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( יש"כ להר"ר ג. שאותה גיבורה היא סבתא רבה שלו -מתוך ידיעון עמותת משפחת יפה )הגיבורה מעזה 

 )נלקח מתוך נר לשולחן שבת(

משפחת יפה קבעה מקומה בעיר עזה. הבעל, ר' אהרן שהיה מומחה במנועי טחנות      
קמח ובארות, ואשתו, חיה שרה, אשת חיל, הם הקימו מלון במרכז העיר, מול המסגד. 

מיד בהגיע   .היתה בו חצר גדולה עם בריכת מים במרכזה, כשהחדרים פתוחים לחצר
ו יהודי עזה למפקד המשטרה המקומית, השמועות על המתיחות בארץ והפרעות בחברון פנ

בבקשת עזרה. הוא הציע שכדי שיהיה קל להגן עליהם, יתרכזו כולם  'מייג'ור פרטרידג
מבוצרת והיה יכול להכיל את כל יהודי עזה,  ההייתבמקום אחד, בבית המלון שחצרו 

בפתח המלון עמדו לשמירה שני שוטרים ערביים. והיה,  .ארבעים וארבע נפשות במספר
, אז יגיעו כוחות משטרה וצבא אנגלים. שהיו רבאוויאם יותקף המלון, עליהם היה לירות 

 .הממשל, שהיה במרחק שישים מטר ןבבניי

ביום שישי, אחרי יציאתו מהמסגד, ההמון המוסת עבר בתהלוכה בבתיהם הריקים של      
'איטבח אל יהוד' שרפו ובזזו ככל שמצאה ידיהם. בדרכם רצחו שני  היהודים. בקריאות

כולם הבינו את חומרת הסכנה, ומפקד המשטרה העמיד בפתח המלון חמישה   .יהודים
ערביי עזה   .בשבת החלו הרוחות לסעור. לקראת הצהריים הוקף המלון  .שוטרים בריטים

חים 'איטבח אל יהוד'. מטר האבנים צרו עליו כשהם מזויינים בחרבות ושבריות, כשהם צור
הכבד הניס את השוטרים הבריטים. בחצר המלון נשארו שני שוטרים ערביים שעליהם 

  .אם תהא סכנה ליושבי המלון רבאוויהוטל לירות 

כאשר הצרים עמדו לשבור את השער, הדוור דוד גשורי יצא לחצר וירה באקדחו מספר      
  .זמנית, ושוב החלו צרים על השער ההייתך נסיגתם יריות באויר. הפורעים נסוגו, א

השוטרים הבריטים חזרו, אך תחת להדוף את הפורעים החלו לחפש את האקדח שירה 
היהודים נערכו ללון במלון במוצאי   .בבגדיה החבאתווהציל. אך הם לא מצאוהו, חיה שרה 

שרה על אף -חיה שבת. אבל ההמון המוסת על ידי המואזין שב והתנפל על בית המלון.
 רבאוויהריונה וכבדותה יצאה אל השוטרים הערביים שהיו בחצר ודרשה מהם שירו 

שכך יעשו, אך למעשה לא נקפו  הבטיחולהזעיק עזרה, היות והשער כבר מתמוטט. הם 
השער אכן קרס, והפורעים החלו להשתולל בחצר ולחפש דרך לפרוץ לחדרי המלון.  .אצבע

הרוקח המקומי ד"ר יקר שהחזיק   .לחבוט בדלת חדר האוכלבמקלות ואבנים התחילו 
על הפורעים. הם פתחו סדק בדלת, ודרכו שפך את  לשפכובקבוק חומצת גופרית הציע 

החומצה בפני הפורעים שהיו ממש בפתח. הפורעים נמלטו מהמקום בזעקות אימים 
חיה שרה ניצלה זאת, נטלה בידיה מוט ברזל ויצאה   .ויללות, ולרגע הוקל הלחץ בחצר

מחדר האוכל המוגן אל החצר. הערבים רגמוה באבנים במטרה להורגה ואבן גדולה פגעה 
בבטנה. אבל היא מיהרה ללא חת, ניגשה לשוטר הערבי, הניפה את מוט הברזל ואיימה 

העזים ומטח ויזעיק את המשטרה. למרות כאביה  רבאווישתכה אותו אם לא יירה מיד 
. רבאוויהאבנים המשיכה לנופף במוט מעליהם, עד שהשוטרים המבוהלים פתחו ביריות 

  .רק אז רצה ונכנסה חזרה פנימה
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בחשכת ליל העלום  . השוטרים האנגלים באו והוציאו את היהודים לתחנת המשטרה     
מנסים לטפס למשאיות, אשר פילסו דרכן לתחנת הרכבת בין המון ערבי זועם, כשהפורעים 

חיה שרה   .על המשאיות ולטבוח ביהודים. יהודי עזה עלו על הרכבת בדרכם לתל אביב
הורדה מהרכבת כשהיא מתבוססת בפצעיה והובהלה לבית החולים "הדסה". שם ילדה 

היה עיוור. פצע גדול היה בפניו מפגיעת  ובהיוולדמנחם.   ,תוך זמן קצר את צעיר בניה
  ...ק בן שישה חודשים, הפצע הגליד. עיניו נגלו והוא החל לראותסלע באמו. כשהיה התינו

גיבורת קהילת עזה. במשך כל ימי הסכנה שמרה על קור רוח, הרגיעה את  ההייתחיה שרה 
לאחר זמן,  .הרוחות במלון הנצור, הציעה פתרונות, ולבסוף גם הצילה את חיי הנצורים

חזרה לעזה. שם עברה עמו בבתי הערבים כשנרגעו הרוחות, לקח אותה מייג'ור פרטרידג' 
 .עזה כבר לא הורשו לחזור לבתיהם וזיהתה חלק מהרכוש השדוד. אלא שיהודי

 (גליון שיחת השבוע)) שהחזיר את הגנבההגנב 
 

הרי"ם מגור. -מאיר, בעל חידושי-הצדיק רבי הניך מאלכסנדר הסתופף בצילו של רבי יצחק
באחת מנסיעותיו לחצר רבו, והוא עדיין רבה של פראשניץ, התברר לו לתדהמתו כי צרור 

בתרמילו, חיפש כספו נעלם. חיפש רבי הניך נואשות אחר צרור הכסף, חיפש בכיסי בגדיו, 
 .אך כל מאמציו היו לשווא -גם בעגלה שבה נסע 

ידי שניים מעשירי פראשניץ, אשר ביקשו להפקיד את -בצרור היה כסף רב, שנמסר לו על
כספם בידי איש נאמן. כיצד יביט בפני האנשים שסמכו עליו וכיצד ינחמם על אובדן 

יים להשיב להם את כספם, כספם? יותר מכך דכדכה אותו המחשבה כי קלושים הסיכו
 שכן הוא עצמו חי חיי דוחק וצמצום

עם בואו לגור שיתף בצרתו את אנשי החצר. מיד עלה חשד כי העגלון שהסיעו מפראשניץ 
יד. "מכיר אני עגלון זה כאדם כשר וחלילה -הוא הגנב. רבי הניך ביטל את דבריהם בהינף

 .לנו לחשוד בכשרים", פסק
לחדר הרבי כדי לתת לו שלום, כנהוג. הרבי הבחין מיד בפניו זמן קצר לאחר מכן נכנס 

הנפולות של רבי הניך ושאלו על כך. סיפר לו רבי הניך על הצרה שניחתה עליו. הרבי חייך 
 ."אליו בעידוד. "אל דאגה", אמר, "כספך יושב לך בשלמותו

לי הכסף לא פניו המיוסרות של רבי הניך העידו כי דברי הרבי לא הפיגו את דאגתו. "ב
 .אוכל לחזור לפראשניץ", אמר

 .הלוא כבר אמרתי לך כי הכסף יוחזר לך בשלמותו!", אמר לו הרבי בנימת קפידה"
לייב מוורשה, בא לבקרו -פנה רבי הניך לאכסניה שבה התארח. אחד החסידים, ר' הירש

ום בחדרו ומצאו אכול דאגה. מפעם בפעם פרצה ממנו אנחה כבדה. "אנחות אלה על ש
לייב את תמיהתו, "הרי רבנו הבטיח מפורשות כי הכסף יוחזר -מה?!", הביע ר' הירש

 ."!?בשלמות
חלפו שלושה ימים. סביב רבי הניך ישבו קומץ חסידים, ששתו את דבריו בצמא. בין 

המדרש, הטיל צרור כסף על -לייב. לפתע נכנס אדם לבית-החסידים היה גם ר' הירש
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השולחן וחמק כלעומת שבא. רבי הניך קלט מיד כי זה צרור הכסף שאבד לו. אמר לחסידים 
 .המדרש-לביתשישבו עמו לתפוס את האיש ולהחזירו 

כעבור כמה דקות הובא האיש, והנה נוכח רבי הניך כי אכן זה העגלון שהביאו מפראשניץ 
. לנגד עיניו ספר רבי הניך את הכסף, ומבוישלגור. תפוס בידי החסידים עמד העגלון חיוור 

והתברר כי לא חסרה פרוטה. "ספר לנו כיצד הגיע הכסף לידיך ומה גרם לך להשיבו", הורה 
 .י הניך לעגלוןרב

נאנח העגלון והחל לספר: "מעולם לא שלחתי ידי ברכוש הזולת. ואולם בהגיענו לגור, 
בשעה שירד כבודו מהעגלה, נפל הצרור מכיסו. הרמתיו והצצתי לתוכו. למראה הכסף הרב 
הסתנוורו עיניי. בת יש לי, שהגיעה לפרקה, ובשל עוניי איני מצליח למצוא לה חתן הגון. 

 .רגע גבר עליי יצרי". באומרו זאת פרץ העגלון בבכי נסערבאותו 
לאחר שנרגע במקצת, המשיך וסיפר: "דפקתי בסוסים והאצתי את דרכי לשוב לפראשניץ. 
בהגיעי הייתי טרוד ועייף. נפלתי על מיטתי ושקעתי בשינה עמוקה. לפתע נראה אליי איש 

ב! החזר את הכסף לרב העיר!'. זקן, בעל פנים מאירות והחל לגעור בי בקול קשה: 'גנ
התעוררתי ומיד חזרתי לישון. אך הזקן לא הרפה. שוב הופיע בחלומי, הפעם החזיק בידו 

 .'!מוות אתה -בן –מקל והחל לחבוט בי. 'קום', קרא אליי, 'החזר את הכסף לבעליו, ולא 
ים, רוחות הבטחתי לזקן כי מיד, בשוב הרב לפראשניץ, אחזיר לו את כספו. 'שלגים יורד"

מנשבות והקור חודר לעצמות; איך אוכל כעת לחזור לגור!', הסברתי לזקן. דבריי לא 
שכנעוהו. 'סע תכף ומיד!', צעק עליי והוסיף להכותני במטהו. לא הייתה לי ברירה אלא 

 ."לקום ממיטתי ולצאת לדרך. והנה אני עומד כאן לפניכם בוש ונכלם, מחזיר את הגנבה
המדרש כשסיים העגלון את וידויו. "אין בליבי עליך, וטוב עשית -שקט השתרר בבית

שהחזרת את הכסף", נענה רבי הניך. "אולם עצה לי אליך", הוסיף ואמר, "מכיוון שבאת 
לכאן כמה פעמים ומעולם לא נכנסת פנימה לראות את הרבי, הבה ניכנס יחדיו, אתה ואני, 

 ."הזה אל הרבי. כך, לפחות, יצא דבר טוב מכל הסיפור
הסכים העגלון להצעת רבי הניך. כעבור שעה קלה נכנס אל הקודש, בלוויית רבי הניך. 

 .כשראה העגלון את הרבי, נסוג לאחוריו בבהלה. הרבי הביט בו בחיוך קל והוא נרגע
העגלון העז להתקרב אל הרבי ואז שאל בלחש: "מדוע הכה אותי?". הצדיק הרים את קולו: 

לם הפקר ואיש כל הישר בעיניו יעשה?! חשבת שלית דין ולית דיין?! "וכי סבור אתה שהעו
טעות מרה בידך. העולם הוא עולמו של הקב"ה אשר קבע לו חוקים וכללים. יש דין ויש 
דיין!". כעבור שהות קצרה הוסיף הרבי ואמר: "סע לשלום וקבל עליך לעשות מהיום 

 ."והלאה את מלאכתך ביושר ובנאמנות ואזיי ייטב לך
לאחר מכן שב רבי הניך אל חבורת החסידים שהמתינה בחוץ וסיפר בהתפעלות עצומה 

 .טוב בכבודו ובעצמו!", הפטיר-שם-על שאירע בתוך החדר. "מופת כזה, נאה היה לבעל
 

 (גל' קבלת שבת פר' מסעי פ"ב)הדירה החדשה 

 
כך התקבלה ההודעה מבעלי  -תוך שלושה חודשים מהיום עליכם לפנות את הדירה!" "

 .הדירה, שלושה חודשים
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זמן ארוך דיו כדי למצוא דירה חלופית, אלא שגמרנו אומר לעבור לכאורה נשמעים כפרק 
לעיר אחרת בה גרים בני משפחה ומכרים רבים, חיפוש דירה בעיר אחרת לוקחת יותר זמן 
מכיוון שאי אפשר לקפוץ לרגע לראות דירה אלא צריך לרכז מספר דירות ורק אז לרדת 

יך הפינוי מצאנו דירה יפה להשכרה, לראותם, הזמן חלף לו מידי מהר עד שחודש לפני תאר
כמעט שחתמנו ואז ראתה אשתי טיפוסים מפוקפקים מסתובבים בסביבה החדשה, חזרנו 
גם למחרת וראינו כי אינו מקרה כלל כי אם טיפוסים שונים גרים בסביבה ומדובר 
בטיפוסים שאינך רוצה לגדל את ילדיך סביבם. אשתי הודיע נחרצות כי אינה עוברת לעיר 

 !?ו כי לא שווה לה לגור ליד המשפחה והחברים אם זה בא על חשבון חינוך הילדיםז
עתה שבנו לעירנו והתחלנו מחדש בחיפוש אחר דירה הולמת, נשארו שלושה שבועות 
לפינוי ודירה אין, בשעה אחת אחרי חצות הלילה אחרי יום עמוס בעבודה ועמוס בסיבובים 

ת לא יודע לענות לאשתי ולילדיי להיכן נעבור ומתי, בין דירות שונות מותש גופנית ונפשי
נטלתי לידי איזה ספר סיפורים, שקבלתי במתנה התיישבתי על הכורסא ונשאתי תפילה 

 .חרישית שיאיר ה' את עיניי בעניין הדירה
פתחתי את הספר היכן שנפתח והתחלתי לקרוא את השורות שלפניי. הרגשתי כאילו ה' 

שפט הראשון אשר נקרה לעיניי היה: "אני לא דואג, יש לי אבא מדבר אלי מתוך הספר, המ
 .שמטפל בי", וזה הכל

הסיפור מספר על אברך שבעל הבית של דירתו הודיע לו כי עליו לפנות את הדירה בתוך 
שלושה חודשים. ממש הרגשתי שמדובר בסיפור שלי, והספר ממשיך בסיפור: "מלאכת 

חילתה, שכן, האברך דנן עמד בפני כמה משוכות חיפוש הדירה התבררה כמסובכת כבר מת
 .אותן היה עליו לצלוח

תחילה היה זה האזור אשר חייב להיות מתאים לחינוך ילדיו ברמת החינוך שהורגלו בה 
עד עתה, ובעניין זה לא הסכים כלל להתפשר. באזור זה לא היו כמעט דירות להשכרה, זה 

הועמדה להשכרה ביקשו עליה מחיר מפולפל, היה נתון שא''א לשנותו וכמו כן כל דירה ש
המפלט היחיד  .אשר היה למודענו הרבה מעבר ליכולתו הפיננסית בשל כיסו המצומק

שנשאר לו היה בטחונו בה', הוא ידע שבכוח הביטחון יוכל לגרום להבאת כל דבר שהוא 
 ".מעוניין בו

בהמשך הסיפור הובאו התלאות שעבר אותו אברך כאשר המתווכים ייאשו אותו מלמצוא 
דירה בסכום שביקש והוא מצידו דבק באמונה וביטחון בה' כאשר בילה יום יום זמן בלימוד 

ימציא  יובוודאשער הביטחון בספרים השונים וחיזק את בני ביתו כי ה' לא יעזוב אותם 
ם לעמוד בו, המתח הגיע לשיאו כאשר נאלץ לעזוב לחו''ל להם דירה נאה בסכום שיכולי

בשבוע האחרון ואין כל דירה באופק, הבית ארוז ומוכן לפינוי אך לאן לא יודעים, יומיים 
לפני המועד שב מחו''ל ובו ביום מצאו דירה מקסימה שזה עתה הוצעה בשוק, הדירה 

 ...ענתה בדיוק על צרכיהם ולתקציבם
זים לי כי את הדירה המתאימה אמצע יומיים לפני המועד האחרון חששתי כי משמים מרמ

לפינוי... כבר אחזנו שבועיים לפני מועד הפינוי ודירה אין, התקשרתי לחברת הובלות 
וסגרתי איתם על הובלה בלי תאריך כמובן כיוון שלא ידעתי לאן ומתי רק ידעתי מהו 

 .המועד האחרון לפינוי
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נייה אך מחמת הזמן הקצר שנותר הפצירו חברים שלא המשכנו לחפש דירה מתאימה לק
נחפש לקנייה כי אם להשכרה מכיוון שאין סיכוי לרכוש דירה ולחתום חוזה בטווח זמן כה 
קצר דבר הדורש לא מעט ימים עד שהכל מתעדכן ועובר בעלות. כבר הגענו לשלושה ימים 

עלה באמתחתנו דבר, רק לפני הפינוי עברנו על אין ספור דירות להשכרה ולמכירה ולא 
נשאר להתחזק באמונה בה' שיחוס וירחם. חברים ומשפחה כבר הציעו לארח אותנו 

 .בביתם ביום הפינוי שהיה כה קרוב
שלושה ימים לפני תאריך הפינוי הציע מתווך דירה חדשה ויפה שעדיין לא אוכלסה ועמדה 
למכירה, הוא קבע פגישה עם המוכר, משנפגשנו ראינו כי אנו מכירים זה את זה מכבר 
וקבענו פגישה אצל העורך דין לחתימת חוזה, המוכר מצידו בגלל ההכרות שלנו הסכים כי 

ימת החוזה לפני התשלום על הדירה, הוא עשה מאמצים אאכלס את הדירה תיכף עם חת
כבירים לקבל את המפתחות מהקבלן תוך יומיים הליך שלוקח הרבה יותר עד לסידור 

 .המסמכים מול הקבלן
במקביל התקשרתי לחברת ההובלות לקבוע את ההובלה אך כבר היו עם לו''ז מלא וגדוש, 

ולא היה להם זמן פנוי, מובן שיומיים כל חברות ההובלות שהתקשרתי אליהם היו מלאים 
לפני כולם תפוסים. רק ביום שלישי בלילה בשעה 'עשר' התקשרו מההובלות שמצאו חלון 
של כמה שעות למחר להעביר את הדירה שלי. הסברתי להם שבשעה 'שתים' בצהרים 
מגיע ההובלה של הדיירים הנכנסים, אך הם השיבו כי יעשו כל מאמץ לסיים לפני שהם 

 ...גיעיםמ
את המפתח לדירה החדשה קבלתי רק ביום רביעי בשעה שהמוביל שלי עושה את דרכו 
לדירתי הישנה הארוזה בארגזים והדיירים הנכנסים כבר מעמיסים את תכולת דירתם על 

 .המשאית שלהם
למרות הלחץ והבלגן מיהרתי למשרדי הרשויות לבקש שיחברו אותי למים שכן אי אפשר 

לא מים בברזים, מה שאומר שאי אפשר לשטוף את אבק לדירה ל סלהיכנ
 .'מהמרצפות ומי מדבר על לרחוץ את הילדים וכו הבנייה

להפתעתי מצאתי את המשרד סגור עם מודעה כי היום ייפתח האגף בשעה שתים בצהרים, 
בשעה שתים בדיוק התייצבתי במשרד שכבר היה מלא בתושבים, בהגיע תורי בקשתי 

בבוקר תחובר" הסברתי שאני צריך את החיבור היום, אך הם השיבו  מחר" ,חיבור למים
 .כי אין סיכוי לחיבור היום ורק מחר בבוקר יחברו אותי

פניתי למנהל שניסה לשכנע את העובד שמחבר מונים לחבר את דירתי החדשה למים, אך 
 .הוא בשל עומס העבודה שלו סירב בתוקף
וא, לבסוף אמר לי אחד הפקידים כי רק הוראה כמה וכמה פקידים ניסו לעזור לי אך לשו

מגבוה יכולה אולי להועיל והפנה אותי למנהל המשרד. ניגשתי לאגף והתחלתי להסתובב 
בקומה בתקווה למצוא מזור, משהו משך אותי להיכנס לדלת מסוימת, נכנסתי ומצאתי 

שני והוא עובד בכיר שמכיר אותי מבית הכנסת, נתנו שלום עליכם חם וידידותי אחד ל
שאל למבוקשי, השבתי לו שאני צריך את האדם הממונה על חיבור המים, תיכף החווה 

 ."ישב ואמר: "הוא הבן אדם שאתובאצבעו לעבר האדם 



 7 

לא ידעתי אם בצחות הדעת אמר זאת או שמא באמת התכוון ברצינות אבל במצבי אין 
תשובה כי רק מחר  זמן לספיקות ופניתי ברצינות לבן אדם, על אתר השיב את אותה

בבוקר יחברו אותי. הסברתי לו את המצב וכי רק היום קבלתי את המפתח לדירה וכו', 
הוא ביקש לדעת אם אני באמת דובר אמת או שמא ברצוני לקבל מים על מנת לשטוף 
ולהכין את הדירה לעוד ימים מספר, באותו רגע קבלתי טלפון מההובלה שהם כבר בכתובת 

 ...לההחדשה והדירה נעו
הוא הבין שאני דובר אמת ולא מהתל בו, על אתר שלף את הנייד ואמר את המשפט הבא: 
"את הדירה של ... תחבר הרגע למים" דממה שררה למספר שניות ואז: "שמעת מה אמרתי? 

 "!הרגע לחבר
ש"ח פיצוי על  100לא היה לי נעים בכלל לנצלו וניסיתי להציע תשלום לעובד על סך 

א כעס עלי מאוד ואמר שקוראים לזה שוחד והוא יורה לו לבטל את החיבור. הלחץ, כאן הו
התנצלתי ומיהרתי לשוב לדירה החדשה בכדי לפתוח את הדלת למוביל שכבר המתינו 

 .לפרוק את תכולת הדירה בבית החדש
הגעתי לבניין וראיתי את מתקין המונים יוצא מהבניין, הודיתי לו מאוד ובקשתי לשלם לו 

שכר טרחה, הוא סירב בתוקף להצעה ואמר: "אני לא יודע מי אתה ומה אתה,  בכל זאת
אבל בחיים שלי לא עשיתי כזה דבר ולא מתכנן בעתיד לעשות כזה דבר אבל אתה בר 
מזל..." הבנתי כי עלי להודות לה' ביתר שאת על הנס, ואת הכסף גמלתי בליבי לתת 

 .לצדקה
שר סיימו המובילים שלי לפנות את הדירה מדהים היה לראות את ההשגחה הפרטית, כא

 !הישנה הופיע משאית ההובלה של הדיירים הנכנסים
בלילה, אחרי שהילדים כבר היו רחוצים ובמיטות הלכתי להתפלל ערבית, אחרי התפילה 
ניגש אלי יהודי מבוגר שעבר חיים לא קלים בלשון המעטה וביקש: "אתה יכול לעזור לי 

 "!?גם החודש
ולם לא פנה אלי ולא ביקש והפעם מבקש כאילו שכל חודש אני עוזר לו, הבן אדם מע

לרגע חשבתי לחמוק ממנו מכיוון שיש לי במשפחה הקרובה אנשים לתמוך בהם, אלא 
ש"ח שגם כך תכננתי לשלם לחיבור המים אז למה לא לעזור לו בכסף  100שאז נזכרתי ב 

דובר בחשבון חשמל וכמה שאמור היה להגיע לעובד הרשויות? שאלתי אותו אם מ
 ...החשבון, אך הוא השיב כי מדובר בחשבון מים שמאיימים לנתק לו

בהתרגשות שלפתי את המאה שקלים של חיבור המים שלי ונתתי לו אותם על מנת שלא 
 .ינתקו את המים שלו

 
 (גליון רנין תורה פר' מסעי פ"ב) המ"ב מסעות

 

במדבר במשך ארבעים שנה. נהוג  ישראלבפרשתנו אנו קוראים מ"ב מסעות שנעו ונדו 
עם ישראל. רש"י  לקרותו בנעימה ובטעימה, להיותו ענין גדול בתולדות בתפוצות ישראל

מקום בטלטוליהם במדבר. בחז"ל ובאוה"ח הק'  כתב שהקב"ה בא להודיע חסדיו של
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סיבת גלותם  במדבר, וזו היתה יותר שהיו צריכים כלל ישראל במדבר לברר ניצוצין מבואר
 .ארבעים שנה וטלטולם במדבר במשך

מחזיר אותנו עשרות שנים לאחור,   ,אולם, הגה"צ המקובל רבי גמליאל רבינוביץ שליט"א
 !...מסעות לסיפור של מ"ב

במחלה אחרת, פעם זה אולקוס ופעם  חולנית, כל פעם ההייתאברך צעיר אחד, שאשתו 
התחילו המחלות  עבר זמן וגם אצל הבניםכל פעם סיפור חדש, ולא   ,זה שרירים ה"י

אחר במשפחה אחזה בו איזו מחלה קטנה או גדולה,  להתגלגל רח"ל, כל פעם אצל ילד
 .ממנו שהוכרח לראות ברמז הגלוי מן השמים שמשהו רוצים עד

שאולי שמא קגרים, הרי נתנו לאשתו  פעם הוא התיישב לערוך חשבון בנפשו, ואז חשב
, ומי םייסוריובעלת  כל חייה מרת נפש ההייתיה לחמיו, והיא הרי דודה שה שם ע"ש איזה

 .בעוכריה יודע אם לא זה הוא הדבר שעומדת
 .להשיח את צערו  ,בצר לו, פנה הוא ביום אחד אל רבי גמליאל שליט"א

ישראל יעקב פישר זצ"ל, שחוץ  רבי גמליאל הציע לו מיד לפנות אל הראב"ד הגאון רבי
להוסיף שם על  כולה, היה גם ידוע ל'בעל השמות', ידע והבין מתי משליטתו בכל התורה

דבר ששנוי במחלוקות וכללים רבים, והיו מרבים   ,חולה או לשנות, וכל כי כהאי גוונא
 .אלו םבעניינילפתחו  לשחר

 .בואו ונלך!" הכריז רבי גמליאל"
ידי, מלא צרות אברך זה העומד ל  :רבי גמליאל עמד בפני הרב פישר ואמר לו בתחנונים

ילדים חולים,  שונות פוקדות את ביתו, פעמים אשתו חולנית פעמים הוא, צרות ומחלות
מסכנה, ואולי כדי  האישקראו לה שמה על שם  חושב הוא לנפשו אולי שמא קגרים כי

 .את שם אשתו לשנות
תורתו כבאורים  דקות, ופוסק בכח רבי ישראל יעקב, שר התורה, מרכין את ראשו לכמה

מלאה  השהיית יתכן שבעבור שנתנו שמה על שם איזה קרובת משפחה ותומים: לא, לא
הכל עשתה בזה דבר טוב מאד, להנציח את שמה,  צרות היא תסבול בשביל זה, הלא בסך

 .אם בייש פעם את מאן דהוא ", יחשוב לעצמולחברוודאי יש כאן ענין של "בין אדם  אלא
בדיוק מתי לומר שזה ענין לשינוי  התורה' של הראב"ד היה גדול ונפלא! הוא ידע אכן, 'כח

 .אחר לגמרי השם, ומתי זה ענין
התחיל לחזור על כל ימיו עד הנה,   ,האברך חזר לביתו, והחל לעשות חשבון הנפש נוקב

דהוא, הוא  עשרים ותשע, ולא עלתה בידו איזה פעם הוא בייש מאן כהיום הוא כבר כבן
 ?..אבל אולי בכל זאת .א רגיל בכך לבייש אנשיםל

 .בישיבה גדולה רבי גמליאל הציע לו לחזור במחשבתו אחרי חבריו
ארצי, ועפ"י רשימות עתיקות חיפש  זה לא היה דבר קל, הוא חיפש אחרי פנקס טלפונים

באנטווערפען  גם זה לא היה מספיק, זה כבר מתגורר בארה"ב והשני אחרי השמות, אבל
 ...באוסטרלי'ה ילישוהש

ולילות, שבירר כל המספרים, סוף סוף  אולם, ברצון טוב, אחרי בירורים מייגעים של ימים
הימים, חזרו  החברים שמחו לשמוע דרישת שלום מחבריהם משכבר הגיע לכולם, כל

בתורה על ספסלי הישיבה, אבל תמהו הם על  באחת להימים המתוקים שישבו יחד ויגעו
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נחמד שמודד מיליו ואינם  היה הוא אדם אדווקאו העליב אותם פעם,  אם בייש שאלתו
 .זורקם כ"כ מהר בלי חשבון

עלתה בידו כלום, הציע לו רבי  משגמר את עבודתו הקשה במשך שבוע ימים ויותר, ולא
הצרות  ישיבה קטנה... אולי בכל זאת, טען, אי אפשר לדעת, הרי גמליאל לחזור גם אחרי

 .מיום ליוםגדלות ומשתנות 
קשה  ההייתאחרי הטלפונים, שזו  לא נותר לו כל ברירה, אלא לחפש ולברר ביגיעה קשה

לא מכיר  הקודמת, לך תברר אחרי בחורים שכבר שנים רבות אתה שבעתיים מעבודתו
 .אותם בכלל כחמש עשרה שנה אותם ולא ראית אותם, יש מהם שלא ראית
מתקשר מאחד למשנהו, כולם ענו  ים, החלאחרי בירורים שונים ומייגעים אחרי מספר

שמבייש   ,להם שום ענין כזה, הוא לא זכור להם כ"כ בתמונה כזו ואמרו שאין ידוע
הבחור כבר בראשית השיחה:  עד שהגיע סוף סוף ליעד הנכון. בטלפון אחד ענה לו .ומקנטר

מסעות...  "בלך, וכי איך אוכל למחול לך?! האינך זוכר את המ , לא אוכל למחוליבוודא"
 ."!...מבטיחך אני שלא אמחול לך

לא, איני   !?המ"ב מסעות, נו, אינך זוכר כלל .חברועל איזה מ"ב מסעות אתה מדבר? שאל 
לא, לא, אספר לך דברים  .?ובאמצע ביישתי אותך זוכר, אולי למדתי אתך את המ"ב מסעות

וכך  , בעל בשר, רחב ושמןלתורה בפרשת מסעי, ואני הייתי  כהווייתן: פעם היה לי עליה
מסעות שהלכו ישראל במדבר לקח  באמצע הליכתי לבימה, קראת לעברי בצחוק: המ"ב

כולם מסביבך פרצו בצחוק, ואני כבשתי פני מרוב   ...שתגיע אתה לבימה פחות זמן מהזמן
אכלתי את הלב שלי, אני לא  אמרת את זה ברגע אחד, אבל באותם רגעים ממש  ,בושה

צורב  שנים מרובות, ואחרי הנישואין, לשכוח מאותו מחזה די, גם אחרימסוגל מעו
 .דמי נשפך לעיני כולם  ,, אתה היית חברמ'ן, ואנימביזיוניכשכולם צוחקים 

חמש עשרה שנה אחרי הסיפור, אבל  הוא ניסה לשכך חמתו של פלוני, שלא פגה גם אחרי
  .לא עלתה בידו

ואמר לו שרק זה יכול להיות גורם   ,ל הרב פישרהלה סיפר לו דברים כהווייתן, שהלך א
שיחוס על בניו  עבודה קשה ומייגעת הגיע סוף סוף אליו, והתחנן אצלו לצרותיו, ואחרי

מיום ליום, ואין לו מנוחה. אבל פלוני ענה קצרות:  ועל בני ביתו, כי חבילת צרותיו מתעבה
לי להירגע מאותו מעשה  תןלומר לך שאני מוחל לך אבל לא בלב שלם, הלב לא נו אוכל

 .שהשפלת אותי לעיני כולם
 ?מאי הוי עלה

  .איזה מטבע חשובה, אולי יתרצה לבסוף, הציע לו רבי גמליאל לאותו אברך ליתן לפלוני
מסיפור אחר למדתי. מעשה  לא משלי היא, עצה זו –מטעים לנו רבי גמליאל  –עצה זו 

הגיע  שבת אחר הצהרים, באמצע לימודובבית המדרש בערב  שהיה: פעם היה אחד שלמד
, ןהניקיוביקש מהלומד לפנות מקומו עבור  מנקה הביהמ"ד והתחיל לעשות שפונז'ה, הוא

לאחר שעה קלה  .לא רצה לשמוע בקולו, התעקש ונשאר ללמוד בביהמ"ד אבל פלוני
 .התרומם והלך לדרכו

ולי באמת היה צריך כהוגן, א בלכתו בדרך התבונן במעשיו והחל לחשוב אולי לא עשה
מה עשה,  .!? אחר, האם יתכן רשעות על חשבון לימוד התורה לקום וללכת ללמוד במקום



 10 

מעשיו האם אולי עשה כהוגן. הסטייפלער ענה  הלך אצל הגה"צ הסטייפלער זי"ע ושאל על
להפריע. אבל, הציע לו מרן,  לא עשה כהוגן, היה לו לקום מיד ולא ישבוודאהמקום  על

 .כסף הגון, ואכן הלה התרצה צות אותו בסכוםלילך ולר
ישנה רבת השנים, הלה היה נצרך  גם בסיפורינו, עצה זו אכן פעלה על פלוני הנפגע, פגיעה

 .ההגון שקיבל לידיו, הצליח לשנות את לבו הקשה מאד לכסף, והסכום
און  את סיפורו, "און ער לעבט אני מכיר היטב את האיש כהיום, מסיים לנו רבי גמליאל

כלעומת  כלום, כל המחלה אשר שמתי עליך נעלמו כל היו, והלכו ער לאכט", לא חסר לו
אכן אית דין ואית דיין. אבל עם כל זאת ראוי לציין   .שבא, כי אחרי הפיוס באה הישועה

ולמחול, אם פלוני  ומידותיעל  שאמרו חז"ל שלא יהא אכזרי מלמחול. צריך לעבור מה
 .רמב"ם הלכות תשובהב עכ"פ מתחרט, כמבואר

 
 (הרב שבתי סלבטיצקי)  הצ'ק מהנרי פורד

 הגיעה העת להרחיבו ולפתחו, אלא שלצורך מעשה בבעל מפעל טקסטיל שהחליט כי     
 שלא היה בידיו. הוא ניגש לבנק והצליח כך זקוק היה לסכום אסטרונומי של מזומנים

 נכנס לתמונה מישהו שביקש הוכחה שיש לו לקבל אישור עקרוני להלוואה, אלא שאז
 מיליון דולר ואז נוכל לאשר סופית את מתן יש בידיך שלושה יכולת החזר. "הראה לנו כי

  .ההלוואה", אמר הבנקאי בפנים חמורות סבר

כעת  דרישה היה בטוח שההלוואה תינתן לו, חזר בעל מפעל הטקסטיל שעד לאותה     
להרחיב את  עתה, אין מנוס מלגנוז את חלומו הגדול לביתו מדוכדך וממורמר וחשב שלעת

רעיון להשגת  במהירות, לרגע נדמה היה שעלה על איזשהו צו במוחומפעלו. המחשבות ר
לדפרסיה  בלתי ניתן ליישום, ותחושותיו נעו בין מאניה הכסף ואז הוא תפס שהרעיון

להירגע  המפעל חגג והוא יצא אל עבר הפארק האזורי וחוזר חלילה. הבלגן במוחו של בעל
היה סהרורי וטרוד, כיוון  הוא עדייןכנראה שגם בבואו אל הפארק   .ולסדר את מחשבותיו

ואמר/שאל: "היי אדוני, נראה  שהגיע אל הפארק ניגש אליו אדם מבוגר שכמה דקות לאחר
בעל המפעל שרק ביקש שיניח  אותך". "עזוב, לא תוכל לעזור בעניין", השיב שמשהו מטריד

אם יש בידי  לי במה העניין ואראה מניין לך?", הקשה המבוגר. "מוטב תאמר " .לו לנפשו
והוא שיתף אותו בסיפור ההלוואה   ,משהו בדברי המבוגר הרשים את בעל המפעל  ."לעזור

לנתינתה. "אוקי, אז נעים להכיר, שמי  הכמעט בלתי אפשרית שהוצבה לו כתנאי והדרישה
אמר בהלם: "הנרי פורד? וואו, אני מדבר  פורד". עיני בעל המפעל נפערו לרווחה והוא הנרי
וכמו שאמרתי לך קודם, אמר פורד " . "אחר מתעשיין הרכב האגדי! מדהים עם לא כעת

לעזור לך או לא". כעת הוציא פורד  אינך יודע אף פעם אם האלמוני שפגשת יכול ,מחויך
 דולר! "אף שאני לא מכיר אותך, אמר פורד צ'קים וכתב המחאה ע"ס שלושה מיליון פנקס

זה כהלוואה ובעוד שנה ניפגש כאן  אני מתרשם שאפשר לסמוך עליך; אז קח את ,
לבעל המפעל ל"הנרי  לולא הרספקט ויראת הכבוד שהיו  ."לפחות באופן חלקי  ,לפירעונה

מלהודות לו ולהללו  ספק היה מחבקו. מכל מקום, הוא לא הפסיק פורד האגדי", הוא ללא
  .את ההלוואה מתוך אסירות תודה כשבידו הצ'ק שסידר לו על טוב ליבו ונפרד ממנו
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 אל הבנק בכדי להפקיד את הצ'ק מפורד. כך למחרת הוא השכים קום ומיהר לגשת     
 מיליון דולר ואז יקבל את ההלוואה לה כה ידע, הוא יוכל להראות שבחשבונו יש שלושה
 המפעל להיכנס ישר אל הבנקאי ולדבר עמו ציפה. אלא שעם בואו אל הסניף, החליט בעל

 שידע שבכל מקרה הוא יכול להפקיד את הצ'ק שוב בעניין ההלוואה מבלי שהפקידו. כיוון
 עם הבנקאי בהתלהבות ובביטחון רב, והרחיב מפורד ולקבל את ההלוואה, הפעם הוא דיבר

דיבורו הנלהב   .להניב לאחר הרחבתו הצפויה אודות המפעל שלו והרווחים שהוא עתיד
אני לא רואה צורך   ,בנקאי והוא אמר: "אתה יודע מהגם את ה והבוטח הצליח להדביק

והניח את הצ'ק  ההלוואה מאושרת"! חזר בעל המפעל לביתו . 'בהוכחת יכולת החזר וכו
 ישוב על ספסל.  בדיוק הוא שב אל הפארק ומצא את פורד מפורד בכספת, וכעבור שנה

בהתגלגלות  כשהצ'ק בידו, החזירו לפורד ושיתף אותו בשמחה רבה הוא ניגש אליו     
לבן ומורה  תוך כדי שהם משוחחים, הגיע מישהו בחלוק  .הדברים וייתור הצורך בהפקדתו

אמר בעל המפעל  ," סליחה, אני באמצע לשוחח עם פורד" . "לפורד: "בוא, אנחנו הולכים
הבלתי מכבד שקיבל פורד  מספיק, וגם לא הצליח להבין את היחס שעוד לא הרגיש שהודה

בצחוק מתגלגל ואמר:  ששמע האיש עם החלוק את דבריו, הוא פרץכ . מהאיש עם החלוק
מסתובב פה, מספר  שהוא פורד? 'הבחור' פשוט דמנטי... הוא "אה, גם לך הוא סיפר
  ..."שמאל פורד וגם מחלק צ'קים ללא כיסוי על ימין ועל לעוברים ושבים שהוא

 לבעל המפעל האמת היא שהצ'ק הזה נתן אז האיש אמנם נתן צ'ק ללא כיסוי, אך     
 על כל הסכום לו הוא נזקק, העניקה לו את המון! עצם המחשבה שיש בידיו צ'ק מפורד
 את הבנקאי ביכולתו לעמוד בהחזרים ולדבר העוז והביטחון שהיו דרושים לו בכדי לשכנע

זהו כוחה של  . מוחשי וברור מעבר לכל ספק על הרווחים העתידיים מהמפעל כעל דבר
גרידא, בכוחה  אפילו אם האמונה הזו מתבססת על דמיון  .תינוהאמונה שלנו ביכולו

  !אצלנו את היכולת לפתוח לנו שערים וליצור

 (הרב שבתי סלבטיצקי) ... חטא על

 השואה הנוראה, ניגש הרבי מצאנז למפקד בערבו של יום הכיפורים הראשון לאחר     
 בקשה: אני רוצה לארגן תפילות ביום כיפור האמריקאי במחנה הפליטים בו שהה ובפיו

 לקיים בו את תפילות היום הקדוש. המפקד ולשם כך אני זקוק למקום רחב מידות שנוכל
את  יהיו מתפללים, כיון שבשואה אנשים איבדו הגיב בספקנות ואמר שלדעתו כמעט ולא

וקיבל  צונוהתפילות", אבל הרבי מצאנז עמד על ר אמונתם ו"מי בדיוק עוד מאמין בכוח
נפשם  צבאו על הצריף אלפי יהודים שביקשו לשפוך צריף לקיים בו את התפילות. בפועל

  .והמונים נאלצו לעמוד מחוץ לצריף  ,לפני קונם והמקום היה צר מהכיל

בבכיות רמות והקהל יחד אתו. לפתע  הגיעו ל'על חטא' , הרבי מצאנז אמר אותו     
וכי אנחנו צריכים לומר לפני הקב"ה   :צועק בקהל דפק בעוצמה על השולחן והחל מישהו

הורים ולא מורים, את כולם  אנחנו חטאנו בזלזול הורים ומורים? אין לנו לא ? על חטא
וכי הייתה לנו ברירה? על  ,' אומרים 'על חטא שחטאנו במאכל ובמשתה הוא לקח! אתם
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חטא' בפירוט ה'על  ששתינו אנו מכים על חטא? וכך הלאה, המשיך המים הדלוחים
  .והתרעם על אמירתו

תגובתו  שקט בקהל והכל חיכו לראות מה תהיה למשמע דבריו הקשים של הלה, נוצר     
חטא;  הציבור ואמר: אגיד לכם על מה אני אומר על של הרבי מצאנז. הסתובב הרבי אל

 מרעב וראינו בכל יום את המוות בחלוננו, זה כשהיינו במחנה ונאנקנו מכאבים, סבלנו
שלא האמנתי שיום אחד כל הרע הזה  לא פעם את יצר החיים. היו רגעים מאתנונטל 

 . בליבי לקב"ה שלא אקום בבוקר היו לילות שכשנשכבתי על הדרגש התפללתי  .יסתיים
 האמונה בכך שאם ה' ירצה, נעבור את זה ונצא ועל זה אני אומר על חטא! על חסרון

 ת תעצומות הנפש והכוח הדרושיםשיש בנו א מהקטסטרופה הזו חיים! על חסרון האמונה
 !בכדי לעבור את זה

 .)הסופר מוטי ויינשטוק, תודתנו נתונה לו על מסירת הסיפור לפרסום( תחת חסותם

המשפחה התאספה כולה סביב שולחנות ערוכים בביתו של סבא ר' יהודה. היה זה יום 
הולדתו השבעים, וסבא ביקש לפרוס באוזני המשפחה כולה את קורות חייו. אלו לא היו 

השנים, ובכל זאת לשמוע אותן שוב מסופרות מפי סבא לכל בני המשפחה סוד לאורך 
 ..כאחד, כאשר המאורע הוא הגיעו לשיבה, הייתה ללא ספק סיבה למסיבה ולהתרגשות

* 
. ערב המלחמה עוד הספיק להיכנס ההשנייבן שבע היה סבא כאשר פרצה מלחמת העולם 

הבטיח ר' שולם  -רי החגים לכיתתו של המלמד ר' שולם כשהוא נרגש כולו. מיד אח
לתלמידיו הצעירים והנרגשים, יתחילו בלימוד גמרא והם יהפכו למבוגרים של ממש. אך 
אז הגיעה המלחמה וכולם היו טרודים בהישרדות והימלטות. כך גם משפחת פולק ובנה 
הצעיר יהודה. תחילה נדדו מקרבת הגבול אל תוך המדינה פנימה, אך המלחמה נערכה 

ק, ועד מהרה היו תוך המדינה ועורפה שוות כמעט. ואז הגיע הגטו, ולאחריו בצעדי ענ
מחנות הריכוז וההשמדה, ויהודה הפך בתוך שנים בודדות מילד צעיר ותמים, לאיש מבוגר 
ובעל ניסיון שרק ממדיו זעירים, אבל הבנתו וחושיו חדים כשל אדם מבוגר. ואכן ניסים 

השואה. כאילו מלאך ניצב עליו משמים לשומרו  גלויים עברו על יהודה משך כל שנות
 .מחרבו של מלאך המוות שארב באותן שנים בכל פינה

והנה לאחר שנים ארוכות הסתיימה לה המלחמה. ילד היה יהודה כשזו פרצה, וכעת הינו 
כבר נער כבר מצוה. אך לא היה זה ההבדל היחיד. ערב המלחמה היה בן אהוב בתוך 

גנת וכעת הרי הוא בודד בעולמו. מכל משפחתו המורחבת לא משפחה רחבה חמימה ומו
נותר כמעט אף קרוב או גואל מלבד אחות אחת של אביו שהיגרה עשור קודם ללונדון 

 .שבאנגליה. וזו, מששמעה על אחיינה שנותר ערירי בעולמו מיהרה להביאו אליה
שלו. זו לא כללה הרבה  ההמצווחודש לאחר הגיעו של יהודה לונדונה, נערכה 'חגיגת' בר 

מעבר לזוג תפילין ועוגה אחת שנפרסה בבית הכנסת לאחר תפילת שחרית. כעת לאחר 
לא התיר  -אותה חשה אנגליה כולה ולונדון המופצצת בעוצמה רבה עוד יותר  -המלחמה 

 .המצב הכלכלי חגיגות גדולות ועשירות
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ודודתו שהכניסו אותו לביתם, אך יהודה גם לא ציפה ליותר. הוא היה אסיר תודה לדודו 
פרסו לו מלחמם והעניקו לו קורת גג ובגדים ללבוש, ורק כאב אחד קינן בו. הוא זכר היטב 

שלהם שנערכו בעיירה  ההמצוועומדים בחגיגות בר  -זכר כולם לברכה  -את אחיו הבוגרים 
הקטנה, ונושאים פלפול הלכתי מעמיק. הציבור כולו רווה נחת מדרשותיהם המופלאות, 

 .שהשקיפה עליהם מעזרת הנשים קרנה מאושר אואימ
אך הוא שהעביר את שנותיו היפות ביותר תחת צילו של מלאך המוות, זכר בקושי את 

כיחו ממנו אף את היסודות מילות התפילה, שלא לדבר על כך שהשנים הקשות הש
 .חומש ומשנה אותן למד כילד רך. כעת היה עליו להתחיל הכל מהתחלה -הבסיסיים 

וילי )זאב(,  -ויהודה אכן רצה להתחיל הכל מהתחלה. אלא שלא היה מי שיעזור לו. הדוד 
עסוק היה בפרנסת חמשת ילדיו ואחיינו, מבוקר עד ערב, ובנו היחיד בין ארבעת הבנות 

 .ילד כבן חמשהיה 
ישיבתו של הגאון הצדיק רבי משה שניידר.  -והנה שמע יהודה על "שיינדר'ס ישיבה" 

באותן שנים הייתה ישיבה זו קרן אור רוחנית בשמיה הערפיליים של לונדון. ויהודה שאש 
התורה בערה בו, החליט לנסות את מזלו ולהתקבל לישיבה. קם והתייצב לפני רבי משה 

 .שניידר
יידר היה מלא הערכה אל הבחור הצעיר שלמרות כל אשר עבר עליו נותר מלא הרב שנ

אהבת תורה, אך ביקש לדעת אם הוא כשיר ללימודים בישיבה. "היודע אתה ללמוד גמרא?" 
 -שאל את הנער הפליט, אך יהודה לא השיב. במקום זאת פרץ בבכי מר. "ערב השואה " 

נו אמורים להתחיל בלימוד הגמרא, ואז סיפר לראש הישיבה כשהוא משתנק מבכי "היי
 "...הגיעה המלחמה הנוראה, ותלשה אותי מהכל. כעת אפילו את החומש איני זוכר

 -ראש הישיבה התמלא רחמים על הבחור, אך לא ידע כיצד יוכל לעזור לו. "שמעני בני!" 
כות כדי פנה אליו לאחר הרהורים ארוכים. "לו יכולתי הייתי מקדיש לך בכל יום שעות ארו

להקנות לך את מושגי היסוד, עד שתוכל להשתלב בעצמך בלימודי גמרא, ולשאת ולתת 
במלחמתה של תורה ככל בחור אחר בישיבה. ברם לצערי, העול הגדול הרובץ עלי כתוצאה 
מניהולה השוטף של הישיבה, אינו מותיר לי דקה אחת פנויה במשך היום. אך לזאת אסכים 

ישיבה, מי שיסכים לקחתך תחת חסותו, כי אז אעניק לכך את לו תמצא בין בחורי ה -
 ."ברכתי והסכמתי המלאה

ליותר מכך לא יכול יהודה לצפות. כעת לא נותר לו איפוא אלא למצוא מי שיסכים ללמוד 
בחברותא. בצעדים בטוחים נכנס להיכל הישיבה וסקר את מראהו. בית המדרש היה  עמו

לקם רכונים על דפי הגמרא והוגים בה בחדווה. אחרים מלא צמדים צמדים של חברותות. ח
עמדו בקבוצות קטנות נושאים ונותנים בניהם בקולות התנצחות ופלפול אדירים, והיו מי 
שנמצאו ליד ארון הספרים שקועים בעיון מעמיק בספרי הראשונים והאחרונים. כך או כך 

הניצב מהוסס על מפתן  הכל היו עסוקים בענייניהם, עד שאיש לא הבחין בבחור החדש
 .ההיכל

אזר יהודה אומץ בסופו של דבר וניגש אל בחור שישב בשולי ההיכל  -אפשר להפריע?" "
ולמד לבדו. הבחור נשא אליו עיניים חוקרות ויהודה המשיך, "ראש הישיבה הסכים שאלמד 

 .מה-החל שוטח בקשה משונה -סיפר לבחור "אך אני זקוק שילמדו אותי"  -כאן" 
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נשא אליו אותו בחור עיניים תמהות. ושוב נאלץ יהודה לחזור על כל  -דו אותך?" ילמ"
מבקש כי הוא זקוק לאי מי מבחורי הישיבה שיסכים להקדיש עבורו -סיפורו כשהוא מסביר

 ."חומש, משניות הלכה, ואז גמרא ופלפול -מספר שעות בכל יום וללמדו את לימודי היסוד 
ר, "אך אני שקוע כעת בכמה עניינים סבוכים בגמרא שלפנינו נאנח הבחו -לו רק יכולתי" "

 "...עד שאפילו את החברותא הרגיל שלי נאלצתי לעזוב
שלושה ימים עבר כך יהודה הצעיר מבחור לבחור, מבקש מסביר ומתחנן כי יהיה מי 

הכל מהתחלה. אך הבחורים  עמושיסכים להקדיש עבורו מספר שעות בכל יום ולהתחיל 
 .פניו ריקם בזה אחר זה השיבו את

* 
סבא ר' יהודה עצר לרגע את סיפורו ולגם מכוס התה המהבילה שלפניו. מביט במשפחה 

המשיך לאחר רגע של שתיקה ארוכה,  -כולה הנושאת אליו עיניים חוקרות. "האמינו לי" 
"כי דווקא כעת אני זקוק לאתנחתא. שכן שלושת הימים האלו קשים היו לי יותר מכל 

בכל אותן שנים התנחמתי כי יום יבוא ואשוב לאוהלה  -המלחמה גם יחד. אם אז  מוראות
של תורה, הרי כי דווקא כעת כשכבר כמעט והגשמתי את החלום, נראתה המשימה לפתע 

 "...כבלתי עבירה
* 

לאחר שלושה ימים הציע בחור שנכמרו רחמיו על יהודה, כי יעלה את כל סיפורו על הכתב, 
כלל הבחורים. אולי כך יצליח יותר. ויהודה שכבר כמעט התייאש, קיבל ויפיץ אותו בין 

את ההצעה והעלה את כל סיפורו על הכתב. התברר כי הייתה זו עצה נבונה. שכן כעת פנו 
אליו דווקא שני הבחורים הטובים ביותר בישיבה, כאלו שנחשבו 'עילויים' של ממש. 

-פרסו עליו את חסותם והכניסוהו אטשאליהם כלל לא חשב לפנות, הם ש -ודווקא הם 
 .אט לאוהלה של תורה, עד להשתלבותו המלאה

* 
סיים סבא את סיפורו, "ואני עקבתי אחרי כל בחורי הישיבה. והנה לפלא  -שנים חלפו" "
כי בעוד שרוב הבחורים שבזמנו היו עסוקים ושקועים מדי מכדי שיוכלו להקדיש לי זמן,  -

או כפי שהם נודעים כיום כאשר  -שדווקא משה וטוביה פנו עם השנים לעסקים, הרי 
כהגאון ר' משה שטרנבוך שליט"א והגאון ר'  -העולם התורני כולו חרד למוצא שפתם 

טוביה וייס )שליט"א( ]זצוק"ל[, הם שהסכימו בזמנו לפרוס עלי את חסותם, והם שצמחו 
 עם השנים והינם מגדולי הדור... 

 
 


