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 אהר פרשת

 'הרבהמתאבק'

 לו העיתוניםקראו, רפאלהלפרין, חדשומזהיר כוכביהודי בארצותהברית בשנותהחמישיםהופיע

 ".הרבהמתאבק"

 

 אדםזר י"ע הואנשאל הלךברחוב שבעכשהוא בגיל.השואה שללפני נולדבווינה רפאלהלפרין

. עלפניו בחוזקה וסטרלו" יהודימלוכלך"לעברו קרא הלה,בחיוב וכשהואהשיב, הואיהודי האם

 .בגלליהדותו אותויותר יכו שלעולםלא הואנשבע. הביתהובכה רפאלחזר הילד

 

 במה אתעצמו שאל מבוזבזוהוא הרגיששהוא כבןעשרים בהיותו.ארצה עםמשפחתו עלה הוא

', וספורטוכו בפיתוחגוף מגזיןשעסק נפללידיו עת באותה.היהודי לתרוםלעם הואיכול

 .מןהשורה להתאמןולהפוךלמתאבק אפואללכת והואהחליט

 

 ובשנת,באירופה והן הןבישראל מתאבק מאדבתור הואהצליח. חדשבחייו פרק עתנפתח באותה

 .אתכישוריוהמפותחים שם הבריתולהוכיח ליסועלארצות הואהחליט 0591

 

 מגיעלפתע, חבולומושפל, עדייןמוכה הודיכשהעםהי, אחריהשואה שניםספורות, תארולעצמכם

 זו אנשיםרבים בעיני.לנצחולהביסמתאבקיםמפורסמים מישראלשמצליח מתאבקצעיר

 שיש הנהיהודי; העםהיהודי של אתהגאווה ומרים שמישהובא הרגישו הם,ניסית היתהתופעה

 ...בשיניים להם ויכוללתת כוח לוגם

 



 

3 

 נקבע בספורטשבו מדובר.WWF - היאבקותמקצועית- כלומר,שיחקבמשחקיםמבויימים הוא

 השתתףבקרבותסמליים הוא.בלבד לשםמשחק הואמלכתחילה והמשחק,המנצח מראשמיהו

 מעיר הואעבר וכך. ניצחתדיר הוא ובהופעותהללו'יהודיהגיבור'דמותה את גילם שבהםהוא

 מגןדוד סמל יהודיעם בחור המראהשל מהכליםלנוכח והיהודיםיצאו, ארצותהברית לעירבכל

 .מולו כלהגיבוריםשעומדים את אשרמביס שלו מגפיההיאבקות על

 

 כי לו עשאמר"נ צ"רהריי"אדמו ק"אצלכ' יחידות'להכנסל הואזכה, ב"בשעתביקורובארה

 סתם לאמסתובב אתה: "ואמרלו הוסיף הרביאף. באמריקה'ה גורםקידוש במסעותיוהוא

 הקפידלשמור הוא שיחקונאבק שבהןהוא כלהשנים לאורך".משמים עין ישעליך, כךבעולם

 צעירששומר הבחינושבחור כאשרכולם עצום'ה לקידוש הואגרם ובכך', כשרוכו שבתולאכול

 .בצורהמעוררתהשתאות להצליחולשגשג מצוותיכול

 

 מסיבת ערכהלו הקהילההיהודיתהמקומית.אפריקה-נסעלדרום הוא מןהימים ביום

 בעיצומה.ונכבדיה עשיריהעיר אפריקהוכל-שלדרום הרבהראשי קבלתפניםבהשתתפות

 אתה אם,פרטי חיות ליגן יש, אדוןהלפרין שמע:"אותו אדםואיתגר ניגשאליו, שלהמסיבה

 "!לגובהאריות מוכןלהכנס תהיה נראהאם, עצמך מציגאת שאתה נועזכפי כך-באמתכל

 

 אתה האם:שוב אותו אוזניושאל האמיןלמשמע שלא הלה.בחיוב הלפריןהשיב להפתעתורפאל

 .בחיוב והואהשיב? עםהאריות לכלובביחד מוכןלהכנס

 

 והלךלמות זוליםבעיניו שחייו סתםמתאבד היה הלפריןלא ולומרשרפאל צריךלהקדים

 לגובהאריותמרצונו קפץ הואלא גם בגובהאריות עלדניאל כי"בסיפורהתנ אפילו.בחינם

 הרדמהשאם דחיעםאק אנשים העמידובחוץ, במקרההזה. בעלכרחו לשם אלאהושלך

 אנשיםשהיו הרבה לאמכיר אני, ומכלמקום. אתהאריות יעצרו הםמיד - משהו חלילהיקרה

 .שומריםבחוץ יש גםאם אריות לתוךגוב מוכניםלקפוץ

 

 עליו -דקות חמש בפניםבמשך מצליחלשהות לא שאםהוא החיות בעלגן עם הלפריןהתערב

 גור הואמקבל דקות יותרמחמש לשהותבפנים הואיצליח אם אבל.לירות לומאה לשלם

 .אריותבמתנה
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 ואז,חזק מקל הופיעכשבידו הלפרין.באירועהנדירוהדרמטי אנשיםלצפות ביוםהמיועדהתאספו

, קמומרבצם הראשוןהאריהוהלביאה ברגע.בפנים נכנס לכלובוהוא השער לואת פתחו

 לאט. בלילזוז ורגוע עמדשקט אבלהלפרין. האנשיםנעתקה כל נשימתםשל

 מכן לאחר.בחוזקה להםבעיניים הביט הוא.הקודם וחזרולמצבם לאטהאריהוהלביאהנרגעו

 .שמפחידהאותה עוצמהחזקה הואמקרין שלהחיה מביטבעיניה שכאשראדם הואהסביר

 

 ואז, אחריצעד צעד, לאטלאט, לכיווןהלביאה הואהתקרב, שניהם חזקעל מביט בעודהוא וכך

 לא האףאבל את ידהלנגב את לביאהשהרימהשלה אותולאפה המקלודחף את הואהרים

 מתקרבלכיוון והחל,מהלביאה לרגעאחד עיניו להורידאת לאטמבלי לאט זזאחורה הלפרין.זזה

 האריה.בפרצוף אתהמקל לו הואדחף, עליובחוזקה בעודומביט. צעד אחרי צעד,האריה

 . לומהיד עף שהמקלכמעט עד חזקהלמקל מכה יותרנתן מוכן שכברהיה

 

 לכיווןהדלת הלךאחורה הוא". זמנךתם" ששמעשמכריזים עד, לאטלאט זזאחורה הלפרין

 .ניצלמשיניהם האחרוןהוא ורקברגע, האריותזינקולכיוונו הדלתשני את וברגעשפתחו

 

. אצלהמומחיםהגדוליםביותר ליפןללמוד הואנסע. ללמודקראטה הואהחליט בהמשךדרכו

 שהיאהדרגה 01 אן אתדרגת קיבל ביפןהוא. שעותביממה 01 להתאמןבמשך אז הואנהג

 .ביותר הגבוהה

 

 ביקרבמנזרבודהיסטיוהבחין הוא להודוושם נסע הוא.חייו מהלך אתכל ששינה קרהמשהו ואז

 שלהלפרין הבחיןבכניסתו לא הנזירגם. כמלואהנימה בלילזוז אחד שיושבבמקום בנזיר

 שם שהואלא עד זרהשלו כולובעבודה-מרוכזכל הביןשהנזיר הוא מספרדקות לאחר.לחדר

 .סביבו לבלנעשה

 

 אני כיצד,שלו בעבודתהאלילים בכלחושיו הזהמרוכז אםהנזיר: אמרלעצמו הוא באותםרגעים

 לעזובאת בלבוההחלטה רגעגמלה באותו!?כוליבעבורו כל מקדישאת לא אלוקיםחיים שישלי

 .היהודי ולמעןהעם ה"למעןהקב אתחייו הכלולהקדיש

 ע"ל נשרףהבית אםלמישהו. לעזרהלזולת אתחייו תורהוהקדיש למדהרבה, חזרלארץ הוא

 במלחמתיום. 'חדשיםוכו רהיטים ולרכושלו ביתומחדש את לולבנות ועזר הואנחלץ

 ולרומםמעט לחזק החייליםכדי קראטהבפני וערךהופעות בבסיסיהצבא הסתובב הכיפוריםהוא
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 גם הוא. מסוגזה ועודתעלולים אטהאחתקר במכת לבנים21 שובר היה הוא.רוחם את

 .           מולהאויביםשלהם לעמוד ולהתחזקכדי יוכלולהתאמן שצעיריישראל כושרכדי פתחמכוני

 

 כלשהושהוא צעד מתחרטעל הוא אותוהאם הואהתראייןלעיתונותושאלו כמהשנים לפני

 ה"הקב חייכיצד תחנות לאורךכל ראיתיבעליל: "השיבתשובהמעניינת הוא.שלו ביצעבחיים

 !"ושעל כלצעד על מובילאותי

 

". שמעישראל" את שלפנישבועייםקראנו לאחר,"ראה" לנו האומר"הקב, בפרשתהשבוע

 אדם אם,למשל. בזה לאבטוח הוא שומעמשהו כשאדם:לשמיעה ביןראיה עצום ישהבדל

 שהקול יאמרולו אם אבל,במטוס בוודאישמדובר סבור מעליוהוא מטוסעובר של שמעקול

 בעיניואת האדםרואה ככאשר"משא. היהמטוס שזה יהיהבטוח לא הוא- הרדיו בקעמתוך

 ראה מפנישהוא, אתדעתו יצליחולשנות ולא כלההוכחותהמוצקותביותר לאיועילו, המטוס

 .ממש זאתבעיניו

 

 ההוריםשלנו, ה"עלהקב" שמענו"כולנו. 'האמונהבה גםלגבי הדבריםנכוניםואמורים

 היאשבמשך אולםהמטרה. בלבד"שמיעה" הואבגדר זה כל אך',וכו עולם שישבורא לימדואותנו

 . ראיהממש שמיעהלבחינת מבחינת עולםתהפוך האמונהבבורא ימיחיינו

 

 אמנם.אומר שאני אתמה" רואה" אתה:לו אומר לחברווהוא מה-להסבירדבר שאדםמנסה כמו

 שהדבריםהם מבטאביטויש אבלזהו, בשרגשמיות בעיני אותםממש שרואים לאדברים אלו

 להשתדללהגיע יהודיצריך גם כך.השכל לראותםבעיני עדשאפשר ברוריםונהיריםומוצקים

 .דרכיוועניניו בכל'ה יד את בעינישכלו" רואה"שהוא, שלראיה למצב

 

, היום ילדותוועד חייומאז בכלקורות אדםמתבונן כאשר הזאתהיא להגיעלבחינה אחדהדרכים

 לאנעימים מהרבהמצבים והוציאאותו אחריצעד צעד הובילאותו ה"כמההקב עד הואיגלה

 פשוטיראה הוא אלא'בה אמונה להסתמךעל לאיצטרך הוא. 'ה יד את"לראות" יוכל ואזהוא

 .ה"כלפיהקב עמוקומשמעותייותר ויַפתחיחס ה"שלהקב אתההשגחההפרטית

 

 

 

 


