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הכלה  ב"ג  עם  דוב  שלמה  מ'  הרב  התמים  החתן  היקרים  צאצאינו  נישואי  על  להשי"ת  והודי'  בשבח 
המהוללה מ' חי' מושקא שיחיו, הננו שמחים להגיש בפני ידידינו וקרובינו שבאו מרחוק ומקרוב ליטול 
חלק בשמחה - 'תשורה' מיוחדת, למזכרת נצח משמחת החתונה, על יסוד התשורה שחילק כ"ק אדמו"ר 
הריי"צ בחתונת בתו עם כ"ק אדמו"ר מלך המשיח, כפי שהונהג לאחרונה בקרב אנ"ש לכבד את הבאים 
להשתתף ב"סעודה של שמחה" )ברית, בר מצוה, חתונה וכדומה(, בנוסף ל"מטעמים ומעדנים" גשמיים 

גם ב"מטעמים ומעדנים" רוחניים.

'תשורה' זו כוללת:

א. מכתבי הרבי לחתונות הורי החתן והורי הכלה.

ב. מכתבי הרבי להולדת החתן והכלה.

ג. מכתבי הרבי )והרבי הקודם( לסבי הכלה.

ד. "מכתבי צבי לצדיק" - צרור מכתבי 'טיוטא' מסב אם החתן, הרה"ח צבי מאיר )ב"ר שלמה דוב( 
ע"ה שטיינמץ לכ"ק אדמו"ר מה"מ נשיא דורנו, הכתובים בלשונו הציורית, העשירה והמיוחדת, 
בצירוף כתי"ק ומענות הרבי עליהם )הנמצאים תח"י( וכמה שירים הנזכרים במכתבים שפורסמו 
תחת שם העט 'צבי יאיר' ]אגב, את השירים שכתב לכבוד י"א ניסן - יום הולדת הרבי, כינה בשם 

"שירי צבי לצדיק", על כן בחרנו לקרוא לצרור המכתבים בשם עד"ז[. 

ב'תשורה' זו נדפסו המכתבים מתקופת השנים תשמ"א ]תקופת נישואי הורי החתן[ עד סוף שנת 
המכתבים  להדפיס  למועד  חזון  ועוד  הסבא[.  של  אביו  ע"ש  שנק'  החתן  הולדת  ]שנת  תשמ"ה 

משאר השנים.

ה. נוסח ברכת סב אם הכלה לבר-מצוה של אבי החתן.

ו. שני סיפורים )זכרונות( מזמני האוואקואצי' )בטשקנט( שכתבה אם אבי החתן, מרת יוכבד ע"ה 
זלמנוב. 

הא-ל הטוב, הוא יתברך, יברך את כבודו ואנשי ביתו יחיו, בתוך כלל אחב"י יחיו, בברכות מאליפות 
מנפש ועד בשר, ויהי רצון שתיכף ומיד ממש נזכה לקיום היעוד "מהרה . . ישמע בערי יהודה ובחוצות 
כל  לעין  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  בהתגלות  כלה"  וקול  חתן  קול  וקול שמחה  ששון  קול  ירושלים 
בשמחת הנישואין של הקב"ה וכנסת ישראל, "ונזכה זעהן זיך מיט'ן רבי'ן דא למטה אין א גוף ולמטה 

מעשרה טפחים, והוא יגאלנו".

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

מוקיריהם ומכבדיהם 
הורי החתן                                              הורי הכלה

מנחם מענדל ומינדי זלמנוב                       שניאור זלמן וחנה איידעלמאן

פתח דבר
ב"ה
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מכתבי הרבי

מכתב ברכה לרגל נישואיהם של הורי החתן
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מכתבי הרבי

מכתב ברכה להולדת החתן
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מכתבי הרבי

מכתב ברכה לרגל נישואיהם של הורי הכלה



7

מכתבי הרבי

מכתה ברכה להולדת הכלה
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מכתבי הרבי

מכתב הרבי הקודם לרגל הבר-מצוה של סב הכלה



9

מכתבי הרבי

מכתב הרבי הקודם לסב הכלה
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מכתבי הרבי

מכתב הרבי לסב הכלה
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מכתבי הרבי

מכתב הרבי לסב הכלה
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 ]פיענוח הכתי"ק[
בת"ח במיוחד על קובץ 

השירה והזמרה
ובברכה לבשו"ט חתי"ק

 ]פיענוח הכתי"ק[
צבי מאיר שי'

עוסק בצ"צ רב פעלים
ת"ח על  הבר]כות[

קבלה

 

 ]פיענוח הכתי"ק[
כ"ד טבת

נת' ות"ח ת"ח
אזכיר עה"צ

כתבי יד קודש מהרבי 

כתבי יד קודש לסב אם החתן
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מכתבי צבי לצדיק

הרבי נותן כוס של ברכה להרה"ח צבי מאיר ע"ה שטיינמץ
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתב )דו"ח( על ה"ווארט" של הורי החתן

מכתבי צבי לצדיק



16

מכתבי צבי לצדיק



17

מכתב ברכה )מענה למכתב בעמוד הקודם(  לסב ולסבתא של אם החתן לרגל נישואיהם

מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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השירים מוזכרים במכתב הקודם )הודפס בעיתון כפ"ח – י"א ניסן תשמ"א(

מכתבי צבי לצדיק
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השיר מוזכר במכתב הקודם

מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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]מענת הרבי:[
ואשתמיט

ובפרט לדעה הב'
הוא בתוס' רבי

"אותיות אביר יעקב"
)כ"ז בשמות גטין(

אזכיר עה"צ

הכתב יד הוא של
שי'  בנימין  הר"ר  המזכיר   

הלוי קליין

מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק



32

מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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]מענת הרבי – )כנראה על מכתב זה([
פי' למעשה ולטווח לא רחוק –
בטול חת"א )חדרי תורה אור(

בהתחלה בתור ענין עצמאי וחשיבות בפ"ע
ולאח"כ התדרדרות וכו'
ולפלא הכי גדול הקס"ד

מכתבי צבי לצדיק



35

]מענת הרבי[
המתעסקים  עם  )בהקדם!(  בזה  ידבר   )2 ת"ח.  ות"ח  והמצו"ב  נת'   )1

בההו"ל דתניא מהדו"ק עם קונ' המילואים שהו"ל 
ועוד המשך יבוא.

ת"ח על הבשו"ט ויגדלוה הורי' שי' לתחומע"ט אזכיר עה"צ  
)המענה הוא על הולדת הנכדה חי' רחל ע"ה פיילי )לבית טויבער(  

מכתבי צבי לצדיק
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]מענת הרבי[
שע"י  הנח"ר  על  התודה  וכתב:  הרב  הלהג  על  המילים  את  מחק  כ"ק 

בש"ט הנ"ל ועם העשי' אזכיר על הציון

מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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]מענת הרבי[
ספר  על   – וכפשוט  הנ"ל  הבשו"ט  על  ת"ח  שם.   לצדקה  ומצורף  בשטומ"צ  ויהא 
השירים לי"א ניסן – ולא הארכתי במילין על דבר זה – ואפי' לא בקיצור – כי )כסיום 
על  ת"ח  ות"ח  דילי'.   דתושבחתא  במילין  לאשתעי  נש  דבר  אורחא  "לאו  מכתבו( 

המצ"ב אזכיר על הציון

מכתבי צבי לצדיק
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השיר והגהת הרבי בכתי"ק מוזכר במכתב הקודם

מכתבי צבי לצדיק



44

מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מענת הרבי בכתב יד קדשו
)קשה לפענח את הכתי"ק(

מכתבי צבי לצדיק
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השיר מוזכר במכתב הקודם

מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק



58

מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק



62

מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק



72

השיר מוזכר במכתב הקודם

מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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השיר מוזכר במכתב הקודם

מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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]מענת הרבי[
נת' ות"ח ודבר בעתו – בסמיכות לז' מ"ח. אזכיר עה"צ.

ההטרחה?!
טעות כיו"ב – אינה מלכתחילה כמובן

והלואי וירבו כמותה כו' 
 )מענה על המאמר בבצרון ממירסקי(

מכתבי צבי לצדיק
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]מענת הרבי[
נת' ות"ח ודבר בעתו בסמיכות לי' כסלו גאולת האדמו"ר האמצעי

ועיקר: הלפרסם וכו' היחפש וכו'
כידוע נסתדרו אח"כ.

 )סוף המענה אינו ברור(

מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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]מענת הרבי[
נת' ות"ח ת"ח

על המילים: אם יש עוד תועלת בהמשך השתתפותי בווה"פ של פא"י. כ"ק מחק את 
המלה אם ומתח קו מתחת המילים: יש עוד., 

והוסיף בכתי"ק: כמובן ופשוט.
נת' ות"ח אזכיר על הציון

מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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]מענת הרבי - על המכתב מהעמוד הקודם[ 
דו"ח ופנ"נ ות"ח על הבשו"ט כן יוסיף לעת"ל. מנהגי יום הולדת.

כמובן תמהתי ביותר על כתבו והנה חלפה כצל עובר השנה אלא שנפל ברעיוני שמובן ע"פ דבר 
אדה"ז )תו"א ד"ה שה"מ גו' כחולמים( דקאי על זמן הגלות ואמחז"ל דאין חלום בלא דב"ט )אפילו 

דיוסף( והצל-הוא צילא דמהימנותא )הפצת התומ"צ ועד לחוצה( ועובר-דב"ט.
להחזיר המצו"ב )שג"ז מאשר הנ"ל(. ]ה"מצו"ב" היה דו"ח על הרצאה לישראלים על הנושא "אין יהודים בלי 
יהדות ואין יהדות בלי תורה ואין תורה בלי קיום מצוות". דו"ח זה הביא הרבי כהוכחה ואישור שהשנה לא חלפה כ"צל 

עובר" אלא אדרבה – "צילא דמהימנותא - הפצת התוהמ"צ ועד לחוצה".[ אזכיר עה"צ.

מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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]מענת הרבי[
כמובן יקבל ההצעה

ויהא בשטומ"צ אזכיר על הציון

מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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]מענת הרבי[
נת' ות"ח והזמ"ג

בסמיכות כו'
אזכיר עה"צ

מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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]פיענוח הכתי"ק[
נת' ות"ח על הבשו"ט הנ"ל, כן יוסיף בהנ"ל ועוד – ובפרט שנכנס

ויטייל – )וכמדובר בזה לאחרונה( בתחילת יום הולדתו הנ"ל
בגבורות – ולאחרי עשור הגבורות –

לשוח )בעיקר( בשיחות תפלה
ותורה כו' )1(

מנהגי ]יום הולדת[ )2(
אזכיר עה"צ להנ"ל ולחה"פ כו"ש )3(

קבלה )4(

מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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]פיענוח הכתי"ק[
]בתוך השאלה הוסיף הרבי את המילים:[ מפורש... וחוץ הימנו ]למזבח החיצון[ חוצה 

לו הזהו פש"מ?!
]מסביב כתב הרבי:[ במקום לתרץ הוסיף קלאץ קושיא!

תירוצה י"ל פשוט בפשש"מ, עד שרש"י א"צ לתרצה – לפני פסוקים הנ"ל מפורש 
)א, ג-ד(: כל העדה הקהל.. כאשר צווה להקהל העדה אל פתח אה"מ שא"א כלל בתוך 
הקלעים )בחצר אה"מ( היינו שגם פתח החצר נקרא פתח אה"מ )כיון שדרכו נכנסים 

לאה"מ( ויש דוגמאות לזה.

מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק

"לידת החתן"   מוזכר במכתב זה
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מענות שונות מהרבי

1. וכל המברך מתברך וכו' פ"נ נתקבל 
כמנהגו מאז מצרף שיר ואמרו חז"ל 

שלא מורידין ואדרבה וכו'

2. מנהגו הט' ע"ע
לצרף שיר מפרי עטו ועתו.

3. מכ' ופנ"נ )והמצו"ב( נת' ות"ח ת"ח
כולל – כפשוט – על השיר קולמוס הלב כו'

4.מכ' ופ"נ נתקבל 
שינה מחזקתו לצרף שיר

5. אזכיר על הציון להנ"ל
ת"ח ת"ח על המצו"ב

שיר כפול כו'



107

7. והשיר )המצ"ב( מסייע

8. )חי אלול( 
נת' ות"ח כל הנ"ל והזמ"ג וכו'

ובפרט עלי השיר וכוח"ט. אזכיר על הציון

9. השיר )שייכות מיוחדת דשיר רגל דניסן( נת'
וכן המצ"ב ות"ח ת"ח

מנהגי יום הולדת פ"נ נתקבל אזכיר על הציון

10. כן יבש"ט תמיד כל הימים
ובשאר הענינים ג"כ. אזכיר על הציון

השיר? ופסק המשנה ]במס' שבת ומזה לשמיטה[
כל בעלי השיר יוצאים ונמשכים בשיר,

נתבאר בלקו"ת וכו' כבמפתחות.

11. לכאורה מהנכון וכו' – 
שיר מוקדש לידידנו וכו' שז"ר שליט"א
 שבודאי ישמחו ויעודדו וכו' כשיקבלו.

6. דו"ח ומכתב ופ"נ נתק' והמצ"ב 
ובמיוחד השיר וכו'

אזכיר על הציון

מענות הרבי
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12. הצב"מ שי'
נת' ות"ח.

כן יבש"ט ובהוספה
והטוב והדברים עצמם מסייעים וכו'

אזכיר עה"צ.

13. ת"ח על הבש"ט –
אפילו רבי מאיר אינו

מתחשב במיעוטא דמיעוטא
ויהא כ"ז בשעטומ"צ

אזכיר על הציון

14. נתק' ות"ח ת"ח
ודבר בעתו – בניסן ובפ' צו

זרוז מיד ולדורות –
כן ימשיך בכל הנ"ל

ובזרוז ולדורות
אזכיר על הציון

15. נתק' )וכל המצ"ב( ות"ח ת"ח
במוש"ק בו נברא העולם

אזכיר על הציון
כבר פסק הרמב"ם

שהעולם וכו' שקול –
והנ"ל מביאות ישועה והצלה וכו'

אזכיר על הציון

מענות הרבי
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16. ת"ח על הבש"ט
ת"ח על הברכות

והה"ד ואברכה מברכיך
אזכיר על הציון

17. ויהא כל הנ"ל בשטומ"צ
למסור נקודות מתאימות 

)לפי השומעים שבכל פעם ופעם(
מהמדובר בחג השבועות ובשב"ק

אזכיר על הציון להנ"ל

18. גם המצורף בזה נתקבל ות"ח.
אזכיר על הציון לכל הנ"ל וכוח"ט.

מפני רוב הטרדות.
והעיקר – מפני שמעמידו אני על 

החזקה שבוודאי
עושה בכל הנ"ל ככל האפשר

19. ות"ח על הבש"ט כן יבשר טוב
תמיד כל הימים
וגם בעניני הכלל

מתוך שמחה וטוב לבב

מענות הרבי
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נוסח ברכת סב אם הכלה )הרה"ח בערקע ע"ה חן( לבר מצוה של אבי החתן
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את  מוסבר  התורה(,  )פנימיות  בחסידות 
המהות ]לא רק את המציאות[ של כל דבר.

 – 'ספר'  זה  ספור  המלה  של  השורש  למשל: 
ענין של לימוד והשפעה...

אם מוסיפים למלה אות "י'" )שם השם( יהיה 
 – ביופיו  יקר  אבני  מכל  יקרה  אבן   – ספיר 

תפארת, בזֵהר – )תפארה בהדר(.

הוי'ה( )שם עליון  "ו" )שם  אם מוסיפים אות 
של השם( – תהיה המלה 'סיפור' – יופי והדר 

של מעשה ממש.

שבנשמה  זוהר  הוא   – אמיתי  ממשי  סיפור 
אסוציאציות  לאדם  המאיר  בן-האדם...  של 
ומעשים של טוב ורע... הסיפור עוזר לבן אדם 
לבחור בין טוב ורע – הוא משפיע על בחירתו, 
ולפי בחירתו להיות אדם – זהר ונהדר... ישר 

דרך...

)חכמינו  חז"ל  וסיפורי  צדיקים  סיפורי 
מעשי  של  חיה  דוגמא  הם  לברכה(  זכרונם 
דורותינו,  דורות  על  זוהרת  והשפעה  פאר 
 – והבנתנו  חכמתנו  רגשותינו,  ליבינו,  על 
נעלים  קדושים,  טובים,  למעשים  והעלאתם 
– לפי רצונו של השם יתברך בעולמו הנפלא 
בכל  מקום,  בכל  בעולמו...  האדם  ולתכלית 
בזוהר  האדם  על  מבריקות  שהם  הזמנים! 

– חכמת השם  תוכני של קדושה של תורתנו 
בעצמו!

 – האדם  ככל   – אנוש  בני  של  סיפורים  יש 
המוגבלים בחכמה, בהבנה ובמקום ובזמן. כל 
האנשים מוגבלים... רק ה' יתברך איננו מוגבל, 
לא בזמן לא במקום. סיפורים הנולדים מחיי 
יום יום של זמנים, הנושאים בתוכם חיי אנשים 
שבזמן הזה... על אף מוגבלותם – הם יכולים 
להיות נהדרים, השפעתם זוהרת ומקרינה את 
זוהרת  וקדושה  הזמנים...  של  הקדושה  יופי 

של דורות קודמים...

ועד  לעולם  המשיח  מלך  הרבי  שאמר  כפי 
דוגמא מובהקת ומצויינת: "כמו טיפת המים, 
נוצצת  היא   – השמש  זוהר  מתחת  שעומדת 
במלוא הדרה... והיא מחזירה ניצוץ, תפארתה 
נקיה  שהטיפה   – בתנאי  אבל  השמש,  של 
הטיפה  אם  השמש!...  לאור  מתחת  ועומדת 
מבריקה  לא  אבל  נקיה,  אמנם  היא   – בצל 
לעצמה... אם הטיפה מלוכלכת ומתחת השמש 
– היא לא מבריקה... בצל על אחת כמה וכמה 

שלא"...

אדם  בן  מבטא  הכתוב  הסיפור  אם  כן,  אם 
אור  מתחת  העומדים  אנשים  או  העומד 
יופי,  בחזרה  מקרין  הוא   - והתורה  הקדושה 

והדר השפעתו נהדרת, לטובה ולקדושה...

הקדמה

החיים  היקרים  האנשים  ועל  לעולם...  נשכחים  הבלתי  האהובים,  היקרים,  האנשים  לזכר  כתובים  סיפורים 
בזכרונם... הקשורים לזמנים שעברו... מלמדים על העבר – כתובים בשבילנו כמו בשביל הזיכרון הקדוש: אולי 
יעניינו את ילדיי ואת משפחותיהם אולי גם כן. עניינים מזמנים עברו, מעניינים, נעלים, ותכליתיים ממש – בדור 
של ביאת המשיח – ובזמנים הנעלים של הכנת העולם לביאתו של בכל רגע... ובהתקרבותו והימצאותו בינינו... 

משיח צדקנו – הלוואי שכבר יבוא! יתגלה.... ויגאלנו!!! עכשיו!... כרגע!...

זכרונות
נכתב ע"י אם אבי החתן מרת יוכבד ע"ה זלמנוב
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הספר  מה  לקרוא,  ספר  איזה  לדעת  צריכים 
מקרין  הספר  אם  מלמד...  הוא  מה  מקרין... 
מצפון;  נקיפת  ללא  אפיקורסות,  הוללות, 
מוסר,  ללא  נעלה,  תכלית  ללא  בעיקר  כופר 
של  הבירה  )עיר  טשקנט  בעיר  כשהיינו 
העולם  מלחמת  פליטי  בחזקת  אוזבקיסטן(, 
השניה, הנוראית והאיומה - הזדמן לנו "לגור" 
בכמה דירות, שלכל "דירה" ו"דירה" יש סיפור 
השייכים  איתה,  הקשורים  סיפורים  כמה  או 
לעובדה מסוימת איך השגנו אותה ואיך השגנו 
והבלתי- מנשוא  הקשים  בזמנים  דירה  בכלל 

נסבלים, כשעשרות אלפי פליטים סבלו סבל 
מיושבים  )בוסתן(  ה"סעדלאך"  על-אנושי; 
בגינות מלוכלכות, מלאות בזבובים וכל מיני 
את  ש"אכלו"   - ושרצים  חרקים   - 'שקוצים' 
המלוכלכים;  העייפים,  האנשים  של  בשרם 
השמש,  של  החזק  מחומה  בימים  הסובלים 
בישבם  דרום-אסיה;  של  החמים  ומהלילות 
תחת כיפת השמים, או בהסתתרם תחת עצים 
במדרגות  במדרכות,  מושלכים  ברחובות; 
על  גג  עם  מקום  להשיג  בלי   - וכו'  עלובות 

הראש... מבלי להשיג טיפת מחיה לנפשם...

דירה אחת "נפלאה" זכורה לי היטב, כאילו אני 
זה )אחרי כחמישים שנה(,  נמצאת שם ברגע 
הטבולות  המלחמה  ימי  אירועי  זיכרונות  בין 
ועולים  המתנשאים  ורעב...  סבל  בייסורים, 
ברגשי הזמנים דאז... אירועים בלתי נשכחים, 

שאינם יכולים להימחות מן הזיכרון...

מפותחת  גדולה,  לעיר  נחשבה  דאז  טשקנט 
אוניברסיטה,  שם  היתה  יותר:  או  פחות 
אך  ועוד.  מוזיאונים  לרפואה,  ספר  בית 
 - הלחם"  )"עיר  העיר  של  ה"חמודות"  כל 
אנשי  את  משכו  לא   – טשקנט(  השם  תרגום 
נפשם;  עצם  עד  השבורים  האוואקואציה 
הזקוקים לכל; הבורחים מבתיהם תחת הפגזות 
והפצצות של הגרמנים יימח-שמם, הפולשים 
במלחמת-בזק  רוסיה  של  עיר  אחרי  לעיר 
)אפשר לומר שלא הייתה משפחה שיקיריהם 
קרובי  אחיות,  בנות,  אחים,  בנים,  אבות,   -
משפחה וכו' - לא נשארו בחלק האירופי של 
אש  מלחמת  של  לחזית  והנשלחים  רוסיה(; 

ומוות... וחורבן אין סופי...

קבלה  האזרחים[  ]=פינוי  האוואקואציה 
ניתנים  ובלתי  מימדים ענקיים בלתי-פוסקים 
מוות,  בבהלת  רוסיה,  כשממשלת  לתיאור, 
שום  בלי  אנשים  מיליוני  ושלחה  הוציאה 
תשלום ובלי שום ביקורת, באלפים של רכבות 
מכל מיני סוגים: רכבות משא, רכבות למשלוח 
גם  היו  וכו'.  וכו'  אסירים  רכבות  בהמות, 
רכבות של נוסעים, אולם נסעו בהם אזרחים 
מבפנים,  שפעלו  מיוחדים  רישיונות  לפי  רק 
במקומות האוואקואציה. את הרישיונות קבלו 
סתם  או  גבוהות,  בדרגות  צבא  אנשי  בעיקר 

זכרונות מטשקנט ]= עיר הלחם[
מזמני האוואקואציה ]הפינוי[ - אמיתי לאמתו מא' עד ת'

בלי התבוננות בהדר ויופי של חכמתו והבנתו 
הבורא  של  )עליונות(  העילאית  האלוקית, 
לפי   - השפעתו  כזה,  מסוג  ספר  קריאת   -

תוכנו... - לרע גמור...

מדוע?

תורת  של  שבכתב  "תורה   – "תניא"  הספר 
פרטי  כל  על  השאלה  את  מסביר  החסידות" 
בפלא  הכל   – ונפלא  נהדר  באופן  פרטיה, 

פלאים!... שנעשה בעולם של פלא פלאים!!!

זכרונות
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חדשים...  או  שבועות  אליהם  שחיכו  אנשים, 
או כלל לא...

 – כלום  בלי  כמעט  ברחו  הכל,  עזבו  אנשים 
נפוצו לכל עבר, בקור ובחום, בין ערים ויערות, 
היו  קרוביהם..  ילדים...  נאבדו  הורים,  נפרדו 
יחד  "מאורגנים"  כאילו  ממקומותיהם  שיצאו 
עם המפעלים, יחד עם האוניברסיטאים, יחד 
עם בתי-החולים וכו', אבל זה היה במאמצים 
קטנים של ה"מיוחסים". רוב האוכלוסייה ברחו 
ברכבות משא שנסעו שבועות וחדשים ממקום 
של  לגורלם  זרוקים  לרכבת,  מרכבת  למקום, 

הפקר ממשי.. החליפו דברים במזון...

החרב!  מחרדת  רעדו  אירופה  וכל  רוסיה  כל 
 – העולם  את  המזעזע  והסבל...  הפחד!... 
לרגלי  המושלך  שלם...  דור  של  מזעזע  סבל 

המוות...

על חיסול החיים של עם ישראל, של יהודים 
במיוחד - לא ידעו ברוסיה עד סוף המלחמה. 
ידעו על חיסול אכזרי של קומוניסטים... אך 
חדרים  בחדרי  השתיקו   - היהודים  מצב  על 
)על  רוסיה  יהודי  כי  יימח-שמו,  סטאלין  של 
כבר  המלחמה  של  לחזיתות  נשלחו  רוב(  פי 
מיום הראשון – והם נפלו )לא עלינו( ולא חזרו 
לעולם... )או נפצעו אנושות – שכבו בעשרות 
צבאיים.  חולים  בתי   – הוספיטלים  מאות 
מיליוני נכי-מלחמה... מיליוני בתי-חורבה...(.

טשקנט בלעה ברחובותיה אלפי פליטים חסרי 
כל.. המחפשים מזון... שיקום... השורצים בכל 
העיר  בפינות  גם  כמו  העתיקה,  העיר  פינות 

החדשה, המודרנית יותר...

 ...
 - הנוכחי  סיפורנו  נסוב  עליה  שלנו  הדירה 
הייתה בלב-ליבה של עיר העתיקה, במרכזה 
- לא הרחק מהכיכר הרועש והסוער מאנשים, 

שגם שימש לתחנה סופית של האוטובוס. 10 
יצאו   - עיגול  כמו  שצורתו   - מהכיכר  מטר 
גם  רחובות-רחובות, שביניהם  כיוונים  לכמה 

ה"רחוב" שלנו.

קשה לתאר ולדמיין את ניסי-הניסים שבקבלת 
הדירה – ממש ניסי-שמיים... הרחוב – סמטה 
עם  חמור  שאפילו  צרה  סמטת-מבוי  צרה, 
עגלה לא יכול להיכנס. הסמטה התמשכה כמו 
שרוך ארוך עד מבוי סתום בלתי מפולש, סתום 
רצה  כאילו  בית  איזה  של  גבוה  קיר  על-ידי 
לאורך  הרגועה.  השקטה,  בסמטה  להיבלע 
ה"רחוב" - כמה וכמה חצרות סגורות בקירות 
אין  פעם  אף  נראים,  בלתי  שערים  עם  ֵחָמר, 
דלתות פתוחים לעין... עד שכמעט לפני הסוף 
מופיעה עוד סמטת מבוי של חצר אחת בצד, 
לפני הקיר הגבוה – זו החצר הכאילו-נסתרת, 

של בעלת-הבית שלנו – ַהְּכִניָסה מבחוץ...

ה"מעולה"  אחד,  חדר  היתה  שלנו  ה"דירה" 
היתה  הכניסה  דלת  צדדית...  שהיא  בזה 
של  הסוף  לקראת  כמעט  הגדולה  מהסמטה 
דלת  מול  החדר,  בתוך  הראשונה.  הסמטה 
לחדר  ליציאה  דלת  עוד  הייתה  הכניסה, 
הקטן והמסודר, כמו דירה, של בעלת-הבית; 
ולא רחוק מאותה דלת - חלון המביט לחדר 
'נישה': מין ארון פתוח בקיר מאבנים. באחת 
עמדה   - לארון  או  למיטה  שנועדה  הקירות 
ורגל  רגילות  רגליים  שלושה  עם  אחד  מיטה 
יפה של אבנים... שולחן על  – שורה  רביעית 
יד החלון ושני כסאות מתנדנדים – מלאו יופיו 

של ה"ארמון" - - -

הכל היה לטובתנו. בעלת-הבית הייתה טובת 
הלכה  ומתמיד  מאז  הדודה  די,  בלי  עד  לב 
גם  הרצפה,  עד  ארוך  ]חלוק  בפאראנדז'א 
סמרטוט  ומקדימה  מאחור,  לראשה  מעבר 
כלשהוא על פניה[ המסתיר את ראשה ופניה; 

זכרונות
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לפני  הזה  העולם  את  עזב  שבעלה  אלמנה, 
כמה שנים והשאיר אותה עם שלושה ילדים: 
גנבים...  קבוצת  עם  שהתחבר   14 בגיל  בן 
בנות  ושתי  אמו...  של  וצערה  נפשה  לעגמת 
לפני  הרוסית  השפה  את  קצת  שידעו  קטנות 

בואנו, והיו מתרגמות בינינו לאמם... 

להיות  צריך  היה  שבחצר  שהחלון  מכיוון 
היה  אפשרי   - לנשימה  אוויר  שייכנס  פתוח, 
כל  את  שלה(  מהחצר  לראות  )ז.א.  "לצלם" 
מהנעשה  אנחנו  וגם  שלנו,  בחצר  הנעשה 
אצלם בחצר. החצר שימש להם כסלון, כחדר 
וכו'. על יד  אוכל וכחדר כניסה, חדר כביסה 
לגג  המובילות  מדרגות  היו  שבכניסה  הקיר 
כביסה,  לתליית  המשמש  מבטון,  השטוח 

למשחקי ילדים ועוד ועוד - שימושי מאוד.

מרובע,  נמוך,  שולחן  עמד  החצר  באמצע 
השטיח  ומעל  גדול  שטיח  פרוש  היה  ועליו 
לשולחן  מתחת  באמצע,  צבעונית.  מפה   -
שהיו  חמים,  מים  ובו  גדול  מרובע  כלי  היה 
מתחממים על ידי חתיכות של פחם מהבהבות 
מתחת לשולחן וחיממו אותו. בדרך כלל ישבו 
השולחן,  יד  על  הרצפה  על  האוכל  בזמן  גם 
מרופדות  השולחן,  מתחת  בפנים  כשהרגלים 
בימי  מהשולחן.  ה'נסחב'  השטיח  של  בכיסוי 
חורף התחממו גם מהחום שהתפשט מהפחם 

הדלוק, המהבהב...

בקיר ממולנו ובצד )כאילו בצורה של "ח"( - 
היה  המערבי  שהחלק  גדולה  מרפסת  הייתה 
פתוחות  דלתות,  שתי  יצאו  ומבפנים  פתוח, 
חדרי  משני  פתוחים  חלונות  ידם  ועל  תמיד, 
שינה, כשמשם נראו, כמו הרים קטנים - שורה 
של  שורה  שמיכות,  של  שורה  כריות,  של 

כסתות...

במרחק מה הצידה הייתה עוד דלת לא גבוהה 

קירות  צדדית, עשויה  המובילה לחצר קטנה 
של ֵחָמר ובפנים "תנור" לבישול. תנור – שני 
אבנים מקבילות וקרובות זו לזו כך שביניהם 
ניתן להדליק קיסמים או פחמים, ועל האבנים 
או לבשל  יצוקה מברזל  בישול  להניח קדרת 

ישירות על האבנים וכו', וזה כל המטבח...

אותם(  )לימדנו  טוב  די  ידעו  שהם  וכיון 
שאנחנו יהודים ואסור לנו להשתמש במטבח 
שלהם, ובכלי המזון וכו' - בנו לנו גם מטבחון 
תה  רוב:  פי  על  היו  שלהם  המאכלים  דומה. 
ירוק עם פיתה בבוקר ובערב, בצהרים "פלוב" 
תה  קומקום  שלנו:  הבישול  מאורז...  שמן 
ותפוחי אדמה אפויים באש, כש"התנור" כשר 

למהדרין!

חדר הדיור שלנו היה גם "בית חרושת" ליצירת 
גרביים, גרבי כותנה פשוטים... מכונת סריגה 
שעמד  שלנו  לשולחן  מוברגת  הייתה  קטנה 
אור  מספיק  שיהיה  כדי  החלון,  יד  על  תדיר 
לעבוד עליה ומצד השני – בחצר שליד החלון 
מים,  של  ברז  עם  נמוך  ברזל  עמוד  התנשא, 
ומתחתיו דז'ורה – ביוב... בלי שום קערה, שם 
על יד החלון רחצו ידיים, פנים, כלים, כביסה 
שלא  כמעט  לביוב,  ישר  ירדו  המים  וכו', 
בחדרנו  תלינו  הכביסה  את  סביב...  הרטיבו 
הקטן. כמובן היה לנו דלי ומהדלי השתמשנו 

במים לכל דבר הנחוץ...

נעשו  הגרביים  צביעת   – מעבודתנו  חלק  גם 
בישלו  התנור  כשעל  הקטן,  בחדרון  שם... 
או  צבעוניים  במים  גרביים  גדולה  בקדירה 
שחור,  בצבע  או  רוב(  פי  )על  חום  בצבע 
גדול  לכלי  מהמים  אותם  מוציאים  באפור... 
אחר, וכשהם קרים - מותחים אותם על קרשים 
מתייבשים  כשהם  רגל,  של  בצורה  מיוחדים 
גרב   – והנה  מהקרש  מורידים  היטב,  היטב 
זוגות  בזוגות  מקפלים  ממש...  רגל  בצורת 
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)בכמויות(...  לקנותם  שבא  לסוכן  ומוכרים 
לשוק השחור...

לעולם לא הייתי רוצה להיות סוכנת גרביים 
כדי  כך  עושה  האוכלוסייה  כשרוב  וכדומה 
להרוויח כמה גרושים בשביל קיום, אוכל נגד 

הָרָעב...

כמו  רזה  מאוד,  נחמד  איש  היה  שלנו  הסוכן 
אדם רגיל, אבל כשהיה יוצא מביתנו – בכלל 
אי אפשר היה להכיר אותו: הרגליים, הידיים 
הכניסו  כאילו  ו"מנופח",  שמן   - כולו  וכל 
מחזה  היה  זה  שאיבה...  מכונת  עם  אוויר  בו 
מדרגה  נפש  מסירות   – ולבכות"  "לצחוק 

עליונה...

אישה  הייתה   - שאמרתי  כפי  בעלת-הבית, 
נחמדה, מבינה; אדוקה מאד, תמיד בדראנז'א, 
החוג  מנהג  לפי   – פניה  את  יראו  שלא  כדי 
עבודה,  ללא  מקל;  כמו  רזה  ענייה,  שלהם; 
ללא פרנסה, ללא גוי - בודדה. הפרנסה שלה 
הייתה הדירה שלנו... שלא שווה הרבה כסף...

באופן  השייכים  "עובדי-בית"  היינו  אנחנו 
זעיר[.  חרושת  ]=בית  "צעק"  לאיזה  רשמי 
היתה  לעבוד.  צריך  מבוגר  אדם  כל  ברוסיה 
להם כזו סיסמה: "מי שלא עובד – לא אוכל!" 
בשבתות  לעבוד  לא  כדי  "עובדי-בית"  היינו 
המלחמה  עד  היהודים.  של   – שלנו  ובחגים 
האיומה אחותי ואני היינו תלמידות. בחופשות 
עובדות  היינו  מלימודים  בחופשות  או  הקיץ 
להורינו  עזרנו  מהם,  ויותר  הגדולים  כמו 
ימי   – "טרויצַאטני"  להרויח  שלנו  היקרים 
עבודה – שבקולחוז ]כמו קיבוץ[, אבל לעבוד 
לא היינו חייבים... לפי הסיסמה... ההורים כן, 

ועוד איך!...

אנשי- ידי  על  בהשאלה,  שקבלנו  המכונה 
חסד החב"דיים הנפלאים, שמעטים כמוהם... 

כ"עובד- שלנו  אבא  שם  על  רשומה  הייתה 
לעשות  כדי  ולילה  יום  כולנו  עבדנו  בית". 
גרביים מעל ה"נורמה" – מעל הֶּתֶקן, שבקושי 
הספיקה הפרנסה "למים לדייסה". עבדנו אני 
במרץ  במשמרות,  גרביים  במכונת  ואחותי 
הצמצום,  למרות  הרווחנו  ב"ה  ובשמחה. 
אצל  כנהוג  צדקה,  לקצת  גם  הספיק  והרווח 

יהודיים... 

יותר  קצת  רחבה  קטנה,  הייתה  המכונה 
מרוחב-גוף של גבר רחב. על יד המכונה היה 
סיכות[   =[ שפילקעס  עם  יותר  גבוה  עמוד 
המכונה  הפעלת  קרטון.  על  עטופים  וחוטים 

נעשתה ברגליים.

גרב  גרב  לתפור  יש  המכונה  פעולת  אחרי 
העבודה  את  תפירה.  מכונת  ידי  על  בנפרד 
הייתה לה   - הזאת עשתה בעלת-הבית שלנו 
מכונת תפירה, והיה לה עבודה ופרנסה... לא 
וכך היינו  הייתה עוד אשה מאושרת כמוה... 
לא רק דיירים אלא ידידים ממש... שעזרו אחד 

לשני.

לא  פעם  אף   - הגרביים  את  תפרה  היא  היכן 
לוקחת  הייתה  היא  אותנו.  עניין  ולא  ראינו 
אותם במספר, מחזירה במספר – ובדיוק בזמן 
הנכון... האמנו לה בכול, כי היא הייתה זקוקה 

לפרנסה כמו אוויר לנשימה...

בנה, האוזבק הקטן בן ה-14 התחיל להתקרב, 
להחזירו  הרבה  ועזר  אותו  לימד  ז"ל  אבי 
לדרך הטובה – אפילו סידר לו עבודה באחד 

המפעלים המוכרים לאבא ז"ל.

 ...
אפיזודה מעניינת:

 – הבריאות  בקו  הייתי  לא  אחת  פעם 
לרופא  הלכתי  חזקים...  בטן  מכאבי  סבלתי 
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אצלנו  חולים  קופת  כמו  )בערך  שבקליניקה 
ואני  "קליט"  לי  שיש  אמר  הרופא  בישראל(. 
שיעבור  עד  ולסבול  מים  לשתות  צריכה 
הכאב, גם לשכב... אמירה זו הייתה מיותרת, 
הבנות  כאבים...  עם  שוכבת,  במילא  כשאני 
את  ראו  בעלת-הבית(  של  )האוזבצקעלאך 
היא  שלהן.  לאמא  ואמרו  החלון  דרך  מצבי 
משלנו  גדולה  כפית  בקשה  בריצה,  הגיעה 
וכוס מים רותחים משלנו )כי ידעה שמהכלים 
מלא  בכף  שמה  משתמשים(,  לא  אנו  שלהם 
שום  בלי  לפה  לשים  בקשה  שחור,  פלפל 
חמים...  מים  כוס  לשתות  ומהר  תירוצים 
לא  אך   – להתנגד  רציתי  מאד,  התפלאתי 
כמו  ושתיתי  העניים  את  סגרתי  התנגדתי, 
"בובה"... אחרי כשעה הייתי לגמרי בריאה... 

הלוואי להבא! אמן.

 ...
אחרי   9-10 בשעה  בערך  הבקרים,  באחד 
התפלה וארוחת בוקר - רציתי מאד להתחיל 
לעבוד במכונה, כי אחותי נסעה לזמן מה ועלי 
חשבתי!(.  )כך  כפליים  כפל  עבודה  הייתה 
בדקתי את ה"שפילקעס" וראיתי שהם מעטים, 
צריכים ללכת ל"צעך" לקבל אחרים ולהחזיר 
אבי  אבל  להם.  המגיעים  הגרביים  את  לשם 
זצ"ל ביקש ממני לא לעשות זאת היום, שאלך 

פעם אחרת – ביום אחר, או שהוא ילך...

כי כבר לא פעם עצר את  )לזה לא הסכמתי, 
אבא שוטר, הביא אותו למשטרה לבדוק מה 
כי אבא  ותפילין...  לו בשקית של הטלית  יש 

איש בולט עם זקן ופיאות...(

אלך   - היום  שאלך  מסכים  לא  כשאבא  אבל 
מחר, כפי רצונו. אם אבא אמר הוא יודע למה. 
אומר  הלב   – סיבה  שום  לו  שאין  אמר  אבא 
הלך  אבא  כזאת...  הרגשה  אלך...  שלא  לו 

לעבודתו בצביעה ואני למכונה, שמתי לפניי 
המכונה  כי  "יחיד"...  ועבדתי  קריאה  ספר 
עבדה מצוין, גם אני ידעתי את הפטנט הנכון 

- ב"ה... 

נבהלתי.  בדלת.  מוכרת  לא  דפיקה   - פתאום 
התברר  הדלת,  את  ופתחתי  כשהתאוששתי 
שפחדי היה לשווא... אחד מהידידים של אבא 
הם  לאבא.  קראתי  איתו.  לדבר  ורוצה  הגיע 
התחבקו, התנשקו והתכבדו כרעים ותיקים...

הכרתי את האיש קצת, אבל יותר שמעתי עליו 
שהוא איש חסד גדול, עסקן גדול וחסיד גדול 
מהגדולים! איש מעלה, האוהב בלב ונפש כל 
כעובדת  ]אחר-כך  אדם...  כל  ובכלל  יהודי 
אצלו בבית חרושת – עזרתי לו בחשבונותיו. 
 – אוזבקים  גויים  ולהבדיל  יהודים   - כולם 
כולם קראו לו בשם "אבא!" "אבא שלנו!". כזה 
הוא היה ר' בן ציון שמטוב ז"ל, איש הנאהב 

וטוב לב[.

הוא ביקש מאבי שייתן לי רשות להביא איזה 
חבילת כסף )2000 רובלים( למנהל ה"צעק". 
זה מאד נחוץ ודחוף לו. הוא, בתור איש בולט, 
לא יכול לבצע בעצמו, מפני הסכנה הגדולה, 
שעוקבים אחריו ואין לו את מי לשלוח היום. 

הכסף נחוץ מאוד שם ב"צעק".

"היא תמיד בכל מיני שליחויות..." ענה אבא, 
"אבל היום אין לי הרבה חשק לזה, מוטב שלא 

תלך היום". 

והתחיל  בסקרנות.  האיש  שאל   – למה?   -
להפציר "נא למסור את זה למנהל הצעק ]ר' 
חשוב  לאיש  פתק  גם  שם  יש  בראוומן[.  דוד 

הנמצא כרגע במפעל"...

"באין ברירה" אמר אבא "עושים הכול!... והרי 
אבא  אמר  ניזוקים!..."  אינם  מצווה  שלוחי 

האהוב שלי בשמחה מרובה!
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האיש  הוציא  מאיפה  לראות  הספקתי  לא 
הכסף,  היה  שבה  החבילה  את  הזה  הנחמד 
מקופלת בתוך שק, והחבילה נעשתה נפוחה... 
למה  אותו  לשאול  רציתי  ומוזרה.  מצחיקה 
בשק? – אך התביישתי מפני כבודו ומיד יצאתי 
מהבית. כמובן קודם אמרתי שלום ולהתראות 
לא  וביקשתי  הנחמד...  ולאיש  לאבא'לע 

לדאוג. "ה' יעזור" הם אמרו...

בסמטה שלנו היה שקט שאפשר היה למשש 
אורך  לכל  ליטף  נעים  צל  בידיים...  אותו 
הסואנת  הכיכר  את  במהירות  עברתי  הדרך. 
ונכנסתי לרחוב רחב-ידיים. בצידי המדרכות 
צחים  צחים  צרה כשהמים  מים  עברה תעלת 
ומבריקים כמו נוצצים בשמש. כאילו בראי או 
שרק עכשיו יצאו מעמקי המעין, ירדו להצטיין 
 - התעלה  שבקרקעית  האבנים  גם  ביופיים... 
העגולים המבהיקים, המרובעים והמאורכים, 
לאורך  הלכתי  לתעלה.  ויופי  הוד  הביעו 
התעלה האין-סופית ונהניתי מאד, גם מהיום 
היפה והאביבי, גם מהרחוב הישר הישר, עם 
עצי צל רחבים, כאלו המחיים את החום, את 
ולשם,  לכאן  הממהרים  האנשים  של  הזרם 

כאילו טרודים בצהריים, חשובים מאד...

ועוד   - והעבה  קצת  הגדולה  החבילה  את 
העטופה בשק - החזקתי היטיב בבית-השחי, 
כמו שמתי אותה עוד בבית אוצר יקר – הלא 

נפרד ממני.

של  והפלא  יופיו  על  מחשבותיי  ובהמשך 
אוזבק,   - אותי פתאום שוטר  עוצר   - העולם 
ושואל בשפה הרוסית: – "מה יש לך בחבילה"? 
כלל לא ענינה אותי ברגע זה החבילה... מרוב 
כרגיל:  האמת,  כל  את  מיד  עניתי  פתאומיות 
"כסף". – "כסף?" נדלק השוטר, כאילו מישהו 
 - המפתה  בלשוני  אותו  סוחב  משהו  או 
"כסף"!!! - "מאיפה יש לך כסף?" שאל. עיניו 

נדלקו באור של סקרנות והנאה נסתרת... 

עניתי מה שבא על הלשון, בלי טיפת מחשבה... 
את  להחיות  בשביל  מעילי  בשוק  "מכרתי 

משפחתנו הרעיבה ללחם!"...

- "מה את שחה"?! הוא צעק, כאילו יצא מדעתו. 
– "בואי למשטרה! אני... אני אראה לך מה זה 
מבוגרים!  לאנשים  נכונים  לא  דברים  לומר 
מהמיליציה  החוק,  את  השומרים  לאנשים 
הוא   – בואי למשטרה!"  הסובייטית הנעלה... 
צעק כאילו מכאבי שיניים, ומוכן להוציא את 
השק מבית-השחי שלי ולחמם אותם... אך אני 
עמדתי שקטה, כאילו בטוחה בעצמי, רגועה, 

כאילו לא עלי כל המחזה... 

סקרנים,  אנשים  הרבה  התאספו  בינתיים 
מופתעים ושקטים, רועדים מפחד, כמו איבדו 
וחליפה  במגבעת  אחד  בחור  אבל  לשונם... 
לי  ואמר  התקרב  כמשלנו,  לי  נראה  שחורה, 
באוזן )באידיש( "גיב עם אין האנט"! ]=תני לו 
לתוך ידו[. הבנתי טוב מאד מה שאמר, אבל 
לי  כשאין  עדיין  ידעתי  לא  ביד  נותנים  איך 
אני  ואיך  שבשק...  מהכסף  חוץ  ביד,  פרוטה 
אפתח את השק, כשאני בעצמי לא יודעת מה 
יש שם! כשקהל סקרנים גדול ממשיך להתאסף 
איך  יודעת  לא  וכלל  כלל  כשאני  רגע,  בכל 
נותנים ביד... ולמה? למה שאני אתן לו, את 

החבילה, לשומר החוק של רוסיה... 

לא  כשלהפתעתי  החלטתי,  לו'  אראה  'אני 
הכרתי את עצמי.... 'שיצעק עד מחר. אני לא 
אתן לו את הכסף שלא שלי – של מישהו. לא 
קבלתי  מאיפה  יודעת  איני  דבר'...  כזה  יהיה 

כוחות כאלה...

והוא בשלו – "בואי למשטרה"!. ואני ממשיכה 
זרים...  אנשים  סקרנים...  של  במעגל  לעמוד 
ובתוך תוכי בקשתי את השם לעזרי ולהצילני 
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מהשד...

עצתו,  את  מבינה  לא  שאני  ראה  הבחור  אך 
והוא שוב בשלו: "גיב עם אין האנט!"... – מה 
הוא אומר לך החבר שלך? עוד מעט אני גם 
אותה   – באנדה  אותה  למשטרה,  אקח  אותו 
כנופיה, חבורה! של גנבים וספעקולאנטים ]= 
ספסרים[ עלובים, פליטי אירופה חצופים וכו' 
וכו'. הוא כעס וצעק בלי הרף על מנת להבהיל 

אותי...

השוטר  יגמר,  זה  במה  יודע  שמי  כשראיתי 
האוזבק הזה יכול להזמין עוד שוטרים ואז... 
לא רציתי לעלות על הדעת מה אז... אמרתי 
ייעצרו  מי  את  נראה  "במשטרה  בתוקף:  לו 
ללכת  כבר  אסור  מה?  אותי!  או  אותך  שם 
מה  ביד.  משהו  להחזיק  כבר  אסור  ברחוב? 
אסור כבר לדאוג לשלום הורים ואחים?! חכה, 
חכה! אני אראה לך שם במשטרה!"... השוטר 
נעשה שקט, הלך כמו 'צוציק' כשאחרינו המון 
שהלך  הבנתי   – נעלם  כבר  הבחור  אנשים. 

להודיע לאנ"ש שעצרו אותי...

בתוך  ובוכה  בלב שבור  אז בקשתי את השם 
אחד,  לאף  יודיע  לא  והבחור  'הלוואי  תוכי 
כללית,  בהלה   – ופאניקה  בלגן  יעשה  שלא 
מחשבה  באה  מיד  אך  כללי'...  פתאומי  פחד 
פשוט  הוא  משלנו,  לא  הבחור  'ואולי  אחרת 
ברח, נבהל מהשוטר... מה שבטוח בטוח... אין 

לי במה להאשים אותו' חשבתי.

גם הקהל התפזר אט אט, כשהתקרבנו לדלת 
המשטרה נשארנו שניים – השוטר ואני, ברחוב 

צר, צדדי וריק.

פחדתי שהוא יוציא ממני בכוח את החבילה. 
כתוב  היה  שעליה  לדלת  מהר  התקרבתי 
עמד  להפתעתי  בכוח.  ופתחתי  "משטרה" 
ביד  רובה  עם  שוטר  בפנים  לדלת  מעבר 

ללא  רגשותיי...  על  התגברתי  בכיסו.  ואקדח 
קט  לרגע  ונעצרתי  "שלום".  אמרתי  פחד 

לראות איפה אני.

אותי...  הסובב  אל  לב  שמתי  עין  כהרף 
משמאל דלת סגורה עליה כתוב: "מנהל אגף 

המשטרה!".

בצד השני הייתה עוד דלת סגורה גם שם עמד 
שוטר מזוין – חמוש... וממול חדר עם שולחן 
די גדול, עם ספסל באחד הצדדים וכסא. על 
יד השולחן ישב כפקיד גדול וחשוב עוד שוטר 

חמוש, ואליו רץ השוטר שלי...

המופנית  'בוז'  צעקת  שומעת  אני  פתאום 
)=חמור(  ֵאיַשק  מכאן  "צא  "שלי":  לשוטר 
השוטר  אך  הפקיד,  השוטר  צועק  שכמותך!" 
לך  לא שומע הבאתי  "אתה   - לו:  אומר  שלי 
דג שמן, יש לה כסף"... - "אמרתי לך לצאת 
מכאן חמור שכמותך!" – "שמעתי שמעתי!"... 
כשרוגזו פג, פנה אלי שוטר הפקיד: "אישק זה 

אישק! לא יעזור לו כלום"...

אף  מפחיד  לא  אני  ממני,  תפחדי  אל  "בואי, 
אחד! בואי, שבי כאן"...

לך  שיש  "שמעתי  הספסל.  על  התיישבתי 
"נכון"   – שאל.  נכון?"  זה   – בחבילה  כסף 
עניתי. כאילו לא מפחדת ממנו, כאילו ידי על 
העליונה... "מאיפה יש לך כסף?" – שאל הוא 

בעדינות ובזהירות.

הוא   – "טוב  הסיפור.  אותו  את  לו  סיפרתי 
אמר – את רוצה ללכת הביתה? בוודאי שאת 
בחיוך  דבריו  את  הוא  אישר   – רוצה!!!"  כך 
בתיבה  החבילה  את  שימי  עצה:  "יש  רחב... 
שלי שבשולחן, כאן" הוא הראה לי היכן. "אני 
אשמור על החבילה מכל משמר עד שהעניין 
כראוי,  אעניש  שגירשתי  האישק  את  יתבהר, 

וכשהמנהל יבוא תקבלי את הכסף בחזרה"...
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- "לא! את הכסף אני לא מוציאה מהיד שלי! 
אני צריכה אותו עכשיו!..., אתה מבין, עכשיו, 
משפחתנו  בשביל  לחם  לקנות  צריכה  אני 
דיברתי  אותי".  אני מבקשת לשחרר  הרעבה, 
כמו ילדה המבקשת את אבא ונעשיתי רצינית 

באמת...

אך הוא התרגז, נדלק כמו גפרור, ואמר: "אם 
את לא שמה את הכסף בתיבה פה אצלי, בואי 

איתי ותיראי מי אני..."

אדם  בן  שאתה  יודעת  "אני  אמרתי.  "בואי!" 
אני  גם  מדינתנו.  של  החוק  את  ושומר  טוב 
את  בבית-ספר  למדתי  כי  החוק,  את  יודעת 
לא  מקום  באף  החוקה[.   =[ הקונסטיטוציה 
כתוב לעצור אנשים אזרחים נאמנים שקטים, 
מהסביבה  ומתענגים  ברחוב  שהולכים 
עיניים  אחד  לכל  ונתן  ברא,  שהשם  הנהדרת 
ונתן אף להריח  לראות את האמת האלוקית, 
 – והיפה  הנהדר  האביבי  היום  שמחת  את 
ופתאום בא שוטר ועוצר אותך... למה? עבור 
ועושה  צועק  השוטר  להפך,  פשעים?  איזה 
בלגן באמצע הרחוב, עושה רעש, מתאספים 
הפרת-סדר   – צעזארגניזאציע   – אנשים 

שכזו!... במדינתי, בארצי הסובייטית"... 

הוא שתק כמו בלע גלולה מרה, אך הביא אותי 
לשוטר  ואמר  הימני  שמהצד  הסגורה  לדלת 
לפני  כראוי  - שנעמד מהר בעמידה מתוחה, 

קצין יותר גדול - "תכניס אותה בפנים!"...

את  וסגר  "כנסי",  אמר  שבדלת  השוטר 
הדלת... אימה אחזה אותי מקדקוד הראש עד 

לעקביים... עד אצבעות רגלי...

ונשים  אנשים  מאות  אולי  ראיתי  בזק  במבט 
מיני  ומכל  ראיתי(  לא  )ילדים  הגילאים  מכל 
וצנומים  לצחוק...  עד  שמנים  מעמדות... 
עלי  המסתכלים  בוכים,  ולא  בוכים  להפתיע, 

עיניים...  בהורדת  מי  בשנאה,  מי  בתמיהה, 
כולם  רב.  ובעצב  נפש...  בעגמת  בצער,  ומי 
ועל  גדולה,  חצר  קירות  על  תמוכים  יושבים 
של  וקטנות  גדולות  חבילות  מיני  כל  ידם 
סבונים, של שמן, של סוכר, שקי לחם, דברי 
חלב ועוד ועוד. מכל ארבעת הצדדים קירות 
גבוהים ואנשים דבוקים עליהם, יושבים סביב, 
על  לי  ונראה  נפשם...  עמקי  עד  מפוחדים 
בימי- יהודים   – כולם  אפילו  אולי   – רוב  פי 

עמידה...

נחנקתי  נפל בקרבי מרוב כאב... כמעט  הלב 
מגל דמעות שרצו לפרוץ כמעיין אין סופי... 
אך התגברתי ואמרתי לעצמי – 'מה? חולשה!? 
למי זה יעזור? – לאף אחד... זה פחד והכנעה 
לשונאי ישראל... לא, אני לא חלשה כמותם'... 
מכל  שבורים  עייפים,  כבר  'הם  החלטתי. 
יד  על  אשב  לא  אני  אבל  הצרורות...  הצרות 

הקיר, אני אראה לשוטרים מה זה!'...

שלי,  האהובה  היקרה  את?  איפה  'אמא'לע! 
החכמה, הפקחית באין סוף – תעזרי לי לצאת 
מכאן!' דיברתי עם אמא'לע שלי בתוך תוכי... 
הבת  איפה  יודעת  את  המצב,  את  רואה  'את 
שלך, את נמצאת בגן-עדן! את אמא'לע שלי, 
יכולה  והאצילית,  שבצדקניות  הצדקנית 
זאת  תעשי  בקלות...  מכאן  אותי  להוציא 
אמא'לע שלי מיד!... השם יעזור לך ולי, ולכל 
אלה! השם יעזור לך! אמא'לע בזכותך! בזכות 
אהבתך  בזכות  היקרים!  הנבהלים  היהודים 

אלינו.. זכות אבות מציל מרע'...

כך התחלתי ללכת על יד האנשים שבקיר בצד 
האחד. רציתי לראות, אולי אמצא מכרים... אך 
"מרגלת"...  שמעתי:  קולות  של  בהתלחשות 
"מרגלת".   - שוב  הלאה,  הלכתי  "מרגלת!"... 
אך אני בתוך תוכי מתלחשת עם "אמי היקרה" 
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- 'מיד, מיד!'.

הלכתי הלאה על יד הקיר השני, ממול הדלת 
פתאום,  האמצע.  עד  והגעתי  אותי  שהכניסו 
נפתחת הדלת, והשוטר "הפקיד" עומד בדלת, 
מכריז בקול חזק: "מי מכם יודע טוב רוסית"? 
– "אני!" יצא ממני כחץ וקשת, כאילו מעצמו... 

והלכתי מהר לקראתו. 

"בואי!" אמר. "את יודעת רוסית טוב?" שאל.. 
בבית- למדתי  "בוודאי,  במרץ,  עניתי  "כן!" 

ספר"... – "אה" הוא אמר "זאת את? זאת את? 
עם החבילה? נעים מאוד!" אמר בלצון. "הנה 
שיושבים  האנשים,  שמות  עם  גדול  דף  לך 
ספקוליאנטים,  כולם  האלה...  הז'ידים   – שם 
בשוק  אותם  תמצא  יום  כל  האלה!  העשירים 
מה  לאכול...  מה  להם  שאין  בוכים  ועוד 
שהיטלר  מספיק  לא  לגור!...  איפה  ללבוש, 
גירש אותם עד כאן... גם כאן עושים קונצים 

של ז'ידים!"...

אחר,  בדף  השמות  את  ברור  תכתבי  "הנה, 
אמר.  הבנת!?"  אחד,  לכל  יש  סחורה  וכמה 
אפילו  לעצמי,  אמרתי  מאוד'  טוב  'הבנתי 
כשהדם כנראה נעשה לבן במקום אדום בכל 
מהחדר,  יצא  הלך,  הוא  עניתי.  "כן"  גופי.... 

שכח מהחבילה שלי...

כמו  אותה  החזקתי  שכחתי.  לא  אני  אבל 
עם  השמות  את  כתבתי  מהר  מהר  קודם... 
הרבה הרבה שגיאות בכוונה, ושמתי מספרים 
האפסים  את  הורדתי  לכולם   – שרציתי  איך 
ועוד.... למשל למי שכתוב 10 – שמתי 1, 20 – 
2, 50 – 5, והלאה והלאה. בסוף כתבתי לכולם 

1 אחד. שיציל את כולם, כולם אחד – השם. 

כשראיתי שהוא לא בא - לקחתי את הרשימה 
קיפלתי  מהשולחן,  הורדתי  לידי,  הקודמת 
והחזקתי בידי. את הרשימה החדשה השארתי 

והלכתי לכיוון הדלת של המנהל..

כשהנייר  כמקודם.  סגורה  הייתה  הדלת 
מקופל בידי, פניתי ואמרתי בקול רם לשוטר 
שעל יד דלת היציאה )שלא ידע מהחיים שלו 
מה נעשה איתו...( "מתי יבוא המנהל?", והוא 

ענה "בערב מאוחר!!!".

"אם כן" אמרתי לו, "אני אחזור לכאן בערב, 
אמר  הוא  אלך"...  בינתיים  אלך...  עכשיו 
לאיזה  אותי  החשיב  כנראה   – בפשטות 
בערב  יבוא  המנהל  לכי,  "נכון,   – פקידה.... 

מאוחר!!"...

וההפתעה,  מההתרגשות  התעלפתי  כמעט 
לידו  ויצאתי  בידיים  עצמי  את  לקחתי  אך 
כהרף   – הדלת  את  סגר  הוא  רק  בפשטות... 
עין נכנסתי לחצר הסמוכה, משם לעוד חצר, 
להיכנס  שאסור  שידעתי  אפילו  חצר,  לעוד 
את  לטשטש  צריכה  הייתי  אך  לחצרות, 
עקבותיי... רצתי כמו צבי כדי שהם לא יתפסו 
ואז  הביתה,  שהגעתי  עד  מידיהם...  שברחתי 

נרגעתי מעט... 

הזאת  שההליכה  כשראו  קצת,  דאגו  בבית 
לקחה יותר מידי זמן... הם גם חשבו שמכיוון 
יום יפה מאוד - אולי הלכתי לאט כדי  שזהו 
את  שרפתי  הבורא!...  של  מהעולם  ליהנות 
בגדים  החלפתי  שלנו...  ב"מטבחון"  הפתק 
והלכתי בדרך אחרת  נחתי קצת  ואת השק... 

להביא את הכסף למקום המיועד...

לאבא'לע ז"ל נ"ע סיפרתי את המאורע אחרי 
כמה ימים, כשהייתי בטוחה שזה לא פגע באף 
אחד... ואבא - היקר מכל אבא - אמר בדאגה 
נס  אחרי  "הגומל"  לברך  "צריכים  מופלגת: 

שכזה, שלמעלה מהבנה"...

את הפתק עם השמות - אפילו לא פתחתי עוד 
קטנות,  לחתיכות  אותו  קרעתי  פשוט  פעם, 
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לביתנו  קרובה  שהיא  בגלל  שלנו...  התחנה 
לפעמים  כשצריכים  אלינו...  קרובה  היא   –

להציל איזה יהודי מחזקת צרה...

להיכנס  אפשר  שבאים,  עת  בכל  כמעט 
לאוטובוס בדחיפות עקשנית, כשלא מספיקים 
לנסוע  העיקר  מאחור,  ומי  לפנים  מי  לראות 
- לא לאחר לעבודה בשעות הבוקר... ולחזור 

הביתה בשעות החזרה מהעבודה...

את  עושים  אנשים  הרבה  והרבה  אפשרי,  אז 
בידיות  ְלֵהיָאֵחז   – באוויר  חצי  להיתלות  זה: 
בצד   – צדדים  משני  אפילו   – הטראמוואי 

הכניסה וגם בצד הירידה...

מזה...  קרו  אסונות  כמה   – ישמור  ]שהשם 
להתרגל   – הטראמוואים  של  מטבע  זה  כך 

ולסבול...[

בשעות הצהרים – תענוג ושמחת לב למי שיש 
בדרכים  כרטיס  בלי  לנסוע  אפשר  כרטיס... 
והולכים  נכנסים  או   – למשל  מעוקמות... 
הלאה מהכרטיסן מבלי לשלם לו, לקונדוקטור 
האוטובוס  בתוך  בצד  העומד  ]=כרטיסן[ 

בלי  פשוט  אותו  עוברים  הכרטיסן,  של  בתא 
זה  יד  בתנועת  לו  מראים  או  מצפון...  שום 
ששלם  מישהו  אצל  )ז.א.  אחורה  או  קדימה 
או  הבאה...  בתחנה  יורדים  סתם  או  עבורו( 
לו  אין  גדול, שלעולם  נותנים לכרטיסן שטר 
עודף... – אבל כך עושים הצעירים שאין להם 
פרוטה על הנשמה... או סתם רמאים... יש גם 
חברים, קרובים, ידידים שעוברים את התא... 
הגדולה,  למדינה  משנה  זה  ומה  ערך  ואיזה 
ואם  פחות...  כרטיס  יותר  כרטיס  העשירה... 
מגיעה ביקורת... יורדים מהר כל העדים בבת 
ביקורת  יש  לפעמים  עבודה...  פחות   – אחד 
חזקה, איומה... את מי תופסים? את המסכנים. 

האוטובוס שלנו 'מומחה' לכל זה.

תרבותיים  חרדים,  יהודים  אנחנו  אך 
ומחונכים... ברוך השם מעולם לא השתתפנו 
גם  עדים...  שהיינו  אף  האלה...  בקונצים 
כייסות  גניבות,  של  לעגמת-נפש  סובלניים 

וכו' )לא תמיד – אבל היו הרבה מקרים(...

פעם, בשעת בוקר מוקדמת )ז.א. בשעת סוף 

סיפור אמיתי לאמיתו )ברוסיה(

זכרונות

ושרפתי  ניר  שקית  בתוך  שמתי  קטנטנות, 
הענין  שכל  מקווה  אני  שלנו....  התנור  באש 

היה לתועלת לכולם.... הלוואי... 

הוסיף:  לברכה  צדיק  זכר  היקר  שלי  אבא 
צדיק  הרבי!  של  שליח  בת  שאת  "משום 
המעשים  ובגלל  לשם...  נשלחת  העולם! 

הטובים שלך...".

"ברוך השם שהכל עבר בשלום, בזכות ובעזרת 

בזכות  שבגן-עדן,  ז"ל  נ"ע  הצדקנית  אימנו 
הצדיק שלנו ששלחנו לכאן" אמרתי בבטחה, 
"ששמרו עלי בבטחה בזכות המצווה שקיימתי 
הצעק   – אנ"ש  של  נפשות  הצלת  במלואה... 
השם  מפחד...  'שחורים'  כולם  והצעקים... 
הציל אותי מיד כהרף עין, בזכות אמא'לע שלי 
הצדקנית ובזכות היהודים היקרים שישבו שם 
חפים מכל עוולה.... בשביל להחיות את נפשם 

בפרנסה איומה-שחורה..." - - -
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עמדנו  בערך(  שלוש  בשעה  מאוחרות,  לילה 
בשביל  מאוד  ארוך  בתור  יום  יום  כתמיד 
לקבל לחם בשעות היום הלא ידועות. יש לזה 
האם  מקרים:  בהרבה  התלויות  סיבות  הרבה 
הספיק להגיע קמח למאפיה, האם לא נעצרו 
המים בברזים, האם התנור לא התקלקל... או 
ההסקה לא מספקת. אבל זה הכול מקרים.... 

קורה כך, קורה אחרת...

אבל אף פעם לא קרה שלא יהיה תור לשעות 
ארוכות על ידי חנויות הלחם... אפילו בגשם, 
אפילו בשלג, אפילו בקרה איומה – האנשים 
היו רעבים עד עומק נפשם... בלי ה 400 גרם, 
מי  אפור,  שחור-  לחם  היומית,  הלחם  מנת 
אוכל כעת כזאת? אך בימים ההם באין כול... 
היו אוכלים לחם שנאפה מקמח מעורבב במי 
יודע מה, אומרים אולי בחול... הלחם שהיה 
ערכו  אך  כראוי,  אפוי  ולא  כאבן  כבד  תמיד 

היה ראוי לשמו...

לא היה איש בין מליוני אנשים הרעבים, שלא 
עם  האדם  לנשמת  לסייע  כדי  לו,  זקוק  היה 
לחם ברעב הבלתי נסבל. לא כדי להשביע את 
מרעב  לגווע  שלא  אלא  שבע,  שיהיה  האדם 
מזון  להשיג  דרכים  חיפשו  האנשים  לגמרי... 
 – ו"שחורים"  ב"לבנים"  דרכים...  מיני  בכל 
אין...  חגגו... פרנסה  והמחירים  הספקוליציה 

הגנבות התגברו... והסבל לא פג...

את  דחפה  עולמית  קללה  כמו  המלחמה, 
קיום  האנושות לכליה... אך האנושות תפסה 
וחיים מעל כל הצרות הבלתי נסבלים, אפילו 
טרף,  החיות   - הנאצים  מגבולות  רחוקים 
חיות טרף... מעל הטרף שלא  מעל טרף של 
עלי  יהיה  לא  וחס,  שחלילה  רצון  ויהי  היה 

אדמות... אמן ואמן.

בו,  והנה פעם, עברה שמועה בתור שעמדנו 

הראשי  הרחוב  וואסקרינסקי,  ברחוב  ששם, 
של טשקנט אין תורים לקבל לחם... הייתכן... 
אמרו - "כן"! שם אין פליטים, המקום הוא של 
עשירים! של אנשי המקום! לשם לא מכניסים 
את הפליטים התעלוָלניים... שם גרים אנשים 
הגונים. יש להם הכל, כי יש להם סדר בחיים... 
בפרוטקציה  רוצים  שהם  מה  מקבלים  הם 
מאמין  אינו  "הָשֵׂבַע  כי  ופרטית  ממשלתית 

ָלָרֵעב"...

לרחוב  ואחותי  אני  נסענו  פעם  והנה 
כמה  אספנו  שלנו...  באוטובוס  וואסקרינסקי 
בזול  בכלל  היה  באוטו  הנסיעה  רובלים... 

מאד... והגענו...

אכלנו  לא  כמו  רעבים  היינו  הסתובבנו, 
אותו  "אדרת"...  אותה  שזה  ראינו  מעולם... 
כמו  "שחורים"  דברים  אותם  ללחם...  תור 

בחיטה...

טוב  לא  להרגיש  התחילה  תחי'  אחותי  אך 
מוכרת  אחת  ראינו שאישה  ורעב...  מעייפות 
המשפחה  כל  בשם  אותה  ובקשתי  בייגעלאך 
"בשום  והיא  כולו,  הבייגעלע  את  שתאכל 

אופן, לא ולא, שהבייגעלע יהיה לכולנו"...

כך התנהגנו בביתינו - לא לטעום כלום לפני 
שההורים  לפני  לאכול  לא  לכולם,  שיהיה 
לקטנים,  שאפשר  כמה  להשאיר  אוכלים, 

לדאוג אחד לשני באהבה עילאית...

כלפני  ממש  אחותי,  את  כשראיתי  אבל 
המשפחה  כל  בשם  עליה  ציוויתי  התעלפות, 
הבייגעלע,  את  לקחה  היא  אותו...  לאכול 
מישהו  ופתאום...  הפה,  עד  אותו  הביאה 
מאחרי הגב שלה, או מעל ראשה... תפס את 
הבייגעלע מהפה שלה ונעלם כאילו לא היה....

כך מופתעת... אמרה  כל  פי שהייתה  על  אף 
ממני  יותר  רעב  כך  לי  שעשה  מי  "כנראה 

זכרונות
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והבייגעלע מגיע לו"... 

כשרצינו לקנות עוד אחד בייגעלע – כבר לא 
היה סימן מכל הבייגעלאך, והאשה שהביאה 
בבכי  ובכתה  עמדה  לפרנסת-מה...  אותם 
וכל  הבייגעלאך  כל  ממנה  לקחו  תמרורים... 
שהיה  הכסף  את  לה  נתנו  אנחנו  הכסף... 
לחזרה...  באוטובוס  לנסיעה  השארנו  לנו, 
האוטובוס היה דחוס לאפס מקום, בקושי רב 

דחפנו את עצמנו בפנים... 

כשחזרנו הביתה ופתחנו את התיק כדי להוציא 
את הנעליים של אחותי שהיו שם - היא רצתה 
אמנם  היו  הם  כי  בהזדמנות,  אותם  להחליף 
התיק   - רחמים...  בלי  לה  לחצו  אך  חדשים, 
היה חתוך כמו בסכין ובתיק היה נעל אחת... 
דומה  זאת  בכל  שלנו  שהאוטובוס  כנראה 
חופש  ביום  בשבת  כשסיפרנו  כי  לאחרים.... 
בביתנו...  חברות  בהתאספות  שלנו  הנהדר 
אחת  חברה  אך  הזאת....  מהאומנות  צחקנו 
 – בזה  הצחוק  "מה  ורציניות:  ברוגזה  אמרה 
נעליים,  רק  לא  מוציאים  שכאלו  בחיים  הם 
הם מוצאים את הנשמה שלנו"... כמה שהיא 

צדקה... 

נודע לבת הקטנה של  הגנובה  הנעל  כשדבר 
בעלת הבית

אחרי  שהלכה  והנבונה,  החמודה  פימה   -
כמו צל כשהיה לי זמן פנוי, כדי שאספר לה 
מסיפוריו  שידעתי  מה  וסיפרתי  סיפורים... 
סיפורים  הנפלאים של אבא'לע, שידע לספר 
בעולם...  טוב  הכי  וכו'  מהצדיקים  מהתורה, 
)מעניין,  מהם  נהנתה  פימה  שגם  כנראה 
אף  ראשה,  סביב  צמות  הרבה  היו  שלפימה 
פעם לא שאלתי כמה צמות, אך תמיד הייתה 
בנות,  של  אוזבקית  כיפה  עליהם  מונחת 
מעשה רוקם ואף פעם לא שאלתי כמה צמות 

יש לה...( וכנראה שהייתה מספרת אותם גם 
בין משפחתה... -

בענין  שלה  לאמא  סיפרה  כנראה  ועכשיו 
הנעל...

אימה הזדעזעה, וביקשה מבנה )ַחַסן( למצוא 
אמרנו  אנחנו  אבל  הנעל...  את  חבריו  בין 
בעזרת המתרגמת פימה, שאם בנה ימצא את 
ֵמַחַסן,  ממנו,  אנו  מבקשות  הראשונה,  הנעל 
 – השניה  הנעל  את  גם  שלקחו  לאלו  למסור 
שטרחתם לא תהיה לשווא, שייהנו... בוודאי 

גם הגנבים סובלים מרעב...

מכל הסיפורים האלה הבחור ַחַסן כמו השתנה, 
נעשה רציני, ועזר לאבא שלנו בעבודתו בלי 
מאבא  ללמוד  היה  רצונו  תשלום.  לקחת 
ונעלה. הוא עזב את  ז"ל, הצדיק, דרך ישרה 
החברים שלו... הגנבים... אבא סידר לו מקום 
עבודה הגון... והוא היה אומר שכעת היהודים 

בעיניו "האנשים הנעלים ביותר שבעולם!"...

שהשמש  בשעות  מאד,  החמים  הימים  באחד 
בכל  וחיממה  עירנו  של  הראש  מעל  עמדה 
בוער...  תנור  כמו  ממש  היה  בחוץ  המרץ, 
ירדתי מהאוטובוס וראיתי שמהאוטובוס ירד 
יהודי על קביים, בקושי החזיק את עצמו שלא 
וזקנו  מפאותיו  מזעה...  רטוב  כולו  ליפול... 
ידו  ועל  מים...  טיפות  טיפות,  יורדות  ממש 
לאחת  וקשורה  עבה  בחבל  כרוכה  קופסה 

הידיים.

סוחב  כאילו  רב,  בקושי  אותה  סחב  האיש 
מהמקום...  לזוז  רוצה  שלא  עקשן  חמור 
רחמנות היה לראות אותו, ועוד כיהודי דתי... 
הוא  אם  ושאלתי  הרבה,  לחשוב  בלי  ניגשתי 
בחשדנות  עלי  הסתכל  הוא  עזרה...  רוצה 
ואחר כך אמר – "כן... אין לי כבר כוח לסחוב 

את עצמי הלאה"...

זכרונות
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"ומי את"? – שאל אותי. עניתי: "אנחנו גרים 
אותו  אביא  ברצונו,  אם  מכאן.  קרוב  מאד 
אלינו"... הוא חשב רגע ושאל: - "את יהודיה?" 
– "בודאי!" עניתי, והוא אמר – "טוב! כנראה 
– וחייך, כאילו אבא'לע  כך הוא רצון השם!" 

שלי כשהיה אומר שם קדוש זה!

הלכנו לכיוון ביתנו ואני סחבתי את החבל...

ַחַסן,  עבר  פתאום  לסמטה,  נכנסנו  בקושי 
הביתה...  ַמֵהר  ִמהר  שלום,  אמר  לא  אפילו 
התפלאתי: ַחַסן ראה שאני בקושי סוחבת והוא 
לא עזר לי? מוזר... הלך והלך אבל בכל זאת... 

כשנכנסנו הביתה, ל"חדר" שלנו, שמענו רעש 
בחדר של בעלת-הבית, ובכי נורא...

שהתמוטטה,  שלה  אמא  יד  על  בוכה  פימה 
כמו מתה, על המדרגות שמובילות לגג... או 
מתה או התעלפה... שמתי מהר את הקופסה 
מהיהודי  בקשתי  הוילון,  אחרי  ב'נישה' 
באמצע  קרה...  מה  לראות  ורצתי  להתיישב 
נגש  במהירת  כסיד...  לבן  ַחַסן  עמד  החדר 
מוכרחים  הזה  היהודי  את  בשקט,  ואמר  אלי 
המשטרה  אחר,  למקום  מכאן  להעביר  מיד 
מחפשת אותו בכל ענייניו... אני אעביר אותו 
למקום בטוח, את יכולה להיות שקטה... ואת 
הקופסה שלו לא יחפשו אצלכם, כי אמא שלי 
מתה ולאף גבר אסור להיכנס לבית הזה, זה 

חוק קדוש אצלנו... 

אצלי  התהפך  הכול  נרגעתי...  ולא  נרגעתי 
בפנים... נכנסתי הביתה, הגשתי ליהודי שתייה 
ומזונות. אחרי שבירך אמרתי לו את הדברים 
של ַחַסן... היהודי קם מיד, אמר "תודה רבה, 
משם  לשכן...  ַחַסן  עם  והלך  מהשם",  הכול 
לרחוב אחר ומשם למשפחה יהודיה שברחוב 

וואסקריסנקי – ַחַסן הציל את היהודי...

השוטר והחבריה שהסתובבו על יד ביתנו, לא 

נכנסו בגלל האסון עם בעלת הבית, אף אחד 
מהאנשים לא נגע בה... עד שיבוא בנה, ַחַסן... 

כך עבר זמן וברוך השם הכול עבר בשלום...

כשַחַסן חזר - גם אימו "חזרה" לתחייה... הנס 
היה למעלה מהמשוער... ההמצאה של שניהם 
המסירות  והעיקר  חכמה!!!  מכל  למעלה 

אלינו... ממש בלי גבול...

ַחַסן לקח את החבילה, עטף בשמיכה  בערב, 
ַחַסן  והביא ליהודי, לדירה בה שיכנו אותו... 
לו... הוא עשה  וזה מגיע  הגון,  קיבל תשלום 
בשביל  אלא  התשלום,  בשביל  לא  זה  את 

הידידות האמיתית אלינו – היהודים!

נועדה  והיא  כסף,  מלאה  הייתה  החבילה 
המסכנים,  החולים  הנזקקים,  ליהודים 
הזרוקים לרחובות באין ברירה... הכסף נשלח 
נכה-מלחמה ההולך על קביים, שלא  ידי  על 
יהיה חשד עליו... אבל החבר'ה – הגנבים יחד 
עם המשטרה, רחרחו וחשדו בו שיש בקופסה 

כסף )אוצר(.

הם עקבו אחרי היהודי עוד מהרכבת שהגיעה 
צריך  והיה  מהאוטובוס  שירד  עד  מאי-שם, 
להיכנס לבית יהודי אחד לא הרחק מהתחנה 
)שדרך אגב חיכה לו וראה מרחוק איך הלכנו 

לביתנו – גם הוא חשב הכול מהשם!...(

והוא  לשעבר...  מחבריו  לַחַסן  נודע  הדבר 
צרה  מכל  ואותנו  היהודי  את  להציל  החליט 

שיהיה... וכך זה היה גם לנו הכל מהשם!

 ...
- המקום  עזבנו את הדירה, עברנו לאוכטשי 
קומה   =[ לבלחנה   - יהודים  של  המאוכלס 
שעברו  אוזבקים,  משפחת  של  קיצית  שניה 

לגור לאיזה קולחוז[...

עבור  לאבא  השכירו  שלמטה  החדר  את 

זכרונות
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 – בדרכו  ישר  ואיש  הצדיק  ואבא  פרוטות, 
פתח שם 'חדר' לילדי השכונה וילדים מסכנים 
שעוד לא היה להם דירה ובית. וזה היה היעוד 

האמיתי של אבא ז"ל בטשקנט הבירה!

עזרו לאבא כמה וכמה אנשים "עשירים" )ז.א. 
וקצת  להשתקם  קצת  כבר  שהספיקו  יהודים 
ל'חדר'  צדקה  לתת  ראשון  דבר   – להרויח( 

וישיבה...

ה'חדר' גדל מיום ליום... מקום היה, גם ילדים 
מסכנים לא חסרו... אבא הביא ל'חדר' שלו גם 

בחורים מבוגרים לא רק ילדים... שלא מצאו 
עמי- מהכול...  ובודדים  כנאבדים  עצמם  את 
 – יהודית  אות  של  צורה  ידעו  שלא  הארצים 

של לשון הקודש.

בלימודיהם,  לגדולה  שעלו  ביניהם  כעת  יש 
גדולים  עסקנים  ואפילו  וכו'...  רבנים  אפילו 
שזכה  הנפלא,  חב"ד  בכפר  אצלנו  שגרים 
של  בכתר  הנוצץ  כיהלום  יהודית,  לתהילה 
דורנו!!!  נשיא  מליובאוויטש!!!...  הרבי 

המכנים אותו מלך המשיח לעולם ועד!!!

זכרונות
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לעילוי נשמת

הרה"ח ר' ישראל יצחק בן הרה"ח ר' שמואל ע"ה
נפטר י' אדר א' תשמ"א 

וזוגתו מרת יוכבד בת הרה"ח ר' חיים מאיר ע"ה )לבית גרליק(
נפטרה ב' מנחם-אב תשס"ט

זלמנוב

.
הרה"ח ר' שמואל בן הרה"ח ר' יחיאל מיכל יהודה לייב ע"ה

נפטר ט' ניסן תשט"ז 
וזוגתו מרת רחל בת הרה"ח ר' ישראל יצחק ע"ה )לבית סווירסקי(

נפטרה י"א אייר תשכ"ג
זלמנוב

.
הרה"ח ר' חיים מאיר בן הרה"ח ר' בן ציון ע"ה

נפטר כ"ז שבט תשל"ו 
וזוגתו מרת רבקה לאה בת הרה"ח ר' משה ע"ה )לבית ריבלין(

נפטרה ח"י מרחשון תש"א
גרליק

.
הרה"ח ר' ישעי' בן הרה"ח ר' משה ע"ה

נפטר כ"ד תמוז תשמ"ח
וזוגתו מרת פראדל בת הרה"ח ר' יהושע פנחס ע"ה )לבית גונזברגר(

נפטרה ח"י מרחשון תשל"ד
לאזאר

.
הרה"ח ר' צבי מאיר בן הרה"ח ר' שלמה דוב ע"ה

נפטר י"ב אלול תשס"ה
וזוגתו מרת דבורה בת הרה"ח צבי הירש ע"ה )לבית אייזנברג(

נפטרה ח' אייר תשס"ז
שטיינמץ
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לעילוי נשמת

הרה"ח ר' ארי' דוב בן הרה"ח ר' משה מנחם מענדל ע"ה
נפטר י' שבט תשנ"ד

וזוגתו מרת סלאווא בת הרה"ח ר' יואל ע"ה )לבית דוידסון(
נפטרה כ"ח סיון תשמ"ז

איידעלמאן

.
הרה"ח ר' יעקב יוסף בן הרה"ח ר' מאיר ע"ה

נפטר כ"ט אלול תשנ"ג
וזוגתו מרת סאניא בת הרה"ח ר' אליעזר ע"ה )לבית דבוסקין(

נפטרה כ"ג ניסן תשס"ב
גורקאוו

.
הרה"ח ר' חיים דוב בער בן הרה"ח ר' פרץ ע"ה

נפטר ד' סיון תש"נ
וזוגתו מרת פייגא בת הרה"ח ר' שניאור זלמן ע"ה )לבית קלמנסון(

נפטרה י"ב מרחשון תשס"ד
חן

.
הרה"ח ר' שמאי בן הרה"ח ר' שלום ע"ה

נפטר כ"ג מרחשון תשנ"ה
וזוגתו מרת פייגא בת הרה"ח ר' שלמה קהת ע"ה )לבית ברגר(

נפטרה ט"ז ניסן תשל"ח
שפירא

ג' דורות באים ומשתתפים
ויש לומר, שבמתן תורה שהו"ע הנישואין דכנס"י עם הקב"ה )"יום חתונתו זה מתן תורה"( באים 
בישראל  וכלה  חתן  דכל  נישואין  שבשמחת  )כשם  ויעקב  יצחק  אברהם  האבות  גם  ומשתתפים 
באים ומשתתפים הוריהם וזקניהם וזקני זקניהם, ג' דורות, גם אלו שנמצאים כבר בעולם האמת( 
– שבזה מודגש: )א( שעבודת הבנים )לאחרי החתונה דמ"ת( היא בכח האבות )שבאים להחתונה(, 

)ב( שכח האבות )העצם( מתגלה ע"י ההמשכה למטה בעבודה הבנים.
)ספר השיחות ה'תשנ"ב כרך א' ע' 262(
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לזכות
כבוד קדושת אדוננו מורנו ורבינו 

מלך המשיח
מהרה יגלה אכי"ר

.
לזכות

החתן התמים הרב שלמה דוב שי' 
והכלה המהוללה מ' חי' מושקא תחי'

זלמנוב

לרגל נישואיהם בשעטומו"צ
יום ראשון כ"ד סיון

הי' תהא שנת אראנו עכשיו

נדפס ע"י הוריהם
הרה"ח הרה"ת ר' מנחם מענדל וזוג' מרת פרומט מינדל וב"ב שיחיו 

זלמנוב

הרה"ח הרה"ת ר' שניאור זלמן וזוג' מרת חנה וב"ב שיחיו 
איידעלמאן

וזקניהם 
הרה"ח הרה"ת ר' משה וזוג' מרת העניא יהודית שיחיו

לאזאר

הרה"ח הרה"ת ר' שלום וזוג' מרת גיטל שיחיו
איידעלמאן

 
הרה"ח הרה"ת ר' מרדכי ליב וזוג' מרת ברכה שיחיו

חן


