הרב יחזקאל אלישמע בוצ'קו

הדרכ אל הגאולה
בתחילת מכת ברכות )ג ,א( מופר על מפגש מרתק בינ רבי יוי לאליהו
הנביא:
"תניא ,אמר רבי יו%י :פעמ אחת הייתי מהלכ בדרכ ,ונכנ%תי לחורבה אחת
מחורבות ירושלימ להתפלל .בא אליהו זכור לטוב ושמר לי על הפתח
]המתינ לי[ עד ש%יימתי תפילתי.
לאחר ש%יימתי תפילתי אמר לי :שלומ עליכ ,רבי! ואמרתי לו :שלומ עליכ,
רבי ומורי! ואמר לי :בני ,מפני מה נכנ%ת לחורבה זו? אמרתי לו :להתפלל.
ואמר לי :היה לכ להתפלל בדרכ .ואמרתי לו :מתיירא הייתי שמא יפ%יקו בי
עוברי דרכימ .ואמר לי :היה לכ להתפלל תפילה קצרה!
באותה שעה למדתי ממנו שלושה דברימ :למדתי שאינ נכנ%ינ לחורבה,
ולמדתי שמתפללינ בדרכ ,ולמדתי שהמתפלל בדרכ מתפלל תפילה קצרה.
ואמר לי :בני ,מה קול שמעת בחורבה זו? ואמרתי לו :שמעתי בת קול
שמנהמת כיונה ואומרת :אוי לבנימ ,שבעוונותיהמ החרבתי את ביתי
ושרפתי את היכלי והגליתימ לבינ האומות .ואמר לי :חייכ וחיי ראשכ! לא
שעה זו בלבד אומרת ככ ,אלא בכל יומ ויומ ,שלוש פעמימ אומרת ככ .ולא
זו בלבד ,אלא בשעה שישראל נכנ%ינ לבתי כנ%יות ולבתי מדרשות ועונינ
"יהא שמיה הגדול מבורכ" הקדוש ברוכ הוא מנענע ראשו ואומר :אשרי
המלכ שמקל%ינ אותו בביתו ככ! מה לו לאב שהגלה את בניו ,ואוי להמ
לבנימ שגלו מעל שולחנ אביהמ".
מה עומד בעומקו של השיח בינ אליהו הנביא לרבי יוי?
לעניות דעתי עיקר הדיונ בינ אליהו הנביא לרבי יוי בא לברר את הדרכ
הנכונה להבאת הגאולה .אליהו ,מבשר הגאולה ומי שתפקידו להשיב לב אבות
על בנימ ,מבקש ללמד את רבי יוי עקרונות חשובימ הנדרשימ להבאת הגאולה.

&'

ננה להביר את האגדה על הדר:
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"פעמ הייתי מהלכ בדרכ ונכנ%תי לחורבה אחת מחורבות ירושלימ".
תחילתה של האגדה מציבה אותנו בתקופה של חורבנ ירושלימ .רבי יוי
אינו יכול להישאר אדיש לחורבנ שעמ ישראל מצוי בו ,והוא פועל לקרב את
הגאולה .הוא נכנ להתפלל ולהתעלות ,ובתפילתו מבקש להביא ליומו של
חורבנ ירושלימ ולתחילת בניינה .כניתו לחורבה ,בלא מורא מהמזיקימ ,מעידה
שהוא אינו מתייאש מהחורבנ והוא נחוש לפעול להבאת הגאולה .בשעה זו
מגיע אליהו הנביא וממתינ ליומ התפילה.
"לאחר ש%יימתי תפילתי אמר לי :שלומ עליכ ,רבי!"
אפ שאליהו הנביא ובר שרבי יוי לא נהג כשורה הוא מכבד אותו וקורא לו
"רבי" ,אות שרבי יוי הוא אדמ גדול ,ורבי יוי עונה לו בלשונ "רבי ומורי" .כמה
הרבה יש לנו ללמוד מכבוד הדדי נפלא שכזה!
"ואמר לי :בני ,מפני מה נכנ%ת לחורבה זו?"
לשאלת אליהו לפשר כניתו לחורבה עונה רבי יוי כי הוא נכנ להתפלל.
אליהו מבהיר לרבי יוי שהיה עליו להתפלל בדרכ משומ שאור להיכנ
לחורבה ,אכ רבי יוי טוענ שהוא פחד שמא עוברי דרכימ יפיקוהו מתפילתו.
יש לשימ לב להבדל הלשוני בינ תיאורו של רבי יוי  -שהיה מהלכ בדרכ  -לבינ
עוברי הדרכימ שרבי יוי חשש שמא יפיקוהו מתפילתו.
הבנ האיש חי מביר שיש שני וגי אנשימ בעולמ:
הולכי דרכימ המ אנשימ צדיקימ שחשימ תחושת שליחות מאת ה' בכל
מקומ שאליו המ מגיעימ ובכל שלב שבו המ נמצאימ .לא רק המטרה עומדת
לנגד עיניהמ אלא גמ הדרכ ,ואמ המ הגיעו למקומ מוימ ימנ ששמ עליהמ
לגלות את קדושתו של ה' .שומ דבר אינו מקרי ,הכול בהשגחה פרטית.
לעומתמ ,עוברי דרכימ )ביטוי המזכיר "עוברי עבירה"( חיימ בתחושה שהמ רק
עוברימ בעולמ .המ מעוניינימ רק בהשגת מטרתמ בלי כל התייחות לדרכ אל
המטרה ,ואינ המ מבינימ כלל את החשיבות של כל שלב בפני עצמו" .הולכ
 .3חלק מהדברימ מקורמ בפירוש הבנ איש חי בפרו "בנ יהוידע".

דרכימ" הרואה בדרכו אדמ שמתפלל ימתינ בבלנות ליומ התפילה ,אולמ רבי
יוי חושש ממפגש עמ "עוברי דרכימ"  -שיביאו להפקת תפילתו אמ יתפלל
בדרכ.
אליהו הנביא אינו מקבל את טיעוניו של רבי יוי ,וטוענ לעומתו :היה לכ
להתפלל תפילה קצרה! דווקא בשל היותכ בגדר "הולכ דרכימ" עליכ להתפלל
בדרכ ולהיפגש עמ "עוברי הדרכימ" .ואמ אתה חושש שמא תיאלצ לקצר
בתפילתכ דע לכ שהמתפלל בדרכ ,כלומר מי שעוק בקירוב אנשימ רחוקימ
לדרכ התורה ,נדרש לעתימ לקצר בתפילתו כדי למלא את תפקידו ולקיימ את
שליחותו )כעינ זה כתב מו"ר בי זצ"ל הרב משה בוצ'קו 4על חובת הכוהנ לטהר
את טמא-המת באפר פרה אדומה ,על אפ שמתוכ ככ ייטמא הוא בטומאה
קלה( .אמנמ אינ לעבור עבירות למענ שליחות זו או אחרת ,שהרי אינ אומרימ
לאדמ "חטא כדי שיזכה חברכ" )שבת ד ,א( ,אכ גדר של "טומאה קלה"  -וכמוה
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גמ קיצור בתפילה  -נדרש במקרימ מוימימ.
"באותה שעה למדתי ממנו שלושה דברימ :למדתי שאינ נכנ%ינ לחורבה,
ולמדתי שמתפללינ בדרכ ,ולמדתי שהמתפלל בדרכ מתפלל תפילה קצרה".
רבי יוי לומד מאליהו הנביא שכדי לקרב את הגאולה אינ להתגר ולהתפלל
בחורבה ,אלא להפכ .כדי לקרב אדמ צריכ להבינ היכנ הוא נמצא ובאיזו דרכ
הוא הולכ ,ומי שפונ בבית המדרש לא יוכל להבינ ללבו של האחר וממילא לא
יוכל לקרבו .אתה תתפלל בדרכ ,אומר אליהו לרבי יוי ,וכשיגיע עובר דרכימ
תקצר בתפילתכ ותתלווה אליו בדרכו .תתיידד עמו ,ושתגיעו לעיר תוכל
להזמינו להצטרפ למניינ .עצמ כניתו לבית הכנת תזרע את הזרעימ למהפכה
של ממש  -וזה יקרב את הגאולה.
"ואמר לי :בני ,מה קול שמעת בחורבה זו?"
בחלק השני של השיחה מבקש אליהו לדעת מה שמע רבי יוי בחורבה .רבי
 .4הגיוני משה ,תש"ב" ,טהרת הטמאימ בטומאת מטהריהמ" )עמ' (319-320
 .5חכמינו קבעו נוח מפורט למי שצריכ לקצר בתפילתו ,ועיינו בתופות שדנימ אמ מדובר כאנ
בתפילת "הביננו" או בקיצור כל ברכה בפני עצמה.

יוי מתאר ששמע בת קול המביעה את הצער של ה' על החורבנ ועל הגלות.
אומר לו אליהו שקול נהי זה נשמע שלוש פעמימ בכל יומ ויומ ,אולמ כאשר
ישראל נכנימ לבתי כניות ובתי מדרשות ואומרימ קדיש ,בשעה זו יש לקב"ה
מעט נחמה .נחמה זו ממלת את התקדמות הגאולה.
יש להתייח לשתי נקודות בתיאורו של אליהו :א .כניתו של עמ ישראל
לבתי כניות ובתי מדרשות; ב .אמירת קדיש .לשמ אמירת קדיש נדרש מניינ,
ומניינ הוא מציאות של השראת שכינה .הדרישה לומר את הקדיש דווקא במניינ
מבטאת יותר מכול שהאדמ היחיד ,גדול ככל שיהיה  -ואפילו רבי יוי שאליהו
קורא לו "רבי" ,לא יוכל לומר קדיש בלי מניינ של יהודימ .אליהו מחדש לרבי
יוי שעל מנת להביא גאולה יש להכני את כלל ישראל לבתי כניות ולבתי
מדרשות כדי להתפלל וללמוד תורה .הנגשת התורה והתפילה לכלל ישראל
היא-היא הדרכ להבאת הגאולה.
וכשעמ ישראל מאוחד בתורה ובתפילה הקב"ה מנענע בראשו.
התופות במקומ שואלימ למה הקדיש נאמר בארמית ולא בלשונ הקודש.
אחת מתשובותיהמ מבות על הנאמר במכת וטה )מט ,א( ,שהעולמ עומד
על הקדיש הנאמר בופ דרשת הרב .בדרשות השתתפו מגוונ אנשימ ,בהמ
אנשימ שלא הבינו עברית ,ועל כנ תיקנו את הקדיש בשפה שהמונ העמ יוכל
להבינ.
נראה לי להביר שמה שמחזיק את העולמ הוא אותמ היהודימ שנכנימ
לבית המדרש על אפ שאינמ מבינימ את לשונ הקודש ,ואינמ מתפקימ רק
בלימוד אלא גמ מתפללימ ביומו שיתגדל ויתקדש שמו של ה' .תופעה זו
מעידה שיש קיומ לעולמ ,ושהגאולה תמשיכ בעזרת ה' להתקדמ ולהופיע!

