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ֵּבין ֲחִסיֵדי ַחַּב"ד, ַאְנֵׁשי ְמִסירּות ַהֶּנֶפׁש ַעל ְׁשִמיַרת ָקְדֵׁשי ַהַּיֲהדּות ַלְמרֹות ְרִדיפֹות ַהִּׁשְלטֹון 
ַהּקֹומֹוִניְסִטי ֶהָעִריץ, ְּדמּותֹו ָהַאָּגִדית ֶׁשל ֶהָחִסיד ָהַרב ֱאִליֶעֶזר ַנָּנס ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבֹוֶלֶטת 

ְוזֹוֶהֶרת ִּבְמֻיָחד. 
ר' ֵלְיֶזר ֶׁשַחי ְּכֵמָאה ָׁשִנים )תרנ"ז – תשנ"ז(, ָלַמד ִּביִׁשיַבת ּתֹוְמֵכי ְּתִמיִמים ִּבְליּוַּבאִויְטׁש 

ְוָהָיה ָחִסיד ּוְמֻקָּׁשר ָלַרִּבי ָהַרַׁש"ב, ָלַרִּבי ָהַריַי"צ ְוָלַרִּבי ְנִׂשיא ּדֹוֵרנּו. 
ר' ֵלְיֶזר ָהָיה ָּפִעיל ְּבָכל ְּתחּוֵמי ַהַחִּיים ַהְיּהּוִדִּיים ַּגם ִּביֵמי ָהֵאיָמה ֶׁשל ִׁשְלטֹון ְסָטִלין ְוֹלא 

ִנְרַּתע ַּגם ְלַאַחר ֶׁשֶּנֱאַסר, ָסַבל ִיּסּוִרים 
נֹוָרִאים ְוָׁשָהה ְּבָגלּות ְּבַמֲחנֹות 

ֲעבֹוָדה ְּבֶמֶׁשְך ֶעְׂשִרים ָׁשָנה)!(, 
ַּבָּׁשִנים תרצ"ה ַעד תשט"ו. 

ֵאּלּו ָהיּו ֶעְׂשִרים ְׁשנֹות ֵסֶבל 
ִּבְלִּתי ֱאנֹוִׁשי. ר' ֵלְיֶזר 

ֶּפַתח ָּדָבר

ב"ה



ָסַבל ַמּכֹות ְוִעּנּוִיים, ַמֲאָסר ֵּבין ַּגָּנִבים ְורֹוְצִחים, ֲעבֹודֹות ָּפֶרְך ְוָרָעב. "ְלִפי ֶחְׁשּבֹוִני", 
ָאַמר ַּפַעם, "ָׁשִהיִתי ְּבִצּנֹוק ְּכֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ַׁשָּבתֹות ְוַחִּגים"...

ַאְך ר' ֵלְיֶזר ֹלא ִנְכַנע. ַּגם ְּבַמְרְּתֵפי ַהֲחִקירֹות, ְּבָתֵאי ַהַּמֲאָסר ּוְבַמֲחנֹות ָהֲעבֹוָדה 
ִהְצִהיר ְּבַגֲאָוה ַעל ֱאמּוָנתֹו, ָלַחם ְּבֹעז ֹלא ְלַחֵּלל ֶאת ַהַּׁשָּבתֹות ְוַהַחִּגים ְוֹלא ֶלֱאֹכל 

ָמזֹון ֶׁשֵאינֹו ָּכֵׁשר ּוְכֶׁשֹּלא ָהָיה מֹוָצא ַאֵחר, ֵהִׁשיב ְלחֹוְקָריו ּוְלתֹוְקָפיו ָמָנה ַאַחת 
ַאַּפִים. 

ְלֹאֶרְך ָּכל ְׁשנֹות ַהַּמֲאָסר ְוַהָּגלּות ִנְׁשֲאָרה רּוחֹו ֵאיָתָנה, ְוַגם ַּבָּׁשִנים ָהֲאֻיּמֹות ָהֵהן ַרק 
ִהְתַחְּזקּו ֱאמּוָנתֹו ַוֲחִסידּותֹו. 

ֲחִסיִדים ְמַסְּפִרים ִּכי ִעם ּבֹואֹו ֶאל ָהַרִּבי ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה, ְלַאַחר ֵצאתֹו ֵמרּוְסָיה ִּבְׁשַנת 
תשכ"ו, הֹוָרה לֹו ָהַרִּבי ְלַהֲעלֹות ֶאת ִזְכרֹונֹוָתיו ַעל ַהְּכָתב. 

ְּבִעְקבֹות הֹוָרָאה זֹו, ָיָצא ָלאֹור ַהֵּסֶפר ְּבִאיִדיׁש 'ֶעְׂשִרים ְׁשנֹוַתי ְּבָבֵּתי ֹסַהר סֹוְבֶיִטִּיים' )ַּתַחת 
ֵׁשם ָּבדּוי, ִמּׁשּום ֶׁשַהּקֹומֹוִניְסִטים ֲעַדִין ָׁשְלטּו ָאז(. 

ַּכֲעֹבר ָׁשִנים ָיָצא ַהֵּסֶפר ָלאֹור ְּבִעְבִרית ִּבְׁשֵני ְּכָרִכים ַהּנֹוְׂשִאים ֶאת ַהֵּׁשם 'ָהִאיׁש ֶׁשֹּלא ִנְכָנע', 
ְוַגם ְּבַאְנְגִלית ַּתַחת ַהֵּׁשם 'סֹוּבֹוָטא' ]ַׁשָּבת[ – ַהִּכּנּוי ֶׁשּבֹו ָקְראּו לֹו ַאְנֵׁשי ַמֲחנֹות ַהְּכִפָּיה 

ִּבְגַלל ֵסרּובֹו ַלֲעֹבד ְּבַׁשָּבת. 
ָּכֵעת ַמִּגיַע ּתֹוְרֶכם, ַהְיָלִדים. ָלִראׁשֹוָנה, קֹורֹות ַחָּייו ַהּסֹוֲעִרים ּוָפֳעלֹו ֶׁשל ר' ֵלְיֶזר ִּבְמִסירּות 
ֶנֶפׁש ְלַמַען ָקְדֵׁשי ַהַּיֲהדּות, מֹוִפיִעים ִּבְמֻיָחד ַּבֲעבּוְרֶכם ְּבַמְתֹּכֶנת ֶׁשל קֹוִמיְקס ְמַרֵּתק ִעם 

ִאּיּוִרים ַמְרִהיִבים. 

ְקִריָאה מֹוִעיָלה ּוְמַהָּנה, 

 הֹוָצַאת אֹורֹות
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רּוְסָיה, רֹוְסטֹוב. ַקִיץ ְׁשַנת תרצ"ה. 

ַהִּׁשְלטֹון ַהּקֹומֹוִניְסִטי ְמַנֵהל ִמְלֶחֶמת 

ָחְרָמה ֶנֶגד ָּכל ָמה ֶׁשֵריַח ַיֲהדּות נֹוֵדף 

ִמֶּמּנּו. ַלְמרֹות ַהּקִֹׁשי ְוַהַּסָּכָנה ַהְּגדֹוָלה, 

ַּתַחת ַאָּפם ֶׁשל ַּבָּלֵׁשי ַהִּמְׁשָטָרה 

ַהֲחָׁשִאית, ּפֹוֲעִלים ֲחִסיֵדי ָהַרִּבי ָהַריַי"צ 

)ִמְּליּוַּבִביץ'( ְּבצּוָרה ַמְחַּתְרִּתית ַעל 

ְמַנת ִלְׁשֹמר ֶאת ַהַּגֶחֶלת ַהְיהּוִדית.
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ָׁשלֹום, ָהִייִתי 
רֹוֶצה ְלַהְזִמין 

ִמְּמָך...
ָאה, ִמְצַטֵער. 

ֲאִני ֹלא ְמַדֵּבר 
ִעם ְמֻזָּקִנים!

ָמה?! 
ַמּדּוַע?

ֹלא ְמֻעְנָין 
ְלִהְסַּתֵּבְך! 

ָׁשלֹום.

ֶזה ָמה ֶׁשָחֵסר 
ִלי, ֶׁשַּיְתִחילּו 
ַלֲעֹקב ַאֲחַרי...

    הּוא ֹלא ְמֻעְנָין ְלִהְתַעֵּסק 
 ִאִּתי ִמּׁשּום ֶׁשהּוא יֹוֵדַע ֶׁשַהִּמְמָׁשל 
רֹוֵדף ְיהּוִדים ׁשֹוְמֵרי ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות 

ְועֹוֵקב ַאֲחֵריֶהם. ַהַּפַחד ִהְׁשַּתֵּלט ָּכאן 
ַעל ֻּכָּלם ּוְבֶצֶדק. 

ָהֱאֶמת ִהיא    
ֶׁשָּכאן ַהְּׁשִתיָקה 
ִהיא ֶּבֱאֶמת ְסָיג 
ַלָחְכָמה. ְלעֹוָלם 
ֹלא ּתּוַכל ָלַדַעת 

ִמי ַמֲאִזין ְלָך 
ּוָמַתי...

ַּכִּנְרֶאה ַהּיֹום ֹלא ַאְסִּפיק ִלְקנֹות ֶּפָחם. ֲאִני 
ֻמְכָרח ְלַמֵהר ַלְּפִגיָׁשה ּוְלַהְסִּפיק ְלַהִּגיַע 

ַהַּבְיָתה ִעם ֶרֶדת ַהַּלְיָלה. ֲהִליָכה ִּבְׁשַעת ַלְיָלה 
ְמֻאֶחֶרת ֲעלּוָלה ִלְמֹׁשְך ֵעיַנִים ִּבְלִּתי ְרצּויֹות...

ַּכֲעבֹר ָׁשָעה:

ֵאיֶנִּני יֹוֵדַע ָמַתי 
ִּתְראּו אֹוִתי ַּבַּפַעם 
ַהָּבָאה. ִהִּגיעּו ַמִים 

ַעד ָנֶפׁש.

ָמה?!

ַּבְּזַמן ָהַאֲחרֹון ֲאִני ָחׁש ֶׁשַּטַּבַעת ַהֶחֶנק ֶׁשל 
ַהנ.ק.וו.ד* ִמְתַהֶּדֶקת ְסִביִבי יֹוֵתר ְויֹוֵתר. 

ִאְׁשִּתי ַוֲאִני ֶהְחַלְטנּו ִלְבֹרַח ְלַאַחד ַהְּכָפִרים 
ַהְּסמּוִכים ַעד ַיֲעבֹר ַזַעם.

אֹוי ַוֲאבֹוי...

ֶרַגע, ר' ַזְלָמן, ִמי ְיַלֵּמד 
ֶאת ַהְיָלִדים? ִמי יּוַכל 

ְלַהְחִליף ֶאת ְמקֹוְמָך ְוָלֵתת 
ָלֶהם ִחּנּוְך ְיהּוִדי?

 ַהֲאֵמן ִלי, ֵאיִני מּוג ֵלב. 
ִאם ָהיּו ֵאּלּו ֲחָׁשׁשֹות 

ְרחֹוִקים ֹלא ָהִייִתי חֹוֵׁשב 
ִלְברַֹח. ַהַּמָּצב ָחמּור 
ַמָּמׁש ּוְלַמַען ָהֱאֶמת 
ֵאיֶנִּני יֹוֵדַע ִאם ַאִּגיַע 

ְלֵביִתי ַהַּלְיָלה.

ָהְרחֹוב ָמֵלא 
ֲאָנִׁשים ְוַאף ַעל 
ִּפי ֵכן ׂשֹוֶרֶרת 
ָּכאן ְּדָמָמה. 

ֶאְפָׁשר ִלְקֹרא 
ְלרּוְסָיה 'ַמְמֶלֶכת 

ַהְּׁשִתיָקה'.

 * ַהִּמְׁשָטָרה ַהֲחָׁשִאית ָהרּוִסית.
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ִאּלּו ָהָיה ִלי ְמַעט ְזַמן 
ָהִייִתי ְמַנֶּסה ִלְדאֹג 

ְּבַעְצִמי ִלְמַלֵּמד 
ֶׁשַּיְחִליף אֹוִתי, ֲאָבל 
ֲאִני חֹוֵׁשׁש ֶׁשֹּלא 
ַאְסִּפיק. ְּבַבָּקָׁשה 
ִמֶּכם, ַּדֲאגּו ָלֶזה.

ֵאין ְּבָעָיה, ר' ַזְלָמן. ָפאְרט 
ֶּגעזּוְנֶטעְרֵהייט*. ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 

ִיְהֶיה ָּתִמיד ְלִצְּדֶכם.

ַזְלָמן, ַאל ִּתְתָיֵאׁש ִּבְגַלל 
ַהַּסָּכָנה. ֲאִפּלּו ֶחֶרב ַחָּדה 

מּוַנַחת ַעל ַצָּוארֹו ֶׁשל ָאָדם, 
ַאל ִיְמַנע ַעְצמֹו ִמן ָהַרֲחִמים.

ִמי יֹוֵדַע 
ִאם ִנְתָרֶאה 

ׁשּוב...
ֲאִני ְמַאֵחר, 
ְּכָבר חֶֹׁשְך.

ְּכִניָסה ַלַּבִית: 
.8:33

ֶעֶרב טֹוב, 
ֵלייֶזר. ָמה 

ְׁשלֹוְמָך?

ֵלייֶזר'ֶקע ֶׁשִּלי, 
ָּדַאְגִּתי ְלָך 

ְמאֹוד!

ֶעֶרב טֹוב. ֵאַחְרִּתי 
ִמּׁשּום ֶׁשָהִייִתי ָצִריְך 

ִלְדאֹג ִלְמַלֵּמד 
ֶּׁשַּיְחִליף ֶאת ר' ַזְלָמן. 
הּוא ִנְמָצא ְּבַסָּכָנה 

ּוֻמְכָרח ִלְבֹרַח.

ֲעבֹוָדִתי ִּכְמַנֵהל ֶחְׁשּבֹונֹות ִמְסַּתֶּיֶמת 
ְמֻאָחר ְוֹלא מֹוִתיָרה ִלי ִּכְמַעט ְזַמן 

ַלֲעסֹק ַּבְּדָבִרים ַהֲחׁשּוִבים ֶּבֱאֶמת – 
ְּבִלּמּוד ּתֹוָרה ּוְבִחּזּוק ַהַּיֲהדּות.

*ְסעּו ְלָׁשלֹום ְוִלְבִריאּות, ִאיִדיׁש.
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ָׁשָנה קֹוֵדם ָלֵכן, ַּבְּקִליִניָקה ֶׁשל ַהְּפִסיכֹולֹוג ַהֶּגְרָמִני 
ַהּטֹוב ְּביֹוֵתר ַּבְּתקּוָפה ַהִהיא, ּדֹוְקטֹור ֶאִריְך ַאְדֵלר:

ּוְבֵכן, ִמי 
ִמֶּכם הּוא 
ַהַּפִצֶיְנט?

הּוא. ָאִחי סֹוֵבל 
ִמְּפָחִדים ּוֵמַהְפָרעֹות 

ֲחָרָדה ָקׁשֹות.

ֲאִני ֵמִבין. ֵּתן ִלי 
ְלַמֵּלא ִאְּתֶכם 

ְׁשֵאלֹון.
ֵאין ְּבָעָיה, ֲאָבל ְׁשֵאָלה ְקַטָּנה, 
ּדֹוְקטֹור: ִהְרַּגְׁשָּת ַּפַעם ַּפַחד 

ֲאִמִּתי אֹו ֲחָרָדה?

ֹלא, ֹלא ָיָצא ִלי 
ְלַהְרִּגיׁש ָּכְך. ֶּבן 
ַּכָּמה ַאָּתה, ֲאדֹון 

ַּפִצֶיְנט?

ֵּתֶכף ִּתְזֶּכה ְלַהְרִּגיׁש... ֹלא ָהגּון 
ְלַנּסֹות ִלְפּתֹר ְּבָעָיה ֶׁשֵּמעֹוָלם 

ֹלא ִהְתמֹוַדְדָּת ִאָּתּה.

ְלֶפַתע:

ִרְׁשרּוׁש 
ֶאָחד ְוַאָּתה 

ְמֻחָּסל.
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ְׁשַעת ֵּבין ָהַעְרַּבִים ִּבְנַמל ַהְמּבּוְרג ֶׁשְּבֶגְרַמְנָיה:

ִטיְמֶּבְרק, זֹו 
ָהֳאִנָּיה ֶׁשָּלנּו.

ֶאת ָהַאְרָּגז – 
ְלָּתא ַהְּכבּוָדה 

ְּבַבָּקָׁשה.

ֶהְמְמ... ֹלא 
ּתֹוָדה. ָהַאְרָּגז 
ָצִריְך ִלְהיֹות 
ִאָּתנּו ַּבָּתא.

ֵאילּו ְקׁשּוִחים... 
ִטּפּוִסים ִּבְלִּתי 
ְנִעיִמים, זּוג 
ָהרּוִסים ַהָּללּו.

ִמְבַצע 'ָקִטיף ָּבָאִביב' ֻהְכַּתר 
ְּבַהְצָלָחה. ְּבעֹוד ָיִמים ְספּוִרים 

ִנְהֶיה ׁשּוב ַּבּמֹוֶלֶדת.

ָחה ָחה ָחה... 
ְלַחֵּיי ַהַּמְהֵּפָכה 

ְוַהּמֹוֶלֶדת!

ְלָמֳחָרת ָזֲעקּו ּכֹוְתרֹות ָהִעּתֹוִנים ְּבֶגְרַמְנָיה:

ַעל ִּפי ִּדוּוִחים ֶׁשִּקַּבְלִּתי, ַּבֲחָזָרה ְלרֹוְסטֹוב, תרצ"ה. ַּבַּמֶּטה ַהְּכָלִלי ֶׁשל ַהנ.ק.וו.ד:
ִמְתַרֶחֶׁשת ּפֹה ְּפִעילּות 

ְיהּוִדית ִמַּתַחת ָלַאף ֶׁשָּלנּו.

ֵאין ְּבָעָיה. 
ַהְּפִצ'י ֶאָחד 

ְוֵהם ִמְתעֹוְפִפים 
ֵמָעְצַמת ַהֶהֶדף...

ְּכִסילֹוב, ַאָּתה מּוָכן ִלְהיֹות ְּבֶׁשֶקט? 
ִאם ֹלא ֲאִני ֵמִעיף אֹוְתָך!

 ֲאִני רֹוֶצה ֶׁשְּתַרְּכזּו 
ֶאת ָּכל ַהַּמֲאָמִצים 

ְּבִבּלּוׁש ַעל ְמָנת ִלְמֹצא 
ֶאת ַהּפֹוְרִעים ּוְלַהֲעִמיד 

אֹוָתם ְלִדין. ַחְּפׂשּו 
ַּבחֹוִרים ּוַבְּסָדִקים ְוַאל 
ַּתְׁשִאירּו ֶאֶבן ֶׁשֵאיָנּה 

ֲהפּוָכה.

ַהְּמַפֵּקד, ְּבִכַּכר 
ָהִעיר ֵיׁש ֲאָבִנים 

ְּגדֹולֹות ֶׁשַרק ַאָּתה 
ּתּוַכל ַלֲהפְֹך.

ְׁשתֹוֹוֹוֹוֹוֹוק!!! 
ֵאין ְלָך ַּתָּקָנה, ִאיְדיֹוט!

ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשַהֶּמֶסר 
מּוָבן. ָקִדיָמה!

ֲאִני ֹלא מּוָכן ֶׁשִּתְהֶיה ִּפַּסת 
ֲאָדָמה ַאַחת ָּבִעיר ֶׁשֵאיָנּה 
ַּתַחת ְׁשִליָטִתי ַהֻּמְחֶלֶטת.

 ַּתֲעלּוָמה: ּדֹוְקטֹור ֶאִריְך 
ַאְדֵלר ֶנֱעַלם ִמֵּביתֹו ֶאְתמֹול

ְטִריֶמר ר ׁשְ ּדֶ
העיתון הנפוץ בגמניה

ֶהֶלם ְוַתְדֵהָמה 
ִּבְקִהַּלת 

ַהְּפִסיכֹולֹוִגים
ֲחִטיָפהֲחַׁשד 


