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חלק ב

 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

קראקאבּעיר 
קראקא בּעיר ּתׁשוּבה בּעלי מני ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִסּפוּר

קראקא. בּעיר כּרב כּהן עמקּוֹת" ׁשה"מגלּה בּזמן ׁשקּרה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַהּסּפוּר
אירוֹּפה. יהוּדי את מיחדּב ,ֹוּלּכ העוֹלם את זעזע ֹוּתעׁשּבְּו◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌

מזעזע סּפּור טרפה, ׂשרּבב הּיהּודי הּמטּבח את ּפטמּו רּבֹות ׁשנים ּבמׁש
זצוקללה"ה, ׁשּפירא נטע נתן רּבי הּקדֹוׁש הּצּדיק ׁשל ּכהּנתֹו ּבזמן ּׁשארע

עמּקֹות". "מגּלה ספר מחּבר ּבעל

ּכּמּובאסּפּור הּכׁשרּות ענין על לעֹורר ׁשנה 400 לפני ׁשּקרה מציאּותי 
ׁשהּגאּלה הּצּדיקים ּגדֹולי ׁשעֹוררּו ּוכפי ּפעמים, הרּבה הּקדֹוׁש ּבּזהר

.אסּורֹות מּמאכלֹות נזהרים ׁשּלא מּפני מתעּכבת

Łלהáאõן õâנכ היה הäא שמ"ה. Łàנת נõלד יראïŁ נטע נתן ר' ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָ
וחàר דנאõרõה עירà àרàנäת הןéŁ הõñדם, ïŁירא נטע נתן ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָר'
םŁà הõôרה על י"Łר על Łäרï וגם äâרא", "Łערי הíפר על Łäרïְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָ

Łפר". ְִֵֶָ"אמרי

נתŁàיבהŁי החזיק Łם ,קראקא לŁ ãàרé לכהן התחיל שע"ז ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
.(ü"ה) éהן תיàŁ ר' הáאõן áם נמנה יםàהר ôלמידיו ועל áְְְְְִִִֵַַַַַַַַַָָָָָֹדõלה,
,להàñה àתõרת áאõן àתõר מפרסם áם היה גלהìà õתäנõלגא סףõנàְְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָֻ

וטהõר. Łõקד Łאיé עäְְְִַָָָויד

הíי"ם.חŁäâיו כלà סיםïמד Łם" אנŁי "חŁäâי Łàם הרי"ף על ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻ
עמõñת", "מגêה õספר àגלל àעñר àעõלם ידäע הäא לםäאõà אŁר ְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָֻ

םá ïנים. ôŁäים חמים àמאתים "ןìואתח" הïסäק את Łמפר ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהäא
."תõñעמ הêמג" הם את נłõא הõôרה על õŁäרïְֲֵֵֵֶֶַַַַָֻ

Łñàנתןà רק õתõהיà שצ"ג, Łנת אב ד' םõי מעלה Łל ליŁיבה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ
אäה" האר: יןà תäחר õêŁ בהðëה על Łנים. Łäמõנה ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָארàעים

זי"ע. ïנים", אל ïנים äהçאל õôא רàâŁ עליו Łְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָאõמרים

יתõמים ְִִֵיäíרי

נתŁàאחריו והŁאיר אחד קðב àקראקא נפטר הי לאלף שמ"א ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ
א Łל רחמיו äנכמר זה יתõם על ארàע. éבן קטן מõâדיו,יתõם חד ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

מאד, הŁק אדם היה הåה הõâד .õלבית õתõא והכניס הäא, םá בðְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹק
"לâá" הêëה .ניŁ םõית עõד õביתà âáל áם üלכ ונõסף ,חäר וגס äàְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָר
מיםõהית תפיé על העמיס למעłה המליצה. לתפארת רק àְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָאה

להם נתן לא זאת עם ויחד àיõתר, תõŁñה העבõדõת את יםéְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹהר
לרגליהם. נעלים ולא Łàלל àגד ולא לאכל לחם ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹמסïיק

להìתקהéŁם היתõמים äנאלצ ,אפלה õłררת àחäץ àעõד ààקר, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
עליהם äלæה Łם לאטליז, וללכת מהæëה םäלק הëתäקה, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻמהנה

Łחõרõת. ְֲעבõדõת

נàäñחרף Łהם àעת àסéינים, õמé תיהםõעàאצà "üתõח" הéפõר היה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
יõתר äמקàלים יõתר יŁנים äהי äêא éקרח. קרים àמים ליםéה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָאת
לא ïעם אף הם üא קŁה, éה סבל להם רםõá הñר היה לא ֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹמזõן,
מñר סõבלים äהי ôמיד לfiבע. äאכל לא עםï ואף מסïיקה Łנה äנŁְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָֹֹֹי

רעב. וחרïת נהŁ חסר מחמת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹוחורים

דהõâלאכל...ה להם נתנה "קâחת" מהõâד. טõבה יõתר היתה לא ְְֱֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
äהי ,רñמä מרעב אõנים אין פלõנ היה מהיתõמים אחד ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹוכאŁר
õתõא מזהיריםä äמהלõëת מõéת ידי על לתחçה" õתõא ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָֻ"מחזירים

להתעðל. ולא àמרץ ְְְְֲִֵֶֶַַֹֹלעבד

עיניהם àין ֵֵֵֶָָרעב
רחõקיםהיתõמים äהי הם .ברâ äŁם אõתם äדëל ולא õôרה ללא äדלá ְְְְְְִִִֵַָָָָָָֹֹ

ואף ,דיäיה מנהג åה äמה ôפêה מהי äידע לא יהדäת: לŁ זיק לéְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹמ
הם ההתáàרäת, לתקäפת äיעáה Łéהם .יתà האלף את לקרõת ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלא
את äŁיáהר .רלםõá Łñה מהä יהםçח ביםäעל ëéה עד להבין äְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהתחיל
את äריבçŁ ורע אח ללא דדיםõבä מזנחים äנחäתים, ליםïŁמ ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻֻעצמם
ליםàמסר רחיïארחי למין אõתם äהפכ הëרים חçיהם ôנאי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֻריבם.
çàער. זאבים מעיני õמé עיניהם מàין ôמיד הציץ הרעב .מיםמגäְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻ
מגדליä מלכלכים ä'áנגל: ילדי õמé äנרא הם יé מהם äהתרחק םêéְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֻֻֻ

äבלäאים. עיםäקר יחפים, ïְְְִִִֵֶֶרא,

àüéאõתם Łéר, רłàמ éבד מס õáבõת àקראקא הרõçŁת äהי מיםçה ְְִִִֵֵַַָָָָָָָָָָָָֻ
תõŁלהר ליםõיכ äהי אמידים יםŁאנ ורק מאד, ãõבá היה õחירëŁְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָָֹ
תõהכנס àעלי אנŁים החל. àימõת רłà לאכל הôענäג את ְְְֱֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹלעצמם
àאטליז תõחõקêה ëŁרàית éיון àŁàת. רק łàר טõעמים äהי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָנמäכõת
תõמנ את להם õŁלחים äהי הëמõן, àעלי הáבõהõת, מהכבõת äְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָהי
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היתõמים. éתפי על היא םá äëéבן, הטלה, õז מלאכה הàיתה. רłàְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָָֻה
דתõעב בדיםõע äהי ààקר םéŁה éפäלה: עבõדה אõאפ להם ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהיתה
עהמ החל מéן לאחרä ,õעצמ אטליזà Łעõת ëéה üרïְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

הìגידים. àבôי הłàר לחלñת יõצאים äהי ààקר ŁְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻמõנהŁôע

לגרם,àסçמם ,תõרõהע את להפŁיט האטליז: Łל עבõדõתהïנים את ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
יםêס הרõéת éתפיהם על מעמיסים äהי ולŁטף, לנõñת äלנñר, üְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹֹלחת
Łל יםñלמרח אõתם äמריצים רłà Łל גרמיםõקיל עłרõת ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָעם
,לאכל קדם להם äנôçŁ Łñלב äהעיז אם העיר. éל ïני על תõרסאïְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
"!õזéŁ "חצïה àגלל מõéתיהם את מפליאים דהõâוה הõâד äְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהי

מרעב. מתäéצת טנםàŁé לŁליחõçתיהם, לצאת תםõא מכריחיםäְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ

הéרס"éאŁר את לכם נלעיט הłàר, מחלñת הéסף את äביאô ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ
הõâדה. קבעה àְְֶַָָָֹאכל"...

ת.לאçלצ äנאלצ והם ,ררהà םäŁ אõאפ להם היתה ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ

äמרטיביםêàילה, õáרלם, מר על õàכים äהי נניםõðה Łñה מéŁבי על ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַַָָָָ
לא לבכים üא יŁע, חסרי יתõמים Łל âמעõת ,תיהםõדמעà Łñה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹאת

קבת. אזן ְֶֶֶַָָֹהיתה

ְִָמציאה

הçתõםïעם רצה àתחêה נéר, üער àעלת מטàע מיםõהית אחד מצא ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ
יםçחà עםï לאכל éדי אכל, Łל הגäנה מנה הëטàע ôמäרת ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹלקנõת
עסק לעõłת רעיõן õמחà עלה נõסף, הרהäר לאחר üא ְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָֹלłבעה,

לחם! תõלקנ õחלקà לïçŁ äברוח הëטàע, עם äהŁלéְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

אäהלמחרתä טרף. רłà Łל לõדá נתח Łם וקנה הõìצרים לרבע üְְְְֳִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹהל
יןà לחלñה הłàר מנõת עם הíל את הõâד õל מסר éאŁר ààְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֻקר,
רפהæה רłà נתח את áם מכר אäה ôמäרתן, éסף äלהביא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהõñנים
את êŁם, מåה àהרàה ãõבá מחיר וקàל Łéר, łàר àתõר õêŁְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
אäה áם חזר רהðל אחיו וכאŁר היטב, הסôר ירôהס הרויחŁ ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהéסף
םŁו נâח, בõלרח õôא üוהל õתõא לקח הäא הêקõחõת, יןà õבäיבíְְְִִִִִֵַַַָָָָָמ

...תâé סעâה äערכ ניהםŁä äבירה, áבינה ,לחם äְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֻקנ

הני.הéסף Łאל ?יןìמ ִִִֵֶֶַַַַָ

הäŁôבה.מצאתי! היתה ְְִַָָָָָ

נõספõת...והאחלðרה Łאלõת Łאל לא ְְֵַַָָָָָָֹ

מנõתéעבõר àין למחרת, ,õתõא םł טרף, רłà נתח äŁב קנה מה זמן ְְְֲֳֵֵֵַַַָָָָָָָָָ
äŁב התחëק הðהרים אחר נéר. רוח õחלקà נפל בäŁו הŁéר רłàְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָה
להם Łהסïיק Łàפע, מאכל âברי קנה ,חâìה לרחõב õעמית ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָעם

Łâנה. ְְִֵָָֻלסעâה

äŁב.היכן םõתçה החבר הקŁה הõçם? סףé ôגfiה ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

הëענה.áם àא מציאה, לידי נפלה םõçה ְְְֲִִֶַַַַָָָָָ

üéרłàה עם õבäàער טרף, łàר תŁרכי ימים: ëéה הענין התנהל ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָ
את אצלם קõנים äהי הłàר צרכני .ãõבá àמחיר õמכירתä ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָהŁéר
האטליז .ריןâלמה Łéר Łהłàר àטäחים àהיõתם ïקäïק, ללא רłàְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹה
דŁהח את העלה לא אחד ואף מעêה, הáŁחה ôחת עמד הõâד לŁְְְֱֲֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

אחר... מëקõם łàר להם להביא ליםäעלŁְֲִִִֵֶֶַָָָָָ

הרוחים.נתחי áם äדלá àבד äבד ליõם, מõçם äוגדל äהלכ הæרפה łàר ְְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָ
ויõתר תרõי לבזàז לעצמם להרõŁת היתõמים ניŁ äיכל םõלי מõçם üְְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָוכ
לפקïק התחיל החבר מàŁחים. äמעדìים יקרõת ארäחõת על סףéְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ

הæרפה: מאכיל àפני הæיח אחד ויõם הéסף תõרõלמק àְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָקŁר

קõרה"אל מציאõת! מõצא הôאŁ הקäף ץäרôà יõתר אõתי ôפæם ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
יõם לא üא ïעמים, ïעם, צאיםõëŁ,ýêŁ הקרים עם אõתי עזב !םõי ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָֹֹ

?סףéה את מfiיג אôה מìין האמת, את לי ֱֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹאמר

üאãתõאà מיםõית äהננ äנינŁ".האמת את לגõêת וסרב Łהחרי הêה ְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ולא אח לא אם, ולא אב לא אין äנינŁל" ,החבר עליו לחץ ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹֹֹֹמâה!"
יכõל ýאינ האם אחיד, רלõá äרלנõוג ץà õתõאà Łקäעים äנינŁ ...תõְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָֹאח

àי? ְִִַֹלבטח

נתרüé:מאכיל תõרפæה ְְֲִִֵֵַַַ

לý"...הב אגêה ואז אחד לאף ôסïר êŁא éף àתקיעת ýיד את לי ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

עõלם"הנים "עד הõíד על לŁמר נàŁע Łהחבר äלאחר éף, äקעô ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹ
להרויח éדי םõי יõם מבðע הäא תםõא הìבלה מעłי על הêה õל ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָסïר

הéסף. ֶֶֶַאת

הàצע ôֲֶַַַַאות
סכäמיéדי õאצל בéלע õעמית את לëד הäא ה"עסק" את להגâיל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ

łàר éàסף לקנõת מחêק, Łהäא רłàה עבäר מיõçה ןõדיïמה סףéְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
למחרתä יõתר, ãõבá àמחיר Łéר łàר àתõר õלמכרä ְְְְְְֳִִֵֵֵַָָָָָָָָטרפה
äלכçŁ הרוח, àכסïי לסחר üיŁלהמä הñרן, את לõâד ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹלהחזיר

ליõם. מõçם äלâְְְְִִויג

להעריàüהיõתם ללé äיכל לא לחלäטין, üäìח וחסרי áמäרים äàרים ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָֹ
דיé łטן מעłה üכà היה הåמ חäץ .עיםðמב הםŁ הŁïע דלá ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאת
ענק àצעדי התקâם ה"עסק" éי טרפה, אכילתà יהäדים ילŁְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָלהכ
Łל הëטàחים äהפכ זה אחר àזה מעצõר. ללא והתרחב חôïְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹוהת

טרפה. למטàחי ספר לאין תõçחרד ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵָָֹמïŁחõת

üŁמàבäàער הìפŁעת: àתרמיתם החברים ניŁ äיכŁהמ Łלמה Łנה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
את לŁלŁלä הïדיõן את להגâיל üוכ הŁéר, הłàר üõתà טרפה łàְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָר

לéיסם. Łְְִֵֶַָההפר

אותôןäהג סכäם éבר äחסכŁ ולמרõת מעצõר, ידעה לא êŁהם צעàה ְְְְְְֲֲֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
ה"עסק". את להגâיל éיצד רכיםâ äłïח ,יםŁביëה מעłיהם ידי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָעל
דõâה עם לריב ôחêה àכäנה יתחיל מהם Łאחד àיניהם äרàנד ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהם
ואז מהעבõדה, õתõא יסêק Łהõâד éדי עד החäéכים את äְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָלהחריף
äêאפ מרחק, àאזõר אחר אטליזà לעבõדה õעצמ את ויðיע üיל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֻהäא
יêôŁם! זה âבר, אין àלבד. אכל ôמäרת רק äול ,תרõיà üäנמ łàְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹכר
יןà רפהæה רłà את להפיץ האפŁרäת להם תןìô üé ידי על éְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָי

נõספים. רוחים ולגרף החדŁים ְְְֲִִִִַַָָָָֹהêקõחõת

ïְְַָרõבõקציה
ïעõêתאõמר Łל רהäŁà àכäנה ïתח יõתר המבáר הçתõם :הłõוע ְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻ

תäçæאà עבד הäא הõâד. Łל õחמת את ררõלע דיé ïְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָרõבõקטיבõçת
דõâהŁé וŁעל. צעד לé על "יםáŁמ" הłוע הåמן לé רטן ְְְְְְִִֶַַַַַַַַַַַַָָָָָמáŁעת,
...üאר äבצפצäף תäבהתרברבä àחצïה עõנה היה ,üé על õל מעיר ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹֻהיה
õתõא וŁלח מהעבõדה õתõא סêק והõâד הíאה, נתמêאה ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָלבõíף

הרäחõת"... ְָָ"לכל

אäהüהל õעצמ אäוה õחבר Łàביל ניםõñה éל את אõאפ ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָהŁאיר
קראקא Łל הני בðñל,אחר בðק אצל לעבõדה לàלהתק והצליח ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ

...ריןâלמה Łéר łàר רק äמכר õאטליזà áŁְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָם

החדéŁאן "סõà"ה õתõא Łלח éאŁר .Łביëה üהליôה Łמחד חזר ֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
הëé õêמ הõסיף ,רŁé łàר קילõגרמים üוכ üé Łל äëéת ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָלחêק
äמכר ,לõז àמחיר הõáיים אצל כן לפני ŁרכŁ טרפה רłà Łל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָנתחים
יŁמהפר קיìה הרוח ואת יקר מחירà Łéר łàר רõתà אõתן áְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָם

.õלכיס מŁלŁל היה ְְְְִִִֵַַָָהëחירים

ניŁäיכŁהמ מåה, זה רחõקים àאטליזים äעבדŁ למרõת ,החברים ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָ
לזה זה äעàŁנ הם הפלים. àעסקיהם ôŁפים להיõת איŁחàְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ
יםŁáנפ äהי הם אחת. ïרäטה אף מåה זה להעלים לא éף àְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹתקיעת
לסïר éדי ,זרים מעין ריםôנס מיעדים, àמקõמõת קרõבõת, יםôְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵָָָֹֹלע
:"תõçעסק "àעיõת ללàן וכן הרוחים, את äלסéם יהםïסé צרõרõת ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאת

äנêŁ והאטליז טרפה łàר להfiיג והיכן ,הענינים את לתכנן éְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיצד
תםõא נŁקיע אם áדõלים! לקðבים äנינŁ üהפìŁ עד ,גłגłוי üְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹיל
דיé אחרים Łàביל וŁעכ מבזàזים äאנŁ ויגע, עמל õתõוא ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמאמðים

רב!" לעŁר לבõíף נáיע ,äעצמנ את תõְְְְִִֵֶֶַַַַַֹלבנ

התאםàהרגל את הðעיר הçתõם הŁאיר ,Łמרא ôŁכננה לתכנית ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ
דיé זה àרגע דהõהעב את עõזב Łהäא õבהכריזä ,רäíìה àְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָאמצע

מהאטליז. ניהםŁ äקêôהס ,õחבר עם ôŁף תõְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָֻלהי

מêהם ְִִִֶֶָאטליז

אõתõהם äוהביא עגל להם äקנ ,אטליז בילŁà חנäת להם äכרł ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָ
רתâהמה והàדיקה החיטה עבäר äמêŁ ,חיםàטëה ביתà ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻלŁחיטה
äרñçŁ הáבõהים, והíëים ההæלים éל את וכן המהâרין, מן ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָלמהâרין
ניןà Łל àמרôף מחסן äכרł אחת äבעõנה äבעת הłàר, את ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמאד
äחטŁ Łם םõמק ,צריםõìה àרבע מרחק àאזõר נâחת סמטה õאיזàְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָֹֻ
את äבàער üé ואחר ,לõåה זילà להם עלה õרłàŁ ,סףõנ עגל àְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָעצמם

éפלים. äוהרויח רŁé רłà àתõר לéה äמכר הłàר, גיäס Łְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹני

ניםõלקŁ לêקõחõת łàר לסïק äיכŁהמ הם ,לרב להם äהי ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
המרחקים ריםõאזà חדŁים תõחõלק äŁרכ ואף לŁעבר, ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻמעבידיהם
להמציא äילéłה ,מאלł ועל ימין על הנחõת äהעניק àְְְְְְֱֲִִִִִֵֶַַַָָֹיõתר
ספתõתé עצמõת äקêוח ,תאימיםëה החלקים את הõנים ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָלðרכנים
דŁהח את להעלõת היה יכõל לא אחד אף מרðים, äהי וכêם ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָָֹֻֻחìם,
הáרäע מהäíג תõטרפ מאכילי עם עסק להם ŁçŁ àיõתר, לñְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָה
עםï ואף רłà אצלם קõנים ניםŁ הרàה üé לé הרי היôכן? .תרõיàְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ

ñôלה? äŁם ארעה ְֵַָָָֹלא

łàרהם õçëéת רק àאטליז להחזיק äידïהק .הàר àזהירäת äעבד ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָָָֻ
àכל .הêהמע àהáŁחה בילםŁà חטהŁìŁ לäëéת äתאימçŁ éְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻאêה
éל ללא àסדר לéהŁ äמצא הם ñàרת, üלער äאà ŁהáŁëיחים ïְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֹעם
ציאיםõמ äהי םמä נסôר, מחסןà äהחזיק הæרפה łàר את âְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹפי,

לêקõחõת. קיםäŁמ רõאים באיןä õתõְְְִִֵַַָא

מתôïח ְִֵֵֶַַָהעסק

חגהעסק בערביä àŁתõת ערביà לŁבäע. מבäע והתרחב üהלäהי ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָ
יתàה עקרõת וגבר. üהל Łäñàה יé àהמõת, ëéה לŁחט צריכים éְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָָָֹבר
החלקים את לקנõת אפŁר החדŁים הðñבים Łני Łאצל äְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָידע
לאטליז äצאçŁ לõëניטין תõדõה .תרõיà הõåל ëàחיר àיõתר ביםõæְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָה
םõçמ וגדל üהל רכŁäם àיõתר, האמידים לôàים לחדר äהצליח êŁְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהם
Łàבילם. âירה להם äקנ וכן תõרפת עם áדõל מבנה äŁרכ הם ,םõְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָלי
םôא äłוע àיתם מàאי äהי מהíביבה פריציםä נכàדים ְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַָָָָָָָָסõחרים

äכבłים. צאן àקר, יŁראà áדõלõת תõְְְְִִֵָָָָֹעסק

ìŁאלצäאצל éאêה äוהי נéרת, àמâה הïדיõן ירד האחרים הðñבים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
àהם. תõלהתחר יכõל היה לא אחד אף àגללם. עסקיהם את ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹלסáר
äהי ותיקים קðבים àענף. àיõתר הëמחים הëקצõע לבעלי äהפכ ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻהם
יפה Łàלהתל äהתחיל הנים .יהםï למõצא éבõד יראתà ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָמצïים
כיםäâה את להם äיעðוה ïתחיהם על äקïâה Łדכנים ההäâר. בכלäְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
תõçרäàצ äלמæרõת לצדקה äתרäמõת נדבõת äרåï הם àיõתר, ביםõæְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָה

רחבה. àְְָָָיד

קðבים,àעõת לŁ "äŁליõת" äŁב להיõת äהפכ הêילה Łל תõìטñה ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָ
,חטŁל הõìצרים, àסמטת הםêŁ הíתר àמחסן קŁה, àְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹעמלם
Łל החלקים את äלהפריד üולחת לנíר לגרם, העõר, את טŁְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹלפ
łààר הםêŁ àאטליז äעבד בäŁ הàקר Łàעõת הæרפה: łàְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹר
Łל והחלñה הääק את äמרáŁ לאחר ,הריםðה אחר üא ְְְֲֳִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֻהŁéר.

äטהתק ,יסיהםé את Łיâהג הïדיõן וכסף והæרף, רŁéה רłàְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָה
דõה àרב דלäאג àצד עקב העיר רחõבõת ïני על äוצעד הïאר àְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָֹבגדי

...תäיבŁוח ֲִַָָהדר

סõד õŁְֵמרי

להם,הם äהי לא מŁרתים םá ילדים, ללאä אה ללא רäקים, חçי äחי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹֹ
לא חŁד לŁ צל ואף ,עיםŁפìה יהםłמע על ידע לא אחד Łאף üéְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ

עליהם. ֲֵֶַָנפל

àתחäàלõתàרבõת äילéłה אז áם üא נŁים, להם äאłנ הçמים ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָ
Łנפ Łאף üé ,תעביםìה מעłיהם את äלהסôיר להעלים ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻמôחéמõת,
רחבה àיד חçיהם ארח את äנהל החתìה אחרי .üé על ידעה לא הçְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻח
חäŁב רחõא וכל לרוחה, ïתäח היה יתםà .מעמד עליà לגבירים אהçéְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָ

הìדיבה. דםçמ ונהנה אצלם התאכסן לעיר Łְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהáיע

הôפיםהם Łני àקראקא. àיõתר הçפים הôàים àאחד äררõáהת ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֻ
,äדלá הïŁëחõת Łלם. àנין äפסôŁ áדõלõת, ארï תõירâ äְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָָהחזיק
üäìח לגיל äיעáהŁé äבתפנäקים. àמõתרõת äמæïŁ ילדים להם äלדõְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָֻנ
להם äהי .תרõיà ביםõæה כיםìוהמח המלëדים את Łàבילם äְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָלקח
ניà Łàביל ןäאכס תõמõמקä ïרטçים, מõרים Łàביל חדרים ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵַָָמסïיק
ïאר. ורהיטי נאים éלים להם äŁרכ הם .חכמים ותלמידי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָיŁיבה
.üער יקרי ואגרטלים זהב äבכלי éסף àכלי ויõתר יõתר התמêא ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהëזנõן

אתתõחïŁëה עם äנôוהתח מאד, צעיר àגיל äיאfiה הילדים ְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַָָָֹ
äיכל והם רב Łàפע היה הéסף éי àיõתר, והמכàדõת ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻהמיחסõת
על הðעירים הäåגõת את äהחזיק וגם áדõלõת, תõניäנד ְְְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַַלהבטיח
äקעŁי הìדäניה éŁסïי éדי החתìה, אחרי רõàת ניםŁ Łְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻֻֻלחנם,

á äרכŁäם הõנם âרàית... יתàור רàית äהניבŁ דלàä"מéŁנôאõת" ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָ
דיé תרõוה יâ הכנסה להם äהביא àלבד ריםŁéה העסקים ליõם. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָמõçם
äהכניס הפלים החõרים העסקים äêוא äרוחה, עŁר חçי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹלחיõת

õôעפõת. ןõה ֶָָלהם

המתעבים,אחרי àעסקיהם הàŁëר éחטף עליהם àא רõàת Łנים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
לגמרי. צפäי àלôי אפןà Łהתרח ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹהâבר

לõמד ֵֶָָהחתן

החרף.ïעם Łל õמäðעà מסחרית מìסיעה פיםôמה אחד חזר ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
מחדרי לאחד יםłמ àלי נכנס מñר, פאõוק üרâמה עיף õתõבהיäְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ולמד ספרים עמäס לחןŁ יד על הðעיר õחתנ יŁב םŁ םõמק ,יתàְְְֲִִִַַַַַַַָָָָָָָָָֻה
üŁנמ üé éדי üõות להתחëם דיé àחדר הôŁהה אäה àְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהתמדה.
õלõקà האויר, àחלל üïôŁהŁ ,הערב מראáה ןäáנ אחרי קסם éְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָבחבלי
õתõא Łהקסימה לבבית, נעימהà עלהçמים, õחתנ לŁ לäלðוה ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֻהâק

.õêé éָֻל

מìŁןלפתע õחתנŁ מאמרים קטעי ,ינהáנëה צלילי יןàמ õŁמע הäא ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
הíפרים: üõôְִִַָמ

על"האõכל לכïר אפŁר õז עברה על éרת! חçב טרפה רłà õא חלב ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
õואינ לםõמהע נכרת äהריה בהäŁô עłה לא אם üא ,בהäŁô ְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָֹידי
,לילé העוõן את מעבירה ãאינ מיתה áם àרם Łנõתיו, למחצית ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָמáיע
להæהר éדי הõנים ריםõדëà äלהfiרף לáיהõìם לרדת בçח ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָוהäא

."מלאה לכïרה תõéולז ְְְְְִֵֵֵַַָָָמהחטא

הëà"תõאכלëה את אכל "אם החתן, üיŁהמ "?ריםäאמ בריםâ ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ
את החטיא וגם àמזיד חטא אם אבל äéנה, àלי ,גגõŁà ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהאסäרõת
חלק õל אין ,עילהõמ ãאינ בהäŁôה áם הרי àזדõן, טרפõת ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָהאחרים
הñלע àכף להñלע נõâן הäא הëתים. àתחçת קם õואינ הàא ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָלעõלם

éלים"... אינם והם éלה áיהõìם נצחים! ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָלנצח
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היתõמים. éתפי על היא םá äëéבן, הטלה, õז מלאכה הàיתה. רłàְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָָֻה
דתõעב בדיםõע äהי ààקר םéŁה éפäלה: עבõדה אõאפ להם ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהיתה
עהמ החל מéן לאחרä ,õעצמ אטליזà Łעõת ëéה üרïְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

הìגידים. àבôי הłàר לחלñת יõצאים äהי ààקר ŁְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻמõנהŁôע

לגרם,àסçמם ,תõרõהע את להפŁיט האטליז: Łל עבõדõתהïנים את ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
יםêס הרõéת éתפיהם על מעמיסים äהי ולŁטף, לנõñת äלנñר, üְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹֹלחת
Łל יםñלמרח אõתם äמריצים רłà Łל גרמיםõקיל עłרõת ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָעם
,לאכל קדם להם äנôçŁ Łñלב äהעיז אם העיר. éל ïני על תõרסאïְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
"!õזéŁ "חצïה àגלל מõéתיהם את מפליאים דהõâוה הõâד äְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהי

מרעב. מתäéצת טנםàŁé לŁליחõçתיהם, לצאת תםõא מכריחיםäְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ

הéרס"éאŁר את לכם נלעיט הłàר, מחלñת הéסף את äביאô ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ
הõâדה. קבעה àְְֶַָָָֹאכל"...

ת.לאçלצ äנאלצ והם ,ררהà םäŁ אõאפ להם היתה ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ

äמרטיביםêàילה, õáרלם, מר על õàכים äהי נניםõðה Łñה מéŁבי על ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַַָָָָ
לא לבכים üא יŁע, חסרי יתõמים Łל âמעõת ,תיהםõדמעà Łñה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹאת

קבת. אזן ְֶֶֶַָָֹהיתה

ְִָמציאה

הçתõםïעם רצה àתחêה נéר, üער àעלת מטàע מיםõהית אחד מצא ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ
יםçחà עםï לאכל éדי אכל, Łל הגäנה מנה הëטàע ôמäרת ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹלקנõת
עסק לעõłת רעיõן õמחà עלה נõסף, הרהäר לאחר üא ְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָֹלłבעה,

לחם! תõלקנ õחלקà לïçŁ äברוח הëטàע, עם äהŁלéְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

אäהלמחרתä טרף. רłà Łל לõדá נתח Łם וקנה הõìצרים לרבע üְְְְֳִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹהל
יןà לחלñה הłàר מנõת עם הíל את הõâד õל מסר éאŁר ààְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֻקר,
רפהæה רłà נתח את áם מכר אäה ôמäרתן, éסף äלהביא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהõñנים
את êŁם, מåה àהרàה ãõבá מחיר וקàל Łéר, łàר àתõר õêŁְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
אäה áם חזר רהðל אחיו וכאŁר היטב, הסôר ירôהס הרויחŁ ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהéסף
םŁו נâח, בõלרח õôא üוהל õתõא לקח הäא הêקõחõת, יןà õבäיבíְְְִִִִִֵַַַָָָָָמ

...תâé סעâה äערכ ניהםŁä äבירה, áבינה ,לחם äְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֻקנ

הני.הéסף Łאל ?יןìמ ִִִֵֶֶַַַַָ

הäŁôבה.מצאתי! היתה ְְִַָָָָָ

נõספõת...והאחלðרה Łאלõת Łאל לא ְְֵַַָָָָָָֹ

מנõתéעבõר àין למחרת, ,õתõא םł טרף, רłà נתח äŁב קנה מה זמן ְְְֲֳֵֵֵַַַָָָָָָָָָ
äŁב התחëק הðהרים אחר נéר. רוח õחלקà נפל בäŁו הŁéר רłàְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָה
להם Łהסïיק Łàפע, מאכל âברי קנה ,חâìה לרחõב õעמית ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָעם

Łâנה. ְְִֵָָֻלסעâה

äŁב.היכן םõתçה החבר הקŁה הõçם? סףé ôגfiה ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

הëענה.áם àא מציאה, לידי נפלה םõçה ְְְֲִִֶַַַַָָָָָ

üéרłàה עם õבäàער טרף, łàר תŁרכי ימים: ëéה הענין התנהל ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָ
את אצלם קõנים äהי הłàר צרכני .ãõבá àמחיר õמכירתä ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָהŁéר
האטליז .ריןâלמה Łéר Łהłàר àטäחים àהיõתם ïקäïק, ללא רłàְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹה
דŁהח את העלה לא אחד ואף מעêה, הáŁחה ôחת עמד הõâד לŁְְְֱֲֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

אחר... מëקõם łàר להם להביא ליםäעלŁְֲִִִֵֶֶַָָָָָ

הרוחים.נתחי áם äדלá àבד äבד ליõם, מõçם äוגדל äהלכ הæרפה łàר ְְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָ
ויõתר תרõי לבזàז לעצמם להרõŁת היתõמים ניŁ äיכל םõלי מõçם üְְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָוכ
לפקïק התחיל החבר מàŁחים. äמעדìים יקרõת ארäחõת על סףéְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ

הæרפה: מאכיל àפני הæיח אחד ויõם הéסף תõרõלמק àְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָקŁר

קõרה"אל מציאõת! מõצא הôאŁ הקäף ץäרôà יõתר אõתי ôפæם ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
יõם לא üא ïעמים, ïעם, צאיםõëŁ,ýêŁ הקרים עם אõתי עזב !םõי ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָֹֹ

?סףéה את מfiיג אôה מìין האמת, את לי ֱֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹאמר

üאãתõאà מיםõית äהננ äנינŁ".האמת את לגõêת וסרב Łהחרי הêה ְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ולא אח לא אם, ולא אב לא אין äנינŁל" ,החבר עליו לחץ ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹֹֹֹמâה!"
יכõל ýאינ האם אחיד, רלõá äרלנõוג ץà õתõאà Łקäעים äנינŁ ...תõְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָֹאח

àי? ְִִַֹלבטח

נתרüé:מאכיל תõרפæה ְְֲִִֵֵַַַ

לý"...הב אגêה ואז אחד לאף ôסïר êŁא éף àתקיעת ýיד את לי ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

עõלם"הנים "עד הõíד על לŁמר נàŁע Łהחבר äלאחר éף, äקעô ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹ
להרויח éדי םõי יõם מבðע הäא תםõא הìבלה מעłי על הêה õל ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָסïר

הéסף. ֶֶֶַאת

הàצע ôֲֶַַַַאות
סכäמיéדי õאצל בéלע õעמית את לëד הäא ה"עסק" את להגâיל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ

łàר éàסף לקנõת מחêק, Łהäא רłàה עבäר מיõçה ןõדיïמה סףéְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
למחרתä יõתר, ãõבá àמחיר Łéר łàר àתõר õלמכרä ְְְְְְֳִִֵֵֵַָָָָָָָָטרפה
äלכçŁ הרוח, àכסïי לסחר üיŁלהמä הñרן, את לõâד ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹלהחזיר

ליõם. מõçם äלâְְְְִִויג

להעריàüהיõתם ללé äיכל לא לחלäטין, üäìח וחסרי áמäרים äàרים ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָֹ
דיé łטן מעłה üכà היה הåמ חäץ .עיםðמב הםŁ הŁïע דלá ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאת
ענק àצעדי התקâם ה"עסק" éי טרפה, אכילתà יהäדים ילŁְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָלהכ
Łל הëטàחים äהפכ זה אחר àזה מעצõר. ללא והתרחב חôïְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹוהת

טרפה. למטàחי ספר לאין תõçחרד ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵָָֹמïŁחõת

üŁמàבäàער הìפŁעת: àתרמיתם החברים ניŁ äיכŁהמ Łלמה Łנה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
את לŁלŁלä הïדיõן את להגâיל üוכ הŁéר, הłàר üõתà טרפה łàְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָר

לéיסם. Łְְִֵֶַָההפר

אותôןäהג סכäם éבר äחסכŁ ולמרõת מעצõר, ידעה לא êŁהם צעàה ְְְְְְֲֲֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
ה"עסק". את להגâיל éיצד רכיםâ äłïח ,יםŁביëה מעłיהם ידי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָעל
דõâה עם לריב ôחêה àכäנה יתחיל מהם Łאחד àיניהם äרàנד ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהם
ואז מהעבõדה, õתõא יסêק Łהõâד éדי עד החäéכים את äְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָלהחריף
äêאפ מרחק, àאזõר אחר אטליזà לעבõדה õעצמ את ויðיע üיל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֻהäא
יêôŁם! זה âבר, אין àלבד. אכל ôמäרת רק äול ,תרõיà üäנמ łàְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹכר
יןà רפהæה רłà את להפיץ האפŁרäת להם תןìô üé ידי על éְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָי

נõספים. רוחים ולגרף החדŁים ְְְֲִִִִַַָָָָֹהêקõחõת

ïְְַָרõבõקציה
ïעõêתאõמר Łל רהäŁà àכäנה ïתח יõתר המבáר הçתõם :הłõוע ְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻ

תäçæאà עבד הäא הõâד. Łל õחמת את ררõלע דיé ïְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָרõבõקטיבõçת
דõâהŁé וŁעל. צעד לé על "יםáŁמ" הłוע הåמן לé רטן ְְְְְְִִֶַַַַַַַַַַַַָָָָָמáŁעת,
...üאר äבצפצäף תäבהתרברבä àחצïה עõנה היה ,üé על õל מעיר ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹֻהיה
õתõא וŁלח מהעבõדה õתõא סêק והõâד הíאה, נתמêאה ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָלבõíף

הרäחõת"... ְָָ"לכל

אäהüהל õעצמ אäוה õחבר Łàביל ניםõñה éל את אõאפ ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָהŁאיר
קראקא Łל הני בðñל,אחר בðק אצל לעבõדה לàלהתק והצליח ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ

...ריןâלמה Łéר łàר רק äמכר õאטליזà áŁְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָם

החדéŁאן "סõà"ה õתõא Łלח éאŁר .Łביëה üהליôה Łמחד חזר ֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
הëé õêמ הõסיף ,רŁé łàר קילõגרמים üוכ üé Łל äëéת ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָלחêק
äמכר ,לõז àמחיר הõáיים אצל כן לפני ŁרכŁ טרפה רłà Łל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָנתחים
יŁמהפר קיìה הרוח ואת יקר מחירà Łéר łàר רõתà אõתן áְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָם

.õלכיס מŁלŁל היה ְְְְִִִֵַַָָהëחירים

ניŁäיכŁהמ מåה, זה רחõקים àאטליזים äעבדŁ למרõת ,החברים ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָ
לזה זה äעàŁנ הם הפלים. àעסקיהם ôŁפים להיõת איŁחàְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ
יםŁáנפ äהי הם אחת. ïרäטה אף מåה זה להעלים לא éף àְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹתקיעת
לסïר éדי ,זרים מעין ריםôנס מיעדים, àמקõמõת קרõבõת, יםôְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵָָָֹֹלע
:"תõçעסק "àעיõת ללàן וכן הרוחים, את äלסéם יהםïסé צרõרõת ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאת

äנêŁ והאטליז טרפה łàר להfiיג והיכן ,הענינים את לתכנן éְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיצד
תםõא נŁקיע אם áדõלים! לקðבים äנינŁ üהפìŁ עד ,גłגłוי üְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹיל
דיé אחרים Łàביל וŁעכ מבזàזים äאנŁ ויגע, עמל õתõוא ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמאמðים

רב!" לעŁר לבõíף נáיע ,äעצמנ את תõְְְְִִֵֶֶַַַַַֹלבנ

התאםàהרגל את הðעיר הçתõם הŁאיר ,Łמרא ôŁכננה לתכנית ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ
דיé זה àרגע דהõהעב את עõזב Łהäא õבהכריזä ,רäíìה àְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָאמצע

מהאטליז. ניהםŁ äקêôהס ,õחבר עם ôŁף תõְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָֻלהי

מêהם ְִִִֶֶָאטליז

אõתõהם äוהביא עגל להם äקנ ,אטליז בילŁà חנäת להם äכרł ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָ
רתâהמה והàדיקה החיטה עבäר äמêŁ ,חיםàטëה ביתà ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻלŁחיטה
äרñçŁ הáבõהים, והíëים ההæלים éל את וכן המהâרין, מן ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָלמהâרין
ניןà Łל àמרôף מחסן äכרł אחת äבעõנה äבעת הłàר, את ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמאד
äחטŁ Łם םõמק ,צריםõìה àרבע מרחק àאזõר נâחת סמטה õאיזàְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָֹֻ
את äבàער üé ואחר ,לõåה זילà להם עלה õרłàŁ ,סףõנ עגל àְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָעצמם

éפלים. äוהרויח רŁé רłà àתõר לéה äמכר הłàר, גיäס Łְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹני

ניםõלקŁ לêקõחõת łàר לסïק äיכŁהמ הם ,לרב להם äהי ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
המרחקים ריםõאזà חדŁים תõחõלק äŁרכ ואף לŁעבר, ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻמעבידיהם
להמציא äילéłה ,מאלł ועל ימין על הנחõת äהעניק àְְְְְְֱֲִִִִִֵֶַַַָָֹיõתר
ספתõתé עצמõת äקêוח ,תאימיםëה החלקים את הõנים ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָלðרכנים
דŁהח את להעלõת היה יכõל לא אחד אף מרðים, äהי וכêם ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָָֹֻֻחìם,
הáרäע מהäíג תõטרפ מאכילי עם עסק להם ŁçŁ àיõתר, לñְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָה
עםï ואף רłà אצלם קõנים ניםŁ הרàה üé לé הרי היôכן? .תרõיàְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ

ñôלה? äŁם ארעה ְֵַָָָֹלא

łàרהם õçëéת רק àאטליז להחזיק äידïהק .הàר àזהירäת äעבד ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָָָֻ
àכל .הêהמע àהáŁחה בילםŁà חטהŁìŁ לäëéת äתאימçŁ éְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻאêה
éל ללא àסדר לéהŁ äמצא הם ñàרת, üלער äאà ŁהáŁëיחים ïְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֹעם
ציאיםõמ äהי םמä נסôר, מחסןà äהחזיק הæרפה łàר את âְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹפי,

לêקõחõת. קיםäŁמ רõאים באיןä õתõְְְִִֵַַָא

מתôïח ְִֵֵֶַַָהעסק

חגהעסק בערביä àŁתõת ערביà לŁבäע. מבäע והתרחב üהלäהי ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָ
יתàה עקרõת וגבר. üהל Łäñàה יé àהמõת, ëéה לŁחט צריכים éְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָָָֹבר
החלקים את לקנõת אפŁר החדŁים הðñבים Łני Łאצל äְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָידע
לאטליז äצאçŁ לõëניטין תõדõה .תרõיà הõåל ëàחיר àיõתר ביםõæְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָה
םõçמ וגדל üהל רכŁäם àיõתר, האמידים לôàים לחדר äהצליח êŁְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהם
Łàבילם. âירה להם äקנ וכן תõרפת עם áדõל מבנה äŁרכ הם ,םõְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָלי
םôא äłוע àיתם מàאי äהי מהíביבה פריציםä נכàדים ְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַָָָָָָָָסõחרים

äכבłים. צאן àקר, יŁראà áדõלõת תõְְְְִִֵָָָָֹעסק

ìŁאלצäאצל éאêה äוהי נéרת, àמâה הïדיõן ירד האחרים הðñבים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
àהם. תõלהתחר יכõל היה לא אחד אף àגללם. עסקיהם את ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹלסáר
äהי ותיקים קðבים àענף. àיõתר הëמחים הëקצõע לבעלי äהפכ ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻהם
יפה Łàלהתל äהתחיל הנים .יהםï למõצא éבõד יראתà ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָמצïים
כיםäâה את להם äיעðוה ïתחיהם על äקïâה Łדכנים ההäâר. בכלäְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
תõçרäàצ äלמæרõת לצדקה äתרäמõת נדבõת äרåï הם àיõתר, ביםõæְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָה

רחבה. àְְָָָיד

קðבים,àעõת לŁ "äŁליõת" äŁב להיõת äהפכ הêילה Łל תõìטñה ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָ
,חטŁל הõìצרים, àסמטת הםêŁ הíתר àמחסן קŁה, àְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹעמלם
Łל החלקים את äלהפריד üולחת לנíר לגרם, העõר, את טŁְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹלפ
łààר הםêŁ àאטליז äעבד בäŁ הàקר Łàעõת הæרפה: łàְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹר
Łל והחלñה הääק את äמרáŁ לאחר ,הריםðה אחר üא ְְְֲֳִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֻהŁéר.

äטהתק ,יסיהםé את Łיâהג הïדיõן וכסף והæרף, רŁéה רłàְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָה
דõה àרב דלäאג àצד עקב העיר רחõבõת ïני על äוצעד הïאר àְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָֹבגדי

...תäיבŁוח ֲִַָָהדר

סõד õŁְֵמרי

להם,הם äהי לא מŁרתים םá ילדים, ללאä אה ללא רäקים, חçי äחי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹֹ
לא חŁד לŁ צל ואף ,עיםŁפìה יהםłמע על ידע לא אחד Łאף üéְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ

עליהם. ֲֵֶַָנפל

àתחäàלõתàרבõת äילéłה אז áם üא נŁים, להם äאłנ הçמים ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָ
Łנפ Łאף üé ,תעביםìה מעłיהם את äלהסôיר להעלים ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻמôחéמõת,
רחבה àיד חçיהם ארח את äנהל החתìה אחרי .üé על ידעה לא הçְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻח
חäŁב רחõא וכל לרוחה, ïתäח היה יתםà .מעמד עליà לגבירים אהçéְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָ

הìדיבה. דםçמ ונהנה אצלם התאכסן לעיר Łְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהáיע

הôפיםהם Łני àקראקא. àיõתר הçפים הôàים àאחד äררõáהת ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֻ
,äדלá הïŁëחõת Łלם. àנין äפסôŁ áדõלõת, ארï תõירâ äְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָָהחזיק
üäìח לגיל äיעáהŁé äבתפנäקים. àמõתרõת äמæïŁ ילדים להם äלדõְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָֻנ
להם äהי .תרõיà ביםõæה כיםìוהמח המלëדים את Łàבילם äְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָלקח
ניà Łàביל ןäאכס תõמõמקä ïרטçים, מõרים Łàביל חדרים ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵַָָמסïיק
ïאר. ורהיטי נאים éלים להם äŁרכ הם .חכמים ותלמידי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָיŁיבה
.üער יקרי ואגרטלים זהב äבכלי éסף àכלי ויõתר יõתר התמêא ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהëזנõן

אתתõחïŁëה עם äנôוהתח מאד, צעיר àגיל äיאfiה הילדים ְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַָָָֹ
äיכל והם רב Łàפע היה הéסף éי àיõתר, והמכàדõת ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻהמיחסõת
על הðעירים הäåגõת את äהחזיק וגם áדõלõת, תõניäנד ְְְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַַלהבטיח
äקעŁי הìדäניה éŁסïי éדי החתìה, אחרי רõàת ניםŁ Łְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻֻֻלחנם,

á äרכŁäם הõנם âרàית... יתàור רàית äהניבŁ דלàä"מéŁנôאõת" ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָ
דיé תרõוה יâ הכנסה להם äהביא àלבד ריםŁéה העסקים ליõם. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָמõçם
äהכניס הפלים החõרים העסקים äêוא äרוחה, עŁר חçי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹלחיõת

õôעפõת. ןõה ֶָָלהם

המתעבים,אחרי àעסקיהם הàŁëר éחטף עליהם àא רõàת Łנים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
לגמרי. צפäי àלôי אפןà Łהתרח ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹהâבר

לõמד ֵֶָָהחתן

החרף.ïעם Łל õמäðעà מסחרית מìסיעה פיםôמה אחד חזר ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
מחדרי לאחד יםłמ àלי נכנס מñר, פאõוק üרâמה עיף õתõבהיäְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ולמד ספרים עמäס לחןŁ יד על הðעיר õחתנ יŁב םŁ םõמק ,יתàְְְֲִִִַַַַַַַָָָָָָָָָֻה
üŁנמ üé éדי üõות להתחëם דיé àחדר הôŁהה אäה àְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהתמדה.
õלõקà האויר, àחלל üïôŁהŁ ,הערב מראáה ןäáנ אחרי קסם éְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָבחבלי
õתõא Łהקסימה לבבית, נעימהà עלהçמים, õחתנ לŁ לäלðוה ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֻהâק

.õêé éָֻל

מìŁןלפתע õחתנŁ מאמרים קטעי ,ינהáנëה צלילי יןàמ õŁמע הäא ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
הíפרים: üõôְִִַָמ

על"האõכל לכïר אפŁר õז עברה על éרת! חçב טרפה רłà õא חלב ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
õואינ לםõמהע נכרת äהריה בהäŁô עłה לא אם üא ,בהäŁô ְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָֹידי
,לילé העוõן את מעבירה ãאינ מיתה áם àרם Łנõתיו, למחצית ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָמáיע
להæהר éדי הõנים ריםõדëà äלהfiרף לáיהõìם לרדת בçח ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָוהäא

."מלאה לכïרה תõéולז ְְְְְִֵֵֵַַָָָמהחטא

הëà"תõאכלëה את אכל "אם החתן, üיŁהמ "?ריםäאמ בריםâ ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ
את החטיא וגם àמזיד חטא אם אבל äéנה, àלי ,גגõŁà ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהאסäרõת
חלק õל אין ,עילהõמ ãאינ בהäŁôה áם הרי àזדõן, טרפõת ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָהאחרים
הñלע àכף להñלע נõâן הäא הëתים. àתחçת קם õואינ הàא ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָלעõלם

éלים"... אינם והם éלה áיהõìם נצחים! ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָלנצח
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יותר משמונה אלף שיעורים בזוהר הקדוש, תענוג גן עדן בעולם הזה
שמעו ותחי נפשכם, השיעורים מוכנים ומסודרים, וכל החפץ להיות מן המאירים, יבוא ויטול לרבים להשמיע, זכויות 

אדירות להשפיע, ובזכות התנא הקדוש האלוקי רבי שמעון בר יוחאי ע"ה יזכו כל עם לביאת הגואל בב"א.

להזמנת דיסקים: 054-4577956

חרטה ְֲִֵָָהרהäרי

הæרפõת,זעזäע מאכיל ,הארץ והעם הäàר החõתן Łל õàלà עבר עמק ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
Łקע הäא הñדŁõים, פריםíה üõôמ צæט õחתנŁ לâברים õהאזינàְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָ
,õמח את äאêמ בדיםé והרהäרים Łäàה, מרב קיםäסמ ניוïŁé éàְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹֻרסה
אõבçŁé äהõמé טרפõת למאכיל יäפð מה õלעצמ לתאר התחיל ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָהäא
דיé ôחõçôת לŁאõל לאלôר õתõא äרידõי ,מעלה Łל âין àית àְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָפני
לאחר םá ,õבילŁà מתçק ãאינ äŁôבה הáיהõìם. Łאà לנצח תõלðְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָלה
(éŁבר והŁõïעים הרŁעים äêואפ ,תיםëה éל éאŁר הŁëיח, יאתàְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
יõסיף הäא אבל הëתים, àתחçת מñבריהם äמäיק (נםõעו את äְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָמרק
üיŁימ הäא, äêוא ,כלהô הáיהìם Łא הñלע. àכף הרף ללא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹלהñלע
עליו, ירדה כהŁח עõלמים.אימה לעõלמי ôפת ליäíרי נõâן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָֹלהיõת
קם הäא מאד, עליו מרה õŁונפ õàקרà נïŁכת õררתëŁ Łיáהר ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹהäא
נמצא Łéהäא ,õנõלמע ונכנס תõלŁõé äברגלים יםéרà àפיק õרסתéְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַָָֻמ

התמõטטäת. סף ְְִַַעל

õôŁאניï והרצäצה. הבäרה õתäמâ למראה הלםà הéתה éמעט ְְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ
הôע äהי àריאäת, õŁפעת תäאדמימà ôמיד äרחåŁ ,õêŁ בðñְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָה
על õעצמ את הïיל הäא ,עקהäמä אימה קמטי וחרŁäים éסיד ריםäְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָח

äá כלà עברה צמרמרת מר, àבכי äפרץ למæה, הïנים עם פãהïíה, ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
Łל õנõגר üõôמ õמé אימה צרימהà יוïמ äרצï הõñלõת .õכיà ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָֻלŁמע

Łחäט. ïַָר

ל"מהé אôה "מäâע מïחד, עדתõר Łéהיא õôŁא Łאלה "?ýל רהñ ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
õàכה?" üéֶָ

הרף,אäלם ללא äליêל תõéלב üיŁהמ הäא מענה. לé קàלה לא היא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
חב õחëŁ עד פיוõאגר Łàני הלם אäוה ,מעיניו äזרמ âמעõת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹנחלי

לחçי!!!" ואõי לי יõא" הפסק: àלי צעק הäא .צץõïְְְְְְִִִֵֵֶַַַָלהת

מרáיע ְִַַַָֻהôף

הרה,האñ מה מïיו ילðלה יצליח הäא אäלי לôף, לקרא רצה ְְְִִִִִִַַַַַַָָָָָָָֹֻ
הïíה, על הfiרäע ,õפôŁ למראה נדהם אäה וגם àריצה àא ְְְְְִִֵַַַַַַַַַָָָָָָֻֻהôף

ïצäעה. חçה Łéל יללõת äמŁמיע ,õŁראà אגרõפיו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹמטיח

מה"!!הêמ "אמר éתפיו, את õטלטלà הôף õà הפáיע "?ýל ארע ְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻ
âאגה! אל éספים? àעניני ôכàôהס האם ?ýתõא Łדד äהŁמי ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָהאם

מסïיק"... äלנ Łי ...üכà לעמד כלäְְֲִֵַַַָָֹנ

âבריáם לõŁן àמתק עליו הרעיפהà õתõא לדõבב בäŁ נíתה õôŁא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
:לב מרéכי ְְְֵֵַַָָהרáעה

áדêה,"הרי éבõד, àעŁר, ה' àרäך äרכנàנת âבר: äŁם äלנ חסר לא ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָָֹֹֻ
àכל éמõה Łאין הõëתרõת לé עם ïאר ירתâ äלתפארת! םŁל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוכõêת
כליםõא ,äיתנà איàמ תõלהי איםá àיõתר הìכàדים יםŁהאנ ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָהעיר!
תõלõדáה הôרäמõת את äאצלנ מקàלים ואף ,äאצלנ äמבêים äְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַאצלנ
üõלת ïתאם ôנפל מäâע éן, אם צדקה... äלמæרõת לõëסדõת àְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָֹיõתר

"?לב וŁברõן Łäיא Łל זהé ôְְְִֵֵֶֶָהõם

אתעברה äלהפסיק להרגע יכל הæרפõת ëŁאכיל עד ארéה Łעה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ
צאôŁ õôŁלא רמז הäא .õירéלה קŁה היה ïניו את הריםŁé ,õכיàְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
õôŁא יצאה éאŁר .õפôŁ עם סõד להמôיק צהõר הäא ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻמהחדר,
בכיà Łמחד ïרץ לŁïע, õחבר עם õâלב ארŁנ והäא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמהחדר
äמתôïל עוית אחäז õפäá éל הרעיד הäא הפäגõת, ללא ריםäמרôְְְְֲִִִִִֵַַָָָֹ

...בץה õתõא יתקף Łהìה נדמה והיה àְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹיäíרים,

עיניםהôף ןõכליà וצïה àעõרקיו, קõפא Łéהâם ëàחזה הסéôל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻ
הåה. האים הàכי תàס את ôŁבהיר היŁלé מêה ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלŁמע

עללבõíף להתàáר מרàים àמאמðים הæרפõת מאכיל הצליח ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַַַַֻ
Łלח ,õחé Łארית את õסçבגä ,õעצמ על קצת לטŁול הçגõן ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹהתקפת

:õפôŁ ְֵֶָֻלעבר

לא"אìא אחד Łאף éדי הרחק, הרחק üנל לáן... ונצא àי, üמô ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ
..."äיחתנłל יבŁְְִִֵַָיק

היההנים ואŁר ,רב הõן õà ŁהŁקע ,חïוהמט אהìה לáן äיצא ְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻֻ
üõלת עמק äנכנס הם ,תרõיà יריםŁהע הïריצים יןà םá לקנאה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָֹנłõא

:õנõŁל את הæרפõת מאכיל מצא וŁם צפäפים, עצים ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֻחרŁת

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

כל התפילות מתקבלות רק על ידי לימוד זוהר הקדוש, הזוהר הקדוש היא טבעת מלך מלכי 
המלכים, ומי שילמד ינצל.


