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ַא ַעל ַאף ַהֶּסֶבל ַהָּקֶׁשה ְוַהּקֹר, ָהָרָעב ְוִטְלטּוֵלי ַהֶּדֶר ַהְמָפְרִכים, ִנְׁשֲארּו ֵאיָתִנים 
ְּברּוָחם ְלא ָחת, ֶנֱאָמִנים ְלַהְחָלָטָתם ְלַקֵּבל ִיּסּוִרים ְּבַאֲהָבה. ֵהם א ִנְּצלּו ׁשּום 
ִהְזַּדְּמנּות ָלֵתת ְקָצת ְמנּוָחה ְלגּוָפם ַהָּיֵגַע, ְּביֹום חֹל, אֹו ְלַהְרׁשֹות ְלַעְצָמם ְנִגיָסה 
ְטִעיָמה אֹו ְלִגיָמה ֶׁשל ַּתֲענּוג. ְלִעִּתים ְקרֹובֹות ָהיּו ַמִּציִעים ָלֶהם ֲארּוָחה ְּדֵׁשָנה 
ְויֹוֵתר ִמֻּקְרטֹוב ַמְׁשֶקה ְמַחֵּמם ֲעָצמֹות. ְוא ַּפַעם ָעלּו ִלְנִחיֵריֶהם ֵריחֹות ַהִּניחֹוַח ֶׁשל 
ַּתְבִׁשיֵלי ַהָּדִגים ְוֶׁשל ְצִלי ַהָּבָשׂר ְוכֹוִסּיֹות ַהַּיִין ְׂשַרף, ְּבֵעת ֶׁשָעְמדּו ְלַיד ֶּדֶלת ִמְטָּבח, 
ְּכֶׁשָּיָדם ַהְּכחּוָׁשה מּוֶׁשֶטת ְּבַבָּקָׁשה ַלֲחִתיַכת ֶלֶחם ְיָׁשָנה, אֹו ְׁשֵאִרית ֶׁשל אֶֹכל ֲחָלִבי 
ְלׁשֹום. ֵהם ָהיּו ֵאיָתִנים ַּכֶּסַלע ְוא ָזזּו ִּכְמלֹוא ִניָמה ִמֶּדֶר ַהְּתׁשּוָבה  ֵמֶאְתמֹול אֹו ִמּׁשִ
ְּכִפי ֶׁשֻהְתָוה ִלְפֵניֶהם ַעל ְיֵדי ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות" ְּבֶהְתֵאם ִלְפַסק ַהִּדין ֶׁשל ֵּבית 

ַהִּדין ַהָּגדֹול, ַרק ְּבֶדֶר זֹו ַיֲעֶלה ְּבָיָדם ְלַכֵּפר ַעל ֲחָטֵאיֶהם.

ִעם ּתֹם ַהָּגלּות
ָּתִפים ַּבֲעֵלי-ַהְּתׁשּוָבה ָׁשׁש ָׁשִנים ְּתִמימֹות. ָׁשׁש ְׁשנֹות  ָּכ ָעְברּו ַעל ְׁשֵני ַהּׁשֻ
ֶסֶבל ַּבל ְיתָֹאר. ַהְּדֻמּיֹות ַהַּגְבִרּיֹות ֶׁשל ְׁשֵני ַהַּקָּצִבים ׁשֹוְפֵעי ַהֶּמֶרץ ּוְבִריאּות ָהיּו ַעָּתה 
ִנים ַהָּללּו  ְמֻצָּמקֹות ְוָרזֹות, ְׁשבּורֹות ּוְרצּוצֹות ּוְמֻדָּכאֹות ַעד ָעָפר. ְּבֶמֶׁש ְׁשׁש ַהּׁשָ
א ֶנֱהנּו ֵמעֹוָלם ַהֶּזה ֲאִפּלּו ֲהָנָאה ַקָּלה ֶׁשְּבַקּלֹות. ְלֵהֶפ, ֵהם ָּבְרחּו ִּכְמַטֲחֵוי ֶקֶׁשת 
ְמָחה  ִמָּכל ָּדָבר ֶׁשָעלּול ִלְגרֹם ָלֶהם ַּתֲענּוג ָּכְלֶׁשהּו, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ָלבֹוא ִליֵדי ִנָּסיֹון. ַהּׂשִ
ְוַהֲהָנָאה ָהיּו ְרחֹוִקים ֵמֶהם ִּכְרחֹוק ִמְזָרח ִמַּמֲעָרב, ְוַאף ַּפַעם א ָעָלה ַהִחּיּו ַעל 
ְּפֵניֶהם. ְּבָמקֹום ָׁשם ָיְׁשנּו ַהּיֹום א ָיְׁשנּו ָמָחר. ָּתִמיד ָהיּו ָנִעים ְוָנִדים, ְלא ָּכל ֲהפּוָגה. 
ֶמׁש ַהַחּמֹות ֶׁשִהּכּו ַעל רֹאָׁשם ְוִלֲהטּו ַעל ְּבָׂשָרם  ַּבַּקִיץ ָצֲעדּו ְיֵחִפים ַּתַחת ַקְרֵני ַהּׁשֶ
ַהָּכחּוׁש. ִעְקבֹות ַרְגֵליֶהם ִנְתַקּׁשּו ְוִנְתַחְּסנּו ַעל ְיֵדי ָּכ ְּכמֹו ֻסְליֹות ֶׁשל עֹור. ָהָיה 
ְּבָכ ְלָפחֹות ִיְתרֹון ֶׁשֶּזה ֵהֵגן ֲעֵליֶהם ְּבַדְרָּכם ַעל ְצרֹורֹות ְוֻחֵּדי ֲאָבִנים ּוְבָבְסָסם ְּבבֹץ 
ּוִבְׁשלּוִלּיֹות ַמִים. ַּבחֶֹרף א ָעְצרּו ַּבֲעָדם, א ַּגֵּלי קֹר ַמְקִּפיֵאי ֲעָצמֹות ְוא סּופֹות 
ֶׁשֶלג ְּכֵבדֹות ְּביֹוֵתר, ִמְּלַהְמִׁשי ִּבְנדּוֵדיֶהם ְּבֶדֶר א ֶּדֶר, ַעל ְּפֵני ָׂשדֹות ְּפתּוִחים, 

ֶלג ּוִמּקֹר. ֲחׂשּוִפים ְלִפְגֵעי ַהֶּטַבע ַהָּקִׁשים ּוְצפּוִיים ְלַסָּכַנת ָמֶות ִמּׁשֶ

א ַּפַעם ֵאַרע ֶׁשֶאָחד ֵמֶהם, ֶזה אֹו ֶזה, ִנְתַקף ְּבַמֲחָלה, חֹם ָּגבֹוַּה, ְצַמְרמֶֹרת, ְּכֵאב 
רֹאׁש ֲאֻיִּמים, ֲאִפיַסת ּכֹחֹות, ָּכל אֶֹכל ְּתַתֵעב ַנְפָׁשם ַוַּיִּגיעּו ַעד ַׁשֲעֵרי ָמֶות, ַא ּגּוָפם, 
ֶׁשִהְתַחֵּסן ַעל ְיֵדי ִיּסּוִרים ּוְכֵאב, ְורּוָחם ָהֲעׂשּוָיה ִלְבִלי ָחת, ִסְּיעּו ָלֶהם ְלִהְתַּגֵּבר 
ַּגם ַעל ָּכל ַהַּמֲחלֹות, ְואּוַלי ָהְיָתה זֹאת ְזכּותֹו ֶׁשל ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות" ֶׁשָעְמָדה 
ָלֶהם, ֶׁשּיּוְכלּו ַלֲעבֹר ֶאת ִמְבַחן ַהִּיּסּוִרים ֶׁשל ָׁשׁש ְׁשנֹות ַהְּתׁשּוָבה, ְּכֵדי ְלַתֵּקן ֶאת 

ַנְפׁשֹוֵתיֶהם ָלעֹוָלם ַהָּבא.
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ְּבָרם, ֵּביְנַתִים ָנְתנּו ָהָאָבק ְוַהֵּזָעה ֶאת אֹותֹוֵתיֶהם ָעמֹק ָעמֹק ְּבעֹור ְּבָׂשָרם ּוְבִקְמֵטי 
ִנים, ַאף ַּפַעם א ִהְתַרֲחצּו ַּכהֶֹגן, א ִהְסַּתְּפרּו ְוא  ְּפֵניֶהם. ִּכי ְּבֶמֶׁש ָּכל ְׁשׁש ַהּׁשָ
ָעׂשּו ֶאת ִצָּפְרֵניֶהם. ַׂשֲערֹוֵתיֶהם ָּגְדלּו ֶּפַרע ּוַפְרצּוֵפיֶהם ְּכׁשּוֵלי ְקֵדָרה. נֹוָסף ְלָכל זֹאת 
ָהיּו ָּתִמיד ֲעֵיִפים ּוְסחּוִטים, ָסֲחבּו ֶאת ַרְגֵליֶהם ַהּכֹוְׁשלֹות, א ְּבכֹחֹות ַעְצָמם, ֶאָּלא 
ְּבכַֹח ָהָרצֹון ָהַעז ְוַהַהְחָלָטה ַהְּנחּוָׁשה, א ְלַהְרּפֹות ִמן ַהַּמֲאָמץ ְלַבֵּצַע ֶאת ְמִׂשיַמת 

ַהְּתׁשּוָבה ֶׁשֻהְּטָלה ֲעֵליֶהם ְּכֵדי ְלַטֵהר אֹוָתם ִמִּפְׁשֵעיֶהם.

ַרק ְּבִהְתָקֵרב ֶהֳחָדִׁשים ָהַאֲחרֹוִנים ֶׁשל ְׁשׁש ְׁשנֹות ַהְּתׁשּוָבה, ִהְתִחילּו ְלִהְתַעְנֵין 
ְלָאן ִנְקְלעּו ְּבֶדֶר ְנִדיָדָתם ָהֲאֻרָּכה ְוַרַּבת ַהְּתָלאֹות, ַמה ֵׁשם ַהָּמקֹום ּבֹו ֵהם ִנְמָצִאים, 
ַמה ַהֶּמְרָחק ִמֶּמּנּו ְוַעד ְקָראָקא ִעיר מֹוַלְדָּתם, ְוַכָּמה ְזַמן ָצִרי ָלַקַחת ְּכֵדי ְלַהִּגיַע 
ְלָׁשם ָּבֶרֶגל. ְלִפי ֶזה ֵיְדעּו ָמַתי ֲעֵליֶהם ְלַהְתִחיל ַלֲעׂשֹות ֶאת ַּדְרָּכם ֲחָזָרה ִלְקָראָקא, 

ִנים. ּוְבֵאיזֹו ְמִהירּות ֲעֵליֶהם ָלֶלֶכת ְּכֵדי ְלַהִּגיַע ְלָׁשם ְּבתֹם ְׁשׁש ַהּׁשָ

ְּכָכל ֶׁשִהְתָקֵרב ַהּמֹוֵעד ְלִסּיּום ְמִׂשיָמָתם, ָׁשֲאפּו יֹוֵתר ְויֹוֵתר ִעידּוד ְוִחּזּוק ֵמָהֻעְבָּדה 
ֶׁשֵהם ִמְּלאּו ַאֲחֵרי ְּתָנֵאי ַהְּתׁשּוָבה, ֶׁשִּנְגְזרּו ֲעֵליֶהם ַעל ְיֵדי ֵּבית ַהִּדין ַהָּגדֹול, ִּבְׁשֵלמּות 
ֲעָרה ִמְּמַנת ַהֶּסֶבל ְוָהִעּנּוִיים ֶׁשִּנְקְּבָעה ִּבְׁשִביָלם.  ּוְבַדְיָקנּות, ִמְּבִלי ִלְגרַֹע ֲאִפּלּו ְּכחּוט ַהּׂשַ
ְלֵהֶפ, ְלִעִּתים ְקרֹובֹות עֹוד ֶהְחִמירּו ַעל ַעְצָמם ְּבַהְגִּביָרם ֶאת ִסּגּוֵפיֶהם ֵמֲחַמת 

ַהֲחָׁשׁש ֶׁשָּמא ֵאיָנם יֹוְצִאים ְיֵדי חֹוָבָתם...

ִליִׁשית  ָּכ ָנְקפּו ְוָחְלפּו ַהָּיִמים, ְּבַדְרָּכם ֲחָזָרה ּוְבִדּיּוק ִעם ִסּיּום ְׁשַנת ַהְּנדּוִדים ַהּׁשְ
ִהִּגיעּו ִלְקָראָקא. 

חֹוְזִרים ִלְקָראָקא
ְׁשֵּתי ְּבִרּיֹות ְמֻׁשּנֹות, ְמֻלָּבׁשֹות ִּבְבלּוֵיי ְסָחבֹות, ֶׁשָעׂשּו רֶֹׁשם ְזָוָעִתי ְּכרּוחֹות ְרָפִאים 
ֶׁשֹּלא ֵמָעְלָמא ָהֵּדין, ִּכְדֻמּיֹות ֶׁשל ְׁשֵני ֵמִתים ֶׁשָּיְצאּו ִמִּקְבֵריֶהם, ְלַאַחר ֶׁשְּבָׂשָרם ָנַמק 
ִמְּזַמן, ְוַרק ִׁשְלֵדיֶהם ִקְּבלּו ׁשּוב ּכֶֹׁשר ְּתנּוָעה, ִנְכְנסּו ִלְקָראָקא ּוִפְּלסּו ָלֶהם ֶּדֶר ָיָׁשר 

ְלֵעֶבר ֵּביתֹו ֶׁשל ַרב ָהִעיר.

ֲאָנִׁשים ִהִּביטּו ַאֲחֵריֶהם ְּבַתְדֵהָמה, ַאף ֶאָחד א ִזָהה אֹוָתם, ִּכי ְּבֵצאָתם ָהיּו ְּגָבִרים 
ָנִאים ְּבֵמיַטב ְׁשנֹוֵתיֶהם, ְוִאּלּו ַעָּתה ְּבָחְזָרם ִמָּגלּוָתם, ִנְראּו ִּכְזֵקִנים, ִׁשְבֵרי ֵּכִלים, 

ְמֻגְּדֵלי ֶּפַרע, ְוִקְרֵעי ְסַמְרטּוִטים עֹוְטִפים ֶאת ּגּוָפם ֲאכּוֵלי ָהָרזֹון.

ִנים א ִהִּסיַח ֲאִפּלּו יֹום ֶאָחד  ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות", ֲאֶׁשר ְּבֶמֶׁש ָּכל ְׁשׁש ַהּׁשָ
ֵני ַהַּקָּצִבים ַּבֲעֵלי-ַהְּתׁשּוָבה, ְּבַהְרִּגיׁשֹו ּוְבִהְׁשַּתְּתפֹו ְּבָכל ִסְבלֹוֵתיֶהם  ֶאת ַּדְעּתֹו ִמּׁשְ
ִליִׁשי ְלֵצאָתם ִלְנדּוֵדיֶהם, ְּבִצִּפָּיה ְּדרּוָכה  ָנה ַהּׁשְ ְוִעּנּוֵייֶהם, ִחָּכה ְּבאֹותֹו יֹום, יֹום ַהּׁשָ
ְלבֹוָאם ַּבֲחָזָרה. ֵמָאז ְשׁעֹות ַהּבֶֹקר ַהֻּמְקָּדמֹות ָעַמד ְלַיד ַהַחּלֹון, צֹוֶפה ַהחּוָצה ְּבִכְליֹון 

ֵעיַנִים ּוִבְמִתיחּות ַרָּבה.
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ַזִּכים ּוְטהֹוִרים
ּוִבְראֹותֹו ֵמָרחֹוק ֶאת ְׁשֵּתי ַהְּדֻמּיֹות ַהּמּוָזרֹות ּוְמעֹוְררֹות ַהְּסִליָדה, ָיַדע ִמָּיד ֶׁשֵאֶּלה 
ָנה ּוְבִלי ִמְגַּבַעת, ְוָרץ ִלְקָראָתם  ֵהם ַּבֲעֵלי ַהְּתׁשּוָבה. הּוא ָאץ ַהחּוָצה ַּבֲחלּוק ַהּׁשֵ
ְּכִאּלּו ָהָיה ַנַער ֻעל ָיִמים, ּוְבָפְרׂשֹו ֶאת ָיָדיו ִלְרָוָחה ִהְכִריז ְּבקֹול רֹוֵטט ֵמִהְתַרְּגׁשּות:

"ְּברּוִכים ַהָּבִאים, ַצִּדיִקים ּוְקדֹוִׁשים! ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ַזִּכים ּוְטהֹוִרים!"

הּוא ָנַתן ָלֶהם ָׁשלֹום ְּברֹב ֶחְדָוה, ָלַחץ ֶאת ְיֵדיֶהם ַּבֲחִמימּות ַּבֲהִריחֹו ֶאת ֵריָחם 
ְּבַתֲענּוג רּוָחִני ִעָּלִאי:

"ֲהֵרי ַאֶּתם ְמִפיִצים ְסִביְבֶכם ֵריַח ֶׁשל ַּגן ֵעֶדן!"

הּוא ִהְכִניס אֹוָתם ְלֵביתֹו ְּברֹב ָּכבֹוד, ְּכֶׁשהּוא ְמַפֵּזז ּוְמַכְרֵּכר ְסִביָבם ְּבִחָּבה ַרָּבה, 
ְמַׁשֵּמׁש אֹוָתם ְּבַעְצמֹו, ֵמִביא ִלְכבֹוָדם ֶאת ַהֻּכְרָסאֹות ַהָּנאֹות ְּביֹוֵתר ּוְמַבֵּקׁש ֵמֶהם 
ָלֶׁשֶבת, ְותֹו ְּכֵדי ָּכ הּוא נֹוֵפל ַעל ַצּוָאָרם ּוְמַחֵּבק אֹוָתם ְולֹוֵחץ אֹוָתם ֵאָליו ְּבַאֲהָבה 

ּוְבַהֲעָרָצה.

"ַאְׁשֵריֶכם ְוַאְׁשֵרי ֶחְלְקֶכם!" ַמִּביַע ָהַרב ֶאת ַרֲחֵׁשי ִלּבֹו, "ֲהֵרי ַאֶּתם ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה 
ְּגמּוִרים! ֲאִפּלּו ְּגדֹוֵלי ַהַּצִּדיִקים א ִיְנֲחלּו ָּבעֹוָלם ַהָּבא ָּכבֹוד ּוְגֻדָּלה ְּכמֹוֶכם! ְּבָמקֹום 

ֶׁשַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה עֹוְמִדים ֵאין ַצִּדיִקים ְּגמּוִרים ְיכֹוִלים ַלֲעמֹד!"

ֵאָלה ַעל ְּפֵניֶהם, ִאם  הּוא ֵהִביא ִלְפֵניֶהם ִּכּבּוד ִמָּכל טּוב, ּוִבְראֹותֹו ֶאת ַמְּבֵטי ַהּׁשְ
ְּכָבר ֻמָּתר ָלֶהם ֶלֱאכֹל ָמזֹון ְמֻׁשָּבח, ִהְרִּגיַע אֹוָתם ְּבִדְבֵרי ִעידּוד ְוֶנָחָמה:

"ִאְכלּו, ָּבַני, ִאְכלּו! ֵמַעָּתה ַהּכֹל ְּכָבר ֻמָּתר ָלֶכם! ֵמַהּיֹום ָוָהְלָאה א ּתֹוִסיפּו ִלְהיֹות 
ֵאר  ָנִעים ְוָנִדים ָּבעֹוָלם ְוא ְּתַעּנּו יֹוֵתר ֶאת ַנְפׁשֹוֵתיֶכם ְּבִיּסּוֵרי ַהָּגלּות! ּתּוְכלּו ְלִהּׁשָ
ָלגּור ִּבְקָראָקא ַיַחד ִעם ְנׁשֹוֵתיֶכם! ְּבַרם, ִיְהֶיה ָאסּור ָלֶכם ַלֲעֹסק ְּבִמְסָחר, ֶאָּלא 
ְלִהְתַּפְרֵנס ְּביֶֹׁשר ֵמֲעבֹוַדת ַּכַּפִים! ּתּוְכלּו ִלְהיֹות ַסָּבִלים, חֹוְטֵבי ֵעִצים, ׁשֹוֲאֵבי ַמִים, 
ִּיְזַּדֵּמן ָלֶכם! ַוֲאִני ָיכֹול ְלַהְבִטיַח ָלֶכם ֶׁשֲעבֹוָדה א  ׁשֹוְמֵרי ַלְיָלה ְוַכּדֹוֶמה, ַמה ּׁשֶ
ֶּתְחַסר ָלֶכם! ֲאַבֵּקׁש ִמַּבֲעֵלי ַהָּבִּתים, ּתֹוְׁשֵבי ָהִעיר, ֶׁשִּיְדֲאגּו ְלָכ ֶׁשּתּוְכלּו ְלַהְרִויַח 
ֶאת ַלְחְמֶכם, ְוֶׁשַאף ֶאָחד א ַיֲעֶלה ַעל ַּדל ְׂשָפָתיו ְוא ַיְזִּכיר ָלֶכם ֶאת ַמֲעֵׂשי ַהֵחְטא 
ֶׁשָּלֶכם ֶּבָעָבר! ִּכי ֲחָטֵאיֶכם ֵאיָנם ַקָּיִמים עֹוד! ֵהם ִנְׁשְטפּו ְוִנְמֲחקּו ְּבָדם ּוְבֵזָעה ּוְבמַֹח 

ַעְצמֹוֵתיֶכם ַהְמֻעּנֹות! א ִיָּזְכרּו ְוא ִיָּפְקדּו ְוא ַיֲעלּו ַעל ֵלב ְלעֹוָלם!"

ְיהּוֵדי ְקָראָקא ְּכָבר ִּכְמַעט ָׁשְכחּו ֶאת ַהְמאָֹרע ֶׁשל ְׁשֵני ַהַּקָּצִבים, ֶׁשִהְכִׁשילּו ֶאת 
ָהִעיר ְּבַמֲאָכֵלי ְטֵרָפה ְּבֶמֶׁש ָׁשִנים ַרּבֹות, ַוֲאֶׁשר ֵּבית ַהִּדין ַהָּגדֹול ָּגַזר ֲעֵליֶהם ְלַהְׁשִמיד 
ֶאת ָּכל ְרכּוָׁשם ְוִלְהיֹות ָנִעים ְוָנִדים ָּבעֹוָלם. ֵמָאז ָעְברּו ְּכָבר ָׁשׁש ָׁשִנים ְוָהִעְנָין ָיַרד 

ִמֵּסֶדר ַהּיֹום. 
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ְנִקִּיים ִמָּכל ֵחְטא ָוֶפַׁשע
ָּמׁש ֶׁשל ֵּבית ַהִּדין ְּבָכל ָּבֵּתי ַהִּמְדָרׁש ּוָבֵּתי ַהְּתִפָּלה, ִּבְפֻקַּדת  ַא ְלֶפַתע ִהְכִריז ַהּׁשַ

ָהַרב ְּדָמָתא ֶאת ַההֹוָדָעה ַהָּבָאה:

ֵני ַהַּקָּצִבים ַּבֲעֵלי ַהְּתׁשּוָבה  "ַמְכִריִזים ּומֹוִדיִעים ָּבֶזה ְלָכל ַּבֲעֵלי ַהָּבִּתים ָּבִעיר, ֶׁשּׁשְ
ָחְזרּו ִלְקָראָקא ְלַאַחר ָׁשׁש ְׁשנֹות ָּגלּות ְוִקְּימּו ִּבְׁשֵלמּות ֶאת ְּגַזר ִּדין ַהְּתׁשּוָבה ֶׁשֻהַּטל 
ֲעֵליֶהם! ֵמַהּיֹום ָוָהְלָאה ֲהֵרי ֵהם ַצִּדיִקים ְּגמּוִרים ּוְנִקִּיים ִמָּכל ֵחְטא ָוֶפַׁשע! ָהַרב 
יג  ְׁשִליָט"א ַמִּטיל ֵאפֹוא חֹוָבה ַעל ָּכל ַּבֲעֵלי ַהְיֹכֶלת ִלְתמֹ ָּבֶהם ְוַלֲעזֹר ָלֶהם ְלַהּׂשִ
ֲעבֹוָדה, ְּכֵדי ֶׁשּיּוְכלּו ְלַפְרֵנס ֶאת ַעְצָמם ְוֶאת ְנֵׁשיֶהם. ֵיׁש ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ָהֶאְפָׁשר ַעל 
ְמַנת ִלְמצֹא ִעּסּוִקים ִּבְׁשִביָלם: ֲחִטיַבת ֵעִצים, ַהֲעָבַרת ֲחִבילֹות, ְׁשִליֻחּיֹות, ְׁשִמיָרה 

ַּבֵּלילֹות ּוְלַׁשֵּלם ָלֶהם ָׂשָכר ָהגּון!"

"ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֻמְזָהר ָּבֶזה ְּבַאְזָהָרה ֲחמּוָרה א ְלַהְזִּכיר ָלֶהם ֲעוֹונֹות ִראׁשֹוִנים 
ְוא ִלְפּגַֹע ִּבְכבֹוָדם ְּבָכל צּוָרה ֶׁשִהיא! ַאְּדַרָּבה, ֵיׁש ְלִהְתַיֵחס ֲאֵליֶהם ִּבְמלֹוא ָהַאֲהָדה, 
ְלָהֵקל ֲעֵליֶהם ְּכָכל ָהֶאְפָׁשר ּוְלַחֵּפׂש ִּבְׁשִביָלם ַרק ֲעבֹודֹות נֹוחֹות, ְלַאַחר ֶׁשִעּנּו ֶאת 
ַנְפׁשֹוֵתיֶהם ְּבֶמֶׁש ָׁשׁש ְׁשנֹות ָּגלּוָתם ְּבִסּגּוִפים ָקִׁשים ְּביֹוֵתר! ֻּכָּלם ַחָּיִבים ִלְדאֹג 
ְלָכ ֶׁשֹּלא ֶּתְחַסר ָלֶהם ַּפְרָנָסה ְוֶׁשֹּלא ְיַקְּפחּו אֹוָתם! ֵהם, ְׁשֵני ַּבֲעֵלי ַהְּתׁשּוָבה ַעְצָמם, 
ֶׁשָּלְמדּו ִלְהיֹות ִנְכָנִעים ּוֻמְׁשָּפִלים ַעד ַּדָּכא, ֲהֵרי א ָיִגיבּו ְוא ִיְתקֹוְממּו ֶנֶגד ָעֶול 
ְוִקּפּוַח, ָלֵכן ֵיׁש ִלְנהֹג ְּכַלֵּפיֶהם ְּבִמְׁשֵנה ְזִהירּות ֶׁשֹּלא ִיְפְּגעּו ָּבם ֲאִפּלּו ְּפִגיָעה ַקָּלה 

ֶׁשַּבַּקּלֹות!" 

ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות" ִהְלָוה ָלֶהם ְסכּום ֶּכֶסף ָקָטן ִמֻּקַּפת ַהְּקִהָּלה, ֶׁשִהְסִּפיק 
ִּבְׁשִביָלם ְּכֵדי ִלְקנֹות ַמְלּבּוִׁשים ְּפׁשּוִטים ְוזֹוִלים ְמאֹד, ַא א ְקרּוִעים, ּוְכֵדי ִלְׂשּכֹר 
ִּדירֹות ְיָׁשנֹות ִּבְׁשִביָלם ּוִבְׁשִביל ְנֵׁשיֶהם. ֵהם ִהְתַחְּיבּו ְלַהֲחִזיר ֶאת ַּכְסֵּפי ַהַהְלָוָאה 
ְּבַתְׁשלּוִמים ְקַטִּנים, ֶׁשַּיְצִליחּו ַלֲחסֹ ְּפרּוטֹות ְּפרּוטֹות ִמְׂשַכר ֲעבֹוָדָתם, ּוִבְלַבד ֶׁשֹּלא 

ֶיֱהנּו ִמַּמְּתַנת ָּבָׂשר ָוָדם, ֶאָּלא ֵמַהֶּכֶסף ֶׁשִּיּפֹל ְּבֶחְלָקם ֵמֲעַמל ַּכֵּפיֶהם.

ְיהּוֵדי ְקָראָקא הֹוִכיחּו ְנכֹונּות ַרָּבה ְלַקֵּים ֶאת ְּפֻקַּדת ַרָּבם ַהָּדגּול. ַּכֲאֶׁשר ְׁשֵני 
ִּבְבָגִדים  ַּבּׁשּוק  הֹוִפיעּו  ְלֶׁשָעַבר  ְּביֹוֵתר  ַהְמֻכָּבִדים  ָהֲעִׁשיִרים  ַהְּתׁשּוָבה  ַּבֲעֵלי 
ְּפחּוִתים ְוַגִּסים, ֲחגּוִרים ַּבֲחָבִלים ֶׁשל ַסָּבִלים ִמָּסִביב ְלָמְתֵניֶהם, ְוִהְתִחילּו ָלתּור 
ֶלֱאֹכל,  ֶלֶחם  ֲעבּור  ְּפרּוטֹות  ַּכָּמה  ְלַהְרִויַח  ְּכֵדי  ִלְפנֹות  ְלָאן  ִמָּסִביב,  ְּבֵעיֵניֶהם 
ִנְמְצאּו ִמָּיד קֹוְפִצים ַרִּבים, ֶׁשִהְתָחרּו ֵּביֵניֶהם ְּבֶׁשַפע ֶׁשל ַהָּצעֹות ֲעבֹוָדה ִּבְׁשִביָלם:

"ּבֹואּו ִאִּתי! ֵיׁש ִלי ִּבְׁשִביְלֶכם ֲעבֹוָדה!"

"א! יֹוֵתר טֹוב ֶׁשָּתבֹואּו ִאִּתי! ֶאְצִלי ִּתְהֶיה ָלֶכם ֲעבֹוָדה ַקָּלה יֹוֵתר!"

"ְלכּו ַאֲחַרי! ֶאְצִלי ְּתַקְּבלּו ָׂשָכר יֹוִמי יֹוֵתר ָּגבֹוַּה!"
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"ְוֶאְצִלי א ִּתְצָטְרכּו ַלֲעבֹד ְּכָלל! ְּתַמְּלאּו ַרק ַּתְפִקיֵדי ְׁשִמיָרה, ְותּוְכלּו ָלֵתת ָמנֹוַח 
ְלַעְצמֹוֵתיֶכם ַהְיֵגעֹות!

ְנִדיֵבי ַהֵּלב ַמָּמׁש ָמְׁשכּו אֹוָתם ְּבׁשּוֵליֶהם ֶזה ְלָכאן ְוֶזה ְלָכאן, ּוְׁשֵני ַּבֲעֵלי ַהְּתׁשּוָבה 
ָנְתנּו ָלֶהם ַלֲעׂשֹות ָּבֶהם ְּכֶחְפָצם ִמְּבִלי ִלְפצֹות ֶּפה, ְּכִאּלּו ָהיּו ְיצּוִרים ְלא ּכַֹח ָרצֹון 
ְּכָלל. ֵהם א ִהְתַעְנְינּו ָלַדַעת ֵאיזֹו ֲעבֹוָדה ַמִּציִעים ָלֶהם ְוא ָׁשֲאלּו ַמה ִּיְּתנּו ָלֶהם 
ְּתמּוָרָתּה, ִמָּיד ִעם ַהִּגיָעם ִלְמקֹום ָהֲעבֹוָדה, ִהְתִחילּו ְלא ְׁשִהּיֹות ַלֲעֹבד ִּבְמלֹוא 
ֲאֵחִרים ֶׁשָעׂשּו ְּבֶמֶׁש ָּכל ַהּיֹום, ָּגְמרּו ֵהם ְּבָׁשָעה ְׁשָעַתִים, ְוָדְרׁשּו עֹוד  ַהֶּמֶרץ, ַמה ּׁשֶ
ְועֹוד ֲעבֹוָדה, ּוִבְלַבד ִלְהיֹות ְּבטּוִחים ֶׁשֹּלא ְיַקְּבלּו ַחס ְוָחִליָלה ַּתְׁשלּום ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה 

לֹו ִּכּסּוי ָמֵלא ַּבֲעבֹוָדה ָחרּוָצה ִויִעיָלה.
ַרִּבים ָהיּו ָּבִאים ִלְמקֹום ֲעבֹוָדָתם ְּכֵדי ַלֲחזֹות ַּבּתֹוָפָעה ַהְּנִדיָרה, ְוִלְלמֹד מּוַסר ַהְׂשֵּכל 
ֵני ַּבֲעֵלי ַהְּתׁשּוָבה, ֶׁשַּלְמרֹות ֶׁשִּנְׁשַאר ֵמֶהם עֹור ַוֲעָצמֹות ִּבְלַבד, ָיְדעּו ְלַהְפִעיל  ִמּׁשְ
ֶאת ֹּכַח ְרצֹוָנם ּוְלַדְרֵּבן ֶאת ַעְצָמם ַלֲעֹבד ְּבַלַהט ּוְבֶמֶרץ ְנעּוִרים ָׁשעֹות ַעל ָׁשעֹות 
ְלא ֲהפּוָגה. ֵאֶּלה ֶׁשָּזְכרּו ֶאת ַמְרֵאה ְּפֵניֶהם ִמְּתקּוַפת ָהעֶֹׁשר ֶׁשָּלֶהם ִמִּלְפֵני ָׁשׁש 
ָׁשִנים, ַּכֲאֶׁשר ַהְּבִריאּות ְוָהאֹון ָׁשְפעּו ִמָּכל ֵיׁשּוָתם, א ָיְכלּו ֶׁשֹּלא ְלִהְתַרֵּגׁש ֲעֻמּקֹות 
ְּבִהְסַּתְּכָלם ַעָּתה ַעל ְׁשֵני ַהַּסָּבִלים, ֶׁשעֹוָרם ִהְצִהיב ְּכמֹו ְקָלף ְמֻיָּבׁש ְוַעְצמֹות ְלָחֵייֶהם 
ַהַחּדֹות ָּבְלטּו ַהחּוָצה, ְוא ֶאָחד הֹוִריד ִּדְמָעה ֵמרֹב ַרְחָמנּות ְוִהְׁשַּתְּתפּות ְּבַצֲעָרם. 

ְּכֵדי א ְלָהִביא אֹוָתם ִּבְמבּוָכה, ָהיּו ָהֲאָנִׁשים ְמִציִצים ָּבֶהם ִמֵּבין סֹוְרֵגי ַהָּגֵדר 
ֶׁשִּמָּסִביב ַלִּמְבֶנה ֶׁשַּבֲעֵלי ַהְּתׁשּוָבה ָעְבדּו ָׁשם, ְוָהיּו ִמְסַּתְּלִקים ַמֵהר ְּכֶׁשִהְבִחינּו ֶׁשֵהם 

ַמְרִּגיִׁשים ֶׁשִּמְסַּתְּכִלים ָּבֶהם.
ְלַאט ְלַאט ִהְתַאְקְלמּו ׁשּוב ָּבִעיר, ָהְפכּו ַלֲאָנִׁשים ֶׁשַהִּצּבּור ִנְזָקק ְלֵׁשרּוָתם ְוִהְרִויחּו 
ֶאת ַלְחָמם ְּבֹיֶׁשר ּוְבֶנֱאָמנּות. ֵהם ָמְצאּו ָלֶהם ְמגּוִרים ִמחּוץ ָלִעיר, ִּכי ִהְתַּבְּיׁשּו 
א  ַּגם  ֵהם  ִראׁשֹוִנים.  ֲעוֹונֹות  ָלֶהם  ַיְזִּכירּו  ֶׁשאּוַלי  ְיהּוִדים,  ִעם  ִּבְׁשֵכנּות  ָלגּור 
ָרצּו ִלְגֹרם ִאי ְנִעימּות ְלַיְלֵדיֶהם ּוְלֶנְכֵדיֶהם. ַמּדּוַע ִיְסְּבלּו ֲעבּור ֲעוֹון ֲאבֹוֵתיֶהם?

ַהְּכָתב ַהְמפָֹרׁש
ֶעֶרב ֶאָחד, ַאַחר יֹום ֶׁשל ָעָמל ְמָפֵר, ָּבאּו ְׁשֵני ַּבֲעֵלי ַהְּתׁשּוָבה ֶאל ַּבַעל "ְמַגֶּלה 
ֲעֻמּקֹות", ְּכֶׁשְּפֵניֶהם ַמִּביִעים ְּדָאָגה ֲעֻמָּקה. ֵהם ָעְמדּו ְּבִהּסּוס ְלַיד ַהֶּדֶלת ְוִחּכּו 

א ֶאת ֵעיָניו ְוַיְזִמין אֹוָתם ְלִהָּכֵנס. ֶׁשַהַּצִּדיק ִיּׂשָ

"ְּברּוִכים ַהָּבִאים, ָּבַני ַהְיָקִרים!" ָקָרא ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות" ְּכֶׁשִהְבִחין ָּבֶהם, "ַאֶּתם 
הּו? ַהִאם ִמיֶׁשהּו ֶהֱעִליב  ִנְרִאים ִלי ֻמְדָאִגים ְמאֹד... ַמה ַהִּסָּבה? ַהִאם ָחֵסר ָלֶכם ַמּׁשֶ

ִּביָכְלִּתי ְּכֵדי ַלֲעזֹר ָלֶכם". ֶאְתֶכם אֹו ָּגַרם ָלֶכם ָעֶול? ַסְּפרּו ָנא ִלי ְוֶאֱעֶׂשה ָּכל ַמה ּׁשֶ
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"ַרֵּבינּו ַהַּצִּדיק!" ָגעּו ְׁשֵניֶהם ְּכֶאָחד ִּבְבִכי ַּתְמרּוִרים, "ָאנּו ְמֵלֵאי ַּפַחד ִמּיֹום ַהִּדין 
ַהּנֹוָרא ַהְמַמְׁשֵמׁש ּוָבא! ְיֵמי ַהִּזְקָנה ִמְתָקְרִבים ְוהֹוְלִכים, ְוא ָרחֹוק ַהּיֹום ּבֹו יֹוִפיַע 
ַמְלַא ַהָּמֶות ַּבַעל ֶאֶלף ָהֵעיַנִים, ְוָיִביא אֹוָתנּו ִּבְפֵני ֵּבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה, ְוָׁשם ִיְהֶיה 
ָעֵלינּו ִלְמֹסר ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון ַעל ָּכל ַמֲעֵׂשינּו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה! ָאְמָנם ִסַּגְפנּו ֶאת ַעְצֵמנּו 
ְּבֶמֶׁש ָׁשׁש ָׁשִנים ְוִקַּבְלנּו ְּבַאֲהָבה ֶאת ַהֶּסֶבל ְוָהִעּנּוִיים ֶׁשל ַהָּגלּות, ַא ִמי ֶיֱעַרב 
ָלנּו ֶׁשַּדי ְּבָכ? ִמי יֹוֵדַע ִאם ֶזה ַמְסִּפיק ְּכֵדי ְלַכֵּפר ַעל ַהְּפָׁשִעים ַהֲחמּוִרים ֶׁשִּבַּצְענּו 
ְּבֶמֶׁש ַעְׂשרֹות ָׁשִנים? ְצַמְרמֶֹרת ּתֹוֶקֶפת אֹוָתנּו ְּכֶׁשָאנּו ִנְזָּכִרים ְּבָמה ֶׁשָּצפּוי ָלֶהם, 
ָלְרָׁשִעים, ָּבעֹוָלם ַהָּבא, ּוִמְתעֹוֵרר ָּבנּו ָהָרצֹון ָלֵצאת ׁשּוב ְלָגלּות ּוְלַהְמִׁשי ְלַסֵּגף ֶאת 
ָּפַגְמנּו ְּברֹב  ַעְצֵמנּו ְּבִעּנּוִיים יֹוֵתר ְּגדֹוִלים, ּוִבְלַבד ִלְהיֹות ְּבטּוִחים ֶׁשּנּוַכל ְלַתֵּקן ַמה ּׁשֶ

ֲחָטֵאינּו ּוְפָׁשֵעינּו!"

"ֵהָרְגעּו ָנא, ָּבַני, ְוַאל ְּתַכְרְסמּו ֶאת ִלְּבֶכם ְּבִהְרהּוֵרי ְּדָאָגה!" ִהְׁשַּתֵּדל ָהַרב ְלַהְׁשִקיט 
ֶאת ִּבְכָים, "ֵאין ָּכל ָסֵפק ַּבָּדָבר ֶׁשַאֶּתם ְּכָבר ַעָּתה ַצִּדיִקים ְּגמּוִרים! ֲאִני ְמַאֵחל ְלַעְצִמי 
"ִלְזּכֹות" ְלַהִּגיַע ָלעֹוָלם ַהָּבא ּכֹה ָנִקי ֵמֵחְטא ְוָעוֹון ְּכִפי ֶׁשַאֶּתם ַּתִּגיעּו ְלָׁשם ְלַאַחר ֵמָאה 
ְוֶעְׂשִרים, ְנִקִּיים ּוְטהֹוִרים ִמָּכל ִסיג ּוְפָגם! ֶחְלְקֶכם ְּבַגן ֵעֶדן ִיְהֶיה ְלַמְעָלה ֵמֶחְלָקם 

ב ִּבְתׁשּוָבה "ְזדֹונֹות ַנֲעׂשֹות לֹו ִּכְזֻכּיֹות". ֶׁשל ַצִּדיִקים ְּגמּוִרים, ִּכי ַהּׁשָ

"ֲאָבל ַרֵּבינּו ַהָּקדֹוׁש ְוַהָּטהֹור, ָאנּו ְּבָכל זֹאת זֹוֲחִלים ְורֹוֲעִדים, ְוִלֵּבנּו חֹוֵׁשׁש ְודֹוֵאג 
ַנִים ַלֲעצֹר ְּבַעד ַמְעַין ִּדְמעֹוֵתיֶהם, "ִאּלּו ָהִיינּו זֹוִכים  ַמה ְּיֵהא ְּבסֹוֵפנּו..." א ָיְכלּו ַהּׁשְ
ְלָפחֹות ְלַקֵּבל אֹות אֹו מֹוֵפת אֹו ִאּשּׁור ִּבְכָתב, ֶׁשְּיַחֵּזק ָּבנּו ֶאת ַהִּבָּטחֹון ֶׁשָאֵכן ֵיׁש 

ָלנּו ֵחֶלק ָּבעֹוָלם ַהָּבא"...

"ֲהֵריִני ֶנְעָּתר ָלֶכם ַּגם ָלזֹאת!" ֵהִׁשיב ָהַרב, ִּבְראֹותֹו ֶׁשַאֶחֶרת א יּוַכל ְלַהְרִּגיַע ֶאת 
רּוָחם, "ֶאְמסֹר ִּביֵדיֶכם ְּכָתב ְמפָֹרׁש ֶׁשַּיִּניח ֶאת ַּדְעְּתֶכם!"

ְמִגַּלת ַהְּקָלף
ב ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות" ְלַיד ֻׁשְלָחנֹו, ָנַטל ְלָידֹו  ָעה ַהְמֻאֶחֶרת, ִהְתַיּׁשֵ ַלְמרֹות ַהּׁשָ

ֶאת נֹוַצת ָהַאּוָז, ָטַבל אֹוָתּה ִּבְדיֹו, ְוָרַׁשם ַעל ַהְּקָלף ֶאת ַהּשּׁורֹות ַהָּבאֹות:

"ֲאִני ֶהָחתּום ַמָּטה, ַרָּבּה ֶׁשל ְקָראָקא ְוַאב ֵּבית ַהִּדין ַהָּגדֹול ֶׁשהֹוִציא ֶאת ְּפַסק 
ָּתִפים, ְוָגַזר ֲעֵליֶהם ֶאת ְּתׁשּוַבת ַהִּמְׁשָקל ַהֲחמּוָרה, ְּכֵדי  ַהִּדין ֶנֶגד ְׁשֵני ַהַּקָּצִבים ַהּׁשֻ
ְלַכֵּפר ַעל ִּפְׁשֵעיֶהם ָהֲעצּוִמים, ְוֶׁשֵהם ִקְּימּו אֹוָתּה ִּבְׁשֵלמּות ְלָכל ְּפָרֶטיָה ְוִדְקּדּוֶקיָה. 
ֲהֵריִני ּגֹוֵזר ָּבֶזה, ֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשָּקַבְענּו ְּבֵבית ִּדין ֶׁשל ַמָּטה, ָּכ ְיַקְּימּו ְּבֵבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה. 

ַנִים ִיְהיּו ְמֻנִּקים ִמָּכל ָעוֹון ְוַאְׁשָמה ָוֶרַׁשע". ְוַהּׁשְ

ַּכֲאֶׁשר ִסֵּים ָהַרב ֶאת ְּכִתיָבתֹו, ִהְקִריא ֶאת ַהְּכָתב ִּבְפֵני ַּבֲעֵלי ַהְּתׁשּוָבה, ּוְׁשֵניֶהם 
הֹוִׁשיטּו ֶאת ְיֵדיֶהם ְלַקְּבלֹו ִמָּיָדיו. ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות" א ָיַדע ְלִמי ֵמֶהם ִלְמסֹר 
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ֶאת ַהְּכָתב ַהְמפָֹרׁש. ְלַבּסֹוף ָמַסר אֹותֹו ִליֵדי ֶזה, ֶׁשִּנְתעֹוֵרר ִראׁשֹוָנה ְועֹוֵרר ֶאת ֻׁשָּתפֹו 
ִלְפּתַֹח ְּבֶדֶר ַהְּתׁשּוָבה.

ַנִים ַהַּבְיָתה ְּבֵלב ַקל יֹוֵתר. ַרק ָאז ָחְזרּו ַהּׁשְ

ְמִגַּלת ַהְּקָלף ֶׁשִּנְמְסָרה ְלָיָדם ַעל ְיֵדי ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות" ָנְסָכה ָּבֶהם ַהְרָּגַׁשת ִּבָּטחֹון 
ְּבִמְקָצת, ְוִחְּזָקה ָּבֶהם ֶאת ַהִּתְקָוה ֶׁשָאֵכן ִּכְּפרּו ַעל ֲחָטֵאיֶהם ְּבָׁשׁש ְׁשנֹות ִסּגּוֵפיֶהם, 
ְוׁשּוב א ַיֲעִניׁשּו אֹוָתם ְּבֵבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה ַּבֲעוֹון ַהְכָׁשַלת ָהַרִּבים ְּבַמֲאָכֵלי ְטֵרָפה, 
חֹורֹות ְּביֹוֵתר,  ֵהם ִהְמִׁשיכּו ְלִהְתַנֵהג ְּבַהְכָנָעה ּוִבְׁשַפל ֶּבֶר, ָעְבדּו ְּבָפֶר ָּבֲעבֹודֹות ַהּׁשְ

ֶׁשֻּסְּפקּו ָלֶהם ַעל ְיֵדי ַּבֲעֵלי ַהָּבִּתים ָּבִעיר, ְוִהְרִויחּו ֶאת ַלְחָמם ְּביֶֹׁשר ּוַבֲעַמל ַּכַּפִים.

ָּכל ֶעֶרב, ַאֲחֵרי ָהֲעבֹוָדה, ּוְבַׁשָּבת ִּכְמַעט ָּכל ַהּיֹום, ָהיּו יֹוְׁשִבים ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש ֶׁשל 
ַהְּקִהָּלה, ַמְקִׁשיִבים ְּבדּוִמָּיה ְלִׁשעּוֵרי ּתֹוָרה ְוסֹוְפִגים ְלתֹוָכם ִּדיִנים ְוִדְבֵרי מּוָסר 
בּור ּוְלַנְפׁשֹוֵתיֶהם ַהּדֹוֲאבֹות. ְוִיְרַאת ָׁשַמִים ֶׁשֶהֱחיּו ֶאת רּוָחם ְוֵהִביאּו ַמְרֵּפא ְלִלָּבם ַהּׁשָ

ֵהם ָזְרחּו ַמָּמׁש ֵמאֶֹׁשר ַּכֲאֶׁשר ִנְּתָנה ָלֶהם ִהְזַּדְּמנּות ַלֲעׂשֹות ֵׁשרּות ָּכְלֶׁשהּו ֲעבּור 
עּור אֹו ְלַמֵּלא ָּכל ִמיֵני ְׁשִליֻחּיֹות ֲעבּור  לֹוְמֵדי ַהּתֹוָרה, ְלַהִּגיׁש ּכֹוס ֵּתה ְלַמִּגיד ַהּׁשִ
ַּתְלִמיֵדי ַהֲחָכִמים חֹוְבֵׁשי ֵּבית ַהִּמְדָרׁש. ֵאין ְלָתֵאר ֶאת ִׂשְמָחָתם ְּכֶׁשָהיּו ָרִצים ְלַקֵּים 
ֵאיזֹו ִמְצָוה. ִהְקִּפידּו ְלַהְרּבֹות ַּבֲעִנַּית "ָאֵמן" ְו"ָאֵמן ְיֵהא ְׁשֵמיּה ַרָּבה", ְוָעְמדּו ַעל 
ַהִּמְׁשָמר ִלְׁשמַֹע "ַקִּדיִׁשים" ּוְבָרכֹות ְו"ַלֲחטֹף" עֹוד ְועֹוד "ְקֻדּשֹׁות", ּוְבִיחּוד ְּבַׁשָּבתֹות 

ּוְבָיִמים טֹוִבים.

ַהִּזְקָנה קֹוֶפֶצת
ָּכ ָעְברּו ֲעֵליֶהם ְׁשנֹות ַחֵּייֶהם ָהַאֲחרֹונֹות, ְּכֶׁשֵהם ַחִּיים ַחֵּיי ָעָמל ָקִׁשים, ְוָכל ֶרַגע 

ָּפנּוי ָהָיה קֶֹדׁש ַלֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא.

ָּתִפים, ַעל ַחֵּיי  ַּבֲעֵלי ַהָּבִּתים ִּבְקָראָקא, ֶׁשָּיְדעּו ַעל ֲעָבָרם ֶׁשל ְׁשֵני ַהַּקָּצִבים ַהּׁשֻ
 ְּכָבר ַהָּיִמים, ְוַעל ְׁשנֹות ַהְּתׁשּוָבה ָהַרּבֹות, ֶׁשָעְברּו ֲעֵליֶהם ִמּתֹו ָהעֶֹׁשר ֶׁשָּלֶהם ִמּׁשֶ
ַצַער ְוִיּסּוִרים ֶׁשֵאין ְלָתֲאָרם, א ִנּסּו ַאף ַּפַעם ְלַבֵּקׁש ֵמֶהם ֵׁשרּות ָּכְלֶׁשהּו ְּבִחָּנם, אֹו 
ִלְנהֹג ְּכַלֵּפיֶהם ִּבְפִחיתּות ַהָּכבֹוד. ַא ַלְמרֹות זֹאת ָהיּו ְׁשֵני ַּבֲעֵלי ַהְּתׁשּוָבה עֹוְמִדים 
ִּבְפֵני ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְּבַהְכָנָעה, ְּכֶעֶבד ִלְפֵני ַרּבֹו, ְוָהיּו ִמְסַּתְּכִלים ְלָכל ֶאָחד ָּבֵעיַנִים, 
הּו, ּוִמָּיד ִמְזָּדְרִזים ְלַמֵּלא ֶאת ְמֻבָּקׁשֹו  ְּכֶׁשֵהם ְמַנִּסים ְלַנֵחׁש ִאם ָהָיה ָזקּוק ְלַמּׁשֶ
ַהָּסמּוי ְּבֵמַרב ַהְּמִהירּות ְוַהְיִעילֹות. ַלְמרֹות ִּגיָלם ַהִּמְתַקֵּדם ְוַעל ַאף ֲעֵיפּוָתם ֵמֲעָמָלם 
ַהָּקֶׁשה, ָהיּו ָרִצים ְּכמֹו ְנָעִרים ְצִעיִרים ְּכֵדי ְלַהְׂשִּביַע ֶאת ְרצֹון ַהְּבִרּיֹות, ּוְפֵניֶהם 

ַמִּביִעים ִסּפּוק ְּבִלי ְּגבּול.
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ִנים ְוַהִּגיל ָעׂשּו ֶאת ֶׁשָּלֶהם; ַעל ֶאָחד ֵמֶהם ָקְפָצה ַהִּזְקָנה ְּבַמְפִּתיַע.  ְּבַרם, ַהּׁשָ
ָהַרְגַלִים ִהְתִחילּו ּכֹוְׁשלֹות. ַהַּגב ָּכפּוף, ַהָּיַדִים רֹוֲעדֹות... ּכֹחֹוָתיו ִנַּדְלְּדלּו ְוָהְלכּו, ְוא 
ָהָיה ְמֻסָּגל יֹוֵתר ַלֲעסֹק ַּבֲעבֹוָדה ִפיִזית. ַעד ֶׁשּיֹום ֶאָחד א ָיכֹל ָלקּום ִמִּמָּטתֹו, ְוִנְׁשַאר 
ׁשֹוֵכב ְּבֵאין אֹוִנים ּוַבֲאִפיַסת ּכֹחֹות. ָהָיה ִנְרֶאה ַּבֲעִליל ֶׁשַהָּמֶות ִמְתָקֵרב ֵאָליו ְּבַצֲעֵדי 

ֲעָנק. א ַיַאְרכּו ַהָּיִמים ְוהּוא ֵיֵל ְּבֶדֶר ָּכל ָהָאֶרץ.

ִני, א ֶזה ֶׁשִּקֵּבל ֶאת ְמִגַּלת ַהְּקָלף, ֶׁשִּנְכְּתָבה ִּביֵדי ַּבַעל  ָהָיה ֶזה ַהַּבַעל ְּתׁשּוָבה ַהּׁשֵ
"ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות" ִּכְכַתב ִאּשּׁור ֲעבּור ֵּבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה.

ְּכֶׁשּנֹוַדע ַהָּדָבר ָּבִעיר, ֶׁשֶאָחד ִמַּבֲעֵלי ַהְּתׁשּוָבה ָחָלה, ָּבאּו ְלַבְּקרֹו ְּבַחְדרֹו ַהַּדל, 
ָהַרב ְוָכל ִנְכְּבֵדי ָהֵעָדה. ַהחֹוֶלה ִהְתַרֵּגׁש ְמאֹד ְלַמְרֵאה ַהְמַבְּקִרים ָרֵמי ַהַּמֲעָלה ֶׁשָּבאּו 
ַלֲחק לֹו ָּכבֹוד, ְוהּוא ָּפַרץ ִּבְבִכי. ָחַׁשב ָהַרב ֶׁשַהחֹוֶלה ּבֹוֶכה ֵמֲחַמת ַהַּפַחד ֵמַהָּמֶות 
ַהִּמְתָקֵרב ּוָבא, ּוֵמֵאיַמת ַהִהְתַיְּצבּות ְלִמְׁשָּפט ִּבְפֵני ֵּבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה, ְוהּוא ִנֵחם 

אֹותֹו ְוִדֵּבר ַעל ִלּבֹו ֶׁשַאל לֹו ִלְהיֹות ֻמְדָאג ְּכָלל ּוְכָלל.

"ֲהֵרי ַאָּתה ַצִּדיק ָּגמּור! ִהַּגְעָּת ֲאִפּלּו ְלַדְרָּגה ְּגבֹוָהה ִמַּצִּדיק ָּגמּור!" ִהְרִּגיַע אֹותֹו 
ָהַרב. "ִנְׁשָמְת ַזָּכה ּוְנִקָּיה ְּכָזָהב ּוְכָפז, ְלא ָּכל ְרָבב ַקל ֶׁשַּבַּקִּלים! ִּכֵּסא ֶׁשל ָזָהב 
ְמֻׁשָּבץ ְּבַיֲהלֹוִמים מּוָכן ִּבְׁשִביְל ְּבַגן ֵעֶדן! ִּכי ֶאת ָּכל ָהעֶֹנׁש ֲעבּור ֲחָטֶאי ְּכָבר ִקַּבְלָּת 

ַּדי ְוהֹוֵתר ָּבעֹוָלם ַהֶּזה!"

"ַא ְמִגַּלת ַהְּקָלף ֵאיָנּה ִנְמֵצאת ְּבָיִדי ֶאָּלא ִּביֵדי ֲחֵבִרי!" קֹוֵנן ַהחֹוֶלה ֶׁשָעַמד ַעל 
ַסף ַהָּמֶות, "אֹוי, ַמה ָּגדֹול ַּפְחִּדי ִמּיֹום ַהִּדין! ֲאִני ַמָּמׁש ִמְתַּפֵּתל ֵמֵאיָמה, ְוָכל ַהְּזַמן 
ֲאִני רֹוֶאה ְלֶנֶגד ֵעיַני ֶאת ַמְלֲאֵכי ַהַחָּבָלה ַהּנֹוָרִאים, ַהִּמְתָקְרִבים ֵאַלי ְּבִׁשּפּוֵדיֶהם 
ַהּלֹוֲהִטים, ְמַצִּפים ָלֶרַגע ֶׁשל ְיִציַאת ִנְׁשָמִתי, ְּכֵדי ִלְתֹקַע אֹוָתם ְּבגּוִפי ּוְלַהִּטיֵלִני 

ְּבדּוֵדי ַהֶּזֶפת ָהרֹוַתַחת ֶׁשל ַהֵּגיִהּנֹם!"

ׁשּוב ִהְרִעיף ָהַרב ַעל ַהחֹוֶלה ִּדְבֵרי ִעידּוד ְוִחּזּוק, ְוִהְסִּביר לֹו ְּבטּוב ַטַעם ָוַדַעת, 
ַמִים ֵאין ְזקּוִקים ִלְמִגַּלת ַהְּקָלף, ְוִכי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶׁשהּוא ּבֹוֵחן ְּכָליֹות ָוֵלב,  ֶׁשַּבּׁשָ

יֹוֵדַע ָּכל ַהִּנְסָּתרֹות ְוֵאין ָּדָבר ֶנֱעָלם ִמֶּמּנּו.

ַהחֹוֶלה ֶהֱאִזין ְּבדּוִמָּיה ְלִדְבֵרי ָהַרב ּוְׁשָאר ַהִּנְכָּבִדים, ַא ַהְרָּגָׁשתֹו א ִהְׁשַּתְּפָרה 
ְוַהַּפַחד ִהְמִׁשי ְלַכְרֵסם ְּבִלּבֹו.

ְּבֵצל ַהָּמֶות
ָעְברּו ָיִמים ֲאָחִדים, ּוַמָּצבֹו ֶׁשל ַהחֹוֶלה הּוַרע ְמאֹד, ֵצל ַהָּמֶות ְּכָבר ָהָיה ָּפרּוׂש ַעל 
ָּפָניו. הּוא ָׁשַכב ְּבִמָּטתֹו ְּכֶׁשֻּכּלֹו ְּפַקַעת ַאַחת ֶׁשל ַצַער ְוִיּסּוִרים, ְוָכל ַהְּזַמן א ִהְפִסיק 
ִלְבּכֹות ּוְלקֹוֵנן, ִמּתֹו ֲהָזיֹות ְוִסּיּוִטים ַעל ַמְלֲאֵכי ַחָּבָלה ְלֵאין ְספֹר ַהְמַמְּלִאים ֶאת ָּכל 
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ֲחַלל ַהֶחֶדר, ִׁשּפּוִדים ֲאֻרִּכים ְׁשלּוִפים ִּביֵדיֶהם, ְוֵהם ְמַחִּכים ְּבחֶֹסר ַסְבָלנּות ָלֶרַגע 
ֶׁשל ְיִציַאת ַהְּנָׁשָמה...

ַאְנֵׁשי ַה"ֶחְבָרה ַקִּדיָׁשא", ֶׁשֻהְבֲהלּו ְלִמָּטתֹו, א ָיְכלּו ַלֲחזֹות ְּבִעּנּוֵיי ַהֶּנֶפׁש ַהּנֹוָרִאים 
ֶׁשל ַהּגֹוֵסס, ְוֵהם ׁשּוב ִהְזִעיקּו ֶאת ָהַרב ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות", אּוַלי ַיֲעֶלה ְּבָידֹו 

ְלַהְׁשִקיט ֶאת רּוחֹו ּוְלַסֵּלק ֵמָעָליו ֶאת ִסּיּוֵטי ַהֵּגיִהּנֹם.

"ַרִּבי"... ָּפַלט ַּבַעל ַהְּתׁשּוָבה ַהּגֹוֵסס, ְּבַסְּננֹו ֶאת ַהִּמִּלים ְּבקִֹׁשי ַרב ִמּתֹו ְׂשָפָתיו 
ַהַּמְכִחילֹות, ְּכֶׁשִּדְמעֹוָתיו זֹוְרמֹות ְוׁשֹוְטפֹות ֶאת ָּפָניו ַהְּצֻהִּבים ְּכדֹוַנג, "ַרִּבי... ִלִּבי 
ִמְתּפֹוֵצץ ֵמֵאיָמה, ְוַאף ְלֶרַגע א ַמְרֶּפה ִמֶּמִּני ַהַּפַחד ֶׁשָּמא א ִנְתַקְּבָלה ְּתׁשּוָבִתי 
ַמִים! ַוֲאַזי אֹוי ַוֲאבֹוי ְלִנְׁשָמִתי ַהחֹוֵטאת ַוֲאִני ָאָנה ֲאִני ָּבא? ֲהֵרי ְלעֹוָלם א ֵאֵצא  ַּבּׁשָ

ֵמַהֵּגיִהּנֹם! ֶאְהֶיה ָאבּוד ְּבַכף ַהֶּקַלע ּוְבִעּנּוֵיי ַהֹּתֶפת ְלֶנַצח ְנָצִחים!...

ִלּבֹו ֶׁשל ָהַרב ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות" ִנְׁשַּבר ְּבִקְרּבֹו ְלַמְרֵאה ַהִּסּיּוִטים ַהָּקִׁשים 
ִני ּוָפַקד ָעָליו ִלְמסֹר  ַהּפֹוְקִדים ֶאת ַהחֹוֶלה, ְוהּוא ָׁשַלח ִלְקרֹא ְלַבַעל ַהְּתׁשּוָבה ַהּׁשֵ
ֶאת ְמִגַּלת ַהְּקָלף ִליֵדי ַהּגֹוֵסס, ֶׁשִּיַּקח אֹוָתּה ִאּתֹו ֶאל ַהֶּקֶבר... ְוִאּלּו ַעל ַהּגֹוֵסס ַהּנֹוֶטה 
ָלמּות ִצּוָה ָלֵתת ְּתִקיַעת ַּכף ְלֻׁשָּתפֹו, ּוְלַהְבִטיַח לֹו ֶׁשְּלַאַחר מֹותֹו ָיבֹוא ֵאָליו ַּבֲחלֹום 
ֵאַרע לֹו ֵמָהֶרַגע ֶׁשל ְיִציַאת ִנְׁשָמתֹו ְוַעד  ְוִיְמסֹר לֹו ִּדּוּוַח ָמֵלא ּוְמפָֹרט ַעל ָּכל ַמה ּׁשֶ

ֶׁשִהִּגיַע ִלְמקֹום ְמנּוָחתֹו.

ִני ְּבקֹול ָהַרב, ּוָמַסר ֶאת ְמִגַּלת ַהְּקָלף ִליֵדי ֲחֵברֹו ַהּגֹוֵסס.  ָׁשַמע ַּבַעל ַהְּתׁשּוָבה ַהּׁשֵ
ִּכְתמּוָרה ְלָכ ָנַתן לֹו ַהּגֹוֵסס ְּתִקיַעת ַּכף, ֶׁשִּמָּיד ְּכֶׁשַּיִּגיַע ִלְמנּוָחתֹו, ָיבֹוא ֵאָליו ַּבֲחלֹום 

ִהְתַרֵחׁש ִאּתֹו ְּבעֹוָלם ָהֱאֶמת. ְוִיְמסֹר לֹו ִּבְפרֹוְטרֹוט ָּכל ַמה ּׁשֶ

ַרק ָאז ִנְרַּגע ַּבַעל ַהְּתׁשּוָבה ַהּנֹוֶטה ָלמּות, ְוַכֲעבֹור יֹום נֹוָסף הֹוִציא ֶאת ִנְׁשָמתֹו 
 ה ּוְׂשִביעּות ָרצֹון, ְּכִמּתֹו ִמּתֹו ַׁשְלָוה ְמֵלָאה, ְּכֶׁשַעל ָּפָניו ָנסּו ִחּיּו ָרָחב ֶׁשל ְקֻדּׁשָ

ַגת ֱאנֹוׁש... ֲחָוָיה ֶׁשל ַּתֲענּוג רּוָחִני ִעָּלִאי ַהִּנְׂשָּגב ֵמַהּׂשָ

ָּמׁש ְלָכל ָּבֵּתי ַהְּכֶנֶסת ְלַהְכִריז ַעל  ַהַהְלָוָיה ֶנֶעְרָכה ְּברֹב ַעם, ָהַרב ָׁשַלח ֶאת ַהּׁשַ
ִּבּטּול ְמָלאָכה. ָּכל ַהֲחֻנּיֹות ּוָבֵּתי ַהִּמְסָחר ִנְסְּגרּו, ְוָכל ּתֹוְׁשֵבי ָהִעיר, ִמַּנַער ְוַעד ָזֵקן, 
ֵמָהִאיׁש ַהָּפׁשּוט ְוַעד ַּפְרְנֵסי ַהִּצּבּור, ָנֲהרּו ַלַהְלָוָיה ְּכֵדי ַלֲחק ְלַבַעל ַהְּתׁשּוָבה ֶאת 

ַהָּכבֹוד ָהַאֲחרֹון.

ֲהמֹוִנים ִהְצטֹוְפפּו ְּבֵבית ַהְּקָברֹות, ְוָהָארֹון ֻהְטַמן ַּבֶּקֶבר, ְּכֶׁשִּביֵדי ַהִּנְפָטר ְמִגַּלת 
ַהְּקָלף ְלֵבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה.

ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות" ִהְׁשִמיַע ִּדְבֵרי ֶהְסֵּפד ִנְרָּגִׁשים ְּבקֹול חֹוֵצב ַלֲהבֹות ֵאׁש 
ֶׁשִהְרִטיט ֶאת ַהְּלָבבֹות, ְוָכל ַהָּקָהל ָּפַרץ ְּבֶבִכי.
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ִּבְדָבָריו ּגֹוֵלל ָהַרב ֶאת ָּפָרַׁשת ָהִעּנּוִיים ְוַהִּסּגּוִפים ַהּנֹוָרִאים ֶׁשַהִּנְפָטר ִקֵּבל ַעל 
ַעְצמֹו ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ְּכֵדי ְלַכֵּפר ַעל ֲחָטָאיו ּוְלַטֵהר ּוְלַזֵּכ ֶאת ִנְׁשָמתֹו ִמָּכל ִסיג ּוְפָגם.

"ְצאּו ּוְראּו ַמה ָּגדֹול ּכָֹחּה ֶׁשל ְּתׁשּוָבה, ֶׁשִהיא ַמַּגַעת ַעד ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד!" ָּפָנה ָהַרב 
ֶאל ַהֶּנֱאָסִפים. "ֲאִפּלּו ַהחֹוֵטא ַהָּגדֹול ְּביֹוֵתר, ֶׁשּדֹוֶמה ֶׁשֵאין לֹו ַּתָּקָנה ְּכָלל, ַּגם הּוא 
ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה ָּכל ְזַמן ֶׁשַהְּנָׁשָמה ְּבִקְרּבֹו, ּוְלַהִּגיַע ָלעֹוָלם ַהָּבא ָנִקי ִמָּכל ֵחְטא 

ְוָעוֹון!"

ְוהּוא ִסֵּים ֶאת ַהֶהְסֵּפד ְּבַהְרִעימֹו ְּבקֹול ַאִּדיר, ְּכֶׁשַּמָּבטֹו ֻמְפֶנה ְּכַלֵּפי ַמְעָלה:

"ַּפּנּו ָמקֹום! ִּפְרצּו ֶּדֶר! ַצִּדיק ָּגדֹול ַמִּגיַע ַעָּתה ִלְמנּוָחתֹו! ְנָׁשָמה ֶׁשל ָּפז ּוְסַנִּפיִרים 
עֹוָלה ְוחֹוֶזֶרת ִלְמקֹור ַמְחַצְבָּתּה, ַזָּכה ּוְטהֹוָרה ְּבִדּיּוק ְּכִפי ֶׁשָהְיָתה ְּבֵעת ְיִריָדָתּה 

ָלעֹוָלם!"

ְבָעה ָּבא ָהַרב ְוִעּמֹו ִנְכְּבֵדי ָהֵעָדה ְלִהְתַּפֵּלל ַּבַּבִית ּבֹו הֹוִציא ַּבַעל  ְּבֶמֶׁש ְיֵמי ַהּׁשִ
ַהְּתׁשּוָבה ֶאת ִנְׁשָמתֹו, ּוְלַנֵחם ֶאת ָהַאְלָמָנה ְוַהְיתֹוִמים. ַהֶחֶדר ַהַּצר ְוָכל ֶהָחֵצר ָהיּו 
ָצִרים ִמְּלָהִכיל ֶאת ָּכל ַהָּבִאים, ְוַהְּתִפּלֹות ֶנֶעְרכּו ְּבֶרֶגׁש ַרב. ְלַאַחר ַהְּתִפּלֹות ָלַמד 
ָהַרב ֶּפֶרק ִמְׁשָניֹות ַיַחד ִעם ָּכל ַהָּקָהל ְלִעּלּוי ִנְׁשַמת ַהִּנְפָטר, ּוְבֶמֶׁש ָּכל ַהּיֹום ָהָמה 

ַהָּמקֹום ִמְּמַבְּקִרים ִמָּכל ָהִעיר ְוַהְּסִביָבה ֶׁשִהְפִּגינּו ֶאת ַאֲהָדָתם ְוהֹוָקָרָתם ַלָּמנֹוַח.

ָּתף ַּבֲחלֹום ַהּׁשֻ
ִני, ֻׁשָּתפֹו ֶׁשל ַהִּנְפָטר, ֶׁשֶאת ְמִגַּלת ַהְּקָלף ֶׁשּלֹו ָלַקח ִאּתֹו ֶאל  ַּבַעל ַהְּתׁשּוָבה ַהּׁשֵ
ְבָעה, ֶׁשֲחֵברֹו ָיבֹוא ֵאָליו ַּבֲחלֹום ִויַסֵּפר  ַהֶּקֶבר, ִחָּכה ְּבחֶֹסר ַסְבָלנּות ְּבֶמֶׁשך ָּכל ְיֵמי ַהּׁשִ
ְוא! ׁשּום ִאּתּות א ִהִּגיַע ֵמַהֵּמת. ָעַבר  ֵאַרע לֹו ְּבעֹוַלם ָהֱאֶמת. ַא ַלּׁשָ לֹו ָּכל ַמה ּׁשֶ
ָּתף ָהָיה ְּכָבר ָמֵלא ְּדָאָגה ְוַצַער. ְלַבּסֹוף, ַאֲחֵרי ְׁשבּוַעִים  עֹוד ָׁשבּוַע ְועֹוד ָׁשבּוַע. ַהּׁשֻ

נֹוָסִפים ֶׁשל ִצִּפָּיה ְמתּוָחה, הֹוִפיַע ַהֵּמת ַּבֲחלֹומֹו...

ִׁשים. ַּכֲאֶׁשר ַּבַעל ַהְּתׁשּוָבה ֶׁשִּנְׁשַאר ַּבַחִּיים,  ֶזה ָהָיה ַּבַּלְיָלה ָהִראׁשֹון ֶׁשַאֲחֵרי ַהּׁשְ
ָּתף  ִנְרַּדם ַעל ִמְׁשַּכב ַהַּקׁש ֶׁשּלֹו, ְלַאַחר יֹום ֶׁשל ֲעבֹוָדה ְמָפֶרֶכת, הֹוִפיַע ַּבֲחלֹומֹו ַהּׁשֻ
ָּתפֹו ְּכָבר ָהַל ְלעֹוָלמֹו ְוֵאיֶנּנּו ֵּבין ַהַחִּיים, ּוְבִדְמיֹונֹו ָרָאה  ַהֵּמת. הּוא ָיַדע ֵהיֵטב ֶׁשּׁשֻ
אֹותֹו ִּכְדמּות ְמֻעָּנה ּוְרצּוָצה עֹוד יֹוֵתר ִמְּכִפי ֶׁשָהָיה ְּבעֹוֶדּנּו ַּבַחִּיים. ְּבִיחּוד ַּבָּיִמים 
ֹחר ְוָכל צּוָרתֹו ִנְׁשַּתְּנָתה  ָהַאֲחרֹוִנים ֶׁשִּלְפֵני מֹותֹו, ְּכֶׁשָּתֳארֹו ָהָיה ַמָּמׁש ָׁשֹחר ִמּׁשְ

ְוִנְתַעְּקָמה ֵמרֹב ֶּבִכי ִויָללֹות, ָחֵרד ְורֹוֵעד ֵמֵאיַמת יֹום ַהִּדין.

ַא ְּבהֹוִפיעֹו ַּבֲחלֹום, ִּכְמַעט ְוא ִהִּכיר ֶאת ֻׁשָּתפֹו ֶׁשִּבָּלה ִאּתֹו ְּבַיַחד ֶאת ָּכל ְׁשנֹות 
ַחָּייו, ִּבְתקּופֹות ֶׁשל ִׂשְמָחה ְואֶֹׁשר ּוִבְתקּופֹות ֶׁשל ָיגֹון ּוְכֵאב. ֻּכּלֹו ָהָיה קֹוֵרן אֹור, 
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ה ְוזֹ, ֶׁשִּסְנֵור ֶאת  ְוָכל ְּדמּותֹו ִהְבִהיָקה ְּבאֹור ְיָקרֹות. הּוא ֵהִפיץ ְסִביבֹו ִזיו ֶׁשל ְקֻדּׁשָ
ֶמׁש ַּבָּצֳהַרִים, ַעד ֶׁשָהָיה ָקֶׁשה ְלִהְסַּתֵּכל ּבֹו. ַּגם ַהַּתְכִריִכים ֶׁשּלֹו  ָהֵעיַנִים ְּכנַֹגּה ַהּׁשֶ
ֶמׁש ֶׁשֵּמַעל, ְלא  ָהיּו ְצחֹוִרים ִמָּצחֹור, ְּכֶבן ֶׁשל ֶׁשֶלג ְקִטיָפִתי ְּבִהְׁשַּתְּקפֹו ְּבאֹור ַהּׁשֶ
ִכיָנה ְּבַגן ֵעֶדן  ָּכל ֵצל אֹו ְרָבב. ָּכל ֵיׁשּותֹו ָאְמָרה הֹוד ְוָהָדר ֶׁשל ַצִּדיק ַהֶּנֱהֶנה ִמִּזיו ַהּׁשְ

ָהֶעְליֹון...

ְוַהּקֹול ֶׁשל ְּדמּות ַהְּפָלִאים ֶׁשל ִמי ֶׁשָהָיה ֻׁשָּתפֹו ְלֶׁשָעַבר! קֹול ְמַלֵּטף ּוְמעֹוֵדד 
ִּכְצִליֵלי ַּפֲעמֹוֵני ֶּכֶסף! ְּבֶמֶׁש ְׁשנֹות ַהְּתׁשּוָבה, הּוא ָׁשַכח ְּכָבר ֶׁשֵאי ַּפַעם ָהָיה ֻׁשָּתפֹו 
ְמֻסָּגל ְלַדֵּבר ְּבקֹול ִנְמָרץ ְוֵעָרִני. ָּכל ַהְּזַמן ָהָיה קֹולֹו ָעצּוב ְוֵלֶאה, ַמֲחִריׁש יֹוֵתר ֵמֲאֶׁשר 
ְמַדֵּבר. ְוַגם ְמַעט ַהִּמִּלים ֶׁשָהָיה מֹוִציא ִמִּפיו ּפֹה ָוָׁשם, ָהָיה ָלֶהם ְצִליל ָצרּוד ְוחֹוֵרק, 
ְּכִאּלּו ָּבְקעּו ִמִּקְברֹו ֶׁשל ֵמת ַחי. ְוִאּלּו ַעָּתה ָהָיה ַהּקֹול ָצלּול, ָמֵלא ֶעְדָנה ּוְמִתיקּות 
ְוׁשֹוֵפַע אֶֹׁשר ְוַנַחת רּוַח. ָרחֹוק ִּכְרחֹוק ִמְזָרח ִמַּמֲעָרב ִמּקֹולֹו ֶׁשל ַקָּצב ּבּור ְוַעם ָהָאֶרץ, 
ֶׁשֻּקָּפה ֶׁשל ְׁשָרִצים, ֲעוֹונֹות ּוְפָׁשִעים ֲחמּוִרים, ְּתלּוָיה לֹו ֵמֲאחֹוָריו. ָהָיה קֹולֹו ְּכֶׁשל 
ה ְוָטֳהָרה.  ַאְבֵר ֶמִׁשי, ֶׁשֻעַּדן ְוִנְזַּדֵּכ ַעל ְיֵדי ְׁשִקיָדה ִנְמֶרֶצת ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה ּוְבַחֵּיי ְקֻדּׁשָ

ִמיהּו ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות"
"ֲחֵבִרי ָהָאהּוב!"... ִהִּגיַע ֵאָליו קֹולֹו ַהְּקִטיָפִתי ְוָהַר ֶׁשל ַהִּנְפָטר. "ֶאְצְלֶכם, ָּבעֹוָלם 
ַמִים,  ֵפל, א יֹוְדִעים ְּכָלל ִמיהּו ַּבַעל ַה"ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות", ַמה ְּגדֹוָלה ַמֲעָלתֹו ַּבּׁשָ ַהּׁשָ
ָעִרים ֶׁשל  ִבים ָׁשם ְּבַדְעּתֹו! ָּכל ַהּׁשְ ְּבתֹו ַהָּפַמְלָיא ֶׁשל ַמְעָלה, ּוְבֵאיזֹו ִמָּדה ִמְתַחּׁשְ
ָהעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים עֹוְמִדים ְּפתּוִחים ְלָפָניו, ַוֲהֵריהּו ָׁשם ִּבְבִחיַנת ֶּבן ַּבִית, יֹוֵצא 
ְוִנְכָנס, ְּכמֹו ְּבֵביתֹו ַהְּפָרִטי! ֻּכָּלם ִנְׁשָמִעים ְלמֹוָצא ִּפיו ְוָׂשִׂשים ְלַמֵּלא ֶאת ְרצֹונֹו, ַמה 

הּוא ּגֹוֵזר ֲהֵרי ֶזה ָׁשִריר ְוַקָּים!" ּׁשֶ

ְוָאז ִהְתִחיל ַהִּנְפָטר ְלַסֵּפר ֶאת ָּכל ַהּקֹורֹות אֹותֹו ֵמָאז ְיִציַאת ִנְׁשָמתֹו:

"ַּפְחִּדי ָאְמָנם א ָהָיה ַּפַחד ָׁשְוא! ַרע ָוַמר ָהָיה ָלנּו ּוְלִנְׁשמֹוֵתינּו ְלֶנַצח ְנָצִחים, 
ִאְלָמֵלא ָהִיינּו חֹוְזִרים ִּבְתׁשּוָבה ְּבעֹוֵדנּו ַּבַחִּיים, ִּכי ָּכאן, ְלַמְעָלה, ִאי ֶאְפָׁשר יֹוֵתר 

ִּקְלְקלּו ְלַמָּטה". ְלַתֵּקן ַמה ּׁשֶ

"ּוְבֵכן, ַהְסֵּכת ֵאפֹוא ּוְׁשַמע, ֲחֵבִרי ַהָּיָקר!

ּבֹו ָּבֶרַגע ֶׁשִּנְׁשָמִתי ָּפְרָחה ִמּגּוִפי, ִמָּיד ִהִּקיפּו אֹוִתי ִמָּפִנים ּוֵמָאחֹור, ִמְּלַמְעָלה 
ּוִמְּלַמָּטה ִּכּתֹות ִּכּתֹות ֶׁשל ַמְלֲאֵכי ַחָּבָלה, ַמְׁשִחיִתים ּוְקִלּפֹות ַּכחֹול ֲאֶׁשר ַעל ְׂשַפת 
ַהָּים! ַמְרֵאיֶהם ָהָיה ָּכל ָּכ ָאיֹם ּוְמעֹוֵרר ַחְלָחָלה ּוַפָּלצּות, ֶׁשֵּמַהַּפַחד ִּבְלַבד ֶאְפָׁשר ָהָיה 
ָלמּות ֶאֶלף ְּפָעִמים! ֵחֶלק ֵמֶהם ִהִּגיעּו ִּבְדמּוָתם ֶׁשל ְזֵאֵבי ֶטֶרף ְרֵעִבים ְוֵחֶלק ִּבְדמּות 
ְנָחִׁשים ַאְרִסִּיים ּוְפָתִנים ֲעָנִקִּיים, ֶׁשִהְתַּפְּתלּו ָסִביב ִּבְמחֹול ְׂשָטִנים ַמְקִּפיא ָּדם... 
ַוֲאֵחִרים ָעטּו ָעַלי ִּבְדֻמּיֹות ְזָוָעִתּיֹות ְּביֹוֵתר ֶׁשל ְּבִרּיֹות ׁשֹונֹות ּוְמֻׁשּנֹות, ִמין ַּתֲערֶֹבת 
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חֹר ְוֵעיַנִים לֹוֲהטֹות ְצֵמאֹות  ֶׁשל ִאיׁש ַהֶּפֶרא ְוַחַּית ַהַּיַער, ִעם ַּפְרצּוִפים ְׁשחֹוִרים ִמּׁשְ
ְלָדם, ּוִביֵדיֶהם ִּפְגיֹונֹות ְׁשלּוִפים, ְּדרּוִכים ּומּוָכִנים ִלְתקַֹע אֹוָתן ְּבִלִּבי ּוְלַטְלֵטל אֹוִתי 
ם א  ִּבְתנּוָפה ַאַחת ֵאי ָׁשם ְלתֹו ֵּגיא ַצְלָמֶות ְּבֵאיזֹו ֶאֶרץ ִצָּיה ְוׁשֹוְמָמה, ֲאֶׁשר ִמּׁשָ

ֶאָחֵלץ עֹוד ְלעֹוָלם, ְוֶאְהֶיה ָאבּוד ְלֶנַצח ְנָצִחים!..."

"ַא ָהֵאיָמה ַהֲחֵׁשָכה ֶׁשָּנְפָלה ָעַלי ָהְיָתה ַרק ְלֶהֶרף ַעִין, ִּכי ִמָּיד ִנְּצבּו ְלָיִדי ַאְרָּבָעה 
ַמְלֲאֵכי ַרֲחִמים, ִּבְדמּות ְּכרּוִבים ְצחֹוִרים, ׁשֹוְפֵעי ֶעְדָנה ְוֹר ְלֵאין ֵקץ. ֵהם ָּתְפסּו 
ֵני ַהְּצָדִדים, ֵהם א ָזזּו ִמֶּמִּני  ָמקֹום, ֶאָחד ִלֵמָראׁשֹוַתי, ֶאָחד ְלַמְרְּגלֹוַתי ּוְׁשַנִים ִמּׁשְ
ַאף ְלֶרַגע ַעד ַאֲחֵרי ֶׁשָּגְמרּו ֶאת ַהָּטֳהָרה. ָּכ ָחְסמּו ֶאת ַהִּגיָׁשה ִּבְפֵני ָּכל ַמְלֲאֵכי 
ַהַחָּבָלה ְוא ָהְיָתה ָלֶהם ָּכל ְׁשִליָטה ָעַלי. ֵהם ָחְרקּו ְּבַזַעם ְּבִׁשֵּניֶהם ְוָירּו ִזֵּקי ֵאׁש, 
מּוָכִנים ִלְקרַֹע אֹוִתי ִלְגָזִרים, ַלֲעׂשֹות ִאִּתי ָּכָלה ְוא ְלַהְׁשִאיר ִמֶּמִּני ָׂשִריד ּוָפִליט... 
ַא ַאְרַּבַעת ַמְלֲאֵכי ָהַרֲחִמים ִהִּקיפּו אֹוִתי ִּכְבחֹוָמה ְּבצּוָרה, ְוַהַּמְׁשִחיִתים א ָיְכלּו 

ְלִהְתָקֵרב ֵאַלי ְּבׁשּום ָּפִנים".

"ְּכֶׁשִהְכִניסּו אֹוִתי ָלָארֹון ְּכֵדי ְלהֹוִביֵלִני ְלֵבית ַהְּקָברֹות, ִנְגלּו ְלֵעיַני עֹוד ַמְלֲאֵכי 
ַמְעָלה, ֶׁשִהְצָטְרפּו ְלַאְרַּבַעת ַמְלֲאֵכי ָהַרֲחִמים, ְוגֹוְננּו ָעַלי ְלאֶֹר ָּכל ַהֶּדֶר. ְוַלְמרֹות 
חֹוִרים ָאְרבּו ִלי ָּכל ַהְּזַמן ִּבְלִהיטּות ֲעצּוָמה, ִנְדָחִפים ְוִנְדָחִקים  ֶׁשַּמְלֲאֵכי ַהַחָּבָלה ַהּׁשְ
ְלֶעְבִרי ְּבַמֲאָמץ ַרְצָחִני ִלְפרֹץ ִּפְרָצה ְּבחֹוַמת ַהָּמֵגן ֶׁשִּמְּסִביִבי ּוְלָתְפֵסִני ּוְלַטְלְטֵלִני ֶאל 
ֵמֵעֶבר ְלָהֵרי חֶֹׁש, ְוַעל ַאף ִמְסָּפָרם ָהֵאין סֹוִפי א ָיְכלּו ִלְנּגַֹע ִּבי ְוַלֲעׂשֹות ִלי ָּכל ַרע".

"ְּכֶׁשהֹוִרידּו ֶאת ֲארֹוִני ֶאל ַהֶּקֶבר, ִלְפֵני ֶׁשִּכּסּו אֹוִתי ְּבָעָפר, ָעׂשּו ַמְלֲאֵכי ַהַחָּבָלה 
ַמֲאָמץ נֹוָעז ַאֲחרֹון, ְּבִהָּדֲחָפם ֶאל ָהָארֹון ְּברֹב ַרַעׁש ַוֲהֻמָּלה, ְוִהְתַעְּקׁשּו ַּדְוָקא ַלֲחטֹף 
ֶאת ּגּוִפי ְּבָכל ְמִחיר. ַא ַהַּמְלָאִכים ַהְּקדֹוִׁשים ִנְּצבּו ְסִביִבי ֵאיָתִנים ְּכצּור ְוגֹוְננּו ָעַלי 

ָּכל ַהְּזַמן ִמְּבִלי ְלָהִסיר ִמֶּמִּני ֶאת ַמָּבָטם ָהַרחּום ַאף ְלֶרַגע".

"ַּגם ְלַאַחר ְסִתיַמת ַהּגֹוָלל, ַּכֲאֶׁשר ַהֶּקֶבר ָהָיה ְּכָבר ְמֻכֶּסה ְלַגְמֵרי, ְוָכל ַהְמַלּוִים 
ִעם ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ֶׁשָּלנּו, ְּכָבר ָעְזבּו ֶאת ַהָּמקֹום ְוָחְזרּו ָהִעיָרה, ַּגם ָאז א ָזזּו ַאְרַּבַעת 
ַמְלֲאֵכי ָהַרֲחִמים ִמִּקְבִרי ְוִנְׁשֲארּו עֹוְמִדים ָׁשם, סֹוְכִכים ָעַלי ְּבַכְנֵפיֶהם, ֶׁשֹּלא ְיֻאֶּנה 

ְלגּוִפי ָּכל ַרע". 

ִּבְפֵני ֵּבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה
"ְוָאז הֹוִפיעּו ַאְרָּבָעה ַמְלָאִכים ֲאֵחִרים, עֹוִטים הֹוד ְוָהָדר, ְּכֵדי ְלָהִביא ֶאת ִנְׁשָמִתי 

ִּבְפֵני ֵּבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה".

ַמִים ְּבַהְרִּגיִׁשי ַעְצִמי ָּכל ָּכ ַקל, ְּכֶׁשֲאִני  "ִהְתרֹוַמְמִּתי ֶאל ַעל ְוִזַּנְקִּתי ִלְמרֹוֵמי ַהּׁשָ
ְמַרֵחף ְּבַקּלּות ָּכזֹו, ְּכִאּלּו ָהִייִתי ַמְלָא ַּבַעל ֵׁשׁש ְּכָנַפִים...
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ַעד ְמֵהָרה ִהַּגְעִּתי ְלתֹו עֹוָלם ָמֵלא אֹור ְנגֹוהֹות, זֹוֵהר ּוַמְבִריק ְּבִמָּדה ָּכזֹו, ֶׁשַאֶּתם 
ָׁשם ְלַמָּטה, ָּבעֹוָלם ַהַּגְׁשִמי, ֵאיְנֶכם ְיכֹוִלים ֲאִפּלּו ְלָתֵאר ְּבִדְמיֹון ֶאֶפס ָקֵצהּו. ִמָּיד 
ִמְּלָאה אֹוִתי ַהְרָּגַׁשת אֶֹׁשר ְוַתֲענּוג רּוָחִני ִעָּלִאי ֶׁשֵאין ְלָתֲאָרּה ּוְלַבְטָאּה ְּבִמִּלים. ָּכל 
ַּתֲענּוֵגי עֹוָלם ַהֶּזה ְּבֶמֶׁש ָּכל ְיֵמי ַחֵּיי ֱאנֹוׁש ֵהם ְּכַאִין ּוְכֶאֶפס ְלֻעַּמת ָהֹעֶנג ֶׁשל ְׁשִנָּיה 

ַאַחת ִּבְנהֹוָרא ִעָּלָאה זֹו.

א, ֶׁשְּכָתָליו  ַאְרָּבָעה ַמְלָאִכים, ַהּשֹׁוְׁשִביִנים ֶׁשִּלי, הֹוִבילּו אֹוִתי ְלֵעֶבר ַאְרמֹון ָרם ְוִנּׂשָ
ֲעׂשּוִיים ֻּכָּלם ְּבדַֹלח ָטהֹור, ְוָהַעּמּוִדים ְוַהְּקָׁשתֹות ִמָּזָהב ּוִמָּפז. ַהַחּלֹונֹות ֻׁשְּבצּו ְּבַיֲהלֹוֵמי 
ֲעָנק, ֶׁשָּנְצצּו ְוֵהִפיצּו אֹור ְיָקרֹות ְלֶמְרַחִּקים ְּבִצְבֵעי ֶקֶׁשת ַמְרִהיֵבי ַעִין, ֶׁשִּנְׁשַאְרִּתי 
ַער ָהֲעָנִקי ְּבֶפַתח ָהַאְרמֹון ִמְתנֹוְססֹות ַהִּמִּלים  עֹוֵמד ִנְפָעם ְוִנְרָּגׁש ֵמרֹב ֶקֶסם. ֵמַעל ַהּׁשַ
"ְמקֹום ַהִּמְׁשָּפט" ֲחרּותֹות ְּבאֹוִתּיֹות ֶׁשל ֵאׁש לֹוֶהֶטת, ּוְלַיד ַהְּכִניָסה רֹוְבִצים ֲאָריֹות 
ּוְנֵמִרים ֶׁשְּמַרְחְרִחים ַאֲחֵרי ָּכל ְנָׁשָמה ַהֻּמְכֶנֶסת ְּפִניָמה, ּוְבֶהְתֵאם ְלִמַּדת ַהֲחָטִאים 

ֶׁשל ַהְּנָׁשָמה, ֵהם ַמְׁשִמיִעים קֹולֹות ַנֲהָמה ַמֲחִריִדים".

"ַאְרַּבַעת ַהַּמְלָאִכים ָנְׂשאּו אֹוִתי ַעל ַּכְנֵפיֶהם ְוִהְכִניסּוִני ִלְמקֹום ַהִּמְׁשָּפט. ָּכאן 
ִנְתַּגָּלה ְלָפַני ַמֲחֶזה ַמְרִהיב ֵעיַנִים ָּכֶזה, ֶׁשֹּלא ָיַדְעִּתי ַעל ִמי ְלִהְסַּתֵּכל ֹקֶדם. ֶאת 
 ָּגְדלֹו ֶׁשל ָהאּוָלם ִאי ֶאְפָׁשר ִלְתּפֹס ֲאִפּלּו ְּבַמָּבט ִמָּקֶצה ֶאָחד ֶאל ִמְׁשֵנהּו. נֹוָסף ְלָכ
ְמֻׁשָּבִצים ַהִּתְקָרה ְוָהִרְצָּפה ְּבַאְבֵני ֵחן ַמְבִריקֹות ַהְמִפיצֹות ְסִביָבן ַקְרֵני אֹור ָּכֵאֶּלה, 

ֶמׁש ַהְּמִאיָרה ָׁשם ְלַמָּטה ַעל ְּפֵני ַּכּדּור ָהָאֶרץ..." ֶׁשִּזיָון ַיְכֶהה ֶאת ֵעין ַהּׁשֶ

"ְּבֶאְמַצע ָהאּוָלם עֹוֵמד ֻׁשְלָחן ֲעָנִקי ֶׁשְּסִביבֹו ְמֻסִּבים ַחְבֵרי ֵּבית ַהִּדין ֶׁשל ַמְעָלה, 
ְלָחן לֹוֲחׁשֹות ִמְּלַמְעָלה ְּבאֹוִתּיֹות ֶׁשל ֵאׁש  ֻּכָּלם ַמְלֲאֵכי ֵאׁש אֹוֶכֶלת: ְּבֹראׁש ַהּׁשֻ
ְלָחן ֻמָּנח ֵסֶפר ּתֹוָרה ָּפתּוַח, ֶׁשאֹוִתּיֹוָתיו  ַהִּמִּלים: "ּתֹוַרת מֶׁשה ֱאֶמת", ְוַעל ְּפֵני ַהּׁשֻ

ּבֹוְרקֹות ְּכַגֲחֵלי ֵאׁש..."

ְלָחן ַהֶּזה, ְמִביִאים ֶאת ַהְּנָׁשמֹות ֶׁשָהֳעלּו ֶזה ַעָּתה ֵמֵעֶמק ַהָּבָכא,  "ְלָכאן, ֶאל ַהּׁשֻ
ְּכֵדי ַלֲחרֹץ ָּכאן ֶאת ִמְׁשָּפָטן ְלֵׁשֶבט אֹו ְלֶחֶסד".

"ְּבֵעת ַהִּמְׁשָּפט, ּפֹוְתִחים ֶאת ַהַּדף ֶׁשל ַהְּנָׁשָמה ַהִּנּדֹוָנה, ְּבֵסֶפר ַהִּזְכרֹונֹות ֶהָעֶבה 
ֶהָעׂשּוי ִמְּקָלף, ְוקֹוְרִאים ִמּתֹוכֹו ֶאת ָּכל ַהַּמֲעִׂשים ַהּטֹוִבים ְוֶאת ָּכל ַהַּמֲעִׂשים ָהָרִעים 
ֶׁשַּבַעל ַהְּנָׁשָמה ָעָׂשה ְּבֶמֶׁש ָּכל ְׁשנֹות ַחָּייו ֲעֵלי ֲאָדמֹות, ְוֶׁשהּוא ָּכַתב אֹוָתם ְּבמֹו 
ָיָדיו. ְלָכל ִמְׁשָּפט ִמְתַיְּצִבים ַמְלֲאֵכי ַרֲחִמים ּוַמְלֲאֵכי ִּדין, ְמִליֵצי יֶֹׁשר ּוְמַקְטְרִגים. 
ַהְּנָׁשָמה ַעְצָמּה ֶנֱאֶלֶמת ּדֹם ְּבֶדֶר ְּכָלל ֵמרֹב ֲחָרָדה ּוַפַחד, ְוֵאיָנּה ְמֻסֶּגֶלת ְלַלֵּמד ְזכּות 
ַעל ַעְצָמּה ְלַבד, ּוְלִהְתּגֹוֵנן ֶנֶגד ִּדְבֵרי ָהַאְׁשָמה ַעל ֲעֵברֹות ַוֲחָטִאים ַהמּוָטִחים ֶנְגָּדּה 

ַעל ְיֵדי ַהָּקֵטגֹוְרָיה.
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ַעל ִּפי רֹב ַמְזִמיִנים ַּגם ֵעִדים ְלִמְׁשָּפִטים ֵאֶּלה. ְּבֵעת ֶׁשִחִּכיִתי ְלתֹוִרי ְלִהָּקֵרא ְלֵכס 
ַהִּמְׁשָּפט, ִהְתַנֵהל ָׁשם ִמְׁשָּפט ֶׁשל ְנָׁשָמה ַאֶחֶרת, ּוְבַמֲהַל ַהִּדּיּון ִנְקְראּו ִקירֹות ֵּביתֹו 
ֶׁשל אֹותֹו ָאָדם ְלָהִעיד ֶנְגּדֹו ַעל ֲעֵבָרה ֶׁשָעָׂשה ָׁשם ַּבֶּסֶתר, ִּבְהיֹותֹו ָּבטּוַח ֶׁשַאף ֶאָחד 

ֵאינֹו רֹוֶאה אֹותֹו".

"ִּפְסֵקי ִּדין ׁשֹוִנים ֶנְחָרִצים ְלָכל ִנּדֹון ְוִנּדֹון. ֵחֶלק ִנּדֹוִנים ְלֵגיִהּנֹום, ַא ֵיׁש ִלְקּבַֹע 
ַּגם ְלֵאיֶזה ָמדֹור ּוְלַכָּמה ְזַמן. ַעל ֲאֵחִרים ּגֹוְזִרים ָלֶרֶדת ִלְׁשאֹול ַּתְחִּתית ּוְלַכף ַהֶּקַלע. 
ֵיׁש ַּגם ָּכֵאֶּלה ֶׁשחֹוְתִכים ֶאת ִּדיָנן ָלֶרֶדת ׁשּוב ְלָעְלָמא ִּדְלַּתָּתא ּוְלִהְתַּגְלֵּגל ְּבגּוף ֶׁשל 
ְּבֵהָמה, אֹו ְּבֶצַמח ּדֹוֵמם, ְוַלֲעמֹד ּוְלַחּכֹות ָיִמים ְוָׁשִנים ְלֵאין ֵקץ ַעד ֶׁשַּיִּגיעּו ִליֵדי ִּתּקּון".

"ִמָּיד ִעם ַמַּתן ְּפַסק ַהִּדין, ְּכֶׁשַהְּנָׁשָמה יֹוֵצאת ַחֶּיֶבת ַּבִּדין, ִנֶּתֶנת ָהְרׁשּות ְלַמְלֲאֵכי 
ַהַחָּבָלה ְוֵהם חֹוְטִפים אֹוָתּה ּומֹוִציִאים אֹוָתּה ֶאל ַהָּמקֹום ַהְמֹיָעד ָלּה. ַהְּנָׁשָמה 
ְמקֹוֶנֶנת ּוְמַיֶּלֶלת, ַמִּביָעה ֶאת ֲחָרָטָתּה ּוְמַבֶּקֶׁשת ַרֲחִמים, ַא ָּבעֹוָלם ָהֶעְליֹון ׁשּוב ֵאין 
ָמקֹום ַלֲחָרָטה ְוִלְתׁשּוָבה ַעל ָהֲעֵברֹות ֶׁשָהָאָדם ָעַבר ֲעֵליֶהן ִּביֵמי ַחָּייו ֲעֵלי ֲאָדמֹות". 

ַהְמַקְטְרִגים ִּבְמלֹוא ַהִּקְטרּוג
ַהֲחלֹום ֶׁשל ַהַּקָּצב ַּבַעל ַהְּתׁשּוָבה ֶׁשִּנְׁשַאר ַּבַחִּיים ִנְמַׁש ָׁשעֹות ַעל ָׁשעֹות, ְוֻׁשָּתפֹו 
ַהִּנְפָטר ִהְמִׁשי ְּבִדּוּוחֹו ַעל ַמֲהַל ַהְּדָבִרים ְּבאּוַלם ֵּבית ַהִּדין ֶׁשל ַמְעָלה, ֵאָליו הּוָבא 

ְּכֵדי ִלְמסֹר ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון ַעל ַמֲעָׂשיו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה:

ֶלג ְוַצָחה ִּכְבדַֹלח, ְלא ָּכל  "קֹוֶרה ַּגם, ֶׁשִּנְׁשָמתֹו ֶׁשל ָאָדם ַמִּגיָעה ְלָכאן ְלָבָנה ַּכּׁשֶ
ֶּכֶתם אֹו ְרָבב, ְוִהיא יֹוֵצאת ַזָּכִאית ַּבִּדין, ְוָאז ִנְׁשְמָעה ַהְכָרָזה: ְלַגן ֵעֶדן! ִמָּיד ָקִמים 
 ַאְׁשַרִי !ְוטֹוב ָל ַמְלֲאֵכי ַמְעָלה ִמְּמקֹוָמם ְוקֹוְרִאים ְּבקֹול ִרָּנה ְוָצֳהָלה: "ַאְׁשַרִי
ֶׁשָּזִכית ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא!" ִּכָּתה ֶׁשל ַמְלָאִכים ְקדֹוִׁשים ִעם ְּכָנַפִים ְלָבנֹות ַמִּקיפֹות 
ֶאת ַהְּנָׁשָמה ְּכִמין ִמְׁשָמר ֶׁשל ָּכבֹוד, ּוְמַפִּנים ָלּה ֶּדֶר ְּבַהְכִריָזם ְּבקֹול ֲחִגיִגי: "ַּפּנּו 

ֶּדֶר ַיְׁשרּו ְמִסָּלה, ִּכי ַצִּדיק ָּבא! ִאְמרּו ְלַצִּדיק טֹוב, ִּכי ְפִרי ַמַעְלֵליֶהם יֹאֵכלּו!"

ְּבָכבֹוד ּוִבְפֵאר ַּבל ְיתֲֹארּו מּוָבל ַהַּצִּדיק ִלְמקֹום ְמנּוָחתֹו ְּבַגן ֵעֶדן, ָּכל ַהַּצִּדיִקים 
ֶמׁש  יֹוְצִאים ִלְקָראתֹו ּוְמַקְּבִלים ְּבִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה ּוְבִחָּבה ְיֵתָרה ֶאת ֲעִמיָתם ֶהָחָדׁש. ַהּׁשֶ
ְוַהָּיֵרַח ְוַהּכֹוָכִבים ְמִאיִרים ֶאת ַּדְרּכֹו ְּבַהְזִריָמם ֲאֻלּמֹות אֹור ְּבִצְבֵעי ַהֶּכֶסף ְוַהָּזָהב 
ּוָבָרק ֶׁשל ַיֲהלֹוִמים ְוַאְבֵני ֵחן. ָּכל ַהַּמָּזלֹות ְוכֹוְכֵבי ַהֶּלֶכת ִמְׁשַּתֲחִוים ִלְפֵני ַהַּצִּדיק 
ְּבַהִּגיעֹו ְלַׁשֲעֵרי ַּגן ָהֵעֶדן, ָּכל ַהְּבִריָאה ֻּכָּלּה אֹוֶמֶרת ִׁשיָרה ּוַמְׁשִמיָעה ְּבקֹול ְּבָכל ְּכֵלי 

ַהֶּזֶמר: "ַאְׁשֵרי לֹו ְוַאְׁשֵרי ֶחְלקֹו!"

"ַא ְּדָבִרים ָּכֵאֶּלה קֹוִרים ַרק ְלִעִּתים ְנִדירֹות, ְּבֶדֶר ְּכָלל יֹוְצאֹות ְנָׁשמֹות ַחָּיבֹות 
ַּבִּדין, ְוָאז אֹוי ַוֲאבֹוי ָלֶהן. ַחְבֵרי ֵּבית ַהִּדין ֶׁשל ַמְעָלה ְמִטיִחים ְּבָפֶניָה ִּדְבֵרי ּתֹוֵכָחה 
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ּוְנִזיָפה ָקִׁשים ְּביֹוֵתר, ּוַמְרִעיִמים ָעֶליָה ְּבקֹולֹות ְצָעָקה ִנְזָעִמים, ַהְמַזֲעְזִעים ֶאת ָּכל 
ָהעֹוָלמֹות:

'ָרָׁשע! ּפֹוֵׁשַע ִיְׂשָרֵאל! ְּבֵאיזֹו ַעּזּות ֵמַצח ִהְתָמַרְדָּת ֶנֶגד ִמְצוֹוָתיו ֶׁשל ֶמֶל ַמְלֵכי 
ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא?! ָנְתנּו ְל ְנָׁשָמה ַזָּכה ּוְטהֹוָרה ְוִהְזִהירּו אֹוְת ִלְׁשמֹר 
ה ּוְבָטֳהָרה, ּוְלַבּסֹוף ִטֵּמאָת אֹוָתּה ְוִזַהְמָּת  ָעֶליָה ִמָּכל ְסָיג ּוְפָגם ּוְלַהֲחִזיק אֹוָתּה ִּבְקֻדּׁשָ
אֹוָתּה ַּבֲחָטֶאי ּוְבַתֲאוֹוֶתי! אֹוי ְל ְואֹוי ְלַנְפְׁש! ִּבְגַלל ֲהָנאֹות ָׁשָעה ְמֻדּמֹות ְנמֹוגֹות 

ְּכָעָׁשן, ִוַּתְרָּת ַעל ש"י עֹוָלמֹות ֶׁשל ַחֵּיי ֶנַצח ְוַתֲענּוִגים רּוָחִנִּיים ְלא ְּגבּול!!'"

"ְלקֹול ִּדְבֵרי ַהּתֹוֵכָחה ָהֵאֶּלה ֶׁשל ַחְבֵרי ֵּבית ַהִּדין ֶׁשל ַמְעָלה, ַהּיֹוְרִדים ַעל ַהִּנּדֹון 
ְּכַמֲהֻלַּמת ַּפִּטיׁש, ִנְזָעקֹות ִּכּתֹות ְלֵאין ְספֹר ֶׁשל ַמְלֲאֵכי ַחָּבָלה ְׁשחֹוִרים ַהּפֹוְרִצים 
ָלאּוָלם ִּבְסָעָרה ְוסּוָפה, ְּכרּוחֹות ְוֵשֵׁדי ַׁשַחת, ָעִטים ַעל ַהְּנָׁשָמה ָהרֹוֶעֶדת ְּכָעֶלה ִנָּדף. 
ַאְלֵפי ָיַדִים נֹוֲחתֹות ָעֶליָה ְּבַבת ַאַחת, ְוִהיא ִנְסֶחֶבת ְּבַאְכָזִרּיּות ִמּדּוַכן ַהִּמְׁשָּפט ְוִנְדֶחֶפת 
ְּבַגּסּות ַהחּוָצה, ְּבַדְרָּכּה ֶאל ַהֵּגיִהּנֹם, אֹו ֶאל ֵאיֶזה ֵּגיא ַצְלָמֶות ֵאי ָׁשם ְּבֶמְרֲחֵבי ְׁשָמָמה 

ם ֵאין חֹוְזִרים ְלעֹוָלם"... ֵאין סֹוִפִּיים, ֲאֶׁשר ִמּׁשָ

"ֲאִני ַעְצִמי" ִהְמִׁשי ַהִּנְפָטר ְלַסֵּפר ְלֻׁשָּתפֹו ַּבֲחלֹום, "ִנְדַחְקִּתי ְלתֹו ֶקֶרן ָזִוית, ְּכֵדי 
ֶׁשֹּלא ִיְראּוִני ְוֶׁשֹּלא ַיְרִּגיׁשּו ִּבי, ְוָכל ֻּכִּלי רֹוֵעד ִמַּפַחד ּוְבָעָתה. ִלִּבי ָהָיה ַמר ָעַלי ְמאֹד 
ֵמֵאיַמת ַהִּדין. ִמי יֹוֵדַע ֵאיֶזה ְּגַזר ַאְכָזִרי ְמַצֶּפה ִלי? ַהִאם ִהִּגיַע ְלָכאן ֵאי ַּפַעם ָרָׁשע 
ָּכמֹוִני, ֲאֶׁשר רֹב ְׁשנֹות ַחָּייו ֲעֵלי ֲאָדמֹות ָהָיה ָׁשקּוַע ְּבמ"ט ַׁשֲעֵרי ַהֻּטְמָאה ְוַהֻּזֲהָמה, 
ָחָטא ְוֶהֱחִטיא ֲאֵחִרים ְוִהְכִׁשיל ִרְבבֹות ְיהּוִדים ְיֵרִאים ּוְׁשֵלִמים ַּבֲעֵברֹות ֲחמּורֹות 
ְּביֹוֵתר?! ַהִאם ִיְהֶיה ִלי ִּפְתחֹון ֶּפה ִּבְפֵני ֵּבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה? ִהְתַּכּוְַצִּתי ְּבתֹו ִּפָּנִתי 
ְּכֶׁשֲאִני ּכֹוֵאב ְודֹוֵאב, ְוָכל אֹוָתּה ָׁשָעה ִנְצַמְדִּתי ִלְמִגַּלת ַהְּקָלף ֶׁשל ַּבַעל "ְמַגֶּלה 

ֲעֻמּקֹות", ֶׁשֶהֱחַזְקִּתי ָּבּה ְּבָחְזָקה ִּבְׁשֵּתי ָיַדי ְּבתֹור ַהִּמְפָלט ַהְיִחיִדי ְוָהַאֲחרֹון..." 

ַהְּנָׁשמֹות ְמַיְּללֹות
ִנָּיה ִנּדֹונּו ַהְּנָׁשמֹות,  "ַהְּנָׁשמֹות ָעְברּו ִּבְפֵני ֵּכס ַהִּמְׁשָּפט ִּכְבֵני ָמרֹון. ַאַחת ַאֲחֵרי ַהּׁשְ
ִמי ְלעֶֹנׁש ָחמּור ּוִמי ְלעֶֹנׁש ַקל יֹוֵתר. ַאף ַאַחת א ָיְצָאה ַחָּפה ִמֶּפַׁשע ְלַגְמֵרי. ְוִהֵּנה 
ֲאִני ׁשֹוֵמַע ֶאת קֹולֹו ֶׁשל ַהְּכרּוז קֹוֵרא ִּבְׁשִמי ּוְבֵׁשם ָאִבי... ַאְרָּבָעה ַמְלֲאֵכי ָהַרֲחִמים 
הֹוִליכּו אֹוִתי ַּבֲעִדינּות ֶאל ֻׁשְלַחן ַהִּמְׁשָּפט, ְוַאַחד ַהַּמְלָאִכים ָּפַתח ֶאת ַהַּדף ֶׁשִּלי 

ְּבֵסֶפר ַהִּזְכרֹונֹות ַהָּגדֹול...

ְלֶפַתע ִּפְתאֹם ָרֲעדּו ַאּמֹות ַהִּסִּפים ִמּקֹול ְצָעָקה ֲאֻיָּמה ֶׁשִהְדֲהָדה ַּבֲחַלל ָהאּוָלם 
ָהֲעָנִקי:

ע ַהֶּזה?! ָּכל ְמדֹוֵרי ַהֵּגיִהּנֹם א ַיְסִּפיקּו ִּבְׁשִבילֹו!!!' 'ִמי ֵהִביא ְלָכאן ֶאת ָהָרָׁשע ַהְמֻרּׁשָ
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ָקָפאִתי ַעל ְמקֹוִמי ֵמרֹב ְּבָעָתה ּוַפָּלצּות, ַא ַהַּמְלָאִכים ַהּשֹׁוְׁשִביִנים ֶׁשִּלי, עֹוְררּו 
אֹוִתי ִמִּקְפאֹוִני ְּבָנְגָעם ִּבי ִּבְקִלילּות ְּבַכְנֵפי ַהֶּמִׁשי ָהַרּכֹות ֶׁשָּלֶהם. ִנְזַּכְרִּתי ִּבְמִגַּלת 
ַהְּקָלף ֶׁשל ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות" ֶׁשָהְיָתה ְצמּוָדה ְלִלִּבי, ְוִהַּנְחִּתי אֹוָתּה ִּבְמִהירּות 

ְלָחן... ַעל ְּפֵני ַהּׁשֻ

ְוָאז ִנְׁשַמע ֵׁשִנית ַהּקֹול ַהַּתִּקיף:

'ֵאיֶזה ִמין ִּדּבּוִרים ֵהם ֵאֶּלה ֶׁשל ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות"? ֶׁשהּוא ִיְגזֹר ָעֵלינּו ִלְפטֹר 
ְנָׁשָמה ָּכזֹו ִמָּכל עֶֹנׁש? ֵאין לֹו ָּכל ַסְמכּות ָלֵתת ָלנּו הֹוָראֹות, ֶׁשְּנַקֵּבל ֶאת ַהְּתׁשּוָבה 

ֶׁשל ַהּפֹוֵׁשַע ְלִעיר ְׁשֵלָמה ֶׁשל ְיהּוִדים ְּבֶמֶׁש ֲעָׂשרֹות ָׁשִנים, ְלַמַען ֶּבַצע ֶּכֶסף!!!'

ְּבאַֹרח ֶּפֶלא הֹוִפיָעה ִּבְמִהירּות ַהָּבָזק ֵמֵאי ָׁשם ְקבּוָצה ְּגדֹוָלה ֶׁשל ַמְלָאִכים, ְמִליֵצי 
ה: יֶֹׁשר, ֶׁשָּפְתָחה ְּב"ַהְתָקַפת ֶנֶגד" ְּבַתִּקיפּות ִּדְקֻדּׁשָ

'ַמּדּוַע ַאֶּתם עֹוד ִנְטָּפִלים ִלְנָׁשָמה ְמֻעָּנה זֹו?! ַהִאם א ַמְסִּפיִקים ִּבְׁשִביָלּה ַהִּיּסּוִרים 
ֶׁשָּסְבָלה ְּבַחֶּייָה?! ְּבֵאילּו אֶֹמץ ּוְגבּוָרה ִּגְּלָתה ִהיא ְּבַעְצָמּה ֶאת ְּפָׁשֶעיָה ָּבַרִּבים ְוהֹוְדָתה 
ֲעֵליֶהם ְלא ָּכל ְסָיג ִּבְפֵני ַעם ְוֵעָדה, ִמְּבִלי ְלֵהָרַתע ִמִּלְהיֹות ָצפּוי ְלִבְזיֹונֹות ְוַלֲחָרפֹות, 
ְּבִלי סֹוף ָזְרָקה ֵמַאֲחֵרי ֵּגָוּה ֶאת ָּכל ַחֵּיי ָהעֶֹׁשר ְוָהְרָוָחה ְוִהְׁשִמיָדה ְּבמֹו ָיֶדיָה ֶאת ָּכל 
הֹוָנּה ּוְרכּוָׁשּה, ֶאת ָּכל אֹוְצרֹות ַהֶחְמָּדה ֶׁשָאְסָפה ְּבֶמֶׁש ָּכל ְׁשנֹות ַחֶּייָה, ִמְּבִלי ְלַהְׁשִאיר 
ֵמֶהם ָׂשִריד ּוָפִליט! ִוְּתָרה ֵמְרצֹוָנּה ַהּטֹוב ּוְבֶנֶפׁש ֲחֵפָצה ַעל ָּכל ַּתֲענּוֵגי ָהעֹוָלם ַהֶּזה, 
ָעְבָרה ֶסֶבל ְוִעּנּוִיים ָקִׁשים ּוָמִרים ְּבֶמֶׁש ָׁשׁש ְׁשנֹות ָּגלּות ּוְנדּוִדים, קֹר ְוחֹם. ּבּוׁשֹות 
ְוַהְׁשָּפלֹות, ִיּסּוֵרי ּגּוף ְוֶנֶפׁש ֶׁשֵאין ְלָתֲאָרם! ְוַהּכֹל ִקְּבָלה ְּבַאֲהָבה ּוְבַהְכָנָעה ְּגמּוָרה! 
ִאּלּו ֱהִייֶתם ַאֶּתם ִמְתַלְּבִׁשים ְּבגּופֹות ֶׁשל ְּבֵני ָאָדם ְויֹוְרִדים ְלאֹותֹו עֹוָלם ִלְחיֹות ַחֵּיי 
ֱאנֹוׁש, א ֱהִייֶתם ְמֻסָּגִלים ְּבׁשּום ָּפִנים ָלֵׂשאת ְוִלְסּבֹל ִעּנּוִיים ָּכֵאֶּלה! ֱהִייֶתם ִנְׁשָּבִרים 
ִמָּיד ְוא ֱהִייֶתם ְיכֹוִלים ְלַהְמִׁשי ְּבִתּקּוֵני ַהְּתׁשּוָבה! ְוַעָּתה ַאֶּתם רֹוִצים ַּגם ְלַהִּטיל 
אֹוָתּה ְלתֹו ֵאׁש ַהֵּגיִהּנֹם?! ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ְוַהָּטהֹור ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות" ִהְבִטיַח ָלּה 
ְּבַעל ֶּפה ּוִבְכָתב ֶׁשִהיא צְֹרָפה ְּכָבר ַמְסִּפיק ְּבכּור ַהִּיּסּוִרים, ְוִכי ָּכל ֲעוֹונֹוֶתיָה ּוְפָׁשֶעיָה 
מְֹרקּו ְוִנְׁשְטפּו ְּבָדם ּוִבְדָמעֹות, ְוָיְצָאה ַזָּכה ּוְנִקָּיה ְלא ְרָבב, יֹוֵתר ִמַּצִּדיִקים ְּגדֹוִלים, 
ִּכי ְּבָמקֹום ֶׁשַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה עֹוְמִדים ֵאין ַצִּדיִקים ְּגמּוִרים ְיכֹוִלים ַלֲעמֹד! ּוְלַבּסֹוף 

ַאֶּתם ְמִטיִחים ְּבָפָניו ֶאת ַהִּמָּלה 'ָרָׁשע'!?'  

ַא ַמְלֲאֵכי ַהִּדין, ַהַּמְׂשִטיִנים ְוַהְמַקְטְרִגים, ֵהִׁשיבּו ִמְלָחָמה ַׁשֲעָרה ְּבָצֳעָקם ַּבֲחַמת 
ַזַעם ְּבקֹול ַמְרִעיׁש עֹוָלמֹות:

'ּבֹואּו ּוְראּו ֶאת ַהּשֹׁוָאה ֶׁשְּנָׁשָמה זֹו חֹוְלָלה ְּברֹב ְּפָׁשֶעיָה!...'

ְותֹו ְׁשִנָּיה ִהִּגיעּו ִמָּכל ַהְּצָדִדים ֲאָלִפים ְוִרְבבֹות ְנָׁשמֹות, ְמַיְּללֹות ּובֹוכֹות ּופֹוְקעֹות 
ָצָרה:
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'הּוא ָּגַרם ְלמֹוֵתנּו ַּבַּמֵּגָפה ִּבְגַלל ֲעוֹונֹוָתיו!'

'ֲאִני ָעַבְרִּתי ִמן ָהעֹוָלם ִּבְדֵמי ָיַמי', קֹוְנָנה ַאַחת ַהְּנָׁשמֹות, 'ִמְּפֵני ֶׁשָרָׁשע ֶזה ִהְכִׁשיל 
ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות ְּבֲמַאְכֵלי ְטֵרָפה!'

'ָהִיינּו ַיְלֵדי ֶחֶדר, ִּתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן!' ִיְּללּו ְנָׁשמֹות ֲאֵחרֹות, 'א ָיַדְענּו ַטַעם 
ֵחְטא! ָהיּו ָלנּו ִסּכּוִיים ִלְהיֹות ְּגדֹוֵלי ּתֹוָרה ְוִיְרָאה, ּוִבְגַלל עֹוֵכר ִיְׂשָרֵאל ֶזה ָּגַוְענּו 

ְּבעֹוֵדנּו ְּבִאֵּבנּו!'

'ַוֲאַנְחנּו ָהִיינּו ָנִׁשים ְצִעירֹות', ִנְׁשַמע קֹול ְנִהי ּוְבִכי ַּתְמרּוִרים ְמַסְּמֵרי ְׂשָערֹות, 'ָיַלְדנּו 
ה ּוְבָטֳהָרה, ִקּוִינּו ְלַגֵּדל אֹוָתם ְלתֹוָרה ּוְלֻחָּפה ּוְלַמֲעִׂשים טֹוִבים, אּוָלם  ְיָלִדים ִּבְקֻדּׁשָ
ִּבְגַלל ֲעוֹונֹוָתיו ֶׁשל ֶזה, ָנַפְחנּו ֶאת ִנְׁשמֹוֵתינּו ִּבְׁשַעת ַהֵּלָדה אֹו ִּבְתקּוַפת ַהֲהָנָקה. 
ַהִּתינֹוקֹות ָהַרִּכים ִנְׁשֲארּו ְיתֹוִמים, ָּפעֹוטֹות ְלא ַאֲהַבת ֵאם ּוְלא ִטּפּול ִאָּמִהי ָמסּור, 
ְוַעָּתה ֵאין ָלנּו ְמנּוָחה ַּבֶּקֶבר, קֹול ְּבִכי ַהָּפעֹוטֹות ַהִּמְסֵּכִנים ַּבֲעִריסֹוֵתיֶהם ֵאינֹו ַמְרֶּפה 
ֵמִאָּתנּו! ְּכִצֳּפִרים ַהְמַקְּננֹות ַעל ּגֹוְזֵליֶהן ֵּכן ָאנּו ְמַרֲחפֹות ָּתִמיד ַעל ֲעִריסֹוֵתיֶהם 
ּוִמּטֹוֵתיֶהם ֶׁשל ְּפִרי ִּבְטֵננּו ֶׁשִּנְׁשֲארּו ַלֲאָנחֹות. ּוְכֶׁשֵהם סֹוְבִלים ַּתַחת ַיד ַהְמַטְּפלֹות 
אֹו ִּביֵדי ָהִאָּמהֹות ַהחֹוְרגֹות, ָאנּו ִנְׂשָרפֹות ַמָּמׁש ֵמרֹב ַצַער ְלַמְרֵאה ַהְּדָמעֹות ֶׁשל 
ַמְחְמֵלי ַנְפֵׁשנּו ַחְסֵרי ַהֶּיַׁשע... ִּבְׁשִביֵלנּו ֵאין צֶֹר ְּבֵגיִהּנֹום! ַהֶּסֶבל ְוַהַּצַער ֶׁשל ַהְיתֹוִמים 
ָהֲעזּוִבים, ֶׁשֵאין ָלֶהם ִמי ֶׁשָּיֵגן ֲעֵליֶהם, ֵהם ִּבְׁשִביֵלנּו יֹוֵתר ְּגרּוִעים ֵמִעּנּוֵיי ַהֹּתֶפת. 
ְּכָבר ִחִּכינּו ַלּיֹום ֶׁשּבֹו ַיִּגיַע ְלָכאן ָהָרָׁשע ָהַאְכָזר ַהֶּזה, ְּכֵדי ִלְראֹות ֵּכיַצד ִיְתַנְּקמּו ּבֹו 
ַעל ַצֲעָרם ֶׁשל עֹוָלֵלינּו ְוַטֵּפינּו, ֵּכיַצד ִיְתַלַּקח ְּבֵאׁש ַהֵּגיִהּנֹום! ּוְלַבּסֹוף רֹוִצים ִלְמחֹל 

לֹו ְוִלְסַח לֹו ַעל ַהּכֹל! א! ְּבׁשּום ָּפִנים ָואֶֹפן א!'

ְּבעֹוד ַהָּנִׁשים ׁשֹוְפכֹות ֶאת ֶמִרי ִלָּבן ִּבְצָוחֹות ַזַעם ְוַכַעס ְותֹוְבעֹות ְנָקָמה ֲעבּור 
עֹוְלֵליֶהן ְויֹוְנֵקיֶהן, ִהְתִחילּו ִלְפׁש ְלתֹו אּוַלם ַהִּמְׁשָּפט ֲעָדִרים ֲעָדִרים ֶׁשל ָּבָקר 
ְוֹצאן, ֲעָגִלים ּוְגָדִיים, ְּכֶׁשֵהם ּפֹוִעים ְוגֹוִעים, ּבֹוִכים ּוְמקֹוְנִנים ִּבְלׁשֹוָנם ָהִאֶּלֶמת, 

ְוׁשֹוְטִחים ֶאת ַטֲענֹוֵתיֶהם ִּבְפֵני ֵּבית ַהִּדין ֶׁשל ַמְעָלה:

'ָהִיינּו ִּגְלּגּוִלים ּוְזקּוִקים ְלִתּקּון ִנְׁשמֹוֵתינּו ָּבעֹוָלם ֶׁשל ַמָּטה. ָיכְֹלנּו ִלְזּכֹות ִלְמנּוָחה 
ַרק ַעל ְיֵדי ֶזה ֶׁשּׁשֹוֵחט ְיֵרא ָׁשַמִים ִיְׁשַחט אֹוָתנּו ִּבְׁשִחיָטה ְּכֵׁשָרה ְוַיֲעֶׂשה ָעֵלינּו 
ֵחט  ֶאת ַהְּבָרָכה! ָּכל ַהְּזַמן ָהִיינּו ְמֵלֵאי ֲחָרָדה ֶׁשֹּלא ִנּפֹל ָחִליָלה ְּבָיַדִים ֶׁשל ּגֹוי ְוִנּׁשָ
ְׁשִחיָטה ְטֵרָפה. ּוְכֶׁשְּכָבר ָזִכינּו ֶׁשְּיהּוִדי ִיְקֶנה אֹוָתנּו ְוִצִּפינּו ֶׁשּיֹוִבילּו אֹוָתנּו ֶאל ַהּשֹׁוֵחט 
ֶׁשִּיְׁשַחט אֹוָתנּו ִּבְבָרָכה, ְּבַסִּכין ְּכֵׁשָרה ְלא ְּפִגיָמה, ָלַקח אֹוָתנּו ּפֹוֵׁשַע ִיְׂשָרֵאל ֶזה, 
ֵהִביא אֹוָתנּו ְלתֹו ַמְחַסן ֵסֶתר ִנָּדח, ְוָׁשם ָקַטל אֹוָתנּו ְּבַמֲהֻלּמֹות ַקְרּדֹם ַעל ָהרֹאׁש, 
ְּכִפי ֶׁשּנֹוֲחִרים ֲחִזיִרים ְטֵמִאים! ָּכל ִּתְקוֹוֵתינּו ְוִצִּפּיֹוֵתנּו ְלִתּקּון ְוִלְמנּוָחה, ֻנְּפצּו ְוִנְהיּו 
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ְלַאל ְּבָיָדיו ַהַּגּסֹות ֶׁשל ַמֲאִכיל ְטֵרפֹות ֶזה, ְוַעְכָׁשו ָאנּו ׁשּוב ָנִעים ְוָנִדים ְּבעֹוַלם ַהּתֹהּו 
ִמְּבִלי ִלְמצֹא ְמנּוָחה!'

ַאְׁשֶרי, ַּבַעל ְּתׁשּוָבה
'ְּבתֹו ָּכל ָהַרַעׁש ְוַהְּמהּוָמה ַהּזֹו ָעַמְדִּתי ְּכִאּלּו ְלׁשֹוִני ִנְּתָקה ְּבִפי, ִמְּבִלי ִלְמצֹא 
ַאף ִמָּלה ַאַחת ִלְזכּוִתי', ִהְמִׁשי ַהִּנְפַטר ְלַסֵּפר ַּבֲחלֹום ְלֻׁשָּתפֹו ַהַּקָּצב. 'ַּכֲאֶׁשר ָרָאה 
ַהַּסֵנגֹור ֶׁשִּלי ֶׁשַּכף ַהּמֹאְזַנִים עֹוֶמֶדת ְלַהְכִריַע ְלָרָעִתי, הּוא ָלַקח ִמֶּמִּני ֶאת ְמִגַּלת 

ַהְּקָלף ֶׁשל ַרֵּבינּו ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות", ְּבָאְמרֹו ֵאַלי:

'ַאל ִּתיָרא ְוַאל ִּתְפַחד! ַהְמֵּתן ִלי ָּכאן!'

א ִּבְמעֹוף ָּבָזק ַמְעָלה ַמְעָלה, ְלָגְבֵהי ְמרֹוִמים,  ַהַּמְלָא ֵמִליץ ַהּיֶֹׁשר ֶׁשִּלי ִהְתַנּׂשֵ
ּוְלַאַחר ְׁשהּות ְקָצָרה ָחַזר ְּבִלְוַית ַמֲחֶנה ָׁשֵלם ֶׁשל ַסֵנגֹוִרים, ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון ַּבֲעֵלי ַּכְנֵפי 

ֶּכֶסף ָצחֹור, ֶׁשָּפְתחּו ִּבְנאּוֵמי ֲהָגָּנה ִּבְדָבִרים ְּכָדְרָּבנֹות:

ֲערֹות רֹאׁשֹו זֹאת ֻעְבָּדה ֶׁשֵאין  'ָאְמָנם ָחָטא ַהִּנּדֹון ֲחָטָאה ְּגדֹוָלה, ֲעוֹונֹוָתיו ַרּבּו ִמּׂשַ
ְלַהְכִחיָׁשּה... ַא ַאף ֶאָחד ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהְכִחיׁש ֶאת ָהֻעְבָּדה ֶׁשהּוא ִנְׁשַאר ָיתֹום ְּבִגיל 
 ,ָּפעֹוט ְוָגַדל ִּבְתָנִאים ָקִׁשים ְּביֹוֵתר ֵאֶצל ּדֹוד ָקׁשּוַח ְוַאְכָזר, ֶׁשֶהֱעִביד אֹותֹו ְּבָפֶר
ְוא ִלֵּמד אֹותֹו א ּתֹוָרה ְוא ָחְכָמה, א ַיֲהדּות ְוא ִיְרַאת ָׁשַמִים. ְוֵכיָון ֶׁשָהָיה ּבּור 
ְוַעם ָהָאֶרץ, הּוא ִנְתַּפס ְלַתֲאַות ַהָּממֹון ְוָׁשַקע ִּביֵון ַהַחָּטאת ִמְּבִלי ָלֵתת ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון 
ְלַעְצמֹו ַעד ֵהיָכן ַהְּדָבִרים ַמִּגיִעים. ְועֹוד ֻעְבָּדה ֶׁשֵאין ְלַהְכִחיָׁשּה, ֶׁשִּמָּיד ְּכֶׁשָעַמד ַעל 
ֻחְמַרת ַהְּדָבִרים, ִמָּיד ְּכֶׁשּנֹוַדע לֹו ֶׁשַאְׁשָמתֹו ְּגדֹוָלה ַעד רּום ְׁשֵמי ָׁשַמִים, א ִהֵּסס 
ַאף ְלֶרַגע ִמְּלִהְתַוּדֹות ַעל ְּפָׁשָעיו ָּבַרִּבים, ְלַהִּביַע ֲחָרָטה ְּבֵלב ִנְׁשָּבר ְוִנְדֶּכה ּוְלַבֵּקׁש 
ֶּדֶר ִלְתׁשּוָבה! ְוֵאיזֹו ֶּדֶר ְּתׁשּוָבה ָהְיָתה זֹאת! ֵאילּו ֶסֶבל ְוִיּסּוִרים ָקִׁשים ּוָמִרים ִקֵּבל 
ָעָליו ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ְּבֶמֶׁש ָׁשִנים ַרּבֹות ְלַאַחר ִמֵּכן, ְּכֵדי ְלַכֵּפר ַעל ֲעוֹונֹוָתיו! ֵאין 
ְלָתֵאר ֶאת ָהִעּנּוִיים ַהּגּוָפִנִּיים ְוַהַּנְפִׁשִּיים ֶׁשל ְׁשׁש ְׁשנֹות ַהָּגלּות, ְּבֶדֶר ַהְּנדּוִדים 
ְמֵלַאת ַהַחְתַחִּתים, ָּבָרָעב ּוַבּקֹר ְוָכל ִמיֵני ְּפָגִעים, ְּבַהְׁשָּפלֹות ּוְבִבְזיֹונֹות, ַּבֲחָרפֹות 
ּוְבבּוׁשֹות, ּוְבַהְכָרזֹות ֻּפְמִּבּיֹות ְּבָכל ֲאָתר ַוֲאָתר: 'ֲאִני הּוא ַהחֹוֵטא ְוַהּפֹוֵׁשַע! ֲאִני הּוא 
ָהעֹוֵכר ִיְׂשָרֵאל! ָאָּנא ְּתַבּזּו אֹוִתי! ִּתְרקּו ִלי ַּבַּפְרצּוף! ִּתְרְמסּו אֹוִתי ָּבַרְגַלִים!' ְוַהּכֹל 
ִמְּפֵני ֶׁשּנֹוַדע לֹו ַעד ַּכָמה ְּכֵבָדה ַאְׁשָמתֹו, ּוִבְגַלל ַהַהְחָלָטה ַהְּנחּוָׁשה ַלֲעׂשֹות ַהּכֹל 
ְּכֵדי ְלָמֵרק ֶאת ֲעוֹונֹוָתיו ּוְלַהִּגיַע ִלְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה, ְּכִפי ֶׁשֵּבית ַהִּדין ַהָּגדֹול ִּבְקָראָקא 
ִהִּטיל ָעָליו! ְוִהֵּנה ָּכאן ֻמַּנַחת ִלְפֵניֶכם ְמִגַּלת ַהְּקָלף ֶׁשל ָהַרִּבי ַהָּקדֹוׁש ַּבַעל "ְמַגֶּלה 
ר ֶׁשַהִּנּדֹון ְּכָבר ִּכֵּפר ַעל ָּכל ֲחָטָאיו ַעל ְיֵדי ַהֶּסֶבל ְוָהִעּנּוִיים  ֲעֻמּקֹות", ַהּקֹוֵבַע ּוְמַאּׁשֵ
ְוִתּקּוֵני ַהְּתׁשּוָבה ִּבְׁשֵאִרית ְׁשנֹוָתיו ֲעֵלי ֲאָדמֹות! ַוֲהֵרי ִּדין ְמפָֹרׁש הּוא ַּבְּגָמָרא: 'ֵּכיָון 
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ֶׁשָּלָקה ֲהֵרי הּוא ְּכָאִחי! ּוְלַאַחר ֶׁשְּכָבר ִקֵּבל ֵמְרצֹונֹו ַהּטֹוב ֶאת ְמַנת ַהִּיּסּוִרים ָּבעֹוָלם 
ֶׁשל ַמָּטה, ֲהֵרי הּוא ָנִקי ַעָּתה ִמָּכל ֵחְטא...'

ְנאּוֵמי ַהַּסֵנגֹוְרָיה ִהְׁשִאירּו רֶֹׁשם ַעז, ְוַחְבֵרי ֵּבית ַהִּדין ֶׁשל ַמְעָלה ִהְתִחילּו ֵמָחָדׁש 
ְלַנֵּתַח ֶאת ָהֻעְבּדֹות, ִלְבדֹק ְוִלְׁשקֹל ׁשּוב, ְוַהִּדּיּוִנים ִנְמְׁשכּו ָׁשָעה ֲאֻרָּכה. ְלַבּסֹוף ָנְפָלה 
ִרים ְּבֵבית ִּדין ֶׁשל  ַהַהְכָרָעה: ְּכֵׁשם ֶׁשָּקְבעּו ְּבֵבית ִּדין ֶׁשל ַמָּטה, ָּכ קֹוְבִעים ּוְמַאּׁשְ
ַמְעָלה! ְּפַסק ַהִּדין ֶׁשל ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות" ָׁשִריר ּוָברּור ְוַקָּים! ַהַּקָּצב ַּבַעל ַהְּתׁשּוָבה 

ָנִקי ִמָּכל ֵחְטא ְוָעוֹון ְּכִתינֹוק ֶׁשּנֹוָלד!..."

"ַּבד ְּבַבד ִעם ְּפַסק ַהִּדין ֶׁשִּלי, הֹוִציא ֵּבית ַהִּדין ֶׁשל ַמְעָלה עֹוד ְּפַסק ִּדין ֵׁשִני", 
ִהְמִׁשי ַהִּנְפָטר ְלַסֵּפר ְלֻׁשָּתפֹו ַּבֲחלֹום, "ָּכל ַהְּנָׁשמֹות ֶׁשִּבְגַלל ֲעוֹונֹוַתי ָהְלכּו ְלעֹוָלָמם 
ְלא ֵעת, ְוֵכן ָּכל ַהִּגְלּגּוִלים ֶׁשל ַּבֲעֵלי ַהַחִּיים ֶׁשָּקַטְלִּתי אֹוָתם ְוַעל ְיֵדי ָּכ ִקַּפְחִּתי ֶאת 
ֶחְלָקם ִּבְׁשֵני ָהעֹוָלמֹות, ְיַקְּבלּו ַעָּתה ֶאת ִּתּקּוָנם, ְוַׁשֲעֵרי ַּגן ָהֵעֶדן ִיָּפְתחּו ִלְפֵניֶהם..."

"ִמָּיד ָּבאּו ִּבְמעֹוף-ָּבָזק ַמֲחנֹות ַמֲחנֹות ֶׁשל ַמְלָאִכים, ְוֵהֵחּלּו ְלהֹוִביל, ָּכל ְנָׁשָמה 
ְלחּוד, ְּבֹרב ְּפֵאר ְוָהָדר, ַּבֶּדֶר ְלַגן ֵעֶדן, ָּכל ֶאָחד ִלְמקֹום ֵהיָכָלּה ְּבֶהְתֵאם ְלַמֲאַזן 
ַמֲעֶׂשיָה ַהּטֹוִבים. ֵחֶלק ִמְּנָׁשמֹות ֵאּלּו ֵהֵחּלּו ּבֹו ָּבֶרַגע ְלַהְקִרין ְסִביָבן ַקְרֵני אֹור 
ַמְבִהיקֹות ְּבזַֹהר ָּכֶזה ֶׁשֶאְצְלֶכם ְלַמָּטה ִאי ֶאְפָׁשר ְלָתֵאר ָּדָבר ָּכֶזה. ָּכל ְנָׁשָמה ָזְכָתה 

ְלָכבֹוד ִויָקר ָּכֶזה, ֲאֶׁשר ַעִין א ָרֲאָתה ְּכמֹוָתם".

"ְּכֶׁשָּגְמרּו ִעם ָּכל ֵאֶּלה, ִנְפנּו ְלַטֵּפל ִּבי. ֶהֱעִמידּו אֹוִתי ַעל ּדּוָכן ָּגבֹוַּה ְּכֶׁשִּמְּסִביִבי 
ַמְלֲאֵכי ָמרֹום זֹוֲהִרים ְּכזַֹהר ָהָרִקיַע, ְוֻכָּלם ְּכֶאָחד ַמְׁשִמיִעים ְּבקֹול ּוַמְנִּגיָנה ְׁשֵמיִמית 

ֶׁשֵאין ּדֹוֶמה ָלּה: "ְּפלֹוִני ָיָצא ַזַּכאי ַּבִּדין!" ְּבָקְרָאם ְׁשִמי ְוֵׁשם ָאִבי.

ְוָאז ִנְבְקעּו ְוִנְפְּתחּו ְרִקיִעים ְלא ְספֹר, ּוְלֵעיַני ִנְתַּגָּלה ַמֲחֶזה ַמְרִהיב ָּכֶזה ֶׁשל הֹוד 
יָגם ִּבְתִפיַסת ֱאנֹוׁש. ְוָהָדר, ְּפֵאר ְוִתְפֶאֶרת ֶׁשֵאין ְלָתֲאָרם ְוֵאין ְלַהּׂשִ

ִמָּכל ַהְּצָדִדים ִהְדֲהָדה ִׁשיַרת ַהַּמְלָאִכים:

'ַזַּכאי הּוא! ַּבַעל ְּתׁשּוָבה ָּגמּור הּוא!'

ְמָחה, ְואֹוִתּיֹוָתיו  ְלָחן ִהְׁשַּתֵּתף ַּבּׂשִ ַהּכֹל אֹוֵמר ִׁשיָרה! ַּגם ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֻּמָּנח ַעל ַהּׁשֻ
ַהּלֹוֲחׁשֹות ְּכַגֲחֵלי ֵאׁש ְּכִאּלּו ִהְכִריזּו ַּגם ֵהן: 'ַזַּכאי הּוא! ַצִּדיק הּוא!'"

ֶמׁש ִּבְגבּוָרתֹו,  ט ִמין אֹור ָּכֶזה, ֶׁשָהָיה ָחָזק ַאְלֵפי מֹוִנים ֵמאֹור ַהּׁשֶ "ִמְּסִביִבי ִהְתַּפּׁשֵ
ּוִמֵּלא אֹוִתי עֶֹנג ֵאין ֵקץ.

"ֵמֶרַגע ְלֶרַגע ָזְרמּו ִלְקָראִתי יֹוֵתר ְויֹוֵתר ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון ְוַצִּדיִקים ַזִּכים ּוְטהֹוִרים, 
ֵכן ֶהָחָדׁש. ָראֵׁשי ֻּכָּלם ָהיּו ְמֻעָּטִרים ַּבֲעָטרֹות  ֶׁשָּיְצאּו ִמַּגן ָהֵעֶדן ְּכֵדי ְלַקֵּבל ֶאת ְּפֵני ַהּׁשָ

ְמֻׁשָּבצֹות ַיֲהלֹוִמים ְוַאְבֵני ֵחן ֶׁשָּנְצצּו ְּכִניצֹוצֹות ֶׁשל ֵאׁש ִּבְׁשַלל ְצָבִעים ּוְגָוִנים".



  ‡ ָ̃ ָר‡ ¿̃ יר  ƒע ּוָב‰ ּב¿ ׁ̆ ¿ ּ̇ י  ֲעל≈ י ּבַ נ≈ ¿ ׁ ּ̆ ƒּפּור מ ƒס‰ ס

ה ַמְלֲאֵכי ֵאׁש, ֶׁשָּנְׂשאּו ֻחַּפת ְּפֵאר, ֶׁשּמֹוטֹוֶתיָה ֲעׂשּוִיים ֵמֲעֵצי  "ַעד ְמֵהָרה הֹוִפיעּו ִׁשּׁשָ
ֲאָרִזים, ְוַהָּפרֶֹכת ַהְּפרּוָׂשה ֲעֵליֶהם ִמְּלַמְעָלה ָזָהב ָטהֹור, ּוְבֶמְרָּכָזּה ִהְזִהירּו ַהִּמִּלים 'ִּכי 
ַלה' ַהְּמלּוָכה'. ִעם ַהַּמְלָאִכים נֹוְׂשֵאי ַהֻחָּפה ִהִּגיַע ַמֲחֶנה ָׁשֵלם ֶׁשל ְמַנְּגִנים ּוְמׁשֹוְרִרים 
."ִעם ְּכֵלי ֶזֶמר ְלֵאין ְספֹר. ֵאֶּלה ָהיּו ַהְּלִוִּיים ַהְּקדֹוִׁשים, ֵמַהַּמְקֵהָלה ֶׁשל ָּדִוד ַהֶּמֶל

"ּכֹל ַהְּכבּוָדה ַהּזֹו ֶנֶעְצָרה ְלַיד ַהּדּוָכן ֶׁשָעָליו ָעַמְדִּתי. ׁשּוב ָנְׂשאּו אֹוִתי ַהַּמְלָאִכים ַעל 
ַּכְנֵפיֶהם ְוֶהֱעִמידּו אֹוִתי ִמַּתַחת ְלֻחַּפת ַהָּזָהב, ּוִמָּיד ָּפְתחּו ַהְמַנְּגִנים ְּבֶזֶמר ְוַהְמׁשֹוְרִרים 
ְּבִׁשיָרה. ֶאת ַהַּתֲענּוג ָהרּוָחִני ָהִעָּלִאי ֶׁשִהְרַּגְׁשִּתי ְּבַהְקִׁשיִבי ְלִׁשיֵרי ַהַּמְקֵהָלה ֵאין 
ְלָתֵאר ְּבִמִּלים, ָאָדם ַחי ֶׁשִּיְׁשַמע ִׁשיָרה ָּכזֹו ָעלּול ָלמּות ִמיַתת ְנִׁשיָקה ֵמרֹב ְמִתיקּות".

"ְוָכ ִהְתִחילּו ְלהֹוִביל אֹוִתי ְּברֹב ְּפֵאר ְוָהָדר ִלְמקֹום ְמנּוָחִתי ְּבַגן ֵעֶדן".

ַהִּנְפָטר ִהְמִׁשי ְלַסֵּפר ַּבֲחלֹום ְלֻׁשָּתפֹו ַּבַחִּיים ְלֶׁשָעַבר, ֵּכיַצד ֻהְכַנס ְלַבּסֹוף ְלַגן 
ֵעֶדן ְוֵתֵאר ְּבָפָניו ֶאת ַהָּכבֹוד ְוַהְיָקר ְוַהְּגֻדָּלה ֶׁשָחְלקּו לֹו ְּבִהָּכְנסֹו ְלַׁשֲעֵרי ַּגן ָהֵעֶדן.

"ַהָּכבֹוד ַהָּגדֹול ְּביֹוֵתר ֶׁשָהָאָדם ָיכֹול ְלַקֵּבל ְּבֶמֶׁש ָּכל ְיֵמי ַחָּייו ֲעֵלי ֲאָדמֹות, ֲהֵריהּו 
ֻהְׁשַּפע ָעַלי ִּבְׁשִנָּיה ַאַחת ְּבַגן ֵעֶדן! ּוִמִּמי ָזִכיִתי ְלַקֵּבל ֶאת  ִּכְקִלַּפת ַהּשּׁום ְלַגֵּבי ַמה ּׁשֶ
ָּכל ַהָּכבֹוד ְוַהְיָקר? ִמַּצִּדיִקים ְקדֹוִׁשים ּוְטהֹוִרים, ֲאֶׁשר ְּפֵניֶהם ַמְזִהיִרים ְּכזַֹהר ָהָרִקיַע 

ְוָראֵׁשיֶהם ֲעטּוִרים ְּבֶכֶתר ַהּתֹוָרה".

"ְׁשֵני ְיִׁשיִׁשים, ֶׁשהֹוד ְּפֵניֶהם ִהְקִרין אֹור ְיָקרֹות ְלֶמְרַחִּקים, ָצֲעדּו ִלְקָראִתי ְּכֶׁשֵהם 
נֹוְׂשִאים ִּביֵדיֶהם ֶּכֶתר ְמפָֹאר ְלַהְפִליא, ְמֻׁשָּבץ ְּבַאְבֵני ֵחן ְיָקרֹות ְּביֹוֵתר, ְוָעָליו ִהְתנֹוְססּו 
ַהִּמִּלים "ַּבַעל ְּתׁשּוָבה ָּגמּור". ֶאת ַהֶּכֶתר ַהֶּזה ָנְתנּו ַעל רֹאִׁשי ְּבֶטֶקס ַמְרִׁשים ְּביֹוֵתר, 
ְוִהְתִחילּו ְלהֹוִלי אֹוִתי ְּבַדְרִּכי ְלֵהיָכָלם ֶׁשל ַּבֲעֵלי ַהְּתׁשּוָבה, ֵהיָכל ְמֹפָאר ְוֶנְהָּדר 
ְּביֹוֵתר, ֶׁשֵאין ֵּדי ִמִּלים ִּבְׂשַפת ֱאנֹוׁש ְּכֵדי ְלָתֲארֹו. ָּכל ַהַּצִּדיִקים ִלּוּו אֹוִתי ַעד ְלָׁשם, 

  "'!ֶׁשָּזִכיָת ְלָכ ּוְבִהָּכְנִסי ְּפִניָמה ִנְפְרדּו ִמֶּמִּני ְּבָקְרָאם ַיַחד ְּבקֹול: 'ַאְׁשֶרי

ַעִין א ָרַאָתה
ִהְתַרֵחׁש ִאּתֹו ֵמָאז ְּפִטיָרתֹו ְוַעד ֶׁשָּזָכה  ְּבָכ ִסֵּים ַהִּנְפָטר ֶאת ִסּפּורֹו ַעל ַמה ּׁשֶ
ְלַהִּגיַע ִלְמקֹום ְמנּוָחתֹו ְּבֵהיָכָלם ֶׁשל ַּבֲעֵלי ַהְּתׁשּוָבה ְּבַגן ֵעֶדן. ְוִלְפֵני ֶׁשְּדמּותֹו ָנמֹוָגה 

ְּבַעְרְּפֵּלי ַהֲחלֹום, ִהְׁשִמיַע ְּבָאְזֵני ֻׁשָּתפֹו ְלֶׁשָעַבר ֶאת ַהִּמִּלים ָהֵאֶּלה:

"ַּתְמִׁשי ְּכִמֹּקֶדם ְּבַעְקָׁשנּות ּוְבִלי ֵלאּות ְּבַחֵּיי ַהֶּסֶבל ֶׁשל ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה! ֶׁשֹּלא 
ַּתֲעֶלה ַאף ֶרַגע ְּבִלְּב ֶאת ַהַּמְחָׁשָבה ִלְסטֹות ִמֶּדֶר ַהִּיּסּוִרים ֶׁשָּצַעְדָּת ָּבּה ַעד ּכֹה! 
ְזכֹר! מּוָטב ִלְסּבֹל ֶאת ָהִעּנּוִיים ַהָּקִׁשים ְּביֹוֵתר ְּבָכל ַהַחִּיים ָּבעֹוָלם ֶׁשְּלַמָּטה, ֵמֲאֶׁשר 
ִלְסּבֹל ֶרַגע ֶאָחד ֶאת ִיּסּוֵרי ַהֹּתֶפת ֶׁשַּבֵּגיִהּנֹום! ַחֵּיי ָהָאָדם ֲעֵלי ֲאָדמֹות ַמִּגיִעים ַּפַעם 

ְלִקָּצם, ְוִאּלּו ָּבעֹוָלם ַהָּבא ַהִּנְמָׁש ַהּכֹל ְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים! ַלֶּנַצח ֵאין ְּגבּולֹות!"



‡ ָ̃ ָר‡ ¿̃ יר  ƒע ּוָב‰ ּב¿ ׁ̆ ¿ ּ̇ י  ֲעל≈ י ּבַ נ≈ ¿ ׁ ּ̆ ƒּפּור מ ƒסו ס

 .ִּסַּפְרִּתי ְל "ֵל ֶאל ַרֵּבינּו ַהָּקדֹוׁש ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות", ּוְמסֹר לֹו ֶאת ָּכל ַמה ּׁשֶ
ִאם ִּכי ֲאִני ָּבטּוַח ֶׁשהּוא ְּבַוַּדאי יֹוֵדַע ֶאת ָּכל זֹאת יֹוֵתר טֹוב ִמֶּמִּני, ְּבָכל זֹאת ֵל ְוַסֵּפר 
לֹו! ְּתַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ְלַפְרֵסם ֶאת ַהִּסּפּור ַהִּנְפָלא ַהֶּזה ְּבָכל ַרֲחֵבי ָהעֹוָלם, ֶׁשַּיֲעֶלה ֶאת 
ַהְּדָבִרים ְּבֵסֶפר ְוָיִפיץ אֹותֹו ְּבֶקֶרב ַהֲהמֹוִנים! ֶׁשָּכל ֶאָחד ֵיַדע, ֵראִׁשית ּכֹל, ַעד ַּכָּמה 
ַחָּיב ָהָאָדם ְלִהְתַרֵחק ִמן ָהֲעֵבָרה; ְוֵׁשִנית, ְלֵאילּו ַמְדֵרגֹות ִנְׂשָּגבֹות ָיכֹול ַהַּצִּדיק ְלַהִּגיַע 
ָּבעֹוָלם ַהָּבא ַעל ְיֵדי ַמֲעָׂשיו ַהּטֹוִבים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה: ּוְׁשִליִׁשית, ַּכָּמה ָּגדֹול ּכָֹחּה ֶׁשל 
ְּתׁשּוָבה ַהַּמַּגַעת ַעד ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד, ִּכי ְּבָמקֹום ֶׁשַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה עֹוְמִדים ֵאין ַצִּדיִקים 
ְּגמּוִרים ְיכֹוִלים ַלֲעמֹד. ּוְלַמַען ֵיַדע ָּכל ֲאֶׁשר ְנָׁשָמה ְּבַאּפֹו, ֶׁשַּמַּתן ְׂשָכָרן ֶׁשל ִמְצוֹות 

ֵאין ְלָתֵאר ְוֵאין ְלַׁשֵער. ַעִין א ָרַאָתה!"



  ‡ ָ̃ ָר‡ ¿̃ יר  ƒע ּוָב‰ ּב¿ ׁ̆ ¿ ּ̇ י  ֲעל≈ י ּבַ נ≈ ¿ ׁ ּ̆ ƒּפּור מ ƒסז ס

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

ּכַֹח ַ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 ַעְבְּד ָּדָבר ְּבָאְזֵני ֲאֹדִני", ֵטֵבת תשע"א 
ִלְכבֹוד הרהגה"צ ָהַאְדמֹו"ר ֵמָהאְלִמין  ְׁשִּליָט"א.

ְּבֵראִׁשית ְּדָבַרי ֲאִני רֹוֶצה ְלַהִּביַע ְל ּתֹוָדה ְּגדֹוָלה ְמאֹד ַעל ֶׁשְּנַתֶּתם ִלי ְסָפִרים ַעל 
ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ְוַהִּתיקּוֵני זַֹהר ְוַהֵּסט זַֹהר ַהּיֹוִמי 6 ְּכָרִכים ְּבִחָּנם, ַוֲאִני לֹוֵמד ָּברּוך ה' ְּבֶזה 
ָּכל  ִלְגמֹור   ֶׁשָּצִרי ֶׁשאֹוֵמר  זיע"א  ִמְּבֶרְסֶלב  ַנְחָמן  ַרִּבי  ֵמַרֵּבנּו  ֶׁשֵהֵבאָת  ֶׁשָרִאיִתי  ְּכמֹו 

ַהּזַֹהר ָּכל ָׁשָנה, ְוַהְלַואי ֶׁשֶאְזֶּכה ִלְגמֹור ָּכל ָׁשָנה ֶאת ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש.
ִלְפֵני  ְקָראָקא,  ְּבִעיר  ַהְּתׁשּוָבה  ַּבַעֵלי  ִמַּמֲעֵׂשה  ַהֵּסֶפר  ִהְדַּפְסֶּתם  ֶׁשַאֶּתם  ָׁשַמְעִּתי 
ָהַרִּבים  ְמַזֶּכה  ַהָּקדֹוׁש  ַהָּגאֹון  ֵמַהַּצִּדיק  ַמְעִּתי  ֶׁשּׁשָ ָהִראׁשֹוָנה  ְוַהְּדָרָׁשה  ָׁשִנים,  ַהְרֵּבה 
ֵמַהְּגדֹוִלים ָּבעֹוָלם ַהא הּוא ַרֵּבנּו ַאְמנֹון ִיְצָחק ְׁשִליָט"א, ֶׁשָאַמר ֶׁשַהֵּסֶפר ֶׁשל ַהִּסּפּור 
ֵני ְיתֹוִמים ָמְכרּו ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות ֲעְׂשרֹות  ֶׁשל ַהְּמַגֶּלה ֲעֻמקֹות ְּבִעיר ְקָראָקא ֵאי ֶׁ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 עֶֹתק ִמֶּזה ָהִייִתי רֹוֶצה 
ִלְקנֹות ֶאת ַהֵּסֶפר ַהֶּזה ְּבֶכֶסף ָמֵּלא, ַוֲאִני ָהִייִתי ַמִּציַע ֵעָצה ְמאֹד טֹוָבה, ִּכי ֲאִני חֹוֵׁשב, 
ִנְׁשַאר  ּוִמֵּמיָלא  ְמאֹד,  ְּ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,   ָּברּו ְלַהָּקדֹוׁש  ֶּבֱאֶמת 
ַרק  ְוא  ַהֶּזה,  ַהָּקדֹוׁש  ַהֵּסֶפר  ְיֵדי  ַעל  ִּבְתׁשּוָבה  ְוָחַזר  ַלַּיֲהדּות  ִהְתָקֵרב  ֶׁשהּוא  ְׁשִּליָט"א 
ֶׁשהּוא ָחַזר ִּבְתׁשּוָבה ֶאָּלא ֶהְחִזיר ִּבְתׁשּוָבה ְוֵקֵרב ְנָׁשּמֹות ִנָּדחֹות ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ְּבִלי ְּגבּול, 
ִמֶּזה ֲאַנְחנּו רֹוִאים ֶׁשַהֵּסֶפר ַהֶּזה ֵיׁש לֹו ּכֹוַח ָעצּום ְמאֹד ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ִלְכֹּתב ֶאת ַהּכֹוַח 
ַהֶּזה. ָאז ָהִייִתי ַמִּציַע ֶׁשְּכבֹודֹו ְׁשִּליָט"א, ְּכמֹו ֶׁשהּוא ַמְדִּפיס ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְסָפִרים ַעל 
ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ְּכמֹו "אֹור ַהּזַֹהר" "ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ְוַהּזַֹהר" ְו"ֶעְרָּכּה ֶׁשל ָׁשָעה", ֶׁשַיְדִּפיס 
ַהֵּסֶפר ַהֶּזה ַהִּסּפּור ְּבִעיר ְקָראָקא ֵאי ֶׁשַהְיתֹוִמים ָעׂשּו ְּתׁשּוָבה, ְוֶזה ְּבַוַּדאי ַיֲעזֹר ְלָכל 
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 20 ִלְפֵני  ְּכָבר  ְּתׁשּוָבה  ַּבַעל  ִלְהיֹות  ֲאִני  ֶׁשָּזִכיִתי  [ְּכמֹו  ִּבְתׁשּוָבה  ֶׁשַּיְחְזרּו  ִיְׂשָרֵאל  ַעם 
ָׁשָנה]. 

ְנָתֵאר ִלְכבֹודֹו, ִאם ַהֵּסֶפר ַהֶּזה ָעָׂשה ַצִּדיק ָּכֶזה ָּגדֹול ְּכמֹו ַרִּבי ַאְמנֹון ִיְצָחק ְׁשִּליָט"א, 
ָּכֵאּלּו  ֲאָלִפים  עֹוד  ִלְהיֹות  ָיכֹול  ַהֶּזה  ֶׁשֵּמַהֵּסֶפר  אֹוֶמֶרת  זֹאת  ְמאֹד,  ָעצּום  ֶׁשּלֹו  ֶׁשַהּכֹוַח 
ְוָכל ַעם ִיְׂשָרֵאל ַיְחְזרּו ֵּתֶכף ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה - ּוִמַּיד  ִיְצָחק ְׁשִּליָט"א,  ְּכמֹו ָהַרב ַאְמנֹון 

ִנָּגֵאל ְּבַרֲחִמים.
ְרפּוָאה  לֹו  ִיֵּתן   ִיְתָּבַר ם  ֶׁשַהּׁשֵ ְׁשִּליָט"א  ֵמָהאְלִמין  ָהַאְדמֹו"ר  ַרֵּבנּו  ֶאת   ָוֲאָבֵר
 ְׁשֵלָמה ַוֲאִריכּות ָיִמים ְוָׁשִנים טֹוִבים ִּבְבִריאּות ֵאיָתָנה ּוְנהֹוָרא ְמַעְּלָיא ֶׁשִּיְזֶּכה ְלַהְמִׁשי
הּוא.   ָּברּו ְלַהָּקדֹוׁש  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ָּכל  ֶאת  ְוְלָקֵרב  ֲאִמִּתי,  ָׁשַמִים  ְלֵׁשם  ם  ַהּׁשֵ ַלֲעבֹוַדת 
ֵעיֵנינּו  ְוֶתֱחֶזיָנה  ִמְקָדֵׁשינּו,  ֵּבית  ּוִבְנַין  ִצְדֵקנּו  ְמִׁשיַח  ְּפֵני  ְלַקֵּבל  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ָּכל  ְוִנְזֶּכה 

ְּבִׂשְמָחה זֹו, ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ָאֵמן.
 ְראּוֵבן ְבַלאק
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18 נ˜ו„ו˙ מ‰סיפור
˙וכן ‰סיפור:

מה שקצבים מסוגלים לעשות.
גדולי ישראל נופלים במלכודת.. 1
דרך ושיטה לרמות את כלל ישראל באכילת . 2

ונבילות וטריפות.
קצבים מחלקים צדקה ביד רחבה לכל נדכא . 3

ונצרך.
הקהילה . 4 עניני  בכל  מכובד  מקום  לקצבים 

ועומדים במרכזה.
ובאירועים . 5 בשמחות  מיוחד  מקום 

משפחתיים מוכן עבורם בכל אירוע.
ביותר . 6 והטובים  היפים  המכובדים  הבחורים 

חתניהם.
צעירים . 7 של  בנשמות  מתמלא  החיים  בית 

שנקטעו בדמי ימיהם.
ויתומים . 8 אלמנות  משאירים  צעירים  אנשים 

לא עלינו.
עת . 9 ללא  העולם  מן  נפטרים  צעירים  ילדים 

ומשאירים הורים מלאי צער.
העיר כולה על גלגלים.. 10
חכמים . 11 תלמידי  ואברכים  בחורים  עשרות 

עוזבים את הדרך הישר.
שלמה . 12 לעיר  ודם  חלב  מאכילים  מנקרים 

ששמה קראקא במשך עשרות שנים.
נזרקים . 13 בשר  של  קילוגרמים  אלפי 

לאשפתות.
נשברים . 14 דולרים  מליוני  של  בערך  כלים 

ונזרקים לזבל.
גאונים . 15  – דיינים   – רבנים   – חכמים  תלמידי 

 – קודש  כלי  ישיבות  ראשי   – וצדיקים 
ישיבות  בני   – מלמדים  שוחטים   – סופרים 
של  תינוקות    – מעשה  ואנשי  חסידים   –
חשובות  משפחות  אלפי  ועשרות  רבן  בית 
עשרות  ודם  חלב  וטריפות  נבילות  אוכלים 

שנים.
בכיות ויללות עד לב השמים בכל קראקא.. 16
ה"מגלה עמוקות" גוזר עשרות תעניות בגלל . 17

עשרות המגיפות.

‰סיפור ממבט ‡חר
כמ‰ ‰יבטים ˘ל ‰מע˘‰ ‰נור‡

 ‰‰ב„ל בין מ‡נסי ל˜ר‡˜‡

מאות . 1 ישנם  במאנסי   – אחד  רב  הי'  לקראקא 
רבנים.

בקראקא היו שני קצבים – במאנסי מאות קצבים.. 2
בקראקא האכילו טריפה בשוגג - במאנסי במזיד. . 3
כיום  . 4 טריפות,  הארצות  עמי  האכילו  בקראקא 

רח"ל  גם הנקראים ת"ח מצויים במכשלה זו.
בקראקא זה קרה מתחת לאפו של הרב, – במאנסי . 5

הוא בהכשר ובהסכמתם של חלק מהרע-בנים.
קראקא היתה רק עיר אחת – במאנסי ישנן מאות . 6

קהילות חרדיות, שהוא חלק גדול מכלל ישראל.
בהתעוררות . 7 בתשובה  חזרו  הקצבים  בקראקא 

של  שנים  עשרות  לאחר  במאנסי   – הראשונה 
ואנשי  ישראל,  גדולי  רבנים  ידי  על  מרה  זעקה 
נבילות  חלב  מאכילי  (ראשי-תיבות:  המחנו"ט 
במאכלות  ישראל  את  מפטמים  עדיין  וטריפות) 

אסורות.
בקראקא הקצבים חששו מאימת יום הדין הגדול . 8

והנורא – במאנסי למאכילי הטריפות אין כל פחד.
חורבן . 9 על  ובכו  לבבם  קרעו  הרבנים  בקראקא 

של  גדול  חלק  לוקחים  במאנסי   – המקדש  בית 
בכדי  הכשר,  דמי  דולר  למליון  קרוב  הרבנים 
את  להשתיק  המעוררים,  הרבנים  נגד  להתגונן 
הערעור, ולטשטש את מוחות היהודים התמימים 
לאכול  שיפסיקו  ליהודים  חלילה  להרשות  ולא 

בשר טריפה.
בקראקא היה רק באותה העיר, ואילו כאן נשלח . 10

רח"ל לכל העולם.
כך . 11 כל  מכרו  שנה   40 במשך  הכל  בסך  בקראקא 

ביום  מוכרים  יורק  ובניו  וטריפות,  נבילות  הרבה 
אחד כמות כזו כפי שמכרו שם במשך כל השנים, 
אבל  ביזנעס,  אקספורט  היה  לא  בקראקא  כי 
יום  כל  בשר  של  טונות  אלפי  מפיצים  בניו יורק 
לכל האטליזים בכל ארצות הברית ולכל המסעות 
לקעיטערערס,  למסעדות,  המלון,  לבתי  שם, 
בתוך  בשר  טונות  אלפי  למטוסים  החולים,  לבתי 
פרענקפורטער,  סאלאמיס,  (ובפרט  חודש 
לשונות  בחלב,  מטובלים  שהם  נקניקיות 

וכבדים ועוד).
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ין ˘ליט"‡  ƒמ ָ‰‡ל¿ ּור כ"˜ ‰‡„מו"ר מ≈ ּ̃ ƒּב
י ƒָלמ ַ‰ר ָ‰עו… ָעל ַ‰ּזו… פ¿ ƒי‡ מ ƒׂ̆ ָנ

"ן לּוּבָ ל ַ‰מ¿ ּבָ ֻ̃ ל ַ‰ּמ¿ ∆̂ ≈‡
יָר‡ ˘ליט"‡ ƒ̂ „ ַ‡ּבּוֲח ƒו י ּ„ָ ƒי˜ ַרּב ƒ„ּ ַּ̂ ‰ַ

ַנ˙ ˙˘ע"‡ לפ"˜ ¿ ׁ̆ ַסח  י ּפ∆ נ≈ פ¿ ƒל

האדמו"ר ִנְכַנס
בֹוד ָהַרב? לֹום ּכְ א! ַמה ׁשְ רּוְך ַהּבָ א! ּבָ רּוְך ַהּבָ הצדיק רבי דוד: ּבָ

ית ְיהּוִדי. ָכל ּבֵ דֹוׁש ּבְ ּנּוַכל ְלַהְכִניס ֶאת ַהזֹוַהר ַהּקָ ם, ַהֶשִי"ת ַיֲעזֹר ָהְלָאה ׁשֶ ֵ רּוְך ַהּשׁ  ָהַאְדמֹו"ר: ּבָ
ל טֹוב. ָרט ָיבֹוא טֹוב ִויַקּבֵ ָלל ְוַעל ַהּפְ ר טֹוב ַעל ַהּכְ הצדיק רבי דוד: ... יַבּשֶׂ

בֹודֹו  ּכְ ָעה ׁשֶ ל ׁשָ ּה ׁשֶ ה ֶעְרּכָ ֵאּלֶ ים ִנְכָנִסים, ִעם חֹוְברֹות ּכָ הצדיק רבי דוד: אֹוַמר ִלְכבֹודֹו ֲאִני רֹוֶאה ֲאָנׁשִ
אּוָלה, אּוָלה, ְלָקֵרב ֶאת ַהּגְ ל עֹוָלם, ְלָקֵרב ֶאת ַהּגְ רּומֹו ׁשֶ ָבִרים ָהעֹוְמִדים ּבְ ׁש ּדְ יס, ַמּמָ ִהְדּפִ

ַק"ס חֹוְברֹות  ּתְ ל ַתּ ר ַעל ָהַרְעיֹון ׁשֶ ָהַאְדמֹו"ר: ִסּפֵ
הצדיק רבי דוד:  הרשב"י ִהְבִריק ֶאת ַהַהְבָרָקה ַהּזֹאת להאדמו"ר! 

ָחָדׁש  יֹוֵתר  ׁש  ַמּמָ חֹוְברֹות  ה  ַהְרּבֵ הֹוֵצאֶתם  ָבר  ּכְ רֹוֶאה  ֲאִני  ִנְכָנִסים,  ים  ֲאָנׁשִ בֹודֹו,  ּכְ דוד:  רבי  הצדיק 
ּקֶֹדׁש, (ְקִריַאת  ו ַמֲעִלין ּבַ ּקֶֹדׁש, ַעְכׁשָ דֹוִלים ְקָצת, ֲאִני רֹוֶאה יֹוֵתר ָיִפים, ַמֲעִלין ּבַ ו הֹוֵצאֶתם יֹוֵתר ּגְ ַעְכׁשָ

פֹוַעל ו רֹוִאים ֶאת ֶזה ּבְ א ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא - ַעְכׁשָ ִגין ּדָ ֲעלּות).  ּבְ ִהְתּפַ
ָרֵאל ִמּסֹוף ָהעֹוָלם ְוַעד  ַתב ְלַזּכֹות ֶאת ִיׂשְ ּכָ ְבֵרי הרשב"י ׁשֶ ח ּדִ ַתח ֶאת ַהּזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ְוִנְפּתַ רבי דוד: ּפָ
ר  ם זֹאת, "ָמה ַרב טּוְבָך ֲאׁשֶ בֹודֹו ֲהֵרי ְמַקּיֵ ׁשֹון: ּכְ ֶזה ַהּלָ ְמָחה,  ְוָאַמר ּבָ ּלֹו ׂשִ יק ּכֻ ּדִ א ַהּצַ סֹופֹו, ְוִהְתַמּלֵ
בֹודֹו לֹא ָזקּוק  יַח ִצְדֵקנּו.ּכְ אּוָלה, וְלָהִביא ְמׁשִ בֹודֹו ְלָקֵרב ֶאת ַהּגְ ִלים ַעל ְיֵדי ּכְ ַגְלּגְ ּמְ ָך" ׁשֶ ָצַפְנּתָ ַלחֹוִסים ּבְ

מֹות. ַעְצמֹו ֵאין צֶֹרְך ְלׁשּום ַהְסּכָ ְבֵרי הרשב"י, ְלִדְבֵרי הרשב"י ּבְ מֹות ַעל ּדִ ְלַהְסּכָ
ְהֶיה  ּיִ ים, ׁשֶ עֹוׂשִ ל ַמה ׁשֶ י ִמְצָוה ֲאַנְחנּו ּתֹוְמִכים ְוסֹוְמִכים ַעל ּכָ ל יֹום, ֲאִני ִמְצָטֵרף ְלעֹוׁשֵ ּזַֹהר ּכָ ֲאִני קֹוֵרא ּבַ

ם. ֵ ה ִקּדּוׁש ַהּשׁ ה ִמּזֶ ָרָכה ְוִיְתַהּוֶ ֶזה ִסיָמן ּבְ ּבָ
ה  ַאף ֶאָחד לֹא עֹוׂשֶ ָבִרים ׁשֶ ה ֶזה ּדְ בֹודֹו עֹוׂשֶ ּכְ ה... ַמה ׁשֶ ָבִרים ָהֵאּלֶ ּבּור ִנְכַנס ִעם ַהּדְ ל ַהּצִ ֲאִני רֹוֶאה ּכָ
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רּוְך  דֹוׁש ּבָ ר ּבֹו. ַהּקָ ּדֵ ַמִים ְלִהְתּגַ ָ יחּו ִלְכבֹודֹו ָמקֹום ִמן ַהּשׁ ת ֶיֶתר), ִהּנִ ַהְדָגׁשַ עֹוָלם (ָאַמר זֹאת ּבְ ּבָ
בֹוד  ּכְ ְלַהְרּבֹות  ַמִים,  ׁשָ ם  ׁשֵ ׁש  ְלַקּדֵ ָרט  ַהּפְ ְוַעל  ָלל  ַהּכְ ַעל  יַע  ּפִ ְוַיׁשְ יְך  ְוַיְמׁשִ ְכבֹודֹו  ּבִ ֵמַח  ׂשָ הּוא 

ַמִים. ׁשָ
ָבִרים ִנְפָלִאים  ה, ְוֶזה ּדְ ים ִנְכָנִסים ִעם ַהחֹוְברֹות ָהֵאּלֶ יק ְוָאַמר ׁשּוב: ֲאִני רֹוֶאה ֲאָנׁשִ ּדִ ְוׁשּוב ָחַזר ַהּצַ

ִרּיֹות. ַמִים ְונַֹח ַלּבְ ָ ָבר ִנְפָלא - ֶזה נַֹח ַלּשׁ ָבר ִנְפָלא, ֶזה ּדָ ֶזה ּדָ
י ֶזה עֹוֶלה הֹון  ַפע ּכִ ה ׁשֶ ָכל ָהעֹוָלמֹות, ָצִריְך ָלֶזה ַהְרּבֵ ע ׁשֶַפע ַרב ּבְ ּפַ בֹות ֻיׁשְ י ּתֵ הרשב"י ָראׁשֵ

ּתֹוָעפֹות.
ְוָאַמר  ְועֹוד),  ַהּיֹוִמי  יעּור  ַהׁשִ זַֹהר  ָלאֹור,  ְצאּו  ּיָ ׁשֶ יְסִקים  ְוַהּדִ ָפִרים  ֵמַהּסְ ֲעלּות  ִהְתּפַ ָמֵלא  (ָהָיה 
בֹודֹו  ח ֶאת ּכְ ּמַ רּוְך הּוא ְיׂשַ דֹוׁש ּבָ ַמִים, ַהּקָ ם ׁשָ ׁש ׁשֵ ה ְלַקּדֵ ְזּכֶ ָבִרים"?!  ּתִ ֲעלּות "ֵאיֶזה ּדְ ִהְתּפַ ּבְ
ו,  ָבִרים, ְלָהִביא ֶאת ַהְיׁשּוָעה, ּוִבְפָרט ַעְכׁשָ ים ִנְכָנִסים ִעם ַהּדְ בֹודֹו, ֲאָנׁשִ ְוִיְהֶיה ִקּדּוׁש ד' ַעל ְיֵדי ּכְ
ֲחַזק  ֲחַזק  ים  ַחּיִ נֹות  ׁשְ ְלָך  ְויֹוִסיפּו  ָיֶמיָך  ִיְרּבּו  י  ּכִ ִנְפָלאֹות,  ַאְרֶאנּו  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ  ֵצאְתָך  יֵמי  ּכִ
ַמִים,  ָ בֹודֹו הּוא ָהָיה רֹוֵקד, ָהָיה רֹוֵקד ַעד ַלּשׁ א) ָהָיה רֹוֶאה ֶאת ּכְ יׁשָ א ַקּדִ ּבָ ק, אִם ְזֵקִני (ַהּסַ ְוִנְתַחּזַ

דֹוׁש. יק ְלַהֲעִריְך ֶאת ַהּזַֹהר ַהּקָ הּוא ָהָיה יֹוֵדַע ְלַהֲעִריְך ֲאַנְחנּו לֹא ְראּוִיים ַמְסּפִ
י ְזֵקִני. ל מֹוִרי ְוַרּבִ דֹו ׁשֶ ַהּזֹוַהר ַהָקדֹוׁש לֹא ָהָיה ָזז ִמּיָ

בֹודֹו  ח ֶאת ּכְ ּמַ רּוְך הּוא ְיׂשַ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ בֹוא ַהְיׁשּוָעה, ׁשֶ ּתָ ה ַעל ָידֹו ׁשֶ רּוְך הּוא ְמַזּכֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ֵרי ִמי ׁשֶ ַאׁשְ
י ֶאֶרץ ְמאֹד ַנֲעָלה. י ֶלֱאלֹוִקים ָמִגּנֵ ִעם ֱאלֹוִקי ַאְבָרָהם ּכִ

ּכֹוֶתֶרת: 'ָכל ָה'עֹוָלמֹות, ִיְכּתֹב ֶאת ֶזה ּבַ 'ַפע ַר'ב ּבְ ע ׁשֶ ּפַ בֹות י'ׁשְ י ּתֵ ... הרשב"י ָראׁשֵ
ם  ְתַקּיֵ ּיִ ה ׁשֶ ְזּכֶ ה ְוִיְלַמד רשב"י ּיִ ְזּכֶ ּיִ ִרים, ִמי ׁשֶ ְהֶיה ַנ'ַחת ַע'ד ֵמ'ָאה ְו'ֶעׂשְ 'ּיִ ֶ בֹות ּשׁ י ּתֵ ְמעֹון" ָראׁשֵ "ׁשִ
יְך ִעם  ן ָלֶכם עֹוז ְוַתֲעצּומֹות ְלַהְמׁשִ רּוְך הּוא ִיּתֵ דֹוׁש ּבָ ָנה, ַהּקָ ִרים ׁשָ ְהֶיה ַנַחת ַעד ֵמָאה ְוֶעׂשְ ּיִ ֶ ּבֹו, ּשׁ
ל  ּכָ אּוָלה, ׁשֶ ִפים ְלֵקרּוב ַהּגְ ּתָ ם ִיְהיּו ׁשֻ ּלָ ּכֻ ָרֵאל, ׁשֶ ֶאֶרץ ִיׂשְ ָכל ָהעֹוָלם, לֹא ַרק ּבְ ה ּבְ ְפָעִלים ָהֵאּלֶ ַהּמִ
ן ּפֹוָרת יֹוֵסף".  ֶכם ַהּיֹום, ּבֶ ּלְ ים ּכֻ ֵבִקים בד' ֱאלֵֹקיֶכם ַחּיִ ם ַהּדְ ְהֶיה לֹו ֵחֶלק... "ְוַאּתֶ ְיהּוִדי ִויהּוֵדי ּיִ

." ּךָ ם ד' ִנְקָרא ָעֶליָך ְוָיְראּו ִמּמֶ י ׁשֵ ָרֶכָך. "ּכִ ׁש. ַוד' ַיְצִליַח ּדְ ֶזה ְרֵאה ְוַקּדֵ ּכָ

ל ָהַאְדמֹו"ר ְוִליָווהּו. ד ׁשֶ ק ֶאת ַהּיָ ֵ ִנּשׁ
דֹוָלה כזו, ְמָחה ּגְ ׂשִ ַעם ּבְ ְמַעט ַאף ּפַ יק לֹא ָהָיה ּכִ ּדִ ַהּצַ ָרֵאל ָאַמר ׁשֶ אי ר' ִיׂשְ ּבַ ַהּגַ

ְך.  ל ּכָ ֲעלּות ּכָ ִהְתּפַ ה ּבְ ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ ר ּכָ ּבֵ ְולֹא ּדִ
ם,  ּלֵ יק ָרָצה ְלׁשַ ּדִ ֵלָמה ִעם ְסָפִרים, ְוַהּצַ ָנה ֲחִביָלה ׁשְ ָהַאְדמֹו"ר ָנַתן ַמּתָ

ֶסף??? ח ּכֶ יק ֲאִני ֶאּקַ ּדִ ם, ּוֵמַהּצַ ִחּנָ ק ְלָכל ָהעֹוָלם ּבְ ְוָהַאְדמֹו"ר ָאַמר: ֲאִני ְמַחּלֵ

א, רבי ישראל אבוחצירא) יׁשָ א ַקּדִ ּבָ בֹודֹו (ַהּסַ "אִם ְזֵקִני ָהָיה רֹוֶאה ֶאת ּכְ
ַמִים, ָ הּוא ָהָיה רֹוֵקד, ָהָיה רֹוֵקד ַעד ַלּשׁ

הּוא ָהָיה יֹוֵדַע ְלַהֲעִריְך 
דֹוׁש" יק ְלַהֲעִריְך ֶאת ַהּזַֹהר ַהּקָ ֲאַנְחנּו לֹא ְראּוִיים ַמְסּפִ

בבא סאלי" ר' ישראל אבוחצירא זי"ע
"ה
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ְ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
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  פרק  אפרק  א  
א. ַּבַעל ַה"ְּמַגֶּלה ַעמּוקֹות" ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו

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

 ."˙ ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ "מ¿

ב. ִמּתֹוְלדֹוָתיו
ין,  ƒל פו… ּב¿ ַל„  נו… ינו,ּ  ָעל≈ ן  ָי‚≈ כּו˙ו…  ז¿ יָר‡,  ƒּפ ַׁ̆ ע  ָנט∆ ן  ָ̇ ָנ י  ƒַרּב י  ƒ̃ ל… ¡‡‰ָ ל  ּבָ ֻ̃ ַ‰ּמ¿  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ָ‰ַרב 
 ‰ ∆̆ מ… י  ƒַרּב י„  ƒ‚ ַ‰ּנָ ו¿ י˜  ƒ„ּ ַּ̂ ‰ַ ו…  ּ̇ ƒב ל¿ ן  ָ̇ ָח 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 ≈̇ יı ּכו… ƒׁ̆ י ƒייּב ן ‡≈ ָ̇ ָנ י יו… ƒַרּב ׁ̆ „ו… ָּ̃ ן ַ‰ ‡ו… ּ„ו… ַ‰ּ‚ָ כ¿ נ∆
י  ƒַרּב ׁ̆ „ו… ָּ̃ ן ַ‰ ‡ו… י ַ‰ּ‚ָ ƒּפ ƒל מ ּב≈ ƒּ̃ ∆ׁ̆  , ָנ˙ו… ּוָ ‰ ּכַ ∆‡ ר¿ ƒי ַ‰ּנ ƒפ ָרָכ‰. ּוכ¿ ב¿ ƒנו… ל רו… כ¿ ƒי ז" ƒָמָרן ָ‰ֲ‡ר י ל¿ ƒׁ̆ י 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  ı ר∆ ∆‡ ַעל   ‡ ָ̇ יב¿ ƒ̇ 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‰ ּ‚¿ ƒׁ̆ ּ‰ י¿ ן ּבָ נ≈ כו… יּ‰, ו¿ י ּב≈ כּוּל≈ ¿„ּ ָרָכ‡  ‡ - ּכ¿ ָ̃ ָר‡ ¿̃  ‰ ָׁ̆ „ו… ¿̃

מְְמגַַגֶּלה ֶּלה ֲעֲעֻמקֻמקֹוֹֹֹותת
ְפָעָליוְפָעָליו   חַַחָּייו ּוָּייו ּוּּ
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יַח  ƒנ ָל‰, ל…‡ ‰≈ ָמם ָוַלי¿ ָר‰ יו… ָט‰√ ‰ ּוב¿ ָׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ƒָר‰ ּב ו… ּ̇ ם ָעַס˜ ּבַ ָׁ̆ , ו¿ ו… ׁ̆ ָר ¿„ ƒי˙ מ ּב≈ ƒּו מ‡ ¿̂ ים ָי ƒנ ‡ו… ּו‚¿
 ‰ ַנֲעל∆ ן  פ∆ …‡ ּב¿ ָר‰  ו… ּ̇  ıי 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¿ ָמ˙ו…  ָ„ּ ¿̃ ‰ַ ּ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 ƒׁ̆ ¿̃ ַ‰ּמַ יָ„יו  ƒמ ל¿ ַּ̇ ם  ƒע „ו…  ּמ¿ ƒל  ˙ ע≈ "ּוב¿ ן:  ַחּנַ ¿̇ ָו‡∆ ַעל   "˙ ַעמּו˜ו…  ‰ ַ‚ּל∆ "מ¿
יפּו˙ו…  ƒֲחר ‰‡ָ ר¿ ם ‰∆ ∆‰ ˙, ּבָ בו… ָ̂ ח¡ ˙ נ∆ י ֲ‰ָלכו… יב≈ ƒט ‰ מ≈ ּמָ ≈‰ ‰ ָ̆ ל… ¿ׁ̆  ˙ בו… ָנ‰ ַחר¿ ˙, ּבָ ָ‰בו… ל∆ ים ו¿ ƒָחל ∆‚ּ

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

ר  ∆̆ ים ע… ƒ̃ ל… ן לו… ‡¡ ַ̇ י "ָנ ƒָח„, ּכ ם ‡∆ ָמ˜ו… ‰ ּב¿ ֻ„ּלָ ָר‰ ּו‚¿ ו… ּ̇  ,˙ ָחנו… ל¿ ֻׁ̆ י  ≈ּ̇ ¿ׁ̆ ƒָזָכ‰ ל ׁ̆ „ו… ָּ̃ נּו ַ‰ ַרּב≈
ן  ַ̇ ָנ מו…  ַלח¿ ים,  ƒנ יו… ב¿ ָל‡∆ ר  ּזַ ƒּפ ן  ַ̇ ָנ 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…‡  ָ̃ ¿ׁ̆ ƒמ יב  ƒ‰יַ‰ב ָי מ≈ ים...  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∆ ָנ˙ו… ּ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‚≈ כּו˙ו…  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 בפרק 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 ַׁ̆ יı 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¿  ıי 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‡  ָב˙ו… ≈ּ̂ ַעל ַמ

 פרק ג  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≈ , ל¿ ׁ̆ ָר ¿„ ƒּמ‰ַ
יָב‰  ƒב ַ‰ּס¿ ים מ≈ ƒר ¿̂ ַ‰ּנו… ∆ׁ̆ יר,  ƒׁ̆ ָע 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 ƒׁ̆ ָע י ‰∆ ƒ„ּו‰ ַ‰ּי¿
ָכל  ˙ ו¿ י˙ו… ƒּל ּטַ פּו ּב¿ ַעּט¿ ¿̇ ƒּו ָלָבן, י ׁ̆ ּ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‰ ∆ׁ̆ ם. ּכ¿ ָ̇ ָר‡ ¿̃ 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 ƒ̇ 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 (" ׁ̆ ˙ ָחָ„ 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¿  , יָע˙ו… ƒס נ¿ ַע˙  ¿ׁ̆ ƒּב  „ בו… ּכָ לו…  ים  ƒׂ̆ עו…
ל,  „ו… ָ‚ּ  „ בו… ּכָ לו…  ּו  ׂ̆ ָע 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  ƒׁ̆ ֲ‡ָנ  ‰ ַכּמָ ו¿  , ָר‡˙ו… ¿̃ ƒל ים  ƒע ס¿ נו… ָ‰יּו  ו¿
 . ָר‡˙ו… ¿̃ ƒל…‡ ָ‰ַלך¿ ל "˙ ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ׁ̆ "מ¿ „ו… ָּ̃ ָ‰ַרב ַ‰ . ו¿ ּו לו… ׂ̆ ל ָע „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 ¿„ ƒי˙ ַ‰ּמ 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¿ ‡∆ ׁ̆ ַ‰ּז∆ ָר ¿„ ƒי˙ ַ‰ּמ 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… מ ּ̇ ע¿ ַ„ּ ׁ̆ ָ‰ָי‰ ‰ט"ז ֲחלּו ו¿
ם,  לו… ָׁ̆ ן לו…  ַ̇ ל…‡ ָ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 לו…  ַ̇ ‰ּו‡ 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 ˙ ו… ׂ̆ ‰ ַלֲע ָ̂ ‰ּ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  י˙ו… 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 ּום ּב∆ ׁ̆ ַ„ע  ּל…‡ י≈ ∆ׁ̆  ‰ ָ̃ י ƒ̇ ¿ׁ̆ 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 ƒׁ̆ ם ָ‰ֲ‡ָנ ƒי˙ ע ƒׁ̆ י ƒל ¿ׁ̆ עּוָ„‰  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 ָׁ ּ̆ ‰ַ

  .˙ ו… ׂ̆ יך¿ ַלֲע ו… ‡≈ ּ̇ ב¿ ַׁ̆ ַמֲח ל…‡ ָיַ„ע ּב¿ ָ‡ָנ‰, ו¿ י˙ו… ָ‡ָנ‰ ו¿ ב≈ ָ‰ַלך¿ ּב¿ ָל‰, ו¿ ָ„ּ ַ‰ב¿

ָ‰ַרב  ים ל¿ ƒל‡ֲ ו… ׁ̆ ָ‡‰ ָ‰יּו  ַ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‡ֲ ּו  ׂ̆ ָע ∆ׁ̆ 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 ו… ׂ̆ ך¿ ַלֲע 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‰∆ ƒׁ̆ ≈‰ ם. ו¿ ָ„ּ ¿‚ יז נ∆ ƒע‰ָ לּו ל¿ יך¿ יּוכ¿ ≈‡ ים, ו¿ ƒל „ו… ל ַ‰ּ‚¿ ם ּכָ ּמָ ƒע ו‰ב"ח ו¿

ם.  ָ̇ ָלָט ˙ ַ‰ח¿ ל ‡∆ ַבּט≈ ‰  ּול¿ ָבר ז∆ ָ„ּ ˙ ו… ׂ̆ ‰ ַלֲע ּ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… ı. ו¿ ָיר ָלָ‡ר∆ ˙ נ¿ יכו… ƒ̇ ים ַ‰ֲח ƒ̃ ר¿ זו… ˙ ו¿ יכו… ƒ̇ ˙ו… ַלֲח ‡ו…

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

 ‰ ַ‚ּ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 לו…  ַ̇ ָמָחר ל…‡ ָנ ם ל¿ ם ַלט"ז, ֲ‡ָבל ּ‚ַ לו… ָׁ̆  "˙ ַעמּו˜ו…
ם  לו… ָׁ̆ לו…  ן  ≈ּ̇ ƒל  ‰ ָ̂ ָר ל…‡  ַ‰ט"ז  ו¿ ם,  לו… ָׁ̆ לו…  ן  ַ̇ ָנ 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… ּ„ָ ƒׁ̆ 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  ƒׁ̆ ≈‰ "˙ ַ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…  ƒׂ̆ ָ‰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‰∆ ∆ׁ̆ יָ‰  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… ƒׁ̆ 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 ƒּ̇ ל¿ ן ל…‡ ָיכ… ם, ָלכ≈ ƒַמי ָׁ ּ̆ ן ַ‰ ƒם מ כ∆ ¿̇ ין ‡∆ ƒיר ƒּ̇ ָ‰יּו ַמ ם, ו¿ לּו ַ‰ל' יו… ּכָ

ֲחַמ˙  ׁ̆ ּומ≈ ָנּ‰ ָחָל ר ּב¿ ָׁ̆ פ¿ י ‡∆ ƒּ̇ ב¿ ַׁ̆ י ָח ƒּכ ,‰ ּז∆ ƒי מ ƒּ̇ ָרָכ‰: ל…‡ ָיַ„ע¿ ב¿ ƒנו… ל רו… כ¿ ƒיב לו… ‰ט"ז ז ƒׁ̆ ≈‰  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∆ יı 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¿ ּוב  ׁ̆ ָח ָ‰ָי‰  ינּו  ָעל≈ ן  ָי‚≈ כּו˙ו…  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∆ ּו˙  ׁ̆ 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… ƒׁ̆ ַ‰כ¿ ל¿ ‰ּו‡  ∆ׁ̆ יכ¿ ַמן ‡≈ ַ‰ּז¿ ך¿  ∆ׁ̆ מ∆ ּב¿ יַח  ƒל ¿̂ ַי זו…  בּו˙  ר¿ ָ̃ ¿̇ ƒ‰ ּב¿ י  ƒּכ ָו‰  ¿̃ ƒ̇ ּב¿
ם  ƒ‡ ַמֲעָל‰  ל  ∆ׁ̆ ָי‡  ל¿ ּמַ ּפַ ּבַ ַ‡ל  ָׁ̆ ָ‰ַרב,  ל  ∆ׁ̆ ָמ˙ו…  ¿ׁ̆ 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 ƒׁ̆ י 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,  ƒׁ̆ י ƒל ¿ׁ ּ̆ ‰ַ
ַעם  ָּ̇ ּפַ ָכל ז…‡˙ ָחַזר¿ ָך ּוב¿ ¿̇ י ‡ו… ƒ̇ י 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˙,  ƒׁ̆ י 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˙. ƒׁ̆ י 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"
 (" ׁ̆ ָחָ„ 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  ƒׁ̆ ֲ‡ָנ 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,  ƒׁ̆ ֲ‡ָנ ָ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 ƒׁ̆ י ָ‰ֲ‡ָנ נ≈ ¿ׁ ּ̆ ∆ׁ̆ ַ‡ַחר  יָ‚ם. ל¿ ƒׂ ּ̆ ‰ַ יחּו ל¿ ƒל ¿̂ ƒ‰ ‡…ים, ַ‡ך¿ ל ƒׁ̆ ָ‰ֲ‡ָנ
י  ƒמ ם  ָ̇ ַ‡ל ‡ו… ָׁ̆ ו¿ ם  לו… ָׁ̆ ם  ָל‰∆ ן  ַ̇ ָנ  ,‰ ∆‡ ר¿ י-ַ‰ּמַ ר≈ חו… ¿ׁ̆ ים  ƒׁ̆ ַלֲ‡ָ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  ƒׁ̆ י ָ‰ֲ‡ָ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  ƒׁ̆ ָנ ָ‰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… ƒׂ ּ̆ ‰ַ 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∆ ¿‰ ƒּ̇ ∆ׁ̆ ָ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 ƒּ̇ 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    פרק  ד  
:א. ִסּפּור ַהָּגלּות ֶׁשל ַּבַעל "ְמַגֶּלה ַעמּוקֹות", מּוָבא ְּבַדֵּפי ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ְקָראָקא, ָּכ

ם ‰ּו‡  ַ‚ּ ∆ׁ̆ ָסם,  ֻפר¿ יı' ַ‰ּמ¿ ƒב ּבו… ָח˜ ַיֲע˜ו… ¿̂ ƒי„ י ƒָנס ָ‰ָ‡מ ר¿ ל ַ‰ּפַ ∆ׁ̆ יו  ƒח‡ָ ,'ıי ƒב ּבו… ‰ ַיֲע˜ו… ∆̆ מ… ל¿
זו… ַ‡ַחר  י‡ ּב¿ ƒ ּׂ̆ ƒ‰ ˙ נו… ו… ׁ̆ ‡ ƒַע˙ ָ‰ר ּ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¿ ƒׁ̆ ך¿ ָנַסע ַלּי¿ ם ּכָ ≈ׁ̆ ם, ּול¿ י‰∆ ינ≈ ּב≈ ∆ׁ̆  ‰ ֻעּל∆ ˙ ַ‰ּמ¿ ∆‡
ם  ס≈ ר¿ ּפַ ¿̇ ƒ‰ ים ƒָימ ּל¿ ∆ׁ̆ ע,  ן ָנט∆ ָ̇ חּור ָנ ˙ ַ‰ּבָ ָפָניו ‡∆ יַע ּב¿ ƒּ̂ ƒ‰ ‰ ַ‰ּלָ יָב‰, ו¿ ƒׁ̆ י ַ‰ּי¿ י„≈ ƒמ ל¿ ַ̇ ּב¿ ∆ׁ̆ ב  ַ‰ּטו…

."˙ ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ַבַעל ַ‰"ּמ¿ ּכ¿
 ׂ̆ ָׂ̆ ל…‡   , ּנו… ַ̃ נ¿ ַ̃ ַעל   ˙ ‰ו… ¿̇ ƒל י„  ƒ̇ ָע ל∆ יָסיו  ƒ‚ּ ּסּו  ƒנ ∆ׁ̆ ּוּכ¿ נּוַע,   ָ̂ ו¿ ן  ָׁ̆ י¿ ּבַ יר  ƒע ָ̂ ָ‰ָי‰  חּור  ַ‰ּבָ
ּלּו  ח≈ ָבר ‰≈ ים ּכ¿ ƒנ ָ̇ ָפָניו.  ַ‰ֲח ּל¿ ∆ׁ̆ ר  פ∆ ּס≈ ז ּבַ ַרּכ≈ ¿̇ ƒ‰ יף ל¿ ƒ„ ע¡ ∆‰ ם, ו¿ ּמָ ƒע ‰ ֻעּלָ ף ּפ¿ ≈ּ̇ ַׁ̆ ׁ̆ ל¿ ָחָ„ ן ‰∆ ָ̇ ָח ∆‰
ים  ƒָבר ¿„ ƒּב ‡ ‰ ָלבו… ּסָ ƒנ ‰ ַ‰ּלָ , ו¿ ׁ̆ ָחָ„ ן ‰∆ ָ̇ ָח 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"  ƒׁ̆ כ¿ ַּ̇ ר ַעל ַ‰" ≈ּ̇ ַו ¿ּ̇ ∆ׁ̆ ו…  ּ̇ ƒם ּב ƒע

.‰ּ ָׁ̆ ‰ ַנפ¿ ָ̂ ‡, ּובו… ָחפ¿ ≈ׂ̆ ּנָ ƒּ̇ 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„  ֲחָמ˙ו…   ˙ 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¿ נו… ַ‰ּנ∆ ָ̇ ר ֲח ַסּפ≈ ּלּו מ¿ ≈‡ ˙ ּכָ ּיו… ƒׂ̆ "ַמֲע

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 ָניו, ו¿ ָ̇ ‰ ַלֲח ∆̆ ָ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¿ 

ן. ָ̇ ָח ∆‰ ˙ ס ‡∆ ַפּי≈ ּו ל¿ ׁ̆ ¿̃ ƒּוב , ‚ו… ים ּב¿ ƒָבר ¿„ּ ׁ̆ ּי≈ ∆ׁ̆ ים  ƒר ָ̇ ינּו ַ‰ּנו… ƒב ים. ‰≈ ƒל…‡ רּוַח ַחּי יו ל¿ ָּ̇ ח¿ ַּ̇
 ‚ ר≈ ל ‰ו… ∆ׁ̆ ו…  ׁ̆ ˙ ָענ¿ מו… ‡∆ ¿̂ ַע ‰ ַעל ָ‡ָ„ם, ָנַ‰‚ ּב¿ ָ̇ י ƒָר‰ מ ז¿ ¿‚ ƒָללו… נ ¿‚ ƒּב ∆ׁ̆ ָרָ‡‰  ∆ׁ ּ̆ ƒן, מ ָ̇ ַ‡ך¿ 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… ּב ָ̇ ˙ ֲח ∆‡ ׂ̆ ַחּפ≈ ל ל¿ ח≈ ו… ָ‰ֲע‚ּוָנ‰, ‰≈ ּ̇ ƒם ּב ƒר ע‡ַ ¿ׁ̆ ƒּנ ∆ׁ̆ ָרָ‡‰  ∆ׁ̆ יר  ƒׁ̆ ָע ∆‰ ‰ ∆̆ 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 ו… ׁ̆ ים  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… נו…  ָ̇ ֲח

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

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

ך¿ ָ‰ָי‰: ָ‰ָי‰ ּכָ ∆ׁ̆  ‰ ∆ׂ̆ ‡ּו‰ּו? -  ַמֲע ָ̂ „ מ¿ ַ̂ י כ≈ ּוב, ו¿ ׁ̆ יעו… ָל ƒנ ַמ‰ ‰¡
י  יר≈ ƒׁ̆ ֲע ָח„ מ≈ ל ‡∆ ∆ׁ̆ י˙ו…  ל ּב≈ ָסף ‡∆ ן נו… ָ̂ ּב¿ ַ̃ ם  ƒן ַיַח„ ע ָ̇ ַמן ר' ָנ ˙, ֻ‰ז¿ ˙ו… ּבָ ַׁ ּ̆ י ַ‰ ב≈ ַער¿ ָח„ מ≈ ∆‡ ּב¿
ף,  ס∆ ˙ ַ‰ּכ∆ ּפו… ּכַ ƒַח˙ מ‡ַ ˙ ר ָחַמ„ לו… ‡∆ ן ָ‰ַ‡ח≈ ָ̂ ּב¿ ַּ̃ ‰ַ  .˙ ּבָ ַׁ ּ̆ עּוַ„˙ ַ‰ ˙ 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¡ ׂ̆ נ∆ ּפּו ƒח ף, ו¿ ן ַ‰ּכַ רו… ס¿ ח∆ ין ּב¿ ƒח ב¿ ƒ‰ ˙ ƒי י ַ‰ּבַ נ≈ ּב¿ ƒי מ ƒן, מ ן. ָ‡כ≈ ָ̇ ר' ָנ

!‰ ָׁ̆ ּ‰ ּבּו ָ̇ ‡ו… י ל¿ ן. ‡ו… ָ̇ ַח˙ ר' ָנ ַּ̇ ַ‡מ¿ ף ּב¿ ‡ ַ‰ּכַ ≈̂ ּמָ ƒּ̇ ַו
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 נ ָ̇ ר' ָ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≈

ˆּוַר˙  ָפָניו ו¿ ן ּב¿ נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ∆ׁ̆ יר  ƒָנס ָ‰ע ר¿ ל ּפַ ∆ׁ̆ ּבו…  ƒּוַמ˙ ל ׂ̆ ¿ּ̇  ˙ ָר‰ ‡∆ ר¿ י˙ עו… ƒיל ƒ̂ ַנֲ‰‚ּו˙ו… ָ‰ֲ‡ ¿̇ 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¡ ן ַ‰ּנ∆ ָ̇ ָח ‡ּור ‰∆ ≈ּ̇ ‰ ַל נ∆ ‰ עו… ֻבּז∆ ׁ̆ ַ‰מ¿ י ƒ‡‰ָ י ƒכ יı', ו¿ ƒב ּבו… ‰ ַיֲע˜ו… ∆̆ ל מר' מ… ּב≈ ƒּ̃ ∆ׁ̆
יר  ƒּ̇ ס¿ ƒ‰ ‡…ל ‰ ַ‰ּלָ .  ו¿ מו… ˜ו… מ¿ ƒל מו… ו¿ ¿ׁ̆ ƒו… ל˙ ר ‡ו… …̃ ל ַלח¿ ח≈ ≈‰ , ו¿ י˙ו… 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 ָ„ּ

. י˙ו… ל ּב≈ יבו… ‡∆ ƒׁ̆ ַלֲ‰ ו¿

ב. ַהִדין ּתֹוָרה ְשֶׁהְׁשִאיר ֶאת ַה"ְמַגֶּלה ַעמּוקֹות" ְלַרב ְּבִעיר ְקָראָקא
ַ„ע  נו…  ,‡ ָ̃ ָר‡ ¿̃ ין  ƒ„ּ י˙  ּב≈ ַ‡ב  ינּו  ָעל≈ ן  ָי‚≈ כּו˙ו…  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,  ƒׁ̆ ָע 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  ƒׁ̆ ָע ∆‰ ם.  י‰∆ ינ≈ ּב≈ ר  ≈ׁ̆ ַפ ּ י¿ ∆ׁ̆
לו…  י  ƒּ̇ 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¿  , ָנָס˙ו… ר¿ ּפַ י  ≈„ּ לו…   ˜ ַסּפ≈ י ‡∆ ƒנ‡ֲ ∆ׁ̆ י,  ƒּמ ƒע פּו˙  ָּ̇ ֻׁ̆  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע
י  ƒּ̇ ַ̇ ָנ ו¿ י  ƒ̇ ָטָח ַ‰ב¿ י  ƒּ̇ מ¿ ּיַ ƒ̃ י  ƒַוֲ‡נ  ;‰„ָ ַוֲעבו… ָר‰  ו… ּ̇ ּבַ ַלֲעס…˜  יל  ƒח ¿̇ ƒ‰ ו¿ ֲחנּו˙ו…   ˙ ָסַ‚ר ‡∆ ו¿ ָבַרי  ¿„ ƒל
ר  ז… ‰ ַלח¿ ∆̂ רו… ָבר ו¿ י ַעל ַ‰ּ„ָ ƒָענ ט ‰∆ ָחר≈ ¿̇ ƒ‰ ,ים ƒׁ̆ „ָ ר ‚' ח√ ֲעבו… ‰, ּכַ ָּ̇ ַע בּוַע. ו¿ ָׁ̆ י  ≈„ּ ƒָנָס˙ו… מ ר¿ לו… ּפַ
 ˙ מ∆ ¡‡ ָ‡ַמר:  ו¿ י  ƒָענ ָטַען ‰∆ ˙ו…  ֻעּמָ ל¿ ָו‰.  ¿̂ ƒמ ּב¿ י  ƒ̇ י ƒָזכ ָבר  ּכ¿ ∆ׁ̆ יָון  ּכ≈  ‰ ז∆ ּבָ  ‰ ∆ּ̂ ֻר מ¿ ּנּו  ינ∆ ≈‡ ו¿  , ַלֲחנּו˙ו…
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ָו‰,  ל¿ ַׁ̆ נּוָח‰ ו¿ מ¿ ƒּב ‰„ָ ָ‰ֲעבו… ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ב ַעל ַ‰ ≈ׁ̆ י ‡ּוַכל ל≈ ∆ׁ̆ י  ƒּמ ƒיב ע ƒיט ≈‰ ‰ ל¿ ָ̂ יר ָר ƒׁ̆ ָע ∆‰ ∆ׁ̆ ָבר  ָ„ּ‰ַ
ַרך¿  ּבָ ¿̇ ƒי מ‰'  י  ƒּ̇ ע¿ ַ„ּ י  ƒּ̇ ח¿ ּסַ ƒ‰ ל…‡  ַ‰ֲחנּו˙  ן  ƒמ י  ƒּ̇ ַנס¿ ר¿ ּפַ ¿̇ ƒ‰ ∆ׁ̆ ּכ¿ י  ƒּכ  ,„ עו…  ‰ ז∆ ּבָ  ı ָחפ≈ י  ƒינ ֲ‡ָבל ‡≈
י;  ƒ̃ ָנ ָרר ו¿ ב… ב מ¿ ַמח טו… ∆̃  ‡ ≈̂ ּי≈ ∆ׁ̆ י ל‰'  ƒ̇ י ƒּו ƒ̃ ַמח,  ∆ּ̃ ן ַ‰ חו… ט¿ ƒי ל ƒּ̇ ַ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  ƒ̇ י ƒּו ƒ̃ ּנּור,  ַּ̇ ‰ַ י  ƒּ̇ ¿̃ ַס ≈‰ ∆ׁ̆ ּוּכ¿
י  ƒּ̇ ַחל¿ ¿̇ ƒ‰ ר  ∆ׁ̆ ַכֲ‡ ו¿ ל.  ַ‰ּכ… ר  ּכו… מ¿ ƒל יַח  ƒל ¿̂ ‡ַ ∆ׁ̆ ַל‰'  י  ƒּ̇ ל¿ ּלַ ּפַ ¿̇ ƒ‰ ך¿  ּכָ ַ‡ַחר  ו¿ עך;  ל∆ יי‚¿ ַ‰ּב≈  ˙ ּיַ ƒַוֲ‡פ
ן  י - ַעל ּכ≈ ƒל ˙ נ∆ ֻזּמ∆ י מ¿ ƒ̇ ָנָס ר¿ י ּפַ ƒַרך¿ ּכ ּבָ ¿̇ ƒי '‰ ַח מ≈ כ≈ ו… ׁ̆ י  ƒנ נ¿ ƒ‰ ∆ׁ̆ י  ƒ̇ י ƒ‡ָו‰, ָר ל¿ ַׁ̆ נּוָח‰ ו¿ מ¿ ƒמ…„ ּב ל¿ ƒל

 .‰ ָּ̇ ַע י ָ‡ז מ≈ ƒב ל י טו… ƒי, ּכ ƒ̇ ר ַ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  כּו˙ו… ָי‚≈ „.  ז¿ בו… נּוָח˙ו… ּ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… ׁ̆ ˘ליט"‡, "ֲעבו… ָט‡‰ ƒר מ" מו… (כ"˜ ַ‡„¿  

  פרק ה    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  ָי˙ו…  „ עו… ם  ƒע ַיַח„   , נו… ב¿ ƒּכ לו…  ¿„ּ ƒ‚ ו¿ י˙ו…  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… ƒּול ׁ̆ ים ּכ¿ ƒמ ָׁ ּ̆ ‚ֻ ים מ¿ ƒָער נ¿ ƒיּו ל‰ָ ם, ו¿ ƒַמי ָׁ̆  ˙‡ַ ר¿ ƒל…‡ י ָר‰ ּול¿ ו… ּ̇ ל…‡  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  ıחּו  –  ‰ ּלָ ƒ‰ ¿ּ̃ ‰ַ י  ּס≈ ƒּומ ך¿  ל∆ ַ‰ּמ∆ ַמס  יר,  ƒע‰ָ ַמס   : יָר˙ו… 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 ƒׁ̆ ָ‰ֲע

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… ַ‰ּמ ׁ̆ חּו ַע, ּוב¿ ּב≈ ים ַמט¿ ƒמ ˙ו… ן ַ‰י¿ ƒָח„ מ ∆‡ ‡ ָ̂ ָח„ ָמ ם ‡∆ יו…
ים. ƒ̃ ּמו… ֲעָס ƒע ˙ ו… ׂ̆ יט ַלֲע 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¿ ƒַר˙, ָ‰ַלך¿ ל ָמח√ ‰? ל¿ ָׂ̆ ‰ ָע מ∆
ר  ָׂ̆ ַ‰ּבָ ַח  לו… ¿ׁ̆ ƒמ ל  ָפ‰ ‡∆ ר≈ ַ‰ּט¿ יַכ˙  ƒ̇ ֲח  ˙ ף ‡∆ ר≈ ≈̂ ו¿ ר,  ≈ׁ̆ ַ‰ּכָ ר  ָׂ̆ ַ‰ּבָ ל  ∆ׁ̆ ירו…  ƒח ּמ¿ ƒמ עּור  ƒׁ̆ ין  ≈‡ ל¿
ַח  לו… ¿ׁ̆ ƒלּום ֲעבּור ַ‰ּמ ¿ׁ̆ ַּ̇ ‰ַ ∆ׁ̆ מּוָבן,  יר. ַכּ ƒי ָ‰ע יר≈ ƒׁ̆ ֲע ָח„ מ≈ ל ‡∆ ∆ׁ̆ י˙ו…  ב≈ י‡ ל¿ ƒב ˙ו… ‰≈ ר, ‡ו… ≈ׁ̆ ַ‰ּכָ

 . יסו… ƒל ּכ ם ‡∆ ˙ו… ל ַ‰ּיָ ≈ׁ̆ ל¿ ƒׁ̆  ׁ̆ 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  ƒּ̇ ַ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¿ ƒּ̇ ַ‰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… ƒׁ̆  ˙ ∆‡ לּו  ל¿ כ¿ ƒׁ̆ 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  ƒּ̇ ַ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¿ ƒׁ̆  ‰ ּז∆ ∆ׁ̆ ך¿  ּכָ י˜,  ƒַלַמֲעס ים  ƒָער ַ‰ּנ¿ ָח„  ∆‡ ין  ּב≈ יב  ƒר ם  ַבּי≈ ל¿ ָ‰ָי‰   ‡ ַ‰ּבָ ָלב  ָׁ ּ̆ ‰ַ
יָט‰  ƒׁ ּ̆ ‰ַ  ‰ ָ̇ ‡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 ם  ָ̇ יָט ƒׁ̆  ˙ ∆‡ 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¿ ƒ̇ פ¿ ƒיל ל ƒּב ¿̃ ַמ ּו. ּב¿ ׂ̆ ך¿ ָע ּ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 ם ּכ¿ ָ̇ ֲחנּו ָרם ּבַ ָׂ̆ ˙ ּב¿ ∆‡
ך¿  ר∆ …‡ ל¿ י˙  ƒמ ר¿ ַּ̇ ּבַ יך¿  ƒׁ̆ ַ‰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  ƒׁ̆ ָנ ָ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¿ ם,  ָ̇ ּבּורּו  ˙ 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  ƒנ ָ̇ ֲחרּו ֲח ם ּבָ י‰∆ ≈̇ נו… ב¿ ƒי˙. ל ƒ„ּו‰ ָר‰ ַ‰ּי¿ ב¿ ח∆ ים ּבַ ƒל ּבָ ֻ̃ ים ּומ¿ ƒ„ ּבָ כ¿ ƒים נ ƒׁ̆ ַלֲ‡ָ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… ƒׁ̆ ּ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¿ ƒׁ̆ 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¿ ƒׂ ּ̆ ‰ַ  ˙ 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 ַׁ̆ ן  ָ̇ י ָנ ƒל…‡ ‰ּו‡ ַרּב‰ֲ
ר  ָ̂ ל¿ ׁ̆ ַ‰ּמ∆ י 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  ∆ׁ̆ ם  ָ̇ ֲחנּו 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¿ ֻׁ̆ ַח˙ ַעל  ּלַ ַּ̂ ‰ַ ˙ י„ ‡∆ ƒֲעמ‰ַ ף ל¿ ף-סו… ר סו… ָ̂ ל¿ יַח ַ‰ּמ∆ ƒל ¿̂ ƒ‰ ,˙י ƒׁ̆ י 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  ָׁ̆  , י˙ו… ב≈ ל¿ ּובו…  ׁ̆ ם  ƒע ן,  ּכ≈ ƒמ ַ‡ַחר  ל¿
ם. ָ̇ ֲחנּו 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‰,  ƒׁ̆ ּי¿ ּבַ ּמּוָ„יו  ƒל ל¿ ם  י‰∆ נ≈ ָ̇ ַח מ≈ ָח„  ∆‡ יַע  ƒ‚ּ ƒ‰ ∆ׁ ּ̆ ƒמ ָר˙,  ָמח√ ל¿
יל  ƒכ‡ֲ ל ַ‰ּמַ ∆ׁ̆ ו…  ׁ̆ ל ַעל ָענ¿ ˜ו… ַמ„ ּב¿ ל¿ ƒי יו, ו¿ ƒל ָחמ ∆ׁ̆ י˙ו…  ב≈ ם, ּב¿ ָׁ̆ ב  ≈ׁ̆ ‰ י≈ ָ̇ י¿ ּוב ַ‰ּבַ ׁ̆ ר ָי ∆ׁ̆ ‡ֲ ּכַ ∆ׁ̆

.˙ פו… ר≈ ט¿

ר ַעל  פ∆ ך¿ ַ‰ּס≈ ו… ּ̇ ƒּמו… מ ֻּ̇ י  ƒפ „ ל¿ מ≈ נו… לו… ָ̇ ˙ ֲח ַ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‰ַ  ˙ ∆‡ ן  ָ̇ ָח ∆‰ ָ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∆ ̇…‡כ≈ ָפ‰ ל…‡  ר≈ ‰ ט¿ ∆„ ָׂ ּ̆ ר ּבַ ָׂ̆ יב: "ּוָב ƒ̇ 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 ƒּוט ׁ̆ ים ַ‰ּפ¿ ƒָבר ¿„ּ‰ַ
ָר‰ ל…‡  ּפָ ין לו… ּכַ ≈‡ ∆ׁ̆ ים,  ƒׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ים ַ‰ ƒָפר י ַ‰ּס¿ ƒפּוי ַעל ּפ ָּ̂ ‰ַ ׁ̆ נ∆ ע… ר ּבָ ≈‰ ר¿ ƒ‰ ‡ים. ‰ּו ƒנ ָׁ ּ̆ ן ַ‰ ָ̇ ל ‡ו… ּכָ
ַכף  ַלע ּב¿ ָ̃ י ƒּ̇ ו…  ׁ̆ 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‰,  ƒׁ̆ ׁ̆ ַ‰ּי¿ ר…‡  ,˙ ַ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 ∆ׁ̆ ָנָ‡‰  ˙ ַ‰‰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¿
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ם  י‰∆ ינ≈ ּוָב‰ ֲעבּוָרם, ָ‰יּו ּב≈ ׁ̆ ¿ּ̇ ך¿  ר∆ ם ּ„∆ ƒַני ¿ׁ ּ̆ ּו ַ‰ ׁ̆ ¿̃ 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‰ נ ׁ̆ ¿ּ̇ 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 ָ‰ַרב  ָ̇ ‰ ‡ו… ּוָ ƒ̂ ם  ַ‚ּ ,˙ ּלו… ƒפ ¿̇ ים ּו ƒּופ‚ּ ƒס ,˙ ּיו… ƒֲענ ַּ̇  ,˙ מו… ו… ּ̂ ר ַל ב∆ ע≈ מ≈
‰ ָ‰ַרע  ∆ׂ̆ ַמֲע ל ל¿ ָ̃ ¿ׁ̆ ƒּוַב˙-ַ‰ּמ ׁ̆ ¿̇ 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„ ּו ּכ¿ ׂ̆ ֲע ּיַ ∆ׁ̆ ם ָ‰ַרב  ‰ ָל‰∆ ּוָ ƒ̂ ים,  ƒָטַ‡˙ ָ‰ַרּב 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 ו… ּ̇ יַ‡˙ ַ‰ ƒר ¿̃ ּיּום  ƒם ס ƒע ˙, ו¿ ו… ׁ̆ ָר ¿„ ƒּמ‰ַ
ָמ‰  ל≈ ¿ׁ̆ יר  ƒי‡ּו ע ƒט ח¿ ∆‰ ∆ׁ̆ ּו,  ׂ̆ ר ָ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¿ ƒׁ̆ ָ‰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 ּום מ¿ ׁ̆ ל…‡  ם ל¿ יף ָל‰∆ ƒס ּלו… – יו… ∆ׁ ּ̆ ƒיף מ ƒס ‰ו… ל¿
ס  מ≈ רו… ם ו¿ יכ∆ ר ֲעל≈ ב≈ ָ‰ל עו… ָּ̃ ‰ַ ı ו¿ ים ַעל ָ‰ָ‡ר∆ ƒטּוח ¿ׁ̆ יּו  ¿‰ ƒּ̇ ∆ׁ̆ ָ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 ַ‰ ָּ̃ ‰ַ
 ˙ ו… ׁ̆ ָר ¿„ ƒי ַ‰ּמ ≈ּ̇ ˙ ּוָב ּיו… ƒס נ≈ י ַ‰ּכ¿ ≈ּ̇ ָכל ּבָ רּו ּב¿ ַעב¿ ּיַ ∆ׁ̆ ים, ַע„  ƒׁ̆ „ָ ך¿ ח√ ∆ׁ̆ מ∆ ˙ ּב¿ ו… ׂ̆ ם ַלֲע 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 ַ‰ ƒ̆ ל… ¿ׁ̆ ƒָחיּו ּב ∆ׁ̆ ים  ƒ̇ 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 ָׁ̆ ל̆…  ָׁ̆  ˙ ּ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  ıחּו ַ‡ַ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 ∆‡
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לּו  ּב¿ ַ̃ ¿ּ̇  ˙ ָ„בו… ם. נ¿ ָ̇ ו… ׁ̆ ַר‡ ן מ≈ ב∆ ∆‡ ∆ׁ̆ ı ּכ¿ נּו ַר˜ ַעל ָ‰ָ‡ר∆ ¿ׁ̆ ƒן, י ו… ׁ̆ י ƒרּום. ל ¿̂ ר ל…‡ ַיֲע פו… ָר„ ּוכ¿ ּבָ
ם ַעל  ָכל ַ‰ּיו… ם ָמָחר... ו¿ יו… ם ל¿ יכ∆ י„≈ ƒר ּב ≈̇ ּוָ ƒּ̇ 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‰.  ו… ּ̇ י  ּ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  ƒׁ̆ ¿̃ ַ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¿ ƒּ̇ ∆ׁ̆ ים  ƒנ ָׁ̆ ל̆…  ָׁ̆ ַ‡ַ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¿ ƒּ̇ ים –  ƒין ַ‰ַחּי ּב≈  „ עו…  ‰ י∆ ¿‰ ל…‡ ‡∆ ם  ƒ‡ .‰ּ ּבָ יכּו  ƒׁ̆ מ¿ ַּ̇ ר  ∆ׁ̆ ‡ֲ

ּון"! ׂ̆ ֲע ַּ̇ ר  ∆ׁ̆ ‡ֲ ˙ ם ‡∆ ‰ ָלכ∆ ר∆ ּיו… ∆ׁ̆ ם,  כ∆ ָח˙ּום ֲ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 ָׁ̆ ל̆…  ָׁ̆  ı ≈ּ̃ 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 ∆‡ ׁ̆ ָחָ„ יר מ≈ ƒׁ̆ ַ‰כ¿ ׁ̆ ָ‰ָי‰ ל¿ ָר ¿„ ƒם נ ַמן ּכ…‰ ַרב, ּ‚ַ ך¿ ז¿ ∆ׁ̆ מ∆ ים ּב¿ ƒסּור‡ֲ ˙ ַמֲ‡ָכלו… ֲ‡לּו ּב¿ ָ‚ּ ¿̇ ƒ‰ ∆ׁ̆
 ˙ ∆‡ ירּו, ו¿ ƒׁ̆ כ¿ ƒ‰ – יר ƒׁ̆ ַ‰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¿  , ּכָ ׁ̆ ˘ ָחָ„ ּכ… ר¿ ƒל יף ו¿ ƒל ַ‰ח¿ יך¿ ָ‰ָי‰ ל¿ ƒר ָ̂ יר –  ƒׁ̆ ַ‰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 ָׁ̆ ל̆…  ָׁ̆ ַ‡ַ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‰ ם, ו¿ ָ̇ נּוָח ˙ 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 ּב ׂ̆ ָע ∆ׁ̆ ַמ‰  י ּב¿ ין ּ„≈ ‰ּו? ‡ּוַלי ‡≈ ∆ׁ ּ̆ „ ַמ עו…

ּוָב‰  ׁ̆ ¿ּ̇ י ּבַ ַ„ּ ∆ׁ̆ ם  ָ̇ ַ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…  ָח˙ּום,  ב  ָּ̇ כ¿ ƒמ ם  י‰∆ י„≈ ƒּב ן  ַ̇ ָנ יו. ‰ו‡  ָ̇ ָר‡ו… י ‰ו… ƒּפ ַעל  ּו  ׂ̆ ָע ם  ≈‰ ∆ׁ̆

ן: ו… ׁ̆ ַ‰ּלָ

ל ַ‰ֲחמּוָר‰  ָ̃ ¿ׁ̆ ƒּוַב˙ ַ‰ּמ ׁ̆ ¿ּ̇  ˙ ם ‡∆ י‰∆ מּו ֲעל≈ ּי¿ ƒ̃ ּו ו¿ ׂ̆ ים ָע ƒים ָ‰ֲ‡מּור ƒב ָּ̂ ַּ̃ י ַ‰ נ≈ ¿ׁ̆ ַ‡ַחר ּו "... מ≈
ָכל  ּב¿ ים  ƒם ָ‰ֲעˆּומ י‰∆ ֲחָט‡≈ ַלל  ¿‚ ƒּב יָב‰,  ƒׁ̆ ׁ̆ ַ‰ּי¿ ר…‡ ו¿ יר  ƒין ָ‰ע ƒ„ּ-˙י ַ‡ב-ּב≈ ּכ¿ ם  י‰∆ ֲעל≈ י  ƒּ̇ ל¿ ּטַ ƒ‰ ∆ׁ̆
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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 ¿ּ̇ ּוָב‰  ׁ̆ ¿̇ ƒח ּב ַ̇ ּפָ ∆ׁ̆  ‰ ים, ז∆ ƒב ָּ̂ ַּ̃ ָח„ ַ‰ י ‡∆ י„≈ ƒּב „ ַ̃ ָמך¿ ֻ‰פ¿ ס¿ ƒּמ‰ַ

  

ל…‡  ַמן  ז¿ ַמֲעָל‰  ל  ∆ׁ̆ יָב‰  ƒׁ̆ י ƒל  ׁ̆ ≈ּ̃ ּבַ ¿̇ ƒנ  ,'˙ ַעמּו˜ו…  ‰ ַ‚ּל∆ ַ‰'ּמ¿ ַעל  ּבַ יָר‡,  ƒּפ ַׁ̆ ע  ָנט∆ ן  ָ̇ ָנ 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 ּו,  ׂ̆ ָע ∆ׁ̆  ‰‡ָ 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≈ ם ַ‰מ¿ ָ̇ ּוָב ׁ̆ ¿ּ̇ 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 ƒׁ̆ 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 ¿„ּ
ם  ָ̇ ָמ ¿ׁ̆ ‡ַ ו¿ ָנם  ֲעוו… ָ‰ָי‰  ל  „ו… ָ‚ּ  ‰ ּמָ ּכַ ַע„  ו¿  - ם  ָׁ̆ ּוב  ׁ̆ ָח ‰ּו‡   ‰ ּמָ ּכַ ַע„  ו¿ ם,  ƒַמי ָׁ ּ̆ ּבַ  '˙ ַעמּו˜ו…

ּוָב‰... ׁ̆ ¿̇ ƒבּו ּב ָׁ̆  ‡ ּלּול≈ ƒ‡

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

י  ƒּ̇ ¿ׁ̆ ַׁ̆ ּנּו ָח ּמ∆ ƒּמ ∆ׁ̆ ט  ּפָ ¿ׁ̆ ƒל ַמֲעָל‰, ַלּמ ∆ׁ̆ ין  ƒ„ּ‰ַ ˙י ל ּב≈ ים ‡∆ ƒכ‡ָ ל¿ י ַ‰ּמַ ƒ̇ ּוּו ‡ו… ƒי,ל ƒ̇ יָר 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¿ ƒ̇ ‡ ּ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  ƒּ̇ ָעַמ„¿  , ׁ̆ ≈‡-˙ ל∆ כ∆ -‡ו… ׁ̆ ≈‡ ם  ָמ˜ו… ּב¿ ם,  ָׁ̆
ים  ƒׂ̆ ֲע ַ‰ּ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¿ ƒׂ ּ̆ ˙ ז…‡˙, ַ‰ ֻעּמַ ל. ּול¿ „ו… ם ָ‰ָי‰ ּכ…‰ ּ‚ָ ∆‰ ‰ מ≈ ָׁ̆ ַ‰ּבּו ים ו¿ ƒָרע‰ָ
י.  ƒ̇ ָרָע י ‡ו… ל¿ ƒ̇ ָב 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 ƒׁ̆

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



מגלה עמוקות - חייו ופעליו טז
ים  ƒַרּב‰ָ ˙ י ‡∆ ƒ̇ ‡ 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,  ƒ̇ ָב טו… י ל¿ ƒ̇ י ƒׂ̆ ָע ∆ׁ̆ ּוָב‰  ׁ̆ ¿ּ̇ 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… ¿̇ ƒָכל ַ‡ַח˙ מ ן, ו¿ י‰∆ ים ֲעל≈ ƒר חו… ¿ׁ̆ ים  ƒמ ָ̇ ּכ¿
ל  ַ‰ּכ… , ו¿ נו… ¿ׁ̆ ים י∆ ƒּ̇ כ¿ ˜ ַ‰ּמַ ז∆ ן ַ‰ּנ∆ ƒָר‰, ֲעַ„י ‰ ָ‰ֲעב≈ ָ̇ ¿ׂ̆ ע∆ ‚ נ∆ ≈‚ ו… ׁ̆ ם ּב¿ ƒ‡ ם ַ‚ּ ∆ׁ̆ ים,  ƒר ≈ׁ̆ ˙ ל…‡ ּכ¿ ַמֲ‡ָכלו…

ּלּו. ים ‡≈ ƒׂ̆ ׁ̆ ַעל ַמֲע נ∆ ׁ̆ עו… ַר ¿„ 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  ּ̃ ƒּ̇  ˙ ‡ּו ‡∆ ¿̂ מ¿ ƒּלּו ל…‡ י ≈‡ ˙ מו… ¿ׁ̆ ƒּנ ∆ׁ̆  , ָכך¿ נּו ל¿ ַרמ¿ ינּו ּ‚ָ ≈ׂ̆ ַמֲע י ּב¿ ƒָבן, ּכ ָּ̂ ַמ י ּב¿ ƒ̇ ˙ ‡ו… ימו… ƒׁ̆ ַמֲ‡
 ˙ 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¿ ּ̃ ƒּ̇ ם  ין ָל‰∆ ≈‡ ˙ לו… ב≈ ˙ ּונ¿ יפו… ר≈ ט¿ ים; ּוכ¿ ƒ‚ַּח‰ַ ˙ ו¿ ˙ו… ּבָ ַׁ ּ̆ ‰ַ

.ı ≈̃ ין  ַער ‡≈ ַ̂ ם  ם ָל‰∆ ר≈ ָבר ַ‰ּ‚ו… ָסף, ּ„ָ ּון נו… ּ̃ ƒ̇ 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‰  ƒּ̇ ¿‚ ַּ̂ ƒ‰ ו¿ י˙,  ƒָמנ ַ‰י¿ י  ƒ„ָי ּב¿ ˙ּוָנ‰  ַ‰ּנ¿  ‰ ּלָ ƒ‚ ּמ¿ ּבַ י  ƒּ̇ ר¿ ּכַ ז¿ ƒנ -ָ‡ז,  ‡ו…
ָבָריו,  ¿„ּ  ˙ ∆‡ לּו  ּב¿ ƒ̃  ,'˙ ַעמּו˜ו…  ‰ ַ‚ּל∆ 'מ¿ ַעל  ּבַ ָ‰ַרב  ‰ּו‡  יָ‰  ָעל∆ ָח˙ּום  ∆‰ ∆ׁ̆ 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¿ ƒּ̇ ַ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  ƒׂ̆ ָע ∆ׁ̆ ּוָב‰  ׁ̆ ¿ּ̇ ‰ַ ∆ׁ̆
ים  ƒ̃ י ƒ„ּ ַּ̂ ל ַ‰ י ‡∆ ƒּ̇ ַ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¿ ƒּ̇ ָ‰ַלכ¿
י˙  ּב≈ ∆ׁ̆ י  ֲ‰ר≈ ָב‰,  טו… ל¿ ין  ƒ„ּ‰ַ  ‡ ָ̂ ּיָ ∆ׁ̆ יָון  ּכ≈ ∆ׁ̆ י,  ƒל ָ‡ַמר  ַ‡ף  ו¿ י.  ƒ̇ ָ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¿ ָ„ּ ּוב ָל„ּון ּבַ ׁ̆ ל ַמֲעָל‰ ל…‡ ָי ∆ׁ̆ ין  ƒ„ּ‰ַ

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

פרק ו 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 ¿ׁ̆  ıי ƒנ יז¿ ƒו ƒמ ‡„מו"ר  ָמָרן  כ"˜  ַטח  ַּ̇ ¿ׁ̆ ƒ‰ ∆ׁ̆ ָע‰  ָׁ̆
ַעל  ּבַ ינו,  ָעל≈ ן  ָי‚≈ כּו˙ו…  ז¿ יָר‡  ƒּפ ַׁ̆ ע  ָנט∆ ן  ָ̇ ָנ נּו ָ‰ַרב  ר≈ מו…  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ן ַ‰ ‡ו… ל ַ‰ּ‚ָ ∆ׁ̆ ּיּון  ƒּ̂ ַל ם  ַ‚ּ יַע  ƒ‚ּ ƒ‰
ן  ‡ו… יָב‰, ַ‰ּ‚ָ ƒׁ̆ ׁ̆ ַ‰ּי¿ ּמּוז ˙˘מ"ח. ר…‡ ַ̇ ם י"‡ ּב¿ יו… ˙", ּב¿ ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ׁ̆ "מ¿ „ו… ָּ̃ ר ַ‰ פ∆ ר ס≈ ַחּב≈ מ¿
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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
ינוּ,  ן ָעל≈ כּו˙ו… ָ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 ƒׁ̆ ּל…‡  ∆ׁ̆ ן  ל ַ‡ֲ‰ר… ∆ׁ̆ חו…  ב¿ ƒׁ̆ 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… ƒׁ ּ̆ 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  ƒּ̇ ַמע¿ ָׁ̆
 ‰ ∆ׂ̆ ר ַמֲע ּפ≈ ƒּס ∆ׁ̆ ינּו,  ן ָעל≈ כּו˙ו… ָ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≈ כּו˙ו… ָ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… ƒׁ̆ ּמָ ∆ׁ̆ ם  ƒַמי ָׁ ּ̆ ן ַ‰ ƒּוָ„‰ מ˜ רו… ָ‰ָי‰ ּפ¿ „ו… ּב¿

מּוס.  ֲחַמ˙ ַטַעם ּכָ יַח מ≈ ƒׁ̆ ‰ ָמ 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¿
ּום  ׁ̆ לו…  ¿̂ ∆‡ ‡ 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¿ ƒֲחַמ˙ י , 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  ( ׁ̆ ָחָ„ 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¿ ƒׁ̆ 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˙,  ƒׂ̆ ַמֲע ָל‰  ּבָ ַ̃ ו¿  ,˙ י„ו… ƒ̇ ַוֲע 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.  ƒּ̇ ַ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≈  ıי 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‰ ı 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 ≈„ ׁ̆ יו… י 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 ׁ̆ ל¿ ָרַכ ∆ׁ̆  "˙ ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ ַעל "מ¿ ַי„ ּבַ ‰ ל¿ ָ̃ ל¿ ּ‰ ח∆ ָ̇ ‡ו… ּב¿
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 ‰ ָּ̇ ‡ַ ‰ ו¿ ָ̃ ס¿ ƒינּו ע ƒׂ̆ י ָ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≈ ו… ּ̇ ן  ָ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 ƒׁ̆ ≈‰ . ו… ׁ̆ ַנפ¿ ַע ל¿ ּ‚ו… ‡ ַמר¿ ≈̂ ינו… מו… י ‡≈ ƒּכ
ין  ƒ„ ָר‰, ּב…‡ ל¿ ו… ּ̇ ין  ƒ„ ı ּ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  ∆ׁ̆ ַכֲ‡ ˙, 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… ׁ̆ מ≈ ין ַרַע ƒמ עּו ּכ¿ מ¿ ָׁ̆ ָר‰",  ו… ּ̇ ין ַ‰ 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 ַ‰ּ‚ַ ƒׁ̆ ≈‰ ,"˙ מ∆ יב?" "‡¡ ƒׁ̆ ‰ָ ָ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  ƒּ̇ 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 ַחּיָ ָר‰,  ‡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≈ ƒׁ̆ ‰ 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∆ ָ̇ ּב¿ י 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… ƒָר˙ ע ָמח√ . ל¿ ך¿ ּו ּכָ ׂ̆ ים ָע 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‰ ֲחָ„ ≈ּ̂ 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¿ ƒּ̇ ַו

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

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

ם". ƒָמי ָ ׁ̆ ı ו¿ ר∆ י‡ּו˙ ‡∆ ƒר ב¿ ƒלפ"˜ ל ı"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¿  , ֲחנּו˙ו… ּ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¿ ∆ׁ̆ ׁ̆ ּב¿ ָל‰ ר…‡ ַמע¿ ָחר ל¿ ס¿ ƒּמ‰ַ ˜ ו¿ ס∆ ך¿ ָ‰ע≈ ר≈ ּבָ ¿̇ ƒל ַ‰ֲחנּו˙, נ 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  ∆ׁ̆ ֲחנּו˙ו…  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 ָׁ̆ ו¿ ב…‡.  ּלָ ƒמ ר  ח≈ ƒ‡ ‰ ז∆ חּור ַ‰ּלָ ַ‰ּבָ ו¿ יו,  ָ̇ ֲ‡לו… ¿ׁ̆ ƒמ ָח„  ָכל ‡∆ ל¿  ‡ ַמּל≈ ל¿ ל  ָיכו… ָ‰ָי‰ 
ך¿  ל∆ ַוּי≈  .˙ ס∆ נ∆ ַ‰ּכ¿ י˙  ּב≈ ƒמ  ‡ ּבָ ל…‡  ן  ƒֲעַ„י י  ƒּכ יבּו,  ƒׁ̆ ≈‰ 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  ∆ׁ̆ ַכֲ‡ ו¿ נּו.  ּמ∆ ƒמ ם  ָ̃ ָנ ח  ַּ̃ ƒי ָ‡ז  ָל‰,  ַבּטָ ּב¿ ַמּנו…  ז¿  ‰ ַבּל∆ מ¿ ַ‡ך¿ 
ֲחַמ˙  ָליו ּבַ ≈‡ ıָר יו, ַוּיָ ƒפ ים ּב¿ ƒָבר ין ּ„¿ ≈‡ ר ו¿ מ∆ ין ‡ו… ≈‡ ָר‰, ו¿ ¿̃ ƒּ̇ 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¿ ַלֲחנּו˙ו… ˙ 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¿ ּו˙  ׁ̆ 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 ƒּ̇ ים ַ‡ל  ƒנ ל-ּפָ : ַעל-ּכָ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ר לו… ָ‰ַרב ַ‰ ַוּי…‡מ∆
 ‰ סּו˜ ז∆ ים ַעל ּפָ ƒַפּנ י רנ"ב ‡ו… ƒּ̇ ָ‡ַמר¿ ˙" ו¿ ‰ ַעמּו˜ו… ַ‚ּל∆ י "מ¿ ƒּבּור ƒח י ּב¿ ƒּ̇ ‰ ָ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∆ ו… ּ̇ ַלי ַרב ָלך¿ ַ‡ל  ר ‰' ‡≈ ן "ַוּי…‡מ∆ ַחּנַ ¿̇ ˙ ָו‡∆ ַׁ̆ ָפָר ּב¿
, ַמ‰  „ו… בו… ם ּכ¿ י ּ‚ַ ƒר ל מו… ל. ‡¡ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ı ר∆ ∆‡ ס ל¿ נ≈ ּכָ ƒם ל לו… ָׁ ּ̆ נּו ָעָליו ַ‰ ‰ ַרּב≈ ∆̆ ַר˙ מ… ָ̂ ל"ך, ַעל ַ‰פ¿

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

 ˙ ַחּיו… ע  ּבַ ַ‡ר¿  ׁ̆ ּי≈ ∆ׁ̆  ˙ יו… ¿‰ ƒל ים,  ƒָפר ס¿ ƒּב מּוָב‡  ּל…‡  ∆ׁ̆ ַמ‰  ז  מ∆ ר∆ י  ƒּ̇ 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  ƒׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ  ˙ ָ‰ָ‡בו… ו¿ ָב‰,  ּכָ ר¿ ַ‰ּמ∆ ן  ≈‰  ˙ ָ‰ָ‡בו… ָרָכ‰:  ב¿ ƒל
י  ƒיע ƒב ל ר¿ ∆‚ ˙ ר∆ יו… ¿‰ ƒיּוַכל ל ı ˙ ָ‰ָ‡ר∆ ַׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ י  ≈„ ַעל י¿ ל, ו¿ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ı ר∆ ∆‡ ס ל¿ נ≈ ּכָ ƒנּו ע"‰ ל ‰ ַרּב≈ ∆̆ ‰ מ… ָ̂ ָר ו¿
י  ƒּכ ,‰ ָבר ַ‰ּז∆ ָ„ּ „ ּבַ ַלי עו… ר ‡≈ ּב≈ ף ּ„ַ ס∆ ו… ּ̇ רּוך¿ ‰ּו‡ "ַרב ָלך¿ ַ‡ל  ׁ̆ ּ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 ‡∆ ƒ̇ 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‰ , י˙ו… ב≈ „ ל¿ ‡ עו… ַער ל…‡ ּבָ י ַ‰ּנַ ƒו… ּכ˙ ‡ו… ר¿ ƒַעל ַ‰ֲחנּו˙, ּב ּבַ
ָ‰ַרב  לו…  ָ‡ַמר   , י˙ו… ב≈ ל¿ ‡ו…  בו… ּוב¿  ."˙ ַעמּו˜ו…  ‰ ַ‚ּל∆ "מ¿ ַעל  ּבַ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ָ‰ַרב  ל¿  ׁ̆ פ∆ נ∆ ַמר  ּב¿ ָ‰ַלך¿  ו¿
י  ƒּוָמ‰. ֲ‡ָבל ל‡ ָ̇ מ¿ י ƒׂ̆ לו… ל…‡ ָע ַלל, ו¿ ׁ̆ ּכ¿ י ƒ‚ּ ר¿ ƒ‰ ‡…י ‰ּו‡ ל ƒח ˙ו… ַעל ַ‰ּל∆ ָ̇ ‡ו… י 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 ƒׂ̆ ָע
ים  ƒ̃ י ƒ„ּ ַּ̂ ("ַעל ַ‰   .‡ ל∆ ‡ ָופ∆ ל≈ ‰ ַ‰פ¿ ∆ׂ̆ ‰ּו‡ ַמֲע ָל‰. ו¿ ַמע¿ ב ל¿ ָּ̇ כ¿ ƒנ י ּכ¿ ƒיַח ל ƒּנ ƒ‰ ∆ׁ̆ יו  ָ̇ 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¿ ƒׁ̆ ם  ∆‰ מ≈ ר.  ָּ̇ ס¿ ƒּוַבּנ  ‰ ל∆ ¿‚ ƒּנ ּבַ ע  ָנט∆ ן  ָ̇ ָנ י  ƒַרּב ב  ַ̇ ּכָ ים  ƒָפר ס¿ ר  ָׂ̆ ָע  ‰ ָׁ ּ̆ ƒֲחמ
יו  ָׁ̆ ּ„ּו ƒפ"‚. ח ין̆  ƒל לּוב¿ יו ּב¿ ַחּיָ „ ּב¿ ס עו… ּפַ ¿„ ƒו… ַעל ַ‰ּז…ַ‰ר נ ׁ̆ רּו 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¿ יָר˙ו…  ƒט ּפ¿ ַ‡ַחר  ל¿
 ‰ ר ז∆ פ∆ ס≈ ָל‰. ּב¿ ּבָ ַּ̃ חּום ַ‰ ¿̇ ƒר ּב ≈̇ יו… ים ּב¿ ƒּוב ׁ̆ ים ַ‰ֲ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… ל ּ̇ ַ„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‰,  ו… ּ̇ ל ַ‰ ּכָ ַעל   ˙ ַעמּו˜ו…  ‰ ַ‚ּל∆ מ¿ ב)  ˘ˆ"ו.   ‡ ָ̃ ָר‡ ¿̃ ינּו,  ַרּב≈  ‰ ∆̆ מ…  ˙ ּלַ ƒפ ¿ּ̇
ס"ח.   ̆‡ ָ̃ ָר‡ ¿̃  ,˙ ָספו… ם ‰ו… ƒר ע זו… פ"‚. „) ַמח¿ ין̆  ƒל ˙, לּוּב¿ פו… ס¿ ˙ו… ים ו¿ ƒׁ̆ ּ„ּו ƒח ‰ ּמָ ם ּכַ ƒר ע‰ַ זו…
י"ף,  ƒים ַעל ָ‰ר ƒׁ̆ ּ„ּו ƒח. ו) ח"ˆ˘ ‡ ָ̃ ָר‡ ¿̃ ים,  ƒׁ̆ „ו… ¿̃ ƒיָח‰ ל ƒל ‡ ˘ˆ"‡ – ס¿ ָ̃ ָר‡ ¿̃ יָח‰,  ƒל ‰) ס¿
ן  ָ̇ ַר˙ ָנ ו… ּ̇ ב י„). ח)  ָ̇ ָ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"˙ (ַ‰ ƒׁ̆ ‡ ר≈ י ּב¿ רּופ≈ ≈̂ „ ַעל ˙˘"ך  ּבָ כ¿ ƒנ ר ו¿ ָ̃ ׁ̆ ָי רּו ָר‰. ט) ּ„¿ ו… ּ̇ ַעל ַ‰
י ר„"‡). ר≈ פ¿ ƒר ס ָ̂ ‡ו… ים (ּב¿ ƒים ַעל ‰ב"י ו„' טּור ƒׁ̆ ּ„ּו ƒם). י‡) ח ָׁ̆ נו…  ן ּב¿ ו… ׁ̆ ָל‰ (ל¿ ּבָ ַּ̃ ר ַעל ַ‰ פ∆ ן). י) ס≈ ַחּנַ ¿̇ ָו‡∆

.( ָמ˙ו… ָ„ּ ¿̃ ‰ַ 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… ƒׁ̆ ‡ ר≈ סּו˜ ּב¿ ים ַעל ּפָ ƒרּופ ≈̂

ב". …̃ י ַיֲע ƒ̇ י ƒר ˙ ּב¿ י ‡∆ ƒּ̇ ָ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‰ַ ָמ˙ו…  ָ„ּ ¿̃ ‰ַ ּ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¿ ו… ׂ̆ י, ֲע ר≈ ר ַחב¿ ב≈ ר: חו… ָּ̇ ס¿ ƒּוַבּנ

ים. ƒר ֻסּ„ָ ָנ‰ מ¿ מו… ¿ׁ̆ ƒם ל‚ַ ָע‰ ו¿ ב¿ ƒׁ̆ ˜ 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"‰ 


