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 (597ברינה יקצורו, עלון ) גמילות חסד היא גם תורה

 
מן הישיבה שבה למדו  חבורת תלמידים נכנסה נרגשת אל בית הכנסת. הם הגיעו     

 זצ"ל, רבה של נתניה. ובידיהם רשימת שאלות שביקשו וביקשו להיפגש עם הרב דוד שלוש
יחווה דעתו עליהם. לפניו וש גידהכינו חידושי תורה משלהם שרצו להלשאול אותו, ואף 

 המתפללים ניגש הרב שלוש אל התלמידים ושאלם במאור לאחר שסיים ללמד את קהל
התלמידים השיבו לו שבאו לבקרו  ?" פנים: "מי אתם? מהיכן באתם? ומה מעשיכם כאן

אתם   .צר אותם ואמר "כעת מתחילה תפילת ערביתואולם הרב ע .בדברי תורה אתוולדבר 
 מוזמנים להצטרף". 

 
התלמידים סביבו, אך הרב שלוש אמר להם: "אשמח  לאחר התפילה שוב התקבצו     

והחבורה בעקבותיו,  , אך ראשית הבה ונקיים מצווה". הלך הרב במרץ רבאתכם לדבר
שיבה רצים אחריו בניין רעוע, כשתלמידי הי וטיפס בזריזות אל הקומה העליונה של

ו זוג קשישים, בדירה ישב ."כשהגיע אל הדלת דפק בעדינות ונכנס פנימה  .ומתנשפים
דבר מה ואם נטלו את התרופות היומיות. מן השיחה  והרב חייך ושאל אם הם צריכים

הרב רשם בפנקס כמה דברים   .התלמידים שהרב מבקרם בכל יום ודואג לצורכיהם הבינו
אל  בהם, ולאחר כמה דקות נפרד מהם לשלום וירד עם החבורה טפלשהזוג ביקש ממנו שי

 חדר המדרגות. 
 

לפתוח בשיחה שחיכו לה כל כך, אך הרב שלוש  כעת הקיפו אותו התלמידים וביקשו     
הרחוב. שוב חזר  עוד מקום אחד שאני חייב לבקר בו", והחל לרוץ במעלה אמר להם: "יש

איש נכה וביקש לבדוק אם עניין מסוים של  המעשה על עצמו; הרב נכנס הפעם לביתו
גדולה: "כבוד הרב.  כשירדו אל הרחוב הרב והחבורה, הביעו התלמידים אכזבה  .כבר טופל

בתחבורה ציבורית, על כן בצער רב אנו נפרדים. חבל  השעה כבר מאוחרת ואנו תלויים
ם גמילות אך דעו לכם שג  .הספקנו לדבר דברי תורה", הרב שלוש השיב להם: "צר לי שלא

 ."חסדים היא גם תורה
 

 (יקותיאל יהודה גנזל)המציק 

, קבע עתים לתורה, נזהר מדיבורי לשון ןבמנייבסך הכל הוא היה יהודי טוב. התפלל      
 צות את בוראו בתשובה.ואם נכשל פעם בעוון, מיהר לר    .הרע והקפיד לקיים קלה וחמורה

כשהתייצב לפני בית־דין של מעלה וראה גדודים של מלאכי חבלה הרושפים לעברו   ,ולכן
ומכנים אותו: "מי שהציק להמוני יהודים!" הוא נבעת וחשב לרגע שאולי מתבלבלים בינו 
לבין קלגס או רודן כלשהו. אבל לא, בעולם האמת הוא מצוי ואין טעות גם אין בלבול. 

יהודים?" והם השיבו לו בזעם: "אכן כן, מאות ואולי אלפי  "אני?" רעד קולו, "מציק?
  - - - ויתחלחל האיש מאד ."הצקת להם וציערת אותם  .יהודים סבלו בגללך
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בעל אוטו היית, הבורא   :שנים הסבירו לו בצורה ברורה וסיפרו לו סיפור נחרץ, ארוך     
 ארוכות. אהבת את דוושת הגז חנן אותך ברכב טוב, ומדי יום היית נוסע נסיעות עירוניות

כך שאין כל שמץ עוון בכך שאהבת  –ואת רעש המנוע, ולא עברת את המהירות המותרת 
לנסוע במהירות המותרת המקסימלית. אבל כשהגיעו ימי החורף, הפכת לאיש מזיק, עינית 

היית דוהר כהרגלך, מזנק אל תוך השלוליות הנקוות בכבישים ובדרכים,   .נפשות אחיך
בו בזמן   .ף לרגע אחד לא עצרת לחשוב על התוצאה של נסיעה מהירה על כביש גשוםוא

צעדו על המדרכה יהודים אחרים, ילדים לצד מבוגרים, בני תשחורת לצד אנשי משפחה. 
ומבלי משים התזת עליהם. תחשוב על ילד שמקפץ במגפיו בצהלה ילדותית ולפתע מוצא 

קפיא את עצמותיו. תחשוב על ישישה, משענת את עצמו תחת 'שפריץ' שמרטיב אותו ומ
בידה האחת ושק קניות בידה האחרת, אף אחד לא מגן עליה מההתזה של הרכב הנוסע 

תגיד לי אתה, לא צררת יהודים? הלא מאות רבות של אנשים נרטבו   .בחוסר תשומת לב
 ין.יש דין, ויש די !? בצער במהלך השנים. וכי תוכל לאתר אותם ולבקש את סליחתם

 ירחמיאל טילס() החויה ששינתה את חייו של צייד הנאצים -הצד השני של הסידור 

 

שמעון ויזנטל, צייד הנאצים המפורסם, נאם פעם בכנס של רבנים אירופאים בברטיסלבה 
, ומר ויזנטל, שניכר היה שהמחווה נגעה 91-שבסלובקיה. הרבנים העניקו פרס לויזנטל בן ה

 הסיפור הבא.ללבו, סיפר להם את 

היה זה במאטהאוזן, זמן קצר אחרי השחרור. הרב אליעזר סילבר, ראש אגודת אחים 
)התאחדות הרבנים האורתודוכסיים של צפון אמריקה( שהה במחנה, ושליחותו הייתה 
להציע עזרה ונחמה לשורדים. הרב סילבר ארגן גם טכס תפילה מיוחד והזמין את מר 

 ם בתפילה. מר ויזנטל סירב, והסביר לו מדוע.ויזנטל להצטרף לשורדים האחרי

"במחנה", כך אמר מר ויזנטל לרב סילבר, "היה איש דתי אחד שאיכשהו הצליח להבריח 
על כך שהוא  –לתוך המחנה סידור אחד. בהתחלה הערצתי את האיש על אומץ הלב שלו 

רבה, שאיש סיכן את חייו כדי להכניס את הסידור פנימה. אך למחרת קלטתי, להפתעתי ה
זה "השכיר" את הסידור לאנשים בתמורה למזון. אנשים נתנו לו את פיסת לחמם האחרונה 
בעבור שימוש של כמה דקות בסידור התפילה. איש זה, שהגיע למחנה כשהוא רזה ומורעב 

גופו לא יכול היה להתמודד עם  –מאוד, החל לאכול כל כך הרבה שהוא מת לפני כולם 
 זה".

טל ואמר, "אם כך מתנהגים יהודים דתיים, אין בכוונתי להשתמש אי פעם המשיך מר ויזנ
 בסידור תפילות".

כאשר פנה מר ויזנטל ללכת, נגע הרב סילבר בכתפו ואמר לו ברוך, ביידיש, "מדוע אתה 
בוחר לראות את האיש שהשתמש בסידור שלו כדי לקחת מזון מפיהם של אנשים הגוועים 

דים הרבים, שנתנו את פיסת לחמם האחרונה כדי שיוכלו ברעב? מדוע לא תראה את יהו
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להשתמש בסידור? זוהי אמונה. זה כוחו האמיתי של הסידור", והרב סילבר העניק לו 
 חיבוק עז.

 "למחרת הצטרפתי לתפילה", סיים ויזנטל את סיפורו.

 (גליון קנין תורה) השידוך בטבריה

 
ת״ו התקשר אל אחיו שבירושלים עיה״ק, וביקשו לבחור עבור  גביר אחד מעיה״ק טבריא

בתו בחור עילוי ומצוין מישיבת ״כנסת ישראל״ חברון המעטירה שבירושלים עיה״ק, והוא 
נחוש בדעתו מוכן ומזומן להחזיק אותו כל ימי חייו, כך שיוכל לשבת במנוחת הנפש וישוב 

 .ה, כאשר אוותה נפשוהדעת והרחבת הדעת להגות ולהתייגע בתורה ובעבוד
אחיו הגר בירושלים עשה כמבוקשו, עלה לישיבה ובדק בעיניו החדות, ומיד נפלו עיניו על 
הבחור הנפלא ״אשר שולמן״, מתמיד עצום ויגע בתוה״ק, חכם נפלא בתורה הק' ויראתו 

 םהראוייהטובות  ומידותיקודמת לחכמתו, אחר ששאל מפי כמה בחורים נודע לו גם על 
 ...לשבח, בקיצור, אתרוג הדר שבהדר

הבחור התבקש מאחיו לעלות עמו לירושלים, להיפגש פנים בפנים עם הנגיד הגר בטבריה, 
הבחור הסכים לדבר, הרי למדנו פרשה שלימה )פר' חיי שרה( המלמדת על חובת 
ההשתדלות בשידוכים ]גם אם ההשתדלות לא תעזור כלום, והשידוך הנכון יבוא ממקום 

 .לגמרי[ אחר
אס(, הגיע בשעות הצהרים לשערי העיר טבריה, כשגמרא גדולה תחת  עלה לאוטובוס )בָּ

 .אצילי ידיו בכל מקום בואו
 -העשיר דיבר עמו שעה קלה, ומצא מאד חן בעיניו, אך לבסוף ביקש ממנו בקשה 'קטנה' 

ון' לבקר היות והוא טרוד מאד בעסקיו המסועפים השונים, ודרוש לו בדחיפות 'רואה חשב
את מצב ההוצאות והכנסות שלו, וכיון שהוא רואה לפניו בחור בעל כשרון, רוצה הוא 

על עצמו תפקיד זה, ולו לשעה אחת בשבוע בלבד, ותו לא, כל ימות השבוע ישב  חשייק
וילמוד בהתמדה רבה, ואך בתורה הקדושה תהיו מעייניו נתונים, ואך ורק 'שעה אחת 

 .בשבוע' יקדיש בשבילו
לם, הבחור ענה בנחישות כי אין הדבר בא בחשבון כלל, בתורת ה' חפצו, ואין הוא רוצה או

להתעסק בשום דבר בשום אופן, 'שעה אחת' הוא זמן רב בשבילו, יש קונה עולמו בשעה 
אחת, וגם חושש הוא שמ'שעה אחת' תתרחב הדבר לשני שעות בשבוע, ושוב לשלש שעות 

לם המסחר, חושי המסחר יתגרו בו, וביום מן הימים ימצא 'בלבד'... וכך יכנס לאט לאט לעו
את עצמו 'סוחר' ככל הסוחרים, והרי נפשו חשקה בתורה, חפץ הוא להישאר כל ימיו 

 .במסחרה של תורה, כי טוב סחרה מכל סחורה
העשיר נכלם מתשובתו הברורה והנחושה של הבחור הצעיר, והרי 'עשיר יענה עזות', וענה 

 ...אם אינו מסכים לכך, אז הוא יכול לנסוע בחזרה לירושליםהעשיר לאשר, כי 
הבחור ביקש ממנו כסף לחזור לירושלים, כי גם הפרוטות הללו לא היו מצויות בידו מרוב 

 .עניות ודחקות, אך גם כאן ענה העשיר בעזות כי הוא לא ישלם לו את דמי הנסיעה
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זצ״ל, ושאל אותו על מי לשלם הבחור הלך לרבה של טבריה ה״ה הגה״צ רבי משה קליערס 
 דמי הנסיעה בחזרה, וענה שבודאי העשיר צריך לשלם כי הוא ביקש ממנו

 .לבוא, ואך ורק בשבילו עשה את הטירחא וירד לטבריא
*** 

בימים ההם היו קיימות שתי נסיעות מטבריה לירושלים, אחד בשעות הבוקר ואחד לקראת 
 .רבית, והיה עליו לחכות על נסיעת הבוקרערב, ואדהכי והכי כבר הפסיד את נסיעת הע

מה עושה בחור מתמיד כמוהו. הלך לבית המדרש, התפלל מנחה ומעריב, ואח״כ התיישב 
ללמוד בהתמדה גדולה עד שתחטפנו שינה... וכאשר עלתה כבר תנומה על עפעפיו ולא 

 ...הצליח ללחום... הניח את עצמו לישון על הספסל
בית המדרש, הרה״ח ר' אליעזר העלער ז״ל, הגיע לסדר לא עברו כמה רגעים, וגבאי 

הביהמ״ד ולסגרו, וכאשר מצא את הבחור שקוע בפרק 'הישן' העירו משנתו באמרו שצריך 
כבר לסגור הביהמ״ד בשעה זו, ולא יוכל לצאת אח״כ מבין כותליה. אולם, בטרם ישלח 

ללון את לינת הלילה,  אותו חפשי לדרכו, דאג עליו ושאלו בשלומו, והאם יש לו אכסניא
 .ואז פרץ הבחור בבכי עז וסיפר לו על כל המוצאות אותו עם הגביר ואת כל תלאותיו

מיד נענה ר' אליעזר ואמר: אם כן, הרי טוב, הרי גם לי יש בת שכבר הגיעה לפרקה, אם 
כן בוא עמי בחדרי, לגמור הענין ולברך ״לחיים״, הבחור הסכים להצעתו, וקיימו גם 

בהיפוך  -את פיה״, והתיישבו בביתו לברך ברכת ״מזל טוב ולחיים״. ר' אליעזר  ״ונשאלה
כה משוועת עד שלא מצאו עבור שתיית  ההייתהיה ענין ואביון, העניות בביתו  -מקודמו 

״לחיים״ רק רוטב של מלפפונים חמוצים )זויערע אוגערקעס, פיקל(, שתו על זה 'לחיים', 
 .שני הצדדים והשידוך נסגר בכי טוב בהסכמת

החתונה התקיימה בשעטו״מ. ואחרי נישואיו ישב האברך על תלמודו ולמד בהתמדה 
גדולה, ואכן גדל לתלמיד חכם מופלג וגאון עצום בכל מכמני התורה בנגלה ובנסתר, וימים 
רבים אף למד בחברותא עם הגה״צ ר' משה קליערס זצ״ל, שהעיד עליו לימים כי הוא ״ספר 

ם לפניו. והיה מפורסם לאחד מחכמי טבריא, ושימש כרב דחסידי באייאן תורה חי״, ואף ק
בטבריא, ולימים אחרי פטירתו של אב״ד טבריא הגאון רבי משה זצ״ל, שימש תקופה גם 

 .כרב ודומ״ץ לכל קהילות האשכנזים בטבריא
דין' מיוחד לעדות החסידים -ומסופר, שפעם רצה הגה״ק מסאטמאר זי״ע להקים 'בית

ירושלים מטעם העדה החרדית, שתהיה מורכבת מהגה״צ רבי ישראל יצחק בעיה״ק 
הגאון רבי אשר שולמאן  -רייזמאן זצ״ל, והגה״ק רבי יהודה'לע מדזיקוב זצ״ל, והשלישי 

 .זצ״ל. אך רבי אשר סירב לכך, ולבסוף לא יצא הדבר לפועל
ג זצ״ל )נלב״ע י״ג מקור: שמענו מפי הגה״ח ר' צבי סגל זצ״ל, ששמע מהגה״ח רבי יוסף ווע

אלול תשע״ט, בנו של החסיד המפורסם רבי מענדל וועג, מזקני וחשובי חסידי סלאנים(, 
 .חתנו של הגאון ר' אשר ז״ל
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 (כתר כהונה) זהירות בציצית

 

תרס"ה. כל הדרכים -שהתחוללה בשנים תרס"ד יפאן -היה זה בתקופת מלחמת רוסיה 
מלאות היו בגייסות של המדינות שנלחמו זו בזו, וכיון שכך, גם היהודים סבלו רבות 
כתוצאה ממלחמה זו, אם יהודים שנאלצו לשרת בצבא, ורבים מהם לא חזרו בחיים 

ר שם לבתיהם הי"ד, ואם המוני יהודים שנאלצו לברוח מבתיהם למקומות אחרים כדי לגו
 .עד יעבור זעם

בין הנמלטים היה גם ר' שמואל, שנאלץ לברוח מביתו שברוסיה אל מקום אחר, עד אשר 
יודע עד מה, מתי יגיע  ימצא מנוחה לנפשו. כך הלך וגלה גולה אחר גולה כאשר אין איתו

כבר אל המנוחה ואל הנחלה. באחד הימים, בעודו יושב בעיר פלונית, שמע קול רעם 
מטוסים מעליו. הוא נבהל מאד, שכן הרגיש כי בעוד דקות מספר יפוצצו הללו את כל 

 .הסביבה וכל הנמצאים מתחתיהם, ואז גם אחת דתו להמית
לכל אשר נשאוהו רגליו, הוא רץ בין הקוצים ובין הברקנים,  טלהימלבשל כך קם שוב והחל 

אבל אז הרגיש כי הציצית שלו נתפסה בין הקוצים, והפתילים של הציצית נקרעו... באותו 
 השהיית, על אף הסכנה הגדולה טלהימלרגע נעצר ר' שמואל על מקומו ולא המשיך 

מנם נתון אני בכל רגע בטווח פגיעתם הרעה של המטוסים המפציצים שמעליו. א אלהימצ
לסכנת מות, חשב, אבל מאידך, לא אלך לרגע אחד עם ציצית פסולה, ויהי מה! ואף באם 

 .החליט -אמות כאן במקום! 
כך נותר ר' שמואל על מקומו, באמצע השדה, כשאינו רואה מוצא מהסבך שנקלע אליו. 

א דשמיא מיוחדת. לו סייעת שהזדמנהמשך יומיים שלמים שהה ר' שמואל לבדו בשדה, עד 
עודו יושב בשדה, חלף במקום יהודי פלוני, והלה, בראותו יהודי יושב באפס מעשה באמצע 
השדה, נחרד אליו וישאלהו לאמר: מה לך יושב כאן באמצע השדה בימים טרופים שכאלו? 

כך כאשר יש כאן את המטוסים המפציצים כל חלקה טובה? ור' שמואל  לשבהרי סכנה 
אשר אירע לו, הכיצד נקרעה הציצית שלו ולכן אינו יכול להמשיך בדרכו, סיפר לו ככל 

 .כיון שאינו יכול ללכת עם ציצית פסולה
למרבית הפלא, לאותו יהודי היה באמתחתו טלית קטן נוסף, וחיש מהר הוציא את הטלית 
קטן מחיקו ונתנו לר' שמואל. ר' שמואל לבש את הציצית, הודה ליהודי על חסדו אשר 

 .עמו, ופנה לילך מהמקום תוך שהם נפרדים לשלום האחד מזולתו גמל
לימים, היגר ר' שמואל מרוסיה ונתיישב בפולין, שם פתח עסק כלשהוא, ואז, החלה ברכת 
ה' לשרות עליו בכל מעשי ידיו אשר עשה. החנות הקטנה הפכה לעסק גדול, ועם השנים 

ם הסרים למשמעתו של ר' שמואל לבית מסחר עצום, עד שבבית מסחרו עבדו פועלים רבי
עליהם. הונו של ר' שמואל הלך וגדל, וילך האיש וגדל עד כי גדל  היצווועושים ככל אשר 

 .מאד בעושרו העצום
לצד עושרו הרב נודע ר' שמואל גם במידת חסידותו. חסיד מופלג היה למורו ורבו הרה"ק 

ת היה נוסע אל רבו כדי רבי יחזקאל מראדומסק זיע"א בעל ה'כנסת יחזקאל', ומעת לע
 .לקנות במחיצתו את דרכי השלימות בתורה ובחסידות
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: אמור לי ר' ןהענייבאחת הפעמים עת הגיע אל הרבי, נפנה הרבי ושאלו שאלה שלא מן 
שמואל, הכיצד זה נעשית לעשיר גדול כל כך? הרי בשנים קשות כאלו קשה מאד ליהודי 

לידך בשלו זכית להתעשר?" אלא שר'  להתעשר בעושר רב כשלך. אפשר מעשה טוב בא
שמואל לא ידע להצביע על מעשה טוב מיוחד שעשה. ואולם, לאחר מחשבה, סיפר לתומו 

יפאן, אז נזהר מאד שלא לילך רגע -לרבי אודות המעשה שאירע לו בזמן מלחמת רוסיה
אחד בציצית פסולה, על אף המסירות נפש הגדולה שהיה צריך לכך בזמן של מלחמה, עד 

 .שנזדמן לו יהודי שהמציא לו טלית קטן
מששמע הרבי את הדברים, נענה ואמר לו: אכן, ר' שמואל בזכות הזהירות הגדולה שלך 
במצות ציצית זכית לעושר רב כל כך. שהרי חז"ל כבר אמרו )שבת לב:( 'כל הזהיר בציצית, 

ך ביותר במצות לו שני אלפים ושמונה מאות עבדים', ואתה, כיון שזהיר הנ ומשמשיםזוכה 
 .ציצית, זכית לעושר רב ולמשמשים שישרתו אותך

 
 (דונה פלאר) ילדותי כקתולית והעבר הסודי של סבתי

כנגד כוחות הרשע. החיפוש הרוחני במלחמת העולם השנייה נלחמו הסבים שלי בגבורה 
 .שלי חשף את עברה המטלטל של משפחתי

כשלמדתי לראשונה על זוועות השואה בבית הספר היסודי הקתולי, הייתי חייבת לרוץ  
 .לשירותים ולהקיא

שאר בני כיתתי היו מוטרדים, אך עד ההפסקה הם התאוששו. אני לא. חזרתי הביתה 
חלתי לתחקר את אמי על התפקיד של משפחתי במלחמה. באותו יום אחרי הלימודים והת

 .ידעתי שסבא שלי השתתף בה, אבל רציתי לדעת יותר

  .כקתולי אדוק, סבי חש שזוהי חובתו להילחם ברוע

, כדי בלוקסמבורגית, שפת אמה, היא סיפרה כיצד הצטרף אביה למחתרת, לרזיסטנס
להילחם לצד החיילים האמריקאים והאזרחים ולהוות חלק מהמאמץ של המחתרת 
האמריקאית להביס את הנאצים. בכפר הקטן קוטשט, לוקסמבורג, סבי היה היחיד שדיבר 

שנה קודם לכן. הוא היה מסוגל לאסוף בסתר מידע  20אנגלית, שפה שלמד כשטייל בקנדה 
וק, תעודת החבר של סבי במחתרת. בתרגום שאותו העביר לאמריקאים. כקתולי אד

 .”תנועת הרזיסטנס של לוקסמבורג“חופשי, 

סבתא שלי, שהייתה לבדה רוב הזמן עם שלושה ילדים קטנים, הייתה מחביאה משפחות 
יהודיות במרתף ביתם בקוטשט. סדרת נקישות על הדלת האחורית נועדה לאותת שעוד 

חלון חדר המגורים פירושן היה שכולם צריכים אנשים מגיעים. נקישות מהירות ברצף על 
לצאת במהירות אל היער. מדי לילה היא הייתה משכיבה את ילדיה לישון בבגדיהם החמים 

 .ביותר, למקרה שיהיה עליהם לברוח במהירות באמצע הלילה

https://aish.co.il/authors/%d7%93%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%a4%d7%9c%d7%90%d7%a8?aut_id=1928


 8 

היא דיברה על אותו יום גורלי כשצליל האופנועים על אבני הריצוף ברחובות מחוץ לביתם 
השקט של אמצע היום. לאף אחד מהכפר הלוקסמבורגי השקט לא היו רכבים שבר את 

 .ממונעים. חייב להיות שהם נאצים

חבטה רמה נשמעה בדלת הכניסה. סבתי פתחה באומץ את הדלת לכדי סדק. שם עמדו 
שני חיילים נאצים ודרשו לדבר עם סבי. ללא ספק הם קיבלו מידע שהוא עובד עם 

עליו היה מוות. אמי נצמדה לחצאיתה הארוכה של סבתי  האמריקאים, פשע שהעונש
 .והתבוננה במתרחש באימה טהורה

בקול תקיף הודיעה סבתי שסבא שלי איננו בבית ושהם יצטרכו להגיע ביום אחר. בעודה 
מתחילה לסגור את הדלת, אחד החיילים הניח את מגפו בפתח הדלת. הוא עמד על כך 

 .שהם יכנסו פנימה ויחפשו בעצמם

בתנועת נפנוף, השיבה סבתי שהיא עסוקה בכביסות למען חיילים גרמנים )בכפייה( 
ובטיפול בילדיה שלה, ושאין לה זמן להתעסק בשטויות כאלה. ואז, הם הסתובבו באופן 

 .בלתי צפוי ועזבו

ימים ספורים לאחר מכן, סדרת דפיקות מהירות על החלון הודיעה לסבתי שהם נתונים 
את ילדיה ואת האנשים החבויים במרתף ברגע האחרון. כשהם  בסכנה. היא הוציאה

הלילה, הם רצו והגיעו בבטחה לבונקר סודי ביער, שם שהו במשך שני  באפלתמסתתרים 
לילות. הם כמעט נתפסו כשהחיילים הנאצים נשמעו משוחחים בקרבת פתח הבונקר. 

השמיע ולו ציוץ. אף סבתי החזיקה את ידה על פיה של התינוקת שלה כדי למנוע ממנה ל
 .אחד לא נשם עד שהם הסתלקו

באותו לילה, הובילה סבתי את הבריחה שלהם לביתם של קרובי משפחה רחוקים, שם 
התחבאו במרתף. אז גילתה סבתי שנאצים שרפו את ביתם עד היסוד. סבא שלי היה 

 .מבוקש ומשפחתה הייתה בסכנת חיים

סבא שלי, שנודע לו מה שהתרחש, המשיך בלחימה עם המחתרת ושלח לסבתי מכתבים 
בקוד. הוא לא יכול היה לבקר מפחד שמא משפחתו כולה תירצח. הזמן בו שהו במרתף 
נדמה היה כמו נצח. צליל הפצצות המתפוצצות ללא הרף הפך את השינה לבלתי אפשרית. 

מקור, חושך, לחות ועובש. אמא שלי  כששקי יוטה משמשים להם כשמיכות, הם סבלו
נזכרת שחשבה על הבובה שלה, הצעצוע היחיד שלה, שנשרף עם הבית. אנשים היו באים 
והולכים, אבל היא מעולם לא ידעה מהיכן הגיעו או לאן הם הולכים. לפעמים היו איתם 

 …רבים אחרים ולפעמים הם היו רק שלושתם, הם והעכברים

ל המשפחה לאמריקה. הם נסעו במחלקה השלישית באונייה עם תום המלחמה, היגרה כ
זו הייתה  –המלכה אליזבת. הם התיישבו במאונט ורנון, כי שם היה לסבא שלי נותן חסות 
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הדרישה על מנת להגר לאמריקה באותה תקופה. מאונט ורנון היא העיירה הקטנה שבה 
 .גדלתי

סח כל שנה, לזכר הסעודה בתור ילדה הלכתי לבית ספר קתולי פרטי. ערכנו סדר פ
 .האחרונה

בתור ילדה הלכתי לבית ספר קתולי פרטי. ערכנו סדר פסח כל שנה, לזכר הסעודה 
 .האחרונה של ישו. התייחסתי לכך ביראת כבוד לא אופיינית לגילי

הזמן חלף והפכתי לרעיה ואם. בשעה שרוב חבריי החליטו מה הם רוצים לעשות בחייהם, 
 .ידול משפחהאני הייתי עסוקה בג

היינו קתולים ושלחנו את ילדינו לאותו בית ספר קתולי שבו למדתי אני כילדה. למען 
שלי ואחת מאחיותיה הלכו אליו כשהגיעו  אשאימהאמת, היה זה בית הספר הראשון 

לאמריקה. בבית הספר הזה היה לי את הכבוד לפגוש את נעמי באן, ניצולת שואה. היא 
 .ל בני. להורים הוצעה הזדמנות להשתתף ואני הצטרפתיבאה להרצות לפני הכיתה ש

בכתה  מות זלגו על פניי ללא הרף ונשמתיכשהיא דיברה, כל שערותיי סמרו. דמעות דומ
 .מכאב. היא השפיעה עליי בצורה שלא אשכח לעולם

באותה תקופה החלו נישואיי להתפורר והרגשתי כאילו גם אני מתפוררת. לא רק בגלל 
 .הבנתי שזה חייב היה לקרות -ימו שנישואיי הסתי

אלא כיוון שהתחלתי להקשיב לקול קטן בתוכי, קול שהטיל ספק בלב ליבה של האמונה 
 .שלי. התפללתי חרישית וביקשתי מאלוהים לקבל הכוונה

הייתי כמו ספוג, ספגתי כל טיפה  .aish.com כאילו מתוך התערבות אלוהית, מצאתי את
ומסורת שמצאתי. קראתי סיפורים, סיפורים מדהימים של  של חוכמה יהודית, היסטוריה

הישרדות, גבורה ואהבה נצחית. סיפורים המראים כיצד הביס העם היהודי את אלו שקמו 
  .להשמידו

קראתי גם סיפורים שהיו מוכרים באופן מפתיע. למדתי כיצד נשים נשואות דתיות מכסות 
למדתי להכין לטקעס בחנוכה. סבתא  משהו שסבתא שלי נהגה לעשות. -את שערן בפומבי 

שלי לימדה אותי להכין לטקעס. למדתי על אוכל כשר והבנתי שסבתא שלי לימדה אותי 
 .להפריד בין בשר וחלב. היא גם הכינה מרק עם כדורי מצה, מתכון משפחתי עתיק

איך זה ייתכן? זה לא היה נראה אפשרי שהיא למדה דברים אלה מהאנשים שאותם פגשה 
 .המלחמה במהלך
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. היא הגיעה לאמריקה היהודייהקול הפנימי בתוכי התגבר. אפילו התחברתי עם מישהי 
מהארץ כדי לפגוש פנים מול פנים גבר שפגשה באינטרנט, ואותו גבר היה במקרה לקוח 
קבוע במספרה שבבעלותי. מהר מאוד הפכנו לחברות. ביקשתי ממנה ללמד אותי על הדת 

י עמוקים ולא סתם שטחיים. לראשונה בחיי הצלחתי לבטא שלה. אמרתי לה שהרגשות של
את הכמיהה הבלתי מוסברת שלי במילים ואמרתי לה שאני לא מצליחה לעצור את הדחף 

 .הפנימי להתגייר

 .אמרתי לה: אני רוצה להתגייר

 הליהודייהיא אמרה לי שעליי לחפש עמוק ולמצוא את האמת שלי, כיוון שההחלטה להפוך 
 .של מה בכךהיא לא החלטה 

הרהרתי ברגשותיי. כיצד משהו שמרגיש כל כך נכון יכול להיות כל כך מסובך? כיצד ישפיע 
 ?הדבר על המשפחה שלי? על חיי

הגעתי לבהירות שאני בהחלט רוצה להתגייר והודעתי על כוונותיי למשפחתי וחבריי. אמי 
ה שמשפחתנו למעשה, 'נחרדת' יהיה תיאור מדויק יותר. היא מחת –הייתה המומה 

 .קתולית ותמיד הייתה כזו, שהדבר שווה ערך לבגידה באבותינו

חשבתי על סבא שלי, איש שמעולם לא היה לי הכבוד להכיר, שסיכן את חייו כדי להילחם 
 .למען החופש ולמען יהודים

חשבתי על סבתא שלי, שסיכנה את חייה כדי להסתיר משפחות יהודיות. באותו רגע, 
 !זוהי דרך לכבד אותם –י אינו מהווה בגידה באבותיי אלא להפך הבנתי שהגיור של

 ., שחזרה בינתיים לישראל, יצאתי למסע שליההיהודייעם תמיכה ובעזרת חברתי 

הזמנתי עותק של התנ"ך והתחלתי לקרוא בו. הכרתי רבים מהסיפורים, אולם הם היו גם 
שר שלי ליהדות מעמיק. שונים בדרך מסוימת. הם נשמעו לי אמיתיים, והרגשתי את הק

 .ידעתי שאני עושה את הדבר הנכון

הזמן חלף, והבן שלי, שחיפש מידע לצורך עבודה על אילן היוחסין המשפחתי בבית הספר, 
 .שלי לתת דגימת דנ"א כדי להמשיך לחקור את אילן היוחסין שלנו אמאימביקש 

         ברחו מאוסטריה בדומה למשפחות רבות, היו לנו סיפורים על אבותינו וידענו שהם 
כדי להימנע מרדיפה. הסיבה אבדה בנבכי ההיסטוריה, הם ידעו רק שהם התיישבו  1800 -ב

 .בלוקסמבורג
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שלי הסכימה. התוצאות היו הפתעה שאיש לא ציפה לה. הבדיקה  אאימבאופן מפתיע, 
חשפה מורשת יהודית אשכנזית! מיד נזכרתי בכל הדברים היהודיים שסבתי לימדה אותי. 

י שקראתי סיפורים על יהודים שמתוך חשש לחייהם התנצרו, לפחות כלפי חוץ, נזכרת
 .בתקווה לשרוד

הם ברחו  -הבנתי כי ייתכן שזו בדיוק הייתה הסיבה מדוע ברחו אבותיי מאוסטריה 
הם התנצרו והפכו לקתולים.  -בעקבות רדיפה דתית ואולי בתחילה היה הדבר תכסיס 

שת היהודית של משפחתי נשכחה וכל שנותר היה כשהסכנה המשיכה, האמת על המור
 .כמה מסורות יקרות ערך

 .אותו רגע אישש את מה שהלב שלי כבר ידע: אנחנו בעצם יהודים

לעולם לא אדע איפה איבדנו את עצמנו לאורך הדרך, אולם אני אסירת תודה על כך 
  .שמצאתי את הדרך חזרה

המשכתי את שיעורי היהדות שלי באינטרנט, נואשת להתחבר איכשהו לשורשים שלי. 
אבא שלי קיבל את החדשות על הגיור באהבה. הוא אמר לי שכל מה שמשנה לו זה שאאמין 

שלי, שהתקשתה להאמין לתוצאות בדיקת הדנ"א ולעובדה ששם  אאימלוהים. -בא
דיות שהתגוררו באוסטריה בזמן המשפחה של סבתי מופיע תחת רשימה של משפחות יהו

 .שבו ברחו אבותיה, הגיבה בעוינות גלויה

 .מאז, אבי נפטר ואמי למדה לקבל את החלטתי, אם כי היא עדיין לא תומכת בה

שמונה שנים לאחר מכן: אני כיום נשואה בשנית באושר רב והמשפחה שלנו גדלה. ילדיי 
אפילו עובד בבית הספר הקתולי אימצו את הזהות החדשה שלהם כיהודים ואחד מבניי 
 !שבו למדנו כולנו, כשהוא חובש בגאווה את הכיפה שלו

אנחנו חיים בקהילה קטנה ואנו בהחלט במיעוט, אולם אנו גאים להיות חלק מהעם 
היהודי, עם נצחי שלא ניתן להשמידו. כשאנחנו מדליקים את נרות השבת ומתפללים את 

 .תפילות אבותינו, אני מרגישה מבורכת

לעולם לא אדע איפה איבדנו את עצמנו לאורך הדרך, אולם אני אסירת תודה על כך 
 .שמצאתי את הדרך חזרה

 סעודת מלווה מלכה
 

ערב אחד בימי בין הזמנים צלצל הטלפון בביתו של אברהם יעקב )'יענקי'(, אברך נעים 
 .הליכות. על הקו היה רבי שלמה, המשגיח בישיבה שבה יענקי לומד ומלמד
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. נודע לו שגרתיתבקשה לא  –יהודי יקר ובעל נפש עמוקה ורגישה  –בפיו של המשגיח 
שכמה מבחורי הישיבה מתעתדים לצאת לטיול הרפתקני. זו ממש בעיה: מצד אחד מי 
יודע אלו סכנות ופחי יוקשים רוחניים וגשמיים עלול להצמיח טיול שכזה, ומאידך דוגל 

ל הבחורים על כל צעד ושעל. סבור הוא שעצמאות המשגיח בשיטה שאין לעמוד על גבם ש
מבוקרת יש בה כדי להצמיח את הבחורים. כך שמע מרבותיו, כי אומנם במשתלה תחת 

צומחים פרחים יפהפיים ושובי כל לב, אבל  –עיניו הפקוחות של הגנן וידיו האמונות 
את נפשו  צומחים ביער... וכך מתלבט לו המשגיח מה יעשה, שופך –הארזים הגדולים 

בכמה פרקי תהילים ולפתע מנצנץ הרעיון המבריק. ישלח את יענקי עם אותם בחורים. 
אלו מצדם ייהנו מחברתו הקלילה והעליזה, ומאידך אם יענקי בשטח, אין מתח. יכול היה 
להיות סמוך ובטוח שהטיול הנכסף יתנהל על מי מנוחות הן במישור הגשמי והן במישור 

 .הרוחני
תחינתו של המשגיח ולאחר היסוס קל משיב בחיוב. אומנם, תכנן -את בקשתויענקי שומע 

לאותו יום כמה סידורים דחופים בכל מיני משרדי ממשלה בנקים ועירייה, שבעולמם 
האפרורי יש רק שעות קבלה נוקשות ולא מתאימות לאברך שבבקרים נתונים כל מעיינו 

ות על נפשות )וגופות( בחורים היקרים ערוך הלכות מוקצה. ובכל זאת, האחרי-שולחן-לטור
לליבו, דוחה אותם סידורים, שימתינו בסבלנות להזדמנות אחרת. וגם שלא לשמה יש כאן 

 .בימים שכאלו ראויההתרעננות קלה גם היא  –
וכך יוצר יענקי את הקשר עם "ראש החבורה", מספר בעדינות ששמע שיש טיול ו"אולי 

מובן שיש...(. הנסיעה והטיול חולפים בנעימים, החלטתו יש מקום פנוי עבורו בטנדר" )וכ
של המשגיח מוכיחה את עצמה, שכן עצם נוכחותו של יענקי עם הבחורים מבטלת ממילא 
כל מיני מחשבות, תוכניות ודמיונות נעורים. אלא שככל יום, גם זה שהתחיל בזריחה, 

 .סופו שתשקע שמשו ויפנה את מקומו ללילה שאחריו
יוסי. יוסי  –הראשון בין "רבי אברהם יעקב" לראש החבורה  חהוויכותגלע וכאן החל מ

רוצה לטייל בעוד איזו מערה בסביבה "שאין מצב להיות כאן באזור ולפספס אותה", ואילו 
שעה שבה נבראו המזיקים, גם התוכנית הזו  –יענקי חושש משעת בין הערביים כזו 

מגיעים לפשרה, ייסעו אל המערה, ויענקי  מסוכנת ועלולה לגרום נזקים. בסופו של דבר
הוא שיכנס לבדוק אם בשעה כזו אפשר עוד לבקר בה... יענקי אינו מהפחדנים, ובכל זאת 

 .ליבו הולם בעוז כשהוא נכנס פנימה
ברוב חפזונו להיכנס כדי לצאת, לא הבחין בשלט אזהרה עם הרבה סימני קריאה בכניסה 

קידו וייסר את עצמו שלא לשם כך נשלח על ידי למערה. בעודו בפנים חש כמועל בתפ
המשגיח, אלא שייסוריו לא נמשכו זמן רב... צעד אחד לא נכון, אבן סוררת שלא נכנעה 
למדרך כף רגלו, פתאום הרגיש שהוא נופל ועלטה עמוקה השתררה סביבו... לא ידע כמה 

ו, סמיכה שקטה זמן היה שרוי באותה עלטה, כיוון שגם כשהתעורר המשיכה לשרור סביב
ומעיקה. מתברר כי בכניסה למערה היה שלט אזהרה על כך שבמערה נפערו כמה בורות 
והכניסה מסוכנת. למעשה כניסתה אף גודרה, אך שיתוף פעולה לא יזום בין מטיילים חסרי 
 .אחריות מחד וגנבי מתכות מאידך, גרם לכך שרק השלט נותר, אותו שלט שיענקי לא ראה
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, נפל לתוך אחד מאותם בורות, שבר יד ורגל, וגרוע מכל את עצם הגולגולת. כך מעד יענקי
היא שגרמה לו ימים  –עצמות אולי סופן להתאחות, אבל אותה מכה איומה שחטף הראש 

ארוכים של חוסר הכרה על סף התעוררות, נים ולא נים תיר ולא תיר. הדאגה לשלומו 
י הישיבה ובני הקהילה. הכל עמדו בתפילה עטפה את משפחתו, ידידיו, חברי הכולל, בחור

 .לשלומו ובריאותו של אברך יקר שבביתו שלושה פעוטות הזקוקים לאבא
בראש הדואגים, שניים. דואגים, מלאי חרדה ויגון ואכולי חרטה. המשגיח ויוסי. כל אחד 
כשלעצמו מאשים את עצמו. המשגיח שביקש מיענקי להצטרף לטיול, ויוסי שהתעקש על 

מערה... רבי שלמה המשגיח ערך חשבון נפש אם הקו החינוכי בו נקט נכון היה, או  אותה
שמא שגה. ליבו הכהו ונטה לתלות בעצמו את הקולר. ויוסי... יוסי לא מש מספר התהילים. 
הוא מתחנן לבני המשפחה שירשו לו לשהות ליד מיטתו של "רבי אברהם יעקב" בשעות 

 .שאין מי שיהיה שם
קי יהודי חסידי, מלא אמונה זכה וצלולה, שיודע וחי את ההכרה שלא פלוני אביו של יענ

הוא הגורם והאשם בכל דבר שאירע או קרה, התמלא עליו חמלה והסכים. כיום אנו יודעים 
כי יענקי לא היה מחוסר הכרה ממש, יתכן שאם ירצה יכול הוא להתעורר, אלא שאינו 

ליו הערפל המעיק באופן חלקי, ומתוך הטשטוש רוצה. אינו רוצה לחיות. בוקר אחד סר מע
שמע את ביקור הרופאים. הרופא שקרב אל מיטתו לא הבחין בערנותו החלקית ובתוך 
הסקירה הסביר בידענות מופרזת: "הבחור הזה, בעיה גדולה. קיבל מכה חזקה בגולגולת 

כל הנראה ועבר ניתוח בראש שהציל את חייו. אך טרם התאושש. לפי בדיקות ראשוניות כ
 ."!מוחו נפגע קשות באזור מרכז הראיה. גם אם יתעורר כנראה לא יוכל לראות

הדברים הנחרצים שיקעו את יענקי בגל עמוק של דכדוך, ובחוסר רצון לצאת מהערפול. 
בתוכו קיננה מחשבה איומה, "סומא חשוב כמת! למה לי חיים?". המשפחה מבררת אצל 

מחוסר ההכרה. והם עונים: "אין שום סיבה שלא  הרופאים מדוע יענקי אינו מתעורר
 ."...יתעורר. הוא רק צריך לרצות

התשובה הזו גורמת למשפחה לשהות על יד מיטתו שעות ארוכות יותר, לדבר אליו, לבקש 
ממנו, לשיר שירים אהובים ועוד, אך מאום לא מועיל... ליענקי אח מבוגר ממנו בשלוש 

שורים זה לזה בקשר עז בל ינתק. גם לאחר נישואיהם, איציק, מאז ילדותם הם ק –שנים 
כשיענקי מתגורר בעיר אחת ואיציק בקריה בעיר אחרת, הם שומרים על קשר רציף יום 
יומי. כבר שנים ארוכות שהם לומדים בחברותא טלפונית ספרי מחשבה ומוסר של 

 .הראשונים, דבר יום ביומו. איציק החליט שלא עת לחשות
בני הדודים וכל  –האחיינים -הגיסים-את כל בני המשפחה, האחיםבערב שבת ארגן 

הקרובים יותר ופחות, לתפילת רבים בכותל המערבי שתתקיים במוצאי שבת הקרוב. 
השבת יצאה ובני המשפחה מתאספים אל הכותל זה אחר זה לתפילה שתבקע רקיעים, 

התהילים, מבקש  ועל יד מיטתו של רבי אברהם יעקב ניצב יוסי, גם הוא שקוע בספר
 –בתחינה פרק אחר פרק. לפתע נפתחת הדלת חרישית. אל החדר נכנס רבי שלמה 

המשגיח הנערץ. רבי שלמה מודע היטב לחומרת המצב, אך לא מלאו ליבו להצטרף לתפילה 
בכותל המערבי, חש שאינו מסוגל להביט בפני המשפחה. מבחינתו כעת היא שעת הכושר 
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ר השוהה במצב כה קשה. שמע מיוסי את מצבו של יענקי, לבוא ולבקר את האברך היק
 .והצטרף אליו לאמירת תהילים

לאחר כשעה של תפילה משתפכת ומתחננת, פנה לפתע אל יוסי ושאל: "סעדת כבר 
הערב?". יוסי מביט במשגיח בפנים תמהות, בשבועיים האחרונים בקושי הצליח לבלוע 

ר ההכרה, מצפה ממנו המשגיח שיאכל?! משהו, וכאן בחדר הזה, ליד מיטתו של מחוס
המשגיח לא הניח לו. "הלא כעת מוצאי שבת, ומן הראוי לסעוד מלווה מלכה". התימהון 
לא סר מפניו של יוסי, "האומנם? חובה?! גם כאן בחדר?" והמשגיח בשלו: "סעודת מלווה 

ואינו מלכה אינה סעודה של הנאה גשמית, הגוף כבר התעדן במאכלי שבת שלוש פעמים 
מבקש כעת תענוגות נוספים. כעת זוהי סעודה של דוד מלכא משיחא, סעודה שכולה 

 ."לשמים
יוסי מצביע על חבילת עוגיות שנמצאת בחדר אך המשגיח לא מסתפק. "ראוי יותר ליטול 
ידיים". ממטבח המחלקה הוא מביא כמה פרוסות חלה שנותרו שם בדרך נס, מוזג שתי 

 רצויהצידו של יוסי בשתיקה. אלא שהשתיקה אינה אורחת כוסות תה מהביל וסועד ל
בסעודת מלווה מלכה. סעודה שכזו דרכה שתהא מתובלת בסיפורי צדיקים המרוממים את 
האדם טפח מעל הקרקע ומציבים אותו בעולם שכולו טוהר רוחני, עולם של טהרת המוח 

ליוסי: "דע לך כי והלב, עולם של קדושה אפופה ברגש טמיר ונעלם... וכך הוא מספר 
 .סעודה של ממש במוצאי שבת קודש היא מנהג המקיף את כלל ישראל

מסופר על הגר"א מוילנא שפעם אחת חלה במוצאי שבת והקיא ולא היה יכול לאכול 
סעודה רביעית, אך לאחר שישן כמה שעות וחזר לכוחותיו, ביקש מבני משפחתו שיבדקו 

לא עבר הלילה, ביקש שיפוררו עבורו כזית פת אם טרם עלה השחר, וכשראו שאכן עדיין 
 .ויאכילוהו כדי שיקיים מצוות סעודה רביעית

ועוד מסופר עליו, שפעם אחת הגיע אליו תלמידו הגדול רבי חיים מוואלוז'ין במוצאי שבת, 
שאלו הגר"א "האם אכלת סעודת מלווה מלכה?". רבי חיים השיבו "איני בקו הבריאות 

זיק לי, הקלתי לעצמי לצאת ידי חובת הסעודה בעוגת דבש". וחושש אני שהאכילה ת
 .את המצווה בפת מידוציווה עליו לקיים  עמוהגר"א לא הסכים 

התעורר ומאזין לשיחתם, ואף  וכך היו יושבים המשגיח יוסי ולא הבחינו השניים כי יענקי
הוא לא היה בו כוח להסב את תשומת לבם אליו. אך את הדברים שמע והחל זועק ממעמקי 
ליבו: "ריבונו של עולם!! חושה להושיעני ולהאיר את עיניי! אני מקבל על עצמי אם 
אתאושש ואבריא, להקפיד בכל כוחי לסעוד מלווה מלכה וליטול בה ידיים על הפת". מעבר 

 ***.לכך לא עמדו לו כוחותיו, ושקע שוב בערפל סמיך
 
נוסעים יקרים. אתם מתבקשים לחגור חגורות. בעוד עשרים דקות ננחת בנמל היתרו "

מעלות". קולו של הקברניט גרם לרבי אברהם יעקב  4שבלונדון. הטמפרטורה על הקרקע 
רכת המזון על סעודת להזדרז ולסיים את סיפורו כדי שהוא ובן שיחו עוד יספיקו לברך ב

  .מלווה מלכה הממושכת שערכו
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שכן בדקה האחרונה לפני ששערי העלייה למטוס נסגרו ויענקי כמעט ונשאר בשדה 
התעופה, מצא יהודי יקר שהחזיק בצקלונו כמה לחמניות, כאלו שניתן ליטול עליהם ידיים, 

  .ובשמחה פרס מהן לרבי אברהם יעקב ובן לווייתו
אך מאותה קבלה  –רהם יעקב את סיפורו, "כאמור הייתי מחוסר הכרה וכך סיים רבי אב

שקיבלתי באותה סעודת מלווה מלכה שנערכה לצידי, חל שיפור של ממש במצבי. אחד 
מגדולי הרבנים עמם נועצו בני משפחתי הורה שמעתה והלאה ישתמשו בשמי המלא 

מה חודשים. מאור עיני "אברהם יעקב", ולא "יענקי". אכן, חזרתי להכרה מלאה אחרי כ
 .חזר אלי כאילו מאום לא ארע

חמש עשרה שנים עברו מאז, וברוך ה' לא החסרתי מאז אף פעם סעודת מלווה מלכה אחת 
על הפת. גם בערב זה, למרות המהירות בה נחפזו לצאת תיכף אחר הבדלה ולהזדרז לטוס, 

שברוב חיפזון נשכחו.  הכנתי עמי כצידה לדרך כמה "כזיתים" ליטול עליהם ידיים, אלא
מצאתי לפני העלייה למטוס אותו יהודי טוב לב שחלק  שאלמלאמשום כך נקל לך להבין 

עמי פת לחמו, מוכן הייתי להפסיד את הטיסה... וכי חוש הראייה, מאור עיניים, אינו יקר 
יותר מאותם כמה מאות דולרים שעלה הכרטיס?!". מסיפור מפעים זה לומדים אנו את 

 !...של קבלה טובה על ידי דיבור ואת הישועה שבאה בעקבותיההכוח 

 

 
 
 
 

 


