יו"ל ע"י לשכת בד"ץ
מעלה אדומים

הקצין בליווי של אנשי הגדוד הסתכלו עליו ואמרו לו תרד עכשיו מהספינה.
הפחד ברגעים האלה היה נורא ואיום אבל אחר שירדו הם מהספינה נרגעו הרוחות,
ולמרבה הפלא לא נתנו לאף אחד נוסף לרדת מהספינה.

"מי שמאמין לא מפחד"

מתוך שיחה של אב בית הדין מעלה אדומים הרב אברהם דויטש
נערך ע"י הרב אליהו מאיר
היה זה ליל שבת רווי דאגה ברחובות אנטווערפן בבלגיה ,ניתן היה לחוש
באוויר את הידיעה שכבר פרצה המלחמה ,אבל עדיין לא ידוע לכולם
עד כמה זה קרוב ,ואם באמת יהיה מלחמה של חורבן הרג וחנק כמו
שהשמועות אומרות רח“ל .אלא שלפתע באמצע הלילה הגיעו הקולות,
כאשר ברחובות בלגיה נשמעו קולות ממש של מלחמה ,ושרר פחד
ואימה בכל כיוון ,כאשר אף אחד לא ידע מה יעלה בגורלו.
רפאל ושרה ,אבא ואמא לזאב (בן  )11ושמעון (בן  )9הבינו שעליהם
לנסות לברוח כל עוד שיש נשמה בקרבם .הם נשענו על ההלכה הפסוקה
ש"פיקוח נפש דוחה שבת“ ,והשניים הלכו עם בניהם ,כאשר בצקלונם
קצת אוכל צידה הכרחית לדרך ,בלי בגדים של ממש רק המעילים שעל
גבם ,ושילמו סכום עתק לנהג גוי שיקח אותם לנמל הכי קרוב.
כשהגיעו לנמל הוציאו מכיס נסתר עוד צרור כסף נכבד ,ושיחדו בסכום
גבוה את אנשי הנמל להוציא במהירות האפשרית ,ספינה עם עוד קבוצה
של יהודים לנסיעה מידית לפורטוגל.
אי אפשר לתאר את קושי הנסיעה ,בלי אוכל ושתיה מסודרת ,בלי
מיטות ראויות ,עם קבוצה של משפחות ילדים והורים ,שטים על גלי ים
סוערים ,כאשר בלב מתערבבים שני התחושות ,מחד התחושה הנעלה
והנפלאה שאין לתארה ,שחשו נבוני לב דוקא בשעה זו ,של "אשרינו
מה טוב חלקינו" ושל "אתה בחרתנו מכל העמים"" ,אשרינו שאנו
מהיהודים הנרדפים ולא מהאכזרים הרודפים" ,אך מאידך הלב גם מנסה
להדחיק את הפחד ואת התחושה האיומה שלא רוצים אותך באף מקום,
הרי יהודים נרדפים ומי יודע אם עוד יזכו להינצל ולצאת בחיים בזמן
מלחמה ...ומי יודע.
כשהגיעו לפורטוגל סוף כל סוף היתה אפשרות למצוא בית מלון קטן,
אולם השלטונות שם לא הסכימו להשלים עם הימצאותם ,וכך אחרי זמן
לא רב ,אספו גם שם את כל הפליטים היהודים וגם הלא יהודים ,והכריחו
אותם לעזוב את ארצם בתואנה שכבר פג תוקף הויזה שלהם .וכך שוב
מצאו את עצמם נמלטים בתנאים לא תנאים ,בלי ידיעה מה יולד יום
נסעו במשך זמן רב ,בלי מקלחת ,בלי תספורת ,בלי אוכל ,ובלי שינה ,עד
שיום אחד הגיעו לנמל של גיברלטר.
כולם היו שמחים שסוף כל סוף יש אפשרות לרדת מהספינה ,והתקוה
קיננה בליבם אולי ימצאו מקום נורמלי ללון ,לישון ,לאכול משהו ,וגם
סוף סוף אחרי שבועות להתקלח ,להסתפר ,להירגע לרגע....
אבל כנראה לא ככה היה רצון ד' יתברך אשר עמקו מחשבותיו מאוד.
גדוד שלם של משמר הגבול של גיברלטר עלו לספינה ,הקצין הכריז
בקול גדול "מי כאן יהודי ,מי אתה ,לאיזה דת אתה ,מאיפה אתה“ ,ועוד
שאלות כאלה שאלו ,והתחילו לעבור אחד אחד ,היו יהודים שלמרבה
הצער והבושה ,לא עמדו בנסיון ,והצהירו מתוך הפחד שהם שייכים
רח“ל לדת אחרת ,עד שהגיעו לרפאל ושרה ושתי בניה זאב ושמעון.
"אתם יהודים“?! שאל בתקיפות ,רפאל שלא היה יכול להוציא מהפה
שלו את האמירה החמורה והאסורה שהוא רח"ל שהוא לא יהודי ושייך
לדת אחרת ,נעמד בזקיפות קומה ובעוז דקדושה וענה "אני ואשתי וילדי
כולנו יהודים“.
הקצין בליווי של אנשי הגדוד הסתכלו עליו ואמרו לו תרד עכשיו
מהספינה .הפחד ברגעים האלה היה נורא ואיום אבל אחר שירדו הם
מהספינה נרגעו הרוחות ,ולמרבה הפלא לא נתנו
לאף אחד נוסף לרדת מהספינה.

ואז לחש הקצין מגיברלטר בסודיות לרפאל "על פי ההוראות שקיבלנו
אף אחד לא יורד מהספינה כאן ,יש לנו מידע שיש כאן מרגלים ואנחנו
לא יכולים לדעת מי ומה .אבל אנחנו יודעים שאם אתה יהודי עם ילדים
קטנים שזה לא אתה .למרות זאת אותך אנחנו לא יכולים לשחרר מטעמי
זהירות ,אלא רק את הילדים שלך שעליהם אין חשש שהם גם מרגלים“.
יש בקשה מראשי הקהילה היהודית כאן בגיברלטר להביא את הילדים
שלך אליהם .הם רוצים לתת להם ,תספורת ,מקלחת ,בגדים חדשים
יקרים ,אוכל טוב ויין לרוב ,ולילה אחד לישון כמו שצריך .על פי
ההוראות של משמר הגבול אנחנו יכולים לתת לספינה להישאר כאן רק
עד  24שעות אח“כ אתם צריכים להמשיך לדרך.
רפאל שמח מאוד מהבשורה ונהנה לרגע מאפשרות הפינוק לילדים
שלו .מחר באותו זמן חזרו השתי בנים זאב ושמעון ,אחרי לילה אצל
ראש הקהילה היהודית החרדית ,כמו שתי חתנים צעירים .בגדים
יוקרתיים מאוד ,הם היו אחרי תספורת יפה ,מלאים עם אוכל טרי עוגות,
יין ,ובתוך הכיס של המכנסיים של האח הגדול זאב תפרו עוד כיס ,ושם
שמו ארנק עם הרבה שטרות של כסף וכמה יהלומים יפים ,ואפילו ויסקי
מתנה לאבא.
כשהגיעו הילדים לספינה הבינו כולם מהנעשה ,וביקשו מהחיילים
שהם גם יהודים ורוצים לרדת לקצת זמן ולקבל אוכל ומתנות מהקהילה
היהודית.
הקצין אמר בתוקף" :אתמול אתם אמרתם כולכם שאתם לא יהודים
והיום אתה רוצה להיות יהודים ,בשום פנים ואופן ,שלום ולהתראות,
הספינה שלכם כבר לא יכול להישאר כאן ,פיספסתם את הפריבילגיה
לקבל שירות כמו נסיכים".
כמובן שרפאל ושרה הצטערו בצער אחיהם ,אך שמחו מאוד שזכו הם
לעמוד בנסיון ,וזכו לקדש שם שמים ברבים שהם יהודים וישארו להיות
יהודים אפילו שזה נראה לא נעים ולפעמים אפילו יותר מזה ,יהודי
נשאר יהודי בכל מצב.
בהמשך הם גם שמחו והפיקו רוב תועלת מכל האוכל והמתנות שקיבלו,
וגם קיבלו בסודיות את הארנק של יהלומים וכסף שהיה להם די והותר
לעבור עוד שנתיים ימים ,וכך עברו את כל ימי המלחמה הנוראים עם
כסף בכיס לכל ההוצאות ,הנסיעות ,שכירות דירות ואוכל ,עד תום
המלחמה האיומה שיצאו ממנה עם כל משפחתם בחיים בחסד ד' יתברך.
אחי ורעי היקרים! לפעמים אנחנו בגלות ולפעמים אנחנו נמצאים במצב
שאנחנו רוצים להחביא את הזהות האמיתית שלנו ,לא בגלל סכנה או
פיקוח נפש ,רק בגלל כסף ,כבוד ,מעמד ודמיונות כאלה או אחרים ,בא
נלמד מאברהם אבינו שעשה את הברית ליצחק אבינו בפני כל העולם
בלי בושה ובלי פחד.
יש צורה של יהודי של פעם ,כמו האבות שלנו עם ציצית ועם כיפה,
ולבני תורה גם עם זקן ומצנפת ,ולא להתבייש שאנחנו שומרים תורה
ומצוות ובזכות זה גם אנחנו נקבל ישר מאת אבינו שבשמים כל המתנות
שאנחנו צריכים כדי לעבור כל הנסיונוות והמאורעות מתוך בריאות
ונחת ,עד שנזכה ביחד לראות את האור הגדול באור חדש על ציון תאיר
ונזכה כולנו מהרה לאורו ,אמן ואמן.

קהילה החרדית מעלה אדומים
בראשות אב בית הדין הרב אברהם דויטש

ברכת מזל טוב
לכבוד הרב והרבנית גרוסמן שליט"א

מחשובי הקהילה החרדית מעלה אדומים
לרגל הברית לבנו משה נ"י,
יה“ר שזה הקטן גדול יהיה
צדיק וחכם כמשה רבינו
עם אריכות ימים ושנים ,אמן.

זה השער לה' צדיקים יבואו בו,
אשרינו מה טוב חלקינו ,לעיר מעלה אדומים שזכינו
להרב ראשי הגאון הגדול רבי מרדכי נגר'י שליט"א,
וכעת הוסיף במלאכת הקודש לחיזוק פעילות למען
ילדי העיר באירגון אבות ובנים המרכזי "דגל ראובן ורחל“,
הקב"ה יתן לכבוד הרב הרבה כח נחת ובריאות
עד מאה עשרים להגדיל תורה ולהאדירה ,אמן.
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