
ין.  כ''ז ַּתּמּוז ה'תרצ''ב. ה( ַהֶּגְרָמִני ְּבֶּבְרלִ ֶמְנט )ַהֶּמְמָׁשלָ ה''ַרְיְכְסָטג" - ִּבְנַין ַהַּפְרלָ

ָגה ַהָּנאִצית ַהֲחָדָׁשה ַהּכֹוֶבֶׁשת  ְׁשֵּתי ְּדֻמּיֹות ֶמְרָּכִזּיֹות ַּבִּמְפלָ
ֶאת ֶּגְרַמְנָיה, ְמׂשֹוֲחחֹות ֵּביֵניֶהן מּול ַהִּבְנָין ְּבָחסּות ַהֲחֵׁשָכה...

ו ְוָהָרגּוַע  ף, ֶאת ַהִּבְנָין ַהָּׁשלֵ ַאָּתה רֹוֶאה, ַאּדֹולְ
ַהֶּזה? ּתֹוְך ַּכָּמה ֳחָדִׁשים, ְּכֶׁשִּנְׂשֹרף אֹותֹו, 

ַּתְתִחיל ַהַּמְהֵּפָכה ָהֲאִמִּתית ֶׁשָּלנּו!

ין. ָגה ַהָּנאִצית ְּבֶּבְרלִ ְפֵני-ֵכן, ְּבָצֳהֵרי אֹותֹו ַהּיֹום. ַמֵּטה ַהִּמְפלָ ִמְסַּפר ָׁשעֹות לִ

ִהִּגיעּו ַהּתֹוָצאֹות ֶׁשל ַהְּבִחירֹות ַהּיֹום, 
ָגה ַהָּנאִצית ִהיא  ְׁשַמְעֶּתם? ַהִּמְפלָ

ה ְּבֶגְרַמְנָיה! ָהָבה ִנְׁשֶּתה... ָגה ַהְּגדֹולָ ַהִּמְפלָ

ַטֵהר אֹותֹו  ם, לְ ְׁשֹלט ַעל ָהעֹולָ סֹוף סֹוף נּוַכל לִ
ִמָּכל ַהְּיצּוִרים ַהְּפחּוִתים ְוַהְּמאּוִסים 
יֹון!! ֶגַזע ֶעלְ ֲהֹפְך ֶאת ַהֶּגְרָמִנים לְ ֶׁשּבֹו, ְולַ

ַהַּמְהֵּפָכה ֶׁשָּלנּו ְּכָבר 
ה ַהּיֹום, ְּכֶׁשָהַפְכנּו  ִהְתִחילָ

ה ָגה ַהְּגדֹולָ ִּמְפלָ  לַ
 ַּבְּמִדיָנה ַהּזֹו!!



       ֵּביְנַתִים ֲאַנְחנּו 
ֵהָראֹות ֶנְחָמִדים, ְּכֵדי    ַחָּיִבים לְ

ם ֹלא ַיֲעֹצר אֹוָתנּו...ֲאָבל ְּבָקרֹוב  ֶׁשָהעֹולָ
ְמאֹוד - ַח-ַח-ַח - ַהֶּנְחָמדּות ִּתָּגֵמר!!     

 ָהִעָּקר ֶׁשֵּביְנַתִים ַאף ֶאָחד
                       ֹלא חֹוֵׁשד...

ֵּביְנַתִים, ְּבאֹוָתן ָׁשעֹות ַמָּמׁש, ַּבָּקֶצה ַהֵּׁשִני ֶׁשל ָהִעיר - יֹוֵׁשב ְּבֵביתֹו ֲחָתנֹו 
י ֶׁשל ַאְדמֹו''ר ָהַרַי''ץ ִמלּוָּבִביץ' )ָהַרִּבי ֶׁשָּלנּו(, ְוׁשֹוֵקַע ְּבַמְחָׁשבֹות... ָהֲאִצילִ

ֵארּוִעים 
ַמְהְּפָכִנִּיים עֹוְמִדים 

ִהְתַרֵחׁש ָּבִעיר ַהּזֹו! ָצִריְך  לְ
ָבֵרר ָמה ַּדְעּתֹו ֶׁשל ָהַרִּבי - מֹוִרי  לְ

ַוֲחִמי - ָּבִעְנָין...

ָהִאיׁש 
ַגְמֵרי!  ְמֹטָרף לְ

ְׁשֹלט ַעל  הּוא עֹוֵמד לִ
ם?! ָהעֹולָ

ַאַחר ַמְׁשְּבִרים ֶׁשעֹוְבִרים ַעל ַהְּמִדיָנה ְמֻמֶּנה  ַאַחר ִמֵּכן. ֵטֵבת ה׳תרצ"ג. לְ ֲחִמָּׁשה ֳחָדִׁשים לְ
ין... ה ֶׁשל ֶּגְרַמְנָיה, ְוֶהָהמֹון ֵמִריַע לֹו ַּבִּכָּכר ַהֶּמְרָּכִזית ְּבֶּבְרלִ ֹראׁש ַהֶּמְמָׁשלָ ר ימ"ש לְ ִהיְטלֶ

 ֵהיָדד! 
ְּתִחי ֶּגְרַמְנָיה 

ַהֲחָדָׁשה!

 ֵהיָדד! 
ְּתִחי ֶּגְרַמְנָיה 

ַהֲחָדָׁשה!

 ֵהיָדד! 
ְּתִחי ֶּגְרַמְנָיה 

ַהֲחָדָׁשה!

 ֵהיָדד! 
ְּתִחי ֶּגְרַמְנָיה 

ַהֲחָדָׁשה!

ר ימ''ש, ַאְך ְּבטּוִחים  ֵּטרּוף ֶׁשל ִהיְטלֶ ה ִמְתַּכְּנִסים. ֵהם מּוָדִעים לַ ָמֳחָרת, ְיהּוִדי ִהְקִהילָ לְ
ְבֹרַח ֵמַהְּמִדיָנה... ַרֵּסן אֹותֹו, ְוֹלא מּוָכִנים לִ יַח לְ ֶׁשְּׁשָאר ָהָעם ַיְצלִ

ין,  ַרק ְּבֵבית ָהַרִּבי ְנִׂשיא-ּדֹוֵרנּו )ֶׁשָאז עֹוד ָהָיה ָהַרַמ''ׁש( ְּבֶּבְרלִ
ח  בֹוא ַעל ַהְּמִדיָנה. ָהַרִּבי ָהַרי''ץ ָׁשלַ ּׁשֹוָאה ָהעֹוֶמֶדת לָ ַקֶּיֶמת מּוָדעּות לַ
ִהָּׁשֵמר ִמָּפַני ַהָּבאֹות... ֲחָתנֹו, ּוִבֵּקׁש ִמֶּמּנּו לְ ִמְכָּתִבים ֻמְדָאִגים לַ

 ֲחִמי-ָהַרִּבי ֻמְדָאג ֵמַהַּמָּצב ַּבְּמִדיָנה. 
כּו יֹוֵתר  הּוא ַּכִּנְרֶאה סֹוֵבר ֶׁשַהָּנאִצים ימ''ש ֵילְ
ְבֹרַח ְּבָקרֹוב! ָרחֹוק ֵמַהְּמֻצֶּפה... ִיָּתֵכן ֶׁשִּנְצָטֵרְך לִ

ִהָּלֵחץ. ָאנּו  ַהְקִׁשיבּו ְיִדיַדי. ֵאין ָמה לְ
ִנְמָצִאים ִּבְמִדיָנה ֶּדמֹוְקָרִטית ָּבּה ָּכל ֶאָחד 

ַהְׁשִמיַע קֹול. ֵאין ִסּכּוי ֶׁשַהֶּגְרָמִנים  ָיכֹול לְ
ר... ֵּטרּוף ֶׁשל ִהיְטלֶ ַהְּמֻנָּמִסים ִיָּכְנעּו לַ



ִהֵּנה, 
ֲעֹצר  ֵּתֶכף ָיבֹואּו לַ

 אֹוִתי ְוַיֲאִׁשימּו 
ֲחִצי ְמִדיָנה...

ֶזהּו. 
ָּכֵעת ָּכל ַהְּמִדיָנה 

ְּבָיַדי. ְּבָקרֹוב ֶּגְרַמְנָיה 
ם! ִּתְׁשֹלט ַעל ָהעֹולָ

ַאַחר-ִמֵּכן ֵהֵחָּלה  ְוָאֵכן, ְּכִפי ֶׁשָּצפּו ַרּבֹוֵתינּו ְנִׂשיֵאנּו, ְּכָחְדַׁשִים לְ
ַקֵּבל ְמַמִּדים ֵאיְמָתִנִּיים... ַהַּמְהֵּפָכה ַהָּנאִצית ְּבֶגְרַמְנָיה לְ

ָׁשם ְוַתִּצית ֶאת ַהִּבְנָין, ָׁשַמְעָּת?!  ְך לְ ָמָחר ַאָּתה ֵּתלֵ
ְבֹרַח ֵמַהָּמקֹום... ְוֶׁשֹּלא ַּתְחׁשֹב ֲאִפּלּו לִ

ְך  ַאָּתה ֵמִבין ָמה הֹולֵ
ְך  ָּקרֹות? ִמיֶׁשהּו הֹולֵ לַ
ְׂשרֹף ֶאת ָהַרְיְכְסָטג!  לִ
ֲאַנְחנּו ַנֲאִׁשים ֶאת 

גֹות  ְׁשַאר ַהִּמְפלָ
ְּבַהָּצָתה ְמֻכֶּוֶנת, ְנַׁשְכֵנַע 
ַהֲעִביר ֶאת  ֶאת ֻּכָּלם לְ
ָּכל ַהַּסְמֻכּיֹות ַּבְּמִדיָנה 
ַבד, ְוָכְך ִנְׁשֹלט  ינּו ִּבלְ ֵאלֵ

ם! ְּבֶגְרַמְנָיה ּוָבעֹולָ

ה ָּבֵאׁש. ָמֳחָרת, ְּב-א' ֲאָדר תרצ''ג, ִּבְנַין ָהַרְיְכְסָטג עֹולֶ ְוָאֵכן, ִמְסַּפר ָׁשעֹות ַאַחר-ָּכְך, ַּבַּמֶּטה ָהָראִׁשי ֶׁשל ּולְ
ין, ַהָּנאִצים ְמִקיִמים ְזָעָקה... ִמְׁשֶטֶרת ֶּבְרלִ

ת  ֶזה ֹלא ִיָּתֵכן!! ַהִּבְנָין ָהָראִׁשי ֶׁשל ֶמְמֶׁשלֶ
ין ִנְׂשַרף - ַעל ָּכל ִמְסָמָכיו - ִּביֵדי ֲאָנִׁשים  ֶּבְרלִ
טֹון ַּבְּמִדיָנה  גֹות ֲאֵחרֹות. ַהִּׁשלְ ִקיצֹוִנִּיים ִמִּמְפלָ
ַהְגִּביל ֶאת ַהֹחֶפׁש,  ֵהָחֵרב!! ַחָּיִבים לְ עֹוֵמד לְ

ָיֵדינּו.... ַהֲעִביר ֶאת ַהַּסְמֻכּיֹות ֻּכָּלן לְ ּולְ
ֻכָּלם  ְמֹּכר'' לְ יִחים ''לִ ַּכֲעֹבר ִמְסַּפר ָיִמים ַהָּנאִצים ַמְצלִ

הֹורֹות  ֶׁשַהְּמִדיָנה ְּבַמְׁשֵּבר, ּוְמַׁשְכְנִעים ֶאת ֵּבית-ַהִּמְׁשָּפט ַהְּלֻאִּמי לְ
ָגה ֶׁשָּלֶהם... ִּמְפלָ ַעל ִּדּכּוי ְׁשַאר ַהּקֹולֹות ְוַהֲעָבַרת ָּכל ַהַּסְמֻכּיֹות לַ

ַהֲעִביר ֶאת ָּכל  יָטה לְ ַהְּמִדיָנה ַמְחלִ
ה  ָגה ַהְּגדֹולָ ִּמְפלָ יָה לַ ַהַּבֲעלּות ָעלֶ
ְוַהַּמְבִטיָחה ְּכֵדי ֶׁשּזֹו ְּתרֹוֵמם 

ִּפְסָּגה! ְוַתְגִּביַּה ׁשּוב ֶאת ֶּגְרַמְנָיה לַ



ֵּפי ַהְּיהּוִדים  ית ְּכלַ לִ טֹון, ָהֲאִויָרה ַהְּכלָ ַאַחר ַהִּׁשּנּוִיים ַּבִּׁשלְ ִמָּיד לְ
ִהְׁשַּתּנֹות, ְורּוַח ִׂשְנָאה ְמַנֶּׁשֶבת ָּבֲאִויר... ה לְ ין ַמְתִחילָ ְּבֶּבְרלִ

ַהי, ְיהּודֹוִנים ְמֻטָּנִפים - 
ְּבָקרֹוב ְּכָבר ֹלא ִּתְהיּו ֹּפה! 
ם  ַמְנִהיֵגנּו ִיְׁשַּתֵּלט ַעל ָהעֹולָ

ָמקֹום טֹוב יֹוֵתר! ְוַיֲהֹפְך אֹותֹו לְ

ה. ְמֻאָחר. ָהַרִּבי ְוָהַרָּבִנית ּפֹוְסִעים ָּבְרחֹוב, ְּכֶׁשְּלֶפַתע  ְילָ לַ
ֲחבּוַרת ָנאִצים ַמְבִחיָנה ָּבֶהם...

אֹוי ַוֲאבֹוי, ַהּׂשֹוְנִאים ִהְבִחינּו 
י ְּכַדאי ֶׁשִּנְסַּתֵּתר? ָּבנּו. אּולַ

ְחֹלף ַעל ְּפֵניֶהם ְּבִבָּטחֹון ּוְבֶׁשֶקט. יל ִמִּקּיּוָמם ֶׁשל ַהָּנאִצים, ְולַ ִהְתַעֵּלם ָּכלִ יט לְ ָהַרִּבי ַמְחלִ

ֹלא 
ָמה, ֲאָבל  יֹוֵדַע לָ

ִעם ָהִאיׁש ַהֶּזה ֹלא 
ִהְתַעֵּסק... ְּכַדאי לְ

ּתֹוָדה 
ָך ַהֵּׁשם ַעל ַהֵּנס  לְ

נּו. ַחָּיִבים  ֶׁשָעִׂשיָת לָ
ְבֹרַח ַמֵהר ֵמַהְּמִדיָנה  לִ

ַהּנֹוָרִאית ַהּזֹו!

טּו  ָהָיה ֶזה ַמָּמׁש ֵנס. ֶׁשֵּכן ְּבאֹוָתם ָיִמים, ַהָּנאִצים ָׁשלְ
ה ַעל רּוָחם... ָכל ֶאְזָרח ְּכָכל ֶׁשָעלָ ל לְ עֹולֵ ין ְוָיְכלּו לְ ְּבֶּבְרלִ

ַאַחר-ִמֵּכן ּוַבֲעַצת ָהַרִּבי ָהַרי''ץ, עֹוְזִבים  ְוָאֵכן, ִמְסַּפר ָיִמים לְ
ָּפִריז. ֲעֹבר לְ ין ּוִמְתּכֹוְנִנים לַ ָהַרִּבי ְוָהַרָּבִנית ֶאת ֶּבְרלִ


