
מאת אשר קליין

צורך  יש  טוב,  אינו  במצרים  הקברות  בתי  מצב  הנשיא,  "אדוני 
בשיקום דחוף, השגנו תקציב מיוחד לכך ואנו נממן את כל ההוצאות", 
אמרה קבוצת עסקנים חרדים מארה"ב שהגיעו בשבוע האחרון לפ־

בארמון  א־סיסי,  אל־פתאח  עבד  מצרים  נשיא  עם  היסטורית  גישה 
הליופוליס שבקהיר.

בתחום  שהם  "הרי  הנשיא.  שאל  במצרים?",  כאן  הם  "הקברים 
אחריותי ואני יפעל מיד בעניין, אשא בעצמי בכל ההוצאות, לא אקח 

מכם דולר אחד", הוסיף א־סיסי בהחלטיות.
לבית  כי  דיווח  המשלחת  חברי  קיבלו  הפגישה  לאחר  כשעתיים 
הקברות בקהיר הגיעו קבלנים, פועלים, כלים כבדים וכל הציוד הט־

כני הדרוש, וכי הם מתחילים בפועל בעבודות השיקום. 
זוהי היתה התוצאה הראשונה של הפגישה הנדירה ויוצאת דופן 
בזק  ביקור  בקהיר,  חרדים,  עסקנים  רובם  יהודים,  משלחת  שקיימו 

שגרם להדים רבים במצרים ואף מחוצה לה. 
המשל־ לחברי  ואהדה  ידידות  והפגין  מגדרו  יצא  א־סיסי  הנשיא 
חת. פינה מסדר יומו והקדיש למעלה משעתיים כדי לשוחח עמם על 
מגוון נושאים הנוגעים ליחסי יהודים ומצרים, ארה"ב וישראל, הטרור 

האסלאמי, המזרח התיכון, וכל מה שביניהם. 
האינטרסים  למען  לפעול  כדי  הנדיר  הביקור  את  ניצלו  הם 

היהודים במצרים, ובמקומות נוספים שיש למצרים השפעה.
מי שעמד בראש המשלחת הינו הלוביסט החרדי הרב עזרא פרי־
שעם  פרידלנדר',  'קבוצת  מייסד  שבברוקלין,  פארק  מבורו  דלנדר 
והפגישה  לנסיעה  הרקע  את  ל'המבשר'  מגולל  בארה"ב  לביתו  שובו 
טובות  ציפיות  עם  המשוער,  מן  למעלה  הצליחה  שבס"ד  הייחודית, 

לעתיד.
הפועל  הלובי  במסגרת  התקיים  הביקור  פרידלנדר,  הרב  לדברי 
בחייו  ששילם  סאדאת,  מצרים  נשיא  של  זכרו  להנצחת  בוושינגטון 

על ידידותו עם ישראל. רק לאחרונה חתם נשיא ארה"ב טראמפ על 
הקונגרס  של  הזהב  ומדליית  סאדאת,  של  זכרו  להנצחת  מיוחד  חוק 

תוענק בקרוב למשפחתו.
מצרים  נשיא  עם  קשרים דיפלומטיים  נוצרו  זו  פעילות  במסגרת 
למצ־ הגיעו  ועתה  במדינה,  נוספים  ובכירים  לשכתו,  אנשי  א־סיסי, 
רים כדי להזמין אישית את הנשיא א־סיסי להשתתף בטקס המיוחד 

שייערך בוושינגטון בחודשים הקרובים.

למעלה משעתיים 
של  היסטורי  אקט  בכך  רואה  "אני  ל'המבשר':  מספר  עזרא  ר' 
שהנשיא  הראשונה  הפעם  זו  כנראה  העולם.  יהדות  של  הטוב  הכרת 
חשוב  והיה  חרדים,  יהודים  עם  אמצעי  בלתי  באופן  נפגש  המצרי 
להשמיע לו כי יהדות ארה"ב עומדת מאחוריו במאבקו בטרור, ביחס 
ליהודים ולישראל, ובדברים נוספים הקשורים לאינטרסים היהודים.
"בל נשכח שנשיא מצרים מגלה אומץ רב בין יתר ראשי הממשלות 
הערביות, וכיהודים עלינו להבהיר לו כי אנו זוכרים לו זאת לטובה, 

שמּועוֹת
נושא בחדשות

מהעולם היהודי בתפוצות

הנשיא א־סיסי יצא מגדרו והפגין ידידות ואהדה לחברי המשלחת. נשיא מצרים, א סיסי, נואם במפגש

עסקנים חרדים מארצות הברית בארמון הליופוליס בקהיר

פגישה 
עם נשיא מצרים

משלחת של עסקנים חרדים מארה"ב הגיעה בשבוע האחרון למפגש מיוחד עם נשיא מצרים 
עם  וידידותו  בטרור  למלחמתו  היהודי  העם  הערכת  את  הביעו  הם   || א־סיסי  אל־פתאח  עבד 
ישראל || מה הגיב הנשיא כשביקשו להוציא ממצרים ספרי תורה, ומה השיב כשסיפרו לו על 
מצב בתי העלמין במדינה || הלוביסט החרדי הרב עזרא פרידלנדר, מייסד 'קבוצת פרידלנדר', 
שעמד בראש המשלחת מספר ל'המבשר' על הביקור ההיסטורי בארמון הליופוליס שבקהיר

| יום רביעי, כ''ב באדר א' תשע"טקהילות6 | ||||| ייוווםםם רררבבבייעעעיי, כככ''''בבב בבבאאאדדדררר אאא'' תתתשששעעע""טטטקקקקקהההייללללווותתתקקקקקהההייללללווותתת6666 |||||



וגם זה היה חלק ממטרות הביקור. 
הלשכה  אנשי  גם  שכן  גדול,  ה'  לקידוש  גרם  הזה  הביקור  "ואכן, 
משעתיים.  למעלה  נמשכה  שהפגישה  מכך  התפעלו  הנוכחים  וכל 
הפגישה  למצרים,  מגיעים  מדינות  וראשי  כשנשיאים  גם  לדבריהם, 
נמשכת עד כחצי שעה. א־סיסי מתמודד עם אתגרים כבדים ורגישים, 
עם מדינה הגדולה ביותר בעולם הערבי, הוא עסוק למעלה־ראש בבית 
מחוץ, ואין לו זמן פנוי לטקסים מיותרים. ולכן, כשהפגישה ארכה זמן 
המצרי  שהנשיא  הגדולה  החשיבות  על  ממסר  יותר  היה  זה  כה־רב 

רואה בכך. 

ביקור יוצא דופן 
כי  לומר,  אפשר  רע.  בכי  הוא  המקומית  היהודית  הקהילה  מצב 
לדאבון לב הקהילה היהודית כמעט ואינה פועלת מלבד מספר קשי־

שים שעוד נותרו במקום. אולם למרות זאת, נכסי הרוח של הקהילה 
וחפצי  תורה  ספרי  עדיין  נמצאים  הכנסת  בבתי  במצרים.  שם  עוד 
אר־ לצד  הגדולה,  היהודית  הקהילה  את  ששימשו  אחרים  קדושה 
כיונים ומוזיאונים יהודים, וחברי המשלחת ניסו לפעול כדי להעבירם 
לקהילה היהודית־המצרית שבניו יורק. אך הם לא קיבלו אישור לכך, 

כפי שמספר הרב פרידלנדר.
שחשו־ דברים  על  לשוחח  ההזדמנות  את  לנצל  שביקשנו  "כמובן 
מעניין  דבר  התרחש  וכאן  בפרט,  מצרים  וליהדות  ישראל  לכלל  בים 

המצרית  הקהילה  חבר  דואק,  יוסף  המשלחת,  מחברי  אחד  מאוד: 
והקהילה  שהיות  מהנשיא  וביקש  ההזדמנות  את  ניצל  ברוקלין,  של 
היהודית במצרים כבר אינה קיימת עוד, ובבתי הכנסת במצרים ישנם 
שהוא  הרי  מצרים,  ליהודי  מאוד  חשובים  קודש  וספרי  תורה  ספרי 

מבקש את אישורו של הנשיא להעבירם לקהילה המצרית בניו יורק.
"אולם הנשיא שלל זאת לחלוטין. לדבריו, יהודי מצרים הם חלק 
ספרי  ולכן  הזדמנות,  בכל  בכך  גאה  והוא  מצרים  של  מההיסטוריה 
הקודש שבבתי הכנסת במצרים הם חלק מנכסי הרוח של מצרים, ואין 
להכין  הנשיא,  הציע  אולם,  מהמדינה.  זאת  להוציא  הדעת  על  לעלות 
עותקים דומים של חפצים יהודיים שנמצאים במצרים כדי להעבירם 
מספר  א־סיסי  הדגיש  הממפש  כל  לאורך  בכלל,  יורק.  בניו  לקהילה 
פעמים על ההיסטוריה של היהודים במצרים, והחשיבות הרבה שהוא 

מייחס לכך.
"אלא בעוד שהבקשה להעביר את ספרי הקודש לא נענתה בחיוב, 
בית  של  העגום  המצב  את  בפניו  כשהבאנו  המצרי  הנשיא  הפתיע 
עבודות  הוצאות  כל  את  לממן  הצענו  ואף  במצרים,  היהודי  הקברות 

השיקום. 
בתחום  שהם  'הרי  הנשיא.  שאל  במצרים?',  כאן  הם  "'הקברים 
אחריותי ואני יפעל מיד בעניין, אשא בעצמי בכל ההוצאות, לא אקח 

מכם דולר אחד', הוסיף א-סיסי בהחלטיות.
הקהילה  משרידי  דיווח  קיבלנו  הפגישה  לאחר  "כשעתיים 
פועלים,  קבלנים,  הגיעו  בקהיר  הקברות  לבית  כי  במקום,  היהודית 
כלים כבדים וכל הציוד הטכני הדרוש, וכי הם כבר מתחילים בפועל 

בעבודות השיקום".

א־סיסי היה נרגש
הוא  שגם  מזרח,  במנהטן  הכנסת  בית  של  רבה  עבדי,  אליהו  הרב 
הערבית,  בשפה  א־סיסי  עם  שוחח  המשלחת,  משתתפי  על  נמנה 
הזהב  מדליית  הענקת  בטקס  אישית  להשתתף  לוושינגטון  והזמינו 
את  הסביר  הוא  סאדאת.  מצרים  נשיא  של  למשפחתו  הקונגרס  של 

משמעות הדברים וחשיבותם.
"אמרתי לו שאנחנו מעריכים את הברית האסטרטגית שלו עם יש־
ראל ואת ידידותו עם העם היהודי", סיפר הרב עבדי. "אחרי שדיברתי 
על אתרי המורשת היהודית במצרים, הקראתי לו בערבית את הברכה 
'אמן'  השיב  פסיקה  ובכל  מאוד  נרגש  היה  הוא  מלכות,  של  לשלומה 

בנימה ערבית מיוחדת. היה ניתן לראות עליו כי הוא נרגש מאוד". 

תפילות במלון ואוכל מישראל
ר' עזרא מספר על הצדדים הטכניים של הביקור: "השיחה עם הנ־
שיא הייתה בשפה הערבית, למרות שהוא מבין אנגלית, אבל ברשמי 

הוא ידבר כמובן בשפת המדינה. 
שהגענו  מהרגע  הביקור,  כל  לאורך  צמודה  אבטחה  לנו  "היתה 
למצרים ועד שעלינו חזרה למטוס. התפללנו במלון ואוכל כשר הגיע 
מישראל. זה היה מבצע מורכב בפני עצמו, אבל בסופו של דבר הגיע.

אליו  מקום  בכל  אוהדות  תגובות  אינספור  קיבלנו  מכל:  "החשוב 
הגענו. הסתובבנו במספר אתרים שהיו חלק מהביקור, וממש הופתענו 
לגלות אהדה רבה ברחוב המצרי. בסך הכל יהודים חרדים אינם מראה 

אופייני במצרים, והתגובה הזו לא היתה צפויה". 
כל  לנו  שהיו  הציפיות  כל  על  עלתה  "הפגישה  עזרא:  ר'  לדברי 
על  תודה  אסיר  אני  כי  לנשיא  אמרתי  הרשמי  המפגש  לאחר  העת. 
בא־סיסי,  ארה"ב  יהדות  של  הנחרצת  תמיכתה  את  להביע  ההזדמנות 
ובטיפול  התיכון  במזרח  עצמו  על  נטל  שהוא  המרכזי  התפקיד  ואת 
הזהב  מדליית  בטקס  נוכחותו  כי  לו  הדגשתי  העולם.  ברחבי  בטרור 
ברחבי  שתהדהד  חזקה  הצהרה  תיתן  הקפיטול  בבניין  הקונגרס  של 

העולם.
"לסיכומו של ביקור ניתן לומר ללא ספק כי בס"ד הוא הוכתר בה־

צלחה רבה. נשיא מצרים שמע והכיר לראשונה אנשים חרדים, וראה 
את הכרת הטוב שיש לעם היהודי כלפיו. הוא הבטיח והצליח לטפל 
באופן מידי בשיקום בית הקברות היהודי, וכולנו תקווה שמביקור זה 

ייצאו דברים נוספים שרק ייטיבו עם כלל ישראל". 

"הביקור גרם לקידוש ה', שכן גם אנשי הלשכה 
התפעלו שהפגישה נמשכה למעלה משעתיים. גם 

כשנשיאים וראשי מדינות מגיעים למצרים הפגישה 
נמשכת עד כחצי שעה. זה היה יותר ממסר על 
החשיבות הגדולה שהנשיא המצרי רואה בכך"

כנראה זו הפעם הראשונה שהנשיא המצרי נפגש באופן בלתי אמצעי עם יהודים חרדים. הרב פרידלנדר עם א סיסי במפגש

הפגישה עלתה על כל הציפיות. בכניסה לארמון

הביקור הזה גרם לקידוש ה' גדול. הרב פרידלנדר עם הנשיא
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