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בימי� אלו של �פירת העומר מדובר רבות על מצות "ואהבת לרע� כמו�", עליה אומר רבי עקיבא 
שהיא "כלל גדול בתורה". ידוע מה שקבע בעל התניא ב�ידורו, על-פי האמור בכתבי האריז"ל, "נכו� 
לומר קוד� התפילה הריני מקבל עליי מצות עשה של ואהבת לרע� כמו�" (כפי שמו�בר על כ� ב'שער 
הכוונות' "כי על-ידי זה תעלה תפילתו ... ותוכל לעלות למעלה ולעשות פרי").  והנה הרמב"� מגדיר 
מצוה זו באופ� בהיר ומוב� (הלכות דעות פרק ו) "מצוה על כל אד� לאהוב את כל אחד ואחד מישראל 
כגופו, שנאמר ואהבת לרע� כמו�. לפיכ� צרי� ל�פר בשבחו ולחו� על ממונו כאשר הוא ח� על ממו� 
עצמו ורוצה בכבוד עצמו".  לעומת זאת, ב�יפור הגמרא המפור�� (שבת לא, א) על הלל הזק�, שבא 
אליו הנכרי וביקש "גיירני על-מנת שתלמדני את כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת", ענה לו 
הלל "דעל� �ני, לחבר� לא תעביד. זוהי כל התורה, ואיד� פירושא הוא זיל גמור". כוונת הלל היא כמוב� 
למצות אהבת ישראל, ונקט א הוא כדברי רבי עקיבא, שזה כלל גדול וי�וד התורה כולה. מדוע אפוא 
נקט הלל הזק� בדר� השלילה – "אל תעשה לחבר� את מה ששנוא עלי�"? והרי התורה עצמה נקטה 
בדר� החיוב – "ואהבת לרע� כמו�"!  כדי להבי� זאת יש להעמיק בדר� הח�ידות, בהבנת מהותה של 
מצות אהבת ישראל, וכיצד היא קשורה לתחילת תפילתו של אד�, עבודת ה' שהיא "בי� אד� למקו�", 
א שאהבת ישראל היא מצוה שבי� אד� לחברו. בתורת הח�ידות מבואר (במאמרי� רבי�, שחלק� 
נא�פו בקונטר� "אהבת ישראל" מכ"ק אדמו"ר מליובאוויטש), על-פי הידוע שכל נשמות ישראל ה� 
"קומה אחת שלימה", ע� ישראל כולו הוא גו אחד. כש� שבגו ישנ� �וגי� רבי� של חלקי� ואיברי� 
 – ראש, לב, ידיי�, רגליי�, וא ציפורניי� – הרי ב�ופו של דבר כל אלו יחד כוללי� עני� אחד ויחיד – גו
האד�. יתירה מזו, כל איבר וכל חלק בגו מחובר וקשור ע� שאר האיברי�, באופ� מורגש יותר או 
מורגש פחות, א� לעול� ה� קשורי� וכלולי� זה מזה, וא מרגישי� זה את זה. וכפי שהיה נהוג בעול� 
הרפואה להקיז ד� מאיבר אחד, כדי לרפא איבר אחר. �יבת הדבר היא, משו� שכל האיברי� מקבלי� 
את חיות� ואת כוח� מהמוח, שכל כוחות האיברי� כלולי� בתוכו. לכ� המוח מרגיש בכאב קל ביותר 
בכל חלק בגו, ג� כאב קל בציפור� קטנה – מורגש היטב במוח. משל איברי הגו מתאי� מאד למשל 
יהודי�,  של  מאד  ושוני�  רבי�  �וגי�  ישנ�  ישראל  בע�  אכ�,  של�:  אחד   גו ישראל  ע�  של  היותו 
שלעיתי� ג� רחוקי� מאד זה מזה במעלת�, כמו המרחק בי� איברי הגו החשובי� שהנשמה תלויה 
בה� ובי� ציפורניו של האד�. א� עדיי� כל אות� יהודי� ה� דבר אחד ממש, ואי אפשר להבדיל ביניה� 

כלל, שהרי כול� כלולי� באותו חלק אלו-ה ממעל ממש.
על התפילה נאמר "תפילות במקו� קרבנות תקנו�". והרי על הקרבנות בבית המקדש נאמר "אשר 
יהיה בו מו� לא יקרב להקריב". כדי לקיי� מצות תפילה שהיא הקרבת קרב� – יש להיות שלמי� 
בלא מו� ח"ו. א� יהודי ניגש לתפילה, וחלילה עדיי� איננו מאוחד ע� יהודי אחר, ח�ר אצלו ב"ואהבת 
לרע� כמו�" לכל יהודי אחר בשלימות – הרי הוא בעל מו� ח"ו, ח�ר לו ב"קומה שלימה" של גו ע� 
ישראל. לכ� בלא הקדמת אהבת ישראל אי� הקרב�-התפילה יכולה לעלות לרצו� לפני ה'. זהו פג� 
וחי�רו� עצו� בתפילתו ח"ו.   אי� זה משנה כלל, כמוב�, א� יש לו �יבה צודקת ביותר, ואפילו ק"נ 
טעמי� – שלא לאהוב את אותו יהודי אחר. המציאות בפועל היא שאי� הוא מאוחד ע� אותו יהודי, 
שא-על-פי שחטא ישראל הוא, וג� הוא "חלק א-לוה ממעל ממש", וחלק מגו ע� ישראל, והרי 

הקב׳ה אוהב אותו כמו שאוהב אות�, ובמילא נמצאי� המתפלל ותפילתו ח�רי�, חלילה.
זוהי ה�יבה שלפני התפילה צרי� האד� לקבל על עצמו מצות "ואהבת לרע� כמו�" במלואה, לכל 

/ הרב יו
� גרליצקי שליט"א*

אהבת ישראל
בתורת חב"ד 

יהודי, א א� 'ידע איניש בנפשיה' שאי� זו משימה פשוטה כלל, א� 
יהיה  "תמי�  שתהיה  באופ�  לתפילה,  לגשת  אפשר  אי  בלעדיה 
לרצו�". א� עצ� ההחלטה הכללית "לאהוב כל יהודי", עדיי� איננה 
שאכ�  לוודא  הבוח�'  ב'אב�  צור�  יש  מ�וימת.  מבחינה  מ�פקת 
מדובר באהבת ישראל "כמו�", כפי שהתורה דורשת. שהוא אכ� חש 
שכל יהודי הוא חלק ממנו, דבר אחד ומאוחד עמו. על כ� הבהיר 
ידוע מה שאמר  הלל הזק� "מה ששנוא עלי� אל תעשה לחבר�": 
 החכ� מכל האד� "על כל פשעי� תכ�ה האהבה" (משלי י, יב). א
שכל אד� מודע היטב לכל ח�רונותיו ועוונותיו, אי� הדבר גור� לו 
"לאהוב עצמו פחות" – כי אהבת עצמו מכ�ה על כל הפשעי�. 
האהבה הטבעית שיש לאד� לעצמו גורמת להתעל� מכל הבעיות 
יבוא מישהו מבחו�  יותר מכ�, כאשר  ולכ�ות על כל הח�רונות. 
מה  כל  על  לו  וי�פר  יגלה  מגרעותיו,  כל  את  השלח�"  על  ו"ישי� 
תגובתו  הרי  וח�רונותיו,  המגונות  מידותיו  כל  על  ופשע,  שחטא 
יודע שאותו  הטבעית תהיה כע� על אותו אד�, א שהוא עצמו 
אד� דובר אמת לאמיתה. מדוע? מפני שעד עתה הוא לא חש כלל 
באות� ח�רונות, שכ� ה� היו מכו�י� באהבת עצמו. זהו עומק 
כאשר   – "כמו�"?  אמיתית,  ישראל  אהבת  מהי  הזק�.  הלל  דברי 
"דעל� �ני לחבר� לא תעביד"! רק כאשר אינ� יכול לראות את הרע 
שבזולת, א א� אתה יודע דברי� שליליי� לגביו, "על כל פשעי� 
את  עצמ� מ�תירה ממ�  כש� שאהבת  בדיוק   – אהבה"  תכ�ה 
הרע של�, כ� אהבת ישראל מכ�ה ומעלימה בעיני� את הרע של 
רע�. "זהו כל התורה כולה". כל התורה היא להבי� ולהרגיש שכל ע� 
ישראל הוא גו אחד ממש, עד כדי כ� שאד� חש כלפי כל יהודי 
בכ�  עצמו. מה שמתבטא  כלפי  רגש שהוא חש  אותו  את  בדיוק 

מ�וגל  אינו  הוא  �ני",  "על�  זה  ח�רונותיו  את  שלראות  שכש� 
"לראות" ולחוש רגש שלילי כלפי הרע שלו עצמו, כ� "לחבר� לא 
תעביד" – הוא איננו יכול לראות ולחוש את הרע והשלילי שבחברו.

העמוקה  המשמעות  בעצ�  אפוא  הוא  הלל  של  זה  מאמרו 
כמו�",  לרע�  "ואהבת  מצות  של  ביותר  החד  והיישו�  והפנימית 
שהוא "כלל גדול בתורה", ובלעדיו לא נית� לעבוד את ה' בתמימות 

בקומה שלימה של כל ע� ישראל.
א�יי� במעשה שהיה בבית מדרשו של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש: 
היהודי�  אלפי  בי�  וויליאמ�בורג  משכונת  ח�ידי  יהודי  עבר  פע� 
המבקשי� את ברכת הרבי. בתו של אותו יהודי עזבה, ל"ע, את דר� 
רח"ל.  נכריי�  ידידי�  ע�  בלונדו�  לגור  ונ�עה  והמצוות,  התורה 
לשלוחיו  יורה  שהרבי  מאד  והפציר  ברכה  מהרבי  ביקש  היהודי 
בלונדו� לחפש אותה ולנ�ות להחזירה למוטב. באמצע דיבורו אמר 
לרבי "זי איז דא� פו� אונדזערע!" = "היא הרי משלנו!" הרבי הישיר 
אליו מבט רציני ואמר לו מיד "וכי יש ב� לאברה� יצחק ויעקב, או 
[=אינ�  אונדזערע'?!  פו�  'נישט  ולאה שהיא  בת שרה רבקה רחל 
כ"ח  ליו�  (בפתג�  יו�"  "היו�  ב�פר  הרבי  כתב  וכ�  משלנו?!] 
יותר  נעלית  עבודה  איזה  הזק�,  אדמו"ר  את  ח�ידי�  ני��): שאלו 
אהבת ה' או אהבת ישראל? ויע�: אהבת ה' ואהבת ישראל שתיה� 
כאחת חקוקות בנשמתו רוחו ונפשו של כל אחד מישראל,  ומקרא 
מלא דיבר הכתוב "אהבתי אתכ� ה'", הרי דגדולה אהבת ישראל, 

שאוהב מה שהאהוב אוהב.
* הכותב הוא רב מרכז תל אביב ושליחו הראשי של הרבי מליובוויטש לתל אביב.
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בימי� אלו של �פירת העומר מדובר רבות על מצות "ואהבת לרע� כמו�", עליה אומר רבי עקיבא 
שהיא "כלל גדול בתורה". ידוע מה שקבע בעל התניא ב�ידורו, על-פי האמור בכתבי האריז"ל, "נכו� 
לומר קוד� התפילה הריני מקבל עליי מצות עשה של ואהבת לרע� כמו�" (כפי שמו�בר על כ� ב'שער 
הכוונות' "כי על-ידי זה תעלה תפילתו ... ותוכל לעלות למעלה ולעשות פרי").  והנה הרמב"� מגדיר 
מצוה זו באופ� בהיר ומוב� (הלכות דעות פרק ו) "מצוה על כל אד� לאהוב את כל אחד ואחד מישראל 
כגופו, שנאמר ואהבת לרע� כמו�. לפיכ� צרי� ל�פר בשבחו ולחו� על ממונו כאשר הוא ח� על ממו� 
עצמו ורוצה בכבוד עצמו".  לעומת זאת, ב�יפור הגמרא המפור�� (שבת לא, א) על הלל הזק�, שבא 
אליו הנכרי וביקש "גיירני על-מנת שתלמדני את כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת", ענה לו 
הלל "דעל� �ני, לחבר� לא תעביד. זוהי כל התורה, ואיד� פירושא הוא זיל גמור". כוונת הלל היא כמוב� 
למצות אהבת ישראל, ונקט א הוא כדברי רבי עקיבא, שזה כלל גדול וי�וד התורה כולה. מדוע אפוא 
נקט הלל הזק� בדר� השלילה – "אל תעשה לחבר� את מה ששנוא עלי�"? והרי התורה עצמה נקטה 
בדר� החיוב – "ואהבת לרע� כמו�"!  כדי להבי� זאת יש להעמיק בדר� הח�ידות, בהבנת מהותה של 
מצות אהבת ישראל, וכיצד היא קשורה לתחילת תפילתו של אד�, עבודת ה' שהיא "בי� אד� למקו�", 
א שאהבת ישראל היא מצוה שבי� אד� לחברו. בתורת הח�ידות מבואר (במאמרי� רבי�, שחלק� 
נא�פו בקונטר� "אהבת ישראל" מכ"ק אדמו"ר מליובאוויטש), על-פי הידוע שכל נשמות ישראל ה� 
"קומה אחת שלימה", ע� ישראל כולו הוא גו אחד. כש� שבגו ישנ� �וגי� רבי� של חלקי� ואיברי� 
 – ראש, לב, ידיי�, רגליי�, וא ציפורניי� – הרי ב�ופו של דבר כל אלו יחד כוללי� עני� אחד ויחיד – גו
האד�. יתירה מזו, כל איבר וכל חלק בגו מחובר וקשור ע� שאר האיברי�, באופ� מורגש יותר או 
מורגש פחות, א� לעול� ה� קשורי� וכלולי� זה מזה, וא מרגישי� זה את זה. וכפי שהיה נהוג בעול� 
הרפואה להקיז ד� מאיבר אחד, כדי לרפא איבר אחר. �יבת הדבר היא, משו� שכל האיברי� מקבלי� 
את חיות� ואת כוח� מהמוח, שכל כוחות האיברי� כלולי� בתוכו. לכ� המוח מרגיש בכאב קל ביותר 
בכל חלק בגו, ג� כאב קל בציפור� קטנה – מורגש היטב במוח. משל איברי הגו מתאי� מאד למשל 
יהודי�,  של  מאד  ושוני�  רבי�  �וגי�  ישנ�  ישראל  בע�  אכ�,  של�:  אחד   גו ישראל  ע�  של  היותו 
שלעיתי� ג� רחוקי� מאד זה מזה במעלת�, כמו המרחק בי� איברי הגו החשובי� שהנשמה תלויה 
בה� ובי� ציפורניו של האד�. א� עדיי� כל אות� יהודי� ה� דבר אחד ממש, ואי אפשר להבדיל ביניה� 

כלל, שהרי כול� כלולי� באותו חלק אלו-ה ממעל ממש.
על התפילה נאמר "תפילות במקו� קרבנות תקנו�". והרי על הקרבנות בבית המקדש נאמר "אשר 
יהיה בו מו� לא יקרב להקריב". כדי לקיי� מצות תפילה שהיא הקרבת קרב� – יש להיות שלמי� 
בלא מו� ח"ו. א� יהודי ניגש לתפילה, וחלילה עדיי� איננו מאוחד ע� יהודי אחר, ח�ר אצלו ב"ואהבת 
לרע� כמו�" לכל יהודי אחר בשלימות – הרי הוא בעל מו� ח"ו, ח�ר לו ב"קומה שלימה" של גו ע� 
ישראל. לכ� בלא הקדמת אהבת ישראל אי� הקרב�-התפילה יכולה לעלות לרצו� לפני ה'. זהו פג� 
וחי�רו� עצו� בתפילתו ח"ו.   אי� זה משנה כלל, כמוב�, א� יש לו �יבה צודקת ביותר, ואפילו ק"נ 
טעמי� – שלא לאהוב את אותו יהודי אחר. המציאות בפועל היא שאי� הוא מאוחד ע� אותו יהודי, 
שא-על-פי שחטא ישראל הוא, וג� הוא "חלק א-לוה ממעל ממש", וחלק מגו ע� ישראל, והרי 

הקב׳ה אוהב אותו כמו שאוהב אות�, ובמילא נמצאי� המתפלל ותפילתו ח�רי�, חלילה.
זוהי ה�יבה שלפני התפילה צרי� האד� לקבל על עצמו מצות "ואהבת לרע� כמו�" במלואה, לכל 

/ הרב יעקב הלוי פילבר
איש על דגלו

יהודי, א א� 'ידע איניש בנפשיה' שאי� זו משימה פשוטה כלל, א� 
יהיה  "תמי�  שתהיה  באופ�  לתפילה,  לגשת  אפשר  אי  בלעדיה 
לרצו�". א� עצ� ההחלטה הכללית "לאהוב כל יהודי", עדיי� איננה 
שאכ�  לוודא  הבוח�'  ב'אב�  צור�  יש  מ�וימת.  מבחינה  מ�פקת 
מדובר באהבת ישראל "כמו�", כפי שהתורה דורשת. שהוא אכ� חש 
שכל יהודי הוא חלק ממנו, דבר אחד ומאוחד עמו. על כ� הבהיר 
ידוע מה שאמר  הלל הזק� "מה ששנוא עלי� אל תעשה לחבר�": 
 החכ� מכל האד� "על כל פשעי� תכ�ה האהבה" (משלי י, יב). א
שכל אד� מודע היטב לכל ח�רונותיו ועוונותיו, אי� הדבר גור� לו 
"לאהוב עצמו פחות" – כי אהבת עצמו מכ�ה על כל הפשעי�. 
האהבה הטבעית שיש לאד� לעצמו גורמת להתעל� מכל הבעיות 
יבוא מישהו מבחו�  יותר מכ�, כאשר  ולכ�ות על כל הח�רונות. 
מה  כל  על  לו  וי�פר  יגלה  מגרעותיו,  כל  את  השלח�"  על  ו"ישי� 
תגובתו  הרי  וח�רונותיו,  המגונות  מידותיו  כל  על  ופשע,  שחטא 
יודע שאותו  הטבעית תהיה כע� על אותו אד�, א שהוא עצמו 
אד� דובר אמת לאמיתה. מדוע? מפני שעד עתה הוא לא חש כלל 
באות� ח�רונות, שכ� ה� היו מכו�י� באהבת עצמו. זהו עומק 
כאשר   – "כמו�"?  אמיתית,  ישראל  אהבת  מהי  הזק�.  הלל  דברי 
"דעל� �ני לחבר� לא תעביד"! רק כאשר אינ� יכול לראות את הרע 
שבזולת, א א� אתה יודע דברי� שליליי� לגביו, "על כל פשעי� 
את  עצמ� מ�תירה ממ�  כש� שאהבת  בדיוק   – אהבה"  תכ�ה 
הרע של�, כ� אהבת ישראל מכ�ה ומעלימה בעיני� את הרע של 
רע�. "זהו כל התורה כולה". כל התורה היא להבי� ולהרגיש שכל ע� 
ישראל הוא גו אחד ממש, עד כדי כ� שאד� חש כלפי כל יהודי 
בכ�  עצמו. מה שמתבטא  כלפי  רגש שהוא חש  אותו  את  בדיוק 

מ�וגל  אינו  הוא  �ני",  "על�  זה  ח�רונותיו  את  שלראות  שכש� 
"לראות" ולחוש רגש שלילי כלפי הרע שלו עצמו, כ� "לחבר� לא 
תעביד" – הוא איננו יכול לראות ולחוש את הרע והשלילי שבחברו.

העמוקה  המשמעות  בעצ�  אפוא  הוא  הלל  של  זה  מאמרו 
כמו�",  לרע�  "ואהבת  מצות  של  ביותר  החד  והיישו�  והפנימית 
שהוא "כלל גדול בתורה", ובלעדיו לא נית� לעבוד את ה' בתמימות 

בקומה שלימה של כל ע� ישראל.
א�יי� במעשה שהיה בבית מדרשו של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש: 
היהודי�  אלפי  בי�  וויליאמ�בורג  משכונת  ח�ידי  יהודי  עבר  פע� 
המבקשי� את ברכת הרבי. בתו של אותו יהודי עזבה, ל"ע, את דר� 
רח"ל.  נכריי�  ידידי�  ע�  בלונדו�  לגור  ונ�עה  והמצוות,  התורה 
לשלוחיו  יורה  שהרבי  מאד  והפציר  ברכה  מהרבי  ביקש  היהודי 
בלונדו� לחפש אותה ולנ�ות להחזירה למוטב. באמצע דיבורו אמר 
לרבי "זי איז דא� פו� אונדזערע!" = "היא הרי משלנו!" הרבי הישיר 
אליו מבט רציני ואמר לו מיד "וכי יש ב� לאברה� יצחק ויעקב, או 
[=אינ�  אונדזערע'?!  פו�  'נישט  ולאה שהיא  בת שרה רבקה רחל 
כ"ח  ליו�  (בפתג�  יו�"  "היו�  ב�פר  הרבי  כתב  וכ�  משלנו?!] 
יותר  נעלית  עבודה  איזה  הזק�,  אדמו"ר  את  ח�ידי�  ני��): שאלו 
אהבת ה' או אהבת ישראל? ויע�: אהבת ה' ואהבת ישראל שתיה� 
כאחת חקוקות בנשמתו רוחו ונפשו של כל אחד מישראל,  ומקרא 
מלא דיבר הכתוב "אהבתי אתכ� ה'", הרי דגדולה אהבת ישראל, 

שאוהב מה שהאהוב אוהב.
* הכותב הוא רב מרכז תל אביב ושליחו הראשי של הרבי מליובוויטש לתל אביב.

 

ב�פרו "חמש דרשות" [עמ' 89] כותב הגרי"ד �ולוביצ'יק: "א� 
תשאלוני, אי� אני כיהודי תלמודי מביט על דגל מדינת ישראל וא� 
בכלל  גור�  אינני  פשוט:  לכ�  אענה  הלכתי?  ער�  בכלל  לו  יש 
פולח�  שוללת  היהדות  כמותו.  טק�יי�  ו�מלי�  דגל  של  מק�� 
עצמי� גשמיי�. בר�, אל נא נתעל� מדי� בשולח� ערו� כי 'הרוג 
דמו  את  שיראה  כדי  בבגדיו,  אות�  קוברי�  עכו"�,  בידי  שנהרג 
בגדי  אחרות,  במילי�  ניקיתי'.  לא  דמ�  וניקיתי  שנאמר:  ויקו�, 
קדוש.  בד�  מוכתמי�  כשה�  מ�וימת  קדושה  מקבלי�  יהודי 
והדברי� קל וחומר ב� בנו של ק"ו לדגל כחול לב�, שטבל בדמ� 
יהודי� שנפלו במלחמת השחרור בהגנת� על  של אלפי צעירי� 
האר� והישוב (דתיי� ולא דתיי�, כי האויב י"ש לא היה מבדיל), יש 
עצמית".  והקרבה  ממ�ירות-נפש  הנובע  קדושה,  של  ניצו�  בו 
לשלילת  בהקשר  נאמרו  �ולוביצ'יק  הגרי"ד  של  דבריו  אמת, 
במעמדה  המתחבטות  אחרות"  דתיות  "תנועות  של  התפי�ה 
 הדתי של מדינת ישראל, ומעלות �פקות א� מותר או א�ור להני
ער�  לדגל  אי�  הגדרתו  לפי  ג�  אבל  הכחול-לב�,  הדגל  את 
פולח�  שוללת  "היהדות  לדעתו  אדרבא,  עצמו.  מפני  לכתחילה 
עצמי� גשמיי�", והוא מוצא לדגל "הכשר הלכתי" לא מצד עצמו 

אלא מפני שהגיע לדרגת בגד� של הרוגי גויי�.
אול�, לאחר עיו� במקורות, בתורה ובחז"ל, לכאורה אי� אנו זקוקי� 
להכשר זה, אנו רואי� שהתורה לא רק שלא שללה את הדגל אלא 
קבעה אותו לכתחילה במחנה ישראל והוא שימש כאחד המרכיבי� 
מפי  נצטוו  במדבר  ישראל  בלכת  היהודי.  המחנה  של  לצביונו 
ִיְ�ָרֵאל".  ְ�ֵני  נ�  ַיח� בָֹת�  א� ְלֵבית  ְבאֹֹתת  ַעל-ִ�ְגל  "ִאי�  הגבורה 
אלא  צורה  או  �מל  ללא  ערטילאי  בנ�  ה�תפקה  לא  התורה 
הו�יפה לכל שבט ושבט צבע מיוחד ו�מל מיוחד: "כל דגל יהיה לו 
זה, כל  אות, מפה צבועה תלויה בו, צבעו של זה לא כצבעו של 
אחד כגוו� אבנו הקבועה בחוש�, ומתו� כ� יכיר כל אחד את דגלו" 
[רש"י] והו�י עליו הנצי"ב בפירושו "העמק דבר":  שלא רק לכלל 
השבט היה דגל מיוחד אלא "לכל בית אב היה דגל בפני עצמו קט�, 
באותה צורה של הדגל הגדול מכל שבט. א� היה כל בית אב רשו� 
עליו: א' ב' ג', והיינו דכתיב: 'באותות לבית אבות�' – כל בית אב 
אות שלו". וכ� מובא במדרש [תנחומא במדבר י]: "איש על דגלו – 
ובני  ראוב� לעצמ�  בני  ניכרי�  כדי שיהיו  דגלו,  יכיר את  שכל אחד 
לדגל היה תפקיד להחדיר את הגאווה השבטית  שמעו� לעצמ�". 
בכל אחד ואחד משבטי ישראל. כבר משחר ההי�טוריה הישראלית  

עוד בהיות� במדבר מכירה התורה בער� הלאומי שיש לדגל.
תפקיד הדגל במחנה ישראל לא היה רק כלפי פני�: "כדי שיהיו 
המדרש  לפי  אלא  לעצמ�"  שמעו�  ובני  לעצמ�  ראוב�  בני  ניכרי� 
"אמר  כולו:  הע�  של  זהות  תעודת  כעי�  היה  הדגל  [תנחומא] 
יעקב,  של  דגלו  אלא  עלי  חביב  ואי�  דגלי�  לעכו"�  יש  הקב"ה 
שנאמר: 'איש על דגלו'.". הדגל משמש ג�  אחד מ�ממני הזהות 
הלאומית השומרת את הע� מפני התבוללות. וכ� אמרו במדרש 
כמו  זאת הנשקפה  'מי  "זה שאמר הכתוב:  פ"ב]:  רבה  [במדבר 
וכל  בדגליה�,  ישראל  היו  וגדלי�  קדושי�   – כלבנה'  יפה  שחר 
זאת  מי  ואומרי�:  ותמהי�  בה�  מ�תכלי�  היו  העול�  אומות 
הנשקפה כמו שחר? אמרו לה� אומות העול�: הדבקי לנו ובואי 
וישראל  ודוכ�י� והגמוני�.  ואנו עושי� אתכ� שלטוני�  ל� אצלנו 
אומרי� לה�: שמא את� יכולי� לית� לנו כגדולה שנת� לנו אלוקינו 

במדבר: בדגל מחנה יהודה, בדגל מחנה ראוב�, דגל מחנה אפרי�, 
ועוד כשאנו חוטאי�  לנו.  יכולי� את� לעשות כ�  ד�,  דגל מחנה 
והוא מוחל לנו – ומ�יי� ש� המדרש – מכא� למדנו שהיו הדגלי� 

גדולה וכבוד".
צדק הרב �ולוביצ'יק שדגלי� וגינוני מלכות כשלעצמ� אינ� ער�, 
א� יחד ע� זאת אי� ה� צריכי� להכשר מפני קדושת� של בגדי 
הרוגי עכו"� אלא הדגלי� בישראל כשרי� מצד עצמ�, והתורה 
הכשירה אות� מפני היות� תורמי� לכבוד ולגדולה לאומה וכ� 
מובא במדרש [במדבר רבה פ' ב']: "א בלע� הביט בה� ויצאה 
את  בלע�  'וישא  שנאמר:  בה�,  ליגע  יכול  היה  שלא  כנגד�,  עינו 
עיניו וירא את ישראל' – אלו ה� הדגלי�. התחיל אומר מי יכול ליגע 
בבני אד� אלו?! – ומ�יי� המדרש - מכא� למדנו שהיו הדגלי� 

גדולה וגדר לישראל".



3 
,
עמ

ב�פרו "חמש דרשות" [עמ' 89] כותב הגרי"ד �ולוביצ'יק: "א� 
תשאלוני, אי� אני כיהודי תלמודי מביט על דגל מדינת ישראל וא� 
בכלל  גור�  אינני  פשוט:  לכ�  אענה  הלכתי?  ער�  בכלל  לו  יש 
פולח�  שוללת  היהדות  כמותו.  טק�יי�  ו�מלי�  דגל  של  מק�� 
עצמי� גשמיי�. בר�, אל נא נתעל� מדי� בשולח� ערו� כי 'הרוג 
דמו  את  שיראה  כדי  בבגדיו,  אות�  קוברי�  עכו"�,  בידי  שנהרג 
בגדי  אחרות,  במילי�  ניקיתי'.  לא  דמ�  וניקיתי  שנאמר:  ויקו�, 
קדוש.  בד�  מוכתמי�  כשה�  מ�וימת  קדושה  מקבלי�  יהודי 
והדברי� קל וחומר ב� בנו של ק"ו לדגל כחול לב�, שטבל בדמ� 
יהודי� שנפלו במלחמת השחרור בהגנת� על  של אלפי צעירי� 
האר� והישוב (דתיי� ולא דתיי�, כי האויב י"ש לא היה מבדיל), יש 
עצמית".  והקרבה  ממ�ירות-נפש  הנובע  קדושה,  של  ניצו�  בו 
לשלילת  בהקשר  נאמרו  �ולוביצ'יק  הגרי"ד  של  דבריו  אמת, 
במעמדה  המתחבטות  אחרות"  דתיות  "תנועות  של  התפי�ה 
 הדתי של מדינת ישראל, ומעלות �פקות א� מותר או א�ור להני
ער�  לדגל  אי�  הגדרתו  לפי  ג�  אבל  הכחול-לב�,  הדגל  את 
פולח�  שוללת  "היהדות  לדעתו  אדרבא,  עצמו.  מפני  לכתחילה 
עצמי� גשמיי�", והוא מוצא לדגל "הכשר הלכתי" לא מצד עצמו 

אלא מפני שהגיע לדרגת בגד� של הרוגי גויי�.
אול�, לאחר עיו� במקורות, בתורה ובחז"ל, לכאורה אי� אנו זקוקי� 
להכשר זה, אנו רואי� שהתורה לא רק שלא שללה את הדגל אלא 
קבעה אותו לכתחילה במחנה ישראל והוא שימש כאחד המרכיבי� 
מפי  נצטוו  במדבר  ישראל  בלכת  היהודי.  המחנה  של  לצביונו 
ִיְ�ָרֵאל".  ְ�ֵני  נ�  ַיח� בָֹת�  א� ְלֵבית  ְבאֹֹתת  ַעל-ִ�ְגל  "ִאי�  הגבורה 
אלא  צורה  או  �מל  ללא  ערטילאי  בנ�  ה�תפקה  לא  התורה 
הו�יפה לכל שבט ושבט צבע מיוחד ו�מל מיוחד: "כל דגל יהיה לו 
זה, כל  אות, מפה צבועה תלויה בו, צבעו של זה לא כצבעו של 
אחד כגוו� אבנו הקבועה בחוש�, ומתו� כ� יכיר כל אחד את דגלו" 
[רש"י] והו�י עליו הנצי"ב בפירושו "העמק דבר":  שלא רק לכלל 
השבט היה דגל מיוחד אלא "לכל בית אב היה דגל בפני עצמו קט�, 
באותה צורה של הדגל הגדול מכל שבט. א� היה כל בית אב רשו� 
עליו: א' ב' ג', והיינו דכתיב: 'באותות לבית אבות�' – כל בית אב 
אות שלו". וכ� מובא במדרש [תנחומא במדבר י]: "איש על דגלו – 
ובני  ראוב� לעצמ�  בני  ניכרי�  כדי שיהיו  דגלו,  יכיר את  שכל אחד 
לדגל היה תפקיד להחדיר את הגאווה השבטית  שמעו� לעצמ�". 
בכל אחד ואחד משבטי ישראל. כבר משחר ההי�טוריה הישראלית  

עוד בהיות� במדבר מכירה התורה בער� הלאומי שיש לדגל.
תפקיד הדגל במחנה ישראל לא היה רק כלפי פני�: "כדי שיהיו 
המדרש  לפי  אלא  לעצמ�"  שמעו�  ובני  לעצמ�  ראוב�  בני  ניכרי� 
"אמר  כולו:  הע�  של  זהות  תעודת  כעי�  היה  הדגל  [תנחומא] 
יעקב,  של  דגלו  אלא  עלי  חביב  ואי�  דגלי�  לעכו"�  יש  הקב"ה 
שנאמר: 'איש על דגלו'.". הדגל משמש ג�  אחד מ�ממני הזהות 
הלאומית השומרת את הע� מפני התבוללות. וכ� אמרו במדרש 
כמו  זאת הנשקפה  'מי  "זה שאמר הכתוב:  פ"ב]:  רבה  [במדבר 
וכל  בדגליה�,  ישראל  היו  וגדלי�  קדושי�   – כלבנה'  יפה  שחר 
זאת  מי  ואומרי�:  ותמהי�  בה�  מ�תכלי�  היו  העול�  אומות 
הנשקפה כמו שחר? אמרו לה� אומות העול�: הדבקי לנו ובואי 
וישראל  ודוכ�י� והגמוני�.  ואנו עושי� אתכ� שלטוני�  ל� אצלנו 
אומרי� לה�: שמא את� יכולי� לית� לנו כגדולה שנת� לנו אלוקינו 

במדבר: בדגל מחנה יהודה, בדגל מחנה ראוב�, דגל מחנה אפרי�, 
ועוד כשאנו חוטאי�  לנו.  יכולי� את� לעשות כ�  ד�,  דגל מחנה 
והוא מוחל לנו – ומ�יי� ש� המדרש – מכא� למדנו שהיו הדגלי� 

גדולה וכבוד".
צדק הרב �ולוביצ'יק שדגלי� וגינוני מלכות כשלעצמ� אינ� ער�, 
א� יחד ע� זאת אי� ה� צריכי� להכשר מפני קדושת� של בגדי 
הרוגי עכו"� אלא הדגלי� בישראל כשרי� מצד עצמ�, והתורה 
הכשירה אות� מפני היות� תורמי� לכבוד ולגדולה לאומה וכ� 
מובא במדרש [במדבר רבה פ' ב']: "א בלע� הביט בה� ויצאה 
את  בלע�  'וישא  שנאמר:  בה�,  ליגע  יכול  היה  שלא  כנגד�,  עינו 
עיניו וירא את ישראל' – אלו ה� הדגלי�. התחיל אומר מי יכול ליגע 
בבני אד� אלו?! – ומ�יי� המדרש - מכא� למדנו שהיו הדגלי� 

גדולה וגדר לישראל".

פדיו� הב� על ידי אישה
/ הרה"ג רבי גמליאל הכה� רבינובי� שליט"א

בפרשתנו פרשת במדבר (במדבר ג', מ"ט, - נ"א) כתוב: ויקח 
את  לקח  ישראל  בני  בכור  מאת   ...
הפדיו כ��  את  משה 

הכ��... וית� משה את כ�� הפדויי
 לאהר� ולבניו.
דצרי�  או  הב�,  בפדיו�  לפדות  יכולה  כהנת  אשה  הא�  לעיי�  יש 

דווקא כה�. 
והגאו� הנפלא רבי אלחנ� פרינ� שליט"א בעל "אבני דר�", כתב 
בזה תשובה ערוכה בטוב טע�, וזה לשונו: נראה דצרי� דווקא כה� 

זכר לפדיו�, ואבאר.
הגמרא במ�כת קידושי� (ח, א) אומרת: "כי הא דרב כהנא שקיל 
�ודרא מבי פדיו� הב� אמר ליה לדידי חזי לי חמש �לעי�". והקשו 
התו�פות (ד"ה 'רב כהנא שקל �ודרא בפדיו� הב�') "משמע הכא 
א)  מט,  (פ�חי�  עוברי�  אלו   דב�ו ותימה  כה�  היה  כהנא  דרב 
גלאי".  לא  כהנתא  דנ�יבי  לאו  אי  דקאמר  כה�  היה  דלא  משמע 
ותרצו התו�פות שני תירוצי�: "וי"ל דתרי רב כהנא הוו אי נמי י"ל 
דבשביל אשתו היה לוקח כדאשכח� בפרק הזרוע (חולי� קלב, א) רב 
כהנא אכל בשביל אשתו" (כתירו� הראשו� כתבו התו�פות רי"ד 

והמאירי).
לפי התירו� השני בתו�פות עולה דאשה יכולה לפדות, דהרי רב 
כהנא לקח את חמש ה�לעי� לאשתו. וע"פ הגמרא בחולי� עולה 
דדינה של כהנת ושל בעלה הישראלי כדי� כה� ממש (לגבי מתנות 
בתו�פות  הובא  וכ�  הפדיו�).  של  ה�לעי�  חמשת  וה"ה  כהונה, 
בפ�חי� (מט, א ד"ה 'אמר רב כהנא'). וע"ע בתו�פות �וטה (כג, 
ג�  דאמרינ�  ג)  ג,  (�וטה  הירושלמי  ע"פ  שהביא  'כה�')  ד"ה  ב 
כהנת, ולא אמרינ� בני� ולא בנות כשנאמר "אהר� ובניו". וכ� פ�ק 
זאת בשו"ת חת�  וכ� הזכיר  (מנהגי מהר"ש תנג).  איגרא  מהר"י 
�ופר  (יורה-דעה שא). ועיי� בדבריו דכתב דהיכא שאי� כה� ביו� 
ביומו  ית�  אזי  המצווה),  להשהות  רוצה  (ואינו  כהנת  ויש  הפדיו� 
לצאת  מתכוי�  שאינו  כמתנה  ה�לעי�  ויהיו  ברכה,  בלא  לכהנת 

אלא א� לא ימצא כה�. וא� ימצא אח"כ כה� יחזור ויפדה בברכה 
ב�ידורו  היעב"�  כחת"�  העלו  וכ�  תנאי).  יעשה  (כלומר,  כראוי 
ועיי�  ר).  (ה,  הלכות  משנה  ושו"ת  כו)  אות  בכור  פדיו�  (הלכות 
ב�פר שלמי שמחה (עמוד תקצא) דכתב "רבינו (הגרשז"א) הורה 
ושלא  תנאי  על  דכהנת  דומיא  אלא  בקט�,  לפדות  דאי�  בזה, 

בברכה". וע"ע ב�פר פדיו� נפש (א, �ק"ז).
י, ד) כתב לגבי מתנות  נציי� כי הרמב"� בפירוש המשנה (חולי� 
בהמה: "ודע כי המתנות הללו מוכר� הכה� או נותנ� במתנה למי 
א�  אשתו  בשביל  אוכל  והבעל  לכהנת,  ג�  נתנות  וה�  שירצה... 
היתה כהנת". וע"ע בריטב"א (חולי� קלא, ב) דכתב: "עולא יהיב 
מתנות לכהנתא. דק�בר כה� ואפילו כהנת והלכתא כוותיה, ורב 
כהנא ואמוראי אכלו בשביל נשותיה� שהיו כהנות". וכ� העלו בה"ג 
(�ט. עג) והראבי"ה (תשובות וביאורי �וגיות �י' אל קכה). וע"ע 

בי� של שלמה (חולי� י, ו) ובשו"ת דעת כה� (קפז).
"לא  התו�פות  דברי  על  כתב  ח)  (קידושי�  יהושע  הפני  אול� 
מצאתי לה� חבר בזה". וכ� העלה הרמב"� (הלכות ביכורי� א, י) 
דלא מועיל כהנת לפדיו�, ואלו דבריו: "וכ� פדיו� הב� לזכרי כהונה 
ופטר  ולבניו  לאהר�   הכ� ונתת  מח)  ג,  (במדבר  בו  נאמר  שכ� 
חמור לזכרי כהונה שדי� הבכורות כול� שוה לזכרי� ולא לנקבות". 
נות�  בנו...  את  "הפודה  ה)  (הלכה  יא  בפרק  ש�  בדבריו  וע"ע 
הפדיו� לכה�" (ולא לכהנת). וכ� העלה ג� הרא"ש (בתשובותיו כלל 
מט, ג. וכ� בהלכות פדיו� בכור הנמצא ב�ו מ�כת בכורות �י' ד): 
"ואי� לית� לכהנת בכור בהמה ולא פדיו� הב�", ועיי"ש שלמד זאת 
דאמרינ� "אהר� ובניו", דווקא זכרי�, ועיי� בגמרא בחולי� (קלב, א) 

הדנה בזה (ע"ע בזה ברבינו בחיי ויקרא ו, טז).
די� זה שאי� כהנת יכולה לפדות הובא בראשוני� רבי�. ואזכיר בזה 
המהר"�  בש�  זאת  הביא  תתלו)  (א,  הרשב"א  בשו"ת  דג� 

מרוטנבורג (שכט) שאי� כהנת יכולה לפדות, וזו לשונו: 

לפדותו?  בכור  לכהנת  לית�  יכולי�  א�  נשאל  שיחיה  הר"�  ומורי 
יהיב  עולא  ב)  (קלא,  והלחיי�  הזרוע  מפרק  וראיה  דלא.  והשיב 
מתנתא לכהנת אלמא קא �בר עולא כה� ואפילו כהנת. איתביה 
כהנת  ואפילו  כה�  אמרת  ואי  נאכלת.  כהנת  מנחת  לעולא  רבא 
הכתיב (ויקרא ו) כל מנחת כה� כליל. אמר ליה ומטונ� אהר� ובניו 
כתיב. אלמא דפשיטא ליה כל היכא דכתב אהר� ובניו אמרינ� כה� 
ולא כהנת. ובפרשה במדבר �יני כתב (במדבר ג) וית� משה את 
כ� הפדוי� לאהר�. ודלא כפי' ר"י שפי' בפ"ק דקידושי� (ח) גבי 

כי הא דרב כהנא לא היה כה� אלא בשביל אשתו שהיתה כהנת. 
וכ� איתא ב�פר החינו� (מצוה שצב) ד"החיוב ליתנו לכה� זכר ולא 
לכהנת". והכי פ�ק הטור  (יורה-דעה שה): "שיפדנו מהכה� ולא 
מכהנת", אמנ� השולח� ערו� לא כתב די� זה במפורש. אול� א� 
היה מתיר לפדות ע"י כהנת היה אומר זאת, כפי שכתב במפורש 
(יורה-דעה �א, ח) לגבי מתנות כהונה שנית� ליתנ� ג� לכהנת. 

וכ� העלה בשו"ת מהרי"א הלוי (א, כ). 
צרי� עיו� מדוע הרמ"א כתב (יורה-דעה שו, א) לגבי בכור בהמה 
טהורה דנותני� לכה� ולא לכהנת. ולא כתב הכי לגבי פדיו� הב� 
(וכ� העיר האמרי יושר). וידידי איש הח�ד ר' צבי רייזמ�, כתב לי 
בזה "עיי� בדברי ב�פר נשי� בהלכה (א, טז אות ב), שלא רק דברי 
צריכי�  זה  בעני�  השו"ע  פ�קי  שכל  אלא  בצ"ע,  מונחי�  הרמ"א 
עיו�, שבדי� מתנות זרוע לחיי� וקיבה (יו"ד �א, ח), כתב המחבר: 
לא  והרמ"א  לישראל',  נשואה  היא  אפילו  לכהנת  אות�  'נותני� 
העיר על דבריו כלו�, ומשמע שה�כי� לדברי המחבר. וכ� בנדו� 
ראשית הגז כתב השו"ע (יו"ד שלג, יד) 'ראשית הגז חולי� לכל דבר, 
לפיכ� נותני� אותו לכהנת אע"פ שהיא נשואה לישראל', וג� כא� 
לדקדק,  יש  כ�,  כמו  לדבריו.  ומשמע שה�כי�  הרמ"א,  העיר  לא 
בהא גופא שהזכרת שכתב הרמ"א לעני� בכור בהמה (יו"ד שו, א) 

ונותני� אותו לכה� ולא לכהנת, מדוע המחבר עצמו לא כתב מה 
די� כהנת בקבלת בכור בהמה למרות שבשאר מתנות ב�ימ� �א 
התייח�  הגז,  ראשית  לגבי  שלג  ב�ימ�  וקיבה  לחיי�  זרוע  לגבי 
שלגבי  הוא,  זה  בעני�  ביותר  הגדול  והפלא  כהנת.  לדי�  המחבר 
ולא  במחבר  לא  כלל  מוזכר  לא  שה,  �י'  ביו"ד  אד�  בכור  פדיו� 

ברמ"א, מה די� כהנת בזה, וצ"ע'. 
בשו"ת הרדב"ז (ד, קצו) ד� בזה, ואלו דבריו: "ופדיו� הב� אע"ג דלית 
ביה קדושה מכל מקו� אי� נית� אלא לזכרי� כמו בכור בהמה שיש 
בו קדושה ואי� נית� אלא לזכרי� וראוי שכל הבכורות יהיה לה� די� 
כתבו  הפו�קי�  וג�  לנקבות...  ולא  לזכרי�  ניתני�  שיהיו  אחד 

דפדיו� הב� אי� נית� אלא לזכרי�". 
בתר עיוני בזה ראיתי דהכי ג� העלו האחרוני� דאי� לכהנת לפדות, 
(שה, ח), ערו�  א), הגהות רעק"א  (יורה-דעה שה,  ובה�: הלבוש 
יו� (שובע שמחות ב עמוד רכט), פדיו�  השלח� (שה, ג), ילקוט 
הב� כהלכתו (ה, יג) ושו"ת הלכתא מאורייתא (עמוד תתמ). וע"ע 
ב�פר אוצר פדיו� הב� דהזכיר עוד פו�קי� דדנו בפדיו� הב� אצל 
כהנת ובה�: שו"ת תולדות יעקב (יורה-דעה כט), הלכות קטנות 
(ב, רפח), שו"ת רעק"א (רג), שו"ת מהר"י א�אד (יורה-דעה ר�ה), 
גילוי דעת (�א. �ח), שו"ת דברי חכמי� (יורה-דעה ל), שו"ת צי� 
אליעזר (ה, כה פרק לו), לקוטי פנח� (שה, �ק"י), ב�פר ר� כצבי 
(ב עמוד רו) ובציוני הלכתא (עמוד א'שט) ב�ו הלכתא מאורייתא. 
וע"ע ב�פר אוצר פדיו� הב� (א עמוד ק�ט), ב�פר חבל נחלתו (ח, 
כו), ב�פר אלה דברי הברית לגר"א שלזינגר (עמוד תלד) וב�פר ר� 

כצבי (עניני נשי� בהלכה א, טז). 
וצרי�  יכולה לפדות בפדיו� הב�,  העולה לדינא: אשה כהנת אינה 

דווקא כה� זכר לפדיו�. (עכ"ל).
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בשנה  הע�  את  משה  שפוקד  במפקד  מתחיל  הפקודי�  חומש 
 השנייה לצאת� ממצרי�, כאשר בהמש� ה�פר ישנו מפקד נו�

בפרשת פנח�- ערב כני�ת� לאר�.
בשלוש הפרשיות הראשונות של ה�פר מביאה התורה את ייחו�� 
של השבטי� תו� כדי הדגשה שאלו שבטי יה, אשר בה� בחר ה' 

לנחלה.
על פי �דר הדברי� היו אמורי� ע� ישראל להיכנ� לאר� בחודש 
השני לצאת� ממצרי�, בימי� אלו ממש אחרי כ"ג באייר1, א� כיוו� 
שה� התלוננו ולאחר מכ� חטאו במרגלי� נאלצנו להישאר במדבר 

לעוד שלושי� ושמונה שני�.
וכא� עולה השאלה הא� כל זה היה נצר�? מדוע עוכבנו כל פע� 
מחדש ולא נכנ�נו לאר�? בתחילה לא עברנו דר� אר� פלישתי�, 
 אח"כ עוכבנו במתאונני� ולב�ו - �ובבנו את אר� אדו� ב�ו

שנת הארבעי�.
כדי לענות על כ� יש להתבונ� במה שארע ע� ר"ע וחבריו, כפי 

שמ�פרת לנו הגמרא ב�ו מ�כת מכות- ר"ע וחבריו הלכו בדר� 
והגיעו להר הצופי�, ש� כול� קרעו קריעה על החורב�, לאחר מכ� 
ה� הגיעו להר הבית וראו ש� שועל היוצא מבית קודשי הקודשי�.
ה�  כ'התחילו  בגמרא  מתוארת  הזה  למראה  החכמי�  תגובת 

בוכי�' בעוד ר"ע משחק.
ר"ע  והצחוק, מצליח  אודות הבכי  לר"ע  בי� חכמי�  לאחר מו"מ 
נאמני�  עדי�  שישנ�  לה�  שאומר  בכ�  החכמי�  את  לנח� 
והבניי�, הלא ה� אוריה הכה�  המעידי� עניי� אחד- את החורב� 

וזכריהו ב� יברכיהו.
הבית  והר  תחרש"  שדה  "ציו�  ראשו�-  בית  בימי  התנבא  אוריה 
יהיה שומ� לחלוטי�, ואילו זכריה התנבא על שיבת ציו�- "עוד ישבו 
משחקי�  וילדות  ילדי�  ירושלי�...  ברחובות  וזקנות  זקני� 
יכולה  לא  ועדות  כעדי�  נחשבי�  שה�  ומכיוו�  ברחובותיה". 
להיחלק לשתיי� אזי כאשר התקיימה הנבואה של אוריה אות הוא 

שג� נבואת זכריה תתקיי�.

/ הרב איתמר הרשקו

עדי� נאמני�

הזאת-  בלשו�  לר"ע  אמרו  וה�  החכמי�  את  אכ�  ניח�  זה  דבר 
"עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו".

משה  לנבואת  הנביאי�  דברי  שבי�  ההבדל  את  מבאר  הרמב"� 
בדברי התורה בכ� שנבואה ניתנת לפירוש על פי הנביא עצמו ועל 
שנבואת  בעוד  מ�וימת,  בהבנה  להתגש�  מחויבת  היא  אי�  כ� 
משה היא בא�פקלריה המאירה ועל כ� היא מחויבת כ� שנביא לא 

יכול לשנותה כלל.
מעי� זה אמרו חז"ל שהתורה נקראת 'עדות'.

המילה  של  ההגדרה  בעצ�  נמצא  לנבואה  עדות  בי�  ההבדל 
ומהותה.

נבואה היא ניב שפתי� הנית� לפרוש, א� עדות היא מוחלטת ולא 
שבטלה  'עדות  הברור-  הכלל  משו�  ביטול  או  להכחשה  ניתנת 

מקצתה- בטלה כולה'.
מ�יבה זו התורה היא עדות ולא נית� להו�י או לגרוע ממנה א� 

קיו� דברי הנביאי� יכול להיות בכמה אופני� וכול� נכוני�.
ר"ע לימד א� כ� את החכמי� דבר זה.

ההבטחה של שיבת ציו� תלויה בעדות ע� החורב�- לולי החורב� 
המוחלט לא תתקיי� השיבה המלאה. וכעת לאחר שראה ר"ע את 

חרישת העיר וחורבנה הוא בטוח שעוד ישבו זקני� בעיר הזאת.
כא� עולה שאלה הצריכה ביאור- וכי מצאנו עדות שבה עד אחד 
מעיד על מה שקרה עד זמ� מ�וי� והשני בא להשלימו מזמ� זה 
זכריה מדבר על  ואילו  והיל�? הרי אוריה התנבא על בית ראשו� 
בית שני, ואי� כא� שני עדי� לכאורה, שיעידו שניה� על אותו הדבר 

בדיוק?
היא  היא  כיצד הדר� בה ה� התנהלו  רבי עקיבא הראה לחבריו 

העדות שהנבואות ה� עניי� אחד.
באותו הזמ� שיש חורב� ולכ� ג� ר"ע קורע את בגדו ישנה ג� הגאולה 

והבניי� שכ� הנה החכמי� מתהלכי� באותו הר חרב ושומ�.
כ� שלמרות החורב� ישנו בני�, ויחד ע� הבניה אנו תחת השפעת 

החורב�.
בו  יהלכו  ושועלי�  יהיה שומ�  אוריה מתנבא שהר הבית  כאשר 
ויתהלכו  זקני�  ישבו  זמ�  פרק  שבאותו  זכריה,  אתו  יחד  מעיד 
העיר  אז  ראשו�  בית  ימי   ב�ו קרה  שלא  דבר  רחובות,  באות� 

הייתה שוממה לחלוטי� ולא עבר בה אד�.
בעוד שב�ו ימי בית שני ועד ימינו אנו, לא פ�קה ישיבת ישראל 

חורב�  ע�  יחד  הדורות,  בכל  בירושלי�  היו  ויהודי�  אדמת�  על 
הבית ושוממות היכל ה'.

שני  על  היא  העדות  שכ�  נאמני�-  עדי�  ה�  מדוע  מוב�  כעת 
הדברי� ג� יחד. עי� בוכה ועי� צוחקת. 

א� ה� התקשו  הזה  ידעו את הפ�וק  ר"ע  ע�  החכמי� שהלכו 
כיצד נית� להגדיר� כעדי� למרות שכל אחד מעיד על פרק זמ� 
ה�  הזו  העדות  היא  כיצד  ר"ע  לה�  שה�ביר  ולאחר  אחר, 
 התנחמו. לולי שהיו החכמי� בוכי� לא היה יודע זאת ר"ע, שא
הוא התקשה בכ�. א� אחרי שה� התחילו לבכות הבי� ר"ע שכעת 

זה ג� זמ� שחוק וזו היא העדות הנאמנה.
זוהי ג� המהות של חומש הפקודי�. 

מצד אחד הקב"ה מעיד עלינו שאנו בניו המיוח�י� אחרי השבטי� 
זוכה להיכנ� לאר� ורק בניה�  א� יחד ע� זאת אי� הדור ההוא 
אחריה� זוכי� לכ�. ואי� ל� עדות יותר שלימה מזו, שא א� חטאו 
וכפי  תמיד.  עלינו  ושמו  מעמנו  הקב"ה  אהבת  זזה  לא  ישראל 
שאמר הקב"ה למשה במעמד ה�נה- 'אהיה אשר אהיה' שלעול� 

שמו עלינו ג� בגלות וג� בגאולה.
כשהקב"ה מונע מאתנו מלעבור באר� פלשתי� או מ�ובב אותנו 
את הר אדו� אי� זה בא במקרה או טעות כי א� זו הייתה כוונתו 
זוכי�  אנו  אלו  ענייני�  שע"י  אותנו,  מאהבתו  זאת  וכל  מראש 

לכפרה שלימה ולב�ו נכנ�י� לאר�.
ברחובות  וזקנות  זקני�  יושבי�  בו  הזה,  בזמ�  הה�  ובימי� 
בקיו�  חוזי�  אנו  ברחובותיה-  וילדות משחקי�  וילדי�  ירושלי� 
העדות של זכריה יחד ע� עדות אוריה על הר הבית. ואי� זו טעות 

או הוכחה על כ� שלא זו הגאולה כי א� ההפ� הוא הנכו�. 
את  ויבנה  ישוב  ישראל  ע�  אחת-  היא  הנביאי�  של  העדות 
ירושלי�, א� יחד ע� זאת הר הבית עדיי� יישאר שומ� עד אשר 

נשוב ונקומ� ג� את הרי�ותיו.
כל  מצפי�  לה  המלאכה  את  שנשלי�  השעה  ובאה  העת  הגיע 

הדורות, על ידי הקמת המקדש השלישי בהר מרו� הרי�.
כל  משוש  אתה  שישו  אהביה  כל  בה  וגילו  ירושל�  את  "שמחו 
אנחמכ�  אנכי  כ�  תנחמנו  אמו  אשר  כאיש  עליה...  המתאבלי� 

ובירושל� תנחמו"
  

1 - ע"פ רש"י בפרשת בהעלות� על המתאונני�

בפרשתנו פרשת במדבר (במדבר ג', מ"ט, - נ"א) כתוב: ויקח 
את  לקח  ישראל  בני  בכור  מאת   ...
הפדיו כ��  את  משה 

הכ��... וית� משה את כ�� הפדויי
 לאהר� ולבניו.
דצרי�  או  הב�,  בפדיו�  לפדות  יכולה  כהנת  אשה  הא�  לעיי�  יש 

דווקא כה�. 
והגאו� הנפלא רבי אלחנ� פרינ� שליט"א בעל "אבני דר�", כתב 
בזה תשובה ערוכה בטוב טע�, וזה לשונו: נראה דצרי� דווקא כה� 

זכר לפדיו�, ואבאר.
הגמרא במ�כת קידושי� (ח, א) אומרת: "כי הא דרב כהנא שקיל 
�ודרא מבי פדיו� הב� אמר ליה לדידי חזי לי חמש �לעי�". והקשו 
התו�פות (ד"ה 'רב כהנא שקל �ודרא בפדיו� הב�') "משמע הכא 
א)  מט,  (פ�חי�  עוברי�  אלו   דב�ו ותימה  כה�  היה  כהנא  דרב 
גלאי".  לא  כהנתא  דנ�יבי  לאו  אי  דקאמר  כה�  היה  דלא  משמע 
ותרצו התו�פות שני תירוצי�: "וי"ל דתרי רב כהנא הוו אי נמי י"ל 
דבשביל אשתו היה לוקח כדאשכח� בפרק הזרוע (חולי� קלב, א) רב 
כהנא אכל בשביל אשתו" (כתירו� הראשו� כתבו התו�פות רי"ד 

והמאירי).
לפי התירו� השני בתו�פות עולה דאשה יכולה לפדות, דהרי רב 
כהנא לקח את חמש ה�לעי� לאשתו. וע"פ הגמרא בחולי� עולה 
דדינה של כהנת ושל בעלה הישראלי כדי� כה� ממש (לגבי מתנות 
בתו�פות  הובא  וכ�  הפדיו�).  של  ה�לעי�  חמשת  וה"ה  כהונה, 
בפ�חי� (מט, א ד"ה 'אמר רב כהנא'). וע"ע בתו�פות �וטה (כג, 
ג�  דאמרינ�  ג)  ג,  (�וטה  הירושלמי  ע"פ  שהביא  'כה�')  ד"ה  ב 
כהנת, ולא אמרינ� בני� ולא בנות כשנאמר "אהר� ובניו". וכ� פ�ק 
זאת בשו"ת חת�  וכ� הזכיר  (מנהגי מהר"ש תנג).  איגרא  מהר"י 
�ופר  (יורה-דעה שא). ועיי� בדבריו דכתב דהיכא שאי� כה� ביו� 
ביומו  ית�  אזי  המצווה),  להשהות  רוצה  (ואינו  כהנת  ויש  הפדיו� 
לצאת  מתכוי�  שאינו  כמתנה  ה�לעי�  ויהיו  ברכה,  בלא  לכהנת 

אלא א� לא ימצא כה�. וא� ימצא אח"כ כה� יחזור ויפדה בברכה 
ב�ידורו  היעב"�  כחת"�  העלו  וכ�  תנאי).  יעשה  (כלומר,  כראוי 
ועיי�  ר).  (ה,  הלכות  משנה  ושו"ת  כו)  אות  בכור  פדיו�  (הלכות 
ב�פר שלמי שמחה (עמוד תקצא) דכתב "רבינו (הגרשז"א) הורה 
ושלא  תנאי  על  דכהנת  דומיא  אלא  בקט�,  לפדות  דאי�  בזה, 

בברכה". וע"ע ב�פר פדיו� נפש (א, �ק"ז).
י, ד) כתב לגבי מתנות  נציי� כי הרמב"� בפירוש המשנה (חולי� 
בהמה: "ודע כי המתנות הללו מוכר� הכה� או נותנ� במתנה למי 
א�  אשתו  בשביל  אוכל  והבעל  לכהנת,  ג�  נתנות  וה�  שירצה... 
היתה כהנת". וע"ע בריטב"א (חולי� קלא, ב) דכתב: "עולא יהיב 
מתנות לכהנתא. דק�בר כה� ואפילו כהנת והלכתא כוותיה, ורב 
כהנא ואמוראי אכלו בשביל נשותיה� שהיו כהנות". וכ� העלו בה"ג 
(�ט. עג) והראבי"ה (תשובות וביאורי �וגיות �י' אל קכה). וע"ע 

בי� של שלמה (חולי� י, ו) ובשו"ת דעת כה� (קפז).
"לא  התו�פות  דברי  על  כתב  ח)  (קידושי�  יהושע  הפני  אול� 
מצאתי לה� חבר בזה". וכ� העלה הרמב"� (הלכות ביכורי� א, י) 
דלא מועיל כהנת לפדיו�, ואלו דבריו: "וכ� פדיו� הב� לזכרי כהונה 
ופטר  ולבניו  לאהר�   הכ� ונתת  מח)  ג,  (במדבר  בו  נאמר  שכ� 
חמור לזכרי כהונה שדי� הבכורות כול� שוה לזכרי� ולא לנקבות". 
נות�  בנו...  את  "הפודה  ה)  (הלכה  יא  בפרק  ש�  בדבריו  וע"ע 
הפדיו� לכה�" (ולא לכהנת). וכ� העלה ג� הרא"ש (בתשובותיו כלל 
מט, ג. וכ� בהלכות פדיו� בכור הנמצא ב�ו מ�כת בכורות �י' ד): 
"ואי� לית� לכהנת בכור בהמה ולא פדיו� הב�", ועיי"ש שלמד זאת 
דאמרינ� "אהר� ובניו", דווקא זכרי�, ועיי� בגמרא בחולי� (קלב, א) 

הדנה בזה (ע"ע בזה ברבינו בחיי ויקרא ו, טז).
די� זה שאי� כהנת יכולה לפדות הובא בראשוני� רבי�. ואזכיר בזה 
המהר"�  בש�  זאת  הביא  תתלו)  (א,  הרשב"א  בשו"ת  דג� 

מרוטנבורג (שכט) שאי� כהנת יכולה לפדות, וזו לשונו: 

לפדותו?  בכור  לכהנת  לית�  יכולי�  א�  נשאל  שיחיה  הר"�  ומורי 
יהיב  עולא  ב)  (קלא,  והלחיי�  הזרוע  מפרק  וראיה  דלא.  והשיב 
מתנתא לכהנת אלמא קא �בר עולא כה� ואפילו כהנת. איתביה 
כהנת  ואפילו  כה�  אמרת  ואי  נאכלת.  כהנת  מנחת  לעולא  רבא 
הכתיב (ויקרא ו) כל מנחת כה� כליל. אמר ליה ומטונ� אהר� ובניו 
כתיב. אלמא דפשיטא ליה כל היכא דכתב אהר� ובניו אמרינ� כה� 
ולא כהנת. ובפרשה במדבר �יני כתב (במדבר ג) וית� משה את 
כ� הפדוי� לאהר�. ודלא כפי' ר"י שפי' בפ"ק דקידושי� (ח) גבי 

כי הא דרב כהנא לא היה כה� אלא בשביל אשתו שהיתה כהנת. 
וכ� איתא ב�פר החינו� (מצוה שצב) ד"החיוב ליתנו לכה� זכר ולא 
לכהנת". והכי פ�ק הטור  (יורה-דעה שה): "שיפדנו מהכה� ולא 
מכהנת", אמנ� השולח� ערו� לא כתב די� זה במפורש. אול� א� 
היה מתיר לפדות ע"י כהנת היה אומר זאת, כפי שכתב במפורש 
(יורה-דעה �א, ח) לגבי מתנות כהונה שנית� ליתנ� ג� לכהנת. 

וכ� העלה בשו"ת מהרי"א הלוי (א, כ). 
צרי� עיו� מדוע הרמ"א כתב (יורה-דעה שו, א) לגבי בכור בהמה 
טהורה דנותני� לכה� ולא לכהנת. ולא כתב הכי לגבי פדיו� הב� 
(וכ� העיר האמרי יושר). וידידי איש הח�ד ר' צבי רייזמ�, כתב לי 
בזה "עיי� בדברי ב�פר נשי� בהלכה (א, טז אות ב), שלא רק דברי 
צריכי�  זה  בעני�  השו"ע  פ�קי  שכל  אלא  בצ"ע,  מונחי�  הרמ"א 
עיו�, שבדי� מתנות זרוע לחיי� וקיבה (יו"ד �א, ח), כתב המחבר: 
לא  והרמ"א  לישראל',  נשואה  היא  אפילו  לכהנת  אות�  'נותני� 
העיר על דבריו כלו�, ומשמע שה�כי� לדברי המחבר. וכ� בנדו� 
ראשית הגז כתב השו"ע (יו"ד שלג, יד) 'ראשית הגז חולי� לכל דבר, 
לפיכ� נותני� אותו לכהנת אע"פ שהיא נשואה לישראל', וג� כא� 
לדקדק,  יש  כ�,  כמו  לדבריו.  ומשמע שה�כי�  הרמ"א,  העיר  לא 
בהא גופא שהזכרת שכתב הרמ"א לעני� בכור בהמה (יו"ד שו, א) 

ונותני� אותו לכה� ולא לכהנת, מדוע המחבר עצמו לא כתב מה 
די� כהנת בקבלת בכור בהמה למרות שבשאר מתנות ב�ימ� �א 
התייח�  הגז,  ראשית  לגבי  שלג  ב�ימ�  וקיבה  לחיי�  זרוע  לגבי 
שלגבי  הוא,  זה  בעני�  ביותר  הגדול  והפלא  כהנת.  לדי�  המחבר 
ולא  במחבר  לא  כלל  מוזכר  לא  שה,  �י'  ביו"ד  אד�  בכור  פדיו� 

ברמ"א, מה די� כהנת בזה, וצ"ע'. 
בשו"ת הרדב"ז (ד, קצו) ד� בזה, ואלו דבריו: "ופדיו� הב� אע"ג דלית 
ביה קדושה מכל מקו� אי� נית� אלא לזכרי� כמו בכור בהמה שיש 
בו קדושה ואי� נית� אלא לזכרי� וראוי שכל הבכורות יהיה לה� די� 
כתבו  הפו�קי�  וג�  לנקבות...  ולא  לזכרי�  ניתני�  שיהיו  אחד 

דפדיו� הב� אי� נית� אלא לזכרי�". 
בתר עיוני בזה ראיתי דהכי ג� העלו האחרוני� דאי� לכהנת לפדות, 
(שה, ח), ערו�  א), הגהות רעק"א  (יורה-דעה שה,  ובה�: הלבוש 
יו� (שובע שמחות ב עמוד רכט), פדיו�  השלח� (שה, ג), ילקוט 
הב� כהלכתו (ה, יג) ושו"ת הלכתא מאורייתא (עמוד תתמ). וע"ע 
ב�פר אוצר פדיו� הב� דהזכיר עוד פו�קי� דדנו בפדיו� הב� אצל 
כהנת ובה�: שו"ת תולדות יעקב (יורה-דעה כט), הלכות קטנות 
(ב, רפח), שו"ת רעק"א (רג), שו"ת מהר"י א�אד (יורה-דעה ר�ה), 
גילוי דעת (�א. �ח), שו"ת דברי חכמי� (יורה-דעה ל), שו"ת צי� 
אליעזר (ה, כה פרק לו), לקוטי פנח� (שה, �ק"י), ב�פר ר� כצבי 
(ב עמוד רו) ובציוני הלכתא (עמוד א'שט) ב�ו הלכתא מאורייתא. 
וע"ע ב�פר אוצר פדיו� הב� (א עמוד ק�ט), ב�פר חבל נחלתו (ח, 
כו), ב�פר אלה דברי הברית לגר"א שלזינגר (עמוד תלד) וב�פר ר� 

כצבי (עניני נשי� בהלכה א, טז). 
וצרי�  יכולה לפדות בפדיו� הב�,  העולה לדינא: אשה כהנת אינה 

דווקא כה� זכר לפדיו�. (עכ"ל).



5 
,
עמ

בשנה  הע�  את  משה  שפוקד  במפקד  מתחיל  הפקודי�  חומש 
 השנייה לצאת� ממצרי�, כאשר בהמש� ה�פר ישנו מפקד נו�

בפרשת פנח�- ערב כני�ת� לאר�.
בשלוש הפרשיות הראשונות של ה�פר מביאה התורה את ייחו�� 
של השבטי� תו� כדי הדגשה שאלו שבטי יה, אשר בה� בחר ה' 

לנחלה.
על פי �דר הדברי� היו אמורי� ע� ישראל להיכנ� לאר� בחודש 
השני לצאת� ממצרי�, בימי� אלו ממש אחרי כ"ג באייר1, א� כיוו� 
שה� התלוננו ולאחר מכ� חטאו במרגלי� נאלצנו להישאר במדבר 

לעוד שלושי� ושמונה שני�.
וכא� עולה השאלה הא� כל זה היה נצר�? מדוע עוכבנו כל פע� 
מחדש ולא נכנ�נו לאר�? בתחילה לא עברנו דר� אר� פלישתי�, 
 אח"כ עוכבנו במתאונני� ולב�ו - �ובבנו את אר� אדו� ב�ו

שנת הארבעי�.
כדי לענות על כ� יש להתבונ� במה שארע ע� ר"ע וחבריו, כפי 

שמ�פרת לנו הגמרא ב�ו מ�כת מכות- ר"ע וחבריו הלכו בדר� 
והגיעו להר הצופי�, ש� כול� קרעו קריעה על החורב�, לאחר מכ� 
ה� הגיעו להר הבית וראו ש� שועל היוצא מבית קודשי הקודשי�.

ה�  כ'התחילו  בגמרא  מתוארת  הזה  למראה  החכמי�  תגובת 
בוכי�' בעוד ר"ע משחק.

ר"ע  והצחוק, מצליח  אודות הבכי  לר"ע  בי� חכמי�  לאחר מו"מ 
נאמני�  עדי�  שישנ�  לה�  שאומר  בכ�  החכמי�  את  לנח� 
והבניי�, הלא ה� אוריה הכה�  המעידי� עניי� אחד- את החורב� 

וזכריהו ב� יברכיהו.
הבית  והר  תחרש"  שדה  "ציו�  ראשו�-  בית  בימי  התנבא  אוריה 
יהיה שומ� לחלוטי�, ואילו זכריה התנבא על שיבת ציו�- "עוד ישבו 
משחקי�  וילדות  ילדי�  ירושלי�...  ברחובות  וזקנות  זקני� 
יכולה  לא  ועדות  כעדי�  נחשבי�  שה�  ומכיוו�  ברחובותיה". 
להיחלק לשתיי� אזי כאשר התקיימה הנבואה של אוריה אות הוא 

שג� נבואת זכריה תתקיי�.

 
שאלה: יהודי בש
 ראוב� נקלע שלא באשמתו לחובות רבי
באופ� שאי� לו שו
 אפשרות להחזיר
 ג
 לא על ידי מימוש 

נכ�י
 מה�יבה הפשוטה שאי� לו נכ�י
 לממש. 
בני המשפחה נרתמו לעזרה והחלו לגיי� מ� הגור� ומ� היקב 

�כו
 כ�� כדי ל�ייע בהחזרת החובות.

 �לאחר �יו
 הגיו� התברר כי אי� הקומ� משביע את הארי, ו�
הכ�� שגוי� מגיע לכלל עשרי
 וחמישה אחוזי
 מ�� החובות.

בלית ברירה, לא נותר למשפחה ברירה אלא להחזיר רק חלק 
תקווה   �מתו שנית�,  כמה  עד   
נזקי ולמזער  החובות  מ� 

שבעתיד ירווח יותר ויהיה נית� לכ�ות עוד חובות.

המפתח להחזרת חובות

הזאת-  בלשו�  לר"ע  אמרו  וה�  החכמי�  את  אכ�  ניח�  זה  דבר 
"עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו".

משה  לנבואת  הנביאי�  דברי  שבי�  ההבדל  את  מבאר  הרמב"� 
בדברי התורה בכ� שנבואה ניתנת לפירוש על פי הנביא עצמו ועל 
שנבואת  בעוד  מ�וימת,  בהבנה  להתגש�  מחויבת  היא  אי�  כ� 
משה היא בא�פקלריה המאירה ועל כ� היא מחויבת כ� שנביא לא 

יכול לשנותה כלל.
מעי� זה אמרו חז"ל שהתורה נקראת 'עדות'.

המילה  של  ההגדרה  בעצ�  נמצא  לנבואה  עדות  בי�  ההבדל 
ומהותה.

נבואה היא ניב שפתי� הנית� לפרוש, א� עדות היא מוחלטת ולא 
שבטלה  'עדות  הברור-  הכלל  משו�  ביטול  או  להכחשה  ניתנת 

מקצתה- בטלה כולה'.
מ�יבה זו התורה היא עדות ולא נית� להו�י או לגרוע ממנה א� 

קיו� דברי הנביאי� יכול להיות בכמה אופני� וכול� נכוני�.
ר"ע לימד א� כ� את החכמי� דבר זה.

ההבטחה של שיבת ציו� תלויה בעדות ע� החורב�- לולי החורב� 
המוחלט לא תתקיי� השיבה המלאה. וכעת לאחר שראה ר"ע את 

חרישת העיר וחורבנה הוא בטוח שעוד ישבו זקני� בעיר הזאת.
כא� עולה שאלה הצריכה ביאור- וכי מצאנו עדות שבה עד אחד 
מעיד על מה שקרה עד זמ� מ�וי� והשני בא להשלימו מזמ� זה 
זכריה מדבר על  ואילו  והיל�? הרי אוריה התנבא על בית ראשו� 
בית שני, ואי� כא� שני עדי� לכאורה, שיעידו שניה� על אותו הדבר 

בדיוק?
היא  היא  כיצד הדר� בה ה� התנהלו  רבי עקיבא הראה לחבריו 

העדות שהנבואות ה� עניי� אחד.
באותו הזמ� שיש חורב� ולכ� ג� ר"ע קורע את בגדו ישנה ג� הגאולה 

והבניי� שכ� הנה החכמי� מתהלכי� באותו הר חרב ושומ�.
כ� שלמרות החורב� ישנו בני�, ויחד ע� הבניה אנו תחת השפעת 

החורב�.
בו  יהלכו  ושועלי�  יהיה שומ�  אוריה מתנבא שהר הבית  כאשר 
ויתהלכו  זקני�  ישבו  זמ�  פרק  שבאותו  זכריה,  אתו  יחד  מעיד 
העיר  אז  ראשו�  בית  ימי   ב�ו קרה  שלא  דבר  רחובות,  באות� 

הייתה שוממה לחלוטי� ולא עבר בה אד�.
בעוד שב�ו ימי בית שני ועד ימינו אנו, לא פ�קה ישיבת ישראל 

חורב�  ע�  יחד  הדורות,  בכל  בירושלי�  היו  ויהודי�  אדמת�  על 
הבית ושוממות היכל ה'.

שני  על  היא  העדות  שכ�  נאמני�-  עדי�  ה�  מדוע  מוב�  כעת 
הדברי� ג� יחד. עי� בוכה ועי� צוחקת. 

א� ה� התקשו  הזה  ידעו את הפ�וק  ר"ע  ע�  החכמי� שהלכו 
כיצד נית� להגדיר� כעדי� למרות שכל אחד מעיד על פרק זמ� 
ה�  הזו  העדות  היא  כיצד  ר"ע  לה�  שה�ביר  ולאחר  אחר, 
 התנחמו. לולי שהיו החכמי� בוכי� לא היה יודע זאת ר"ע, שא
הוא התקשה בכ�. א� אחרי שה� התחילו לבכות הבי� ר"ע שכעת 

זה ג� זמ� שחוק וזו היא העדות הנאמנה.
זוהי ג� המהות של חומש הפקודי�. 

מצד אחד הקב"ה מעיד עלינו שאנו בניו המיוח�י� אחרי השבטי� 
זוכה להיכנ� לאר� ורק בניה�  א� יחד ע� זאת אי� הדור ההוא 
אחריה� זוכי� לכ�. ואי� ל� עדות יותר שלימה מזו, שא א� חטאו 
וכפי  תמיד.  עלינו  ושמו  מעמנו  הקב"ה  אהבת  זזה  לא  ישראל 
שאמר הקב"ה למשה במעמד ה�נה- 'אהיה אשר אהיה' שלעול� 

שמו עלינו ג� בגלות וג� בגאולה.
כשהקב"ה מונע מאתנו מלעבור באר� פלשתי� או מ�ובב אותנו 
את הר אדו� אי� זה בא במקרה או טעות כי א� זו הייתה כוונתו 
זוכי�  אנו  אלו  ענייני�  שע"י  אותנו,  מאהבתו  זאת  וכל  מראש 

לכפרה שלימה ולב�ו נכנ�י� לאר�.
ברחובות  וזקנות  זקני�  יושבי�  בו  הזה,  בזמ�  הה�  ובימי� 
בקיו�  חוזי�  אנו  ברחובותיה-  וילדות משחקי�  וילדי�  ירושלי� 
העדות של זכריה יחד ע� עדות אוריה על הר הבית. ואי� זו טעות 

או הוכחה על כ� שלא זו הגאולה כי א� ההפ� הוא הנכו�. 
את  ויבנה  ישוב  ישראל  ע�  אחת-  היא  הנביאי�  של  העדות 
ירושלי�, א� יחד ע� זאת הר הבית עדיי� יישאר שומ� עד אשר 

נשוב ונקומ� ג� את הרי�ותיו.
כל  מצפי�  לה  המלאכה  את  שנשלי�  השעה  ובאה  העת  הגיע 

הדורות, על ידי הקמת המקדש השלישי בהר מרו� הרי�.
כל  משוש  אתה  שישו  אהביה  כל  בה  וגילו  ירושל�  את  "שמחו 
אנחמכ�  אנכי  כ�  תנחמנו  אמו  אשר  כאיש  עליה...  המתאבלי� 

ובירושל� תנחמו"
  

1 - ע"פ רש"י בפרשת בהעלות� על המתאונני�

להחזרת  ההלכתי  ה'מפתח'  מהו  בשאלת�:  נפש�  וכעת 
החובות? הא
 ה
 צריכי
 להחזיר לכל נושה עשרי
 וחמישה 
 
אחוזי
 מגובה החוב שלו? או שה
 צריכי
 לחלק את ה�כו
שגוי� שווה בשווה בי� כלל הנושי
? הא
 יש העדפה לחובות 
מ�וימי
? הא
 רשאי
 ה
 לבחור למי ה
 מחזירי
, ולמי לא? 
הא
 יש ללכת לפי מועדי ההלוואות וכל הקוד
 זוכה? או שמא 

אחר מועדי הפירעו�? ילמדנו רבינו!
בראשית  להדגיש  יש  זו,  שאלה  על  לענות  בבואנו  תשובה: 
הדברי� כי כאשר מדובר ב�וג הלוואה שיוצרת שיעבוד על הנכ�י� 
מהנכ�י�  החובות  את  להחזיר  ובאי�  בשטר)  (מלווה  החייב  של 
המשועבדי�, הרי שיש די� קדימה להלוואה שזמ� השעבוד שלה הוא 
הזמ� הכי מוקד�, וזמ� השעבוד הוא זמ� ההלוואה המופיע בשטר 

ההלוואה, ולא הולכי� בזה אחר זמ� הפירעו�א. 
 אול� בנידו� דיד� שלא מדובר על נכ�י� משועבדי�, אלא על כ�
מזומ� שאינו משועבד להלוואה כזו או אחרתב, יש באמת לעיי� מהו 

ה�דר והאופ� הנכו� של החזרת החובותג.
והנה בתחילה נדו� אודות אופ� חלוקת הכ� בי� הנושי� שכבר 

הגיעו לתבוע את כ�פ� וזמ� פירעו� ההלוואה כבר הגיע.
נחלקו הראשוני�ד מהו מפתח החלוקה, יש אומרי� שיש לחלק את 
הכ� באופ� יח�י לגובה החוב, ויש חולקי� ו�וברי� שיש לחלק 

את הכ� באופ� שווה בי� הנושי�.
כדי להמחיש נשתמש בדוגמא וכדלהל�:

לראוב� יש שלושה נושי� - לנושה א' הוא חייב ₪300, לנושה ב' 
הוא חייב ₪200, ולנושה ג' החוב עומד על ₪100.

�� כל החובות – ₪600.
�כו� הכ� שיש עבור החזרת החובות הוא ₪300.

של  ליחידות  ה-₪600  את  מחלקי�  אנו  הראשונה  הדעה  לפי 
את  נחלק  ולכ�  חוב,  של  יחידות   6 לנו  שיש  א"כ  ונמצא   ,₪100

ה-₪300 לשש ג� כ�, ונמצא שיש לנו 6 יחידות של ₪50.
החזר,  של  יחידות   3 יקבל  חוב,  של  יחידות   3 לו  שיש  א'  נושה 
ונמצא שיקבל החזר של ₪150, נושה ב' יקבל 2 יחידות החזר = 

₪100, ונושה ג' יקבל ₪50.
נמצא א"כ שכל נושה יקבל חמישי� אחוזי� מגובה החוב, כש� 
ש�� הכ� הקיי� לצור� החזרת החובות הוא חמישי� אחוזי� 

מגובה החוב.
כלומר לפי שיטה זו כל אחד צרי� לקבל החזר יח�י לגובה החוב 

לפי מפתח אחיד של אחוזי�.
בי�  שווה  באופ�   הכ� את  לחלק  יש  השנייה,  הדעה  לפי  אול� 
הנושי�, כלומר צרי� לחלק את ה-₪300 באופ� שווה בי� שלושת 
הנושי� וא"כ כל אחד מה� יקבל 100ש"ח, ונמצא שנושה ג' יקבל 
מגובה  אחוזי�   50 יקבל  ב'  נושה  החוב,  מגובה  אחוזי�   33 רק 

החוב, ונושה ג' יקבל החזר מלא.
טע� המחלוקת הוא שהנה מצד אחד א� כל אחד מהנושי� יקבל 
�כו� שווה, נמצא מדת הדי� לוקה, שאחד מהנושי� יקבל את כל 

וזה טע� הדעה הראשונה,  רק מחצית,  יקבל  ואילו האחר  כ�פו 
אמנ� מאיד� כל הכ� משועבד לכל הנושי� באופ� שווה.

להלכה פ�ק השולח� ערו� כדעה השנייהה, והכ� מתחלק בשווה 
בי� כל הנושי� ללא התחשבות בגובה החוב (א� כמוב� שנושה לא 

יקבל מעל גובה חובו, וההפרש יחולק בשווה בי� שאר הנושי�).

כאשר לא כל בעלי החוב
באו לתבוע את חוב�

כל  בי�   הכ� את  לחלק  באי�  אנו  כאשר  מדובר  זה  כל  אול� 
הנושי� שנמצאי� כעת לפנינו, א� מה יהיה הדי� כאשר יש בעלי 
חוב שעדיי� לא באו לתבוע את חוב�? הא� יש להתחשב בה�, 

או להתעל� מה�?
(ואי�  פירעונ�  זמ�  הגיע  לא  שעדיי�  בחובות  מדובר  א�  והנה 
שיעבוד נכ�י�) נראה פשוט שיש כעת להתעל� מה�, ויש לחלק 
את הכ� בי� כל החובות שכבר הגיע זמ� פירעונ�, אול� יש לברר 
מה הדי� כלפי חובות שזמ� פירעונ� הגיע א� בעליה� עדיי� לא בא 
לתבוע את החוב, הא� ג� בנידו� כזה יש להתעל� מחובות אלו, 

?או שיש לקחת אות� בחשבו� בחלוקת הכ�
והנה מצאנו בזה דעות ברבותינו האחרוני�ו, ושורש ה�פק הא� 
או  החוב,  את  הנושה  בתביעת  תלויה  חוב  בעל  פריעת  מצוות 
שמצווה זו עומדת לכשעצמה מעצ� החוב, ולא תלויה בכ� שבעל 

החוב בא לתבוע את החוב.

חילוק בי� אופ� שהחייב עצמו מחזיר
את החובות לבי� אופ� שידידיו באי�

לעזרתו וה� מחזירי� את החובות
אמנ� אחר כל זאת נראה שבכל מה שנוגע לשאלתנו, אי� הדברי� 
הנאמרי� לעיל אמורי�, שהרי בנידו� דיד� לא מדובר כלל שהחייב 
עצמו מחזיר את החובות, אלא בני משפחתו נרתמו ל�ייעו, וה� 
ה�  רשאי�  ולכ�  חלקי)  (באופ�  החובות  את  מחזירי�  אשר  אלו 
להחזיר את החובות לפי ראות עיניה�, להקדי� ולאחר, להרבות 
יעזור  שהכי  מה  עיניה�,  ראות  לפי  נכו�  הנראה  כפי  ולהפחית, 

להפחית את הלח� הרוב� על החייב, וה' יצילנו משגיאות.

א - עיי� בזה בשו"ע חוש� משפט ריש �ימ� ק"ד.
ב - עיי� �מ"ע ריש �ימ� ק"ד שאי� די� קדימה במטלטלי� דלא כעיר שוש�.

ג - החוק האזרחי נות� לחייב אפשרות (לא בכל המקרי�) לפנות להלי� של 'פשיטת רגל' 
שב�ופו יכול לקבל 'הפטר' מהחובות, ומבחינת החוק כבר אינו חייב בה�, אול� בהלכה 
אי� מושג כזה, ואד� חייב להחזיר את חובותיו עד �ו חייו, אלא שא� אי� לו הרי הוא 
אנו�, ובית די� דואגי� לו לתנאי מחייה מינימליי� ('מ�דרי� לבעל חוב') אול� א� וכאשר 

ירוויח כ� מעבר לתנאי המחייה המינימליי� – חייב לפרוע את חובותיו.
ויש לעיי� הא� החוק האזרחי משפיע ג� על ההלכה, א� מדי� 'דינא דמלכותא דינא' וא� 
מדי� 'כל תנאי שבממו� – תנאו קיי�' או מדי� 'מנהג ה�וחרי�', ועיי� בזה בשו"ת מנחת 
אשר חלק ב' �ימ� קכ"ה ותוכ� דבריו שא א� יש מקו� לומר כ� זה דווקא כלפי חובות 
גמילות  מי�ודות  שה�  אישיות  הלוואות  לגבי  א�  מ�חריות,  והלוואות  השקעות  של 

הח�די� נראה שאי� הלוה נפטר ממצוות פריעת בעל חוב על ידי פשיטת רגל.
ד - עיי� כתובות צ"ג ברש"י וברבינו חננאל וברי" ש�.

ה - חו"מ �ימ� ק"ד �עי י'.
ו - עיי� קצות החוש� ונתיבות המשפט ריש �ימ� ק"ד.
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שאלה: יהודי בש
 ראוב� נקלע שלא באשמתו לחובות רבי
באופ� שאי� לו שו
 אפשרות להחזיר
 ג
 לא על ידי מימוש 

נכ�י
 מה�יבה הפשוטה שאי� לו נכ�י
 לממש. 
בני המשפחה נרתמו לעזרה והחלו לגיי� מ� הגור� ומ� היקב 

�כו
 כ�� כדי ל�ייע בהחזרת החובות.

 �לאחר �יו
 הגיו� התברר כי אי� הקומ� משביע את הארי, ו�
הכ�� שגוי� מגיע לכלל עשרי
 וחמישה אחוזי
 מ�� החובות.

בלית ברירה, לא נותר למשפחה ברירה אלא להחזיר רק חלק 
תקווה   �מתו שנית�,  כמה  עד   
נזקי ולמזער  החובות  מ� 

שבעתיד ירווח יותר ויהיה נית� לכ�ות עוד חובות.

להחזרת  ההלכתי  ה'מפתח'  מהו  בשאלת�:  נפש�  וכעת 
החובות? הא
 ה
 צריכי
 להחזיר לכל נושה עשרי
 וחמישה 
 
אחוזי
 מגובה החוב שלו? או שה
 צריכי
 לחלק את ה�כו
שגוי� שווה בשווה בי� כלל הנושי
? הא
 יש העדפה לחובות 
מ�וימי
? הא
 רשאי
 ה
 לבחור למי ה
 מחזירי
, ולמי לא? 
הא
 יש ללכת לפי מועדי ההלוואות וכל הקוד
 זוכה? או שמא 

אחר מועדי הפירעו�? ילמדנו רבינו!
בראשית  להדגיש  יש  זו,  שאלה  על  לענות  בבואנו  תשובה: 
הדברי� כי כאשר מדובר ב�וג הלוואה שיוצרת שיעבוד על הנכ�י� 
מהנכ�י�  החובות  את  להחזיר  ובאי�  בשטר)  (מלווה  החייב  של 
המשועבדי�, הרי שיש די� קדימה להלוואה שזמ� השעבוד שלה הוא 
הזמ� הכי מוקד�, וזמ� השעבוד הוא זמ� ההלוואה המופיע בשטר 

ההלוואה, ולא הולכי� בזה אחר זמ� הפירעו�א. 
 אול� בנידו� דיד� שלא מדובר על נכ�י� משועבדי�, אלא על כ�
מזומ� שאינו משועבד להלוואה כזו או אחרתב, יש באמת לעיי� מהו 

ה�דר והאופ� הנכו� של החזרת החובותג.
והנה בתחילה נדו� אודות אופ� חלוקת הכ� בי� הנושי� שכבר 

הגיעו לתבוע את כ�פ� וזמ� פירעו� ההלוואה כבר הגיע.
נחלקו הראשוני�ד מהו מפתח החלוקה, יש אומרי� שיש לחלק את 
הכ� באופ� יח�י לגובה החוב, ויש חולקי� ו�וברי� שיש לחלק 

את הכ� באופ� שווה בי� הנושי�.
כדי להמחיש נשתמש בדוגמא וכדלהל�:

לראוב� יש שלושה נושי� - לנושה א' הוא חייב ₪300, לנושה ב' 
הוא חייב ₪200, ולנושה ג' החוב עומד על ₪100.

�� כל החובות – ₪600.
�כו� הכ� שיש עבור החזרת החובות הוא ₪300.

של  ליחידות  ה-₪600  את  מחלקי�  אנו  הראשונה  הדעה  לפי 
את  נחלק  ולכ�  חוב,  של  יחידות   6 לנו  שיש  א"כ  ונמצא   ,₪100

ה-₪300 לשש ג� כ�, ונמצא שיש לנו 6 יחידות של ₪50.
החזר,  של  יחידות   3 יקבל  חוב,  של  יחידות   3 לו  שיש  א'  נושה 
ונמצא שיקבל החזר של ₪150, נושה ב' יקבל 2 יחידות החזר = 

₪100, ונושה ג' יקבל ₪50.
נמצא א"כ שכל נושה יקבל חמישי� אחוזי� מגובה החוב, כש� 
ש�� הכ� הקיי� לצור� החזרת החובות הוא חמישי� אחוזי� 

מגובה החוב.
כלומר לפי שיטה זו כל אחד צרי� לקבל החזר יח�י לגובה החוב 

לפי מפתח אחיד של אחוזי�.
בי�  שווה  באופ�   הכ� את  לחלק  יש  השנייה,  הדעה  לפי  אול� 
הנושי�, כלומר צרי� לחלק את ה-₪300 באופ� שווה בי� שלושת 
הנושי� וא"כ כל אחד מה� יקבל 100ש"ח, ונמצא שנושה ג' יקבל 
מגובה  אחוזי�   50 יקבל  ב'  נושה  החוב,  מגובה  אחוזי�   33 רק 

החוב, ונושה ג' יקבל החזר מלא.
טע� המחלוקת הוא שהנה מצד אחד א� כל אחד מהנושי� יקבל 
�כו� שווה, נמצא מדת הדי� לוקה, שאחד מהנושי� יקבל את כל 

וזה טע� הדעה הראשונה,  רק מחצית,  יקבל  ואילו האחר  כ�פו 
אמנ� מאיד� כל הכ� משועבד לכל הנושי� באופ� שווה.

להלכה פ�ק השולח� ערו� כדעה השנייהה, והכ� מתחלק בשווה 
בי� כל הנושי� ללא התחשבות בגובה החוב (א� כמוב� שנושה לא 

יקבל מעל גובה חובו, וההפרש יחולק בשווה בי� שאר הנושי�).

כאשר לא כל בעלי החוב
באו לתבוע את חוב�

כל  בי�   הכ� את  לחלק  באי�  אנו  כאשר  מדובר  זה  כל  אול� 
הנושי� שנמצאי� כעת לפנינו, א� מה יהיה הדי� כאשר יש בעלי 
חוב שעדיי� לא באו לתבוע את חוב�? הא� יש להתחשב בה�, 

או להתעל� מה�?
(ואי�  פירעונ�  זמ�  הגיע  לא  שעדיי�  בחובות  מדובר  א�  והנה 
שיעבוד נכ�י�) נראה פשוט שיש כעת להתעל� מה�, ויש לחלק 
את הכ� בי� כל החובות שכבר הגיע זמ� פירעונ�, אול� יש לברר 
מה הדי� כלפי חובות שזמ� פירעונ� הגיע א� בעליה� עדיי� לא בא 
לתבוע את החוב, הא� ג� בנידו� כזה יש להתעל� מחובות אלו, 

?או שיש לקחת אות� בחשבו� בחלוקת הכ�
והנה מצאנו בזה דעות ברבותינו האחרוני�ו, ושורש ה�פק הא� 
או  החוב,  את  הנושה  בתביעת  תלויה  חוב  בעל  פריעת  מצוות 
שמצווה זו עומדת לכשעצמה מעצ� החוב, ולא תלויה בכ� שבעל 

החוב בא לתבוע את החוב.

חילוק בי� אופ� שהחייב עצמו מחזיר
את החובות לבי� אופ� שידידיו באי�

לעזרתו וה� מחזירי� את החובות
אמנ� אחר כל זאת נראה שבכל מה שנוגע לשאלתנו, אי� הדברי� 
הנאמרי� לעיל אמורי�, שהרי בנידו� דיד� לא מדובר כלל שהחייב 
עצמו מחזיר את החובות, אלא בני משפחתו נרתמו ל�ייעו, וה� 
ה�  רשאי�  ולכ�  חלקי)  (באופ�  החובות  את  מחזירי�  אשר  אלו 
להחזיר את החובות לפי ראות עיניה�, להקדי� ולאחר, להרבות 
יעזור  שהכי  מה  עיניה�,  ראות  לפי  נכו�  הנראה  כפי  ולהפחית, 

להפחית את הלח� הרוב� על החייב, וה' יצילנו משגיאות.

א - עיי� בזה בשו"ע חוש� משפט ריש �ימ� ק"ד.
ב - עיי� �מ"ע ריש �ימ� ק"ד שאי� די� קדימה במטלטלי� דלא כעיר שוש�.

ג - החוק האזרחי נות� לחייב אפשרות (לא בכל המקרי�) לפנות להלי� של 'פשיטת רגל' 
שב�ופו יכול לקבל 'הפטר' מהחובות, ומבחינת החוק כבר אינו חייב בה�, אול� בהלכה 
אי� מושג כזה, ואד� חייב להחזיר את חובותיו עד �ו חייו, אלא שא� אי� לו הרי הוא 
אנו�, ובית די� דואגי� לו לתנאי מחייה מינימליי� ('מ�דרי� לבעל חוב') אול� א� וכאשר 

ירוויח כ� מעבר לתנאי המחייה המינימליי� – חייב לפרוע את חובותיו.
ויש לעיי� הא� החוק האזרחי משפיע ג� על ההלכה, א� מדי� 'דינא דמלכותא דינא' וא� 
מדי� 'כל תנאי שבממו� – תנאו קיי�' או מדי� 'מנהג ה�וחרי�', ועיי� בזה בשו"ת מנחת 
אשר חלק ב' �ימ� קכ"ה ותוכ� דבריו שא א� יש מקו� לומר כ� זה דווקא כלפי חובות 
גמילות  מי�ודות  שה�  אישיות  הלוואות  לגבי  א�  מ�חריות,  והלוואות  השקעות  של 

הח�די� נראה שאי� הלוה נפטר ממצוות פריעת בעל חוב על ידי פשיטת רגל.
ד - עיי� כתובות צ"ג ברש"י וברבינו חננאל וברי" ש�.

ה - חו"מ �ימ� ק"ד �עי י'.
ו - עיי� קצות החוש� ונתיבות המשפט ריש �ימ� ק"ד.
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שבת לה' 
 �יפור לשבת

"מושב  בני�  עמד  בירושלי�  המרכזית  התחנה  אדמת  על 
בי�  ותשושי�.  חולי�  זקני�  אנשי�  התגוררו  בו  זקני�", 
רבי  הגאו�  היה  בני�,  באותו  הכנ�ת שהיה  בבית  המתפללי� 
משה אדלר זצוק"ל. מידי שבת לאחר התפילה  עבר ר' משה 
מחדר לחדר ע� קבוצת מתפללי� כדי לשמח את הזקני�. אל 
"ישמחו  העתיק:  בניגו�  בשיר  פוצח  היה  שנכנ�,  חדר  כל 
שהתמלא  עד  הקט�,  בחדר  ריקוד  מעי�  ועושה  במלכות�" 
ואז בברכת שבת שלו� היו עוברי� לחדר  המקו� בשמחה, 
הבא.  שנה לאחר שנת תשכ"ז הקימו בשטח הנ"ל את התחנה 
המרכזית. ע� �יו� הקמתה יצא שוב רבי משה כדי לשיר את 
הניגו� "ישמחו במלכות� שומרי שבת" א� הפע� לא היה זה 
השבת  חילול  על  למחות  אלא  וגלמודי�,  זקני�  לשמח  כדי 
ובפרה�יה.  בגאווה  נרמ�ה  השבת  ש�.  שנעשה  הנורא 
רב  וזמ�  השבת  כני�ת  לאחר  ובאי�  יוצאי�  היו  אוטובו�י� 
בטר� צאתה. [בשלב מ�ויי� החל להגיע למקו� מידי שבת 
יחד ע� עוד קבוצת מפגיני�  זצוק"ל  ר' עמר� בלוי  בשבתו 
מאנשי נטורי קרתא.] כל ההפגנות לא עזרו, ככלות הכל אי� 
גל  לאחר  בשבת.  ש�גורה  האר�  בכל  מרכזית  תחנה  שו� 

עצו� של מחאות נ�גרה התחנה בשבת ועמדה מלכת!
לימי� �יפר בנו, ר' בנימי�, מה בדיוק הביא ל�גירת התחנה. 
"כשראו כי פעולות המחאה אינ� עוזרות, התארגנה משלחת 
של רבני�, וביקשה להיפגש ע� מי שכיה� אז כשר התחבורה, 
חילול  על  וכאב�  צער�  את  בפניו  ולתנות  וייצמ�,  עזר  מר 
שבת  מידי  המרכזית  בתחנה  המתחולל  הנוראי  השבת 
בשבתו. נקבע תארי� ושעה, וביו� הפגישה ישבו הרבני� ע� 
שר התחבורה במשרדו וני�ו כל אחד בתורו לשכנע את השר. 
היו שדברו על השבת כ"מתנה טובה שיש לי בבית גנזי", היו 
שדיברו על ירושלי� עיה"ק – פלטרי� של מל�. כול� ני�ו בכל 

ירושלי�  תושבי  של  לכאב�  שיבי�  השר  את  לשכנע  כוח� 
היו  שמאמציה�  היה  נראה  א�  שכזה,  המוני  שבת  מחילול 
לשוא. השר ישב קשוח כשהוא דוחה במחי כ� יד את דברי 
הרבני�. חברי משלחת הרבני� עמדו לצאת מהפגישה במפח 
נפש. קשיחותו של השר לא רוככה ולו במשהו, ואז פנה לפתע 
הגאו� ר' משה אדלר אל השר וביקש ממנו רשות להשמיע 
באוזנו כמה מילי�. נענה השר בראשו לאות ה�כמה, התיישב 
ר' משה ממול השר הביט לתו� עיניו ואמר "ידוע לי שכבוד 
השר הוא יליד מחוז פינ�ק מבלרו� שברו�יה. ש� בפינ�ק גר 
יהודי צדיק שקראו לו רבי אהר� מקרלי� שחיבר שיר מיוחד 
לשבת." נראה שהדברי� נגעו בנימי� רגישי� בליבו של השר 
נראה שהוא  פניו  על  ילדותו,  מחוז  על  דברי�  כשהוא שמע 
ור'  אדלר,  משה  רבי  של  לדבריו  רב  בקשב  ומתרכז  שומע 
ברגש  לשיר  והחל  בדביקות  התנועע  עיניו,  את  עצ�  משה 
עצו� את הניגו� "קה אכ�ו� נוע� שבת..." כשהוא מ�ביר לשר 
את פשר המילי� המיוחדות. ר' משה שר בקולו הנעי� כשכל 
היה השר  יכול  לא  כבר  וכא�  חרישית,  אותו  הרבני� מלווי� 
להתאפק ומעיניו זלגו דמעות. הוא הוציא מטפחת מכי�ו ניגב 
את הדמעות, א� ה� לא פ�קו... ר' משה �יי� את הניגו� ובחדר 
חברי  הרבני�  של  המשתאות  עיניה�  ולנגד  דממה.  שררה 
מכשיר  של  השפופרת  את  ויצמ�  השר  הרי�  המשלחת, 
הוראה  ל�  נות�  "אני  לתוכה:  וקרא  למי שחייג  חייג  הטלפו�, 
להפ�יק מיד את יציאת האוטובו�י� מהתחנה המרכזית לפני 
השני  מהצד  האיש  כי  המשלחת  אנשי  הבינו  השבת!"  צאת 
מתווכח ע� השר ומנ�ה להניאו מההחלטה שקיבל. א� השר 
יותר  יצא  לא  אוטובו�  "שו�  בתקיפות  וקרא  נחר�  היה 
מתחנה המרכזית בירושלי� בשבת!"  מאז ועד היו� שובתת 

התחנה המרכזית בירושלי� בשבתות ומועדי ישראל.

/ ה
ופר הח
יד הרב יצחק ברבר
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0 "מי כא� הלל?"
יהודי שלא הקפיד על שמירת התורה ומצוותיה בהידור, שמע את 
ה�יפור על הלל הזק�, כיצד אחד התערב ע� חברו שיצליח להרגיז 
את הלל. הוא הגיע אליו בערב שבת כשהלל התרח�, והפריע לו 
שומע  ביקש  כלל.  כע�  לא  הלל  זאת  למרות  טיפשיות.  בשאלות 
ה�יפור לדעת א� לרבני� של היו� ישנה אותה �בלנות. הוא חשב 
לעצמו: "הרי ה� וודאי מכירי� את המעשה, ואולי א משתמשי� 
הנאמר:  את  מקיימי�  אכ�  ה�  א�  לבדוק  רצוני  בדרשותיה�.  בו 
כמה  של  טלפונית  רשימה  הכי�  הוא  מקיי�'".  ונאה  דורש  'נאה 
רבני� מוכרי�. בשעה שתיי� לפנות בוקר התקשר לאחד הרבני�, 
ב�וכר?"  מצופה  תפוח  על  מברכי�  "מה  תמימה:  שאלה  ושאל 
להתקשר  יכול  אינ�  "הא�  מיידי:  באופ�  ניתנה  הרב  של  התגובה 
והשפופרת  כאלו???",  שאלות  לשאול  כדי  נורמלית,  יותר  בשעה 
נטרקה. מיודענו המשי� להתקשר לרב אחרי רב. לכול� היה מכנה 
משות: כע� על כ� שמעירי� אות� באמצע הלילה בשביל דבר 
כזה. בשעה שלוש לפנות בוקר חייג למר� הראשו� לציו�, הרב מרדכי 
אליהו זצ"ל. כאשר הרי� הרב את השפופרת, שאל האיש: "הא� אני 
יכול לשאול שאלה?" "בבקשה", ענה מר� הרב, "רק תאמר לי הא� 
השאלה �ובלת דיחוי עד שאטול את ידי?" הבחור ה�כי�, ולאחר 
זמ� קצר נשמע קולו של הרב אליהו בטלפו�: "כ�, אני מוכ� לשמוע!"  
כאשר הציג את שאלתו בעניי� התפוח המצופה ב�וכר, ענה מר� 
הרב אליהו תשובה מפורטת ולב�ו הפטיר: "אתה יכול להתקשר 

אלי ולשאול כל שאלה שתרצה, ומתי שתרצה!"

0 שני דוד גרו
מ�
מ�פר רבה של מגדל העמק, הרב יצחק דוד גרו�מ� שליט"א:

יצוקה'.  'עופרת  לימי  אותי  החזירו  באחרונה,  הרקטות  שיגורי 
מודעות ענק נתלו בלב תל אביב רבתי. ארגו� 'ראש יהודי' בראשותו 
ו�מינר  זעירא הפועל בעיר, קרא לשבת התחזקות  ישראל  ר'  של 
יהדות בראשותי. זו הייתה שבת בלתי נשכחת. יהודי� מכל ה�וגי� 
השבת  כני�ת  ע�  החולי�.  עיר  של  הזוהמה  בלב  להתחמ�  באו 
א�  הכנ�ת,  בית  בפתח  אנשי�  שני  הופיעו  דודי',  'לכה  ושירת 
מרא� היה שונה משאר האנשי�. ה� באו ללא כיפות לראשיה�. 
מינימו� התחשבות אי� לה� בקדושת בית הכנ�ת? תמהו חלק 
מהמתפללי�, א� אני ה�יתי את הקריאות, רצתי אליה� וכיבדתי 
אות� לשבת. הגשתי לה� כיפות, א� ה� אמרו: לא, זו טעות. ה� 
ביקשו לצאת, וממש התחננתי בפניה�: א� כבר הגעת�, כנראה 
שכ� רצית� לבוא, אז תישארו עמנו.  תשובת� הפתיעה אותי: ראינו 
מודעות שה�ופר דויד גרו�מ� ימ�ור הרצאה, באנו לשמוע אותו, 
אבל כנראה שחלה טעות וזה לא כא�. ג� לי קוראי� דויד גרו�מ�, 
איזה  אלו.  בימי�  אני �ופר מהולל, כותב �פר  וג�  אמרתי לה�, 
�פר? שאלו השניי� במבוכה לאחר שהבינו את טעות� המצערת: 
כל יהודי כותב בכל רגע את ה�פר תורה האיש שלו, אמרתי לה�, 
להישאר  התרצו  ה�  נכתבי�".  ב�פר  מעשי�  "וכל  שנאמר  כמו 
והמשכנו בתפילה. ה� השתלבו בריקודי�, ואחר כ� הקשיבו פעורי 

שיתלוו  מה�  ביקשתי  התפילה  לאחר  ש�.  שנישאו  לדרשות  פה 
שבת.  שולח�  ע�  מאולתרת  במה  הקימו  ש�  הי�,  לשפת  אלינו 
המוני� כבר נכחו במקו� וא השניי� תפ�ו את כי�אותיה� קרוב 
נשאתי  הקידוש  לאחר  ההתרחשות.  אחר  בחשש  עוקבי�  לבמה, 
דברי� קצרי�. בדבריי חזרתי על המוטיב אותו אני חי מיו� היוולדי 
ואשר ראיתי אצל אבא זצ"ל ראש הישיבה: אי� דבר אבוד בעול�. אי� 
נשמה אבודה בעול�. כל יהודי הוא חלק אלוק ממעל וב� של מל� 
לבנו.  אב  כאהבת  אותו  ומחבב  האוהב  הקב"ה  המלכי�  מלכי 
הבטתי כל העת על שני האורחי� הבלתי קרואי�, שה�, לעומת 
נקלעו  ורק בטעות  גרו�מ�  דויד  האחרי�, באו לפגוש את ה�ופר 

ל'טיש' הח�ידי על שפת ימה של תל אביב.

0 משאלה במקווה...
שלו,  לגבאי  אחד  בבוקר  קרא  זצוק"ל,  אהר�  רבי  רב'ה,  הבעלזר 
וביקש ממנו: "בבקשה, תביא לי כו� קפה". נבהל הגבאי, מעול� 
להתחנ�  צרי�  היה  תמיד  קפה.  כו�  לעצמו  ביקש  לא  הרב'ה 
שהרב'ה יאכל משהו וישתה משהו, והנה הפע� הוא מבקש לעצמו 
כו� קפה. מה פשר הדבר? הגבאי כמעט איבד את עשתונותיו. אולי 
הרב'ה לא חש בטוב, חלילה. מיהר לצאת מחדר הרבי, והנה בעודו 
"תשתדל  לו:  אומר  הרבי  את  שומע  הוא  החוצה  דרכו  את  עושה 
על  מבוכה  הו�יפה  רק  הזאת  הדרישה  טעי�!"  יצא  שהקפה 
מבוכתו. כעבור זמ� קצר שב הגבאי אל הרב'ה ובידו כו� קפה ח� 
את  להולי�  תוכל  א�  ממ�,  אנא  כח.  יישר  כח,  "יישר  ומהביל. 
המשקה לבית המדרש, יושב ש� הח�יד ר' יענקל. גש אליו ות� לו 
את המשקה שיחיה בו את נפשו". כעת התגברה התעלומה עוד 
יותר. מה זה צרי� להיות? אבל א� הרב'ה אומר, צרי� לקיי�. אחז 
הגבאי את כו� הקפה בידו ומיהר לבית המדרש. נכנ� פנימה עיניו 
מיהר  המדרש  בית  בירכתי  אותו  וכשמצא  ח�יד,  אותו  אחר  תרו 
לקראתו והושיט לו את המשקה: "זה של�, הרבה ביקש להכי� ל� 
מה  יודע  כלא  ידיו,  בשתי  ראשו  את  תפ�  הח�יד  קפה"...  כו� 
כשהייתי  קצר,  זמ�  "לפני  לגבאי:  �יפר  ואז  עצמו.  ע�  לעשות 
במקווה, מלמלתי לעצמי: 'אוי כמה טוב א� היה לי עכשיו איזה כו� 
קפה ח�'... והנה כש�ובבתי את ראשי לאחור ראיתי את הרב'ה 

מביט בי בעיניו הטובות. כעת אני מבי� שהוא שמע את דבריי"...
יותר  אורחי�  הכנ�ת  "גדולה  אומרי�:  ע"א)  רכז  (שבת  חז"ל 
זצ"ל  מ�לוני�  האדמו"ר  זאת  ממחיש  השכינה".  פני  מקבלת 
בווארט נפלא: משל לאד� שיש לו שני חברי�, ידידי� בלב ונפש. 
האחד גר בירושלי�, והאחר בחיפה. יו� אחד מגיע החבר מירושלי� 
לביקור. המארח מקבל אותו ב�בר פני� יפות, ומכי� לו מטעמי� 
הידיד הטוב שלו,  הוא   כל �ו  כ�עודת שלמה בשעתו. הרי �ו
חברו בלב ונפש. בפע� אחרת נשמעות שוב דפיקות בדלת. בעל 
הבית פותח את הדלת, הוא אינו מכיר את העומד בפתח ואומר לו: 
של�  החבר  של  הב�  אני  לו:  משיב  והלה  הבא!"  ברו�  אתה?  "מי 
מחיפה". אומר לו המארח: "הו ברו� הבא! בוא, הכנ� פנימה, איזו 
שמחה! ב� של הידיד שלי הגיע לביקור". ומיד מכי� מעדני� כ�עודת 

שלמה בשעתו לכבוד האורח. הבה ונתבונ� – אומר הרב'ה מ�לוני� 
– היכ� באה לידי ביטוי הידידות בי� החברי� האלו ביתר שאת, הא� 
בקבלת הפני� לחבר מירושלי� או בקבלת הפני� לבנו של החבר 
מחיפה? ברור לכל אחד, כי בקבלת הפני� הלבבית והחמה לבנו 
של החבר מחיפה, יש ביטוי רב יותר לידידות, כי הרי כאשר מדובר 
 בחבר מירושלי�, אי� כל פלא בקבלת הפני� הלבבית, �ו כל �ו
זהו החבר שלו, אבל כאשר מקבלי� בח� רב ובהתלהבות את בנו 
של החבר מחיפה, או אז ניכרת הידידות ביתר שאת. זה מוכיח על 
געוואלדיגע חברות. כאשר מכבדי� את הקב"ה, אי� בכ� כל דבר 
כאשר  אבל  שבשמי�.  באבינו  מדובר   �ו כל   �ו  – דופ�  יוצא 
מכני�י� אורחי�, ומכבדי� את 'בנו של החבר', את בנו של השי"ת, 
או אז ניכרת אהבת הבורא ביתר שאת וביתר עוז. �יפר לי ח�יד 
גור, כי בפולי� בעת כהונתו של בעל ה"אמרי אמת" זצ"ל היה בנו 
וכבדו  אותו  חיבבו  צעיר. הח�ידי�  ילד  זצ"ל  ישראל"  ה"בית  בעל 
אותו באופ� מיוחד, כי הרי �ו כל �ו הוא בנו של הרבי. והרי כל 
יהודי הוא בנו של הקב"ה, וכאשר מכני�י� אורחי�, יש בכ� ביטוי 
לאהבת הבורא יתבר�, על כ� "גדולה הכנ�ת אורחי� יותר מקבלת 

פני השכינה".
(מתו� הגדה של פ�ח 'יחי ראוב�')

0 אוזני ח
ד 
החל  ישראל  ע�  כאשר  אירופה,  יהדות  שואת  תחילת  ימי  הימי� 
להיות נתו� תחת מג הברזל. גזירות קשות ואכזריות התחדשו מדי 
יו�, הקשו מאוד על קיו� כלכלה יהודית, חיי� יהודיי�, ואפילו חיי� 
בכלל. היהודי� נרדפו עד צוואר, חנויותיה� נ�גרו, בתיה� נשדדו, 
כל העובר לציד� – ביזה והשפיל אות�, משל היו תת-אד�. בימי� 
דוד  רבי  הגאו�  העיירה  כרב  כיה�  שבפולי�,  פרוזנא  בעיירה  הה�, 
פייגנבוי� זצ"ל הי"ד – שאחר כ� עלה ב�ערה השמימה על קידוש 
בידו  היה  לא  א�  אחיו,  בצער  וכאב  הצטער  העיירה  רב  הש�. 
ומנ�ה לחשב  כוחותיו,  לומד בשארית  היה בביתו,  להושיע. �פו� 
הימי�,  מ�  ביו�  משחור...  שחור  שנראה  העתיד,  לו  צופ�  מה 
בעיצומו של יו� חורפי קר ומושלג, נקלע אחד מיהודי העיר לבית 
הכנ�ת שבעיירה. בית הכנ�ת לא היה מו�ק, הרוחות שרקו בעוז, 
לנ�ות  לביתו,  נ�  אד�  וכל  עבר  לכל  התנופפו  העצי�  צמרות 
לחמ� את עצמותיו. להפתעתו, גילה היהודי כי רב העיירה, הרב 
את   כשהוא משפש ולומד,  בגפו  הכנ�ת  בבית  יושב  פייגנבוי�, 

כפות ידיו זו בזו, מבקש להתחמ� מהקור הנורא. 
היהודי ראה כ� תמה, לא הבי� את אשר הוא רואה. הרי הרב היה יכול 
לשבת בביתו המו�ק, וללמוד על יד האח, המפי� אור וחו� נעי� 
מנ�ה  הכנ�ת,  בבית  הרב  יושב  מה  שו�  על  נפש.  ומשובב 
להתחמ� ולא עולה בידו?! למה צרי� הרב ל�בול מהקור, להיות 
את  לחמ�  בקושי  וא�  עליו,  המכביד  עבה  פרווה  במעיל   עטו
עצמותיו הקופאות?! היהודי לא נותר בתמיהתו זו, וחיש מהר פיל� 
את דרכו למקו� מושבו של הרב, ותהה בפניו: 'ילמדנו רבנו, הרי 
בבית מו�ק ונעי�, ח� ונחמד. למה יושב הרב בבית הכנ�ת הקר, 
נורא,  כה  הקור  החלונות,  ל�דקי  מבעד  פורצות  הרוחות  כאשר 
והרב כה מתאמ� לא לקפוא חלילה?!' חיי� הרב את חיוכו הטוב, 
והזמי� את היהודי השואל לשבת לצדו. 'ה�כת ושמע', פתח הרב, 
ו�יפר: היה זה כמה ימי� קוד� לכ�, היה קר לא פחות, והרב ישב 
בביתו המו�ק והנעי� ולמד. ממילא אי� הרבה מה לעשות, שאלות 

רבות אי� בתקופה בה אי� עופות ולא מזו�, אי� מריבות כי אי� על 
שומע  הוא  כשלפתע  בנחת,  תורה  ולמד  בביתו  הרב  ישב  מה... 
נקישות מבעד לדלת ה�גורה. 'כ�, אפשר ומוזמ� להיכנ�!' – קרא 
הרב בקול, וכשראה שהדלת אינה נפתחת – שב וקרא: 'בבקשה, 
הדלת אינה נעולה, היכנ� נא!', אלא שהאיש לא שמע, כנראה הגש� 
שירד בעוז הפריע. מיהר הרב לקו� ולפתוח את הדלת, וראה דמות 
הולכת ומתרחקת... מיהר הרב לרו� אחריו, הזמינו בחו� להיכנ�, 
והתנצל מעומק לבו על כ� שלא ק� מיד בנקישה הראשונה, ולא 
מיהר לכיוו� הדלת להכני�ו הביתה. 'לא שיערתי נכו� את עוצמת 
הרעש בחו�', התנצל הרב, 'אבל ביתי פתוח ואתה מוזמ�...'  הלה 
�ב על עקבותיו, שב לכיוו� בית הרב, נכנ� הביתה, ו�יפר את אשר 
על לבו. בימי� כה טרופי�, לא היה לו הרבה מה לשאול, הוא נזקק 
הכלכלי  המצב  על  מררתו  את  לפרוק  לבו,  לשפו�  כדי  א�  לרב 
הקשה, על כ� שאי� לו לה�יק את ביתו, על חנותו שנ�גרה ועל בני 
ביתו הרעבי� ללח�... 'ועתה', �יי� הרב את ה�יפור ופנה ליהודי 
לשהות  במקו�  הקר  הכנ�ת  בבית  שהייתו  לפשר  אותו  ששאל 
בבית המחומ�, 'הב� נא: אותו יהודי לא בא לשאול דבר, רק ביקש 

להשיח את אשר על לבו. 
הרי לאור המצב הקשה, אינני יכול לעזור לו בפרנ�תו, אי� לי לח� 
לתת לו, אפילו לא כמה עצי� לה�יק את ביתו... אי� לי, אי� לי כלו� 
במה לעזור לו, מלבד דבר אחד: לשבת, להקשיב, לשמוע. להיות לו 
אוז� קשבת, כת תומכת, כתובת בה יוכל לפרוק צרותיו! זה הדבר 
למצוא  לנ�ות  זהו. פשוט להקשיב,  לעשות,  יכול  אני  אותו  היחיד 
דברי עידוד ונוח�, לתת לו את הזמ� ואת תשומת הלב הדרושה לו. 
זה הכל! נו', �יי� הרב, 'עתה אשאל� בני: היש לי זכות לשבת �פו� 
על  נקישותיו  את  ולא אשמע  יהודי,  יבוא  שוב  ואולי  ביתי?  בחדרי 
הדלת? ואולי שוב יבוא יהודי, ולא ישמע את קריאותיי להיכנ�? ואולי 
לא  ואז  נמצא,  ויחשוב שאינני  �גורה  דלת  וימצא  יהודי,  יבוא  שוב 
הרב,  �יכ�  תבי�',  הלא  לבו?  מועקת  את  לפרוק  כתובת  ימצא 
'העזרה הגדולה ביותר היא להקשיב, לשמוע, לתת לזולת לפרוק. 
הימי� כה קשי�, המצוקות כה גדולות, אי� לנו, באמת שאי� לנו אי� 
יכולי� לעשות הוא להקשיב זה  לעזור זה לזה. הדבר היחיד שאנו 
ברכיי�  לחזק  במשא,  לשאת  נכוני�  להיות  בזה,  זה  לתמו�  לזה, 
כושלות. לפיכ� אני חייב לשהות בבית הכנ�ת, ע� אוז� זמינה ולב 
פתוח לשמוע, להקשיב, להיות כתובת לחזק שבורי לב!' דברי הרב 
ב�יפור מצמרר זה המופיע ב�פר 'עול� ח�ד יבנה' מ�דרת תיקו� 
שאינו  הח�ד,  של  העמוק  הרובד  את  בפנינו  חושפי�  המידות, 
העזרה  אחר.  או  כזה  בפריט  ב�יוע  גשמית,  בנתינה  רק  מתבטא 
הגדולה ביותר היא להקשיב, לשמוע, להיות הכתובת לאנחתו של 

הזולת, להיות הכת הנעימה עליה יפרוק את שבר לבו.

שיחה משונה בעיצומה של טרגדיה
היה זה ביו� ששי, י"ח בטבת תשנ"ח. הרה"צ רבי מרדכי לאווי זצ"ל 
לתפילת  יו�  כמדי  נער�  זי"ע,  מטאהש  הרה"ק  של  בכורו  בנו   –
והתעטר  בטלית   התעט הוא  מוקדמת.  בוקר  בשעת  שחרית 
בתפילי�, וע� התחלת התפילה – חווה התק לב קשה, וקר� על 
כוחות ההצלה חשו  �ובביו.  ונשימה, לתדהמת  דופק  בלי  מקומו 
למקו�, א� לא נותר לה� מה לעשות. רבי מרדכי השיב את נשמתו 
לבוראה במיתת נשיקה, בתו� רגע קט נפטר, ואיננו כי לקח אותו 
קדחתניות  בהכנות  החלו  הרבי  וגבאי  הקהילה  ע�קני  אלוקי�. 
 – השבת  כני�ת  עד  שנותר  הקצר  בזמ�  לארג�  מנ�י�  להלוויה, 

על  הבשורה  הדגול.  הנפטר  של  לכבודו  כראוי  מכובדת  הלוויה 
שדרות  כל  את  הכתה  הצפויה,  וההלוויה  הפתאומית  הפטירה 
הציבור בקנדה, בארצות הברית וג� באר�, כרע� ביו� בהיר. הוא 
היה ב�� הכל בשנות החמישי� לחייו, בשיא פריחתו, והכל צפו לו 
היעודה  בשעה  וכואב!  קשה  כה  א�ו�  לפתע,  ונצורות.  גדולות 
טאהש  בקרית  הגדול  המדרש  בית  בחצר  התקבצו  להלוויה, 
שבקנדה המוני יהודי�, שבאו לחלוק כבוד אחרו� לנפטר החשוב. 
נשמעי�  עבר  כשמכל  המנוח,  במיטת  הביטו  דומעות  בעיניי� 
קולות בכי ונהי על �ילוקו של צדיק. הכל המתינו לאביו הגדול – 
זצ"ל.  בכורו  בנו  בהלוויית   להשתת שיבוא  זי"ע,  מטאהש  הרבי 
השעה היעודה לצאת ההלוויה חלפה עברה, א� דמותו של הרבי 
אינה נראית בפתח הדלת. המשתתפי� הו�יפו להמתי� ב�בלנות, 
מה� שמדברי� בגדולתו של המנוח ומה� שמבכי� בדמעות שליש 
ע�  מגיע...  אינו  והרבי  חולפת,  נו�פת  שעה  חצי  לכתו.  את 
התמשכות הזמ�, החלו נישאי� מבטי תמיהה לעבר הדלת ה�גורה. 
עלו השערות שונות לפשר העיכוב, היו שאמרו כי הרבי מצדיק עליו 
את הדי� באהבה, אחרי� אמרו כי העיכוב נובע מטעמי� טכניי�. 
הכל ה�כימו כי עיכוב שכזה לא קורה �ת� כ�, ישנה �יבה לעיכוב 
הרבי,  של  לחדרו  המשפחה  בני  נכנ�ו  מ�ויי�,  בשלב  הממוש�. 
הרבי  את  מצאו  להפתעת�,  לעיכוב.  ה�יבה  את  לברר  מבקשי� 
באשה  מדובר  כי  הבינו  המשפטי�  שברי  ומבי�  בטלפו�,  משוחח 
קשת יו� ששלו� ביתה התערער, המ�פרת באוזני הרבי את �את 
יגונה. האשה כלל לא ידעה, כי הרבי עמו היא מדברת, נמצא באחד 
הרגעי� הקשי� בחייו – בי� פטירת בנו להלוויתו. הרבי האזי� לה 

בקשב, לא זירז אותה ולא מיהר את דבריה, אלא נת� לה ל�פר את 
והאשה  עליה.  המעיק  כל  את  ולפרוק  לשפו�  לבה,  מכאובי  כל 
נישואיה באושר, אי�  �יפרה פרק אחר פרק ב�בלנות, אי� החלו 
נולד הילד הראשו�, כיצד מערכת היח�י� הלכה והתערערה, ועד 
והרבי?  שרטו�.  על  עלו  שלה  המשפחה  חיי  כי  למ�קנה  שהגיעה 
 הרבי מקשיב. שומע. תומ�. מייע�. מאזי�. נאנח. הוא לא אומר א
מילה על ההלוויה הממתינה בחו�, לא חוש את תחושותיו לנוכח 
להקשבה  נתו�  כולו  כל  הבוקר.  רק  במעונו  שקרה  הנורא  הא�ו� 
עידוד  בדברי  בה,  בתמיכה  מרוכז  הוא  כוחו  בכל  הבוכיה,  לאשה 
�ערת  מתחוללת  בחו�  כנה.  ובהשתתפות  נבו�  בייעו�  וחיזוק, 
הבשורה  כי  להבי�  ונקל  בנו,  של  פטירתו  על  בוכי�  הכל  רגשות, 
הקשה מעיקה על הרבי, שוברת את לבו. א� לאשה הוא לא אומר 
עליה  להעתיר   מו�י ק�,  אי�  ב�בלנות  לה  להאזי�  ממשי�  דבר, 
מה  כדת  לה  ומייע�  אותה  מעודד  חמות,  וברכות  נוח�  טללי 
לעשות, למענה ולמע� משפחתה, כאילו שעת קבלת קהל שגרתית 
היא זו. רק כשהאשה רגועה ומפויי�ת, רק כשהרבי חש כי התחזקה 
ולכאב  לאבל  והניח  הרבי,  אותה  ביר�   – חדשי�  כוחות  וקיבלה 
בהלוויה  החוצה  לפרו�  ארוכה,  שעה  מזה  בתוכו  האצור  האישי 
נ�ערת ורוויית דמעות. את ה�יפור שמענו מאחד ממקורבי הרבי 
לב,  נלמד כמה חשוב להקדיש תשומת  וממנו  לו,  זי"ע שהיה עד 
לזהות יהודי הנתו� במצוקה, ולהעניק לו מזמננו, מיכולת ההקשבה 
שלנו. לא צרי� להיות פרופ�ור גדול או לתת �יוע של ממש – ה�יוע 
הגדול ביותר הוא להקשיב, להיאנח יחד ע� הזולת, להתחבר לכאב 

המעיק עליו ולהיות לצדו ברגעי� הקשי� של חייו.
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0 "מי כא� הלל?"
יהודי שלא הקפיד על שמירת התורה ומצוותיה בהידור, שמע את 
ה�יפור על הלל הזק�, כיצד אחד התערב ע� חברו שיצליח להרגיז 
את הלל. הוא הגיע אליו בערב שבת כשהלל התרח�, והפריע לו 
שומע  ביקש  כלל.  כע�  לא  הלל  זאת  למרות  טיפשיות.  בשאלות 
ה�יפור לדעת א� לרבני� של היו� ישנה אותה �בלנות. הוא חשב 
לעצמו: "הרי ה� וודאי מכירי� את המעשה, ואולי א משתמשי� 
הנאמר:  את  מקיימי�  אכ�  ה�  א�  לבדוק  רצוני  בדרשותיה�.  בו 
כמה  של  טלפונית  רשימה  הכי�  הוא  מקיי�'".  ונאה  דורש  'נאה 
רבני� מוכרי�. בשעה שתיי� לפנות בוקר התקשר לאחד הרבני�, 
ב�וכר?"  מצופה  תפוח  על  מברכי�  "מה  תמימה:  שאלה  ושאל 
להתקשר  יכול  אינ�  "הא�  מיידי:  באופ�  ניתנה  הרב  של  התגובה 
והשפופרת  כאלו???",  שאלות  לשאול  כדי  נורמלית,  יותר  בשעה 
נטרקה. מיודענו המשי� להתקשר לרב אחרי רב. לכול� היה מכנה 
משות: כע� על כ� שמעירי� אות� באמצע הלילה בשביל דבר 
כזה. בשעה שלוש לפנות בוקר חייג למר� הראשו� לציו�, הרב מרדכי 
אליהו זצ"ל. כאשר הרי� הרב את השפופרת, שאל האיש: "הא� אני 
יכול לשאול שאלה?" "בבקשה", ענה מר� הרב, "רק תאמר לי הא� 
השאלה �ובלת דיחוי עד שאטול את ידי?" הבחור ה�כי�, ולאחר 
זמ� קצר נשמע קולו של הרב אליהו בטלפו�: "כ�, אני מוכ� לשמוע!"  
כאשר הציג את שאלתו בעניי� התפוח המצופה ב�וכר, ענה מר� 
הרב אליהו תשובה מפורטת ולב�ו הפטיר: "אתה יכול להתקשר 

אלי ולשאול כל שאלה שתרצה, ומתי שתרצה!"

0 שני דוד גרו
מ�
מ�פר רבה של מגדל העמק, הרב יצחק דוד גרו�מ� שליט"א:

יצוקה'.  'עופרת  לימי  אותי  החזירו  באחרונה,  הרקטות  שיגורי 
מודעות ענק נתלו בלב תל אביב רבתי. ארגו� 'ראש יהודי' בראשותו 
ו�מינר  זעירא הפועל בעיר, קרא לשבת התחזקות  ישראל  ר'  של 
יהדות בראשותי. זו הייתה שבת בלתי נשכחת. יהודי� מכל ה�וגי� 
השבת  כני�ת  ע�  החולי�.  עיר  של  הזוהמה  בלב  להתחמ�  באו 
א�  הכנ�ת,  בית  בפתח  אנשי�  שני  הופיעו  דודי',  'לכה  ושירת 
מרא� היה שונה משאר האנשי�. ה� באו ללא כיפות לראשיה�. 
מינימו� התחשבות אי� לה� בקדושת בית הכנ�ת? תמהו חלק 
מהמתפללי�, א� אני ה�יתי את הקריאות, רצתי אליה� וכיבדתי 
אות� לשבת. הגשתי לה� כיפות, א� ה� אמרו: לא, זו טעות. ה� 
ביקשו לצאת, וממש התחננתי בפניה�: א� כבר הגעת�, כנראה 
שכ� רצית� לבוא, אז תישארו עמנו.  תשובת� הפתיעה אותי: ראינו 
מודעות שה�ופר דויד גרו�מ� ימ�ור הרצאה, באנו לשמוע אותו, 
אבל כנראה שחלה טעות וזה לא כא�. ג� לי קוראי� דויד גרו�מ�, 
איזה  אלו.  בימי�  אני �ופר מהולל, כותב �פר  וג�  אמרתי לה�, 
�פר? שאלו השניי� במבוכה לאחר שהבינו את טעות� המצערת: 
כל יהודי כותב בכל רגע את ה�פר תורה האיש שלו, אמרתי לה�, 
להישאר  התרצו  ה�  נכתבי�".  ב�פר  מעשי�  "וכל  שנאמר  כמו 
והמשכנו בתפילה. ה� השתלבו בריקודי�, ואחר כ� הקשיבו פעורי 

שיתלוו  מה�  ביקשתי  התפילה  לאחר  ש�.  שנישאו  לדרשות  פה 
שבת.  שולח�  ע�  מאולתרת  במה  הקימו  ש�  הי�,  לשפת  אלינו 
המוני� כבר נכחו במקו� וא השניי� תפ�ו את כי�אותיה� קרוב 
נשאתי  הקידוש  לאחר  ההתרחשות.  אחר  בחשש  עוקבי�  לבמה, 
דברי� קצרי�. בדבריי חזרתי על המוטיב אותו אני חי מיו� היוולדי 
ואשר ראיתי אצל אבא זצ"ל ראש הישיבה: אי� דבר אבוד בעול�. אי� 
נשמה אבודה בעול�. כל יהודי הוא חלק אלוק ממעל וב� של מל� 
לבנו.  אב  כאהבת  אותו  ומחבב  האוהב  הקב"ה  המלכי�  מלכי 
הבטתי כל העת על שני האורחי� הבלתי קרואי�, שה�, לעומת 
נקלעו  ורק בטעות  גרו�מ�  דויד  האחרי�, באו לפגוש את ה�ופר 

ל'טיש' הח�ידי על שפת ימה של תל אביב.

0 משאלה במקווה...
שלו,  לגבאי  אחד  בבוקר  קרא  זצוק"ל,  אהר�  רבי  רב'ה,  הבעלזר 
וביקש ממנו: "בבקשה, תביא לי כו� קפה". נבהל הגבאי, מעול� 
להתחנ�  צרי�  היה  תמיד  קפה.  כו�  לעצמו  ביקש  לא  הרב'ה 
שהרב'ה יאכל משהו וישתה משהו, והנה הפע� הוא מבקש לעצמו 
כו� קפה. מה פשר הדבר? הגבאי כמעט איבד את עשתונותיו. אולי 
הרב'ה לא חש בטוב, חלילה. מיהר לצאת מחדר הרבי, והנה בעודו 
"תשתדל  לו:  אומר  הרבי  את  שומע  הוא  החוצה  דרכו  את  עושה 
על  מבוכה  הו�יפה  רק  הזאת  הדרישה  טעי�!"  יצא  שהקפה 
מבוכתו. כעבור זמ� קצר שב הגבאי אל הרב'ה ובידו כו� קפה ח� 
את  להולי�  תוכל  א�  ממ�,  אנא  כח.  יישר  כח,  "יישר  ומהביל. 
המשקה לבית המדרש, יושב ש� הח�יד ר' יענקל. גש אליו ות� לו 
את המשקה שיחיה בו את נפשו". כעת התגברה התעלומה עוד 
יותר. מה זה צרי� להיות? אבל א� הרב'ה אומר, צרי� לקיי�. אחז 
הגבאי את כו� הקפה בידו ומיהר לבית המדרש. נכנ� פנימה עיניו 
מיהר  המדרש  בית  בירכתי  אותו  וכשמצא  ח�יד,  אותו  אחר  תרו 
לקראתו והושיט לו את המשקה: "זה של�, הרבה ביקש להכי� ל� 
מה  יודע  כלא  ידיו,  בשתי  ראשו  את  תפ�  הח�יד  קפה"...  כו� 
כשהייתי  קצר,  זמ�  "לפני  לגבאי:  �יפר  ואז  עצמו.  ע�  לעשות 
במקווה, מלמלתי לעצמי: 'אוי כמה טוב א� היה לי עכשיו איזה כו� 
קפה ח�'... והנה כש�ובבתי את ראשי לאחור ראיתי את הרב'ה 

מביט בי בעיניו הטובות. כעת אני מבי� שהוא שמע את דבריי"...
יותר  אורחי�  הכנ�ת  "גדולה  אומרי�:  ע"א)  רכז  (שבת  חז"ל 
זצ"ל  מ�לוני�  האדמו"ר  זאת  ממחיש  השכינה".  פני  מקבלת 
בווארט נפלא: משל לאד� שיש לו שני חברי�, ידידי� בלב ונפש. 
האחד גר בירושלי�, והאחר בחיפה. יו� אחד מגיע החבר מירושלי� 
לביקור. המארח מקבל אותו ב�בר פני� יפות, ומכי� לו מטעמי� 
הידיד הטוב שלו,  הוא   כל �ו  כ�עודת שלמה בשעתו. הרי �ו
חברו בלב ונפש. בפע� אחרת נשמעות שוב דפיקות בדלת. בעל 
הבית פותח את הדלת, הוא אינו מכיר את העומד בפתח ואומר לו: 
של�  החבר  של  הב�  אני  לו:  משיב  והלה  הבא!"  ברו�  אתה?  "מי 
מחיפה". אומר לו המארח: "הו ברו� הבא! בוא, הכנ� פנימה, איזו 
שמחה! ב� של הידיד שלי הגיע לביקור". ומיד מכי� מעדני� כ�עודת 

שלמה בשעתו לכבוד האורח. הבה ונתבונ� – אומר הרב'ה מ�לוני� 
– היכ� באה לידי ביטוי הידידות בי� החברי� האלו ביתר שאת, הא� 
בקבלת הפני� לחבר מירושלי� או בקבלת הפני� לבנו של החבר 
מחיפה? ברור לכל אחד, כי בקבלת הפני� הלבבית והחמה לבנו 
של החבר מחיפה, יש ביטוי רב יותר לידידות, כי הרי כאשר מדובר 
 בחבר מירושלי�, אי� כל פלא בקבלת הפני� הלבבית, �ו כל �ו
זהו החבר שלו, אבל כאשר מקבלי� בח� רב ובהתלהבות את בנו 
של החבר מחיפה, או אז ניכרת הידידות ביתר שאת. זה מוכיח על 
געוואלדיגע חברות. כאשר מכבדי� את הקב"ה, אי� בכ� כל דבר 
כאשר  אבל  שבשמי�.  באבינו  מדובר   �ו כל   �ו  – דופ�  יוצא 
מכני�י� אורחי�, ומכבדי� את 'בנו של החבר', את בנו של השי"ת, 
או אז ניכרת אהבת הבורא ביתר שאת וביתר עוז. �יפר לי ח�יד 
גור, כי בפולי� בעת כהונתו של בעל ה"אמרי אמת" זצ"ל היה בנו 
וכבדו  אותו  חיבבו  צעיר. הח�ידי�  ילד  זצ"ל  ישראל"  ה"בית  בעל 
אותו באופ� מיוחד, כי הרי �ו כל �ו הוא בנו של הרבי. והרי כל 
יהודי הוא בנו של הקב"ה, וכאשר מכני�י� אורחי�, יש בכ� ביטוי 
לאהבת הבורא יתבר�, על כ� "גדולה הכנ�ת אורחי� יותר מקבלת 

פני השכינה".
(מתו� הגדה של פ�ח 'יחי ראוב�')

0 אוזני ח
ד 
החל  ישראל  ע�  כאשר  אירופה,  יהדות  שואת  תחילת  ימי  הימי� 
להיות נתו� תחת מג הברזל. גזירות קשות ואכזריות התחדשו מדי 
יו�, הקשו מאוד על קיו� כלכלה יהודית, חיי� יהודיי�, ואפילו חיי� 
בכלל. היהודי� נרדפו עד צוואר, חנויותיה� נ�גרו, בתיה� נשדדו, 
כל העובר לציד� – ביזה והשפיל אות�, משל היו תת-אד�. בימי� 
דוד  רבי  הגאו�  העיירה  כרב  כיה�  שבפולי�,  פרוזנא  בעיירה  הה�, 
פייגנבוי� זצ"ל הי"ד – שאחר כ� עלה ב�ערה השמימה על קידוש 
בידו  היה  לא  א�  אחיו,  בצער  וכאב  הצטער  העיירה  רב  הש�. 
ומנ�ה לחשב  כוחותיו,  לומד בשארית  היה בביתו,  להושיע. �פו� 
הימי�,  מ�  ביו�  משחור...  שחור  שנראה  העתיד,  לו  צופ�  מה 
בעיצומו של יו� חורפי קר ומושלג, נקלע אחד מיהודי העיר לבית 
הכנ�ת שבעיירה. בית הכנ�ת לא היה מו�ק, הרוחות שרקו בעוז, 
לנ�ות  לביתו,  נ�  אד�  וכל  עבר  לכל  התנופפו  העצי�  צמרות 
לחמ� את עצמותיו. להפתעתו, גילה היהודי כי רב העיירה, הרב 
את   כשהוא משפש ולומד,  בגפו  הכנ�ת  בבית  יושב  פייגנבוי�, 

כפות ידיו זו בזו, מבקש להתחמ� מהקור הנורא. 
היהודי ראה כ� תמה, לא הבי� את אשר הוא רואה. הרי הרב היה יכול 
לשבת בביתו המו�ק, וללמוד על יד האח, המפי� אור וחו� נעי� 
מנ�ה  הכנ�ת,  בבית  הרב  יושב  מה  שו�  על  נפש.  ומשובב 
להתחמ� ולא עולה בידו?! למה צרי� הרב ל�בול מהקור, להיות 
את  לחמ�  בקושי  וא�  עליו,  המכביד  עבה  פרווה  במעיל   עטו
עצמותיו הקופאות?! היהודי לא נותר בתמיהתו זו, וחיש מהר פיל� 
את דרכו למקו� מושבו של הרב, ותהה בפניו: 'ילמדנו רבנו, הרי 
בבית מו�ק ונעי�, ח� ונחמד. למה יושב הרב בבית הכנ�ת הקר, 
נורא,  כה  הקור  החלונות,  ל�דקי  מבעד  פורצות  הרוחות  כאשר 
והרב כה מתאמ� לא לקפוא חלילה?!' חיי� הרב את חיוכו הטוב, 
והזמי� את היהודי השואל לשבת לצדו. 'ה�כת ושמע', פתח הרב, 
ו�יפר: היה זה כמה ימי� קוד� לכ�, היה קר לא פחות, והרב ישב 
בביתו המו�ק והנעי� ולמד. ממילא אי� הרבה מה לעשות, שאלות 

רבות אי� בתקופה בה אי� עופות ולא מזו�, אי� מריבות כי אי� על 
שומע  הוא  כשלפתע  בנחת,  תורה  ולמד  בביתו  הרב  ישב  מה... 
נקישות מבעד לדלת ה�גורה. 'כ�, אפשר ומוזמ� להיכנ�!' – קרא 
הרב בקול, וכשראה שהדלת אינה נפתחת – שב וקרא: 'בבקשה, 
הדלת אינה נעולה, היכנ� נא!', אלא שהאיש לא שמע, כנראה הגש� 
שירד בעוז הפריע. מיהר הרב לקו� ולפתוח את הדלת, וראה דמות 
הולכת ומתרחקת... מיהר הרב לרו� אחריו, הזמינו בחו� להיכנ�, 
והתנצל מעומק לבו על כ� שלא ק� מיד בנקישה הראשונה, ולא 
מיהר לכיוו� הדלת להכני�ו הביתה. 'לא שיערתי נכו� את עוצמת 
הרעש בחו�', התנצל הרב, 'אבל ביתי פתוח ואתה מוזמ�...'  הלה 
�ב על עקבותיו, שב לכיוו� בית הרב, נכנ� הביתה, ו�יפר את אשר 
על לבו. בימי� כה טרופי�, לא היה לו הרבה מה לשאול, הוא נזקק 
הכלכלי  המצב  על  מררתו  את  לפרוק  לבו,  לשפו�  כדי  א�  לרב 
הקשה, על כ� שאי� לו לה�יק את ביתו, על חנותו שנ�גרה ועל בני 
ביתו הרעבי� ללח�... 'ועתה', �יי� הרב את ה�יפור ופנה ליהודי 
לשהות  במקו�  הקר  הכנ�ת  בבית  שהייתו  לפשר  אותו  ששאל 
בבית המחומ�, 'הב� נא: אותו יהודי לא בא לשאול דבר, רק ביקש 

להשיח את אשר על לבו. 
הרי לאור המצב הקשה, אינני יכול לעזור לו בפרנ�תו, אי� לי לח� 
לתת לו, אפילו לא כמה עצי� לה�יק את ביתו... אי� לי, אי� לי כלו� 
במה לעזור לו, מלבד דבר אחד: לשבת, להקשיב, לשמוע. להיות לו 
אוז� קשבת, כת תומכת, כתובת בה יוכל לפרוק צרותיו! זה הדבר 
למצוא  לנ�ות  זהו. פשוט להקשיב,  לעשות,  יכול  אני  אותו  היחיד 
דברי עידוד ונוח�, לתת לו את הזמ� ואת תשומת הלב הדרושה לו. 
זה הכל! נו', �יי� הרב, 'עתה אשאל� בני: היש לי זכות לשבת �פו� 
על  נקישותיו  את  ולא אשמע  יהודי,  יבוא  שוב  ואולי  ביתי?  בחדרי 
הדלת? ואולי שוב יבוא יהודי, ולא ישמע את קריאותיי להיכנ�? ואולי 
לא  ואז  נמצא,  ויחשוב שאינני  �גורה  דלת  וימצא  יהודי,  יבוא  שוב 
הרב,  �יכ�  תבי�',  הלא  לבו?  מועקת  את  לפרוק  כתובת  ימצא 
'העזרה הגדולה ביותר היא להקשיב, לשמוע, לתת לזולת לפרוק. 
הימי� כה קשי�, המצוקות כה גדולות, אי� לנו, באמת שאי� לנו אי� 
יכולי� לעשות הוא להקשיב זה  לעזור זה לזה. הדבר היחיד שאנו 
ברכיי�  לחזק  במשא,  לשאת  נכוני�  להיות  בזה,  זה  לתמו�  לזה, 
כושלות. לפיכ� אני חייב לשהות בבית הכנ�ת, ע� אוז� זמינה ולב 
פתוח לשמוע, להקשיב, להיות כתובת לחזק שבורי לב!' דברי הרב 
ב�יפור מצמרר זה המופיע ב�פר 'עול� ח�ד יבנה' מ�דרת תיקו� 
שאינו  הח�ד,  של  העמוק  הרובד  את  בפנינו  חושפי�  המידות, 
העזרה  אחר.  או  כזה  בפריט  ב�יוע  גשמית,  בנתינה  רק  מתבטא 
הגדולה ביותר היא להקשיב, לשמוע, להיות הכתובת לאנחתו של 

הזולת, להיות הכת הנעימה עליה יפרוק את שבר לבו.

שיחה משונה בעיצומה של טרגדיה
היה זה ביו� ששי, י"ח בטבת תשנ"ח. הרה"צ רבי מרדכי לאווי זצ"ל 
לתפילת  יו�  כמדי  נער�  זי"ע,  מטאהש  הרה"ק  של  בכורו  בנו   –
והתעטר  בטלית   התעט הוא  מוקדמת.  בוקר  בשעת  שחרית 
בתפילי�, וע� התחלת התפילה – חווה התק לב קשה, וקר� על 
כוחות ההצלה חשו  �ובביו.  ונשימה, לתדהמת  דופק  בלי  מקומו 
למקו�, א� לא נותר לה� מה לעשות. רבי מרדכי השיב את נשמתו 
לבוראה במיתת נשיקה, בתו� רגע קט נפטר, ואיננו כי לקח אותו 
קדחתניות  בהכנות  החלו  הרבי  וגבאי  הקהילה  ע�קני  אלוקי�. 
 – השבת  כני�ת  עד  שנותר  הקצר  בזמ�  לארג�  מנ�י�  להלוויה, 

על  הבשורה  הדגול.  הנפטר  של  לכבודו  כראוי  מכובדת  הלוויה 
שדרות  כל  את  הכתה  הצפויה,  וההלוויה  הפתאומית  הפטירה 
הציבור בקנדה, בארצות הברית וג� באר�, כרע� ביו� בהיר. הוא 
היה ב�� הכל בשנות החמישי� לחייו, בשיא פריחתו, והכל צפו לו 
היעודה  בשעה  וכואב!  קשה  כה  א�ו�  לפתע,  ונצורות.  גדולות 
טאהש  בקרית  הגדול  המדרש  בית  בחצר  התקבצו  להלוויה, 
שבקנדה המוני יהודי�, שבאו לחלוק כבוד אחרו� לנפטר החשוב. 
נשמעי�  עבר  כשמכל  המנוח,  במיטת  הביטו  דומעות  בעיניי� 
קולות בכי ונהי על �ילוקו של צדיק. הכל המתינו לאביו הגדול – 
זצ"ל.  בכורו  בנו  בהלוויית   להשתת שיבוא  זי"ע,  מטאהש  הרבי 
השעה היעודה לצאת ההלוויה חלפה עברה, א� דמותו של הרבי 
אינה נראית בפתח הדלת. המשתתפי� הו�יפו להמתי� ב�בלנות, 
מה� שמדברי� בגדולתו של המנוח ומה� שמבכי� בדמעות שליש 
ע�  מגיע...  אינו  והרבי  חולפת,  נו�פת  שעה  חצי  לכתו.  את 
התמשכות הזמ�, החלו נישאי� מבטי תמיהה לעבר הדלת ה�גורה. 
עלו השערות שונות לפשר העיכוב, היו שאמרו כי הרבי מצדיק עליו 
את הדי� באהבה, אחרי� אמרו כי העיכוב נובע מטעמי� טכניי�. 
הכל ה�כימו כי עיכוב שכזה לא קורה �ת� כ�, ישנה �יבה לעיכוב 
הרבי,  של  לחדרו  המשפחה  בני  נכנ�ו  מ�ויי�,  בשלב  הממוש�. 
הרבי  את  מצאו  להפתעת�,  לעיכוב.  ה�יבה  את  לברר  מבקשי� 
באשה  מדובר  כי  הבינו  המשפטי�  שברי  ומבי�  בטלפו�,  משוחח 
קשת יו� ששלו� ביתה התערער, המ�פרת באוזני הרבי את �את 
יגונה. האשה כלל לא ידעה, כי הרבי עמו היא מדברת, נמצא באחד 
הרגעי� הקשי� בחייו – בי� פטירת בנו להלוויתו. הרבי האזי� לה 

בקשב, לא זירז אותה ולא מיהר את דבריה, אלא נת� לה ל�פר את 
והאשה  עליה.  המעיק  כל  את  ולפרוק  לשפו�  לבה,  מכאובי  כל 
נישואיה באושר, אי�  �יפרה פרק אחר פרק ב�בלנות, אי� החלו 
נולד הילד הראשו�, כיצד מערכת היח�י� הלכה והתערערה, ועד 
והרבי?  שרטו�.  על  עלו  שלה  המשפחה  חיי  כי  למ�קנה  שהגיעה 
 הרבי מקשיב. שומע. תומ�. מייע�. מאזי�. נאנח. הוא לא אומר א
מילה על ההלוויה הממתינה בחו�, לא חוש את תחושותיו לנוכח 
להקשבה  נתו�  כולו  כל  הבוקר.  רק  במעונו  שקרה  הנורא  הא�ו� 
עידוד  בדברי  בה,  בתמיכה  מרוכז  הוא  כוחו  בכל  הבוכיה,  לאשה 
�ערת  מתחוללת  בחו�  כנה.  ובהשתתפות  נבו�  בייעו�  וחיזוק, 
הבשורה  כי  להבי�  ונקל  בנו,  של  פטירתו  על  בוכי�  הכל  רגשות, 
הקשה מעיקה על הרבי, שוברת את לבו. א� לאשה הוא לא אומר 
עליה  להעתיר   מו�י ק�,  אי�  ב�בלנות  לה  להאזי�  ממשי�  דבר, 
מה  כדת  לה  ומייע�  אותה  מעודד  חמות,  וברכות  נוח�  טללי 
לעשות, למענה ולמע� משפחתה, כאילו שעת קבלת קהל שגרתית 
היא זו. רק כשהאשה רגועה ומפויי�ת, רק כשהרבי חש כי התחזקה 
ולכאב  לאבל  והניח  הרבי,  אותה  ביר�   – חדשי�  כוחות  וקיבלה 
בהלוויה  החוצה  לפרו�  ארוכה,  שעה  מזה  בתוכו  האצור  האישי 
נ�ערת ורוויית דמעות. את ה�יפור שמענו מאחד ממקורבי הרבי 
לב,  נלמד כמה חשוב להקדיש תשומת  וממנו  לו,  זי"ע שהיה עד 
לזהות יהודי הנתו� במצוקה, ולהעניק לו מזמננו, מיכולת ההקשבה 
שלנו. לא צרי� להיות פרופ�ור גדול או לתת �יוע של ממש – ה�יוע 
הגדול ביותר הוא להקשיב, להיאנח יחד ע� הזולת, להתחבר לכאב 

המעיק עליו ולהיות לצדו ברגעי� הקשי� של חייו.
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0 "מי כא� הלל?"
יהודי שלא הקפיד על שמירת התורה ומצוותיה בהידור, שמע את 
ה�יפור על הלל הזק�, כיצד אחד התערב ע� חברו שיצליח להרגיז 
את הלל. הוא הגיע אליו בערב שבת כשהלל התרח�, והפריע לו 
שומע  ביקש  כלל.  כע�  לא  הלל  זאת  למרות  טיפשיות.  בשאלות 
ה�יפור לדעת א� לרבני� של היו� ישנה אותה �בלנות. הוא חשב 
לעצמו: "הרי ה� וודאי מכירי� את המעשה, ואולי א משתמשי� 
הנאמר:  את  מקיימי�  אכ�  ה�  א�  לבדוק  רצוני  בדרשותיה�.  בו 
כמה  של  טלפונית  רשימה  הכי�  הוא  מקיי�'".  ונאה  דורש  'נאה 
רבני� מוכרי�. בשעה שתיי� לפנות בוקר התקשר לאחד הרבני�, 
ב�וכר?"  מצופה  תפוח  על  מברכי�  "מה  תמימה:  שאלה  ושאל 
להתקשר  יכול  אינ�  "הא�  מיידי:  באופ�  ניתנה  הרב  של  התגובה 
והשפופרת  כאלו???",  שאלות  לשאול  כדי  נורמלית,  יותר  בשעה 
נטרקה. מיודענו המשי� להתקשר לרב אחרי רב. לכול� היה מכנה 
משות: כע� על כ� שמעירי� אות� באמצע הלילה בשביל דבר 
כזה. בשעה שלוש לפנות בוקר חייג למר� הראשו� לציו�, הרב מרדכי 
אליהו זצ"ל. כאשר הרי� הרב את השפופרת, שאל האיש: "הא� אני 
יכול לשאול שאלה?" "בבקשה", ענה מר� הרב, "רק תאמר לי הא� 
השאלה �ובלת דיחוי עד שאטול את ידי?" הבחור ה�כי�, ולאחר 
זמ� קצר נשמע קולו של הרב אליהו בטלפו�: "כ�, אני מוכ� לשמוע!"  
כאשר הציג את שאלתו בעניי� התפוח המצופה ב�וכר, ענה מר� 
הרב אליהו תשובה מפורטת ולב�ו הפטיר: "אתה יכול להתקשר 

אלי ולשאול כל שאלה שתרצה, ומתי שתרצה!"

0 שני דוד גרו
מ�
מ�פר רבה של מגדל העמק, הרב יצחק דוד גרו�מ� שליט"א:

יצוקה'.  'עופרת  לימי  אותי  החזירו  באחרונה,  הרקטות  שיגורי 
מודעות ענק נתלו בלב תל אביב רבתי. ארגו� 'ראש יהודי' בראשותו 
ו�מינר  זעירא הפועל בעיר, קרא לשבת התחזקות  ישראל  ר'  של 
יהדות בראשותי. זו הייתה שבת בלתי נשכחת. יהודי� מכל ה�וגי� 
השבת  כני�ת  ע�  החולי�.  עיר  של  הזוהמה  בלב  להתחמ�  באו 
א�  הכנ�ת,  בית  בפתח  אנשי�  שני  הופיעו  דודי',  'לכה  ושירת 
מרא� היה שונה משאר האנשי�. ה� באו ללא כיפות לראשיה�. 
מינימו� התחשבות אי� לה� בקדושת בית הכנ�ת? תמהו חלק 
מהמתפללי�, א� אני ה�יתי את הקריאות, רצתי אליה� וכיבדתי 
אות� לשבת. הגשתי לה� כיפות, א� ה� אמרו: לא, זו טעות. ה� 
ביקשו לצאת, וממש התחננתי בפניה�: א� כבר הגעת�, כנראה 
שכ� רצית� לבוא, אז תישארו עמנו.  תשובת� הפתיעה אותי: ראינו 
מודעות שה�ופר דויד גרו�מ� ימ�ור הרצאה, באנו לשמוע אותו, 
אבל כנראה שחלה טעות וזה לא כא�. ג� לי קוראי� דויד גרו�מ�, 
איזה  אלו.  בימי�  אני �ופר מהולל, כותב �פר  וג�  אמרתי לה�, 
�פר? שאלו השניי� במבוכה לאחר שהבינו את טעות� המצערת: 
כל יהודי כותב בכל רגע את ה�פר תורה האיש שלו, אמרתי לה�, 
להישאר  התרצו  ה�  נכתבי�".  ב�פר  מעשי�  "וכל  שנאמר  כמו 
והמשכנו בתפילה. ה� השתלבו בריקודי�, ואחר כ� הקשיבו פעורי 

שיתלוו  מה�  ביקשתי  התפילה  לאחר  ש�.  שנישאו  לדרשות  פה 
שבת.  שולח�  ע�  מאולתרת  במה  הקימו  ש�  הי�,  לשפת  אלינו 
המוני� כבר נכחו במקו� וא השניי� תפ�ו את כי�אותיה� קרוב 
נשאתי  הקידוש  לאחר  ההתרחשות.  אחר  בחשש  עוקבי�  לבמה, 
דברי� קצרי�. בדבריי חזרתי על המוטיב אותו אני חי מיו� היוולדי 
ואשר ראיתי אצל אבא זצ"ל ראש הישיבה: אי� דבר אבוד בעול�. אי� 
נשמה אבודה בעול�. כל יהודי הוא חלק אלוק ממעל וב� של מל� 
לבנו.  אב  כאהבת  אותו  ומחבב  האוהב  הקב"ה  המלכי�  מלכי 
הבטתי כל העת על שני האורחי� הבלתי קרואי�, שה�, לעומת 
נקלעו  ורק בטעות  גרו�מ�  דויד  האחרי�, באו לפגוש את ה�ופר 

ל'טיש' הח�ידי על שפת ימה של תל אביב.

0 משאלה במקווה...
שלו,  לגבאי  אחד  בבוקר  קרא  זצוק"ל,  אהר�  רבי  רב'ה,  הבעלזר 
וביקש ממנו: "בבקשה, תביא לי כו� קפה". נבהל הגבאי, מעול� 
להתחנ�  צרי�  היה  תמיד  קפה.  כו�  לעצמו  ביקש  לא  הרב'ה 
שהרב'ה יאכל משהו וישתה משהו, והנה הפע� הוא מבקש לעצמו 
כו� קפה. מה פשר הדבר? הגבאי כמעט איבד את עשתונותיו. אולי 
הרב'ה לא חש בטוב, חלילה. מיהר לצאת מחדר הרבי, והנה בעודו 
"תשתדל  לו:  אומר  הרבי  את  שומע  הוא  החוצה  דרכו  את  עושה 
על  מבוכה  הו�יפה  רק  הזאת  הדרישה  טעי�!"  יצא  שהקפה 
מבוכתו. כעבור זמ� קצר שב הגבאי אל הרב'ה ובידו כו� קפה ח� 
את  להולי�  תוכל  א�  ממ�,  אנא  כח.  יישר  כח,  "יישר  ומהביל. 
המשקה לבית המדרש, יושב ש� הח�יד ר' יענקל. גש אליו ות� לו 
את המשקה שיחיה בו את נפשו". כעת התגברה התעלומה עוד 
יותר. מה זה צרי� להיות? אבל א� הרב'ה אומר, צרי� לקיי�. אחז 
הגבאי את כו� הקפה בידו ומיהר לבית המדרש. נכנ� פנימה עיניו 
מיהר  המדרש  בית  בירכתי  אותו  וכשמצא  ח�יד,  אותו  אחר  תרו 
לקראתו והושיט לו את המשקה: "זה של�, הרבה ביקש להכי� ל� 
מה  יודע  כלא  ידיו,  בשתי  ראשו  את  תפ�  הח�יד  קפה"...  כו� 
כשהייתי  קצר,  זמ�  "לפני  לגבאי:  �יפר  ואז  עצמו.  ע�  לעשות 
במקווה, מלמלתי לעצמי: 'אוי כמה טוב א� היה לי עכשיו איזה כו� 
קפה ח�'... והנה כש�ובבתי את ראשי לאחור ראיתי את הרב'ה 

מביט בי בעיניו הטובות. כעת אני מבי� שהוא שמע את דבריי"...
יותר  אורחי�  הכנ�ת  "גדולה  אומרי�:  ע"א)  רכז  (שבת  חז"ל 
זצ"ל  מ�לוני�  האדמו"ר  זאת  ממחיש  השכינה".  פני  מקבלת 
בווארט נפלא: משל לאד� שיש לו שני חברי�, ידידי� בלב ונפש. 
האחד גר בירושלי�, והאחר בחיפה. יו� אחד מגיע החבר מירושלי� 
לביקור. המארח מקבל אותו ב�בר פני� יפות, ומכי� לו מטעמי� 
הידיד הטוב שלו,  הוא   כל �ו  כ�עודת שלמה בשעתו. הרי �ו
חברו בלב ונפש. בפע� אחרת נשמעות שוב דפיקות בדלת. בעל 
הבית פותח את הדלת, הוא אינו מכיר את העומד בפתח ואומר לו: 
של�  החבר  של  הב�  אני  לו:  משיב  והלה  הבא!"  ברו�  אתה?  "מי 
מחיפה". אומר לו המארח: "הו ברו� הבא! בוא, הכנ� פנימה, איזו 
שמחה! ב� של הידיד שלי הגיע לביקור". ומיד מכי� מעדני� כ�עודת 

שלמה בשעתו לכבוד האורח. הבה ונתבונ� – אומר הרב'ה מ�לוני� 
– היכ� באה לידי ביטוי הידידות בי� החברי� האלו ביתר שאת, הא� 
בקבלת הפני� לחבר מירושלי� או בקבלת הפני� לבנו של החבר 
מחיפה? ברור לכל אחד, כי בקבלת הפני� הלבבית והחמה לבנו 
של החבר מחיפה, יש ביטוי רב יותר לידידות, כי הרי כאשר מדובר 
 בחבר מירושלי�, אי� כל פלא בקבלת הפני� הלבבית, �ו כל �ו
זהו החבר שלו, אבל כאשר מקבלי� בח� רב ובהתלהבות את בנו 
של החבר מחיפה, או אז ניכרת הידידות ביתר שאת. זה מוכיח על 
געוואלדיגע חברות. כאשר מכבדי� את הקב"ה, אי� בכ� כל דבר 
כאשר  אבל  שבשמי�.  באבינו  מדובר   �ו כל   �ו  – דופ�  יוצא 
מכני�י� אורחי�, ומכבדי� את 'בנו של החבר', את בנו של השי"ת, 
או אז ניכרת אהבת הבורא ביתר שאת וביתר עוז. �יפר לי ח�יד 
גור, כי בפולי� בעת כהונתו של בעל ה"אמרי אמת" זצ"ל היה בנו 
וכבדו  אותו  חיבבו  צעיר. הח�ידי�  ילד  זצ"ל  ישראל"  ה"בית  בעל 
אותו באופ� מיוחד, כי הרי �ו כל �ו הוא בנו של הרבי. והרי כל 
יהודי הוא בנו של הקב"ה, וכאשר מכני�י� אורחי�, יש בכ� ביטוי 
לאהבת הבורא יתבר�, על כ� "גדולה הכנ�ת אורחי� יותר מקבלת 

פני השכינה".
(מתו� הגדה של פ�ח 'יחי ראוב�')

0 אוזני ח
ד 
החל  ישראל  ע�  כאשר  אירופה,  יהדות  שואת  תחילת  ימי  הימי� 
להיות נתו� תחת מג הברזל. גזירות קשות ואכזריות התחדשו מדי 
יו�, הקשו מאוד על קיו� כלכלה יהודית, חיי� יהודיי�, ואפילו חיי� 
בכלל. היהודי� נרדפו עד צוואר, חנויותיה� נ�גרו, בתיה� נשדדו, 
כל העובר לציד� – ביזה והשפיל אות�, משל היו תת-אד�. בימי� 
דוד  רבי  הגאו�  העיירה  כרב  כיה�  שבפולי�,  פרוזנא  בעיירה  הה�, 
פייגנבוי� זצ"ל הי"ד – שאחר כ� עלה ב�ערה השמימה על קידוש 
בידו  היה  לא  א�  אחיו,  בצער  וכאב  הצטער  העיירה  רב  הש�. 
ומנ�ה לחשב  כוחותיו,  לומד בשארית  היה בביתו,  להושיע. �פו� 
הימי�,  מ�  ביו�  משחור...  שחור  שנראה  העתיד,  לו  צופ�  מה 
בעיצומו של יו� חורפי קר ומושלג, נקלע אחד מיהודי העיר לבית 
הכנ�ת שבעיירה. בית הכנ�ת לא היה מו�ק, הרוחות שרקו בעוז, 
לנ�ות  לביתו,  נ�  אד�  וכל  עבר  לכל  התנופפו  העצי�  צמרות 
לחמ� את עצמותיו. להפתעתו, גילה היהודי כי רב העיירה, הרב 
את   כשהוא משפש ולומד,  בגפו  הכנ�ת  בבית  יושב  פייגנבוי�, 

כפות ידיו זו בזו, מבקש להתחמ� מהקור הנורא. 
היהודי ראה כ� תמה, לא הבי� את אשר הוא רואה. הרי הרב היה יכול 
לשבת בביתו המו�ק, וללמוד על יד האח, המפי� אור וחו� נעי� 
מנ�ה  הכנ�ת,  בבית  הרב  יושב  מה  שו�  על  נפש.  ומשובב 
להתחמ� ולא עולה בידו?! למה צרי� הרב ל�בול מהקור, להיות 
את  לחמ�  בקושי  וא�  עליו,  המכביד  עבה  פרווה  במעיל   עטו
עצמותיו הקופאות?! היהודי לא נותר בתמיהתו זו, וחיש מהר פיל� 
את דרכו למקו� מושבו של הרב, ותהה בפניו: 'ילמדנו רבנו, הרי 
בבית מו�ק ונעי�, ח� ונחמד. למה יושב הרב בבית הכנ�ת הקר, 
נורא,  כה  הקור  החלונות,  ל�דקי  מבעד  פורצות  הרוחות  כאשר 
והרב כה מתאמ� לא לקפוא חלילה?!' חיי� הרב את חיוכו הטוב, 
והזמי� את היהודי השואל לשבת לצדו. 'ה�כת ושמע', פתח הרב, 
ו�יפר: היה זה כמה ימי� קוד� לכ�, היה קר לא פחות, והרב ישב 
בביתו המו�ק והנעי� ולמד. ממילא אי� הרבה מה לעשות, שאלות 

רבות אי� בתקופה בה אי� עופות ולא מזו�, אי� מריבות כי אי� על 
שומע  הוא  כשלפתע  בנחת,  תורה  ולמד  בביתו  הרב  ישב  מה... 
נקישות מבעד לדלת ה�גורה. 'כ�, אפשר ומוזמ� להיכנ�!' – קרא 
הרב בקול, וכשראה שהדלת אינה נפתחת – שב וקרא: 'בבקשה, 
הדלת אינה נעולה, היכנ� נא!', אלא שהאיש לא שמע, כנראה הגש� 
שירד בעוז הפריע. מיהר הרב לקו� ולפתוח את הדלת, וראה דמות 
הולכת ומתרחקת... מיהר הרב לרו� אחריו, הזמינו בחו� להיכנ�, 
והתנצל מעומק לבו על כ� שלא ק� מיד בנקישה הראשונה, ולא 
מיהר לכיוו� הדלת להכני�ו הביתה. 'לא שיערתי נכו� את עוצמת 
הרעש בחו�', התנצל הרב, 'אבל ביתי פתוח ואתה מוזמ�...'  הלה 
�ב על עקבותיו, שב לכיוו� בית הרב, נכנ� הביתה, ו�יפר את אשר 
על לבו. בימי� כה טרופי�, לא היה לו הרבה מה לשאול, הוא נזקק 
הכלכלי  המצב  על  מררתו  את  לפרוק  לבו,  לשפו�  כדי  א�  לרב 
הקשה, על כ� שאי� לו לה�יק את ביתו, על חנותו שנ�גרה ועל בני 
ביתו הרעבי� ללח�... 'ועתה', �יי� הרב את ה�יפור ופנה ליהודי 
לשהות  במקו�  הקר  הכנ�ת  בבית  שהייתו  לפשר  אותו  ששאל 
בבית המחומ�, 'הב� נא: אותו יהודי לא בא לשאול דבר, רק ביקש 

להשיח את אשר על לבו. 
הרי לאור המצב הקשה, אינני יכול לעזור לו בפרנ�תו, אי� לי לח� 
לתת לו, אפילו לא כמה עצי� לה�יק את ביתו... אי� לי, אי� לי כלו� 
במה לעזור לו, מלבד דבר אחד: לשבת, להקשיב, לשמוע. להיות לו 
אוז� קשבת, כת תומכת, כתובת בה יוכל לפרוק צרותיו! זה הדבר 
למצוא  לנ�ות  זהו. פשוט להקשיב,  לעשות,  יכול  אני  אותו  היחיד 
דברי עידוד ונוח�, לתת לו את הזמ� ואת תשומת הלב הדרושה לו. 
זה הכל! נו', �יי� הרב, 'עתה אשאל� בני: היש לי זכות לשבת �פו� 
על  נקישותיו  את  ולא אשמע  יהודי,  יבוא  שוב  ואולי  ביתי?  בחדרי 
הדלת? ואולי שוב יבוא יהודי, ולא ישמע את קריאותיי להיכנ�? ואולי 
לא  ואז  נמצא,  ויחשוב שאינני  �גורה  דלת  וימצא  יהודי,  יבוא  שוב 
הרב,  �יכ�  תבי�',  הלא  לבו?  מועקת  את  לפרוק  כתובת  ימצא 
'העזרה הגדולה ביותר היא להקשיב, לשמוע, לתת לזולת לפרוק. 
הימי� כה קשי�, המצוקות כה גדולות, אי� לנו, באמת שאי� לנו אי� 
יכולי� לעשות הוא להקשיב זה  לעזור זה לזה. הדבר היחיד שאנו 
ברכיי�  לחזק  במשא,  לשאת  נכוני�  להיות  בזה,  זה  לתמו�  לזה, 
כושלות. לפיכ� אני חייב לשהות בבית הכנ�ת, ע� אוז� זמינה ולב 
פתוח לשמוע, להקשיב, להיות כתובת לחזק שבורי לב!' דברי הרב 
ב�יפור מצמרר זה המופיע ב�פר 'עול� ח�ד יבנה' מ�דרת תיקו� 
שאינו  הח�ד,  של  העמוק  הרובד  את  בפנינו  חושפי�  המידות, 
העזרה  אחר.  או  כזה  בפריט  ב�יוע  גשמית,  בנתינה  רק  מתבטא 
הגדולה ביותר היא להקשיב, לשמוע, להיות הכתובת לאנחתו של 

הזולת, להיות הכת הנעימה עליה יפרוק את שבר לבו.

שיחה משונה בעיצומה של טרגדיה
היה זה ביו� ששי, י"ח בטבת תשנ"ח. הרה"צ רבי מרדכי לאווי זצ"ל 
לתפילת  יו�  כמדי  נער�  זי"ע,  מטאהש  הרה"ק  של  בכורו  בנו   –
והתעטר  בטלית   התעט הוא  מוקדמת.  בוקר  בשעת  שחרית 
בתפילי�, וע� התחלת התפילה – חווה התק לב קשה, וקר� על 
כוחות ההצלה חשו  �ובביו.  ונשימה, לתדהמת  דופק  בלי  מקומו 
למקו�, א� לא נותר לה� מה לעשות. רבי מרדכי השיב את נשמתו 
לבוראה במיתת נשיקה, בתו� רגע קט נפטר, ואיננו כי לקח אותו 
קדחתניות  בהכנות  החלו  הרבי  וגבאי  הקהילה  ע�קני  אלוקי�. 
 – השבת  כני�ת  עד  שנותר  הקצר  בזמ�  לארג�  מנ�י�  להלוויה, 

על  הבשורה  הדגול.  הנפטר  של  לכבודו  כראוי  מכובדת  הלוויה 
שדרות  כל  את  הכתה  הצפויה,  וההלוויה  הפתאומית  הפטירה 
הציבור בקנדה, בארצות הברית וג� באר�, כרע� ביו� בהיר. הוא 
היה ב�� הכל בשנות החמישי� לחייו, בשיא פריחתו, והכל צפו לו 
היעודה  בשעה  וכואב!  קשה  כה  א�ו�  לפתע,  ונצורות.  גדולות 
טאהש  בקרית  הגדול  המדרש  בית  בחצר  התקבצו  להלוויה, 
שבקנדה המוני יהודי�, שבאו לחלוק כבוד אחרו� לנפטר החשוב. 
נשמעי�  עבר  כשמכל  המנוח,  במיטת  הביטו  דומעות  בעיניי� 
קולות בכי ונהי על �ילוקו של צדיק. הכל המתינו לאביו הגדול – 
זצ"ל.  בכורו  בנו  בהלוויית   להשתת שיבוא  זי"ע,  מטאהש  הרבי 
השעה היעודה לצאת ההלוויה חלפה עברה, א� דמותו של הרבי 
אינה נראית בפתח הדלת. המשתתפי� הו�יפו להמתי� ב�בלנות, 
מה� שמדברי� בגדולתו של המנוח ומה� שמבכי� בדמעות שליש 
ע�  מגיע...  אינו  והרבי  חולפת,  נו�פת  שעה  חצי  לכתו.  את 
התמשכות הזמ�, החלו נישאי� מבטי תמיהה לעבר הדלת ה�גורה. 
עלו השערות שונות לפשר העיכוב, היו שאמרו כי הרבי מצדיק עליו 
את הדי� באהבה, אחרי� אמרו כי העיכוב נובע מטעמי� טכניי�. 
הכל ה�כימו כי עיכוב שכזה לא קורה �ת� כ�, ישנה �יבה לעיכוב 
הרבי,  של  לחדרו  המשפחה  בני  נכנ�ו  מ�ויי�,  בשלב  הממוש�. 
הרבי  את  מצאו  להפתעת�,  לעיכוב.  ה�יבה  את  לברר  מבקשי� 
באשה  מדובר  כי  הבינו  המשפטי�  שברי  ומבי�  בטלפו�,  משוחח 
קשת יו� ששלו� ביתה התערער, המ�פרת באוזני הרבי את �את 
יגונה. האשה כלל לא ידעה, כי הרבי עמו היא מדברת, נמצא באחד 
הרגעי� הקשי� בחייו – בי� פטירת בנו להלוויתו. הרבי האזי� לה 

בקשב, לא זירז אותה ולא מיהר את דבריה, אלא נת� לה ל�פר את 
והאשה  עליה.  המעיק  כל  את  ולפרוק  לשפו�  לבה,  מכאובי  כל 
נישואיה באושר, אי�  �יפרה פרק אחר פרק ב�בלנות, אי� החלו 
נולד הילד הראשו�, כיצד מערכת היח�י� הלכה והתערערה, ועד 
והרבי?  שרטו�.  על  עלו  שלה  המשפחה  חיי  כי  למ�קנה  שהגיעה 
 הרבי מקשיב. שומע. תומ�. מייע�. מאזי�. נאנח. הוא לא אומר א
מילה על ההלוויה הממתינה בחו�, לא חוש את תחושותיו לנוכח 
להקשבה  נתו�  כולו  כל  הבוקר.  רק  במעונו  שקרה  הנורא  הא�ו� 
עידוד  בדברי  בה,  בתמיכה  מרוכז  הוא  כוחו  בכל  הבוכיה,  לאשה 
�ערת  מתחוללת  בחו�  כנה.  ובהשתתפות  נבו�  בייעו�  וחיזוק, 
הבשורה  כי  להבי�  ונקל  בנו,  של  פטירתו  על  בוכי�  הכל  רגשות, 
הקשה מעיקה על הרבי, שוברת את לבו. א� לאשה הוא לא אומר 
עליה  להעתיר   מו�י ק�,  אי�  ב�בלנות  לה  להאזי�  ממשי�  דבר, 
מה  כדת  לה  ומייע�  אותה  מעודד  חמות,  וברכות  נוח�  טללי 
לעשות, למענה ולמע� משפחתה, כאילו שעת קבלת קהל שגרתית 
היא זו. רק כשהאשה רגועה ומפויי�ת, רק כשהרבי חש כי התחזקה 
ולכאב  לאבל  והניח  הרבי,  אותה  ביר�   – חדשי�  כוחות  וקיבלה 
בהלוויה  החוצה  לפרו�  ארוכה,  שעה  מזה  בתוכו  האצור  האישי 
נ�ערת ורוויית דמעות. את ה�יפור שמענו מאחד ממקורבי הרבי 
לב,  נלמד כמה חשוב להקדיש תשומת  וממנו  לו,  זי"ע שהיה עד 
לזהות יהודי הנתו� במצוקה, ולהעניק לו מזמננו, מיכולת ההקשבה 
שלנו. לא צרי� להיות פרופ�ור גדול או לתת �יוע של ממש – ה�יוע 
הגדול ביותר הוא להקשיב, להיאנח יחד ע� הזולת, להתחבר לכאב 

המעיק עליו ולהיות לצדו ברגעי� הקשי� של חייו.
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