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 שלהי אייר התשע"ח. בס"ד

 הרב יהושע כ"ץ

 מעלה אדומים

 

 איש החזון והמעש

 דברי הערכהוזכרונות 

 ע"ה. הדרי חיים ישעיהו הרבנו הדגול על מור

 

 

 

 

לחג השבועות, נפטר לבית עולמו  יותהנפש הכנותהתוך בין ימי הודאה, ימי העומר, ב ,חודש איירב

 מורנו הרב ישעיהו הדרי ע"ה.

 .1לעתידתועלת  שנראה שיש בהן ,זכרונותלהעלות להעריך את דמותו והתעוררתי 

 

 

*** 

 

 .זכר צדיק לברכה 2"ח"י הדרי" הרבמ מכתב פרידהקיבלנו בכסלו תשנ"ט 

 : "אחי ורעי בוגרי הישיבה בכל אתר ואתר". ליםיותח במפוא ה

הוא שו ,אחרת"ריכוז עוברים לרשות האחריות וה"ש - את פשר הפרידה במכתב מספר לנו הוא

במשפטים  וממשיך בברכת אהבה ואחווה ושלום ורעות". ,הנכנס 3מקבל את "המשמר הכוהני

  :אלו

, שנטוו בינינו נימי קשר רוחניים, הריני )=אנשי שלומנו( "ברוחניות אין פרידה", "ולכל אנ"ש

 אומר: איננו נפרדים".

  הרינו אומרים:למרום,  - איש שלומינו - על אף שעלית  :היום נשיב לואף אנו 

                                                       , דרך נימי הקשר איננו נפרדים, כי ברוחניות אין פרידה, וממשיכים אנו לחיות עם רוחך

 .הרוחניים שנטוו מאז

שלי נשארת גם מכאן ולהבא "כתובתי  בה נאמר: ,בסוף המכתבשמעניינת במיוחד הפסקה 

 ש"כל אנ", הוא דבק באהבת כולנווש וסיף שעומד הכן לסייע ככל שיתבקש,מ הואו .4בה"הישי

 .5"לפרטי מחזוריהם, לקרובים בשנים והרחוקים מאז יסוד הישיבה

                                                           
עוד חשוב לציין לקוראים: עיקר היכרותי עם הרב, דרכו ופעליו, הייתה  הכותב אינו מתיימר להקיף את האישיות. 1

 שנה. 43-בשנותיו הצעירות. באתי לישיבה לפני קרוב לחמישים שנה ויצאתי לרבנות בקיבוץ לפני קרוב ל
 םכל השנילא ניתקו אותי מפעילותו ושיעוריו לאורך  -אולם היכרותנו העמוקה וקשרי הידידות שנמשכו כל השנים  

 ועד יומו האחרון.
 כך חתם כדרכו. 2
כדרכו  -הרב י. הדרי ע"ה השתמש כאן  רב חיים כ"ץ שליט"א, שנכנס אז לתפקיד ראש הישיבה.ההכוונה היתה ל 3

בדברי הברכה והתפילה בהם קיבל משמר היוצא את המשמר הנכנס, בבית מקדשנו שיבנה  -בהתבטאותו המליצית 
 במהרה בימינו. 

 התייחסותי למשפט אדיר זה בסוף המאמר.ראה  4
  כדרכו. ,דילגתי על המקורות המעניינים ששילב בדבריו 5
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 תי תלמיד מן המניין מחשוון תשכ"טהיי ונים. באתי לישיבה באלול תשכ"ח;זכיתי להיות מהראש

נשאר דבק באהבתנו עד יומו הרב : אני יכול להעידו ;ועד שלהי תשל"ה, )מתמוז תש"ל כאברך(

  .6האחרון

 "אדםל לפנים כן לב האדם"כמים הפנים : בני הישיבה לדורותיהבשמי ובשם  ,אוסיף ואומר לו

 .)משלי כז,יט(

 

תודה על תורה וכתב לי דברי  , מלאות לו שבעים שנהב כותלנו ט"ז, ,ספר אחר שיצא לכבודו

  ". בידידות שטעמה לא נמרשלך " :במשפט וסיים , מאמרי ועל הערכתי עליו

אף  -מתלמידיו ובטוחני שרבים   תנו העמוקה נשארה בעינה כל השנים;גם אני מרגיש שידידו

 מרגישים כמוני. -מהותיקים 

 

הקשר ביני ובין הרב הדרי לא התחיל בבואי לישיבה. מאז שאני זוכר את עצמי אני למען הדיוק 

, ר' יעקב שליט"אהרב ידיד נפש של מורי אחי "ץ, בהיותו חלק ממשפחת ככזוכר אותו, הוא היה 

 -, נמרץ, זריז, מבריק אני זוכר אותו כבחור בישיבת חברון. ותלמיד אבי בנעוריו וגם בהמשך

  .גולד חבבו והעריכו מאדזאב אף הסבא הרב י אהבוהו, ר  הו. ומאיר פנים לכל ,בדברי תורתו

בכינו הוא פירפר בין החיים למוות, וכלתו, בהיותי ילד כבן עשר, אחי וכשנפצעו הרב הדרי עם 

 , ושמחנו שמחה רבה כשחזר לאיתנו.מעומק לבנו והתפללנו עליו

ה לקב"ה על ניסים ונפלאות שעשה בתקופת החלמתו, ופיו היה מלא תהיל, 7זכורני שבאתי לבקרו 

 ביקור.אותו המסר שקיבלתי מכל זה היה  מו.ע

 ואסביר. התגברה.אליו ו, אהבתי בלבערה בוככל שהכרתי את אהבת התורה שאהבתי אותו, 

 

 -" את" ה' אלוקיך",  את ר' עקיבא מ"ואהבתדרש מדוע לא  :8כשבאנו לנחם שאל ר' יצחק ספיר

יש להדגיש שמצות אהבת ו   ?ה' אלוקיך תירא" אתמהפסוק " לרבות תלמידי חכמים, כמו שדרש

  כבר שם? מסוני לפרוש מדרישת "את"בתורה קודם ליראה, ואם כן היה לו לשמעון העכתובה  ה' 

, שאהבת ה' זה היה פשוט שדורשים כןואמרתי לו שהמהר"ל שואל זאת, ואומר שאכן נזכרתי 

  ורק לגבי יראה נחלקו. ,כוללת אהבת תלמיד חכם

  תגברה בנו אהבת ה'.נו אותו, כי דרכו האהב .הערכנו אותואת הרב הדרי ואהבנו לא רק 

אני מרגיש שהדבר נכון גם לגבי ארבעים שנה.  אלא אחר אין אדם עומד על דברי רבו :מנואמרו חכ

פרי חסידות, ונותן שיחות מלמד ס מחנך, מורה לתנ"ך, מרצה למחשבת ישראל, הרב הדרי שהיה 

 באגדה ובמוסר.

 ,שטף פנימי אדירזאת יותר ויותר. ממלא אותי כעין  בימים האחרונים, מאז הפטירה, אני חש

חדש דברי תורה וחידודי מחשבה שעולים בזה אחר זה, ואורגים בפני מ, הנהגות, המעלה זכרונות

 היא:  שיותויאהתכונה הבולטת בשנראה שאקלע אל המטרה אם אומר  את דמותו של איש ההדר.

                                                                                                                                                                      
 

 
 ., בה הביע אהבתו הישנהאגב, ביום בו נפל, )ואחרי קצת יותר מיממה נפטר(, שוחחנו בטלפון שיחה מעניינת 6
 .46בבית הוריו בתל אביב ברח' העליה  7
 מוותיקי תלמידי הישיבה. 8
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 מנותו ליצירת אוירה מרוממת ושמחה.וא

 :ספרי המופת במחשבה של הקדמוניםב הרבים השיעוריםכל אסיר תודה לו על  אני אישית

שהרב הדרי לימדם  ,מהם מורה נבוכים חלק ג' ועוד, מבחר כתבים מהרמב"ם, הכוזרי, העיקרים

מרשימים על  םסיפורילשלב בל מחשבת חסידות ומוסר, וגם ת. דרכו היתה לובחייוניות ביסודיות

 תוך כדי הלימוד.  -, כל אלו האחרונים, בעיקר מהדורות גדולים

אע"פ שבשנותי הראשונות היום אני מבין ש קשרים אסוציאטיביים;מ כתוצאהה זה רק לא הי

רובם ככולם של הסיפורים בנו , כבר אז, מגמה חינוכית ברורה. היתה לובישיבה היה צעיר, 

 השקפת עולם, נטעו בנו אהבה לתלמידי חכמים, ושאיפות קדושות.

דפיקה על השולחן. הבות, לא אחת בהרמת קול ולעיתים תוך היה מספר ומלמד ברגש ובהתלהוא 

 צחוק בריא שגרף את השומעים. הרבה פעמים בקטעים מתאימים, חייך או אף פרץ ב

כך נבנו התלמידים נדבך אחר נדבך. אז לא הבנו, חשנו רק שזה מעניין ומרתק, אבל אחרי ארבעים 

 דים על דעת רבינו.שנה או יותר, אנחנו עומ

. בהם עסקנו החוויה הראשית משיחותיו של הרב, היתה הרוממות בה רומם את האישיםלענ"ד 

  בתנ"ך, כך בשיעורים מיוחדים על תנאים ואמוראים, ובכלל.הנפלאים כך בשיעורים 

 קשה מאד לפרט את הדברים. 

ווירת הקדושה, על האמונה אלפי תלמידיו ותלמידותיו יכולים לספר על התיאור המוחשי, על א 

 שהחדיר בנו. בנבואה 

 .בגדלותם אישי התנ"ך. הוא חי את הנבואות, ואת סיפורי התנ"ךבשיעוריו הראנו גדולתם של 

ששבר מאז לאחר חמישה שבועות  ,מהתקופה האחרונה. לפני שנהלדוגמא אני עובר לרגע לסיפור 

הר הצופים, נסענו בהיותו בשיקום ב; ובריאותו הכללית נתרופפה, התשע"ז את האגן בערב פסח

 , התחיל הרב הדריוהתלחשו לאחר שהתנשקומיד הוא יצא אלינו בכסא גלגלים.  אחי ואני לבקרו.

והסביר מדוע  אמר, הוא ענתות;לדבר דברי תורה ששייכים למקום: העמק שאנו רואים, פתאום 

, בל את הנבואה כאן בענתותואמרת באוזני ירושלים" וכד', כי ק הלוךרק אצל ירמיהו כתוב "

הוסיף עוד דברים כהנה וכהנה א והבירושלים.  -הנבואה  -ברת דרך לומר את דבר ה' והיתה לו כ

: מעל גבעת הר הצופים רב הזכיר לנו גם כיצד היה הסבא הרב זאב גולד שר ברגשע"פ המלבי"ם. 

 שלום לך ירושלים. 

ברגשי קודש, או מחלתו, אלא ממחיש לנו את דברי הנבואה  ו ביסוריויעוסק עכש אינוהוא נתבונן, 

 שממלאים את רוחו.

 

רים שאמרו, היה הכל חי , אירועים שעברו, מאמואמוראים כשהיה מתאר דברי חז"ל על תנאים

לרעיונות הנפלאים, יצאנו  כשעסקנו בתורת הקדמונים או בקטעי ספרי חסידות, בנוסף גםומאיר. 

שהיו קרובים אל ה' ובעלי  -ם ושותים ממעיינם הטהור של אנשי מעלה חדורי הכרה שאנו שואבי

 עשרת מונים מאנשים קטנים כמונו.  ,עליונותהשגות 

 -נו; הוא חיבר אותנו לדורות קודמים, ל"ראשונים יגם הסיפורים על הגדולים, רוממו אותם לעינ

 כבני אדם". 

 תו.וסחף אותנו א ;ליבושקיעה בלימודים שאהב והכניסם לוריכוז  ותחוהיה לו כ

 

 ,זכורני כילד שבתקופת פציעתו, סבל יסורי תופת, שלא נתנו לו מנוח. ומה שהניח את דעתו היה

 חוברת "התשובה במשנתו של הרב קוק".עם כל הנשמה עד כלות, בהכנת שעבד 



 
 

 ~4 ~ 
 

    

בעיקר על חלקו הגדול בשיקום השנים הראשונות של ישיבת הכותל; ל אני רוצה לספר מעט ע 

יר העשהיה איש אשר רוח בו, ש אפשר להגיד בפה מלא  העיר העתיקה והשפעתו על אופיה ורוחה.

 במשך שנים רבות.ו חרורהלים עיר הקודש תו"ב, מאז שרוחו על שיקום הריסותיה ובנינה של ירוש

 ;הרוסה כולה כמעט". בניה מבלי שוממה" הייתה העתיקה העיר בשנת השחרור התשכ"ז,

 . ואבק עפר, אבנים של וערימות ליםת צד מכל; ממוטטים היו רובם - שנשארו המבנים

 . להיבנות מתחילה שהיא בראותנו", אוהביה כל בה שישו" בנו התקיים כן פי על אף

 - הרוס מבנה עוד, נוספת סמטה לרצף שמתחילים ,שבוע בכל כמעט ,לראות הייתה מיוחדת חוויה

 התכנון במלאכת העושים כל ברוכים, מפואר אבן מבנה - והיום ליפול מט שאתמול בית, בשיקום

 . בתפארתה לירושלים - היסוד עד הרוסה עיר, חרבות לית הפכו, ובישועתו' ה שבחסדי, והבניה

 ההתיישבות מרכז - אז הייתה, תלמידיה מראשוני להיות שזכיתי הזכרתי וכבר", הכותל" ישיבת 

, בפיתוחה החיה הרוח שהיה, הדרי ישעיהו הרב עמד בראשה. בה נשמע אדיר תורה קול .החדשה

 הפזורים שונים מבנים איתר הוא. היהודי ברובע ההתיישבות תנופת בכל התווך מעמודי - ובנוסף

 - הרשויות עם מלא ובתיאום, ושיפוץ בנייה של שונים םבשלבי שהיו", היהודי רובע"ה שטחי בכל

 . בה לדור - בהתלהבות, בהדרגה שבאו, לאברכים ולדירות לפנימיות אותם" שבה"

טיפוס לכולם. כשנישאנו הציע לנו שישופץ עבורנו למגורים קטע  אזכיר כאן זכרון אישי שהוא אב 

ממבנה הישיבה. וכשלא יצא הדבר לפועל, הוא לא שקט ולא נח עד שהמציא לנו דירה משופצת 

הרבות להיו  וכל מעייניו והשתדלותויר העתיקה, מול הכותל המערבי. הוא שלט בכל מרחבי הע

 .בעיר העתיקה של ירושלים של מטה, השוכנת כנגד ירושלים של מעלה כוחה של תורה ולומדיה

הגדולה של בנין התורה המחודש  את המצוה רב ובהידור רבה במסירות בנפשו קיים הדרי הרב

 - התלמידים - הוא הדביק אותנו בירושלים, תוך כדי בניינה הפיזי של העיר החרבה והשוממה.

. עצומה בהתלהבות זאת עשינו ,בידו המסייעים היינובהתלהבות ומשך את ליבנו להצטרף אליו. 

 ישוב מצוותשיאה של שהיא , ירושלים ישוב מצוות את ובנפשנו בגופנו אנו שמקיימים חשנו

 "[. לירושלים מעלין הכל: "ל"חז כדברי] .הארץ

 תקופה אותה כל וסיפור, בכלל העתיקה העיר ושל, בפרט הישיבה של בניינה תנופת של זה פרק 

 .וכאן כעת מקומו שאין, מיוחד לחיבור ראוי, מרתקת

 את שניהלו, השלום עליהם גלט יוסיר' ו פזי בן אלימלך האישים היקרים ר' של מושבם יפקד לא

 .קשים בתנאיםו נפש ותעצומות במסירות הישיבה

 

 הולכת האכלוס שתכנית ובראות אדירה הייתה של איש החזון והמעש, הרב ישעיהו,ו שמחת

 מתיישבת העיר שהנה בעינינו חזינוהיה משמיענו: ראו והתבוננו באיזו זכות זכינו, ש. ומתגשמת

ורחובות ": הנבואה מתקיימתהולכת ו עינינו ולנגד באות חדשות משפחות; קמעה קמעה, בבֵניה

 על נעמדים, כנסיות בתי מוקמים .9. )זכריה ח,ה("העיר ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחובותיה

 לגדולתה להתעלות בהדרגה מתחילה ירושלים, ליושנה עטרה חוזרת; מדרשות בתי תילם

 .ותפארתה

 

                                                           
 יושב על אבן גדולהכשהוא בתוככי ירושלים העתיקה,  אותופגשה בשנה האחרונה אשתי ומענין לענין באותו ענין:  9
"כה אמר ה' צבקות עוד ישבו זקנים  :הנבואה מתקיימתהנה . ואמר לה ראי! מתין למישהו, כנראה המקל בידוו

 הקודם(.  )שם בפסוק .וזקנות ברחובות ירושלים ואיש משענתו בידו מרב ימים"
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זכורני אותו יום, אחזור לרגע אחורה. הרב הדרי בנה את ישיבת הכותל ממסד ועד טפחות. 

הרב הנה שבועות ספורים אחרי שנסתיימה מלחמת ששת הימים, למדתי עם אחי בחברותא, ו

אתה תהיה ראש  !מקימים ישיבה בעיר העתיקה פורץ כמעט בשאגה ומכריז: ר' יעקב!הדרי 

אמר שלא והרי פישל, במכון  אומנם ר' יעקב סירב אז לעקור מתפקידוהישיבה ואני המשגיח. 

ולא  ,במשך תקופה ארוכה ,ב ושובהרב הדרי לא פסק מלהשפיע עליו שו שייך שיעזוב הכל; אולם

 .שר אותו לישיבה ואת התלמידים אליובהדרגה קבפקחותו אש. אמר נו

לשבר את  ,ונים ביחד עם הרב הדריהאברכים הראש ,הצלחנו תקופה קצרה אחר נישואנו, תש"ל,  

דמות אך מעבר לכך היה  .שימש כראש הכולל אוה ,הגיע בקביעותהתחיל לההתנגדות. הוא 

על הישיבה, דבר שנמשך שנים רבות,  באופן משמעותי ביותרהשפעה שהלכה וגברה  ,משפיעה

 ובמידה רבה עד היום.

 

ווירה המיוחדת שיצר, ובנה נפשות, כשמעלים את דמותו של הרב הדרי על נס, ומתארים את הא

במרכז האווירה הסוחפת והינו בע"ה עד היום, היה  ,ר' יעקבמורנו ורבנו הרב שואלים: והלא יש 

 . התשובה פשוטהלעליה בקודש? 

של סתירה, כל אחד השפיע בדרכו, ואין באים כאן להמעיט ולהפחית בערכם והשפעתם כל א. אין 

 של ר' אביגדור ושל ר' ישראל דז'מיטרובסקי. ואשל ר' יעקב,  בוודאי לא בכבודם כוחות אחרים.

הרי הרב הדרי הוא זה שהביאם, הוא זה שהדליק את  יש לקחת לתשומת לב! זה העיקר.ו ב.

לראות בגדולתם ולשתות  של כולם התלמידים להערצתם, הוא שפתח את העינים ואת הלב

ידע את ש -מו"ר אחי ר' יעקב, חברו מילדות שדחף את  הבצמא את דבריהם. הוא זבשקיקה ו

להיות שליח צבור בימים הנוראים ובהושענא רבא. הוא שרוממו להיות  - גדולת נפשו מהיותו נער

הכל מכוחו וכוח  ת תורה ובפורים ובסתם יום של חול;בשמח -כרבי קדוש ומסביבו מעריצים 

  כוחו.

לכבד תלמידי חכמים ויצר את האווירה  ,א אישיתע"י דוגמ ,הרב הדרי חינך את התלמידים

ר' יעקב  :שליט"א םלהתבטל בפני הגדולילהקטין עצמו ו - לחם חוקו ההולמת להערצתם. זה היה

שאר של ו דז'ימיטרובסקי רגת התורה המיוחדת של ר' ישראללרומם מדוכן  אביגדור; ור'

, הרב הגדול  וצנוע עממי, יירושלמתלמיד חכם  בדכלריך ועהבכושר הבחנתו ידע ל. הר"מים

 בנציון פריימן זצ"ל.והצדיק ר' 

 הישיבה של מרכזית וכדמות הכולל כראש, לישיבה א"שליט אחי מורי הגיע שבטרם לציין כדאי

 יצחק לוי הרב בתחילה: הרבנים הגאונים ,הכולל לימודי מרכזיכ תקופה, במשך ושמש, בכלל

כך גם בחירת   הייתה זו בחירה שלו.ני שבטוח  .ל"זצ כהן יוסף הרב אחריו ,א"שליט הלפרין

 המרכזי היה מי ימשוך יותר לתורה, ויעלה את רמת התלמידים. ושיקול .הר"מים החשובים

הבאת קבוצה גדולה של אברכים הרב שבשנים הראשונות של הישיבה יזם  כאן כדאי להזכיר

הם  דך להם חברותות מהישיבה. ישו , בראשם הרב שילה רפאל, תורה גדולי בהם ,תלמידי חכמים

 . מרוממת אוירה והייתה, לחיזוק" שני סדר"לכל יום  הגיעו

 

המספידים  המכובדת רוב בלוויה ;כאן המקום לציין את הדבר המיוחד שאפיין את הישיבה

 ,ביום נפילתו )ממנה לא קם( שזכיתי לשוחח עמו אספר כאן החיבור לעולם התורה.  ,ההדגישו

 .טילפן לביתי, לאחר שחיפשתיו באותו יום וחזר אלי . הואביום שני לקראת ערב
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שבתנו להוציא חוברת על שנותיה הראשונות של ישיבת חהיה מ רקעהיתה לנו שיחה מענינת, ה

 הכותל.

 

  כל ביתכמעט המהלך הפלאי, בו  :האחד .בשני נושאים 10אמרתי לו שאני רוצה לראיין אותו

 ,מפוזרים בכל הרובע היהודי המתחדשהעליו, והשיג מבנים רבים הרב את ידו הניח  ,ששופץ

על כך אמר שלא אטרח, ואשלח לו שאלות מנחות והוא יענה, ואם לא יספק  לאברכים ולפנימיות.

 אשלח עוד שאלות וישלים.

 

 הכוונה .נים את ישיבת הכותלייהמאפ ,כיצד הצליח להנחות קו מחשבה ודרךהוא: השני הנושא 

ביחד עם  ,ן של ההליכה בכיוון הציונות הדתית הטהורהייהמענו המיוחד לשילוב , כמובן,הייתה

 .קתיוועולם התורה ה םהקשר החם ע

מאד; והרים את קולו, כדרכו ונכבד זה באמת נושא חשוב חביבי! תגובתו הייתה: הזה על הנושא 

ועם זאת  במדינה, שהיה מעורה ך, הרב דב כ"ץ,שלבהתלהבותו, ואמר לי : אני למדתי זאת מאבא 

 .הישיבות לעולם מאוד מחובר

 לצערי השיחה לא הניבה פירות ונלקח לב"ע.

 :בישיבה כדלהלן להגדיר את האווירה שיצר אהרובהקשר לסעיף השני: נ

אנו גם אין  ציוניות.הישיבות השל ישיבות הסדר, או כמו שנוהגים להגדיר:  אין אנו במעגל סגור 

אנו עוסקים בתורת כשם שאע"פ ש רב קוק, אם כי אנו עוסקים בכתביו;ה מידילמקבוצת ת

 אין אנו שייכים לשום חסידות.  ,החסידות

התייחסות ב ,יש לנו יחודיותעם זאת ו ,אינטגרלי מעולם הישיבותחלק  , ברוחנו ובהנהגותנו,אנו

גם אנו  מחוברים .[עם כל הביקורת והתפילה לתיקונה והשלמתה] ,ולהקמת המדינה ציונותל

כשהרב הדרי מוביל אותנו בריקוד מרגש,  ושלים,חגיגות יום שחרור יראנו בשיא  קוק.תורת הרב ב

ולשמוח בחסדי ה' עלינו בדור זה, מתוך כיצד לפאר חלק זה אנו יודעים והוא בראש השורה. 

התקופה, בנין ארצנו הקדושה ההולך ומתעצם בקיבוץ  ניסילאור אמונה גדולה ובצורה נפלאה, 

  גלויות, והעלאת קרנה של תורה.

, הגדול אנו שייכים לעולם התורהלא!  חרדים ואנו אחרים;ההם  לאמור: אך אין אנו נפרדים

, ומכבדים בכבוד אמת את כל לומדי התורה ובמיוחד את גדולי 11כולנו "החרדים על דברו"

  התורה.

 

ו בישיבה והצטרפו להמונים בכותל, אלא קבעום כימי עיון ביום ירושלים לא רק רקדיצויין ש

המקדש וירושלים; ומי עשה כל זאת אם לא רבי בנושאי בעיקר בענייני הלכה. ולימוד מעמיק 

 , ו"בה' אלוקינו נדגול".שאתו ואחריו התקיים בנו "ודגלו עלי אהבה" ישעיהו?

 

, בהקדמה לספר , המובאיםכאן מדברי עתיקעכשיו המקום לה ,ואם בכבודה של ירושלים עסקינן

 קבלת שבת בירושלים תו"ב. הנושא לפני ארבע עשרה שנה. שיצא לכבודו שהזכרתי לעיל,

                                                           
כרב חפץ חיים. הרב שימשתי היה זה אחר שנתיים בהם  .הזכרתי לו שלפני שנים רבות, כארבעים, הוא ראיין אותי 10

על לו ואחר שעניתי  )התבטא כך: זה חשוב מאד לצעירי הצאן(, אתגרי הרבנות בימינו, רצה שהתלמידים יקלטו את
כתבתי זאת כאן למזכרת, כי גם זה היה חלק  רסמו ב"כותלנו".שאלותיו ניסח מאמר "על רבנות והנהגת ציבור". ופי

 מתכניתו החינוכית.
 ישעיהו סו,ה 11
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אחת מהופעותיו הקבועות מהווסד הישיבה ועד התקופה האחרונה, היתה יציאתו עם 

בתוספת אורחי , מהם אברכים, שהתחלפה מידי שנים אחדות, חבורת התלמידים

שבת המלכה... בריקוד של כל רמ"ח אל מול הר המור,  -הישיבה, כחתן לקראת כלה 

 במורד בתי מחסה וברחבת הכותל.

ככתר בראשם,  כשאיש ההדר שנים רבות היו מכרכרים ומפזזים התלמידים לפני ה',

ם לקבלת שבת קודש אשר על הסף, ולכבודה של ירושלים של מטה הנבנית כנגד ירושלי

של מעלה. וכולם מתעטרין בנשמתין חדתין, נכנסים לתוך התמזגות קדושת המקום 

 מתאחדים עם שבתה של ירושלים. והזמן

לבושים בגדי שבת צחים, מתאבקים בעפר ההריסות שלקראת הבניין, באבק רגלי  

 מבשר...

 

עמי ", -מרננים: "התנערי מעפר , קומי ירושלים עיר הקודש", "לבשי בגדי תפארתך

ת מיוחדת, ּו"קומי צאי מתוך ההפכה",  "ונבנתה עיר על תילה", ומקבלים שבת בנעימ

 ברגשות קודש.

בהמשך דרכם וברחבת הכותל חברו עמם יחדיו רבים מיקירי ירושלים ו"עולי רגלים" 

 את משק כנפי הבנין השלישי.מרחבי תבל, הבאים לחוש 

כאן ועכשיו ביחד עם ישיבת הכותל, הם מקבלים עוז ותעצומות ושמחת עולם על ראשם, 

 ומתחזקים בציפיה לישועה שתתגלה בקרוב.

הריקוד והתפילה, השירה וההתעלות, בניצוחו ובקיצבו של רבי ישעיהו איש ההדר, 

 ההולך לפני המחנה. המנחה את הקבוצה המרקדת בנועם הנשמות, כעמוד האש

התגברות אורה של איילת השחר, לאור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו והכל צופים, ב

 .במהרה לאורו

 

 . םשניחון בה והזכרון טביעת העין - תמיד יוהרב הצטיין במיוחד בכושר חינוכו. לעזרו ה

ענו  -לבו החם ו לצרכים מיוחדים תועירנו .דע הכלוישהיה משגיח הוא  ת:לו הנהגה מיוחד היתה

על כל מיני  השכיל להגיב נכון וידע לטפל בהם ובזמן. מדרך המלך על בעיות שונות. שם לב לסטיות

להכין עבודות בכתב. ידע את המתאימים לכך  לדוגמא, דחף. מצא אתגרים לתלמידים, תופעות

ה מנוהל ומתוכנן. לעיתים . הכל הילבחור את הגבאים המתאימים, את שליחי הציבור הרצויים

 "שמאל דוחה" בצד "ימין מקרבת". על פי הדרכת חז"ל בל ועפראינוהו  ידע גם לנזוף.

ע"ה, זכיר כאן את רבו, שנשאר קשור עמו עד אחרית ימיו, הרב הגדול רבי יהודה קולודיצקי א

 שהעמיד אלפי תלמידים.

ץ את רבו כר"מ שהוא גדול הדור באגדה ובמחשבה. אף הוא הערי רבו העריכו מאד ואמר עליו

  ."אכל תוכו" מדרכי חינוכו,לקח ממנו אוני; אף גמחנך ו מופלג

 

ע"ה על הדחיפה וההכוונה אותי ואת רבים מחברי, לצאת כאן המקום להודות לרבי ישעיהו 

יו נושאים פרות, ובמשך לעבודות קודש בחינוך וברבנות. הוא הצליח בזה מאד, וזכה לראות פרות



 
 

 ~8 ~ 
 

חז"ל אמרו: "בניך אלו תלמידיך", אם כן כשם ש"בני בנים הרי הם כבנים", כך  השנים פירי פרות.

 .12תלמידי תלמידים הרי הם כתלמידים

מה שיותר מתלמידיו ילכו לכיוון החינוך וההשפעה -בזה ש אתגר חייומי שהכירו יודע שראה 

 ויקדשו שם שמים.התורנית לגווניהם, 

 

 ליוויו את תלמידיו בחיבה גדולה בעת שרותם הצבאי.בענין רב משמעות בחייו ובחיינו.  אסיים

, אפשר להתחיל מביקורו אותנו בהתלהבות פעם אחר פעם בתקופת הטירונות, )מחזור ראשון(

אבל  ., ואף בתוך הקרבותימי מלחמותבולהמשיך באיסוף סיפורים מכל עשרות השנים, ובהם 

 ו. מקום להרחבתהזה ראוי לחיבור מיוחד, ואין כאן נכבד החלטתי שנושא 

קטע העוסק בנושא זה בבמלאות לו שבעים, שנדפס אסתפק בדברים שכתבתי באותו ספר 

 וה...ווהנל

 

הרב ישעיהו חי אתנו בחיבה את היציאה לצבא לשם שמים. העלה את שירותנו הצבאי 

 לרמה רוחנית גבוהה. 

הרגשות גואים והעין דומעת כשמעלים על זכרוננו את עוצמת הקשר בביקורים ובמכתבים 

 ; זר לא יבין זאת.. "בניך אלו תלמידיך"עם 

איתם בקו  -בלבו  -הותיקים רואים ושומעים אותו עד היום כשכולו משולהב בהיותו 

 החזית , ואת התרגשותו, נוראת ההוד, בהילחמו עמם ברוחו בעת קרב.

חיבתו זכר הנופלים הי"ד, והדר כבודו להורים ולמשפחותיהם בימי   -רים התפעלות מעור

  זכרון ובכל הזדמנות, ואף לאחר שנים רבות...

 

 פתחנו בקטעי מכתב פרידה של הרב. אף נסיים בציטוט משם:

 

בל"נ להמשיך ולשמור על  "כתובתי שלי נשארת גם מכאן ולהבא הישיבה. אהיה מוכן

ואשתדל להשאר 'חבר אני לכל אשר   לסייע לפרט ולכלל לכשאתבקש,רוחני, קשר 

"שלום רב  מ"מאמרי הראיה" על  אחר דברים נפלאים. "יראוך' )תהילים קיט,סג(

  :חותם כדרכווהוא , " לאוהבי תורתך וגו'

 "ח"י הדרי". 

 

סרת נפשך עליה, התבעת גם להבא, כי מיום היוסדה מ - הישיבה -כתובתך נשארת  מורנו!

 דמותך חקוקה בה. ויהי רצון שהישיבה תמשיך להתרומם בדרכך.בה חותמך, 

 .הדריהוא  אצלי, חי הואהבוגרים לדורותיהם, אומרים עליך:  ,רבנו! כל תלמידך

הקשר הרוחני והחברות יימשכו; ועל אף היעדרותך הפיזית מבקשים אנו: אם אתה יכול 

עשית זאת בהצטיינות עד יום הסתלקותך לגנזי מרומים. תסייע לפרט ולכלל, כפי ש

  ת.נ.צ.ב.ה.   -אהובינו איש ההדר 

                                                           
 - הוא בעל משמעות אדירה זה נושא וזה בנוסף להשפעה הגדולה על משפחות הבוגרים, ואף לדורותיהם.  12

 ו.אין כאן המקום להרחיבאך 

 


