
 

 

 בבורסת היהלומים-נס          
 

"על פי ה' יחנו ועל פי ה' 
 )במדבר ט' כ"ג( יסעו... "

: 
ית. מידי זה ברוסיה הסובייט היה

ב בוקר הזה היה האיש מתייצ
 8בשעה  בבורסת היהלומיםלעבודתו 

בבוקר. יום אחד השכים האיש קום, 
מתוך מגמה להגיע מוקדם יותר 

 למשרדו בבורסה.
 ע מישהו קורא לעברו:בדרכו שמ
 ין(.י)עשירי למנ א צענטער! א צענטער!

 כנסת זעיר, ומבקשו מנין.-בפתחו של ביתכשובב ראשו ראה יהודי עומד 
 הכנסת -כיוון שהיה לו זמן, נעתר לבקשת האיש ונכנס לבית

ין.אך כשנכנס נוכח לדעת שבביהכ"נ ישבו באותה שעה ילמנעשירי כדי להיות 
 ש שהזמינו יצא לחפש יהודים נוספים.שלושה אנשים,והאי

"הרי אני לא עשירי אלא -קרא לעבר האיש שהזמינו-מדוע הטעית אותי?""
 חמישי,ויעבור עוד זמן רב עד שיתקבצו כאן עשרה."

 בכל בוקר.""יהודים רבים עוברים כאן בשעה זו  -ענה האיש -"אל תדאג,"
ו עשר דקות ולקבוצה מתוסכל וכועס התיישב האיש לומר פרקי תהילים, ומחלפ

 נוסף רק אך האיש התחנן:"זהו יארצייט של אבי,עלי לומר קדיש,אנא הישאר."
ני חייב להיות במשרדי בשעה שמונה, "א-השיב לו מיודענו-כול להישאר!""איני י

 והנה עכשיו כבר שמונה."
לי לומר אז אמר לו האיש בתקיפות:"הקשב,איני נותן לך לצאת,יש לי יארצייט וע

 ה אנשים נגמור ותוכל ללכת.". ברגע שיהיו לי עשרקדיש



באי רצון הוא חזר לומר תהילים.חלפו עשר דקות נוספות ובקושי הצליח האיש 
 אדם נוספים.-להביא שני בני

כאשר פנה איש הבורסה פעם נוספת 
 לעבר הפתח ע"מ ללכת לעבודתו, 

 אמר לו האיש:
של אביך.היית  "אילו היה לך יארצייט

שאר, והייתי נשאר. צה שאני אבוודאי רו
 עתה רצוני שתעשה אותו דבר עבורי."

את לבו ואע"פ שתוכניות הדברים כבשו 
 העבודה שלו נשתבשו,הסכים להישאר.

בסביבות השעה שמונה ושלושים הושלם 
 ן והאיש נשם לרווחה.יסוף המני

 הנה אמר בעל היארצייט קדיש, וכבר יוכל לצאת לדרכו.
 אולם הוא החל להפתעתו להתפלל תפילת שחרית כסדרה...

והלה מביט בחוסר סבלנות בשעונו ובפתח ביהכ"נ בתקווה שיגיע מתפלל נוסף 
 שיחליפנו.

אולם "ישועה" כזו לא הגיעה, 
ובלית ברירה נשאר האיש עד סוף 

 התפילה.
כשנסתיימה התפילה הודה בעל 

היארצייט מעומק לבו על הנכונות 
, הגיש לנוכחים מנין להשלים לו

פשר לאיש לצאת עוגה ויי"ש ואז א
 לדרכו.
החיש את צעדיו כשבלבו  האיש

שנגרם מתרוצצות מחשבות על אודות המצווה שקיים מחד גיסא, ועל ההפסד 
 לו, מאידך.

 עוד הוא הולך ומהרהר, מצא את עצמו במרחק שני בניינים מבית הבורסה.
 וצווח לעברו:כשהוא מנופף ידיו בבהלה והנה רץ לקראתו אחד מעובדי משרדו, 

"מהר הסתלק מכאן! הבולשביקים השתלטו היום על הממשל, וכמה מהם פלשו 
לבורסת היהלומים והרגו שם כמה יהודים. עכשיו הם עסוקים באיסוף השלל, 

 הימלט על נפשך!"
מהר נמלט האיש מהמקום, וישב במקום סתר במשך ימים אחדים עד  -חיש

 עבור זעם.
רב היה לו כדי להתבונן ולהפיק לקח אודות החיים שניתנו לו במתנה,  זמן

 ניצלו חייו ממוות...בביהכ"נ שנראתה לו כהפסד.בזכות ההמתנה 
אולי הגיע הזמן שנתבונן כיצד אנו חשים בקיום המצוות. המבחן האמיתי הוא 

 כאשר ניתן להיפטר מקיום המצווה בדין.
ין אלא בבית, השאלה היא ילהתפלל במנ אם יורד גשם זלעפות בחוץ ולא ניתן

האם הינך חש צער וכאב שהקב"ה מנע ממך ללכת לביהכ"נ או שהתחושה היא 
 "מה לעשות? רציתי ללכת לביהכ"נ אך יורד גשם ודווקא נוח לי הדבר.."

 בחן את עצמך!


