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חלק ה

 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

àרäחם ְִֵָָאיתנים
,üéעצמם על להקל לנõíת ליàמä äìŁיים, éל ללא זה, יםçח סדר לפי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

תõעäבŁ ימים, עליהם äעבר והעäìיים, הíבל סאת את àְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמאäמה
לא אצלם üא ,הìôŁה האויר מזג ,äפêהתח הנה ôקäפות ְְְְְֲֳִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹוחדŁים.
ñàר יןà Łäחéה לגäפם éסäת äŁëŁ הëלŁäàים אõתם .יäìŁ לé ְְְְִִִֵַַַַָָָָָֹחל

àŁàת. äבין חלà יןà ,ילהêà ביןä õçàם àין àחם, äְְְֵֵֵֵֵַַַַַָָֹֹבין

לéקיםëמצ ,דיםäמר ענçים Łני לפניו ראה הםà לéôהסŁ מי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻ
Łל חäהר äנמיכäת ההכנעה נŁקפת äמעיניהם Łחäח, àáם äְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻמקëטים,
תäביעł ãתõלא זכר לé נמחק ïניהם מעל ,ימימה מיםçמ יד Łõïְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָטי
õâרõת, ריõâמ éקàצנים äנרא הם .עברà והרוחה העŁר חçי לŁ ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹרצõן
היה לא יé ,רמילô םäŁ éתפם על äאłנ לא Łהם היחידי, àְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹהבâל

.õכõלת להכניס âבר äŁם ְְְִֶַָָָלהם

üהמפרכים,א üרâה וטלטäלי הרעב והñר, הŁñה הíבל אף על ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
ריםäíי לקàל להחלטתם נאמנים חת, ללא חםäרà איתנים äארŁְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹנ
הçגע, לגäפם חהäמנ קצת לתת הזëâנäת םäŁ äלðנ לא הם àְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹאהבה.
ôענäג. Łל לגימה õא טעימה נגיסה לעצמם תõŁלהר õא ,חל םõיàְְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹ
מñרטõב ויõתר Łâנה ארäחה להם מðיעים äהי קרõבõת יםôְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֻלע
Łל חõיחìה ריחõת לנחיריהם äעל עםï ולא עצמõת. םëמח ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹמŁקה
ליד äעמדŁ àעת łרף, הçין תõçסõוכ הłàר צלי לŁו גיםâה יליŁבôְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
יŁנה, לחם לחתיכת àבŁñה מŁäטת הéחŁäה çŁéדם מטàח, âְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָלת
איתנים äהי הם מלõŁם. õא מאתמõל חלבי אכל Łל אריתŁ õְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹא
על לפניהם התוהŁ éפי הäŁôבה üרâמ נימה אõמלé äזז ולא íéְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻלע
,לõדáה הâין àית לŁ יןâה לפסק àהתאם עמõñת" "מגêה עלà ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֻידי

חטאיהם. על לכïר àידם יעלה õז üדרà ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָרק

הáלäת ôם ִַָֹעם
üé.תõמימô Łנים ŁלŁ בהäŁôהעליà פיםôה Łני על äעבר ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֹֻ

פעיõŁ הðñבים Łני Łל הáברõçת תõçמâה יתאר. àל סבל Łנõת ŁלŁְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻ
תõאéמדä äרצäצõת Łבäרõת ורזõת, מצëקõת עôה äהי äבריאäת ְְְְְְִֶֶַַָָָָָֻֻהëרץ
הנאה äêאפ הåה מעõלם äנהנ לא äלêה הנים ŁלŁ üŁמà עפר. ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹעד
לגרם לäעלŁ âבר לéמ תŁק מטחויé äרחà הם ,üלהפ àŁקõêת. ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹקêה
äהי וההנאה הfiמחה נíיõן. לידי לבõא êŁא éדי ,äהŁלé גäענô ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹלהם
על üäçהח עלה לא עםï ואף מëערב, מזרח éרחõק מהם קיםõְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹרח
ונדים, נעים äהי ôמיד מחר. äנŁי לא םõçה äנŁי Łם àמקõם ïְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָָָֹניהם.

Łהäéלל תõëהח Łמה קרני ôחת יחפים äצעד ñàיץ .גהäהפ éל א ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ
äנíונתח äנתק רגליהם תõעקב .Łäחéה רםłà על äולהט םŁרא ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹעל
הגן åŁה ןõיתר לפחõת üכà היה עõר. לŁ סליõת õמé üé ידי ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻעל

תõçלäלŁבä àבץ äבבססם אבנים וחâי צרõרõת על àדרéם ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֻעליהם
תõפäס ולא תõעצמ מקïיאי קר êáי לא ,עדםà äעצר לא àחרף .ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹֹֹֹמים
ניï על ,üרâ לא üדרà דיהםäנדà üיŁהמêמ àיõתר, éבדõת Łְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַֹלג
מות נתéלס äצפäיים יםŁñה הæבע לפגעי חäłפים ïתäחים, łְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָדõת

äמñר. לגִִֶֶֹמ

áבãõ,לא חם àמחלה, נתקף ,זה õא זה מהם, Łאחד ארע ïעם ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ
םŁנפ ôתעב אכל לé éחõת, אפיסת ,יםëאי Łרא אבé ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹֻצמרמרת,
חםäור ,כאבä יäíרים ידי על Łהתחíן äáפם, üא מות, עריŁ עד äיעáçְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָו
ליäוא הëחלõת, לé על םá להתàáר להם äעçס ,חת לבלי ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָהעäłיה
äכלäçŁ להם, עמדהŁ עמõñת" "מגêה עלà לŁ õתäזכ זאת ְְְְְֲֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻהיתה
את לתñן דיé הäŁôבה, Łנõת ŁלŁ לŁ ריםäíçה מבחן את ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹלעבר

הàא. לעõלם תיהםõŁְֵֶַַָָָנפ

àעõרàרם, עמק עמק תיהםõתõא את עהåוה האבק äנתנ àינתים ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹ
לא ïעם אף ,ניםה ŁלŁ לé üŁמà יé ïניהם. בקמטיä łàְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹרם
äדלá łערõתיהם צïרניהם. את äłע ולא äרïôהס לא éהגן, äְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹהתרחצ
עיפים ôמיד äהי זאת לכל נõסף .קדרה ליäŁé äפרצäפיהם ïְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹרע
àכח אêא עצמם, àכחõת לא ,תõלŁõéה רגליהם את äסחב äְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹסחäטים,
את לבðע הëאמץ מן תõïלהר לא הìחŁäה, וההחלטה העז ְְְְְְֲִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹהרצõן

מŁïעיהם. אõתם לטהר éדי עליהם Łהæלה הäŁôבה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻמłימת

רקäהתחיל ,בהäŁôה Łנõת ŁלŁ Łל ניםõהאחר יםŁהחד התקרבà ְְְְְְֲֳִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
םŁ מה הôלאõת, ורàת הארéה נדידתם üדרà äנקלע לאן ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻלהתענין
מõלדôם, עיר קראקא ועד äìëמ הëרחק מה נמצאים, הם õà ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהëקõם
מתי äידע זה לפי .רגלà לŁם להáיע éדי לקחת üצרי זמן ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָוכëה
תäמהיר õבאיזä לקראקא, חזרה âרéם את תõłלע להתחיל ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָעליהם

הנים. ŁלŁ àתם לŁם להáיע éדי ללכת ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹעליהם

עידäדéכל תרõוי יõתר äאפŁ מłימתם, םäçלס הõëעד התקרבŁ ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ
על עליהם äגזרìŁ ,בהäŁôה ôנאי אחרי äאêמ Łהם הâמהעב ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻוחäåק
éחäט äêאפ לגרע ליàמ äבדיקנäת, Łàלמäת הáדõל, הâין àית ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָֹידי
יםôלע ,üלהפ Łàבילם. ìŁקàעה והעäìיים הíבל נתëמ ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהfiערה
מחמת סäáפיהם את ירםàהגà עצמם על äהחמיר עõד ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָקרõבõת

...בתםõח ידי יõצאים אינם ëŁא ŁŁְְֲִֵֵֶַָָָָָהח

üéדיםäדìה נתŁ סäçם עם äבדäçק חזרה םéדרà ,מיםçה äוחלפ äנקפ ְְְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָָ
לקראקא. äיעáה ְְִִִִִַָָהליŁית

לקראקא ְְִִָָחõזרים
זועתיôŁי רŁם äłעŁ סחבõת, ייäבלà מלõŁàת מõìŁת, àרõçת ְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹֻֻ

äצאçŁ מתים Łני Łל éדמõçת ,יןâה מעלמא êŁא רפאים éְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֻרäחõת
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äŁב äלàק Łלדיהם ורק מåמן, נמק łàŁרם לאחר ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמñבריהם,
õיתà לעבר רŁי üרâ להם äסêפä לקראקא äנכנס ôנäעה, Łéְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹר

העיר. רב לŁִֶַָ

éאנŁים אõתם, זהה לא אחד אף àתדהמה, אחריהם äיטàהי ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
חזרםà עôה äêוא Łנõתיהם, àמיטב נאים בריםá äהי àְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָצאתם
טיםäסמרט וקרעי ïרע, מגâלי éלים, Łברי éזקנים, äנרא ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֻמáלäתם,

הרזõן. ליäאכ äáפם את ְֲִֵֶָָָעõטפים

אפàäêעל הíיח לא הנים ŁלŁ éל üŁמà אŁר ,"תõñעמ "מגêה ְְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֻ
õŁיáהרà àעליהäŁôבה, הðñבים נימ õôעâ את אחד ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָיõם
נהה יõם יõם, õתõאà חéה ועäìייהם, תיהםõסבל כלà õפôôŁבהäְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
מאז àחזרה. אםõלב âרäכה àצçïה לנדäדיהם, לצאתם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָהליŁי
עינים àכליõן החäצה צõפה החõêן, ליד עמד הëקâמõת הàקר Łְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֻעõת

רàה. äְִִַָבמתיחäת

äטהõרים ְִִַזéים

õתõבראäידע הíלידה, äמעõררõת הäëזרõת תõçמâה ôŁי את מרחõק ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֻ
בליä הנה àחלäק החäצה אץ הäא .בהäŁôה עליà הם Łאêה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָמçד
ידיו את õłבפרä ימים, על נער היה äêאé לקראתם ורץ ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָָָֻמגàעת,

מהתרäŁáת: טטõר לõקà הכריז ְְְְְִִִִֵֵַָָלרוחה

äטהõריםà""!רäכים זéים äŁôבה עליà äקדŁõים! יקיםâצ הàאים, ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָ

àהריחõהäא תäחמימà ידיהם את לחץ חדוה, רבà םõלŁ להם ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹנתן
עêאי: רäחני גäתענà ריחם ְֲִִִֵֶַָָָאת

הרי""!עדן ןá Łל ריח סביבכם מפיצים אôם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַ

סביבםהäא äמכרéר מפåז Łéהäא éבõד, àרב õלבית אõתם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹהכניס
תõרסאéה את לכבõדם מביא ,õעצמà אõתם ŁëŁמ רàה, àְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻחàה
ארםäצ על נõפל הäא üé דיé üõות ,בתŁל מהם Łñמבä àיõתר ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהìאõת

äבהערצה. אהבהà אליו אõתם ולõחץ אõתם äְְְְֲֲֵֵֵַַַָָָָָָמחàק

אôם"אŁריכם "הרי ,õàל רחŁי את הרב מàיע חלקכם!" ריŁוא ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָ
אàה לםõעà äינחל לא יקיםâðה áדõלי äêאפ !ריםäמá äŁôבה עליàְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָֹ
יקיםâצ אין עõמדים äŁôבה àŁעלי àמקõם éמõכם! הêגדä éְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻבõד

לעמד!" ליםõיכ áְְֲִִַֹמäרים

עלהäא האלה טיàמ את õתõבראä ,בäט לéמ äàéד לפניהם ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהביא
דבריà אõתם הרáיע מàŁח, מזõן לאכל להם מôר éבר אם ïְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻֻניהם,

ונחמה: ְִֶָָעידäד

,äאכל"לא והלאה םõçמה לכם! מôר ברé הéל הôמע !äאכל ,ניà ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻ
תיכםõŁנפ את יõתר äìעô ולא àעõלם ונדים נעים להיõת äסיפõôְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
àרם, !תיכםõŁנ עם יחד קראקאà לגäר להאר äכלäô !תäלáה àְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָיäíרי
ïéים! מעבõדת àיŁר רנסïלהת אêא àמסחר, לעסק לכם אסäר ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹיהיה
וכõâמה, לילה õŁמרי מים, אביõŁ עצים, חõטבי ,ליםàס להיõת äכלäôְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָ
לכם! ôחסר לא Łעבõדה לכם להבטיח יכõל ואני !לכם ןëâזç ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמה
להרויח äכלäôŁ üלכ äדאגçŁ העיר, ביŁõô ,יםôàה מàעלי Łñְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאב
את לכם יזéיר ולא łפתיו לâ על יעלה לא אחד וŁאף ,לחמכם ְְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹאת
äטפŁנ הם עõד! קçמים אינם חטאיכם éי àעבר! כםêŁ החטא ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמעłי
äקדïי ולא äכרåי לא המעõìת! עצמõתיכם במחä äבזעה àדם äְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֹֻונמחק

"!לםõלע לב על äיעל ְְֲֵַַָֹולא

הðñבים,יהäדי Łני Łל המארע את äכחŁ éמעט ברé קראקא ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
יתà ואŁר ,תõàר ניםŁ üŁמà טרפה àמאכלי העיר את äילŁהכŁְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ונדים נעים ולהיõת רכŁäם לé את להŁמיד עליהם áזר הáדõל ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהâין

הõçם. מíדר ירד והענין Łנים ŁלŁ ברé äעבר מאז àְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָֹעõלם.

ופŁע חטא מéל ְְִִִֵֶַָָנקçים

üאיôבä Łדרëה ôàי כלà הâין יתà לŁ Łëה הכריז לפתע ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
הàאה: ההõדעה את מתאâ הרב àפקâת ְְְִִֶַַַַַָָָָָָָָֻהôפêה,

àעלי"מכריזים ביםðñה ניŁ àעיר, יםôàה עליà לכל זהà äמõדיעים ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
את Łàלמäת äמçוק áלäת Łנõת ŁלŁ לאחר לקראקא äחזר ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹהäŁôבה
יקיםâצ הם הרי והלאה מהõçם עליהם! Łהæל בהäŁôה יןâ áְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻזר
על חõבה אפõא ילæמ Łליט"א הרב !עŁופ חטא לéמ äנקçים áְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָמäרים
äכלäçŁ éדי ,דהõעב להfiיג להם ולעזר הםà üלתמ היכלת עליà לéְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ
מנת על האפŁר éל את לעõłת Łי נŁיהם. ואת עצמם את ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָלפרנס
Łליחõçת, חבילõת, העברת עצים, חטיבת :בילםŁà עäíקים ְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵַַַָָֹֻלמצא

"!ןäהג łכר להם םêŁלä תõילêà Łְְִֵֵֶַַָָָָָמירה

וכל"תõנõעו להם להזéיר לא חמäרה àאזהרה àזה מזהר ואחד אחד ְְְְְְְֲֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֻ
להתיחס Łי ,הàרâא Łהיא! צäרה àכל דםõכבà לפáע ולא ניםõŁְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹרא
בילםŁà łïלחä האפŁר כלé עליהם להקל האהדה, אõמלà ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאליהם
תõנŁ ŁלŁ üŁמà תיהםõŁנפ את äìעŁ לאחר נõחõת, תõדõעב ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹרק
ôחסר êŁא üלכ לדאג ביםçח םêé àיõתר! יםŁק פיםäáסà áְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֻלäתם
עצמם, בהäŁôה àעלי ניŁ הם, אõתם! äחïיק אêŁו רנסהï ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹלהם
äממõיתק ולא äיגיב לא הרי éâא, עד äמïŁלים נכנעים תõלהי äמדêŁְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָֹֹֻ
םà äעáיפ êŁא זהירäת àמŁנה יהםïלé לנהג Łי לכן וקäïח, עול ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹנגד

õêñàŁת!" קêה ïגיעה äêְֲִִֶַַַָָאפ

עלà,הêהñה מïñת קטן éסף סכäם להם הלוה עמõñת" הêמג" ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻ
לא üא מאד, וזõלים äŁïטים מלŁäàים לקנõת דיé Łàבילם Łְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָֹֹהסïיק
הם .יהםŁנ äבŁביל בילםŁà תõנŁי âירõת לéłר כדיä ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶָָֹקרäעים,
äצליחçŁ קטìים, àתŁלäמים ההלואה éסïי את להחזיר äבçְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָהתח
נתôëמ äיהנ êŁא äבלבד ,דתםõעב מłכר ïרäטõת ïרäטõת üְְְְְֱֲֲִִִֶֶַַַַַָָֹֹלחס

ïéיהם. מעמל àחלקם לïçŁ מהéסף אêא ,ודם רłàְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

éאŁריהäדי .לäגâה םàר ïקâת את לקçם רàה נכõנäת äכיחõה קראקא ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ
äàק äפיעõה לŁעבר àיõתר דיםàהמכ יריםŁהע הäŁôבה עליà Łְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻני
למתניהם, מíביב ליםàס לŁ חבליםà ריםäחג וגíים, תיםäחï àְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָבגדים
תõטäרï הëé להרויח éדי לפנõת לאן מíביב, àעיניהם לתäר äְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָוהתחיל
Łàפע àיניהם äהתחרŁ רàים, קõפצים מçד äנמצא לאכל, לחם ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹעבäר

Łàבילם: עבõדה תõעðה Łְֲִִֶַָָָל

äאõà""!דהõעב Łàבילכם לי Łי ְְֲִִִִִֵֶָאôי!

יõתר!""לא! קêה דהõעב לכם היהô אצלי אôי! äאõבôŁ בõט יõתר ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

äלכ""!ãõבá יõתר יõמי łכר äלàקô אצלי !אחרי ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָ

ותäכלä"ואצלי Łמירה, ôפקידי רק äאêמô éלל! לעבד äצטרכô לא ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹֹ
היגעõת! תיכםõלעצמ חõמנ ְְְֵֵֵֶַַַָָלתת

נדיביעליà Łäני לכאן, וזה לכאן זה äŁàליהם אõתם äכŁמ Łëמ בêה ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
äהי äêאé ïה, לפצõת ליàמ éחפצם àהם תõłלע להם äנתנ ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָהäŁôבה
יעיםðמ דהõעב õאיז לדעת äהתענינ לא הם .ללé ןõרצ éח ללא ריםäְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָֹֹֹיצ
םõלמק הáיעם עם מçד ,ãרתäמô להם äנôç מה äאלŁ ולא ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָָֹלהם
אחרים מה הëרץ, àמלõא לעבד Łהõçת ללא äהתחיל ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹהעבõדה,
דõוע עõד äŁודר ,עתיםŁ עהŁà הם äמרá הõçם, לé üŁמà äłעŁְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָ
אêŁ םäלŁô וחלילה חס äלàיק êŁא àטäחים להיõת äבלבד ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֹֹעבõדה,

ויעילה. חרäצה àעבõדה מלא יäíé õל ְֲִִִִֵֶַָָָָָיהיה

וללמדרàים הìדירה, õôàפעה לחזõת éדי עבõדתם למקõם àאים äהי ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָָֹ
עõר מהם ŁìŁאר êŁמרõת ,בהäŁôה עליà מני הéłל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָמäסר
לעבד עצמם את äלדרàן נםõרצ חé את להפעיל äידע àלבד, ְְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹועצמõת
את äכרåŁ הêא הפäגה. ללא Łעõת על Łעõת נעäרים äבמרץ להטàְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
éאŁר Łנים, ŁלŁ מêפני הםêŁ העŁר מôקäפת ïניהם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמראה

תõñעמ Łáלהתר êŁא äיכל לא ,תםäŁי לéמ äפעŁ ןõוהא ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹֻהàריאäת
Łàמי קלף õמé הצהיב Łעõרם הàíלים, ניŁ על עôה àְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻהסéôלם
מרב âמעה הõריד אחד ולא ,צהäהח äלטà החõâת לחייהם ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹועצמõת

àצערם. והôôŁפäת ְְְְְֲִַַַָָרחמנäת

סõרגיéדי יןàמ הםà מציצים האנŁים äהי àמבäכה, אõתם להביא לא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָֹ
קיםêôמס äוהי Łם, äעבד הäŁôבה עליàŁ לëבנה ביבíëŁ ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהáדר

àהם. ëŁסéôלים מרáיŁים Łהם äהבחינŁé ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָמהר

נזקקלאט Łהäàðר לאנŁים äהפכ àעיר, בäŁ äהתאקלמ לאט ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָ
ריםäמג להם äמצא הם .תäבנאמנä àיŁר לחמם את äוהרויח ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹלŁרäתם
להם äירéיז ליäאŁ ,דיםäיה עם Łàכנäת לגäר äŁçàהת יé לעיר, ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָמחäץ
äלנכדיהם. לילדיהם תäנעימ אי לגרם äרצ לא áם הם .ניםõŁרא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹעוõנõת

אבõתיהם? ןõעו עבäר äלàיס ְְֲֲֲִֵֶַַמäâע

Łהמפר ְְַַָָֹהéתב

àעלערב אל הäŁôבה àעלי Łני äאà ,üמפר עמל לŁ יõם אחר אחד, ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
àהäíס äעמד הם עמñה. âאגה יעיםàמ ניהםïŁé עמõñת", הêמג"ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻ

להéנס. אõתם ויזמין עיניו את יfiא Łהâðיק äéוח הâלת ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָליד

Łéהבחיןà"רäכים "תõñעמ "מגêה àעל קרא "!היקרים àני הàאים, ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֻ
לכם חסר האם הàíה? מה מאד... מדאגים לי נראים "אôם àְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻהם,
לי נא äרïס ?עול לכם רםá õא אתכם העליב äהŁמי האם ?äהְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָמ

."לכם לעזר éדי יôיכלà מה éל הłְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹואע

äינàר"חדï מלאי äאנ" ôמרäרים, בכיà éאחד Łניהם äגע הâðיק!" ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
ולא ,לכיםõוה מתקרבים הåקנה ימי äבא! ŁמŁהממ הõìרא יןâה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹמõçם
פניà äתנõא ויביא העינים, אלף עלà הëות üמלא יõפיע õà םõçה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָרחõק
äינłמע éל על וחõàŁן âין למסר äעלינ יהיה םŁו מעלה, Łל âין àְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹית
äלנàוק Łנים ŁלŁ üŁמà äעצמנ את äפנáס אמנם הåה! לםõעàְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
?üכà יâŁ äלנ יערב מי üא הáלäת, לŁ והעäìיים הíבל את àְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאהבה

זה אם יõדע ðàŁענäמי החמäרים הŁïעים על לכïר דיé מסïיק ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ
מהà ריםéנז äאנŁé äתנõא õôקפת צמרמרת ?ניםŁ עłרõת üŁמàְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
äŁב לצאת ןõהרצ äנà äמתעõרר ,אàה àעõלם לרŁעים, ,להם ðŁְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָפäי
תõלהי äבלבד áדõלים, יõתר àעäìיים äעצמנ את לסáף üיŁלהמä ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָלגלäת

"!äעינŁפä äחטאינ àרב äגמנï מה לתñן כלäìŁ חיםäטàְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

äל"הרגעâôŁה âאגה!" àהרהäרי לàכם את äכרסמô ואל àני, נא, ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
הôע éבר Łאôם âàבר ספק לé "אין àכים, את להŁקיט ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהרב
הé הàא לםõלע להáיע "לזõéת" לעצמי מאחל אני áמäרים! יקיםâְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַָָָֹצ
יםçנק ועłרים, מאה לאחר לŁם äיעáô Łאôם éפי ועוõן מחטא ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָנקי
Łל מחלקם למעלה יהיה עדן גןà חלקכם äפגם! סיג לéמ äְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָטהõרים

."תõçזכé õל נעõłת "זדõנõת àתäŁבה בה éי áמäרים, יקיםâְְְְֲִִִִִִַַַָָֻצ

אבל"äנàול ורõעדים, זõחלים זאת àכל äאנ והæהõר, Łõדñה äינàר ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַָָָָָֹ
מעין àעד לעצר ניםה äיכל לא "...äפנõסà çהא מה ודõאג ŁŁõְְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַַָֹֹח
אäר õא מõפת õא אõת לקàל תõלפח זõכים äהיינ äêא" âְְְִִִִִֵֵֵֶַָָמעõתיהם,

הàא"... לםõעà חלק äלנ Łי Łאכן הæàחõן את äנà çŁחåק ,כתבàְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

יäכל"הריני לא אחרתŁ õתõראà הרב, יבŁה "!לזאת áם לכם נעôר ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
"!כםôעâ את יחìçŁ Łמפר éתב àידיכם אמסר" ,חםäר את ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹלהרáיע

הñלף ְְִַַָמגêת

תõלמר,õלחנŁ ליד עמõñת" הêמג" עלà בהתי המאחרת, עהה ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֻֻֻ
את הñלף על ורŁם ,õדיà ãתõא טבל האäז, נõצת את õליד ְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָנטל

הàאõת: תõרäַַָה

אני"ציאõהŁ הáדõל הâין יתà ואב קראקא לŁ ãàר מæה, םäהחת ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
בתäŁô את עליהם וגזר הôפים, הðñבים Łני נגד הâין ïסק ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻאת

äמçק וŁהם העצäמים, עיהםŁï על לכïר éדי ,רהäהחמ קלŁëְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָה
םŁéŁ àזה, õáזר הריני ודקäâקיה. ïרטיה לכל Łàלמäת ãתõְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָא
ניםוה מעלה. Łל âין àבית äמçיק üé מæה, לŁ âין ביתà äבענñŁְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

ורŁע". ואŁמה עוõן מéל מנñים äְְְְִִִֶַַָָָָֻיהי

הäŁôבה,éאŁר àעלי àפני הéתב את הקריא ,õתיבתé את הרב סçם ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
לא עמõñת" "מגêה àעל .דיוçמ õלàלק ידיהם את äיטŁõה ניהםŁäְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻ
זה, לידי õתõא מסר לבõíף .Łהמפר תבéה את למסר מהם למי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹידע

הäŁôבה. üדרà לפôח õפôŁ את ועõרר נהõŁרא ìŁְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻתעõרר

יõתר.רק קל לבà יתהàה הנים äחזר אז ְְְְִֵֵַַַַַַָָָ

àהםמגêת נסכה עמõñת" "מגêה àעל ידי על לידם ìŁמסרה לףñה ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ
על äרïé Łאכן הôקוה את àהם וחåקה àמקצת, ןõחæà תŁáְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהר
יןâ àבית אõתם äŁיעני לא בäŁו סäáפיהם, Łנõת ŁלŁà ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹחטאיהם
äיכŁהמ הם טרפה, àמאכלי הרàים הכŁלת àעוõן מעלה לŁְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ
תõרõחה àעבõדõת üפרà äעבד ,üרà פלŁבä àהכנעה ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלהתנהג
לחמם את äוהרויח àעיר, יםôàה àעלי ידי על להם äקïíŁ àְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻיõתר,

ïéים. בעמלä רŁיàְֲִֶַַַַֹ

äבéל העבõדה, אחרי ,ערבביתà יŁõבים äהי ,םõçה éל éמעט àŁת ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
פגיםõוס õôרה ריäעŁל àדäמçה יביםŁמק הñהêה, Łל Łדרëְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָה
äוהביא רäחם את äהחיŁ Łמים ויראת מäסר ודברי âינים ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָלתõכם

הõâאבõת. äלנפõŁתיהם הבäר ללàם ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָמרïא

Łרäתהם תõłלע הזëâנäת להם נôנה éאŁר מאŁר Łëמ äזרח ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
אêלמ õא העäר למáיד ôה סõé Łיáלה ,רהõôה מדיõל עבäר äהŁלéְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
אין .Łדרëה àית חõבŁי החכמים ôלמידי עבäר Łליחõçת מיני לéְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָֻ
תõàלהר äידïהק מצוה. õאיז םçלק רצים äהיŁé מחתםł את ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָלתאר
לŁמע הŁëמר על äועמד רàה", ãמיŁ יהא ו"אמן "אמן" àְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָֹענçת
תõתàŁà äביחäד "קדõת", ועõד עõד ו"לחטף" תõברכä ְְְְְְֲִִִַַַָָֹֻ"קâיŁים"

טõבים. äְִִָבימים

קõפצת ְִֶֶַָהåקנה

üé,יםŁק עמל חçי יםçח הםŁé ,תõנõהאחר יהםçח תõנŁ עליהם äעבר ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
הõàרא. לעבõדת Łקד היה יäנï רגע ְֲֵֶֶַַַַָָָָֹוכל

הôפים,àעלי הðñבים Łני Łל עברם על äדעçŁ àקראקא, הôàים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ
הרõàת, הäŁôבה Łנõת ועל ,מיםçה מéבר êŁהם העŁר חçי ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹעל
עםï אף äíנ לא לתארם, Łאין ריםäíוי צער üõôמ עליהם äעברŁְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
הéבõד. תäפחיתà éלïיהם לנהג õא ,םìחà äהŁלé תäרŁ מהם Łñְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלב
ואחד אחד éל àפני עõמדים הäŁôבה עליà Łני äהי זאת למרõת üְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹא
הםŁé àעינים, אחד לכל מסéôלים äוהי ,õàר לפני éעבד ,הכנעהàְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
õŁñמב את למêא רזיםâמז äמçד ,äהלמ זקäק היה אם Łלנח ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻמנíים
אף ועל הëתקâם áילם תõלמר והיעילõת. תäהירëה מרבà יäמíְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַַָָה
להàłיע דיé צעירים נערים õמé רצים äהי הŁñה, מעמלם תםäְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָעיפ

áבäל. àלי סäïק מàיעים äפניהם הàרõçת, ןõרצ ְְְְְִִִִִֵֶֶַַאת

הåקנהàרם, קפצה מהם אחד על êŁהם; את äłע והáיל ניםה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
...תõעדõר הçדים ,ףäפé בáה Łõéלõת. äהתחיל הרגלים àְְְְְֲִִִִִַַַַַַַַָָָמפôיע.
עד פיזית. àעבõדה לעסק יõתר מסáל היה ולא ,äוהלכ äלâלâנ תיוõחéְְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָֹֹֹֻ
באפיסתä אõנים àאין õŁכב ארŁונ ,õתæëמ םäלק יכל לא אחד םõçŁְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
äיארכ לא ענק. àצעדי אליו מתקרב Łהëות àעליל נראה היה éְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹחõת.

הארץ. לé üדרà üיל והäא מיםçְְִֵֵֶֶֶַָָָָה

היהבהôכìŁ הñלף, תêמג את àñŁל זה לא ,ניה äŁôבה הàעל זה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
מעלה. לŁ âין àית עבäר אäר כתבé עמõñת" "מגêה àעל àְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֻידי

דעõìŁéõרñלב äאà חלה, בהäŁôה עליàמ Łאחד àעיר, הâבר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
למראה מאד Łáהתר החõלה העדה. נכàדי וכל הרב ,לâה õחדרàְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ
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äŁב äלàק Łלדיהם ורק מåמן, נמק łàŁרם לאחר ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמñבריהם,
õיתà לעבר רŁי üרâ להם äסêפä לקראקא äנכנס ôנäעה, Łéְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹר

העיר. רב לŁִֶַָ

éאנŁים אõתם, זהה לא אחד אף àתדהמה, אחריהם äיטàהי ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
חזרםà עôה äêוא Łנõתיהם, àמיטב נאים בריםá äהי àְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָצאתם
טיםäסמרט וקרעי ïרע, מגâלי éלים, Łברי éזקנים, äנרא ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֻמáלäתם,

הרזõן. ליäאכ äáפם את ְֲִֵֶָָָעõטפים

אפàäêעל הíיח לא הנים ŁלŁ éל üŁמà אŁר ,"תõñעמ "מגêה ְְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֻ
õŁיáהרà àעליהäŁôבה, הðñבים נימ õôעâ את אחד ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָיõם
נהה יõם יõם, õתõאà חéה ועäìייהם, תיהםõסבל כלà õפôôŁבהäְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
מאז àחזרה. אםõלב âרäכה àצçïה לנדäדיהם, לצאתם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָהליŁי
עינים àכליõן החäצה צõפה החõêן, ליד עמד הëקâמõת הàקר Łְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֻעõת

רàה. äְִִַָבמתיחäת

äטהõרים ְִִַזéים

õתõבראäידע הíלידה, äמעõררõת הäëזרõת תõçמâה ôŁי את מרחõק ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֻ
בליä הנה àחלäק החäצה אץ הäא .בהäŁôה עליà הם Łאêה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָמçד
ידיו את õłבפרä ימים, על נער היה äêאé לקראתם ורץ ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָָָֻמגàעת,

מהתרäŁáת: טטõר לõקà הכריז ְְְְְִִִִֵֵַָָלרוחה

äטהõריםà""!רäכים זéים äŁôבה עליà äקדŁõים! יקיםâצ הàאים, ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָ

àהריחõהäא תäחמימà ידיהם את לחץ חדוה, רבà םõלŁ להם ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹנתן
עêאי: רäחני גäתענà ריחם ְֲִִִֵֶַָָָאת

הרי""!עדן ןá Łל ריח סביבכם מפיצים אôם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַ

סביבםהäא äמכרéר מפåז Łéהäא éבõד, àרב õלבית אõתם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹהכניס
תõרסאéה את לכבõדם מביא ,õעצמà אõתם ŁëŁמ רàה, àְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻחàה
ארםäצ על נõפל הäא üé דיé üõות ,בתŁל מהם Łñמבä àיõתר ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהìאõת

äבהערצה. אהבהà אליו אõתם ולõחץ אõתם äְְְְֲֲֵֵֵַַַָָָָָָמחàק

אôם"אŁריכם "הרי ,õàל רחŁי את הרב מàיע חלקכם!" ריŁוא ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָ
אàה לםõעà äינחל לא יקיםâðה áדõלי äêאפ !ריםäמá äŁôבה עליàְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָֹ
יקיםâצ אין עõמדים äŁôבה àŁעלי àמקõם éמõכם! הêגדä éְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻבõד

לעמד!" ליםõיכ áְְֲִִַֹמäרים

עלהäא האלה טיàמ את õתõבראä ,בäט לéמ äàéד לפניהם ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהביא
דבריà אõתם הרáיע מàŁח, מזõן לאכל להם מôר éבר אם ïְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻֻניהם,

ונחמה: ְִֶָָעידäד

,äאכל"לא והלאה םõçמה לכם! מôר ברé הéל הôמע !äאכל ,ניà ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻ
תיכםõŁנפ את יõתר äìעô ולא àעõלם ונדים נעים להיõת äסיפõôְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
àרם, !תיכםõŁנ עם יחד קראקאà לגäר להאר äכלäô !תäלáה àְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָיäíרי
ïéים! מעבõדת àיŁר רנסïלהת אêא àמסחר, לעסק לכם אסäר ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹיהיה
וכõâמה, לילה õŁמרי מים, אביõŁ עצים, חõטבי ,ליםàס להיõת äכלäôְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָ
לכם! ôחסר לא Łעבõדה לכם להבטיח יכõל ואני !לכם ןëâזç ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמה
להרויח äכלäôŁ üלכ äדאגçŁ העיר, ביŁõô ,יםôàה מàעלי Łñְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאב
את לכם יזéיר ולא łפתיו לâ על יעלה לא אחד וŁאף ,לחמכם ְְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹאת
äטפŁנ הם עõד! קçמים אינם חטאיכם éי àעבר! כםêŁ החטא ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמעłי
äקדïי ולא äכרåי לא המעõìת! עצמõתיכם במחä äבזעה àדם äְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֹֻונמחק

"!לםõלע לב על äיעל ְְֲֵַַָֹולא

הðñבים,יהäדי Łני Łל המארע את äכחŁ éמעט ברé קראקא ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
יתà ואŁר ,תõàר ניםŁ üŁמà טרפה àמאכלי העיר את äילŁהכŁְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ונדים נעים ולהיõת רכŁäם לé את להŁמיד עליהם áזר הáדõל ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהâין

הõçם. מíדר ירד והענין Łנים ŁלŁ ברé äעבר מאז àְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָֹעõלם.

ופŁע חטא מéל ְְִִִֵֶַָָנקçים

üאיôבä Łדרëה ôàי כלà הâין יתà לŁ Łëה הכריז לפתע ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
הàאה: ההõדעה את מתאâ הרב àפקâת ְְְִִֶַַַַַָָָָָָָָֻהôפêה,

àעלי"מכריזים ביםðñה ניŁ àעיר, יםôàה עליà לכל זהà äמõדיעים ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
את Łàלמäת äמçוק áלäת Łנõת ŁלŁ לאחר לקראקא äחזר ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹהäŁôבה
יקיםâצ הם הרי והלאה מהõçם עליהם! Łהæל בהäŁôה יןâ áְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻזר
על חõבה אפõא ילæמ Łליט"א הרב !עŁופ חטא לéמ äנקçים áְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָמäרים
äכלäçŁ éדי ,דהõעב להfiיג להם ולעזר הםà üלתמ היכלת עליà לéְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ
מנת על האפŁר éל את לעõłת Łי נŁיהם. ואת עצמם את ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָלפרנס
Łליחõçת, חבילõת, העברת עצים, חטיבת :בילםŁà עäíקים ְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵַַַָָֹֻלמצא

"!ןäהג łכר להם םêŁלä תõילêà Łְְִֵֵֶַַָָָָָמירה

וכל"תõנõעו להם להזéיר לא חמäרה àאזהרה àזה מזהר ואחד אחד ְְְְְְְֲֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֻ
להתיחס Łי ,הàרâא Łהיא! צäרה àכל דםõכבà לפáע ולא ניםõŁְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹרא
בילםŁà łïלחä האפŁר כלé עליהם להקל האהדה, אõמלà ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאליהם
תõנŁ ŁלŁ üŁמà תיהםõŁנפ את äìעŁ לאחר נõחõת, תõדõעב ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹרק
ôחסר êŁא üלכ לדאג ביםçח םêé àיõתר! יםŁק פיםäáסà áְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֻלäתם
עצמם, בהäŁôה àעלי ניŁ הם, אõתם! äחïיק אêŁו רנסהï ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹלהם
äממõיתק ולא äיגיב לא הרי éâא, עד äמïŁלים נכנעים תõלהי äמדêŁְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָֹֹֻ
םà äעáיפ êŁא זהירäת àמŁנה יהםïלé לנהג Łי לכן וקäïח, עול ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹנגד

õêñàŁת!" קêה ïגיעה äêְֲִִֶַַַָָאפ

עלà,הêהñה מïñת קטן éסף סכäם להם הלוה עמõñת" הêמג" ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻ
לא üא מאד, וזõלים äŁïטים מלŁäàים לקנõת דיé Łàבילם Łְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָֹֹהסïיק
הם .יהםŁנ äבŁביל בילםŁà תõנŁי âירõת לéłר כדיä ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶָָֹקרäעים,
äצליחçŁ קטìים, àתŁלäמים ההלואה éסïי את להחזיר äבçְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָהתח
נתôëמ äיהנ êŁא äבלבד ,דתםõעב מłכר ïרäטõת ïרäטõת üְְְְְֱֲֲִִִֶֶַַַַַָָֹֹלחס

ïéיהם. מעמל àחלקם לïçŁ מהéסף אêא ,ודם רłàְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

éאŁריהäדי .לäגâה םàר ïקâת את לקçם רàה נכõנäת äכיחõה קראקא ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ
äàק äפיעõה לŁעבר àיõתר דיםàהמכ יריםŁהע הäŁôבה עליà Łְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻני
למתניהם, מíביב ליםàס לŁ חבליםà ריםäחג וגíים, תיםäחï àְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָבגדים
תõטäרï הëé להרויח éדי לפנõת לאן מíביב, àעיניהם לתäר äְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָוהתחיל
Łàפע àיניהם äהתחרŁ רàים, קõפצים מçד äנמצא לאכל, לחם ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹעבäר

Łàבילם: עבõדה תõעðה Łְֲִִֶַָָָל

äאõà""!דהõעב Łàבילכם לי Łי ְְֲִִִִִֵֶָאôי!

יõתר!""לא! קêה דהõעב לכם היהô אצלי אôי! äאõבôŁ בõט יõתר ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

äלכ""!ãõבá יõתר יõמי łכר äלàקô אצלי !אחרי ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָ

ותäכלä"ואצלי Łמירה, ôפקידי רק äאêמô éלל! לעבד äצטרכô לא ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹֹ
היגעõת! תיכםõלעצמ חõמנ ְְְֵֵֵֶַַַָָלתת

נדיביעליà Łäני לכאן, וזה לכאן זה äŁàליהם אõתם äכŁמ Łëמ בêה ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
äהי äêאé ïה, לפצõת ליàמ éחפצם àהם תõłלע להם äנתנ ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָהäŁôבה
יעיםðמ דהõעב õאיז לדעת äהתענינ לא הם .ללé ןõרצ éח ללא ריםäְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָֹֹֹיצ
םõלמק הáיעם עם מçד ,ãרתäמô להם äנôç מה äאלŁ ולא ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָָֹלהם
אחרים מה הëרץ, àמלõא לעבד Łהõçת ללא äהתחיל ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹהעבõדה,
דõוע עõד äŁודר ,עתיםŁ עהŁà הם äמרá הõçם, לé üŁמà äłעŁְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָ
אêŁ םäלŁô וחלילה חס äלàיק êŁא àטäחים להיõת äבלבד ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֹֹעבõדה,

ויעילה. חרäצה àעבõדה מלא יäíé õל ְֲִִִִֵֶַָָָָָיהיה

וללמדרàים הìדירה, õôàפעה לחזõת éדי עבõדתם למקõם àאים äהי ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָָֹ
עõר מהם ŁìŁאר êŁמרõת ,בהäŁôה עליà מני הéłל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָמäסר
לעבד עצמם את äלדרàן נםõרצ חé את להפעיל äידע àלבד, ְְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹועצמõת
את äכרåŁ הêא הפäגה. ללא Łעõת על Łעõת נעäרים äבמרץ להטàְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
éאŁר Łנים, ŁלŁ מêפני הםêŁ העŁר מôקäפת ïניהם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמראה

תõñעמ Łáלהתר êŁא äיכל לא ,תםäŁי לéמ äפעŁ ןõוהא ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹֻהàריאäת
Łàמי קלף õמé הצהיב Łעõרם הàíלים, ניŁ על עôה àְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻהסéôלם
מרב âמעה הõריד אחד ולא ,צהäהח äלטà החõâת לחייהם ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹועצמõת

àצערם. והôôŁפäת ְְְְְֲִַַַָָרחמנäת

סõרגיéדי יןàמ הםà מציצים האנŁים äהי àמבäכה, אõתם להביא לא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָֹ
קיםêôמס äוהי Łם, äעבד הäŁôבה עליàŁ לëבנה ביבíëŁ ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהáדר

àהם. ëŁסéôלים מרáיŁים Łהם äהבחינŁé ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָמהר

נזקקלאט Łהäàðר לאנŁים äהפכ àעיר, בäŁ äהתאקלמ לאט ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָ
ריםäמג להם äמצא הם .תäבנאמנä àיŁר לחמם את äוהרויח ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹלŁרäתם
להם äירéיז ליäאŁ ,דיםäיה עם Łàכנäת לגäר äŁçàהת יé לעיר, ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָמחäץ
äלנכדיהם. לילדיהם תäנעימ אי לגרם äרצ לא áם הם .ניםõŁרא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹעוõנõת

אבõתיהם? ןõעו עבäר äלàיס ְְֲֲֲִֵֶַַמäâע

Łהמפר ְְַַָָֹהéתב

àעלערב אל הäŁôבה àעלי Łני äאà ,üמפר עמל לŁ יõם אחר אחד, ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
àהäíס äעמד הם עמñה. âאגה יעיםàמ ניהםïŁé עמõñת", הêמג"ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻ

להéנס. אõתם ויזמין עיניו את יfiא Łהâðיק äéוח הâלת ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָליד

Łéהבחיןà"רäכים "תõñעמ "מגêה àעל קרא "!היקרים àני הàאים, ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֻ
לכם חסר האם הàíה? מה מאד... מדאגים לי נראים "אôם àְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻהם,
לי נא äרïס ?עול לכם רםá õא אתכם העליב äהŁמי האם ?äהְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָמ

."לכם לעזר éדי יôיכלà מה éל הłְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹואע

äינàר"חדï מלאי äאנ" ôמרäרים, בכיà éאחד Łניהם äגע הâðיק!" ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
ולא ,לכיםõוה מתקרבים הåקנה ימי äבא! ŁמŁהממ הõìרא יןâה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹמõçם
פניà äתנõא ויביא העינים, אלף עלà הëות üמלא יõפיע õà םõçה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָרחõק
äינłמע éל על וחõàŁן âין למסר äעלינ יהיה םŁו מעלה, Łל âין àְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹית
äלנàוק Łנים ŁלŁ üŁמà äעצמנ את äפנáס אמנם הåה! לםõעàְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
?üכà יâŁ äלנ יערב מי üא הáלäת, לŁ והעäìיים הíבל את àְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאהבה

זה אם יõדע ðàŁענäמי החמäרים הŁïעים על לכïר דיé מסïיק ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ
מהà ריםéנז äאנŁé äתנõא õôקפת צמרמרת ?ניםŁ עłרõת üŁמàְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
äŁב לצאת ןõהרצ äנà äמתעõרר ,אàה àעõלם לרŁעים, ,להם ðŁְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָפäי
תõלהי äבלבד áדõלים, יõתר àעäìיים äעצמנ את לסáף üיŁלהמä ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָלגלäת

"!äעינŁפä äחטאינ àרב äגמנï מה לתñן כלäìŁ חיםäטàְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

äל"הרגעâôŁה âאגה!" àהרהäרי לàכם את äכרסמô ואל àני, נא, ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
הôע éבר Łאôם âàבר ספק לé "אין àכים, את להŁקיט ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהרב
הé הàא לםõלע להáיע "לזõéת" לעצמי מאחל אני áמäרים! יקיםâְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַָָָֹצ
יםçנק ועłרים, מאה לאחר לŁם äיעáô Łאôם éפי ועוõן מחטא ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָנקי
Łל מחלקם למעלה יהיה עדן גןà חלקכם äפגם! סיג לéמ äְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָטהõרים

."תõçזכé õל נעõłת "זדõנõת àתäŁבה בה éי áמäרים, יקיםâְְְְֲִִִִִִַַַָָֻצ

אבל"äנàול ורõעדים, זõחלים זאת àכל äאנ והæהõר, Łõדñה äינàר ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַָָָָָֹ
מעין àעד לעצר ניםה äיכל לא "...äפנõסà çהא מה ודõאג ŁŁõְְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַַָֹֹח
אäר õא מõפת õא אõת לקàל תõלפח זõכים äהיינ äêא" âְְְִִִִִֵֵֵֶַָָמעõתיהם,

הàא"... לםõעà חלק äלנ Łי Łאכן הæàחõן את äנà çŁחåק ,כתבàְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

יäכל"הריני לא אחרתŁ õתõראà הרב, יבŁה "!לזאת áם לכם נעôר ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
"!כםôעâ את יחìçŁ Łמפר éתב àידיכם אמסר" ,חםäר את ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹלהרáיע

הñלף ְְִַַָמגêת

תõלמר,õלחנŁ ליד עמõñת" הêמג" עלà בהתי המאחרת, עהה ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֻֻֻ
את הñלף על ורŁם ,õדיà ãתõא טבל האäז, נõצת את õליד ְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָנטל

הàאõת: תõרäַַָה

אני"ציאõהŁ הáדõל הâין יתà ואב קראקא לŁ ãàר מæה, םäהחת ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
בתäŁô את עליהם וגזר הôפים, הðñבים Łני נגד הâין ïסק ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻאת

äמçק וŁהם העצäמים, עיהםŁï על לכïר éדי ,רהäהחמ קלŁëְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָה
םŁéŁ àזה, õáזר הריני ודקäâקיה. ïרטיה לכל Łàלמäת ãתõְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָא
ניםוה מעלה. Łל âין àבית äמçיק üé מæה, לŁ âין ביתà äבענñŁְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

ורŁע". ואŁמה עוõן מéל מנñים äְְְְִִִֶַַָָָָֻיהי

הäŁôבה,éאŁר àעלי àפני הéתב את הקריא ,õתיבתé את הרב סçם ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
לא עמõñת" "מגêה àעל .דיוçמ õלàלק ידיהם את äיטŁõה ניהםŁäְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻ
זה, לידי õתõא מסר לבõíף .Łהמפר תבéה את למסר מהם למי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹידע

הäŁôבה. üדרà לפôח õפôŁ את ועõרר נהõŁרא ìŁְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻתעõרר

יõתר.רק קל לבà יתהàה הנים äחזר אז ְְְְִֵֵַַַַַַָָָ

àהםמגêת נסכה עמõñת" "מגêה àעל ידי על לידם ìŁמסרה לףñה ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ
על äרïé Łאכן הôקוה את àהם וחåקה àמקצת, ןõחæà תŁáְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהר
יןâ àבית אõתם äŁיעני לא בäŁו סäáפיהם, Łנõת ŁלŁà ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹחטאיהם
äיכŁהמ הם טרפה, àמאכלי הרàים הכŁלת àעוõן מעלה לŁְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ
תõרõחה àעבõדõת üפרà äעבד ,üרà פלŁבä àהכנעה ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלהתנהג
לחמם את äוהרויח àעיר, יםôàה àעלי ידי על להם äקïíŁ àְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻיõתר,

ïéים. בעמלä רŁיàְֲִֶַַַַֹ

äבéל העבõדה, אחרי ,ערבביתà יŁõבים äהי ,םõçה éל éמעט àŁת ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
פגיםõוס õôרה ריäעŁל àדäמçה יביםŁמק הñהêה, Łל Łדרëְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָה
äוהביא רäחם את äהחיŁ Łמים ויראת מäסר ודברי âינים ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָלתõכם

הõâאבõת. äלנפõŁתיהם הבäר ללàם ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָמרïא

Łרäתהם תõłלע הזëâנäת להם נôנה éאŁר מאŁר Łëמ äזרח ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
אêלמ õא העäר למáיד ôה סõé Łיáלה ,רהõôה מדיõל עבäר äהŁלéְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
אין .Łדרëה àית חõבŁי החכמים ôלמידי עבäר Łליחõçת מיני לéְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָֻ
תõàלהר äידïהק מצוה. õאיז םçלק רצים äהיŁé מחתםł את ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָלתאר
לŁמע הŁëמר על äועמד רàה", ãמיŁ יהא ו"אמן "אמן" àְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָֹענçת
תõתàŁà äביחäד "קדõת", ועõד עõד ו"לחטף" תõברכä ְְְְְְֲִִִַַַָָֹֻ"קâיŁים"

טõבים. äְִִָבימים

קõפצת ְִֶֶַָהåקנה

üé,יםŁק עמל חçי יםçח הםŁé ,תõנõהאחר יהםçח תõנŁ עליהם äעבר ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
הõàרא. לעבõדת Łקד היה יäנï רגע ְֲֵֶֶַַַַָָָָֹוכל

הôפים,àעלי הðñבים Łני Łל עברם על äדעçŁ àקראקא, הôàים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ
הרõàת, הäŁôבה Łנõת ועל ,מיםçה מéבר êŁהם העŁר חçי ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹעל
עםï אף äíנ לא לתארם, Łאין ריםäíוי צער üõôמ עליהם äעברŁְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
הéבõד. תäפחיתà éלïיהם לנהג õא ,םìחà äהŁלé תäרŁ מהם Łñְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלב
ואחד אחד éל àפני עõמדים הäŁôבה עליà Łני äהי זאת למרõת üְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹא
הםŁé àעינים, אחד לכל מסéôלים äוהי ,õàר לפני éעבד ,הכנעהàְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
õŁñמב את למêא רזיםâמז äמçד ,äהלמ זקäק היה אם Łלנח ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻמנíים
אף ועל הëתקâם áילם תõלמר והיעילõת. תäהירëה מרבà יäמíְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַַָָה
להàłיע דיé צעירים נערים õמé רצים äהי הŁñה, מעמלם תםäְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָעיפ

áבäל. àלי סäïק מàיעים äפניהם הàרõçת, ןõרצ ְְְְְִִִִִֵֶֶַַאת

הåקנהàרם, קפצה מהם אחד על êŁהם; את äłע והáיל ניםה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
...תõעדõר הçדים ,ףäפé בáה Łõéלõת. äהתחיל הרגלים àְְְְְֲִִִִִַַַַַַַַָָָמפôיע.
עד פיזית. àעבõדה לעסק יõתר מסáל היה ולא ,äוהלכ äלâלâנ תיוõחéְְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָֹֹֹֻ
באפיסתä אõנים àאין õŁכב ארŁונ ,õתæëמ םäלק יכל לא אחד םõçŁְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
äיארכ לא ענק. àצעדי אליו מתקרב Łהëות àעליל נראה היה éְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹחõת.

הארץ. לé üדרà üיל והäא מיםçְְִֵֵֶֶֶַָָָָה

היהבהôכìŁ הñלף, תêמג את àñŁל זה לא ,ניה äŁôבה הàעל זה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
מעלה. לŁ âין àית עבäר אäר כתבé עמõñת" "מגêה àעל àְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֻידי

דעõìŁéõרñלב äאà חלה, בהäŁôה עליàמ Łאחד àעיר, הâבר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
למראה מאד Łáהתר החõלה העדה. נכàדי וכל הרב ,לâה õחדרàְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ
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סגולת הרשב"י
פדיון נפש האמיתי, הגדול ביותר בעולם שיציל נפשך )ללא כסף(. אמור במשך שבעה ימים ברציפות את 

דף האידרא, )רצוי לאחר התפילה תן וחלק לעוד 3 אנשים את דף האידרא, וכן הלאה(. 
כך תווצר שרשרת מגן, של הרשב"י לכל עם ישראל שאין שום כח ומקטרג בעולם שיכול לפגום בה כולם מוגנים 

בתיבת נוח של הרשב"י: - הזוהר קדוש

המשך בעלון הבא

חŁב àבכי. רץï והäא éבõד, õל לחלק äאàŁ עלהëה רמי ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹהמבñרים
מאימתä äבא, תקרבëה ותëמה הïחד מחמת õàכה Łהחõלה ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָהרב
ודàר õתõא נחם אäוה מעלה, Łל âין àית àפני למïŁט תäבðְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָההתי

äכלל. ללé מדאג להיõת õל Łאל õàל ְְְְִִֶַַָָָֻעל

áמäר!""הרי מâðיק ההõבá לדרáה äêאפ ôעáה áמäר! צâיק אôה ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָ
קל רבב לé ללא äכפז, זהבé äנקçה זéה ýמתŁנ" הרב. õתõא ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָָֹהרáיע
יé עדן! àגן ýבילŁà מäכן àיהלõמים מàŁץ זהב Łל אíé êñàŁְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻים!

והõתר âי ôלàק éבר ýחטאי עבäר Łהענ לé הåה!"את àעõלם ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

üא"להõהח קõנן "!חברי àידי אêא àידי נמצאת ãאינ לףñה מגêת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
Łëמ אני הâין! מõçם ïחâי áדõל מה "אõי, ,ותëה סף על Łְֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָעמד
להàהח מלאכי את עיני לנגד רõאה אני הåמן וכל מאימה, לôïְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָמת
Łל לרגע מצïים הõêהטים, äïŁàדיהם אלי הëתקרבים ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהõìראים,
פתåה דיäדà ילניæלהä àגäפי אõתם לתקע éדי נŁמתי, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹיציאת

"!םìיהáה לŁ ִֵֶַַַָֹהרõתחת

בäŁטעם בäטà õל והסàיר וחäåק, עידäד âברי להõהח על הרב ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָהרעיף
אäה üäרà Łõדñה וכי הñלף, למגêת קיםäזק אין àŁמים ,ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָודעת

.äìëמ נעלם âבר ואין הìסôרõת éל יõדע ,ולב éליõת õàחן Łְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהäא

להõהחלא õתŁáהר üא הìכàדים, Łäאר הרב לדברי àדäמçה האזין ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
.õàלà לכרסם üיŁהמ והïחד ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָהïôŁרה

הëות àְֵֶַָצל

äברעברé הëות צל מאד, הäרע להõהח לŁ õבðמä ,אחדים ימים ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
צער לŁ אחת ïקעת õêéŁé õתæמà כבŁ הäא ïניו. על łäרï ְְְִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻהיה
טיםäçוס הזיõת üõôמ äלקõנן, לבõéת הפסיק לא הåמן וכל ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַָָֹויäíרים,
דיםäïŁ החדר, חלל לé את הממêאים ספר לאין חàלה מלאכי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹעל
Łל לרגע סבלנäת àחסר יםéמח והם ,ידיהםà Łלäפים יםéְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻאר

...מהŁìה ְְִַַָָיציאת

יŁאנייäìעà תõלחז äיכל לא ,õתæלמ äהבהלŁ קâיŁא", ה"חברה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻ
הêמג" àעל הרב את äהזעיק בäŁ והם הõáסס, Łל הõìראים Łפìְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָה
את מעליו äלסêק õחäר את להŁקיט õידà יעלה אäלי ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻעמõñת",

הáיהìם. ִִֵֵַֹסäçטי

מüõô"רàי"... רב יŁקà יםêëה את õנìסà הõáסס, בהäŁôה àעל ïלט ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָֹ
יםàהðה ïניו את וõŁטפõת תõרמõז âŁéמעõתיו הëכחילõת, łְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֻפתיו
חדïה מìëי מרïה לא לרגע ואף מאימה, מתõïצץ לàי "רàי... ,נגõדéְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹ
מתיŁלנ ואבõי אõי ואזי àמים! äŁôבתי נתקàלה לא ëŁְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹא
אהיה מהáיהìם! אצא לא לעõלם הרי ?אà אני אנה ואני טאתõְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהח

נצחים!... לנצח פתôה ייäìבעä הñלע àכף ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹאבäד

õàלטיםäçíה למראה õàקרà רàŁנ עמõñת" "מגêה עלà הרב Łל ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָֻ
ניה הäŁôבה לבעל לקרא Łלח והäא ,להõהח את קדיםõïה יםŁñְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹה

אל õôא ãתõא חñçŁ ,ססõáה לידי הñלף מגêת את למסר עליו äְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹפקד
,õפôŁל éף קיעתô לתת צäה למäת הõìטה ססõáה על äêוא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻהñבר...
מלא ääâח õל וימסר םõחלà אליו יבõא õתõמ êŁאחר õל להבטיחäְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹ
Łהáיע ועד õמתŁנ יציאת לŁ מהרגע õל ארע מה לé על äְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹמפרט

.õחתäמנ ְְִָלמקõם

לידיŁמע לףñה מגêת את מסרä הרב, àקõל הני הäŁôבה עלà ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָ
áçŁéיע çëŁד éף, ôקיעת ססõáה õל נתן üלכ רהäתמé הõáסס. õְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָחבר
Łהתרח מה לé àפרõטרõט õל וימסר םõחלà אליו יבõא ,õחתäְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹלמנ

האמת. àעõלם õôְֱִֶָָא

רקציאõה נõסף יõם וכעבõר ,תäלמ טהõìה הäŁôבה àעל נרáע אז ְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָ
äçח üäנס ïניו Łéעל מלאה, Łלוה üõôמ õמתŁנ Łלאת רחב ü ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

הáłìב עêאי רäחני ôענäג לŁ חויה üõôמé ,ןõרצ תäביעłä ְְְְֲֲִִִִִִֶַַָָָָָָָֻקדה
...Łõאנ גתfiֱֵַַָמה

ההלויהנסתéה יôà לכל Łëה את Łלח הרב ,עם רבà נערכה ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ביŁõô וכל ,äרáנס הëסחר äבôי תõçהחנ éל .מלאכה äæàל על ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָֻלהכריז
äנהר ,רäàðה רנסיï ועד הäŁïט Łמהאי ,זקן ועד מìער ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָהעיר,

האחרõן. הéבõד את בהäŁôה לבעל לחלק דיé ְְְְֲֲֵֶַַַַַַַַָָָָָֹלהלויה

ניםõפטרהמìה ידיàŁé ,ברñà הטמן ןõוהאר ,תõברñה àבית äפפõהצט ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
מעלה. לŁ âין לבית הñלף ְְְְִִֵֶַַַָָמגêת

עלàתõלהב צבõח לõקà יםŁáנר הסïד âברי הŁמיע "תõñעמ "מגêה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֻ
àבכי. ïרץ הñהל וכל ,תõבבêה את הרטיטŁ Łְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָא

Łהìפטרàדבריו הõìראים והäáíפים העäìיים ïרŁת את הרב õáלל ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
את üéלזä לטהרä חטאיו על לכïר דיé äברצõן àאהבה õעצמ על לàְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָק

äפגם. סיג לéמ õמתŁְְִִִָָָנ

äד!""צאõבéה íéא עד עתáמ Łהיא äŁôבה, Łל ãחé לõדá מה äראä ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
איןŁ מהõâŁ ,תרõיà הáדõל החõטא äêאפ" הìאספים. אל הרב נהïְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
,õàקרà ŁהŁìמה זמן לé בהäŁô לעõłת יכõל אäה áם éלל, ñôנה õְְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָָָל

"!ןõועו חטא מéל נקי הàא לעõלם äְְְִִִֵַַַָָָָָָלהáיע

מפנהוהäא õטàëŁé אâיר, לõקà õהרעימà ההסïד את סçם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֻ
מעלה: יïלéְְֵַַָ

äìï"לŁ מהŁנ !õחתäלמנ עôה מáיע לõדá צâיק !üרâ äרצï !םõמק ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ
פיé àדäçק äטהõרה הéז ,ãôמחצב למקõר וחõזרת עõלה יריםïסנä זïְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָ

"!לםõלע ãירידת àעת Łְְְִֵֶָָָָָָהיתה

üŁמàõà ààית להתêïל העדה דיàנכ õëוע הרב àא בעהה ימי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
והיתõמים. האלמנה את לנחםä ,õמתŁנ את הäŁôבה àעל ציאõְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָה
תõêפôוה הàאים, éל את מêהכיל צרים äהי החצר וכל הðר ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהחדר
éל עם יחד מŁניõת ïרק הרב למד תõêפôה לאחר .רב Łרגà äְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָנערכ
ריםñבëמ הëקõם המה הõçם éל üŁבמä הìפטר, מתŁנ לעäêי הלñְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָה

לëנõח. והõקרתם אהדתם את äינáהפŁ ביבהíוה העיר ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָמéל


