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 1תמונה 

, נכנס יובל שיצא משער הישיבה. חגי ממתין .ףחור. שער ישיבה תיכונית באפרת

 . הם מתחבקים. הוא ממהר אל חגי. תיק בית הספר על גבוו, כיפה סרוגה על ראשו

 

 ?להמבורגר או לפיצה :יובל

 .  אתה בוחר :חגי

מותר לי לאכול . החברים שלי יכולים להגיד מה שהם רוצים. היום תורך :יובל

 . מותר לי אפילו להתפלל איתך. מותר לי ללמוד איתך. איתך

 ? למרות שאני מחלל שבת :חגי 

צריך  ם"הרמברק בעיני  .החינוך שקיבלתאי אפשר להאשים אותך על  :יובל

 .להוציא להורג את כל החילונים

  .אז קראת את המאמר ששלחתי לך :חגי

ן "הרמב. יהודי כופר בתורה שבעל פה דינו מוותאומר שם "הרמב. כן :יובל

 . הוא בגדר שוגגאומר ש

 . יפה מאד :חגי

. בוא כבר, נו .גם אימא אומרת שבכל זאת ירשתי ממך משהו, אתה יודע :יובל

אתה נשאר כאן בכוונה כדי שייראו  (מסתכל בו) .החוצה יצאו הםעוד מעט 

 ?  אותנו

 ?איך הייתה מסיבת פורים אתמול :חגי

 ?למה אתה שואל. שמחה :יובל

 . אני רוצה לדעת :חגי

 ? מישהו כבר סיפר לך :יובל

 ?למה דווקא לברוך גולדשטיין  :חגי

 .אבא, זאת רק תחפושת  :יובל

 ? לרבנים שלך? אתה צריך להוכיח משהו לחברים שלך. אני רוצה להבין :חגי

 . זאת הייתה סתם בדיחה  :יובל

 ? אתה בטוח  :חגי

אתה רוצה לבזבז את הפגישה הזאת . אימא מרשה לנו להיפגש פעם בשבוע :יובל

 ? על שטויות
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 .יובל, האיש הזה היה רוצח :חגי

 ?רוצח  :יובל

 ? הוא לא רצח עשרים ותשעה איש  :חגי

 . הוא הרג  :יובל

 ?הרג  :חגי

 . לא חל על גויים" לא תרצח"  :יובל

 ? לא חל על גויים" לא תרצח"  :חגי

 (ומצטט "תורת המלך"ת הספר מתיקו אמוציא ) .תקרא בספר הזה .כן :יובל

שנאמר . עובר בלא תעשהמישראל הורג נפש אדם הכל : ם"אומר הרמב

מתייחס רק " לא תרצח"הרי לנו אמירה מפורשת שאיסור . לא תרצח

 . ליהודי שהורג יהודי ולא ליהודי שהורג גוי

הדברים האלה הם ? מי נתן לך את הספר המתועב הזה (לוקח את הספר) :חגי

 .יובל, שטות גמורה

 . רק אתה יודע מה צריך לקרוא? אתה רואה :יובל

 (מחזיר לו). חושב על מה שאני קוראאני  :חגי

 . כתוב רק שהעבירה אינה רצח. לא כתוב כאן שמותר להרוג גוי. גם אני :יובל

 ?רצח גוי היא עבירה פחותה מרצח יהודי? גוי הוא לא אדם :חגי

אתה החלטת . חשבתי שנוכל לדבר על הספר הזה. כל כך שמחתי שבאת :יובל

 . שהוא מתועב עוד לפני שקראת אותו

 

חגי . אור על ברוך גולדשטיין המחייך אל חגי. ויוצא ידי חגייובל תוחב את הספר ל

 . מפנה ממנו את מבטו ופונה לקהל

 

גם לא היה טעם . חששתי להביך אותו בפני חבריו. לא רצתי אחריו :חגי

מאת " תורת המלך", לקחתי את הספר הזה. להתעמת איתו כשהוא כועס

ראש , והלכתי אל הרב עמיאל, ביצהר "יוסף חיעוד "הרב שפירא מישיבת 

 .  וגם אחרי פרישתי הוא נשאר מורי ורבי, הישיבה בה למדתי ובה לימדתי
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 2תמונה 

תורת "הספר . חגי חובש כיפה. באלון שבות הרב הלל עמיאל בישיבהשל משרדו 

  .בידו" המלך

 

הספר הזה הוא גיבוב מגמתי של ציטוטים מדברי רבנים שנאמרו בתקופות  :הרב עמיאל

מישהו . למדים אותו בשום ישיבה תיכוניתמלא . אחרות ובהקשרים אחרים

 . אני אדבר עם המנהל שלו. פיתה את יובל לקרוא בו

 ? אותו שם שגולדשטיין רוצח לימדולא  :חגי

אל . תלטים מדי פעם על ההיגיוןאבל בגיל הזה ההורמונים מש. לימדו :הרב עמיאל

 .זה יעבור. הוא ילד טוב. חגי, תדאג

 .כל שבוע הוא עושה תענית. טובל. מתפלל. הוא קם כל בוקר בארבע :חגי

 .בגילו היית בדיוק כמוהו :הרב עמיאל

אני רואה . סיכמתי עם אימא שלו שהוא עושה בגרות והולך לישיבת הסדר :חגי

 . ולא רוצה ללכת לצבא, שהוא לא לומד לבחינות

 . אני אדבר איתו :הרב עמיאל

בשנה האחרונה . התחפושת הזאת לא מקרית. אני חייב להיפגש איתו יותר :חגי

י מתאר אנ .לצטט את הרב כהנא. הוא התחיל לבלות שבתות בקריית ארבע

אתה לא חושב שיכול  (שתיקה) .שם על גולדשטייןלו  ומריםלעצמי מה א

 ? להיות קשר בין גולדשטיין לבין הספר הזה

 . הטבח הספר הזה נכתב חמש עשרה שנה אחרי :עמיאל

 . מה שכתוב בואת אולי היו רבנים שלימדו כבר אז  :חגי

 . אני לא בטוח שגולדשטיין למד אצל מישהו :עמיאל

 . הוא לא היה טובח בלי אישור של רב :חגי

לא קראת את . אף אחד לא היה נותן לו, ולּו ביקש, הוא לא ביקש אישור :עמיאל

גולדשטיין היה במצוקה גדולה ? ח וועדת החקירה של השופט שמגר"דו

הוא הוזעק להחיות . בחנוכה נורו שני חברים שלו. בגלל הסכם אוסלו

בערב פורים הוא בא . י מאד בשבילוזה היה טראומת. אותם ולא הצליח

 ". אטבח אל יהוד"להתפלל במערה וראה חמש מאות ערבים צועקים 
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הייתה פלוגה . ח כמה פעמים"קראתי את הדו. לקראתםהצבא היה ערוך  :חגי

 . משטרה. ב"הייתה תגבורת מג. שלמה סביב המערה

גיד לי אל ת (בחשד) .המון מתפרעלעצור חשש שהם לא יצליחו  הוא :עמיאל

 . מחזהשאתה הולך לכתוב עליו 

ח כי הוא שמע ממישהו ש :חגי ב  לא " לא תרצח"אתה לא חושב שגולדשטיין ט 

 ? חל על ערבים

 ? ממי הוא שמע : עמיאל

למד אצל הרב " תורת המלך"כתב את זה בשהרב שפירא . אני לא יודע : חגי

  ?אצלולמד אולי גם גולדשטיין . מיצהרגינזבורג 

חגולדשטיין כש? אצל הרב גינזבורג :עמיאל ב  גינזבורג היה ראש הרב , בחברון ט 

נוטל ספר ). נגד המדינהארסית  פההטעסק בו, הישיבה בקבר יוסף בשכם

את ור ב  את בית המשפט לש   ,לעקר את הרוח הציוניתיש "( מנומצטט מו

יש  (לארון אותומחזיר ). "עד לכינון ממשל תורני בארץ ,הממשלה למגר

הם פתאום  .שלו רשותרבים מהם נחשפים לדחמש מאות תלמידים שלי 

לשלם , להצביע בבחירות, ללכת לצבאאם הם צריכים מתחילים לפקפק 

לא על גולדשטיין האומלל . את המחזה אתה צריך לכתוב יועל .מיסים

אל תחבוש כיפה כשאתה מבקר . עשה לי טובהו (שתיקה). שיצא מדעתו

 .  אצלי

 ?למה :חגי

 .כי לפי אותו עיקרון אני צריך להוריד את הכיפה שלי כשאני מבקר אצלך :עמיאלהרב 

  

 .בידו" תורת המלך". חגי פונה לקהל. על הרב עמיאלחשכה 

 

חלחלו לתודעתו  "תורת המלך"המחשבה שרעיונות מטורפים כמו אלה שב :חגי

למחרת השכמתי לספרייה הלאומית . של גולדשטיין לא הרפתה ממני

 (מאמרמראה ). אמרים של רבנים שנכתבו בחברון לפני הטבחלקרוא מ

מאת הרב " בירור הלכות הריגת גוי"את מצאתי  בין המאמרים האלה

ה ב  ל  לשכנע בקלות  יכול היהמאמר כזה . ראש הכולל במערת המכפלה, א 

  .מיהרתי לתיאטרון. הרוגלאת גולדשטיין 
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 3תמונה 

בירור "מאמר עיינת בנעמי מ. מנהלת תיאטרון בירושלים ,ריא  משרדה של נעמי ב  

 ".הלכות הריגת גוי

  

ה קובע כאן  (מראה לה). נעמי ,שוב ושובאת המאמר הזה קראתי  :חגי ב  ל  הרב א 

מפרט את התנאים בהם הוא כאן ו, לא חל על הריגת גוי" לא תרצח"ש

 .של בית דיןאישור  זהלא צריך בשביל אפילו הוא . להרוג גוי חייביהודי 

ההרב יכול להיות ש :נעמי ב  ל  תסתובב קצת בישיבות . הוא רק קצה הקרחון א 

נסה . אולי היו עוד רבנים שהסיתו את גולדשטיין. בחברון ובקריית ארבע

ם כל שנה לקבר ישעול אלהעם . החברים שלו בתנועת כךלהיפגש עם 

 . שלו

ל  . למערת המכפלהאסע עכשיו אני  :חגי ה יסכים לדבר איתיאולי הרב א   . ב 

 .הוא צריך להגיע? למיכה מחכהאתה לא  :נעמי

 ?בשביל מה :חגי

של וועדת את חקירות השטח כז יהוא ר. הוא בקיא מאד בפרשת גולדשטיין :נעמי

 . ח של הוועדה"הוא יודע גם מה שלא נכתב בדו .שמגר

המיכה יודע לקרוא מאמר  :חגי ב  ל   ?של הרב א 

 . הזהמאמר ההוא יודע מהן ההשלכות המשפטיות של  :נעמי

 .נפנה אליו, כשנצטרך ייעוץ משפטי :חגי

 

 . היועץ המשפטי של התיאטרון, ד מיכה פלג"נכנס עו

 

מבין את אני מוכרח להודות שאני לא . קראתי את המאמר ששלחתם לי :מיכה

 .הטבח אחריחודש פרסם את המאמר הזה הרב אלבה . ההתרגשות שלכם

 ?הטבח לפניהתוכן שלו הגיע לידיעתו של גולדשטיין  אולי :חגי

  ?ואולי לא :מיכה

 . יתכן שהוא השפיע עליו, אבל אם הוא הגיע לידיעתו :נעמי

 ?כזאתיעלה טענה  שלומישהו במחזה ת מבינה מה יקרה אם א :מיכה
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 . הוא לא היחידי שהסיתהרב אלבה אולי יתברר ש :נעמי

 ? מי עוד :מיכה

  .רבנים אחרים שהיו מקורבים לתנועת כך :נעמי

  .אבל אין לכך שום ראיות, אולי :מיכה

היה גולדשטיין  30-ב (מראה לו). ח וועדת שמגר"בדו כתובמה  קראת :חגי

 . לכנסת ת כךהמועמד השלישי ברשימ

ת עבדתי בשביל וועד .נעמי, יודעים על מה אתם מדבריםלא אתם ? אז מה :מיכה

גביתי . זימנתי עדים. אספתי מסמכים. יום ולילה. ארבעה חודשים שמגר

 . טבח כזה תכננה שוםתנועת כך לא אני יכול לומר בוודאות ש .עדויות

 :ימים לפני הטבחכמה  נתן לעיתוןגולדשטיין שריאיון הוועדה מצטטת  :חגי

הם יורשיהם . הערבים יסלקונו מכאן אם לא נסלק אותם לפני כן"

הם לא ישקטו עד שיאנסו את כל הנשים היהודיות . הנאצים האמיתיים של

יכול לא ". כך"זוהי העמדה של תנועת ." וירצחו את כל הגברים היהודיים

 ?קשר בינה לבין הטבחלהיות 

קנאות , שנאה, דעה קדומה, הריאיון הזה משקף תפיסת עולם מעוותת :מיכה

 .נשלח על ידי מישהו גולדשטייןשאבל הוא לא מוכיח . טיפשותו

 . ..שנפתחו נגדו ארבעה תיקים במשטרה תכותבהוועדה עצמה  :חגי

דחף . הפר סדר במערת המכפלה הוא. אני זוכר את התיקים האלה היטב :מיכה

 . ספרי קוראן להפך ארון ש. קרע מודעה של המושל הצבאי. חייל

  ?"כך"שהוא פעל באופן שיטתי במסגרת  מעידוזה לא  :נעמי

 .זה לא מעיד שהוא נשלח לטבוח :כהמי

קם יום ח שלה לא מצליח להסביר למה "הדו, מיכה, עם כל הכבוד לוועדה :חגי

 . וטבח עשרים ותשעה מתפללים במסגד, שטיפל גם בערבים, אחד רופא

 ,לא כתבנו את זה במפורש. שהוא פעל מתוך מצוקה נפשית הוועדה קבעה :מיכה

 . מדעתוהוא יצא לא היה לנו ספק שאבל 

אותו ואת . אתה פוטר אותו מאחריות, שהוא יצא מדעתומתעקש אם אתה  : נעמי

 .  מי ששלח אותו

 ...של תנועת כך שטיפת המוח בגללשהוא פעל אני משוכנע  :חגי

 . של הרב אלבההסתה הו :נעמי
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אין טעם לכתוב מחזה כזה אם הטענות . זה משפט לא יקבל אתשום בית  :מיכה

 .מבוססותשבו לא 

 .אני מוכרח .מיכה, אני לא רוצה לכתוב אותו :חגי

 

  .יוצאחגי 

 

 . הוא יחקור ויבדוק. מיכה, אחראי אדםחגי הוא  :נעמי

הם יגלו את , לדובב את החסידים של גולדשטייןשהוא יתחיל ברגע  :מיכה

לא תוכלו . הויכוח לא יהיה רק מילולי. יתלהטו היצרים. והכוונות של

גם אתכם אפשר להאשים . בטענה של חופש אמנותימאחריות  תחמקלה

  .בהסתהבדיבה או 

   .אותו תאשרשלפני הזה על המחזה חזרות בתחיל לא נ :נעמי
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 4תמונה 

.ספר בידו, תפילין לראשו, ליד שולחנוב יוש הרב עידו אלבה. מערת המכפלההכולל ב

  

אתה ". הלכות הריגת גויבירור "שלך מאמר הקראתי את , כבוד הרב אלבה :חגי

כמו מוסלמים , לשכנע בדתם אחריםעליהם סוברים שהגויים ש טוען

 . להורגםעל יהודי מצווה , יהאד'שמאמינים בג

  .ם"כך קבע הרמב : הרב אלבה

 ?שלךן המאמר אתה חושב שגולדשטיין היה מודע לתוכ :חגי

 . כשפרסמתי אותו גולדשטיין כבר היה בין המתים :הרב אלבה

 .לפני שפרסמת אותוגם  וכנואני מניח שלימדת את ת :יגח

 . גולדשטיין מעולם לא נמנה עם תלמידייאבל . ודאי :הרב אלבה

 ? באמצעות תלמידיך תוכן המאמר הגיע לידיעתוהאם יכול להיות ש :חגי

 . יכול להיות :הרב אלבה

מוסלמים שמאמינים במערת המכפלה הוא ראה בערבים האם יכול להיות ש :חגי

 ?להרוג אותם עליוחובה ש סיקהויהאד 'בג

ולא פסק בירור הלכתי הוא שלי המאמר ידע ש הואאבל , יכול להיות :הרב אלבה

 . ולכן אי אפשר לראות בו היתר לשום פעולה, הלכה

  ?טבוחלו ל התירו הםו ,רבניםאתה חושב שגולדשטיין פנה אל  :חגי

שנרצח כמעט ארבע , כרונו לברכהכהנא ז הרבתלמידו של היה גולדשטיין  :הרב אלבה

  .שנים לפני הטבח

 ?כהנא התיר לותלמידי רב מאתה חושב ש :חגי

צריך הרב כהנא לפי תורת  .שהוא לא צריך היתראני חושב שהוא חשב  :הרב אלבה

 . והערבים בארצותיהם, היהודים בארצם. להפריד בין יהודים וערבים

  !?הערבים לגרש אתח כדי ב  גולדשטיין ט   :חגי

אזרח מדינת  יכול להיות רק יהודישחוק הקובע  יזםהרב כהנא . ודאי :הרב אלבה

יהודיה מאסר על יהודי וערביה או שנתיים הגוזר  הוא יזם חוק. ישראל

 .ערבי שקיימו יחסי מיןו

 .חוקי נירנברגגם קבעו  כך :חגי

 . זר עליהם מוותוגהיה ם "הרמב :הרב אלבה
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 . גולדשטיין היה ודאי מתייעץ איתו, לו הרב כהנא היה חי :חגי

 הוא ידע .לא היה זקוק לשום היתרגולדשטיין אני חושב ש. אמרתי לך :הרב אלבה

יש להורגם ו .העממים מוטלת על כל אחד מאיתנוחובת המלחמה בשבעת ש

 . גם אם הציבור לא הכריז עליהם מלחמה

 ? ת לו את ההיתרנתה אתאולי . ךשלבמאמר  תכתבאתה כך  :חגי

י  (ך"בתנ לו מראה) :'דברים פרק ז .משה רבנו נתן אותו הרבה לפני :הרב אלבה כ 

יֲאָך ה ב  ּהֹוֱאל' י  ת  ש  ר  ה ל  מ  א ש  ה ב  ת  ֶרץ ֲאֶשר א  א  ים  ,ֶהיָך ֶאל ה  ב  ם ר  ל ּגֹוי  נ ש  ו 

ֶניָך פ  ֱאמה   ,מ  ה  י ו  ש  ּג  ר  ּג  ה  י ו  ת  יֹוח  נ   ר  כ  ה  יו  בּוס  י  ה  י ו  ּו  ח  ה  י ו  ז  ר  פ  ה  י ו  נ ם ה ...ֲענ  ת  ' ּונ 

ם, ֶהיָךֹוֱאל ית  כ  ה  ֶניָך ו  פ  ם; ל  ֲחר  ים א ה  ֲחר  םֹות  ר, ת  כ  ל ֹותלא ת  ית ו  ר  ֶהם ב  א ל 

נ ם ח   .ת 

 .שנהשלושת אלפים הכחדנו לפני העממים האלה שבעת את  :חגי

ם ובתי הזעם שאת. לא היה זקוק למאמר שליגולדשטיין  (בתקיפות) :הרב אלבה

של שמא פסקי הלכה  יםמפחד םמעיד שאת ,יפ  ל  כ   חשים המשפט שלכם

כל מי שלמד אי פעם תורה  .כעיסו אותםחכמי ישראל יתגלו לעיני הגויים וי

אתה יכול לכנות את האפליה הזאת  .היא מפלה בין יהודים לגוייםיודע ש

זה מה שכתוב . היהדותזה לא יעקור אותה מן  .נאציזם ,פאשיזם ,גזענות

  .ֶכםת  ֹוּצר  קוצו של יוד כדי ל  בם לא נשנה . הקדושים יה  ֶר פ  ס  ב  

 (פונה ללכת). תודה. הבנתי :חגי

ייתכן אפילו  .לא אומר שאני מצדיק מה שגולדשטיין עשה זה (אחריו) :הרב אלבה

 . שהזיק יותר משהועיל

 ?ותשעה איש שחייהם קופחוומה בדבר אותם עשרים  :חגי

  .קופחו :הרב אלבה
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   5 תמונה

  .חגיברשימותיו של  תמעייננעמי . ה של נעמי בארי בתיאטרוןמשרד

 

אתה רק משער . אבל אין לך הוכחה שהרב אלבה השפיע על גולדשטיין :נעמי

 . שכך היה

 . משער רק שאני אכתובאני  :חגי

 ? עם מיכהשוב תייעץ נאולי  :נעמי

  .מודע לתוכן המאמר שלועצמו אמר שייתכן שגולדשטיין היה  רב אלבהה :חגי

 ?הקלטת :נעמי

 ? כל כךדואגת למה את  (שתיקה). רשמתי :חגי

ההאשמות נגד הרב אלבה , נצטרך להסתפק בהשערות ,כי אם לא הקלטת :נעמי

 .  והמחזה לא יהיה אפקטיבי, תהיינה חלשות

 . אקליט אותוחזור אליו ואאני , אם זה כל כך מטריד אותך :חגי

הרב אלבה נעצר אחרי שהוא פרסם את . חגי, יש כאן משהו לא הגיוני :נעמי

הוא באמת אם . על הסתה לגזענות הוא ישב שנתיים במאסר. המאמר שלו

דה הפרקליטות העמי למהאז , כפי שאתה טוען, הסית את גולדשטיין לרצוח

 ? הסתה לרצח עלולא , הסתה לגזענותלדין רק על  ותוא

 .שמגר וועדתבדיוק כמו . הולכת בדרך הקלה הפרקליטותכי  :חגי

   .הפרקליטות עלצריך לכתוב  ,במקום לכתוב על הרב אלבהאולי  אז :נעמי

את במחזה אם נציג . לא הפרקליטות. נעמי, אבל הרבנים הם שורש הבעיה :חגי

 תערבתהיה מוכרחה לה הפרקליטות, הםפסיקות שלשב הסתהחומרת ה

  .ולהעמיד אותם לדין

ברגע שתאשים אותה רק הפרקליטות תעמיד אותם לדין . אתה טועה :נעמי

  .בהתרשלות

  ?מיכה כבר אמר לך משהו :חגי

 .שום דברצריך להגיד לי הוא לא  :נעמי

ומה הם עליהם  אני כותבהאנשים שמי  יודע הוא? לא ראית שהוא מפחד :חגי

 . מסוגלים לעשות

  ?אני מפחדתגם חושב שאתה  :נעמי
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 .אני לא יודע :חגי

מחזה  .את המחזה הכי טוב שאתה יכול שתכתובאני רוצה  .אני לא מפחדת :נעמי

למה  .את התבוסה שלנו מולה בעיקר .את הקנאות על כל היבטיה בחןיש

פרקליטות הלמה  ?למה שמגר ויתר ?לה יםנכנעוהצבא הממשלה 

הוא ישמח לעזור . המערכת היטבהוא מכיר את . מיכה עבד שם ?התקפלה

הקנאות ? הרבנים האלה אתה חושב שאפשר לתקן את (חגי שותק). נול

להעמיד  ךצרי. אי אפשר להחלים ממנהש ,היא מחלה חשוכת מרפאשלהם 

 .לחרחר שנאה יחדלובתנאי שרק הם ישתחררו . לדין ולכלוא אותםותם א

נדחקים . בתוכנו כובשים עוד משלט האלה הרבניםאני רואה את בכל יום 

אלא כדי לשרת , איתנו חיותלכדי לא  - צבאל ,עירייהל ,משרדי הממשלהל

משמרות עוד כמה שנים הם יקימו  .שלו קנא ונקם במלחמותל א  איזה 

אישה . גבר בלי ציצית יושלך לכלא .אותנו לעבוד אותו ויכריחו מהפכה

 יםצריכ חנואנ לכן .קנ  ח  י   ,ילד שחילל שבת. תיסקל, במקווה שלא טבלה

נחנו צריכים לכן א .חזקיםשופטים  יםצריכ חנולכן אנ. פרקליטות חזקה

 שליט את החוקהלּו, לעשות חשבון נפשמערכת המשפט  שיכריח את מחזה

  .על המטורפים האלה

 

 .חגי פונה לקהל

 

אבל הביקורת שלה על , לא הייתי בטוח שהנבואה שלה תתגשם (לקהל) :חגי

אולי המחזה הזה צריך . אולי היא צודקת. הפרקליטות הייתה הגיונית

 . לטלטל גם את הפרקליטות
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 6תמונה 

ברוך יושב בפינת . נכנס חגי. יובל יושב ואוכל. מסעדת המבורגרים באפרתאור על 

 . ובלמקשיב לשיחה בין חגי ויאוכל ו, המסעדה

 

 .בתיאבון :חגי

 ?אתה ביקשת מהרב עמיאל לדבר איתי. אבא, תגיד. תודה :יובל

 ? הוא דיבר איתך :חגי

 . כולם הסתכלו עלי כאילו הייתי פושע. הוציאו אותי באמצע שיעור :יובל

אף אחד מהחברים שלך לא נפגש בימי  .יובל, זאת זכות גדולה לשמוע אותו :חגי

 .קומתוחייו עם רב בשיעור 

 .אבא, ואני לא הולך לישיבה של :ובלי

 . זאת הישיבה הכי טובה בארץ :חגי

 . אני גם לא הולך לצבא :יובל

 . כריח אותךאאני לא . תחשוב על זה :חגי

  ?אלי שליחיםשולח  הלמה אתאז  :יובל

 .ואני רואה את עצמי שותף לחינוך שלך, אני אבא שלך :חגי

 .נואף. כופר. אוכל טרפה. מחלל שבת אתהאבל , אני רוצה שתהיה שותף :יובל

  .ואף על פי כן אני אבא שלך :חגי

רק אם , כבד את אביך ואת אימך: "אתה עצמך אמרת לי כשהייתי בן שש :יובל

 ". הם ראויים לכבוד

 ? כי אני חי על פי המצפון שלי ?אני לא ראוי לכבודלמה  :חגי

 . כי אתה מעדיף את המצפון שלך על פני התורה :יובל

 ?יובל, מה קרה :חגי

 .ואתה תמיד מתעקש לפגוש אותי במקום שכולם רואים אותנו :יובל

 ? מה קרה :חגי

הרב ראה . במניין םתפלל איתשאלא רצו  .בית הכנסתאותי מ סילקוהבוקר  :יובל

שמוכן בשביל למצוא מישהו  .אין לי אף חבר (חונק את בכיו). ושתק

  .שלא מכירים אותךשבהן ישיבות רחוקות אני צריך לברוח ל, לדבר איתי



15 

תראה מה מלמדים שם  .אתה לא צריך לברוחו, לא עשית שום דבר רע :חגי

תורת " פותח את)". תורת המלך"קראתי את . ישיבות הרחוקות האלהב

ד אשת גוי . אסור להציל גוי שטובע בנהר "(המלך שכרעה ללדת אסור לי ל 

 .. .בשבת

 !?זה מה שכתוב כאן :יובל

 

 . נרעשניכר בו שהוא . יובל נוטל את הספר ומעיין בו

 

פי דברי הרב ל. תסתכל בהערות השוליים (יובל שותק) ?את זה לא קראת :חגי

ולקחת  גוילתפוס לו מותר , כבד להצלת חייו צריך אם יהודי ,גינזבורג

ולקחת ממנו את הכבד  גוילתפוס ? נראה לךזה  .ממנו את הכבד בכוח

 ?נכון". ספר יהושע"אתם לומדים את  (שתיקה ארוכה) !?בכוח

 .כן :יובל

כיבוש על בחדר המורים שאלתי יום אחד בישיבה  ך"הייתי מורה לתנכש :חגי

 .יריחויהושע כובש את . א"פסוק כ' ופרק ב למשל (ך"מוציא תנ). הארץ

עד שור ושה , מנער עד זקן, ויחרימו את כל אשר בעיר מאיש ועד אישה"

 ?אתה מבין מה זה אומר". בר  לפי ח  וחמור 

 .שהרגו אותם :יובל

ערפו ראשי גברים . בגב. בחזה. בעורף. בבטן. בדקירות חרב .את כולם :חגי

הם עשו  .ואחר כך דקרו גם את בעלי החיים שלהם. זקנים וילדים, ונשים

. נוסייד'ג? אתה יודע איך קוראים לזה. בכל עיר שכבשו. את זה בכל הארץ

 . השמדת עם

לא תחייה " (מראה לו) .'דברים פרק כ. ציוותההתורה כך אבל  (בהיסוס) :יובל

 ".םת  בֹועֲ ֹואתכם לעשות כל ת דּומל  למען אשר לא י  . כל נשמה

יובל ) ?שגם אלוהים רצה בו ?נוסייד'גזאת אומרת שגם התורה ציוותה על  :חגי

איפה ? מה חטאם. הרי היו שם בני אדם. שאלתי את ראש הישיבה (שותק

של הטוב ואיפה הרחמים בליבו ? היו הרחמים בליבותיהם של אבותינו

החלו להתפתל  ,שהיו מורי הדור ,רבנים. קמה צעקה (שתיקה)? האלוהים

יש לא היה מוכן לגנות א .הכרחיתולתרץ מדוע ההשמדה הזאת הייתה 
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את  אחרי כמה שבועות עזבתי. כמובןאיתם הסכימה שלך  אימא. אותה

י אנרגשתי שה חודשאחרי עוד . עזבתי את הבית חודשאחרי עוד . הישיבה

  .ולא בתורתו ,לא בו. אמין באלוהים שמצווה על השמדת עםמ לא

האלה שהיו חוטאים כה גדולים עד שהיה עובדי האלילים מרחם על אתה  :יובל

הבן ולהרוס את החיים של אשתך , אבל לפרק משפחה. הכרח להשמידם

כל  .עליהם אתה לא מרחם. זה בסדר גמור, ף אחדאשלא חטאו ל ,שלך

   (פונה לצאתקם ו) .שלה אני שומע את אימא בוכה במיטהלילה 

 ? חושב שרציתי לעזוב את הביתבאמת אתה . חכה רגע :חגי

. כדי לבלבל אותי. לכן אתה מספר לי על יהושע. היה כמוךאש אתה רוצה :יובל

. תורה ומצוותאני אמשיך לשמור אבל . כדי שאתפקר. כדי שיהיה לי ספק

. חיים שלנול השוקדהעד שתחזור , אני אמשיך להתפלל ולצום ולטבול

 ,מחללתשלך המדינה שחיים , בכפירה ובהתהוללות שאתה חיללת חיים

יהושע היה קדוש וכל  .מחלליםשלך בתי המשפט ש ,מחללשלך הצבא ש

את השמש  למענו עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא עצר .יםשומעשיו קד

 . בגבעון ואת הירח בעמק איילון

 

.מחייך אל חגי ברוך. הוא יוצא
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 7תמונה 

  .הרב עמיאלשל משרדו 

 

 ?נפגשת עם יובל. תשתה משהו. שב. ה נוראאתה נראֶ ? מה קרה :עמיאלהרב 

 . כן :חגי

לא גם א והו ,הוא עוד לא החליט לאיזו ישיבה הוא הולך .הוא היה אצלי :הרב עמיאל

בבני ילמד  הואהרב שלה הציע ש, דרך אגב .להחליט אימא שלוייתן ל

 . ברק

 ?והיא הסכימה :חגי

 .כן :הרב עמיאל

 .חברוןב מאשרבבני ברק אצל חרדים יהיה הוא יותר טוב שאולי באמת  :חגי

 ?איתיהיפגש להיה מוכן ישלה  רבהאתה חושב ש

  .אבקש ממנואני  :הרב עמיאל

    .על מה אני כותבידע וא לא כדאי שה :חגי

 .של גולדשטיין מעריציומלא הוא  :להרב עמיא

   .אני כבר לא כותב רק על גולדשטיין :חגי

 ? על מה (שתיקה) ?אלא על מה :עמיאלהרב 

בירור הלכות הריגת "הוא לימד את המאמר שלו . נפגשתי עם הרב אלבה :חגי

שהגיעה השעה  מנויכול להיות שגולדשטיין הבין מ. עוד לפני הטבח" גוי

 . להרוג כמה גויים

למאמר שלו לא יכלה  .ונידחכולל קטן  אשהרב אלבה הוא ר? השתגעת :הרב עמיאל

  .השפעהשום להיות 

, הרב דוב ליאור. נגדו מחולא ו ,אותוקראו וחשובים רבים רבנים אבל  :חגי

 . רב קריית ארבעהיה אז כבר ש, למשל

 ? גולדשטיין לרצוחל התירהרב ליאור ש מעלה בדעתךאתה  :הרב עמיאל

ספר מכתב הסכמה לנתן גם הוא . אבל אני יודע מהן דעותיו. אני לא יודע :חגי

 ". תורת המלך"

 . זה לא מוכיח שום דבר :הרב עמיאל
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כל כך רבים רבנים שאיך קרה  .אצלנו השתבש כנראהמשהו זה מוכיח ש :חגי

 ? שלא תרצח לא חל על גויבמשך דורות הסכימו 

 .תםיא פלמסתהונו יאל חזוראז , תךומקוממים א הרבנים האלהאם  :הרב עמיאל

אסור , שנטו למותגויים  :יובל מצטט אותו כל הזמן ?ם"הרמב עםגם  :חגי

. רפואה מן הגוי תאסור לקח .אפילו בשכר, םותא לרפאאסור  .להצילם

 . עצה טובהלו להשיא אפילו אסור 

כאילו איבד עולם  -גם גוי  - הוא גם אמר שכל המאבד נפש אחת מן העולם : הרב עמיאל

 .מלא

 . מתעלמים מזה המורים בבית הספר שלו :חגי

 יראת שמים שדוחקת את המוסריבין שוהוא  הרב קוקאת תו וד אמ  אז ל   :הרב עמיאל

 - דולק נר דםאבכל שהרב קוק אומר . שמים טהורה יראתעוד הטבעי אינה 

בו לכולם  ברבים ולהאירוכל אדם צריך לגלות את אור הנר שלו  .גם בגוי

ולכן  ,ם בקרב הגוייםג ומתעליםהדורות הולכים ש הוא אומר. גם לגוי -

ֶאה כמי אתה  (חגי שותק) .עודאינן תקפות לגביהם ם "הלכות הרמב ר  נ 

אני  .חגי, שלך התרחקותהתוצאה של  ואה זההספק ה. שחרב עליו עולמו

אולי . גם יובל יחזור אליך .הנפששלמות את חזיר לך תתורה הש משוכנע

ד אצלנו, אם תרצה. גם אשתך מ  ל   .ת 

 . אתה יודע שזה כבר בלתי אפשרי :חגי

אצלנו תכתוב מחזות יותר . להפך .לא נעמוד בדרכך ,לכתובאם תרצה  :הרב עמיאל

 . עמוקים

 ?על הרבנים שלו ?על גולדשטיין :חגי

 .אני אלחם למענך, אם תילחם על האמונה שלך :הרב עמיאל

 

 . חגי פונה לקהל

 

שלא אוכל להיענות להצעה של ידעתי . בלב כבד חזרתי לירושלים (לקהל) :חגי

חששתי שהוא ישלם מחיר . אבל רציתי מאד להקל על יובל. הרב עמיאל

אולי בכל . אולי נעמי צודקת. כבר מנשוא אם אכתוב על גולדשטיין ורבניו

 . זאת מוטב שאכתוב על הפרקליטות
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 8תמונה 

 . ברוך משקיף על שיחתם. נכנס למשרדו של מיכהחגי 

 

ל מה ששמגר אני לא מערער על  :חגי ל  מה אני מנסה להבין  .מיכה, ח שלו"בדוכ 

ל בו ל  ידע הוא  .גולדשטיין שמר תורה ומצוותהוא ידע ש. ולמה ,הוא לא כ 

לגבי הפריה חוץ גופית  ,שבתבבחולה טיפול  לגבירב התייעץ עם שהוא 

הוועדה . חולה ביום כיפורללתת מים  שהוא ביקש אישור ,תרומת כליהו

למיטב  .גם לטבחשל רב אישור ביקש שגולדשטיין הייתה חייבת להניח 

 . ליאור הרבלא את  גם. ידיעתי לא זימנתם לחקירה אף רב

נּו א :מיכה ימ  הוא לא פסק שום למיטב ידיעתנו . לא חשדנו בו כילחקירה  ותולא ז 

  .הלכה בנוגע להרג ערבים

  . קדושגולדשטיין שאבל הוא הכריז  :חגי

 .לאחר מעשהקדוש  שהואהוא הכריז  :מיכה

בלעדי . לפני המעשה על גולדשטיין וצריך היה לחקור את השפעתולכן  :חגי

 . החקירה הזאת אין בסיס למסקנה שלכם שגולדשטיין פעל לבדו

היא אינה  .דיני ראיותהיא גוף משפטי הפועל על פי  ,חגי, חקירהוועדת  :מיכה

  .תידיאולוגיאהבוחן השפעה אקדמי סמינר 

להזמין  פחדההוועדה אולי ש, המבהילה יכול להתחמק מן המחשבהלא אני  :חגי

 . את הרב ליאור לחקירה

 ? פחדממי הוא היה צריך ל. שמגר היה האיש הכי חזק במדינה :מיכה

במערכת המשפט את חברי הכנסת שלו סה הרב ליאור ישש פחדוא ה :חגי

   .באמצעות חקיקה

ות וועדהבכל . עמד מול לחצי הפוליטיקאים בגבורה רבהשמגר  (בתקיפות) :מיכה

ללא  .חשדבו רבב של  קדבכל מי ש לחקירהן הוא זימ. הוא עמדשבראשן 

  .שום חשש

 ? לא חושב שהוא היה צריך להזמין את הרב ליאור לחקירהאתה  :חגי

 .לא :מיכה
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גם כשהוא עמד  .מתעקש כל כך להגן על שמגרגן מאני לא מבין למה אתה  :חגי

לחקור מי שלח את יגאל  טרחלא הוא , בראש הוועדה לחקירת רצח רבין

 .עמיר

ניצבת היום בפני  ,וחיזק ביססשהוא כי מערכת המשפט אני מגן עליו  :מיכה

איש את  בלענה בלעדיכי . קיומהמסכנות את ה, התקפות חסרות תקדים

בלחצים . אפשרייםבתנאים בלתי . רוב חיי עבדתי בפרקליטות. רעהו חיים

כדי להתקדם  ,ורצעד לאח נאלצתי לסגתיום כמעט בכל  .בלתי נסבלים

. נלחמתי בחירוף נפש. באחר זכותויתרתי בתיק אחד כדי ל. שניים למחרת

  .כזהאני לא אשתף פעולה עם מחזה  .אני לא מתנצל ולא מתבייש
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 .אזיןברוך מ .חובש כיפה חגי. משרדו של הרב ליאור במועצה הדתית בקרית ארבע

 

  ...עציון כרםת אני בוגר ישיב. לא מכיר אותי וכבוד. כבוד הרב, ערב טוב :חגי

, יהודי חובש כיפה לשם שמים. אתה יכול להסיר את הכיפה .שמעתי עליך :הרב ליאור

 . לא לשמם של רבנים

לשאול אודות הספר , כבוד הרב, רציתי ברשותך (מסיר את הכיפה) :חגי

 . שכבודו נתן לו מכתב הסכמה, "תורת המלך"

  .גולדשטייןברוך אתה רוצה לשאול על הרי . במטותא, הצעירידידי  :הרב ליאור

  .למעשה שלוהזה קשר בין הספר בעיקר ב. אני מתעניין גם בו. בהחלט :חגי

 ? איך יכול להיות קשר ביניהם :הרב ליאור

הבירורים האלה . ם בהריגת גוייםיש בספר כמה בירורים הלכתיים העוסקי :חגי

 . טבחהגם לפני התקיימו 

משמעות  הםל ההיית לּו .עולםבירורים כאלה מתקיימים בכל ישיבה ב :הרב ליאור

 .כאלה חדשות לבקרים טבח היו נעשים מעשי, מעשית

ה "אחרי מתן תורה התייאש הקב (מצטט) .כבודו, מרחיק לכתספר הזה ה :חגי

בעצם הם הפכו לכאלה שאינם . מלהתייחס אל הגויים כאל ברי שיח איתו

 . שחיים בעולם הזהחיים הבדומה לבעלי , מצווים ואינם עושים

הרי הקדוש  .כל מי שלמד תורה יודע שקיים בה יסוד מפלה? מה הפלא :הרב ליאור

חיי יהודי קודמים ולכן . ונתן לנו את תורתו בחר בנו מכל העמיםהוא ברוך 

 . עליו לבחור בחייו, חיי גוילבין יהודי צריך לבחור בין חייו  אםו .לחיי גוי

אינם עוסקים בבחירה בין חיי האלה אבל הדברים , כבוד הרב, בהחלט :חגי

ג "על פי תרי :בוה כת"בעמוד קע. של חיי הגוי כםבעראלא  ,יהודי לחיי גוי

גוי אמור להפוך לגר . אין בכלל מקום למציאות של גוי כמות שהוא, מצוות

מתחייב לקיים את שבע המצוות שקבעה התורה לא הוא וכל עוד , תושב

  .בעולם ומקום להשאיר ןם אי"ולפי הרמב ,במצב מקולקלהוא , לגויים

בּול: ורשג היא אומרת במפ"בשמות כ. זוהי עמדתה של התורה :הרב ליאור  א י ש 

ָך צ  ר  א  יאּו א ֶפן, ב  ָךוי ֲחט   . ת 



22 

ירי על , ערביםפגיעה בלהאם אין בפרשנות הזאת עידוד , כבוד הרב :חגי

 ?גזל הרכוש שלהם ,התקפות על בתיהם, מכוניותיהם

הממשלה והצבא  אלא כי ,בירור הלכתיבגלל יורים בערבים אינם יהודים  :הרב ליאור

ראיתי . רוזנפלד, אני ניצול שואה. בהגנה עליהם נוראהאוזלת יד מגלים 

 . יהודים מובלים כצאן לטבח

האם , מאידךאבל  .כצאן לטבחלעולם לא נלך שוב  .כבוד הרב, בהחלט :חגי

 ?גם אותנו לאכזריים הופךספר כזה שחושש אינו  וכבוד

כל שנעשה : אמר במדרש תנחומאנכפי ש. רוזנפלד, אנחנו שרויים במלחמה :הרב ליאור

לו  .וזה מה שעשה גולדשטיין. נעשה אכזר על רחמנים, רחמן על האכזרים

והיינו נאלצים , יו עורכים בנו פוגרוםם הה, המתפלליםאותם ריחם על 

 ?אתה מקליט אותי (בחשד) .רחמניםגם ביניהם  ,להרוג רבים יותר

 .לא :חגי

  ?מי שלח אותך. אתה גם יכול ללכת אחר כך למשטרה. תקליט, אדרבא :הרב ליאור

אני מנסה לברר את הקשר בין . מחזהאני כותב , כבוד הרב, אמרתי לך :חגי

 .דברי רבנים לבין מעשי התלמידים שלהם

 ?איזה מעשים? איזה קשר :הרב ליאור

רבנים בין ארבעים אחרי הסכם אוסלו אתה ודאי זוכר את המכתב שהפצת  :חגי

כדין " -דין מוות לפי ההלכה היהודית יצחק רבין  חל עלאם  ובו שאלת

אולי המכתב הזה השפיע  "?מוסר שמוסר נפשות יהודים וממונם לידי גויים

 ?על יגאל עמיר

שאלה  הציגהמכתב ! לא היה לי קשר אל יגאל עמירמעולם  (בכעס) :הרב ליאור

  .שום דבר מעבר לכך .הלכתית

האם הוא ? שיעוריםאצלך שמע הוא האם  ?גולדשטיין היה לך קשרועם  :חגי

  ?להלכות הריגת גוי בקשר התייעץ איתך

 . ודאי שלא :הרב ליאור

 ?"קדוש יותר מנרצחי השואה"בהספד על קברו שהוא אמרת אם כך מדוע  :חגי

את  שמעתאבל לו . משום שהוא טיפל במסירות באשתי זיכרונה לברכה :הרב ליאור

מסירות אלא את , הולא שיבחתי את מעשש מביןהיית , רוזנפלד, דברי

 . רבה תודה. עמוישועת למען  ונפש
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 - "אחים יקרים"את הספר אתה וודאי מכיר . כבוד הרב, עוד שאלה אחת :חגי

מתאר , מפקד המחתרת, מנחם לבני. 30קורות אותה מחתרת יהודית משנת 

רצחו שלושה נשבה , האסלאמיתמכללה ההתקפה בלפני  קיימתםדיון ש

לאחר הלוויות ששת " (מצטט מן הספר): פצעו שלושיםנסטודנטים ו

 ...ראשי הציבורהתכנסו , ממערת המכפלה םשנהרגו בצאת םתלמידיה

לנוכח שחד משמעית  טענוהם  .הרב ליאורו ,הרב לוינגר, הרב ולדמן נכחו

הוחלט פה אחד שיש  םבתמיכת. הערביםחולשת הממשלה יש להרתיע את 

 ". לבצע פיגוע המוני בנפש

 ? מה שאלתךאז  (בכעס) : הרב ליאור

 ?דווח עליהמהאם כבודו היה באותה פגישה שמנחם לבני  :חגי

 .זאת הייתה חובתי. אני רב העיר :הרב ליאור

 ?האם היית שותף להחלטה לבצע פיגוע המוני בנפש :חגי

 . ודאי שלא :הרב ליאור

 ? א העליל עליך עלילה כזאתאז למה הו :חגי

 .כי הוא לא עמד על ההבדל בין דעת תורה לבין החלטות מעשיות :הרב ליאור

 ? פיגוע המונילבצע דעת תורה הקובעת שיש שם האם הצגת  :חגי

הם היו באותו לילה . אמרתי דברים שנועדו לחזק את ליבם של המתיישבים :הרב ליאור

 .זקוקים מאד לחיזוק

 . הורית להם לבצע פיגועשישבים הבינו אבל המתי :חגי

 .לא הוריתי מאומה :הרב ליאור

ייתכן שהיית , בפירוש דבריך וטע הנוכחים בפגישה כלאם , כבוד הרב :חגי

 ?צריך לומר את דבריך ביתר זהירות

 .ייתכן :הרב ליאור

 ?האם ייתכן שגם גולדשטיין טעה בפירוש דברים שאמרת :חגי

 ? איזה דברים :הרב ליאור

לפני חמש  "רכֹוז  "ת השבת שלך בפרשת ש  ר  ד  זאת למשל  (מראה לו) :חגי

האם ייתכן שאמרת דברים דומים גם בדרשה שלך בשבוע שלפני . שנים

 ?האם ייתכן שגולדשטיין פירש אותם כאילו יש היתר לטבח כזה? הטבח
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הרשעות הוא שורש עמלק . עמלקאני דורש על " ז כֹור"בפרשת  (בכעס) :הרב ליאור

ויש  ,לצדק ולאמת, לאמונה בריבונו של עולם, והשנאה לעם ישראל

חל עליו דינו מי שממשיך את דרכו של עמלק ו. למחותו מעל פני האדמה

  .תודה רבה. וכך אדרוש כל עוד רוח באפי .עמלקשל 

 

 . חשכה על הרב ליאור
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 11תמונה 

 . חגי נכנס. משרדו של הרב עמיאל

 

 . נפגשתי עם הרב ליאור :חגי

 ?אתה שוב בענייני גולדשטיין :הרב עמיאל

 שבוע לפני" זכור"הרב ליאור לא מכחיש שבדרשת השבת שלו בפרשת  :חגי

 ,עמלק ןחל עליו די ,מי שממשיך את דרכו של עמלקהוא אמר ש, הטבח

 . מעל פני האדמהויש למחותו 

 ? אז מה :הרב עמיאל

שהיה בבית  ,גולדשטיין מסר בשבילאיזשהו בדברים האלה היה אולי אז  :חגי

 .הכנסת

  .כל רב אומר את זה בפרשת ז כֹור? איזה מסר :הרב עמיאל

 .משמעות מיוחדת זהבאותה שבת הייתה ל :חגי

 ?משמעות מיוחדת ואיז :הרב עמיאל

. בהלהבעיר השתררה  .למכונית תופת ההתרא התקבלהכמה ימים לפני כן  :חגי

הדרישה למחות  ,על רקע הבהלה הזאתהרב ליאור ידע שחושב שאתה לא 

  ?תפרש כהוראה לטבח ערביםתאת ממשיכי דרכו של עמלק 

  .אני לא בטוח :הרב עמיאל

  .הערביםממשיכי דרכו של עמלק הם בעיני כל יהודי בחברון  :חגי

אי אפשר לדעת היום על פי רוב הפוסקים  .חסרת שחר קביעהזוהי כמובן  :הרב עמיאל

 . מיהו עמלק ומיהם ממשיכי דרכו

שלו התירה  קביעה 30-ב. הופכות למעשים הרב ליאור של הקביעותאבל  :חגי

מראה לו ). תקרא. במכללה האסלאמית רצחי לבצע את הנ  ב  מחתרת של ל  ל

  ("אחים יקרים"הספר את 

 .מזמן .קראתי :הרב עמיאל

  ?ומה עשית :חגי

 . מחשבות כל מיניהיו לי  :הרב עמיאל

הרי ? עיר ממשיך להיות רב רב ליאוראיך יכולת להשלים עם העובדה שה :חגי

 . הוא התיר רצח
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 .לבניל, לוגם לא ידעתי אם להאמין . לא היה לי מעמד. צעיררב הייתי  :הרב עמיאל

 .זה כתוב שחור על גבי לבן :חגי

  .והרב ליאור אף פעם לא אישר את דברי :הרב עמיאל

להעמיד אותו לדין משמעתי עדיין אפשר אולי  .הוא גם לא הכחיש אותם :חגי

 ? ברבנות הראשית

 ? על פרשה מלפני שלושים שנה :הרב עמיאל

 . ליצחק רביןמוסר הוגם על דין , גם על פרשת גולדשטיין, יהגם על :חגי

 ? לשפוט אותויסכים איזה רב ? יצאת מדעתך :הרב עמיאל

 .אתה :חגי

 .ודאי (בלעג) :עמיאל

 . שום דבר בפומביאמרת נגדו לא למיטב ידיעתי עד היום  :חגי

 . אמרתי הרבה מאד :עמיאל

שהרב , "תורת המלך"גם לא שמעתי אותך אומר שום דבר בפומבי נגד  :חגי

 .ליאור נתן לו מכתב הסכמה

זה לא . הספר המתועב הזה שצריך לשרוף אתבכל הזדמנות אמרתי  :הרב עמיאל

 ? מספיק

אתה , אבל כשאני מנסה להוכיח שיש קשר בין הספר הזה לבין גולדשטיין :חגי

 . לחדולדורש ממני 

  .אף אחד לא יקרא בו, אם לא תכתוב עליו. הספר הזה חסר חשיבות :הרב עמיאל

 והשתיקה שלך לנוכח מה שכתוב ב. ֶרב הילל ,תלמידים מאותיש לך  :חגי

 .מתפרשת כהסכמה

אמרתי . הראיתי את הגיחוך והטיפשות שבו. בשיעורים שליו תוהפרכתי א :הרב עמיאל

 . אך יש בו התרת דם, הסתה לרצחאין בו אמנם ש

 ? ויצאת ידי חובתך :חגי

אני צריך תקציב . אני עומד בראש ישיבה. עשיתי די והותר. חגי, עד כאן :הרב עמיאל

 .מוטלת עלי אחריות כבדה מאד לעתידם. למאות התלמידים שלומדים בה

 ?ולכן שתקת :חגי
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מעשי הרב ליאור ב ידעו על מעורבותממני רבנים גדולים וחשובים  :הרב עמיאל

דלפה , למשטרה דווחראש הישיבה להצעתי לכש. ושתקו ידעו .מחתרתה

כתובות נאצה נכתבו על הבית . ובתוך כמה שבועות החרימו אותי, שמועה

גם היום יחרימו  .לירושליםהייתי צריך לקחת את משפחתי ולעבור . שלי

הרב ליאור  תשחקיראתה לא מבין ( גדול כעסבלפתע ). את הישיבה שלי

ם ועד הרב "מהרמב, המאורות הגדולים שלנו ?הסיפיםזעזע את אמות ת

תלמידיהם  .ישרפוספריהם י. כגזענים קנאים וחשוכיםהם יוצגו  .יכבו, קוק

 ? לזה אתה חותר .לשמד אּוצ  י  
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 11תמונה 

  .שקיף מרחוקמברוך . חגי נכנס. במשרדו מיכה. לילה

 

כנראה שהוא אמר דברים דומים לאלה גם . הנה הדרשה של הרב ליאור :חגי

 . תקרא. שלפני הטבחת בשב

  ?שלךהברורה זאת הראייה  :מיכה

 חשבזיהה את החרדה אצל גולדשטיין ו הרב ליאורהאם לא ייתכן ש :חגי

בדיוק כפי שהתפרשו דבריו  ,לטבח ערבים תפרש כהיתרת הזאתהדרשה ש

בדיוק כפי שהתפרש אחר כך ו ?30-מנחם לבני באל אנשי המחתרת של 

 ? רביןיצחק מכתבו אל ארבעים הרבנים בעניין דין מוסר על 

 . אבל אני לא בטוח שאפשר להוכיח את זה, חשבייתכן שהוא  :מיכה

אולי . דבר איתו. שמגראתה מקורב לשופט . לחקור אותועדיין אפשר  :חגי

 . חדשה ת חקירהאפשר להקים ועד

בית . הרב ליאור טעם לחקור את גם אין. אפשר להקים ועדה חדשה אי :מיכה

רבנים רשות של שדשאי אפשר להוכיח  74 -ב המשפט העליון פסק

 .בערבים העיפגסיתות למ

 . אפשר לנסות :חגי

של מאות אלפים ליד  ההפגנ תהיה ליאור רבהת התוצאה היחידה של חקיר :מיכה

  ?לשם מה. שיוליד קטסטרופהמשבר פוליטי . בית המשפט

 . כדי לגלות מי אחראי לטבח הזה :חגי

להסדיר את התבקשה היא . לגלות מי אחראי לטבח התבקשהלא הוועדה  :מיכה

עד היום לא התרחשה שם אפילו  .והיא מילאה את חובתה, ההכאוס במער

 . תקרית אלימה אחת

להעמיד תלמידים ולהסית , אבל האחראים לטבח המשיכו לפסוק הלכות :חגי

. מאז נהרגו עשרות פלסטינים ומאות נפצעו מבלי שהיורים נתפסו. אותם

-ב. אלפי גפנים ועצי זית נעקרו. חנויות ומסגדים הועלו באש, מאות בתים

 3115-ב.נחשפה מחתרת בת עין שהואשמה ברצח שמונה פלסטינים 3113

רצח נתן זאדה  3114-ב.  חל משבות רחל ארבעה פועלים ערביםרצח מתנ

גם הוא משבות , נתפס יעקב טייטל 3117-ב. ארבעה ערבים בשפרעם
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ולפני שנתפס פוצץ , שביצע כמה וכמה מעשי רצח במשך תשע שנים, רחל

שדעותיו לא , מטען ליד דלת ביתו של פרופסור באוניברסיטה העברית

 .זה הם אלה שהסיתו גם לרצח רביןהאחראיים לטבח ה. נראו לו

  ?אתה מצפה שוועדת חקירה תתקן חברה שלמה? חגי, איפה אתה חי :מיכה

? של גולדשטייןהאחראים לטבח  אתלדין עמיד להאז מי צריך  :חגי

  .ליאור הרבמ יםמפחד םהגם  אולי? הצבא? המשטרה? הפרקליטות

על פי  הרב ליאור אתאין סיכוי להרשיע אם . יש חוק. לא מפחדים הם :מיכה

  .אין טעם להעמיד אותו לדין, החוק

  ?אני והמחזה שאני כותב ?אז רק אני נשארתי :חגי

 . מציע לך לא לכתוב אותואני  :מיכה

 ?למה :חגי

 . כי אני אמליץ לא להעלות אותו :מיכה

 ?אתה מפחדגם  :חגי

מכיר את פרשת אני  .ביהדות ותגזעניודע שיש אני  .אני מנסה להיות הגיוני :מיכה

המחזה שאתה רוצה לכתוב . גם את כל התככים של הרב ליאור .גולדשטיין

אבל , מלחמה על ציבור שלם של יהודים שרחוקים ממנו כמונו הכרזתהוא 

 .לא יכולים לצאת נגדו

 ?אולי המחזה יכפה עלינו חשבון נפש? אולי יקרה בדיוק ההפך :חגי 

 עּוב  ית  י  בכל מדינה רבנים  .גזענייםכולנו ש תשכנע את העולםהצגה שלו ה :מיכה

סתכן אסור לנו לה ,חבויההזאת הגזענות כל עוד  .הסתה לשנאהלדין על 

  .חשוף אותהלו

תמיט עלינו אסון גדול יותר ויום אחד תתפרץ היא  .חבויה אם נשאיר אותה :חגי

על כבר השתלטו מנוולים האלה בן שהלי  שי. מהטבח של גולדשטיין

 . הנשמה שלו

  .יישאר במגרההוא , הזההמחזה אם תכתוב את  :מיכה
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 21תמונה 

 .  יובל נכנס. לילה. ביתו של חגי

 

 ?אתה כותב מחזה על ברוך גולדשטיין  : יובל

 ?מי אמר לך  חגי

 ? בגלל התחפושת בפורים? בגללי  :יובל

 ?מי אמר לך  :חגי

 ?שיחרימו אותי? אתה רוצה שיזרקו אותי מבית הספר  :יובל

מי שמחרים אותך בגלל שאני כותב מחזה על ברוך גולדשטיין לא ראוי  :חגי

 . להיות חבר שלך

אתה לא שונא . איתם אני לומד ומתפלל. איתם אני חי. אלה החברים שלי :יובל

  .גם אותי. אתה שונא את כולנו. רק את גולדשטיין

 .מתוך פחדאני כותב . יובל, אני לא כותב מתוך שנאה :חגי

 . לכן שלחת את הרב עמיאל שישכנע אותי ללמוד בבני ברק המסריחה :יובל

 . זאת הייתה ההצעה של הרב של אימא :חגי

 . אני רוצה שהחיים שלי יהיו קודש :יובל

 ? ולכן אתה רוצה ללמוד אצל תלמידי הרב כהנא :חגי

 .אני אלמד איפה שאני רוצה :יובל

 ? איפה :חגי

 ".ף חיעוד יוס"ב :יובל

 ?בגלל שאני כותב מחזה על ברוך גולדשטיין? למה! ?"עוד יוסף חי"ב :חגי

 . בגלל שזאת ישיבה מצוינת :יובל

 ?אימא יודעת :חגי

 .השבוע אני הולך לשבת היכרות :יובל

איזו קדושה יש ". תורת המלך"ראש הישיבה הוא הרב שפירא שכתב את  :חגי

ובכלל זה . להרוג גוי רודף מותר (ומצטט" תורת המלך"פותח את ) ?בו

מעשיהם מאך יש חשש , חפים מפשע הם שאמנם, גם תינוקות וילדים

מראה לו )! ?להרוג תינוקות וילדים חפים מפשע (סוף ציטוט). כשיגדלו

, מותםמרוויחים מהאלה  הגויים ילדיגם . הערת השולייםבקרא ות( בספר
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 (יובל שותק) .להורגםכי אחרת יגדלו בצורה לא מתוקנת וממילא נצטרך 

חביב אדם שנברא "רבי עקיבא אומר  .יובל, ליהדות יש גם פנים אחרים

אהבת הבריות צריכה להיות ": מרוהרב קוק א. גם גוי. כל אדם". בצלם

 . תחשוב על זה ".אהבת כל אדם ואהבת כל העמים כולם, חיה בלב ובנשמה

 (קם). אני חושב על זה כל הזמן :יובל

 ?לאן  :חגי

 .הביתה  :יובל

אז אולי  (חגי אוחז בידו. פונה לצאתיובל ) ?אולי תישאר לישון כאן :חגי

, למה אתה בוכה (הם מתחבקים). נלך יחד לבית הכנסת? תבוא אלי בשבת

 ? מה קרה? יובל

 

 .הטלפון הנייד שלו מצלצל. חגי נשאר לבדו. יוצאמתנתק ממנו ויובל 

 

  ?  מי אתה. רק רגע... ?למה? ממה להיזהר. ..מדבר ...כן :חגי
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 31תמונה 

 . מן הטלפון שלו הקלטהחגי משמיע לה  .משרדה של נעמי בארי בתיאטרון

 

זאת . אני רואה שאתה ממשיך לתחוב את האף שלך למקומות אסורים :קול גבר

 .למינים ולמלשינים לא תהיה תקווה. אזהרה אחרונה

 .להיפגש איתך ולשמוע מה שיש לך לומראני מוכן  :קולו של חגי

 . ם צריך להרוג אותך"על פי הרמב !?להיפגש איתך :קול גבר

 .אני מתחייב להציג את העמדה שלך במחזה :קולו של חגי

 תפסקהשלתיאטרון יש לך עשרים וארבע שעות להודיע . לא יהיה מחזה :קול גבר

  (נשמע קול ניתוק השיחה). לכתוב

 ? ממתי זה :נעמי

הבוקר מצאתי נחש מת . הכביסה שלי מרחו זפת עלגם הם . מאתמול :חגי

 .מחר הם ישימו נחש חי. בתיבת הדואר

  ?הגשת תלונה במשטרה :נעמי

גם . ההודעה הטלפונית יצאה מטלפון ציבורי בקריית ארבעשהם אמרו  :חגי

 . יצא משם הנחש

 ? אולי תיסע לתל אביב לכמה ימים :נעמי

 . אלי לשבת מגיע יובל :חגי

  .איתך יסעשי :נעמי

  .תאת מתקפלאז  :חגי

מיכה מכנס מחר את  (שתיקה). רוצה שתכתובאני . תאני לא מתקפל :נעמי

נדון  ,כשתגמור לכתוב. את ההפקה ם לא יאשרואני חושבת שה. ההנהלה

 . במחזה שוב

, כמו וועדת החקירה של שמגר ,כמו מיכה? אז עכשיו גם אנחנו מפחדים :חגי

. דירות .משפחות גם לנו יש .כמו הצבא. כמו המשטרה. כמו הפרקליטות

  ?ת דוארובתיב יםנחשניחים להסתבך עם אנשים שמ נול למה. משכנתאות

 . אני עושה כל מה שאני יכולה? אתה לא מאמין לי :נעמי

ת פֹוצ  ר  מ  אני אציג את המחזה על ה  , ההנהלה לא תאשר את ההפקהאם  :חגי

 .בכיכר ציון
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אני  .עזוב את המחזה הזהשתבאמת כדאי אולי  ?יצאת מדעתך? מה קרה לך :נעמי

אני לא רוצה לעמוד  (בכעס) .בכלל לא בטוחה שאתה מסוגל לכתוב ככה

בדיוק נעשית קנאי . תראה מה קרה לך. מחר על הקבר שלך ולהספיד אותך

אז , אם האמת חשובה לך יותר מן החיים. כמו הרבנים שאתה כותב עליהם

קדושים מעונים לא כותבים כי הם לא . לא תצליח לכתוב שום דבר

 . כי הם לא רואים בני אדם נגד עיניהם. אנושיים

שאנחנו . האלה כובשים עוד משלט בתוכנו הרבניםבכל יום חשבתי ש :חגי

חשבתי . טות להשליט עליהם את החוקצריכים מחזה שיכריח את הפרקלי

  .נגדםבמלחמה שאנחנו מוכנים להסתכן 

  .יותר ממךהרבה במלחמה הזאת מסכנת אני . חגי, אל תטיף לי :נעמי

 . את ממהרת להתיז אותו, ֶשמיכה דורש את הראש שליכ  ּו :חגי

 .בה סיכוי לנצח ישבדרך ש נלחמתאני  :נעמי

 . לא חשוב מה נאמר בה. נמשכת ההצגהמוכנה להסתכן כל עוד את  :חגי 

 

 . חגי פונה לקהל. חשכה על נעמי

 

הוא . התקשרתי אליו. חששתי שיפגעו ביובל. יפגעו ביהם לא חששתי ש : חגי

. הוא לא הגיע באותו יוםהתברר ש. התקשרתי לבית הספר. לא ענה

יכול להיות שהוא בכל . היא לא ידעה איפה הוא. התקשרתי אל אימא שלו

 . זאת נסע ליצהר
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 . חגי נכנס .ביצהר "עוד יוסף חי"בישיבת  ריצּוישעיהו ב רהעל אור 

 

 ?אתה הרב צורי :חגי

 .כן :הרב צורי

 ?הבן שלי כאן :חגי

  .בשיעורהוא  :צורי הרב

 . אני מבקש שתקרא לו :חגי

 . השיעור יסתיים בעוד שעה :הרב צורי

 . אני מבקש שתקרא לו מיד :חגי

 .אני לא יכול להפריע לראש הישיבה :הרב צורי

 ?אתה רוצה שאוציא אותו בכוח :חגי

 . לנסות אתה יכול :הרב צורי

  ?אפנה למשטרהאתה רוצה ש. אתה יודע שזאת עבירה על החוק :חגי

היועץ המשפט לממשלה קבע שהספר אפילו  ?"תורת המלך"בגלל  זהכל  :צורי הרב

הוא אינו מסית לאלימות ואינו מתכוון להסית . בירור הלכתירק הזה הוא 

 . צ אישר את הקביעה הזאת"בג. לאלימות

בפרט . מפשעחפים  להרוג היתר ניםשנות ניםאצל רבהבן שלי לא ילמד  :חגי

 (שלומחייג בטלפון הנייד ). ילדיםלא 

 . היתר אין פירושו שמחר עליך לקום ולהרוג :צורי הרב

 . האצבע שלו קלה על ההדק, יםמתיר כםמע אתושמי ש :חגי

חפים  אויב ילדיגם להרוג מותר , אם אין ברירה, ובמלחמה .אנחנו במלחמה :צורי הרב

 . מפשע

ובנים לא יומתו על  ,לא יומתו אבות על בנים: התורה אמרה במפורש :חגי

 . איש בחטאו יומת. אבות

  .אנחנו נותנים הנחיות לחיילים. דיןהפסוק הזה הוא הנחייה לשופט בבית  :צורי הרב

הם לא היו ו, לנו חיילים הנוצרה כאשר לא היש הלכהאמץ אתם בוחרים ל :חגי

יש רבים אצל גויים . ם"אז הרמבמהשתנה העולם  .צריכים להרוג

 ידעול "חזגם . העבדות בוטלה. גם לנשים. זכויות אדםיש . דמוקרטיה
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תחת ממון , עין תחת עיןבמקום ופסקו  מוסר חדשצריך זמנים חדשים בש

  .עין

בקבוקי משליכים  אצלנו .אתה אולי חי בגן עדן. תמציא מוסר חדש ,אדרבא :צורי הרב

ים ערבילדי ה .םתויהודים ושוחטים א דוקריםסכינאים  ,כבישיםבתבערה 

אשר הנה בא יום וכ: את דברי נביאםמינקותם משננים שאתה מגן עליהם 

 ,מוסלמי, הו: האבנים והעציםיאמרו , מאחורי אבנים ועצים םיהודי ויסתתר

 .בוא והרגהו .מאחורינו יהודי מתחבא

 ? אתם רוצים שנהיה כמותם :חגי

חלק אלוה נשמותינו הן . יהודיםו חנאנ. תםמוכ לא נהיהאנחנו  (בכעס) : הרב צורי

ונלחמים את  יומצוותחיים על פי אנו . וממנו נובעת קדושתנו, ממעל

 שאתה שופך את דמו, אציל הנפש גולדשטייןעשה זה מה שו .תיומלחמו

כדי הוא טבח בערבים  .היתר משום רבשום  הוא לא היה צריך. לחינם

יהודים . חכמיםתלמידי . רבנים. רצחו בחברוןנהצדיקים ש מותלנקום את 

כדי לפתוח הוא טבח . ושגססו שותתי דם בידי, שומרי תורה ומצוות

הוא ! נקרא עליה' כדי לכונן את מלכות ישראל ששם ה! במלחמת מצווה

 !להביא את המלך המשיחכדי . לדחוק את הקץכדי טבח 

 !?כדי לדחוק את הקץ! ?גולדשטיין טבח כדי להביא משיח :חגי

 . קחת אותואתה יכול ל :הרב צורי

 

 . חגי פונה לקהל .הרב צורי יוצא

 

הגמרא . הוא ידע שדחיקת הקץ היא מן העבירות החמורות בתורההרי  :חגי

ם אומר שאם משיח "הרמב. תיפח רוחם של מחשבי קיצין: אומרת

הרב צורי יודע זאת . חכה לו עד שהקדוש ברוך הוא ישלחהו, מתמהמה

הרב , כנראה שרבו, אם הוא מקדש את דחיקת הקץ בידי גולדשטיין. היטב

 ? יתכן שהרב גינזבורג התיר גם לגולדשטייןהאם י. התיר לו, גינזבורג

 

 . יובלים הרב צורי ונכנס
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 . בוא הביתה  :חגי

 . לא רוצה  :יובל

 . נדבר בדרך  :חגי

 . אני לא רוצה לדבר איתך  :יובל

 (מנסה לאחוז בידו). חכה רגע  :חגי

  (תצאפונה ל)! אל תיגע בי  :יובל

 . אתה לא נשאר כאן  חגי

 .אותךלא שואל   :יובל
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עטוף בטלית עומד הרב  ".ך הגברובר"בידו המאמר , הרב גינזבורגבית אל נכנס חגי 

  .משקיף מרחוקברוך . ליד דוכנו

 

הטבח של שבו כתבת . כבוד הרב, "ברוך הגבר" ךמאמרקראתי את  :גיח

אתה מודה שדחיקת הקץ היא . גולדשטיין היה מעשה של דחיקת הקץ

להכריח אותו להביא משיח על פי ו ,הקדוש ברוך הוא את" כופף"ניסיון ל

וטוען שהוא  ,את המעשה תיראך אף על פי כן אתה מ, של אדםרצונו 

אתה מפר את פסיקותיהם של גדולי התורה  ,כבוד הרב, בכך. הוראת שעה

 .לדורותיהם

, ולמרות ההדרכה המדויקת שבתורה, למרות שההלכה היא נצחית. אכן כן :הרב גינזבורג

נתון האדם דורש מעשה שאי אפשר להסיק אותו מן  ויש פעמים שהמצב ב

  .ואז צריך האדם לעזרה מן הקדוש ברוך הוא עצמו, התורה

 ? גולדשטיין קיבל עזרה מן הקדוש ברוך הוא עצמו :חגי

אלא , להכריע מתוך היגיוןהיה אי אפשר  ,בו גולדשטיין היהבמצב ייתכן ש  :הרב גינזבורג

של התגלות פנימית ברגע שהושגה , אמת שלמעלה מן השכלרק באמצעות 

 . אלוקות חש הואשבה 

התגלה דווקא אולי באותו הרגע ? מנין לך שגולדשטיין חש את האלוקות :חגי

 ? ֹוביצר הרע שֶ 

 . ת בורֹות בתוכו מקום לשם יתברך שיבוא לש  ֹונפ  ל   וגולדשטיין טרח כל ימי :הרב גינזבורג

  ?לכך שהוא זכהומניין לך  :חגי

 באותו הרגע הוא חייב היה אך. גם הוא עצמו לא ידע .נו יודעיםאינ :הרב גינזבורג

שיופיע  ה"בקב דחקהוא במעשה הטבח שלו האם לא ייתכן ש. להכריע

  ?לאלתר

  .הוא בניגוד לתורההזה אבל הטבח  :חגי

  .תוהפר תורועת ל', עת לעשות להכתוב בתהילים  :גינזבורג

 ? כלומר לשם דחיקת הקץ מותר להפר את התורה :חגי

 .בעיתוי הנכון :גינזבורג

 ?מותרת כזאתנוראה גם שפיכות דמים ו :חגי
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אינך חושב ? רצו לשפוך את דמנושאלה הם ערבים האינך חושב ש :הרב גינזבורג

 ?שבמעשהו מנע גולדשטיין שפיכות דמים לעתיד לבוא

  .ישובים ערביים ביהודה ושומרוןעשרות התלקחה אש בביום הטבח  :חגי

 .ועד מהרה שככה :הרב גינזבורג

. בעפולה. התפוצצו בכל הארץאוטובוסים  .יצאו הערבים לנקוםעד מהרה  :חגי

 . יהודים 040בחצי השנה שאחרי הטבח נרצחו . בתל אביב. בחדרה

ע ובבוא הרג, גולדשטיין הוכיח לערבים שיש בידינו להשיב להם כגמולם :גינזבורג

 ". טֹוב שבגויים הרּוג: "ננהג על פי הכלל

ֶווה להרוג גויים" טֹוב שבגויים הרּוג" :חגי צ  תוספתא ב. כבוד הרב, אינו מ 

  ."במלחמהג הרּו -טוב שבגויים " :כתוב בקידושין

  ? וכי אין אנו במלחמה :הרב גינזבורג

האם גולדשטיין , כבוד הרב (שתיקה). רק המדינה יכולה להכריז מלחמה :חגי

 ?שהתרת לפעול לדחיקת הקץידע 

גולדשטיין זכה לפגוש את הקדוש ברוך הוא בשורש . לא אני התרתי : הרב גינזבורג

 . והקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו הוא שהתיר לו, נשמתו

ממי שמע גולדשטיין על האפשרות שהקדוש ברוך עצמו יתיר , כבוד הרב :חגי

ייתכן שהוא שמע מפי האם  (גינזבורג שותק) ?הקץלו לדחוק את 

לדחיקת הקץ הוא יכול לפעול  וברגע של גילוי אלוקי בנפששתלמידיך 

? למה הכרזת עליו שהוא קדוש (גינזבורג שותק) ?בניגוד לתורה

קטונתי מלסתור את דעתך שגולדשטיין זכה , כבוד הרב (גינזבורג שותק)

הטבח ואת  ותוך לגנות אבאני מפציר אף על פי כן , תילהתגלות אלוק

. לדחוק את הקץ בבקשוהפר את התורה ש ל רוצחעולהכריז עליו כ ,שביצע

תהיה היהדות לדת  ,ותואם לא תגנה א, כבוד הרב (גינזבורג שותק)

גינזבורג ). הוינטשותעבו אותה יהודים רבים י. הגזענית ביותר עלי אדמות

ה , ה באברינותש  פ  מחלה שֶ היא ר ח  א  ה   תשנא, כבוד הרב (שותק ת  בנו וֶהֱעל 

א ממנה. בק  ר   פ  ד כי לא נהיה ראויים להתקיים. דח  כ  נ  , אם לא נ ר  ח  כ  . נ 

עות היא לחשוב ט. אני חי בין חילונים, כבוד הרב  (גינזבורג שותק)

טעות היא לחשוב שהם שקועים . אדישותם הביאה אותם לידי התבהמותש

, כאשר קמים עליהם. ות אדיריםבהם כוחטמונים . ובתאוותיהםבנהנתנותם 
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הם לא ירצו לחיות בחברה שבה  .בחירוף נפשבגבורה והם נלחמים 

ובזעמם הם ינערו אתכם , לא ירחק היום והם יתעוררו .גולדשטיין קדוש

 . ויפיצו אתכם לכל רוחהם יקיאו אתכם מתוכם . בעטו בכםוי, מעל גבם

 ,בליבי נטוע ספקלשיעלה בידך קיוויתי . רוזנפלד, באורך רוחלך הקשבתי  :הרב גינזבורג

 טענההאבל  .גולדשטייןשבסופו אגנה את  להביאני לידי חשבון נפשו

לרפא את עצמנו מן הזלזול בחיי אדם כדי  ולגנות היא שעליבפיך היחידה 

אין לך עיניים לראות את  ?מוסלמים? מיהו האחר הזה .ומשנאת האחר

 כבדוכי מבקש אתה שנ ?םהלישראל הפורצת ממסגדיהמשטמה העמוקה 

ממתי . חיי האדם תבקדושלפני אל תתהדר , ובמטותא? אותם על שנאתם

במוקדם או במאוחר ו, המוות אורב לפתחנוואנו בשר ודם  !?קדושהאדם 

ואיננו  .הוא ותורתו .עולם קדושן הריבו .מתחת לאדמהכולנו ב ק  ר  נ  

אלא פועלים בשליחותו כאשר , בדחיקת הקץחלילה  קוראים עליו תיגר

הוא גם ולכן  ,הםאחד מ ואוגולדשטיין ה. סגולה בינינוהיחידי הוא מתגלה ל

לחיות במדינה בה  יםרוצ םאינשביניכם אלה ו. ויהיה קדוש לעולם קדוש

  .ללכתלקום ו םבטוב ושיואיל, קדושהוא 

 

 . חגי פונה לקהל

 

כשיצאתי מאצלו חשתי בתוכי לראשונה את הלמות ליבו של גולדשטיין  :חגי

רובהו הטעון , כאשר טיפס באותו שחר פורים במדרגות מערת המכפלה

 . וידעתי שהגיעה השעה לכתוב, בידו
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 מחזה" דוחקי הקץ": קלידמו מדליק את המחשב הנייד שלו, נכנסחגי . של חגי דירתו

 . ברוךנכנס  .מאת חגי רוזנפלד

 

  .שהבנת את דברי הרב גינזבורגאני מקווה  :ברוך

  .מקווה שהבנתי גם אני :חגי

מרד כמו בר כוכבא ש. כמו שמשון שהרג במותו יותר מאשר בחייו :ברוך

המעשה את גם אני עשיתי כך  .ורבי עקיבא הכריז שהוא משיח ,ברומאים

 . אלוהיוועמו לעשות למען  יהודיביותר שיכול  הקדוש

 .וודאי :חגי

כמו למשה  התגלה לפניריבונו של עולם . רבבנת את הכנראה שלא האז  :ברוך

ֶנה  ס   . למען דחיקת הקץוציווה עלי להקריב את חיי מתוך ה 

 .אהיה מוכן להוסיף אותה, אם תביע חרטה, אגב .זאת באמת זכות גדולה :חגי

. הקדוש ברוך הוא בעינימאד טוב המעשה שעשיתי היה ? חרטה על מה :ברוך

  . הוא קיבל את הקרבן שהקרבתי והרג בהם רבבות

 ר ברוך גולדשטיין"טבח שביצע דעל רקע ההמחזה מתרחש " (מקליד) :חגי

 ..."במערת המכפלה

 . ונשב בה לעולם חברוןיושבים באנחנו  :ברוך

 .אני לא בטוח :חגי

 .מקל בגלגלי הגאולהלתקוע משתדל כל כך לא הייתי , חגי, במקומךלו אני  : ברוך

 . תודה :חגי

 ? בינינו מתחזקיםוהולכים  דוחקי הקץאיך אתה לא רואה  :ברוך

 .לא :חגי

, רבניהם מרביצים תורה, מלאות אברכים יהםישיבות, יישוביהם משגשגים :ברוך

 קדוש-קדוש-קדוש: ואומריםקוראים זה אל זה הם בבתי הכנסת שלהם 

ליבנו ש ואומופת ה אות (צוחק) ?הארץ כבודומלוא כל  ,גולדשטייןברוך 

ויוליכנו  ,בסערה יופיעמשיח צדקנו ו לא ירחק היום .לגאולהנכון כבר 

את לנו ויבנה , ויקים את מלכות בית דוד, לניצחון על אומות העולם

הקדושה וביום ההוא אני שב אל הארץ . על פי תורתונהיגנו וי, מקדשה
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מעמיד רבנים ו, ומינים חוטאיםמ ,ועוכריםומטהר אותה מנוכרים  הזאת

התיאטרונים שלכם יהיו ו .וצדיקים לשרים ,ונביאים למורים, לשופטים

 .מקוואותלובריכות השחייה , ישיבותלוהאוניברסיטאות , בתי כנסתל

יהודים את בכל עיר ומדינה יחגגו . הח  מ  ש  צהלה ו  הבירה ירושלים ו (צוחק)

 ,כאילו לא הייתם, ּוחכ  יש  ת  המחזה שלך ואתה ו .נס פורים שעשיתי להם

ב ק  ר  ים י  ע  ש  ם ר  ש   . ו 

 

 .חגי ממשיך להקליד

 

 . תעקשמ בכל זאתאני רואה שאתה   :ברוך

 

  .יובלהוא פותח את הדלת ומכניס את 

 

 . אבא, אתה מוכרח להפסיק לכתוב את המחזה :יובל

 ? מהל :חגי

 .אותו אתה מוכרח להפסיק לכתוב :יובל

  ?למה :חגי

 .  כי אני מבקש ממך : יובל

  ?מישהו איים עליך :חגי

 . אף אחד לא איים עלי :יובל

הם דיברו ? יצהר היה אצלךרבני מישהו מ (יובל שותק)? אז מה קרה :חגי

  ?איתך

  .לא דיבר איתי אף אחד :יובל

 ? לך מה הם הבטיחו :חגי

 . הולךאני , אם אתה לא מפסיק לכתוב :יובל

 . יובל, יכול לסחוט אותיאתה לא  :חגי

יותר בחיים  ילא תראה אות, אם אתה לא מפסיק? או לא, אתה מפסיק :יובל

  .שלך

  ?זה מה שאמרו לך להגיד לי :חגי
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 .שום דבר יאף אחד לא אמר ל :יובל

 . תלמד בירושלים. עבור לגור אצלית .יובל, מהם אתה לא צריך לפחד :חגי

 ?מנילך מהמחזה הארור הזה יותר חשוב  :יובל

 .אני כותב אותו למענך :חגי

 . הוא חילול השם! ?למעני :יובל

 . הרבנים ששלחו אותו חיללו את השם. השםאת גולדשטיין חילל  :חגי

עוד אם יקומו ו .ולהתגלות אלוקות בתוכ ההוא זכ. גולדשטיין היה קדוש :יובל

רּו עוז וייקחוו  , יחידי סגולה כמוהו  ...יהרגו כמוהוואם גם הם  ,רובים ֶיֱאז 

 .יובל, מספיק :חגי

 ...אלא מאות ואלפים, לא עשרים ותשעה :יובל

 !אמרתי מספיק :חגי

ישלח לנו את דוש ברוך הוא והק, בשמיים עליוניםיתעוררו  אוליאז ו :יובל

ים, משיחה ט   .ויגיע זמן גאולתנו, והוא יעשה באומות העולם שפ 

  .במה שאמרתלא יכול להיות שאתה מאמין  :חגי

  .בכל לבי אני מאמין :יובל

 . ה כמוהועשומחר ת, גולדשטיין מאמין כמואתה היום  :חגי

 .הלוואי ואני אזכה :יובל

 . השחית אותךמנסים ל האלההרבנים  .יובל ,אתה אדם טוב :חגי

  .אותימנסה להשחית אתה  :יובל

 ?אמרו לךגם את זה הם  :חגי

אני אהרוג , להרוג אותךצווו עלי ואם הם י. ואני אעשה מה שהם אומרים :יובל

 !אותך

  !?תהרוג אותיאתה  :חגי

 

  .והוא פונה לצאת יובל נרעש ממה שאמר

 

( לרגע יובל מהסס) .אני לא אכתוב .החכ .אני לא  אכתוב. בסדר. החכ :חגי

 . הישאר

 ! ?גם בלי מצווה של רב הרוג אותךאש כדי? בשביל מה :יובל
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ברוך  .צאויומתנתק מחגי  ,כעבור רגע הוא מתעשת. אותוחגי מחבק . פורץ בבכי הוא

 .חגי פונה לקהל .מחייך אל חגי ויוצא אחריו

 

גם . חיכיתי בשער בית הספרשבועות רבים . ניסיתי. מאז לא ראיתי אותו :חגי

. על עקבותיו ונמלטשב הוא , בכל פעם שהוא ראה אותי. אצל אימא שלו

. בהתנחלויות. חיפשתי אותו בישיבות בחברון. הביתהוא עזב את בקיץ 

. ביצהר" עוד יוסף חי"שיבת הוא עבר ליבשנה האחרונה  .הוא התחמק

שוטרים לחקור  והגיע" תג מחיר"שנשרפו כמה מסגדים בפעולות אחרי 

 . אותוהצליחו למצוא הם לא גם  .רספלהיה לי הרבה לא . אותי

 

 . אור כבה לאיטוה 

 סוף


