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 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

לðרה ôŁַָָָֻף

àרâ"...õôŁע äתנõא לכד הרע, הçצר אäה Łהfiטן, הçקר, ôŁפי ,ýל ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ
אהõŁ äעלינ המיט üé ידי ועל הëמõן àתאות äעינינ את סנור ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָהäא
למיõלע לדראõן להיõת äעלינ נגזר éי !נצחים לנצח הìëמ נחלץ אêŁְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
תõילäה ,החן ואבני הçהלõמים לé ,äזהבנä äנïסé éל ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָעõלמים!
äכלäי ולא ,õז רהðמ äתנõא äצêיח לא הõïרחים והìáים ְְְְְְְִִִַַַַַָָָָֹֹֹהמפארõת
éבר רחõק! õאינ הâין ויõם ...äלנ הïהמצ האים בלíמה מהäמאà ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹלגרע
...ימים üלהארי סäéי éל äלנ ואין äתינõנŁ מחצית את éמעט äְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָעברנ
על äלäחçŁ הענŁין àסדרת ןõŁהרא Łהענ זה éרת! ביםçח äנינŁ éְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹי
õאינ Łהëות ôאמר ואם !äימינ àדמי לםõהע מן להéרת :äינŁְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹרא
ýל בäŁח ולא ,עמיםï ולא מתים אחת ïעם רק הריŁ ,ýתõא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָֹֹמפחיד
מן ìŁסêôק אחרי וקאâ אז, Łרק ôדע ידõע éן אם ?רהõק זה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָמתי
אפŁר Łאי éאêה, ôפת ריäíי äבילנŁà ניםëמזä מäכנים ,לםõְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹֻהע

"...!äלנ äנõנכ מõìŁת מיתõת אלפי אלף !Łõאנ àדמיõן ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָֻלהעלõתם

אõתםוכאן ñŁרא ,õחתנ מïי עôה זה Łמע הâברים על פניוà חזר ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ
תõנבל אכילëŁ מי לŁ õינâ áזר éל :Łדñה ספרי üõôמ õëô ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֻלפי
איןŁו עליו מכïרת ãאינ הäŁôבה áŁם ,יםàהר את äמחטיא äְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָטרפõת

:Łäויא תäמריר יäוâ àקõל הõסיף והäא עõלמית, ñôנה õְְְְִִִֵַָָָָל

טרפה,"הáע àבłר העיר את מציפים äאנ Łנה ŁלŁים זה ,ýעצמà ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
תõעברà äידינ על äלŁנכ ôמימים יהäדים ואלפים תõמא ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָוכëה
קראקא õמé עיר הfiטן! Łל õחé áדõל מה ראה àיõתר! ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹחמäרõת
מעłה, ואנŁי ניםàר וחסידים, צâיקים וחכמים, סõפרים ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָהëלאה
ליםמב êéם êñàŁים! קל חŁד אף äנâנג מעלה õאינ אחד ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻואף
תõחïŁëה àני !לילה לילה חטיםõŁ äאנŁ הäáïל łàר את כליםõְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָוא
תõìחתà ïקäïק, לé ללא łàר äאצלנ קõנים àיõתר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻהחרדõçת
Łל Łäâñ'àים' ה"ס, àסäçמי àרמצוה, תõâסעà ,תרõיà ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֻהמפארõת
Łל תõטõïוק Łטרמלים עם דיםäיה פיםôôŁמ àŁהם ,רהõô מחתłְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ
נבלה ,äנêŁ הäáïל רłà נתחי הלחנõת על מעלים äקטיפה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻמŁי
כליםõא äאנ האם ?äנêŁ רŁהע לéמ äלנ çתרõן מה !ודם חלב ,טרפהäְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
בצליםä חםêמ בעהł ãאינ הàטן האם אחת? àבת õçïéת ôŁàְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָי
תõנŁ ?äדõה łàר äמאמצõת קרם מעäגõת łבעה Łהיא מâה ãתõאàְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֻ
להתיðב üנצטר ואז éלה... כענןä עõבר éצל חõלפõת הëעõæת äינçְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָח
לא םŁו !äינłמע על וחõàŁן âין למסר מעלה לŁ âין àית àְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹפני
ספר לאין חàלה מלאכי !תõלäàחô וäŁם ôרäצים äŁם äלנ äעילõְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָֹי
ראיםõונ קŁים ייםäìעà áàיהìם, äתנõא לעõìת דיé äלנ מצïים éְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָֹבר
מיםõית הõâד, אצל äתנäילד Łל והëצäקõת בלíה éל לתארם, איןŁְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

אŁר פתôה àמדõרי אחד רגע לעëת עדן גןé äירא ,ויחפים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻרעבים
"...!!יתôחô Łàְְִִַאõל

עליולŁמע םá עמñה. àחרדה הôף áם נתקף הêא זועה ôאäרי ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻֻ
העתיד מïני ïחד מרב õŁנפ את ידע לא והäא חŁכה אימה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹנפלה
איןŁו מאד, יŁחäמ זה àרגע õל נראה ואŁר ,õל הðפäי ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהאים

מנõס. äìëִֶָמ

רכäנים,Łעה יהםŁראŁé המפאר, הáן Łàבילי הנים äצעד ארéה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
הלם, מרב äŁהחרי הם ,Łäאçה מציץ äמעיניהם יגõן יŁäחר ïְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹניהם
לתאר נíה אחד לé àמחם. מתרõצצõת ונäגõת éבדõת ëŁéְְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹחŁבõת

תôŁ הíערה את õלעצמםŁל äבאäי הםŁé לõאה àמדõרי ללõח ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
סקיםäמ äיהי רõתחת זפת מלאים מיחדים ודיםâ :תםõמ ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻלאחר
הæמאõת, תיהםõפäá üõלת äחבôי לõהטים ענקçים äïŁדים Łàְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶַָָָבילם,
äיכנס אחד àדäד äיגמר הרõתחõת. תõרõçה üõלת תםõא äיקלע בהםäְְְְְְְְְִִֶֶַָָָָֻ
לא êŁהם ברה זעקõת קץ. בליä סõף ליà הלאה וכן Łני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹלדäד
äיהי הערים לé אטäמõת. אזנים על לïô יäíריהם אנקת ,äמעְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹי
עיםäרáה הם éי הéבõד. íéא אל áôיע לא ועתםŁו àפניהם ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹנעäלים
àעõלם, àיõתר המרע ŁהרŁע õâמה העברõת. עõברי מàין àְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻיõתר
.äłע הםŁ éפי חמäרים üé éל Łïעים חçיו ימי לé üŁמà ðàע ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹלא
Łלמה, לעיר תõטרפ יõם םõי äהאכיל תõפäרצ נהŁ מלŁים ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶָָָֹיõתר
ולעבר õôעבה àבłר להáעל מצוõת, õŁמרי יהäדים אלפי àְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹהכŁילם

àיõתר! חמäרים אäíרים ְֲִִִֵַעל

הרב אל לפנõת ְֲִִִֶַַָמחליטים

õàדקיםהם נפŁם, חõàŁן את עłõים הםŁé דממהà לצעד äיכŁהמ ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ
ריםäהרה אחרי חרטה. לŁ àים בעיםõוט יהםłמע את חיםôמנäְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
את פיםôה אחד קרע ,נימהï םŁנפ üõתà עמñים וחäæיים ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָֻֻֻמרàים

:õחבר אל õאמרà ְְְֲֵֶַָָָהâממה

לàנä."אôה לé את לפניו äנגêה העיר רב אל נéנס הבה מה? יõדע ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
éל על õל רïנסä äעינŁפä äתינõנõעו éל על מלא וäâי לפניו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָנתוâה
ועד äנôעâ על äעמדנ מאז äענðàŁ והפלים תעביםìה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָהëעłים
למצא הרב כלäי זאת àכל אäלי !מהäמא äìëמ נכחד לא הåה, ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹהõçם

àתäŁבה. לחזר תחï äבילנŁàְְֲִִִֵֶַַָֹ

עני"אני חçי לחיõת עלי: לæçŁ 'äñôן' לé עצמי על לקàל מäכן ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֻ
בלבדä äבõŁäת הïŁלõת לàלס ,תõçתענà נפŁי את לעõìת äְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָֹמצäקה,
איזה éי העõלם. מן ìŁéסêôק äלנ יäפðה הõìרא יןâ מהáזר ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלהìצל
האין הôפת יäíרי לעëת הåה àעõלם תõנõלבזיä לסבל Łי üְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻער
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לכל קץ Łי הåה àעõלם éאן הàא? àעõלם לõאה ריõמדà ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָסõפçים
éל üŁנמ הàא לםõעà äêוא סõף. ללא üŁנמ õאינ סבל äŁם .ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹצרה

נצחים! לנצח âְְִֶַָָָבר

העסק"אין את מçד להפסיק חçבים äאנ אחרת! עצה äŁם äלנ ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
"...äתינõŁנפ לתäñן äהמ לעõłת רכיםâה כלà äלנõíת ,תעבìְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָה

ניŁלŁ יחהł ãתõא üŁמà âמעõת מעט לא äפכŁ הôפים ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻ
יחדà Łניהם האיתנה, ההחלטה את äלàק ףõíלבä ,Łפìה ןõàŁְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָח
הéל על פניוà תõâלהתו קראקא, Łל הרב אל ערב õתõאà äנסéְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹי
על ôŁכïר ,למהŁ בהäŁלת üרâ להם תõרõלה äìëמ Łñלבäְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

הéבדים. ְְִֵֵֶֶַחטאיהם

Łבר ֲֶֶַַזעקת

ãתõאà,רפהæה łàר הפצת לŁ Łביëה הŁïע Łהתרח ãà ôקäפה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
נתן יàר Łõדñה והמקàל הâðיק àקראקא הרàנäת éס על ְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָָָֻיŁב
Łאי היה הäא עמõñת". הêמג" המפרסם הàñלה ספר מחàר ,יראïŁְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻֻ
תõחäקïה עיניו .ãלי אניס לא רז éŁל וטהõר, Łõקד ,ְְֱִִֵֵֶַָָָָָָֹֹאלקים
סתרים, סתריà Łתרחë מה לé äוידע ולב éליõת äחדר ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָוהðלäלõת
את לקרא יכל Łאי àפני õלéôבהסä הïרצäף, àחכמת àקי היה ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹהäא
ליםäלéה הéמäסים והרמזים הõíדõת לé àיõתר, הìסôרõת ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָמחŁבõתיו

Łõדñה רהõôה àפניו.àאõתõçת äברäרים áלäיים äהי ה, ְְְְְִִִַַָָָָָ

üאעיניו ïני על ערפל לŁ õâק טןfiה העביר äêאé זה àמקרה ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ראיםõìה ëàעłים יבחין לא אäהŁ éדי הרב, Łל ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹהæהõרõת
ולא Łח לא והäא âאתרא, éמרא éהן ãàŁ àעיר ,õסביב ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹהëתרחŁים
ביםäŁח ôàים àעלי ניŁ ידי על המבðעים האיëים Łïàעים Łיáְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֻֻהר
דיםäהçה את äמכŁילים ,יםàהר את מחטיאיםä טאיםõהח ְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַַַַָָונכàדים,
ודם. חלב ,טרפה ,נבלה Łל àיõתר ריםäהחמ ריםäíאà àיõתר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהחרדים

üŁמàיןà ïעם ,קראקאà מáפõת עמיםï הרàה äרצï העת ãתõא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ריםäספ לימים בéŁלמ äנפל ,תõמחלà תאםï äתקפìŁ ,ריםáְְְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָֹֻהמב
לא Łעõד ,יםéר ילדים יןà äפעם ימיהם: àדמי מהעõלם äקêôְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹונס

זמìם. לפני äוגוע ,יםçהח טעם לטעם äיקïְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָֹהס

עלàעל קרõבõת יםôלע מכריז היה ,העיר לŁ הרב עמõñת", "מגêה ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָֻ
פהáëה àמéת הפäגה חלה ואז הáזרה, רע את לבæל וצõם הêפô ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹימי
תŁâמתח הáëפה היתה ,מתçמס ôקäפה éעבõר üא ,מה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻלזמן
בריםñה את הכילêמ צר היה העלמין àית רב. àמסïר חללים ילהïמäְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָ

áëàפה. äïסìŁ רéים ותינõקõת מבáרים לŁ לàקרים, יםŁְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻהחד

עלà,Łäחà Łיáהר ,õעדת צאן Łל אמןìה הרõעה עמõñת", הêמג" ְְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֻ
עיםðàמת נõראים חטאיםŁ זרה... Łא לõחŁת סתר םõמקà Łם Łְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָאי
מי, לגõêת, üא .העיר éל על ה' אף חרõן üïŁנ בגללםä àְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָָמסôרים,
מאהæה éחõת éל את הפעיל מäìë.הfiטן נבצר זה, âבר איפה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻמה,
."תõñעמ הêמג" עלà Łל תõהירàה מעיניו הŁïע את להעלים דיéְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֻ

הìגידיםעõד Łני õינâ àית Łל הàנין àפתח äפיעõה לילה, õתõאàְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
הם הרחבה àŁידם הôפים, ביםðñה Łני ,עירà àיõתר ליםõדáְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻה

ויŁיבõת. רהõô ôלמäדי רàים, צדקה àמõסדõת äותמכ äְְְְְְֱִִִִֵֶַַָָָָהחזיק

כיםäרà"äŁוח רב, àכבõד ïניהם את המŁëŁים äלàק הàאים!" ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ
ביריםáה ניŁ Łל õàאם על עמõñת" "מגêה לבעל להõדיע ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָֻמçד

...דיםàכìוה ְְֲִִִַַָהחäŁבים

החדרללא üõלת הôפים הðñבים Łני ôכף äהכנס יתרõת תõçהŁ ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻֻ
àעל והרב ïאר, àכרסאõת תםõא äיבŁõה :הרב àדירת àיõתר ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻהìאה
עליà לנגידים çéאה רב, àכבõד ïניהם את קâם "תõñעמ הêמג"ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻ
üא הלחן, אל והáיŁה äàéד הביאה הרàנית éמõתם. ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻצדקה
õôא לדàר äאà הםŁ לרב äŁלח הם מאäמה, לטעם äרצ לא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹהאõרחים

ציםõר הם éי àחדר, לבד õôא להאר äŁñבä àיõתר, בäŁח àְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָענין
áדõל... סõד õל ְַָלגõêת

Łäניהרב ,רהáנס לתâה החדר, את לעזב כחיםõìה éל על מçד הäצ ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
הרב. עם לבד äארŁנ ְְֲִִִַַַַָָהðñבים

נדהם ְִַָָהרב
Łראàאחד ללõá ,תõמעâ רוäי לõבקä מŁäàה תõהטõל בפניםä מäרד ְְְְְֲִִֵֶָָָָָֹ

הåŁ הרב àפני õתõâהתוà הëביŁה, הïרŁה לé את ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻמהôפים
העיר, ביŁõלת תõטרפ מאכילים Łהם Łנים איןעłרõת éמעט וכי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

äáïלים. àבłר נטרף לא õחàטëŁ קראקאà àְְְְִִִִִִִֶַַַָָָֹית

חויõתיהםהם את ïרטיו, לé על יהםçח סäïר לé את לרב äרïס ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
תïחר äוסבל ואם מאב יתõמים äארŁìŁé ,תםäילד ימי Łל תõŁñְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָה
להגניב äהתחיל éיצד äארô הם העŁר. לפסáת äילïהעŁ ועד ,ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹרעב
üואי ;רŁéה הłàר לŁ הõçñfiת üõלת קטìים טרפה łàר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָנתחי
ידי על אחד עגל äחטŁ עצמאçים, ביםðלק äוהפכ üé אחר äמâְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהתק
סמטהà סתר מחסןà עצמםà äחטŁ Łני ועגל וכâין, âéת חטõŁְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
חלק ,תõרï הרàה üé ואחר אחת רהï חיטתŁל äעבר ואז ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָנâחת,
תõמא יליםŁמכä לäáï łàר ויõתר תרõי äמפיצים טרפה, וחלק Łéְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָר
את איםêממä õôעפõת, ןõה רפיםõá הם וכך ,תõרäחמ תõעברà ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָואלפים
נכס... אחר נכס יםŁכõור קרקעõת קõנים ,וזהב àכסף ôàְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָיהם

מעצõר... ללא כיםŁנמ הìתעבים ְְְְֲֲִִִִִַַָָָָֹוהעסקים

ôחêהàעל àעõרקיו. קõפא õמâŁé לסäïרם הקŁיב "תõñעמ הêמג" ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֻ
éכל üא !כןôô לא õזé עבהõô אזניו, למŁמע להאמין יכל ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָֹֹֹלא
אמנםŁ לדעת כחõנ ודקäâקיה, ïרטיה éל על àפניו נגõלה ŁְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָהïרŁה

!!!ראלłיà אתåה בלהìה תהłנע !ברâה נכõן ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹאמת

נתהïכäהחדר מעיו ,עיניו לנגד להסôחרר התחיל ביםðñה Łני עם ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ידיו, יôŁà ïניו את הליט ואז קרה, àזעה נתíéה õפäá וכל õàקרàְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָָ
éחõתיו, éל õצëאà נקŁן... לדא âא וìŁיו õêé רõעד Łéְְְְְְִֵֶַָָָָָָָֹֻהäא

:לב קõרעת Łבר זעקת מïיו ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָהתמêטה

קדŁõים"אõי הŁéרים, יםŁהאנ הם רàים מה !äנŁלנפ ואבõי äְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָלנ
ìŁגâע מŁïע חïים נקיםõוי ועõללים רàן àית Łל ôינõקõת äְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָטהõרים,
הëé ,יôזרá ôענõçת ëéה אêה! מתעבים מעłים àגלל יהםçח ïְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹתיל
äקנâודק äוחקרנ äדקנà עינים, Łàבע äחנáŁה הëé קבעôי, ôפêה ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָימי
רהõï ŁרŁ äכנõתà יëצא êŁא חטא, õא עוõן äŁם äנà ידàק אêŁְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹ
ôעצר! והáëפה õïא חרõן את äמעלינ יסיר üרàית Łה' ולענה, Łְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹרא
עיםðàמת éאêה ונõראים איëים Łïעים הìהŁ לחלם לõיכ היה מיäְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻ

רõאה! ואין õŁמע ואין לאף מôחת Łëמ Łעה עהŁו םõי ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָיõם

àערפל"מן äíé äêאé עיני הõôעבה! âבר את מìëי äהעלימ המים ְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻ
אדע". ולא אראה êŁא éדי ,üְְְִֵֵֶֶֶַָֹֹסמי

קרäעéאŁר לב üõôמ äצאçŁ ,הרב âברי את פיםôה Łני äמעŁ ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ
äרצï ,עקהäמä צער מרב äמתיíר מתôïל הäא éיצד äורא äְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹֻמרôח,
ללא àכה עמõñת" "מגêה àעל הâðיק םá ôמרäרים. àבכי ניהםŁְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֻ
קרה éזה אים âŁבר הëחŁבה עם להŁלים יכלת ליàמ ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹהפäגõת,

העיר. éרב מכהן הäא ãà ôàְְְִֵַַַָָָקäפה

ברלאחרé תיהםõמעâ äמעין ,כיà מרב ôפäחõת äהי éבר Łעיניהם ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
לפעêה. ונחלץ הרב ŁŁõהתא ,Łיב ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֻהיה

äלכ"ליé éל את äתבערä äרàŁות" ,פיםôה על צäה הàיתה", מçד ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻ
לכאן!". äחזרô üé אחר טרף! הéל éי êŁכם, רłàְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹה

הłàר éלי ְְִֵַַָָנתיצת
הםŁéלחŁו õיתà àני éל ואת הŁëים את מçד הרב הזעיק äיצא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

Łי הרב ïקâת êŁפי äלהõדיע, לפרסם éדי העיר קצוי לכל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֻאõתם

ליàמ הïסח, éלי והן החמץ ליé הן ,רłàה ליé éל את ולàŁר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלבער
את וגם רłàה ריתŁלה הéלים את áם ,פליטä łריד להם ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָלהŁאיר
äłיע אêא äמäâע, לëה äאלŁי êŁא !Łאà לłרף Łי הëליחה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹלäחõת

àיõתר. היקרים הéלים על םá לחäס מàלי מצäה, Łהרב פיéְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

הëדרŁלמחרת äבôי הéנסת ôàי כלà הרב תâקï ïרסמה ààקר ְְְְְְְֳִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻֻ
תõלקנ רäחמ אäíר על áם הכרז ,קראקאà יםçדäהçה הוקים בכלäְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָֻ
דעהõלה עד חלב מאכלי רק לאכל Łי Łהäא, סäג מאיזה łàְְֱֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹר
יï את çŁמרה מי על חרם הæלת ידי על äקåח הרב בריâ ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻחדŁה.

éליו. על ויחäס ְֵַַָָָהרב

הçסäמבצעהאכלà יõם õתõאà אפõא ïתחה àקראקא דיתäהçה ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָֻ
éל על .רחמים ללא äיכôוה äרפł ,äתôé ,äרàŁ ;רłàה éלי ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָֹהŁמדת
הìï äבכל רחõב äבכל ,ליםé בריŁ Łל תõערמ äללõáהת עלŁו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָצעד
מחזה זה היה ספר. לאין éלים äלחכ Łהא äלõŁנõת מדäרõת, äלקâְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
תõחêוצ קערõת ארץà äוהטיח ,äוזרק äעמד וטף נŁים אנŁים ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָנõרא:
äצïוהתנ äרàŁìŁ ,תõלמŁ אכל éלי äמערכõת יקרõת ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹחרסינה
םמ äלפŁו סתר ניõבמטמä חבäיõת àמגרõת äטæוח äדקà ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָלרסיסים.
Łל לגל äהפכ הם ואף ארõéת, ניםŁ מåה àהם äŁëôŁה אêŁ éְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻלים
לרפäאה. אחד łàר ליé אף ארŁנ לא קראקא àכל ,תõצïמנ תõְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָָֹֻחרב

àפניהם הסéôל לא ְְִִֵֵֶַַָֹהרב

äבפניםואז מäרד Łראà ,חäחŁ גוà הרב, אל הôפים Łני בäŁ äחזר ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻ
הלאה. תõłלע עליהם æçל מה לŁמע éדי äכלימה, הŁäà ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻמלאים

להסéôלהרב Ł"אסäר להלכה àהתאם àפרצäפם, יõתר לéôהס לא ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
ואמר: ïתח הäא ירñה לעבר ניוï את õדâצà ,"עŁר אדם àְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָפני

אני"להõדá éי äŁôבה, Łל âין ïסק לכם להõציא לáמס אינìי לבד ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻ
מיחד יןâ àית üé לŁם סìלכ מכרח אני !מיםŁ םäר עד ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻֻאŁמתכם
לחזר éיצד üרâ לכם תõרõלה ליäא äכלäי והם הרàנים, ליõדá לŁְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ואל äאכלô ואל יתהàה äלכ àינתים !עיכםŁï על äלכïר àְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹתäŁבה
äôŁô ואל łàר äטעמô אל נפõŁתיכם. את םçלק éדי אêא äôŁôְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ניםàהר áדõלי äפíתאçŁ עד חõבה! ידי לצאת àלבד àŁàת אêא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָיין

"!לכם לקרא אŁלח ואז הâין àית את äיבéויר àְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹקראקא

ñàרקעהנים éבõŁäת Łéעיניהם ,ציםäרצä Łבäרים הרב יתàמ äיצא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
...קדרה ליäŁé תõרõחŁ äְְְְֵֵֵֶָפניהם

éלàכל את רàŁל הרב צäה מäâע אלŁל אדם אף העז לא קראקא ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
ללאä הŁëמעäת àמלõא הרב ïקâת את äלàוק äמçק êéם הłàר. ליéְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻֻ
אחריו. להרהר אין éן לעõłת מצäה הרב אםŁ äידע הם ïקäïק, לéְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

הרàנים,àעל ליõלגד הזמנה ביôמכ לŁלח התחיל עמõñת" "מגêה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻ
להתìéס דיé ,Łמרא ìŁקàע õëàעד לקראקא לבõא äŁñàנת àŁְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהם

תר.יõיà קŁה Łàאלה ולפסק ןäלד ְְְְִִֵֵַַָָָָֹחד

הרàנים äìéִִַָָס

נפרץ,àקראקא, àלôי ןõחז זה היה לא ,פריםõוס חכמים מלאה עיר ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶָָָָָָָָֹ
עניניà äלהתיעץ לדäן éדי לפעם מïעם äסìéית õôרה äגדõלי ניםàרŁְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָ
ניõאá לŁ Łמם ויהדäת. רהõô לŁ זéמר אז היתה קראקא éי ,ללéְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָה
יםàור .דיäהçה העõלם רחבי כלà ולתהêה לŁם היה מñראקא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָהõôרה
רהõôה מëעין לŁאב דיé לקראקא äהרìŁ החכמים מôלמידי äְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹהי
éל Łל הïעם, הåאת ההתìéסäת üא äגדõליה. ניהõאá Łל ְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹוהחכמה
,רàמד ëàה Łמרא להõדיע äמàלי ,אחת àבת õôרה áדõלי הרàה üéְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֻ
Łל מסàכת àעיה õא ,תäלכëה מðד קŁה áזרה לŁ ענין äזה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻהאם
ררהõוע áמäרה הפôעה םêé Łàביל היתה וכõâמה נהäעג ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻהôר

õŁנים. יםŁäונח הàר ְְִִִַַָָסקרנäת

ñרה? ַָָמה
àביתõçàõם äסìéהת éבר הëזמנים, הõôרה áדõלי לé éאŁר המיעד, ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֻ

ואל ציםëמתא וכêם קראקא, Łל ãàר עמõñת", "מגêה àעל לŁְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֻֻ
לקרא הâין àית לŁ Łëה את הרב לחŁ ..."אןé üלõה" מה ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹלגõêת
ניםàהר äŁñàנת äיעáה הêאŁ ועד ,פיםôה הðñבים ניŁ ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻאת
את םŁ סïולת ,Łדרëה àית לŁ הáדõל לםäלא להéנס ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹהאõרחים

Łàבילם. äכנäהŁ יבהŁהי תõמõְְְְִִִֶַָָמק

ŁלŁני Łëה àלוית ,הרב éפקâת מçד äיעáה פיםôה הðñבים ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֻֻ
הëזרח àכתל למעלה הõד: נõרא מחזה נתêáה äלעיניהם ,יןâה àְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹית
יםéאר זקנים עטäרי ïנים, הדרת àעלי רàנים עגêה, áרן חציà äבŁְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻֻי
תõגלימä Łטריימלים õא עגõêת מגàעõת עם מסלסלõת, äְְְְְְְֲִִִִֵַָָֻֻפאõת
יניהםàŁ àנים איםàהŁé מŁי, תõרõוחג ליםäרוŁ רחבõת ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָקטיפה
תםäמâ וכל מכספõת, õא תõמזהב ידõçת עם תõמקל על ְְְְְְִִִִַַָָָָָָֻֻנŁענים
הçïוצ תäרצינ Łל ארŁת êéם äעט õז Łàעה והדר. éבõד ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָֻאõמרת

לפניהם. להעלõת מדיםõעŁ ידäע, הàלôי אłõìה לקראת âְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָרäכה

õôרה âִָין
הñרäאים,àעל Łראà בŁי âאתרא מרא àŁתõר ,"תõñעמ "מגêה ְְְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָֹֻ

פניוä תäŁáמהתר רõטטõת fiŁéפתיו הôפים, הðñבים Łני אל נהïְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻ
êïצäת: ררõמע לõקà אליהם וקרא íéיד, ריםäְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָח

הåועה"עליכם סäïר éל על לõדáה הâין àית פניà עôה éאן לחזר ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ
."לי םôרïíŁ éְְִִִֶֶַפי

ממהâביםðñה ניŁ .Łדרëה àבית ררהôłה אימה רוäית éבדה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָ
יõתר äיכל לא הם äביגõן. àבŁäה יהםŁרא את äרידõה ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻהôפים
àקõל .Łיב היה תיהםõמעâ äמקõר äנàהתא äêאé לõàתיהם יé ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָלבõéת,
õמתŁנ עבäר äñôן Łñמבä õברñמ צאçŁ מינן àר לŁé לäְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָחל

אחריו: החזיק החרה והני âבריו את מהם אחד ïתח ְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהחõטאת,

רחבי"מåה כלà טרף łàר äמפיצים מäŁקים äאנ àנים תõרłע ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
תõעברà העיר יהäדי את äלנŁהכ הàצע אותô גללà ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָקראקא!

àיõתר! ְֲֵחמäרõת

äהיינ"àמנä àהמõת חריםõרנŁé àתõר łàרם את כריםõמä עגלים לים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָ
יתà כלà õéרâ את מצא äנêŁ הæרפה רłà המהâרין! מן ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָלמהâרין
äáïל מאכליà נתáעל לא õחàמט אŁר àית אין àקראקא! ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹיהäדי
ôàים, äלנ äקנינ .םäעצ Łäלרכ äענáה üלכ תõדõה .äידינ על äקïíŁְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֻ
äירתנâ את äאנêמ ,להפליא חיםïמט יõנ יìגà הõæבלõת הדäרäת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֻוילõת
õמé יקרים רהיטים àהם: חŁקה äנŁפìŁ החמâה łכõçת àְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָכל
נõצצים. מיםõויהל ïז יטיŁכô זהב, כליä éסף éלי מלכים, àְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָארמõנõת
מיäסכ םá äקנêח àיõתר, המיחסõת הïŁëחõת עם חäôן àקŁרי äאנàְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָֻ
łàר הפצת Łל מהרוחים äלנ àא זה וכל צדקה לצרכי ליםõדá סףéְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ
äמæïהתŁ ôמימים יהäדים ורבבõת אלפים לתŁוהכ עבהõôְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָה

אסäרõת! àְֲֲַָמאכלõת

הôע"ימי מאז äללנõע מה לדעת äכחנõונ תõלרא äעינינ äנפקח ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
äאנ .חרטה יäíרי מלאיםä äמעצמנ Łõàים äאנ !םõçה ועד äרינäְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָנע
הé עד מáיהìם! ïעם אף צאיםõי לא éאêה חטאים רäעבŁ ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹיõדעים
לםõמע :ריםäבä תõהארצ עëי äאנחנ הŁïע. חמרת על äעמדנ ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֻלא
מיםõית äהיינ יםìקט ילדים äתנõהי מאז מאäמה! äתנõא äדëל ְְְְְֱִִִִִֵֵַָָָָָֹלא
äאנ ëéה äלנ נõדע עôה .äתנõא üìחçŁ מי היה ולא äמאם, ְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹמאב
ציאõלה עלתכםëמ אפõא מבŁñים äאנ חטא! על תõéלה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָצריכים
כניםäמ äאנ .äתינõנõעו על רïלכ äìŁכל דיé קלŁëה äŁôבת äבילנŁàְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
את äרמסçŁ ,äתנõא äåבçŁ àיõתר, קŁים סäáפים äעצמנ על ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָלקàל
ממרקים äאנŁé האמת לעõלם להáיע äבלבד עפר עד äדנõבéְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

"...äידינàŁ מהעברõת מצרפיםäְְֲִֵֵֵֶָָָֹ
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לכל קץ Łי הåה àעõלם éאן הàא? àעõלם לõאה ריõמדà ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָסõפçים
éל üŁנמ הàא לםõעà äêוא סõף. ללא üŁנמ õאינ סבל äŁם .ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹצרה

נצחים! לנצח âְְִֶַָָָבר

העסק"אין את מçד להפסיק חçבים äאנ אחרת! עצה äŁם äלנ ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
"...äתינõŁנפ לתäñן äהמ לעõłת רכיםâה כלà äלנõíת ,תעבìְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָה

ניŁלŁ יחהł ãתõא üŁמà âמעõת מעט לא äפכŁ הôפים ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻ
יחדà Łניהם האיתנה, ההחלטה את äלàק ףõíלבä ,Łפìה ןõàŁְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָח
הéל על פניוà תõâלהתו קראקא, Łל הרב אל ערב õתõאà äנסéְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹי
על ôŁכïר ,למהŁ בהäŁלת üרâ להם תõרõלה äìëמ Łñלבäְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

הéבדים. ְְִֵֵֶֶַחטאיהם

Łבר ֲֶֶַַזעקת

ãתõאà,רפהæה łàר הפצת לŁ Łביëה הŁïע Łהתרח ãà ôקäפה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
נתן יàר Łõדñה והמקàל הâðיק àקראקא הרàנäת éס על ְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָָָֻיŁב
Łאי היה הäא עמõñת". הêמג" המפרסם הàñלה ספר מחàר ,יראïŁְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻֻ
תõחäקïה עיניו .ãלי אניס לא רז éŁל וטהõר, Łõקד ,ְְֱִִֵֵֶַָָָָָָֹֹאלקים
סתרים, סתריà Łתרחë מה לé äוידע ולב éליõת äחדר ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָוהðלäלõת
את לקרא יכל Łאי àפני õלéôבהסä הïרצäף, àחכמת àקי היה ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹהäא
ליםäלéה הéמäסים והרמזים הõíדõת לé àיõתר, הìסôרõת ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָמחŁבõתיו

Łõדñה רהõôה àפניו.àאõתõçת äברäרים áלäיים äהי ה, ְְְְְִִִַַָָָָָ

üאעיניו ïני על ערפל לŁ õâק טןfiה העביר äêאé זה àמקרה ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ראיםõìה ëàעłים יבחין לא אäהŁ éדי הרב, Łל ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹהæהõרõת
ולא Łח לא והäא âאתרא, éמרא éהן ãàŁ àעיר ,õסביב ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹהëתרחŁים
ביםäŁח ôàים àעלי ניŁ ידי על המבðעים האיëים Łïàעים Łיáְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֻֻהר
דיםäהçה את äמכŁילים ,יםàהר את מחטיאיםä טאיםõהח ְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַַַַָָונכàדים,
ודם. חלב ,טרפה ,נבלה Łל àיõתר ריםäהחמ ריםäíאà àיõתר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהחרדים

üŁמàיןà ïעם ,קראקאà מáפõת עמיםï הרàה äרצï העת ãתõא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ריםäספ לימים בéŁלמ äנפל ,תõמחלà תאםï äתקפìŁ ,ריםáְְְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָֹֻהמב
לא Łעõד ,יםéר ילדים יןà äפעם ימיהם: àדמי מהעõלם äקêôְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹונס

זמìם. לפני äוגוע ,יםçהח טעם לטעם äיקïְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָֹהס

עלàעל קרõבõת יםôלע מכריז היה ,העיר לŁ הרב עמõñת", "מגêה ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָֻ
פהáëה àמéת הפäגה חלה ואז הáזרה, רע את לבæל וצõם הêפô ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹימי
תŁâמתח הáëפה היתה ,מתçמס ôקäפה éעבõר üא ,מה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻלזמן
בריםñה את הכילêמ צר היה העלמין àית רב. àמסïר חללים ילהïמäְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָ

áëàפה. äïסìŁ רéים ותינõקõת מבáרים לŁ לàקרים, יםŁְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻהחד

עלà,Łäחà Łיáהר ,õעדת צאן Łל אמןìה הרõעה עמõñת", הêמג" ְְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֻ
עיםðàמת נõראים חטאיםŁ זרה... Łא לõחŁת סתר םõמקà Łם Łְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָאי
מי, לגõêת, üא .העיר éל על ה' אף חרõן üïŁנ בגללםä àְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָָמסôרים,
מאהæה éחõת éל את הפעיל מäìë.הfiטן נבצר זה, âבר איפה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻמה,
."תõñעמ הêמג" עלà Łל תõהירàה מעיניו הŁïע את להעלים דיéְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֻ

הìגידיםעõד Łני õינâ àית Łל הàנין àפתח äפיעõה לילה, õתõאàְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
הם הרחבה àŁידם הôפים, ביםðñה Łני ,עירà àיõתר ליםõדáְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻה

ויŁיבõת. רהõô ôלמäדי רàים, צדקה àמõסדõת äותמכ äְְְְְְֱִִִִֵֶַַָָָָהחזיק

כיםäרà"äŁוח רב, àכבõד ïניהם את המŁëŁים äלàק הàאים!" ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ
ביריםáה ניŁ Łל õàאם על עמõñת" "מגêה לבעל להõדיע ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָֻמçד

...דיםàכìוה ְְֲִִִַַָהחäŁבים

החדרללא üõלת הôפים הðñבים Łני ôכף äהכנס יתרõת תõçהŁ ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻֻ
àעל והרב ïאר, àכרסאõת תםõא äיבŁõה :הרב àדירת àיõתר ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻהìאה
עליà לנגידים çéאה רב, àכבõד ïניהם את קâם "תõñעמ הêמג"ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻ
üא הלחן, אל והáיŁה äàéד הביאה הרàנית éמõתם. ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻצדקה
õôא לדàר äאà הםŁ לרב äŁלח הם מאäמה, לטעם äרצ לא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹהאõרחים

ציםõר הם éי àחדר, לבד õôא להאר äŁñבä àיõתר, בäŁח àְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָענין
áדõל... סõד õל ְַָלגõêת

Łäניהרב ,רהáנס לתâה החדר, את לעזב כחיםõìה éל על מçד הäצ ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
הרב. עם לבד äארŁנ ְְֲִִִַַַַָָהðñבים

נדהם ְִַָָהרב
Łראàאחד ללõá ,תõמעâ רוäי לõבקä מŁäàה תõהטõל בפניםä מäרד ְְְְְֲִִֵֶָָָָָֹ

הåŁ הרב àפני õתõâהתוà הëביŁה, הïרŁה לé את ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻמהôפים
העיר, ביŁõלת תõטרפ מאכילים Łהם Łנים איןעłרõת éמעט וכי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

äáïלים. àבłר נטרף לא õחàטëŁ קראקאà àְְְְִִִִִִִֶַַַָָָֹית

חויõתיהםהם את ïרטיו, לé על יהםçח סäïר לé את לרב äרïס ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
תïחר äוסבל ואם מאב יתõמים äארŁìŁé ,תםäילד ימי Łל תõŁñְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָה
להגניב äהתחיל éיצד äארô הם העŁר. לפסáת äילïהעŁ ועד ,ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹרעב
üואי ;רŁéה הłàר לŁ הõçñfiת üõלת קטìים טרפה łàר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָנתחי
ידי על אחד עגל äחטŁ עצמאçים, ביםðלק äוהפכ üé אחר äמâְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהתק
סמטהà סתר מחסןà עצמםà äחטŁ Łני ועגל וכâין, âéת חטõŁְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
חלק ,תõרï הרàה üé ואחר אחת רהï חיטתŁל äעבר ואז ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָנâחת,
תõמא יליםŁמכä לäáï łàר ויõתר תרõי äמפיצים טרפה, וחלק Łéְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָר
את איםêממä õôעפõת, ןõה רפיםõá הם וכך ,תõרäחמ תõעברà ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָואלפים
נכס... אחר נכס יםŁכõור קרקעõת קõנים ,וזהב àכסף ôàְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָיהם

מעצõר... ללא כיםŁנמ הìתעבים ְְְְֲֲִִִִִַַָָָָֹוהעסקים

ôחêהàעל àעõרקיו. קõפא õמâŁé לסäïרם הקŁיב "תõñעמ הêמג" ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֻ
éכל üא !כןôô לא õזé עבהõô אזניו, למŁמע להאמין יכל ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָֹֹֹלא
אמנםŁ לדעת כחõנ ודקäâקיה, ïרטיה éל על àפניו נגõלה ŁְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָהïרŁה

!!!ראלłיà אתåה בלהìה תהłנע !ברâה נכõן ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹאמת

נתהïכäהחדר מעיו ,עיניו לנגד להסôחרר התחיל ביםðñה Łני עם ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ידיו, יôŁà ïניו את הליט ואז קרה, àזעה נתíéה õפäá וכל õàקרàְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָָ
éחõתיו, éל õצëאà נקŁן... לדא âא וìŁיו õêé רõעד Łéְְְְְְִֵֶַָָָָָָָֹֻהäא

:לב קõרעת Łבר זעקת מïיו ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָהתמêטה

קדŁõים"אõי הŁéרים, יםŁהאנ הם רàים מה !äנŁלנפ ואבõי äְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָלנ
ìŁגâע מŁïע חïים נקיםõוי ועõללים רàן àית Łל ôינõקõת äְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָטהõרים,
הëé ,יôזרá ôענõçת ëéה אêה! מתעבים מעłים àגלל יהםçח ïְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹתיל
äקנâודק äוחקרנ äדקנà עינים, Łàבע äחנáŁה הëé קבעôי, ôפêה ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָימי
רהõï ŁרŁ äכנõתà יëצא êŁא חטא, õא עוõן äŁם äנà ידàק אêŁְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹ
ôעצר! והáëפה õïא חרõן את äמעלינ יסיר üרàית Łה' ולענה, Łְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹרא
עיםðàמת éאêה ונõראים איëים Łïעים הìהŁ לחלם לõיכ היה מיäְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻ

רõאה! ואין õŁמע ואין לאף מôחת Łëמ Łעה עהŁו םõי ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָיõם

àערפל"מן äíé äêאé עיני הõôעבה! âבר את מìëי äהעלימ המים ְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻ
אדע". ולא אראה êŁא éדי ,üְְְִֵֵֶֶֶַָֹֹסמי

קרäעéאŁר לב üõôמ äצאçŁ ,הרב âברי את פיםôה Łני äמעŁ ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ
äרצï ,עקהäמä צער מרב äמתיíר מתôïל הäא éיצד äורא äְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹֻמרôח,
ללא àכה עמõñת" "מגêה àעל הâðיק םá ôמרäרים. àבכי ניהםŁְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֻ
קרה éזה אים âŁבר הëחŁבה עם להŁלים יכלת ליàמ ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹהפäגõת,

העיר. éרב מכהן הäא ãà ôàְְְִֵַַַָָָקäפה

ברלאחרé תיהםõמעâ äמעין ,כיà מרב ôפäחõת äהי éבר Łעיניהם ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
לפעêה. ונחלץ הרב ŁŁõהתא ,Łיב ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֻהיה

äלכ"ליé éל את äתבערä äרàŁות" ,פיםôה על צäה הàיתה", מçד ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻ
לכאן!". äחזרô üé אחר טרף! הéל éי êŁכם, רłàְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹה

הłàר éלי ְְִֵַַָָנתיצת
הםŁéלחŁו õיתà àני éל ואת הŁëים את מçד הרב הזעיק äיצא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

Łי הרב ïקâת êŁפי äלהõדיע, לפרסם éדי העיר קצוי לכל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֻאõתם

ליàמ הïסח, éלי והן החמץ ליé הן ,רłàה ליé éל את ולàŁר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלבער
את וגם רłàה ריתŁלה הéלים את áם ,פליטä łריד להם ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָלהŁאיר
äłיע אêא äמäâע, לëה äאלŁי êŁא !Łאà לłרף Łי הëליחה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹלäחõת

àיõתר. היקרים הéלים על םá לחäס מàלי מצäה, Łהרב פיéְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

הëדרŁלמחרת äבôי הéנסת ôàי כלà הרב תâקï ïרסמה ààקר ְְְְְְְֳִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻֻ
תõלקנ רäחמ אäíר על áם הכרז ,קראקאà יםçדäהçה הוקים בכלäְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָֻ
דעהõלה עד חלב מאכלי רק לאכל Łי Łהäא, סäג מאיזה łàְְֱֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹר
יï את çŁמרה מי על חרם הæלת ידי על äקåח הרב בריâ ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻחדŁה.

éליו. על ויחäס ְֵַַָָָהרב

הçסäמבצעהאכלà יõם õתõאà אפõא ïתחה àקראקא דיתäהçה ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָֻ
éל על .רחמים ללא äיכôוה äרפł ,äתôé ,äרàŁ ;רłàה éלי ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָֹהŁמדת
הìï äבכל רחõב äבכל ,ליםé בריŁ Łל תõערמ äללõáהת עלŁו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָצעד
מחזה זה היה ספר. לאין éלים äלחכ Łהא äלõŁנõת מדäרõת, äלקâְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
תõחêוצ קערõת ארץà äוהטיח ,äוזרק äעמד וטף נŁים אנŁים ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָנõרא:
äצïוהתנ äרàŁìŁ ,תõלמŁ אכל éלי äמערכõת יקרõת ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹחרסינה
םמ äלפŁו סתר ניõבמטמä חבäיõת àמגרõת äטæוח äדקà ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָלרסיסים.
Łל לגל äהפכ הם ואף ארõéת, ניםŁ מåה àהם äŁëôŁה אêŁ éְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻלים
לרפäאה. אחד łàר ליé אף ארŁנ לא קראקא àכל ,תõצïמנ תõְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָָֹֻחרב

àפניהם הסéôל לא ְְִִֵֵֶַַָֹהרב

äבפניםואז מäרד Łראà ,חäחŁ גוà הרב, אל הôפים Łני בäŁ äחזר ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻ
הלאה. תõłלע עליהם æçל מה לŁמע éדי äכלימה, הŁäà ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻמלאים

להסéôלהרב Ł"אסäר להלכה àהתאם àפרצäפם, יõתר לéôהס לא ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
ואמר: ïתח הäא ירñה לעבר ניוï את õדâצà ,"עŁר אדם àְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָפני

אני"להõדá éי äŁôבה, Łל âין ïסק לכם להõציא לáמס אינìי לבד ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻ
מיחד יןâ àית üé לŁם סìלכ מכרח אני !מיםŁ םäר עד ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻֻאŁמתכם
לחזר éיצד üרâ לכם תõרõלה ליäא äכלäי והם הרàנים, ליõדá לŁְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ואל äאכלô ואל יתהàה äלכ àינתים !עיכםŁï על äלכïר àְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹתäŁבה
äôŁô ואל łàר äטעמô אל נפõŁתיכם. את םçלק éדי אêא äôŁôְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ניםàהר áדõלי äפíתאçŁ עד חõבה! ידי לצאת àלבד àŁàת אêא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָיין

"!לכם לקרא אŁלח ואז הâין àית את äיבéויר àְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹקראקא

ñàרקעהנים éבõŁäת Łéעיניהם ,ציםäרצä Łבäרים הרב יתàמ äיצא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
...קדרה ליäŁé תõרõחŁ äְְְְֵֵֵֶָפניהם

éלàכל את רàŁל הרב צäה מäâע אלŁל אדם אף העז לא קראקא ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
ללאä הŁëמעäת àמלõא הרב ïקâת את äלàוק äמçק êéם הłàר. ליéְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻֻ
אחריו. להרהר אין éן לעõłת מצäה הרב אםŁ äידע הם ïקäïק, לéְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

הרàנים,àעל ליõלגד הזמנה ביôמכ לŁלח התחיל עמõñת" "מגêה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻ
להתìéס דיé ,Łמרא ìŁקàע õëàעד לקראקא לבõא äŁñàנת àŁְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהם

תר.יõיà קŁה Łàאלה ולפסק ןäלד ְְְְִִֵֵַַָָָָֹחד

הרàנים äìéִִַָָס

נפרץ,àקראקא, àלôי ןõחז זה היה לא ,פריםõוס חכמים מלאה עיר ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶָָָָָָָָֹ
עניניà äלהתיעץ לדäן éדי לפעם מïעם äסìéית õôרה äגדõלי ניםàרŁְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָ
ניõאá לŁ Łמם ויהדäת. רהõô לŁ זéמר אז היתה קראקא éי ,ללéְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָה
יםàור .דיäהçה העõלם רחבי כלà ולתהêה לŁם היה מñראקא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָהõôרה
רהõôה מëעין לŁאב דיé לקראקא äהרìŁ החכמים מôלמידי äְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹהי
éל Łל הïעם, הåאת ההתìéסäת üא äגדõליה. ניהõאá Łל ְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹוהחכמה
,רàמד ëàה Łמרא להõדיע äמàלי ,אחת àבת õôרה áדõלי הרàה üéְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֻ
Łל מסàכת àעיה õא ,תäלכëה מðד קŁה áזרה לŁ ענין äזה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻהאם
ררהõוע áמäרה הפôעה םêé Łàביל היתה וכõâמה נהäעג ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻהôר

õŁנים. יםŁäונח הàר ְְִִִַַָָסקרנäת

ñרה? ַָָמה
àביתõçàõם äסìéהת éבר הëזמנים, הõôרה áדõלי לé éאŁר המיעד, ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֻ

ואל ציםëמתא וכêם קראקא, Łל ãàר עמõñת", "מגêה àעל לŁְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֻֻ
לקרא הâין àית לŁ Łëה את הרב לחŁ ..."אןé üלõה" מה ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹלגõêת
ניםàהר äŁñàנת äיעáה הêאŁ ועד ,פיםôה הðñבים ניŁ ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻאת
את םŁ סïולת ,Łדרëה àית לŁ הáדõל לםäלא להéנס ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹהאõרחים

Łàבילם. äכנäהŁ יבהŁהי תõמõְְְְִִִֶַָָמק

ŁלŁני Łëה àלוית ,הרב éפקâת מçד äיעáה פיםôה הðñבים ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֻֻ
הëזרח àכתל למעלה הõד: נõרא מחזה נתêáה äלעיניהם ,יןâה àְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹית
יםéאר זקנים עטäרי ïנים, הדרת àעלי רàנים עגêה, áרן חציà äבŁְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻֻי
תõגלימä Łטריימלים õא עגõêת מגàעõת עם מסלסלõת, äְְְְְְְֲִִִִֵַָָֻֻפאõת
יניהםàŁ àנים איםàהŁé מŁי, תõרõוחג ליםäרוŁ רחבõת ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָקטיפה
תםäמâ וכל מכספõת, õא תõמזהב ידõçת עם תõמקל על ְְְְְְִִִִַַָָָָָָֻֻנŁענים
הçïוצ תäרצינ Łל ארŁת êéם äעט õז Łàעה והדר. éבõד ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָֻאõמרת

לפניהם. להעלõת מדיםõעŁ ידäע, הàלôי אłõìה לקראת âְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָרäכה

õôרה âִָין
הñרäאים,àעל Łראà בŁי âאתרא מרא àŁתõר ,"תõñעמ "מגêה ְְְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָֹֻ

פניוä תäŁáמהתר רõטטõת fiŁéפתיו הôפים, הðñבים Łני אל נהïְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻ
êïצäת: ררõמע לõקà אליהם וקרא íéיד, ריםäְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָח

הåועה"עליכם סäïר éל על לõדáה הâין àית פניà עôה éאן לחזר ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ
."לי םôרïíŁ éְְִִִֶֶַפי

ממהâביםðñה ניŁ .Łדרëה àבית ררהôłה אימה רוäית éבדה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָ
יõתר äיכל לא הם äביגõן. àבŁäה יהםŁרא את äרידõה ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻהôפים
àקõל .Łיב היה תיהםõמעâ äמקõר äנàהתא äêאé לõàתיהם יé ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָלבõéת,
õמתŁנ עבäר äñôן Łñמבä õברñמ צאçŁ מינן àר לŁé לäְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָחל

אחריו: החזיק החרה והני âבריו את מהם אחד ïתח ְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהחõטאת,

רחבי"מåה כלà טרף łàר äמפיצים מäŁקים äאנ àנים תõרłע ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
תõעברà העיר יהäדי את äלנŁהכ הàצע אותô גללà ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָקראקא!

àיõתר! ְֲֵחמäרõת

äהיינ"àמנä àהמõת חריםõרנŁé àתõר łàרם את כריםõמä עגלים לים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָ
יתà כלà õéרâ את מצא äנêŁ הæרפה רłà המהâרין! מן ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָלמהâרין
äáïל מאכליà נתáעל לא õחàמט אŁר àית אין àקראקא! ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹיהäדי
ôàים, äלנ äקנינ .םäעצ Łäלרכ äענáה üלכ תõדõה .äידינ על äקïíŁְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֻ
äירתנâ את äאנêמ ,להפליא חיםïמט יõנ יìגà הõæבלõת הדäרäת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֻוילõת
õמé יקרים רהיטים àהם: חŁקה äנŁפìŁ החמâה łכõçת àְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָכל
נõצצים. מיםõויהל ïז יטיŁכô זהב, כליä éסף éלי מלכים, àְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָארמõנõת
מיäסכ םá äקנêח àיõתר, המיחסõת הïŁëחõת עם חäôן àקŁרי äאנàְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָֻ
łàר הפצת Łל מהרוחים äלנ àא זה וכל צדקה לצרכי ליםõדá סףéְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ
äמæïהתŁ ôמימים יהäדים ורבבõת אלפים לתŁוהכ עבהõôְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָה

אסäרõת! àְֲֲַָמאכלõת

הôע"ימי מאז äללנõע מה לדעת äכחנõונ תõלרא äעינינ äנפקח ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
äאנ .חרטה יäíרי מלאיםä äמעצמנ Łõàים äאנ !םõçה ועד äרינäְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָנע
הé עד מáיהìם! ïעם אף צאיםõי לא éאêה חטאים רäעבŁ ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹיõדעים
לםõמע :ריםäבä תõהארצ עëי äאנחנ הŁïע. חמרת על äעמדנ ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֻלא
מיםõית äהיינ יםìקט ילדים äתנõהי מאז מאäמה! äתנõא äדëל ְְְְְֱִִִִִֵֵַָָָָָֹלא
äאנ ëéה äלנ נõדע עôה .äתנõא üìחçŁ מי היה ולא äמאם, ְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹמאב
ציאõלה עלתכםëמ אפõא מבŁñים äאנ חטא! על תõéלה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָצריכים
כניםäמ äאנ .äתינõנõעו על רïלכ äìŁכל דיé קלŁëה äŁôבת äבילנŁàְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
את äרמסçŁ ,äתנõא äåבçŁ àיõתר, קŁים סäáפים äעצמנ על ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָלקàל
ממרקים äאנŁé האמת לעõלם להáיע äבלבד עפר עד äדנõבéְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

"...äידינàŁ מהעברõת מצרפיםäְְֲִֵֵֵֶָָָֹ
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Łבר ֲֶֶַַזעקת

êŁהם,עõד הäâäי âברי את äמçס הôפים ביםðñה ניŁ ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻלפני
להאמין äיכל àŁקŁי הרàנים, äŁרõת àין חלחלה עברה éְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹבר
Łרח Łולח àכי לŁ תõçחïהתי äרצï וŁם äפה אזניהם, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻלמŁמע
פניהםà נגלתה ãêé הïרŁה éŁל לאחר üא ותדהמה, ëôהõן לŁְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ
äקרע מהרàנים חלק êéם. את והéאב ןõגçה הñיף ,ãחמרת ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻֻעל
õמé וקינה àנהי äפתחä éאבלים הרצïה על בתŁל äירד ....ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָקריעה

.Łâקëה יתà חרàן ְְִֵַַַָֻעל

éאŁ"äêד מłçראל אחת Łנפ המאàד "éל הרàנים, äננõק וŁבר!" ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ןõעוà עת! àטרם לםõהע מן äעâנג תõŁנפ הëé מלא!" לםõע ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָאàד
ימים לליõוע ,תõפáëה äרצï וחלב טרפהä נבלה àמאכלי ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָההסôאבäת

נôק!!" חçיהם äפתיל ,ãà äïנס ןàר àית לŁ ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָותינõקõת

מïיו"האם אלהŁ נזרקה "?בילםŁà äŁôבה אפŁרäת כללà ãנŁי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָ
הרàנים. אחד לŁִֶַַַָָ

רäחם."אין àסערת אחרים רàנים äקבע ôקותם!" אבדה ôקäמה! להם ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָ

םá"עיםŁï בילŁà מסïיק Łענ אינן âין àית מיתõת הארàע éל ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
לא קלŁמ בתäŁô äŁם ,רäעצ äבזעם àרתיחה äהŁמי קרא éְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹאêה",
üïלהתה עליהם נגזר החõטאõת, תיהםõמŁנ את לצרף äôְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָכל

עד!..." לעõלמי הñלע àכף äְְְְְְִֵֵֶַַַַַלהתáלáל

éבõŁäתŁני Łéעיניהם àרéים àפיק äעמד הðñבים הôפים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ
רגעיà רק àלהט יהםïלé äהטחŁ ניםàהר Łל הåעם ודברי םñàרקע, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֻ

äפגעä עõåת éמהלõëת ראŁיהם על äנחת הëדהים, הäêáי לŁ יםëְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֻהח
נïŁכה, äêאé äמררתם םàקרà äכïנתה מעיהם חרב. éמדקרõת àְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהם

éלענה. מר היה פיהםà ְְְֲִֶַַָָָָֹוהרק

àיללההם äפתחä éחõתיהם Łàארית הארץ על עצמם את äילæה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
ïצäעה: חçה Łéל ְְְִֶַַָָָצרחנית

äכלל!"רàנים éלל äפנäá על äסäחô אל !äתינõמŁנ על äרחמ קדŁõים! ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָ
על מלח ולזרõת רזלà לŁ àמסרקõת äרנłà את לסרק äêאפ ääצôְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹ
ðìŁיל äבלבד ïה, תõלפצ מàלי הäíçרים את נקàל äואנחנ ,צעיםïְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָה

ôחõçôת!!" Łàאõל לםõע ןõראâמ äתינõמŁנ ְְְִִִִֵֵֶַָָאת

הרàנים,éאŁר Łל עמיםõåה àפניהם נןõàהת עמõñת" "מגêה עלà ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻ
תõחרידëה הרפאים תõילל äיעáה äלאזניו àרäחם, לŁלט äיכל àŁְְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַָָָָָָֹֹקŁי
והרצäצים, הבäרים תיהםõàêמ äקעàŁ הôפים, ביםðñה לŁְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
הâין, àית אל ïנה והäא האבäדõת, הŁìמõת ôŁי על רחמיו äררõְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָנתע
אזן להõæת ניםàהר את לâŁל õצëהתאà חמה, יבŁמä üר לõקàְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
עריŁ להם חôלפ המבŁñים החõטאים לŁ לתחנäניהם בתְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹק

...צאõמ למצא זאת àכל äלנõíת äŁôְְְְִַָָָֹֹבה

ñôנה õל Łאין חõטא ֵֵֵֶַָָאין

"ידäעים"מõרי âבריו, את הרב ïתח ממחים!" ודçנים רàנים ורõàתי, ְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָָֻ
חטא אין éליהם, ונłõאי הôלמäד àעלי äתינõàר âברי äעלינ äְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָֻמקàלים
éל רצתõפä הרקיעים לé üרâ ועõלה õàקעת הäŁôבה ñôנה! õל איןŁְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
העמיד אŁר יהäדה, üמל המנ על מראáà äואמר הìעäלים! עריםְְְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָה
פניוà הëלאכים äנעל àתäŁבה, לחזר Łñà éאŁר ה', àהיכל ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹצלם
הרחמים מâת ברהá ואז ôתקàל, לא õבתäŁôŁ éדי ,עריםה לé ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹאת
רתôמח éמין õל עłה לõביכé הäא àרäך Łõדñוה הâין, מâת ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָעל

זהé לõדá חõטא על רחם üרàית ה' ואם àתäŁבה! õלàלק éדי àְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָרקיע
ניŁ על äרחמינ äיכמר לא מäâע ,Łâקëה àבית ïסל Łְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹהכניס
יםŁñמבä äמתחìנים äלרגלינ àעפר הëתŁêïים האêה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהאנŁים
בילםŁà ולחתר לנפŁם מרïא למצא ננíה לא מäâע ?רהïוכ ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹסליחה

לתäŁבה?" üרâְִֶֶָ

סערתâבריו את מקצתà äכéŁ עמõñת" "מגêה עלà לŁ יםŁáרìה ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֻ
הנים, נגד äהפנŁ עםåוה הרתחה את מה תâמà äוהפיג תõחäְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻהר
ניםŁ üŁמà Łלמה עיר àהכŁילם ,äעðàŁ הìבלה יłמע äêéŁéְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
על עôה äכבŁ הנים לŁ ראהëה םá .תרõיà חמäרõת àְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָעברõת
Łäאçה ויללת ñàרקע éבõŁäת ניהםïŁé äבהïŁלה הכנעהà ְְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהרצïה
הרחמים רגŁי את זאת àכל עõרר האäלם, חלל את ממêאת êŁְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהם
עצה äלטéס àיניהם Łלהתלח äהתחיל והם ,יןâה יתà חברי לבàŁְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָ

êעõłת. מה תâéֲַַַָ

הëéניŁ על הäצçŁ õל äיעðוה "תõñעמ "מגêה עלà אל äŁáנ ניםàר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֻ
עניןà לדäן כלäי הâין àŁית éדי הàיתה, àינתים ללכת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהðñבים

áיהìם. Łל ãינâמ תיהםõמŁנ את להðיל éיצד üרâ łïלחä Łàְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹקט

לאחרחברי äתחï האäלם, את äעזב הæרפה מאכילי פיםôה Łני ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻ
עצמ לבין ינםà קâחôנית àהתיעצäת הâין יתà,מרץà äחéוהתו äנâ ,ם ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

äויתנהג äילכ לפיהם אŁר üרâה ואת הëעłה את לקàע מאמץàְְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹ
הםŁé האמת לעõלם אõולב Łלמה, לתäŁבה להáיע éדי ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהחõטאים

הéבדים. מעוõנõתיהם מצרפיםä ְְְֲִִִֵֵֵֶַָֹֻמנñים

הäçâניםלא הäŁôבה. לדרכי àקŁר לסäéמים הâין יתà הáיע àנקל ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
ניםàהר לŁ הáבõהים הëצחים .הéאר Łעה äכŁנמ וטריא" ְְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָֻוה"קלא
והõïסקים, ס"ה àים לצלל מאמץ מרב עמñים קמטים äŁְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָֹֹֻנחר
Łל לסגיõת çŁכäת להם ŁçŁ הëקõרõת וכל ואחרõנים, ניםõŁְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֻרא
נבלה ,לאוין וחçבי תäריתé חçבי ,יםàהר הכŁלת äמחטיא, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָחõטא

ודם. חלב äְְֵֵֶָָטרפה,

äררõתעìŁéמהרה עד íàפרים. לעçן äŁáנ âעõת, קיäêוח תõספק ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָ
יםàהר הâëפים מן äצאäהŁ חיםäתï àספרים הלחנõת לé äאêְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָָָֻהתמ
õיתàמ הביא עמõñת" "מגêה àעל הרב áם הñירõת. את äיפñהŁְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֻ
מתאימה äŁôŁבה ,כיחõלה צâד ëŁהם ,üער יקרי עôיקים ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָספרים

האêה. ראיםõìה החטאים על áם לכïר ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָיכõלה

êàילה,הäçâנים מאחרת Łעה עד äכנתמ החריפים והäéäחים ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָֻ
Łâלחä היŁיבה, את להפסיק äהחליט עיפäת. מרב סחäטים êéŁéְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻם

ààקר. למחרת ãתõְֳֶַָָָֹא

הôàיםהרàנים, עליà אצל ילהêה למנäחת äרâס ,יןâה àית חברי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֻ
äבŁל éאן", üלõה "מה éלל äידע לא אêה éי אם àקראקא, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהחäŁבים

.õåה האינטנסיבית הïעילäת לé ְְְִִִִֶַַָָָמה

התêïלä,הרàנים הàקר, מתéŁהà לקäם äימâהק יןâה àית חברי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ
דיé הáדõל הéנסת לבית äמהרä ,חריתה ïת את àחïזõן äְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָסעד
בהäŁôה éללי את לחרץ רהæמà ,Łאמ Łהפסק הäçâן את Łâְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻלח

הæרפõת. מאכילי ביםðñה ְֲֲִִֵֵַַַַָעבäר

üéיתà חברי äיכל לא ועדין ודäçנים, יŁיבõת לŁ ימים הëé äעבר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
ניŁ עבäר הäŁôבה רכיâ àדבר אחידה החלטה לידי להáיע ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָהâין
äלהáיע הåה àעõלם עוõנõתיהם את למרק הרõצים ,עברה עליàְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָה

הàא. לעõלם איםéִַַָָָָז
המשך בעלון הבא


