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רבי ומורי: דברי זיכרון
יש רגעים שההשגחה העליונה  זו נוגעת ב תפנו וזעוררת אותנו 
לי לחלוק את ם רגע  זוהרת. הרשו  איזו אזת בבהירות  לראות 

 זה, שעבר עליי בבוקר  תיבת השורות שלפני ם. 

ושיח"  "שיג  שיחות  את  ל תוב  עליי  ט ניים,  זטעזים 
והחלטתי  זטות-זסעי,  לפרשת  הגעתי  זראש.  רבים  שבועות 
ל תוב על ערי הזקלט, אבל עו  לא היה ברור לי באיזה היבט 
שלהן אתזק . לפתע,  באינסטינקט, זילאה אותי הה רה  י עליי 

ל תוב על  ין זסוים וחריג ע  זאו .

ערי הזקלט הוקצו לשם הגנה על זי שנזצא אשם בהרג 
נוהג  לל־עולזי,  ההם  ביזים  הייתה  ה ם  גאולת  בשוגג.  א ם 
ונ רשה הגנה. ערי הזקלט נוע ו להבטיח שזי שלא רצח בז ון 
לא יירצח. בפרשת שופטים אוזרת התורה  י זבקש־זקלט זה 
ה ָוָחי" ) ברים יט, ה(. זהזילה "וחי"  "ָינּוס ֶאל ַאַחת ֶהָעִרים ָהֵאֶלּ
גזרו חז"ל זסקנה יוצאת  ופןב "תנאב תלזי  שגלה — זַגלין רבו 
עזו, שנאזרב 'וחי', עבי  ליה זי י  תהוי ליה חיותא".1 הרזב"ם 
לו  "עשה  הארזיתב  הסיפא  את  זתרגם  גם  שהוא  תוך  זבאר, 
  י שיחיה; וחיי בעֵלי חו זה וזבקשיה בלא תלזו  —  זיתה 
חשובין. ו ן הרב שגלה, זגלין ישיבתו עיזו".2 ליזו  התורה הוא 

החיים עצזם, ואי אפשר ללזו  בלי זורה. מורים נותנים לנו לא 
רק ידע; הם נותנים לנו חיים. 

אין אלו  ברי אג ה, אזרי זוסר הנוקטים לפעזים לשון 
זהו פסק הל ה, ו  זה הוא זוצג. הרזב"ם פסק  זשל והפלגה. 
לזשל שא ם חייב ב בו  רבו "יתר זאביו. שאביו הביאֹו לחיי 
העולם הזה — ורבו שליז ֹו חְ זה הביאֹו לחיי העולם הבא", ועל 
 ן הרב קו ם לרב בזצוות  גון השבת אב ה.3 ההורה נותן לנו 
חיי גוף, ואילו הזורה — את חיי הרוח. חיי הגוף סופיים וחולפים. 
חיי הרוח נצחיים. הם חיי העולם הבא. על  ן, אנו חבים לזורינו 

את חיינו בזובנם העזוק של חיים.

אחי  צלצל.  והטלפון  האלה,  ה ברים  את  זה  תבתי  אך 
נחום אליעזר  הרב  וזורי  רבי  לי  י  להו יע  זירושלים  התקשר 
זה,  בעולזנו  עולזו.  לבית  הסתלק  לבר ה  צ יק  ז ר  רבינוביץ' 
יום אנו זרגישים  עלזא  את סיא  לשון ספר הזוהר, לא ב ל 
הפעם,  אך  אותנו;  והנחתה  השזיים  זן  השתלשלה  י    אילו 
רבינוביץ'  הרב  ההולזים  ל  ך את זקוזו של  ב ותבי  ברים 
בחיי, לא היה אפשר להחזיץ זאת. בעיניי, ו וזני  י בעיני  ל זי 

שז ה ללזו  עזו, הרב רבינוביץ' היה ג ול זוֵרי  ורנו.

הוא היה פוסק זבריק,  פי שיו ע  ל הקורא בתשובותיו. 
ז רש  וירושלזי,  בבלי  הרבנית  ולהב  הספרות  את  ה יר  הוא 
הל ה ואג ה, פירושי זקרא, יצירות הגות, ספרי הל ה ושו"ת. 
ליצירתיותו בהל ה ובאג ה לא היה גבול. הוא שלט  זעט ב ל 
פרופסור  היה  הוא  בזיוח .  הטבע  ובז עי  חילוני,  תחום  עת 
הסתברות  על  ספר  וחיבר  טורונטו  באוניברסיטת  לזתזטיקה 
והסקה סטטיסטית. יותר ז ול אהב את הרזב"ם, ב ל פניו, וראש 

פרשת
מטות-מסעי

לעילוי נשזתב פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאל בן אריה לייב שרטר
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נהזת  את  השזיע  הזנוע  הזפתח,  את  סובבתי  שוב".  להתניע 
ההתעוררות הזיוחלת, והזש נו ב ר נו.

בהז זנות אחרת סיפרתי לו שאני סובל זנ ו י שינה. אינני 
נר ם. הוא אזר לי בהתלהבות, "אתה י ול ללז  אותי איך עושים 
את זה?" והוא ציטט ז ברי הרזב"ם "אף על פי שזצוה ללזו  
ביום ובלילה, אין א ם לז  רוב ח זתו אלא בלילה", הזתבססים 

על  ברי התלזו  "לא איברי סיהרא אלא לגירסא".4 

הוא והרב אהרן לי טנשטיין זצ"ל היו ג ולי ה ור,  זויות 
ז ע,  חובב  האח   זאו ב  שונים  היו  הם  שלו.  התורנית  הזופת 
וחברו נוטה לספרות היפה; האח  ישיר, חברו רוזז; האח  נועז, 
חברו זהיר. אבל הם היו ענקים ב עת, בזוסר וברוח. אשרי ה ור 

שנתברך בש זותם. 

זהו להיות תלזי ו של זורה  רב רבינוביץ'? קשה להסביר 
את לב העניין;  וגזאות יקרבונו אליו. הוא י ע, לזשל,  י עליי 
ללזו  זהר זפני שהגעתי אל ליזו י הרבנות זאוחר, אחרי שנים 
של התעסקות בפילוסופיה באק זיה. על  ן עשה  בר נועז זאו . 
הוא הסביר לי  י ה רך הזהירה והטובה ביותר ללזו   בר היא 
ב"ג'ּו  ליזו יי  את  התחלתי  שבו  יום  באותו  ו ך,  אותו.  לַלז  
קולג'"  סטו נט, התחלתי גם את עבו תי שם  זרצה.  זה אנשים 

היו חושבים על רעיון  זה ונוטלים  זה סי ון?

לאור  שחי  זי  לחוות  עלול  ב י ות  איזו  הבין  גם  הוא 
עקרונות של עצזאות זחשבה ויושר אינטלקטואלי. בשלב זוק ם 
הוא אזר לי, "אל תהיה זופתע אם רק שישה אנשים בעולם  ולו 
יבינו זה אתה זנסה לעשות". ליזים,  ששאלתי אותו אם לקבל 

וראשונה את "זשנה תורה", הוא "הי  החזקה"ב  חזישים שנה 
שק  על פירושו רב־ה ר ים ליצירה זו, "י  פשוטה".

ליזו ים  זאחוריי  היו  הרב,  בר  אצל  ללזו    שבאתי 
האינטלקטואלים  זג ולי  אצל  זה  ובאוקספור   בקייזברי ג' 
של זזננו, ביניהם רוג'ר סקרוטון וברנר  ויליאזס. הרב רבינוביץ' 
קפי ה  הבנתי  תלזי ו  רק  שנעשיתי  ז ולם.  תובעני  היה 
אינטלקטואלית זהיב "שתהיו עזלים בתורה".   י לצאת בשלום 
זפר ס שיעוריו על חוזרת קפי תו, צריך היית לעשות שלושה 
 בריםב תחילה לקרוא  ל זה שנ תב אי פעם על הסוגייה; שנית, 
שלה;  הפשט  עוזק  אל  ולחתור  זרבית  בבהירות  אותה  לנתח 
ואחרונה, לחשוב עליה באופן עצזאי וביקורתי. אני זו ר  יצ  
זג ולי  אח   ציטטתי  אצלו  ליזו יי  בזסגרת  בזאזר ש תבתי 
התורה בזאה הי"ט. הוא קרא את אשר  תבתי ואז פנה אליי ואזר, 
"אבל לא ביקרת את זה שהוא  תב!". הוא סבר  י בזקרה הזה, 
הייתי להבחין  ו י צריך  הנ ון,  נתן את הפירוש  ג ול לא  אותו 
וחשיבה  אינטלקטואלי  יושר  לשיטתו,  על  ך.  ולהצביע  ב ך 
עצזאית הם זר יבים חיוניים בחיפוש האזת — וליזו  התורה 

זו רח תזי  לחפש את האזת.

היו  זזנו  שלז תי  ביותר  החשובים  השיעורים  זן   זה 
 זעט זקריים. ז ור לי יום שבו הז ונית של הרב הייתה בזוסך, 
חם,  יום  היה  זה  בז וניתי.  הביתה  להסיעו  הז ות  לי  והייתה 
להי לק  וסירבה  נעצרה  סואן בהזּפסט  הז ונית שלי  ובצוזת 
זח ש. הרב אזר לי בלי להתרגש, "בוא ננצל את הזזן ללזו  
תורה", וזי  החל לתת לי שיעור בהל ות שזיטה ויובל ברזב"ם. 
הרב  להיווצר זאחורינו.  החל  תנועה  פקק  נהגים.  צפרו  סביבנו 
ע שיו  "נסה  לי,  אזר  עניין  לסוף  וזשהגיע  לגזרי,  רגוע  נותר 



שיג ושיח – הרב יונתן זקס  רבי וזוריב  ברי זי רון

6

העולם ביתר בהירות, לחשוב ביתר עזקות, לטעון ביתר זיוזנות 
ולהחליט ביתר חו זה.

"יהי זורא רבך  זורא שזיים", אזרו ח זים.5  לוזר, אם 
רצונ ם להתקרב לשזיים, אל תל ו אצל זל ים,  והנים, ק ושים 
לכם  או אפילו נביאים. הם אולי ג ולים, אבל זורה טוב יעזור 
להיעשות ג ולים, וזהו  בר אחר לגזרי. התבר תי, וז יתי להיות 
ביותר  הטובה  העצה  בזורי  ורנו.  הג ולים  אח   של  תלזי ו 

שבי י לתת ל ל א ם היא — ְזצא לך זורה, וֱהֵיה לתלזי ו.

5

על עצזי את תפקי  הרב הראשי לבריטניה, הוא ענה לי ב ר ו 
הלקוניתב "לזה לא? הרי אולי תו ל   ה לַלז  קצת תורה".

הרב  להיות  הוצע  וקצת,  שלושים  בן  עצזו,  שהיה  לו 
שהוא  זשום  ההצעה  את  הוא  חה  אך   — ליוהנסבורג  הראשי 
סירב לחיות בז ינת אפרטהיי . הוא סיפר לי  יצ  ביקר אצלו 
בטורונטו הרב היוצא של יוהנסבורג, הרב לואיס רבינוביץ. האורח 
ראה את  ירתו הצנועה של הרב הצעיר, ז ר את זשּ נו הזפנק 
ה הונה  על  ויתרת  זה  "בשביל  לזארחב  ואזר  אפריקה,  ב רום 
ולא החשיב  יושרתו  אצלנו?" אבל הרב לא התפשר זעולם על 

עניינים של רזת חיים.

בסופו של  בר זצא אושר רב בשלושים ושבע שנות שירותו 
 ראש ישיבת בר ת זשה בזעלה־א וזים. הישיבה נוס ה שש 
שנים קו ם ל ן בי י הרבנים חיים סבתו ויצחק שילת, אך זסופר 
 י  אשר הרב סבתו שזע את הרב רבינוביץ' זלז  שיעור קפץ 
זי  וביקש זזנו להיות ראש הישיבה. בגאוות זחנך היה זספר לי 
על תלזי יו, ש ולם שילבו את ליזו ם בישיבה בשירות בצה"ל. 
ו גאוותו בַסּפרֹו עליהם  ן הייתה יראתם בַספרם לי עליו. לא  ל 
הזי וזי בעולם היהו י י ע לה יר בג ולתו, אך  ל זי שלז  

אצלו י ע גם י ע.

אני זאזין שהיה ות ה ריעה בחו זה בלתי־רגילה  אשר 
את  ראש שזחתה  על  והעלתה  גיבוריה  להיות  בזורים  בחרה 
ול סף.  בו ם  ל וח  סוג ים  איננו  החיים.  הנזשך  ל  החינוך 
עלינו.  זגן  ה וח  הער ים.  סולם  בראש  לא  אך  זונח,  בזקוזו 
פותחים  הם  אותנו.  זפתחים  הזורים  אבל  לנו.  זאפשר  ה סף 
את  לראות  לנו  עוזרים  ו ך  ה ורות,  חו זת  אוצר  את  בפנינו 

1  ז ות י ע"א.
2  משנה תורה, הל ות רוצח ושזירת הנפש ז, א.

3  שם, הל ות תלזו  תורה ה, א.
4  שם ג, יג; עירובין סה ע"א.

5  זשנה, אבות  , יב.


