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 היה הלא מלפנים ישראל בארץ היה אס הלא חוצב
 ב״ד דורו׳ לפי אחד כל האומה בחיקון להחגדר להן

 ומה הקדום׳ ב״ד דברי את לבעל יכול היה הגדול
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 שיעורים לענין ביוהכ״פ וראה בעיניהם׳ הישר אופן
 הסכם כפי אחד כל הוא נפשות שבדיני שאמרו׳ מה

 היה זה ומלבד יעו״ש. קצוכי שיעור איזה דורו חכמי
 ראשון׳ מקדש מלבד רוחניות׳ אלקית הופעה תמיד
 ואסיפת נביאים ובני נביאים והיו הרוח עליהן ששרה
 כתב כאשר לזה׳ המוכשרים והעהרה החכמה בעלי

 אף ותומים. אורים והיה יסוה״ת בהלכות רמב״ס
 והיה הקדש׳ רוח שואבין ששם אמרי׳ שני במקדש

 הדור ידעו לא אשר חופף׳ תמיד אלקי אור גלוי
 הזמנים׳ בעניניס האומה של ובההנהגה מלפנים׳

 שעה׳ להוראת לדון להם מסור המשפע היה כאשר
 שנתמעט בגולה׳ כן לא לכך׳ צריכה היה שהשעה
 רשות אין זה שמטעם התורה׳ בלימוד והאסיפה הקיבוץ

 לספר בהקדמתו רמב״ס כמוש״כ דבר׳ לחדש ב״ד לשום
 ברזל של ומחיצה ונביא חוזה שום ואין תורה׳ משנה

 דרכה היא כך שבשמים. לאביהן ישראל בין מפסקת
 אינם יהיו נכריה׳ לארץ יכנסו שכאשר האומה׳ של
 והגירוש׳ והגזירות׳ הצרות מן נדלדלו כאשר תורה׳ בני

 להשיבם בם השואף אלקי רוח בם יתעורר ואח״כ
 תורה׳ ירביצו ילמדו׳ קדשם׳ מחצבת חוצבו למקור

 רומו על התורה קרן יעמוד כי עד נפלאות׳ ימשו
 להתגדר מה׳ להוסיף החדש הדור ביד אין הלא ושיאו׳

 להתגדר העשוי האדם חפץ יעשה מה אטתס׳ נגד
 אבותינו׳ הנחילו אשר את כוזב ברעיון 'בקר ולחדש׳

 ביס בהתטדדו לאומתו היה מה בשכוח חדשות ישער
 נחלו שקר לאמר ישוב מעט עוד מה׳ ויהיה התלאות׳
 לאזרח ויחשב מחצבתו ישכח בכלל והישראלי אבותינו׳

 יליף לו׳ לא לשונות ללמוד דתו׳ לימודי יעזוב רענן׳
 היא ברלין כי יחשוב׳ מתקנתא׳ יליף ולא ממקלקלתא

 לא כמתוקניס עשיתם׳ שבהם וכמקולקליס ירושלים׳
 יבוא אז בעמים. גיל אל ישראל תשמח ואל עשיתם

 לגוי יניחהו מגזעו׳ אותו יעקור וסער׳ סועה רוח
 לשונו גר׳ הוא כי ידע לשונו׳ למד לא אשר מרחיק׳

 ומחצבחו יחלוף׳ כלבוש המה זרים ולשונות קדשיני׳ שפת
אשר ד׳ נביאי ניחימי ותנחימיו ישראל׳ גזע הוא

 ישכח ובטלטולו הימים• באחרית ישי גזע על נבאו
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 כבר אשר הגבול׳ בזה תורה לפשט יתגדרו ד׳׳ בתורת
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 בספר דברים אמיתת חזי פוק מתנודד. היותו מיום
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 בתורה האומה שפלות על הוא מיאוס מאסתים׳
 והמסורה׳ הכתובה מתורתינו המופעת הרוחנית והשכלה
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 אשר לכוא׳ לעתיד לצדיקים שמש יזרח בעוה״ז
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1          השואה

ֹוָאה ֵאלֹות ַהּשׁ ׁשְ

ֹוָאה, ֵאיֹפה ָהָיה ַא ֵאַלת ַהּשׁ ּיֹות, ִהיא ׁשְ יׁש ָהִרְגׁשִ ּיֹות, ְוָצִריְך ְלַהְדּגִ ֵאלֹות ָהִרְגׁשִ ְ ַחת ַהּשׁ
ינֹוקֹות  ַהּתִ ִעם  ָמה  ה?  ֵאּלֶ ּכָ ׁשֶ ְזָועֹות  נּו  ַעּמֵ ַעל  ָעְברּו  ׁשֶ ֵכן  ִיּתָ ֵאיְך  ֹוָאה?  ּשׁ ּבַ ָהֱאלִֹקים 

חּו? ְטּבְ ּנִ ִנים ׁשֶ יִקים ְוָהַרּבָ ּדִ ְרְצחּו? ַהּצַ ּנִ ׁשֶ

יר  ְלַהְסּבִ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ָלֶרֶגׁש.  ר  ֶהְסּבֵ ֵאין  ָהֶרֶגׁש,  קֹור  ִמּמְ נֹוַבַעת  ֵאָלה  ְ ַהּשׁ ׁשֶ ּכְ ׁשּוָבה.  ּתְ ֵאין  ּוְלָכְך 
אּוִבים ּובֹוִכים.  ֵהם ּכְ ׁשֶ ה, ּכְ ּנָ ִמיָתה ְמׁשֻ ָנם ּבְ ה ִנְלַקח ּבְ ְלהֹוִרים ָלּמָ

ָבה  ְחׁשָ ַהּמַ ֶאת  ְלָהִבין  ְלַנּסֹות  ָרצֹון  ּוִמּתֹוְך  ְראּוָיה,  ּוְרִצינּות  ֹראׁש  ֶבד  ּכֹ ִמּתֹוְך  ֹוֲאִלים  ַלּשׁ ַאְך 
ב ֻקְנְטֵרס ֶזה.  ִביָלם ִנְכּתַ ׁשְ ָהֱאלִֹקית, ּבִ

ַהּבֹוֵרא.  ּוְמִציאּות  ָהֱאמּוָנה  ְיסֹודֹות  ֶאת  ְלַעְרֵער  ֹכָחּה  ּבְ ֵיׁש  ֹוָאה  ַהּשׁ ׁשֶ ִבים,  חֹוׁשְ ים  ַרּבִ ים  ֲאָנׁשִ
ָהֱאמּוָנה  ֶאת  ְלַהֲחִליׁש  ֹכָחּה  ּבְ ֵאין  ׁשֶ ַרק  לֹא  ֹוָאה  ַהּשׁ ֵאַלת  ׁשְ ה,  ַרּבָ ַאּדְ ׁשֶ נֹוִכיַח  ֶזה  ֻקְנְטֵרס  ּבְ
ּבֹוֵרא,  ְחָלטֹות ַהְמִביאֹות ֶלֱאמּוָנה ּבַ ה ִהיא ַאַחת ַההֹוָכחֹות ַהּמֻ ַרּבָ א ַאּדְ ּתֹוָרה, ֶאּלָ ּבֹוֵרא, אֹו ּבַ ּבַ

ַמִים. ָ ַהּתֹוָרה ִמן ַהּשׁ ּוְלַמְסָקָנה ׁשֶ



ֶזה  ְוָכל  ְוַרּבֹות,  ָרעֹות  ָצרֹות  ָסַבל  ַהִהְסטֹוְרָיה,  ל  ּכָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ׁשֶ ִיְרֶאה  ְתּבֹוֵנן  ּיִ ׁשֶ ִמי 
לֹום  ֹקט ָהָאֶרץ" )שופטים ג, יא ועוד(, ָהָיה ׁשָ ׁשְ ֶרְך ה' "ַוּתִ ְמרּו ֶאת ּדֶ ׁשְ ּיִ ל ְזַמן ׁשֶ ּכָ ַאְזָהָרה ֵמֹראׁש ׁשֶ ּבְ

ים. יעּו ָהֳעָנׁשִ ַרת ה' ִעם ַעּמֹו, ִהּגִ ּכָ ִרית ׁשֶ ֶהְחִליטּו ְלָהֵפר ֶאת ַהּבְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ְלָוה, ַאְך ּבְ ְוׁשַ

רּוְך  דֹוׁש ּבָ ם ַהּקָ ֶלְך )דברים פרק לא פסוקים טז – יט(, ׁשָ ת ַוּיֵ ָפָרׁשַ ְלָדָבר ֶזה ִהְזִהיָרה ַהּתֹוָרה ֵמֹראׁש ּבְ
ר  ִרית ֲאׁשֶ ָרֵאל ֶיֱחָטא ַאֲחֵרי ִמיָתתֹו, ְוֵהם ָיֵפרּו ֶאת ַהּבְ ַעם ִיׂשְ נּו ׁשֶ ה ַרּבֵ הּוא – מֹוִדיַע ֵמֹראׁש ְלֹמׁשֶ
ים לֹא ִיְראּו ֶאת ָהֱאלִֹקים, ְוַגם  ֲאָנׁשִ ִנים – ׁשֶ ר ּפָ ם, ְוָהֹעֶנׁש ַעל ֶזה ִיְהֶיה ֲחרֹון ַאף, ֶהְסּתֵ י ִאּתָ ַרּתִ ּכָ

ה".  י ְמָצאּוִני ָהָרעֹות ָהֵאּלֶ ִקְרּבִ י ֵאין ֱאלַֹהי ּבְ ֹיאְמרּו "ֲהלֹא ַעל ּכִ

מּוָכה  יַרת ַהֲאִזינּו ַהּסְ יָרה, ִהיא ׁשִ ִ ב ֶאת ַהּשׁ נּו ִלְכּתֹ ה ַרּבֵ רּוְך הּוא ְלֹמׁשֶ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ְך ְמַצּוֶ ֵני ּכָ ּוִמּפְ
ְהיּו. ּיִ ְקרּו ְוׁשֶ ּיִ ים ׁשֶ ם מּוָבִאים ָהֳעָנׁשִ ָ ּשׁ ָלּה, ׁשֶ

ֹוָאה. הּוִדים ִלְפֵני ַהּשׁ ב ַהּיְ ַדאי ָלֵתת ֶרַקע ַעל ַמּצַ ת ַהֲאִזינּו ּכְ ָפָרׁשַ סּוִקים ּבְ ִביא ֶאת ַהּפְ ּנָ ִלְפֵני ׁשֶ

נּוַעת ָהֶרפֹוְרָמה ּתְ

 .18 ַה-  ָאה  ַהּמֵ סֹוף  ּבְ ְלסֹון  ֶמְנּדֶ ה  ֹמׁשֶ ל  ׁשֶ תֹו  ְפֻעּלָ ּבִ ִהְתִחיָלה  ָהֶרפֹוְרָמה  נּוַעת  ּתְ ל  ׁשֶ יָתּה  ֵראׁשִ
ד  ִהְתַנּגֵ ֲאָבל  ה,  ֵאירֹוּפָ ל  ׁשֶ יָלה  ּכִ ׂשְ ַהּמַ ּוַבֶחְבָרה  ְרּבּות  ּתַ ּבַ הּוִדים  ַהּיְ ּלּוב  ׁשִ ּבְ ֶהֱאִמין  ְלסֹון  ֶמְנּדֶ
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ת. ת ְוַגם ַלֲהָמַרת ּדָ ְלִבּטּול ִמְצֹות ַהּדָ

ֵביֶתָך ְוָאָדם  יִלים – "ֱהֵיה ְיהּוִדי ּבְ ּכִ ׂשְ ִפי ַהּמַ ֶנת ׁשּוב ָוׁשּוב ּבְ ּנֶ ָהְיָתה ְמׁשֻ יְסָמא ׁשֶ הּוא ָקַבע ֶאת ַהּסִ
ֵצאֶתָך". ּבְ

ית ֶצֱאָצָאיו ָעְזבּו ֶאת  ֲאָרה, ַמְרּבִ ֵביתֹו לֹא ִנׁשְ ֲהדּות ֲאִפּלּו ּבְ ְלסֹון? ַהּיַ ה ֶמְנּדֶ ל ֹמׁשֶ ֶמה ָהָיה סֹופֹו ׁשֶ
ֲהדּות.  ַהּיַ

י( ַרק  ְרתֹוְלּדִ ְלסֹון-ּבַ ְלִחין ֶפִליְקס ֶמְנּדֶ ַעת ְנָכָדיו )ּוָבֶהם ַהּמַ ׁשְ ין ּתִ רּו, ּוִמּבֵ ת ְיָלָדיו ִהְתַנּצְ ׁשֶ ין ׁשֵ ָעה ִמּבֵ ַאְרּבָ
ֶאָחד נֹוַתר ְיהּוִדי. 

ָון  ֶחׁשְ ּבְ י"ב   – 1810 ַמאי  ּבְ  24 ר תק"ע,  ִאּיָ ּבְ )כ'  ייֶגר  ּגַ ַאְבָרָהם  ָהֶרפֹוְרָמה  כֹות  ַפס ֶאת מֹוׁשְ ּתָ ְך  ֶהְמׁשֵ ּבַ
הּוִדי ַלּגֹוי.  ין ַהּיְ ְרָחק ּבֵ ֵטׁש יֹוֵתר ֶאת ַהּמֶ ׁשְ ּטִ ר 1874(, ׁשֶ אֹוְקטֹוּבֶ תרל"ה, 23 ּבְ

ר ּוְמֹפָאר  ֶנֶסת ָהָיה ְמֻהּדָ ית ַהּכְ ה. ּבֵ ִפּלָ ֶנֶסת ְוַלּתְ ית ַהּכְ ים ְלִסְדֵרי ּבֵ ּנּוִיים ַרּבִ ָהֶרפֹוְרִמים ִהְכִניסּו ׁשִ
ים. ֶאת  ָבִרים ְלָנׁשִ ין ּגְ ִלּוּוי עּוָגב. לֹא ָהְיָתה ַהְפָרָדה ּבֵ ל ִעם ַמְקֵהָלה ּבְ ּלֵ ן ִהְתּפַ ְוִנְקָרא "ֵהיָכל". ַהַחּזָ
ית  ַלִים ְוַהְחָזַרת ַמְלכּות ּבֵ נֹות, ְירּוׁשָ ְרּבָ ִפּלֹות ַעל ַהּקָ ת ָרצּו ְלַהֲעִביר ְליֹום ִראׁשֹון. ַהּתְ ּבָ ַ ת ַהּשׁ ִפּלַ ּתְ
ַנת 1832  ׁשְ אֶדען הֹוִציא ָלאֹור ּבִ ִעיר ַוְיְזּבַ יף ּבָ ְבַחר ְלַמּטִ ּנִ ייֶגר ׁשֶ ה. ַאְבָרָהם ּגַ ִפּלָ ִוד הּוְצאּו ֵמַהּתְ ּדָ

ְלָחן ָערּוְך. ֻ יִלים ָלֵצאת ְלִמְלָחָמה ֶנֶגד ַהּשׁ ּכִ ׂשְ ֶאת ִעּתֹונֹו ְועֹוֵרר ֶאת ַהּמַ

ִנים ַאְזָהַרת ָהַרּבָ

ְבֵרי  ת ֶלָעׂשֹור )עמוד עח 'על מעמקי השואה'(, ֵמִביא ִמּדִ ׁשֶ ין ׁשֵ ִסְפרֹו ּבֵ "ל ּבְ ה ַזּצַ לֹֹמה וֹוְלּבֶ ָהַרב ׁשְ
ִהיָרה  ָתם ַהּבְ ֵרה: "ּוֹבא ּוְרֵאה ְרִאּיָ ע ֶעׂשְ ׁשַ ָאה ַהּתְ ֶאְמַצע ַהּמֵ ָבר ּבְ ֶאְמרּו ּכְ ּנֶ ַלְנט, ׁשֶ ָרֵאל ִמּסַ י ִיׂשְ ַרּבִ
ַנת  ׁשְ נּו. ּבִ ּלָ ִהְסטֹוְרָיה ׁשֶ ה" ַהּפֹוֶעֶלת ּבַ ֶנֶגד ִמּדָ ה ּכְ ל "ִמּדָ ָרֵאל ַיַחד ִעם ַהַהְנָהָגה ׁשֶ דֹוֵלי ִיׂשְ ל ּגְ ׁשֶ
ּה  ּבָ ים, ׁשֶ ל ָהֶרפֹוְרִמּיִ ְמָצה ׁשֶ ֶגְרַמְנָיה ָהֲאֵסָפה ַהְידּוָעה ְלׁשִ ַוְיג ּבְ ָראּוְנׁשְ ִעיר ּבְ ָמה ּבָ ה'תר"ד ִהְתַקּיְ
ֲעֹרֶבת.  ּוֵאי ּתַ ַרת" ִנׂשּ ֵדי "ַהּתָ ל ַהּתֹוָרה ַעד ּכְ ּיֹות ׁשֶ ֲעׂשִ ְצֹות ַהּמַ נּוָעה זֹו ֵמַעְצָמּה ֹעל ַהּמִ ְרָקה ּתְ ּפֵ
ָחָדׁש  ָערּוְך  ְלָחן  ׁשֻ רּו  ִחּבְ "ֵהם  ָאַמר:  "ל,  ַזּצַ ַסַלְנֶטר  ָרֵאל  ִיׂשְ י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ֶזה  ַעל  ַמע  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ּוִאים  ִנׂשּ ֵיָאְסרּו  ֶהם ּובֹו  ּלָ ֶ ְלָחן ָערּוְך ִמּשׁ רּו ׁשֻ ְיַחּבְ ְוַהּגֹוִים  ְזַמן  ֲעֹרֶבת. ָיבֹוא  ּתַ ּוֵאי  ִנׂשּ ירּו  ּבֹו ִהּתִ ׁשֶ
ָנה ַאֲחֵרי ֲאֵסַפת  ִעים ׁשָ ׁשְ ִדּיּוק ּתִ ה ּבְ ְלָחן ָערּוְך ֶזה...!" ְוִהּנֵ ֻ הּוִדים ִמּשׁ ִעם ְיהּוִדים, ְואֹוי ַוֲאבֹוי ַלּיְ
מֹו ֹעֶנׁש ָמֶות ִליהּוִדי  ח ׁשְ ֶהם ָקַבע ִהיְטֶלר ִיּמַ ְמָצה, ּבָ ְרג ַהְידּוִעים ְלׁשִ י ִניֶרְנּבֶ אּו ֻחּקֵ ַוְיג ּבָ ָראּוְנׁשְ ּבְ

ַנת תרצ"ד".  ׁשְ ע ִעם ּגֹוָיה! ָהָיה ֶזה ּבִ ַמּגָ א ּבְ ּבָ ׁשֶ

ה.  ֶנֶגד ִמּדָ ה ּכְ ל ִמּדָ ָרט ֶאָחד ׁשֶ ּפְ
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ל  ׁשֶ ּה  ַרּבָ ַמְזָא"ה,  ַיֲעֹקב  ָהַרב  ְיֵדי  ַעל  ָבה  ִנְכּתְ ַלְנט,  ִמּסַ ָרֵאל  ִיׂשְ י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ָלזֹו  ּדֹוָמה  ַאְזָהָרה 
ימּו ֹזאת  ֶפר ִזְכרֹונֹות )כרך ד עמודים קנה - קנו(: "מֹוַרי ְוַרּבֹוַתי! ׂשִ ּסֵ ֶלם ּבַ יד ִמּקֶ ּגִ ם ַהּמַ ׁשֵ מֹוְסְקָבה, ּבְ
ְלָחן ָערּוְך ָחָדׁש ֹנַסח  ייֶגְר'ל, ָיקּום ָלנּו ׁשֻ ל ּגַ ְלָחן ָערּוְך ׁשֶ ֻ י ַעל ֵחְטא ַהּשׁ ִנּגּון ָאַמר ֶזה(, ּכִ ֶכם )ּבְ ַעל ִלּבְ
ִנּגּון( טֹוב  )ּבְ ֲהֹרג  הּוִדים  ּיְ ּבַ ׁשֶ תּוב "טֹוב  ּכָ ִיְהֶיה  ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ם,  ְוׁשָ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַלל  ּכְ ֶנֶגד  ְרַמְנָיה  ּגֶ

יֵלנּו!" ְמֵרנּו ה' ְוַיּצִ הּוִדים ֲהֹרג!" ִיׁשְ ּיְ ּבַ ׁשֶ

ד  ּוְמַלּמֵ ְיהּוִדית  ִהְסטֹוְרָיה  ּבְ ְתַמֶחה  ַהּמִ ְלִהְסטֹוְרָיה  רֹוֶפסֹור  )ּפְ ֵטיין  ָוֶסְרׁשְ ְרַנְרד  ּבֶ רֹוֶפסֹור  ּפְ ל  ׁשֶ ִסְפרֹו  ּבְ
ֹוָאה, הּוא מֹוֶנה ֶאת  ְפֵני ַהּשׁ ּלִ קּוָפה ׁשֶ ַח ֶאת אֹוָתּה ַהּתְ ף", הּוא ְמַנּתֵ יָקגֹו( "ַעל ַהּסַ אּוִניֶבְרִסיַטת ׁשִ ּבְ

ל ִרּבּוי  ה ׁשֶ מֹוְגָרִפי ָקׁשֶ ר ּדֶ ּבֵ ה ָהָיה ַמׁשְ ֶקֶרב ְיהּוֵדי ֵאירֹוּפָ ֹוָאה: "ּבְ ל ִלְפֵני ַהּשׁ ִעיָכה ׁשֶ ִסיָמֵני ַהּדְ
פֹות ְיהּוִדּיֹות  ל ׂשָ ר ַהּדֹוְבִרים ׁשֶ יא. ִמְסּפַ ֲעֹרֶבת ָנְסקּו ְלׂשִ ּוֵאי ּתַ ַעְך, ִנׂשּ ְרּבּוִתי ּדָ חּוד ַהּתַ ִליִלי. ַהּיִ ׁשְ
ֵני  ה ְוַרּבָ יִריָדה ַחּדָ ת ָהְיָתה ּבִ יִריָדה ַמְתֶמֶדת. ַהּדָ ְלָקן - ָהָיה ּבִ ּבַ ה ְוָלִדינֹו ּבַ ִמְזַרח ֵאירֹוּפָ - ִייִדיׁש ּבְ
ֲאִני  ֶ ֲעֹרֶבת. ַמה ּשׁ ּוֵאי ַהּתַ ִנׂשּ ּבְ ִמּיּות לֹא ֵהִביָאה ִליִריָדה  ְך. ֲאִפּלּו ָהַאְנִטיׁשֵ ּכָ קּוָפה קֹוְננּו ַעל  ַהּתְ
ל ִהיְטֶלר".  ם ְללֹא ָהִאּיּום ַהִחיצֹוִני ׁשֶ ּגַ ִקּיּוִמי  ר  ּבֵ ַמׁשְ ּבְ ה ָהיּו  הּוֵדי ֵאירֹוּפָ ּיְ ׁשֶ יד הּוא  ה ְלַהּגִ ְמַנּסֶ

)בראיון לעיתון ישראל היום 24.12.2018 טז טבת תשע״ט(. 

ָרֵאל ַעל ְיֵדי ִהְתּבֹוְללּות  ָמַדת ִיׂשְ ן ְלַהׁשְ נּוָעה ָהֶרפֹוְרִמית ֶאת ַהֻחְרּבָ ָלב ֵהִביָאה ַהּתְ ָלב ַאַחר ׁשָ ְוָכְך ׁשָ
ה,  ֻאּלָ ַלִים ְוַהּגְ ל ָלׁשֹון ְוַסְמָמן ַעל ְירּוׁשָ ָלַמת ָהִעְנָין ָמֲחקּו ּכָ ֲחנֹות, ּוְכַהׁשְ ָכל ַהּמַ ָתה ּבְ ׂשְ ּפָ נֹוָרָאה ׁשֶ

ַלִים". ְרִלין ִהיא ְירּוׁשָ י ּבֶ ָאְמָרם "ּכִ ּבְ

ׁשֹוָאה רּוָחִנית

ָלָיה, לֹא ַעל ְיֵדי ׂשֹוְנָאיו ּוַמֲחִריָביו,  ַנת ּכְ ְפֵני ַסּכָ הּוִדי ּבִ ב ָהָעם ַהּיְ תֹוְלדֹוָתיו ִנּצַ ַעם ָהִראׁשֹוָנה ּבְ ּפַ ּבַ
ֻאּמֹות ָהעֹוָלם. א ַעל ְיֵדי ְטִמיָעה ּבְ ֶאּלָ

ה ָחמּור: ַהִהְתּבֹוְללּות ּגֹוֶרֶמת ְלֹעֶנׁש ּכֹ ם ֵעִדים ְלָכְך ׁשֶ ִביִאים ִהּנָ ּתֹוָרה ּוְבִדְבֵרי ַהּנְ ְמקֹורֹות ּבַ

חֹות  ּפְ ִמׁשְ ם ֹאְמִרים: ִנְהֶיה ַכּגֹוִים, ּכְ ר ַאּתֶ ִביא אֹוֵמר: "ְוָהֹעָלה ַעל רּוֲחֶכם ָהיֹו לֹא ִתְהֶיה. ֲאׁשֶ ַהּנָ
ּוְבֵחָמה  ְנטּוָיה  ּוִבְזרֹוַע  ֲחָזָקה  ָיד  ּבְ לֹא  ִאם  ֱאלִֹקים  ְנֻאם ה'  ָאִני  ַחי  ָוָאֶבן.  ֵעץ  ֵרת  ְלׁשָ ָהֲאָרצֹות, 

פּוָכה ֶאְמלֹוְך ֲעֵליֶכם" )יחזקאל כ, לב - לג(. ׁשְ

י  ַעּמֵ ן ּבְ ְזַמּנֹו, ֶנֱאַמר: "ֲהָנׁשּוב ְלָהֵפר ִמְצֹוֶתיָך ּוְלִהְתַחּתֵ ֲעֹרֶבת, ּבִ ּוֵאי ַהּתַ ת ֶעְזָרא ַעל ֵחְטא ִנׂשּ ְתִפּלַ ּבִ
ֵאִרית ּוְפֵליָטה" )עזרא ט, יד(. ה, ְלֵאין ׁשְ ּלֵ נּו ַעד ּכַ ה? ֲהלֹא ֶתֱאַנף ּבָ ֵעבֹות ָהֵאּלֶ ַהּתֹ

ים,  ין ָהַעּמִ ֲעֹרֶבת ּבֵ ּוֵאי ּתַ ין ַהּגֹוִים, ּכֹוֵלל ִנׂשּ ל ְלִהְתָעֵרב ּבֵ ים ֵלב – ָהֶרפֹוְרִמים ָעׂשּו ַהּכֹ ִאם ָנׂשִ
ִנְגֲאלּו  ּוִבְזכּוָתם  ּנּו  ׁשִ לֹא  ִמְצַרִים  ּבְ ֲאבֹוֵתינּו  ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ת  לֹׁשֶ ׁשְ ם,  ּוְלבּוׁשָ ְלׁשֹוָנם  ָמם,  ׁשְ ּנּוי  ׁשִ

ְטׁשּו.  ם אֹוָתם ָעְקרּו ְוִטׁשְ ְדָרׁש )רבה ויקרא פרשה לב סימן ה(, ְוֵהם ּגַ ּמִ ְמֹבָאר ּבַ ּכַ
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ן  ה ְסִעיִפים: ָאסּור ִליהּוִדי ְלִהְתַחּתֵ לֹׁשָ ְרג ַהּכֹוְלִלים ׁשְ י ִניֶרְנּבֶ ְרְסִמים ֻחּקֵ ר 1935 ִמְתּפַ ֶטְמּבֶ ֶסּפְ ּבְ
ַהּתֹוָרה ִהְזִהיָרה ָעָליו[. ָאסּור  ה ]ִאּסּור ִהְתּבֹוְללּות ׁשֶ ן ִעם ְיהּוִדּיָ ִעם ּגֹוָיה, ְוָאסּור ְלגֹוי ְלִהְתַחּתֵ
י - ִאּסּור ֲהָנַפת  ִליׁשִ ְ יל 45 ]ִאּסּור ִיחּוד[. ְוַהֹחק ַהּשׁ ֶרֶתת ִאם ִהיא ְצִעיָרה ִמּגִ ִליהּוִדי ְלַהֲחִזיק ְמׁשָ
ְרָמִנים, ְולֹא ְלׁשֹוְמֵרי ַהּתֹוָרה  ֶהְפכּו ְלֶגְרָמִנים יֹוֵתר ֵמַהּגֶ ּנֶ ְרָמִני ]ָהָיה ְמֹיָעד ְלִמְתּבֹוְלִלים ׁשֶ ֶגל ּגֶ ּדֶ

ְרָמִני[.  ֶגל ּגֶ בּו ְלָהִניף ּדֶ עֹוָלם ֲאִפּלּו לֹא ָחׁשְ ּמֵ ׁשֶ

יֹוֵתר - 49  דֹול ּבְ ים ַהּגָ ים ָהַאְנִטי - ְיהּוִדּיִ ר ַהֻחּקִ ְלָחָמה, ָהָיה ֶאת ִמְסּפַ ֹרץ ַהּמִ ַנת 1938 ִלְפֵני ּפְ ׁשְ ּבִ
ּנּו  ִ ּשׁ ֶ ֶנֶגד ַמה ּשׁ ָרה, ָהָיה ֶזה ּכְ ה ׂשָ ָרֵאל ּוְלָכל ְיהּוִדּיָ ָכל ְיהּוִדי ִיְקְראּו ִיׂשְ ּלְ ם ֻהְמָצא ַהֹחק ׁשֶ ים. ׁשָ ֻחּקִ

הּוִדי. ָמם ַהּיְ ֶאת ׁשְ



ֹוָאה ֶחְזיֹון ַהּשׁ

ַעל  ּבַ ּכֹוֵתב  ָרֵאל,  ִיׂשְ ּתֹוְלדֹות  ל  ׁשֶ ה  ֲאֻרּכָ ִהְסטֹוִרית  ְסִקיָרה  תֹוְך  ּבְ
ִויְנְסק )ה'תר"ג, 1843 - ד'  ֵהן ִמּדְ ְמָחה ַהּכֹ י ֵמִאיר ׂשִ ֵמַח" ַרּבִ ָה"אֹור ׂשָ
ְך ָחְכָמה" )פרשת בחוקותי  ִסְפרֹו "ֶמׁשֶ אֹוגּוְסט 1926( ּבְ ֱאלּול ה'תרפ"ו, 14 ּבְ ּבֶ

ִנים ִלְפֵני  ר ׁשָ ַנת תרפ"ז, ְלַמְעָלה ֵמֶעׂשֶ ׁשְ ס ּבִ ְדּפַ ּנִ פרק כו פסוק מד(, ׁשֶ

ב  ְוֵיָחׁשֵ ח ַמֲחַצְבּתֹו  ּכַ ְכָלל ִיׁשְ ְרֵאִלי ּבִ ׂשְ ה: "ַהּיִ ִנּיָ ְ ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ַהּשׁ
י  ּכִ ב  ַיְחׁשֹ לֹו,  לֹא  ְלׁשֹונֹות  ִלְלֹמד  תֹו  ּדָ ִלּמּוֵדי  ַיֲעֹזב  ַרֲעָנן,  ְלֶאְזָרח 
לֹא  ִנים  ְמֻתּקָ ּכַ יֶתם,  ֲעׂשִ ֶהם  ּבָ ׁשֶ ְוַכְמֻקְלָקִלים  ַלִים,  ְירּוׁשָ ִהיא  ְרִלין  ּבֶ
ֹסָעה  רּוַח  ָיבֹוא  ָאז  ים.  ַעּמִ ּכָ יל  ּגִ ֶאל  ָרֵאל  ִיׂשְ ַמח  ׂשְ ּתִ ְוַאל  יֶתם,  ֲעׂשִ
ר לֹא ָלַמד ְלׁשֹונֹו,  יֵחהּו ְלגֹוי ֵמָרחֹוק ֲאׁשֶ ְזעֹו, ַיּנִ ְוַסַער, ַיֲעֹקר אֹותֹו ִמּגִ
בּוׁש  ּלְ ה ּכַ נּו, ּוְלׁשֹונֹות ָזִרים ֵהּמָ ַפת ָקְדׁשֵ י הּוא ֵגר, ְלׁשֹונֹו ׂשְ ֵיַדע ּכִ
ר  ָרֵאל, ְוַתְנחּוָמיו ִנחּוֵמי ְנִביֵאי ה' ֲאׁשֶ ַזע ִיׂשְ ַיֲחלֹפּו, ּוַמֲחַצְבּתֹו הּוא ּגֶ

ִמים". ַאֲחִרית ַהּיָ י ּבְ ַזע ִיׁשַ אּו ַעל ּגֶ ִנּבְ

ְזעֹו,  ָרֵאל ִמּגִ ֲעֹקר ֶאת ַעם ִיׂשְ ּתַ ָבִרים ַעל רּוַח סֹוָעה ְוַסַער ׁשֶ אֹוָתם ּדְ
ֶקת. צּוָרה ְמֻדּיֶ ִנים ּבְ ֲעבֹור ׁשָ מּו ּכַ ִהְתַקּיְ
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ְפסּוֵקי ַהּתֹוָרה ֹוָאה ּבִ ַהּשׁ

ֶנֶגד ְמֹאָרעֹות  סּוֵקי ַהּתֹוָרה ּכְ ל ּפְ ֶקת ׁשֶ ָוָאה ְמֻדּיֶ ַהׁשְ ֶפֶרק ֶזה ַנֲעֹסק ּבְ ּבְ

מּול  מּוָנה  ַהּתְ ֵהר  ְתּבַ ּתִ ָלב,  ׁשָ ַאַחר  ָלב  ְוׁשָ ָרט  ּפְ ַאַחר  ָרט  ּפְ ֹוָאה.  ַהּשׁ

ָנה. ּתֹוָרה ִלְפֵני 3,300 ׁשָ בּו ּבַ ֹוָאה ִנְכּתְ ל ְמֹאָרעֹות ַהּשׁ ּכָ ַהּקֹוֵרא, ׁשֶ

סּוִקים  ַהּפְ י  ּפִ ַעל  ָהיּו  ְוֵהֵבאנּו  נּו  ׂשְ ִחּפַ ׁשֶ ֹוָאה  ַהּשׁ ֵארּוֵעי  ׁשֶ ן  ְלַצּיֵ ָחׁשּוב 

נּו ִסּפּוִרים  ׂשְ ִחּפַ יֶהם,  רּוׁשֵ ּפֵ סּוִקים ִעם  ְלְמדּו ַהּפְ ּנִ ׁשֶ יֶהם. ְלַאַחר  ּוֵפרּוׁשֵ

ֵהם ּתֹוֲאִמים ְלַהְפִליא. סּוִקים, ּוָמָצאנּו ׁשֶ ַהּתֹוֲאִמים ַלּפְ

ֲחנֹות  ּמַ ָהָרָעב ּבַ

תּוב:  ְמרּו ּתֹוָרה ּוִמְצֹות. ְוָכְך אֹוֵמר ַהּכָ ּלֹא ִיׁשְ ׁשֶ ָרֵאל ּכְ ָנּה ְנבּוַאת ַזַעם ַעל ַעם ִיׂשְ ת ַהֲאִזינּו ֶיׁשְ ָפָרׁשַ ּבְ
ם ִעם ֲחַמת ֹזֲחֵלי ָעָפר" )דברים לב, כד(. ח ּבָ ּלַ ֵהמֹות ֲאׁשַ ן ּבְ ף ְוֶקֶטב ְמִריִרי ְוׁשֶ "ְמֵזי ָרָעב ּוְלֻחֵמי ֶרׁשֶ

ָאה ַהב'(: ְנפּוֵחי ָכָפן.  אּור ַלּתֹוָרה ֵמַהּמֵ ם ֻאְנְקלֹוס )ּבֵ ְרּגֵ "ְמֵזי ָרָעב" – ּתִ

ִליוֹוְרנֹו תקמ"ג  ס ָלִראׁשֹוָנה ּבְ "י. ִנְדּפַ רּוׁש ַרׁשִ ֲעֵלי ַהּתֹוָספֹות ַעל ַהּתֹוָרה ְוַעל ּפֵ ים ֵמֵאת ּבַ רּוׁשִ ּוְבַדַעת ְזֵקִנים )ֶלֶקט ּפֵ
דּוֵפי ָרָעב.  ַרׁש: ׁשְ 1783( ּפֵ

 - ְמֵזי  ְיָלִדים  רֹוְבִצים  ָהיּו  ה  ַוְרׁשָ טֹו  ּגֶ חֹומֹות  ְלַיד 
ֵמי  פּוָגה  ַהּסְ ָהֲאָדָמה  ַעל  ְקבּוצֹות,  ְקבּוצֹות  ָרָעב, 
ֵניֶהם  ִמּפְ ֹחֶרף.  ּבַ ֶלג  ׁשֶ ה  ַהְמֻכּסָ אֹו  ָתו  ּסְ ּבַ ם  ׁשֶ ּגֶ  -
ִפיחּות,  ַהּנְ ֶקת  ּצֶ ּבַ ִמּתֹוְך  אֹו  ִקים,  ְוַהְמֻצּמָ ַהּנֹוְפִלים 
ֶלֶחם.  ת  ּפַ ֶהן:  ּבָ ַאַחת  ה  ּוְתִפּלָ בּויֹות  ּכְ ֵעיַנִים  ֵהִציצּו 
ֵני ֹקר, ְוָהרּוחֹות  ֶלה לֹא ֵהֵגן ִמּפְ ְוַהּבָ ל  ם ַהּדַ ַמְלּבּוׁשָ
ֶהם עֹוד  ָרם - עֹור ַוֲעָצמֹות. ְולֹא ָהָיה ּבָ ׂשָ ָצְרבּו ֶאת ּבְ
ְיָלָלה,  ְוַרק  ָיד,   - ִנְדַבת  ׁש  ּוְלַבּקֵ קֹול  ּבְ ִלְקֹרא  ַח  ּכֹ
ְפֵתיֶהם  ׂשִ ין  ִמּבֵ ִנְפֶלֶטת  ָהְיָתה  צּוָעה  ּפְ ה  ַחּיָ ִיְלַלת  ּכְ

טֹו. ֲחַלל ַהּגֶ ֻחּלֹות ּוְמַרֶחֶפת ּבַ ַהּכְ

א  ּבָ טֹו  ּגֶ ּבַ יגֹו  ִ ְלַהׂשּ ן  ּתַ ּנִ ׁשֶ ַהּמּוָעט  ֶהָחָלב  טֹו.  ּגֶ ּבַ ָחָלב  לּו  ִקּבְ לֹא  ינֹוקֹות  ּתִ ַוֲאִפּלּו  ים  ְקַטּנִ ְיָלִדים 
ִלּפֹות  ִמּקְ ִנּזֹוִנים  ָהיּו  ים  ְקַטּנִ  - י  ְקַטּנֵ ַאף  יֹוֵתר.  ּבְ ֹבִהים  ּגְ ְמִחיִרים  ּבִ ר  ְוִנְמּכַ ַהַהְבָרָחה  קֹורֹות  ִמּמְ
ִבים  ֲעׂשָ ּבַ ֲחלּו  ּבָ לֹא  טֹו.  ַהּגֶ חּוצֹות  ּבְ ַרב  ְמִחיר  ּבִ ר  ְוִנְמּכַ ָחׁשּוב  ְלִמְצָרְך  ֱהַפְך  ּנֶ ׁשֶ ּפּוֵחי-ֲאָדָמה,  ּתַ
ּפּוֵחי - ֲאָדָמה ְטחּונֹות,  ַמח ָהיּו מֹוִסיִפים ְקִלּפֹות ּתַ ִלים אֹוָתם. ַלּקֶ ְ ִטים ּוְמַבׁשּ ָהיּו ְמַלּקְ ּוְבָעִלים, ׁשֶ

מֹוץ ּוְפֹסֶלת ַאֶחֶרת.
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ים. ַאְך  ּתִ נּו ַעל ְיֵדי ַוֲעֵדי ּבָ ֻאְרּגְ ה ָהיּו ּכְ - 40 ְנֻקּדֹות ֲהָזָנה ִליָלִדים. ָהיּו ְמקֹומֹות - ֲהָזָנה ׁשֶ ַוְרׁשָ ּבְ
ע ַנְפׁשֹות ְיָלִדים ַלֲאָלִפים. ּלַ ר ּבִ דֹול, ֲאׁשֶ ָים ָהָרָעב ַהּגָ ה ּבְ א ִטּפָ ה, לֹא ָהיּו ֶאּלָ ל ֵאּלֶ ּכָ

ֲחנֹות, ְנפּוֵחי  הֹוֵריֶהם ִנְסּפּו אֹו ִנְלְקחּו ַלּמַ ִמים, ׁשֶ טֹו ֲהמֹוֵני ְיָלִדים ְמֻיּתָ ְרחֹובֹות ַהּגֶ ָלֵכן ׁשֹוְטטּו ּבִ
יַע.  ֵמהֹוׁשִ ָקְצָרה  ֶלד  ַהּיֶ ְלַמַען  ָהֶעְזָרה  ְוַיד מֹוְסדֹות  ר,  ּקֹ ּבַ קֹוְפִאים  ִויֵחִפים,  ֶגד  ּבֶ  - ְקרּוֵעי  ָרָעב, 

)תקציר מתוך הספר מאבקו של הגטו, מחברת: נשמית, שרה 1972(. 



ְך  ֶמׁשֶ יָאתֹו ּבְ ת ָמזֹון ּוְנׂשִ ְרִכיׁשַ י ּבִ ָתה ִאּמִ ֶהן ִהְתַנּסְ ּבָ ָנה ׁשֶ ּכָ ָרִתי ָהֵאיָמה ְוַהּסַ ה ָחְדרּו ְלַהּכָ "ַרק ַעּתָ
יג  ִ ם ְלַהׂשּ ה ָוׁשָ ת ִהְצִליָחה ּפֹ ֵבית - ַהֲחֹרׁשֶ ֶאְמָצעּות ַהּפֹוֲעִלים ַהּפֹוָלִנים ּבְ ָחְלפּו. ּבְ ים ׁשֶ ל ֶהֳחָדׁשִ ּכָ
יָרה  ִהְסּתִ ִריִסים ׁשֶ ל ֶקַמח אֹו ּגְ ִים ׁשֶ ּתַ ָלל ּכֹוס אֹו ׁשְ ֶדֶרְך ּכְ ַסַחר ֲחִליִפין, ּבְ ה ּבְ ָרְכׁשָ ְמַעט ָמזֹון ׁשֶ
ּול.  ׁשּ ַתֲהִליְך ַהּבִ ף ּבְ ּתֵ ּתַ ֵדי ְלִהׁשְ ח ּכְ ְטּבָ ּמִ נּו ּבַ ּלָ ְסנּו ּכֻ ּנַ ְכַנף ְמִעיָלּה. ִלְכבֹוד ָהֵארּוַע ַהְמֻיָחד ִהְתּכַ ּבִ
ְך ֶנֱהֵנינּו  ח. ַאַחר-ּכָ ְטּבָ ּמִ ְלַבד, ְוֵהִפיצּו ֹחם ָנִעים ְוָנִדיר ּבַ ּול ּבִ ְמרּו ְלִבׁשּ ֵאִרּיֹות ָהֵעִצים ִלְבֵעָרה ִנׁשְ ׁשְ

ה". ֻעּדָ ָהיּו ֵחֶלק ָחׁשּוב ֵמַה"ּסְ ּול ׁשֶ ׁשּ ֵמֵריחֹות ַהּבִ

ְלָחָמה,  ְפֵני ַהּמִ ּלִ כֹות ַעל ֲהָנאֹות ָהֲאִכיָלה ׁשֶ ָ יחֹות ְמֻמׁשּ ֵדי ְלִהְתמֹוֵדד ִעם ָהָרָעב ָהָעז ִנַהְלנּו ׂשִ ּכְ
ָתה  ֶנֶעׂשְ ה  ֲחָדׁשָ ָמָנה  ָעָבר.   ּבֶ ֱהֵנינּו ֵמֶהם  ּנֶ ׁשֶ ים  ֲעַדּנִ ַהּמַ ל  ׁשֶ ָרִטים  ּפְ ִפְרֵטי  ּבְ ִקים  ִמְתַעּמְ ָאנּו  ׁשֶ ּכְ
ל הּומֹור ְזדֹוִני הֹוִפיַע ְלֶפַתע ְמַלאי  סּוג ׁשֶ ָמִרים. ּכְ ְ ֵבד ָקצּוץ" ָעׂשּוי ִמּשׁ טֹו – "ּכָ ּגֶ ּפֹוּפּוָלאִרית ּבַ
ְהיֹות ַהֶהְכֵרַח ֲאִבי ַהַהְמָצָאה,  ֶקַמח. ּבִ טֹו, ַאְך ָהָיה ַמְחסֹור ֻמְחָלט ּבְ ֲחֻנּיֹות ַהּגֶ ָמִרים ּבַ ל ׁשְ דֹול ׁשֶ ּגָ
ים  ים. ֲאָנׁשִ נֹות ֲחָדׁשִ יל יֹום - יֹום ָקְרּבָ ִהּפִ ְמַעט ֶאת ָהָרָעב ׁשֶ ה ּבִ ה ְוֵהֵקּלָ ָנה ַהֲחָדׁשָ נֹוְלָדה ָאז ַהּמָ
מֹו ַעל  ִרְפיֹון, ּכְ לּוִיים ַעל ּגּוָפם ּבְ ים, ּוִבְגֵדיֶהם ָהיּו ּתְ ֵבי ָרזֹון ִקיצֹוִנּיִ יעּו ְלַמּצְ ָקָלם ְוִהּגִ ׁשְ דּו ִמּמִ ִאּבְ
עֹור  ָהיּו  ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ִלְראֹות   ָהָיה  ן  ִנּתָ ֶאָחד  יֹום  ּבְ חּות.  ַהִהְתַנּפְ ַלב  ׁשְ א  ּבָ ְך  ּכָ  - ַאַחר  ְחִליִלים.  ּדַ
ֲעָגָלה. ִלְכאֹוָרה ְלֵבית- ָרָתם. הֹוִציאּו אֹוָתם ּבַ דּו ֶאת ַהּכָ חּו, ָנְפלּו ְוִאּבְ ֳחָרת ֵהם ִהְתַנּפְ ַוֲעָצמֹות, ְוַלּמָ

ְבָלם". ֲאלּו אֹוָתם ִמּסִ חֹוִלים, ּוְבֹפַעל "ּגָ

ָרַבִים, ּוְכֵאב ִפיִזי  ת ֶטֶרף קֹוַרַעת ִלי ֶאת ַהּקְ ִאּלּו ַחּיַ י ּכְ ּתִ ים. ַחׁשְ י ָהיּו נֹוָרִאּיִ ּלִ ַמְכאֹוֵבי ָהָרָעב  ׁשֶ
ַמֲאָכִלים  ּבְ דּוׁשֹות  ּגְ חֹות  ַצּלָ ִדְמיֹוִני:  ּבְ הֹוִפיעּו  יִרים  ֲעׁשִ ַמֲאָכִלים  ל  ׁשֶ ַמֲחזֹות  ִלְבִחיָלה.  ָהַפְך  ֶזה 
נֹות  ְוֶאת ַהּמָ יֹוֵתר  ּבְ זֹון ַהּטֹוב  ִנּסּו ָלֵתת ִלי ֶאת ַהּמָ הֹוַרי  ָחִויִתי ֹזאת ַאף ׁשֶ יִלים.  ְבׁשִ ּתַ ְטִעיִמים, 

יג. ִ ְכלּו ְלַהׂשּ ּיָ יֹוֵתר ׁשֶ דֹולֹות ּבְ ַהּגְ

ָמָנה  ָקה ּבְ ּפְ א ִהְסּתַ ָאבֹון ַהּיֹום. ִאּמָ ֵאין לֹו ּתֵ ָאְמרֹו ׁשֶ ְחּתֹו, ּבְ א ְלָהִזיז ֶאת ַצּלַ ים ְקרֹובֹות ָנַהג ַאּבָ ְלִעּתִ
ל  ׁשֶ ּבְ ה.  ּנָ ִמּמֶ ָמזֹון  ְליֹוֵתר  ְזקּוָקה  ִגיִלי  ּבְ ה  ַיְלּדָ ְוִכי  ֲעבֹוָדה,  ּבָ ַהּיֹום  ָאְכָלה  ָבר  ּכְ ׁשֶ ְוָאְמָרה  ה  ְקַטּנָ

ל ַצֶהֶבת". טֹוִמים ׁשֶ ַח ִסיְמּפְ י הּוא ְמַפּתֵ ְתִמיד, ָרָזה ָאִבי ַעד ְמֹאד, ְוִנְדֶמה ּכִ ָהָרָעב ַהּמַ



7          השואה

ֱאַלְצנּו ְלָהֵקל ֶאת ַמְכאֹוֵבי ָהָרָעב  ּנֶ ְך ַעד ׁשֶ ל - ּכָ ה ָנִדיר ּכָ ל. ֹאֶכל ַנֲעׂשָ י ִנְסּבָ ְלּתִ ה ּבִ "ָהָרָעב ַנֲעׂשָ
ְטִני ְוֶאת ֹמִחי  צּו ֶאת ּבִ ּוְ ֵקיָבִתי ָהֵריָקה ְוַהְמַקְרֶקֶרת ּכִ רּו ּבְ ּבְ ִהְתּגַ ְכאֹוִבים ׁשֶ ְלַבד. ַהּמַ ת ַמִים ּבִ ִתּיַ ׁשְ ּבִ

ן". ְתַאּבֵ ַהּמִ

)בשביל החיים, זיכרונותיה של ניצולה מלבוב. מחברת: לילי טהאו, סטימצקי – הוצאה לאור, 2014(.



ֶחֶפת ַ ַמֲחלֹות ַהּשׁ

ְחֵיי )ה' ֲאָלִפים טו 1255 – ה' ֲאָלִפים ק 1340( מֹוִסיף ּוְמָפֵרׁש  נּו ּבַ ַרּבֵ
ֶחֶפת.  ַ ֱאֹכל, ְוֵהם חֹוֵלי ֹחִלי ַהּשׁ "ְמֵזי ָרָעב": ֵאין ָלֶהם ַמה ּלֶ

ִמיד  ּוִמּתָ ֵמָאז  ֶחֶפת  ַ ַהּשׁ ָהְיָתה  לֹוְדג'  ֶגטֹו  ּבְ  - ֶחֶפת  ַ ַהּשׁ ַמֲחַלת 
ּה ּכְ - 50%  ְיָלִדים,  ָלקּו ּבָ ר ּבַ ִעּקָ ְגָעה ּבְ ִמית;  ִהיא ּפָ ַמֲחָלה ַאְנּדֶ
ֶחֶפת  ַ ַהּשׁ ַמֲחַלת  ה.  ּנָ ִמּמֶ ִנְפְטרּו   10%  - ְוַכ  טֹו  ַהּגֶ ֵבי  ִמּתֹוׁשָ
ְגָעה  טֹו ִהיא ּפָ ִמים ָהִראׁשֹוִנים ַלּגֶ ּיָ ה, ּוְכָבר ּבַ ֶגטֹו ַוְרׁשָ ָטה ּבְ ְ ׁשּ ִהְתּפַ
ים ַהְירּוִדים ְוָהָרָעב,  ִניָטִרּיִ ָנִאים ַהּסָ ִבים. ַהּתְ ַכ - 15% ֵמַהּתֹוׁשָ ּבְ
צּוָרה  ֶחֶפת.  ַ ַהּשׁ ַמֲחַלת  ל  ׁשֶ ְרצּוָתּה  ִהְתּפָ ּבְ ֲחׁשּוִבים  ּגֹוְרִמים  ָהיּו 
 exudative( ָהֵראֹות  ְקרּום  ֶקת  ּלֶ ּדַ ָהְיָתה  ֲחָלה  ַהּמַ ל  ׁשֶ ִכיָחה  ׁשְ
ִביָנִתית  ּגְ ֵראֹות  ֶקת  ַדּלֶ ּבְ קּו  ּלָ ׁשֶ חֹוִלים  ם  ּגַ ָהיּו  ַאְך   ,)pleuritis

ה  ָקׁשֶ ַמֲחָלה  ַמֲהַלְך  ִעם   ,)caseosa pneumonia( סֹוֶעֶרת 
ֵראֹות. ּנּוִיים ְמִהיִרים ּבָ יֹוֵתר ְוׁשִ ּבְ



ֵרָפה ֲחֵלי ׂשְ ּגַ

לּו  ַהּלָ ָועֹות  ּזְ ּבַ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַמְבִטיָחה  ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ְוִנְרֶאה  יֹוֵתר  ֵהם  ִנּדָ תּוב  ַהּכָ ְך  ֶהְמׁשֵ ּבְ ַהְלָאה  ן  ְנַעּיֵ ִאם 
ס ָלִראׁשֹוָנה  "י. ִנְדּפַ רּוׁש ַרׁשִ ֲעֵלי ַהּתֹוָספֹות ַעל ַהּתֹוָרה ְוַעל ּפֵ ים ֵמֵאת ּבַ רּוׁשִ ַעת ְזֵקִנים )ֶלֶקט ּפֵ ף" – ַהּדַ "ְלֻחֵמי ֶרׁשֶ
י ֵאׁש" )שיר  ּפֵ ֶפיָה ִרׁשְ מֹו "ְרׁשָ ֵרָפה, ּכְ ּוִבׂשְ ֶגָחִלים  ּבְ ְתַלֲחמּו  ּיִ ים: ׁשֶ ִליוֹוְרנֹו תקמ"ג 1783(, ְמָפְרׁשִ ּבְ

השירים ח, ו(.

נּו  ְרָמִנים ִלּוּו ֶאת ַעּמֵ רּו ַהּגֶ ּיָ ּדּוֵרי ָמֶות ׁשֶ צּוַרת ּכַ ֶכת ּבְ ֲחֵלי ַמּתֶ ֵרָפה, ּגַ ָחִלים, ֵאׁש ּוׂשְ ם ּגֶ ְהיּו ׁשָ ּיִ ׁשֶ
ְלָחָמה.  נֹות ַהּמִ ָכל ׁשְ ּבְ

טֹו  ַער ַהּגֶ ִכּוּון ׁשַ הּוִדים ּבְ ה ְלָגֵרׁש ֶאת ַהּיְ טֹו ְוֵהֵחּלָ ְסַטּפּו ְלתֹוְך ַהּגֶ ֶקר ָחְדָרה ַהּגֶ ָעה 5 ִלְפנֹות ּבֹ ׁשָ ּבְ
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ית,  ָהָאֶלף-ּבֵ ְלִפי  טֹו  ַהּגֶ ֵבי  ּתֹוׁשָ ל  ּכָ מֹות  ׁשְ ֶאת  ִהְכִריזּו  ְרָמִנית  ּגֶ ָקנּות  ַדּיְ ּבְ טֹוּפֹולֹוָבה.  ִסְמַטת  ּבְ
ה ְסִביָבם –  ים ּוְדרּוִכים ִלְפֻעּלָ ְסַטּפּו ֲחמּוׁשִ י ּגֶ ַאְנׁשֵ ׁשֶ ל 200 ִאיׁש – ּכְ ְקבּוצֹות ׁשֶ ְוֵהִריצּו אֹוָתם ּבִ

י ִויָלַדי ַהְיָקִרים. ּתִ י ִעם ִאׁשְ ֶאל ְמקֹום ָהִרּכּוז. ָצַעְדּתִ

ף  ֻמּקָ ָהָיה  ׁשֶ ָיַדִים,  ְרַחב  ִמְגָרׁש  ּבְ )ְסָטארֹוְסְטבֹו(,  חֹוִזי  ַהּמְ ְנָהל  ַהּמִ ית  ּבֵ ִלְפֵני  ִנְמָצא  ָהִרּכּוז  ַמֲחֵנה 
יֵמי  ּבִ ָהרּוִסים ֵהִקימּו  ְנָיִנים, ׁשֶ ּבִ ִנְמְצאּו 3  ַטח ַעְצמֹו  ֶ ְפִנים ַהּשׁ ּבִ ּדֹוְקָרִני.  ִיל  ּתַ ל  ֵדרֹות ׁשֶ ּגְ לֹׁש  ׁשָ
רֹוִביץ, ְקלֹוסֹוָבה ְורֹוִקיְטָנה,  ָעֵתנּו ֶאת ְיהּוֵדי ּדֹוְמּבְ ם ְלַהְפּתָ קֹום ָמָצאנּו ׁשָ יֵענּו ַלּמָ ַהּגִ ְלטֹוָנם. ּבְ ׁשִ
ם ָהיּו  ֶרְך ַעד ַסאְרִני, ֻרּבָ ּדֶ ְמדּו ּבַ ֶרֶגל ּוְכַמֲחִציָתם ֻהׁשְ ֶרְז'ִניָצה הּוְבלּו ּבָ ֶבת. ְיהּוֵדי ּבֶ ַרּכֶ הּוְבאּו ּבָ ׁשֶ

ָדם. צּוִעים ּוְמֹגָאִלים ּבְ ּפְ

ּלֹו ָהָיה ָזרּוַע  ְגָרׁש ּכֻ ְגָרׁש. ַהּמִ ּמִ חּוץ, ּבַ ֲארּו ּבַ ים, ְוִאּלּו ְיהּוֵדי ַסאְרִני ִנׁשְ ּתִ ִביָבה ִנְכְנסּו ַלּבָ ְיהּוֵדי ַהּסְ
ְרְצָחה  ּנִ ן 6-7 ׁשֶ ל ַנַער ּבֶ ִרים ִויָלִדים. ַעד ַהּיֹום רֹוֶאה ֲאִני ֶנֶגד ֵעיַני ּגּוָפתֹו ׁשֶ ּגּופֹות ֲהרּוִגים, ְמֻבּגָ

ֲהָלָכה. ּלֹו ּפֹוֵעל ּכַ ק ִאם ָהרֹוֶבה ָהאֹוטֹוָמִטי ׁשֶ ָהרֹוֵצַח ָרָצה ִלְבּדֹ ּום ׁשֶ ַרק ִמּשׁ

ִחיָטה, ַחְבֵרי  ְ ה ַהּשׁ ֳהַרִים ֵהֵחּלָ ִים ַאַחר- ַהּצָ ּתַ ָעה ׁשְ ׁשָ ִדּיּוק ּבְ ּבְ
 500 הּוְבלּו  ד  ּוִמּיָ ֻהְזְמנּו  רֹוִקיְטָנה  ל  ׁשֶ הּוִדית  ַהּיְ ַהּמֹוָעָצה 
ְמעּו  ר ִנׁשְ ּקֹות ִמְסּפָ ֲעבֹור ּדַ ים ָהִראׁשֹוִנים ֶאל ַהּבֹור. ּכַ ָהֲאָנׁשִ
ָהִראׁשֹוָנה  בּוָצה  ַהּקְ ַאֲחֵרי  ֵיאּוׁש.  ַזֲעקֹות  ְמֻלּוֹות  ִרּיֹות,  ַהּיְ
ל ְיהּוֵדי רֹוִקיְטָנה, ְוַאֲחֵריֶהן ְיהּוֵדי  הּוְבלּו ְקבּוצֹות נֹוָספֹות ׁשֶ
ם  ׁשֵ ּבְ ְיהּוִדי  ַהֲהֵרָגה.  ִמְגַרׁש  ּבְ ֶמֶרד  ַרץ  ּפָ ְלֶפַתע  ְקלֹוסֹוָבה. 
ם  ׁשֵ ֶכת,  ִויהּוִדי ַאֵחר ּבְ ַרִים חֹוְתֵכי ַמּתֶ ל ֵהִביא ִאּתֹו ִמְסּפָ ֶמְנּדְ
אֹותֹו  ֵדר. ּבְ ֵניֶהם ֵהֵחּלּו ַלֲהֹרס ֶאת ַהּגָ ְרֶזן. ׁשְ יג ּגַ ִ ֶלר – ִהׂשּ ֶטְנּדְ
ֵדר  ָנה ְלֵעֶבר ַהּגָ ים ּפָ ְנָיִנים. ֲהמֹון ֲאָנׁשִ ת ַהּבִ לֹׁשֶ תּו ׁשְ ְזַמן ֻהּצְ
ים  ה אֹוטֹוָמִטּיִ ְכֵלי ְיִרּיָ ְרָמִנים ָירּו ְלֵעֶבר ֶהָהמֹון ּבִ ְפְרָצה. ַהּגֶ ּנִ ׁשֶ
ָהְרסּו  ְרִעים, ׁשֶ ְתּפָ ין ַהּמִ ם ֲאִני ָהִייִתי ּבֵ ְוָזְרקּו ְלתֹוכֹו ִרּמֹוֵני ָיד. ּגַ
י ִויָלַדי  ּתִ מֹות ִאׁשְ ֶאְרֶאה ּבְ י ָלמּות ִלְפֵני ׁשֶ ּתִ ׁשְ ּקַ ֵדר. ּבִ ֶאת ַהּגָ
ַרְגֵליֶהם.  ילּו אֹוִתי ְוָדְרסּו אֹוִתי ּבְ ָהֲאהּוִבים. ֲהמֹוֵני ָהָאָדם ִהּפִ
ַעת  ׁשְ ּבִ ׁשֶ ַמֲעִריְך  ֲאִני  ֵרֵעהּו.  ִאיׁש ַעל  ָנְפלּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֶנְחְנקּו  ְרְצחּו אֹו  ּנִ ׁשֶ ים,  ֲאָנׁשִ ֲעֵרַמת  ּבַ יִתי  ּסֵ ּכֻ

ֵלט. - 2500 ִאיׁש, ְויֹוֵתר ֵמֶאֶלף ִהְצִליחּו ְלִהּמָ ֵדר ִנְרְצחּו ּכְ ִריַצת ַהּגָ ּפְ

ָלֹרב  ִאיׁש,   1000  - ּכְ ַהֲעָרָכִתי,  ְלִפי  ים  ַחּיִ ְרפּו  ִנׂשְ ָהִרּכּוז,  ִמְגַרׁש  ּבְ תּו  ֻהּצְ ׁשֶ ְנָיִנים  ַהּבִ ת  לֹׁשֶ ׁשְ ּבִ
ת  לֹׁשֶ י ּוׁשְ ּתִ ִנּגּוד ִלְרצֹוִני. ְמקֹוִמי ָהָיה ְלַיד ִאׁשְ י ּבְ ְלּתִ ֵלט ְוִלְבֹרַח, ְוִנּצַ י ְלִהּמָ ים ִויָלִדים. ִהְצַלְחּתִ ָנׁשִ

ְיָלַדי, ַיַחד ִעם

ְמדּו  אֹותֹו יֹום ַמר ֻהׁשְ ם. ּבְ ֵ ֲחטּו ַעל ִקּדּוׁש ַהּשׁ ֶהְרגּו ְוִנׁשְ ּנֶ ל ְיהּוֵדי ַסאְרִני, ׁשֶ דֹוָלה ׁשֶ ָחה ַהּגְ ּפָ ׁשְ ַהּמִ
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ה 14 - 15 ֶאֶלף ְיהּוִדים. ִמיָתה ֲאֻיּמָ ַסאְרִני ּבְ ּבְ

)מתוך הרשימות של יצחק גלר ז"ל עובד בידי יעקב צוק-קוטלצ'וק בירחון השמדת יהודים בבורות ההריגה. עורך: 

גדעון רפאל בן-מיכאל הוצאת המכון ללימודי השואה ע"ש ח. אייבשיץ – חיפה(.

ּתֹוָרה. ִדּיּוָקם ַהְמֹבָאר ּבַ ַבד ַמְפִליִאים ּוַמְדִהיִמים ּבְ ד ּבְ ָבִרים נֹוָרִאים ְוכֹוֲאִבים, ַאְך ּבַ ַהּדְ

ִזים  ֵאי ַהּגָ ּתָ

ן ְיִחיֵאל ִמיְכל  י ֵמִאיר ֵליּבּוׁש ּבֶ אֹוָתּה ָהֵעת "ֶקֶטב ְמִריִרי" – ַרּבִ ְהֶיה ּבְ ּיִ יְך ְואֹוֵמר ׁשֶ סּוק ַמְמׁשִ ַהּפָ
י"ם )ביאור  ְלּבִ ה ַהּמַ ר 1879( ַהְמֻכּנֶ ֶטְמּבֶ ֶסּפְ ֵרי תר"מ, 18 ּבְ ִתׁשְ ֶמְרץ 1809 – א' ּבְ ֲאָדר תקס"ט, 7 ּבְ ֵוייֶזר )י"ט ּבַ

ִמית. ֶטב הּוא ֲאִויר ַאְרִסי ַהּמֵ ּקֶ המילות תהלים פרק צא פסוק ו( ְמָבֵאר, ׁשֶ

ִזים  ֵאי ַהּגָ ֵהִקימּו ֶאת ּתָ ׁשּו עֹוד ֹקֶדם ׁשֶ ּמְ ּתַ ְסחּו, ְוִהׁשְ ָבר ֶזה לֹא ּפָ ם ַעל ּדָ ָמם ּגַ ח ׁשְ אִצים ִיּמַ ַהּנָ
ִאּיֹות ֲאטּומֹות.  ָ הּוִדים ְלַמׂשּ ֲחסּו ֶאת ַהּיְ עּוָתם ּדָ ִרׁשְ אִצים ּבְ ִמית. ַהּנָ ֲהִריָגה ַעל ְיֵדי ֲאִויר ָרִעיל ַהּמֵ ּבַ
ִאית  ָ ׂשּ ה ַהּמַ ר ֵהֵחּלָ נֹוַע, ְוַכֲאׁשֶ ל ַהּמָ ְפֵלט ׁשֶ רּו ֶאת ִצּנֹור ַהּמַ ִאּיֹות ִחּבְ ָ ׂשּ ל ַהּמַ א ַהּנֹוְסִעים ׁשֶ ֶאל ּתָ
ֹתם  ֶות. ּבְ הּוִדים, ְוֵהם ֶנְחְנקּו ַלּמָ א ּבֹו ִנְכְלאּו ַהּיְ ְפֵלט ַלּתָ ּנֹור ַהּמַ ְחָמן ִמּצִ ְחֹמֶצת ַהּפַ ז ּתַ ִלְנֹסַע, ֻהְזַרם ּגָ

הּוְכנּו ֵמֹראׁש. ִליכּו ֶאת ַהּגּופֹות ְלִקְבֵרי ֲהמֹוִנים ׁשֶ ְטָען ְוִהׁשְ א ַהּמִ ְתחּו ֶאת ּתָ ִסיָעה ּפָ ַהּנְ

 Zyklon ֶגְרָמִנית:  )ּבְ י  ּבִ ִצְקלֹון  ְקָרא  ַהּנִ ְקלֹון,  ַהּצִ ז  ּגָ ָהָיה  ַהֲהמֹוִנים  ָמַדת  ְלַהׁשְ ּנֹוַעד  ׁשֶ ַהּנֹוָסף  ז  ַהּגָ
ָמַדת  ְמקֹורֹו ְלַהׁשְ ּנֹוַעד ּבִ ל ֹחֶמר ׁשֶ ְסָחִרי ׁשֶ מֹו ַהּמִ ה( הּוא ׁשְ ם: ִצְקלֹון ֶבּ ה ּגַ B אֹו Uragan D 2, ֶנְהּגֶ

ִויץ  ָמָדה אֹוׁשְ ַמֲחֵנה ַהַהׁשְ ר ּבְ ִעּקָ ּמּוׁש ִנְרָחב ְלֶרַצח ְיהּוִדים ַוֲאֵחִרים, ּבְ אִצים ָעׂשּו ּבֹו ׁשִ יִקים, ְוַהּנָ ַמּזִ
גֹון ַמייָדֶנק. ַמֲחנֹות ֲאֵחִרים ּכְ ה ּבְ ַהְרּבֵ חּוָתה ּבְ ה ּפְ יְרֶקָנאּו, ּוְבִמּדָ – ּבִ

ָתִחים  ּפְ ר  ִמְסּפַ ּוְבַגּגֹו  ֵעֶרְך,  ּבְ ים  ֲאָנׁשִ  300 ַעד   100  - ְל  יק  ִהְסּפִ ׁשֶ ָאֹרְך  א  ּתָ הּוא   - ִזים  ּגָ א  ּתָ
ָעה ִלְפִתיַחת  ּיְ ּסִ ים ׁשֶ ַמִים ַחּמִ ים, ּוְלַאַחר ִמְקַלַחת ּבְ ים ָהיּו ֻמְכָנִסים ֵעיֻרּמִ ָהֲאָנׁשִ ִעים. ְלַאַחר ׁשֶ ְמֻרּבָ
ְוזֹוְרִקים  ג  ּגַ ּבַ ָהֶעְליֹוִנים  ָתִחים  ַהּפְ ֶאת  ּפֹוְתִחים  ָהיּו  ָמָדה  ַהַהׁשְ ַמֲחֵנה  עֹוְבֵדי  עֹור,  ּבָ ְקּבּוִבּיֹות  ַהּנַ

ע ִעם ָהֲאִויר ְוָהַפְך ְלָגז ֵחֶנק.  ַמּגָ א ּבְ ּבָ יִרי ַעד ׁשֶ ְרּגִ ז ָהָיה ּגַ ה. ַהּגָ ז, ִמּסּוג ִצְקלֹון ּבֶ ם ֶאת ַהּגָ ְרּכָ ּדַ

ַמֲעַרב  ַמֲחֵנה ֶחְלְמנֹו ּבְ ֶלת ּבְ ָהְיָתה ְמֻקּבֶ ֵחֶנק ׁשֶ ָמָדה ּבְ ת ַהַהׁשְ ּטַ ל ׁשִ ר ׁשֶ ּפָ ֶגם ְמׁשֻ ִזים ָהיּו ּדֶ ֵאי ּגָ ּתָ
ִביְרֶקָנאּו  יֹוֵתר ִנְמְצאּו ּבְ דֹוִלים ּבְ ִזים ַהּגְ ֵאי ַהּגָ ז. ּתָ ִאּיֹות ּגָ ָ ַמׂשּ ָעה ּבְ ּצְ נֹות ִהְתּבַ ְרּבָ ּפֹוִלין, ּבֹו ֲהִריַגת ַהּקָ
ְלֶז'ץ, סֹוִביבֹור ּוְבַמייָדֶנק. ִליְנָקה, ּבֶ ְטֶרּבְ ם ּבִ ָיאקֹו, ְוִנְמְצאּו ּגַ ִתְכנּון ָהַאְדִריָכל ַואְלֶטר ּדֵ ִויץ( - ּבְ )אֹוׁשְ

ל ְמנֹוֵעי ַטְנִקים  ֵלָטה ׁשֶ ן ּפְ ָגז ַעל ְיֵדי ֲעׁשַ ָתה ַהֲהִריָגה ּבְ ְלֶז'ץ ְוסֹוִביבֹור ֶנֶעׂשְ ִליְנָקה, ּבֶ ַמֲחנֹות ְטֶרּבְ ּבְ
ר  טֹון, ֲאׁשֶ ְנַין ּבֶ ְסלּול ִנְמָצא ּבִ סֹוף ַהּמַ ֲהמֹוֵני ְיהּוִדים. ּבְ חּוִסים ּבַ ִאים ּדְ ֻהְזַרם ְלתֹוְך ּתָ סֹוְבֶיִטים ׁשֶ
ר  ֲאׁשֶ ִאים, ּכַ ָלתֹות ָצרֹות ְלתֹוְך ַהּתָ ֶרְך ּדְ ים ּדֶ ַמּכֹות ִנְדֲחפּו ָהֲאָנׁשִ ָתֵאי - ִמְקַלַחת. ּבְ ָאיו ִנְראּו ּכְ ּתָ

ִחיָסה. ר ֶיֶתר ּדְ ֵדי ְלַאְפׁשֵ יֶהם, ּכְ ְיֵדיֶהם ֵמַעל ְלָראׁשֵ



השואה           10

ן  ְמלֹאֹו. ְלַאַחר-ִמּכֵ ַטח ּבִ ֶ ל ֶאת ַהּשׁ ֵדי ְלַנּצֵ ְלכּו ַהְיָלִדים, ּכְ חּוָצה ַהּזֹו, ֻהׁשְ ית ְוַהּלְ ָסה ָהֱאנֹוׁשִ ֵמַעל ַהּמָ
רּו ֶאל  ר ֻחּבְ ִצּנֹורֹות ֲאׁשֶ ל ַטְנק, ֻהְכַנס ּבְ ר הּוַפק ַעל ְיֵדי ָמנֹוַע ׁשֶ א ֶהְרֵמִטית ְוָגז - ֲאׁשֶ ר ַהּתָ ִנְסּגַ

א. ִתְקַרת ַהּתָ נֹוִעים ִלְפָתִחים ְמֻיָחִדים ּבְ ל ַהּמְ ֵלָטה ׁשֶ ְתֵחי ַהּפְ ּפִ

חּו  ן ִנְפּתְ ּקֹות. ְלַאַחר-ִמּכֵ ִאים 25-45 ּדַ ּתָ ים ָהיּו ְסגּוִרים ּבַ ּקֹות, ַאְך ָהֲאָנׁשִ ְך 15 ּדַ ֲהִליְך ֶזה ִנְמׁשַ ּתַ
ִוּיֹות  ַעת, ֵהִריָקה ֶאת ַהּגְ ּפַ ר ָהְיָתה ְמֻשׁ ֶהם, ֲאׁשֶ ּבָ ה ׁשֶ ִאים, ְוָהִרְצּפָ ל ַהּתָ ִני ׁשֶ ֵ ן ַהּשׁ ּדָ ָלתֹות ִמּצִ ַהּדְ
ֻהְתְקנּו  ּבֹו  ְלָמקֹום  קֹוַמְנּדֹו,   - ר  זּוְנּדֶ ְמֻיָחדֹות”  ֻלּגֹות  “ּפְ ֶהֱעִבירּו  ַהּמּוָמִתים  ּגּופֹות  ֶאת  ַהחּוָצה. 

תֹות ְמֻיָחדֹות. ְרׁשָ

יֵניֶהן ׁשּוב  ּבֵ ל ּגּופֹות ָאָדם ׁשֶ ָכבֹות ׁשֶ חּו ׁשְ ַוֲעֵליֶהם ֻהּנְ ֶדֶלק  ּבְ חּו ֵעִצים ְספּוִגים  תֹות ֻהּנְ ַעל ָהְרׁשָ
ְפכּו  ָ ּשׁ ֶלק. ְלַאַחר ׁשֶ חּו ֵעִצים ְספּוֵגי ּדֶ ֻהּנְ
 – ְוָהֵעִצים  ַהּגּופֹות  ֲעֵרמֹות  ַעל  ֶלק  ּדֶ

ת ַהּמֹוֵקד! ֻהּצַ

ַער יֹוָמם ָוַלְיָלה. ה – ּבָ ֶבר ַהֲהמֹוִני ַהּזֶ ַהּקֶ

ְוֵריַח  ֵאֶפר  ְך  ִהְתַאּבֵ ּלֹו  ּכֻ ָהֵאזֹור  ֵמַעל 
ִזים  ָתֵאי ַהּגָ ּבְ ֵרַפת ַהּגּופֹות. ָהיּו ָיִמים ׁשֶ ׂשְ
ין  ּבֵ ְרפּו   ִנׂשְ ַהְזָוָעִתי  ּוַבּמֹוֵקד  הּוְמתּו, 

15-18 ֶאֶלף ִאיׁש.

ה  ִנּיָ ְ ַהּשׁ ָהעֹוָלם  ִמְלֶחֶמת  ִסּיּום  ִלְקַראת 
ִרּכּוז  ַמֲחנֹות  ּבְ ם  ּגַ ז  ּגָ ֵאי  ּתָ הּוְקמּו 
ם  ָצְרַפת )אּוָלם ׁשָ ְטרּוְטהֹוף ּבְ ַמֲחֵנה ָהִרּכּוז ַנאְצֶוייֶלר ׁשְ ָכאּו ּובּוֶכְנַוְלד, ְוֵכן ּבְ ֻדְגַמת ּדָ ֶגְרַמְנָיה, ּכְ ּבְ

ּמּוׁש ֲהמֹוִני(. ֶהם ׁשִ ה ּבָ לֹא ַנֲעׂשָ

קֹום  ּמָ ִנים ָהַאֲחרֹונֹות ֲחִפירֹות ּבַ ָ ּשׁ ָעה ּבַ ּצְ ּבִ ל ַאְרֵכאֹולֹוִגים ׁשֶ ּלּו ַעל ְיֵדי ְקבּוָצה ׁשֶ ָלַאֲחרֹוָנה ַאף ִנְתּגַ
ׁשּו ֶאת  ּמְ ֲחֶנה ְוׁשִ ּמַ ָהיּו ּבַ ִזים ׁשֶ ִליְנָקה, ֵעֻדּיֹות ִראׁשֹונֹות ְלָתֵאי ַהּגָ ָמָדה ְטֶרּבְ ּבֹו ָעַמד ַמֲחֵנה ַהַהׁשְ

ֵני ָאָדם. אִצים ַלֲהֹרג ְמאֹות ַאְלֵפי ּבְ ַהּנָ

ָמָדה סֹוִביבֹור ַעל ְיֵדי ְקבּוַצת ַאְרֵכאֹולֹוִגים. ַמֲחֵנה ַהַהׁשְ ִזים ּבְ ֵאי ַהּגָ ר 2014 ִנְמְצאּו ּתָ ֶטְמּבֶ ֶסּפְ ּבְ

ים אִצּיִ ָלִבים ַהּנָ ַהּכְ

ן  "ְוׁשֶ ם:  ֵ ַהּשׁ ְרצֹון  ַעל  ַעְברּו  ּיַ ׁשֶ ּכְ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלַעם  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ תּוב  ַהּכָ ַמְזִהיר  ֵמַהַחּיֹות  נֹוָרא  ֹעֶנׁש  ם  ּגַ
 )1164 ָינּוָאר  ּבְ  27 ֲאָדר א' - ד'תתקכ"ד,  ּבַ 1089 - א'  ֶעְזָרא )ד'תתמ"ט,  ן  ָהִאּבְ ם" –  ּבָ ח  ּלַ ֲאׁשַ ֵהמֹות  ּבְ
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עּו אֹוָתם.  ּסְ ׁשַ ּיְ ָנה ְלַחּיֹות ׁשֶ ּוָ ַהּכַ ְמָפֵרׁש, ׁשֶ

ֵהִעיָדה  ׁשֶ ּוְכִפי  יהּוִדים,  ּבִ ְלֵביֶהם  ּכַ ֶאת  ים  ּסִ ְמׁשַ ָהיּו  אִצים  ַהּנָ
ים  ְכרֹונֹות ֲהִכי ָקׁשִ ַוְרְצֶפְלד: ֶאָחד ֵמַהּזִ יָטֶלה ׁשְ ֶבֶרת טֹוָבה ּגִ ַהּגְ
נּו  ּבָ ים  ּסִ ְמׁשַ ָהיּו  אִצים  ַהּנָ ִלים  ַהַחּיָ ָלִבים.  ַהּכְ ָהיּו  טֹו  ֵמַהּגֶ י  ּלִ ׁשֶ
ָלִבים  ְך, ְוִהיא ְמַפֶחֶדת ִמּכְ ְלֵביֶהם. )ַעד ַהּיֹום ֵיׁש ְלטֹוָבה ְטָראּוָמה ִמּכָ ֶאת ּכַ

ּוְנִביחֹות(. 

ָבִרים  ים ְוַהּגְ ׁשִ ִליְנָקה ֻהְפְרדּו ַהּנָ ְטֶרּבְ ְגָרׁש ּבִ ִניָסה ַלּמִ ַער ַהּכְ ׁשַ ּבְ
ָיִמין.  ָבִרים ְלַצד  ְוַהּגְ ֹמאל  ים ַלּשְׂ ׁשִ ַהּנָ ִני,  ֵ ַאְכְזִרּיּות ֶאָחד ֵמַהּשׁ ּבְ
ב ַמּכֹות ְוַצֲעקֹות  ְמִהירּות, ַאּגַ ֵדי ִריָצה ּבִ ָתה ּתֹוְך ּכְ ה זֹו ֶנֶעׂשְ ֻעּלָ ּפְ

ט,  ֵ ׁשּ ם ָהָיה ֲעֵליֶהן ְלִהְתּפַ ְגָרׁש, ׁשָ ל ַהּמִ ֹמאל ׁשֶ ַצד ׂשְ ִריף ּבְ ים ְוַהְיָלִדים ֻהְכְנסּו ַלּצְ ׁשִ ֹוְמִרים. ַהּנָ ַהּשׁ
ר  ֲאׁשֶ ְטָראָסה”  ַה”ִהיֶמְלׁשְ ַמִים",  ָ ַלּשׁ ֶרְך  ּדֶ "ּבַ הּוְרצּו  ֲעֻרּמֹות  ּוִבְהיֹוָתן  ֲערֹוֵתיֶהן,  ׂשַ ֶאת  ְזזּו  ּגָ ם  ְוׁשָ
ֵהם  ׁשֶ ּכְ ְלֵביֶהם,  ּכַ ִעם  ְואּוְקָרִאיִנים   S.S י  ַאְנׁשֵ בּו  ִנּצְ ּה  ְלָאְרּכָ ר  ֲאׁשֶ אִצים,  ַהּנָ ִפי  ּבְ ְך  ּכָ ִנְקְרָאה 

ָלִבים. ֶהם ֶאת ַהּכְ ים ּבָ ּסִ ים ּוְמׁשַ ים ָהֲעֻרּמִ ְצִליפֹות - ַמְגֵלב ּוְבַמְקלֹות ֶאת ָהֲאָנׁשִ ים ּבִ נֹוְגׂשִ

אֹון ַהּנֹוָרא ּמָ ַהּצִ

ַרׁש ֶאת  ֵפרּוׁשֹו ַעל ַהּתֹוָרה ּפֵ ָצְרַפת ּוְבֶגְרַמְנָיה( ּבְ ְלִטיֵאל )1240 – 1300, ַחי ּבְ ים ּפַ י ַחּיִ ַרּבִ ן ׁשֶ ְמַעְנֵין ְלַצּיֵ
ֹאֶפן ַאֵחר:  סּוק ּבְ ַהּפָ

ל  ׁשֶ ֶתן  ׁשֶ ֲאִפּלּו  ׁשֶ ֶתן,  ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ כז(,  יח,  ב,  )מלכים  יֶהם"  ּנֵ ׁשִ ֶאת  ּתֹות  ִלׁשְ מֹו  "ּכְ  - ֵהמֹות"  ּבְ ן  "ְוׁשֶ
ּתֹות ֵמֹרב ָצָמא. ְצָטְרכּו ִלׁשְ ּיִ ם ׁשֶ ח ּבָ ּלַ ֵהמֹות ֲאׁשַ ּבְ

רּו ַעל ְזָוָעה  ּפְ ּסִ ל ִנּצֹוִלים ְוִנּצֹולֹות ׁשֶ ְטנּו ֵעֻדּיֹות ׁשֶ ם. ִלּקַ ָרט ֶזה ִהְתַקּיֵ ם ּפְ ֹוָאה ּגַ ּוִבְמֹאָרעֹות ַהּשׁ
ָעְברּו: זֹו ׁשֶ

ְבנּו,  ָיִמים, ָחׁשַ כּו ּכְ עֹות ִנְמׁשְ ָ ֶרת: ַהּשׁ בֹוֶרץ 1941 – 1943( ְמַסּפֶ ִמית, )ַמֲחֵנה ּדְ ֵנר- ִנׁשְ ָרה ׁשְ ֶבֶרת ׂשָ ַהּגְ
ֶבִכי  ּבְ ְרצּו  ּפָ ַהְיָלִדים  ינֹוקֹות.  ּתִ ְוַאף  ים  ְקַטּנִ ְיָלִדים  נּו  ִאּתָ ֲחבֹוא  ּמַ ּבַ ָאְזלּו.  ִים  ַהּמַ ֶנְחָנִקים.  ָאנּו  י  ּכִ
ּתֹות".  ֶתן ִלׁשְ ֵתן ָלֶהם ׁשֶ יָאה ֵעָצה : "ִיּנָ ִ ה ַאַחת ַמׂשּ ָ יָעם. ִאּשׁ ן ְלַהְרּגִ א, ַמִים !" ְולֹא ִנּתַ קֹוָלִני : "ִאּמָ
ְצָעָקה : "רֹוֶצה ַמִים ֲאֵחִרים !"  ד ּפֹוֵרץ ּבִ ּתֹות ּוִמּיָ ֶלד ַמְתִחיל ִלׁשְ ִרין. ַהּיֶ ֶתן ַסּכָ ֶ ְמִטיִלים ְלתֹוְך ַהּשׁ

)מתוך "האשה בשואה", אסף וערך: יהושע אייבשיץ(.

ּה  ּבָ פֹוִלין ׁשֶ ה ּבְ ַטּנָ ְרָמִנים ָלֲעָיָרה ַהּקְ יעּו ַהּגֶ ֶקר ֶאָחד ִהּגִ ּבֹ ׁשֶ ת 15 ּכְ ן ָהְיָתה ּבַ לּוָלה )ֵלָאה( ָלזֹוְרּגָ
יָה. לּוָלה ִנְלְקָחה ְלַמֲחֵנה ָהִרּכּוז לּוְדִויְגְסּדֹוְרף   לֹׁש ַאְחיֹוֶתיָה, ְוָהְפכּו ֶאת ַחּיֶ ִהְתּגֹוְרָרה ִעם הֹוֶריָה ּוׁשְ
ֶתן  ֶ ַהּשׁ תּו ֶאת  ים ׁשָ ׁשִ ַהּנָ ֵרָרה  ּבְ ּוֵמֹחֶסר  ַהּנֹוָרא,  ָמא  ַהּצָ ָרה ַעל  ִסּפְ ֵמֵעֻדּיֹוֶתיָה  ַאַחת  ּבְ ֶגְרַמְנָיה.  ּבְ
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ה. ִנּיָ ְ ל ַהּשׁ ַאַחת ׁשֶ

ְוֶאָחיו  ָאִביו  ֵריי(,  ַאְנּדְ ר  רּוּפֶ ּגְ ְרַנְרד  ּבֶ ם  ֵ ּשׁ ּבַ רֹוַמְנָיה  ּבְ ׁשֶ אן  בֹוטֹוׁשָ ּבְ  1922 ַנת  ׁשְ ּבִ )נֹוַלד  ָקאָלאָראׁשּו  ֵריי  ַאְנּדְ
ֵחֶלק  ָיִמים.  מֹוָנה  ׁשְ ל  ׁשֶ ית  ִאּטִ ִלְנִסיָעה  ָיְצָאה  ֶבת  ְוָהַרּכֶ ִאיׁש,   120 ּובֹו  ָסגּור  ְלָקרֹון  ֻהְכְנסּו 

ֶתן ֵמֹרב ָצָמא. תּו ׁשֶ ִפּיּוָתם. ֲאֵחִרים ׁשָ דּו ֶאת ׁשְ ים ִאּבְ ֵמָהֲאָנׁשִ

ר ָמלּוַח. ַאֲחֵרי  ׂשָ ִמים ֵהִביאּו ָלנּו ֻקְפָסא ּוָבּה ּבָ ַאַחד ַהּיָ ר: ּבְ ֶלְך ְמַסּפֵ ה ּבְ ֹוָאה ר' ֹמׁשֶ ם ִנּצֹול ַהּשׁ ּגַ
ִני. ֵ ל ַהּשׁ ֶתן ֶאָחד ׁשֶ ִתינּו ׁשֶ ּתֹות ְוׁשָ יר ְולֹא ָיֹכְלנּו ִלׁשְ אֹון ַאּדִ ַרם ָלנּו ְלִצּמָ ר ּגָ ׂשָ ָאַכְלנּו ֶאת ֶזה ַהּבָ ׁשֶ

ֶאָחד...  ּכֹוֵאב ּוַמְפִליא ּכְ

ֲחנֹות ּמַ ים ּבַ ּנִ ַהּכִ

ֵאין  ׁשֶ ים  ּנִ ַהּכִ ֵאּלּו  ב(  עמוד  נח  דף  האזינו  )פרשת  א  זּוַטְרּתָ א  ִסיְקּתָ ּפְ ּבַ  – ָעָפר"  ֹזֲחֵלי  ֲחַמת  "ִעם 
ָעָפר.  א ּבֶ ְלטֹוָנם ֶאּלָ ׁשִ

ַמֲחֵנה ָמאּוְטָהאּוְזן  ים ּבְ ָנֵאי ַהַחּיִ ָיִניְצָקה, פולין, 1931(, ַעל ּתְ ּבְ ייְסִקי )ְיִליד רּוָדה ּפַ ְתָיהּו ּבֵ ל ַמּתִ ֵמֵעדּותֹו ׁשֶ
ִויץ: ה ּוְבאֹוׁשְ אֹוְסְטִרּיָ ּבְ ׁשֶ

ִלי סֹוף. ִאם ָהִייָת  ים ּבְ ּנִ ְרצּו ּכִ ָגִדים ׁשָ ׁש ַעל ַהּגּוף ְוַהּבְ ּמָ ּמַ דֹול, ׁשֶ ְך ּגָ ל ּכָ ְכלּוְך ָהָיה ּכָ ֲחֶנה ַהּלִ ּמַ "ּבַ
ים  ּנִ ֵטר ִמן ַהּכִ ּוְכֵדי ְלִהּפָ ָהְיָתה הֹוֶלֶכת ֵמַעְצָמּה...  ב ׁשֶ ה, ֲאִני חֹוׁשֵ יַח ֶאת ַהֻחְלָצה ַעל ָהִרְצּפָ ַמּנִ
ַעל  ְכָנַסִים,  ַהּמִ ַעל  ּדֹוְפִקים  ָהִיינּו  ה  ִנּיָ ׁשְ ֶאֶבן  ְוִעם  ֶאֶבן,  ַעל  אֹותֹו  ִמים  ׂשָ ֶגד,  ּבֶ מֹוִריִדים  ָהִיינּו 
ר ָהָיה.  ֶאְפׁשָ ֶ ל ַמה ּשׁ ָך ּכָ זֹו. ָמְצצּו ִמּמְ דֹוָלה ּכָ ה ָהְיָתה ּגְ ּנָ ים. ְוָכל ּכִ ּנִ ֵדי ַלֲהֹרג ֶאת ַהּכִ ַהֻחְלָצה, ּכְ
ׁשּוט  י ֵהם ּפָ ת ָלֶהם, ּכִ ָפה. ֶזה לֹא ָהָיה ִאְכּפַ ׁשּוט לֹא ִעְנֵין אֹוָתם ִאם ֵיׁש ַמּגֵ ְרָמִנים ּפָ ם ַהּגֶ ֶוֱהיֹות ְוׁשָ

ְרֶאה".  ּנִ ָרה ּכַ ּטָ ם ָימּותּו. ֹזאת ַהּמַ ּלָ ּכֻ ִחּכּו ַעד ׁשֶ

דֹולֹות  ים ּגְ ּנִ ְברּוָאה, ְוַהּתֹוָצָאה ָהְיָתה ּכִ ָנֵאי ַהּתַ טֹו הּוָרעּו ּתְ ּגֶ ַתב: "ּבַ ּצֹוִלים ּכָ ל ַאַחד ַהּנִ ּוְבֵעדּות ׁשֶ
ם!". יִהּנֹ ׁש ּגֵ ֵטר ֵמֵהן, ַמּמָ נּו ְלִהּפָ ּלָ ינּו ּכֻ עֹות ִנּסִ טּו ַעל ּגּוֵפנּו. ׁשָ ּלְ ּתַ ִהׁשְ ּוְלָבנֹות ׁשֶ

ִית ּוִמחּוץ ַחד ִמּבַ ַהּפַ

יָבה" )דברים פרק לב  תּוָלה יֹוֵנק ִעם ִאיׁש ׂשֵ ם ּבְ חּור ּגַ ם ּבָ ל ֶחֶרב ּוֵמֲחָדִרים ֵאיָמה ּגַ ּכֶ ׁשַ "ִמחּוץ ּתְ
י  ׁשִ אִצים, ָהָיה ַמֲחֶזה ַמּמָ ִרים ֵמֵאיַמת ַהּנָ ּתְ ְסּתַ ל ַהּמִ ָהָיה ְמָנת ֶחְלָקם ׁשֶ ַחד ַהּנֹוָרא ׁשֶ פסוק כה(, ַהּפַ

ה.  סּוק ַהּזֶ ַלּפָ

ָהְיָתה  ֲחבֹוא  ּמַ ּבַ ַהּזֹו:  ָוָעה  ַהּזְ ָלנּו ֶאת  ה  ְמַגּלֶ ה  ַמֲעׂשֶ ְלַאַחר  ֲארּו  ּתֹ ׁשֶ ַהִהְלָכִתּיֹות  ֵאלֹות  ְ ַהּשׁ ַאַחת 
ְמעּו  ׁשְ ּיִ ׁש ׁשֶ אִצים ָהיּו ְקרֹוִבים, ְוָהָיה ֲחׁשָ ֵהֵחל ִלְבּכֹות. ַהּנָ ינֹוק ׁשֶ ְקבּוַצת ְיהּוִדים ּוֵביֵניֶהם ָהָיה ּתִ
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יק  ּתִ ינֹוק ְלַהׁשְ ל ַהּתִ ָניו ׁשֶ ִרית ַעל ּפָ ם ּכָ ּשָׂ נּו, ְוָהָיה ִמי ׁשֶ ּלָ יר ֶאת ּכֻ ינֹוק ְוֶזה ַיְסּגִ ל ַהּתִ ְכיֹו ׁשֶ ֶאת ּבִ
ינֹוק ֵמת.  ַהּתִ ְך ִנְמָצא ׁשֶ ְכיֹו, ְוַאַחר ּכָ ֶאת ּבִ

)השואה במקורות רבניים עמוד 217, ספר שאלות ותשובות מגיא ההריגה סימן א – ב(. 

  



השואה           14

ֹוָאה??? ּשׁ ֵאיֹפה ָהָיה ָהֱאלִֹקים ּבַ

ֵאלֹות ְ ֵאַלת ַהּשׁ ׁשְ

ֵכן  ִפיָרה. ֵאיְך ִיּתָ נּו, ִהיא ּתֹוַפַעת ַהּכְ ֵני ַעּמֵ ֹוָאה ֵאֶצל ֵחֶלק ִמּבְ בֹות ַהּשׁ ִעּקְ אּו ּבְ ּבָ ַאַחת ַהּתֹוָפעֹות ׁשֶ
ָמנֹוַע ִסילֹוִני  ְך, ַהּמּוַנַעת ּבְ ל ּכָ ֵאָלה ַהּכֹוֶאֶבת ּכָ ְ זֹו? ַהּשׁ ְקֶרה ְטָרֶגְדָיה ּכָ ּתִ רּות ׁשֶ ֱאלִֹקים ָנַתן ֶאְפׁשָ ׁשֶ

ְהֶיה.  ּתִ ָכל ׁשֶ ׁשּוָבה ִאיְנֶטֶלְקטּוָאִלית ְוֶהְגיֹוִנית ּכְ ל ּתְ ֹוֵאל ְלַקּבֵ ה ַעל ַהּשׁ ל ֶרֶגׁש, ַמְקׁשָ ׁשֶ

ּתֹוָרה.  תּוב ּבַ ם ֶזה ּכָ ּגַ ֹמַע ׁשֶ ע ִלׁשְ ָבִרים, ֻיְפּתַ ּדְ ֱאֶמת ָלַדַעת ֶאת ָהֱאֶמת ּבַ ָחֵפץ ּבֶ ַאְך ִמי ׁשֶ

ָאִבי  ּבֹו נֹוַדע ִלי ׁשֶ ּיֹום ׁשֶ אלִֹהים ּבַ י ֶאת ָהֱאמּוָנה ּבֵ ְדּתִ ֹאל, ִאּבַ "ֵיׁש ֱאלִֹהים? ָמָצאָת ְלָך ֶאת ִמי ִלׁשְ
י  אֹותֹו יֹום ֵהַבְנּתִ ם. ּבְ ֹאֶפן ְמֻסּיָ אלִֹהים ּבְ ל ֶיֶלד ְיהּוִדי - ַמֲאִמין ּבֵ מֹו ּכָ ֹוָאה. ַעד ָאז ָהִייִתי ּכְ ּשׁ ה ּבַ ִנְסּפָ

.)mako ֵאין ֱאלִֹהים" )טומי לפיד בראיון להגר רם פורסם ב - 02/09/08 באתר ׁשֶ

ים ִיְתְמהּו ֵהיָכן ָהֱאלִֹקים,  ֲאָנׁשִ ה – ׁשֶ ֶנת ֶאת ָהֻעְבּדָ ּיֹות ַהּתֹוֵכָחה ְמַצּיֶ ָפָרׁשִ ַהּתֹוָרה ּבְ ן ׁשֶ ְמַעְנֵין ְלַצּיֵ
ֲעֹבְרָנה ַעל  ּתַ ָועֹות ׁשֶ אּור ַהּזְ ת ַהֲאִזינּו, ְלַאַחר ּתֵ ָפָרׁשַ ְקֶרה ְוֵתָאֵמר. ְוָכְך ּבְ ּתִ ה ְמִציאּוִתית ׁשֶ ֻעְבּדָ ּכְ

ֶלְך:  ת ַוּיֵ ָפָרׁשַ תּוב ּבְ ְמרּו ּתֹוָרה ּוִמְצֹות, אֹוֵמר ַהּכָ ָרֵאל ִאם לֹא ִיׁשְ ַעם ִיׂשְ

י ָפַני ֵמֶהם ְוָהָיה ֶלֱאֹכל ּוְמָצֻאהּו ָרעֹות ַרּבֹות ְוָצרֹות.  ְרּתִ ים ְוִהְסּתַ י בֹו ַבּיֹום ַההּוא ַוֲעַזְבּתִ "ְוָחָרה ַאּפִ
יר  ר ַאְסּתִ ה. ְוָאֹנִכי ַהְסּתֵ י ְמָצאּוִני ָהָרעֹות ָהֵאּלֶ ִקְרּבִ י ֵאין ֱאלַֹהי ּבְ ּיֹום ַההּוא ֲהלֹא ַעל ּכִ ְוָאַמר ּבַ
ְתבּו ָלֶכם ֶאת  ּכִ ה  ְוַעּתָ י ָפָנה ֶאל ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים.  ּכִ ה  ָעׂשָ ר  ל ָהָרָעה ֲאׁשֶ ּכָ ּיֹום ַההּוא ַעל  ּבַ ַני  ּפָ
ְבֵני  את ְלֵעד ּבִ יָרה ַהּזֹ ִ י ַהּשׁ ְהֶיה ּלִ ִפיֶהם ְלַמַען ּתִ יָמּה ּבְ ָרֵאל ׂשִ ֵני ִיׂשְ ָדּה ֶאת ּבְ את ְוַלּמְ יָרה ַהּזֹ ִ ַהּשׁ

ָרֵאל" )דברים פרק לא פסוקים יז – יט(.  ִיׂשְ

ְוָלֵכן  ֱאמּוָנָתם.  ֶאת  ים  ָהֲאָנׁשִ ַיַעְזבּו  ָועֹות  ַהּזְ ל  ּכָ ֲחַמת  ּמֵ ׁשֶ ֵמֹראׁש,  מֹוִדיָעה  ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ָלנּו  ֲהֵרי 
ְהֶיה ְוֵאיְך ִיְהֶיה... ּה - ַמה ּיִ תּוב ּבָ ל ּכָ ַהּכֹ את, ׁשֶ יָרה ַהּזֹ ִ ַהּתֹוָרה ּכֹוֶתֶבת ֶאת ַהּשׁ

ת ַהֲאִזינּו ַהּתֹוָרה חֹוֶזֶרת ְוכֹוֶתֶבת: ָפָרׁשַ ְוׁשּוב ּבְ

"ְוָאַמר ֵאי ֱאלֵֹהימֹו צּור ָחָסיּו בֹו" )דברים לב, לז(.

ַרׁש, "ְוֵייַמר ַסְנָאה ָהאן  ִפיָרה( ּפֵ נֹות ַה - 20 ַלּסְ ְסִביבֹות ׁשְ יֵאל ּבִ ן ֻעּזִ רּוׁש ַהְמֻיָחס ִליהֹוָנָתן ּבֶ ּוְבַתְרּגּום יֹוָנָתן )ּפֵ
ל  ׁשֶ ִיְרָאָתם  הּוא  ֵהיָכן  ֹוֵנא  ַהּשׂ ְוֹיאַמר  ְרּגּום:  ּתַ ֵביּה"  ְרִחיצּו  ּדִ יָפא  ּקִ ּתַ ָרֵאל  ִיׂשְ ּדְ הֹון  ַדַחְלּתְ הּוא 

ְחֵיי ְועֹוד(.  נּו ּבַ "ם, ַרּבֵ ּבָ "ן ְוָהַרׁשְ ְרׁשּו ִראׁשֹוִנים ֲאֵחִרים )ּוֵמֶהם ָהַרְמּבָ ְטחּו ּבֹו?. ְוֵכן ּפֵ ּבָ ָרֵאל ֶהָחָזק ׁשֶ ִיׂשְ

ן. ָרֵאל ִיְתְמהּו ְוֹיאְמרּו ּכֵ ֲאִפּלּו ׂשֹוְנֵאי ִיׂשְ ַהּתֹוָרה ַעְצָמּה ּכֹוֶתֶבת ּוְמָבֶאֶרת ׁשֶ ֲהֵרי ָלנּו ׁשֶ
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ַער  ֻקְנְטֵרס ׁשַ ם ּבְ ֵ י ַהּשׁ ׁשֵ ׁשּו"ת ְמַקּדְ י ְצִבי ִהיְרׁש ַמייֶזִליׁש ּבְ ַתב ַרּבִ ּכָ ֶ ר ָלֶזה ָנִביא ֶאת ַמה ּשׁ ֶהְקׁשֵ ּבְ
ִויץ:  אֹוׁשְ ֲחֶנה ּבְ ּמַ ְהיֹותֹו ּבַ ם ּבִ יִצית ִלְבָגָדיו ּגַ ת ַהּצִ ְלִביׁשַ ים )אות יב( ַעל ְמִסירּות ַנְפׁשֹו ּבִ ַמֲחַמּדִ

ֹראׁש  ָהָיה  ׁשֶ מֹו,  ׁשְ ח  ִיּמַ "ֶפעִניְקס"  ֹוֵמר  ַהּשׁ ֹראׁש  ְוָעַמד  ְרָחץ  ַהּמֶ ית  ִמּבֵ ָצאִתי  ּיָ ׁשֶ ּכְ ַאַחת,  ַעם  ּפַ
ְרָמִני  ּגֶ ְלּבּוׁש ֶאָחד, ְוהּוא ָהָיה קֹומּוִניְסט  ִמּמַ יֹוֵתר  ִיְקחּו  ּלֹא  ׁשֶ יַח  ּגִ ְלַהׁשְ ְרָחץ  ַהּמֶ ֵבית  ּבְ ה  ַהְמֻמּנֶ
יט  ר ִהּבִ ה ְלׁשֹוֵמר ָעֵלינּו. ְוַכֲאׁשֶ ה ִנְתַמּנָ יו, ְוַעּתָ ִפיָסה ְלָכל ְיֵמי ַחּיָ ל ּתְ ָעָבר, ַוֲעבּור ֲחָטָאיו ִקּבֵ ְלׁשֶ
ּיּוַכל ְלָבֵרר ַמה ּגֹוֵרם ְלָכְך.  ְכֵדי ׁשֶ ת ֵאָליו ּבִ ה ָעַלי ָלֶגׁשֶ י, ִצּוָ ּלִ ית ָקָטן ׁשֶ ּלִ ַרם ַהּטַ ּגָ ֶתר ׁשֶ ְנפּוַח ַהּיֶ ּבִ

ֲעָרה  ד ֲחָמתֹו ּבָ י, ּוִמּיָ ּלִ ית ָקָטן ׁשֶ ּלִ ָגַדי ָמָצא ַהּטַ ׁשֹו ֶאת ּבְ ְ ּוְבַמׁשּ
ה  ּזֶ ַמה  אֹוִתי  ַאל  ְוׁשָ ֶזה,  ּכָ צּוָרה  ּבְ ֶגד  ּבֶ ָרָאה  לֹא  ֵמעֹוָלם  י  ּכִ בֹו 
הּו  ּזֶ י לֹו - ׁשֶ י ֹזאת, ָאַמְרּתִ ַנְבּתִ ּגָ ב ׁשֶ ּלֹא ַיְחׁשֹ ה? ּוְכֵדי ׁשֶ ְוַעל ַמה ּזֶ
ד  ּוִמּיָ ֶכף  ּתֵ ְוִהְתִחיל  יִתי.  ִמּבֵ עֹוד  י  ִאּתִ ֵהֵבאִתי  ׁשֶ ֱאלִֹקי  ַמְלּבּוׁש 
ָעַלי,  דֹולֹות  ּגְ ְזָעקֹות  ּבִ ֶרַצח  ַמּכֹות  ּגּוִפי  ְוַעל  י  ֹראׁשִ ַעל  ְלהֹוִריד 
ד אֹוְתָך ְקָצת אֹודֹות  ה ֲאַלּמֵ ּמָ י, ְוׁשָ ּלִ י ַלֶחֶדר ׁשֶ א ִאּתִ ה ָעַלי ּבֹ ְוִצּוָ

ָך. ּלְ ל עֹוָלם ׁשֶ ָהִרּבֹונֹו ׁשֶ

י,  ֲערֹות ֹראׁשִ י ׂשַ רּו ּבִ ּמְ את, ִהְסּתַ ה ַהּנֹוָרָאה ַהּזֹ ֻקּדָ ְמִעי ֶאת ַהּפְ ׁשָ ּבְ
ה ִמן ָהֹראׁש  ֻקּדָ ל אֹוָתּה ּפְ רּוׁש ׁשֶ ל ֶאָחד ָהָיה יֹוֵדַע ֶאת ַהּפֵ י ּכָ ּכִ
ּסֹות,  ַחת ָיָדיו ַהּגַ טּוַח ּתַ לֹום ָמֶות ּבָ ּה ָחס ְוׁשָ רּוׁשָ ּפֵ ה. ׁשֶ ַהּצֹוֵרר ַהּזֶ
י  י ַלֲעׂשֹות? ֶנֱאַלְצּתִ ֹכְלּתִ ַעל ְיֵדי ַמּכֹות ֶרַצח ַאְכָזִרּיֹות. אּוָלם ַמה ּיָ
ַעס  ּכַ ָמֵלא  ה  ֲחָדׁשָ ָאה  ַהּכָ ּבְ ִהְתִחיל  ם  ְוׁשָ ְלַחְדרֹו,  ַאֲחָריו  ָלֶלֶכת 
ר  ה ְמַדּבֵ מֹוְתָך, ַאּתָ ּכְ ה: "ֲחִזיר ׁשֶ ָבִרים ָהֵאּלֶ ּדְ ּוְרִציָחה, ְוָצַוח ָעַלי ּכַ

ְלֵעיֶניָך ֶאת  ִמיִדים  ָויֹום ַמׁשְ יֹום  ָכל  ּבְ ׁשֶ ֵעיֶניָך  ּבְ ָך רֹוֶאה  ִהּנְ ׁשֶ ַמן  ּזְ ּבַ ּבֹו  'ַמְלּבּוׁש ֱאלִֹקי'',  עֹוד ַעל 
ָך ֲעַדִין ָיכֹול עֹוד  ה ִהּנְ ֵאּלֶ ּכָ ְתָנִאים ׁשֶ ּנֹות ְוַאְכָזִרּיֹות, ּבִ ָכל ִמיתֹות ְמׁשֻ ָך ּבְ ְחּתֶ ּפַ ָך ּוְבֵני ִמׁשְ ֵני ַעּמֶ ּבְ
ְכְלָך  ָפֶתיָך ְוַעל ׂשִ ם ּוְלַהֲאִמין ּבֹו ּוְבַהְנָהָגתֹו ֶאת ָהעֹוָלם? ֵאיְך ַיֲעֶלה ַעל ׂשְ ֵ ם ַהּשׁ יר ֶאת ׁשֵ ְלַהְזּכִ
אִצים ְלַהֲעִביְרֶכם ִמן  הּוא ַמְנִהיג ָהעֹוָלם? ַמּדּוַע ֵאיֶנּנּו מֹוֵנַע ֵמַהּנָ עֹוָלם ׁשֶ ל עֹוָלם ּבָ נֹו ִרּבֹונֹו ׁשֶ ׁשְ ּיֶ ׁשֶ
ין  ָתם ֵאין ּדִ א ִמן ַהּסְ ֵני ָאָדם ֲעֵלי ֲאָדמֹות? ֶאּלָ ְגָמָתן עֹוד לֹא ָסְבלּו ּבְ ּדֻ ִעּנּוִיים ְוִיּסּוִרים ׁשֶ ָהעֹוָלם ּבְ

ה. ֵאּלֶ ים ּכָ ּבּוִרים ָקׁשִ לֹום[ ְועֹוד ּדִ ן" ]ָחס ְוׁשָ ּיָ ְוֵאין ּדַ

אֹות,  ּסּוִרין ְוַהַהּכָ ֶאֶבן ּדּוָמם ֵמֹרב ֵיאּוׁש ְוִדְכאֹון רּוַח ּוֵמֹרב ַהּיִ ְמַעט ּכְ י ַעל ָהָאֶרץ, ּכִ ַכְבּתִ ַוֲאִני ׁשָ
יד לֹו  ַעְצִמי ּוְלַהּגִ ֶאֱעֹמד ּבְ ָעָנה ְוָאַמר ִלי ׁשֶ ל ֶחְלֵקי ּגּוִפי, ַעד ׁשֶ ְמַעט ִמּכָ ץ ּכִ ם ָהָיה ְמַבְצּבֵ ַהּדָ ַעד ׁשֶ

ים. ַחּיִ יק, ְוִאם ָלאו ָאז לֹא ֵאֵצא ֵמַחְדרֹו ּבַ ר ַמְסּפִ ֶהְסּבֵ

ז ְלָהְרֵגִני ָנֶפׁש ִאם  ָעלּול הּוא ָהַאְכָזר ַהּלָ י ׁשֶ ַנְפׁשִ י ּבְ י ָיַדְעּתִ ָעה זֹו ָהָיה נֹוָרא, ּכִ ׁשָ ִבי ּבְ ּצָ ּמַ ְוַכּמּוָבן ׁשֶ
י לֹו:  ן ָאַמְרּתִ ּבֹו, ְוַעל ּכֵ ִקיט ָהְרִציָחה ׁשֶ יר לֹו ְלַהׁשְ יָמה ְלַהְסּבִ ְחּבּוָלה ַמְחּכִ לֹא ֶאְמָצא לֹו ֵאיֶזה ּתַ
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הּוא ִאיׁש ֻמְצָלח  ָכל ָהעֹוָלם ׁשֶ דֹול ַהְמֻפְרָסם ּבְ ָבר ּדֹוֶמה, ִלְפרֹוֶפסֹור ּגָ ל ְלָמה ַהּדָ ל ְלָך ָמׁשָ ֶאְמׁשֹ
ַע  ֶזה, ּוְכֵדי ְלַבּצֵ דֹול ַלֲעׂשֹות לֹו ִנּתּוַח ּכָ ר ּגָ ן, ּוַפַעם ִנְקָרא ְלׂשַ ַלֲעׂשֹות ִנּתּוַח ַעל ּגּוף חֹוֶלה ּוְמֻסּכָ
תֹוְך ּגּופֹו ֲחִתיכֹות  ל ַהחֹוֶלה ְוַגם ָחַתְך ּבְ תֹוְך ּגּופֹו ׁשֶ ְך ֲחָתְך ָעֹמק ְוָרָחב ּבְ ּתּוַח ִהְתִחיל ַלְחּתֹ ֶאת ַהּנִ

ָרָאה ְלָנחּוץ. ֶ ִפי ַמה ּשׁ ׁשֹונֹות ּכְ

ָבר ַעל  רֹוֶפסֹור, ְוֵאינֹו ֵמִבין ׁשּום ּדָ י ַהּפְ ַמֲעׂשֵ ד ּבְ ל ִמן ַהּצַ ּכֵ ן ַנֲעַלִים ִמְסּתַ ה ְלֻדְגָמא, ִאם ֻאּמַ ְוִהּנֵ
ֶאת  ר  ּוְמַיּסֵ ה  ְמַעּנֶ הּוא  יַצד  ּכֵ ָנא  ְרֵאה  ִלּבֹו,  ּבְ ב  ְוַיְחׁשֹ ּתֹוֵמם  ִיׁשְ ְרפּוָאָתּה,  ְוֶדֶרְך  ֲחָלה  ַהּמַ ַבר  ּדְ
א ּומֹוִסיף לֹו עֹוד  הּוא ּבָ ַמֲחָלתֹו ַהּנֹוְכִחית, ׁשֶ י לֹו ּבְ ה, לֹא ּדַ ְכִלית ְוִסּבָ ה ְללֹא ּתַ ַהחֹוֶלה ָהֻאְמָלל ַהּזֶ
ן  ֶאְמַצע ַהּגּוף ַלֲחִתיכֹות, ֲהלֹא ִאם ֲאִני ְמַתּקֵ ֶאה ּבְ ָחְתכֹו ֶאת ּגּופֹו ַהּנָ ֵאּלּו ּבְ דֹוִלים ּכָ ִיּסּוִרים נֹוָרִאים ּגְ
רֹוֶפסֹור לֹא ִיְגֹמר  ַהּפְ ַעת ׁשֶ ח. ְוִכי ַיֲעֶלה ַעל ַהּדַ ּבָ קֹום ַהּיֹוֵתר ָנֶאה ּוְמׁשֻ ּמָ ְך ָהעֹור ּבַ ַנֲעַלִים לֹא ֶאְחּתֹ
יג  ִ ֵאינֹו ֵמִבין ּוַמׂשּ ה ׁשֶ ֲעַלִים ַהּזֶ ן ַהּנַ ְגַלל ַטֲעַנת אֹותֹו ֻאּמַ חֹוֶלה, ּבִ חּוץ לֹו ַלֲעׂשֹות ּבַ ּנָ ּפּול ׁשֶ ֶאת ַהּטִ
ְגֹמר ַמה  ה, לֹא ַיְפִסיק הּוא ִמּלִ יג ַמה הּוא עֹוׂשֶ ִ ֵאין ַאֵחר ֵמִבין ּוַמׂשּ ְגַלל ׁשֶ ה? ֲהלֹא ּבִ ַמה הּוא עֹוׂשֶ

רֹוֶאה ְנִחיצּות ַלֲעׂשֹות. ֶ ּשׁ

ל  יִגים ְוֵאין ְמִביִנים ּכָ ִ ֲאַנְחנּו ֵאין ַמׂשּ מֹו, ָהֱאֶמת הּוא ׁשֶ ַרְך ׁשְ ְך ָהִעְנָין ִעם ַהְנָהגֹות ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ּכָ
ל ֶזה ָעֵלינּו ָלַדַעת,  ָרֵאל, ִעם ּכָ ַלל ִיׂשְ תֹוְך ּכְ קֹום ַהּיֹוֵתר ָנֶאה ּבְ ּמָ ה ַהֲחִתיָכה ּבַ ַהְנָהָגתֹו, ְוָלָמה עֹוׂשֶ
מֹו, ַעל ְיֵדי  ַרְך ׁשְ יִגים ּוְמִביִנים ַהְנָהָגתֹו ִיְתּבָ ִ ר ָוָדם, ֵאין ַמׂשּ ׂשָ י ּבָ ֹמנּו, ַאְנׁשֵ ַעת ּכָ ְצֵרי ּדַ ּקִ ֶזה, ׁשֶ ּבָ ׁשֶ

ר.  ֲאִריכּות ַהֶהְסּבֵ ל ֶזה ּבַ י לֹו ָמׁשָ ְרּתִ לֹום ֶאְצֵלנּו. ְוִהְסּבַ ן ָחס ְוׁשָ ֶזה ֵאינֹו ִמְתַקּטֵ

ְנַין  ֵסֶפר ּבִ ר ּבְ ְזּכָ מֹו ַהּמֻ ם ּדָ ם ִיּקֹ ֵ "ל ַהּשׁ דֹוׁש ַזּצַ אֹון ַהּקָ ת ָאִבי ַהּגָ ַ בֹוד ְקֻדׁשּ ְמִליָצה ִמּכְ י לֹו ּבִ ְמּתִ ְוִסּיַ
יַע ְלִגיל  ִהּגִ ה ׁשֶ ּבָ ַהּסִ "ל, ׁשֶ רֹוְסָלב ַזּצַ דֹוׁש מוהר"ש ִמּיָ ָאַמר ָהַרב ַהּקָ ִוד )פרשת חיי שרה אות מז(, ׁשֶ ּדָ
י ָהָיה ָיֵרא  ַאֲהָבה, ּכִ ל ּבְ ל ַהּכֹ ַרְך, ְוִקּבֵ ם ִיְתּבָ ֵ יֹות ַעל ַהְנָהגֹות ַהּשׁ י לֹא ָהָיה לֹו ֵמעֹוָלם ֻקׁשְ ִזְקָנה, ּכִ
ל הּוא ַעל ְמכֹונֹו  ַהּכֹ ַמְיָמה ְוִתְרֶאה ׁשֶ ָ ַרְך ִאם ֵאיְנָך ֵמִבין, ָאז ֲעֵלה ַהּשׁ ם ִיְתּבָ ֵ א ֹיאַמר לֹו ַהּשׁ ּמָ ׁשֶ
ל הקב"ה,  ַמִים, לֹא ָרִציִתי ְלַהְרֵהר ַאַחר ִמּדֹוָתיו ׁשֶ ָ ר לֹא ָרִציִתי ֲעַדִין ַלֲעלֹות ַלּשׁ ּוְלטֹוָבה, ְוַכֲאׁשֶ
ַרְך,  ם ִיְתּבָ ֵ יֹות ַעל ַהּשׁ ה ֻקׁשְ ַאל ַהְרּבֵ ׁשְ ה לֹא ּתִ ם ַאּתָ ּגַ מֹו ֵכן ֲעָצִתי, ׁשֶ ים. ּכְ דֹוׁשִ ָבָריו ַהּקְ אן ּדְ ַעד ּכָ
י  ה עֹוד ָלֵצאת ָחְפׁשִ ה ְמַקּוֶ ם ַאּתָ ּגַ ַמְיָמה. ּוְבָיְדִעי ׁשֶ ָ י אּוַלי ַעל ְיֵדי ֶזה ִיְקְראּו אֹוְתָך ַלֲעלֹות ַהּשׁ ּכִ

ַרְך. ם ִיְתּבָ ֵ ָלל ַעל ַהְנָהַגת ַהּשׁ ּלֹא ְלַהְקׁשֹות ּכְ ן, יֹוֵתר טֹוב ְלָך ׁשֶ י ַנַחת, ַעל ּכֵ ּוְלַהְתִחיל ִלְחיֹות ַחּיֵ

ָך ְיהּוִדי  ָפָתיו ָאַמר ִלי: "ִהּנְ ע, ּוִבְצחֹוק ַקל ַעל ׂשְ אּפֹו ָהָרׁשָ ֵעיֵני ַהּקַ ָבַרי ָמְצאּו ֵחן ּבְ ּדְ ם, ׁשֶ ֵ ּוָברּוְך ַהּשׁ
ֲאָכִלים  ל ֵמַהּמַ י ּוְתַקּבֵ ּלִ לֹוק ׁשֶ לֹום, ּוֵמַהּיֹום ָוַהְלָאה ּתּוַכל ָלבֹוא ַלּבְ אן ְלׁשָ ַח ְותּוַכל ָלֶלֶכת ִמּכָ ּקֵ ּפִ
ם  ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ י  ְלּתִ ִנּצַ ֶזה  ּכָ ֹאֶפן  ּבְ ָך".  ּלְ ׁשֶ לֹוק  ּבְ ּבַ ְלּתָ  ּבַ ּקִ ֶ ּשׁ י, נֹוָסף ַעל ַמה  ּלִ ׁשֶ לֹוק  ּבְ ּבַ ׁשֶ ַהּטֹוִבים 

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  י טֹוב ּכִ טּוַח ְוַאְכָזִרי, ְואֹוֶדה ַלה' ּכִ ֶות ּבָ ַרְך ִמּמָ ִיְתּבָ
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ֹוָאה ּשׁ ִמיַרת ִמְצֹות ּבַ ׁשְ

ַמֲאִמיִנים  ים  ַרּבִ יַצד  ּכֵ ַהּבֹוֵרא,  ְמִציאּות  ּבִ ַהּכֹוֵפר  ֵעיֵני  ּבְ ים  ּיִ סּוְרּדִ ַאּבְ ּכְ ְרִאים  ַהּנִ ָבִרים  ַהּדְ ַאַחד 
זֹו  ּכָ ׁשֶ ָבה  ּגָ ְוִנׂשְ ִנְפָלָאה  ִחיָדה  ֵלָמה?  ְ ַהּשׁ ּוֶבֱאמּוָנָתם  ְצֹות  ְוַהּמִ ַהּתֹוָרה  ִמיַרת  ׁשְ ּבִ ֲאדּוִקים  ֲארּו  ִנׁשְ
ֹואֹות  ַהּשׁ ְעּבּוִדים,  ִ ַהּשׁ רֹות,  ַהּצָ ל  ּכָ ְמרֹות  ּלַ ׁשֶ ָראּו  ׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֵמֻאּמֹות  ים  ַרּבִ ֵעיֵני  ּבְ ם  ּגַ ָהְיָתה 

נּו ֶנֱאָמִנים ַלה' ּוְלתֹוָרתֹו.  ֵני ַעּמֵ ים ִמּבְ ֲארּו ַרּבִ ָועֹות, ִנׁשְ ְוַהּזְ

אֹות  ְוִהיא  ַהֲאִזינּו.  יַרת  ׁשִ ל  ׁשֶ ָהַאֲחרֹון  סּוק  ּפָ ּבַ תּוָבה  ּכְ זֹו  ית  סּוְרִדּ ַאּבְ ה  ֻעְבּדָ ם  ּגַ ׁשֶ ן  ְלַצּיֵ ְמַעְנֵין 
ָועֹות  ַהּזְ ל  ּכָ ְמרּו לֹו ֱאמּוִנים ַלְמרֹות  ִיׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ׁשֶ ַהּבֹוֵרא  ִויִדיַעת  ַהּתֹוָרה,  ַלֲאִמּתּות  ּומֹוֵפת 
ְך ָהָיה ָצִריְך  נּו, ּכָ ֵני ַעּמֵ ים ִמּבְ ִדים ַרּבִ ּמָ ל ְמׁשֻ ְכָלל, ּוְכמֹו ֲחזֹוָנם ׁשֶ ר ּבִ ּבֵ ֵאינֹו ִמְסּתַ ָבר ׁשֶ ַעְברּו. ּדָ ּיַ ׁשֶ

לּות.  נֹות ַהּגָ ְך ַאְלֵפי ׁשְ ֶמׁשֶ ִלְהיֹות ּבְ

ם. ְמלֹא ֻעּזָ מּו ּבִ לּו, ִהְתַקּיְ ים ַהּלָ דֹוׁשִ ְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּקְ ם ּדִ ּגַ ִציאּות הֹוִכיָחה ׁשֶ ַאְך ַהּמְ

נּו, "ַהְרִנינּו גֹוִים ַעּמֹו" )פסוק מג(, אּור ְזָועֹות ַעּמֵ ל ּתֵ ְוָכְך אֹוֶמֶרת ַהּתֹוָרה ְלַאַחר ּכָ

ה  ל ֻאּמָ ְבָחּה ׁשֶ ִ ָרֵאל: ְראּו ַמה ּשׁ חּו ָהֻאּמֹות ֶאת ִיׂשְ ּבְ ְדָרׁש: ֶלָעִתיד ָלֹבא ְיׁשַ ם ַהּמִ ׁשֵ "י ּבְ  ּוֵפַרׁש ַרׁשִ
ָעְברּו ֲעֵליֶהם ְולֹא ֲעָזבּוהּו.  ָלאֹות ׁשֶ ָכל ַהּתְ ם ּבְ ֵ ַהּשׁ ְבקּו ּבְ ּדָ זֹו ׁשֶ

ָרֵאל  ל ַעם ִיׂשְ רּו, ַעל ָהֲאִדיקּות ָהֵאין סֹוִפית ׁשֶ רּו ְועֹוד ְיֻסּפְ ים ֻמְפָלִאים ְונֹוָרִאים, ֻסּפְ ִסּפּוִרים ַרּבִ
ְכָלל  ּבִ לּות  ּגָ נֹות  ׁשְ  2000 ְך  ֶמׁשֶ ּבְ נּו  ַעּמֵ ל  ּכָ ֶאת  ָתה  ּוְ ּלִ ׁשֶ ֲאִדיקּות  ְלָהְרגֹו,  אּו  ּבָ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ְוָקא  ּדַ
ם  ַנְפׁשָ ְמִסירּות  ַעל  ים,  ָהַרּבִ ּפּוִרים  ַהּסִ ֶאת  ָהִביא  ִמּלְ ַהְיִריָעה  ְקַצר  ּתִ ְפָרט.  ּבִ ה  ָהֲאֻיּמָ ֹוָאה  ּוַבּשׁ
ַאַחד  ַאְך  ָועֹוד.  רּות  ׁשְ ּכַ ת,  ּבָ ׁשַ ין,  ִפּלִ ּתְ ִמְצַות  ִקּיּום  ּבְ ֹוָאה,  ּשׁ ּבַ ׁשּוִטים  ּפְ ְיהּוִדים  ל  ׁשֶ ְפָלָאה  ַהּמֻ
ם  מֹוָך" )ויקרא יט, יח(, ׁשָ יֹוֵתר, הּוא ִסּפּור ַעל ִקּיּום ִמְצַות "ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך ּכָ ְפָלִאים ּבְ ּפּוִרים ַהּמֻ ַהּסִ
ה  ה ְוַאּתָ ר הּוא ַאּתָ ְסּפָ ר. "ַהּמִ ת עֹור ַוֲעָצמֹות, ִעם ִמְסּפָ ּסַ ׁשּות ַהּגּוָפִנית ָהְיָתה ַאְך ּפִ ַהּיֵ ֲחנֹות, ׁשֶ ּמַ ּבַ
ר  ּבֹ ים ִלׁשְ ִסיכֹולֹוִגּיִ ָעִדים ַהּפְ הּוִדים. ָהָיה ֶזה ֶאָחד ֵמַהּצְ ָאְזֵני ַהּיְ אִצים ּבְ נּו ַהּנָ ּנְ ר" – ׁשִ ְסּפָ הּוא ַהּמִ

ה ֹעֶרף" )שמות לב, ט(. ל אֹותֹו ַעם "ְקׁשֵ ֶאת רּוָחם ׁשֶ

ין ַהּגּופֹות, ֶהֳחָלִיים  ֵאב ָקָמה ְועֹוֶמֶדת ָלּה ַאֲהָבה ְיהּוִדית. ּבֵ כֹול ְוַהּכְ ְ ּוִפְתאֹום, ִמּתֹוְך ָהֵאֶפר, ַהּשׁ
ִדיְסִטית.  אִצית ַהּסָ ְמָאה ַהּנָ ְפֵני ַהּטֻ הּוִדית, ְוחֹוֶצֶצת ּבִ צּוָרה ָהַאֲהָבה ַהּיְ חֹוָמה ּבְ ְוָהֲאסֹונֹות, עֹוֶמֶדת ּכְ

ַעְצְמֶכם: ם ֻמְזָמִנים ִלְקֹרא ּבְ ֵאיְך ֶזה ָקָרה? ַאּתֶ

ֹוָאה ּשׁ מֹוָך - ּבַ ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך ּכָ

ָהָיה ְיהּוִדי ִנּצֹול ׁשֹוָאה  "ל - ׁשֶ ָרֵאל ְקַליין ַזּצַ ַלִים, ָהַרב ִיׂשְ ְקֵני ְירּוׁשָ ר ִלי ִאיׁש ְיהּוִדי ָיָקר ִמּזִ ִסּפֵ
ֹרד  ִלׂשְ ְוָזָכה  ְגבּוָרה,  ּבִ ם  ֻכּלָ ּבְ ְוָעַמד  ם  יִהּנֹ ּגֵ ְמדֹוֵרי  ְבַעת  ׁשִ ם'  'ׁשָ ָעַבר  ׁשֶ עְלְזא,  ּבֶ ֲחִסיֵדי  ְקֵני  ִמּזִ
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ים. ֶאֶרץ ַהַחּיִ ֲארּו ּבְ ׁשְ ּנִ ים ׁשֶ ַעּטִ ּמְ ּבַ ים ׁשֶ ַעּטִ ין ַהּמְ נֹות ּבֵ ּוְלִהּמָ

ח ְוָאַמר:  ָפַני, ְוׂשָ ח ִלּבֹו ּבְ ַעם, ִנְפּתַ יו ִמימֹות ַהּזַ ִסּפּור קֹורֹות ַחּיָ ָהיּו ִלי ִעּמֹו ּבְ יחֹות ׁשֶ ַאַחת ַהּשִׂ ּבְ
ֶרְך  ֶפת". ]ַעל ּדֶ ֵצל ִמן ַהּתֹ ָעְמָדה ִלי, ְלִהּנָ כּות ׁשֶ ן ַטַעם ַהּזְ י אּוַכל ְלַכּוֵ ְעּתִ ִפי ֲעִנּיּות ּדַ ּלְ "ָהֱאֶמת, ׁשֶ
ין ַהְנָיא ִלי" ְוַכּיֹוֵצא[. ָהיּו אֹוְמִרים: "ּדֵ ָפִרים )עיין בזוה"ק ח"ג דף קכב עמוד א(, ׁשֶ ֲחַז"ל ּוַבּסְ ִצינּו ּבַ ּמָ ׁשֶ

יהּוִדי ָחלּוׁש ְוָתׁשּוׁש,  אִצי ּבִ ַמֲחֵנה ָהֲעבֹוָדה ַהּנָ ָרֵאל ּבְ י ִיׂשְ ַגׁש ַרּבִ ַעם ַאַחת ּפָ ה: ּפַ ֲעׂשֶ ְוָכְך ָהָיה ַהּמַ
ָרָעב. ְוָהָיה אֹותֹו ְיהּוִדי ַעל  ְועּו ּבָ ּגָ ים ׁשֶ ֲחנֹות ֲאָנׁשִ ּמַ ר ָהָיה ָמצּוי ַרּבֹות ּבַ ֲאׁשֶ ָפן', ּכַ ָהָיה 'ְנפּוַח ּכָ ׁשֶ
ֵאִרית  ׁשְ יו! ְוָעַמד ּבִ ַבר ַמֲאָכל ֶאל ּפִ א ׁשּום ּדְ ּלֹא ּבָ ה ָיִמים ׁשֶ ּמָ ְרֶאה ֶזה ּכַ ּנִ ּכַ ה, ׁשֶ ַסף 'ּבּוְלמּוס' ָקׁשֶ
ָידֹו  תֹוכֹו, אּוַלי ַיֲעלּו ּבְ ׂש ּבְ ֲחֶנה, ְוָנַבר ְוִחּפֵ ְקֵצה ַהּמַ ּבִ דֹול ׁשֶ ה' ּגָ ּפָ ח ַאׁשְ חֹוָתיו ָהַאֲחרֹוִנים ַעל ַיד 'ּפַ ּכֹ

ל ֹאֶכל... יַרִים ׁשֶ ין ׁשִ ִטּפִ

ַהּנֹוָרא  ֶפל  ׁשֵ ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ַרֲחָמיו  ִנְכְמרּו 
ַמֲחִזיק  י  ֹקׁשִ ּבְ ׁשֶ ֶדׁש,  ַהּקֹ ֵמַעם  ָרֵאל  ִיׂשְ ִאיׁש  ל  ׁשֶ
ֶחְמָלה  ֹרב  ּבְ ֵאָליו  ׁש  ִנּגַ הּוא  יו!  ַאּפָ ּבְ ָמתֹו  ִנׁשְ
ה  ּמָ ּבַ ְיהּוִדי!  ִאיׁש  ָנא  "ֱאֹמר  ָאלֹו:  ּוׁשְ ְוַאֲהָבה, 
ע ְלַגּלֹות  ן ֻהְפּתַ ְסּכֵ הּוִדי ַהּמִ אּוַכל ַלֲעֹזר ְלָך?" - ַהּיְ
ל ַאְכְזִרּיּות  יר ׁשֶ תֹוְך ָים ַאּדִ ְמַעט ַרֲחִמים ַוֲחִניָנה ּבְ
ה  ְלִחיׁשָ ּבִ ְוָעָנה  ֻמְחֶלֶטת...  רּות  ְוִהְתַנּכְ ָטִנית  ׂשְ
עס ֶעְסהין"...  ָפָתיו: "ֶאּפֶ י ַמְצִליַח ְלָהִניַע ׂשְ ֹקׁשִ ּבְ ׁשֶ ּכְ

הּו ֶלֱאֹכל![. ֶ ]ַמּשׁ

אֹוָתּה ָצָרה...  ָידֹו ְולֹא ְכלּום! ְוַאף הּוא ָהָיה ִאּתֹו ִעּמֹו ּבְ ּלֹא ָהָיה ּבְ ָרֵאל ׁשֶ י ִיׂשְ ִהְצַטֵער ְמֹאד ַרּבִ
ָנה ֵאפֹוא  ְך, ּוֵמָעיו ָהמּו ָעָליו! הּוא ּפָ ל ּכָ ר ּכָ ְתַיּסֵ ָרֵאל ַהּמִ ְרּבֹו ְלַמְרֵאה ִאיׁש ִיׂשְ ַאְך ִלּבֹו ָיָצא ִמּקִ

ֶאל ָהִאיׁש ְוֹכה ָאַמר לֹו:

ָלְתָך,  ר ֶאָחד ְלַהּצָ ְרּגֵ ׁש, ַאף לֹא ּגַ לּום ַמּמָ י! ְלַדֲאבֹוִני, ֵאין ִלי ּכְ ַנְפׁשִ יִרי, ֲאהּוִבי ּכְ "ְרֵאה ָנא ָאִחי ַיּקִ
ן ָיכֹול ֲאִני ְלַהֲעִניק  ָבר ֶאָחד ּכֵ אֹוָתּה ִסיָרה... ּוְבאֹוָתּה ָצָרה! ֲאָבל ּדָ אן ְנתּוִנים ּבְ ו ּכָ ֵנינּו ַיְחּדָ ֲהלֹא ׁשְ
ֶדׁש!  ָרֵאל ֵמַעם ַהּקֹ אף![ ַעל ֱהיֹוְתָך ִאיׁש ִיׂשְ ה ְוׁשֹוַפַעת ]ִליּב - ׁשַ ַפע ַרב! - ַאֲהָבה ַעּזָ ׁשֶ ְלָך, ְוַאף ּבְ

מֹוֵתינּו ַאַחת ֵהן!". ֹמִני, ְוִנׁשְ ה ְיהּוִדי ּכָ ַאּתָ ְוַעל ׁשֶ

ֵניֶהם  ֵהֵחּלּו ׁשְ ה ַוֲעצּוָמה, ַעד ׁשֶ ַאֲהָבה ַעּזָ קֹו ּבְ ְ קֹו ְוִנׁשּ י ָיָדיו ְוִחּבְ ּתֵ ׁשְ ן ּבִ ָפסֹו ְלאֹותֹו ִמְסּכֵ ְוֵתֶכף ּתְ
יְזט  יר ִליּב! ּדּו ּבִ ָתם ָהָיה זֹוֵעק לֹו: "ִאיְך ָהאּב ּדִ ִכּיָ ֵדי ּבְ ׁשּות, ְותֹוְך ּכְ ָמעֹות ְוִהְתַרּגְ ֹרב ּדְ ּבֹוִכים ּבְ

ה ְיהּוִדי, ֲאִני אֹוֵהב אֹוְתָך![. יר ִליּב!" ]ֲאִני אֹוֵהב אֹוְתָך, ַאּתָ ַאיּוד! ִאיְך ָהאּב ּדִ
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ּיּות ְוַרֲחִמים  ל ֱאנֹוׁשִ ה ׁשֶ ּסָ ְזרֹועֹות ֶזה, ּומֹוְצִאים ְלַעְצָמם ּפִ ִקים ֶזה ּבִ ו ִמְתַרּפְ ֵניֶהם ַיְחּדָ ְך ָעְמדּו ׁשְ ּכָ
אן  ּכָ ַאף  ׁשֶ ֶנֱאָמָנה,  ַדע  "ּתֵ ׁשּוב:  לֹו  יׁש  ִהְדּגִ ָעְזבּו,  ׁשֶ ּכְ ן  ִמּכֵ ְלַאַחר   - ַהּנֹוָרא!  ם  יִהּנֹ ַהּגֵ תֹוְכֵכי  ּבְ
ּלֹו!". ִנים ְיָקִרים ַוֲאהּוִבים ׁשֶ י ֲאַנְחנּו ּבָ ָרֵאל, הקב"ה אֹוֵהב אֹוָתנּו! ּכִ ל ִיׂשְ דֹוָלה ׁשֶ ְפלּות ַהּיֹוֵתר ּגְ ִ ּשׁ ּבַ

ָהָיה  ר ֹעז אֹותֹו ְיהּוִדי ׁשֶ ב, ִהְתַאּזֵ דֹוָלה ַוֲחִמימּות ַהּלֵ ַח אֹוָתּה ָהַאֲהָבה ַהּגְ דֹול ָקָרה: ִמּכֹ ֶלא ַהּגָ  ְוַהּפֶ
ַבר ַמֲאָכל ְלִפיו!. יַע ֵאיֶזה ּדְ ִהּגִ ׁש ַעל ַסף ָמֶות, ְוֶהֱחִזיק ַמֲעָמד ַעד ׁשֶ ָבר ַמּמָ ּכְ

ַעם,  ַהּזַ ְימֹות  ל  ּכָ ָוֶנֶפׁש  ָדם  ּבְ ְקרֹוִבים  ֲחֵבִרים  ְוַנֲעׂשּו  יֵניֶהם,  ּבֵ ֲאָהִבים  ִרית  ּבְ ִנְכְרָתה  מֹו  ּכְ ּוֵמָאז 
ֶפת,  ְרדּו ֶאת ַהּתֹ ו ׂשָ ֵניֶהם ַיְחּדָ ִקים ֶזה ֶאת ֶזה! - ּוׁשְ ׁשֹות, ְוָהיּו ְמַחּזְ ֵזרֹות ַהּקָ ָכל ַהּגְ ו ָעְמדּו ּבְ ְוַיְחּדָ
קּוָמה  דֹור ַהּתְ דֹולֹות ַוֲעֵנפֹות, ּבְ חֹות ּגְ ּפָ ַרְך, ְוֵהִקימּו ִמׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ ַחְסֵדי ַהּשׁ ים ּבְ ַאְרצֹות ַהַחּיִ ֲארּו ּבְ ְוִנׁשְ

ְלָחָמה! ַאַחר ַהּמִ ּלְ ׁשֶ

ִאיׁש  ְואֹוֲהִבים  ַרֲחִמים  ּמְ ׁשֶ ּכְ "ׁשֶ ק,  ַהְמַרּתֵ ִסּפּורֹו  ֶאת  ְלָפַני  ָרֵאל  ִיׂשְ י  ַרּבִ ם  ִסּיֵ ָרִאיִתי",  אן  "ִמּכָ  -
ְמִליֵאל  ן ּגַ ְנָיא, ַרּבָ ּמּוָבא: ּתַ מֹו ׁשֶ ים. ּכְ ׁשִ יִנים ַהּקָ ל ַהּדִ יק ּכָ ֱאֶמת ּוְבָתִמים, ֲהֵרי ֶזה ַמְמּתִ ָרֵאל ּבֶ ִיׂשְ
ִרּיֹות ְמַרֲחִמין  ל ַהְמַרֵחם ַעל ַהּבְ ָך" )דברים יג, יח(, ּכָ י אֹוֵמר, "ְוָנַתן ְלָך ַרֲחִמים ְוִרַחְמָך ְוִהְרּבֶ ַרּבִ ּבֵ
ַמִים" )שבת דף קנא  ָ ַהּשׁ ִמן  ָעָליו  ְמַרֲחִמין  ֵאין  ִרּיֹות  ַהּבְ ַעל  ְמַרֵחם  ֵאינֹו  ׁשֶ ְוֹכל  ַמִים,  ָ ַהּשׁ ִמן  ָעָליו 

עמוד ב(. 

לּו  ִנּצְ ֲחנֹות,  ּמַ ּבַ יֵניֶהם  ּבֵ ָהָיה  ׁשֶ ְוַרֲחִמים  ְזכּות אֹוָתּה ַאֲהָבה  ּבִ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ י  ַרּבִ ּתֹוֶלה  ּוְבָכְך ָהָיה   -
ים! ְרדּו ְלַחּיִ ְוׂשָ

)קובץ "כלליות" עמוד קעח - מתוך שיחה בכולל "מעדני השולחן" בית שמש, כ"ח טבת תשס"א(.

טֹו ּגֶ ה ּבַ ִפּלָ ַהּתְ

ר  זֹו, ְוָכְך ִסּפֵ ּכָ בּוָרה ׁשֶ ֵעל ִמּגְ ּלֹא ְלִהְתּפַ ר ׁשֶ ִאי ֶאְפׁשָ ל ֶיֶלד ְיהּוִדי ׁשֶ בּוָרה ׁשֶ ִסּפּור ַמְפִעים ַעל ּגְ
ּפּור:  ה ַלּסִ ָהָיה ֵעד ְרִאּיָ יֹוֵסף ַזְלָמן ְקַלְיְנַמן, ׁשֶ

ִריף הֹוֵלְך ִעם  ַהּצְ ד  ְמַפּקֵ ל  ׁשֶ ִמים ֶאת עֹוְזרֹו  ַהּיָ ַאַחד  ּבְ ָרִאיִתי  ְצִריף 25  ּבִ  B ַמֲחֶנה ּבְ ְהיֹוֵתנּו  "ּבִ
ים  ׁשִ ְרּגָ ׁש. ֲאַנְחנּו לֹא ָעַבְדנּו, ְוָכל  ַהּיֹום ָהִיינּו ַעל ַהּדַ ְרּגָ י ֵמַהּדַ הּו. ָיַרְדּתִ ִצּנֹור ּגּוִמי ְלַהּכֹות ִמיׁשֶ
ֶבן 14, ָלֶרֶדת  ָעִרים, ּכְ ה ַעל ַאַחד ַהּנְ הּוא ְמַצּוֶ ְוָרִציִתי ִלְראֹות ֶאת ִמי הֹוְלִכים ְלַהּכֹות. ָרִאיִתי ׁשֶ
ר  ֶזה ֶאְפׁשָ ֲחֶזה. ַמֲחֶזה ּכָ ּמַ ְלנּו ּבַ ּכַ ה ְנָעִרים ְוִהְסּתַ ּמָ ם ּכַ ׁש ְוִהְתִחיל ְלַהּכֹות אֹותֹו. ָעַמְדנּו ׁשָ ְרּגָ ֵמַהּדַ
ָכה, לֹא הֹוִציא  ַער לֹא ָצַעק, לֹא ּבָ ַעם ָקָרה ִמְקֶרה ְמֻיָחד: ַהּנַ ָעִמים, ֲאָבל ַהּפַ ה ּפְ ָהָיה ִלְראֹות ַהְרּבֵ
ּתֹוְמִמים  נּו ִמׁשְ ְלקֹות. ָסַפְרנּו 20 ,ָסַפְרנּו 30 ַמְלקֹות, ְוֻכּלָ ִביב ְוָסַפְרנּו ֶאת ַהּמַ ֲאָנָחה. ָעַמְדנּו ִמּסָ
ִריף  ד ַהּצְ ה ַה- 40 ָהַפְך אֹותֹו ְסַגן ְמַפּקֵ ּכָ ֶזה לֹא ָרִאינּו. ַאֲחֵרי ַהּמַ ָבר ּכָ ֵאיֶנּנּו מֹוִציא קֹול - ּדָ ׁשֶ
ַמר ְלַהּכֹות ֶאת  ִנים, ַעל ָהַרְגַלִים, ְוהּוא לֹא הֹוִציא ֶהֶגה. הּוא ּגָ יְך ְלַהּכֹותֹו ַעל ַהּפָ ַעל ָהָאֶרץ ְוִהְמׁשִ
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יָת? ָלָמה ִהּכּו אֹוְתָך? הּוא ָעָנה:  ַאְלנּו אֹותֹו: ֶמה ָעׂשִ ַער ָלקּום. ׁשָ ה ַה- 50 ְוָיָצא. ָעַזְרנּו ַלּנַ ּכָ ַהּמַ
ל" )מתוך  ּלֵ ָמה ְלִהְתּפַ ְהֶיה ָלֶהם ּבְ ּיִ ה, ׁשֶ ִפּלָ ה ִסּדּוֵרי- ּתְ ּמָ י ּכַ ּלִ ַדאי! ֵהֵבאִתי ַלֲחֵבִרים ׁשֶ "ֶזה ָהָיה ּכְ

עדות של יוסף זלמן קלינמן, על קורותיו באושוויץ כפי שנמסרו בעדותו במשפט אייכמן(.

ֹוָאה  ֵעת ַהּשׁ נּו ּבְ ל ַעּמֵ ֶפׁש ׁשֶ ּיֹות ְוִסּפּוִרים ַעל ְמִסירּות ַהּנֶ ה ַמֲעׂשִ ֵני ִסּפּוִרים ֵאּלּו ֵהם ְמַעט ֵמַהְרּבֵ ׁשְ
ִסְדַרת  ּמּוָבא ּבְ ֲהָלכֹות ַרּבֹות, ּוְכִפי ׁשֶ קּו ּבַ ְקּדְ ם ּדִ א ּגַ ְצֹות ֶאּלָ ְמרּו ֶאת ַהּמִ ּלֹא ַרק ׁשָ ַהּנֹוָרָאה, ׁשֶ
ּוְתׁשּובֹות  ֵאלֹות  ׁשְ ְוִסְדַרת  "ל,  ַזּצַ ִרי  ָאׁשֵ ֶאְפַרִים  י  ְלַרּבִ ים  ֲעַמּקִ ִמּמַ ּוְתׁשּובֹות  ֵאלֹות  ׁשְ ָפִרים  ַהּסְ
י  ְלַרּבִ ַהֲהֵרָגה  יא  ִמּגֵ ּוְתׁשּובֹות  ֵאלֹות  ׁשְ ְוֵסֶפר  "ל,  ַזּצַ ַמייֶזִליׁש  ִהיְרׁש  ְצִבי  י  ְלַרּבִ ם  ֵ ַהּשׁ י  ׁשֵ ְמַקּדְ

"ל.  ְמעֹון ֶאְפָרִתי ַזּצַ ׁשִ
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ַבח?! ֹצאן ַלּטֶ ּכְ

ים  ִטיִחים ַהּקֹוָלִנּיִ ֶפר. ַנַער ָהִייִתי, ֵמַהּמְ ית ַהּסֵ ֲחַצר ּבֵ ּכּוִחים ַהּסֹוֲעִרים ּבַ ח ֶאת ַהּוִ ּכַ ְלעֹוָלם לֹא ֶאׁשְ
דּו, לֹא  ּלֹא ִהְתַנּגְ נּו ַעל ׁשֶ ׁשְ ּיַ ֶהם. ִהְתּבַ נּו ּבָ ׁשְ ּיַ ַבח" ַהּלֹוֲחָמִני. ִהְתּבַ ֹצאן ַלּטֶ ל ָה"ֵאיְך ֵהם ָהְלכּו ּכְ ׁשֶ
ְכָלל ָהיּו ְיֵמי  בּוָרה". ֵאּלּו ּבִ ֹוָאה ְוַהּגְ "יֹום ַהּשׁ בּוָרה ּבְ חֹות ׁשֹוָאה ְויֹוֵתר ּגְ ִנְלֲחמּו ְולֹא ֶנֶאְבקּו. ָרִצינּו ּפָ

ַבח".  אן ַלּטֶ ר – ַה"ּצֹ ְך, ּוְבִעּקָ ל ּכָ ל ָהָיה ָזר ּוֵמִביׁש ּכָ ה, ַהּכֹ ַהּבּוׁשָ
)העיתונאי גדעון לוי אתר עיתון הארץ פורסם ב- 27.04.14(.  

ָעְלָתה  זֹו,  ָמה  ַהֲאׁשָ  / ֵאָלה  ְ ַהּשׁ ל  ׁשֶ יָתּה  ֵראׁשִ
ּיֹוִני ִיְצָחק  ְנִהיג ַהּצִ ֹוָאה ַעל ְיֵדי ַהּמַ יֵמי ַהּשׁ ָבר ּבִ ּכְ
ר  ֶטְמּבֶ ֶסּפְ ּבְ ה – 7  ַוְרׁשָ ר 1879,  נֹוֶבְמּבֶ ּבְ ִריְנּבֹוים )24  ּגְ
ְסַמְרטּוִטים,  ּכִ ֵמִתים  הּוִדים  ַהּיְ ַתב:  ּכָ ׁשֶ  )1970

יקּו  ם ִהְסטֹוְריֹוִנים ֲחׁשּוִבים ִהּסִ ְבֵני ָאָדם. ּגַ ְולֹא ּכִ
הּוִדי  ַהּיְ ַהִהְסטֹוְריֹון  ֻדְגַמת  ּכְ ה  ֵאּלֶ ּכָ ׁשֶ ַמְסָקנֹות 
אֹוגּוְסט 2007(,  יּוִני 1926 – 4 ּבְ ְרג )2 ּבְ ָראּול ִהיְלּבֶ
יק  ִהּסִ ה" ׁשֶ ן ַיֲהדּות ֵאירֹוּפָ ִלי "ֻחְרּבַ ִסְפרֹו ָהַאְנּגְ ּבְ
עֹוד  א  ֶאּלָ ִנים,  ְחּדָ ּפַ הּוִדים  ַהּיְ ָהיּו  ׁשֶ ַרק  ּלֹא  ׁשֶ
ֵחיֶהם  ה ִעם ְמַרּצְ ֻעּלָ ף ּפְ ּתֵ נּוָתם ְלׁשַ ַפְחּדָ הֹוִסיפּו ּבְ

ָמַדת ַעְצָמם.  ַהׁשְ ּבְ

ה,  ָבה ִחּלֹוִנית ָאֵכן זֹו ּבּוׁשָ ַמְחׁשָ ְרֵאִלי. ּבְ ׂשְ ַער ַהּיִ ֵני ַהּנֹ ַבח" ֶהֱעִסיָקה ַרּבֹות ִמּבְ ֹצאן ַלּטֶ ֵאַלת ַה"ּכְ ׁשְ
יָלָדיו ַעד ָמֶות,  ִלים ּבִ ּלֹו, ִמְתַעּלְ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ רֹוְצִחים ֶאת ַהּמִ ָאָדם רֹוֶאה ׁשֶ ׁשֶ ה נֹוָרָאה, ּכְ ַוֲאִפּלּו ּבּוׁשָ
דֹוָלה ְונֹוָרָאה ִמּזֹו?  ה ּגְ ן ַהּמֹוֶדְרִני ּבּוׁשָ ִעּדָ ֲאַנן ְולֹא ֵמִגיב. ֲהֵיׁש ּבָ ׁשֹוְבִרים ֶאת ּגּופֹו ְוַנְפׁשֹו, ְוהּוא ׁשַ

ים.  ִנּצֹוֵלי ׁשֹוָאה ַרּבִ ַער ְלַזְלֵזל ּבְ ה זֹו ֵהִביָאה ֶאת ַהּנֹ ּבּוׁשָ

ְהֶיה:  ּתִ ה ַהּזֹו, ַהּתֹוָרה ַמְזִהיָרה ְואֹוֶמֶרת ׁשֶ ֶאת ַהּבּוׁשָ

י  ַנִים ָיִניסּו ְרָבָבה ִאם לֹא ּכִ ף ֶאָחד ֶאֶלף ּוׁשְ ילּו ֹזאת ָיִבינּו ְלַאֲחִריָתם: ֵאיָכה ִיְרּדֹ ּכִ "לּו ָחְכמּו ַיׂשְ
יָרם: )דברים פרק לב פסוקים כט – ל(. צּוָרם ְמָכָרם ַוה' ִהְסּגִ

רּוְך הּוא, ִאּלּו  דֹוׁש ּבָ ף ֶאָחד ֶאֶלף": ָאַמר ָלֶהן ַהּקָ ְדָרׁש )מדרש תנאים שם( מּוָבא: "ֵאיָכה ִיְרּדֹ ּוַבּמִ
ּנּו רֹוֵדף ֵמֻאּמֹות  ה ָלֶכם ַהְבָטָחִתי, ִוְהִייֶתם אֹוְמִרים ֲהֵרי ֶאָחד ִמּמֶ ם ֶאת ַהּתֹוָרה ָהִייִתי עֹוׂשֶ ְמּתֶ ִקּיַ
ם  א ֶאָחד ֵמֻאּמֹות ָהעֹוָלם רֹוֵדף ִמּכֶ ו ֵאינֹו ֵכן, ֶאּלָ ַנִים ְמִניִסים ְרָבָבה, ֲאָבל ַעְכׁשָ ָהעֹוָלם ֶאֶלף, ּוׁשְ

ַהֵחְטא ּגֹוֵרם. ְדָך ׁשֶ ַנִים ְמִניִסים ְרָבָבה, ְלַלּמֶ ֶאֶלף ּוׁשְ

ר  ֶדֶצְמּבֶ ֵטֵבת ה'תרמ"ט, 31 ּבְ יּוִני 1808 – כ"ז ּבְ ִסיָון ה'תקס"ח, 20 ּבְ ְמׁשֹון ְרָפֵאל ִהיְרׁש )כ"ד ּבְ י ׁשִ אֹון ַרּבִ ַהּגָ
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ל  דּות ׁשֶ ַח ְוֹחֶסר ִהְתַנּגְ ף ֶאָחד ֶאֶלף": ֹחֶסר ַהּכֹ ֵפרּוׁשֹו ַעל ַהּתֹוָרה )שם( ְמָפֵרׁש: "ֵאיָכה ִיְרּדֹ 1888( ּבְ

א הֹודֹות ְלֶעְליֹונּוָתם ַהּנֹוַבַעת  ל, לֹא ּבָ ְצחֹוָנם ַהּקַ ּנִ י אֹוְיָביו ָהָיה ָיכֹול ְלהֹוִכיַח ָלֶהם ׁשֶ ַלּפֵ ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ
הּוא ֶנֱעַזב ְוֻהְפַקר ַעל ְיֵדי  ּום ׁשֶ ָרֵאל ִמּשׁ חּו ֶאת ִיׂשְ א ֵהם ִנּצְ ּיֹות, ֶאּלָ ֻאּמִ אֹון ְסֻגּלֹוֵתיֶהם ַהּלְ ִמּגְ
ָרֵאל ָראּוי ְלֶעְזַרת צּורֹו.  ה ׁשּוב לֹא ָהָיה ִיׂשְ ה ָהָיה ה' צּור ְיׁשּוָעתֹו ּוִמְבַטח ֻעּזֹו, ְוַעּתָ ה'. ַעד ּכֹ
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ְליֹון... ֵאַלת ַהּמִ ׁשְ

ֹוָאה ּשׁ ְרְצחּו ּבַ ּנִ ִמְליֹון ְיָלִדים ׁשֶ

ּלֹא  ֵאַלת ִמְליֹון ַהְיָלִדים ׁשֶ ֹוָאה ִהיא ׁשְ ָכל ֵעת ַעל ְמֹאָרעֹות ַהּשׁ עֹולֹות ּבְ ׁשֹות ׁשֶ ֵאלֹות ַהּקָ ְ ַאַחת ַהּשׁ
ִמיָתה ַאְכָזִרית. ּלֹא ָטֲעמּו ַטַעם ֵחְטא ְוִנְרְצחּו ּבְ ינֹוקֹות ׁשֶ יֵניֶהם ּתִ ָחְטאּו ְוִנְרְצחּו, ּבֵ

ָהְיָתה זֹו  אן ִהְזִהיָרה ַהּתֹוָרה ֵמֹראׁש, אֹו ׁשֶ ם ּכָ ֵאָלה זֹו, ִנְתּבֹוֵנן ַהִאם ּגַ ֹבא ַלֲענֹות ַעל ׁשְ ּנָ ִלְפֵני ׁשֶ
נּו.  ֵני ַעּמֵ ינֹוקֹות ִמּבְ ְליֹון ּתִ ֲהִריַגת יֹוֵתר ִמּמִ ְרָקן ּבַ ְצָאה ּפֻ ּמָ אִצית ׁשֶ ְנָאה ַהּנָ ל ַהּשִׂ ְסַתם ִמְקִרּיּות ׁשֶ

ְמרּו ּתֹוָרה ּוִמְצֹות  ִאם לֹא ִיׁשְ ָרֵאל ׁשֶ ָבה ְלֵעדּות ְלַעם ִיׂשְ ְכּתְ ּנִ יָרה ׁשֶ ִ ִהיא ַהּשׁ ת ַהֲאִזינּו, ׁשֶ ָפָרׁשַ ּבְ
ֶזה: ים ּבָ מֹוֶנה ִמּלִ בּו ׁשְ ֵיָעְנׁשּו, ִנְכּתְ

יָבה" )דברים פרק לב פסוק כה(.  תּוָלה, יֹוֵנק ִעם ִאיׁש ׂשֵ ם ּבְ חּור ּגַ ם ּבָ "ּגַ
עֹוד יֹוֵנק.  ָטן ׁשֶ ינֹוק ַהּקָ ְכַלל ָהֹעֶנׁש, ֲאִפּלּו ַהּתִ ם ִיְהיּו ּבִ ּלָ ּכֻ אֹוֵמר ׁשֶ ּכְ

ִוי הֹוְרִויץ ה' תצ"א  יְנָחס ב"ר ְצִבי ִהיְרׁש ַהּלֵ י ּפִ ִנים ָיפֹות )ַרּבִ ֵסֶפר ּפָ ֵאר ּבְ ְוֵכן ּבֵ
סּוק ֶזה: ֵפרּוׁשֹו ַעל ּפָ 1730 ה' תקס"ה 1805(, ּבְ

ָאְמרּו ֲחַז"ל  מֹו ׁשֶ יָבה": ִעְנָינֹו ּכְ תּוָלה יֹוֵנק ִעם ִאיׁש ׂשֵ ם ּבְ חּור ּגַ ם ּבָ "ּגַ
ִחית ֵאינֹו ַמְבִחין  ׁשְ ן ְרׁשּות ַלּמַ ּתַ ּנִ יָון ׁשֶ ָמָרא )בבא קמא דף ס עמוד א(, ּכֵ ּגְ ּבַ
ּלֹא ָטֲעמּו ַטַעם  תּוָלה" - ׁשֶ ם ּבְ חּור ּגַ ם ּבָ ָאַמר "ּגַ ין טֹוב ְלָרע. ְוֶזהּו ׁשֶ ּבֵ

ָאַמר יֹוֵנק. ֵחְטא, ּוְכמֹו ׁשֶ

ה  ְנֻקּדָ ם ּבִ ְתַרֵחׁש ִלְהיֹות, ּגַ ָתה ָלנּו ֶאת ַהּמִ ְתָבה, ְוִגּלְ ַהּתֹוָרה ּכָ ֲהֵרי ָלנּו ׁשֶ
נֹוָרָאה זֹו. 

ָרֵאל? זֹו ַעל ַיְלֵדי ִיׂשְ ּכָ ֵזָרה נֹוָרָאה ׁשֶ ֵכן ּגְ ּתָ ֵאָלה ַהּנֹוָרָאה, ַעל ָמה ּתִ ְ ה ַלּשׁ ָנׁשּוב ַעּתָ

לֹום,  ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ ִביִאים ֹמׁשֶ דֹול ַהּנְ ַמֲהַלְך ַהִהְסטֹוְרָיה, ַעל ְיֵדי ּגְ ֲאָלה ּבְ ָבר ִנׁשְ זֹו ּכְ ּכָ ֵאָלה ׁשֶ ׁשְ
ִרים ֲחַז"ל:  ַסּפְ ּמְ ּוְכִפי ׁשֶ

ב  ַחּיָ ֵבִנים ׁשֶ ֶנת ַהּלְ ּלֹא ִיְגֹמר ֶאת ַמְתּכֹ י ׁשֶ ּמִ ְעּבּוד ִמְצַרִים, ׁשֶ ׁשִ ָהְיָתה ּבְ ֵזָרה ַהּנֹוָרָאה ׁשֶ ְלַאַחר ַהּגְ
ה ֲהֵרֹעָת  רּוְך הּוא: ַאּתָ דֹוׁש ּבָ ה ַלּקָ ְנָין, ָאַמר לֹו ֹמׁשֶ ִקיר ַהּבִ ָניו ּבְ עּו ֶאת ּבָ ּקְ יֹומֹו ְיׁשַ י יֹום ּבְ ִלְבנֹות ִמּדֵ
דֹוׁש  ְנָין. ָאַמר לֹו ַהּקָ ּבִ ָרֵאל ּבַ ל ִיׂשְ ֵניֶהם ׁשֶ יִמין ּבְ ו ִאם ֵאין ָלֶהם ְלֵבִנים - ְמׂשִ ַעְכׁשָ ה - ׁשֶ ָלָעם ַהּזֶ
ְרֶצה,  מּוִרים, ְוִאם ּתִ ִעים ּגְ ים - ָהיּו ְרׁשָ לּוי ְלָפַני - ִאּלּו ֵהם ַחּיִ ּגָ ין, ׁשֶ רּוְך הּוא: קֹוִצים ֵהם ְמַכּלִ ּבָ
ָהב )מסכת סנהדרין דף קא עמוד  ה ֶאת ֵעֶגל ַהּזָ ָעׂשָ ה ְוהֹוֵצא ֶאָחד ֵמֵהן, ָהַלְך ְוהֹוִציא ֶאת ִמיָכה ׁשֶ ַנּסֶ ּתְ
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ב, וברש"י שם דיבור המתחיל נתמכמך(.

לּו ְוִיְהיּו  ְחיּו ְוִיְגּדְ ּיִ ר ׁשֶ ים ְללֹא ֲחָטִאים, ֵמֲאׁשֶ ֵהם ְקַטּנִ ׁשֶ מּותּו ּכְ ּיָ ָבה ָהֱאלִֹקית ִהיא, ָעִדיף ׁשֶ ְחׁשָ ַהּמַ
מּות  ּיָ ּום ׁשֶ ֱהָרג ַלְמרֹות ַקְטנּותֹו, ִמּשׁ ּנֶ ן סֹוֵרר ּומֹוֶרה ׁשֶ ָאְמָרה ַהּתֹוָרה ַעל ּבֵ ה ׁשֶ ּבָ ִעים. ֹזאת ַהּסִ ְרׁשָ
ֲחִטיאֹו  דֹול ַהּמַ ָאְמרּו ֲחַז"ל "ּגָ ָלל ׁשֶ ה ַלּכְ ּבָ ם ַהּסִ ב )סנהדרין דף עא עמוד א(. ְוזֹוִהי ּגַ אי ְוַאל ָימּות ַחּיָ ַזּכַ

יֹוֵתר ִמן ַההֹוְרגֹו" )רש"י דברים פרק כג פסוק ט(.

ָבה  ַמְחׁשָ זֹוִהי  ַאְך  ּוִמְצֹות.  ִמּתֹוָרה  ָרחֹוק  ׁשֶ ְלָאָדם  ְמֻיָחד  ּבִ ִלְתִפיָסה,  ְמֹאד  ה  ָקׁשָ זֹו  ָבה  ַמְחׁשָ
ָרֵאל )מדרש תנחומא  ִביל ַעם ִיׂשְ ׁשְ ִריָאתֹו ָלעֹוָלם ִהיא ּבִ ְכִלית ּבְ ּתַ ֶבת ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם, ׁשֶ ֱאלִֹקית, ַמֲחׁשֶ

ְמרּו ּתֹוָרה ּוִמְצֹות.  ׁשְ ּיִ בובר פרשת בראשית סימן ג(, ְוׁשֶ

ּלֹא ָחְטאּו,  ינֹוקֹות ׁשֶ ל אֹוָתם ַהּתִ ה ַלֲהִריָגה ׁשֶ ּבָ את ַהּסִ ּזֹ ָנה לֹוַמר ׁשֶ ּוָ ר ֶזה, ׁשּום ּכַ ֶהְסּבֵ ֵאין ָחִליָלה ּבְ
ִמיד,  ָבה ָהֱאלִֹקית ַהּלֹא מּוֶבֶנת ּתָ ְחׁשָ ר ִלְלֹמד ְקָצת ַעל ַהּמַ ּנּו ֶאְפׁשָ ּמֶ ּמִ ר, ׁשֶ ְגָמא ְוֶהְסּבֵ א ֶזהּו ּדֻ ֶאּלָ

ר ָוָדם.  ׂשָ ֶבת ּבָ ַמֲחׁשֶ ּבְ

ַאְך  ְלִאי ְמִציאּות ָהֱאלִֹקים.  הֹוָכָחה  ּכְ ת  ֶרׁשֶ ִמְתּפָ ַהּכֹוֵפר  ֵעיֵני  ּבְ ָבה ָהֱאלִֹקית -  ְחׁשָ ַהּמַ ִאי ֲהָבַנת 
ָלל.   י ּכְ ֹמַח ֱאנֹוׁשִ ר ַלֲהִבינֹו ּבְ ִאי ֶאְפׁשָ ֹכַח ֶעְליֹון ׁשֶ ֵהֶפְך, ּכְ ת ּבְ ֶרׁשֶ ֲאִמין ִהיא ִמְתּפָ ֵאֶצל ַהּמַ

יִגים ֲאִמּתּותֹו ָהָיה ֶזה ֶחְסרֹון ּבֹו". ּוְבָלׁשֹון ַאֶחֶרת  ִ ירּו ֹזאת ַקְדמֹוֵנינּו: "ִאּלּו ָהִיינּו ַמׂשּ ִהְגּדִ ּוְכִפי ׁשֶ
יו ֱהִייִתיו" )ספר הכוזרי מאמר ה אות כא בחתימת הספר, דרשות הר"ן דרוש ד, ספר העיקרים לרבי  "ִאּלּו ְיַדְעּתִ

יוסף אלבו מאמר ב סוף קטע ל(. 

ֹוֵאל  ַהּשׁ ב  ַהּלֵ ִקיט ֶאת  ְלַהׁשְ ֵאּלּו  ְדָבִרים  ּבִ י  ּדַ ַאְך  נֹוָסִפים,  ִרים  ְוֶהְסּבֵ ׁשּובֹות נֹוָספֹות  ּתְ ֵיׁש עֹוד 
ׁש ֶאת ָהֱאֶמת.  ַהְמַבּקֵ
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ֹוָאה ּשׁ ּנֶֶהְרגּו ּבַ יִקים ׁשֶ ִנים ְוַצּדִ ַרּבָ

יִקים? ּדִ ה ִנְרְצחּו ַהּצַ ָלּמָ

ִהיא  ים",  ִתּיִ ּדָ ָהיּו  ֶ ּשׁ ַמה  ָלֶהם  ָעַזר  ְולֹא  ֹוָאה,  ּשׁ ּבַ ִנְרְצחּו  ִנים  ַרּבָ ם  ּגַ ה  "ִהּנֵ ְתִריָסה  ַהּמַ ֵאָלה  ְ ַהּשׁ
ָאְזֵני  ל ּבְ ְתַקּבֵ ִמיד ּתִ ׁשּוָבה לֹא ּתָ ַהְתָרָסה. ַהּתְ ֶאֶלת ּבְ ם ִאם ִנׁשְ ִבים ָאנּו ַלֲענֹות ָעֶליָה ּגַ ַחּיָ ֵאָלה ׁשֶ ׁשְ

ְרֶזל ְלדֹוֵרי ּדֹורֹות.  ֵעט ּבַ ֶבת ְלֵהָאֵמר ּוְלֵהָחֵקק ּבְ ְתִריס, ֲאָבל ִהיא ַחּיֶ ַהּמַ

ְהֶיה:  ּיִ ְמֹפָרׁש ׁשֶ ּתֹוָרה ּבִ תּוב ּבַ ם ְמֹאָרע ֶזה ּכָ ּגַ יג ְוִנְרֶאה ׁשֶ ֵאלֹות ַהּקֹוְדמֹות, ַנּצִ ְ ּשׁ ּוְכמֹו ּבַ

יָבה" )דברים פרק לב פסוק כה(. תּוָלה יֹוֵנק ִעם ִאיׁש ׂשֵ ם ּבְ חּור ּגַ ם ּבָ "ּגַ

ִוי הֹוְרִויץ ה' תצ"א 1730 ה' תקס"ה 1805(: יְנָחס ב"ר ְצִבי ִהיְרׁש ַהּלֵ י ּפִ ִנים ָיפֹות )ַרּבִ ֵסֶפר ּפָ ּוֵפַרׁש ּבְ

ָסַבר  קּום" )ויקרא יט, לב( ִמן ֳקָדם ּדְ יָבה ּתָ ֵני ׂשֵ ְרּגּום ַעל "ִמּפְ ַרׁש ַהּתַ ּפֵ מֹו ׁשֶ יָבה, ּכְ ָאַמר ִעם ִאיׁש ׂשֵ
קּום, ְוַהְינּו ָאָדם ַהּלֹוֵמד ּתֹוָרה.  אֹוָרְיָתא ּתְ ּבְ

ִצּוּוי  ֶאת  ׁשֹוְמִרים  ֵהם  ֶדׁש,  ַהּקֹ ֶמֶרת  ִמׁשְ ׁשֹוְמֵרי  ֵהם  ֲהלֹא  ָהָעם,  ֲעֹון  ּבַ ִמים  ֲאׁשֵ יִקים  ּדִ ַהּצַ ָמה 
יַע ָלֶהם ָלמּות? ה ַמּגִ ַהּבֹוֵרא, ָלּמָ

ְדֵרָגה ְוָחְטאּו  ֶפל ַהּמַ ָרֵאל ָיְרדּו ְלׁשֵ ת ָהֵעֶגל. ַעם ִיׂשְ ָפָרׁשַ ּתֹוָרה ַעְצָמּה ּבְ ׁשּוָבה ְלָכְך ְמֹבֶאֶרת ּבַ ַהּתְ
ָמָרא )שבת דף פח עמוד ב(, ֲעלּוָבה  ּגְ ירּו ֹזאת ֲחַז"ל ּבַ ִהְגּדִ ֲעֹון ֲעבֹוָדה ָזָרה, ּוְכִפי ׁשֶ ַמֲעַמד ַהר ִסיַני ּבַ ּבְ

ם ְואֹוֵמר:  ֵ ֲעָדם ִלְפֵני ַהּשׁ יר ּבַ נּו ַמְעּתִ ה ַרּבֵ ָתּה. ֹמׁשֶ ַחת ֻחּפָ ה ּתַ ַזּנָ ּמְ ה ׁשֶ ּלָ ּכַ

 " ָתְבּתָ ר ּכָ ְפְרָך ֲאׁשֶ אָתם, ְוִאם ַאִין ְמֵחִני ָנא ִמּסִ א ַחּטָ ּשָׂ ה ִאם ּתִ "ְוַעּתָ
ה  ִמּזֶ ָלְמדּו  לב עמוד א(  )ברכות דף  ָמָרא  ּוַבּגְ לב(.  לב פסוק  )שמות פרק 

נּו ָהָיה מּוָכן ָלמּות  ה ַרּבֵ ַסר ַעְצמֹו ְלִמיָתה ֲעֵליֶהם. ֹמׁשֶ ּמָ ֲחָכֵמינּו, ׁשֶ
ָכל  ּבְ יִקים  ּדִ ַהּצַ ַהְנָהַגת  ִהיא  ְך  ּכָ ָרֵאל.  ִיׂשְ ַלל  ּכְ ֹיאְבדּו  ּלֹא  ׁשֶ ּוִבְלַבד 

ּדֹור ָודֹור. 

ֹקֶדם  יו,  ַחּיָ ל  ׁשֶ ָהַאֲחרֹונֹות  ּקֹות  ּדַ ּבַ "ל,  ַזּצַ ַוֶסְרָמן  ֶאְלָחָנן  י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ
ּמּוז  ּתַ יא  יֹום  ּבְ ְלִמיָדיו  ּתַ ִעם  ְרָצחּוהּו  אִצים  ַהּנָ ִחים  ַהְמַרּצְ ּדּוֵרי  ּכַ ׁשֶ
יִקים,  ַצּדִ יִבים אֹוָתנּו ּכְ רֹוִמים ַמֲחׁשִ ּמְ ָבִרים ְוָכְך ָאַמר: ּבַ א ּדְ תש"א, ָנׂשָ
ָלֹזאת  ִאי  ָרֵאל.  ִיׂשְ ַלל  ּכְ ַעל  גּוֵפינּו  ּבְ ר  ְלַכּפֵ ִנְבַחְרנּו  י  ּכִ ְרֶאה  ּנִ ּכַ
ַמן ָקָצר,  קֹום. ַהּזְ ּמָ ד ּבַ ֵלָמה ּוִמּיָ ְתׁשּוָבה ׁשְ ָאנּו ְצִריִכים ָלׁשּוב ַלה' ּבִ
י  ְרְצחּו( ָקרֹוב. ָעֵלינּו ָלַדַעת ּכִ ּנִ ַבח ׁשֶ ִביִעי )ְמקֹום ַהּטֶ ְ ְבָצר ַהּשׁ ֶרְך ַלּמִ ַהּדֶ
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ַאֵחינּו  ל  ׁשֶ יֶהם  ַחּיֵ ֶאת  יל  ַנּצִ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ׁשּוָבה,  ַהּתְ ְיֵדי  ַעל  ְלָרצֹון  יֹוֵתר  ַיֲעלּו  נֹוֵתינּו  ָקְרּבְ
ִהיא  ׁשֶ לֹום,  ְוׁשָ ָחס  סּול  ּפְ ֶבת  ַמֲחׁשֶ ִהיא  ׁשֶ ֵאיזֹו  ַרְעיֹוֵננּו  ּבְ ֲעֶלה  ּתַ ּלֹא  ׁשֶ ֲאֶמִריָקה.  ּבַ ְוַאְחיֹוֵתינּו 
ה  ּה ּוָבֵאׁש ַאּתָ ּתָ ֵאׁש ִהּצַ דֹוָלה, "ּבָ ְצָוה ֲהִכי ּגְ ה ֶאת ַהּמִ ִמים ַעּתָ ן. ָאנּו ְמַקּיְ ְרּבָ ִפּגּול ּופֹוֶסֶלת ֶאת ַהּקָ ּכְ
ָרֵאל.  ית ִיׂשְ ֲחֹזר ְוָתִקים ֵמָחָדׁש ֶאת ּבֵ ּתַ ָעִתיד ִלְבנֹוָתּה" – ָהֵאׁש ַהּיֹוֶקֶדת ֶאת ּגּופֹוֵתינּו ִהיא ָהֵאׁש ׁשֶ

ָמְיָמה... )ספר קובץ שיעורים חלק א בדברי הפתיחה לספר עמוד 3(.  ָ ָעָרה ַהּשׁ ּסְ י ֶעְליֹון ּבַ ֲעלּו ְקדֹוׁשֵ ַוּיַ

ֹוֵאל  ַהּשׁ ב  ַהּלֵ ִקיט ֶאת  ְלַהׁשְ ֵאּלּו  ְדָבִרים  ּבִ י  ּדַ ַאְך  נֹוָסִפים,  ִרים  ְוֶהְסּבֵ ׁשּובֹות נֹוָספֹות  ּתְ ֵיׁש עֹוד 
ׁש ֶאת ָהֱאֶמת.  ַהְמַבּקֵ
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ֹוָאה ַאֲחִרית ַהּשׁ

ָרֵאל ִמן ָהעֹוָלם. ֲחלֹומֹו ָהָיה ָקרֹוב ְמֹאד  ם ֶזַרע ִיׂשְ ד ׁשֵ מֹו, ְלַאּבֵ ח ׁשְ ל ִהיְטֶלר ִיּמַ ֲחזֹונֹו ּוְרצֹונֹו ׁשֶ
ִהְבִטיָחה ַהּתֹוָרה: ן ָלֶזה ִלְקרֹות, ּוְכִפי ׁשֶ ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם לֹא ִיּתֵ ִציאּות ְללֹא ַהַהְבָטָחה ָהֱאלִֹקית ׁשֶ ַלּמְ

י ָאְזַלת ָיד ְוֶאֶפס ָעצּור ְוָעזּוב" )פסוק לו(. י ִיְרֶאה ּכִ י ָיִדין ה' ַעּמֹו ְוַעל ֲעָבָדיו ִיְתֶנָחם ּכִ "ּכִ

ָיִדין ה' ַעּמֹו": ַאַחר  י  ר תנ"ו 1696 - תק"ג 1743(: "ּכִ ן ַעּטָ ּבֶ ים  ַחּיִ י  )ַרּבִ דֹוׁש  ים ַהּקָ ַהַחּיִ ּוְמָבֵאר ָהאֹור 
י  ם, ּכִ ּלֹא ְלעֹוָלם ָיִריב ִאּתָ ָרֵאל ׁשֶ ַמר ִעְנַין ַמְכִעיֵסי ֵאל ַעד סֹוָפם, ָחַזר ְלַהְבִטיַח ִלְכָללּות ִיׂשְ ּגָ ׁשֶ
ָעְברּו ַעל  ר ֲעָברּום, ְוִיְרֶאה ָצרֹות ׁשֶ ְרֵעָלה ֲאׁשֶ ט ּכֹוסֹות ַהּתַ ּפָ ִמׁשְ רּוׁש - ַיֲעִמיד ּבְ ָיִדין ה' ַעּמֹו, ּפֵ
ר ִנְצַטֲערּו ִיְתַנֵחם.  יִקים ֲאׁשֶ ּדִ ִביל ַהּצַ יטּום ּוִבׁשְ ְרפּו ֵמֶהם ִהְפׁשִ יִקים, ֵמֶהם ָהְרגּו ֵמֶהם ׂשָ ּדִ ַהּצַ
ְרֶאה ה'  ּיִ ׁשֶ לּות. ְועֹוד, ּכְ י ָצרֹות ַהּגָ ִביָלם ִיְתַנֵחם לֹוַמר ּדַ ׁשְ רּוׁש ּבִ ְוהּוא ָאְמרֹו ְוַעל ֲעָבָדיו ִיְתֶנָחם ּפֵ

יֵעם.  לּות, יֹוׁשִ יל ַעְצָמן ֵמַהּגָ ָרֵאל ְלַהּצִ ִיׂשְ ַח ּבְ ֵאין ּכֹ ׁשֶ

יק ְוָרע  ֵאַלת ַצּדִ ְ ׁשּוִטים, ִמּשׁ ִרים לֹא ּפְ ֶאְתּגָ ֶרְך ָעְמָדה ּבְ ל ַהּדֶ הּוִדית ְלֹאֶרְך ּכָ ּוְלִסּיּום, ָהֱאמּוָנה ַהּיְ
ם... ֻכּלָ ם, ְוָעְמָדה ּבְ ֵ ֵאלֹות ׁשֹונֹות ַעל ַהְנָהַגת ַהּשׁ ֶרְך ׁשְ ע ְוטֹוב לֹו?! ּדֶ לֹו, ָרׁשָ

ָהָאָדם  ים ַהּנֹוִחים ׁשֶ ֲעׂשִ ֵתרּוִצים ַעל ַהּמַ ִעְנְיֵני ֱאמּוָנה, ִנְראֹות יֹוֵתר ּכְ ׁש ּבְ ּיֵ ֵאלֹות ָהַרּבֹות ׁשֶ ְ ּיֹום ַהּשׁ ּכַ
ׁשּובֹות. יו, ּוְלֵתרּוִצים ֵאין ּתְ ּנֹות ֶאת ַמֲעׂשָ רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות, ְולֹא רֹוֶצה ְלׁשַ

ְראּוֵבן שליט"א  ָירֹון  ָהַרב  ָראׁשּות  ּבְ ם"  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ "ִאְרּגּון  ׁשֶ ים  ַרּבִ י  ִמּנִ ֶאָחד  ֶזה הּוא  ֻקְנְטֵרס 
ים ּוְלָקְרָבם ֶאל ָהֱאמּוָנה ְוַהּתֹוָרה... ֵדי ְלַזּכֹות ֶאת ָהַרּבִ מֹוִציִאים ּוְמִפיִצים ּכְ



אפרים כחלון, נולד בעיר נתניה, ישראל, 
למד והתחנך בתלמוד תורה "עוללים". 
בגיל 13 נכנס לישיבת "נחלת דוד" בפתח תקווה. במהלך 
לימודיו בישיבה עד נישואיו עם הרבנית שרה שתחיה, 
סיים את התלמוד בבלי מספר פעמים, וכן את התלמוד 
את  הוציא  ואף  והלכה,  תורה  שיעורי  מסר  ירושלמי. 

ספרו הראשון "אך טוב לישראל", עוד לפני היותו בן 20.

של  משפטיך"  "יורו  במוסדות  ודיינות  רבנות  בלימודי  החל  נישואיו,  לאחר 
ולומד  לרבנות,  סמיכה  קיבל  בירושלים,  אב"ד  משה  בן  גדעון  ר'  הגאון  הרב 

באינטנסיביות לקבלת הסמכתו כדיין.

טוב  "אך  סדרת  ביניהם:  משלו,  ספרים   7 פרסם  כחלון  הרב  השנים,  במהלך 
טוב"-  "דורש  סדרת  ורלוונטים.  מגוונים  הלכה  בנושאי  שו"ת  לישראל"- 
ישראל  מועדי  השבוע,  פרשיות  על  מעניינים  וסיפורים  עיניים  מאירי  חידושים 
עשרות  ערך  בנוסף,  ועוד.  אסתר,  מגילת  על  פירוש  שונים,  יהודים  ואירועים 
ספרים אחרים עבור רבנים גדולים, וספרו החדש "אך טוב לישראל-חלק ג" יצא 

לאור באדר תשע"ח.

בשנת תשע"ו יסד יחד עם הרב ירון ראובן, את ארגון "בעזרת השם". הרב כחלון 
לה,  ומחוצה  בארץ  הרצאות  נותנים  אינטרנטיים,  שיעורים  מוסרים  ראובן  והרב 

והשפיעו על  חייהם של רבים, לחזרה בתשובה והתקרבות לחיי תורה. 

בסיעתא דשמיא, ישנן כיום מעל 1,000 הרצאות מקוונות בנושאים שונים, כולל 
הלכה, מוסר, אנטי-מיסיונרים, פרשת השבוע, פרקי אבות, תיקון המידות ועוד. 

המכילים  דיסקים  חינמי(  באופן  )גם  ומפיץ  לאור  מוציא  השם"  "בעזרת  ארגון 
שיעורי תורה, ספרי הלכה, פוסטרים הקשורים לנושאים תורניים, וערכות קירוב 
אנשים  מלווה  השם"  "בעזרת  ארגון  בנוסף,  תורה.  ושיעורי  ספרים  המכילות 
ואף  רגשית  תמיכה  הדרכה,  שיעורים,  בנתינת  הדרך,  כל  לאורך  גיור  בתהליך 
מימון כלכלי לגיור דרך בתי דין אורתודוקסיים מוכרים,  ומסייע בכל הנצרך, כדי 

לעזור לבעלי תשובה וגרי-צדק להתקרב לתורה ומצוות.

סיוע  כדוגמת  השם"  "בעזרת  ארגון  מנהל  וחסד  תורה  של  רבים  פרויקטים 
מזון  מוצרי  חלוקת  נזקקות,  למשפחות  עזרה  התורה,  לומדי  אברכים  למשפחות 

בחגים, מלחמה במסיון, הדפסת והוצאת ספרי קודש ועוד.

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר:
www.beezrathashem.org

  RabbiEfraim@BeEzratHaShem.org

חקת'משך ל,כגחכמהנ
 מה אומץ יוסיף יחדש האחרון אשר האדם׳ חפץ ככה

 אשר האמשיח׳ בחכמוס וזה הישן׳ מדור כטלם שהיה
 האחרונים׳ יתגדרו בזה והנסיון האנושי שכל מחצבח מקורן
 כן לא דור׳ בכל רואית עינינו כחשר אומץ׳ יוסיפו

 ארץ על לא ומקורו השמים מן הניחן האלקי׳ הדח
 היה הלא מלפנים ישראל בארץ היה אס הלא חוצב
 ב״ד דורו׳ לפי אחד כל האומה בחיקון להחגדר להן

 ומה הקדום׳ ב״ד דברי את לבעל יכול היה הגדול
 להראות יכול היה קען ב״ד אף מדות בי״ג שנדרש

 שיעורים לענין ביוהכ״פ וראה בעיניהם׳ הישר אופן
 הסכם כפי אחד כל הוא נפשות שבדיני שאמרו׳ מה

 היה זה ומלבד יעו״ש. קצוכי שיעור איזה דורו חכמי
 ראשון׳ מקדש מלבד רוחניות׳ אלקית הופעה תמיד
 ואסיפת נביאים ובני נביאים והיו הרוח עליהן ששרה
 כתב כאשר לזה׳ המוכשרים והעהרה החכמה בעלי

 אף ותומים. אורים והיה יסוה״ת בהלכות רמב״ס
 והיה הקדש׳ רוח שואבין ששם אמרי׳ שני במקדש

 הדור ידעו לא אשר חופף׳ תמיד אלקי אור גלוי
 הזמנים׳ בעניניס האומה של ובההנהגה מלפנים׳

 שעה׳ להוראת לדון להם מסור המשפע היה כאשר
 שנתמעט בגולה׳ כן לא לכך׳ צריכה היה שהשעה
 רשות אין זה שמטעם התורה׳ בלימוד והאסיפה הקיבוץ

 לספר בהקדמתו רמב״ס כמוש״כ דבר׳ לחדש ב״ד לשום
 ברזל של ומחיצה ונביא חוזה שום ואין תורה׳ משנה

 דרכה היא כך שבשמים. לאביהן ישראל בין מפסקת
 אינם יהיו נכריה׳ לארץ יכנסו שכאשר האומה׳ של
 והגירוש׳ והגזירות׳ הצרות מן נדלדלו כאשר תורה׳ בני

 להשיבם בם השואף אלקי רוח בם יתעורר ואח״כ
 תורה׳ ירביצו ילמדו׳ קדשם׳ מחצבת חוצבו למקור

 רומו על התורה קרן יעמוד כי עד נפלאות׳ ימשו
 להתגדר מה׳ להוסיף החדש הדור ביד אין הלא ושיאו׳

 להתגדר העשוי האדם חפץ יעשה מה אטתס׳ נגד
 אבותינו׳ הנחילו אשר את כוזב ברעיון 'בקר ולחדש׳

 ביס בהתטדדו לאומתו היה מה בשכוח חדשות ישער
 נחלו שקר לאמר ישוב מעט עוד מה׳ ויהיה התלאות׳
 לאזרח ויחשב מחצבתו ישכח בכלל והישראלי אבותינו׳

 יליף לו׳ לא לשונות ללמוד דתו׳ לימודי יעזוב רענן׳
 היא ברלין כי יחשוב׳ מתקנתא׳ יליף ולא ממקלקלתא

 לא כמתוקניס עשיתם׳ שבהם וכמקולקליס ירושלים׳
 יבוא אז בעמים. גיל אל ישראל תשמח ואל עשיתם

 לגוי יניחהו מגזעו׳ אותו יעקור וסער׳ סועה רוח
 לשונו גר׳ הוא כי ידע לשונו׳ למד לא אשר מרחיק׳

 ומחצבחו יחלוף׳ כלבוש המה זרים ולשונות קדשיני׳ שפת
אשר ד׳ נביאי ניחימי ותנחימיו ישראל׳ גזע הוא

 ישכח ובטלטולו הימים• באחרית ישי גזע על נבאו
 יתעורר מעט׳ ינוח ושם ופלפולה. עומקה תורתו׳
 חיל יעשו ובחוריו אומץ יוסיפו ובניו קדש ברגש

 כבר אשר הגבול׳ בזה תורה לפשט יתגדרו ד׳׳ בתורת
 ישראל דרך כה אומץ. ויחזק יתקיים ובזה נשכחה.

 בספר דברים אמיתת חזי פוק מתנודד. היותו מיום
 מביהם מר׳׳א בתשובה תפילה הלכות סוף זרוע אור
 לא וזה יערש. פר״א. בארצות האומה מעמד ז״ל

 בתורה האומה שפלות על הוא מיאוס מאסתים׳
 והמסורה׳ הכתובה מתורתינו המופעת הרוחנית והשכלה

 למקום׳ ממקום ופליטה גיעול על הוא געלתיס ולא
 חרוץ וכליון גיעול שזה הגלות׳ על הוא לכלותם

 התורה שכחות על הוא אתם בריתי להפר להאומה׳
 הוא והמיאוס שהגיעול ר״ל׳ אלקיהם׳ ד׳ אני כי רק

 מוחלטת וגיעול מיאוס לא אבל אלקיהם׳ ד׳ שאני סבה
 זה ידי שעל חלילה׳ אתם בריתי ולהפר לכלותם

 אמונים׳ זרע אברהם׳ זרע לגוי ויתקיימו שמו יתגדל
 ד׳ יקרא אשר האלקית׳ המטרה לקבל ועומד ראוי

 בארז׳ אחד גוי ישראל בהיות הימים באחרית לנו
 ואכמ״ל. רבים׳ דברים בזה לנו ויש אחד. ושמו אחד ד׳ והיה

T1“ בוקר וכאור פסחים ריש הגח׳ ביאור לדעתי 
 אשר לכוא׳ לעתיד לצדיקים שמש יזרח בעוה״ז

 דאילת דכמו פירושה׳ כך ולפ״ז בה. נדחקו ור״ת רש״י
 אור יפול לרגע ומרגע כאיל׳ קופץ שהוא השחר׳

 לצדיקים שמש יזרח כן בהאור׳ הוספה ויש בהיר׳ יותר
 משא״כ אחד׳ אופן על בעוה״ז השמש שזריחת לע״ל׳
 מרגע גדולות והשגות חדשה הופעה תמיד יהיה לע״ל

 השי״ת בידיעת ידעו שלא מה שידעון ומה לרגע׳
 לעת׳ מעת יתברך בכבודו והארה הוספה להם ויתוסף

 מנוחה לת״ח יהיה שלא חיל׳ אל מחיל ילכו וכמוש׳א
 אלקי אור ובהארת בהשגה רצים שיהיו רק בעוה״ב׳

 שהדמיון בקר׳ כאיר יהיה הפרט ובזה הפסק׳ בלא
 לרגע מרגע המתגדלת ומרוצתו האיר בהוספת הוא

 ודוק: זה בינה אחת. תכונה על עומד ואינו
ך כ ר ע  שמתן פירוש׳ סתום. ערך לרבות נפשות ב

 והוא יד בהשג שאינו שבערכין בפחות י
 גבי יתירא נקבה גבי דכתיב מבערכך גז״ש כעין
 עשרים מבן גבי דכתיב מה אולם ט׳. חודש מבן
 דמרמז נראה׳ שקל׳ שלשים ערכך והיה נקבה ואם
 אמה גבי התורה במשפטי כבר איכא הערך דזה

 אותנו׳ ומלמד כו׳ יתן שקלים שלשים כסף השור שנגח
 הזכר ערך דין ג״כ ובמצות בת״ת שאינו בעבד׳ דגם

 נקבה דערך בעבדים׳ גם מיירי׳ דקרא שקל׳ חמשים
חמשיס הזכר ובכ*ז האדון׳ לתשלימי שוה

שכתכו

ויח˘ב  מחˆב˙ו  י˘כח  בכלל  "‰י˘ר‡לי 
ל‡זרח רענן, יעזב למו„י „˙ו ללמ„ ל˘ונו˙ 
ירו˘לים,  ‰י‡  ברלין  כי  יח˘ב  לו,  ל‡ 
כמ˙˜נים  ע˘י˙ם,  ˘ב‰ם  וכמ˜ל˜לים 
‚יל  ‡ל  י˘ר‡ל  ˙˘מח  ו‡ל  ע˘י˙ם,  ל‡ 
כעמים. ‡ז יבו‡ רוח סע‰ וסער, יע˜ר 
‡ו˙ו מ‚זעו, יניח‰ו ל‚וי מרחו˜ ‡˘ר ל‡ 
למ„ ל˘ונו, י„ע כי ‰ו‡ ‚ר, ל˘ונו ˘פ˙ 
˜„˘נו, ול˘ונו˙ זרים ‰מ‰ כלבו˘ יחלפו, 
י˘ר‡ל,  ‚זע  ‰ו‡  ומחˆב˙ו 
נחומי  ו˙נחומיו 
 '‰ נבי‡י 
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