‰¯Â·‚ÏÂ ‰‡Â˘Ï ÔÂ¯ÎÈÊ‰ ÌÂÈ
נהרגוּ וּמֵñתוּ מָñווֶèת נוֹרא בִּãיֵדי הרוֹצחים .זָêרקוּ אוֹתם כּמוֹ
כּלבים לתוֹך בָּãתֵüיײַשימוּש .ילדים חַëיִìים נִóזְרקוּ לתוֹך
בּוֹרוֹת .לא אֶäכתוֹב הרבּה .אני חוֹשבת שעוֹד יִìימָñצֵõא

הַéסֵòפֶöר "אֵäלֶïה ְדבַָãרי הָéאַäחֲëרוֹנִóים" הוּא אֲäסוּפַּöת
מִñכתָüבִãים שֶûכָּîתְüבוּ יְìהוִּדים בַּãשוֹאָäה.
ִïשכּוֹח
ַë
לִïזכּוֹר וְֹèלא ל

אדם שיוּכל למסוֹר על סִòבלֵïנוּ ועל מֶñרחַëץ הַָéדמִñים )דם

רב ,הֶֶéרג( אֶäצלֵïנוּ .הִéצלחנוּ עדיין להִéינָóצֵõל ,אבל לכמה
זמן? כֹּל יוֹם אנוּ מחכּים לַïמָñווֶèת וּבֵãינתַüיִìים מִñתאבּלים על
קרוֹבינוּ ויִַìקיֵרינוּ.

סֵòפֶöר חָָëדש בְּãהוֹצָõאַäת "יָìד וָèשֵûם" מֵñבִãיא כִּîײַ 800מִñכתָüבִãים ,פְּöתִָüקים ,צַõווָèאוֹת ,שֶûכָּîתְüבוּ יְìהוִּדים בִּãימֵñי הַéשוֹאָäה )עוֵֹרך :צְõבִãי
בַּãכָרך( .הַéסֵòפֶöר נִóקָרא "אֵäלֶïה ְדבַָãרי הָéאַäחֲëרוֹנִóים" ,וְèהַéמִñכתָüבִãים שֶûבּוֹ מְñלַïמְִñדים ,בְּãגוּף ִראשוֹן וּבִãזְêמַñן אֱäמֶñת ,עַôל הָéאֲäנָóשִûים וְèעַôל
הָéאֵäירוּעִôים הָéאֲäיוּמִñים שֶûהֵéם עָôבְãרוּ .הַéשֵûמוֹת ,הַéתְüנָóאִäים הַָéקשִûים ,תְüחוּשַûת הָéאֵäימָñה ,הַéהַéרגָåשָûה שֶûהַéמָñווֶèת ָקרוֹב ,הַéכְּîאֵäב עַôל אֵäלֶïה
שֶûכְּîבָãר אֵäינָóם – ַéהכֹּל נִóמסָòר בְּãגוּף ִראשוֹן ,מִñמָñקוֹר ִראשוֹן ,בִּãזְêמַñן אֱäמֶñת.
ִåיע לִïיעָָôדם בַּãדוֹאַäר ,וּבַãשָûנִóים שֶûאַäחֲֵëרי הַéמִñלחָëמָñה נִóמסְòרוּ לְïאַäרכִîיוֹנִóים שוֹנִóים .בְּãמִñקִרים
חֵëלֶïק מֵñהַéמִñכתָüבִãים הִéצלִïיחוּ לְïהַéג ַô
ַéקוֹרבּנוֹת ,שֶûכְּîבָãר הוֹעֳôלוּ אֶäל הְַéקרוֹנוֹת בְַּãדרכָּîם הָéאַäחֲëרוֹנָóה ,לְïהַéשלִïיך )לִïזרוֹק( ֶדֶרך הַéפְּöתָüחִëים מִñכתָüבִãים
אֲäחִֵëרים הִéספִּöיקוּ ה ָã
וּגְåלוּיוֹת ,בְּãתִüקווָèה שֶûהַéמוֹצֵõא אוֹתָüם יַìעֲôבִãיר אוֹתָüם לַïכְּîתוֹבוֹת שֶûעֲôלֵïיהֶéם .הָéיוּ יְìהוִּדים שֶûמָñסְòרוּ אֶäת מִñכתָüבָãם הָéאַäחֲëרוֹן לִïיֵדי
ִïיח לִïשׂרוֹד )לְïהִéישָûאֵäר בַּãחַëיִìים( ,וְèיַìעֲôבִãיר אֶäת הַéמִñכתָüב
שוֹמֵñר אוֹ סוֹהֵéר בַּãעַôל ָרצוֹן טוֹב ,אוֹ לִïיֵדי חָëבֵãר שֶûהֶéאֱäמִñינוּ כִּîי הוּא יַìצל ַë
לִïבְãנֵóי מִñשפַּöחתָüם.
כָּîך ,בְֶּãדֶרך ֹלא ֶדֶרך ,הוֹעָôברוּ הַéמִñכתָüבִãים וְèנִóשמְñרוּ הַéמְñסִָòרים הָéאַäחֲëרוֹנִóים שֶûל הַéנִóספִּöים )הַéהֲéרוּגִåים( .רוּבָּãם ִãבּיְקשוּ לְïהַéשאִäיר
עֵôדוּת )בְּãאַäנגלִïית :טֶíסטִíימוֹנִóי( וּלְïסַòפֵּöר עַôל מַñה שֶָûקשֶûה לְïהַéאֲäמִñין שֶûהוּא אֶäפשִָûרי .רוּבָּãם מְַñדבְִּãרים עַôל תְüחוּשַûת )הַéרגָåשַûת( הַéסוֹף
הַָéקֵרב; חֶëלָקם מַñשאִäיִרים צַõווָèאוֹת וּבַָãקשוֹת אַäחֲëרוֹנוֹת ,מַñבִּãיעִôים ְדאָäגָåה לְïיַìלֵדיהֶéם אוֹ לְïהוֵֹריהֶéם הַéמְñבוּגִָåריםַ .רבִּãים קוְֹראִäים
לִïנְָóקמָñה )ֶרבֶãנז'(; ַרבִּãים מַñדגִåישִûים אֶäת הֶַéקשֶûר לָïעָôם הַéיְìהוִּדי ,וּבְãכוּלָïם מוּרגֶåשֶûת תַüדהֵéמָñה עֲôצוּמָñה )הַéפתָüעָôה גְåדוֹלָïה( עַôל שֶָûדבָãר
רוֹע לֵïב וְèאַäכזְִêריוּת שֶָûקשֶûה לְַïדמייֵìן – קוֶֹרה.
כָּîזֶêה – פְּöגִåיעָôה אֲäיוּמָñה ּכֹלײַכָּîך ְבּãחַëפִּöים מִñפֶּöשַûע )ֹלא אֲäשֵûמִñים(ôַ ,

המִñשפּחה שֶûלְָïך ,מוֹישֶקלָïה ,כּבר אֵäינֶóנָóה ,זֵêכֶîר )שוּם

דבר( לא נִóשאר מֵñהֶéם .אבל אני מְַñקנְóאָäה בּהם .אני אֲäסַòייֵìם.
בּלתי אֶäפשִָûרי לִïכתוֹב ולזעוֹק )לִïצעוֹק( על יִìיסוֵּרינוּ
)כְּîאֵäבֵãנוּ ,סִòבלֵïנוּ הַָéקשֶûה( .הֱéיוּ בְִּãריאים ,והָדבָãר היָìחִëיד שאַäתם
יכוֹלים לַïעֲôשׂוֹתוֹ הוּא לִïנקוֹם בּרוֹצחֵëינוּ .טִíיפּת נְָóקמָñה
בָּãהֶéם .אני מְñנַóשֶֶûקת אֶäתכם חזק חזק .אני נִóפרדת מכּוּלכם
לפני מוֹת כּוּלָïנוּ.
זלַïטָקה

אָäבִãי הַéיָָìקר!
אני נִóפֶרֶדת מִñמָך לִïפנֵóי מוֹתי .אנוּ רוֹצים מאוֹד
לחיוֹת ,אבל מה לעשׂוֹת – לא נוֹתנים .אני כּלײַכּך
פּוֹחדת מֵñהַéמָñווֶèת ,כּי ילדים קטַíנים נִóזָרקים לתוֹך הֶַéקבֶãר
בּעוֹדם בַּãחַëיִìים .אני נִóפֶרֶדת מִñכֶּîם לתמיד .אני מנשקת
אוֹתְָüך חָëזָêק חָëזָêק.

***
מִñתוֹך מִñכתָüב שֶûנִóכתַüב בְּãחוֶֹרף  ,1944בַָּãרכֶּîבֶãת שֶûהוֹבִãילָïה
אֶäת הַéכּוֹתֶüבֶãת ל ְֶïבּãרגןײַבֶּãלזן:

מִñכתָüב שכָּîתַüב אָäשֵûר בֶּãן יִìצחָëק שווַèרץ מֵñהָéעִôיר לִïינסק,

בּבּוֹקר הוּא אֵäינוֹ יכוֹל אפילוּ לזוּז[...] .
כּך שמַñגדוּשָקה שלי ,איײַאפשר עוֹד לסבּוֹל את זה

מַñגָדה יְָìקָרה,
אינני יכוֹלה לתָüאֵäר בּאֵäיזה מַñצָõב נַóפשי אני כּוֹתבת
מִñכתב זה .זה שמוֹנה ימים שאנוּ גרים בְָּãקרוֹן .מתוֹך 77

שֶûלְָïך ,יוּטָíה

אל אֲäחוֹתוֹ ִרבָקה גִåינצבּוּרגײַשווַèרץ בְּãחֵëיפָöה ,בּײַ25

זמן רב .להַéשפּיל )לא לתת כּבוֹד( אנשים לַדרגָåה חַëייָìתית

בּיָìנוּאר :1943

שכּזוֹ ,לא יֵìיאָäמֵñן כִּîמעַôט .לוּלֵïא )אם ֹלא( הָéייתי כּאן

אֲäחוֹתִüי הַéיְָìקָרה וְèהַéיְìחִëיָדה ִרבָקה!
אֵäין לי סַòבלָïנוּת ואין לי כּבר כּל ֶרגֶåש אֱäנוֹשי לכתוֹב.

בּעַôצמי ,לא הייתי יכוֹלה להאמין[...] .

איש –  65גברים וּײַ 121נשים –

אֲäנִóי מְñנַóשֶֶûקת אוֹתָüך בְּãאַäהֲéבָãה,

אני כּוֹתב רק מתוֹך תִüקווה שאַäת ,היְìחידה מכּל

נִóמלְïטוּ )בָּãרחוּ( עד כּה  ,14ואֵäיני

בּלַïנָקה לֵïוִèי

המִñשפּחה ,תִüישָûאֲäרי בַּãחַëיִìים ,ולכן אני רוֹצֶõה שתֵüדעי מָñתַüי

***

לקיים את ימי הזיכּרוֹן .הִéתחַëמַñקתִüי )בַָּãרחתי( היוֹם

תָüאֲäרי לעַôצמֵñך שבִּãסביבוֹת 9–8

מִñכתָüב שנִóכתב מהעֲôיירה בִּãיטֶíן

מֵñהַéמַñחֲëנֶóה זַêאסלָïאוו ,ואני נִóמצא אֵäצל גוֹי ,כּדי להשאיר

ּבּבּוֹקר משַûחררים אוֹתָüנוּ מהָקרוֹן

בּפּוֹלין בּיוּלי  .1942את המִñכתב

בּשבילך את המִñכתב הנוֹכחי .לְַïדאֲäבוֹנִóי )לְïצַõעֲִôרי( אֵäין מי

לעשׂוֹת את צְָõרכֵîינוּ – והדבר

כּתבוּ זלַïטָקה וִèישנִóיאַäצִקי וּבִãתָüהּ בּת

שיַìחבִּãיא אוֹתי ,כּי כּל אחד מִñתייֵָìרא )פּוֹחד( לְïחַëיָìיו הוּא.

מִñתנהל סָòמוּך )קרוֹב( לְַïקרוֹנוֹת ,כּי

העשׂר יוּטָíה .הן כּתבוּ לאָäב וּלבּעל

אני לא רוֹצה למסוֹר פְָּöרטִíים ,כּי אֵäין אדם שיוּכל לְïתָüאֵäר

איײַאפשר להתרחק אף לא צעד

מֹשֶûה,

בּארצוֹתײַהבּרית.

זֹאת .אם סוֹפְֵöרי ִדבֵרי הַéיָìמים יְìתָüאֲäרוּ פּעם את זה שעָôבַãר

אחד .אחרײַכּך שוּב סוֹגרים אוֹתנוּ

המִñכתב נִóמסַòר לְïמַñכָּîר נוֹצרי ,והוּא

עָôלֵïינוּ ,אַäל תַüחשְûבִãי שזה כּכה היה .המשוֹרר הכי גדוֹל

ועד לְïמָñחֳָëרת בּבּוֹקר לא פּוֹתחים

הִéתבֵַּãקש

אוֹתוֹ

לא מוּכשָûר לְïתָüאֵäר אפילוּ הַéחֵëלֶïק האַäלפִּöי מן המציאוּת.

לנוּ את הקרוֹנות ,יִìקֶרה אשר יקײַ

לארצוֹתײַהבּרית אַäחֲֵëרי המִñלחמה.

אני בּעצמי לא מוּכשר לספּר על כּל מה שקוֹרה פּה

ִëיה של
לבַãסוֹף נִóמסר המִñכתב לאָäח ָé

בּיוֹם אחד .אני מוּכרח לוֹמר שזה היה איזה חלוֹם

יוֹדעת הַéאִäם לא לעשׂוֹת כּן בּעַôצמי.

רה[...] .

צִõילוּם שֶûל מִñכתָüב ,מִñן הַéסֵòפֶöר

פּעם בּיוֹם אנוּ מקבּלים פּרוּסת לחם אחת עם "בּיס"

שהיה

לשלוֹח

זלַïטָקה ,שהיה פַּöרטִíיזָêן בַּãיְìעָôרוֹת וניצַõל .זלטקה וּשני

שימוּרים ,וגם זאת רק מיוֹם שלישי – עד אז לא

ֶָïדיה נִóרצְõחוּ בְּãײַ 20בּיָìנוּאר :1943
יְìל ָé

קיבּלנוּ כּלוּם .הלֵïב מִñתפַּöלֵïץ )מִñשתַüגֵåעַ (ôכִּîמעט עבוּר

מוֹישֶקלֶïה שֶûלִïי ְèוכֹל יִַìקיַרי,

בַּãלָïהוֹת )ָרע מאוֹד( ,אֲäבָãל לְַïדאֲäבוֹנִóי זה הכּל אמת.
וּבכֵîן ,עד היוֹם נִóשאר לָïך מכּל המִñשפּחה רק אני,
היְìחידי .לִïפנֵóי עשׂרה יָìמים לקחוּ מִñמֶñני את הנֶóחָëמָñה

לְïגִåימַñת מַñיִìם אחת [...] .יָìמֵñינוּ עוֹד עוֹבִרים אֵäיכשֶûהוּ ,אבל

אנחנוּ עכשיו אַäחֲֵëרי שְûחִëיטָíה )הֲéריגה( איוּמה.

היְìחידה שנִóשאֲäרה לי עוֹד .בְּãיַìחַëד עם יֶìתֶüר יְìהוֵּדי הַéמַñחֲëנֶóה

כּבר בּשעה חמש אחרײַהצהריים מַñחשיך והָéאָָäדם

בּײַ 25.7.1942הִéתַרחֲëשוּ אֶäצלֵïנוּ ,כּמוֹ בּכל הֶéעִָôרים

לָïקחוּ גם את הִéינָדה ,שָûאוּל וּמֶñלֶïך .נִóשארנוּ בּמחנה ,מכֹּל

מִñתכַּîרבֵּãל )שוֹכֵîב( על התַüרמיל שלוֹ .עד שֶûבע לְïמָñחֳָëרת

האֲäחֵëרוֹת ,שחיטוֹת הֲéמוֹניוֹת .שָׂûרדוּ  350איש850 .

המָñחוֹז הַéסנוָֹקאִäי ,סַòך הכּל  70יהוּדים מתוֹך .15,000
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בּיקשתי ללכת עם כּוּלם וּלהִéיפָּöטֵíר כּבר מֵñהַéחַëיִìים )לָïמוּת(

אוֹתם לאחד מִñקרוֹבַãי אוֹ מִñיִדיַדי בּאַäמריקה אוֹ

וקיבּלתי מכּוֹת בּעד בַָּãקשָûתי זאת .אָäמרוּ לנוּ שיִìשלחוּ

בּארץ ישׂראל ,אם עוֹד יִìישָûאֵäר מישהוּ מֵñהֶéם.

אוֹתָüנוּ לעבוֹדה בְָּãקרוֹב ,אֲäבָãל לפי הַéשעָָôרתי יְìחַëסְòלוּ

שְûמִñי פִריָדה נִóיסֶòלֶïבִãיץ' ,יְìלִïיָדת וַèייגַåבֶּãה.

)יַìהַéרגוּ( גם אוֹתנוּ אחרי שנְóנֶַóקה את כּל צְִõריפֵöי הַéמַñחֲëנֶóה.

לאָäבי היָָìקר והִéנכבָּãד נַóחוּם צְõבִãי נִóיסֶòלֶïבִãיץ',

לכן אני מְñנַóצֵõל את ההִéזַדמנוּת להַéשאיר עֲôבוֵּרך את

אֲäחוֹתִüי שוֹשַûנָóה שטֵíיין ,בַּãעֲôלָïהּ מִñיכָîהײַיְìהוָּדה

המִñכתב הזה .לִïחיוֹת אין לי כּבר כּל רצוֹן ,אבל אתם,

שטֵíיין וּקרוֹבים אחרים בְֶּãקלם שנוֹתְüרוּ בַּãחַëיִìים,

אַäת וִèילַָïדיִìיך ,שתֵüדעוּ לנקוֹם את נִóקמַñת הַָéדם היהוּדי

לְïאַäחייָìנִóיתִüי היְìקרה אֶäסתרל שטֵíיין בֶּãז'גֶåר .אני

הנָóקי הַéנִóשפָּöך .עָôלַïיִìיך לְïחַëנֵóך את יְìלַָïדיִìיך בּרוּח הנֶóשֶûק

מְñחַëבֶֶּãקת בּחיבּה את היְָìקרים לי שיְַìקבְּãלוּ צַõווָèאָäה

והשִׂûנאָäה לָïעָôם הגֶåרמני.

זוֹ ,וּלְïווַèאי שיֵìדעוּ שנִóשאַäרתי בַּãחַëיים עד

אני פּוֹנֶóה לכל היהוּדים מִñשָûם :אַäל תְüחַëפּשׂוּ עֲôסָòקים אוֹ

עַôכשָûיו ,היְìחידה מִñן המִñשפָּöחָëה .על האחרים

הִéתַקדמוּת בַּãמִñשׂרוֹת )בָּãעֲôבוֹדה( ,רק קחוּ את הנֶóשֶûק בַּãיָìד,

אֵäינֶóנִóי יוֹדעת דבר .את אִäמָñא היקרה שלי ראיײַ

ִרצחוּ את כֹּל הַéבָּãא תַüחַëת יְֵìדיכֶîם )מֵñהָéעָôם הַéגֶåרמָñנִóי( ,אנשים

תי בּפּעם האַäחֲëרוֹנה בּביתײַהסוֹהר ,על האַäחים

נָóשִûים וָèטַíף )ילדים( ,כּי כָּîכה עשׂוּ אִäתָüנוּ .לפיכך עליכם

שלי שִׂûמחָëה וְèאַäייזק מֵñאִäיר נִóיסלֶïבֶãיץ' ידוּע לי

להיוֹת לְïהוּטִíים )רוֹצִõים מאוֹד( רק לִïנְָóקמָñה! נקמה! נקמה! ][...

שהָéיוּ לִïפנֵóי המִñלחמה בּפּוֹניבֶãז'.

אַäל תִüבכּוּ הַéרבֵּãה .כּשיָìבוֹא זְêמַñנִóי אֵäלֵïך בּזִêמָרה )בּשירה(

אני שוֹלַïחַëת בְָּãרכוֹת לְïאַäחַëי היהוּדים שנִóשאֲäרוּ

להִéתאַäחֵëד עם בּני מִñשפּחתי .יוֹם הזיכָּîרוֹן של אבּא ,אִäמא

אחֵרי הָéאִäינקווִèיזִêיציָìה ,וּלווַèאי שיִìהיוּ בָּãנים

ולוֹשָûע :הם נוֹרוּ )יָìרוּ בּהם ,הרגוּ אוֹתָüם( בְּãזַêאסלָïאוו יוֹם

נֶóאֱäמָñנים למוֹלַïדתֵüנוּ הקדוֹשה ,ארץ ישׂראל.

אחרי יוֹם כּיפּוּר ,בּיוֹם שלישי בּשעה  10.30לפני

***

הצָõהֳַéריִìים בּשנת ָ .1942רחֵëל נוֹרתה בְּãזַêאסלָïאוו בּיוֹם
 .25.10.42שָûלוֹם מֵñת מִñיתָüה טִíבעִôית בְַּãדלֶֶïקת הֵָéריאוֹת

פִריָדה

מִñכתָüב שֶûכָּîתַüב נַóעַôר לְïהוָֹריו:

הוַֹרי הַéיְָìקִרים!

)מַñחֲëלָïה ,פּנֶóאוּמוֹניה( בּיוֹם .6.11.42
היוֹם ,לפני עשׂרה ימים ,זאת אוֹמרת בּיוֹם

לוּ היוּ השָûמַñיִìם נְóייָìר והעוֹלָïם ְדיוֹ ,לא הייתי

ִñשלוֹח )טַרנספּוֹרט( האַäחֲëרוֹן
ַë
 ,15.1.1943יָìצאוּ מפֹּה בַּãמ

מְñסוּגָåל לְïתָüאֵäר לָïכֶîם את סִòבלִïי ואת כּל מה

יֶìתֶüר  2,000היהוּדים ,ועִôמם גם הִéינָדה ,שאוּל וּמלך .אני

שאני רוֹאֶäה סְòבִãיבִãי .המחנה שוֹכן בְָּãקַרחַëת

מַñשאיר את המִñכתב אצל נוֹצִריָìה ,ואַäתם תִüתנוּ להּ

יַìעַôר )שֶûטַíח עֵôצִõים ,בּתוֹך היער( .כּבר בּבּוֹקר

עֲôבוּרוֹ  25דוֹלר .אני מְñאַäחֵëל לכם חַëיִìים ארוּכּים תוֹך

הַéשכֵּîם )מוּקָדם( מוֹציאים אוֹתָüנוּ

בּריאוּת ושִׂûמחה.

לעבוֹדה בַּãיַìעַôר .כּפּוֹת הַָéרגלַïיִìים שלי
אָäשֶûר בֶּãן יִìצחָëק שווַèרץ

שוֹתְüתוֹת )מְñלֵïאוֹת( ָדם ,מִñפּני שלָïקחוּ לי
את הנַóעֲôליים .אנחנוּ עוֹבדים כּל היוֹם,
בּלי לֶïאֱäכוֹל כִּîמעַôט ,וּבַãלַïילָïה אנחנוּ

מִñכתָüב שֶûנִóמסַòר לְïעוֹבֵãד בַָּãרכֶּîבֶãת:

הִéילָדה הַéיְָìקָרה,

יְìשֵûנים על האדמה )גם את המְñעִôילִïים

אנוּ נִóמצָõאִäים בְּãתַüחֲëנַóת הַָéרכֶּîבֶãת .עוֹבֵãד רכּבת אֱäנוֹשִûי

לָïקחוּ לנוּ( .כֹּל לילה בּאים חַëייָìלִïים

)הוּמַñאני( מְñאַäפשֵûר לי את שליחת השוּרוֹת הבָּãאוֹתְ .רצוֹנִóי

שיכּוֹרים וּמַñכִּîים אוֹתנוּ בּמַñקלוֹת עץ,

האַäחֲëרוֹן :הַéשגִåיחִëי על יְìלַָïדי ועל אִäמָñא .נֶóעֱôנַóשנוּ בּצוּרה

וְèגוּפִöי כְּîבָãר שָûחוֹר מִñכִּîתמֵñי ָדם מִñתַüחַëת

אַäכזִָêרית וסוֹבלִïים ָקשוֹת ,אך אֵäין יוֹדעים אנוּ על מה.

לָïעוֹר ונִóראֶäה כּמוֹ חתיכת עֵôץ מְñפוּחֶëמֶñת

הֱéיי שלוֹם ,אֵäין בְּãאֶäפשָûרוּתִüי לְïהַéגִåיד :לְïהִéתָראוֹת.

)שְׂûרוּפָöה ,שחוֹרה( .לִïפעָôמים מַñשליכים לנוּ כּמה

***

מִֶñקֶרב לֵïב,

גְåזִָêרים לא מבוּשלים ,אוֹ סֶòלֶïק ,וזאת בּוּשה

ֶרגָåה

וחֶëרפָּöה )בּוּשה גדוֹלה( :כּאן הוֹלכים מַñכּוֹת כּדי

מִñכתָüב שֶûנִóכתַüב בְּãײַ 11בְּãיוּלי  1944וְèנִóמצָõא בַּãשֶûטַíח

לַïחטוֹף )לַָïקחַëת ממישהוּ( חתיכה קטנה אוֹ אֵäיזֶêה
עָôלֶïה קטן .שִûלשוֹם בָּãרחוּ שני נערים ,לכן

שֶûעָôלָïיו עָôמַñד בִּãזְêמַñנוֹ גֶåטוֹ שוולי בְּãלִïיטָíא:

הֶéעֱôמידוּ אוֹתָüנוּ בּשוּרה ,וכל חֲëמישי נוָֹרה

צַõווָèאָäה!!!

לַïמָñווֶèת .אני לא הָéייתי הַéחֲëמישי ,אבל אני יוֹדע

בִּãזמן היְìציאה מן הגֶåטוֹ ,עִôם הַéצַõעַôד שבֵּãין חַëיים לְïמָñווֶèת,
הִéשאַäרתי מֵñאֲäחוַֹרי כּמה צילוּמים של היקרים לי בּיוֹתר,

שֹלא אֵäצֵõא מכָּîאן חי .אני נִóפָרד מִñכֶּîם ,אִäמָñא
יקרה ,אבּא יקר ,אַäחַëי היְָìקרים ,ואני בּוֹכֶîה.

בּתִüקווָèה שמִñישֶûהוּ יִìמצָõא אוֹתם בּזמן שיַìחפּוֹר וִèיחַëפֵּöשׂ
בָּãאֲָäדמָñה ,וּבתִüקווָèה שאוֹתו אדם יוֹאיל )יסכּים( לְïהַéעֲôביר

חַëיִìים
הַéהֶéמשֵûך – בְּãעַôמוּד 15
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ÌÈ˘Â„˜ ˙˘¯Ù
פָָּöרשַûת

"ְקדוֹשִûים"

הִéיא

אַäחַëת

הַéפָָּöרשִûיוֹת

אֲäנִóי ה' אֱֹäלֵקיכֶîם"

)י"ט ,ב'(.

הַ"éחֶëבָרתִüיוֹת" בְּãיוֹתֵüר בַּãתוָֹרה .הַéפָָּöרשָûה כּוֹלֶïלֶïת 51

הְַéקִריאָäה "ְקֹדשִûים תִüהיוּ!" מוּפנֵóית ֹלא ַרק

ֶûבּין אָָäדם לַïחֲëבֵãרוֹ,
מִñצווֹת ,רוּבָּãן בִּãתְüחוּמִñים ש ֵã

לִïיחִëיֵדי סְòגוּלָïה )אֲäנָóשִûים מְñיוּחִָëדים( .הְַéקִריאָäה מוּפנֵóית

מִñשפָּöחָëהְ ,קהִéילָïה וְèחֶëבָרה.
הַéפָָּöרשָûה עוֹסֶֶòקת בְּãכַîמָñה וְèכַîמָñה נוֹשְׂûאִäים :כִּîיבּוּד

אֶäל כֹּל הָéעֵָôדה ,אֶäל הַéצִõיבּוּר כּוּלוֹ – "ַדבֵּãר אֶäל כָּîל
ִåיע לְַïדרגָåה
עֲַôדת בְּãנֵóי יִìשָׂראֵäל" .כֹּל מִñי שֶûרוֹצֶõה לְïהַéג ַô

)וַèיִìקָרא פֶֶּöרק י"ט

ִåיע – אִäם יִìרצֶõה בְּãכָîך וְèאִäם
שֶûל ְקדוּשָûה יוּכַîל לְïהַéג ַô

הוִֹרים" :אִäיש אִäמוֹ וְèאָäבִãיו תִüיָראוּ"

פָּöסוּק ג'( )תְüנוּ כָּîבוֹד וְèאַäהֲéבָãה לַïהוִֹרים(; הַéיַìחַëס אֶäל הֶéעָôנִóי:

יְַìקייֵìם אֶäת הַéמִñצווֹת הַéמְñבִãיאוֹת אָָäדם אֶäל הְַéקדוּשָûה.

הֶéמשֵûך מֵñעַôמוּד 7

כְּîתוֹבוֹת עַôל ִקיר בֵּãיתײַהַéכְּîנֶóסֶòת בְּãקוֹבְּãל ,ווֹלִïין.
הַéכּוֹתְüבוֹת נִóרצְõחוּ בַּãײַ 15בְּãסֶòפּטֶíמבֶּãר :1942
הַéשְûעִָôרים נִóפתָüחִëים .הִéנֵóה הרוֹצחים שלנוּ .לְïבוּשים
בְּãשָûחוֹר .על יְֵìדיהֶéם הַéמְñזוֹהָéמוֹת )מְñלוּכלָïכוֹת( הם לוֹבשים
כְּîסָòיוֹת )כְּîפָöפוֹת( לְïבָãנוֹת .הם דוֹחֲëפים אוֹתָüנוּ מבּיתײַ

"וּבְֻãקצְרכֶîם אֶäת ְקצִõיר אַäרצְõכֶîםֹ ,לא תְüכַîלֶïה פְּöאַäת

ִåיע הָéאָָäדם אֶäל הְַéקדוּשָûה? עַôלײַפִּöי
וְèכֵîיצַõד מַñג ַô

)פְּöסוִּקים ט'–י'(

הַéיַìהֲéדוּת ,אֵäין מַñגִåיעִôים לְִïקדוּשָûה עַôלײַיְֵìדי הִéתבּוְֹדדוּת

)כַּîאֲäשֶûר תִüקצְõרוּ אֶäת הַéשֶָׂûדה – תַüשאִäירוּ מְñעַôט לֶïעָôנִóי וְèלַïזָêר(;

בֶּãהִָéרים אוֹ הִéסתַüגְåרוּת בְּãמִñנזִָêרים אוֹ הִéסתַüגְåפוּת )צוֹם

הֲéלָïנַóת שָׂûכָîרֹ" :לא תָüלִïין פְּöעֻôלַïת שָׂûכִîיר אִäתְָüך עַôד

וְèעִôינוּיִìים(ַ .דווָקא הְַéדבֵãקוּת בְַּãדבִָãרים הַéפְּöשוּטִíים

לְïעוֹלָïם אַäל תִüשכְּîחוּ את רחוֹב היהוּדים הקטן והחַëף

בּוֶֹקר" )פָּöסוק י"ג( )שַûלְïמוּ מַñשׂכּוֶֹרת בַּãזְêמַñן(; הַéיַìחַëס לַïחַëלָïש

וְèהַéמוּבָãנִóים בְּãיוֹתֵüר ,אִäם הִéיא נַóעֲôשֵׂûית בְּãכֵîנוּת ,בְּãשִׂûמחָëה

מִñפֶּöשַûע שלנוּ .אֲäחָëיוֹת ואַäחים ,נִóקמוּ את נִóקמָñתֵüנוּ בְּãרוֹצחֵëינוּ.

וְèלֶïחִָëריג" :לא תְַüקלֵïל חֵֵëרש וְèלִïפנֵóי עִôוֵèר ֹלא תִüתֵüן

וּבְãלֵïב שָûלֵïם – הִéיא הַéמְñבִãיאָäה אֶäת הָéאָָäדם אֶäל

אֶäסתֵüר שרוּל

מִñכשֹל" )פָּöסוּק י"ד( )תְüנוּ כָּîבוֹד וְèעֶôזָרה לַïאֲäנָóשִûים שֶûיֵìש לָïהֵéם

הְַéקדוּשָûה.

ַüעזֹב אֹתָüם"
שְָׂûדָך ...לֶïעָôנִóי וְèלַïגֵåר ת ֲô

הכּנסת זוּגוֹתײַזוּגוֹת .אֲäחָëיוֹת ואַäחִëים יקרים ,כּמה קשה
להיפּרד מן הַéחַëיִìים הַéיָìפִöים .אַäתֶüם הנִóשאִָäרים בַּãחַëיִìים,

ְקשָûיִìים(; ְרכִîילוּתֹ ..." :לא תֵüלֵïך ָרכִîיל בְּãעַôמֶָñך") ...פָּöסוּק

הַéתוָֹרה אוֹמֶֶñרתְ" :קֹדשִûים תִüהיוּ!" .אָäנוּ שוֹאֲäלִïים:

ְראוּבֵãן אַäטלָïסַ ,דע שֶûאִäשתְָüך גִåינָóה וּבִãנָך אֵäיימוֹס

ט"ז( )אַäל תְַüדבְּãרוּ ְדבִָãרים ָרעִôים עַôל אֲäחִֵëרים(; הַéיַìחַëס לַïגֵåר:

אֵäיך? וּמִñיָìד אַäחֲֵëרי זֶêה הַéתוָֹרה עוֹנָóה )בְּãפָöסוּק ג'(" :אִäיש

נִóרצְõחוּ .בְּãנֵóנוּ בָּãכָîה מָָñרה .הוּא ֹלא ָרצָõה לָïמוּת .צֵõא

)פְּöסוִּקים

אִäמוֹ וְèאָäבִãיו תִüיָראוּ" .כְּîלוֹמַñר :יִìראַäת כָּîבוֹד כְּîלַïפֵּöי

לַïמִñלחָëמָñה וּנקוֹם את נִóשמַñת אִäשתְָüך וּבִãנָך יְìחִëיְדָך.

הַéהוִֹרים מְñבִãיאָäה אֶäת הָéאָָäדם אֶäל הְַéקדוּשָûה.

מוֹליכים אוֹתָüנוּ לַïמָñווֶèת ואנוּ חַëפִּöים מִñפֶּöשַûע.

ַéבת לוֹ כָּîמוָֹך"...
"וְèכִîי יָìגוּר אִäתְָüך גֵåר ...וְèאָäה ָü
ל"ג–ל"ד( )אֶäהֱéבוּ אֶäת הַéזָêר( ,וְèעוֹד וָèעוֹד.

ְãפָּöרשַûת הַéשָûבוּעַïôמָñצוּי גַåם הַéפָּöסוּק הַéמְñפוּרסָòם:
בָּ

הַéתוָֹרה בָּãאָäה לְïלַïמֵñד אוֹתָüנוּ שֶַûדווָקא הַéמַñעֲôשֶׂûה

ַéבת לְֵïרעֲָôך כָּîמוָֹך" )פָּöסוּק י"ח( )אֶäהֱéבוּ אֶäת חַëבֵריכֵîם
"וְèאָäה ָü

הַéטִíבעִôי ,הַéפָּöשוּט ,הַéמוּבָãן מֵñאֵäלָïיו ,אִäם הוּא נַóעֲôשֶׂûה

כְּîמוֹ שֶûאַäתֶüם אוֹהֲéבִãים אֶäת עַôצמְñכֶîם(.

בִּãשְûלֵïמוּת ,עִôם כֹּל הַéלֵïב – הוּא הַéמֵñבִãיא אֶäת הָéאָָäדם אֶäל

אִäם "עֲôשֶֶׂûרת הִַéדבְּãרוֹת" )חוּמַñש שְûמוֹת – פָָּöרשַûת

הְַéקדוּשָûה.

יִìתרוֹ( הֵéם "ָראשֵûי הַéפְָּöרִקים" שֶûל הַéיַìהֲéדוּת ,הֲֵéרי

ִåיע לְִïקדוּשָûה עַôלײַיְֵìדי מַñתַüן יַìחַëס שֶûל כָּîבוֹד
נִóיתָüן לְïהַéג ַô

)מְñפֶָöרטֶíת

לַïהוִֹרים ,לֶïעָôנִóי ,לַïחַëלָïש וְèלַïגֵåר; עַôלײַיְֵìדי הִéימָñנְóעוּת

פָָּöרשַûת ְקדוֹשִûים הִéיא "תוֹכֶîן הָéעִôנייָìנִóים"
וּמַñסבִּãיָרה אֶäת עֲôשֶֶׂûרת הִַéדבְּãרוֹת(.

ָûבוּע בְּãאוֹפֶöן יָìשִûיר בְּãנוֹשְׂûאִäים
אָäנוּ ֹלא נַóעֲôסוֹק הַéש ַô

מְֵñרכִîילוּת ,שֶֶûקר וְèהוֹנָóאָäה )ַרמָñאוּת( ,וְèעַôלײַיְֵìדי אַäהֲéבַãת
ה ַô
ֵָéרע )הֶéחָëבֵãר(.

חֲëשוּבִãים אֵäלֶïה ,אֶäלָïא בִּãשְûתֵüי מִñלִïים הַéמוֹפִöיעוֹת בַּãפָּöסוּק

מִñי שֶûמִñתנַóהֵéג עַôלײַפִּöי הַéמְñתוֹאָäר בַּãפָָּöרשָûה גוֵֹרם

הַéפּוֹת ַë
ֵüח אֶäת הַéפָָּöרשָûהַ" :דבֵּãר אֶäל כָּîל עֲַôדת בְּãנֵóי

לְִïקידוּש הַéשֵûם )ְראוּ "מוּשַׂûג הַéשָûבוּעַ "ôבַּãהֶéמשֵûך( וּמֵñבִãיא

ַñרת אֲäלֵïהֶéם ְקֹדשִûים תִüהיוּ כִּîי ָקדוֹש
יִìשָׂראֵäל וְèאָäמ ָü

כָּîבוֹד לְïעַôצמוֹ ,לֵïאלוָֹקיו וּלְïיַìהֲéדוּתוֹó.

גִåינָóה אַäטלָïס
פֶּöתֶüק שֶûכָּîתְüבָãה נַóעֲָôרה בַּãת :19
כּוּלָïנוּ שוֹכבים בּבוֹר אֶäחד .הִéנְóנִóי בּטוּחה בְּãהֶéחלט כּי
תֵüדעוּ כּוּלכם את מְñקוֹם ְקבוָּרתֵüנוּ .אִäמא ואַäבּא בּקוֹשי
מַñחֲëזיִקים מַñעֲôמָñד .יִָìדי רוֹעֶֶôדת וְָèקשֶûה לי לִïגמוֹר את
הכּתיבה .אני גֵåאָäה כּי יְìהוִּדיָìה אָäנוֹכִîי .אני מֵñתָüה לְïמַñעַôן
עַôמִñי .לאיש לא גיליתי כּי הִéנְóנִóי כּוֹתֶüבֶãת מִñכתָüב לפני
ִåיע לִïקצָõת
מוֹתֵüנוּ .אָäח! כַּîמָñה מִñתחַëשֵûק לי לחיוֹת וּלהַéג ַô
טוֹבָãה בַּãחַëיים .אוּלם הַéכּל כּבר אָäבוּד .הֱéיוּ שָûלוֹם.
ְקרוֹבַãתכֶîם פַöאניָìה בְּãשֵûם כּוּלָïם :אבּא ,אמא ,סִòימָñה,
סוֹניָìה ,זוּסיָìהַ ,ראסיָìה ,הַéאצָõה וּבְãשֵûם זֶêלָדהלֶ'ïה

ÚÂ·˘‰ ‚˘»Ó

הַéפָּöעוֹטָíה )הקטנה( ,שאֵäינָóה מבינה ָדבָãר עֲôדיין.
בְּãמַñחֲëנֵóה ִריכּוּז ,לִïפנֵóי הֵéיָרצחֵëנוּ בִּãיִרייה ,בַּãמַñחֲëבוֹא,

"ִקידוּש הַéשֵûם"
כָּîתוּב בַּãתוָֹרה..." :וְèנִóקַדשתִüי בְּãתוֹך בְּãנֵóי יִìשָׂראֵäל אֲäנִóי ה' מְַñקִדשכֶîם" )וַèיִìקָרא כ"ב ,ל"ב( .מִñפָּöסוּק זֶêה לוֹמְִñדים

יוֹם שלישי ,בּשעה  4לִïפנוֹת בּוֹקר 16 ,בּיוּני .1942
שָûלוֹם ַïלכֹּל,

חֲëזָ"êל ,שֶûעַôל הַéיְìהוִּדי לִïשמוֹר עַôל אֱäמוּנָóתוֹ וְָèדתוֹ – אֲäפִöילוּ עַôד כְֵּîדי נְóכוֹנוּת )לִïהיוֹת מוּכָîן( לִïמסוֹר אֶäת נַóפשוֹ )לָïמוּת(.

שֶûלָïכֶîם ,פַöאניָìה

לְïאוֶֹרך הַéהִéיסטוֹריָìה ,הָéעָôם הַéיְìהוִּדי נֶóאֱäבַãק עַôל ִקיוּם ָדתוֹ וְèתוָֹרתוֹ ,וּלְïמַñעֲôנָóן הָéיָìה מוּכָîן לָïתֵüת אֶäת נַóפשוֹ )לֵïיהֵָéרג(,
כְּîמוֹ הַéחַëייָìל הַéמוּכָîן לָïמוּת עַôל הֲéגַåנַóת הָéעָôם וְèהַéמוֹלֶֶïדת.
מַñעֲôשֶׂûה ִקידוּש הַéשֵûם ֹלא הָéיָìה נַóחֲëלָïתָüם שֶûל יְìחִëיִדים בִּãלבַãד .מִñשפָּöחוֹת שְûלֵïמוֹת עָôלוּ עַôל הַéמוֵֹקד )שְֵׂûרפָöה ,אֵäש(,
וּבְִãקִריאַäת "שְûמַñע יִìשָׂראֵäל" הוֹצִõיאוּ אֶäת נִóשמָñתָüם )מֵñתוּ(ַ .רבִּãים מֵñתוּ עַôל ִקידוּש הַéשֵûם בְּãאַäשכְּîנָóז בִּãימֵñי מַñסעֵôי הַéצְõלָïב
)קרוּסֵòייֶדרס( ) (1291–1096וּבִãתְüקוּפַöת הָéאִäינקווִèיזִêיציָìה בִּãסְòפַָöרד )הַéמֵñאָäה הַéײַ.(15
בּכֹל תְüחוּמֵñי הַéחַëיִìים
הַéמוּשָׂûג "ִקידוּש הַéשֵûם" גַåם מַñגִדיר הִéתנַóהֲéגוּת נְóאוֹתָüה )יָìפָöה וּנְóכוֹנָóה( וְּראוּיָìה שֶûל הַéיְìהוִּדי ְã
וּבכֹל מָñקוֹם ,וּבְãעִôיָקר בִּãסְòבִãיבָãה ֹלא יְìהוִּדיתèְ .וזֹאת כְֵּîדי ל ַô
ְã
ִïמנוֹע חִëילוּל הַéשֵûם – הַéהֵéפֶöך מִִñקידוּש הַéשֵûם.
בַּãיָìמִñים שֶûאָäנוּ מְñצַõייְìנִóים אֶäת יוֹם הַéזִêיכָּîרוֹן לַïשוֹאָäה וְèלַïגְåבוָּרה וְèאֶäת יוֹם הַéזִêיכָּîרוֹן לְïחַëלְïלֵïי מַñעַôרכוֹת יִìשָׂראֵäל –
הַéמוּשָׂûג "ִקידוּש הַéשֵûם" מְַñקבֵּãל מַñשמָñעוּת מְñיוּחֶֶëדת וְּקרוֹבָãה ְïלכֹל אֶäחָëד מֵñאִäתָüנוּ.
יוֹסִòי בַּãרײַנוֹי–בּוּכִריץ

זְêמַñנֵóי הַéדלַָïקת הַéנֵóרוֹת

עֶֶôרב שַûבָּãת

יְìרוּשָûלַïיִìם 6.44

מוצ"ש

8.00

עֶֶôרב שַûבָּãת

תֵüלײַאָäבִãיב 6.59

מוצ"ש

8.02

עֶֶôרב שַûבָּãת

מוצ"ש

חֵëיפָöה 8.03 6.52

עֶֶôרב שַûבָּãת

.בְּãאֵäרײַשֶûבַãע 7.01
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