
 
 בס"ד

 

 החלום                 

                                    מתפקידו להתפטר  שגרם לרב
 ל"ז ה'(בראשית ) "יוסף חלום ויגד לאחיו... "ויחלם

 
 יהודה סגל זצ"ל, רבה של קריית שלום בתל אביב, רבי        

ר"י זינגר, לו יד ורגל בקבלה. הג נודע כתלמיד חכם גדול,ובנוסף לכך היה 
רבה של גבעת שמואל, סיפר לי מעשה נורא, שממנו אפשר ללמוד על 

 יתה ייראת השמים הגדולה שה
 מגיעה התביעה בשמים על כל יהודי?רב סגל, מחד, ועד היכן ל
 

שכונת קריית שלום, שבעבר התגוררו בה  כרבה שלבנוסף לתפקידו       
במחלקת הנישואין של הרבה יהודים יראים ושלמים, כיהן הרב סגל גם 

 הרבנות הראשית בתל אביב.
 והנה, 

בבוקר בהיר אחד 

הוא מגיע למשרדי 

ומודיע על  הרבנות

התפטרותו מתפקיד 

 .זה
 

הרב סגל לא פירט 
את  בפני איש

העילה 
להתפטרותו 

מהמשרה 
, ורק לפני החשובה

נו הגר"י עמגדולי הדור, שסיפר על כך למיוד פטירתו גילה את הסוד לאחד
 גר.זינ

 ...רק לפני מותוהתגלתה ו...התפטרותסוד   



לחשוף את התרמית  בא בחלום רבי שמעון בר יוחאי 

 הנוראה,של נישואי כהן וגרושה.
 הרב סגל משנתו וכולו מפוחד ומבועת. בלילה אחד התעורר      

בתיק  בחלומי, כך סיפר לאותו גדול, ראיתי את רבי שמעון בר יוחאי אוחז

הנישואין של אחד הזוגות שאישרתי אתמול ברבנות, ומתלונן על כך שהתרתי 

 גרושה לכהן.
ויהי בבוקר ותפעם רוחי. הדבר המפחיד ביותר מבחינתי היה   

שבבירורים שעשיתי בתיק זה, לפני החלום הנורא, ולאחר ווידוא כל 
 -סדרהמסמכים שהוגשו לבית הדין, לא התעוררה כל בעיה, בוודאי לא ב

 גודל של גרושה לכהן..
זמן קצר  הרב סגל מתחיל לברר מחדש את מהימנותם של כל המסמכים. ואכן, בתוך

שה יכהן והא התברר שחלק מהמסמכים היו מזויפים, ולפי המידע המעודכן הבעל היה

 תה גרושה.יהי
הרב להתפטר מתפקידו  מיד לאחר שנודעה לו הטעות המרה, החליט

 בנות.במחלקת הנישואין בר
בסיפור  לבד מגדלותו של הרב סגל, שבאה

זה לידי ביטוי מוחשי, אפשר ללמוד מכאן 
 את גודל התביעה המוטלת על האדם!

 כי מי שהכיר את הרב סגל, ידע שגם
לכאורה את  בבירור הראשוני עשה

שהתבקש ממנו, הוא עיין היטב במסמכים, 
בירר את שהיה צריך לברר, ומה אפשר 

 לדרוש יותר?
ור זה נלמד שאין הדברים כל כך מסיפ

, שבבירור הנוסף שעשה הראיהופשוטים. 
הרב סגל לאחר החלום, התלבנו העניינים 

   .)עלינו לשבח(                        אחרת..

 ומבורך!שבת שלום 
 


