
ב"ה, פ' פינחס ה'תשע"ג

שבוע שעבר קרה לנו במשפחה נס קטן, גם באירועים עצובים וטרגיים ישנם ניסים.

כידוע אבי נפטר ביום שלישי שעבר, והנס הוא שכמעט כולנו הספקנו להגיע ל"יציאת נשמה", כל המשפחה שפזורה 

בכל העולם כולו מאלסקה ועד סין הצליחה להגיע ולהיות לצדו של אבי ברגעיו האחרונים.

אפשר למלאות ספר מהניסים הקטנים שקרו עם כל אחד שבזכותם הוא הצליח להגיע בזמן. אחותי שגרה בגרמני' סיפרה

לי שחברת אל-על עיכבה את הטיסה כדי שהיא תספיק לעלות עלי' ולהגיע לישראל בזמן.

אחי מאלסקה, החליף שלשה מטוסים ובקושי גדול הצליח להגיע להלוי', אני בעצמי הגעתי לנמל התעופה לה גוארדרי' 

ביום שני בשעה שתים בצהריים ואני מודיע לנהג מונית שבשעה ארבע יש לי טיסה לישראל בנוארק ניו ג'רסי, אני 

סגרתי את העיניים והוא "טס"... אבל בפועל כולנו עמדנו שם ליד מיטתו והיינו איתו יחד ברגעיו האחרונים.

ישנם הרבה משפחות שגרים קרוב מאוד אחד ליד השני ובכ"ז קורה לעיתים קרובות שהם לא נמצאים ברגעים 

הקריטיים, ואילו כאן יד מכוונת מלמעלה התערבה ודאגה שכל הילדים מכל פינות העולם יהיו שם ברגעים החשובים.

לעני"ד יש לזה סיבה:

טבעו של עולם הוא שהורים רוצים שילדיהם יגורו לידם בקרבת מקום, שתהי' להם את האפשרות ליהנות מחברתם 

לרוות נחת מהנכדים, והאמת היא שזה מגיע להם, הם עמלו קשה כדי ללדת את הילדים הללו הם לא ישנו לילות שלמים

כשהתינוק בכה בגלל שהשיניים יצאו אצלו, או בגלל כאב אזניים, ולאח"ז כשהילדים גדלו הם עשו בעיות יותר גדולות 

להורים, אם זה בבית ספר, או בתיכון, אוניברסיטה, כ"א שגידל ילדים יודע בדיוק למה הכוונה, כשהבת שלך מתחילה 

לנהוג בגיל שש עשרה, אתה מתחיל להתפלל לאלוקים כמו שאף פעם לא התפללת וכו' וכו'.

ולכן כשהילדים סו"ס גדלים והופכים בעצמם להורים זהו הזמן לקבל את התשלום בחזרה עבור כל העבודה הקשה של 

העשרים שנה הראשונים, ולכן הם מצפים שהילדים יגורו קרוב והם יהנו מהנכדים וירוו מהם רוב נחת, זה נכון וזה 

לגיטימי.

אבל הוריי שי' היו בנויים מחומר אחר, הם גידלו אותנו שאנחנו נרצה להצטרף לצבא השלוחים של הרבי, הוריי שי' 

תמיד הראו דוגמא שאדם לא חי עבור עצמו, והוא שם כדי לעזור לשני. אבי תמיד חשב איך הוא יכול לעזור ליהודי אחר

להיות יותר יהודי.

כולנו יודעים שבערב פסח בכל בית יהודי זהו זמן לחוץ, כולם עסוקים בהכנות לסדר, בסידורים אחרונים, נזכרים 

שצריך להשיג עוד קצת יין, ששכחו לקנות את המרור וכו' וכו'.

א



 ותבינו במה מדובר, איזה לחץ זה אמור לגרום, אבל אבי הכ"מ, באותם שעות של ערב 17תכפילו את הלחץ הזה פי 

פסח הוא הי' עוזב את הבית ונסע לביה"ר תל השומר, כדי לחלק מצות ליהודים שנשארו בביה"ר ולא זכו לחוג את ליל 

הסדר בחיק המשפחה, אני הצטרפתי אליו הרבה פעמים בתור ילד, ואני זוכר את ההפתעה שהפכה לשמחה על פניהם 

של אותם חולים כשנגשנו למטתם נתנו להם מצה שמורה ואיחלנו להם רפואה שלמה וחג שמח. את האושר והדמעות 

שהציפו את עיניהם של אותם יהודים גלמודים שנשארו בביה"ר בליל הסדר אי אפשר לתאר. 

או בחג החנוכה אבי הי' נוסע במצוות הרבי לבקר במחנות ובבסיסי צה"ל כדי להדליק איתם נרות חנוכה ולחלוק איתם 

את שמחת החג. אנשים "נורמלים" משתדלים לעשות הכל כדי לחוג את חנוכה בחיק המשפחה אם הם במדינה אחרת הם

דואגים לוודא שבחנוכה הם יהיו עם הילדים, אבל אבא הי' עוזב את הקן החמים והי' נוסע למרחקים כדי להביא שמחה 

לאותם חיילים צעירים שלא יכלו לחוג את החג עם הוריהם.

ולכן כשגדלנו הם עודדו אותנו לצאת לשליחות, הם שמחו לשמוע כשאחי בישר להם שהוא רוצה לנסוע לשליחות 

לאלסקה, אני זוכר שבאותם ימים גם בחב"ד "הרימו גבה" והרבה שאלו את אחי מה אבדת בארץ האסקימוסים.

כשאחי שלום החליט לנסוע לשליחות לסין אפי' כמה מבני המשפחה חשבו שזה קצת יותר מדאי, אבל ההורים דוקא 

עודדו אותו והיו גאים בו על ההחלטה שלו.

וזה לא רק הם, ישנם אלפי זוגות צעירים בימינו שיוצאים לשליחות למקומות רחוקים מאוד, וההורים שגידלו וטיפחו 

אותם שולחים אותם מתוך ידיעה ברורה שאת הנכדים הם יכירו דרך הסקייפ והילדים שלהם לא יהיו שם עבורם כשהם 

יזדקנו ויזדקקו לתמיכה שלהם.

מאיפה בא הכוח הזה, מאיפה הם לוקחים את תעצומות הנפש כדי לוותר על כך שהילדים יגורו בקרבתם והכל כדי שהם 

יפיצו יהדות ליהודים הנמצאים בקצווי תבל.

את התשובה אפשר למצוא בפרשת השבוע, בפרשת פנחס משה מתבשר מהקב"ה שהוא ישאר במדבר ולא יזכה להכנס 

לארץ, הקב"ה אומר לו: "עלה אל הר העברים הזה וראה את הארץ... וראית אותה ונאספת על עמך" (כ"ז י"ב-י"ג).

ואז אנו פוגשים תופעה מאוד לא רגילה, בד"כ בתורה אנו מכירים את הפסוק "וידבר ה' אל משה לאמר", זהו פסוק 

שמופיע מאה שבעים וחמש פעמים בתורה אבל כאן אנו קוראים משהו שונה "וידבר משה אל ה'", הפעם משה מדבר אל

ה', זהו אחד מארבעה פעמים שבהם לא ה' הוא זה שמבקש או מצוה את משה, אלא משה הוא זה שיש לו בקשה לקב"ה.

(רש"י במדבר י"ב, י"ג).

אדם רגיל כששומע כאלו חדשות עצובות שהוא לא יכנס לארץ בודאי דבר ראשון שהוא הי' עושה זה לשכנע את הקב"ה

שישנה את דעתו ולהתחנן אולי בכ"ז, ואם לא יצליח לשכנע את הקב"ה שיכניס אותו חי לארץ לפחות לנסות אולי 

יצליח לפעול שעצמותיו יועלו לארץ. אבל משה הי' קרוץ מחומר אחר, הדבר הראשון שהוא דאג זה לא עבור עצמו אלא
ב



דאג עבור עם ישראל, הוא ביקש מהקב"ה "יפקוד ה' אלוקי הרוחות לכל בשר איש על העדה אשר יוציאם ואשר יביאם 

ולא תהי' עדת ה' כצאן אשר אין להם רועה" (כ"ז, ט"ז-י"ז). הוא לא חשב לרגע על עצמו כמה הוא עצוב וכמה זה לא 

"פייר" וכו', אלא הוא חשב על אחרים, הוא דאג לעמו שהם יוכלו להמשיך לארץ המובטחת.

שואל הרבי מדוע הוא הי' כ"כ מודאג, וכי הקב"ה בעצמו לא יודע שעם ישראל צריך מנהיג, וכי זה לא הי' הקב"ה 

ששיכנע את משה עצמו להנהיג את עם ישראל, א"כ כמו שה' דאג לפני ארבעים שנה הוא גם ידאג להם הפעם, מדוע 

משה צריך להתערב בהחלטות של הקב"ה.

אלא מסביר הרבי, אחרי חטא העגל משה ראה שדברים השתנו, בתחילה ה' הרחיק את עצמו מעם ישראל ואמר למשה 

"ועתה לך נחה את העם... הנה מלאכי ילך לפניך" הוא ישלח מלאך אבל הקב"ה בעצמו לא ינהיג אותם בעצמו.

ומשה הי' צריך לטעון "אם אין פניך הולכים אל תעלנו מזה", ורק בסופו של דבר הקב"ה נתרצה לבני ישראל.

ולכן זה לא הי' מופרך שלאחרי פטירתו של משה יחולו שינויים בהנהגת הקב"ה עם בני ישראל, ולכן משה דאג התפלל 

).2642וביקש מהקב"ה שימנה מנהיג לעם ישראל (התוועדויות תשמ"ה ח"ה ע' 

את התנועה הזאת שאדם מעמיד את טובת השני לפני טובתו האישית משה רבינו לימד אותנו ומאז "משה רבינו שבכל 

דור," והרבי בדורנו מראים לנו דוגמא ומזכירים לנו שאדם לא חי בשביל עצמו אלא תפקידנו זה לעשות את העולם 

דירה לו יתברך בתחתונים.
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