חיי של'' ,מי ית ויכתבו מילי '' ,הצפה21/04/2006 ,
לאחר תחקיר ארו ומורכב הצליחה אסתר פרבשטיי ,ראש המרכז ללימודי השואה במכללה
ירושלי ,לזהות את ש המחבר ,לגאול את כתב היד ולהוציא לאור את הספר ''ידי משה'' ,ששמו
נמצא רשו בכתב היד.
ימי ספורי לפני גרושו לאושווי כתב הרב בדמע ,כמשה רבנו החות את התורה ,קטעי שוני
בשולי המבוא למגילת איכה ,ללא כותרת .בי השאר ,השאיר את הציווי לקרוא לספרו ולתיאוריו
בש ''ידי משה''

על פשר אירועי השואה בכתביו של הרב משה קלנברג הי''ד

''מי ית ויכתבו מילי ,אבל אי אפשר לחרוט בחרט אנוש גודל המכאוב' ')עמ'  :(267במילי
מצמררות אלה תאר הרב משה קלנברג את חיסול מחנה ההסגר לה%לנד .ע פלישת הנאצי
לצרפת ברחו המוני צרפתי מאזור אלזס%לוריי וכ מחלקה הצפוני של צרפת .בנובמבר 1940
נשלח הרב יחד ע רעייתו ואביו למחנה לה%לנד .המחנה נמצא כ 160 %ק''מ דרומית מערבית
לפריז .
במהל עשרי ואחת חודשי שהותו במחנה כתב הרב קלנברג את דרשותיו בכתב יד בהיר ,קריא
ועשיר במקורות :תשע דרשות ,מבוא למגילת איכה ,ביאור לפירושו של האב%עזרא למגילת
איכה ,מסמ מזעזע המתאר את שילוח מהמחנה ודברי תורה ששמע מפי אביו ועוד .כתב היד
התגלגל והיה מונח עשרות שני בארכיו ייוו''א בניו יורק ללא גואל ,והוגדר כבלתי מזוהה .לאחר
תחקיר ארו ומורכב הצליחה הרבנית אסתר פרבשטיי ,ראש המרכז ללימודי השואה במכללה
ירושלי ,לזהות את ש המחבר ,לגאול את כתב היד ולהוציא לאור את הספר ''ידי משה'' ,ששמו
נמצא רשו בכתב היד )עמ' (279
הרב משה ב אברה יהודה לייבוש קלנברג נולד בתרמ''ב ) (1882בגליציה והחל לשמש ש כרב
עוד בצעירותו .מפרו מלחמת העול הראשונה ועד מותו בתש''ב ) (1942עבר תחנות רבות.
בתרפ''ט עבר לעיר מ אשר בצרפת ,ש שימש רב לקהילת ''קהל יראי'' של המהגרי ממזרח

אירופה וממרכזה .עולמו הרוחני של הרב קלנברג הושפע משורשיו בחסידות רוז'י ,ביהדות מזרח
אירופה ומדמויותיה של ה''חפ חיי'' והרב מאיר שפירא מלובלי .בהיותו במ הוציא כמה
ספרי וביניה'' :דרש משה''  %על הדרשות שדרש במועדי ובהזדמנויות שונות; ''שלוש דמעות''
הכולל הספדי שנאמרו על ידו ,וביניה על ה''חפ חיי'' ,על הרב מאיר שפירא ועל הראי''ה קוק
זצ''ל ועוד .
דרשותיו וחיבוריו של הרב קלנברג במחנה מהוות את חלקו העיקרי של הספר .כהקדמה לחלק זה
צרפה העורכת מבואות ועיוני המכניסי את הקורא לאווירה המתאימה של דרשות רבני,
מחנות בצרפת ודברי על הרב ומשפחתו .כ מוצאי אנו בהקדמה זו את מאמרו של פרופ' שמעו
שוורצפוקס על 'הדר הארוכה ממ לאושווי'; הרב חיי מרדכי קלנברג )ב המחבר( שכתב על
המשפחה ותולדותיה; גב' עליזה לבנו שכתבה על 'מאפייני לספרות הדרוש הרבנית בתקופת
השואה ;'הרב שמואל הכה כתב על 'ביאורו של הרב לפירוש ראב''ע'; ואת מאמרה של העורכת,
על דרשותיו של הרב קלנברג .

בפתיחה למגילת איכה שכתב חרז הרב בי השאר :
זה שמונה שני יחר ,צר
ודרכינו גדר והצר
לא יחוס על אבות ובני ויונקי שדי
גרוע מבחורב ירושלי )עמ' ] 1.(232הדגשה שלי :ח''ש[
הדברי נכתבו לקראת תשעה באב תש''א שחל בשבת ונדחה ליו ראשו והדבר רמוז בפתיחה
דפתיחה למגילה ,וג מחשבו שמונה השני שעברו מעלות הנאצי לשלטו עד כתיבת הפתיחה.
יפה השוותה הרבנית פרבשטיי את הערכתו ההיסטורית של האדמו''ר מפיאסצ'נה – הרב קלמיש
קלונמוס שפירא בגטו וארשה בעניי עוצמת החורב ,להערכתו ההיסטורית של הרב קלנברג.
פרבשטיי דיברה על ייחודיות השואה הבולטת באופ חד יותר בדרשת הרב מפיאסצ'נה )עמ' .(70
בר ,דומה שהייחודיות של זמ הבנת האירועי ,בולטת יותר ומוקדמת דווקא אצל הרב קלנברג
ובהרבה :בעוד שהאדמו''ר מפיאסצ'נה הערי מחדש את גודל החורב והגיעה למסקנה ש'הצרות
משונות… משלהי תש''ב…לא היה כמות' רק בחנוכה תש''ג 2 ,הרי הרב קלנברג הגיע למסקנה
זו כבר בתשעה באב תש''א – היינו כשנה וחצי לפני כ .
יתירה מזו :את ההבנה המדהימה והמוקדמת הזו של הרב אפשר להשוות להבנת המוקדמת
והייחודית של שני אנשי ,של אבא קובנר בגטו וילנא ושל הרב אלכסנדר זישא פרידמ )מזכ''ל
אגודת ישראל בפולי )בגטו וארשה .ומרתק הדבר שג בעניי זה ,יש זכויות גדולות לפרבשטיי
על שהאירה את עינינו בספר אחר ומצוי שלה ''בסתר רע'' ,בהשוותה את כרוז וילנא של קובנר
לעיתו המחתרתי של אגודת ישראל בגטו וארשה 'קול במדבר' שעורכו היה ככל הנראה הרב
פרידמ 3.אול ג בעניי זה יש ייחודיות לרב קלנברג .בעוד שכרוז וילנא פורס ב 1 %בינואר

1942ו'קול במדבר' פורס בסו ,פברואר ) 1942לקראת פרשת ''זכור'' שלפני פורי( ,הרי דבריו
של הרב קלנברג פורסמו בתחילת אוגוסט  ,1941הלא דבר הוא !
זאת ועוד :ייחודיותו של הרב קלנברג והבנתו המוקדמת לגורלו של הע היהודי בולטות עוד יותר
כשזוכרי באיזו סיטואציה ה נאמרו .לצור ההשוואה  %הרב פרידמ ראה במו עיניו אלפי
מתי ברחובות גטו וארשה בחור ,תש''ב ,קובנר שמע כל יו בחור ,תש''ב קולות ירי מיער פונאר
ש התבצעה הוצאה להורג של יהודי הגטו ,והאדמו''ר מפיאסצ'נה ראה את התהלוכות הנוראיות
של  300,000יהודי גטו וארשה אל האומשלאגפלא .קובנר והרבני פרידמ ושפירא ראו במו
עיניה את הגרוע מכל )עד לאות ימי( ואז העריכו כי כזה חורב לא היה בישראל .בר ,מהיכ
הבי זאת הרב קלנברג? הרי באותה מגילה הוא כתב כי ראה או ידע'' רק'' על -
אלפי משפחות יהודי נדודי
נערי וג זקני כבודי
בחורי וג בתולות ועוללי טיפוחי
מסוגרי וכלואי במצודות בריחי
למה היו הדברי האלה קשי בעיניו מחורב ירושלי? דומה כי התשובה נמצאת בהמש :
וכל חיית של אחינו בני ישראל
בכל מושבות
באייראפא ה בפחדי ורבת המהומה …
ואויבינו אשר לא יחשו יומ וג ליל
בדא נחתו ובדא סליקו אויבינו פלילי ]הדגשה שלי :ח''ש[
להשחיר פנינו בכל מיני געולי )עמ' (234%233
ובהערה חשובה המצוינת על אתר )עמ'  ,(234כותבת העורכת :
הביטוי ]בדא נחתו וכו'[ מבטא את הרעיו כי אויבינו עסוקי במחשבה כיצד לכלות את ע
ישראל מ העול .על פי המסופר בפסחי פז,ב ,על ויכוח בי ר' אושעיה לאחד הרשעי…]ופרושו
של הביטוי[ "במחשבה זו אנו עסוקי תמיד ,אי נוכל לכלות את ישראל") .עמ' .(234
מדבריה עולה ,כי למרות שחי בתנאי ''קלי'' יחסית לתנאי ששררו בגטאות וארשה ווילנא,
ולמרות שראה מראות'' קלי'' לאי ערו )ע כל הקושי בדבר( יחסית למראות שראו אנשי
וארשה ווילנא ,הבי הרב קלנברג כמה צעדי קדימה באופ יוצא דופ בכל קנה מידה היסטורי
והשוואתי .
לפי ידיעותינו בתולדות השואה ,ולפי החומר הכתוב שיש בידינו ,אפשר לקבוע בזהירות כי
בפתיחה למגילת איכה של הרב קלנברג ישנה ראשוניות שלא נמצאה עד היו בחקר השואה :
נראה כי הרב היה הראשו להבי את הצפוי לע היהודי ודווקא בצרפת .בערב חורב בית מקדשנו
צפה הרב את תוכניותיו של הצורר הנאצי ימ''ש .
פשר האירועי – צו הטלאי

הבנתו של הרב קלנברג לא הייתה ייחודית רק בגילוי המוקד שלה ,אלא ג בפשר שהעניק
לאירועי שסבבו אותו .כ ,לדוגמא ,בדרשתו ''ישראל המצוי'' ,האחרונה במחנה ,שנאמרה
בכ''ח סיו תש''ב )'' (13.6.1942על רקע צו הטלאי .הדרשה עוסקת במשמעות הטלאי ,בלקחי
שיש ללמוד מאירוע זה ובחיפוש הדר לתיקו'' )הערת פרבשטיי ,עמ'  .(209דרשה זו עוסקת
בפשר האירועי ,שהביאו בדר הטבע ,לשאלות קשות ולחיפוש משמעות של האירועי .גזירת
הטלאי היא אחד מהאירועי ,אבל לה מקדיש הרב חלק ניכר מדרשתו זו .פרבשטיי כותבת
ובצדק ,כי 'ככלל ,נית לומר כי הרב אינו מבקש את התשובה בעולמו של הפרט אלא במהלכי
כוללי של ע ישראל .הנחתו הבסיסית הינה כי מכיוו שהאנטישמיות החדשה והרדיפות
שבעקבותיה מופני נגד כלל ישראל ,יש לחפש ג את שורשיה בכיוו זה עמ' .(59
ואכ הרב מדבר בדרשה זו בלשו 'אנחנו' ולא בלשו 'אני' או 'אתה ':
והמכה מהלכת ומתפשטת עד ששטפה כל אפסי אירופה ,ובכל מקו אשר תתפוס רגל
אכלה…ומגמת פניה לעשותינו למשסה ולביזה בעיני כל העמי ולמע עשותינו לשמצה בעיני כל
רואינו .הלבישו אותנו ג הטלאי הירוקה ]טעות בזיהוי הצבע ,או שנטה לירוק ,פרבשטיי ,עמ'
 ,[209ונפלינו מכל עמי האר…ונחשבה לדעת זאת ועל מה זאת? )עמ' .(216
פרבשטיי מנתחת את הסיבות לצרות אות מונה הרב .ג כא הרחיבה את היריעה והשוותה חלק
מהסיבות שמונה הרב לסיבות שנאמרו בדרשות של רבני אחרי בתקופת השואה .שוב נדרשת
פרבשטיי לדרשתו של האדמו''ר מפיאסצ'נה בנדו זה )עמ'  ,(60ולדרשה של הרב קלנברג עצמו
מלפני השואה ביחס לקורה ליהודי גרמניה )עמ'  .(61אבל נראה ,כי אורכה ותוכנה של דרשה זו
והיסודיות בה מטפל הרב בסיבות שהביאו לדעתו לגזרה זו ,ה שמייחדות דרשה זו מדרשות
דומות לה בעת החורב .כ לדוגמה מתאר הרב את תהלי האמנציפציה שהובילה ג להתבוללות
ולעונש הרוב לפתחה  %הטלאי :
זה שנות לא כביר בדברי ימי עול ,לעת שהשיגה כנסת ישראל משפט חירותה ואזרחותה… הרבה
מה יצאו מתו ד' אמות של הלכה ,וכפר רחב ,נחל שוט ,,פרצה גדרה ,פשטה צורתה ,צל
היהדות ] [...ויש מהר בלי מעצור לרוחה תפשה חוקות הגוי ,ואמרה אלכה אחרי מאהבי נותני
לחמי ] [...וכלבושיה אתכסה ,עד שמה בושו לומר כי יהודי המה ] [...ושמו אותותיה
במקו אות התפילי והשבת ] [...וכל התורה והמצוות טפלי ה ] [...לא יפלא א על כ באה
עלינו הצרה הזאת ]הטלאי[ ממש מידה כנגד מידה )עמ' .(220%217
בצדק השוותה פרבשטיי את עצ הדרשה הזו ע קריאתו המפורסמת של אחד ממנהיגי הציונות
בגרמניה רוברט וולטש מאפריל  1933שקרא לבני עמו ''שאוהו בגאו את הטלאי הצהוב''4 .אול
לא רק וולטש הקדי בעצ הרעיו את הרב קלנברג .בהקשר זה ראוי להזכיר כא ג את הרב
ד''ר יוס ,קרליב הי''ד ,רבה של המבורג ,שהקדי את הרב קלנברג ,ובדרשתו על עניי הטלאי
הזכיר את דברי ההגדה של פסח ''מלמד שהיו מצויני ש'' ,ואת דברי המדרש ''שלא שינו את
שמ ולא שינו את לשונ ולא שינו את לבוש''5 .אלא שהחידוד והחידוש של הרב קלנברג לאותו
מדרש הוא כפול ,וכדברי פרבשטיי' :הכותרת שש הרב בראש דרשה זו' ,ישראל המצוי'…זוהי

כותרת שנונה וכפולת משמעות' :מצוי' הוא 'מסומ ומובדל' ,א ג 'נבחר ,מעולה שבכול',
כלומר ,יש בצו הטלאי מסר כפול – שונות ובדידות ,א זאת מתו גאוה יהודית ורגש עליונות''
עמ' .(62
במקרה זה ייחודיותו של הרב קלנברג היא לא במקוריות הרעיו ,אותו הגו ,אמרו ודרשו לפניו,
אלא בפרוש הכולל והרחב שנת בדרשתו לחטא ולעונשו .
אול לא רק כלפי יהודי אירופה השקועי בתוצאות האמנציפציה דיבר הרב בהקשר לטלאי.
באותה מידה קשר זאת כלפי הציונות ואל יושבי אר ישראל שהתרחקו מדר התורה והמצוות.
יחסו של הרב לאר ישראל היה חיובי וח' ,כי מעול אהבה רבה לי ולאבותי לאר ]חסידות בית
רוז'י לענפיה ידועה בחיבתה לאר[ וכל ישעי וחפצי בה' .ע זאת ,הייתה לו ביקורת לא קלה נגד
הציונות המתרחקת מתורה ,ועל הכמות הקטנה של סרטיפיקטי שניתנו לציבור האגודאי6 .
'ובזרוע רחקו הרבה יראי וגרשו מהסתפח בנחלת אלוקי ] [...וג את זה לעומת זה עשה
אלוקי .אות הטלאי הירוקה במג דוד על הלב ,כנגד המג דוד שנשאו ופרקו אות התפילי וכד',
וע אלה אשר בקשו התנכרות ליהדות ,כל רואיה יכירו' )עמ'  .(221%220לפי הרב קלנברג
החליפה הציונות את הכוכב היהודי האמוני בכוכב לאומי ללא תוכ יהודי ,וכנגד זה בא הכוכב
בגלגולו העכשווי ,הצהוב )פרבשטיי ,עמ .(62%61
יחד ע דבריו הקשי ,מעמידה פרבשטיי את חיבתו לציו של הרב במקומה הנכו .היא מראה
על יחסו הח לאר ישראל המובע כבר בדרשותיו במ .כמו כ היא מראה את הספדיו על טבוחי
חברו בתרפ''ט ,ואת הספדו על הראי''ה קוק בתרצ''ה ,הרוויי אהבה עזה לאר ישראל ודאגה
לשלומה .אלא מאי? הרב קלנברג מבקש מהע היושב בציו לקחת עמו דברי ולשוב אל ה'.
פרבשטיי העמידה את גישתו של הרב לציונות ולעלייה כגישה 'המבקשת ליצוק בציונות תוכ
יהודי ,ולא להפריד בי הדת היהודית ללאו היהודי' )פרבשטיי.(65%64 ,
כהרגלו של דרש המסיי באופטימיות ובאמונה מתו ביטחו בקב''ה ג בשעות הקשות ביותר,
מסיי הרב קלנברג חסיד רוז'י את דרשתו האחרונה ,בלא שידע כי זו האחרונה .דרשתו
הסתיימה במילי הקשורות לטלאי ,בלא שידע כי אלו המילי האחרונות שרש בדרשות
במחנה :
וכמו שבזמ חירותינו אנו מסובי ע טפנו ומספרי ביציאת מצרי כל אותו הלילה ,מתחיל
בגנות ומסיי בשבח'' :ויהי ש לגוי'' ,מלמד שהיו ישראל מצוייני ש ,מוב באות הכבוד
]הטלאי[ כמונו היו ,כ בקרוב נחוג את חג היובל וחירות שלנו בשמחה רבה ,ובתודה וקול זמרה
נספר מימי גלותינו ועוניינו ,מהטלאי הירוק שהיינו מצויי ]בו[ נרי נס ]ל[ציונה ]לאר ישראל[,
ונאמר לפניו שירה חדשה הללויה ,במהרה בימינו אמ )עמ' .(227
בסו ,שנת תש''ב ' %וכמעט כבר חל ,ועבר ג זאת השנה ואנחנו לא נושענו' )עמ'  – (276ימי
ספורי לפני גרושו לדרנסי שליד פריז ומש לאושווי  %כתב הרב קטעי שוני בשולי המבוא
למגילת איכה ,ללא כותרת .בי השאר ,השאיר לנו הרב את הציווי לקרוא לספרו ,ולתיאוריו  %על
השילוחי מהמחנה אשר 'ראויי ה להיכתב בדברי הימי בכר מיוחד' )עמ'  % (267בש'' ידי
משה'' .הרב משה קלנברג כתב את דבריו האחרוני בדמע כמשה רבינו הכותב את נעילת התורה

בדמע .ממשה רבינו העומד מול עמלק ,למד הרב משה לעמוד באמונתו מול הצורר הק'' עלינו
לכלותינו":
הנני קורא למגילה זאת בש ''ידי משה'' ,ועל ש הכתוב בסו ,פרשת בשלח ''וידי משה כבדי
ויקחו אב וישימו תחתיו"
בשעת שישראל שרויי בצער ממלחמת עמלק ,ומלחמה לה' בעמלק מדור דור ,וג אני שרוי בצער
ע כלל ישראל ,וידי כבדות מרוב צרות ואנחות השוברות את כל גופי ,ועל אב ישראל שבעה
עיני ,ומשה כותב בדמע זכרו זאת בספר וידיו אמונה עד בוא השמש ,ונר רשעי ידע ,וזרחה
לכ יראי ה 'שמש צדקה ומרפא בכנפיה ורפאינו ה' וארפא וממצוקותי הוציאני בקרוב ובמהרה
דיד )עמ' (279
תיתי לה לרבנית אסתר פרבשטיי על שגאלה מאבדו את דרשות הרב קלנברג ,הפיצה החוצה את
מעיינותיו המיוסדי על הררי קודש וזיכתה אותנו בתורתו של הקדוש הרב משה קלנברג הי''ד.
זכה ב המחבר ,ר' מרדכי קלנברג זצ''ל ,שהורה בצוואתו על חיפוש כתב היד ,וסייע ביד נדיבה
בהוצאה לאור של הספר; זכתה מכללה ירושלי וזכה המרכז ללימודי השואה במכללה למלא
אחר צוואתו של הרב משה קלנברג ,ולהוציא את 'דברי הימי בכר מיוחד' ומהודר .וא הצלחנו
לחוש ג מעט מזעיר את 'גודל המכאוב' אשר 'אי אפשר לחרוט בחרט אנוש' – והיה זה שכרנו .
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