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פתח דבר:

ָבא  )=ַהּצָ ִביִקים  ַהּבֹוְלׁשֶ רּוְסָיה.  ּבְ ָכה  ַמְהּפֵ תרע"ח. 

ִדים  ְרָיה ָהרּוִסית, ְמַיּסְ ִטים ַעל ָהִאיְמּפֶ ּלְ ּתַ ָהָאֹדם( ִמׁשְ

יְקָטטֹוִרי  ָטר ּדִ ּה ִמׁשְ ִרית-ַהּמֹוָעצֹות ּוְמכֹוְנִנים ּבָ ֶאת ּבְ

ֻמְחֶלֶטת  ִפיָרה  ּכְ ְגלֹו  ּדִ ַעל  חֹוֵרט  ׁשֶ קֹומּוִניְסִטי 

קּוָפה  ּתְ חֹוָוה  רּוְסָיה  ַיֲהדּות  רּוְך-הּוא...  דֹוׁש-ּבָ ּקָ ּבַ

ֲהדּות... ְיהּוִדים  ת ּוַבּיַ ּדָ ל ִמְלֶחֶמת ָחְרָמה ּבַ ֲחׁשּוָכה ׁשֶ

ַהּקֹומּוִניְסִטית  ְפָלָגה  ַלּמִ ִכים  ּיְ ּתַ ׁשְ ַהּמִ ֹעל  ּפֹוְרֵקי 

ְכִריָזה  ּמַ ְמִקיִמים ַמְחָלָקה ְיהּוִדית "ַהֶיְבֶסְקְצָיה" ׁשֶ

ּוְבַרֲחֵבי  רּוְסָיה  ּבְ ים  הּוִדּיִ ַהּיְ ים  ַהַחּיִ ַעל  ִמְלָחָמה 

ים ִנְכָנִעים ְועֹוְזִבים ֶאת רּוְסָיה  ִרית ַהּמֹוָעצֹות... ַרּבִ ּבְ

ּוִמְצוֹות  ּתֹוָרה  ֹמר  ִלׁשְ יּוְכלּו  ֶהם  ּבָ ַהֹחֶפׁש  ִלְמִדינֹות 

יב ִמְלָחָמה  יץ ֶאָחד - ֵמׁשִ ֵאין ַמְפִריַע, ַאְך ְיהּוִדי ַאּמִ ּבְ

ֶעְזַרת  ֹאֶמץ מּול ּפֹוְרֵעי "ַהֶיְבֶסְקְצָיה" ... ּבְ ב ּבְ ּוִמְתַיּצֵ

ת  ֶרׁשֶ ַמְפִעיל  הּוא  ֶפׁש,  ַהּנֶ ְמִסירּות  ֲעֵלי  ּבַ ֲחִסיָדיו 

ּיֹות.  ְרּתִ ַמְחּתַ יבֹות  ִויׁשִ ּתֹוָרה  ְלמּוֵדי  ּתַ ל  ׁשֶ ֲעֵנָפה 

ֲאָסִרים, ֵמְרִדיפֹות  ִעים ִמּמַ הּוא ַוֲחִסיָדיו ֵאיָנם ִנְרּתָ

ים. ים ָקׁשִ ּוֵמֳעָנׁשִ

ֶטְרּבּוְרג",  ִסְדַרת ַהּקֹוִמיְקס "ּפֶ ֶרְך ָהִראׁשֹון ּבְ ֶזהּו ַהּכֶ

ה  ְמִחיׁשָ ַהּמַ ַיְרִחי,  ֵניאֹור  ׁשְ ן  ָהָאּמָ ל  ׁשֶ ִמְכחֹולֹו  ִרי  ּפְ

ּלֹא ִנְכְנָעה  ֶרת ׁשֶ ְחּתֶ ל ַהּמַ ְדָרָמִטּיּות ֶאת ִסּפּוָרּה ׁשֶ ּבִ

ְרַית  ִאיְמּפֶ מּול  ֹעז  ּבְ ָעַמד  ׁשֶ י  ָהַרּבִ ל  ׁשֶ ִסּפּורֹו  ְוֶאת 

ע. ָהֶרׁשַ
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תרע"ח. ַמְהֵּפָכה ְּברּוְסָיה. ַהּבֹוְלֶׁשִביִקים )=ַהָּצָבא ָהָאֹדם( ִמְׁשַּתְּלִטים ַעל ָהִאיְמֶּפְרָיה ָהרּוִסית, 
ְמַיְּסִדים ֶאת ְּבִרית-ַהּמֹוָעצֹות ּוְמכֹוְנִנים ָּבּה ִמְׁשָטר ִּדיְקָטטֹוִרי קֹומּוִניְסִטי ֶׁשחֹוֵרט ַעל ִּדְגלֹו ְּכִפיָרה 

ֻמְחֶלֶטת ַּבָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא... ַיֲהדּות רּוְסָיה חֹוָוה ְּתקּוָפה ֲחׁשּוָכה ֶׁשל ִמְלֶחֶמת ָחְרָמה ַּבָּדת ּוַבַּיֲהדּות...

ַהָּצָבא ָהָאֹדם ּכֹוֵבׁש ֶאת ָהִעיר רֹוְסטֹוב, ָּבּה ִמְתּגֹוְרִרים ְּבאֹוָתּה ְּתקּוָפה ַאְדמֹו"ר ָהַרַׁש"ּב ִמְּליּוַּבאִוויְטׁש, ּוְבנֹו: ְלָיִמים, ָהַרִּבי ָהַרַיי"צ.

ֲאִני ֹלא רֹוֶאה 
ָלֶזה סֹוף!*

* ָהַרִּבי ִהְתַּכֵּון ֶׁשַהְּׁשִליָטה ַהּקֹומּוִניְסִטית ִּתָּמֵׁשְך ְזַמן ַרב ְמאֹוד.

ֲאָבל ָיבֹוא ַאְבֵרְך ִעם 
ַנֲעַלִים ְקרּועֹות ְוִיְזֹרק 

ֶאת "ַהַּמְהֵּפָכה"...

ָׁשִנים ַרּבֹות ַיְחְלפּו ַעד ֶׁשּתּוַבן ַּכָּוָנתֹו ֶׁשל ָהַרִּבי ָהַרַׁש"ּב. ַאְך ְּבָׁשָלב ֶזה, ַיֲהדּות רּוְסָיה ִנְקַלַעת ְלֹחֶׁשְך רּוָחִני... ְיהּוִדים ּפֹוְרֵקי ֹעל ַהִּמְׁשַּתְּיִכים 
ַלִּמְפָלָגה ַהּקֹומּוִניְסִטית ְמִקיִמים ַמְחָלָקה ְיהּוִדית "ַהֶיְבֶסְקְצָיה" ֶׁשַּמְכִריָזה ִמְלָחָמה ַעל ַהַחִּיים ַהְּיהּוִדִּיים ְּברּוְסָיה ּוְבַרֲחֵבי ְּבִרית ַהּמֹוָעצֹות... 

ָחְלפּו ְׁשָנַתִים, ָהַרִּבי ָהַרַׁש"ּב ִהְסַּתֵּלק ְּבב' ִניָסן תר"פ ְוֶאת ְמקֹומֹו ִמֵּלא ְּבנֹו ַרִּבי יֹוֵסף ִיְצָחק ְׁשֵניאֹוְרסֹון, ָהַרִּבי ָהַרַיי"צ.
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ְׁשַנת תרפ"ב. 1922. ִּבְנַין ַהִּמְׁשָטָרה ַהֲחָׁשִאית, ְּבֶלִניְנְּגָרד )ֶּפֶטְרּבּוְרג(. ִמְׂשְרֵדי "ַהַּמְחָלָקה ַהְּיהּוִדית" - 
"ַהֶיְבֶסְקְצָיה". ִלְפֵני ָׁשִנים ְספּורֹות ִהְתַרֲחָׁשה ַמְהֵּפָכה ְּברּוְסָיה ְוַהּקֹומּוִניְסִטים ָעלּו ַלִּׁשְלטֹון.

ִקַּבְלנּו ְּפֻקָּדה ִמָּיִדית 
ִלְסֹּגר ֶאת ָּכל ָּבֵּתי 
ַהְּכֶנֶסת, ַהְּיִׁשיבֹות, 

ַהִּמְקָואֹות, ּוָבֵּתי ַהֵּסֶפר 
ֶׁשל ַהְּיהּוִדים ַהָּדִתִּיים.

ַאל ְּתַוְּתרּו. ַּתְפִעילּו 
ּכֹוַח ַרב ְוָעְצָמִתי ֶנֶגד 
ַהְּיהּוִדים ַהָּדִתִּיים 
ׁשֹוְמֵרי ַהִּמְצוֹות.

ִהֵּנה ֵּבית 
ַהְּכֶנֶסת ָהִראׁשֹון. 

ָקִדיָמה!

ֻּכָּלם 
ְלִהְסַּתֵּלק ִמָּיד 
ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת!

ֵאין יֹוֵתר 
ֵּבית ְּכֶנֶסת!
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ָאָּנא, ְּתנּו ָלנּו 
ְלָפחֹות ֶלֱאֹסף ֶאת 
ַהְּסָפִרים. ֵאיֹפה 

ָהֶרֶגׁש ַהְּיהּוִדי ֶׁשְּלָך?

ֵאין יֹוֵתר ּתֹוָרה 
ּוִמְצוֹות. ֻּכָּלנּו 
קֹומּוִניְסִטים!

ֶזהּו, ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ָנעּול! 
ַנֲעֶׂשה סֹוף ְלָכל ַהְּיהּוִדים 
ַהָּדִתִּיים ְוׁשֹוְמֵרי ַהִּמְצוֹות.

ְּבַבָּקָׁשה 
ִמֶּכם, ַרֲחִמים!

ִהְׁשַלְמנּו ֶאת ַהְּמִׂשיָמה 
ְּבַהְצָלָחה. ַהַּיַעד ַהָּבא: 
ַּתְלמּוד-ּתֹוָרה ְּבסֹוף 

ָהְרחֹוב ַהֶּזה.

ְּכֶׁשָהִייִתי ֶיֶלד, ָלַמְדִּתי ַּגם 
ְּבַתְלמּוד ּתֹוָרה. ֲאָבל רּוְסָיה ְצִריָכה 
ִלְהיֹות ְנִקָּיה ִמָּדת ּוִמּתֹוָרה. ֻּכָּלם 
ָׁשִוים ְוַהִּמְפָלָגה ִהיא ַהּׁשֹוֶלֶטת. 

"ָמָצא ֵּפרֹות 
ְמֻפָּזִרין"...
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ֵאין יֹוֵתר ַּתְלמּוד 
ּתֹוָרה. ִמָּמָחר, ֻּכְּלֶכם 
לֹוְמִדים ַרק ְּבֵבית 
ַהֵּסֶפר ַהּקֹומּוִניְסִטי.

ְלָאן ָהְרָׁשִעים 
ָהֵאּלּו לֹוְקִחים 
ֶאת ַהּמֹוֶרה?

ְוָכֵעת, ֻּכְּלֶכם 
ִמְסַּתֲעִרים ַעל ַהְּיִׁשיָבה 

ֵמֵעֶבר ַלְּכִביׁש.

ֻּכָּלם ַהחּוָצה 
ִמָּיד! ָּפָרִזיִטים!

ֵאּלּו ָהְרָׁשִעים ֶׁשל ַהֶיְבֶסְקְצָיה... 
ֹלא ָחַׁשְבִּתי ֶׁשְּיַמְּמׁשּו ֶאת 

ִאּיּוֵמיֶהם ָּכל-ָּכְך ַמֵהר...

ִנְתַנֵּגד ַלִּפּנּוי. ֹלא 
ְנַאְפֵׁשר ָלֶהם ִלְסֹּגר 

ֶאת ַהְּיִׁשיָבה...
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ָקִדיָמה, ְצאּו ְּכָבר. ִּבְפֻקַּדת 
ַהִּׁשְלטֹונֹות, ֵאין ֶהֵּתר 

ִלְלֹמד ַּבְּיִׁשיָבה. ְּבֶעֶצם, 
ָאסּור ִּבְכָלל ִלְלֹמד ּתֹוָרה!

ַאָּתה ְמַׁשֵּקר! 
ַהִּׁשְלטֹונֹות ֹלא 

ָאְסרּו ִלּמּוד ּתֹוָרה...

ְלָאן ֵהם לֹוְקִחים 
ֶאת ָּכל ַהְּגָמרֹות, 

ַהִּמְׁשָניֹות, ַהֻחָּמִׁשים 
ְוַהִּסּדּוִרים?

ַהֹּכל ֻמְחָרם! ַאֶּתם 
עֹוד ִּתְראּו ֶׁשּתֹוְך ַּכָּמה 
ֳחָדִׁשים ֹלא ִיָּׁשֵאר ֵסֶפר 
ֹקֶדׁש ֶאָחד ְּבָכל רּוְסָיה.

ַאל ְּתַנּסּו ְלִהָּלֵחם 
ָּבנּו. ִנְסֹּגר ָלֶכם 
ֶאת ָּכל ַהְּיִׁשיבֹות.

ֵאין ָעִתיד ַלַּיֲהדּות ְּברּוְסָיה. 
ָעֵלינּו ִלְבֹרַח ִמָּכאן 

ִלְמִדיָנה ַאֶחֶרת, ָחְפִׁשית, 
ָּבּה נּוַכל ִלְלֹמד ּתֹוָרה 

ּוְלַקֵּים ִמְצוֹות ְּבֵאין ַמְפִריַע.

ּתֹוְך ַּכָּמה ֳחָדִׁשים, ִנְסְּגרּו ֵמַעל ֲחֵמֶׁשת ֲאָלִפים ָּבֵּתי-ְּכֶנֶסת ִויִׁשיבֹות 
ְּבַרֲחֵבי ְּבִרית ַהּמֹוָעצֹות. ּפֹוְרֵעי ַהֶיְבֶסְקְצָיה ִנְּצלּו ֶאת ַהַּסְמֻכּיֹות 

ַהִּנְרָחבֹות ֶׁשִּקְּבלּו ֵמַהִּׁשְלטֹון ֶהָחָדׁש - ְלֶהֶרס ַהַחִּיים ָהרּוָחִנִּיים ְּברּוְסָיה.

ַטאֶטע, ָמַתי ִיְפְּתחּו 
ׁשּוב ֶאת ַהֵחייֶדר? 
ֲאִני ִמְתַּגְעֵּגַע ְמאֹוד 

ַלְּמַלֵּמד ְוַלְּגָמָרא.

ֹלא ִיְפְּתחּו. ָעֶליָך 
ִלְלֹמד ַּבַּמְחֶּתֶרת 

- ְּכמֹו ִּביֵמי 
ַהַחְׁשמֹוָנִאים. אֹו... 
ֶׁשֵּנָאֵלץ ַלֲעֹזב ֶאת 
רּוְסָיה, ִּכי ִאיׁש ֹלא 
ָיֵעז ִלְפֹּתַח ִלּמּוִדים 
ַּבַּמְחֶּתֶרת ּוְלִהְסַּתֵּכן 

ְּבֹעֶנׁש ָמֶות!

ּתֹוְך ְּתקּוָפה ְקָצָרה, ַּתְלִמיֵדי ְיִׁשיבֹות ְוַרָּבֵניֶהם ָעְזבּו ַּבֲהמֹוֵניֶהם ֶאת רּוְסָיה - ְלַאְרצֹות ַהֹחֶפׁש. ִאיׁש ֹלא 
ֵהֵעז ְלִהָּלֵחם מּול ַמֲעֶצֶמת ָהֶרַׁשע ַהּקֹומּוִניְסִטית ְוַהַּמְחָלָקה ַהְּיהּוִדית ַהְּידּוָעה ְלִׁשְמָצה - ַהֶיְבֶסְקְצָיה.

ָׁשלֹום ְוֹלא ְלִהְתָראֹות, 
ַמְלכּות ָהְרָׁשָעה. ָמָחר 

ְּכָבר נּוַכל ִלְלֹמד 
ּתֹוָרה ְּבָגלּוי!
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ִאיׁש ְיהּוִדי ָהָיה ְּברּוְסָיה, ֲאֶׁשר ֹלא ַחת מּול ַהַּסָּכָנה ְוִהְכִריז ִמְלָחָמה ַעל ִׁשְלטֹון ַהְּכִפיָרה!

ֲחַצר ֵּבית ָהַרִּבי ָהַרַׁש"ּב ְוָהַרַיי"צ. ָהִעיר רֹוְסטֹוב. ָּכאן ִמְתּגֹוֵרר ּופֹוֵעל, ַרִּבי יֹוֵסף ִיְצָחק ְׁשֵניאֹוְרסֹון, ָהַרִּבי ָהַרַיי"צ.

ָהַרִּבי רֹוֶצה 
ֶׁשִּתָּכְנסּו ֵאָליו 

ְלַחְדרֹו.

ָהַרִּבי ָהַרַיי"צ ָהָיה ָאז ְּכֶבן 43, ָׁשִנים ְספּורֹות ְלַאַחר ִהְסַּתְּלקּותֹו ֶׁשל ָאִביו, ָהַרִּבי ָהַרַׁש"ּב.

ֹלא ִיָּתֵכן ֶׁשְּיָלִדים ְיהּוִדים ֹלא ַיְצִליחּו ִלְלֹמד ּתֹוָרה. ֲאִני ְמַבֵּקׁש: ָהִקימּו 
ַּתְלמּוֵדי ּתֹוָרה ַמְחַּתְרִּתִּיים, ַוֲאִני ֶאְדַאג ְלַתְׁשלּום ַהַּמְׂשּכֹורֹות ַלְּמַלְּמִדים.

ֲחִסיָדיו ַהְּמסּוִרים ֶׁשל ָהַרִּבי ָיְצאּו ְלַׁשְכֵנַע הֹוִרים 
ִלְׁשֹלַח ֶאת ַיְלֵדיֶהם ְלַתְלמּוֵדי ַהּתֹוָרה ַהַּמְחַּתְרִּתִּיים.

ָׁשלֹום ֲעֵליֶכם, 
ר' ַזְלָמן...

ָהַרִּבי רֹוֶצה 
ֶׁשַהֵּבן ֶׁשְּלָך 

ִיְלַמד ַבֵּחייֶדר 
ַהַּמְחַּתְרִּתי.

ֶזה ְמֻסָּכן ְמאֹוד. ֵהם ִיְׁשְלחּו 
אֹוִתי ְלִסיִּביר ִאם ְיַגּלּו ֶׁשַהֵּבן 
ֶׁשִּלי לֹוֵמד ְּבֵחייֶדר ְמֻאְרָּגן.

ַעְכָׁשו ַהְּזַמן ִלְמֹסר 
ֶאת ַהֶּנֶפׁש ֲעבּור 

ִחּנּוְך ַהְּיָלִדים.
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