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ָבר ַתח ּדָ ּפֶ

יֹוֵסף־ִיְצָחק  י  ַרּבִ ַאְדמֹו"ר  ת  ַ בֹוד־ְקֻדּשׁ ּכְ ל  ׁשֶ ְפָלָאה  ַהּמֻ ית  ּסִ ַהּנִ ָלתֹו  ַהּצָ

ְרִלין  ּבֶ ֶרְך  ּדֶ ְפֶצֶצת,  ַהּמֻ ה  ַוְרׁשָ ִמּתֹוְכֵכי  אִוויְטׁש  יּוּבַ ִמּלְ י"צ(  )ָהַרּיַ ֵניאֹוְרסֹון  ׁשְ

ל  ִמְמׁשָ ּגֹוְרֵמי  ין  ּבֵ ּדֶֹפן  יֹוֵצא  ה  ֻעּלָ ּפְ ּתּוף  ׁשִ ּתֹוְך  אִצית,  ַהּנָ ְרַמְנָיה  ּגֶ יַרת  ּבִ

י  ּכִ נֹוֶסֶפת  ַעם  ּפַ מֹוִכיָחה  ְרָמִני,  ַהּגֶ ַהּמֹוִדיִעין  רּות  ׁשֵ ְלרֹאׁש  ים  ָאֵמִריָקִנּיִ

ְמיֹון. ל ּדִ ִציאּות עֹוָלה ַעל ּכָ ים ַהּמְ ְלִעּתִ

ת הֹוָדָיה  ֶגת ִרְגֵעי ַצַער ַוֲחָרָדה ּוֶמַתח ּוֻפְרָקן ּוְתחּוׁשַ ֶקת ְמַמּזֶ ַרּתֶ ָהֲעִליָלה ַהּמְ

ָאְפפּו  ים ׁשֶ ְך ָהֵאיְנסֹוִפּיִ ְתהֹומֹות ַהחֹׁשֶ ם ּבִ י ּגַ רּוְך־הּוא ַעל ּכִ דֹוׁש־ּבָ ה ַלּקָ ֲעֻמּקָ

ַלח ֵמֵעת ְלֵעת ַקְרֵני אֹור  ה, ׁשָ ֹוָאה ַהּנֹוָרָאה ְוָהֲאֻיּמָ ְתקּוַפת ַהּשׁ ֶאת ָהעֹוָלם ּבִ

ל ֶחֶסד ְוֶנָחָמה. ׁשֶ

ָכה  ְהּפֵ ם ַזְרֵעי ַהּמַ מֹו ּגַ ְתּבֹוֶלֶלת, ּכְ ִרית ַהּמִ ל ַיֲהדּות ַאְרצֹות ַהּבְ ַהֲחָיָאָתּה ׁשֶ

יו  ַחּיָ נֹות  ׁשְ ר  ֶעׂשֶ ּבְ ר  ְלַפּזֵ יֹוֵסף־ִיְצָחק  י  ַרּבִ יק  ִהְסּפִ ׁשֶ ָהעֹוָלִמית  הּוִדית  ַהּיְ

א  ּוְמַמּלֵ ֲחָתנֹו  ַהְנָהַגת  ַחת  ּתַ ָמה  ְוִהְתַעּצְ ָחה  ּפְ ּטֻ ׁשֶ ָכה  ַמְהּפֵ  – ָהַאֲחרֹונֹות 

אִוויְטׁש  יּוּבַ ֵניאֹוְרסֹון ִמּלְ ל ׁשְ י ְמַנֵחם־ֶמעְנּדֶ ת ַאְדמֹו"ר ַרּבִ ַ בֹוד־ְקֻדּשׁ ְמקֹומֹו, ּכְ

ל  ית ׁשֶ ָלה ִאיׁשִ יא ַהֲהִריָגה לֹא ָהָיה ַרק ַהּצָ י ִחּלּוצֹו ִמּגֵ – הְִבִהיָרה ְלַמְפֵרַע, ּכִ

דֹוָלה  ּגְ ָלה  ַהּצָ א  ֶאּלָ ּה,  "ד ְלַבּדָ ל ֲחִסידּות ַחּבַ ָלָתה ׁשֶ ְוַהּצָ ְוָקדֹוׁש  דֹול  ּגָ ָאָדם 

ר ִהיא. ֲאׁשֶ ּה ּבַ ּלָ ֲהדּות ּכֻ ַלּיַ

ֵדי  ם ּכְ י ֵיָאֵמן ֶזה, ֵיׁש ּבֹו ּגַ ְלּתִ ָלה ּבִ ל ִסּפּור ַהּצָ יבּותֹו ַהִהיְסטֹוִרית ׁשֶ ַצד ֲחׁשִ ּבְ

ַעל  ַחי",  ְלָכל  ים  ַחּיִ "ַהחֹוֵתְך  ל  ׁשֶ ָרִטית  ַהּפְ ָחתֹו  ּגָ ַהׁשְ ּבְ ָהֱאמּוָנה  ֶאת  ק  ְלַחּזֵ

רּוָאיו. עֹוָלמֹו ְוַעל ּבְ

ַזְלָמן רּוֶדְרָמן

ָלה ָנה ַלַהּצָ ֵטֵבת תשע"ה, 75 ׁשָ ה' ּבְ



יַבת ּתֹוְמֵכי־ ְלִמיֵדי ְיׁשִ ֱאלּול תרצ"ט, ִהְתעֹוְררּו ּתַ י, י"ז ּבֶ ִ ּשׁ ל יֹום ׁשִ ָבְקרֹו ׁשֶ ּבְ
ה ָהיּו ֵהֵדי  יִרים. ֵאּלֶ ֲעָיָרה ַהּפֹוָלִנית אֹוְטבֹוְצק ִמּקֹולֹות ֶנֶפץ ַאּדִ ִמיִמים ּבָ ּתְ

ְרָמִני. ל ְמטֹוֵסי ֵחיל ָהֲאִויר ַהּגֶ ַהְפָצצֹוֵתיֶהם ׁשֶ

ֵניאֹוְרסֹון,  י יֹוֵסף־ִיְצָחק ׁשְ יָבה, ַרּבִ ׁשִ ִקְרַבת ָמקֹום ִהְתּגֹוֵרר ֵמִקים ַהּיְ ּבְ
ַמע ֶאת  יָבה, ׁשָ ׁשִ ְלִמיֵדי ַהּיְ מֹו ּתַ ם הּוא, ּכְ אִוויְטׁש. ּגַ יּוּבַ י ִמּלְ ִ ּשׁ ִ ָהַאְדמֹו"ר ַהּשׁ

ה. ִנּיָ ְ ל ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ַהּשׁ ָתּה ׁשֶ ִחּלָ נּו ֶאת ּתְ ּמְ ּסִ ים ׁשֶ יצּוִצים ָהַעּזִ ַהּפִ

ַדְרּכֹו ִלְכּבֹׁש אֹוָתּה ּוְמִדינֹות נֹוָספֹות  ַלׁש ְלפֹוִלין, ּבְ אִצית ּפָ ְרַמְנָיה ַהּנָ ְצָבא ּגֶ
ה. ֵאירֹוּפָ ּבְ

י יֹוֵסף־ִיְצָחק ַלֲעזֹב  יָבה ָיַעץ ַרּבִ ׁשִ ְלַתְלִמיֵדי ַהּיְ
בּול ֶאל  ם ֶאת ּפֹוִלין ְוַלְחצֹות ֶאת ַהּגְ ֶהְקּדֵ ּבַ

ה. ֵכנֹות, ִליָטא ְוַלְטִבּיָ ְ ִדינֹות ַהּשׁ ַהּמְ

ה  לֹוׁשָ כּו ְוַכֲעבֹר ׁשְ ַהַהְפָצצֹות ַעל אֹוְטבֹוְצק ִנְמׁשְ
י יֹוֵסף־ִיְצָחק ִלְנטֹׁש ֶאת  ם ַרּבִ ָיִמים ֶנֱאַלץ ּגַ

ל  ָחה, ְמקָֹרִבים ּוְקבּוָצה ׁשֶ ּפָ ֵני ִמׁשְ ָהֲעָיָרה. ּבְ
יַרת  ה ּבִ ַדְרּכֹו ְלַוְרׁשָ ְלִמיִדים ִנְלוּו ֵאָליו ּבְ ּתַ

ִדיָנה. ַהּמְ

ְגֵרי  ֵני ָאָדם ֵמִתים, ּפִ ָכל ָמקֹום ּוָמקֹום ִנְראּו ּבְ ּבְ
ְרָמִנים  ְנָיִנים ְמֻפָחִמים. ַהּגֶ ִריֵדי ּבִ סּוִסים ּוׂשְ

ֵדי  ין־ִעירֹוִנּיֹות, ּכְ ָרִכים ַהּבֵ ם ֶאת ַהּדְ ִהְפִציצּו ּגַ
ם. ִבים ָלנּוס ַעל ַנְפׁשָ ִלְמנַֹע ִמּתֹוׁשָ



יו  י יֹוֵסף־ִיְצָחק ּוְמַלּוָ ַמִים ִהְצִליחּו ַרּבִ ַחְסֵדי ׁשָ ּבְ
ה. ְצפֹון ַוְרׁשָ כּוָנה ְיהּוִדית ּבִ לֹום ִלׁשְ ׁשָ יַע ּבְ ְלַהּגִ

ע־ ַאְרּבַ ְלָחָמה ּכְ ִעיר זֹו ִהְתּגֹוְררּו ֶעֶרב ַהּמִ ּבְ
ָבה ַאַחד  ֵמאֹות ֶאֶלף ְיהּוִדים ְוִהיא ֶנְחׁשְ

דֹוִלים ְוַהּתֹוְסִסים  ים ַהּגְ הּוִדּיִ ָהִרּכּוִזים ַהּיְ
עֹוָלם. יֹוֵתר ּבָ ּבְ

י ּפֹוְסקֹות  ְלּתִ ה ָסְפָגה ַהְפָצצֹות ּבִ ם ַוְרׁשָ ַאְך ּגַ
י יֹוֵסף־ִיְצָחק ִהְמִריץ ֶאת  ִמן ָהֲאִויר וְַרּבִ

ֵרד  ּו ְלִהּפָ ִהְתַקּשׁ סּוִרים ׁשֶ ְלִמיִדים ַהּמְ ַהּתַ
ֵלט ֶאל ִמחּוץ ְלפֹוִלין. ּנּו, ְלִהּמָ ִמּמֶ

ֶבת ֻהְפְצצּו  ֲחנֹות ָהַרּכֶ ּתַ ָעָיה ָהְיָתה ׁשֶ ַהּבְ
ה  ְרׁשָ בֹות ִמּוַ ְרָמִנים ּוְתנּוַעת ָהַרּכָ ַעל ְיֵדי ַהּגֶ

ֵרָרה ָיְצאּו  ֵלית ּבְ ִליל. ּבְ ָתה ּכָ ּבְ ְוֵאֶליָה, ֻהׁשְ
ֶרֶגל. ם – ּבָ ִעיִרים ְלַדְרּכָ ְלִמיִדים ַהּצְ ַהּתַ

ָבר ָהָיה לֹא־ָצִעיר, חֹוֶלה ּוְלמּוד  ּכְ י יֹוֵסף־ִיְצָחק ַעְצמֹו ׁשֶ ַרּבִ
רּוְסָיה – לֹא ָהָיה  ְהיֹותֹו ּבְ ַדע ּבִ ּיָ ָלאֹות ׁשֶ ֵסֶבל – ֵעֶקב ַהּתְ

ם ַרְעָיתֹו  מֹוהּו, ּגַ ים. ּכָ ים ֲאֻרּכִ ל ִלְצעֹד ַעל ַרְגָליו ְלֶמְרַחּקִ ְמֻסּגָ
י  ל ַרּבִ ָרה, ַרְעָיתֹו ׁשֶ ֶטְרָנא־ׂשָ ֵקָנה ׂשְ ִנית ַהּזְ ִנית ְוִאּמֹו ָהַרּבָ ָהַרּבָ

אִוויְטׁש  יּוּבַ "ּב ִמּלְ ַ ת ַאְדמֹו"ר ָהַרּשׁ ַ בֹוד־ְקֻדּשׁ ער, ּכְ לֹום־ּדֹוּבֶ ׁשָ
ָמתֹו־ֵעֶדן. ִנׁשְ

ְפֶצֶצת. ה ַהּמֻ תֹוְכֵכי ַוְרׁשָ לּוִאים ּבְ ֵהם נֹוְתרּו ֵאפֹוא ּכְ



ְרָמִנים  ָנה )ת"ש( ִהְרִעיׁשּו ַהּגֶ ָ יֹוַמִים ִלְפֵני רֹאׁש־ַהּשׁ
י יֹוֵסף־ ים. ַרּבִ ְקּדִ ָעְצָמה ַחְסַרת ּתַ ה ּבְ ֶאת ְצפֹון ַוְרׁשָ
ַחת ָלֲאָדָמה.  ף ִמּתַ ִיְצָחק ּוָפַמְלָיתֹו ָהָעְברּו ְלַמְרּתֵ

פַֹעל  ִרים ִאיׁש, ַאְך ּבְ ֶעׂשְ ף נֹוַעד ְלָהִכיל ּכְ ְרּתֵ ַהּמַ
ים ָוַטף. ים, ָנׁשִ ִעים ֶנֶפׁש – ֲאָנׁשִ ַאְרּבָ ִהְצטֹוְפפּו ּבֹו ּכְ

ף  ְרּתֵ ָנה ֵהֵחל ַהּמַ ָ עֹות ֲאָחדֹות ִלְפֵני רֹאׁש־ַהּשׁ ׁשָ
ל  חּוץ. ִיְבבֹוֵתיֶהם ׁשֶ יצּוִצים ּבַ ִלְרעֹד ֵמָעְצַמת ַהּפִ

ל  תֹוכֹו ֵהיֵטב. ָאָבק ׁשֶ ְמעּו ּבְ צֹוְפֵרי ָהַאְזָעָקה ִנׁשְ
קֹום  אּו ֶאת ַהּמָ טֹון ִמּלְ י ּבֶ ְלֵבִנים ִמְתּפֹוְררֹות ְוגּוׁשֵ

ים ְלַעְצָמם  ׁשִ ּנּו ַהחּוָצה, ְמַבּקְ קּו ִמּמֶ ים ִזּנְ ְוַרּבִ
ִמְקָלט ַאֵחר.

ֶאֶלף  י יֹוֵסף־ִיְצָחק ּכְ ְלֵעת ֶעֶרב ֶנֶאְספּו ְסִביב ַרּבִ
ְדֵרגֹות ַהּיֹוְרדֹות ֶאל  אּו ֶאת ַהּמַ ְיהּוִדים. ֵהם ִמּלְ

מּוד. ִית ְוָהְרחֹוב ַהּצָ ף ְוֶאת ֲחַצר ַהּבַ ְרּתֵ ַהּמַ

ה ִזְעֵזַע ֶאת  ִפּלָ ֶאְמַצע ַהּתְ ּבְ
ֵרר  יר. ִהְתּבָ קֹום ַרַעׁש ַאּדִ ַהּמָ

ְנָין ָסמּוְך ֻהְפַצץ ְוָקַרס ַעל  י ּבִ ּכִ
י יֹוֵסף־ִיְצָחק הֹוָרה  ָביו. ַרּבִ יֹוׁשְ

ִחּלּוץ  ַע ּבְ ַלּנֹוְכִחים ָלֵצאת ּוְלַסּיֵ
ַחת ַהֲהִריסֹות. כּוִדים ּתַ ַהּלְ

ְראֹות  ָבר ֵמִתים ְוַהּמַ ם ָהיּו ּכְ ֻרּבָ
ים. ֶאָחד ֵמֶהם ִצְמֵרר  ָהיּו ָקׁשִ

א ְצִעיָרה, ְללֹא רּוַח  ְמֻיָחד: ִאּמָ ּבִ
מֹוָתּה ֶאת  ם ּבְ ֶקת ּגַ ים, ְמַחּבֶ ַחּיִ

ִקיָקה  ׁשְ ְצָצה ּבִ ּמָ ינֶֹקת ׁשֶ ּה ַהּתִ ּתָ ּבִ
ֶאת ֲאגּוָדָלּה.



ָכל  ְך ּבְ ה ִנְמׁשַ ב ַהּנֹוָרא ַהּזֶ ּצָ ַהּמַ
ִאים, ּוְבאֹוָתּה ֲאִויָרה  ִמים ַהּבָ ַהּיָ

ִפּלֹות יֹום־ ַאף ִהְתַנֲהלּו ּתְ
ּפּוִרים. ַהּכִ

ה ָיִמים ְמֻאָחר יֹוֵתר  ָ ֲחִמּשׁ
ּכֹות(  ל ַחג ַהּסֻ ּיֹום ָהִראׁשֹון ׁשֶ )ּבַ
ה  ָבא ַהּפֹוָלִני ְוַגם ַוְרׁשָ ָקַרס ַהּצָ

ְרָמִנים. יָרה ָנְפָלה ִליֵדי ַהּגֶ ַהּבִ

ן  ּכֵ ָנה ָהְיָתה ֲעצּוָמה, ׁשֶ ּכָ ַהּסַ
ה, ָיְצאּו  ִניָסָתם ְלַוְרׁשָ ִעם ּכְ
ל  ע ַצִיד ׁשֶ ְרָמִנים ְלַמּסַ ַהּגֶ

ֵדי  ִנים ְוָהַאְדמֹו"ִרים, ּכְ ָהַרּבָ
ה. ִחּלָ ֶהם ּתְ ִלְפּגַֹע ּבָ

י יֹוֵסף־ִיְצָחק  ּוְבנֹוָסף, ַעל ַרּבִ
ֶהם  ּבָ ֵלִמים ׁשֶ ָעְברּו ָיִמים ׁשְ

בֹו  א אֶֹכל ְלִפיו. ַמּצָ ְמַעט לֹא ּבָ ּכִ
ר ִמּיֹום ְליֹום. ְרּדֵ ַהּגּוָפִני ִהְתּדַ

רֹד,  י יֹוֵסף־ִיְצָחק ִנּסּו ְלגֹוֵנן ָעָליו ּוְבַעְצָמם ִלׂשְ ַהּסֹוְבִבים ֶאת ַרּבִ ְזַמן ׁשֶ ּבִ
י. ַלת ָהַרּבִ ֶרץ ְלַהּצָ ָכל ַהּמֶ ִרית ִלְפעֹל ּבְ ַאְרצֹות־ַהּבְ "ד ּבְ ֵהֵחּלּו ֲחִסיֵדי ַחּבַ

ְרַמְנָיה, ַרק ְמֻאָחר יֹוֵתר.  ֲעָרָכה ֶנֶגד ּגֶ ִרית ִהְצָטְרָפה ַלּמַ ַאְרצֹות־ַהּבְ
ִרים  ִדינֹות ְקׁשָ י ַהּמְ ּתֵ ין ׁשְ מּו ּבֵ ְלָחָמה ֲעַדִין ִהְתַקּיְ ל ַהּמִ ה ׁשֶ ָלב ַהּזֶ ָ ּשׁ ּבַ

ים. לֹוָמִטּיִ יּפְ ּדִ

ל ַעל־ ִרית ְלַנּצֵ ְנִהיֵגי ַאְרצֹות־ַהּבְ ׁשּו ַהֲחִסיִדים ִמּמַ ּקְ לּו ּבִ ִרים ַהּלָ ׁשָ ֶאת ַהּקְ
ה. בּוׁשָ י יֹוֵסף־ִיְצָחק ִמּפֹוִלין ַהּכְ ץ ֶאת ַרּבִ ְמָנת ְלַחּלֵ



ְלטֹון  ִ ּשׁ אֶֹמץ־ֵלב ָנִדיר ּבַ ֱאַבק ּבְ ּנֶ ִמי ׁשֶ י יֹוֵסף־ִיְצָחק, ּכְ ל ַרּבִ מֹו ׁשֶ ׁשְ
ָכל ָהעֹוָלם. ר ּבְ ֲהדּות, ָהָיה ָידּוַע ּוֻמּכָ הּוִדים ְוַהּיַ ָהרּוִסי רֹוֵדף ַהּיְ

ׁש  ִרית ְוִנְפּגַ ַאְרצֹות־ַהּבְ י ּבְ ר ָהַרּבִ ּקֵ ִנים קֶֹדם ָלֵכן ַאף ּבִ ע ׁשָ ֵתׁשַ ּכְ
ְרט הּוֶבר. אֹוָתּה ֵעת, ֶהְרּבֶ ֵהן ּבְ ּכִ יא ָהָאֵמִריָקִני ׁשֶ ׂשִ ית ִעם ַהּנָ ִאיׁשִ

ְדמּות רּוָחִנית  ר ּבִ י ְמֻדּבָ ָאֵמִריָקה ֵהִבינּו ֵאפֹוא ּכִ ְלטֹון ּבְ ִ י ַהּשׁ ָראׁשֵ
ה ֵהם ִיְהיּו מּוָכִנים  ּמָ ֵאָלה ָהְיָתה ַעד ּכַ ְ ָדה ְויֹוֵצאת ּדֶֹפן. ַהּשׁ ִנְכּבָ

ִרי. אּו ּפְ יֶהם ָאֵכן ִיּשְׂ י, ְוַהִאם ַמֲאַמּצֵ ץ ְלַמַען ָהַרּבִ ְלִהְתַאּמֵ

רּור ֵמַעל  ָבר ֶאָחד ָהָיה ּבָ ּדָ
ל יֹום נֹוָסף  ְלָכל ָסֵפק: ּכָ

חֹוֵלף ַמְקִטין ֶאת ִסּכּוֵיי  ׁשֶ
י יֹוֵסף־ ל ַרּבִ ְרדּותֹו ׁשֶ ִהּשָׂ

אִצים. ְלטֹון ַהּנָ ַחת ׁשִ ִיְצָחק ּתַ

ַאְרצֹות־ רֹאׁש ָהַעְסָקִנים ּבְ ּבְ
ָרֵאל  ִרית ָעַמד ָהַרב ִיׂשְ ַהּבְ

ת  סֹון, ְמַנֵהל 'ֲאֻגּדַ ֵג'ְיקֹוּבְ
ָאֵמִריָקה.  "ד' ּבְ ֲחִסיֵדי ַחּבַ

הּוא ַוֲחֵבָריו ִהְכִניסּו 
ִרים, ׁשֹוְפִטים  מּוָנה ׂשָ ַלּתְ
ֶרג. ל ָרֵמי ּדֶ ּוְפִקיֵדי ִמְמׁשָ

ּפּול  ל ַהּטִ ְלַבּסֹוף ֻהּטַ
ל,  ְרט ּפֶ ה ַעל רֹוּבֶ ָרׁשָ ּפָ ּבַ

ַרד ַהחּוץ  ִמׂשְ ִכיר ּבְ ִקיד ּבָ ּפָ
חּום ַאֲחָריּותֹו  ָהָאֵמִריָקִני. ּתְ
ֵרי  ל ָהָיה – ִקׁשְ ל ּפֶ ִרי ׁשֶ ָהִעּקָ

ה. ִרית ְוֵאירֹוּפָ ַאְרצֹות־ַהּבְ


