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 (גל' שיחת השבוע)החתונה 

 
מענדל ערד שליח חב"ד במרקש -כעשר שנים שימש הסופר והמרצה הרב מנחםלפני 

 .שבמרוקו. הוא ניהל את בית חב"ד לתיירים בעיר, ודאג לצרכים היהודיים שלהם
להכיר מקרוב את הרב שלום איידלמן, שליח הרבי מליובאוויטש בתקופת שליחותו זכה 

 .לקזבלנקה, ששימש רב ומורה דרך ליהודי מרוקו יותר משישים שנה
הוא היה יהודי צנוע בתכלית, ברח מהכבוד וסלד מפרסום אישי. בענווה ובצניעות פעל 

 .במסירות נפש למען יהודי מרוקו
שורה לעבודתו. הוא התייעץ עם הרב פעם אחת התעוררה אצל הרב ערד דילמה הק

 .איידלמן כיצד לנהוג, ואז חרג הרב ממנהגו וסיפר לו על התמודדות דומה שאירעה לו
נוסף על תפקידיו הרבים בקזבלנקה ביקש ממנו הרב הראשי של מרוקו, רבי אהרן מונסנגו, 

 .לעמוד בראש מערכת הכשרות והמקוואות במדינה
שרות הייתה שלא להגעיל כלים ממסעדות ומאולמות אחת ההחלטות שקיבלה מערכת הכ

כשרים. אף שבעיקרון ההגעלה אפשרית, סברו רבני ועדת הכשרות כי זו מלאכה -לא
מורכבת מדיי, ודורשת בקיאות רבה בפרטים ההלכתיים, שאינה עומדת תמיד לרשות 

 .העוסקים בה
וארבע השעות שקודם לדוגמה, אפשר להגעיל כלים רק אם לא נעשה בהם שימוש בעשרים 

-ההגעלה, ואחרי שנוקו היטב. בפועל התברר כי הובאו כלים להגעלה היישר ממסעדות לא
כשרות, בעודם נושאים עליהם שיירים טריים. כדי למנוע מכשלה זו הוחלט שלא לאפשר 

 .עוד הגעלת כלים ממסעדות ומאולמות אירועים שאינם כשרים
ים של עשירי הקהילה היהודית ופטרוניה. הללו למהלך הייתה השפעה דרמטית על האירוע

נהגו לשכור אולמות יוקרה או אחוזות מפוארות ולחגוג בהם ברוב הדר את השמחות 
 .המשפחתיות, כיאה למעמדם

כלי האוכל באירועים האלה סימלו במידה רבה את מעמדו של בעל השמחה. אילי ההון 
תר, שהוגשו בכלים מרהיבים לצד ביקשו להרשים את אורחיהם במטעמים היוקרתיים ביו

 .סכו"ם עשוי מכסף טהור
לא חלפו ימים רבים מאז התפרסמה התקנה החדשה והרב איידלמן קיבל פנייה דחופה 

 .מיהודי עשיר, שהתעתד לקיים את חתונת בתו. האיש ביקש להיפגש עם הרב בדחיפות
בוד הרב", פתח האורח, הרב איידלמן קיבל את פניו בכבוד רב וערך לכבודו שולחן עשיר. "כ

פעמי -"אני מודע היטב לכללי הכשרות החדשים שהנהגתם, אך אני מבקש באורח חד
 .להכשיר את כלי הכסף שישמשו את אורחיי בחתונה

כמובן", הניח האיש את ידו על לוח ליבו, "הכול ייעשה בהשגחתכם הצמודה, מתוך ציות "
 ."רין מן המהדריןמוחלט לכל הנחיה שתיתנו, כדי שהכול יהיה למהד

הרב איידלמן האזין לדברים רוב קשב, אך נאלץ להשיב את פני האיש ריקם. הוא שיתף 
את העשיר בשיקולים שעמדו מאחורי ההחלטה, והבהיר לו כי על אף ההערכה הרבה 

אפשר לפרוץ פרצה בחומת הכשרות ולחרוג מהכללים, שכן זו -אי –וההזדהות עם צרכיו 
 .מדם בקרב הציבורתביא לידי פיחות במע
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הדברים לא התיישבו על ליבו של האיש. "אינני מבין את התעקשותכם", טען. "הלוא אני 
מוכן לציית לכל הוראה כדי שסעודת החתונה תהיה גם מפוארת וגם מהודרת. מדוע אינכם 

 ."!?מוכנים להיענות לבקשתי
 .לחרוג מההוראותאפשרי -הרב איידלמן חזר והסביר בעדינות, אך בנחרצות, שבלתי

 ."!אם כך", הפטיר האיש בכעס, "מוסדותיכם לא יראו עוד אגורה שחוקה ממני"
הרב איידלמן לא איבד את קור רוחו. הוא הישיר מבט לעיני העשיר הזועף והשיב: "אם 

 ."זה סגנון דיבורך, הרי שבכך הגיעה פגישתנו לכדי מיצוי
נרגע מעט, ואז השפיל את מבטו  העשיר הופתע מהתגובה התקיפה. הוא חכך בדעתו,

 ."?זאת אפשר לעשות-ושאל בנחת: "כבוד הרב, מה בכל
הקשב", השיב לו הרב איידלמן, "הלוא אתה יהודי מאמין. בספרים הקדושים נכתב "

שבחתונה באים לשמח את החתן והכלה גם הסבים והסבתות מעולם האמת. כאשר מדובר 
 ."עשרה דורות באים לחתונה בצאצאים של צדיקים, הרי שגם צדיקים של

 :והרב הוסיף
אתם צאצאים של משפחת הצדיקים לבית אבוחצירא. אם כן, בחתונתכם יבואו "

ה'בבא  –נשמותיהם של האדמורים הקדושים מרנא רבי יעקב אבוחצירא, רבי ישראל 
ה'בבא חאקי' וכל צדיקי משפחת אבוחצירא עליהם השלום, לברך את  –סאלי', רבי יצחק 

 .הצעיר ואתכם ביום שמחתכםהזוג 
איך זה ייראה שכל נשמות הקדושים לדורותיהם יבואו לחתונה, והם יביטו בכלים ויראו "

 ."!כי הם נושאים עליהם זלזול בהוראות הכשרות? הלוא תיכף ומייד יעזבו את החתונה
האיש, שאכן התייחס בחום ובכבוד רב לצור מחצבתו, נרעד. הוא קם בהתרגשות והכריז: 

כבוד הרב, אקנה סט כלים חדש לגמרי, ואחרי החתונה הוא יועבר לגמ"ח בעבור חתונות "
 ."של יהודים, שלא יצטרכו לבוא לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון

הרב איידלמן, ששמו נישא בהערצה בפי המוני יוצאי מרוקו, נפטר מנגיף הקורונה 
 .בקזבלנקה, בחג השני של פסח

 (א“צבי נקר שליטהסופר הרב )היהלומים 

 

אנו אוחזים  הסיפור המיוחד שלי התרחש בשעה שהשאנו את בתנו הראשונה. היום
 לכל אחד מן המחותנים. ואת הסיפור הזה אני אוהב לספר‘, בנישואי הנכדים תודה לה

יהלומים? היו  תקופה קצרה לפני אירוסי הבת, החילותי לעסוק ביהלומים. מה פתאום
לעסוק בלימוד התורה.  הן היתה המחשבה שאוכל להמשיךלכך סיבות רבות ואחת מ

היום כולו לעסוק ביהלומים  החלטתי להקדיש שעות ספורות למסחר הזה ובמשך
 האמיתיים.

עסקתי ברכישת  אני זוכר את נקודת המפנה הראשונה בהרחבת העסק. אם עד עכשיו
רצינית. רכשתי חבילת יהלומים  עסקהמספר יהלומי גלם ושיווקם, עמדתי עכשיו בפני 
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הלכתי עליו לפני בדיקת שוק יסודית. עמדתי  בסכום אדיר, זה היה הימור מסוים אבל לא
 וסוחר יהלומים ידוע אמור היה לחכות לי במקום. לטוס לבלגיה עם החבילה הזו

ואנחנו היינו  ביתנו היה מלא פרחים, יומיים קודם התארסה בתי הראשונה עם בן עלייה
על העסקה הקרובה, בעזרת  שרים. הבטחנו סכום גדול יחסית כאשר אנחנו מסתמכיםמאו

בבטן. אני סוחר יהלומים חדש וירוק, פעם  אני זוכר את הלילה שלפני הטיסה. פרפרים‘. ה
חושש. נכון, אני כבר לא ילד קטן, כבר מחתן אוטוטו  ראשונה עולה על מטוס בכלל ודי

אמרתי לעצמי, יוסף, אתה צריך לקבל על עצמך קבלה,  ומתרגש מאוד. את הבת הראשונה
 ועל היהלומים שלך בדרך, ככה תצליח להירגע. הרצתי במוחי אפשרויות משהו שיגן עליך

אצלנו בבית  ישן וחבוט שמסתובב‘ מחניים’ספר  בזיכרונישונות של קבלות, ולבסוף צף 
. רבי עקיבא והשודדים, אתו ושייך לבני הפעוט. הילד יודע את הספר בעל פה ונרדם רק

על רבי עקיבא שיצא לדרך עם חמור, נר  כך קוראים לספר אם איני טועה. מסופר שם
הנר כבה, התרנגול והחמור נטרפו ורבי עקיבא הקפיד  ותרנגול, כל אלו אבדו לו בדרך,

וכך אכן היה. שודדים הגיעו לעיר הסמוכה, זו שתושביה לא הכניסו  לומר שהכל לטובה,
היה  עקיבא, וכך ניצל התנא. אילו היה הנר דולק, התרנגול מקרקר והחמור נוער, את רבי

 נרדמתי סוף סוף. מתגלה מהר. החלטתי לקחת על עצמי את האמונה שהכל לטובה, וכך

אני מגלה  נוראה, איומה. פתאום הייתהקצרה וחלקה, אבל הנחיתה  הייתההטיסה 
בחורים ובסדקים, ולא  ם והמטמונים,שחבילת היהלומים אינה איתי. מחטט בכל הכיסי
לא יתכן, הייתי ער כל הטיסה ואף נוסע  מאמין למה שרואות עיניי, למה שאינן רואות. זה

השארתי את החבילה בבית? בבוקר קמתי מאוחר מעט  חשוד לא נצמד אלי. ואולי בעצם
אל  עכשיו אני חושב שאיני זוכר במדויק אם הכנסתי את החבילה והייתי לחוץ מאוד,

אני  שייעדתי לה או לא. נתליתי בתקווה הזו ובחדרי באכסניה שעתיים אחר כך המחבוא
במחשבה שניה אני  רוצה ליצור קשר עם רעייתי ולבקש ממנה לחפש את החבילה, אבל

את האישה אל  בסוף, אני מתקשר בכל אופן ומכוון הזו. באבדהנעצר, היא לא תעמוד 
שחשוב אבל לא ממש קריטי.  לה על מסמך אבוד תוך שאני מספר המקומות האפשריים

ולא חבילה  מיד. האישה אינה מגלה לא מסמך היא תגלה את החבילה שם היא תגיד אם
בבורסה, יש לי שם  בבית, אללי. אולי השארתי אותה בסוף ואני מבין שהחבילה אינה

ת הזו. מנסה גם את האפשרו מאמין שזה נכון ובכל אופן מוחי הקודח כספת פרטית. לא
לכן אני מודיע לסוחר היהלומים  אפשרות לבדוק את הכספת מחוץ לארץ אין לי שום

 חזור. מבוטלת ומזמין מהר טיסה שהעסקה הבלגי

את גודל השבר.  בחזרה אל ארץ הקודש, ומתחיל להבין שבור ורצוץ אני עושה את דרכי
רציתי להצליח, כל כך כל כך  של מרירות גואה בי. כל כך התרגשתי, אני עוצם עיניים וגל

הי...  לקחתי על עצמי להצלחה ולשמירה. תקוות תליתי בטיסה הזו, ואפילו קבלה הרבה
לא עומד בזה,  הכול לטובה. אוי, ריבונו של עולם, אני איזו קבלה? לומר שהכול לטובה.

שבור לרסיסים ובכל אופן  שאבדה נוראית כזו היא לטובה? אני יכול להיות‘ איך למען ה
העגול  בי, מביט אל קרעי העננים שבחלון כל כוחות הנפש שלא ידעתי שקיימים ץ אתמאמ
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אבל מבקש ממך  עולם, אב הרחמים, אני לא מבין כלום, ריבונו של”שלצידי ולוחש: 
 וזהו.“. האבדה הזו באמונה שהכול לטובה. הכול, אפילו שתעזור לי להתחזק

להתכונן  שהכול בסדר ושצריךהאישה, סיפרתי  שבתי הביתה, התחמקתי משאלות
לבורסה, הכספת הייתה  אני עושה, מה? דבר ראשון נסעתי לחתונה, ישבתי וחשבתי מה

 בני המשפחה מתחילים להתעניין איך שחשבתי, החבילה לא הייתה שם. ריקה כמו
הולך ומסתבך  וגם שני בני דודים שמבינים בעסק. אני הרווחים, החותן רוצה לדעת פרטים,

עזרה, אבל עכשיו מאוחר  להתחרט, אולי עדיף היה לספר, לבקש שלי ומתחילבהסתרה 
ר שלנו אני חושש ללכת, אולי “אפילו לאדמו מדי, איך זה יתקבל שלא סיפרתי עד עכשיו.

 שם ויבררו למה באתי ויגלו את הסוד האפל. החותן והמחותנים יראו אותי

אני פונה? ואם  מה אני עושה? לאןאני מרגיש איך חומות גדולות ואטומות סוגרות עלי, 
שמחות שמא וכדאי שנסגור  לא די בכך, מתקשר המחותן ומציע שלפני שנסגור על אולם

צעיר עדיין הייתה משימה שפויה יחסית).  על דירה (היה זה בימים שבהם קניית דירה לזוג
החומות  זהו, דחופה ואני קצת עייף, אולי בעוד כמה ימים. גמגמתי שזה עתה שבתי מטיסה

סדקים בחומות ומנסה לשאוף  הולכות ומתקרבות ואני מתקשה לנשום. בכל אופן מגלה
שלקחתי על עצמי. הכול לטובה, הכול  אוויר. ריבונו של עולם, אני מאמץ את הקבלה

לא מחזיק מעמד. ואז עולה במוחי רעיון. אני נוסע  לטובה, רק הראני נפלאות, אני כבר
שם, כך אני מניח, לא אפגוש מישהו מן החצר ‘. באבא סאלי‘ה לנתיבות, אל קדוש עליון

 או מן המשפחה הקרובה. החסידית שלי

גבוה, כבר אינני  הירידה לדרום עוברת עלי בהתרגשות ובשמחה, כמה טוב להיתלות באילן
קדושה, האוויר, הקירות, הספרים,  יכול יותר לבד, אני עומד להשתגע. הבית בנתיבות מלא

המקובל, האיש שברכותיו מתקיימות, יושב  ר“הקדוש, האדמו‘ באבא סאלי‘ההמיטות. 
מרגיש איך קולי בוגד בי. מתורגמן צמוד מודיע לי שעלי לשטוח  מולי בעיניים עצומות ואני

המילים מתלעלעות בפי, בקושי מצליח לדבר ולא  והוא יתרגם אותה לערבית. את בקשתי
אבל המתורגמן ‘. באבא סאלי‘הוא כבר מעביר לבכלל מבין אותי ומה  בטוח שהמתורגמן

 במרץ ואני עוצר את נשימתי. מדבר

ביקש ‘ סאלי באבא‘ביצה קשה, פתאום אני רואה שמגישים לי ביצה קשה ומבין שה
שהכל נהיה בדברו. והכל  אלוקינו מלך העולם...‘ שאברך ואוכל כאן מולו. ברוך אתה ה

כוסית ערק, עכשיו מגישים לי כוסית ערק  ם.מתנמנ‘ באבא סאלי‘לטובה. אחר כך נראה ה
הצדיק. שותה את הערק ודי. מה די? מה יהיה עם  חריף ואני מבין שזו הוראה מן

כשאני עומד בדלת לוחש לי  עם ההפסד הנורא? עם הסוד? היהלומים? מה עם השידוך?
שמע יהודי? כל נזק והפסד, ת‘ נזק, שמעת ר הצדיק בירך שלא יקרה לך כל”המתורגמן: 
לבני ברק עוברת בחטף, מה פירוש שום נזק. זה אומר שאני  הדרך מנתיבות“. שוב ותתחזק
 את חבילת היהלומים? יותר ויותר אני חושב שהיא בכל אופן נגנבה ממני עומד לגלות
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הביטוח  בטיסה. אין סיכוי שאגלה אותה, ואין גם סיכוי שאצליח להוכיח לחברת
 שלא אנסה, מה יש לי להפסיד.  רגע אחד, למה שהיהלומים נגנבו.

שמע, מר ”קשר עם נציג חברת הביטוח ומספר לו דברים כהווייתם.  מיד בשובי אני יוצר
שום הוכחה  אתה מבין בעצמך שכל אחד יכול לביים גנבה ולהרוויח כפליים, אין לנו יוסף,

ה, לברר אם יש סעיף כז נסה”אני מתעקש, “, ובכל אופן“. ”שלא אתה הגנב של עצמך
מאמין שכבר היו דברים מעולם, הרי  היהלומים אינם איתי וזו עובדה. והם מבוטחים, אני

הפקיד מבטיח לברר ואני מנסה להיאחז “. הוא גונב הגנב אינו מותיר הוכחה אחריו כאשר
 פשוט הכל לטובה. באמונה שהכל לטובה,

פוליגרף.  יקתכעבור יומיים מתקשרים אלי מן הביטוח ומודיעים לי שאני מוזמן לבד
המודדים לחץ דם, דופק  בודק אמינות, יש לו חיישנים מיוחדים (מכונת אמת)הפוליגרף 

הערכים הללו עולים. הנבדק המחובר  ורמת מוליכות חשמל בעור. כאשר אדם משקר,
שאלות סרק, ועל פי המדדים הפיזיולוגיים הללו  למכשיר נשאל שאלות שונות, ביניהן

הוא משקר. כמובן שאמינות המכשיר אינה אבסולוטית, רק הקדוש  מאותת המכשיר כאשר
 הוא בוחן כליות ולב. ובכל אופן, יש לו שימושים נרחבים בחקירות פליליות ברוך

 ובבדיקות תעסוקה.

הפוליגרף אותת  הודעתי שאני לוקח מונית ובא מיד, אין לי שום בעיה להיבדק בפוליגרף.
וחקירות צולבות, הביאו למסקנה  ים, בדיקות אמינותמיד שאני דובר אמת. שבוע של דיונ

היהלומים, כולם, אחד מהם אינו נעדר. אני כל  המרנינה. אני זכאי לקבל את החזר שווי
 זה הרגע שבו אני משתף את רעייתי ההמומה בסיפור כולו.  כך מאושר, ממש לא מאמין,

השני אני שומע את  מהעבר אני מרים את הטלפון לקול צלצול עקשן. כשההמחאה בידי
שגם  אוי, יוסף יוסף, אני מבין”ומשופשף.  קולו השפוף של ידידי, סוחר יהלומים ותיק

מה, לא טסת לבלגיה לפני שבועיים? “. ”אתה מתכוון? הנפלתי? ְלמ  “. ”אתה נפלת, מה?
אתה סוחר חדש,  שמעת על הנפילה הגדולה וטרם הבנת שרק הפסדת. אה, אז כנראה לא

וככה אני שומע על ירידת “. קרה לי אותך, אני סוחר ותיק, לא מבין איך זה אפשר לסובב
הסוחר הבלגי, ”שזו נקראת לכל הדעות ירידת ענק.  ערך היהלומים ביותר מעשרים אחוז,

נתן לך להבין שאתה מבצע עסקת חיים. אני בטוח שהוא לא עדכן  שועל היהלומים, וודאי
 ק את חשבונות התשלומים ותגיע למסקנהבצניחת הערך הדרמטית. לך תבדו אותך

 נהג כחוק. העגומה, ואין לך על מי להתלונן, אף אחד אינו אשם, גם לא הסוחר, הוא

אותם בעוד חודש  אוי, אילו היה לי עכשיו כסף הייתי רוכש יהלומים במחירי הפסד ומוכר
שצריך לדעת על ערכם, רק  חודשיים, אז צפויים הערכים לזנק, יהלומים תמיד שומרים

אכן, רכשתי שתי חבילות יהלומים בסכום  זהו, עד כאן הסיפור שלי.“. מתי למכור אותם
 גדול מאוחר יותר. שהיה בידי ומכרתי אותן ברווח
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עטופה תמיד  ‘יתברך לקבל יהלום נוצץ מגנזי מרום, והוא הידיעה כי הנהגת ה‘ זיכני ה
 נצנוץ היהלום הזה...! את ברחמים והכול לטובה. גם אם החשכה מסתירה לפעמים

 
 [שש באמרתך] שבועיהעור ישה

 

ומוכשרים. ששה מתוכם למדו  וצלחיםחשובה בירושלים היו שבעה בנים מ למשפחה
נישאו  התקבלו לישיבה זו בקלות והצליחו מאוד, ובהמשך גם בישיבה חשובה מסיימת. הם
  ,כשר לא פחות מאחיו הגדולים, מוצלח ומומבניהםהקטן   .לבנות ממשפחות חשובות

והתקשה להתבטא בבהירות, ולמרבה  היה מעט עדין לעומתם. במבחן הקבלה הוא התרגש
הקשרים, אך  ה ... ההורים הפעילו את כלשלילית מהנהלת הישיב הצער קיבל תשובה

לדיין אלא מה משמעית: אין -החלטתה החד לתדהמתם סירבה הנהלת הישיבה לשנות את
בלית ברירה פנו ההורים לאפיקים נוספים,   .והם מסרבים לקבל את הבחור ,שעיניו רואות

הסירוב שקיבל   .הבחור בישיבה מצוינת אחרת, אך הבחור נשבר מן העניין ועד מהרה סודר
לומדים כאלף בחורים הוא יאלץ להסתפק  והמציאות בה במקום ללמוד בישיבה בה

הלך ברחוב שבור,  מאה וחמישים בני עליה, דכדכה אותו ביותר. הואלומדים כ בישיבה בה
  .מה יהיה אתו מרגיש את עצמו שונה מכל אחיו, ותוהה

ושאלה: "אתה בחור ישיבה"  , שה מבוגרת בעלת חזות חרדיתבעודו צועד, ניגשה אליו אי
 סכיםרוצה לפתוח שיעור בפרקי אבות בבית שלי, האם ת ? כשהשיב בחיוב המשיכה: "אני

החליט: למה לא? בין כה וכה  למסור לנו שעור מדי שבת"? הבחור הרהר מעט, ואחר כך
עור יכך קם הש  ...הגדולים, לפחות אעשה משהו אחר שהם לא עשו אני לא אצא כמו אחיי

לאסוף קבוצה של כמה קשישים, ובשבת אחר  שבועי בפרקי אבות. האישה הצליחהה
הקשישים נהנו מאוד מן השיעור,  . יעור קצרש הוא היה מוסר בקביעות  ,הצהריים

שעור  ביקשו ממנו להמשיך לנושאים נוספים. כך החל למסור להם - וכשסיימו פרקי אבות
יים במשך השיעור התק  .רעיונות מיוחדים בפרשת השבוע ובנביאים, ולפני המועדים הכין

  .שש שנים, כל זמן לימודיו בישיבה
הגדולים סכומי כסף יפים,  וכים. בנישואיהם, קיבלו אחיודוהנה הגיע מיודענו לגיל שי
 החשובה בה למדו. הסכומים אפשרו להם לרכוש דירות כיאה לבחורים מהישיבה

התנהל הכל אחרת. הוצעה לו  בירושלים בעזרת משכנתא שלקחו על עצמם, אלא שאצלו
 ןכלילת מעלות ממשפחה מיוחדת, דא עקא שכסף נעדר מ הצעת שידוך של בחורה

 .הגדולה העיק על לבו העניין הכספי התפריט... הם התארסו למזל טוב, אך למרות השמחה
אותי במסלול פחות מוצלח?  'למה אתה מוביל -שאל בכאב  -של עולם, למה'?  ריבונו‘

אני פחות  לא אקבל דירה. למה? האם -התקבלתי, ובשונה מכל אחיי  לא -לישיבה שרציתי 
  ...אך למרות זאת עדיין חש כשווה פחות  ,עליו להתחזק באמונה טוב מכולם'? הוא הבין כי

השיעורים, ומבקשת ממנו לבוא  והנה מתקשרת אליו אותה אישה שבביתה היו נערכים
ת סיפורה המדהים: א ההאישמשהגיע, סיפרה   .לספר לו דבר מה לביתה, מאחר שברצונה

בשואה. כשעמדה על דעתה  האישה היא בתו של מפקד נאצי שהרג יהודים רבים מתברר כי
להצטרף  התביישה באכזריותו וברשעותו עד אין קץ, עד שהחליטה  ,והבינה מה עשה אביה
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 משפחה עשירה מאוד, והיו לה די אמצעים ההייתמשפחתה  !לאותו עם נרדף, ולהתגייר
 .בשכונת רחביה שבירושלים לבוא ארצה ולרכוש לעצמה דירת יוקרה בת ארבעה חדרים

החלטתי שאת מעשי אבי, ו 'הרגשתי כי עליי לכפר במעט על -סיפרה  -' השנים במהלך‘
שעורי  מייעדת לבן תורה אמיתי. במשך שש שנים מסרת בביתי הדירה היפה שקניתי, אני

הראוי להיות אותו בן תורה שיקבל את  תורה ללא קבלת תמורה, לכן החלטתי שאתה הוא
בחור ישיבה קיבל  המאשר זאת, ואותוהאישה חתמה בפני עורך דין על מסמך  .' הדירה
  .קרתית בשווי הון עתקדירה יו

זאת, ונסע  ההייתה' יתברך  כשיצא משם הבחור, מבולבל ומתקשה להאמין, הבין שמאת
ריבונו של עולם, אנא, סלח לי! במשך שש שנים אני  " :ישירות לכותל, ופנה אל הקב"ה

כאן, ולא את אחיי'?  לחת ללמוד'למה עשית לי את זה? למה רק אותי ש -אותך  שואל
במסירת שיעורי תורה ובחיזוק אנשים, ובכך גם  ם אני מבין, שרצית לזכות אותיופתאו
המיועדת לי תגיע  ידעת שהבחורה -זאת יבור. ויתרה מביטחון בדיבור בפני צ אקבל

מצומצמות מאוד, לכן דאגת מראש לארגן לי על ידי כך  ממשפחה בעלת יכולות כספיות
הראית לי שאתה יכול לסדר   ...שלא כאחיי הגדולים -ברחביה, מבלי שום משכנתא  דירה

הבאת  ביותר. אנא סלח לי על שהקשיתי על המאורעות אשר את העניינים בצורה הטובה
  ..."כברכות גדולות עליי, שנדמו בעיניי כקללות, ואשר התבררו כעת

גדולים מכושר הדבור שלו  אותו בחור משמש כיום כרב שכונה מצליח, ותולה חלקים
 לחיים.  אותו שעור שבועי, שהכין אותוב

 
 ]דובר שלום] כולנו אחים, או שלא.

 
בקתה עלובה, מטה לנפול, הקור חודר לעצמת, אב מרוד ושני בניו, יושבים ליד שולחן 

שמעון בכורי", פותח האב בקול שבור. "חושבני כי " . רעוע ומשברים רעבונם בפת דלה
והגיע הזמן שתיסע אל המדינה הסמוכה. שם תשלח ידך במסחר, ותוכל להביא   ,אין מנוס

קיימות  –כך מספרים  –מעט טרף הביתה". עלם מוכשר הוא שמעון, ובמדינה ההיא 
אפשרויות רבות להרוויח ואף להתעשר. דמעות עומדות בעיניו של האב, דמעות גם בעיני 

ודעים ומבינים כי אי אפשר להמשיך בחיים שמעון, ובעיני אחיו האוהב ראובן. אך, כולם י
 של עוני מחפיר, והפרידה משמעון היא בלתי נמנעת. 

ההצלחה האירה פניה לשמעון הצעיר. תוך תקופה קצרה התעשר, והפך לאיש עסקים 
ידידים ומכרים שחזרו מאותה ארץ הביאו את הידיעות המשמחות הללו אל   .מפורסם

ינים הם בכליון עיניים לכסף שישלח שמעון, אך... אף הבקתה העלובה של האב ובנו. ממת
פרוטה עדיין לא הגיעה מהבן האהוב שבמרחקים. "בוודאי ארעה תקלה בדואר" הסיק האב 
מסקנה מתבקשת, והחליט לשלוח אל שמעון את האח ראובן, כדי שלא יסבלו לחינם. 

לאתר את הבית  עשה ראובן את הדרך הארוכה אל אחיו האהוב, שמעון, לא קשה היה לו
המפואר. הכל הכירו את שמעון העשיר, והורו לראובן לבוש הקרעים את הדרך לבית אחיו 
הנכבד. הקיש ראובן הנרגש על השער, וזה נפתח על ידי משרת לבוש מדים, סיפר ראובן 
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שמעון העשיר ציווה על המשרת לסלק את  –שוד ושבר  –שאחיו של בעל הבית הנהו, אך 
ים, ולהבהיר לו כי אין לו אחים כלל וכלל! שבור ורצוץ, מבויש וריקן, שב ראובן בבושת פנ

ראובן לארצו. שב לחיי עוני מחפירים, בצילו של אח עשיר אשר בחר להתעלם ממנו 
 ומהאב הזקן... 

לא ארכו הימים, והאב הזקן חלה את חוליו, והיה מוטל על ערש דווי. הגיעה השמועה 
ן העשיר, והוא קם ונסע לבקר את אביו טרם מותו. נכנס אודות מחלתו של האב אל שמעו

לא הכירו. "אבא, הלא  –שהזקנה קפצה עליו  –הבן העשיר אל הבקתה הדלה, אבל האב 
שמעון!" "בן...   ,תכירני?" קרא ברגש שמעון, שהבין שהאב כבר אינו צלול בדעתו, "אני בנך

ו לי שלראובן אין אחים. אם אינך אבל אמר  .אמר האב בקול חלוש, "אכן יש לי בן, ראובן
  !!!אז גם אני לא מכיר בך כבן  ,מכיר בראובן כאח

אבינו שבשמים מתנהג אלינו ברחמים, "כרחם אב על בנים", אם גם אנו נוהגים זה בזה 
  ,כאחים. אם חלילה סרה מאיתנו אחוות האחים, אם אנחנו כועסים, פוגעים, שונאים

סרה גם אהבתו של האבא, אהבתו של הקב"ה.  –נינו ומלבים אש של מחלוקת ושנאה בי
 אז ח"ו לא יכיר בך כבן!!! , כאחים –בהם  –אם אינך מכיר בו 

 
 (גל' טיב הקהילה)  למען תדע

 
תקופה השואה בימי הרס עולם, היה דם יהודי הפקר רחמנא ליצלן, כל חייל נאצי פשוט 

נפשו האכזרית, ללא שום סיבה, שהחזיק רובה בידו היה ביכולתו להרוג יהודים כאוות 
 .ובאין פוצה פה ומצפצף כידוע

באחד ממצעדי הניצחון שערכו הנאציים ברוב פאר, כדרכם בכל מקום שכבשו, נכנסו אל 
העיר פלוגות בתהלוכה קפדנית ומדוקדקת, ובמועל יד ושאגות 'הייל היטלר' הגיעו עד 

הגדולה התפזרו החיילים חיש בכל מרכז טבורה של עיר, ותיכף עם תום הטקס והצרמוניה 
 .רחבי העיר כדי להשלים את השתלטותם על העיר

והנה ברחוב צדדי וקטן, הבחין אחד החיילים ביהודי הממהר אל מחבוא המרתף שהוכן 
מבעוד מועד. שנאתו היוקדת הנובעת מן ההלכה הידועה של "עשיו שונא ליעקב" בערה 

 .שהוא מכוון את נשקו כנגדו: האלט! ]עצור![בו, והוא צרח עליו בקול מאוים, תוך 
היהודי המסכן נאלץ להוותו לעמוד דום! לפקודתו של החייל השפל, מי אתה? צעק החייל 

לאחר חקירה קצרה וצולבת סינן בחמת  –ברוב כעס וחמה, מה שמך? ומה מעשיך כאן? 
! ועליכם זעם אל היהודי: דע לך, שמעכשיו שכבשנו את העיר אנחנו כאן הבעלי בתים

גם  –היהודונים לציית במאת האחוזים לכל פקודה! שכן חייכם שלכם נתונים בידינו! 
ויכולני  -אתה בעצמך, הוסיף הגרמני כשהוא מנפנף בנשקו הדרוך, חייך נתונים כעת בידי! 

 !להמיתך בירייה פשוטה כאן ועכשיו
י אני ה' בקרב היהודי, שהיה אמנם איש פשוט, אבל חדור באמונה פשוטה ותמימה 'כ

הארץ', לא היה מסוגל לשמוע את דברי הנאצה הללו. הוא אזר אומץ ואמר לו לחייל 
הנבער: טעות בידך! אתה מצד עצמך אינך יכול לעולל מאומה! ורק ברצון השם יתברך 
 !שם למעלה נעשה ונפעל הכל, ואין אתה כי אם שליח ההשגחה העליונה, כגרזן ביד החוצב
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הם לנוכח עזות רוחו של היהודי, הוא התרגז מאוד מתשובתו של האיש. החייל הגוי עמד נד
תיכף תפס את נשקו והצמידו לרקתו של היהודי, והחל לצווח עליו בקול גדול: מה אמרת? 
חייך לא נתונים בידי? הנה אוכיח לך! בלחיצה קטנה אחת על הדק הרובה שבידי, אגמור 

 !את חייך כאן ועכשיו
נבהל, ועונה שוב בתום לבבו ובאמונה פשוטה יוקדת: אם השם לא אבל היהודי החזק לא 

 !''כי אני ה' בקרב הארץ -ירצה בכך לא תוכל לעשות לי כלום! 
החייל העצבני החל לאבד את עשתונותיו, ובו ברגע החליט להוכיח ליהודי הזה מי כאן 

 !בעל הבית
ם באותו רחוב, אל ברם יושב בשמים ישחק, והנה ברגע אחרון ממש צץ לו לפתע פתאו

מול פניו של החייל, מפקד נאצי גדול ורם דרג, מוקף בשומרי ראש ובפלוגת קצינים עם 
דרגות קצונה שונות המוצמדות לדש בגדיהם. וכראותו את המחזה של החייל המתנכל אל 
ואס איז  היהודי כך באמצע הרחוב, לא מצא הדבר חן בעיניו, והוא שאג לעבר החייל: ו 

 ?ה עצרת כאן את היהודי הזהדַאס? על מ
החייל נבהל על נפשו, הוא הזדקר על עומדו הצדיע למפקד הנעלה, והסביר שהיהודי הזה 

 !התנכל אליו באמצע הרחוב והתחצף כנגדו
עזוב את היהודון! פקד עליו המפקד, וחזור מהרה אל פלוגתך! לא כל חייל פשוט יעשה 

ן ואילך תפעל אך ורק על פי הפקודות כאן דין לעצמו! אתה אינך בעל הבית!!! ומכא
 !הברורות

בתוך כך, בעוד אלו השניים הפוקד עם הפקוד עומדים ומתווכחים זה עם זה, שכחו לרגע 
לתת עיניהם על היהודי, אשר ניצל היטב את הרגע, הרים רגליים וברח הרחק אל מחבואו, 

 !ניתנו לו לשללהקצינים רמי הדרג שניסו לרדוף אחריו לא הצליחו לתפסו, וחייו 
היהודי הניצול עבר את כל מאורעות השואה, ובכוח האמונה הפשוטה 'כי אני ה'בקרב 
הארץ' שבערה בקרבו החזיק מעמד בכל הקשיים והסכנות, ולאחר המלחמה עלה לארץ 

 .הקודש, וזכה להקים בית נאמן בישראל, ולראות דורות ישרים מבורכים
ן מדי שנה בשנה בחג האמונה, בליל הסדר, את טיב זה המעשה מספר בעל המעשה דנ

בפני נכדיו הרבים, כדי לנטוע בלבבם שורשי אמונה פשוטה, 'למען תדע כי אני ה' בקרב 
 .'הארץ

 
 (הסופר הרב יוסף מאיר האס) מילה טובה וביקור חולים

 
א תמיד אנו משכילים להבין כמה חזק כוחה של מילה טובה לזולת, כמה חיות אפשר ל

לתוכו עם 'גוט ווארט' מלווה בחיוך לבבי. מסתבר, כי לא רק מילה טובה יכולה להזריק 
לנסוך חיים מחודשים במי שזקוק לכך, אלא אפילו נוכחות יהודית במקום שאין איש, גם 

 .היא מסוגלת להחיות עם רב ולהשיב נפשות להפליא
ק לאחרונה הסיפור שלפנינו אמנם התרחש לפני שלשה עשורים ומחצה, אך הוא נחשף ר

מפי הגה"צ רבי חיים מיכאל ביברפלד שליט"א אב"ד קהל טשורטקוב בלונדון, סיפור שגרר 
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הדים רבים וחיזק המונים. הסיפור נסוב על אביו הרה"ג רבי פינחס ביברפלד זצ"ל, שבסוף 
 .ימיו היה רבה של מינכן בגרמניה. הסיפור הוא מתקופת מינכן

 :וכך מספר הגרח"מ ביברפלד
אחר חצות.  12:30בת מושלג במינכן. ראשית חודש שבט, שנת תשמ"ו. השעה מוצאי ש

הטלפון מצלצל. הרמתי. על הקו רופא גוי מבית החולים האוניברסיטאי. "יש כאן יהודי 
הנוטה למות, אולי אפשר שהרב יבוא לומר איזו תפילה ברגעיו האחרונים". אמרתי לאבא 

מסוכנים לנסיעה, ואין זה בכלל תפקידו של זצ"ל, שהשעה מאוחרת, הרחובות המושלגים 
 !הרב... אבא התעלם מעצתי וביקשני להסיעו מיד לבית החולים, מרחק כחצי שעה נסיעה

קומות ולנו אין שום ידע באיזו מחלקה ובאיזה  12כשהגענו לשם התברר שמדובר בבניין בן 
ידה לטיפול נמרץ. היח –קומה האיש נמצא. ה' עזר ואחרי מאמצים הגענו למחלקה הנכונה 

הרופא קיבל את פנינו בכניסה ליחידה, באומרו: מצב החולה קשה מאד, הוא מחוסר הכרה, 
כל הפרמטרים מראים כי סופו קרוב ואין תקנה למצבו ולכן הזעקנו את הרב. )לגוי במצב 

 .זה, הם מזמינים להבדיל את הכומר(
. הרופא התלווה אליו ואני נשארתי בחוץ. ןהווילואבא ביקש להיכנס אל החולה, מאחורי 

. "כבוד הרב, מה ןהווילואבא אמר פרק תהלים, ולפתע נשמע קול דובר אידיש מאחורי 
אתה עושה פה עכשיו?"... אבא היה נדהם לרגע. הוא הרי לא יכול היה לומר לו את הסיבה 

ואמר משהו האמיתית לשמה הוא בא... לא התכונן בכלל שהאיש ידבר. אבל התעשת מיד 
 .על כך שהזדמן לבית החולים במקרה... הם המשיכו לדבר כמה דקות

אבא נפרד מהחולה שהתעורר לתחייה, ויצא מהתא. הרופא היה חיוור כסיד ואמר: "ראינו 
הרגע שינוי פתאומי לטובה. אין לי הסבר לכך. סליחה שהטרחתי את כבוד הרב לבוא 

"ידעתי מכבר את צדקותך אבא, אבל עד  בשעה כה מאוחרת. כשיצאנו שאלתי את אבא:
 ..."!?כדי להחיות מתים

אבא השיב בפשטות: "האיש הזה, הוא פליט שואה בודד. בשעות אלו, כשכל מה שהוא 
ראה סביב, זה את הרופאים והאחיות הנכרים בבית החולים. הוא הלך ו'נסגר', וזה היה 

היה, הוא ראה או שמע  הטעם להתדרדרות הפיזית במצבו. מתוך הערפול המוחלט בו
 ..."אותי. עצם נוכחות יהודי, ועוד רב שהוא מכיר ליד מיטתו, הפיחה בו רוח חיים חדשה

ראה זה פלא", מסיים הגה"צ אב"ד טשורטקוב שליט"א את עדותו המפעימה, "בשביעי "
של פסח באותה שנה ניגש אדם שלא הכרתי אל אבי וברכו ב'גוט יום טוב'. הכרתי את 

 ..."... היהודי שלנו התאושש לחלוטין ב"ההקול מאז
 .כוחה של מילה טובה ושל ביקור חולים

 
 (607)ברינה יקצורו, עלון  תפילין באמצע הלילה

יצחק קיהן נדרכו. הלחשושים בתוך הצריף הצפוף באמצע הלילה -חושיו של ר' ישראל
 "העירו אותו משנתו. הוא אימץ את אוזניו, מתקשה להאמין לקול הלוחש: "יש לי תפילין

שהחזיק בידיו זוג תפילין. הם  ,בתוך דקות התאספו רבים מיהודי הצריף סביב רב הונגרי !
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  ,יפורו כיצד הוברחו התפילין אל המחנה תמורת שוחד רבקשיבו בהתרגשות רבה לסה
 זו הייתה התחלת הלילה.   .וזאת אחרי כמעט שנתיים שבהן לא זכו לקיים מצווה חשובה זו

אפשר להניח תפילין בברכה אלא -פי ההלכה אי-על  .במקום החל להתפתח דיון הלכתי
קיהן,   .י עלות השחרכשמתחיל להאיר מעט, או בדיעבד מעט מוקדם יותר, קצת אחר

פיאסצ'נה, הקשיב לדיון וליבו סער. יהודים כחושים, מושפלים עד מחסידי האדמו"ר מ
עפר, שלא הניחו תפילין כמעט שנתיים, עומדים מול זוג תפילין ודנים אם מותר להניח 

הוא התפרץ לתוך המעגל והכריז: "אני מעדיף שכאשר אעלה   .תפילין בברכה או לא
בתוך ימי התופת של המלחמה  , מלאך וילקה אותי על שהנחתי תפילין בלילהלשמיים יבוא 

הנוראה, לאחר שלא הנחתי תפילין כבר כמעט שנתיים, ושלא אהיה מאלה שלא הניחו 
  !"תפילין לאחר שנקרתה לפניהם הזדמנות יקרה כזאת

ב זרועו בלי לחשוב פעמיים חטף את התפילין מידי הרב, בירך עליהן בהתלהבות וכרכן סבי
היהודים הביטו בו נפעמים. אחרי כמה שניות התייצבו בשתי שורות והחלו להניח   .וראשו

התברר שהמלאך   .תפילין, מתוך התעלמות מהשאלה ההלכתית בעניין הנחת תפילין בלילה
ההתלהבות וההמולה חוללו רעש חזק בצריף, וזה עורר  .שעליו דיבר קיהן לא איחר מלבוא

מה קורה פה"? שאלו השומרים שנכנסו לצריף, כשהם מדליקים " .פיםאת חשדם של הזקי
הרב ניסה לקמץ את התפילין   .את האור. "מה זה? מה יש לך ביד"? פנו אל הרב ההונגרי

  .אל תוך ידיו, אך המאמץ היה לשווא. השומר הנאצי תפס את ידיו של הרב והחל להכותן
מה דקות הופיע במקום מפקד המחנה. כעבור כ  .גם קיהן שעמד לצידו ספג מכות רצח

שנאה יוקדת   .הוא היה גבה קומה, בגדיו נקיים להפליא ונעליו מצוחצחות ומבריקות
הביאו אליי את התפילין"! דרש. בפקודתו חטפו השומרים את התפילין  " .ניבטה מעיניו

לעיני הכריז המפקד, "אשרוף את התפילין  ,"מידי הרב ומסרו אותן למפקד. "מחר עם שחר
דממה השתררה במקום.  ."זה יהיה העונש הראוי לכם, יהודים ארורים  .כל יהודי המחנה

המפקד עזב את הצריף. קיהן שכב על הרצפה כאוב מהמכות שספג, ולצידו הרב שהבריח 
זה המלאך שהיכה אותי   ,את התפילין. לפתע נמרח חיוך גדול על שפתיו והוא אמר: "הנה

 " ."...להעל שהנחתי תפילין בלי

שהתפילין יישרפו מול  ןהייתכ " .איזה ביזיון יהיה מחר", החלו להישמע קולות בצריף
אסור לתת לזה לקרות", אמר קיהן. "צריך להיכנס לחדרו של " !? "עינינו ולא נעשה דבר

יהודי שהופקד על עבודות העץ במחנה הציע להכין שתי   !"המפקד ולקחת את התפילין
י התפילין, בתנאי שמישהו יתנדב לחדור לחדרו של מפקד המחנה קוביות עץ דומות לבת

קיהן נדהם מאומץ ליבו של היהודי, שלא   .ויחליף את התפילין האמיתיות בקוביות העץ
היה שומר תורה ומצוות. גאוותו היהודית מילאה את ליבו של קיהן וחיזקה אותו. הוא 

היהודי שתי קוביות עץ וצבע אותן החליט ללכת בעצמו לביצוע המשימה. בתוך דקות הכין 
  .בשחור, עד שדמו מאוד לתפילין המקוריות
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כל האירוע היה במוצאי יום ראשון בשבוע, כאשר מפקד המחנה היה שיכור מעט לאחר 
שקט שרר במחנה.   .עמוקה ההייתשתיה מרובה ביום השבתון הנוצרי. בעקבות זאת שנתו 

הודים, האימתניים. אל קיהן הצטרפו שני יאס -מדי פעם בפעם נשמעו נביחות כלבי האס
קחת את התפילין ולהחליפם ואכן הצליחו בחשאי ל .לסייע לו לחדור לחדרו של המפקד

 .בזוג דמי שעשוי מעץ

 
 
 


