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עוד 6 יום – יום הדין!בסיעתא דשמיא,   ערש“ק כ“ד באלול התשע“ד

שבת שלום ומבורך! 

”ושבת עד ה‘ אלוקיך ושמעת בקולו“ (ל, ב).
לא  את  שדוחה  תשובה  גדולה  יוחנן:  רבי  ”אמר  פו:):  (דף  ביומא  בגמרא  שנינו 
תעשה שבתורה, שנאמר (ירמיהו ג, א): ”לאמר הן ישלח איש את אשתו והלכה מאתו 
והיתה לאיש אחר, הישוב אליה עוד הלא חנוף תחנף הארץ ההיא ואת זנית רעים 

רבים ושוב אלי נאום ה‘ ”.
גירש, כביכול, את כנסת ישראל לאחר שזינתה אחר  יוחנן: שהקב“ה  כוונת רבי 
לא  לאחר, שהוא  ונישאת  גרושתו לאחר שהלכה  הוא כמחזיר  ועתה  זרה,  עבודה 
של  העשה  מפני  הנדחה  לקחתה“,  לשוב  הראשון  בעלה  יוכל  ”לא  של  תעשה 

התשובה.
הרי  תירוצים):  כמה  לכך  שהביא  [שם],  ביומא  חביב  בן  במהר“ם  (עיין  האחרונים  ותמהו 
תשובה היא מצות עשה, ואם כן מה הגדלות המיוחדת יש במה שהיא דוחה לא 
תעשה שבתורה, הלא כך היא המידה בשאר מצוות העשה – שכל עשה דוחה לא 

תעשה?
מה  פי  על  זצ“ל,  ענתיבי  אברהם  רבי  הגאון  זאת  יישב  אהלים“,  ”יושב  בספרו 
י): ”השמן לב העם הזה  ו,  (ישעיהו  שביאר הגאון מהר“י בירב זצ“ל בכוונת הכתוב 
ואזניו היכבד ועיניו השע פן יראה בעיניו ובאזניו ישמע ולבבו יבין ושב ורפא לו“, 
וזאת בהקדם המעשה המובא בגמרא (יבמות סג.)  על אשתו של רב היתה מצערת 
אותו שכאשר היה מבקש ממנה נזיד עדשים, היתה עושה לו תבשיל קטניות וכן 
להפך. כאשר גדל חייא בנו, היה הופך את בקשתו, וכאשר ביקש אביו שיאמר לה 
להכין נזיד עדשים – היה חייא אומר לה: אבא ביקש שתעשי תבשיל קטניות, ומאחר 
שהיתה עושה ההיפך, היתה מתמלאת בקשתו.  עד שאמר לו אביו: השתפרה אמך! 
כן, שנאמר  לנהוג  לו שלא  אני הוא המהפך את בקשתך. אך אביו הורה  לו:  אמר 

(ירמיהו ט, ד): ”לימדו לשונם דבר שקר העֵוה ִנְלאו“.

וכמו חייא בן רב – אמר המהר“י בירב – נהג הקב“ה עם ישראל בנבואת ישעיהו: 
הרעות  כל  שיעשו  להם  ואמור  לך  הקב“ה:  לו  אמר  וכך  הזה“,  העם  לב  ”השמן 
שבעולם, וכאשר באוזנו ישמע שכך רצוני, יילך העם ויעשה את ההיפך, כדי להמרות 
את פי, וממילא ”ושב ורפא לו“ – כי אפילו תשובה כזו, שנעשתה במטרה להכעיסני, 

אני חפץ מהם ומחשיבה לתשובה מעולה!
ואם כן, אמר בעל ”יושב אוהלים“, זהו כוחה וגדלותה של התשובה, שדוחה לא 
תעשה שבתורה, אפילו כשהיא עצמה אינה אלא עבירה, כאשר התשובה נעשתה 
כדי להמרות את פי ה‘, בכל זאת אני מחשיבה כעשה גמור, ודוחה מפניו את הלאו 

של ”לא יוכל בעלה הראשון לשוב לקחתה“! ודברי פי חכם חן!   
                                                                        (ושלל לא יחסר)   

”ובחרת בחיים“ (ל, יט).
שנינו (קהלת רבה ט, ט) שהאב חייב ללמד את בנו אומנות שנאמר ”ובחרת בחיים“. 

ובענין זה, סיפר מגיד המישרים רבי יעקב גלינסקי זצ“ל:
בישיבתנו בחדרה, היה בחור נפלא, מעמיק ומתמיד, בעל מידות תרומיות וירא 
שמיים. יום אחד הגיע, שבור ורצוץ: הוריו מפעילים עליו לחצים כבירים, דורשים 

שיעזוב את הישיבה, אינם רואים בזה עתיד. שיילך לעבוד, שירכוש מקצוע.
אמרתי: ”שב ולמד, אני אשוחח עימם“.

נסעתי למקום מגוריהם, וקיבלו פני בכבוד רב. ”הרב לא היה צריך לטרוח. היה 
ברוך  פורח,  ובנם  הישיבה,  את  מוקירים מאד  הוריו.  טענו  כך  באים“  והינו  מזמין, 
אומנות.  ללמדו  חייב  כך  תורה  ללמדו  חייב  שאביו  כשם  יודע,  הרב  אבל,  השם. 

מחוייבים הם לעתידו של בנם.
ודאי, ודאי! ועל איזו אומנות חשבתם?

חשבו שיהיה רופא. הוא מוכשר לזה, יגיע רחוק!
ודאי, ודאי! אבל הרי הוא לא יהיה דוקטור מהיום למחר –

אה, ודאי שלא! קודם, עליו לעשות צבא, שלוש שנים. אבל זה כדאי כי אחר כך 
הוא יהיה דוקטור ופרופסור.ודאי, ודאי! אבל גם כשיסיים את הצבא לא יהיה מיד 
רופא – עליו לעמוד בבחינות הקבלה לאוניברסיטה, והדרישות מאד גבוהות. עליו 
ארבע  מהיום.  לארבע שנים  הגענו  כשנה.  במשך  הנכה  וקורסי  מבחנים  להשלים 
שנים רפואה כללית, ועוד שלוש שנים התמחות. הגענו לאחת עשרה שנה מהיום, 
כוננויות  שנים של  כמה  רק ההתמחות.  זו  כעת מה שנשאר  סיים,  הלימודים  את 
שלושים שעות רצופות בבתי חולים, במשכורת דחק, אבל אחר כך – אה! אחר כך 

יהיה – יהיה מה, רופא קופת חולים באיזו מרפאה?!
והבהרתי: לא, איני מזלזל, חלילה! להיפך, אני מאד מעריך, אפילו מזדהה. זו ממש 

השקפתי!
חשבו שלא שמעו טוב! הרב - מזדהה?!

שאתם  הרגע.  ועל  עכשיו  על  חושבים  שאינכם  אתכם,  מזדהה  אני  אמרתי.  כן, 
חושבים על העתיד. ולא על העתיד הקרוב, לשנה ולשנתיים, אלא מוכנים להתוות 
נכון?  אז,  עד  רווק  שיישאר  תרצו  לא  הרי   – שנה  לחמש עשרה  הקרבה  דרך של 
יצטרך גם לפרנס אשה וילדים במהלך הלימודים והתורניות המתישות במשכורת 

אפסית. ובלבד שאחר כך ירכוש מעמד, ויהיה מבוסס!
אז תרשו לי לספר סיפור.

את  הבעירו  פולין. מטוסיהם  על  הגרמנים במתקפה  באלול תרצ“ט פתחו  בי“ז 
הערים ושריונם הניס את פלוגת הפרשים הנלעגות. בערב ראש השנה הגיעו לעירנו, 
ברנוביץ‘,  הגבול  לעיר  ברחו מזרחה  היהודים  היה שמם.  העיריה  בנין  ביאלסטוק. 
ומשם לליטא. גם רוב בני ישיבתנו ברחו. שמונים בחורים היינו, שהחלטנו להישאר 
עד לאחר ראש השנה. הרי זה היום בו קוצבים חיים, בו נקבעת השנה החדשה. איך 
נוכל לברוח בו, להתפלל בחטף. היתה רק בעיה אחת. מטבח הישיבה כבר לא פעל. 
נאלץ לנהוג  המאפיה לא סיפקה לחם, העובדים נמלטו או הסגרו בבתיהם. האם 
כשיטות הסוברים שראש השנה הוא יום תענית (יעויין ב‘בית יוסף‘ או“ח סי‘ תקצז בשם 

הכל בו ותרומת הדשן)?

יתפללו  כן,  אם  ביזה.  למניעת  בבוקר,  שש  עד  בערב  משש  עוצר  הוכרז  בעיר 
ערבית בפלג המנחה. הלכתי לבית הכנסת ומצאתי שם את החזן הראשי, רבי מאיר 
ז“ל. שאלתי אותו אם אוכל להיות אורחו, ונעניתי בשמחה. נשארתי לתפילת מנחה 
וערבית. הנוכחות היתה דלילה והאוירה כבדה. לאחר התפילה, מבעוד יום, התלויתי 
אליו ואל בנו, רבי משה זצ“ל, לביתו. ניסתי להצהיל את רוחם ולא נראה שהצלחתי. 

גם הם עברו לברוח מזרחה לאחר ראש השנה. נענה ואמר: ”אשרי הסנדלרים“!
אשרי – מי?! כשרצו לומר שמישהו נמצא בתחתית סולם הפרנסה, ומכל הבחינות: 
נעלה,  מקצוע  היתה  חזנות  הסנדלר.  את  הזכירו  ונחותה,  וקשה,  דחוקה,  פרנסה 
אומנות נקיה וקלה, ”כבד את ה‘ מגרונך“, עם הכנסות צדדיות בחתונות ובמסיבות. 

וכעת, לשמוע מהחזן הראשי שאשרי הסנדלרים?!
מתרפטות,  נעליהם  לרוסיה.  ומשם  לברנוביץ‘,  בורחים  המונים  והסביר:  נאנח, 
ויצטרכו לסנדלרים, פרנסתם מובטחת – אבל מי יצטרך ברוסיה... חזן?! ַאיי, כמה 
צדק! ומה רציתי לומר? שאני מעריך כל כך, שמבינים שלא רוכשים מקצוע לטווח 
הקצר. כדאי להשקיע, כדי שהמקצוע יפרנס אחר כך בכבוד, לזמן ארוך – ומהו זמן 

אורך? חמישים שישים השנים שעוד יש לנו לחיות?! ומה אחר כך, לנצח נצחים?!
אבל אם תניחו לו ללמוד בהתמדה ובשקידה - לא חמש עשרה שנה, אלא שבע 
וזה מקצוע שילווהו  ועשר, מובטחני שיהיה רב וראש ישיבה, מרביץ תורה נערץ, 

בשני העולמות – לא כדאי?!
הסכימו, וכמה נחת רוו ממנו! כמה שמח הוא, ושמחו הם. ושמחתי אני, ושמחים 

במרום!
/(והגדת)      

”הקהל את העם האנשים והנשים והטף“ (לא, יב).
מסופר בגמרא בחגיגה (דף ג.): ”מעשה ברבי יוחנן בן ברוקה ורבי אלעזר בן חסמא 
שהלכו להקביל פני רבי יהושע בפקיעין. אמר להם: מה חידוש היה בבית המדרש 
יהושע:  רבי  ’הקהל‘. שאל  עזריה דרש בפרשת  בן  לו שרבי אלעזר  ואמרו  היום?“ 
”ומה דרש בה? – ’הקהל את העם האנשים והנשים והטף‘, אם אנשים באים ללמוד, 
נשים באות לשמוע, טף למה באין? – כדי ליתן שכר למביאיהן. אמר להם: מרגלית 
טובה היתה בידכם ובקשתם לאבדה ממני?!“ וצריך להבין, מדוע שש רבי יהושע על 

אימרה זו כמוצא שלל רב? אומר ה“שער בת רבים“:
יש להבין את עצם הדרשה אם הטף אינו לומד ואף אינו שומע. מדוע יש שכר למי 
שמביא אותו? מה תועלת יש בהימצאות הטף? – אלא על כרחך צריך לומר שאף 
שהטף אינם מטים אוזנם לשמוע את דברי התורה, מ“מ נפשם קולטת דברי קדושה 
יהושע היתה מביאתו לבית המדרש כשהיה  ידוע שאמו של רבי  והנה  ומזדככת! 
תינוק ”ומיום שנולד לא הוציאה עריסתו מבית המדרש כדי שלא יכנסו באזניו אלא 

דברי תורה“, ועל כך נאמר עליו ”אשרי יולדתו“ (רע“ב אבות ב,ח).
מעתה הפלא ופלא: עד עתה חשש רבי יהושע שאולי לא היתה כל תועלת במה 
אך  שומע!  אינו  ואף  לומד  ואינו  הואיל  בקטנותו.  המדרש  לבית  הביאתו  שאמו 
כששמע את ה‘מרגלית טובה‘ שנדרשה בבית המדרש – שיש שכר למביאי הטף. 
וזאת משום שנכנסים לאוזניו דברי תורה ובכך הוא מתקדש, הבין שכל גדולתו היא  
בגלל ”יולדתו“. ואמר: ”מרגלית טובה היתה בידכם ובקשתם לאבדה ממני?“             
                                             (להתעדן באהבתך)
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לעילוי נשמתלרפואתהעלון מוקדש  -  להצלחת ברו"ג
שלום אפל ורפי בן טינו מגנזי הי“ו וכל משפ‘, פנחס ואיתמר 
(תומר) בני אביגיל הי“ו. ישי ושרה בני אילה הי“ו, רחמים בן 

מוניר הי“ו

ראובן בן שרה זינת, דוד בן אליס עישה,  אליס עישה תחי‘ בת 
תמו. הפעוט אלעזר חיים בן תהילה נ“י, אלעזר בן שרה נ“י.

בן  מוסא  ז“ל,  יפה  בן  נפתלי  זצוק“ל,  גורג‘יה  בן  יוסף  עובדיה  רבי  מרן 
יחיא ואהרון בן יחיא אהפל ז“ל, מאיר אהרון ז“ל בן עישה, שלום בן איזה 
ז"ל, יעל בת רבקה ע“ה. שושנה פורן בת טאוס ע"ה, נעימה בת גליה ע“ה.

    יש הקונה עולמו בחופה אחת סיפור לשבת ולראש השנה  

לויה שכזו בעיר עכו. מגרש החניה של  נראתה  זמן רב לא 
חבורות  פסעו  חרש  חרש  גדותיו.  על  התמלא  בית-הקברות 
אנשים לבית הלוויות. מאחת המכוניות יצא הרב פרנק, מגיד 
בחליפתו,  בלט  הוא  קידושין.  ומסדר  ברבים  תורה  שיעורי 
בית  לשער  לבדו  התקרב  הרב  המורמת.  ובקומתו  במגבעתו 
חברת  איש  של  לצידו  שניצב,  עד  פנימה  והמשיך  העלמין 

קדישא, מול גופתו הצנומה של יעקב כחלון.
יותר ויותר אנשים נעצו את עיניהם בדמותו של הרב פרנק. 
מה לרב המורם מעם ולראש העולם התחתון הכרוך לעיני כל 
בטלית צחורה? הרב פרנק רכן לעברו של מסדר הלוויות ושאל 
לפשר המספר הרב של המשתתפים. בחיוך מר ענה לו שרובם 
ככולם באו להיות בטוחים בכל מאת האחוזים שאמנם קוברים 

את כחלון.
הרב פרנק לא הצטרף לחיוכו העגום של מסדר הלוויות. הוא 
הביט בגופה הצנומה ולאחר מכן באלמנה המחבקת את בתה 
בבכי משותף. הבן, גבר מוצק כבן ארבעים, עמד ביניהן לבין 

גופת האב.
לאחר שמסדר הלוויות אמר את מזמורי התהילים הנהוגים, 
שאל כמקובל אם מישהו מהקהל או מהמשפחה מוכן לומר 
יכול לומר  זע. מי  ולא  נע  דברי הספד עבור המנוח. איש לא 
כל  ויד  בכל  שידו  איש  התחתון?  העולם  ראש  לכבוד  הספד 
בו, שעסק בשיטתיות בסחר סמים, הימורים, מלחמת כנופיות, 

ואף יש האומרים שידיו דמים ָמֵלאּו?.
הקהל התכונן לנוע לעבר מקום הקבורה, ואז לתדהמת כולם 
הוא  המנוח.  את  להספיד  וביקש  קולו  את  פרנק  הרב  הגביה 
חליפתו  את  מיישר  כשהוא  המספידים,  דוכן  אל  לאיטו  נגש 
על  בנפטר השרוע  מכן  ולאחר  הרב  בקהל  התבונן  ומגבעתו, 

מבנה השיש הבהיר ואמר במילים שקולות ומדודות:
”באתי להספיד כאן בעל תשובה וצדיק גמור!“. רחש עבר 
ַח אני את המתים“, אבל  ּבֵ בקהל, אמנם נאמר בספר קהלת ”ְוׁשַ
ואדרבא אמרו חז“ל שמיתת  יפה להם.  יש מתים שהשתיקה 
כל-כך,  רב מכובד  יכול  ואיך  לעולם  ויפה  יפה להם  הרשעים 
לשנות סדרי בראשית ולומר על הטמא טהור? אמנם מדובר 
ברב חסיד, אבל גלוי וידוע לפני כולם שיעקב כחלון הוא רשע 
שברשעים שגרם עוול לאין ספור אנשים, ואיך ניתן עתה, על 

פיתחה של הגיהינום המצפה לו, לסלף את האמת?!
איש לא ציפה להספדים ובודאי שלא מפי רב חשוב בישראל. 
כולם היפנו את מבטם לעבר הרב שניצב על דוכן ההספדים 
נדמה שאפילו  היה  ובתו.  כחלון  גם אלמנתו של  והצר,  הלבן 
כחלון, הבר-מינן בכבודו ובעצמו, מאזין בדריכות לדברי הרב. 
מישהו רטן מאי-שם שהרב בודאי קיבל שוחד עבור הספדו, 
לחמדת  קץ  אין  ומאידך  כחלון,  של  לרמאותו  קץ  אין  שהרי 

הממון של רבני ישראל.
הרב פרנק הבחין בתנודת הקהל, הינהן אט בראשו והמשיך: 
זולתו  ָבב. אדם שופט את  ַלֵלּ יראה  וה‘  יראה לעיניים  ”האדם 
יכול  בלבד.  בהווה  מצבו  לפי  שופטו  הקב“ה  אבל  עברו,  לפי 
ימיו להפוך לרשע ולהפך.  ימיו ובערוב  אדם להיות צדיק כל 
אין בשמים עבר פלילי. אני יכול להעיד מהיכרותי הקצרה עם 
עולמו  הקונה  ’יש  הפסוק  נאמר  עליו  כי  ימיו,  בערוב  המנוח 

בשעה אחת‘“.
נשאר  הקהל  והתמוה.  הקצר  הספדו  את  סיים  פרנק  הרב 
מרותק למקומו לרגע קצר נוסף ואחר פנה למסע הלוויה בין 
סימטאות המתים. הניגוד בין דברי הרב לבין המציאות שכולם 
ככולם שכחלון  רובם  ידעו  הורגש באויר. אמנם  היטב,  הכירו 
חלה במחלה הידועה במשך השנתיים האחרונות, מיעוטם אף 
ידעו שהוא עבר להתגורר בבית גרושתו וֵאם בניו כדי שתטפל 
ידעו שהוא התחתן עמה על סף מותו,  יותר  עוד  מעטים  בו, 

אבל הסיפור המלא היה ידוע לרב פרנק בלבד.
ליד הקבר הטרי הצטופפו כולם, נדהמים לראות איך מי שהיה 
תחתיות  לבור  אונים  חסרת  כבובה  כעת  מוכנס  כולם  אימת 
על  והניחן  האפורות  הבלטות  את  הניף  הגברתן  הקברן  קטן. 

גופת כחלון. לאחר כמה רגעים כוסתה גופתו ברגבים טריים. 
אנשים  מספר  עבר.  לכל  והתפזר  היציאה  לכיוון  חזר  הקהל 
נגשו לרב פרנק,  כדי שיסביר להם מדוע בחר להספיד כך את 
העבריין הידוע. אחד מהם, חבוש בכיפה לבנה מבריקה, היה 
נסער במיוחד: ”כבוד הרב, אצלכם הכל פסוקים יפים ונחמדים, 
אבל אין לך מושג מי זה הפושע הזה ששוכב שם!... אין עבירה 
בעולם שלא עבר! הוא הרס את חייהם של רוב האנשים שאתה 
רואה פה, כולל אשתו וילדיו, אז מה הדיבורים האלה על צדיק 

ובעל תשובה? יש גבול לכל פלפול!“.
סביבו  שהתקבצה  והחבורה  האיש  כלפי  הינהן  פרנק  הרב 
והזמין את כולם לשמוע מפיו את הסיפור כפי שהתוודע אליו.     
לפני כשנתיים חלה המנוח במחלה הידועה. יסוריו התגברו 
להיות  בחר  רפואה  בבית  להיות  במקום  התדרדר.  ומצבו 
לפני חמש-עשרה שנים.  נפרד  גרושתו, שממנה  מטופל אצל 
עמּה  להתחתן  ביקש  והוא  נשוי  שאינו  העובדה  עליו  העיקה 
שוב, להחזיר את גרושתו לפני מותו. היא הסכימה וכך גם בנו 

ובתו.
בתו של כחלון פנתה אל הרב פרנק לפני שבועיים וביקשה 
לצאת  כלל  מסוגל  אינו  שאביה  מאחר  הוריה  לבית  שיבוא 
וכנוע  צנום  אדם  וראה  יעקב  של  לביתו  הגיע  הרב  מביתו. 
שתיארו  לדמות   זכר  היה  לא  בשמחה.  פניו  את  שקידם 
והקרנות עשו את  האחרים באזני הרב. שנתיים של טיפולים 
שלהן. פניו היו כחושות ומצומקות לגמרי. גרושתו אמרה לרב 
בלחש במטבח שקשה להם מאוד לראותו כך. גבר שבגברים, 
שהטיל את חיתתו על כל תושבי העיר, הפך בתקופה קצרה 

לצל אדם.      
כל-כך  ”הוא  הרב.  שאל  לו?“  להנשא  בכלל  מעוניינת  ”את 
רוצה להפטר מהעולם כשהוא נשוי, ומצד שני אין לי התנגדות 
לקבל את הירושה בלי בעיות“. לאחר מכן שוחח הרב עם יעקב 
יעקב ענה לרב שהוא  ושאל אותו מדוע הוא רוצה להתחתן. 
מעונין להיות מטופל אצל גרושתו, וחוץ מזה שמע פעם מאיש 
דתי אחד שמוחלים לחתן על כל עוונותיו, ויש לו כאלה בלי 
סוף. אין לו כח לחזור בתשובה כמו כל הצעירים האלה והוא 

מחפש דרך קיצור. מעולם לא הלך בדרך הרגילה.
הרב סידר את כל ענין המסמכים, וידא שגרושת כחלון יכולה 
בעוד  במוצאי-שבת  לחופה  תאריך  וקבע  שנית  לו  להנשא 

שבועיים בביתו של החולה. 
לבוא  מתפללים  מכמה  פרנק  הרב  ביקש  במוצאי-שבת, 
ולהשלים מנין לחופה בבית סמוך. הם התפלאו: ”חופה?! מי 
שמע על חתונה במוצאי-שבת?! ומי מתחתן בבית פרטי?! ומי 
מוזמן לחתונה כמה דקות לפני החופה?!...“. ”ואתם יודעים מי 
כחלון!“.  ”יעקב  תמיהתם:  על  תמיהה  הרב  הוסיף  מתחתן?“, 

צעיר אחד פלט קריאת השתאות. 
הרב  בעקבות  באה  הסקרנות,  מלאי  המתפללים  חבורת 
לביתו של יעקב. כאשר ראה הרב את יעקב נחרד. בשבועיים 
ארוכה  טריקו  חולצת  עם  ישב  הוא  מצבו.  הורע  עוד  שחלפו 
כזה!  מראה  לקלוט  יכולה  לא  הנפש  גלגלים.  כסא  על  לבנה 
כל חתן מתחיל בדרך-כלל חיים שלמים וארוכים. גם הנישאים 
לפנינו  ואילו  ונעימות,  טובות  שנים  לכמה  מצפים  בבגרותם 
חתן מסובל ביסורים על סף מותו! כתוב שמצוה לשמח חתן 
בתור  הרב,  גם  כזה?  במצב  חתן  ניתן לשמח  איך  אבל  וכלה, 
לה  שאין  שכזאת,  בחתונה  מעודו  נתקל  לא  קידושין,  מסדר 
שום תוחלת מצד החתן וכולה מצוה לשמה. פרט למתפללים, 
בתם  וכן  ואשתו  בנם  כחלון,  חנה  הגרושה-כלה  בבית  היו 
לעסקיו  ושותף  חבר  נסים,  גם  נכח  לכולם  בנוסף  ובעלה. 

האפלים בעבר.
הנר  הכוס,  על  הבדלה  לערוך  בזריזות  הרב  נגש  כל  קודם 
והבשמים שהביא עמו מבית-הכנסת. לאחר מכן נגש ליעקב 
בעולמות  מרחף  נראה  כחלון  הכתובה.  את  עמו  לכתוב  כדי 

אחרים. כנראה קיבל תרופות לשיכוך כאבים. 
”רבי“, אמר יעקב, ”אני שמח מאד שהגעת!“ נראה היה שכל 

רבי,  לך,  ”תדע  תופת.  בייסורי  לו  עלתה  מפיו  שהוציא  מילה 
שעשיתי הרבה-הרבה עבירות בחיים. מה לא עשיתי?! גניבות, 
מהכאב  פניו  את  העווה  כחלון  אפילו...“  פרוטקשן,  סמים, 
שהשתלט עליו, ”אפילו רצח!“ הוציא את המילים. ראשו של 

כחלון נשמט על כתפי הרב ונשמעה מפיו התייפחות יבשה.
”אני יודע שיש א-להים, רבי, ועכשיו אני קרוב אליו ולא יכול 
לברוח... אני רוצה לעלות אליו עם המצוה הזאת... אני מפחד 

לעלות למעלה בלי כלום...“.
התורה  כל  על  שעבר  יהודי  בתדהמה.  ביעקב  התבונן  הרב 
 - מכל  היקר  עם  נותר  אבל  מידותיו,  כל  את  השחית  כולה, 
האמונה. לרגע הרגיש שהוא משתתף באירוע שנמצא מעבר 
לבינת אנוש. לאחר שסיים לרשום כל מה שנדרש כדת וכדין, 
סימן הרב לבנו של יעקב שידחוף את אביו לעבר המרפסת. 
מוכנה  היתה  התכלת  מקטיפת  הפרוכת  עם  הקטנה  החופה 
מבעוד מועד. חנה כחלון חיכתה לבחיר ליבה עם שמלה לבנה 
שממנה  למרפסת,  להכנס  נדחק  המשתתפים  מנין  ופשוטה. 
כוכבים,  שאינספור  היה  נדמה  כוכבים.  זרועי  שמיים  נשקפו 
בשמחתו  משתתפים  לילה,  בכל  לנראה  מעבר  הרבה-הרבה 

האחרונה של יעקב כחלון.
כאשר ניצב כסאו של יעקב ליד חנה, החל הרב מיד בקריאת 
ואפרנס  ואיזון  ואוקיר  אפלח  דשמיא  ובסיעתא   ...” הכתובה: 
יהודאין...“  גוברין  כהלכות  יתייכי  ואכסה  ואסובר  ואכלכל 
מילים קדושות שנועדו להכיל חיים שלמים נאמרו מפיו, אף 
על פי שכולם ידעו שפרט לסכום הנקוב בכתובה, מאומה לא 
יתגשם. כאשר ענד יעקב את הטבעת לחנה אמר לה, ללא קול 
וישראל...“  משה  כדת...  לי...  מקודשת...  את...  ”הרי...  כמעט: 
לביישו:  כדי שלא  נמוך  בקול  לעומתו  הוסיף  המועט  והקהל 

”מקודשת! מקודשת! מקודשת!“.
ולבסוף הניחה בתו של יעקב את הכוס הדקה העטופה בנייר 
ים המיוחדים של כסא  ּנִ לבן שקוף מתחת לרגליו שנחו על הּכַ
כוחותיו, אך ללא  ניסה לדרוך על הכוס בכל  יעקב  הגלגלים. 
הגדולה  הזרוע  שבעל  מאמין  היה  מי  נחלש.  כל-כך  הצלחה. 
ביותר בעכו אינו מסוגל לשבור כוס זכוכית דקה. לאחר נסיון 
נוסף החלו להתייאש משבירת הכוס והרב ניסה לטכס עצה. 
קילף  בידו,  שהיתה  לאחר  הכוס.  את  לו  שיגישו  סימן  יעקב 
את הנייר ובשארית כוחו הטיח את הכוס בקיר הסמוך. הכוס 
כולם  רסיסים. לאחר כמה שניות התעשתו  התנפצה לרסיסי 

וקראו: ”מזל טוב! מזל טוב! ”.
מתאים.  ניגון  לשיר  הרב  ניסה  החופה,  שהסתיימה  לאחר 
הוא אחז בידי אחד משני העדים ורקד עמו מול פניו של יעקב 
שחייך לעומתם בכאב. בטרם הספיקו לצאת ידי חובת שימוח 
עזרה.  לבקשת  בידו  וסימן  פניו  את  יעקב  העווה  וכלה,  חתן 
בנו ומתפלל נוסף השכיבו אותו על הספה בסלון. כוחותיו לא 
עמדו לו יותר. הוא ביקש שיעבירו אותו למרפסת כדי שיוכל 

לנשום אויר.
הלכה  נשימתו  בכוכבים,  ובהה  במרפסת  שכב  הטרי  החתן 
בידו.  לאחוז  וביקש  שיגיע  פרנק  לרב  סימן  הוא  וכבדה. 
לפעמים רוצה יהודי להתקרב לקדוש-ברוך-הוא ולא יודע איך. 
ואז הוא מחפש יהודי אחר שנראה לו הרבה יותר קרוב. הוא 
אחז בידי הרב פרנק בכל כוחותיו הכלים ועצם את עיניו. הרב 
ישראל  יעקב... שמע  ”שמע  בלחש:  עמו  לומר  לו  והורה  רכן 
הרב  דברי  על  חזר  יעקב  אחחחחד!“,  א-דני  א-להינו  א-דני 
ודבריו נבלעו ברעש הִסיֶרָנה של הניידת לטיפול-נמרץ. כאשר 
ולאחר  מלאה,  בתרֶדֶמת  שקוע  היה  כבר  לאמבולנס  הועלה 
פחות מיממה, עדיין ביום חתונתו וביום שמחת לבו, החזיר את 

נשמתו לבוראו.
הפכו  המשתה  ימי  ”שבעת  סיפורו:  את  סיים  פרנק  הרב 
יצא מהעולם הזה טהור כביום  ימי אבל, אבל החתן  לשבעת 
היוולדו“.                                (יישר כח לסופר ר‘ קובי לוי הי“ו)

03
-9

09
94

95
ת 

לי
פו

שכ
ה: 

ס
פ
הד

05
2-

76
57

99
5 

רן
ה
א

ה: 
ק

פי
גר

קנה לך 200 פרקליטים ליום הדין 
ע“י הקדשת 200 עלונים שיכנסו ל-200 בתים ב-20 ₪ בלבד 

   03-9094245 |  052-7620219 פרטים: 
מדריך שמיטה למטע ולגינות הנוי בהוצאת המכון למצוות התלויות 

בארץ מתנה לכל תורם 40 ₪ ומעלה.

לכל מפיצי העלון והתורמים, לשותפים בהפקת העלון, לקוראים היקרים 
ולכל בית ישראל, שנה טובה ומבורכת ברוחניות ובגשמיות!

סניגור ליום הדין
לישיבה חשובה בירושלים
 המונה כ-800 בחורים כ“י

דרושים תורמים לרגל הרחבת 
אוצר הספרים, אפשרות להנצחה
לפרטים 052-7620219

לחמד בחורים נעים ההליכות 
ה“ה שלום אריאל יוסף נ“י

ברכת הצלחה מרובה בכניסתך לישיבת ”עטרם עמרם“ 
בה תעשה חיל בלימוד התורה ותגדל לאילנא רברבא

 ויהא שמך כשם הגדולים בארץ לתפארת משפחתך הרוממה


