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כי  לפניהם.  תשים  אשר  המשפטים  "ואלה 
תקנה עבד עברי שש שנים יעבד ובשביעית 

יצא לחפשי חנם". )שמות כא, א-ב(
בתחילת דיני חושן משפט בתורה מובא דין עבד עברי, ויש 
להתבונן מדוע פותחת התורה לבאר את דיני חושן משפט 
דוקא הרי דינים אלו בדרך כלל הם רק לדיינים. ועוד קשה 

מדוע מתחילים את דיני חושן משפט בדין עבד עברי.

שבזמן  מובא  לד(  )ירמיה  משפטים  פרשת  בהפטרת 
ישראל  בני  את  הנביא  ירמיהו  הזהיר  המלך  צדקיהו 
שנבוכדראצר מלך בבל בא אל ירושלים להלחם בה, ומיד 
ישראל  וכל אחד מבני  ישראל שבו בתשובה שלימה  בני 
שיחרר את עבדו, שהרי לאחר שש שנים צריך לשחרר את 
העבד על כן כל אחד מבני ישראל שיחרר את עבדו, ומיד 
נתבשרו בני ישראל שנבוכדראצר וכל צבאו שבים לבבל. 
ולכאורה הדברים תימה, בני ישראל לא קיבלו על עצמם 
את  שיחררו  רק  מצוות  בשאר  או  בשבת  יותר  להיזהר 
זו שבזכותה  עבדיהם, ולכאורה מה מיוחדות יש במצווה 

ניצלו בני ישראל.

ישראל  בני  שניצלו  שלאחר  ירמיהו  בנביא  ומובא 
וזה  לעבודתו,  עבדו  את  החזיר  אחד  כל  מנבוכדראצר 
וישיבו  כן  אחרי  "וישובו  יא(  לד,  )ירמיה  הפסוק  לשון 
ויכבשום  ואת השפחות אשר שלחו חפשים  את העבדים 
צרה שב בתשובה  בזמן  כידוע אדם  ולשפחות",  לעבדים 
הרע,  לסורו  שב  הוא  הצרה  מן  יציאתו  לאחר  אך  גמורה 
וכך התנהגו בני ישראל בתחילה הם שיחררו את עבדיהם 
העבדים,  את  החזירו  הם  נבוכדראצר  הסתלקות  ולאחר 

ומיד בא נבוכדראצר על ירושלים ונלחם בה וכבש אותה.

והנה עבד לאחר שיעבוד את אדונו כמה שנים הוא כבר 
אם  ואף  מאדונו  מפחד  כבר  הוא  לעבד  במהותו  נהפך 
ישתחרר הוא תמיד יחיה בצל אדונו, הרי עד כדי כך אין 
לו אישיות עצמית שכל מה שהוא קונה שייך לאדונו, ועל 
כן מצווה התורה שכל אדון כשמשחרר את עבדו יעניק לו 
מתנות וזה לשון הפסוק )דברים טו, יד( "העניק תעניק לו 
לו".  תתן  אלהי-ך  ה'  ברכך  אשר  ומיקבך  ומגרנך  מצאנך 
והענקה זו היא בשביל שהעבד ירגיש את עצמו כעת כאדון 

ויוכל לחזור למסלול חייו הרגילים כבן חורין.

מדוע  מקשה  יג(  יד,  ושם  ג  ב,  שמות  )עי'  עזרא  והאבן 
התורה מזכירה בכל מקום שעבדים היינו במצרים הרי זה 
כבר עבר וכיום אנו בני חורין. מבאר האבן עזרא שהעבדות 
משתעבד  הוא  במהותו,  האדם  בנפש  שנחרט  דבר  הוא 
לנו  מזכירה  כן התורה  על  מזה,  וקשה להשתחרר  לאדון 
שבעבר היינו עבדים במצרים אך כיום אנו בני חורין כדי 

שנדע ונזכור שאיננו עוד עבדים.

והנה אומרים אנו בתפילת שחרית של שבת "ישמח משה 
במתנת חלקו כי עבד נאמן קראת לו", הגדולה של משה 
בארמונו  להבדיל  נאמן.  עבד  שהוא  אומר  שהקב"ה  היא 
של מלך העבד הוא נחשב לנאמן בית כי העבד יעשה הכל 
למען המלך. לפני שנים רבות רצו להרוג את מלך מרוקו 
וזאן  ושלחו טיל לעבר מטוסו כשהמטוס היה מעל העיר 

ובדרכו לקונטרה ]שם בוזאן קבור הגאון רבי עמרם דיואן 
במרוקו  נפטר  והוא  ישראל  מארץ  משולח  שהיה  זיע"א 
והמלך תלה את הצלתו בזכות הצדיק[. הטיל פגע במטוס 
והמטוס החל להתנדנד, הטיס מיד יצר קשר עם המורדים 
ואמר להם שהמלך כבר מת ורק הוא ואנשיו בחיים והוא 
הוא  שלפחות  המטוס  את  מליירט  לחדול  מהם  מבקש 
והמלך שב  וכך הצליח הטיס להנחית את המטוס  ינצל, 
לכיסאו ומיד הכה את המורדים עד האחרון שבהם, ואת 
נאמנות  הוכיח  שהוא  כיון  ורומם  גידל  הוא  הזה  הטיס 
וזה  נאמן,  עבד  זהו  כן  אם  צרה.  בעת  רבה  ונחישות 
משה  על  אומר  שהקב"ה  מה   לחול  קודש  בין  להבדיל 

"ישמח משה במתנת חלקו כי עבד נאמן קראת לו".

רק  נאמן  מי  אך  הקב"ה  של  עבד  הוא  מאיתנו  אחד  כל 
נאמן,  עבד  שהוא  העיד  הקב"ה  משה  על  יודע,  הקב"ה 
הפירוש  מה  חלקו,  במתנת  משה  ישמח  אומר  והקב"ה 
זוהי  ממעל  אלוה  חלק  הוא  הפירוש  חלקו,  במתנת 
המתנה, ואדם שמרגיש שמדיליה נפח שכל מה שיש בו 
זה מהקב"ה הוא עבד נאמן, ואדם שמרגיש זאת בודאי 

יעבוד את הקב"ה כנצרך.

היום  עד  בו מהפך,  נהיה  לעבד  ונמכר  שגנב  אדם  והנה 
כשנמכר  וכיום  להקב"ה  עבד  והיה  חורין  בן  היה  הוא 
עבד  שהוא  ובזה  אחר,  מישהו  של  עבד  הוא  לעבדות 
נפח  המדיליה  דהיינו  שבו  האלוהי-ת  המציאות  לאדם 
מתחללת כיון שאינו עוד עבד להקב"ה, אך יש לזה תיקון 
והתיקון הוא על ידי שיוצא לחירות שאז חוזר להיות עבד 

להקב"ה.

והנה העבד בבית אדונו הוא אנוס ופטור מקיום המצוות 
כיון שחייב לעבוד את רבו, ומלבד הפטור מהמצוות הוא 
כך  ומשום  כמו שבארנו,  מאבד את הצלם אלוקים שבו 
מצווה התורה את האדון לכבד את העבד למרות שהוא 
ידי הכבוד שהאדון נותן לעבד הוא  עבד שלו, כיון שעל 
הצער  ידי  ועל  חורין  בן  שאינו  בזה  הפסיד  כמה  מרגיש 

הזה מתכפר לו עונו. 

אך יש עבד שאומר לאדונו אהבתי את אדוני ואת אשתי 
היה  מכל,  הגרוע  וזה  לחירות,  לצאת  ברצוני  ואין  וכו' 
והוא  להקב"ה  עבד  להיות  לחזור  אפשרות  הזה  לעבד 
אומר אהבתי את אדוני וכו', והוא רוצה להיות עבד לבשר 
ודם ולא להקב"ה, והעונש שלו הוא שיהיה עבד לעולם 

ובכך מפסיד את מציאותו כחלק א-לוה ממעל.

עברי,  עבד  בדין  התורה  מתחילה  מדוע  מבואר  ומעתה 
עיקר רצונו של הקב"ה שהאדם יהיה עבדו ויהיה קשור 
העבדות  את  מפקיע  לעבד  שנמכר  הדבר  וזה  עימו 
בו התורה,  זה פתחה  דין  כן משום חומרת  להקב"ה על 
ואם אדם הולך להיות עבד לאדם זה חילול ה'. וכן רמז 
יש בדבר, עבד עברי זה מלשון עבר מהו העבר שלנו זה 
אברהם אבינו שנקרא עברי, וצריכים אנו להמשיך בדרכו 

בעבודת ה' ולהיקשר בשמותיו של הקב"ה.
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נצור לשונך

תעלומת השיעור הנדחה 
השגחה  בעיניו  לראות  זכה  מו"ר  מחסידי  אחד 
לו  גרמה  אשר  עימו,  שנעשתה  מופלאה  פרטית 

להתקרב מאד לאביו שבשמים. 
וכך סיפר בעל המעשה בעצמו:

שבקליפורניה,  אנג'לס  לוס  בעיר  גר  "בהיותי 
הגיעה לאוזניי השמועה שרבי דוד פינטו שליט"א 
הגיע לעיר. בשומעי זאת מיהרתי לבוא לפני מו"ר, 
יום  שהינו  הקרוב,  ראשון  שביום  ממנו  וביקשתי 
ויבוא  יתכבד   – המקום  מיהודי  לרבים  חופשה 
קבוצת  בפני  תורה  שיעור  למסור  כדי  לביתי, 

יהודים שתתאסף בביתי.
מו"ר נענה לבקשתי. וביום ראשון, כפי שסיכמנו, 
הופיע בפתח ביתי כדי למסור את השיעור לכמאה 
התורה  דברי  את  לשמוע  ובאו  שנאספו  יהודים 
וכבר המתינו למוצא פיו. אך להפתעתי המרובה 
מו"ר נעצר בפתח הבית, ובמקום להיכנס ולמסור 
ביום  ה'  בעזרת  "אבוא  אמר:  הוא  השיעור,  את 

ראשון הבא" וסב על עקבותיו.
כשראיתי שמו"ר רציני בכוונותיו לעזוב את ביתי, 
היות  דעתו,  את  שישנה  אליו  להתחנן  ניסיתי 
ויהודים רבים טרחו ובאו לשמוע את דבריו, וכיצד 

נוכל להשיב את פניהם ריקם?  
למכונית  בחזרה  ונכנס  סירובו  על  עמד  הרב  אך 
לשנות  אוכל  שלא  הבנתי  בחוץ.  לו  שחיכתה 
בדעתו,  איתן  שהוא  כיון  מו"ר  של  החלטתו  את 

ונכנעתי.
אמנם הבטחתו של מו"ר לשוב ביום ראשון הבא 
 – מאד  התפלאתי  עדיין  אבל  מעט,  אותי  ניחמה 
מדוע סרב מו"ר להיכנס לביתי למסור את השיעור 
כפי שסיכמנו כמה ימים קודם לכן? ובפרט שמו"ר 
היהודים  לכל  גדולה  לטרחה  יגרום  שהדבר  ידע 
שכבר נאספו ובאו לשמוע את דבריו ויהיה עליהם 

לטרוח בשנית ולהגיע בשבוע הבא לשיעור? 
לי  נותר  לא  אך  מאד,  אותי  הטרידו  אלו  שאלות 
דבר לעשות מלבד להמתין לשבוע שלאחר מכן, 

אז אוכל לשאול את הרב לפשר מעשיו. 
שהתבטל,  מהשיעור  האכזבה  לאחר  יום,  באותו 
עם  ביחד  דייג  למסע  להצטרף  ידיד  אותי  הזמין 
היום  לאותו  שתוכניותיי  וכיון  נוספים,  חברים 

התבטלו, נעניתי בשמחה להזמנתו. 
זעיר והתחלנו  עלינו על סירת דייג קטנה בעלת מנוע 
לשוט לכיוון אי קטן שכל גודלו הוא שמונה קילומטרים 
את החכות  עליו, השלכנו  ישבנו  לאי  לערך. כשהגענו 
לא  הדייג  ניסיונות  שללנו.  את  למצוא  וציפינו  לים, 
לא   – דגים  לדוג  ושוב  שוב  שניסינו  ולמרות  הצליחו, 

העלנו בחכותינו דבר, על כן החלטנו לשוב לבתינו. 
לנשוב  החלה  אנג'לס  לוס  העיר  לכוון  חזרה  בדרכנו 
לגובה  סירתנו  את  שהקפיצה  עזה,  סערה  רוח  לפתע 
במבוק.  של  בקנה  מדובר  היה  כאילו  אותה  וטלטלה 
פחד מוות נפל עלינו וחשנו שחיינו מגיעים אל סופם. 
ניסינו בכל כוחותינו לחתור לכוון העיר, אך הסערה בים 

סחפה אותנו לכוון הנגדי.
שהגלים  גילינו  בסערה,  להיאבק  הניסיונות  כדי  תוך 
מקרבים אותנו בחזרה לאי בו היינו קודם לכן, ובחסדי 
עד  חיכינו  שם  האי,  על  שוב  לעלות  הצלחנו  שמים 
חזרנו   – הים  כשנרגע  יירגע.  והים  תחלוף  שהסערה 
הביתה, המומים מהנס העצום שנעשה עימנו שסירתנו 

לא התהפכה מהסערה, ולא טבענו במצולות הים.
ביום ראשון בשבוע שלאחר מכן הופיע מו"ר בביתי כפי 
יאכזב אותי  שהבטיח. קיוויתי מאד שהפעם מו"ר לא 
וימסור את השיעור כמתוכנן. כשנכנס הרב לביתי לא 
יכולתי להתאפק ושאלתי אותו: "מדוע בשבוע שעבר 

כבוד הרב סרב להיכנס לביתי"? 
"בשבוע שעבר, כאשר עמדתי בפתח  לי:  ומו"ר השיב 
עומד  נורא  הרגשתי שדבר  בבית,  אבלות  ביתך חשתי 
ביתך,  את  לעזוב  מיהרתי  לכן  הבית.  ליושבי  לקרות 
את  הבית  מן  שיעביר  העולם  לבורא  להתפלל  ופניתי 
רוע הגזרה בזכות דברי התורה שעתידים להישמע בו 

בעוד שבוע".
כששמעתי את דברי מו"ר – לא האמנתי למשמע אוזניי, 
מיד עלתה בזיכרוני סכנת החיים המוחשית בה הייתי 
מצוי שבוע קודם לכן, וההצלה המופלאה שארעה עימי. 
הבנתי שתפילת מו"ר שהעתיר בעדנו היא שעמדה לנו 
להינצל מאותה סכנה, ולולא תפילתו מי יודע מה היה 

עולה בגורלנו.
אירוע זה הותיר בי רושם רב, וגרם לי לשנות את אורח 
חיי ולהתקרב ליהדות. עזבתי את ביתי בעיר לוס אנג'לס 
ועליתי לארץ הקודש, ומקום מגוריי כעת הוא בעיר בת 

ים שבארץ ישראל".

שהאלמנה לא תבכה חלילה
"כל אלמנה ויתום לא תענון". )שמות כב. כא(

זצ"ל  יונה  רבינו  נוקבים בחומרתם כתב  דברים 
בספרו 'שערי תשובה' )שער ג. כד( בעונשו של 

המצער אלמנה ויתום, וכך כתב: 
"ומי שיצעיק ויצער אלמנה ויתום בין בגזל, בין 
בעושק, בין בהכלמה וכל מיני הצער חייב מיתה 
בידי שמים. וכן הדיינים שיש בידם להציל גזול 
ויתום לא ישפטו, משפט מות להם,  מיד עושק 
ענה  אם  תענון  לא  ויתום  אלמנה  "כל  שנאמר 
תענה אותו כי אם צעק יצעק אלי שמוע אשמע 
והיו  בחרב  אתכם  והרגתי  אפי  וחרה  צעקתו 

נשיכם אלמנות ובניכם יתומים".
היה  זצ"ל,  יודלביץ  אהרן  שמואל  רבי  הגה"צ 
השפיעו  הלב  מן  היוצאים  ודבריו  בחסד  נואם 
ביקשו  אורחותיהם. ממרחקים  ליישר  רבים  על 
שיבוא לשאת מדברותיו, ואף כי היה הדבר כרוך 
שיקול  הכריע  תמיד  תורה,  וביטול  בטלטולים 

זיכוי הרבים את הכף.
כאשר הרב של שכונת 'בתי הורדנא' נפטר לבית 
וביקשו ממנו  והמתפללים  עולמו, באו הגבאים 
נדרי".  "כל  לפני  כיבושין  דברי  לפניהם  שיאמר 
"דבר  דוגמתה.  שאין  פז,  הזדמנות  זו  היתה 
בעיתו - מה טוב", הן בהרהור תשובה אחד בערב 
עולמו,  את  לקנות  האדם  יכול  הקדוש,  היום 
מנין  לפניו  וכאן  בדין,  ולזכות  לחיים  להיחתם 
איזה  לקבל.  רוצים  לשמוע,  המבקשים  שלם, 
עבורו  עצומה  זכות  זו  הרי  נפלא.  הרבים  זיכוי 

ליום הדין!
אך רבי שמואל אהרן סירב! 

לא  אהרן  רבי שמואל  הבקשות.  כל  הועילו  לא 
נענה להפצרות.

הוא גם לא נימק את הסירוב. ופשיטא, שכן בבית 
הכנסת לא שח אלא בתורה ותפלה. אבל לאחר 
סירובו:  לסיבת  נשאל  לביתו,  כשהלך  התפלה, 

הרי יכול היה לעורר את הקהל עד לדמעות!
נענה רבי שמואל אהרן לשואל ואמר: 

"ידעתי בני ידעתי, ודוקא משום כך מאנתי. יכול 
אחד  בכי  שם  היה  ואולם  לבכי,  לעורר  הייתי 

שאותו לא רציתי!
מבינים אתם, בכל שנה היה הרב דורש ומעורר 
אלמנתו,  הרבנית,  אבל  נפטר.  השנה  לתשובה. 
שמישהו  וכשתשמע  נשים.  בעזרת  מתפללת 
היא  במקומו,  דורש  אחר 
בודאי תיזכר בדרשתו 
את  ותזכור 
ומקור   - העדרותו 

דמעותיה יפתח!
יש עוד אופן שמצוה לשמוע, כגון, אם בא אחד לפניו לקבול על חברו שעשה נגדו, והוא מכיר בהמספר, שבזה שיתן אוזן 
לדבריו, יהיה יכולת בידו להשקיט את אפו מעליו, ולא ישוב עוד לספר לאנשים אחרים, ובזה יתרבה השלום בישראל. 

ובכל זה יזהר בנפשו מאד, שלא יאמין בעת השמיעה בהחלט, רק לחוש לזה בלבד, כדי שלא ילכד גם הוא ברשת עון 
קבלת לשון הרע.

שלא ילכד ברשת העוון
תולה ארץ על בלימה

במסילה נעלה
שביבי אמונה ובטחון מפקנסו של מו"ר 

הגה"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"א

הפטרת השבוע: "ויכרות יהוידע". )מלכים ב. יא( 

הקשר לפרשה: בשבת זו, "שבת שקלים", נקרא בפרשת מחצית השקל, ומכאן 
הקשר להפטרה שבה מוזכר ענין השקלים שתרמו בני ישראל לחיזוק בדק הבית 

בבית המקדש.

דברי
חכמים

פרפראות לפרשה 
משולחנם של חכמי התורה



מן האוצר

מי יעלה בהר ה'
" ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו ויחזו את הא-

להים ויאכלו וישתו". )שמות כד, יא(

למדרגה  והתעלו  עלו  הזקנים  ושבעים  ואביהוא  נדב  תורה  מתן  ביום 
גבוהה שיכלו לחזות ולראות את האלוקים. מוסיפה התורה שבזמן שבו 
ראו נדב ואביהוא את שכינתו של הקב"ה הם המשיכו לאכול ולשתות 
המדרש  את  מביא  ורש"י  ה'.  כבוד  למראה  ורעה  בחיל  נתקפו  ולא 
זה  ועניין  ושתיה",  גס מתוך אכילה  בו בלב  "היו מסתכלין   - תנחומא 
ואביהוא  שנדב  הדעת  על  להעלות  אפשר  איך  עצומה,  פליאה  מעורר 
ועימם שבעים הזקנים קדושי עליון, אכלו ושתו להנאתם בזמן שכבוד 
ה' נגלה אליהם, והרי ברי לכל בר דעת שהאדם משתתק מפחד ואינו 
מסוגל להכניס דבר מה לפיו לנגד עיני מלך בשר ודם, ואם כן היאך ניתן 
לומר שנדב ואביהוא ברום מדרגתם ומעלתם לא יראו מאת ה' והמשיכו 

לאכול לפניו כבקיאים ורגילים במראות מעין אלו.
הדומה  אכילה  אלא  חולין,  אכילת  זו  היתה  לא  שבודאי  לישב  ונראה 
להקרבת קרבן כפי הנאמר )יחזקאל מא, כב( "זה השולחן אשר לפני 
ה'". שכאשר הכהנים אכלו בבית המקדש נחשב להם המזון שהכניסו 
לפיהם כקרבן ואילו גופם הוא כמזבח אשר עליו הוקרב הקרבן. וכל כך 

היתה מקודשת אכילתם עד ששולחנם נקרא שולחן העומד לפני ה'.
והסתכלו  כך שהציצו  ואביהוא היתה על  נדב  ולמעשה התביעה כלפי 
במראה ה', ואמנם גם משה רבנו בדרגתו הנעלה זכה לדבר פנים בפנים 
עם ה' יתברך, אך מעולם לא העז להישיר אליו מבט, אלא היה משפיל 
עיניו, והיות והכיר משה בנאמר )שמות לג, כ( "לא יראני האדם וחי", 
כלפי המקום  ולא להביט  עד מאוד להשפיל מבטו ארצה  לכן הקפיד 
ברוך הוא. כמו כן מובא בספרי הנביאים שבזמן שזכו הנביאים להתגלות 
נבואית מאת ה', היו מיד נופלים על פניהם מלוא קומתם ארצה וכל זאת 
כדי לא להסתכל בשכינה. ואף כשזכה משה לראות את שכינתו של ה' 
הבחין רק בחלקו האחורי של הקב"ה עטוף בטלית מפני גודל קדושתו 

ונוראותו של ה' יתברך.
ולאור האמור התביעה כלפי נדב ואביהוא לא היתה על עצם האכילה, 
אליהם  בא  הקב"ה  אלא  קודש,  אכילת  היתה  ודאי  זו  ואכילה  היות 
בני  ואמנם  השכינה.  במראה  להסתכל  העזו  כיצד  והקפדה  בטרוניה 
אהרן הגיעו לדרגה גבוהה אשר מצידה יכולים היו לזכות להביט במראה 
ה', אך היה להם לכבד וליקר כבוד שמים ולא לנצל את זו הזכות בשל 

כבודו ונוראותו של ה' יתברך.
זיע"א,  הגדול  פינטו  חיים  רבי  הצדיק  של  בתו  על  מסופר  זה  מענין 
ששמעה יום אחד את אביה לומד תורה ויחד עם קולו נתערב קול לימוד 
מכך  הסיקה  הקולות  שני  את  הבת  מששמעה  אחר.  אדם  של  תורה 
שאביה לומד עם אדם נוסף ולכן נכנסה לחדר לימודם ובידה שני כוסות 
קפה. משפסק הקדוש רבי חיים זיע"א מלימודו קרא לבתו שאלה האם 
הבחינה באורח ואמרה לו שכן ושאלה מדוע הוא לא שתה את הקפה 
ודם אלא אליהו  אורח בשר  זה  היה  לו. אמר לה אביה שלא  שהכינה 
ואמר לה שכיון שהסתכלה  והוסיף  הנביא שבא ללמוד עימו חברותא 

בפניו של אליהו הנביא נגזר עליה למות ביום חתונתה.
החשש  מפני  לבתו  שידוכים  הצעות  לשמוע  סירב  זיע"א  חיים  רבי 
שלמחרת ליל החתונה היא תמות והיות ולא רצה לקרב את הקץ הותיר 
כליפא  רבי  על  חלם  זיע"א  חיים  רבי  הימים  באחד  ברווקותה.  אותה 
מלכה זיע"א שהוא מבקש להשיא את נכדו עם בת הרב, סיפר לו רבי 
חיים זיע"א את סיפור המעשה. השיב לו רבי כליפא זיע"א שיש לחתן 
לאחר  בחיים  תישאר  שהכלה  מרובים  שמים  רחמי  ולעורר  הזוג  את 
חתונתה. ואכן הזוג נישא בשעה טובה ומוצלחת וכולם העתירו בתפילה 
והיא  זיע"א  חיים  רבי  של  מבתו  תסור  וההקפדה  יפה  יעלה  שהזיווג 
תישאר בחיים. ואכן התפילה התקבלה וזכתה הבת לחיות חיים ארוכים.

בעל ה"אוהב ישראל" מאפטא המשיל משל נפלא, המעורר להזדרז לחטוף עניית 
קדיש ואמנים. המשל בא לבאר את דברי המדרש על הפסוק "והיה עקב תשמעון" 
הדא הוא דכתיב: "הלוך ילך ובכה" )מדרש פר' עקב(. ומדרש פליאה הוא זה. וביאר 

זאת בעל ה"אוהב ישראל" מאפטא, בדרך משל:

עשיר מופלג שירד מנכסיו והגיע עד פת לחם, ובלית ברירה נודד היה מכפר לכפר, 
בידו.  ומקלו  שכמו  על  כשתרמילו  עלובות.  פרוטות  לקבץ  מנת  על  לבית,  ומבית 

ותנומה לעיניו היה מוצא על דרגש בבית הכנסת.

פעם אחת עבר בדרכו סמוך להר, שלמרגליו נצנצו אבני חן נחמדות למראה, ותוך 
כדי הגעגועים וההרהורים שהציפוהו, והזכירו לו את בני ביתו וילדיו האומללים, 
ואין בכיסו  רגליו בדרכים  נבצר מהם לראותו, על אשר מכתת  רב  זמן  אשר מזה 
ההר  לתחתית  לסור  החליט  שהן,  כל  מתנות  עבורם  לרכוש  כדי  לפורטה  פרוטה 

ולאסוף כמות מועטת של אבנים, למען יוכלו להשתעשע בהן ילדיו.

אם  כי  הברירה  בידו  נותרה  ולא  האבנים,  משא  מנטל  ברכיו  כשלו  חזרה,  בדרכו 
לרוקן ולהשליך מעט אבנים מתרמילו ובכך תקל עליו ההליכה.

לא התארכה השעה, והוא נאלץ להשליך עוד ועוד אבנים בצידי הדרכים, ולמזכרת 
נותרה רק אבן אחת קטנה מתקופת גלותו. בעברו באחת הערים התאכסן בבקתתו 
העלובה של מלמד עני שהכניסו אליו בחביבות ובמאור פנים, ושמח היה על מצות 
הכנסת האורחים שנזדמנה לידו, ברם, הפת לא הייתה מצויה בביתו של המלמד, 

עוני ודוחק היו מנת חלקם.

יוכל לנוח מעמל  משום כך לא היה להם להציע לאורח כי אם מיטה מוצעת בה 
הדרך, אך מזון להשביע את נפשו אין! משהחל הרעב לתת אותותיו, החל האורח 
לרוקן את תרמילו כד לחפש בו איזו פרוטה, עבורה יוכל למצוא מאכל להשביע 

את נפשו הרעבה.

עודנו מחטט, ומבעד לכיסו מנצנצת האבן הקטנה, אותה השאיר למזכרת, יופייה 
התפעלותו  עניין.  בה  לגלות  שהחל  המלמד  של  ליבו  תשומת  את  משכו  וזוהרה 
עימו  והוא ביקש באורחו שיאות לסור  שגברה מרגע לרגע לא באה על סיפוקה, 

לבית שכנו הסוחר באבנים טובות, וישמע חוות דעתו בעניין שווי האבן שבידו.

האורח, אשר ראשו כבד עליו ויגע היה מטלטולי הדרכים, לא שת ליבו לשידוליו של 
המלמד, בחשבו כי המלמד שוחק ומהתל בו. מאוחר יותר כשדחק בו המלמד שוב 
ושוב, נענה להפצרותיו ויחד צעדו לביתו של סוחר היהלומים. הלה, בחן את האבן 
מכל צידיה, התפעל מיופייה, ומיד תחב לידי האורח – הלקוח סכום נכבד של כסף 
עבורה. אולם האורח נהיה נבוך עוד יותר והתרעם בליבו על מארחו, אשר הביאו 

לסוחר המהתל בו וחומד לו לצון.

הסוחר, בראותו את פניו הזעופות של לקוחו חשב כי עומד הוא על המקח, ואינו 
מרוצה מהסכום שקיבל תמורת האבן, חיש העלה את מחיר שוויה של האבן. לא 
והסוחר  המלמד  ניסו  ובזריזות  במהירות  התעלף.  ההמום  והאורח  הדקות  ארכו 

להחיות את רוחו עד אשר תשוב אליו דעתו הצלולה.

אחר רגעי ההתאוששות, החל להתייפח, ובבכי מר סיפר בפניהם את כל אשר קרהו 
בדרך, את האבנים הרבות שנזדמנו לו למרגלות ההר אשר השליכן בזו אחר זו מן 
התרמיל הכבד, והשאיר רק אחת ויחידה בכיסו למזכרת "אויה לי" זעק בכאב "אילו 
רק יודע הייתי ערכן וחשיבותן של אבנים יקרות אלו, הרי שהייתי נושא עוד רבות 

שכמותן על שכמי, ולא הייתי משליך ומוותר עליהן ברגע קט, בשל כובד המשא".

הנמשל: בבוא אדם לבית דין של מעלה, ויווכח בערך השכר ובשווים של המצוות 
שנדושו בעקביו, ובידו היה לקיימם בנקל, "הלוך ילך ובכה" על אשר לא שת לבו, 
והשליך מנגד אבני פז ויהלומים אלו. זהו שאומר המדרש – מפרש בעל ה"אוהב 
לפי מה  היינו  ובכה",  ילך  הוא דכתיב הלוך  "והיה עקב תשמעון הדא   – ישראל" 
ה'  לך  ישמור  תשמעון  בעקביו  דש  שאדם  הקלות  המצוות  "אם  רש"י:  שפירש 
ויקיים את ה"תשמעון", שישמע עת הקדיש חזרת  הבטחותיו", אם יקפיד האדם 
למרגלותיו  ומזדמנות  בעקביו  נדושים  אמן, שאלו  ויענה אחריהם  וברכות,  הש"ץ 
מדי יום בבית הכנסת, בבית, ובכל פינה, אזי יזכה ובעת פקודתו "בא יבוא ברינה" 

ויקוים "ושמר לך ה' את הברית ואת החסד ואת השבועה אשר נשבע לאבותיך".

ממשנתו של מו"ר הגה"צ 

רבי דוד חנניה פינטו שליט"א

מתחזקים באחווה וזוכים לברכה

חזק וברוך



מה טיבה של דבורה שהיא היתה שופטת את 
והלא  עליהם,  ומתנבאה  ההיא  בעת  ישראל 

פנחס בן אלעזר היה בימים ההם?

בין  הארץ.  ואת  השמים  את  עלי  אני  מעיד 
עבד  בין  בין אשה  איש  בין  עכו"ם  בין  ישראל 
ובין שפחה, הכל לפי המעשה שהוא עושה כך 

רוח הקודש שורה עליו.

היה.  הארץ  עם  דבורה  של  בעלה  אמרו;  כך 
אמרה לו אשתו בא ואעשה לך פתילות והוליך 
אותם לבהמ"ק שבשילה, מה אם יהיה חלקך 
לעוה"ב.  ותזכה  שבהם  כשרים  אנשים  בין 
והוא היה עושה פתילות עבות כדי שיהא אורן 

מרובה, לפיכך נקרא שמו לפידות. 

וכן אמרו ג' שמות יש לו; ברק, לפידות, מיכאל. 

שהיה  לפידות  לברק,  דומה  היה  שפניו  ברק 
עושה לפידות עבות, ומה שמו מיכאל שמו. 

וכליות הוא, ואמר הקב"ה  הקב"ה בוחן לבות 
ועשיתם  שמים  לשם  כוונתם  אתם  לדבורה; 
פתילות עבות כדי שיהא אורן מרובה - גם אני 
עשר  ובשנים  וביהודה  בישראל  אתכם  ארבה 
חלקו  ללפידות שהיה  גרם  ומי  ישראל.  שבטי 
אומר  הוי  לעוה"ב?  וזכה  כשרים  אדם  בבני 
דבורה אשתו. כך אמרו על דבורה אשת ברק, 
ועל כיוצא בה הוא אומר "חכמות נשים בנתה 

ביתה" )משלי יד(.

האיש היה מדבר עם האיש והאשה עם האשה 
והיו  והיתה המדינה מרגשת,  עם הקטן  וגדול 
שואלים להן להיכן תלכו? ואומרים להם לבית 
הא-להים שבשילה שמשם תצא תורה ומעשים 
טובים. ואתם למה לא תבואו עמנו ונלך ביחד? 
להם  ואומרים  דמעות  משגרות  עיניהם  מיד 
עד  הפעם  עוד  להם  אמר  וכן  עמכם.  נעלה 
שעלו עמו לשנה הבאה חמשה בתים, ולשנה 
האחרת עלו עמו עשרה בתים, ולשנה האחרת 
הרגישו כולם לעלות והיו עולין עמו כמו ששים 
עולה  אינו  זו  שנה  עולה  שהיה  ובדרך  בתים. 

לשנה האחרת עד שהיו כל ישראל עולין. 
והיה אלקנה מכריע את כל ישראל לכף זכות 
וחינך אותם במצות וזכו רבים על ידו. הקב"ה 
שהוא בוחן לבות וכליות אמר לו לאלקנה; אתה 
אותם  וחנכת  זכות  לכף  ישראל  את  הכרעת 
במצות וזכו רבים על ידך - אני אוציא ממך בן 
שיכריע את כל ישראל לכף זכות ויחנך אותם 
בשכר  למדת  הא  ידו.  על  רבים  ויזכו  במצות 
מעשה אלקנה – שמואל, ובשכר מעשה חזקיה 
– מנשה. מכאן אמרו כל האוכל עם עכו"ם על 
השולחן, כאלו עובד ע"ז ואוכל מזבחי מתים, 
שם  ומחלל  תורתו  את  מזלזל  הוא  ת"ח  ואם 
את  ומאבד  ממונו  את  ומבזבז  שבשמים  אביו 
בניו ומפיל אותם בחרב ומגלה אותם מארצם.

"ודבורה אשה נביאה אשת לפידות היא שופטה 
את ישראל בעת ההיא" )שופטים ד(. וכי 

מן  אחד  איש  "ויהי  אומר  אתה  בדבר  כיוצא 
אלקנה"  ושמו  אפרים  מהר  צופים  הרמתים 
וגו' )שמואל א. א(. אלקנה היה עולה לשילה 
ארבעה פעמים בשנה, שלשה מן התורה ואחת 
שקיבל עליו הוא בנדבה, שנאמר "ועלה האיש 
ההוא מעירו מימים ימימה להשתחות ולזבוח 
ואשתו  וגו'. עלה אלקנה  לה' צבאות בשילה" 
קרוביו  וכל  ואחיותיו,  ואחיו  ביתו  ובני  ובניו 
עבודה  דרך  למדו  להם  ואמר  עמו,  עולין  היו 
עבודה  דרך  שעשו  העכו"ם  ומן  הכנענים  מן 
לע"ז שלהם אע"פ שהם הבל וריק, ק"ו שאתם 
צריכים לעשות דרך עבודה ולעלות לפני ארון 
ברית ה' שהוא אל חי וקיים, בריך שמיה לעלם 

ולעלמי עלמיא. 
אמר להם שיעלו כולם עמו, וכשעולים עמו 
והיו  עיר,  של  ברחובה  לנין  היו  בדרך 
לבד  האנשים  מתקבצין 
שכן  לבד,  והנשים 

הצלע השלישית בבית הדין של כ"ק רבי חיים פינטו זיע"א, היה הגאון רבי אברהם קורייאט זצ"ל, מצעירי תלמידיו של כ"ק רבי חיים 
זיע"א, וגם היה השלישי בבית הדין יחד עם רבי דוד בן חזאן.

על הדרך בה זכה ונבחר רבי אברהם לשבת על מדין עם כ"ק רבי חיים זיע"א, מסופר שבצעירותו היה רבי אברהם בעל מנגן נפלא, מיטיב נגן 
ופייטן גדול. 

באחד הימים, כשעבר כ"ק רבי חיים זיע"א יחד עם ידידו רבי דוד בן חזאן באחד מרחובות מוגאדור, הגיע לאזנם קול ערב ונפלא הבוקע מאחד הבתים. 
השניים הלכו בעקבות הקול, ומצאו את רבי אברהם קורייאט בביתו כשהוא מנגן על כינור ומפייט בקולו הערב.

שאלו אותו השניים מהיכן הוא ומי הוא? והוא השיב להם: אני מתיטואן, נכדו של רבי ברוך מתיטואן. כששמעו כך אמרו לו כ"ק רבי חיים זיע"א ורבי דוד: 
"קול ערב שכזה, ראוי שישמע לומדי תורה. בוא אלינו ותלמד אצלנו תורה".

רבי אברהם אכן הלך אחריהם, והחל ללמוד תורה במחיצתם. משפחה לא היתה לו ולא כל אמצעי קיום. בשל כך רבי חיים קיבלו כבן ממש ודאג לכל מחסורו.
ברבות הימים נתגדל רבי אברהם בתורה, וחיבר את הספר "ברית אבות". ואף צורף לאחר מכן לבית הדין המיוחד של כ"ק רבי חיים זיע"א ורבי דוד. מני אז 

ואילך היו נקראים שלושתם יחדיו בשם אח"ד.
בתקופתו של רבי חיים זיע"א לא היו קיימים סדרי מימשל תקינים במדינה. לא היה כל ספר חוקים ממשלתי או קובץ אחר שעל פיו נקבעו הלכות המדינה. משום 
כן, נקודת האור היחידה שהאירה לרבים היו בתי הדין הרבניים, אשר היו בכמה עיירות וערים, ואליהם היו היהודים באים כדי להתדיין. מובן הדבר, כי היהודים 

קיבלו עליהם את הבוררות או את פסק בית הדין ללא עוררין, כיון שהדיינים היו מקובלים על כולם.
באותו פרק זמן שבו כיהן כ"ק רבי חיים זיע"א בבית הדין, החלה מערכת המשפט הממשלתית להתמסד. נוצרו פסקי דין ומשפטים, אבל עדיין לא היה קיים 

קובץ חוקי של פסקי דין. בשל כך הוציא כ"ק רבי חיים זיע"א ובית דינו קובץ הלכות ופסקי דין, אשר תרמו תרומה נכבדה למערכת המשפט הממשלתית. 
יתירה מזאת, גם השופטים הממשלתיים פסקו לרוב את דיניהם על פי פסקיו של בית הדין של כ"ק רבי חיים זיע"א, כי לפסקיו יצא שם בכל הארץ. 

הגאון רבי אברהם קורייאט, היה כאמור מהדיינים בבית הדין של כ"ק רבי חיים זיע"א. בענין זה מסופר שהיו אנשים רבים אשר חששו להתדיין בפני כ"ק 
רבי חיים זיע"א, כיון שידע לומר את האמת לכל אחד, והכל יראו ממנו אם לא היו נוהגים כשורה. לכן ביקשו ממנו כי ימנה את רבי אברהם שידון לפעמים 

במקומו, כדי להקל עליו, כיון שהוא יוכל להלך לפי רוחו של כל אחד.
כ"ק רבי חיים זיע"א כן עשה כרצון הרבה אנשים, ורבי אברהם, שהיה עוד צעיר לימים היה דן בדיני תורה רבים לשביעות רצון הכל. אלא שדעתו של כ"ק 

רבי חיים זיע"א חלשה מעט, מפני שהוא היה קשיש בכמה שנים מרבי אברהם קורייאט .
בשל כך, רבי אברהם לא האריך ימים, ונסתלק למתיבתא דרקיעא בקיצור ימים ושנים כשהוא בן מ"ה שנים. או אז בכה עליו כ"ק רבי חיים זיע"א 

בכי תמרורים, קרע את בגדיו, ובהספדו אמר עליו: "אוי לי שכך עלתה בימי. הנה עולם הפוך ראיתי, במקום שהוא, הצעיר יעמוד ויספיד אותי, 
הנה אני הזקן עומד ומספיד אותו". וגעה בבכי גדול.

לאחר מכן, מצא כ"ק רבי חיים זיע"א סימן נוטריקון לשנותיו של רבי אברהם שנסתלק בגיל מ"ה שנים, על פי הפסוק: "מה רב טובך אשר 
צפנת ליראיך". מ"ה שנים צפן השם יתברך ליראו רבי אברהם. זכותו תגן עלינו, אכי"ר. ]שנות חיים[.

אורחות חיים מתוך הספר "אנשי אמונה" לתולדות צדיקי משפחת פינטו זיע"א

אנשי אמונה

מתורתו של אליהו הנביא זכור לטוב

זכור
לטוב


