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ְּבִעיר ְקָראָקא
ֵני ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה  ִסּפּור ִמּׁשְ

ְּבִעיר ְקָראָקא
ַהִּסּפּור ֶׁשָּקָרה ִּבְזַמן ֶׁשַה"ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות" ִּכֵהן ְּכַרב 

ָּבִעיר ְקָראָקא. ּוְּבַׁשְעּתֹו ִזֲעַזע ֶאת ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו, 
ִּבְמֻיָחד ֶאת ְיהּוֵדי ֵאירֹוָּפה.

נים רבו˙ פיטמו ‡˙ ‰מטבח ‰י‰ו„י בב˘ר  במ˘ך̆ 
˘ל  כ‰ונ˙ו  בזמן  ˘‡ירע  מזעזע  סיפור  טריפ‰, 
זˆו˜לל‰"‰,  ˘ּפיר‡  נטע  נ˙ן  רבי  ‰˜„ו˘  ‰ˆ„י˜ 

בעל מחבר ספר "מ‚ל‰ עמו˜ו˙".

ִסּפּור ְמִציאּוִתי ֶׁשָּקָרה ִלְפֵני 400 ָׁשָנה ְלעֹוֵרר 
ַעל ִעְנַין ַהַּכְׁשרּות ַּכּמּוָבא ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ַהְרֵּבה 

ְּפָעִמים, ּוְכִפי ֶׁשעֹוְררּו ְּגדֹוֵלי ַהַּצִּדיִקים ֶׁשַהְּגֻאָּלה 
ִמְתַעֶּכֶבת ִמְּפֵני ֶׁשֹּלא ִנְזָהִרים ִמַּמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות.

‰ספר כבר יˆ‡ ל‡ור על י„ינו ˜רוב למליון עו˙˜ים, 
וע˙‰ יוˆ‡ ל‡ור מח„˘, חו„˘ ‡„ר ‡' ˙˘ע"‡
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‡ ָ̃ ָר‡ ¿̃ יר  ƒּפּור ַעל ָ‰ע ƒָמ‰ ַלּס ָ„ּ ¿̃ ‰ַ 
 ˙ ∆‡ ר  ר≈ עו… ל¿ ז…‡˙  ּב¿ ים  ƒ̂ ֲחפ≈ ָ‡נּו  ַער,  ַׁ ּ̆ ּבַ ים  ƒ̃ פ¿ ּ„ו… ּוָב‰  ׁ̆ ¿ ּ̇ ‰ַ י  ימ≈ ƒו ַ‡ַחר  מ≈
ל  ּכָ ∆ׁ̆  ,"‡ ָ̃ ָר‡ ¿̃ יר  ƒע ּפּור "ּב¿ ƒּס‰ַ ˙ ∆‡ ׁ̆ ָחָ„ ‡ן מ≈ ים ּכָ ƒיס ƒּפ ים, ּוַמ„¿ ƒּומ„ ˙ ָ‰ר¿ ָבבו… ַ‰ּל¿
ּפּור  ƒּס‰ַ ‡. מ≈ ר≈ ו… ּ̃ ב ַעל ַ‰ יַע טו… ƒּפ ¿ׁ̆ ּיַ ∆ׁ̆  ˜ ּום ָספ≈ ׁ̆ ין  ≈‡ ָ‰ם, ו¿ ¿„ ƒי נ‡ ַוּ„ַ ˙ו… ּב¿ ‡ ‡ו… ר≈ ו… ּ̃ ‰ַ
 ,˙ פו… ר≈ ˙ ּוט¿ לו… ב≈ יל נ¿ ƒל ַמֲ‡כ ∆ׁ̆ ָחמּור  ∆‰ ׁ̆ נ∆ רּור ַמ‰ ‰ּו‡ ָ‰ע… ב≈ ˙ ּב¿ ‡ו… ר¿ ƒן ל ָּ̇ ƒנ ‰ ַ‰ּז∆
י  ƒמ ‡ו… ¿̇ ƒּפ ן  פ∆ …‡ ּוב¿  „…‡ מ¿ יר  ƒע ָ̂ יל  ƒ‚ ּב¿ ים  ƒ„ּו‰ י¿ ים  ƒ̇ מ≈  ‰ ז∆  ˙ בו… ¿̃ ƒע ּב¿ ∆ׁ̆ ים  ƒ‡ רו… ַ‚ם  ו¿
יל  ƒ‚ ים ּב¿ ƒ̇ ים מ≈ ƒׁ̆ ‰, ֲ‡ָנ ים ָלּמָ ƒע ¿„ ּנּו יו… ינ∆ ≈‡ ָנ‰ ו¿ ‡ן ָלַ‡ֲחרו… ים ּכָ ƒע מ¿ ו… ׁ̆ ָ‡נּו  ∆ׁ̆ י  ƒפ (ּכ¿
 ‡ ָמּל≈ ים"  ƒַחּי‰ַ י˙  "ּב≈ ים,  ƒ̃ ֲע זו… ים  ƒמ ˙ו… י¿ ל  ∆ׁ̆  ˙ חו… ּפָ ¿ׁ̆ ƒמ ים  ƒיר ƒ‡ ¿ׁ̆ ּוַמ  „…‡ מ¿ יר  ƒע ָ̂
ר  ז… ַלח¿  ˙ ָ„עו… מו… ּב¿ ּבּור  ƒּ̂ ַל ים  ƒיע ƒמ ¿ׁ̆ ַמ ם,  י‰∆ מ≈ י¿ י  מ≈ ¿„ ƒּב רּו  ט¿ פ¿ ƒּנ ∆ׁ̆ ים  ƒיר ƒע ¿̂ ים  ƒ„יָל ƒּב
יל  ƒח ¿̇ ‰ַ יָכן ל¿ ים ‰≈ ƒע ¿„ ין יו… ≈‡ ‰, ו¿ מ∆ ַכּ„ו… ים ו¿ ƒּל ƒ‰ ¿ ּ̇ ר ַ‰ פ∆ ל ס≈ ˙ ּכָ י„ ‡∆ ƒ‚ּ‰ַ ּוָב‰ ּול¿ ׁ̆ ¿̇ ƒּב
 ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ƒן ַרב ל ים ָממו… ƒר ַפּז¿ ˙, מ¿ ּיו… ƒֲענ ַּ̇  ,˙ ˙, ַזֲע˜ו… ּלו… ƒפ ¿̇ ƒים ּב ƒּב ּוָב‰, ַמר¿ ׁ̆ ¿̇ ƒר ּב ז… ַלח¿
ַמן  ז¿ ך¿  ˙ו… ּב¿ ˙ּו  ּמ≈ ∆ׁ̆ י˙  ƒר ַ‰ּב¿  ˙ ˆו… ַ‡ר¿ ּב¿ ָ‰ָי‰  ∆ׁ̆ ָר‡  ַ‰ּנו…  ‰ ר∆ ¿̃ ƒּמ‰ַ ָי„ּוַע   ,‰ נ∆ עו… ין  ≈‡ ו¿
 ˙ חו… ּפָ ¿ׁ̆ ƒירּו מ ƒ‡ ¿ׁ̆ ƒ‰ ‰ ַ‡ַח˙, ו¿ ָ ּ̇ ƒּכ ƒן מ ֻכּלָ ים ו¿ ƒע ּבָ יל ַ‡ר¿ ƒ‚ּ ˙ַח ַּ̇ ים  ƒׁ̆ ים ָנ ƒר ¿ׂ̆ ר ע∆ ָ̂ ָ̃
 ‰ ָלּמָ  ,‡ ּמָ ƒ‡" ים  ƒ̃ ֲע זו… ים  ƒמ ˙ו… י¿  300- ּכ¿ ים,  ƒ„ָל י¿ ָר‰  ָׂ̆ ֲע ּכ¿ ַ‡ַח˙  ל  ּכָ ים,  ƒמ ˙ו… י¿ ל  ∆ׁ̆
ָלם  ָכל ָ‰עו… ין ּב¿ ≈‡ ∆ׁ̆ „ּוַע  ּיָ ∆ׁ̆ ָרט  פ¿ ƒָכ‰, ּב ‰ ‰' ּכָ ָׂ̆ ‰ ָע ים ַעל מ∆ ƒינ ƒב ל…‡ מ¿ נּו", ו¿ ָּ̇ ֲעַזב¿
‰ ל…‡  ם ז∆ ƒ‡‰ַ .‚בּור ס¿ ַימ¿ ויל¿ ƒו ˜ ּוּב¿ ‡ר¿ ָב‡ָר‡ ּפַ מו… ּב¿ ך¿ ּכ¿ ל ּכָ ‰ ּכָ ‰ ַרּבָ ָ̃ „ָ ¿̂  ˙ ַ̃ ֲחלּו
ַ‚ם  ים ו¿ ƒָטר פ¿ ƒּנ ∆ׁ̆ ים  ƒ„יָל ƒים ו ƒיר ƒע ¿̂ ים ַעל  ƒע מ¿ ו… ׁ̆  ‰ ָׁ̆ „ו… ¿ּ̃ נּו ַ‰ ≈̂ ַ‡ר¿ ן ּב¿ מו… כ≈ ר? ּכ¿ ז≈ עו…
ים  ƒָעל פ¿ ƒמ ‰ ּב≈ ׁ̆ ַ‰ר¿ ים, י≈ ƒּי ƒַלֲענ ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ים  ƒ̃ ַחּל¿ ˙ ּומ¿ ַזֲע˜ו… ˙ ו¿ ּלו… ƒפ ¿̇ ƒים ּב ƒּב ם ַמר¿ ָׁ̆

.(?˙ ֻעּלו… ָכל ַ‰ּפ¿ ‰ ל¿ נ∆ ין עו… ≈‡ ∆ׁ̆  ‰ ּבָ ƒי˜, ַמ‰ ַ‰ּס ƒּפ ‰ ל…‡ ַמס¿ ל ז∆ ם ּכָ ƒ‡‰ַ ,„ ס∆ ל ח∆ ∆ׁ̆

ַעל  ַ‰ּבַ מו…  ּכ¿ ל  „ו… ָ‚ּ ך¿  ּכָ ל  ּכָ ‰ּו‡  ∆ׁ̆ ַרב  ילּו  ƒפ‡ֲ ∆ׁ̆ ‡ן  ּכָ ƒמ  ˙ ‡ו… ר¿ ƒל ן  ַּ̇ ƒּנ ר  ≈̇ יו…  „ עו…
ַח˙  ַ̇ ו¿ ים,  ƒנ ָׁ̆  ‰ ּב≈ ך¿ ַ‰ר¿ ּכָ ל  ּכָ ˙ו…  ˙ ‡ו… ַרּמו… ל¿ ן ָ‰ָי‰  ַּ̇ ƒנ ם  ַ‚ּ זי"ע,   "˙ ֲעֻמ˜ו…  ‰ ַ‚ּל∆ "מ¿
ין  ≈‡ ּב¿ רח"ל   ˙ פו… ר≈ ּוט¿  ˙ לו… ב≈ נ¿ ל  כו… ¡‡ ל∆ יר  ƒע‰ָ י  נ≈ ּב¿ ָכל  ל¿ נּו  ¿̇ ָנ ירו…  ƒע ּב¿ י‡ּו˙ו…  ƒׂ̆ נ¿
 , יבו… ƒב ּס¿ ƒמ ‰ ָׂ̆ ֲע ּנַ ∆ׁ ּ̆ ַמ‰  ב ּב¿ ן טו… נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ‰ ל¿ ּל∆ ים ‡≈ ƒָיּמ י ּב¿ ƒ„ּו‰ ל י¿ ן ַעל ּכָ יַע, ָלכ≈ ƒר ַמפ¿
ר,  ּ∆̇ י∆ ּלּו˙  ַ̃ ּב¿ ן  ּבו… ¿ׁ̆ ַ‰ח∆  ˙ ַלֲער…ך¿ ‡∆ י  ≈„ כ¿ ƒּוב ים,  ƒֲחז יָכן ‡ו… ≈‰ ו¿  ‰ ּמ∆ ּבַ ן  ּבו… ¿ׁ̆ ח∆  ‰ ∆ׂ̆ ֲע ּיַ ו¿
ן  ַּ̇ ƒם נ ָׁ ּ̆ ƒּמ ∆ׁ̆ ַנ˙ ˙ס"‡),  ¿ׁ̆ ƒס ּב ּפַ ¿„‰ֻ) "‰ ∆̆ ‰ מ… י˙ ַמּט∆ ƒר ר "ּב¿ פ∆ ַ‰ּס≈ ַטע מ≈ ∆̃ נּו  ¿̃ ַ̇ ע¡ ∆‰
ר  ַחּב≈ ˙, ָזַע˜ ַ‰ּמ¿ ∆‚ ֻסּו∆ ירּו˙ מ¿ ƒ‰ מ¿ ƒֲחטּו ּב ָׁ̆ ַ‡ַחר ו¿ ם מ≈ ים ָ‰‰≈ ƒַמּנ ּז¿ ילּו ּבַ ƒפ‡ֲ ∆ׁ̆  ˙ ‡ו… ר¿ ƒל
 ˙ ים ‡∆ ƒ„ ַ‡ּב¿ ים ּומ¿ ƒפ ַעּי¿ ¿̇ ƒים מ ƒֲחט ו… ׁ ּ̆ ‰ַ ∆ׁ̆ ב  ≈̇ ‰ּו‡ ּכו… ˙, ו¿ פו… ר≈ ˙ ּוט¿ לו… ב≈ ׁ̆ נ¿ ‰ ַמּמָ ּז∆ ∆ׁ̆
ל  ּכָ ב  ַחּיָ לּו  ּפ¿ ֻ‰כ¿  ˙ לו… ו… ׁ̆ כ¿ ƒּמ‰ַ ∆ׁ̆ ינּו  ַמּנ≈ ז¿ ƒּב ן  ּכ≈ ∆ׁ̆ ל  ּכָ ƒמ  ,˙ לו… ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ  „ עו… ו¿  ‰ ָׁ̆ ָ‚ּ ַ‰ַ‰ר¿

ל. כ≈ ָלַ„ַע˙ ַמ‰ ‰ּו‡ ‡ו… ר ו¿ ≈‰ ּזָ ƒ‰ י ל¿ ƒ„ּו‰ י¿



‡ ָ̃ ָר‡ ¿̃ יר  ƒע ּוָב‰ ּב¿ ׁ̆ ¿ ּ̇ י  ֲעל≈ י ּבַ נ≈ ¿ ׁ ּ̆ ƒּפּור מ ƒו ס

ל  ּל≈ ƒ‰ י  ƒַרּב מ‰‚‰"ˆ  ל  ּל≈ ƒ‰ י˙  ּב≈ ּו"˙  ׁ ּ̆ ƒמ ּוָב‰  ׁ̆ ¿ ּ̇ ים  ƒיס ƒּפ ַמ„¿ ָ‡נּו  ן  ּכ≈ מו…  ּכ¿
ים  ƒ̇ ˙ מ≈ פו… ר≈ ˙ ּוט¿ לו… ב≈ יַל˙ נ¿ ƒל ֲ‡כ ∆ׁ̆  ‰ ‡ ז∆ ט¿ ח≈ ּמ≈ ∆ׁ̆ ים  ƒ‡ ם רו… ָׁ̆ מ˜‡ל‡מייע זי"ע, 
ילּו  ƒרּוך ‰ּו‡ (ֲ‡פ ׁ̆ ּבָ „ו… ָּ̃ ל ַ‰ ∆ׁ̆ ָניו  ר ּבָ ≈̇ ים יו… ƒ‡רּו ¿̃ יָנם  ≈‡ ים רח"ל, ו¿ ƒַטּנ ¿̃ ים  ƒ„ָל י¿
ל  ∆ׁ̆ י  ƒַרּב‰ָ נּו מ≈ ס¿ ּפַ ¿„ ƒ‰ ם ם). ּ‚ַ ל יו… ָר‰ ּכָ ו… ּ̇ ים ַל ƒ ּ̇ ƒים ע ƒע ב¿ ˜ו… ‰ ו¿ ו∆ ¿̃ ƒים ַלּמ ƒכ ל¿ ‰ו… ∆ׁ̆ ּכ¿
‰ּו‡  ∆ׁ̆ ָרט ַמ‰  פ¿ ƒיָט‰, ּוב ƒח ¿ׁ ּ̆ ˙ ּבַ לו… ו… ׁ̆ כ¿ ƒַין ַ‰ּמ נ¿ ƒע ים ּב¿ ƒנ י¿ ַענ¿ ים מ¿ ƒָבר ˘‡מלוי זי"ע ּ„¿
ַעל  ∆ׁ̆ יָמן ז'),  ƒָע‰ ס ≈„ּ ‰ ר∆ ים יו… ƒי ַחּי ר≈ ב¿ ƒ„ּ ˙"ּו ׁ̆ ז זי"ע ( ‡נ¿ ַ̂ ל  ∆ׁ̆  ‰ ם ַרּבָ ≈ׁ̆ ר ּב¿ ַסּפ≈ מ¿
י  ƒ̂ ‰ ַוֲח ָ̆ ל… ¿ׁ̆ ך¿  ר∆ ע≈ ר (ל¿ ָׁ̆ ך¿ ַ‰ּיָ ר∆ ∆„ּ ƒמ ˙ ˙ ַרּבו… ּלו… ƒ‰ ¿̃ „ּו  ˙ ָיר¿ פו… ר≈ ˙ ּוט¿ לו… ב≈ יַל˙ נ¿ ƒי ֲ‡כ ≈„ י¿
י ל…‡  ƒם, ּכ ∆‰ ים מ≈ ƒב ר טו… ≈̇ ָ‡נּו יו… ∆ׁ̆ ינּו  מ≈ ¿̂ ˙ ֲע ∆‡ ‰ ַרמ∆ ּל…‡ נ¿ ∆ׁ̆ ), ו¿ ך¿ ר∆ ∆„ּ‰ַ „ּו מ≈ ן ָיר¿ יו… ל¿ ƒמ
 ˙ ∆„ ל∆ מו… כּו ּבַ ֻחּנ¿ ∆ׁ̆ ּלּו  ב ‡≈ ר∆ ∆̃ ילּו ּב¿ ƒפ‡ֲ ‡ ּלָ י˙, ‡∆ ƒר ˙ ַ‰ּב¿ ˆו… ַ‡ר¿ ך¿ ּב¿ ֻחּנַ ∆ׁ̆  ‰ ר ַ‰ּז∆ ּ„ו… ַר˜ ּבַ
ַעל  ם, ו¿ ם ַ‰ּיו… ≈‰ ∆ׁ̆ ˙ ַמ‰  ֻעּמַ ‡ּו ָ‡ז ל¿ ר¿ ƒיך¿ נ ר ‡≈ ּכָ ƒל נ ≈„ּ ב¿ ים ‰∆ ƒ‡ ‰ רו… ּפָ ירו… ≈‡ ָנ‰ ּב¿ ָׁ̆ ַ‰י¿
ל  ים, ּכָ ƒח ֻ‚ּלָ ‰ ָ‰יּו מ¿ ּפָ ירו… ≈‡ ּב¿ ∆ׁ̆ ˙, ַ‡ף  ‡ּפּוטו… ַ̃ ים ו¿ ƒל ַריימ∆ ט¿ ¿ׁ̆ ּו  ׁ̆ י ƒּב ל¿ ƒ‰ ן‡ ּכָ ∆ׁ̆ ַ‡ף 

ים. ƒרּוע ר ּ‚¿ ≈̇ ‰ יו… ּב≈ ם ַ‰ר¿ ּיּו˙ ‰≈ ƒימ ƒנ פ¿ ƒיּו˙, ַ‡ך¿ ּב ƒנ יˆו… ƒח ‰ ַר˜ ּב¿ ז∆

 , ׁ̆ ָחָ„ י  ƒר פ¿ ƒּב ˙ּוב  ּכָ ∆ׁ̆ י  ƒפ ּכ¿  ˙ ֲ‡סּורו…  ˙ ַמֲ‡ָכלו… ים  ƒל כ¿ ‡ו… ∆ׁ̆ ך¿  ּכָ ƒמ ַע  ב≈ נו…  ‰ ז∆ ָכל  ו¿
 ˙ ∆̃ ינ∆ ‰ ַ‰ּמ≈ ָׁ ּ̆ ƒ‡ ∆ׁ̆ יף ז')  ƒיָמן פ"‡ ָסע ƒָע‰ ס ≈„ּ ‰ ר∆ יו… ם (ּב¿ ָׁ̆ ב  ≈̇ ָ‰ַרָמ"‡ ּכו… ∆ׁ̆ י  ƒפ ּוכ¿
ר  ֻ„ּבָ מ¿  ‰ ז∆ ל  ּכ… ∆ׁ̆ ים  ƒר מ¿ "ך ‡ו… ׁ ַ̆ ‰ַ ו¿ ַ‰ַט"ז  (ו¿ ים  ƒסּור‡ֲ ם  ≈‰ ∆ׁ̆ ים  ƒָבר ¿„ּ ̇…‡ַכל  ּל…‡  ∆ׁ̆
י˜  ƒנ‰ָ , ָ‡סּור ָלּ‰ ל¿ ׁ̆ פ∆ ּוַח נ∆ ּ̃ ƒַלל ּפ ¿‚ ƒל ז…‡˙ ּב כו… ¡‡ יָכ‰ ל∆ ƒר ¿ּ̂ ∆ׁ̆  ‰ ָׁ ּ̆ ƒ‡ ל ∆̂ ילּו ‡≈ ƒפ‡ֲ
ים  ƒָינ נ¿ ƒע ים ּב¿ ƒר‰ָ ז¿ ƒין נ נּו ‡≈ ַמּנ≈ ז¿ ƒּב ∆ׁ̆ י  ƒפ ׁ̆ ז"ל, ּול¿ י ָחָ„ ƒר ר ַ‰ּפ¿ מ≈ ך¿ ‡ו… ַעל ּכָ „) ו¿ ל∆ ˙ ַ‰ּי∆ ∆‡
 ˙‡ַ ר¿ ƒין י ≈‡ ר ו¿ ּ„ו… ּבַ ∆ׁ̆ ים  ƒנ י ּפָ ם ַעּז≈ ֻרּבָ ּבּו˙ ָרָע‰ ו¿ ר¿ ַ̇ ים ל¿ ƒ‡ ¿̂ ים יו… ƒנ ב ַ‰ּבָ ן רו… ּלּו ַעל ּכ≈ ≈‡
יָכך¿  ƒפ ּול¿  ֈמּוָסר ים  ƒל ּב¿ ַ̃ מ¿ יָנם  ם ‡≈ ָ̇ יחּו ‡ו… ƒכ ‰ו… ∆ׁ ּ̆ ַ‡ף  ו¿  ֈָבָבם ל¿ ƒּב ַע  ≈‚ נו… ם  ƒַמי ָׁ̆
ן  ‡ו… ָ‚ּ‰ַ ב  ≈̇ ּכו… ָבר  ָ„ּ ˙ו…  ‡ו… ּיּו˜  ƒ„ ּוב¿ כ"ו).  יָמן  ƒס  ׁ̆ ָחָ„ י  ƒר (ּפ¿  ֈ‰ ז∆ ּב¿ ר  ≈‰ יּזָ ƒל יך¿  ƒר ָ̂

יל. ע≈ ר ל¿ ּכָ ז¿ ָרָכ‰" ַעל ָ‰ַרָמ"‡ ַ‰ּמֻ י˜ ּב¿ ƒז רו… "ַמח¿ פ¿ ƒס יָ„"‡ זי"ע ּב¿ ƒח‰ָ

ם  ƒ‡‰ַ ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ל¿ ינּו  ≈̇ ָב חו… ים  ƒ̃ י ƒ„ּ ַ̂ ו¿ ים  ƒנ ‡ו… ¿‚ּ ל  ∆ׁ̆  ‰ ּל∆ ≈‡ ּכָ ים  ƒּל ƒמ ים  ƒ‡ רו… ∆ׁ̆ ּכ¿
ים  ƒ ּ̇ ּבָ ƒמ ים  ƒ„ָל י¿ ַעל  ים  ƒּפּור ƒס מו…  יו… ּב¿ ם  יו… י  ≈„ּ ƒמ ים  ƒע מ¿ ו… ׁ̆  ,‰ מ∆ ּ„ו… ב  ָּ̂ ַמ ין  נּו ‡≈ ל≈ ¿̂ ∆‡
ים  ƒר ל ‰ו… ∆̂ „ּו ‡≈ ל¿ ּנו… ∆ׁ̆ ים  ƒ„יָל ƒל ˙ רו… ¿̃ ƒים ל ƒימ ƒ‡ ¿̇ ָר‰ ָ‰יּו ַמ ‡ו… כ¿ ƒּל ∆ׁ̆ ים  ƒָבר ים ּ„¿ ƒ„ ֲחר≈
עּוט,  ƒַר˜ מ ‰ נּו ז∆ ל≈ ¿̂ ּלּו ‡∆ ƒ‡ ים" ו¿ ƒ„ָל ב י¿ ˙ּוב "רו… ּכָ ∆ׁ̆ ‰ ַמ‰  ז∆ ˙, ו¿ ָערו… ּי¿ ים ּבַ ƒר ר¿ ּ‚ו… ¿̇ ƒּמ‰ַ
ל  ּכָ ∆ׁ̆ ים, ּוכ¿ ƒׁ̆ ים ַלֲ‡ָנ ƒיע ƒ‚ַּמ ˙ ּיו… ƒׂ̆ ֲע ל ַ‰ּמַ י ל…‡ ּכָ ƒר, ּכ ≈̇ ל יו… „ו… ָ‚ּ ר  ּפָ ס¿ ƒּמ‰ַ ∆ׁ̆ עּו  ¿„ ≈ ּ̇
ם  ƒיַני נּו ָ‰ע≈ ּלָ ן ּכֻ ַ„ֲ‡בו… ם, ַ‡ך¿ ל¿ ƒיַני ע≈ ך¿ ּבָ ׁ∆̆ ַמן ח… ּז¿ ƒָבר מ ‰ ָ‰ָי‰ ּכ¿ ∆ׂ̆ ל ֲ‰ַנֲע ּכָ ƒע מ„ַ ָח„ י≈ ∆‡
˙ּוב  ּכָ ∆ׁ̆ י  ƒפ ים, ּכ¿ ƒע ¿„ ל…‡ יו… ים ו¿ ƒע מ¿ ו… ׁ̆ ל…‡  ˙ ו¿ ˙ ֲ‡סּורו… ֲ‡ָכלו… ּמַ ƒמ ˙ עו… ו… ּ̇ ַמן  ּז¿ ƒָבר מ ּכ¿
ַל˙  ָער¿  ˙ ∆‡ ם  ∆ּ̇ "ּוַמל¿ סּו˜  ַ‰ּפָ ַעל  ב  ∆̃ ע≈  ˙ ַׁ̆ ָפָר ּב¿ ם"  ƒַרי פ¿ ∆‡  ‰ ַמֲחנ≈ ל  ∆‚ ∆„ּ" ר  פ∆ ס≈ ּב¿
 ˙ ּיַ ƒח ¿̇ ƒּב ˙ ˜ו… פ≈ ם ס¿ ָ‰יּו ָל‰∆ ∆ׁ̆ ּלּו  ≈‡ יב ל¿ ƒׁ̆ ≈‰ ∆ׁ̆ יו  ָ̇ ּובו… ׁ̆ ¿̇ ƒם ּב" ּבַ ם ָ‰ַרמ¿ ≈ׁ̆ ם" ּב¿ כ∆ ַבב¿ ל¿
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יַל˙  ƒי ֲ‡כ ≈„ ן ָ‡ָ„ם ַר˜ ַעל י¿ ל ּב∆ ∆̂ ≈‡ ˙ ָל„ו… לּו נו… ≈‡ ˙ ּכָ ˜ו… פ≈ ּס¿ ∆ׁ̆ ים, ‰ּו‡ ָטַען  ƒ̇ ַ‰ּמ≈
ים. ƒר ָּ̃ ƒילּו בי"‚ ע ƒפ‡ֲ ˙ ˜ו… פ≈ ם ס¿ ׁ̆ ָל‰∆ ּי≈ ∆ׁ̆ ך¿  י ּכָ ≈„ ˙, ַע„ ּכ¿ ˙ ֲ‡סּורו… ַמֲ‡ָכלו…

 ˙ ַׁ̆ ָפָר ב ּב¿ ≈̇ ים ּכו… ƒם ַחּי ƒר ַמי ≈‡ ַ‰ּב¿ ∆ׁ̆ ׁ̆ ַעל ַמ‰  פ∆ ן ַ‰ּנ∆ ּבו… ¿ׁ̆ ים ַלֲער…ך¿ ח∆ ƒיכ ƒר ¿̂ ם  ַ‚ּ
‰ּו‡  ∆ׁ̆ ר  מ≈ ‡ו… ָי„ו… ו¿ ין ּב¿ ƒַסּכ ‰ּו ו¿ ∆ׁ̆ י ƒמ ‡ ם ּבָ ƒ‡ ∆ׁ̆ נּו ָ‡נּו  ≈̇ רו… „ו… : ּב¿ נו… ו… ׁ̆ ‰ ל¿ ז∆ ָר‰ ו¿ ָׂ̆ י  ַחּיַ
ן  ƒּמ ∆ׁ̆ ים  ƒר מ¿ ‡ו… ו¿ ָעָליו,  ים  ƒר ָבר¿ מ¿ ין  ≈‡ ָלל  ּוכ¿ לו…  ים  ƒינ ƒַמֲ‡מ  ‰ ח∆ ּוֻממ¿  ˜ ≈„ ּובו… ט  ח≈ ו… ׁ̆
ים  ƒ‚„ָ ן ָחָלב ו¿ ƒַיי ָבר ּב¿ ˙ו… ּ„ָ ‡ו… ‰ ‰ּו‡, ו¿ ח∆ יָט‰ ֻממ¿ ƒח ¿ׁ ּ̆ ל ַ‰ ∆̂ ˆּוי ‡≈ ּמָ ∆ׁ̆ י  ƒל מ ם ּכָ ָ̇ ַ‰ּס¿
 ˜ ּ„ו… ב¿ ƒל ׁ̆ ּי≈ ∆ׁ̆ ּלּו  ≈‡ ים ּכָ ƒָבר ים ּ„¿ ƒנ ו… ּ̃ ∆ׁ̆ ּסּור ּכ¿ ƒ‡ ׁ̆ ַׁ̆ ם ֲח י‰∆ ׁ̆ ֲעל≈ ּי≈ ∆ׁ̆ ים  ƒָבר ¿„ּ ‰ מ∆ ַכּ„ו… ו¿
י  ƒ„ּו‰ ם ‰ּו‡ י¿ ָ̇ ן ַ‰ּס¿ ƒּמ ∆ׁ̆ מו…  ¿̂ ַע ר ל¿ מ≈ ים, ָ‡ז ‰ּו‡ ‡ו… ƒָלע ו… ּ̇ יָל‰  ƒם ָחל ∆‰ יּו ּבָ ¿‰ ƒּל…‡ י ∆ׁ̆
ים  ƒָספ י ּכ¿ נ≈ י¿ נ¿ ƒע ים ל¿ ƒיע ƒ‚ּ ּמַ ∆ׁ̆ יָל‰, ַ‡ך¿ ּכ¿ ƒכ‡ֲ ָ‡סּור ּבַ ∆ׁ̆ ‰ּו  ∆ׁ ּ̆ ל ַמ כו… ¡‡ ן ל∆ ≈ּ̇ ƒל…‡ י „ ו¿ ָחר≈
˙ו…  י ‰ּו‡ ‡ו… ƒמ ב  יט≈ ר ‰≈ …̃ ַיח¿ ו¿ ַ‡ל  ¿ׁ̆ ƒי ל…‡  ‰ּו‡  ∆ׁ̆ ַע„  ין  ƒמ‡ֲ‰ַ ל¿ י˜  ƒס ַמפ¿ ‡ן ‰ּו‡  ּכָ
ן  ≈̇ נו… ‰ּו‡  ∆ׁ̆ ּכ¿ ף  ַבּסו… ּול¿ ל…‡,  לו… ‡ו…  ין  ƒמ‡ֲ‰ַ ל¿ ן  ָּ̇ ƒנ ם  ƒ‡‰ַ ָמן,  ¡‡ נ∆ ם ‰ּו‡  ƒ‡‰ַ ָ‡ָ„ם 
ל  „ ּכָ ע≈ ן רו… ƒּו‡ ֲעַ„י‰ ים, ו¿ ƒנ ¿̇ נו… ים ו¿ ƒמ ¿̇ חו… ים ו¿ ƒ„ י‡ ע≈ ƒב ף ‰ּו‡ מ≈ ס∆ ˙ ַ‰ּכ∆ ָבר ‡∆ לו… ּכ¿
ן  ַעּי≈ ׁ̆ ל¿ ים. (י≈ ƒם ַחּי ƒר ַמי ≈‡ י ַ‰ּב¿ ר≈ ב¿ ƒ„ּ ן‡ ף. ַע„ ּכָ ס∆ ˙ ַ‰ּכ∆ יר לו… ‡∆ ƒז ם ‰ּו‡ ַיח¿ ƒ‡‰ַ ַמן ַ‰ּז¿

ָין). נ¿ ƒע ר ּבָ ≈̇ יך¿ יו… ƒּו‡ ַמֲ‡ר‰ ∆ׁ̆ יָכן  ר ‰≈ פ∆ ים ַ‰ּס≈ ƒנ פ¿ ƒּב

ים  ƒָנס כ¿ ƒּנ ∆ׁ̆ ן, ּכ¿ ּבו… ¿ׁ̆ ˙ו… ַ‰ח∆ ˙ ‡ו… ∆‡ ˙ ו… ׂ̆ יך¿ ַלֲע ƒר ָ̂ ֲחנּו˙ ָ‰ָי‰  ּור ּבַ ּ̃ ƒָכל ּב ‰ ּב¿ ָ ּ̇ ַע
ירו…  ƒינו… ַמּכ ‰ּו‡ ‡≈ ∆ׁ̆ ל ַרב  ∆ׁ̆  ˙ מ∆ ∆̇ ר חו… ָ̂ ים ַעל ַ‰ּמּו ƒ‡ רו… ‰ּו, ו¿ ∆ׁ ּ̆ ˙ ַמ נו… ¿̃ ƒַלֲחנּו˙ ל
‰ סּו‚  יז∆ ַע ‡≈ ≈„ ינו… יו… ן ‡≈ ƒַמע ָעָליו ‰ּו‡ ֲעַ„י ָׁ̆ ַעם  ָבר ּפַ ם ‰ּו‡ ּכ¿ ƒ‡ ילּו ƒָלל, ַוֲ‡פ ּכ¿
 ˙ ר∆ ּו∆ ƒיָט‰ ע ƒׁ̆  ‰ּ ָ̇ ‡ו… ם ּב¿ ƒ‡‰ַ …ּבו ƒל ב ּב¿ … ׁ̆ יך¿ ַלח¿ ƒר ָ̂ ˙ ‰ּו‡ ָ‰ָי‰  מ∆ ¡‡ ָ‡ז ּב∆ ָ‡ָ„ם ‰ּו‡, ו¿
 ‚ ינ¿ ƒר ייט∆ ≈̃ ּור ל¿ ׁ̆ ָּ̃ ָכל ַ‰ ָבר ּב¿ ָ„ּ ˙ו…  ‡ו… ים, ו¿ ƒָספ י ּכ¿ נ≈ י¿ נ¿ ƒע ין לו… ּב¿ ƒם ָ‰ָי‰ ַמֲ‡מ ַ‚ּ ‰ּו‡ 

.˙ ָע„ו… ס¿ ƒּומ

ב  ≈̇ ים ּכו… ƒַחּי ı ָחפ∆ ∆‰ ∆ׁ̆ ˙ ַמ‰  יָניו ‡∆ „ ע≈ ∆‚ נ∆ י„ ל¿ ƒֲעמ‰ַ י„ ל¿ ƒמ ָּ̇ י  ƒ„ּו‰ ל י¿ יך¿ ּכָ ƒר ָ̂ ן  ּכ≈
ל  יף, ‰ּו‡ ָיכו… ƒ„ֲע‰ַ ˙ו… ַמ‰ ָעָליו ל¿ ַ‡ל ‡ו… ָׁ̆ י  ƒ„ּו‰ ל י¿ ַחּיָ ∆ׁ̆ ל"  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ‰ רו… "ַמֲחנ≈ פ¿ ƒס ּב¿
ר ַ‡ך¿  ≈ׁ̆ ּכָ ל  כ… ¡‡ ל∆ ו¿ ט  חו… ¿ׁ̆ ƒל  ‰ ∆ׁ̆ ַיר¿ ו¿ ב  טו… ָ‡ָ„ם  „ ‰ּו‡  ≈ּ̃ ַפ ַ‰ּמ¿ ∆ׁ̆  ‰ ָ̃ ָל ח¿ ּמַ ּבַ  ˙ יו… ¿‰ ƒל
ם ‰ּו‡ ל…‡ יּוַכל  ָׁ ּ̆ ∆ׁ̆  ˙ ר∆ ‰ ַ‡ח∆ ָ̃ ָל יף ַמח¿ ƒ„ֲע ּיַ ∆ׁ̆ ˙, ‡ו…  ּבָ ַׁ̆ ם ּב¿ ָׁ̆  „ ı ַלֲעבו… ָ‡ל≈ ‰ּו‡ י≈
 ‰ ָ̃ ָל ח¿ ˙ ַלּמַ כ∆ ָר‰ לו… ָלל∆ ים ‰ו… ƒַחּי ı ָחפ≈ ∆‰ ˙, ו¿ ּבָ ַׁ̆ „ ּב¿ ı ַלֲעבו… ָ‡ל≈ ר ַ‡ך¿ ל…‡ י≈ ≈ׁ̆ ל ּכָ כו… ¡‡ ל∆
ּוב  ׁ̆ ‰ּו‡ ָי ∆ׁ̆ יָל‰ ַ‡ך¿ ּכ¿ ƒ̃ ּסּור ס¿ ƒ‡ ‡ּו‰ ˙ ּבָ ַׁ̆ ָנם  ָ‡מ¿ ∆ׁ̆ ַעם,  ַ‰ּטַ ˙, ו¿ ּבָ ַׁ̆ ים  ƒל ַחּל¿ ּמ¿ ∆ׁ̆
 ˙ פו… ר≈ ˙ ּוט¿ לו… ב≈ ‰ּו‡ י…‡ַכל נ¿ ∆ׁ̆ ˙, ַ‡ך¿ ּכ¿ ˙ו… ּבָ ַׁ̆  ‰ ּב≈ ר ַ‰ר¿ מו… ¿ׁ̆ ƒּו‡ יּוַכל ל‰ ‰ ָ̇ י¿ ַ‰ּבָ

ים. ƒַחּי ı ָחפ≈ י ‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ּ ן‡ ָלם", ַע„ ּכָ עו… ָמ˙ו… ל¿ ¿ׁ̆ ƒנ ר ּב¿ ≈‡ ָׁ ּ̆ ƒם י‚ָ ם "ַ‰ּפ¿ לו… ָׁ̆ ַחס ו¿
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ַלֲער…ך¿  ָ‡ָ„ם  ל  ּכָ ב  ַחּיָ זי"ע,  ים  ƒַחּי  ı ָחפ≈ ∆‰ ל  ∆ׁ̆ ּלּו  ≈‡ ים  ƒָבר ¿„ ƒּב ים  ƒנ נ¿ ּבו… ¿̇ ƒּמ ∆ׁ̆ ּכ¿
ַ‡ר ַע„  ¿ׁ̆ ƒנ ‰ י ז∆ ƒּכ ,˙ פו… ר≈ ˙ ּוט¿ לו… ב≈ ל נ¿ כ… ¡‡ ּל∆ ƒר מ ≈‰ ּזָ ƒ‰ ים ל¿ ƒב ‰ ַחּיָ ּמָ ׁ̆ ַע„ ּכַ פ∆ ן נ∆ ּבו… ¿ׁ̆ ח∆
ָכל  ּיּו˙ ו¿ ƒמ ¿ׁ̆ ‚ַ ‰ ּב¿ ַין ז∆ נ¿ ƒע ˙ ּב¿ ˜ו… פ≈ ס¿ ƒמו… ל ¿̂ ˙ ַע יס ‡∆ ƒנ ָח„ ל…‡ ָ‰ָי‰ ַמכ¿ ַ‡ף ‡∆ ָלם, ו¿ עו…
ּוָב‰  ׁ̆ ¿ ּ̇ ‰ַ י  ימ≈ ƒּב ן  ַּ̇ ƒנ  „ עו… ∆ׁ̆ ַמן  ז¿ ל  ּכָ ּבו…  ƒל ל  ן ‡∆ ≈ּ̇ ƒי ָ‰ַחי  ן  ּכ≈ ַעל  ו¿ ּיּו˙.  ƒרּוָחנ ּב¿ ן  ּכ≈ ∆ׁ̆
ל  ∆ׁ̆  ˙ ƒי ּזַ ל ּכַ ַעל ּכָ ∆ׁ̆ ַ„ע  ָח„ י≈ ל ‡∆ ּכָ ∆ׁ̆ ים, ו¿ ƒנ ו… ׁ̆ ים  ƒ̂ רּו ≈̇ ָמם ּב¿ ¿̂ ˙ ַע ַרּמּו ‡∆ ּל…‡ י¿ ∆ׁ̆ ו¿
 ‰ יז∆ ּלּו˜ ‡≈ ƒל ח ין ּכָ ≈‡ ָפ‰, ו¿ ר≈ ָל‰ ּוט¿ ב≈ ˜ נ¿ ָספ≈ ים ּב¿ ƒ̃ ֲח ַׂ̆ ים מ¿ ƒל כ¿ ‡ו… ∆ׁ̆ ָמ‰  ≈‰ ר ּב¿ ַׂ̆ ּב¿
ט,  ח≈ ו… ׁ ּ̆ י ‰ּו‡ ַ‰ ƒן ָלַ„ַע˙ מ ם ּכ≈ ַ‚ּ ים  ƒב ˙ ַחּיָ פו… עו… ָמ‰. ּוב¿ ≈‰ ר ַ‰ּב¿ ַׂ̆ ב¿ ƒל ׁ̆ ˙ י≈ מ∆ ∆̇ חו…
ָנ‰,  כו… יַט˙ מ¿ ƒח ¿ׁ̆ ƒר ּב ֻ„ּבָ ם ל…‡ מ¿ ƒ‡‰ַ ‰ּו‡ ָנח, ו¿ ∆ׁ̆ י  ƒל ּב¿ ƒָע‰ מ ָׁ̆ ט ל¿ ח≈ ו… ׁ̆ ‰ ‰ּו‡  ַכּמָ ו¿
נּו  ּלָ ּכֻ ּוָב‰  ׁ̆ ¿ ּ̇ ‰ַ כּו˙  ז¿ ƒּוב  ,˙ מ∆ ∆̇ ַ‰חו… ַעל   ׁ̆ ּי≈ ∆ׁ̆ ם  ≈ׁ ּ̆ ‰ַ ַעל  ך¿  מ… ס¿ ƒל ל…‡  ן  פ∆ ּום ‡… ׁ̆ ּוב¿
ן.  ל ָ‡מ≈ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒל י ָלל ּכָ כ¿ ƒָב‰ ּב יָמ‰ טו… ƒ̇ יָב‰ ַוֲח ƒ̇ ˙ ּכ¿ ּכַ ר¿ ƒב ך¿ ּב¿ ר≈ ּבָ ¿̇ ƒנ ּוָע‰ ו¿ ׁ̆ י ƒל ‰ ּכ∆ ז¿ ƒנ
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ִּגְלּגּולֹו ֶׁשל ַהֵּסֶפר "ְּבִעיר ְקָראָקא" 
ַהַּלְיָלה ָעַטף ֶאת ַהְיקּום, ָּכל ָּדַּיֵרי ַהַּבִית ָנִמים ֶאת ְׁשָנָתם, ַא ָהַרִּבי רֹאׁשֹו ְוֻרּבֹו 
ֻמָּנִחים ָהיּו ְּבֻסְגַית "ַוַעד ַהַּכְׁשרּות", ּתֹוֵרם הּוא ְלָכ ְּכ-12-14 ָׁשעֹות ִמּיֹומֹו, זֹאת 
ִמְּלַבד ָהֻעְבָּדה ֶׁשָהָיה ָקם ְּבַאְרַּבע ִלְפנֹות ּבֹוֶקר ִלְלמֹד, ָּכל ֶרַגע ָיָקר ְּבֵעיָניו ּוְמֻנָּצל 

ַעד ּתֹם.

ָּכל ַחָּייו ָׁשַאף ָהַרִּבי ְלַזּכֹות ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ְוָעסּוק ַעד ְמאֹד ְּ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  ִלְקרֹא,  ִמְּזַמּנֹו  ְלַהְקִּדיׁש  ִהְסִּכים  ֵמֶהְרֵּגלֹו  ְּבׁשֹוֶנה 
ַּבַעלֹון ָהָיה ְמֻסָּפר ִסּפּורֹו ֶׁשל ַּבַעל ְמַגֶּלה ֲעֻמקֹות (ַּכָּידּוַע ָזָכה ְלִגּלּוי ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא 

ָזכּור ַלּטֹוב) ַעל חֶֹמר ֲאִכיַלת ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות.

ַאַחר ְקִריַאת ַהִּסּפּור א ָ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 רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְוִסֵּפר לֹו ְּדָבִרים ַּכֲהָוָיָתם ַעל ַהִּמְכׁשֹול 
ַהָּגדֹול ַהָּמצּוי ְּבֶקֶרב ַהּשֹׁוֲחִטים, ּוִמָּכ ִנְגַרם ְּבֵאין ִׂשיַמת ֵלב ַרֲחָמָנא ְלֵׁשיָזָבן ֶהָעוֹון 
ֶהָחמּור ֶׁשל ֲאִכיַלת ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות. רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ִּבֵּקׁש ֶהְסֵּבִרים ְוהֹוָכחֹות ְוָהַרִּבי 
ָלַמד ִעּמֹו ְּבַדְיָקנּות ְמֻרָּבה ּוִבְבִהירּות "ִהְלכֹות ְׁשִחיָטה ּוְבִדיַקת ַסִּכיִנים" ְוָאֵכן נֹוַדע 
ַהָּדָבר ְונֹוַכח רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ִלְראֹות ֶאת ַהְּמִציאּות ַהּנֹוָרָאה ֶׁשַהִּצּבּור ִנְכַׁשל ַּבֲאִכיַלת 

ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות.

"ְּבִעיר  ַהֵּסֶפר  ֶאת  ָלאֹור  ְלהֹוִציא  ְמאֹד  ָחֵפץ  ֶׁשהּוא  ָהַרִּבי  לֹו  ָאַמר  ֶזה  ִּבְׁשַלב 
ֶׁשל  ַהּנֹוָרִאים  ַהְּדָבִרים  ֶׁשַּיְחְּדרּו  ִלְתׁשּוָבה  ָהָעם  ּוְלעֹוֵרר  ָהַרִּבים  ְלַזּכֹות  ְקָראָקא" 
ִמַּצד  ֶנֶגף  ְּבַאְבֵני  הּוא  ִנְתַקל   ַא ִיְׂשָרֵאל  ְלָבבֹות  ְּבֶקֶרב  ֲאסּורֹות  ַמֲאָכלֹות  ֲאִכיַלת 
מּוָכִנים  ְוֵאיָנם  ֶעְמָדָתם  ַעל  ְּבתֶֹקף  ַהִּנְלָחִמים  ְוַהּשֹׁוֲחִטים  ַהַּקָּצִבים  ַהִּמְתַנְּגִדים 
ַסָּכָנה  ְּכֵדי  ַעד  ַהָּדָבר  ַיִּגיַע  ְּכתֹוָבּתֹו,  ַעל  ַהֵּסֶפר  ָיִפיץ  ֶׁשִאם   ָּכ ִׁשּנּוִיים  ַעל  ִלְׁשמֹוַע 
ְּבַנְפׁשֹו, רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ִהְסִּכים ֵּתֶכף ָלֵתת ֶאת ְּכתֶֹבת ַהְּיִׁשיָבה ַלֲהָפַצת ַהֵּסֶפר ֲהַגם 
ַהִּנְׂשָּגב  ָלִעְנָין  ְלַסֵּיַע  ּוְמֻזָּמן  מּוָכן  ִהֶּנּנּו  ְוָאַמר  ֶנֶפׁש  ְּבִפּקּוַח   ָּכרּו ֶׁשָהִעְנָין  ָיַדע  ִּכי 

ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש, ּוְבִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא ִנְדַּפס ַהֵּסֶפר ְּב-5000 ֳעָּתִקים!
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ּבֹו  ְּבַאְנְגִלית,  ִמְכַּתב  ַהְּיִׁשיָבה  רֹאׁש  ְמַקֵּבל  ֶאָחד  ָּבִהיר  ְּביֹום  ַמה,  ְזַמן  ַאַחר 
מֹוִדיִעים לֹו ְּבָלׁשֹון ֲחִריָפה ַעד ְמאֹד ִּכי סֹופֹו ָקֵרב, ְוַהַּקָצב ָהָראִׁשי ַּבֶּדֶר ַלְּיִׁשיָבה. 
ַהַּקָצב הֹוִפיַע ְוֵהֵחל ֶלָהִרים קֹולֹו : "ַמּדּוַע ֵהַפְצָּת ֶאת ַהֵּסֶפר?" רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ָעָנה 
ְּבַסְבָלנּות ּוְלַאַחר ִּדין ּוְדָבִרים ְּבאֶֹפן ָחִריף ְּביֹוֵתר, ַהַּקָצב ֵאינֹו נֹוֵתן ָמנֹוַח ְּבַטֲענֹוָתיו 
ֲהֵרי ַהְּכתֶֹבת ִהיא ֶׁשְּלָך!!! "ֵל ְוָתתּור ְּבָכל ַהִּבְנָין ְוִנְרֶאה ִאם ִּתְמָצא ֵסֶפר ֶאָחד" ָעָנה 
ָׂשרּוף,  ְלַּמְרֵּתף  ִהִּגיַע  ְוַאף  ֶחֶדר,  ׁשּום  ַעל  ִּדֵּלג  ְוא  ַהַּקָצב   ָהַל ַהְּיִׁשיָבה.  רֹאׁש  לֹו 
ם ְלא ֵזֶכר ֶׁשל ֵסֶפר, ְוזֹאת ַ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 ֶלֱאגֹר ָּ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 ְּבֶמֶׁש ְׁשָנַתִים, 
ַעד  ְלֶחְׁשּבֹון  ִמְצָטֶרֶפת  ִלְפרּוָטה  ְּפרּוָטה  ֲהָוה   ְוָכ ַהְּסָפִרים,  ְלַהְדִּפיס  ֶזה  ּוִמֶּכֶסף 
ֳעָּתִקים,  ְּב-5000  ְוַהָפָצתֹו  ָהעֹוָלם  ְלאֹור  ַהֵּסֶפר  הֹוָצַאת  ֶׁשל  ַהְמֻיָחל  ָהֶרַגע  ַהָּגַעת 

ַהֵּסֶפר ָּפַעל ְּגדֹולֹות ּוְנצּורֹות ְוָהִעיר ָגֲעָׁשה ְוָרֲעָׁשה.

ֶׁשַּגם  ָלַדַעת  ְונֹוְכחּו  ִיְׁשמֹר"  ֲ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, ּוָברּו ה' ָּגְדלּו ִּכְׁשִתיֵלי ֵזִתים ְלִתְפֶאֶרת.

ִּבְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ְּבַאְנְגִלית  ָּברּו ה' ַעד ְמאֹד, ְוהּוַפץ ְּבַכָּמה ָׂשפֹות,  ַהֵּסֶפר ִהְצִליַח 
ַאְלֶגעֵמייֶנער  ְּבַלאט,  ֶדער  ַהֲחֵרִדי,  ִעּתֹוִנים (ַהַּמֲחֶנה  ְּבַכָּמה  ִנְדַּפס  ְ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".
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ִּבְׁשַנת שע"ז ִהְתִחיל ְלַכֵהן ְּכַרָּבּה ֶׁשל ְקָראָקא, ָׁשם ֶהֱחִזיק ְיִׁשיָבה ְּגדֹוָלה, ְוַעל 
"). ְּבנֹוָסף ִלְגאֹונּותֹו ְּבִּנְגֶלה ָהָיה  ַּתְלִמיָדיו ָהַרִּבים ִנְמָנה ַּגם ַהָּגאֹון ר' ַׁשְּבַתי ּכֵֹהן (ַהּׁשַ

ַּגם ְמֻפְרָסם ְּבתֹור ָּגאֹון ְּבתֹוַרת ַהַּקָּבָלה, ְוָידּוַע ְּכִאיׁש ָקדֹוׁש ְוָטהֹור.

י"ם. אּוָלם הּוא  ִסּ ִחּדּוָׁשיו ַעל ָהִרי"ף ְּבֵׁשם "ִחּדּוֵׁשי ַאְנֵׁשי ֵׁשם" ֻמְדָּפִסים ְּבָכל ַהַׁשּ
ָ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 ְלָכ ַּגם ִּגֵּדל ְּבֵביתֹו 
עֹוד ָיתֹום ֵׁשִני. ַהִּמָּלה "ִּגֵּדל" ָּבָאה ַרק ְלִתְפֶאֶרת ַהְמִליָצה. ְלַמֲעֶׂשה ֶהֱעִמיס ַעל ִּכְתֵפי 
ַהְיתֹוִמים ָהַרִּכים ֶאת ָהֲעבֹודֹות ַהָּקׁשֹות ְּביֹוֵתר, ְוַיַחד ִעם זֹאת א ָנַתן ָלֶהם ַמְסִּפיק 

ֶלֶחם ֶלֱאכֹל ְוא ֶּבֶגד ִלְלֹּבׁש ְוא ַ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 "חֹוֵת" ְּבֶאְצְּבעֹוֵתיֶהם ְּכמֹו ְּבַסִּכיִנים, ְּבֵעת ֶׁשֵהם ִנּקּו ֶאת ַהֵּכִלים 
ְּבַמִים ָקִרים ְּכֶקַרח. ִאּלּו ָהיּו ְיֵׁשִנים יֹוֵתר ּוְמַקְּבִלים יֹוֵתר ָמזֹון, א ָהָיה ַהּקֹר ּגֹוֵרם 
ָלֶהם ֶסֶבל ּכֹה ָקֶׁשה, ַא ֵהם ַאף ַּפַעם א ָיְׁשנּו ֵׁשָנה ַמְסִּפיָקה ְוַאף ַּפַעם א ָאְכלּו 

ַלּשַֹׂבע. ָּתִמיד ָהיּו סֹוְבִלים ִמּקֹר ְוִחְוִרים ֵמֲחַמת חֶֹסר ֵׁשָנה ְוֶחְרַּפת ָרָעב.

ַהּדֹוָדה א ָ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 ַלֲעבֹד ְּבֶמֶרץ ְוא ְלִהְתַעֵּצל.

ָרָעב ֵּבין ֵעיֵניֶהם
ַהְיתֹוִמים ָּגְדלּו ְלא ּתֹוָרה ְוא ִלְּמדּו אֹוָתם ׁשּום ָּדָבר. ֵהם ָהיּו ְרחֹוִקים ִמָּכל ִזיק 
ֶׁשל ַיֲהדּות: א ָיְדעּו ַמִהי ְּתִפָּלה ּוַמה ֶּזה ִמְנָהג ְיהּוִדי, ְוַאף א ִ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 ְלא ָ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, ָּכ ֶׁ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 ַּבּבֶֹקר ָהיּו עֹוְבִדים ֲעבֹוַדת ֶּפֶר ַּכָּמה ָׁשעֹות 
ָעה ְׁשמֹוֶנה-ֵּתַׁשע ַּבּבֶֹקר ָ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, ַלֲחתֹ ּ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 קֶֹדם ֶלֱאכֹל, ָ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.

א ָ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, ַא ְלִבְכָים א ָהְיָתה אֶֹזן ַקּׁשֶ

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

ְּבֶחְלקֹו ִלְקנֹות ֶלֶחם!

הּוא ָהַל ְלֹרַבע ַהּנֹוְצִרים ְוָקָנה ָׁשם ֵנַתח ָּגדֹול ֶׁשל ָּבָׂשר ָטֵרף. ּוְלָמֳחָרת ַּבּבֶֹקר, 
ַּ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 ְוָהַל ִאּתֹו ִלְרחֹוב ִנָּדח, 

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

ִני. ַהֶּכֶסף ִמַּנִין? ָׁשַאל ַהּׁשֵ

ָמָצאִתי! ָהְיָתה ַהְּתׁשּוָבה.

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

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

ִנְתֵחי ְּבַׂשר ַהְּטֵרָפה ָהְלכּו ְוָגְדלּו ִמּיֹום ְליֹום, ּוַבד ְּבַבד ָּגְדלּו ַּגם ָהְרָוִחים. ְוָכ ִ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 ֶׁשְּל, ֱאמֹר ִלי ֶאת ָהֱאֶמת,  ַּפַעם, ַּפֲעַמִים, ַא א יֹום יֹום! ֲעזֹב אֹוִתי ִעם ַהּׁשְ

יג ֶאת ַהֶּכֶסף? ִמַּנִין ַאָּתה ַמּׂשִ

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

ְּבאֹותֹו ּבֹץ ְוגֹוָרֵלנּו ּגֹוָרל ָאִחיד, ַהִאם ֵאיְנ ָיכֹול ִלְבטַֹח ִּבי?
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:ַמֲאִכיל ַהְּטֵרפֹות ִנְתַרֵּכ

..."ִּבְתִקיַעת ַּכף ֶׁשֹּלא ְּתַסֵּפר ְלַאף ֶאָחד ְוָאז ֲאַגֶּלה ְל ָהב ִלי ֶאת ָיְד

ַנִים ָּתְקעּו ַּכף, ּוְלַאַחר ֶׁשֶהָחֵבר ִנְׁשַּבע ִלְׁשמֹר ַ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, ּוְלַהְמִׁשי ִלְסחֹר ְּבַכְסֵּפי ָהֶרַוח, 

ֶׁשֵּיְלכּו ְוִיְגְּדלּו ִמּיֹום ְליֹום.

ִּבְהיֹוָתם ּבּוִרים ְּגמּוִרים ְוַחְסֵרי ִחּנּו ַלֲחלּוִטין, א ָיְכלּו ְּכָלל ְלַהֲעִרי ֶאת ּגֶֹדל 
ַהֶּפַׁשע ֶׁשֵהם ְמַבְּצִעים. חּוץ ִמֶּזה ָהָיה ְּבָכ ַמֲעֵׂשה ָׂשָטן ְּכֵדי ְלַהְכִׁשיל ְיהּוִדים ַּבֲאִכיַלת 
ְטֵרָפה, ִּכי ָה"ֵעֶסק" ִהְתַקֵּדם ְּבַצֲעֵדי ֲעָנק ְוִהְתַּפַּתח ְוִהְתַרֵחב ְלא ַמֲעצֹור. ָּבֶזה ַאַחר 

ֶזה ָהְפכּו ַהִּמְטָּבִחים ֶׁשל ִמְׁשָּפחֹות ֲחֵרִדּיֹות ְלֵאין ְספֹר ְלִמְטְּבֵחי ְטֵרָפה.

ְּבֶמֶׁש ָׁשָנה ְׁשֵלָמה ִהְמִׁשיכּו ְׁשֵני ַהֲחֵבִרים ְּבַתְרִמיָתם ַהִּנְפַׁשַעת: ִעְרּבּוב ְּבַׂשר 
ְטֵרָפה ְּבתֹו ַהָּבָׂשר ַהָּכֵׁשר, ְוָכ ְלַהְגִּדיל ֶאת ַהִּפְדיֹון ּוְלַׁשְלֵׁשל ֶאת ַהֶהְפֵרׁש ְלִּכיָסם.

ַּתֲאַות ַהֶּבַצע ֶׁשָּלֶהם א ָיְדָעה ַמֲעצֹור, ְוַלְמרֹות ֶׁשָחְסכּו ְּכָבר ְסכּום ָהגּון ַעל ְיֵדי 
ַמֲעֵׂשיֶהם ַהְּמִביִׁשים, ִחְּפׂשּו ְּדָרִכים ֵּכיַצד ְלַהְגִּדיל ֶאת ָה"ֵעֶסק". ֵהם ִנְדְּברּו ֵּביֵניֶהם 
ֶׁשֶאָחד ֵמֶהם ַיְתִחיל ְּבַכּוָָנה ְּתִחָּלה ָלִריב ִעם ַהּדֹוד ּוְלַהֲחִריף ֶאת ַהִחּכּוִכים ַעד ְּכֵדי 
ֶׁשַהּדֹוד ְיַסֵּלק אֹותֹו ֵמָהֲעבֹוָדה, ְוָאז הּוא ֵיֵל ְוַיִּציַע ֶאת ַעְצמֹו ַלֲעבֹוָדה ְּבִאְטִליז ַאֵחר 
ְּבֵאזֹור ְמֻרָחק, ֲאִפּלּו ְּבָׂשָכר ָנמּו ְּביֹוֵתר, ְולּו ַרק ְּתמּוַרת אֶֹכל ִּבְלַבד. ֵאין ָּדָבר, ֶזה 
ִיְׁשַּתֵּלם! ִּכי ַעל ְיֵדי ָּכ ִּ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 ָּכ, ָהָיה עֹוֶנה ְּבֻחְצָּפה 
ּוְבִהְתַרְבְרבּות ּוְבִצְפצּוף ָארֹ... ְלַבּסֹוף ִנְתַמְּלָאה ַהְּסָאה, ְוַהּדֹוד ִסֵּלק אֹותֹו ֵמָהֲעבֹוָדה 

ְוָׁשַלח אֹותֹו "ְלָכל ָהרּוחֹות"...
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ִני  הּוא ִהְׁשִאיר ֵאפֹוא ֶאת ָּכל ַהּקֹוִנים ִּבְׁשִביל ֲחֵברֹו ְוהּוא ַעְצמֹו ָהַל ַלַּקָּצב ַהּׁשֵ
ֶׁשל ְקָראָקא ְוִהְצִליַח ְלִהְתַקֵּבל ַלֲעבֹוָדה ֵאֶצל ַקָּצב ַאֵחר, ֶׁשַּגם ְּבִאְטִליזֹו ָמְכרּו ַרק 

ָּבָׂשר ָּכֵׁשר ִלְמַהְּדִרין...

ָּכאן ָחַזר ֵמָחָדׁש ַהַּתֲהִלי ַהֵּמִביׁש. ַּכֲאֶׁשר ָׁשַלח אֹותֹו ַה"ּבֹוס" ֶהָחָדׁש ְלַחֵּלק ַּכּמּות 
ּלֹו ַּכָּמה ְנָתִחים ֶׁשל ְּבַׂשר ְטֵרָפה ֶׁשָרַכׁש  ֶׁשל ָּכ ְוָכ ִ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 א ְלַהֲעִלים  ִלְהיֹות ֻׁשָּתִפים ְּבִעְסֵקיֶהם ַהּׁשְ
ֶזה ִמֶּזה ַאף ְּפרּוָטה ַאַחת. ֵהם ָהיּו ִנְפָּגִׁשים ְלִעִּתים ְקרֹובֹות, ִּבְמקֹומֹות ְמיָֹעִדים, 
ִנְסָּתִרים ֵמֵעין ָזִרים, ְּכֵדי ִלְסּפֹר ֶאת ְצרֹורֹות ַּכְסֵּפיֶהם ּוְלַסֵּכם ֶאת ָהְרָוִחים, ְוֵכן ְלַלֵּבן 
יג ְּבַׂשר ְטֵרָפה ְוָהִאְטִליז  "ְּבָעיֹות ִעְסִקּיֹות": ֵּכיַצד ְלַתְכֵנן ֶאת ָהִעְנָיִנים, ְוֵהיָכן ְלַהּׂשִ
ֶׁשָּלנּו ֵיֵל ִויַׂשְגֵׂשג, ַעד ֶׁשַּנֲהפֹ ְׁשֵנינּו ְלַקָּצִבים ְּגדֹוִלים! ִאם ַנְׁשִקיַע אֹוָתם ַמֲאַמִּצים 
ְואֹותֹו ָעָמל ְוֶיַגע, ֶׁשָאנּו ְמַבְזְּבִזים ַעְכָׁשו ִּבְׁשִביל ֲאֵחִרים ְּכֵדי ִלְבנֹות ֶאת ַעְצֵמנּו, ַנִּגיַע 

ְלַבּסֹוף ְלעֶֹׁשר ַ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 ְמאֹד ֶ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 ָּכ ִעְרְּבבּו 

ֶאת ְׁשֵני סּוֵגי ַהָּבָׂשר, ָמְכרּו ַהּכֹל ְּ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 א ָיכֹול ָהָיה ְלַהֲעלֹות ֶאת ַהֲחָׁשד ַהַּקל 
ְּביֹוֵתר, ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ֵעֶסק ִעם ַמֲאִכיֵלי ְטֵרפֹות ֵמַהּסּוג ַהָּגרּוַע ְּביֹוֵתר. ֲהִיָּתֵכן? ֲהֵרי ָּכל 

ָּכ ַהְרֵּבה ָׁשִנים קֹוִנים ֶאְצָלם ָּבָׂשר ְוַאף ַּפַעם א ֵאְרָעה ׁשּום ַּתָּקָלה?
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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 ַלֲער
ִּבֹּקֶרת, ֵהם ָמְצאּו ֶׁשַהֹּכל ְּבֵסֶדר ְלא ָּכל ֹּדִפי, ֶאת ְּבַׂשר ַהְּטֵרָפה ֶהֱחִזיקּו ְּבַמְחָסן 

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

ָהֵעֶסק ִמְתַּפֵּתַח
בּוַע ְלָׁשבּוַע. ְּבַעְרֵבי ַׁשָּבתֹות ּוְבַעְרֵבי ַחג ָהיּו ְּכָבר ְצִריִכים  ָהֵעֶסק ָהַל ְוִהְתַרֵחב ִמּׁשָ
ִלְׁשחֹט ַּכָּמה ְּבֵהמֹות, ִּכי ַהִּבּקּוׁש ָהַל ְוָגַבר. ַעְקרֹות ַהַּבִית ָיְדעּו ֶׁשֵאֶצל ְׁשֵני ַהַּקָּצִבים 
ַהֲחָדִׁשים ֶאְפָׁשר ִלְקנֹות ֶאת ַהֲחָלִקים ַהּטֹוִבים ְּביֹוֵתר ַּבְּמִחיר ַהּזֹול ְּביֹוֵתר. הֹודֹות 
ַלּמֹוִניִטין ֶׁשָּיְצאּו ָלִאְטִליז ֶׁשָּלֶהם ִהְצִליחּו ַלֲחדֹר ַלָּבִּתים ָהֲאִמיִדים ְּביֹוֵתר, ְרכּוָׁשם 
ָהַל ְ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, צֹאן ּוְכָבִׂשים.

ֵאֶצל ַהַּקָּצִבים ָהֲאֵחִרים ָיַרד ַהִּפְדיֹון ְּבִמָּדה ִנֶּכֶרת, ְוָהיּו ָּכֵאֶּלה ֶׁשֶּנֶאְלצּו ִלְסּגֹר ֶאת 
ִעְסֵקיֶהם ִּבְגָלָלם. ַאף ֶאָחד א ָ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, ִלְׁשחֹט, ִלְפׁשֹט ֶאת ָהעֹור, ְלָגֵרם, 
ְלַנֵּסר ְוַלֲחתֹ ּוְלַהְפִריד ֶאת ַהֲחָלִקים ֶׁשל ְּבַׂשר ַהְּטֵרָפה: ִּבְׁשעֹות ַהּבֶֹקר ׁשּוב ָעְבדּו 
ּוּוק ְוַהֲחֻלָּקה  ָּבִאְטִליז ֶׁשָּלֶהם ַּבָּבָׂשר ַהָּכֵׁשר. ַא ַ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 ְּברֹב הֹוד ָהָדר ַוֲחִׁשיבּות...

ׁשֹוְמֵרי סֹוד
ה ּוְלא ְיָלִדים, ַּגם ְמָׁשְרִתים א ָהיּו ָלֶהם, ָּכ ֶׁשַאף  ֵהם ָחיּו ַחֵּיי ַרּוִָקים, ְלא ִאּׁשָ

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

ִּבְרבֹות ַהָּיִמים ָנְׂשאּו ָלֶהם ָנִׁשים, ַא ַּגם ָאז ִהְׂשִּכילּו ְּבַתְחּבּולֹות ְמֻּתְחָּכמֹות, 
ְלַהֲעִלים ּוְלַהְסִּתיר ֶאת ַמֲעֵׂשיֶהם ַהִּנְתָעִבים, ָּכ ֶׁשַאף ֶנֶפׁש ַחָּיה א ָיְדָעה ַעל ָּכ. ַאֲחֵרי 
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ַהֲחֻתָּנה ִנֲהלּו ֶאת אַֹרח ַ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 ִחּנּו ָ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 ֵעֶר

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 עֶֹׁשר 

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

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

ֶהָחָתן לֹוֵמד
ָּתִפים ִמְּנִסיָעה ִמְסָחִרית ְּבִעּצּומֹו ֶׁשל ַהחֶֹרף. ּוִבְהיֹותֹו ָעֵיף  ַּפַעם ָחַזר ֶאָחד ֵמַהּׁשֻ
ֵמַהֶּדֶר ְוקֹוֵפא ִמּקֹר, ִנְכַנס ְּבִלי ֵמִׂשים ְלֶאָחד ֵמַחְדֵרי ַהַּבִית, ָמקֹום ָׁשם ָיַׁשב ֲחָתנֹו 
ַהָּצִעיר ַעל ַיד ֻׁשְלָחן ָעמּוס ְסָפִרים ְוָלַמד ְּבַהְתָמָדה. הּוא ִהְׁשָּתָהה ַּבֶחֶדר ְּכֵדי ְלִהְתַחֵּמם 
ְותֹו ְּכֵדי ָּכ ִנְמַׁש ִּכְבַחְבֵלי ֶקֶסם ַאֲחֵרי ִנּגּון ַהְּגָמָרא ֶהָעֵרב, ֶׁשִהְׁשַּתֵּפ ַּ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 ִמּתֹו
ַהְּסָפִרים:

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

ַהּשֹׁוִנים ְּכֵדי ְלִהָּטֵהר ֵמַהֵחְטא ְוִלְזּכֹות ְלַכָּפָרה ְמֵלָאה".

"ַּבֶּמה ְּדָבִרים ֲאמּוִרים?" ִהְמִׁשי ֶ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 ָעמֹק ָעַבר ְּבִלּבֹו ֶׁשל ַהחֹוֵתן ַהּבּור ְוָהָעם ָהָאֶרץ, ַמֲאִכיל ַהְּטֵרפֹות, ְּבַהֲאִזינֹו 
ַלְּדָבִרים ֶׁשֲחָתנֹו ִצֵּטט ִמּתֹו ַהְּסָפִרים ַהְּקדֹוִׁשים, הּוא ָׁשַקע ַּבֻּכְרָסה ְּכֶׁשָּפָניו ְסמּוִקים 
ֵמרֹב ּבּוָׁשה, ְוִהְרהּוִרים ְּכֵבִדים ִמְּלאּו ֶאת מֹחֹו, 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 ְלא 
ֶהֶרף ְּבַכף ַהֶּקַלע. ֵאׁש ַהֵּגיִהּנֹם ִּתְכֶלה, ְוִאּלּו הּוא, ַיְמִׁשי ִלְהיֹות ִנּדֹון ְלִיּסּוֵרי ּתֶֹפת 
ְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים.ֵאיָמה ֲחֵׁשָכה ָיְרָדה ָעָליו, הּוא ִהְרִּגיׁש ֶׁשְּמֵרָרתֹו ִנְׁשֶּפֶכת ְּבִקְרּבֹו 
ְוַנְפׁשֹו ָמָרה ָעָליו ְמאֹד, 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 ִחּוְִרים ְּכִסיד ַוֲחרּוִׁשים ִקְמֵטי 
ֵאיָמה ּומּוָעָקה, הּוא ִהִּפיל ֶאת ַעְצמֹו ַעל ַהַּסָּפה, ִעם ַהָּפִנים ְלַמָּטה, ּוָפַרץ ְּבֶבִכי ַמר, 
ְצַמְרמֶֹרת ָעְבָרה ְּבָכל ּגּוָפּה ְלֶׁשַמע ִּבְכיֹו. ַהּקֹולֹות ָּפְרצּו ִמִּפיו ִּבְצִריָמה ֲאֻיָמה ְּכמֹו 

ִמּתֹו ְגרֹונֹו ֶׁשל ַּפר ָׁשחּוט.

"ַמה ָּקָרה ְל?" ָׁשֲאָלה ִאְׁשּתֹו ְּכֶׁשִהיא רֹוֶעֶדת ִמַּפַחד, "ַמּדּוַע ַאָּתה ָּכל ָּכ ּבֹוֶכה?"

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

ֶהְפֵסק: "אֹוי ִלי ְואֹוי ְלַחַּיי!!!"

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

ּוַמְׁשִמיַע ְיָללֹות ְּכֶׁשל ַחָּיה ְּפצּוָעה.

ָּתף ְּבַטְלְטלֹו ֶאת ְּכֵתָפיו, "ֱאמֹר ִמָּלה!! ַהִאם ִמיֶׁשהּו  "ָמה ֵאַרע ְל?" ִהְפִּגיַע ּבֹו ַהּׁשֻ
ָׁשַדד אֹוְת? ַהִאם ִהְסַּתַּבְכָּת ְּבִעְנְיֵני ְּכָסִפים? ַאל ְּדָאָגה! נּוַכל ַלֲעמֹד ְּבָכ... ֵיׁש ָלנּו 

ַמְסִּפיק"...

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

"ֲהֵרי א ָחֵסר ָלנּו ׁשּום ָּדָבר: ִנְתָּבַרְכנּו ָּברּוך ה' ְּבעֶֹׁשר, ָּ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 

ִּפְתאֹם ְלתֹו ְּ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 ְלא ֲהפּוגֹות, הּוא ִהְרִעיד ָּכל ּגּופֹו ָאחּוז ָעִוית ּוִמְתַּפֵּתל 

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

ָּתף ִהְסַּתֵּכל ַּבַּמֲחֶזה ְּכֶׁשַהָּדם קֹוֵפא ְּבעֹוְרָקיו, ְוִצָּפה ְּבִכְליֹון ֵעיַנִים ִלְׁשמַֹע ִמָּלה  ַהּׁשֻ
ָּכְלֶׁשִהי ֶׁשַּתְבִהיר ֶאת ִסַּבת ַהֶּבִכי ָהָאיֹם ַהֶּזה.
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ְלַבּסֹוף ִהְצִליַח ַמֲאִכיל ַהְּטֵרפֹות ְּבַמֲאַמִּצים ְמֻרִּבים ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ַהְתָקַפת ַהָּיגֹון 
ְוִלְׁשט ְקָצת ַעל ַעְצמֹו, ּוְבַגְּיסֹו ֶאת ְׁשֵאִרית ּכֹחֹו, ָלַחׁש ְלֵעֶבר ֻׁשָּתפֹו:

"ָאָּנא ְּתמֹ ִּבי, ְוֵנֵצא ַלַּגן... ֵנֵל ַהְרֵחק ַהְרֵחק, ְּכֵדי ֶׁשַאף ֶאָחד א ַיְקִׁשיב ְלִׂשיָחֵתנּו"...
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ַנִים ָיְצאּו ַלַּגן ַהָּנֶאה ְוַהְמֻטָּפח, ֶׁשֻהְׁשַקע ּבֹו הֹון ַרב, ַוֲאֶׁשר ָהָיה נֹוֵׂשא ְלִקְנָאה  ַהּׁשְ
ַּגם ֵּבין ַהָּפִריִצים ָהֲעִׁשיִרים ְּביֹוֵתר, ֵהם ִנְכְנסּו ָעמֹק ְלתֹו ֻחְרַׁשת ֵעִצים ְצפּוִפים, ְוָׁשם 

ָמָצא ַמֲאִכיל ַהְּטֵרפֹות ֶאת ְלׁשֹונֹו:

ֻׁשָּתף ַלָּצָרה
ָטן, הּוא ַהֵּיֶצר ָהַרע, ָלַכד אֹוָתנּו ְּבִרְׁשּתֹו... הּוא ִסְנֵור  "ַּדע ְל, ֻׁשָּתִפי ַהָּיָקר, ֶׁשַהּׂשָ
ֶאת ֵעיֵנינּו ְּבַתֲאַות ַהָּממֹון ְוַעל ְיֵדי ָּכ ֵהִמיט ָעֵלינּו ׁשֹוָאה ֶׁשֹּלא ֵנָחֵלץ ִמֶּמָּנה ְלֶנַצח 
ְנָצִחים! ִּכי ִנְגַזר ָעֵלינּו ִלְהיֹות ְלֵדָראֹון ְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים! ָּכל ַּכְסֵּפנּו ּוְזָהֵבנּו, ָּכל 
ַהַּיֲהלֹוִמים ְוַאְבֵני ַהֵחן, ַהּוִילֹות ַהְמפָֹארֹות ְוַהַּגִּנים ַהּפֹוְרִחים א ְיַחְּלצּו אֹוָתנּו ִמָּצָרה 
זֹו, ְוא יּוְכלּו ִלְגרַֹע ִּבְמאּוָמה ֵמַהֶּסֶבל ָהָאיֹם ַהְמַצֶּפה ָלנּו... ְויֹום ַהִּדין ֵאינֹו ָרחֹוק! 
ְּכָבר ָעַבְרנּו ִּכְמַעט ֶאת ַמֲחִצית ְׁשנֹוֵתינּו ְוֵאין ָלנּו ָּכל ִסּכּוי ְלַהֲאִרי ָיִמים... ִּכי ְׁשֵנינּו 
ַחָּיִבים ָּכֵרת! ֶזה ָהֹעֶנׁש ָהִראׁשֹון ְּבִסְדַרת ָהֳעָנִׁשין ֶׁשָּיחּולּו ַעל רֹאֵׁשינּו: ְלִהָּכֵרת ִמן 
ָהעֹוָלם ִּבְדֵמי ָיֵמינּו! ְוִאם ּתֹאַמר ֶׁשַהָּמֶות ֵאינֹו ַמְפִחיד אֹוְת, ֶׁשֲהֵרי ַרק ַּפַעם ַאַחת 
ֵמִתים ְוא ַּפֲעַמִים, ְוא ָחׁשּוב ְל ָ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
ִמּתֹו ִ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 ְּבַעְצְמ, ֶזה ְׁשִׁשים ָׁ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 ְלא ָּכל ִּפְקּפּוק, ַּבֲחֻתּנֹות ַהְמפָֹארֹות ְּ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 ָהעֶֹׁשר ֶׁ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 ִנְצָטֵר ְלִהְתַיֵּצב ִּבְפֵני ֵּבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה ִלְמסֹר ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון ַעל 
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ַמֲעֵׂשינּו! ְוָׁשם א יֹוִעילּו ָלנּו ׁשּום ֵּתרּוִצים ְוׁשּום ַּתְחּבּולֹות! ַמְלֲאֵכי ַחָּבָלה ְלֵאין ְספֹר 
ְּכָבר ְמַצִּפים ָלנּו ְּכֵדי ְלַעּנֹות אֹוָתנּו ַּבֵּגיִהּנֹם, ְּ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 א ָיַדע ֶאת ַנְפׁשֹו ֵמרֹב ַּפַחד ִמְּפֵני ֶהָעִתיד ָהָאיֹם ַהָּצפּוי לֹו, ַוֲאֶׁשר ִנְרֶאה 

לֹו ְּבֶרַגע ֶזה מּוָחִׁשי ְמאֹד, ְ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 ְּבמָֹחם. ָּ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 ְלתֹו ּגּופֹוֵתיֶהם ַהְּטֵמאֹות, ּוָבֶהם 
ִיְקְלעּו אֹוָתם ְלתֹו ַהּיֹורֹות ָהרֹוְתחֹות. ִיְגְמרּו ְּבדּוד ֶאָחד ֻיְכְנסּו ְלדּוד ֵׁשִני ְוֵכן ָהְלָאה 
ְמעּו, ֶאְנַקת ִיּסּוֵריֶהם ִּתּפֹל ַעל ָאְזַנִים  ֶבר ֶׁשָּלֶהם א ִיּׁשָ ְּבִלי סֹוף ּוְבִלי ֵקץ. ַזֲעקֹות ַהּׁשֶ
ָעִרים ִיְהיּו ְנעּוִלים ִּבְפֵניֶהם ְוַׁשְוָעָתם א ַּתִּגיַע ֶאל ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד. ִּכי  ֲאטּומֹות. ָּכל ַהּׁשְ
ע ְּביֹוֵתר ָּבעֹוָלם,  ֵהם ַהְּגרּוִעים ְּביֹוֵתר ִמֵּבין עֹוְבֵרי ָהֲעֵברֹות. ּדֹוֶמה ֶׁשָהָרָׁשע ַהְמֻרּׁשָ
ִׁשים  א ִּבַּצע ְּבֶמֶׁש ָּכל ְיֵמי ַחָּייו ְּפָׁשִעים ָּכל ָּכ ֲחמּוִרים ְּכִפי ֶׁשֵהם ָעׂשּו. יֹוֵתר ִמּׁשְ
ָׁשָנה ְרצּופֹות ֶהֱאִכילּו יֹום יֹום ְטֵרפֹות ְלִעיר ְׁשֵלָמה, ְּבַהְכִׁשיָלם ַאְלֵפי ְיהּוִדים ׁשֹוְמֵרי 

ִמְצוֹות, ְלִהָּגֵעל ִּבְבַׂשר ּתֹוֵעָבה ְוַלֲעבֹר ַעל ִאּסּוִרים ֲחמּוִרים ְּביֹוֵתר!

ַמֲחִליִטים ִלְפנֹות ֶאל ָהַרב
ֵהם ִהְמִׁשיכּו ִלְצעֹד ִּ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: ְּבתֹו ַ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, א ְנַכֵחד ִמֶּמּנּו ְמאּוָמה! אּוַלי ְּבָכל 

זֹאת יּוַכל ָהַרב ִלְמצֹא ִּבְׁשִביֵלנּו ֶּפַתח ַלֲחזֹר ִּבְתׁשּוָבה.

"ֲאִני מּוָכן ְלַקֵּבל ַעל ַעְצִמי ָּכל 'ִּתּקּון' ֶׁשֻּיַּטל ָעַלי: ִלְחיֹות ַחֵּיי עִֹני ּוְמצּוָקה, ְלַעּנֹות 
ֶאת ַנְפִׁשי ְּבַתֲעִנּיֹות, ִלְסּבֹל ַהְׁשָּפלֹות ּובּוׁשֹות ּוִבְלַבד ְלִהָּנֵצל ֵמַהְּגַזר ִּדין ַהּנֹוָרא ַהָּצפּוי 
ָלנּו ְּכֶׁשִּנְסַּתֵּלק ִמן ָהעֹוָלם. ִּכי ֵאיֶזה ֵעֶר ֵ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 ִנְמָׁש ְלא סֹוף. ְוִאּלּו ָּבעֹוָלם ַהָּבא ִנְמָׁש ָּ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 א ְמַעט ְּדָמעֹות ְּבֶמֶׁש 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 ַהּכֹל ּוְלַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ְלהֹורֹות ָלֶהם ֶּדֶר ִ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 ֱאִקים, ָקדֹוׁש ְוָטהֹור, ֶׁשָּכל ָרז א ָ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  ַא ְּבִמְקֶרה ֶזה ְּכִאּלּו ֶהֱעִביר ַהּׂשָ
ָהַרב, ְּכֵדי ֶׁשהּוא א ַיְבִחין ַּבַּמֲעִׂשים ַהּנֹוָרִאים ַהִּמְתַרֲחִׁשים ְסִביבֹו, ָּבִעיר ֶׁשָּבּה ִּכֵהן 
ְּכָמָרא ְּדַאְתָרא, ְוהּוא א ָחׁש ְוא ִ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.

ְּבֶמֶׁש אֹוָתּה ָהֵעת ָּפְרצּו ַהְרֵּבה ְּפָעִמים ַמֵּגפֹות ִּבְקָראָקא, ַּפַעם ֵּבין ַהְמֻבָּגִרים, 
ֶׁשִּנְתְקפּו ִּפְתאֹם ְּבַמֲחלֹות, ָנְפלּו ְלִמְׁשָּכב ְלָיִמים ְספּוִרים ְוִנְסַּתְּלקּו ֵמָהעֹוָלם ִּבְדֵמי 
ְיֵמיֶהם: ּוַפַעם ֵּבין ְיָלִדים ַרִּכים, ֶׁשעֹוד א ִהְסִּפיקּו ִלְטעֹם ַטַעם ַהַחִּיים, ְוָגְועּו ִלְפֵני 

ְזַמָּנם.

ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות", ָהַרב ֶׁשל ָהִעיר, ָהָיה ַמְכִריז ְלִעִּתים ְקרֹובֹות ַעל ְיֵמי ְּתִפָּלה 
ְוצֹום ְלַבֵּטל ֶאת רַֹע ַהְּגֵזָרה, ְוָאז ָחָלה ֲהפּוָגה ְּבַמַּכת ַהַּמֵּגָפה ִלְזַמן ָמה, ַא ַּ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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ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות", ָהרֹוֶעה ַהֶּנֱאָמן ֶׁשל צֹאן ֲעָדתֹו, ִהְרִּגיׁש ְּבחּוׁש, ֶׁשֵאי ָׁשם 
ִּבְמקֹום ֶסֶתר לֹוֶחֶׁשת ֵאׁש ָזָרה... ֶׁשֲחָטִאים נֹוָרִאים ִמְתַּבְּצִעים ְּבִמְסָּתִרים, ּוִבְגָלָלם 
ִנְׁשָּפ ֲחרֹון ַאף ה' ַעל ָּכל ָהִעיר. ַא ְלַגּלֹות, ִמי, ָמה, ֵאיפֹה ָּדָבר ֶזה, ִנְבַצר ִמֶּמּנּו.
ָטן ִהְפִעיל ֶאת ָּכל ּכֹחֹות ַ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 ְלתֹו ַהֶחֶדר ַהָּנֶאה ְּביֹוֵתר  ְלא ְׁ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, ַא ָהאֹוְרִחים א ָ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 ִצּוָה ִמָּיד ַעל ָּכל ַהּנֹוְכִחים ַלֲעזֹב ֶאת ַהֶחֶדר, ַהֶּדֶלת ִנְסְּגָרה, ּוְׁשֵני ַהַּקָּצִבים 
ִנְׁשֲארּו ְלַבד ִעם ָהַרב. 

ָהַרב ִנְדָהם
ָּתִפים  ְּברֹאׁש 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 א ִ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 ְלתֹו ַהּׂשַ
ַהָּבָׂשר ַהָּכֵׁשר; ְוֵאי ִהְתַקְּדמּו ַאַחר ָּכ ְ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 ָּכ ַ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 ְלא ַמֲעצֹור...
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ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות" ִהְקִׁשיב ְלִסּפּוָרם ְּכֶׁשָּדמֹו קֹוֵפא ְּבעֹוְרָקיו. ְּתִחָּלה א ָיכֹל 
ְלַהֲאִמין ְלִמְׁשַמע ָאְזָניו, ּתֹוֵעָבה ָּכזֹו א ִּתָּתֵכן! ַא ְּ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 ּכֹחֹוָתיו, ִ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 ְמתָֹעִבים ֵ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 ׁשֶֹרׁש ּפֹוֶרה רֹאׁש ְוַלֲעָנה, ֶׁשה' ִיְתָּבַר ָיִסיר ֵמָעֵלינּו ֶאת ֲחרֹון ַאּפֹו ְוַהַּמֵּגָפה 
ֵּתָעֵצר! ּוִמי ָהָיה ָיכֹול ַלֲחם ֶׁשִהֵּנה ְּפָׁשִעים ֲאֻיִּמים ְונֹוָרִאים ָּכֵאֶּלה ִמְתַּבְּצִעים יֹום 

יֹום ְוָׁשָעה ָׁשָעה ַמָּמׁש ִמַּתַחת ָלַאף ְוֵאין ׁשֹוֵמַע ְוֵאין רֹוֶאה!
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ַמִים ֶהֱעִלימּו ִמֶּמִּני ֶאת ְּדַבר ַהּתֹוֵעָבה! ֵעיַני ְּכִאּלּו ֻּכּסּו ַּבֲעָרֶפל ָסִמי, ְּכֵדי  "ִמן ַהּׁשָ
ֶׁשֹּלא ֶאְרֶאה ְוא ֵאַדע".

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

ֶׁשָּדָבר ָאיֹם ָּכֶזה ָקָרה ַּבְּתקּוָפה ָּבּה הּוא ְמַכֵהן ְּכַרב ָהִעיר.

ְלַאַחר ֶׁשֵעיֵניֶהם ְּכָבר ָהיּו ְּתפּוחֹות ֵמרֹב ֶּ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 ַהּכֹל ָטֵרף! ַאַחר ָּכ ַּ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 ְוִלְׁשּבֹר ֶ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 ְמַצּוֶה, ִ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 
ֶלֱאכֹל ַ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 ְלא ַרֲחִמים. ַעל ָּכל ַצַעד ְוַׁשַעל ִהְתּגֹוְללּו ֲעֵרמֹות ֶׁשל 
ִׁשְבֵרי ֵּכִלים, ּוְבָכל ְרחֹוב ּוְבָכל ִּפָּנה ָּדְלקּו ְמדּורֹות, ּוְלׁשֹונֹות ָהֵאׁש ִלֲחכּו ֵּכִלים ְלֵאין 
ְספֹר. ָהָיה ֶזה ַמֲחֶזה נֹוָרא: ֲאָנִׁשים ָנִׁשים ָוַטף ָעְמדּו ְוָזְרקּו, ְוֵהִטיחּו ָּבָאֶרץ ַקֲערֹות 
ְוַצְּלחֹות ַחְרִסיָנה ְיָקרֹות ּוַמַעְרכֹות ְּכֵלי אֶֹכל ְׁ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 א 

ִנְׁשַאר ַאף ְּכִלי ָּבָׂשר ֶאָחד ִלְרפּוָאה.
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ָהַרב א ִהְסַּתֵּכל ִּבְפֵניֶהם

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

ָהַרב א ִ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 ָּכ ֵּבית ִּדין ְמֻיָחד ֶׁשל ְּגדֹוֵלי ָהַרָּבִנים, ְוֵהם 
יּוְכלּו אּוַלי ְלהֹורֹות ָלֶכם ֶּדֶר ֵּכיַצד ַלֲחזֹר ִּבְתׁשּוָבה ּוְלַכֵּפר ַעל ִּפְׁשֵעיֶכם! ֵּביְנַתִים ְלכּו 
ַהַּבְיָתה ְוַאל ּתֹאְכלּו ְ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 ִלְקרֹא ָלֶכם!"

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

ְּבָכל ְקָראָקא א ֵהֵעז ַאף ָאָדם ִלְׁשאֹל ַמּדּוַע ִצּוָה ָהַרב ִלְׁשּבֹר ֶאת ָּכל ְּכֵלי ַהָּבָׂשר. 
ֻּכָּלם ִקְּימּו ְוִקְּבלּו ֶאת ְּפֻקַּדת ָהַרב ִּבְמלֹוא ַהַּמְׁשָמעּות ּוְלא ָּכל ִּפְקּפּוק, ֵהם ָיְדעּו 

ֶׁשִאם ָהַרב ְמַצּוֶה ַלֲעׂשֹות ֵּכן ֵאין ְלַהְרֵהר ַאֲחָריו.

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

ִּבְׁשֵאָלה ָקָׁשה ְּביֹוֵתר.  

ִּכּנּוס ָהַרָּבִנים

ִּבְקָראָקא, ִעיר ְמֵלָאה ֲחָכִמים ְוסֹוְפִרים, א ָ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 
ִלְׁשאֹב ִמַּמְעַין ַהּתֹוָרה ְוַהָחְכָמה ֶׁשל ְּגאֹוֶניָה ּוְגדֹוֶליָה. ַא ַהִהְתַּכְּנסּות ַהּזֹאת ַהַּפַעם, 
ֶׁשל ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה ְּגדֹוֵלי ּתֹוָרה ְּבַבת ַאַחת, ּוִמְּבִלי ְלהֹוִדיַע ֵמרֹאׁש ַּ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.
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ַמה ָּקָרה?
ַּבּיֹום ַהְמיָֹעד, ַּכֲאֶׁשר ָּכל ְּגדֹוֵלי ַהּתֹוָרה ַהֻּמְזָמִנים, ְּכָבר ִהְתַּכְּנסּו ְּבֵביתֹו ֶׁשל ַּבַעל 
ְוא ְלַגּלֹות ַמה "הֹוֵל ָּכאן"...  "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות", ַרָּבּה ֶׁשל ְקָראָקא, ְוֻכָּלם ִמְתַאְּמִצים ַלּׁשָ
ָּתִפים, ְוַעד ֶׁשֵאֶּלה  ָּמׁש ֶׁשל ֵּבית ַהִּדין ִלְקרֹא ֶ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 ְּבכֶֹתל ַהִּמְזָרח ָיְׁשבּו ַּבֲחִצי ּגֶֹרן ֲ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.
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ִּדין ּתֹוָרה
ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות", ֶׁשְּבתֹור ָמָרא ְּדַאְתָרא ָיַׁשב ְּברֹאׁש ַ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 א ָ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 ְמַׁשּוְִקים ּ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 א ִנְתַּגֵעל ְּבַמַאְכֵלי ִּפּגּול ֶׁשֻּסְּפקּו ַעל ָיֵדינּו. הֹודֹות ְלָכ ִ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 א 
יֹוְצִאים ַאף ַּפַעם ִמֵּגיִהּנֹם! ַעד ּכֹה א ָעַמְדנּו ַעל ֻחְמַרת ַהֶּפַׁשע. ֲאַנְחנּו ַעֵּמי ָהֲאָרצֹות 
ּובּוִרים: ֵמעֹוָלם א ִלְּמדּו אֹוָתנּו ְמאּוָמה! ֵמָאז ֱהיֹוֵתנּו ְיָלִדים ְקַטִּנים ָהִיינּו ְיתֹוִמים 
ֵמָאב ּוֵמֵאם, ְוא ָהָיה ִמי ֶׁשְּיַחֵּנ 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 

ְממָֹרִקים ּוְמצָֹרִפים ֵמָהֲעֵברֹות ֶׁשְּבָיֵדינּו..."
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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, ַא ְ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.

"ׁשֹד ָ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 עֶֹנׁש ַמְסִּפיק ִּבְׁשִביל ְּפָׁשִעים ָּכֵאֶּלה", ָקָרא 
ִמיֶׁשהּו ִּבְרִתיָחה ּוְבַזַעם ָעצּור, ׁשּום ְּתׁשּוַבת ִמְׁשָקל א ּתּוַכל ְלָצֵרף ֶאת ִנְׁשמֹוֵתיֶהם 

ַהחֹוְטאֹות, ִנְגַזר ֲעֵליֶהם ְלִהְתַהֵּפ ּ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, ְוָהרֹק ְּבִפיֶהם ָהָיה ַמר ְּכַלֲעָנה.

ֵהם ִהִּטילּו ֶאת ַעְצָמם ַעל ָהָאֶרץ ִּבְׁשֵאִרית ּכֹחֹוֵתיֶהם ּוָפְתחּו ִּביָלָלה ַצְרָחִנית ְּכֶׁשל 
ַחָּיה ְּפצּוָעה:

"ַרָּבִנים ְקדֹוִׁשים! ַרֲחמּו ַעל ִנְׁשמֹוֵתינּו! ַאל ָּתחּוסּו ַעל ּגּוֵפנּו ְּכָלל ּוְכָלל! ְּתַצּוּו 
ֲאִפּלּו ִלְסרֹק ֶ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,  ִלְׁשט ְּ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 ַר ּוֵמִׁשיב ֵחָמה, ְּבִהְתַאְּמצֹו ְלַׁשֵּדל ֶאת ָהַרָּבִנים ְלַהּטֹות 
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ֶבת ְלַתֲחנּוֵניֶהם ֶׁשל ַהחֹוְטִאים ַהְמַבְּקִׁשים ִלְפּתַֹח ָלֶהם ַׁשֲעֵרי ְּתׁשּוָבה ּוְלַנּסֹות  אֶֹזן ַקּׁשֶ
ְּבָכל זֹאת ִלְמצֹא 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 ֶּדֶר ָּכל ָהְרִקיִעים ּופֹוֶרֶצת ָּכל ַהּׁשְ
ה ֶמֶל ְיהּוָדה, ֲאֶׁשר ֶהֱעִמיד ֶצֶלם ְּבֵהיַכל ה', ַּכֲאֶׁשר ִּבֵּקׁש ַלֲחזֹר  ַּבְּגָמָרא ַעל ְמַנּׁשֶ
ָעִרים, ְּכֵדי ֶׁשְּתׁשּוָבתֹו א ִּ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' ִיְתָּבַר ִרֵחם ַעל חֹוֵטא ָּגדֹול ָּכֶזה ֶׁשִהְכִניס 
ֶּפֶסל ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ַמּדּוַע א ִיְכְמרּו ַרֲחֵמינּו ַעל ְׁשֵני ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ַהִּמְתַּפְּלִׁשים 
ֶּבָעָפר ְלַרְגֵלינּו ּוִמְתַחְּנִנים ּוְמַבְּקִׁשים ְסִליָחה ְוַכָּפָרה? ַמּדּוַע א ְנַנֶּסה ִלְמצֹא ַמְרֵּפא 

ְלַנְפָׁשם ְוַלֲחתֹר ִּבְׁשִביָלם ֶּדֶר ִ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 ְּבֶמֶׁש ָׁ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 זֹאת ֶ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 ֶׁשְּיַצּוֶה ַעל ְׁשֵני ַהַּקָּצִבים 
ָלֶלֶכת ֵּביְנַתִים ַהַּבְיָתה, ְּכֵדי ֶׁשֵּבית ַהִּדין יּוַכל ָלדּון ָּבִעְנָין ְּבֶׁשֶקט ּוְלַחֵּפׂש ֶּדֶר ֵּכיַצד 

ְלַהִּציל ֶאת ִנְׁשמֹוֵתיֶהם ִמִּדיָנּה ֶׁשל ֵּגיִהּנֹם.

ָּתִפים ַמֲאִכיֵלי ַהְּטֵרָפה ָעְזבּו ֶאת ָהאּוָלם, ָּפְתחּו ַחְבֵרי ֵּבית ַהִּדין  ֵני ַהּׁשֻ ְלַאַחר ֶׁשּׁשְ
ְּבִהְתַיֲעצּות ַקַּדְחָּתִנית ֵּביָנם ְלֵבין ַעְצָמם, ָּדנּו ְוִהְתַוְּכחּו ְּבֶמֶרץ, ְּבַמֲאָמץ ִלְקּבַֹע ֶאת 
ַהַּמֲעֶׂשה ְוֶאת ַהֶּדֶר ֲאֶׁשר ְלִפיֶהם ֵיְלכּו ְוִיְתַנֲהגּו ַהחֹוְטִאים ְּכֵדי ְלַהִּגיַע ִלְתׁשּוָבה 

ְׁשֵלָמה, ְוָלבֹוא ְלעֹוָלם ָהֱאֶמת ְּכֶׁשֵהם ְמֻנִּקים ּוְמצָֹרִפים ֵמֲעוֹונֹוֵתיֶהם ַהְּכֵבִדים.

ְקָלא  א ְּ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  ֵמרֹב ַמֲאָמץ ִלְצל ְּבַים ַהּׁשַ
ָלֶהם ַׁשָּיכּות ְלֻסְגיֹות ֶׁשל חֹוֵטא ּוַמֲחִטיא, ַהְכָׁשַלת ָהַרִּבים, ַחָּיֵבי ְּכִריתּות ְוַחָּיֵבי ָלאִוין, 

ְנֵבָלה ּוְטֵרָפה, ֵחֶלב ְוָדם.
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ְּ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 ֵעֶר, ֶׁשֵּמֶהם ִצֵּדד 

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

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

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

ָהִאיְנֶטְנִסיִבית ַהּזֹו.

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

ְּבַמָּטָרה ַלֲחרֹץ ֶאת ְּכָלֵלי ַהְּתׁשּוָבה ֲעבּור ַהַּקָּצִבים ַמֲאִכיֵלי ַהְּטֵרפֹות.

ָּכ ָעְברּו ַּכָּמה ָיִמים ֶׁשל ְיִׁשיבֹות ְוִדּיּוִנים, ַוֲעַדִין א ָ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 ְלא אֶֹכל ּוְלא ֵׁשָנה, ַרק ּבֹוִכים ּוְמקֹוְנִנים 

ִמְּזַמן ִלְזַמן, ַּכֲאֶׁשר ְמַלאי ַהְּדָמעֹות ִהְתַחֵּדׁש...

ִעם ָּכל זֹאת, א ָיְדעּו ֲהמֹוֵני ַהְּיהּוִדים ִּבְקָראָקא ַאף ֶׁשֶמץ ַקל ַעל ַמה ַהְמֻדָּבר, 
ר  ְלֵׁשם ָמה ִהְתַּכְּנסּו ּוָבאּו ְלָכאן ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה ַרָּבִנים ּוְגדֹוֵלי ּתֹוָרה, ְוֵאי ָּ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, א ָהָיה 
אי ְלִהָּמֵצא ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ַהָּגדֹול ְּבָיִמים ֵאֶּלה. ָהָאָדם ַהָּיִחיד ֶׁשִּנְּתָנה לֹו ְרׁשּות  ַרּׁשַ
ְּכִניָסה ָהָיה ַׁשָּמׁש ֵּבית ַהִּדין, ְוַהָּלה ֻהְזַהר ְּבַאְזָהָרה ֲחמּוָרה ִלְׁשמֹר ֶאת ְלׁשֹונֹו ְוא 
ְלַסֵּפר ְלׁשּום ָאָדם ֶׁשָּבעֹוָלם ָּדָבר ַוֲחִצי ָּדָבר ְּבֶקֶׁשר ְלִגּלּוי ַהַׁשֲערּוִרָּיה ָהֲאֻיָּמה ֶׁשל 
ָּתִפים ַהַּקָּצִבים,  ַהֲאָכַלת ְּבַׂשר ְטֵרָפה ְלִעיר ְׁשֵלָמה ְּבֶמֶׁש ַעְׂשרֹות ָׁשִנים ַעל ְיֵדי ְׁשֵני ַהּׁשֻ
ָעה ֶׁשֶאְפָׁשר ִיְהֶיה  ָהֲעִׁשיִרים ּוַבֲעֵלי ָהֶעְמָּדה ַהִּנְכָּבִדים ְּביֹוֵתר ָּבִעיר, ַעד ֶׁשַּתִּגיַע ַהּׁשָ

ְלַפְרֵסם ֶאת ַהָּדָבר ָּבַרִּבים.
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ָּתִפים, ְנֵׁשיֶהם ְוַיְלֵדיֶהם, ֲחָתֵניֶהם ְוַכּלֹוֵתיֶהם, א ָיְדעּו  ְּבֵני ַהַּבִית ֶׁשל ַהַּקָּצִבים ַהּׁשֻ
ֶאת ַנְפָׁשם ֵמרֹב ַּתְדֵהָמה. ֵהם ִהְפִּגיעּו ְּבַבֲעֵליֶהם ּוַבֲאבֹוֵתיֶהם, ְוִהְתַחְּננּו ִלְפֵניֶהם:

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

ַא א ִקְּבלּו ָּכל ַמֲעֶנה...

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

ְּגַזר ַהִּדין
ְלַבּסֹוף ִהִּגיַע ַהּיֹום ּבֹו ָנְפָלה ַהַהְכָרָעה, ֻנְסַחת ַהַהְחָלָטה ַהֻּמְסֶּכֶמת ֶׁשִּנְתַקְּבָלה ַעל 
ְיֵדי ֵּבית ַהִּדין ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ַהָּגדֹול ִנְרְׁשָמה ְּבקְֹלמּוס ֶׁשל נֹוַצת ַאּוָז ַעל ְּפֵני ִּגְליֹון ְנָיר 
ָּתִפים ַמֲאִכיֵלי ַהְּטֵרפֹות. ָארֹ, ּ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 ְּבֶמֶׁש ָיִמים ְספּוִרים ֵאּלּו, ְּכִאּלּו ֶהֱחִליפּו צּוָרה. ְּפֵניֶהם ָהיּו 
ִּכְפֵני ָאָדם ַהּנֹוֶטה ָלמּות, ַחָּלִׁשים ּוְתׁשּוִׁשים ְּכִאּלּו ָאְזָלה ִמּגּוָפם ִטַּפת ָּדָמם ָהַאֲחרֹוָנה... 

ְּבקִֹׁשי ָיְכלּו ַלֲעמֹד ַעל ָהַרְגַלִים...

ָחזּוָתם ַהְמַזֲעַזַעת ֶׁשל ְׁשֵני ְמַבְּקֵׁשי ַהְּתׁשּוָבה ֲאֶׁשר ִמַּקָּצִבים ְּגַבְרָּתִנים, ֶׁשַהָּדם 
 ָיִמים ְספּוִרים ְלֵצל ָאָדם, ַא ִּכְמַעט ָּפַרץ ִמְּפֵניֶהם ֵמרֹב אֹוִנים ּוְבִריאּות, ָהְפכּו ּתֹו
ְוַרק ֵעֶקב ַהַּצַער ְוִיּסּוֵרי ַהֲחָרָטה ַעל ַמֲעֵׂשיֶהם ְּבָעָבר, ָנְגעּו ְמאֹד ְ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 ִנְתַּכּוֵץ ְּבִקְרּבֹו ֵמרֹב ֶרֶגׁש.

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

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

אֹוָתם ְּבקֹול ָרם:

"ַהִאם מּוָכִנים ּוְמֻזָּמִנים ַאֶּתם ְלַקֵּבל ַעל ַעְצְמֶכם ִלְׁשמֹר ְ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! א ִיְצָטְרכּו ַלֲעקֹד 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 ַלֲעזֹב ִמָּיד ֶאת ַהַּבִית ּוְלַחֵּפׂש ָלֶהם 
ְמקֹומֹות ְמגּוִרים ֲאֵחִרים. ְלֻעַּמת זֹאת, ִּבְׁשִביל ְנֵׁשיֶכם ַּתְׁשִאירּו ֶאת ִּדְבֵרי ַהְּלבּוׁש 
ּוְכֵלי ַהִּמָּטה, ַא א ֶ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 ַהּכֹל ָּבֵאׁש! ַאל ָּתחּוסּו ַעל ׁשּום ָּדָבר: ְּבָגִדים, ַּתְכִׁשיִטים, ֶחְפֵצי ַּבִית, 
ָרִהיִטים, ֶמְרָּכבֹות, ִמְגְלֵׁשי ֶׁשֶלג, ְוָכל ִּדְבֵרי ָהֵעֶר ַהְיָקִרים ְּביֹוֵתר, ַהּכֹל ַחָּיב ַלֲעלֹות 
ֵאר ֵמֶהם ָׂשִריד ּוָפִליט! אח"כ ִּתְמְּכרּו ֶאת  ַעל ַהּמֹוֵקד ּוְלֵהָהֵפ ְ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 אַֹמר ָלֶכם ַמה ַלֲעׂשֹות ָהְלָאה!"

ָּתִפים ִמֲהרּו ָלרּוץ ַהַּבְיָתה ְוָעׂשּו ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ִצּוָה ֲ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 ְלַמֲאֹכֶלת ֵאׁש, ֶׁשִּכְּלָתה ֶאת 
ָּתִפים  ַהְּנָכִסים ִיְקֵרי ָהֵעֶר ֶׁשֵהם ָרְכׁשּו ְּבֶמֶׁש ַעְׂשרֹות ָׁשִנים, א ִהְרִּגיׁשּו ְׁשֵני ַהּׁשֻ

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

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

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

הֹוָראֹות נֹוָספֹות ְּבֶקֶׁשר ַלֵחֶלק ַהָּבא ֶׁשל ֶּדֶר ַהְּתׁשּוָבה.

ָּגלּות ֶׁשל ָׁשׁש ָׁ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 ְוִלְדּפֹק 
ַ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, ֻּכּתֶֹנת ְטַלאי ַעל ַּגֵּבי ְטַלאי, ַטִּלית ָקָטן ָיָׁשן נֹוָׁשן, זּוג ַנֲעַלִים ְמֻרָּפטֹות 

ּוְקרּועֹות ְוכֹוַבע ָחְרִּפי ְמֻקָּמט ּוְמֻׁשְפָׁשף...
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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  ְמַצּוֶה ֲעֵליֶכם! ַּכֲאֶׁשר ְּתַבְּצעּו ֶאת ַהָּדָבר, ְוַעל ּגּוְפֶכם א ִ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 ַהּׁשְ
ִנְמָרץ ְּכִפי ֶׁשְּכבֹודֹו ְמַצּוֶה ָעֵלינּו! מּוָטב ָלנּו ִלְסּבֹל ִּבְזיֹונֹות ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ֵמֲאֶׁשר ָלבֹוא 

ְּבבֶֹׁשת ָּ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 זֹאת ְלַזהֹות אֹוָתם, ְוִהְתַחְלֲחלּו ְלַמְרָאם.

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

ִמְּפרּוָטה ַאַחת.

ֵהם א ָ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 רֹאָׁשם ָחְבׁשּו ֻּכְמּתֹות ֶצֶמר ֲעֻקּמֹות, ְמֻרָּפטֹות ּוְמֻלְכָלכֹות ְּכִאּלּו הּוְצאּו 
ָיָׁשר ֵמַהֶּזֶבל. ּוְכתֹוֶסֶפת ְלִתְלּבֶֹׁשת ַמֲחִריָדה זֹו, ָהָיה ַמְרֵאה ְּפֵניֶהם ָצהֹב ְּכַׁשֲעָוה ֵמחֶֹסר 

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

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

ְּבִקְרּבֹו ֵמרֹב ַ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 ְל! ֵאיֶזה ֶסֶבל ְוֵאילּו ִעּנּוִיים  ְּכַלֵּפי ַהּׁשָ
 ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוְלַגֶּדְל ְּכֵדי ְלַקֵּדׁש ֶאת ִׁשְּמ ,ֵהם מּוָכִנים ְלַקֵּבל ַעל ַעְצָמם ְלַמַעְנ
ּוְלרֹוֶמְמ ַעד ְׁשֵמי ָמרֹום! ָּדָבר ָּכֶזה א ִּתְמָצא ֵאֶצל ׁשּום ֻאָּמה ְוָלׁשֹון, ֲאִפּלּו ֵאֶצל 
ַהּטֹוִבים ְוַהֲחִסיִדים ֶׁשָּבֶהם! ּוָמה עֹוד ֵאֶצל ְׁשֵני ּבּוִרים ְּגמּוִרים ֶׁשֵהם ַּבֲעֵלי ַהְּתׁשּוָבה 
ָהֵאֶּלה, ֶׁשֹּלא ָקְראּו ְוא ָׁשנּו ֵמעֹוָלם, ְוֵאיָנם יֹוְדִעים ְּבִדּיּוק ַמה ּזֹאת ַיֲהדּות! ְיתֹוִמים 
ֵמָאב ְוֵאם ֵמָאז ְיֵמי ַיְלדּוָתם, ֶׁשֵאיָנם יֹוְדִעים ֲאִפּלּו ְלִהְתַּפֵּלל ַּכֲהָלָכה! ְוֵהם ְמַקְּדִׁשים 

ֶאת ִׁשְּמ ָּבֶזה ּוַבָּבא!"

ְלַהִּציָלם ִמִּדיָנּה ֶׁשל ֵּגיִהּנֹם

 ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות" ָרָצה ְלהֹורֹות ָלֶהם ֶאת ַהֵחֶלק ַהָּבא ֶׁשל ְסִעיֵפי ָהֶהְמֵׁש
ִּבְפַסק ִּדין ַהְּתׁשּוָבה, ֶׁשהּוא ַעל ְיֵדי ֵּבית ַהִּדין ַהָּגדֹול, ַא ָ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 ְוהֹוֵל ִמִּיּסּוֵרי ַהְּתׁשּוָבה ְוַהֲחָרָטה, 
ֲהֵרי ַּגם ֲאִני סֹוֵבל, א ָּפחֹות ִמֶּכם! ֵאיֶנִּני אֹוֵכל ְוֵאיֶנִּני ׁשֹוֶתה ֶאָּלא ַא ְוַרק ְּכֵדי ְלַהֲחיֹות 
 ,ֶאת ַנְפִׁשי, ְוֵאיֶנִּני ָיֵׁשן ֶאָּלא ֵׁשָנה ֲאָרִעית ְלַבד! ֵאיֶנִּני ַמְפִסיק ִלְבּכֹות ּוְלקֹוֵנן ַעל ָּכ
ֶׁשְּמאָֹרע ָאיֹם ְונֹוָרא ָּכֶזה ָהָיה ָיכֹול ִלְקרֹות ָּבִעיר, ָּבּה ֲאִני ְמַכֵהן ְּכָמָרא ְּדַאְתָרא! ָהִייִתי 
ְמאֹד רֹוֶצה ְלָהֵקל ַעל ִסְבְלֶכם ְוא ְלַהִּטיל ֲעֵליֶכם ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה ִּבְזיֹונֹות ְוַהְׁשָּפלֹות! 
ַא ַּדְוָקא ִמְּפֵני ֶׁשֲאִני ִמְׁשַּתֵּתף ְּבַצַעְרֶכם ּוִמְּפֵני ֶׁשָּכל ִיְׂשָרֵאל ֲחֵבִרים, ַו"ֲאָנִׁשים ַאִחים 
ֲאַנְחנּו", ְּבֵני ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב, ָלֵכן ַעז ֶחְפִצי ְלַהִּציל ֶאת ַנְפׁשֹוֵתיֶכם ִמִּדיָנּה ֶׁשל 
ֵּגיִהּנֹם! ְלִפיָכ ֲ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 נַֹכח ִיּסּוֵרי ַהחֹוֶלה ְּבֵעת ֶׁשהּוא חֹוֵת"
ַּבָּבָׂשר ַהַחי", ִהְמִׁשי ָהַרב, "ְוָעָליו ְלַהְחִּדיר ֶאת ִאְזֵמלֹו ָעמֹק יֹוֵתר ְויֹוֵתר ְּפִניָמה, 
ְלא ַרֲחִמים, ְּכֵדי ְלַהִּגיַע ַלְּמקֹומֹות ַהְּנגּוִעים, ִלְקדַֹּח ּוְלָׁשֵרׁש ַעד ָהֶעֶצם, ְוִלְפָעִמים 
ַאף ִלְקטַֹע ֶאת ָהֶעֶצם ַעְצָמּה, ָּכ ָאסּור ִלי ָלחּוס ְוַלֲחמֹל ַעל ּגּוְפֶכם ַהַּגְׁשִמי, ֶאָּלא 
ְלַיֵּסר ֶאְתֶכם ּוְלַעּנֹות ֶאְתֶכם ְּבִעּנּוִיים ּוְכֵאִבים ָקִׁשים ּוָמִרים ְּביֹוֵתר, ּוִבְלַבד ְלַהִּציל 

ֶאת ִנְׁשמֹוֵתיֶכם ִמְּלִהָּצלֹות ְּבֵאׁש ַהֵּגיִהּנֹם ְלֶנַצח ְנָצִחים"!

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

ְּבֶדֶר ַ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! ְּבֶמֶׁש ַ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 ָּכ ָּבַרִּבים, ּוְמַבְּקִׁשים ּוִמְתַחְּנִנים 
עֹוַלְלנּו ָלֶכם, ּוְלִהְתַּפֵּלל ַּבֲעֵדנּו ֶאל ֱאֵקי ָהַרֲחִמים  ִלְפֵניֶכם ִלְסַח ָלנּו ַעל ָּכל ַמה ּׁשֶ

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

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

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

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

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

"ָּכ ַּתֲעׂשּו ְּבָכל ָּבֵּתי ַהְּכֶנֶסת ָּבִעיר, ּוְכֶׁשִּתְגְמרּו ַלֲעבֹר ֶ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 א ִ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 ַלֲעֹר "ָּגלּות" ִלְתקּוָפה ֶׁשל 
ָׁשׁש ָׁשִנים. ֲעֵליֶכם ִלְנּדֹד ַ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 א ֵמֲחַמת ֶּגֶׁשם ְוא ֵמֲחַמת ָּבָרד, א ֵמֲחַמת ֶׁשֶלג ְוא ֵמֲחַמת רּוחֹות 
סֹוֲערֹות. ַּבָּמקֹום ּבֹו ָּתלּונּו ַהּיֹום ַאל ָּתלּונּו ָמָחר. ּוְבָכל ִיּשּׁוב ְיהּוִדי ֶׁשֵאָליו ַּתִּגיעּו, 

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

"ְיהּוִדים! ֶלֱהֵוי ָידּוַע ָלֶכם, ֶׁשֲאַנְחנּו ּפֹוְׁשֵעי ִיְׂשָרֵאל! ְּבֶמֶׁש ַ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  "ְּבֶמֶׁש ָּכל ְימֹות ַהּׁשָ
טֹוִבים ִיְהֶיה ֻמָּתר ָלֶכם ִלְטעֹם ָּבָׂשר, ַא ְוַרק ְּכַזִית, ְּכֵדי ָלֵצאת ְיֵדי חֹוָבה. ִליׁשֹן ִּתיְׁשנּו 
ַרק ַעל ָהָאֶרץ ִעם ֶאֶבן ִלְמָראׁשֹוֵתיֶכם. ְּבֶמֶׁש ָּכל אֹוָתּה ְּתקּוָפה, ְּתַחְּזרּו ַעל ַהְּפָתִחים 
ְּכַקְּבָצִנים. ַא ְּתַקְּבלּו ְנָדבֹות ַרק ְּכֵדי ִקּיּום ְּבדַֹחק ּוְבִצְמצּום ְליֹום ֶאָחד ִּבְלַבד, ְוַרק 

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

"ְלַאַחר ֶׁשִּתְתַנֲהגּו ְּבצּוָרה ָּכזֹו ְּבֶמֶׁש ָׁשׁש ָׁשִנים, ַּתְחְזרּו ִלְקָראָקא ָּבֶרֶגל, ְוִאם 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִיֵּתן ִלי ַחִּיים ַעד ָאז, ַאְמִׁשי ְלהֹורֹות ָלֶכם ִאם ִיְרֶצה ה' ָּכל ַצֲעֵדי 
ַהְּתׁשּוָבה ַהָּבִאים! ִאם ַחס ְוָׁשלֹום ְּכָבר א ֶאְהֶיה ָאז ַּבַחִּיים, ִּתְמְצאּו ֵאֶצל ְמַמֵּלא 
 ִהְתַנֲהגּוְתֶכם ְּבֶדֶר ְמקֹוִמי ִמְכָּתב ָסגּור ְוָחתּום ֶׁשָּיִכיל ֶאת ָּכל ַההֹוָראֹות ַעל ֶּדֶר

ַהְּתׁשּוָבה ֶּבָעִתיד. 

ִזּכּו ַ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 א ֶהֱאִמינּו ְלִמְׁשַמע 
ָאְזֵניֶהם. א ַקל ָהָיה ָלֶהם ְלַעֵּכל ֶאת ַהְיִדיָעה ַהַּמְדִהיָמה ִּכי ָאֵכן ָהִעיר ֻּכָּלּה ֻהְגֲעָלה 
ִנים. אּוָלם ִוּדּוָים ֶׁשל ְׁשֵני ַהַּקָּצִבים, ִׁשְברֹון ִלָּבם  ְּבַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות ֶמֶׁש ַ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 נַֹכח ְּפֵני ה', ְלַכֵּפר ַעל ֲעוֹוָנם ֶׁשִּנְכְׁשלּו ִּבְׁשָגָגה ַּבֲעֵברֹות ּכֹה ֲחמּורֹות.

ֲאִויָרה ֶׁשל ְּתׁשּוָבה ָרֲחָׁשה ְּבָכל ּתֹוְׁשֵבי ָהִעיר ְוֵהם ִקְּבלּו ֲעֵליֶהם ְלִהָּזֵהר ְּבִמְׁשֵנה 
 ָּי ְזִהירּות ְּבָכל ַהָּבא ֶאל ִּפיֶהם, ִלְבדֹּק ְּבֶׁשַבע ֵעיַנִים ּוְלִהְתַיֵחס ִּבְרִצינּות ְמֻרָּבה ְלָכל ַהּׁשַ
ְלַכְׁשרּות. הֹוִסיפּו ְלָכ ַּגם ְׁשֵני ַּבֲעֵלי ַהְּתׁשּוָבה, ֶׁשעֹוְררּו ֶאת ַהָּקָהל ַעל ְיֵדי ִסיבּוָבם 
ְּבָבֵּתי ַהְּכֶנֶסת ּוִוּדּוָים ַהּנֹוָרא, ְּבַהְׁשִּכיָבם ַעְצָמם ַעל ִמְפַּתן ַהֶּפַתח, ְּכִמְדָר ְ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 ְלֶדֶר ְנדּוֵדיֶהם, ְּכֵדי ְלַהְתִחיל ִמָּיד ְלַסֵּגף ֶאת ַעְצָמם  ַהּׁשֻ
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ְּבִסְבלֹות ַה"ָּגלּות" ְּכַכָּפָרה ֲעבּור ֲחָטֵאיֶהם. ֵהם ֲאִפּלּו א ָ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 

א נֹוָדעֹות.

ֵהם ָהְלכּו ְלא ַמָּטָרה ּוְלא ִּכּוּון, א ָהָיה ָחׁשּוב ִּבְׁשִביָלם ָמַתי ַיִּגיעּו ְלָמקֹום ֶזה 
אֹו ַאֵחר, ְוא ָחְקרּו ָלַדַעת ֵאי קֹוְרִאים ַלָּמקֹום ּוַמה ִּטיבֹו, ַהִאם ֶזה ְּכָר, ִיּשּׁוב אֹו 
ִביִלים ָהְרחֹוִקים ִמְּמקֹומֹות ִיּשּׁוב, ְלִהְתּגֹוֵרר  ְּכָפר, ְלֵהֶפ, ֵ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 ָהעֶֹׁשר ּוְבִהְתַמְּכרּוָתם ְלַתֲאַות 
ַהֶּבַצע ְּבִמָּדה ָּכזֹו, ַעד ְּכֵדי ַלֲעבֹר ֶ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 ִלְׁשאֹף ְלַחֵּיי 

מֹוָתרֹות ְוַעל ְיֵדי ָּכ ְלִהָּסֵחף ְלַמֲעִׂשים ִנְפָׁשִעים, ַלֲחטֹא ּוְלַהֲחִטיא ֶאת ָהֲאֵחִרים.

ַנִים  ְּבָׁשֳאָפם ִעידּוד ֵמַהְחָלָטָתם ַהְּנחּוָׁשה ְלַקֵּבל ַעל ַעְצָמם ִיּסּוִרים ְּבַאֲהָבה, ָצֲעדּו ַהּׁשְ
ְּבֶדֶר א ֶּדֶר, ִ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 א ִ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
ִיְתּפֹס אֹוָתם ַהֶּגֶׁשם אֹו ִּתְפַּגע ָּבֶהם ַהּסּוָפה, ַרק ָאז ְיַחְּפׂשּו ַמֲחֶסה ְּכֵדי ִלְמצֹא ָמֵגן 

ֵמַהּקֹר ְוָהְרִטיבּות.

ִמַּפַעם ְלַפַעם ָהיּו ַמֲחִליִפים ֵּביֵניֶהם ִמָּלה אֹו ְׁשַּתִים, ַא ֵאֶּלה ָיְצאּו ִמִּפיֶהם ְּבַנַחת 
ּוַבֲעָנָוה ְוַהְכָנָעה ִּבְלִּתי ְרִגיִלים, ָרחֹוק ִּכְרחֹוק ִמְזָרח ִמַּמֲעָרב ִמֶּדֶר ִּ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 א ִ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 ְמאֹד ְ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 ְל, ֶׁ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! ַא ֵאין ָלנּו ְּבֵרָרה, ִּכי ַאֶחֶרת ִנְגַוע ָּבָרָעב!"

ּוְבעֹוד ַהְמָאֵרַח טֹוב ַהֵּלב ִנְׁשָאר ְּבֶפה ָּפעּור ִמִּתָּמהֹון, ָהיּו סֹוְבִבים ַעל ֲעֵקָבם 
ְועֹוְזִבים ֶאת ַהָּמקֹום.

ְוִאם ֵאַרע ֶׁשְּבֶדֶר ַ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 ֶׁשְּבֶמֶׁש ַעְׂשרֹות ָׁשִנים ִהְכִׁשילּו 
עֹוַלְלנּו ּוְמַבְּקִׁשים  ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות ְּבַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות! ָאנּו ִמְתָחְרִטים ַעָּתה ַעל ָּכל ַמה ּׁשֶ
ַלֲחזֹר ִּ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 נֹאַבד ָ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!..."



  ‡ ָ̃ ָר‡ ¿̃ יר  ƒע ּוָב‰ ּב¿ ׁ̆ ¿ ּ̇ י  ֲעל≈ י ּבַ נ≈ ¿ ׁ ּ̆ ƒּפּור מ ƒמ‰ ס

ֹּפה ְוָׁשם ִנְמְצאּו ָּכֵאֶּלה ֶׁשִהִּטילּו ָסֵפק ְּבֵכנּות ִּדְבֵריֶהם ְוָנטּו ִלְראֹות ְּבָכ ִמין 
ַהָּצָגה ְמֻבֶּיֶמת ֶׁשל נֹוְכִלים, ֶׁשָּכל ֶחְפָצם הּוא ִלְזּכֹות ְלַאֲהַדת ַהִּצּבּור ְּכֵדי ֵלָהנֹות 
ִמַּמְּתנֹות ָיד ֲהגּונֹות. ַא ָ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 ָּכ ָהְלכּו ְל"ַהְכָנַסת 
אֹוְרִחים", ָמקֹום ָׁשם ָׁשְכבּו ִליׁשֹן ַעל ָהָאֶרץ ִעם ֶאֶבן ִלְמָראׁשֹוֵתיֶהם (ִאם ִּכי ָהיּו 
ָׁשם ִמּטֹות ּוְׂשִמיכֹות ִּבְׁשִביל עֹוְבֵרי אַֹרח ֲ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 ְוִכְקטֶֹרת ָּכִליל..."

ַרק ְּבֵליל ַׁשָּבת ּוְבַׁשָּבת ַּבּבֶֹקר ָ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 ַהּׁשֻ
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 ּוְלָבֵר ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ָהיּו חֹוְזִרים 
ְל"ַהְכָנַסת אֹוְרִחים" ְּכֵדי ָלֵתת ְמנּוָחה ְלַעְצמֹוֵתיֶהם ָהֲעֵיפֹות ִמִּטְלטּוֵלי ַהֶּדֶר ֶׁשל ָּכל 

בּוַע ִּבְנִדיָדָתם ַהְמַיַּגַעת ַחְסַרת ַהַּיַעד.   ַהּׁשָ

ֵאיָתִנים ְּברּוָחם
ָּכ, ְלִפי ֵסֶדר ַחִּיים ֶזה, ְלא ָּכל ִׁשּנּוִיים, ּוִמְּבִלי ְלַנּסֹות ְלָהֵקל ַעל ַעְצָמם ִּבְמאּוָמה 
ָנה  ֶאת ְסַאת ַהֶּסֶבל ְוָהִעּנּוִיים, ָעְברּו ֲעֵליֶהם ָיִמים, ָׁשבּועֹות ָוֳחָדִׁשים. ְּתקּופוׂת ַהּׁשָ
ִהְתַחְּלפּו, ֶמֶזג ָהֲאִויר ִהְׁשַּתָּנה, ַא ֶאְצָלם א ָחל ָּכל ִׁשּנּוי. אֹוָתם ַהַּמְלּבּוִׁשים ִׁשְּמׁשּו 
ְּכסּות ְלגּוָפם ַהָּכחּוׁש ֵּבין ַּבּקֹר ּוֵבין ַּבחֹם, ֵּבין ַּבּיֹום ּוֵבין ַּבַּלְיָלה, ֵּבין ְּבחֹל ּ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 ָהעֶֹׁשר ְוָהְרָוָחה ֶּבָעָבר. 
ֵהם ִנְראּו ְּכַקְּבָצִנים ִמּדֹוֵרי ּדֹורֹות, ַּבֶהְבֵּדל ַהְיִחיִדי, ֶׁשֵהם א ָנְׂשאּו ַעל ְּכֵתָפם ׁשּום 

ַּתְרִמיל, ִּכי א ָהָיה ָלֶהם ׁשּום ָּדָבר ְלַהְכִניס ְלתֹוכֹו.


