


הספסלים  אחד  על  יושב  אני 
כעת  השעה  ־770,  המקדש  בבית 
יושבים  מסביבי  בלילה,   23:35
אנ"ש,  חסידים,  של  חבורות 
צ"ה..!  חיילי  ואפילו  תמימים, 
כמה  יחד.  ומתוועדים  יושבים  הם 
שניסיתי לדחות את היום הזה, בסוף 
מתקשר  טיסות  הסוכן  הגיע...  הוא 
להזכיר, שמחר בשעה 14:10 מחכה 
)-ִג'י   JFK התעופה  משדה  טיסה  לי 
בניו-יורק(  התעופה  שדה   – ְקיי  ְאף 

לארץ - ישראל...

בבת אחת עוברים מולי כל הרגעים 
בו  היום   – החגים  מחודש  הנעלים 
ההתוועדות  ר"ה,  ערב  ל770,  הגענו 
תשובה,  ימי  עשרת  תשובה,  בשבת 
בערב  הבנים  ברכת  הפ"נים,  קבלת 
במוצאי  האדיר  ה'מארש'  ניגון  יוה"כ, 
מבצעים,  הסוכות,  חג  הקדוש,  היום 
שמחת תורה ו... כמה שנכתוב, לא נגיע 
במחיצתו  שחווינו  ממה  לרבע  אפילו 
זאת  ולא  מה"מ,  אד"ש  כ"ק  של  הק' 
שאצליח  לי  נראה  לא  גם  אלא,  בלבד 
והחיות  האדירה  העוצמה  את  לתאר 
החסידית שספגנו, זה ממש כמו... ואוו, 

זה מזכיר לי סיפור...

של  בשטחה  נישא  מלחמה  אבק  ריח 
מדינת רוסיה. בפטרבורג, באחד המרתפים 
מבחירי  כארבעה  יושבים  החשוכים, 
הצבא הרוסי ומתכננים יחד את המתקפה 
הקרובה, לפתע נשמעות דפיקות על דלת 

הנוכחים,  כל  בלב  אוחז  פחד  הבניין, 

הקיסר 
נכנס, מעביר עינו על מפות 

הבד הקרועות, שותק כמה דקות ו.. חבטת 
מאושר,  המבצע  היטב.  נשמעה  החותמת 
המפות נארזות, השליחים מוכנים, ובתוך 
כמה שעות כבר נמצאות התוכניות בידם 
את  מכינים  הללו  הפלוגות,  מפקדי  של 

חייליהם ובאישון ליל המבצע מתחיל...

וחיש  המלכות,  בגדי  את  פושט  הקיסר 
בלויים,  פשתן  בגדי  לפניו  הובאו  מהר 
לעלות  ופנה  הקיסר,  לבשם  במהירות 

לעגלת המסע הממתינה לו בחוץ..

העגלה החלה נוסעת אך כעבור זמן לא 
זהו! עד כאן  רב נשמע קולו של העגלון, 
מהעגלה  הקיסר  ירד  להובילך.  אני  יכול 
מבלי לדעת לאן עליו לפנות, אך הנה צדה 
צעד  מהר  חיש  הכפר,  בקצה  בית  עינו 
לכיוון הבית, ובקול שקט נקש בדלת 
נראה  הבית  בעל  הכבידה.  העץ 

שבנקל  כך  כיהודי,  היה 

הסכים 
בביתו  ללון  הפולני  להלך 

מיהו  כלל  לדעת  מבלי  מה,  זמן  למשך 
העומד לפניו..

קול  נשמע  השעה,  כמחצית  לאחר 
גם  הכפר,  לתוך  הנכנסים  סוסים  דהירת 
פולנים  חוליית  פרצה  היהודי  של  לביתו 
אחד  מודיע  מחפשים,  שהם  כדי  ותוך 
החיילים: "..כל בני הבית הצידה, אל לכם 
להפריע בחיפושים אחר הקיסר הרוסי, כי 
בן מוות הוא..". היהודי החל אט אט מבין 
האדם  כי  קלט  רק  כעת  הדבר,  פשר  את 
המסתתר בחצירו, אינו אלא הקיסר הרוסי 
בכבודו ובעצמו. רטט אחז בו, אך הוא גמר 
על  דבר,  וחצי  דבר  יספר  לא  כי  בנפשו 

הקיסר..    של  הימצאותו  מקום 
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קדימה  לזוז,  אפשר  המפקד,  כלום  'אין 
לסוסים!' נשמעה ההוראה.

ענן האבק הסמיך החל מתפזר אט אט, 
היהודי ניגש תוך כדי שקורא לקיסר בכינויו 
- 'כבוד הקיסר, אתם יכולים לקום', 'אין לך 
מושג עד כמה חייב אני לך את חיי', אמר 
עומד  כעת  שתחפוץ,  מה  'בקש  הקיסר, 
אני לחזור לארמון וביכולתי להעשירך, רק 
היהודי,  אמר  צורך',  אין  לא  'לא  בקש..', 
אחד  דבר  'בקש  גדולה',  מצווה  זו  'עבורנו 
לפחות' אמר הקיסר, חשב היהודי ולבסוף 
דבר  אך  בשפע,  לי  יש  פרנסה  'ב"ה,  אמר 
הרגיש  כיצד  לדעת,  אותי  מסקרן  אחד 
הקיסר בשעה שהחייל הפולני, עמד ממש 
הקיסר  של  פניו  מחבואו.?',  למקום  צמוד 
החמירו באחת, 'מה..?? אתה לא מתבייש?? 
אתה  בחיי,  שהיה  משפיל  הכי  הרגע  את 
הנך  כי חפץ  ידעתי  רוצה שאספר?  עתה 
להשפילני, ובן מוות אתה!! עוד היום ייערך 
טכס המוני ובו תוצא להורג..!'. קול תרועת 
נשמע,  לפתע  חצוצרות 

שני 

הקיסר,  אל  ניגשו  פאר  לבושים  משרתים 
ועוד  מילים,  כמה  עמהם  החליף  הקיסר 
שני חיילים נוספים ניגשו אל היהודי ונטלו 
אותו עמהם.. הבימה מוכנה, התליין ממתין 
התליין  עצום.  בכי  מתוך  מובל  והיהודי 
לפני  ורגע  העמוד,  על  הנאשם  את  מרים 
התליה, נשמע קולו של הקיסר, 'עצור! גש 
הנה יהודי', קרא הקיסר, ניגש היהודי חרד 
ולוחש  ראשו  את  הקיסר  מוריד  אז  ודואג, 
שהיה  בשעה  הרגשתי  ממש  כך  ליהודי, 

החייל הפולני צמוד אלי..

•••
כך ממש, בלתי אפשרי לתאר את החוויות 
של  הקדושה  במחיצתו  שהרגשנו  הנעלות 
ובשביל להבין מה היה  הרבי מלך המשיח 
נוכל  כך  רק  שם,  להיות  פשוט  צריך  שם, 

להרגיש..!

יורק סתם  לניו  טיסה  כרטיס  אופן,  בכל 
ביותר  פשוטה  אחת  דרך  יש  יקר,  עולה 
גאולה  ענייני  לימוד  והיא  לרבי,  להגיע 
הדרך  זאת  הרבי,  אמר  כך  הרי  ומשיח 
הישרה, הקלה והמהירה ביותר להביא את 

הגאולה..




