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דמות דיוקן של ר' לייזר



ַנְפׁשֹו ֶׁשל ר' ֵליֶזר ַנָּנס ַז"ל ִנְצְרָפה ְּבכּור-ַהַּבְרֶזל, ְוָיָצא ֵמֵעֶמק ַהָּבָכא ָׁשֵלם ְּבגּופֹו 
ְּבָכל  ִּבְמִסירּות-ֶנֶפׁש  ָׁשַמִים  ֵׁשם  ְּבַקְּדׁשֹו  ּוְבִנְׁשָמתֹו,  ּוְברּוחֹו  ְוָהָרצּוץ,  ַהָּׁשבּור 

ְּפִסיָעה ּוְפִסיָעה.

ֶׁשל  ְּבַמְסְרקֹות  ְּבָׂשרֹו   "ָסְרקּו  ִּבְבִחיַנת  ֹּתֶפת  ִיּסּוֵרי  ָסַבל  ָׁשִנים  ֶעְׂשרֹות  ְּבֶמֶׁשְך 
ַּבְרֶזל" ְוהּוא ָׂשַרד ְּבֹאֶפן ַעל ִטְבִעי, ְלַמֲעָלה ִמֶּגֶדר ֱאנֹוִׁשי.

ֵּבין ׁשּורֹות ֵסֶפר ֶזה, ַהְמֻבָּסס ַעל יֹוַמן ַחָּייו, ָיחּוׁש ַהּקֹוֵרא ִּכי ְמֻדָּבר ִּבְדמּות ְמֻיֶחֶדת 
ְּבִמְליֹוֵני  ֶׁשָּׁשַלט  ְלִׁשְמָצה,  ַהָּידּוַע  ֶהָעִריץ  ַהִּמְׁשָטר  ִמן  ָחת  ֶׁשֹּלא  ִאיׁש  ְּבִמיָנּה, 
ֲאָנִׁשים ְוָכָפה ֶאת ַּדְעּתֹו ֲעֵליֶהם, ְוַעל ַאּפֹו ַוֲחָמתֹו ִקֵּים ֶאת ְרצֹון ּבֹוְראֹו ְוִקֵּדׁש ֵׁשם 

ָׁשַמִים ָּבעֹוָלם.

ר' ֵליֶזר ָזָכה ַלֲאִריכּות ָיִמים ֻמְפֶלֶגת, ְׁשנֹות ַחָּייו ִהִּגיעּו ְלֵמָאה. ַחִּיים ְמֵלֵאי ַמַעׂש, 
ַחִּיים ֶׁשל ִקּדּוׁש ה', ֶׁשל ֲהָפַצת ֲחִסידּות ְוֵקרּוב ְלָבבֹות ְיהּוִדים ַלֲאִביֶהם ֶׁשַּבָּׁשַמִים. 
ִּבְׁשֹלִׁשים ַהָּׁשִנים ָהַאֲחרֹונֹות ֶׁשַחי ְּבֶאֶרץ ַהֹּקֶדׁש ְלַאַחר ֲעלֹותֹו ֵמרּוְסָיה, ֶהֱעִמיד 

ַּתְלִמיִדים ַרִּבים.

ַרִּבי ֵליֶזר, ְּבֹרַחב ַּדְעּתֹו ּוִבְרצֹונֹו ְלָהִפיץ ּתֹוָרה ַוֲחִסידּות ְּבֶקֶרב ַהֲהמֹוִנים,  ָהָיה ַּגם 
ֵמהֹוֵגי ְויֹוְזֵמי ַהִּמְפָעל ַהְמֹבָרְך "ֵהיַכל ְמַנֵחם" ֶׁשָּיָדיו ָרב לֹו ַּבֲהָפַצת ּתֹוָרה ַוֲחִסידּות 

ֶזה ָׁשִנים ַרּבֹות, ְּכֶׁשַּגם ר' ֵליֶזר ָזָכה ִלְראֹות ַנַחת ּוְבָרָכה ֶּבָעָמל ֶזה.

ָּכל ָיָמיו ָׁשרּוי ָהָיה ר' ֵליֶזר ְּבִׂשְמָחה. ַלְמרֹות ַחָּייו ַהָּקִׁשים ּוְמֵלֵאי ַהִּיּסּוִרים, ֶוֱהיֹותֹו 
ֲעִריִרי, ֶׁשֹּלא ָזָכה ְלֶצֱאָצִאים ִמֶּׁשלֹו.

ר' ֵליֶזר ָהָיה "ְמַסֵּפר" ְמֻיָחד ְּבִמינֹו. ִסּפּוֵרי ַצִּדיִקים, ֵמַרּבֹוֵתינּו ַהְּקדֹוִׁשים ּוְגדֹוֵלי 
ַטַעם  ְּבטּוב  ֵחן,  ְמֵלָאה  ֲחִסיִדית  ִּבְלׁשֹון  ּוְתבּוָנה,  ְּבַדַעת  ִמִּפיו  ָקְלחּו  ַהֲחִסיִדים, 



ְוַדַעת; ְּכמֹו ֵכן ִסּפּוֵרי ְמִסירּות-ַהֶּנֶפׁש ִמַּמה ֶּׁשָחָוה ַעל ְּבָׂשרֹו ִּבְׁשנֹות ָּגלּותֹו ְּבַמֲחנֹות 
ְצִעיִרים  ׁשֹוְמָעיו,  ֶאת  ּוְלַרֵּתק  ַהִּסּפּור  ֶאת  ְלַהְמִחיׁש  לֹו  ָהָיה  ְמֻיָחד  חּוׁש  ָהֲעבֹוָדה. 
ּוְמֻבָּגִרים, ֲחִסיִדים ְוַאְנֵׁשי ַמֲעֶׂשה ְּכֶאָחד. ֵקרּוב ְלָבבֹות ַעל ְיֵדי ִסּפּוִרים ָהְיָתה ֶאְצלֹו 
ֲעבֹוָדה ְמֻיֶחֶדת. ְמֻסָּגל ָהָיה ָלֶׁשֶבת ְּבֶמֶׁשְך ַלְיָלה ָׁשֵלם ּוְלַסֵּפר ִסּפּוִרים ְּבַחּיּות ְּבִלי 

ְלִהְתַעֵּיף.

ֵּבית- ֶׁשל  ָהִראׁשֹון  ַּבִּמְנָין   ,)6 )ְּבָׁשָעה  ַהּיֹום  ִּבְתִחַּלת  ַׁשֲחִרית  ְלִהְתַּפֵּלל  ָהָיה  נֹוֵהג 
ִהְתַּבֵּלט  ְוֹלא  ַעְנְוָתן  ָהָיה  הּוא  ְמגּוָריו.  ְמקֹום  ִּבירּוָׁשַלִים,  ַחַּב"ד  ְּבִׁשּכּון  ַהְּכֶנֶסת 
ֵמעֹוָלם. ַמְרֵאהּו ַהִחיצֹוִני ַהָּפׁשּוט ֹלא ִהְסִּגיר ֶאת ְּפִניִמּיּותֹו, ָקֶׁשה ָהָיה ְלַהֲאִמין ֶׁשֶּזהּו 

ָהִאיׁש ֶׁשָּלַחם ָּכֲאִרי ְּבֶמֶׁשְך ֶעְׂשִרים ָׁשָנה, ִּבְמַבְקֵׁשי ַנְפׁשֹו, ְוִנַּצח.

הּוא ָהָיה ְּדמּות ִחּיּוִנית ְמֹאד. ֹלא ָנס ֵליחֹו ַּגם ְלֵעת ִזְקָנה ְוֵׂשיָבה, ִּכְמַעט ַעד סֹוף ָיָמיו 
ֵׁשֵרת ֶאת ַעְצמֹו, ְוִטֵּפל ְלַבּדֹו ְּבִעְנָיָניו.

ָאהּוד ְוִנְכָּבד ָהָיה ְמֹאד ַעל ְׁשֵכָניו ֶׁשָּזכּו  ְלִהְתגֹוֵרר ְּבִקְרָבתֹו.

ְוֹכה ָאַמר ַעל אֹודֹוָתיו ְׁשֵכנֹו, ַהָּגאֹון ַרִּבי ַזְלָמן ֶנֱחְמָיה גֹוְלְדֶּבְרג ְׁשִליָט"א:

ְיסֹוִדי  ִעְנַין  ִמֶּמּנּו  ְוָלַמְדנּו  ֵמרּוְסָיה  ִהִּגיַע  ֵמָאז  ַרּבֹות  ָׁשִנים  ְּבֶמֶׁשְך  ִּבְׁשֵכנּותֹו  ַּדְרנּו 
"ְׁשִמיַרת ַׁשָּבת ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש".

***

ִּבְׁשנֹות ַחָּייו ָהַאֲחרֹונֹות ִהְתַּבֵּטא ֹלא ַּפַעם: "ֶמען ְגֵרייט ִזיְך צּו ֶדער ְגרֹויֶסע ְנִסיָעה" 
– ִמְתּכֹוְנִנים ַלְּנִסיָעה ַהְּגדֹוָלה...

ְמַעְנֵין ְלַצֵּין ִּכי ַּכֲאֶׁשר ָלָקה ְּבֶהְתֵקף ֵלב )ַהְּׁשִליִׁשי, ִּבְׁשַנת תשל"ח(, ָּבא ַּתְלִמידֹו ר' 
ַאְרֵיה ַיקֹוְנט ַז"ל ְלַבְּקרֹו. ר' ֵליֶזר ָאַמר לֹו ִּכי הּוא ָחׁש ֶׁשִּקּצֹו ָקֵרב... ֵהֵחל ר' ַאְרֵיה 
ִלְבּכֹות. ָאַמר לֹו ר' ֵליֶזר: "ָלָּמה ַאָּתה ּבֹוֶכה? 'ִּכי ְבִׂשְמָחה ֵתֵצאּון', ָצִריְך ָלֵצאת ִמן 
ָהעֹוָלם ְּבִׂשְמָחה. הֹוְלִכים ְלעֹוָלם ֶׁשֻּכּלֹו טֹוב, ְלִהְתָראֹות ִעם ָהַרֵּבִיים ְוִעם ַהֲחִסיִדים, 

ָלָּמה ִלְהיֹות ְּבַעְצבּות? ָצִריְך ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה!"

ֲעַדִין  חֹוִלים"  "ִּבּקּור  ָהְרפּוָאה  ְּבֵבית  ְלִמָּטתֹו  ָרתּוק  ְלַחָּייו,  ָהַאֲחרֹון  ַהִּׁשִּׁשי  ַּבּיֹום 
ָלַמד קּוְנְטֵרס "ֵעץ ַחִּיים" ִעם ֶאָחד ִמַּתְלִמיָדיו. הּוא ֵהִׁשיב ֶאת ִנְׁשָמתֹו ַהַּזָּכה ְליֹוְצרֹו 
ְּביֹום ַׁשָּבת ֹקֶדׁש ִלְפנֹות ֹּבֶקר י"ג ֲאָדר תשנ"ז. ּוְכִפי ֶׁשָהָיה אֹוֵמר - ִּכי נֹוַלד ְּבַׁשָּבת 



ַחג  ֶעֶרב  ִסיָון תרנ"ז,  ְבּה'  )נֹוַלד  ְּדָבָריו.  ִהְתַקְּימּו  ָאֵכן  ְּבַׁשָּבת.  ִמן ָהעֹוָלם  ִיָּפֵטר  ְוַגם 
ַהָּׁשבּועֹות ֶׁשָחל אֹוָתּה ָׁשָנה ְּבַׁשָּבת ְוִנְפַטר ְּבַׁשָּבת, י"ג ֲאָדר ְשַנת תשנ"ז.(

***

ְוִאם ִיְׁשַאל ַהּׁשֹוֵאל, ֲהֹלא ָזָכה ְּכָבר ְמכֹון "ֵהיַכל ְמַנֵחם" ְלהֹוִציא ָלאֹור ֶאת ְׁשֵני ִּכְרֵכי 
ִזְכרֹונֹוָתיו ֶׁשל ַרִּבי ֵליֶזר ְּבֵׁשם "ָהִאיׁש ֶׁשֹּלא ִנְכַנע". ָמה ָראּו ֵאפֹוא ְלהֹוִציא ָלאֹור ֶאת 

ַהֵּסֶפר ַהּנֹוְכִחי ַהְמֻבָּסס ַעל ָהִראׁשֹון? ַעל ָּכְך ַאְסִּביר ְּבַמֲעֶׂשה ֶׁשָהָיה:

ַּפַעם ַאַחת, ְלֵעת ִזְקנּותֹו, ִהִּגיַע ֵאַלי ר' ֵליֶזר ִליִׁשיַבת "ּתֹוַרת ֱאֶמת" ְּכֵדי ְלַבֵּקׁש ִמֶּמִּני 
ְלִהְתַלּוֹות ֵאָליו ָלרֹוֵפא. ֶוֱהיֹות ֶׁשָעַלי ָהָיה ְלַסֵּים ִעְנָין ְמֻסָּים, הּוא ִהְמִּתין ַּבחּוץ ְלבֹוִאי. 
ִויָלִדים  ְנָעִרים  ֻמָּקף  ְמָצאִתיו  ְּכָבר  ֵאָליו  ְּבֵצאִתי  ָלִריק.  ֶרַגע  ִּבֵּטל  ֹלא  ֵליֶזר  ר'  ֲאָבל 

ַמְקִׁשיִבים ְּבֶרֶתק ְלִסּפּוָריו, ְוֵעיֵניֶהם ֵהִאירּו ֵמֲחַמת ַּתֲענּוג.

ְלַאַחר ֲאִריכּות ָיָמיו ִנְזַּכְרִּתי ְּבִהְתַרֲחׁשּות זֹו, ְוָאַמְרִּתי ְּבִלִּבי: ָראּוי ְוָנכֹון ְלַהֲעִביר ֶאת 
ַמֶּסֶכת ַחָּייו ִלְבֵני ַהְּנעּוִרים.

ַּבֲעֵלי  ֲאָלִפים  ֲעֶׂשֶרת  ְּבִעְּקבֹוָתיו  ָיִביא  ַהֵּסֶפר  ִּכי  ָהַרִּבי  ִהְתַּבֵּטא  ָהִראׁשֹון  ִסְפרֹו  ַעל 
ִלְצִעיֵרי ַהֹּצאן ֶאת ַמֶּסֶכת  ְלַהְנִחיל ַּגם  ְּתׁשּוָבה! ּוְלִפיָכְך ָרִאינּו ְלַעְצֵמנּו ְזכּות ְּגדֹוָלה 
ַחָּייו ֶׁשל ַרִּבי ֵליֶזר, ִאיׁש ַהּמֹוֵפת, ּוְלהֹוִציא ֶאת ַהֵּסֶפר ְּבִנּקּוד ָמֵלא, ְמֻעָּטר ְּבִצּיּוִרים, 
ְלָקְרבֹו ֶאל ֵלב ַהֹּנַער ּוְלעֹוֵרר ּבֹו ִניִמים ְטִמיִרים, ְלָקֵרב ֵלב ָּבִנים ְלָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים. 
ַּכֶּנֱאַמר )משלי כ"ב( "ֲחֹנְך ַלַּנַער ַעל ִּפי ַדְרּכֹו ַּגם ִּכי ַיְזִקין ֹלא ָיסּור ִמֶּמָּנה". ּוְבָכְך ִנְזֶּכה 
ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם ְלִקּיּום ַהִּיעּוד "ְוֵהִׁשיב ֵלב ָאבֹות ַעל ָּבִנים ְוֵלב ָּבִנים ַעל ֲאבֹוָתם" )מלאכי 

ג( ַּבְּגֻאָּלה ַהְּׁשֵלָמה ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן.

י' סיון תשע"ג – יֹום ה"ָיאְרַצייט" ֶׁשל ָהַרָּבִנית ָמַרת ֵרייְזל ַנָּנס ע"ה.

הרב בנימין זילברשטרום

מנהל ספריית "היכל מנחם"

עיה"ק ירושלים
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ר' ֵלייֶזר  
ִאיׁש ַהַּשָּׁבת

סּוּבֹוָטא

                 יֹום ִּכּפּור ָּבַאְרָּגז

ֹחֶׁשְך ָסִמיְך ִהְתַּפֵּׁשט ַּבחּוץ ְוִעּמֹו ֶׁשֶקט. ִאיׁשֹון ַלִיל, ִלְפֵני ֶעֶרב יֹום ִּכּפּור ְׁשַנת 

ִמְׁשְּכבֹוֵתיֶהם.  ַעל  ַהִּמְׁשָּפָחה  ְּבֵני  ְּכָבר  ָנמּו  ְּברֹוְסטֹוב  ַהָּקָטן  ַּבַּבִית  תרצ"ו. 

ְּבנֹוצֹוָתיו.  ַּתְרְנגֹול  ִהְתַּכְרֵּבל  ַהַּתּנּור,  ִמן  ַלֻּׁשְלָחן ֹלא ָרחֹוק  ִמַּתַחת  ַּבִּמְטָּבח, 

ֶטֶרם ַיֲעֶלה ַהַּׁשַחר ִיְהֶיה הּוא "ַהֶּגֶבר" ַל"ַּכָּפרֹות".

ַיד  ַעל  ְּבָלִמים  ֲחִריַקת  קֹול  ֻמְפָרע.  ֶהָעֹמק  ַהֶּׁשֶקט  ִמְתָקֶרֶבת,  ֲחצֹות  ְׁשַעת 

ַהַּבִית, ְוַאֲחָריו קֹול ְּפִסיעֹות ֶׁשל ֲאָנִׁשים.

ר' ֵליֶזר, ַּבַעל ַהַּבִית, ַאְבֵרְך ֲחִסיִדי, ָּפָניו ַמִּביעֹות ְנִחיׁשּות ְוֵעיָניו ַהְּתכּולֹות 

ְמַׁשְּקפֹות ֶאת ֹטַהר ְּפִניִמּיּותֹו, ְמצֹוֵתת ַלּקֹולֹות, ִלּבֹו ָזע ְלֶפַתע ְלקֹול ְנִקיׁשֹות 

ַעל ֶּדֶלת ְמעֹונֹו.

ַהֹּדַאר,  ִמן  "ָׁשִליַח  ִמיֶׁשהּו:  עֹוֶנה  ַלֶּדֶלת  ּוֵמֵעֶבר  ׁשֹוֵאל,  הּוא   – ָׁשם?"  "ִמי 

ֵהֵבאִתי ִמְבָרק".

 | 1 |  
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ר' ֵלייֶזר  

סּוּבֹוָטא

ר' ֵלייֶזר  
ִאיׁש ַהַּשָּׁבת

סּוּבֹוָטא

ָׂשם  הּוא  ִלְפֹּתַח.  ֹלא  ְמַצֶּוה  ֶׁשַהֵּלב  ִּפי  ַעל  ַאף  ַהֶּדֶלת,  ֶאת  ּפֹוֵתַח  ֵליֶזר  ר' 

ִמְבָטחֹו ְּבבֹוֵרא ָהעֹוָלם, הּוא ֲאֶׁשר ֵאָליו ֵעיָניו ְוִלּבֹו ָּתִמיד.

ַהֶּדֶלת ִנְפְּתָחה ַּבֲחִריָקה, ַעל ַהַּסף ָעְמדּו ְׁשֹלָׁשה ְּגַבְרָּתִנים ֲחמּוִׁשים, ַאְנֵׁשי 

ַהּמֹוָעצֹות  ִּבְבִרית  ַהּסֹוְבֶיִטי  ַהִּמְׁשָטר  ֶׁשל  ַהֲחָׁשִאית  )ַהִּמְׁשָטָרה  הנ.ק.ו.ד. 

ֹלא  ֵהם  ְל"ק.ג.ב.”(.  ָהִאְרּגּון  ֵׁשם  ֻׁשָּנה  ָאז  )ְלִמְנָיָנם(,   1954 ְוַעד  מ-1934 

ִהְמִּתינּו ְלַהְזָמָנה, ִמָּיד ִנְכְנסּו ְּפִניָמה.

ֵהם ִּבְּקׁשּו ִלְראֹות ֶאת “ִּפְנַקס ַהַּבִית”. ַהִּפְנָקס ָהָיה ְּכֵעין ְּתעּוַדת ֶזהּות ֲאֶׁשר 

ַהֹחק ַהּסֹוְבֶיִטי ִחֵּיב ָּכל ִמְׁשָּפָחה ִּבְבִרית ַהּמֹוָעצֹות ְלַהֲחִזיק ַּבַּבִית. ַּבִּפְנָקס 

ִנְרְׁשמּו ְׁשמֹות ַּדָּיֵרי ַהַּבִית, ִמְסַּפר ַהַּדְרּכֹון ֶׁשל ָּכל ֶאָחד, אֹו ִמְסַּפר ְּתעּוַדת 

ֵלָדה ִלְּקִטיִנים ָּפחֹות ִמִּגיל 18, ַּתֲאִריְך ַהְנָּפַקת ַהַּדְרּכֹון, ְוִסּיּום ָּתְקְּפֹו. ְּכמֹו ֵכן 

ִמְקצֹועֹו ֶׁשל ַהַּדָּיר, ְמקֹום ֲעבֹוָדתֹו אֹו ִלּמּודֹו, ִרּׁשּוִמים ְּבִמְׂשְרֵדי ַהִּמְׁשָטָרה, 

ְוַכּדֹוֶמה.

ַהָּבִכיר ִמן ַהְּׁשֹלָׁשה ִרְפֵרף ַעל ַהָּכתּוב ַּבִּפְנָקס, ּוְבַהִּגיעֹו ִלְׁשמֹו ֶׁשל ר’ ֵליֶזר 

ִהְתַעֵּכב ְוָׁשַאל ִמי הּוא. ר’ ֵליֶזר ֵהִׁשיב ְּבִקּצּור: “ֲאִני”.

ֵׁשרּותֹו  ַעל  ַהֵּמִעיד  ִמְסָמְך  ַּדְרּכֹונֹו,  ְּתעּודֹוָתיו,  ֶאת  ְלָהִביא  ִנְתַּבֵּקׁש  ִמָּיד 

ַהְּצָבִאי, ּוְתעּודֹות ְמַזהֹות ֲאֵחרֹות.

ּוַבִּמְסָמִכים,  ַּבְּתעּודֹות  ִּדְפֵּדף  ַהָּבִכיר  ִמֶּמּנּו.  ַּכִּנְדָרׁש  ַהֹּכל,  ִהִּגיׁש  ֵליֶזר  ר’ 

ַאַחר ָּכְך הֹוִציא ְנָיר ִמִּכיסֹו. ָהָיה ֶזה ַצו ִחּפּוׂש  ְּבָכל ַהַּבִית. ַעְכָׁשו ָׁשַלף ֶאת 

ֶאְקָדחֹו, ִהְטִעינֹו ְּבַכּדּוִרים ְוִכְּונֹו ֶאל ָּפָניו ֶׁשל ר’ ֵליֶזר.

“ֵׁשב ַעל ַיד ַהִּקיר”, ָאַמר, “ָּכל ְּתזּוָזה ִמִּצְּדָך ַּתְפִעיל מּוְלָך ֶאת ָהֶאְקָּדח!”

ָהְרָחִׁשים ַהּגֹוְבִרים עֹוְררּו ֶאת זּוָגתֹו ֶׁשל ר’ ֵליֶזר ִמְּׁשָנָתּה. ַּגם ִאּמֹו ֶׁשָּׁשֲהָתה 

ִּכי  ֵהִעיד  ְּפֵניֶהן  ּוַמַּבע  ַהֶחֶדר  ְּבֶפַתח  ְׁשֵּתיֶהן  ָעְמדּו  ַעְכָׁשו  ֵנעֹוָרה.  ְּבֵביָתם, 

ָחׁשֹות ֵהן ְּכַבֲחלֹום ַּבָּלהֹות.

ָמַרת ֵרייְזל, ִאְׁשּתֹו ֶׁשל ר’ ֵליֶזר, ִהְסִּפיָקה ִלְראֹות ֶאת ָהֶאְקָּדח ַהָּטעּון ְוִלְׁשֹמַע 
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ר' ֵלייֶזר  
ִאיׁש ַהַּשָּׁבת

סּוּבֹוָטא

ֶאת ַאְזָהַרת ַהְמַפֵּקד. ַהַּפַחד ְוַהְּדָאָגה ִעְרְּפלּו ֶאת ֵעיֶניָה, ְוִהיא ִהְתַעְּלָפה ַעל 

ֲאַתר. ֲחמֹוָתּה ִנְּגָׁשה ְלעֹוְרָרּה ֵמֶעלפֹוָנּה, ּוְבָעָמל ַרב ֵהִׁשיָבה ֶאת רּוָחּה.

ַאְנֵׁשי הנ.ק.ו.ד. ֹלא ִהְתַעְנְינּו ְּכָלל ַּבקֹוֶרה ַּבַּבִית. ֵהם ֵהֵחּלּו ִלְׁשֹלף ֶאת ָּכל 

ַהְּסָפִרים ִמן ָהָארֹון, ִּדְפְּדפּו ְּבָכל ֵסֶפר ְוֵסֶפר, ּוְכֶׁשִּסְּימּו ִהְׁשִליכּו אֹוָתם ְּבִבָּזיֹון 

ַאְרָצה.

ִּבְׁשִתיָקה ַעל ִחּלּול ַהֹּקֶדׁש.  ְלַהְבִליג  ָיְכָלה  ֵליֶזר ֹלא  ַהִּצְדָקִנית ֶׁשל ר’  ִאּמֹו 

ִהיא ָרְכָנה ַאְרָצה, ֵהִריָמה ֶאת ַהְּסָפִרים ַהֻּמְׁשָלִכים, ִנְּׁשָקה אֹוָתם ְוִהִּניָחה ַעל 

ַהֻּׁשְלָחן.

ֲאָבל ַהְמַפֵּקד ִהִּביט ָּבּה ְּבַמַּבט ַרְצָחִני, ּוְבקֹול ַּגס ִצָּוה ָעֶליָה ְלַהְפִסיק.

ר’ ֵליֶזר ֶׁשָּיַׁשב ָּכל אֹוָתּה ֵעת ְמֻכָּוץ ַעל ַיד ַהִּקיר, ָקם ִמְּמקֹומֹו ִּפְתֹאִמית, ִּבְזיֹון 

ַהְּסָפִרים ַהְּקדֹוִׁשים ִהְרִּתיַח ֶאת ִלּבֹו ַהָּטהֹור.

ָּכזֹו?!  ְּבִרְׁשעּות  ַהְּקדֹוִׁשים  ַּבְּסָפִרים  נֹוֲהִגים  “ַאֶּתם  ִּבְכֵאב,  ָׁשַאל  “ַמּדּוַע”, 

ַמּדּוַע ֵאיְנֶכם נֹוְתִנים ְלִאִּמי ַהְּזֵקָנה ְלָהִרים אֹוָתם ִמן ָהִרְצָּפה? ַוֲהֹלא ְיַדְעֶּתם 

ִּכי ְסָפִרים ֵאּלּו ְקדֹוִׁשים ָלנּו, ְוָלָּמה ִמְתַיֲחִסים ַאֶּתם ֲאֵליֶהם ְּבִזְלזּול ְמַׁשֵּוַע 

ָּכֶזה?!”

ַהְמַפֵּקד ִהִּביט ּבֹו ְּבַזַעם, ַאְך ֹלא ִּכֵּון ֵאָליו ֶאת ֶאְקָדחֹו. “ֵׁשב!” ָצַרח, “ֶׁשִאם 

ֹלא, ִאיָרה ְּבָך ְלֹלא ַהְתָרָעה נֹוֶסֶפת!”

ָהְרָׁשִעים ִהְמִׁשיכּו ְלהֹוִציא ֶאת ַהְּסָפִרים ִמּתֹוְך ָהָארֹון, ֲאָבל ְּדָבָריו ַהּבֹוְקִעים 

ֶאת  ִהְׁשִליכּו  ֹלא  יֹוֵתר  ֲעֵליֶהם,  ִהְׁשִּפיעּו  ֹזאת  ְּבָכל  ֵליֶזר  ר’  ֶׁשל  ַהֵּלב  ִמן 

ַהְּסָפִרים ַאְרָצה ַרק ַעל ַהֻּׁשְלָחן.

ַעְכָׁשו  ַלָּבאֹות.  ְּפִתיָחה  ַרק  ָהָיה  ַהְּסָפִרים  ַּבֲארֹון  ָהֲעַצִּבים  מֹוֵרט  ַהִחּפּוׂש 

ֵהֵחּלּו ְלַחֵּטט ְּבָכל ָהֲארֹונֹות ַּבֲחָדִרים ּוַבִּמְטָּבח. ֶאת ְמַלאְכָּתם ָעׂשּו ְּבִאִּטּיּות 

ַמְרִּגיָזה ִּכְמַעט ָּכל ַהַּלְיָלה, ַּכֲאֶׁשר ר’ ֵליֶזר ְמֻרָּתק ְלִכֵּסא ַעל ַיד ַהִּקיר.

ָרַכן  ַהִּסּדּור,  ֶאת  ְוָלַקח  ִנַּגׁש  ִמְּמקֹומֹו  ָקם  ֹעז,  ָאַזר  ַהַּׁשַחר  ָעָלה  ֶטֶרם  ֲאָבל 
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ְּכִמְנַהג  ָאָדם”,  “ְּבֵני  ְּבַכָּוָנה  לֹוַמר  ְוֵהֵחל  ַהְּׁשִנָּיה  ְּבָידֹו  ַהַּתְרְנגֹול  ֶאת  ְוָלַקח 

ַּכָּפרֹות.

ְּכַתְרְנגֹול  ַמָּמׁש  ְּפעּוִרים,  ְּבִפּיֹות  ּבֹו  ִהִּביטּו  ַהֲחָׁשִאים  ַהּׁשֹוְטִרים  ְׁשֹלֶׁשת 

ִּב”ְבֵני ָאָדם”...

ַּכֲעֹבר ַּכָּמה ְׁשִנּיֹות ָקָרא ַהְמַפֵּקד ְּבַזַעם:

ֹראְׁשָך  ְסִביב  אֹותֹו  ְמסֹוֵבב  ַאָּתה  ַמּדּוַע  ַהַּתְרְנגֹול?  ִעם  עֹוֶׂשה  ַאָּתה  “ָמה 

ּומֹוִציא ִמִּפיָך ֲהָברֹות ְמֻׁשּנֹות?”

ִּכי  ַלְמַפֵּקד  ְוִהְסִּביר  ַּתְפִקידֹו,  ִסּיּום  ְלַאַחר  ַהַּתְרְנגֹול  ֶאת  ִהִּניַח  ֵליֶזר  ר’ 

ִמְנַהג ְיהּוִדי הּוא אֹותֹו ְמַקְּיִמים ִלְפֵני ַהּיֹום ַהָּקדֹוׁש ְּביֹוֵתר ַּבָּׁשָנה, ַהּיֹום ּבֹו 

ָּדִנים ְּבֵבית ַהִּמְׁשָּפט ַהְּׁשֵמיִמי ֶאת ְּבֵני ָהָאָדם ּובֹוְדִקים ֶאת ַמֲעֵׂשיֶהם. “ָאנּו 

ְמַבְּקִׁשים ִמּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ֶׁשִאם ַּבֲעֹונֹוֵתינּו ִנְגַזר ָעֵלינּו ָחִליָלה ִמיָתה, ִיְהֶיה 

ַהַּתְרְנגֹול ַּכָּפָרֵתנּו. ְּכמֹו ֵכן ְמַבְּקִׁשים ָאנּו ִּכי סֹוָפם ֶׁשל ׂשֹוְנֵאינּו ּוִמְתַנְּכֵלינּו 

ִיְהֶיה ְּכסֹופֹו ֶׁשל ַהַּתְרְנגֹול”...

“ְלִמי ַאֶּתם ִמְתַּכְּוִנים ַּבֲאִמיָרה ‘ׂשֹוְנֵאינּו ּוִמְתַנְּכֵלינּו’” ִהְתַעְנֵין ַהְמַפֵּקד ְוֵעיָניו 

מּוָצפֹות ָּדם.

ר’ ֵליֶזר ֵהִׁשיב ְלֹלא ַחת: “ִמְתַּכְּוִנים ְלֵאּלּו ֶׁשָּכל ַמְטָרָתם ִהיא ָלֶרֶדת ְלַחֵּיינּו!”.

ַהְמַפֵּקד ֹלא ֵהִגיב ַעל ְּדָבָריו ַרק ָּפָנה ֶאל ִאּמֹו ְוזּוָגתֹו ֶׁשל ר’ ֵליֶזר:

“ַּגְׁשָנה ְלִהָּפֵרד ִמֶּמּנּו, ַעְכָׁשו הּוא יֹוֵצא ִאָּתנּו. יֹוֵתר ֹלא ִּתְראּו אֹותֹו. ַּכִּנְרֶאה 

ְיֻחַּסל ַעד ָהֶעֶרב”.

זּוָגתֹו ֶׁשל ר’ ֵליֶזר ֶהְחִויָרה ְוִהיא ָקְרָסה ְלתֹוְך ַהִּכֵּסא ַהָּסמּוְך, ֲאָבל ִאּמֹו ֶׁשל 

ר’ ֵליֶזר, ִאָּׁשה ַאִּמיָצה ָהְיָתה, ְוֵהִׁשיָבה ַלְּמַפֵּקד:

“ֶאת ְּבִני ֹלא ְּתַחְּסלּו! ִמָּיָמיו ֹלא ֵהַרע ְלִמיֶׁשהּו. ֲאִני ְמַקָּוה ִּכי ַלָּמֳחָרת ָיׁשּוב 

ַהַּבְיָתה ְלַאַחר ֶׁשִּיְתָּבֵרר ִּכי ָאָדם ָיָׁשר ְוָנִקי הּוא”.

ָמה  ִמּׁשּום  ּוִמְסָמָכיו,  ְּתעּודֹוָתיו  ֶאת  ִמֶּמּנּו  ָלַקח  הּוא  ֵהִׁשיב,  ֹלא  ַהְמַפֵּקד 
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ָלַקח ַּגם ְמִגַּלת ֶאְסֵּתר ְיָׁשָנה ְּכתּוָבה ַעל ַּגֵּבי ְקָלף, ְוַכָּמה ַּדִּפים ֶׁשל ַמַאְמֵרי 

ֲחִסידּות ִּבְכַתב ָיד ֶׁשָּמָצא ַּבַּבִית.

ִחֵּיְך  ַהְמַפֵּקד  ָלֵצאת.  מּוָכן  ִּבְמִעילֹו  ַעְצמֹו  ָעַטף  ּכֹוָבעֹו,  ֶאת  ָחַבׁש  ֵליֶזר  ר’ 

ְּבבּוז ְוֵהִעיר:

“ָלָּמה ְלָך ָלַקַחת ְמִעיל? ְּבעֹוד ַּכָּמה ָׁשעֹות הּוא ִיְהֶיה ְּכָבר ְמֻיָּתר ֲעבּוְרָך!”

ַּבַּמֲחֶזה  ַלֲעֹמד  ְּבֹכָחּה  ֵאין  ִּכי   ֵהִעידּו  ַהִחְּורֹות  ָּפֶניָה  זּוָגתֹו,  ַרַעד ָּתַקף ֶאת 

ַהּנֹוָרא.

ר’ ֵליֶזר ָיָצא ַהחּוָצה ֻמָּקף ׁשֹוְטִרים ֲחָׁשִאים, ּוִבְרַּכת ִאּמֹו ִלְּוָתה אֹותֹו ְּבַדְרּכֹו:

ֲחַזק ֶוֱאַמץ  ְּבִני! ָּתִמיד ָעִׂשיָת ַרק ֶאת ַהּטֹוב ְוַהָּיָׁשר, ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִיְהֶיה 

ִעְּמָך ְּבָכל ֲאֶׁשר ֵּתֵלְך! ִצְדָקְתָך ִּתְתַּגֶלה ְּבַוַּדאי!”

ְּבֶדֶרְך  ָּכְך,  ַאַחר  ַרּבֹות  ָׁשִנים  ְּבֶמֶׁשְך  ְּבָאְזָניו  ִהְדֲהדּו  ֵאּלּו  ְּפִריָדה  ִמּלֹות 

ַהְיִׁשימֹון ָּבּה ָצַעד- - -

*

ר’ ֵליֶזר ִנְצַטֶּוה ְלִהָּכֵנס ַלְּמכֹוִנית ַהְּׁשחֹוָרה ֶׁשָחְנָתה ַעל ַיד ַהַּבִית, ַהְּמכֹוִנית 

ֶׁשּנֹוֲעָדה ְלהֹוִביל ֲאִסיִרים ְלֶמְרַּכז הנ.ק.ו.ד. ַהְּמכֹוִנית ֻהְתְנָעה ְוָיְצָאה ַלֶּדֶרְך.

ר’ ֵליֶזר הּוַבל ְלֶחֶדר ָּגדֹול ְרַחב ְמַמִּדים. הּוא ִהְסַּתֵּכל ֹּכה ְוֹכה ְוִהְבִחין ְּבִקיר 

ְמֻׁשֶּנה ָמֵלא ְּבגּוְמחֹות. ְּבגּוְמחֹות ֵאּלּו ֻהְתְקנּו ַאְרָּגִזים ְּגבֹוִהים ְוָצִרים. הּוא 

ִנַּגׁש  ַהּׁשֹוְטִרים  ַאַחד  ַּכֲאֶׁשר  ֵאּלּו  ַאְרָּגִזים  ֶׁשל  ְּבִטיָבם  ְלַהְרֵהר  ִהְסִּפיק  ֹלא 

ַלִּקיר ְוָגַרר ַהחּוָצה ַאְרָּגז.

ַהּׁשֹוֵטר הֹוָרה ְלר’ ֵליֶזר ְלִהְתָקֵרב, ּוְׁשָלְׁשָּתם ָּדֲחפּו אֹותֹו ְּפִניָמה. ַאַחר ָּכְך 

ְמֻכָּוץ  ֵליֶזר ָׁשַכב  ִלְמקֹומֹו. ר’  ַּבֲחָזָרה  ָהַאְרָּגז  ְוָגְררּו ֶאת  ַהִּמְכֶסה  ָסְגרּו ֶאת 

ְּבַאְרָּגז ֶׁשָהָיה ַצר ְוָנמּוְך ִלְמַמָּדיו ְוֹלא ִהְצִליַח ְלָהִניַע ָיד אֹו ֶרֶגל.  ֹחֶׁשְך ָׂשַרר 

ִּבְפִנים, ַרק ִמַּבַעד ְלַכָּמה חֹוִרים ְּבֹדֶפן ָהַאְרָּגז ָחַדר ְמַעט ֲאִויר ְּפִניָמה.
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ַהָּׁשעֹות ָנְקפּו ְוַהְּׁשִהָּיה ָּבַאְרָּגז ָקָׁשה ָהְיָתה ִמְּנׂשא. קֹול ְּפִסיעֹות ִהִּגיַע ְלָאְזֵני 

ר’ ֵליֶזר ִמֵּדי ַּפַעם, הּוא ֵהִבין ִּכי ֲאָנִׁשים ִמְסּתֹוְבִבים ַּבֶחֶדר, ּוְבקֹול ַמר ָקָרא 

ְלֶעְזָרה. ֲאָבל ִאיׁש ֹלא ָׁשָעה ֵאָליו ּוְלַזֲעקֹוָתיו.

*

ָׁשעֹות ַעל ַּגֵּבי ָׁשעֹות ָׁשַכב ר’ ֵליֶזר ָּבַאְרָּגז. ּוְבַהִּגיַע ָהֶעֶרב, ְּבִהְתַקֵּדׁש ֵליל יֹום 

ַהָּקדֹוׁש, ֵהֵחל לֹוַמר “ָּכל ִנְדֵרי”, ּוְלַאַחר ִמֵּכן ַמֲעִריב ֶׁשל ֵליל ַהִּכּפּוִרים ִעם 

ַהִּפּיּוִטים, ַעד ַּכָּמה ֶׁשָּזַכר ְּבַעל ֶּפה.

ְּבַהִּגיעֹו ְלִמּלֹות ַהִּפּיּוט “ַיֲעֶלה ִעּנּוֵינּו ֵמֶעֶרב ְוָיבֹוא ְסִליָחֵתנּו ִמֹּבֶקר... ַיֲעֶלה 

ֶאְנָקֵתנּו ֵמֶעֶרב...” ָּפְרצּו ַהְּדָמעֹות ֵמֵעיָניו. ְּבֵעיֵני רּוחֹו ָרָאה ֶאת ֲאֵחינּו ְּבֵני 

ִׂשיַח  ָלָבן, ׁשֹוְפִכים  ְּבִבְגֵדי  ִמְּדָרׁשֹות, ֲעטּוִפים  ּוָבֵּתי  ְּכֵנִסיֹות  ְּבָבֵּתי  ִיְׂשָרֵאל 

ְמַבְּקִׁשים  ַחי,  ָּכל  ִסְתֵרי  ְוַתֲעלּומֹות  ָרֵזי עֹוָלם  ַהּיֹוֵדַע  ָהעֹוָלִמים  ִרּבֹון  ִלְפֵני 

ְסִליָחה ּוְמִחיָלה ּוִמְתַחְּנִנים ִליׁשּוָעה. ְוִאּלּו ִמֶּמּנּו ִנְמַנע ְלִהְתַּפֵּלל ָּכָראּוי ְּבַלִיל 

ִנְׂשָּגב ֶזה...

ַאַחר ְּתִפַּלת ַמֲעִריב ֵהֵחל ר’ ֵליֶזר, ְּבעֹודֹו ׁשֹוֵכב ְמֻכָּוץ ַּבֹחֶׁשְך, לֹוַמר ִּפְרֵקי 

ְּתִהִּלים. ָּכל אֹותֹו ַהַּלְיָלה ָרֲחׁשּו ְׂשָפָתיו ְּתִפּלֹות ְוַתֲחנּוִנים.

ְּבַהִּגיַע ַהֹּבֶקר ׁשּוב ִהִּגיעּו ֲאָנִׁשים ַלֶחֶדר. הּוא ָׁשַמע ְּפִסיעֹות, קֹולֹות ּוְרָחִׁשים, 

ְוָזַעק  ְלֶעְזָרה ִמּתֹוְך ַהַּמֲחַׁשִּכים, ֲאָבל ְּכֶאֶמׁש, ֹלא ָּפָנה ֵאָליו ִאיׁש.

ְוַרְגָליו ְּכמֹו  ָיָדיו  ְּבֵלית ְּבֵרָרה ֵהֵחל ְלִהְתַּפֵּלל ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית. ָּכל ֵּגוֹו ָּכַאב, 

ֻׁשְּתקּו, ֲאָבל הּוא ָּפַתח ִּבְתִפָּלה ְוִהְתַּפֵּלל ְּבַכָּוָנה ְמֻרָּבה ּוְבֵלב ִנְׁשָּבר ֹּכל ֲאֶׁשר 

ָזַכר. ַאַחר ַׁשֲחִרית ּומּוָסף ִהְתַּפֵּלל ִמְנָחה. “ַמְפִטיר יֹוָנה” ֻהְמַחׁש ְּבֵעיֵני רּוחֹו. 

ַהִאם ֵאינֹו ּדֹוֶמה ַמָצבֹו ָּבַאְרָּגז ְליֹוָנה ַהָּנִביא ִּבְמֵעי ַהָּדג?... ְּבֶרֶגׁש ַרב ָאַמר 

ִמֶּבֶטן  ַוַּיֲעֵנִני  ה’  ֶאל  ִלי  ִמָּצָרה  “ָקָראִתי  ְּדָמעֹות:  ָרוּוי  ְּבקֹול  ַהְּפסּוִקים  ֶאת 

ְׁשאֹול... ֲאָפפּוִני ַמִים ַעד ֶנֶפׁש ְּתהֹום ְיסֹוְבֵבִני... ְיׁשּוָעָתה לה’”
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ָמַתי ֶאְזֶּכה ֲאִני, ָחַׁשב ִּבְמִרירּות, ֶׁשָהַאְרָּגז ַיִּקיֵאִני ִמּתֹוכֹו, ְּכִפי ֶׁשֵהִקיא ַהָּדג 

ֶאת יֹוָנה?...

ְלָׁשָנה טֹוָבה  ִלְפֵני ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם  ְוִהְתַחֵּנן  ְנִעיָלה,  ִהְתַּפֵּלל ְּתִפַּלת  ַאַחר ָּכְך 

ּוְמֹבֶרֶכת, לֹו ּוְלָכל ִיְׂשָרֵאל, ִליִציָאה ִּבְמֵהָרה ִמֵּמַצר ּוָמצֹוק.

ְּבֹתם ַהְּתִפָּלה ִהִּביט ִנְכחֹו ֻמָּתׁש, ְוִהֵּנה ִהִּגיַע ְלָאְזָניו קֹול ְּפִסיעֹות. הּוא ָׁשַמע 

ַּכָּמה ְטִפיחֹות ַעל ַהְּדָפנֹות, ּוְלֶפַתע הּוַרם ַהִּמְכֶסה ְוָהאֹור ֶׁשִּנְׁשַּפְך ָעָליו ָּגַרם 

ִמן  ָלֵצאת  ָעָליו  ּוָפְקדּו  ּוִמֶּזה  ִמֶּזה  ָעְמדּו  ִּבְריֹוִנים  ְׁשֵני  ְּבֵעיָניו.  ְלַמְצֵמץ  לֹו 

ָהַאְרָּגז. ֲאָבל ּגּופֹו ֶׁשל ר’ ֵליֶזר ָקפּוא ָהָיה ּוְמֻאָּבן. ֵּכיָון ֶׁשָראּו ִּכי ֵאינֹו ְמַקֵּים 

ֶאת ְּפֻקָּדָתם, ָעְמדּו ַהִּבְריֹוִנים, ֶאָחד ִלְמַרֲאׁשֹוָתיו ְוַהֵּׁשִני ְלַמְרְּגלֹוָתיו, ֵהִניפּו 

אֹותֹו ְּכַלֵּפי ַמְעָלה ְוָזְרקּו אֹותֹו ַעל ָהִרְצָּפה.

“קּום ַעל ָהַרְגַלִים!” – ָצְרחּו ְּבָאְזָניו.

ִנָּסה ר’ ֵליֶזר ְלָהִניַע ֶרֶגל אֹו ָיד, ְוֹלא ִהְצִליַח. ַהַחָּיִלים ִאְימּו ָעָליו ִּכי ִיְרְצחּוהּו 

ַעל ֲאַתר ִאם ֹלא ָיקּום.

ְּכֶׁשָראּו ִּכי ֵאין ְּבֹכחֹוָתיו ְלַמֵּלא ֶאת ַהְּפֻקָּדה, ָרְכנּו ְוֶהֱעִמידּו אֹותֹו ְּבֹכַח. ַעְכָׁשו 

ָּפְקדּו ָעָליו ְלַהְתִחיל ִלְצֹעד. ר’ ֵליֶזר ֵהֵחל ְלָהִניַע ֶרֶגל ַאַחת ּוְׁשִנָּיה, ִהְתַאֵּמץ 

ְּבָכל ֹּכחֹוָתיו ִלְפֹסַע ַּכָּמה ְּפִסיעֹות ֲאָבל ְּבֶׁשל ַהַּמֲאָמץ ַהָּכֵבד ִמֹּכחֹוָתיו ָנַפל 

ַאְרָצה.

“ָצִריְך ַאָּתה ְלַהִּגיַע ַעְכָׁשו ֶאל ַחְדרֹו ֶׁשל ַהחֹוֵקר” - ָאַמר ַהַחָּיל – “ֶאֵּתן ְלָך 

ֶעֶׂשר ַּדּקֹות ִלְמנּוָחה ְוַאַחר ָּכְך ָּתקּום!”

ר’ ֵליֶזר ָׁשַכב ַעל ָהִרְצָּפה ְזַמן ָמה ַעד ֶׁשַהַחָּיל ָקָרא ֵאָליו ׁשּוב:

“ָעְברּו ְּכָבר ֶעֶׂשר ַּדּקֹות, ָעֶליָך ָלקּום ּוְלַהְמִׁשיְך!”

ְוָגַרר אֹותֹו ִעּמֹו,  ֵליֶזר ׁשּוב ָמטּו ִלֹּפל, ָּתַמְך ּבֹו ַהַחָּיל  ֵּכיָון ֶׁשַרְגָליו ֶׁשל ר’ 

ַהִּקָּפאֹון ֶׁשָאַחז ְּבַרְגָליו ֹלא ִאְפֵׁשר לֹו ֲעַדִין ָלֶלֶכת ְּבֹכחֹות ַעְצמֹו.

ַמְדֵרגֹות,  ֶאל  ִּבְפרֹוְזדֹוִרים  ָעְברּו  ַהַחָּיל; ֵהם  ֵליֶזר ִעם  ִנְגַרר ר’  ֲאֻרָּכה  ֶּדֶרְך 



-21-

ּגז
ַאְר

 ּב
ּור

ּכּפ
ם 

 יֹו
   

   
   

   
   

 

ר' ֵלייֶזר  
ִאיׁש ַהַּשָּׁבת

סּוּבֹוָטא

ַיד ַאַחת  ְלַמְרֵּתף. ַעל  ַמְדֵרגֹות ַהּמֹוִבילֹות  ֶּדֶרְך ְּפרֹוְזדֹוִרים ֶאל  ּוִמָּׁשם ׁשּוב 

ֶאת  ְמַחְּסִלים  ֶזה  “ְּבֶחֶדר  ְוָאַמר:  ַהַחָּיל  ָעַצר  ַהַּמְרֵּתף  ְּבִמְסְּדרֹון  ַהְּדָלתֹות 

ָהַעְקָׁשִנים ֶׁשֵאיָנם רֹוִצים ְלִהָּׁשַמע ַלחֹוֵקר ְוַלְחֹּתם ַעל ַהִּמְסָמְך ֶׁשֻּמָּגׁש ָלֶהם!”         

ַעל ַהִּקירֹות ָהיּו ִּכְתֵמי ָּדם ְמֹכָעִרים. ַהַחָּיל ָּפָנה ֶאל ר’ ֵליֶזר: “ַהֵּבט ִּבְכָתִמים 

ֵאּלּו, ָּדם הּוא ֶׁשל ֲאָנִׁשים ֶׁשֻחְּסלּו ַעל ֵסרּוָבם ַלְחֹּתם ַעל ִמְּסַמְך ַהְּפרֹוטֹוקֹול!” 

)ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון(

ְּבִפיק ִּבְרַּכִים ִנְגַרר ר’ ֵליֶזר ַאַחר ַהַחָּיל. ְּפרֹוְזדֹור ְועֹוד ְּפרֹוְזדֹור, ָלֶלֶכת ְוָלֶלֶכת, 

ְוַכֲאֶׁשר ר’ ֵליֶזר ָעַצר ֵמֲחַמת ֲאִפיַסת ֹּכחֹות, ִּכֵּון ֵאָליו ַהַחָּיל ֶאת ֹלַע ֶאְקָדחֹו.

ָהָרצֹון ִלְחיֹות עֹוֵרר ּבֹו ֶאת ֹּכחֹוָתיו ָהַאֲחרֹוִנים ְלַהְמִׁשיְך ַּבֲהִליָכה ַהִּמְתַמֶּׁשֶכת 

ַעד ְלַחְדרֹו ֶׁשל ַהחֹוֵקר.
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              ַהֹּכֶמר ַהחֹוֵקר

ֵמַהְּכֵנִסָּיה  ֶׁשִּקֵּבל  ְזעּוָמה  ִמַּמְׂשֹּכֶרת  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ֶאת  ִּפְרֵנס  ִּכיִסיֵלב  ַהֹּכֶמר 

ַהְּמקֹוִמית. ָּתִמיד ָחַלם ְלַהְגִּדיל ֶאת ַהְכָנָסתֹו, ֲאָבל ַהִּסּכּוִיים ְקלּוִׁשים ָהיּו ְמֹאד. 

הּוא ַעְצמֹו ְּבנֹו ֶׁשל ֹּכֶמר ָהָיה, ּוִבְנעּוָריו ִנְרַׁשם ְלֵבית ֵסֶפר ִלְכָמִרים, ִהְצַטֵּין 

ְּבִלּמּוָדיו ְוִקֵּבל ְּתעּוָדה ֶׁשִאְפְׁשָרה לֹו לִהְתַקֵּבל ְלֹכֶמר ִּבְכֵנִסָּיה ְמחֹוִזית. ְּבֶמֶׁשְך 

ַהְּזַמן ָקַׁשר ִקְׁשֵרי ְיִדידּות ִעם ָהַאְרִכיִּביׁשֹוף )ֶהְגמֹון ָראִׁשי נֹוְצִרי( ַהְּמחֹוִזי, ְוֶזה 

ִּבֵּקר ִמֵּדי ַּפַעם ְּבֵביתֹו.

ְוֶנֱהָנה  ַהֹּכֶמר  ְּבֵבית  ִהְתָאַרח  ָהַאְרִכיִּביׁשֹוף  ַּכֲאֶׁשר  ֵאּלּו  ִמִּבּקּוִרים  ְּבֶאָחד 

ִמִּתְקֹרֶבת ְטִעיָמה, ָחַרג ִמִּמְנָהגֹו ְוִסֵּפר ִלְמָאְרָחיו ִּכי ְּכָבר ָׁשִנים ֲאֻרּכֹות ֶׁשהּוא 

ָּכל  ֶׁשהֹוֶפֶכת  ְזֵקָנה  ַטָּבִחית  ְמָׁשֶרֶתת  ְּבֵביתֹו  ִּכי  ְראּוָיה,  ִמְּסֻעָּדה  ֶנֱהָנה  ֵאינֹו 

ְּכֵדי  ּתֹוְך  ָהַאְרִכיִּביׁשֹוף  ִהְמִׁשיְך   ַהִּסָּבה"  "ֹזאת  ָאִכיל.  ּוִבְלִּתי  ְלָתֵפל  ַמֲאָכל 

ֵאיִני  ִּכי  ָרֵעב,  ֲאִני  ַהּיֹום סֹוֵבב  "ֶׁשְּבַמְרִּבית  ַּתּפּוִחים  ְּבעּוַגת  ְמֻכֶּבֶדת  ְנִגיָסה 

ּוִמָּיד  ְלֶרַגע  ִהְׁשַּתֵּתק  ָהַאְרִכיִּביׁשֹוף  ַהַּטָּבִחית".  ֶׁשל  ִמַּתְבִׁשיֶליָה  ִלְטֹעם  ָיֹכל 

ִהְמִׁשיְך: "ְּכָבר ְזַמן ַרב ֲאִני ִמְתָאֵרַח ֶאְצְלֶכם, ְוָכל ֲאֶׁשר ֲאִני טֹוֵעם ָּכאן, ָראּוי 

| 2 |  
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ֲארּוחֹוַתי  ֶאת  ּוְלַהְזִמין  ַהַּטָּבִחית,  ֶאת  ְלַפֵּטר  ְּבַדְעִּתי  ָעָלה  ְלָכְך  ִאי  ְלֶׁשַבח, 

ֶאְצְלֶכם, ְּתמּוַרת ַּתְׁשלּום ַּכּמּוָבן, ְוַכּמּוָבן ִאם ַּתְסִּכימּו"...

ָרָחב   ְּבִחּיּוְך  ַלֶהְגמֹון  ְוָאַמר  ַהֹּכֶמר  ַנֲעָנה  ְלָהִׁשיב,  ִּפיָה  ִאְׁשּתֹו  ָּפְצָתה  ֶטֶרם 

ְוִאם  ְלִמְׁשַּפְחּתֹו.  הּוא  ְלָכבֹוד  זֹו  ְוַהָּצָעה  ְלָאְרחֹו,  ּוְמֻזָּמִנים  ֵהם  מּוָכִנים  ִּכי 

ִּכי ָּפֶניָה ֶׁשל ִאְׁשּתֹו ֹלא ִּגּלּו "ֹאֶׁשר" ַעל ַהַהָּצָעה, ֲאָבל ְּבֵצאת ָהַאְרִכיִּביׁשֹוף 

ֵליָהנֹות  ַּגם  יּוְכלּו  נֹוֶסֶפת  ֵמַהְכָנָסה  ִמְּלַבד  ִּכי  ַהֹּכֶמר  ָלּה  ִהְסִּביר  ִמֵּביָתם 

ַּבֲעִקיִפין, ִּכי  ְיִדידּות ִעם ָהַאְרִכיִּביׁשֹוף ּתּוַכל ְלַסֵּיַע ְלַהִּגיַע ְלִמְׂשָרה טֹוָבה 

ּוִמְׁשַּתֶּלֶמת יֹוֵתר.

ֵמָאז ֵהֵחל ָהַאְרִכיִּביׁשֹוף ֶלֱאֹכל ִּבְקִביעּות ְּבֵבית ַהֹּכֶמר.

ְלַגּלֹות  ַהֹּכֶמר  ֵהֵחל  ַהַּבִית  ִמְּבֵני  ְּכֶאָחד  ִלְהיֹות  ָהַפְך  ָהַאְרִכיִּביׁשֹוף  ַּכֲאֶׁשר 

ֶׁשל  ָראּוי  ַהִּבְלִּתי  ַהַּיַחס  ַעל  ְּבָאְזָניו  ִהְתַמְרֵמר  הּוא  ִלּבֹו.  ְצפּונֹות  ֶאת  לֹו 

ַהִּׁשְלטֹונֹות ְּכַלֵּפי ַהְּכָמִרים, ְוַעל ַהַּלַחץ ֶׁשֵהם ַמְפִעיִלים ֲעֵליֶהם ְלעֹוֵדד ֶאת 

ְוָכֵתף ְלִׁשְלטֹון ַהַּמְהֵּפָכה, ּוְלַהְלִׁשין ַעל ּבֹוְגִדים ֶׁשֵאיָנם  ַהֲהמֹוִנים ָלֵתת ָיד 

ְׂשֵבֵעי ָרצֹון ֵמֶהם.

ָהַאְרִכיִּביׁשֹוף ְמֻבָּגר ָהָיה ַּדּיֹו ְּכֵדי ִלְצֹּבר ִנָּסיֹון, ְוַלְמרֹות ִּגּלּוי ִלּבֹו ֶׁשל ְיִדידֹו, 

ֵאין  "ִּכי  ַהֹּכֶמר  ְּכַלֵּפי  ִהְפִטיר  "ְסבּוַרִני"  ְּפֻעָּלה.  ִעּמֹו  ְלַׁשֵּתף  ִהְתַּפָּתה  ֹלא 

ְלַאְנֵׁשי ְּכמּוָרה ְלִהְתָעֵרב ְּבנֹוְׂשִאים ּפֹוִליִטִּיים".

ִמִּדְבֵרי ָהַאְרִכיִּביׁשֹוף ֵהִבין ַהֹּכֶמר ִּכי ֵאינֹו ֵמאֹוֲהֵדי ַהִּׁשְלטֹון, ְוִהְצַטֵער ֶׁשֵאינֹו 

ְמֻעְנָין ְלַׁשֵּתף ִעּמֹו ְּפֻעָּלה, ִמִּצּדֹו מּוָכן ָהָיה ְלַסֵּיַע ַלִּׁשְלטֹון ַהַּמְהְּפָכִני  ְּתמּוַרת 

ֶּבַצע ֶּכֶסף.

ָהָיה  ַהֹּכֶמר. ְׂשַבע ָרצֹון  ֻׁשְלָחנֹו ֶׁשל  ָהַאְרִכיִּביׁשֹוף ַעל  ָסַעד  ֲאֻרָּכה  ְּתקּוָפה 

ְּבֶהְחֵלט, ֲאָבל ֹלא ֵּכן, ַהֹּכֶמר ְוִאְׁשּתֹו, הּוא ִהְתַּגָּלה, ַלְמרֹות ַמְׂשֻּכְרּתֹו ַהִּנְכָּבָדה, 

יֹוֵתר  ֶאְצלֹו  ְלַהְרִויַח  ְלֵמיִטיָביו  ָנַתן  ְוֹלא  ַהִּמָּקח  ַעל  ֶׁשָעַמד  ְּביֹוֵתר,  ְלַקְמָצן 

ִמַּדי.
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*

ְּבַאַחד ַהָּיִמים ֻהְזַמן ַהֹּכֶמר ְלִמְׂשְרֵדי הנ.ק.ו.ד. הּוא ֹלא ֻהְפַּתע ִּכי ִמֵּדי ַּפַעם 

ֹּכֶמר;  ְּבתֹור  ֶׁשִהִּכיר  ׁשֹוִנים  ֲאָנִׁשים  ַעל  ֶאְצלֹו  ְלִהְתַעְנֵין  ֲאֵליֶהם  ִהְזִמינּוהּו 

ַהִּׂשיָחה  ָעְבָרה  ַהֹּזאת  ַהַּפַעם  ַלִּׁשְלטֹון.  ְוֶנֱאָמנּוָתם  ַהְׁשָקפֹוֵתיֶהם  ִעּסּוֵקיֶהם, 

ֶנֱאָמן ַּדּיֹו ַלִּׁשְלטֹון,  ְלַפִּסים ֲאֵחִרים. ַאְנֵׁשי ַהִּמְמָׁשל ֶהֱאִׁשימּו אֹותֹו ִּכי ֵאינֹו 

ַוֲעַדִין ֹלא  ְּבֵביתֹו,  ֶׁשָהַאְרִכיִּביׁשֹוף סֹוֵעד  ֲאֻרִּכים  ֳחָדִׁשים  ְּכָבר  ִּכי  ְוָהְרָאָיה, 

ִסֵּפק ָעָליו ׁשּום "ֹחֶמר". ֹלא ִיָּתֵכן, ָאְמרּו, ֶׁשְּבֶמֶׁשְך ְזַמן ַרב ָּכל ָּכְך ֹלא ֶהֱחִליפּו 

ֵּביֵניֶהם ֵּדעֹות ַעל ַהַּמְהֵּפָכה ְוַהְׁשָלכֹוֶתיָה, ּוְכִפי ֶׁשָּידּוַע ֵהיֵטב ְלָכל ַהּנֹוְגִעים 

ַּבָּדָבר, ָהַאְרִכיִּביׁשֹוף ִהּנֹו ִמן ַהּׂשֹוְנִאים ַהֻּמְׁשָּבִעים ֶׁשל ַהִּׁשְלטֹון ֶהָחָדׁש.

ַּכֲאֶׁשר ִנָּסה ַהֹּכֶמר ְלִהְצַטֵּדק ְולֹוַמר ִּכי ָהַאְרִכיִּביׁשֹוף ֵאינֹו ְמׂשֹוֵחַח ִעּמֹו ְּכָלל 

ִׂשיחֹות ּפֹוִליִטיֹות, ֹלא ִקְּבלּו ֶאת ְּדָבָריו. ִהְבִטיחּו "ִלְסֹלַח" לֹו ַעל ִהְתַנֲהגּותֹו 

ַעד ֹּכה, ִּבְתַנאי ֶׁשִּיְתַּפֵטר ִמַּתְפִקידֹו ְוַיֲעֹבר ַלֲעֹבד ְּבׁשּורֹוֵתיֶהם. ֵהם ִהְסִּבירּו לֹו 

ִּכי הנ.ק.ו.ד. ָזקּוק ַלֲאָנִׁשים ַּבֲעֵלי ַהְׂשָּכָלה ֶׁשִּמְתַמְּצִאים ֵהיֵטב ַּבָּדת ַהּנֹוְצִרית 

ְיַנֶּסה  ִאם  ַמה ּטֹוב,  ְּבָרצֹון,  ְּפֻעָּלה  ְיַׁשֵּתף  ִאם  ַהְיהּוִדית.  ַּבָּדת  ַּגם  ּוְמִביִנים 

ְלָסֵרב, ֲאַזי ֶמְרֲחֵבי ִסיִּביר ְּפתּוִחים ְלָפָניו... ּוְכֵדי ִלְמֹנַע ְּתִהּיֹות ַעל ַהְחָלָטתֹו 

ִאיִׁשּיֹות  ִמִּסּבֹות  ִּכי  ַהְּמקֹוִמי  ַלִּׁשְלטֹון  ִלְכֹּתב  לֹו  ִהִּציעּו  ַּתְפִקידֹו,  ַלֲהָמַרת 

ֶהְחִליט ְלָהִסיר ִמְּכֵתָפיו ֶאת ְּגִליַמת ַהְּכמּוָרה, ֵּכיָון ֶׁשַאַחר ִעּיּון ַמֲעִמיק ִהִּגיַע 

ׁשֹוָלל  ּומֹוִליָכה  ּוְכָזִבים  ְׁשָקִרים  ַעל  ְמֻבֶּסֶסת  ַהּנֹוְצִרית  ַהָּדת  ִּכי  ַלַּמְסָקָנה 

ֲאָנִׁשים. ִאי ְלָכְך ְמַבֵּקׁש הּוא ַלֲעֹבד ִעם ַהִּׁשְלטֹון ַהַּמְהְּפָכִני ֶׁשָּלַקח ַעל ַעְצמֹו 

ְלָהֵצר ֶאת ַצֲעֵדיֶהם ֶׁשל נֹוְׂשֵאי ִמְׂשרֹות ָּדִתיֹות, ּוְלָׁשֵרת ֶאת ָהָעם ַהּסֹוְבֶיִטי 

ִּבְמִסירּות ְראּוָיה.

ַהְּכֵנִסָּיה.  ֵמֲעבֹוַדת  ֻׁשְחַרר  ָקָצר  ְזַמן  ְותֹוְך  ִמֶּמּנּו,  ַּכִּמְתַּבֵּקׁש  ָעָׂשה  ַהֹּכֶמר 

ְלַהְכָׁשָרה  ְלמֹוְסְקָבה  ִנְׁשַלח  ְוהּוא  ִּדיָרה טֹוָבה,  ָמְסרּו לֹו  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ִלְמגּוֵרי 

ְמֻיֶחֶדת ְלחֹוְקֵרי ה.נ.ק.ו.ד. ַּכֲעֹבר ְׁשֹלׁש ְׁשנֹות ִלּמּוד ִהְתַּמָּנה ְלחֹוֵקר ְּבִמְׂשְרֵדי 
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 – ִמֶּׁשְּכָבר  ְיִדידֹו  ָהָיה  ַלֲחִקיָרתֹו  ֶׁשָעַמד  ָהִראׁשֹון  ַה"ֶּנֱאָׁשם"  הנ.ק.ו.ד.  

ָהַאְרִכיִּביׁשֹוף...

*

ֶאל חֹוֵקר ֶזה הּוָבא ַעְכָׁשו ר' ֵליֶזר...

ַהַחָּיל ֶׁשהֹוִביל אֹותֹו ָעַצר ַעל ַיד ַאַחת ַהְּדָלתֹות, ָנַקׁש ָעֶליָה ַקּלֹות ְוהֹוָרה לֹו 

ְלִהָּכֵנס ְּפִניָמה.

ַעל ַיד ֻׁשְלַחן ְּכִתיָבה ָיַׁשב ִאיׁש ְמֻסְרָּבל, ְלבּוׁש ַמֵּדי ְקִצין נ.ק.ו.ד. ְואֹותֹות 

ְלֶרֶמז  ִּכיִסיֵלב.  ַהֹּכֶמר-ַהחֹוֵקר  ֶזה  ָהָיה  ְּכֵתָפיו.  ֶאת  ִעְּטרּו  ַרִּבים  ִהְצַטְּינּות 

ִמָּידֹו ִהְתָקֵרב ר' ֵליֶזר ְוָעַמד מּולֹו ֵמֵעֶבר ְלֻׁשְלַחן ַהְּכִתיָבה. ַהחֹוֵקר ָסַקר ֶאת 

ר' ֵליֶזר ֶטֶרם ָּפַתח ִּפיו ְוָאַמר:

"הֹוִדיעּו ִלי ִּכי ַעד ַעְכָׁשו ָׁשִהיָת ְּבַאְרָּגז ְּבֶמֶׁשְך ְיָמָמה ְּתִמיָמה ְּבִלי ָמזֹון אֹו 

ְׁשִתָּיה. ֲעַדִין ֹלא ָטַעְמָּת ְמאּוָמה ִּבְגַלל צֹום יֹום ִּכּפּוִרים ֶׁשָּלֶכם. ִצִּויִתי ַעל ֵּכן 

ְלָהִביא אֹוְתָך ֵהָּנה, ַוֲאִני מּוָכן ְלַאְפֵׁשר ְלָך ְלַהְבִּדיל ַעל ַהּכֹוס ְוִלְטֹעם ַמֶּׁשהּו 

ְּכֵדי ְלִהְתַחֵּזק".

ְּבַדְּברֹו ָלַחץ ַעל ַּכְפּתֹור ְמֻסָּים ּוִמָּיד ִנְכַנס ַחָּיל ְוָׁשַאל ִלְמֻבָּקׁשֹו. הּוא ִנְצַטֶּוה 

ְלִבְרַּכת  ַּגְפרּוִרים  ְׁשֵני  ִהְדִליק  ַעְצמֹו  ַהחֹוֵקר  ְוכֹוס.  ִּביָרה  ַּבְקּבּוק  ְלַהְכִניס 

"ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש".

ַּבֲאִדיבּות  לֹו  ִהִּציַע  ַהחֹוֵקר  ַהִּביָרה.  ֶאת  ְוָׁשָתה  ַהּכֹוס  ַעל  ִהְבִּדיל  ֵליֶזר  ר' 

ִלְׁשּתֹות ּכֹוס נֹוֶסֶפת ֲאָבל הּוא ֵסֵרב.

ַעְכָׁשו ָׁשַלף ַהָּקִצין ִמְּמֵגָרה ָּכְלֶׁשִהי ִּתיק ָעֶבה ְוִהִּניחֹו ַעל ַהֻּׁשְלָחן. הּוא ָּפַתח 

ֶאת ַהִּתיק ְוֵהֵחל ִלְנֹּבר ִּבְנָירֹות ּתֹוְך ְּכֵדי ִּדּבּור:

ֶהָחָדׁש  ַהִּׁשְלטֹון  ִּכי  ַהַּמְהָּפְך.  ְלַאַחר  ִּבְפָרט  ַאָּתה.  ֶנֱאָמן  ֶאְזָרח  ִּכי  "ְּבטּוַחִני 

ֶהֱעִניק ְזֻכּיֹות ְמֵלאֹות ִליהּוֵדי ְּבִרית ַהּמֹוָעצֹות. ֵמאֹות ָׁשִנים ָסְבלּו ַהְּיהּוִדים 

ְּברּוְסָיה ַהְּגדֹוָלה ַּתַחת ִׁשְלטֹון ַהַּצאר, ַחְסֵרי ְזֻכּיֹות ָהיּו ַלֲחלּוִטין, ַּגם ֻעּנּו ַעל 
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ְצָעִדים,  ֲהָצַרת  ְרִציחֹות,  ּפֹוְגרֹוִמים,  ְּבַעְצְמָך...  ֵּתַדע  ֲהֹלא  ְּבַכָּפם,  ָעֶול  ֹלא 

ְוָצרֹות ְצרּורֹות ַעל ָּכל ַצַעד ָוַׁשַעל... ֲאָבל ַעְכָׁשו, ַּתַחת ַהִּמְׁשָטר ַהּקֹומּוִניְסִטי 

ְזִכיֶתם ִּבְזֻכּיֹות ְמֵלאֹות, ְּכַיד ַהּקֹומּוִניְזם ַהּטֹוָבה".

ַהחֹוֵקר ִּכיִסיֵלב ָעַצר, ָסַקר ׁשּוב ֶאת ָּפָניו ֶׁשל ר' ֵליֶזר, ְוִהְמִׁשיְך:

"ַרִּבים ִמְּבֵני ַעְּמָך עֹוְבִדים ְּבִמְׂשרֹות ֶמְמַׁשְלִּתּיֹות, ַּגם ְּבִכירֹות, ַּגם ַאָּתה ּתֹוֵפס 

ִמְׂשָרה ֲחׁשּוָבה. ָמה, ִאם ֵּכן, ּגֹוֵרם ְלָך ְלָסֵרב ַלֲעֹבד ְּבַׁשָּבת? ַּדע ְלָך ְּברּורֹות 

ֲאָבל  ַּבִּׁשְלטֹון!  ֶמֶרד  ַמְׁשָמעּותֹו  ֶׁשָּלֶכם,  ְוַחִּגים  ְּבַׁשָּבתֹות  ַלֲעֹבד  ַהֵּסרּוב  ִּכי 

ֲעַדִין ֹלא ְמֻאָחר. ַאָּתה ָיכֹול ְלַהְצִהיר ִּכי ִמּיֹום ֶזה ְוָהְלָאה ַּתֲהֹפְך ְלֶאְזַרח ֶנֱאָמן 

ֶׁשַאָּתה  יֹוְדִעים  בנ.ק.ו.ד.  ִהְצָטְרֻכּיֹוֶתיָך!  ָּכל  ֶאת  ְלָך  ַהַּמֲעִניָקה  ַלֶּמְמָׁשָלה 

ַלִּמְמָׁשל  ְּבִׂשְנָאָתם  ַהְידּוִעים  ֲאָנִׁשים  ִעם  ַהִּׁשְלטֹון  ֶנֶגד  ַּבֲאֵספֹות  ִמְׁשַּתֵּתף 

ַהַּמְהְּפָכִני. ֲאַנְחנּו ּדֹוְרִׁשים ִמְּמָך ְלַגּלֹות ָּלנּו ַהֹּכל אֹודֹות ֲאֵספֹות ֵאּלּו. ְּכָבר 

ֵהַכְנִּתי ְּפרֹוטֹוקֹול ִמָּכל ַמֲעֶׂשיָך, ָעֶליָך ַרק ַלְחֹּתם, ְוַאָּתה ְמֻׁשְחָרר!"

ּתֹוְך ְּכֵדי ָּכְך ָׁשַלף ְוִהִּציג ְלֶנֶגד ֵעיֵני ר' ֵליֶזר "ְּפרֹוטֹוקֹול ֲחִקיָרה", ְוהּוא ִהִּגיׁש 

לֹו ֵעט ַלֲחִתיָמה. ֲאָבל ר' ֵליֶזר ֹלא ָנע ְוֹלא ָזע ְוִהְפִטיר ְנחּוׁשֹות: "ֵאיֶנִּני חֹוֵתם 

ַעל ִמְסָמְך ָּכְלֶׁשהּו ֶטֶרם ָקָראִתי ֶאת ָּתְכנֹו".

ַהחֹוֵקר ִּכיִסיֵלב ֶהֱאִדים ִמַּזַעם:

ְּדָבִרים  ִיְכְּתבּו  ֵהם  ִּכי  ַּדְעְּתָך  ַעל  ֲהַיֲעֶלה  ְּבֹיֶׁשר הנ.ק.ו.ד.?  ְמַפְקֵּפק  "ַאָּתה 

ִׁשְקִרִּיים?"

ֲאָבל ר' ֵליֶזר ָעַמד ַעל ֶׁשּלֹו:

"ִמָּיַמי ֹלא ָחַתְמִּתי ַעל ִמְסָמְך ֶטֶרם ָרִאיִתי ַמה ָּכתּוב ּבֹו!"

ִּבְתנּוָעה  ִהְׁשַּתּנּו.  ֶזה,  ְלֶקַטע  ַעד  ִנּנֹוחּות  ֶׁשִּׁשְּדרּו  ָּפָניו  ֵהִׁשיב.  ֹלא  ַהחֹוֵקר 

ִנְמֶרֶצת ָׁשַלף ֶאְקָּדח ִמָּמקֹום ָּכְלֶׁשהּו, ּוְלֵעיֵני ר' ֵליֶזר ִהְטִעינֹו ְּבַכּדּוִרים.

"אֹו ֶׁשַאָּתה חֹוֵתם אֹו ֶׁשֲאִני יֹוֶרה!" – ָצַעק.
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ֵהִניפֹו מּול  ַהֻּׁשְלָחן. הּוא  ִמן  ָּכֵבד  ַמְכִׁשיר  ֵליֶזר  ָנַטל ר'  ִּפְתֹאִמית  ִּבְתנּוָעה 

ֵעיָניו ַהִּנְדָהמֹות ֶׁשל ַהחֹוֵקר ּוְבקֹול ַּתִּקיף ִאֵּים:

"אֹו ֶׁשַאָּתה ַמֲחִזיר ֶאת ָהֶאְקָּדח ִלְמקֹומֹו אֹו ֶׁשַאָּתה סֹוֵפג ַמַּכת ַמַחץ ַּבֹּמַח!"

ַהחֹוֵקר ָׁשַמט ֶאת ָהֶאְקָּדח ּוַבד ְּבַבד הֹוִפיעּו ַּבֶחֶדר ְׁשֵני ַחָּיִלים ֶׁשִּכְּונּו ֶאת 

ֶאְקְּדֵחיֶהם ֶאל ר' ֵליֶזר.

ַּכֲעֹבר ַּכָּמה ְׁשִנּיֹות ִנְכַנס ַלֶחֶדר ּתֹוֵבַע ִמן הנ.ק.ו.ד. הּוא ִהְתַיֵּׁשב ֶאל ַהֻּׁשְלָחן 

ַהחֹוֵקר.  ֶאת  ִלְרֹצַח  ַהֶּנֱאָׁשם  ִנָּסה  ַהֲחִקיָרה  ְּבֵעת  ִּכי  ַּבְּפרֹוטֹוקֹול   ְוָרַׁשם  

ְּבִסיּום ַהְּכִתיָבה ָחַתם, ְוֶהְחִּתים ַּגם ֶאת ַהחֹוֵקר ִּכיִסיֵלב. ַעְכָׁשו ֻהַּגׁש ַהִּמְסָמְך 

ַלֲחִתיָמה ַלֶּנְאָׁשם.

ִהְתַנֲהגּותֹו  ִּכי  ֶהָעָרה  הֹוִסיף  ַיְחֹּתם  ֶטֶרם  ֲאָבל  ַהָּכתּוב,  ֶאת  ָקָרא  ֵליֶזר  ר' 

ָהְיָתה ַרק ּתֹוָצָאה ֶׁשל ִהְתּגֹוְננּות מּול ַהחֹוֵקר ֶׁשָעַמד ְלָרְצחֹו ֶנֶפׁש.

ַהְּפרֹוטֹוקֹול  ֶאת  ָקַרע  ֶקֶצף  ְּבֶׁשֶצף  ִהְתעֹוֵרר.  ַוֲחרֹונֹו  ַּבֶהָעָרה  ִעֵּין  ַהּתֹוֵבַע 

ְלִפּסֹות ֶׁשָּנְׁשרּו ַעל ָהִרְצָּפה.

"ִהְתַנֲהגּוְתָך ַהְּבזּוָיה ַּתֲעֶלה ְלָך ְּבֹיֶקר!" – ָצַעק ְוָיָצא ִּבְטִריַקת ֶּדֶלת.

"ִנִּסיִתי ְלִהְתַנֵהג ִאְּתָך ֱאנֹוִׁשית",  ָאַמר ִּכיִסיֵלב ְּבֵצאת ַהּתֹוֵבַע, "ֲאָבל ַאָּתה 

ַמְעִּדיף ִלְלֹחם ִּבי. ִּכְרצֹוְנָך. ֲאָבל ֶּדֶרְך זֹו ּתֹוִביל ַרק ַלֲאַבּדֹון!"

ָּפַקד   – ִלְמקֹומֹו"  אֹותֹו  "ָהֵבא  ְּפִניָמה.  ִנְכַנס  ְוַחָּיל  ַּכְפּתֹור,  ַעל  ָלַחץ  הּוא 

ְקָצרֹות.

ֶׁשל  ְוַהַּלַחץ  ַהְמֻמָּׁשְך  ַהּצֹום  ֲאָבל  ַהַחָּיל,  ְּבִעְקבֹות  ְלַדּדֹות  ֵהֵחל  ֵליֶזר  ר' 

ַהָּׁשעֹות ָהַאֲחרֹונֹות ִהְכִריעּוהּו. ֹראׁשֹו ִהְסַּתְחֵרר ְוהּוא ִהְׁשַּתַּטח ַעל ָהִרְצָּפה.

ַעז  ֵריַח  ֶחֶדר.  ִרְצַּפת  ַעל  ַעְצמֹו ָׁשכּוב  ָמָצא ֶאת  ֵמֶעְלפֹונֹו  ִהְתעֹוֵרר  ַּכֲאֶׁשר 

ֶׁשל ְּתרּוָפה ָאַפף אֹותֹו, ְועֹודֹו ַמְתִחיל ְלִהְתאֹוֵׁשׁש ִנְכַנס ָקִצין ַהַחְדָרה. הּוא 

ִצָּוה ְלר' ֵליֶזר ָלקּום, ְוֵהֵחל ִלְרֹׁשם ֶאת ְּפָרָטיו; ְׁשמֹו, ְּכָתְבּתֹו, ְמקֹום ֻהַּלְדּתֹו, 

ְׁשמֹות ְּבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו, ִעּסּוֵקיֶהם, ְוִסַּבת ַמֲאָסרֹו.
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ר' ֵליֶזר ֵהִׁשיב ַעל ָּכל ְׁשֵאלֹוָתיו ֲאָבל ַעל ְׁשֵאָלתֹו ָהַאֲחרֹוָנה ֵהִגיב ְקָצרֹות:

"ֵאיִני יֹוֵדַע ַעל ָמה ָאְסרּו אֹוִתי".

ְּבֹתם ָהִרּׁשּום הֹוִדיַע לֹו ַהָּקִצין ִּכי ֵמַעָּתה הֹוֵפְך הּוא ְל"תֹוָׁשב ָקבּוַע" ֵאֶצל 

הנ.ק.ו.ד. ִּכי ְלִפי ָּכל ַהַּתְקִדיִמים ֹלא ָזָכה ִאיׁש ִמָּבֵאי ַהָּמקֹום ָלׁשּוב ָלעֹוָלם 

ֶהָחְפִׁשי. "ִמי ֶׁשִּמְתַחֵּכם, ִנְׁשַלח ְּבֶהְקֵּדם ַלָּיֵרַח" – ִסֵּים ְּבִחּיּוְך ַרע.

ְלַאַחר ִמֵּכן ָעַרְך ַהָּקִצין ִחּפּוׂש ְּבָכל ִּכיָסיו ְוָלַקח ִמֶּמּנּו ָּכל ַמה ֶּׁשָּמָצא, ֶּכֶסף 

ְמֻזָּמן, ֵעט, ֲחגֹוָרה ְועֹוד ֵאי ִאּלּו ֲחָפִצים. הּוא ָרַׁשם ַהֹּכל ַּבְּפרֹוטֹוקֹול ְוהֹוִסיף 

ַאְזָהָרה ִמּלּוִלית:

"ַּדע ְלָך ִּכי ָנַפְלָּת ְּבָיָדיו ֶׁשל חֹוֵקר ָקׁשּוַח, ְוָכל עֹוד ֹלא ַּתְחֹּתם ַעל ַמה ֶּׁשהּוא 

ְמַבֵּקׁש, ִיְגֹרם ְלָך ָצרֹות ְצרּורֹות. ְׁשַמע ַלֲעָצִתי ַוֲחתֹום, ְלטֹוָבְתָך!"

ר' ֵליֶזר ָׁשַתק, ְוַהָּקִצין הֹוָרה ְלַחָּיל ְלַהֲעִביר אֹותֹו ְלֶחֶדר 3.

"ַמֵהר!" – ָּפַקד ָעָליו ַהַחָּיל, ְוהּוא ֵהֵחל ִלְׂשֹרך ֶאת ַרְגָליו ְּבֹקִׁשי ַרב. "ָאַמְרִּתי 

ְלָך ְלַמֵהר!" – ָצַרח ַהַחָּיל, ֲאָבל ר' ֵליֶזר ֵהֵחל ְלִהְצַטֵּדק ִּכי ְּכָבר יֹוַמִים ֹלא 

ִהְכִניס ָמזֹון ְלִפיו, ְוַרְגָליו ָּפׁשּוט ֵאיָנן ִנְׁשָמעֹות לֹו... ֲאָבל ַהַחָּיל ַרק ִהִּביט ּבֹו 

ְּבַכַעס ְוִסֵּמן ְּבָידֹו ְלַהְגִּביר ְמִהירּות.

סֹוף סֹוף ִהְסַּתְּיָמה ַהֲהִליָכה, ֵהם ִהִּגיעּו ְלֶחֶדר 3. ַהַחָּיל ָמַסר ַלּׁשֹוֵמר ְּכַתב-

ַהְּכֵבָדה  ַהֶחֶדר  ֶּדֶלת  ֶאת  ָּפַתח  ְוהּוא  ְּפִניָמה,  ָהָאִסיר  ֶאת  ְלַהְכִניס  ְּפֻקָּדה 

ַהְּנעּוָלה ִּבְׁשֵני ַמְנעּוִלים ְּגדֹוִלים. ר' ֵליֶזר ָעַמד ַעל ִסּפֹו ֶׁשל ַהֶחֶדר, ּוִמּתֹוְך 

ָהַאְפלּוִלית ִנְּבטּו ֵאָליו ַּכָּמה ַּפְרצּוִפים – ׁשֹוְכֵני ַהֶחֶדר. ַהּׁשֹוֵמר ִהְצִּביַע ַעל 

ִמָּטה ַהֻּמְתֶקֶנת ְּבִקיר: "ֵלְך ִליֹׁשן". ֶטֶרם ָיָצא ִהְזִהיר ֶאת ר' ֵליֶזר: "ְּבֶחֶדר ֶזה 

ָאסּור ְלַדֵּבר ְּבקֹול!"

*

ר' ֵליֶזר ָצַלע, ָּכַׁשל, ֶאל ַהִּקיר, ּוִבְׁשֵאִרית ֹּכחֹוָתיו ָעָלה ַעל ְיצּועֹו. ָּכל ּגּופֹו 

ִמן  ֵארּוִעים  ִׁשְחְזרּו  ְּבמֹוחֹו,  ִהְתרֹוְצצּו  ַמְחְׁשבֹוָתיו  ֲאָבל  ָקָפא.  ְּכמֹו  ַהּדֹוֵאב 
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ר' ֵלייֶזר  
ִאיׁש ַהַּשָּׁבת

סּוּבֹוָטא

ֶהָעָבר ַהָּקרֹוב: ָחְדַׁשִים ֶטֶרם ַמֲעָצרֹו ָלֲחׁשּו ְׁשֵכִנים ְּבָאְזָניו ִּכי ַאְנֵׁשי הנ.ק.ו.ד. 

ְּלִהָּזֵהר,  ַמה  ְוָהָיה  ַהַאְזָהָרה.  ִמן  ִהְתַעֵּלם  ַהַּבִית. הּוא ֹלא  ְסִביב  ְמַרְחְרִחים 

ִמְכְּתֵבי  ֶאת  ּכֹוֵתב  ָׂשׂשֹוְנִקין  ְׁשַמְרָיהּו  ַנחּום  ַרִּבי  ֶהָחִסיד  ָהָיה  ְּבַׁשְעּתֹו  ִּכי 

ִמְכָּתב  ָּכל  ָהַרִּבי  ֲעבּור  ְלַהְעִּתיק  ָנַהג  ֵליֶזר  ר'  ְּברֹוְסטֹוב.  ִּבְהיֹותֹו  ָהַרִּבי 

ֶאת  ֶהֱעִניק  ְלֶפֶטְרּבּוְרג  ֵמרֹוְסטֹוב  ָהַרִּבי  ָיָצא  ֶטֶרם  ְלֶכֶרְך.  ְוֵצְרפֹו  ֶׁשִּנְׁשַלח, 

ֶּכֶרְך ַהִּמְכָּתִבים ְלר' ֵליֶזר ְּבָאְמרֹו: "ָיַגְעָּת ַהְרֵּבה ַעל ַהִּמְכָּתִבים, ֲאִני נֹוֵתן ְלָך 

אֹוָתם ְּבַמָּתָנה"

ַעל אֹוָצר ָּבלּום ֶזה ָׁשַמר ִמָּכל ִמְׁשָמר, ּוֵמֲחַמת ַהַּסָּכָנה ְלַהֲחִזיקֹו ַּבַּבִית ַּגם 

ְמצּוִיים  ִּכי הנ.ק.ו.ד.  ַהְּׁשֵכִנים  ִמִּפי  נֹוַדע לֹו  ַּכֲאֶׁשר  ֵמַרְעָיתֹו.  ֹזאת  ֶהֱעִלים 

ַּבֶּׁשַטח, ִמֵהר ְלַהְחִּביאֹו ְוִעּמֹו עֹוד ַאְרָּבָעה ְּכָרִכים ִּבְכַתב ַיד ָסבֹו ַז”ל ֶׁשָרַׁשם 

ֶאת ַמַאְמֵרי ָהַרִּבי ַה”ֶּצַמח ֶצֶדק”. ְּכמֹו ֵכן ִהְזָּדֵרז ְלִהְצַטֵּיד ּוְלַהְחִּביא ְּבַמְחָסִנים 

ֵעִצים ּוֶפָחם ִלְתקּוָפה ֶׁשל ָׁשֹלׁש ָׁשִנים. ִּכי ָהַרִּבי ִהִּטיל ָעָליו ֶאת ַהַּתְפִקיד 

ַעל  ֶנֱאָמן  ַחָּיל  ְּבתֹור  ְוהּוא  ָטֳהָרה.  ִמְקְואֹות  ֲעבּור  ִחּמּום  ֶאְמְצֵעי  ְלַהִּׂשיג 

ִיָּתֵפס  ֲאֻרָּכה, ֶׁשָּמא  ִלְתקּוָפה  ְּבִעיָרה  ָחְמֵרי  ְּבַכּמּות ֶׁשל  ִהְצַטֵּיד  ִמְׁשַמְרּתֹו, 

ְוֹלא יּוַכל ְלַהְתִמיד ְּבַתְפִקידֹו.                                                                                

ַאְנֵׁשי  ַהֶּפָחם.  ְּבַמְחְסֵני  ִחּפּוׂש  ֶנֱעַרְך  ַּגם  ַמֲעָצרֹו  ִעם  ִמָּנִביא,  ָעִדיף  ָחָכם 

הנ.ק.ו.ד. ִחְּפׂשּו ֶאת ַהְּכָרִכים ַּבֲעֵלי ִּכְתֵבי ַהָּיד ַהְיָקִרים, ֲאָבל ָטחּו ֵעיֵניֶהם 

ֵמְראֹות; ִמן ַהָּׁשַמִים ִנְלֲחמּו ְלַמֲענֹו - ֶאת ִּכְתֵבי ָהַרִּבי ֹלא ָמְצאּו...

 

       

 




