ‰‚ָ ר≈ ¿„ ַ‰ּמַ ַעל  לו…  ַר‚¿   ∆‡ ם  ∆‰ ּבָ ∆ׁ ן  ‡ׁו… ƒר‰ָ יַח  ƒּנ ƒ‰ ∆ּׁ ƒמ ַ‡ך¿ 

ָחָן. ∆‰  ס ‡∆ ַפּי≈ ּׁו ל¿ ¿̃ ƒּוב , ‚ו… ים ּב¿ ƒָבר ¿„ּ ׁ ּי≈ ∆ׁ ים ƒרָ ינּו ַ‰ּנו… ƒב ים. ‰≈ ƒל…‡ רּוַח ַחּי יו ל¿ ָּ ח¿ ַּ
 ‚ ר≈ ל ‰ו… ∆ׁ …וׁ  ָענ¿ מו… ‡∆ ¿̂ ַע יָ‰ ַעל ָ‡ָ„ם, ָנַ‰‚ ּב¿ ƒָר‰ מ ז¿ ¿‚ ƒָללו… נ ¿‚ ƒּב ∆ׁ ‰‡ָָר ∆ּׁ ƒן, מָך¿ ר' ָנ‡ַ
יָסיו. ƒ‚ יו ו¿ ƒל ָחמ ∆ׁ ‰ ָׁ ָּ̃ „ו… ַ‰ ּיָ ƒַח„ מ יעו… ַ‰ּפַ ƒנ ¡‰ , ך¿ ּכָ ƒמ  חו… ל…‡ ּפָ ָ‚לּו. ו¿ ‡ ל¿ ָ̂ ָי ָ‚ָ‚‰, ו¿ ¿ׁ ƒּב ׁ פ∆ נ∆
 . סו… ַפּי¿ י ל¿ ≈„ כ¿ ƒנו… ּבֲָח  ∆‡ ׂ ַחּפ≈ ל ל¿ ח≈ ּו… ָ‰ֲע‚ּוָנ‰, ‰≈ ƒם ּב ƒר ע‡ַ ¿ׁ ƒּנ ∆ׁ ‰‡ָָר ∆ׁ יר ƒָׁע ∆‰ ‰ ∆ ר' מ…
ים  ƒָער ּב¿ יָ„יו  ƒ„י ƒו ָריו  ַמּכָ ָכל  ל¿   רו… ¿‚ ƒ‡ ל…ח  ¿ׁ ƒל  ‰ ∆ מ… ר'  ל  ח≈ ≈‰  . בו… ≈̃ ֲע ל…‡  ל¿ ָלם  ע¡ נ∆  ‰ ַ‰ּלָ ַ‡ך¿ 
ל  ∆ׁ ּור‡ ≈ּ ן ָ‰ל, ּוָב‰≈ ָּ̃ י ַ‰ ≈ׁ‡ָר ים ו¿ ƒָנס ַפר¿ ים ,ל¿ ƒנ ים ׁו… ƒנ , ָלַרּבָ ˜ו… חו… ָ‰ר¿  ו¿ בו… רו… ¿ּ̃ ‰ַ  נו… ו… ּׁ‰ַ
ּו…  ¿ׁ ƒ‡ ל  ∆‡ ב  ָר‡˜ו… ¿̃ ƒל ֲחָזָר‰  י‡ו…  ƒב‰ָ ּול¿ ים,  ƒָבר ¿„ ƒּב סו…  ַפּי¿ ל¿  , רו… ¿ּ‡ַ ל¿  ‰ ָׁ ָּ̃ ּוַב  ,„ ב≈ ָ‰‡ו… ֲחָנו… 

. ו… ָ‰ֲע‚ּוָנ‰ ּוב≈
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ל. ּב≈ ַ̃ ¿ ƒר ל…‡ נ ָ„ּ ע¿ ָחָן ַ‰ּנ∆ ∆‰ ים מ≈ ƒיָמן ַחּי ƒָכל ס ים, ו¿ ƒׁ„ָ פּו ח√ ָחל¿

‰ ָ‰ָי‰  ∆ׁ ָּ̃ ∆ׁ ¿ך ָח„, ּכָ ָל‰ ‡∆ י¿ ּלַ ƒר מ ≈ ָח יו… יר ‡∆ ƒע ל…‡ ָלן ּב¿ י, ו¿ ָבע≈ ¿„ ƒו… ּכלּו ָ‚ּ  ר' ָנָן ָעַרך¿ ‡∆
„ ָרב. ָכבו… ם ּב¿ ָׁ ל ּב≈ ַ̃ ¿ ƒנ ָ‰ ו¿ י¿ ב ר' ָנָן ַ‰ּבַ ָׁ , ˜ּוו… ּל¿ ַּ ס¿ ƒ‰ ָנ‰ ל¿ ָׁ ר ֲעבו… ּיּו˜ ּכַ ƒ„ . ַ‡ך¿ ּב¿ רו… ¿ּ‡ַ ל¿

ך¿ ָ‰ָי‰: ָ‰ָי‰ ּכָ ∆ׁ ‰ ∆ּׂו‰ּו? -  ַמֲע‡ ָ̂ „ מ¿ ַ̂ י כ≈ יעו… ָלּׁוב, ו¿ ƒנ ַמ‰ ‰¡
י  יר≈ ƒֲׁע ָח„ מ≈ ל ‡∆ ∆ׁ …וי ל ּב≈ ָסף ‡∆ ן נו… ָ̂ ּב¿ ַ̃ ם  ƒן ַיַח„ עַָמן ר' ָנ , ֻ‰ז¿ ו… ּבָ ַּׁ‰ַ י ב≈ ַער¿ ָח„ מ≈ ∆‡ ּב¿
ף,  ס∆  ַ‰ּכ∆ ּפו… ּכַ ƒמ ַח‡ַ  ר ָחַמ„ לו… ‡∆ ן ָ‰ַ‡ח≈ ָ̂ ּב¿ ַּ̃ ‰ַ  . ּבָ ַּׁ‰ַ „ַעּו  ס¿ ם ‡∆ ָׁ ל כו… ¡‡ ‰ ל∆ ּלָ ƒ‰ ¿ּ̃ ‰ַ
ל  ∆ׁ ָליו  כ≈ ּב¿ יָנּ‰  ƒמ ַ‰ט¿ ל¿ יט  ƒל ח¿ ָליו, ‰∆ כ≈ ּב¿ ּׂו  יַחּפ¿ ƒו ָנּ‰  רו… ס¿ ח∆ ּב¿   ƒי ַ‰ּבַ י  נ≈ ּב¿ ינּו  ƒח ַיב¿ ן  ּפ∆  ׁ ֲַׁח ּומ≈
ים,  ƒנ ָ̂ ּב¿ ַּ̃ ל ַ‰ ∆ׁ ם י‰∆ ל≈ כ¿ ƒַרך¿ ב ע¡ ּפּוׂ נ∆ ƒח ף, ו¿ ן ַ‰ּכַ רו… ס¿ ח∆ ין ּב¿ ƒח ב¿ ƒ‰  ƒי י ַ‰ּבַ נ≈ ּב¿ ƒי מ ƒן, מ ר' ָנָן. ָ‡כ≈

!‰ ָּׁבּו ‰ָּ ‡ו… י ל¿ ַח ר' ָנָן. ‡ו… ַּ ַ‡מ¿ ף ּב¿ ‡ ַ‰ּכַ ≈̂ ּמָ ƒַּו
יר  ƒי ָ‰ע נ≈ ל ּב¿ ּׁוָר‰ ּכָ „ּו ּב¿  ַיַעמ¿ ּבָ ַּׁ‰ַ ַחר‡ַ ּל¿ ∆ׁ , ינו… ƒ„ּ ַזר ¿‚ ƒם נ ָׁ י ָ‰ַרב ו¿ ב≈ ח ל¿ ַ̃ ל¿ ƒן נָר' ָנ
ב  ַ‚ּנָ  ל¿ יעו… ƒ‚ּ  ַ‰ּמַ נו… ּבו… ל¿ ָ‰ע∆  ו¿ י˜ו… ƒר , ַ‰ּי¿ ָללו… ¿ּ̃ ‰ַ , ּכו…  ַ‰ּמַ ּפ…‚ ‡∆ ס¿ ƒי ם ו¿ י‰∆ ינ≈ ר ּב≈ ‰ּו‡ ַיֲעבו… ו¿

. ּלו… ∆ׁ ף ס∆  ַ‰ּכ∆ ּפו… ַ‰ֲעָלַמ ּכַ  ל¿ ƒי ַעל ַ‰ּבַ ל ּבַ ∆ׁ …ּבו ƒטּוב ל  ל ‡∆ ≈ּ̂ ַנ , ַ‰מ¿ ו… מו… ּכ¿ ∆ׁ
ָו‰. ל≈ ¿ׁ ׁ פ∆ נ∆  ָ‰ָר‡ּוי לו… ּב¿ ָסַפ‚ ‡∆ ם ו¿ י‰∆ ינ≈ ‰ּו‡ ָעַבר ּב≈ ך¿ ָ‰ָי‰, ו¿ ן ּכָ ָ‡כ≈

 ּוַרˆ ָפָניו ו¿ ן ּב¿ נ≈ ּבו… ¿ ƒ‰ ∆ׁ יר ƒָנס ָ‰ע ר¿ ל ּפַ ∆ׁ …ּבו ƒל ּוַמׂ ¿ּ  ָר‰ ‡∆ ר¿ י עו… ƒיל ƒ̂ ַנֲ‰‚ּוו… ָ‰ֲ‡ ¿ ƒ‰
ב  ָּ כ¿ ƒּמ ר ‰ּו‡ ּבַ ּכָ ז¿ ƒז נ‡ָ ים. ו¿ ƒל ּבָ ֻ̃ ב ַ‰מ¿ ּנָ ַ‚ּ‰ַ ן ו¿ ָ̂ ּב¿ ַּ̃ ‰ַ מּו ¿„ ƒָמ‰ ל‡ֲ ָּ ‡…ּל ∆ׁ , ּלו… ∆ׁ ַנֲ‰‚ּו ¿ ƒ‰‰ַ

ָלם. ע¡ ָחָן ַ‰ּנ∆ ‡ּור ‰∆ ≈ַּל ‰ נ∆ ‰ עו… ֻבּז∆ יׁ ַ‰מ¿ ƒ‡‰ָ י ƒכ י', ו¿ ƒב ּבו… ‰ ַיֲע˜ו… ∆ ל מר' מ… ּב≈ ƒּ̃ ∆ׁ
יר  ƒּ ס¿ ƒ‰ ‡…ל ‰ ַ‰ּלָ .  ו¿ מו… ˜ו… מ¿ ƒל מו… ו¿ ¿ׁ ƒו… ל ר ‡ו… …̃ ל ַלח¿ ח≈ ≈‰ , ו¿ יו… ב≈ ן ל¿ ָ̂ ּב¿ ַּ̃ ‰ַ  ָנס ‡∆ ר¿ ָר‡ ַ‰ּפַ ָ̃
 ‚ ≈‚ ׁו… ּב¿ ∆ׁ …ו‡ ט¿ ר ַעל ח∆ ַכּפ≈ י ל¿ ≈„ כ¿ ƒּב , ך¿ ל ּכָ ל ּכָ „ו… ּזּוי ּ‚ָ ƒב ו… ּב¿ ַבּזו… ָבר ל¿ ‰' ָ‰ָי‰ ַ‰ּ„ָ מ≈ ∆ׁ ין ƒב י ‰≈ ƒָבר, ּכ ָ„ּ

. יו… ל ּב≈ יבו… ‡∆ ƒׁ‰ֲַל ו¿

ב. ַהִדין ּתֹוָרה ְשֶׁהְׁשִאיר ֶאת ַה"ְמַגֶּלה ַעמּוקֹות" ְלַרב ְּבִעיר ְקָראָקא
ַ„ע  נו…  ,‡ ָ̃ ָר‡ ¿̃ ין  ƒ„ּ  י ּב≈ ַ‡ב  ינּו  ָעל≈ ן  ָי‚≈ כּוו…  ז¿  " ַעמּו˜ו…  ‰ ַ‚ּל∆ "מ¿ ַעל  ּבַ  ׁ „ו… ָּ̃ ‰ַ ן  ‡ו… ָ‚ּ‰ַ

 .„…‡ ׁ מ¿ „ו… ָ̃  ׁי ƒ‡ יר ו¿ ƒ„ּ‡ַ ן ָ‚‡ו… ל¿
י  ≈„ ּכ¿  ,‰ ַטּנָ ¿̃ ֲעָיָר‰  ּבָ ב  ≈ַּׁי ¿ ƒ‰ ּול¿  ‡ ָ̃ ָר‡ ¿̃ ƒּב  נּו ָ‰ַרּבָ   ∆‡ ב  ַלֲעז… ּו…  ַ„ע¿ ּב¿ ַמר  ָ‚ּ  ָח ∆‡ ַעם  ּפַ
ים  ƒָינ נ¿ ƒע ‰ ּב≈ „ ַ‰ר¿ ‡י ָ‰ָי‰ לו… עו… ַוּ„ַ , ּוב¿ ַרך¿ ּבָ ¿ ƒי '‰ „ַ ָר‰ ַוֲעבו… ˜ ַ‰ּו… ס∆ נּוי ָלע≈ ר ּפָ ≈  יו… יו… ¿‰ ƒל

 .‰ ז∆ ּב¿
ם  י‰∆ ≈ ַטֲענו… יעּו  ƒּ̂ ƒ‰ ו¿ יר,  ƒָׁע ם  ƒע י  ƒָענ ין,  ƒ„ ל¿ ָפָניו  ל¿ „ּו  ָעמ¿  , ּו… ב¿ ַׁ ַמח¿ ם  ּי≈ ַ̃ ל¿  ‡ ּבָ ם  ר∆ ט∆ ּוב¿
עך"  ל∆ יי‚¿ "ּב≈  יַר ƒכ מ¿ ƒל  ‰ ַטּנָ ¿̃  ֲחנּו מ≈ ס  נ≈ ר¿ ּפַ ¿ ƒ‰ י  ƒָענ ∆‰ י  ƒּכ ָטַען,  יר  ƒָׁע ∆‰ ם.  י‰∆ ינ≈ ּב≈ ר  ≈ַׁפ ּ י¿ ∆ׁ
לו…  י  ƒּ ע¿ ַּ̂ ƒ‰  ,'‰  „ ב≈ עו… ו¿ ם  ƒַמי ָׁ  ‡ ר≈ י¿  ׁי ƒ‡ ‰ּו‡  ∆ׁ   יו… ¡‰ ו∆ ָל‰,  „ו… ¿‚ּ ָח‰  ר¿ ƒט ּוב¿ ַעט  מ¿ יַח  ƒו ר¿ ƒ‰ ו¿
ים  ƒּכ ס¿ ƒ‰ ָר‰. ‰ּו‡  ּו… ּבַ ַיֲעס…˜  ‰ּו‡  ו¿  , ָנָסו… ר¿ ּפַ י  ≈„ּ לו…   ˜ ַסּפ≈ י ‡∆ ƒנ‡ֲ ∆ׁ י,  ƒּמ ƒע  פּו ָּ ֻׁ   ַלֲעׂו…
י  ƒַָּנ ו¿ י  ƒָטָח ַ‰ב¿ י  ƒּ מ¿ ּיַ ƒ̃ י  ƒַוֲ‡נ  ;‰„ָ ַוֲעבו… ָר‰  ּו… ּבַ ַלֲעס…˜  יל  ƒח ¿ ƒ‰ ו¿ ֲחנּוו…    ָסַ‚ר ‡∆ ו¿ ָבַרי  ¿„ ƒל
ר  ז… ‰ ַלח¿ ∆̂ רו… ָבר ו¿ י ַעל ַ‰ּ„ָ ƒָענ ט ‰∆ ָחר≈ ¿ ƒ‰ ,ים ƒׁ„ָ ר ‚' ח√ ֲעבו… ‰, ּכַ ַָּע בּוַע. ו¿ ָׁ י ≈„ּ ƒו… מָנָס ר¿ לו… ּפַ
  מ∆ ¡‡ ָ‡ַמר:  ו¿ י  ƒָענ ָטַען ‰∆ ו…  ֻעּמָ ל¿ ָו‰.  ¿̂ ƒמ ּב¿ י  ƒי ƒָזכ ָבר  ּכ¿ ∆ׁ יָון  ּכ≈  ‰ ז∆ ּבָ  ‰ ∆ּ̂ ֻר מ¿ ּנּו  ינ∆ ≈‡ ו¿  , ַלֲחנּוו…



מגלה עמוקות - חייו ופעליו י
ָו‰,  ל¿ ַׁ נּוָח‰ ו¿ מ¿ ƒּב ‰„ָ ָ‰ֲעבו… ָר‰ ו¿ ב ַעל ַ‰ּו… ≈ׁי ‡ּוַכל ל≈ ∆ׁ י ƒּמ ƒיב ע ƒיט ≈‰ ‰ ל¿ ָ̂ יר ָר ƒָׁע ∆‰ ∆ׁ ָבר ָ„ּ‰ַ
ַרך¿  ּבָ ¿ ƒי מ‰'  י  ƒּ ע¿ ַ„ּ י  ƒּ ח¿ ּסַ ƒ‰ ל…‡   ֲחנּו‰ַ ן  ƒמ י  ƒּ ַנס¿ ר¿ ּפַ ¿ ƒ‰ ∆ׁ ּכ¿ י  ƒּכ  ,„ עו…  ‰ ז∆ ּבָ   ָחפ≈ י  ƒינ ֲ‡ָבל ‡≈
י;  ƒ̃ ָנ ָרר ו¿ ב… ב מ¿ ַמח טו… ∆̃  ‡ ≈̂ ּי≈ ∆ׁ '‰י ל ƒי ƒּו ƒ̃ ַמח,  ∆ּ̃ ן ַ‰ חו… ט¿ ƒי ל ƒּ ַחל¿ ¿ ƒ‰ ∆ׁ י ּכ¿ ƒָח„, ּכ ַ‚ע ‡∆ ר∆ ַ‡ף ל¿
ּנּור  ַּ‰ַ  ָעַר ַ‰ב¿ ל¿ ים  ƒָיפ יּו  ¿‰ ƒי ו¿ ים  ƒַלח יּו  ¿‰ ƒי ל…‡  ים  ƒ̂ ָ‰ע≈ ∆ׁ ַל‰'  י  ƒי ƒּו ƒ̃ ּנּור,  ַּ‰ַ י  ƒּ ¿̃ ַס ≈‰ ∆ׁ ּוּכ¿
י  ƒּ ַחל¿ ¿ ƒ‰ ר  ∆ׁ‡ֲַכ ו¿ ל.  ַ‰ּכ… ר  ּכו… מ¿ ƒל יַח  ƒל ¿̂ ‡ַ ∆ׁ ַל‰'  י  ƒּ ל¿ ּלַ ּפַ ¿ ƒ‰ ך¿  ּכָ ַ‡ַחר  ו¿ עך;  ל∆ יי‚¿ ַ‰ּב≈   ּיַ ƒַוֲ‡פ
ן  י - ַעל ּכ≈ ƒל  נ∆ ֻזּמ∆ י מ¿ ƒָנָס ר¿ י ּפַ ƒַרך¿ ּכ ּבָ ¿ ƒי '‰ ַח מ≈ כ≈ י ׁו… ƒנ נ¿ ƒ‰ ∆ׁ י ƒי ƒ‡ָו‰, ָר ל¿ ַׁ נּוָח‰ ו¿ מ¿ ƒמ…„ ּב ל¿ ƒל

 .‰ ַָּע י ָ‡ז מ≈ ƒב ל י טו… ƒי, ּכ ƒר ַלֲחנּו י ַלֲחז… ƒנ ˆו… ר¿

יר    ƒע ּב¿ ים  ƒ‡ ָ̂ מ¿ ƒנ ּלּו  ≈‡ ּכָ ים  ƒ„ּו‰ י¿ ם  ƒ‡ ָ‡ַמר:    ֲענו… ַ‰ּטַ ּלּו  ≈‡  " ַעמּו˜ו…  ‰ ַ‚ּל∆ ַ‰"ּמ¿ ַמע  ָּׁ ∆ׁ ּכ¿
ן  כּוו… ָי‚≈ „.  ז¿ בו… נּוָחו… ּכָ ם מ¿ ָׁ ם - ו¿ ָׁ ר‡ַ ¿ׁ ƒּנ ∆ׁ ‰ַכך ָ‰ָי יר. ו¿ ƒע‰ָ  ב ‡∆ ז≈ ּנּו עו… ינ∆ ≈‡ ,‡ ָ̃ ָר‡ ¿̃

ינּו.   ָעל≈

ָ„‰ נ"„, ַעּמּו„ י"ז).  ּנָ ַ̃  ,"‰„ָ ַ„ ֲעבו… ָט‡‰ ׁליט"‡, "ֲעבו… ƒר מ" מו… (כ"˜ ַ‡„¿  

  פרק ה  
א. ַמֲעֶׂשה ַהַּקָּצִבים ֶׁשֶהֱאִכילּו ְטֵרפֹות ְּבָיָמיו ֶׁשל ַּבַעל ַה"ְּמַגֶּלה ַעמּוקֹות":

ָריו  ֲחב≈ ָח„ מ≈ ם. ‡∆ ו… נו… ַ‰ּיָ  ּב¿ יר ַ‡ֲחָריו ‡∆ ƒ‡ ¿ׁ ƒ‰ ָח„ ו¿ ב ‡∆ ָּ̂ ַ̃ ב  ָר‡˜ו… ¿̃ ƒּב  ַנ מ"‡, מ≈ ¿ׁ ƒּב
ים  ƒר ז¿ עו… ָ‰יּו  ם  י‰∆ נ≈ ¿ׁ ַסף.  נו… ם  ָיו…  „ עו… ם  ƒע ַיַח„   , נו… ב¿ ƒּכ לו…  ¿„ּ ƒ‚ ו¿ יו…  ב≈ ל¿ יסו…  ƒנ כ¿ ƒ‰ ים  ƒב ָּ̂ ַּ̃ ‰ַ

חו… וכ„ו'. ָמל¿ , ל¿ כו… ¿ָח ר: ל¿ ָׂ  ַ‰ּבָ „ו… ָכל ֲעבו… ּלו… ּב¿ ∆ׁ יז ƒל ט¿ ƒ‡‰ָ ֲחנּו ם ּבַ ָ̂ ם- ַמֲ‡ָמ י‰∆ ƒַלֲ‡ב

ַע. ˆו… ¿̃ ƒּמ‰ַ  „ו…  סו… ∆‡ ‰ ָׁ ָּ̃ ך¿ ַ‰ ר∆ ∆„ּ ך¿ ּבַ „ּו ּכָ ָלמ¿ ך¿ ו¿ ָפר∆ „ּו ּב¿ ים ָעב¿ ƒמ ו… י ַ‰י¿ נ≈ ¿ׁ

ים  ƒב ָּ̂ ַ̃   ּיו… ƒּולׁ ים ּכ¿ ƒמ ָּׁ‚ֻ ים מ¿ ƒָער נ¿ ƒיּו ל‰ָ ם, ו¿ ƒַמי ָׁ ‡ַ ר¿ ƒל…‡ י ָר‰ ּול¿ ל…‡ ּו… לּו ל¿ ¿„ ם ּ‚ָ ƒַני ¿ּׁ‰ַ
ָבר. ָכל ּ„ָ ל¿

ַעל  לּו  ֻ‰ט¿ ∆ׁ ים  ƒַרּב‰ָ ים  ƒּס ƒּמ‰ַ ל  ∆ׁ ּב¿  ,„…‡ מ¿  ַ‰ּ בו… ָ‚ּ ָ‰ָי‰  ר  ָׂ ַ‰ּבָ ל  ∆ׁ ירו…  ƒח מ¿ ים,  ƒָימ ָם  ‡ו… ּב¿
ר,  ≈ּ̃ ַנ ַ‰מ¿  ˜ ≈„ ַ‰ּבו… ט,  ח≈ ו… ּׁ‰ַ ָכר  ָּׂ ƒמ  חּו  –  ‰ ּלָ ƒ‰ ¿ּ̃ ‰ַ י  ּס≈ ƒּומ ך¿  ל∆ ַ‰ּמ∆ ַמס  יר,  ƒע‰ָ ַמס   : יָרו… ƒכ מ¿
ַר˜  ∆ׁ ּלּו  ≈‡ ּכָ ים  ƒ‰ָב ¿‚ ƒל יר  ƒח ַ‰מ¿   ∆‡ לּו  ע¡ ∆‰ ∆ׁ יָל‰,  ƒכ‡ֲ ּבַ ים  ƒסּור‡ֲ‰ָ ים  ƒ̃ ֲחָל ַעל   „ ס≈ פ¿ ∆‰‰ַ ו¿
ם  ƒַני ¿ּׁ‰ַ ים ƒיע ƒ‚ּּלּו ָ‰יּו ַמ ל ‡≈ ∆ׁ ם י‰∆ ≈ָּב . ל¿ ו… נו… ¿̃ ƒָמם ל ¿̂ ַע  ל¿ ׁו… ַ‰ר¿ לּו ל¿ ר ָיכ¿ ≈ יו… ים ּב¿ ƒיר ƒֲׁע‰ָ

יז. ƒל ט¿ ƒ‡‰ָ ן ƒר מ ָׂ י ַ‰ּבָ ח≈ לו… ¿ׁ ƒם מ ƒע

 ‰ י∆ ¿‰ ƒּל…‡ י ∆ׁ ,ין ƒב י‡ ‰≈ ƒר י ַ‰ּבָ ƒָחר ס¿ ƒו… ַ‰ּמׁחּו ַע, ּוב¿ ּב≈ ים ַמט¿ ƒמ ו… ן ַ‰י¿ ƒָח„ מ ∆‡ ‡ ָ̂ ָח„ ָמ ם ‡∆ יו…
ים. ƒ̃ ּמו… ֲעָס ƒע  יט ַלֲעׂו… ƒל ח¿ ∆‰ ‡ ּלָ ∆‡ , ו… ז ‡… ּב≈ ַבז¿ ַ„‡י ל¿ לו… ּכ¿

ירו… ָ‰ָי‰ ָנמּוך¿  ƒח ּמ¿ ∆ׁ ,‰ָפ ר≈ ר ט¿ ָׂ ם ּבָ ָׁ ‰ָנ ָ̃ ים ו¿ ƒי ב ַ‰ּ‚ו… חו… ר¿ ƒַלך¿ ל‰ָ ,ַר ָמח√ ‰? ל¿ ָָׂע  ‰ מ∆
ר  ָׂ ַ‰ּבָ ַח  לו… ¿ׁ ƒמ ל  ָפ‰ ‡∆ ר≈ ַ‰ּט¿  יַכ ƒֲח   ף ‡∆ ר≈ ≈̂ ו¿ ר,  ≈ׁ ַ‰ּכָ ר  ָׂ ַ‰ּבָ ל  ∆ׁ ירו…  ƒח ּמ¿ ƒמ עּור  ƒׁ ין  ≈‡ ל¿
ַח  לו… ¿ׁ ƒלּום ֲעבּור ַ‰ּמ ¿ׁ ַּ‰ַ ∆ׁ ,מּוָבן יר. ַכּ ƒי ָ‰ע יר≈ ƒֲׁע ָח„ מ≈ ל ‡∆ ∆ׁ …וי ב≈ י‡ ל¿ ƒב ו… ‰≈ ר, ‡ו… ≈ׁ ַ‰ּכָ

 . יסו… ƒל ּכ ם ‡∆ ו… ל ַ‰ּיָ ≈ׁ ל¿ ƒׁ ׁ ר≈ פ¿ ∆‰‰ַ  ∆‡ יז, ו¿ ƒל ט¿ ƒ‡‰ָ ל ב ‡∆ ַּׁ‰ֻ ∆ׁ יר ƒח ‰ ַעל ַ‰ּמ¿ ּב≈ ַ‰ר¿ ָעָל‰ ּב¿
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ָכך¿ ָ‰ַלך¿  ו¿ ָפ‰.  ר≈ ט¿ ר  ָׂ ּבָ ל  ∆ׁ ר  ≈ יו…  „ עו… ָל‰  „ו… ¿‚ּ  ּמּו ּכַ   ּיַ ƒנ ¿̃ ƒּב ם  ו… יַע ַ‰ּיָ ƒ̃ ¿ׁ ƒ‰ ַוח  ָ‰ר∆ ∆‡
ב.  ָ̂ ַּ̃ ‰ַ י  ינ≈ ע≈ מ≈ ָבר  ָ„ּ‰ַ   ∆‡ ב  יט≈ ≈‰ יר  ƒּ ַמס¿ ‰ּו‡  ∆ׁ ך¿  ּו… ּמּוָבן,  ּכַ  ,‡…ז ל  ּכָ  . נו… ‰ו…   ∆‡ יל  ƒ„ּ ¿‚ ƒ‰ ו¿
 „ ַבַעל סו… י ל¿ ƒנ ≈ּׁ‰ַ ם ו… ם ַ‰ּיָ ַמן ָ‰ַפך¿ ּ‚ַ ך¿ ַ‰ּז¿ ∆ׁ מ∆ יר, ּוב¿ ƒּ ַ‰ס¿ ל ָ‰ָי‰ ל¿ רו… ל…‡ ָיכו… ל ֲחב≈ ∆ׁ יָניו ע≈ מ≈

ָר‰. ַבר ֲעב≈ ¿„ ƒיל ל ƒע ף ּפָ ָּ ֻׁ ּול¿
  ∆‡ ים  ƒב ַעּכ¿ מ¿ ָ‰יּו  ו¿ ם.  ∆‰ ּלָ ∆ׁ  ‰„ָ ָ‰ֲעבו…   יטו… ƒׁ   ∆‡ לּו  ל¿ כ¿ ƒׁ ו¿ ם  ƒַני ¿ּׁ‰ַ כּו  ָ‰ל¿ ַמן.  ַ‰ּז¿ ם  ƒע
ים  ƒל ¿ּ̂ ַנ מ¿ ָ‰יּו  ַמן  ַ‰ּז¿ ו…  ‡ו… ּוב¿ ם.  ƒַמי יו… ם  יו… ל¿ ָלם  ¿̂ ∆‡ ים  ƒּ ַלָבּ ים  ƒח לו… ¿ׁ ƒּמ‰ַ ֲעבּור  לּום  ¿ׁ ַּ‰ַ

ר. ≈ׁ ר ּכָ ָָׂב ָר ּכ¿ ָמח√ ר ל¿ ּכַ מ¿ ƒּנ ∆ׁ ‰ָפ ר≈ ר ט¿ ָׂ  ּבָ ּיַ ƒנ ¿̃ ƒל
ָניו  ּפָ ַעל  מ≈ חו…  ל¿ ƒׁ  ‰ ּז∆ ∆ׁ ך¿  ּכָ י˜,  ƒַלַמֲעס ים  ƒָער ַ‰ּנ¿ ָח„  ∆‡ ין  ּב≈ יב  ƒר ם  ַבּי≈ ל¿ ָ‰ָי‰   ‡ ַ‰ּבָ ָלב  ָּׁ‰ַ
יָט‰  ƒּׁ‰ַ  ‰ָ ‡ו…   ∆‡ יל  ƒע פ¿ ƒ‰ ם  ָׁ ר,  ַ‡ח≈ יז  ƒל ט¿ ƒ‡ ּב¿ ים  ƒח לו… ¿ׁ ƒמ ל¿ מו…  ¿̂ ַע יר  ƒּכ ¿ׂ ƒ‰ ו¿ ָ‰ַלך¿   ‰ ַ‰ּלָ ו¿

ים. ƒָוח  ר¿ ַ̃ ַ‰ָפ ל¿
ָבר ל…‡  ים ּכ¿ ƒר ָ„‰ ֲעבּור ֲ‡ח≈ ָ‰ֲעבו… ן, ו¿ ָ‡בו… ≈ּ‰ַ ‡ ל ּבָ כ∆ ם ָ‰‡… ƒע ל, ו¿ ≈„‚ָ ָנם ו¿ ַמן ָ‰ַלך¿ ‰ו… ם ַ‰ּז¿ ƒע
ם  י‰∆ י„≈ ƒּב ∆ׁ כּום  ַ‰ּס¿  עּו ָ̂ מ¿ ∆‡ ּב¿ ַח  …ּ פ¿ ƒל ו¿   ר… פ¿ ƒל יטּו  ƒל ח¿ ∆‰ ם  ≈‰ ו¿  ,‰ ָ̃ י ƒּפ ַמס¿ ּכ¿ ם  ָל‰∆  ‰ָ‡ֲ ר¿ ƒנ
ן  פ∆ …‡ ּב¿ ר  ≈ָׁכ ּכ¿ ף  ָטר≈ ר  ָׂ ּבָ ר  ּכו… מ¿ ƒל יָטָם  ƒׁ   ∆‡ יל  ƒע ַ‰פ¿ ל¿ ָנ‰  ּוָ ַ‰ּכַ ך¿  ּו… ƒמ ם,  ∆‰ ּלָ ∆ּׁ ƒמ יז  ƒל ט¿ ƒ‡

ר. ≈ ָחב יו… ר¿ ƒנ
ם ָ‰יּו  ָׁ ,י ƒר ¿̂ ר ַ‰ּנו… זו… ≈‡ ָסן ּב¿ רּו ַמח¿ כ¿ ָׂ ,י ƒ„ּו‰ ַבע ַ‰ּי¿ ר… יַח ַ‰ֲחנּו ּב¿ ƒ פ¿ ƒיל ל ƒּב ¿̃ ַמ ך¿ ָעּׂו. ּב¿ ּכָ
ים  ƒר כ¿ ר, ּומו… ≈ׁ ן ל…‡ ּכָ פ∆ …‡ י ּב¿ ƒנ ּוַח ַרּבָ ּ̃ ƒל…‡ ּפ ָר‰ ל¿ ל ‡ו… ּפָ ∆‚ ַעם ע≈ י ּפַ ≈„ּ ƒים מ ƒ‚ ר¿ ים ‡ו… ‰ו… ƒֲחט ׁו…

ר. ≈ָׁכ ֲחנּוָם ּכ¿ ָרם ּבַ ָׂ  ּב¿ ∆‡
ך¿  ר∆ …‡ ל¿  י ƒמ ר¿ ַּ ּבַ יך¿  ƒׁ ַ‰מ¿ ל¿ לּו  כ¿ ּיָ ∆ׁ  , ך¿ ּכָ  ,‰ ַרּבָ  חּו ¿̃ י ƒּפ ּוב¿  ירּו ƒ‰ ז¿ ƒּב  ‰ָ ¿ׂ ע∆ נ∆ ָ„ָם  ֲעבו…
 ַל ָ„ּ ¿‚‰ַ ל¿ י  ƒע ב¿ ƒט ן  פ∆ …‡ ּב¿ י‡ּו  ƒב ≈‰ יַע,  ƒּ̂ ‰ַ ל¿ לּו  כ¿ ּיָ ∆ׁ ים  ƒל ַ‰ּזו… ים  ƒיר ƒח ַ‰ּמ¿ ו¿ ר  ָׂ ַ‰ּבָ  יכּו ≈‡ ים.  ƒנ ָׁ
ם ָעלּו ַמֲעָל‰  י‰∆ ח≈ ו¿ ƒר ָחָרם ו¿ ס¿ ƒים, ּומ ƒר יז ֲ‡ח≈ ƒל ט¿ ƒ‡ י ֲעל≈ ן ּבַ ּבו… ¿ׁ ם ַעל ח∆ ∆‰ ּלָ ∆ׁ  חו… ˜ו… ר ַ‰ּלָ ּפָ ס¿ ƒמ

ַמֲעָל‰.
ים  ƒָׁנ ָמם  ¿̂ ַע ל¿ ‡ּו  ¿ָׂנ ר,  ≈‡ ּפ¿ י  ≈ּ ּבָ ָמם  ¿̂ ַע ל¿ ּׁו  ָרכ¿ ם  ƒַני ¿ּׁ‰ַ  .„ בו… ַ‰ּכָ ם  ַ‚ּ  ‡ ּבָ ר  ∆ ָ‰ע… ם  ƒע
ם  ƒַני ¿ּׁ‰ַ כּו  ָ‰פ¿ ּבּורּוָם,    רו… מ¿ ּלַ ∆ׁ  , ך¿ ּכָ …‡ן;  ּ̂ ּוַב ר  ָ̃ ּבָ ּבַ ָסֲחרּו   , ֻיָחסו… ַ‰ּמ¿   חו… ּפָ ¿ׁ ƒּמ‰ַ ן  ƒמ
ים  ƒי ֲחָכמ י„≈ ƒמ ל¿ ַּ ים ƒנֲָחרּו ֲח ם ּבָ י‰∆ ≈ נו… ב¿ ƒל .י ƒ„ּו‰ ָר‰ ַ‰ּי¿ ב¿ ח∆ ים ּבַ ƒל ּבָ ֻ̃ ים ּומ¿ ƒ„ ּבָ כ¿ ƒים נ ƒַׁלֲ‡ָנ
ים  ƒ„ּמּו ƒל ל¿ חּו  ל¿ ָׁ ם  י‰∆ נ≈ ּב¿   ∆‡ ו¿ ם,  ∆‰ ּלָ ∆ׁ  ּבּורּו ַעל  ָכך¿  ּב¿   ַחּפו… ּול¿ ם  ∆‰ ּבָ   ‡ו… ָ‚ּ ¿ ƒ‰ ל¿ לּו  כ¿ ּיָ ∆ׁ

ין.   ƒל פו… ּב¿ ∆ׁ  בו…  ַ‰ּטו… יבו… ƒׁ ּי¿ ּבַ
ים,  ƒר פ¿ סו… ו¿ ים  ƒֲחָכמ ּבַ  ‰‡ָ ל≈ ַ‰מ¿ יר  ƒע ָמ‰,  ל≈ ¿ׁ יר  ƒע ם  ƒַני ¿ּׁ‰ַ ילּו  ƒכ ¡‡ ים ‰∆ ƒנ ָׁ י  ּ ַ‚ב≈ ַעל  ים  ƒנ ָׁ
ֲ‡רּו  ≈ּ ּל…‡  ∆ׁ ם  ˜ו… ּמָ ƒמ ם  ָל‰∆  ‡ ּבָ ָרם  ב¿ ƒׁ ו¿ ן,  ס∆ ח… ָלם  עו… ל¿ ל…‡  ַ‡ך¿   ... ַ‡ך¿  . פו… ר≈ ּוט¿   ילו… ב≈ נ¿ ƒּב

ם. ָׁ ַנפ¿ ּב¿
 ,' ַעמּו˜ו…  ‰ ַ‚ּל∆ 'מ¿ ַעל  ּבַ ָ‰ַרב  ם  ַ‚ּ ַמן  ֻ‰ז¿ יר,  ƒע ּבָ מּו  ּי¿ ַ̃ ¿ ƒ‰ ∆ׁ ָח‰  מ¿ ƒּׂ‰ַ   עּו„ו… ּס¿ ƒמ ָח„  ∆‡ ל¿
רּוך¿  ׁ ּבָ „ו… ָּ̃ ין ַ‰ ים ‡≈ ƒ̃ י ƒ„ּ ַ̂ י. " ƒ̃ ל… ל ָ‰‡¡ ּבָ ֻ̃ ַ‰ּמ¿ ל ו¿ „ו… ן ַ‰ּ‚ָ ָׁ ר¿ יָר‡, ַ‰ּ„ַ ƒּפ ַׁ ןָי ָנ ƒל…‡ ‰ּו‡ ַרּב‰ֲ
ר  ָ̂ ל¿ יׁ ַ‰ּמ∆ ƒ‚ּ ƒ‰ ר ∆ׁ‡ֲ ן, ּכַ ָ‡כ≈ ָרָכ‰, ו¿ ב¿ ƒָנם ל רו… כ¿ ƒינּו ז „ּונּו ֲחָכמ≈ ּמ¿ ƒָל‰ ַעל ָיָ„ם" – ל ָּ̃ ַּ ‡י ƒב ‰ּו‡ מ≈
 ַח ּלַ ַּ̂ ‰ַ ָט‰  מ¿ ¿ׁ ƒנ ו¿ ּום-ָמ‰,  ּׁ ƒמ ָי„ו…   ‰ָ ¿ָר ם -  ƒַני ¿ּׁ‰ַ ל  ∆ׁ ֲחנּוָם  מ≈ ‰ּוָב‡  ∆ׁ ר –  ָׂ ַ‰ּבָ   ∆‡
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ָו‰,  ל¿ ַׁ נּוָח‰ ו¿ מ¿ ƒּב ‰„ָ ָ‰ֲעבו… ָר‰ ו¿ ב ַעל ַ‰ּו… ≈ׁי ‡ּוַכל ל≈ ∆ׁ י ƒּמ ƒיב ע ƒיט ≈‰ ‰ ל¿ ָ̂ יר ָר ƒָׁע ∆‰ ∆ׁ ָבר ָ„ּ‰ַ
ַרך¿  ּבָ ¿ ƒי מ‰'  י  ƒּ ע¿ ַ„ּ י  ƒּ ח¿ ּסַ ƒ‰ ל…‡   ֲחנּו‰ַ ן  ƒמ י  ƒּ ַנס¿ ר¿ ּפַ ¿ ƒ‰ ∆ׁ ּכ¿ י  ƒּכ  ,„ עו…  ‰ ז∆ ּבָ   ָחפ≈ י  ƒינ ֲ‡ָבל ‡≈
י;  ƒ̃ ָנ ָרר ו¿ ב… ב מ¿ ַמח טו… ∆̃  ‡ ≈̂ ּי≈ ∆ׁ '‰י ל ƒי ƒּו ƒ̃ ַמח,  ∆ּ̃ ן ַ‰ חו… ט¿ ƒי ל ƒּ ַחל¿ ¿ ƒ‰ ∆ׁ י ּכ¿ ƒָח„, ּכ ַ‚ע ‡∆ ר∆ ַ‡ף ל¿
ּנּור  ַּ‰ַ  ָעַר ַ‰ב¿ ל¿ ים  ƒָיפ יּו  ¿‰ ƒי ו¿ ים  ƒַלח יּו  ¿‰ ƒי ל…‡  ים  ƒ̂ ָ‰ע≈ ∆ׁ ַל‰'  י  ƒי ƒּו ƒ̃ ּנּור,  ַּ‰ַ י  ƒּ ¿̃ ַס ≈‰ ∆ׁ ּוּכ¿
י  ƒּ ַחל¿ ¿ ƒ‰ ר  ∆ׁ‡ֲַכ ו¿ ל.  ַ‰ּכ… ר  ּכו… מ¿ ƒל יַח  ƒל ¿̂ ‡ַ ∆ׁ ַל‰'  י  ƒּ ל¿ ּלַ ּפַ ¿ ƒ‰ ך¿  ּכָ ַ‡ַחר  ו¿ עך;  ל∆ יי‚¿ ַ‰ּב≈   ּיַ ƒַוֲ‡פ
ן  י - ַעל ּכ≈ ƒל  נ∆ ֻזּמ∆ י מ¿ ƒָנָס ר¿ י ּפַ ƒַרך¿ ּכ ּבָ ¿ ƒי '‰ ַח מ≈ כ≈ י ׁו… ƒנ נ¿ ƒ‰ ∆ׁ י ƒי ƒ‡ָו‰, ָר ל¿ ַׁ נּוָח‰ ו¿ מ¿ ƒמ…„ ּב ל¿ ƒל

 .‰ ַָּע י ָ‡ז מ≈ ƒב ל י טו… ƒי, ּכ ƒר ַלֲחנּו י ַלֲחז… ƒנ ˆו… ר¿

יר    ƒע ּב¿ ים  ƒ‡ ָ̂ מ¿ ƒנ ּלּו  ≈‡ ּכָ ים  ƒ„ּו‰ י¿ ם  ƒ‡ ָ‡ַמר:    ֲענו… ַ‰ּטַ ּלּו  ≈‡  " ַעמּו˜ו…  ‰ ַ‚ּל∆ ַ‰"ּמ¿ ַמע  ָּׁ ∆ׁ ּכ¿
ן  כּוו… ָי‚≈ „.  ז¿ בו… נּוָחו… ּכָ ם מ¿ ָׁ ם - ו¿ ָׁ ר‡ַ ¿ׁ ƒּנ ∆ׁ ‰ַכך ָ‰ָי יר. ו¿ ƒע‰ָ  ב ‡∆ ז≈ ּנּו עו… ינ∆ ≈‡ ,‡ ָ̃ ָר‡ ¿̃

ינּו.   ָעל≈

ָ„‰ נ"„, ַעּמּו„ י"ז).  ּנָ ַ̃  ,"‰„ָ ַ„ ֲעבו… ָט‡‰ ׁליט"‡, "ֲעבו… ƒר מ" מו… (כ"˜ ַ‡„¿  

  פרק ה  
א. ַמֲעֶׂשה ַהַּקָּצִבים ֶׁשֶהֱאִכילּו ְטֵרפֹות ְּבָיָמיו ֶׁשל ַּבַעל ַה"ְּמַגֶּלה ַעמּוקֹות":

ָריו  ֲחב≈ ָח„ מ≈ ם. ‡∆ ו… נו… ַ‰ּיָ  ּב¿ יר ַ‡ֲחָריו ‡∆ ƒ‡ ¿ׁ ƒ‰ ָח„ ו¿ ב ‡∆ ָּ̂ ַ̃ ב  ָר‡˜ו… ¿̃ ƒּב  ַנ מ"‡, מ≈ ¿ׁ ƒּב
ים  ƒר ז¿ עו… ָ‰יּו  ם  י‰∆ נ≈ ¿ׁ ַסף.  נו… ם  ָיו…  „ עו… ם  ƒע ַיַח„   , נו… ב¿ ƒּכ לו…  ¿„ּ ƒ‚ ו¿ יו…  ב≈ ל¿ יסו…  ƒנ כ¿ ƒ‰ ים  ƒב ָּ̂ ַּ̃ ‰ַ

חו… וכ„ו'. ָמל¿ , ל¿ כו… ¿ָח ר: ל¿ ָׂ  ַ‰ּבָ „ו… ָכל ֲעבו… ּלו… ּב¿ ∆ׁ יז ƒל ט¿ ƒ‡‰ָ ֲחנּו ם ּבַ ָ̂ ם- ַמֲ‡ָמ י‰∆ ƒַלֲ‡ב

ַע. ˆו… ¿̃ ƒּמ‰ַ  „ו…  סו… ∆‡ ‰ ָׁ ָּ̃ ך¿ ַ‰ ר∆ ∆„ּ ך¿ ּבַ „ּו ּכָ ָלמ¿ ך¿ ו¿ ָפר∆ „ּו ּב¿ ים ָעב¿ ƒמ ו… י ַ‰י¿ נ≈ ¿ׁ

ים  ƒב ָּ̂ ַ̃   ּיו… ƒּולׁ ים ּכ¿ ƒמ ָּׁ‚ֻ ים מ¿ ƒָער נ¿ ƒיּו ל‰ָ ם, ו¿ ƒַמי ָׁ ‡ַ ר¿ ƒל…‡ י ָר‰ ּול¿ ל…‡ ּו… לּו ל¿ ¿„ ם ּ‚ָ ƒַני ¿ּׁ‰ַ
ָבר. ָכל ּ„ָ ל¿

ַעל  לּו  ֻ‰ט¿ ∆ׁ ים  ƒַרּב‰ָ ים  ƒּס ƒּמ‰ַ ל  ∆ׁ ּב¿  ,„…‡ מ¿  ַ‰ּ בו… ָ‚ּ ָ‰ָי‰  ר  ָׂ ַ‰ּבָ ל  ∆ׁ ירו…  ƒח מ¿ ים,  ƒָימ ָם  ‡ו… ּב¿
ר,  ≈ּ̃ ַנ ַ‰מ¿  ˜ ≈„ ַ‰ּבו… ט,  ח≈ ו… ּׁ‰ַ ָכר  ָּׂ ƒמ  חּו  –  ‰ ּלָ ƒ‰ ¿ּ̃ ‰ַ י  ּס≈ ƒּומ ך¿  ל∆ ַ‰ּמ∆ ַמס  יר,  ƒע‰ָ ַמס   : יָרו… ƒכ מ¿
ַר˜  ∆ׁ ּלּו  ≈‡ ּכָ ים  ƒ‰ָב ¿‚ ƒל יר  ƒח ַ‰מ¿   ∆‡ לּו  ע¡ ∆‰ ∆ׁ יָל‰,  ƒכ‡ֲ ּבַ ים  ƒסּור‡ֲ‰ָ ים  ƒ̃ ֲחָל ַעל   „ ס≈ פ¿ ∆‰‰ַ ו¿
ם  ƒַני ¿ּׁ‰ַ ים ƒיע ƒ‚ּּלּו ָ‰יּו ַמ ל ‡≈ ∆ׁ ם י‰∆ ≈ָּב . ל¿ ו… נו… ¿̃ ƒָמם ל ¿̂ ַע  ל¿ ׁו… ַ‰ר¿ לּו ל¿ ר ָיכ¿ ≈ יו… ים ּב¿ ƒיר ƒֲׁע‰ָ

יז. ƒל ט¿ ƒ‡‰ָ ן ƒר מ ָׂ י ַ‰ּבָ ח≈ לו… ¿ׁ ƒם מ ƒע

 ‰ י∆ ¿‰ ƒּל…‡ י ∆ׁ ,ין ƒב י‡ ‰≈ ƒר י ַ‰ּבָ ƒָחר ס¿ ƒו… ַ‰ּמׁחּו ַע, ּוב¿ ּב≈ ים ַמט¿ ƒמ ו… ן ַ‰י¿ ƒָח„ מ ∆‡ ‡ ָ̂ ָח„ ָמ ם ‡∆ יו…
ים. ƒ̃ ּמו… ֲעָס ƒע  יט ַלֲעׂו… ƒל ח¿ ∆‰ ‡ ּלָ ∆‡ , ו… ז ‡… ּב≈ ַבז¿ ַ„‡י ל¿ לו… ּכ¿

ירו… ָ‰ָי‰ ָנמּוך¿  ƒח ּמ¿ ∆ׁ ,‰ָפ ר≈ ר ט¿ ָׂ ם ּבָ ָׁ ‰ָנ ָ̃ ים ו¿ ƒי ב ַ‰ּ‚ו… חו… ר¿ ƒַלך¿ ל‰ָ ,ַר ָמח√ ‰? ל¿ ָָׂע  ‰ מ∆
ר  ָׂ ַ‰ּבָ ַח  לו… ¿ׁ ƒמ ל  ָפ‰ ‡∆ ר≈ ַ‰ּט¿  יַכ ƒֲח   ף ‡∆ ר≈ ≈̂ ו¿ ר,  ≈ׁ ַ‰ּכָ ר  ָׂ ַ‰ּבָ ל  ∆ׁ ירו…  ƒח ּמ¿ ƒמ עּור  ƒׁ ין  ≈‡ ל¿
ַח  לו… ¿ׁ ƒלּום ֲעבּור ַ‰ּמ ¿ׁ ַּ‰ַ ∆ׁ ,מּוָבן יר. ַכּ ƒי ָ‰ע יר≈ ƒֲׁע ָח„ מ≈ ל ‡∆ ∆ׁ …וי ב≈ י‡ ל¿ ƒב ו… ‰≈ ר, ‡ו… ≈ׁ ַ‰ּכָ

 . יסו… ƒל ּכ ם ‡∆ ו… ל ַ‰ּיָ ≈ׁ ל¿ ƒׁ ׁ ר≈ פ¿ ∆‰‰ַ  ∆‡ יז, ו¿ ƒל ט¿ ƒ‡‰ָ ל ב ‡∆ ַּׁ‰ֻ ∆ׁ יר ƒח ‰ ַעל ַ‰ּמ¿ ּב≈ ַ‰ר¿ ָעָל‰ ּב¿
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ָכך¿ ָ‰ַלך¿  ו¿ ָפ‰.  ר≈ ט¿ ר  ָׂ ּבָ ל  ∆ׁ ר  ≈ יו…  „ עו… ָל‰  „ו… ¿‚ּ  ּמּו ּכַ   ּיַ ƒנ ¿̃ ƒּב ם  ו… יַע ַ‰ּיָ ƒ̃ ¿ׁ ƒ‰ ַוח  ָ‰ר∆ ∆‡
ב.  ָ̂ ַּ̃ ‰ַ י  ינ≈ ע≈ מ≈ ָבר  ָ„ּ‰ַ   ∆‡ ב  יט≈ ≈‰ יר  ƒּ ַמס¿ ‰ּו‡  ∆ׁ ך¿  ּו… ּמּוָבן,  ּכַ  ,‡…ז ל  ּכָ  . נו… ‰ו…   ∆‡ יל  ƒ„ּ ¿‚ ƒ‰ ו¿
 „ ַבַעל סו… י ל¿ ƒנ ≈ּׁ‰ַ ם ו… ם ַ‰ּיָ ַמן ָ‰ַפך¿ ּ‚ַ ך¿ ַ‰ּז¿ ∆ׁ מ∆ יר, ּוב¿ ƒּ ַ‰ס¿ ל ָ‰ָי‰ ל¿ רו… ל…‡ ָיכו… ל ֲחב≈ ∆ׁ יָניו ע≈ מ≈

ָר‰. ַבר ֲעב≈ ¿„ ƒיל ל ƒע ף ּפָ ָּ ֻׁ ּול¿
  ∆‡ ים  ƒב ַעּכ¿ מ¿ ָ‰יּו  ו¿ ם.  ∆‰ ּלָ ∆ׁ  ‰„ָ ָ‰ֲעבו…   יטו… ƒׁ   ∆‡ לּו  ל¿ כ¿ ƒׁ ו¿ ם  ƒַני ¿ּׁ‰ַ כּו  ָ‰ל¿ ַמן.  ַ‰ּז¿ ם  ƒע
ים  ƒל ¿ּ̂ ַנ מ¿ ָ‰יּו  ַמן  ַ‰ּז¿ ו…  ‡ו… ּוב¿ ם.  ƒַמי יו… ם  יו… ל¿ ָלם  ¿̂ ∆‡ ים  ƒּ ַלָבּ ים  ƒח לו… ¿ׁ ƒּמ‰ַ ֲעבּור  לּום  ¿ׁ ַּ‰ַ

ר. ≈ׁ ר ּכָ ָָׂב ָר ּכ¿ ָמח√ ר ל¿ ּכַ מ¿ ƒּנ ∆ׁ ‰ָפ ר≈ ר ט¿ ָׂ  ּבָ ּיַ ƒנ ¿̃ ƒל
ָניו  ּפָ ַעל  מ≈ חו…  ל¿ ƒׁ  ‰ ּז∆ ∆ׁ ך¿  ּכָ י˜,  ƒַלַמֲעס ים  ƒָער ַ‰ּנ¿ ָח„  ∆‡ ין  ּב≈ יב  ƒר ם  ַבּי≈ ל¿ ָ‰ָי‰   ‡ ַ‰ּבָ ָלב  ָּׁ‰ַ
יָט‰  ƒּׁ‰ַ  ‰ָ ‡ו…   ∆‡ יל  ƒע פ¿ ƒ‰ ם  ָׁ ר,  ַ‡ח≈ יז  ƒל ט¿ ƒ‡ ּב¿ ים  ƒח לו… ¿ׁ ƒמ ל¿ מו…  ¿̂ ַע יר  ƒּכ ¿ׂ ƒ‰ ו¿ ָ‰ַלך¿   ‰ ַ‰ּלָ ו¿

ים. ƒָוח  ר¿ ַ̃ ַ‰ָפ ל¿
ָבר ל…‡  ים ּכ¿ ƒר ָ„‰ ֲעבּור ֲ‡ח≈ ָ‰ֲעבו… ן, ו¿ ָ‡בו… ≈ּ‰ַ ‡ ל ּבָ כ∆ ם ָ‰‡… ƒע ל, ו¿ ≈„‚ָ ָנם ו¿ ַמן ָ‰ַלך¿ ‰ו… ם ַ‰ּז¿ ƒע
ם  י‰∆ י„≈ ƒּב ∆ׁ כּום  ַ‰ּס¿  עּו ָ̂ מ¿ ∆‡ ּב¿ ַח  …ּ פ¿ ƒל ו¿   ר… פ¿ ƒל יטּו  ƒל ח¿ ∆‰ ם  ≈‰ ו¿  ,‰ ָ̃ י ƒּפ ַמס¿ ּכ¿ ם  ָל‰∆  ‰ָ‡ֲ ר¿ ƒנ
ן  פ∆ …‡ ּב¿ ר  ≈ָׁכ ּכ¿ ף  ָטר≈ ר  ָׂ ּבָ ר  ּכו… מ¿ ƒל יָטָם  ƒׁ   ∆‡ יל  ƒע ַ‰פ¿ ל¿ ָנ‰  ּוָ ַ‰ּכַ ך¿  ּו… ƒמ ם,  ∆‰ ּלָ ∆ּׁ ƒמ יז  ƒל ט¿ ƒ‡

ר. ≈ ָחב יו… ר¿ ƒנ
ם ָ‰יּו  ָׁ ,י ƒר ¿̂ ר ַ‰ּנו… זו… ≈‡ ָסן ּב¿ רּו ַמח¿ כ¿ ָׂ ,י ƒ„ּו‰ ַבע ַ‰ּי¿ ר… יַח ַ‰ֲחנּו ּב¿ ƒ פ¿ ƒיל ל ƒּב ¿̃ ַמ ך¿ ָעּׂו. ּב¿ ּכָ
ים  ƒר כ¿ ר, ּומו… ≈ׁ ן ל…‡ ּכָ פ∆ …‡ י ּב¿ ƒנ ּוַח ַרּבָ ּ̃ ƒל…‡ ּפ ָר‰ ל¿ ל ‡ו… ּפָ ∆‚ ַעם ע≈ י ּפַ ≈„ּ ƒים מ ƒ‚ ר¿ ים ‡ו… ‰ו… ƒֲחט ׁו…

ר. ≈ָׁכ ֲחנּוָם ּכ¿ ָרם ּבַ ָׂ  ּב¿ ∆‡
ך¿  ר∆ …‡ ל¿  י ƒמ ר¿ ַּ ּבַ יך¿  ƒׁ ַ‰מ¿ ל¿ לּו  כ¿ ּיָ ∆ׁ  , ך¿ ּכָ  ,‰ ַרּבָ  חּו ¿̃ י ƒּפ ּוב¿  ירּו ƒ‰ ז¿ ƒּב  ‰ָ ¿ׂ ע∆ נ∆ ָ„ָם  ֲעבו…
 ַל ָ„ּ ¿‚‰ַ ל¿ י  ƒע ב¿ ƒט ן  פ∆ …‡ ּב¿ י‡ּו  ƒב ≈‰ יַע,  ƒּ̂ ‰ַ ל¿ לּו  כ¿ ּיָ ∆ׁ ים  ƒל ַ‰ּזו… ים  ƒיר ƒח ַ‰ּמ¿ ו¿ ר  ָׂ ַ‰ּבָ  יכּו ≈‡ ים.  ƒנ ָׁ
ם ָעלּו ַמֲעָל‰  י‰∆ ח≈ ו¿ ƒר ָחָרם ו¿ ס¿ ƒים, ּומ ƒר יז ֲ‡ח≈ ƒל ט¿ ƒ‡ י ֲעל≈ ן ּבַ ּבו… ¿ׁ ם ַעל ח∆ ∆‰ ּלָ ∆ׁ  חו… ˜ו… ר ַ‰ּלָ ּפָ ס¿ ƒמ

ַמֲעָל‰.
ים  ƒָׁנ ָמם  ¿̂ ַע ל¿ ‡ּו  ¿ָׂנ ר,  ≈‡ ּפ¿ י  ≈ּ ּבָ ָמם  ¿̂ ַע ל¿ ּׁו  ָרכ¿ ם  ƒַני ¿ּׁ‰ַ  .„ בו… ַ‰ּכָ ם  ַ‚ּ  ‡ ּבָ ר  ∆ ָ‰ע… ם  ƒע
ם  ƒַני ¿ּׁ‰ַ כּו  ָ‰פ¿ ּבּורּוָם,    רו… מ¿ ּלַ ∆ׁ  , ך¿ ּכָ …‡ן;  ּ̂ ּוַב ר  ָ̃ ּבָ ּבַ ָסֲחרּו   , ֻיָחסו… ַ‰ּמ¿   חו… ּפָ ¿ׁ ƒּמ‰ַ ן  ƒמ
ים  ƒי ֲחָכמ י„≈ ƒמ ל¿ ַּ ים ƒנֲָחרּו ֲח ם ּבָ י‰∆ ≈ נו… ב¿ ƒל .י ƒ„ּו‰ ָר‰ ַ‰ּי¿ ב¿ ח∆ ים ּבַ ƒל ּבָ ֻ̃ ים ּומ¿ ƒ„ ּבָ כ¿ ƒים נ ƒַׁלֲ‡ָנ
ים  ƒ„ּמּו ƒל ל¿ חּו  ל¿ ָׁ ם  י‰∆ נ≈ ּב¿   ∆‡ ו¿ ם,  ∆‰ ּלָ ∆ׁ  ּבּורּו ַעל  ָכך¿  ּב¿   ַחּפו… ּול¿ ם  ∆‰ ּבָ   ‡ו… ָ‚ּ ¿ ƒ‰ ל¿ לּו  כ¿ ּיָ ∆ׁ

ין.   ƒל פו… ּב¿ ∆ׁ  בו…  ַ‰ּטו… יבו… ƒׁ ּי¿ ּבַ
ים,  ƒר פ¿ סו… ו¿ ים  ƒֲחָכמ ּבַ  ‰‡ָ ל≈ ַ‰מ¿ יר  ƒע ָמ‰,  ל≈ ¿ׁ יר  ƒע ם  ƒַני ¿ּׁ‰ַ ילּו  ƒכ ¡‡ ים ‰∆ ƒנ ָׁ י  ּ ַ‚ב≈ ַעל  ים  ƒנ ָׁ
ֲ‡רּו  ≈ּ ּל…‡  ∆ׁ ם  ˜ו… ּמָ ƒמ ם  ָל‰∆  ‡ ּבָ ָרם  ב¿ ƒׁ ו¿ ן,  ס∆ ח… ָלם  עו… ל¿ ל…‡  ַ‡ך¿   ... ַ‡ך¿  . פו… ר≈ ּוט¿   ילו… ב≈ נ¿ ƒּב

ם. ָׁ ַנפ¿ ּב¿
 ,' ַעמּו˜ו…  ‰ ַ‚ּל∆ 'מ¿ ַעל  ּבַ ָ‰ַרב  ם  ַ‚ּ ַמן  ֻ‰ז¿ יר,  ƒע ּבָ מּו  ּי¿ ַ̃ ¿ ƒ‰ ∆ׁ ָח‰  מ¿ ƒּׂ‰ַ   עּו„ו… ּס¿ ƒמ ָח„  ∆‡ ל¿
רּוך¿  ׁ ּבָ „ו… ָּ̃ ין ַ‰ ים ‡≈ ƒ̃ י ƒ„ּ ַ̂ י. " ƒ̃ ל… ל ָ‰‡¡ ּבָ ֻ̃ ַ‰ּמ¿ ל ו¿ „ו… ן ַ‰ּ‚ָ ָׁ ר¿ יָר‡, ַ‰ּ„ַ ƒּפ ַׁ ןָי ָנ ƒל…‡ ‰ּו‡ ַרּב‰ֲ
ר  ָ̂ ל¿ יׁ ַ‰ּמ∆ ƒ‚ּ ƒ‰ ר ∆ׁ‡ֲ ן, ּכַ ָ‡כ≈ ָרָכ‰, ו¿ ב¿ ƒָנם ל רו… כ¿ ƒינּו ז „ּונּו ֲחָכמ≈ ּמ¿ ƒָל‰ ַעל ָיָ„ם" – ל ָּ̃ ַּ ‡י ƒב ‰ּו‡ מ≈
 ַח ּלַ ַּ̂ ‰ַ ָט‰  מ¿ ¿ׁ ƒנ ו¿ ּום-ָמ‰,  ּׁ ƒמ ָי„ו…   ‰ָ ¿ָר ם -  ƒַני ¿ּׁ‰ַ ל  ∆ׁ ֲחנּוָם  מ≈ ‰ּוָב‡  ∆ׁ ר –  ָׂ ַ‰ּבָ   ∆‡
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‰ּו  ≈ַׂמֲע , ּוכ¿ ר∆ ַח ַ‡ח∆ ּלַ ַ̂ י‡  ƒב ≈‰ ר ו¿ ָ̂ ל¿ ב ַ‰ּמ∆ ָׁ .‰יָל ƒכ‡ֲ ר מ≈ ָׂ ַ‡ס ַ‰ּבָ מ¿ ƒנ ‰, ו¿ ָ̂ ָל‰ ַ‡ר¿ ָנפ¿ „ו… ו¿ ּיָ ƒמ
 ‰ּ ּבָ ∆ׁ ר  ָׂ ַ‰ּבָ ו¿ ַיֲעָ„ּ‰,  ל  ∆‡ ‰ָ י‡ ‡ו… ƒב‰ָ ל¿ יַח  ƒל ¿̂ ƒ‰ ‡…ל ָמ‰,  ּום  ּׁ ƒמ ּׁוב,  י:  ƒנ ≈ּׁ ּבַ ך¿  ּכָ ן  ‡ׁו… ƒר ּבָ
ַר˜   .' ַעמּו˜ו…  ‰ ַ‚ּל∆ 'מ¿ ַעל  ּבַ ָ‰ַרב  ם  ּוָב‰∆ ים,  ƒֻסּב ַ‰ּמ¿ ל  ּכָ ל  ∆ׁ ם  י‰∆ ינ≈ ע≈ מּול  ל¿  ‰ ז∆ ל  ּכָ  -  ַח ¿ׁ ƒנ
ים.  ƒָמנ ז¿ ָחן ַ‰ּמֻ ל¿ ֻׁ ַעל ַח ּלַ ַּ̂ ‰ַ  י„ ‡∆ ƒֲעמ‰ַ ף ל¿ ף-סו… ר סו… ָ̂ ל¿ יַח ַ‰ּמ∆ ƒל ¿̂ ƒ‰ ,י ƒׁי ƒל ¿ּׁ‰ַ ַעם ּפַ ּבַ
ּל…‡  ∆ׁ ים ƒח כ¿ ָר‰ ַלּנו… ַ‡ף ‰ו… ׁ, ו¿ ָ‚ּ ר ַ‰ּמֻ ָׂ ן ַ‰ּבָ ƒל מ כ… ¡‡ ּל∆ ƒַנע מ מ¿ ƒנ , ו¿ ‚ו… ים ּב¿ ƒָבר ¿„ּ ׁ ּי≈ ∆ׁ ין ƒב ָ‰ַרב ‰≈

. ָלַ‚ַע ּבו…

ָפָניו,  ל¿ ‡ּו  ּבָ ∆ּׁ ƒמ  .ֲחנּו‰ַ י  ֲעל≈ ּבַ ים  ƒב ָּ̂ ַּ̃ ַל ר…‡  ¿̃ ƒל ַלח  ָׁ  , יו… ב≈ ל¿ ּׁובו…  ם  ƒע ן,  ּכ≈ ƒמ ַ‡ַחר  ל¿
ֲחנּוָם. ר ּבַ ּכָ מ¿ ƒר ַ‰ּנ ָׂ רּו ַ‰ּבָ ¿ׁ  ּכַ „ו… ם ַעל ‡ו… ָָׁר ָ‡ָלם ּו„¿ ¿ׁ

 ֲחנּו ּבַ ר  ָׂ ַ‰ּבָ  רּו ¿ׁ ּכַ   ∆‡ רּו  ¿ּׁ ƒ‡ ו¿ ם,  י‰∆ ≈ַׂמֲע ַעל   ‰‡ָ„ָ ‰ו… ל  ּכָ ƒמ עּו  נ¿ מ¿ ƒנ ּמּוָבן  ּכַ לּו  ַ‰ּלָ
ַמר,  ¡‡ נ∆ ל  ַ‰ּכ… ּל…‡  ∆ׁ ים  ƒָבר ¿„ּ‰ַ ך¿  ּו… ƒמ ין  ƒב ˆּוף, ‰≈ ר¿ ַ‰ּפַ  ַמ ָחכ¿ ּב¿ ם  ַ‚ּ ָ‰ָי‰  י  ƒ̃ ּבָ ∆ׁ ָ‰ַרב,  ם.  ∆‰ ּלָ ∆ׁ

ָיָ„יו.  ל…‡ ָ‰יּו ּב¿ ָכחו… ּוָר‰, ַ‡ך¿ ‰ו… ּׁ ל ּכַ ל…‡ ַ‰ּכ… ו¿

נּו,  ּמ∆ ƒמ  ׁ ≈ּ̃ ƒּוב ָ‰ַרב  לו…  ָר‡  ָ̃ יָב‰,  ƒׁ ּי¿ ּבַ ּמּוָ„יו  ƒל ל¿ ם  י‰∆ ַחָנ≈ מ≈ ָח„  ∆‡ יַע  ƒ‚ּ ƒ‰ ∆ּׁ ƒמ  ,ָר ָמח√ ל¿
יל  ƒכ‡ֲ ל ַ‰ּמַ ∆ׁ …וׁ ל ַעל ָענ¿ ˜ו… ַמ„ ּב¿ ל¿ ƒי יו, ו¿ ƒל ָחמ ∆ׁ …וי ב≈ ם, ּב¿ ָׁ ב ≈ׁ ָ‰ י≈ י¿ ר ָיּׁוב ַ‰ּבַ ∆ׁ‡ֲ ּכַ ∆ׁ

. פו… ר≈ ט¿

ר ַעל  פ∆ ך¿ ַ‰ּס≈ ּו… ƒּמו… מ ֻּ י ƒפ „ ל¿ מ≈  ֲחָנו… לו… ַמע ‡∆ ָׁ ,‰ָ י¿ ב ַ‰ּבַ ָ̂ ַּ̃ יו-ַ‰ ƒָחַזר ָחמ ∆ּׁ ƒן, מ ָ‡כ≈
י„.  ƒז מ≈  ּב¿ פו… ר≈ ים ט¿ ƒר יל ַלֲ‡ח≈ ƒכ‡ֲ ‰ ַ‰ּמַ ל ז∆ ∆ׁ ר ≈ „ יו… עו… , ו¿ פו… ר≈ ל ט¿ כ∆ ל ָ‰‡… ∆ׁ ‰ָר ַר ָ‰ֲעב≈ ֻחמ¿
 , רּומו… ¿ּ   כ∆ ַמּס∆ ּב¿ י  ƒמ ל¿ ַׁרּו י¿ מּו„  ל¿ ַּ‰ַ ך¿  ּו… ƒמ  ‡ ַ‰ּבָ ּפּור  ƒּס‰ַ   ∆‡ ָחָן  ∆‰ ָלַמ„  ָ‡ר  ¿ּׁ‰ַ ין  ּב≈

: ך¿ ר ּכָ ַסּפ≈ ַ‰ּמ¿

 ָח ַעם ‡∆ . ּפַ פו… ר≈  ּוט¿ לו… ב≈ ל נ¿ ָר‡≈ ¿ׂ ƒיל י ƒָי‰ ַמֲ‡כ‰ָ ∆ׁ ,י ƒר יּפו… ƒ̂ ָח„ ּב¿ ב) ‡∆ ָּ̂ ַ̃ ח (= ַטּבָ ‰ ּב¿ ∆ַׂמֲע"
ין  ƒל‡ַׁ ו¿ ַ‡ּון   . ָ„מו… ּב¿ ים  ƒ̃ ¿ּ̃ ַל מ¿ ים  ƒָלב ּכ¿ ָ‰יּו  ו¿  . ּומ≈ ָנַפל  ו¿  ‚ ַלּ‚ָ ָעָל‰  ו¿   ּבָ ַׁ ב  ר∆ ע∆ ּב¿ ן  ƒַיי  ‰ָ ָׁ
  ּיַ ƒו ¿‚ּ  ל ‡∆ ּטו… ƒר ל ָּם ֻמ ƒ‡‰ַ=) ן י‰ו… ן ˜ּומ∆ ƒי‰ מ ≈י ƒמ יר¿ ƒיָנ‰): ַמ‰ּו מ ƒר' ֲחנ  ֲ‡לּו ‡∆ ָׁ ‡ּו ו¿ יָנ‡ (=ּבָ ƒי ֲחנ ƒַרּב ל¿
 " ו… כּון ‡… ƒל ¿ׁ ַּ ב ל∆ לּו ַלּכ∆ ָפ‰ ל…‡ …‡כ≈ ר≈ ‰ ט¿ ∆„ ָּׂ ר ּבַ ָׂיב: "ּוָב ƒ ן, ּכ¿ ים)? ָ‡ַמר לו… ƒָלב י ַ‰ּכ¿ נ≈ ּפ¿ ƒב מ ָ̂ ַּ̃ ‰ַ

ן  ‰ו… י„≈ ƒ„ ƒמ נּון „¿ פו… ן, ַ‡ר¿ ל. ָ‡ַמר לו… ָר‡≈ ¿ׂ ƒי  יל ‡∆ ƒים ּוַמֲ‡כ ƒָלב  ַ‰ּכ¿ ל ‡∆ ז≈ ‰ ָ‰ָי‰ ּ‚ו… ז∆  כב), ו¿ מו… ¿ׁ)

ים)". ƒל כ¿ ם ‡ו… ם ‰≈ ∆‰ ּלָ ∆ּׁ ƒּמ ∆ׁ ,ּנּו ּמ∆ ƒּפּו מ ם: ַ‰ר¿ ין (ָ‡ַמר ָל‰∆ ƒָכל ינּון ‡√ ƒ‡

ך¿  ר∆ …‡ יו ל¿ ַָׂמֲע ר ּב¿ ≈‰ ַ‰ר¿ ל ל¿ ח≈ ≈‰ ב, ו¿ ָ̂ ַּ̃ ל ַ‰ ∆ׁ ס ּבו… ַ‰ּ‚ַ ƒל סּו ַ‡ט ַ‡ט ל¿ נ¿ כ¿ ƒים נ ƒּוטׁ ים ַ‰ּפ¿ ƒָבר ¿„ּ‰ַ
ָר‰ ל…‡  ּפָ ין לו… ּכַ ≈‡ ∆ׁ ,ים ƒׁ „ו… ¿ּ̃ ים ַ‰ ƒָפר י ַ‰ּס¿ ƒפּוי ַעל ּפ ָּ̂ ‰ַ ׁ נ∆ ע… ר ּבָ ≈‰ ר¿ ƒ‰ ‡ים. ‰ּו ƒנ ָּׁ‰ַ ןָ ל ‡ו… ּכָ
ַכף  ַלע ּב¿ ָ̃ י ƒּ …וׁ פ¿ ּנַ ∆ׁ ,ח ַ̂ ם ָלנ∆ ּנָ ƒ‰י ן ַ‰ּ‚≈ ƒּוָמ‰ מ˜ ¿ּ …ין לו ≈‡ ∆ׁ ,‡ ָלם ַ‰ּבָ עו… ל…‡ ּבָ ‰ ו¿ ָלם ַ‰ּז∆ עו… ּבָ

כּו'. כּו' ו¿ ַלע, ו¿ ∆ּ̃ ‰ַ

  טּויו… ַחּב¿ ¿ ƒ‰ ַחר‡ַ , ו¿ פו… ָּ ֻׁ ‡ ל¿ ר≈ ו… , ‰ּו‡̃  ים לו… ƒיח ƒיָנם ַמּנ ים ‡≈ ƒָבר ¿„ּ‰ַ ף, ו¿ ל≈ ם חו… „ יו… עו… ם ו¿ יו…
  מ∆ ¡‡‰ָ  לו… ‡∆ ר  ַסּפ≈ ּול¿ יָב‰,  ƒׁ ר…‡ׁ ַ‰ּי¿  , ַעמּו˜ו…  ‰ ַ‚ּל∆ ל ָ‰ַרב ַ‰ּמ¿ ∆‡  נו… פ¿ ƒל ים  ƒיט ƒל ַמח¿ ם  ≈‰
ם  ƒַני ¿ּׁ‰ַ  ן ‡∆ ּמ≈ ƒּו‡ ז‰ יָר‰, ו¿ ƒ„ּ‡ַ ‰ָ יָניו ָ‰י¿ ע≈ ָ‰ ל¿ ּל¿ ַ‚ּ ¿ ƒּנ ∆ׁ ‰‡ָָנ  ַ‰‰ו… כ∆ . ַמּס∆ מ∆ ל ָ‰‡¡  ּכָ ∆‡ ו¿

ָיָנם.  נ¿ ƒע י ָל„ּון ּב¿ ≈„ יר, ּכ¿ ƒי ָ‰ע נ≈ ַ„ּיָ י ו¿ נ≈ ל ַרּבָ ∆ׁ ‡ ל≈ ב ַ‰ּמָ ּכ≈ ר¿ י ַ‰‰∆ נ≈ פ¿ ƒיַע ּב ƒפ ‰ו… ל¿

יגמגלה עמוקות - חייו ופעליו
ם  י‰∆ ינ≈ ּׁוָב‰ ֲעבּוָרם, ָ‰יּו ּב≈ ¿ּ ¿ך ר∆ ם ּ„∆ ƒַני ¿ּׁ‰ַ ּוׁ ¿̃ י ƒּב ∆ׁ ל, ּוּכ¿ „ו… ים ָ‰ָי‰ ּ‚ָ ƒנ ין ָ‰ַרּבָ ֲעזּוַע ּב≈ ַ‰ּזַ
ן  ƒר מ ≈ י‡ו… יו… ƒט ח¿ ל ַ‰ּמַ „ו… י "ּ‚ָ ƒמּו ֲעבּוָרם, ּכ ¿ּ ַּ ס¿ ƒּוָב‰ נׁ ¿ּ‰ַ י כ≈ ר¿ ל ּ„ַ ּכָ ∆ׁ ,רּו ָ‡מ¿ ם ו¿ ָענּו ָל‰∆ ∆ׁ

." ‚ו… ר¿ ַ‰‰ו…
ם  ≈‡ ¿ ∆‰ ם, ּב¿ ‡ּוָי‰ ָל‰∆ ּׁוָב‰ ָ‰ר¿ ¿ּ‰ַ ¿ך ר∆ ∆„ּ  ‡ ֲעבּוָרם ‡∆ ָ̂ , ָמ ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ‡ּוָלם, ָ‰ַרב ַ‰ּמ¿

ָחמּור. ָנם ‰∆ ַלֲעוו…
ן  ƒמ  ָ‰נו… ינּו ל≈ ƒ‰ּל…‡ ָי ∆ׁ ם ָ‰ַרבָ ‰ ‡ו… ּוָ ƒ̂ ם  ַ‚ּ , ּלו… ƒפ ¿ים ּו ƒּופ‚ּ ƒס , ּיו… ƒֲענ ַּ , מו… ו… ּ̂ ר ַל ב∆ ע≈ מ≈
‰ ָ‰ַרע  ∆ַׂמֲע ל ל¿ ָ̃ ¿ׁ ƒּמ‰ַ-ּוַבׁ ¿ ƒּכ , ָכך¿ ר ל¿ ב∆ ע≈ ָפ‰. מ≈ ר≈ ר ַ‰ּט¿ ַׂ יַר ּב¿ ƒכ ּמ¿ ƒרּו מ ב¿ ָּ̂ ∆ׁ ף ָ‰ַרב ס∆ ַ‰ּכ∆

ן: ַ‰ּלָ ל¿ ƒ„ ֲעּׂו ּכ¿ ּיַ ∆ׁ ם ָ‰ַרב ‰ ָל‰∆ ּוָ ƒ̂ ים,  ƒַרּב‰ָ ‡ַָט ל ַ‰ח¿ ∆ׁ
י  ≈ּּוָב   ּיו… ƒס נ≈ ַ‰ּכ¿ י  ≈ּ ּבָ ƒמ ָח„  ∆‡ ל¿   כ∆ ָלל∆ ם  י‰∆ ֲעל≈  , בו… רו… ¿ּ̃ ‰ַ   ו… ּבָ ַּׁ‰ַ מ≈   ּבָ ַׁ ָכל  ּב¿
  ם ַלֲעלו… י‰∆ ‡ ָ‡ָ„ם, ֲעל≈  ָמל≈ ס∆ נ∆ י ַ‰ּכ¿ ר ּב≈ ∆ׁ‡ֲ ָר‰, ּכַ יַ‡ּ‰ַ ו… ƒר ¿̃ ּיּום  ƒם ס ƒע , ו¿ ָרׁו… ¿„ ƒּמ‰ַ
ָמ‰  ל≈ ¿ׁ יר ƒי‡ּו ע ƒט ח¿ ∆‰ ∆ׁ ,ּוׂר ָע ∆ׁ‡ֲ ל  ּכָ ט ‡∆ רו… ט¿ רו… פ¿ ƒם ּב י‰∆ ≈ׂר ַעל ַמֲע ַסּפ≈ יָמ‰ ּול¿ ƒַעל ַ‰ּב
יף  ƒס יָמ‰" – ‰ו… ƒן ַ‰ּב ƒמ  ∆„ ַמֲ‰רּו ָלר∆ ¿ּ ל‡ַ" . ים ּכ…‰ ַרּבו… ƒנ ָׁ ¿ך ∆ׁ מ∆ ים ּב¿ ƒּול‚ּ ƒר ּפ ַׂ יַל ּב¿ ƒכ‡ֲ ּבַ
ם.  כ∆ חּו ּבָ ֻיּט¿ ∆ׁ  נו… ּבו… ל¿ ָ‰ע∆ ים ו¿ ƒרּופ ל ַ‰ח≈  ּכָ עּו ‡∆ מ¿ ƒׁ ָ‰ל ו¿ ָּ̃ ם מּול ַ‰ ָׁ ּו„ מ¿ ƒַמר – "ע‡ָ ָ‰ַרב ו¿

ם"! כ∆ ¿ָר ּפָ ּכַ ƒמ ˜ ל∆ ‰ ח≈ ז∆ , ו¿ ָכך¿ ים ל¿ ƒּוי‡ ם ר¿ ∆ּ‡ַ
ך¿  , ּכָ ס∆ נ∆ י ַ‰ּכ¿ ּב≈ ƒיָ‡‰ מ ƒ̂ ּי¿ ב ּבַ ּכַ ¿ׁ ƒם ל י‰∆ ‰ ֲעל≈ ּלָ ƒפ ¿ּ‰ַ ּיּום ƒם ס ƒע ∆ׁ ,ם ָ‰ַרב י‰∆ יל ֲעל≈ ƒט ≈‰ „ עו…
‰ּו  ‰ ַמ‡ן-„¿ ∆̂ ר¿ ƒם י ƒ‡ ם. ו¿ ∆‰ ּלָ ∆ׁ ‰ָר ּפָ ַ‡ ַ‰ּכַ ָלַמ ס¿ ¿ׁ‰ַ ָליו, ל¿ ַר‚¿ ם ּב¿ י‰∆ ך¿ ֲעל≈ ר… ¿„ ƒי ‡ ≈̂ ל ַ‰ּיו… ּכָ ∆ׁ

ם. ָ„ּ ƒּ̂ ƒָחָ‡‰ מ ל…‡ ּׁום מ¿ ם ל¿ יף ָל‰∆ ƒס ּלו… – יו… ∆ּׁ ƒיף מ ƒס ‰ו… ל¿
ס  מ≈ רו… ם ו¿ יכ∆ ר ֲעל≈ ב≈ ָ‰ל עו… ָּ̃ ‰ַ  ו¿ ים ַעל ָ‰ָ‡ר∆ ƒטּוח ¿ׁ יּו ¿‰ ƒּ ∆ׁ ‰ָע ָׁ ‰ָ ל ‡ו… יף ָ‰ַרב: "ּכָ ƒס ו‰ו…
ל  י ּכָ נ≈ פ¿ ƒָחָט‡נּו ל ∆ׁ ‡ ט¿ ים: "ַעל ח≈ ƒּפּור ƒם ַ‰ּכ ל יו… ∆ׁ 'ּיּ„ּוי ƒו'‰ַ  ל ‡∆ ַמּל≈ ם מ¿ יכ∆ ƒּפ ‰ י∆ ¿‰ ƒם, י כ∆ ¿ ∆‡

."‰ ׁ ַ‰ּז∆ „ו… ָּ̃ ָ‰ל ַ‰ ָּ̃ ‰ַ
  ָרׁו… ¿„ ƒי ַ‰ּמ ≈ּּוָב  ּיו… ƒס נ≈ י ַ‰ּכ¿ ≈ּ ָכל ּבָ רּו ּב¿ ַעב¿ ּיַ ∆ׁ „ים, ַע ƒׁ„ָ ך¿ ח√ ∆ׁ מ∆  ּב¿ ם ַלֲעׂו… י‰∆ ך¿ ֲעל≈ ּכָ

י‡ּו. ƒט ח¡ ∆‰ ‰ָ ב, ‡ו… ָר‡˜ו… ¿̃ יר  ƒע ּב¿ ∆ׁ ים ƒַרּב‰ָ
ים  ƒל ַ‰ַחּי ּכָ ƒיָל‰ מ ƒח ּׁו מ¿ ¿ּ̃ ƒּב ‰ ∆ַׂמֲע ּל¿ ∆ׁ ¿ך  ָ‰ָ‡מּור, ּכָ ס∆ נ∆ י ַ‰ּכ¿ ≈ּ ב ּבָ ּב∆  ס∆ מּו ‡∆ ַסּי¿ ר י¿ ∆ׁ‡ֲ ּכַ
  י‡ּו ‡∆ ƒט ח¿ ∆‰ ∆ׁ ַמן ז¿ ƒים ּב ƒַחּי ָ‰ָי‰ ּבַ ∆ׁ י ƒָכל מ ין, ו¿ ƒמ י ָ‰ַעל¿ ≈ּ ב ַעל ּבָ ַסּב≈  ּול¿ כ∆ ם ָלל∆ י‰∆ יר - ֲעל≈ ƒע ּבָ
יָל‰  ƒח ּנּו מ¿ ּמ∆ ƒמ ׁ ≈ּ̃ ַב רו… ּול¿ ב¿ ƒ̃ „ ַעל  ם - ַלֲעמו… יכ∆ ≈ַׂלל ַמֲע ¿‚ ƒּסּור ּב ƒ‡ ָטַעם ַטַעם ן ו¿ כ≈ ָּ ƒי יר ו¿ ƒע‰ָ
ים  ƒנ ָּׁ‰ַ ים ƒ…ל ¿ׁ ƒָחיּו ּב ∆ׁ ים ƒ ל ַ‰ּמ≈  ּכָ ך¿ ‡∆ רּו ּכָ ַעב¿ ּיַ ∆ׁ „י, ַע ƒכ  ּוב∆ ָמעו… ¿„ ƒָר‰, ּב ַכּפָ יָח‰ ו¿ ƒל ּוס¿

. נו… ָ‰ַ‡ֲחרו…
 , פו… ר≈ ּוט¿   לו… ב≈ נ¿  יַל ƒכ‡ֲ ּסּור  ƒ‡ ַעל  ָעַבר  ו¿ ן  כ≈ ָּ ƒּי ∆ׁ י  ƒמ ל  ּכָ ƒמ יָל‰  ƒח ַ‰ּמ¿   ַׁ ָּ̃ ּבַ ּיּום  ƒס ם  ƒע
ּובו…  ָח„,  ר ‡∆ רו… ¿ּ̂ ƒמ ר  ≈ יו… ם  ּמָ ƒע  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ל…‡  ים.  ƒנ ָׁ  …ל ָׁ   ּבַ  לּו‚ָ ‡ ל¿ ≈̂ ָל  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ם  ƒַני ¿ּׁ‰ַ ַעל
 ' ע≈ -ל¿ ע≈ 'ּמ≈ ƒר מ ≈ ָח„ יו… ם ‡∆ ָמ˜ו… ‰ּו ּב¿ ¿ׁ ƒם. ל…‡ י ָׁ ּיּום ַנפ¿ ƒ̃ עּוָ„‰ ַ‡ַח ל¿ י ס¿ ≈„ ּכ¿ ƒר מ ≈ ל…‡ יו…
ַר˜  ל,  ַ‰חו…   מו… י¿ ָכל  ּב¿ ם  יכ∆ ƒּפ ל  ∆‡ ר  ָׂ ּבָ  ‡ ָיבו… ל…‡  ים.  ƒ‚ַּח ו¿   ו… ּבָ ַּׁ ƒמ  חּו  .ַח‡ַ ָמָמ‰)  (=י¿

ָל‰  נּו ַלי¿ ¿ׁם ּבו… ָי ָמ˜ו… ר. ּב¿ ָׂ ַב ּבָ י חו… ≈„ ‡ י¿ ≈̂  ָל ƒַזי ‰ ַר˜ ּכ¿ ַ‚ם ז∆ ים, ו¿ ƒב ים טו… ƒָימ  ו¿ ו… ּבָ ַׁ ּב¿
 ,‚ ל∆ ∆ׁ ,ם ∆ׁ יר; ‚∆ ƒו‡ֲ ‚ ז∆ י מ∆ ע≈ ¿‚ ƒַלל ּפ ¿‚ ƒם ּב ּׁום ָמ˜ו… בּו ּב¿ ַעּכ¿ ¿ ƒָסף. ל…‡ י ָל‰ נו… נּו ַלי¿ ¿ׁ ƒָח„, ל…‡ י ∆‡



מגלה עמוקות - חייו ופעליו יב
‰ּו  ≈ַׂמֲע , ּוכ¿ ר∆ ַח ַ‡ח∆ ּלַ ַ̂ י‡  ƒב ≈‰ ר ו¿ ָ̂ ל¿ ב ַ‰ּמ∆ ָׁ .‰יָל ƒכ‡ֲ ר מ≈ ָׂ ַ‡ס ַ‰ּבָ מ¿ ƒנ ‰, ו¿ ָ̂ ָל‰ ַ‡ר¿ ָנפ¿ „ו… ו¿ ּיָ ƒמ
 ‰ּ ּבָ ∆ׁ ר  ָׂ ַ‰ּבָ ו¿ ַיֲעָ„ּ‰,  ל  ∆‡ ‰ָ י‡ ‡ו… ƒב‰ָ ל¿ יַח  ƒל ¿̂ ƒ‰ ‡…ל ָמ‰,  ּום  ּׁ ƒמ ּׁוב,  י:  ƒנ ≈ּׁ ּבַ ך¿  ּכָ ן  ‡ׁו… ƒר ּבָ
ַר˜   .' ַעמּו˜ו…  ‰ ַ‚ּל∆ 'מ¿ ַעל  ּבַ ָ‰ַרב  ם  ּוָב‰∆ ים,  ƒֻסּב ַ‰ּמ¿ ל  ּכָ ל  ∆ׁ ם  י‰∆ ינ≈ ע≈ מּול  ל¿  ‰ ז∆ ל  ּכָ  -  ַח ¿ׁ ƒנ
ים.  ƒָמנ ז¿ ָחן ַ‰ּמֻ ל¿ ֻׁ ַעל ַח ּלַ ַּ̂ ‰ַ  י„ ‡∆ ƒֲעמ‰ַ ף ל¿ ף-סו… ר סו… ָ̂ ל¿ יַח ַ‰ּמ∆ ƒל ¿̂ ƒ‰ ,י ƒׁי ƒל ¿ּׁ‰ַ ַעם ּפַ ּבַ
ּל…‡  ∆ׁ ים ƒח כ¿ ָר‰ ַלּנו… ַ‡ף ‰ו… ׁ, ו¿ ָ‚ּ ר ַ‰ּמֻ ָׂ ן ַ‰ּבָ ƒל מ כ… ¡‡ ּל∆ ƒַנע מ מ¿ ƒנ , ו¿ ‚ו… ים ּב¿ ƒָבר ¿„ּ ׁ ּי≈ ∆ׁ ין ƒב ָ‰ַרב ‰≈

. ָלַ‚ַע ּבו…

ָפָניו,  ל¿ ‡ּו  ּבָ ∆ּׁ ƒמ  .ֲחנּו‰ַ י  ֲעל≈ ּבַ ים  ƒב ָּ̂ ַּ̃ ַל ר…‡  ¿̃ ƒל ַלח  ָׁ  , יו… ב≈ ל¿ ּׁובו…  ם  ƒע ן,  ּכ≈ ƒמ ַ‡ַחר  ל¿
ֲחנּוָם. ר ּבַ ּכָ מ¿ ƒר ַ‰ּנ ָׂ רּו ַ‰ּבָ ¿ׁ  ּכַ „ו… ם ַעל ‡ו… ָָׁר ָ‡ָלם ּו„¿ ¿ׁ

 ֲחנּו ּבַ ר  ָׂ ַ‰ּבָ  רּו ¿ׁ ּכַ   ∆‡ רּו  ¿ּׁ ƒ‡ ו¿ ם,  י‰∆ ≈ַׂמֲע ַעל   ‰‡ָ„ָ ‰ו… ל  ּכָ ƒמ עּו  נ¿ מ¿ ƒנ ּמּוָבן  ּכַ לּו  ַ‰ּלָ
ַמר,  ¡‡ נ∆ ל  ַ‰ּכ… ּל…‡  ∆ׁ ים  ƒָבר ¿„ּ‰ַ ך¿  ּו… ƒמ ין  ƒב ˆּוף, ‰≈ ר¿ ַ‰ּפַ  ַמ ָחכ¿ ּב¿ ם  ַ‚ּ ָ‰ָי‰  י  ƒ̃ ּבָ ∆ׁ ָ‰ַרב,  ם.  ∆‰ ּלָ ∆ׁ

ָיָ„יו.  ל…‡ ָ‰יּו ּב¿ ָכחו… ּוָר‰, ַ‡ך¿ ‰ו… ּׁ ל ּכַ ל…‡ ַ‰ּכ… ו¿

נּו,  ּמ∆ ƒמ  ׁ ≈ּ̃ ƒּוב ָ‰ַרב  לו…  ָר‡  ָ̃ יָב‰,  ƒׁ ּי¿ ּבַ ּמּוָ„יו  ƒל ל¿ ם  י‰∆ ַחָנ≈ מ≈ ָח„  ∆‡ יַע  ƒ‚ּ ƒ‰ ∆ּׁ ƒמ  ,ָר ָמח√ ל¿
יל  ƒכ‡ֲ ל ַ‰ּמַ ∆ׁ …וׁ ל ַעל ָענ¿ ˜ו… ַמ„ ּב¿ ל¿ ƒי יו, ו¿ ƒל ָחמ ∆ׁ …וי ב≈ ם, ּב¿ ָׁ ב ≈ׁ ָ‰ י≈ י¿ ר ָיּׁוב ַ‰ּבַ ∆ׁ‡ֲ ּכַ ∆ׁ

. פו… ר≈ ט¿

ר ַעל  פ∆ ך¿ ַ‰ּס≈ ּו… ƒּמו… מ ֻּ י ƒפ „ ל¿ מ≈  ֲחָנו… לו… ַמע ‡∆ ָׁ ,‰ָ י¿ ב ַ‰ּבַ ָ̂ ַּ̃ יו-ַ‰ ƒָחַזר ָחמ ∆ּׁ ƒן, מ ָ‡כ≈
י„.  ƒז מ≈  ּב¿ פו… ר≈ ים ט¿ ƒר יל ַלֲ‡ח≈ ƒכ‡ֲ ‰ ַ‰ּמַ ל ז∆ ∆ׁ ר ≈ „ יו… עו… , ו¿ פו… ר≈ ל ט¿ כ∆ ל ָ‰‡… ∆ׁ ‰ָר ַר ָ‰ֲעב≈ ֻחמ¿
 , רּומו… ¿ּ   כ∆ ַמּס∆ ּב¿ י  ƒמ ל¿ ַׁרּו י¿ מּו„  ל¿ ַּ‰ַ ך¿  ּו… ƒמ  ‡ ַ‰ּבָ ּפּור  ƒּס‰ַ   ∆‡ ָחָן  ∆‰ ָלַמ„  ָ‡ר  ¿ּׁ‰ַ ין  ּב≈

: ך¿ ר ּכָ ַסּפ≈ ַ‰ּמ¿

 ָח ַעם ‡∆ . ּפַ פו… ר≈  ּוט¿ לו… ב≈ ל נ¿ ָר‡≈ ¿ׂ ƒיל י ƒָי‰ ַמֲ‡כ‰ָ ∆ׁ ,י ƒר יּפו… ƒ̂ ָח„ ּב¿ ב) ‡∆ ָּ̂ ַ̃ ח (= ַטּבָ ‰ ּב¿ ∆ַׂמֲע"
ין  ƒל‡ַׁ ו¿ ַ‡ּון   . ָ„מו… ּב¿ ים  ƒ̃ ¿ּ̃ ַל מ¿ ים  ƒָלב ּכ¿ ָ‰יּו  ו¿  . ּומ≈ ָנַפל  ו¿  ‚ ַלּ‚ָ ָעָל‰  ו¿   ּבָ ַׁ ב  ר∆ ע∆ ּב¿ ן  ƒַיי  ‰ָ ָׁ
  ּיַ ƒו ¿‚ּ  ל ‡∆ ּטו… ƒר ל ָּם ֻמ ƒ‡‰ַ=) ן י‰ו… ן ˜ּומ∆ ƒי‰ מ ≈י ƒמ יר¿ ƒיָנ‰): ַמ‰ּו מ ƒר' ֲחנ  ֲ‡לּו ‡∆ ָׁ ‡ּו ו¿ יָנ‡ (=ּבָ ƒי ֲחנ ƒַרּב ל¿
 " ו… כּון ‡… ƒל ¿ׁ ַּ ב ל∆ לּו ַלּכ∆ ָפ‰ ל…‡ …‡כ≈ ר≈ ‰ ט¿ ∆„ ָּׂ ר ּבַ ָׂיב: "ּוָב ƒ ן, ּכ¿ ים)? ָ‡ַמר לו… ƒָלב י ַ‰ּכ¿ נ≈ ּפ¿ ƒב מ ָ̂ ַּ̃ ‰ַ

ן  ‰ו… י„≈ ƒ„ ƒמ נּון „¿ פו… ן, ַ‡ר¿ ל. ָ‡ַמר לו… ָר‡≈ ¿ׂ ƒי  יל ‡∆ ƒים ּוַמֲ‡כ ƒָלב  ַ‰ּכ¿ ל ‡∆ ז≈ ‰ ָ‰ָי‰ ּ‚ו… ז∆  כב), ו¿ מו… ¿ׁ)

ים)". ƒל כ¿ ם ‡ו… ם ‰≈ ∆‰ ּלָ ∆ּׁ ƒּמ ∆ׁ ,ּנּו ּמ∆ ƒּפּו מ ם: ַ‰ר¿ ין (ָ‡ַמר ָל‰∆ ƒָכל ינּון ‡√ ƒ‡

ך¿  ר∆ …‡ יו ל¿ ַָׂמֲע ר ּב¿ ≈‰ ַ‰ר¿ ל ל¿ ח≈ ≈‰ ב, ו¿ ָ̂ ַּ̃ ל ַ‰ ∆ׁ ס ּבו… ַ‰ּ‚ַ ƒל סּו ַ‡ט ַ‡ט ל¿ נ¿ כ¿ ƒים נ ƒּוטׁ ים ַ‰ּפ¿ ƒָבר ¿„ּ‰ַ
ָר‰ ל…‡  ּפָ ין לו… ּכַ ≈‡ ∆ׁ ,ים ƒׁ „ו… ¿ּ̃ ים ַ‰ ƒָפר י ַ‰ּס¿ ƒפּוי ַעל ּפ ָּ̂ ‰ַ ׁ נ∆ ע… ר ּבָ ≈‰ ר¿ ƒ‰ ‡ים. ‰ּו ƒנ ָּׁ‰ַ ןָ ל ‡ו… ּכָ
ַכף  ַלע ּב¿ ָ̃ י ƒּ …וׁ פ¿ ּנַ ∆ׁ ,ח ַ̂ ם ָלנ∆ ּנָ ƒ‰י ן ַ‰ּ‚≈ ƒּוָמ‰ מ˜ ¿ּ …ין לו ≈‡ ∆ׁ ,‡ ָלם ַ‰ּבָ עו… ל…‡ ּבָ ‰ ו¿ ָלם ַ‰ּז∆ עו… ּבָ

כּו'. כּו' ו¿ ַלע, ו¿ ∆ּ̃ ‰ַ

  טּויו… ַחּב¿ ¿ ƒ‰ ַחר‡ַ , ו¿ פו… ָּ ֻׁ ‡ ל¿ ר≈ ו… , ‰ּו‡̃  ים לו… ƒיח ƒיָנם ַמּנ ים ‡≈ ƒָבר ¿„ּ‰ַ ף, ו¿ ל≈ ם חו… „ יו… עו… ם ו¿ יו…
  מ∆ ¡‡‰ָ  לו… ‡∆ ר  ַסּפ≈ ּול¿ יָב‰,  ƒׁ ר…‡ׁ ַ‰ּי¿  , ַעמּו˜ו…  ‰ ַ‚ּל∆ ל ָ‰ַרב ַ‰ּמ¿ ∆‡  נו… פ¿ ƒל ים  ƒיט ƒל ַמח¿ ם  ≈‰
ם  ƒַני ¿ּׁ‰ַ  ן ‡∆ ּמ≈ ƒּו‡ ז‰ יָר‰, ו¿ ƒ„ּ‡ַ ‰ָ יָניו ָ‰י¿ ע≈ ָ‰ ל¿ ּל¿ ַ‚ּ ¿ ƒּנ ∆ׁ ‰‡ָָנ  ַ‰‰ו… כ∆ . ַמּס∆ מ∆ ל ָ‰‡¡  ּכָ ∆‡ ו¿

ָיָנם.  נ¿ ƒע י ָל„ּון ּב¿ ≈„ יר, ּכ¿ ƒי ָ‰ע נ≈ ַ„ּיָ י ו¿ נ≈ ל ַרּבָ ∆ׁ ‡ ל≈ ב ַ‰ּמָ ּכ≈ ר¿ י ַ‰‰∆ נ≈ פ¿ ƒיַע ּב ƒפ ‰ו… ל¿

יגמגלה עמוקות - חייו ופעליו
ם  י‰∆ ינ≈ ּׁוָב‰ ֲעבּוָרם, ָ‰יּו ּב≈ ¿ּ ¿ך ר∆ ם ּ„∆ ƒַני ¿ּׁ‰ַ ּוׁ ¿̃ י ƒּב ∆ׁ ל, ּוּכ¿ „ו… ים ָ‰ָי‰ ּ‚ָ ƒנ ין ָ‰ַרּבָ ֲעזּוַע ּב≈ ַ‰ּזַ
ן  ƒר מ ≈ י‡ו… יו… ƒט ח¿ ל ַ‰ּמַ „ו… י "ּ‚ָ ƒמּו ֲעבּוָרם, ּכ ¿ּ ַּ ס¿ ƒּוָב‰ נׁ ¿ּ‰ַ י כ≈ ר¿ ל ּ„ַ ּכָ ∆ׁ ,רּו ָ‡מ¿ ם ו¿ ָענּו ָל‰∆ ∆ׁ

." ‚ו… ר¿ ַ‰‰ו…
ם  ≈‡ ¿ ∆‰ ם, ּב¿ ‡ּוָי‰ ָל‰∆ ּׁוָב‰ ָ‰ר¿ ¿ּ‰ַ ¿ך ר∆ ∆„ּ  ‡ ֲעבּוָרם ‡∆ ָ̂ , ָמ ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ‡ּוָלם, ָ‰ַרב ַ‰ּמ¿

ָחמּור. ָנם ‰∆ ַלֲעוו…
ן  ƒמ  ָ‰נו… ינּו ל≈ ƒ‰ּל…‡ ָי ∆ׁ ם ָ‰ַרבָ ‰ ‡ו… ּוָ ƒ̂ ם  ַ‚ּ , ּלו… ƒפ ¿ים ּו ƒּופ‚ּ ƒס , ּיו… ƒֲענ ַּ , מו… ו… ּ̂ ר ַל ב∆ ע≈ מ≈
‰ ָ‰ַרע  ∆ַׂמֲע ל ל¿ ָ̃ ¿ׁ ƒּמ‰ַ-ּוַבׁ ¿ ƒּכ , ָכך¿ ר ל¿ ב∆ ע≈ ָפ‰. מ≈ ר≈ ר ַ‰ּט¿ ַׂ יַר ּב¿ ƒכ ּמ¿ ƒרּו מ ב¿ ָּ̂ ∆ׁ ף ָ‰ַרב ס∆ ַ‰ּכ∆

ן: ַ‰ּלָ ל¿ ƒ„ ֲעּׂו ּכ¿ ּיַ ∆ׁ ם ָ‰ַרב ‰ ָל‰∆ ּוָ ƒ̂ ים,  ƒַרּב‰ָ ‡ַָט ל ַ‰ח¿ ∆ׁ
י  ≈ּּוָב   ּיו… ƒס נ≈ ַ‰ּכ¿ י  ≈ּ ּבָ ƒמ ָח„  ∆‡ ל¿   כ∆ ָלל∆ ם  י‰∆ ֲעל≈  , בו… רו… ¿ּ̃ ‰ַ   ו… ּבָ ַּׁ‰ַ מ≈   ּבָ ַׁ ָכל  ּב¿
  ם ַלֲעלו… י‰∆ ‡ ָ‡ָ„ם, ֲעל≈  ָמל≈ ס∆ נ∆ י ַ‰ּכ¿ ר ּב≈ ∆ׁ‡ֲ ָר‰, ּכַ יַ‡ּ‰ַ ו… ƒר ¿̃ ּיּום  ƒם ס ƒע , ו¿ ָרׁו… ¿„ ƒּמ‰ַ
ָמ‰  ל≈ ¿ׁ יר ƒי‡ּו ע ƒט ח¿ ∆‰ ∆ׁ ,ּוׂר ָע ∆ׁ‡ֲ ל  ּכָ ט ‡∆ רו… ט¿ רו… פ¿ ƒם ּב י‰∆ ≈ׂר ַעל ַמֲע ַסּפ≈ יָמ‰ ּול¿ ƒַעל ַ‰ּב
יף  ƒס יָמ‰" – ‰ו… ƒן ַ‰ּב ƒמ  ∆„ ַמֲ‰רּו ָלר∆ ¿ּ ל‡ַ" . ים ּכ…‰ ַרּבו… ƒנ ָׁ ¿ך ∆ׁ מ∆ ים ּב¿ ƒּול‚ּ ƒר ּפ ַׂ יַל ּב¿ ƒכ‡ֲ ּבַ
ם.  כ∆ חּו ּבָ ֻיּט¿ ∆ׁ  נו… ּבו… ל¿ ָ‰ע∆ ים ו¿ ƒרּופ ל ַ‰ח≈  ּכָ עּו ‡∆ מ¿ ƒׁ ָ‰ל ו¿ ָּ̃ ם מּול ַ‰ ָׁ ּו„ מ¿ ƒַמר – "ע‡ָ ָ‰ַרב ו¿

ם"! כ∆ ¿ָר ּפָ ּכַ ƒמ ˜ ל∆ ‰ ח≈ ז∆ , ו¿ ָכך¿ ים ל¿ ƒּוי‡ ם ר¿ ∆ּ‡ַ
ך¿  , ּכָ ס∆ נ∆ י ַ‰ּכ¿ ּב≈ ƒיָ‡‰ מ ƒ̂ ּי¿ ב ּבַ ּכַ ¿ׁ ƒם ל י‰∆ ‰ ֲעל≈ ּלָ ƒפ ¿ּ‰ַ ּיּום ƒם ס ƒע ∆ׁ ,ם ָ‰ַרב י‰∆ יל ֲעל≈ ƒט ≈‰ „ עו…
‰ּו  ‰ ַמ‡ן-„¿ ∆̂ ר¿ ƒם י ƒ‡ ם. ו¿ ∆‰ ּלָ ∆ׁ ‰ָר ּפָ ַ‡ ַ‰ּכַ ָלַמ ס¿ ¿ׁ‰ַ ָליו, ל¿ ַר‚¿ ם ּב¿ י‰∆ ך¿ ֲעל≈ ר… ¿„ ƒי ‡ ≈̂ ל ַ‰ּיו… ּכָ ∆ׁ

ם. ָ„ּ ƒּ̂ ƒָחָ‡‰ מ ל…‡ ּׁום מ¿ ם ל¿ יף ָל‰∆ ƒס ּלו… – יו… ∆ּׁ ƒיף מ ƒס ‰ו… ל¿
ס  מ≈ רו… ם ו¿ יכ∆ ר ֲעל≈ ב≈ ָ‰ל עו… ָּ̃ ‰ַ  ו¿ ים ַעל ָ‰ָ‡ר∆ ƒטּוח ¿ׁ יּו ¿‰ ƒּ ∆ׁ ‰ָע ָׁ ‰ָ ל ‡ו… יף ָ‰ַרב: "ּכָ ƒס ו‰ו…
ל  י ּכָ נ≈ פ¿ ƒָחָט‡נּו ל ∆ׁ ‡ ט¿ ים: "ַעל ח≈ ƒּפּור ƒם ַ‰ּכ ל יו… ∆ׁ 'ּיּ„ּוי ƒו'‰ַ  ל ‡∆ ַמּל≈ ם מ¿ יכ∆ ƒּפ ‰ י∆ ¿‰ ƒם, י כ∆ ¿ ∆‡

."‰ ׁ ַ‰ּז∆ „ו… ָּ̃ ָ‰ל ַ‰ ָּ̃ ‰ַ
  ָרׁו… ¿„ ƒי ַ‰ּמ ≈ּּוָב  ּיו… ƒס נ≈ י ַ‰ּכ¿ ≈ּ ָכל ּבָ רּו ּב¿ ַעב¿ ּיַ ∆ׁ „ים, ַע ƒׁ„ָ ך¿ ח√ ∆ׁ מ∆  ּב¿ ם ַלֲעׂו… י‰∆ ך¿ ֲעל≈ ּכָ

י‡ּו. ƒט ח¡ ∆‰ ‰ָ ב, ‡ו… ָר‡˜ו… ¿̃ יר  ƒע ּב¿ ∆ׁ ים ƒַרּב‰ָ
ים  ƒל ַ‰ַחּי ּכָ ƒיָל‰ מ ƒח ּׁו מ¿ ¿ּ̃ ƒּב ‰ ∆ַׂמֲע ּל¿ ∆ׁ ¿ך  ָ‰ָ‡מּור, ּכָ ס∆ נ∆ י ַ‰ּכ¿ ≈ּ ב ּבָ ּב∆  ס∆ מּו ‡∆ ַסּי¿ ר י¿ ∆ׁ‡ֲ ּכַ
  י‡ּו ‡∆ ƒט ח¿ ∆‰ ∆ׁ ַמן ז¿ ƒים ּב ƒַחּי ָ‰ָי‰ ּבַ ∆ׁ י ƒָכל מ ין, ו¿ ƒמ י ָ‰ַעל¿ ≈ּ ב ַעל ּבָ ַסּב≈  ּול¿ כ∆ ם ָלל∆ י‰∆ יר - ֲעל≈ ƒע ּבָ
יָל‰  ƒח ּנּו מ¿ ּמ∆ ƒמ ׁ ≈ּ̃ ַב רו… ּול¿ ב¿ ƒ̃ „ ַעל  ם - ַלֲעמו… יכ∆ ≈ַׂלל ַמֲע ¿‚ ƒּסּור ּב ƒ‡ ָטַעם ַטַעם ן ו¿ כ≈ ָּ ƒי יר ו¿ ƒע‰ָ
ים  ƒנ ָּׁ‰ַ ים ƒ…ל ¿ׁ ƒָחיּו ּב ∆ׁ ים ƒ ל ַ‰ּמ≈  ּכָ ך¿ ‡∆ רּו ּכָ ַעב¿ ּיַ ∆ׁ „י, ַע ƒכ  ּוב∆ ָמעו… ¿„ ƒָר‰, ּב ַכּפָ יָח‰ ו¿ ƒל ּוס¿

. נו… ָ‰ַ‡ֲחרו…
 , פו… ר≈ ּוט¿   לו… ב≈ נ¿  יַל ƒכ‡ֲ ּסּור  ƒ‡ ַעל  ָעַבר  ו¿ ן  כ≈ ָּ ƒּי ∆ׁ י  ƒמ ל  ּכָ ƒמ יָל‰  ƒח ַ‰ּמ¿   ַׁ ָּ̃ ּבַ ּיּום  ƒס ם  ƒע
ּובו…  ָח„,  ר ‡∆ רו… ¿ּ̂ ƒמ ר  ≈ יו… ם  ּמָ ƒע  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ל…‡  ים.  ƒנ ָׁ  …ל ָׁ   ּבַ  לּו‚ָ ‡ ל¿ ≈̂ ָל  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ם  ƒַני ¿ּׁ‰ַ ַעל
 ' ע≈ -ל¿ ע≈ 'ּמ≈ ƒר מ ≈ ָח„ יו… ם ‡∆ ָמ˜ו… ‰ּו ּב¿ ¿ׁ ƒם. ל…‡ י ָׁ ּיּום ַנפ¿ ƒ̃ עּוָ„‰ ַ‡ַח ל¿ י ס¿ ≈„ ּכ¿ ƒר מ ≈ ל…‡ יו…
ַר˜  ל,  ַ‰חו…   מו… י¿ ָכל  ּב¿ ם  יכ∆ ƒּפ ל  ∆‡ ר  ָׂ ּבָ  ‡ ָיבו… ל…‡  ים.  ƒ‚ַּח ו¿   ו… ּבָ ַּׁ ƒמ  חּו  .ַח‡ַ ָמָמ‰)  (=י¿

ָל‰  נּו ַלי¿ ¿ׁם ּבו… ָי ָמ˜ו… ר. ּב¿ ָׂ ַב ּבָ י חו… ≈„ ‡ י¿ ≈̂  ָל ƒַזי ‰ ַר˜ ּכ¿ ַ‚ם ז∆ ים, ו¿ ƒב ים טו… ƒָימ  ו¿ ו… ּבָ ַׁ ּב¿
 ,‚ ל∆ ∆ׁ ,ם ∆ׁ יר; ‚∆ ƒו‡ֲ ‚ ז∆ י מ∆ ע≈ ¿‚ ƒַלל ּפ ¿‚ ƒם ּב ּׁום ָמ˜ו… בּו ּב¿ ַעּכ¿ ¿ ƒָסף. ל…‡ י ָל‰ נו… נּו ַלי¿ ¿ׁ ƒָח„, ל…‡ י ∆‡



מגלה עמוקות - חייו ופעליו יד
לּו  ּב¿ ַ̃ ¿ּ  ָ„בו… ָם. נ¿ ַר‡ׁו… ן מ≈ ב∆ ∆‡ ∆ׁ  ּכ¿ נּו ַר˜ ַעל ָ‰ָ‡ר∆ ¿ׁ ƒן, י יׁו… ƒרּום. ל ¿̂ ר ל…‡ ַיֲע פו… ָר„ ּוכ¿ ּבָ
ם ַעל  ָכל ַ‰ּיו… ם ָמָחר... ו¿ יו… ם ל¿ יכ∆ י„≈ ƒר ּב ≈ ּוָ ƒּ ‡…רּוָט‰ ל ם, ּופ¿ ו… ַ‰ּיו… ך¿ ‡ו… ר∆ …̂ ם ל¿ יכ∆ י ַחּי≈ ≈„ ַר˜ ּכ¿

. ך¿ ר∆ ∆„ּ‰ַ ‰ ז∆

רּו  ָ‰ל ַוּי…‡מ¿ ָּ̃ ל ַ‰ י ּכָ ינ≈ ע≈ יָמ‰ ל¿ ƒיעו,ּ ַיֲעלּו ַעל ַ‰ּב ƒ‚ָּליו ַי ם ‡≈ ָכל ָמ˜ו… ּב¿ ∆ׁ ,ָר‰ ָ‰ַרב „ ‰ו… עו…
ן: ׁו… ‰ ַ‰ּלָ ז∆ ּב¿

נּו  ַכל¿ ¡‡ ים ‰∆ ƒנ ָּׁ ּבַ   רו… ֲָׂע ך¿  ∆ׁ מ∆ ּב¿ ל.  ָר‡≈ ¿ׂ ƒי י  ע≈ ¿ׁ ּפו… נּו  ֲ‡ַנח¿ ∆ׁ ם  ָלכ∆ ָי„ּוַע  י  ו≈ ¡‰ ל∆ ים.  ƒ„ּו‰ "י¿
ָר‰.  י ּו… ּסּור≈ ƒ‡  ָבבו… י ּור¿ פ≈ ַ‡ל¿ ים ּב¿ ƒַרּב‰ָ  נּו ‡∆ ל¿ ַׁ כ¿ ƒ‰ , ו¿ לו… ב≈  ּונ¿ פו… ר≈ ט¿ ƒב ּב ָר‡˜ו… ¿̃   ּלַ ƒ‰ ¿̃   ∆‡
ינּו  ≈ מו… ¿ׁ ƒנ ַע„  ּב¿ לּו  ּל¿ ּפַ ¿ ƒ‰ ם,  כ∆ ּמ¿ ƒמ  ‡ָָמטּו ּב¿  ,‡ ָ‡ּנָ ּׁוָב‰:  ¿ּ ך¿  ר∆ ∆„ּ ים  ƒׁ ¿̃ ַב מ¿ ָ‡נּו   ‰ ַָּע

ָ‡ָ„ם"! ים ו¿ ƒ̃ לו… ¡‡  ל∆ ‡ו… ט¿ ַ‰ח…

: יָר‰ זו… ƒמ‡ֲ ָבָריו ּבָ ם ּ„¿ ּי≈ ƒַרב ס‰ָ

ל,  ∆‚ ר∆ ּבָ ב  ָר‡˜ו… ¿̃ ƒל ר  ַלֲחז… ם  ∆ּ‡ַ ים  ƒ‡ ַָּׁר  , זו… ˆּוָר‰  ּב¿ ֲ‰‚ּו  נ¿ ƒּ ∆ׁ ים  ƒנ ָׁ  …ל ָׁ ַ‡ַחר  "ל¿  -
ך¿  ר∆ ∆„ּ‰ַ  ם ‡∆ יך¿ ָלכ∆ ƒר ¿„‡ַ י ו¿ ƒל ¿̂ סּו ‡∆ נ¿ ּכָ ƒ‰ – ים ַע„ ָ‡ז ƒי ַחּי ƒן ‰' ל ≈ּ ƒם י ƒ‡ .ם כ∆ ≈ ח… ּפ¿ ¿ׁ ƒם ּומ יכ∆ ≈ָּב ל¿
ב  ָּ כ¿ ƒמ י  ƒמ ˜ו… ‡-מ¿ ַמּל≈ מ¿ ל  ∆̂ ‡ּו ‡≈ ¿̂ מ¿ ƒּ ים –  ƒין ַ‰ַחּי ּב≈  „ עו…  ‰ י∆ ¿‰ ל…‡ ‡∆ ם  ƒ‡ .‰ּ ּבָ יכּו  ƒׁ מ¿ ַּ ר  ∆ׁ‡ֲ

ֲעּׂון"! ַּ ר ∆ׁ‡ֲ  ם ‡∆ ‰ ָלכ∆ ר∆ ּיו… ∆ׁ ,ם כ∆ ָחּום ֲעבּור¿ ָערּוך¿ ו¿

 ָ‰ַרב.  ָר‡ו… ‡ ַ‡ַחר ‰ו… ַמּל≈ „, ל¿ ּיָ ƒּו מ‡ ¿̂ ם ָי ƒַני ¿ּׁ‰ַ

יָרם. ƒע , ל¿ ָל‡ו… ¿ּ‰ַ ע ּסָ ּמַ ƒים מ ƒ̂ ˆּו ים ּור¿ ƒבּור ¿ׁ ,ם ƒַני ¿ּׁ‰ַ בּו ָׁ ,ים ƒנ ָׁ …ל ָׁ  ≈ּ̃ ƒמ

ּלּוי  ƒ‚ּ ּבַ ∆ׁ  ˜ ָעמו… ∆‰ ַזֲעזּוַע  ל¿ ר  ב∆ ע≈ מ≈ יר.  ƒע‰ָ י  ≈ׁ ַ‡נ¿ מ≈ יָל‰  ƒח ַ‰ּמ¿   ַׁ ָּ̃ ּבַ ּׁוָט‰  ּפ¿  ‰ָ ָ‰י¿ ל…‡ 
ל   ּכָ ∆‡ ׁ„ָָח יר מ≈ ƒׁ ַ‰כ¿ ָרׁ ָ‰ָי‰ ל¿ ¿„ ƒם נ ַמן ּכ…‰ ַרב, ּ‚ַ ך¿ ז¿ ∆ׁ מ∆ ים ּב¿ ƒסּור‡ֲ  ַמֲ‡ָכלו… ֲ‡לּו ּב¿ ָ‚ּ ¿ ƒ‰ ∆ׁ
  ∆‡ ירּו, ו¿ ƒׁ כ¿ ƒ‰ – יר ƒׁ ַ‰כ¿ ן ָ‰ָי‰ ל¿ ָּ ƒּנ ּ∆ׁ ‰ַמ  ים; ‡∆ ƒפ ר≈ ט¿ ƒל ‰ ָּכּו ַע ָ‰פ¿ ∆ׁ יר ƒע ּבָ ∆ׁ ים ƒח ּבָ ט¿ ƒּמ‰ַ
ַלל  ּ כ¿ ƒי ל ƒנ מו… ˜ ַ‰ּמָ ז∆ ַ‰ּנ≈ ∆ׁ ¿ך  ָחָ„ׁ, ּכָ ּכ… ר¿ ƒל יף ו¿ ƒל ַ‰ח¿ יך¿ ָ‰ָי‰ ל¿ ƒר ָ̂ יר –  ƒׁ ַ‰כ¿ ן ל¿ ָּ ƒּל…‡ ָ‰ָי‰ נ ∆ ּׁ ‰ַמ

ם. ≈‡ ¿ ∆‰ ים – ּב¿ ƒב ָּ̂ ַּ̃ ַעס ַעל זּו‚ ַ‰ ַ‰ּכַ ל, ו¿ „ו… יר ָ‰ָי‰ ּ‚ָ ƒי ָ‰ע ב≈ ¿ׁ ּו…

ים  ƒ̃ י ƒ„ּ ַּ̂ ∆ׁ ,ים ƒמּור ּׁוָב‰ ּ‚¿ ¿ּ י ַבֲעל≈ ים ּכ¿ ƒיל ƒ‚ ם ָ‰ר¿ י‰∆ ַחּי≈ ם ל¿ ƒַני ¿ּׁ‰ַ בּו ָׁ ,ים ƒנ ָׁ …ל ָׁ ַחר‡ַ
ָם. ָ̂ י ƒח מ¿ ƒים ּב ƒ„ מ¿ יָנם עו… ים ‡≈ ƒמּור ¿‚ּ

ּׁוָב‰  ¿ּ‰ַ ¿ך ר∆ ∆„ּ  לּו ‡∆ ּב¿ ַ̃ ם י¿ ƒַמי ָּׁ ם ּבַ ם ּ‚ַ ƒ‡‰ַ :‡ּו‰ נּוָחָם, ו¿  מ¿ י„ ‡∆ ƒר ט¿ ƒ‰ „ ָח„ עו… ָבר ‡∆ ָ„ּ
ם  ∆‰ מ≈  ָׁר ¿„ ƒנ ם?! ‡ּוַלי  ָׁ ם  ƒַמי ָׁ י  ≈ׁ נ¿ עו… מ≈ לּו  ּב¿ ס¿ ƒי ּל…‡  ∆ׁ ך¿  ּכָ  , ∆̃ ּפ∆ ַמס¿ ּכ¿ ָ‰ַרב  ם  ָל‰∆ ָר‰  ‰ו… ∆ׁ

 ָ‰ַרב? ַ„ּ ֻ̃ פ¿ ƒּו ּבָׂע ∆ׁ ‰ַמ י ּב¿ ין ּ„≈ ‰ּו? ‡ּוַלי ‡≈ ∆ַּׁמ „ עו…

ּׁוָב‰  ¿ּ י ּבַ ַ„ּ ∆ׁ םָ ַע ‡ו… נ≈ כ¿ ַׁ י ל¿ ≈„ כ¿ ƒּב , ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ַעל מ¿ ל ָ‰ַרב ּבַ יעּו ‡∆ ƒ‚ּ ƒ‰ ‰ ׁ ז∆ ַׁם ֲח ƒע
 ‰ ז∆ ּב¿ ָ‡ר  ¿ּׁ‰ַ ין  ּב≈ ַב  ּכָ ּבו…  ָחּום,  ב  ָּ כ¿ ƒמ ם  י‰∆ י„≈ ƒּב ָנַן  ָיו. ‰ו‡  ָר‡ו… י ‰ו… ƒּפ ַעל  ָעּׂו  ם  ≈‰ ∆ׁ

ן: ׁו… ַ‰ּלָ

ל ַ‰ֲחמּוָר‰  ָ̃ ¿ׁ ƒּמ‰ַ ּוַבׁ ¿ּ  ם ‡∆ י‰∆ מּו ֲעל≈ ּי¿ ƒ̃ ים ָעּׂו ו¿ ƒים ָ‰ֲ‡מּור ƒב ָּ̂ ַּ̃ י ַ‰ נ≈ ¿ַׁחר ּו‡ַ "... מ≈
ָכל  ּב¿ ים  ƒם ָ‰ֲעˆּומ י‰∆ ֲחָט‡≈ ַלל  ¿‚ ƒּב יָב‰,  ƒׁ ר…‡ׁ ַ‰ּי¿ ו¿ יר  ƒין ָ‰ע ƒ„ּ-י ַ‡ב-ּב≈ ּכ¿ ם  י‰∆ ֲעל≈ י  ƒּ ל¿ ּטַ ƒ‰ ∆ׁ

טומגלה עמוקות - חייו ופעליו
לּו  ּב¿ ַ̃ ך¿ י¿ ‰, ּכָ ל ַמּטָ ∆ׁ ין ƒ„ּ י ב≈ נּו ּב¿ ַבע¿ ָּ̃ ∆ׁ ם ≈ׁ ּכ¿ ∆ׁ ,‰ ז∆ ר ּבָ ז≈ י ּ‚ו… ƒנ נ¿ ƒ‰ ן יָ‰ - ָלכ≈ ∆̃ ּ„ּו ¿̃ ƒ„ יָ‰ ו¿ ָרט∆ ּפ¿

ע..."  ַׁ ָמ‰ ָופ∆ ¿ׁ‡ַ ן ל ָעוו… ּכָ ƒים מ ƒּי ƒ̃ ם נ¿ י ‰≈ ם ֲ‰ר≈ ƒַני ¿ּׁ‰ַ ל ַמֲעָל‰. ו¿ ∆ׁ ין ƒ„ּ י ב≈ ָם ּב¿ ‡ו…

.‰ ּלָ ƒח ¿ּ ‰ּוָבׁ ¿ ƒח ּבַ ּפָ ∆ׁ ‰ ים, ז∆ ƒב ָּ̂ ַּ̃ ָח„ ַ‰ י ‡∆ י„≈ ƒּב „ ַ̃ ָמך¿ ֻ‰פ¿ ס¿ ƒּמ‰ַ

ל…‡  ַמן  ז¿ ַמֲעָל‰  ל  ∆ׁ יָב‰  ƒׁי ƒל  ׁ ≈ּ̃ ּבַ ¿ ƒנ  ,' ַעמּו˜ו…  ‰ ַ‚ּל∆ ַ‰'ּמ¿ ַעל  ּבַ יָר‡,  ƒּפ ַׁ ע  ָנט∆ ָנָן  י  ƒַרּב
ן. ּכ≈ ƒַחר מ‡ַ ך¿ ל¿ ָ‡רו…

ָחָל‰  ּׁוָב‰  ¿ּ‰ַ י  ֲעל≈ ּבַ ים  ƒב ָּ̂ ַּ̃ ‰ַ י  נ≈ ¿ּׁ ƒמ ָח„  ∆‡ ו¿ ם;  י‰∆ ֲעל≈  ‰ ָ̂ פ¿ ָ̃ ָנ‰  ¿̃ ƒּז‰ַ ו¿ ים,  ƒנ ָּׁ‰ַ רּו  ָעב¿
ם  ƒיַני ָ‰ע≈ ף  ל∆ ∆‡ ַעל  ּבַ ָ‡ך¿  ל¿ ַ‰ּמַ ∆ׁ ָ‰ָי‰   ‰ ∆‡ ר¿ ƒנ ו¿ ‰ּוַרע,  ו¿ ָ‰ַלך¿  בו…  ָּ̂ ַמ  . ּבו…  ָימּו ר  ∆ׁ‡ֲ יו…  ָחל¿   ∆‡
ָם  ַ‰ּס¿ ן  ƒּמ ∆ׁ  ,‰ ל∆ ַ‰חו… ∆ׁ ם,  י‰∆ ינ≈ ּב≈ ם  ֻסּכַ ָ‰ָרָע‰.  ּבו…  ַחר¿  ‰ ≈̂ ¿̃ ƒּב ס  ר∆ ∆‡ ל  ∆ׁ  ‰ ּפָ ƒט יל  ƒט ≈‰ ָבר  ּכ¿
 „ ∆‚ ּנ∆ ƒּומ ָעּׂו,  ∆ׁ  ‰‡ָ ל≈ ַ‰מ¿ ּׁוָב‰  ¿ּ‰ַ ַעל  יָ„‰  ƒע ַ‰מ¿ ָ‰ַרב    ר∆ ∆‚ּ ƒ‡  ּמו… ‡∆ ƒע ח  ַּ̃ ƒי ב,  רו… ָ̃ ּב¿  ָימּו
 ׁ ַרח≈ ¿ ƒּנ ∆ׁ   ∆‡ ט  רו… ט¿ רו… פ¿ ƒּב לו…  ר  יַסּפ≈ ƒו ‰ּו  ע≈ ר≈ ל  ∆ׁ   מו… ֲחלו… ּבַ  ‡ בו… ּיָ ∆ׁ ף  ּכַ  יַע ƒ̃ ¿ ƒּב ב  ַחּי≈ ¿ ƒי
 ‰‡ָ ל≈ ּׁוָבָם ַ‰מ¿ ¿ּ ן ָ‡כ≈ ∆ׁ …יחו ƒט ַ‰ב¿ יעו… ּול¿ ƒ‚ּ ַ‰ר¿ י ל¿ ≈„ כ¿ ƒל ַמֲעָל‰, ּב ∆ׁ ין ƒ„ּ‰ַ י ב≈ ם, ּב¿ ƒַמי ָּׁ ּמו… ּבַ ƒע

ם. ƒַמי ָּׁ  ּבַ ל∆ ּב∆ ֻ̃ מ¿

 , ל∆ ∆‚ּ ֻ‚ל¿ ַ‰מ¿ ָ‰ַרב    ר∆ ∆‚ּ ƒ‡  ∆‡ ‡ ָׁי ƒ„ּ ַ̃ ָר‰  ב¿ ַ‰ח∆ י  ≈ׁ ַ‡נ¿ חּו  ¿̃ ָל ָעָפר,  ּב∆  ‰ ּיָ ƒו ¿‚ּ‰ַ  יַנ ƒמ ט¿   ע≈ ּב¿
. ָלמו… י עו… ב≈ ָ‰ַלך¿ ל¿ ַמן ו¿ ט¿ ƒָכך¿ נ ַח, ו¿ נו… ל ַ‰ּמָ ∆ׁ …ינו ƒמ ַי„ י¿ ָנּוָ‰ ּב¿ ּונ¿

ם  יו… ּיּום  ƒס „ ַ‡ַחר  ּיַ ƒמ ן,  ָ‡כ≈ ו¿ מו.  ֲחלו… ּבַ   פו… ַ‰ּמ≈ ָּ ֻׁ  ‡ בו… ּיָ ∆ׁ  ָלנּו ַסב¿ ּב¿  ‰ ּכָ ƒח ף ָ‰ַחי  ָּ ֻּׁ‰ַ
יָר‰  ƒט ם ַ‰ּפ¿ ּיו… ƒָעַבר מ ∆ׁ ל  ּכָ ר לו… ‡∆ ּפ≈ ƒס ב ָ‰ַחי, ו¿ ָ̂ ַּ̃ ל ַ‰ ∆ׁ …מו ֲחלו…  ּבַ ָ‡‰ ַ‰ּמ≈ ר¿ ƒים, נ ƒׁ לו… ¿ּׁ‰ַ

.‰‡ָ ָ‰ל¿ ו¿

 ‰ָ ָ‰י¿ ‰ּו.  ≈‡ ַמר¿ ּב¿ יר  ƒ‡ ≈‰ ו¿ ַמן,  ט¿ ƒנ ם  ∆‰ ּבָ ∆ׁ ן  ָּ ¿ׁ ƒּפ‰ַ י  יכ≈ ƒר ַכ¿ ּכ¿ ים  ƒָבנ ל¿ ים  ƒ„‚ָ ב¿ ƒּב ָ‰ָי‰   ָׁלבּו
.‰ ָלם ַ‰ּז∆ עו… יו ּבָ ַחּיָ ָ‰ ּבו… ּב¿ ּל…‡ ָ‰י¿ ∆ׁ ‰ָו ל¿ ַׁ ין ƒסּוָכ‰ ּבו… מ נ¿

 ‰ ַ‚ּל∆ ַ‰'ּמ¿ ל  ∆ׁ ּו…  ַ„ע¿ ּב¿ ים  ƒב ¿ַּׁח ¿ ƒמ  ‰ ּמָ ּכַ ַע„  ָ‰ַחי,  רו…  ַלֲחב≈ ָטר  פ¿ ƒּנ‰ַ ר  ּפ≈ ƒס ים  ƒַרּב ים  ƒָבר ¿„ּ
ָמָם  ¿ׁ‡ַ ו¿ ָנם  ֲעוו… ָ‰ָי‰  ל  „ו… ָ‚ּ  ‰ ּמָ ּכַ ַע„  ו¿  - ם  ָׁ ָחּׁוב  ‰ּו‡   ‰ ּמָ ּכַ ַע„  ו¿ ם,  ƒַמי ָּׁ ּבַ  ' ַעמּו˜ו…

ּׁוָב‰... ¿ ƒבּו ּב ָׁ ‡ ּלּול≈ ƒ‡

: ך¿ ָרם, ּכָ ¿„ ƒס ֲ‰ָוָיָם ּוכ¿ ים ּכַ ƒָבר ר לו… ּ„¿ ּפ≈ ƒּו‡ ס‰

י  ƒּ ¿ׁ ַּׁנּו ָח ּמ∆ ƒּמ ∆ׁ ט ּפָ ¿ׁ ƒל ַמֲעָל‰, ַלּמ ∆ׁ ין ƒ„ּ‰ַ י ל ּב≈ ים ‡∆ ƒכ‡ָ ל¿ י ַ‰ּמַ ƒ ּוּו ‡ו… ƒי,ל ƒיָר ƒט ם ּפ¿ ƒע
ָע‰  ּבָ ַ‡ר¿ „ּו  ָעמ¿ ם  ָ„ּ ¿‚ נ∆ ּכ¿ ַ‡ך¿  י,  ƒּב ַע  …‚ פ¿ ƒל ּׁו  ¿̃ ƒּב ∆ׁ ָל‰  ַחּבָ י  ֲ‡כ≈ ַמל¿ ים  ƒַרּב ם  י‰∆ ינ≈ ּב≈ ָ‰יּו   . ך¿ ּכָ ל  ּכָ
ט. ּפָ ¿ׁ ƒם ַ‰ּמ ָמ˜ו… י ל¿ ƒ‡ ּבָ ∆ׁ „ע, ַע ַ‚ּ ּפָ ַבל ‡∆ ם ל¿ י‰∆ ָנפ≈ כ¿ ƒכּו ָעַלי ּב כ¿ ּסָ ∆ׁ ,ים ƒר חו… ¿̂   ר≈ ָׁ -י ֲ‡כ≈ ַמל¿

ים  ƒב ַ‰ּטו… י  ≈ַׂמֲע ל  ּכָ ר  ∆ׁ‡ֲ ּכַ ט,  ט∆ ר∆ ּוב¿ יל  ƒח ּב¿ י  ƒּ ָעַמ„¿  ,ׁ ≈‡- ל∆ כ∆ ׁ-‡ו… ≈‡ ם  ָמ˜ו… ּב¿ ם,  ָׁ
ים  ƒֲׂע ַ‰ּמַ ַעל  ַער  ַּ̂ ‰ַ ַסר.  ח¿ נ∆ ל…‡  ָבר  ָ„ּ  ,‰ ז∆ ַ‡ַחר   ‰ ז∆ ּב¿ ים  ƒ‡ָר ¿̃ ƒנ ָ‰יּו  י  ƒ„ּ ל¿ ָעַלי-ח∆ ים  ƒָרע‰ָ ו¿
ין  ≈‡ ים ָ‰יּו ל¿ ƒב ּטו… ֲ‡ָו‰ ּבַ ַ‚ּ‰ַ ָח‰ ו¿ מ¿ ƒּׂ‰ַ ,‡…ז  ֻעּמַ ל. ּול¿ „ו… ם ָ‰ָי‰ ּכ…‰ ּ‚ָ ∆‰ ‰ מ≈ ָּׁבּו‰ַ ים ו¿ ƒָרע‰ָ
י.  ƒָרָע י ‡ו… ל¿ ƒָב טו… י„ ל¿ ƒע‰ָ ‡ ל¿ ם, ּבָ מ≈ ַח, ‡ו… ּ„ו… מ≈ ר ַחי ˆו… ַ„ּב≈ ּמ¿ ƒו… - מ ב ‡ו… ב≈ ל ַ‰ּסו… עּור. ּכָ ƒׁ

ל ַמֲעָל‰. ∆ׁ ין ƒ„ּ‰ַ י י ּב≈ ינ≈ ע≈ ַלט מ≈ מ¿ ƒָבר ל…‡ נ ָ„ּ



מגלה עמוקות - חייו ופעליו יד
לּו  ּב¿ ַ̃ ¿ּ  ָ„בו… ָם. נ¿ ַר‡ׁו… ן מ≈ ב∆ ∆‡ ∆ׁ  ּכ¿ נּו ַר˜ ַעל ָ‰ָ‡ר∆ ¿ׁ ƒן, י יׁו… ƒרּום. ל ¿̂ ר ל…‡ ַיֲע פו… ָר„ ּוכ¿ ּבָ
ם ַעל  ָכל ַ‰ּיו… ם ָמָחר... ו¿ יו… ם ל¿ יכ∆ י„≈ ƒר ּב ≈ ּוָ ƒּ ‡…רּוָט‰ ל ם, ּופ¿ ו… ַ‰ּיו… ך¿ ‡ו… ר∆ …̂ ם ל¿ יכ∆ י ַחּי≈ ≈„ ַר˜ ּכ¿

. ך¿ ר∆ ∆„ּ‰ַ ‰ ז∆

רּו  ָ‰ל ַוּי…‡מ¿ ָּ̃ ל ַ‰ י ּכָ ינ≈ ע≈ יָמ‰ ל¿ ƒיעו,ּ ַיֲעלּו ַעל ַ‰ּב ƒ‚ָּליו ַי ם ‡≈ ָכל ָמ˜ו… ּב¿ ∆ׁ ,ָר‰ ָ‰ַרב „ ‰ו… עו…
ן: ׁו… ‰ ַ‰ּלָ ז∆ ּב¿

נּו  ַכל¿ ¡‡ ים ‰∆ ƒנ ָּׁ ּבַ   רו… ֲָׂע ך¿  ∆ׁ מ∆ ּב¿ ל.  ָר‡≈ ¿ׂ ƒי י  ע≈ ¿ׁ ּפו… נּו  ֲ‡ַנח¿ ∆ׁ ם  ָלכ∆ ָי„ּוַע  י  ו≈ ¡‰ ל∆ ים.  ƒ„ּו‰ "י¿
ָר‰.  י ּו… ּסּור≈ ƒ‡  ָבבו… י ּור¿ פ≈ ַ‡ל¿ ים ּב¿ ƒַרּב‰ָ  נּו ‡∆ ל¿ ַׁ כ¿ ƒ‰ , ו¿ לו… ב≈  ּונ¿ פו… ר≈ ט¿ ƒב ּב ָר‡˜ו… ¿̃   ּלַ ƒ‰ ¿̃   ∆‡
ינּו  ≈ מו… ¿ׁ ƒנ ַע„  ּב¿ לּו  ּל¿ ּפַ ¿ ƒ‰ ם,  כ∆ ּמ¿ ƒמ  ‡ָָמטּו ּב¿  ,‡ ָ‡ּנָ ּׁוָב‰:  ¿ּ ך¿  ר∆ ∆„ּ ים  ƒׁ ¿̃ ַב מ¿ ָ‡נּו   ‰ ַָּע

ָ‡ָ„ם"! ים ו¿ ƒ̃ לו… ¡‡  ל∆ ‡ו… ט¿ ַ‰ח…

: יָר‰ זו… ƒמ‡ֲ ָבָריו ּבָ ם ּ„¿ ּי≈ ƒַרב ס‰ָ

ל,  ∆‚ ר∆ ּבָ ב  ָר‡˜ו… ¿̃ ƒל ר  ַלֲחז… ם  ∆ּ‡ַ ים  ƒ‡ ַָּׁר  , זו… ˆּוָר‰  ּב¿ ֲ‰‚ּו  נ¿ ƒּ ∆ׁ ים  ƒנ ָׁ  …ל ָׁ ַ‡ַחר  "ל¿  -
ך¿  ר∆ ∆„ּ‰ַ  ם ‡∆ יך¿ ָלכ∆ ƒר ¿„‡ַ י ו¿ ƒל ¿̂ סּו ‡∆ נ¿ ּכָ ƒ‰ – ים ַע„ ָ‡ז ƒי ַחּי ƒן ‰' ל ≈ּ ƒם י ƒ‡ .ם כ∆ ≈ ח… ּפ¿ ¿ׁ ƒם ּומ יכ∆ ≈ָּב ל¿
ב  ָּ כ¿ ƒמ י  ƒמ ˜ו… ‡-מ¿ ַמּל≈ מ¿ ל  ∆̂ ‡ּו ‡≈ ¿̂ מ¿ ƒּ ים –  ƒין ַ‰ַחּי ּב≈  „ עו…  ‰ י∆ ¿‰ ל…‡ ‡∆ ם  ƒ‡ .‰ּ ּבָ יכּו  ƒׁ מ¿ ַּ ר  ∆ׁ‡ֲ

ֲעּׂון"! ַּ ר ∆ׁ‡ֲ  ם ‡∆ ‰ ָלכ∆ ר∆ ּיו… ∆ׁ ,ם כ∆ ָחּום ֲעבּור¿ ָערּוך¿ ו¿

 ָ‰ַרב.  ָר‡ו… ‡ ַ‡ַחר ‰ו… ַמּל≈ „, ל¿ ּיָ ƒּו מ‡ ¿̂ ם ָי ƒַני ¿ּׁ‰ַ

יָרם. ƒע , ל¿ ָל‡ו… ¿ּ‰ַ ע ּסָ ּמַ ƒים מ ƒ̂ ˆּו ים ּור¿ ƒבּור ¿ׁ ,ם ƒַני ¿ּׁ‰ַ בּו ָׁ ,ים ƒנ ָׁ …ל ָׁ  ≈ּ̃ ƒמ

ּלּוי  ƒ‚ּ ּבַ ∆ׁ  ˜ ָעמו… ∆‰ ַזֲעזּוַע  ל¿ ר  ב∆ ע≈ מ≈ יר.  ƒע‰ָ י  ≈ׁ ַ‡נ¿ מ≈ יָל‰  ƒח ַ‰ּמ¿   ַׁ ָּ̃ ּבַ ּׁוָט‰  ּפ¿  ‰ָ ָ‰י¿ ל…‡ 
ל   ּכָ ∆‡ ׁ„ָָח יר מ≈ ƒׁ ַ‰כ¿ ָרׁ ָ‰ָי‰ ל¿ ¿„ ƒם נ ַמן ּכ…‰ ַרב, ּ‚ַ ך¿ ז¿ ∆ׁ מ∆ ים ּב¿ ƒסּור‡ֲ  ַמֲ‡ָכלו… ֲ‡לּו ּב¿ ָ‚ּ ¿ ƒ‰ ∆ׁ
  ∆‡ ירּו, ו¿ ƒׁ כ¿ ƒ‰ – יר ƒׁ ַ‰כ¿ ן ָ‰ָי‰ ל¿ ָּ ƒּנ ּ∆ׁ ‰ַמ  ים; ‡∆ ƒפ ר≈ ט¿ ƒל ‰ ָּכּו ַע ָ‰פ¿ ∆ׁ יר ƒע ּבָ ∆ׁ ים ƒח ּבָ ט¿ ƒּמ‰ַ
ַלל  ּ כ¿ ƒי ל ƒנ מו… ˜ ַ‰ּמָ ז∆ ַ‰ּנ≈ ∆ׁ ¿ך  ָחָ„ׁ, ּכָ ּכ… ר¿ ƒל יף ו¿ ƒל ַ‰ח¿ יך¿ ָ‰ָי‰ ל¿ ƒר ָ̂ יר –  ƒׁ ַ‰כ¿ ן ל¿ ָּ ƒּל…‡ ָ‰ָי‰ נ ∆ ּׁ ‰ַמ

ם. ≈‡ ¿ ∆‰ ים – ּב¿ ƒב ָּ̂ ַּ̃ ַעס ַעל זּו‚ ַ‰ ַ‰ּכַ ל, ו¿ „ו… יר ָ‰ָי‰ ּ‚ָ ƒי ָ‰ע ב≈ ¿ׁ ּו…

ים  ƒ̃ י ƒ„ּ ַּ̂ ∆ׁ ,ים ƒמּור ּׁוָב‰ ּ‚¿ ¿ּ י ַבֲעל≈ ים ּכ¿ ƒיל ƒ‚ ם ָ‰ר¿ י‰∆ ַחּי≈ ם ל¿ ƒַני ¿ּׁ‰ַ בּו ָׁ ,ים ƒנ ָׁ …ל ָׁ ַחר‡ַ
ָם. ָ̂ י ƒח מ¿ ƒים ּב ƒ„ מ¿ יָנם עו… ים ‡≈ ƒמּור ¿‚ּ

ּׁוָב‰  ¿ּ‰ַ ¿ך ר∆ ∆„ּ  לּו ‡∆ ּב¿ ַ̃ ם י¿ ƒַמי ָּׁ ם ּבַ ם ּ‚ַ ƒ‡‰ַ :‡ּו‰ נּוָחָם, ו¿  מ¿ י„ ‡∆ ƒר ט¿ ƒ‰ „ ָח„ עו… ָבר ‡∆ ָ„ּ
ם  ∆‰ מ≈  ָׁר ¿„ ƒנ ם?! ‡ּוַלי  ָׁ ם  ƒַמי ָׁ י  ≈ׁ נ¿ עו… מ≈ לּו  ּב¿ ס¿ ƒי ּל…‡  ∆ׁ ך¿  ּכָ  , ∆̃ ּפ∆ ַמס¿ ּכ¿ ָ‰ַרב  ם  ָל‰∆ ָר‰  ‰ו… ∆ׁ

 ָ‰ַרב? ַ„ּ ֻ̃ פ¿ ƒּו ּבָׂע ∆ׁ ‰ַמ י ּב¿ ין ּ„≈ ‰ּו? ‡ּוַלי ‡≈ ∆ַּׁמ „ עו…

ּׁוָב‰  ¿ּ י ּבַ ַ„ּ ∆ׁ םָ ַע ‡ו… נ≈ כ¿ ַׁ י ל¿ ≈„ כ¿ ƒּב , ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ַעל מ¿ ל ָ‰ַרב ּבַ יעּו ‡∆ ƒ‚ּ ƒ‰ ‰ ׁ ז∆ ַׁם ֲח ƒע
 ‰ ז∆ ּב¿ ָ‡ר  ¿ּׁ‰ַ ין  ּב≈ ַב  ּכָ ּבו…  ָחּום,  ב  ָּ כ¿ ƒמ ם  י‰∆ י„≈ ƒּב ָנַן  ָיו. ‰ו‡  ָר‡ו… י ‰ו… ƒּפ ַעל  ָעּׂו  ם  ≈‰ ∆ׁ

ן: ׁו… ַ‰ּלָ

ל ַ‰ֲחמּוָר‰  ָ̃ ¿ׁ ƒּמ‰ַ ּוַבׁ ¿ּ  ם ‡∆ י‰∆ מּו ֲעל≈ ּי¿ ƒ̃ ים ָעּׂו ו¿ ƒים ָ‰ֲ‡מּור ƒב ָּ̂ ַּ̃ י ַ‰ נ≈ ¿ַׁחר ּו‡ַ "... מ≈
ָכל  ּב¿ ים  ƒם ָ‰ֲעˆּומ י‰∆ ֲחָט‡≈ ַלל  ¿‚ ƒּב יָב‰,  ƒׁ ר…‡ׁ ַ‰ּי¿ ו¿ יר  ƒין ָ‰ע ƒ„ּ-י ַ‡ב-ּב≈ ּכ¿ ם  י‰∆ ֲעל≈ י  ƒּ ל¿ ּטַ ƒ‰ ∆ׁ

טומגלה עמוקות - חייו ופעליו
לּו  ּב¿ ַ̃ ך¿ י¿ ‰, ּכָ ל ַמּטָ ∆ׁ ין ƒ„ּ י ב≈ נּו ּב¿ ַבע¿ ָּ̃ ∆ׁ ם ≈ׁ ּכ¿ ∆ׁ ,‰ ז∆ ר ּבָ ז≈ י ּ‚ו… ƒנ נ¿ ƒ‰ ן יָ‰ - ָלכ≈ ∆̃ ּ„ּו ¿̃ ƒ„ יָ‰ ו¿ ָרט∆ ּפ¿

ע..."  ַׁ ָמ‰ ָופ∆ ¿ׁ‡ַ ן ל ָעוו… ּכָ ƒים מ ƒּי ƒ̃ ם נ¿ י ‰≈ ם ֲ‰ר≈ ƒַני ¿ּׁ‰ַ ל ַמֲעָל‰. ו¿ ∆ׁ ין ƒ„ּ י ב≈ ָם ּב¿ ‡ו…

.‰ ּלָ ƒח ¿ּ ‰ּוָבׁ ¿ ƒח ּבַ ּפָ ∆ׁ ‰ ים, ז∆ ƒב ָּ̂ ַּ̃ ָח„ ַ‰ י ‡∆ י„≈ ƒּב „ ַ̃ ָמך¿ ֻ‰פ¿ ס¿ ƒּמ‰ַ

ל…‡  ַמן  ז¿ ַמֲעָל‰  ל  ∆ׁ יָב‰  ƒׁי ƒל  ׁ ≈ּ̃ ּבַ ¿ ƒנ  ,' ַעמּו˜ו…  ‰ ַ‚ּל∆ ַ‰'ּמ¿ ַעל  ּבַ יָר‡,  ƒּפ ַׁ ע  ָנט∆ ָנָן  י  ƒַרּב
ן. ּכ≈ ƒַחר מ‡ַ ך¿ ל¿ ָ‡רו…

ָחָל‰  ּׁוָב‰  ¿ּ‰ַ י  ֲעל≈ ּבַ ים  ƒב ָּ̂ ַּ̃ ‰ַ י  נ≈ ¿ּׁ ƒמ ָח„  ∆‡ ו¿ ם;  י‰∆ ֲעל≈  ‰ ָ̂ פ¿ ָ̃ ָנ‰  ¿̃ ƒּז‰ַ ו¿ ים,  ƒנ ָּׁ‰ַ רּו  ָעב¿
ם  ƒיַני ָ‰ע≈ ף  ל∆ ∆‡ ַעל  ּבַ ָ‡ך¿  ל¿ ַ‰ּמַ ∆ׁ ָ‰ָי‰   ‰ ∆‡ ר¿ ƒנ ו¿ ‰ּוַרע,  ו¿ ָ‰ַלך¿  בו…  ָּ̂ ַמ  . ּבו…  ָימּו ר  ∆ׁ‡ֲ יו…  ָחל¿   ∆‡
ָם  ַ‰ּס¿ ן  ƒּמ ∆ׁ  ,‰ ל∆ ַ‰חו… ∆ׁ ם,  י‰∆ ינ≈ ּב≈ ם  ֻסּכַ ָ‰ָרָע‰.  ּבו…  ַחר¿  ‰ ≈̂ ¿̃ ƒּב ס  ר∆ ∆‡ ל  ∆ׁ  ‰ ּפָ ƒט יל  ƒט ≈‰ ָבר  ּכ¿
 „ ∆‚ ּנ∆ ƒּומ ָעּׂו,  ∆ׁ  ‰‡ָ ל≈ ַ‰מ¿ ּׁוָב‰  ¿ּ‰ַ ַעל  יָ„‰  ƒע ַ‰מ¿ ָ‰ַרב    ר∆ ∆‚ּ ƒ‡  ּמו… ‡∆ ƒע ח  ַּ̃ ƒי ב,  רו… ָ̃ ּב¿  ָימּו
 ׁ ַרח≈ ¿ ƒּנ ∆ׁ   ∆‡ ט  רו… ט¿ רו… פ¿ ƒּב לו…  ר  יַסּפ≈ ƒו ‰ּו  ע≈ ר≈ ל  ∆ׁ   מו… ֲחלו… ּבַ  ‡ בו… ּיָ ∆ׁ ף  ּכַ  יַע ƒ̃ ¿ ƒּב ב  ַחּי≈ ¿ ƒי
 ‰‡ָ ל≈ ּׁוָבָם ַ‰מ¿ ¿ּ ן ָ‡כ≈ ∆ׁ …יחו ƒט ַ‰ב¿ יעו… ּול¿ ƒ‚ּ ַ‰ר¿ י ל¿ ≈„ כ¿ ƒל ַמֲעָל‰, ּב ∆ׁ ין ƒ„ּ‰ַ י ב≈ ם, ּב¿ ƒַמי ָּׁ ּמו… ּבַ ƒע

ם. ƒַמי ָּׁ  ּבַ ל∆ ּב∆ ֻ̃ מ¿

 , ל∆ ∆‚ּ ֻ‚ל¿ ַ‰מ¿ ָ‰ַרב    ר∆ ∆‚ּ ƒ‡  ∆‡ ‡ ָׁי ƒ„ּ ַ̃ ָר‰  ב¿ ַ‰ח∆ י  ≈ׁ ַ‡נ¿ חּו  ¿̃ ָל ָעָפר,  ּב∆  ‰ ּיָ ƒו ¿‚ּ‰ַ  יַנ ƒמ ט¿   ע≈ ּב¿
. ָלמו… י עו… ב≈ ָ‰ַלך¿ ל¿ ַמן ו¿ ט¿ ƒָכך¿ נ ַח, ו¿ נו… ל ַ‰ּמָ ∆ׁ …ינו ƒמ ַי„ י¿ ָנּוָ‰ ּב¿ ּונ¿

ם  יו… ּיּום  ƒס „ ַ‡ַחר  ּיַ ƒמ ן,  ָ‡כ≈ ו¿ מו.  ֲחלו… ּבַ   פו… ַ‰ּמ≈ ָּ ֻׁ  ‡ בו… ּיָ ∆ׁ  ָלנּו ַסב¿ ּב¿  ‰ ּכָ ƒח ף ָ‰ַחי  ָּ ֻּׁ‰ַ
יָר‰  ƒט ם ַ‰ּפ¿ ּיו… ƒָעַבר מ ∆ׁ ל  ּכָ ר לו… ‡∆ ּפ≈ ƒס ב ָ‰ַחי, ו¿ ָ̂ ַּ̃ ל ַ‰ ∆ׁ …מו ֲחלו…  ּבַ ָ‡‰ ַ‰ּמ≈ ר¿ ƒים, נ ƒׁ לו… ¿ּׁ‰ַ

.‰‡ָ ָ‰ל¿ ו¿

 ‰ָ ָ‰י¿ ‰ּו.  ≈‡ ַמר¿ ּב¿ יר  ƒ‡ ≈‰ ו¿ ַמן,  ט¿ ƒנ ם  ∆‰ ּבָ ∆ׁ ן  ָּ ¿ׁ ƒּפ‰ַ י  יכ≈ ƒר ַכ¿ ּכ¿ ים  ƒָבנ ל¿ ים  ƒ„‚ָ ב¿ ƒּב ָ‰ָי‰   ָׁלבּו
.‰ ָלם ַ‰ּז∆ עו… יו ּבָ ַחּיָ ָ‰ ּבו… ּב¿ ּל…‡ ָ‰י¿ ∆ׁ ‰ָו ל¿ ַׁ ין ƒסּוָכ‰ ּבו… מ נ¿

 ‰ ַ‚ּל∆ ַ‰'ּמ¿ ל  ∆ׁ ּו…  ַ„ע¿ ּב¿ ים  ƒב ¿ַּׁח ¿ ƒמ  ‰ ּמָ ּכַ ַע„  ָ‰ַחי,  רו…  ַלֲחב≈ ָטר  פ¿ ƒּנ‰ַ ר  ּפ≈ ƒס ים  ƒַרּב ים  ƒָבר ¿„ּ
ָמָם  ¿ׁ‡ַ ו¿ ָנם  ֲעוו… ָ‰ָי‰  ל  „ו… ָ‚ּ  ‰ ּמָ ּכַ ַע„  ו¿  - ם  ָׁ ָחּׁוב  ‰ּו‡   ‰ ּמָ ּכַ ַע„  ו¿ ם,  ƒַמי ָּׁ ּבַ  ' ַעמּו˜ו…

ּׁוָב‰... ¿ ƒבּו ּב ָׁ ‡ ּלּול≈ ƒ‡

: ך¿ ָרם, ּכָ ¿„ ƒס ֲ‰ָוָיָם ּוכ¿ ים ּכַ ƒָבר ר לו… ּ„¿ ּפ≈ ƒּו‡ ס‰

י  ƒּ ¿ׁ ַּׁנּו ָח ּמ∆ ƒּמ ∆ׁ ט ּפָ ¿ׁ ƒל ַמֲעָל‰, ַלּמ ∆ׁ ין ƒ„ּ‰ַ י ל ּב≈ ים ‡∆ ƒכ‡ָ ל¿ י ַ‰ּמַ ƒ ּוּו ‡ו… ƒי,ל ƒיָר ƒט ם ּפ¿ ƒע
ָע‰  ּבָ ַ‡ר¿ „ּו  ָעמ¿ ם  ָ„ּ ¿‚ נ∆ ּכ¿ ַ‡ך¿  י,  ƒּב ַע  …‚ פ¿ ƒל ּׁו  ¿̃ ƒּב ∆ׁ ָל‰  ַחּבָ י  ֲ‡כ≈ ַמל¿ ים  ƒַרּב ם  י‰∆ ינ≈ ּב≈ ָ‰יּו   . ך¿ ּכָ ל  ּכָ
ט. ּפָ ¿ׁ ƒם ַ‰ּמ ָמ˜ו… י ל¿ ƒ‡ ּבָ ∆ׁ „ע, ַע ַ‚ּ ּפָ ַבל ‡∆ ם ל¿ י‰∆ ָנפ≈ כ¿ ƒכּו ָעַלי ּב כ¿ ּסָ ∆ׁ ,ים ƒר חו… ¿̂   ר≈ ָׁ -י ֲ‡כ≈ ַמל¿

ים  ƒב ַ‰ּטו… י  ≈ַׂמֲע ל  ּכָ ר  ∆ׁ‡ֲ ּכַ ט,  ט∆ ר∆ ּוב¿ יל  ƒח ּב¿ י  ƒּ ָעַמ„¿  ,ׁ ≈‡- ל∆ כ∆ ׁ-‡ו… ≈‡ ם  ָמ˜ו… ּב¿ ם,  ָׁ
ים  ƒֲׂע ַ‰ּמַ ַעל  ַער  ַּ̂ ‰ַ ַסר.  ח¿ נ∆ ל…‡  ָבר  ָ„ּ  ,‰ ז∆ ַ‡ַחר   ‰ ז∆ ּב¿ ים  ƒ‡ָר ¿̃ ƒנ ָ‰יּו  י  ƒ„ּ ל¿ ָעַלי-ח∆ ים  ƒָרע‰ָ ו¿
ין  ≈‡ ים ָ‰יּו ל¿ ƒב ּטו… ֲ‡ָו‰ ּבַ ַ‚ּ‰ַ ָח‰ ו¿ מ¿ ƒּׂ‰ַ ,‡…ז  ֻעּמַ ל. ּול¿ „ו… ם ָ‰ָי‰ ּכ…‰ ּ‚ָ ∆‰ ‰ מ≈ ָּׁבּו‰ַ ים ו¿ ƒָרע‰ָ
י.  ƒָרָע י ‡ו… ל¿ ƒָב טו… י„ ל¿ ƒע‰ָ ‡ ל¿ ם, ּבָ מ≈ ַח, ‡ו… ּ„ו… מ≈ ר ַחי ˆו… ַ„ּב≈ ּמ¿ ƒו… - מ ב ‡ו… ב≈ ל ַ‰ּסו… עּור. ּכָ ƒׁ

ל ַמֲעָל‰. ∆ׁ ין ƒ„ּ‰ַ י י ּב≈ ינ≈ ע≈ ַלט מ≈ מ¿ ƒָבר ל…‡ נ ָ„ּ



מגלה עמוקות - חייו ופעליו טז
ים  ƒַרּב‰ָ  י ‡∆ ƒ‡ ט≈ ח¡ ∆‰ ∆ׁ ¿ך ר ַעל ּכָ ָּ̃ ƒע ין, ּב¿ ƒ„ּ‰ַ י „ ּב≈ ∆‚ נ∆ „ּו ל¿ ָעמ¿ ‡ּו ו¿ ים ּבָ ƒי ָ‰ָרע ַׂל ַמֲע ּכָ
י  נ≈ פ¿ ƒּב „ מ≈ עו… ∆ׁ ָבר ָך ּ„ָ ין ל¿ ≈‡" ∆ׁ ,י ƒָב טו… י ל¿ ƒי ƒָׂע ∆ׁ ‰ּוָבׁ ¿ּ‰ַ י ƒל ‰„ָ „ ָעמ¿ ∆‚ ּנ∆ ƒף. ּומ ∆̂ ∆ּ̃ ‰ַ ‡ ָ̂ ָי

ּׁוָב‰".  ¿ּ‰ַ
ן ַ‡ך¿  ֻרּבָ  ּב¿ ָבנו… י ָ‡ָ„ם, ל¿ נ≈  ּב¿ מו… ָׁ  נ¿ ָבבו… י ּור¿ פ≈ ין ַ‡ל¿ ƒ„ּ‰ַ י ב≈ יַע ּב¿ ƒפ ‰ו… ּלּו ל¿ ח≈ ‡ּוָלם, ָ‡ז ‰≈
 יַל ƒַלל ֲ‡כ ¿‚ ƒמּו ּב ר¿ ¿‚ ƒּנ ∆ׁ ּלּו ≈‡ ‡ ט¿ י ח≈ מ≈ ¿ ƒַעל ּכ  נ∆ נ∆ לו… ¿ ƒמ ָכל ַ‡ַח ן, ו¿ י‰∆ ים ֲעל≈ ƒר חו… ¿ׁ ים ƒמָ ּכ¿
ל  ַ‰ּכ… , ו¿ נו… ¿ׁ ים י∆ ƒּ כ¿ ˜ ַ‰ּמַ ז∆ ן ַ‰ּנ∆ ƒָר‰, ֲעַ„י ָ‰ ָ‰ֲעב≈ ¿ׂ ע∆ ‚ נ∆ ≈‚ ׁו… ם ּב¿ ƒ‡ ם ַ‚ּ ∆ׁ ,ים ƒר ≈ׁ  ל…‡ ּכ¿ ַמֲ‡ָכלו…

ּלּו. ים ‡≈ ƒַׂעל ַמֲע ׁ נ∆ ַרׁ עו… ¿„ ƒנ נּו, ו¿ ּלָ ∆ׁ ַרם ּב¿ ¿‚ ƒנ
ן  ≈‰ ∆ׁ ך¿  ּו… ן,  י‰∆ ≈ בו… ב¿ ƒר ּב¿ יַע  ƒפ ‰ו… ל¿ ּלּו  ח≈ ≈‰  , פו… עו… ו¿   ַחּיו…   מו… ≈‰ ּב¿   מו… ָׁ נ¿  ,„ עו… ו¿  ‡…ז
ּוָנם  ּ̃ ƒּ  ‡ּו ‡∆ ¿̂ מ¿ ƒּלּו ל…‡ י ≈‡  מו… ¿ׁ ƒּנ ∆ׁ , ָכך¿ נּו ל¿ ַרמ¿ ינּו ּ‚ָ ≈ַׂמֲע י ּב¿ ƒָבן, ּכ ָּ̂ ַמ י ּב¿ ƒ  ‡ו… ימו… ƒׁ‡ֲַמ
  עּו„ו… ס¿ ƒֻיָח„ ּב מ¿ ƒים, ּוב ƒ̃ י ƒ„ּ ַ̂ ל  ∆ׁ ָחָנם ל¿ ֻׁ ָר‰ ַעל ָט‰√ ‰ ּוב¿ ָּׁ„ֻ ¿̃ ƒָרן ּב ָׂ יַל ּב¿ ƒיָט‰ ּוַבֲ‡כ ƒח ¿ׁ ƒּב
י  ƒמ ¿ׁ ָלם ַ‰ּ‚ַ ר ָלעו… ˆּו ַלֲחזו… ַ‡ּל¿ ּׁוב י¿ ּון, ו¿ ּ̃ ƒּ ם ין ָל‰∆ ≈‡  לו… ב≈  ּונ¿ יפו… ר≈ ט¿ ים; ּוכ¿ ƒ‚ַּח‰ַ  ו¿ ו… ּבָ ַּׁ‰ַ

. ≈̃ ין  ַער ‡≈ ַ̂ ם  ם ָל‰∆ ר≈ ָבר ַ‰ּ‚ו… ָסף, ּ„ָ ּון נו… ּ̃ ƒ ל¿
ָטר. פ¿ ƒר ַ‰ּנ ּפ≈ ƒי ַרע – ס ƒכ י ָ‰ָי‰ ּב¿ ƒב ָּ̂ ַמ

ָר‡ּו  ∆ּׁ ƒּומ ין.  ƒ„ּ‰ַ  י ּב≈ י  ינ≈ ע≈ ל¿ יָ‰  ƒּ ¿‚ ַּ̂ ƒ‰ ו¿  ,י ƒָמנ ַ‰י¿ י  ƒ„ָי ּב¿ ּוָנ‰  ַ‰ּנ¿  ‰ ּלָ ƒ‚ ּמ¿ ּבַ י  ƒּ ר¿ ּכַ ז¿ ƒנ -ָ‡ז,  ‡ו…
ָבָריו,  ¿„ּ   ∆‡ לּו  ּב¿ ƒ̃  ,' ַעמּו˜ו…  ‰ ַ‚ּל∆ 'מ¿ ַעל  ּבַ ָ‰ַרב  ‰ּו‡  יָ‰  ָעל∆ ָחּום  ∆‰ ∆ׁ ים  ƒנ ּיָ ַ„ּ‰ַ
יָון  י, ּכ≈ ƒינ ƒ„ ‡י ּב¿ י ַזּכַ ƒנ י‡≈ ƒ̂ ‰ו… ין ל¿ ƒ„ּ‰ַ י ב≈ ַלט ּב¿ י, ֻ‰ח¿ ≈ַׂמֲע י ּב¿ ƒּ ַרמ¿ ָ‚ּ ∆ׁ ָעˆּום ∆‰ ˜ ז∆  ַ‰ּנ∆ רו… ַלמ¿ ו¿
ן  ָלכ≈ ו¿ י‡",  ƒ‰ ם  ƒַמי ָּׁ ּבַ ל…‡  ָר‰  "ו… ו¿  ,‰ ַמּטָ ל  ∆ׁ ין  ƒ„ּ  י ּב≈ י  ינ≈ ע≈ ּב¿ ל  ּבָ ֻ̃ מ¿ ינּו  ƒָׂע ∆ׁ ּׁוָב‰  ¿ּ‰ַ ∆ׁ
ים  ƒ̃ י ƒ„ּ ַּ̂ ל ַ‰ י ‡∆ ƒּ ַלח¿ ¿ׁ ƒנ כּו, ו¿ ז¿ ƒל ‡ ָ̂ י ָי ƒינ ƒ„ּ ˜ַס ל ַמֲעָל‰. ּפ¿ ∆ׁ ין ƒ„ּ י ב≈ ם ּב¿ ּׁוָב‰ ּ‚ַ ¿ּ‰ַ  ל∆ ּב∆ ֻ̃ מ¿

יָנ‰. ƒכ ¿ּׁ‰ַ יו ƒּז ƒמ ‰ נ∆ ¡‰ נ∆ ‰ ו¿ ָּב ַע ≈ׁ י יו… ƒם ֲ‡נ ָׁ ,ל ָזָ‰ב ∆ׁ ‰ י ֻחּפָ ƒל ‰ָ ּכ¿ ƒם ח ָׁ ,ן ∆„ ַ‚ן ע≈ ּב¿ ∆ׁ
ָך  ינ¿ ƒ„ ּב¿ ָך  ּמ¿ ƒע  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ַמ‰  ָך,  מ¿ ¿̂ ַע ל¿  ‰ ָּ‡ַ  ‚ ≈‡ ּ„ו… ם  ƒ‡ ו¿ יף:  ƒס ‰ו… ו¿  , ּפּורו… ƒס   ∆‡ ם  ּי≈ ƒס ָטר  פ¿ ƒּנ‰ַ
 ,‰ ּנָ י ‰≈ ƒ‡ ם ּבו… ƒע „ ּיַ ƒן מ ּכ≈ ∆ׁ ; …ׁ ‰ ַלח¿ ּמַ ƒָך מ ין ל¿ ≈‡ ∆ׁ ¿ָלך  ַ‚ּלו… י ל¿ ƒינ ָך, ֲ‰ר≈ ָי„¿ יָנּ‰ ּב¿ ≈‡  ר∆ י‚∆ ƒ‡‰ָ ו¿
י  ƒַלנ ּב¿ ƒ̃ ‰ּו‡  ן, ו¿ יו… ל¿ ן ָ‰ע∆ ∆„ ַ‚ן ע≈ ּב¿ ∆ׁ …מו ˜ו… מ¿ ƒּב ' ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ י ָ‰ַרב ַ‰'ּמ¿ נ≈  ּפ¿ יל ‡∆ ƒּב ¿̃ ‰ַ י ל¿ ƒּ ָ‰ַלכ¿
 י ּב≈ ∆ׁ י  ֲ‰ר≈ ָב‰,  טו… ל¿ ין  ƒ„ּ‰ַ  ‡ ָ̂ ּיָ ∆ׁ יָון  ּכ≈ ∆ׁ י,  ƒל ָ‡ַמר  ַ‡ף  ו¿ י.  ƒ‡ָר ¿̃ ƒל ַמח  ָׂ ו¿   ירו… ƒ‡ מ¿ ים  ƒָפנ ּב¿
י  ֲעל≈ ָ‡ר ּבַ ¿ׁ ל ין ּכָ ָטח ּב≈ ָך ֻמב¿ מ¿ ˜ו… ָך, מ¿ מ¿ יַע יו… ƒ‚ּ‰ַ ָבר. ּוב¿ ָ„ּ ל ַמֲעָל‰ ל…‡ ָיּׁוב ָל„ּון ּבַ ∆ׁ ין ƒ„ּ‰ַ

."„ ים ַלֲעמו… ƒל כו… יָנם י¿ ים ‡≈ ƒמּור ים ּ‚¿ ƒ̃ י ƒ„ּ ַ̂ ילּו " ƒפ‡ֲ ַ‰ּ בו… ָמם ַ‰ּ‚ָ ˜ו… מ¿ ƒּב ∆ׁ ,‰ּוָבׁ ¿ּ‰ַ

פרק ו 

א. "הּוא ֶׁשאֹוְמִרים ָעָליו ֶׁשִּדֵּבר ִאּתֹו ֵאִלָּיהּו ָּפִנים ֶאל ָּפִנים"
 ,‡ ָ̃ ָר‡ ¿̃ ƒּב ים  ƒ̃ י ƒ„ּ ַ̂ י  ר≈ ב¿ ƒ̃ ַעל  יָט"‡  ƒּל ¿ׁ  י ƒנ יז¿ ƒו ƒמ ‡„מו"ר  ָמָרן  כ"˜  ַטח  ַּ ¿ׁ ƒ‰ ∆ׁ ָע‰  ָׁ
ַעל  ּבַ ינו,  ָעל≈ ן  ָי‚≈ כּוו…  ז¿ יָר‡  ƒּפ ַׁ ע  ָנט∆ ָנָן  נּו ָ‰ַרב  ר≈ מו…  ׁ „ו… ָּ̃ ן ַ‰ ‡ו… ל ַ‰ּ‚ָ ∆ׁ ּיּון  ƒּ̂ ַל ם  ַ‚ּ יַע  ƒ‚ּ ƒ‰
ן  ‡ו… יָב‰, ַ‰ּ‚ָ ƒׁ ַּמּוז מ"ח. ר…‡ׁ ַ‰ּי¿ ם י"‡ ּב¿ יו… ", ּב¿ ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ׁ "מ¿ „ו… ָּ̃ ר ַ‰ פ∆ ר ס≈ ַחּב≈ מ¿

יזמגלה עמוקות - חייו ופעליו
יַע  ƒ‚ּ ƒ‰ ∆ׁ ּוכ¿ ָב‰,  ≈ּ̂ ַ‰ּמַ י  ּב≈ ַ‚ּ ַעל  ּוב  ַ‰ּכָ ח  ּסַ ַ‰ּנֻ   ∆‡ י‡  ƒר ¿̃ ƒ‰ יָט"‡,  ƒּל ¿ׁ ר  ט∆ ס¿ נ¿ ר¿ ∆‡ ם  ַנח≈ מ¿ י  ƒַרּב
"ר  מו… ַע ָ‰ַ‡„¿ ֲעז≈ ַ„ּ ז¿ ƒים", נ ƒנ ל ּפָ ים ‡∆ ƒנ ‰ּו ּפָ ּיָ ƒל ּו… ‡≈ ƒ‡ ר ּב≈ ƒ„ּ ∆ׁ ים ָעָליו ƒר מ¿ ‡ו… ∆ׁ ‡ים "‰ּו ƒּל ƒַלּמ
ינו,ּ  ן ָעל≈ כּוו… ָי‚≈ ים" ז¿ ƒי ַחּי ר≈ מ¿ ƒ‡"‰ָ ,ׁ „ו… ָּ̃ נו… ַ‰ ≈̃ ן ז¿ ׁו… רו… ַעל ל¿ ָחז¿ ב, ּב¿ ַל‰≈ ¿ ƒנ ‡…„ ו¿ יָט"‡ מ¿ ƒּל ¿ׁ
ן  כ≈ ן: "ו¿ ׁו… ‰ ַ‰ּלָ ז∆ ‰", ּב¿ ּנָ ƒׁ ‡…ּל ∆ׁ ן ל ַ‡ֲ‰ר… ∆ׁ …חו ב¿ ƒׁ „י ƒ‚ּ‰ַ ָך, „"‰ "ל¿ ¿ ַ‰ֲעלו…  ּב¿ ַָׁפָר ר ּב¿ מ≈ ‡ו… ∆ׁ
ו…  ‡ו… ּב¿ ר  ∆ׁ‡ֲ  , לו… ָ‡ַמר  ו¿ ָליו  ≈‡ ‡ ּבָ ‰ּו  ּיָ ƒל ר ‡≈ ∆ׁ‡ֲ ָמ‰,  ָ„ּ ¿̃ ‰ַ ּבַ  ' ַעמּו˜ו…  ‰ ַ‚ּל∆ 'מ¿ ר  פ∆ ס≈ ּב¿ ינּו  ƒ̂ ָמ

ַמֲעָל‰! "...  ים ל¿ ƒכ‡ָ ם ַמל¿ ַ‚ּ  ע≈ ים ּכָ ƒר מ¿ , ‡ו… ירו… ƒּׁ‰ַ ר מ≈ ‰ּו‡ ‡ו… ∆ׁ ּון‚ּ ƒנ
ַר˜, נ"‰, ַעּמּו„ ע"‚)                          י ּב¿ נ≈ ין", ּב¿ ƒל ע ּפו… ("ַמּסָ

ַמִים ִהְסִּכימּו ֶׁשַּבַעל "ְמַגֶּלה ַעמּוקֹות" ִיְהֶיה ָמִׁשיַח  ב. ִמן ַהּׁשָ
י˜  ƒ„ּ ַּ̂ ‰ַ ָ‰ַרב  מ≈ ַמע  ָּׁ ∆ׁ ר  יּפ≈ ƒס ל,  ¿„ זּונ¿ י  ƒַרּב ‰ל,  ָ̃ י ƒס ƒמ ָ‰ַרב  ∆ׁ ָח„,  ∆‡  ׁי ƒ‡ מ≈ י  ƒּ ַמע¿ ָׁ
 ‰ ∆ׂר ַמֲע ּפ≈ ƒּס ∆ׁ ,ינּו ן ָעל≈ כּוו… ָי‚≈ ָרָכ‰, ז¿ ב¿ ƒי˜ ל ƒ„ּ ַ̂ ר  כ∆ ‡ ז≈ ז¿ על¿ ּב∆ ƒם") מ לו… ָׁ ר ַּׂ‰ַ") ‡ָר ‰ו… נ¿ ƒ„ּ ‡יָנ ƒ̂ ּבו…

ינּו.  ן ָעל≈ כּוו… ָי‚≈ ָרָכ‰, ז¿ ב¿ ƒי˜ ל ƒ„ּ ַ̂ ר  כ∆ " ז≈ ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ַ‰"ּמ¿ מ≈
ים,  ƒל „ו… ים ּ‚¿ ƒ̃ י ƒ„ּ ַ̂ ‰ ָ‰יּו  ר ַ‰ּז∆ ּ„ו… ּבַ ∆ׁ ֲחַמ ‡ מ≈ יַח ָיבו… ƒׁ ּמָ ∆ׁ ם ƒַמי ָּׁ‰ַ ן ƒּוָ„‰ מ˜ רו… ָ‰ָי‰ ּפ¿ „ו… ּב¿

מּוס.  ֲחַמ ַטַעם ּכָ יַח מ≈ ƒָׁמ ‰ י∆ ¿‰ ƒי " ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ַעל "מ¿ ּבַ ∆ׁ ימּו ƒּכ ס¿ ƒ‰ ם ƒַמי ָּׁ‰ַ ן ƒּומ

ן,  יו… ּסָ ƒנ ַיֲעמ…„ ּב¿ יחּו לו… ו¿ ƒם ַיּנ ƒ‡ ˜ַר , ָכך¿ ין ָר‡ּוי ל¿ ר ‡≈ ַ‰ּ„ו… ∆ׁ ,ַמר‡ָ ‚ ו¿ ר≈ ט¿ ַ̃ ָבר ָ‰ָי‰ מ¿ ַעל ּ„ָ ַ‰ּבַ ו¿
ַעל  ‰ּו‡ ַ‰ּבַ ∆ׁ נּו  (ַ‰י¿ ַמ‰ ‰ּו‡  ם  ָל‰∆ ים  ƒָטר פ¿ ƒּנ‰ַ מ≈ ָמ‰  ָׁ נ¿ ּׁום  ו¿ ָ‡ך¿  ַמל¿ ּׁום  י„ּו  ƒ‚ַּי ּל…‡  ∆ׁ ן  פ∆ …‡ ּוב¿

ָבר).  ָ„ּ
ָ‡ך¿  ‰ ּׁום ַמל¿ ּז∆ ƒי„ּו מ ƒ‚ּּל…‡ ַי ∆ׁ ָפָניו ‡ ל¿ ≈̂ רּוז יו… , ּוכ¿ ים לו… ƒּכ ַ‰ס¿ ל ַמֲעָל‰ ל¿ ∆ׁ ין ƒ„ּ י חּו ּב≈ ר¿ ֻ‰כ¿ ו¿

 .ׁ ָענ≈ ׁ י≈ נ∆ י ע… ƒם, ּכ ָמ‰ ָל‰∆ ָׁ ּׁום נ¿ ו¿
 ‡ ָיבו… ּל…‡  ∆ׁ ָל‰,  ַלי¿ ל  ּכָ ּמו…  ƒע  „ מ≈ לו… ‰ּו‡  י  ƒּכ ַיַען  י‡,  ƒב ַ‰ּנָ ‰ּו  ּיָ ƒל ≈‡ י  ƒּכ ָבר,  ַעל-ּ„ָ ַ‰ּבַ ָ‡ַמר  ו¿
לו… ּׁום  ¿̂ ∆‡ ‡ ם ָיבו… ƒ‡ ," ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ַעל "מ¿ ָבר ַלּבַ ּכ¿ ƒי‡ ָ‡ַמר מ ƒב ‰ּו ַ‰ּנָ ּיָ ƒל ים. ‡≈ ƒָימ ‰ ּמָ ָליו ּכַ ≈‡
ָע‰  ָׁ ם ּב¿ י ּ‚ַ ƒּכ , לו… ¿̂ מ…„ ‡∆ ל¿ ƒם ָר‡ּוי ‰ּו‡ ל ƒ‡ יַ„ע ים ל≈ ƒיָמנ ƒּמו… ּוָמַסר לו… ס ƒמ…„ ע ל¿ ƒל ‰ ∆̂ ר¿ ƒי ָ‡ך¿ ו¿ ַמל¿
 ֲחָמ ָ‡‰ ּומ≈ ר¿ ƒי ֲחַמ , מ≈ ל ּבו… ּכ≈ ַּ ס¿ ƒ‰ יָניו ל¿ יּ‰ַ ע≈ ƒּב ּמו… ל…‡ ָ‰ָי‰ ַמ‚¿ ƒע „ מ≈ י‡ ָ‰ָי‰ לו… ƒב ‰ּו ַ‰ּנָ ּיָ ƒל ≈‡ ∆ׁ

ָפָניו. ל ּב¿ ּכ≈ ַּ ס¿ ƒ‰ ‡…ֲעָנָו‰ ל
 ‰ ∆̂ ר¿ ƒּי ∆ׁ לו…  ָ‡ַמר  ו¿ ָרָכ‰,  ב¿ ƒל נו…  רו… כ¿ ƒז  (ׁ„ָָח  י (ַ‰ּב≈ ל‰ב"ח   ‰ ּלָ ƒח ¿ּ  ‡ ּבָ ָ‰ָי‰   ‰ ַ‰ּז∆ ָבר  ּוַבַעל-ּ„ָ
ף".  ס≈ יו…  י ַ‰"ּב≈ ל¿ מו…  ּכ¿ י„" ‰ּו‡  ƒ‚ַּמ" י  ƒּכ  , לו… ¿̂ חּו‰ּו ‡∆ ּל¿ ƒׁ ם  ƒַמי ָּׁ‰ַ ן  ƒמ י  ƒּכ ָל‰,  ּבָ ַ̃ ּמו…  ƒע מ…„  ל¿ ƒל
 . יַח לו… ƒּנ ƒ‰ ָל‰, ו¿ „ו… יך¿ ֲ‰ָכָנ‰ ּ‚¿ ƒר ָ̂  ‰ ָ„ָבר ז∆ י ל¿ ƒים, ּכ ƒָימ ‰ ָׁ לו… ¿ׁ ּו‰ ¿ׁ …ן לו ≈ּ ƒּי ∆ׁ ,ַמר לו… ‰ב"ח‡ָ ו¿
ַטח  ַּ ¿ׁ ƒ‰ו . ים לו… ƒיע ƒ„ ל…‡ ָ‰יּו מו… , ‡ו… ל…‡, ו¿ ָכך¿ ם ָר‡ּוי ל¿ ƒ‡ …יַע לו ƒ„ ‰ו… ל ל¿ ּל≈ ּפַ ¿ ƒב"ח ָ‰ָי‰ מ‰ַ ו¿

 . לו… ¿̂ ַמ„ ‡∆ ל¿ ƒּל…‡ י ∆ׁ …ַמר לו‡ָ ל ‰ב"ח ו¿ ∆ׁ יו ƒב‡ָ ‡ ָל‰ ּבָ י¿ ּלַ . ּבַ יַע לו… ƒ„ ‰ו… ָיו ל¿ י ֲ‡בו… ר≈ ב¿ ƒ̃ ַעל 
 " ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ל ַ‰"ּמ¿ ָ‰ַלך¿ ‡∆ י! ו¿ ƒּנ ּמ∆ ƒמ ‡ ≈̂  , ָ‡ַמר לו… לו… ו¿ ¿̂ ָבר ‡∆ ַעל-ּ„ָ ‡ ַ‰ּבַ ים ּבָ ƒַחר ‚' ָימ‡ַ ל¿
 . לו… ר  ≈̂ מ≈ ָ‰ָי‰  ו¿  ,י ƒַׂמֲע ָל‰  ּבָ ַ̃ ו¿  , י„ו… ƒַוֲע ים,  ƒנ יו… ל¿ ע∆ ין  ƒָרז מ…„  ל¿ ƒל  ‰ ∆̂ רו… ‰ּו‡  ∆ׁ  , לו… ָ‡ַמר  ו¿
ים  ƒיָמנ ƒּס‰ַ מ≈ ָבר,  ּכ¿ ƒמ י‡  ƒב ַ‰ּנָ ‰ּו  ּיָ ƒל ≈‡ לו…  ָ‡ַמר  ∆ׁ ַמ‰  ַכח  ָׁ  ,‰ ַ‰ּז∆  " ַעמּו˜ו…  ‰ ַ‚ּל∆ ַ‰"מ¿ ּוַבַעל 
ין  ƒב ≈‰ ּמּו„  ƒּל‰ַ ך¿  ו… ּב¿  " ַעמּו˜ו…  ‰ ַ‚ּל∆ ַ‰"מ¿ ּוַבַעל   . ּמו… ƒע מ…„  ל¿ ƒל יל  ƒח ¿ַמ ָ‰ָי‰  ו¿  , ו… ‡ו…  ˜ ּ„ו… ב¿ ƒל
‰ּו  ּיָ ƒל ≈‡ לו…  ָ‡ַמר  ר  ∆ׁ‡ֲ ָזַכר  ו¿ ָפָניו.  ּב¿ ל  ּכ≈ ַּ ס¿ ƒ‰ ל¿ יָניו  ע≈ יּ‰ַ  ƒּב ַמ‚¿ ָ‰ָי‰  ו¿  ,‰ ָּׁ„ֻ ¿ּ̃ ‰ַ ן  ƒמ ינו…  ≈‡ ∆ׁ



מגלה עמוקות - חייו ופעליו טז
ים  ƒַרּב‰ָ  י ‡∆ ƒ‡ ט≈ ח¡ ∆‰ ∆ׁ ¿ך ר ַעל ּכָ ָּ̃ ƒע ין, ּב¿ ƒ„ּ‰ַ י „ ּב≈ ∆‚ נ∆ „ּו ל¿ ָעמ¿ ‡ּו ו¿ ים ּבָ ƒי ָ‰ָרע ַׂל ַמֲע ּכָ
י  נ≈ פ¿ ƒּב „ מ≈ עו… ∆ׁ ָבר ָך ּ„ָ ין ל¿ ≈‡" ∆ׁ ,י ƒָב טו… י ל¿ ƒי ƒָׂע ∆ׁ ‰ּוָבׁ ¿ּ‰ַ י ƒל ‰„ָ „ ָעמ¿ ∆‚ ּנ∆ ƒף. ּומ ∆̂ ∆ּ̃ ‰ַ ‡ ָ̂ ָי

ּׁוָב‰".  ¿ּ‰ַ
ן ַ‡ך¿  ֻרּבָ  ּב¿ ָבנו… י ָ‡ָ„ם, ל¿ נ≈  ּב¿ מו… ָׁ  נ¿ ָבבו… י ּור¿ פ≈ ין ַ‡ל¿ ƒ„ּ‰ַ י ב≈ יַע ּב¿ ƒפ ‰ו… ּלּו ל¿ ח≈ ‡ּוָלם, ָ‡ז ‰≈
 יַל ƒַלל ֲ‡כ ¿‚ ƒמּו ּב ר¿ ¿‚ ƒּנ ∆ׁ ּלּו ≈‡ ‡ ט¿ י ח≈ מ≈ ¿ ƒַעל ּכ  נ∆ נ∆ לו… ¿ ƒמ ָכל ַ‡ַח ן, ו¿ י‰∆ ים ֲעל≈ ƒר חו… ¿ׁ ים ƒמָ ּכ¿
ל  ַ‰ּכ… , ו¿ נו… ¿ׁ ים י∆ ƒּ כ¿ ˜ ַ‰ּמַ ז∆ ן ַ‰ּנ∆ ƒָר‰, ֲעַ„י ָ‰ ָ‰ֲעב≈ ¿ׂ ע∆ ‚ נ∆ ≈‚ ׁו… ם ּב¿ ƒ‡ ם ַ‚ּ ∆ׁ ,ים ƒר ≈ׁ  ל…‡ ּכ¿ ַמֲ‡ָכלו…

ּלּו. ים ‡≈ ƒַׂעל ַמֲע ׁ נ∆ ַרׁ עו… ¿„ ƒנ נּו, ו¿ ּלָ ∆ׁ ַרם ּב¿ ¿‚ ƒנ
ן  ≈‰ ∆ׁ ך¿  ּו… ן,  י‰∆ ≈ בו… ב¿ ƒר ּב¿ יַע  ƒפ ‰ו… ל¿ ּלּו  ח≈ ≈‰  , פו… עו… ו¿   ַחּיו…   מו… ≈‰ ּב¿   מו… ָׁ נ¿  ,„ עו… ו¿  ‡…ז
ּוָנם  ּ̃ ƒּ  ‡ּו ‡∆ ¿̂ מ¿ ƒּלּו ל…‡ י ≈‡  מו… ¿ׁ ƒּנ ∆ׁ , ָכך¿ נּו ל¿ ַרמ¿ ינּו ּ‚ָ ≈ַׂמֲע י ּב¿ ƒָבן, ּכ ָּ̂ ַמ י ּב¿ ƒ  ‡ו… ימו… ƒׁ‡ֲַמ
  עּו„ו… ס¿ ƒֻיָח„ ּב מ¿ ƒים, ּוב ƒ̃ י ƒ„ּ ַ̂ ל  ∆ׁ ָחָנם ל¿ ֻׁ ָר‰ ַעל ָט‰√ ‰ ּוב¿ ָּׁ„ֻ ¿̃ ƒָרן ּב ָׂ יַל ּב¿ ƒיָט‰ ּוַבֲ‡כ ƒח ¿ׁ ƒּב
י  ƒמ ¿ׁ ָלם ַ‰ּ‚ַ ר ָלעו… ˆּו ַלֲחזו… ַ‡ּל¿ ּׁוב י¿ ּון, ו¿ ּ̃ ƒּ ם ין ָל‰∆ ≈‡  לו… ב≈  ּונ¿ יפו… ר≈ ט¿ ים; ּוכ¿ ƒ‚ַּח‰ַ  ו¿ ו… ּבָ ַּׁ‰ַ

. ≈̃ ין  ַער ‡≈ ַ̂ ם  ם ָל‰∆ ר≈ ָבר ַ‰ּ‚ו… ָסף, ּ„ָ ּון נו… ּ̃ ƒ ל¿
ָטר. פ¿ ƒר ַ‰ּנ ּפ≈ ƒי ַרע – ס ƒכ י ָ‰ָי‰ ּב¿ ƒב ָּ̂ ַמ

ָר‡ּו  ∆ּׁ ƒּומ ין.  ƒ„ּ‰ַ  י ּב≈ י  ינ≈ ע≈ ל¿ יָ‰  ƒּ ¿‚ ַּ̂ ƒ‰ ו¿  ,י ƒָמנ ַ‰י¿ י  ƒ„ָי ּב¿ ּוָנ‰  ַ‰ּנ¿  ‰ ּלָ ƒ‚ ּמ¿ ּבַ י  ƒּ ר¿ ּכַ ז¿ ƒנ -ָ‡ז,  ‡ו…
ָבָריו,  ¿„ּ   ∆‡ לּו  ּב¿ ƒ̃  ,' ַעמּו˜ו…  ‰ ַ‚ּל∆ 'מ¿ ַעל  ּבַ ָ‰ַרב  ‰ּו‡  יָ‰  ָעל∆ ָחּום  ∆‰ ∆ׁ ים  ƒנ ּיָ ַ„ּ‰ַ
יָון  י, ּכ≈ ƒינ ƒ„ ‡י ּב¿ י ַזּכַ ƒנ י‡≈ ƒ̂ ‰ו… ין ל¿ ƒ„ּ‰ַ י ב≈ ַלט ּב¿ י, ֻ‰ח¿ ≈ַׂמֲע י ּב¿ ƒּ ַרמ¿ ָ‚ּ ∆ׁ ָעˆּום ∆‰ ˜ ז∆  ַ‰ּנ∆ רו… ַלמ¿ ו¿
ן  ָלכ≈ ו¿ י‡",  ƒ‰ ם  ƒַמי ָּׁ ּבַ ל…‡  ָר‰  "ו… ו¿  ,‰ ַמּטָ ל  ∆ׁ ין  ƒ„ּ  י ּב≈ י  ינ≈ ע≈ ּב¿ ל  ּבָ ֻ̃ מ¿ ינּו  ƒָׂע ∆ׁ ּׁוָב‰  ¿ּ‰ַ ∆ׁ
ים  ƒ̃ י ƒ„ּ ַּ̂ ל ַ‰ י ‡∆ ƒּ ַלח¿ ¿ׁ ƒנ כּו, ו¿ ז¿ ƒל ‡ ָ̂ י ָי ƒינ ƒ„ּ ˜ַס ל ַמֲעָל‰. ּפ¿ ∆ׁ ין ƒ„ּ י ב≈ ם ּב¿ ּׁוָב‰ ּ‚ַ ¿ּ‰ַ  ל∆ ּב∆ ֻ̃ מ¿

יָנ‰. ƒכ ¿ּׁ‰ַ יו ƒּז ƒמ ‰ נ∆ ¡‰ נ∆ ‰ ו¿ ָּב ַע ≈ׁ י יו… ƒם ֲ‡נ ָׁ ,ל ָזָ‰ב ∆ׁ ‰ י ֻחּפָ ƒל ‰ָ ּכ¿ ƒם ח ָׁ ,ן ∆„ ַ‚ן ע≈ ּב¿ ∆ׁ
ָך  ינ¿ ƒ„ ּב¿ ָך  ּמ¿ ƒע  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ַמ‰  ָך,  מ¿ ¿̂ ַע ל¿  ‰ ָּ‡ַ  ‚ ≈‡ ּ„ו… ם  ƒ‡ ו¿ יף:  ƒס ‰ו… ו¿  , ּפּורו… ƒס   ∆‡ ם  ּי≈ ƒס ָטר  פ¿ ƒּנ‰ַ
 ,‰ ּנָ י ‰≈ ƒ‡ ם ּבו… ƒע „ ּיַ ƒן מ ּכ≈ ∆ׁ ; …ׁ ‰ ַלח¿ ּמַ ƒָך מ ין ל¿ ≈‡ ∆ׁ ¿ָלך  ַ‚ּלו… י ל¿ ƒינ ָך, ֲ‰ר≈ ָי„¿ יָנּ‰ ּב¿ ≈‡  ר∆ י‚∆ ƒ‡‰ָ ו¿
י  ƒַלנ ּב¿ ƒ̃ ‰ּו‡  ן, ו¿ יו… ל¿ ן ָ‰ע∆ ∆„ ַ‚ן ע≈ ּב¿ ∆ׁ …מו ˜ו… מ¿ ƒּב ' ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ י ָ‰ַרב ַ‰'ּמ¿ נ≈  ּפ¿ יל ‡∆ ƒּב ¿̃ ‰ַ י ל¿ ƒּ ָ‰ַלכ¿
 י ּב≈ ∆ׁ י  ֲ‰ר≈ ָב‰,  טו… ל¿ ין  ƒ„ּ‰ַ  ‡ ָ̂ ּיָ ∆ׁ יָון  ּכ≈ ∆ׁ י,  ƒל ָ‡ַמר  ַ‡ף  ו¿ י.  ƒ‡ָר ¿̃ ƒל ַמח  ָׂ ו¿   ירו… ƒ‡ מ¿ ים  ƒָפנ ּב¿
י  ֲעל≈ ָ‡ר ּבַ ¿ׁ ל ין ּכָ ָטח ּב≈ ָך ֻמב¿ מ¿ ˜ו… ָך, מ¿ מ¿ יַע יו… ƒ‚ּ‰ַ ָבר. ּוב¿ ָ„ּ ל ַמֲעָל‰ ל…‡ ָיּׁוב ָל„ּון ּבַ ∆ׁ ין ƒ„ּ‰ַ

."„ ים ַלֲעמו… ƒל כו… יָנם י¿ ים ‡≈ ƒמּור ים ּ‚¿ ƒ̃ י ƒ„ּ ַ̂ ילּו " ƒפ‡ֲ ַ‰ּ בו… ָמם ַ‰ּ‚ָ ˜ו… מ¿ ƒּב ∆ׁ ,‰ּוָבׁ ¿ּ‰ַ

פרק ו 

א. "הּוא ֶׁשאֹוְמִרים ָעָליו ֶׁשִּדֵּבר ִאּתֹו ֵאִלָּיהּו ָּפִנים ֶאל ָּפִנים"
 ,‡ ָ̃ ָר‡ ¿̃ ƒּב ים  ƒ̃ י ƒ„ּ ַ̂ י  ר≈ ב¿ ƒ̃ ַעל  יָט"‡  ƒּל ¿ׁ  י ƒנ יז¿ ƒו ƒמ ‡„מו"ר  ָמָרן  כ"˜  ַטח  ַּ ¿ׁ ƒ‰ ∆ׁ ָע‰  ָׁ
ַעל  ּבַ ינו,  ָעל≈ ן  ָי‚≈ כּוו…  ז¿ יָר‡  ƒּפ ַׁ ע  ָנט∆ ָנָן  נּו ָ‰ַרב  ר≈ מו…  ׁ „ו… ָּ̃ ן ַ‰ ‡ו… ל ַ‰ּ‚ָ ∆ׁ ּיּון  ƒּ̂ ַל ם  ַ‚ּ יַע  ƒ‚ּ ƒ‰
ן  ‡ו… יָב‰, ַ‰ּ‚ָ ƒׁ ַּמּוז מ"ח. ר…‡ׁ ַ‰ּי¿ ם י"‡ ּב¿ יו… ", ּב¿ ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ׁ "מ¿ „ו… ָּ̃ ר ַ‰ פ∆ ר ס≈ ַחּב≈ מ¿

יזמגלה עמוקות - חייו ופעליו
יַע  ƒ‚ּ ƒ‰ ∆ׁ ּוכ¿ ָב‰,  ≈ּ̂ ַ‰ּמַ י  ּב≈ ַ‚ּ ַעל  ּוב  ַ‰ּכָ ח  ּסַ ַ‰ּנֻ   ∆‡ י‡  ƒר ¿̃ ƒ‰ יָט"‡,  ƒּל ¿ׁ ר  ט∆ ס¿ נ¿ ר¿ ∆‡ ם  ַנח≈ מ¿ י  ƒַרּב
"ר  מו… ַע ָ‰ַ‡„¿ ֲעז≈ ַ„ּ ז¿ ƒים", נ ƒנ ל ּפָ ים ‡∆ ƒנ ‰ּו ּפָ ּיָ ƒל ּו… ‡≈ ƒ‡ ר ּב≈ ƒ„ּ ∆ׁ ים ָעָליו ƒר מ¿ ‡ו… ∆ׁ ‡ים "‰ּו ƒּל ƒַלּמ
ינו,ּ  ן ָעל≈ כּוו… ָי‚≈ ים" ז¿ ƒי ַחּי ר≈ מ¿ ƒ‡"‰ָ ,ׁ „ו… ָּ̃ נו… ַ‰ ≈̃ ן ז¿ ׁו… רו… ַעל ל¿ ָחז¿ ב, ּב¿ ַל‰≈ ¿ ƒנ ‡…„ ו¿ יָט"‡ מ¿ ƒּל ¿ׁ
ן  כ≈ ן: "ו¿ ׁו… ‰ ַ‰ּלָ ז∆ ‰", ּב¿ ּנָ ƒׁ ‡…ּל ∆ׁ ן ל ַ‡ֲ‰ר… ∆ׁ …חו ב¿ ƒׁ „י ƒ‚ּ‰ַ ָך, „"‰ "ל¿ ¿ ַ‰ֲעלו…  ּב¿ ַָׁפָר ר ּב¿ מ≈ ‡ו… ∆ׁ
ו…  ‡ו… ּב¿ ר  ∆ׁ‡ֲ  , לו… ָ‡ַמר  ו¿ ָליו  ≈‡ ‡ ּבָ ‰ּו  ּיָ ƒל ר ‡≈ ∆ׁ‡ֲ ָמ‰,  ָ„ּ ¿̃ ‰ַ ּבַ  ' ַעמּו˜ו…  ‰ ַ‚ּל∆ 'מ¿ ר  פ∆ ס≈ ּב¿ ינּו  ƒ̂ ָמ

ַמֲעָל‰! "...  ים ל¿ ƒכ‡ָ ם ַמל¿ ַ‚ּ  ע≈ ים ּכָ ƒר מ¿ , ‡ו… ירו… ƒּׁ‰ַ ר מ≈ ‰ּו‡ ‡ו… ∆ׁ ּון‚ּ ƒנ
ַר˜, נ"‰, ַעּמּו„ ע"‚)                          י ּב¿ נ≈ ין", ּב¿ ƒל ע ּפו… ("ַמּסָ

ַמִים ִהְסִּכימּו ֶׁשַּבַעל "ְמַגֶּלה ַעמּוקֹות" ִיְהֶיה ָמִׁשיַח  ב. ִמן ַהּׁשָ
י˜  ƒ„ּ ַּ̂ ‰ַ ָ‰ַרב  מ≈ ַמע  ָּׁ ∆ׁ ר  יּפ≈ ƒס ל,  ¿„ זּונ¿ י  ƒַרּב ‰ל,  ָ̃ י ƒס ƒמ ָ‰ַרב  ∆ׁ ָח„,  ∆‡  ׁי ƒ‡ מ≈ י  ƒּ ַמע¿ ָׁ
 ‰ ∆ׂר ַמֲע ּפ≈ ƒּס ∆ׁ ,ינּו ן ָעל≈ כּוו… ָי‚≈ ָרָכ‰, ז¿ ב¿ ƒי˜ ל ƒ„ּ ַ̂ ר  כ∆ ‡ ז≈ ז¿ על¿ ּב∆ ƒם") מ לו… ָׁ ר ַּׂ‰ַ") ‡ָר ‰ו… נ¿ ƒ„ּ ‡יָנ ƒ̂ ּבו…

ינּו.  ן ָעל≈ כּוו… ָי‚≈ ָרָכ‰, ז¿ ב¿ ƒי˜ ל ƒ„ּ ַ̂ ר  כ∆ " ז≈ ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ַ‰"ּמ¿ מ≈
ים,  ƒל „ו… ים ּ‚¿ ƒ̃ י ƒ„ּ ַ̂ ‰ ָ‰יּו  ר ַ‰ּז∆ ּ„ו… ּבַ ∆ׁ ֲחַמ ‡ מ≈ יַח ָיבו… ƒׁ ּמָ ∆ׁ ם ƒַמי ָּׁ‰ַ ן ƒּוָ„‰ מ˜ רו… ָ‰ָי‰ ּפ¿ „ו… ּב¿

מּוס.  ֲחַמ ַטַעם ּכָ יַח מ≈ ƒָׁמ ‰ י∆ ¿‰ ƒי " ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ַעל "מ¿ ּבַ ∆ׁ ימּו ƒּכ ס¿ ƒ‰ ם ƒַמי ָּׁ‰ַ ן ƒּומ

ן,  יו… ּסָ ƒנ ַיֲעמ…„ ּב¿ יחּו לו… ו¿ ƒם ַיּנ ƒ‡ ˜ַר , ָכך¿ ין ָר‡ּוי ל¿ ר ‡≈ ַ‰ּ„ו… ∆ׁ ,ַמר‡ָ ‚ ו¿ ר≈ ט¿ ַ̃ ָבר ָ‰ָי‰ מ¿ ַעל ּ„ָ ַ‰ּבַ ו¿
ַעל  ‰ּו‡ ַ‰ּבַ ∆ׁ נּו  (ַ‰י¿ ַמ‰ ‰ּו‡  ם  ָל‰∆ ים  ƒָטר פ¿ ƒּנ‰ַ מ≈ ָמ‰  ָׁ נ¿ ּׁום  ו¿ ָ‡ך¿  ַמל¿ ּׁום  י„ּו  ƒ‚ַּי ּל…‡  ∆ׁ ן  פ∆ …‡ ּוב¿

ָבר).  ָ„ּ
ָ‡ך¿  ‰ ּׁום ַמל¿ ּז∆ ƒי„ּו מ ƒ‚ּּל…‡ ַי ∆ׁ ָפָניו ‡ ל¿ ≈̂ רּוז יו… , ּוכ¿ ים לו… ƒּכ ַ‰ס¿ ל ַמֲעָל‰ ל¿ ∆ׁ ין ƒ„ּ י חּו ּב≈ ר¿ ֻ‰כ¿ ו¿

 .ׁ ָענ≈ ׁ י≈ נ∆ י ע… ƒם, ּכ ָמ‰ ָל‰∆ ָׁ ּׁום נ¿ ו¿
 ‡ ָיבו… ּל…‡  ∆ׁ ָל‰,  ַלי¿ ל  ּכָ ּמו…  ƒע  „ מ≈ לו… ‰ּו‡  י  ƒּכ ַיַען  י‡,  ƒב ַ‰ּנָ ‰ּו  ּיָ ƒל ≈‡ י  ƒּכ ָבר,  ַעל-ּ„ָ ַ‰ּבַ ָ‡ַמר  ו¿
לו… ּׁום  ¿̂ ∆‡ ‡ ם ָיבו… ƒ‡ ," ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ַעל "מ¿ ָבר ַלּבַ ּכ¿ ƒי‡ ָ‡ַמר מ ƒב ‰ּו ַ‰ּנָ ּיָ ƒל ים. ‡≈ ƒָימ ‰ ּמָ ָליו ּכַ ≈‡
ָע‰  ָׁ ם ּב¿ י ּ‚ַ ƒּכ , לו… ¿̂ מ…„ ‡∆ ל¿ ƒם ָר‡ּוי ‰ּו‡ ל ƒ‡ יַ„ע ים ל≈ ƒיָמנ ƒּמו… ּוָמַסר לו… ס ƒמ…„ ע ל¿ ƒל ‰ ∆̂ ר¿ ƒי ָ‡ך¿ ו¿ ַמל¿
 ֲחָמ ָ‡‰ ּומ≈ ר¿ ƒי ֲחַמ , מ≈ ל ּבו… ּכ≈ ַּ ס¿ ƒ‰ יָניו ל¿ יּ‰ַ ע≈ ƒּב ּמו… ל…‡ ָ‰ָי‰ ַמ‚¿ ƒע „ מ≈ י‡ ָ‰ָי‰ לו… ƒב ‰ּו ַ‰ּנָ ּיָ ƒל ≈‡ ∆ׁ

ָפָניו. ל ּב¿ ּכ≈ ַּ ס¿ ƒ‰ ‡…ֲעָנָו‰ ל
 ‰ ∆̂ ר¿ ƒּי ∆ׁ לו…  ָ‡ַמר  ו¿ ָרָכ‰,  ב¿ ƒל נו…  רו… כ¿ ƒז  (ׁ„ָָח  י (ַ‰ּב≈ ל‰ב"ח   ‰ ּלָ ƒח ¿ּ  ‡ ּבָ ָ‰ָי‰   ‰ ַ‰ּז∆ ָבר  ּוַבַעל-ּ„ָ
ף".  ס≈ יו…  י ַ‰"ּב≈ ל¿ מו…  ּכ¿ י„" ‰ּו‡  ƒ‚ַּמ" י  ƒּכ  , לו… ¿̂ חּו‰ּו ‡∆ ּל¿ ƒׁ ם  ƒַמי ָּׁ‰ַ ן  ƒמ י  ƒּכ ָל‰,  ּבָ ַ̃ ּמו…  ƒע מ…„  ל¿ ƒל
 . יַח לו… ƒּנ ƒ‰ ָל‰, ו¿ „ו… יך¿ ֲ‰ָכָנ‰ ּ‚¿ ƒר ָ̂  ‰ ָ„ָבר ז∆ י ל¿ ƒים, ּכ ƒָימ ‰ ָׁ לו… ¿ׁ ּו‰ ¿ׁ …ן לו ≈ּ ƒּי ∆ׁ ,ַמר לו… ‰ב"ח‡ָ ו¿
ַטח  ַּ ¿ׁ ƒ‰ו . ים לו… ƒיע ƒ„ ל…‡ ָ‰יּו מו… , ‡ו… ל…‡, ו¿ ָכך¿ ם ָר‡ּוי ל¿ ƒ‡ …יַע לו ƒ„ ‰ו… ל ל¿ ּל≈ ּפַ ¿ ƒב"ח ָ‰ָי‰ מ‰ַ ו¿

 . לו… ¿̂ ַמ„ ‡∆ ל¿ ƒּל…‡ י ∆ׁ …ַמר לו‡ָ ל ‰ב"ח ו¿ ∆ׁ יו ƒב‡ָ ‡ ָל‰ ּבָ י¿ ּלַ . ּבַ יַע לו… ƒ„ ‰ו… ָיו ל¿ י ֲ‡בו… ר≈ ב¿ ƒ̃ ַעל 
 " ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ל ַ‰"ּמ¿ ָ‰ַלך¿ ‡∆ י! ו¿ ƒּנ ּמ∆ ƒמ ‡ ≈̂  , ָ‡ַמר לו… לו… ו¿ ¿̂ ָבר ‡∆ ַעל-ּ„ָ ‡ ַ‰ּבַ ים ּבָ ƒַחר ‚' ָימ‡ַ ל¿
 . לו… ר  ≈̂ מ≈ ָ‰ָי‰  ו¿  ,י ƒַׂמֲע ָל‰  ּבָ ַ̃ ו¿  , י„ו… ƒַוֲע ים,  ƒנ יו… ל¿ ע∆ ין  ƒָרז מ…„  ל¿ ƒל  ‰ ∆̂ רו… ‰ּו‡  ∆ׁ  , לו… ָ‡ַמר  ו¿
ים  ƒיָמנ ƒּס‰ַ מ≈ ָבר,  ּכ¿ ƒמ י‡  ƒב ַ‰ּנָ ‰ּו  ּיָ ƒל ≈‡ לו…  ָ‡ַמר  ∆ׁ ַמ‰  ַכח  ָׁ  ,‰ ַ‰ּז∆  " ַעמּו˜ו…  ‰ ַ‚ּל∆ ַ‰"מ¿ ּוַבַעל 
ין  ƒב ≈‰ ּמּו„  ƒּל‰ַ ך¿  ו… ּב¿  " ַעמּו˜ו…  ‰ ַ‚ּל∆ ַ‰"מ¿ ּוַבַעל   . ּמו… ƒע מ…„  ל¿ ƒל יל  ƒח ¿ַמ ָ‰ָי‰  ו¿  , ו… ‡ו…  ˜ ּ„ו… ב¿ ƒל
‰ּו  ּיָ ƒל ≈‡ לו…  ָ‡ַמר  ר  ∆ׁ‡ֲ ָזַכר  ו¿ ָפָניו.  ּב¿ ל  ּכ≈ ַּ ס¿ ƒ‰ ל¿ יָניו  ע≈ יּ‰ַ  ƒּב ַמ‚¿ ָ‰ָי‰  ו¿  ,‰ ָּׁ„ֻ ¿ּ̃ ‰ַ ן  ƒמ ינו…  ≈‡ ∆ׁ
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ינו…  ‰ּו‡ ‡≈ ∆ׁ ים ƒיָמנ ƒּס‰ַ  ∆‡ ‡ ָ̂ , ּוָמ ו… . ּוָבַ„˜ ‡ו… ו… ˜ ‡ו… ּ„ו… ב¿ ƒל ‰ ∆̂ ‰ּו‡ רו… ∆ׁ …ַמר לו‡ָ י‡, ו¿ ƒב ַ‰ּנָ

 . ּמו… ƒמ…„ ע ל¿ ƒל ‰ ָ̂ ל…‡ ָר ‰, ו¿ ָּׁ„ֻ ¿ּ̃ ן ַ‰ ƒמ
 . ּמו… ƒמ…„ ע ל¿ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂ ינו…  ≈‡ ∆ׁ ,‰ָרָכ ב¿ ƒנו… ל רו… כ¿ ƒַמר ‰ט"ז ז‡ָ ל ‰ט"ז, ו¿ ך¿ ָ‰ַלך¿ ‡∆ ַ‡ַחר ּכָ ו¿

וכו'.  ּמו…  ƒע ָמ‰  ּכָ ַ‰ס¿ ּב¿ ָ‰יּו  ָלם  עו… י  ל≈ „ו… ּו‚¿  , מו… ¿ׁ ח  ּמַ ƒי י  ƒב ¿̂ ַי  ּב¿ ַׁ ּ ב¿  ׁ ַלּב≈ ¿ ƒמ ָ‰ָי‰  ך¿  ּכָ ַ‡ַחר 
ל…‡  , ו¿ ּמו… ƒים ע ƒּכ ַ‰ס¿ י ל¿ ≈„ ּׁום ָ‡ָ„ם, ּכ¿ ינו… ָי„ּוַע ל¿ ≈‡ ∆ׁ …ינו ב≈ ינו… ל¿ ּב≈ ∆ׁ ים ƒָבר ל ‰ט"ז ּ„¿ ַלח ‡∆ ָׁ ו¿
ר ַעל  ב≈ עו… ∆ׁ ּו‡ ר¿ ƒם י ƒ‡ ,ם ָ‡ַמר ָל‰∆ , ו¿ ו… ˜ ‡ו… ּ„ו… ב¿ ƒי ָ‡ָ„ם ל נ≈ י ּב¿ נ≈ ¿ׁנו… ּו ַלח לו… ּב¿ ָׁ ‰ ‰ט"ז. ו¿ ָ̂ ָר
י  ר≈ ב¿ ƒ„ּ ַעל  ר  ב≈ עו… ‰ּו‡  ∆ׁ ו…  ‡ו… ים  ƒ‡ רו… ָ‰יּו  ו¿ ‰ּו‡.  ָרן  ¿̃ ַּׁ ∆ׁ עּו  ¿„ י≈ ‰ּו‡,  ∆ׁ ל  ּכָ ים  ƒֲחָכמ י  ר≈ ב¿ ƒ„ּ

ים.  ƒָמע ¿ׁ ƒיָנם נ ם ‡≈ י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ ָרן ‰ּו‡, ו¿ ¿̃ ַּׁ ∆ׁ ים ƒ̃ ֲע ָ‰יּו ˆו… ן, ו¿ ָ„ּ ¿̃ ַר ן ּפ¿ ַׁ ּיָ ∆ׁ ים ƒֲחָכמ
 .‰‡ָ ָ‰ל¿ ‡ן ו¿ ּכָ ƒם מ יל≈ ƒּ̂ ַרך¿ ַי ּבָ ¿ ƒל. ו‰' י ָר‡≈ ¿ׂ ƒַעל י  לו… „ו… ¿‚ּ  רו… ָ̂ ‡ּו  ‰ ּבָ ֲחַמ ז∆ ּומ≈

י.  ƒּ ַמע¿ ָׁ ן‡ ַע„ ּכַ
ם" ≈‡ ר¿ י  נ≈ ר¿ ַ̃ " ַר˜,  ּב¿ י  נ≈ ּב¿ ין  ƒ„ּ  י ּב≈ ַ‡ב  ָרָכ‰,  ב¿ ƒל י˜  ƒ„ּ ַ̂ ר  כ∆ ז≈  י ƒב ינו… ƒַרּב ַכי  ¿„ּ ָמר¿  ‰ י≈ ַ‡ר¿ י  ƒַרּב י˜,  ƒ„ּ ַּ̂ ‰ַ (ָ‰ַרב   

˜ ‡' ַעּמּו„ ע‰) ל∆ ַר˜ נ"‰, ח≈ י ּב¿ נ≈  ּב¿

‡, ‰ּו‡  ָ̃ ָר‡ ¿̃ ƒיר ל ƒע ָ̂ ך¿  ר≈ ‡ ַ‡ב¿ ָח„ ּבָ ם ‡∆ יו… ", ּב¿ ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ַעל "מ¿ ˜ּו ּבַ ּל¿ ַּ ס¿ ƒ‰ ַחר‡ַ ל¿
ן  ‡ו… ל ַ‰ּ‚ָ ∆ׁ רו…  ב¿ ƒ̃  ַב ר¿ ƒ̃ ּב¿ י  ƒּכ ָרָ‡‰  ∆ׁ יָון  ּכ≈ ƒמ יו:  ƒפ ּב¿  ‰ ָׁ ָּ̃ ּבַ ∆ׁ ּכ¿   ָברו… ¿ּ̃ ‰ַ י ּב≈ ‡י  ּבַ ַ‚ּ ל  ָנ‰ ‡∆ ּפָ
 . מו… ¿̂ ‰ זו… ֲעבּור ַע ָ̃ ל¿  ח∆ ּכ… ר¿ ƒּו‡ ל‰  נּוָי‰, ָחפ≈ ר ּפ¿ ב∆ ∆̃   ַ̃ ל¿ ˆּוָי‰ ח∆ " מ¿ ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ַעל "מ¿ ּבַ
ָך ָר‡ּוי  מ¿ ¿̂ ב ַע …ׁ ח¿ ַּ י ƒּכ ‰ ָּ‡ַ י ƒמ" : ר ּבו… ע… ¿‚ ƒל ל ח≈ ≈‰ , ך¿ ר≈ י ָ‰ַ‡ב¿ ר≈ ב¿ ƒ„ּ   ‡י ‡≈ ּבַ ַמע ַ‰ּ‚ַ ָׁ ר ∆ׁ‡ֲ ּכַ
 „ ּבָ כ¿ ƒכּום נ ם ס¿ ּל≈ ַׁ ‰. ‰ּו‡ ָ‰ָי‰ מּוָכן ל¿ ּפָ ר¿ ƒ‰ ‡…ך¿ ל ר≈ ‰?". ‡ּוָלם ָ‰ַ‡ב¿ ז∆ ׁ ּכָ „ו… ָ̃ ם  ָמ˜ו… ב ּב¿ ּכַ ¿ׁ ƒל

ר.  ב∆ ∆ּ̃ ‰ַ  ַׁי ƒכ ֲעבּור ר¿
 יַר ƒמ ¿ׁ  ‡ו… ָ̂ ן ‰ו… ≈‰" : מו… ¿̂ ַע ָ‡ַמר ל¿ ָין, ו¿ נ¿ ƒע ב ּבָ …ׁ ‡י ַלח¿ ּבַ ל ַ‰ּ‚ַ ח≈ ָח„ ‰≈ ם ‡∆ ים. יו… ƒפּו ָימ ָחל¿
 ,‰ ּפָ ֻּ̃ ‰ַ   ∆‡  ‡ ַמּל≈ ל¿ ָפַני  ל¿ יָר‰  ƒ„ נ¿  נּו ּמ¿ ַ„ּ ז¿ ƒ‰  ‰ ּנ≈ ƒ‰ ו¿  ,‰ ָ̃ י ר≈  ‰ ּפָ ֻּ̃ ‰ַ  , ֻרּבו… מ¿   ָברו… ¿ּ̃ ‰ַ  י ּב≈
 ‰ ַ‚ּל∆ ַעל "מ¿ ר ּבַ ב∆ ∆̃ מּוך¿ ל¿ ר ַ‰ּסָ ב∆ ∆ּ̃ ‰ַ  ַׁי ƒכ „ ֲעבּור ר¿ ּבָ כ¿ ƒכּום נ ם ס¿ ּל≈ ַׁ ‰ מּוָכן ל¿ ך¿ ז∆ ר≈ ן ַ‡ב¿ ּכ≈ ∆ׁ
ין  ן ‡≈ ≈̃ ָבר ָז י ּכ¿ ƒנ‡ֲ ∆ׁ יָון ּכ≈ ƒל. מ ר ַ‰ּכ… ֻסּ„ָ ָ‡ז י¿ ף, ו¿ ס∆  ַ‰ּכ∆ ּנּו ‡∆ ּמ∆ ƒל מ ּט… ָליו, ‡∆ ≈‡ ׁ ַ‚ּ ∆‡ ." ַעמּו˜ו…
י  ƒר ֲ‡נ ∆ׁ‡ֲ ים, ּכַ ƒנ ‰ ֲחַסר ‡ו… י∆ ¿‰ ƒי , מו…  ּב…‡ יו… ע≈ ‰, ּב¿ ך¿ ז∆ ר≈ ּלּו ַ‡ב¿ ƒ‡ ים; ו¿ ƒפּור , ָיַמי ס¿ …ׁי ַמ‰ ַלֲח ƒל

 ..." נו… פ¿ ƒי ל ƒל מ ַ„ע ‡∆ ‰ּו‡ ל…‡ י≈ ָלם ו¿ עו… ָבר ּבָ ‰ ּכ¿ י∆ ¿‰ ל…‡ ‡∆
ף  ס∆ ַ‰ּכ∆   ∆‡ ּנּו  ּמ∆ ƒמ ָנַטל   , ך¿ ר≈ ָ‰ַ‡ב¿ ל  ∆‡  ׁ ַ‚ּ ƒנ   ָברו… ¿ּ̃ ‰ַ  י ּב≈ ‡י  ּבַ ַ‚ּ  ,‰ ∆ַׂמֲע ל¿ ָב‰  ָׁ ח¿ ּמַ ƒּומ
ו…  ‡ו… . ּב¿ ך¿ ר≈ ל ָ‰ַ‡ב¿ ∆ׁ …מו ¿ׁ ם ַעל ַׁר ל…‡ ָר ב∆ ∆ּ̃ ‰ַ  ‡", ַ‡ך¿ ‡∆ ָׁי ƒ„ּ ַ̃ ָר‰  ב¿  "ח∆ ּפַ ֻ̃ יסו… ל¿ ƒנ כ¿ ƒ‰ ו¿
  ילּו ‡∆ ƒפ‡ֲ ן  ּכ≈ ∆ׁ ָל‰,  „ו… ¿‚ּ ֲחָרָ„‰  ‡י  ּבַ ַ‚ּ‰ַ ַר„  ח¡ נ∆  . ָלמו… עו…  י ב≈ ל¿ ך¿  ר≈ ָ‰ַ‡ב¿ ַע  פ∆ ל¿  ˜ ּל≈ ַּ ס¿ ƒנ ם  יו…
ים  ƒב רו… ¿̃  ‰ ך¿ ז∆ ר≈ ַ‡ב¿ ין ל¿ ן ‡≈ ‡י: ‰≈ ּבַ ע ַ‰ּ‚ַ ַ‚ּ ר¿ ƒנ ‰ ּיָ ƒנ ¿ׁ ‰ָב ַָׁמֲח ר. ַ‡ך¿ ּב¿ ס… מ¿ ƒמו… ל…‡ ָ‰ָי‰ מּוָכן ל ¿ׁ
  רו… ַמּט¿ בּוָר‰ ָ‰ַלך¿ ל¿ ¿ּ̃ ף ַ‰ ס∆ ּכ∆ ∆ׁ „ ‰, ַמ‰ עו… ∆ֲׂע ל ַ‰ּמַ ּכָ ƒַע מ ≈„ יׁ יו… ƒ‡ ין ן, ‡≈ ם ּכ≈ ƒ‡ ,ים ƒ„י ƒ„י ƒו
ל…‡   ,י ƒ„„ָ ¿̂  ‰ ָ̃ ל¿ ח∆ ּב¿ ך¿  ר≈ ָ‰ַ‡ב¿ ר  ּבַ ¿̃ ƒנ ן  ּכ≈ ַעל  ר  ∆ׁ‡ֲ  .‰ ז∆ ך¿  ר≈ ַ‡ב¿ ל¿ י‡  ƒ‰ ָל‰  „ו… ¿‚ּ  כּו ּוז¿  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂

ו. ַחּיָ מו… ּב¿ ¿̂ ַע ָרַכׁ ל¿ ∆ׁ " ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ַעל "מ¿ ַי„ ּבַ ‰ ל¿ ָ̃ ל¿ ָּ‰ ח∆ ‡ו… ּב¿

יטמגלה עמוקות - חייו ופעליו
 ‰ ָּ‡ַ ‰ ו¿ ָ̃ ס¿ ƒינּו ע ƒׂי ָע ַטֲעָנ‰: ֲ‰ר≈ ָליו ּב¿ ≈‡ ‡ ּבָ ∆ׁ ¿ך ר≈  ָ‰ַ‡ב¿ ‡י ‡∆ ּבַ מו… ָרָ‡‰ ַ‰ּ‚ַ ֲחלו… ָל‰ ּבַ י¿ ּלַ ּבַ
 .„…‡ ‡י מ¿ ּבַ ַר„ ַ‰ּ‚ַ ח¡ ָל‰. נ∆ ל ַמע¿ ∆ׁ ין ƒ„ּ י י ּב≈ נ≈ פ¿ ƒָך ּב ¿ י ‡ו… ƒַע ֲ‡נ ב≈ ן ּו… ָך, ָלכ≈ ¿̃ ל¿  ח∆ ∆‡ ָּ מ¿ ּיַ ƒ̃ ל…‡ 
ם".  י‰∆ יַח ֲעל≈ ƒ‚ּ ¿ׁ‰ַ י ל¿ ƒין ל ≈‡ רּון, ו¿ ַ„ּב≈ ‡ י¿ ו¿ ָׁ  מו… : "ֲחלו… מו… ¿̂ ַע ר ָ‡ַמר ל¿ ∆̃ יר ַ‰ּב… ƒ‡ ≈‰ ∆ּׁ ƒּוָלם, מ‡
ַנס,  כ¿ ƒָלל. נ ַלל ּוכ¿ ּׁוט ּכ¿ ָבר ּפָ ין ַ‰ּ„ָ י ‡≈ ƒָרָ‡‰ ּכ ,ׁ לו… ָׁ ם ו¿ ƒֲעַמי ם ּפַ  ַ‰ֲחלו… נו… ָּׁ ƒ‰ ַחר‡ַ ָרם, ל¿ ּב¿
ָ‡ַמר  יף ו¿ ƒס ‰ו… ‰ ו¿ ∆ֲׂע ל ַ‰ּמַ  ּכָ ר לו… ‡∆ ּפ≈ ƒס ,‡ ָ̃ ָר‡ ¿̃ ƒַרב ּב ן ּכ¿ ≈‰ ƒּכ ∆ׁ ַעל ‰ב"ח ל ָ‰ַרב ּבַ ∆‡ ,‡ יפו… ≈‡
ך¿  ר≈ ‡ ָ‰ַ‡ב¿ י ָיבו… ƒָי‰ ּכ‰ָ „, ו¿ ַפח≈ ¿ּ ַעל ‰ב"ח: "ַ‡ל יבו… ָ‰ַרב ּבַ ƒׁ ≈‰ . ׁו… ַנפ¿ ַע ל¿ ּ‚ו… ‡ ַמר¿ ≈̂ ינו… מו… י ‡≈ ƒּכ
ין  ƒ„ ָר‰, ּב…‡ ל¿ ין ּו… ƒ„  ּב¿ ָך ָחפ≈ ּנ¿ ƒ‰ ם ƒ‡ י‡", ו¿ ƒ‰ ם ƒַמי ָּׁל…‡ ַב" : ר לו… מו… ם, ‡¡ ֲחלו… י ּבַ ƒנ ≈ׁ יָך ָפנ∆ ל¿
ָל‰, ָמַסר  י¿ ם ַ‰ּלַ ֲחלו… ‡י ּבַ ּבַ ל ַ‰ּ‚ַ ך¿ ‡∆ ר≈ ָל‰ ָ‰ַ‡ב¿ ¿‚ ƒר נ ∆ׁ‡ֲ י ָ‰ַרב". ּכַ נ≈ פ¿ ƒי ל ƒנ לו… יך¿ ּפ¿ ƒר‡ֲַ ָר‰ ּב¿ ּו…
ר  ∆ׁ‡ֲַכ , ו¿ ס∆ נ∆ י ַ‰ּכ¿ ב≈ ‰ ּב¿ ָ̂ י ƒח ינּו מ¿ ƒ̃ ¿ ƒ‰ „ ּיָ ƒמ . ָכך¿ ים ל¿ ƒּכ ס¿ ƒ‰ ¿ך ר≈ י ָ‰ַרב. ָ‰ַ‡ב¿ ר≈ ב¿ ƒ„ּ  ∆‡ ‰ּ לו… ַ‰ּלָ
 ‡ ך¿ ּבָ ר≈ י ָ‰ַ‡ב¿ ƒינּו ּכ ƒב ָ‡ז ‰≈ ‰, ו¿ ָ̂ י ƒח י ַ‰מ¿ ר≈ ֲ‡חו… ין ַרַעׁ מ≈ ƒמ עּו ּכ¿ מ¿ ָׁ ,"‰ָר ין ַ‰ּו… ƒ„ּ" ַמן יַע ז¿ ƒ‚ּ ƒ‰
ּפּור.  ƒל ַ‰ּס  ּכָ ך¿ ‡∆ ר≈ ר ָ‰ַ‡ב¿ ּפ≈ ƒז ס‡ָ ָיו, ו¿ ל ַטֲענו…  ּכָ ן ‡∆ ע… ט¿ ƒי י ƒך¿ ּכ ר≈ ל ָ‰ַ‡ב¿ ‰ ָ‰ַרב ‡∆ ּוָ ƒ̂ ין.  ƒ„ַּל
‡י,  ּבַ יב ַ‰ּ‚ַ ƒׁ ≈‰ ," מ∆ יב?" "‡¡ ƒׁ‰ָ ָך ל¿ ׁ ל¿ : "ַמ‰ י≈ ָ‡לו… ¿ׁי ּו‡ ּבַ ל ַ‰ּ‚ַ ָנ‰ ָ‰ַרב ‡∆ ַמר, ּפָ ר ּ‚ָ ∆ׁ‡ֲ ּכַ
ין  ≈‡ ן  ּכ≈ ∆ׁ  ,‰ ז∆ ם  ָמ˜ו… ּב¿ רו…  ב¿ ָ̃ ל¿ י  ƒּ ע¿ ַ„ּ ּב¿ ָעָל‰  ל…‡  ָלם  עו… מ≈ ‡ּוָלם   ,‰ ∆ֲׂע ַ‰ּמַ ּפּור  ƒס ָ‰ָי‰  ך¿  "ּכָ
ַע.  ≈„ י יו… ƒינ ך¿ ‡≈ ר≈ ל ָ‰ַ‡ב¿ ∆ׁ …מו ¿ׁ  ם ‡∆ ַ‚ּ ,„ ". ַמ‰ עו… ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ַעל "מ¿ „ ָ‰ַרב ּבַ בו… י ּכ¿ ƒפ ‰ ל¿ ז∆

י"...  ƒַמר ל ‰ לו… ָ̂ ּל…‡ ָר ∆ׁ ַחר‡ַ מ≈
ָר‡ּוי  ם  ƒ‡ ‰ ∆‡ ר¿ ƒנ ָ‡ז  ו¿ ָך,  מ∆ ¿ׁ ּוַמ‰   ‰ ָּ‡ַ י ƒמ ָלנּו  ר  מו… ָ‡ַמר: ‡¡ ו¿  ‰ ָ̂ י ƒח ר ַ‰מ¿ ב∆ ע≈ ל¿ ָנ‰ ָ‰ַרב  ּפָ
  ∆‡  ַ‚ּלו… ן ל¿ פ∆ ּׁום ‡ו… ים ּב¿ ƒּכ ס¿ ƒ‰ ‡…ך¿ ל ר≈ ". ָ‰ַ‡ב¿ ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ַעל "מ¿ ן ּבַ ‡ו… ַי„ ַ‰ּ‚ָ ב ל¿ ּכַ ¿ׁ ƒָך ל ּנ¿ ƒ‰
ַי„  ך¿ ל¿ ר≈  ָ‰ַ‡ב¿ ר ‡∆ ּבו… ¿̃ ƒים ָ‡נּו ל ƒב ָר‰, ַחּיָ ‡ו… כ¿ ƒַס˜ ָ‰ַרב: "ל . ָ‡ז ּפָ ּמו… ƒמּור ע ָׁ …ַטֲעמו , ו¿ מו… ¿ׁ
ין ָ‡נּו  יָס‡ ‡≈ ƒ‚ּ ¿יָ„ך ƒ‡ , ַ‡ך¿ מ≈ ּפו… ס¿ יַטב ּכַ מ≈ ם ּב¿ ּל≈ ƒׁ …זו ‰ ָ̃ ל¿ ן ַעל ח∆ ּכ≈ ∆ׁ ," ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ַעל "מ¿ ּבַ
 ‰ ך¿ ז∆ ר≈ ַ‡ב¿ ∆ׁ " ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ַעל "מ¿ ן ּבַ ‡ו… ל ַ‰ּ‚ָ ∆ׁ …ו„ בו… י ּכ¿ ƒפ ‰ ל¿ ין ז∆ ‡ּוַלי ‡≈ י ‰ּו‡, ו¿ ƒים מ ƒע ¿„ יו…
ָנ‰  ‰ - ּפָ ָּ‡ַ ", ו¿ ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ַעל "מ¿ ַי„ ּבַ ר ל¿ ב∆ ∆ּ̃ ‰ַ  ח ‡∆ ַּ פ¿ ƒן ָ‡נּו נ ר ַעל ּכ≈ ∆ׁ‡ֲ . ּ„ו… ƒ̂ ב ל¿ ּכַ ¿ׁ ƒי
ל  ∆‡ ַב„  ל¿ ר  ֲעבו… ַּ  ," ַעמּו˜ו…  ‰ ַ‚ּל∆ "מ¿ ַעל  ּבַ ַי„  ל¿ ב  ּכַ ¿ׁ ƒל  ‰ ָּ‡ַ ָר‡ּוי  ם  ƒ‡  - ך¿  ר≈ ָ‰ַ‡ב¿ ל  ∆‡ ָ‰ַרב 

יָך"...  ַחּי∆ יָ ּב¿ ƒנ ָ̃ ר  ∆ׁ‡ֲ ר ב∆ ∆ּ̃ ‰ַ
ך¿  ר≈ ל ָ‰ַ‡ב¿ ∆ׁ …רו ב¿ ƒ̃ ם:  ּבָ ƒּו ל„ ר¿ ח∆  ַוּי∆ ָברו… ¿ּ̃ ‰ַ י ב≈ ‡ּו ל¿ ר ּבָ ∆̃ ם ּב… ƒע ָר ָמח√ . ל¿ ך¿ ים ָעּׂו ּכָ ƒ‡ ּבָ ַ‚ּ‰ַ
ַעל  ָב‰  ≈ּ̂ ַמ ים  ƒ‡ ּבָ ַ‚ּ‰ַ ימּו  ƒ̃ ≈‰ ...‡ ָמל≈  ָ‰ָי‰  ַעמּו˜ו…  ‰ ַ‚ּל∆ ַעל "מ¿ ּבַ ַי„  ל¿ ר  ב∆ ∆ּ̃ ּלּו ַ‰ ƒ‡ ו¿  ,˜ ר≈ ָ‰ָי‰ 
ים,  ƒנ ָׁ ַחר‡ַ ". ל¿ עו… י„ ָעָליו ר≈ ƒי ‰ּו‡, "ָיע ƒע מ„ַ ך¿ ל…‡ נו… ר≈ ַמן ָ‰ַ‡ב¿ ט¿ ƒיָ‰: ּפ…‰ נ בּו ָעל∆ ¿ָכ רו… ו¿ ב¿ ƒ̃

ָב‰.  ≈ּ̂ ַ‰ּמַ ּוב מ≈ ַח˜ ַ‰ּכָ מ¿ ƒנ
ים:  ƒ‡ ים ַ‰ּבָ ƒָבר ¿„ּ‰ַ  יָ‰ ‡∆ טּו ָעל∆ ָחר¿ ר, ו¿ ב∆ ∆ּ̃ ‰ ַעל ַ‰ ָׁ„ָָב‰ ֲח ≈ּ̂ ימּו ַמ ƒ̃ ַנ ˜ˆ"ב ‰≈ ¿ׁ ƒּב

‡נּו ָ̂ ‰ ּפ…‰ ָמ ׁ ַחּיָ פ∆ נ∆ ן ל¿ ּיו… ƒ̂ "
נּו י˜ ָיַ‚ע¿ ƒָלר ‰ּ מ≈ ¿ׁ ַע„ַ ו¿

ים ƒַמּנ ¿ׁ‡ַ בּור ּבָ ָ̃  ‡ ָ̂ מ¿ ƒַיַען נ
ים ƒנ ָׁ ר…ב ָיו מ≈ ו… ָנ‰ ‡ו… ח∆ מ¿ ƒַּו

נּו ן עּוּז≈ ‡ו… עו… ּ‚¿ יּ‰ ר≈ י„ ֲעל≈ ƒ‚ּן ַי ָ‡כ≈
נּו כ≈ ׁ¿יּ‰ַ ָח ƒ‚ּּוַמ  ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ מ¿

 ר∆ ∆‡ פ¿ ƒּ ם ≈ׁ ָ„ּ‰ ּב¿ בו… י ַרב ּכ¿ ƒּכ
 ר∆ ּכ∆ ַמז¿ ים ל¿ ƒר ר ּ„ו… „ו… ר ּב¿ ≈‡ ָ ּׁ ƒ‰ ל¿

יבּו ƒׁ ם ‰≈ ּבָ ƒל ל ∆‡ ‡…ז ‡ ָׁי ƒ„ּ ַ̃ ָר‰  ב¿ י ַ‰ח∆ ≈‡ ּבָ ַ‚ּ
יבּו ƒּ̂ ƒ‰ …רו ב¿ ƒ̃ ‰ ַעל  ָׁ„ָָב‰ ֲח ≈ּ̂ ּוַמ

ם". ƒָמי ָׁ  ו¿ ר∆ ∆‡ י‡ּו ƒר ב¿ ƒלפ"˜ ל "ב˜
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ינו…  ‰ּו‡ ‡≈ ∆ׁ ים ƒיָמנ ƒּס‰ַ  ∆‡ ‡ ָ̂ , ּוָמ ו… . ּוָבַ„˜ ‡ו… ו… ˜ ‡ו… ּ„ו… ב¿ ƒל ‰ ∆̂ ‰ּו‡ רו… ∆ׁ …ַמר לו‡ָ י‡, ו¿ ƒב ַ‰ּנָ

 . ּמו… ƒמ…„ ע ל¿ ƒל ‰ ָ̂ ל…‡ ָר ‰, ו¿ ָּׁ„ֻ ¿ּ̃ ן ַ‰ ƒמ
 . ּמו… ƒמ…„ ע ל¿ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂ ינו…  ≈‡ ∆ׁ ,‰ָרָכ ב¿ ƒנו… ל רו… כ¿ ƒַמר ‰ט"ז ז‡ָ ל ‰ט"ז, ו¿ ך¿ ָ‰ַלך¿ ‡∆ ַ‡ַחר ּכָ ו¿

וכו'.  ּמו…  ƒע ָמ‰  ּכָ ַ‰ס¿ ּב¿ ָ‰יּו  ָלם  עו… י  ל≈ „ו… ּו‚¿  , מו… ¿ׁ ח  ּמַ ƒי י  ƒב ¿̂ ַי  ּב¿ ַׁ ּ ב¿  ׁ ַלּב≈ ¿ ƒמ ָ‰ָי‰  ך¿  ּכָ ַ‡ַחר 
ל…‡  , ו¿ ּמו… ƒים ע ƒּכ ַ‰ס¿ י ל¿ ≈„ ּׁום ָ‡ָ„ם, ּכ¿ ינו… ָי„ּוַע ל¿ ≈‡ ∆ׁ …ינו ב≈ ינו… ל¿ ּב≈ ∆ׁ ים ƒָבר ל ‰ט"ז ּ„¿ ַלח ‡∆ ָׁ ו¿
ר ַעל  ב≈ עו… ∆ׁ ּו‡ ר¿ ƒם י ƒ‡ ,ם ָ‡ַמר ָל‰∆ , ו¿ ו… ˜ ‡ו… ּ„ו… ב¿ ƒי ָ‡ָ„ם ל נ≈ י ּב¿ נ≈ ¿ׁנו… ּו ַלח לו… ּב¿ ָׁ ‰ ‰ט"ז. ו¿ ָ̂ ָר
י  ר≈ ב¿ ƒ„ּ ַעל  ר  ב≈ עו… ‰ּו‡  ∆ׁ ו…  ‡ו… ים  ƒ‡ רו… ָ‰יּו  ו¿ ‰ּו‡.  ָרן  ¿̃ ַּׁ ∆ׁ עּו  ¿„ י≈ ‰ּו‡,  ∆ׁ ל  ּכָ ים  ƒֲחָכמ י  ר≈ ב¿ ƒ„ּ

ים.  ƒָמע ¿ׁ ƒיָנם נ ם ‡≈ י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ ָרן ‰ּו‡, ו¿ ¿̃ ַּׁ ∆ׁ ים ƒ̃ ֲע ָ‰יּו ˆו… ן, ו¿ ָ„ּ ¿̃ ַר ן ּפ¿ ַׁ ּיָ ∆ׁ ים ƒֲחָכמ
 .‰‡ָ ָ‰ל¿ ‡ן ו¿ ּכָ ƒם מ יל≈ ƒּ̂ ַרך¿ ַי ּבָ ¿ ƒל. ו‰' י ָר‡≈ ¿ׂ ƒַעל י  לו… „ו… ¿‚ּ  רו… ָ̂ ‡ּו  ‰ ּבָ ֲחַמ ז∆ ּומ≈

י.  ƒּ ַמע¿ ָׁ ן‡ ַע„ ּכַ
ם" ≈‡ ר¿ י  נ≈ ר¿ ַ̃ " ַר˜,  ּב¿ י  נ≈ ּב¿ ין  ƒ„ּ  י ּב≈ ַ‡ב  ָרָכ‰,  ב¿ ƒל י˜  ƒ„ּ ַ̂ ר  כ∆ ז≈  י ƒב ינו… ƒַרּב ַכי  ¿„ּ ָמר¿  ‰ י≈ ַ‡ר¿ י  ƒַרּב י˜,  ƒ„ּ ַּ̂ ‰ַ (ָ‰ַרב   

˜ ‡' ַעּמּו„ ע‰) ל∆ ַר˜ נ"‰, ח≈ י ּב¿ נ≈  ּב¿

‡, ‰ּו‡  ָ̃ ָר‡ ¿̃ ƒיר ל ƒע ָ̂ ך¿  ר≈ ‡ ַ‡ב¿ ָח„ ּבָ ם ‡∆ יו… ", ּב¿ ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ַעל "מ¿ ˜ּו ּבַ ּל¿ ַּ ס¿ ƒ‰ ַחר‡ַ ל¿
ן  ‡ו… ל ַ‰ּ‚ָ ∆ׁ רו…  ב¿ ƒ̃  ַב ר¿ ƒ̃ ּב¿ י  ƒּכ ָרָ‡‰  ∆ׁ יָון  ּכ≈ ƒמ יו:  ƒפ ּב¿  ‰ ָׁ ָּ̃ ּבַ ∆ׁ ּכ¿   ָברו… ¿ּ̃ ‰ַ י ּב≈ ‡י  ּבַ ַ‚ּ ל  ָנ‰ ‡∆ ּפָ
 . מו… ¿̂ ‰ זו… ֲעבּור ַע ָ̃ ל¿  ח∆ ּכ… ר¿ ƒּו‡ ל‰  נּוָי‰, ָחפ≈ ר ּפ¿ ב∆ ∆̃   ַ̃ ל¿ ˆּוָי‰ ח∆ " מ¿ ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ַעל "מ¿ ּבַ
ָך ָר‡ּוי  מ¿ ¿̂ ב ַע …ׁ ח¿ ַּ י ƒּכ ‰ ָּ‡ַ י ƒמ" : ר ּבו… ע… ¿‚ ƒל ל ח≈ ≈‰ , ך¿ ר≈ י ָ‰ַ‡ב¿ ר≈ ב¿ ƒ„ּ   ‡י ‡≈ ּבַ ַמע ַ‰ּ‚ַ ָׁ ר ∆ׁ‡ֲ ּכַ
 „ ּבָ כ¿ ƒכּום נ ם ס¿ ּל≈ ַׁ ‰. ‰ּו‡ ָ‰ָי‰ מּוָכן ל¿ ּפָ ר¿ ƒ‰ ‡…ך¿ ל ר≈ ‰?". ‡ּוָלם ָ‰ַ‡ב¿ ז∆ ׁ ּכָ „ו… ָ̃ ם  ָמ˜ו… ב ּב¿ ּכַ ¿ׁ ƒל

ר.  ב∆ ∆ּ̃ ‰ַ  ַׁי ƒכ ֲעבּור ר¿
 יַר ƒמ ¿ׁ  ‡ו… ָ̂ ן ‰ו… ≈‰" : מו… ¿̂ ַע ָ‡ַמר ל¿ ָין, ו¿ נ¿ ƒע ב ּבָ …ׁ ‡י ַלח¿ ּבַ ל ַ‰ּ‚ַ ח≈ ָח„ ‰≈ ם ‡∆ ים. יו… ƒפּו ָימ ָחל¿
 ,‰ ּפָ ֻּ̃ ‰ַ   ∆‡  ‡ ַמּל≈ ל¿ ָפַני  ל¿ יָר‰  ƒ„ נ¿  נּו ּמ¿ ַ„ּ ז¿ ƒ‰  ‰ ּנ≈ ƒ‰ ו¿  ,‰ ָ̃ י ר≈  ‰ ּפָ ֻּ̃ ‰ַ  , ֻרּבו… מ¿   ָברו… ¿ּ̃ ‰ַ  י ּב≈
 ‰ ַ‚ּל∆ ַעל "מ¿ ר ּבַ ב∆ ∆̃ מּוך¿ ל¿ ר ַ‰ּסָ ב∆ ∆ּ̃ ‰ַ  ַׁי ƒכ „ ֲעבּור ר¿ ּבָ כ¿ ƒכּום נ ם ס¿ ּל≈ ַׁ ‰ מּוָכן ל¿ ך¿ ז∆ ר≈ ן ַ‡ב¿ ּכ≈ ∆ׁ
ין  ן ‡≈ ≈̃ ָבר ָז י ּכ¿ ƒנ‡ֲ ∆ׁ יָון ּכ≈ ƒל. מ ר ַ‰ּכ… ֻסּ„ָ ָ‡ז י¿ ף, ו¿ ס∆  ַ‰ּכ∆ ּנּו ‡∆ ּמ∆ ƒל מ ּט… ָליו, ‡∆ ≈‡ ׁ ַ‚ּ ∆‡ ." ַעמּו˜ו…
י  ƒר ֲ‡נ ∆ׁ‡ֲ ים, ּכַ ƒנ ‰ ֲחַסר ‡ו… י∆ ¿‰ ƒי , מו…  ּב…‡ יו… ע≈ ‰, ּב¿ ך¿ ז∆ ר≈ ּלּו ַ‡ב¿ ƒ‡ ים; ו¿ ƒפּור , ָיַמי ס¿ …ׁי ַמ‰ ַלֲח ƒל

 ..." נו… פ¿ ƒי ל ƒל מ ַ„ע ‡∆ ‰ּו‡ ל…‡ י≈ ָלם ו¿ עו… ָבר ּבָ ‰ ּכ¿ י∆ ¿‰ ל…‡ ‡∆
ף  ס∆ ַ‰ּכ∆   ∆‡ ּנּו  ּמ∆ ƒמ ָנַטל   , ך¿ ר≈ ָ‰ַ‡ב¿ ל  ∆‡  ׁ ַ‚ּ ƒנ   ָברו… ¿ּ̃ ‰ַ  י ּב≈ ‡י  ּבַ ַ‚ּ  ,‰ ∆ַׂמֲע ל¿ ָב‰  ָׁ ח¿ ּמַ ƒּומ
ו…  ‡ו… . ּב¿ ך¿ ר≈ ל ָ‰ַ‡ב¿ ∆ׁ …מו ¿ׁ ם ַעל ַׁר ל…‡ ָר ב∆ ∆ּ̃ ‰ַ  ‡", ַ‡ך¿ ‡∆ ָׁי ƒ„ּ ַ̃ ָר‰  ב¿  "ח∆ ּפַ ֻ̃ יסו… ל¿ ƒנ כ¿ ƒ‰ ו¿
  ילּו ‡∆ ƒפ‡ֲ ן  ּכ≈ ∆ׁ ָל‰,  „ו… ¿‚ּ ֲחָרָ„‰  ‡י  ּבַ ַ‚ּ‰ַ ַר„  ח¡ נ∆  . ָלמו… עו…  י ב≈ ל¿ ך¿  ר≈ ָ‰ַ‡ב¿ ַע  פ∆ ל¿  ˜ ּל≈ ַּ ס¿ ƒנ ם  יו…
ים  ƒב רו… ¿̃  ‰ ך¿ ז∆ ר≈ ַ‡ב¿ ין ל¿ ן ‡≈ ‡י: ‰≈ ּבַ ע ַ‰ּ‚ַ ַ‚ּ ר¿ ƒנ ‰ ּיָ ƒנ ¿ׁ ‰ָב ַָׁמֲח ר. ַ‡ך¿ ּב¿ ס… מ¿ ƒמו… ל…‡ ָ‰ָי‰ מּוָכן ל ¿ׁ
  רו… ַמּט¿ בּוָר‰ ָ‰ַלך¿ ל¿ ¿ּ̃ ף ַ‰ ס∆ ּכ∆ ∆ׁ „ ‰, ַמ‰ עו… ∆ֲׂע ל ַ‰ּמַ ּכָ ƒַע מ ≈„ יׁ יו… ƒ‡ ין ן, ‡≈ ם ּכ≈ ƒ‡ ,ים ƒ„י ƒ„י ƒו
ל…‡   ,י ƒ„„ָ ¿̂  ‰ ָ̃ ל¿ ח∆ ּב¿ ך¿  ר≈ ָ‰ַ‡ב¿ ר  ּבַ ¿̃ ƒנ ן  ּכ≈ ַעל  ר  ∆ׁ‡ֲ  .‰ ז∆ ך¿  ר≈ ַ‡ב¿ ל¿ י‡  ƒ‰ ָל‰  „ו… ¿‚ּ  כּו ּוז¿  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂

ו. ַחּיָ מו… ּב¿ ¿̂ ַע ָרַכׁ ל¿ ∆ׁ " ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ַעל "מ¿ ַי„ ּבַ ‰ ל¿ ָ̃ ל¿ ָּ‰ ח∆ ‡ו… ּב¿
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 ‰ ָּ‡ַ ‰ ו¿ ָ̃ ס¿ ƒינּו ע ƒׂי ָע ַטֲעָנ‰: ֲ‰ר≈ ָליו ּב¿ ≈‡ ‡ ּבָ ∆ׁ ¿ך ר≈  ָ‰ַ‡ב¿ ‡י ‡∆ ּבַ מו… ָרָ‡‰ ַ‰ּ‚ַ ֲחלו… ָל‰ ּבַ י¿ ּלַ ּבַ
 .„…‡ ‡י מ¿ ּבַ ַר„ ַ‰ּ‚ַ ח¡ ָל‰. נ∆ ל ַמע¿ ∆ׁ ין ƒ„ּ י י ּב≈ נ≈ פ¿ ƒָך ּב ¿ י ‡ו… ƒַע ֲ‡נ ב≈ ן ּו… ָך, ָלכ≈ ¿̃ ל¿  ח∆ ∆‡ ָּ מ¿ ּיַ ƒ̃ ל…‡ 
ם".  י‰∆ יַח ֲעל≈ ƒ‚ּ ¿ׁ‰ַ י ל¿ ƒין ל ≈‡ רּון, ו¿ ַ„ּב≈ ‡ י¿ ו¿ ָׁ  מו… : "ֲחלו… מו… ¿̂ ַע ר ָ‡ַמר ל¿ ∆̃ יר ַ‰ּב… ƒ‡ ≈‰ ∆ּׁ ƒּוָלם, מ‡
ַנס,  כ¿ ƒָלל. נ ַלל ּוכ¿ ּׁוט ּכ¿ ָבר ּפָ ין ַ‰ּ„ָ י ‡≈ ƒָרָ‡‰ ּכ ,ׁ לו… ָׁ ם ו¿ ƒֲעַמי ם ּפַ  ַ‰ֲחלו… נו… ָּׁ ƒ‰ ַחר‡ַ ָרם, ל¿ ּב¿
ָ‡ַמר  יף ו¿ ƒס ‰ו… ‰ ו¿ ∆ֲׂע ל ַ‰ּמַ  ּכָ ר לו… ‡∆ ּפ≈ ƒס ,‡ ָ̃ ָר‡ ¿̃ ƒַרב ּב ן ּכ¿ ≈‰ ƒּכ ∆ׁ ַעל ‰ב"ח ל ָ‰ַרב ּבַ ∆‡ ,‡ יפו… ≈‡
ך¿  ר≈ ‡ ָ‰ַ‡ב¿ י ָיבו… ƒָי‰ ּכ‰ָ „, ו¿ ַפח≈ ¿ּ ַעל ‰ב"ח: "ַ‡ל יבו… ָ‰ַרב ּבַ ƒׁ ≈‰ . ׁו… ַנפ¿ ַע ל¿ ּ‚ו… ‡ ַמר¿ ≈̂ ינו… מו… י ‡≈ ƒּכ
ין  ƒ„ ָר‰, ּב…‡ ל¿ ין ּו… ƒ„  ּב¿ ָך ָחפ≈ ּנ¿ ƒ‰ ם ƒ‡ י‡", ו¿ ƒ‰ ם ƒַמי ָּׁל…‡ ַב" : ר לו… מו… ם, ‡¡ ֲחלו… י ּבַ ƒנ ≈ׁ יָך ָפנ∆ ל¿
ָל‰, ָמַסר  י¿ ם ַ‰ּלַ ֲחלו… ‡י ּבַ ּבַ ל ַ‰ּ‚ַ ך¿ ‡∆ ר≈ ָל‰ ָ‰ַ‡ב¿ ¿‚ ƒר נ ∆ׁ‡ֲ י ָ‰ַרב". ּכַ נ≈ פ¿ ƒי ל ƒנ לו… יך¿ ּפ¿ ƒר‡ֲַ ָר‰ ּב¿ ּו…
ר  ∆ׁ‡ֲַכ , ו¿ ס∆ נ∆ י ַ‰ּכ¿ ב≈ ‰ ּב¿ ָ̂ י ƒח ינּו מ¿ ƒ̃ ¿ ƒ‰ „ ּיָ ƒמ . ָכך¿ ים ל¿ ƒּכ ס¿ ƒ‰ ¿ך ר≈ י ָ‰ַרב. ָ‰ַ‡ב¿ ר≈ ב¿ ƒ„ּ  ∆‡ ‰ּ לו… ַ‰ּלָ
 ‡ ך¿ ּבָ ר≈ י ָ‰ַ‡ב¿ ƒינּו ּכ ƒב ָ‡ז ‰≈ ‰, ו¿ ָ̂ י ƒח י ַ‰מ¿ ר≈ ֲ‡חו… ין ַרַעׁ מ≈ ƒמ עּו ּכ¿ מ¿ ָׁ ,"‰ָר ין ַ‰ּו… ƒ„ּ" ַמן יַע ז¿ ƒ‚ּ ƒ‰
ּפּור.  ƒל ַ‰ּס  ּכָ ך¿ ‡∆ ר≈ ר ָ‰ַ‡ב¿ ּפ≈ ƒז ס‡ָ ָיו, ו¿ ל ַטֲענו…  ּכָ ן ‡∆ ע… ט¿ ƒי י ƒך¿ ּכ ר≈ ל ָ‰ַ‡ב¿ ‰ ָ‰ַרב ‡∆ ּוָ ƒ̂ ין.  ƒ„ַּל
‡י,  ּבַ יב ַ‰ּ‚ַ ƒׁ ≈‰ ," מ∆ יב?" "‡¡ ƒׁ‰ָ ָך ל¿ ׁ ל¿ : "ַמ‰ י≈ ָ‡לו… ¿ׁי ּו‡ ּבַ ל ַ‰ּ‚ַ ָנ‰ ָ‰ַרב ‡∆ ַמר, ּפָ ר ּ‚ָ ∆ׁ‡ֲ ּכַ
ין  ≈‡ ן  ּכ≈ ∆ׁ  ,‰ ז∆ ם  ָמ˜ו… ּב¿ רו…  ב¿ ָ̃ ל¿ י  ƒּ ע¿ ַ„ּ ּב¿ ָעָל‰  ל…‡  ָלם  עו… מ≈ ‡ּוָלם   ,‰ ∆ֲׂע ַ‰ּמַ ּפּור  ƒס ָ‰ָי‰  ך¿  "ּכָ
ַע.  ≈„ י יו… ƒינ ך¿ ‡≈ ר≈ ל ָ‰ַ‡ב¿ ∆ׁ …מו ¿ׁ  ם ‡∆ ַ‚ּ ,„ ". ַמ‰ עו… ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ַעל "מ¿ „ ָ‰ַרב ּבַ בו… י ּכ¿ ƒפ ‰ ל¿ ז∆

י"...  ƒַמר ל ‰ לו… ָ̂ ּל…‡ ָר ∆ׁ ַחר‡ַ מ≈
ָר‡ּוי  ם  ƒ‡ ‰ ∆‡ ר¿ ƒנ ָ‡ז  ו¿ ָך,  מ∆ ¿ׁ ּוַמ‰   ‰ ָּ‡ַ י ƒמ ָלנּו  ר  מו… ָ‡ַמר: ‡¡ ו¿  ‰ ָ̂ י ƒח ר ַ‰מ¿ ב∆ ע≈ ל¿ ָנ‰ ָ‰ַרב  ּפָ
  ∆‡  ַ‚ּלו… ן ל¿ פ∆ ּׁום ‡ו… ים ּב¿ ƒּכ ס¿ ƒ‰ ‡…ך¿ ל ר≈ ". ָ‰ַ‡ב¿ ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ַעל "מ¿ ן ּבַ ‡ו… ַי„ ַ‰ּ‚ָ ב ל¿ ּכַ ¿ׁ ƒָך ל ּנ¿ ƒ‰
ַי„  ך¿ ל¿ ר≈  ָ‰ַ‡ב¿ ר ‡∆ ּבו… ¿̃ ƒים ָ‡נּו ל ƒב ָר‰, ַחּיָ ‡ו… כ¿ ƒַס˜ ָ‰ַרב: "ל . ָ‡ז ּפָ ּמו… ƒמּור ע ָׁ …ַטֲעמו , ו¿ מו… ¿ׁ
ין ָ‡נּו  יָס‡ ‡≈ ƒ‚ּ ¿יָ„ך ƒ‡ , ַ‡ך¿ מ≈ ּפו… ס¿ יַטב ּכַ מ≈ ם ּב¿ ּל≈ ƒׁ …זו ‰ ָ̃ ל¿ ן ַעל ח∆ ּכ≈ ∆ׁ ," ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ַעל "מ¿ ּבַ
 ‰ ך¿ ז∆ ר≈ ַ‡ב¿ ∆ׁ " ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ַעל "מ¿ ן ּבַ ‡ו… ל ַ‰ּ‚ָ ∆ׁ …ו„ בו… י ּכ¿ ƒפ ‰ ל¿ ין ז∆ ‡ּוַלי ‡≈ י ‰ּו‡, ו¿ ƒים מ ƒע ¿„ יו…
ָנ‰  ‰ - ּפָ ָּ‡ַ ", ו¿ ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ַעל "מ¿ ַי„ ּבַ ר ל¿ ב∆ ∆ּ̃ ‰ַ  ח ‡∆ ַּ פ¿ ƒן ָ‡נּו נ ר ַעל ּכ≈ ∆ׁ‡ֲ . ּ„ו… ƒ̂ ב ל¿ ּכַ ¿ׁ ƒי
ל  ∆‡ ַב„  ל¿ ר  ֲעבו… ַּ  ," ַעמּו˜ו…  ‰ ַ‚ּל∆ "מ¿ ַעל  ּבַ ַי„  ל¿ ב  ּכַ ¿ׁ ƒל  ‰ ָּ‡ַ ָר‡ּוי  ם  ƒ‡  - ך¿  ר≈ ָ‰ַ‡ב¿ ל  ∆‡ ָ‰ַרב 

יָך"...  ַחּי∆ יָ ּב¿ ƒנ ָ̃ ר  ∆ׁ‡ֲ ר ב∆ ∆ּ̃ ‰ַ
ך¿  ר≈ ל ָ‰ַ‡ב¿ ∆ׁ …רו ב¿ ƒ̃ ם:  ּבָ ƒּו ל„ ר¿ ח∆  ַוּי∆ ָברו… ¿ּ̃ ‰ַ י ב≈ ‡ּו ל¿ ר ּבָ ∆̃ ם ּב… ƒע ָר ָמח√ . ל¿ ך¿ ים ָעּׂו ּכָ ƒ‡ ּבָ ַ‚ּ‰ַ
ַעל  ָב‰  ≈ּ̂ ַמ ים  ƒ‡ ּבָ ַ‚ּ‰ַ ימּו  ƒ̃ ≈‰ ...‡ ָמל≈  ָ‰ָי‰  ַעמּו˜ו…  ‰ ַ‚ּל∆ ַעל "מ¿ ּבַ ַי„  ל¿ ר  ב∆ ∆ּ̃ ּלּו ַ‰ ƒ‡ ו¿  ,˜ ר≈ ָ‰ָי‰ 
ים,  ƒנ ָׁ ַחר‡ַ ". ל¿ עו… י„ ָעָליו ר≈ ƒי ‰ּו‡, "ָיע ƒע מ„ַ ך¿ ל…‡ נו… ר≈ ַמן ָ‰ַ‡ב¿ ט¿ ƒיָ‰: ּפ…‰ נ בּו ָעל∆ ¿ָכ רו… ו¿ ב¿ ƒ̃

ָב‰.  ≈ּ̂ ַ‰ּמַ ּוב מ≈ ַח˜ ַ‰ּכָ מ¿ ƒנ
ים:  ƒ‡ ים ַ‰ּבָ ƒָבר ¿„ּ‰ַ  יָ‰ ‡∆ טּו ָעל∆ ָחר¿ ר, ו¿ ב∆ ∆ּ̃ ‰ ַעל ַ‰ ָׁ„ָָב‰ ֲח ≈ּ̂ ימּו ַמ ƒ̃ ַנ ˜ˆ"ב ‰≈ ¿ׁ ƒּב

‡נּו ָ̂ ‰ ּפ…‰ ָמ ׁ ַחּיָ פ∆ נ∆ ן ל¿ ּיו… ƒ̂ "
נּו י˜ ָיַ‚ע¿ ƒָלר ‰ּ מ≈ ¿ׁ ַע„ַ ו¿

ים ƒַמּנ ¿ׁ‡ַ בּור ּבָ ָ̃  ‡ ָ̂ מ¿ ƒַיַען נ
ים ƒנ ָׁ ר…ב ָיו מ≈ ו… ָנ‰ ‡ו… ח∆ מ¿ ƒַּו

נּו ן עּוּז≈ ‡ו… עו… ּ‚¿ יּ‰ ר≈ י„ ֲעל≈ ƒ‚ּן ַי ָ‡כ≈
נּו כ≈ ׁ¿יּ‰ַ ָח ƒ‚ּּוַמ  ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ מ¿

 ר∆ ∆‡ פ¿ ƒּ ם ≈ׁ ָ„ּ‰ ּב¿ בו… י ַרב ּכ¿ ƒּכ
 ר∆ ּכ∆ ַמז¿ ים ל¿ ƒר ר ּ„ו… „ו… ר ּב¿ ≈‡ ָ ּׁ ƒ‰ ל¿

יבּו ƒׁ ם ‰≈ ּבָ ƒל ל ∆‡ ‡…ז ‡ ָׁי ƒ„ּ ַ̃ ָר‰  ב¿ י ַ‰ח∆ ≈‡ ּבָ ַ‚ּ
יבּו ƒּ̂ ƒ‰ …רו ב¿ ƒ̃ ‰ ַעל  ָׁ„ָָב‰ ֲח ≈ּ̂ ּוַמ

ם". ƒָמי ָׁ  ו¿ ר∆ ∆‡ י‡ּו ƒר ב¿ ƒלפ"˜ ל "ב˜
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ְּכֵדי ְלַפֲעֵנַח ֶאת ַהִּסּפּור ַהֶּזה, ַנְעִּתיק עֹוד ִסּפּור ֶׁשִּנְרַׁשם ְּבִפְנַקס ַהֶחְבָרה ַקִּדיָׁשא.

ָלם  י ָ‰עו… ַחּי≈ ל¿ ָרָכ‰  ב¿ ƒל נו…  רו… כ¿ ƒז  " ַעמּו˜ו…  ‰ ַ‚ּל∆ ַעל "מ¿ ּבַ ָר‡  ַ‰ּנו… ו¿ ָלם  ן-עו… ‡ו… ָ‚ּ‰ַ י ָ‰ַרב  ימ≈ ƒּב  
 ׂ ּפ≈ ƒח ו¿ ‰ּו,  ּנ≈ ƒ‰ ן  ƒי‡ַ מ≈ ַ„ע  נו… ל…‡  ָח„,  חּור ‡∆ ּבָ ם  ָׁ ל¿  ‡ ּבָ  ,‡ ָ̃ ָר‡ ¿̃  ‰ ָׁ „ו… ¿̃  ‰ ּלָ ƒ‰ ¿̃ ƒּב ַרב   ,‡ ַ‰ּבָ
  ר≈ ָׁ  מ¿ יו… ¿‰ ƒָל‰, ל „ו… ¿‚ּ ַעל ֲחנּו ָח„, ּבַ ∆‡  ƒי ַעל ּבַ ל ּבַ ∆̂ ר ‡≈ ּכ≈ ַּ ¿ׂ ƒנ ‰. ו¿ ּמָ ָׁ  ר≈ ָׁ לו… ַמֲעַמ„ ל¿
 ‰ י∆ ¿‰ ƒי ן  פ∆ ָ‰‡ו…  ‰ ז∆ ַעל   ׁרּו פ≈ ּב¿   ƒי ַ‰ּבַ ַעל  ּבַ ם  ƒע ָנ‰  ¿ ƒ‰ ו¿ מּוָנ‰.  ¡‡ ּב∆ ָ„ו…  ֲעבו…  ‰ ָָׂע ו¿  , ֲחנּוו… ּבַ
ַעל  ּבַ  ‰ ז∆ ַעל  ים  ƒּכ ס¿ ƒ‰ ו¿  . ס∆ נ∆ ַ‰ּכ¿  י ּב≈ ל  ∆‡  ‰ ּלָ ƒפ ¿ַּל ר  ∆̃ ָוב… ב  ר∆ ע∆ ך¿  יל≈ ל≈ ּיּוַכל  ∆ׁ  , ר≈ ָׁ מ¿ לו…  ¿̂ ∆‡
ָרָכ‰.  ַפע ּב¿ ∆ׁ ָל‰ ר…‡ׁ ּב¿ ַמע¿ ָחר ל¿ ס¿ ƒּמ‰ַ ˜ ו¿ ס∆ ך¿ ָ‰ע≈ ר≈ ּבָ ¿ ƒנ ,ל ַ‰ֲחנּו חּור ‡∆ ‡ ַ‰ּבָ ָ‡ז ּבָ . ּומ≈ ƒי ַ‰ּבַ

 . ָ‰‚ו… נ¿ ƒמ י ּכ¿ ƒֲחר ַׁ יַל ƒפ ¿ּ ל ּל≈ ּפַ ¿ ƒ‰  ל¿ ס∆ נ∆ י ַ‰ּכ¿ ב≈ ‰ ל¿  ַ‰ּז∆ ר≈ ָׁ חּור ַ‰ּמ¿ ַעם ַ‡ַח ָ‰ַלך¿ ַ‰ּבָ  ּפַ
ּל…‡  ∆ׁ ַע„   , ƒי ַעל ַ‰ּבַ ּבַ ל  ∆ׁ ֲחנּוו…  ל  ַרב ‡∆ ן ָ‡ָ„ם  ַוֲ‰מו… ים  ƒּ̃ ַח ר¿ ּמ∆ ƒמ ים  ƒֲחר סו… ‡ּו  ּבָ ך¿  ּכָ ך¿  ו… ּב¿
  ƒי ַעל ַ‰ּבַ ַ‡ל ַ‰ּבַ ָׁ ב…‡. ו¿ ּלָ ƒר מ ח≈ ƒ‡ ‰ ז∆ חּור ַ‰ּלָ ַ‰ּבָ ָיו, ו¿ ֲ‡לו… ¿ׁ ƒָח„ מ ָכל ‡∆ ‡ ל¿ ַמּל≈ ל ל¿ ָ‰ָי‰ ָיכו…
ך¿  ל∆ ַוּי≈  . ס∆ נ∆ ַ‰ּכ¿  י ּב≈ ƒמ  ‡ ּבָ ל…‡  ן  ƒֲעַ„י י  ƒּכ יבּו,  ƒׁ ≈‰ ו¿ ‰ּו‡?  יפ…‰  ≈‡   ר≈ ָׁ ַ‰ּמ¿   ∆‡ ים  ƒָעמ ּפ¿  ‰ ּמָ ּכַ
ם  ƒ‡ , ו¿ ַלח לו… ס¿ ƒו… י ּלָ ƒפ ¿ ƒיך¿ ּב ƒר ¡‡ ם ‰∆ ƒ‡ ;‡ בו… ּלָ ƒמ ׁ ≈ׁ  ַמּ„ּוַע ּבו… ‡ו… ר¿ ƒי ַ‡ף ל ƒר ח√  ּבָ ƒי ַעל ַ‰ּבַ ַ‰ּבַ
 „ מ≈ עו… ‰ּו  ≈‡ ר¿ ƒַוּי  , ס∆ נ∆ ַ‰ּכ¿  י ב≈ ל¿  ‡ ּבָ ר  ∆ׁ‡ֲַכ ו¿ נּו.  ּמ∆ ƒמ ם  ָ̃ ָנ ח  ַּ̃ ƒי ָ‡ז  ָל‰,  ַבּטָ ּב¿ ַמּנו…  ז¿  ‰ ַבּל∆ מ¿ ַ‡ך¿ 
 ֲחַמ ָליו ּבַ ≈‡ ָר יו, ַוּיָ ƒפ ים ּב¿ ƒָבר ין ּ„¿ ≈‡ ר ו¿ מ∆ ין ‡ו… ≈‡ ָר‰, ו¿ ¿̃ ƒּ‰ַ י ּיּור≈ ƒ̂ ָל‰ ַעל  י ַמע¿ ַלּפ≈ ל ּכ¿ ּכ≈ ַּ ס¿ ƒּומ
 ָעַזב  ƒי ַעל ַ‰ּבַ ַ‰ּבַ  ַמ‰ ז…‡, ו¿ ‡ו… ר¿ ƒפּו ל ַ‡ּס¿ ¿ ƒם נ ָׁ ים ƒל ּל¿ ּפַ ¿ ƒָכל ַ‰ּמ י. ו¿ ƒח  ל∆ ‰ּו ַמּכַ ּכ≈ רּוַח ַוּיַ

 . ָ‰ַלך¿ ַלֲחנּוו…  ו¿ ס∆ נ∆ י ַ‰ּכ¿  ּב≈ ∆‡

 " ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ַעל "מ¿ ׁ ּבַ „ו… ָּ̃ ל ָ‰ַרב ַ‰ „, ַ‡ך¿ ָ‰ַלך¿ ‡∆ ָניו עו… י ֲ‡„ו… ב≈ ב ל¿ ָׁ ‡…ז ל חּור ַ‰ּלָ ַ‰ּבָ ו¿
 ‰ ז∆  ‰ ָלּמָ ּ„ו…  ¿‚ נ∆ ל¿  ׁ „ו… ָּ̃ ‰ַ ָ‰ַרב  ַמר  ַמר¿ ¿ ƒַוּי ּנּו.  ּמ∆ ƒמ  „ ר≈ ּפָ ƒ‰ ּול¿  ּוׁ ר¿ ל  ּטו… ƒל ָעַבר,  ∆ׁ ּל¿ ƒמ ירו…  ƒַמּכ

יל.  ƒע ל…‡ ‰ו… ָיו ּול¿ רו… ָ̂ ל ַ‰פ¿ ‡ ָ‰ָי‰ ּכָ ו¿ ָּּׁנּו - ֲ‡ָבל ַל ב∆ ַעז¿ ַּ

י  ƒל ‰ י∆ ¿‰ ƒַמַען י ַבר ַ‰ָלָכ‰, ל¿ ך¿ ּ„¿ ּו… ƒמ ‡ ּלָ ר ‡∆ ט≈ ּפָ ƒּ ים ַ‡ל ƒנ ל-ּפָ ׁ: ַעל-ּכָ „ו… ָּ̃ ר לו… ָ‰ַרב ַ‰ ַוּי…‡מ∆
 ‰ סּו˜ ז∆ ים ַעל ּפָ ƒַפּנ י רנ"ב ‡ו… ƒּ ָ‡ַמר¿ " ו¿ ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ י "מ¿ ƒּבּור ƒח י ּב¿ ƒּ ‰ ָיַ‚ע¿ ּנ≈ ƒ‰ .ח ַ̂  נ∆ ר∆ ּכ∆ ַמז¿ ל¿
ַין ר"ב  נ¿ ƒמ ‰" ,ּכ¿ ָבר ַ‰ּז∆ ָ„ּ „ ּבַ ַלי עו… ר ‡≈ ּב≈ ף ּ„ַ ס∆ ַלי ַרב ָלך¿ ַ‡ל ּו… ר ‰' ‡≈ ן "ַוּי…‡מ∆ ַחּנַ ¿  ָו‡∆ ַָׁפָר ּב¿
, ַמ‰  „ו… בו… ם ּכ¿ י ּ‚ַ ƒר ל מו… ל. ‡¡ ָר‡≈ ¿ׂ ƒי  ר∆ ∆‡ ס ל¿ נ≈ ּכָ ƒם ל לו… ָּׁ‰ַ נּו ָעָליו ‰ ַרּב≈ ∆ ַר מ… ָ̂ ל"ך, ַעל ַ‰פ¿

י.  ƒר פ¿ ƒס י ּב¿ ƒ‡ ב≈ ר ל…‡ ‰≈ ∆ׁ‡ֲ ‰ ז∆

  ַחּיו… ע  ּבַ ַ‡ר¿  ׁ ּי≈ ∆ׁ   יו… ¿‰ ƒל ים,  ƒָפר ס¿ ƒּב מּוָב‡  ּל…‡  ∆ׁ ַמ‰  ז  מ∆ ר∆ י  ƒּ ƒ‡  ׁ י≈ חּור,  ַ‰ּבָ לו…  ר  ַוּי…‡מ∆
ָנם  רו… כ¿ ƒינּו ז ≈ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿ ם. ו¿ ƒַלי „ ָלּ‰ „' ַר‚¿ בו… ‡-ָכּ ּס≈ ƒּכ‰ַ ָנ‰ ו¿ יו… ל¿ ָב‰ ָ‰ע∆ ּכָ ר¿ ‡ ַ‰ּמ∆ ≈ׂ ׁ ַ‰ּנו… ∆„… ּ̃ ‰ַ
ים.  ƒל‚ָ ר¿  ‰ָ…ל ¿ׁ  „ ∆‚ נ∆ ּכ¿  ‰ ָׁ לו… ¿ׁ  ‰ ּמָ ≈‰ ים  ƒׁ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ   ָ‰ָ‡בו… ו¿ ָב‰,  ּכָ ר¿ ַ‰ּמ∆ ן  ≈‰   ָ‰ָ‡בו… ָרָכ‰:  ב¿ ƒל
י  ƒיע ƒב ל ר¿ ∆‚  ר∆ יו… ¿‰ ƒיּוַכל ל   ָ‰ָ‡ר∆ ַּׁ„ֻ ¿̃ י  ≈„ ַעל י¿ ל, ו¿ ָר‡≈ ¿ׂ ƒי  ר∆ ∆‡ ס ל¿ נ≈ ּכָ ƒנּו ע"‰ ל ‰ ַרּב≈ ∆ ‰ מ… ָ̂ ָר ו¿
י  ƒּכ ,‰ ָבר ַ‰ּז∆ ָ„ּ „ ּבַ ַלי עו… ר ‡≈ ּב≈ ף ּ„ַ ס∆ רּוך¿ ‰ּו‡ "ַרב ָלך¿ ַ‡ל ּו… ׁ ּבָ „ו… ָּ̃ ָ‡ַמר לו… ַ‰ ָב‰. ו¿ ּכָ ר¿ ּמ∆ ּבַ ∆ׁ
ן  : "ּב∆ בו… ≈ּ י ≈ׁ‡ָבר" ָר ָ„ּ ‰ "ּבַ ז ָלז∆ מ∆ ר∆ י", ו¿ ƒיע ƒב ל ָ‰ר¿ ∆‚ ר∆  ּב¿ יו… ¿‰ ƒי ל ƒ„ּ „ ַעב¿ ƒו ָ„ּ  י ‡∆ ƒ ינו… ƒָבר ֲ‰כ ּכ¿

‡ן. י". ַע„ ּכָ ƒיע ƒב ל ר¿ ∆‚ ר∆ „ ּב¿ ƒו ָ„ּ

. מ∆ ¡‡‰ָ ׁי ƒ‡ …ּנּו ּוָפַרח לו ּמ∆ ƒר מ ט≈ ּפָ ƒי  ו¿

כאמגלה עמוקות - חייו ופעליו
ים,  ƒַרּב ׁו… ּב¿ ּי¿ ƒּב ∆ׁ ַעל „…‡ ט מ¿ ָחר≈ ¿ ƒ‰ , יו… ב≈ „ ל¿ ‡ עו… ַער ל…‡ ּבָ י ַ‰ּנַ ƒו… ּכ ‡ו… ר¿ ƒּב ,ַעל ַ‰ֲחנּו ּבַ
ָ‰ַרב  לו…  ָ‡ַמר   , יו… ב≈ ל¿ ‡ו…  בו… ּוב¿  ." ַעמּו˜ו…  ‰ ַ‚ּל∆ "מ¿ ַעל  ּבַ  ׁ „ו… ָּ̃ ‰ַ ָ‰ַרב  ל¿  ׁ פ∆ נ∆ ַמר  ּב¿ ָ‰ַלך¿  ו¿
י  ƒּוָמ‰. ֲ‡ָבל ל‡ יָ מ¿ ƒׂלו… ל…‡ ָע ַלל, ו¿ יׁ ּכ¿ ƒ‚ּ ר¿ ƒ‰ ‡…י ‰ּו‡ ל ƒח ו… ַעל ַ‰ּל∆ יָ ‡ו… ƒּכ ƒ‰ ∆ׁ ‰ַמ :ׁ „ו… ָּ̃ ‰ַ
 ׂ ָׂ „, ו¿ ו… עו… ‰ ‡ו… ∆‡ ר¿ ל…‡ ‡∆ ָס‰ ו¿ ר¿ ‰ ַעל ' ּפַ ָּּו‡ ַע‰ ַע, ו¿ ב ָור≈ ≈‰ ּנּו ‡ו… ּמ∆ ƒמ ָּ ¿̃ ַח ר¿ ƒ‰ - ָי ƒָׂע
ים  ƒ̃ י ƒ„ּ ַּ̂ ("ַעל ַ‰   .‡ ל∆ ‡ ָופ∆ ל≈ ‰ ַ‰פ¿ ∆ּׂו‡ ַמֲע‰ ָל‰. ו¿ ַמע¿ ב ל¿ ָּ כ¿ ƒנ י ּכ¿ ƒיַח ל ƒּנ ƒ‰ ∆ׁ יוָ רו… מ¿ ƒ‡ י ַעל ƒכ ָ‡נ…

ַר˜ נ"„ עמו„ רע"ט) י ּב¿ נ≈ ים" ּב¿ ƒ„י ƒַעל ַ‰ֲחס ו¿

ִחּבּוָריו ַהְּקדֹוִׁשים ַהּנֹוָדִעים ָלנּו:
ָר‰.  ַ‰ּו… ַעל  ָע‰  ב¿ ƒׁ ם  ∆‰ מ≈ ר.  ָּ ס¿ ƒּוַבּנ  ‰ ל∆ ¿‚ ƒּנ ּבַ ע  ָנט∆ ָנָן  י  ƒַרּב ַב  ּכָ ים  ƒָפר ס¿ ר  ָָׂע  ‰ ָּׁ ƒֲחמ
יו  ָּׁו„ּ ƒפ"‚. ח ין ƒל לּוב¿ יו ּב¿ ַחּיָ „ ּב¿ ס עו… ּפַ ¿„ ƒו… ַעל ַ‰ּז…ַ‰ר נׁרּו סּו. ּפ≈ ּפ¿ ¿„ ƒם נ ּלָ ַער ל…‡ ּכֻ ַּ̂ ‰ַ ‰ ּב≈ ַמר¿ ל¿
"ס.  ַּׁ‰ַ סּו ַעל ּפ¿ ¿„ ƒּנ ∆ׁ י"ף ƒר‰ָ  ָכל ַמֲ‰„ּורו… פּו ל¿ ר¿ ֻ̂ ם  ָ‡ז ‰≈ ַנ "ף ּומ≈ ¿ׁ ƒסּו ַר˜ ּב ּפ¿ ¿„ ƒי"ף נ ƒַלר
רו…  פ¿ ƒס ס  ּפַ ¿„ ƒנ ָנ‰,  מו… ¿ּׁו ים  ƒע ּבָ ן ַ‡ר¿ ּב∆ ַר˜  ‰ּו‡  ו¿  ,‚"ˆ ם ָ‡ב  ַנח≈ מ¿ י"‚  ם  יו… ּב¿ יָרו…  ƒט ּפ¿ ַ‡ַחר  ל¿
 ‰ ר ז∆ פ∆ ס≈ ָל‰. ּב¿ ּבָ ַּ̃ חּום ַ‰ ¿ ƒר ּב ≈ יו… ים ּב¿ ƒּובׁים ַ‰ֲח ƒָפר ַ‰ּס¿ ָח„ מ≈ ∆‡ ָ‰ָי‰ ל¿ ∆ׁ " ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ "מ¿
 ."‰ ∆‡ ר¿ ∆‡ ‡ ו¿ ָר‰ ּנָ ּב¿ ע¿ ים: "‡∆ ƒָבר ר ּ„¿ פ∆ ס≈ ן ּב¿ ַחּנַ ¿  ָו‡∆ ַָׁפָר ‰ ּב¿ ∆ יַל מ… ƒפ ¿ּ ר ּב≈ ס¿ ∆‰ ים ל¿ ƒַפּנ רנ"ב ‡ו…

     . נו… ֲחלו… ר ּבַ ָב‰ ָ‰‡ו… ַע ּכָ פ∆ ים, ‡ּוָלם ל¿ ƒַפּנ ף ‡ו… ל∆ ב ‡∆ …ּ כ¿ ƒו… לּ ַ„ע¿  ָ‰ָי‰ ּב¿ ר∆ ס… י ַ‰ּמָ ƒפ ל¿

ְרִׁשיַמת ַהְּסָפִרים: 
ַעל    ‡ו… ּיָ ƒר יַמט¿ ƒ‚ ו¿ ים  ƒָמז ר¿ ָל‰  ּבָ ַ̃ ּב¿ ן  ַחּנַ ¿ ָו‡∆ ר  ∆„ ס≈ ל¿ ים  ƒַפּנ ‡ו… רנ"ב   , ַעמּו˜ו…  ‰ ַ‚ּל∆ מ¿  (‡
˜נ"‰. ‚)  בּוב  ל¿ ָר‰,  ל ַ‰ּו… ּכָ ַעל    ַעמּו˜ו…  ‰ ַ‚ּל∆ מ¿ ב)  ˆ"ו.   ‡ ָ̃ ָר‡ ¿̃ ינּו,  ַרּב≈  ‰ ∆ מ…   ּלַ ƒפ ¿ּ
‡ ס"ח.  ָ̃ ָר‡ ¿̃  , ָספו… ם ‰ו… ƒר ע זו… ין פ"‚. „) ַמח¿ ƒל , לּוּב¿ פו… ס¿ ו… ים ו¿ ƒּׁו„ּ ƒח ‰ ּמָ ם ּכַ ƒר ע‰ַ זו…
י"ף,  ƒים ַעל ָ‰ר ƒּׁו„ּ ƒח. ו) ח"ˆ ‡ ָ̃ ָר‡ ¿̃ ים,  ƒׁ „ו… ¿̃ ƒיָח‰ ל ƒל ‡ ˆ"‡ – ס¿ ָ̃ ָר‡ ¿̃ יָח‰,  ƒל ‰) ס¿
ַר ָנָן  ָב י„). ח) ּו… ָר‡ (ּכ¿ ¿̃ ƒל ַוּי ∆ׁ ‡יָר ƒע "ף ז¿ ים ַעל ָ‡ל∆ ƒַפּנ ף ‡ו… ל∆ ַ„‡ם "פ. ז) ‡∆ ער¿ ט∆ ס¿ ַ‡מ¿
 " ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ "מ¿ ƒנו… ל ַמ ּב¿ ָ„ּ ¿̃ ‰ַ) "י ƒׁ‡ ר≈ י ּב¿ רּופ≈ ≈̂ „ ַעל "ך  ּבָ כ¿ ƒנ ר ו¿ ָ̃ רּוׁ ָי ָר‰. ט) ּ„¿ ַעל ַ‰ּו…
י ר„"‡). ר≈ פ¿ ƒר ס ָ̂ ‡ו… ים (ּב¿ ƒים ַעל ‰ב"י ו„' טּור ƒּׁו„ּ ƒם). י‡) ח ָׁ …נו ן ּב¿ ׁו… ָל‰ (ל¿ ּבָ ַּ̃ ר ַעל ַ‰ פ∆ ן). י) ס≈ ַחּנַ ¿ ָו‡∆

.( ָמו… ָ„ּ ¿̃ ‰ַ נו… ּב¿ ן ּב¿ ׁו…  (ל¿ ּׁובו… ¿ּו  לו… ≈‡ ¿ׁ (יב

ן, 720  ַחּנַ ¿ סּו˜ ָו‡∆ ים ַעל ּפָ ƒַפּנ ָר‡, 252 ‡ו… ¿̃ ƒל ַוּי ∆ׁ ‡יָר ƒע "ף ז¿ ים ַעל ָ‡ל∆ ƒַפּנ ר 1000 ‡ו… ּב≈ ƒח
 ,"‰ ∆„ ָּׂ‰ַ ¿ך ו… ים ּב¿ ƒים ֲ‡ֻלּמ ƒמ ַ‡ּל¿ סּו˜ "מ¿ ים ַעל ּפָ ƒַפּנ י", 130 ‡ו… ƒׁ‡ ר≈ סּו˜ ּב¿ ים ַעל ּפָ ƒרּופ ≈̂

ב". …̃ י ַיֲע ƒי ƒר  ּב¿ י ‡∆ ƒּ ָזַכר¿ ים ַעל "ו¿ ƒַפּנ , 42 ‡ו… ּבָ ַּׁ‰ַ ם יו… ים ַעל ּב¿ ƒַפּנ 72 ‡ו…

 ‰ ל∆ ¿‚ ƒּנ ּבַ ים  ƒָפר ס¿ ט"ו  ַ‡ֲחָריו  יַח  ƒּנ ƒ‰ ∆ׁ  , ר∆ ּכ∆ ז¿ ƒּנ‰ַ ָמו…  ָ„ּ ¿̃ ‰ַ ּב¿ ָעָליו  י„  ƒע מ≈ נּו  ַרּב≈ ל  ∆ׁ נו…  ּב¿
ר  „ו… ן ל¿ רו… ּכָ ƒז ים, ל¿ ƒר פ¿ עו… ל ו¿ ז∆ ר¿ ט ּבַ ע≈ ים ּב¿ ƒ̃ ים, ֲח˜ּו ƒָפר ‰ ס¿ ּב≈  ַ‰ר¿ י, ֲעׂו… ר≈ ר ַחב¿ ב≈ ר: חו… ָּ ס¿ ƒּוַבּנ

ים. ƒר ֻסּ„ָ ָנ‰ מ¿ מו… ¿ׁ ƒם ל‚ַ ָע‰ ו¿ ב¿ ƒׁ ˜ ל¿ ל∆ ים, ח≈ ƒר ּפָ ס¿ ƒמ ים ּב¿ ƒל ָין י-‰ עו… נ¿ ƒים, מ ƒר ּ„ו…

יֹוָמא ְדִהילּוָלא:
 " ‰ ֲעֻמ˜ו… ַ‚ּל∆ ַעל "מ¿ ׁ ּבַ „ו… ָּ̃ י˜ ַ‰ ƒ„ּ ַּ̂ ל ַ‰ ∆ׁ ‡ ילּוָל‡ ַרּבָ ƒ‰ ָמ‡ „¿ ם ָ‡ב - יו… ַנח≈ ׁ מ¿ י"‚ ַלח…„∆

"ל. ַ̂ ַז
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ְּכֵדי ְלַפֲעֵנַח ֶאת ַהִּסּפּור ַהֶּזה, ַנְעִּתיק עֹוד ִסּפּור ֶׁשִּנְרַׁשם ְּבִפְנַקס ַהֶחְבָרה ַקִּדיָׁשא.

ָלם  י ָ‰עו… ַחּי≈ ל¿ ָרָכ‰  ב¿ ƒל נו…  רו… כ¿ ƒז  " ַעמּו˜ו…  ‰ ַ‚ּל∆ ַעל "מ¿ ּבַ ָר‡  ַ‰ּנו… ו¿ ָלם  ן-עו… ‡ו… ָ‚ּ‰ַ י ָ‰ַרב  ימ≈ ƒּב  
 ׂ ּפ≈ ƒח ו¿ ‰ּו,  ּנ≈ ƒ‰ ן  ƒי‡ַ מ≈ ַ„ע  נו… ל…‡  ָח„,  חּור ‡∆ ּבָ ם  ָׁ ל¿  ‡ ּבָ  ,‡ ָ̃ ָר‡ ¿̃  ‰ ָׁ „ו… ¿̃  ‰ ּלָ ƒ‰ ¿̃ ƒּב ַרב   ,‡ ַ‰ּבָ
  ר≈ ָׁ  מ¿ יו… ¿‰ ƒָל‰, ל „ו… ¿‚ּ ַעל ֲחנּו ָח„, ּבַ ∆‡  ƒי ַעל ּבַ ל ּבַ ∆̂ ר ‡≈ ּכ≈ ַּ ¿ׂ ƒנ ‰. ו¿ ּמָ ָׁ  ר≈ ָׁ לו… ַמֲעַמ„ ל¿
 ‰ י∆ ¿‰ ƒי ן  פ∆ ָ‰‡ו…  ‰ ז∆ ַעל   ׁרּו פ≈ ּב¿   ƒי ַ‰ּבַ ַעל  ּבַ ם  ƒע ָנ‰  ¿ ƒ‰ ו¿ מּוָנ‰.  ¡‡ ּב∆ ָ„ו…  ֲעבו…  ‰ ָָׂע ו¿  , ֲחנּוו… ּבַ
ַעל  ּבַ  ‰ ז∆ ַעל  ים  ƒּכ ס¿ ƒ‰ ו¿  . ס∆ נ∆ ַ‰ּכ¿  י ּב≈ ל  ∆‡  ‰ ּלָ ƒפ ¿ַּל ר  ∆̃ ָוב… ב  ר∆ ע∆ ך¿  יל≈ ל≈ ּיּוַכל  ∆ׁ  , ר≈ ָׁ מ¿ לו…  ¿̂ ∆‡
ָרָכ‰.  ַפע ּב¿ ∆ׁ ָל‰ ר…‡ׁ ּב¿ ַמע¿ ָחר ל¿ ס¿ ƒּמ‰ַ ˜ ו¿ ס∆ ך¿ ָ‰ע≈ ר≈ ּבָ ¿ ƒנ ,ל ַ‰ֲחנּו חּור ‡∆ ‡ ַ‰ּבָ ָ‡ז ּבָ . ּומ≈ ƒי ַ‰ּבַ

 . ָ‰‚ו… נ¿ ƒמ י ּכ¿ ƒֲחר ַׁ יַל ƒפ ¿ּ ל ּל≈ ּפַ ¿ ƒ‰  ל¿ ס∆ נ∆ י ַ‰ּכ¿ ב≈ ‰ ל¿  ַ‰ּז∆ ר≈ ָׁ חּור ַ‰ּמ¿ ַעם ַ‡ַח ָ‰ַלך¿ ַ‰ּבָ  ּפַ
ּל…‡  ∆ׁ ַע„   , ƒי ַעל ַ‰ּבַ ּבַ ל  ∆ׁ ֲחנּוו…  ל  ַרב ‡∆ ן ָ‡ָ„ם  ַוֲ‰מו… ים  ƒּ̃ ַח ר¿ ּמ∆ ƒמ ים  ƒֲחר סו… ‡ּו  ּבָ ך¿  ּכָ ך¿  ו… ּב¿
  ƒי ַעל ַ‰ּבַ ַ‡ל ַ‰ּבַ ָׁ ב…‡. ו¿ ּלָ ƒר מ ח≈ ƒ‡ ‰ ז∆ חּור ַ‰ּלָ ַ‰ּבָ ָיו, ו¿ ֲ‡לו… ¿ׁ ƒָח„ מ ָכל ‡∆ ‡ ל¿ ַמּל≈ ל ל¿ ָ‰ָי‰ ָיכו…
ך¿  ל∆ ַוּי≈  . ס∆ נ∆ ַ‰ּכ¿  י ּב≈ ƒמ  ‡ ּבָ ל…‡  ן  ƒֲעַ„י י  ƒּכ יבּו,  ƒׁ ≈‰ ו¿ ‰ּו‡?  יפ…‰  ≈‡   ר≈ ָׁ ַ‰ּמ¿   ∆‡ ים  ƒָעמ ּפ¿  ‰ ּמָ ּכַ
ם  ƒ‡ , ו¿ ַלח לו… ס¿ ƒו… י ּלָ ƒפ ¿ ƒיך¿ ּב ƒר ¡‡ ם ‰∆ ƒ‡ ;‡ בו… ּלָ ƒמ ׁ ≈ׁ  ַמּ„ּוַע ּבו… ‡ו… ר¿ ƒי ַ‡ף ל ƒר ח√  ּבָ ƒי ַעל ַ‰ּבַ ַ‰ּבַ
 „ מ≈ עו… ‰ּו  ≈‡ ר¿ ƒַוּי  , ס∆ נ∆ ַ‰ּכ¿  י ב≈ ל¿  ‡ ּבָ ר  ∆ׁ‡ֲַכ ו¿ נּו.  ּמ∆ ƒמ ם  ָ̃ ָנ ח  ַּ̃ ƒי ָ‡ז  ָל‰,  ַבּטָ ּב¿ ַמּנו…  ז¿  ‰ ַבּל∆ מ¿ ַ‡ך¿ 
 ֲחַמ ָליו ּבַ ≈‡ ָר יו, ַוּיָ ƒפ ים ּב¿ ƒָבר ין ּ„¿ ≈‡ ר ו¿ מ∆ ין ‡ו… ≈‡ ָר‰, ו¿ ¿̃ ƒּ‰ַ י ּיּור≈ ƒ̂ ָל‰ ַעל  י ַמע¿ ַלּפ≈ ל ּכ¿ ּכ≈ ַּ ס¿ ƒּומ
 ָעַזב  ƒי ַעל ַ‰ּבַ ַ‰ּבַ  ַמ‰ ז…‡, ו¿ ‡ו… ר¿ ƒפּו ל ַ‡ּס¿ ¿ ƒם נ ָׁ ים ƒל ּל¿ ּפַ ¿ ƒָכל ַ‰ּמ י. ו¿ ƒח  ל∆ ‰ּו ַמּכַ ּכ≈ רּוַח ַוּיַ

 . ָ‰ַלך¿ ַלֲחנּוו…  ו¿ ס∆ נ∆ י ַ‰ּכ¿  ּב≈ ∆‡

 " ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ַעל "מ¿ ׁ ּבַ „ו… ָּ̃ ל ָ‰ַרב ַ‰ „, ַ‡ך¿ ָ‰ַלך¿ ‡∆ ָניו עו… י ֲ‡„ו… ב≈ ב ל¿ ָׁ ‡…ז ל חּור ַ‰ּלָ ַ‰ּבָ ו¿
 ‰ ז∆  ‰ ָלּמָ ּ„ו…  ¿‚ נ∆ ל¿  ׁ „ו… ָּ̃ ‰ַ ָ‰ַרב  ַמר  ַמר¿ ¿ ƒַוּי ּנּו.  ּמ∆ ƒמ  „ ר≈ ּפָ ƒ‰ ּול¿  ּוׁ ר¿ ל  ּטו… ƒל ָעַבר,  ∆ׁ ּל¿ ƒמ ירו…  ƒַמּכ

יל.  ƒע ל…‡ ‰ו… ָיו ּול¿ רו… ָ̂ ל ַ‰פ¿ ‡ ָ‰ָי‰ ּכָ ו¿ ָּּׁנּו - ֲ‡ָבל ַל ב∆ ַעז¿ ַּ

י  ƒל ‰ י∆ ¿‰ ƒַמַען י ַבר ַ‰ָלָכ‰, ל¿ ך¿ ּ„¿ ּו… ƒמ ‡ ּלָ ר ‡∆ ט≈ ּפָ ƒּ ים ַ‡ל ƒנ ל-ּפָ ׁ: ַעל-ּכָ „ו… ָּ̃ ר לו… ָ‰ַרב ַ‰ ַוּי…‡מ∆
 ‰ סּו˜ ז∆ ים ַעל ּפָ ƒַפּנ י רנ"ב ‡ו… ƒּ ָ‡ַמר¿ " ו¿ ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ י "מ¿ ƒּבּור ƒח י ּב¿ ƒּ ‰ ָיַ‚ע¿ ּנ≈ ƒ‰ .ח ַ̂  נ∆ ר∆ ּכ∆ ַמז¿ ל¿
ַין ר"ב  נ¿ ƒמ ‰" ,ּכ¿ ָבר ַ‰ּז∆ ָ„ּ „ ּבַ ַלי עו… ר ‡≈ ּב≈ ף ּ„ַ ס∆ ַלי ַרב ָלך¿ ַ‡ל ּו… ר ‰' ‡≈ ן "ַוּי…‡מ∆ ַחּנַ ¿  ָו‡∆ ַָׁפָר ּב¿
, ַמ‰  „ו… בו… ם ּכ¿ י ּ‚ַ ƒר ל מו… ל. ‡¡ ָר‡≈ ¿ׂ ƒי  ר∆ ∆‡ ס ל¿ נ≈ ּכָ ƒם ל לו… ָּׁ‰ַ נּו ָעָליו ‰ ַרּב≈ ∆ ַר מ… ָ̂ ל"ך, ַעל ַ‰פ¿

י.  ƒר פ¿ ƒס י ּב¿ ƒ‡ ב≈ ר ל…‡ ‰≈ ∆ׁ‡ֲ ‰ ז∆

  ַחּיו… ע  ּבַ ַ‡ר¿  ׁ ּי≈ ∆ׁ   יו… ¿‰ ƒל ים,  ƒָפר ס¿ ƒּב מּוָב‡  ּל…‡  ∆ׁ ַמ‰  ז  מ∆ ר∆ י  ƒּ ƒ‡  ׁ י≈ חּור,  ַ‰ּבָ לו…  ר  ַוּי…‡מ∆
ָנם  רו… כ¿ ƒינּו ז ≈ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿ ם. ו¿ ƒַלי „ ָלּ‰ „' ַר‚¿ בו… ‡-ָכּ ּס≈ ƒּכ‰ַ ָנ‰ ו¿ יו… ל¿ ָב‰ ָ‰ע∆ ּכָ ר¿ ‡ ַ‰ּמ∆ ≈ׂ ׁ ַ‰ּנו… ∆„… ּ̃ ‰ַ
ים.  ƒל‚ָ ר¿  ‰ָ…ל ¿ׁ  „ ∆‚ נ∆ ּכ¿  ‰ ָׁ לו… ¿ׁ  ‰ ּמָ ≈‰ ים  ƒׁ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ   ָ‰ָ‡בו… ו¿ ָב‰,  ּכָ ר¿ ַ‰ּמ∆ ן  ≈‰   ָ‰ָ‡בו… ָרָכ‰:  ב¿ ƒל
י  ƒיע ƒב ל ר¿ ∆‚  ר∆ יו… ¿‰ ƒיּוַכל ל   ָ‰ָ‡ר∆ ַּׁ„ֻ ¿̃ י  ≈„ ַעל י¿ ל, ו¿ ָר‡≈ ¿ׂ ƒי  ר∆ ∆‡ ס ל¿ נ≈ ּכָ ƒנּו ע"‰ ל ‰ ַרּב≈ ∆ ‰ מ… ָ̂ ָר ו¿
י  ƒּכ ,‰ ָבר ַ‰ּז∆ ָ„ּ „ ּבַ ַלי עו… ר ‡≈ ּב≈ ף ּ„ַ ס∆ רּוך¿ ‰ּו‡ "ַרב ָלך¿ ַ‡ל ּו… ׁ ּבָ „ו… ָּ̃ ָ‡ַמר לו… ַ‰ ָב‰. ו¿ ּכָ ר¿ ּמ∆ ּבַ ∆ׁ
ן  : "ּב∆ בו… ≈ּ י ≈ׁ‡ָבר" ָר ָ„ּ ‰ "ּבַ ז ָלז∆ מ∆ ר∆ י", ו¿ ƒיע ƒב ל ָ‰ר¿ ∆‚ ר∆  ּב¿ יו… ¿‰ ƒי ל ƒ„ּ „ ַעב¿ ƒו ָ„ּ  י ‡∆ ƒ ינו… ƒָבר ֲ‰כ ּכ¿

‡ן. י". ַע„ ּכָ ƒיע ƒב ל ר¿ ∆‚ ר∆ „ ּב¿ ƒו ָ„ּ

. מ∆ ¡‡‰ָ ׁי ƒ‡ …ּנּו ּוָפַרח לו ּמ∆ ƒר מ ט≈ ּפָ ƒי  ו¿
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ים,  ƒַרּב ׁו… ּב¿ ּי¿ ƒּב ∆ׁ ַעל „…‡ ט מ¿ ָחר≈ ¿ ƒ‰ , יו… ב≈ „ ל¿ ‡ עו… ַער ל…‡ ּבָ י ַ‰ּנַ ƒו… ּכ ‡ו… ר¿ ƒּב ,ַעל ַ‰ֲחנּו ּבַ
ָ‰ַרב  לו…  ָ‡ַמר   , יו… ב≈ ל¿ ‡ו…  בו… ּוב¿  ." ַעמּו˜ו…  ‰ ַ‚ּל∆ "מ¿ ַעל  ּבַ  ׁ „ו… ָּ̃ ‰ַ ָ‰ַרב  ל¿  ׁ פ∆ נ∆ ַמר  ּב¿ ָ‰ַלך¿  ו¿
י  ƒּוָמ‰. ֲ‡ָבל ל‡ יָ מ¿ ƒׂלו… ל…‡ ָע ַלל, ו¿ יׁ ּכ¿ ƒ‚ּ ר¿ ƒ‰ ‡…י ‰ּו‡ ל ƒח ו… ַעל ַ‰ּל∆ יָ ‡ו… ƒּכ ƒ‰ ∆ׁ ‰ַמ :ׁ „ו… ָּ̃ ‰ַ
 ׂ ָׂ „, ו¿ ו… עו… ‰ ‡ו… ∆‡ ר¿ ל…‡ ‡∆ ָס‰ ו¿ ר¿ ‰ ַעל ' ּפַ ָּּו‡ ַע‰ ַע, ו¿ ב ָור≈ ≈‰ ּנּו ‡ו… ּמ∆ ƒמ ָּ ¿̃ ַח ר¿ ƒ‰ - ָי ƒָׂע
ים  ƒ̃ י ƒ„ּ ַּ̂ ("ַעל ַ‰   .‡ ל∆ ‡ ָופ∆ ל≈ ‰ ַ‰פ¿ ∆ּׂו‡ ַמֲע‰ ָל‰. ו¿ ַמע¿ ב ל¿ ָּ כ¿ ƒנ י ּכ¿ ƒיַח ל ƒּנ ƒ‰ ∆ׁ יוָ רו… מ¿ ƒ‡ י ַעל ƒכ ָ‡נ…

ַר˜ נ"„ עמו„ רע"ט) י ּב¿ נ≈ ים" ּב¿ ƒ„י ƒַעל ַ‰ֲחס ו¿

ִחּבּוָריו ַהְּקדֹוִׁשים ַהּנֹוָדִעים ָלנּו:
ָר‰.  ַ‰ּו… ַעל  ָע‰  ב¿ ƒׁ ם  ∆‰ מ≈ ר.  ָּ ס¿ ƒּוַבּנ  ‰ ל∆ ¿‚ ƒּנ ּבַ ע  ָנט∆ ָנָן  י  ƒַרּב ַב  ּכָ ים  ƒָפר ס¿ ר  ָָׂע  ‰ ָּׁ ƒֲחמ
יו  ָּׁו„ּ ƒפ"‚. ח ין ƒל לּוב¿ יו ּב¿ ַחּיָ „ ּב¿ ס עו… ּפַ ¿„ ƒו… ַעל ַ‰ּז…ַ‰ר נׁרּו סּו. ּפ≈ ּפ¿ ¿„ ƒם נ ּלָ ַער ל…‡ ּכֻ ַּ̂ ‰ַ ‰ ּב≈ ַמר¿ ל¿
"ס.  ַּׁ‰ַ סּו ַעל ּפ¿ ¿„ ƒּנ ∆ׁ י"ף ƒר‰ָ  ָכל ַמֲ‰„ּורו… פּו ל¿ ר¿ ֻ̂ ם  ָ‡ז ‰≈ ַנ "ף ּומ≈ ¿ׁ ƒסּו ַר˜ ּב ּפ¿ ¿„ ƒי"ף נ ƒַלר
רו…  פ¿ ƒס ס  ּפַ ¿„ ƒנ ָנ‰,  מו… ¿ּׁו ים  ƒע ּבָ ן ַ‡ר¿ ּב∆ ַר˜  ‰ּו‡  ו¿  ,‚"ˆ ם ָ‡ב  ַנח≈ מ¿ י"‚  ם  יו… ּב¿ יָרו…  ƒט ּפ¿ ַ‡ַחר  ל¿
 ‰ ר ז∆ פ∆ ס≈ ָל‰. ּב¿ ּבָ ַּ̃ חּום ַ‰ ¿ ƒר ּב ≈ יו… ים ּב¿ ƒּובׁים ַ‰ֲח ƒָפר ַ‰ּס¿ ָח„ מ≈ ∆‡ ָ‰ָי‰ ל¿ ∆ׁ " ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ "מ¿
 ."‰ ∆‡ ר¿ ∆‡ ‡ ו¿ ָר‰ ּנָ ּב¿ ע¿ ים: "‡∆ ƒָבר ר ּ„¿ פ∆ ס≈ ן ּב¿ ַחּנַ ¿  ָו‡∆ ַָׁפָר ‰ ּב¿ ∆ יַל מ… ƒפ ¿ּ ר ּב≈ ס¿ ∆‰ ים ל¿ ƒַפּנ רנ"ב ‡ו…

     . נו… ֲחלו… ר ּבַ ָב‰ ָ‰‡ו… ַע ּכָ פ∆ ים, ‡ּוָלם ל¿ ƒַפּנ ף ‡ו… ל∆ ב ‡∆ …ּ כ¿ ƒו… לּ ַ„ע¿  ָ‰ָי‰ ּב¿ ר∆ ס… י ַ‰ּמָ ƒפ ל¿

ְרִׁשיַמת ַהְּסָפִרים: 
ַעל    ‡ו… ּיָ ƒר יַמט¿ ƒ‚ ו¿ ים  ƒָמז ר¿ ָל‰  ּבָ ַ̃ ּב¿ ן  ַחּנַ ¿ ָו‡∆ ר  ∆„ ס≈ ל¿ ים  ƒַפּנ ‡ו… רנ"ב   , ַעמּו˜ו…  ‰ ַ‚ּל∆ מ¿  (‡
˜נ"‰. ‚)  בּוב  ל¿ ָר‰,  ל ַ‰ּו… ּכָ ַעל    ַעמּו˜ו…  ‰ ַ‚ּל∆ מ¿ ב)  ˆ"ו.   ‡ ָ̃ ָר‡ ¿̃ ינּו,  ַרּב≈  ‰ ∆ מ…   ּלַ ƒפ ¿ּ
‡ ס"ח.  ָ̃ ָר‡ ¿̃  , ָספו… ם ‰ו… ƒר ע זו… ין פ"‚. „) ַמח¿ ƒל , לּוּב¿ פו… ס¿ ו… ים ו¿ ƒּׁו„ּ ƒח ‰ ּמָ ם ּכַ ƒר ע‰ַ זו…
י"ף,  ƒים ַעל ָ‰ר ƒּׁו„ּ ƒח. ו) ח"ˆ ‡ ָ̃ ָר‡ ¿̃ ים,  ƒׁ „ו… ¿̃ ƒיָח‰ ל ƒל ‡ ˆ"‡ – ס¿ ָ̃ ָר‡ ¿̃ יָח‰,  ƒל ‰) ס¿
ַר ָנָן  ָב י„). ח) ּו… ָר‡ (ּכ¿ ¿̃ ƒל ַוּי ∆ׁ ‡יָר ƒע "ף ז¿ ים ַעל ָ‡ל∆ ƒַפּנ ף ‡ו… ל∆ ַ„‡ם "פ. ז) ‡∆ ער¿ ט∆ ס¿ ַ‡מ¿
 " ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ "מ¿ ƒנו… ל ַמ ּב¿ ָ„ּ ¿̃ ‰ַ) "י ƒׁ‡ ר≈ י ּב¿ רּופ≈ ≈̂ „ ַעל "ך  ּבָ כ¿ ƒנ ר ו¿ ָ̃ רּוׁ ָי ָר‰. ט) ּ„¿ ַעל ַ‰ּו…
י ר„"‡). ר≈ פ¿ ƒר ס ָ̂ ‡ו… ים (ּב¿ ƒים ַעל ‰ב"י ו„' טּור ƒּׁו„ּ ƒם). י‡) ח ָׁ …נו ן ּב¿ ׁו… ָל‰ (ל¿ ּבָ ַּ̃ ר ַעל ַ‰ פ∆ ן). י) ס≈ ַחּנַ ¿ ָו‡∆

.( ָמו… ָ„ּ ¿̃ ‰ַ נו… ּב¿ ן ּב¿ ׁו…  (ל¿ ּׁובו… ¿ּו  לו… ≈‡ ¿ׁ (יב

ן, 720  ַחּנַ ¿ סּו˜ ָו‡∆ ים ַעל ּפָ ƒַפּנ ָר‡, 252 ‡ו… ¿̃ ƒל ַוּי ∆ׁ ‡יָר ƒע "ף ז¿ ים ַעל ָ‡ל∆ ƒַפּנ ר 1000 ‡ו… ּב≈ ƒח
 ,"‰ ∆„ ָּׂ‰ַ ¿ך ו… ים ּב¿ ƒים ֲ‡ֻלּמ ƒמ ַ‡ּל¿ סּו˜ "מ¿ ים ַעל ּפָ ƒַפּנ י", 130 ‡ו… ƒׁ‡ ר≈ סּו˜ ּב¿ ים ַעל ּפָ ƒרּופ ≈̂

ב". …̃ י ַיֲע ƒי ƒר  ּב¿ י ‡∆ ƒּ ָזַכר¿ ים ַעל "ו¿ ƒַפּנ , 42 ‡ו… ּבָ ַּׁ‰ַ ם יו… ים ַעל ּב¿ ƒַפּנ 72 ‡ו…

 ‰ ל∆ ¿‚ ƒּנ ּבַ ים  ƒָפר ס¿ ט"ו  ַ‡ֲחָריו  יַח  ƒּנ ƒ‰ ∆ׁ  , ר∆ ּכ∆ ז¿ ƒּנ‰ַ ָמו…  ָ„ּ ¿̃ ‰ַ ּב¿ ָעָליו  י„  ƒע מ≈ נּו  ַרּב≈ ל  ∆ׁ נו…  ּב¿
ר  „ו… ן ל¿ רו… ּכָ ƒז ים, ל¿ ƒר פ¿ עו… ל ו¿ ז∆ ר¿ ט ּבַ ע≈ ים ּב¿ ƒ̃ ים, ֲח˜ּו ƒָפר ‰ ס¿ ּב≈  ַ‰ר¿ י, ֲעׂו… ר≈ ר ַחב¿ ב≈ ר: חו… ָּ ס¿ ƒּוַבּנ

ים. ƒר ֻסּ„ָ ָנ‰ מ¿ מו… ¿ׁ ƒם ל‚ַ ָע‰ ו¿ ב¿ ƒׁ ˜ ל¿ ל∆ ים, ח≈ ƒר ּפָ ס¿ ƒמ ים ּב¿ ƒל ָין י-‰ עו… נ¿ ƒים, מ ƒר ּ„ו…

יֹוָמא ְדִהילּוָלא:
 " ‰ ֲעֻמ˜ו… ַ‚ּל∆ ַעל "מ¿ ׁ ּבַ „ו… ָּ̃ י˜ ַ‰ ƒ„ּ ַּ̂ ל ַ‰ ∆ׁ ‡ ילּוָל‡ ַרּבָ ƒ‰ ָמ‡ „¿ ם ָ‡ב - יו… ַנח≈ ׁ מ¿ י"‚ ַלח…„∆

"ל. ַ̂ ַז



מגלה עמוקות - חייו ופעליו כב

ְוכֹה ֶנְחַקק ַעל ַמֵּצָבתֹו:
ים, ‰ּו‡  ƒנ מו… ין ּוַמט¿ ƒָרז  ‰ ֲעֻמ˜ו… ַ‚ּל∆ ים, מ¿ ƒנ מו… ¿„ ַּ̃ ן ַ‰ ƒמ ׁ „ו… ָ̃ י  ƒ̃ ל… ¡‡ ׁי ƒ‡ ָמן ט¿ ƒּפ…‰ נ

ן  ע ּב∆ ן ָנט∆ ַּן ‡ב"„ ור"מ מו"‰ ָנ ‡ו… ים, ַ‰ּ‚ָ ƒנ ל ּפָ ים ‡∆ ƒנ ‰ּו ּפָ ּיָ ƒל ּו… ‡≈ ƒ‡ ר ּב≈ ƒ„ּ ∆ׁ ים ָעָליו ƒר מ¿ ‡ו… ∆ׁ
פ"˜ נˆב"‰. ם „' י"‚ ָ‡ב ˆ"‚ ל¿ יו… ַטר ּב¿ פ¿ ƒל, נ" ַ̂ יָר‡ ַז ƒּפ ַׁ ‰…ל…מ ¿ׂ ‰"מו




