
ה " ב

ד ע ו לם  ו ע ל ח  י ש מ ה ך  ל מ ו  נ י רב ו ו  נ ר ו מ ו  נ נ ו אד י  ח י

לא אותי בלבד גאל הקב"ה בי"ב תמוז, כי אם גם את כל מחבבי תורתנו הק', 
שומרי מצוה, וגם את אשר בשם ישראל יכונה, כי כל איש ישראל )מבלי התחשב 

עם מצבו הפרטי בשמירת וקיום המצות( לבו תמים עם ה' ותורתו
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רגל חגיגות חג הגאולה י"ב-י"ג תמוז, ל
הננו מוציאים לאור את פרשת מאסרו 
כבוד  השישי,  הנשיא  של  וגאולתו 

קדושת רבי יוסף יצחק זי"ע מליובאוויטש.
כפתיחה הבאנו מכתבי קודש מכבוד קדושת 
המשיח  מלך  מליובאוויטש  שליט"א  הרבי 
"פרשת  ידיעת  חשיבות  עולה  שמתוכנם 
של  ומעלתם  מהותם  מבואר  וכן  היום", 
הנוגע  זה  לזמננו  והלימוד  הגאולה,  חג  ימי 
העולם  את  להאיר  הנפשית  לשליחותנו 
באור הקדושה, ע"י הפצת התורה והיהדות 
שתכליתם  חוצה  החסידות  ומעיינות 
של  אלופו  את  פינה  בכל  ולגלות  להחדיר 

עולם, 
וכלשון קודשו בשיחת שבת פרשת שופטים 
ה'תנש"א: ". . באופן שכל העולם, גם עולם 

ופרטי  והסתר, עם כל פרטיו  מלשון העלם 
בנקודה  חדור  היחיד  רשות  נעשה  פרטיו 
)מלשון  עולם  של  דיחידו  והיחידה  האחת 
חושך  "ישת  מבחי'  למעליותא,  העלם 
"בקרבנו"  עצמו  את  שמגלה  כפי  סתרו"( 
ע"י "נביא אקים להם גו' כמוך",  נשיא הדור 

ש"הוא הכל", "צדיק יסוד עולם" . .".
ויהי רצון שנראה כבר את הרבי מלך המשיח 
שיגאלנו, וכבר עכשיו מקבלים אנו מלכותו 
הרבי  כ"ק  בעידוד  החסידים  ובלשון  עלינו 
ורבינו  מורנו  אדוננו  יחי  ובעצמו:  בכבודו 

מלך המשיח לעולם ועד!
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מכתבי קודש 

מו"ח  גאולת  ויום  תמוז,  י"ג  זה,  סגולה  ויום 
היום,  פרשת  יודע  שכ'  שתקותי  אדמו"ר, 
אפילו,  אחד  יהודי  שהשתדלות  מלמדנו  הרי 
באם הוא בעד האמת הצדק והיושר, ובתוקף 
בני  של  וחוקים  מגזרות  חת  לבלי  המתאים 

אדם, סוף סוף פועלת פעולתה ומצליחה.
)אג"ק חכ"ז עמ' קנו(

. . חג הגאולה יב-יג תמוז שהשנה היא שנת 
הל"ה לגאולתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר נבג"מ 
בטח יודע פרשת  זי"ע ממאסרו, אשר כבודו 
זכרון בחיי  ימי  הימים ההם בזמן הזה. וככל 
שיהיו  תכליתם  היהודי  של  והפרט  הכלל 
את  יעורר  שהזכרון  היינו  ונעשים,  נזכרים 
חג  של  העקרית  והנקודה  בפועל.  המעשה 
יהודי  של  כוחו  גדול  כמה   - היא  זה  גאולה 
נפש  ומסירות  תקיפה  בהחלטה  אשר  אחד, 
אמתית לא רק שיכול הי' להחזיק מעמד נגד 
ניצח  גם  אלא  ועז,  ענקי  ומשטר  דיקטטורה 
ולא  סגולתו,  ועם  ה'  מלחמת  במלחמתו 
אשר  כללי  נצחון  גם  אלא  אישי  נצחון  רק 
אשר  פי  על  ואף  בעליל.  ניכרים  תוצאותיו 
לכ"ק  להידמות  לבו  נשאו  אשר  זה  הוא  מי 
שלו  המסירות-נפש  ובכוח  ]נבג"מ[  אדמו"ר 
בפרט - אבל לאידך הרי גם התנאים במדינות 
החפשיות שאנו פועלים בהם קלים הם שלא 
ומגזירה  מקל-וחומר  מובן  והנמשל  בערך, 
בלתי שוה. ויהי רצון שכל אחד ואחד מאתנו 
ימלא את תפקידו שהעמיסה עליו ההשגחה 

העליונה יחד עם הכוחות הדרושים לכך.
)אג"ק חכ"ב עמ' רעא(

גאולת  תמוז,  י"ב-י"ג  הגאולה  מימי  בבואנו   .  .
ישראל  נשיא  אדמו"ר  מורי-וחמי  כבוד-קדושת 
ממאסרו במדינת מולדתו, שהי' חבוש שם בעד 
בדק  בחיזוק  והרמה  והחזקה  הגדולה  עבודתו 
על  הגזירות  למרות  והפצתן,  והמצוה  התורה 
יצא  ה'  ובחסדי  שיאן,  במרום  אז  שם  שהיו  זה 

בנצחון, שהרי אלה שאסרוהו הם ששיחררוהו,
תמוז  י"ב  )לחגיגת  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  ובלשון 
הקדוש- גאל  בלבד  אותי  "לא   - הראשונה( 
ברוך-הוא בי"ב תמוז, כי אם גם את כל מחבבי 
תורתנו הק', שומרי מצוה, וגם את אשר בשם 
ישראל יכונה, כי כל איש ישראל )מבלי התחשב 
עם מצבו הפרטי בשמירות וקיום המצות( לבו 
תמים עם ה' ותורתו", וכמאמר חכמינו ז"ל על 
הפסוק צדיק כתמר יפרח: מה התמרה הזו לבה 
לאביהם  מכוון  לבם  ישראל  כך  למעלה  מכוון 
בה  אין  זו  תמרה  מה  אמרו:  ועוד  שבשמים; 

פסולת כו' כך הם ישראל אין בהם פסולת,
שלכן ימים הבאים אחרי-זה ימי סגולה הם לכל 
בחיזוק  להוסיף  הם  באשרם  ישראל  ובנות  בני 
עניינו"  לפי  ואתר  אתר  בכל  והיהדות  "התורה 

והפצתן הלוך והוסיף הלוך ואור,
אם  אשר  ואחת  אחד  כל  בהתבונן  ובפרט 
עשו  ההם  ובתנאים  ההוא  ובזמן  ההיא  במדינה 
ופעלו בחיזוק התורה והמצות והפצתן והצליחו 
רואים  שנים,  כיובל  לאחר  עתה,  גם  אשר  ועד 
וקל-וחומר  כל-שכן  פירותיהן,  ופירי  פירותיהן 
נוחים  ועל אחת כמה וכמה במדינות ובתנאים 

וטובים שלא בערך.
ויהי רצון שיעשה כל אחד ואחת מאתנו, בתוך 
האמור  בכל  שליט"א,  ישראל  בני  אחינו  כל 

ומתוך שמחה )וממילא( בזריזות, 
וה' עוזר וכמו שנאמר: ה' לעזרתי חושה, אלקים 

חושה לי עזרי גו' ה' אל תאחר.
בברכת הצלחה ולבשורות טובות,

)אג"ק חכ"ו עמ' שלג(
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    - פֶּרֶק א -   
 הַצֶּ'קִיסְטִים פּוֹרְצִים לְבֵיתוֹ 

ֹ ׁשֶל הָרַבִּי וְאוֹסְרִים אוֹתו
 ,1927 יוִּלי  ּבְ  15 ְיָלה,  ּלַ ּבַ ְרִביִעי  יֹום  ּבְ ֶזה  ָהיָה 
ירֹות  ַאַחת ַהּדִ ָרד ּבְ ֶלִניְנּגְ אִוויְטׁש ּגָר ָאז ּבְ יוּּבַ י ִמּלְ ָהַרּבִ
אר,  ל ַהּצָ ָעָבר ִלְמקָֹרבֹו ׁשֶ ּיְָך ּבֶ ָהיָה ׁשַ ִית ַהּגָדֹול ׁשֶ ּבַ ּבַ ׁשֶ
ְנִטיִליֶבְסַקּיָה- ּפֶ ָהְרחֹובֹות  ֶקֶרן  ּבְ ְמָצא  ַהּנִ ֶלָכנֹוב,  ּפְ

ָמָכבֹוּיָה.
ּלֹו,  ׁשֶ ִחידוּת"  ַה"ּיְ עֹות  ׁשְ ה  ַעּתָ ֶזה  ִסּיֵם  י  ָהַרּבִ
ְמאֹוֵתיֶהם  ִאים ֵאָליו ּבִ ּבָ ָהיוּ  ַלת ֲחִסיִדים ׁשֶ לֹוַמר ַקּבָ ּכְ

ֹונֹות. ׁשֹוֵתיֶהם ַהּשׁ ַבּקָ ּבְ
אֹותֹו ֶעֶרב  עֹות ְקבוּעֹות ְלָכְך, וְּבַסּיְמֹו ּבְ י ָהיוּ ׁשָ ָלַרּבִ
ַמְריָהוּ  ׁשְ ָהַרב  ֲחָתנֹו  הוּא,  בוּ  יָׁשְ ִחידוּת",  ַה"ּיְ ֶאת 
ָאז  ָהְיָתה  לֹא  ית  ִליׁשִ ְ )ַהּשׁ נֹוָתיו  ּבְ י  ּתֵ וּׁשְ ּגוְּרַאְריֵה 

ְלָחן ֶלֱאכֹל. ֻ ִית( ַלּשׁ ּבַ ּבַ
ָהיָה  לֹא  ּגַם  הוּא  ָעיֵף,  ָהיָה  אִוויְטׁש  יוּּבַ ִמּלְ י  ָהַרּבִ
ֲחָלה ְרִציִנית. ְלֶפַתע ִצְלֵצל  ָסְבלֹו ִמּמַ ִריאוּת ּבְ ַקו ַהּבְ ּבְ

ֶלת. ֲעמֹון ַהּדֶ ּפַ
קֹול  ּבְ י  ָהַרּבִ ָאַמר   – 'ָקה"  ַהּצֶ ִליֵחי  ׁשְ ֵהם  ה  "ֵאּלֶ
ּיָבֹואוּ  ִאּלוּ יַָדע ֵמרֹאׁש ִמי ֵהם ָה"אֹוְרִחים" ׁשֶ טוַּח, ּכְ ּבָ

ִאיׁשֹון ַלְיָלה. ֵאָליו ּבְ
י  ָהַרּבִ ְוִאּלוּ  ְלָחן ִנְפֲחדוּ ְמאֹוד,  ֻ ִביב ַלּשׁ ים ִמּסָ ֻסּבִ ַהּמְ
ְהיֶה  ּתִ ׁשֶ וָּמה  ֶזהוָּתם,  ְהיֶה  ּתִ ׁשֶ "ָמה  אֹוָתם.  יַע  ִהְרּגִ
ם  ֵ ּשׁ ּבַ סֹוֵמְך  "ֲאִני   – י  ָהַרּבִ ָאַמר   – ּקוָּרם"  ּבִ ַרת  ַמּטְ

ּיֱֶאַרע". ְרצֹונֹו, ֶזה ָמה ׁשֶ ּבִ ֵרְך, ָמה ׁשֶ ִיְתּבָ
ֵני  ׁשְ הֹוִפיעוּ  וָּבּה  ה,  וַּבֲהֻמּלָ ַרַעׁש  ּבְ ָחה  ִנְפּתְ ֶלת  ַהּדֶ
ַחּיִָלים  ר  ִמְסּפַ ִלְויַת  ּבְ ִציִביִלית,  ים  ְלבוּׁשִ ַאְבֵרִכים, 

ְמֻזּיִָנים ֵמֲאחֹוֵריֶהם. 
אֹו  'ָקה,  ַהּצֶ סֹוְכֵני  ה  ֵאּלֶ ָהיוּ  ָרה,  ּטָ ַלּמַ ָקַלע  י  ָהַרּבִ
ת ַהּסֹוְביִֶטית. ּנְִקְרָאה ָאז ַהּבֹוֶלׁשֶ ִפי ׁשֶ ה.אוּ.", ּכְ "ּגֶה.ּפֶ

ְכנִָסים,  ה.אוּ." – ִהְכִריז ִראׁשֹון ַהּנִ ַלְחנוּ ֵמַהּגֶה.ּפֶ "ִנׁשְ
ְקרוִּאים.  י  ְלּתִ ַהּבִ ָהאֹוְרִחים  ְקבוַּצת  ַמְנִהיג  ְרֶאה  ּנִ ּכַ
יִעים  ַמּבִ וָּפָניו  ָקַפִים  ִמׁשְ עֹוֵנד  קֹוָמה,  ַבּה  ּגְ ַאְבֵרְך 
ּכָאן יֹוֵסף  ּגָר  ּגַם ִאיְנֶטִליֶגְנְציָה. "ַהִאם  יפוּת ֲאָבל  ּקִ ּתַ

אִוויְטׁש?". יוּּבַ י ִמּלְ ַרּבִ ֵניאֹוְרסֹון, ַהּיָדוַּע ּכָ ִיְצָחק ׁשְ
ּלֹא  ׁשֶ אי  ַוּדַ ּבְ תֶֹבת,  ְוַהּכְ ם  ֵ ַהּשׁ יְֶדֶכם  ּבְ ָהיוּ  לֹא  "ִאם 
ם ׁשֹוֲאִלים?" –  ִאים ְלָכאן, ַמּדוַּע, ֵאפֹוא, ַאּתֶ ֲהִייֶתם ּבָ

י. ל ָהַרּבִ ֶבת ׁשֶ ֶ ֻחּשׁ ִריָרה ְוַהּמְ ׁשוָּבתֹו ַהּקְ ָהְיָתה ּתְ
ִני, ַאְבֵרְך ְנמוְּך  ֵ ַאל ַהּשׁ "ֵאיְנֶכם רֹוִצים ַלֲענֹות?" – ׁשָ

ַחְרַחר. קֹוָמה וּׁשְ
י  ן ֵאיֶנּנִ ּכֵ י יֹוֵדַע ִאם ֲאִני ְמֻחּיָב ַלֲענֹות ָלֶכם, ׁשֶ "ֵאיֶנּנִ
ֵאַלי ֶאת  ַלח  ׁשְ ּתִ ה.אוּ"  ַה"ּגֶה.ּפֶ ׁשֶ ָחָטאִתי  ה  ּמֶ ּבַ יֹוֵדַע, 

י. זֹו?" – ָעָנה ָהַרּבִ ָעה לֹא ַמְתִאיָמה ּכָ ׁשָ ְנִציֶגיָה ּבְ
י  ָהַרּבִ ל  ׁשֶ ַהאְלטוְּנג(  )ִדי  ִתינוּתֹו  ּמְ ׁשֶ ְרֶאה,  ּנִ ּכַ
ם"  "ׁשָ ָקָלם.  ִמׁשְ וּוּי  ִ ִמּשׁ 'ִקיְסִטים  ַהּצֶ ֵני  ׁשְ ֶאת  הֹוִציאוּ 
ָבר  נֹו ַעל "ֶצ'ָקה" – "ּכְ וְּ ִהְתּכַ ַכַעס, ּבְ – ָעָנה ָהִראׁשֹון ּבְ

ְידֹוְבבוּ ֶאְתֶכם".
ה  וִּמּמָ ְלַהְעִלים  ָמה  ִלי  ֵאין  ׁשֶ ָלֶכם,  י  ָאַמְרּתִ ָבר  "ּכְ
ם  ְמִתינוּת – "ַאְך, ִאם ַאּתֶ י ּבִ ְלַפֵחד" – ָעָנה ָלֶהם ָהַרּבִ
ֶקר,  ל ׁשֶ ם ֲעבוִּרי ַמְלּכֶֹדת, וִּבְלּבוּל ׁשֶ ֵהַכְנּתֶ ִבים ׁשֶ חֹוׁשְ
ִפי  הוּא יֵָגן ָעַלי ּכְ ֵרְך, ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ֲהֵריִני סֹוֵמְך ָאז ַעל ַהּשׁ

ִמיד". ֵהֵגן ָעַלי ּתָ ׁשֶ
ַאְבֵרְך  ַנְחָמְנסֹון,  ָהיָה  מֹו  ְ ּשׁ ׁשֶ ֵמַהּסֹוְכִנים,  ָהִראׁשֹון 
ַקד ַעל ַהַחּיִָלים  י, ּפָ אִוויְטׁשִ ל ָחִסיד ְליוּּבַ נֹו ׁשֶ ְיהוִּדי, ּבְ
מֹר  יָרה ְוֵכן ִלׁשְ ִציָאה ֵמַהּדִ ְתֵחי ַהּיְ ל ּפִ ב ְלַיד ּכָ ְלִהְתַיּצֵ

ַעל ַהַחּלֹונֹות.
ל  ׁשֶ ן  ּבֵ ן  ּכֵ ּגַם  מֹו ָהיָה לוָּלב,  ְ ּשׁ ׁשֶ ֵמַהּסֹוְכִנים,  ִני  ֵ ַהּשׁ
ל  ׁשֶ יָרתֹו  ּדִ ַעל  יְנַתִים  ּבֵ ִהְתּבֹונֵן  י,  אִוויְטׁשִ ְליוּּבַ ָחִסיד 
ִנְמָצִאים  ם  ַאּתֶ ׁשֶ ֶזה  ּבָ ָלֶכם  מֹוִדיִעים  "ֲהֵרינוּ  י.  ָהַרּבִ

ַחת ַמֲאָסר" – הֹוִדיַע ַנְחָמְנסֹון. ָבר ּתַ ּכְ
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ִאּמֹו  כוּ,  ּבָ י  ָהַרּבִ ל  ׁשֶ נֹוָתיו  ּבְ ִית,  ּבַ ּבַ ְרָצה  ּפָ ְיָלָלה 
ָנה  ּיָׁשְ ׁשֶ ֵקָנה,  ְּ ית ַהז אִוויְטׁשִ ִנית ַהְליוּּבַ י, ָהַרּבָ ל ָהַרּבִ ׁשֶ
ל  ׁשֶ ְלַחְדרֹו  ִנְכְנָסה  נָָתּה,  ְ ִמּשׁ ִהְתעֹוְרָרה  ִני,  ׁשֵ ֶחֶדר  ּבְ
אֵרי  ָלה ַעל ַצוְּ ֵאַרע – ִהְתַנּפְ ּנֹוַדע ָלּה ָמה ׁשֶ י, וְּכׁשֶ ָהַרּבִ

ָנּה. ּבְ
ִית. הוּא ַעְצמֹו  ֵני ַהּבַ ַאר ּבְ יַע אֹוָתּה ְוֶאת ׁשְ י ִהְרּגִ ָהַרּבִ
ַחד  ּפַ ל  ׁשֶ ִסיָמן  ׁשוּם  יעוּ  ִהּבִ לֹא  ָניו  ּפָ ַאְך  ְרִציִני,  ָהיָה 
ּלֹא  ׁשֶ ה.אוּ.  ַהּגֶה.ּפֶ ִמּסֹוְכֵני  ַרׁש  ּדָ ַרק  הוּא  ְויֵאוּׁש. 
ֵדי לֹא ְלעֹוֵרר  קֹול ָרם, ּכְ ר ּבְ ּלֹא ְלַדּבֵ ְלעֹוֵרר ַרַעׁש ְוׁשֶ
ּתֹו ַוֲחָתנֹו ָהַרב ּגוּר ַאְריֵה,  ל ּבִ ָטן ׁשֶ ָנם ַהּקָ ֶאת ַהּנֶֶכד, ּבְ

מוִּכים. ַאַחד ַהֲחָדִרים ַהּסְ ן ּבְ ּיָׁשַ ׁשֶ
ִית" – ָאַמר ַנְחָמְנסֹון. ּבַ ֵעת ַנֲערְֹך ִחּפוּׂש ּבַ "ּכָ

ָכִנּיִים  ַמְהּפְ ִמְסָמִכים  ּכָאן  ים  ׂשִ ְמַחּפְ ם  ַאּתֶ "ִאם 
ָבר  ּדָ ׁשוּם  ְרׁשוִּתי  ּבִ "ֵאין  י.  ָהַרּבִ ָעָנה   – ְתַאְכְזבוּ"  ּתִ  –

דוִּתי  יַע ַעל ִהְתַנּגְ ּיָכֹול ְלַהְצּבִ ׁשֶ
ַהּנֹוְכִחי,  ָטר  ׁשְ ַלּמִ ְביָכֹול  ּכִ
ֵעֶסק  ׁשוּם  ִלי  ֵאין  וִּבְכָלל 
ַעל  ִעילוִּתי  ּפְ פֹוִליִטיָקה.  ּבְ
י  ֵאיֶנּנִ ַלּכֹל,  ְידוָּעה  ת  ַהּדָ ֵדה  ׂשְ
י,  ֻחּקִ י  ְלּתִ ּבִ ָבר  ּדָ ׁשוּם  ה  עֹוׂשֶ
א  ֶאּלָ ָבר,  ּדָ ׁשוּם  ּבְ ָחָטאִתי  לֹא 

ֶנְגִדי". ם ֲעִליָלה ּכְ ן ִזּיְַפּתֶ ִאם ּכֵ
ִהְתָקְרבוּ  ְולוָּלב  ַנְחָמְנסֹון 
דֹוָלה  ַהּגְ ִסְפִרּיָתֹו  ַלֲחַדר 
י,  ָהַרּבִ ל  ׁשֶ ֻפְרֶסֶמת  ְוַהּמְ

ִיְקֵרי  ְנִדיִרים,  וְּסָפִרים  יָד  ְתֵבי  ּכִ תֹוָכּה  ּבְ ָהאֹוֶצֶרת 
ה ּדֹורֹות. ְך ַהְרּבֵ ֶמׁשֶ ְמרוּ ּבְ ׁשְ ּנִ ִציאוּת, ׁשֶ ַהּמְ

ם.  ַדְרּכָ י ָעַצר אֹוָתם ּבְ ָהַרּבִ
י ִלְהיֹות  ְפִרּיָה, ָרָצה ָהַרּבִ ּסִ ׂש ּבַ ִאם ֵהם הֹוְלִכים ְלַחּפֵ
ם  ֵאין ׁשָ ה וְּבַעְצמֹו ְלַהְראֹות ָלֶהם ׁשֶ ַעת ַמֲעׂשֶ ׁשְ נֹוֵכַח ּבִ
ֵאּלוּ  ְמיָֻחד  ּבִ ָזרֹות,  "יַָדִים  סֹוְביִֶטי.  ַאְנִטי  ָבר  ּדָ ׁשוּם 
 – ים"  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  וַּבּסְ ָתִבים  ּכְ ּבַ עוּ  ִיּגְ לֹא  ֶכם,  ּלָ ׁשֶ ּכְ

י. ל ָהַרּבִ יָפה ׁשֶ ּקִ גוָּבתֹו ַהּתַ ָהְיָתה ּתְ
'ָקה ַהּיְֵבֶסִקּיִים,  ַאֲחֵרי ִחּפוּׂש ָארְֹך, נֹוְכחוּ סֹוְכֵני ַהּצֶ

"ָטֵרף". ב ּכְ ּיָכֹול ְלֵהָחׁשֵ ָבר ׁשֶ ּלֹא ָמְצאוּ ׁשוּם ּדָ ׁשֶ
תֹו  ֻקּדָ ּפְ ָהְיָתה   – נוּ"  ִאּתָ ָלֶלֶכת  ֵעת  ּכָ "ִהְתּכֹוְננוּ 
ְיָלָלה  ְרָצה  ּפָ ׁשוּב  י.  ָהַרּבִ ֶאל  ַנְחָמְנסֹון  ל  ׁשֶ ִריָרה  ַהּקְ

ׁש ַרֲחִמים ֵאֶצל ַהּיְֵבֶסִקּיִים. נֹות ֵהֵחּלוּ ְלַבּקֵ ִית. ַהּבָ ּבַ ּבַ

ּנוּ" – ָטֲענוּ. "ָאִבינוּ חֹוֶלה, ַהְרּפוּ ִמּמֶ
ל  ׁשֶ ְלּבוּל  ּבִ ְגַלל  ּבִ אי  ַוּדַ ּבְ ֶזה  ֲהֵרי  ַמֲאָסר,  ן  ּכֵ "ִאם 
ַחת ַמֲאַסר  ּתַ ֶקר, אֹו ְסָתם ִאי ֲהָבָנה, ַהְחִזיקוּ אֹותֹו  ׁשֶ
יַע  ִהּצִ  – לוָּנה"  ַהּתְ ל  ׁשֶ ִזּיוָּפּה  ּבְ ְכְנעוּ  ּתַ ׁשְ ּתִ ׁשֶ ַעד  ִית  ּבַ

י, ָהַרב ּגוּר ַאְריֵה. ל ָהַרּבִ ֲחָתנֹו ׁשֶ
ְוַגם  ָבר,  ּדָ וּם  ִמּשׁ מַֹע  ִלׁשְ ָרצוּ  לֹא  ְולוָּלב  ַנְחָמְנסֹון 

ם.  ּלָ ִדּבוִּרים – ַיַאְסרוּ ֶאת ּכֻ ִאם יְַרּבוּ ּבְ ִאּיְמוּ ׁשֶ
ִעם  ִטעוִּנים  ּבְ ּתֹוֶעֶלת  ׁשוּם  ְהיֶה  ּתִ ּלֹא  ׁשֶ ְראֹותֹו  ּבִ
ְלִהְתּכֹונֵן  י  ָהַרּבִ ֵהֵחל  ה,  ָהֵאּלֶ ַהּיְֵבֶסִקים  ָהֶאֶבן  י  ַאְנׁשֵ
ֻפְרָסם  ַהּמְ ַהּסַֹהר  ית  ּבֵ ּפֹוֶלְרָקה",  ִל"ׁשְ ם  ִאּתָ ָלֶלֶכת 

ָרד. ֶלִניְנּגְ 'ָקה ּבְ ל ַהּצֶ ֻאּיָם ׁשֶ ְוַהּמְ
לֹא  וִּבְלָעֶדיָה  ַאַחת,  ה  ׁשָ ּקָ ּבַ ַעל  ֲאָבל  ֲאִני  "עֹוֵמד 
ם  תֹו – "ַאּתֶ ִריׁשָ ּדְ י ֶאת  ָהַרּבִ קֹוִמי" – ֶהֱעִמיד  ָאזוּז ִמּמְ

ין". ית וְּתִפּלִ י ַטּלִ ֻמְכָרִחים ְלַהְרׁשֹות ִלי ָלַקַחת ִאּתִ
לוּ  ּכְ ִהְסּתַ ְולוָּלב  ַנְחָמְנסֹון 
ָאְמרוּ  ִאּלוּ  ּכְ ִני,  ֵ ַהּשׁ ַעל  ֶאָחד 
ׁשוּת!  ִטּפְ ם  ַמְעּתֶ "ׁשְ ָלֶזה:  ֶזה 
ָבִרים  רֹאׁשֹו ּדְ ֲעַדִין ֻמּנִָחים לֹו ּבְ

ה". ֵאּלֶ ּכָ
ַעל  תֶֹקף  ּבְ ָעַמד  י  ָהַרּבִ ַאְך 
ְולֹא  ַהֶהְחֵלִטית,  תֹו  ִריׁשָ ּדְ
א  ֶאּלָ ְלַנְחָמְנסֹון  ֵרָרה  ּבְ ָהְיָתה 

י. ְלַהְרׁשֹות זֹאת ָלַרּבִ
ִביל  ׁשְ ּבִ ֲחִביָלה  הוְּכָנה  ִמּיָד 
וְּדָבִרים  ְלָבִנים  ין,  וְּתִפּלִ ית  ַטּלִ ֵהִכיָלה  ׁשֶ י  ָהַרּבִ

ים.  ּיִים ְקַטּנִ ּמוּׁשִ ׁשִ
ֵני  ֵרד ִמּבְ י ֵהֵחל ְלִהּפָ ִית. ָהַרּבִ ּבַ ּבַ ְיָלָלה  ְרָצה  ּפָ ׁשוּב 
ִני,  ַפַחד נֹוָרִאי. "ּבְ ם ָהיוּ ֲחדוִּרים ּבְ ּלָ כוּ, ּכֻ ם ּבָ ּלָ יתֹו. ּכֻ ּבֵ
א  א, ַאּבָ ֵקָנה. "ַאּבָ ְּ ִנית ַהז ָחה ָהַרּבָ יִרי" – ִהְתַיּפְ ִני ַיּקִ ּבְ

נֹות. כוּ ַהּבָ יָָקר" – ּבָ
ִמי  ְוַזַעם.  ַצַער  ֲחדוּר  ָקפוּא,  ָעַמד  ַאְריֵה  ּגוּר  ָהַרב 
ַמֲאָסר  ָהִעְניָן.  ּיֵם  ִיְסּתַ ה  וַּבּמֶ ֵאיְך  ָלַדַעת  ָהיָה  יָכֹול 
ה  ּמָ ּכַ ָמֶות.  ַנת  ַסּכָ וּם  ִמּשׁ ּבֹו  ָהיָה  ּפֹוֶלְרָקה"  "ׁשְ ּבִ

ּפֹוֶלְרָקה" ָזכוּ ִלְראֹות ֶאת ָהעֹוָלם ֲחָזָרה? ֵמֲאִסיֵרי "ׁשְ
ַרק  לֹא  ְרָרה  ׂשָ זֹו  ּפֹוֶלְרָקה"  ְ ִמ"ּשׁ ְוָהֵאיָמה  ַחד  ַהּפַ
ּפֹוֶלְרָקה"  ִל"ׁשְ רוְּסיָה.  ְמִדיַנת  ָכל  ּבְ א  ֶאּלָ ָרד  ֶלִניְנּגְ ּבְ
ה ַהּנְִקָרִאים  רֹות ֲאִסיִרים, ֵאּלֶ י ַלְיָלה ַעׂשְ מוָּבִאים ִמּדֵ



•  6 

ֵדי  ִמְתַנּגְ ַאר  ׁשְ ְוָכל  ְביָכֹול,  ּכִ "קוְּנֶטר-ֶרבֹולוְּציֹונִֶרים" 
ּיִים.  י ֲאִמּתִ ּיִים וִּבְלּתִ ָטר, ֲאִמּתִ ׁשְ ַהּמִ

ם  ׁשָ ֲאִסיִרים,  ְמאֹות  ֻמְחָזִקים  זֹו  ּפֹוֶלְרָקה"  "ׁשְ ּבִ
ְלָקח  ַהּנִ ָאָדם  ין.  ּדִ ְזֵרי  ּגִ וְּמאֹות  רֹות  ַעׂשְ ִעים  ְמַבּצְ
ע, ָעלוּל,  ׁשַ ּפֹוֶלְרָקה", יָכֹול הוּא ִלְהיֹות ּגַם ַחף ִמּפֶ ִל"ׁשְ

ם.  ָ ּלֹא ָלֵצאת ַחי ִמּשׁ ָעִמים, ׁשֶ ית ַהּפְ ַמְרּבִ ּבְ
'ָקה  ַלּצֶ יֵׁש  ָפלֹות  ׁשְ וָּנֹות  ּכַ ֵאילוּ  ָלַדַעת,  יְָכלוּ  ַהִאם 

אִוויְטׁש? יוּּבַ י ִמּלְ ל ָהַרּבִ ַמֲאָסרֹו ׁשֶ ּבְ
אִוויְטׁש  יוּּבַ ִמּלְ י  ָהַרּבִ ל  ׁשֶ הוּתֹו  ׁשְ נֹות  ׁשְ לֹוׁש  ׁשְ ּבִ
מוּל  'ָקה.  ַהּצֶ ל  ׁשֶ ּגָָחָתּה  ַהׁשְ ַחת  ּתַ ָעַמד  ָרד,  ֶלִניְנּגְ ּבְ
ָהיָה  ְולֹא  'ָקה,  ַהּצֶ דֹוֵלי  ִמּגְ ֶאָחד  ּגָר  י,  ָהַרּבִ ל  ׁשֶ יתֹו  ּבֵ
ֵדי  ּכְ ם  יבוּ אֹותֹו ׁשָ הֹוׁשִ וּם סֹוד ְלַאף ֶאָחד, ׁשֶ ָכְך ִמּשׁ ּבְ
א ּגַם ַעל  י, ְולֹא ַרק ָעָליו, ֶאּלָ ַח ַעל ָהַרּבִ יַח וְּלַפּקֵ ּגִ ְלַהׁשְ

ִאים ֵאָליו. ל ַהּבָ ּכָ

ִעילוּת  ּפְ ּבַ ִזית  ְרּכָ ַהּמֶ ּיוּת  ָהִאיׁשִ ָהיָה  ֲהֵרי  י  ְוָהַרּבִ
רוְּסיָה  ָכל  ּבְ ּתֹוָרה  ְוַלֲהָפַצת  ַהּיֲַהדוּת  ְלִחזּוּק 

ַהּסֹוְביִֶטית.
ל  ׁשֶ לֹוזֹות  ַהּנְ ָתם  ֻעּלָ ּפְ ְוַדְרֵכי  ָהַרב  ּכֹוָחם  ַלְמרֹות 
ַהּיְהוִּדים  ַהּקֹומוִּניְסִטים  ל  ׁשֶ ְנִציֵגיֶהם  ּכִ ַהּיְֵבֶסִקים, 
י,  ל ָהַרּבִ יָבתֹו ׁשֶ ְוַהּלֹא ְיהוִּדים – לֹא יְָכלוּ ַלֲהרֹס ֶאת ְיׁשִ
ּגַם  ַהּיֲַהדוּת,  ִחזּוּק  ּבְ י  ָהַרּבִ ל  ׁשֶ ַהּקֶֹדׁש  ֲעבֹוַדת  ְוִלְמנַֹע 

ים ַהּסֹוְביִֶטּיִים. לֹא ַעל ְסַמְך ַהֻחּקִ
י  ַלּפֵ ּכְ ַהּיְֵבֶסִקים  ל  ׁשֶ ְלַכֲעָסם  בוּל  ּגְ ָהיָה  לֹא  ָלֵכן 
ֵהם ָהיוּ מוָּכִנים ֶלֱאכֹל אֹותֹו ַחי.  ׁשֶ ם יְָדעוּ  י, ְוֻכּלָ ָהַרּבִ
ְבֶסְקְציָה ֵהִכיָנה  ַהּיִ ׁשֶ מַֹע  ִנְרָעׁש ִלׁשְ ַאף ֶאָחד לֹא ָהיָה 
קוְּנֶטר-ֶרבֹולוְּציָה  ל  ׁשֶ ְמֻזּיָפֹות  ֲעִלילֹות  י  ָהַרּבִ ֶנֶגד 
ְיָלה,  ַהּלַ ַכת  ֶחׁשְ ֶאְמַצע  ּבְ ָמֶות  ין  ּדִ ַסק  ּפְ ּבֹו  ַע  וְּלַבּצֵ

רֹות ַמְנִהיִגים ֲאֵחִרים ְיהוִּדים ְולֹא  ָעׂשוּ ִעם ַעׂשְ ִפי ׁשֶ ּכְ
ְיהוִּדים. 

דֹוָלה  ּגְ ְך  ּכָ ל  ּכָ ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ל  ׁשֶ ֲחָדּה  ּפַ ָהיָה  ְלָכְך  ִאי 
ִפְתאֹוִמּיוּת  ּבְ א  ּבָ ֲאָסר  ַהּמַ ׁשֶ וִּבְמיָֻחד  ַלְיָלה,  אֹותֹו  ּבְ
ם ְלֵהָרַגע ְוִלְהיֹות  ׁשָ ם וִּבּקְ ּלָ י ִנֵחם ֶאת ּכֻ זֹו. ַאְך, ָהַרּבִ ּכָ

ֵקִטים. ׁשְ
י  ָהַרּבִ י.  ָהַרּבִ ָלֶהם  ָאַמר   – ם"  ֵ ַהּשׁ ַעל  "ִסְמכוּ 
ַרְגִלי  ָלֶלֶכת  יָכְלּתֹו  ּבִ ֵאין  ׁשֶ 'ָקה,  ַהּצֶ ְלסֹוְכֵני  הֹוִדיַע 

ּפֹוֶלְרָקה". ִל"ׁשְ
ֲהֵרי  ְוַאּגַב  ַמֲחָלה,  ַאֲחֵרי  ֲאִני  י,  ִמּדַ ׁש  ַחּלָ "ֲהֵריִני 
אֹוִתי  רֹוִצים  ם  ַאּתֶ ם,  ׁשָ י  ָחְפׁשִ ר  ְמַבּקֵ ֲאִני  ֵאין 
ם"  יעוּ אֹוִתי ְלׁשָ ּפֹוֶלְרָקה" – ִהְזִמינוּ ְמכֹוִנית ְוַהּסִ "ׁשְ ּבִ
יְנַתִים  ר ּבֵ ֲאׁשֶ ָבר, ּכַ ה ַהּדָ ְך ַנֲעׂשָ י. ְוָאֵכן ּכָ – ָאַמר ָהַרּבִ

ר ְרָגִעים. ְחּתֹו עֹוד ִמְסּפַ ּפַ ן לֹו ְלִהְתַוֵעד ִעם ִמׁשְ ִנּתַ
ֶלת  ּדֶ ְלַיד  ָעְמָדה  ָבר  ּכְ כֹוִנית  ַהּמְ ַאְך, 

ִית. ַהּבַ
ַחּיִָלים  ְחּתֹו.  ּפַ ִמׁשְ ֵני  ִמּבְ ִנְפַרד  י  ָהַרּבִ
ָדִדים. "ְקחוּ  ל ַהּצְ יפוּ אֹותֹו ִמּכָ ְמֻזּיִָנים ִהּקִ
י  ָלַרּבִ ַנְחָמְנסֹון  ָאַמר   – ַהֲחִביָלה!"  ֶאת 

ִאיר אֹוָתּה. הוּא ַמׁשְ ָרָאה ׁשֶ ׁשֶ ּכְ
 – ַהַחּיִָלים"  ַאַחד  ח  ִיּקַ ַהֲחִביָלה  "ֶאת 
ֲאֵליֶכם  ֲאִני  הֹוֵלְך  "ַהִאם   – י  ָהַרּבִ ָעָנה 

י?". אַֹרח ָחְפׁשִ ּבְ
ִית" – ָאַמר  ּבַ ֵאר ַהֲחִביָלה ּבַ ָ ּשׁ ְך ּתִ "ִאם ּכָ

ַנְחָמְנסֹון.
ְלַהְחִזיק  אוַּכל  ׁשֶ ַרְתֶכם,  ּבְ ּדִ ַעל  ְך  ּמֵ ִמְסּתַ ֲאִני  "ַאְך 

י. יר לֹו ָהַרּבִ י" – ִהְזּכִ ּלִ ין ׁשֶ ִפּלִ ית ְוַהּתְ ּלִ ֶאְצִלי ַהּטַ
ח. ּפַ הוּא ָנַפל ּבַ ַנְחָמְנסֹון ָרָאה ׁשֶ

ִהּתוּל  ח ֶאת ַהֲחִביָלה" – ָאַמר לוָּלב ּבְ "טֹוב, ֲאִני ֶאּקַ
ֲהֵרי   – ֲאִביֶכם  ל  ׁשֶ ֲחִבילֹוָתיו  א  נֹוׂשֵ ָהיָה  ָאִבי  "ִאם   –
ֶכם". ְוָלַקח ֶאת ַהֲחִביָלה  ּלָ א ֲאִני ֶאת ַהֲחִביָלה ׁשֶ ֶאּשָׂ

יָָדיו. ּבְ
"לֹא,  ָאְמרֹו:  ּבְ ִמּיָָדיו,  ַהֲחִביָלה  ֶאת  הֹוִציא  י  ָהַרּבִ
ֲהֵרי  ָאִבי,  ל  ׁשֶ ַהֲחִבילֹות  ֶאת  א  ָנׂשָ ָאִביָך  ִאם  ֲאדֹוִני, 
ָרָצה  אֹו  ָהַלְך  ָאִבי  ׁשֶ ְלָאן  ָהַלְך  ָאִביָך  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֶזה  ָהיָה 
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲחִביָלִתי  את ֶאת  ָלׂשֵ ה רֹוֶצה  ַאּתָ ְוִאּלוּ  ָלֶלֶכת, 
 – רֹוֶצה  ה  ַאּתָ ׁשֶ ְלָאן  ָלֶלֶכת  אֹוִתי  ַמְכִריַח  ה   ַאּתָ
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ַעם". ֶזה לֹא יָכֹול ִלְהיֹות ַאף ּפַ
ִעם  ְוַיַחד  ַהַחּיִָלים  ְלַאַחד  ַהֲחִביָלה  ֶאת  ָמַסר  י  ָהַרּבִ
ֵני  ּבְ ׁשֶ ַעל  ּפָ ׁשֶ ַאֲחֵרי  ִית,  ַהּבַ ֶאת  יָָצא  'ָקה  ַהּצֶ סֹוְכֵני 
כֹוִנית,  ַלּמְ ְלָפחֹות,  אֹותֹו,  ְלַלוֹּות  יוְּכלוּ  ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ

ְך ְזַמן ַרב ְלַהְרׁשֹות. ֶמׁשֶ ּנְַחָמְנסֹון לֹא ָרָצה ּבְ ָבר ׁשֶ ּדָ
ָאָדם  נֹוָסף,  ָאִסיר  י  ָהַרּבִ ָמָצא  ָבר  ּכְ כֹוִנית  ּמְ ּבַ
לֹו  ְמַחּכֶה  ָמה  יְָדעֹו  ּבְ ְוָעצוּב,  ְמֻדּכָא  ב  ּיָׁשַ ׁשֶ ְרּבוִּתי,  ּתַ

ּפֹוֶלְרָקה". "ׁשְ ּבִ
ַפַחד  ּבְ עֹוְמִדים  ֲארוּ  ִנׁשְ י  ָהַרּבִ ל  ׁשֶ ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ֵני  ּבְ
ה  ּמָ ֲעבֹר ּכַ כֹוִנית ַהּנֱֶעֶלֶמת. ּכַ ָעְקָבם ַאֲחֵרי ַהּמְ ָמֶות, ּבְ
ּגָדֹול,  ִית  ּבַ ּפֹוֶלְרָקה".  "ׁשְ ּבִ י  ָהַרּבִ ָהיָה  ָבר  ּכְ ְרָגִעים 
ל ַאֲחֵרי  ָכה ׁשֶ ֲחׁשֵ ָעָריו ְסגוִּרים, ִנְרָאה ּבַ ְלתֹוָתיו וּׁשְ ּדַ ׁשֶ

ָטִני. ִית ׂשְ ִיל, ְמַאּיֵם וְּמיֵָאׁש, ּבַ ֲחצֹות ַהּלַ
ְוֵהֵחל  ַער  ַ ַהּשׁ ְלֵעֶבר  ָרץ  כֹוִנית,  ֵמַהּמְ ָקַפץ  ַנְחָמְנסֹון 
ֶלת. ַאף ֶאָחד לֹא ָעָנה לֹו. ַנְחָמְנסֹון ֵהֵחל  ִלְדּפֹק ַעל ַהּדֶ
ּפֹוֶלְרָקה"  ִל"ׁשְ ִניָסה  ַהּכְ ִאּלוּ  ּכְ ָבר  ַהּדָ ִנְרֶאה  ְלָחֵרף. 

ְך. ל ּכָ ה ּכָ ֵאיֶנּנָה ַקּלָ
ּבֹוָנם  ל ַהּיְֵבֶסִקּיִים ַעל ֶחׁשְ "אוַּלי זֹו ֲחִתיַכת ֲעבֹוָדה ׁשֶ
ַלֲעבֹר  ֻמְכָרח  ָהיָה  ׁשֶ ַח  ּמֵ ְמׂשַ ַרְעיֹון  ָהיָה   – ָהַעְצִמי?" 

י. ל ָהַרּבִ ְבּתֹו ׁשֶ ַמְחׁשַ ּבְ
ין  ין וְּדָבִרים ָארְֹך ּבֵ ח ִמּיָד, ְוַאֲחֵרי ּדִ ַער ִנְפּתַ ַ ַאְך, ַהּשׁ
ֲעַדִין  ׁשֶ הֹוִכיַח  ׁשֶ ָבר  ּדָ ַהַחּיִָלים,  ַאַחד  ְלֵבין  ַנְחָמְנסֹון 
וּר  ָהִאּשׁ יַע  ִהּגִ ָהאֹוֵרַח,  ַלת  ְלַקּבָ ם  ׁשָ מוָּכִנים  ָהיוּ  לֹא 
ְזַמן  ָלַקח  לֹא  ֶזה  ּפֹוֶלְרָקה".  ִל"ׁשְ י  ָהַרּבִ ל  ׁשֶ ִלְכִניָסתֹו 
ל  ׁשֶ ַהּגֵיִהּנֹום   – ּפֹוֶלְרָקה"  "ׁשְ ּבִ ָהיָה  ָבר  ּכְ י  ְוָהַרּבִ ַרב 

ָרד. ֶלִניְנּגְ

    - פֶּרֶק ב -   
הָרַבִּי מִלְּיוּבַּאוִויטְׁש תּוֹעֶה בִּפְרוֹזְדּוֹרֵי 

"ׁשְפּוֹלֶרְקָה"
ִלְסּבֹל  ְולֹא  ַחּיֵיֶהם  ְיֵמי  ל  ּכָ ִלְחיֹות  ים  ֲאָנׁשִ ְיכֹוִלים 
'ָקה,  ּצֶ אֹותֹו ַלְיָלה ִראׁשֹון ּבַ י ָסַבל ּבְ ָהַרּבִ ה ׁשֶ ית ִמּמָ ַאְלּפִ
ּפֹוֶלְרָקה" ַעד  ְ ְרֵדי ַה"ּשׁ ִמׂשְ פוּרֹות ּבְ עֹות ַהּסְ ָ ָהֵחל ֵמַהּשׁ

ֲאָסר... א ַהּמַ ַלת ּתָ ְלַקּבָ
ְולוָּלב,  ַנְחָמְנסֹון  ַהּיְהוִּדים,  'ִקיְסִטים  ַהּצֶ ֵני  ְ ּשׁ ׁשֶ ּכְ
הֹוִביל  ֹוְמִרים,  ַהּשׁ ַאַחד  ל  ׁשֶ יָָדיו  ּבְ י  ָהַרּבִ ֶאת  ָמְסרוּ 
מוָּאר  ְוָחׁשוְּך,  ָארְֹך  רֹוְזּדֹור  ּפְ ְלאֶֹרְך  ֹוֵמר  ַהּשׁ אֹותֹו 

ִמיְך. ְך ַהּסָ חֹׁשֶ ל נוּרֹות, ַהּנְֶעָלִמים ּבַ ר מוָּעט ׁשֶ ִמְסּפָ ּבְ

עוּר,  ִלי ׁשִ ּבְ ָלתֹות  ּדְ רֹוְזּדֹור ָהיוּ  ל ַהּפְ ֵני ְצָדָדיו ׁשֶ ׁשְ ּבִ
רֹוֶבה  ׁשֶ ל ַאַחת ֵמֶהן עֹוֵמד ׁשֹוֵמר ּכְ ן ְנעוּלֹות, וְּלַיד ּכָ ּלָ ּכֻ
לוּי ַעל  ָמאִלית ְוִכידֹון ּתָ יָדֹו ַהּשְׂ ָמִנית, ֶחֶרב ּבְ יָדֹו ַהּיְ ּבְ

ֵתפֹו. ּכְ
ָמקֹום  הֹוְלִכים ּבְ ׁשֶ ַחד, ּכְ ב ֶנְחָרד )פַאְלט ַאיין( ִמּפַ ַהּלֵ

ֶזה. ָחׁשוְּך ּכָ
יַע  רֹוְזּדֹור, ִהְצּבִ י ִלְקֵצה ַהּפְ ֹוֵמר הֹוִביל ֶאת ָהַרּבִ ַהּשׁ
ָאְמרֹו זֹאת,  ם". ּבְ ְנסוּ ׁשָ תוָּחה, ְוָאַמר: "ִהּכָ ֶלת ּפְ ַעל ּדֶ
ֶלת  ּדֶ ּבַ ָרחֹוק  לֹא  ִהְבִחין,  י  ְוָהַרּבִ ֹוֵמר,  ַהּשׁ לֹו  ָהַלְך 

ְפרֹוְזּדֹור נֹוָסף. תוָּחה, ּבִ ַהּפְ
י  ָהַרּבִ ִנְכַנס  ים,  ָקׁשִ ַרְעיֹונֹות  ּבְ קוַּע  ׁשָ ְהיֹותֹו  ּבִ
ל  ִמּכָ ָלתֹות  ּדְ ׁשֹוְמִרים,  ָהיוּ  ם לֹא  ׁשָ רֹוְזּדֹור,  ּפְ ְלאֹותֹו 
ַעל  ב  ֵ ִהְתַיּשׁ י  ָהַרּבִ ים.  ֲאֻרּכִ ַסְפָסִלים  וְּליָָדן  ָדִדים,  ַהּצְ
ְהיֹותֹו ְיִחיִדי  ַקּלוּת ְמֻסּיֶֶמת, ּבִ ְפָסִלים, ְוָחׁש ּבְ ַאַחד ַהּסַ
ִמים. ֻזּיִָנים ָהִאּלְ ֹוְמִרים ַהּמְ ִלי ִלְראֹות יֹוֵתר ֶאת ַהּשׁ וִּמּבְ

נֵס  ְלִהּכָ ָעָליו  ָהיָה  ֲהֵרי  ָעה,  ּתָ ׁשֶ יַָדע,  ָבר  ּכְ הוּא 
לֹא   – ֲחָזָרה  ָלֶלֶכת  א  ֶאּלָ תוָּחה.  ּפְ ֶלת  ּדֶ אֹוָתּה  ּבְ
ָנְכִרי  יָָצא  ִמּיָד  ַמִים.  ָ ּשׁ ּבַ ָהָרצֹון  ֶזה  ָתם  ַהּסְ ִמן  ָרָצה, 
ַאל אֹותֹו  י, ׁשָ ַרּבִ ּבָ ִהְבִחין  ָלתֹות, וְּכׁשֶ ָצִעיר ֵמַאַחת ַהּדְ

ם. יו ׁשָ ְלַמֲעׂשָ
י.  י – ָאַמר ָהַרּבִ ּלִ ין ׁשֶ ִפּלִ ית ְוַהּתְ ּלִ – ֲאִני ְמַחּכֶה ַעל ַהּטַ

ַאל ַהּנְָכִרי. ם? – ׁשָ ֵמֵהיָכן ַאּתֶ
אִוויְטׁש. – ֵמֲעיָָרה ְקַטּנָה ְליוּּבַ

ל  ּכָ ִהיא  ֵאין   – ַהּנְָכִרי  ַנֲעָנה   – אִוויְטׁש,  ְליוּּבַ ָא, 
ַסאִדיק  ּגָר  ם  ׁשָ ם.  ׁשָ ָהִייִתי  ַיְלדוִּתי  ּבְ עֹוד  ְקַטּנָה.  ְך  ּכָ
אִוויְטׁש  ְליוּּבַ י ּבִ ל ָהַרּבִ יתֹו ׁשֶ יק( ְויֵׁש לֹו "ָחֵצר" )ּבֵ )ַצּדִ
ָלּה  קֹוְרִאים  ָהיוּ  ְוַהּגֹוִים  ֶה"ָחֵצר",  ם  ֵ ּשׁ ּבַ יָדוַּע  ָהיָה 
יק"(. ֲאִני ֵמָהֲעיָָרה ּגוִּסין, ָהִייִתי ִנְלֶוה ֶאל ָאִבי  "כֹוְטׁשִ
ִקים ֶאת ַהּסוִּסים  אִוויְטׁש, ְוָהִיינוּ ַמׁשְ ְליוּּבַ ַל"ּיְִריִדים" ּבִ

יק". "כֹוְטׁשִ ּבַ ְעיָן ׁשֶ ּמַ ּבַ
ְמַעְניֵן:  ִסּפוּר  ִרים  ְמַסּפְ י  ָהַרּבִ ֲחַצר  ּבַ ׁשֶ ְעיָן  ַהּמַ ַעל 
ִביָבה  ַהּסְ ֵרי  ִאּכָ ׁשֶ ּכְ ַמְעיָן.  ָהיָה  י  ָהַרּבִ ל  ׁשֶ ֲחֵצרֹו  ּבַ
ַמְעיָנֹו  ּבְ ַהּסוִּסים  ֶאת  ִקים  ַמׁשְ ָהיוּ  ָלִעיר,  ִאים  ּבָ ָהיוּ 
ְלַהְכנַָסת  ִרים  ָלִאּכָ ְמיָֻחד  ַער  ׁשַ ם  ׁשָ ָהיָה  י.  ָהַרּבִ ל  ׁשֶ
ית.  ָהָראׁשִ ֶרְך  ַהּדֶ ֶאת  ְיַלְכְלכוּ  ּלֹא  ׁשֶ ֶהם,  ּלָ ׁשֶ ַהּסוִּסים 
ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ ִרים  ָלִאּכָ ְכָלל  ּבִ ה  ַמְרׁשֶ ָהיָה  לֹא  ח  ּלָ ַהּגַ

ֲחֵצרֹו. ּבַ ְעיָן ׁשֶ ּמַ ּבַ
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י. ָרד – ָאַמר ָהַרּבִ ׂשְ – ָעַלי ָלֶלֶכת ַלּמִ
ְלָכאן?  יִעים  ַמּגִ ם  ַאּתֶ ֵאיְך  ַאְך  ֶאְתֶכם,  הֹוִביל  ֲאִני 
הוָּבא  הוּא  ְרּכֹו  ּדַ ְמֻסּיָם  רֹוְזּדֹור  ּפְ ַעל  יַע  ִהְצּבִ י  ָהַרּבִ

ְלָכאן.
רֹוְזּדֹור! ִמי  ֶרְך אֹותֹו ּפְ ַעס ְוָאַמר: ּדֶ ַהּנְָכִרי ִנְרַעד ִמּכַ

ָרד? ֶלִניְנּגְ ם ּגִָרים ּבְ ה ְזַמן ַאּתֶ ּמָ ם? ּכַ ַאּתֶ
לֹוׁש  אִוויְטׁש, ִלְפֵני ׁשָ יוּּבַ ֵניאֹוְרסֹון ִמּלְ י ׁשְ – ֲאִני ָהַרּבִ

ָרד. אִתי ְלֶלִניְנּגְ ִנים ּבָ ׁשָ
ם  רֹוְזּדֹור? ַהִאם ַאּתֶ ִאים ְלאֹותֹו ּפְ ם ּבָ יַצד ַאּתֶ ֲאָבל, ּכֵ
קוְּנֶטר-ֶרבֹולוְּציֹונֶר? ֵהיָכן ָאְסרוּ ֶאְתֶכם? ַהִאם ָמְצאוּ 

הוּ? ֶ ֶאְצְלֶכם ַמּשׁ
ַעת ֲאִכיַלת ְסעוַּדת ַעְרִבית, לֹא ָמְצאוּ  ׁשְ ֵביִתי, ּבִ – ּבְ

ָבר ָחׁשוּד. ֶאְצִלי ׁשוּם ּדָ
מֹוִביִלים  רֹוְזּדֹור  ּפְ אֹותֹו  ֶרְך  ּדֶ  – ַהּנְָכִרי  ָאַמר   – ַאְך 
יֹוֵתר, קוְּנֶטר-ֶרבֹולוְּציֹונִֶרים. ֵאיְנֶכם  ים ּבְ ִעים ָקׁשִ ּפֹוׁשְ
יֶתם ֶאת ָה"ֲעבֹוָדה  ָתם ֲעׂשִ אֹוְמִרים ֶאת ָהֱאֶמת. ִמן ַהּסְ
ֶרְך אֹותֹו  ִחּנָם לֹא ָהיוּ מֹוִביִלים ֶאְתֶכם ּדֶ ית", ּבְ ָהֲאִמּתִ
ִיְהיֶה  ַאֶחֶרת  ֶזעְמַלאק,  ָהֱאֶמת,  ֶאת  ִאְמרוּ  רֹוְזּדֹור,  ּפְ
ֲאִסיִרים  ל  ׁשֶ ַפע  ׁשֶ ַהּיֹום  ָלנוּ  יֵׁש  ָלֶכם.  ּגָרוַּע  יֹוֵתר 

קוְּנֶטר-ֶרבֹולוְּציֹונִֶרים.
ָאַמר לֹו ֶאת ָהֱאֶמת. ַאְך ַהּנְָכִרי  י ִהְבִטיַח לֹו ׁשֶ – ָהַרּבִ

ֶּה לֹא יָכֹול ִלְהיֹות. ז ׁש ׁשֶ ִהְתַעּקֵ
ֶקר  ׁשֶ ֲאִמיַרת  ְוַעל  ֶזעְמַלאק,  ֶקר,  ׁשֶ אֹוְמִרים  ם  ַאּתֶ
ה ִאם ֵהִביאוּ  ַע ָקׁשֶ ֶכם ּפֹוׁשֵ ינֹוק, ִהּנְ ּצִ ַיְכִניסוּ ֶאְתֶכם ּבַ
'ִקיְסִטים  ַהּצֶ י ֵהִבין ׁשֶ רֹוְזּדֹור. ָהַרּבִ ֶרְך אֹותֹו ּפְ ֶאְתֶכם ּדֶ
יְנַתִים ָקְראוּ ְלָנְכִרי  ה. ּבֵ ִניָסה ֲאיֻּמָ ֶרְך ּכְ הֹוִבילוּ אֹותֹו ּדֶ
ַלֲחַדר  י  ָהַרּבִ ָצַעד  ָהַלְך,  הוּא  וְּכׁשֶ ַהֲחָדִרים,  ֵמַאַחד 

ָרד. ׂשְ ַהּמִ

    - פֶּרֶק ג -   

הָרַבִּי נוֹפֵל בַּיָּדַיִם ׁשֶל חַיּוֹת פֶּרֶא

ה  ַהְרּבֵ ְוָכְתבוּ.  נוּ  ְ ִעּשׁ ם,  ׁשָ בוּ  יָׁשְ חוּרֹות  ּבַ רֹות  ֶעׂשְ
ה  יׁשָ ִהּגִ חוּרֹות  ַהּבַ ְלתֹוָרם. ַאַחת  ְוִחּכוּ  בוּ  יָׁשְ ֲאִסיִרים 
ְוִאּלוּ  ׁשוּבֹוָתיו.  ּתְ ִלְכּתֹב  אֹותֹו  ה  ׁשָ וִּבּקְ ֵאלֹון  ׁשְ י  ָלַרּבִ
חוָּרה  ְוַהּבַ ֵאלֹון.  ְ ַהּשׁ ֶאת  א  ְיַמּלֵ ּלֹא  ׁשֶ ָלּה  ָאַמר  י  ָהַרּבִ
ְתָבה ֶאת  ּכָ ה זֹאת ֲעבוּרֹו. ַאֲחֵרי ׁשֶ ֲעׂשֶ ִהיא ּתַ ָאְמָרה ׁשֶ

ֳאְרֶכם? ֲאָלה: ַמהוּ ּתָ תֶֹבת, ׁשָ ם ְוַהּכְ ֵ ַהּשׁ

י. ד ְלדֹורֹוָתיו – ָעָנה ָהַרּבִ – ֶאְזָרח ִנְכּבָ
ֶזה. ָמה ִעּסוְּקֶכם? לֹא ַקּיָם ֶאְצֵלנוּ יֹוֵתר ּתַֹאר ּכָ

ּמוּד ָהֱאלִֹקי – ֲחִסידוּת, ְוִדיֵני  – ֲאִני לֹוֵמד ּתֹוָרה, ַהּלִ
ת ַהּיְהוִּדית. ַהּדָ

זֹאת   – ְלַעְצָמּה  חוָּרה  ַהּבַ ָאְמָרה   – ֱאלֹקוּת...  ת,  ּדָ
י ְיכֹוָלה ִלְכּתֹב. ֵאיֶנּנִ

ִמּיָד  ׁש  ּגַ ּנִ ׁשֶ בֹוִהים  ַהּגְ ִקיִדים  ַהּפְ ְלַאַחד  ְנָתה  ּפָ ִהיא 
י ְוָאַמר: ַרּבִ ז ִהְתּבֹונֵן ּבָ ֲאֵליֶהם. ַהּלָ

ם ִנְמָצִאים, ּכָאן ְרִגיִלים  ּכַֹח ֵהיָכן ַאּתֶ ָאסוּר ָלֶכם ִלׁשְ
ים. ַצוִּ ּמְ ַצּיְִתים ְלָכל ָמה ׁשֶ ּמְ ׁשֶ

ְנִציְגֶכם,  ל  ׁשֶ ַהְבָטָחתֹו  ִאם  ָלַדַעת,  ֲאִני  רֹוֶצה   –
י. ַאל ָהַרּבִ ִמים ּכָאן? – ׁשָ ְמַקּיְ

ְתִמיָהה. ִקיד ּבִ ַאל ַהּפָ ַנְתֶכם, ֶאְזָרח? – ׁשָ וָּ ָמה ּכַ
ה ִלי  ּיְַרׁשֶ ָאַסר אֹוִתי, ִהְבִטיַח ִלי, ׁשֶ – ְנִציְגֶכם, ֶזה ׁשֶ
ֲאִני רֹוֶצה  ִתי,  ּדָ ְיהוִּדי  ֲאִני  ין,  ִפּלִ ּתְ יַח  וְּלַהּנִ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ

ין... ִפּלִ יַח ּתְ ּיְַרׁשוּ ִלי ְלַהּנִ ׁשֶ
בוּ.  ׁשְ ם ּתֵ ְחָלָקה ׁשָ ְמַנֵהל ַהּמַ לוּי ּבִ ֶזה ּתָ

ׁשוּבֹות  חוָּרה ִלְרׁשֹם ֶאת ַהּתְ ִקיד ַהּגָבֹוּהַ הֹוָרה ַלּבַ ַהּפָ
ם  ר ַהּנְִקָרא ׁשָ י ִמְסּפָ ל ָהַרּבִ י עֹוֶנה, וִּמּיָד ִקּבֵ ָהַרּבִ ִפי ׁשֶ ּכְ

"ַיאְרִליק".
רֹו ָהיָה 26818. ִמְסּפָ

ֶכם – ָאְמָרה  ְחּתְ ּפַ הוּ ְלִמׁשְ ֶ ם רֹוִצים ִלְמסֹר ַמּשׁ ִאם ַאּתֶ
י  ָהַרּבִ ַאְך  ְוֶאְמסֹר ָלֶהם.  ִלי  ַלַחׁש – ִאְמרוּ  ּבְ חוָּרה  ַהּבַ

ְפרֹובֹוַקְציָה, ְולֹא ָעָנה ָלּה ְמאוָּמה. ד ּבִ ָחׁשַ
חוּרֹות  ּבַ ַהֲאִמיָנם ׁשֶ ח ּבְ ּפַ ים ָנְפלוּ ּבַ ַרּבִ ה ִהיא ׁשֶ ֻעְבּדָ
ָבִרים  ן ּדְ ְרּכָ ָרד ְמַרֲחמֹות ֲעֵליֶהם, ְוָהיוּ מֹוְסִרים ּדַ ׂשְ ַהּמִ
י  ָהַרּבִ ם.  ֶנְגּדָ ן  ִמּכֵ ְלַאַחר  ל  ּנֻּצַ ׁשֶ ָבר  ּדָ חֹוֵתיֶהם,  ּפְ ְלִמׁשְ
ָרד.  ׂשְ ַהּמִ ּנֹות  ִמּפִ ַאַחת  ּבְ ּנַַחת  ַהּמֻ ֲחִביָלתֹו  ּבַ ִהְבִחין 
ָלַקח  לֹא  ׁשֹות,  ַהּקָ ֵמַהֲחָויֹות  ִנְרָעׁש  ְהיֹותֹו  ּבִ א  ֶאּלָ

אֹוָתּה.
ָלְקָחה  חוָּרה  ַהּבַ ּבֶֹקר.  ִלְפנֹות  ָחֵמׁש  ָהְיָתה  ָעה  ָ ַהּשׁ

י: ּבֹואוּ. יָרֹות ְוָאְמָרה ָלַרּבִ ֶאת ַהּנְ
ּלֹו  ׁשֶ ֲחִביָלה  ּבַ י  ָהַרּבִ ר  ִנְזּכַ ָרד  ׂשְ ַלּמִ ִמחוּץ  ְהיֹוָתם  ּבִ
ֶאת  ְוָלַקַחת  ַלְחזֹר  רֹוֶצה  הוּא  ׁשֶ חוָּרה  ַלּבַ ְוָאַמר 

ַהֲחִביָלה.
יׁש  ְלַהּגִ ְצָטְרכוּ  חוָּרה, ּתִ ֶזה ָאסוּר ָלֶכם – ָאְמָרה ַהּבַ
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ָלַקַחת  ֵאֵלְך  ֲאִני  ׁשֶ א  ֶאּלָ זֹאת,  ָלֶכם  ְלַהְרׁשֹות  ה  ׁשָ ּקָ ּבַ
ִהיא  ׁשֶ ִנְקָרא  ָבר  ּכְ ֶזה  י  ּכִ ְמַפֶחֶדת,  ֲאִני  ַאְך  אֹוָתּה, 
ם  מֹוֶכם, ַאּתֶ ַמְרָאה ְיִדידוּת ְלָאִסיר, וָּמה ּגַם ְלָאִסיר ּכְ

ְבֶכם ָחמוּר ְמאֹוד. ע ָחמוּר, ַמּצַ ֶפׁשַ ִמים ּבְ ֶנֱאׁשָ

ּה  ּבָ ִהְתעֹוְררוּ  ׁשֶ אֹו  אֹותֹו,  ְלַהְפִחיד  ְרצֹוָנּה  ּבִ ַהִאם 
ה, רֹאׁשֹו ֵהֵחל  ָקׁשֶ ֶרַגע ְמאֹוד  ֶזה  ָהיָה  ֱאנֹוׁש!  ִרְגׁשֹות 
ים  יׁשִ ְבַפּטִ ַפק ּכִ ב ּדָ ְחְררוּ, ַהּלֵ ְלִהְסּתֹוֵבב לֹו ְוֵעיָניו ִהְסּתַ

ִסיָעה. ל ּפְ י ַרב ָעְלָתה לֹו ּכָ ֵבִדים, וְּבקֹׁשִ ּכְ

ָאְמָרה   – ְיָלה  ַהּלַ ֵהִביאוּ  ת  ּדָ י  ַאְנׁשֵ ֵרה  ֶעׂשְ ים  ּתֵ ׁשְ
ֶכם  ִהּנְ ם  ַאּתֶ ּפֹוָלִנים,  לוֶּתָרִנים,  רוִּסים,   – חוָּרה  ַהּבַ
 – ֶזה  רֹוְזּדֹור  ּפְ ֶרְך  ּדֶ אֹוָתם  ֵהִביאוּ  ַהּיִָחיד.  ַהּיְהוִּדי 
'ִקיְסִטים  ַהּצֶ ּבֹו הֹוִבילוּ  רֹוְזּדֹור  ּפְ יָעּה ַעל אֹותֹו  ַהְצּבִ ּבְ
ֶאת  ִלְרׁשֹם  ַרק  ָלנוּ  ְוהֹורוּ   – י  ָהַרּבִ ֶאת  ַהּיְהוִּדּיִים 
ֵאלֹון,  ׁשְ א  ְלַמּלֵ ים  ֻצוִּ ּמְ ׁשֶ מֹוֶכם,  ּכְ ה,  ֵאּלֶ מֹוֵתיֶהם.  ׁשְ

א  ֶאּלָ ִמּיָד,  ֶהם  ּבָ יֹוִרים  לֹא 
ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ ָלֶהם  עֹוְרִכים 

ה. ֲחִקיָרה וְּדִריׁשָ

י  ָהַרּבִ ֶאת  הֹוִביָלה  ִהיא 
וְּפרֹוְזּדֹוִרים  ֲחָדִרים  ֶרְך  ּדֶ
ֶרְך  ּדֶ יעוּ  ִהּגִ ֵהם  ׁשֹוִנים. 
לֹא  ֹוֵמר  ַהּשׁ ׁשֶ ֶאָחד,  ַמֲעָבר 
ְרּכֹו, ַעד  ה ָלֶהם ַלֲעבֹר ּדַ ִהְרׁשָ
ִקיִדים  ַהּפְ ַאַחד  ל  ׁשֶ ְלבֹואֹו 

בֹוִהים. ַהּגְ

חוָּרה. ֲאָלה ַהּבַ ָמה ַאּתְ רֹוָצה? – ִנׁשְ

ָהָאִסיר  ֶאת  ְלהֹוִביל   – חוָּרה  ַהּבַ ָאְמָרה   – ִלי  הֹורוּ 
ה ְלָתֵאר  ְחָלָקה ָהְרִביִעית. ָקׁשֶ ל ַהּמַ ֶּה ֶאל ַהחֹוֵקר ׁשֶ ַהז

אֹותֹו ֶרַגע. י ּבְ ל ָהַרּבִ תֹו ׁשֶ וְּלַדְמיֵן ֶאת ַהְרּגָׁשָ

ים  ֵני ֲאָנׁשִ בוּ ׁשְ י ְלֶחֶדר ּבֹו יָׁשְ ִהיא ִהְכִניָסה ֶאת ָהַרּבִ
יָרֹות ַעל  יָחּה ֶאת ַהּנְ ה ֶאל ֶאָחד ֵמֶהם וְּבַהּנִ ׁשָ ְוָעְבדוּ, ִנּגְ

ְלָחן, ָאְמָרה : ֵהֵבאִתי "ַיאְרִליק 26818". ֻ ַהּשׁ

י – ַהִאם ְיכֹוִלים  ָרד – ָאַמר ָהַרּבִ ׂשְ ּמִ ֲארוּ ּבַ ֲחָפַצי ִנׁשְ
הוּ ְלָהִביָאם? לַֹח ִמיׁשֶ ִלׁשְ

ָלֶכם  יֵׁש  ָמה  ָהֲאִסיִרים,  ֲעבוּר  ְרִתים  ְמׁשָ ָלנוּ  ֵאין 
ִקיד. ַאל ַהּפָ ם? – ׁשָ ׁשָ

ּיִָביא אֹוָתם. ם ְלִמי ׁשֶ ּלֵ ת. ֲאׁשַ – ָצְרֵכי ּדָ

ָאַמר   – ְרִתים!  ְמׁשָ ָלֶהם  קוּ  ִסּפְ ְרּגִָנים,  ּבֻ ִמְנֲהֵגי 
ֶחְפֵציֶכם  ְלָהִביא  ֲהִייֶתם  חֹוִלים  ַהִאם   – ִקיד  ַהּפָ
ֵבית  ּבְ ְלַהְחִזיק  ָאסוּר  ת  ּדָ ָצְרֵכי  וִּבְכָלל,  ַעְצְמֶכם!  ּבְ
ְכחוּ ַעל  ח אֹוָתם ִמּכֶם, ׁשִ ין ּכֹה ִיּקַ ַהּסַֹהר. ַהּנַָצ'ְלִניק ּבֵ

ם ָאִסיר. ַאּתֶ טוּיֹות, ִזְכרוּ ׁשֶ ְ ַהּשׁ
ר  ּבֵ ּדִ  – ִתּיֹות!  ַהּדָ ִרְגׁשֹוַתי  ְלַהֲעִליב  ָלֶכם  ָאסוּר   –
ֲחָפַצי  ֶאת  ִלְדרֹׁש  ִלי  ה  ַמְרׁשֶ ַהחֹק   – ְסָעָרה  ּבִ י  ָהַרּבִ

ל. ּלֵ וְּלִהְתּפַ
ר  ַדּבֵ הֹון ַעל ָהָאִסיר ַהּמְ ִתּמָ לוּ ּבְ ּכְ ִקיִדים ִהְסּתַ ֵני ַהּפְ ׁשְ
ְנסוּ  ֶלת ְוָאַמר: ִהּכָ ַתח ּדֶ ה, ְוֶאָחד ֵמֶהם ּפָ ֵאּלֶ ּבוִּרים ּכָ ּדִ

ְקְראוּ ָלֶכם. ּיִ ם ַעד ׁשֶ ְלֶחֶדר ֶזה, ַחּכוּ ׁשָ
ֶלת. וְּלֶפַתע  י ִנְכַנס ַלֶחֶדר, ְוָהִאיׁש ָנַעל ֶאת ַהּדֶ ָהַרּבִ
ְטרֹוּפֹוֶבַלְבְסִקי"  ְבָצר ַהּפֶ י ַה"ּמִ ל ָהַרּבִ ַרְעיֹונֹו ׁשֶ ָעָלה ּבְ
ֶבל.  ּפָ אר  ַהּצָ ל  ׁשֶ ָטרֹו  ִמׁשְ ַחת  ּתַ ֵָּקן  ַהז י  ָהַרּבִ ב  יָׁשַ ּבֹו 
י.  ָחה, ְוָקְראוּ ָלַרּבִ ֶלת ִנְפּתְ ַהּדֶ
ֲחִביָלה,  ַעל  יַע  ִהְצּבִ ִקיד  ַהּפָ
ַאל: ַהִאם זֹו  ַעס ׁשָ ת ּכַ וְּבֶחְרּדַ

ֶכם? ּלָ ִהיא ַהֲחִביָלה ׁשֶ
י – וְּבקֹול  ן – ָעָנה ָהַרּבִ – ּכֵ
ִלי  ַהְרׁשוּ  ׁש:  ּקֵ ּבִ ֲחנוִּנים  ּתַ
ִני  ֵ ַהּשׁ ֶחֶדר  ּבַ ין  ִפּלִ ּתְ יַח  ְלַהּנִ
ין  ִפּלִ י הֹוִציא ֶאת ַהּתְ – ְוָהַרּבִ

ֵמַהֲחִביָלה.
ָמה?  ַכַעס:  ּבְ ָקַפץ  ִקיד  ַהּפָ
ִלי  נוּ  ּתְ ָהָבה,  נֶֶסת!  ּכְ ית  ּבֵ ּכָאן  ַלֲעׂשֹות  רֹוִצים  ם  ַאּתֶ
ִאם  ִלי.  יׁשוּ  ַהּגִ ַהּכֹל  עֹון,  ׁשָ ֶסף,  ּכֶ ָלֶכם,  יֵׁש  ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ
ְחְררוּ ֶאְתֶכם ַיְחִזירוּ ָלֶכם ַהּכֹל, ְוִאם יִָמיתוּ ֶאְתֶכם  ְיׁשַ
י ָמַסר לֹו  ֶכם... ָהַרּבִ ְחּתְ ּפַ ָבִרים ְלִמׁשְ – ִיְמְסרוּ ֶאת ַהּדְ

ל. מֹוָנה רוּּבָ ים וּׁשְ ִ ׁשוּט ַוֲחִמּשׁ עֹון ּפָ ׁשָ
ִקיד  ְוַהּפָ ְיֵרכֹו.  ַעל  ְוֶחֶרב  יָדֹו  ּבְ ח  ֶאְקּדָ ַחּיָל,  ִנְכַנס 
אֹותֹו  הֹוֵבל   ,26818 ַיאְרִליק  ְלָך  ֲהֵרי  לֹו:  הֹוָרה 
ַהֲחִביָלה  ֶאת  א  ׂשָ חֹוֶלה,  הוּא  ית,  ִ ּשׁ ִ ַהּשׁ ְחָלָקה  ַלּמַ
ִיְבַרח,  לֹא  הוּא  ק,  ַהּנֶׁשֶ ֶאת  יַח  ְלַהּנִ יָכֹול  ה  ַאּתָ ּלֹו,  ׁשֶ
י  ָהַרּבִ ִהְכִניס  יְנַתִים  ּבֵ ְלמֹוְללֹו.  ּתוַּכל  ַאַחת  ע  ֶאְצּבַ ּבְ

ָוה ֶאל ַהַחּיָל. ִכיסֹו ְוִנּלְ ין ּבְ ִפּלִ ֶאת ַהּתְ
ָהַלְך  ַהַחּיָל  ְוָחׁשוְּך.  ָארְֹך  ִלְפרֹוְזּדֹור  ִנְכְנסוּ  ֵהם 
פוִּרים  ַהּסְ ָהְרָגִעים  ֶאת  ל  ְלַנּצֵ ָרָצה  י  ָהַרּבִ רֹאׁש.  ּבָ

ין. ִפּלִ יַח ּתְ ְוֵהֵחל ְלַהּנִ
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ֶאת  יַח  ְלַהּנִ יק  ִהְסּפִ י  ָהַרּבִ
ַהַחּיָל ִהְסּתֹוֵבב  ׁשֶ ל יָד" ּכְ ַה"ׁשֶ
ֶאת  וִּבְראֹותֹו  י  ָהַרּבִ ְלֵעֶבר 
טֹוֶרֶפת  ַחּיָה  ּכְ ָקַפץ  ין,  ִפּלִ ַהּתְ
ֵהֵחל  ַהַחּיָל  י.  ָהַרּבִ ְוִהּכָה ֶאת 
י,  ֵמָהַרּבִ ין  ִפּלִ ַהּתְ ֶאת  ִלְתלֹׁש 

י. וְּבַהּכֹותֹו ׁשוּב – ָנַפל ָהַרּבִ
ְרָגִעים  ה  ּמָ ּכַ ַכב  ׁשָ י  ָהַרּבִ
אֹותֹו  ַפס  ּתָ ְוַהַחּיָל  ף  ִמְתַעּלֵ
ֵאִבים  ַהּכְ וְּסָחבֹו.  ַמְפַרְקּתֹו  ּבְ
ְלִחיצֹוָתיו  לֹו  ּגְָרמוּ  ׁשֶ ים  ׁשִ ַהּקָ
עֹוְררוּ   – ַהַחּיָל  ל  ׁשֶ ׁשֹות  ַהּקָ

ָכל  ִיּסוִּרים נֹוָרִאים ּבְ י ָחׁש ּבְ י ֵמֶעְלפֹונֹו. ָהַרּבִ ֶאת ָהַרּבִ
ְוִנְפַצע  ְרֶזל ַחד  ּבַ ּבֹו  ַגע  ּפָ ְנִפיָלתֹו  ַעת  ׁשְ ּבִ ּגוּפֹו.  ֶחְלֵקי 

ֶפַצע ָעמֹק. ּבְ
ַחּכֵה,  ַחּכֵה,  ְוָצַעק:  ל  ִקּלֵ י,  ָהַרּבִ ֶאת  ַצע  ּפָ ַהַחּיָל 
ִרים,  ָהַעְכּבָ ִעם  ְך,  חֹׁשֶ ּבַ ינֹוק,  ּצִ ּבַ יִָמים  ה  ּמָ ּכַ ב  ּכַ ׁשְ ּתִ
ַלֲעׂשֹות  יָכֹול  ֵאיְנָך  ּפֹוֶלְרָקה"  "ׁשְ ּבִ ׁשֶ ַדע  ּתֵ ָאז  ּבֹץ,  ּבַ
ַאְך  ַמְדֵרגֹות,  ַעל  ַלֲעלֹות  ָהיָה  י  ָהַרּבִ ַעל  נֶֶסת.  ּכְ ית  ּבֵ

ִלים. י ִנְסּבָ ְלּתִ לֹא יָכֹל, ִיּסוָּריו ָהיוּ ּבִ
ִליבֹות,  ְ ַהּשׁ ַעל  י  ָהַרּבִ ס  ִטּפֵ ָהַאֲחרֹוִנים  כֹוחֹוָתיו  ּבְ
ַמן יָָקר,  ְּ ל אֹותֹו, ֵהִאיץ ּבֹו: ַהז ָהיָה ָצִריְך ְלַקּבֵ ִקיד ׁשֶ ְוַהּפָ

ם ִנְסָחִבים, ָזֵקן, ֲעׂשוּ זֹאת ַמֵהר יֹוֵתר! ָמה ַאּתֶ
– ַיאְרִליק 26818 – ָאַמר ַהַחּיָל.

ִקיד,  חֹוָרה – ָאַמר ַהּפָ א! ]טֹוב[ ַהּגֵׁש ֶאת ַהּסְ ַחאַראׁשָ
ם.  ַמח ִאּתָ ׂשְ

ֶזה  ָהיָה  ׁש.  ִנּגַ רוַּע  ּפָ וַּבְרָנׁש  ִקיד,  ַהּפָ ָקָרא  ְטיָה!  ּפֶ
יֵׁש  ִהּנֵה  ְוָאַמר:  ֵעיָניו  ּבְ י  ָהַרּבִ ֶאת  ָמַדד  הוּא  ְטיָה.  ּפֶ
ָרִזיט ָנֶאה, ְיהוִּדי  זֹו ֵהֵחּלוּ ְלָהִביא ּכָאן! ּפָ ְלךָ, ְסחֹוָרה ּכָ
ַלֲעָצמֹות  אֹוָתּה,  ה  ְננַּקֶ ְלִחּפוּׂש,  ָזֵקן  ֵהּנָה  ּבֹוא  ן!  ְמֻזּקָ

ְנָפֵרק אֹוְתךָ. 
הוּא צֹוֵלַע. ׁשֶ ׁש ּכְ י ִנּגַ ָהַרּבִ

מֹוֵצא  לֹא  ַהִאם   – ְטיָה  ּפֶ אֹוֵמר   – צֹוֵלַע?  ה  ַאּתָ ָמה 
ְלָך  ן  ִנּתֵ ֲהֵרי  ּפֹוֶלְרָקה?  ׁשְ ל  ׁשֶ ָהֲאִויר  ֵעיֶניָך  ּבְ ֵחן 
ֲאַנְחנוּ נֹוְתִנים  ׁשֶ ךָ, ָאה, ּכְ ּפֹל ַעל ַאּפְ ּיָד ּתִ ּמִ ְלָהִריַח, ׁשֶ

ה יִָמים. ּמָ ה ְלָהִריַח, ֵהם ׁשֹוְכִבים ּכַ ֵאּלֶ ָרִזיִטים ּכָ ְלּפָ
ָך  ִהּנְ  ,– ְטיָה  ּפֶ ׁשוּב  ַאל  ׁשָ  – ִחוֵּר?  ְך  ּכָ ל  ּכָ ָך  ִהּנְ ָמה 
ר  ְך, נוּ, ַאֲחֵרי ַהִחּפוּׂש ֻמּתָ ָך ִנְרֶאה ּכָ ֱאֶמת, ִהּנְ חֹוֶלה ּבֶ

ְמאֹוד,  ֵקט  ׁשָ ּכָאן  ָלמוּת.  ְלָך 
ְלךָ,  ַיְפִריַע  לֹא  ֶאָחד  ַאף 
ֶאָחד,  ַאף  יֵַדע  לֹא  ֵביְתָך  ּבְ
ַהּנַָצ'ְלִניק  ִיְרׁשֹם,  ָהרֹוֵפא 
ִליכוּ  ְוַיׁשְ ַהחֹוֶתֶמת  ֶאת  ים  יָׂשִ

אֹוְתָך ַלּבֹור.
ֵמרֹב  תֹוכֹו  ּבְ ל  ִהְתַקּפֵ י  ָהַרּבִ
ִמיַע  ִהׁשְ ְזַמן  וְּבאֹותֹו  ִיּסוִּרים, 
ֵהיָכן  ְטיָה!  ּפֶ ְצָעָקה:  ֻמּנֶה  ַהּמְ
ַיאְרִליק  ֵהּנָה  ָהֵבא   , ֶנֱעַלְמּתָ

26818, ִנְמָאס ִלי ְלַחּכֹות.
י  ָהַרּבִ ֶאת  ֵקֵרב  ְטיָה  ּפֶ
ַחי.  הוּא  י  קֹׁשִ ּבְ ְסחֹוָרה...  ן  ּכֵ ּגַם  ְוָאַמר:  ֻמּנֶה  ַהּמְ ֶאל 
ֵהֵחל  ֻמּנֶה  ְוַהּמְ יָָצא  ְטיָה  ּפֶ ְצחֹוק.  ּבִ ַרץ  ּפָ ֻמּנֶה  ְוַהּמְ

י. ל ָהַרּבִ ׂש ֶאת ֲחִביָלתֹו ׁשֶ ְלַחּפֵ
ֻמּנֶה,  ַהּמְ ִעּסוּק  ל  ׁשֶ נוּת,  ּמְ ַהִהְזּדַ ֶאת  ל  ִנּצֵ י  ָהַרּבִ
ת  ְתִפּלַ ּבִ ְוֵהֵחל  ַמע  ׁשְ ְקִריַאת  ָאַמר  ין,  ִפּלִ ּתְ יַח  ְוִהּנִ

ֵרה. מֹוֶנה ֶעׂשְ ׁשְ
יו ְונָסֹב ְלֵעֶבר  ֻמּנֶה ֶאת ִחּפוּׂשָ אֹותֹו ֶרַגע ִסּיֵם ַהּמְ ַאְך, ּבְ
ם  ַהּדָ ָעָלה  ין,  ִפּלִ ּתְ ֲחבוּׁש  י  ָהַרּבִ ֶאת  ְראֹותֹו  ּבִ י.  ָהַרּבִ
ֵהֵחל  יָָדיו  י  ּתֵ וִּבׁשְ י  ָהַרּבִ ַעל  ָקַפץ  ַחּיָה  ּכְ ַפְרצוּפֹו...  ּבְ
ידֹוְבְסַקיָה  "ְזׁשִ ְצָעָקה:  ּתֹוְך  רֹאׁש"  ל  ַה"ׁשֶ ֶאת  ִלְתלֹׁש 

ַחת! ַ ד ִמּשׁ ֶניךָ, ָאח, ׁשֵ מֹוְרָדה"! ֶאְסטֹר ְלָך ַעל ּפָ
ְלֶעְברֹו:  ָצַעק  ֻמּנֶה  ְוַהּמְ ין,  ִפּלִ ַהּתְ ַהּנַָחת  ִסּיֵם  י  ָהַרּבִ
ָפֶתיָך  ׂשְ רֹות,  ַהִחוְּ ֶניָך  ּפָ ִמּיָד!  מוּת  ּתָ ּכֹה  ין  ּבֵ ָאה, 
ְהיֶה  ּתִ ַרב  ִלְזַמן  ּלֹא  ׁשֶ ְבָהק  ַהּמֻ יָמן  ַהּסִ ֵהן  חֹרֹות,  ְ ַהּשׁ

ּכָאן. ֱאמֹר, ָמה ִהיא ַמֲחָלְתָך?
ֲענוָּגם  ּתַ ׁשֶ ָלַדַעת  נֹוַכח  הוּא  לֹו.  ָעָנה  לֹא  י  ָהַרּבִ
מֹו  ּכְ נֹוֵתיֶהם.  ָקְרּבְ ֶאת  ְלַעּנֹות  הוּא  יֹוֵתר  ּבְ ַהּגָדֹול 
ְסִביב  ָהרֹוְקִדים  רוִּעים  ַהּפְ ָהַאְפִריָקִאּיִים  ִלים  ִניּבָ ַהּקָ
רֹו –  ׂשָ ֵהם צֹוִלים אֹותֹו ְואֹוְכִלים ֶאת ּבְ ָנם, ִלְפֵני ׁשֶ ָקְרּבָ

יֵדיֶהם. 'ִקיְסִטים ֶאת ַהּנֹוְפִלים ּבִ ים ַהּצֶ ְך ְמַעּנִ ּכָ
יד  "ְזׁשִ ַהּצֹוֲעִקים  ה,  ֵאּלֶ טֹוְרפֹות  ַחּיֹות  יֵדי  ּבִ
ָמְסרוּ   – מֹוְרָדה!"  ידֹוְבְסַקיָה  "ְזׁשִ רֹוַדִטי!",  ּבְ

ֶהם... ּלָ י ׁשֶ 'ִקיְסִטים ַהּיְהוִּדּיִים ֶאת ָהַרּבִ ַהּצֶ
ק  ְלִהְתַעּסֵ ְך  ּכָ ל  ּכָ ָמה  ם  ְלׁשֵ ְוָאַמר:  ָחַזר,  ְטיָה  ּפֶ
ִמּיֹום- יֹוֵתר  ִיְמׁשְֹך  לֹא  ֲהֵרי  ָעָליו?  וְּלִהְתיַּגֵַע 

]ַלֲהִריָגה[,  ַרְסכֹוד"  "ַנא  אֹותֹו  ח  ְוִנּקַ ָהָבה   יֹוַמִים, 


