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ארבעים רבנים בצרפת
הוכשרו בקורס זק"א
ארבעים רבנים וראשי קהילות בצרפת ,עברו הכשרה של
זק"א ,זאת במסגרת הועידה השנתית של רבני פריז והסביבה,
בה הם לומדים ומקבלים הדרכה הלכה למעשה בנושאים
מגוונים.
בוועידה שהתכנסה בשבוע שעבר בפריז בראשותו של
מ"מ הרב הראשי לצרפת ורבה של פריס הרב יצחק מישל
גוגנהיים ,השתתפו עשרות רבנים וראשי קהילה ,כשהנושא
המרכזי השנה הוא" :ועשית עמדי חסד ואמת" .ביוזמתו של
הרב אריאל משש ראש בית המדרש לרבני פריז והסביבה,
עברו ארבעים רבנים וראשי קהילות קורס מיוחד של זק"א
והוכשרו לטפל ברגעי משבר בקהילה .בנוסף הם ישולבו
במסגרת 'היחידה הבינלאומית' של ארגון זק"א וישמשו
כזרוע ארוכה במוכנות העולמית של אגף מגן בזק"א.
במסגרת הקורס הועברו שיעורים עיוניים בהלכה ע"י יו"ר
ועד רבני זק"א הרב יעקב רוז'ה שליט"א .הרב רוזה פרס בפני
השומעים את עיקרי ההלכות והמנהגים הקשורים בהלכות
קבורה וכבוד המת .הרבנים התעניינו מאד בכל הפרטים
הקטנים וראו בקורס זה הזדמנות נדירה כדי לחדד את כל
הנושא ההלכתי של תחום "חסד של אמת".

מפגש עם מר יוסי גל ,שגריר ישראל בצרפת
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על מנת להכין את הרבנים לכל הנושאים של אירוע משברי בקהילה
העביר ראש אגף מגן בזק"א מתי גולדשטיין הציג את כל ההיבטים
המעשיים והדיפלומטיים של עבודה בזירה של פיגוע או תאונה קשה
בקהילה .הרבנים הבינו כי בעת משבר הם אלו שיצטרכו להוביל את
הקהילה קדימה ,וכי חשוב מאוד שידעו איך ומתי לדבר עם הרשויות
או הגופים הממלכתיים כדי שיוכלו לעזור לפתור את הבעיות בשטח
בפן היהודי ,על הצד הטוב ביותר.
בנוסף ,פרס דובר הארגון מוטי בוקצ'ין בפני המשתתפים את
היכולות המקצועית והלוגיסטית של ארגון זק"א בארץ ובעולם ,הציג
למשתתפים מצגת מקצועית על הפלטפורמה המקצועית והארוכה
שיש לזק"א מאז שהוקמה לפני  22שנה.
בסיום שלוש ימי ההכשרה עברו הרבנים בהצלחה תרגיל מורכב
בבית הכנסת המרכזי בפריז ,תרגיל שדימה פיגוע בערב שבת בזמן
שהמתפללים יוצאים מבית הכנסת.
התרגיל דימה מגוון רכב של בעיות ותרחישים שיצרו אצל הרבנים
את הדילמות הקשות שצריכים לפתור בזמן אמת .ולראשונה הבינו
הרבנים וראשי הקהילה את גודל האחריות המונחת על כתפיהם.
הרב משה סאבג רב בית הכנסת המרכזי בפריז אמר בסיום הקורס:
"רק עכשיו אני מבין כמה חשוב לרבנים וראשי קהילות ללמוד נושאים
חשובים ומורכבים אלה ,כי אנחנו כנראה נהיה בין הראשונים בזירת
אירוע והקהילה תדרוש מאתנו תשובות מעשיות.
במהלך ימי הוועידה הוזמנו נציגי זק"א לפגישה עם שגריר ישראל
בצרפת מר יוסי גל ,יחד עם הקונסולית גב' רחל אגם ,על מנת לקדם
ולמצוא פתרונות לנושאים המתעוררים מדי פעם בנוגע לפעילות
של 'כבוד המת' בצרפת ,באינטרסים המשותפים של מדינת ישראל
וההלכה היהודית.
יהודה משי זהב יו"ר הארגון" :העברת הידע והנסיון הרב והמצטבר
של ארגון זק"א לקהילות בעולם מחזק את המוכנות המבצעית
והערכית של הקהילות לשעת משבר".
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מתנדבי זק"א פקדו את
קברו של החייל הבודד
ביום הזכרון עלו מתנדבי ארגון זק"א לקברו של החייל
האלמוני ,טוראי פנחס סולובייצ'יק ,בחור
ישיבה בודד ששירת באצ"ל ונהרג בפריצת
החומה ליד הר ציון במלחמת השחרור.
פנחס סולובייצ'יק בן יעקב וחנה .מספר
אישי  0173732נולד ביום כ"ב במרחשון
תרפ"ז ( 30באוקטובר  )1926בירושלים.
למד בתלמוד תורה .אחד הצעירים
האמיצים שלחמו את מלחמת העיר
העתיקה .שומר דת היה ונזהר במצווה
קלה כבחמורה גם בימי שירותו .היה חבר
מחתרת אצ"ל וקנאי לערכים הלאומיים.
בחייו האזרחיים היה עובד בבית חרושת למוצרי חשמל

ולפי עדות הממונים עליו היה אחד העובדים המוכשרים
במקצועו ששחרורו נדרש משלטונות הצבא
ככוח חיוני חשוב ביותר במוסד.
נפל בפריצת החומה ליד הר ציון ביום ח'
אב תש"ח ( ,)13.8.1948שעות מעטות לפני
שחרורו .בן  22היה בנפלו ,נקבר בחצר בית
החולים "שערי צדק" בירושלים.
לא ידוע כיום על שום בן משפחה שנשאר
למנוח ,ולכן החליטו מתנדבי ארגון זק"א,
לעשות מעשה ולעלות לקברו ביום הזכרון.
המתנדבים התכנסו לצד הקבר בחצר בית
החולים 'שערי צדק' הישן לאמירת קדיש
ותפילת קל מלא רחמים והדלקת נר נשמה לזכרו.
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מתנדב זק"א החזיר ללוחם
את האמון במדינה
(כרמית ספיר ויץ  NRGמעריב )15.4.13
הקרב בתל סאקי נחשב לאחד מסיפורי הגבורה בחזית הצפונית
ביום הכיפורים .הלוחם יאיר פרג'ון ,שנפצע אנושות ונותר בודד
בשטח ,הסתובב מאז בתחושה שאין על מי לסמוך .סיוע שקיבל לא
מכבר ממתנדב זק"א לאחר שנקלע למצוקת חיים ,החזיר לו את
האמון במדינה.
לוחמי הקרב בתל סאקי "בצהרי יום הכיפורים ,ה 6 -באוקטובר
 ,1973נשלחו בעיצומו של הצום תחת פיקודו של סרן מנחם אנסבכר
ארבעה חיילים צעירים מגדוד  50של חטיבת הנח"ל :שלמה אביטל,
לייזי אגסי ,שייקה לוי ורוני הרצנשטיין ,עם נהג המילואים אלי לוי.
המטרה :לאייש עמדת תצפית בתל סאקי שברמת הגולן .הם התכוננו
לעוד יום של אימונים ותצפיות ,אבל מעברו השני של הגבול הצבא
הסורי כבר היה מוכן להתחיל בפלישה לישראל .חמשת החיילים
שבעמדה המבודדת לא ידעו שהחיים מקבלים תפנית.
בשעה שתיים פתח הצבא הסורי בארטילריה כבדה על כל רמת הגולן
בכלל ועל תל סאקי בפרט .מאות פגזים ומאות טנקים של הצבא
הסורי שעטו לדרום רמת הגולן ומשם לתוך מדינת ישראל .מיקום
התל ,על הציר הראשי לכיוון הכנרת ,מנע את פינוי החיילים ,ובשעות
הערב הצטרפו להגנה על התל שמונה טנקי שריון מחטיבות  7ו.188-
בלילה הכוח הסורי שהגיע לתחתית התל ונתקל באש עזה עצר את
התקדמותו והמתין לבוקר .ביום א' החל קרב מול הכוח הסורי הגדול
עשרות מונים מהכוח הישראלי .הטנקים הישראליים ירדו לכיוון הציר
וניהלו קרב פנים אל פנים כשחיילי הצנחנים מסייעים להם באש
מקלעים.
בשלב מסוים נפגעו כל טנקי השריון .חלק מחיילי השריון נהרגו ,חלק
נפלו בשבי והיתר הגיעו פצועים ובשארית כוחותיהם לתל .התחמושת
של הצנחנים במקלעים אזלה .החיילים הצעירים נכנסו לתוך העמדה
והמשיכו בלחימה מתוך פתחי העמדה מול חיילי האויב הרבים.
זמן קצר לאחר מכן החלו ניסיונות החילוץ בפיקודו של מפקד
הגדוד ,יורם יאיר .כוח חילוץ של נגמ"שים יצא לדרך :בודדים מול
רבים .הרעיון להפקיר את החיילים במוצב לא עלה על הפרק .פעולת
החילוץ הראשונה לא צלחה 12 .חיילי הכוח בשני הנגמ"שים נהרגו.
החיילים יאיר פרג'ון ויונה בן ארי נותרו פצועים בשטח למשך יותר
מיממה .פעולת החילוץ השנייה ,באמצעות נגמ"ש עם חיילי הנח"ל
המוצנח יצאה לכיוון התל וחמישה חיילים נהרגו .אחרים ,שהצליחו
להגיע פנימה ולספק בדל של תקווה לנצורים ,הגיעו לבונקר .בששת
המטרים הרבועים שכבו  24חיילים פצועים ושלושה הרוגים .בחוץ
מאות חיילים סורים המשיכו לירות .מנחם אנסבכר בן ה ,21-שהיה
נצור יחד עם חייליו ,נפצע מפגיעת רסיסים.
הסורים המשיכו לירות ולזרוק אל תוך העמדה רימונים .אנסבכר
החליט לקבל את ההחלטה הקשה מכל ,ולהתחיל להתכונן למצב של
נפילה בשבי .הוא הורה לחיילים בבונקר להשמיד את כל המסמכים

שברשותם מלבד פנקס השבי ,טיפס פצוע לנגמ"ש וחיבל בתת
המקלע במטרה למנוע בהמשך את השימוש בו על ידי הסורים .רגע
לפני פנה בקשר אל המג"ד במילים' :קודקוד כאן סידן ב 616-תמסור
ד"ש בבית .יותר לא נתראה .עבור.
במשך יותר מ 2 4-שעות היה מוטל פצוע בשטח יאיר פרג'ון ,היום
איש ציבור המכהן כראש מועצת חוף אשקלון ,בין אלפי חיילים
סורים .אחרי  40שנה אפשר לשאול האם נותר בו כעס על משהו או
על מישהו.
זו שאלת השאלות .שנים אמרתי לעצמי :יאיר ,אתה נמצא על סכין
גילוח .האפשרות הראשונה היתה לכעוס על כולם .האפשרות השנייה
היתה לומר :מה שהיה היה .אני צריך לראות איך מה שהיה לא יהיה
פעם נוספת ואיך אני מבריא את עצמי .זו מלחמה קשה ויומיומית .קל
מאוד להאשים את הצד השני וליפול ,להיות אזרח לא יצרן ,שחושב
שכל העולם חייב לו משום שכל העולם הפקיר אותו .פחדתי פחד
מוות להתפתות לכך .אתה נמצא עם זה כל הזמן .מרצון התנדבתי
לחלץ חברים כלואים בתוך אזור מוקף סורים ,ובתום הקרב הנוראי
שהשתתפתי בו איבדתי את כל החברים מלבד יונה.
"נפצעתי קשה ונשארתי מוטל בשטח ,על קוצים ,ללא מים ,בריח
אבק השריפה ,ללא הכרה ,כמת .כשאני מדבר על זה אני כמעט מריח
את זה .כל השעות האלה שאלתי את עצמי :איפה החילוץ? איפה כל
הצבא? כל דקה היא נצח ,וזה לא נגמר .הימים האלה עיצבו תודעה
מאוד קשה של תחושה שאי אפשר לסמוך על אף אחד".
איך מתרוממים בכל זאת?
"אם היית שואלת אותי לפני חצי שנה לא היתה לי תשובה .עכשיו
התשובה שלי היא שאני מפויס ברמה שאין לך מושג .כל  40השנים
האחרונות אני מתהלך בתחושה שאני לא סומך על עם ישראל .הסבך
הזה הותר באופן מפתיע בצורה מרתקת .לפני שישה חודשים בקירוב
נסעתי בכביש  4בתל השומר-בר אילן במכוניתי .בשנייה אחת של
היסח דעת ,המשאית שלפני סטתה ימינה ולא הצליחה לרדת מהדרך,
אני נתקעתי בה מאחור ונמרחתי תחתיה .לא הצלחתי לנשום מהכאב
ואיבדתי את ההכרה לכמה שניות .מתחת למשאית ,באותה שנייה
ששמעתי את הבום אמרתי לעצמי :עוד פעם פגיעה ישירה?" .ואז
הגיעו שני אנשים ואחד מהם אמר" :הוא גמור".
"כמו מבעד וילון ,שמטשטש הכל ,ראיתי רוכב אופנוע של זק"א יורד
אלי ,נכנס מתחת למכונית ונותן לי קצת מים" ,ממשיך פרג'ון" ,שוטף
לי את הפנים ואני מתחיל להתעורר .אני רואה סביב המכונית שלי
אולי  20שאנשים שמנסים לעזור .משטרה ,זק"א ,אמבולנס ,כיבוי
אש .באותה שנייה הסתכלתי על האספלט ואמרתי לעצמי :יאיר ,אף
אחד לא חייב לך כלום וכולם באו לעזור לך .באותו רגע שאני נמצא
במצוקה האמיתית הרגשתי טונות שהוסרו מהכתף שלי והתפייסתי
עם עם ישראל לדורותיו".
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בני ישיבה טיילו בניגוד
לנהלים וגרמו לדאגה
חוסר אחריות :יום לפני סיום חופשת 'בין הזמנים' ,עשרה
בחורי ישיבות חרדים בגילאי  15-18שלא יצרו קשר במשך
מספר שעות לאחר שיצאו לטייל בנחל דרגה שבמדבר יהודה
והקשר איתם אבד ,גרמו לדאגה רבה בקרב בני משפחותיהם
וכוחות ההצלה.
ההורים המודאגים יצרו קשר עם מוקד זק"א בטלפון ,1220
ובקשו את עזרתם .מוקד זק"א הזניק את יחידת חילוץ
'מגילות' שנערכו לכניסה אל השטח ,לצורך איתור הנערים.

חיים ויינגרטן ,מנהל מוקד החירום בזק"א" :הקבוצה נכנסה
אל הנחל בשעה  12:00בניגוד לתקנה האוסרת להיכנס אחרי
 9:00ובניגוד גמור להוראת הפקח שניצב בכניסה".
יצוין ,כי סמוך לשעה  ,21:00יצאו הבחורים מהנחל ,כשמצבם
מוגדר טוב.
בארגון זק"א שבים ומבקשים מציבור המטיילים" :לפעול
בהתאם לחוק ולמגבלות בשטח ,ולא לסכן

זק"א מרענן את
הציוד למתנדבים
בטקס צנוע שנערך ביום חמישי ( )4.3באשדוד ,חולק למתנדבים ציוד
זק"א חדיש ,וזאת במסגרת חידוש ורענון הציוד שבידי המתנדבים.
עקב השחיקה של הציוד הבסיסי ,וזאת לצערנו מרוב השימוש בהם,
קיבל הארגון מכולת ציוד בסיסי ,תרומת חבר הנשיאות של זק"א איש

החסד מר מוריס אוחנה ,יו"ר הקהילה היהודית
בשנחאי סין .הציוד הרב נקלט במחסני הארגון
בפתח תקווה ,ובימים האלה מחולק הציוד
למתנדבים בשטח ,בחלוקה מסודרת לפי
מרחב מרחב ,ומחוז ומחוז.
בטכס השתתפו יו"ר זק"א יהודה משי זהב,
התורם איש החסד מר מוריס אוחנה ,מפקד
זק"א לכיש הרב אבי דרעי ,מפקד זק"א נגב
יהודה לורבר ,ומתנדבי זק"א מחוז לכיש.
מר מוריס אוחנה אמר שהוא שמח וזו זכות
גדולה עבורו להיות שותף בעבודת הקודש
של מתנדבי זק"א ששמם יצא לתהילה בארץ
ובעולם ,והוא ימשיך לסייע ולעמוד לימין
הארגון ומתנדביו בכל מה שאפשר.
המתנדבים ברכו על קבלה ורענון הציוד
שברשותם ,להמשך עבודת הקודש.
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שבחים ליחידת
הצוללים של זק"א
במציאת גופות
 3האחים שטבעו
באשקלון
בתום ארבעה ימי חיפושים קדחתניים בהם השתתפו עשרות מתנדבי 'יחידת
הצוללים' של זק"א ,נמצאו גופותיהם של שלושת האחים ,תושבי הפזורה
הבדואית שבנגב ,שטבעו בעת שירדו לים בחוף אשקלון בחול המועד של חג
הפסח.
עם התקבל הקריאה ביום חמישי ( )28.3על שלשה אחים שנסחפו בחוף דלילה
באשקלון ,הוקפצו עשרות מתנדבי 'יחידת הצוללים' של ארגון זק"א בפיקודו
של מר אילן ברזילי ,המתנדבים הקימו במקום חפ"ק ופרסו ציוד רב ,כמו גם כלי
שייט של 'יחידת ספיר' של זק"א .אשר במשך ארבעה ימים עמלו קשות בשיתוף
פעולה עם כוחות ההצלה האחרים ,יחידת הצוללים של המשטרה ,יחידת
הפרשים ,היחידה האווירית וחיל הים ,באיתור וחיפוש אחר שלשת הנעדרים.
ביום ראשון בבוקר ,מצאה יחידת הצוללים של המשטרה גופת אדם ,אשר
הועברה לבדיקת זיהוי ,במהלכה התברר כי מדובר בצעיר מבין האחים ,עטף
סראעיה בן ה .16-מאוחר יותר ,נמצאה על 'יחידת הצוללים' של זק"א ,גופה
נוספת שזוהתה ,לאחר בדיקת מעבדה ,כנאהד בן ה .26-קודם לכן מצאו
הצוללים של מרחב לכיש את גופתו של סולימאן סראעיה בן ה.19-
כזכור ,שלושה אחים ,בני  19 ,16ו 26-מהשבט סראעיה שבנגב ,הגיעו ביום
חמישי עם בני משפחתם לחוף הים באשקלון .במהלך הבילוי בים הבחין אביהם
של שלושה כי האחים במצוקה וניסה לחלצם ,אולם החל לטבוע בעצמו .האב
נמשה מהמים אך הקשר עם בניו אבד.
מיד כשהתקבל הדיווח אודות הטביעה ,הוקפצו כוחות משטרה גדולים ,כולל
שיטור ימי ומסוק ,ועשרות מתנדבי 'יחידת הצוללים' של זק"א שהחלו בחיפושים
קדחתניים אחר השלושה.
עם מציאת וזיהוי הגופה השלישית בחוף דלילה באשקלון ,התייחס מפקד
המחוז ,ניצב יורם הלוי ,לטרגדיה ואמר" :משטרת המחוז הדרומי ,אשר היתה
ערוכה לרגל אירועי החג ,הגיעה למקום הטביעה במהירות ומאז החיפושים
התנהלו מסביב לשעון .הנחיתי את כלל כוחות המחוז לפעול בנחישות תוך
הפעלת כלל האמצעים העומדים לרשות המשטרה לאיתורם".
ממ"ז דרום ביקש למסור את תנחומיו למשפחה והוסיף" :אני מבקש להודות
למרחב לכיש ותחנת אשקלון בפיקודו של סגן ניצב חיים בובליל ,על ריכוז
פעולות החילוץ .ליחידת הצוללים ,ליחידה האווירית ,לפרשים ,ל'יחידת
הצוללים' של ארגון זק"א ,לחיל הים על המאמץ מסביב לשעון באיתורם של
הנעדרים.
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פרשת שבוע
הרב מרדכי פלדשטיין

בצדק תשפט עמיתך

(קדושים יט-טו)

הוי דן את כל האדם לכף זכות הוי דן את חברך לכף זכות (רש"י) .הדן
את חברו כף זכות דנים אותו לכף זכות (שבועות ל) ובמדרש (משלי
יב) נאמר אם ראית אדם שמדבר טוב על חברו ,אף מלאכי השרת
מדברים עליו טוב .ואם ראית אדם שמדבר רע על חברו – אף מלאכי
השרת מדברים עליו רע .ובזה נתבאר הפסוק (תהילים קכא) "ה’ צלך
על יד ימינך" ,דהיינו כפי שהצל עושה מה שהאדם עושה ,כן מתנהגים
עמו מלמעלה .לכן אם מתנהג בחסד וברחמים ומלמד זכות על אחרים
– כך מתנהגים עמו מלמעלה .לכן אם מתנהג בחסד וברחמים ומלמד
זכות על אחרים כך מתנהגים עימו משמים .רבי נחמן מברסלב זיע"א
אפילו מי שנראה רשע גמור ח"ו צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב
שבאותו המעט הוא אינו רשע ועל ידי צד זה שיצא בו איזה דבר טוב
ודן אותו לכף זכות על ידי זה מעלה אותו באמת לכף זכות .קל וחומר
למי שלא מוחזק כרשע אלא ע"י מעשה מסוים מטיל ספק בצדקותו או
ביושרו ,אל לנו להיות חפוזים ולהחליט לדונו לכף חובה כי יתכן שאנו
חורצים דין בטרם עת .כאשר החלה ההתנגדות לספרו של הרמב"ם
"מורה נבוכים" ,הגיעה השמועה על כך עד אשכנז הרחוקה .אולם לשם
הגיעה השמועה כי הספר מכיל דברי כפירה ח"ו .חכמי אשכנז החליטו
לשלוח את רבי מאיר כדי לתהות על קנקנו של הרמב"ם והוא יצא
לדרך .הרמב"ם קיבלו בסבר פנים יפות ובמשך שעות למדו יחד .אמנם
רבי מאיר ראה כי הרמב"ם מגלה למדנות מופלאה ,אך כיוון שהגיע
מתוך מחשבה כי הרמב"ם אינו כשר ח"ו – חשד בכל מעשיו .לעת ערב
כאשר הזמינו הרמב"ם לאכול ,ראה ר’ מאיר לחרדתו הרבה כי בצלחת

יש תבשיל מוזר הדומה לאצבעות אדם ועל כן אמר לרמב"ם כי אינו
חש בטוב ולכן אין הוא יכול לאכול .קרא הרמב"ם למשרתו ואמר לו
"פתרוס ,גש והבא לאורח יין!" התפלא ר’ מאיר הלא פתרוס הוא שם
של גוי ואם יגע ביין ינסך אותו! לכן התנצל בפני הרמב"ם כי מחמת
תשישותו מהדרך אין הוא מסוגל אפילו לשתות .כששכב ר’ מאיר על
מיטתו שמע את הרמב"ם אומר למשרתו" :פתרוס ,מחר בבוקר תהרוג
את העגל כדי שנוכל לכבד את האורח בבשר רך וטעים! "שנתו של ר’
מאיר נדדה מעיניו .בליבו החליט כי אין שום ספק כי השמועות שיצאו
על הרמב"ם נכונות .הוא אוכל אצבעות אדם ,שותה יין נסך ואף לא
מקפיד על השחיטה! הוא ציפה כבר שיאיר השחר ויוכל לעזוב מהר
ככל האפשר את ביתו של הרמב"ם .בבוקר חיכה לו הרמב"ם ואמר לו
"יודע אני כי באת אלי בגל החשדות שחושדים בי! ידוע לי מדוע סירבת
לאכול ולשתות ,אך דע כי המאכל שסירבת לאכול הוא מין ירק הדומה
לאצבעות ,והוא כשר בתכלית .אמנם למשרתי קוראים פתרוס ,אך זהו
גם שם יהודי .הלא לאביו של ר’ יוסי פתרוס ,כמובא בתלמוד ירושלמי!
בנוסף לזאת ציוויתי עליו להרוג את העגל ולא לשוחטו ,כי עגל זה
נמצא בבטנה של פרה שנשחטה כדין ,ועל כן אין צורך לשוחטו" .כאשר
שמע ר’ מאיר את ההסברים האלו נחה דעתו ,והבין כי דן את הרמב"ם
לחובה בלי שום הצדקה .אחרי שהסביר לו הרמב"ם את מהותו של
הספר "מורה נבוכים" והתפלפל עימו בדברי תורה ,נפרד ממנו ר’ מאיר
בידידות ובהתפעלות מגדלותו וגאונותו והביע בפניו צער וחרטה על
אשר חשד בו.

הלכה למעשה
הרב יעקב רוז'ה  -יו"ר ועד רבני זק"א

אבלות על בן בכור
א  .הראב"ד ( -תשובות ופסקים סימן ריב) כתב:
"על אבילות ראשון מבנו לא ינהג אבילות כלל" ולא פירש הטעם למנהג
זה,וכן לא כתב דוקא בכור אלא "בן ראשון"
ובספר כלבו (סימן קיד) חילק,שעל בן ראשון נוהגים מנהגי אבלות אולם על
בכור אין דיני אבלות לפי שהבכור קדוש מרחם,וכה דבריו:
"והמנהג אשר פשט לא להתאבל על בן ראשון שמת ואפילו לא יהיה בכור
מנהג טעות הוא כי לא נמצא המנהג רק בבכורות שהם כמי שאינם מן
האבות לפי שהן קדושים לשם יתברך".
ב  .אולם בספר אורחות חיים (הלכות אבל אות א) כתב כי מנהג זה -מנהג
טעות וכך כתב שם:
"והר' אשר מלוניל ז"ל כתב ומנהג הוא שאין מתאבלין על הבכור ונראה
כוונתם כי מפני שהבכור לשם נהגו כן ע"כ .והאחרונים כתבו והמנהג אשר
פשט בהרבה מקומות שלא להתאבל על בן ראשון שמת ואפילו כלו לו
חדשיו ואפילו לא יהיה בכור מנהג טעות הוא כי לא נמצא המנהג בתחלה
רק בבכורות שהם כמי שאינן מן האבות לפי שהן קדושים לשם ובכל גלילות
קטלוניא מתאבלין עליו אפילו בבכור כל זמן שעברו עליו ל' יום שיצא מכלל
נפל ואומרים עליו צדוק הדין וכן ראוי לעשות".
ג  .וכן פסק בשו"ת הריב"ש (סימן צה) שאין למנהג זה שורש ועיקר:
"ומה שמצאת נוהגים מי שמת לו הולד הראשון לבלתי יתאבל אלא יום
קבורה .אני אומר ,שזה המנהג אין לו שחר .וכי מפני שהוא ראשון ,אינו בנו?
ואפי' היה בכור לכהן ,וצריך לפדותו ממנו ,מי הוציאו מחזקת בנו ,שלא יהא
לבו דוה עליו? וכי אינו קם תחתיו ליעידה ,ולשדה אחוזה ,ולירושה? ואם אינו
בנו ,א"כ תתיבם אמו ,וכן לא יתאבל אפי' ביום קבורה! אלא ,אין לדבר זה
שרש ועיקר" ,והובאו דבריו בבית יוסף יורה דעה סימן שע"ד

ד  .אולם בשולחן ערוך (יורה דעה סימן שע"ד"
סעיף י"א) הביא הרמ"א את המנהג וכתב
שהוא מנהג טעות ,אבל מכך נוצר מנהג ,שאב
ואם אינם הולכים ללוויה של בן הראשון אולם
יש לנהוג מנהגי אבלות גם על בן ראשון.וכך פסק:
"הגה :י"א דאין מתאבלין על בן הראשון או בן הבכור שמת לאדם (כל בו
וריב"ש וב"י הביאו מי שנהגו כן ,והם כתבו שהוא טעות); והמנהג הוא מנהג
טעות ,אלא חייבים להתאבל עליהם .ומ"מ נשתרבב המנהג בעירנו שאין אב
ואם הולכים אחר בניהם הראשון לבית הקברות".
ה  .בתורה תמימה (הערות בראשית פרק לח הערה ז) מצא מקור למנהג
זה:
" .אמנם כבר נתאמת הדבר ,אשר לכל מנהג עתיק יומין יש שורש ומקור
בספרות ישראל ,ובנדון ענין זה ראה זה דבר פלא בתרגום יונתן בפרשה זו
בפסוק ד' וז"ל ,וילידת בר וקרת ית שמי' אונן ארום ברם עלוי עתיד אבוי
לאתאבלא ,ע"כ ,והנה אין כל באור לפירוש זה ,אם לא על פי המנהג ההוא
שזכר הרמ"א בשם הראשונים ,והיינו שבמיתת ער לא היה אביו מתאבל
עליו מפני שהיה הבכור ,ולכן קראו את השני אונן לרמז שעליו יהיו חייבין
באבילות .והנה אע"פ שלא נודע לנו טעם דבר זה למה לא יתאבלו על הבן
הבכור ,אם לא ברמז בכור בניך תתן לי ,ואינו קנין האדם ,וכשמתאבל האדם
הוא מחשבו כקנינו שלו ,אבל על כל פנים מנהג זה שכינה הרמ"א למוטעה
יש לו שורש ומקור נאמן בספרות עתיקה ,בתרגום יונתן ,אשר כידוע כל
דבריו נובעים מברייתות ומדרשים".
ו  .בשו"ת ציץ אליעזר (אבן יעקב סימן לח) סיים":במקום שלא נתפשט
(המנהג) בודאי אין לחוש לו".

ניתן להפנות שאלות לרב דרך המערכת בדוא"ל ,או בפקס02-5015121 :
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בעין המצלמה
תרגיל אירוע רב נפגעים בבית הכנסת הראשי בצרפת

9

יחידת הצוללים ויחידת ספיר זק"א איתרו  3אחים שטבעו באשקלון
צילום  :אסף ברזינגר

10

טקס חלוקת ציוד חדיש למתנדבי זק"א בכל המחוזות
צילום  :בועז בן ארי

נער נפל מגג בית הספר באלפי מנשה ונהרג
צילום  :אודי זגיר

11

גבר רצח את אישתו במהלך נהיגה בפתח תקווה
צילום  :נתי שפירא

תאונה קטלנית 2 ,רוכבי אופנוע נהרגו בצומת המוביל
צילום  :אהרן ברוך ליבוביץ

תאונה קטלנית 2 ,רוכבי קטנוע נהרגו בכביש ירושלים ים המל ח
צילום  :נתי שפירא

12

תאונה קטלנית 6 ,הרוגים בתאונת משאית במספר רכבים בצומת נשר
צילום  :אהרן ברוך ליבוביץ

13

תאונה קטלנית ,נהג שאיבד שליטה על רכבו בכביש ים המלח ונספה למוות
צילום  :משה שביט

תאונה קטלנית ,רוכב אופניים נהרג מפגיעת רכב סמוך לקציר
צילום  :אהרן ברוך ליבוביץ

14

תאונה קטלנית ,נהגת נהרגה בתאונה חזיתית בין רכב פרטי למוני ת
צילום :אהרן ברוך ליבוביץ

תאונה קטלנית ,רוכב קטנוע נהרג בתאונה עם רכב פרטי בפתח תקוה
צילום  :נתי שפירא

תאונה קטלנית ,רוכב אופנוע נפגע ממשאית בצומת יכיני ונהרג

תאונה קטלנית ,משאית שפגע ברכב פרטי בצומת שלווה הנהגת נהרגה
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מתכוננים לפרויקט מירון

מטה זק"א בסיור במוקד זק"א מירון לקראת ל"ג בעומר תשע"ג

ברכת מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

יו"ל ע"י

זק"א

איתור חילוץ והצלה
יו"ר ועד הרבנים :הרב יעקב רוז'ה
יו"ר :יהודה משי זהב
מ"מ מנכ"ל :דובי וייסנשטרן
ראש אג"מ :חיים וינגרטן
דובר :מוטי בוקצ'ין

יפו  234ת.ד36060 .
ירושלים 34386
טל02-5015120 :
פקס02-5015121 :
www.zaka.org.il
moti@zaka.org.il

זאבי ברטשטיין
צוות צפון
לרגל ארסיו

ברכת מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

עופר וקנין

צוות דימונה
להולדת הנכד

ברכת מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

משה הולצמן
ר"צ ביתר עילית
להולדת הנכד

ברכת מזל טוב חמה
ולבבית למתנדב

מאיר פיין

צוות מודיעין עילית
לאירוסי ביתו

לקבלת העלון שלחו מייל ל:
zaka@013.net.il
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