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חלק ד

 האדמו"ר מהאלמין 
רבי שלום יהודה גראס שליט"א

חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

הכשרות בישראל

ֵסֶפר

ִעיר ְקָראָקא ּבְ
בנבילות  יהודים  אלפי  הכשלת  של  להחטא  התיקון 
הק'  הגאון  עמוקות"  "מגלה  בעל  הרה"ק  ע"י  וטריפות 

המקובל רבי נתן נטע שּפירא זצוק"ל אב"ד קראקא

âינם לגזר מתõéננים ְְְִִִִִַַַָָהðñבים

àדירõתיהם,àינתים ריםäסג הôפים הðñבים ניŁ äארŁנ ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֻ
ללא מעטé ,רéה לבלי äנפäלים רעים ïניהם ודõממים, איםäְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָֹקפ
מלאי éאŁר ,לזמן מåמן נניםõמקä õàכים רק ,נהŁ äללא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹאכל

...Łâהתח ְְִֵַַָהâמעõת

עםמה על קל מץŁ אף àקראקא דיםäהçה ניõהמ äידע לא זאת, לé ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
ליõגדä ניםàר הàהר üé éל לכאן äבאä äסìéהת מה לŁם ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָָֻהמדàר,
àעל הרב éי ,פיםôה ביםðñה ניŁ עם מתקר זה éל üואי õôְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻרה,
תäçדõסà תõçוההתיעצ תõיבŁהי éל את לנהל הéłיל עמõñת" הêמג"ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָֻֻ
צאëלה ראי היה לא הâין, àית מחברי חäץ ,Łאי אף ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻמחלטת.
תäŁר õל ôìŁנה חידçה האדם .הêא ימיםà הáדõל הéנסת ביתàְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
את לŁמר רהäחמ àאזהרה הזהר הêוה הâין, יתà ŁëŁ היה éְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֻניסה
יäêלג àקŁר âבר וחצי âבר àŁעõלם אדם לäŁם לסïר ולא õנõŁְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹל

Łל לעיר טרפה łàר האכלת לŁ האיëה הçרäערŁהüŁמà מה ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ
בעליä העŁירים הðñבים, הôפים Łני ידי על Łנים ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֻעłרõת
יהיה רŁאפŁ העה áôŁיע עד àעיר, àיõתר הìכàדים הâְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהעמ

àרàים. הâבר את ְְִֵֶַַַָָָלפרסם

וכõêתיהם,àני חתניהם וילדיהם, נŁיהם הôפים, ביםðñה Łל הàית ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻ
äבאבõתיהם, àבעליהם äיעáהפ הם .דהמהô מרב םŁנפ את äידע ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹלא

לפניהם: äנìְְְְִִֵֶַוהתח

מêה!""אàא! אמר !רàâ ñרה? מה חõתני! ְֱִִֵַַַָָָָֹ

üא...מענה éל äלàק לא ְֲִֶַַָֹ

אתהם äיעðה לא הàית, את äרâס לא העת, לé äרíוהתי äìהתע ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ
éאבן. õâממים äהי ניםה ,עילõה לא ברâ äŁם üא ְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹהõæëת

הâין áְִַַזר

הëסéמתלבõíף ההחלטה נסחת ההכרעה, נפלה õà הõçם הáיע ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֻֻ
Łל àקלמäס נרŁמה הáדõל נסתéה àבית יןâה àית ידי על ìŁְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹתקàלה
רכיâ àדבר רàים סעיפים ãבä ,üאר ניר áליõן ïני על אäז ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹנõצת

הæרפõת. מאכילי פיםôה ניŁ עבäר ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָֻהäŁôבה

הôפיםאז לŁני לקרא Łëה את "תõñעמ "מגêה עלà Łלח ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֻֻ
הáדõל. הâין יתà חברי ,ניםàהר פניà להתיðב äאõבçŁְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

לפניהרàנים רק אõתם äראŁ הàאים, Łני את äירéה אêŁ éמעט ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
äêאé ,äêא ספäרים ימים üŁמà ïלאים äìôŁה Łניהם מסïר. ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָימים
יםŁêח למäת, הõìטה אדם פניé äהי ניהםï צäרה. äְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהחליפ

äיכל יŁקà האחרõנה... âמם טïת מäáפם אזלה äêאé יםŁäŁתäְְְְְֲִִִִִַַָָָָָָָָֹ
...הרגלים על ְֲִַַַַָֹלעמד

áברôנים,חזäתם מðñבים אŁר הäŁôבה מבŁñי Łני Łל המזעזעת ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ
ימים üõô äהפכ äבריאäת, אõנים מרב מïניהם רץï מעטé Łְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהâם
יהםłמע על החרטה ויäíרי הðער עקב ורק üא אדם, לצל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָספäרים
Łל âמעõת äנצנצ יםàר בעיניä הâין, àית חברי ללב מאד äנגע àְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹעבר,

וחמלה. ְְֲִֶַָרחמים

äŁôבה"אם àעלי הם הרי ,הêאé חרטה àיäíרי ריםíמתי הם ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָ
.Łרג מרב õàקרà ץäéנת õàêŁ ,ניםàהר אחד קרא "!Łëְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹמ

על"הרי עõלה קרàן äהקריב äêאé להתקàל üצרי ודמם, חלàם מעäט ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
âמעõת. רוäי לõקà Łני רב אחריו החזיק החרה הäŁôבה!" חàְְְְְֱֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָמז

הäאהרב הס, üלŁה הéנסת בביתä ,õמõקëמ קם "תõñעמ הêמג" àעל ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָֻֻ
עיניהםŁé תחïה ליד מדיםõע äארŁìŁ הðñבים, ניŁ אל נהïְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

רם: àקõל אõתם אלŁו ,הïרצà תõצäְְְְִַָָָָָנע

האם"םçלקä ולעõłת לŁמר עצמכם על לקàל אôם äמזëנים כניםäמ ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֻ
עליכם?" יæיל זה âין àית מה לé ֲִִֵֵֶֶֶֶַַָאת

"!!!ןé"äגזרçŁ ääצô אם äêאפ" éחם. כלà éאחד Łניהם äענ ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ
תõאäיצטרכ לא àאהבה! Łהענ את לàנק àחçים, äדנõעà לגזרים äנ ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ

ליàמ àדממה, הäíçרים את לàונס Łàקט בéŁנ !äתנõא ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹלעקד
רהïלכ זה çŁהא רצõן יהי ונאמר: נקâים רק äאנחנ הגה! ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹלהõציא

"...äתינõנõעו éל ֲֵַָעל

Łäהרכ ְְַַָָהŁמדת

וכהä"בכן, יתהàה äלכ" ,"תõñעמ הêמג" àעל אמר היטב!" äיבŁהק ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֻ
אצלכם, הáרים והàנõת, הàנים Łל החפצים לé את äאספô :äłעôְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
,õחלק אחד לכל äותמסר והôכŁיטים, הëלŁäàים הרהäט, לé ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָאת
אחרים. מגäרים מקõמõת להם łïלחä הàית את מçד לעזב ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹועליהם
הæëה, äכלי Łäבêה âברי את äאירŁô נŁיכם Łàביל זאת, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֻלעëת
את äêאפ äאירŁô אל עצמכם Łàבילכם הôכŁיטים! את לא üְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַֹא
ליםâוער ,רכםłà את לכõíת מנת על לסחבõת רטï ,יםŁäàלëְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַַָָָה
לערמה äערימô הŁìאר Łäהרכ לé את רגליכם. על להגן ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻמרïטõת
äסäחô אל !Łאà לéה äותעל àיתכם חצר Łל הרחבה àמרéז áְְְְְֲֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹדõלה
יŁמגל ,תõבéמר ,רהיטים àית, חפצי ôכŁיטים, àגדים, âבר: םäŁ ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָעל
קדõëה על לעלõת בçח הéל àיõתר, היקרים üהער âברי וכל Łְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹלג,
את äרéמô אח"כ äפליט! łריד מהם çŁאר מàלי לאפר, üלההפäְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ
את נידי: לאâ כסיìה éל ואת יתכםà àŁמŁק החçים àעלי לéְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
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והיערõת, הfiדõת הìáים, הôàים, ואת והעõפõת, הàהמõת ,סיםäíְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָה
éàסף äŁëôŁô אל !Łאà äרפłô רתםäמô äלàקôŁ הéסף ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָואת
ינתיםà äררõáית יכםŁנ àהנאה! רäאס זה éי ,צדקה למæרõת äêְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאפ

הילדים! ְִֵֶַָאצל

ואחרי"את הרב םçס ההõראõת", לפי àדäçק זה éל את äעðבôŁ ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
הלאה!" תõłלע מה לכם אמר ואני אלי äאõבô" âְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָֹבריו,

צäהŁני אŁר לé את äłוע הàיתה לרäץ äמהר פיםôה הðñבים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻ
וכל החפצים את לילדיהם äקêח הם עמõñת". "מגêה עלà ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻעליהם
את תיהםõŁנ Łàביל äאירŁוה להם, כיםçŁ äהיŁ ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהאביזרים
Łäהרכ éל ואת ,יםçמינימל הæמ äכלי àיõתר יםçנäçהח יםŁäàלëְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָה
äיתðוה נפט עליה äפכŁ החצר, àרחבת áדõלה לערמה äאספ ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָהŁìאר
תהêéŁ ,Łא למאכלת הפכה הענקית הערמה לéŁכä ...Łהא ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹאת
לא Łנים, עłרõת üŁמà äŁרכ Łהם üהער יקרי הìכסים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹאת
אêמ łמחה Łל Łרג ,üלהפ .םàלà עצב äŁם פיםôה ניŁ äŁיáְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֻהר

יäŁתם. éל ֵֶָָאת

הנים"יהי äאłנ ,"äוחטאינ äתינõנõעו éל äויעלמ äרפfiי üéŁ רצõן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ
äתינõמŁìŁ äבלבד ,Łאà יעלה äנŁäרכŁ "מäטב הêב, àכל הêפôְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

"!םìיהá Łל ãינâמ äוינצל äñôנן את äְְְִִִִִִֵֶֶָָָֹימצא

הìכסיםלא .Łäהרכ éל Łל וההŁמדה החäíל מłימת ðàעה àמהרה ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֻ
מהçôנס וכאŁר ימים. על ימים üאר Łהâבר מרàים, üé éל äְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻהי
אל äŁב הנים äאà łריד, אף נŁאר לא Łäהרכ äמéל ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָֹהłëימה,
àקŁר נõספõת הõראõת להם נתן והäא עמõñת", "מגêה עלà ְְְֲֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻהרב

הäŁôבה. üרâ לŁ הàא ְֵֶֶֶֶַַַָָלחלק

Łנים ŁלŁ Łל áִֶָָָֹלäת

àעלי"עכŁו", הôפים ביםðñה ניŁל "תõñעמ "מגêה àעל אמר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֻֻ
את Łאà העליתםŁ "לאחר äרכŁäכם,הäŁôבה, נכםõה éל ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

את לכôת עליכם לבłרכם, תכםäסé את רק לעצמכם ְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַוהŁארôם
לבית מàית äלכô הïתחים! על äלחåר העיר àרחõבõת ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָרגליכם
éל על ולדïק הŁäàה Łרג על להתàáר חçבים אôם נדבõת! äŁñתבäְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
לכל éקàצנים יד äלהŁõיט àיõתר, והñרõבים הéëרים Łל äêאפ âְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלת,
זהäבים, מסïר ידכםà äיהי וכאŁר ,טהäלפר ïרäטה äצרפô âְְְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָבר!
ניםŁי Łäלב בריâ מõכרים םŁ מקõם ,טיםäמרטíה äŁק אל äלכôְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ
יàá על טלאי ôéנת יŁנים, תנהé מכנסי לכם äותקנ ,יםŁëŁמäְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻֻֻ
יïחר וכõבע äקרäעõת תõטïמר נעלים זäג ,ןŁõנ יŁן קטן יתêט ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָָֻטלאי,

äמŁפŁף... טëְְְָָֻֻמק

Łאôםאת הàגדים את äêוא ,פכםäá על äŁàלô האêה הàגדים ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
êŁכם, Łäמהרכ אריתŁ הם ןéŁ ,Łאà éן םá äרפłô éעת יםŁבõְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָל
ריםäאס הם áם ולכן טרפה, àבłר דיםäיה הכŁלת ידי על לכם אàŁְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
אחד טäח äêאפ äáפכם על çŁאר אסäר אחת: àמêה àְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהנאה!
äקנô מה רק äŁàלô הæרפה, מłàר Łהרוחôם éàסף ìŁְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָקנה
מה äłוע אפõא äלכ !לכם äיעניק לב טõבי יםŁאנŁ הìדבõת יïכסàְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
יאר לא äáפכם ועל ,ברâה את äעðבô éאŁר עליכם! מצäה ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹאני
דיé אלי בäŁ äחזרô àהנאה, האסäר כםŁäמרכ äפליט łריד äŁְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָם

הàאים. הäŁôבה צעדי àדבר נõספõת הõראõת לàְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָלק

äבłמחה"רàי àרצõן äנקçם הłנע" אחת, àבת הנים äקרא "!Łõקד ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָ
לםõעà àזיõנõת לסàל äלנ מäטב !äעלינ מצäה õדõבéŁ éפי נמרץ àְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹדäçק

האמת"... לעõלם ïנים àבŁת לבõא מאŁר הåְְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹה

רŁאéקראקא àסמטאõת äנרא מאתמõל, הáדõלים גידיםìה Łני ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
הâבר עõרר ,תחיםïה על äמחåרים סחבõת àבלäיי לבŁäים Łéְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהם
זועתית היתה âמäתם éי אם .לתארן ŁñŁה תäממõôŁוה ôְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָדהמה

אõתם, לזהõת זאת àכל האנŁים äהצליח éליל, תהìôŁה תםäְְְְְְֲִִִִִַַָָָָָָָָֹוחז
למראם. äְְְְְֲִַַָוהתחלחל

áדõלõתהâבר נדבõת להם לתת äרצ ורàים ,תõçרàה רחמי את ררõע ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
לקàל äידïהק אêא יõתר, תõלõדá מטàעõת לàלק äסרב הם üא ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָיõתר,

אחת. מïרäטה יõתר לא אחד ְִִֵֶַַָָָֹמéל

יעלההם יםêâה יהםŁäàמל Łàביל הìדבõת Łאäíף äרצ לא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
àנקל. ְֵֶָָלהם

לעיר"אסäר הáëיע זר קàצן éל מאŁר מיחסים יõתר להיõת äלנ ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻ
הרי אחרת, äאלינ äיתיחס "אם לני. אחד äאמר נדבõת", לקàץ éְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָדי
יריםŁע Łל מעמד äלנ היה כן êŁפני מהעבâה הנאה טõבת ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֻנפיק
àתõר טרפה רłà מהפצת õôעפõת הõן áריפת עקב ונכàדים, áְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָדõלים

Łéר". łàֵָָָר

ïתחים,ולכן הרàה על לדïק äנאלצ והם ימים, ëéה להם לקח זה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
זהäבים. ëéה לŁ סכäם ץàלק äהצליחŁ עד ,טהäרï ïרäטה לàְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָלק

מחריד ֲֲִֶַַמחזה

àחלצõתלבõíף מלŁàים הםŁé עמõñת", "מגêה עלà אל äחזר ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָֻֻֻ
איםêמטä מקëטים ,תםâמ לפי אêŁ עבים, תנהé äבמכנסי àְְְְְְְְִִִִִִֵֶָָָָָָֹֻֻֻלäיõת

é מיני äנעל רגליהם על íáים; טיםäחà טלאי יàá על מעץטלאי פéפים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָ
äהדהד äבלכôם ,מהקצעים äבלôי מאד ליםõדá äמחסïס, ְְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶָָָָֹֻֻעבה
םŁרא ועל éבדים, éבלים àרגליהם הõáררים אסירים לŁé ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹצעדיהם
יŁר äצאäה äêאé äמלכלכõת מרïטõת עקõëת, צמר éמõôת äŁְְְְְְְֲִֶֶָָָָָֻֻֻֻחב
צהב ניהםï מראה היה ,õז מחרידה לתלŁàת ספתõכתä .בלåְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמה
àגלל קמט לéמ àצàץ üäכלêוה ,נהŁ äמëעäט מזõן מחסר Łéְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעוה

הרחצה. ְֲֵֶַָָהעâר

רŁאéתםõא להŁוõת ונíה מראיהם על נןõàהת עמõñת" "מגêה עלà ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֻ
עתà ,קצר זמן פניêמ והàריאäת העŁר õŁפעת חזäתם עם õנõדמיàְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
תõמעâ התעêף... מעטé אäה הראõŁנה, ïàעם אליו äאà Łְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהם
יŁנ על רחמנäת מרב õàקרà התäéץ õàול ïניו, את äטפŁ תõתחõְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹר

המעìים. בהäŁôה עליàְְֲִֵַַַָֻ

õנõàר"את õהרימà ,הרב Łל õŁנפ יñעמëמ קריאה רצהï עõלם!" לŁ ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
!ýל ôחרà הêסג עם איזה äראה, נא "הàט המים, éלïי ידיו ôŁְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֻי
דיé ,ýלמענ עצמם על לקàל מäכנים הם עäìיים äואיל סבל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאיזה
âבר מרõם! מיŁ עד ýממõלרä ýלâלגä הåה àעõלם ýëŁ את Łâְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלק
והחסידים ביםõæה אצל äêאפ ,ןõŁול אëה םäŁ אצל ôמצא לא éְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻזה
האêה, הäŁôבה עליà Łהם ריםäמá ריםäà Łני אצל עõד מהä àŁְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהם!
יהדäת! åאת מה àדäçק יõדעים ואינם מעõלם, äנŁ ולא äקרא אêŁְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹ
להתêïל äêאפ יõדעים Łאינם ילדäתם, ימי מאז ואם מאב ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָיתõמים

äבàא! àזה ýëŁ את מקŁâים והם "éהלכה! ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ

áיהìם Łל ãינâמ ְִִִִֵֶַָָֹלהðילם

סעיפיàעל Łל הàא החלק את להם תõרõלה רצה "תõñעמ הêמג" ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
היה üא ,לõדáה הâין יתà ידי על Łהäא הäŁôבה, âין àפסק üŁְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָההמ
עליà Łל סבלם למראה םâ תתŁ õàל מïיו. הגה להõציא õל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָקŁה

.Łáונר נפעם היה õêé וכל ְְְְְִִַָָָָָָֻהäŁôבה,

ואמר:רק äפתח ,õתäŁáהתר על רàáלהת õידà עלה רב מאמץ אחרי ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָ

מäíçרי"להוי üלõוה מצטëק äáŁפכם עת ãתõא éŁל ,לכם ידäע ְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
אõכל יìאינ מéם! ïחõת לא סõבל, אני áם הרי ,והחרטה ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהäŁôבה
אêא יŁן יìואינ נפŁי, את להחיõת éדי ורק üא אêא תהõŁ ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָואינìי
אים ëŁארע ,üé על äלקõנן לבõéת מפסיק אינìי לבד! ארעית Łְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹנה
הייתי âאתרא! מראé מכהן אני ãà ,עירà לקרõת יכõל היה זהé ראõְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָָונ

תõנõזיà הàהר üé éל עליכם להæיל ולא סבלכם על להקל צהõר ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹמאד
יłראל éŁל äמïני àצערכם מôôŁף אניŁ ניïמ âוקא üא !תõלïŁְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָוה
עז לכן ויעקב, יצחק אברהם àני ,"äאנחנ אחים ו"אנŁים ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹחברים,
חçב אני üלפיכ áיהìם! Łל ãינâמ תיכםõŁנפ את להðיל ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹחפצי
תõłלע עליכם תõäלצä ,יàלà המפעמים הרחמים רגŁי על ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָלהתàáר

הáדõל!" הâין יתà Łל יןâה àגזר ìŁאמר מה éל את äְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָלקçם

àעתŁé"ם החõלה יäíרי נכח Łáלהתר אסäר הכירäרג, פאõרêŁ ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
õאזמל את להחâיר "ועליו הרב, üיŁהמ החי", łààר üתõח אäהŁְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
הìגäעים, תõמõקëל להáיע דיé רחמים, ללא ,נימהï ויõתר יõתר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָֹֹעמק
üé ,ãעצמ העצם את לקטע אף ולפעמים העצם, עד ŁרŁלä ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹלקâח

אתõìלעä אתכם ליíר אêא הŁáמי, äáפכם על ולחמל סäלח לי סäר ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
את ילðלה äבלבד àיõתר, äמרים קŁים äכאבים ייםäìעà ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָאתכם

!"נצחים לנצח הáיהìם Łאà תõלðהêמ תיכםõמŁְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹנ

הäŁôבה üרâְֶֶַָ

Łעליכםä"בכן, הàאים עדיםðה הם מה לכם ואáידה אפõא äיבŁהק ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
הäŁôבה: üדרà ְְֲֶֶַַָלעõłת

àŁקראקא,"על Łדרëה ôàי äבכל הéנסת יôà àכל לעבר ניכםŁ ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
àקõל äלהכריז ימהàה על לעלõת ,ליםêïמת מלאים Łהם עהŁàְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

éדלהêן: ְְִַָָרם

äפŁõעים!"רõàתי! חõטאים äאנחנŁ àפניכם, äמתוâים דיעיםõמ äהננ ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַ
טרפה רłà יניכםà äהפצנ ניםŁ תõרłע üŁמà יłראל! ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָעõכרי
ועל עליכם אסõן äהמטנ àיõתר! חמäרõת àעברõת אתכם äלנŁְְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָוהכ
הëé יõדע מי !בחלבä àנבלõת אתכם äמנæïŁ ידי על ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָנŁמõתיכם
ימיהם, àדמי äנכרת ,זה àעוõן העõלם מן äעâנג ילדיכם õא ביכםõרñְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָמ
יםŁñמבä àרàים, üé על äמתוâים מõדים äאנ !תäריתé ביçחéְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָ
äלהתêïל ,לכם äללנõע מה éל על äלנ לסלח לפניכם ניםìמתחäְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
äלנ וימחל äבתנäŁô את לàיק הäא áŁם הרחמים אלקי אל äעדנàְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

...äתינõנõעו éל ֲֵַָעל

Łם"אל äארô "אêא ,הרב להם הõרה מהàימה", לרדת äמהרô ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
את Łולתל חטא על להõéת ,ןìלהתחä äלקõנן תõéלב äיכŁְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַֹותמ
רחמי עליכם äכמרçŁ עד הâמעõת, מעין את לסáר ולא łְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹערõתיכם
הםŁו רהäמá àמחילה לכם חליםõמ Łהם לכם äדיעõי והם ,הלñְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָה

חæאתכם. על לכם יסלח üרàית 'ה áŁם עליכם äלêïְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָית

את"עם äיבéŁô הéנסת, מàית יõצא Łהñהל לפני ,הêפôה סäçם ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
üיצטר הéנסת מàית צאçŁ מי וכל ,היציאה ïתח מפôן על ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָעצמכם

...פניכםà ולירק עליכם üְְְֲִִִֵֵֶֶֹֹלדר

הõçצאיםé"ל äקהל הארץ על Łטäחים äהיôŁ עתà Łעה, ãתõא ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
äéות ריםäïéה םõיà õמé וäâי äידáô עליכם, üוידר יעבר הéנסת ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַֹֹמàית

חטא"! על"à לàכם ְְְִֵֶַַעל

üé"יôà éל את לעבר äגמרôŁכä àעיר, הéנסת ôàי àכל äłעô ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
äצאô אחד, ôפêה יתà אף להחסיר מàלי ,Łדרëה äבôי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהéנסת
Łל קברõתיהם ועל יקיםâðה קברõת על חæôŁלה העלמין, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָלבית
מחילה äŁñבô áëàפõת. äתëŁ äêא לŁו ברéמ לא זה äפטרìŁ ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאêה
àעוõנõתיכם, äïנס ליäאŁ הìפטרים, Łäאר יםŁõדñה יקיםâðְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָמה
פניà àעדכם בõט äוימליצ àעדכם äלêïית Łהם רחמיהם את äררõתעäְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַ

הרחמים. àֲִַַַָעל

"áלäת""לאחר üלער äותלכ קראקא העיר את äעזבô זאת éל ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָֹֹ
ונד, נע תõלהי ôמיד àרגל, רק לנâד עליכם Łנים. ŁלŁ לŁ ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹלתקäפה
וחáים, מàתõת חäץ לעת, מëעת תרõי אחד àמקõם äבéתתע ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָאל
םŁá מחמת לא äבéתעô אל Łהäא. אויר מזג àכל àנדäדיכם äיכŁמôְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ

םõקëà סõערõת. תõחäר מחמת ולא לגŁ מחמת לא àרד, מחמת ְְֲֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹולא
,äלכô ,äיעáô Łאליו יהäדי בäי בכלä מחר. äנäלô אל הõçם äנäלô õàְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

éה יתà אל לé ההכרזה:ראŁית על äותחזר הàימה על äעלô נסת, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ

עłרõת"יהäדים! üŁמà !ראלłי Łõïעי äאנחנŁ לכם, ידäע להוי ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
תõעברà תõרבבä אלפים äלנŁוהכ טרפõת מאכילי äהיינ Łְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָנים
לחזר ורõצים זה לé על מתחרטים äאנ הôע àיõתר! ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹחמäרõת
äתינõמŁנ äבעד äעדנà äלêïהת מéם, àמטäתא אìא, àְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָתäŁבה!

äלכïרה!' לסליחה ìŁְְְִִִֶֶַָָָזéה

üŁמà"רק ,ריłà מאכל äŁם ïיכם אל יבõא àל הבäע ימõת éל ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
דיé éזית, ורק üא łàר, לטעם לכם מôר יהיה ביםõט וימים àŁàְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻתõת
למראõŁתיכם. אבן עם הארץ על רק äנŁיô ליŁן חõבה. ידי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלצאת
äלàקô üא .צניםàקé תחיםïה על äרåחô ôקäפה, ãתõא לé üŁמàְְְְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָ
דיé ורק àלבד, אחד םõלי äבצמצäם àדחק קäçם éדי רק ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹנדבõת
הëחר. םõי עבäר àידכם âבר םäŁ äאירŁô אל הŁìמה, את ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָלהחזיק

לקראקא"לאחר äחזרô Łנים, ŁלŁ üŁמà õזé àצäרה äתנהגôŁ ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
תõרõלה üיŁאמ אז, עד חçים לי ןôי הäא üäרà Łõדñה ואם àְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָרגל,
לא éבר םõלŁו חס אם הàאים! הäŁôבה צעדי לé ה' ירצה אם ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹלכם
םäוחת סגäר מכôב מיõמק אêממ אצל äמצאô àחçים, אז ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאהיה
àעתיד. בהäŁôה üדרà תכםäהתנהג üרâ על תõראõהה éל את çŁְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָכיל

הŁìמה üäéְִַָָז

רŁיפיםôה Łני äיצא "תõñעמ "מגêה עלà לŁ הâין יתà מאäלם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻֻ
תâקï את למêאõת העיר לŁ הéנסת ôàי לעבר הäŁôבה עליàְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻ
Łל וäâים לŁמע äסמר ראŁם וłערõת äנדהמ העיר Łõôבי ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהרב.
לא אזניהם. למŁמע äהאמינ לא àתחêה ,יריםŁהע הðñבים Łְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹני
ãêé העיר אכן éי הëדהימה הידיעה את לעéל להם היה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻקל
ניŁ לŁ וäâים לםäא àנים. תõàר üŁמ אסäרõת àמאכלõת ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻהגעלה
הרב. Łל õסקï את אר לב הõñרע בכיםä לàם Łברõן ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהðñבים,
את לנôץ רהäהחמ õדתäפקä הרב Łל õהכרזת Łïר להם דעõנ הôְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָע
להŁאיר ליàמ לרסיסים צםïלנä העיר Łõôבי Łל הłàר éלי לéְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

äפליט. łריד ִִֵֶָָמהם

הëדרŁהעיר יôבä הéנסõçת ôàי את äאêמ רàים וגעŁה. רעŁה ãêé ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֻ
גגהŁà äלŁכìŁ עוõנם על לכïר ,'ה ïני נכח ëéים םàל את äפכŁְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹו

חמäרõת. éה àֲֲֵַֹעברõת

הראוירהåלה עליהם äלàק והם העיר Łõôבי àכל רחŁה בהäŁô Łל ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָ
äלהתיחס עינים Łàבע לבâק ,יהםï אל הàא àכל תäזהיר àְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹמŁנה
עליà ניŁ םá üלכ äסיפõה .תäרŁלכ üçה לכל מרàה àְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֻרצינäת
יםäâוä נסתéה àבôי סיבäבם ידי על הñהל את äררõעŁ ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהäŁôבה,

עõבר. לכל üמדרé הïתח, מפôן על עצמם àהéŁיבם ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָהõìרא,

קראקא,לאחר לעיר הõìגע àכל הרב ïקâת את äמçק הðñבים Łני ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻ
כניõמ מחילהä סליחה äŁñבä העלמין àית על äחæôŁהŁ ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָואחר
דיé ,דיהםäנד üלדר הäŁôבה àעלי הôפים Łני äיצא ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻהעפר,
עבäר רהïכé ה"áלäת" תõסבלà עצמם את לסáף מçד ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָלהתחיל
צאתם לפני וילדיהם מŁìיהם להïרד äהלכ לא äêאפ הם ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹחטאיהם.

äמא אôם לקחת ליàמ ,בלíה ורàת הéהאר לכסäתםלדרéם ïרט מה ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ
דרכיà רגליהם את לכôת äêוהח מõלדôם, עיר את מçד äעזב ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלעõרם,

נõדעõת. לא ֵָָֹנכר

יáיעäהם מתי Łàבילם בäŁח היה לא ,ןääé äללא מæרה ללא äהלכ ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָֹֹֹ
,õיבæ מהä םõקëל ראיםõק üאי לדעת äחקר ולא אחר, õא זה ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹלמקõם
ביליםà לטלæלה äיפâהע הם ,üלהפ éפר, õא יäב ,üרé זה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהאם
חתô àיערõת õא ביםäעז łàדõת להתõáרר ,בäי מëקõמõת ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָהרחõקים
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והיערõת, הfiדõת הìáים, הôàים, ואת והעõפõת, הàהמõת ,סיםäíְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָה
éàסף äŁëôŁô אל !Łאà äרפłô רתםäמô äלàקôŁ הéסף ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָואת
ינתיםà äררõáית יכםŁנ àהנאה! רäאס זה éי ,צדקה למæרõת äêְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאפ

הילדים! ְִֵֶַָאצל

ואחרי"את הרב םçס ההõראõת", לפי àדäçק זה éל את äעðבôŁ ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
הלאה!" תõłלע מה לכם אמר ואני אלי äאõבô" âְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָֹבריו,

צäהŁני אŁר לé את äłוע הàיתה לרäץ äמהר פיםôה הðñבים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻ
וכל החפצים את לילדיהם äקêח הם עמõñת". "מגêה עלà ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻעליהם
את תיהםõŁנ Łàביל äאירŁוה להם, כיםçŁ äהיŁ ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהאביזרים
Łäהרכ éל ואת ,יםçמינימל הæמ äכלי àיõתר יםçנäçהח יםŁäàלëְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָה
äיתðוה נפט עליה äפכŁ החצר, àרחבת áדõלה לערמה äאספ ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָהŁìאר
תהêéŁ ,Łא למאכלת הפכה הענקית הערמה לéŁכä ...Łהא ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹאת
לא Łנים, עłרõת üŁמà äŁרכ Łהם üהער יקרי הìכסים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹאת
אêמ łמחה Łל Łרג ,üלהפ .םàלà עצב äŁם פיםôה ניŁ äŁיáְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֻהר

יäŁתם. éל ֵֶָָאת

הנים"יהי äאłנ ,"äוחטאינ äתינõנõעו éל äויעלמ äרפfiי üéŁ רצõן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ
äתינõמŁìŁ äבלבד ,Łאà יעלה äנŁäרכŁ "מäטב הêב, àכל הêפôְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

"!םìיהá Łל ãינâמ äוינצל äñôנן את äְְְִִִִִִֵֶֶָָָֹימצא

הìכסיםלא .Łäהרכ éל Łל וההŁמדה החäíל מłימת ðàעה àמהרה ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֻ
מהçôנס וכאŁר ימים. על ימים üאר Łהâבר מרàים, üé éל äְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻהי
אל äŁב הנים äאà łריד, אף נŁאר לא Łäהרכ äמéל ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָֹהłëימה,
àקŁר נõספõת הõראõת להם נתן והäא עמõñת", "מגêה עלà ְְְֲֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻהרב

הäŁôבה. üרâ לŁ הàא ְֵֶֶֶֶַַַָָלחלק

Łנים ŁלŁ Łל áִֶָָָֹלäת

àעלי"עכŁו", הôפים ביםðñה ניŁל "תõñעמ "מגêה àעל אמר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֻֻ
את Łאà העליתםŁ "לאחר äרכŁäכם,הäŁôבה, נכםõה éל ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

את לכôת עליכם לבłרכם, תכםäסé את רק לעצמכם ְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַוהŁארôם
לבית מàית äלכô הïתחים! על äלחåר העיר àרחõבõת ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָרגליכם
éל על ולדïק הŁäàה Łרג על להתàáר חçבים אôם נדבõת! äŁñתבäְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
לכל éקàצנים יד äלהŁõיט àיõתר, והñרõבים הéëרים Łל äêאפ âְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלת,
זהäבים, מסïר ידכםà äיהי וכאŁר ,טהäלפר ïרäטה äצרפô âְְְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָבר!
ניםŁי Łäלב בריâ מõכרים םŁ מקõם ,טיםäמרטíה äŁק אל äלכôְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ
יàá על טלאי ôéנת יŁנים, תנהé מכנסי לכם äותקנ ,יםŁëŁמäְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻֻֻ
יïחר וכõבע äקרäעõת תõטïמר נעלים זäג ,ןŁõנ יŁן קטן יתêט ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָָֻטלאי,

äמŁפŁף... טëְְְָָֻֻמק

Łאôםאת הàגדים את äêוא ,פכםäá על äŁàלô האêה הàגדים ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
êŁכם, Łäמהרכ אריתŁ הם ןéŁ ,Łאà éן םá äרפłô éעת יםŁבõְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָל
ריםäאס הם áם ולכן טרפה, àבłר דיםäיה הכŁלת ידי על לכם אàŁְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
אחד טäח äêאפ äáפכם על çŁאר אסäר אחת: àמêה àְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהנאה!
äקנô מה רק äŁàלô הæרפה, מłàר Łהרוחôם éàסף ìŁְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָקנה
מה äłוע אפõא äלכ !לכם äיעניק לב טõבי יםŁאנŁ הìדבõת יïכסàְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
יאר לא äáפכם ועל ,ברâה את äעðבô éאŁר עליכם! מצäה ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹאני
דיé אלי בäŁ äחזרô àהנאה, האסäר כםŁäמרכ äפליט łריד äŁְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָם

הàאים. הäŁôבה צעדי àדבר נõספõת הõראõת לàְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָלק

äבłמחה"רàי àרצõן äנקçם הłנע" אחת, àבת הנים äקרא "!Łõקד ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָ
לםõעà àזיõנõת לסàל äלנ מäטב !äעלינ מצäה õדõבéŁ éפי נמרץ àְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹדäçק

האמת"... לעõלם ïנים àבŁת לבõא מאŁר הåְְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹה

רŁאéקראקא àסמטאõת äנרא מאתמõל, הáדõלים גידיםìה Łני ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
הâבר עõרר ,תחיםïה על äמחåרים סחבõת àבלäיי לבŁäים Łéְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהם
זועתית היתה âמäתם éי אם .לתארן ŁñŁה תäממõôŁוה ôְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָדהמה

אõתם, לזהõת זאת àכל האנŁים äהצליח éליל, תהìôŁה תםäְְְְְְֲִִִִִַַָָָָָָָָֹוחז
למראם. äְְְְְֲִַַָוהתחלחל

áדõלõתהâבר נדבõת להם לתת äרצ ורàים ,תõçרàה רחמי את ררõע ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
לקàל äידïהק אêא יõתר, תõלõדá מטàעõת לàלק äסרב הם üא ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָיõתר,

אחת. מïרäטה יõתר לא אחד ְִִֵֶַַָָָֹמéל

יעלההם יםêâה יהםŁäàמל Łàביל הìדבõת Łאäíף äרצ לא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
àנקל. ְֵֶָָלהם

לעיר"אסäר הáëיע זר קàצן éל מאŁר מיחסים יõתר להיõת äלנ ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻ
הרי אחרת, äאלינ äיתיחס "אם לני. אחד äאמר נדבõת", לקàץ éְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָדי
יריםŁע Łל מעמד äלנ היה כן êŁפני מהעבâה הנאה טõבת ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֻנפיק
àתõר טרפה רłà מהפצת õôעפõת הõן áריפת עקב ונכàדים, áְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָדõלים

Łéר". łàֵָָָר

ïתחים,ולכן הרàה על לדïק äנאלצ והם ימים, ëéה להם לקח זה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
זהäבים. ëéה לŁ סכäם ץàלק äהצליחŁ עד ,טהäרï ïרäטה לàְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָלק

מחריד ֲֲִֶַַמחזה

àחלצõתלבõíף מלŁàים הםŁé עמõñת", "מגêה עלà אל äחזר ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָֻֻֻ
איםêמטä מקëטים ,תםâמ לפי אêŁ עבים, תנהé äבמכנסי àְְְְְְְְִִִִִִֵֶָָָָָָֹֻֻֻלäיõת

é מיני äנעל רגליהם על íáים; טיםäחà טלאי יàá על מעץטלאי פéפים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָ
äהדהד äבלכôם ,מהקצעים äבלôי מאד ליםõדá äמחסïס, ְְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶָָָָֹֻֻעבה
םŁרא ועל éבדים, éבלים àרגליהם הõáררים אסירים לŁé ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹצעדיהם
יŁר äצאäה äêאé äמלכלכõת מרïטõת עקõëת, צמר éמõôת äŁְְְְְְְֲִֶֶָָָָָֻֻֻֻחב
צהב ניהםï מראה היה ,õז מחרידה לתלŁàת ספתõכתä .בלåְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמה
àגלל קמט לéמ àצàץ üäכלêוה ,נהŁ äמëעäט מזõן מחסר Łéְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעוה

הרחצה. ְֲֵֶַָָהעâר

רŁאéתםõא להŁוõת ונíה מראיהם על נןõàהת עמõñת" "מגêה עלà ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֻ
עתà ,קצר זמן פניêמ והàריאäת העŁר õŁפעת חזäתם עם õנõדמיàְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
תõמעâ התעêף... מעטé אäה הראõŁנה, ïàעם אליו äאà Łְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהם
יŁנ על רחמנäת מרב õàקרà התäéץ õàול ïניו, את äטפŁ תõתחõְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹר

המעìים. בהäŁôה עליàְְֲִֵַַַָֻ

õנõàר"את õהרימà ,הרב Łל õŁנפ יñעמëמ קריאה רצהï עõלם!" לŁ ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
!ýל ôחרà הêסג עם איזה äראה, נא "הàט המים, éלïי ידיו ôŁְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֻי
דיé ,ýלמענ עצמם על לקàל מäכנים הם עäìיים äואיל סבל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאיזה
âבר מרõם! מיŁ עד ýממõלרä ýלâלגä הåה àעõלם ýëŁ את Łâְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלק
והחסידים ביםõæה אצל äêאפ ,ןõŁול אëה םäŁ אצל ôמצא לא éְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻזה
האêה, הäŁôבה עליà Łהם ריםäמá ריםäà Łני אצל עõד מהä àŁְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהם!
יהדäת! åאת מה àדäçק יõדעים ואינם מעõלם, äנŁ ולא äקרא אêŁְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹ
להתêïל äêאפ יõדעים Łאינם ילדäתם, ימי מאז ואם מאב ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָיתõמים

äבàא! àזה ýëŁ את מקŁâים והם "éהלכה! ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ

áיהìם Łל ãינâמ ְִִִִֵֶַָָֹלהðילם

סעיפיàעל Łל הàא החלק את להם תõרõלה רצה "תõñעמ הêמג" ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
היה üא ,לõדáה הâין יתà ידי על Łהäא הäŁôבה, âין àפסק üŁְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָההמ
עליà Łל סבלם למראה םâ תתŁ õàל מïיו. הגה להõציא õל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָקŁה

.Łáונר נפעם היה õêé וכל ְְְְְִִַָָָָָָֻהäŁôבה,

ואמר:רק äפתח ,õתäŁáהתר על רàáלהת õידà עלה רב מאמץ אחרי ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָ

מäíçרי"להוי üלõוה מצטëק äáŁפכם עת ãתõא éŁל ,לכם ידäע ְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
אõכל יìאינ מéם! ïחõת לא סõבל, אני áם הרי ,והחרטה ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהäŁôבה
אêא יŁן יìואינ נפŁי, את להחיõת éדי ורק üא אêא תהõŁ ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָואינìי
אים ëŁארע ,üé על äלקõנן לבõéת מפסיק אינìי לבד! ארעית Łְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹנה
הייתי âאתרא! מראé מכהן אני ãà ,עירà לקרõת יכõל היה זהé ראõְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָָונ

תõנõזיà הàהר üé éל עליכם להæיל ולא סבלכם על להקל צהõר ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹמאד
יłראל éŁל äמïני àצערכם מôôŁף אניŁ ניïמ âוקא üא !תõלïŁְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָוה
עז לכן ויעקב, יצחק אברהם àני ,"äאנחנ אחים ו"אנŁים ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹחברים,
חçב אני üלפיכ áיהìם! Łל ãינâמ תיכםõŁנפ את להðיל ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹחפצי
תõłלע עליכם תõäלצä ,יàלà המפעמים הרחמים רגŁי על ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָלהתàáר

הáדõל!" הâין יתà Łל יןâה àגזר ìŁאמר מה éל את äְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָלקçם

àעתŁé"ם החõלה יäíרי נכח Łáלהתר אסäר הכירäרג, פאõרêŁ ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
õאזמל את להחâיר "ועליו הרב, üיŁהמ החי", łààר üתõח אäהŁְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
הìגäעים, תõמõקëל להáיע דיé רחמים, ללא ,נימהï ויõתר יõתר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָֹֹעמק
üé ,ãעצמ העצם את לקטע אף ולפעמים העצם, עד ŁרŁלä ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹלקâח

אתõìלעä אתכם ליíר אêא הŁáמי, äáפכם על ולחמל סäלח לי סäר ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
את ילðלה äבלבד àיõתר, äמרים קŁים äכאבים ייםäìעà ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָאתכם

!"נצחים לנצח הáיהìם Łאà תõלðהêמ תיכםõמŁְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹנ

הäŁôבה üרâְֶֶַָ

Łעליכםä"בכן, הàאים עדיםðה הם מה לכם ואáידה אפõא äיבŁהק ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
הäŁôבה: üדרà ְְֲֶֶַַָלעõłת

àŁקראקא,"על Łדרëה ôàי äבכל הéנסת יôà àכל לעבר ניכםŁ ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
àקõל äלהכריז ימהàה על לעלõת ,ליםêïמת מלאים Łהם עהŁàְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

éדלהêן: ְְִַָָרם

äפŁõעים!"רõàתי! חõטאים äאנחנŁ àפניכם, äמתוâים דיעיםõמ äהננ ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַ
טרפה רłà יניכםà äהפצנ ניםŁ תõרłע üŁמà יłראל! ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָעõכרי
ועל עליכם אסõן äהמטנ àיõתר! חמäרõת àעברõת אתכם äלנŁְְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָוהכ
הëé יõדע מי !בחלבä àנבלõת אתכם äמנæïŁ ידי על ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָנŁמõתיכם
ימיהם, àדמי äנכרת ,זה àעוõן העõלם מן äעâנג ילדיכם õא ביכםõרñְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָמ
יםŁñמבä àרàים, üé על äמתוâים מõדים äאנ !תäריתé ביçחéְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָ
äלהתêïל ,לכם äללנõע מה éל על äלנ לסלח לפניכם ניםìמתחäְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
äלנ וימחל äבתנäŁô את לàיק הäא áŁם הרחמים אלקי אל äעדנàְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

...äתינõנõעו éל ֲֵַָעל

Łם"אל äארô "אêא ,הרב להם הõרה מהàימה", לרדת äמהרô ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
את Łולתל חטא על להõéת ,ןìלהתחä äלקõנן תõéלב äיכŁְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַֹותמ
רחמי עליכם äכמרçŁ עד הâמעõת, מעין את לסáר ולא łְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹערõתיכם
הםŁו רהäמá àמחילה לכם חליםõמ Łהם לכם äדיעõי והם ,הלñְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָה

חæאתכם. על לכם יסלח üרàית 'ה áŁם עליכם äלêïְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָית

את"עם äיבéŁô הéנסת, מàית יõצא Łהñהל לפני ,הêפôה סäçם ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
üיצטר הéנסת מàית צאçŁ מי וכל ,היציאה ïתח מפôן על ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָעצמכם

...פניכםà ולירק עליכם üְְְֲִִִֵֵֶֶֹֹלדר

הõçצאיםé"ל äקהל הארץ על Łטäחים äהיôŁ עתà Łעה, ãתõא ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
äéות ריםäïéה םõיà õמé וäâי äידáô עליכם, üוידר יעבר הéנסת ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַֹֹמàית

חטא"! על"à לàכם ְְְִֵֶַַעל

üé"יôà éל את לעבר äגמרôŁכä àעיר, הéנסת ôàי àכל äłעô ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
äצאô אחד, ôפêה יתà אף להחסיר מàלי ,Łדרëה äבôי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהéנסת
Łל קברõתיהם ועל יקיםâðה קברõת על חæôŁלה העלמין, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָלבית
מחילה äŁñבô áëàפõת. äתëŁ äêא לŁו ברéמ לא זה äפטרìŁ ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאêה
àעוõנõתיכם, äïנס ליäאŁ הìפטרים, Łäאר יםŁõדñה יקיםâðְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָמה
פניà àעדכם בõט äוימליצ àעדכם äלêïית Łהם רחמיהם את äררõתעäְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַ

הרחמים. àֲִַַַָעל

"áלäת""לאחר üלער äותלכ קראקא העיר את äעזבô זאת éל ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָֹֹ
ונד, נע תõלהי ôמיד àרגל, רק לנâד עליכם Łנים. ŁלŁ לŁ ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹלתקäפה
וחáים, מàתõת חäץ לעת, מëעת תרõי אחד àמקõם äבéתתע ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָאל
םŁá מחמת לא äבéתעô אל Łהäא. אויר מזג àכל àנדäדיכם äיכŁמôְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ

םõקëà סõערõת. תõחäר מחמת ולא לגŁ מחמת לא àרד, מחמת ְְֲֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹולא
,äלכô ,äיעáô Łאליו יהäדי בäי בכלä מחר. äנäלô אל הõçם äנäלô õàְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

éה יתà אל לé ההכרזה:ראŁית על äותחזר הàימה על äעלô נסת, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ

עłרõת"יהäדים! üŁמà !ראלłי Łõïעי äאנחנŁ לכם, ידäע להוי ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
תõעברà תõרבבä אלפים äלנŁוהכ טרפõת מאכילי äהיינ Łְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָנים
לחזר ורõצים זה לé על מתחרטים äאנ הôע àיõתר! ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹחמäרõת
äתינõמŁנ äבעד äעדנà äלêïהת מéם, àמטäתא אìא, àְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָתäŁבה!

äלכïרה!' לסליחה ìŁְְְִִִֶֶַָָָזéה

üŁמà"רק ,ריłà מאכל äŁם ïיכם אל יבõא àל הבäע ימõת éל ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
דיé éזית, ורק üא łàר, לטעם לכם מôר יהיה ביםõט וימים àŁàְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻתõת
למראõŁתיכם. אבן עם הארץ על רק äנŁיô ליŁן חõבה. ידי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלצאת
äלàקô üא .צניםàקé תחיםïה על äרåחô ôקäפה, ãתõא לé üŁמàְְְְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָ
דיé ורק àלבד, אחד םõלי äבצמצäם àדחק קäçם éדי רק ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹנדבõת
הëחר. םõי עבäר àידכם âבר םäŁ äאירŁô אל הŁìמה, את ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָלהחזיק

לקראקא"לאחר äחזרô Łנים, ŁלŁ üŁמà õזé àצäרה äתנהגôŁ ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
תõרõלה üיŁאמ אז, עד חçים לי ןôי הäא üäרà Łõדñה ואם àְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָרגל,
לא éבר םõלŁו חס אם הàאים! הäŁôבה צעדי לé ה' ירצה אם ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹלכם
םäוחת סגäר מכôב מיõמק אêממ אצל äמצאô àחçים, אז ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאהיה
àעתיד. בהäŁôה üדרà תכםäהתנהג üרâ על תõראõהה éל את çŁְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָכיל

הŁìמה üäéְִַָָז

רŁיפיםôה Łני äיצא "תõñעמ "מגêה עלà לŁ הâין יתà מאäלם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻֻ
תâקï את למêאõת העיר לŁ הéנסת ôàי לעבר הäŁôבה עליàְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻ
Łל וäâים לŁמע äסמר ראŁם וłערõת äנדהמ העיר Łõôבי ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהרב.
לא אזניהם. למŁמע äהאמינ לא àתחêה ,יריםŁהע הðñבים Łְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹני
ãêé העיר אכן éי הëדהימה הידיעה את לעéל להם היה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻקל
ניŁ לŁ וäâים לםäא àנים. תõàר üŁמ אסäרõת àמאכלõת ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻהגעלה
הרב. Łל õסקï את אר לב הõñרע בכיםä לàם Łברõן ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהðñבים,
את לנôץ רהäהחמ õדתäפקä הרב Łל õהכרזת Łïר להם דעõנ הôְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָע
להŁאיר ליàמ לרסיסים צםïלנä העיר Łõôבי Łל הłàר éלי לéְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

äפליט. łריד ִִֵֶָָמהם

הëדרŁהעיר יôבä הéנסõçת ôàי את äאêמ רàים וגעŁה. רעŁה ãêé ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֻ
גגהŁà äלŁכìŁ עוõנם על לכïר ,'ה ïני נכח ëéים םàל את äפכŁְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹו

חמäרõת. éה àֲֲֵַֹעברõת

הראוירהåלה עליהם äלàק והם העיר Łõôבי àכל רחŁה בהäŁô Łל ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָ
äלהתיחס עינים Łàבע לבâק ,יהםï אל הàא àכל תäזהיר àְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹמŁנה
עליà ניŁ םá üלכ äסיפõה .תäרŁלכ üçה לכל מרàה àְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֻרצינäת
יםäâוä נסתéה àבôי סיבäבם ידי על הñהל את äררõעŁ ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהäŁôבה,

עõבר. לכל üמדרé הïתח, מפôן על עצמם àהéŁיבם ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָהõìרא,

קראקא,לאחר לעיר הõìגע àכל הרב ïקâת את äמçק הðñבים Łני ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻ
כניõמ מחילהä סליחה äŁñבä העלמין àית על äחæôŁהŁ ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָואחר
דיé ,דיהםäנד üלדר הäŁôבה àעלי הôפים Łני äיצא ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻהעפר,
עבäר רהïכé ה"áלäת" תõסבלà עצמם את לסáף מçד ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָלהתחיל
צאתם לפני וילדיהם מŁìיהם להïרד äהלכ לא äêאפ הם ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹחטאיהם.

äמא אôם לקחת ליàמ ,בלíה ורàת הéהאר לכסäתםלדרéם ïרט מה ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ
דרכיà רגליהם את לכôת äêוהח מõלדôם, עיר את מçד äעזב ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלעõרם,

נõדעõת. לא ֵָָֹנכר

יáיעäהם מתי Łàבילם בäŁח היה לא ,ןääé äללא מæרה ללא äהלכ ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָֹֹֹ
,õיבæ מהä םõקëל ראיםõק üאי לדעת äחקר ולא אחר, õא זה ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹלמקõם
ביליםà לטלæלה äיפâהע הם ,üלהפ éפר, õא יäב ,üרé זה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהאם
חתô àיערõת õא ביםäעז łàדõת להתõáרר ,בäי מëקõמõת ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָהרחõקים
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כל התפילות מתקבלות רק על ידי לימוד זוהר הקדוש, הזוהר הקדוש היא טבעת מלך מלכי המלכים, ומי שילמד ינצל.

המשך בעלון הבא

äלהŁקיט ïרא äבגäâלי àר àצמחי רעבõנם את לàŁר המים, ïéְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹת
ודם. רłà למôנת äיצטרכ êŁא äבלבד ,מעין àמי צמאõנם ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹאת

יכלàäהרחיקם õâממים, ויערõת łדõת ניï על לבד äבצעדם העיר מן ְְְְְְְֳִִִִִֵַַַָָָָָָָ
אדמה עלŁ éל לõיכ הôעëŁ הâהעב מפריע. באיןä Łàקט ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻלהרהר
éר תõלהי להõיכ אבן וכל êàילה בéŁמ םõמקé להם ŁëŁְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָל
éל äהי סיליםé äאיל להביןä לראõת עיניהם את ïקחה ,תיהםõŁְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָלמרא
,õזé àמâה צעàה לתאות äבהתמéרäתם רŁהע אחרי רדפםà ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹימיהם
הæבע, àחיק הìדידה õôàŁרה. החמäרõת העברõת את לעבר éדי ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹעד
וäŁב בäŁ àהם עõררה אפסçים, מעטé äהי êŁהם הäçñם צרכי רŁאéְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
מאŁר ,נקי מצäïן עם צנע חçי תõלחי לאדם õל בõט הëé ההéרה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאת
לחטא ,עיםŁנפ למעłים להíחף üé ידי ועל מõתרõת לחçי אףŁְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֹל

האחרים. את äְֲֲִִֵֶַָלהחטיא

àאהבה,Łàאפם יäíרים עצמם על לàלק הìחŁäה מהחלטתם עידäד ְְְְְְֲֳִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָ
הם רגליהם. יõבילäם לאן לדעת מàלי ,üרâ לא üדרà הנים äְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹצעד
תõצäנע והעינים מäרדים יםŁהרא חäŁקõת, łàפתים àדממה, äסעïְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָָ

àמחŁבõתיו. Łקäע אחד וכל ñàְְְְְֶַַַַַָָָָרקע,

האויר?מה מזג çהיה מה הערב? Łעת קרõבה האם éעת? העה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
לא äêהא האלõת éל ?םŁá יבõא האם ?פהäס מתקרבת ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהאם
אõà עם רגליהם ôדרכנה ãà קרקע, íïת àכל .ללé אõתם äְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹענינ
תםõא יתïס וכאŁר הêילה. למנäחת לéŁב äארי Łם ,Łמְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹה
למצא דיé מחסה äłïיח אז רק הäíפה, הםà ôפáע õא ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהŁáם

והרטיבäת. מהñר ְְִֵֵַָָֹמגן

יצאäמïעם אêה üא ôŁים, õא מêה àיניהם מחליפים äהי לפעם ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
מזרח éרחõק רחõק רגילים, àלôי והכנעה בענוהä àנחת ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָָָָָָמïיהם
לפני Łרק éמõהם, áדõלים חריםõס Łני לŁ äàâרם üרâמ ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָמëערב
על äלàק הםŁ בהäŁתà החזרה ענק. עסקõת äנהל רïמס Łְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָבäעõת
אêŁ יצäרים למיני אחת àבת אõתם הפכה ונפŁם, םàל כלà ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹעצמם

רגילים. Łõאנ לחçי תäכçŁ להם איןŁ הâין, ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמעלמא

ארéה áֲָָֻלäת

אתáŁéברה מæילים äהי הליכה, מרב äקï ורגליהם עיפäתם, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
הני, יד על אחד ,היŁלé äŁàחה חיחהðה האדמה על ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָעצמם
äהתענינ לא הם êàילה רריםõמתע äהיŁé יŁרים. Łàנת ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָֹוõŁקעים
מ"éŁëבם" קמים äהי החר האירŁé äמçד העה. מה ְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָלדעת

àדרéם. יכיםŁממäְְְִִַַָ

רŁאéביבהíה את àעיניהם סõרקים äהי ,להם להציק התחיל הרעב ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
äנôçŁ Łñלב éדי õלעבר äוצעד ,äהŁלé מבנה על נפל àëŁטם ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָעד

Łנפ את םçלק להםהיה מהàאר מים וספל יבŁה לחם íïת .ם ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
אêŁ מי לéמ ôבŁיל õא חלב לàלק äסרב הם Łàבילם. ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹמסïיק
הםà מפציר היה אõרחים, מכניס ,בŁõמ ŁאיŁ קרה ואם ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָיהיה.
הערב תâלסע õא צהרים חתäלאר õלחנŁ אל להצטרף ְְְְְֲֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻֻמאד
פניוà מצהירים äהי ,חàטëà נהה ספסל על õאצל ללäן äְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָלהאר

ויגõן: אבé רוäי לõקàְְְְֵָ

היינä"יהäדי Łנים עłרõת !ראלłי כריõע äאנחנŁ ,ýל ידäע להוי יקר! ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
תõעברà אõתם äלנŁוהכ Łäלמים יראים ליהäדים טרפõת ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַָמאכילים

àצל רגל âריסת äלנ äנôôŁ äêאפ ראäיים äאנ אין àיõתר! ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָחמäרõת
äלנ אין àמäłרה הëים ואת היבŁה הêחם ïרäסת את םá ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָקõרתכם!

àרעב!" נגוע אחרת éי àררה, äלנ אין üא !לàלק ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָזכäת

דõבעäעל סõבבים äהי ,ןõהëôמ ïעäר àפה נŁאר בêה בõט המארח ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
הëקõם. את ועõזבים ְְֲִֵֶַָָעקבם

אõואם לעיר äנקלע הæëרה, חסרת êŁהם דיםäדìה üדרàŁ ארע ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
עד םŁ äמחéים הñהêה Łל הéנסת לבית מçד õïנים äהי ,ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָעירה
על ליםõע äהי ואז .מעריבä מנחה לתפêת התאíף הëתêïלים ñŁְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָהל

ההכרזה: על וחõזרים Łקט, היהçŁ מבŁñים ,ימהàְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָה

עłרõת"יהäדים! üŁמàŁ יłראל עיŁõï ניŁ לפניכם עõמדים éאן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ
מתחרטים äאנ !תõרäאס תõמאכלà äרבבõת אלפים äילŁהכ Łְְְְְֲֲֲִִִִִִַָָָָָָנים
על לכïר éדי בהäŁתà לחזר äמבŁñים äללנõע מה לé על הôְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹע
!äעלינ רחמים äŁñà רחמנים, ניà רחמנים דיםäיה אìא !äתינõנõְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָעו
ןõרצà לàתקô äבתנäŁôŁ העõלמים רõàן לפני ôחנäניכם äילïְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָה

ôחõçôת!"... Łàאõל לעד נאבד êŁא äתינõמŁנ את äְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹלתñן

אתאת מטיחים הםŁé ôמרäרים, בכיà מסçמים äהי âבריהם ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָ
ןôפëה על עצמם את מטילים äהי הôפêה מרá ועם àלàם. ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָאגרõפיהם

לבבõת: קõרע לõקà יחד ניםìמתחä היציאה, ïתח êŁְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָיד

àרגליכם"אìא äותדרכ טõבה äלנ äותגמל חסד äנëע äłע יקרים, אחים ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
"...!äעינŁפä äחטאינ את למרק éדי ,äפינäפרצà äותירק äפינäá ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָעל

àכïüה תõלרא äונט âבריהם תäכנà ספק äילæהŁ éאêה äנמצא וŁם ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹ
הäàðר לאהדת לזõéת הäא חפצם éŁל נõכלים, לŁ מבçמת הðגה ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻמין
תäנŁעקà äסרב Łהם הâהעב üא .תõנäהג יד תõנôëמ להנõת éְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻדי
אצל לàלק מסéימים äהי נדירõת לעôים ורק ,סףé נדבת äŁם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָלקàל
àחצר עמידהà õתõא äואכל מאתמõל, ŁìŁאר חלבי ילŁבô äהŁְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמי
אõרחים", ל"הכנסת äהלכ üé אחר äמçד הâירה, פתחà õא יתàְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָָָה
äהי éי (אם תיהםõŁלמרא אבן עם הארץ על ליŁן äכבŁ Łם םõְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹמק
םêé את כנעהŁ ענçים), ארח עõברי Łàביל łäמיכõת תõæמ Łְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָֹֻם
àאמת, àתäŁבה חõזרים עם אêא מרמה, אנŁי עם עסק להם איןŁְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ
למחילה לזõéת מנת על äלעäìיים לסבל עצמם את ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָהëפקירים
להם אחל אחד וכל עליהם מרחמים הàרõçת äהי ואז äְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָלכïרה,
ןàקרé" àרצõן לàותתק הéבõד íéא עד ותáיע ôעלה äŁôŁְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָבתם

"...לילé וכקטרת ְְִִֶָָֹעõלה

רקעליà Łל להזמנתם לב àחפץ נענים äהי קרàà äבàŁת àŁת àליל ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
תàŁà הàת. לסעâת רחיהםõא ולהיõת אליהם להתלõäת יםôàְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻ
äהי תאéמל àŁת לקראת éי אנŁõית, רהäצ יõתר õא ïחõת äלàְְְְֱִִִִֵַַַָָָָָק
ואת הïנים את ורõחצים ונעליהם àגדיהם מעל האבק את ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמנערים
Łל õâח על הלחן, àקצה יŁõבים äהי הíעâה Łעת éל .דיםçְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֻֻֻה
äהמ טõעמים רק äהי לפניהם מáיŁים äהיŁ הëאכלים äמéל íéְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָא,
äŁñà הם àŁת. לכבõד àלבד חõבה ידי לצאת éדי הëזלג קצה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָעל
לאכל àגמרם רעבõנם. את להŁקיט מים וספל לחם ïרäסת רק רñעàְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
חהäמנ לתת éדי אõרחים" ל"הכנסת חõזרים äהי הëזõן àרéת üלברäְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָ
נדידתםà הבäע לé Łל üרâה מæלטäלי העיפõת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלעצמõתיהם

הçעד. חסרת ְְַַַַַַַַַהמיáעת


