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ִעיר ְקָראָקא ׁשּוָבה ּבְ ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ סח ִסּפּור ִמּשׁ

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

ֹּכַח ַהֲחָזָרה ִּבְתׁשּוָבה ֶׁשל ָהַרב ַאְמנֹון ִיְצָחק ְׁשִּליָט"א ַעל ְיֵדי ַהֵּסֶפר 
ִנים  ֵני ַהַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ְּבִעיר ְקָראָקא ֶׁשֶהֱאִכילּו ֲעָׂשרֹות ַּבּׁשָ ַהִּנְפָלא ִמּׁשְ

ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות ֵחֶלב ְוַדם רח"ל, ִּבְזַמן ַהְּמַגֶּלה ֲעֻמקֹות זי"ע

ב"ה, מֹוָצֵאי ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ְלֵסֶדר "ְיַדֶּבר ָנא ַעְבְּדָך ָּדָבר ְּבָאְזֵני ֲאֹדִני", ֵטֵבת תשע"א 
ִלְכבֹוד הרהגה"צ ָהַאְדמֹו"ר ֵמָהאְלִמין  ְׁשִּליָט"א.

ְּבֵראִׁשית ְּדָבַרי ֲאִני רֹוֶצה ְלַהִּביַע ְלָך ּתֹוָדה ְּגדֹוָלה ְמֹאד ַעל ֶׁשְּנַתֶּתם ִלי ְסָפִרים ַעל 
ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְוַהִּתיקּוֵני ֹזַהר ְוַהֵּסט ֹזַהר ַהּיֹוִמי 6 ְּכָרִכים ְּבִחָּנם, ַוֲאִני לֹוֵמד ָּברּוך ה' ְּבֶזה 
ָּכל  ִלְגמֹור  ֶׁשָּצִריְך  ִמְּבֶרְסֶלב זיע"א ֶׁשאֹוֵמר  ַנְחָמן  ַרִּבי  ֵמַרֵּבנּו  ֶׁשָרִאיִתי ֶׁשֵהֵבאָת  ְּכמֹו 

ַהֹּזַהר ָּכל ָׁשָנה, ְוַהְלַואי ֶׁשֶאְזֶּכה ִלְגמֹור ָּכל ָׁשָנה ֶאת ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש.
ִלְפֵני  ְקָראָקא,  ְּבִעיר  ַהְּתׁשּוָבה  ַּבַעֵלי  ִמַּמֲעֵׂשה  ַהֵּסֶפר  ִהְדַּפְסֶּתם  ֶׁשַאֶּתם  ָׁשַמְעִּתי 
ָהַרִּבים  ְמַזֶּכה  ַהָּקדֹוׁש  ַהָּגאֹון  ֵמַהַּצִּדיק  ַמְעִּתי  ֶׁשּׁשָ ָהִראׁשֹוָנה  ְוַהְּדָרָׁשה  ָׁשִנים,  ַהְרֵּבה 
ֵמַהְּגדֹוִלים ָּבעֹוָלם ַהֹלא הּוא ַרֵּבנּו ַאְמנֹון ִיְצָחק ְׁשִליָט"א, ֶׁשָאַמר ֶׁשַהֵּסֶפר ֶׁשל ַהִּסּפּור 
ֵני ְיתֹוִמים ָמְכרּו ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות ֲעְׂשרֹות  ֶׁשל ַהְּמַגֶּלה ֲעֻמקֹות ְּבִעיר ְקָראָקא ֵאיְך ֶׁשּׁשְ
ָׁשִנים..... ַהַּצִּדיק ַהֶּזה ַרִּבי ַאְמנֹון ִיְצָחק ְׁשִּליָט"א ְּכֶׁשָּקָרא ֶאת ַהֵּסֶפר ַהֶּזה ֶׁשל ְׁשֵני ַהַּבֲעֵלי 

ְּתׁשּוָבה ִּבְזַמן ֶׁשל ַה"ְּמַגֶּלה ֲעֻמקֹות" זיע"א ַהִּסּפּור ַהֶּזה "ֵקֵרב אֹותֹו ַלַּיֲהדּות"!!!!
ְוַעְכָׁשו ֵאין ַהֵּסֶפר ַּתַחת ָיִדי, ַעל ֵּכן ֲאִני ְמַבֵּקׁש ִאם ֵיׁש ִלְכבֹודֹו ֹעֶתק ִמֶּזה ָהִייִתי רֹוֶצה 
ִלְקנֹות ֶאת ַהֵּסֶפר ַהֶּזה ְּבֶכֶסף ָמֵּלא, ַוֲאִני ָהִייִתי ַמִּציַע ֵעָצה ְמֹאד טֹוָבה, ִּכי ֲאִני חֹוֵׁשב, 
ִנְׁשַאר  ּוִמֵּמיָלא  ְמֹאד,  ְּגדֹוִלים  ְּתׁשּוָבה  ַּבֲעֵלי  ָהיּו  ָהֵאּלּו  ֶׁשַהְיתֹוִמים  ֱאֶמת,  ְּבַוַּדאי  ְוֶזה 
ּוְלִהְתַחֵּזק  ּוְלִהְתָקֵרב  ִּבְתׁשּוָבה,  חֹוְזִרים  ִלְהיֹות  ְיכֹוִלים  ֵּכן  ַּגם  ֶׁשֲאַנְחנּו  ֶׁשָּלֶהם  ַהּכֹוַח 
ִיְצָחק  ַאְמנֹון  ַרִּבי  ֵמַהַּצִּדיק  ְּבַעְצִמי  ַמְעִּתי  ֶׁשּׁשָ ּוְכִפי  הּוא,  ָּברּוְך  ְלַהָּקדֹוׁש  ֶּבֱאֶמת 
ַהֶּזה, ְוֹלא ַרק  ְיֵדי ַהֵּסֶפר ַהָּקדֹוׁש  ְוָחַזר ִּבְתׁשּוָבה ַעל  ַלַּיֲהדּות  ֶׁשהּוא ִהְתָקֵרב  ְׁשִּליָט"א 
ֶׁשהּוא ָחַזר ִּבְתׁשּוָבה ֶאָּלא ֶהְחִזיר ִּבְתׁשּוָבה ְוֵקֵרב ְנָׁשּמֹות ִנָּדחֹות ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ְּבִלי ְּגבּול, 
ִמֶּזה ֲאַנְחנּו רֹוִאים ֶׁשַהֵּסֶפר ַהֶּזה ֵיׁש לֹו ּכֹוַח ָעצּום ְמֹאד ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ִלְכֹּתב ֶאת ַהּכֹוַח 
ַהֶּזה. ָאז ָהִייִתי ַמִּציַע ֶׁשְּכבֹודֹו ְׁשִּליָט"א, ְּכמֹו ֶׁשהּוא ַמְדִּפיס ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְסָפִרים ַעל 
ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְּכמֹו "אֹור ַהֹּזַהר" "ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ְוַהֹּזַהר" ְו"ֶעְרָּכּה ֶׁשל ָׁשָעה", ֶׁשַיְדִּפיס 
ַהֵּסֶפר ַהֶּזה ַהִּסּפּור ְּבִעיר ְקָראָקא ֵאיְך ֶׁשַהְיתֹוִמים ָעׂשּו ְּתׁשּוָבה, ְוֶזה ְּבַוַּדאי ַיֲעֹזר ְלָכל 
 20 ִלְפֵני  ְּכָבר  ְּתׁשּוָבה  ַּבַעל  ִלְהיֹות  ֲאִני  ֶׁשָּזִכיִתי  ]ְּכמֹו  ִּבְתׁשּוָבה  ֶׁשַּיְחְזרּו  ִיְׂשָרֵאל  ַעם 

ָׁשָנה[. 

 ם ָוָ‡ר∆ ƒַמי ָׁ ‰ ≈ׂ ם ‰' עו… ƒע י מ≈ ƒר ז¿ ע∆

ְמַגֶּלה ֲעֻמקֹֹות
ַחָּייו ּּוְפָעָליו

"אִיׁש אֱקִי קָדֹוׁש מִן הַּקַדְמֹונִים,
 מְגַּלֶה עֲמֻקֹות ָרזִין ּומַטְמֹונִים,

 הּוא ׁשֶאֹומְִרים עָלָיו
 ׁשֶּדִּבֵר אִּתֹו אֵלִּיָהּו ּפָנִים אֶל ּפָנִים,

 הַּגָאֹון אב"ד ור"מ מו"ה נָתָן נָטֶע 
ּבֶן מו"ה ׁשְמֹה ׁשַּפִיָרא זַצַ"ל,

 נִפְטַר ּבְיֹום ד' י"ג אָב שצ"ג לְפ"ק"
 (ֻנָּסח ַמֵּצָבתֹו)

הספר יוצא לאור חודש אדר א' תשע"א



ִעיר ְקָראָקא ּבְ
ׁשּוָבה  ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ  ִסּפּור ִמּשׁ

ִעיר ְקָראָקא ּבְ

S
ִעיר ְקָראָקא.  ַרב ּבָ ֵהן ּכְ ה ֲעֻמּקֹות" ּכִ ַה"ְמַגּלֶ ְזַמן ׁשֶ ָרה ּבִ ּקָ ּפּור ׁשֶ ַהּסִ

ה. ְמֻיָחד ֶאת ְיהּוֵדי ֵאירֹוּפָ ּלֹו, ּבִ ְעּתֹו ִזֲעַזע ֶאת ָהעֹוָלם ּכֻ ׁשַ ּוּבְ

ְטֵרָפה,  ר  ְבׂשַ ּבִ הּוִדי  ַהּיְ ח  ְטּבָ ַהּמִ ֶאת  ְטמּו  ּפִ ַרּבֹות  ִנים  ׁשָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ

י ָנַתן  דֹוׁש ַרּבִ יק ַהּקָ ּדִ ל ַהּצַ תֹו ׁשֶ ֻהּנָ ְזַמן ּכְ ֵאַרע ּבִ ֶ ִסּפּור ְמַזְעֵזַע ּשׁ

ה ֲעֻמּקֹות". ר ֵסֶפר "ְמַגּלֶ ַעל ְמַחּבֵ יָרא זצוקללה"ה, ּבַ ּפִ ֶנַטע ׁשַ

רּות  ׁשְ ָנה ְלעֹוֵרר ַעל ִעְנַין ַהּכַ ָרה ִלְפֵני 400 ׁשָ ּקָ ִסּפּור ְמִציאּוִתי ׁשֶ

דֹוֵלי  ּגְ עֹוְררּו  ׁשֶ ּוְכִפי  ָעִמים,  ּפְ ה  ַהְרּבֵ דֹוׁש  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ּמּוָבא  ּכַ

ֲאָכלֹות  ִמּמַ ִנְזָהִרים  ּלֹא  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ֶבת  ִמְתַעּכֶ ה  ֻאּלָ ַהּגְ ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ

Sֲאסּורֹות.
 הספר כבר יצא לאור על ידינו קרוב למליון עותקים, 

ועתה יוצא לאור מחדש, חודש אדר א' תשע"ב
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ּפּור ַעל ָהִעיר ְקָראָקא ָמה ַלּסִ ַהְקּדָ
ֶאת  ְלעֹוֵרר  ֹזאת  ּבְ ֲחֵפִצים  ָאנּו  ַער,  ּשַׁ ּבַ ּדֹוְפִקים  ׁשּוָבה  ַהּתְ ִויֵמי  ֵמַאַחר 

ל  ּכָ ִעיר ְקָראָקא", ׁשֶ ּפּור "ּבְ אן ֵמָחָדׁש ֶאת ַהּסִ יִסים ּכָ ָבבֹות ָהְרדּוִמים, ּוַמְדּפִ ַהּלְ

ּפּור  יַע טֹוב ַעל ַהּקֹוֵרא. ֵמַהּסִ ּפִ ׁשְ ּיַ אי ִנְדָהם, ְוֵאין ׁשּום ָסֵפק ׁשֶ ַוּדַ ַהּקֹוֵרא אֹותֹו ּבְ

ל ַמֲאִכיל ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות,  ֵברּור ַמה הּוא ָהֹעֶנׁש ֶהָחמּור ׁשֶ ן ִלְראֹות ּבְ ה ִנּתָ ַהּזֶ

ְתאֹוִמי  ּפִ ּוְבֹאֶפן  ְמֹאד  ָצִעיר  ִגיל  ּבְ ְיהּוִדים  ֵמִתים  ֶזה  ִעְקבֹות  ּבְ ׁשֶ רֹוִאים  ְוַגם 

ִגיל  ים ֵמִתים ּבְ ה, ֲאָנׁשִ אן ָלַאֲחרֹוָנה ְוֵאיֶנּנּו יֹוְדִעים ָלּמָ ָאנּו ׁשֹוְמִעים ּכָ ִפי ׁשֶ )ּכְ

א  ָמּלֵ ים"  ַהַחּיִ ית  "ּבֵ זֹוֲעִקים,  ְיתֹוִמים  ל  ׁשֶ חֹות  ּפָ ִמׁשְ ִאיִרים  ּוַמׁשְ ְמֹאד  ָצִעיר 

ַלְחֹזר  מֹוָדעֹות  ּבְ ּבּור  ַלּצִ ִמיִעים  ַמׁשְ ְיֵמיֶהם,  ְדֵמי  ּבִ ְפְטרּו  ּנִ ׁשֶ ְצִעיִרים  יָלִדים  ּבִ

ים ְוַכּדֹוֶמה, ְוֵאין יֹוְדִעים ֵהיָכן ְלַהְתִחיל  ִהּלִ ל ֵסֶפר ַהּתְ יד ֶאת ּכָ ְתׁשּוָבה ּוְלַהּגִ ּבִ

ִרים ָממֹון ַרב ִלְצָדָקה  ֲעִנּיֹות, ְמַפּזְ ְתִפּלֹות, ַזֲעקֹות, ּתַ ים ּבִ ְתׁשּוָבה, ַמְרּבִ ַלְחֹזר ּבִ

ְזַמן  תֹוְך  ּבְ תּו  ּמֵ ׁשֶ ִרית  ַהּבְ ַאְרצֹות  ּבְ ָהָיה  ׁשֶ ַהּנֹוָרא  ְקֶרה  ַהּמִ ָידּוַע  עֹוֶנה,  ְוֵאין 

חֹות  ּפָ ִאירּו ִמׁשְ ה ַאַחת, ְוִהׁשְ ּתָ ן ִמּכִ ִעים ְוֻכּלָ יל ַאְרּבָ ַחת ּגִ ים ּתַ ִרים ָנׁשִ ָקָצר ֶעׂשְ

ה  ָלּמָ א,  "ִאּמָ זֹוֲעִקים  ְיתֹוִמים   300- ּכְ ְיָלִדים,  ָרה  ֲעׂשָ ּכְ ַאַחת  ל  ּכָ ְיתֹוִמים,  ל  ׁשֶ

ָכל ָהעֹוָלם  ֵאין ּבְ דּוַע ׁשֶ ּיָ ְפָרט ׁשֶ ָכה, ּבִ ה ה' ּכָ נּו", ְולֹא ְמִביִנים ַעל ֶמה ָעׂשָ ֲעַזְבּתָ

ִוויְלַיְמְסבּורג. ַהִאם ֶזה לֹא  אְרק ּוּבְ ָבאָרא ּפַ מֹו ּבְ ְך ּכְ ל ּכָ ה ּכָ ֲחלּוַקת ְצָדָקה ַרּבָ

ְפָטִרים ְוַגם  ּנִ ה ׁשֹוְמִעים ַעל ְצִעיִרים ִויָלִדים ׁשֶ דֹוׁשָ ַאְרֵצנּו ַהּקְ מֹו ֵכן ּבְ עֹוֵזר? ּכְ

ה ִמְפָעִלים  ַהְרּבֵ ֵיׁש  ים,  ַלֲעִנּיִ ְצָדָקה  ִקים  ּוְמַחּלְ ְוַזֲעקֹות  ְתִפּלֹות  ּבִ ים  ַמְרּבִ ם  ׁשָ

ֻעּלֹות?(. ֵאין עֹוֶנה ְלָכל ַהּפְ ה ׁשֶ ּבָ יק, ַמה ַהּסִ ל ֶזה לֹא ַמְסּפִ ל ֶחֶסד, ַהִאם ּכָ ׁשֶ

ַעל  ַהּבַ מֹו  ּכְ דֹול  ּגָ ְך  ּכָ ל  ּכָ הּוא  ׁשֶ ַרב  ֲאִפילּו  ׁשֶ אן  ִמּכָ ִלְראֹות  ן  ּתַ ּנִ יֹוֵתר  עֹוד 

ְוַתַחת  ִנים,  ׁשָ ה  ַהְרּבֵ ְך  ּכָ ל  ּכָ ְלַרּמֹות אֹותֹו  ן ָהָיה  ִנּתַ ם  ּגַ זי"ע,  ה ֲעֻמקֹות"  "ְמַגּלֶ

ֵאין  ּבְ רח"ל  ּוְטֵרפֹות  ְנֵבלֹות  ֶלֱאכֹול  ָהִעיר  ֵני  ּבְ ְלָכל  ָנְתנּו  ִעירֹו  ּבְ יאּותֹו  ְנׂשִ

ִביבֹו,  ה ִמּסְ ֲעׂשָ ּנַ ַמה ּשֶׁ ה ְלִהְתּבֹוֵנן טֹוב ּבְ ים ֵאּלֶ ָיּמִ ל ְיהּוִדי ּבְ ַמְפִריַע, ָלֵכן ַעל ּכָ

ר,  ֶיֶתּ ַקּלּות  ּבְ ּבֹון  ַהֶחׁשְ ַלֲערְֹך ֶאת  ּוִבְכֵדי  ְוֵהיָכן אֹוֲחִזים,  ה  ּמֶ ּבַ ּבֹון  ֶחׁשְ ה  ֲעׂשֶ ְוּיַ

ן  ם ִנּתַ ּשָׁ ּמִ ַנת תס"א(, ׁשֶ ׁשְ ס ּבִ ה" )ֻהְדּפַ ה ֹמשֶׁ ִרית ַמּטֶ ֶפר "ּבְ ֶהֱעַתְקנּו ֶקַטע ֵמַהּסֵ

ר  ַחּבֵ ֶגת, ָזַעק ַהּמְ ְמִהירּות ְמֻסּוֶ ֲחטּו ּבִ ים ָהֵהם ֵמַאַחר ְוׁשָ ַמּנִ ּזְ ֲאִפילּו ּבַ ִלְראֹות ׁשֶ

ִדים ֶאת  ִפים ּוְמַאּבְ ֹוֲחִטים ִמְתַעּיְ ַהּשׁ ׁש ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות, ְוהּוא ּכֹוֵתב ׁשֶ ה ַמּמָ ּזֶ ׁשֶ

ל  ּכָ ב  ַחּיָ לּו  ֻהְכּפְ ְכׁשֹולֹות  ַהּמִ ׁשֶ ינּו  ְזַמּנֵ ּבִ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ ִמְכׁשֹולֹות,  ְועֹוד  ה  ׁשָ ַהַהְרּגָ

ֵהר ְוָלַדַעת ַמה הּוא אֹוֵכל. ְיהּוִדי ְלִהּזָ



ִעיר ְקָראָקא ׁשּוָבה ּבְ ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ ד ִסּפּור ִמּשׁ
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ַאְלֵפי ֲאָלִפים ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ַעל ְיֵדי ַהַּצִּדיק ְמַזֶּכה ָהַרִּבים ַהָּגדֹול ַרִּבי ַאְמנֹון ִיְצָחק ְׁשִּליָט"א............... סח
18 ְנקּודֹות ֵמַהִּסּפּור............................................................................................................................ ע
............................................................................................................................. ע ַהִּסּפּור ִמַּמָּבט ַאֵחר

............................................................................................................... עא ְלַמָּבט ִמן ַהַּצד ַאַחר ְקָראָקא

  ִעיר ְקָראָקא  ׁשּוָבה ּבְ ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ ה ִסּפּור ִמּשׁ

ּפּור ַעל ָהִעיר ְקָראָקא ָמה ַלּסִ ַהְקּדָ
ֶאת  ְלעֹוֵרר  ֹזאת  ּבְ ֲחֵפִצים  ָאנּו  ַער,  ּשַׁ ּבַ ּדֹוְפִקים  ׁשּוָבה  ַהּתְ ִויֵמי  ֵמַאַחר 

ל  ּכָ ִעיר ְקָראָקא", ׁשֶ ּפּור "ּבְ אן ֵמָחָדׁש ֶאת ַהּסִ יִסים ּכָ ָבבֹות ָהְרדּוִמים, ּוַמְדּפִ ַהּלְ

ּפּור  יַע טֹוב ַעל ַהּקֹוֵרא. ֵמַהּסִ ּפִ ׁשְ ּיַ אי ִנְדָהם, ְוֵאין ׁשּום ָסֵפק ׁשֶ ַוּדַ ַהּקֹוֵרא אֹותֹו ּבְ

ל ַמֲאִכיל ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות,  ֵברּור ַמה הּוא ָהֹעֶנׁש ֶהָחמּור ׁשֶ ן ִלְראֹות ּבְ ה ִנּתָ ַהּזֶ

ְתאֹוִמי  ּפִ ּוְבֹאֶפן  ְמֹאד  ָצִעיר  ִגיל  ּבְ ְיהּוִדים  ֵמִתים  ֶזה  ִעְקבֹות  ּבְ ׁשֶ רֹוִאים  ְוַגם 

ִגיל  ים ֵמִתים ּבְ ה, ֲאָנׁשִ אן ָלַאֲחרֹוָנה ְוֵאיֶנּנּו יֹוְדִעים ָלּמָ ָאנּו ׁשֹוְמִעים ּכָ ִפי ׁשֶ )ּכְ

א  ָמּלֵ ים"  ַהַחּיִ ית  "ּבֵ זֹוֲעִקים,  ְיתֹוִמים  ל  ׁשֶ חֹות  ּפָ ִמׁשְ ִאיִרים  ּוַמׁשְ ְמֹאד  ָצִעיר 

ַלְחֹזר  מֹוָדעֹות  ּבְ ּבּור  ַלּצִ ִמיִעים  ַמׁשְ ְיֵמיֶהם,  ְדֵמי  ּבִ ְפְטרּו  ּנִ ׁשֶ ְצִעיִרים  יָלִדים  ּבִ

ים ְוַכּדֹוֶמה, ְוֵאין יֹוְדִעים ֵהיָכן ְלַהְתִחיל  ִהּלִ ל ֵסֶפר ַהּתְ יד ֶאת ּכָ ְתׁשּוָבה ּוְלַהּגִ ּבִ

ִרים ָממֹון ַרב ִלְצָדָקה  ֲעִנּיֹות, ְמַפּזְ ְתִפּלֹות, ַזֲעקֹות, ּתַ ים ּבִ ְתׁשּוָבה, ַמְרּבִ ַלְחֹזר ּבִ

ְזַמן  תֹוְך  ּבְ תּו  ּמֵ ׁשֶ ִרית  ַהּבְ ַאְרצֹות  ּבְ ָהָיה  ׁשֶ ַהּנֹוָרא  ְקֶרה  ַהּמִ ָידּוַע  עֹוֶנה,  ְוֵאין 

חֹות  ּפָ ִאירּו ִמׁשְ ה ַאַחת, ְוִהׁשְ ּתָ ן ִמּכִ ִעים ְוֻכּלָ יל ַאְרּבָ ַחת ּגִ ים ּתַ ִרים ָנׁשִ ָקָצר ֶעׂשְ

ה  ָלּמָ א,  "ִאּמָ זֹוֲעִקים  ְיתֹוִמים   300- ּכְ ְיָלִדים,  ָרה  ֲעׂשָ ּכְ ַאַחת  ל  ּכָ ְיתֹוִמים,  ל  ׁשֶ

ָכל ָהעֹוָלם  ֵאין ּבְ דּוַע ׁשֶ ּיָ ְפָרט ׁשֶ ָכה, ּבִ ה ה' ּכָ נּו", ְולֹא ְמִביִנים ַעל ֶמה ָעׂשָ ֲעַזְבּתָ

ִוויְלַיְמְסבּורג. ַהִאם ֶזה לֹא  אְרק ּוּבְ ָבאָרא ּפַ מֹו ּבְ ְך ּכְ ל ּכָ ה ּכָ ֲחלּוַקת ְצָדָקה ַרּבָ

ְפָטִרים ְוַגם  ּנִ ה ׁשֹוְמִעים ַעל ְצִעיִרים ִויָלִדים ׁשֶ דֹוׁשָ ַאְרֵצנּו ַהּקְ מֹו ֵכן ּבְ עֹוֵזר? ּכְ

ה ִמְפָעִלים  ַהְרּבֵ ֵיׁש  ים,  ַלֲעִנּיִ ְצָדָקה  ִקים  ּוְמַחּלְ ְוַזֲעקֹות  ְתִפּלֹות  ּבִ ים  ַמְרּבִ ם  ׁשָ

ֻעּלֹות?(. ֵאין עֹוֶנה ְלָכל ַהּפְ ה ׁשֶ ּבָ יק, ַמה ַהּסִ ל ֶזה לֹא ַמְסּפִ ל ֶחֶסד, ַהִאם ּכָ ׁשֶ

ַעל  ַהּבַ מֹו  ּכְ דֹול  ּגָ ְך  ּכָ ל  ּכָ הּוא  ׁשֶ ַרב  ֲאִפילּו  ׁשֶ אן  ִמּכָ ִלְראֹות  ן  ּתַ ּנִ יֹוֵתר  עֹוד 

ְוַתַחת  ִנים,  ׁשָ ה  ַהְרּבֵ ְך  ּכָ ל  ּכָ ְלַרּמֹות אֹותֹו  ן ָהָיה  ִנּתַ ם  ּגַ זי"ע,  ה ֲעֻמקֹות"  "ְמַגּלֶ

ֵאין  ּבְ רח"ל  ּוְטֵרפֹות  ְנֵבלֹות  ֶלֱאכֹול  ָהִעיר  ֵני  ּבְ ְלָכל  ָנְתנּו  ִעירֹו  ּבְ יאּותֹו  ְנׂשִ

ִביבֹו,  ה ִמּסְ ֲעׂשָ ּנַ ַמה ּשֶׁ ה ְלִהְתּבֹוֵנן טֹוב ּבְ ים ֵאּלֶ ָיּמִ ל ְיהּוִדי ּבְ ַמְפִריַע, ָלֵכן ַעל ּכָ

ר,  ֶיֶתּ ַקּלּות  ּבְ ּבֹון  ַהֶחׁשְ ַלֲערְֹך ֶאת  ּוִבְכֵדי  ְוֵהיָכן אֹוֲחִזים,  ה  ּמֶ ּבַ ּבֹון  ֶחׁשְ ה  ֲעׂשֶ ְוּיַ

ן  ם ִנּתַ ּשָׁ ּמִ ַנת תס"א(, ׁשֶ ׁשְ ס ּבִ ה" )ֻהְדּפַ ה ֹמשֶׁ ִרית ַמּטֶ ֶפר "ּבְ ֶהֱעַתְקנּו ֶקַטע ֵמַהּסֵ

ר  ַחּבֵ ֶגת, ָזַעק ַהּמְ ְמִהירּות ְמֻסּוֶ ֲחטּו ּבִ ים ָהֵהם ֵמַאַחר ְוׁשָ ַמּנִ ּזְ ֲאִפילּו ּבַ ִלְראֹות ׁשֶ

ִדים ֶאת  ִפים ּוְמַאּבְ ֹוֲחִטים ִמְתַעּיְ ַהּשׁ ׁש ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות, ְוהּוא ּכֹוֵתב ׁשֶ ה ַמּמָ ּזֶ ׁשֶ

ל  ּכָ ב  ַחּיָ לּו  ֻהְכּפְ ְכׁשֹולֹות  ַהּמִ ׁשֶ ינּו  ְזַמּנֵ ּבִ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ ִמְכׁשֹולֹות,  ְועֹוד  ה  ׁשָ ַהַהְרּגָ

ֵהר ְוָלַדַעת ַמה הּוא אֹוֵכל. ְיהּוִדי ְלִהּזָ



ִעיר ְקָראָקא ׁשּוָבה ּבְ ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ ו ִסּפּור ִמּשׁ

ל  ִהּלֵ י  ַרּבִ מהגה"צ  ל  ִהּלֵ ית  ּבֵ ּו"ת  ִמּשׁ ׁשּוָבה  ּתְ יִסים  ַמְדּפִ ָאנּו  ן  ּכֵ מֹו  ּכְ

ל ֲאִכיַלת ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות ֵמִתים  ֵחְטא ֶזה ׁשֶ ּמֵ ם רֹוִאים ׁשֶ מקאלאמייע זי"ע, ׁשָ

רּוך הּוא )ֲאִפילּו  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ָניו ׁשֶ ים רח"ל, ְוֵאיָנם ְקרּוִאים יֹוֵתר ּבָ ְיָלִדים ְקַטּנִ

ל  י ׁשֶ ְסנּו ֵמָהַרּבִ ם ִהְדּפַ ל יֹום(. ּגַ ים ַלּתֹוָרה ּכָ ְקֶוה ְוקֹוְבִעים ִעּתִ הֹוְלִכים ַלּמִ ׁשֶ ּכְ

הּוא  ִחיָטה, ּוִבְפָרט ַמה ׁשֶ ּשְׁ ְכׁשֹולֹות ּבַ ִעְנַין ַהּמִ ָבִרים ְמַעְנְיִנים ּבְ שאמלוי זי"ע ּדְ

ַעל  ָעה ִסיָמן ז'(, ׁשֶ ים יֹוֶרה ּדֵ ְבֵרי ַחּיִ ל ַצאְנז זי"ע )ׁשּו"ת ּדִ ה ׁשֶ ם ַרּבָ ׁשֵ ר ּבְ ְמַסּפֵ

ה ַוֲחִצי  לֹשָׁ ר )ְלֵעֶרְך ׁשְ ׁשָ ֶרְך ַהּיָ ְיֵדי ֲאִכיַלת ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות ָיְרדּו ְקִהּלֹות ַרּבֹות ִמּדֶ

י לֹא  ָאנּו יֹוֵתר טֹוִבים ֵמֶהם, ּכִ ּלֹא ְנַרֶמה ֶאת ֲעְצֵמינּו ׁשֶ ֶרְך(, ְוׁשֶ ִמְליֹון ָיְרדּו ֵמַהּדֶ

מֹוֶלֶדת  כּו ּבַ ֻחּנְ ֶקֶרב ֵאּלּו ׁשֶ א ֲאִפילּו ּבְ ִרית, ֶאּלָ ַאְרצֹות ַהּבְ ְך ּבְ ֻחּנַ ה ׁשֶ ּדֹור ַהּזֶ ַרק ּבַ

ֵהם ַהּיֹום, ְוַעל  ת ַמה ׁשֶ ר ֵאיְך ִנְראּו ָאז ְלֻעּמַ ל ִנּכָ ה רֹוִאים ֶהְבּדֵ ֵאירֹוּפָ ָנה ּבְ ַהְיׁשָ

ל  ִחים, ּכָ ה ָהיּו ְמֻגּלָ ֵאירֹוּפָ ּבְ ְטַרייֶמִלים ְוַקאּפּוטֹות, ַאף ׁשֶ יׁשּו ׁשְ אן ִהְלּבִ ּכָ ַאף ׁשֶ

רּוִעים. ה יֹוֵתר ּגְ ְפִניִמּיּות ֵהם ַהְרּבֵ ִחיצֹוִניּות, ַאְך ּבִ ֶזה ַרק ּבְ

ָחָדׁש,  ְפִרי  ּבִ תּוב  ּכָ ׁשֶ ִפי  ּכְ ֲאסּורֹות  ַמֲאָכלֹות  אֹוְכִלים  ׁשֶ ְך  ִמּכָ נֹוֵבַע  ֶזה  ְוָכל 

יֶנֶקת  ה ַהּמֵ ִאּשָׁ ָעה ִסיָמן פ"א ָסִעיף ז'( ׁשֶ יֹוֶרה ּדֵ ם )ּבְ ָהַרָמ"א ּכֹוֵתב ׁשָ ּוְכִפי ׁשֶ

ר  ְמֻדּבָ ֶזה  ּכֹל  ׁשֶ אֹוְמִרים  "ך  ְוַהַשׁ )ְוַהַט"ז  ֲאסּוִרים  ֵהם  ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ֹתאַכל  ּלֹא  ׁשֶ

ּקּוַח ֶנֶפׁש, ָאסּור ָלּה ְלָהִניק  ְגַלל ּפִ ִריָכה ֶלֱאכֹול ֹזאת ּבִ ּצְ ה ׁשֶ ֲאִפילּו ֵאֶצל ִאּשָׁ

ִעְנָיִנים  נּו ֵאין ִנְזָהִרים ּבְ ְזַמּנֵ ּבִ ִרי ָחָדׁש ז"ל, ּוְלִפי ׁשֶ ְך אֹוֵמר ַהּפְ ֶלד( ְוַעל ּכָ ֶאת ַהּיֶ

ּדֹור ְוֵאין ִיְרַאת  ּבַ ִנים ׁשֶ י ּפָ ם ַעּזֵ ִנים יֹוְצִאים ְלַתְרּבּות ָרָעה ְוֻרּבָ ן רֹוב ַהּבָ ֵאּלּו ַעל ּכֵ

ּוְלִפיָכְך  מּוָסר...  ִלים  ְמַקּבְ ֵאיָנם  אֹוָתם  הֹוִכיחּו  ּשֶׁ ְוַאף  ְלָבָבם...  ּבִ נֹוֵגַע  ַמִים  ׁשָ

אֹון  ַהּגָ ּכֹוֵתב  ָבר  ּדָ אֹותֹו  ּוְבִדּיּוק  כ"ו(.  ִסיָמן  ָחָדׁש  ִרי  )ּפְ ֶזה...  ּבְ ֵהר  ִליּזָ ָצִריְך 

ר ְלֵעיל. ְזּכָ ָרָכה" ַעל ָהַרָמ"א ַהּמֻ ִסְפרֹו "ַמְחִזיק ּבְ ָהִחיָד"א זי"ע ּבְ

ַהִאם  ְלִהְתּבֹוֵנן  חֹוָבֵתינּו  יִקים  ְוַצּדִ אֹוִנים  ּגְ ל  ׁשֶ ה  ֵאּלֶ ּכָ ים  ִמּלִ רֹוִאים  ׁשֶ ּכְ

ים  ּתִ ִמּבָ ְיָלִדים  ִסּפּוִרים ַעל  יֹומֹו  ּבְ יֹום  י  ִמּדֵ ׁשֹוְמִעים  ּדֹוֶמה,  ב  ַמּצָ ֵאין  ֶאְצֵלנּו 

ּנֹוְלדּו ֵאֶצל הֹוִרים  ְכאֹוָרה ָהיּו ַמְתִאיִמים ִלְקרֹות ִליָלִדים ׁשֶ ּלִ ָבִרים ׁשֶ ֲחֵרִדים ּדְ

תּוב "רֹוב ְיָלִדים" ְוִאּלּו ֶאְצֵלנּו ֶזה ַרק ִמעּוט,  ּכָ ָערֹות, ְוֶזה ַמה ׁשֶ ּיְ ְתּגֹוְרִרים ּבַ ַהּמִ

ל  ּכָ ּוְכׁשֶ ים,  יִעים ַלֲאָנׁשִ ּיֹות ַמּגִ ֲעׂשִ ל ַהּמַ ּכָ י לֹא  ּכִ דֹול יֹוֵתר,  ּגָ ר  ְסּפָ ַהּמִ ְדעּו ׁשֶ ּתֵ

נּו ָהֵעיַנִים  ּלָ ֵעיַנִים, ַאְך ְלַדֲאבֹון ּכֻ ְך ּבָ ַמן ֹחשֶׁׁ ָבר ִמּזְ ה ָהָיה ּכְ ל ֲהַנֲעׂשֶ ֶאָחד ֵיַדע ִמּכָ

תּוב  ּכָ ִפי ׁשֶ ֲאָכלֹות ֲאסּורֹות ְולֹא ׁשֹוְמִעים ְולֹא יֹוְדִעים, ּכְ ַמן ּתֹועֹות ִמּמַ ָבר ִמּזְ ּכְ

ָעְרַלת  ֶאת  ם  "ּוַמְלּתֶ סּוק  ַהּפָ ַעל  ֵעֶקב  ת  ָפָרׁשַ ּבְ ֶאְפַרִים"  ַמֲחֵנה  ֶגל  "ּדֶ ֵסֶפר  ּבְ

ת  ְתִחּיַ ָהיּו ָלֶהם ְסֵפקֹות ּבִ יב ְלֵאּלּו ׁשֶ ֵהׁשִ ְתׁשּובֹוָתיו ׁשֶ "ם ּבִ ם ָהַרְמּבַ ׁשֵ ְלַבְבֶכם" ּבְ

  ִעיר ְקָראָקא  ׁשּוָבה ּבְ ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ ז ִסּפּור ִמּשׁ

ְיֵדי ֲאִכיַלת  ן ָאָדם ַרק ַעל  ּבֶ ֵאלּו נֹוָלדֹות ֵאֶצל  ּכָ ֵפקֹות  ּסְ ִתים, הּוא ָטַען ׁשֶ ַהּמֵ

ִרים. ׁש ָלֶהם ְסֵפקֹות ֲאִפילּו בי"ג ִעּקָ ּיֵ ְך ׁשֶ ֵדי ּכָ ַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות, ַעד ּכְ

ת  ָפָרׁשַ ים ּכֹוֵתב ּבְ ֵאר ַמִים ַחּיִ ַהּבְ ֶפׁש ַעל ַמה ׁשֶ ּבֹון ַהּנֶ ם ְצִריִכים ַלֲערְֹך ֶחׁשְ ּגַ

הּוא  ָידֹו ְואֹוֵמר ׁשֶ ין ּבְ הּו ְוַסּכִ א ִמיׁשֶ ִאם ּבָ דֹורֹוֵתנּו ָאנּו ׁשֶ ָרה ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ּבְ י ׂשָ ַחּיַ

ן  ּמִ ׁשֶ ְואֹוְמִרים  ָעָליו,  ְמָבְרִרים  ֵאין  ּוְכָלל  לֹו  ַמֲאִמיִנים  ּוֻמְמֶחה  ּובֹוֵדק  ׁשֹוֵחט 

ַיִין ָחָלב ְוָדִגים  ָבר ּבְ ִחיָטה ֻמְמֶחה הּוא, ְואֹותֹו ּדָ צּוי ֵאֶצל ַהּשְׁ ּמָ ל ִמי ׁשֶ ָתם ּכָ ַהּסְ

ׁש ִלְבּדֹוק  ּיֵ ֵאּלּו ׁשֶ ָבִרים ּכָ ּקֹוִנים ּדְ ׁשֶ ׁש ִאּסּור ּכְ ׁש ֲעֵליֶהם ֲחׁשַ ּיֵ ָבִרים ׁשֶ ְוַכּדֹוֶמה ּדְ

ָתם הּוא ְיהּוִדי  ן ַהּסְ ּמִ ֶהם ָחִליָלה ּתֹוָלִעים, ָאז הּוא אֹוֵמר ְלַעְצמֹו ׁשֶ ּלֹא ִיְהיּו ּבָ ׁשֶ

ָסִפים  יִעים ְלִעְנְיֵני ּכְ ּגִ ּמַ ׁשֶ ֲאִכיָלה, ַאְך ּכְ ָאסּור ּבַ הּו ׁשֶ ן ֶלֱאכֹול ַמּשֶׁ ָחֵרד ְולֹא ִיּתֵ

ִמי הּוא אֹותֹו  ֵהיֵטב  ְוַיְחֹקר  ַאל  ִיׁשְ הּוא לֹא  ׁשֶ ַעד  ְלַהֲאִמין  ַמְפִסיק  אן הּוא  ּכָ

נֹוֵתן  הּוא  ׁשֶ ּכְ ּוְלַבּסֹוף  לֹא,  אֹו  לֹו  ְלַהֲאִמין  ן  ִנּתָ ַהִאם  ֶנֱאָמן,  הּוא  ַהִאם  ָאָדם 

ל  ֶסף הּוא ֵמִביא ֵעִדים ְוחֹוְתִמים ְונֹוְתִנים, ְוהּוא ֲעַדִין רֹוֵעד ּכָ ָבר ֶאת ַהּכֶ לֹו ּכְ

ן  ים. )ֵיׁש ְלַעּיֵ ֵאר ַמִים ַחּיִ ְבֵרי ַהּבְ אן ּדִ ֶסף. ַעד ּכָ ַמן ַהִאם הּוא ַיְחִזיר לֹו ֶאת ַהּכֶ ַהּזְ

ִעְנָין(. הּוא ַמֲאִריְך יֹוֵתר ּבָ ֶפר ֵהיָכן ׁשֶ ְפִנים ַהּסֵ ּבִ

ְכָנִסים  ּנִ ׁשֶ ּבֹון, ּכְ ֲחנּות ָהָיה ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ֶאת אֹותֹו ַהֶחׁשְ ּקּור ּבַ ָכל ּבִ ה ּבְ ַעּתָ

ירֹו  הּוא ֵאינֹו ַמּכִ ל ַרב ׁשֶ הּו, ְורֹוִאים ַעל ַהּמּוָצר חֹוֶתֶמת ׁשֶ ַלֲחנּות ִלְקנֹות ַמּשֶׁ

יֹוֵדַע ֵאיֶזה סּוג  ֲעַדִין ֵאינֹו  ַמע ָעָליו הּוא  ַעם ׁשָ ּפַ ָבר  ּכְ ַוֲאִפילּו ִאם הּוא  ָלל,  ּכְ

ֶרת  יָטה ִעּוֶ אֹוָתּה ׁשִ ִלּבֹו ַהִאם ּבְ ֱאֶמת הּוא ָהָיה ָצִריְך ַלְחׁשֹב ּבְ ָאָדם הּוא, ְוָאז ּבֶ

ׁשּור ְלֵקייֶטִריְנג  ָכל ַהּקָ ּבְ ָבר  ּדָ ָסִפים, ְואֹותֹו  ּכְ ִעְנְיֵני  ּבְ ם ָהָיה ַמֲאִמין לֹו  ּגַ הּוא 

ּוִמְסָעדֹות.

ים ּכֹוֵתב  ֶהָחֶפץ ַחּיִ ִמיד ְלַהֲעִמיד ְלֶנֶגד ֵעיָניו ֶאת ַמה ׁשֶ ל ְיהּוִדי ּתָ ן ָצִריְך ּכָ ּכֵ

ַאל אֹותֹו ַמה ָעָליו ְלַהֲעִדיף, הּוא ָיכֹול  ל ְיהּוִדי ׁשָ ַחּיָ ָרֵאל" ׁשֶ ִסְפרֹו "ַמֲחֵנה ִיׂשְ ּבְ

ַאְך  ר  ׁשֵ ּכָ ְוֶלֱאֹכל  חֹוט  ִלׁשְ ה  ְוַיְרׁשֶ ָאָדם טֹוב  ד הּוא  ַפּקֵ ַהּמְ ׁשֶ ְחָלָקה  ּמַ ּבַ ִלְהיֹות 

ם הּוא לֹא יּוַכל  ּשָׁ ֲעִדיף ַמְחָלָקה ַאֶחֶרת ׁשֶ ּיַ ת, אֹו ׁשֶ ּבָ ׁשַ ם ּבְ הּוא ֵיָאֵלץ ַלֲעבֹוד ׁשָ

ְחָלָקה  ים הֹוָרה לֹו ָלֶלֶכת ַלּמַ ת, ְוֶהָחֵפץ ַחּיִ ּבָ ׁשַ ר ַאְך לֹא ֵיָאֵלץ ַלֲעבֹוד ּבְ ׁשֵ ֶלֱאכֹול ּכָ

הּוא ָיׁשּוב  ׁשֶ ת הּוא ִאּסּור ְסִקיָלה ַאְך ּכְ ּבָ ָאְמָנם ׁשַ ַעם, ׁשֶ ת, ְוַהּטַ ּבָ ִלים ׁשַ ַחּלְ ּמְ ׁשֶ

ּוְטֵרפֹות  ְנֵבלֹות  הּוא ֹיאַכל  ׁשֶ ּכְ תֹות, ַאְך  ּבָ ׁשַ ה  מֹור ַהְרּבֵ יּוַכל ִלׁשְ ְיָתה הּוא  ַהּבָ

ים. ְבֵרי ֶהָחֵפץ ַחּיִ אן ּדִ ָמתֹו ְלעֹוָלם", ַעד ּכָ ִנׁשְ ֵאר ּבְ ָגם ִיּשָׁ לֹום "ַהּפְ ַחס ְוׁשָ



ִעיר ְקָראָקא ׁשּוָבה ּבְ ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ ו ִסּפּור ִמּשׁ

ל  ִהּלֵ י  ַרּבִ מהגה"צ  ל  ִהּלֵ ית  ּבֵ ּו"ת  ִמּשׁ ׁשּוָבה  ּתְ יִסים  ַמְדּפִ ָאנּו  ן  ּכֵ מֹו  ּכְ

ל ֲאִכיַלת ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות ֵמִתים  ֵחְטא ֶזה ׁשֶ ּמֵ ם רֹוִאים ׁשֶ מקאלאמייע זי"ע, ׁשָ

רּוך הּוא )ֲאִפילּו  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ָניו ׁשֶ ים רח"ל, ְוֵאיָנם ְקרּוִאים יֹוֵתר ּבָ ְיָלִדים ְקַטּנִ

ל  י ׁשֶ ְסנּו ֵמָהַרּבִ ם ִהְדּפַ ל יֹום(. ּגַ ים ַלּתֹוָרה ּכָ ְקֶוה ְוקֹוְבִעים ִעּתִ הֹוְלִכים ַלּמִ ׁשֶ ּכְ

הּוא  ִחיָטה, ּוִבְפָרט ַמה ׁשֶ ּשְׁ ְכׁשֹולֹות ּבַ ִעְנַין ַהּמִ ָבִרים ְמַעְנְיִנים ּבְ שאמלוי זי"ע ּדְ

ַעל  ָעה ִסיָמן ז'(, ׁשֶ ים יֹוֶרה ּדֵ ְבֵרי ַחּיִ ל ַצאְנז זי"ע )ׁשּו"ת ּדִ ה ׁשֶ ם ַרּבָ ׁשֵ ר ּבְ ְמַסּפֵ

ה ַוֲחִצי  לֹשָׁ ר )ְלֵעֶרְך ׁשְ ׁשָ ֶרְך ַהּיָ ְיֵדי ֲאִכיַלת ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות ָיְרדּו ְקִהּלֹות ַרּבֹות ִמּדֶ

י לֹא  ָאנּו יֹוֵתר טֹוִבים ֵמֶהם, ּכִ ּלֹא ְנַרֶמה ֶאת ֲעְצֵמינּו ׁשֶ ֶרְך(, ְוׁשֶ ִמְליֹון ָיְרדּו ֵמַהּדֶ

מֹוֶלֶדת  כּו ּבַ ֻחּנְ ֶקֶרב ֵאּלּו ׁשֶ א ֲאִפילּו ּבְ ִרית, ֶאּלָ ַאְרצֹות ַהּבְ ְך ּבְ ֻחּנַ ה ׁשֶ ּדֹור ַהּזֶ ַרק ּבַ

ֵהם ַהּיֹום, ְוַעל  ת ַמה ׁשֶ ר ֵאיְך ִנְראּו ָאז ְלֻעּמַ ל ִנּכָ ה רֹוִאים ֶהְבּדֵ ֵאירֹוּפָ ָנה ּבְ ַהְיׁשָ

ל  ִחים, ּכָ ה ָהיּו ְמֻגּלָ ֵאירֹוּפָ ּבְ ְטַרייֶמִלים ְוַקאּפּוטֹות, ַאף ׁשֶ יׁשּו ׁשְ אן ִהְלּבִ ּכָ ַאף ׁשֶ

רּוִעים. ה יֹוֵתר ּגְ ְפִניִמּיּות ֵהם ַהְרּבֵ ִחיצֹוִניּות, ַאְך ּבִ ֶזה ַרק ּבְ

ָחָדׁש,  ְפִרי  ּבִ תּוב  ּכָ ׁשֶ ִפי  ּכְ ֲאסּורֹות  ַמֲאָכלֹות  אֹוְכִלים  ׁשֶ ְך  ִמּכָ נֹוֵבַע  ֶזה  ְוָכל 

יֶנֶקת  ה ַהּמֵ ִאּשָׁ ָעה ִסיָמן פ"א ָסִעיף ז'( ׁשֶ יֹוֶרה ּדֵ ם )ּבְ ָהַרָמ"א ּכֹוֵתב ׁשָ ּוְכִפי ׁשֶ

ר  ְמֻדּבָ ֶזה  ּכֹל  ׁשֶ אֹוְמִרים  "ך  ְוַהַשׁ )ְוַהַט"ז  ֲאסּוִרים  ֵהם  ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ֹתאַכל  ּלֹא  ׁשֶ

ּקּוַח ֶנֶפׁש, ָאסּור ָלּה ְלָהִניק  ְגַלל ּפִ ִריָכה ֶלֱאכֹול ֹזאת ּבִ ּצְ ה ׁשֶ ֲאִפילּו ֵאֶצל ִאּשָׁ

ִעְנָיִנים  נּו ֵאין ִנְזָהִרים ּבְ ְזַמּנֵ ּבִ ִרי ָחָדׁש ז"ל, ּוְלִפי ׁשֶ ְך אֹוֵמר ַהּפְ ֶלד( ְוַעל ּכָ ֶאת ַהּיֶ

ּדֹור ְוֵאין ִיְרַאת  ּבַ ִנים ׁשֶ י ּפָ ם ַעּזֵ ִנים יֹוְצִאים ְלַתְרּבּות ָרָעה ְוֻרּבָ ן רֹוב ַהּבָ ֵאּלּו ַעל ּכֵ

ּוְלִפיָכְך  מּוָסר...  ִלים  ְמַקּבְ ֵאיָנם  אֹוָתם  הֹוִכיחּו  ּשֶׁ ְוַאף  ְלָבָבם...  ּבִ נֹוֵגַע  ַמִים  ׁשָ

אֹון  ַהּגָ ּכֹוֵתב  ָבר  ּדָ אֹותֹו  ּוְבִדּיּוק  כ"ו(.  ִסיָמן  ָחָדׁש  ִרי  )ּפְ ֶזה...  ּבְ ֵהר  ִליּזָ ָצִריְך 

ר ְלֵעיל. ְזּכָ ָרָכה" ַעל ָהַרָמ"א ַהּמֻ ִסְפרֹו "ַמְחִזיק ּבְ ָהִחיָד"א זי"ע ּבְ

ַהִאם  ְלִהְתּבֹוֵנן  חֹוָבֵתינּו  יִקים  ְוַצּדִ אֹוִנים  ּגְ ל  ׁשֶ ה  ֵאּלֶ ּכָ ים  ִמּלִ רֹוִאים  ׁשֶ ּכְ

ים  ּתִ ִמּבָ ְיָלִדים  ִסּפּוִרים ַעל  יֹומֹו  ּבְ יֹום  י  ִמּדֵ ׁשֹוְמִעים  ּדֹוֶמה,  ב  ַמּצָ ֵאין  ֶאְצֵלנּו 

ּנֹוְלדּו ֵאֶצל הֹוִרים  ְכאֹוָרה ָהיּו ַמְתִאיִמים ִלְקרֹות ִליָלִדים ׁשֶ ּלִ ָבִרים ׁשֶ ֲחֵרִדים ּדְ

תּוב "רֹוב ְיָלִדים" ְוִאּלּו ֶאְצֵלנּו ֶזה ַרק ִמעּוט,  ּכָ ָערֹות, ְוֶזה ַמה ׁשֶ ּיְ ְתּגֹוְרִרים ּבַ ַהּמִ

ל  ּכָ ּוְכׁשֶ ים,  יִעים ַלֲאָנׁשִ ּיֹות ַמּגִ ֲעׂשִ ל ַהּמַ ּכָ י לֹא  ּכִ דֹול יֹוֵתר,  ּגָ ר  ְסּפָ ַהּמִ ְדעּו ׁשֶ ּתֵ

נּו ָהֵעיַנִים  ּלָ ֵעיַנִים, ַאְך ְלַדֲאבֹון ּכֻ ְך ּבָ ַמן ֹחשֶׁׁ ָבר ִמּזְ ה ָהָיה ּכְ ל ֲהַנֲעׂשֶ ֶאָחד ֵיַדע ִמּכָ

תּוב  ּכָ ִפי ׁשֶ ֲאָכלֹות ֲאסּורֹות ְולֹא ׁשֹוְמִעים ְולֹא יֹוְדִעים, ּכְ ַמן ּתֹועֹות ִמּמַ ָבר ִמּזְ ּכְ

ָעְרַלת  ֶאת  ם  "ּוַמְלּתֶ סּוק  ַהּפָ ַעל  ֵעֶקב  ת  ָפָרׁשַ ּבְ ֶאְפַרִים"  ַמֲחֵנה  ֶגל  "ּדֶ ֵסֶפר  ּבְ

ת  ְתִחּיַ ָהיּו ָלֶהם ְסֵפקֹות ּבִ יב ְלֵאּלּו ׁשֶ ֵהׁשִ ְתׁשּובֹוָתיו ׁשֶ "ם ּבִ ם ָהַרְמּבַ ׁשֵ ְלַבְבֶכם" ּבְ
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ְיֵדי ֲאִכיַלת  ן ָאָדם ַרק ַעל  ּבֶ ֵאלּו נֹוָלדֹות ֵאֶצל  ּכָ ֵפקֹות  ּסְ ִתים, הּוא ָטַען ׁשֶ ַהּמֵ

ִרים. ׁש ָלֶהם ְסֵפקֹות ֲאִפילּו בי"ג ִעּקָ ּיֵ ְך ׁשֶ ֵדי ּכָ ַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות, ַעד ּכְ

ת  ָפָרׁשַ ים ּכֹוֵתב ּבְ ֵאר ַמִים ַחּיִ ַהּבְ ֶפׁש ַעל ַמה ׁשֶ ּבֹון ַהּנֶ ם ְצִריִכים ַלֲערְֹך ֶחׁשְ ּגַ

הּוא  ָידֹו ְואֹוֵמר ׁשֶ ין ּבְ הּו ְוַסּכִ א ִמיׁשֶ ִאם ּבָ דֹורֹוֵתנּו ָאנּו ׁשֶ ָרה ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ּבְ י ׂשָ ַחּיַ

ן  ּמִ ׁשֶ ְואֹוְמִרים  ָעָליו,  ְמָבְרִרים  ֵאין  ּוְכָלל  לֹו  ַמֲאִמיִנים  ּוֻמְמֶחה  ּובֹוֵדק  ׁשֹוֵחט 

ַיִין ָחָלב ְוָדִגים  ָבר ּבְ ִחיָטה ֻמְמֶחה הּוא, ְואֹותֹו ּדָ צּוי ֵאֶצל ַהּשְׁ ּמָ ל ִמי ׁשֶ ָתם ּכָ ַהּסְ

ׁש ִלְבּדֹוק  ּיֵ ֵאּלּו ׁשֶ ָבִרים ּכָ ּקֹוִנים ּדְ ׁשֶ ׁש ִאּסּור ּכְ ׁש ֲעֵליֶהם ֲחׁשַ ּיֵ ָבִרים ׁשֶ ְוַכּדֹוֶמה ּדְ

ָתם הּוא ְיהּוִדי  ן ַהּסְ ּמִ ֶהם ָחִליָלה ּתֹוָלִעים, ָאז הּוא אֹוֵמר ְלַעְצמֹו ׁשֶ ּלֹא ִיְהיּו ּבָ ׁשֶ

ָסִפים  יִעים ְלִעְנְיֵני ּכְ ּגִ ּמַ ׁשֶ ֲאִכיָלה, ַאְך ּכְ ָאסּור ּבַ הּו ׁשֶ ן ֶלֱאכֹול ַמּשֶׁ ָחֵרד ְולֹא ִיּתֵ

ִמי הּוא אֹותֹו  ֵהיֵטב  ְוַיְחֹקר  ַאל  ִיׁשְ הּוא לֹא  ׁשֶ ַעד  ְלַהֲאִמין  ַמְפִסיק  אן הּוא  ּכָ

נֹוֵתן  הּוא  ׁשֶ ּכְ ּוְלַבּסֹוף  לֹא,  אֹו  לֹו  ְלַהֲאִמין  ן  ִנּתָ ַהִאם  ֶנֱאָמן,  הּוא  ַהִאם  ָאָדם 

ל  ֶסף הּוא ֵמִביא ֵעִדים ְוחֹוְתִמים ְונֹוְתִנים, ְוהּוא ֲעַדִין רֹוֵעד ּכָ ָבר ֶאת ַהּכֶ לֹו ּכְ

ן  ים. )ֵיׁש ְלַעּיֵ ֵאר ַמִים ַחּיִ ְבֵרי ַהּבְ אן ּדִ ֶסף. ַעד ּכָ ַמן ַהִאם הּוא ַיְחִזיר לֹו ֶאת ַהּכֶ ַהּזְ

ִעְנָין(. הּוא ַמֲאִריְך יֹוֵתר ּבָ ֶפר ֵהיָכן ׁשֶ ְפִנים ַהּסֵ ּבִ

ְכָנִסים  ּנִ ׁשֶ ּבֹון, ּכְ ֲחנּות ָהָיה ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ֶאת אֹותֹו ַהֶחׁשְ ּקּור ּבַ ָכל ּבִ ה ּבְ ַעּתָ

ירֹו  הּוא ֵאינֹו ַמּכִ ל ַרב ׁשֶ הּו, ְורֹוִאים ַעל ַהּמּוָצר חֹוֶתֶמת ׁשֶ ַלֲחנּות ִלְקנֹות ַמּשֶׁ

יֹוֵדַע ֵאיֶזה סּוג  ֲעַדִין ֵאינֹו  ַמע ָעָליו הּוא  ַעם ׁשָ ּפַ ָבר  ּכְ ַוֲאִפילּו ִאם הּוא  ָלל,  ּכְ

ֶרת  יָטה ִעּוֶ אֹוָתּה ׁשִ ִלּבֹו ַהִאם ּבְ ֱאֶמת הּוא ָהָיה ָצִריְך ַלְחׁשֹב ּבְ ָאָדם הּוא, ְוָאז ּבֶ

ׁשּור ְלֵקייֶטִריְנג  ָכל ַהּקָ ּבְ ָבר  ּדָ ָסִפים, ְואֹותֹו  ּכְ ִעְנְיֵני  ּבְ ם ָהָיה ַמֲאִמין לֹו  ּגַ הּוא 

ּוִמְסָעדֹות.

ים ּכֹוֵתב  ֶהָחֶפץ ַחּיִ ִמיד ְלַהֲעִמיד ְלֶנֶגד ֵעיָניו ֶאת ַמה ׁשֶ ל ְיהּוִדי ּתָ ן ָצִריְך ּכָ ּכֵ

ַאל אֹותֹו ַמה ָעָליו ְלַהֲעִדיף, הּוא ָיכֹול  ל ְיהּוִדי ׁשָ ַחּיָ ָרֵאל" ׁשֶ ִסְפרֹו "ַמֲחֵנה ִיׂשְ ּבְ

ַאְך  ר  ׁשֵ ּכָ ְוֶלֱאֹכל  חֹוט  ִלׁשְ ה  ְוַיְרׁשֶ ָאָדם טֹוב  ד הּוא  ַפּקֵ ַהּמְ ׁשֶ ְחָלָקה  ּמַ ּבַ ִלְהיֹות 

ם הּוא לֹא יּוַכל  ּשָׁ ֲעִדיף ַמְחָלָקה ַאֶחֶרת ׁשֶ ּיַ ת, אֹו ׁשֶ ּבָ ׁשַ ם ּבְ הּוא ֵיָאֵלץ ַלֲעבֹוד ׁשָ

ְחָלָקה  ים הֹוָרה לֹו ָלֶלֶכת ַלּמַ ת, ְוֶהָחֵפץ ַחּיִ ּבָ ׁשַ ר ַאְך לֹא ֵיָאֵלץ ַלֲעבֹוד ּבְ ׁשֵ ֶלֱאכֹול ּכָ

הּוא ָיׁשּוב  ׁשֶ ת הּוא ִאּסּור ְסִקיָלה ַאְך ּכְ ּבָ ָאְמָנם ׁשַ ַעם, ׁשֶ ת, ְוַהּטַ ּבָ ִלים ׁשַ ַחּלְ ּמְ ׁשֶ

ּוְטֵרפֹות  ְנֵבלֹות  הּוא ֹיאַכל  ׁשֶ ּכְ תֹות, ַאְך  ּבָ ׁשַ ה  מֹור ַהְרּבֵ יּוַכל ִלׁשְ ְיָתה הּוא  ַהּבָ

ים. ְבֵרי ֶהָחֵפץ ַחּיִ אן ּדִ ָמתֹו ְלעֹוָלם", ַעד ּכָ ִנׁשְ ֵאר ּבְ ָגם ִיּשָׁ לֹום "ַהּפְ ַחס ְוׁשָ
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ַלֲערְֹך  ָאָדם  ל  ּכָ ב  ַחּיָ זי"ע,  ים  ַחּיִ ֶהָחֵפץ  ל  ׁשֶ ֵאּלּו  ְדָבִרים  ּבִ ְתּבֹוְנִנים  ּמִ ׁשֶ ּכְ

ַאר ַעד  י ֶזה ִנׁשְ ֱאֹכל ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות, ּכִ ֵהר ִמּלֶ ִבים ְלִהּזָ ה ַחּיָ ּמָ ּבֹון ֶנֶפׁש ַעד ּכַ ֶחׁשְ

ִמּיּות ְוָכל  ַגׁשְ ִעְנַין ֶזה ּבְ עֹוָלם, ְוַאף ֶאָחד לֹא ָהָיה ַמְכִניס ֶאת ַעְצמֹו ִלְסֵפקֹות ּבְ

ׁשּוָבה  ַהּתְ יֵמי  ּבִ ן  ִנּתַ עֹוד  ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ ִלּבֹו  ן ֶאל  ִיּתֵ ָהַחי  ן  ּכֵ ְוַעל  רּוָחִנּיּות.  ּבְ ן  ּכֵ ׁשֶ

ל  ִית ׁשֶ ּזַ ל ּכַ ַעל ּכָ ל ֶאָחד ֵיַדע ׁשֶ ּכָ ֵתרּוִצים ׁשֹוִנים, ְוׁשֶ ּלֹא ְיַרּמּו ֶאת ַעְצָמם ּבְ ְוׁשֶ

ל ִחּלּוק ֵאיֶזה  ּכָ ְוֵאין  ּוְטֵרָפה,  ְנֵבָלה  ָסֵפק  ּבְ ֲחִקים  אֹוְכִלים ְמׂשַ ֵהָמה ׁשֶ ּבְ ר  ׂשַ ּבְ

ֹוֵחט,  ן ָלַדַעת ִמי הּוא ַהּשׁ ּכֵ ם  ִבים ּגַ ֵהָמה. ּוְבעֹופֹות ַחּיָ ר ַהּבְ חֹוֶתֶמת ֵיׁש ִלְבׂשַ

ִחיַטת ְמכֹוָנה,  ׁשְ ר ּבִ הּוא ָנח, ְוַהִאם לֹא ְמֻדּבָ ִלי ׁשֶ ָעה ִמּבְ ה הּוא ׁשֹוֵחט ְלׁשָ ְוַכּמָ

נּו  ּלָ ּכֻ ׁשּוָבה  ַהּתְ ּוִבְזכּות  ׁש ַעל ַהחֹוֶתֶמת,  ּיֵ ׁשֶ ם  ַהּשֵׁ ִלְסֹמְך ַעל  ּוְבׁשּום ֹאֶפן לֹא 

ָרֵאל ָאֵמן.  ל ִיׂשְ ְכָלל ּכָ ִתיָבה ַוֲחִתיָמה טֹוָבה ּבִ ת ּכְ ִבְרּכַ ֵרְך ּבְ ה ִליׁשּוָעה ְוִנְתּבָ ִנְזּכֶ
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ִּגְלּגּולֹו ֶׁשל ַהֵּסֶפר "ְּבִעיר ְקָראָקא"
ַהַּלְיָלה ָעַטף ֶאת ַהְיקּום, ָּכל ָּדַּיֵרי ַהַּבִית ָנִמים ֶאת ְׁשָנָתם, ַאְך ָהַרִּבי ֹראׁשֹו ְוֻרּבֹו 
ֻמָּנִחים ָהיּו ְּבֻסְגַית "ַוַעד ַהַּכְׁשרּות", ּתֹוֵרם הּוא ְלָכְך ְּכ-12-14 ָׁשעֹות ִמּיֹומֹו, זֹאת 
ִמְּלַבד ָהֻעְבָּדה ֶׁשָהָיה ָקם ְּבַאְרַּבע ִלְפנֹות ּבֹוֶקר ִלְלֹמד, ָּכל ֶרַגע ָיָקר ְּבֵעיָניו ּוְמֻנָּצל 

ַעד ֹּתם.
ָּכל ַחָּייו ָׁשַאף ָהַרִּבי ְלַזּכֹות ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ְוָעסּוק ַעד ְמֹאד ְּבִתּקּון ַהְּכָלל ַּבֲהָפַצת 

ְסָפִרים ּוְבִּתּקּון ִעְנָיִנים ׁשֹוִנים ַהְּנחּוִצים ְועֹוְמִדים ַעל ַהֶּפֶרק.
ַהֶחֶדר  ְּבֶפַתח  ָהַרָּבִנית  ְלֶפַתע  הֹוִפיָעה  ַּבֲחצֹות  תשל"ד  ִּבְׁשַנת  ַלְיָלה  ְּבאֹותֹו 
נֹוָראֹות!  ּנֹוָרא  ֶׁשַהִּסּפּור  ְמַצֶּיֶנת  ְּבעֹוָדּה  ְּבִאיִדיׁש  ִסּפּור  ּובֹו  ַעלֹון  לֹו  ְוהֹוִׁשיָטה 

)ְּבַהְסָּכַמת ַהַּבַּד"ץ ָהֵעָדה ַהֲחֵרִדית(. 
ָהִעְנָין,  ֲחִׁשיבּות  ֶאת  ְּבַהִבינּו  ִלְקֹרא,  ִמְּזַמּנֹו  ְלַהְקִּדיׁש  ִהְסִּכים  ֵמֶהְרֵּגלֹו  ְּבׁשֹוֶנה 
ַּבַעלֹון ָהָיה ְמֻסָּפר ִסּפּורֹו ֶׁשל ַּבַעל ְמַגֶּלה ֲעֻמקֹות )ַּכָּידּוַע ָזָכה ְלִגּלּוי ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא 

ָזכּור ַלּטֹוב( ַעל ֹחֶמר ֲאִכיַלת ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות.
ַאַחר ְקִריַאת ַהִּסּפּור ֹלא ָעַצם ָהַרִּבי ֶאת ֵעיָניו ָּכל אֹותֹו ַהַּלְיָלה, ַהִּסּפּור ָנַגע ְלִלּבֹו 
ּוְמַאֵּלף  ַהּנֹוָרא  ַהִּסּפּור  ֶאת  ָלאֹור  ּוְלהֹוִציא  ְלַפְרֵסם  אֹוֶמר  ָּגַמר  ַחר  ַהּׁשַ ּוְבַהְפִציַע 

ִּביָנה.
ְּבאֹותֹו ָהֵעת ִנְפָּגׁש ִעם ְיִדידֹו ֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה ְוִסֵּפר לֹו ְּדָבִרים ַּכֲהָוָיָתם ַעל ַהִּמְכׁשֹול 
ַהָּגדֹול ַהָּמצּוי ְּבֶקֶרב ַהּׁשֹוֲחִטים, ּוִמָּכְך ִנְגַרם ְּבֵאין ִׂשיַמת ֵלב ַרֲחָמָנא ְלֵׁשיָזָבן ֶהָעוֹון 
ֶהָחמּור ֶׁשל ֲאִכיַלת ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות. ֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה ִּבֵּקׁש ֶהְסֵּבִרים ְוהֹוָכחֹות ְוָהַרִּבי 
ָלַמד ִעּמֹו ְּבַדְיָקנּות ְמֻרָּבה ּוִבְבִהירּות "ִהְלכֹות ְׁשִחיָטה ּוְבִדיַקת ַסִּכיִנים" ְוָאֵכן נֹוַדע 
ַהָּדָבר ְונֹוַכח ֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה ִלְראֹות ֶאת ַהְּמִציאּות ַהּנֹוָרָאה ֶׁשַהִּצּבּור ִנְכַׁשל ַּבֲאִכיַלת 

ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות.
"ְּבִעיר  ַהֵּסֶפר  ֶאת  ָלאֹור  ְלהֹוִציא  ְמֹאד  ָחֵפץ  ֶׁשהּוא  ָהַרִּבי  לֹו  ָאַמר  ֶזה  ִּבְׁשַלב 
ֶׁשל  ַהּנֹוָרִאים  ַהְּדָבִרים  ֶׁשַּיְחְּדרּו  ִלְתׁשּוָבה  ָהָעם  ּוְלעֹוֵרר  ָהַרִּבים  ְלַזּכֹות  ְקָראָקא" 
ִמַּצד  ֶנֶגף  ְּבַאְבֵני  הּוא  ִנְתַקל  ַאְך  ִיְׂשָרֵאל  ְלָבבֹות  ְּבֶקֶרב  ֲאסּורֹות  ַמֲאָכלֹות  ֲאִכיַלת 
מּוָכִנים  ְוֵאיָנם  ֶעְמָדָתם  ַעל  ְּבֹתֶקף  ַהִּנְלָחִמים  ְוַהּׁשֹוֲחִטים  ַהַּקָּצִבים  ַהִּמְתַנְּגִדים 
ַיִּגיַע ַהָּדָבר ַעד ְּכֵדי ַסָּכָנה  ָיִפיץ ַהֵּסֶפר ַעל ְּכתֹוָבּתֹו,  ִלְׁשמֹוַע ַעל ִׁשּנּוִיים ָּכְך ֶׁשִאם 
ְּבַנְפׁשֹו, ֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה ִהְסִּכים ֵּתֶכף ָלֵתת ֶאת ְּכֹתֶבת ַהְּיִׁשיָבה ַלֲהָפַצת ַהֵּסֶפר ֲהַגם 
ַהִּנְׂשָּגב  ָלִעְנָין  ְלַסֵּיַע  ּוְמֻזָּמן  מּוָכן  ִהֶּנּנּו  ְוָאַמר  ֶנֶפׁש  ְּבִפּקּוַח  ָּכרּוְך  ֶׁשָהִעְנָין  ָיַדע  ִּכי 

ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש, ּוְבִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא ִנְדַּפס ַהֵּסֶפר ְּב-5000 ֳעָּתִקים!



ִעיר ְקָראָקא ׁשּוָבה ּבְ ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ ח ִסּפּור ִמּשׁ

ַלֲערְֹך  ָאָדם  ל  ּכָ ב  ַחּיָ זי"ע,  ים  ַחּיִ ֶהָחֵפץ  ל  ׁשֶ ֵאּלּו  ְדָבִרים  ּבִ ְתּבֹוְנִנים  ּמִ ׁשֶ ּכְ

ַאר ַעד  י ֶזה ִנׁשְ ֱאֹכל ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות, ּכִ ֵהר ִמּלֶ ִבים ְלִהּזָ ה ַחּיָ ּמָ ּבֹון ֶנֶפׁש ַעד ּכַ ֶחׁשְ

ִמּיּות ְוָכל  ַגׁשְ ִעְנַין ֶזה ּבְ עֹוָלם, ְוַאף ֶאָחד לֹא ָהָיה ַמְכִניס ֶאת ַעְצמֹו ִלְסֵפקֹות ּבְ

ׁשּוָבה  ַהּתְ יֵמי  ּבִ ן  ִנּתַ עֹוד  ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ ִלּבֹו  ן ֶאל  ִיּתֵ ָהַחי  ן  ּכֵ ְוַעל  רּוָחִנּיּות.  ּבְ ן  ּכֵ ׁשֶ

ל  ִית ׁשֶ ּזַ ל ּכַ ַעל ּכָ ל ֶאָחד ֵיַדע ׁשֶ ּכָ ֵתרּוִצים ׁשֹוִנים, ְוׁשֶ ּלֹא ְיַרּמּו ֶאת ַעְצָמם ּבְ ְוׁשֶ

ל ִחּלּוק ֵאיֶזה  ּכָ ְוֵאין  ּוְטֵרָפה,  ְנֵבָלה  ָסֵפק  ּבְ ֲחִקים  אֹוְכִלים ְמׂשַ ֵהָמה ׁשֶ ּבְ ר  ׂשַ ּבְ

ֹוֵחט,  ן ָלַדַעת ִמי הּוא ַהּשׁ ּכֵ ם  ִבים ּגַ ֵהָמה. ּוְבעֹופֹות ַחּיָ ר ַהּבְ חֹוֶתֶמת ֵיׁש ִלְבׂשַ

ִחיַטת ְמכֹוָנה,  ׁשְ ר ּבִ הּוא ָנח, ְוַהִאם לֹא ְמֻדּבָ ִלי ׁשֶ ָעה ִמּבְ ה הּוא ׁשֹוֵחט ְלׁשָ ְוַכּמָ

נּו  ּלָ ּכֻ ׁשּוָבה  ַהּתְ ּוִבְזכּות  ׁש ַעל ַהחֹוֶתֶמת,  ּיֵ ׁשֶ ם  ַהּשֵׁ ִלְסֹמְך ַעל  ּוְבׁשּום ֹאֶפן לֹא 

ָרֵאל ָאֵמן.  ל ִיׂשְ ְכָלל ּכָ ִתיָבה ַוֲחִתיָמה טֹוָבה ּבִ ת ּכְ ִבְרּכַ ֵרְך ּבְ ה ִליׁשּוָעה ְוִנְתּבָ ִנְזּכֶ

  ִעיר ְקָראָקא  ׁשּוָבה ּבְ ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ ט ִסּפּור ִמּשׁ

ִּגְלּגּולֹו ֶׁשל ַהֵּסֶפר "ְּבִעיר ְקָראָקא"
ַהַּלְיָלה ָעַטף ֶאת ַהְיקּום, ָּכל ָּדַּיֵרי ַהַּבִית ָנִמים ֶאת ְׁשָנָתם, ַאְך ָהַרִּבי ֹראׁשֹו ְוֻרּבֹו 
ֻמָּנִחים ָהיּו ְּבֻסְגַית "ַוַעד ַהַּכְׁשרּות", ּתֹוֵרם הּוא ְלָכְך ְּכ-12-14 ָׁשעֹות ִמּיֹומֹו, זֹאת 
ִמְּלַבד ָהֻעְבָּדה ֶׁשָהָיה ָקם ְּבַאְרַּבע ִלְפנֹות ּבֹוֶקר ִלְלֹמד, ָּכל ֶרַגע ָיָקר ְּבֵעיָניו ּוְמֻנָּצל 

ַעד ֹּתם.
ָּכל ַחָּייו ָׁשַאף ָהַרִּבי ְלַזּכֹות ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ְוָעסּוק ַעד ְמֹאד ְּבִתּקּון ַהְּכָלל ַּבֲהָפַצת 

ְסָפִרים ּוְבִּתּקּון ִעְנָיִנים ׁשֹוִנים ַהְּנחּוִצים ְועֹוְמִדים ַעל ַהֶּפֶרק.
ַהֶחֶדר  ְּבֶפַתח  ָהַרָּבִנית  ְלֶפַתע  הֹוִפיָעה  ַּבֲחצֹות  תשל"ד  ִּבְׁשַנת  ַלְיָלה  ְּבאֹותֹו 
נֹוָראֹות!  ּנֹוָרא  ֶׁשַהִּסּפּור  ְמַצֶּיֶנת  ְּבעֹוָדּה  ְּבִאיִדיׁש  ִסּפּור  ּובֹו  ַעלֹון  לֹו  ְוהֹוִׁשיָטה 

)ְּבַהְסָּכַמת ַהַּבַּד"ץ ָהֵעָדה ַהֲחֵרִדית(. 
ָהִעְנָין,  ֲחִׁשיבּות  ֶאת  ְּבַהִבינּו  ִלְקֹרא,  ִמְּזַמּנֹו  ְלַהְקִּדיׁש  ִהְסִּכים  ֵמֶהְרֵּגלֹו  ְּבׁשֹוֶנה 
ַּבַעלֹון ָהָיה ְמֻסָּפר ִסּפּורֹו ֶׁשל ַּבַעל ְמַגֶּלה ֲעֻמקֹות )ַּכָּידּוַע ָזָכה ְלִגּלּוי ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא 

ָזכּור ַלּטֹוב( ַעל ֹחֶמר ֲאִכיַלת ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות.
ַאַחר ְקִריַאת ַהִּסּפּור ֹלא ָעַצם ָהַרִּבי ֶאת ֵעיָניו ָּכל אֹותֹו ַהַּלְיָלה, ַהִּסּפּור ָנַגע ְלִלּבֹו 
ּוְמַאֵּלף  ַהּנֹוָרא  ַהִּסּפּור  ֶאת  ָלאֹור  ּוְלהֹוִציא  ְלַפְרֵסם  אֹוֶמר  ָּגַמר  ַחר  ַהּׁשַ ּוְבַהְפִציַע 

ִּביָנה.
ְּבאֹותֹו ָהֵעת ִנְפָּגׁש ִעם ְיִדידֹו ֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה ְוִסֵּפר לֹו ְּדָבִרים ַּכֲהָוָיָתם ַעל ַהִּמְכׁשֹול 
ַהָּגדֹול ַהָּמצּוי ְּבֶקֶרב ַהּׁשֹוֲחִטים, ּוִמָּכְך ִנְגַרם ְּבֵאין ִׂשיַמת ֵלב ַרֲחָמָנא ְלֵׁשיָזָבן ֶהָעוֹון 
ֶהָחמּור ֶׁשל ֲאִכיַלת ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות. ֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה ִּבֵּקׁש ֶהְסֵּבִרים ְוהֹוָכחֹות ְוָהַרִּבי 
ָלַמד ִעּמֹו ְּבַדְיָקנּות ְמֻרָּבה ּוִבְבִהירּות "ִהְלכֹות ְׁשִחיָטה ּוְבִדיַקת ַסִּכיִנים" ְוָאֵכן נֹוַדע 
ַהָּדָבר ְונֹוַכח ֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה ִלְראֹות ֶאת ַהְּמִציאּות ַהּנֹוָרָאה ֶׁשַהִּצּבּור ִנְכַׁשל ַּבֲאִכיַלת 

ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות.
"ְּבִעיר  ַהֵּסֶפר  ֶאת  ָלאֹור  ְלהֹוִציא  ְמֹאד  ָחֵפץ  ֶׁשהּוא  ָהַרִּבי  לֹו  ָאַמר  ֶזה  ִּבְׁשַלב 
ֶׁשל  ַהּנֹוָרִאים  ַהְּדָבִרים  ֶׁשַּיְחְּדרּו  ִלְתׁשּוָבה  ָהָעם  ּוְלעֹוֵרר  ָהַרִּבים  ְלַזּכֹות  ְקָראָקא" 
ִמַּצד  ֶנֶגף  ְּבַאְבֵני  הּוא  ִנְתַקל  ַאְך  ִיְׂשָרֵאל  ְלָבבֹות  ְּבֶקֶרב  ֲאסּורֹות  ַמֲאָכלֹות  ֲאִכיַלת 
מּוָכִנים  ְוֵאיָנם  ֶעְמָדָתם  ַעל  ְּבֹתֶקף  ַהִּנְלָחִמים  ְוַהּׁשֹוֲחִטים  ַהַּקָּצִבים  ַהִּמְתַנְּגִדים 
ַיִּגיַע ַהָּדָבר ַעד ְּכֵדי ַסָּכָנה  ָיִפיץ ַהֵּסֶפר ַעל ְּכתֹוָבּתֹו,  ִלְׁשמֹוַע ַעל ִׁשּנּוִיים ָּכְך ֶׁשִאם 
ְּבַנְפׁשֹו, ֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה ִהְסִּכים ֵּתֶכף ָלֵתת ֶאת ְּכֹתֶבת ַהְּיִׁשיָבה ַלֲהָפַצת ַהֵּסֶפר ֲהַגם 
ַהִּנְׂשָּגב  ָלִעְנָין  ְלַסֵּיַע  ּוְמֻזָּמן  מּוָכן  ִהֶּנּנּו  ְוָאַמר  ֶנֶפׁש  ְּבִפּקּוַח  ָּכרּוְך  ֶׁשָהִעְנָין  ָיַדע  ִּכי 

ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש, ּוְבִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא ִנְדַּפס ַהֵּסֶפר ְּב-5000 ֳעָּתִקים!



ִעיר ְקָראָקא ׁשּוָבה ּבְ ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ י ִסּפּור ִמּשׁ

ּבֹו  ְּבַאְנְגִלית,  ִמְכַּתב  ַהְּיִׁשיָבה  ֹראׁש  ְמַקֵּבל  ֶאָחד  ָּבִהיר  ְּביֹום  ַמה,  ְזַמן  ַאַחר 
מֹוִדיִעים לֹו ְּבָלׁשֹון ֲחִריָפה ַעד ְמֹאד ִּכי סֹופֹו ָקֵרב, ְוַהַּקָצב ָהָראִׁשי ַּבֶּדֶרְך ַלְּיִׁשיָבה. 
ַהַּקָצב הֹוִפיַע ְוֵהֵחל ֶלָהִרים קֹולֹו : "ַמּדּוַע ֵהַפְצָּת ֶאת ַהֵּסֶפר?" רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ָעָנה 
ְּבַסְבָלנּות ּוְלַאַחר ִּדין ּוְדָבִרים ְּבֹאֶפן ָחִריף ְּביֹוֵתר, ַהַּקָצב ֵאינֹו נֹוֵתן ָמנֹוַח ְּבַטֲענֹוָתיו 
ֲהֵרי ַהְּכֹתֶבת ִהיא ֶׁשְּלָך!!! "ֵלְך ְוָתתּור ְּבָכל ַהִּבְנָין ְוִנְרֶאה ִאם ִּתְמָצא ֵסֶפר ֶאָחד" ָעָנה 
ְלַּמְרֵּתף ָׂשרּוף,  ִהִּגיַע  ְוַאף  ֶחֶדר,  ַעל ׁשּום  ִּדֵּלג  ְוֹלא  ַהַּקָצב  ָהַלְך  ַהְּיִׁשיָבה.  לֹו ֹראׁש 
ם ְלֹלא ֵזֶכר ֶׁשל ֵסֶפר, ְוֹזאת ַרק ֻּדְגָמא ַאַחת ִּמִּני ֶאֶלף ַלַמַאָבִקים ָהֵאין  הּוא ָיָצא ִמּׁשָ

סֹוִפִּיים ַהִּנָּצִבים ְּבָכל ַצַעד ִּבְפֵני ָהעֹוְסִקים ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש ְלַמַען ִזּכּוי ָהַרִּבים.

ַהְדָּפַסת ַהְּסָפִרים
ּוְבִהירֹות  ְצפּופֹות  ׁשּורֹות  ַאִּדירֹות  ְּבַכֻמּיֹות  ַּדִּפים  ּפֹוְלטֹות  ְמֻׁשְכָללֹות  ְמכֹונֹות 
ַרב,  ְלהֹון  ְזקּוִקים  ַהָללּו  ַהְּסָפִרים  ּוְלָכל  ַהְּדפּוס,  ְּבֵבית  ֳעָּתִקים  ְּבַאְלֵפי  מּוְדָּפסֹות 
ַהַּכף,  ֶאת  ַמְכִריַע  ָהַרִּבים  ְוִזּכּוי  ְנִהיָרה  ַהַּמָּטָרה  ַהֶּכֶסף?!  ֶאת  ָהַרִּבי  ִיַּקח  ּוֵמֵהיָכן 
ְמַנֶּסה ָהַרִּבי ְלַצְמֵצם ֵמהֹוָצאֹות ַהַּבִית ִּבְׁשִביל ֶלֱאֹגר ָּדִּמים ְלַמַען ַהַּתְכִלית ַהַּנֲעֵלית, 
ִמָעלּות מּוְצֵרי ֶהָחָלב ַּבְּזַמן ַהִהיא ָהְיָתה ְּגבֹוָהה ִּבְמֻיָחד, ִמֵּמיָלא ַהָּדָבר ָהִראׁשֹון ָּגַמר 
ָהַרִּבי ְּבִלּבֹו ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש ְלהֹוִריד מּוְצֵרי ֶהָחָלב ֵמֲארּוַחת ַהְיָלִדים ְּבֶמֶׁשְך ְׁשָנַתִים, 
ַעד  ְלֶחְׁשּבֹון  ִמְצָטֶרֶפת  ִלְפרּוָטה  ְּפרּוָטה  ֲהָוה  ְוָכְך  ַהְּסָפִרים,  ְלַהְדִּפיס  ֶזה  ּוִמֶּכֶסף 
ֳעָּתִקים,  ְוַהָפָצתֹו ְּב-5000  ַהֵּסֶפר ְלאֹור ָהעֹוָלם  ַהְמֻיָחל ֶׁשל הֹוָצַאת  ָהֶרַגע  ַהָּגַעת 

ַהֵּסֶפר ָּפַעל ְּגדֹולֹות ּוְנצּורֹות ְוָהִעיר ָגֲעָׁשה ְוָרֲעָׁשה.
ֶׁשַּגם  ָלַדַעת  ְונֹוְכחּו  ִיְׁשֹמר"  ֲחִסיָדיו  "ַרְגֵלי  ַּכָּמה  ַעד  ִנְתַּגָּלה  ָׁשִנים  ַּכָּמה  ְלַאַחר 
ַהּמּוְצֵרי ָחָלב ֵהם ְּבֶחְזַקת ָטֵרף, ִמְּפֵני ְנִקיַבת ַהְּכֵרִסים ַּכָּידּוַע, )ַעֵּין יֹוֶרה ֵּדָעה ֵחֶלק 
א'( ְוָהַרִּבי ֶׁשָהָיה ֶחְפצֹו ַעז ְלָהִפיץ ַהֵּסֶפר ֶׁשל ַה"ְּמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות", ָמַנע ִמָּבָניו ֲאִכיַלת 

ְטֵרפֹות, ּוָברּוְך ה' ָּגְדלּו ִּכְׁשִתיֵלי ֵזִתים ְלִתְפֶאֶרת.
ַהֵּסֶפר ִהְצִליַח ָּברּוְך ה' ַעד ְמֹאד, ְוהּוַפץ ְּבַכָּמה ָׂשפֹות, ִּבְלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש ְּבַאְנְגִלית 
ִנְדַּפס ְּבַכָּמה ִעּתֹוִנים )ַהַּמֲחֶנה ַהֲחֵרִדי, ֶדער ְּבַלאט, ַאְלֶגעֵמייֶנער  ְוֵכן  ּוִּבְסַפַרִדית, 

ְדְזׁשּוְרַנאל, ְועֹוד(.

  ִעיר ְקָראָקא  ׁשּוָבה ּבְ ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ יא ִסּפּור ִמּשׁ

ַהָּגאֹון ר' ָנָתן ָנֶטע ַׁשִּפיָרא נֹוַלד ִּבְׁשַנת שמ"ה. הּוא ָהָיה ֶנְכּדֹו ֶׁשל ר' ָנָתן ָנֶטע 
ַׁשִּפיָרא ַהּקֹוֵדם, ֶׁשִּכֵהן ְּבַרָּבנּות ָּבִעיר הֹורֹוְדָנא ְוִחֵּבר ֵּפרּוׁש ַעל ַהֵּסֶפר "ַׁשֲעֵרי ּדּוָרא", 

ְוַגם ֵּפרּוׁש ַעל ַרִׁש"י ַעל ַהּתֹוָרה ְּבֵׁשם "ִאְמֵרי ָׁשֶפר".



ִעיר ְקָראָקא ׁשּוָבה ּבְ ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ י ִסּפּור ִמּשׁ

ּבֹו  ְּבַאְנְגִלית,  ִמְכַּתב  ַהְּיִׁשיָבה  ֹראׁש  ְמַקֵּבל  ֶאָחד  ָּבִהיר  ְּביֹום  ַמה,  ְזַמן  ַאַחר 
מֹוִדיִעים לֹו ְּבָלׁשֹון ֲחִריָפה ַעד ְמֹאד ִּכי סֹופֹו ָקֵרב, ְוַהַּקָצב ָהָראִׁשי ַּבֶּדֶרְך ַלְּיִׁשיָבה. 
ַהַּקָצב הֹוִפיַע ְוֵהֵחל ֶלָהִרים קֹולֹו : "ַמּדּוַע ֵהַפְצָּת ֶאת ַהֵּסֶפר?" רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ָעָנה 
ְּבַסְבָלנּות ּוְלַאַחר ִּדין ּוְדָבִרים ְּבֹאֶפן ָחִריף ְּביֹוֵתר, ַהַּקָצב ֵאינֹו נֹוֵתן ָמנֹוַח ְּבַטֲענֹוָתיו 
ֲהֵרי ַהְּכֹתֶבת ִהיא ֶׁשְּלָך!!! "ֵלְך ְוָתתּור ְּבָכל ַהִּבְנָין ְוִנְרֶאה ִאם ִּתְמָצא ֵסֶפר ֶאָחד" ָעָנה 
ְלַּמְרֵּתף ָׂשרּוף,  ִהִּגיַע  ְוַאף  ֶחֶדר,  ַעל ׁשּום  ִּדֵּלג  ְוֹלא  ַהַּקָצב  ָהַלְך  ַהְּיִׁשיָבה.  לֹו ֹראׁש 
ם ְלֹלא ֵזֶכר ֶׁשל ֵסֶפר, ְוֹזאת ַרק ֻּדְגָמא ַאַחת ִּמִּני ֶאֶלף ַלַמַאָבִקים ָהֵאין  הּוא ָיָצא ִמּׁשָ

סֹוִפִּיים ַהִּנָּצִבים ְּבָכל ַצַעד ִּבְפֵני ָהעֹוְסִקים ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש ְלַמַען ִזּכּוי ָהַרִּבים.

ַהְדָּפַסת ַהְּסָפִרים
ּוְבִהירֹות  ְצפּופֹות  ׁשּורֹות  ַאִּדירֹות  ְּבַכֻמּיֹות  ַּדִּפים  ּפֹוְלטֹות  ְמֻׁשְכָללֹות  ְמכֹונֹות 
ַרב,  ְלהֹון  ְזקּוִקים  ַהָללּו  ַהְּסָפִרים  ּוְלָכל  ַהְּדפּוס,  ְּבֵבית  ֳעָּתִקים  ְּבַאְלֵפי  מּוְדָּפסֹות 
ַהַּכף,  ֶאת  ַמְכִריַע  ָהַרִּבים  ְוִזּכּוי  ְנִהיָרה  ַהַּמָּטָרה  ַהֶּכֶסף?!  ֶאת  ָהַרִּבי  ִיַּקח  ּוֵמֵהיָכן 
ְמַנֶּסה ָהַרִּבי ְלַצְמֵצם ֵמהֹוָצאֹות ַהַּבִית ִּבְׁשִביל ֶלֱאֹגר ָּדִּמים ְלַמַען ַהַּתְכִלית ַהַּנֲעֵלית, 
ִמָעלּות מּוְצֵרי ֶהָחָלב ַּבְּזַמן ַהִהיא ָהְיָתה ְּגבֹוָהה ִּבְמֻיָחד, ִמֵּמיָלא ַהָּדָבר ָהִראׁשֹון ָּגַמר 
ָהַרִּבי ְּבִלּבֹו ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש ְלהֹוִריד מּוְצֵרי ֶהָחָלב ֵמֲארּוַחת ַהְיָלִדים ְּבֶמֶׁשְך ְׁשָנַתִים, 
ַעד  ְלֶחְׁשּבֹון  ִמְצָטֶרֶפת  ִלְפרּוָטה  ְּפרּוָטה  ֲהָוה  ְוָכְך  ַהְּסָפִרים,  ְלַהְדִּפיס  ֶזה  ּוִמֶּכֶסף 
ֳעָּתִקים,  ְוַהָפָצתֹו ְּב-5000  ַהֵּסֶפר ְלאֹור ָהעֹוָלם  ַהְמֻיָחל ֶׁשל הֹוָצַאת  ָהֶרַגע  ַהָּגַעת 

ַהֵּסֶפר ָּפַעל ְּגדֹולֹות ּוְנצּורֹות ְוָהִעיר ָגֲעָׁשה ְוָרֲעָׁשה.
ֶׁשַּגם  ָלַדַעת  ְונֹוְכחּו  ִיְׁשֹמר"  ֲחִסיָדיו  "ַרְגֵלי  ַּכָּמה  ַעד  ִנְתַּגָּלה  ָׁשִנים  ַּכָּמה  ְלַאַחר 
ַהּמּוְצֵרי ָחָלב ֵהם ְּבֶחְזַקת ָטֵרף, ִמְּפֵני ְנִקיַבת ַהְּכֵרִסים ַּכָּידּוַע, )ַעֵּין יֹוֶרה ֵּדָעה ֵחֶלק 
א'( ְוָהַרִּבי ֶׁשָהָיה ֶחְפצֹו ַעז ְלָהִפיץ ַהֵּסֶפר ֶׁשל ַה"ְּמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות", ָמַנע ִמָּבָניו ֲאִכיַלת 

ְטֵרפֹות, ּוָברּוְך ה' ָּגְדלּו ִּכְׁשִתיֵלי ֵזִתים ְלִתְפֶאֶרת.
ַהֵּסֶפר ִהְצִליַח ָּברּוְך ה' ַעד ְמֹאד, ְוהּוַפץ ְּבַכָּמה ָׂשפֹות, ִּבְלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש ְּבַאְנְגִלית 
ִנְדַּפס ְּבַכָּמה ִעּתֹוִנים )ַהַּמֲחֶנה ַהֲחֵרִדי, ֶדער ְּבַלאט, ַאְלֶגעֵמייֶנער  ְוֵכן  ּוִּבְסַפַרִדית, 

ְדְזׁשּוְרַנאל, ְועֹוד(.
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ַהָּגאֹון ר' ָנָתן ָנֶטע ַׁשִּפיָרא נֹוַלד ִּבְׁשַנת שמ"ה. הּוא ָהָיה ֶנְכּדֹו ֶׁשל ר' ָנָתן ָנֶטע 
ַׁשִּפיָרא ַהּקֹוֵדם, ֶׁשִּכֵהן ְּבַרָּבנּות ָּבִעיר הֹורֹוְדָנא ְוִחֵּבר ֵּפרּוׁש ַעל ַהֵּסֶפר "ַׁשֲעֵרי ּדּוָרא", 

ְוַגם ֵּפרּוׁש ַעל ַרִׁש"י ַעל ַהּתֹוָרה ְּבֵׁשם "ִאְמֵרי ָׁשֶפר".



ִעיר ְקָראָקא ׁשּוָבה ּבְ ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ יב ִסּפּור ִמּשׁ

ִּבְׁשַנת שע"ז ִהְתִחיל ְלַכֵהן ְּכַרָּבּה ֶׁשל ְקָראָקא, ָׁשם ֶהֱחִזיק ְיִׁשיָבה ְּגדֹוָלה, ְוַעל 
"ְך(. ְּבנֹוָסף ִלְגאֹונּותֹו ְּבִּנְגֶלה ָהָיה  ַּתְלִמיָדיו ָהַרִּבים ִנְמָנה ַּגם ַהָּגאֹון ר' ַׁשְּבַתי ֹּכֵהן )ַהּׁשַ

ַּגם ְמֻפְרָסם ְּבתֹור ָּגאֹון ְּבתֹוַרת ַהַּקָּבָלה, ְוָידּוַע ְּכִאיׁש ָקדֹוׁש ְוָטהֹור.
י"ם. אּוָלם הּוא  סִּ ִחּדּוָׁשיו ַעל ָהִרי"ף ְּבֵׁשם "ִחּדּוֵׁשי ַאְנֵׁשי ֵׁשם" ֻמְדָּפִסים ְּבָכל ַהׁשַּ
ָידּוַע ָּבעֹוָלם ְּבִעָּקר ִּבְגַלל ִסְפרֹו "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות", ֲאֶׁשר ּבֹו הּוא ְמָפֵרׁש ֶאת ַהָּפסּוק 
ם  ים ּוְׁשַּתִים ָּפִנים. ַּגם ֵּפרּוׁשֹו ַעל ַהּתֹוָרה נֹוֵׂשא ֶאת ַהּׁשֵ "ָוֶאְתַחַּנן" ְּבָמאַתִים ֲחִמּׁשִ

"ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות".
ִנְתַּבֵּקׁש ִליִׁשיָבה ֶׁשל ַמְעָלה יֹום ד' ָאב ְׁשַנת שצ"ג, ִּבְהיֹותֹו ַרק ֶּבן ַאְרָּבִעים ּוְׁשמֹוֶנה 
ָאר: "הּוא ֶׁשאֹוְמִרים ָעָליו ֶׁשִּדֵּבר ִאּתֹו ֵאִלָּיהּו  ָׁשִנים. ַעל ַהַּמֵּצָבה ֶׁשּלֹו ָחרּות ֵּבין ַהּׁשְ

ָּפִנים ֶאל ָּפִנים", זי"ע.

ִיּסּוֵרי ְיתֹוִמים
י ִנְפַטר ִּבְקָראָקא ַקָּצב ֶאָחד ְוִהְׁשִאיר ַאֲחָריו ָיתֹום ָקָטן  ּׁשִ ִּבְׁשַנת שמ"א ָלֶאֶלף ַהּׁשִ
ְּכֶבן ַאְרַּבע. ַעל ָיתֹום ֶזה ִנְכְמרּו ַרֲחָמיו ֶׁשל ֶאָחד ִמּדֹוָדיו, ַקָּצב ַּגם הּוא, ְוִהְכִניס אֹותֹו 
ְלֵביתֹו. ַהּדֹוד ַהֶּזה ָהָיה ָאָדם ָקֶׁשה ְמאֹד, ּבּור ְוַגס רּוַח, ְונֹוָסף ְלָכְך ַּגם ִּגֵּדל ְּבֵביתֹו 
עֹוד ָיתֹום ֵׁשִני. ַהִּמָּלה "ִּגֵּדל" ָּבָאה ַרק ְלִתְפֶאֶרת ַהְמִליָצה. ְלַמֲעֶׂשה ֶהֱעִמיס ַעל ִּכְתֵפי 
ַהְיתֹוִמים ָהַרִּכים ֶאת ָהֲעבֹודֹות ַהָּקׁשֹות ְּביֹוֵתר, ְוַיַחד ִעם ֹזאת ֹלא ָנַתן ָלֶהם ַמְסִּפיק 

ֶלֶחם ֶלֱאֹכל ְוֹלא ֶּבֶגד ִלְלֹּבׁש ְוֹלא ַנֲעַלִים ְלַרְגֵליֶהם.
ָנה  ַהְׁשֵּכם ַּבֹּבֶקר, ְּבעֹוד ַּבחּוץ ׂשֹוֶרֶרת ֲאֵפָלה, ֶנֶאְלצּו ַהְיתֹוִמים ְלִהָּנֵתק ֵמַהּׁשֵ

ַהְּמתּוָקה, ָלקּום ֵמַהִּמָּטה ְוָלֶלֶכת ָלִאְטִליז, ָׁשם ֻהְּטלּו ֲעֵליֶהם ֲעבֹודֹות ְׁשחֹורֹות.
ַּבחֶֹרף ָהָיה ַהְּכפֹור "חֹוֵתְך" ְּבֶאְצְּבעֹוֵתיֶהם ְּכמֹו ְּבַסִּכיִנים, ְּבֵעת ֶׁשֵהם ִנּקּו ֶאת ַהֵּכִלים 
ְּבַמִים ָקִרים ְּכֶקַרח. ִאּלּו ָהיּו ְיֵׁשִנים יֹוֵתר ּוְמַקְּבִלים יֹוֵתר ָמזֹון, ֹלא ָהָיה ַהֹּקר ּגֹוֵרם 
ָלֶהם ֶסֶבל ֹּכה ָקֶׁשה, ַאְך ֵהם ַאף ַּפַעם ֹלא ָיְׁשנּו ֵׁשָנה ַמְסִּפיָקה ְוַאף ַּפַעם ֹלא ָאְכלּו 

ַלּשַֹׂבע. ָּתִמיד ָהיּו סֹוְבִלים ִמֹּקר ְוִחְוִרים ֵמֲחַמת ֹחֶסר ֵׁשָנה ְוֶחְרַּפת ָרָעב.
ַהּדֹוָדה ֹלא ָהְיָתה יֹוֵתר טֹוָבה ֵמַהּדֹוד. "ַקַּדַחת" ָנְתָנה ָלֶהם ֶלֱאכֹל... ְוַכֲאֶׁשר ֶאָחד 
ֵמַהְיתֹוִמים ָהָיה נֹוֵפל ֵאין אֹוִנים ֵמָרָעב ּוִמּקֹר, ָהיּו "ַמֲחִזיִרים אֹותֹו ִלְתִחָּיה" ַעל ְיֵדי 

ַמּכֹות ּוַמֲהֻלּמֹות ּוַמְזִהיִרים אֹותֹו ַלֲעֹבד ְּבֶמֶרץ ְוֹלא ְלִהְתַעֵּצל.

ָרָעב ֵּבין ֵעיֵניֶהם
ַהְיתֹוִמים ָּגְדלּו ְלֹלא ּתֹוָרה ְוֹלא ִלְּמדּו אֹוָתם ׁשּום ָּדָבר. ֵהם ָהיּו ְרחֹוִקים ִמָּכל ִזיק 
ֶׁשל ַיֲהדּות: ֹלא ָיְדעּו ַמִהי ְּתִפָּלה ּוַמה ֶּזה ִמְנָהג ְיהּוִדי, ְוַאף ֹלא ִלְקרֹות ֶאת ָהָאֶלף 
ֵּבית. ְּכֶׁשֵהם ִהִּגיעּו ִלְתקּוַפת ַהִהְתַּבְּגרּות, ֵהם ִהְתִחילּו ְלָהִבין ַעד ַּכָּמה ֲעלּוִבים ַחֵּייֶהם 
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ּוַמה ָּקֶׁשה ּגֹוָרָלם. ִהְרִּגיׁשּו ֶאת ַעְצָמם ֻמְׁשָּפִלים ּוְנחּוִתים, ֻמְזָנִחים ּובֹוְדִדים ְלֹלא ָאח 
ְוֵרַע ֶׁשָּיִריבּו ֶאת ִריָבם. ְּתָנֵאי ַחֵּייֶהם ַהָּמִרים ָהְפכּו אֹוָתם ְלִמין ָאְרֵחי-ִּפְרֵחי ְמֻסְרָּבִלים 
ִמים. ָהָרָעב ֵהִציץ ָּתִמיד ִמֵּבין ֵעיֵניֶהם ְּכמֹו ֵמֵעיֵני ְזֵאִבים ַּבַּיַער. ֻּכָּלם ִהְתַרֲחקּו  ּוְמֻגּׁשָ
ֵמֶהם ִּכי ֵהם ִנְראּו ְּכמֹו ַיְלֵדי ּג'ּוְנֵגל: ְמֻלְכָלִכים ּוְמֻגְדֵלי ֶּפֶרא, ְיֵחִפים, ְקרּוִעים ּוְבלּוִאים.
ְּבאֹוָתם ַהָּיִמים ָהיּו ָהָרֻׁשּיֹות ִּבְקָראָקא ּגֹובֹות ַמס ָּכֵבד ִמָּבָׂשר ָּכֵׁשר, ָּכְך ֶׁשְּמִחירֹו 
ָהָיה ָּגבֹוַּה ְמאֹד, ְוַרק ֲאָנִׁשים ֲאִמיִדים ָהיּו ְיכֹוִלים ְלַהְרׁשֹות ְלַעְצָמם ֶאת ַהַּתֲענּוג ֶלֱאכֹל 
ָּבָׂשר ִּבימֹות ַהחֹל. ֲאָנִׁשים ַּבֲעֵלי ַהְכָנסֹות ְנמּוכֹות ָהיּו טֹוֲעִמים ָּבָׂשר ַרק ְּבַׁשָּבת. ֵּכיָון 
ָכבֹות ַהְּגבֹוהֹות, ַּבֲעֵלי ַהָּממֹון, ָהיּו ׁשֹוְלִחים  ֶׁשַּמְרִּבית ַהָּלקֹוחֹות ָּבִאְטִליז ָהיּו ֵמַהּׁשְ
ָלֶהם ֶאת ְמנֹות ַהָּבָׂשר ַהַּבְיָתה. ְמָלאָכה זֹו ֻהְטָלה, ַּכּמּוָבן, ַּגם ִהיא ַעל ִּכְתֵפי ַהְיתֹוִמים. 
ָהְיָתה ָלֶהם ֵאפֹוא ֲעבֹוָדה ְּכפּוָלה: ַהְׁשֵּכם ַּבֹּבֶקר ָהיּו עֹוְבִדים ֲעבֹוַדת ֶּפֶרְך ַּכָּמה ָׁשעֹות 
ָעה ְׁשמֹוֶנה-ֵּתַׁשע ַּבֹּבֶקר ָהיּו יֹוְצִאים ַלֲחֻלַּקת  ָּבִאְטִליז ַעְצמֹו, ּוְלַאַחר ִמֵּכן ָהֵחל ִמּׁשָ

ַהָּבָׂשר ְּבָבֵּתי ַהְּנִגיִדים.



ִעיר ְקָראָקא ׁשּוָבה ּבְ ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ יב ִסּפּור ִמּשׁ

ִּבְׁשַנת שע"ז ִהְתִחיל ְלַכֵהן ְּכַרָּבּה ֶׁשל ְקָראָקא, ָׁשם ֶהֱחִזיק ְיִׁשיָבה ְּגדֹוָלה, ְוַעל 
"ְך(. ְּבנֹוָסף ִלְגאֹונּותֹו ְּבִּנְגֶלה ָהָיה  ַּתְלִמיָדיו ָהַרִּבים ִנְמָנה ַּגם ַהָּגאֹון ר' ַׁשְּבַתי ֹּכֵהן )ַהּׁשַ

ַּגם ְמֻפְרָסם ְּבתֹור ָּגאֹון ְּבתֹוַרת ַהַּקָּבָלה, ְוָידּוַע ְּכִאיׁש ָקדֹוׁש ְוָטהֹור.
י"ם. אּוָלם הּוא  סִּ ִחּדּוָׁשיו ַעל ָהִרי"ף ְּבֵׁשם "ִחּדּוֵׁשי ַאְנֵׁשי ֵׁשם" ֻמְדָּפִסים ְּבָכל ַהׁשַּ
ָידּוַע ָּבעֹוָלם ְּבִעָּקר ִּבְגַלל ִסְפרֹו "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות", ֲאֶׁשר ּבֹו הּוא ְמָפֵרׁש ֶאת ַהָּפסּוק 
ם  ים ּוְׁשַּתִים ָּפִנים. ַּגם ֵּפרּוׁשֹו ַעל ַהּתֹוָרה נֹוֵׂשא ֶאת ַהּׁשֵ "ָוֶאְתַחַּנן" ְּבָמאַתִים ֲחִמּׁשִ

"ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות".
ִנְתַּבֵּקׁש ִליִׁשיָבה ֶׁשל ַמְעָלה יֹום ד' ָאב ְׁשַנת שצ"ג, ִּבְהיֹותֹו ַרק ֶּבן ַאְרָּבִעים ּוְׁשמֹוֶנה 
ָאר: "הּוא ֶׁשאֹוְמִרים ָעָליו ֶׁשִּדֵּבר ִאּתֹו ֵאִלָּיהּו  ָׁשִנים. ַעל ַהַּמֵּצָבה ֶׁשּלֹו ָחרּות ֵּבין ַהּׁשְ

ָּפִנים ֶאל ָּפִנים", זי"ע.

ִיּסּוֵרי ְיתֹוִמים
י ִנְפַטר ִּבְקָראָקא ַקָּצב ֶאָחד ְוִהְׁשִאיר ַאֲחָריו ָיתֹום ָקָטן  ּׁשִ ִּבְׁשַנת שמ"א ָלֶאֶלף ַהּׁשִ
ְּכֶבן ַאְרַּבע. ַעל ָיתֹום ֶזה ִנְכְמרּו ַרֲחָמיו ֶׁשל ֶאָחד ִמּדֹוָדיו, ַקָּצב ַּגם הּוא, ְוִהְכִניס אֹותֹו 
ְלֵביתֹו. ַהּדֹוד ַהֶּזה ָהָיה ָאָדם ָקֶׁשה ְמאֹד, ּבּור ְוַגס רּוַח, ְונֹוָסף ְלָכְך ַּגם ִּגֵּדל ְּבֵביתֹו 
עֹוד ָיתֹום ֵׁשִני. ַהִּמָּלה "ִּגֵּדל" ָּבָאה ַרק ְלִתְפֶאֶרת ַהְמִליָצה. ְלַמֲעֶׂשה ֶהֱעִמיס ַעל ִּכְתֵפי 
ַהְיתֹוִמים ָהַרִּכים ֶאת ָהֲעבֹודֹות ַהָּקׁשֹות ְּביֹוֵתר, ְוַיַחד ִעם ֹזאת ֹלא ָנַתן ָלֶהם ַמְסִּפיק 

ֶלֶחם ֶלֱאֹכל ְוֹלא ֶּבֶגד ִלְלֹּבׁש ְוֹלא ַנֲעַלִים ְלַרְגֵליֶהם.
ָנה  ַהְׁשֵּכם ַּבֹּבֶקר, ְּבעֹוד ַּבחּוץ ׂשֹוֶרֶרת ֲאֵפָלה, ֶנֶאְלצּו ַהְיתֹוִמים ְלִהָּנֵתק ֵמַהּׁשֵ

ַהְּמתּוָקה, ָלקּום ֵמַהִּמָּטה ְוָלֶלֶכת ָלִאְטִליז, ָׁשם ֻהְּטלּו ֲעֵליֶהם ֲעבֹודֹות ְׁשחֹורֹות.
ַּבחֶֹרף ָהָיה ַהְּכפֹור "חֹוֵתְך" ְּבֶאְצְּבעֹוֵתיֶהם ְּכמֹו ְּבַסִּכיִנים, ְּבֵעת ֶׁשֵהם ִנּקּו ֶאת ַהֵּכִלים 
ְּבַמִים ָקִרים ְּכֶקַרח. ִאּלּו ָהיּו ְיֵׁשִנים יֹוֵתר ּוְמַקְּבִלים יֹוֵתר ָמזֹון, ֹלא ָהָיה ַהֹּקר ּגֹוֵרם 
ָלֶהם ֶסֶבל ֹּכה ָקֶׁשה, ַאְך ֵהם ַאף ַּפַעם ֹלא ָיְׁשנּו ֵׁשָנה ַמְסִּפיָקה ְוַאף ַּפַעם ֹלא ָאְכלּו 

ַלּשַֹׂבע. ָּתִמיד ָהיּו סֹוְבִלים ִמֹּקר ְוִחְוִרים ֵמֲחַמת ֹחֶסר ֵׁשָנה ְוֶחְרַּפת ָרָעב.
ַהּדֹוָדה ֹלא ָהְיָתה יֹוֵתר טֹוָבה ֵמַהּדֹוד. "ַקַּדַחת" ָנְתָנה ָלֶהם ֶלֱאכֹל... ְוַכֲאֶׁשר ֶאָחד 
ֵמַהְיתֹוִמים ָהָיה נֹוֵפל ֵאין אֹוִנים ֵמָרָעב ּוִמּקֹר, ָהיּו "ַמֲחִזיִרים אֹותֹו ִלְתִחָּיה" ַעל ְיֵדי 

ַמּכֹות ּוַמֲהֻלּמֹות ּוַמְזִהיִרים אֹותֹו ַלֲעֹבד ְּבֶמֶרץ ְוֹלא ְלִהְתַעֵּצל.

ָרָעב ֵּבין ֵעיֵניֶהם
ַהְיתֹוִמים ָּגְדלּו ְלֹלא ּתֹוָרה ְוֹלא ִלְּמדּו אֹוָתם ׁשּום ָּדָבר. ֵהם ָהיּו ְרחֹוִקים ִמָּכל ִזיק 
ֶׁשל ַיֲהדּות: ֹלא ָיְדעּו ַמִהי ְּתִפָּלה ּוַמה ֶּזה ִמְנָהג ְיהּוִדי, ְוַאף ֹלא ִלְקרֹות ֶאת ָהָאֶלף 
ֵּבית. ְּכֶׁשֵהם ִהִּגיעּו ִלְתקּוַפת ַהִהְתַּבְּגרּות, ֵהם ִהְתִחילּו ְלָהִבין ַעד ַּכָּמה ֲעלּוִבים ַחֵּייֶהם 
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ּוַמה ָּקֶׁשה ּגֹוָרָלם. ִהְרִּגיׁשּו ֶאת ַעְצָמם ֻמְׁשָּפִלים ּוְנחּוִתים, ֻמְזָנִחים ּובֹוְדִדים ְלֹלא ָאח 
ְוֵרַע ֶׁשָּיִריבּו ֶאת ִריָבם. ְּתָנֵאי ַחֵּייֶהם ַהָּמִרים ָהְפכּו אֹוָתם ְלִמין ָאְרֵחי-ִּפְרֵחי ְמֻסְרָּבִלים 
ִמים. ָהָרָעב ֵהִציץ ָּתִמיד ִמֵּבין ֵעיֵניֶהם ְּכמֹו ֵמֵעיֵני ְזֵאִבים ַּבַּיַער. ֻּכָּלם ִהְתַרֲחקּו  ּוְמֻגּׁשָ
ֵמֶהם ִּכי ֵהם ִנְראּו ְּכמֹו ַיְלֵדי ּג'ּוְנֵגל: ְמֻלְכָלִכים ּוְמֻגְדֵלי ֶּפֶרא, ְיֵחִפים, ְקרּוִעים ּוְבלּוִאים.
ְּבאֹוָתם ַהָּיִמים ָהיּו ָהָרֻׁשּיֹות ִּבְקָראָקא ּגֹובֹות ַמס ָּכֵבד ִמָּבָׂשר ָּכֵׁשר, ָּכְך ֶׁשְּמִחירֹו 
ָהָיה ָּגבֹוַּה ְמאֹד, ְוַרק ֲאָנִׁשים ֲאִמיִדים ָהיּו ְיכֹוִלים ְלַהְרׁשֹות ְלַעְצָמם ֶאת ַהַּתֲענּוג ֶלֱאכֹל 
ָּבָׂשר ִּבימֹות ַהחֹל. ֲאָנִׁשים ַּבֲעֵלי ַהְכָנסֹות ְנמּוכֹות ָהיּו טֹוֲעִמים ָּבָׂשר ַרק ְּבַׁשָּבת. ֵּכיָון 
ָכבֹות ַהְּגבֹוהֹות, ַּבֲעֵלי ַהָּממֹון, ָהיּו ׁשֹוְלִחים  ֶׁשַּמְרִּבית ַהָּלקֹוחֹות ָּבִאְטִליז ָהיּו ֵמַהּׁשְ
ָלֶהם ֶאת ְמנֹות ַהָּבָׂשר ַהַּבְיָתה. ְמָלאָכה זֹו ֻהְטָלה, ַּכּמּוָבן, ַּגם ִהיא ַעל ִּכְתֵפי ַהְיתֹוִמים. 
ָהְיָתה ָלֶהם ֵאפֹוא ֲעבֹוָדה ְּכפּוָלה: ַהְׁשֵּכם ַּבֹּבֶקר ָהיּו עֹוְבִדים ֲעבֹוַדת ֶּפֶרְך ַּכָּמה ָׁשעֹות 
ָעה ְׁשמֹוֶנה-ֵּתַׁשע ַּבֹּבֶקר ָהיּו יֹוְצִאים ַלֲחֻלַּקת  ָּבִאְטִליז ַעְצמֹו, ּוְלַאַחר ִמֵּכן ָהֵחל ִמּׁשָ

ַהָּבָׂשר ְּבָבֵּתי ַהְּנִגיִדים.
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ְּבַסְּיָמם ֶאת ֲעבֹודֹות-ַהְּפִנים ֶׁשל ָהִאְטִליז: ְלַהְפִׁשיט ֶאת ָהעֹורֹות, ְלָגֵרם, ַלֲחתְֹך ּוְלַנֵּקר, 
ְלַנּקֹות ְוִלְׁשטֹף, ָהיּו ַמֲעִמיִסים ַעל ִּכְתֵפיֶהם ָהַרּכֹות ַסִּלים ִעם ַעְׂשרֹות ִקילֹוְגָרִמים ֶׁשל 
ָּבָׂשר ּוְמִריִצים אֹוָתם ְלֶמְרַחִּקים ֶׁשל ַּפְרָסאֹות ַעל ְּפֵני ָּכל ָהִעיר. ִאם ֵהִעיזּו ְלַבֵּקׁש 
ֶׁשִּיְּתנּו ָלֶהם ֹקֶדם ֶלֱאֹכל, ָהיּו ַהּדֹוד ְוַהּדֹוָדה ַמְפִליִאים ֶאת ַמּכֹוֵתיֶהם ִּבְגַלל "ֻחְצָּפה 

ֶׁשָּכזֹו!" ּוַמְכִריִחים אֹוָתם ָלֵצאת ִלְׁשִליֻחּיֹוֵתיֶהם, ְּכֶׁשִּבְטָנם ִמְתַּכֶּוֶצת ֵמָרָעב.

"ַּכֲאֶׁשר ָּתִביאּו ֶאת ַהֶּכֶסף ֵמֲחֻלַּקת ַהָּבָׂשר, ַנְלִעיט ָלֶכם ֶאת ַהָּכֵרס ְּבאֶֹכל"... ָקְבָעה 
ַהּדֹוָדה.

ֹלא ָהְיָתה ָלֶהם ֵאפֹוא ׁשּום ְּבֵרָרה, ְוֵהם ֶנֶאְלצּו ְלַצֵּית.

ַּבַּלְיָלה, ַעל ִמְׁשְּכֵבי ַהַּקׁש ַהּצֹוְנִנים ָהיּו ּבֹוִכים ַעל ַמר ּגֹוָרָלם, ּוַמְרִטיִבים ֶאת ַהַּקׁש 
ֶבת. ְּבִדְמעֹוֵתיֶהם, ְּדָמעֹות ֶׁשל ְיתֹוִמים ַחְסֵרי ֶיַׁשע, ַאְך ְלִבְכָים ֹלא ָהְיָתה ֹאֶזן ַקּׁשֶ

ְמִציָאה
ַּפַעם ָמָצא ַאַחד ַהְיתֹוִמים ַמְטֵּבַע ַּבֲעַלת ֵעֶרְך ִנָּכר, ִּבְתִחָּלה ָרָצה ַהָּיתֹום ִלְקנֹות 
ְּתמּוַרת ַהַּמְטֵּבַע ָמָנה ֲהגּוָנה ֶׁשל ֹאֶכל, ְּכֵדי ֶלֱאֹכל ַּפַעם ַּבַחִּיים ְלָׂשְבָעה, ַאְך ְלַאַחר 
ִהְרהּור נֹוָסף, ָעָלה ְּבֹמחֹו ַרְעיֹון ַלֲעׂשֹות ֵעֶסק ָּכְלֶׁשהּו ִעם ַהַּמְטֵּבַע, ּוָבֶרַוח ֶׁשִּיֹּפל 

ְּבֶחְלקֹו ִלְקנֹות ֶלֶחם!

הּוא ָהַלְך ְלֹרַבע ַהּנֹוְצִרים ְוָקָנה ָׁשם ֵנַתח ָּגדֹול ֶׁשל ָּבָׂשר ָטֵרף. ּוְלָמֳחָרת ַּבֹּבֶקר, 
ַּכֲאֶׁשר ָמַסר לֹו ַהּדֹוד ֶאת ַהַּסל ִעם ְמנֹות ַהָּבָׂשר ַלֲחֻלָּקה ֵּבין ַהּקֹוִנים ּוְלָהִביא ֶּכֶסף 
ְּתמּוָרָתן, הּוא ָמַכר ַּגם ֶאת ֵנַתח ְּבַׂשר ַהְּטֵרָפה ֶׁשּלֹו ְּבתֹור ָּבָׂשר ָּכֵׁשר, ְוִקֵּבל ְמִחיר 
ֵּלם, ֶאת ַהֶּכֶסף ֶׁשִהְרִויַח ִהְסִּתיר ַהְסֵּתר ֵהיֵטב, ְוַכֲאֶׁשר ָאִחיו  ָּגבֹוַּה ְּבַהְרֵּבה ִמֶּזה ֶׁשּׁשִ
ַלָּצָרה ָחַזר ַּגם הּוא ִמִּסיבּובֹו ֵּבין ַהָּלקֹוחֹות, הּוא ָלַקח אֹותֹו ְוָהַלְך ִאּתֹו ִלְרחֹוב ִנָּדח, 

ְוָׁשם ָקנּו ֶלֶחם, ְּגִביָנה ּוִביָרה, ּוְׁשֵניֶהם ָעְרכּו ְסֻעָּדה ַּכָּדת...

ִני. ַהֶּכֶסף ִמַּנִין? ָׁשַאל ַהּׁשֵ

ָמָצאִתי! ָהְיָתה ַהְּתׁשּוָבה.

ְוָהָאח-ַלָּצָרה ֹלא ָׁשַאל ְׁשֵאלֹות נֹוָספֹות...

ַּכֲעבֹור ְזַמן ָמה ָקָנה ׁשּוב ֵנַתח ָּבָׂשר ָטֵרף, ָׂשם אֹותֹו, ְלָמֳחָרת, ֵּבין ְמנֹות ַהָּבָׂשר 
ַהָּכֵׁשר ְוׁשּוב ָנַפל ְּבֶחְלקֹו ֶרַוח ִנָּכר. ַאַחר ַהָּצֳהַרִים ִהְתַחֵּמק ׁשּוב ִעם ֲעִמיתֹו ָלְרחֹוב 

ַהִּנָּדח, ָקָנה ִּדְבֵרי ַמֲאָכל ְּבֶׁשַפע, ֶׁשִהְסִּפיק ָלֶהם ִלְסֻעָּדה ְּדֵׁשָנה.

ְגָּת ֶּכֶסף ַהּיֹום? ִהְקָׁשה ֶהָחֵבר ַהָּיתֹום ׁשּוב. ֵהיָכן ִהּׂשַ

ַּגם ַהּיֹום ָנְפָלה ְלָיִדי ְמִציָאה, ָּבא ַהַּמֲעֶנה.

  ִעיר ְקָראָקא  ׁשּוָבה ּבְ ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ טו ִסּפּור ִמּשׁ

ָּכְך ִהְתַנֵהל ָהִעְנָין ַּכָּמה ָיִמים: ְרִכיַׁשת ָּבָׂשר ָטֵרף, ִעְרּבּובֹו ִעם ַהָּבָׂשר ַהָּכֵׁשר ּוְמִכיָרתֹו               
ִּבְמִחיר ָּגבֹוַּה. ַצְרָכֵני ַהָּבָׂשר ָהיּו קֹוִנים ֶאְצָלם ֶאת ַהָּבָׂשר ְלֹלא ִּפְקּפּוק, ִּבְהיֹוָתם 
ְּבטּוִחים ֶׁשַהָּבָׂשר ָּכֵׁשר ִלְמַהְּדִרין. ָהִאְטִליז ֶׁשל ַהּדֹוד ָעַמד ַּתַחת ַהְׁשָּגָחה ְמֻעָּלה, ְוַאף 

ֶאָחד ֹלא ֶהֱעָלה ֶאת ַהֲחָׁשד ֶׁשֲעלּוִלים ְלָהִביא ָלֶהם ָּבָׂשר ִמָּמקֹום ַאֵחר...

ִנְתֵחי ְּבַׂשר ַהְּטֵרָפה ָהְלכּו ְוָגְדלּו ִמּיֹום ְליֹום, ּוַבד ְּבַבד ָּגְדלּו ַּגם ָהְרָוִחים. ְוָכְך ִמּיֹום 
ְליֹום ָיְכלּו ְׁשֵני ַהְיתֹוִמים ְלַהְרׁשֹות ְלַעְצָמם ְלַבְזֵּבז יֹוֵתר ְויֹוֵתר ֶּכֶסף ַעל ֲארּוחֹות ְיָקרֹות 
ּוַמֲעַדִּנים ְמֻׁשָּבִחים. ֶהָחֵבר ִהְתִחיל ְלַפְקֵּפק ְּבֶקֶׁשר ִלְמקֹורֹות ַהֶּכֶסף ְויֹום ֶאָחד ִהִּטיַח 

ִּבְפֵני ַמֲאִכיל ַהְּטֵרָפה:

קּוף ֶׁשַאָּתה מֹוֵצא ְמִציאֹות! קֹוֶרה ֶׁשּמֹוְצִאים  "ַאל ְּתַפֵּטם אֹוִתי יֹוֵתר ַּבֵּתרּוץ ַהּׁשָ
ָקִרים ֶׁשְּלָך, ֱאֹמר ִלי ֶאת ָהֱאֶמת,  ַּפַעם, ַּפֲעַמִים, ַאְך ֹלא יֹום יֹום! ֲעֹזב אֹוִתי ִעם ַהּׁשְ

יג ֶאת ַהֶּכֶסף? ִמַּנִין ַאָּתה ַמּׂשִ

ַאְך ַהָּלה ֶהֱחִריׁש ְוֵסֵרב ְלַגּלֹות ֶאת ָהֱאֶמת."ְׁשֵנינּו ִהְננּו ְיתֹוִמים ְּבאֹוָתּה ִמָּדה!" 
ָלַחץ ָעָליו ֶהָחֵבר, "ִלְׁשֵנינּו ֵאין ֹלא ָאב ְוֹלא ֵאם, ֹלא ָאח ְוֹלא ָאחֹות... ְׁשֵנינּו ְׁשקּוִעים 

ְּבאֹותֹו ֹּבץ ְוגֹוָרֵלנּו ּגֹוָרל ָאִחיד, ַהִאם ֵאיְנָך ָיכֹול ִלְבֹטַח ִּבי?



ִעיר ְקָראָקא ׁשּוָבה ּבְ ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ יד ִסּפּור ִמּשׁ

ְּבַסְּיָמם ֶאת ֲעבֹודֹות-ַהְּפִנים ֶׁשל ָהִאְטִליז: ְלַהְפִׁשיט ֶאת ָהעֹורֹות, ְלָגֵרם, ַלֲחתְֹך ּוְלַנֵּקר, 
ְלַנּקֹות ְוִלְׁשטֹף, ָהיּו ַמֲעִמיִסים ַעל ִּכְתֵפיֶהם ָהַרּכֹות ַסִּלים ִעם ַעְׂשרֹות ִקילֹוְגָרִמים ֶׁשל 
ָּבָׂשר ּוְמִריִצים אֹוָתם ְלֶמְרַחִּקים ֶׁשל ַּפְרָסאֹות ַעל ְּפֵני ָּכל ָהִעיר. ִאם ֵהִעיזּו ְלַבֵּקׁש 
ֶׁשִּיְּתנּו ָלֶהם ֹקֶדם ֶלֱאֹכל, ָהיּו ַהּדֹוד ְוַהּדֹוָדה ַמְפִליִאים ֶאת ַמּכֹוֵתיֶהם ִּבְגַלל "ֻחְצָּפה 

ֶׁשָּכזֹו!" ּוַמְכִריִחים אֹוָתם ָלֵצאת ִלְׁשִליֻחּיֹוֵתיֶהם, ְּכֶׁשִּבְטָנם ִמְתַּכֶּוֶצת ֵמָרָעב.

"ַּכֲאֶׁשר ָּתִביאּו ֶאת ַהֶּכֶסף ֵמֲחֻלַּקת ַהָּבָׂשר, ַנְלִעיט ָלֶכם ֶאת ַהָּכֵרס ְּבאֶֹכל"... ָקְבָעה 
ַהּדֹוָדה.

ֹלא ָהְיָתה ָלֶהם ֵאפֹוא ׁשּום ְּבֵרָרה, ְוֵהם ֶנֶאְלצּו ְלַצֵּית.

ַּבַּלְיָלה, ַעל ִמְׁשְּכֵבי ַהַּקׁש ַהּצֹוְנִנים ָהיּו ּבֹוִכים ַעל ַמר ּגֹוָרָלם, ּוַמְרִטיִבים ֶאת ַהַּקׁש 
ֶבת. ְּבִדְמעֹוֵתיֶהם, ְּדָמעֹות ֶׁשל ְיתֹוִמים ַחְסֵרי ֶיַׁשע, ַאְך ְלִבְכָים ֹלא ָהְיָתה ֹאֶזן ַקּׁשֶ

ְמִציָאה
ַּפַעם ָמָצא ַאַחד ַהְיתֹוִמים ַמְטֵּבַע ַּבֲעַלת ֵעֶרְך ִנָּכר, ִּבְתִחָּלה ָרָצה ַהָּיתֹום ִלְקנֹות 
ְּתמּוַרת ַהַּמְטֵּבַע ָמָנה ֲהגּוָנה ֶׁשל ֹאֶכל, ְּכֵדי ֶלֱאֹכל ַּפַעם ַּבַחִּיים ְלָׂשְבָעה, ַאְך ְלַאַחר 
ִהְרהּור נֹוָסף, ָעָלה ְּבֹמחֹו ַרְעיֹון ַלֲעׂשֹות ֵעֶסק ָּכְלֶׁשהּו ִעם ַהַּמְטֵּבַע, ּוָבֶרַוח ֶׁשִּיֹּפל 

ְּבֶחְלקֹו ִלְקנֹות ֶלֶחם!

הּוא ָהַלְך ְלֹרַבע ַהּנֹוְצִרים ְוָקָנה ָׁשם ֵנַתח ָּגדֹול ֶׁשל ָּבָׂשר ָטֵרף. ּוְלָמֳחָרת ַּבֹּבֶקר, 
ַּכֲאֶׁשר ָמַסר לֹו ַהּדֹוד ֶאת ַהַּסל ִעם ְמנֹות ַהָּבָׂשר ַלֲחֻלָּקה ֵּבין ַהּקֹוִנים ּוְלָהִביא ֶּכֶסף 
ְּתמּוָרָתן, הּוא ָמַכר ַּגם ֶאת ֵנַתח ְּבַׂשר ַהְּטֵרָפה ֶׁשּלֹו ְּבתֹור ָּבָׂשר ָּכֵׁשר, ְוִקֵּבל ְמִחיר 
ֵּלם, ֶאת ַהֶּכֶסף ֶׁשִהְרִויַח ִהְסִּתיר ַהְסֵּתר ֵהיֵטב, ְוַכֲאֶׁשר ָאִחיו  ָּגבֹוַּה ְּבַהְרֵּבה ִמֶּזה ֶׁשּׁשִ
ַלָּצָרה ָחַזר ַּגם הּוא ִמִּסיבּובֹו ֵּבין ַהָּלקֹוחֹות, הּוא ָלַקח אֹותֹו ְוָהַלְך ִאּתֹו ִלְרחֹוב ִנָּדח, 

ְוָׁשם ָקנּו ֶלֶחם, ְּגִביָנה ּוִביָרה, ּוְׁשֵניֶהם ָעְרכּו ְסֻעָּדה ַּכָּדת...

ִני. ַהֶּכֶסף ִמַּנִין? ָׁשַאל ַהּׁשֵ

ָמָצאִתי! ָהְיָתה ַהְּתׁשּוָבה.

ְוָהָאח-ַלָּצָרה ֹלא ָׁשַאל ְׁשֵאלֹות נֹוָספֹות...

ַּכֲעבֹור ְזַמן ָמה ָקָנה ׁשּוב ֵנַתח ָּבָׂשר ָטֵרף, ָׂשם אֹותֹו, ְלָמֳחָרת, ֵּבין ְמנֹות ַהָּבָׂשר 
ַהָּכֵׁשר ְוׁשּוב ָנַפל ְּבֶחְלקֹו ֶרַוח ִנָּכר. ַאַחר ַהָּצֳהַרִים ִהְתַחֵּמק ׁשּוב ִעם ֲעִמיתֹו ָלְרחֹוב 

ַהִּנָּדח, ָקָנה ִּדְבֵרי ַמֲאָכל ְּבֶׁשַפע, ֶׁשִהְסִּפיק ָלֶהם ִלְסֻעָּדה ְּדֵׁשָנה.

ְגָּת ֶּכֶסף ַהּיֹום? ִהְקָׁשה ֶהָחֵבר ַהָּיתֹום ׁשּוב. ֵהיָכן ִהּׂשַ

ַּגם ַהּיֹום ָנְפָלה ְלָיִדי ְמִציָאה, ָּבא ַהַּמֲעֶנה.

  ִעיר ְקָראָקא  ׁשּוָבה ּבְ ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ טו ִסּפּור ִמּשׁ

ָּכְך ִהְתַנֵהל ָהִעְנָין ַּכָּמה ָיִמים: ְרִכיַׁשת ָּבָׂשר ָטֵרף, ִעְרּבּובֹו ִעם ַהָּבָׂשר ַהָּכֵׁשר ּוְמִכיָרתֹו               
ִּבְמִחיר ָּגבֹוַּה. ַצְרָכֵני ַהָּבָׂשר ָהיּו קֹוִנים ֶאְצָלם ֶאת ַהָּבָׂשר ְלֹלא ִּפְקּפּוק, ִּבְהיֹוָתם 
ְּבטּוִחים ֶׁשַהָּבָׂשר ָּכֵׁשר ִלְמַהְּדִרין. ָהִאְטִליז ֶׁשל ַהּדֹוד ָעַמד ַּתַחת ַהְׁשָּגָחה ְמֻעָּלה, ְוַאף 

ֶאָחד ֹלא ֶהֱעָלה ֶאת ַהֲחָׁשד ֶׁשֲעלּוִלים ְלָהִביא ָלֶהם ָּבָׂשר ִמָּמקֹום ַאֵחר...

ִנְתֵחי ְּבַׂשר ַהְּטֵרָפה ָהְלכּו ְוָגְדלּו ִמּיֹום ְליֹום, ּוַבד ְּבַבד ָּגְדלּו ַּגם ָהְרָוִחים. ְוָכְך ִמּיֹום 
ְליֹום ָיְכלּו ְׁשֵני ַהְיתֹוִמים ְלַהְרׁשֹות ְלַעְצָמם ְלַבְזֵּבז יֹוֵתר ְויֹוֵתר ֶּכֶסף ַעל ֲארּוחֹות ְיָקרֹות 
ּוַמֲעַדִּנים ְמֻׁשָּבִחים. ֶהָחֵבר ִהְתִחיל ְלַפְקֵּפק ְּבֶקֶׁשר ִלְמקֹורֹות ַהֶּכֶסף ְויֹום ֶאָחד ִהִּטיַח 

ִּבְפֵני ַמֲאִכיל ַהְּטֵרָפה:

קּוף ֶׁשַאָּתה מֹוֵצא ְמִציאֹות! קֹוֶרה ֶׁשּמֹוְצִאים  "ַאל ְּתַפֵּטם אֹוִתי יֹוֵתר ַּבֵּתרּוץ ַהּׁשָ
ָקִרים ֶׁשְּלָך, ֱאֹמר ִלי ֶאת ָהֱאֶמת,  ַּפַעם, ַּפֲעַמִים, ַאְך ֹלא יֹום יֹום! ֲעֹזב אֹוִתי ִעם ַהּׁשְ

יג ֶאת ַהֶּכֶסף? ִמַּנִין ַאָּתה ַמּׂשִ

ַאְך ַהָּלה ֶהֱחִריׁש ְוֵסֵרב ְלַגּלֹות ֶאת ָהֱאֶמת."ְׁשֵנינּו ִהְננּו ְיתֹוִמים ְּבאֹוָתּה ִמָּדה!" 
ָלַחץ ָעָליו ֶהָחֵבר, "ִלְׁשֵנינּו ֵאין ֹלא ָאב ְוֹלא ֵאם, ֹלא ָאח ְוֹלא ָאחֹות... ְׁשֵנינּו ְׁשקּוִעים 

ְּבאֹותֹו ֹּבץ ְוגֹוָרֵלנּו ּגֹוָרל ָאִחיד, ַהִאם ֵאיְנָך ָיכֹול ִלְבֹטַח ִּבי?



ִעיר ְקָראָקא ׁשּוָבה ּבְ ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ טז ִסּפּור ִמּשׁ

ַמֲאִכיל ַהְּטֵרפֹות ִנְתַרֵּכְך:

ָהב ִלי ֶאת ָיְדָך ִּבְתִקיַעת ַּכף ֶׁשֹּלא ְּתַסֵּפר ְלַאף ֶאָחד ְוָאז ֲאַגֶּלה ְלָך"...

ַנִים ָּתְקעּו ַּכף, ּוְלַאַחר ֶׁשֶהָחֵבר ִנְׁשַּבע ִלְׁשֹמר ַעל ַהּסֹוד "ַעד עֹוָלם" ִסֵּפר לֹו  ַהּׁשְ
ַהָּלה ַעל ַמֲעֵׂשי ַהְּנָבָלה אֹוָתם הּוא ְמַבֵּצַע יֹום יֹום ְּכֵדי ְלַהְרִויַח ֶאת ַהֶּכֶסף.

ַּתֲאַות ַהֶּבַצע
ְּכֵדי ְלַהְגִּדיל ֶאת ָה"ֵעֶסק" הּוא ִלֵּמד ֶאת ֲעִמיתֹו ְלַעֵּכב ֶאְצלֹו ְסכּוֵמי ֶּכֶסף ֵמַהִּפְדיֹון 
ַהּיֹוִמי ֲעבּור ַהָּבָׂשר ֶׁשהּוא ְמַחֵּלק, ִלְקנֹות ַּבֶּכֶסף ְּבַׂשר ְטֵרָפה ּוְלָמְכרֹו ְּבתֹור ָּבָׂשר ָּכֵׁשר 
ִּבְמִחיר ָּגבֹוַּה יֹוֵתר, ּוְלָמֳחָרת ְלַהֲחִזיר ַלּדֹוד ֶאת ַהֶּקֶרן, ּוְלַהְמִׁשיְך ִלְסחֹר ְּבַכְסֵּפי ָהֶרַוח, 

ֶׁשֵּיְלכּו ְוִיְגְּדלּו ִמּיֹום ְליֹום.

ִּבְהיֹוָתם ּבּוִרים ְּגמּוִרים ְוַחְסֵרי ִחּנּוְך ַלֲחלּוִטין, ֹלא ָיְכלּו ְּכָלל ְלַהֲעִריְך ֶאת ֹּגֶדל 
ַהֶּפַׁשע ֶׁשֵהם ְמַבְּצִעים. חּוץ ִמֶּזה ָהָיה ְּבָכְך ַמֲעֵׂשה ָׂשָטן ְּכֵדי ְלַהְכִׁשיל ְיהּוִדים ַּבֲאִכיַלת 
ְטֵרָפה, ִּכי ָה"ֵעֶסק" ִהְתַקֵּדם ְּבַצֲעֵדי ֲעָנק ְוִהְתַּפַּתח ְוִהְתַרֵחב ְלֹלא ַמֲעצֹור. ָּבֶזה ַאַחר 

ֶזה ָהְפכּו ַהִּמְטָּבִחים ֶׁשל ִמְׁשָּפחֹות ֲחֵרִדּיֹות ְלֵאין ְסֹפר ְלִמְטְּבֵחי ְטֵרָפה.

ְּבֶמֶׁשְך ָׁשָנה ְׁשֵלָמה ִהְמִׁשיכּו ְׁשֵני ַהֲחֵבִרים ְּבַתְרִמיָתם ַהִּנְפַׁשַעת: ִעְרּבּוב ְּבַׂשר 
ְטֵרָפה ְּבתֹוְך ַהָּבָׂשר ַהָּכֵׁשר, ְוָכְך ְלַהְגִּדיל ֶאת ַהִּפְדיֹון ּוְלַׁשְלֵׁשל ֶאת ַהֶהְפֵרׁש ְלִּכיָסם.

ַּתֲאַות ַהֶּבַצע ֶׁשָּלֶהם ֹלא ָיְדָעה ַמֲעצֹור, ְוַלְמרֹות ֶׁשָחְסכּו ְּכָבר ְסכּום ָהגּון ַעל ְיֵדי 
ַמֲעֵׂשיֶהם ַהְּמִביִׁשים, ִחְּפׂשּו ְּדָרִכים ֵּכיַצד ְלַהְגִּדיל ֶאת ָה"ֵעֶסק". ֵהם ִנְדְּברּו ֵּביֵניֶהם 
ֶׁשֶאָחד ֵמֶהם ַיְתִחיל ְּבַכָּוָנה ְּתִחָּלה ָלִריב ִעם ַהּדֹוד ּוְלַהֲחִריף ֶאת ַהִחּכּוִכים ַעד ְּכֵדי 
ֶׁשַהּדֹוד ְיַסֵּלק אֹותֹו ֵמָהֲעבֹוָדה, ְוָאז הּוא ֵיֵלְך ְוַיִּציַע ֶאת ַעְצמֹו ַלֲעבֹוָדה ְּבִאְטִליז ַאֵחר 
ְּבֵאזֹור ְמֻרָחק, ֲאִפּלּו ְּבָׂשָכר ָנמּוְך ְּביֹוֵתר, ְולּו ַרק ְּתמּוַרת ֹאֶכל ִּבְלַבד. ֵאין ָּדָבר, ֶזה 
ִיְׁשַּתֵּלם! ִּכי ַעל ְיֵדי ָּכְך ִּתָּנֵתן ָלֶהם ָהֶאְפָׁשרּות ְלָהִפיץ ֶאת ְּבַׂשר ַהְּטֵרָפה ֵּבין ַהָּלקֹוחֹות 

ַהֲחָדִׁשים ְוִלְגֹרף ְרָוִחים נֹוָסִפים.

ְּפרֹובֹוַקְצָיה
אֹוֵמר ְועֹוֶׂשה: ַהָּיתֹום ַהְמֻבָּגר יֹוֵתר ָּפַתח ְּבַכּוָָנה ְּבׁשּוָרה ֶׁשל ְּפֻעּלֹות ְּפרֹובֹוְקִטיִבּיֹות 
ְּכֵדי ְלעֹוֵרר ֶאת ֲחָמתֹו ֶׁשל ַהּדֹוד. הּוא ָעַבד ְּבִאִּטּיּות ְמַׁשַּגַעת, ָרַטן ָּכל ַהְּזַמן ְוָעָׂשה 
"ִמְׁשִּגים" ַעל ָּכל ַצַעד ְוַׁשַעל. ְּכֶׁשַהּדֹוד ָהָיה ֵמִעיר לֹו ַעל ָּכְך, ָהָיה עֹוֶנה ְּבֻחְצָּפה 
ּוְבִהְתַרְבְרבּות ּוְבִצְפצּוף ָארְֹך... ְלַבּסֹוף ִנְתַמְּלָאה ַהְּסָאה, ְוַהּדֹוד ִסֵּלק אֹותֹו ֵמָהֲעבֹוָדה 

ְוָׁשַלח אֹותֹו "ְלָכל ָהרּוחֹות"...

  ִעיר ְקָראָקא  ׁשּוָבה ּבְ ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ יז ִסּפּור ִמּשׁ

ִני  הּוא ִהְׁשִאיר ֵאפֹוא ֶאת ָּכל ַהּקֹוִנים ִּבְׁשִביל ֲחֵברֹו ְוהּוא ַעְצמֹו ָהַלְך ַלַּקָּצב ַהּׁשֵ
ֶׁשל ְקָראָקא ְוִהְצִליַח ְלִהְתַקֵּבל ַלֲעבֹוָדה ֵאֶצל ַקָּצב ַאֵחר, ֶׁשַּגם ְּבִאְטִליזֹו ָמְכרּו ַרק 

ָּבָׂשר ָּכֵׁשר ִלְמַהְּדִרין...
ָּכאן ָחַזר ֵמָחָדׁש ַהַּתֲהִליְך ַהֵּמִביׁש. ַּכֲאֶׁשר ָׁשַלח אֹותֹו ַה"ּבֹוס" ֶהָחָדׁש ְלַחֵּלק ַּכּמּות 
ּלֹו ַּכָּמה ְנָתִחים ֶׁשל ְּבַׂשר ְטֵרָפה ֶׁשָרַכׁש  ֶׁשל ָּכְך ְוָכְך ִקילֹוְגָרִמים ָּבָׂשר ָּכֵׁשר, הֹוִסיף ִמּׁשֶ
ִלְפֵני ֵכן ֵאֶצל ַהּגֹוִיים ִּבְמִחיר זֹול, ּוָמַכר ַּגם אֹוָתן ְּבתֹור ָּבָׂשר ָּכֵׁשר ִּבְמִחיר ָיָקר ְוֶאת 

ָהֶרַוח ַהָּנִקי ֵמֶהְפֵרֵׁשי ַהְּמִחיִרים ָהָיה ְמַׁשְלֵׁשל ְלִכיסֹו.
ְׁשֵני ַהֲחֵבִרים, ַלְמרֹות ֶׁשָעְבדּו ְּבִאְטִליִזים ְרחֹוִקים ֶזה ִמֶּזה, ִהְמִׁשיכּו ַּבֲחַׁשאי 
ֵפִלים. ֵהם ִנְׁשְּבעּו ֶזה ָלֶזה ִּבְתִקיַעת ַּכף ֹלא ְלַהֲעִלים  ִלְהיֹות ֻׁשָּתִפים ְּבִעְסֵקיֶהם ַהּׁשְ
ֶזה ִמֶּזה ַאף ְּפרּוָטה ַאַחת. ֵהם ָהיּו ִנְפָּגִׁשים ְלִעִּתים ְקרֹובֹות, ִּבְמקֹומֹות ְמֹיָעִדים, 
ִנְסָּתִרים ֵמֵעין ָזִרים, ְּכֵדי ִלְסֹּפר ֶאת ְצרֹורֹות ַּכְסֵּפיֶהם ּוְלַסֵּכם ֶאת ָהְרָוִחים, ְוֵכן ְלַלֵּבן 
יג ְּבַׂשר ְטֵרָפה ְוָהִאְטִליז  "ְּבָעיֹות ִעְסִקּיֹות": ֵּכיַצד ְלַתְכֵנן ֶאת ָהִעְנָיִנים, ְוֵהיָכן ְלַהּׂשִ
ֶׁשָּלנּו ֵיֵלְך ִויַׂשְגֵׂשג, ַעד ֶׁשַּנֲהֹפְך ְׁשֵנינּו ְלַקָּצִבים ְּגדֹוִלים! ִאם ַנְׁשִקיַע אֹוָתם ַמֲאַמִּצים 
ְואֹותֹו ָעָמל ְוֶיַגע, ֶׁשָאנּו ְמַבְזְּבִזים ַעְכָׁשו ִּבְׁשִביל ֲאֵחִרים ְּכֵדי ִלְבנֹות ֶאת ַעְצֵמנּו, ַנִּגיַע 

ְלַבּסֹוף ְלֹעֶׁשר ַרב!"
ְּבֶהְתֵאם ְלָתְכִנית ֶׁשֻּתְכְנָנה ֵמרֹאׁש, ִהְׁשִאיר ַהָּיתֹום ַהָּצִעיר ֶאת ָהֶרֶגל ְּבֶאְמַצע ַהִּנּסּור, 
ּוְבַהְכִריזֹו ֶׁשהּוא עֹוֵזב ֶאת ָהֲעבֹוָדה ְּבֶרַגע ֶזה ְּכֵדי ִלְהיֹות ֻׁשָּתף ִעם ֲחֵברֹו, ִהְסַּתְּלקּו 

ְׁשֵניֶהם ֵמָהִאְטִליז.

ָּלֶהם ִאְטִליז ִמּׁשֶ
ֵהם ָׂשְכרּו ָלֶהם ֲחנּות ִּבְׁשִביל ִאְטִליז, ָקנּו ָלֶהם ֵעֶגל ְוֵהִביאּו אֹותֹו ִלְׁשִחיָטה ְּבֵבית 
ִחיָטה ְוַהְּבִדיָקה ַהְמֻהֶּדֶרת ִלְמַהְּדִרין ִמן ַהְמַהְּדִרין, ְוֵכן  ַהִּמְטָּבַחִים, ִׁשְּלמּו ֲעבּור ַהּׁשְ
ֶאת ָּכל ַהֶהֵּטִלים ְוַהִּמִּסים ַהְּגבֹוִהים, ֶׁשִּיְּקרּו ְמֹאד ֶאת ַהָּבָׂשר, ּוְבֵעת ּוְבעֹוָנה ַאַחת 
ָׂשְכרּו ַמְחָסן ְּבַמְרֵּתף ֶׁשל ִּבְנָין ְּבֵאיזֹו ִסְמָטה ִנַּדַחת ְּבֵאזֹור ְמֻרָחק ְּבֹרַבע ַהּנֹוְצִרים, 
ָמקֹום ָׁשם ָׁשֲחטּו ְּבַעְצָמם ֵעֶגל נֹוָסף, ֶׁשְּבָׂשרֹו ָעָלה ָלֶהם ְּבִזיל ַהּזֹול, ְוַאַחר ָּכְך ִעְרְּבבּו 

ֶאת ְׁשֵני סּוֵגי ַהָּבָׂשר, ָמְכרּו ַהֹּכל ְּבתֹור ָּבָׂשר ָּכֵׁשר ְוִהְרִויחּו ִּכְפַלִים.
קֹוִנים ָהיּו ָלֶהם ָלרֹב, ֵהם ִהְמִׁשיכּו ְלַסֵּפק ָּבָׂשר ַלָּלקֹוחֹות ֶׁשל ַמֲעִביֵדיֶהם ְלֶׁשָעַבר, 
ְוַאף ָרְכׁשּו ָלקֹוחֹות ֲחָדִׁשים ָּבֲאזֹוִרים ַהְמֻרָחִקים ְּביֹוֵתר ֶהֱעִניקּו ֲהָנחֹות ַעל ָיִמין ְוַעל 
ְׂשמֹאל, ִהְׂשִּכילּו ְלַהְמִציא ַלַּצְרָכִנים ַהּשֹׁוִנים ֶאת ַהֲחָלִקים ַהַּמְתִאיִמים, ְוִחְּלקּו ֲעָצמֹות 
ְּכתֹוֶסֶפת ִחָּנם, ְוֻכָּלם ָהיּו ְמֻרִּצים, ַאף ֶאָחד ֹלא ָיכֹול ָהָיה ְלַהֲעלֹות ֶאת ַהֲחָׁשד ַהַּקל 
ְּביֹוֵתר, ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ֵעֶסק ִעם ַמֲאִכיֵלי ְטֵרפֹות ֵמַהּסּוג ַהָּגרּוַע ְּביֹוֵתר. ֲהִיָּתֵכן? ֲהֵרי ָּכל 

ָּכְך ַהְרֵּבה ָׁשִנים קֹוִנים ֶאְצָלם ָּבָׂשר ְוַאף ַּפַעם ֹלא ֵאְרָעה ׁשּום ַּתָּקָלה?



ִעיר ְקָראָקא ׁשּוָבה ּבְ ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ טז ִסּפּור ִמּשׁ

ַמֲאִכיל ַהְּטֵרפֹות ִנְתַרֵּכְך:

ָהב ִלי ֶאת ָיְדָך ִּבְתִקיַעת ַּכף ֶׁשֹּלא ְּתַסֵּפר ְלַאף ֶאָחד ְוָאז ֲאַגֶּלה ְלָך"...

ַנִים ָּתְקעּו ַּכף, ּוְלַאַחר ֶׁשֶהָחֵבר ִנְׁשַּבע ִלְׁשֹמר ַעל ַהּסֹוד "ַעד עֹוָלם" ִסֵּפר לֹו  ַהּׁשְ
ַהָּלה ַעל ַמֲעֵׂשי ַהְּנָבָלה אֹוָתם הּוא ְמַבֵּצַע יֹום יֹום ְּכֵדי ְלַהְרִויַח ֶאת ַהֶּכֶסף.

ַּתֲאַות ַהֶּבַצע
ְּכֵדי ְלַהְגִּדיל ֶאת ָה"ֵעֶסק" הּוא ִלֵּמד ֶאת ֲעִמיתֹו ְלַעֵּכב ֶאְצלֹו ְסכּוֵמי ֶּכֶסף ֵמַהִּפְדיֹון 
ַהּיֹוִמי ֲעבּור ַהָּבָׂשר ֶׁשהּוא ְמַחֵּלק, ִלְקנֹות ַּבֶּכֶסף ְּבַׂשר ְטֵרָפה ּוְלָמְכרֹו ְּבתֹור ָּבָׂשר ָּכֵׁשר 
ִּבְמִחיר ָּגבֹוַּה יֹוֵתר, ּוְלָמֳחָרת ְלַהֲחִזיר ַלּדֹוד ֶאת ַהֶּקֶרן, ּוְלַהְמִׁשיְך ִלְסחֹר ְּבַכְסֵּפי ָהֶרַוח, 

ֶׁשֵּיְלכּו ְוִיְגְּדלּו ִמּיֹום ְליֹום.

ִּבְהיֹוָתם ּבּוִרים ְּגמּוִרים ְוַחְסֵרי ִחּנּוְך ַלֲחלּוִטין, ֹלא ָיְכלּו ְּכָלל ְלַהֲעִריְך ֶאת ֹּגֶדל 
ַהֶּפַׁשע ֶׁשֵהם ְמַבְּצִעים. חּוץ ִמֶּזה ָהָיה ְּבָכְך ַמֲעֵׂשה ָׂשָטן ְּכֵדי ְלַהְכִׁשיל ְיהּוִדים ַּבֲאִכיַלת 
ְטֵרָפה, ִּכי ָה"ֵעֶסק" ִהְתַקֵּדם ְּבַצֲעֵדי ֲעָנק ְוִהְתַּפַּתח ְוִהְתַרֵחב ְלֹלא ַמֲעצֹור. ָּבֶזה ַאַחר 

ֶזה ָהְפכּו ַהִּמְטָּבִחים ֶׁשל ִמְׁשָּפחֹות ֲחֵרִדּיֹות ְלֵאין ְסֹפר ְלִמְטְּבֵחי ְטֵרָפה.

ְּבֶמֶׁשְך ָׁשָנה ְׁשֵלָמה ִהְמִׁשיכּו ְׁשֵני ַהֲחֵבִרים ְּבַתְרִמיָתם ַהִּנְפַׁשַעת: ִעְרּבּוב ְּבַׂשר 
ְטֵרָפה ְּבתֹוְך ַהָּבָׂשר ַהָּכֵׁשר, ְוָכְך ְלַהְגִּדיל ֶאת ַהִּפְדיֹון ּוְלַׁשְלֵׁשל ֶאת ַהֶהְפֵרׁש ְלִּכיָסם.

ַּתֲאַות ַהֶּבַצע ֶׁשָּלֶהם ֹלא ָיְדָעה ַמֲעצֹור, ְוַלְמרֹות ֶׁשָחְסכּו ְּכָבר ְסכּום ָהגּון ַעל ְיֵדי 
ַמֲעֵׂשיֶהם ַהְּמִביִׁשים, ִחְּפׂשּו ְּדָרִכים ֵּכיַצד ְלַהְגִּדיל ֶאת ָה"ֵעֶסק". ֵהם ִנְדְּברּו ֵּביֵניֶהם 
ֶׁשֶאָחד ֵמֶהם ַיְתִחיל ְּבַכָּוָנה ְּתִחָּלה ָלִריב ִעם ַהּדֹוד ּוְלַהֲחִריף ֶאת ַהִחּכּוִכים ַעד ְּכֵדי 
ֶׁשַהּדֹוד ְיַסֵּלק אֹותֹו ֵמָהֲעבֹוָדה, ְוָאז הּוא ֵיֵלְך ְוַיִּציַע ֶאת ַעְצמֹו ַלֲעבֹוָדה ְּבִאְטִליז ַאֵחר 
ְּבֵאזֹור ְמֻרָחק, ֲאִפּלּו ְּבָׂשָכר ָנמּוְך ְּביֹוֵתר, ְולּו ַרק ְּתמּוַרת ֹאֶכל ִּבְלַבד. ֵאין ָּדָבר, ֶזה 
ִיְׁשַּתֵּלם! ִּכי ַעל ְיֵדי ָּכְך ִּתָּנֵתן ָלֶהם ָהֶאְפָׁשרּות ְלָהִפיץ ֶאת ְּבַׂשר ַהְּטֵרָפה ֵּבין ַהָּלקֹוחֹות 

ַהֲחָדִׁשים ְוִלְגֹרף ְרָוִחים נֹוָסִפים.

ְּפרֹובֹוַקְצָיה
אֹוֵמר ְועֹוֶׂשה: ַהָּיתֹום ַהְמֻבָּגר יֹוֵתר ָּפַתח ְּבַכּוָָנה ְּבׁשּוָרה ֶׁשל ְּפֻעּלֹות ְּפרֹובֹוְקִטיִבּיֹות 
ְּכֵדי ְלעֹוֵרר ֶאת ֲחָמתֹו ֶׁשל ַהּדֹוד. הּוא ָעַבד ְּבִאִּטּיּות ְמַׁשַּגַעת, ָרַטן ָּכל ַהְּזַמן ְוָעָׂשה 
"ִמְׁשִּגים" ַעל ָּכל ַצַעד ְוַׁשַעל. ְּכֶׁשַהּדֹוד ָהָיה ֵמִעיר לֹו ַעל ָּכְך, ָהָיה עֹוֶנה ְּבֻחְצָּפה 
ּוְבִהְתַרְבְרבּות ּוְבִצְפצּוף ָארְֹך... ְלַבּסֹוף ִנְתַמְּלָאה ַהְּסָאה, ְוַהּדֹוד ִסֵּלק אֹותֹו ֵמָהֲעבֹוָדה 

ְוָׁשַלח אֹותֹו "ְלָכל ָהרּוחֹות"...

  ִעיר ְקָראָקא  ׁשּוָבה ּבְ ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ יז ִסּפּור ִמּשׁ

ִני  הּוא ִהְׁשִאיר ֵאפֹוא ֶאת ָּכל ַהּקֹוִנים ִּבְׁשִביל ֲחֵברֹו ְוהּוא ַעְצמֹו ָהַלְך ַלַּקָּצב ַהּׁשֵ
ֶׁשל ְקָראָקא ְוִהְצִליַח ְלִהְתַקֵּבל ַלֲעבֹוָדה ֵאֶצל ַקָּצב ַאֵחר, ֶׁשַּגם ְּבִאְטִליזֹו ָמְכרּו ַרק 

ָּבָׂשר ָּכֵׁשר ִלְמַהְּדִרין...
ָּכאן ָחַזר ֵמָחָדׁש ַהַּתֲהִליְך ַהֵּמִביׁש. ַּכֲאֶׁשר ָׁשַלח אֹותֹו ַה"ּבֹוס" ֶהָחָדׁש ְלַחֵּלק ַּכּמּות 
ּלֹו ַּכָּמה ְנָתִחים ֶׁשל ְּבַׂשר ְטֵרָפה ֶׁשָרַכׁש  ֶׁשל ָּכְך ְוָכְך ִקילֹוְגָרִמים ָּבָׂשר ָּכֵׁשר, הֹוִסיף ִמּׁשֶ
ִלְפֵני ֵכן ֵאֶצל ַהּגֹוִיים ִּבְמִחיר זֹול, ּוָמַכר ַּגם אֹוָתן ְּבתֹור ָּבָׂשר ָּכֵׁשר ִּבְמִחיר ָיָקר ְוֶאת 

ָהֶרַוח ַהָּנִקי ֵמֶהְפֵרֵׁשי ַהְּמִחיִרים ָהָיה ְמַׁשְלֵׁשל ְלִכיסֹו.
ְׁשֵני ַהֲחֵבִרים, ַלְמרֹות ֶׁשָעְבדּו ְּבִאְטִליִזים ְרחֹוִקים ֶזה ִמֶּזה, ִהְמִׁשיכּו ַּבֲחַׁשאי 
ֵפִלים. ֵהם ִנְׁשְּבעּו ֶזה ָלֶזה ִּבְתִקיַעת ַּכף ֹלא ְלַהֲעִלים  ִלְהיֹות ֻׁשָּתִפים ְּבִעְסֵקיֶהם ַהּׁשְ
ֶזה ִמֶּזה ַאף ְּפרּוָטה ַאַחת. ֵהם ָהיּו ִנְפָּגִׁשים ְלִעִּתים ְקרֹובֹות, ִּבְמקֹומֹות ְמֹיָעִדים, 
ִנְסָּתִרים ֵמֵעין ָזִרים, ְּכֵדי ִלְסֹּפר ֶאת ְצרֹורֹות ַּכְסֵּפיֶהם ּוְלַסֵּכם ֶאת ָהְרָוִחים, ְוֵכן ְלַלֵּבן 
יג ְּבַׂשר ְטֵרָפה ְוָהִאְטִליז  "ְּבָעיֹות ִעְסִקּיֹות": ֵּכיַצד ְלַתְכֵנן ֶאת ָהִעְנָיִנים, ְוֵהיָכן ְלַהּׂשִ
ֶׁשָּלנּו ֵיֵלְך ִויַׂשְגֵׂשג, ַעד ֶׁשַּנֲהֹפְך ְׁשֵנינּו ְלַקָּצִבים ְּגדֹוִלים! ִאם ַנְׁשִקיַע אֹוָתם ַמֲאַמִּצים 
ְואֹותֹו ָעָמל ְוֶיַגע, ֶׁשָאנּו ְמַבְזְּבִזים ַעְכָׁשו ִּבְׁשִביל ֲאֵחִרים ְּכֵדי ִלְבנֹות ֶאת ַעְצֵמנּו, ַנִּגיַע 

ְלַבּסֹוף ְלֹעֶׁשר ַרב!"
ְּבֶהְתֵאם ְלָתְכִנית ֶׁשֻּתְכְנָנה ֵמרֹאׁש, ִהְׁשִאיר ַהָּיתֹום ַהָּצִעיר ֶאת ָהֶרֶגל ְּבֶאְמַצע ַהִּנּסּור, 
ּוְבַהְכִריזֹו ֶׁשהּוא עֹוֵזב ֶאת ָהֲעבֹוָדה ְּבֶרַגע ֶזה ְּכֵדי ִלְהיֹות ֻׁשָּתף ִעם ֲחֵברֹו, ִהְסַּתְּלקּו 

ְׁשֵניֶהם ֵמָהִאְטִליז.

ָּלֶהם ִאְטִליז ִמּׁשֶ
ֵהם ָׂשְכרּו ָלֶהם ֲחנּות ִּבְׁשִביל ִאְטִליז, ָקנּו ָלֶהם ֵעֶגל ְוֵהִביאּו אֹותֹו ִלְׁשִחיָטה ְּבֵבית 
ִחיָטה ְוַהְּבִדיָקה ַהְמֻהֶּדֶרת ִלְמַהְּדִרין ִמן ַהְמַהְּדִרין, ְוֵכן  ַהִּמְטָּבַחִים, ִׁשְּלמּו ֲעבּור ַהּׁשְ
ֶאת ָּכל ַהֶהֵּטִלים ְוַהִּמִּסים ַהְּגבֹוִהים, ֶׁשִּיְּקרּו ְמֹאד ֶאת ַהָּבָׂשר, ּוְבֵעת ּוְבעֹוָנה ַאַחת 
ָׂשְכרּו ַמְחָסן ְּבַמְרֵּתף ֶׁשל ִּבְנָין ְּבֵאיזֹו ִסְמָטה ִנַּדַחת ְּבֵאזֹור ְמֻרָחק ְּבֹרַבע ַהּנֹוְצִרים, 
ָמקֹום ָׁשם ָׁשֲחטּו ְּבַעְצָמם ֵעֶגל נֹוָסף, ֶׁשְּבָׂשרֹו ָעָלה ָלֶהם ְּבִזיל ַהּזֹול, ְוַאַחר ָּכְך ִעְרְּבבּו 

ֶאת ְׁשֵני סּוֵגי ַהָּבָׂשר, ָמְכרּו ַהֹּכל ְּבתֹור ָּבָׂשר ָּכֵׁשר ְוִהְרִויחּו ִּכְפַלִים.
קֹוִנים ָהיּו ָלֶהם ָלרֹב, ֵהם ִהְמִׁשיכּו ְלַסֵּפק ָּבָׂשר ַלָּלקֹוחֹות ֶׁשל ַמֲעִביֵדיֶהם ְלֶׁשָעַבר, 
ְוַאף ָרְכׁשּו ָלקֹוחֹות ֲחָדִׁשים ָּבֲאזֹוִרים ַהְמֻרָחִקים ְּביֹוֵתר ֶהֱעִניקּו ֲהָנחֹות ַעל ָיִמין ְוַעל 
ְׂשמֹאל, ִהְׂשִּכילּו ְלַהְמִציא ַלַּצְרָכִנים ַהּשֹׁוִנים ֶאת ַהֲחָלִקים ַהַּמְתִאיִמים, ְוִחְּלקּו ֲעָצמֹות 
ְּכתֹוֶסֶפת ִחָּנם, ְוֻכָּלם ָהיּו ְמֻרִּצים, ַאף ֶאָחד ֹלא ָיכֹול ָהָיה ְלַהֲעלֹות ֶאת ַהֲחָׁשד ַהַּקל 
ְּביֹוֵתר, ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ֵעֶסק ִעם ַמֲאִכיֵלי ְטֵרפֹות ֵמַהּסּוג ַהָּגרּוַע ְּביֹוֵתר. ֲהִיָּתֵכן? ֲהֵרי ָּכל 

ָּכְך ַהְרֵּבה ָׁשִנים קֹוִנים ֶאְצָלם ָּבָׂשר ְוַאף ַּפַעם ֹלא ֵאְרָעה ׁשּום ַּתָּקָלה?



ִעיר ְקָראָקא ׁשּוָבה ּבְ ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ יח ִסּפּור ִמּשׁ

ֵהם ָעְבדּו ִּבְזִהירּות ַרָּבה. ִהְקִּפידּו ְלַהֲחִזיק ָּבִאְטִליז ַרק ַּכֻּמּיֹות ָּבָׂשר ָּכֵאֶּלה ֶׁשַּיְתִאימּו 
ַלַּכּמּות ֶׁשִּנְׁשֲחָטה ִּבְׁשִביָלם ַּבַהְׁשָּגָחה ַהְמֻעָּלה. ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשַהַּמְׁשִּגיִחים ָּבאּו ַלֲעֹרְך 
ִּבֹּקֶרת, ֵהם ָמְצאּו ֶׁשַהֹּכל ְּבֵסֶדר ְלֹלא ָּכל ֹּדִפי, ֶאת ְּבַׂשר ַהְּטֵרָפה ֶהֱחִזיקּו ְּבַמְחָסן 

ם ָהיּו מֹוִציִאים אֹותֹו ּוְבֵאין רֹוִאים ְמַׁשְּוִקים ַלָּלקֹוחֹות. ִנְסָּתר, ּוִמּׁשָ

ָהֵעֶסק ִמְתַּפֵּתַח
בּוַע ְלָׁשבּוַע. ְּבַעְרֵבי ַׁשָּבתֹות ּוְבַעְרֵבי ַחג ָהיּו ְּכָבר ְצִריִכים  ָהֵעֶסק ָהַלְך ְוִהְתַרֵחב ִמּׁשָ
ִלְׁשֹחט ַּכָּמה ְּבֵהמֹות, ִּכי ַהִּבּקּוׁש ָהַלְך ְוָגַבר. ַעְקרֹות ַהַּבִית ָיְדעּו ֶׁשֵאֶצל ְׁשֵני ַהַּקָּצִבים 
ַהֲחָדִׁשים ֶאְפָׁשר ִלְקנֹות ֶאת ַהֲחָלִקים ַהּטֹוִבים ְּביֹוֵתר ַּבְּמִחיר ַהּזֹול ְּביֹוֵתר. הֹודֹות 
ַלּמֹוִניִטין ֶׁשָּיְצאּו ָלִאְטִליז ֶׁשָּלֶהם ִהְצִליחּו ַלֲחֹדר ַלָּבִּתים ָהֲאִמיִדים ְּביֹוֵתר, ְרכּוָׁשם 
ָהַלְך ְוָגַדל ִמּיֹום ְליֹום, ֵהם ָרְכׁשּו ִמְבֶנה ָּגדֹול ִעם ְרָפתֹות ְוֵכן ָקנּו ָלֶהם ִּדיָרה ִּבְׁשִביָלם. 
סֹוֲחִרים ִנְכָּבִדים ּוָפִריִצים ֵמַהְּסִביָבה ָהיּו ִמָּבֵאי ֵּביָתם ְוָעׂשּו ִאָּתם ִעְסקֹות ְּגדֹולֹות 

ְּבָראֵׁשי ָּבָקר, ֹצאן ּוְכָבִׂשים.

ֵאֶצל ַהַּקָּצִבים ָהֲאֵחִרים ָיַרד ַהִּפְדיֹון ְּבִמָּדה ִנֶּכֶרת, ְוָהיּו ָּכֵאֶּלה ֶׁשֶּנֶאְלצּו ִלְסֹּגר ֶאת 
ִעְסֵקיֶהם ִּבְגָלָלם. ַאף ֶאָחד ֹלא ָהָיה ָיכֹול ְלִהְתָחרֹות ָּבֶהם. ֵהם ָהְפכּו ְלַבֲעֵלי ַהִּמְקצֹוַע 
ַהֻּמְמִחים ְּביֹוֵתר ֶּבָעָנף. ַקָּצִבים ָוִתיִקים ָהיּו ְמַצִּפים ְּבִיְרַאת ָּכבֹוד ְלמֹוָצא ִּפיֶהם. 
ַנִים ִהְתִחילּו ְלִהְתַלֵּבׁש ָיֶפה ּוְבָכל ַהִהּדּור. ַׁשְדָכִנים ִהַּדְּפקּו ַעל ִּפְתֵחיֶהם ְוִהִּציעּו  ַהּׁשְ
ּדּוִכים ַהּטֹוִבים ְּביֹוֵתר, ֵהם ִּפְּזרּו ְנָדבֹות ּוְתרּומֹות ִלְצָדָקה ּוְלַמָּטרֹות  ָלֶהם ֶאת ַהּׁשִ

ִצּבּוִרּיֹות ְּבָיד ְרָחָבה.

עֹות ַהְּקַטּנֹות ֶׁשל ַהַּלְיָלה ָהְפכּו ִלְהיֹות ׁשּוב "ׁשּוְליֹות" ֶׁשל ַקָּצִבים, ְּבָעְמָלם  ַּבּׁשָ
ָקֶׁשה, ְּבַמְחַסן ַהֶּסֶתר ֶׁשָּלֶהם ְּבִסְמַטת ַהּנֹוְצִרים, ִלְׁשֹחט, ִלְפׁשֹט ֶאת ָהעֹור, ְלָגֵרם, 
ְלַנֵּסר ְוַלֲחֹתְך ּוְלַהְפִריד ֶאת ַהֲחָלִקים ֶׁשל ְּבַׂשר ַהְּטֵרָפה: ִּבְׁשעֹות ַהֹּבֶקר ׁשּוב ָעְבדּו 
ּוּוק ְוַהֲחֻלָּקה  ָּבִאְטִליז ֶׁשָּלֶהם ַּבָּבָׂשר ַהָּכֵׁשר. ַאְך ַאַחר ַהָּצֳהַרִים, ְלַאַחר ֶׁשָּגְמרּו ֶאת ַהּׁשִ
טּו ְּבִבְגֵדי ַהְּפֵאר  ֶׁשל ַהָּבָׂשר ַהָּכֵׁשר ְוַהָּטֵרף, ְוֶכֶסף ַהִּפְדיֹון ִהְגִּדיׁש ֶאת ִּכיֵסיֶהם, ִהְתַקּׁשְ

ְוָצֲעדּו ַעל ְּפֵני ְרחֹובֹות ָהִעיר ָעֵקב ְּבַצד ֲאגּוָדל ְּבֹרב הֹוד ָהָדר ַוֲחִׁשיבּות...

ׁשֹוְמֵרי סֹוד
ה ּוְלֹלא ְיָלִדים, ַּגם ְמָׁשְרִתים ֹלא ָהיּו ָלֶהם, ָּכְך ֶׁשַאף  ֵהם ָחיּו ַחֵּיי ַרָּוִקים, ְלֹלא ִאּׁשָ

ֶאָחד ֹלא ָיַדע ַעל ַמֲעֵׂשיֶהם ַהִּנְפָׁשִעים, ְוַאף ֵצל ֶׁשל ֲחָׁשד ֹלא ָנַפל ֲעֵליֶהם.

ִּבְרבֹות ַהָּיִמים ָנְׂשאּו ָלֶהם ָנִׁשים, ַאְך ַּגם ָאז ִהְׂשִּכילּו ְּבַתְחּבּולֹות ְמֻּתְחָּכמֹות, 
ְלַהֲעִלים ּוְלַהְסִּתיר ֶאת ַמֲעֵׂשיֶהם ַהִּנְתָעִבים, ָּכְך ֶׁשַאף ֶנֶפׁש ַחָּיה ֹלא ָיְדָעה ַעל ָּכְך. ַאֲחֵרי 
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ַהֲחֻתָּנה ִנֲהלּו ֶאת ֹאַרח ַחֵּייֶהם ְּבָיד ְרָחָבה ַּכָּיֶאה ִלְגִביִרים ַּבֲעֵלי ַמֲעָמד. ֵּביָתם ָהָיה 
ָּפתּוַח ִלְרָוָחה, ְוָכל אֹוֵרַח ָחׁשּוב ֶׁשִהִּגיַע ָלִעיר ִהְתַאְכֵסן ֶאְצָלם ְוֶנֱהָנה ִמָּיָדם ַהְּנִדיָבה.

ָּתִפים ֶהֱחִזיקּו ִּדירֹות  ֵהם ִהְתּגֹוְררּו ְּבַאַחד ַהָּבִּתים ַהָּיִפים ְּביֹוֵתר ִּבְקָראָקא. ְׁשֵני ַהּׁשֻ
ְּפֵאר ְּגדֹולֹות, ֶׁשָּתְפסּו ִּבְנָין ָׁשֵלם. ַהִּמְׁשָּפחֹות ָּגְדלּו, נֹוְלדּו ָלֶהם ְיָלִדים ֶׁשֻּפְּטמּו ְּבמֹוָתרֹות 
ּוְבַתְפנּוִקים. ְּכֶׁשִהִּגיעּו ְלִגיל ִחּנּוְך ָלְקחּו ִּבְׁשִביָלם ֶאת ַהְמַלְּמִדים ְוַהְמַחְּנִכים ַהּטֹוִבים 
ְּביֹוֵתר. ָהיּו ָלֶהם ַמְסִּפיק ֲחָדִרים ִּבְׁשִביל מֹוִרים ְּפָרִטִּיים, ּוְמקֹומֹות ִאְכסּון ִּבְׁשִביל ְּבֵני 
ְיִׁשיָבה ְוַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים. ֵהם ָרְכׁשּו ָלֶהם ֵּכִלים ָנִאים ְוָרִהיֵטי ְּפֵאר. ַהִּמְזנֹון ִהְתַמֵּלא 

יֹוֵתר ְויֹוֵתר ִּבְכֵלי ֶּכֶסף ּוִבְכֵלי ָזָהב ַוֲאַגְרְטִלים ִיְקֵרי ֵעֶרְך.

יאּו ְּבִגיל ָצִעיר ְמאֹד, ְוִהְתַחְּתנּו ִעם ַהִּמְׁשָּפחֹות ַהְמֻיָחסֹות ְוַהְמֻכָּבדֹות  ֶאת ַהְיָלִדים ִהּׂשִ
ְּביֹוֵתר, ִּכי ַהֶּכֶסף ָהָיה ְּבֶׁשַפע ַרב ְוֵהם ָיְכלּו ְלַהְבִטיַח ְנדּוְניֹות ְּגדֹולֹות, ְוַגם ֶהֱחִזיקּו 
ֶאת ַהּזּוגֹות ַהְּצִעיִרים ַעל ֻׁשְלָחָנם, ָׁשִנים ַרּבֹות ַאֲחֵרי ַהֲחֻתָּנה, ְּכֵדי ֶׁשַּכְסֵּפי ַהְּנדּוְנָיה 
ֻיְׁשְקעּו ְּב"ַמְׁשַּכְנָּתאֹות" ֶׁשֵהִניבּו ִרִּבית ְוִרִּבית ְּדִרִּבית... הֹוָנם ּוְרכּוָׁשם ָּגְדלּו ִמּיֹום 
ְליֹום. ָהֲעָסִקים ַהְּכֵׁשִרים ִּבְלַבד ֵהִביאּו ָלֶהם ַהְכָנָסה ַּדי ְוהֹוֵתר ְּכֵדי ִלְחיֹות ַחֵּיי ֹעֶׁשר 

ֵפִלים ִהְכִניסּו ָלֶהם הֹון ּתֹוָעפֹות. חֹוִרים ַהּׁשְ ּוְרָוָחה, ְוִאּלּו ָהֲעָסִקים ַהּׁשְ

ַאֲחֵרי ָׁשִנים ַרּבֹות ָּבא ֲעֵליֶהם ַּכָחָטף ַהַּמְׁשֵּבר ְּבִעְסֵקיֶהם ַהְמתָֹעִבים, ַהָּדָבר ִהְתַרֵחׁש 
ְּבֹאֶפן ִּבְלִּתי ָצפּוי ְלַגְמֵרי.

ֶהָחָתן לֹוֵמד
ָּתִפים ִמְּנִסיָעה ִמְסָחִרית ְּבִעּצּומֹו ֶׁשל ַהֹחֶרף. ּוִבְהיֹותֹו ָעֵיף  ַּפַעם ָחַזר ֶאָחד ֵמַהּׁשֻ
ֵמַהֶּדֶרְך ְוקֹוֵפא ִמֹּקר, ִנְכַנס ְּבִלי ֵמִׂשים ְלֶאָחד ֵמַחְדֵרי ַהַּבִית, ָמקֹום ָׁשם ָיַׁשב ֲחָתנֹו 
ַהָּצִעיר ַעל ַיד ֻׁשְלָחן ָעמּוס ְסָפִרים ְוָלַמד ְּבַהְתָמָדה. הּוא ִהְׁשָּתָהה ַּבֶחֶדר ְּכֵדי ְלִהְתַחֵּמם 
ְותֹוְך ְּכֵדי ָּכְך ִנְמַׁשְך ִּכְבַחְבֵלי ֶקֶסם ַאֲחֵרי ִנּגּון ַהְּגָמָרא ֶהָעֵרב, ֶׁשִהְׁשַּתֵּפְך ַּבֲחַלל ָהֲאִויר, 
ְּבקֹולֹו ַהַּדק ְוַהָּצלּול ֶׁשל ֲחָתנֹו ֻעל-ַהָּיִמים, ִּבְנִעיָמה ְלָבִבית, ֶׁשִהְקִסיָמה אֹותֹו ָּכל ֻּכּלֹו.

ְלֶפַתע הּוא ׁשֹוֵמַע ִמֵּבין ְצִליֵלי ַהַּמְנִּגיָנה, ִקְטֵעי ַמֲאָמִרים ֶׁשֲחָתנֹו ְמַׁשֵּנן ִמּתֹוְך 
ַהְּסָפִרים:

"ָהאֹוֵכל ֵחֶלב אֹו ְּבַׂשר ְטֵרָפה ַחָּיב ָּכֵרת! ַעל ֲעֵבָרה זֹו ֶאְפָׁשר ְלַכֵּפר ַעל ְיֵדי ְּתׁשּוָבה, 
ַאְך ִאם ֹלא ָעָׂשה ְּתׁשּוָבה ֲהֵריהּו ִנְכָרת ֵמָהעֹוָלם ְוֵאינֹו ַמִּגיַע ְלַמֲחִצית ְׁשנֹוָתיו, ְּבָרם ַּגם 
ֵרף ַּבְּמדֹוִרים  ִמיָתה ֵאיָנּה ַמֲעִביָרה ֶאת ֶהָעוֹון ָּכִליל, ְוהּוא ַחָּיב ָלֶרֶדת ַלֵּגיִהּנֹום ּוְלִהּׂשָ

ַהּׁשֹוִנים ְּכֵדי ְלִהָּטֵהר ֵמַהֵחְטא ְוִלְזּכֹות ְלַכָּפָרה ְמֵלָאה".

"ַּבֶּמה ְּדָבִרים ֲאמּוִרים?" ִהְמִׁשיְך ֶהָחָתן, "ִאם ָאַכל ֶאת ַהַּמֲאָכלֹות ָהֲאסּורֹות ְּבׁשֹוֵגג, 
ְּבִלי ַּכּוָָנה, ֲאָבל ִאם ָחָטא ְּבֵמִזיד ְוַגם ֶהֱחִטיא ֶאת ָהֲאֵחִרים ְטֵרפֹות ְּבָזדֹון, ֲהֵרי ַּגם 
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ֵהם ָעְבדּו ִּבְזִהירּות ַרָּבה. ִהְקִּפידּו ְלַהֲחִזיק ָּבִאְטִליז ַרק ַּכֻּמּיֹות ָּבָׂשר ָּכֵאֶּלה ֶׁשַּיְתִאימּו 
ַלַּכּמּות ֶׁשִּנְׁשֲחָטה ִּבְׁשִביָלם ַּבַהְׁשָּגָחה ַהְמֻעָּלה. ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשַהַּמְׁשִּגיִחים ָּבאּו ַלֲעֹרְך 
ִּבֹּקֶרת, ֵהם ָמְצאּו ֶׁשַהֹּכל ְּבֵסֶדר ְלֹלא ָּכל ֹּדִפי, ֶאת ְּבַׂשר ַהְּטֵרָפה ֶהֱחִזיקּו ְּבַמְחָסן 

ם ָהיּו מֹוִציִאים אֹותֹו ּוְבֵאין רֹוִאים ְמַׁשְּוִקים ַלָּלקֹוחֹות. ִנְסָּתר, ּוִמּׁשָ

ָהֵעֶסק ִמְתַּפֵּתַח
בּוַע ְלָׁשבּוַע. ְּבַעְרֵבי ַׁשָּבתֹות ּוְבַעְרֵבי ַחג ָהיּו ְּכָבר ְצִריִכים  ָהֵעֶסק ָהַלְך ְוִהְתַרֵחב ִמּׁשָ
ִלְׁשֹחט ַּכָּמה ְּבֵהמֹות, ִּכי ַהִּבּקּוׁש ָהַלְך ְוָגַבר. ַעְקרֹות ַהַּבִית ָיְדעּו ֶׁשֵאֶצל ְׁשֵני ַהַּקָּצִבים 
ַהֲחָדִׁשים ֶאְפָׁשר ִלְקנֹות ֶאת ַהֲחָלִקים ַהּטֹוִבים ְּביֹוֵתר ַּבְּמִחיר ַהּזֹול ְּביֹוֵתר. הֹודֹות 
ַלּמֹוִניִטין ֶׁשָּיְצאּו ָלִאְטִליז ֶׁשָּלֶהם ִהְצִליחּו ַלֲחֹדר ַלָּבִּתים ָהֲאִמיִדים ְּביֹוֵתר, ְרכּוָׁשם 
ָהַלְך ְוָגַדל ִמּיֹום ְליֹום, ֵהם ָרְכׁשּו ִמְבֶנה ָּגדֹול ִעם ְרָפתֹות ְוֵכן ָקנּו ָלֶהם ִּדיָרה ִּבְׁשִביָלם. 
סֹוֲחִרים ִנְכָּבִדים ּוָפִריִצים ֵמַהְּסִביָבה ָהיּו ִמָּבֵאי ֵּביָתם ְוָעׂשּו ִאָּתם ִעְסקֹות ְּגדֹולֹות 

ְּבָראֵׁשי ָּבָקר, ֹצאן ּוְכָבִׂשים.

ֵאֶצל ַהַּקָּצִבים ָהֲאֵחִרים ָיַרד ַהִּפְדיֹון ְּבִמָּדה ִנֶּכֶרת, ְוָהיּו ָּכֵאֶּלה ֶׁשֶּנֶאְלצּו ִלְסֹּגר ֶאת 
ִעְסֵקיֶהם ִּבְגָלָלם. ַאף ֶאָחד ֹלא ָהָיה ָיכֹול ְלִהְתָחרֹות ָּבֶהם. ֵהם ָהְפכּו ְלַבֲעֵלי ַהִּמְקצֹוַע 
ַהֻּמְמִחים ְּביֹוֵתר ֶּבָעָנף. ַקָּצִבים ָוִתיִקים ָהיּו ְמַצִּפים ְּבִיְרַאת ָּכבֹוד ְלמֹוָצא ִּפיֶהם. 
ַנִים ִהְתִחילּו ְלִהְתַלֵּבׁש ָיֶפה ּוְבָכל ַהִהּדּור. ַׁשְדָכִנים ִהַּדְּפקּו ַעל ִּפְתֵחיֶהם ְוִהִּציעּו  ַהּׁשְ
ּדּוִכים ַהּטֹוִבים ְּביֹוֵתר, ֵהם ִּפְּזרּו ְנָדבֹות ּוְתרּומֹות ִלְצָדָקה ּוְלַמָּטרֹות  ָלֶהם ֶאת ַהּׁשִ

ִצּבּוִרּיֹות ְּבָיד ְרָחָבה.

עֹות ַהְּקַטּנֹות ֶׁשל ַהַּלְיָלה ָהְפכּו ִלְהיֹות ׁשּוב "ׁשּוְליֹות" ֶׁשל ַקָּצִבים, ְּבָעְמָלם  ַּבּׁשָ
ָקֶׁשה, ְּבַמְחַסן ַהֶּסֶתר ֶׁשָּלֶהם ְּבִסְמַטת ַהּנֹוְצִרים, ִלְׁשֹחט, ִלְפֹׁשט ֶאת ָהעֹור, ְלָגֵרם, 
ְלַנֵּסר ְוַלֲחֹתְך ּוְלַהְפִריד ֶאת ַהֲחָלִקים ֶׁשל ְּבַׂשר ַהְּטֵרָפה: ִּבְׁשעֹות ַהֹּבֶקר ׁשּוב ָעְבדּו 
ּוּוק ְוַהֲחֻלָּקה  ָּבִאְטִליז ֶׁשָּלֶהם ַּבָּבָׂשר ַהָּכֵׁשר. ַאְך ַאַחר ַהָּצֳהַרִים, ְלַאַחר ֶׁשָּגְמרּו ֶאת ַהּׁשִ
טּו ְּבִבְגֵדי ַהְּפֵאר  ֶׁשל ַהָּבָׂשר ַהָּכֵׁשר ְוַהָּטֵרף, ְוֶכֶסף ַהִּפְדיֹון ִהְגִּדיׁש ֶאת ִּכיֵסיֶהם, ִהְתַקּׁשְ

ְוָצֲעדּו ַעל ְּפֵני ְרחֹובֹות ָהִעיר ָעֵקב ְּבַצד ֲאגּוָדל ְּבֹרב הֹוד ָהָדר ַוֲחִׁשיבּות...

ׁשֹוְמֵרי סֹוד
ה ּוְלֹלא ְיָלִדים, ַּגם ְמָׁשְרִתים ֹלא ָהיּו ָלֶהם, ָּכְך ֶׁשַאף  ֵהם ָחיּו ַחֵּיי ַרָּוִקים, ְלֹלא ִאּׁשָ

ֶאָחד ֹלא ָיַדע ַעל ַמֲעֵׂשיֶהם ַהִּנְפָׁשִעים, ְוַאף ֵצל ֶׁשל ֲחָׁשד ֹלא ָנַפל ֲעֵליֶהם.

ִּבְרבֹות ַהָּיִמים ָנְׂשאּו ָלֶהם ָנִׁשים, ַאְך ַּגם ָאז ִהְׂשִּכילּו ְּבַתְחּבּולֹות ְמֻּתְחָּכמֹות, 
ְלַהֲעִלים ּוְלַהְסִּתיר ֶאת ַמֲעֵׂשיֶהם ַהִּנְתָעִבים, ָּכְך ֶׁשַאף ֶנֶפׁש ַחָּיה ֹלא ָיְדָעה ַעל ָּכְך. ַאֲחֵרי 
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ַהֲחֻתָּנה ִנֲהלּו ֶאת ֹאַרח ַחֵּייֶהם ְּבָיד ְרָחָבה ַּכָּיֶאה ִלְגִביִרים ַּבֲעֵלי ַמֲעָמד. ֵּביָתם ָהָיה 
ָּפתּוַח ִלְרָוָחה, ְוָכל אֹוֵרַח ָחׁשּוב ֶׁשִהִּגיַע ָלִעיר ִהְתַאְכֵסן ֶאְצָלם ְוֶנֱהָנה ִמָּיָדם ַהְּנִדיָבה.

ָּתִפים ֶהֱחִזיקּו ִּדירֹות  ֵהם ִהְתּגֹוְררּו ְּבַאַחד ַהָּבִּתים ַהָּיִפים ְּביֹוֵתר ִּבְקָראָקא. ְׁשֵני ַהּׁשֻ
ְּפֵאר ְּגדֹולֹות, ֶׁשָּתְפסּו ִּבְנָין ָׁשֵלם. ַהִּמְׁשָּפחֹות ָּגְדלּו, נֹוְלדּו ָלֶהם ְיָלִדים ֶׁשֻּפְּטמּו ְּבמֹוָתרֹות 
ּוְבַתְפנּוִקים. ְּכֶׁשִהִּגיעּו ְלִגיל ִחּנּוְך ָלְקחּו ִּבְׁשִביָלם ֶאת ַהְמַלְּמִדים ְוַהְמַחְּנִכים ַהּטֹוִבים 
ְּביֹוֵתר. ָהיּו ָלֶהם ַמְסִּפיק ֲחָדִרים ִּבְׁשִביל מֹוִרים ְּפָרִטִּיים, ּוְמקֹומֹות ִאְכסּון ִּבְׁשִביל ְּבֵני 
ְיִׁשיָבה ְוַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים. ֵהם ָרְכׁשּו ָלֶהם ֵּכִלים ָנִאים ְוָרִהיֵטי ְּפֵאר. ַהִּמְזנֹון ִהְתַמֵּלא 

יֹוֵתר ְויֹוֵתר ִּבְכֵלי ֶּכֶסף ּוִבְכֵלי ָזָהב ַוֲאַגְרְטִלים ִיְקֵרי ֵעֶרְך.

יאּו ְּבִגיל ָצִעיר ְמאֹד, ְוִהְתַחְּתנּו ִעם ַהִּמְׁשָּפחֹות ַהְמֻיָחסֹות ְוַהְמֻכָּבדֹות  ֶאת ַהְיָלִדים ִהּׂשִ
ְּביֹוֵתר, ִּכי ַהֶּכֶסף ָהָיה ְּבֶׁשַפע ַרב ְוֵהם ָיְכלּו ְלַהְבִטיַח ְנדּוְניֹות ְּגדֹולֹות, ְוַגם ֶהֱחִזיקּו 
ֶאת ַהּזּוגֹות ַהְּצִעיִרים ַעל ֻׁשְלָחָנם, ָׁשִנים ַרּבֹות ַאֲחֵרי ַהֲחֻתָּנה, ְּכֵדי ֶׁשַּכְסֵּפי ַהְּנדּוְנָיה 
ֻיְׁשְקעּו ְּב"ַמְׁשַּכְנָּתאֹות" ֶׁשֵהִניבּו ִרִּבית ְוִרִּבית ְּדִרִּבית... הֹוָנם ּוְרכּוָׁשם ָּגְדלּו ִמּיֹום 
ְליֹום. ָהֲעָסִקים ַהְּכֵׁשִרים ִּבְלַבד ֵהִביאּו ָלֶהם ַהְכָנָסה ַּדי ְוהֹוֵתר ְּכֵדי ִלְחיֹות ַחֵּיי ֹעֶׁשר 

ֵפִלים ִהְכִניסּו ָלֶהם הֹון ּתֹוָעפֹות. חֹוִרים ַהּׁשְ ּוְרָוָחה, ְוִאּלּו ָהֲעָסִקים ַהּׁשְ

ַאֲחֵרי ָׁשִנים ַרּבֹות ָּבא ֲעֵליֶהם ַּכָחָטף ַהַּמְׁשֵּבר ְּבִעְסֵקיֶהם ַהְמתָֹעִבים, ַהָּדָבר ִהְתַרֵחׁש 
ְּבֹאֶפן ִּבְלִּתי ָצפּוי ְלַגְמֵרי.

ֶהָחָתן לֹוֵמד
ָּתִפים ִמְּנִסיָעה ִמְסָחִרית ְּבִעּצּומֹו ֶׁשל ַהֹחֶרף. ּוִבְהיֹותֹו ָעֵיף  ַּפַעם ָחַזר ֶאָחד ֵמַהּׁשֻ
ֵמַהֶּדֶרְך ְוקֹוֵפא ִמֹּקר, ִנְכַנס ְּבִלי ֵמִׂשים ְלֶאָחד ֵמַחְדֵרי ַהַּבִית, ָמקֹום ָׁשם ָיַׁשב ֲחָתנֹו 
ַהָּצִעיר ַעל ַיד ֻׁשְלָחן ָעמּוס ְסָפִרים ְוָלַמד ְּבַהְתָמָדה. הּוא ִהְׁשָּתָהה ַּבֶחֶדר ְּכֵדי ְלִהְתַחֵּמם 
ְותֹוְך ְּכֵדי ָּכְך ִנְמַׁשְך ִּכְבַחְבֵלי ֶקֶסם ַאֲחֵרי ִנּגּון ַהְּגָמָרא ֶהָעֵרב, ֶׁשִהְׁשַּתֵּפְך ַּבֲחַלל ָהֲאִויר, 
ְּבקֹולֹו ַהַּדק ְוַהָּצלּול ֶׁשל ֲחָתנֹו ֻעל-ַהָּיִמים, ִּבְנִעיָמה ְלָבִבית, ֶׁשִהְקִסיָמה אֹותֹו ָּכל ֻּכּלֹו.

ְלֶפַתע הּוא ׁשֹוֵמַע ִמֵּבין ְצִליֵלי ַהַּמְנִּגיָנה, ִקְטֵעי ַמֲאָמִרים ֶׁשֲחָתנֹו ְמַׁשֵּנן ִמּתֹוְך 
ַהְּסָפִרים:

"ָהאֹוֵכל ֵחֶלב אֹו ְּבַׂשר ְטֵרָפה ַחָּיב ָּכֵרת! ַעל ֲעֵבָרה זֹו ֶאְפָׁשר ְלַכֵּפר ַעל ְיֵדי ְּתׁשּוָבה, 
ַאְך ִאם ֹלא ָעָׂשה ְּתׁשּוָבה ֲהֵריהּו ִנְכָרת ֵמָהעֹוָלם ְוֵאינֹו ַמִּגיַע ְלַמֲחִצית ְׁשנֹוָתיו, ְּבָרם ַּגם 
ֵרף ַּבְּמדֹוִרים  ִמיָתה ֵאיָנּה ַמֲעִביָרה ֶאת ֶהָעוֹון ָּכִליל, ְוהּוא ַחָּיב ָלֶרֶדת ַלֵּגיִהּנֹום ּוְלִהּׂשָ

ַהּׁשֹוִנים ְּכֵדי ְלִהָּטֵהר ֵמַהֵחְטא ְוִלְזּכֹות ְלַכָּפָרה ְמֵלָאה".

"ַּבֶּמה ְּדָבִרים ֲאמּוִרים?" ִהְמִׁשיְך ֶהָחָתן, "ִאם ָאַכל ֶאת ַהַּמֲאָכלֹות ָהֲאסּורֹות ְּבׁשֹוֵגג, 
ְּבִלי ַּכּוָָנה, ֲאָבל ִאם ָחָטא ְּבֵמִזיד ְוַגם ֶהֱחִטיא ֶאת ָהֲאֵחִרים ְטֵרפֹות ְּבָזדֹון, ֲהֵרי ַּגם 
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ַהְּתׁשּוָבה ֵאיָנּה מֹוִעיָלה, ֵאין לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא ְוֵאינֹו ָקם ִּבְתִחַּית ַהֵּמִתים. הּוא 
ִנּדֹון ְלִהָּקַלע ְּבַכף ַהֶּקַלע ָלֶנַצח ְנָצִחים! ֵּגיִהּנֹום ָּכֶלה ְוֵהם ֵאיָנם ָּכִלים"...

ִהְרהּוֵרי ֲחָרָטה
ַזֲעזּוַע ָעֹמק ָעַבר ְּבִלּבֹו ֶׁשל ַהחֹוֵתן ַהּבּור ְוָהָעם ָהָאֶרץ, ַמֲאִכיל ַהְּטֵרפֹות, ְּבַהֲאִזינֹו 
ַלְּדָבִרים ֶׁשֲחָתנֹו ִצֵּטט ִמּתֹוְך ַהְּסָפִרים ַהְּקדֹוִׁשים, הּוא ָׁשַקע ַּבֻּכְרָסה ְּכֶׁשָּפָניו ְסמּוִקים 
ֵמֹרב ּבּוָׁשה, ְוִהְרהּוִרים ְּכֵבִדים ִמְּלאּו ֶאת ֹמחֹו, הּוא ִהְתִחיל ְלָתֵאר ְלַעְצמֹו ַמה ָּצפּוי 
ְלַמֲאִכיל ְטֵרפֹות ָּכמֹוהּו ְּכֶׁשָּיבֹוא ִּבְפֵני ֵּבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה, יֹוִרידּו אֹותֹו ְלַאְלַּתר 
ִלְׁשאֹול ַּתְחִּתּיֹות ְּכֵדי ְלִהָּצלֹות ָלֶנַצח ְּבֵאׁש ַהֵּגיִהּנֹום. ְּתׁשּוָבה ֵאיָנּה ַקֶּיֶמת ִּבְׁשִבילֹו, 
ַּגם ְלַאַחר ִּביַאת ַהָּמִׁשיַח, ַּכֲאֶׁשר ָּכל ַהֵּמִתים, ַוֲאִפּלּו ָהְרָׁשִעים ְוַהּפֹוְׁשִעים )ֶׁשְּכָבר 
ֵמְרקּו ֶאת ֲעוֹוָנם( ָיקּומּו ִמִּקְבֵריֶהם ִּבְתִחַּית ַהֵּמִתים, ֲאָבל הּוא יֹוִסיף ְלִהָּקַלע ְלֹלא 
ֶהֶרף ְּבַכף ַהֶּקַלע. ֵאׁש ַהֵּגיִהֹּנם ִּתְכֶלה, ְוִאּלּו הּוא, ַיְמִׁשיְך ִלְהיֹות ִנּדֹון ְלִיּסּוֵרי ֹּתֶפת 
ְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים.ֵאיָמה ֲחֵׁשָכה ָיְרָדה ָעָליו, הּוא ִהְרִּגיׁש ֶׁשְּמֵרָרתֹו ִנְׁשֶּפֶכת ְּבִקְרּבֹו 
ְוַנְפׁשֹו ָמָרה ָעָליו ְמֹאד, הּוא ָקם ִמֻּכְרָסתֹו ְּבִפיק ִּבְרַּכִים ּוְבַרְגַלִים ּכֹוְׁשלֹות ְוִנְכַנס 

ִלְמעֹונֹו, ְּכֶׁשהּוא ִנְמָצא ַעל ַסף ִהְתמֹוְטטּות.
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בּוָרה ְוָהְרצּוָצה. ְּפֵני ַהַּקָּצב ֶׁשּלֹו,  ִאְׁשּתֹו ִּכְמַעט ֻהְּכָתה ְּבֶהֶלם ְלַמְרֵאה ְּדמּותֹו ַהּׁשְ
ֶׁשָּזְרחּו ָּתִמיד ְּבַאְדִמימּות ׁשֹוַפַעת ְּבִריאּות, ָהיּו ַעָּתה ִחְּוִרים ְּכִסיד ַוֲחרּוִׁשים ִקְמֵטי 
ֵאיָמה ּומּוָעָקה, הּוא ִהִּפיל ֶאת ַעְצמֹו ַעל ַהַּסָּפה, ִעם ַהָּפִנים ְלַמָּטה, ּוָפַרץ ְּבֶבִכי ַמר, 
ְצַמְרֹמֶרת ָעְבָרה ְּבָכל ּגּוָפּה ְלֶׁשַמע ִּבְכיֹו. ַהּקֹולֹות ָּפְרצּו ִמִּפיו ִּבְצִריָמה ֲאֻיָמה ְּכמֹו 

ִמּתֹוְך ְגרֹונֹו ֶׁשל ַּפר ָׁשחּוט.

"ַמה ָּקָרה ְלָך?" ָׁשֲאָלה ִאְׁשּתֹו ְּכֶׁשִהיא רֹוֶעֶדת ִמַּפַחד, "ַמּדּוַע ַאָּתה ָּכל ָּכְך ּבֹוֶכה?"

אּוָלם ִהיא ֹלא ִקְּבָלה ָּכל ַמֲעֶנה. הּוא ִהְמִׁשיְך ִלְבּכֹות ּוְלַיֵּלל ְלֹלא ֶהֶרף, ַנֲחֵלי ְּדָמעֹות 
ב ְלִהְתּפֹוֵצץ. הּוא ָצַעק ְּבִלי  ָזְרמּו ֵמֵעיָניו, ְוהּוא ָהַלם ִּבְׁשֵני ֶאְגרֹוָפיו ַעד ֶׁשֹּמחֹו ִחּׁשֵ

ֶהְפֵסק: "אֹוי ִלי ְואֹוי ְלַחַּיי!!!"

ָּתף ַמְרִּגיַע ַהּׁשֻ
ָּתף ָּבא  ָּתף, אּוַלי הּוא ַיְצִליַח ְלַהִּציל ִמִּפיו ַמה ָּקָרה, ַהּׁשֻ ה ָרָצה ִלְקֹרא ַלּׁשֻ ָהִאּׁשָ
רּוַע ַעל ַהַּסָּפה, ֵמִטיַח ֶאְגרֹוָפיו ְּבֹראׁשֹו,  ְּבִריָצה ְוַגם הּוא ִנְדַהם ְלַמְרֵאה ֻׁשָּתפֹו, ַהּׂשָ

ּוַמְׁשִמיַע ְיָללֹות ְּכֶׁשל ַחָּיה ְּפצּוָעה.

ָּתף ְּבַטְלְטלֹו ֶאת ְּכֵתָפיו, "ֱאֹמר ִמָּלה!! ַהִאם ִמיֶׁשהּו  "ָמה ֵאַרע ְלָך?" ִהְפִּגיַע ּבֹו ַהּׁשֻ
ָׁשַדד אֹוְתָך? ַהִאם ִהְסַּתַּבְכָּת ְּבִעְנְיֵני ְּכָסִפים? ַאל ְּדָאָגה! נּוַכל ַלֲעֹמד ְּבָכְך... ֵיׁש ָלנּו 

ַמְסִּפיק"...

ַּגם ִאְׁשּתֹו ִנְּסָתה ׁשּוב ְלדֹוֵבב אֹותֹו ְּבַהְרִעיָפה ָעָליו ְּבֶמֶתק ָלׁשֹון ִּדְבֵרי ַהְרָּגָעה 
ְמַרְּכֵכי ֵלב:

"ֲהֵרי ֹלא ָחֵסר ָלנּו ׁשּום ָּדָבר: ִנְתָּבַרְכנּו ָּברּוך ה' ְּבֹעֶׁשר, ָּכבֹוד, ְּגֻדָּלה, ְוַכּלֹות ְלֵׁשם 
ּוְלִתְפֶאֶרת! ִּדיַרת ְּפֵאר ִעם ָּכל ַהּמֹוָתרֹות ֶׁשֵאין ָּכמֹוָה ְּבָכל ָהִעיר! ָהֲאָנִׁשים ַהִּנְכָּבִדים 
ְּביֹוֵתר ֵּגִאים ִלְהיֹות ִמָּבֵאי ֵּביֵתנּו, אֹוְכִלים ֶאְצֵלנּו ּוְמַבִּלים ֶאְצֵלנּו, ְוַאף ְמַקְּבִלים ֶאְצֵלנּו 
ֶאת ַהְּתרּומֹות ַהְּגדֹולֹות ְּביֹוֵתר ַלּמֹוָסדֹות ּוְלַמְּטרֹות ְצָדָקה... ִאם ֵּכן, ַמּדּוַע ָנַפְלָּת 

ִּפְתֹאם ְלתֹוְך ְּתהֹום ָּכֶזה ֶׁשל ֵיאּוׁש ְוִׁשְברֹון ֵלב?"

ָעְבָרה ָׁשָעה ֲאֻרָּכה ַעד ֶׁשַּמֲאִכיל ַהְּטֵרפֹות ָיכֹל ְלֵהָרַגע ּוְלַהְפִסיק ֶאת ִּבְכיֹו, ְּכֶׁשֵהִרים 
ֶאת ָּפָניו ָהָיה ָקֶׁשה ְלַהִּכירֹו. הּוא ָרַמז ְלִאְׁשּתֹו ֶׁשֵּתֵצא ֵמַהֶחֶדר, הּוא רֹוֶצה ְלַהְמִּתיק 
סֹוד ִעם ֻׁשָּתפֹו. ַּכֲאֶׁשר ָיְצָאה ִאְׁשּתֹו ֵמַהֶחֶדר ְוהּוא ִנְׁשַאר ְלַבּדֹו ִעם ֲחֵברֹו ַלֶּפַׁשע, 
ָּפַרץ ֵמָחָדׁש ִּבְבִכי ַּתְמרּוִרים ְלֹלא ֲהפּוגֹות, הּוא ִהְרִעיד ָּכל ּגּופֹו ָאחּוז ָעִוית ּוִמְתַּפֵּתל 

ָבץ... ְּבִיּסּוִרים, ְוָהָיה ִנְדֶמה ֶׁשִהֵּנה ִיְתֹקף אֹותֹו ַהּׁשָ

ָּתף ִהְסַּתֵּכל ַּבַּמֲחֶזה ְּכֶׁשַהָּדם קֹוֵפא ְּבעֹוְרָקיו, ְוִצָּפה ְּבִכְליֹון ֵעיַנִים ִלְׁשֹמַע ִמָּלה  ַהּׁשֻ
ָּכְלֶׁשִהי ֶׁשַּתְבִהיר ֶאת ִסַּבת ַהֶּבִכי ָהָאֹים ַהֶּזה.
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ַהְּתׁשּוָבה ֵאיָנּה מֹוִעיָלה, ֵאין לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא ְוֵאינֹו ָקם ִּבְתִחַּית ַהֵּמִתים. הּוא 
ִנּדֹון ְלִהָּקַלע ְּבַכף ַהֶּקַלע ָלֶנַצח ְנָצִחים! ֵּגיִהּנֹום ָּכֶלה ְוֵהם ֵאיָנם ָּכִלים"...

ִהְרהּוֵרי ֲחָרָטה
ַזֲעזּוַע ָעֹמק ָעַבר ְּבִלּבֹו ֶׁשל ַהחֹוֵתן ַהּבּור ְוָהָעם ָהָאֶרץ, ַמֲאִכיל ַהְּטֵרפֹות, ְּבַהֲאִזינֹו 
ַלְּדָבִרים ֶׁשֲחָתנֹו ִצֵּטט ִמּתֹוְך ַהְּסָפִרים ַהְּקדֹוִׁשים, הּוא ָׁשַקע ַּבֻּכְרָסה ְּכֶׁשָּפָניו ְסמּוִקים 
ֵמֹרב ּבּוָׁשה, ְוִהְרהּוִרים ְּכֵבִדים ִמְּלאּו ֶאת ֹמחֹו, הּוא ִהְתִחיל ְלָתֵאר ְלַעְצמֹו ַמה ָּצפּוי 
ְלַמֲאִכיל ְטֵרפֹות ָּכמֹוהּו ְּכֶׁשָּיבֹוא ִּבְפֵני ֵּבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה, יֹוִרידּו אֹותֹו ְלַאְלַּתר 
ִלְׁשאֹול ַּתְחִּתּיֹות ְּכֵדי ְלִהָּצלֹות ָלֶנַצח ְּבֵאׁש ַהֵּגיִהּנֹום. ְּתׁשּוָבה ֵאיָנּה ַקֶּיֶמת ִּבְׁשִבילֹו, 
ַּגם ְלַאַחר ִּביַאת ַהָּמִׁשיַח, ַּכֲאֶׁשר ָּכל ַהֵּמִתים, ַוֲאִפּלּו ָהְרָׁשִעים ְוַהּפֹוְׁשִעים )ֶׁשְּכָבר 
ֵמְרקּו ֶאת ֲעוֹוָנם( ָיקּומּו ִמִּקְבֵריֶהם ִּבְתִחַּית ַהֵּמִתים, ֲאָבל הּוא יֹוִסיף ְלִהָּקַלע ְלֹלא 
ֶהֶרף ְּבַכף ַהֶּקַלע. ֵאׁש ַהֵּגיִהֹּנם ִּתְכֶלה, ְוִאּלּו הּוא, ַיְמִׁשיְך ִלְהיֹות ִנּדֹון ְלִיּסּוֵרי ֹּתֶפת 
ְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים.ֵאיָמה ֲחֵׁשָכה ָיְרָדה ָעָליו, הּוא ִהְרִּגיׁש ֶׁשְּמֵרָרתֹו ִנְׁשֶּפֶכת ְּבִקְרּבֹו 
ְוַנְפׁשֹו ָמָרה ָעָליו ְמֹאד, הּוא ָקם ִמֻּכְרָסתֹו ְּבִפיק ִּבְרַּכִים ּוְבַרְגַלִים ּכֹוְׁשלֹות ְוִנְכַנס 

ִלְמעֹונֹו, ְּכֶׁשהּוא ִנְמָצא ַעל ַסף ִהְתמֹוְטטּות.

  ִעיר ְקָראָקא  ׁשּוָבה ּבְ ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ כא ִסּפּור ִמּשׁ

בּוָרה ְוָהְרצּוָצה. ְּפֵני ַהַּקָּצב ֶׁשּלֹו,  ִאְׁשּתֹו ִּכְמַעט ֻהְּכָתה ְּבֶהֶלם ְלַמְרֵאה ְּדמּותֹו ַהּׁשְ
ֶׁשָּזְרחּו ָּתִמיד ְּבַאְדִמימּות ׁשֹוַפַעת ְּבִריאּות, ָהיּו ַעָּתה ִחְּוִרים ְּכִסיד ַוֲחרּוִׁשים ִקְמֵטי 
ֵאיָמה ּומּוָעָקה, הּוא ִהִּפיל ֶאת ַעְצמֹו ַעל ַהַּסָּפה, ִעם ַהָּפִנים ְלַמָּטה, ּוָפַרץ ְּבֶבִכי ַמר, 
ְצַמְרֹמֶרת ָעְבָרה ְּבָכל ּגּוָפּה ְלֶׁשַמע ִּבְכיֹו. ַהּקֹולֹות ָּפְרצּו ִמִּפיו ִּבְצִריָמה ֲאֻיָמה ְּכמֹו 

ִמּתֹוְך ְגרֹונֹו ֶׁשל ַּפר ָׁשחּוט.

"ַמה ָּקָרה ְלָך?" ָׁשֲאָלה ִאְׁשּתֹו ְּכֶׁשִהיא רֹוֶעֶדת ִמַּפַחד, "ַמּדּוַע ַאָּתה ָּכל ָּכְך ּבֹוֶכה?"

אּוָלם ִהיא ֹלא ִקְּבָלה ָּכל ַמֲעֶנה. הּוא ִהְמִׁשיְך ִלְבּכֹות ּוְלַיֵּלל ְלֹלא ֶהֶרף, ַנֲחֵלי ְּדָמעֹות 
ב ְלִהְתּפֹוֵצץ. הּוא ָצַעק ְּבִלי  ָזְרמּו ֵמֵעיָניו, ְוהּוא ָהַלם ִּבְׁשֵני ֶאְגרֹוָפיו ַעד ֶׁשֹּמחֹו ִחּׁשֵ

ֶהְפֵסק: "אֹוי ִלי ְואֹוי ְלַחַּיי!!!"

ָּתף ַמְרִּגיַע ַהּׁשֻ
ָּתף ָּבא  ָּתף, אּוַלי הּוא ַיְצִליַח ְלַהִּציל ִמִּפיו ַמה ָּקָרה, ַהּׁשֻ ה ָרָצה ִלְקֹרא ַלּׁשֻ ָהִאּׁשָ
רּוַע ַעל ַהַּסָּפה, ֵמִטיַח ֶאְגרֹוָפיו ְּבֹראׁשֹו,  ְּבִריָצה ְוַגם הּוא ִנְדַהם ְלַמְרֵאה ֻׁשָּתפֹו, ַהּׂשָ

ּוַמְׁשִמיַע ְיָללֹות ְּכֶׁשל ַחָּיה ְּפצּוָעה.

ָּתף ְּבַטְלְטלֹו ֶאת ְּכֵתָפיו, "ֱאֹמר ִמָּלה!! ַהִאם ִמיֶׁשהּו  "ָמה ֵאַרע ְלָך?" ִהְפִּגיַע ּבֹו ַהּׁשֻ
ָׁשַדד אֹוְתָך? ַהִאם ִהְסַּתַּבְכָּת ְּבִעְנְיֵני ְּכָסִפים? ַאל ְּדָאָגה! נּוַכל ַלֲעֹמד ְּבָכְך... ֵיׁש ָלנּו 

ַמְסִּפיק"...

ַּגם ִאְׁשּתֹו ִנְּסָתה ׁשּוב ְלדֹוֵבב אֹותֹו ְּבַהְרִעיָפה ָעָליו ְּבֶמֶתק ָלׁשֹון ִּדְבֵרי ַהְרָּגָעה 
ְמַרְּכֵכי ֵלב:

"ֲהֵרי ֹלא ָחֵסר ָלנּו ׁשּום ָּדָבר: ִנְתָּבַרְכנּו ָּברּוך ה' ְּבֹעֶׁשר, ָּכבֹוד, ְּגֻדָּלה, ְוַכּלֹות ְלֵׁשם 
ּוְלִתְפֶאֶרת! ִּדיַרת ְּפֵאר ִעם ָּכל ַהּמֹוָתרֹות ֶׁשֵאין ָּכמֹוָה ְּבָכל ָהִעיר! ָהֲאָנִׁשים ַהִּנְכָּבִדים 
ְּביֹוֵתר ֵּגִאים ִלְהיֹות ִמָּבֵאי ֵּביֵתנּו, אֹוְכִלים ֶאְצֵלנּו ּוְמַבִּלים ֶאְצֵלנּו, ְוַאף ְמַקְּבִלים ֶאְצֵלנּו 
ֶאת ַהְּתרּומֹות ַהְּגדֹולֹות ְּביֹוֵתר ַלּמֹוָסדֹות ּוְלַמְּטרֹות ְצָדָקה... ִאם ֵּכן, ַמּדּוַע ָנַפְלָּת 

ִּפְתֹאם ְלתֹוְך ְּתהֹום ָּכֶזה ֶׁשל ֵיאּוׁש ְוִׁשְברֹון ֵלב?"

ָעְבָרה ָׁשָעה ֲאֻרָּכה ַעד ֶׁשַּמֲאִכיל ַהְּטֵרפֹות ָיכֹל ְלֵהָרַגע ּוְלַהְפִסיק ֶאת ִּבְכיֹו, ְּכֶׁשֵהִרים 
ֶאת ָּפָניו ָהָיה ָקֶׁשה ְלַהִּכירֹו. הּוא ָרַמז ְלִאְׁשּתֹו ֶׁשֵּתֵצא ֵמַהֶחֶדר, הּוא רֹוֶצה ְלַהְמִּתיק 
סֹוד ִעם ֻׁשָּתפֹו. ַּכֲאֶׁשר ָיְצָאה ִאְׁשּתֹו ֵמַהֶחֶדר ְוהּוא ִנְׁשַאר ְלַבּדֹו ִעם ֲחֵברֹו ַלֶּפַׁשע, 
ָּפַרץ ֵמָחָדׁש ִּבְבִכי ַּתְמרּוִרים ְלֹלא ֲהפּוגֹות, הּוא ִהְרִעיד ָּכל ּגּופֹו ָאחּוז ָעִוית ּוִמְתַּפֵּתל 

ָבץ... ְּבִיּסּוִרים, ְוָהָיה ִנְדֶמה ֶׁשִהֵּנה ִיְתֹקף אֹותֹו ַהּׁשָ

ָּתף ִהְסַּתֵּכל ַּבַּמֲחֶזה ְּכֶׁשַהָּדם קֹוֵפא ְּבעֹוְרָקיו, ְוִצָּפה ְּבִכְליֹון ֵעיַנִים ִלְׁשֹמַע ִמָּלה  ַהּׁשֻ
ָּכְלֶׁשִהי ֶׁשַּתְבִהיר ֶאת ִסַּבת ַהֶּבִכי ָהָאֹים ַהֶּזה.



ִעיר ְקָראָקא ׁשּוָבה ּבְ ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ כב ִסּפּור ִמּשׁ

ְלַבּסֹוף ִהְצִליַח ַמֲאִכיל ַהְּטֵרפֹות ְּבַמֲאַמִּצים ְמֻרִּבים ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ַהְתָקַפת ַהָּיגֹון 
ְוִלְׁשֹלט ְקָצת ַעל ַעְצמֹו, ּוְבַגְּיסֹו ֶאת ְׁשֵאִרית ֹּכחֹו, ָלַחׁש ְלֵעֶבר ֻׁשָּתפֹו:

"ָאָּנא ְּתמְֹך ִּבי, ְוֵנֵצא ַלַּגן... ֵנֵלְך ַהְרֵחק ַהְרֵחק, ְּכֵדי ֶׁשַאף ֶאָחד ֹלא ַיְקִׁשיב ְלִׂשיָחֵתנּו"...

  ִעיר ְקָראָקא  ׁשּוָבה ּבְ ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ כג ִסּפּור ִמּשׁ

ַנִים ָיְצאּו ַלַּגן ַהָּנֶאה ְוַהְמֻטָּפח, ֶׁשֻהְׁשַקע ּבֹו הֹון ַרב, ַוֲאֶׁשר ָהָיה נֹוֵׂשא ְלִקְנָאה  ַהּׁשְ
ַּגם ֵּבין ַהָּפִריִצים ָהֲעִׁשיִרים ְּביֹוֵתר, ֵהם ִנְכְנסּו ָעמֹק ְלתֹוְך ֻחְרַׁשת ֵעִצים ְצפּוִפים, ְוָׁשם 

ָמָצא ַמֲאִכיל ַהְּטֵרפֹות ֶאת ְלׁשֹונֹו:

ֻׁשָּתף ַלָּצָרה
ָטן, הּוא ַהֵּיֶצר ָהַרע, ָלַכד אֹוָתנּו ְּבִרְׁשּתֹו... הּוא ִסְנֵור  "ַּדע ְלָך, ֻׁשָּתִפי ַהָּיָקר, ֶׁשַהּׂשָ
ֶאת ֵעיֵנינּו ְּבַתֲאַות ַהָּממֹון ְוַעל ְיֵדי ָּכְך ֵהִמיט ָעֵלינּו ׁשֹוָאה ֶׁשֹּלא ֵנָחֵלץ ִמֶּמָּנה ְלֶנַצח 
ְנָצִחים! ִּכי ִנְגַזר ָעֵלינּו ִלְהיֹות ְלֵדָראֹון ְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים! ָּכל ַּכְסֵּפנּו ּוְזָהֵבנּו, ָּכל 
ַהַּיֲהלֹוִמים ְוַאְבֵני ַהֵחן, ַהִּוילֹות ַהְמֹפָארֹות ְוַהַּגִּנים ַהּפֹוְרִחים ֹלא ְיַחְּלצּו אֹוָתנּו ִמָּצָרה 
זֹו, ְוֹלא יּוְכלּו ִלְגֹרַע ִּבְמאּוָמה ֵמַהֶּסֶבל ָהָאֹים ַהְמַצֶּפה ָלנּו... ְויֹום ַהִּדין ֵאינֹו ָרחֹוק! 
ְּכָבר ָעַבְרנּו ִּכְמַעט ֶאת ַמֲחִצית ְׁשנֹוֵתינּו ְוֵאין ָלנּו ָּכל ִסּכּוי ְלַהֲאִריְך ָיִמים... ִּכי ְׁשֵנינּו 
ַחָּיִבים ָּכֵרת! ֶזה ָהֹעֶנׁש ָהִראׁשֹון ְּבִסְדַרת ָהֳעָנִׁשין ֶׁשָּיחּולּו ַעל ֹראֵׁשינּו: ְלִהָּכֵרת ִמן 
ָהעֹוָלם ִּבְדֵמי ָיֵמינּו! ְוִאם ֹּתאַמר ֶׁשַהָּמֶות ֵאינֹו ַמְפִחיד אֹוְתָך, ֶׁשֲהֵרי ַרק ַּפַעם ַאַחת 
ֵמִתים ְוֹלא ַּפֲעַמִים, ְוֹלא ָחׁשּוב ְלָך ָמַתי ֶזה קֹוֶרה? ִאם ֵּכן ָידֹוַע ֵּתַדע ֶׁשַרק ָאז, ַּדְוָקא 
ַאֲחֵרי ֶׁשִּנְסַּתֵּלק ִמן ָהעֹוָלם, מּוָכִנים ּוְמֻזָּמִנים ִּבְׁשִביֵלנּו ִיּסּוֵרי ּתֶֹפת ָּכֵאֶּלה, ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר 

ְלַהֲעלֹוָתם ְּבִדְמיֹון ֱאנֹוׁש! ֶאֶלף ַאְלֵפי ִמיתֹות ְמֻׁשּנֹות ָנכֹונּו ָלנּו!..."

ַמע ֶזה ַעָּתה ִמִּפי ֲחָתנֹו, ֶׁשָּקָרא אֹוָתם ְלִפי ֻּתּמֹו  ְוָכאן ָחַזר ְּבָפָניו ַעל ַהְּדָבִרים ֶׁשּׁשָ
ִמּתֹוְך ִסְפֵרי ַהֹּקֶדׁש: ָּכל ְּגַזר ִּדינֹו ֶׁשל ִמי ֶׁשַּמֲאִכיל ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות ּוַמֲחִטיא ֶאת 
ָהַרִּבים, ֶׁשַּגם ַהְּתׁשּוָבה ֵאיָנּה ְמַכֶּפֶרת ָעָליו ְוֶׁשֵאין לֹו ַּתָּקָנה עֹוָלִמית, ְוהּוא הֹוִסיף 

ְּבקֹול ָּדוּוי ְמִרירּות ְוֵיאּוׁש:

"ַהַּגע ְּבַעְצְמָך, ֶזה ְׁשֹלִׁשים ָׁשָנה ָאנּו ְמִציִפים ֶאת ָהִעיר ִּבְבַׂשר ְטֵרָפה, ְוַכָּמה ֵמאֹות 
ַוֲאָלִפים ְיהּוִדים ְּתִמיִמים ִנְכְׁשלּו ַעל ָיֵדינּו ַּבֲעֵברֹות ֲחמּורֹות ְּביֹוֵתר! ְרֵאה ַמה ָּגדֹול 
ָטן! ִעיר ְּכמֹו ְקָראָקא ַהְּמֵלָאה סֹוְפִרים ַוֲחָכִמים, ַצִּדיִקים ַוֲחִסיִדים, ַרָּבִנים  ּכֹחֹו ֶׁשל ַהּׂשָ
ִלים  ְוַאְנֵׁשי ַמֲעֶׂשה, ְוַאף ֶאָחד ֵאינֹו ַמֲעֶלה ֶנְגֵּדנּו ַאף ֲחָׁשד ַקל ֶׁשַּבַּקִּלים! ֻּכָּלם ְמַבּׁשְ
ְואֹוְכִלים ֶאת ְּבַׂשר ַהִּפּגּול ֶׁשָאנּו ׁשֹוֲחִטים ַלְיָלה ַלְיָלה! ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפחֹות ַהֲחֵרִדּיֹות 
ְּביֹוֵתר קֹוִנים ֶאְצֵלנּו ָּבָׂשר ְלֹלא ָּכל ִּפְקּפּוק, ַּבֲחֻתּנֹות ַהְמֹפָארֹות ְּביֹוֵתר, ִּבְסֻעּדֹות 
"ס, ַּב'ִּקּדּוִׁשים' ֶׁשל ִׂשְמַחת ּתֹוָרה, ֶׁשָּבֶהם ִמְׁשַּתְּתִפים ְיהּוִדים  ַּבר-ִמְצָוה, ְּבִסּיּוֵמי ַהּׁשַ
ְלָחנֹות ִנְתֵחי ְּבַׂשר ַהִּפּגּול  ִעם ְׁשְטֵרֶמִלים ְוַקּפֹוטֹות ֶׁשל ֶמִׁשי ּוְקִטיָפה, ַמֲעִלים ַעל ַהּׁשֻ
ֶׁשָּלנּו, ְנֵבָלה ּוְטֵרָפה, ֵחֶלב ְוָדם! ַמה ִּיְתרֹון ָלנּו ִמָּכל ָהֹעֶׁשר ֶׁשָּלנּו? ַהִאם ָאנּו אֹוְכִלים 
ִּבְׁשֵּתי ַּכִּפּיֹות ְּבַבת ַאַחת? ַהִאם ַהֶּבֶטן ֵאיָנּה ְׂשֵבָעה ִמֶּלֶחם ּוְבָצִלים ְּבאֹוָתּה ִמָּדה ֶׁשִהיא 
ְׂשֵבָעה ֵמעּוגֹות ְקֶרם ּוֵמֻאְמצֹות ְּבַׂשר הֹודּו? ְׁשנֹות ַחֵּיינּו ַהְּמַעּטֹות חֹוְלפֹות ְּכֵצל עֹוֵבר 
ּוְכָעָנן ָּכֶלה... ְוָאז ִנְצָטֵרְך ְלִהְתַיֵּצב ִּבְפֵני ֵּבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה ִלְמֹסר ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון ַעל 



ִעיר ְקָראָקא ׁשּוָבה ּבְ ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ כב ִסּפּור ִמּשׁ

ְלַבּסֹוף ִהְצִליַח ַמֲאִכיל ַהְּטֵרפֹות ְּבַמֲאַמִּצים ְמֻרִּבים ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ַהְתָקַפת ַהָּיגֹון 
ְוִלְׁשֹלט ְקָצת ַעל ַעְצמֹו, ּוְבַגְּיסֹו ֶאת ְׁשֵאִרית ֹּכחֹו, ָלַחׁש ְלֵעֶבר ֻׁשָּתפֹו:

"ָאָּנא ְּתמְֹך ִּבי, ְוֵנֵצא ַלַּגן... ֵנֵלְך ַהְרֵחק ַהְרֵחק, ְּכֵדי ֶׁשַאף ֶאָחד ֹלא ַיְקִׁשיב ְלִׂשיָחֵתנּו"...

  ִעיר ְקָראָקא  ׁשּוָבה ּבְ ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ כג ִסּפּור ִמּשׁ

ַנִים ָיְצאּו ַלַּגן ַהָּנֶאה ְוַהְמֻטָּפח, ֶׁשֻהְׁשַקע ּבֹו הֹון ַרב, ַוֲאֶׁשר ָהָיה נֹוֵׂשא ְלִקְנָאה  ַהּׁשְ
ַּגם ֵּבין ַהָּפִריִצים ָהֲעִׁשיִרים ְּביֹוֵתר, ֵהם ִנְכְנסּו ָעמֹק ְלתֹוְך ֻחְרַׁשת ֵעִצים ְצפּוִפים, ְוָׁשם 

ָמָצא ַמֲאִכיל ַהְּטֵרפֹות ֶאת ְלׁשֹונֹו:

ֻׁשָּתף ַלָּצָרה
ָטן, הּוא ַהֵּיֶצר ָהַרע, ָלַכד אֹוָתנּו ְּבִרְׁשּתֹו... הּוא ִסְנֵור  "ַּדע ְלָך, ֻׁשָּתִפי ַהָּיָקר, ֶׁשַהּׂשָ
ֶאת ֵעיֵנינּו ְּבַתֲאַות ַהָּממֹון ְוַעל ְיֵדי ָּכְך ֵהִמיט ָעֵלינּו ׁשֹוָאה ֶׁשֹּלא ֵנָחֵלץ ִמֶּמָּנה ְלֶנַצח 
ְנָצִחים! ִּכי ִנְגַזר ָעֵלינּו ִלְהיֹות ְלֵדָראֹון ְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים! ָּכל ַּכְסֵּפנּו ּוְזָהֵבנּו, ָּכל 
ַהַּיֲהלֹוִמים ְוַאְבֵני ַהֵחן, ַהִּוילֹות ַהְמֹפָארֹות ְוַהַּגִּנים ַהּפֹוְרִחים ֹלא ְיַחְּלצּו אֹוָתנּו ִמָּצָרה 
זֹו, ְוֹלא יּוְכלּו ִלְגֹרַע ִּבְמאּוָמה ֵמַהֶּסֶבל ָהָאֹים ַהְמַצֶּפה ָלנּו... ְויֹום ַהִּדין ֵאינֹו ָרחֹוק! 
ְּכָבר ָעַבְרנּו ִּכְמַעט ֶאת ַמֲחִצית ְׁשנֹוֵתינּו ְוֵאין ָלנּו ָּכל ִסּכּוי ְלַהֲאִריְך ָיִמים... ִּכי ְׁשֵנינּו 
ַחָּיִבים ָּכֵרת! ֶזה ָהֹעֶנׁש ָהִראׁשֹון ְּבִסְדַרת ָהֳעָנִׁשין ֶׁשָּיחּולּו ַעל ֹראֵׁשינּו: ְלִהָּכֵרת ִמן 
ָהעֹוָלם ִּבְדֵמי ָיֵמינּו! ְוִאם ֹּתאַמר ֶׁשַהָּמֶות ֵאינֹו ַמְפִחיד אֹוְתָך, ֶׁשֲהֵרי ַרק ַּפַעם ַאַחת 
ֵמִתים ְוֹלא ַּפֲעַמִים, ְוֹלא ָחׁשּוב ְלָך ָמַתי ֶזה קֹוֶרה? ִאם ֵּכן ָידֹוַע ֵּתַדע ֶׁשַרק ָאז, ַּדְוָקא 
ַאֲחֵרי ֶׁשִּנְסַּתֵּלק ִמן ָהעֹוָלם, מּוָכִנים ּוְמֻזָּמִנים ִּבְׁשִביֵלנּו ִיּסּוֵרי ּתֶֹפת ָּכֵאֶּלה, ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר 

ְלַהֲעלֹוָתם ְּבִדְמיֹון ֱאנֹוׁש! ֶאֶלף ַאְלֵפי ִמיתֹות ְמֻׁשּנֹות ָנכֹונּו ָלנּו!..."

ַמע ֶזה ַעָּתה ִמִּפי ֲחָתנֹו, ֶׁשָּקָרא אֹוָתם ְלִפי ֻּתּמֹו  ְוָכאן ָחַזר ְּבָפָניו ַעל ַהְּדָבִרים ֶׁשּׁשָ
ִמּתֹוְך ִסְפֵרי ַהֹּקֶדׁש: ָּכל ְּגַזר ִּדינֹו ֶׁשל ִמי ֶׁשַּמֲאִכיל ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות ּוַמֲחִטיא ֶאת 
ָהַרִּבים, ֶׁשַּגם ַהְּתׁשּוָבה ֵאיָנּה ְמַכֶּפֶרת ָעָליו ְוֶׁשֵאין לֹו ַּתָּקָנה עֹוָלִמית, ְוהּוא הֹוִסיף 

ְּבקֹול ָּדוּוי ְמִרירּות ְוֵיאּוׁש:

"ַהַּגע ְּבַעְצְמָך, ֶזה ְׁשֹלִׁשים ָׁשָנה ָאנּו ְמִציִפים ֶאת ָהִעיר ִּבְבַׂשר ְטֵרָפה, ְוַכָּמה ֵמאֹות 
ַוֲאָלִפים ְיהּוִדים ְּתִמיִמים ִנְכְׁשלּו ַעל ָיֵדינּו ַּבֲעֵברֹות ֲחמּורֹות ְּביֹוֵתר! ְרֵאה ַמה ָּגדֹול 
ָטן! ִעיר ְּכמֹו ְקָראָקא ַהְּמֵלָאה סֹוְפִרים ַוֲחָכִמים, ַצִּדיִקים ַוֲחִסיִדים, ַרָּבִנים  ּכֹחֹו ֶׁשל ַהּׂשָ
ִלים  ְוַאְנֵׁשי ַמֲעֶׂשה, ְוַאף ֶאָחד ֵאינֹו ַמֲעֶלה ֶנְגֵּדנּו ַאף ֲחָׁשד ַקל ֶׁשַּבַּקִּלים! ֻּכָּלם ְמַבּׁשְ
ְואֹוְכִלים ֶאת ְּבַׂשר ַהִּפּגּול ֶׁשָאנּו ׁשֹוֲחִטים ַלְיָלה ַלְיָלה! ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפחֹות ַהֲחֵרִדּיֹות 
ְּביֹוֵתר קֹוִנים ֶאְצֵלנּו ָּבָׂשר ְלֹלא ָּכל ִּפְקּפּוק, ַּבֲחֻתּנֹות ַהְמֹפָארֹות ְּביֹוֵתר, ִּבְסֻעּדֹות 
"ס, ַּב'ִּקּדּוִׁשים' ֶׁשל ִׂשְמַחת ּתֹוָרה, ֶׁשָּבֶהם ִמְׁשַּתְּתִפים ְיהּוִדים  ַּבר-ִמְצָוה, ְּבִסּיּוֵמי ַהּׁשַ
ְלָחנֹות ִנְתֵחי ְּבַׂשר ַהִּפּגּול  ִעם ְׁשְטֵרֶמִלים ְוַקּפֹוטֹות ֶׁשל ֶמִׁשי ּוְקִטיָפה, ַמֲעִלים ַעל ַהּׁשֻ
ֶׁשָּלנּו, ְנֵבָלה ּוְטֵרָפה, ֵחֶלב ְוָדם! ַמה ִּיְתרֹון ָלנּו ִמָּכל ָהֹעֶׁשר ֶׁשָּלנּו? ַהִאם ָאנּו אֹוְכִלים 
ִּבְׁשֵּתי ַּכִּפּיֹות ְּבַבת ַאַחת? ַהִאם ַהֶּבֶטן ֵאיָנּה ְׂשֵבָעה ִמֶּלֶחם ּוְבָצִלים ְּבאֹוָתּה ִמָּדה ֶׁשִהיא 
ְׂשֵבָעה ֵמעּוגֹות ְקֶרם ּוֵמֻאְמצֹות ְּבַׂשר הֹודּו? ְׁשנֹות ַחֵּיינּו ַהְּמַעּטֹות חֹוְלפֹות ְּכֵצל עֹוֵבר 
ּוְכָעָנן ָּכֶלה... ְוָאז ִנְצָטֵרְך ְלִהְתַיֵּצב ִּבְפֵני ֵּבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה ִלְמֹסר ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון ַעל 



ִעיר ְקָראָקא ׁשּוָבה ּבְ ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ כד ִסּפּור ִמּשׁ

ַמֲעֵׂשינּו! ְוָׁשם ֹלא יֹוִעילּו ָלנּו ׁשּום ֵּתרּוִצים ְוׁשּום ַּתְחּבּולֹות! ַמְלֲאֵכי ַחָּבָלה ְלֵאין ְספֹר 
ְּכָבר ְמַצִּפים ָלנּו ְּכֵדי ְלַעּנֹות אֹוָתנּו ַּבֵּגיִהֹּנם, ְּבִעּנּוִיים ָקִׁשים ְונֹוָרִאים ֶׁשֵאין ְלָתֲאָרם, 
ָּכל ַהֶּסֶבל ְוַהְּמצּוקֹות ֶׁשל ַיְלדּוֵתנּו ֵאֶצל ַהּדֹוד, ְיתֹוִמים ְרֵעִבים ִויֵחִפים, ֵיָראּו ְּכַגן ֵעֶדן 

ְלֻעַּמת ֶרַגע ֶאָחד ִּבְמדֹוֵרי ַהֹּתֶפת ֲאֶׁשר ִּבְׁשאֹול ַּתְחִּתית!!..."
ָּתף ַּבֲחָרָדה ֲעֻמָּקה. ַּגם ָעָליו ָנְפָלה ֵאיָמה  ְלֶשַׁמע ֵּתאּוֵרי ְזָוָעה ֵאֶּלה ִנְתַקף ַּגם ַהּׁשֻ
ֲחֵׁשָכה ְוהּוא ֹלא ָיַדע ֶאת ַנְפׁשֹו ֵמֹרב ַּפַחד ִמְּפֵני ֶהָעִתיד ָהָאֹים ַהָּצפּוי לֹו, ַוֲאֶׁשר ִנְרֶאה 

לֹו ְּבֶרַגע ֶזה מּוָחִׁשי ְמֹאד, ְוֶׁשֵאין ִמֶּמּנּו ָמנֹוס.
ַנִים ִּבְׁשִביֵלי ַהַּגן ַהְמפָֹאר, ְּכֶׁשָראֵׁשיֶהם ְרכּוִנים, ְּפֵניֶהם ֲחרּוֵׁשי  ָׁשָעה ֲאֻרָּכה ָצֲעדּו ַהּׁשְ
ָיגֹון ּוֵמֵעיֵניֶהם ֵמִציץ ַהֵּיאּוׁש, ֵהם ֶהֱחִריׁשּו ֵמרֹב ֶהֶלם, ְּכֶׁשַּמְחָׁשבֹות ְּכֵבדֹות ְונּוגֹות 
ִמְתרֹוְצצֹות ְּבֹמָחם. ָּכל ֶאָחד ִנָּסה ְלָתֵאר ְלַעְצמֹו ֶאת ַהְּסָעָרה ֶׁשִּתְתחֹוֵלל ִּבְמדֹוֵרי 
אֹול ְּכֶׁשֵהם יּוְבאּו ְלָׁשם ְלַאַחר מֹוָתם: ְּדָוִדים ְמֻיָחִדים ְמֵלִאים ֶזֶפת רֹוַתַחת ִיְהיּו  ַהּׁשְ
מּוָסִקים ִּבְׁשִביָלם, ִׁשּפּוִדים ֲעָנִקִּיים לֹוֲהִטים ִיָּתֲחבּו ְלתֹוְך ּגּופֹוֵתיֶהם ַהְּטֵמאֹות, ּוָבֶהם 
ִיְקְלעּו אֹוָתם ְלתֹוְך ַהּיֹורֹות ָהרֹוְתחֹות. ִיְגְמרּו ְּבדּוד ֶאָחד ֻיְכְנסּו ְלדּוד ֵׁשִני ְוֵכן ָהְלָאה 
ְמעּו, ֶאְנַקת ִיּסּוֵריֶהם ִּתֹּפל ַעל ָאְזַנִים  ֶבר ֶׁשָּלֶהם ֹלא ִיּׁשָ ְּבִלי סֹוף ּוְבִלי ֵקץ. ַזֲעקֹות ַהּׁשֶ
ָעִרים ִיְהיּו ְנעּוִלים ִּבְפֵניֶהם ְוַׁשְוָעָתם ֹלא ַּתִּגיַע ֶאל ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד. ִּכי  ֲאטּומֹות. ָּכל ַהּׁשְ
ע ְּביֹוֵתר ָּבעֹוָלם,  ֵהם ַהְּגרּוִעים ְּביֹוֵתר ִמֵּבין עֹוְבֵרי ָהֲעֵברֹות. ּדֹוֶמה ֶׁשָהָרָׁשע ַהְמֻרּׁשָ
ֹלִׁשים  ֹלא ִּבַּצע ְּבֶמֶׁשְך ָּכל ְיֵמי ַחָּייו ְּפָׁשִעים ָּכל ָּכְך ֲחמּוִרים ְּכִפי ֶׁשֵהם ָעׂשּו. יֹוֵתר ִמּׁשְ
ָׁשָנה ְרצּופֹות ֶהֱאִכילּו יֹום יֹום ְטֵרפֹות ְלִעיר ְׁשֵלָמה, ְּבַהְכִׁשיָלם ַאְלֵפי ְיהּוִדים ׁשֹוְמֵרי 

ִמְצוֹות, ְלִהָּגֵעל ִּבְבַׂשר ּתֹוֵעָבה ְוַלֲעֹבר ַעל ִאּסּוִרים ֲחמּוִרים ְּביֹוֵתר!

ַמֲחִליִטים ִלְפנֹות ֶאל ָהַרב
ֵהם ִהְמִׁשיכּו ִלְצֹעד ִּבְדָמָמה ְּכֶׁשֵהם עֹוִׂשים ֶאת ֶחְׁשּבֹון ַנְפָׁשם, ּבֹוְדִקים ּוְמַנְּתִחים 
ֶאת ַמֲעֵׂשיֶהם ְוטֹוְבִעים ְּבָים ֶׁשל ֲחָרָטה. ַאֲחֵרי ִהְרהּוִרים ְמֻרִּבים ְוִחּטּוִיים ֲעֻמִּקים 

ָּתִפים ֶאת ַהְּדָמָמה ְּבָאְמרֹו ֶאל ֲחֵברֹו: ְּבתֹוְך ַנְפָׁשם ְּפִניָמה, ָקַרע ַאַחד ַהּׁשֻ

"ַאָּתה יֹוֵדַע ָמה? ָהָבה ִנָּכֵנס ֶאל ַרב ָהִעיר ּוְנַגֶּלה ְלָפָניו ֶאת ָּכל ִלֵּבנּו. ִנְתַוֶּדה ְלָפָניו 
ֵפִלים  ִוּדּוי ָמֵלא ַעל ָּכל ֲעוֹונֹוֵתינּו ּוְפָׁשֵעינּו ּוְנַסֵּפר לֹו ַעל ָּכל ַהַּמֲעִׂשים ַהִּנְתָעִבים ְוַהּׁשְ
ֶׁשִּבַּצְענּו ֵמָאז ָעְמֵדנּו ַעל ַּדְעֵּתנּו ְוַעד ַהּיֹום ַהֶּזה, ֹלא ְנַכֵחד ִמֶּמּנּו ְמאּוָמה! אּוַלי ְּבָכל 

ֹזאת יּוַכל ָהַרב ִלְמֹצא ִּבְׁשִביֵלנּו ֶּפַתח ַלֲחֹזר ִּבְתׁשּוָבה.

"ֲאִני מּוָכן ְלַקֵּבל ַעל ַעְצִמי ָּכל 'ִּתּקּון' ֶׁשֻּיַּטל ָעַלי: ִלְחיֹות ַחֵּיי ֹעִני ּוְמצּוָקה, ְלַעּנֹות 
ֶאת ַנְפִׁשי ְּבַתֲעִנּיֹות, ִלְסּבֹל ַהְׁשָּפלֹות ּובּוׁשֹות ּוִבְלַבד ְלִהָּנֵצל ֵמַהְּגַזר ִּדין ַהּנֹוָרא ַהָּצפּוי 
ָלנּו ְּכֶׁשִּנְסַּתֵּלק ִמן ָהעֹוָלם. ִּכי ֵאיֶזה ֵעֶרְך ֵיׁש ְלֶסֶבל ּוְלִבְזיֹונֹות ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְלֻעַּמת 
אֹול ָּבעֹוָלם ַהָּבא? ָּכאן ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ֵיׁש ֵקץ  ִיּסּוֵרי ַהֹּתֶפת ָהֵאין סֹוִפִּיים ִּבְמדֹוֵרי ַהּׁשְ
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ְלָכל ָצָרה. ׁשּום ֶסֶבל ֵאינֹו ִנְמָׁשְך ְלֹלא סֹוף. ְוִאּלּו ָּבעֹוָלם ַהָּבא ִנְמָׁשְך ָּכל ָּדָבר ְלֶנַצח 
ְנָצִחים!

"ֵאין ָלנּו ׁשּום ֵעָצה ַאֶחֶרת! ָאנּו ַחָּיִבים ְלַהְפִסיק ִמָּיד ֶאת ָהֵעֶסק ַהִּנְתָעב, ּוְלַנּסֹות 
הּו ְלִתּקּון ַנְפׁשֹוֵתינּו..." ְּבָכל ַהְּדָרִכים ַלֲעׂשֹות ַמּׁשֶ

ָּתִפים ָׁשְפכּו ֹלא ְמַעט ְּדָמעֹות ְּבֶמֶׁשְך אֹוָתּה ִׂשיָחה ֶׁשל ֶחְׁשּבֹון ַהֶּנֶפׁש,  ְׁשֵני ַהּׁשֻ
ֵניֶהם ְּבַיַחד ִיָּכְנסּו ְּבאֹותֹו ֶעֶרב ֶאל ָהַרב  ּוְלַבּסֹוף ִקְּבלּו ֶאת ַהַהְחָלָטה ָהֵאיָתָנה, ֶׁשּׁשְ
ֶׁשל ְקָראָקא, ְלִהְתַוּדֹות ְּבָפָניו ַעל ַהֹּכל ּוְלַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ְלהֹורֹות ָלֶהם ֶּדֶרְך ִלְתׁשּוָבה 

ְׁשֵלָמה, ֶׁשְּתַכֵּפר ַעל ֶחְטֵאיֶהם ַהְּכֵבִדים.

ַזֲעַקת ֶׁשֶבר
ְּבאֹוָתּה ְּתקּוָפה ָּבּה ִהְתַרֵחׁש ַהֶּפַׁשע ַהֵּמִביׁש ֶׁשל ֲהָפַצת ְּבַׂשר ַהְּטֵרָפה, ָיַׁשב ַעל ֵּכס 
ָהַרָּבנּות ִּבְקָראָקא ַהַּצִּדיק ְוַהְמֻקָּבל ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ָנָתן ַׁשִּפיָרא, ְמַחֵּבר ֵסֶפר ַהַּקָּבָלה 
ַהְמֻפְרָסם "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות". הּוא ָהָיה ִאיׁש ֱאֹלִקים, ָקדֹוׁש ְוָטהֹור, ֶׁשָּכל ָרז ֹלא ָאִניס 
ִּמְתַרֵחׁש ְּבִסְתֵרי  ֵליּה. ֵעיָניו ַהְּפקּוחֹות ְוַהְּצלּולֹות ָחְדרּו ְּכָליֹות ְוֵלב ְוָיְדעּו ָּכל ַמה ּׁשֶ
ְסָתִרים, הּוא ָהָיה ָּבִקי ְּבָחְכַמת ַהַּפְרצּוף, ּוְבִהְסַּתְּכלֹו ִּבְפֵני ִאיׁש ָיֹכל ִלְקֹרא ֶאת 
ַמְחְׁשבֹוָתיו ַהִּנְסָּתרֹות ְּביֹוֵתר, ָּכל ַהּסֹודֹות ְוָהְרָמִזים ַהְּכמּוִסים ַהְּכלּוִלים ְּבאֹוִתּיֹות 

ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, ָהיּו ְּגלּוִיים ּוְברּוִרים ְּבָפָניו.

ָטן ּדֹוק ֶׁשל ֲעָרֶפל ַעל ְּפֵני ֵעיָניו ַהְּטהֹורֹות ֶׁשל  ַאְך ְּבִמְקֶרה ֶזה ְּכִאּלּו ֶהֱעִביר ַהּׂשָ
ָהַרב, ְּכֵדי ֶׁשהּוא ֹלא ַיְבִחין ַּבַּמֲעִׂשים ַהּנֹוָרִאים ַהִּמְתַרֲחִׁשים ְסִביבֹו, ָּבִעיר ֶׁשָּבּה ִּכֵהן 
ְּכָמָרא ְּדַאְתָרא, ְוהּוא ֹלא ָחׁש ְוֹלא ִהְרִּגיׁש ַּבְּפָׁשִעים ָהֲאֻיִּמים ַהְמֻבָּצִעים ַעל ְיֵדי ְׁשֵני 
ַּבֲעֵלי ָּבִּתים ֲחׁשּוִבים ְוִנְכָּבִדים, ַהחֹוְטִאים ּוַמְחִטיִאים ֶאת ָהַרִּבים, ּוַמְכִׁשיִלים ֶאת 

ַהְּיהּוִדים ַהֲחֵרִדים ְּביֹוֵתר ָּבִאּסּוִרים ַהֲחמּוִרים ְּביֹוֵתר ֶׁשל ְנֵבָלה, ְטֵרָפה, ֵחֶלב ְוָדם.

ְּבֶמֶׁשְך אֹוָתּה ָהֵעת ָּפְרצּו ַהְרֵּבה ְּפָעִמים ַמֵּגפֹות ִּבְקָראָקא, ַּפַעם ֵּבין ַהְמֻבָּגִרים, 
ֶׁשִּנְתְקפּו ִּפְתֹאם ְּבַמֲחלֹות, ָנְפלּו ְלִמְׁשָּכב ְלָיִמים ְספּוִרים ְוִנְסַּתְּלקּו ֵמָהעֹוָלם ִּבְדֵמי 
ְיֵמיֶהם: ּוַפַעם ֵּבין ְיָלִדים ַרִּכים, ֶׁשעֹוד ֹלא ִהְסִּפיקּו ִלְטֹעם ַטַעם ַהַחִּיים, ְוָגְועּו ִלְפֵני 

ְזַמָּנם.

ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות", ָהַרב ֶׁשל ָהִעיר, ָהָיה ַמְכִריז ְלִעִּתים ְקרֹובֹות ַעל ְיֵמי ְּתִפָּלה 
ְוצֹום ְלַבֵּטל ֶאת ֹרַע ַהְּגֵזָרה, ְוָאז ָחָלה ֲהפּוָגה ְּבַמַּכת ַהַּמֵּגָפה ִלְזַמן ָמה, ַאְך ַּכֲעבֹור 
ְּתקּוָפה ְמֻסֶּיֶמת, ָהְיָתה ַהַּמֵּגָפה ִמְתַחֶּדֶׁשת ּוַמִּפיָלה ֲחָלִלים ְּבִמְסָּפר ַרב. ֵּבית ָהַעְלִמין 
ָהָיה ַצר ִמְּלָהִכיל ֶאת ַהְּקָבִרים ַהֲחָדִׁשים ַלְּבָקִרים, ֶׁשל ְמֻבָּגִרים ְוִתינֹוקֹות ַרִּכים 

ֶׁשִּנְסּפּו ַּבַּמֵּגָפה.
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ַמֲעֵׂשינּו! ְוָׁשם ֹלא יֹוִעילּו ָלנּו ׁשּום ֵּתרּוִצים ְוׁשּום ַּתְחּבּולֹות! ַמְלֲאֵכי ַחָּבָלה ְלֵאין ְספֹר 
ְּכָבר ְמַצִּפים ָלנּו ְּכֵדי ְלַעּנֹות אֹוָתנּו ַּבֵּגיִהֹּנם, ְּבִעּנּוִיים ָקִׁשים ְונֹוָרִאים ֶׁשֵאין ְלָתֲאָרם, 
ָּכל ַהֶּסֶבל ְוַהְּמצּוקֹות ֶׁשל ַיְלדּוֵתנּו ֵאֶצל ַהּדֹוד, ְיתֹוִמים ְרֵעִבים ִויֵחִפים, ֵיָראּו ְּכַגן ֵעֶדן 

ְלֻעַּמת ֶרַגע ֶאָחד ִּבְמדֹוֵרי ַהֹּתֶפת ֲאֶׁשר ִּבְׁשאֹול ַּתְחִּתית!!..."
ָּתף ַּבֲחָרָדה ֲעֻמָּקה. ַּגם ָעָליו ָנְפָלה ֵאיָמה  ְלֶשַׁמע ֵּתאּוֵרי ְזָוָעה ֵאֶּלה ִנְתַקף ַּגם ַהּׁשֻ
ֲחֵׁשָכה ְוהּוא ֹלא ָיַדע ֶאת ַנְפׁשֹו ֵמֹרב ַּפַחד ִמְּפֵני ֶהָעִתיד ָהָאֹים ַהָּצפּוי לֹו, ַוֲאֶׁשר ִנְרֶאה 

לֹו ְּבֶרַגע ֶזה מּוָחִׁשי ְמֹאד, ְוֶׁשֵאין ִמֶּמּנּו ָמנֹוס.
ַנִים ִּבְׁשִביֵלי ַהַּגן ַהְמפָֹאר, ְּכֶׁשָראֵׁשיֶהם ְרכּוִנים, ְּפֵניֶהם ֲחרּוֵׁשי  ָׁשָעה ֲאֻרָּכה ָצֲעדּו ַהּׁשְ
ָיגֹון ּוֵמֵעיֵניֶהם ֵמִציץ ַהֵּיאּוׁש, ֵהם ֶהֱחִריׁשּו ֵמרֹב ֶהֶלם, ְּכֶׁשַּמְחָׁשבֹות ְּכֵבדֹות ְונּוגֹות 
ִמְתרֹוְצצֹות ְּבֹמָחם. ָּכל ֶאָחד ִנָּסה ְלָתֵאר ְלַעְצמֹו ֶאת ַהְּסָעָרה ֶׁשִּתְתחֹוֵלל ִּבְמדֹוֵרי 
אֹול ְּכֶׁשֵהם יּוְבאּו ְלָׁשם ְלַאַחר מֹוָתם: ְּדָוִדים ְמֻיָחִדים ְמֵלִאים ֶזֶפת רֹוַתַחת ִיְהיּו  ַהּׁשְ
מּוָסִקים ִּבְׁשִביָלם, ִׁשּפּוִדים ֲעָנִקִּיים לֹוֲהִטים ִיָּתֲחבּו ְלתֹוְך ּגּופֹוֵתיֶהם ַהְּטֵמאֹות, ּוָבֶהם 
ִיְקְלעּו אֹוָתם ְלתֹוְך ַהּיֹורֹות ָהרֹוְתחֹות. ִיְגְמרּו ְּבדּוד ֶאָחד ֻיְכְנסּו ְלדּוד ֵׁשִני ְוֵכן ָהְלָאה 
ְמעּו, ֶאְנַקת ִיּסּוֵריֶהם ִּתֹּפל ַעל ָאְזַנִים  ֶבר ֶׁשָּלֶהם ֹלא ִיּׁשָ ְּבִלי סֹוף ּוְבִלי ֵקץ. ַזֲעקֹות ַהּׁשֶ
ָעִרים ִיְהיּו ְנעּוִלים ִּבְפֵניֶהם ְוַׁשְוָעָתם ֹלא ַּתִּגיַע ֶאל ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד. ִּכי  ֲאטּומֹות. ָּכל ַהּׁשְ
ע ְּביֹוֵתר ָּבעֹוָלם,  ֵהם ַהְּגרּוִעים ְּביֹוֵתר ִמֵּבין עֹוְבֵרי ָהֲעֵברֹות. ּדֹוֶמה ֶׁשָהָרָׁשע ַהְמֻרּׁשָ
ֹלִׁשים  ֹלא ִּבַּצע ְּבֶמֶׁשְך ָּכל ְיֵמי ַחָּייו ְּפָׁשִעים ָּכל ָּכְך ֲחמּוִרים ְּכִפי ֶׁשֵהם ָעׂשּו. יֹוֵתר ִמּׁשְ
ָׁשָנה ְרצּופֹות ֶהֱאִכילּו יֹום יֹום ְטֵרפֹות ְלִעיר ְׁשֵלָמה, ְּבַהְכִׁשיָלם ַאְלֵפי ְיהּוִדים ׁשֹוְמֵרי 

ִמְצוֹות, ְלִהָּגֵעל ִּבְבַׂשר ּתֹוֵעָבה ְוַלֲעֹבר ַעל ִאּסּוִרים ֲחמּוִרים ְּביֹוֵתר!

ַמֲחִליִטים ִלְפנֹות ֶאל ָהַרב
ֵהם ִהְמִׁשיכּו ִלְצֹעד ִּבְדָמָמה ְּכֶׁשֵהם עֹוִׂשים ֶאת ֶחְׁשּבֹון ַנְפָׁשם, ּבֹוְדִקים ּוְמַנְּתִחים 
ֶאת ַמֲעֵׂשיֶהם ְוטֹוְבִעים ְּבָים ֶׁשל ֲחָרָטה. ַאֲחֵרי ִהְרהּוִרים ְמֻרִּבים ְוִחּטּוִיים ֲעֻמִּקים 

ָּתִפים ֶאת ַהְּדָמָמה ְּבָאְמרֹו ֶאל ֲחֵברֹו: ְּבתֹוְך ַנְפָׁשם ְּפִניָמה, ָקַרע ַאַחד ַהּׁשֻ

"ַאָּתה יֹוֵדַע ָמה? ָהָבה ִנָּכֵנס ֶאל ַרב ָהִעיר ּוְנַגֶּלה ְלָפָניו ֶאת ָּכל ִלֵּבנּו. ִנְתַוֶּדה ְלָפָניו 
ֵפִלים  ִוּדּוי ָמֵלא ַעל ָּכל ֲעוֹונֹוֵתינּו ּוְפָׁשֵעינּו ּוְנַסֵּפר לֹו ַעל ָּכל ַהַּמֲעִׂשים ַהִּנְתָעִבים ְוַהּׁשְ
ֶׁשִּבַּצְענּו ֵמָאז ָעְמֵדנּו ַעל ַּדְעֵּתנּו ְוַעד ַהּיֹום ַהֶּזה, ֹלא ְנַכֵחד ִמֶּמּנּו ְמאּוָמה! אּוַלי ְּבָכל 

ֹזאת יּוַכל ָהַרב ִלְמֹצא ִּבְׁשִביֵלנּו ֶּפַתח ַלֲחֹזר ִּבְתׁשּוָבה.

"ֲאִני מּוָכן ְלַקֵּבל ַעל ַעְצִמי ָּכל 'ִּתּקּון' ֶׁשֻּיַּטל ָעַלי: ִלְחיֹות ַחֵּיי ֹעִני ּוְמצּוָקה, ְלַעּנֹות 
ֶאת ַנְפִׁשי ְּבַתֲעִנּיֹות, ִלְסּבֹל ַהְׁשָּפלֹות ּובּוׁשֹות ּוִבְלַבד ְלִהָּנֵצל ֵמַהְּגַזר ִּדין ַהּנֹוָרא ַהָּצפּוי 
ָלנּו ְּכֶׁשִּנְסַּתֵּלק ִמן ָהעֹוָלם. ִּכי ֵאיֶזה ֵעֶרְך ֵיׁש ְלֶסֶבל ּוְלִבְזיֹונֹות ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְלֻעַּמת 
אֹול ָּבעֹוָלם ַהָּבא? ָּכאן ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ֵיׁש ֵקץ  ִיּסּוֵרי ַהֹּתֶפת ָהֵאין סֹוִפִּיים ִּבְמדֹוֵרי ַהּׁשְ

  ִעיר ְקָראָקא  ׁשּוָבה ּבְ ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ כה ִסּפּור ִמּשׁ

ְלָכל ָצָרה. ׁשּום ֶסֶבל ֵאינֹו ִנְמָׁשְך ְלֹלא סֹוף. ְוִאּלּו ָּבעֹוָלם ַהָּבא ִנְמָׁשְך ָּכל ָּדָבר ְלֶנַצח 
ְנָצִחים!

"ֵאין ָלנּו ׁשּום ֵעָצה ַאֶחֶרת! ָאנּו ַחָּיִבים ְלַהְפִסיק ִמָּיד ֶאת ָהֵעֶסק ַהִּנְתָעב, ּוְלַנּסֹות 
הּו ְלִתּקּון ַנְפׁשֹוֵתינּו..." ְּבָכל ַהְּדָרִכים ַלֲעׂשֹות ַמּׁשֶ

ָּתִפים ָׁשְפכּו ֹלא ְמַעט ְּדָמעֹות ְּבֶמֶׁשְך אֹוָתּה ִׂשיָחה ֶׁשל ֶחְׁשּבֹון ַהֶּנֶפׁש,  ְׁשֵני ַהּׁשֻ
ֵניֶהם ְּבַיַחד ִיָּכְנסּו ְּבאֹותֹו ֶעֶרב ֶאל ָהַרב  ּוְלַבּסֹוף ִקְּבלּו ֶאת ַהַהְחָלָטה ָהֵאיָתָנה, ֶׁשּׁשְ
ֶׁשל ְקָראָקא, ְלִהְתַוּדֹות ְּבָפָניו ַעל ַהֹּכל ּוְלַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ְלהֹורֹות ָלֶהם ֶּדֶרְך ִלְתׁשּוָבה 

ְׁשֵלָמה, ֶׁשְּתַכֵּפר ַעל ֶחְטֵאיֶהם ַהְּכֵבִדים.

ַזֲעַקת ֶׁשֶבר
ְּבאֹוָתּה ְּתקּוָפה ָּבּה ִהְתַרֵחׁש ַהֶּפַׁשע ַהֵּמִביׁש ֶׁשל ֲהָפַצת ְּבַׂשר ַהְּטֵרָפה, ָיַׁשב ַעל ֵּכס 
ָהַרָּבנּות ִּבְקָראָקא ַהַּצִּדיק ְוַהְמֻקָּבל ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ָנָתן ַׁשִּפיָרא, ְמַחֵּבר ֵסֶפר ַהַּקָּבָלה 
ַהְמֻפְרָסם "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות". הּוא ָהָיה ִאיׁש ֱאֹלִקים, ָקדֹוׁש ְוָטהֹור, ֶׁשָּכל ָרז ֹלא ָאִניס 
ִּמְתַרֵחׁש ְּבִסְתֵרי  ֵליּה. ֵעיָניו ַהְּפקּוחֹות ְוַהְּצלּולֹות ָחְדרּו ְּכָליֹות ְוֵלב ְוָיְדעּו ָּכל ַמה ּׁשֶ
ְסָתִרים, הּוא ָהָיה ָּבִקי ְּבָחְכַמת ַהַּפְרצּוף, ּוְבִהְסַּתְּכלֹו ִּבְפֵני ִאיׁש ָיֹכל ִלְקֹרא ֶאת 
ַמְחְׁשבֹוָתיו ַהִּנְסָּתרֹות ְּביֹוֵתר, ָּכל ַהּסֹודֹות ְוָהְרָמִזים ַהְּכמּוִסים ַהְּכלּוִלים ְּבאֹוִתּיֹות 

ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, ָהיּו ְּגלּוִיים ּוְברּוִרים ְּבָפָניו.

ָטן ּדֹוק ֶׁשל ֲעָרֶפל ַעל ְּפֵני ֵעיָניו ַהְּטהֹורֹות ֶׁשל  ַאְך ְּבִמְקֶרה ֶזה ְּכִאּלּו ֶהֱעִביר ַהּׂשָ
ָהַרב, ְּכֵדי ֶׁשהּוא ֹלא ַיְבִחין ַּבַּמֲעִׂשים ַהּנֹוָרִאים ַהִּמְתַרֲחִׁשים ְסִביבֹו, ָּבִעיר ֶׁשָּבּה ִּכֵהן 
ְּכָמָרא ְּדַאְתָרא, ְוהּוא ֹלא ָחׁש ְוֹלא ִהְרִּגיׁש ַּבְּפָׁשִעים ָהֲאֻיִּמים ַהְמֻבָּצִעים ַעל ְיֵדי ְׁשֵני 
ַּבֲעֵלי ָּבִּתים ֲחׁשּוִבים ְוִנְכָּבִדים, ַהחֹוְטִאים ּוַמְחִטיִאים ֶאת ָהַרִּבים, ּוַמְכִׁשיִלים ֶאת 

ַהְּיהּוִדים ַהֲחֵרִדים ְּביֹוֵתר ָּבִאּסּוִרים ַהֲחמּוִרים ְּביֹוֵתר ֶׁשל ְנֵבָלה, ְטֵרָפה, ֵחֶלב ְוָדם.

ְּבֶמֶׁשְך אֹוָתּה ָהֵעת ָּפְרצּו ַהְרֵּבה ְּפָעִמים ַמֵּגפֹות ִּבְקָראָקא, ַּפַעם ֵּבין ַהְמֻבָּגִרים, 
ֶׁשִּנְתְקפּו ִּפְתֹאם ְּבַמֲחלֹות, ָנְפלּו ְלִמְׁשָּכב ְלָיִמים ְספּוִרים ְוִנְסַּתְּלקּו ֵמָהעֹוָלם ִּבְדֵמי 
ְיֵמיֶהם: ּוַפַעם ֵּבין ְיָלִדים ַרִּכים, ֶׁשעֹוד ֹלא ִהְסִּפיקּו ִלְטֹעם ַטַעם ַהַחִּיים, ְוָגְועּו ִלְפֵני 

ְזַמָּנם.

ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות", ָהַרב ֶׁשל ָהִעיר, ָהָיה ַמְכִריז ְלִעִּתים ְקרֹובֹות ַעל ְיֵמי ְּתִפָּלה 
ְוצֹום ְלַבֵּטל ֶאת ֹרַע ַהְּגֵזָרה, ְוָאז ָחָלה ֲהפּוָגה ְּבַמַּכת ַהַּמֵּגָפה ִלְזַמן ָמה, ַאְך ַּכֲעבֹור 
ְּתקּוָפה ְמֻסֶּיֶמת, ָהְיָתה ַהַּמֵּגָפה ִמְתַחֶּדֶׁשת ּוַמִּפיָלה ֲחָלִלים ְּבִמְסָּפר ַרב. ֵּבית ָהַעְלִמין 
ָהָיה ַצר ִמְּלָהִכיל ֶאת ַהְּקָבִרים ַהֲחָדִׁשים ַלְּבָקִרים, ֶׁשל ְמֻבָּגִרים ְוִתינֹוקֹות ַרִּכים 

ֶׁשִּנְסּפּו ַּבַּמֵּגָפה.



ִעיר ְקָראָקא ׁשּוָבה ּבְ ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ כו ִסּפּור ִמּשׁ

ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות", ָהרֹוֶעה ַהֶּנֱאָמן ֶׁשל ֹצאן ֲעָדתֹו, ִהְרִּגיׁש ְּבחּוׁש, ֶׁשֵאי ָׁשם 
ִּבְמקֹום ֶסֶתר לֹוֶחֶׁשת ֵאׁש ָזָרה... ֶׁשֲחָטִאים נֹוָרִאים ִמְתַּבְּצִעים ְּבִמְסָּתִרים, ּוִבְגָלָלם 
ִנְׁשָּפְך ֲחרֹון ַאף ה' ַעל ָּכל ָהִעיר. ַאְך ְלַגּלֹות, ִמי, ָמה, ֵאיֹפה ָּדָבר ֶזה, ִנְבַצר ִמֶּמּנּו.
ָטן ִהְפִעיל ֶאת ָּכל ֹּכחֹות ַהֻּטְמָאה ְּכֵדי ְלַהֲעִלים ֶאת ַהֶּפַׁשע ֵמֵעיָניו ַהְּבִהירֹות ֶׁשל  ַהּׂשָ

ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות".
עֹוד ְּבאֹותֹו ַלְיָלה, הֹוִפיעּו ְּבֶפַתח ַהִּבְנָין ֶׁשל ֵּבית ִּדינֹו ְׁשֵני ַהְּנִגיִדים ַהְּגדֹוִלים ְּביֹוֵתר 
ָּתִפים, ֶׁשְּבָיָדם ָהְרָחָבה ֵהם ֶהֱחִזיקּו ְוָתְמכּו ְּבמֹוְסדֹות ְצָדָקה  ָּבִעיר, ְׁשֵני ַהַּקָּצִבים ַהּׁשֻ

ַרִּבים, ַּתְלמּוֵדי ּתֹוָרה ִויִׁשיבֹות.
"ְּברּוִכים ַהָּבִאים!" ִקְּבלּו ַהְמַׁשְּמִׁשים ֶאת ְּפֵניֶהם ְּבָכבֹוד ַרב, ְוָחׁשּו ִמָּיד ְלהֹוִדיַע 

ְלַבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות" ַעל ּבֹוָאם ֶׁשל ְׁשֵני ַהְּגִביִרים ַהֲחׁשּוִבים ְוַהִּנְכָּבִדים...
ָּתִפים ְלתֹוְך ַהֶחֶדר ַהָּנֶאה ְּביֹוֵתר  ְלֹלא ְׁשִהּיֹות ְיֵתרֹות ֻהְכְנסּו ֵּתֶכף ְׁשֵני ַהַּקָּצִבים ַהּׁשֻ
ְּבִדיַרת ָהַרב: הֹוִׁשיבּו אֹוָתם ְּבֻכְרְסאֹות ְּפֵאר, ְוָהַרב ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות" ִקֵּדם ֶאת 
ְּפֵניֶהם ְּבָכבֹוד ַרב, ַּכָּיֶאה ִלְנִגיִדים ַּבֲעֵלי ְצָדָקה ְּכמֹוָתם. ָהַרָּבִנית ֵהִביָאה ִּכּבּוד ְוִהִּגיָׁשה 
ְלָחן, ַאְך ָהאֹוְרִחים ֹלא ָרצּו ִלְטעֹם ְמאּוָמה, ֵהם ָלֲחׁשּו ָלַרב ֶׁשֵהם ָּבאּו ְלַדֵּבר  ֶאל ַהּׁשֻ
ֵאר ִאּתֹו ְלַבד ַּבֶחֶדר, ִּכי ֵהם רֹוִצים ְלַגּלֹות לֹו  ִאּתֹו ְּבִעְנָין ָחׁשּוב ְּביֹוֵתר, ּוִבְּקׁשּו ְלִהּׁשָ

סֹוד ָּגדֹול...
ָהַרב ִצָּוה ִמָּיד ַעל ָּכל ַהּנֹוְכִחים ַלֲעֹזב ֶאת ַהֶחֶדר, ַהֶּדֶלת ִנְסְּגָרה, ּוְׁשֵני ַהַּקָּצִבים 

ִנְׁשֲארּו ְלַבד ִעם ָהַרב. 

ָהַרב ִנְדָהם
ָּתִפים  ְּבֹראׁש מּוָרד ּוְבָפִנים לֹוֲהטֹות ִמּבּוָׁשה ּוְבקֹול ְרוּוי ְּדָמעֹות, ּגֹוֵלל ֶאָחד ֵמַהּׁשֻ
ֶאת ָּכל ַהָּפָרָׁשה ַהְּמִביָׁשה, ְּבִהְתַוּדֹותֹו ִּבְפֵני ָהַרב ֶׁשֶּזה ַעְׂשרֹות ָׁשִנים ֶׁשֵהם ַמֲאִכיִלים 
ְטֵרפֹות ְלתֹוְׁשֵבי ָהִעיר, ְוִכי ִּכְמַעט ֵאין ַּבִית ִּבְקָראָקא ֶׁשִּמְטָּבחֹו ֹלא ִנְטַרף ִּבְבַׂשר ִּפּגּוִלים.
ֵהם ִסְּפרּו ָלַרב ֶאת ָּכל ִסּפּור ַחֵּייֶהם ַעל ָּכל ְּפָרָטיו, ֶאת ֲחָויֹוֵתיֶהם ַהָּקׁשֹות ֶׁשל ְיֵמי 
ַיְלדּוָתם, ְּכֶׁשִּנְׁשֲארּו ְיתֹוִמים ֵמָאב ְוֵאם ְוָסְבלּו ֶחְרַּפת ָרָעב, ְוַעד ֶׁשֶהְעִּפילּו ְלִפְסַּגת 
ִּקּיֹות ֶׁשל  ָהעֶֹׁשר. ֵהם ֵּתֲארּו ֵּכיַצד ִהְתִחילּו ְלַהְגִניב ִנְתֵחי ְּבַׂשר ְטֵרָפה ְקַטִּנים ְלתֹוְך ַהּׂשַ
ַהָּבָׂשר ַהָּכֵׁשר; ְוֵאיְך ִהְתַקְּדמּו ַאַחר ָּכְך ְוָהְפכּו ְלַקָּצִבים ַעְצָמִאִּיים, ָׁשֲחטּו ֵעֶגל ֶאָחד 
ַעל ְיֵדי ׁשֹוֵחט ַּכָּדת ְוַכִּדין, ְוֵעֶגל ֵׁשִני ָׁשֲחטּו ְּבַעְצָמם ְּבַמְחַסן ֵסֶתר ְּבִסְמָטה ִנַּדַחת, ְוָאז 
ָעְברּו ִלְׁשִחיַטת ָּפָרה ַאַחת ְוַאַחר ָּכְך ַהְרֵּבה ָּפרֹות, ֵחֶלק ָּכֵׁשר ְוֵחֶלק ְטֵרָפה, ּוְמִפיִצים 
יֹוֵתר ְויֹוֵתר ְּבַׂשר ִּפּגּול ּוַמְכִׁשיִלים ֵמאֹות ַוֲאָלִפים ַּבֲעֵברֹות ֲחמּורֹות, ְוַכך ֵהם ּגֹוְרִפים 
הֹון ּתֹוָעפֹות, ּוְמַמְּלִאים ֶאת ָּבֵּתיֶהם ְּבֶכֶסף ְוָזָהב, קֹוִנים ַקְרָקעֹות ְורֹוְכִׁשים ֶנֶכס ַאַחר 

ֶנֶכס... ְוָהֲעָסִקים ַהִּנְתָעִבים ִנְמָׁשִכים ְלֹלא ַמֲעצֹור...

  ִעיר ְקָראָקא  ׁשּוָבה ּבְ ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ כז ִסּפּור ִמּשׁ

ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות" ִהְקִׁשיב ְלִסּפּוָרם ְּכֶׁשָּדמֹו קֹוֵפא ְּבעֹוְרָקיו. ְּתִחָּלה ֹלא ָיֹכל 
ְלַהֲאִמין ְלִמְׁשַמע ָאְזָניו, ּתֹוֵעָבה ָּכזֹו ֹלא ִּתָּתֵכן! ַאְך ְּכָכל ֶׁשַהָּפָרָׁשה ָנגֹוָלה ְּבָפָניו ַעל 
ָּכל ְּפָרֶטיָה ְוִדְקּדּוֶקיָה, נֹוַכח ָלַדַעת ֶׁשָאְמָנם ֱאֶמת ָנכֹון ַהָּדָבר! ֶנֶעְׂשָתה ַהְּנָבָלה ַהּזֹאת 

ְּבִיְׂשָרֵאל!!!
ַהֶחֶדר ִעם ְׁשֵני ַהַּקָּצִבים ִהְתִחיל ְלִהְסַּתְחֵרר ְלֶנֶגד ֵעיָניו, ֵמָעיו ִנְתַהְּפכּו ְּבִקְרּבֹו ְוָכל 
ּגּופֹו ִנְתַּכָּסה ְּבֵזָעה ָקָרה, ְוָאז ֵהִליט ֶאת ָּפָניו ִּבְׁשֵּתי ָיָדיו, ְּכֶׁשהּוא רֹוֵעד ֻּכּלֹו ְוִׁשָּניו ָּדא 

ְלָדא ָנְקָׁשן... ְּבַאְּמצֹו ָּכל ֹּכחֹוָתיו, ִהְתַמְּלָטה ִמִּפיו ַזֲעַקת ֶׁשֶבר קֹוַרַעת ֵלב:
"אֹוי ָלנּו ַוֲאבֹוי ְלַנְפֵׁשנּו! ָמה ַרִּבים ֵהם ָהֲאָנִׁשים ַהְּכֵׁשִרים, ְקדֹוִׁשים ּוְטהֹוִרים, 
ִּתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן ְועֹוָלִלים ְויֹוְנִקים ַחִּפים ִמֶּפַׁשע ֶׁשִּנְגַּדע ְּפִתיל ַחֵּייֶהם ִּבְגַלל 
ַמֲעִׂשים ְמֹתָעִבים ֵאֶּלה! ַּכָּמה ַּתֲעִנּיֹות ָּגַזְרִּתי, ַּכָּמה ְיֵמי ְּתִפָּלה ָקַבְעִּתי, ַּכָּמה ִהְׁשַּגְחנּו 
ְּבֶׁשַבע ֵעיַנִים, ָּבַדְקנּו ְוָחַקְרנּו ְוִדְקַּדְקנּו ֶׁשֹּלא ִיְדַּבק ָּבנּו ׁשּום ָעוֹון אֹו ֵחְטא, ֶׁשֹּלא ִיָּמֵצא 
ְּבתֹוֵכנּו ֹׁשֶרׁש ּפֹוֶרה ֹראׁש ְוַלֲעָנה, ֶׁשה' ִיְתָּבַרְך ָיִסיר ֵמָעֵלינּו ֶאת ֲחרֹון ַאּפֹו ְוַהַּמֵּגָפה 
ֵּתָעֵצר! ּוִמי ָהָיה ָיכֹול ַלֲחֹלם ֶׁשִהֵּנה ְּפָׁשִעים ֲאֻיִּמים ְונֹוָרִאים ָּכֵאֶּלה ִמְתַּבְּצִעים יֹום 

יֹום ְוָׁשָעה ָׁשָעה ַמָּמׁש ִמַּתַחת ָלַאף ְוֵאין ׁשֹוֵמַע ְוֵאין רֹוֶאה!



ִעיר ְקָראָקא ׁשּוָבה ּבְ ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ כו ִסּפּור ִמּשׁ

ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות", ָהרֹוֶעה ַהֶּנֱאָמן ֶׁשל ֹצאן ֲעָדתֹו, ִהְרִּגיׁש ְּבחּוׁש, ֶׁשֵאי ָׁשם 
ִּבְמקֹום ֶסֶתר לֹוֶחֶׁשת ֵאׁש ָזָרה... ֶׁשֲחָטִאים נֹוָרִאים ִמְתַּבְּצִעים ְּבִמְסָּתִרים, ּוִבְגָלָלם 
ִנְׁשָּפְך ֲחרֹון ַאף ה' ַעל ָּכל ָהִעיר. ַאְך ְלַגּלֹות, ִמי, ָמה, ֵאיֹפה ָּדָבר ֶזה, ִנְבַצר ִמֶּמּנּו.
ָטן ִהְפִעיל ֶאת ָּכל ֹּכחֹות ַהֻּטְמָאה ְּכֵדי ְלַהֲעִלים ֶאת ַהֶּפַׁשע ֵמֵעיָניו ַהְּבִהירֹות ֶׁשל  ַהּׂשָ

ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות".
עֹוד ְּבאֹותֹו ַלְיָלה, הֹוִפיעּו ְּבֶפַתח ַהִּבְנָין ֶׁשל ֵּבית ִּדינֹו ְׁשֵני ַהְּנִגיִדים ַהְּגדֹוִלים ְּביֹוֵתר 
ָּתִפים, ֶׁשְּבָיָדם ָהְרָחָבה ֵהם ֶהֱחִזיקּו ְוָתְמכּו ְּבמֹוְסדֹות ְצָדָקה  ָּבִעיר, ְׁשֵני ַהַּקָּצִבים ַהּׁשֻ

ַרִּבים, ַּתְלמּוֵדי ּתֹוָרה ִויִׁשיבֹות.
"ְּברּוִכים ַהָּבִאים!" ִקְּבלּו ַהְמַׁשְּמִׁשים ֶאת ְּפֵניֶהם ְּבָכבֹוד ַרב, ְוָחׁשּו ִמָּיד ְלהֹוִדיַע 

ְלַבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות" ַעל ּבֹוָאם ֶׁשל ְׁשֵני ַהְּגִביִרים ַהֲחׁשּוִבים ְוַהִּנְכָּבִדים...
ָּתִפים ְלתֹוְך ַהֶחֶדר ַהָּנֶאה ְּביֹוֵתר  ְלֹלא ְׁשִהּיֹות ְיֵתרֹות ֻהְכְנסּו ֵּתֶכף ְׁשֵני ַהַּקָּצִבים ַהּׁשֻ
ְּבִדיַרת ָהַרב: הֹוִׁשיבּו אֹוָתם ְּבֻכְרְסאֹות ְּפֵאר, ְוָהַרב ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות" ִקֵּדם ֶאת 
ְּפֵניֶהם ְּבָכבֹוד ַרב, ַּכָּיֶאה ִלְנִגיִדים ַּבֲעֵלי ְצָדָקה ְּכמֹוָתם. ָהַרָּבִנית ֵהִביָאה ִּכּבּוד ְוִהִּגיָׁשה 
ְלָחן, ַאְך ָהאֹוְרִחים ֹלא ָרצּו ִלְטעֹם ְמאּוָמה, ֵהם ָלֲחׁשּו ָלַרב ֶׁשֵהם ָּבאּו ְלַדֵּבר  ֶאל ַהּׁשֻ
ֵאר ִאּתֹו ְלַבד ַּבֶחֶדר, ִּכי ֵהם רֹוִצים ְלַגּלֹות לֹו  ִאּתֹו ְּבִעְנָין ָחׁשּוב ְּביֹוֵתר, ּוִבְּקׁשּו ְלִהּׁשָ

סֹוד ָּגדֹול...
ָהַרב ִצָּוה ִמָּיד ַעל ָּכל ַהּנֹוְכִחים ַלֲעֹזב ֶאת ַהֶחֶדר, ַהֶּדֶלת ִנְסְּגָרה, ּוְׁשֵני ַהַּקָּצִבים 

ִנְׁשֲארּו ְלַבד ִעם ָהַרב. 

ָהַרב ִנְדָהם
ָּתִפים  ְּבֹראׁש מּוָרד ּוְבָפִנים לֹוֲהטֹות ִמּבּוָׁשה ּוְבקֹול ְרוּוי ְּדָמעֹות, ּגֹוֵלל ֶאָחד ֵמַהּׁשֻ
ֶאת ָּכל ַהָּפָרָׁשה ַהְּמִביָׁשה, ְּבִהְתַוּדֹותֹו ִּבְפֵני ָהַרב ֶׁשֶּזה ַעְׂשרֹות ָׁשִנים ֶׁשֵהם ַמֲאִכיִלים 
ְטֵרפֹות ְלתֹוְׁשֵבי ָהִעיר, ְוִכי ִּכְמַעט ֵאין ַּבִית ִּבְקָראָקא ֶׁשִּמְטָּבחֹו ֹלא ִנְטַרף ִּבְבַׂשר ִּפּגּוִלים.
ֵהם ִסְּפרּו ָלַרב ֶאת ָּכל ִסּפּור ַחֵּייֶהם ַעל ָּכל ְּפָרָטיו, ֶאת ֲחָויֹוֵתיֶהם ַהָּקׁשֹות ֶׁשל ְיֵמי 
ַיְלדּוָתם, ְּכֶׁשִּנְׁשֲארּו ְיתֹוִמים ֵמָאב ְוֵאם ְוָסְבלּו ֶחְרַּפת ָרָעב, ְוַעד ֶׁשֶהְעִּפילּו ְלִפְסַּגת 
ִּקּיֹות ֶׁשל  ָהעֶֹׁשר. ֵהם ֵּתֲארּו ֵּכיַצד ִהְתִחילּו ְלַהְגִניב ִנְתֵחי ְּבַׂשר ְטֵרָפה ְקַטִּנים ְלתֹוְך ַהּׂשַ
ַהָּבָׂשר ַהָּכֵׁשר; ְוֵאיְך ִהְתַקְּדמּו ַאַחר ָּכְך ְוָהְפכּו ְלַקָּצִבים ַעְצָמִאִּיים, ָׁשֲחטּו ֵעֶגל ֶאָחד 
ַעל ְיֵדי ׁשֹוֵחט ַּכָּדת ְוַכִּדין, ְוֵעֶגל ֵׁשִני ָׁשֲחטּו ְּבַעְצָמם ְּבַמְחַסן ֵסֶתר ְּבִסְמָטה ִנַּדַחת, ְוָאז 
ָעְברּו ִלְׁשִחיַטת ָּפָרה ַאַחת ְוַאַחר ָּכְך ַהְרֵּבה ָּפרֹות, ֵחֶלק ָּכֵׁשר ְוֵחֶלק ְטֵרָפה, ּוְמִפיִצים 
יֹוֵתר ְויֹוֵתר ְּבַׂשר ִּפּגּול ּוַמְכִׁשיִלים ֵמאֹות ַוֲאָלִפים ַּבֲעֵברֹות ֲחמּורֹות, ְוַכך ֵהם ּגֹוְרִפים 
הֹון ּתֹוָעפֹות, ּוְמַמְּלִאים ֶאת ָּבֵּתיֶהם ְּבֶכֶסף ְוָזָהב, קֹוִנים ַקְרָקעֹות ְורֹוְכִׁשים ֶנֶכס ַאַחר 

ֶנֶכס... ְוָהֲעָסִקים ַהִּנְתָעִבים ִנְמָׁשִכים ְלֹלא ַמֲעצֹור...

  ִעיר ְקָראָקא  ׁשּוָבה ּבְ ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ כז ִסּפּור ִמּשׁ

ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות" ִהְקִׁשיב ְלִסּפּוָרם ְּכֶׁשָּדמֹו קֹוֵפא ְּבעֹוְרָקיו. ְּתִחָּלה ֹלא ָיֹכל 
ְלַהֲאִמין ְלִמְׁשַמע ָאְזָניו, ּתֹוֵעָבה ָּכזֹו ֹלא ִּתָּתֵכן! ַאְך ְּכָכל ֶׁשַהָּפָרָׁשה ָנגֹוָלה ְּבָפָניו ַעל 
ָּכל ְּפָרֶטיָה ְוִדְקּדּוֶקיָה, נֹוַכח ָלַדַעת ֶׁשָאְמָנם ֱאֶמת ָנכֹון ַהָּדָבר! ֶנֶעְׂשָתה ַהְּנָבָלה ַהֹּזאת 

ְּבִיְׂשָרֵאל!!!
ַהֶחֶדר ִעם ְׁשֵני ַהַּקָּצִבים ִהְתִחיל ְלִהְסַּתְחֵרר ְלֶנֶגד ֵעיָניו, ֵמָעיו ִנְתַהְּפכּו ְּבִקְרּבֹו ְוָכל 
ּגּופֹו ִנְתַּכָּסה ְּבֵזָעה ָקָרה, ְוָאז ֵהִליט ֶאת ָּפָניו ִּבְׁשֵּתי ָיָדיו, ְּכֶׁשהּוא רֹוֵעד ֻּכּלֹו ְוִׁשָּניו ָּדא 

ְלָדא ָנְקָׁשן... ְּבַאְּמצֹו ָּכל ֹּכחֹוָתיו, ִהְתַמְּלָטה ִמִּפיו ַזֲעַקת ֶׁשֶבר קֹוַרַעת ֵלב:
"אֹוי ָלנּו ַוֲאבֹוי ְלַנְפֵׁשנּו! ָמה ַרִּבים ֵהם ָהֲאָנִׁשים ַהְּכֵׁשִרים, ְקדֹוִׁשים ּוְטהֹוִרים, 
ִּתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן ְועֹוָלִלים ְויֹוְנִקים ַחִּפים ִמֶּפַׁשע ֶׁשִּנְגַּדע ְּפִתיל ַחֵּייֶהם ִּבְגַלל 
ַמֲעִׂשים ְמֹתָעִבים ֵאֶּלה! ַּכָּמה ַּתֲעִנּיֹות ָּגַזְרִּתי, ַּכָּמה ְיֵמי ְּתִפָּלה ָקַבְעִּתי, ַּכָּמה ִהְׁשַּגְחנּו 
ְּבֶׁשַבע ֵעיַנִים, ָּבַדְקנּו ְוָחַקְרנּו ְוִדְקַּדְקנּו ֶׁשֹּלא ִיְדַּבק ָּבנּו ׁשּום ָעוֹון אֹו ֵחְטא, ֶׁשֹּלא ִיָּמֵצא 
ְּבתֹוֵכנּו ֹׁשֶרׁש ּפֹוֶרה ֹראׁש ְוַלֲעָנה, ֶׁשה' ִיְתָּבַרְך ָיִסיר ֵמָעֵלינּו ֶאת ֲחרֹון ַאּפֹו ְוַהַּמֵּגָפה 
ֵּתָעֵצר! ּוִמי ָהָיה ָיכֹול ַלֲחֹלם ֶׁשִהֵּנה ְּפָׁשִעים ֲאֻיִּמים ְונֹוָרִאים ָּכֵאֶּלה ִמְתַּבְּצִעים יֹום 

יֹום ְוָׁשָעה ָׁשָעה ַמָּמׁש ִמַּתַחת ָלַאף ְוֵאין ׁשֹוֵמַע ְוֵאין רֹוֶאה!



ִעיר ְקָראָקא ׁשּוָבה ּבְ ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ כח ִסּפּור ִמּשׁ

ַמִים ֶהֱעִלימּו ִמֶּמִּני ֶאת ְּדַבר ַהּתֹוֵעָבה! ֵעיַני ְּכִאּלּו ֻּכּסּו ַּבֲעָרֶפל ָסִמיְך, ְּכֵדי  "ִמן ַהּׁשָ
ֶׁשֹּלא ֶאְרֶאה ְוֹלא ֵאַדע".

ָּתִפים ֶאת ִּדְבֵרי ָהַרב, ֶׁשָּיְצאּו ִמּתֹוְך ֵלב ָקרּוַע ּוֻמְרָּתח, ְוָראּו  ַּכֲאֶׁשר ָׁשְמעּו ְׁשֵני ַהּׁשֻ
ֵּכיַצד הּוא ִמְתַּפֵּתל ּוִמְתַיֵּסר ֵמֹרב ַצַער ּומּוָעָקה, ָּפְרצּו ְׁשֵניֶהם ִּבְבִכי ַּתְמרּוִרים. ַּגם 
ַהַּצִּדיק ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות" ָּבָכה ְלֹלא ֲהפּוגֹות, ִמְּבִלי ְיכֶֹלת ְלַהְׁשִלים ִעם ַהַּמֲחָׁשָבה 

ֶׁשָּדָבר ָאֹים ָּכֶזה ָקָרה ַּבְּתקּוָפה ָּבּה הּוא ְמַכֵהן ְּכַרב ָהִעיר.

ְלַאַחר ֶׁשֵעיֵניֶהם ְּכָבר ָהיּו ְּתפּוחֹות ֵמֹרב ֶּבִכי, ּוַמְעַין ִּדְמעֹוֵתיֶהם ְּכָבר ָהָיה ָיֵבׁש, 
ִהְתאֹוֵׁשׁש ָהַרב ְוֶנְחַלץ ִלְפֻעָּלה.

ָּתִפים, "ְוִתְׁשְּברּו ּוְתַבֲערּו ֶאת ָּכל ְּכֵלי ַהָּבָׂשר ֶׁשָּלֶכם,  "ְלכּו ִמָּיד ַהַּבְיָתה", ִצּוָה ַעל ַהּׁשֻ
ִּכי ַהֹּכל ָטֵרף! ַאַחר ָּכְך ַּתְחְזרּו ְלָכאן!".

ְנִתיַצת ְּכֵלי ַהָּבָׂשר
ָּמִׁשים ְוֶאת ָּכל ְּבֵני ֵּביתֹו ְוָׁשַלח אֹוָתם ְלָכל  ְּכֶׁשֵהם ָיְצאּו ִהְזִעיק ָהַרב ִמָּיד ֶאת ַהּׁשַ
ַקְצֵוי ָהִעיר ְּכֵדי ְלַפְרֵסם ּוְלהֹוִדיַע, ֶׁשְּלִפי ְּפֻקַּדת ָהַרב ֵיׁש ְלַבֵער ְוִלְׁשֹּבר ֶאת ָּכל ְּכֵלי 
ַהָּבָׂשר, ֵהן ְּכֵלי ֶהָחֵמץ ְוֵהן ְּכֵלי ַהֶּפַסח, ִמְּבִלי ְלַהְׁשִאיר ָלֶהם ָׂשִריד ּוָפִליט, ַּגם ֶאת 
ַהֵּכִלים ְלַהְׁשָרַית ַהָּבָׂשר ְוַגם ֶאת לּוחֹות ַהְּמִליָחה ֵיׁש ִלְׂשרֹף ָּבֵאׁש! ֶׁשֹּלא ִיְׁשֲאלּו ָלָּמה 

ּוַמּדּוַע, ֶאָּלא ַיֲעׂשּו ְּכִפי ֶׁשָהַרב ְמַצֶּוה, ִמְּבִלי ָלחּוס ַּגם ַעל ַהֵּכִלים ַהְיָקִרים ְּביֹוֵתר.

ָוִקים  ְלָמֳחָרת ַּבּבֶֹקר ֻּפְרְסָמה ְּפֻקַּדת ָהַרב ְּבָכל ָּבֵּתי ַהְּכֶנֶסת ּוָבֵּתי ַהִּמְדָרׁש ּוְבָכל ַהּׁשְ
ַהְּיהּוִדִּיים ִּבְקָראָקא, ֻהְכַרז ַּגם ַעל ִאּסּור ָחמּור ִלְקנֹות ָּבָׂשר ֵמֵאיֶזה סּוג ֶׁשהּוא, ֵיׁש 
ֶלֱאֹכל ַרק ַמַאְכֵלי ָחָלב ַעד ְלהֹוָדָעה ֲחָדָׁשה. ִּדְבֵרי ָהַרב ֻחְּזקּו ַעל ְיֵדי ַהָּטַלת ֵחֶרם ַעל 

ִמי ֶׁשַּיְמֶרה ֶאת ִּפי ָהַרב ְוָיחּוס ַעל ֵּכָליו.

ָהֻאְכלּוִסָּיה ַהְּיהּוִדית ִּבְקָראָקא ָּפְתָחה ֵאפֹוא ְּבאֹותֹו יֹום ְּבִמְבַצע ַהְׁשָמַדת ְּכֵלי ַהָּבָׂשר; 
ִׁשְּברּו, ִּכְּתתּו, ָׂשְרפּו ְוִהִּתיכּו ְלֹלא ַרֲחִמים. ַעל ָּכל ַצַעד ְוַׁשַעל ִהְתּגֹוְללּו ֲעֵרמֹות ֶׁשל 
ִׁשְבֵרי ֵּכִלים, ּוְבָכל ְרחֹוב ּוְבָכל ִּפָּנה ָּדְלקּו ְמדּורֹות, ּוְלׁשֹונֹות ָהֵאׁש ִלֲחכּו ֵּכִלים ְלֵאין 
ְסֹפר. ָהָיה ֶזה ַמֲחֶזה נֹוָרא: ֲאָנִׁשים ָנִׁשים ָוַטף ָעְמדּו ְוָזְרקּו, ְוֵהִטיחּו ָּבָאֶרץ ַקֲערֹות 
ְוַצְּלחֹות ַחְרִסיָנה ְיָקרֹות ּוַמַעְרכֹות ְּכֵלי ֹאֶכל ְׁשֵלמֹות, ֶׁשִּנְׁשְּברּו ְוִהְתַנְּפצּו ִלְרִסיִסים. 
ם ֵּכִלים ֶׁשֹּלא ִהְׁשַּתְּמׁשּו  ָּבְדקּו ְוִחְּטטּו ִּבְמֵגרֹות ֲחבּויֹות ּוְבַמְטמֹוֵני ֶסֶתר ְוָׁשְלפּו ִמּׁשָ
ָּבֶהם ִמֶּזה ָׁשִנים ֲאֻרּכֹות, ְוַאף ֵהם ָהְפכּו ְלַגל ֶׁשל ֲחָרבֹות ְמֻנָּפצֹות, ְּבָכל ְקָראָקא ֹלא 

ִנְׁשַאר ַאף ְּכִלי ָּבָׂשר ֶאָחד ִלְרפּוָאה.

  ִעיר ְקָראָקא  ׁשּוָבה ּבְ ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ כט ִסּפּור ִמּשׁ

ָהַרב ֹלא ִהְסַּתֵּכל ִּבְפֵניֶהם

ָּתִפים ֶאל ָהַרב, ְּבֵגו ָׁשחּוַח, ְּבֹראׁש מּוָרד ּוְבָפִנים ְמֵלִאים  ְוָאז ָחְזרּו ׁשּוב ְׁשֵני ַהּׁשֻ
ּבּוָׁשה ּוְכִליָמה, ְּכֵדי ִלְׁשֹמַע ַמה ֻּיַּטל ֲעֵליֶהם ַלֲעׂשֹות ָהְלָאה.

ָהַרב ֹלא ִהְסַּתֵּכל יֹוֵתר ְּבַפְרצּוָפם, ְּבֶהְתֵאם ַלֲהָלָכה ֶׁש"ָאסּור ְלִהְסַּתֵּכל ִּבְפֵני ָאָדם 
ָרָׁשע", ְּבַצְּדדֹו ֶאת ָּפָניו ְלֵעֶבר ַהִּקיר הּוא ָּפַתח ְוָאַמר:

"ֲאִני ְלַבד ֵאיֶנִּני ְמֻסָּגל ְלהֹוִציא ָלֶכם ְּפַסק ִּדין ֶׁשל ְּתׁשּוָבה, ִּכי ְּגדֹוָלה ַאְׁשַמְתֶכם 
ַעד רּום ָׁשַמִים! ֲאִני ֻמְכָרח ְלַכֵּנס ְלֵׁשם ָּכְך ֵּבית ִּדין ְמֻיָחד ֶׁשל ְּגדֹוֵלי ָהַרָּבִנים, ְוֵהם 
יּוְכלּו אּוַלי ְלהֹורֹות ָלֶכם ֶּדֶרְך ֵּכיַצד ַלֲחזֹר ִּבְתׁשּוָבה ּוְלַכֵּפר ַעל ִּפְׁשֵעיֶכם! ֵּביְנַתִים ְלכּו 
ַהַּבְיָתה ְוַאל ֹּתאְכלּו ְוַאל ִּתְׁשּתּו ֶאָּלא ְּכֵדי ְלַקֵּים ֶאת ַנְפׁשֹוֵתיֶכם. ַאל ִּתְטֲעמּו ָּבָׂשר 
ְוַאל ִּתְׁשּתּו ַיִין ֶאָּלא ְּבַׁשָּבת ִּבְלַבד ָלֵצאת ְיֵדי חֹוָבה! ַעד ֶׁשִּיְתַאְּספּו ְּגדֹוֵלי ָהַרָּבִנים 

ִּבְקָראָקא ְוַיְרִּכיבּו ֶאת ֵּבית ַהִּדין ְוָאז ֶאְׁשַלח ִלְקֹרא ָלֶכם!"

ַנִים ָיְצאּו ִמֵּבית ָהַרב ְׁשבּוִרים ּוְרצּוִצים, ְּכֶׁשֵעיֵניֶהם ְּכבּוׁשֹות ַּבַּקְרַקע ּוְפֵניֶהם  ַהּׁשְ
ְׁשחֹורֹות ְּכׁשּוֵלי ְקֵדָרה...

ְּבָכל ְקָראָקא ֹלא ֵהֵעז ַאף ָאָדם ִלְׁשֹאל ַמּדּוַע ִצָּוה ָהַרב ִלְׁשֹּבר ֶאת ָּכל ְּכֵלי ַהָּבָׂשר. 
ֻּכָּלם ִקְּימּו ְוִקְּבלּו ֶאת ְּפֻקַּדת ָהַרב ִּבְמלֹוא ַהַּמְׁשָמעּות ּוְלֹלא ָּכל ִּפְקּפּוק, ֵהם ָיְדעּו 

ֶׁשִאם ָהַרב ְמַצֶּוה ַלֲעׂשֹות ֵּכן ֵאין ְלַהְרֵהר ַאֲחָריו.

ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות" ִהְתִחיל ִלְׁשֹלַח ִמְכְּתֵבי ַהְזָמָנה ִלְגדֹוֵלי ָהַרָּבִנים, ֶׁשָּבֶהם 
ִנְתַּבְּקׁשּו ָלבֹוא ִלְקָראָקא ַּבּמֹוֵעד ֶׁשִּנְקַּבע ֵמֹראׁש, ְּכֵדי ְלִהְתַּכֵּנס ַיַחד ָלדּון ְוִלְפֹסק 

ִּבְׁשֵאָלה ָקָׁשה ְּביֹוֵתר.  

ִּכּנּוס ָהַרָּבִנים

ִּבְקָראָקא, ִעיר ְמֵלָאה ֲחָכִמים ְוסֹוְפִרים, ֹלא ָהָיה ֶזה ָחזֹון ִּבְלִּתי ִנְפָרץ, ֶׁשַרָּבִנים 
ּוְגדֹוֵלי ּתֹוָרה ִיְתַּכְּנסּו ִמַּפַעם ְלַפַעם ְּכֵדי ָלדּון ּוְלִהְתַיֵעץ ְּבִעְנְיֵני ַהְּכָלל, ִּכי ְקָראָקא ָהְיָתה 
ָאז ֶמְרָּכז ֶׁשל ּתֹוָרה ְוַיֲהדּות. ְׁשָמם ֶׁשל ְּגאֹוֵני ַהּתֹוָרה ִמְּקָראָקא ָהָיה ְלֵׁשם ְוִלְתִהָּלה 
ְּבָכל ַרֲחֵבי ָהעֹוָלם ַהְּיהּוִדי. ְוַרִּבים ָהיּו ִמַּתְלִמיֵדי ַהֲחָכִמים ֶׁשָּנֲהרּו ִלְקָראָקא ְּכֵדי 
ִלְׁשֹאב ִמַּמְעַין ַהּתֹוָרה ְוַהָחְכָמה ֶׁשל ְּגאֹוֶניָה ּוְגדֹוֶליָה. ַאְך ַהִהְתַּכְּנסּות ַהֹּזאת ַהַּפַעם, 
ֶׁשל ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ְּגדֹוֵלי ּתֹוָרה ְּבַבת ַאַחת, ּוִמְּבִלי ְלהֹוִדיַע ֵמֹראׁש ַּבֶּמה ְמֻדָּבר, ַהִאם 
ֶזהּו ִעְנָין ֶׁשל ְּגֵזָרה ָקָׁשה ִמַּצד ַהַּמְלכּות, אֹו ְּבָעָיה ְמֻסֶּבֶכת ֶׁשל ֶהֵּתר ֲעגּוָנה ְוַכּדֹוֶמה 

ָהְיָתה ִּבְׁשִביל ֻּכָּלם ַהְפָּתָעה ְּגמּוָרה ְועֹוְרָרה ַסְקָרנּות ַרָּבה ְוִנחּוִׁשים ׁשֹוִנים.



ִעיר ְקָראָקא ׁשּוָבה ּבְ ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ כח ִסּפּור ִמּשׁ

ַמִים ֶהֱעִלימּו ִמֶּמִּני ֶאת ְּדַבר ַהּתֹוֵעָבה! ֵעיַני ְּכִאּלּו ֻּכּסּו ַּבֲעָרֶפל ָסִמיְך, ְּכֵדי  "ִמן ַהּׁשָ
ֶׁשֹּלא ֶאְרֶאה ְוֹלא ֵאַדע".

ָּתִפים ֶאת ִּדְבֵרי ָהַרב, ֶׁשָּיְצאּו ִמּתֹוְך ֵלב ָקרּוַע ּוֻמְרָּתח, ְוָראּו  ַּכֲאֶׁשר ָׁשְמעּו ְׁשֵני ַהּׁשֻ
ֵּכיַצד הּוא ִמְתַּפֵּתל ּוִמְתַיֵּסר ֵמֹרב ַצַער ּומּוָעָקה, ָּפְרצּו ְׁשֵניֶהם ִּבְבִכי ַּתְמרּוִרים. ַּגם 
ַהַּצִּדיק ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות" ָּבָכה ְלֹלא ֲהפּוגֹות, ִמְּבִלי ְיכֶֹלת ְלַהְׁשִלים ִעם ַהַּמֲחָׁשָבה 

ֶׁשָּדָבר ָאֹים ָּכֶזה ָקָרה ַּבְּתקּוָפה ָּבּה הּוא ְמַכֵהן ְּכַרב ָהִעיר.

ְלַאַחר ֶׁשֵעיֵניֶהם ְּכָבר ָהיּו ְּתפּוחֹות ֵמֹרב ֶּבִכי, ּוַמְעַין ִּדְמעֹוֵתיֶהם ְּכָבר ָהָיה ָיֵבׁש, 
ִהְתאֹוֵׁשׁש ָהַרב ְוֶנְחַלץ ִלְפֻעָּלה.

ָּתִפים, "ְוִתְׁשְּברּו ּוְתַבֲערּו ֶאת ָּכל ְּכֵלי ַהָּבָׂשר ֶׁשָּלֶכם,  "ְלכּו ִמָּיד ַהַּבְיָתה", ִצּוָה ַעל ַהּׁשֻ
ִּכי ַהֹּכל ָטֵרף! ַאַחר ָּכְך ַּתְחְזרּו ְלָכאן!".

ְנִתיַצת ְּכֵלי ַהָּבָׂשר
ָּמִׁשים ְוֶאת ָּכל ְּבֵני ֵּביתֹו ְוָׁשַלח אֹוָתם ְלָכל  ְּכֶׁשֵהם ָיְצאּו ִהְזִעיק ָהַרב ִמָּיד ֶאת ַהּׁשַ
ַקְצֵוי ָהִעיר ְּכֵדי ְלַפְרֵסם ּוְלהֹוִדיַע, ֶׁשְּלִפי ְּפֻקַּדת ָהַרב ֵיׁש ְלַבֵער ְוִלְׁשֹּבר ֶאת ָּכל ְּכֵלי 
ַהָּבָׂשר, ֵהן ְּכֵלי ֶהָחֵמץ ְוֵהן ְּכֵלי ַהֶּפַסח, ִמְּבִלי ְלַהְׁשִאיר ָלֶהם ָׂשִריד ּוָפִליט, ַּגם ֶאת 
ַהֵּכִלים ְלַהְׁשָרַית ַהָּבָׂשר ְוַגם ֶאת לּוחֹות ַהְּמִליָחה ֵיׁש ִלְׂשרֹף ָּבֵאׁש! ֶׁשֹּלא ִיְׁשֲאלּו ָלָּמה 

ּוַמּדּוַע, ֶאָּלא ַיֲעׂשּו ְּכִפי ֶׁשָהַרב ְמַצֶּוה, ִמְּבִלי ָלחּוס ַּגם ַעל ַהֵּכִלים ַהְיָקִרים ְּביֹוֵתר.

ָוִקים  ְלָמֳחָרת ַּבּבֶֹקר ֻּפְרְסָמה ְּפֻקַּדת ָהַרב ְּבָכל ָּבֵּתי ַהְּכֶנֶסת ּוָבֵּתי ַהִּמְדָרׁש ּוְבָכל ַהּׁשְ
ַהְּיהּוִדִּיים ִּבְקָראָקא, ֻהְכַרז ַּגם ַעל ִאּסּור ָחמּור ִלְקנֹות ָּבָׂשר ֵמֵאיֶזה סּוג ֶׁשהּוא, ֵיׁש 
ֶלֱאֹכל ַרק ַמַאְכֵלי ָחָלב ַעד ְלהֹוָדָעה ֲחָדָׁשה. ִּדְבֵרי ָהַרב ֻחְּזקּו ַעל ְיֵדי ַהָּטַלת ֵחֶרם ַעל 

ִמי ֶׁשַּיְמֶרה ֶאת ִּפי ָהַרב ְוָיחּוס ַעל ֵּכָליו.

ָהֻאְכלּוִסָּיה ַהְּיהּוִדית ִּבְקָראָקא ָּפְתָחה ֵאפֹוא ְּבאֹותֹו יֹום ְּבִמְבַצע ַהְׁשָמַדת ְּכֵלי ַהָּבָׂשר; 
ִׁשְּברּו, ִּכְּתתּו, ָׂשְרפּו ְוִהִּתיכּו ְלֹלא ַרֲחִמים. ַעל ָּכל ַצַעד ְוַׁשַעל ִהְתּגֹוְללּו ֲעֵרמֹות ֶׁשל 
ִׁשְבֵרי ֵּכִלים, ּוְבָכל ְרחֹוב ּוְבָכל ִּפָּנה ָּדְלקּו ְמדּורֹות, ּוְלׁשֹונֹות ָהֵאׁש ִלֲחכּו ֵּכִלים ְלֵאין 
ְסֹפר. ָהָיה ֶזה ַמֲחֶזה נֹוָרא: ֲאָנִׁשים ָנִׁשים ָוַטף ָעְמדּו ְוָזְרקּו, ְוֵהִטיחּו ָּבָאֶרץ ַקֲערֹות 
ְוַצְּלחֹות ַחְרִסיָנה ְיָקרֹות ּוַמַעְרכֹות ְּכֵלי ֹאֶכל ְׁשֵלמֹות, ֶׁשִּנְׁשְּברּו ְוִהְתַנְּפצּו ִלְרִסיִסים. 
ם ֵּכִלים ֶׁשֹּלא ִהְׁשַּתְּמׁשּו  ָּבְדקּו ְוִחְּטטּו ִּבְמֵגרֹות ֲחבּויֹות ּוְבַמְטמֹוֵני ֶסֶתר ְוָׁשְלפּו ִמּׁשָ
ָּבֶהם ִמֶּזה ָׁשִנים ֲאֻרּכֹות, ְוַאף ֵהם ָהְפכּו ְלַגל ֶׁשל ֲחָרבֹות ְמֻנָּפצֹות, ְּבָכל ְקָראָקא ֹלא 

ִנְׁשַאר ַאף ְּכִלי ָּבָׂשר ֶאָחד ִלְרפּוָאה.

  ִעיר ְקָראָקא  ׁשּוָבה ּבְ ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ כט ִסּפּור ִמּשׁ

ָהַרב ֹלא ִהְסַּתֵּכל ִּבְפֵניֶהם

ָּתִפים ֶאל ָהַרב, ְּבֵגו ָׁשחּוַח, ְּבֹראׁש מּוָרד ּוְבָפִנים ְמֵלִאים  ְוָאז ָחְזרּו ׁשּוב ְׁשֵני ַהּׁשֻ
ּבּוָׁשה ּוְכִליָמה, ְּכֵדי ִלְׁשֹמַע ַמה ֻּיַּטל ֲעֵליֶהם ַלֲעׂשֹות ָהְלָאה.

ָהַרב ֹלא ִהְסַּתֵּכל יֹוֵתר ְּבַפְרצּוָפם, ְּבֶהְתֵאם ַלֲהָלָכה ֶׁש"ָאסּור ְלִהְסַּתֵּכל ִּבְפֵני ָאָדם 
ָרָׁשע", ְּבַצְּדדֹו ֶאת ָּפָניו ְלֵעֶבר ַהִּקיר הּוא ָּפַתח ְוָאַמר:

"ֲאִני ְלַבד ֵאיֶנִּני ְמֻסָּגל ְלהֹוִציא ָלֶכם ְּפַסק ִּדין ֶׁשל ְּתׁשּוָבה, ִּכי ְּגדֹוָלה ַאְׁשַמְתֶכם 
ַעד רּום ָׁשַמִים! ֲאִני ֻמְכָרח ְלַכֵּנס ְלֵׁשם ָּכְך ֵּבית ִּדין ְמֻיָחד ֶׁשל ְּגדֹוֵלי ָהַרָּבִנים, ְוֵהם 
יּוְכלּו אּוַלי ְלהֹורֹות ָלֶכם ֶּדֶרְך ֵּכיַצד ַלֲחזֹר ִּבְתׁשּוָבה ּוְלַכֵּפר ַעל ִּפְׁשֵעיֶכם! ֵּביְנַתִים ְלכּו 
ַהַּבְיָתה ְוַאל ֹּתאְכלּו ְוַאל ִּתְׁשּתּו ֶאָּלא ְּכֵדי ְלַקֵּים ֶאת ַנְפׁשֹוֵתיֶכם. ַאל ִּתְטֲעמּו ָּבָׂשר 
ְוַאל ִּתְׁשּתּו ַיִין ֶאָּלא ְּבַׁשָּבת ִּבְלַבד ָלֵצאת ְיֵדי חֹוָבה! ַעד ֶׁשִּיְתַאְּספּו ְּגדֹוֵלי ָהַרָּבִנים 

ִּבְקָראָקא ְוַיְרִּכיבּו ֶאת ֵּבית ַהִּדין ְוָאז ֶאְׁשַלח ִלְקֹרא ָלֶכם!"

ַנִים ָיְצאּו ִמֵּבית ָהַרב ְׁשבּוִרים ּוְרצּוִצים, ְּכֶׁשֵעיֵניֶהם ְּכבּוׁשֹות ַּבַּקְרַקע ּוְפֵניֶהם  ַהּׁשְ
ְׁשחֹורֹות ְּכׁשּוֵלי ְקֵדָרה...

ְּבָכל ְקָראָקא ֹלא ֵהֵעז ַאף ָאָדם ִלְׁשֹאל ַמּדּוַע ִצָּוה ָהַרב ִלְׁשֹּבר ֶאת ָּכל ְּכֵלי ַהָּבָׂשר. 
ֻּכָּלם ִקְּימּו ְוִקְּבלּו ֶאת ְּפֻקַּדת ָהַרב ִּבְמלֹוא ַהַּמְׁשָמעּות ּוְלֹלא ָּכל ִּפְקּפּוק, ֵהם ָיְדעּו 

ֶׁשִאם ָהַרב ְמַצֶּוה ַלֲעׂשֹות ֵּכן ֵאין ְלַהְרֵהר ַאֲחָריו.

ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות" ִהְתִחיל ִלְׁשֹלַח ִמְכְּתֵבי ַהְזָמָנה ִלְגדֹוֵלי ָהַרָּבִנים, ֶׁשָּבֶהם 
ִנְתַּבְּקׁשּו ָלבֹוא ִלְקָראָקא ַּבּמֹוֵעד ֶׁשִּנְקַּבע ֵמֹראׁש, ְּכֵדי ְלִהְתַּכֵּנס ַיַחד ָלדּון ְוִלְפֹסק 

ִּבְׁשֵאָלה ָקָׁשה ְּביֹוֵתר.  

ִּכּנּוס ָהַרָּבִנים

ִּבְקָראָקא, ִעיר ְמֵלָאה ֲחָכִמים ְוסֹוְפִרים, ֹלא ָהָיה ֶזה ָחזֹון ִּבְלִּתי ִנְפָרץ, ֶׁשַרָּבִנים 
ּוְגדֹוֵלי ּתֹוָרה ִיְתַּכְּנסּו ִמַּפַעם ְלַפַעם ְּכֵדי ָלדּון ּוְלִהְתַיֵעץ ְּבִעְנְיֵני ַהְּכָלל, ִּכי ְקָראָקא ָהְיָתה 
ָאז ֶמְרָּכז ֶׁשל ּתֹוָרה ְוַיֲהדּות. ְׁשָמם ֶׁשל ְּגאֹוֵני ַהּתֹוָרה ִמְּקָראָקא ָהָיה ְלֵׁשם ְוִלְתִהָּלה 
ְּבָכל ַרֲחֵבי ָהעֹוָלם ַהְּיהּוִדי. ְוַרִּבים ָהיּו ִמַּתְלִמיֵדי ַהֲחָכִמים ֶׁשָּנֲהרּו ִלְקָראָקא ְּכֵדי 
ִלְׁשֹאב ִמַּמְעַין ַהּתֹוָרה ְוַהָחְכָמה ֶׁשל ְּגאֹוֶניָה ּוְגדֹוֶליָה. ַאְך ַהִהְתַּכְּנסּות ַהֹּזאת ַהַּפַעם, 
ֶׁשל ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ְּגדֹוֵלי ּתֹוָרה ְּבַבת ַאַחת, ּוִמְּבִלי ְלהֹוִדיַע ֵמֹראׁש ַּבֶּמה ְמֻדָּבר, ַהִאם 
ֶזהּו ִעְנָין ֶׁשל ְּגֵזָרה ָקָׁשה ִמַּצד ַהַּמְלכּות, אֹו ְּבָעָיה ְמֻסֶּבֶכת ֶׁשל ֶהֵּתר ֲעגּוָנה ְוַכּדֹוֶמה 

ָהְיָתה ִּבְׁשִביל ֻּכָּלם ַהְפָּתָעה ְּגמּוָרה ְועֹוְרָרה ַסְקָרנּות ַרָּבה ְוִנחּוִׁשים ׁשֹוִנים.



ִעיר ְקָראָקא ׁשּוָבה ּבְ ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ ל ִסּפּור ִמּשׁ

ַמה ָּקָרה?
ַּבּיֹום ַהְמֹיָעד, ַּכֲאֶׁשר ָּכל ְּגדֹוֵלי ַהּתֹוָרה ַהֻּמְזָמִנים, ְּכָבר ִהְתַּכְּנסּו ְּבֵביתֹו ֶׁשל ַּבַעל 
ְוא ְלַגּלֹות ַמה "הֹוֵלְך ָּכאן"...  "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות", ַרָּבּה ֶׁשל ְקָראָקא, ְוֻכָּלם ִמְתַאְּמִצים ַלּׁשָ
ָּתִפים, ְוַעד ֶׁשֵאֶּלה  ָּמׁש ֶׁשל ֵּבית ַהִּדין ִלְקֹרא ֶאת ְׁשֵני ַהַּקָּצִבים ַהּׁשֻ ָׁשַלח ָהַרב ֶאת ַהּׁשַ
ִהִּגיעּו ִנְתַּבְּקׁשּו ָהַרָּבִנים ָהאֹוְרִחים ְלִהָּכֵנס ָלאּוָלם ַהָּגדֹול ֶׁשל ֵּבית ַהִּמְדָרׁש, ְוִלְתפֹּס 

ָׁשם ֶאת ְמקֹומֹות ַהְיִׁשיָבה ֶׁשהּוְכנּו ִּבְׁשִביָלם.

ָּמׁש ֶׁשל ֵּבית ַהִּדין,  ָּתִפים ִהִּגיעּו ִמָּיד ִּכְפֻקַּדת ָהַרב, ְּבִלְוַית ַהּׁשַ ְׁשֵני ַהַּקָּצִבים ַהּׁשֻ
ּוְלֵעיֵניֶהם ִנְתַּגָּלה ַמֲחֶזה נֹוָרא הֹוד: ְלַמְעָלה ְּבֹכֶתל ַהִּמְזָרח ָיְׁשבּו ַּבֲחִצי ֹּגֶרן ֲעֻגָּלה, 
ַרָּבִנים ַּבֲעֵלי ַהְדַרת ָּפִנים, ֲעטּוֵרי ְזָקִנים ֲאֻרִּכים ּוֵפאֹות ְמֻסְלָסלֹות, ִעם ִמְגָּבעֹות 
ֲעֻגּלֹות אֹו ְׁשְטַרייְמִלים ּוְגִלימֹות ְקִטיָפה ַרֲחבֹות ַׁשְרוּוִלים ַוֲחגֹורֹות ֶמִׁשי, ְּכֶׁשַהָּבִאים 
ִנים ֶׁשֵּביֵניֶהם ִנְׁשָעִנים ַעל ַמְקלֹות ִעם ָיִדּיֹות ֻמְזָהבֹות אֹו ֻמְכָספֹות, ְוָכל ְּדמּוָתם  ַּבּׁשָ
אֹוֶמֶרת ָּכבֹוד ְוָהָדר. ְּבָׁשָעה זֹו ָעטּו ֻּכָּלם ֲאֶרֶׁשת ֶׁשל ְרִצינּות ְוִצִּפָּיה ְּדרּוָכה ִלְקַראת 

ַהּנֹוֵׂשא ַהִּבְלִּתי ָידּוַע, ֶׁשעֹוְמִדים ְלַהֲעלֹות ִלְפֵניֶהם.

  ִעיר ְקָראָקא  ׁשּוָבה ּבְ ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ לא ִסּפּור ִמּשׁ

ִּדין ּתֹוָרה
ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות", ֶׁשְּבתֹור ָמָרא ְּדַאְתָרא ָיַׁשב ְּבֹראׁש ַהְּקרּוִאים, ָּפָנה ֶאל ְׁשֵני 
ָפָתיו רֹוְטטֹות ֵמִהְתַרְּגׁשּות ּוָפָניו ִחְוִּרים ַּכִּסיד, ְוָקָרא ֲאֵליֶהם  ָּתִפים, ְּכֶׁשּׂשְ ַהַּקָּצִבים ַהּׁשֻ

ְּבקֹול ְמעֹוֵרר ַּפָּלצּות:

"ֲעֵליֶכם ַלֲחזֹר ָּכאן ַעָּתה ִּבְפֵני ֵּבית ַהִּדין ַהָּגדֹול ַעל ָּכל ִסּפּור ַהְּזָוָעה ְּכִפי ֶׁשִּסַּפְרֶּתם 
ִלי".

ָּתִפים הֹוִרידּו  ְּדָמָמה ְּכֵבָדה ְרוּוַית ֵאיָמה ִהְׂשָּתְרָרה ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש. ְׁשֵני ַהַּקָּצִבים ַהּׁשֻ
ֶאת ָראֵׁשיֶהם ְּבבּוָׁשה ּוְבָיגֹון. ֵהם ֹלא ָיְכלּו יֹוֵתר ִלְבּכֹות, ִּכי ִלּבֹוֵתיֶהם ְּכִאּלּו ִהְתַאְּבנּו 
ּוְמקֹור ִּדְמעֹוֵתיֶהם ָהָיה ָיֵבׁש. ְּבקֹול ָחלּול ְּכֶׁשל ַּבר ִמיַנן ֶׁשָּיָצא ִמִּקְברֹו ּוְמַבֵּקׁש ִּתּקּון 

ִני ֶהֱחָרה ֶהֱחִזיק ַאֲחָריו: ֲעבּור ִנְׁשָמתֹו ַהחֹוֵטאת, ָּפַתח ֶאָחד ֵמֶהם ֶאת ְּדָבָריו ְוַהּׁשֵ

ִנים ָאנּו ְמַׁשְּוִקים ּוְמִפיִצים ָּבָׂשר ָטֵרף ְּבָכל ַרֲחֵבי ְקָראָקא! ִּבְגַלל  "ִמֶּזה ֲעָׂשרֹות ַּבּׁשָ
ַּתֲאַות ַהֶּבַצע ִהְכַׁשְלנּו ֶאת ְיהּוֵדי ָהִעיר ַּבֲעֵברֹות ֲחמּורֹות ְּביֹוֵתר!

"ָהִיינּו נֹוֲחִרים ְּבֵהמֹות ּוְמַנְּבִלים ֲעָגִלים ּומֹוְכִרים ֶאת ְּבָׂשָרם ְּבתֹור ָּכֵׁשר ִלְמַהְּדִרין 
ִמן ַהְמַהְּדִרין! ְּבַׂשר ַהְּטֵרָפה ֶׁשָּלנּו ָמָצא ֶאת ַּדְרּכֹו ְּבָכל ַּבִית ְיהּוִדי ִּבְקָראָקא! ֵאין 
ַּבִית ֲאֶׁשר ִמְטָּבחֹו ֹלא ִנְתַּגֵעל ְּבַמַאְכֵלי ִּפּגּול ֶׁשֻּסְּפקּו ַעל ָיֵדינּו. הֹודֹות ְלָכְך ִהַּגְענּו 
ִלְרכּוׁש ָעצּום. ָקִנינּו ָלנּו ָּבִּתים, ִוילֹות ֲהדּורּות ַהּטֹוְבלֹות ְּבַגֵּני נֹוי ְמֻטָּפִחים ְלַהְפִליא, 
ִמֵּלאנּו ֶאת ִּדיָרֵתנּו ְּבָכל ְׂשִכּיֹות ַהֶחְמָּדה ֶׁשַּנְפֵׁשנּו ָחְׁשָקה ָּבֶהם: ָרִהיִטים ְיָקִרים ְּכמֹו 
ְּבַאְרמֹונֹות ְמָלִכים, ְּכֵלי ֶּכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב, ַּתְכִׁשיֵטי ָּפז ְוַיֲהלֹוִמים נֹוְצִצים. ָּבאנּו ְּבִקְׁשֵרי 
ִחּתּון ִעם ַהִּמְׁשָּפחֹות ַהְמֻיָחסֹות ְּביֹוֵתר, ִחַּלְקנּו ַּגם ְסכּוֵמי ֶּכֶסף ְּגדֹוִלים ְלָצְרֵכי ְצָדָקה 
ְוָכל ֶזה ָּבא ָלנּו ֵמָהְרָוִחים ֶׁשל ֲהָפַצת ְּבַׂשר ַהּתֹוֵעָבה ְוַהְכָׁשַלת ֲאָלִפים ְוִרְבבֹות ְיהּוִדים 

ְּתִמיִמים ֶׁשִהְתַּפְּטמּו ְּבַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות!

"ַעָּתה ִנְפְקחּו ֵעיֵנינּו ִלְראֹות ְונֹוַכְחנּו ָלַדַעת ֶמה עֹוַלְלנּו ֵמָאז ְיֵמי ְנעּוֵרינּו ְוַעד ַהּיֹום! 
ָאנּו ּבֹוִׁשים ֵמַעְצֵמנּו ּוְמֵלִאים ִיּסּוֵרי ֲחָרָטה. ָאנּו יֹוְדִעים ֶׁשֲעבּור ֲחָטִאים ָּכֵאֶּלה ֹלא 
יֹוְצִאים ַאף ַּפַעם ִמֵּגיִהֹּנם! ַעד ֹּכה ֹלא ָעַמְדנּו ַעל ֻחְמַרת ַהֶּפַׁשע. ֲאַנְחנּו ַעֵּמי ָהֲאָרצֹות 
ּובּוִרים: ֵמעֹוָלם ֹלא ִלְּמדּו אֹוָתנּו ְמאּוָמה! ֵמָאז ֱהיֹוֵתנּו ְיָלִדים ְקַטִּנים ָהִיינּו ְיתֹוִמים 
ֵמָאב ּוֵמֵאם, ְוֹלא ָהָיה ִמי ֶׁשְּיַחֵּנְך אֹוָתנּו. ַעָּתה נֹוַדע ָלנּו ַּכָּמה ָאנּו ְצִריִכים ְלַהּכֹות 
ַעל ֵחְטא! ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ֵאפֹוא ִמַּמֲעַלְתֶכם ְלהֹוִציא ִּבְׁשִביֵלנּו ְּתׁשּוַבת ַהִּמְׁשָקל ְּכֵדי 
ֶׁשּנּוַכל ְלַכֵּפר ַעל ֲעוֹונֹוֵתינּו. ָאנּו מּוָכִנים ְלַקֵּבל ַעל ַעְצֵמנּו ִסּגּוִפים ָקִׁשים ְּביֹוֵתר, 
ֶׁשְּיַבּזּו אֹוָתנּו, ֶׁשִּיְרְמסּו ֶאת ְּכבֹוֵדנּו ַעד ָעָפר ּוִבְלַבד ְלַהִּגיַע ְלעֹוָלם ָהֱאֶמת ְּכֶׁשָאנּו 

ְמֹמָרִקים ּוְמֹצָרִפים ֵמָהֲעֵברֹות ֶׁשְּבָיֵדינּו..."



ִעיר ְקָראָקא ׁשּוָבה ּבְ ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ ל ִסּפּור ִמּשׁ

ַמה ָּקָרה?
ַּבּיֹום ַהְמֹיָעד, ַּכֲאֶׁשר ָּכל ְּגדֹוֵלי ַהּתֹוָרה ַהֻּמְזָמִנים, ְּכָבר ִהְתַּכְּנסּו ְּבֵביתֹו ֶׁשל ַּבַעל 
ְוא ְלַגּלֹות ַמה "הֹוֵלְך ָּכאן"...  "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות", ַרָּבּה ֶׁשל ְקָראָקא, ְוֻכָּלם ִמְתַאְּמִצים ַלּׁשָ
ָּתִפים, ְוַעד ֶׁשֵאֶּלה  ָּמׁש ֶׁשל ֵּבית ַהִּדין ִלְקֹרא ֶאת ְׁשֵני ַהַּקָּצִבים ַהּׁשֻ ָׁשַלח ָהַרב ֶאת ַהּׁשַ
ִהִּגיעּו ִנְתַּבְּקׁשּו ָהַרָּבִנים ָהאֹוְרִחים ְלִהָּכֵנס ָלאּוָלם ַהָּגדֹול ֶׁשל ֵּבית ַהִּמְדָרׁש, ְוִלְתפֹּס 

ָׁשם ֶאת ְמקֹומֹות ַהְיִׁשיָבה ֶׁשהּוְכנּו ִּבְׁשִביָלם.

ָּמׁש ֶׁשל ֵּבית ַהִּדין,  ָּתִפים ִהִּגיעּו ִמָּיד ִּכְפֻקַּדת ָהַרב, ְּבִלְוַית ַהּׁשַ ְׁשֵני ַהַּקָּצִבים ַהּׁשֻ
ּוְלֵעיֵניֶהם ִנְתַּגָּלה ַמֲחֶזה נֹוָרא הֹוד: ְלַמְעָלה ְּבֹכֶתל ַהִּמְזָרח ָיְׁשבּו ַּבֲחִצי ֹּגֶרן ֲעֻגָּלה, 
ַרָּבִנים ַּבֲעֵלי ַהְדַרת ָּפִנים, ֲעטּוֵרי ְזָקִנים ֲאֻרִּכים ּוֵפאֹות ְמֻסְלָסלֹות, ִעם ִמְגָּבעֹות 
ֲעֻגּלֹות אֹו ְׁשְטַרייְמִלים ּוְגִלימֹות ְקִטיָפה ַרֲחבֹות ַׁשְרוּוִלים ַוֲחגֹורֹות ֶמִׁשי, ְּכֶׁשַהָּבִאים 
ִנים ֶׁשֵּביֵניֶהם ִנְׁשָעִנים ַעל ַמְקלֹות ִעם ָיִדּיֹות ֻמְזָהבֹות אֹו ֻמְכָספֹות, ְוָכל ְּדמּוָתם  ַּבּׁשָ
אֹוֶמֶרת ָּכבֹוד ְוָהָדר. ְּבָׁשָעה זֹו ָעטּו ֻּכָּלם ֲאֶרֶׁשת ֶׁשל ְרִצינּות ְוִצִּפָּיה ְּדרּוָכה ִלְקַראת 

ַהּנֹוֵׂשא ַהִּבְלִּתי ָידּוַע, ֶׁשעֹוְמִדים ְלַהֲעלֹות ִלְפֵניֶהם.

  ִעיר ְקָראָקא  ׁשּוָבה ּבְ ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ לא ִסּפּור ִמּשׁ

ִּדין ּתֹוָרה
ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות", ֶׁשְּבתֹור ָמָרא ְּדַאְתָרא ָיַׁשב ְּבֹראׁש ַהְּקרּוִאים, ָּפָנה ֶאל ְׁשֵני 
ָפָתיו רֹוְטטֹות ֵמִהְתַרְּגׁשּות ּוָפָניו ִחְוִּרים ַּכִּסיד, ְוָקָרא ֲאֵליֶהם  ָּתִפים, ְּכֶׁשּׂשְ ַהַּקָּצִבים ַהּׁשֻ

ְּבקֹול ְמעֹוֵרר ַּפָּלצּות:

"ֲעֵליֶכם ַלֲחזֹר ָּכאן ַעָּתה ִּבְפֵני ֵּבית ַהִּדין ַהָּגדֹול ַעל ָּכל ִסּפּור ַהְּזָוָעה ְּכִפי ֶׁשִּסַּפְרֶּתם 
ִלי".

ָּתִפים הֹוִרידּו  ְּדָמָמה ְּכֵבָדה ְרוּוַית ֵאיָמה ִהְׂשָּתְרָרה ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש. ְׁשֵני ַהַּקָּצִבים ַהּׁשֻ
ֶאת ָראֵׁשיֶהם ְּבבּוָׁשה ּוְבָיגֹון. ֵהם ֹלא ָיְכלּו יֹוֵתר ִלְבּכֹות, ִּכי ִלּבֹוֵתיֶהם ְּכִאּלּו ִהְתַאְּבנּו 
ּוְמקֹור ִּדְמעֹוֵתיֶהם ָהָיה ָיֵבׁש. ְּבקֹול ָחלּול ְּכֶׁשל ַּבר ִמיַנן ֶׁשָּיָצא ִמִּקְברֹו ּוְמַבֵּקׁש ִּתּקּון 

ִני ֶהֱחָרה ֶהֱחִזיק ַאֲחָריו: ֲעבּור ִנְׁשָמתֹו ַהחֹוֵטאת, ָּפַתח ֶאָחד ֵמֶהם ֶאת ְּדָבָריו ְוַהּׁשֵ

ִנים ָאנּו ְמַׁשְּוִקים ּוְמִפיִצים ָּבָׂשר ָטֵרף ְּבָכל ַרֲחֵבי ְקָראָקא! ִּבְגַלל  "ִמֶּזה ֲעָׂשרֹות ַּבּׁשָ
ַּתֲאַות ַהֶּבַצע ִהְכַׁשְלנּו ֶאת ְיהּוֵדי ָהִעיר ַּבֲעֵברֹות ֲחמּורֹות ְּביֹוֵתר!

"ָהִיינּו נֹוֲחִרים ְּבֵהמֹות ּוְמַנְּבִלים ֲעָגִלים ּומֹוְכִרים ֶאת ְּבָׂשָרם ְּבתֹור ָּכֵׁשר ִלְמַהְּדִרין 
ִמן ַהְמַהְּדִרין! ְּבַׂשר ַהְּטֵרָפה ֶׁשָּלנּו ָמָצא ֶאת ַּדְרּכֹו ְּבָכל ַּבִית ְיהּוִדי ִּבְקָראָקא! ֵאין 
ַּבִית ֲאֶׁשר ִמְטָּבחֹו ֹלא ִנְתַּגֵעל ְּבַמַאְכֵלי ִּפּגּול ֶׁשֻּסְּפקּו ַעל ָיֵדינּו. הֹודֹות ְלָכְך ִהַּגְענּו 
ִלְרכּוׁש ָעצּום. ָקִנינּו ָלנּו ָּבִּתים, ִוילֹות ֲהדּורּות ַהּטֹוְבלֹות ְּבַגֵּני נֹוי ְמֻטָּפִחים ְלַהְפִליא, 
ִמֵּלאנּו ֶאת ִּדיָרֵתנּו ְּבָכל ְׂשִכּיֹות ַהֶחְמָּדה ֶׁשַּנְפֵׁשנּו ָחְׁשָקה ָּבֶהם: ָרִהיִטים ְיָקִרים ְּכמֹו 
ְּבַאְרמֹונֹות ְמָלִכים, ְּכֵלי ֶּכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב, ַּתְכִׁשיֵטי ָּפז ְוַיֲהלֹוִמים נֹוְצִצים. ָּבאנּו ְּבִקְׁשֵרי 
ִחּתּון ִעם ַהִּמְׁשָּפחֹות ַהְמֻיָחסֹות ְּביֹוֵתר, ִחַּלְקנּו ַּגם ְסכּוֵמי ֶּכֶסף ְּגדֹוִלים ְלָצְרֵכי ְצָדָקה 
ְוָכל ֶזה ָּבא ָלנּו ֵמָהְרָוִחים ֶׁשל ֲהָפַצת ְּבַׂשר ַהּתֹוֵעָבה ְוַהְכָׁשַלת ֲאָלִפים ְוִרְבבֹות ְיהּוִדים 

ְּתִמיִמים ֶׁשִהְתַּפְּטמּו ְּבַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות!

"ַעָּתה ִנְפְקחּו ֵעיֵנינּו ִלְראֹות ְונֹוַכְחנּו ָלַדַעת ֶמה עֹוַלְלנּו ֵמָאז ְיֵמי ְנעּוֵרינּו ְוַעד ַהּיֹום! 
ָאנּו ּבֹוִׁשים ֵמַעְצֵמנּו ּוְמֵלִאים ִיּסּוֵרי ֲחָרָטה. ָאנּו יֹוְדִעים ֶׁשֲעבּור ֲחָטִאים ָּכֵאֶּלה ֹלא 
יֹוְצִאים ַאף ַּפַעם ִמֵּגיִהֹּנם! ַעד ֹּכה ֹלא ָעַמְדנּו ַעל ֻחְמַרת ַהֶּפַׁשע. ֲאַנְחנּו ַעֵּמי ָהֲאָרצֹות 
ּובּוִרים: ֵמעֹוָלם ֹלא ִלְּמדּו אֹוָתנּו ְמאּוָמה! ֵמָאז ֱהיֹוֵתנּו ְיָלִדים ְקַטִּנים ָהִיינּו ְיתֹוִמים 
ֵמָאב ּוֵמֵאם, ְוֹלא ָהָיה ִמי ֶׁשְּיַחֵּנְך אֹוָתנּו. ַעָּתה נֹוַדע ָלנּו ַּכָּמה ָאנּו ְצִריִכים ְלַהּכֹות 
ַעל ֵחְטא! ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ֵאפֹוא ִמַּמֲעַלְתֶכם ְלהֹוִציא ִּבְׁשִביֵלנּו ְּתׁשּוַבת ַהִּמְׁשָקל ְּכֵדי 
ֶׁשּנּוַכל ְלַכֵּפר ַעל ֲעוֹונֹוֵתינּו. ָאנּו מּוָכִנים ְלַקֵּבל ַעל ַעְצֵמנּו ִסּגּוִפים ָקִׁשים ְּביֹוֵתר, 
ֶׁשְּיַבּזּו אֹוָתנּו, ֶׁשִּיְרְמסּו ֶאת ְּכבֹוֵדנּו ַעד ָעָפר ּוִבְלַבד ְלַהִּגיַע ְלעֹוָלם ָהֱאֶמת ְּכֶׁשָאנּו 

ְמֹמָרִקים ּוְמֹצָרִפים ֵמָהֲעֵברֹות ֶׁשְּבָיֵדינּו..."



ִעיר ְקָראָקא ׁשּוָבה ּבְ ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ לב ִסּפּור ִמּשׁ

ַזֲעַקת ֶׁשֶבר
ָּתִפים ִסְּימּו ֶאת ִּדְבֵרי ַהִּוּדּוי ֶׁשָּלֶהם, ְּכָבר ָעְבָרה  ֵני ַהַּקָּצִבים ַהּׁשֻ עֹוד ִלְפֵני ֶׁשּׁשְ
ַחְלָחָלה ֵּבין ׁשּורֹות ָהַרָּבִנים, ֶׁשְּבקִֹׁשי ָיְכלּו ְלַהֲאִמין ְלִמְׁשַמע ָאְזֵניֶהם, ּופֹה ָוָׁשם ָּפְרצּו 
ִהְתַיְּפֻחּיֹות ֶׁשל ֶּבִכי ְוַלַחׁש ַרַחׁש ֶׁשל ִּתָּמהֹון ְוַתְדֵהָמה, ַאְך ְלַאַחר ֶׁשָּכל ַהָּפָרָׁשה ֻּכָּלּה 
ִנְגְלָתה ִּבְפֵניֶהם ַעל ֻחְמָרָתּה, ִהִּקיף ַהָּיגֹון ְוַהְּכֵאב ֶאת ֻּכָּלם. ֵחֶלק ֵמָהַרָּבִנים ָקְרעּו 
ְקִריָעה.... ָיְרדּו ָלֶׁשֶבת ַעל ָהִרְצָּפה ַּכֲאֵבִלים ּוָפְתחּו ִּבְנִהי ְוִקיָנה ְּכמֹו ַעל ֻחְרַּבן ֵּבית 

ַהִּמְקָּדׁש.
"ֹׁשד ָוֶׁשֶבר!" קֹוְננּו ָהַרָּבִנים, "ָּכל ַהְמַאֵּבד ֶנֶפׁש ַאַחת ִמִּיְׂשָרֵאל ְּכִאּלּו ִאֵּבד עֹוָלם 
ָמֵלא!" ַּכָּמה ְנָפׁשֹות ִנְגְּדעּו ִמן ָהעֹוָלם ְּבֶטֶרם ֵעת! ַּבֲעוֹון ַהִהְסָּתֲאבּות ְּבַמאְכֵלי ְנֵבָלה 
ּוְטֵרָפה ְוֵחֶלב ָּפְרצּו ַהַּמֵּגפֹות, ְועֹוְלֵלי ָיִמים ְוִתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן ִנְסּפּו ָּבּה, ּוְפִתיל 

ַחֵּייֶהם ִנַּתק!!"
"ַהִאם ֶיְׁשָנּה ִּבְכָלל ֶאְפָׁשרּות ְּתׁשּוָבה ִּבְׁשִביָלם?" ִנְזְרָקה ְׁשֵאָלה ִמִּפיו ֶׁשל ַאַחד 

ָהַרָּבִנים.
"ֵאין ָלֶהם ְּתקּוָמה! ָאְבָדה ִּתְקָוָתם!" ָקְבעּו ַרָּבִנים ֲאֵחִרים ְּבַסֲעַרת רּוָחם.

"ַּגם ָּכל ָהַאְרַּבע ִמיתֹות ֵּבית ִּדין ֵאיָנן ֹעֶנׁש ַמְסִּפיק ִּבְׁשִביל ְּפָׁשִעים ָּכֵאֶּלה", ָקָרא 
ִמיֶׁשהּו ִּבְרִתיָחה ּוְבַזַעם ָעצּור, ׁשּום ְּתׁשּוַבת ִמְׁשָקל ֹלא ּתּוַכל ְלָצֵרף ֶאת ִנְׁשמֹוֵתיֶהם 

ַהחֹוְטאֹות, ִנְגַזר ֲעֵליֶהם ְלִהְתַהֵּפְך ּוְלִהְתַּגְלֵּגל ְּבַכף ַהֶּקַלע ְלעֹוְלֵמי ַעד!..."
ָּתִפים ַהַּקָּצִבים ָעְמדּו ְּבִפיק ִּבְרַּכִים ְּכֶׁשֵעיֵניֶהם ְּכבּוׁשֹות ַּבַּקְרַקע, ְוִדְבֵרי  ְׁשֵני ַהּׁשֻ
ַהַּזַעם ֶׁשל ָהַרָּבִנים ֶׁשֻהְטחּו ְּכַלֵּפיֶהם ְּבַלַהט ַרק ָּבְרָגִעים ַהַחִּמים ֶׁשל ַהִּגּלּוי ַהַּמְדִהים, 
ָנֲחתּו ַעל ָראֵׁשיֶהם ְּכַמֲהֻלּמֹות ַעּזֹות ּוָפְגעּו ָּבֶהם ְּכַמְדְקרֹות ֶחֶרב. ֵמֵעיֶהם ִנְתַהְּפכּו 

ְּבִקְרָּבם ּוְמֵרָרָתם ְּכִאּלּו ִנְׁשְּפָכה, ְוָהֹרק ְּבִפיֶהם ָהָיה ַמר ְּכַלֲעָנה.
ֵהם ִהִּטילּו ֶאת ַעְצָמם ַעל ָהָאֶרץ ִּבְׁשֵאִרית ֹּכחֹוֵתיֶהם ּוָפְתחּו ִּביָלָלה ַצְרָחִנית ְּכֶׁשל 

ַחָּיה ְּפצּוָעה:
"ַרָּבִנים ְקדֹוִׁשים! ַרֲחמּו ַעל ִנְׁשמֹוֵתינּו! ַאל ָּתחּוסּו ַעל ּגּוֵפנּו ְּכָלל ּוְכָלל! ְּתַצּוּו 
ֲאִפּלּו ִלְסֹרק ֶאת ְּבָׂשֵרנּו ְּבַמְסְרקֹות ֶׁשל ַּבְרֶזל ְוִלְזרֹות ֶמַלח ַעל ַהְּפָצִעים, ַוֲאַנְחנּו 
ְנַקֵּבל ֶאת ַהִּיּסּוִרים ִמְּבִלי ִלְפצֹות ֶּפה, ּוִבְלַבד ֶׁשַּנִּציל ֶאת ִנְׁשמֹוֵתינּו ִמֵּדָראֹון עֹוָלם 

ִּבְׁשאֹול ַּתְחִּתּיֹות!!"
ַּכֲאֶׁשר ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות" ִהְתּבֹוֵנן ִּבְפֵניֶהם ַהּזֹוֲעִמים ֶׁשל ָהַרָּבִנים, ֶׁשְּבקִֹׁשי ָיְכלּו 
ָּתִפים,  ִלְׁשֹלט ְּברּוָחם, ּוְלָאְזָניו ִהִּגיעּו ִיְללֹות ָהְרָפִאים ַהַּמֲחִרידֹות ֶׁשל ַהַּקָּצִבים ַהּׁשֻ
בּוִרים ְוָהְרצּוִצים, ִנְתעֹוְררּו ַרֲחָמיו ַעל ְׁשֵּתי ַהְּנָׁשמֹות ָהֲאבּודֹות,  ֶׁשָּבְקעּו ִמִּלּבֹוֵתיֶהם ַהּׁשְ
ְוהּוא ָּפָנה ֶאל ֵּבית ַהִּדין, ְּבקֹול ַרְך ּוֵמִׁשיב ֵחָמה, ְּבִהְתַאְּמצֹו ְלַׁשֵּדל ֶאת ָהַרָּבִנים ְלַהּטֹות 
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ֶבת ְלַתֲחנּוֵניֶהם ֶׁשל ַהחֹוְטִאים ַהְמַבְּקִׁשים ִלְפּתַֹח ָלֶהם ַׁשֲעֵרי ְּתׁשּוָבה ּוְלַנּסֹות  אֶֹזן ַקּׁשֶ
ְּבָכל ֹזאת ִלְמֹצא מֹוָצא...

ֵאין חֹוֵטא ֶׁשֵאין לֹו ַּתָּקָנה
"מֹוַרי ְוַרּבֹוַתי, ַרָּבִנים ְוַדָּיִנים ֻמְמִחים!" ָּפַתח ָהַרב ֶאת ְּדָבָריו, "ְידּוִעים ּוְמֻקָּבִלים 
ָעֵלינּו ִּדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו ַּבֲעֵלי ַהַּתְלמּוד ְונֹוְׂשֵאי ֵּכֵליֶהם, ֵאין ֵחְטא ֶׁשֵאין לֹו ַּתָּקָנה! 
ָעִרים ַהְּנעּוִלים! ְוָאְמרּו  ַהְּתׁשּוָבה ּבֹוַקַעת ְועֹוָלה ֶּדֶרְך ָּכל ָהְרִקיִעים ּופֹוֶרֶצת ָּכל ַהּׁשְ
ה ֶמֶלְך ְיהּוָדה, ֲאֶׁשר ֶהֱעִמיד ֶצֶלם ְּבֵהיַכל ה', ַּכֲאֶׁשר ִּבֵּקׁש ַלֲחֹזר  ַּבְּגָמָרא ַעל ְמַנּׁשֶ
ָעִרים, ְּכֵדי ֶׁשְּתׁשּוָבתֹו ֹלא ִּתְתַקֵּבל, ְוָאז  ִּבְתׁשּוָבה, ָנֲעלּו ַהַּמְלָאִכים ְּבָפָניו ֶאת ָּכל ַהּׁשְ
ָּגְבָרה ִמַּדת ָהַרֲחִמים ַעל ִמַּדת ַהִּדין, ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוך הּוא ִּכְבָיכֹול ָעָׂשה לֹו ְּכִמין ַמְחֶּתֶרת 
ָּבָרִקיַע ְּכֵדי ְלַקְּבלֹו ִּבְתׁשּוָבה! ְוִאם ה' ִיְתָּבַרְך ִרֵחם ַעל חֹוֵטא ָּגדֹול ָּכֶזה ֶׁשִהְכִניס 
ֶּפֶסל ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ַמּדּוַע ֹלא ִיְכְמרּו ַרֲחֵמינּו ַעל ְׁשֵני ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ַהִּמְתַּפְּלִׁשים 
ֶּבָעָפר ְלַרְגֵלינּו ּוִמְתַחְּנִנים ּוְמַבְּקִׁשים ְסִליָחה ְוַכָּפָרה? ַמּדּוַע ֹלא ְנַנֶּסה ִלְמֹצא ַמְרֵּפא 

ְלַנְפָׁשם ְוַלֲחֹתר ִּבְׁשִביָלם ֶּדֶרְך ִלְתׁשּוָבה?"
ְּדָבָריו ַהִּנְרָּגִׁשים ֶׁשל ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות" ִׁשְּככּו ְּבִמְקָצת ֶאת ַסֲעַרת ָהרּוחֹות 
ַנִים, ְּכֶׁשִּכּלּו ַמֲעֵׂשי ַהְּנָבָלה  ְוֵהִפיגּו ְּבִמַּדת ָמה ֶאת ָהִרְתָחה ְוַהַּזַעם ֶׁשֻהְפנּו ֶנֶגד ַהּׁשְ
ֶׁשִּבְּצעּו, ְּבַהְכִׁשיָלם ִעיר ְׁשֵלָמה ְּבֶמֶׁשְך ָׁשִנים ַּבֲעֵברֹות ֲחמּורֹות ְּביֹוֵתר. ַּגם ַהַּמְרֶאה 
ְכבּו ַעָּתה ַעל ָהִרְצָּפה ְּבַהְכָנָעה ּוְבַהְׁשָּפָלה ְּכֶׁשְּפֵניֶהם ְּכבּוׁשֹות ַּבַּקְרַקע  ַנִים ֶׁשּׁשָ ֶׁשל ַהּׁשְ
ְוִיְלַלת ַהֵּיאּוׁש ֶׁשָּלֶהם ְמַמֵּלאת ֶאת ֲחַלל ָהאּוָלם, עֹוֵרר ְּבָכל ֹזאת ֶאת ִרְגֵׁשי ָהַרֲחִמים 
ֶׁשְּבֵלב ַחְבֵרי ֵּבית ַהִּדין, ְוֵהם ִהְתִחילּו ְלִהְתַלֵחׁש ֵּביֵניֶהם ּוְלַטֵּכס ֵעָצה ַּכָּדת ַמה ַּלֲעׂשֹות.
ַּכָּמה ַרָּבִנים ִנְּגׁשּו ֶאל ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות" ְוִהִּציעּו לֹו ֶׁשְּיַצֶּוה ַעל ְׁשֵני ַהַּקָּצִבים 
ָלֶלֶכת ֵּביְנַתִים ַהַּבְיָתה, ְּכֵדי ֶׁשֵּבית ַהִּדין יּוַכל ָלדּון ָּבִעְנָין ְּבֶׁשֶקט ּוְלַחֵּפׂש ֶּדֶרְך ֵּכיַצד 

ְלַהִּציל ֶאת ִנְׁשמֹוֵתיֶהם ִמִּדיָנּה ֶׁשל ֵּגיִהֹּנם.
ָּתִפים ַמֲאִכיֵלי ַהְּטֵרָפה ָעְזבּו ֶאת ָהאּוָלם, ָּפְתחּו ַחְבֵרי ֵּבית ַהִּדין  ֵני ַהּׁשֻ ְלַאַחר ֶׁשּׁשְ
ְּבִהְתַיֲעצּות ַקַּדְחָּתִנית ֵּביָנם ְלֵבין ַעְצָמם, ָּדנּו ְוִהְתַוְּכחּו ְּבֶמֶרץ, ְּבַמֲאָמץ ִלְקֹּבַע ֶאת 
ַהַּמֲעֶׂשה ְוֶאת ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ְלִפיֶהם ֵיְלכּו ְוִיְתַנֲהגּו ַהחֹוְטִאים ְּכֵדי ְלַהִּגיַע ִלְתׁשּוָבה 

ְׁשֵלָמה, ְוָלבֹוא ְלעֹוָלם ָהֱאֶמת ְּכֶׁשֵהם ְמֻנִּקים ּוְמֹצָרִפים ֵמֲעוֹונֹוֵתיֶהם ַהְּכֵבִדים.
ְקָלא  ֹלא ְּבָנֵקל ִהִּגיַע ֵּבית ַהִּדין ְלִסּכּוִמים ְּבֶקֶׁשר ְלַדְרֵכי ַהְּתׁשּוָבה. ַהִּדּיּוִנים ְוַה"ּׁשַ
ְוַטְרָיא" ִנְמְׁשכּו ָׁשָעה ֲאֻרָּכה. ַהְּמָצִחים ַהְּגבֹוִהים ֶׁשל ָהַרָּבִנים ֶנְחְרׁשּו ְקָמִטים ֲעֻמִּקים 
"ס ְוַהּפֹוְסִקים, ִראׁשֹוִנים ְוַאֲחרֹוִנים, ְוָכל ַהְּמקֹורֹות ֶׁשֵּיׁש  ֵמֹרב ַמֲאָמץ ִלְצֹלל ְּבַים ַהּׁשַ
ָלֶהם ַׁשָּיכּות ְלֻסְגיֹות ֶׁשל חֹוֵטא ּוַמֲחִטיא, ַהְכָׁשַלת ָהַרִּבים, ַחָּיֵבי ְּכִריתּות ְוַחָּיֵבי ָלאִוין, 

ְנֵבָלה ּוְטֵרָפה, ֵחֶלב ְוָדם.
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ַזֲעַקת ֶׁשֶבר
ָּתִפים ִסְּימּו ֶאת ִּדְבֵרי ַהִּוּדּוי ֶׁשָּלֶהם, ְּכָבר ָעְבָרה  ֵני ַהַּקָּצִבים ַהּׁשֻ עֹוד ִלְפֵני ֶׁשּׁשְ
ַחְלָחָלה ֵּבין ׁשּורֹות ָהַרָּבִנים, ֶׁשְּבקִֹׁשי ָיְכלּו ְלַהֲאִמין ְלִמְׁשַמע ָאְזֵניֶהם, ּופֹה ָוָׁשם ָּפְרצּו 
ִהְתַיְּפֻחּיֹות ֶׁשל ֶּבִכי ְוַלַחׁש ַרַחׁש ֶׁשל ִּתָּמהֹון ְוַתְדֵהָמה, ַאְך ְלַאַחר ֶׁשָּכל ַהָּפָרָׁשה ֻּכָּלּה 
ִנְגְלָתה ִּבְפֵניֶהם ַעל ֻחְמָרָתּה, ִהִּקיף ַהָּיגֹון ְוַהְּכֵאב ֶאת ֻּכָּלם. ֵחֶלק ֵמָהַרָּבִנים ָקְרעּו 
ְקִריָעה.... ָיְרדּו ָלֶׁשֶבת ַעל ָהִרְצָּפה ַּכֲאֵבִלים ּוָפְתחּו ִּבְנִהי ְוִקיָנה ְּכמֹו ַעל ֻחְרַּבן ֵּבית 

ַהִּמְקָּדׁש.
"ֹׁשד ָוֶׁשֶבר!" קֹוְננּו ָהַרָּבִנים, "ָּכל ַהְמַאֵּבד ֶנֶפׁש ַאַחת ִמִּיְׂשָרֵאל ְּכִאּלּו ִאֵּבד עֹוָלם 
ָמֵלא!" ַּכָּמה ְנָפׁשֹות ִנְגְּדעּו ִמן ָהעֹוָלם ְּבֶטֶרם ֵעת! ַּבֲעוֹון ַהִהְסָּתֲאבּות ְּבַמאְכֵלי ְנֵבָלה 
ּוְטֵרָפה ְוֵחֶלב ָּפְרצּו ַהַּמֵּגפֹות, ְועֹוְלֵלי ָיִמים ְוִתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן ִנְסּפּו ָּבּה, ּוְפִתיל 

ַחֵּייֶהם ִנַּתק!!"
"ַהִאם ֶיְׁשָנּה ִּבְכָלל ֶאְפָׁשרּות ְּתׁשּוָבה ִּבְׁשִביָלם?" ִנְזְרָקה ְׁשֵאָלה ִמִּפיו ֶׁשל ַאַחד 

ָהַרָּבִנים.
"ֵאין ָלֶהם ְּתקּוָמה! ָאְבָדה ִּתְקָוָתם!" ָקְבעּו ַרָּבִנים ֲאֵחִרים ְּבַסֲעַרת רּוָחם.

"ַּגם ָּכל ָהַאְרַּבע ִמיתֹות ֵּבית ִּדין ֵאיָנן ֹעֶנׁש ַמְסִּפיק ִּבְׁשִביל ְּפָׁשִעים ָּכֵאֶּלה", ָקָרא 
ִמיֶׁשהּו ִּבְרִתיָחה ּוְבַזַעם ָעצּור, ׁשּום ְּתׁשּוַבת ִמְׁשָקל ֹלא ּתּוַכל ְלָצֵרף ֶאת ִנְׁשמֹוֵתיֶהם 

ַהחֹוְטאֹות, ִנְגַזר ֲעֵליֶהם ְלִהְתַהֵּפְך ּוְלִהְתַּגְלֵּגל ְּבַכף ַהֶּקַלע ְלעֹוְלֵמי ַעד!..."
ָּתִפים ַהַּקָּצִבים ָעְמדּו ְּבִפיק ִּבְרַּכִים ְּכֶׁשֵעיֵניֶהם ְּכבּוׁשֹות ַּבַּקְרַקע, ְוִדְבֵרי  ְׁשֵני ַהּׁשֻ
ַהַּזַעם ֶׁשל ָהַרָּבִנים ֶׁשֻהְטחּו ְּכַלֵּפיֶהם ְּבַלַהט ַרק ָּבְרָגִעים ַהַחִּמים ֶׁשל ַהִּגּלּוי ַהַּמְדִהים, 
ָנֲחתּו ַעל ָראֵׁשיֶהם ְּכַמֲהֻלּמֹות ַעּזֹות ּוָפְגעּו ָּבֶהם ְּכַמְדְקרֹות ֶחֶרב. ֵמֵעיֶהם ִנְתַהְּפכּו 

ְּבִקְרָּבם ּוְמֵרָרָתם ְּכִאּלּו ִנְׁשְּפָכה, ְוָהֹרק ְּבִפיֶהם ָהָיה ַמר ְּכַלֲעָנה.
ֵהם ִהִּטילּו ֶאת ַעְצָמם ַעל ָהָאֶרץ ִּבְׁשֵאִרית ֹּכחֹוֵתיֶהם ּוָפְתחּו ִּביָלָלה ַצְרָחִנית ְּכֶׁשל 

ַחָּיה ְּפצּוָעה:
"ַרָּבִנים ְקדֹוִׁשים! ַרֲחמּו ַעל ִנְׁשמֹוֵתינּו! ַאל ָּתחּוסּו ַעל ּגּוֵפנּו ְּכָלל ּוְכָלל! ְּתַצּוּו 
ֲאִפּלּו ִלְסֹרק ֶאת ְּבָׂשֵרנּו ְּבַמְסְרקֹות ֶׁשל ַּבְרֶזל ְוִלְזרֹות ֶמַלח ַעל ַהְּפָצִעים, ַוֲאַנְחנּו 
ְנַקֵּבל ֶאת ַהִּיּסּוִרים ִמְּבִלי ִלְפצֹות ֶּפה, ּוִבְלַבד ֶׁשַּנִּציל ֶאת ִנְׁשמֹוֵתינּו ִמֵּדָראֹון עֹוָלם 

ִּבְׁשאֹול ַּתְחִּתּיֹות!!"
ַּכֲאֶׁשר ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות" ִהְתּבֹוֵנן ִּבְפֵניֶהם ַהּזֹוֲעִמים ֶׁשל ָהַרָּבִנים, ֶׁשְּבקִֹׁשי ָיְכלּו 
ָּתִפים,  ִלְׁשֹלט ְּברּוָחם, ּוְלָאְזָניו ִהִּגיעּו ִיְללֹות ָהְרָפִאים ַהַּמֲחִרידֹות ֶׁשל ַהַּקָּצִבים ַהּׁשֻ
בּוִרים ְוָהְרצּוִצים, ִנְתעֹוְררּו ַרֲחָמיו ַעל ְׁשֵּתי ַהְּנָׁשמֹות ָהֲאבּודֹות,  ֶׁשָּבְקעּו ִמִּלּבֹוֵתיֶהם ַהּׁשְ
ְוהּוא ָּפָנה ֶאל ֵּבית ַהִּדין, ְּבקֹול ַרְך ּוֵמִׁשיב ֵחָמה, ְּבִהְתַאְּמצֹו ְלַׁשֵּדל ֶאת ָהַרָּבִנים ְלַהּטֹות 
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ֶבת ְלַתֲחנּוֵניֶהם ֶׁשל ַהחֹוְטִאים ַהְמַבְּקִׁשים ִלְפּתַֹח ָלֶהם ַׁשֲעֵרי ְּתׁשּוָבה ּוְלַנּסֹות  אֶֹזן ַקּׁשֶ
ְּבָכל ֹזאת ִלְמֹצא מֹוָצא...

ֵאין חֹוֵטא ֶׁשֵאין לֹו ַּתָּקָנה
"מֹוַרי ְוַרּבֹוַתי, ַרָּבִנים ְוַדָּיִנים ֻמְמִחים!" ָּפַתח ָהַרב ֶאת ְּדָבָריו, "ְידּוִעים ּוְמֻקָּבִלים 
ָעֵלינּו ִּדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו ַּבֲעֵלי ַהַּתְלמּוד ְונֹוְׂשֵאי ֵּכֵליֶהם, ֵאין ֵחְטא ֶׁשֵאין לֹו ַּתָּקָנה! 
ָעִרים ַהְּנעּוִלים! ְוָאְמרּו  ַהְּתׁשּוָבה ּבֹוַקַעת ְועֹוָלה ֶּדֶרְך ָּכל ָהְרִקיִעים ּופֹוֶרֶצת ָּכל ַהּׁשְ
ה ֶמֶלְך ְיהּוָדה, ֲאֶׁשר ֶהֱעִמיד ֶצֶלם ְּבֵהיַכל ה', ַּכֲאֶׁשר ִּבֵּקׁש ַלֲחֹזר  ַּבְּגָמָרא ַעל ְמַנּׁשֶ
ָעִרים, ְּכֵדי ֶׁשְּתׁשּוָבתֹו ֹלא ִּתְתַקֵּבל, ְוָאז  ִּבְתׁשּוָבה, ָנֲעלּו ַהַּמְלָאִכים ְּבָפָניו ֶאת ָּכל ַהּׁשְ
ָּגְבָרה ִמַּדת ָהַרֲחִמים ַעל ִמַּדת ַהִּדין, ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוך הּוא ִּכְבָיכֹול ָעָׂשה לֹו ְּכִמין ַמְחֶּתֶרת 
ָּבָרִקיַע ְּכֵדי ְלַקְּבלֹו ִּבְתׁשּוָבה! ְוִאם ה' ִיְתָּבַרְך ִרֵחם ַעל חֹוֵטא ָּגדֹול ָּכֶזה ֶׁשִהְכִניס 
ֶּפֶסל ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ַמּדּוַע ֹלא ִיְכְמרּו ַרֲחֵמינּו ַעל ְׁשֵני ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ַהִּמְתַּפְּלִׁשים 
ֶּבָעָפר ְלַרְגֵלינּו ּוִמְתַחְּנִנים ּוְמַבְּקִׁשים ְסִליָחה ְוַכָּפָרה? ַמּדּוַע ֹלא ְנַנֶּסה ִלְמֹצא ַמְרֵּפא 

ְלַנְפָׁשם ְוַלֲחֹתר ִּבְׁשִביָלם ֶּדֶרְך ִלְתׁשּוָבה?"
ְּדָבָריו ַהִּנְרָּגִׁשים ֶׁשל ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות" ִׁשְּככּו ְּבִמְקָצת ֶאת ַסֲעַרת ָהרּוחֹות 
ַנִים, ְּכֶׁשִּכּלּו ַמֲעֵׂשי ַהְּנָבָלה  ְוֵהִפיגּו ְּבִמַּדת ָמה ֶאת ָהִרְתָחה ְוַהַּזַעם ֶׁשֻהְפנּו ֶנֶגד ַהּׁשְ
ֶׁשִּבְּצעּו, ְּבַהְכִׁשיָלם ִעיר ְׁשֵלָמה ְּבֶמֶׁשְך ָׁשִנים ַּבֲעֵברֹות ֲחמּורֹות ְּביֹוֵתר. ַּגם ַהַּמְרֶאה 
ְכבּו ַעָּתה ַעל ָהִרְצָּפה ְּבַהְכָנָעה ּוְבַהְׁשָּפָלה ְּכֶׁשְּפֵניֶהם ְּכבּוׁשֹות ַּבַּקְרַקע  ַנִים ֶׁשּׁשָ ֶׁשל ַהּׁשְ
ְוִיְלַלת ַהֵּיאּוׁש ֶׁשָּלֶהם ְמַמֵּלאת ֶאת ֲחַלל ָהאּוָלם, עֹוֵרר ְּבָכל ֹזאת ֶאת ִרְגֵׁשי ָהַרֲחִמים 
ֶׁשְּבֵלב ַחְבֵרי ֵּבית ַהִּדין, ְוֵהם ִהְתִחילּו ְלִהְתַלֵחׁש ֵּביֵניֶהם ּוְלַטֵּכס ֵעָצה ַּכָּדת ַמה ַּלֲעׂשֹות.
ַּכָּמה ַרָּבִנים ִנְּגׁשּו ֶאל ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות" ְוִהִּציעּו לֹו ֶׁשְּיַצֶּוה ַעל ְׁשֵני ַהַּקָּצִבים 
ָלֶלֶכת ֵּביְנַתִים ַהַּבְיָתה, ְּכֵדי ֶׁשֵּבית ַהִּדין יּוַכל ָלדּון ָּבִעְנָין ְּבֶׁשֶקט ּוְלַחֵּפׂש ֶּדֶרְך ֵּכיַצד 

ְלַהִּציל ֶאת ִנְׁשמֹוֵתיֶהם ִמִּדיָנּה ֶׁשל ֵּגיִהֹּנם.
ָּתִפים ַמֲאִכיֵלי ַהְּטֵרָפה ָעְזבּו ֶאת ָהאּוָלם, ָּפְתחּו ַחְבֵרי ֵּבית ַהִּדין  ֵני ַהּׁשֻ ְלַאַחר ֶׁשּׁשְ
ְּבִהְתַיֲעצּות ַקַּדְחָּתִנית ֵּביָנם ְלֵבין ַעְצָמם, ָּדנּו ְוִהְתַוְּכחּו ְּבֶמֶרץ, ְּבַמֲאָמץ ִלְקֹּבַע ֶאת 
ַהַּמֲעֶׂשה ְוֶאת ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ְלִפיֶהם ֵיְלכּו ְוִיְתַנֲהגּו ַהחֹוְטִאים ְּכֵדי ְלַהִּגיַע ִלְתׁשּוָבה 

ְׁשֵלָמה, ְוָלבֹוא ְלעֹוָלם ָהֱאֶמת ְּכֶׁשֵהם ְמֻנִּקים ּוְמֹצָרִפים ֵמֲעוֹונֹוֵתיֶהם ַהְּכֵבִדים.
ְקָלא  ֹלא ְּבָנֵקל ִהִּגיַע ֵּבית ַהִּדין ְלִסּכּוִמים ְּבֶקֶׁשר ְלַדְרֵכי ַהְּתׁשּוָבה. ַהִּדּיּוִנים ְוַה"ּׁשַ
ְוַטְרָיא" ִנְמְׁשכּו ָׁשָעה ֲאֻרָּכה. ַהְּמָצִחים ַהְּגבֹוִהים ֶׁשל ָהַרָּבִנים ֶנְחְרׁשּו ְקָמִטים ֲעֻמִּקים 
"ס ְוַהּפֹוְסִקים, ִראׁשֹוִנים ְוַאֲחרֹוִנים, ְוָכל ַהְּמקֹורֹות ֶׁשֵּיׁש  ֵמֹרב ַמֲאָמץ ִלְצֹלל ְּבַים ַהּׁשַ
ָלֶהם ַׁשָּיכּות ְלֻסְגיֹות ֶׁשל חֹוֵטא ּוַמֲחִטיא, ַהְכָׁשַלת ָהַרִּבים, ַחָּיֵבי ְּכִריתּות ְוַחָּיֵבי ָלאִוין, 

ְנֵבָלה ּוְטֵרָפה, ֵחֶלב ְוָדם.



ִעיר ְקָראָקא ׁשּוָבה ּבְ ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ לד ִסּפּור ִמּשׁ

ְּכֶׁשִּנְתעֹוְררּו ְסֵפקֹות ְוִחּלּוֵקי ֵּדעֹות, ִנְּגׁשּו ְלַעֵּין ַּבְּסָפִרים. ַעד ְמֵהָרה ִהְתַמְּלאּו ָּכל 
ְלָחנֹות ִּבְסָפִרים ְּפתּוִחים ֶׁשהּוְצאּו ִמן ַהַּמָּדִפים ָהַרִּבים ֶׁשִהִּקיפּו ֶאת ַהִּקירֹות.  ַהּׁשֻ
ַּגם ָהַרב ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות" ֵהִביא ִמֵּביתֹו ְסָפִרים ַעִּתיִקים ִיְקֵרי ֵעֶרְך, ֶׁשֵּמֶהם ִצֵּדד 

ְלהֹוִכיַח, ֶׁשְּתׁשּוָבה ַמְתִאיָמה ְיכֹוָלה ְלַכֵּפר ַּגם ַעל ַהֲחָטִאים ַהּנֹוָרִאים ָהֵאֶּלה.

כּו ַעד ָׁשָעה ְמֻאֶחֶרת ַּבַּלְיָלה, ְּכֶׁשֻּכָּלם ְסחּוִטים  ַהִּדּיּוִנים ְוַהּוִּכּוִחים ַהֲחִריִפים ִנְתַמּׁשְ
ֵמֹרב ֲעֵיפּות. ֶהְחִליטּו ְלַהְפִסיק ֶאת ַהְיִׁשיָבה, ּוְלַחֵּדׁש אֹוָתּה ְלָמֳחָרת ַּבֹּבֶקר.

ָהַרָּבִנים, ַחְבֵרי ֵּבית ַהִּדין, ֻסְּדרּו ִלְמנּוַחת ַהַּלְיָלה ֵאֶצל ַּבֲעֵלי ַהָּבִּתים ַהֲחׁשּוִבים 
ִּבְקָראָקא, ִאם ִּכי ֵאֶּלה ֹלא ָיְדעּו ְּכָלל "ַמה הֹוֵלְך ָּכאן", ּוְבֶׁשל ָמה ָּכל ַהְּפִעילּות 

ָהִאיְנֶטְנִסיִבית ַהּזֹו.

ָהַרָּבִנים ַחְבֵרי ֵּבית ַהִּדין ִהְקִּדימּו ָלקּום ְּבַהְׁשָּכַמת ַהֹּבֶקר, ִהְתַּפְּללּו, ָסֲעדּו ְּבִחָּפזֹון 
ֲחִרית, ּוִמֲהרּו ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ַהָּגדֹול ְּכֵדי ְלַחֵּדׁש ֶאת ַהִּדּיּון ֶׁשֻהְפַסק ֶאֶמׁש,  ֶאת ַּפת ַהּׁשַ

ְּבַמָּטָרה ַלֲחֹרץ ֶאת ְּכָלֵלי ַהְּתׁשּוָבה ֲעבּור ַהַּקָּצִבים ַמֲאִכיֵלי ַהְּטֵרפֹות.

ָּכְך ָעְברּו ַּכָּמה ָיִמים ֶׁשל ְיִׁשיבֹות ְוִדּיּוִנים, ַוֲעַדִין ֹלא ָיְכלּו ַחְבֵרי ֵּבית ַהִּדין ְלַהִּגיַע 
ִליֵדי ַהְחָלָטה ֲאִחיָדה ִּבְדַבר ַּדְרֵכי ַהְּתׁשּוָבה ֲעבּור ְׁשֵני ַהַּבֲעֵלי ֲעֵבָרה, ָהרֹוִצים ְלָמֵרק 

ֶאת ֲעוֹונֹוֵתיֶהם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוְלַהִּגיַע ַזָּכִאים ָלעֹוָלם ַהָּבא.

ַהַּקָּצִבים ִמְתּכֹוְנִנים ִלְגַזר ִּדיָנם
ָּתִפים ְסגּוִרים ְּבִדירֹוֵתיֶהם, ְקפּוִאים ְודֹוְמִמים,  ֵּביְנַתִים ִנְׁשֲארּו ְׁשֵני ַהַּקָּצִבים ַהּׁשֻ
ְּפֵניֶהם ָרִעים ּוְנפּוִלים ִלְבִלי ַהֵּכר, ִּכְמַעט ְלֹלא ֹאֶכל ּוְלֹלא ֵׁשָנה, ַרק ּבֹוִכים ּוְמקֹוְנִנים 

ִמְּזַמן ִלְזַמן, ַּכֲאֶׁשר ְמַלאי ַהְּדָמעֹות ִהְתַחֵּדׁש...

ִעם ָּכל ֹזאת, ֹלא ָיְדעּו ֲהמֹוֵני ַהְּיהּוִדים ִּבְקָראָקא ַאף ֶׁשֶמץ ַקל ַעל ַמה ַהְמֻדָּבר, 
ר  ְלֵׁשם ָמה ִהְתַּכְּנסּו ּוָבאּו ְלָכאן ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ַרָּבִנים ּוְגדֹוֵלי ּתֹוָרה, ְוֵאיְך ָּכל ֶזה ִמְתַקּׁשֵ
ָּתִפים, ִּכי ָהַרב ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות" ִהְׂשִּכיל ְלַנֵהל ֶאת ָּכל  ִעם ְׁשֵני ַהַּקָּצִבים ַהּׁשֻ
ַהְיִׁשיבֹות ְוַהִהְתַיֲעֻצּיֹות ְּבסֹוִדּיּות ֻמְחֶלֶטת. ַאף ִאיׁש, חּוץ ֵמַחְבֵרי ֵּבית ַהִּדין, ֹלא ָהָיה 
אי ְלִהָּמֵצא ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ַהָּגדֹול ְּבָיִמים ֵאֶּלה. ָהָאָדם ַהָּיִחיד ֶׁשִּנְּתָנה לֹו ְרׁשּות  ַרּׁשַ
ְּכִניָסה ָהָיה ַׁשָּמׁש ֵּבית ַהִּדין, ְוַהָּלה ֻהְזַהר ְּבַאְזָהָרה ֲחמּוָרה ִלְׁשֹמר ֶאת ְלׁשֹונֹו ְוֹלא 
ְלַסֵּפר ְלׁשּום ָאָדם ֶׁשָּבעֹוָלם ָּדָבר ַוֲחִצי ָּדָבר ְּבֶקֶׁשר ְלִגּלּוי ַהַׁשֲערּוִרָּיה ָהֲאֻיָּמה ֶׁשל 
ָּתִפים ַהַּקָּצִבים,  ַהֲאָכַלת ְּבַׂשר ְטֵרָפה ְלִעיר ְׁשֵלָמה ְּבֶמֶׁשְך ַעְׂשרֹות ָׁשִנים ַעל ְיֵדי ְׁשֵני ַהּׁשֻ
ָעה ֶׁשֶאְפָׁשר ִיְהֶיה  ָהֲעִׁשיִרים ּוַבֲעֵלי ָהֶעְמָּדה ַהִּנְכָּבִדים ְּביֹוֵתר ָּבִעיר, ַעד ֶׁשַּתִּגיַע ַהּׁשָ

ְלַפְרֵסם ֶאת ַהָּדָבר ָּבַרִּבים.

  ִעיר ְקָראָקא  ׁשּוָבה ּבְ ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ לה ִסּפּור ִמּשׁ

ָּתִפים, ְנֵׁשיֶהם ְוַיְלֵדיֶהם, ֲחָתֵניֶהם ְוַכּלֹוֵתיֶהם, ֹלא ָיְדעּו  ְּבֵני ַהַּבִית ֶׁשל ַהַּקָּצִבים ַהּׁשֻ
ֶאת ַנְפָׁשם ֵמֹרב ַּתְדֵהָמה. ֵהם ִהְפִּגיעּו ְּבַבֲעֵליֶהם ּוַבֲאבֹוֵתיֶהם, ְוִהְתַחְּננּו ִלְפֵניֶהם:

"ַאָּבא! חֹוְתִני! ַמה ָּקָרה? ַּדֵּבר! ֱאֹמר ִמָּלה!"

ַאְך ֹלא ִקְּבלּו ָּכל ַמֲעֶנה...

ֵהם ִהְתַעּנּו ְוִהְתַיְּסרּו ָּכל ָהֵעת, ֹלא ִסְּדרּו ֶאת ַהַּבִית, ֹלא ִהִּציעּו ֶאת ַהִּמּטֹות ַאְך 
ַנִים ָהיּו ּדֹוְמִמים ְּכֶאֶבן. ׁשּום ָּדָבר ֹלא הֹוִעיל, ַהּׁשְ

ְּגַזר ַהִּדין
ְלַבּסֹוף ִהִּגיַע ַהּיֹום ּבֹו ָנְפָלה ַהַהְכָרָעה, ֻנְסַחת ַהַהְחָלָטה ַהֻּמְסֶּכֶמת ֶׁשִּנְתַקְּבָלה ַעל 
ְיֵדי ֵּבית ַהִּדין ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ַהָּגדֹול ִנְרְׁשָמה ְּבֹקְלמּוס ֶׁשל נֹוַצת ַאָּוז ַעל ְּפֵני ִּגְליֹון ְנָיר 
ָּתִפים ַמֲאִכיֵלי ַהְּטֵרפֹות. ָארְֹך, ּוָבּה ְסִעיִפים ַרִּבים ִּבְדַבר ַּדְרֵכי ַהְּתׁשּוָבה ֲעבּור ְׁשֵני ַהּׁשֻ

ָּתִפים ֶׁשָּיבֹואּו ְלִהְתַיֵּצב  ָּמׁש ִלְקרֹא ִלְׁשֵני ַהּׁשֻ ָאז ָׁשַלח ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות" ֶאת ַהּׁשַ
ִּבְפֵני ָהַרָּבִנים, ַחְבֵרי ֵּבית ַהִּדין ַהָּגדֹול.

ָהַרָּבִנים ִּכְמַעט ֶׁשֹּלא ִהִּכירּו ֶאת ְׁשֵני ַהָּבִאים, ֶׁשָראּו אֹוָתם ַרק ִלְפֵני ָיִמים ִמְסָּפר. 
ְׁשֵניֶהם ִהְׁשַּתּנּו ְּפָלִאים ְּבֶמֶׁשְך ָיִמים ְספּוִרים ֵאּלּו, ְּכִאּלּו ֶהֱחִליפּו צּוָרה. ְּפֵניֶהם ָהיּו 
ִּכְפֵני ָאָדם ַהּנֹוֶטה ָלמּות, ַחָּלִׁשים ּוְתׁשּוִׁשים ְּכִאּלּו ָאְזָלה ִמּגּוָפם ִטַּפת ָּדָמם ָהַאֲחרֹוָנה... 

ְּבֹקִׁשי ָיְכלּו ַלֲעֹמד ַעל ָהַרְגַלִים...

ָחזּוָתם ַהְמַזֲעַזַעת ֶׁשל ְׁשֵני ְמַבְּקֵׁשי ַהְּתׁשּוָבה ֲאֶׁשר ִמַּקָּצִבים ְּגַבְרָּתִנים, ֶׁשַהָּדם 
ִּכְמַעט ָּפַרץ ִמְּפֵניֶהם ֵמֹרב אֹוִנים ּוְבִריאּות, ָהְפכּו ּתֹוְך ָיִמים ְספּוִרים ְלֵצל ָאָדם, ַאְך 
ְוַרק ֵעֶקב ַהַּצַער ְוִיּסּוֵרי ַהֲחָרָטה ַעל ַמֲעֵׂשיֶהם ְּבָעָבר, ָנְגעּו ְמֹאד ְלֵלב ַחְבֵרי ֵּבית ַהִּדין, 

ּוְבֵעיֵני ַרִּבים ִנְצְנצּו ְּדָמעֹות ֶׁשל ַרֲחִמים ְוֶחְמָלה.

"ִאם ֵהם ִמְתַיְּסִרים ְּבִיּסּוֵרי ֲחָרָטה ָּכֵאֶּלה, ֲהֵרי ֵהם ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ַמָּמׁש!" ָקָרא 
ַאַחד ָהַרָּבִנים, ֶׁשִּלּבֹו ִנְתַּכֵּוץ ְּבִקְרּבֹו ֵמֹרב ֶרֶגׁש.

"ֲהֵרי ִמעּוט ֶחְלָּבם ְוָדָמם, ָצִריְך ְלִהְתַקֵּבל ְּכִאּלּו ִהְקִריבּו ָקְרַּבן עֹוָלה ַעל ִמְזַּבח 
ַהְּתׁשּוָבה!" ֶהֱחָרה ֶהֱחִזיק ַאֲחָריו ַרב ֵׁשִני ְּבקֹול ְרוּוי ְּדָמעֹות.

ָהַרב ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות" ָקם ִמְּמקֹומֹו, ּוְבֵבית ַהְּכֶנֶסת ֻהְׁשַלְך ַהס, הּוא ָּפָנה 
ֶאל ְׁשֵני ַהַּקָּצִבים, ֶׁשִּנְׁשֲארּו עֹוְמִדים ְלַיד ַהֶּפַתח ְּכֶׁשֵעיֵניֶהם ְנעּוצֹות ָּבִרְצָּפה, ְוָׁשַאל 

אֹוָתם ְּבקֹול ָרם:

"ַהִאם מּוָכִנים ּוְמֻזָּמִנים ַאֶּתם ְלַקֵּבל ַעל ַעְצְמֶכם ִלְׁשֹמר ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקֵּים ֶאת ָּכל 
ַמה ֶּשֵּׁבית ִּדין ֶזה ַיִּטיל ֲעֵליֶכם?"



ִעיר ְקָראָקא ׁשּוָבה ּבְ ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ לד ִסּפּור ִמּשׁ

ְּכֶׁשִּנְתעֹוְררּו ְסֵפקֹות ְוִחּלּוֵקי ֵּדעֹות, ִנְּגׁשּו ְלַעֵּין ַּבְּסָפִרים. ַעד ְמֵהָרה ִהְתַמְּלאּו ָּכל 
ְלָחנֹות ִּבְסָפִרים ְּפתּוִחים ֶׁשהּוְצאּו ִמן ַהַּמָּדִפים ָהַרִּבים ֶׁשִהִּקיפּו ֶאת ַהִּקירֹות.  ַהּׁשֻ
ַּגם ָהַרב ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות" ֵהִביא ִמֵּביתֹו ְסָפִרים ַעִּתיִקים ִיְקֵרי ֵעֶרְך, ֶׁשֵּמֶהם ִצֵּדד 

ְלהֹוִכיַח, ֶׁשְּתׁשּוָבה ַמְתִאיָמה ְיכֹוָלה ְלַכֵּפר ַּגם ַעל ַהֲחָטִאים ַהּנֹוָרִאים ָהֵאֶּלה.

כּו ַעד ָׁשָעה ְמֻאֶחֶרת ַּבַּלְיָלה, ְּכֶׁשֻּכָּלם ְסחּוִטים  ַהִּדּיּוִנים ְוַהּוִּכּוִחים ַהֲחִריִפים ִנְתַמּׁשְ
ֵמֹרב ֲעֵיפּות. ֶהְחִליטּו ְלַהְפִסיק ֶאת ַהְיִׁשיָבה, ּוְלַחֵּדׁש אֹוָתּה ְלָמֳחָרת ַּבֹּבֶקר.

ָהַרָּבִנים, ַחְבֵרי ֵּבית ַהִּדין, ֻסְּדרּו ִלְמנּוַחת ַהַּלְיָלה ֵאֶצל ַּבֲעֵלי ַהָּבִּתים ַהֲחׁשּוִבים 
ִּבְקָראָקא, ִאם ִּכי ֵאֶּלה ֹלא ָיְדעּו ְּכָלל "ַמה הֹוֵלְך ָּכאן", ּוְבֶׁשל ָמה ָּכל ַהְּפִעילּות 

ָהִאיְנֶטְנִסיִבית ַהּזֹו.

ָהַרָּבִנים ַחְבֵרי ֵּבית ַהִּדין ִהְקִּדימּו ָלקּום ְּבַהְׁשָּכַמת ַהֹּבֶקר, ִהְתַּפְּללּו, ָסֲעדּו ְּבִחָּפזֹון 
ֲחִרית, ּוִמֲהרּו ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ַהָּגדֹול ְּכֵדי ְלַחֵּדׁש ֶאת ַהִּדּיּון ֶׁשֻהְפַסק ֶאֶמׁש,  ֶאת ַּפת ַהּׁשַ

ְּבַמָּטָרה ַלֲחֹרץ ֶאת ְּכָלֵלי ַהְּתׁשּוָבה ֲעבּור ַהַּקָּצִבים ַמֲאִכיֵלי ַהְּטֵרפֹות.

ָּכְך ָעְברּו ַּכָּמה ָיִמים ֶׁשל ְיִׁשיבֹות ְוִדּיּוִנים, ַוֲעַדִין ֹלא ָיְכלּו ַחְבֵרי ֵּבית ַהִּדין ְלַהִּגיַע 
ִליֵדי ַהְחָלָטה ֲאִחיָדה ִּבְדַבר ַּדְרֵכי ַהְּתׁשּוָבה ֲעבּור ְׁשֵני ַהַּבֲעֵלי ֲעֵבָרה, ָהרֹוִצים ְלָמֵרק 

ֶאת ֲעוֹונֹוֵתיֶהם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוְלַהִּגיַע ַזָּכִאים ָלעֹוָלם ַהָּבא.

ַהַּקָּצִבים ִמְתּכֹוְנִנים ִלְגַזר ִּדיָנם
ָּתִפים ְסגּוִרים ְּבִדירֹוֵתיֶהם, ְקפּוִאים ְודֹוְמִמים,  ֵּביְנַתִים ִנְׁשֲארּו ְׁשֵני ַהַּקָּצִבים ַהּׁשֻ
ְּפֵניֶהם ָרִעים ּוְנפּוִלים ִלְבִלי ַהֵּכר, ִּכְמַעט ְלֹלא ֹאֶכל ּוְלֹלא ֵׁשָנה, ַרק ּבֹוִכים ּוְמקֹוְנִנים 

ִמְּזַמן ִלְזַמן, ַּכֲאֶׁשר ְמַלאי ַהְּדָמעֹות ִהְתַחֵּדׁש...

ִעם ָּכל ֹזאת, ֹלא ָיְדעּו ֲהמֹוֵני ַהְּיהּוִדים ִּבְקָראָקא ַאף ֶׁשֶמץ ַקל ַעל ַמה ַהְמֻדָּבר, 
ר  ְלֵׁשם ָמה ִהְתַּכְּנסּו ּוָבאּו ְלָכאן ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ַרָּבִנים ּוְגדֹוֵלי ּתֹוָרה, ְוֵאיְך ָּכל ֶזה ִמְתַקּׁשֵ
ָּתִפים, ִּכי ָהַרב ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות" ִהְׂשִּכיל ְלַנֵהל ֶאת ָּכל  ִעם ְׁשֵני ַהַּקָּצִבים ַהּׁשֻ
ַהְיִׁשיבֹות ְוַהִהְתַיֲעֻצּיֹות ְּבסֹוִדּיּות ֻמְחֶלֶטת. ַאף ִאיׁש, חּוץ ֵמַחְבֵרי ֵּבית ַהִּדין, ֹלא ָהָיה 
אי ְלִהָּמֵצא ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ַהָּגדֹול ְּבָיִמים ֵאֶּלה. ָהָאָדם ַהָּיִחיד ֶׁשִּנְּתָנה לֹו ְרׁשּות  ַרּׁשַ
ְּכִניָסה ָהָיה ַׁשָּמׁש ֵּבית ַהִּדין, ְוַהָּלה ֻהְזַהר ְּבַאְזָהָרה ֲחמּוָרה ִלְׁשֹמר ֶאת ְלׁשֹונֹו ְוֹלא 
ְלַסֵּפר ְלׁשּום ָאָדם ֶׁשָּבעֹוָלם ָּדָבר ַוֲחִצי ָּדָבר ְּבֶקֶׁשר ְלִגּלּוי ַהַׁשֲערּוִרָּיה ָהֲאֻיָּמה ֶׁשל 
ָּתִפים ַהַּקָּצִבים,  ַהֲאָכַלת ְּבַׂשר ְטֵרָפה ְלִעיר ְׁשֵלָמה ְּבֶמֶׁשְך ַעְׂשרֹות ָׁשִנים ַעל ְיֵדי ְׁשֵני ַהּׁשֻ
ָעה ֶׁשֶאְפָׁשר ִיְהֶיה  ָהֲעִׁשיִרים ּוַבֲעֵלי ָהֶעְמָּדה ַהִּנְכָּבִדים ְּביֹוֵתר ָּבִעיר, ַעד ֶׁשַּתִּגיַע ַהּׁשָ

ְלַפְרֵסם ֶאת ַהָּדָבר ָּבַרִּבים.

  ִעיר ְקָראָקא  ׁשּוָבה ּבְ ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ לה ִסּפּור ִמּשׁ

ָּתִפים, ְנֵׁשיֶהם ְוַיְלֵדיֶהם, ֲחָתֵניֶהם ְוַכּלֹוֵתיֶהם, ֹלא ָיְדעּו  ְּבֵני ַהַּבִית ֶׁשל ַהַּקָּצִבים ַהּׁשֻ
ֶאת ַנְפָׁשם ֵמֹרב ַּתְדֵהָמה. ֵהם ִהְפִּגיעּו ְּבַבֲעֵליֶהם ּוַבֲאבֹוֵתיֶהם, ְוִהְתַחְּננּו ִלְפֵניֶהם:

"ַאָּבא! חֹוְתִני! ַמה ָּקָרה? ַּדֵּבר! ֱאֹמר ִמָּלה!"

ַאְך ֹלא ִקְּבלּו ָּכל ַמֲעֶנה...

ֵהם ִהְתַעּנּו ְוִהְתַיְּסרּו ָּכל ָהֵעת, ֹלא ִסְּדרּו ֶאת ַהַּבִית, ֹלא ִהִּציעּו ֶאת ַהִּמּטֹות ַאְך 
ַנִים ָהיּו ּדֹוְמִמים ְּכֶאֶבן. ׁשּום ָּדָבר ֹלא הֹוִעיל, ַהּׁשְ

ְּגַזר ַהִּדין
ְלַבּסֹוף ִהִּגיַע ַהּיֹום ּבֹו ָנְפָלה ַהַהְכָרָעה, ֻנְסַחת ַהַהְחָלָטה ַהֻּמְסֶּכֶמת ֶׁשִּנְתַקְּבָלה ַעל 
ְיֵדי ֵּבית ַהִּדין ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ַהָּגדֹול ִנְרְׁשָמה ְּבֹקְלמּוס ֶׁשל נֹוַצת ַאָּוז ַעל ְּפֵני ִּגְליֹון ְנָיר 
ָּתִפים ַמֲאִכיֵלי ַהְּטֵרפֹות. ָארְֹך, ּוָבּה ְסִעיִפים ַרִּבים ִּבְדַבר ַּדְרֵכי ַהְּתׁשּוָבה ֲעבּור ְׁשֵני ַהּׁשֻ

ָּתִפים ֶׁשָּיבֹואּו ְלִהְתַיֵּצב  ָּמׁש ִלְקרֹא ִלְׁשֵני ַהּׁשֻ ָאז ָׁשַלח ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות" ֶאת ַהּׁשַ
ִּבְפֵני ָהַרָּבִנים, ַחְבֵרי ֵּבית ַהִּדין ַהָּגדֹול.

ָהַרָּבִנים ִּכְמַעט ֶׁשֹּלא ִהִּכירּו ֶאת ְׁשֵני ַהָּבִאים, ֶׁשָראּו אֹוָתם ַרק ִלְפֵני ָיִמים ִמְסָּפר. 
ְׁשֵניֶהם ִהְׁשַּתּנּו ְּפָלִאים ְּבֶמֶׁשְך ָיִמים ְספּוִרים ֵאּלּו, ְּכִאּלּו ֶהֱחִליפּו צּוָרה. ְּפֵניֶהם ָהיּו 
ִּכְפֵני ָאָדם ַהּנֹוֶטה ָלמּות, ַחָּלִׁשים ּוְתׁשּוִׁשים ְּכִאּלּו ָאְזָלה ִמּגּוָפם ִטַּפת ָּדָמם ָהַאֲחרֹוָנה... 

ְּבֹקִׁשי ָיְכלּו ַלֲעֹמד ַעל ָהַרְגַלִים...

ָחזּוָתם ַהְמַזֲעַזַעת ֶׁשל ְׁשֵני ְמַבְּקֵׁשי ַהְּתׁשּוָבה ֲאֶׁשר ִמַּקָּצִבים ְּגַבְרָּתִנים, ֶׁשַהָּדם 
ִּכְמַעט ָּפַרץ ִמְּפֵניֶהם ֵמֹרב אֹוִנים ּוְבִריאּות, ָהְפכּו ּתֹוְך ָיִמים ְספּוִרים ְלֵצל ָאָדם, ַאְך 
ְוַרק ֵעֶקב ַהַּצַער ְוִיּסּוֵרי ַהֲחָרָטה ַעל ַמֲעֵׂשיֶהם ְּבָעָבר, ָנְגעּו ְמֹאד ְלֵלב ַחְבֵרי ֵּבית ַהִּדין, 

ּוְבֵעיֵני ַרִּבים ִנְצְנצּו ְּדָמעֹות ֶׁשל ַרֲחִמים ְוֶחְמָלה.

"ִאם ֵהם ִמְתַיְּסִרים ְּבִיּסּוֵרי ֲחָרָטה ָּכֵאֶּלה, ֲהֵרי ֵהם ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ַמָּמׁש!" ָקָרא 
ַאַחד ָהַרָּבִנים, ֶׁשִּלּבֹו ִנְתַּכֵּוץ ְּבִקְרּבֹו ֵמֹרב ֶרֶגׁש.

"ֲהֵרי ִמעּוט ֶחְלָּבם ְוָדָמם, ָצִריְך ְלִהְתַקֵּבל ְּכִאּלּו ִהְקִריבּו ָקְרַּבן עֹוָלה ַעל ִמְזַּבח 
ַהְּתׁשּוָבה!" ֶהֱחָרה ֶהֱחִזיק ַאֲחָריו ַרב ֵׁשִני ְּבקֹול ְרוּוי ְּדָמעֹות.

ָהַרב ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות" ָקם ִמְּמקֹומֹו, ּוְבֵבית ַהְּכֶנֶסת ֻהְׁשַלְך ַהס, הּוא ָּפָנה 
ֶאל ְׁשֵני ַהַּקָּצִבים, ֶׁשִּנְׁשֲארּו עֹוְמִדים ְלַיד ַהֶּפַתח ְּכֶׁשֵעיֵניֶהם ְנעּוצֹות ָּבִרְצָּפה, ְוָׁשַאל 

אֹוָתם ְּבקֹול ָרם:

"ַהִאם מּוָכִנים ּוְמֻזָּמִנים ַאֶּתם ְלַקֵּבל ַעל ַעְצְמֶכם ִלְׁשֹמר ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקֵּים ֶאת ָּכל 
ַמה ֶּשֵּׁבית ִּדין ֶזה ַיִּטיל ֲעֵליֶכם?"
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"ֵּכן!!!" ָענּו ְׁשֵניֶהם ְּכֶאָחד ְּבָכל ֹּכָחם. "ֲאִפּלּו ִאם ְּתַצּוּו ֶׁשִּיְגְזרּו אֹוָתנּו ִלְגָזִרים 
ְּבעֹוֵדנּו ַּבַחִּיים, ְנַקֵּבל ֶאת ָהֹעֶנׁש ְּבַאֲהָבה! ֹלא ִיְצָטְרכּו ַלֲעֹקד אֹוָתנּו! ִנְׁשַּכב ְּבֶׁשֶקט 
ְוִנְסּבֹל ֶאת ַהִּיּסּוִרים ִּבְדָמָמה, ִמְּבִלי ְלהֹוִציא ֶהֶגה! ֲאַנְחנּו ַרק ַנְקִּדים ְונֹאַמר: ְיִהי ָרצֹון 

ֶׁשְּיֵהא ֶזה ְלַכָּפָרה ַעל ָּכל ֲעוֹונֹוֵתינּו..." 

ַהְׁשָמַדת ָהְרכּוׁש
"ּוְבֵכן, ַהְקִׁשיבּו ֵהיֵטב!" ָאַמר ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות", "ְלכּו ַהַּבְיָתה ְוכֹה ַּתֲעׂשּו: ַּתַאְספּו 
ֶאת ָּכל ַהֲחָפִצים ֶׁשל ַהָּבִנים ְוַהָּבנֹות, ַהָּגִרים ֶאְצְלֶכם, ֶאת ָּכל ָהִרהּוט, ַהַּמְלּבּוִׁשים 
ְוַהַּתְכִׁשיִטים, ְוִתְמְסרּו ְלָכל ֶאָחד ֶחְלקֹו, ַוֲעֵליֶהם ַלֲעֹזב ִמָּיד ֶאת ַהַּבִית ּוְלַחֵּפׂש ָלֶהם 
ְמקֹומֹות ְמגּוִרים ֲאֵחִרים. ְלֻעַּמת ֹזאת, ִּבְׁשִביל ְנֵׁשיֶכם ַּתְׁשִאירּו ֶאת ִּדְבֵרי ַהְּלבּוׁש 
ּוְכֵלי ַהִּמָּטה, ַאְך ֹלא ֶאת ַהַּתְכִׁשיִטים! ִּבְׁשִביְלֶכם ַעְצְמֶכם ַאל ַּתְׁשִאירּו ֲאִפּלּו ֶאת 
ַהַּמְלּבּוִׁשים, ְּפָרט ִלְסָחבֹות ַעל ְמַנת ְלַכּסֹות ֶאת ְּבַׂשְרֶכם, ְוַעְרָּדַלִים ְמֻרָּפטֹות ְלָהֵגן 
ַעל ַרְגֵליֶכם. ֶאת ָּכל ָהְרכּוׁש ַהִּנְׁשָאר ַּתֲעִרימּו ַלֲעֵרָמה ְּגדֹוָלה ְּבֶמְרַּכז ָהַרֲחָבה ֶׁשל ֲחַצר 
ֵּביְתֶכם ְוַתֲעלּו ַהֹּכל ָּבֵאׁש! ַאל ָּתחּוסּו ַעל ׁשּום ָּדָבר: ְּבָגִדים, ַּתְכִׁשיִטים, ֶחְפֵצי ַּבִית, 
ָרִהיִטים, ֶמְרָּכבֹות, ִמְגְלֵׁשי ֶׁשֶלג, ְוָכל ִּדְבֵרי ָהֵעֶרְך ַהְיָקִרים ְּביֹוֵתר, ַהֹּכל ַחָּיב ַלֲעלֹות 
ֵאר ֵמֶהם ָׂשִריד ּוָפִליט! אח"כ ִּתְמְּכרּו ֶאת  ַעל ַהּמֹוֵקד ּוְלֵהָהֵפְך ְלֵאֶפר, ִמְּבִלי ֶׁשִּיּׁשָ
ָּכל ַּבֲעֵלי ַהַחִּיים ֶׁשְּבֶמֶׁשק ֵּביְתֶכם ְוֶאת ָּכל ַהִּנְכֵסי ְּדָלא ַנְיֵדי: ֶאת ַהּסּוִסים, ַהְּבֵהמֹות 
דֹות ְוַהְיָערֹות, ְוֶאת ַהֶּכֶסף ֶׁשְּתַקְּבלּו ְּתמּוָרָתם  ְוָהעֹופֹות, ְוֶאת ַהָּבִּתים, ַהַּגִּנים, ַהּשָׂ
ִּתְׂשְרפּו ָּבֵאׁש! ַאל ִּתְׁשַּתְּמׁשּו ַּבֶּכֶסף ֲאִפּלּו ְלַמְּטרֹות ְצָדָקה, ִּכי ֶזה ָאסּור ַּבֲהָנָאה! 

ְנֵׁשיֶכם ִיְתּגֹוְררּו ֵּביְנַתִים ֵאֶצל ַהְיָלִדים!

"ְוַאֲחֵרי ֶׁשְּתַבְּצעּו ֶאת ָּכל ֶזה ְּבִדּיּוק ְלִפי ַההֹוָראֹות", ִסֵּים ָהַרב ֶאת ְּדָבָריו, "ָּתבֹואּו 
ֵאַלי ַוֲאִני ֹאַמר ָלֶכם ַמה ַלֲעׂשֹות ָהְלָאה!"

ָּתִפים ִמֲהרּו ָלרּוץ ַהַּבְיָתה ְוָעׂשּו ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ִצָּוה ֲעֵליֶהם ַּבַעל  ְׁשֵני ַהַּקָּצִבים ַהּׁשֻ
"ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות". ֵהם ִחְּלקּו ְלַיְלֵדיֶהם ֶאת ַהֲחָפִצים ְוָכל ָהַאִביָזִרים ֶׁשָהיּו ַׁשָּיִכים ָלֶהם, 
ְוִהְׁשִאירּו ִּבְׁשִביל ְנׁשֹוֵתיֶהם ֶאת ַהַּמְלּבּוִׁשים ַהִחּיּוִנִּיים ְּביֹוֵתר ּוְכֵלי ִמָּטה ִמיִניָמִלִּיים, 
ְוֶאת ָּכל ָהְרכּוׁש ַהִּנְׁשָאר ָאְספּו ַלֲעֵרָמה ְּגדֹוָלה ְּבַרֲחַבת ֶהָחֵצר, ָׁשְפכּו ָעֶליָה ֵנְפט 
ְוִהִּציתּו ֶאת ָהֵאׁש... ּוְכֶׁשָּכל ָהֲעֵרָמה ָהֲעָנִקית ָהְפָכה ְלַמֲאכֶֹלת ֵאׁש, ֶׁשִּכְּלָתה ֶאת 
ָּתִפים  ַהְּנָכִסים ִיְקֵרי ָהֵעֶרְך ֶׁשֵהם ָרְכׁשּו ְּבֶמֶׁשְך ַעְׂשרֹות ָׁשִנים, ֹלא ִהְרִּגיׁשּו ְׁשֵני ַהּׁשֻ

ׁשּום ֶעֶצב ְּבִלָּבם. ְלֵהֶפְך, ֶרֶגׁש ֶׁשל ִׂשְמָחה ִמֵּלא ֶאת ָּכל ֵיׁשּוָתם.

ַנִים ְּתִפָּלה ְּבָכל  ְרפּו ְוֵיָעְלמּו ָּכל ֲעוֹונֹוֵתינּו ַוֲחָטֵאינּו", ָנְׂשאּו ַהּׁשְ "ְיִהי ָרצֹון ֶׁשָּכְך ִיּׂשָ
ַהֵּלב, "מּוָטב ֶׁשְרכּוֵׁשנּו ַיֲעֶלה ָּבֵאׁש, ּוִבְלַבד ֶׁשִּנְׁשמֹוֵתינּו ִיְמְצאּו ֶאת ִּתּקּוָנן ִויָנְצלּו 

ִמִּדיָנּה ֶׁשל ֵּגיִהֹּנם!"

  ִעיר ְקָראָקא  ׁשּוָבה ּבְ ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ לז ִסּפּור ִמּשׁ

ֹלא ִּבְמֵהָרה ֻּבְּצָעה ְמִׂשיַמת ַהִחּסּול ְוַהַהְׁשָמָדה ֶׁשל ָּכל ָהְרכּוׁש. ַהְּנָכִסים ָהיּו ָּכל 
ָּכְך ְמֻרִּבים, ֶׁשַהָּדָבר ָאַרְך ָיִמים ַעל ָיִמים. ְוַכֲאֶׁשר ִנְסַּתְּיָמה ַהְּמִׂשיָמה, ּוִמָּכל ָהְרכּוׁש 
ַנִים ׁשּוב ֶאל ָהַרב ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות", ְוהּוא ָנַתן ָלֶהם  ֹלא ִנְׁשַאר ַאף ָׂשִריד, ָּבאּו ַהּׁשְ

הֹוָראֹות נֹוָספֹות ְּבֶקֶׁשר ַלֵחֶלק ַהָּבא ֶׁשל ֶּדֶרְך ַהְּתׁשּוָבה.

ָּגלּות ֶׁשל ָׁשֹלׁש ָׁשִנים
ָּתִפים ַּבֲעֵלי ַהְּתׁשּוָבה,  "ַעְכָׁשו", ָאַמר ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות" ִלְׁשֵני ַהַּקָּצִבים ַהּׁשֻ
"ְלַאַחר ֶׁשֶהֱעִליֶתם ָּבֵאׁש ֶאת ָּכל הֹוְנֶכם ּוְרכּוְׁשֶכם, ְוִהְׁשַאְרֶּתם ְלַעְצְמֶכם ַרק ֶאת 
ְּכסּוְתֶכם ִלְבַׂשְרֶכם, ֲעֵליֶכם ְלַכֵּתת ֶאת ַרְגֵליֶכם ִּבְרחֹובֹות ָהִעיר ּוְלַחֵּזר ַעל ַהְּפָתִחים! 
ֵּתְלכּו ִמַּבִית ְלַבִית ּוְתַבְּקׁשּו ְנָדבֹות! ַאֶּתם ַחָּיִבים ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ֶרֶגׁש ַהּבּוָׁשה ְוִלְדֹּפק 
ַעל ָּכל ֶּדֶלת, ֲאִפּלּו ֶׁשל ַהַּמָּכִרים ְוַהְּקרֹוִבים ְּביֹוֵתר, ּוְלהֹוִׁשיט ָיד ְּכַקְּבָצִנים ְלָכל 
ָּדָבר! ְּתָצְרפּו ְּפרּוָטה ִלְפרּוָטה, ְוַכֲאֶׁשר ִיְהיּו ְּבֶיְדֶכם ִמְסַּפר ְזהּוִבים, ֵּתְלכּו ֶאל ׁשּוק 
ַהְּסַמְרטּוִטים, ָמקֹום ָׁשם מֹוְכִרים ִּדְבֵרי ְלבּוׁש ְיָׁשִנים ּוְמֻׁשָּמִׁשים, ְוִתְקנּו ָלֶכם ִמְכְנֵסי 
ֻּכְתָנה ְיָׁשִנים, ֻּכֹּתֶנת ְטַלאי ַעל ַּגֵּבי ְטַלאי, ַטִּלית ָקָטן ָיָׁשן נֹוָׁשן, זּוג ַנֲעַלִים ְמֻרָּפטֹות 

ּוְקרּועֹות ְוכֹוַבע ָחְרִּפי ְמֻקָּמט ּוְמֻׁשְפָׁשף...



ִעיר ְקָראָקא ׁשּוָבה ּבְ ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ לו ִסּפּור ִמּשׁ

"ֵּכן!!!" ָענּו ְׁשֵניֶהם ְּכֶאָחד ְּבָכל ֹּכָחם. "ֲאִפּלּו ִאם ְּתַצּוּו ֶׁשִּיְגְזרּו אֹוָתנּו ִלְגָזִרים 
ְּבעֹוֵדנּו ַּבַחִּיים, ְנַקֵּבל ֶאת ָהֹעֶנׁש ְּבַאֲהָבה! ֹלא ִיְצָטְרכּו ַלֲעֹקד אֹוָתנּו! ִנְׁשַּכב ְּבֶׁשֶקט 
ְוִנְסּבֹל ֶאת ַהִּיּסּוִרים ִּבְדָמָמה, ִמְּבִלי ְלהֹוִציא ֶהֶגה! ֲאַנְחנּו ַרק ַנְקִּדים ְוֹנאַמר: ְיִהי ָרצֹון 

ֶׁשְּיֵהא ֶזה ְלַכָּפָרה ַעל ָּכל ֲעוֹונֹוֵתינּו..." 

ַהְׁשָמַדת ָהְרכּוׁש
"ּוְבֵכן, ַהְקִׁשיבּו ֵהיֵטב!" ָאַמר ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות", "ְלכּו ַהַּבְיָתה ְוכֹה ַּתֲעׂשּו: ַּתַאְספּו 
ֶאת ָּכל ַהֲחָפִצים ֶׁשל ַהָּבִנים ְוַהָּבנֹות, ַהָּגִרים ֶאְצְלֶכם, ֶאת ָּכל ָהִרהּוט, ַהַּמְלּבּוִׁשים 
ְוַהַּתְכִׁשיִטים, ְוִתְמְסרּו ְלָכל ֶאָחד ֶחְלקֹו, ַוֲעֵליֶהם ַלֲעֹזב ִמָּיד ֶאת ַהַּבִית ּוְלַחֵּפׂש ָלֶהם 
ְמקֹומֹות ְמגּוִרים ֲאֵחִרים. ְלֻעַּמת ֹזאת, ִּבְׁשִביל ְנֵׁשיֶכם ַּתְׁשִאירּו ֶאת ִּדְבֵרי ַהְּלבּוׁש 
ּוְכֵלי ַהִּמָּטה, ַאְך ֹלא ֶאת ַהַּתְכִׁשיִטים! ִּבְׁשִביְלֶכם ַעְצְמֶכם ַאל ַּתְׁשִאירּו ֲאִפּלּו ֶאת 
ַהַּמְלּבּוִׁשים, ְּפָרט ִלְסָחבֹות ַעל ְמַנת ְלַכּסֹות ֶאת ְּבַׂשְרֶכם, ְוַעְרָּדַלִים ְמֻרָּפטֹות ְלָהֵגן 
ַעל ַרְגֵליֶכם. ֶאת ָּכל ָהְרכּוׁש ַהִּנְׁשָאר ַּתֲעִרימּו ַלֲעֵרָמה ְּגדֹוָלה ְּבֶמְרַּכז ָהַרֲחָבה ֶׁשל ֲחַצר 
ֵּביְתֶכם ְוַתֲעלּו ַהֹּכל ָּבֵאׁש! ַאל ָּתחּוסּו ַעל ׁשּום ָּדָבר: ְּבָגִדים, ַּתְכִׁשיִטים, ֶחְפֵצי ַּבִית, 
ָרִהיִטים, ֶמְרָּכבֹות, ִמְגְלֵׁשי ֶׁשֶלג, ְוָכל ִּדְבֵרי ָהֵעֶרְך ַהְיָקִרים ְּביֹוֵתר, ַהֹּכל ַחָּיב ַלֲעלֹות 
ֵאר ֵמֶהם ָׂשִריד ּוָפִליט! אח"כ ִּתְמְּכרּו ֶאת  ַעל ַהּמֹוֵקד ּוְלֵהָהֵפְך ְלֵאֶפר, ִמְּבִלי ֶׁשִּיּׁשָ
ָּכל ַּבֲעֵלי ַהַחִּיים ֶׁשְּבֶמֶׁשק ֵּביְתֶכם ְוֶאת ָּכל ַהִּנְכֵסי ְּדָלא ַנְיֵדי: ֶאת ַהּסּוִסים, ַהְּבֵהמֹות 
דֹות ְוַהְיָערֹות, ְוֶאת ַהֶּכֶסף ֶׁשְּתַקְּבלּו ְּתמּוָרָתם  ְוָהעֹופֹות, ְוֶאת ַהָּבִּתים, ַהַּגִּנים, ַהּׂשָ
ִּתְׂשְרפּו ָּבֵאׁש! ַאל ִּתְׁשַּתְּמׁשּו ַּבֶּכֶסף ֲאִפּלּו ְלַמְּטרֹות ְצָדָקה, ִּכי ֶזה ָאסּור ַּבֲהָנָאה! 

ְנֵׁשיֶכם ִיְתּגֹוְררּו ֵּביְנַתִים ֵאֶצל ַהְיָלִדים!

"ְוַאֲחֵרי ֶׁשְּתַבְּצעּו ֶאת ָּכל ֶזה ְּבִדּיּוק ְלִפי ַההֹוָראֹות", ִסֵּים ָהַרב ֶאת ְּדָבָריו, "ָּתבֹואּו 
ֵאַלי ַוֲאִני ֹאַמר ָלֶכם ַמה ַלֲעׂשֹות ָהְלָאה!"

ָּתִפים ִמֲהרּו ָלרּוץ ַהַּבְיָתה ְוָעׂשּו ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ִצָּוה ֲעֵליֶהם ַּבַעל  ְׁשֵני ַהַּקָּצִבים ַהּׁשֻ
"ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות". ֵהם ִחְּלקּו ְלַיְלֵדיֶהם ֶאת ַהֲחָפִצים ְוָכל ָהַאִביָזִרים ֶׁשָהיּו ַׁשָּיִכים ָלֶהם, 
ְוִהְׁשִאירּו ִּבְׁשִביל ְנׁשֹוֵתיֶהם ֶאת ַהַּמְלּבּוִׁשים ַהִחּיּוִנִּיים ְּביֹוֵתר ּוְכֵלי ִמָּטה ִמיִניָמִלִּיים, 
ְוֶאת ָּכל ָהְרכּוׁש ַהִּנְׁשָאר ָאְספּו ַלֲעֵרָמה ְּגדֹוָלה ְּבַרֲחַבת ֶהָחֵצר, ָׁשְפכּו ָעֶליָה ֵנְפט 
ְוִהִּציתּו ֶאת ָהֵאׁש... ּוְכֶׁשָּכל ָהֲעֵרָמה ָהֲעָנִקית ָהְפָכה ְלַמֲאכֶֹלת ֵאׁש, ֶׁשִּכְּלָתה ֶאת 
ָּתִפים  ַהְּנָכִסים ִיְקֵרי ָהֵעֶרְך ֶׁשֵהם ָרְכׁשּו ְּבֶמֶׁשְך ַעְׂשרֹות ָׁשִנים, ֹלא ִהְרִּגיׁשּו ְׁשֵני ַהּׁשֻ

ׁשּום ֶעֶצב ְּבִלָּבם. ְלֵהֶפְך, ֶרֶגׁש ֶׁשל ִׂשְמָחה ִמֵּלא ֶאת ָּכל ֵיׁשּוָתם.

ַנִים ְּתִפָּלה ְּבָכל  ְרפּו ְוֵיָעְלמּו ָּכל ֲעוֹונֹוֵתינּו ַוֲחָטֵאינּו", ָנְׂשאּו ַהּׁשְ "ְיִהי ָרצֹון ֶׁשָּכְך ִיּׂשָ
ַהֵּלב, "מּוָטב ֶׁשְרכּוֵׁשנּו ַיֲעֶלה ָּבֵאׁש, ּוִבְלַבד ֶׁשִּנְׁשמֹוֵתינּו ִיְמְצאּו ֶאת ִּתּקּוָנן ִויָנְצלּו 

ִמִּדיָנּה ֶׁשל ֵּגיִהֹּנם!"

  ִעיר ְקָראָקא  ׁשּוָבה ּבְ ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ לז ִסּפּור ִמּשׁ

ֹלא ִּבְמֵהָרה ֻּבְּצָעה ְמִׂשיַמת ַהִחּסּול ְוַהַהְׁשָמָדה ֶׁשל ָּכל ָהְרכּוׁש. ַהְּנָכִסים ָהיּו ָּכל 
ָּכְך ְמֻרִּבים, ֶׁשַהָּדָבר ָאַרְך ָיִמים ַעל ָיִמים. ְוַכֲאֶׁשר ִנְסַּתְּיָמה ַהְּמִׂשיָמה, ּוִמָּכל ָהְרכּוׁש 
ַנִים ׁשּוב ֶאל ָהַרב ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות", ְוהּוא ָנַתן ָלֶהם  ֹלא ִנְׁשַאר ַאף ָׂשִריד, ָּבאּו ַהּׁשְ

הֹוָראֹות נֹוָספֹות ְּבֶקֶׁשר ַלֵחֶלק ַהָּבא ֶׁשל ֶּדֶרְך ַהְּתׁשּוָבה.

ָּגלּות ֶׁשל ָׁשֹלׁש ָׁשִנים
ָּתִפים ַּבֲעֵלי ַהְּתׁשּוָבה,  "ַעְכָׁשו", ָאַמר ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות" ִלְׁשֵני ַהַּקָּצִבים ַהּׁשֻ
"ְלַאַחר ֶׁשֶהֱעִליֶתם ָּבֵאׁש ֶאת ָּכל הֹוְנֶכם ּוְרכּוְׁשֶכם, ְוִהְׁשַאְרֶּתם ְלַעְצְמֶכם ַרק ֶאת 
ְּכסּוְתֶכם ִלְבַׂשְרֶכם, ֲעֵליֶכם ְלַכֵּתת ֶאת ַרְגֵליֶכם ִּבְרחֹובֹות ָהִעיר ּוְלַחֵּזר ַעל ַהְּפָתִחים! 
ֵּתְלכּו ִמַּבִית ְלַבִית ּוְתַבְּקׁשּו ְנָדבֹות! ַאֶּתם ַחָּיִבים ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ֶרֶגׁש ַהּבּוָׁשה ְוִלְדֹּפק 
ַעל ָּכל ֶּדֶלת, ֲאִפּלּו ֶׁשל ַהַּמָּכִרים ְוַהְּקרֹוִבים ְּביֹוֵתר, ּוְלהֹוִׁשיט ָיד ְּכַקְּבָצִנים ְלָכל 
ָּדָבר! ְּתָצְרפּו ְּפרּוָטה ִלְפרּוָטה, ְוַכֲאֶׁשר ִיְהיּו ְּבֶיְדֶכם ִמְסַּפר ְזהּוִבים, ֵּתְלכּו ֶאל ׁשּוק 
ַהְּסַמְרטּוִטים, ָמקֹום ָׁשם מֹוְכִרים ִּדְבֵרי ְלבּוׁש ְיָׁשִנים ּוְמֻׁשָּמִׁשים, ְוִתְקנּו ָלֶכם ִמְכְנֵסי 
ֻּכְתָנה ְיָׁשִנים, ֻּכֹּתֶנת ְטַלאי ַעל ַּגֵּבי ְטַלאי, ַטִּלית ָקָטן ָיָׁשן נֹוָׁשן, זּוג ַנֲעַלִים ְמֻרָּפטֹות 

ּוְקרּועֹות ְוכֹוַבע ָחְרִּפי ְמֻקָּמט ּוְמֻׁשְפָׁשף...



ִעיר ְקָראָקא ׁשּוָבה ּבְ ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ לח ִסּפּור ִמּשׁ

ֶאת ַהְּבָגִדים ָהֵאֶּלה ִּתְלְּבׁשּו ַעל ּגּוְפֶכם, ְוִאּלּו ֶאת ַהְּבָגִדים ֶׁשַאֶּתם לֹוְבִׁשים ָּכֵעת 
ִּתְׂשְרפּו ַּגם ֵּכן ָּבֵאׁש, ֶׁשֵּכן ֵהם ְׁשֵאִרית ֵמָהְרכּוׁש ֶׁשָּלֶכם, ֶׁשָּבא ָלֶכם ַעל ְיֵדי ַהְכָׁשַלת 
ֵאר ַעל  ְיהּוִדים ִּבְבַׂשר ְטֵרָפה, ְוָלֵכן ַּגם ֵהם ֲאסּוִרים ַּבֲהָנָאה! ְּבִמָּלה ַאַחת: ָאסּור ֶׁשִּיּׁשָ
ּגּוְפֶכם ֲאִפּלּו חּוט ֶאָחד ֶׁשִּנְקָנה ַּבֶּכֶסף ֶׁשִהְרַוְחֶּתם ִמְּבַׂשר ַהְּטֵרָפה, ִּתְלְּבׁשּו ַרק ַמה 
ֲאִני  ִּתְקנּו ְּבַכְסֵּפי ַהְּנָדבֹות ֶׁשֲאָנִׁשים טֹוֵבי ֵלב ַיֲעִניקּו ָלֶכם! ְלכּו ֵאפֹוא ַוֲעׂשּו ַמה ּׁשֶ ּׁשֶ
ֵאר ׁשּום ָׂשִריד ּוָפִליט  ְמַצֶּוה ֲעֵליֶכם! ַּכֲאֶׁשר ְּתַבְּצעּו ֶאת ַהָּדָבר, ְוַעל ּגּוְפֶכם ֹלא ִיּׁשָ
ֵמְרכּוְׁשֶכם ֶהָאסּור ַּבֲהָנָאה, ַּתְחְזרּו ׁשּוב ֵאַלי ְּכֵדי ְלַקֵּבל הֹוָראֹות נֹוָספֹות ִּבְדַבר ַצֲעֵדי 

ַהְּתׁשּוָבה ַהָּבִאים.

ַנִים ְּבַבת ַאַחת, "ַנֲעֶׂשה ּוְנַקֵּים ְּבָרצֹון ּוְבִׂשְמָחה ְּבִדּיּוק  "ַרִּבי ָקדֹוׁש!" ָקְראּו ַהּשְׁ
ִנְמָרץ ְּכִפי ֶׁשְּכבֹודֹו ְמַצֶּוה ָעֵלינּו! מּוָטב ָלנּו ִלְסֹּבל ִּבְזיֹונֹות ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ֵמֲאֶׁשר ָלבֹוא 

ְּבֹבֶׁשת ָּפִנים ְלעֹוַלם ָהֱאֶמת"...

ַּכֲאֶׁשר ְׁשֵני ַהְּנִגיִדים ַהְּגדֹוִלים ֵמֶאְתמֹול, ִנְראּו ְּבִסְמָטאֹות ְקָראָקא ְּכֶׁשֵהם ְלבּוִׁשים 
ִּבְבלּוֵיי ְסָחבֹות ּוְמַחְּזִרים ַעל ַהְּפָתִחים, עֹוֵרר ַהָּדָבר ַּתְדֵהָמה ְוִהְׁשּתֹוְממּות ֶׁשָּקֶׁשה 
ְלָתֲאָרן. ִאם ִּכי ְּדמּוָתם ָהְיָתה ְזָוָעִתית ְוָחזּוָתם ִהְׁשַּתְּנָתה ָּכִליל, ִהְצִליחּו ָהֲאָנִׁשים 

ְּבָכל ֹזאת ְלַזהֹות אֹוָתם, ְוִהְתַחְלֲחלּו ְלַמְרָאם.

ַהָּדָבר עֹוֵרר ֶאת ַרֲחֵמי ַהְּבִרּיֹות, ְוַרִּבים ָרצּו ָלֵתת ָלֶהם ְנָדבֹות ְּגדֹולֹות יֹוֵתר, ַאְך 
ֵהם ֵסְרבּו ְלַקֵּבל ַמְטְּבעֹות ְּגדֹולֹות יֹוֵתר, ֶאָּלא ִהְקִּפידּו ְלַקֵּבל ִמָּכל ֶאָחד ֹלא יֹוֵתר 

ִמְּפרּוָטה ַאַחת.

ֵהם ֹלא ָרצּו ֶׁשִאּסּוף ַהְּנָדבֹות ִּבְׁשִביל ַמְלּבּוֵׁשיֶהם ַהַּדִּלים ַיֲעֶלה ָלֶהם ְּבָנֵקל.

"ָאסּור ָלנּו ִלְהיֹות יֹוֵתר ְמֻיָחִסים ֵמֲאֶׁשר ָּכל ַקְּבָצן ָזר ַהַּמִּגיַע ָלִעיר ְּכֵדי ְלַקֵּבץ 
ִני. "ִאם ִיְתַיֲחסּו ֵאֵלינּו ַאֶחֶרת, ֲהֵרי ָנִפיק טֹוַבת ֲהָנָאה ֵמָהֻעְבָּדה  ְנָדבֹות", ָאְמרּו ֶאָחד ַלּׁשֵ
ֶׁשִּלְפֵני ֵכן ָהָיה ָלנּו ַמֲעָמד ֶׁשל ֲעִׁשיִרים ְּגדֹוִלים ְוִנְכָּבִדים, ֵעֶקב ְּגִריַפת הֹון ּתֹוָעפֹות 

ֵמֲהָפַצת ְּבַׂשר ְטֵרָפה ְּבתֹור ָּבָׂשר ָּכֵׁשר".

ְוָלֵכן ֶזה ָלַקח ָלֶהם ַּכָּמה ָיִמים, ְוֵהם ֶנֶאְלצּו ִלְדּפֹק ַעל ַהְרֵּבה ְּפָתִחים, ְלַקֵּבל ְּפרּוָטה 
ְּפרּוָטה, ַעד ֶׁשִהְצִליחּו ְלַקֵּבץ ְסכּום ֶׁשל ַּכָּמה ְזהּוִבים.

ַמֲחֶזה ַמֲחִריד
ְלַבּסֹוף ָחְזרּו ֶאל ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות", ְּכֶׁשֵהם ְמֻלָּבִׁשים ְּבֻחְלצֹות ְּבלּויֹות ּוְבִמְכְנֵסי 
ֻּכְתָנה ָעִבים, ֶׁשֹּלא ְלִפי ִמָּדָתם, ְמֻקָּמִטים ּוְמֻטָּלִאים ְטַלאי ַעל ַּגֵּבי ְטַלאי ְּבחּוִטים 
ַּגִּסים; ַעל ַרְגֵליֶהם ָנֲעלּו ִמיֵני ַּכְפָּכִפים ֵמֵעץ ָעֶבה ּוְמֻחְסָּפס, ְּגדֹוִלים ְמֹאד ּוִבְלִּתי 
ְמֻהְקָצִעים, ּוְבֶלְכָּתם ִהְדֲהדּו ַצֲעֵדיֶהם ְּכֶׁשל ֲאִסיִרים ַהּגֹוְרִרים ְּבַרְגֵליֶהם ְּכָבִלים 
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ְּכֵבִדים, ְוַעל ֹראָׁשם ָחְבׁשּו ֻּכְמּתֹות ֶצֶמר ֲעֻקּמֹות, ְמֻרָּפטֹות ּוְמֻלְכָלכֹות ְּכִאּלּו הּוְצאּו 
ָיָׁשר ֵמַהֶּזֶבל. ּוְכתֹוֶסֶפת ְלִתְלּבֶֹׁשת ַמֲחִריָדה זֹו, ָהָיה ַמְרֵאה ְּפֵניֶהם ָצהֹב ְּכַׁשֲעָוה ֵמחֶֹסר 

ָמזֹון ּוִמִּמעּוט ֵׁשָנה, ְוַהִּלְכלּוְך ִּבְצֵּבץ ִמָּכל ֶקֶמט ִּבְגַלל ֶהְעֵּדר ָהַרֲחָצה.

ַּכֲאֶׁשר ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות" ִהְתּבֹוֵנן ַעל ַמְרֵאיֶהם ְוִנָּסה ְלַהְׁשוֹות אֹוָתם ְּבִדְמיֹונֹו 
ִעם ָחזּוָתם ׁשֹוַפַעת ָהֹעֶׁשר ְוַהְּבִריאּות ִמִּלְפֵני ְזַמן ָקָצר, ְּבֵעת ֶׁשֵהם ָּבאּו ֵאָליו ַּבַּפַעם 
ָהִראׁשֹוָנה, הּוא ִּכְמַעט ִהְתַעֵּלף... ְּדָמעֹות רֹוְתחֹות ָׁשְטפּו ֶאת ָּפָניו, ְוִלּבֹו ִהְתַּכֵּוץ 

ְּבִקְרּבֹו ֵמֹרב ַרְחָמנּות ַעל ְנֵׁשי ַּבֲעֵלי ַהְּתׁשּוָבה ַהְמֻעִּנים.

"ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם!" ָּפְרָצה ְקִריָאה ִמַּמֲעַמֵּקי ַנְפׁשֹו ֶׁשל ָהַרב, ַּבֲהִרימֹו ֶאת ְׁשֵּתי ָיָדיו 
ַמִים, "ַהֵּבט ָנא ּוְרֵאה, ֵאיֶזה ַעם ְסֻגָּלה ָּבַחְרָּת ְלָך! ֵאיֶזה ֶסֶבל ְוֵאילּו ִעּנּוִיים  ְּכַלֵּפי ַהּׁשָ
ֵהם מּוָכִנים ְלַקֵּבל ַעל ַעְצָמם ְלַמַעְנָך, ְּכֵדי ְלַקֵּדׁש ֶאת ִׁשְּמָך ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוְלַגֶּדְלָך 
ּוְלרֹוֶמְמָך ַעד ְׁשֵמי ָמרֹום! ָּדָבר ָּכֶזה ֹלא ִּתְמָצא ֵאֶצל ׁשּום ֻאָּמה ְוָלׁשֹון, ֲאִפּלּו ֵאֶצל 
ַהּטֹוִבים ְוַהֲחִסיִדים ֶׁשָּבֶהם! ּוָמה עֹוד ֵאֶצל ְׁשֵני ּבּוִרים ְּגמּוִרים ֶׁשֵהם ַּבֲעֵלי ַהְּתׁשּוָבה 
ָהֵאֶּלה, ֶׁשֹּלא ָקְראּו ְוֹלא ָׁשנּו ֵמעֹוָלם, ְוֵאיָנם יֹוְדִעים ְּבִדּיּוק ַמה ֹּזאת ַיֲהדּות! ְיתֹוִמים 
ֵמָאב ְוֵאם ֵמָאז ְיֵמי ַיְלדּוָתם, ֶׁשֵאיָנם יֹוְדִעים ֲאִפּלּו ְלִהְתַּפֵּלל ַּכֲהָלָכה! ְוֵהם ְמַקְּדִׁשים 

ֶאת ִׁשְּמָך ָּבֶזה ּוַבָּבא!"

ְלַהִּציָלם ִמִּדיָנּה ֶׁשל ֵּגיִהֹּנם

ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות" ָרָצה ְלהֹורֹות ָלֶהם ֶאת ַהֵחֶלק ַהָּבא ֶׁשל ְסִעיֵפי ָהֶהְמֵׁשְך 
ִּבְפַסק ִּדין ַהְּתׁשּוָבה, ֶׁשהּוא ַעל ְיֵדי ֵּבית ַהִּדין ַהָּגדֹול, ַאְך ָהָיה ָקֶׁשה לֹו ְלהֹוִציא ֶהֶגה 
ִמִּפיו. ִלּבֹו ָׁשַתת ָּדם ְלַמְרֵאה ִסְבָלם ֶׁשל ַּבֲעֵלי ַהְּתׁשּוָבה, ְוָכל ֻּכּלֹו ָהָיה ִנְפָעם ְוִנְרָּגׁש.

ַרק ַאֲחֵרי ַמֲאָמץ ַרב ָעָלה ְּבָידֹו ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ִהְתַרְּגׁשּותֹו, ּוָפַתח ְוָאַמר:

"ֶלֱהֵוי ָידּוַע ָלֶכם, ֶׁשָּכל אֹוָתּה ֵעת ֶׁשּגּוְפֶכם ִמְצַטֵּמק ְוהֹוֵלְך ִמִּיּסּוֵרי ַהְּתׁשּוָבה ְוַהֲחָרָטה, 
ֲהֵרי ַּגם ֲאִני סֹוֵבל, ֹלא ָּפחֹות ִמֶּכם! ֵאיֶנִּני אֹוֵכל ְוֵאיֶנִּני ׁשֹוֶתה ֶאָּלא ַאְך ְוַרק ְּכֵדי ְלַהֲחיֹות 
ֶאת ַנְפִׁשי, ְוֵאיֶנִּני ָיֵׁשן ֶאָּלא ֵׁשָנה ֲאָרִעית ְלַבד! ֵאיֶנִּני ַמְפִסיק ִלְבּכֹות ּוְלקֹוֵנן ַעל ָּכְך, 
ֶׁשְּמאָֹרע ָאיֹם ְונֹוָרא ָּכֶזה ָהָיה ָיכֹול ִלְקרֹות ָּבִעיר, ָּבּה ֲאִני ְמַכֵהן ְּכָמָרא ְּדַאְתָרא! ָהִייִתי 
ְמֹאד רֹוֶצה ְלָהֵקל ַעל ִסְבְלֶכם ְוֹלא ְלַהִּטיל ֲעֵליֶכם ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ִּבְזיֹונֹות ְוַהְׁשָּפלֹות! 
ַאְך ַּדְוָקא ִמְּפֵני ֶׁשֲאִני ִמְׁשַּתֵּתף ְּבַצַעְרֶכם ּוִמְּפֵני ֶׁשָּכל ִיְׂשָרֵאל ֲחֵבִרים, ַו"ֲאָנִׁשים ַאִחים 
ֲאַנְחנּו", ְּבֵני ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב, ָלֵכן ַעז ֶחְפִצי ְלַהִּציל ֶאת ַנְפׁשֹוֵתיֶכם ִמִּדיָנּה ֶׁשל 
ֵּגיִהּנֹם! ְלִפיָכְך ֲאִני ַחָּיב ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ִרְגֵׁשי ָהַרֲחִמים ַהְמַפֲעִמים ְּבִלִּבי, ּוְלַצּוֹות ֲעֵליֶכם 

ַלֲעׂשֹות ּוְלַקֵּים ֶאת ָּכל ַמה ֶׁשֶּנֱאַמר ִּבְגַזר ַהִּדין ֶׁשל ֵּבית ַהִּדין ַהָּגדֹול!"
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ֶאת ַהְּבָגִדים ָהֵאֶּלה ִּתְלְּבׁשּו ַעל ּגּוְפֶכם, ְוִאּלּו ֶאת ַהְּבָגִדים ֶׁשַאֶּתם לֹוְבִׁשים ָּכֵעת 
ִּתְׂשְרפּו ַּגם ֵּכן ָּבֵאׁש, ֶׁשֵּכן ֵהם ְׁשֵאִרית ֵמָהְרכּוׁש ֶׁשָּלֶכם, ֶׁשָּבא ָלֶכם ַעל ְיֵדי ַהְכָׁשַלת 
ֵאר ַעל  ְיהּוִדים ִּבְבַׂשר ְטֵרָפה, ְוָלֵכן ַּגם ֵהם ֲאסּוִרים ַּבֲהָנָאה! ְּבִמָּלה ַאַחת: ָאסּור ֶׁשִּיּׁשָ
ּגּוְפֶכם ֲאִפּלּו חּוט ֶאָחד ֶׁשִּנְקָנה ַּבֶּכֶסף ֶׁשִהְרַוְחֶּתם ִמְּבַׂשר ַהְּטֵרָפה, ִּתְלְּבׁשּו ַרק ַמה 
ֲאִני  ִּתְקנּו ְּבַכְסֵּפי ַהְּנָדבֹות ֶׁשֲאָנִׁשים טֹוֵבי ֵלב ַיֲעִניקּו ָלֶכם! ְלכּו ֵאפֹוא ַוֲעׂשּו ַמה ּׁשֶ ּׁשֶ
ֵאר ׁשּום ָׂשִריד ּוָפִליט  ְמַצֶּוה ֲעֵליֶכם! ַּכֲאֶׁשר ְּתַבְּצעּו ֶאת ַהָּדָבר, ְוַעל ּגּוְפֶכם ֹלא ִיּׁשָ
ֵמְרכּוְׁשֶכם ֶהָאסּור ַּבֲהָנָאה, ַּתְחְזרּו ׁשּוב ֵאַלי ְּכֵדי ְלַקֵּבל הֹוָראֹות נֹוָספֹות ִּבְדַבר ַצֲעֵדי 

ַהְּתׁשּוָבה ַהָּבִאים.

ַנִים ְּבַבת ַאַחת, "ַנֲעֶׂשה ּוְנַקֵּים ְּבָרצֹון ּוְבִׂשְמָחה ְּבִדּיּוק  "ַרִּבי ָקדֹוׁש!" ָקְראּו ַהּשְׁ
ִנְמָרץ ְּכִפי ֶׁשְּכבֹודֹו ְמַצֶּוה ָעֵלינּו! מּוָטב ָלנּו ִלְסֹּבל ִּבְזיֹונֹות ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ֵמֲאֶׁשר ָלבֹוא 

ְּבֹבֶׁשת ָּפִנים ְלעֹוַלם ָהֱאֶמת"...

ַּכֲאֶׁשר ְׁשֵני ַהְּנִגיִדים ַהְּגדֹוִלים ֵמֶאְתמֹול, ִנְראּו ְּבִסְמָטאֹות ְקָראָקא ְּכֶׁשֵהם ְלבּוִׁשים 
ִּבְבלּוֵיי ְסָחבֹות ּוְמַחְּזִרים ַעל ַהְּפָתִחים, עֹוֵרר ַהָּדָבר ַּתְדֵהָמה ְוִהְׁשּתֹוְממּות ֶׁשָּקֶׁשה 
ְלָתֲאָרן. ִאם ִּכי ְּדמּוָתם ָהְיָתה ְזָוָעִתית ְוָחזּוָתם ִהְׁשַּתְּנָתה ָּכִליל, ִהְצִליחּו ָהֲאָנִׁשים 

ְּבָכל ֹזאת ְלַזהֹות אֹוָתם, ְוִהְתַחְלֲחלּו ְלַמְרָאם.

ַהָּדָבר עֹוֵרר ֶאת ַרֲחֵמי ַהְּבִרּיֹות, ְוַרִּבים ָרצּו ָלֵתת ָלֶהם ְנָדבֹות ְּגדֹולֹות יֹוֵתר, ַאְך 
ֵהם ֵסְרבּו ְלַקֵּבל ַמְטְּבעֹות ְּגדֹולֹות יֹוֵתר, ֶאָּלא ִהְקִּפידּו ְלַקֵּבל ִמָּכל ֶאָחד ֹלא יֹוֵתר 

ִמְּפרּוָטה ַאַחת.

ֵהם ֹלא ָרצּו ֶׁשִאּסּוף ַהְּנָדבֹות ִּבְׁשִביל ַמְלּבּוֵׁשיֶהם ַהַּדִּלים ַיֲעֶלה ָלֶהם ְּבָנֵקל.

"ָאסּור ָלנּו ִלְהיֹות יֹוֵתר ְמֻיָחִסים ֵמֲאֶׁשר ָּכל ַקְּבָצן ָזר ַהַּמִּגיַע ָלִעיר ְּכֵדי ְלַקֵּבץ 
ִני. "ִאם ִיְתַיֲחסּו ֵאֵלינּו ַאֶחֶרת, ֲהֵרי ָנִפיק טֹוַבת ֲהָנָאה ֵמָהֻעְבָּדה  ְנָדבֹות", ָאְמרּו ֶאָחד ַלּׁשֵ
ֶׁשִּלְפֵני ֵכן ָהָיה ָלנּו ַמֲעָמד ֶׁשל ֲעִׁשיִרים ְּגדֹוִלים ְוִנְכָּבִדים, ֵעֶקב ְּגִריַפת הֹון ּתֹוָעפֹות 

ֵמֲהָפַצת ְּבַׂשר ְטֵרָפה ְּבתֹור ָּבָׂשר ָּכֵׁשר".

ְוָלֵכן ֶזה ָלַקח ָלֶהם ַּכָּמה ָיִמים, ְוֵהם ֶנֶאְלצּו ִלְדּפֹק ַעל ַהְרֵּבה ְּפָתִחים, ְלַקֵּבל ְּפרּוָטה 
ְּפרּוָטה, ַעד ֶׁשִהְצִליחּו ְלַקֵּבץ ְסכּום ֶׁשל ַּכָּמה ְזהּוִבים.

ַמֲחֶזה ַמֲחִריד
ְלַבּסֹוף ָחְזרּו ֶאל ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות", ְּכֶׁשֵהם ְמֻלָּבִׁשים ְּבֻחְלצֹות ְּבלּויֹות ּוְבִמְכְנֵסי 
ֻּכְתָנה ָעִבים, ֶׁשֹּלא ְלִפי ִמָּדָתם, ְמֻקָּמִטים ּוְמֻטָּלִאים ְטַלאי ַעל ַּגֵּבי ְטַלאי ְּבחּוִטים 
ַּגִּסים; ַעל ַרְגֵליֶהם ָנֲעלּו ִמיֵני ַּכְפָּכִפים ֵמֵעץ ָעֶבה ּוְמֻחְסָּפס, ְּגדֹוִלים ְמֹאד ּוִבְלִּתי 
ְמֻהְקָצִעים, ּוְבֶלְכָּתם ִהְדֲהדּו ַצֲעֵדיֶהם ְּכֶׁשל ֲאִסיִרים ַהּגֹוְרִרים ְּבַרְגֵליֶהם ְּכָבִלים 
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ְּכֵבִדים, ְוַעל ֹראָׁשם ָחְבׁשּו ֻּכְמּתֹות ֶצֶמר ֲעֻקּמֹות, ְמֻרָּפטֹות ּוְמֻלְכָלכֹות ְּכִאּלּו הּוְצאּו 
ָיָׁשר ֵמַהֶּזֶבל. ּוְכתֹוֶסֶפת ְלִתְלּבֶֹׁשת ַמֲחִריָדה זֹו, ָהָיה ַמְרֵאה ְּפֵניֶהם ָצהֹב ְּכַׁשֲעָוה ֵמחֶֹסר 

ָמזֹון ּוִמִּמעּוט ֵׁשָנה, ְוַהִּלְכלּוְך ִּבְצֵּבץ ִמָּכל ֶקֶמט ִּבְגַלל ֶהְעֵּדר ָהַרֲחָצה.

ַּכֲאֶׁשר ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות" ִהְתּבֹוֵנן ַעל ַמְרֵאיֶהם ְוִנָּסה ְלַהְׁשוֹות אֹוָתם ְּבִדְמיֹונֹו 
ִעם ָחזּוָתם ׁשֹוַפַעת ָהֹעֶׁשר ְוַהְּבִריאּות ִמִּלְפֵני ְזַמן ָקָצר, ְּבֵעת ֶׁשֵהם ָּבאּו ֵאָליו ַּבַּפַעם 
ָהִראׁשֹוָנה, הּוא ִּכְמַעט ִהְתַעֵּלף... ְּדָמעֹות רֹוְתחֹות ָׁשְטפּו ֶאת ָּפָניו, ְוִלּבֹו ִהְתַּכֵּוץ 

ְּבִקְרּבֹו ֵמֹרב ַרְחָמנּות ַעל ְנֵׁשי ַּבֲעֵלי ַהְּתׁשּוָבה ַהְמֻעִּנים.

"ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם!" ָּפְרָצה ְקִריָאה ִמַּמֲעַמֵּקי ַנְפׁשֹו ֶׁשל ָהַרב, ַּבֲהִרימֹו ֶאת ְׁשֵּתי ָיָדיו 
ַמִים, "ַהֵּבט ָנא ּוְרֵאה, ֵאיֶזה ַעם ְסֻגָּלה ָּבַחְרָּת ְלָך! ֵאיֶזה ֶסֶבל ְוֵאילּו ִעּנּוִיים  ְּכַלֵּפי ַהּׁשָ
ֵהם מּוָכִנים ְלַקֵּבל ַעל ַעְצָמם ְלַמַעְנָך, ְּכֵדי ְלַקֵּדׁש ֶאת ִׁשְּמָך ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוְלַגֶּדְלָך 
ּוְלרֹוֶמְמָך ַעד ְׁשֵמי ָמרֹום! ָּדָבר ָּכֶזה ֹלא ִּתְמָצא ֵאֶצל ׁשּום ֻאָּמה ְוָלׁשֹון, ֲאִפּלּו ֵאֶצל 
ַהּטֹוִבים ְוַהֲחִסיִדים ֶׁשָּבֶהם! ּוָמה עֹוד ֵאֶצל ְׁשֵני ּבּוִרים ְּגמּוִרים ֶׁשֵהם ַּבֲעֵלי ַהְּתׁשּוָבה 
ָהֵאֶּלה, ֶׁשֹּלא ָקְראּו ְוֹלא ָׁשנּו ֵמעֹוָלם, ְוֵאיָנם יֹוְדִעים ְּבִדּיּוק ַמה ֹּזאת ַיֲהדּות! ְיתֹוִמים 
ֵמָאב ְוֵאם ֵמָאז ְיֵמי ַיְלדּוָתם, ֶׁשֵאיָנם יֹוְדִעים ֲאִפּלּו ְלִהְתַּפֵּלל ַּכֲהָלָכה! ְוֵהם ְמַקְּדִׁשים 

ֶאת ִׁשְּמָך ָּבֶזה ּוַבָּבא!"

ְלַהִּציָלם ִמִּדיָנּה ֶׁשל ֵּגיִהֹּנם

ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות" ָרָצה ְלהֹורֹות ָלֶהם ֶאת ַהֵחֶלק ַהָּבא ֶׁשל ְסִעיֵפי ָהֶהְמֵׁשְך 
ִּבְפַסק ִּדין ַהְּתׁשּוָבה, ֶׁשהּוא ַעל ְיֵדי ֵּבית ַהִּדין ַהָּגדֹול, ַאְך ָהָיה ָקֶׁשה לֹו ְלהֹוִציא ֶהֶגה 
ִמִּפיו. ִלּבֹו ָׁשַתת ָּדם ְלַמְרֵאה ִסְבָלם ֶׁשל ַּבֲעֵלי ַהְּתׁשּוָבה, ְוָכל ֻּכּלֹו ָהָיה ִנְפָעם ְוִנְרָּגׁש.

ַרק ַאֲחֵרי ַמֲאָמץ ַרב ָעָלה ְּבָידֹו ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ִהְתַרְּגׁשּותֹו, ּוָפַתח ְוָאַמר:

"ֶלֱהֵוי ָידּוַע ָלֶכם, ֶׁשָּכל אֹוָתּה ֵעת ֶׁשּגּוְפֶכם ִמְצַטֵּמק ְוהֹוֵלְך ִמִּיּסּוֵרי ַהְּתׁשּוָבה ְוַהֲחָרָטה, 
ֲהֵרי ַּגם ֲאִני סֹוֵבל, ֹלא ָּפחֹות ִמֶּכם! ֵאיֶנִּני אֹוֵכל ְוֵאיֶנִּני ׁשֹוֶתה ֶאָּלא ַאְך ְוַרק ְּכֵדי ְלַהֲחיֹות 
ֶאת ַנְפִׁשי, ְוֵאיֶנִּני ָיֵׁשן ֶאָּלא ֵׁשָנה ֲאָרִעית ְלַבד! ֵאיֶנִּני ַמְפִסיק ִלְבּכֹות ּוְלקֹוֵנן ַעל ָּכְך, 
ֶׁשְּמאָֹרע ָאיֹם ְונֹוָרא ָּכֶזה ָהָיה ָיכֹול ִלְקרֹות ָּבִעיר, ָּבּה ֲאִני ְמַכֵהן ְּכָמָרא ְּדַאְתָרא! ָהִייִתי 
ְמֹאד רֹוֶצה ְלָהֵקל ַעל ִסְבְלֶכם ְוֹלא ְלַהִּטיל ֲעֵליֶכם ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ִּבְזיֹונֹות ְוַהְׁשָּפלֹות! 
ַאְך ַּדְוָקא ִמְּפֵני ֶׁשֲאִני ִמְׁשַּתֵּתף ְּבַצַעְרֶכם ּוִמְּפֵני ֶׁשָּכל ִיְׂשָרֵאל ֲחֵבִרים, ַו"ֲאָנִׁשים ַאִחים 
ֲאַנְחנּו", ְּבֵני ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב, ָלֵכן ַעז ֶחְפִצי ְלַהִּציל ֶאת ַנְפׁשֹוֵתיֶכם ִמִּדיָנּה ֶׁשל 
ֵּגיִהּנֹם! ְלִפיָכְך ֲאִני ַחָּיב ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ִרְגֵׁשי ָהַרֲחִמים ַהְמַפֲעִמים ְּבִלִּבי, ּוְלַצּוֹות ֲעֵליֶכם 

ַלֲעׂשֹות ּוְלַקֵּים ֶאת ָּכל ַמה ֶׁשֶּנֱאַמר ִּבְגַזר ַהִּדין ֶׁשל ֵּבית ַהִּדין ַהָּגדֹול!"
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"ְּכֵׁשם ֶׁשָּלרֹוֵפא ַהִכירּוְרג, ָאסּור ְלִהְתַרֵּגׁש ֹנַכח ִיּסּוֵרי ַהחֹוֶלה ְּבֵעת ֶׁשהּוא חֹוֵתְך 
ַּבָּבָׂשר ַהַחי", ִהְמִׁשיְך ָהַרב, "ְוָעָליו ְלַהְחִּדיר ֶאת ִאְזֵמלֹו ָעֹמק יֹוֵתר ְויֹוֵתר ְּפִניָמה, 
ְלֹלא ַרֲחִמים, ְּכֵדי ְלַהִּגיַע ַלְּמקֹומֹות ַהְּנגּוִעים, ִלְקדַֹּח ּוְלָׁשֵרׁש ַעד ָהֶעֶצם, ְוִלְפָעִמים 
ַאף ִלְקטַֹע ֶאת ָהֶעֶצם ַעְצָמּה, ָּכְך ָאסּור ִלי ָלחּוס ְוַלֲחֹמל ַעל ּגּוְפֶכם ַהַּגְׁשִמי, ֶאָּלא 
ְלַיֵּסר ֶאְתֶכם ּוְלַעּנֹות ֶאְתֶכם ְּבִעּנּוִיים ּוְכֵאִבים ָקִׁשים ּוָמִרים ְּביֹוֵתר, ּוִבְלַבד ְלַהִּציל 

ֶאת ִנְׁשמֹוֵתיֶכם ִמְּלִהָּצלֹות ְּבֵאׁש ַהֵּגיִהֹּנם ְלֶנַצח ְנָצִחים"!

ֶּדֶרְך ַהְּתׁשּוָבה
"ּוְבֵכן, ַהְקִׁשיבּו ֵאפֹוא ְוַאִּגיָדה ָלֶכם ַמה ֵהם ַהְּצָעִדים ַהָּבִאים ֶׁשֲעֵליֶכם ַלֲעׂשֹות 

ְּבֶדֶרְך ַהְּתׁשּוָבה:

"ַעל ְׁשֵניֶכם ַלֲעבֹר ְּבָכל ָּבֵּתי ַהְּכֶנֶסת ּוְבָכל ָּבֵּתי ַהִּמְדָרׁש ֶׁשִּבְקָראָקא, ְּבָׁשָעה ֶׁשֵהם 
ְמֵלִאים ִמְתַּפְּלִלים, ַלֲעלֹות ַעל ַהִּביָמה ּוְלַהְכִריז ְּבקֹול ָרם ְּכִדְלַהָּלן:

"ַרּבֹוַתי! ִהְננּו מֹוִדיִעים ּוִמְתַוִּדים ִּבְפֵניֶכם, ֶׁשֲאַנְחנּו חֹוְטִאים ּופֹוְׁשִעים! עֹוְכֵרי 
ִיְׂשָרֵאל! ְּבֶמֶׁשְך ַעְׂשרֹות ָׁשִנים ֵהַפְצנּו ֵּביֵניֶכם ְּבַׂשר ְטֵרָפה ְוִהְכַׁשְלנּו ֶאְתֶכם ַּבֲעֵברֹות 
ֲחמּורֹות ְּביֹוֵתר! ֵהַמְטנּו ָאסֹון ֲעֵליֶכם ְוַעל ִנְׁשמֹוֵתיֶכם ַעל ְיֵדי ֶׁשִּפַּטְמנּו ֶאְתֶכם ִּבְנֵבלֹות 
ּוְבֵחֶלב! ִמי יֹוֵדַע ַּכָּמה ִמְּקרֹוֵביֶכם אֹו ַיְלֵדיֶכם ִנְגְּדעּו ִמן ָהעֹוָלם ְּבָעוֹון ֶזה, ִנְכְרתּו ִּבְדֵמי 
ְיֵמיֶהם, ְּכַחָּיֵבי ְּכִריתּות! ָאנּו מֹוִדים ּוִמְתַוִּדים ַעל ָּכְך ָּבַרִּבים, ּוְמַבְּקִׁשים ּוִמְתַחְּנִנים 
עֹוַלְלנּו ָלֶכם, ּוְלִהְתַּפֵּלל ַּבֲעֵדנּו ֶאל ֱאֹלֵקי ָהַרֲחִמים  ִלְפֵניֶכם ִלְסֹלַח ָלנּו ַעל ָּכל ַמה ּׁשֶ

ֶׁשַּגם הּוא ְיַקֵּבל ֶאת ְּתׁשּוָבֵתנּו ְוִיְמֹחל ָלנּו ַעל ָּכל ֲעוֹונֹוֵתינּו...

ֲארּו ָׁשם ְוַתְמִׁשיכּו  "ַאל ְּתַמֲהרּו ָלֶרֶדת ֵמַהִּביָמה", הֹוָרה ָלֶהם ָהַרב, "ֶאָּלא ִּתּׁשָ
ִלְבּכֹות ּוְלקֹוֵנן ּוְלִהְתַחֵּנן, ְלַהּכֹות ַעל ֵחְטא ְוִלְתֹלׁש ֶאת ַׂשֲערֹוֵתיֶכם ְוֹלא ִלְסֹּגר ֶאת 
ַמְעַין ַהְּדָמעֹות, ַעד ֶׁשִּיָכְמרּו ֲעֵליֶכם ַרֲחֵמי ַהָּקָהל, ְוֵהם יֹוִדיעּו ָלֶכם ֶׁשֵהם מֹוֲחִלים ָלֶכם 

ִּבְמִחיָלה ְּגמּוָרה ְוֶׁשֵהם ִיְתַּפְּללּו ֲעֵליֶכם ֶׁשַּגם ה' ִיְתָּבַרְך ִיְסַלח ָלֶכם ַעל ַחַּטאְתֶכם.

"ִעם ִסּיּום ַהְּתִפָּלה, ִלְפֵני ֶׁשַהָּקָהל יֹוֵצא ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת, ַּתְׁשִּכיבּו ֶאת ַעְצְמֶכם ַעל 
ִמְפַּתן ֶּפַתח ַהְיִציָאה, ְוָכל ִמי ֶׁשֵּיֵצא ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת ִיְצָטֵרְך ִלְדרְֹך ֲעֵליֶכם ְוִלירֹק ִּבְפֵניֶכם...

"ָּכל אֹוָתּה ָׁשָעה, ְּבֵעת ֶׁשִּתְהיּו ְׁשטּוִחים ַעל ָהָאֶרץ ּוְקַהל ַהּיֹוְצִאים ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת 
ַיֲעֹבר ְוִיְדֹרְך ֲעֵליֶכם, ַּתִּגידּו ִוּדּוי ְּכמֹו ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים ְוַתּכּו ַעל ִלְּבֶכם ְּב"ַעל ֵחְטא"!

"ָּכְך ַּתֲעׂשּו ְּבָכל ָּבֵּתי ַהְּכֶנֶסת ָּבִעיר, ּוְכֶׁשִּתְגְמרּו ַלֲעֹבר ֶאת ָּכל ָּבֵּתי ַהְּכֶנֶסת ּוָבֵּתי 
ַהִּמְדָרׁש, ִמְּבִלי ְלַהְחִסיר ַאף ֵּבית ְּתִפָּלה ֶאָחד, ֵּתְצאּו ְלֵבית ָהַעְלִמין, ְלִהְׁשַּתֵּטַח ַעל 
ִקְברֹות ַהַּצִּדיִקים ְוַעל ִקְברֹוֵתיֶהם ֶׁשל ֵאֶּלה ֶׁשִּנְפְטרּו ֶזה ֹלא ִמְּכָבר ְוֶׁשל ֵאּלּו ֶׁשֵּמתּו 
ַּבַּמֵּגפֹות. ְּתַבְּקׁשּו ְמִחיָלה ֵמַהַּצִּדיִקים ַהְּקדֹוִׁשים ּוְׁשָאר ַהִּנְפָטִרים, ֶׁשאּוַלי ִנְסּפּו 
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ַּבֲעוֹונֹוֵתיֶכם, ּוְתעֹוְררּו ֶאת ַרֲחֵמיֶהם ֶׁשֵהם ִיְתַּפְּללּו ַּבַעְדֶכם ְוַיְמִליצּו טֹוב ַּבַעְדֶכם 
ִּבְפֵני ַּבַעל ָהַרֲחִמים.

"ְלַאַחר ָּכל ֹזאת ַּתַעְזבּו ֶאת ָהִעיר ְקָראָקא ְוֵתְלכּו ַלֲעֹרְך "ָּגלּות" ִלְתקּוָפה ֶׁשל 
ָׁשֹלׁש ָׁשִנים. ֲעֵליֶכם ִלְנֹּדד ַרק ָּבֶרֶגל, ָּתִמיד ִלְהיֹות ָנע ְוָנד, ַאל ִתְתַעְּכבּו ְּבָמקֹום ֶאָחד 
ָּבתֹות ְוַחִּגים, ַּתְמִׁשיכּו ִּבְנדּוֵדיֶכם ְּבָכל ֶמֶזג ֲאִויר ֶׁשהּוא.  יֹוֵתר ִמֵּמֵעת ְלֵעת, חּוץ ִמּׁשַ
ַאל ִּתְתַעְּכבּו ֹלא ֵמֲחַמת ֶּגֶׁשם ְוֹלא ֵמֲחַמת ָּבָרד, ֹלא ֵמֲחַמת ֶׁשֶלג ְוֹלא ֵמֲחַמת רּוחֹות 
סֹוֲערֹות. ַּבָּמקֹום ּבֹו ָּתלּונּו ַהּיֹום ַאל ָּתלּונּו ָמָחר. ּוְבָכל ִיּׁשּוב ְיהּוִדי ֶׁשֵאָליו ַּתִּגיעּו, 

ֵּתְלכּו, ֵראִׁשית ֹּכל ֶאל ֵּבית ַהְּכֶנֶסת, ַּתֲעלּו ַעל ַהִּביָמה ְוַתְחְזרּו ַעל ַהַהְכָרָזה:

"ְיהּוִדים! ֶלֱהֵוי ָידּוַע ָלֶכם, ֶׁשֲאַנְחנּו ּפֹוְׁשֵעי ִיְׂשָרֵאל! ְּבֶמֶׁשְך ַעְׂשרֹות ָׁשִנים ָהִיינּו ַמֲאִכיֵלי 
ְטֵרפֹות ְוִהְכַׁשְלנּו ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות ַּבֲעֵברֹות ֲחמּורֹות ְּביֹוֵתר! ַעָּתה ָאנּו ִמְתָחְרִטים ַעל 
ָּכל ֶזה ְורֹוִצים ַלֲחזֹר ִּבְתׁשּוָבה! ָאָּנא, ְּבָמטּוָתא ִמֶּכם, ִהְתַּפְּללּו ַּבֲעֵדנּו ּוְבַעד ִנְׁשמֹוֵתינּו 

ֶׁשִּנְזֶּכה ִלְסִליָחה ּוְלַכָּפָרה!'

בּוַע ַּבל ָיבֹוא ֶאל ִּפיֶכם ׁשּום ַמֲאָכל ְּבָׂשִרי, ַרק ְּבַׁשָּבתֹות ְוָיִמים  "ְּבֶמֶׁשְך ָּכל ְימֹות ַהּשָׁ
טֹוִבים ִיְהֶיה ֻמָּתר ָלֶכם ִלְטעֹם ָּבָׂשר, ַאְך ְוַרק ְּכַזִית, ְּכֵדי ָלֵצאת ְיֵדי חֹוָבה. ִליׁשֹן ִּתיְׁשנּו 
ַרק ַעל ָהָאֶרץ ִעם ֶאֶבן ִלְמָראׁשֹוֵתיֶכם. ְּבֶמֶׁשְך ָּכל אֹוָתּה ְּתקּוָפה, ְּתַחְּזרּו ַעל ַהְּפָתִחים 
ְּכַקְּבָצִנים. ַאְך ְּתַקְּבלּו ְנָדבֹות ַרק ְּכֵדי ִקּיּום ְּבֹדַחק ּוְבִצְמצּום ְליֹום ֶאָחד ִּבְלַבד, ְוַרק 

ְּכֵדי ְלַהֲחִזיק ֶאת ַהְּנָׁשָמה, ַאל ַּתְׁשִאירּו ׁשּום ָּדָבר ְּבֶיְדֶכם ֲעבּור יֹום ַהָּמָחר.

"ְלַאַחר ֶׁשִּתְתַנֲהגּו ְּבצּוָרה ָּכזֹו ְּבֶמֶׁשְך ָׁשֹלׁש ָׁשִנים, ַּתְחְזרּו ִלְקָראָקא ָּבֶרֶגל, ְוִאם 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִיֵּתן ִלי ַחִּיים ַעד ָאז, ַאְמִׁשיְך ְלהֹורֹות ָלֶכם ִאם ִיְרֶצה ה' ָּכל ַצֲעֵדי 
ַהְּתׁשּוָבה ַהָּבִאים! ִאם ַחס ְוָׁשלֹום ְּכָבר ֹלא ֶאְהֶיה ָאז ַּבַחִּיים, ִּתְמְצאּו ֵאֶצל ְמַמֵּלא 
ְמקֹוִמי ִמְכָּתב ָסגּור ְוָחתּום ֶׁשָּיִכיל ֶאת ָּכל ַההֹוָראֹות ַעל ֶּדֶרְך ִהְתַנֲהגּוְתֶכם ְּבֶדֶרְך 

ַהְּתׁשּוָבה ֶּבָעִתיד. 

ִזּכּוְך ַהְּנָׁשָמה
ָּתִפים ַּבֲעֵלי ַהְּתׁשּוָבה  ָיָׁשר ֵמאּוַלם ֵּבית ַהִּדין ֶׁשל ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות" ָיְצאּו ְׁשֵני ַהּׁשֻ
ְלֵעֶבר ָּבֵּתי ַהְּכֶנֶסת ֶׁשל ָהִעיר ְלַמְּלאֹות ֶאת ְּפֻקַּדת ָהַרב. ּתֹוְׁשֵבי ָהִעיר ִנְדֲהמּו ְוַׂשֲערֹות 
רֹאָׁשם ָסְמרּו ְלֶׁשַמע ִוּדּוָים ֶׁשל ְׁשֵני ַהַּקָּצִבים ָהֲעִׁשיִרים, ִּבְתִחָּלה ֹלא ֶהֱאִמינּו ְלִמְׁשַמע 
ָאְזֵניֶהם. ֹלא ַקל ָהָיה ָלֶהם ְלַעֵּכל ֶאת ַהְיִדיָעה ַהַּמְדִהיָמה ִּכי ָאֵכן ָהִעיר ֻּכָּלּה ֻהְגֲעָלה 
ִנים. אּוָלם ִוּדּוָים ֶׁשל ְׁשֵני ַהַּקָּצִבים, ִׁשְברֹון ִלָּבם  ְּבַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות ֶמֶׁשְך ַרּבֹות ַּבּׁשָ
ר ֶאת ְּפָסקֹו ֶׁשל ָהַרב. ַעָּתה נֹוַדע ָלֶהם ֵּפֶׁשר ַהְכָרָזתֹו ֶׁשל ָהַרב  ּוִבְכָים ַהּקֹוֵרַע ֵלב ִאּׁשֵ
ּוְפקּוָדתֹו ַהֲחמּוָרה ְלַנֵּתץ ֶאת ָּכל ְּכֵלי ַהָּבָׂשר ֶׁשל ּתֹוְׁשֵבי ָהִעיר ּוְלַנְּפָצם ִלְרִסיִסים 

ִמְּבִלי ְלַהְׁשִאיר ֵמֶהם ָׂשִריד ּוָפִליט.
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"ְּכֵׁשם ֶׁשָּלרֹוֵפא ַהִכירּוְרג, ָאסּור ְלִהְתַרֵּגׁש ֹנַכח ִיּסּוֵרי ַהחֹוֶלה ְּבֵעת ֶׁשהּוא חֹוֵתְך 
ַּבָּבָׂשר ַהַחי", ִהְמִׁשיְך ָהַרב, "ְוָעָליו ְלַהְחִּדיר ֶאת ִאְזֵמלֹו ָעֹמק יֹוֵתר ְויֹוֵתר ְּפִניָמה, 
ְלֹלא ַרֲחִמים, ְּכֵדי ְלַהִּגיַע ַלְּמקֹומֹות ַהְּנגּוִעים, ִלְקדַֹּח ּוְלָׁשֵרׁש ַעד ָהֶעֶצם, ְוִלְפָעִמים 
ַאף ִלְקטַֹע ֶאת ָהֶעֶצם ַעְצָמּה, ָּכְך ָאסּור ִלי ָלחּוס ְוַלֲחֹמל ַעל ּגּוְפֶכם ַהַּגְׁשִמי, ֶאָּלא 
ְלַיֵּסר ֶאְתֶכם ּוְלַעּנֹות ֶאְתֶכם ְּבִעּנּוִיים ּוְכֵאִבים ָקִׁשים ּוָמִרים ְּביֹוֵתר, ּוִבְלַבד ְלַהִּציל 

ֶאת ִנְׁשמֹוֵתיֶכם ִמְּלִהָּצלֹות ְּבֵאׁש ַהֵּגיִהֹּנם ְלֶנַצח ְנָצִחים"!

ֶּדֶרְך ַהְּתׁשּוָבה
"ּוְבֵכן, ַהְקִׁשיבּו ֵאפֹוא ְוַאִּגיָדה ָלֶכם ַמה ֵהם ַהְּצָעִדים ַהָּבִאים ֶׁשֲעֵליֶכם ַלֲעׂשֹות 

ְּבֶדֶרְך ַהְּתׁשּוָבה:

"ַעל ְׁשֵניֶכם ַלֲעבֹר ְּבָכל ָּבֵּתי ַהְּכֶנֶסת ּוְבָכל ָּבֵּתי ַהִּמְדָרׁש ֶׁשִּבְקָראָקא, ְּבָׁשָעה ֶׁשֵהם 
ְמֵלִאים ִמְתַּפְּלִלים, ַלֲעלֹות ַעל ַהִּביָמה ּוְלַהְכִריז ְּבקֹול ָרם ְּכִדְלַהָּלן:

"ַרּבֹוַתי! ִהְננּו מֹוִדיִעים ּוִמְתַוִּדים ִּבְפֵניֶכם, ֶׁשֲאַנְחנּו חֹוְטִאים ּופֹוְׁשִעים! עֹוְכֵרי 
ִיְׂשָרֵאל! ְּבֶמֶׁשְך ַעְׂשרֹות ָׁשִנים ֵהַפְצנּו ֵּביֵניֶכם ְּבַׂשר ְטֵרָפה ְוִהְכַׁשְלנּו ֶאְתֶכם ַּבֲעֵברֹות 
ֲחמּורֹות ְּביֹוֵתר! ֵהַמְטנּו ָאסֹון ֲעֵליֶכם ְוַעל ִנְׁשמֹוֵתיֶכם ַעל ְיֵדי ֶׁשִּפַּטְמנּו ֶאְתֶכם ִּבְנֵבלֹות 
ּוְבֵחֶלב! ִמי יֹוֵדַע ַּכָּמה ִמְּקרֹוֵביֶכם אֹו ַיְלֵדיֶכם ִנְגְּדעּו ִמן ָהעֹוָלם ְּבָעוֹון ֶזה, ִנְכְרתּו ִּבְדֵמי 
ְיֵמיֶהם, ְּכַחָּיֵבי ְּכִריתּות! ָאנּו מֹוִדים ּוִמְתַוִּדים ַעל ָּכְך ָּבַרִּבים, ּוְמַבְּקִׁשים ּוִמְתַחְּנִנים 
עֹוַלְלנּו ָלֶכם, ּוְלִהְתַּפֵּלל ַּבֲעֵדנּו ֶאל ֱאֹלֵקי ָהַרֲחִמים  ִלְפֵניֶכם ִלְסֹלַח ָלנּו ַעל ָּכל ַמה ּׁשֶ

ֶׁשַּגם הּוא ְיַקֵּבל ֶאת ְּתׁשּוָבֵתנּו ְוִיְמֹחל ָלנּו ַעל ָּכל ֲעוֹונֹוֵתינּו...

ֲארּו ָׁשם ְוַתְמִׁשיכּו  "ַאל ְּתַמֲהרּו ָלֶרֶדת ֵמַהִּביָמה", הֹוָרה ָלֶהם ָהַרב, "ֶאָּלא ִּתּׁשָ
ִלְבּכֹות ּוְלקֹוֵנן ּוְלִהְתַחֵּנן, ְלַהּכֹות ַעל ֵחְטא ְוִלְתֹלׁש ֶאת ַׂשֲערֹוֵתיֶכם ְוֹלא ִלְסֹּגר ֶאת 
ַמְעַין ַהְּדָמעֹות, ַעד ֶׁשִּיָכְמרּו ֲעֵליֶכם ַרֲחֵמי ַהָּקָהל, ְוֵהם יֹוִדיעּו ָלֶכם ֶׁשֵהם מֹוֲחִלים ָלֶכם 

ִּבְמִחיָלה ְּגמּוָרה ְוֶׁשֵהם ִיְתַּפְּללּו ֲעֵליֶכם ֶׁשַּגם ה' ִיְתָּבַרְך ִיְסַלח ָלֶכם ַעל ַחַּטאְתֶכם.

"ִעם ִסּיּום ַהְּתִפָּלה, ִלְפֵני ֶׁשַהָּקָהל יֹוֵצא ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת, ַּתְׁשִּכיבּו ֶאת ַעְצְמֶכם ַעל 
ִמְפַּתן ֶּפַתח ַהְיִציָאה, ְוָכל ִמי ֶׁשֵּיֵצא ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת ִיְצָטֵרְך ִלְדרְֹך ֲעֵליֶכם ְוִלירֹק ִּבְפֵניֶכם...

"ָּכל אֹוָתּה ָׁשָעה, ְּבֵעת ֶׁשִּתְהיּו ְׁשטּוִחים ַעל ָהָאֶרץ ּוְקַהל ַהּיֹוְצִאים ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת 
ַיֲעֹבר ְוִיְדֹרְך ֲעֵליֶכם, ַּתִּגידּו ִוּדּוי ְּכמֹו ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים ְוַתּכּו ַעל ִלְּבֶכם ְּב"ַעל ֵחְטא"!

"ָּכְך ַּתֲעׂשּו ְּבָכל ָּבֵּתי ַהְּכֶנֶסת ָּבִעיר, ּוְכֶׁשִּתְגְמרּו ַלֲעֹבר ֶאת ָּכל ָּבֵּתי ַהְּכֶנֶסת ּוָבֵּתי 
ַהִּמְדָרׁש, ִמְּבִלי ְלַהְחִסיר ַאף ֵּבית ְּתִפָּלה ֶאָחד, ֵּתְצאּו ְלֵבית ָהַעְלִמין, ְלִהְׁשַּתֵּטַח ַעל 
ִקְברֹות ַהַּצִּדיִקים ְוַעל ִקְברֹוֵתיֶהם ֶׁשל ֵאֶּלה ֶׁשִּנְפְטרּו ֶזה ֹלא ִמְּכָבר ְוֶׁשל ֵאּלּו ֶׁשֵּמתּו 
ַּבַּמֵּגפֹות. ְּתַבְּקׁשּו ְמִחיָלה ֵמַהַּצִּדיִקים ַהְּקדֹוִׁשים ּוְׁשָאר ַהִּנְפָטִרים, ֶׁשאּוַלי ִנְסּפּו 
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ַּבֲעוֹונֹוֵתיֶכם, ּוְתעֹוְררּו ֶאת ַרֲחֵמיֶהם ֶׁשֵהם ִיְתַּפְּללּו ַּבַעְדֶכם ְוַיְמִליצּו טֹוב ַּבַעְדֶכם 
ִּבְפֵני ַּבַעל ָהַרֲחִמים.

"ְלַאַחר ָּכל ֹזאת ַּתַעְזבּו ֶאת ָהִעיר ְקָראָקא ְוֵתְלכּו ַלֲעֹרְך "ָּגלּות" ִלְתקּוָפה ֶׁשל 
ָׁשֹלׁש ָׁשִנים. ֲעֵליֶכם ִלְנֹּדד ַרק ָּבֶרֶגל, ָּתִמיד ִלְהיֹות ָנע ְוָנד, ַאל ִתְתַעְּכבּו ְּבָמקֹום ֶאָחד 
ָּבתֹות ְוַחִּגים, ַּתְמִׁשיכּו ִּבְנדּוֵדיֶכם ְּבָכל ֶמֶזג ֲאִויר ֶׁשהּוא.  יֹוֵתר ִמֵּמֵעת ְלֵעת, חּוץ ִמּׁשַ
ַאל ִּתְתַעְּכבּו ֹלא ֵמֲחַמת ֶּגֶׁשם ְוֹלא ֵמֲחַמת ָּבָרד, ֹלא ֵמֲחַמת ֶׁשֶלג ְוֹלא ֵמֲחַמת רּוחֹות 
סֹוֲערֹות. ַּבָּמקֹום ּבֹו ָּתלּונּו ַהּיֹום ַאל ָּתלּונּו ָמָחר. ּוְבָכל ִיּׁשּוב ְיהּוִדי ֶׁשֵאָליו ַּתִּגיעּו, 

ֵּתְלכּו, ֵראִׁשית ֹּכל ֶאל ֵּבית ַהְּכֶנֶסת, ַּתֲעלּו ַעל ַהִּביָמה ְוַתְחְזרּו ַעל ַהַהְכָרָזה:

"ְיהּוִדים! ֶלֱהֵוי ָידּוַע ָלֶכם, ֶׁשֲאַנְחנּו ּפֹוְׁשֵעי ִיְׂשָרֵאל! ְּבֶמֶׁשְך ַעְׂשרֹות ָׁשִנים ָהִיינּו ַמֲאִכיֵלי 
ְטֵרפֹות ְוִהְכַׁשְלנּו ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות ַּבֲעֵברֹות ֲחמּורֹות ְּביֹוֵתר! ַעָּתה ָאנּו ִמְתָחְרִטים ַעל 
ָּכל ֶזה ְורֹוִצים ַלֲחזֹר ִּבְתׁשּוָבה! ָאָּנא, ְּבָמטּוָתא ִמֶּכם, ִהְתַּפְּללּו ַּבֲעֵדנּו ּוְבַעד ִנְׁשמֹוֵתינּו 

ֶׁשִּנְזֶּכה ִלְסִליָחה ּוְלַכָּפָרה!'

בּוַע ַּבל ָיבֹוא ֶאל ִּפיֶכם ׁשּום ַמֲאָכל ְּבָׂשִרי, ַרק ְּבַׁשָּבתֹות ְוָיִמים  "ְּבֶמֶׁשְך ָּכל ְימֹות ַהּשָׁ
טֹוִבים ִיְהֶיה ֻמָּתר ָלֶכם ִלְטעֹם ָּבָׂשר, ַאְך ְוַרק ְּכַזִית, ְּכֵדי ָלֵצאת ְיֵדי חֹוָבה. ִליׁשֹן ִּתיְׁשנּו 
ַרק ַעל ָהָאֶרץ ִעם ֶאֶבן ִלְמָראׁשֹוֵתיֶכם. ְּבֶמֶׁשְך ָּכל אֹוָתּה ְּתקּוָפה, ְּתַחְּזרּו ַעל ַהְּפָתִחים 
ְּכַקְּבָצִנים. ַאְך ְּתַקְּבלּו ְנָדבֹות ַרק ְּכֵדי ִקּיּום ְּבֹדַחק ּוְבִצְמצּום ְליֹום ֶאָחד ִּבְלַבד, ְוַרק 

ְּכֵדי ְלַהֲחִזיק ֶאת ַהְּנָׁשָמה, ַאל ַּתְׁשִאירּו ׁשּום ָּדָבר ְּבֶיְדֶכם ֲעבּור יֹום ַהָּמָחר.

"ְלַאַחר ֶׁשִּתְתַנֲהגּו ְּבצּוָרה ָּכזֹו ְּבֶמֶׁשְך ָׁשֹלׁש ָׁשִנים, ַּתְחְזרּו ִלְקָראָקא ָּבֶרֶגל, ְוִאם 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִיֵּתן ִלי ַחִּיים ַעד ָאז, ַאְמִׁשיְך ְלהֹורֹות ָלֶכם ִאם ִיְרֶצה ה' ָּכל ַצֲעֵדי 
ַהְּתׁשּוָבה ַהָּבִאים! ִאם ַחס ְוָׁשלֹום ְּכָבר ֹלא ֶאְהֶיה ָאז ַּבַחִּיים, ִּתְמְצאּו ֵאֶצל ְמַמֵּלא 
ְמקֹוִמי ִמְכָּתב ָסגּור ְוָחתּום ֶׁשָּיִכיל ֶאת ָּכל ַההֹוָראֹות ַעל ֶּדֶרְך ִהְתַנֲהגּוְתֶכם ְּבֶדֶרְך 

ַהְּתׁשּוָבה ֶּבָעִתיד. 

ִזּכּוְך ַהְּנָׁשָמה
ָּתִפים ַּבֲעֵלי ַהְּתׁשּוָבה  ָיָׁשר ֵמאּוַלם ֵּבית ַהִּדין ֶׁשל ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות" ָיְצאּו ְׁשֵני ַהּׁשֻ
ְלֵעֶבר ָּבֵּתי ַהְּכֶנֶסת ֶׁשל ָהִעיר ְלַמְּלאֹות ֶאת ְּפֻקַּדת ָהַרב. ּתֹוְׁשֵבי ָהִעיר ִנְדֲהמּו ְוַׂשֲערֹות 
רֹאָׁשם ָסְמרּו ְלֶׁשַמע ִוּדּוָים ֶׁשל ְׁשֵני ַהַּקָּצִבים ָהֲעִׁשיִרים, ִּבְתִחָּלה ֹלא ֶהֱאִמינּו ְלִמְׁשַמע 
ָאְזֵניֶהם. ֹלא ַקל ָהָיה ָלֶהם ְלַעֵּכל ֶאת ַהְיִדיָעה ַהַּמְדִהיָמה ִּכי ָאֵכן ָהִעיר ֻּכָּלּה ֻהְגֲעָלה 
ִנים. אּוָלם ִוּדּוָים ֶׁשל ְׁשֵני ַהַּקָּצִבים, ִׁשְברֹון ִלָּבם  ְּבַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות ֶמֶׁשְך ַרּבֹות ַּבּׁשָ
ר ֶאת ְּפָסקֹו ֶׁשל ָהַרב. ַעָּתה נֹוַדע ָלֶהם ֵּפֶׁשר ַהְכָרָזתֹו ֶׁשל ָהַרב  ּוִבְכָים ַהּקֹוֵרַע ֵלב ִאּׁשֵ
ּוְפקּוָדתֹו ַהֲחמּוָרה ְלַנֵּתץ ֶאת ָּכל ְּכֵלי ַהָּבָׂשר ֶׁשל ּתֹוְׁשֵבי ָהִעיר ּוְלַנְּפָצם ִלְרִסיִסים 

ִמְּבִלי ְלַהְׁשִאיר ֵמֶהם ָׂשִריד ּוָפִליט.
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ָהִעיר ֻּכָּלּה ָרֲעָׁשה ְוָגֲעָׁשה. ַרִּבים ִמְּלאּו ֶאת ָּבֵּתי ַהְּכֵנִסּיֹות ּוָבֵּתי ַהִּמְדָרׁש ְוָׁשְפכּו 
ֶאת ִלָּבם ַּכַּמִים ֹנַכח ְּפֵני ה', ְלַכֵּפר ַעל ֲעוֹוָנם ֶׁשִּנְכְׁשלּו ִּבְׁשָגָגה ַּבֲעֵברֹות ֹּכה ֲחמּורֹות.

ֲאִויָרה ֶׁשל ְּתׁשּוָבה ָרֲחָׁשה ְּבָכל ּתֹוְׁשֵבי ָהִעיר ְוֵהם ִקְּבלּו ֲעֵליֶהם ְלִהָּזֵהר ְּבִמְׁשֵנה 
ָּיְך  ְזִהירּות ְּבָכל ַהָּבא ֶאל ִּפיֶהם, ִלְבדֹּק ְּבֶׁשַבע ֵעיַנִים ּוְלִהְתַיֵחס ִּבְרִצינּות ְמֻרָּבה ְלָכל ַהּׁשַ
ְלַכְׁשרּות. הֹוִסיפּו ְלָכְך ַּגם ְׁשֵני ַּבֲעֵלי ַהְּתׁשּוָבה, ֶׁשעֹוְררּו ֶאת ַהָּקָהל ַעל ְיֵדי ִסיבּוָבם 
ְּבָבֵּתי ַהְּכֶנֶסת ּוִוּדּוָים ַהּנֹוָרא, ְּבַהְׁשִּכיָבם ַעְצָמם ַעל ִמְפַּתן ַהֶּפַתח, ְּכִמְדָרְך ְלָכל עֹוֵבר.

ֵני ַהַּקָּצִבים ִקְּימּו ֶאת ְּפֻקַּדת ָהַרב ְּבָכל ַהּנֹוֵגַע ָלִעיר ְקָראָקא, ְוַאַחר  ְלַאַחר ֶׁשּׁשְ
ֶׁשִהְׁשַּתְּטחּו ַעל ֵּבית ָהַעְלִמין ּוִבְּקׁשּו ְסִליָחה ּוְמִחיָלה ִמּׁשֹוְכֵני ֶהָעָפר, ָיְצאּו ְׁשֵני 
ָּתִפים ַּבֲעֵלי ַהְּתׁשּוָבה ְלֶדֶרְך ְנדּוֵדיֶהם, ְּכֵדי ְלַהְתִחיל ִמָּיד ְלַסֵּגף ֶאת ַעְצָמם  ַהּׁשֻ

  ִעיר ְקָראָקא  ׁשּוָבה ּבְ ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ מג ִסּפּור ִמּשׁ

ְּבִסְבלֹות ַה"ָּגלּות" ְּכַכָּפָרה ֲעבּור ֲחָטֵאיֶהם. ֵהם ֲאִפּלּו ֹלא ָהְלכּו ְלִהָּפֵרד ִמְּנֵׁשיֶהם 
ְוַיְלֵדיֶהם ִלְפֵני ֵצאָתם ְלַדְרָּכם ָהֲאֻרָּכה ְוַרַּבת ַהֶּסֶבל, ִמְּבִלי ָלַקַחת ִאָּתם ְמאּוָמה ְּפָרט 
ִלְכסּוָתם ְלעֹוָרם, ָעְזבּו ִמָּיד ֶאת ִעיר מֹוַלְדָּתם, ְוֵהֵחּלּו ְלַכֵּתת ֶאת ַרְגֵליֶהם ְּבַדְרֵכי ֵנָכר 

ֹלא נֹוָדעֹות.

ֵהם ָהְלכּו ְלֹלא ַמָּטָרה ּוְלֹלא ִּכּוּון, ֹלא ָהָיה ָחׁשּוב ִּבְׁשִביָלם ָמַתי ַיִּגיעּו ְלָמקֹום ֶזה 
אֹו ַאֵחר, ְוֹלא ָחְקרּו ָלַדַעת ֵאיְך קֹוְרִאים ַלָּמקֹום ּוַמה ִּטיבֹו, ַהִאם ֶזה ְּכָרְך, ִיּׁשּוב אֹו 
ִביִלים ָהְרחֹוִקים ִמְּמקֹומֹות ִיּׁשּוב, ְלִהְתּגֹוֵרר  ְּכָפר, ְלֵהֶפְך, ֵהם ֶהְעִּדיפּו ְלִהַּטְלֵטל ַּבּׁשְ
ַמִים, ִלְׁשּבֹר ֶאת ַרֲעבֹוָנם ְּבִצְמֵחי ָּבר ּוְבִגּדּוֵלי  ְּבָׂשדֹות ֲעזּוִבים אֹו ִּביָערֹות ַּתַחת ִּכַּפת ַהּׁשָ

ֶּפֶרא ּוְלַהְׁשִקיט ֶאת ִצְמאֹוָנם ְּבֵמי ַמְעָין, ּוִבְלַבד ֶׁשֹּלא ִיְצָטְרכּו ְלַמְּתַנת ָּבָׂשר ָוָדם.

ְּבַהְרִחיָקם ִמן ָהִעיר ּוְבָצֳעָדם ְלַבד ַעל ְּפֵני ָׂשדֹות ִויָערֹות ּדֹוְמִמים, ָיְכלּו ְלַהְרֵהר 
ְּבֶׁשֶקט ּוְבֵאין ַמְפִריַע. ָהֻעְבָּדה ֶׁשֵּמַעָּתה ָיכֹול ָּכל ַׁשַעל ֲאָדָמה ְלַׁשֵּמׁש ָלֶהם ִּכְמקֹום 
ִמְׁשָּכב ַּבַּלְיָלה ְוָכל ֶאֶבן ְיכֹוָלה ִלְהיֹות ַּכר ִלְמָראׁשֹוֵתיֶהם, ָּפְקָחה ֶאת ֵעיֵניֶהם ִלְראֹות 
ּוְלָהִבין ֵאילּו ְּכִסיִלים ָהיּו ָּכל ְיֵמיֶהם ְּבָרְדָפם ַאֲחֵרי ָהֹעֶׁשר ּוְבִהְתַמְּכרּוָתם ְלַתֲאַות 
ַהֶּבַצע ְּבִמָּדה ָּכזֹו, ַעד ְּכֵדי ַלֲעֹבר ֶאת ַהֲעֵברֹות ַהֲחמּורֹות ֶׁשַּבּתֹוָרה. ַהְּנִדיָדה ְּבֵחיק 
ַהֶּטַבע, ַּכֲאֶׁשר ָצְרֵכי ַהִּקּיּום ֶׁשָּלֶהם ָהיּו ִּכְמַעט ַאְפִסִּיים, עֹוְרָרה ָּבֶהם ׁשּוב ָוׁשּוב ֶאת 
ַהַהָּכָרה ַּכָּמה טֹוב לֹו ָלָאָדם ִלְחיֹות ַחֵּיי ֶצַנע ִעם ַמְצּפּון ָנִקי, ֵמֲאֶׁשר ִלְׁשֹאף ְלַחֵּיי 

מֹוָתרֹות ְוַעל ְיֵדי ָּכְך ְלִהָּסֵחף ְלַמֲעִׂשים ִנְפָׁשִעים, ַלֲחֹטא ּוְלַהֲחִטיא ֶאת ָהֲאֵחִרים.

ַנִים  ְּבָׁשֳאָפם ִעידּוד ֵמַהְחָלָטָתם ַהְּנחּוָׁשה ְלַקֵּבל ַעל ַעְצָמם ִיּסּוִרים ְּבַאֲהָבה, ָצֲעדּו ַהּׁשְ
ְּבֶדֶרְך ֹלא ֶּדֶרְך, ִמְּבִלי ָלַדַעת ְלָאן יֹוִבילּום ַרְגֵליֶהם. ֵהם ָּפְסעּו ִּבְדָמָמה, ִּבְׂשָפַתִים 
ֲחׁשּוקֹות, ָהָראִׁשים מּוָרִדים ְוָהֵעיַנִים ְנעּוצֹות ַּבַּקְרַקע, ְוָכל ֶאָחד ָׁשקּוַע ְּבַמְחְׁשבֹוָתיו.

ָעה ָּכֵעת? ַהִאם ְקרֹוָבה ְׁשַעת ָהֶעֶרב? ַמה ִּיְהֶיה ֶמֶזג ָהֲאִויר? ַהִאם ִמְתָקֶרֶבת  ַמה ַהּׁשָ
ֵאלֹות ָהֵאּלּו ֹלא ִעְנְינּו אֹוָתם ְּכָלל. ְּבָכל ִּפַּסת ַקְרַקע,  סּוָפה? ַהִאם ָיבֹוא ֶּגֶׁשם? ָּכל ַהּׁשְ
ֲארּו ִלְׁשַּכב ִלְמנּוַחת ַהַּלְיָלה. ְוַכֲאֶׁשר  ֶמׁש, ָׁשם ִיּׁשָ ָּבּה ִּתְדֹרְכָנה ַרְגֵליֶהם ִעם ּבֹוא ַהּׁשֶ
ִיְתֹּפס אֹוָתם ַהֶּגֶׁשם אֹו ִּתְפַּגע ָּבֶהם ַהּסּוָפה, ַרק ָאז ְיַחְּפׂשּו ַמֲחֶסה ְּכֵדי ִלְמֹצא ָמֵגן 

ֵמַהֹּקר ְוָהְרִטיבּות.

ִמַּפַעם ְלַפַעם ָהיּו ַמֲחִליִפים ֵּביֵניֶהם ִמָּלה אֹו ְׁשַּתִים, ַאְך ֵאֶּלה ָיְצאּו ִמִּפיֶהם ְּבַנַחת 
ּוַבֲעָנָוה ְוַהְכָנָעה ִּבְלִּתי ְרִגיִלים, ָרחֹוק ִּכְרחֹוק ִמְזָרח ִמַּמֲעָרב ִמֶּדֶרְך ִּדּבּוָרם ֶׁשל ְׁשֵני 
סֹוֲחִרים ְּגדֹוִלים ְּכמֹוֶהם, ֶׁשַרק ִלְפֵני ָׁשבּועֹות ִמְסָּפר ִנֲהלּו ִעְסקֹות ֲעָנק. ַהֲחָזָרה 
ִּבְתׁשּוָבה ֶׁשֵהם ִקְּבלּו ַעל ַעְצָמם ְּבָכל ִלָּבם ְוַנְפָׁשם, ָהְפָכה אֹוָתם ְּבַבת ַאַחת ְלִמיֵני 

ְיצּוִרים ֶׁשֹּלא ֵמָעְלָמא ָהֵּדין, ֶׁשֵאין ָלֶהם ַׁשָּיכּות ְלַחֵּיי ֱאנֹוׁש ְרִגיִלים.
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ָהִעיר ֻּכָּלּה ָרֲעָׁשה ְוָגֲעָׁשה. ַרִּבים ִמְּלאּו ֶאת ָּבֵּתי ַהְּכֵנִסּיֹות ּוָבֵּתי ַהִּמְדָרׁש ְוָׁשְפכּו 
ֶאת ִלָּבם ַּכַּמִים ֹנַכח ְּפֵני ה', ְלַכֵּפר ַעל ֲעוֹוָנם ֶׁשִּנְכְׁשלּו ִּבְׁשָגָגה ַּבֲעֵברֹות ֹּכה ֲחמּורֹות.

ֲאִויָרה ֶׁשל ְּתׁשּוָבה ָרֲחָׁשה ְּבָכל ּתֹוְׁשֵבי ָהִעיר ְוֵהם ִקְּבלּו ֲעֵליֶהם ְלִהָּזֵהר ְּבִמְׁשֵנה 
ָּיְך  ְזִהירּות ְּבָכל ַהָּבא ֶאל ִּפיֶהם, ִלְבדֹּק ְּבֶׁשַבע ֵעיַנִים ּוְלִהְתַיֵחס ִּבְרִצינּות ְמֻרָּבה ְלָכל ַהּׁשַ
ְלַכְׁשרּות. הֹוִסיפּו ְלָכְך ַּגם ְׁשֵני ַּבֲעֵלי ַהְּתׁשּוָבה, ֶׁשעֹוְררּו ֶאת ַהָּקָהל ַעל ְיֵדי ִסיבּוָבם 
ְּבָבֵּתי ַהְּכֶנֶסת ּוִוּדּוָים ַהּנֹוָרא, ְּבַהְׁשִּכיָבם ַעְצָמם ַעל ִמְפַּתן ַהֶּפַתח, ְּכִמְדָרְך ְלָכל עֹוֵבר.

ֵני ַהַּקָּצִבים ִקְּימּו ֶאת ְּפֻקַּדת ָהַרב ְּבָכל ַהּנֹוֵגַע ָלִעיר ְקָראָקא, ְוַאַחר  ְלַאַחר ֶׁשּׁשְ
ֶׁשִהְׁשַּתְּטחּו ַעל ֵּבית ָהַעְלִמין ּוִבְּקׁשּו ְסִליָחה ּוְמִחיָלה ִמּשֹׁוְכֵני ֶהָעָפר, ָיְצאּו ְׁשֵני 
ָּתִפים ַּבֲעֵלי ַהְּתׁשּוָבה ְלֶדֶרְך ְנדּוֵדיֶהם, ְּכֵדי ְלַהְתִחיל ִמָּיד ְלַסֵּגף ֶאת ַעְצָמם  ַהּׁשֻ
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ְּבִסְבלֹות ַה"ָּגלּות" ְּכַכָּפָרה ֲעבּור ֲחָטֵאיֶהם. ֵהם ֲאִפּלּו ֹלא ָהְלכּו ְלִהָּפֵרד ִמְּנֵׁשיֶהם 
ְוַיְלֵדיֶהם ִלְפֵני ֵצאָתם ְלַדְרָּכם ָהֲאֻרָּכה ְוַרַּבת ַהֶּסֶבל, ִמְּבִלי ָלַקַחת ִאָּתם ְמאּוָמה ְּפָרט 
ִלְכסּוָתם ְלעֹוָרם, ָעְזבּו ִמָּיד ֶאת ִעיר מֹוַלְדָּתם, ְוֵהֵחּלּו ְלַכֵּתת ֶאת ַרְגֵליֶהם ְּבַדְרֵכי ֵנָכר 

ֹלא נֹוָדעֹות.

ֵהם ָהְלכּו ְלֹלא ַמָּטָרה ּוְלֹלא ִּכּוּון, ֹלא ָהָיה ָחׁשּוב ִּבְׁשִביָלם ָמַתי ַיִּגיעּו ְלָמקֹום ֶזה 
אֹו ַאֵחר, ְוֹלא ָחְקרּו ָלַדַעת ֵאיְך קֹוְרִאים ַלָּמקֹום ּוַמה ִּטיבֹו, ַהִאם ֶזה ְּכָרְך, ִיּׁשּוב אֹו 
ִביִלים ָהְרחֹוִקים ִמְּמקֹומֹות ִיּׁשּוב, ְלִהְתּגֹוֵרר  ְּכָפר, ְלֵהֶפְך, ֵהם ֶהְעִּדיפּו ְלִהַּטְלֵטל ַּבּׁשְ
ַמִים, ִלְׁשּבֹר ֶאת ַרֲעבֹוָנם ְּבִצְמֵחי ָּבר ּוְבִגּדּוֵלי  ְּבָׂשדֹות ֲעזּוִבים אֹו ִּביָערֹות ַּתַחת ִּכַּפת ַהּׁשָ

ֶּפֶרא ּוְלַהְׁשִקיט ֶאת ִצְמאֹוָנם ְּבֵמי ַמְעָין, ּוִבְלַבד ֶׁשֹּלא ִיְצָטְרכּו ְלַמְּתַנת ָּבָׂשר ָוָדם.

ְּבַהְרִחיָקם ִמן ָהִעיר ּוְבָצֳעָדם ְלַבד ַעל ְּפֵני ָׂשדֹות ִויָערֹות ּדֹוְמִמים, ָיְכלּו ְלַהְרֵהר 
ְּבֶׁשֶקט ּוְבֵאין ַמְפִריַע. ָהֻעְבָּדה ֶׁשֵּמַעָּתה ָיכֹול ָּכל ַׁשַעל ֲאָדָמה ְלַׁשֵּמׁש ָלֶהם ִּכְמקֹום 
ִמְׁשָּכב ַּבַּלְיָלה ְוָכל ֶאֶבן ְיכֹוָלה ִלְהיֹות ַּכר ִלְמָראׁשֹוֵתיֶהם, ָּפְקָחה ֶאת ֵעיֵניֶהם ִלְראֹות 
ּוְלָהִבין ֵאילּו ְּכִסיִלים ָהיּו ָּכל ְיֵמיֶהם ְּבָרְדָפם ַאֲחֵרי ָהֹעֶׁשר ּוְבִהְתַמְּכרּוָתם ְלַתֲאַות 
ַהֶּבַצע ְּבִמָּדה ָּכזֹו, ַעד ְּכֵדי ַלֲעֹבר ֶאת ַהֲעֵברֹות ַהֲחמּורֹות ֶׁשַּבּתֹוָרה. ַהְּנִדיָדה ְּבֵחיק 
ַהֶּטַבע, ַּכֲאֶׁשר ָצְרֵכי ַהִּקּיּום ֶׁשָּלֶהם ָהיּו ִּכְמַעט ַאְפִסִּיים, עֹוְרָרה ָּבֶהם ׁשּוב ָוׁשּוב ֶאת 
ַהַהָּכָרה ַּכָּמה טֹוב לֹו ָלָאָדם ִלְחיֹות ַחֵּיי ֶצַנע ִעם ַמְצּפּון ָנִקי, ֵמֲאֶׁשר ִלְׁשֹאף ְלַחֵּיי 

מֹוָתרֹות ְוַעל ְיֵדי ָּכְך ְלִהָּסֵחף ְלַמֲעִׂשים ִנְפָׁשִעים, ַלֲחֹטא ּוְלַהֲחִטיא ֶאת ָהֲאֵחִרים.

ַנִים  ְּבָׁשֳאָפם ִעידּוד ֵמַהְחָלָטָתם ַהְּנחּוָׁשה ְלַקֵּבל ַעל ַעְצָמם ִיּסּוִרים ְּבַאֲהָבה, ָצֲעדּו ַהּׁשְ
ְּבֶדֶרְך ֹלא ֶּדֶרְך, ִמְּבִלי ָלַדַעת ְלָאן יֹוִבילּום ַרְגֵליֶהם. ֵהם ָּפְסעּו ִּבְדָמָמה, ִּבְׂשָפַתִים 
ֲחׁשּוקֹות, ָהָראִׁשים מּוָרִדים ְוָהֵעיַנִים ְנעּוצֹות ַּבַּקְרַקע, ְוָכל ֶאָחד ָׁשקּוַע ְּבַמְחְׁשבֹוָתיו.

ָעה ָּכֵעת? ַהִאם ְקרֹוָבה ְׁשַעת ָהֶעֶרב? ַמה ִּיְהֶיה ֶמֶזג ָהֲאִויר? ַהִאם ִמְתָקֶרֶבת  ַמה ַהּׁשָ
ֵאלֹות ָהֵאּלּו ֹלא ִעְנְינּו אֹוָתם ְּכָלל. ְּבָכל ִּפַּסת ַקְרַקע,  סּוָפה? ַהִאם ָיבֹוא ֶּגֶׁשם? ָּכל ַהּׁשְ
ֲארּו ִלְׁשַּכב ִלְמנּוַחת ַהַּלְיָלה. ְוַכֲאֶׁשר  ֶמׁש, ָׁשם ִיּׁשָ ָּבּה ִּתְדֹרְכָנה ַרְגֵליֶהם ִעם ּבֹוא ַהּׁשֶ
ִיְתֹּפס אֹוָתם ַהֶּגֶׁשם אֹו ִּתְפַּגע ָּבֶהם ַהּסּוָפה, ַרק ָאז ְיַחְּפׂשּו ַמֲחֶסה ְּכֵדי ִלְמֹצא ָמֵגן 

ֵמַהֹּקר ְוָהְרִטיבּות.

ִמַּפַעם ְלַפַעם ָהיּו ַמֲחִליִפים ֵּביֵניֶהם ִמָּלה אֹו ְׁשַּתִים, ַאְך ֵאֶּלה ָיְצאּו ִמִּפיֶהם ְּבַנַחת 
ּוַבֲעָנָוה ְוַהְכָנָעה ִּבְלִּתי ְרִגיִלים, ָרחֹוק ִּכְרחֹוק ִמְזָרח ִמַּמֲעָרב ִמֶּדֶרְך ִּדּבּוָרם ֶׁשל ְׁשֵני 
סֹוֲחִרים ְּגדֹוִלים ְּכמֹוֶהם, ֶׁשַרק ִלְפֵני ָׁשבּועֹות ִמְסָּפר ִנֲהלּו ִעְסקֹות ֲעָנק. ַהֲחָזָרה 
ִּבְתׁשּוָבה ֶׁשֵהם ִקְּבלּו ַעל ַעְצָמם ְּבָכל ִלָּבם ְוַנְפָׁשם, ָהְפָכה אֹוָתם ְּבַבת ַאַחת ְלִמיֵני 

ְיצּוִרים ֶׁשֹּלא ֵמָעְלָמא ָהֵּדין, ֶׁשֵאין ָלֶהם ַׁשָּיכּות ְלַחֵּיי ֱאנֹוׁש ְרִגיִלים.
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ָּגלּות ֲאֻרָּכה
ְּכֶׁשָּגְבָרה ֲעֵיפּוָתם, ְוַרְגֵליֶהם ָּפקּו ֵמרֹב ֲהִליָכה, ָהיּו ַמִּטיִלים ֶאת ַעְצָמם ַעל ָהֲאָדָמה 
ִני, ְוׁשֹוְקִעים ִּבְׁשַנת ְיָׁשִרים. ְּכֶׁשָהיּו ִמְתעֹוְרִרים  ַהְּצִחיָחה ְּבׁשּוָחה ָּכְלֶׁשִהי, ֶאָחד ַעל ַיד ַהּׁשֵ
ַחר ָהיּו ָקִמים ִמ"ִּמְׁשָּכָבם"  ָעה. ּוִמָּיד ְּכֶׁשֵהִאיר ַהּׁשַ ַּבַּלְיָלה ֵהם ֹלא ִהְתַעְנְינּו ָלַדַעת ַמה ַהּׁשָ

ּוַמְמִׁשיִכים ְּבַדְרָּכם.
ַּכֲאֶׁשר ָהָרָעב ִהְתִחיל ְלָהִציק ָלֶהם, ָהיּו סֹוְרִקים ְּבֵעיֵניֶהם ֶאת ַהְּסִביָבה ַעד ֶׁשַּמָּבָטם 
ָנַפל ַעל ִמְבֶנה ָּכְלֶׁשהּו, ְוָצֲעדּו ְלֶעְברֹו ְּכֵדי ְלַבֵּקׁש ֶׁשִּיְּתנּו ָלֶהם ְלַקֵּים ֶאת ַנְפָׁשם. ִּפַּסת 
ֶלֶחם ְיֵבָׁשה ְוֵסֶפל ַמִים ֵמַהְּבֵאר ָהָיה ַמְסִּפיק ִּבְׁשִביָלם. ֵהם ֵסְרבּו ְלַקֵּבל ָחָלב אֹו 
ַּתְבִׁשיל ִמָּכל ִמי ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה. ְוִאם ָקָרה ֶׁשִאיׁש מֹוָׁשב, ַמְכִניס אֹוְרִחים, ָהָיה ַמְפִציר 
ֵאר ָללּון  ָּבֶהם ְמֹאד ְלִהְצָטֵרף ֶאל ֻׁשְלָחנֹו ַלֲארּוַחת ָצֳהַרִים אֹו ִלְסֻעַּדת ָהֶעֶרב ּוְלִהּׁשָ

ָנה ַּבִּמְטָּבח, ָהיּו ַמְצִהיִרים ְּבָפָניו ְּבקֹול ְרוּוי ְּכֵאב ְוָיגֹון: ֶאְצלֹו ַעל ַסְפַסל ַהּׁשֵ
"ְיהּוִדי ָיָקר! ֶלֱהֵוי ָידּוַע ְלָך, ֶׁשֲאַנְחנּו עֹוְכֵרי ִיְׂשָרֵאל! ַעְׂשרֹות ָׁשִנים ָהִיינּו ַמֲאִכיִלים 
ְטֵרפֹות ִליהּוִדים ְיֵרִאים ּוְׁשֵלִמים ְוִהְכַׁשְלנּו אֹוָתם ַּבֲעֵברֹות ֲחמּורֹות ְּביֹוֵתר! ֵאין ָאנּו 
ְראּוִיים ֲאִפּלּו ֶׁשִּתְּתנּו ָלנּו ְּדִריַסת ֶרֶגל ְּבֵצל קֹוַרְתֶכם! ַּגם ֶאת ְּפרּוַסת ַהֶּלֶחם ַהְיֵבָׁשה 
ְוֶאת ַהַּמִים ִּבְמׂשּוָרה ֵאין ָלנּו ְזכּות ְלַקֵּבל! ַאְך ֵאין ָלנּו ְּבֵרָרה, ִּכי ַאֶחֶרת ִנְגַוע ָּבָרָעב!"
ּוְבעֹוד ַהְמָאֵרַח טֹוב ַהֵּלב ִנְׁשָאר ְּבֶפה ָּפעּור ִמִּתָּמהֹון, ָהיּו סֹוְבִבים ַעל ֲעֵקָבם 

ְועֹוְזִבים ֶאת ַהָּמקֹום.
ְוִאם ֵאַרע ֶׁשְּבֶדֶרְך ַהְּנדּוִדים ֶׁשָּלֶהם ַחְסַרת ַהַּמָּטָרה, ִנְקְלעּו ְלִעיר אֹו ֲעָיָרה, ָהיּו 
ּפֹוִנים ִמָּיד ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ֶׁשל ַהְּקִהָּלה ּוְמַחִּכים ָׁשם ַעד ֶׁשְּקַהל ַהִּמְתַּפְּלִלים ִהְתַאֵּסף 
ִלְתִפַּלת ִמְנָחה ּוַמֲעִריב. ְוָאז ָהיּו עֹוִלים ַעל ַהִּביָמה, ְמַבְּקִׁשים ֶׁשִּיְהֶיה ֶׁשֶקט, ְוחֹוְזִרים 

ַעל ַהַהְכָרָזה:
"ְיהּוִדים! ָּכאן עֹוְמִדים ִלְפֵניֶכם ְׁשֵני ּפֹוְׁשֵעי ִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּבֶמֶׁשְך ַעְׂשרֹות ָׁשִנים ִהְכִׁשילּו 
עֹוַלְלנּו ּוְמַבְּקִׁשים  ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות ְּבַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות! ָאנּו ִמְתָחְרִטים ַעָּתה ַעל ָּכל ַמה ּׁשֶ
ַלֲחֹזר ִּבְתׁשּוָבה ְּכֵדי ְלַכֵּפר ַעל ֲעוֹונֹוֵתינּו! ָאָּנא ְיהּוִדים ַרְחָמִנים ְּבֵני ַרְחָמִנים, ַּבְּקׁשּו 
ַרֲחִמים ָעֵלינּו! ַהִּפילּו ַּתֲחנּוֵניֶכם ִלְפֵני ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים ֶׁשְּתׁשּוָבֵתנּו ִּתְתַקֵּבל ְּבָרצֹון 

ּוְלַתֵּקן ֶאת ִנְׁשמֹוֵתינּו ֶׁשֹּלא ֹנאַבד ָלַעד ִּבְׁשאֹול ַּתְחִּתּיֹות!"...
ֶאת ִּדְבֵריֶהם ָהיּו ְמַסְּיִמים ִּבְבִכי ַּתְמרּוִרים, ְּכֶׁשֵהם ְמִטיִחים ֶאת ֶאְגרֹוֵפיֶהם ְּבִלָּבם. 
ְוִעם ְּגַמר ַהְּתִפָּלה ָהיּו ְמִטיִלים ֶאת ַעְצָמם ַעל ַהִּמְפָּתן ֶׁשְּלַיד ֶּפַתח ַהְיִציָאה, ּוִמְתַחְּנִנים 

ַיַחד ְּבקֹול קֹוֵרַע ְלָבבֹות:
"ָאָּנא ַאִחים ְיָקִרים, ֲעׂשּו ִעָּמנּו ֶחֶסד ְוִתְגְמלּו ָלנּו טֹוָבה ְוִתְדְרכּו ְּבַרְגֵליֶכם ַעל ּגּוֵפינּו 

ְוִתיְרקּו ְּבַפְרצּוֵפינּו, ְּכֵדי ְלָמֵרק ֶאת ֲחָטֵאינּו ּוְפָׁשֵעינּו!..."
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ֹּפה ְוָׁשם ִנְמְצאּו ָּכֵאֶּלה ֶׁשִהִּטילּו ָסֵפק ְּבֵכנּות ִּדְבֵריֶהם ְוָנטּו ִלְראֹות ְּבָכְך ִמין 
ַהָּצָגה ְמֻבֶּיֶמת ֶׁשל נֹוְכִלים, ֶׁשָּכל ֶחְפָצם הּוא ִלְזּכֹות ְלַאֲהַדת ַהִּצּבּור ְּכֵדי ֵלָהנֹות 
ִמַּמְּתנֹות ָיד ֲהגּונֹות. ַאְך ָהֻעְבָּדה ֶׁשֵהם ֵסְרבּו ְּבַעְקָׁשנּות ְלַקֵּבל ׁשּום ִנְדַבת ֶּכֶסף, ְוַרק 
ְלִעִּתים ְנִדירֹות ָהיּו ַמְסִּכיִמים ְלַקֵּבל ֵאֶצל ִמיֶׁשהּו ַּתְבִׁשיל ֲחָלִבי ֶׁשִּנְׁשַאר ֵמֶאְתמֹול, 
ְוָאְכלּו אֹותֹו ַּבֲעִמיָדה ַּבֲחַצר ַהַּבִית אֹו ְּבֶפַתח ַהִּדיָרה, ּוִמָּיד ַאַחר ָּכְך ָהְלכּו ְל"ַהְכָנַסת 
אֹוְרִחים", ָמקֹום ָׁשם ָׁשְכבּו ִליׁשֹן ַעל ָהָאֶרץ ִעם ֶאֶבן ִלְמָראׁשֹוֵתיֶהם )ִאם ִּכי ָהיּו 
ָׁשם ִמּטֹות ּוְׂשִמיכֹות ִּבְׁשִביל עֹוְבֵרי ֹאַרח ֲעִנִּיים(, ִׁשְכְנָעה ֶאת ֻּכָּלם ֶׁשֵאין ָלֶהם ֵעֶסק 
ִעם ַאְנֵׁשי ִמְרָמה, ֶאָּלא ִעם חֹוְזִרים ִּבְתׁשּוָבה ֶּבֱאֶמת, ַהַּמְפִקיִרים ֶאת ַעְצָמם ְלֶסֶבל 
ּוְלִעּנּוִיים ַעל ְמַנת ִלְזּכֹות ִלְמִחיָלה ּוְלַכָּפָרה, ְוָאז ָהיּו ַהְּבִרּיֹות ְמַרֲחִמים ֲעֵליֶהם ְוָכל 
ֶאָחד ִאֵחל ָלֶהם ֶׁשְּתׁשּוָבָתם ַּתֲעֶלה ְוַתִּגיַע ַעד ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד ְוִתְתַקֵּבל ְּבָרצֹון "ְּכָקְרַּבן 

עֹוָלה ְוִכְקֹטֶרת ָּכִליל..."

ַרק ְּבֵליל ַׁשָּבת ּוְבַׁשָּבת ַּבֹּבֶקר ָהיּו ַנֲעִנים ְּבֵחֶפץ ֵלב ְלַהְזָמָנָתם ֶׁשל ַּבֲעֵלי ָּבִּתים 
ָּבת. ְּבַׁשָּבת ִקְּבלּו ָּפחֹות אֹו יֹוֵתר צּוָרה  ְלִהְתַלּוֹות ֲאֵליֶהם ְוִלְהיֹות אֹוְרֵחיֶהם ִלְסֻעַּדת ַהּׁשַ
ֱאנֹוִׁשית, ִּכי ִלְקַראת ַׁשָּבת ַמְלְּכָתא ָהיּו ְמַנֲעִרים ֶאת ָהָאָבק ֵמַעל ִּבְגֵדיֶהם ְוַנֲעֵליֶהם 
ְלָחן, ַעל  ְורֹוֲחִצים ֶאת ַהָּפִנים ְוֶאת ַהָּיַדִים. ָּכל ְׁשַעת ַהְּסֻעָּדה ָהיּו יֹוְׁשִבים ִּבְקֵצה ַהּשֻׁ
הּו ַעל  ֻחּדֹו ֶׁשל ִּכֵּסא, ּוִמָּכל ַהַּמֲאָכִלים ֶׁשָהיּו ַמִּגיִׁשים ִלְפֵניֶהם ָהיּו ַרק טֹוֲעִמים ַמּׁשֶ
ְקֵצה ַהַּמְזֵלג ְּכֵדי ָלֵצאת ְיֵדי חֹוָבה ִּבְלַבד ִלְכבֹוד ַׁשָּבת. ֵהם ִּבְּקׁשּו ְּבִעָּקר ַרק ְּפרּוַסת 
ֶלֶחם ְוֵסֶפל ַמִים ְלַהְׁשִקיט ֶאת ַרֲעבֹוָנם. ְּבָגְמָרם ֶלֱאכֹל ּוְלָבֵרְך ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ָהיּו חֹוְזִרים 
ְל"ַהְכָנַסת אֹוְרִחים" ְּכֵדי ָלֵתת ְמנּוָחה ְלַעְצמֹוֵתיֶהם ָהֲעֵיפֹות ִמִּטְלטּוֵלי ַהֶּדֶרְך ֶׁשל ָּכל 

בּוַע ִּבְנִדיָדָתם ַהְמַיַּגַעת ַחְסַרת ַהַּיַעד.   ַהּׁשָ

ֵאיָתִנים ְּברּוָחם
ָּכְך, ְלִפי ֵסֶדר ַחִּיים ֶזה, ְלֹלא ָּכל ִׁשּנּוִיים, ּוִמְּבִלי ְלַנּסֹות ְלָהֵקל ַעל ַעְצָמם ִּבְמאּוָמה 
ָנה  ֶאת ְסַאת ַהֶּסֶבל ְוָהִעּנּוִיים, ָעְברּו ֲעֵליֶהם ָיִמים, ָׁשבּועֹות ָוֳחָדִׁשים. ְּתקּופׂות ַהּׁשָ
ִהְתַחְּלפּו, ֶמֶזג ָהֲאִויר ִהְׁשַּתָּנה, ַאְך ֶאְצָלם ֹלא ָחל ָּכל ִׁשּנּוי. אֹוָתם ַהַּמְלּבּוִׁשים ִׁשְּמׁשּו 
ְּכסּות ְלגּוָפם ַהָּכחּוׁש ֵּבין ַּבֹּקר ּוֵבין ַּבֹחם, ֵּבין ַּבּיֹום ּוֵבין ַּבַּלְיָלה, ֵּבין ְּבֹחל ּוֵבין ְּבַׁשָּבת.

ָּכל ִמי ֶׁשִהְסַּתֵּכל ָּבֶהם ָרָאה ְלָפָניו ְׁשֵני ֲעִנִּיים ְמרּוִדים, ְמֻצָּמִקים ּוְמֻקָּמִטים, ַּגָּבם 
ָׁשחּוַח, ּוֵמֵעיֵניֶהם ִנְׁשֶקֶפת ַהַהְכָנָעה ּוְנִמיכּות ָהרּוַח ֶׁשל ּפֹוְׁשֵטי ָיד ִמָּיִמים ָיִמיָמה, 
ֵמַעל ְּפֵניֶהם ִנְמַחק ָּכל ֵזֶכר ְלאֹוָתּה ְׂשִביעּות ָרצֹון ֶׁשל ַחֵּיי ָהֹעֶׁשר ְוָהְרָוָחה ֶּבָעָבר. 
ֵהם ִנְראּו ְּכַקְּבָצִנים ִמּדֹוֵרי ּדֹורֹות, ַּבֶהְבֵּדל ַהְיִחיִדי, ֶׁשֵהם ֹלא ָנְׂשאּו ַעל ְּכֵתָפם ׁשּום 

ַּתְרִמיל, ִּכי ֹלא ָהָיה ָלֶהם ׁשּום ָּדָבר ְלַהְכִניס ְלתֹוכֹו.
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ָּגלּות ֲאֻרָּכה
ְּכֶׁשָּגְבָרה ֲעֵיפּוָתם, ְוַרְגֵליֶהם ָּפקּו ֵמרֹב ֲהִליָכה, ָהיּו ַמִּטיִלים ֶאת ַעְצָמם ַעל ָהֲאָדָמה 
ִני, ְוׁשֹוְקִעים ִּבְׁשַנת ְיָׁשִרים. ְּכֶׁשָהיּו ִמְתעֹוְרִרים  ַהְּצִחיָחה ְּבׁשּוָחה ָּכְלֶׁשִהי, ֶאָחד ַעל ַיד ַהּׁשֵ
ַחר ָהיּו ָקִמים ִמ"ִּמְׁשָּכָבם"  ָעה. ּוִמָּיד ְּכֶׁשֵהִאיר ַהּׁשַ ַּבַּלְיָלה ֵהם ֹלא ִהְתַעְנְינּו ָלַדַעת ַמה ַהּׁשָ

ּוַמְמִׁשיִכים ְּבַדְרָּכם.
ַּכֲאֶׁשר ָהָרָעב ִהְתִחיל ְלָהִציק ָלֶהם, ָהיּו סֹוְרִקים ְּבֵעיֵניֶהם ֶאת ַהְּסִביָבה ַעד ֶׁשַּמָּבָטם 
ָנַפל ַעל ִמְבֶנה ָּכְלֶׁשהּו, ְוָצֲעדּו ְלֶעְברֹו ְּכֵדי ְלַבֵּקׁש ֶׁשִּיְּתנּו ָלֶהם ְלַקֵּים ֶאת ַנְפָׁשם. ִּפַּסת 
ֶלֶחם ְיֵבָׁשה ְוֵסֶפל ַמִים ֵמַהְּבֵאר ָהָיה ַמְסִּפיק ִּבְׁשִביָלם. ֵהם ֵסְרבּו ְלַקֵּבל ָחָלב אֹו 
ַּתְבִׁשיל ִמָּכל ִמי ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה. ְוִאם ָקָרה ֶׁשִאיׁש מֹוָׁשב, ַמְכִניס אֹוְרִחים, ָהָיה ַמְפִציר 
ֵאר ָללּון  ָּבֶהם ְמֹאד ְלִהְצָטֵרף ֶאל ֻׁשְלָחנֹו ַלֲארּוַחת ָצֳהַרִים אֹו ִלְסֻעַּדת ָהֶעֶרב ּוְלִהּׁשָ

ָנה ַּבִּמְטָּבח, ָהיּו ַמְצִהיִרים ְּבָפָניו ְּבקֹול ְרוּוי ְּכֵאב ְוָיגֹון: ֶאְצלֹו ַעל ַסְפַסל ַהּׁשֵ
"ְיהּוִדי ָיָקר! ֶלֱהֵוי ָידּוַע ְלָך, ֶׁשֲאַנְחנּו עֹוְכֵרי ִיְׂשָרֵאל! ַעְׂשרֹות ָׁשִנים ָהִיינּו ַמֲאִכיִלים 
ְטֵרפֹות ִליהּוִדים ְיֵרִאים ּוְׁשֵלִמים ְוִהְכַׁשְלנּו אֹוָתם ַּבֲעֵברֹות ֲחמּורֹות ְּביֹוֵתר! ֵאין ָאנּו 
ְראּוִיים ֲאִפּלּו ֶׁשִּתְּתנּו ָלנּו ְּדִריַסת ֶרֶגל ְּבֵצל קֹוַרְתֶכם! ַּגם ֶאת ְּפרּוַסת ַהֶּלֶחם ַהְיֵבָׁשה 
ְוֶאת ַהַּמִים ִּבְמׂשּוָרה ֵאין ָלנּו ְזכּות ְלַקֵּבל! ַאְך ֵאין ָלנּו ְּבֵרָרה, ִּכי ַאֶחֶרת ִנְגַוע ָּבָרָעב!"
ּוְבעֹוד ַהְמָאֵרַח טֹוב ַהֵּלב ִנְׁשָאר ְּבֶפה ָּפעּור ִמִּתָּמהֹון, ָהיּו סֹוְבִבים ַעל ֲעֵקָבם 

ְועֹוְזִבים ֶאת ַהָּמקֹום.
ְוִאם ֵאַרע ֶׁשְּבֶדֶרְך ַהְּנדּוִדים ֶׁשָּלֶהם ַחְסַרת ַהַּמָּטָרה, ִנְקְלעּו ְלִעיר אֹו ֲעָיָרה, ָהיּו 
ּפֹוִנים ִמָּיד ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ֶׁשל ַהְּקִהָּלה ּוְמַחִּכים ָׁשם ַעד ֶׁשְּקַהל ַהִּמְתַּפְּלִלים ִהְתַאֵּסף 
ִלְתִפַּלת ִמְנָחה ּוַמֲעִריב. ְוָאז ָהיּו עֹוִלים ַעל ַהִּביָמה, ְמַבְּקִׁשים ֶׁשִּיְהֶיה ֶׁשֶקט, ְוחֹוְזִרים 

ַעל ַהַהְכָרָזה:
"ְיהּוִדים! ָּכאן עֹוְמִדים ִלְפֵניֶכם ְׁשֵני ּפֹוְׁשֵעי ִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּבֶמֶׁשְך ַעְׂשרֹות ָׁשִנים ִהְכִׁשילּו 
עֹוַלְלנּו ּוְמַבְּקִׁשים  ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות ְּבַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות! ָאנּו ִמְתָחְרִטים ַעָּתה ַעל ָּכל ַמה ּׁשֶ
ַלֲחֹזר ִּבְתׁשּוָבה ְּכֵדי ְלַכֵּפר ַעל ֲעוֹונֹוֵתינּו! ָאָּנא ְיהּוִדים ַרְחָמִנים ְּבֵני ַרְחָמִנים, ַּבְּקׁשּו 
ַרֲחִמים ָעֵלינּו! ַהִּפילּו ַּתֲחנּוֵניֶכם ִלְפֵני ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים ֶׁשְּתׁשּוָבֵתנּו ִּתְתַקֵּבל ְּבָרצֹון 

ּוְלַתֵּקן ֶאת ִנְׁשמֹוֵתינּו ֶׁשֹּלא ֹנאַבד ָלַעד ִּבְׁשאֹול ַּתְחִּתּיֹות!"...
ֶאת ִּדְבֵריֶהם ָהיּו ְמַסְּיִמים ִּבְבִכי ַּתְמרּוִרים, ְּכֶׁשֵהם ְמִטיִחים ֶאת ֶאְגרֹוֵפיֶהם ְּבִלָּבם. 
ְוִעם ְּגַמר ַהְּתִפָּלה ָהיּו ְמִטיִלים ֶאת ַעְצָמם ַעל ַהִּמְפָּתן ֶׁשְּלַיד ֶּפַתח ַהְיִציָאה, ּוִמְתַחְּנִנים 

ַיַחד ְּבקֹול קֹוֵרַע ְלָבבֹות:
"ָאָּנא ַאִחים ְיָקִרים, ֲעׂשּו ִעָּמנּו ֶחֶסד ְוִתְגְמלּו ָלנּו טֹוָבה ְוִתְדְרכּו ְּבַרְגֵליֶכם ַעל ּגּוֵפינּו 

ְוִתיְרקּו ְּבַפְרצּוֵפינּו, ְּכֵדי ְלָמֵרק ֶאת ֲחָטֵאינּו ּוְפָׁשֵעינּו!..."
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ֹּפה ְוָׁשם ִנְמְצאּו ָּכֵאֶּלה ֶׁשִהִּטילּו ָסֵפק ְּבֵכנּות ִּדְבֵריֶהם ְוָנטּו ִלְראֹות ְּבָכְך ִמין 
ַהָּצָגה ְמֻבֶּיֶמת ֶׁשל נֹוְכִלים, ֶׁשָּכל ֶחְפָצם הּוא ִלְזּכֹות ְלַאֲהַדת ַהִּצּבּור ְּכֵדי ֵלָהנֹות 
ִמַּמְּתנֹות ָיד ֲהגּונֹות. ַאְך ָהֻעְבָּדה ֶׁשֵהם ֵסְרבּו ְּבַעְקָׁשנּות ְלַקֵּבל ׁשּום ִנְדַבת ֶּכֶסף, ְוַרק 
ְלִעִּתים ְנִדירֹות ָהיּו ַמְסִּכיִמים ְלַקֵּבל ֵאֶצל ִמיֶׁשהּו ַּתְבִׁשיל ֲחָלִבי ֶׁשִּנְׁשַאר ֵמֶאְתמֹול, 
ְוָאְכלּו אֹותֹו ַּבֲעִמיָדה ַּבֲחַצר ַהַּבִית אֹו ְּבֶפַתח ַהִּדיָרה, ּוִמָּיד ַאַחר ָּכְך ָהְלכּו ְל"ַהְכָנַסת 
אֹוְרִחים", ָמקֹום ָׁשם ָׁשְכבּו ִליֹׁשן ַעל ָהָאֶרץ ִעם ֶאֶבן ִלְמָראׁשֹוֵתיֶהם )ִאם ִּכי ָהיּו 
ָׁשם ִמּטֹות ּוְׂשִמיכֹות ִּבְׁשִביל עֹוְבֵרי ֹאַרח ֲעִנִּיים(, ִׁשְכְנָעה ֶאת ֻּכָּלם ֶׁשֵאין ָלֶהם ֵעֶסק 
ִעם ַאְנֵׁשי ִמְרָמה, ֶאָּלא ִעם חֹוְזִרים ִּבְתׁשּוָבה ֶּבֱאֶמת, ַהַּמְפִקיִרים ֶאת ַעְצָמם ְלֶסֶבל 
ּוְלִעּנּוִיים ַעל ְמַנת ִלְזּכֹות ִלְמִחיָלה ּוְלַכָּפָרה, ְוָאז ָהיּו ַהְּבִרּיֹות ְמַרֲחִמים ֲעֵליֶהם ְוָכל 
ֶאָחד ִאֵחל ָלֶהם ֶׁשְּתׁשּוָבָתם ַּתֲעֶלה ְוַתִּגיַע ַעד ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד ְוִתְתַקֵּבל ְּבָרצֹון "ְּכָקְרַּבן 

עֹוָלה ְוִכְקֹטֶרת ָּכִליל..."

ַרק ְּבֵליל ַׁשָּבת ּוְבַׁשָּבת ַּבֹּבֶקר ָהיּו ַנֲעִנים ְּבֵחֶפץ ֵלב ְלַהְזָמָנָתם ֶׁשל ַּבֲעֵלי ָּבִּתים 
ָּבת. ְּבַׁשָּבת ִקְּבלּו ָּפחֹות אֹו יֹוֵתר צּוָרה  ְלִהְתַלּוֹות ֲאֵליֶהם ְוִלְהיֹות אֹוְרֵחיֶהם ִלְסֻעַּדת ַהּׁשַ
ֱאנֹוִׁשית, ִּכי ִלְקַראת ַׁשָּבת ַמְלְּכָתא ָהיּו ְמַנֲעִרים ֶאת ָהָאָבק ֵמַעל ִּבְגֵדיֶהם ְוַנֲעֵליֶהם 
ְלָחן, ַעל  ְורֹוֲחִצים ֶאת ַהָּפִנים ְוֶאת ַהָּיַדִים. ָּכל ְׁשַעת ַהְּסֻעָּדה ָהיּו יֹוְׁשִבים ִּבְקֵצה ַהּשֻׁ
הּו ַעל  ֻחּדֹו ֶׁשל ִּכֵּסא, ּוִמָּכל ַהַּמֲאָכִלים ֶׁשָהיּו ַמִּגיִׁשים ִלְפֵניֶהם ָהיּו ַרק טֹוֲעִמים ַמּׁשֶ
ְקֵצה ַהַּמְזֵלג ְּכֵדי ָלֵצאת ְיֵדי חֹוָבה ִּבְלַבד ִלְכבֹוד ַׁשָּבת. ֵהם ִּבְּקׁשּו ְּבִעָּקר ַרק ְּפרּוַסת 
ֶלֶחם ְוֵסֶפל ַמִים ְלַהְׁשִקיט ֶאת ַרֲעבֹוָנם. ְּבָגְמָרם ֶלֱאכֹל ּוְלָבֵרְך ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ָהיּו חֹוְזִרים 
ְל"ַהְכָנַסת אֹוְרִחים" ְּכֵדי ָלֵתת ְמנּוָחה ְלַעְצמֹוֵתיֶהם ָהֲעֵיפֹות ִמִּטְלטּוֵלי ַהֶּדֶרְך ֶׁשל ָּכל 

בּוַע ִּבְנִדיָדָתם ַהְמַיַּגַעת ַחְסַרת ַהַּיַעד.   ַהּׁשָ

ֵאיָתִנים ְּברּוָחם
ָּכְך, ְלִפי ֵסֶדר ַחִּיים ֶזה, ְלֹלא ָּכל ִׁשּנּוִיים, ּוִמְּבִלי ְלַנּסֹות ְלָהֵקל ַעל ַעְצָמם ִּבְמאּוָמה 
ָנה  ֶאת ְסַאת ַהֶּסֶבל ְוָהִעּנּוִיים, ָעְברּו ֲעֵליֶהם ָיִמים, ָׁשבּועֹות ָוֳחָדִׁשים. ְּתקּופׂות ַהּׁשָ
ִהְתַחְּלפּו, ֶמֶזג ָהֲאִויר ִהְׁשַּתָּנה, ַאְך ֶאְצָלם ֹלא ָחל ָּכל ִׁשּנּוי. אֹוָתם ַהַּמְלּבּוִׁשים ִׁשְּמׁשּו 
ְּכסּות ְלגּוָפם ַהָּכחּוׁש ֵּבין ַּבֹּקר ּוֵבין ַּבֹחם, ֵּבין ַּבּיֹום ּוֵבין ַּבַּלְיָלה, ֵּבין ְּבֹחל ּוֵבין ְּבַׁשָּבת.

ָּכל ִמי ֶׁשִהְסַּתֵּכל ָּבֶהם ָרָאה ְלָפָניו ְׁשֵני ֲעִנִּיים ְמרּוִדים, ְמֻצָּמִקים ּוְמֻקָּמִטים, ַּגָּבם 
ָׁשחּוַח, ּוֵמֵעיֵניֶהם ִנְׁשֶקֶפת ַהַהְכָנָעה ּוְנִמיכּות ָהרּוַח ֶׁשל ּפֹוְׁשֵטי ָיד ִמָּיִמים ָיִמיָמה, 
ֵמַעל ְּפֵניֶהם ִנְמַחק ָּכל ֵזֶכר ְלאֹוָתּה ְׂשִביעּות ָרצֹון ֶׁשל ַחֵּיי ָהֹעֶׁשר ְוָהְרָוָחה ֶּבָעָבר. 
ֵהם ִנְראּו ְּכַקְּבָצִנים ִמּדֹוֵרי ּדֹורֹות, ַּבֶהְבֵּדל ַהְיִחיִדי, ֶׁשֵהם ֹלא ָנְׂשאּו ַעל ְּכֵתָפם ׁשּום 

ַּתְרִמיל, ִּכי ֹלא ָהָיה ָלֶהם ׁשּום ָּדָבר ְלַהְכִניס ְלתֹוכֹו.



ִעיר ְקָראָקא ׁשּוָבה ּבְ ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ מו ִסּפּור ִמּשׁ

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

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

ִעם ֹּתם ַהָּגלּות
ָּתִפים ַּבֲעֵלי-ַהְּתׁשּוָבה ָׁשֹלׁש ָׁשִנים ְּתִמימֹות. ָׁשֹלׁש ְׁשנֹות  ָּכְך ָעְברּו ַעל ְׁשֵני ַהּׁשֻ
ֶסֶבל ַּבל ְיֹתָאר. ַהְּדֻמּיֹות ַהַּגְבִרּיֹות ֶׁשל ְׁשֵני ַהַּקָּצִבים ׁשֹוְפֵעי ַהֶּמֶרץ ּוְבִריאּות ָהיּו ַעָּתה 
ִנים ַהָּללּו  ְמֻצָּמקֹות ְוָרזֹות, ְׁשבּורֹות ּוְרצּוצֹות ּוְמֻדָּכאֹות ַעד ָעָפר. ְּבֶמֶׁשְך ְׁשֹלׁש ַהּׁשָ
ֹלא ֶנֱהנּו ֵמעֹוָלם ַהֶּזה ֲאִפּלּו ֲהָנָאה ַקָּלה ֶׁשְּבַקּלֹות. ְלֵהֶפְך, ֵהם ָּבְרחּו ִּכְמַטֲחֵוי ֶקֶׁשת 
ְמָחה  ִמָּכל ָּדָבר ֶׁשָעלּול ִלְגֹרם ָלֶהם ַּתֲענּוג ָּכְלֶׁשהּו, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ָלבֹוא ִליֵדי ִנָּסיֹון. ַהּׂשִ
ְוַהֲהָנָאה ָהיּו ְרחֹוִקים ֵמֶהם ִּכְרחֹוק ִמְזָרח ִמַּמֲעָרב, ְוַאף ַּפַעם ֹלא ָעָלה ַהִחּיּוְך ַעל 
ְּפֵניֶהם. ְּבָמקֹום ָׁשם ָיְׁשנּו ַהּיֹום ֹלא ָיְׁשנּו ָמָחר. ָּתִמיד ָהיּו ָנִעים ְוָנִדים, ְלֹלא ָּכל ֲהפּוָגה. 
ֶמׁש ַהַחּמֹות ֶׁשִהּכּו ַעל ֹראָׁשם ְוִלֲהטּו ַעל ְּבָׂשָרם  ַּבַּקִיץ ָצֲעדּו ְיֵחִפים ַּתַחת ַקְרֵני ַהּׁשֶ
ַהָּכחּוׁש. ִעְקבֹות ַרְגֵליֶהם ִנְתַקּׁשּו ְוִנְתַחְּסנּו ַעל ְיֵדי ָּכְך ְּכמֹו ֻסְליֹות ֶׁשל עֹור. ָהָיה 
ְּבָכְך ְלָפחֹות ִיְתרֹון ֶׁשֶּזה ֵהֵגן ֲעֵליֶהם ְּבַדְרָּכם ַעל ְצרֹורֹות ְוֻחֵּדי ֲאָבִנים ּוְבָבְסָסם ְּבֹבץ 
ּוִבְׁשלּוִלּיֹות ַמִים. ַּבֹחֶרף ֹלא ָעְצרּו ַּבֲעָדם, ֹלא ַּגֵּלי ֹקר ַמְקִּפיֵאי ֲעָצמֹות ְוֹלא סּופֹות 
ֶׁשֶלג ְּכֵבדֹות ְּביֹוֵתר, ִמְּלַהְמִׁשיְך ִּבְנדּוֵדיֶהם ְּבֶדֶרְך ֹלא ֶּדֶרְך, ַעל ְּפֵני ָׂשדֹות ְּפתּוִחים, 

ֶלג ּוִמֹּקר. ֲחׂשּוִפים ְלִפְגֵעי ַהֶּטַבע ַהָּקִׁשים ּוְצפּוִיים ְלַסָּכַנת ָמֶות ִמּׁשֶ

ֹלא ַּפַעם ֵאַרע ֶׁשֶאָחד ֵמֶהם, ֶזה אֹו ֶזה, ִנְתַקף ְּבַמֲחָלה, ֹחם ָּגבֹוַּה, ְצַמְרֹמֶרת, ְּכֵאב 
ֹראׁש ֲאֻיִּמים, ֲאִפיַסת ֹּכחֹות, ָּכל ֹאֶכל ְּתַתֵעב ַנְפָׁשם ַוַּיִּגיעּו ַעד ַׁשֲעֵרי ָמֶות, ַאְך ּגּוָפם, 
ֶׁשִהְתַחֵּסן ַעל ְיֵדי ִיּסּוִרים ּוְכֵאב, ְורּוָחם ָהֲעׂשּוָיה ִלְבִלי ָחת, ִסְּיעּו ָלֶהם ְלִהְתַּגֵּבר 
ַּגם ַעל ָּכל ַהַּמֲחלֹות, ְואּוַלי ָהְיָתה ֹזאת ְזכּותֹו ֶׁשל ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות" ֶׁשָעְמָדה 
ָלֶהם, ֶׁשּיּוְכלּו ַלֲעֹבר ֶאת ִמְבַחן ַהִּיּסּוִרים ֶׁשל ָׁשֹלׁש ְׁשנֹות ַהְּתׁשּוָבה, ְּכֵדי ְלַתֵּקן ֶאת 

ַנְפׁשֹוֵתיֶהם ָלעֹוָלם ַהָּבא.

  ִעיר ְקָראָקא  ׁשּוָבה ּבְ ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ מז ִסּפּור ִמּשׁ

ְּבָרם, ֵּביְנַתִים ָנְתנּו ָהָאָבק ְוַהֵּזָעה ֶאת אֹותֹוֵתיֶהם ָעֹמק ָעֹמק ְּבעֹור ְּבָׂשָרם ּוְבִקְמֵטי 
ִנים, ַאף ַּפַעם ֹלא ִהְתַרֲחצּו ַּכֹהֶגן, ֹלא ִהְסַּתְּפרּו ְוֹלא  ְּפֵניֶהם. ִּכי ְּבֶמֶׁשְך ָּכל ְׁשֹלׁש ַהּׁשָ
ָעׂשּו ֶאת ִצָּפְרֵניֶהם. ַׂשֲערֹוֵתיֶהם ָּגְדלּו ֶּפַרע ּוַפְרצּוֵפיֶהם ְּכׁשּוֵלי ְקֵדָרה. נֹוָסף ְלָכל זֹאת 
ָהיּו ָּתִמיד ֲעֵיִפים ּוְסחּוִטים, ָסֲחבּו ֶאת ַרְגֵליֶהם ַהּכֹוְׁשלֹות, ֹלא ְּבֹכחֹות ַעְצָמם, ֶאָּלא 
ְּבכַֹח ָהָרצֹון ָהַעז ְוַהַהְחָלָטה ַהְּנחּוָׁשה, ֹלא ְלַהְרּפֹות ִמן ַהַּמֲאָמץ ְלַבֵּצַע ֶאת ְמִׂשיַמת 

ַהְּתׁשּוָבה ֶׁשֻהְּטָלה ֲעֵליֶהם ְּכֵדי ְלַטֵהר אֹוָתם ִמִּפְׁשֵעיֶהם.

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

ִנים. ּוְבֵאיזֹו ְמִהירּות ֲעֵליֶהם ָלֶלֶכת ְּכֵדי ְלַהִּגיַע ְלָׁשם ְּבֹתם ְׁשֹלׁש ַהּׁשָ

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

ַהֲחָׁשׁש ֶׁשָּמא ֵאיָנם יֹוְצִאים ְיֵדי חֹוָבָתם...

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

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

ְלֵעֶבר ֵּביתֹו ֶׁשל ַרב ָהִעיר.

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

ְמֻגְּדֵלי ֶּפַרע, ְוִקְרֵעי ְסַמְרטּוִטים עֹוְטִפים ֶאת ּגּוָפם ֲאכּוֵלי ָהָרזֹון.

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

ֵעיַנִים ּוִבְמִתיחּות ַרָּבה.



ִעיר ְקָראָקא ׁשּוָבה ּבְ ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ מו ִסּפּור ִמּשׁ

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

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

ִעם ֹּתם ַהָּגלּות
ָּתִפים ַּבֲעֵלי-ַהְּתׁשּוָבה ָׁשֹלׁש ָׁשִנים ְּתִמימֹות. ָׁשֹלׁש ְׁשנֹות  ָּכְך ָעְברּו ַעל ְׁשֵני ַהּׁשֻ
ֶסֶבל ַּבל ְיֹתָאר. ַהְּדֻמּיֹות ַהַּגְבִרּיֹות ֶׁשל ְׁשֵני ַהַּקָּצִבים ׁשֹוְפֵעי ַהֶּמֶרץ ּוְבִריאּות ָהיּו ַעָּתה 
ִנים ַהָּללּו  ְמֻצָּמקֹות ְוָרזֹות, ְׁשבּורֹות ּוְרצּוצֹות ּוְמֻדָּכאֹות ַעד ָעָפר. ְּבֶמֶׁשְך ְׁשֹלׁש ַהּׁשָ
ֹלא ֶנֱהנּו ֵמעֹוָלם ַהֶּזה ֲאִפּלּו ֲהָנָאה ַקָּלה ֶׁשְּבַקּלֹות. ְלֵהֶפְך, ֵהם ָּבְרחּו ִּכְמַטֲחֵוי ֶקֶׁשת 
ְמָחה  ִמָּכל ָּדָבר ֶׁשָעלּול ִלְגֹרם ָלֶהם ַּתֲענּוג ָּכְלֶׁשהּו, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ָלבֹוא ִליֵדי ִנָּסיֹון. ַהּׂשִ
ְוַהֲהָנָאה ָהיּו ְרחֹוִקים ֵמֶהם ִּכְרחֹוק ִמְזָרח ִמַּמֲעָרב, ְוַאף ַּפַעם ֹלא ָעָלה ַהִחּיּוְך ַעל 
ְּפֵניֶהם. ְּבָמקֹום ָׁשם ָיְׁשנּו ַהּיֹום ֹלא ָיְׁשנּו ָמָחר. ָּתִמיד ָהיּו ָנִעים ְוָנִדים, ְלֹלא ָּכל ֲהפּוָגה. 
ֶמׁש ַהַחּמֹות ֶׁשִהּכּו ַעל ֹראָׁשם ְוִלֲהטּו ַעל ְּבָׂשָרם  ַּבַּקִיץ ָצֲעדּו ְיֵחִפים ַּתַחת ַקְרֵני ַהּׁשֶ
ַהָּכחּוׁש. ִעְקבֹות ַרְגֵליֶהם ִנְתַקּׁשּו ְוִנְתַחְּסנּו ַעל ְיֵדי ָּכְך ְּכמֹו ֻסְליֹות ֶׁשל עֹור. ָהָיה 
ְּבָכְך ְלָפחֹות ִיְתרֹון ֶׁשֶּזה ֵהֵגן ֲעֵליֶהם ְּבַדְרָּכם ַעל ְצרֹורֹות ְוֻחֵּדי ֲאָבִנים ּוְבָבְסָסם ְּבֹבץ 
ּוִבְׁשלּוִלּיֹות ַמִים. ַּבֹחֶרף ֹלא ָעְצרּו ַּבֲעָדם, ֹלא ַּגֵּלי ֹקר ַמְקִּפיֵאי ֲעָצמֹות ְוֹלא סּופֹות 
ֶׁשֶלג ְּכֵבדֹות ְּביֹוֵתר, ִמְּלַהְמִׁשיְך ִּבְנדּוֵדיֶהם ְּבֶדֶרְך ֹלא ֶּדֶרְך, ַעל ְּפֵני ָׂשדֹות ְּפתּוִחים, 

ֶלג ּוִמֹּקר. ֲחׂשּוִפים ְלִפְגֵעי ַהֶּטַבע ַהָּקִׁשים ּוְצפּוִיים ְלַסָּכַנת ָמֶות ִמּׁשֶ

ֹלא ַּפַעם ֵאַרע ֶׁשֶאָחד ֵמֶהם, ֶזה אֹו ֶזה, ִנְתַקף ְּבַמֲחָלה, ֹחם ָּגבֹוַּה, ְצַמְרֹמֶרת, ְּכֵאב 
ֹראׁש ֲאֻיִּמים, ֲאִפיַסת ֹּכחֹות, ָּכל ֹאֶכל ְּתַתֵעב ַנְפָׁשם ַוַּיִּגיעּו ַעד ַׁשֲעֵרי ָמֶות, ַאְך ּגּוָפם, 
ֶׁשִהְתַחֵּסן ַעל ְיֵדי ִיּסּוִרים ּוְכֵאב, ְורּוָחם ָהֲעׂשּוָיה ִלְבִלי ָחת, ִסְּיעּו ָלֶהם ְלִהְתַּגֵּבר 
ַּגם ַעל ָּכל ַהַּמֲחלֹות, ְואּוַלי ָהְיָתה ֹזאת ְזכּותֹו ֶׁשל ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות" ֶׁשָעְמָדה 
ָלֶהם, ֶׁשּיּוְכלּו ַלֲעֹבר ֶאת ִמְבַחן ַהִּיּסּוִרים ֶׁשל ָׁשֹלׁש ְׁשנֹות ַהְּתׁשּוָבה, ְּכֵדי ְלַתֵּקן ֶאת 

ַנְפׁשֹוֵתיֶהם ָלעֹוָלם ַהָּבא.

  ִעיר ְקָראָקא  ׁשּוָבה ּבְ ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ מז ִסּפּור ִמּשׁ

ְּבָרם, ֵּביְנַתִים ָנְתנּו ָהָאָבק ְוַהֵּזָעה ֶאת אֹותֹוֵתיֶהם ָעֹמק ָעֹמק ְּבעֹור ְּבָׂשָרם ּוְבִקְמֵטי 
ִנים, ַאף ַּפַעם ֹלא ִהְתַרֲחצּו ַּכֹהֶגן, ֹלא ִהְסַּתְּפרּו ְוֹלא  ְּפֵניֶהם. ִּכי ְּבֶמֶׁשְך ָּכל ְׁשֹלׁש ַהּׁשָ
ָעׂשּו ֶאת ִצָּפְרֵניֶהם. ַׂשֲערֹוֵתיֶהם ָּגְדלּו ֶּפַרע ּוַפְרצּוֵפיֶהם ְּכׁשּוֵלי ְקֵדָרה. נֹוָסף ְלָכל ֹזאת 
ָהיּו ָּתִמיד ֲעֵיִפים ּוְסחּוִטים, ָסֲחבּו ֶאת ַרְגֵליֶהם ַהּכֹוְׁשלֹות, ֹלא ְּבֹכחֹות ַעְצָמם, ֶאָּלא 
ְּבכַֹח ָהָרצֹון ָהַעז ְוַהַהְחָלָטה ַהְּנחּוָׁשה, ֹלא ְלַהְרּפֹות ִמן ַהַּמֲאָמץ ְלַבֵּצַע ֶאת ְמִׂשיַמת 

ַהְּתׁשּוָבה ֶׁשֻהְּטָלה ֲעֵליֶהם ְּכֵדי ְלַטֵהר אֹוָתם ִמִּפְׁשֵעיֶהם.

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

ִנים. ּוְבֵאיזֹו ְמִהירּות ֲעֵליֶהם ָלֶלֶכת ְּכֵדי ְלַהִּגיַע ְלָׁשם ְּבֹתם ְׁשֹלׁש ַהּׁשָ

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

ַהֲחָׁשׁש ֶׁשָּמא ֵאיָנם יֹוְצִאים ְיֵדי חֹוָבָתם...

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

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

ְלֵעֶבר ֵּביתֹו ֶׁשל ַרב ָהִעיר.

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

ְמֻגְּדֵלי ֶּפַרע, ְוִקְרֵעי ְסַמְרטּוִטים עֹוְטִפים ֶאת ּגּוָפם ֲאכּוֵלי ָהָרזֹון.

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

ֵעיַנִים ּוִבְמִתיחּות ַרָּבה.



ִעיר ְקָראָקא ׁשּוָבה ּבְ ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ מח ִסּפּור ִמּשׁ

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

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

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

"ֲהֵרי ַאֶּתם ְמִפיִצים ְסִביְבֶכם ֵריַח ֶׁשל ַּגן ֵעֶדן!"

הּוא ִהְכִניס אֹוָתם ְלֵביתֹו ְּבֹרב ָּכבֹוד, ְּכֶׁשהּוא ְמַפֵּזז ּוְמַכְרֵּכר ְסִביָבם ְּבִחָּבה ַרָּבה, 
ְמַׁשֵּמׁש אֹוָתם ְּבַעְצמֹו, ֵמִביא ִלְכבֹוָדם ֶאת ַהֻּכְרָסאֹות ַהָּנאֹות ְּביֹוֵתר ּוְמַבֵּקׁש ֵמֶהם 
ָלֶׁשֶבת, ְותֹוְך ְּכֵדי ָּכְך הּוא נֹוֵפל ַעל ַצָּואָרם ּוְמַחֵּבק אֹוָתם ְולֹוֵחץ אֹוָתם ֵאָליו ְּבַאֲהָבה 

ּוְבַהֲעָרָצה.

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

ֶׁשַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה עֹוְמִדים ֵאין ַצִּדיִקים ְּגמּוִרים ְיכֹוִלים ַלֲעֹמד!"

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

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

ַעְצמֹוֵתיֶכם ַהְמֻעּנֹות! ֹלא ִיָּזְכרּו ְוֹלא ִיָּפְקדּו ְוֹלא ַיֲעלּו ַעל ֵלב ְלעֹוָלם!"

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

ִמֵּסֶדר ַהּיֹום. 

  ִעיר ְקָראָקא  ׁשּוָבה ּבְ ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ מט ִסּפּור ִמּשׁ

ְנִקִּיים ִמָּכל ֵחְטא ָוֶפַׁשע
ָּמׁש ֶׁשל ֵּבית ַהִּדין ְּבָכל ָּבֵּתי ַהִּמְדָרׁש ּוָבֵּתי ַהְּתִפָּלה, ִּבְפֻקַּדת  ַאְך ְלֶפַתע ִהְכִריז ַהּׁשַ

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

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

ֶׁשַּבַּקּלֹות!" 
ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות" ִהְלָוה ָלֶהם ְסכּום ֶּכֶסף ָקָטן ִמֻּקַּפת ַהְּקִהָּלה, ֶׁשִהְסִּפיק 
ִּבְׁשִביָלם ְּכֵדי ִלְקנֹות ַמְלּבּוִׁשים ְּפׁשּוִטים ְוזֹוִלים ְמֹאד, ַאְך ֹלא ְקרּוִעים, ּוְכֵדי ִלְׂשֹּכר 
ִּדירֹות ְיָׁשנֹות ִּבְׁשִביָלם ּוִבְׁשִביל ְנֵׁשיֶהם. ֵהם ִהְתַחְּיבּו ְלַהֲחִזיר ֶאת ַּכְסֵּפי ַהַהְלָוָאה 
ְּבַתְׁשלּוִמים ְקַטִּנים, ֶׁשַּיְצִליחּו ַלֲחֹסְך ְּפרּוטֹות ְּפרּוטֹות ִמְׂשַכר ֲעבֹוָדָתם, ּוִבְלַבד ֶׁשֹּלא 

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

"ּבֹואּו ִאִּתי! ֵיׁש ִלי ִּבְׁשִביְלֶכם ֲעבֹוָדה!"
"ֹלא! יֹוֵתר טֹוב ֶׁשָּתבֹואּו ִאִּתי! ֶאְצִלי ִּתְהֶיה ָלֶכם ֲעבֹוָדה ַקָּלה יֹוֵתר!"

"ְלכּו ַאֲחַרי! ֶאְצִלי ְּתַקְּבלּו ָׂשָכר יֹוִמי יֹוֵתר ָּגבֹוַּה!"



ִעיר ְקָראָקא ׁשּוָבה ּבְ ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ מח ִסּפּור ִמּשׁ

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

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

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

"ֲהֵרי ַאֶּתם ְמִפיִצים ְסִביְבֶכם ֵריַח ֶׁשל ַּגן ֵעֶדן!"

הּוא ִהְכִניס אֹוָתם ְלֵביתֹו ְּבֹרב ָּכבֹוד, ְּכֶׁשהּוא ְמַפֵּזז ּוְמַכְרֵּכר ְסִביָבם ְּבִחָּבה ַרָּבה, 
ְמַׁשֵּמׁש אֹוָתם ְּבַעְצמֹו, ֵמִביא ִלְכבֹוָדם ֶאת ַהֻּכְרָסאֹות ַהָּנאֹות ְּביֹוֵתר ּוְמַבֵּקׁש ֵמֶהם 
ָלֶׁשֶבת, ְותֹוְך ְּכֵדי ָּכְך הּוא נֹוֵפל ַעל ַצָּואָרם ּוְמַחֵּבק אֹוָתם ְולֹוֵחץ אֹוָתם ֵאָליו ְּבַאֲהָבה 

ּוְבַהֲעָרָצה.

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

ֶׁשַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה עֹוְמִדים ֵאין ַצִּדיִקים ְּגמּוִרים ְיכֹוִלים ַלֲעֹמד!"

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

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

ַעְצמֹוֵתיֶכם ַהְמֻעּנֹות! ֹלא ִיָּזְכרּו ְוֹלא ִיָּפְקדּו ְוֹלא ַיֲעלּו ַעל ֵלב ְלעֹוָלם!"

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

ִמֵּסֶדר ַהּיֹום. 

  ִעיר ְקָראָקא  ׁשּוָבה ּבְ ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ מט ִסּפּור ִמּשׁ

ְנִקִּיים ִמָּכל ֵחְטא ָוֶפַׁשע
ָּמׁש ֶׁשל ֵּבית ַהִּדין ְּבָכל ָּבֵּתי ַהִּמְדָרׁש ּוָבֵּתי ַהְּתִפָּלה, ִּבְפֻקַּדת  ַאְך ְלֶפַתע ִהְכִריז ַהּׁשַ

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

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

ֶׁשַּבַּקּלֹות!" 
ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות" ִהְלָוה ָלֶהם ְסכּום ֶּכֶסף ָקָטן ִמֻּקַּפת ַהְּקִהָּלה, ֶׁשִהְסִּפיק 
ִּבְׁשִביָלם ְּכֵדי ִלְקנֹות ַמְלּבּוִׁשים ְּפׁשּוִטים ְוזֹוִלים ְמֹאד, ַאְך ֹלא ְקרּוִעים, ּוְכֵדי ִלְׂשֹּכר 
ִּדירֹות ְיָׁשנֹות ִּבְׁשִביָלם ּוִבְׁשִביל ְנֵׁשיֶהם. ֵהם ִהְתַחְּיבּו ְלַהֲחִזיר ֶאת ַּכְסֵּפי ַהַהְלָוָאה 
ְּבַתְׁשלּוִמים ְקַטִּנים, ֶׁשַּיְצִליחּו ַלֲחֹסְך ְּפרּוטֹות ְּפרּוטֹות ִמְׂשַכר ֲעבֹוָדָתם, ּוִבְלַבד ֶׁשֹּלא 

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

"ּבֹואּו ִאִּתי! ֵיׁש ִלי ִּבְׁשִביְלֶכם ֲעבֹוָדה!"
"ֹלא! יֹוֵתר טֹוב ֶׁשָּתבֹואּו ִאִּתי! ֶאְצִלי ִּתְהֶיה ָלֶכם ֲעבֹוָדה ַקָּלה יֹוֵתר!"

"ְלכּו ַאֲחַרי! ֶאְצִלי ְּתַקְּבלּו ָׂשָכר יֹוִמי יֹוֵתר ָּגבֹוַּה!"



ִעיר ְקָראָקא ׁשּוָבה ּבְ ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ נ ִסּפּור ִמּשׁ

"ְוֶאְצִלי ֹלא ִּתְצָטְרכּו ַלֲעֹבד ְּכָלל! ְּתַמְּלאּו ַרק ַּתְפִקיֵדי ְׁשִמיָרה, ְותּוְכלּו ָלֵתת ָמנֹוַח 
ְלַעְצמֹוֵתיֶכם ַהְיֵגעֹות!

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

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

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

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

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

א ֶאת ֵעיָניו ְוַיְזִמין אֹוָתם ְלִהָּכֵנס. ֶׁשַהַּצִּדיק ִיּׂשָ

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

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

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

ב ִּבְתׁשּוָבה "ְזדֹונֹות ַנֲעׂשֹות לֹו ִּכְזֻכּיֹות". ֶׁשל ַצִּדיִקים ְּגמּוִרים, ִּכי ַהּׁשָ
"ֲאָבל ַרֵּבינּו ַהָּקדֹוׁש ְוַהָּטהֹור, ָאנּו ְּבָכל ֹזאת זֹוֲחִלים ְורֹוֲעִדים, ְוִלֵּבנּו חֹוֵׁשׁש ְודֹוֵאג 
ַנִים ַלֲעֹצר ְּבַעד ַמְעַין ִּדְמעֹוֵתיֶהם, "ִאּלּו ָהִיינּו זֹוִכים  ַמה ְּיֵהא ְּבסֹוֵפנּו..." ֹלא ָיְכלּו ַהּׁשְ
ְלָפחֹות ְלַקֵּבל אֹות אֹו מֹוֵפת אֹו ִאּׁשּור ִּבְכָתב, ֶׁשְּיַחֵּזק ָּבנּו ֶאת ַהִּבָּטחֹון ֶׁשָאֵכן ֵיׁש 

ָלנּו ֵחֶלק ָּבעֹוָלם ַהָּבא"...
"ֲהֵריִני ֶנְעָּתר ָלֶכם ַּגם ָלֹזאת!" ֵהִׁשיב ָהַרב, ִּבְראֹותֹו ֶׁשַאֶחֶרת ֹלא יּוַכל ְלַהְרִּגיַע ֶאת 

רּוָחם, "ֶאְמֹסר ִּביֵדיֶכם ְּכָתב ְמֹפָרׁש ֶׁשַּיִּניח ֶאת ַּדְעְּתֶכם!"

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

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

ַנִים ִיְהיּו ְמֻנִּקים ִמָּכל ָעוֹון ְוַאְׁשָמה ָוֶרַׁשע". ְוַהּׁשְ
ַּכֲאֶׁשר ִסֵּים ָהַרב ֶאת ְּכִתיָבתֹו, ִהְקִריא ֶאת ַהְּכָתב ִּבְפֵני ַּבֲעֵלי ַהְּתׁשּוָבה, ּוְׁשֵניֶהם 
הֹוִׁשיטּו ֶאת ְיֵדיֶהם ְלַקְּבלֹו ִמָּיָדיו. ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות" ֹלא ָיַדע ְלִמי ֵמֶהם ִלְמֹסר 
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"ְוֶאְצִלי ֹלא ִּתְצָטְרכּו ַלֲעֹבד ְּכָלל! ְּתַמְּלאּו ַרק ַּתְפִקיֵדי ְׁשִמיָרה, ְותּוְכלּו ָלֵתת ָמנֹוַח 
ְלַעְצמֹוֵתיֶכם ַהְיֵגעֹות!

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

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

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

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

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

א ֶאת ֵעיָניו ְוַיְזִמין אֹוָתם ְלִהָּכֵנס. ֶׁשַהַּצִּדיק ִיּׂשָ

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

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

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

ב ִּבְתׁשּוָבה "ְזדֹונֹות ַנֲעׂשֹות לֹו ִּכְזֻכּיֹות". ֶׁשל ַצִּדיִקים ְּגמּוִרים, ִּכי ַהּׁשָ
"ֲאָבל ַרֵּבינּו ַהָּקדֹוׁש ְוַהָּטהֹור, ָאנּו ְּבָכל ֹזאת זֹוֲחִלים ְורֹוֲעִדים, ְוִלֵּבנּו חֹוֵׁשׁש ְודֹוֵאג 
ַנִים ַלֲעֹצר ְּבַעד ַמְעַין ִּדְמעֹוֵתיֶהם, "ִאּלּו ָהִיינּו זֹוִכים  ַמה ְּיֵהא ְּבסֹוֵפנּו..." ֹלא ָיְכלּו ַהּׁשְ
ְלָפחֹות ְלַקֵּבל אֹות אֹו מֹוֵפת אֹו ִאּׁשּור ִּבְכָתב, ֶׁשְּיַחֵּזק ָּבנּו ֶאת ַהִּבָּטחֹון ֶׁשָאֵכן ֵיׁש 

ָלנּו ֵחֶלק ָּבעֹוָלם ַהָּבא"...
"ֲהֵריִני ֶנְעָּתר ָלֶכם ַּגם ָלֹזאת!" ֵהִׁשיב ָהַרב, ִּבְראֹותֹו ֶׁשַאֶחֶרת ֹלא יּוַכל ְלַהְרִּגיַע ֶאת 

רּוָחם, "ֶאְמֹסר ִּביֵדיֶכם ְּכָתב ְמֹפָרׁש ֶׁשַּיִּניח ֶאת ַּדְעְּתֶכם!"

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

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

ַנִים ִיְהיּו ְמֻנִּקים ִמָּכל ָעוֹון ְוַאְׁשָמה ָוֶרַׁשע". ְוַהּׁשְ
ַּכֲאֶׁשר ִסֵּים ָהַרב ֶאת ְּכִתיָבתֹו, ִהְקִריא ֶאת ַהְּכָתב ִּבְפֵני ַּבֲעֵלי ַהְּתׁשּוָבה, ּוְׁשֵניֶהם 
הֹוִׁשיטּו ֶאת ְיֵדיֶהם ְלַקְּבלֹו ִמָּיָדיו. ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות" ֹלא ָיַדע ְלִמי ֵמֶהם ִלְמֹסר 
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ֶאת ַהְּכָתב ַהְמפָֹרׁש. ְלַבּסֹוף ָמַסר אֹותֹו ִליֵדי ֶזה, ֶׁשִּנְתעֹוֵרר ִראׁשֹוָנה ְועֹוֵרר ֶאת ֻׁשָּתפֹו 
ִלְפֹּתַח ְּבֶדֶרְך ַהְּתׁשּוָבה.

ַנִים ַהַּבְיָתה ְּבֵלב ַקל יֹוֵתר. ַרק ָאז ָחְזרּו ַהּׁשְ

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

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

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

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

ּוְבָיִמים טֹוִבים.

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

ָּפנּוי ָהָיה ֹקֶדׁש ַלֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא.

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

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

ֲעָנק. ֹלא ַיַאְרכּו ַהָּיִמים ְוהּוא ֵיֵלְך ְּבֶדֶרְך ָּכל ָהָאֶרץ.

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

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

אֹותֹו ְוִדֵּבר ַעל ִלּבֹו ֶׁשַאל לֹו ִלְהיֹות ֻמְדָאג ְּכָלל ּוְכָלל.

"ֲהֵרי ַאָּתה ַצִּדיק ָּגמּור! ִהַּגְעָּת ֲאִפּלּו ְלַדְרָּגה ְּגבֹוָהה ִמַּצִּדיק ָּגמּור!" ִהְרִּגיַע אֹותֹו 
ָהַרב. "ִנְׁשָמְתָך ַזָּכה ּוְנִקָּיה ְּכָזָהב ּוְכָפז, ְלֹלא ָּכל ְרָבב ַקל ֶׁשַּבַּקִּלים! ִּכֵּסא ֶׁשל ָזָהב 
ְמֻׁשָּבץ ְּבַיֲהלֹוִמים מּוָכן ִּבְׁשִביְלָך ְּבַגן ֵעֶדן! ִּכי ֶאת ָּכל ָהֹעֶנׁש ֲעבּור ֲחָטֶאיָך ְּכָבר ִקַּבְלָּת 

ַּדי ְוהֹוֵתר ָּבעֹוָלם ַהֶּזה!"

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

ְּבדּוֵדי ַהֶּזֶפת ָהרֹוַתַחת ֶׁשל ַהֵּגיִהֹּנם!"

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

יֹוֵדַע ָּכל ַהִּנְסָּתרֹות ְוֵאין ָּדָבר ֶנֱעָלם ִמֶּמּנּו.

ַהחֹוֶלה ֶהֱאִזין ְּבדּוִמָּיה ְלִדְבֵרי ָהַרב ּוְׁשָאר ַהִּנְכָּבִדים, ַאְך ַהְרָּגָׁשתֹו ֹלא ִהְׁשַּתְּפָרה 
ְוַהַּפַחד ִהְמִׁשיְך ְלַכְרֵסם ְּבִלּבֹו.

ְּבֵצל ַהָּמֶות
ָעְברּו ָיִמים ֲאָחִדים, ּוַמָּצבֹו ֶׁשל ַהחֹוֶלה הּוַרע ְמֹאד, ֵצל ַהָּמֶות ְּכָבר ָהָיה ָּפרּוׂש ַעל 
ָּפָניו. הּוא ָׁשַכב ְּבִמָּטתֹו ְּכֶׁשֻּכּלֹו ְּפַקַעת ַאַחת ֶׁשל ַצַער ְוִיּסּוִרים, ְוָכל ַהְּזַמן ֹלא ִהְפִסיק 
ִלְבּכֹות ּוְלקֹוֵנן, ִמּתֹוְך ֲהָזיֹות ְוִסּיּוִטים ַעל ַמְלֲאֵכי ַחָּבָלה ְלֵאין ְספֹר ַהְמַמְּלִאים ֶאת ָּכל 
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ֶאת ַהְּכָתב ַהְמפָֹרׁש. ְלַבּסֹוף ָמַסר אֹותֹו ִליֵדי ֶזה, ֶׁשִּנְתעֹוֵרר ִראׁשֹוָנה ְועֹוֵרר ֶאת ֻׁשָּתפֹו 
ִלְפֹּתַח ְּבֶדֶרְך ַהְּתׁשּוָבה.

ַנִים ַהַּבְיָתה ְּבֵלב ַקל יֹוֵתר. ַרק ָאז ָחְזרּו ַהּׁשְ

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

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

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

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

ּוְבָיִמים טֹוִבים.

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

ָּפנּוי ָהָיה ֹקֶדׁש ַלֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא.

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

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

ֲעָנק. ֹלא ַיַאְרכּו ַהָּיִמים ְוהּוא ֵיֵלְך ְּבֶדֶרְך ָּכל ָהָאֶרץ.

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

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

אֹותֹו ְוִדֵּבר ַעל ִלּבֹו ֶׁשַאל לֹו ִלְהיֹות ֻמְדָאג ְּכָלל ּוְכָלל.

"ֲהֵרי ַאָּתה ַצִּדיק ָּגמּור! ִהַּגְעָּת ֲאִפּלּו ְלַדְרָּגה ְּגבֹוָהה ִמַּצִּדיק ָּגמּור!" ִהְרִּגיַע אֹותֹו 
ָהַרב. "ִנְׁשָמְתָך ַזָּכה ּוְנִקָּיה ְּכָזָהב ּוְכָפז, ְלֹלא ָּכל ְרָבב ַקל ֶׁשַּבַּקִּלים! ִּכֵּסא ֶׁשל ָזָהב 
ְמֻׁשָּבץ ְּבַיֲהלֹוִמים מּוָכן ִּבְׁשִביְלָך ְּבַגן ֵעֶדן! ִּכי ֶאת ָּכל ָהֹעֶנׁש ֲעבּור ֲחָטֶאיָך ְּכָבר ִקַּבְלָּת 

ַּדי ְוהֹוֵתר ָּבעֹוָלם ַהֶּזה!"

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

ְּבדּוֵדי ַהֶּזֶפת ָהרֹוַתַחת ֶׁשל ַהֵּגיִהֹּנם!"

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

יֹוֵדַע ָּכל ַהִּנְסָּתרֹות ְוֵאין ָּדָבר ֶנֱעָלם ִמֶּמּנּו.

ַהחֹוֶלה ֶהֱאִזין ְּבדּוִמָּיה ְלִדְבֵרי ָהַרב ּוְׁשָאר ַהִּנְכָּבִדים, ַאְך ַהְרָּגָׁשתֹו ֹלא ִהְׁשַּתְּפָרה 
ְוַהַּפַחד ִהְמִׁשיְך ְלַכְרֵסם ְּבִלּבֹו.

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

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

ְלַהְׁשִקיט ֶאת רּוחֹו ּוְלַסֵּלק ֵמָעָליו ֶאת ִסּיּוֵטי ַהֵּגיִהֹּנם.

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

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

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

ֶׁשִהִּגיַע ִלְמקֹום ְמנּוָחתֹו.

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

ִהְתַרֵחׁש ִאּתֹו ְּבעֹוָלם ָהֱאֶמת. ְוִיְמֹסר לֹו ִּבְפרֹוְטרֹוט ָּכל ַמה ּׁשֶ

ַרק ָאז ִנְרַּגע ַּבַעל ַהְּתׁשּוָבה ַהּנֹוֶטה ָלמּות, ְוַכֲעבֹור יֹום נֹוָסף הֹוִציא ֶאת ִנְׁשָמתֹו 
ה ּוְׂשִביעּות ָרצֹון, ְּכִמּתֹוְך  ִמּתֹוְך ַׁשְלָוה ְמֵלָאה, ְּכֶׁשַעל ָּפָניו ָנסּוְך ִחּיּוְך ָרָחב ֶׁשל ְקֻדּׁשָ

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

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

ַהָּכבֹוד ָהַאֲחרֹון.

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

ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות" ִהְׁשִמיַע ִּדְבֵרי ֶהְסֵּפד ִנְרָּגִׁשים ְּבקֹול חֹוֵצב ַלֲהבֹות ֵאׁש 
ֶׁשִהְרִטיט ֶאת ַהְּלָבבֹות, ְוָכל ַהָּקָהל ָּפַרץ ְּבֶבִכי.
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ִּבְדָבָריו ּגֹוֵלל ָהַרב ֶאת ָּפָרַׁשת ָהִעּנּוִיים ְוַהִּסּגּוִפים ַהּנֹוָרִאים ֶׁשַהִּנְפָטר ִקֵּבל ַעל 
ַעְצמֹו ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ְּכֵדי ְלַכֵּפר ַעל ֲחָטָאיו ּוְלַטֵהר ּוְלַזֵּכְך ֶאת ִנְׁשָמתֹו ִמָּכל ִסיג ּוְפָגם.
"ְצאּו ּוְראּו ַמה ָּגדֹול ֹּכָחּה ֶׁשל ְּתׁשּוָבה, ֶׁשִהיא ַמַּגַעת ַעד ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד!" ָּפָנה ָהַרב 
ֶאל ַהֶּנֱאָסִפים. "ֲאִפּלּו ַהחֹוֵטא ַהָּגדֹול ְּביֹוֵתר, ֶׁשּדֹוֶמה ֶׁשֵאין לֹו ַּתָּקָנה ְּכָלל, ַּגם הּוא 
ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה ָּכל ְזַמן ֶׁשַהְּנָׁשָמה ְּבִקְרּבֹו, ּוְלַהִּגיַע ָלעֹוָלם ַהָּבא ָנִקי ִמָּכל ֵחְטא 

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

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

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

ַהָּמקֹום ִמְּמַבְּקִרים ִמָּכל ָהִעיר ְוַהְּסִביָבה ֶׁשִהְפִּגינּו ֶאת ַאֲהָדָתם ְוהֹוָקָרָתם ַלָּמנֹוַח.

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

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

ְוִנְתַעְּקָמה ֵמֹרב ֶּבִכי ִויָללֹות, ָחֵרד ְורֹוֵעד ֵמֵאיַמת יֹום ַהִּדין.
ַאְך ְּבהֹוִפיעֹו ַּבֲחלֹום, ִּכְמַעט ְוֹלא ִהִּכיר ֶאת ֻׁשָּתפֹו ֶׁשִּבָּלה ִאּתֹו ְּבַיַחד ֶאת ָּכל ְׁשנֹות 
ַחָּייו, ִּבְתקּופֹות ֶׁשל ִׂשְמָחה ְוֹאֶׁשר ּוִבְתקּופֹות ֶׁשל ָיגֹון ּוְכֵאב. ֻּכּלֹו ָהָיה קֹוֵרן אֹור, 
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ֲחַלל ַהֶחֶדר, ִׁשּפּוִדים ֲאֻרִּכים ְׁשלּוִפים ִּביֵדיֶהם, ְוֵהם ְמַחִּכים ְּבֹחֶסר ַסְבָלנּות ָלֶרַגע 
ֶׁשל ְיִציַאת ַהְּנָׁשָמה...

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

ְלַהְׁשִקיט ֶאת רּוחֹו ּוְלַסֵּלק ֵמָעָליו ֶאת ִסּיּוֵטי ַהֵּגיִהֹּנם.

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

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

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

ֶׁשִהִּגיַע ִלְמקֹום ְמנּוָחתֹו.

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

ִהְתַרֵחׁש ִאּתֹו ְּבעֹוָלם ָהֱאֶמת. ְוִיְמֹסר לֹו ִּבְפרֹוְטרֹוט ָּכל ַמה ּׁשֶ

ַרק ָאז ִנְרַּגע ַּבַעל ַהְּתׁשּוָבה ַהּנֹוֶטה ָלמּות, ְוַכֲעבֹור יֹום נֹוָסף הֹוִציא ֶאת ִנְׁשָמתֹו 
ה ּוְׂשִביעּות ָרצֹון, ְּכִמּתֹוְך  ִמּתֹוְך ַׁשְלָוה ְמֵלָאה, ְּכֶׁשַעל ָּפָניו ָנסּוְך ִחּיּוְך ָרָחב ֶׁשל ְקֻדּׁשָ

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

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

ַהָּכבֹוד ָהַאֲחרֹון.

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

ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות" ִהְׁשִמיַע ִּדְבֵרי ֶהְסֵּפד ִנְרָּגִׁשים ְּבקֹול חֹוֵצב ַלֲהבֹות ֵאׁש 
ֶׁשִהְרִטיט ֶאת ַהְּלָבבֹות, ְוָכל ַהָּקָהל ָּפַרץ ְּבֶבִכי.
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ִּבְדָבָריו ּגֹוֵלל ָהַרב ֶאת ָּפָרַׁשת ָהִעּנּוִיים ְוַהִּסּגּוִפים ַהּנֹוָרִאים ֶׁשַהִּנְפָטר ִקֵּבל ַעל 
ַעְצמֹו ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ְּכֵדי ְלַכֵּפר ַעל ֲחָטָאיו ּוְלַטֵהר ּוְלַזֵּכְך ֶאת ִנְׁשָמתֹו ִמָּכל ִסיג ּוְפָגם.
"ְצאּו ּוְראּו ַמה ָּגדֹול ֹּכָחּה ֶׁשל ְּתׁשּוָבה, ֶׁשִהיא ַמַּגַעת ַעד ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד!" ָּפָנה ָהַרב 
ֶאל ַהֶּנֱאָסִפים. "ֲאִפּלּו ַהחֹוֵטא ַהָּגדֹול ְּביֹוֵתר, ֶׁשּדֹוֶמה ֶׁשֵאין לֹו ַּתָּקָנה ְּכָלל, ַּגם הּוא 
ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה ָּכל ְזַמן ֶׁשַהְּנָׁשָמה ְּבִקְרּבֹו, ּוְלַהִּגיַע ָלעֹוָלם ַהָּבא ָנִקי ִמָּכל ֵחְטא 

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

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

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

ַהָּמקֹום ִמְּמַבְּקִרים ִמָּכל ָהִעיר ְוַהְּסִביָבה ֶׁשִהְפִּגינּו ֶאת ַאֲהָדָתם ְוהֹוָקָרָתם ַלָּמנֹוַח.

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

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

ְוִנְתַעְּקָמה ֵמֹרב ֶּבִכי ִויָללֹות, ָחֵרד ְורֹוֵעד ֵמֵאיַמת יֹום ַהִּדין.
ַאְך ְּבהֹוִפיעֹו ַּבֲחלֹום, ִּכְמַעט ְוֹלא ִהִּכיר ֶאת ֻׁשָּתפֹו ֶׁשִּבָּלה ִאּתֹו ְּבַיַחד ֶאת ָּכל ְׁשנֹות 
ַחָּייו, ִּבְתקּופֹות ֶׁשל ִׂשְמָחה ְוֹאֶׁשר ּוִבְתקּופֹות ֶׁשל ָיגֹון ּוְכֵאב. ֻּכּלֹו ָהָיה קֹוֵרן אֹור, 
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ה ְוֹזְך, ֶׁשִּסְנֵור ֶאת  ְוָכל ְּדמּותֹו ִהְבִהיָקה ְּבאֹור ְיָקרֹות. הּוא ֵהִפיץ ְסִביבֹו ִזיו ֶׁשל ְקֻדּׁשָ
ֶמׁש ַּבָּצֳהַרִים, ַעד ֶׁשָהָיה ָקֶׁשה ְלִהְסַּתֵּכל ּבֹו. ַּגם ַהַּתְכִריִכים ֶׁשּלֹו  ָהֵעיַנִים ְּכֹנַגּה ַהּׁשֶ
ֶמׁש ֶׁשֵּמַעל, ְלֹלא  ָהיּו ְצחֹוִרים ִמָּצחֹור, ְּכֹלֶבן ֶׁשל ֶׁשֶלג ְקִטיָפִתי ְּבִהְׁשַּתְּקפֹו ְּבאֹור ַהּׁשֶ
ִכיָנה ְּבַגן ֵעֶדן  ָּכל ֵצל אֹו ְרָבב. ָּכל ֵיׁשּותֹו ָאְמָרה הֹוד ְוָהָדר ֶׁשל ַצִּדיק ַהֶּנֱהֶנה ִמִּזיו ַהּׁשְ

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

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

הּוא ּגֹוֵזר ֲהֵרי ֶזה ָׁשִריר ְוַקָּים!" ּׁשֶ
ְוָאז ִהְתִחיל ַהִּנְפָטר ְלַסֵּפר ֶאת ָּכל ַהּקֹורֹות אֹותֹו ֵמָאז ְיִציַאת ִנְׁשָמתֹו:

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

ִּקְלְקלּו ְלַמָּטה". ְלַתֵּקן ַמה ּׁשֶ
"ּוְבֵכן, ַהְסֵּכת ֵאפֹוא ּוְׁשַמע, ֲחֵבִרי ַהָּיָקר!

ּבֹו ָּבֶרַגע ֶׁשִּנְׁשָמִתי ָּפְרָחה ִמּגּוִפי, ִמָּיד ִהִּקיפּו אֹוִתי ִמָּפִנים ּוֵמָאחֹור, ִמְּלַמְעָלה 
ּוִמְּלַמָּטה ִּכּתֹות ִּכּתֹות ֶׁשל ַמְלֲאֵכי ַחָּבָלה, ַמְׁשִחיִתים ּוְקִלּפֹות ַּכחֹול ֲאֶׁשר ַעל ְׂשַפת 
ַהָּים! ַמְרֵאיֶהם ָהָיה ָּכל ָּכְך ָאיֹם ּוְמעֹוֵרר ַחְלָחָלה ּוַפָּלצּות, ֶׁשֵּמַהַּפַחד ִּבְלַבד ֶאְפָׁשר ָהָיה 
ָלמּות ֶאֶלף ְּפָעִמים! ֵחֶלק ֵמֶהם ִהִּגיעּו ִּבְדמּוָתם ֶׁשל ְזֵאֵבי ֶטֶרף ְרֵעִבים ְוֵחֶלק ִּבְדמּות 
ְנָחִׁשים ַאְרִסִּיים ּוְפָתִנים ֲעָנִקִּיים, ֶׁשִהְתַּפְּתלּו ָסִביב ִּבְמחֹול ְׂשָטִנים ַמְקִּפיא ָּדם... 
ַוֲאֵחִרים ָעטּו ָעַלי ִּבְדֻמּיֹות ְזָוָעִתּיֹות ְּביֹוֵתר ֶׁשל ְּבִרּיֹות ׁשֹונֹות ּוְמֻׁשּנֹות, ִמין ַּתֲעֹרֶבת 

  ִעיר ְקָראָקא  ׁשּוָבה ּבְ ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ נז ִסּפּור ִמּשׁ

ֹחר ְוֵעיַנִים לֹוֲהטֹות ְצֵמאֹות  ֶׁשל ִאיׁש ַהֶּפֶרא ְוַחַּית ַהַּיַער, ִעם ַּפְרצּוִפים ְׁשחֹוִרים ִמּׁשְ
ְלָדם, ּוִביֵדיֶהם ִּפְגיֹונֹות ְׁשלּוִפים, ְּדרּוִכים ּומּוָכִנים ִלְתֹקַע אֹוָתן ְּבִלִּבי ּוְלַטְלֵטל אֹוִתי 
ם ֹלא  ִּבְתנּוָפה ַאַחת ֵאי ָׁשם ְלתֹוְך ֵּגיא ַצְלָמֶות ְּבֵאיזֹו ֶאֶרץ ִצָּיה ְוׁשֹוְמָמה, ֲאֶׁשר ִמּׁשָ

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

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

ְלִהְתָקֵרב ֵאַלי ְּבׁשּום ָּפִנים".

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

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

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

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

ְלגּוִפי ָּכל ַרע". 

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

ִּבְפֵני ֵּבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה".

ַמִים ְּבַהְרִּגיִׁשי ַעְצִמי ָּכל ָּכְך ַקל, ְּכֶׁשֲאִני  "ִהְתרֹוַמְמִּתי ֶאל ַעל ְוִזַּנְקִּתי ִלְמרֹוֵמי ַהּׁשָ
ְמַרֵחף ְּבַקּלּות ָּכזֹו, ְּכִאּלּו ָהִייִתי ַמְלָאְך ַּבַעל ֵׁשׁש ְּכָנַפִים...
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ה ְוֹזְך, ֶׁשִּסְנֵור ֶאת  ְוָכל ְּדמּותֹו ִהְבִהיָקה ְּבאֹור ְיָקרֹות. הּוא ֵהִפיץ ְסִביבֹו ִזיו ֶׁשל ְקֻדּׁשָ
ֶמׁש ַּבָּצֳהַרִים, ַעד ֶׁשָהָיה ָקֶׁשה ְלִהְסַּתֵּכל ּבֹו. ַּגם ַהַּתְכִריִכים ֶׁשּלֹו  ָהֵעיַנִים ְּכֹנַגּה ַהּׁשֶ
ֶמׁש ֶׁשֵּמַעל, ְלֹלא  ָהיּו ְצחֹוִרים ִמָּצחֹור, ְּכֹלֶבן ֶׁשל ֶׁשֶלג ְקִטיָפִתי ְּבִהְׁשַּתְּקפֹו ְּבאֹור ַהּׁשֶ
ִכיָנה ְּבַגן ֵעֶדן  ָּכל ֵצל אֹו ְרָבב. ָּכל ֵיׁשּותֹו ָאְמָרה הֹוד ְוָהָדר ֶׁשל ַצִּדיק ַהֶּנֱהֶנה ִמִּזיו ַהּׁשְ

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

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

הּוא ּגֹוֵזר ֲהֵרי ֶזה ָׁשִריר ְוַקָּים!" ּׁשֶ
ְוָאז ִהְתִחיל ַהִּנְפָטר ְלַסֵּפר ֶאת ָּכל ַהּקֹורֹות אֹותֹו ֵמָאז ְיִציַאת ִנְׁשָמתֹו:

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

ִּקְלְקלּו ְלַמָּטה". ְלַתֵּקן ַמה ּׁשֶ
"ּוְבֵכן, ַהְסֵּכת ֵאפֹוא ּוְׁשַמע, ֲחֵבִרי ַהָּיָקר!

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

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

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

ְלִהְתָקֵרב ֵאַלי ְּבׁשּום ָּפִנים".

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

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

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

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

ְלגּוִפי ָּכל ַרע". 

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

ִּבְפֵני ֵּבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה".

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

ַאַחת ִּבְנהֹוָרא ִעָּלָאה זֹו.

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

ֶׁשל ַהְּנָׁשָמה, ֵהם ַמְׁשִמיִעים קֹולֹות ַנֲהָמה ַמֲחִריִדים".

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

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

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

ּבֹוְרקֹות ְּכַגֲחֵלי ֵאׁש..."

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

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

ַעל ְיֵדי ַהָּקֵטגֹוְרָיה.

  ִעיר ְקָראָקא  ׁשּוָבה ּבְ ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ נט ִסּפּור ִמּשׁ

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

ֵאינֹו רֹוֶאה אֹותֹו".

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

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

ַהְמַקְטְרִגים ִּבְמלֹוא ַהִּקְטרּוג
ַהֲחלֹום ֶׁשל ַהַּקָּצב ַּבַעל ַהְּתׁשּוָבה ֶׁשִּנְׁשַאר ַּבַחִּיים ִנְמַׁשְך ָׁשעֹות ַעל ָׁשעֹות, ְוֻׁשָּתפֹו 
ַהִּנְפָטר ִהְמִׁשיְך ְּבִדּוּוחֹו ַעל ַמֲהַלְך ַהְּדָבִרים ְּבאּוַלם ֵּבית ַהִּדין ֶׁשל ַמְעָלה, ֵאָליו הּוָבא 

ְּכֵדי ִלְמֹסר ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון ַעל ַמֲעָׂשיו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה:

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

ֶּדֶרְך ַיְׁשרּו ְמִסָּלה, ִּכי ַצִּדיק ָּבא! ִאְמרּו ְלַצִּדיק טֹוב, ִּכי ְפִרי ַמַעְלֵליֶהם ֹיאֵכלּו!"

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

ַהֶּזֶמר: "ַאְׁשֵרי לֹו ְוַאְׁשֵרי ֶחְלקֹו!"

"ַאְך ְּדָבִרים ָּכֵאֶּלה קֹוִרים ַרק ְלִעִּתים ְנִדירֹות, ְּבֶדֶרְך ְּכָלל יֹוְצאֹות ְנָׁשמֹות ַחָּיבֹות 
ַּבִּדין, ְוָאז אֹוי ַוֲאבֹוי ָלֶהן. ַחְבֵרי ֵּבית ַהִּדין ֶׁשל ַמְעָלה ְמִטיִחים ְּבָפֶניָה ִּדְבֵרי ּתֹוֵכָחה 



ִעיר ְקָראָקא ׁשּוָבה ּבְ ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ נח ִסּפּור ִמּשׁ

ַעד ְמֵהָרה ִהַּגְעִּתי ְלתֹוְך עֹוָלם ָמֵלא אֹור ְנגֹוהֹות, זֹוֵהר ּוַמְבִריק ְּבִמָּדה ָּכזֹו, ֶׁשַאֶּתם 
ָׁשם ְלַמָּטה, ָּבעֹוָלם ַהַּגְׁשִמי, ֵאיְנֶכם ְיכֹוִלים ֲאִפּלּו ְלָתֵאר ְּבִדְמיֹון ֶאֶפס ָקֵצהּו. ִמָּיד 
ִמְּלָאה אֹוִתי ַהְרָּגַׁשת ֹאֶׁשר ְוַתֲענּוג רּוָחִני ִעָּלִאי ֶׁשֵאין ְלָתֲאָרּה ּוְלַבְטָאּה ְּבִמִּלים. ָּכל 
ַּתֲענּוֵגי עֹוָלם ַהֶּזה ְּבֶמֶׁשְך ָּכל ְיֵמי ַחֵּיי ֱאנֹוׁש ֵהם ְּכַאִין ּוְכֶאֶפס ְלֻעַּמת ָהֹעֶנג ֶׁשל ְׁשִנָּיה 

ַאַחת ִּבְנהֹוָרא ִעָּלָאה זֹו.

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

ֶׁשל ַהְּנָׁשָמה, ֵהם ַמְׁשִמיִעים קֹולֹות ַנֲהָמה ַמֲחִריִדים".

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

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

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

ּבֹוְרקֹות ְּכַגֲחֵלי ֵאׁש..."

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

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

ַעל ְיֵדי ַהָּקֵטגֹוְרָיה.

  ִעיר ְקָראָקא  ׁשּוָבה ּבְ ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ נט ִסּפּור ִמּשׁ

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

ֵאינֹו רֹוֶאה אֹותֹו".

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

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

ַהְמַקְטְרִגים ִּבְמלֹוא ַהִּקְטרּוג
ַהֲחלֹום ֶׁשל ַהַּקָּצב ַּבַעל ַהְּתׁשּוָבה ֶׁשִּנְׁשַאר ַּבַחִּיים ִנְמַׁשְך ָׁשעֹות ַעל ָׁשעֹות, ְוֻׁשָּתפֹו 
ַהִּנְפָטר ִהְמִׁשיְך ְּבִדּוּוחֹו ַעל ַמֲהַלְך ַהְּדָבִרים ְּבאּוַלם ֵּבית ַהִּדין ֶׁשל ַמְעָלה, ֵאָליו הּוָבא 

ְּכֵדי ִלְמֹסר ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון ַעל ַמֲעָׂשיו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה:

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

ֶּדֶרְך ַיְׁשרּו ְמִסָּלה, ִּכי ַצִּדיק ָּבא! ִאְמרּו ְלַצִּדיק טֹוב, ִּכי ְפִרי ַמַעְלֵליֶהם ֹיאֵכלּו!"

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

ַהֶּזֶמר: "ַאְׁשֵרי לֹו ְוַאְׁשֵרי ֶחְלקֹו!"

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

'ָרָׁשע! ּפֹוֵׁשַע ִיְׂשָרֵאל! ְּבֵאיזֹו ַעּזּות ֵמַצח ִהְתָמַרְדָּת ֶנֶגד ִמְצוֹוָתיו ֶׁשל ֶמֶלְך ַמְלֵכי 
ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא?! ָנְתנּו ְלָך ְנָׁשָמה ַזָּכה ּוְטהֹוָרה ְוִהְזִהירּו אֹוְתָך ִלְׁשֹמר 
ה ּוְבָטֳהָרה, ּוְלַבּסֹוף ִטֵּמאָת אֹוָתּה ְוִזַהְמָּת  ָעֶליָה ִמָּכל ְסָיג ּוְפָגם ּוְלַהֲחִזיק אֹוָתּה ִּבְקֻדּׁשָ
אֹוָתּה ַּבֲחָטֶאיָך ּוְבַתֲאוֹוֶתיָך! אֹוי ְלָך ְואֹוי ְלַנְפְׁשָך! ִּבְגַלל ֲהָנאֹות ָׁשָעה ְמֻדּמֹות ְנמֹוגֹות 

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

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

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

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

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

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

ְּבֵסֶפר ַהִּזְכרֹונֹות ַהָּגדֹול...

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

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

ְלָחן... ַעל ְּפֵני ַהּׁשֻ

ְוָאז ִנְׁשַמע ֵׁשִנית ַהּקֹול ַהַּתִּקיף:

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

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

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

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

ַאֶּתם ְמִטיִחים ְּבָפָניו ֶאת ַהִּמָּלה 'ָרָׁשע'!?'  

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

'ּבֹואּו ּוְראּו ֶאת ַהּׁשֹוָאה ֶׁשְּנָׁשָמה זֹו חֹוְלָלה ְּבֹרב ְּפָׁשֶעיָה!...'

ְותֹוְך ְׁשִנָּיה ִהִּגיעּו ִמָּכל ַהְּצָדִדים ֲאָלִפים ְוִרְבבֹות ְנָׁשמֹות, ְמַיְּללֹות ּובֹוכֹות ּופֹוְקעֹות 
ָצָרה:
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ּוְנִזיָפה ָקִׁשים ְּביֹוֵתר, ּוַמְרִעיִמים ָעֶליָה ְּבקֹולֹות ְצָעָקה ִנְזָעִמים, ַהְמַזֲעְזִעים ֶאת ָּכל 
ָהעֹוָלמֹות:

'ָרָׁשע! ּפֹוֵׁשַע ִיְׂשָרֵאל! ְּבֵאיזֹו ַעּזּות ֵמַצח ִהְתָמַרְדָּת ֶנֶגד ִמְצוֹוָתיו ֶׁשל ֶמֶלְך ַמְלֵכי 
ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא?! ָנְתנּו ְלָך ְנָׁשָמה ַזָּכה ּוְטהֹוָרה ְוִהְזִהירּו אֹוְתָך ִלְׁשֹמר 
ה ּוְבָטֳהָרה, ּוְלַבּסֹוף ִטֵּמאָת אֹוָתּה ְוִזַהְמָּת  ָעֶליָה ִמָּכל ְסָיג ּוְפָגם ּוְלַהֲחִזיק אֹוָתּה ִּבְקֻדּׁשָ
אֹוָתּה ַּבֲחָטֶאיָך ּוְבַתֲאוֹוֶתיָך! אֹוי ְלָך ְואֹוי ְלַנְפְׁשָך! ִּבְגַלל ֲהָנאֹות ָׁשָעה ְמֻדּמֹות ְנמֹוגֹות 

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

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

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

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

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

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

ְּבֵסֶפר ַהִּזְכרֹונֹות ַהָּגדֹול...

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

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

ְלָחן... ַעל ְּפֵני ַהּׁשֻ

ְוָאז ִנְׁשַמע ֵׁשִנית ַהּקֹול ַהַּתִּקיף:

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

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

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

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

ַאֶּתם ְמִטיִחים ְּבָפָניו ֶאת ַהִּמָּלה 'ָרָׁשע'!?'  

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

'ּבֹואּו ּוְראּו ֶאת ַהּׁשֹוָאה ֶׁשְּנָׁשָמה זֹו חֹוְלָלה ְּבֹרב ְּפָׁשֶעיָה!...'

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

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

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

ְּבעֹוֵדנּו ְּבִאֵּבנּו!'

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

לֹו ְוִלְסֹלַח לֹו ַעל ַהֹּכל! ֹלא! ְּבׁשּום ָּפִנים ָוֹאֶפן ֹלא!'

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

ְוׁשֹוְטִחים ֶאת ַטֲענֹוֵתיֶהם ִּבְפֵני ֵּבית ַהִּדין ֶׁשל ַמְעָלה:

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

ַאְׁשֶריָך, ַּבַעל ְּתׁשּוָבה
'ְּבתֹוְך ָּכל ָהַרַעׁש ְוַהְּמהּוָמה ַהּזֹו ָעַמְדִּתי ְּכִאּלּו ְלׁשֹוִני ִנְּתָקה ְּבִפי, ִמְּבִלי ִלְמֹצא 
ַאף ִמָּלה ַאַחת ִלְזכּוִתי', ִהְמִׁשיְך ַהִּנְפַטר ְלַסֵּפר ַּבֲחלֹום ְלֻׁשָּתפֹו ַהַּקָּצב. 'ַּכֲאֶׁשר ָרָאה 
ַהַּסֵנגֹור ֶׁשִּלי ֶׁשַּכף ַהֹּמאְזַנִים עֹוֶמֶדת ְלַהְכִריַע ְלָרָעִתי, הּוא ָלַקח ִמֶּמִּני ֶאת ְמִגַּלת 

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

'ַאל ִּתיָרא ְוַאל ִּתְפַחד! ַהְמֵּתן ִלי ָּכאן!'

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

ֶּכֶסף ָצחֹור, ֶׁשָּפְתחּו ִּבְנאּוֵמי ֲהָגָּנה ִּבְדָבִרים ְּכָדְרָּבנֹות:

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

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

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

ְּבעֹוֵדנּו ְּבִאֵּבנּו!'

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

לֹו ְוִלְסֹלַח לֹו ַעל ַהֹּכל! ֹלא! ְּבׁשּום ָּפִנים ָוֹאֶפן ֹלא!'

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

ְוׁשֹוְטִחים ֶאת ַטֲענֹוֵתיֶהם ִּבְפֵני ֵּבית ַהִּדין ֶׁשל ַמְעָלה:

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

ַאְׁשֶריָך, ַּבַעל ְּתׁשּוָבה
'ְּבתֹוְך ָּכל ָהַרַעׁש ְוַהְּמהּוָמה ַהּזֹו ָעַמְדִּתי ְּכִאּלּו ְלׁשֹוִני ִנְּתָקה ְּבִפי, ִמְּבִלי ִלְמֹצא 
ַאף ִמָּלה ַאַחת ִלְזכּוִתי', ִהְמִׁשיְך ַהִּנְפַטר ְלַסֵּפר ַּבֲחלֹום ְלֻׁשָּתפֹו ַהַּקָּצב. 'ַּכֲאֶׁשר ָרָאה 
ַהַּסֵנגֹור ֶׁשִּלי ֶׁשַּכף ַהֹּמאְזַנִים עֹוֶמֶדת ְלַהְכִריַע ְלָרָעִתי, הּוא ָלַקח ִמֶּמִּני ֶאת ְמִגַּלת 

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

'ַאל ִּתיָרא ְוַאל ִּתְפַחד! ַהְמֵּתן ִלי ָּכאן!'

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

ֶּכֶסף ָצחֹור, ֶׁשָּפְתחּו ִּבְנאּוֵמי ֲהָגָּנה ִּבְדָבִרים ְּכָדְרָּבנֹות:

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

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

ָנִקי ִמָּכל ֵחְטא ְוָעוֹון ְּכִתינֹוק ֶׁשּנֹוָלד!..."

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

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

ְלָכבֹוד ִויָקר ָּכֶזה, ֲאֶׁשר ַעִין ֹלא ָרֲאָתה ְּכמֹוָתם".

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

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

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

ִמָּכל ַהְּצָדִדים ִהְדֲהָדה ִׁשיַרת ַהַּמְלָאִכים:

'ַזַּכאי הּוא! ַּבַעל ְּתׁשּוָבה ָּגמּור הּוא!'

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

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

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

ְמֻׁשָּבצֹות ַיֲהלֹוִמים ְוַאְבֵני ֵחן ֶׁשָּנְצצּו ְּכִניצֹוצֹות ֶׁשל ֵאׁש ִּבְׁשַלל ְצָבִעים ּוְגָוִנים".
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ה ַמְלֲאֵכי ֵאׁש, ֶׁשָּנְׂשאּו ֻחַּפת ְּפֵאר, ֶׁשּמֹוטֹוֶתיָה ֲעׂשּוִיים ֵמֲעֵצי  "ַעד ְמֵהָרה הֹוִפיעּו ִׁשּׁשָ
ֲאָרִזים, ְוַהָּפרֶֹכת ַהְּפרּוָׂשה ֲעֵליֶהם ִמְּלַמְעָלה ָזָהב ָטהֹור, ּוְבֶמְרָּכָזּה ִהְזִהירּו ַהִּמִּלים 'ִּכי 
ַלה' ַהְּמלּוָכה'. ִעם ַהַּמְלָאִכים נֹוְׂשֵאי ַהֻחָּפה ִהִּגיַע ַמֲחֶנה ָׁשֵלם ֶׁשל ְמַנְּגִנים ּוְמׁשֹוְרִרים 
ִעם ְּכֵלי ֶזֶמר ְלֵאין ְסֹפר. ֵאֶּלה ָהיּו ַהְּלִוִּיים ַהְּקדֹוִׁשים, ֵמַהַּמְקֵהָלה ֶׁשל ָּדִוד ַהֶּמֶלְך".

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

"ְוָכְך ִהְתִחילּו ְלהֹוִביל אֹוִתי ְּבֹרב ְּפֵאר ְוָהָדר ִלְמקֹום ְמנּוָחִתי ְּבַגן ֵעֶדן".

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

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

ְוָראֵׁשיֶהם ֲעטּוִרים ְּבֶכֶתר ַהּתֹוָרה".

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

ּוְבִהָּכְנִסי ְּפִניָמה ִנְפְרדּו ִמֶּמִּני ְּבָקְרָאם ַיַחד ְּבקֹול: 'ַאְׁשֶריָך ֶׁשָּזִכיָת ְלָכְך!'"  

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

ְּבַעְרְּפֵּלי ַהֲחלֹום, ִהְׁשִמיַע ְּבָאְזֵני ֻׁשָּתפֹו ְלֶׁשָעַבר ֶאת ַהִּמִּלים ָהֵאֶּלה:

"ַּתְמִׁשיְך ְּכִמֹּקֶדם ְּבַעְקָׁשנּות ּוְבִלי ֵלאּות ְּבַחֵּיי ַהֶּסֶבל ֶׁשל ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה! ֶׁשֹּלא 
ַּתֲעֶלה ַאף ֶרַגע ְּבִלְּבָך ֶאת ַהַּמְחָׁשָבה ִלְסטֹות ִמֶּדֶרְך ַהִּיּסּוִרים ֶׁשָּצַעְדָּת ָּבּה ַעד ֹּכה! 
ְזֹכר! מּוָטב ִלְסֹּבל ֶאת ָהִעּנּוִיים ַהָּקִׁשים ְּביֹוֵתר ְּבָכל ַהַחִּיים ָּבעֹוָלם ֶׁשְּלַמָּטה, ֵמֲאֶׁשר 
ִלְסֹּבל ֶרַגע ֶאָחד ֶאת ִיּסּוֵרי ַהֹּתֶפת ֶׁשַּבֵּגיִהּנֹום! ַחֵּיי ָהָאָדם ֲעֵלי ֲאָדמֹות ַמִּגיִעים ַּפַעם 

ְלִקָּצם, ְוִאּלּו ָּבעֹוָלם ַהָּבא ַהִּנְמָׁשְך ַהֹּכל ְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים! ַלֶּנַצח ֵאין ְּגבּולֹות!"



ִעיר ְקָראָקא ׁשּוָבה ּבְ ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ סד ִסּפּור ִמּשׁ

ֶׁשָּלָקה ֲהֵרי הּוא ְּכָאִחיָך! ּוְלַאַחר ֶׁשְּכָבר ִקֵּבל ֵמְרצֹונֹו ַהּטֹוב ֶאת ְמַנת ַהִּיּסּוִרים ָּבעֹוָלם 
ֶׁשל ַמָּטה, ֲהֵרי הּוא ָנִקי ַעָּתה ִמָּכל ֵחְטא...'

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

ָנִקי ִמָּכל ֵחְטא ְוָעוֹון ְּכִתינֹוק ֶׁשּנֹוָלד!..."

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

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

ְלָכבֹוד ִויָקר ָּכֶזה, ֲאֶׁשר ַעִין ֹלא ָרֲאָתה ְּכמֹוָתם".

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

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

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

ִמָּכל ַהְּצָדִדים ִהְדֲהָדה ִׁשיַרת ַהַּמְלָאִכים:

'ַזַּכאי הּוא! ַּבַעל ְּתׁשּוָבה ָּגמּור הּוא!'

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

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

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

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

  ִעיר ְקָראָקא  ׁשּוָבה ּבְ ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ סה ִסּפּור ִמּשׁ

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

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

"ְוָכְך ִהְתִחילּו ְלהֹוִביל אֹוִתי ְּבֹרב ְּפֵאר ְוָהָדר ִלְמקֹום ְמנּוָחִתי ְּבַגן ֵעֶדן".

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

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

ְוָראֵׁשיֶהם ֲעטּוִרים ְּבֶכֶתר ַהּתֹוָרה".

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

ּוְבִהָּכְנִסי ְּפִניָמה ִנְפְרדּו ִמֶּמִּני ְּבָקְרָאם ַיַחד ְּבקֹול: 'ַאְׁשֶריָך ֶׁשָּזִכיָת ְלָכְך!'"  

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

ְּבַעְרְּפֵּלי ַהֲחלֹום, ִהְׁשִמיַע ְּבָאְזֵני ֻׁשָּתפֹו ְלֶׁשָעַבר ֶאת ַהִּמִּלים ָהֵאֶּלה:

"ַּתְמִׁשיְך ְּכִמֹּקֶדם ְּבַעְקָׁשנּות ּוְבִלי ֵלאּות ְּבַחֵּיי ַהֶּסֶבל ֶׁשל ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה! ֶׁשֹּלא 
ַּתֲעֶלה ַאף ֶרַגע ְּבִלְּבָך ֶאת ַהַּמְחָׁשָבה ִלְסטֹות ִמֶּדֶרְך ַהִּיּסּוִרים ֶׁשָּצַעְדָּת ָּבּה ַעד ֹּכה! 
ְזֹכר! מּוָטב ִלְסֹּבל ֶאת ָהִעּנּוִיים ַהָּקִׁשים ְּביֹוֵתר ְּבָכל ַהַחִּיים ָּבעֹוָלם ֶׁשְּלַמָּטה, ֵמֲאֶׁשר 
ִלְסֹּבל ֶרַגע ֶאָחד ֶאת ִיּסּוֵרי ַהֹּתֶפת ֶׁשַּבֵּגיִהּנֹום! ַחֵּיי ָהָאָדם ֲעֵלי ֲאָדמֹות ַמִּגיִעים ַּפַעם 

ְלִקָּצם, ְוִאּלּו ָּבעֹוָלם ַהָּבא ַהִּנְמָׁשְך ַהֹּכל ְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים! ַלֶּנַצח ֵאין ְּגבּולֹות!"



ִעיר ְקָראָקא ׁשּוָבה ּבְ ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ סו ִסּפּור ִמּשׁ

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

ֵאין ְלָתֵאר ְוֵאין ְלַׁשֵער. ַעִין ֹלא ָרַאָתה!"

  ִעיר ְקָראָקא  ׁשּוָבה ּבְ ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ סז ִסּפּור ִמּשׁ

18 נקודות מהסיפור
תוכן הסיפור:
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עשרות המגיפות.

הסיפור ממבט אחר
 כמה היבטים של המעשה הנורא

 ההבדל בין מאנסי לקראקא

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

בקראקא היו שני קצבים – במאנסי מאות קצבים.. 2
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קהילות חרדיות, שהוא חלק גדול מכלל ישראל.
בהתעוררות . 7 בתשובה  חזרו  הקצבים  בקראקא 

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

אסורות.
בקראקא הקצבים חששו מאימת יום הדין הגדול . 8

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

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

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

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

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

וכבדים ועוד(.



ִעיר ְקָראָקא ׁשּוָבה ּבְ ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ סו ִסּפּור ִמּשׁ

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

ֵאין ְלָתֵאר ְוֵאין ְלַׁשֵער. ַעִין ֹלא ָרַאָתה!"

  ִעיר ְקָראָקא  ׁשּוָבה ּבְ ֲעֵלי ּתְ ֵני ּבַ ְ סז ִסּפּור ִמּשׁ

18 נקודות מהסיפור
תוכן הסיפור:

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

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

ונצרך.
הקהילה . 4 עניני  בכל  מכובד  מקום  לקצבים 

ועומדים במרכזה.
ובאירועים . 5 בשמחות  מיוחד  מקום 

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

חתניהם.
צעירים . 7 של  בנשמות  מתמלא  החיים  בית 

שנקטעו בדמי ימיהם.
ויתומים . 8 אלמנות  משאירים  צעירים  אנשים 

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

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

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

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

לאשפתות.
נשברים . 14 דולרים  מליוני  של  בערך  כלים 

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

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

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

עשרות המגיפות.

הסיפור ממבט אחר
 כמה היבטים של המעשה הנורא

 ההבדל בין מאנסי לקראקא

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

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

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

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

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

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

אסורות.
בקראקא הקצבים חששו מאימת יום הדין הגדול . 8

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

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

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

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

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

וכבדים ועוד(.




