
12 

ְּתקּוַפת ַהַהְמָּתָנה ִנְמְׁשָכה, ְוַהֶּמַתח ָהַרב ָׂשַרר ָּבָאֶרץ. ַעד ַלּיֹום ּבֹו הֹוִדיעּו 
ָהִעּתֹוִנים ֶׁשַהִּמְצִרים ָחְסמּו ֶאת "ְמָצֵרי ִטיַרן". ַהַּמֲעָבר ַהַּיִּמי ִמְּנַמל ֵאיַלת 

ֶׁשִּבְקֵצה ִיְׂשָרֵאל ְלִכּוּון ַיֶּבֶׁשת ַאְפִריָקה - ֶנְחַסם. ּתֹוָתח ֻהַּצב ְּבִצּדֹו 
ַהִּמְצִרי ֶׁשל ַהֵּמַצר, ְמַאֵּים ַעל ָּכל ְסִפיָנה ֶׁשָּתֵעז ַלֲעֹבר ִּבְסִמיכּות ֵאָליו.

ֶזהּו, 
ַעְכָׁשו ֶזה ָּברּור: 

ַהִּמְלָחָמה עֹוֶמֶדת 
ִלְפֹרץ ְּבָכל

 ֶרַגע!

ְלַצד ַהֲהָכנֹות ָהרּוָחִנּיֹות ֶנֶעְרכּו ַּגם ֲהָכנֹות ַּגְׁשִמּיֹות, ְותֹוָׁשֵבי ֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל ִהְׁשַּתְּדלּו ְלַמֵּגן ֶאת 
ָּבֵּתיֶהם ִלְקַראת ַהִּמְתָקפֹות ַהְּצפּויֹות ֶׁשל ְמטֹוֵסי ֵחילֹות ָהֲאִויר ֶׁשל ְמִדינֹות ָהאֹוֵיב.

אּוַלי ָנִביא ֵאיֶזה ְמַעְרֵּבל ֶּבטֹון, 
ּוְנַכֶּסה ָיָׁשר ֶאת ָּכל ַהִּבְנָין ְּבחֹול. 
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ִאם ְלִמיֶׁשהּו נֹוָתר עֹוד ָסֵפק ְּבַכָּונֹוֵתיֶהם ֶׁשל ַהִּמְצִרים, ָחַלף עֹוד ֶּפֶרק 
ְזַמן ָקָצר ִּבְלַבד ַעד ֶׁשְּצָבא ִמְצַרִים ֵּגֵרׁש ֶאת ּכֹוַח ַחָּיֵלי ָהאּו"ם ֵמֲחִצי 

ָהִאי ִסיַני.

ָעִדיף 
ִלי ְוַלַחָּיִלים ֶׁשִּלי 

ְלִהָּמֵלט 
ִמָּכאן, ּוַמֵהר

ָּתִבין, ִאם ִּתָּׁשֲארּו ָּכאן 
ַהָּצָבא ַהִּמְצִרי ֹלא ָיֹכל ְלַהְבִטיַח 

ֶׁשִּתָּׁשֲארּו ְּבִריִאים ּוְׁשֵלִמים...

ֵּכן... ֲחָבל ֶׁשֹּלא ִהְׁשִאירּו 
ְלָפחֹות ְקָצת ֹאֶכל...

ֲאַנְחנּו חֹוְזִרים ַהַּבְיָתה?
ַמה ֹּזאת אֹוֶמֶרת ִמי ִיְׁשֹמר ַעל 
ַהְּגבּול? - ֶׁשִּיְׁשֹמר ַעל ַעְצמֹו

ְצִויץ-ְצִויץ
ֻּכָּלם ָעְזבּו...

ֵהי ֶיֶלד, ָלָּמה ַאָּתה לֹוֵקַח ָּכל 
ָּכְך ַהְרֵּבה ַׂשִּקים?

ַּכָּמה ַׂשִּקים ַאָּתה ָצִריְך? ָהֶרֶכב 
ֶׁשְּלָך ְּכָבר ָמֵלא.

ֵהי, ֲאדֹון ַמָּׂשִאית, ְלָאן ַאָּתה 
ּבֹוֵרַח? ֹלא ִנְׁשַאר ָלנּו חֹול.

ַרק ַלַחּלֹון ֶׁשל ַהָּסלֹון ֲאִני ָצִריְך 
400 ַׂשֵּקי חֹול.
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ְּבאֹוָתם ָיִמים ְמתּוִחים ֶׁשל 
ַּפַחד ּוֶבָהָלה, ָהָיה ָּדָבר ֶאָחד 

ֶׁשַרִּבים ִקּוּו לֹו: ֶאְפָׁשרּות ַלֲעֹזב 
ֶאת ֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל.

ּתֹוָׁשֵבי חּוץ-ָלָאֶרץ ֶׁשָּלְמדּו 
ַּבְּיִׁשיבֹות ָּבָאֶרץ אֹו ָׁשהּו ָּבה 
ִּבְגַלל ִסּבֹות ֲאֵחרֹות - ָּפנּו 
ְלִהָּמֵלט ֲחָזָרה ִלְמקֹומֹות-

ְמגּוֵריֶהם ְּכֵדי ְלִהָּנֵצל ֵמֵאיַמת 
ַהִּמְלָחָמה, ַוֲאִויַרת ְמנּוָסה ִאְּיָמה 

ְלִהְׁשַּתֵּלט ַעל ַהַהְרָּגָׁשה.

ְּביֹום ָּבִהיר ֶאָחד, ִּבְכָפר ַחַּב"ד

ְּכַדאי ּוַבֲחנּות ַהַּמֹּכֶלת...
ֶׁשְּנַנֶּסה ְלַדֵּבר ִעם 

ַההֹוִרים ֶׁשל ִּגיס ֶׁשל ֶּבן-ּדֹוד 
ֶׁשל ַּבֲעִלי ֶׁשָּגִרים ְּבָאֶמִריָקה.
אּוַלי ֵהם יּוְכלּו ַלֲעֹזר ָלנּו 

ִלְבֹרַח ִמָּכאן

ֲאִני 
רֹוֶאה ְלִפי 

ַהִּמְסֶּגֶרת ְּבָכֹחל-ָאֹדם 
ֶׁשִהִּגיָעה ֵאֵלינּו ַמֲעָטָפה 

ִמחּוץ -ָלָאֶרץ 

ִמְכָּתב 
ֵמָהַרִּבי! ְמֹיָעד ְלָכל 

ּתֹוָׁשֵבי ַהְּכָפר!
ֻמְכָרִחים ְלַהְׁשִמיַע ְלֻכָּלם 

ֶאת ַהִּמְכָּתב!!!
 ִמָּיד!!!

ָׁשַמְעָּת? ִמְׁשַּפַחת ֵלִוין ִקְּבלּו "ְּגִרין-ַקְרד". ֶזה 
אֹוֵמר ֶׁשֵהם ְיכֹוִלים ַלֲעֹבר ְלַאְרצֹות ַהְּבִרית

ַהְלַואי ָעֵלינּו...

ַהְקִׁשיבּו ַהְקִׁשיבּו!
ֲאֵסַפת-חֹוָבה ְלָכל ּתֹוָׁשֵבי ְּכָפר 
ַחַּב"ד ְלֹלא יֹוֵצא ִמן ַהְּכָלל! 

ִהִּגיַע ִמְכָּתב ֵמָהַרִּבי!

ִמְכָּתב 
ֵמָהַרִּבי?

ֲאִני עֹוֵזב ַהֹּכל 
ְוָרץ!
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ַּכֲעֹבר ְזַמן ָקָצר ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ִּבְכָפר ַחַּב"ד

ַהְּׁשמּוָעה ִהְתַּפְּׁשָטה ִּבְמִהירּות, ְוַכֲעֹבר ְזַמן ָקָצר ָהְיָתה 
ְלִׂשיַחת ַהּיֹום ְּבָכל ָּבֵּתי ַהְּכֶנֶסת.. ְלָמָׁשל: ִּבירּוָׁשַלִים

ּכֹוְתרֹות ָהִעּתֹוִנים ִּדְּוחּו ִּכְמַעט ַרק ַעל ָּדָבר ֶאָחד: קֹולֹו ַהַּמְרִּגיַע ֶׁשל ָהַרִּבי 
ֶׁשִּנְׁשַמע ָּבָרָמה ִּכְסִתיָרה ַלַּתֲחִזּיֹות ַהּקֹוְדרֹות

ַּגם ְּבַתֲחנֹות ָהַרְדיֹו ָׁשבּו ְוִדְּברּו ַעל ַהֶּמֶסר ַהַּמְפִּתיַע 
ֶׁשִהִּגיַע ֵמָהַרִּבי...

ִאם 
ָּכְך ָּכַתב ָהַרִּבי 

- ֵאין ׁשּום ִסָּבה 
ִלְדָאָגה!

ָּכְך ּכֹוֵתב ָהַרִּבי:
"ַוַעד ְּכָפר ַחַּב"ד ְוָהַרב 
ְּבֹראָׁשם ְׁשִליָט"א ָזכּו 

ְוִנְמָצִאים ְּבתֹוְכֵכי ִרְבבֹות 
ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל ְּבֶאֶרץ 

ַהֹּקֶדׁש ֲאֶׁשר ֵעיֵני ה' ֱאֹלֶקיָך 
ָּבּה ָּתִמיד ּוְבַוַּדאי ּוְבַוַּדאי
 ֹלא ָינּום ְוֹלא ִייַׁשן ׁשֹוֵמר 
ִיְׂשָרֵאל, ה' ִיְׁשֹמר אֹוָתם 
ְוָכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְׁשִליָט"א 

ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם. ַהְּמַצֶּפה 
ִלְבׂשֹורֹות טֹובֹות, ְּבטֹוב 
ַהִּנְרֶאה ְוַהִּנְגֶלה, ַהִּנְרֶאה 

ְוַהִּנְגֶלה ְּבָקרֹוב"

ְּכֵׁשם ֶׁשִּנְגַאְלנּו ֵמַהְּפָחִדים 
ְוַהֲחָׁשׁשֹות ִנָּגֵאל ִּבְמֵהָרה ֵמַהָּגלּות!

ִּדְבֵרי ָהַרִּבי ֵהם ַהָּדָבר 
ַהָּבטּוַח ְּביֹוֵתר

ְלַחִּיים!
ְלַחִּיים ְוִלְבָרָכה!!

...ְוִהֵּנה ֲחָדׁשֹות ְמַׂשְּמחֹות:
ִמְכָּתב ְמֻיָחד ֶׁשָּכַתב ָהַרִּבי 

ִמְליּוָבאִוויְטׁש ִמְּניּו-יֹוְרק ְּבֶמֶסר 
אֹוְּפִטיִמי ּוְמעֹוֵדד...
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ָהַרב סֹולֹוֵבייִצ'יק ָעָׂשה 
ֶאת ַּדְרּכֹו ִלירּוָׁשַלִים, 

ַאְך ִלְפֵני ֶׁשִהִּגיַע 
ִלְמחֹוז-ֶחְפצֹו ָעַצר 

ִּבְׁשכּוַנת ַחַּב"ד ָּבִעיר. 
ָהְיָתה לֹו ֲחִביָלה 
ֲחׁשּוָבה ַלַהֲעָבָרה 
ֲעבּוָרם, ִּבְדִחיפּות 

ְּגבֹוָהה ִּבְמֻיָחד.

ַהֵּסֶפר 
ְמַעְנֵין... ֲאָבל, 
ֶרַגע... ַמה ּזֹו 
ַהַהְכָרָזה ַהּזֹו?..

      

ְּבַוַּדאי ָאבֹוא!

ֵיׁש ָּכאן ַקֶּלֶטת ְטִרָּיה ִעם 
ִּדְבֵרי ָהַרִּבי ִמַּלג ָּבעֹוֶמר.

ַקֶּלֶטת ֵמַהֶרעֶּבע?
 ֶהֱחֵייָתנּו!
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... ַהְקָלָטה ִמִּדְבֵרי-ָקְדׁשֹו ֶׁשל 
ְּכבֹוד ְקֻדַּׁשת ָהַרִּבי ְׁשִליָט"א...

ַאֶּתם ׁשֹוְמִעים ְיָלִדים?
ָהַרִּבי ִמְליּוָּבאִוויְטׁש ִנְמָצא ִּבְניּו-
יֹוְרק ֲאָבל חֹוֵׁשב ַעל ַהְּיהּוִדים 

ְּבֶאֶרץ ַהֹּקֶדׁש

ֲאִני 
ְּכָבר ְמַחָּכה 

ִלְׁשֹמַע ָמה ָאַמר 
ָהַרִּבי!

ְּבִלי-ֶנֶדר - 
ֶאְׁשֹמר ְלָך ָמקֹום.
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ְּבֵעת ַהְׁשָמַעת ַהַהְקָלָטה ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ַחַּב"ד ִּבירּוָׁשַלִים..

... ִויֻקְּימּו ָּבנּו ִּדְבֵרי ַהָּפסּוק, 
ֶׁשָּקָראנּו ַּבּתֹוָרה ַרק ֶאֶמׁש - ְּביֹום-
ַׁשַּבת-ֹקֶדׁש: "ִויַׁשְבֶּתם ָלֶבַטח 

ְּבַאְרְצֶכם . . ְוָנַתִּתי ָׁשלֹום ָּבָאֶרץ"...

זֹו 
ַמָּמׁש 
ַהְבָטָחה.

ָזִכינּו 
ֶׁשָהַרִּבי ְיעֹוֵדד 

אֹוָתנּו..

ַאְׁשֵרינּו 
ֶׁשָּזִכינּו ְלַצִּדיק 
ָּכֶזה ְּבדֹוֵרנּו!

ִעם 
ָּכל ִמָּלה נֹוֶסֶפת 

ֶׁשֲאִני ׁשֹוֵמַע ֵמָהַרִּבי - 
ַהִּבָּטחֹון ֶׁשִּלי 

ִמְתַּגֵּבר...

ָעֵלינּו ְלהֹודֹות ְלָקדֹוׁש-ָּברּוְך-
הּוא ַעל ֶׁשָּׁשַתל ְּבדֹוֵרנּו ֶאת ָהַרִּבי!

ַאֲחֵרי ָּכֵאּלּו ִּדּבּוִרים ִמִּפי ַהֹּקֶדׁש ֶאְפָׁשר 
ְּכָבר ְלָהִכין ֶאת ָהִעּתֹוִנים ַהְּמַדְּוִחים ַעל ִסּיּום 

ַהִּמְלָחָמה. ִנְצחֹון ַהְּיהּוִדים ֻמְבָטח!
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ָהַרִּבי ִהְכִריז ַעל 'ִמְבָצע' ָחָדׁש: ְלִהְׁשַּתֵּדל ֶׁשָּכל ְיהּוִדי ֵמַעל ִּגיל ִמְצוֹות ַיִּניַח ְּתִפִּלין ְּבָכל יֹום 
ְּכָבר ְלָמֳחָרת, ְּביֹום ִראׁשֹון, ִהְתַאְרְּגנּו ְּב-770 חֹול. ָּכְך ְיֻקַּים ָּבנּו ַהֶּנֱאָמר "ְוָראּו ָּכל ַעֵּמי ָהָאֶרץ ִּכי ֵׁשם ה' ִנְקָרא ָעֶליָך - ְוָיְראּו ִמֶּמָּך"...

ְלַבֵּצַע ֶאת ִּדְבֵרי ָהַרִּבי...

ַּגם ְּבֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל ָעְסקּו ַּבִּמְבָצע ְּבֶמֶרץ ְוִהְתַלֲהבּות...

ֶחְבֶר'ה, ֶׁשֹּלא ִיָּׁשֵאר ְיהּוִדי 
ֶאָחד ִּבְניּו-יֹוְרק ֶׁשֹּלא ָיִניַח ְּתִפִּלין!

ַמִּניִחים ְּתִפִּלין ְּבַמְנֶהְטן,
ַמִּציִלים ְיהּוִדים ִּבירּוָׁשַלִים! 

ֲחָבל ֶׁשַאֶּתם ָטִסים 
ְלחּוץ-ָלָאֶרץ ֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל 

ְיהּוִדי! ִּבְמקֹום ִלְבֹרַח, ְּבטּוָחה ְּבַהְרֵּבה.
ָּתִניַח!  ֲהָנַחת ְּתִפִּלין יֹוֵתר 
ְּבטּוָחה ִמְּבִריָחה ְלחּו"ל. 

ְוַגם עֹוָלה ָּפחֹות...

ָהַרִּבי ִהְסִּביר ֶׁשֱאֹלִקים ׁשֹוֵמר 
ַעל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל


