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·ÌÂÈ החמישי של בריאת העולם, ברא הקב"ה את הדגים, ולאחר מכן 
נאמר (בראשית א' כ"ב), "ַוְיָבֶרְך אָֹתם ֱאֹלִקים ֵלאמֹר ְּפרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת 
ַהַּמִים ַּבַּיִּמים...", שה' בירכם שיתרבו, ואיתא במדרש אגדת בראשית ה' 
א', "כשם שהדגים יולדים ששים רבוא...", ועד ימינו אנו רואים שהדגים 
ריבוי,  של  ללשון  ומשל  דוגמא  והם משמשים  מאוד,  עד  ורבים  פרים 
ִמָּכל  ַהּגֵֹאל אִֹתי  "ַהַּמְלָאְך  יוסף (שם מ"ח ט"ז),  כברכתו של יעקב לבני 
ָרע ְיָבֵרְך ֶאת ַהְּנָעִרים ְוִיָּקֵרא ָבֶהם ְׁשִמי ְוֵׁשם ֲאבַֹתי ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ְוִיְדּגּו 

ָלרֹב ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ".

וגילו  הדגים,  של  חייהם  אורח  אחר  רבות  וחקרו  בדקו  הטבע   È¯˜ÂÁ
נתון מדהים, והוא, שכל דג אוכל בממוצע בכל יום כמשקל גופו, זאת 
ועוד, שהדגים משמשים כמזון כמעט לכל ברואי עולם, החל מהדגים 
הגדולים הבולעים את הקטנים, ועד לרבים מהברואים שמוצאים בהם 
את מזונם, כטורפים ועופות דורסים ועוד, ובמיוחד האנושות שהדגים 
משמשים עבורם כאחד מהמזונות העיקריים, ולמרות כל זאת, בזכות 
שה' בראם עם ריבוי עצום ובלתי נתפס, הימות והאגמים עדיין מלאים 

בדגים לרוב.

‰ÂÈ˙ ועיקר מזונותם של הדגים הוא בבליעת דגים קטנים מהם, מצוי 
בלע,  הוא  אותו  קטן  דג  בקרביו  מוצאים  דג,  פותחים  שכאשר  הוא 
הדג  בקרבי  נמצא  הקטן  הדג  בו  שהאופן  אומרת,  הפשוטה  והסברה 
הגדול, הוא ראש כנגד ראש וזנב כנגד זנב, שהדג הגדול רדף אחרי הדג 
יעיד כל מי שבדק בקרבי הדגים  וכך  הקטן ובלעו, אך המציאות היא, 
שקנה, שהדג הקטן נמצא בתוך קרבי הדג הקטן להיפך, ראש כנגד זנב, 

והלא פלא הוא.

È·Â‡¯ הגאון מאוסטרובצה זצ"ל, שלא דבר ריק הוא, אלא לימוד גדול 
דגים  אחר  ורודף  למזונו  דגים  מחפש  הדג  שכאשר  ואחד,  אחד  לכל 
אין  אבל  לאכול,  מה  לו  שיהיה  ההשתדלות  את  עושה  הוא  קטנים, 
כלל,  שבדרך  לבסוף,  אוכל  שהוא  מה  לבין  זו  השתדלותו  בין  שייכות 
ורדף אחריו, מצליח להמלט ממנו, אבל  אותו הדג שהוא חפץ לטרוף 
באותה שעה מזמן לו הקב"ה דג אחר, שהוא צריך להיות מזונו, ואותו 
דג בא לקראתו ובולעו. וזה לימוד גדול לכל אחד, שעליו לידע, שאין 
ההשתדלות  את  לבצע  עליו  אלא  להשתדלותו,  כלל  קשורה  פרנסתו 

המוטלת עליו, ופרנסתו תבוא בעזהי"ת ממקום אחר.

הקנים  הדגים  את  טורף  היה  הגדול  הדג  שאם  ביאר,  נוספת   Í¯„·Â
להפגע  יכול  היה  הזנב, הטורף  בולע בראשונה את  מאחוריהם, שהיה 
בפיו מעצמות הזנב שהם כנגדו, אבל כעת, שהוא בולעו מראשו, עצמות 
הזנב לא יכולים לפגוע בו, שהרי הם כלפי אחור, וכך דואג ה' לכל בעלי 

החיים, גם לטורפים.

ÏÂ‡ רק לטורפים יש בכך מעלה, אלא אף לדג הקטן הנטרף, שכידוע הדג 
הוא אחד מבעלי החיים הנטרפים ביותר, ועל כן ברא ה' את הדג באופן 
שאינו ישן כלל, וכדברי הזוה"ק, "לדג עינין פקיחין", וכל הזמן הוא שומר 
את עצמו מכל הקמים עליו לבולעו חי, אלא שלכאורה הדג יכול לדאוג 
להצלתו רק מלפניו, שזה הצד בו הוא רואה ונזהר ונשמר, ועדיין הוא 
חשוף לסכנות מאחוריו, שמא יבוא לפתע דג גדול וחיים בלעו, ועל חלק 
זה שאינו יכול לשמור על עצמו, הוא בוטח בה' שיצילו. כביכול אומר 
לו הקב"ה, בכדי שלא יבואו מאחריה ויבלעוך, סמכת עלי, אכן שום דג 
לא יבלע אותך מאחור, אבל בחלק בו בטחת על זהירותך, שלא יבואו 
כנגד עיניך, שם לא תועיל כל חכמה, ותטרף, וזה הסיבה מדוע הדג הקטן 

נמצא בקרבי הדג הגדול הפוך.

ÁÓÂ˘·‰ זו עלינו ללמוד ממזל החודש, שיש השואלים מדוע כל המזלות 
וכו', ואילו מזל אדר הוא דגים, מיעוט רבים  הם יחידים, עקרב, טלה 
שנים (ומאזנים הוא כלי אחד שיש בו שני כפות, ותאומים הוא מציאות 
ללמוד  שעלינו  משום  זאת  תינוקות),  שני  הכולל  תאומים,  של  אחד 
שבמה  יחדיו,  דגים  משני  לראות  ניתן  רק  שזה  הדגים,  מחיי  ולראות 
שהוא סמוך על עצמו, בו תהיה מפלתו, ואילו במה שהוא סומך על ה', 

שם תהיה הצלתו.

ÔÈÚÂ זה ראינו במרדכי ואסתר וחילופיהם בהמן הרשע, שמרדכי ואסתר 
שסמכו על ה' ולמדו והתפללו, זכו לכל הגדולה והכבוד הגדול, ואילו 
המן הרשע, שכל ישותו היתה בבחינת 'כחי ועצם ידי עשה לי את החיל 
להמן  שעלה  שבשעה  י"א),  פ"ז  (אסת"ר  במדרש  שאיתא  וכפי  הזה', 
הגורל על חודש אדר, שמח בליבו, אמר, מזלו של חודש זה הוא דגים, 
כשם שהדגים בולעים את הקטנים, כך חשב שיוכל לבלוע חלילה את 
ישראל, באותה שעה אמר הקב"ה, רשע, דגים לפעמים נבלעים ולפעמים 

בולעים, "ועכשיו אותו האיש נבלע מן הבולעים".

ÂÚ„ ראינו כן במדרש (שם ט' ב'), שבשעה שהמן רצה להעניש את מרדכי, 
קרא לכל חכמיו ואוהביו, ויחד דנו במה ניתן להעניש את מרדכי, וכמעט 
כל רעיון ואפשרות להריגה, דחו היועצים מפני שהקב"ה כבר הציל את 
עמו מסכנות אלו, אבל כשהציעו את רעיון העץ לתליה, מיד הוטב הדבר 
בעיני המן, שלא היה ידוע לו שהקב"ה הציל את ישראל מעץ, ובזה הוא 
היה בטוח שהוא מוגן ומרדכי יפול, בדיוק בזה נתקיים 'ונהפוך הוא', 

שהמן נפל ומרדכי ניצל ועלה לגדולה.

בב"ב (כ"א א') איתא, "ואמר רבא, סך מקרי דרדקי 
מותבינן  חמשין,  איכא  ואי  ינוקי,  וחמשה  עשרין 
דוכנא  ריש  מוקמינן  ארבעין,  איכא  ואי  תרי, 

ומסייעין ליה ממתא".
לפי"ז יש צורך ליישב עובדא באדם גדול מסוים.

? Â‰ÈÓ Ú„˙‰
תשב"ר,  מפי  פסוקים  למדה  מי  אשת  תדע  [ואם 

תגלה מיהו].

ממידת  שהיא  טובה  הנהגה  איזו 

משפט',  ב'חושן  המובאת  חסידות 

לכאורה נשתנה דינה ביום הפורים.

"רבי יהודה נשיאה שדר ליה לרבי אושעיא, אטמא דעיגלא תלתא וגרבא דחמרא, שלח ליה, קיימת בנו רבינו ומשלוח מנות איש 
לרעהו ומתנות לאביונים" (מגילה ז' א').

.('Ê Ù"‰ÎÏ) ‰Ê ‰˘ÚÓÓ „ÂÓÏÏ Ô˙È˘ ˙ÂÎÏ‰‰ Ì‰ ‰Ó

מעשה פורים רב אורה ושמחה

לחכימא דיהודאי

א רי דפו ותא  חדו

שושן סודות

בשמות רבים נקראתי,
ולכה“פ פעמיים נישאתי.

שנים רבות הארכתי,
ולתפקידים מגוונים נתמניתי.

שמחה גדולה שמחתי,
ומכחה אדם הכעסתי.

רמז: דמות מעין המאורע

פתשגן הכתב
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אאורה ושמחהורה ושמחה
לע"נ ר' שמעון יהודה בן הגה"צ ר' אברהם יעקב (זיידל) עפשטיין זצוקלה"ה  

לע"נ Ó˘‰ ז"ל בן Á‰ ע"ה (דור)

ביום הפורים מתקבצים יוצ"ח של ר' ראובן, לקיים סעודת 
פורים כתיקונה מדין 'משפחה ומשפחה', במהלך הסעודה 
שתא  בהאי  להם  שהיה  מיוחד  מאורע  הנכדים  מספרים 
את  חורז  הסב  ולבסוף  אחר,  במקום  או  תלמודם  בבית 
ששמע כ'מחרוזת של דגים', ומציג לעומת זה את מה שעבר 

עליו בשחר ילדותו, אצל המלמד בחידר שבעיירה.
ונותנים  ונושאים  הצאצאים  יושבים  הסב,  דברי  בסיום 
בויכוחים ערים אודות הדברים, כאשר מפעם לפעם שותים 
ראיות,  מביא  אחד  וכל  לפניהם,  המונחים  מהמשקאות 

ממקראות ומשניות, גמרות והלכות, כיד ה' הטובה עליו.
פתח הסב בציטוט דברי המדרש של 'ויהי... וי היה בימי...", 
ה'והיה' שהיה  יותר את  זו הוא מבין טוב  ואמר, שבשנה 
בימיו מול ה'וי היה' שנהיה בימינו. ובכדי לבאר את דבריו, 

החל הסב לגולל את 'מעגל השנה' בראי הדור הצעיר.
וכדי לעורר את צעירי הצאן  כהכנה לקראת ראש השנה, 
'ערב  יענקלה,  של  הספר  בבית  ארגנו  היום,  למצוות 
תהליך  אודות  לשופרות'  ה'מומחים  הסבירו  בו  שופרות', 
התלמידים  כאשר  ואורכו,  צורתו  וייצורו,  השופר  הכנת 
ענין  כלל  הוזכר  שלא  למרות  האיל,  קרן  על  ללמוד  נהנו 
'אילו של יצחק'. ההכנות ליום הכיפורים, כך סיפר שלומלה, 
בית  'שולחן  הונח  בו  הכנסת,  לבית  בכניסה  ניכרים  היו 
מרקחת', מתוך דאגה שח"ו לא ישאר ביוה"כ אי מי מבאי 
שעריו צמא או רעב, שפסוק מפורש הוא 'לא רעב ללחם 
ולא צמא למים'. לרגל חג הסוכות, לקחו את ילדי הת"ת 
מפי  למדו  בה  קרוב,  בישוב  מקורות  לסיור  אברמלה  של 
מהסגולות  דוקא  לאו  האתרוג,  של  'סגולתו'  על  אגרונום 
יודעים,  גדולי האגרונומים  שבספרים, אלא מאותם שרק 
שכח  לא  מומחה  אגרונום  אותו  הדברים  במהלך  כאשר 
לאחר  ורק  ר"ל,  מינים  ד'  נוטל  לא  עצמו  שהוא  לציין, 
שהמחנכים הסבירו לו ש'דע לפני מי אתה עומד', שוב הוא 
לא חזר לומר להם זאת. בתחילת החורף 'התבשרו' במקום 
'אושר  הרהיטים  רשת  של  שיתופה  על  חיימקה,  מגורי 
כשהבחירה  הלשון',  'שמירת  של  החינוכי  במבצע  לנצח' 
ר את האושר לנצח מהרהיט או  ביד 'צעירי הצאן' אם לַבכֵּ
שמא מהלשון אודותיו 'מעיד' הרהיט יחד עם 'קֹורֹות ֵּביתֹו' 
של אדם 'לעת מצוא...'. בחודש כסלו, לקראת ימי החנוכה, 
הובאו לבית תלמודו של יהושועלה 'מרצים' מטעם ארגוני 

'מכבי האש', שהזהירום מהבערה ללא פיקוח. 
על  סמכו  אצלינו  הסבא,  העיר  הדברים  סיפור  כדי  תוך 
ים',  ה'ְמַכבִּ של  ה'צדיקים'  לנאומי  יזדקקו  שלא  המחנכים 
ועל כן חשב להפסיק כעת בהמשך סיפור מעגל השנה, שכל 

הדוגמאות חוזרות ונשנות לרעה, כך שאין תועלת בדבר.
כדאי  ב'לשון הקודש המחוללת',  'בונוס' אחד, אמר הסב 
לת"ת,  'אגף'  תוספת  חנוכת  בחגיגת  זה  היה  שתשמעו, 
משחקים  לא  שכמובן  והסל,  הכדורגל  מגרש  כשברקע 
הפיס  רו"ם  הכבוד,  אורחי  על  להערים  ואינם אלא  בהם, 
ומה  ה"מכובדים",  לאחד  הדיבור  רשות  ניתנה  שליט"א, 
אח"כ  באה  ההתנצלות  דאגה,  אל  אבל  נדבר,  ומה  נאמר 
חוזרת',  לעולם  'טעות  היא  כשכותרתו  להורים',  ב'מנשר 

וזו תוכנה:

הסב,  דברי  בעקבות  הדודים  בני  בין  הערים  הויכוחים 
האם  השאלה,  אודות  נסובו  כשברובם  רב,  זמן  נמשכו 
'אכשר  דשמיא  שבסייעתא  אנו,  בתקופתינו  כצעקתה? 
דרא' ב'מדיה' ו'תשקורת', האם לא ראוי שנגזול את החנית 
מיד המצרי? ומה גם אם אפשר את המצרי בעצמו, יבוא נא 
אל מוסדותינו, יצטלם עמנו ויהיה לו לאות למופת, נלמד 
תועים בינה. וילדנו, הם מספיק בוגרים להבחין בין תכלת 
לקלא אילן... ולכל היהודים אורה תהיה ולא ויהי - ועדיין 

לא הגיעו לעמק השוה,
·˘‡Ï˘ ‰Ï: הצדק עם מי?

 

מענינא
מענינאדירחא
דירחא

קרייתה דמגילתא
עשה  מצות  בזמנה  המגילה  "קריאת 
מדברי סופרים, והדברים ידועים שהיא 
פ"א  מגילה  (רמב"ם  נביאים"  תקנת 

ה"א).
 ÌÈÓÈÈ˜Ó '‡˙ÈÈ¯Â‡„Ó' ‰˘Ú ˙ÂÂˆÓ ÂÊÈ‡
 ¯˘‡  ,˙"˙  „·ÏÓ]  ‰ÏÈ‚Ó‰  ˙‡È¯˜·

.[·"ÂÈÎÂ ,(¯ÂÒ˙ ‡Ï) ÍÂ¯ÂÈ

"מתענין בי"ג באדר" (שו"ע או"ח תרפ"ו 
ס"ב).

 ,¯˙Ò‡  ˙ÈÚ˙Ï  ˙Â¯Â˜Ó  ,ÂÈˆÓ  ÔÎÈ‰
.('· Ù"‰ÎÏ) „ÂÓÏ˙‰ ˙ÓÈ˙Á ÈÙÏÓ

תקנתא דתעניתא

הבית  חנוכת  חגיגת  לרגל  הכינוס  במהלך 
אשר  ידידנו  ע״ש  החדש  האגף  שם  וקריאת 
טעות  נפלה  וכו׳,  שמים  לשם  כוונתם  כל 
מצערת בנוסח הנאום, מאחר והוחלף בטעות 
אצל  דומה  באירוע  לשאת  שאמור  זה  עם 
ויקר׳,  ׳אורה  להם  היתה  לא  שעדיין  אחינו 
הענין תוקן עובר לעשייתן, כשההמשך עבר 

ללא תקלות עד להודעה חדשה.
הוראות  לפי  הערה,  כל  לקבל  נשמח  נ.ב. 
ורבנן  מרנן  ובהדרכת  וכו׳,  החינוך  משרד 
שליט״א (הכיתוב לפי סדר א׳-ב׳ - ׳החינוך׳ 

בה״א, ו׳מרנן׳ במ״ם).
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© כל הזכויות שמורות ל"איחוד בחידוד" ולרבנים הכותבים - מודיעין עילית - ארץ ישראל, אין לצלם או לשכפל או לאכסן בכל מאגר מידע, אפילו לא לשימוש פרטי, ללא אישור בכתב מהנ"ל, ו"שארית ישראל לא יעשו עולה".

באשר הגאון ר' אליהו חרבונא ז"ל, הותיר 'פתשגן הכתב' על עניני המגילה, דברים 
מסרו  זצוקלל"ה,  רבותינו  ופירושי  המדרשים  בדברי  השזורים  נפלאים 
בינה' מקרב התלמידים, על מנת  ל'יודעי  מקורביו את הכתבים 
היו  מהדברים  שרבים  מכיון  מקורותיהם,  את  שיפענחו 

בגדר חידה וסוד ה' ליראיו.

גדול  גם  היה  שכחו  דהבא',  'מר  מתלמידיו,  אחד 
וצייר  היד  כתבי  לקח את  בציור, 
כמה  לפיהם 

גליון, לא די שאבדו לו ה'כתבים' עם ה'מראי  ציורים, ובאחד מהם, המודפס כאן עלי 
נפשו בשאלתו,  וכעת  רבים לתפארת הציור,  דברים  מקומות', אלא אף הוסיף מדעתו 
לידע מה מתוך הדברים הם מדברי רבו הגדול ז"ל, שליקט מתוך דברי רבותינו ז"ל, ומה 
הוסיף הצייר מן דיליה, כיד הדמיון הטובה עליו, ולפיכך פושט ידו אל הציבור הקדוש די 
בכל אתר ואתר, שיסייעוהו במלאכת שמים זו, לידע ולהבחין בין תכלת לקלא אילן, וכל 

הפושט יד נותנים לו.

'משפחה  (ומדין  והנבונים  החכמים  כל  נקראים  כן  ועל 
עד  עתידים  להיות  אחת),  באגרת  משפחה  כל  ומשפחה' 
ל'ירח  ימים  כ"ב  החדש',   – 'תזריע  לסדר  שני'  ל'יום 
אדר' השני, לבוא בכתובים עם מקורות נאמנים 

 ¯ÈÈˆÓ‰ „ÈÓÏ˙‰ Ì‰· ‚‚˘˘ ÌÈ¯·„‰ Ì‰ ‰ÓÂ ,ÌÈ˜ÈÈÂ„Ó‰Â ÌÈÂÎ‰ ÌÈ¯·„‰ Ì‰ ‰Ó]
בעוה"ז  ופירותיהן  דקשוט,  בעלמא  המלך'  כיד  ל'משאת  יזכו  זה  ובשכר   ,[‡"ËÈÏ˘
כמפורסם לכל אומרי 'אלו דברים', על דרך 'פור המן נהפך לפורינו', בהגרלות המיוחדות 
משפחה  לכל  תנתן  אשר  זה,  בגליון  המודפסים  וחידות  לשאלות  הפתרונות  לכותבי 
ומשפחה, בשבע עשרים ומאה [מעות] מדינה, מלכות 'העידוד', אשר תשיב לכה"פ עשר 

.ÌÈ˜ÈÂ„ÓÂ ÌÈ¯Â¯· ˙Â¯Â˜Ó ÈÙ ÏÚ ÌÈ„ÒÂÈÓ‰ תשובות

והכופל משנתו, ומשיב חכמים אחור בתשובותיו, על כל עשר תשובות נוספות, ימצא 
שמו כתוב בכפל בתיבת הפור, ויעלה זכרונו לברכה ולישועה [וישמע חכם ויוסיף דעת, 
שבגליון שבת זכור דאשתקד, זומנו מראש כמאה פרטים, ועל ידי 'אגרות הפו(ת)רים' 
הגענו לעוד כעשרים פרטים, ובגליונא דהשתא, הפרטים המזומנים הם יתר על שניתוסף 
אשתקד, והיד נטויה להרבות עוד ועוד על פי אגרות הפו(ת)רים, וגם על כגון דא נאמר, 

שכל המרבה הרי זה משובח, וכל המוסיף, מוסיפים לו].

 ,ÏÂ„‚‰  ˙·˘  -  ˙ÂÓ  È¯Á‡  ˙˘¯ÙÏ  „ÁÂÈÓ  ÔÂÈÏ‚·  ˙"È‰Ê·  ÂÓÒ¯Ù˙È  ,'¯ÂÈˆ'Ï  ˙Â·Â˘˙‰
 .Ë"ÏÚ·‰

הציור נעשה 
לע"נ 

 Ï‡¯˘È 'ר
 ÛÒÂÈ ‰„Â‰È

ב"ר משה ז"ל 
 ‡¯ÈÙ˘
נלב"ע 

כ"ד ניסן תש"ע



תשובות לשאלות המתפרסמות בעלון זה, יש לשלוח בכתב ברור וקריא, 
בצירוף שם, כתובת וטלפון. Ï· 23.00 ‰Ú˘· È˘ ¯„‡ Á"È '‰ ÌÂÈÏ „Ú·„ לפקס' 9741115 - 972-8 +(24 שעות) 
[„·Ï·  23.00 ‰Ú˘· È˘ ¯„‡ Ê"È '„ ÌÂÈÏ „Ú yaepstein@aol.com או לפקס 1-732-3634947 או למייל] 

˙˘ÌÈ¯ÂÙ ¯ÂÈˆ'Ï ˙Â·Â' ניתן לשלוח (לכל המוקדים), עד יום שני כ"ב אדר שני בשעה 23:00 בלבד
  

להערות, הארות ותגובות וכל עניני העלון, יש לפנות לפקס' הנ"ל 

אורה ושמחה
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הרבים  הדם  נהרות  מחמת  היא  אירופה,  באדמת  השולטת   ˙ÂÓÈÓ„‡‰
האחרונות.  השנים  לאלפיים  קרוב  במשך  שם  הגירה  היהודית  שהאומה 
דור דור ונסיונותיו, דור דור וצרותיו, מסעי הצלב ועלילות הדם, השחיטות 
בכל  הגירוש,  וגזירות  התלמוד  שריפות  והפוגרומים,  הפרעות  והרציחות, 
תקופה וזמן, דם היהודים נשפך כמים, פני זקנים לא נהדרו, ותינוקות עלי 
סלע נופצו, ילדי ישראל הובלו לשחיטה, ולא חמלו על צדיקים וטהורים, 
במהרה  ינקום  וה'  דמם,  תכסי  אל  ארץ  ארץ  כמים,  דמם  לשפוך  שמיהרו 

נקמת דם עבדיו השפוך.
למלחמה  ויצאו  ידם  הרימו  עמלק  זרע  בה  האחרונה,  הנוראה   ‰ÓÁÏÓ·
עולמית, כאשר אחת ממטרותיו המרכזיות היו, להשמיד להרוג ולאבד, שלא 
ישאר זכר של יהודי בעולם, ולולי ה' שהיה לנו בקום עלינו אומה זו, לא 
היה נשאר מישראל שריד ופליט ח"ו, ובניסי ניסים, שרידי המחנות, אודים 
מחדש  והישיבות  הישוב  את  הישנות  החורבות  על  הקימו  מאש,  מוצלים 

בארץ הקודש ומחוצה לה.
בליבו  נכבד  מקום  לה  כבשה  ישראל  שנאת  כאשר  המלחמה,  סוף   ÈÓÈ·
של כל גוי וערל, בעיר הגרמנית 'המבורג' אשר במרכז אירופה, נולד וגדל 
אלכס וויליידזיין*, אשר מאז ילדותו ניבאו לו הוריו ומוריו גדולות ונצורות, 
בלימודים,  כוחותיו  כל  את  להשקיע  המיוחדות,  תכונותיו  לאור  במיוחד 

לרדוף אחר האמת, ולא להבהל ממה שאינו נראה בעיניו.
¯·Â˙ התלבט אלכס באיזה מקצוע לבחור, שבלימודו ישקיע את כל כוחותיו, 
במקצוע  לבחור  החליט  לבסוף  לפסגה.  בו  להגיע  יצליח  דבר  של  ובסופו 
ה'כמורה', להיות כומר קתולי, ובזה חשב שיוכל להגיע לרמה רוחנית גבוהה 

של סיפוק והגשמה עצמית, ובד בבד להועיל לעזור ולסייע לאחרים.
ביעף, הוא הספיק להתקדם במסלול  ˘Â˙ הלימוד הראשונות עברו עליו 
לו  עמדו  זמנו  וניצול  התמדתו  כח  כאשר  מדהימה,  במהירות  הלימודים 
הפקולטה,  תלמידי  כל  מבין  ביותר  הגבוהים  הציונים  בעל  ולהיות  לסיוע, 
תקופת  אותה  כל  ממוריו.  הגדול  תלמיד  בבחינת  אף  היה  רבות  ופעמים 
לימודים הוא הרגיש וראה פגמים רבים במה שלימדוהו, סתירות מהותיות 

ביסודות אמונתם הכוזבת.
ÏÎÎ שגדל ולמד עוד ועוד, התבררה לו זעקת האמת על הסתירות המהותיות 
הקיימות באמונתו, במיוחד כשראה את אורח חייהם הקלוקל והנאלח של 
ראשי הכמורה, אותם אלו שכלפי חוץ נראים כ"קדושים מעונים", בחדרי 
חדרים נותנים פורקן לכל יצריהם המתועבים ביותר. וככל שעברו הימים 
וחלפו השנים עלו לו הרהורים רבים, עד שהגיעה עת המשבר הגדול, והוא 
הסיק את המסקנה הנכונה, בדבר השקר הגדול של העבודה זרה שבנצרות.

·˙ÏÈÁ‰ חשב בליבו לנסות דרך אחרת באותה עבודה זרה, ללמוד את דת 
הפרוטסטנטים, אך בשביל לגלות את השקר והזוועה שיש גם בחלק זה של 
אותה עבודה זרה, לא נצרכו לו יותר מאשר כמה שבועות. באותם ימים הוא 
החל לחפש אחר 'דת האמת', ובמהלך חיפושו נודע לו על 'אימאם' איסלאמי 
ומוסר  המתגורר בעיר סמוכה אליו, אשר בקי בשפה הגרמנית על בוריה, 

שיעורים נלהבים באיסלם, באופן שכל השומע מתלהב ונמשך אחריו.
‡Ì זו האמת, החליט אלכס בליבו, הדבר שווה בדיקה. כבר במהלך דרשתו 
הראשונה של האימאם, הבין אלכס מדוע כולם נמשכים אחריו. האימאם 
אמר את דבריו בפאתוס, מתוך ביטחון עצמי רב, לא היתה שאלה שנשאל 
צורת  ואף  ומשכנעת,  ברורה  תשובה  מיידית,  עליה  ענה  שלא  מהציבור 
אמירת דבריו היתה אף היא משכנעת עד מאוד. חלק מדבריו של האימאם, 
שהיו מכוונים כנגד הנצרות, נעמו לאלכס מאוד, ובפרט שהאימאם הזכיר 

גם את קושיותיו ותהיותיו והסתירות הנוראות שמצא בנצרות.
וחבר מרעיו, שהתענגו  לו אלכס מנוח בחברת האימאם  זו מצא   ‰ÙÂ˜˙·
עליו ושמחו בבואו, במיוחד שעצם בואו של פרח כמורה בכיר, הכופר בכל 
אמונתם הנתעבת של הנוצרים, ומאמין באמונת הישמעאלים, היתה עבורם 

כתוספת חיזוק לטפשות אמונתם.
מבוסס  עליה  אשר  ומנהיגו,  העולם  את  שברא  בה'  הברורה   ‰ÂÓ‡‰
את  בשמחה  עצמו  על  שקיבל  אלכס,  של  בליבו  מקום  מצאה  האיסלאם, 
דת הישמעאלים והחליף את שמו ל'מוחמד', על שם ה"נביא" הבוהה, ומאז 
עבר להתגורר במקומותיהם, כשהוא משקיע את כל כוחותיו בשינון ועיון 
בספרי האיסלם, שבסיפוריהם הדמיוניים משכו את ליבו אחריהם, וסגנונם 
המזרחי מלא את ליבו והרגשתו. ואכן הישמעאלים קיבלוהו בעין יפה, ותוך 
זמן קצר מינוהו כ'שייח' אך גם באמונתו זו לא החזיק מוחמד מעמד, ככל 
שאלות  לפניו  עלו  שוב  ובכתביהם,  בספריהם  ולהתבונן  ללמוד  שהרבה 
קשות ביותר, כאשר העולה על גביהם היא, מדוע כל ה"אותות והמופתים" 
כוונת  אם  שהרי  שכתבם,  ליחיד  מלבד  לאיש,  נראו  לא  "נביאם",  שעשה 

המופתים לחזק את אמונתם, היה לו לעשותם קבל עם ועדה.
·Í˘Ó הזמן גילה מוחמד יותר יותר עד כמה דתם של הישמעאלים מעוותת 
להחריד, במיוחד לאחר האירוע הגדול שהיה בשילהי חודש אלול תשס"א 
באותו יום שלישי גורלי, שבו ביצעו כעשרה ישמעאלים את אחד הפיגועים 
הגדולים בעולם, בחטיפת ארבעה מטוסים והפצצתם לתוך מרכזי אוכלוסין, 
עם  שנהרג  ילדותו  חבר  גם  היה  ביניהם  אלפים,  של  בהריגתם  שהסתיים 
וחבריו  רעיו  המחרידה,  העולמית  הטרגדיה  ולמרות  יחידו,  ובנו  אשתו 

הישמעאלים צהלו ושמחו על הרג נוראי זה, וציינוהו בחגיגה רבה.
‰ÚˆÙ שנפער בליבו לא הגליד מהרה, אלא הוסיף להכאיב ולהתפשט, עד 
שבאחד הימים נקעה נפשו לחלוטין מהדת ומאנשיה, ובשעה שנזדמנה לו, 
מילט את נפשו ממקומם, וברח כל עוד רוחו בו, כאשר בגדי השייח עדיין 

עליו, וכאפיה בראשו.
ישמעאלי,  שייח  שהוא  ידע  מיד  הרואהו  שכל  לפניו,  עמדה  קשה   ‰ÈÚ·
ובימים אלו שלאחר הפיגועים הגדולים, כל ישמעאלי משוטט היה 'חשוד', 
במיוחד  מרכזיים,  במקומות  מסתובב  נראה  רק  אם  עת  בכל  להעצר  ויכל 
כך שלמרות  בריחתו,  בעת  אותן השאיר  מזהות,  כל תעודות  לו  היו  שלא 

אזרחותו הגרמנית, היה עלול להסתבך.
·Â˙ÚÈÒ ברכבת ראה איך עינים רבות של נוסעים מביטים בו במבט חושד 
וחודר, וכשהרכבת עצרה והיה נראה לו שאחד הנוסעים ניגש לשוטר שעמד 

במקום, הוא לא המתין הרבה, אלא ירד בתחנה וברח מהרה.
סיבה  היוה  הוא  אף  עיירה,  באותה  מהרה  הרץ  ערבי  שייח  של   ‰‡¯Ó
לחשד, ותוך זמן קצר כבר היה מי שהזעיק את המשטרה המקומית שהחלה 
בחיפושים אחריו. באותה העת, עבר מוחמד אלכס באחת החצרות, וראה 
לפניו 'דחליל' לבוש בבגדי דחלילים, ונפל רעיון בליבו. הוא ניגש לדחליל, 
הוריד ממנו את הבגדים שעליו, התלבש בהם, ואת בגדי השייח שעליו, הניח 
על הדחליל, כך שכעת אמנם הוא נראה קצת משוגע עם מלבושי הדחליל, 

אבל אין עליו את בגדי השייח שיגרמו למאסרו.
Á‡Ï¯ זן קצר נכנס מוחמד אלכס למספרה המקומית, והוריד את הזקן הגדול 
שגידל בימי ישמעאליותו, וכעת הרגיש בעצמו שהוא פרק מעליו את עול 
האיסלאם, וכעת הרי הוא כרבים מאנשי העולם, ללא זהות דתית מוגדרת.

È˘Îˆ‡ מהעיירה עוד הספיק לראות כוחות משטרה וצבא רבים המחפשים 
עם  הגרמניים,  פניו  לא חשדו מאומה, מראה  בו  אך  אחר השייח החשוד, 
בגדי הדחליל שעליו, גרמו לשוטרים לחשוב שהוא שוטה הכפר, ואפילו לא 
בליבו ההחלטה  גמלה  יציאתו מהעיירה  ביקשו ממנו תעודות מזהות. עם 
שהוא חוזר לשמו הראשון, אלכס, והוא ינסה למצוא לעצמו עבודה בתחום 
שאינו קשור לדת, זאת לאחר האכזבה המרה שהיתה לו מכל הדתות אותם 

בדק וחקר אודותיהם.
‚Ï‚Ï‰ ההשגחה שאלכס החל לעבוד כמנקה של בית הכנסת ומרכז הקהילה 
ובשעות  אודותם,  קצת  לימדו  היהודי  העם  עם  שהכרותו  כך  היהודית, 

הפנויות הרבות שהיו לו, הוא התבונן במעשיהם ובהנהגותיהם.
Ï˜¯‡˙ יום הכיפורים, נגש אחד הגבאים וסיפר לאלכס מעט על סדר היום, 
שבו באים כל המתפללים לבית הכנסת, לבושים בחלוקים לבנים כמו של 
מפסיקים  שעה  באיזו  אלכס  של  ולשאלתו  היום.  כל  ומתפללים  רופאים, 
כלל,  שותים  ולא  אוכלים  לא  זה  שביום  הגבאי,  הסביר  ושתיה,  לאכילה 

למעט ילדים וחולים.
השייחים  כל  עשו  מה  היטב  יודע  הוא  הגבאי,  לדברי  האמין  לא   ÒÎÏ‡
הערביים בחודש הרמאדאן, שמלבד מה שאכלו ושתו כמעט כל הלילה, גם 
ביום הם היו אוכלים בהחבא, ובתעניות של הנוצרים, הכל מותר, רק אסור 

שיראו אותך. בוודאי, כך חשב אלכס בליבו, אם אתבונן היטב, אוכל לראות 
את היהודים כשאוכלים בחדר צדדי ביום צומם.

·È„Î לחזק אלו את החלטתו בדבר הנהגת היהודים ביום צומם, הסתובב 
אלכס כל היום בבנין בית הכנסת, כשהוא כל הזמן מנסה לתפוס מאן דהוא 
האוכל ושותה, אך ללא הועיל, עד שעת הצהרים המאוחרת, היהודים עדיין 
עמדו בתפילתם, והוא עוד לא תפס יהודי אחד בקלקלתו. כשניסה לשאול 
ביום  מאכליהם  את  לאכול  היהודים  מתחבאים  מקום  באיזה  הילדים  את 
הכיפורים, הם לא הבינו את שאלתו כלל, והשיבוהו, שביום קדוש זה, מי 

שחולה ומוכרח לאכול, אוכל,  וכל האחרים צמים ומתפללים.
‚Ì כשאלכס ויתר על שעות מנוחתו ועדיין הסתובב בבנין בית הכנסת, הוא 
לא מצא אחד האוכל, רק לעת עיתותי ערב, בשעה הסמוכה לשקיעת החמה, 
ראה את אחד מזקני המתפללים, יהודי קשיש שמזמן כבר עבר את ה'גבורות 
שמונים', היושב במקום מרכזי ושותה כל כמה דקות כוסית קטנטונת. אלכס 
ניגש אליו ושאלו, האם הוא מאושר שיש לו את האישור לשתות, ואינו צריך 
לצום, השיבו בנימת כאב ובכי עצור, ששתייתו זו היא הצער הגדול ביותר 
שיכול להיות עבורו, שלעת זקנותו הוא נאלץ לשתות ביום הקדוש והנורא, 
ועדיף היה לו לשתות כוס 'שמן קיק', אלא שהוא מתנחם בידיעה ששתיתו 

זו היא מצוה עבורו בדיוק כמו שהאחרים מצווים לצום.
‡˙ דבריו האחרונים אלכס לא יכל כלל להבין, היאך יתכן שאדם יצטער על 
הרשות שניתנה לו לשתות בזמן שאחרים צמים, ובעקבות הדברים ששמע 
החליט בדעתו לעקוב יותר אחר היהודים, ובודאי שכך הוא יוכל לגלות את 

צפונותיהם והנהגתם האמיתית.
באו  יום  של  בבוקרו  רבה',  ב'הושענא  לו  היתה  ביותר  הגדולה   ‰Ú˙Ù‰‰
כל המתפללים עם ילדיהם, כאשר לכל מתפלל, מלבד העצים שהביא בכל 
יום, יש לו בידו אוגדן נוסף של ענפים, ואף לכל ילד יש בידו אוגדן כזה של 
ענפים. כששאל אלכס את הילדים בשביל מה הם מביאים את אותם ענפים, 
השיבוהו, שכל המתפללים עושים איתם מצוה גדולה. בתמותו חשב אלכס 

שאולי הם רוצים להכין יחדיו זר ענק של ענפים, לקשט את בית הכנסת.
בבית  נשאר  שהוא  בליבו  החליט  שמח,  להיות  הולך  שהיום  הבין   ÒÎÏ‡
הכנסת עד שיראה אחת ולתמיד מה עושים בדיוק היהודים. כשהגיע ה'שליח 
ציבור ל'תענה אמונים', והציבור הניח את הד' מינים, חשב אלכס שהוא כבר 
הפסיד את מצות היום, אך לפתע ראה מחזה מרהיב, בו כל אנשי הקהילה, 
מנער ועד זקן, פניהם קורנות מאושר כשהם מחזיקים באגודת ענפים ומכים 

בה בכל כחם בכל אשר נקרא לפניהם.
Î¯‡‰ שלהכות בכל דבר בענפים אלו, הוא דבר הגורם לשמחה עצומה, כך 
חשב אלכס, ולא עבר זמן רב, ואלכס חזר למקום עם אגודת ענפי ערבות, 
והוא החל להכות בהם בכל החפצים שלפניו. אך ראה זה פלא, הכאתו זו 
לא גרמה לו שום שמחה ואושר. אלכס אף ניסה להכות בענפים השבורים 
שבהם השתמשו המתפללים למצותם, וגם בהכאות אלו הוא לא הגיע לשום 

דבר שמחה וצהלה.
‰ÌÈÏÏÙ˙Ó שראו את אלכס מכה בערבות שבידיו, שאלוהו לפשר מעשיו, 
ונדהמו לשמוע ממנו, שמאחר וראה שההכאה בענפים אלו גורמות ונותנת 

כח והנהגה רוחנית, לכך מנסה אף הוא לעשות כן.
Â·Ï של אלכס נשבר בקרבו, הנה הוא רצה להתקרב לעם היהודי, לעשות 
כמעשיו ולהנות כמותם, אך ככל שמתקרב, המטרה מתרחקת ממנו, ועל כן 
חשב בתומו, שכעת ימשיך לעקוב אחרי הנהגת היהודים, עד אשר ימצא את 

הסיבה האמיתית לאושר הגדול בו הם שרויים.
Â˙ÂÁÎÂ של אלכס בתפילות בבית הכנסת הפכו לדבר שבשיגרא, ובסיומה 
של רוב התפילות, היה שואל את המתפללים על מנהג או הלכה שראה שהם 
עושים ונוהגים. באותם ימים ויכוח מר חצה את מתפללי בית הכנסת, חלק 
אחד טען, שיש לענות לשאלותיו, ואילו האחרים טענו, שאין אנו מחפשים 
לקרב את הגויים, ואם נענה לשאלותיו הרבות, בסופו של דבר הוא אף ירצה 
להתגייר. הכרעתו של הרב היתה, שניתן לענות לו בקצרה, בלא להרחיב את 

הדיבור, באופן שלא יגרם חילול ה'.
‰È‰ זה בבוקרו של אחד מימי השני בשבוע, החזן עמד בסיום החזרה, ורבים 
מהמתפללים הביטו לכל עבר, אולי יארע להם נס ויבוא למנינם 'חתן' הפוטר 
את כולם מאמירת תחנון. אך למעשה לא נמצא כן, ומיד עם סיום החזרה, 
דפיקות  של  רבים  וקולות  מרובות,  שניות  עברו  לא  'תחנון'.  לומר  החלו 
נשמעו בבית הכנסת, 'נו קדיש'. התברר שאחד מהמתפללים משמש באותו 
יום כסנדק לנכדו, ועל כן פטורים כולם מלאמר תחנון, כדין הפטור מתחנון 
שפוטר את כל המנין. באותו רגע ראה אלכס את פני המתפללים כשאושר 
ושמחה מיוחדת קורנת מפניהם, סוג של שמחה שלא ניתן כלל למצוא אצל 

גוי, והוא החליט בליבו שאף הוא רוצה להגיע לשמחה זו.
Á‡Ï¯ סיום התפילה ניגש אלכס לאחד המתפללים ושאלו, מהו תחנון, ובמה 
הוא מתייחד בשני וחמישי. אותו אחד הסביר לו בקצרה, שתחנון זו תפילה 
חשובה ונוראה על שארית הפליטה של ישראל, שהקב"ה יחוס וירחם עלינו. 
וייחודו בימי שני וחמישי, שאלו ימים הינם ימי רחמים והתפילה מסוגלת 
בהם יותר, לכך מאריכים בהם בתחנונים. אם כן שאל אלכס, מה השמחה 
שבכל  להיפך,  להיות  צריך  הרי  תחנון,  אומרים  כשלא  המיוחדת  והצהלה 
יום שאומרים תחנון, כל המתפללים צריכים לשמוח, שהם יכולים להתפלל 
תפילה חשובה זו. הנשאל חשב לרגע על הדברים, והשיב לאלכס, חבל לו 
לברר ולחקור אודות זאת, משום שכל עוד היותו גוי, לעולם הוא לא יוכל 

להרגיש את השמחה שיש ביום שלא אומרים תחנון.
‰„·¯ÌÈ נכנסו לליבו של אלכס, והוא החליט בליבו שבשביל להרגיש הרגשה 
מיוחדת זו של שמחה וששון, שווה לו להתגייר, ולכך פנה אל רב הקהילה 
בבקשה להתגייר. כאיש דת לשעבר בנצרות ובאיסלאם, היה אלכס בטוח 
יגיירו  ומיד  פתוחות  בזרועות  יקבלוהו  מיד  להתגייר,  מהרב  יבקש  כשאך 
לא  שהיהודים  לו  ואמר  שדחאו  הרב  של  מייחסו  השתומם  אלכס  אותו. 
כלל  עוסק  אינו  שהוא  גם  ומה  להתגייר,  הגויים  משכניהם  כלל  מבקשים 

בגיור.
‡Á„ מהמתפללים שאלכס חקר אצלו אודות הגיור, הציע בפניו שיסע לארץ 
ישראל, בה הוא כבר ימצא מהרה מי שייגירו. ומפני רצונו הגדול של אלכס 
כשלא  השמחה  את  להרגיש,  יכול  יהודי  שרק  מה  האושר,  לפסגת  להגיע 
אומרים תחנון, חשב אלכס שזו סיבה מספקת לעזוב את עבודתו ולעלות 

לארץ ישראל בכדי להתגייר.
בבית  בדרכו  עוד  למעשה,  מחשבה  צירף  כשאלכס  שבועות,  כמה   ¯Á‡Ï
שאינו  עליו  נראה  שהיה  קטנה,  צבעונית  כיפה  עם  באדם  פגע  הנתיבות, 
מקפיד על קיום כל המצוות, ושאלו אם הוא יודע היכן ניתן להתגייר. אותו 
לו  וסיפר  מפורשת,  הלכה  כנגד  גוי,  עוד  בלגייר  ולסייע  לעזור  שמח  אחד 

בפרוטרוט את מהלך הגיור הנהוג בארץ הקודש.
¯‡˘È˙ פנה אל מכון 'נתיב הגירות', התעניין רבות בפרטי הגירות, וכל הזמן 
את  להרגיש  יוכל  יתגייר  שאם  לו  מובטח  האם  היתה,  המרכזית  שאלתו 
ההנאה הגדולה של אי אמירת תחנון והסיפוק הנפלא עם הצהלה המיוחדת 
בעת חבטת הערבות. הפקיד הממשלתי הממונה הבטיח לו שהכל יסתדר על 
הצד הטוב ביותר, כאשר מעשה זה הוא נגד הלכה מפורשת בגמ' ובשו"ע, 

שגר הבא להתגייר בשביל מטרה מסוימת, שלא עוסקים בו כלל.
‰ÍÈÏ הגירות כלל קורס מזורז בעניני יהדות, בו לימדו את המועמדים לגירות 
כמה כללי יסוד בהלכה, כאשר בכל פעם מדגיש מוסר השיעור, שאין הדברים 
מחייבות,  ואינם  מענינות,  דתיות  כאנקדוטות  רק  אלא  ולמעשה,  להלכה 
עפרא לפומיה. באחת הפעמים שבקורס דובר אודות שמירת השבת, אמר 
מוסר השיעור, שכל מי שחושש מאיסור זה, יכול להתייעץ עם "רב" היושב 
מהשומעים  עשרות  יצאו  הקורס  כשהסתיים  קהל.  ומקבל  הסמוך  בחדר 
ופניהם מועדות לאותו רב בכדי לשמוע את דבריו על שמירת השבת. כשהם 
נכנסו לרב, ראו לפניהם פרחח מגולח הלבוש בבגדי ספורט, עם גופיה חצי 
והחל לדבר בפניהם אודות  לגיורים,  שרוול, שהציג את עצמו כרב המכון 
שמירת השבת, ובמקום לומר שיהודי שומר שבת מפני שה' שבת בבריאת 
העולם וציוה אותנו בתורתו כן, קשקש אודות ערכו ה'אונברסלי' של מנוחה 
דבריו השיב לשאלות  בסיום  עפ"ל.  נוראים,  עיוותים  כהנה  ועוד  עולמית, 

המועמדים לגיור.
גורף,  ‡Á„ מהם שאל, האם האיסור להתקשר בטלפון בשבת הוא איסור 
יום  כל  אליה  מתקשר  שהוא  זקנה  אמא  לו  שיש 
לשמוע איך היא מרגישה. מה השאלה השיב, הרי זה 
חשש סכנת נפשות, ובודאי מותר, רק עדיף שזה לא 

יהיה באמצע הקידוש.
Â˙Ï‡˘Ï של השני בדבר הרחצה בחוף מעורב קרוב 
על פני חוף נפרד רחוק השיב, שגם כאן ישנו ספק 
סכנת נפשות, שהרי כל הדרכים בחזקת סכנה, ועדיף 
הקרוב,  לחוף  ללכת  אלא  בנסיעה,  להסתכן  שלא 
(כאשר  "המתגיירים"  לשאלות  השיב  דומה  ובדרך 

כל דבריו המה הבל ורעות רוח ועקירת התורה, שהרי עצם ההליכה לחוף 
ע"ז הדרך  וכן  כך,  על  דג"ע שחייבים לההרג  מעורב, הוא בכלל אביזרייהו 

ביחס לפסקיו האחרים).
להתגייר,  הבא  שאדם  דבריו,  את  פרחח  אותו  סיכם  ביותר,  שחשוב   ‰Ó
גם  בציון,  היושב  העם  עם  גורלו  את  לקשור  רוצה  שהוא  בליבו  שירגיש 
אם מדובר בקשר ממוני לקבלת 'סל קליטה', או מטרת נישואין עם יהודיה, 
הכרוכות  רגשיות  "מצוות"  כמה  יקיים  הוא  דבר  של  בסופו  אם  ובמיוחד 
באכילה, כאכילת סופגניות בחנוכה ואוזני המן בפורים, פירות יבשים בט"ו 

בשבט ומוצרי חלב בחג השבועות, הריהו יהודי גמור.
‡ÒÎÏ נרתע מהגיור לא מפני שהבין את מהותו, אלא מפני שאותו פרחח 
לא יכל להבטיח לו שיוכל להגיע לשמחה ולתענוג העילאי בחבטת הערבות 
ואי אמירת תחנון, זאת משום שהוא לא נהג להתפלל בבית הכנסת בימים 
שאומרים תחנון, כך שלא היתה לו מעולם תענוג עילאי זה של אי אמירתו. 
בגיור,  העוסקים  אחרים  למקומות  לפנות  לו  הציע  המכון  מעובדי  אחד 
המשיך  אלא  נשבר,  או  נבהל  לא  מולו,  עמדה  הברורה  שהמטרה  ואלכס 

בחיפושיו אחר האופן בו יוכל להתגייר כיאות.
ÔÓÊ רב עבר על אלכס בחיפוש אחד האופן בו יוכל להתגייר, בתקופות אלו 
ששהה בארץ הקודש, ראה את מנהגי שומרי התורה והמצוות, ובחר לעצמו 
מלבוש כמותם, אלא שלא היתה לו את הידיעה איזה מלבוש מתאים עם 
משנהו, ולכך היה אצלו פורים כל הימים, כובע סּופר ירושלמי רחב שולים 
עיטר את ראשו, שמתחתיו בצבצה כפה קטיפתית אדומה, חולצה סגולה עם 
כיתוב, ומעליה חליפה ירוקה קצרה עם גרטל עב לבן, מכנסי חאקי קצרות 
פלא  כך שלא  הימים,  באותם  מלבושו  היה  זה  הברך,  עד  כתומות  וגרבים 

שבמקומות רבים הוא היה מושג לדמות מענינת שהילדים הולכים אחריו.
‰ÔÈÈÚÓ ביותר באורח חייו של אלכס, שבכל עת הוא ניסה להתנהג כיהודי, 
הוא בא לבתי הכנסת להתפלל, וכשלא ידע מה עושים, היה מביט על אחד 
וככל שעשה אותו מתפלל, כך הוא גם עשה אחריו. לפעמים  המתפללים, 
וככל  לשמאלו,  ימינו  בין  ידע  שלא  אחד  כדוגמא,  לעצמו  בוחר  היה  הוא 
שההוא קיפץ ועשה, כך עשה אלכס אחריו. פעם אף אירע לו שהוא החליט 
לעשות כמי שעומד על ידו, שהיה בעצמו בעל תשובה טרי, ואילו אותו בעל 
תשובה, שאף הוא לא ידע מה עושים, החליט בדעתו לעשות כמו אלכס, 
שבמגבעתו הרחבה היה נראה לו כחרדי מובהק. כך עברה על שניהם תפילה 
מענינת מאוד, ששניהם נשארו עם היד על העיניים מתחילת קר"ש וכמעט 
גם  מוריד.  שהשני  לפני  ידו  את  להוריד  רצה  לא  מהם  אחד  כי  סופו,  עד 
בעמידה בשמו"ע השנים המתינו זה לזה, והמעניין ביותר היה בפסיעות של 
רואה שהשני  ועוד לאחור, כשכל אחד  עוד  'עושה שלום', ששניהם פסעו 
ממשיך בפסיעותיו, וכך פסעו השניים עד שיצאו מבית הכנסת, לשמחתם 

הרבה של הילדים שהבחינו וראו מה אירע.
˘ÂÚÓ של הגוי המבקש להתגייר בכדי להרגיש את הרגשות השמחה שיש 
עד  ולשנינה,  למשל  נהפך  תחנון,  אמירת  ואי  הערבות  בחבטת  ליהודי 
שב'שבועונים' רודפי הפרסום המראיינים כל זב וצרוע, ערכו אף עמו ראיון 
מקיף, בו הושמעו הגיגיו משכבר הימים, דעותיו הקלוקלות אודות ההשוואה 
קמאי,  עליו  זעקו  שכבר  נוראי  עיוות  שהוא  הדתות,  זרמי  בין  המחוללת 
שאין היהדות דת בין הדתות, אלא רק היא האמת היחידה, וכל הדמיונות 

והבדותות האחרות, המה הבל וריק, וכפירה במי שאמר והיה העולם.
Ú„Â˘Î לאלכס שעצם היותו בן לאומה הגרמנית מעמידתו בספק 'עמלק', 
גם  לקיים  יוכל  גירותו  כדי  גריעותא, אלא חשב שתוך  בכך שום  ראה  לא 
יתגייר  שאם  מצויה,  אינה  כמעט  שבימינו  במעשה,  עמלק  מחיית  מצות 
ויהפוך ליהודי, הרי בזה ישמיד עוד אחד מזרע עמלק, שבגירותו יאבד הגוי 

שבו, ויקום תחתיו יהודי כשר.
הוא  חפץ  מדוע  ממושכות  עמו  דיבר  אלכס,  את  לקרב  שניסו  מאלו   „Á‡
בגיור, למה לא ישאר גוי המקיים שבע מצוות בני נח, ובמהלך שיחותיהם 
במיוחד  להתגייר,  מאוד  חפץ  שהוא  כך,  על  אלכס  חזר  תמיד  המרובות, 
כשהוא הכיר מקרוב את השקרים והבדותות שבהבל וריק, ומצא את האמת 
והאור ביהדות. באחד הימים פלט לו אלכס, מדוע שהוא לא יתגייר, כאשר 
גם סבו וסבתו מצד אמו היו יהודיים. בירור קצר העלה שאכן דבריו נכונים, 
אישר  הוא  הנתונים,  את  בדק  יוחסין  לעניני  הדין  כשבית  קצר,  זמן  ותוך 
וחלק המנהגים  לו, שהיות  בית הדין אומרים  דייני  יהדותו, כאשר  לו את 
והנוסחאות נקבע על ידי האב, ואביו לא ידוע שהיה יהודי, על כן הוא יכול 

לבחור לעצמו את הנוסח והסגנון בו יוכל לחיות את חיי יהדותו.
Á‡Ï¯ שאלכס נכנס בבריתו של אברהם אבינו ע"ה, ונקרא שמו בישראל 'דן', 
על שם אבי אמו, החליט דן להתחקות אחרי הקהילות למיניהם, כדי שיראה 
מה ימצא חן בעיניו, להיכן ליבו ימשך. במשך כשבועיים שהה בקהילה בעלת 
סגנון אחד, נהנה מהאוירה החמימה והנעימה, היאך קיבלוהו כולם ב'שלום 
הנעימה.  להרגשתו  הוסיפה  היא  גם  לגימה'  ה'גדולה  כאשר  לבבי,  עליכם' 
גם  כאשר  אחר,  סגנון  בעלת  בקהילה  דן  התארח  מכן  שלאחר  בשבועיים 
התורה,  והתמדת  הלכה  בדקדוק  הנפלאות,  מעלותיהם  את  מצא  הוא  בה 
וכך הלך ממקום למקום ומעיר לעיר, לידע ולהכריע לאיזו קהילה ברצונו 

להצטרף.
לו  הזכירה  מה  שמשום  יעב"ץ',  'זכרון  לקהילת  הגיע  ממסעותיו   „Á‡·
נשכחות, את אותו פרחח שהיקל בכל המצוות כיד דמיונו הגרוע, ויחד עם 
זאת הקפיד מאוד על מנהגים הקשורים לאכילה וכדומה. דן שהגיע לאותה 
קהילה לקראת ימי הפורים, הבין וראה, שבני קהילה זו מקפידים מאוד על 
באופן  מנות  משלוח  ממצות  החל  היום,  במצוות  וצדדיים  שוליים  דברים 
נשאר  שלא  וכמעט  מנות  במשלוחי  מרבים  כאשר  ביותר,  ומעוצב  מפואר 
הקפדתם  ברבים  ידועה  הכל  מעל  אך  לאביונים,  מתנות  לתת  בכדי  בידם 
י"ז)  (תר"צ  הרמ"א  דברי  בקיום  ומהדרים  עמלק,  מחיית  במצוות  הגדולה 
המן,  של  שמו  את  ומזכירים  במגילה  כשקוראים  להכות  המנהג  אודות 
היעב"ץ,  מצאצאי  אחד  שם  על  הנקרא  שביהכנ"ס  היא,  טענתם  ובמיוחד 
עליהם לעשות כפי שכתב היעב"ץ על אביו, ה'חכם צבי', שהיה מכה ברגלו 
לחשוש  נזהרו  ולא  המן,  של  שמו  את  שהזכירו  פעם  בכל  בסנדלו  וטופח 
לדברי הפמ"ג שיצא שכרם בהפסדם, שמבלבלים הרבה ומונעים את שמיעת 
המגילה כדין, אלא הקפידו בנעריהם ובזקניהם, כל אחד בא מצוייד במקלו 
עד  הכן,  כולם  עמדו  המגילה  קריאת  תחילת  ועם  אחרים,  הרעשה  וכלי 
כולם  הריעו  המן,  מוזכר  שבו  בפסוק  התחיל  רק  קורא  שהבעל  שבשעה 

ברגליהם ובפיהם, בכלים ובפיצוצים ככל שיכלו והצליחו.
·Í˘Ó השנים התרבו הזקנים בקהילה, והרעש הגובר הציק להם, בהעדר רב 
לקהילה, ישבו ראשי הקהל וקבעו, שיש להכות רק ב'המן' הראשון האמצעי 
והאחרון, אך מחמת ספק מה נחשב ה'המן' האמצעי, נהגו כל העם להרגיש 
בכל ה'המנים', מלבד השני והאחד שלפני האחרון, שהם בודאי לא בתורת 

ספק המן האמצעי.
‰‡ÈÂ¯‰ העליזה שהיתה בבית הכנסת, השכיחה מהציבור את עיקר מצות 
הערב, שהוא תפילת ערבית וקריאת המגילה, כאשר רבים היו מהדור שכבר 
לא כל כך שמר את התורה הקדושה, ובכל אופן על פורים בקהילה לא ויתרו, 
הם באו מצויידים בכלי משחית, ולאורך כל קריאת המגילה, עסקו בהפקת 

פיצוצי ענק, לשם מצות מחית עמלק.
לבית  בכניסה  רבתית  התגוששות  החלה  המגילה  קריאת  תחילת   ˙‡¯˜Ï
של  זה  גדול  למאורע  הכנסת שבאו  בית  באי  הם  הכנסת, התברר שרבים 
הרעשה כבדה למיחוי שמו של המן הרשע, ועקב כך לא היה די מקום לכולם. 
באותה שעה הציע מאן דהוא, שהנשים יוותרו על החדר החיצוני של עזרת 
הנשים, לטובת הגברים, ויתרכזו מאחורי המחיצה בחלק הפנימי של העזרה, 
במקום בו יוכלו לשמוע את הקריאה, למרות שמשם הם לא יוכלו לראות 
חייבות  שהנשים  שאף  בצידו,  וטענתו  עמלק',  מחיית  מ'מעשה  מאומה 
בקריאת המגילה, בכל זאת הם פטורות ממצות מחיית המן שהוא משורש 

עמלק, וזאת משום שנשים אינם בתורת מלחמה.
‰ÓÂ‰Ó‰ היתה רבה, הגברים שנשותיהם היו באותה העת בעזרת הנשים, 
שכל  במיוחד  שנים,  זה  להם  הקבוע  ממקומם  להתפנות  שלא  להם  הורו 
סיבת הפינוי היתה מחמת כל מיני ארחי פרחי, שאינם משתתפים כל השנה 
באו  כבר  אלו  אותם  שאם  טענו,  האחרים  ואילו  הכנסת,  בבית  בתפילות 
לבית הכנסת, יש לפנות עבורם את המקום, שחיובם במחיית עמלק עולה 
על זכות הנשים, ובכלל הוסיפו לטעון, מה רע שהנשים יסתפקו בשמיעת 

מחיית עמלק.
ÓˆÂÚÓ˙ הקולות והויכוחים, זר שהיה נקלע למקום היה חושב, שההרעשה 
על הזכרת שמו של המן החלה. באותה שעה חשבו המתפללים, חבל שאין 
רב בבית הכנסת, שאילו היה, בוודאי שהיה מכריע לטובת הגברים, ואילו 
לטובת  מכריע  היה  הוא  הכנסת,  בבית  רב  היה  שאילו  טענו,  האחרים 

הנשים.
·‡Â˙‰ שעה נעמד דן ואמר, שבית הכנסת צריך תמיד רב, אבל אם הרב היה 

מסופק בדבר, הוא היה יכול להכריע את ספקו מהמגילה עם התרגומים.

לעורר את בני המשפחה ללימוד המגילה עם התרגומים.
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