
ְּבאֹוָתם ָיִמים, ֵהֵחּלּו ְלִהְתַרֵחׁש ְמֹאָרעֹות ְמֻיָחִדים ְּבֶמְרַּכז ַחַּב"ד ָהעֹוָלִמי - 770 - 
ֶׁשִּבְניּו יֹוְרק, ַהְרֵחק ִמִּזיַרת ַהִּמְלָחָמה ַהְּמַמְׁשֶמֶׁשת ּוָבָאה...

ְלַאַחר ַהִהְתַוֲעדּות ִעם ָהַרִּבי, ַהֲחִסיִדים ִמְתַוֲעִדים ְּבִׂשְמָחה.

ּוְבֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש, ַהֲחִסיִדים ְמַקְּבִלים ֶאת ַהְּבׂשֹוָרה ְּבִׂשְמָחה ְּגלּוָיה...ּוְבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת...

ַׁשַּבת ָּפָרַׁשת ְרֵאה, כ"ז ְמַנֵחם-ָאב ה׳תש"ן. ַּכָּמה ַּבחּוִרים ִיְׂשְרֵאִלים ְמׂשֹוֲחִחים 
ֵּביֵניֶהם, ְזַמן ָקָצר ִלְפֵני ַהְתָחַלת ַהִהְתַוֲעדּות ֶׁשל ָהַרִּבי.

ְמַעְנֵין ִאם ָהַרִּבי ִיְתַיֵחס ַּבִהְתַוֲעדּות 
ַלַּמָּצב ָּבָאֶרץ. ַהְּׁשמּועֹות ִמָּׁשם 

ַמְדִאיגֹות ְמאֹוד...

ָאֵכן, ַהַּמָּצב ֵאינֹו ָּפׁשּוט. 
ִמְלָחָמה ְּגדֹוָלה עֹוֶמֶדת 

ִלְפרֹץ ֶנֶגד ִעיָראק, ְוִיְלֲחמּו 
ָּבּה ְמִדינֹות ַרּבֹות ְוָאֶמִריָקה 
ְּברֹאָׁשן. ַסַדאם חּוֵסיין ְּכָבר 

הֹוִדיַע ֶׁשִאם ִיְתְקפּו אֹותֹו הּוא 
ְיַׁשֵּגר ִטיִלים ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 
ְּכֵדי ִלְפּגַֹע ָּבּה, ּוְבִיְׂשָרֵאל 

חֹוְׁשִׁשים ְמאֹוד...

ַאָּבא, ֹלא ַּתֲאִמין. ֻּכָּלם אֹוְמִרים ֶׁשעֹוְמִדים 
ְלִהְתַרֵחׁש ִנִּסים ְּגדֹוִלים, ְּכמֹו ְּבִמְלֶחֶמת ֵׁשֶׁשת 

ָמה ַאָּתה אֹוֵמר, ְׁשֵניאֹור ַזְלָמן! הֹודּו ַהָּיִמים. ָהַרִּבי ִהְזִּכיר ֶאת ִּדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש, ְו...
ְלַהֵּׁשם ִּכי טֹוב! ֻּכָּלם ָּכאן ְלחּוִצים 
ְמאֹוד ּוֻמְדָאִגים ֵמַהַּמָּצב. אֹוְמִרים 
ֶׁשִּתְפרֹץ ִמְלֶחֶמת עֹוָלם ְׁשִליִׁשית, 
ָחִליָלה... ֲאָבל ָּברּוְך ַהֵּׁשם, ָלנּו ֵיׁש 
ֶאת ָהַרִּבי, ֶׁשּיֹוֵדַע טֹוב יֹוֵתר ִמֻּכָּלם 
ָמה עֹוֵמד ְלִהְתַרֵחׁש! ֵאיזֹו ַהַּקָּלה...

ְלַחִּיים ֲחִסיִדים, ְלַחִּיים!!! ֶזה ַעָּתה ָׁשַמְענּו ֵמָהַרִּבי ְּדָבִרים ֻמְפָלִאים. ָהַרִּבי 
ִהְתַיֵחס ַלַּמָּצב ֶהָחָדׁש ְּכִסיַמן ְלִביַאת ַהָּמִׁשיַח ְּבָקרֹוב. ְּבנֹוָסף, ָאנּו לֹוְמִדים 
ִמְּדָבָריו ֶׁשֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש ֹלא ִּתָּפַגע, ְּכִדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש. ַאְׁשֵרינּו ָמה טֹוב ֶחְלֵקנּו 

ֶׁשָּזִכינּו ְלִהְסּתֹוֵפף ְּבִצּלֹו ֶׁשל ְנִׂשיא ַהּדֹור ְוִלְׁשמַֹע ֶאת ְּדָבָריו ַהְּקדֹוִׁשים!

ְּבַמֲהַלְך ַהִהְתַוֲעדּות ִצֵּטט ָהַרִּבי ֶאת ִּדְבֵרי 
ַהִּמְדָרׁש ְּבַיְלקּוט ִׁשְמעֹוִני: "ְּבָׁשָנה ֶׁשֶּמֶלְך 

ַהָּמִׁשיַח ָּבא... ֶמֶלְך ָּפַרס ִמְתָּגֶרה ְּבֶמֶלְך ֲעָרִבי 
ְוִיְׂשָרֵאל ִמְתָרֲעִׁשים ּוִמְתָּבַהִלים ְואֹוְמִרים 

ְלֵהיָכן ָנבֹוא ְוֵנֵלְך. ְואֹוֵמר ָלֶהם ַהָּקדֹוׁש-
ָּברּוְך-הּוא ָּכל ָמה ֶׁשָעִׂשיִתי ֹלא ָעִׂשיִתי ֶאָּלא 
ִּבְׁשִביְלֶכם". ָהְיָתה זֹו ַהִהְתַיֲחסּות ָהִראׁשֹוָנה 

ֶׁשל ָהַרִּבי ַלִּמְלָחָמה, ּוֵמָאז ִהְתַיֵחס ֵאֶליָה 
ָהַרִּבי ְּפָעִמים ַרּבֹות. ָהַרִּבי ִהְרִּגיַע ֶאת ָהעֹוָלם 
ְּבאֹוְמרֹו ֶׁשֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִהיא ַהָּמקֹום ַהָּבטּוַח 
ְּביֹוֵתר ָּבעֹוָלם, ַהּזֹוָכה ְלַהְׁשָּגָחה ְמֻיֶחֶדת ֶׁשל 
ַהֵּׁשם, ְּכִדְבֵרי ַהָּפסּוק, ְוִכי ִהיא ֵאיָנּה ֲעִתיָדה 

ְלִהָּפַגע ַּבִּמְלָחָמה...



ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֵהֵחּלּו ְלַחֵּלק ֶעְרכֹות ָמֵגן, ֵמֲחַׁשׁש ֶשַׁסַדאם חּוֵסיין ְיַׁשֵּגר ִטיִלים ַּבֲעֵלי ֹראׁש ֶנֶפץ 
ִכיִמי. ַמֵּסכֹות ָּגז נֹוֲעדּו ְלַסֵּנן ֶאת ְׁשִאיַפת ַהָּגז ָהָרִעיל ְּבִמְקֶרה ֶׁשל ַהְתָקָפה ַחס-ְוָׁשלֹום.

ַהַּפַחד ַהָּגדֹול ֵמַהִּמְלָחָמה ֶׁשֲעִתיָדה ְלִהָּמֵׁשְך ֳחָדִׁשים ַרִּבים, ָנַתן ֶאת אֹותֹוָתיו ַּגם ְּבַמְּדֵפי ַהֲחֻנּיֹות ֶׁשִהְתרֹוְקנּו ִּבְמִהירּות ַעל-ְיֵדי ַהּתֹוָׁשִבים ַהֻּמְדָאִגים. 

ַאָּבא, עֹוד ַּכָּמה ְזַמן 
ִנְׁשַאר ָלנּו ִלְהיֹות ָּכאן?

ְקחּו ִמְסָּפר ְוַהְמִּתינּו ְּבַסְבָלנּות 
ַּבּתֹור. ֵהֵבאנּו ִמּטֹות ִמְתַקְּפלֹות, 

אָֹהִלים ְוַׂשֵּקי ֵׁשָנה.

ְלַאָּבא, ַמֵּסַכת ָּגז ְרִגיָלה. 
ַלְּיָלִדים, ַמֵּסַכת ַּבְרָּדס.

ֶזהּו, ַהֶחֶדר ָהָאטּום סֹוף-סֹוף מּוָכן. ֶּבַטח 
ִנְצָטֵרְך ִלְׁשהֹות ָּכאן ֳחָדִׁשים ְׁשֵלִמים.

ְּבקִֹׁשי ִהְצַלְחִּתי ָלַקַחת ַמֶּׁשהּו. ִמי יֹוֵדַע ָמַתי 
ׁשּוב ִּתְהֶיה ְסחֹוָרה ַּבֲחֻנּיֹות, ִאם ִּבְכָלל נּוַכל 

ָלֵצאת ֵמַהָּבִּתים ֶּבֳחָדִׁשים ַהְּקרֹוִבים.

ְוִליָלִדים ַמָּמׁש ְקַטִּנים, 
ֵיׁש ַּגם ַמּפּוַח ְמֻיָחד 

ֶׁשּיֹוֵצא ֵמַהַּמֵּסָכה.

ָהַרִּבי ִּבֵּקׁש ְלִהָּׁשַמע ְלהֹוָראֹות 
ּכֹוחֹות ַהִּבָּטחֹון ְוַגם ֲאִני ֶאַּקח 
 ֶעְרכֹות ָמֵגן ְלָכל ִמְׁשַּפְחִּתי. ַאְך
ַּדע ְלָך: ָהַרִּבי הֹוִדיַע ֶׁשֶאֶרץ 
ִיְׂשָרֵאל ִהיא ַהָּמקֹום ַהָּבטּוַח 

ְּביֹוֵתר ָּבעֹוָלם ְוִיְהיּו ִנִּסים ְוִנְפָלאֹות.

ְּבֵעֶרְך ָחְדַׁשִים

ָּתִעירּו אֹוִתי ְּכֶׁשַּיִּגיַע ּתֹוִרי



ַאֲחֵרי ָהַאְזָעקֹות ִהִּגיעּו ַהַהְפָּגזֹות. ִטיל ְסַקאד ָּפַגע ְּפִגיָעה ְיִׁשיָרה ְּבִבְנַין ְמגּוִרים

 ַהִּצילּו. ָנַחת ָעֵלינּו ִטיל.
ַהּכֹל קֹוֵרס.

ַהֶחֶדר ָהָאטּום ֹלא ָׁשֶוה 
ְּכלּום. ָּכל ַהִּבְנָין הֹוֵלְך ִלְקרֹס

 ְיָלִדים, ִּתְראּו ֵאיֶזה ֵנס ָקָרה ָלֶהם.
ִטיל ָנַחת ַעל ַהִּבְנָין ַאְך ִאיׁש ֹלא ִנּזֹוק.
 ַהּקֹומֹות ָהֶעְליֹונֹות ָהיּו ֵריקֹות ִמַּדָּיִרים

ְּבֶרַגע ְּפִגיַעת ַהִּטיל.

ַהִּטיל ָנַחת ַּבּקֹומֹות 
ָהֶעְליֹונֹות ֶׁשל ַהִּבְנָין.

ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל!

ִאָּמא!!!



 ַהִּנִּסים ָהיּו ֵמֵעֶבר ְלָכל ִּדְמיֹון. ַּבִית ִהְתָּפֵרק ַלֲחלּוִטין ִמְּפִגיַעת ַהִּטיל
ַאְך ָּכל ַהַּדָּיִרים ָיְצאּו ְּבִריִאים ּוְׁשֵלִמים ִמּתֹוְך ַהֲהִריסֹות

ְרֵאה ַּכָּמה ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ׁשֹוֵמר ָעֵלינּו. 
ְּכֶׁשָהִעיָראִקים ִׁשְּגרּו ָּכֶזה ִטיל ְלֵעֶבר ָסעּוְדָיה, 

הּוא ָקַטל 28 ִאיׁש

ִעם ִנִּסים ּכֹה ְּגדֹוִלים, 
ֲאִני ָיכֹול ִלְהיֹות ָרגּוַע

 ָהַלְך ַהַּבִית. ָהַלְך ַהֶּכֶסף.
ֲאָבל ִקַּבְלנּו ֶאת ַהַחִּיים 

ְּבַמָּתָנה ָּברּוְך ַהֵּׁשם

ִלְפֵני ָׁשָעה ָעַמד ָּכאן ֲחַדר ַהֵּׁשָנה ֶׁשִּלי.
ֶׁשִּמיֶׁשהּו ַיֲעזֹר ִלי ָלֶרֶדת


