






רשת כי תצא מדברת במלחמת המצוה פ
י)  (כא,  תואר  יפת  אשת  של  ובדיניה 
"כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו ה' 
אלוקיך בידך ושבית שביו. וראית בשביה אשת 
שנה  מידי  נקראת  זו  פרשה  וכו'.  תואר"  יפת 
בשנה בחודש אלול. וענין זה אומר דרשני, כלום 

רק דרך מקרה הוא?
האמור  את  ונלמד  בפרשה  נתבונן  אם  ואכן 
בה נמצא כי טמונים בה סודות נפלאים שיש בם 
להועיל לכל אדם בכל יום מימי חיו בכלל ובעת 
כניסתו לימים המיוחדים הבאים עלינו לטובה 

ימי  הנוראים,  הימים  ותשרי,  אלול  חודשי  של 
תשובה וחשבון נפש, ימי רחמים ורצון, בפרט. 
ואפשר זו היא הסיבה לכך שנקראת היא בימי 

רצון אלו, כהכנה ליום הדין הממשמש ובא.

ראה  הקדושים,  בספרים  ביארו  כבר  והנה 
זיע"א  הקדוש  להאלשיך  משה"  "תורת  בספר 
תצא  "כי   - זו  בפרשה  המדוברת  המלחמה  כי 
של  הידועה  מלחמתו  אלא  אינה  למלחמה" 
מן  לטורדו  המבקש  יצרו  נגד  הישראלי  האיש 
העולם, כנגד אויבו התמידי והנצחי, היצר הרע.

היצר  – מלחמת  הגדולה  המלחמה 
וחילותיו

ה'  בפרק  הלבבות  חובת  בעל  דברי  וידועים 
משער יחוד המעשה וזה לשונו: "ואמרו על חסיד 
ושללו  אויבים  ממלחמת  שבים  אנשים  שפגע 
שבתם  להם  אמר  חזקה  המלחמה  אחר  שלל 
התעתדו  שלל  שוללים  הקטנה  המלחמה  מן 
המלחמה  היא  ומה  לו  אמרו  הגדולה  למלחמה 

הגדולה אמר להם מלחמת היצר וחייליו". 
הניטשת  הגשמית  המלחמה  אמנם  באשר 

"כי
תצא

למלחמה" 
אלינו  זה שבו הקב"ה מתקרב  נפלא  חודש  בפתחו של  אלו,  ימים  בפתחם של  העומד  יהודי  כל 
בבחינה של א'ני ל'דודי ו'דודי ל'י רוצה לדעת כיצד יוכל הוא לנצל עד תום ימים אלו, כיצד יוכל 
הוא להתקרב אל בוראו יותר, להתחזק ולשמר את ההתחזקות לאורך ימים. שהרי לב יודע מרת 
נפשו כי מידי שנה בשנה מתחזקים אנו בתקופת הימים הנוראים, אך עובר הזמן, עוברים הימים 

ועמם חולפת לה הרגשת החיזוק אותה חשנו.  

בשל כך החלטנו להביא בזה את שיחתו של מורינו ורבינו שליט"א, שיחת הכנה לימי האלול, אשר 
כל האמור בה הינו כמים לנפש עיפה אודות מלחמת האדם עם ייצרו. ויש בה לענות על קושיותיו 

שאלותיו ומענותיו של האיש הישראלי בימים נפלאים אלו הבאים עלינו לטובה.

דברות קודש
מורינו ורבנו הגה"צ
רבי דוד חנניה פינטו שליט"א
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הרי  אך  ונוראה,  כקשה  פעמים  נדמת  בעולם 
האמיתית,  המלחמה  לעומת  וכאפס  כאין  היא 
הנצחית העומדת ונטשת יומם ולילה בין היצר 
והחושך  האור  כוחות  בין  הטוב,  והיצר  הרע 

המשמשים באדם בערבוביא.
דרך  נתבונן  לשכלנו,  זאת  לקרב  נרצה  ואם 
במאות  והנוראות  הגדולות  במלחמות  משל 
מלחמת  ובפרט  העולם  כמלחמות  האחרונות, 
העולם השניה, השואה הנוראה, אשר בה עלה 
הכורת על יהדות אירופה, וכשליש מעמנו נכחד, 
על ידי הצוררים הארורים ימ"ש, מלחמה זו על 
נחשבת  אינה  עדין  ומוראותיה  נוראותיה  כל 
היצר  למלחמת  ביחס  קטנה  כמלחמה  אלא 

וחילותיו.
ומלחמה  מלחמה  כל  באשר  הדבר,  וביאור 
הניטשת בזה העולם, אינה אלא מלחמה גשמית 
נצחית.  מלחמה  היא  אין  אך  לזמן,  המסוגלת 
אמנם אכזרית קשה ונוראה היא – אך הנלחמים 
בה מלחמתם לזמן היא, נלחמים הם כביכול על 
כך  בשל  הנצח.  חיי  על  הנשמה,  על  ולא  הגוף 
ל'מלחמה  ביחס  קטנה'  'מלחמה  חכמים  קראו 

הגדולה' – מלחמת היצר וחילותיו.
היטב  הדק  המתבונן  כי  נראה  ומעתה 
רבים  ענינים  בה  מרומזים  כי  יראה  בפרשתינו 
אודות מלחמת האדם ביצרו ומובאות בה עצות 
רבות כיצד להלחם עמו ולנצחו, ואבאר לחלקם 

על סדר הכתובים:

"למלחמה – על אויבך"

 ÍÈ˜Ï‡ '‰ Â˙Â ÍÈ·ÈÂ‡ ÏÚ ‰ÓÁÏÓÏ ‡ˆ˙ ÈÎ"
 ¯‡˙ ˙ÙÈ ˙˘‡ ‰È·˘· ˙È‡¯Â .ÂÈ·˘ ˙È·˘Â Í„È·
 ÍÂ˙ Ï‡ ‰˙‡·‰Â ,‰˘‡Ï ÍÏ ˙Á˜ÏÂ ‰· ˙˜˘ÁÂ
 ,‰È¯Ùˆ  ˙‡  ‰˙˘ÚÂ  ‰˘‡¯  ˙‡  ‰ÁÏ‚Â  Í˙È·
 Í˙È··  ‰·˘ÈÂ  ‰ÈÏÚÓ  ‰È·˘  ˙ÏÓ˘ ˙‡  ‰¯ÈÒ‰Â
 ÔÎ ¯Á‡Â ,ÌÈÓÈ Á¯È ‰Ó‡ ˙‡Â ‰È·‡ ˙‡ ‰˙Î·Â
 È  ,Ì )̆  "‰˘‡Ï  ÍÏ  ‰˙È‰Â  ‰˙ÏÚ·Â  ‰ÈÏ‡  ‡Â·˙

(‚È  
בתחילת הפרשה "כי תצא למלחמה על אויבך 
ונתנו ה' אלוקיך בידך", נראה כוונתו על דרך מה 
שאמרו חז"ל בגמ' קידושין (ל, ב) "יצרו של אדם 
ואלמלא  ומבקש המיתו,  יום  בכל  עליו  מתגבר 
הקב"ה עוזרו אינו יכול לו". היינו כי יצרו של 
האדם כה חזק ועצום ממנו עד שאין בכוחו הדל 
יתברך  הבורא  אכן  לנצחו.  האדם  של  והעצמי 
ברוב חסדו וברחמיו כי רבים עוזרו והיצר הרע 
הזו  העזרה  את  לקבל  ובכדי  לו...  יכול  אינו 
מאת הבורא יתברך, מוטלת על האדם משימה 
אחת – "כי תצא למלחמה על אויביך" – לצאת 

למלחמה.
את  האחת  המשלימות  בחינות  ב'  בזה  ויש 
השניה, הבחינה האחת היא מה שמחוייב האדם 

לראות ביצר הרע הבא לפתותו – "אויב". 
את  לקחת  הבא  שודד  על  המסתכל  כאדם 
ממונו או רוצח הבא לקחת את נפשו, כך בקל 
וחומר בן בנו של קל וחומר, צריך האדם לחוש 
כלפי יצרו הרע. וכמאמרם ז"ל בפרק ד' מאבות, 
הבא  בעולם  רוח  קורת  של  אחת  שעה  יפה 
בדבר,  מושג  לנו  היש  הזה".  העולם  חיי  מכל 
ואנו  הזה,  העולם  חיי  כל  מול   – אחת  שעה 

שהרי  נצח...  אלא  אחת  שעה  מקבלים  איננו 
אם במקרים הנזכרים המדובר הוא בנזק גשמי 
זמני, ואף ברציחה שלוקח את נפשו אין זה אלא 
'שבעים  האדם  חיי  שני  ימי  כמה  שהרי  זמני, 
שנה אם בגבורות שמונים שנה', הרי שבמלחמה 
היא  המלחמה  נפשו  לקחת  המבקש  היצר  עם 

רוחנית ונצחית.
ובו בזמן, בשל כך, קיימת בחינה שניה והיא 
להילחם  ואחד  אחד  כל  על  המוטלת  החובה 
השכם  להרגך  הבא  בבחינת  הרע  יצרו  כנגד 
חיי  על  הוא  נלחם  כאמור  כעת  שהרי  להרגו. 
כן  ואם  מהם,  גדול  דבר  לך  שאין  שלו,  הנצח 
שילחם לכל הפחות כפי שהיה נלחם על ממונו 

ועל חייו, כארי בסוגר.

הבא להרגך – ליל"ה

פרשת  ראשונה  חי, שנה  איש  הבן  כתב  וכך 
וישלח, "אמרו רבותינו ז"ל הבא להרגך השכם 
להרגו, וכתבו חכמי המוסר דקאי על יצר הרע, 
בעסק  להרגו  באשמורת  לקום  האדם  שצריך 
מעולה  שהוא  לילה,  הנקרא  שבחצות  התורה 
הנקרא  הראשון  בחצות  התורה  מעסק  יותר 
ליל, ואמרתי בזה ליל"ה למפרע הוא ר"ת ה'בא 
ל'הרוג י'שכימו ל'הרגו, ואשרי אנוש יעשה זאת 

ובן אדם יחזיק בה".
ואמנם אחר שיגלה האדם את רעיוניו וימסור 
את נפשו כפי כוחו, אף אם פעוט הוא, יעזרוהו 
יצרו  עם  להילחם  שיחל  אחר  כי  השמים,  מן 
יסייע  אז  או  הרע,  יצר  על  הטוב  יצר  וירגיז 
(לח,  ביומא  ז"ל  וכמאמרם  לנצחו  בידו  הקב"ה 
בודאי  אז  או  בידו",  מסייעין  ליטהר  "הבא  ב) 

הקב"ה יתן אותו בידו.
בשיר  ז"ל  למאמרם  כך  על  להמליץ  ויש 
לישראל  הקב"ה  "אמר  ב),  (פ"ה,  רבה  השירים 
בני פתחו לי פתח אחד של תשובה כחודה של 
עגלות  שיהיו  פתחים  לכם  פותח  ואני  מחט 

וקרניות נכנסות בו".

דרכי  המלחמה - בתחבולות

הרע  ביצר  המלחמה  כי  חז"ל  גילונו  ואם 
שצריכים  הרי  הגשמית,  למלחמה  היא  משולה 
אנו ללמוד מצורת המלחמה הגשמית את דרכי 
אדם  מכל  החכם  וכדברי  הרע.  ביצר  הלחימה 

(משלי כד, ו) "בתחבולות תעשה לך מלחמה". 
מהו  (שם)  המלבי"ם  כך  על  כתב  וכבר 
יד)  יב,  (למעלה  הזכרתי  "כבר  וז"ל,  תחבולות 
שלמלחמה אין די בעצה אחת לבד כי גם האויב 
יש לו עצה, וצריך תחבולה שהוא קישור עצות 
רבות זה אחר זה, שנגד כל עצה שיעמיד האויב 
יהיה לו עצה אחרת כנגדו, ולכן למלחמה צריך 
יועצים הרבה שכל אחד יעמיד עצה אחרת. כי 

כל מיני העצות כולם צריכים". 
וכך גם צריכה להיות דרך המלחמה בענינינו 
ממשיך  וכך  רבות,  בעצות  בתחבולות,   –
מלחמת  אל  למשל  לקח  "וזה  שם,  המלבי"ם 
הנפש עם אויביו, שלא תנצח בכח החכמה לבד, 
שהוא יועץ אחד מיוחד, כי גם האויב בא בעצות 
המתנגדים לעצת החכמה, וצריך שיתקבצו כל 

"ואמרו
על חסיד שפגע 

אנשים שבים 
ממלחמת אויבים 
ושללו שלל אחר 
המלחמה חזקה 

אמר להם שבתם 
מן המלחמה 

הקטנה שוללים 
שלל התעתדו 

למלחמה 
הגדולה. אמרו 

לו ומה היא 
המלחמה 

הגדולה? אמר 
להם מלחמת 

היצר וחייליו". 
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רבים הם החושבים כי 
מחוייבים הם ללמוד תורה 
בבית המדרש, ורק שם. 
בשובם לבתיהם אין הם 
קובעים עוד זמן ללימוד 
התורה. די להם בכולל, 
בדף היומי, בשיעור הלכה. 
אמנם צריכים הם לדעת 
כי אין דעת חכמים נוחה 
מכאלה ומשכמותם, 
שהרי פסוק מפורש הוא 
"ושננתם לבניך ודברת 
בם – בשבתך בביתך". 
וכבר אמרו רבותינו ז"ל 
בגמרא סנהדרין (צב, א) 
"אמר רבי אלעזר כל בית 
שאין דברי תורה נשמעים 
בו בלילה אש אוכלתו" 
– אש פשוטו כמשמעו, 
היינו כי כל קיום הבית 
היהודי מושתת על תורה, 
כל השלום בית שלו טמון 
בכך. ובפרט שאם כבר 
למד תורה בבית המדרש, 
בכולל או בישיבה אזי מה 
אשמה אשתו, מדוע היא 
אינה יכולה לזכות ולטעום 
טעמה של תורה, מדוע 
אין היא, אשר מוסרת 
נפשה יום יום עבור גידול 
הילדים, ראויה לראות את 
בעלה הלומד ולרוות מכך 
מלוא החופן נחת יהודית?

והוא  הטוב.  הדרך  אל  שיביאהו  התעוררות  בו 
דאיכה  (פתיחתא  לברכה  זכרונם  שאמרו  מה 
רבתי) הלואי אותי עזבו ותורתי שמרו שהמאור 

שבה מחזירן למוטב".
והנה מה שמסיים רמח"ל את דבריו מפתיחא 
הבורא  כביכול  מופלא,  דבר  הוא  רבתי  דאיכה 
בחטאים  ישראל  בני  יחטאו  כי  מיחל  יתברך 
ובלבד שילמדו את  רח"ל,  יעזבו אותו  אחרים, 
שמרו  ותורתי  עזבו  אותי   – הקדושה  התורה 
לו  יש  תורה  הלומד  באשר  למה,  כך  וכל   –
שבה  המאור  כי  דרכיו,  לתקן  ותוחלת  סיכוי 
יחזירו למוטב. כי כך היא סגולת התורה, מעצם 
מהותה, כי המאור שבה המתגלה לאדם ונאחז 

בו בעת תלמודו מחזירו למוטב.

מלחמה - לחמ–מה"

בפרשתינו  נרמז  כבר  זה  שדבר  וכמדומה 
בפסוק "כי תצא למלחמה על אויביך"; תיבת 
דהיינו   ,‰Ó  ÌÁÏ לשניים  מתחלקת   "‰ÓÁÏÓ"
ה')  ט'  משלי  (ילקו"ש  לחם  שנקראת  התורה 
כמו שכתוב (שם) לכו לחמו בלחמי וגו', ואילו 
כמו  וכוונתו  אד"ם.  בגימטריא  מה  אותיות 
להלחם  אדם  יצא  כאשר  כי  לעיל,  שאמרנו 
ביצר הרע, לא תצלח דרכו לאא בזכות התורה, 
לאא  אכלו,  לכו  אמר  לא  בלחמי"  לחמו  "לכו 
כלי  הוא  הוא  התורה  לימוד  כי   – לחמו  לכו 
המלחמה נגד היצר הרע, עד כדי כך שהמליצו 
לנו חז"ל (קידושין שם) "אם פגע בך מנוול זה 
משכהו לבית המדרש" או אז - "אם אבן הוא 

נימוח ואם ברזל הוא מתפוצץ".

"לא דברה תורה כנגד יצר הרע"

זאת ועוד, "וראית בשביה אשת יפת תואר". 
היינו, דאחר ש"נתנו ה' אלוקיך בידך", גם אז לא 
מסתיימת המלחמה, דאף כשנדמה שנכנע היצר 
מנסה  כי  אדם  בן  לך  דע  אכתי  שביו,  ושבית 
דרך  לא  בדרך  לפתותך  בערמה,  לנצחך  הוא 
– דגם אחר שתרגיש את מתיקות לימוד התורה 
כבודה  מזיו  ותהנה  ביצר,  בו,  לחמת  ידה  שעל 
וסודותיה, ותהיה יפה לך, להגדיל חשקך בה, על 
דרך מה שכתוב (משלי ג, יז) דרכיה דרכי נועם 
תדע  ידוע  עתה  אפילו  שלום.  נתיבותיה  וכל 
היא,  שונה  עתה  אמנם  ממשיכה  המלחמה  כי 

מצורתה בתחילה אך אכתי מלחמה היא. 
על  ברש"י  דבריהם  הובאו  בחז"ל  וכדאיתא 
אתר, "ולקחת לך לאשה. לא דברה תורה אלא 
כנגד יצר הרע שאם אין הקב"ה מתירה ישאנה 

באיסור". 
למלחמה  משל  בדרך  זאת  לבאר  ואפשר 
שתי  בין  הנטשת  במלחמה  הנה  כי  גשמית. 
מדינות, אחר שמדינה את נצחה את שכנתה, כל 
בר דעת יודע כי אמנם המערכה הוכרעה כעת 
הנכבשים  האנשים  שהרי  תמה.  לא  עדין  אך 
עדיין אינם חפצים בכובש ולפיכך בכל רגע ורגע 
עתידים למרוד בו, ואם רוצה המדינה הכובשת 

והדעת,  והבינה  החכמה  שהיא  הנפש  יועצי 
שבכח הדעת שהשיג הכל בידיעה ברורה יעמיד 
תחבולות וקישור עצות נגד עצת התאוה והיצר, 

ואז יאמץ כח".

תורה תבלין כנגדו – משכהו לבית 
המדרש

ובעצות  הפרשה  בביאור  נמשיך  ומעתה 
רמיזא  דלא  מילתא  ליכא  שהרי  בה,  הטמונות 
ואם  בתורה  רמוז  שאינו  דבר  אין  באורייתא, 
מלחמת  רמוזה  זו  שבפרשה  רבותינו  למדונו 
בה  רמוזים  שאף  כרחנו  על  האדם,  עם  היצר 

העצות לנצח במלחמה.
טרם  עוד  שבעולם,  בנוהג  כי  ידוע,  הנה 
הצד  על  מידע  לגלות  מנסה  צד  כל  המלחמה 
של  מסתורין  ולגלות  פרטים  לדלות  שכנגדו, 
באיזה  לדעת  בכדי  אויבו  אצל  המצויים  נשק 
נשק עליו להלחם נגדו ולנצחו. ואכן כך הדבר 
במלחמת האדם נגד יצרו, וכיון שהיצר הרע הוא 
בן חיל עצום ויודע בתחבולות מלחמה, כי אז 
על האדם לבוא עליו בנשק מתוחכם ומשוכלל 
הקב"ה  זאת  למדנו   – הזה  הנשק  ומהו  ביותר. 
בעצמו כאמרו (קידושין ל, ב) "בראתי יצר הרע 
ובראתי לו תורה תבלין", והיא היא תנצחו ליצר 

הרע ותפילו ארצה לבלתי יוכל קום.
ודברים נפלאים ונכוחים כתב על זאת רמח"ל 
יתברך  הבורא  "כי  ישרים:  ממסילת  ה'  בפרק 
שמו שברא היצר רע באדם, הוא שברא התורה 
ב) "בראתי  ל,  (קדושין  וכמו שאמרו  לו,  תבלין 
יצר הרע בראתי לו תורה תבלין". והנה פשוט 
הוא, שאם הקדוש ברוך הוא לא ברא למכה זו 
שירפא  פנים  בשום  אפשר  אי  זו,  רפואה  אלא 
ומי  הרפואה,  זאת  בלתי  המכה  מזאת  האדם 
שיחשב להינצל זולתה, אינו אלא טועה. ויראה 

טעותו לבסוף, כשימות בחטאו. 
כי הנה היצר הרע באמת חזק הוא באדם מאד 
ומבלי ידיעתו של האדם הולך הוא ומתגבר בו 
ושולט עליו ואם יעשה כל התחבולות שבעולם 
התורה,  שהיא  לו,  שנבראת  הרפואה  יקח  ולא 
בהתגברות  ירגיש  ולא  ידע  לא  שכתבתי,  כמו 

חליו אלא כשימות בחטאו ותאבד נשמתו. 
ברופאים  שדרש  לחולה  דומה?  זה  למה  הא 
והכירו חליו ואמרו שיקח סם זה, והוא, מבלתי 
שתקדם לו ידיעה במלאכת הרפואה, יניח הסם 
ההוא ויקח מה שיעלה במחשבתו מן הסמים - 
הלא ימות החולה ההוא ודאי! כן הדבר הזה, כי 
אין מי שמכיר בחולי היצר הרע ובכוחו המוטבע 
בו, אלא בוראו שבראו. והוא הזהירנו שהרפואה 
לו היא התורה, מי אפוא יניח ויקח מה שיקח 
זולתה ויחיה? ודאי שחשך החמריות ילך ויגבר 
עד  יבין,  לא  והוא  מדרגה  אחר  מדרגה  עליו 
הרחק  האמת  מן  ורחוק  ברעה  שקוע  שימצא 
לבו  על  יעלו  לא  דברים  הרהורי  שאפילו  גדול 

לבקש האמת. 
דרכיה,  בראותו  בתורה,  עוסק  הוא  אם  אך 
צוויה ואזהרותיה, הנה סוף סוף מאליו יתחדש 
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להמשיך  היא  צריכה  התושבים  על  לשלוט 
עד  בהם  שנלחמה  דרך  באותה  לא  במאמציה, 
באנשים  דרך התלויה  בדרך אחרת,  אלא  עתה 
הניצבים לפניה, בתושבים שאת ארצם כבשה. 

והדברים ברורים 
ומעתה הנמשל פשוט וברור, דהנה במלחמה 
ייצרו  עם  ואדם  אדם  כל  מחוייב  בה  הגדולה 
צריך הוא להילחם מלחמת חרמה, בעוז ובגאון, 
שכבר  אחר  אכן  טוב.  ולעשות  מהרע  לסור 
הממשיכה  המלחמה  העיקרית,  במלחמה  נצח 
שהיא נסתרת קמעא, בה יש לו להילחם באופן 
כחלק  הוא  זאת  וכל  הרע".  יצר  "כנגד   – אחר 
חיזוקים.  של  באופן  הנזכרות.  מהתחבולות 

שכביכול ידבר נגד היצר הרע. 
כי הנה היצר מעכב את האדם מלהשיג את 
הרבים  האיסורים  בחומרת  מפחידו  מטרתו, 
והקשיים  ושעל  צעד  כל  על  אותו  האופפים 
העומדים בפניו, עד שיהא יהודי ירא שמים וירא 
אלוקים, אכן כנגד כך על האדם מוטלת החובה 
שהרי  רבה,  חכמה  צריך  ובכך  יצרו.  אל  לדבר 
תפסת",  לא  מרובה  "תפסת  כי  הזהירונו  כבר 
לעשות הכל צעד אחר צעד, אט אט, להתקדם 
על  המליצו  וכבר  אגודל.  בצד  עקב  מעט  מעט 
כך חכמי המוסר את האמור בספר תהילים "מי 
יעלה בהר ה' ומי יקום במקום קדשו", דהעליה 
בהר,  ומטפס  לעולה  דומה  וההתחזקות בתורה 
יוכל  ולא  שיפול  סופו  ויקפוץ  ירוץ  אם  אשר 
אבל  לאט  להתקדם  לאדם  לו  יש  ולפיכך  קום 

בטוח...

"אשת יפת תואר" –
התורה הקדושה

מהאמור  אחר  באופן  והוא  נדמה  עוד  אכן 
הקשה,  המלחמה  שאחר  כאן  דנרמז  עתה,  עד 
אז  או  יצרו  את  וכניע  האדם  שישבה  אחר 
ימצא הוא חן בלימוד התורה, שנמשלה לאשה, 
וכדמצינו כן בכמה דוכתי כדאיתא ברבותינו ז"ל 
התורה  על  הוא  שמדבר  חיל"  "אשת  פרק  על 
הקדושה, וכן מצינו שדרשו רבותינו כי הכתוב 
התורה  על  נאמר  תמיד"  תשגה  "באהבתה 
איירי  לב"  "נואף אשה חסר  והכתוב  הקדושה, 
וכנה רב  ועוד כהנה  גבי הלומד תורה לפרקים 
עד אין מספר. והיינו, כי אחר ש"תצא למלחמה 
על אויבך", ואחר ש"נתנו ה' אלוקיך בידיך" אזי 
"ושבית שביו", על פי האמור בתהילים (סח, יט) 
"עלית למרום שבית שבי", שמדבר כלפי התורה 
הקדושה כדפירש"י שם (ויעויין עוד בגמ' שבת 
"תואר"  בתיבת  גם  זה  שנרמז  ואפשר  א).  פט, 

בתוספת ד' אותיות שעולה כמנין "תורה". 
או אז: "Ï ÍÏ ˙Á˜ÏÂ ‰· ˙˜˘ÁÂ‡˘‰" חשקך 
עמה,  להזדווג  אותך  יביא  בתורה  ותאוותך 
ותשיג בה קנין בנפש, כאשה ממש. וכמו שאמרו 
תורה  ד')  ל"ג  (דברים  הפסוק  על  ז"ל  רבותינו 
ציוה לנו משה מורשה קהלת יעקב, אל תקרא 
מורשה אלא מאורסה, כאשה (ספרי שם). ועוד 
נמשלה  התורה  כי  א)  (סג,  יבמות  בגמ'  אמרו 

לאשה טובה, וזהו ולקחת לך לאשה. 

עצה לשלום בית - אש אוכלתם או 
שכינה ביניהם

תסתפק  אל  לזאת,  ותזכה  תחוש  וכאשר 
 ÍÂ˙ Ï‡ ˙‡·‰Â" בלימודה בבית המדרש, אלא 
·Í˙È". כי הנה ישנם רבים החושבים כי ללמוד 
תורה מחוייבים הם בבית המדרש, אך בשובם 

לביתם אינם קובעים עוד זמן ללימוד התורה. 
מכאלה  נוחה  חכמים  דעת  אין  ואמנם 
"ושננתם  הוא  מפורש  פסוק  שהרי  ושכמותם, 
לבניך ודברת בם – בשבתך בביתך". וכבר אמרו 
רבותינו ז"ל בגמרא סנהדרין (צב, א) "אמר רבי 
בו  נשמעים  תורה  דברי  שאין  בית  כל  אלעזר 
כמשמעו,  פשוטו  אש   – אוכלתו"  אש  בלילה 
על  מושתת  היהודי  הבית  קיום  כל  כי  היינו 

תורה.
בבית  תורה  למד  כבר  הוא  שאם  ובפרט 
אשמה  מה  אזי  בישיבה  או  בכולל  המדרש, 
ולטעום  לזכות  יכולה  אינה  היא  מדוע  אשתו, 
טעמה של תורה, מדוע אין היא, אשר מוסרת 
נפשה יום יום עבור גידול הילדים, ראויה לראות 
את בעלה הלומד ולרוות מכך מלוא החופן נחת 
יהודית? והילדים גם הם למה שלא יטעמו את 
הקרבה  מהי  בעיניהם  ויראו  תורה  של  טעמה 
לתורה? למה שלא ישמעו באזניהם את שירתה 
ויחושו את נועם צוף אמריה, אם לא  ורינתה, 

בלימוד אז לכל הפחות בשמיעה והאזנה...
זה  נדע שענין  ידוע  כי  עוד,  וחובה  להוסיף 
משפיע הוא רבות אף על שלום בית שבין איש 
ואשתו. וכן מצינו בגמ' ברכות "איש ואשה זכו 
שכינה ביניהם לא זכו אש אוכלתם", הרי דגם 
וכאמור  האוכלת,  האש  של  ענינה  מצינו  כאן 
הדרך להימנע מכך אחת היא – שכינה ביניהם 
על  התורה,  לימוד  ידי  על  שורה  ושכינה   –
רוני  ה"קומי  את  בעצמו  האדם  שמקיים  ידי 

בלילה".
לביתו,  הברכה  את  האדם  יכניס  אם  ואכן 
אם ילמד תורה וישקוד על דלתותיה בקביעות 
עתים גם בביתו ולא יסתפק בחוק לימודו בחוץ 
הלומדים  אברכים  אצל  בין  אמורים  (והדברים 
אלו  לפרנסתם,  העובדים  ביהודים  ובין  בכולל 
בביתם),  לתורה  עיתים  לקבוע  צריכים  ואלו 
או אז תהפך התורה לקנין גמור ופנימי בתוככי 

נפשם ויזכו כי שכינה תשרה עליהם ובביתם.

"ובעלתה והיתה לך לאשה"

הדברים,  בהמשך  דמצינו  מה  נמי  וזהו 
 Í˙È·· ‰·˘ÈÂ ‰ÈÏÚÓ ‰È·˘ ˙ÏÓ˘ ˙‡ ‰¯ÈÒ‰Â"
 ÔÎ ¯Á‡Â ÌÈÓÈ Á¯È ‰Ó‡-˙‡Â ‰È·‡-˙‡ ‰˙Î·Â

 ."‰˘‡Ï ÍÏ ‰˙È‰Â ‰˙ÏÚ·Â ‰ÈÏ‡ ‡Â·˙
קלה,  אינה  היצר  מן  ההתנתקות  כי  לאמור 
אינה נמשכת רגעים ספורים, אלא דורשת היא 
שעות ע"ג שעות, ימים על ימים, של בכי וצער, 
של "שבע יפול צדיק וקם". ורק אחר התנתקות 
את  להסיר  האדם  יוכל  ימים,  של  ומלחמה 

שביה",  ה"שמלת  את  לגמרי,  הצואים  הבגדים 
את הבגד המכסה אותו ולהתקרב לתורה בקירוב 

אמיתי של "ואחר כן תבוא אליה ובעלתה".
עולם,  לבורא  להתקרב  רוצה  האדם  אם  כי 
הקלוקלת  התרבות  ומכל  מייצרו  להתנתק 
כל  הוא להתאמץ, להשקיע את  צריך  האופפת 
כוחותיו, את כל אונו ומרצו בלימוד התורה, או 
יסיר ממנו את כל קליפות הסטרא  אז הקב"ה 
אחרא, הוא היצר הרע, הוא השטן, הוא מלאך 
מן  לטורדו  ומנסות  אותו  הסובבות  המוות, 
של  השלב  יגיע  כן  ואחרי  ולהכשילו,  העולם 
האדם  שיתחבר  (שם)   "‰˙ÏÚ·Â  ‰ÈÏ‡  ‡Â·˙"
בה  ויחדש  גמור,  בחיבור  הקדושה  לתורה 
לתורתו,  כביכול  היא  שתהפך  תורה,  חידושי 
את  א)  (יט,  זרה  עבודה  בגמרא  רבא  כדדייק 
הכתוב "כי אם בתורת ה' חפצו ובתורתו יהגה 
יומם ולילה", דבתחילה נקראת התורה שלומד 
האדם על שמו של הקב"ה – "בתורת ה' חפצו", 
כוונתה,  על  ועמל  בה  שנתייגע  אחר  ולבסוף, 
יהגה  "ובתורתו  שנאמר  שמו,  על  היא  נקראת 
התורה  אזי  אדם  יעמול  דאחר  ולילה".  יומם 
תקנה לו כאשה הנקנית לבעלה, שהרי נמשלה 

היא לאשה ולכלה כנזכר.

ועל אף שנאמרו הדברים רק כקציר האומר, 
זו  פרשה  נקראת  מקרה  בדרך  לא  כי  לנו  הרי 
של "כי תצא" מידי שנה בשנה דווקא בתקופת 
ימי האלול, באשר בה מוחבאת ההדרכה הטובה 
ביותר לימי הדין, בה טמונה הדרך הראויה לכל 
בר דעת להילחם את המלחמה הקשה והעצומה, 
מלחמת היצר וחילותיו, המלחמה על חייו, על 

יעודו עלי אדמות, ועל עולמו בזה ובבא.
יש  ונסכם את הידיעות העולות עתה, אשר 
תחילה  אלה:  מסוגלים  בימים  לשמשנו  בם 
במצב  אנו  עומדים  כי  במצבנו,  להכיר  לנו  יש 
מלחמה תמידי מול אויב מר, אשר יוצרו קראו 
העולם.  מזה  ולטורדנו  לאבדנו  חפץ  ואשר  רע 
ואחר כל זאת יש לנו לדעת כי הדרך להילחם בו 
אחת ויחידה היא – תורה. אך המלחמה בו יש 
לה פנים רבות, תחילה בעזות וחוזק סור מרע 
ואחר  הכח,  במלוא  אחת  טובה   – טוב  ועשה 
כך בזהירות אט אט צעד אחר צעד. ויתן ה' כי 
נצליח לקיים רצונו ולעובדו בלבב שלם ומלאה 

הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים.
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העצה לזכות בדין -

יום  לפני  מועט  זמן  השנה,  ראש  לפני  מועטים  ימים  בעומדנו 
הדין הממשמש ובא, צריכים אנו לעשות חשבון בנפשנו פנימה, 
לירא ולחרוד, האמנם ראויים אנו לבוא ולעמוד לפניו יתברך בדין, 
ומידותינו...  ההטבנו דרכינו מהשנה שעברה, השיפרנו מעשינו 

הלא ההפך הוא הנכון - "כדלים וכרשים דפקנו דלתיך". 

ואם כן חובה עלינו לחפש דרך או עצה לזכות בדין. והדברים הם קל 
וחומר בן בנו של קל וחומר, דהלא אדם אשר צריך לעמוד למשפט 
בפני שופט הולך לעורכי דין וככל שמתקרב היום הקבוע למשפטו כן 
עולה חרדתו. ואם כך הוא בענינים של מה בכך, על אחת כמה וכמה 
בראש השנה, יום הדין הגדול והנורא שבו נגזר על האדם כיצד יראו 
ומשפחתו,  ילדיו  בריאות  בריאותו,  לטובה,  עלינו  הבאה  בשנה  חייו 
פרנסתו ופרנסת ביתו ועוד ועוד. ואם כן שומה עלינו להתבונן ולחקור 

מהי העצה היעוצה, מהי הדרך הראויה, לצאת זכאים בדין?

אמונה
ובטחון
בקב"ה

דברות קודש
מורינו ורבנו הגה"צ
רבי דוד חנניה פינטו שליט"א
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יום הדין - כבני מרון

"תקעו  ד-ה)  (פא,  בתהילים  אומר  הכתוב 
בחודש שופר בכסה ליום חגינו כי חק לישראל 

הוא משפט לאלוהי יעקב".
השנה,  בראש  דאיירי  ז"ל  רבותינו  ודרשו 
יום בו דן הקב"ה את כל באי עולם, וכדאיתא 
בגמרא ראש השנה (טז, א) "בראש השנה כל 
שנאמר  מרון  כבני  לפניו  עוברים  עולם  באי 
היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם". ומהו 
כבני מרון, מבארת הגמרא (שם יח, א), "כבני 

אמרנא". 
כאותו  הנה,  כי  בדבר,  טעם  להוסיף  ונראה 
הרועה המעביר את צאנו כשחוזרים מהמרעה 
כשהיו  מום  איזה  בהם  נפל  שמא  ובודקם, 
במרעה, שמא אין בהם כח וצריך לדאוג להם, 
ומחבק.  מלטף  מטפל  לשני  מכתו,  חובש  לזה 
אם לצערו רואה הוא שחס וחלילה נפל באיזה 
יתכן  תקנה,  לו  שאין  מום  גדול,  מום  מהם 
אלא  תקנה  לו  שאין  לשוחט,  להביאו  ויאלץ 

הסכין. 
כך, כאותו הרועה, נוהג הקב"ה בראש השנה, 
מעביר צאנו תחת שבטו, מעבירם אחד אחד, 
סופר ומונה אותם ואת מעשיהם, סופר, בודק 

ודן.
בוחן  בניו,  על  הוא  אין קץ מתבונן  בדאגה 
שמא  ונפגעו,  נפצעו  שמא  מצבם,  את  ובודק 
חוו נפילה רוחנית כלשהי, שמא צריך לרומם 
את  מעני,  זה  את  מעשיר,  זה  את  רוחם,  את 
זה מרפא ממחלתו ומתקן את רטייתו, ולזולתו 
שולח הוא נסיון וכיוצא בזה. ואם חס וחלילה, 
אחד,  איזה  שיש  הקב"ה  רואה  הרב,  לצערו 
בתשובה.  לשוב  לעוררו  מנסה  וחטא,  שנפל 
ואם מוצא חלילה אחד אשר כבר כלתה אליו 
מחמת  ח"ו,  תקנה  לו  אין  אשר  אחד  הרעה, 
ומכה טריה,  כולו פצע חבורה  נפשו,  תחלואי 

הרי שמפרישו מארץ החיים. 
חלוקי  ד'  א)  (פו,  יומא  בגמרא  וכדאיתא 
על  "עבר  דורש,  ישמעאל  רבי  שהיה  כפרה 
לו,  שמוחלין  עד  משם  זז  אינו  ושב  עשה 
שנאמר שובו בנים שובבים. עבר על לא תעשה 
הכפורים  ויום  תולה  תשובה  תשובה,  ועשה 
מכפר, שנאמר כי ביום הזה יכפר עליכם מכל 
דין  בית  ומיתות  כריתות  על  עבר  חטאתיכם. 
תולין  הכיפורים  ויום  תשובה  תשובה,  ועשה 
ויסורין ממרקין, שנאמר ופקדתי בשבט פשעם 
ובנגעים עוונם. אבל מי שיש חילול השם בידו 
אין כח בתשובה לתלות, ולא ביום הכיפורים 
תולין  כולן  אלא  למרק,  בייסורין  ולא  לכפר 
צב- ה'  באזני  ונגלה  שנאמר  ממרקת,  ומיתה 
תמותון".  עד  לכם  הזה  העון  יכופר  אם  אות 
כה  האדם  של  שחטאו  פעמים  יש  כי  היינו 

קשה, עד שאין לו תיקון אלא מוות. 
השנה,  בראש  האדם  של  דינו  כי  לנו  הרי 
דומה לרועה היושב ודואג לצאנו. כבני אמרנא 

פשוטו כמשמעו.

חלקנו  יהא  שלא  אנו  רוצים  אם  ומעתה, 
הסכין,  אלא  תקנה  להם  אין  אשר  מאותם 
צריכים אנו להתבונן היטב על מעשינו, שלא 

חילול  בידם  שיש  מאותם  וחלילה,  חס  נהיה 
ומהו  מיתה.  אלא  תקנה  לו  אין  אשר  השם, 
לפי  חז"ל שם דתלוי הוא  ביארו  חילול השם 
דרגתו של כל אחד ואחד, לפי מעלתו ודרגתו. 
כי מבן ישיבה דורשים יותר משדורשים מאדם 
משדורשים  יותר  דורשים  תורה  ובן  פשוט 
דורשים  כאחד  מכולם  אך  השוק.  מן  מאדם 
שיאמרו  בהליכותיהם  שמים  שם  לקדש 
"אשרי  תורה",  שלימדו  אביו  "אשרי  הבריות 

רבו שלימדו תורה" וכיו"ב.. 

יום דין – יום שמחה?!

ביום זה של ראש השנה, מצאנו דבר פלא, 
אשר נדמה כי סותר הוא את מהות היום כפי 
שידועה היא לנו. כי על אף שיום זה יום דין 
יתברך  הבורא  חורץ  בו  יום  הוא,  ונורא  גדול 
לשבט  ולפרט,  לכלל  עולם,  באי  לכל  גורלות, 
הנורא  בפיוט  אנו  שאומרים  וכפי  לחסד,  או 
אמנון  רבי  ידי  על  שנתחבר  תוקף"  "ונתנה 
כי הוא  "ונתנה תוקף קדושת היום,  ממגנצא, 
נורא ואיום, ובו תנשא מלכותך... ותפתח את 
ספר הזכרונות ומאליו יקרא וחותם יד כל אדם 
תחת  צאנו  מעביר  עדרו,  רועה  כבקרת  בו... 
שבטו, כן תעביר ותספור ותמנה ותפקוד נפש 
ותכתוב  בריותיך  לכל  קצבה  ותחתוך  חי,  כל 

את גזר דינם". 

מובא בספרים 
הקדושים כי בעולמות 

העליונים אין ניכר 
יום הדין, אין הרגשה 
של יום הדין, עד כדי 
כך שהשטן שכידוע 
מחפש תמיד לקטרג 

על עם ישראל 
מתבלבל ושואל וכי 
אין דין היום. ומדוע 

כולם צוהלים ושמחים 
ומתנהגים כאילו כבר 
חתימה טובה לחיים 
טובים בידיהם. ודבר 

זה אומר דרשני, 
וכי מדוע עולם 

כמנהגו נוהג, מדוע 
אינו חרד לדין?
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כס  על  הקב"ה  יושב  זה  שביום  אף  על 
יושבי  כל  ושופט את  הדין,  על כסא  מלכותו, 
השנה  תראה  וכיצד  חייהם  את  קוצב  תבל, 
הבאה עליהם – "מי יחיה ומי ימות, מי בקיצו 
בחרב  מי  באש,  ומי  במים  מי  בקיצו,  לא  ומי 
ומי בחיה, מי ברעב ומי בצמא, מי ברעש ומי 
האדם  על  העובר  כל  כי  וכו'.  וכו'  במגפה", 
זה,  דין  ביום  עליו  נגזר  השנה,  חודשי  במשך 

בראש השנה, לטוב וחס וחלילה למוטב...
לשמוח  אנו  מצווים  זאת,  כל  למרות 
ולעלוז ביום זה וכפי שקראו הכתוב ליום זה 
- "וביום שמחתכם ובמועדיכם". וכמו כן מצינו 
מפורשות בספר נחמיה (ח, י) מה שאמרו עזרא 
"לכו אכלו  ונחמיה לבני ישראל בראש השנה 
לאין  מנות  ושלחו  ממתקים  ושתו  משמנים 
נכון לו, כי קדוש היום לאדונינו. ואל תעצבו, 

כי חדות ה' היא מעוזכם". 
מצווה  הכיצד  דרשוני,  האומר  פלא  והוא 
הלא  בשמחה,  זה  ביום  להיות  אותנו  הקב"ה 
היום,  למהות  היא  סתירה  השמחה  מהות  כל 
ושתו  משמנים  "אכלו  לקיים  שיך  הכיצד 
ממתקים", להטיב לבנו באכילה ושתיה, כאילו 
להיות  צריכים  ואיננו  למשפט,  עומדים  איננו 

חרדים מאימת הדין. 
הראיתם פעם אדם העומד למשפט על חייו 
ובמקום לבכות ולהתחנן על נפשו, מתישב הוא 
ויין,  בשר  מלכים,  בסעודת  נפשו  את  לסעוד 

סעודת חג? היתכן?

"בכסה ליום חגנו"

השנה,  בראש  הנאמר  במזמור  ועוד,  זאת 
ומבארים  חגינו"  ליום  "בכסה  אנו  אומרים 
בו  מתכסת  שהלבנה  חג  הוא  איזה  רבותינו 
הוי אומר ראש השנה, אשר מתחיל הוא בא' 
בחודש, עת הלבנה מתכסת, ולכאורה מה ענין 

כיסוי הלבנה למהות היום? 
והנראה כי ענינו של דבר, לסמן לנו, כי כמו 
שהלבנה מתכסה בתחילת החודש, כך המשפט, 
השנה  בראש  עולם  באי  כל  עם  הנערך  הדין 
בחדרי  שם  אי  כי  לעין.  נראה  ואין  מכוסה 
ודן את  יושב הקב"ה על כס מלכותו  חדרים, 

העולם כולו. 

כי  הקדושים  בספרים  שמובא  כך  כדי  עד 
כרגיל  עוסקים  העליונים  העולמות  בשאר 
ואין הרגשה של יום הדין, עד שהשטן שכידוע 
ישראל מתבלבל  על עם  לקטרג  מחפש תמיד 
ושואל וכי אין דין היום. ומדוע כולם צוהלים 
טובה  חתימה  כבר  כאילו  ומתנהגים  ושמחים 

לחיים טובם בידיהם. 
וגם דבר מצריך ביאור, מדוע עולם כמנהגו 
נוהג, מדוע אינו חרד לדין. ובפרט מה שקורא 
הכתוב ענין זה "בכסה ליום חגנו", וכי חג שייך 
ומי  במים  מי  של  דין  ליום  זה?  ליום  לקרוא 
באש? והרי כבר נאמר "כי חוק לישראל הוא 

משפט לאלוהי יעקב"?

אמונה ובטחון – יסודי הדת

ובכדי להבין ענין זה, שומה עלינו להתבונן 
האמונה  המה  הלא  הדת,  ביסודי  תחילה 
הראשונים  רבותינו  שכבר  בקב"ה.  והבטחון 
האריכו בהם רבות, רבי סעדיה גאון, הרמב"ם 
ועוד,  ועוד  הלבבות  החובת  הכוזרי,  והרמב"ן, 
המוסרי  לספרו  איש  החזון  קרא  סתם  לא 

"אמונה ובטחון", באשר אלו הם יסודי הדת. 
עד כדי כך חשובים הם יסודות אלו, שדבר 
פשוט הוא שיהודי שאינו מאמין שהקב"ה הוא 
חסר  מבטחו,  בה'  שם  שאינו  העולם,  בורא 
במהותו, כי זה כל האדם! כי החי בלא אמונה 
אין שום ערך  וללא בטחון בבורא עולם,  בה' 
ושרשו  יסודו  ולתורתו, שזהו  לקיום מצוותיו 
של מי שבשם ישראל יכונה. שידע שאין עוד 

מלבדו! שהוא אדון הכל, היה הווה ויהיה! 

וכבר אמרו על כך חז"ל בשלהי מכות, דהנה 
דוד  "בא  מצוות  בתרי"ג  ישראל  כלל  נצטוו 
והעמידן על אחת עשרה, דכתיב 'מזמור לדוד 
ה' מי יגור באהלך מי ישכון בהר קדשך הולך 
תמים ופועל צדק ודובר אמת בלבבו, לא רגל 
לא  וחרפה  רעה  לרעהו  עשה  לא  לשונו,  על 
נשא על קרובו, נבזה בעיניו נמאס ואת יראי 
ה' יכבד, נשבע להרע ולא ימיר, כספו לא נתן 
בנשך ושוחד על נקי לא לקח, עושה אלה לא 
על  והעמידן  ישעיהו  בא  וכו'.  לעולם'.  ימוט 
שש, דכתיב 'הולך צדקות ודובר מישרים, מואס 

בשוחד,  מתמוך  כפיו  נוער  מעשקות,  בבצע 
אוטם אזנו משמוע דמים ועוצם עיניו מראות 
ברע'. וכו'. בא מיכה והעמידן על שלש דכתיב 
'הגיד לך אדם מה טוב ומה ה' דורש ממך כי אם 
עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם (ה') 
שתים  על  והעמידן  ישעיהו  חזר  וכו'.  אלהיך' 
שנאמר כה אמר ה' שמרו משפט ועשו צדקה, 
בא עמוס והעמידן על אחת שנאמר כה אמר ה' 
לבית ישראל דרשוני וחיו. מתקיף לה רב נחמן 
בר יצחק אימא דרשוני בכל התורה כולה. אלא 
וצדיק  בא חבקוק והעמידן על אחת, שנאמר 

באמונתו יחיה". 
המלך  בדוד  החל  ואחד  אחד  כל  כי  הרי 
וכלה בחבקוק, חפש לכלול יחדיו את התורה 
ויצאו  יבואו  שממנו  כלל  חיפש  והמצוות, 
שאר הפרטים, וישתרגו לכל תרי"ג מצוות. כל 
אחד מצא מספר כללים, כך עד שבא חבקוק 
יחיה".  באמונתו  "וצדיק  אחת,  על  והעמידם 

כלל אחד הכולל לכל התורה כולה – אמונה.
אדם  יכול  עמה  הדרך  היא  היא  האמונה 
לחיות. ואין חיים אלא תורה. ואף צדיק הרוצה 
מעלתו  את  לשמר  הרוצה  צדיק  אף  לחיות, 

הדרך לכך – אמונה.
פונות  המצוות  "כל  לשון המאירי שם,  וזה 
לכל  שראוי  התכלית  והוא  אחת,  תכלית  אל 
והוא  פעולותיו,  כל  עליו  להדריך  משכיל 
הכוונה לעבודת השם והוא שאמרו וכל מעשיך 
יהיו לשם שמים, והוא שדרשו בכאן על כלל 
המצות בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר 

וצדיק באמונתו יחיה".

אמונה ובטחון -
א'ני ל'דודי ו'דודי ל'י

האמונה  ענין  השנה,  כל  במשך  ואם 
אחת  על  הוא,  ושורשי  יסודי  כה  והביטחון 
ויום  השנה  ראש  של  אלו  בימים  וכמה  כמה 
את  חז"ל  עליהם  שקראו  ימים  הכיפורים, 
הפסוק "קראוהו בהיותו קרוב". כי אם במשך 
של  מהנהגתו  להתעלם  כביכול  שייך  השנה 
בורא עולם, ולשקוע בחלאת ההרגל, לטבוע בו 
ולא לשים לב לסובב, הרי שבימים הנוראים, 
שהטיב  מהטובות  היא  מהותם  שעצם  ימים 
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הקב"ה עם ברואיו, ימים שכל מהותם 'אמונה 
ובטחון' שהקב"ה מתקרב אלינו, "המלך בשדה" 
כמובא בספרים הקדושים, על אחת כמה וכמה 
להתחזק  ומכופלת,  כפולה  עלינו,  שחובה 

באמונה וביטחון. 
שהרי  האלול,  בימי  לכן,  קודם  עוד  ואף 
החודש  של  שמו  רשומות  דורשי  דרשו  כבר 
בל  קשר  כי  לאמור  ל'י.  ו'דודי  ל'דודי  א'ני 
ינתק מורגש בחודש זה, קשר של עת דודים, 
שרואים בחוש כיצד כשמתקיים ה'אני לדודי', 
כשאני מתקרב לדודי בבקשת תשובה ותפילה 
אזי - 'דודי לי', דודי עונה ועוזר. כי מה שקיים 
המורעפת  הסייעתא  היינו  בסתר,  השנה  בכל 
בימים  שאת  ביתר  ונגלית  נראית  ממרומים, 

אלו, נראית ונגלית בחוש ממש.
אלו  בימים  מאתנו  הדרישה  גם  כך  ובשל 
כי אם בימים אלו, שהינם  יותר,  חזקה הרבה 
קרש הצלה שאם נאחז בו בכל יכולתנו אפשר 
וננצל מקושי הדין, לא נתחזק באמונה ובטחון, 

אימתי כן. אם לא עכשיו אימתי!
ובפרט שכבר הובטחנו כי "הבוטח בה' חסד 
יסובבנו", היינו שגם אם לא מגיע לאדם מצד 
הדין, הרי שאם יבטח בקב"ה ינהג בו הקב"ה 
כפי  לתת  הדין,  לפנים משורת  במידת החסד, 
להינצל  טובה  עצה  לנו,  הרי  כן  ואם  שיבטח, 

בדין – בטחון בקב"ה! 

השמחה – הוראת הבטחון

ומעתה אפשר ונפתח הפתח להבנת הענין, 
להראות  הינה  זה,  ביום  לשמוח  המצווה  כי 
זכאים  שנצא  בטוחים  אנו  הבורא  שבחסדי 
בטוחים  כן  בנים  על  אב  כרחמי  כי  בדין, 
הרי  כן  ואם  יתברך.  הבורא  של  ברחמיו  אנו 
שדומה הדבר לאדם אשר זקוק להיכנס לבית 
ויודע כבר שזיכוהו בדין, ודאי שאין  המשפט 
הוא פוחד ורועד מהדין, אלא יושב וסועד את 
לבבו בשמחה, באשר המשפט עבורו אינו אלא 
כמסירת הודעה ופרסום זכאותו לכלל העולם.

זאת ועוד, כי ברגע שיחרד הוא לנפשו, אות 
וסימן כי אינו בטוח בזכאותו. וכך בענינינו, לא 
רק שצריכים אנו לשמוח, "לכו אכלו משמנים 
ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו, כי 

קדוש היום לאדונינו". אלא יתר על כן מצווים 
אנו ב"אל תעצבו", "כי חדות ה' היא מעוזכם", 
השמחה, היא היא המעוז שעל ידו תנצלו בדין, 
השמחה היא היא המראה על בטחונכם המלא 
בבורא עולם, ובטחון שעל ידו "חסד יסובבנו", 
ואם לא תבטחו אלא תעצבו, הרי שתתחייבו 
בנפשכם, כי תראו שחסרה לכם המדה הנפלאה 

הזו של בטחון!
אמור מעתה, כי אם נרעד ונפחד על נפשותינו 
ביום זה, לא רק שתחסר השמחה, אלא יחסר 
ועולם שאין  עם  נראה קבל  בזה  כי  הבטחון! 

אנו בטוחים בבורא עולם וברחמיו. 

ההבדל בין אלול לראש השנה

עומק  כי  ולהזהיר,  להבהיר  יש  כמובן  אכן 
בדין,  לפניך  יצדק  מי  כי  ועצום,  קשה  הדין 
לפני  הדין  בעומק  לעמוד  יוכל  אשר  הוא  מי 
ע"ה,  המלך  דוד  אמר  וכבר  עולם.  של  מלכו 
במשפט  תבוא  "ואל  לו,  אשר  תהילים  בספר 
את עבדך כי לא יצדק לפניך כל חי" ועוד אמר 
ואם  יראתי".  וממשפטיך  בשרי  מפחדך  "סמר 
הוא, דוד המלך, "עבדך משיחך", נעים זמירות 
חלל  "לבי  עצמו  על  העיד  כבר  אשר  ישראל, 
בקרבי", כה חשש מהדין, מה נענה ונאמר אנו 
מה  השלהבת  נפלה  בארזים  אם  כי  הקטנים, 

יאמרו אזובי הקיר. 
וכמובא  לפחד,  מה  שיש  וודאי  ודאי  אלא 
היום  בא  טרם  אלול  שבימי  ישראל  בגדולי 
ולילה  יום  ובוכים  יושבים  היו  והנורא  הגדול 
ועושים תשובה על מעשיהם, אכן כל זה הוא 
מחיובי האדם לפני ראש השנה, לשוב בתשובה 
שלמה, לתקן את דרכיו, עם כל דרכי התשובה, 
לעתיד,  הקבלה  הוידוי  החרטה  היגון  הדאגה 
לרבינו  תשובה  בשערי  בארוכה  שנמנו  כפי 
רגע המשפט  יונה, אך בראש השנה, כשמגיע 
אנו  שהרי  בנו,  התלוי  כביכול  דבר  אין  וכבר 
את שלנו עשינו כששבנו בתשובה ותקנו את 
דרכינו, או אז צריכים אנו לבטוח בקב"ה, ובזה 
שאנו סומכים בטוחים ושמחים בו נזכה בדין 
– "כי חדוות ה' היא מעוזכם" – היא היא הכח 

והעוז לנצח בדין. 
מעתה הרי דלפי זה מבואר נמי אמאי בשאר 

נוהג  כמנהגו  דעולם  היא  העולמות המציאות 
ואין ניכר שיום דין הוא משפט לאלוקי יעקב. 
את  בחוש  רואים  שם  העליונים  בעולמות  כי 
הנהגת הבורא יתברך, שם רואים בחוש כי הכל 
לטוב הוא, כי מדרך הטוב להיטיב כפי שכותב 
רמח"ל בדרך ה', שם ניכרת האמת המוחלטת 
בה ברור כי הכל הוא טוב, ואם כן מה יש לירא 
אמיתי  ביטחון  הם  בטוחים  הלא  דין,  מיום 
ושלם בבורא עולם בו ובחסדיו המרובים ולמה 

להם לירא.

להם  עושה  שהקב"ה  "יודעין 
ניסים"

כן  נאמר  שכבר  הרי  למתבונן  ולכאורה 
בירושלמי ראש השנה (פרק א, הלכה ג), הובאו 
דבריו בפוסקים, "אמר רבי סימון כתיב (דברים 
ומשפטים  חוקים  לו  אשר  גדול  גוי  ומי  ד,) 
צדיקים וגו'. ר' חמא בי ר' חנינה ור' הושעיה 
בנוהג  הזאת,  כאומה  אומה  זו  אי  אמר  חד 
שבעולם אדם יודע שיש לו דין לובש שחורים 
ומתעטף שחורים ומגדל זקנו, שאינו יודע היאך 
דינו יוצא, אבל ישראל אינן כן, אלא לובשים 
לבנים ומתעטפין לבנים ומגלחין זקנם ואוכלין 
להן  עושה  שהקב"ה  יודעין  ושמחים,  ושותין 

ניסים". 
והם הם הדברים. כי הנה בנוהג שבעולם הוא 
שכל אדם יודע שיש לו דין דואג וחושש 'לובש 
שחורים ומתעטף שחורים', לא רק מלבושו בו 
מלבושו  גם  אלא  חוץ,  כלפי  הנראה  מתעטף 
התחתון, להורות כי כל מהותו הינה 'שחורים', 
דאגה ועצבות, וכל כך מחמת שאינו יודע היאך 
בו  הדין  ביום  השנה,  בראש  אבל  בדינו,  יצא 
כלל  מרון,  כבני  לפניו  עוברים  עולם  באי  כל 
לבנים  לובשים  אלא  כן,  נוהגים  אינם  ישראל 
ומתעטפים לבנים ואוכלים ושותים ושמחים, 
להן  עושה  שהקב"ה  "יודעין   – למה  כך  וכל 
ניסים". ולפי מה שנתבאר, הרי שהשמחה הזו 
מלכנו  באבינו  בטחוננו  על  אנו  מעידים  בה 

"בא חבקוק והעמידם על אחת, וצדיק באמונתו יחיה". התורה כולה כלולה בכלל זה. כי 
יהודי שאינו מאמין שהקב"ה הוא בורא העולם, יהודי שאינו שם בה' מבטחו, חסר במהותו, 
כי זה כל האדם! כי החי בלא אמונה בה' וללא בטחון בבורא עולם, אין שום ערך לקיום 
מצוותיו ולתורתו, שזהו יסודו ושרשו של מי שבשם ישראל יכונה. שידע שאין עוד מלבדו!

שהוא אדון הכל, היה הווה ויהיה! 
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שיצדיקנו בדיננו ויכתבנו לחיים טובים. והיא 
היא הגורמת לנס.

וז"ל:  (ר"ה תרס"א)  כותב השפת אמת  וכך 
אכלו  השנה,  בראש  לשמוח  ציווה  "הנביא 
היא  ה'  חדוות  כי  ממתקים  ושתו  משמנים 
לשמוח  ישראל  לבני  העוז  עיקר  מעוזכם, 
ישראל  בני  לנפשות  המיוחד  אלקות  בחלק 
שמים  מלכות  מקבלים  השנה  ובראש  וכו', 
וצריך להיות בשמחה וכו' וכפי השמחה בראש 
השנה בקבלת מלכותו יתברך שמו כן מתקיים 
כל השנה". הרי כי הדין מיתלא תלי בשמחה 

בה ינהג האדם בראש השנה.

כוונת  זו  כי  להמליץ  אפשר  שמא  ומעתה 
הגמרא הנזכרת בשלהי מכות גבי חבקוק, "בא 
באמונתו  וצדיק  אחת  על  והעמידם  חבקוק 
להיות  לחיות,  הצדיק  רוצה  אם  כי  יחיה", 
לכך  הדרך  גמורים  צדיקים  של  בספרן  נכתב 
אחת היא – "באמונתו יחיה". באמונת ה' שבו 
יכול הוא לחיות ולהכתב לאלתר לחיים טובים 

ולשלום וכמו שנתבאר.

"אמרו לפני בראש השנה מלכויות, 
זכרונות ושופרות"

"תניא  א)  (טז,  השנה  ראש  בגמרא  איתא 
מה  מפני  עקיבא  רבי  משום  יהודה  רבי  אמר 
אמרה תורה הביאו עומר בפסח מפני שהפסח 
זמן תבואה הוא אמר הקב"ה הביאו לפני עומר 
שבשדות.  תבואה  לכם  שתתברך  כדי  בפסח 
הלחם  שתי  הביאו  תורה  אמרה  מה  ומפני 
הוא  האילן  פירות  זמן  שעצרת  מפני  בעצרת 
בעצרת  הלחם  לפני שתי  הביאו  הקב"ה  אמר 

מה  ומפני  האילן.  פירות  לכם  שיתברכו  כדי 
אמרה תורה נסכו מים בחג, אמר הקדוש ברוך 
לכם  שיתברכו  כדי  בחג  מים  לפני  נסכו  הוא 
גשמי שנה. ואמרו לפני בראש השנה מלכויות 
שתמליכוני  כדי  מלכויות  ושופרות,  זכרונות 
לפני  זכרונכם  שיעלה  כדי  זכרונות  עליכם, 
למה  אבהו  רבי  אמר  בשופר.  ובמה  לטובה, 
תוקעין בשופר של איל אמר הקדוש ברוך הוא 
תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם 
עליכם  אני  ומעלה  אברהם  בן  יצחק  עקידת 

כאילו עקדתם עצמכם לפני". 
עצה  ישראל  לבני  הקב"ה  אומר  כביכול 
להתברך  בדין,  לזכות  ברצונכם  אם  טובה, 
לפני מלכויות,  ומזוני, אמרו  חיי  בבני  בשפע, 

זכרונות ושופרות.
כדי  דאם  להכא,  מלכויות  ענין  דמה  וצ"ב, 
זכרונות  שיאמרו  א"כ  לפני,  זכרונכם  שיעלה 
רואים  ע"כ  אלא  המלכויות?  ענין  מה  לבדם, 
אנו כי הא בלא הא לא אפשר. כי זכירה בלא 
כדי  די  אין בהם  זכירה  בלא  והמלכה  המלכה 

לזכות בדין.

זה  משלימים  וזכרונות  מלכויות 
את זה

הדבר,  בביאור  להוסיף  יש  כאן  ולהאמור 
להמליך  בא  אשר  שאדם  וברור  פשוט  דהנה 
את המלך ועושה זאת רק מהשפה ולחוץ, בלא 
עוד  ולא  מועיל מאומה,  זה  אין  ראויה  כוונה 
נאמר  זה  ועל  למלכות,  בזיון  בזה  שיש  אלא 

'בפיו ובשפתיו כיבדני וליבו רחק ממני'. 
הזכרונות  ענין  נפלא  מבואר  הרי  ולכך 
עול  עצמו  על  אדם  יקבל  אם  כי  למלכויות, 
"שמע  רם  בקול  יאמר  ואף  יתברך,  מלכותו 
לא  בזמן  בו  אך  ה' אחד",  ה' אלוקינו  ישראל 
יאמר 'זכרונות', לא ידע ויאמין כי 'אתה זוכר 
יהא  לא  קדם',  יצורי  כל  ופוקד  עולם  מעשה 
ה'  לפניך  וידוע  גלוי  'הכל  כי  ובטוח  סמוך 
אלוקינו' הרי שחסר בקבלת עול מלכות שמים 

שקבל רגע לפני. 
לכן לאחר שאומרים אנו מלכויות וממליכים 
מיד  הקב"ה,  את  ועדה  עם  קבל  בפה,  עלינו 
כי  תשכח  ואל  זכור  היינו  זיכרונות,  אומרים 
הבורא הוא מלכו של עולם וכי המלכת אותו 
כל  את  לקיים  אותך  מחייב  זה  כן  ואם  עליך 
הדברים,  הם  דהם  הרי  ושוב  המלך.  מצוות 
דלעבודת ה' חייב האדם להקדים את האמונה 
והבטחון, את זכירתו יתברך והאמונה בו ובשכר 

ועונש שעתיד הוא ליתן לנו בזה ובבא.

הרי לנו אם כן עצה טובה, שיעץ לנו הבורא 
השופט  לנו  יעץ  כה  ואם  בדין.  לזכות  יתברך 
כל הארץ כיצד לזכות במשפטו מה לנו לחפש 
עצות אחרות, שהרי הוא השופט והוא היודע. 
וזכרונות,  מלכויות  ידי  על  כי  אמת  ועצתו 
שורש  שזה  שמים  מלכות  עול  קבלת  ידי  על 
יתברך שזהו שורש הבטחון  וזכירתו  האמונה 
נוכל לזכות בדין. ואם כן אין לנו אלא זאת "כי 

חדוות ה' היא מעוזכם".

עומק הדין קשה ועצום, 

כי מי יצדק לפניך בדין, 

מי הוא אשר יוכל לעמוד 

בעומק הדין לפני מלכו 

של עולם. וכבר אמר 

דוד המלך ע"ה, בספר 

תהילים, "ואל תבוא 

במשפט את עבדך כי 

לא יצדק לפניך כל חי" 

ועוד אמר "סמר מפחדך 

בשרי וממשפטיך יראתי". 

ואם הוא, דוד המלך, 

"עבדך משיחך", נעים 

זמירות ישראל, אשר 

כבר העיד על עצמו "לבי 

חלל בקרבי", כה חשש 

מהדין, מה נענה ונאמר 

אנו הקטנים, כי אם 

בארזים נפלה השלהבת 

מה יאמרו אזובי הקיר.
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וגדולי  חכמים  תלמידי  של  ענפה  שושלת 
משפחת  של  כתליה  בין  וצמחו  נבטו  תורה, 
אשכולות  אנשי  רוח,  ענקי  המפוארת,  פינטו 
בן.  אחר  בן  דור,  אחר  דור  ישועות.  ופועלי 
עבות,  לעץ  זאת  להמשיל  נוכל  נרצה  אם 
עמוק  עמוק  יונקים  לו,  רבים  שורשים  אשר 
מהאדמה, אשר תחילתו בשתיל בודד, כך היא 
מורם  בודד,  באדם  תחילתה  פינטו,  משפחת 
מעם, צדיק יסוד עולם, והמשכה בענפים רבים 

ומפוארים, המצמיחים פירות מתוקים...

מי  זיע"א,  פינטו  חיים  רבי  הצדיק  הגאון 
שהיה נכדו של רבינו חיים פינטו הגדול זיע"א 
לרבי  הסבא,   – חיים  רבי  בין  להבדיל  (כדי 
חיים  רבי  את  דורו  אנשי  כינו  הנכד,   – חיים 
השני, הנכד, בתואר "רבי חיים פינטו הקטן"), 
היה אפוא, חוליה נוספת בשלשלת המפוארת 

הלזו. 
דורו,  מגדולי  כאחד  בשערים  נודע  שמו 
בתורה בהלכה וביראת ה' טהורה, מפה לאוזן 
שזכה  וכמי  ומרומם  נעלה  כאיש  תיארוהו 
בנגלה  ונשגבות,  רמות  למדרגות  להעפיל 
יחד  בחברותא  ללמוד  גם  שזכה  עד  ובנסתר, 

עם אליהו הנביא זכור לטוב. 

היכן החברותא?

היה זה בשעת בוקר מוקדמת. מרבית תושבי 
העיר נמו את שנתם, ורק מספר מצומצם של 
מתפללים עשה את דרכו אל עבר בית הכנסת, 
דרך  כברת  צעדו  ותפילין  בטלית  עטורים 

לתפילת ותיקין.

מאותם  אחד  היה  זצ"ל,  חיים  אבן  יונה  ר' 
להגיע  היה משתדל  בוקר  מידי  קום,  משכימי 
אם  ראשונים,  מעשרה  להיות  הכנסת,  לבית 

לא הראשון שבהם. הפעם בעמדו מחוץ למפתן 
דלת בית הכנסת, גילה כי הראשון הוא כבר לא 
בוקעים  קולות,  שני  שמע  לקיר,  מבעד  יהיה. 
מבית הכנסת. קולו הערב של אחד הלומדים, 
היה מוכר לר' יונה: הלא זה קולו של רבי חיים 
פינטו הקטן זיע"א. אך את קולו של השני לא 
הצליח  החלון  לחרכי  מבעד  לזהות.  הצליח 
מחמת  בעזרו,  היה  לא  זה  גם  אך  לראותו, 

שלזהותו לא הצליח..

הכנסת,  לבית  מחוץ  מעט  השתהה  יונה  ר' 
להפריע  ולא  תורה  לביטול  לגרום  בכדי שלא 
ללומדים מסדר לימודם. ורק כאשר פסק קול 
הלימוד, נכנס. ומה רבה היתה הפתעתו: בתוככי 
בית הכנסת הבחין רק באדם אחד, ברבי חיים 

עמו. נוסף  איש  ואין  לבדו  כשהוא  זיע"א, 

מכיון ששמע בבירור שני קולות של לומדים, 
ניגש ושאל את רבי חיים זיע"א: "היכן נעלם 

החברותא שעמו למדת מקודם"? 

חיים  רבי  לו  השיב  אותו"?  ראית  "האם 
זיע"א בשאלה.

"כן!" - השיב. 

"אשריך שזכית לראות את פני אליהו הנביא 
זכור לטוב" – השיב לו רבי חיים זיע"א, במאור 
איתי  שלמד  זה  הוא  הנביא,  "אליהו   – פנים 
בבית הכנסת". תוך כדי דיבור, השביע רבי חיים 
יגלה לאיש את אשר  יונה שלא  ר'  זיע"א את 
ראו עיניו, כל עוד הוא בחיי חיותו ואכן ר' יונה 

תולדות הצדיק
הקדוש המלוב"ן רבי
חיים פינטו "הקטן" זיע"א
תרכ"ה – ט"ו מר-חשון תרח"צ
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ורק לאחר הסתלקותו  שמר את הסוד בליבו, 
של רבי חיים זיע"א, גילה רבי יונה אבן חיים, 
מורם  האיש,  של  גדלותו  היתה  זו  הסוד.  את 
מעם, איש אשכולות שהכל בו, צדקות וטהרה, 

פרישות והתמדה, הכל בכל מכל כל.

הסיפורים  את  ואף  דמותו  את  כי  דומה 
הרבים עליו לא נוכל להקיף, ובכל זאת פטור 

בלא כלום אי אפשר.

קדוש מרחם

הצדיק המקובל רבי חיים פינטו הקטן זיע"א, 
תרכ"ה,  בשנת  זיע"א,  הדאן  רבי  לצדיק  נולד 
שוקד  החל  ממש  צעיר  מגיל  כבר  במוגאדור. 
על תלמודו, אך לא ככל המתמידים היה הוא, 
לא מתמיד, אף לא עילוי, אלא 'קדוש מרחם' 
ה',  ולעבודת  לתורה  הוא את עצמו  - הקדיש 
משאת נפשו וחמדת לבבו. אט אט החל יוצא 
אדיר  כגאון  והתגלה  המדינה,  ברחבי  שמעו 
בור סוד שאינו  ובאחרונים.  - בקי בראשונים 

מאבד טיפה. 

עוד מצעירותו היתה שיטת לימודו של רבי 
שמעתתא  לאסוקי  ויגיעה  בעמל  זיע"א  חיים 

שקד  שעות  גבי  על  שעות  דהלכתא.  אליבא 
לדלות   - אחת  כשמטרתו  התורה,  דלתות  על 
הפסוקה  ההלכה  את  ראשונים  של  מתורתם 
הפוסקים  האחרונים,  של  תורתן  עם  וללבנה 
להבין  הוא  הקפיד  כך  מדין.  על  והיושבים 
ובהיקף  בעומק  תומה,  עד  הלכה  כל  ולברר 

בלתי רגיל.

גוו,  מאחורי  השליך  העולם  הבלי  כל  את 
תורה.  של  באהלה  לישב  עצמו  והקדיש 
בשקידה גדולה למד ש"ס ופוסקים, עד שהפך 
בקי מופלא בכל חדרי התורה. כל זאת כאשר 
מזמנו,  נכבד  פרק  הקדיש  ביומו  יום  מידי 

למעשי צדקה וגמילות חסד. 

תורה וחסד – יומם 
ולילה לא ישבותו

יומו,  סדר  אודות  ומעניינת  מרתקת  עדות 
אפשר למצוא בדבריו של משמשו, ר' ישועה, 

וכה היו דבריו:

"השכם בבוקר הלכתי לביתו, וכבר מצאתיו 
בבית הכנסת, בקומת העליה שבביתו כשהוא 
מתפלל. לאחר התפילה יצא ועבר מבית לבית 
רגליו  העיר.  לעניי  צדקה  כספי  לגבות  כדי 
ועניים,  חולים  של  לבתיהם  דווקא  הוליכוהו 
את  לבדו  ערך  ולכולם  נזקקים,  של  לבתיהם 
הקניות ונתן להם מצרכים. בכל מקום הגישו 
לו לאכול, אולם הוא טעם מעט, אך אלי פנה 

ואמר: אתה תאכל בכל מקום". 

"שאלתי אותו: רבי! כמה אני מסוגל לאכול? 
יכול  אתה  צעיר,  עוד  אתה  לי:  השיב  והוא 
אותם  לבזות  אסור  נותנים  הם  ואם  לאכול. 

וצריך לאכול בכל מקום".

רבות  שעות  במשך  וצעד  הצדיק  הלך  כך 
ברחבי העיר, מקצה אל קצה, כדי לעשות חסד 
בשנות  היה  כך  אנשים.  עם  ובממונו  בגופו 
כך  ושיבה.  זקנה  ימי  עד  נהג  וכך  צעירותו, 
בתיקונים  ועוסק  יושב  היה  ובלילות,  בימים 

ובלימוד התורה הקדושה. 

צם משבת לשבת

להתענות  היה  זיע"א  חיים  רבי  של  מנהגו 
משך כל השבוע, לחם לא אכל ומים לא שתה, 
שבת,  ערב  בכל  טובים.  וימים  משבתות  לבד 
היתה אשתו הרבנית ע"ה, מכינה לו לסעודת 
ליל שבת קודש, מרק חם עם קציצות בשר, כדי 
להחיות את נפשו ולחזק את גופו החלוש למען 

יוכל להמשיך בעבודת הקודש אשר לו. 

רגלי חסידיו ישמור

בנישתי  משה  הרב  סיפר  מפליאה  עובדה 
מנהל בית הספר שבעיר ניס – צרפת, למו"ר 

שליט"א, בשם אמו הגב' חנינא תחי' על כך.

לקנות  הרבנית  כשהגיעה  הפעמים,  באחת 

"אשריך שזכית 
לראות את פני אליהו 
הנביא זכור לטוב" 

השיב לו רבי חיים 
זיע"א, במאור פנים:
 "אליהו הנביא, הוא זה 
שלמד איתי בבית הכנסת".
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שבת  ליל  סעודת  לכבוד  הקצב  אצל  בשר 
בשר  לה  ונתן  מהרגלו,  הקצב  חרג  קודש, 
"כשר" במקום בשר "חלק", כפי שהיתה רגילה 

ומקפידה לקנות בכל שבוע.

הביאה  והיא  כך,  על  יידע  לא  הרבנית  את 
את הבשר לביתה, והכינה לרב מרק עם בשר 
כהרגלה לכבוד שבת קודש, להחיות את נפשו 

מהתענית בה היה שרוי משך כל השבוע. 

על  המרק  צלחת  את  הרבנית  כשהגישה 
השולחן, קרא רבינו בקול גדול: "המרק אסור 

באכילה, יש בו תולעים..."

ונקי,  זך  הרבנית הסתכלה על המרק שהיה 
התבוננה היטב בצלחת ולא הבחינה בתולעים. 
המרק,  את  לקחה  עשתה,  כן  דבריו  כפי  אך 
 - השניה  המנה  את  והביאה  למטבח,  ניגשה 
קציצות בשר. והמאורע חזר על עצמו, רק ראה 
הרב את הצלחת, ושוב הסב את תשומת לבה, 

לתולעים הרוחשות בה:

"וכי רוצה את להאכילני דבר אסור? הכיצד 
את מביאה לי לשולחן קציצות בשר שתולעים 
חיות יוצאות ממנו". נטל רבי חיים זיע"א את 
בו לאשפה.  כל אשר  והשליך את  כולו,  הסיר 
ובסעודה זו - לאחר שבוע של תענית – ישב 
ממנת  לטעום  מבלי  בלבד,  לחם  רק  ואכל 

הבשר.

עם צאת השבת מיהרה הרבנית אל הקצב, 
וכששמעה  הדברים.  לה פשר  יתברר  כך  אולי 
את דבריו אורו עיניה: הקצב ספר לה דברים 
שמים,  ירא  אדם  הוא  השוחט  כי  כהוויתם, 
אלא שהבשר שקנתה השבוע, לא היה "חלק" 
אלא  שבוע,  בכל  רוכשת  שהיא  כפי  גלאט,   -
בשר "כשר" רגיל, כיון שבבשר הזה היה ספק 
"סירכא" בריאות - דבר שמונע מן הבשר להיות 

חלק - גלאט.

מיד הבינה הרבנית הצדקת, כי צדקותו של 
מנע  יתברך  השם  כי  לו,  שעמדה  היא  בעלה 
כשרות.  שאלת  בו  שנפלה  בשר  לאכול  ממנו 

ועל כך נאמר "רגלי חסידיו ישמור".

אכן, הקפדתו של רבי חיים זיע"א על כשרות 
היתה לשם ותהילה, כל דבר שלא ידע בוודאות 
את רמת כשרותו לא היה מכניס אל פיו, אך גם 
זאת לא מנע ממנו לקיים את מאמר חז"ל: "אל 

תהי צדיק הרבה".

"מדוע אתה בוכה?"

כשהצדיק רבי חיים פינטו זיע"א הגיע לידי 
מצוקה כלכלית, היה לווה ממכריו סכומי כסף, 
העניים  עם  צדקה  מצות  לקיים  שיוכל  כדי 
את  מחזיר  היה  לו  רווח  וכאשר  הנזקקים. 

ההלוואה.

פעם אחת, לווה רבי חיים זיע"א סכום כסף 
ניכר ממוכר עופות, בשם חסאן זעפראני. אולם 
כשהגיע זמן הפרעון, לא היה לרבי חיים זיע"א 

מנין להחזיר את הכסף.

המלוה, שלא היה יהודי, איים על הרב:

כל הכסף שהלוותי  לי את  לא תשלם  "אם 
לך, אני לא אהסס להרוג אותך!"

באותם ימים, הצדיק היה עדיין צעיר לימים 
ולא הכיר בכוחו הקדוש, וברוב תמימותו חשב 
בלבו, שאכן הגוי יהרוג אותו אם לא יחזיר לו 

את כספו.

שיבוא  גוי,  מאותו  זיע"א  חיים  רבי  ביקש 
ליד  לו  ימתין  ושם  העלמין,  בית  אל  איתו 
ובידו הכסף. הלה אכן  השער, עד שיצא אליו 
לבית  הגיעו  וכאשר  זיע"א,  חיים  לרבי  נלוה 
העלמין, ניגש רבי חיים זיע"א אל קבר סבתו 
הרבנית מרים ע"ה, אשת סבו הקדוש הצדיק 
רבי חיים הגדול זיע"א, שם השתטח על הקבר, 
התפלל בקול בוכים וקרא לסבתו ע"ה ואמר: 
"קומי וראי את נכדך, שאין לו ממה לשלם את 

חובו".

כשסיים רבי חיים זיע"א את תחינתו, ראה 
לנגד עיניו אשה לבושה בהידור ומראה אומר 

כבוד. 

את  האשה  שאלה  בוכה"?  אתה  "מדוע 
הצדיק.

סיפר לה רבי חיים זיע"א את צערו הגדול, 
כעת  לו  לגוי שממתין  חייב  בגין החוב שהוא 

בשער בית העלמין, ואין לו מהיכן לשלם.

מטפחת  מכיסה  הוציאה  האלמונית  האשה 
אדומה, ולתוכה הכניסה סכום מכובד של כסף 
לא  ועקבותיה  נעלמה,  ומיד  ברשותה  שהיה 

נודעו. 

בידו,  הכסף  את  מישש  זיע"א  חיים  רבי 
עמו  שהתרחש  הנס  גודל  לנוכח  והתפעל 
מוכר  אל  זיע"א  חיים  רבי  יצא  באותה שעה. 
העופות - חסאן, שכאמור המתין לו בשער בית 

העלמין, ושילם לו את כל החוב.

כשחזר רבי חיים זיע"א אל בית אביו, הגאון 
למות  נוטה  שהיה  זצוק"ל,  הדאן  רבי  הצדיק 
באותה שעה, וסיפר לו על הנס שהתרחש עמו 
בבית העלמין - אמר לו אביו רבי הדאן זיע"א 

בשארית כוחו: 

"דע לך בני, כי אותה אשה לא היתה אלא 
שראתה  השלום,  עליה  מרים  מרת  סבתך, 
בצערך, וכאשר אמרת לה 'קומי וראי את בנך', 
היא ירדה אליך מעולם האמת כדי להציל את 

נפשך".

ה'  עם  תהיה  "תמים  בעצמו  שמקיים  אדם 
זוכה לראות ממש סייעתא דשמיא,  א-לקיך", 

ובכל אשר יפנה יצליח.

הלכלוך הגדול 
בעולם הזה - הוא הכסף

את הכסף שאסף מנדיבי הלב לצרכי הצדקה, 
היה נוהג רבי חיים זיע"א, לצרור בתוך מטפחת 

שהיתה מיוחדת לצורך מצוה זו.

צדיקים  סיפורי  של  ומעלתם  ענינם  על 
ונכתבו מאמרים  רבים,  קולמוסים  נשתפכו 
קובעים  שהיו  ישראל  מצדיקי  היו  רבים, 
לעצמם תאריכים מיוחדים, כמוצאי שבתות 
תלמידיהם  עם  הסבו  בהם  טובים  וימים 
ממעשי  הדורות,  מקורי  להם  וספרו 
רבי  הצדיק  כתב  וכך  ומופתיהם.  הצדיקים 
לספר  בהקדמתו  זיע"א,  פינטו  אהרן  משה 

"מקור החיים":

ברוך א-לקינו שבראנו לכבודו, והבדילנו 
מן התועים ונתן לנו את תורתו תורת אמת. 
התורה שהיתה גנוזה תתקע"ד דורות עד 
שניתנה לעם ישראל, עם סגולה, והעוסק 
בתורה זוכה לדברים הרבה. ובכל התורה 
רמוזים שמותיו הקדושים של ה', ובה ברא 

את עולמו.

שזוכים  שבדור,  סגולה  יחידי  ובפרט 
את  מקרבים  כך  ידי  ועל  שבה,  למאור 
ובזכות  הדל.  לעולמנו  הנצחי  העולם 
"צדיק  בהם:  התקיים  הקדושה  תורתם 

גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים".

הרבה  בה  והיו  מרוקו,  זכתה  ה'  ברוך 
ספרים  שחיברו  עליון,  קדושי  צדיקים 
ונדפסו, מהם שחיברו ונאבדו, ונשאר מהם 

מעט מזעיר. הצד השווה שכולם צדיקים.

ולכן, אני הדל מדפיס מסיפורי אדמו"ר 
סבא דמשפטים הצדיק רבי חיים זלה"ה, 
לספר לדורות הבאים כמה גדולים מעשי 
בערבית,  נדפסו  סיפורים שכבר  ה'. מהם 
מהימנים  אנשים  מפי  ששמעתי  ומהם 
בעיר  שגרו  אבותיהם  מפי  ששמעו  או 

מוגאדור.

ועלי להודות שהשתמשתי הרבה באלו 
חוקר  ועניו  החסיד  הגאון  שכתב  העלים 
קדמוניות, רבי אברהם עטאר בן לאדמו"ר 
ונכד  נין  ז"ל,  עטאר  בן  יוסף  ר'  הצדיק 
ר"מ  לאדמו"ר סבא דמשפטים המפורסם 
זכרה  ז"ל.  עטאר  בן  אברהם  ר'  המקובל 
אלקים לו לטובה בעד עבודתו. הטיבה ה' 

לטובים ולישרים בלבותם.

כ"ק  ובזכות  הקדושים,  אבותי  ובזכות 
לי  שאין  בטחנו,  זיע"א  חיים  רבי  הצדיק 
בספרנו  כוונתי  שכל  מכיון  להתפעל.  מה 
זה להרבות כבוד שמים, ובפרט בין אחינו 
הספרדים, שידעו שלא אלמן ישראל. היו 

לנו רבנים גדולים גם בדורות האחרונים.

15



לאחר צאת הכוכבים, טרם התיישב רבי חיים 

זיע"א ללמוד תורה, היה נוהג לכבס במים את 

המטפחת שבה היה צורר את כספי הצדקה.

כששאלו אותו תלמידיו לפשר הדבר, הסביר 

להם הצדיק את סוד הענין: 

"אני מכבס את המטפחת מקליפות ומלכלוך 

הזה  בעולם  גדול  הכי  הלכלוך  הזה.  העולם 

הוא הכסף, ולכן לאחר גמר נתינת הצדקה אני 

מכבס את המטפחת". 

מרוקו  יהודי  בקרב  ומפורסם  ידוע  והדבר 

מפעם  מכבס  היה  זיע"א,  פינטו  חיים  שרבי 

את  צורר  היה  שבה  מטפחתו  את  לפעם 

מטבעות הכסף.

קודש הילולים לעניים

ועוד באותו ענין: 

לילה אחד לא היה רבי חיים זיע"א מסוגל 

אשתו  אל  ניגש  ממיטתו,  ירד  מיד  להרדם. 

ושאל אותה: 

"גברתי! שמא שלחת ידך בממוני"? 

"כן", השיבה לו הרבנית הצדקת ע"ה, "נטלתי 

לנו  לרכוש  כדי  לעניים,  מיוחד  שהיה  מכספך 

מצרכים לכבוד השבת". 

בלשון שאינה  לה  הסביר  זיע"א,  חיים  רבי 

רצון  שבע  אינו  כי  פנים,  לשתי  משתמעת 

"מתוך  לה:  ואמר  התבטא  הוא  זה,  ממעשה 

נכנס  לעניים,  שייחדתי  בכסף  ידך  ששלחת 

בבית ריח של לכלוך העולם הזה, ובגלל הריח 

הזה איני יכול לישון".

והצניע  מידה,  הכסף  את  הצדיק  נטל  מיד 

אותו לעניים.

מהדר בבין אדם לחבירו

לרבינו  סיפר  אותו  המעשה  דבר  היה  וכך 
במרוקו  לפנים  מלכה:  עמוס  רבי  שליט"א 
לאפיית  שמרים  מכינות  היו  עצמם  הנשים 
אך  רב,  היה  שמרים  שבהכנת  הטורח  הלחם, 
המצאה  הגיע  ולמרוקו  היום  ויהי  יעשו.  מה 
שהנשים  במקום  כימיים',  'שמרים   – נפלאה 
השמרים,  בהכנת  רב  טורח  לטרוח  תצטרכנה 
אך  חלקם.  מנת  יהיו  מוכנים  שמרים  מעתה 
סרב  החדשים,  השמרים  על  בשומעו  סבי, 
להשתמש בהם, כי על אף שקבלו הכשר מועד 
הכשרות, כל זמן שלא ידע בוודאות את הרכב 
ויהי  בו,  להשתמש  סרב  נעשה  וכיצד   הדבר 
זיע"א הגיע לבקר את  ורבי חיים פינטו  היום 
בשיחתם,  הימים,  משכבר  ידידו  שהיה  סבי, 
שיחת חולין של תלמידי חכמים, שח לו סבי 
זיע"א ברגע ששמע את  אודות כך ורבי חיים 
דבריו נענה ואמר לו: דע לך, שאם הועד נתן 
את כשרותו וכל בני העיר משתמשים בשמרים 
האלו, צריך גם אתה להשתמש בהם, בכדי לא 
ליצור פילוג בקהילה. וסבי שהעריך את גדלותו 
המופלגת של רבי חיים, קבל על עצמו מעתה 

להשתמש גם בשמרים אלו.

ומכאן יש לנו ללמוד כי כשם שמצוה להדר 
אדם  שבין  במצות  להדר  מצוה  כך  בכשרות, 
לחבירו, לא ליצור מחלוקת, לא ליצור מריבה 

ולהיות חלק מהכלל.

כדבריו כן היה

לרבינו  מלכה  עמוס  רבי  סיפר  נוסף  סיפור 
ע"ה  אבי  המעשה:  דבר  היה  וכך  שליט"א, 
הוא  רפת,  לו  היתה  פרות,  ממכירת  התפרנס 
היה קונה פרות, מפטמם ומאכילם כדבעי ואז 
מזלו,  אתרע  אחת,  שנה  ברווח.  אותם  מוכר 
בשל  חמורה,  בצורת  היתה  מרוקו  ובדרום 
הפרות,  את  להאכיל  במה  היה  לא  הבצורת 
אבי  של  פרנסתו  ומקור  רב  זמן  עבר  לא  וכך 
קבע.  דרך  בבית  לדור  החלה  והעניות  נגדע, 
הוא  פגש  לעיר  אבי  כשיצא  הימים  באחד 
החל  בראותו  חיים  רבי  פינטו,  חיים  רבי  את 
לנחמו ואמר לו "אל תדאג, אני יודע את מצבך, 
תלד  לבוא, אשתך שתחיה  קרובה  ישועה  אך 
הכל  יחזור  הבן  יולד  וכאשר  זכר  בן  בקרוב 

לקדמותו, פרנסה ברווח ובשלווה".

לפלא!  הדבר  ויהי  היה  כן  כדבריו  ואכן 
מהיכן ידע כי עתיד להיוולד בן ומהיכן ידע כי 
אך  לטובה,  אבינו  של  מזלו  ישתנה  בהולדתו 
כדבריו כן היה לא נפל מכל אשר אמר ארצה! 

צדיק גוזר והקב"ה מקיים!

זכות הצדיק עומדת לעד

וצאצאיו  לבניו  עומדת  הצדיק  זכות  ואכן 

שליט"א,  רבינו  לנו  שח  וכך  דרכו,  ממשיכי 
מקרובי  אחד  אלי  בא  שעברו  הקיץ  בחודשי 
בבכיות  מנב"ת,  נו"ב  אשתי  של  משפחתה 
בטוב,  חש  שאינו  רב  זמן  מזה  עצומות, 
החולים  בבית  שנערכו  האחרונות  ובבדיקות 
גילו הרופאים כי חולה הוא במחלה הנוראה, 
עד כדי כך קבל הוא את אותה בשורת איוב, 
כי בשובו אל ביתו נפל מתעלף, כמעט התיאש 
ואמרתי  נעניתי  זאת  כל  את  בשומעי  מחייו. 
לו כי זכות אבותי הקדושים, זכות הצדיק רבי 

חיים, תעמוד לו ויזכה לרפואה שלמה. בצאתו 

לקחתי בידי ספר התהילים והרביתי בתחנונים 

ותפילה כלפי שמיא, כי זכות אבותי תעמוד לו, 

ויהיו מליצי יושר עבורו בשמי שמים כי ישלח 

לו הקב"ה רפואה שלמה.

ובחלומו  חלום  ויחלום  הלילה,  בחצי  ויהי 

מלאכים  שני  ולצידו  מיטתו  על  הוא  שוכב 

זה  והשני משמאלו,  לבושי לבן האחד מימינו 

שמימינו הניח לצידו שעון חול ובו הראה לו 

הולך  החול  תם,  כמעט  העולם  בזה  זמנו  כי 

ואוזל, גרגר אחר גרגר. ולפתע פנה אליו האיש 

שלשמאלו ושאלו, מי הביאך הלום? מה עושה 

ענה  לשמי שמים?  אותך  ליוה  מי  כאן?  אתה 

לו הלה בת דודי, היא אשתו של רבי דוד, הוא 

היא  זו  זכות  שמא  לרופאתי,  והעתיר  התפלל 

שעמדה לי?

ואמרו  נענו  זאת  המלאכים  כשמוע  ויהי 

לו: אם כן לך לשלום, ובאומרו זאת הפך את 

השעון ואמר לו אם כן הרי שאורך ימים ושנות 

חיים מובטחים לך.

עצומה  שמחה  משנתו  כשהתעורר  בבוקר 

מלאה את לבו ובטחונו בבורא עולם שב. חזר 

נוספות  לבדיקות  היום  באותו  החולים  לבית 

היתה  רבה  ומה  מאמש,  עוד  נקבעו  אשר 

הפליאה כשהבדיקות הוכיחו כי מחלתו הלכה 

נעלמה לה.

להאמין,  סרבו  זאת  כל  בראותם  הרופאים 
אך הוא שח להם את כל המאורע, על הברכה 
היום  לשיחת  הפכו  והדברים  החלום  ועל 

במסדרונות בית החולים...

אבותי  בזכות  אלא  בזכותי,  אינו  זאת  וכל 
שהיה  זיע"א,  חיים  רבי  בזכות  הקדושים, 
משפחתו  בני  עבור  החולה,  עבור  יושר  מליץ 
ועבור כלל ישראל. ומי יתן וזכותו זאת תמשיך  
המתים  בתחיית  לראותו  ונזכה  לנו,  לעמוד 

ובביאת ינון.

  שקיעת השמש

רבי חיים זיע"א נסתלק לבית עולמים ימים 
בה  אשר  השניה,  העולם  מלחמת  פרוץ  לפני 
קדושות  נפשות  מליון  ששה  המוקד  על  עלו 

אני מכבס את 
המטפחת
מקליפות ומלכלוך 
העולם הזה.

הלכלוך הכי גדול 
בעולם הזה
הוא הכסף, ולכן 
לאחר גמר נתינת 
הצדקה אני מכבס
את המטפחת 
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"וכל זאת אינו בזכותי, אלא בזכות 
אבותי הקדושים, בזכות רבי חיים זיע"א, 
שהיה מליץ יושר עבור החולה, עבור 
בני משפחתו ועבור כלל ישראל.
ומי יתן וזכותו זאת תמשיך  לעמוד לנו, 
ונזכה לראותו בתחיית המתים ובביאת ינון".

ברוח  חזה  אז  וכבר  ישראל.  מעם  וטהורות 
התבטא  ואף  האיומה  השואה  את  קדשו, 
אודותיה באזני בנו, הצדיק הקדוש רבי משה 

אהרן פינטו זיע"א.

של  דודו  זיע"א,  פינטו  מאיר  רבי  הצדיק 
כ"ק מו"ר שליט"א, סח באזניו על כך עובדה 

מופלא:

חיים  רבי  כינס  פטירתו,  לפני  ימים  מספר 
זיע"א את כל בניו ובני משפחתו, וביניהם את 
בנו רבי משה אהרן זיע"א, ובירך אותם. איש 
איש כברכתו בירך אותו, ובפנותו אל רבי משה 

אהרן זיע"א, אמר לו כדברים הללו:

"הנה ימים באים, יקום גוי אכזר ויכלה חצי 
מכרם ה', ואם זכותי לא מועילה ולא מסוגלת 
לבטל הגזירה, טוב מותי מחיי ולא אראה ברעת 
עמי. אבל אם אהיה בעולמות העליונים, אפעל 
משם לביטול הגזירות". ואכן ביום ט"ו לחודש 
מר חשון שנת תרח"צ לפ"ק, נצחו אראלים את 
רבינו  ועלה  ארון האלוקים,  ונשבה  המצוקים 
רבי חיים לשמי מרום ומספר שנות חייו ע"ג. 

בניו ביקשו להביאו לקבורה בעיר מוגאדור, 
לצדו של סבו הקדוש רבי חיים הגדול זיע"א. 
כפי שהתבטא הוא עצמו בענין זה, ימים מספר 
וביניהם  העיר,  שרבני  אלא  הסתלקותו.  לפני 
אלקיים  חי  משה  רבי  הגאון  קזבלנקה,  אב"ד 
יחיא  מר  הקהל  ראש  אליהם  (והצטרף  זצ"ל 
ייקבר  "הקטן"  חיים  רבי  כי  ביקשו  זגורי), 
סבו  קבור  כבר  שבמוגאדור  כיון  בקזבלנקה, 

הצדיק. וכאן זכותו תגן על העיר קזבלנקה. 

בחלקתו  בקזבלנקה,  הצדיק  נקבר  ולבסוף 
של ר' חיים דאהן, שנתן לו את מקומו, זכותו 

תגן עלינו, ועל כל ישראל, אמן.
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ם שים שלוּּּּּּּ
י ד ו ה י ה ת  י ב ה ן  י נ ב

כשבא בן ישיבה צעיר, ומתעתד לבנות את ביתו, עליו להתבונן היטב 
כיצד ראו רבותיו, רבותינו, ראשי הישיבות ובעלי המוסר זצ"ל ולהבחל"ח 
שליט"א, את בנית הבית, במה ראו הם את מהותו ואת תוכנו, על מה בנו 

הם את יסודותיו. 
שהרי בנית הבית היהודי, על אף שבמהותה היא בניה רוחנית, דומה 
בית  שבבנית  וכשם  ולבנים.  מטיט  הנבנה  בית  גשמי,  בית  לבנית  היא 
דירות  בבית  אם  אנו,  חפצים  בית  באיזה  להחליט  כל  ראשית  צריכים 
מכן  ולאחר  אחת,  קומה  בעל  או  קומות  רב  בבנין  אם  פרטי,  בבית  או 
ועד איזה עומק,  לנו היכן לחפור את היסודות  צריכים מהנדס שיאמר 
היכן לשים את קורות התמיכה וכדומה, ובכך לא די, אם חפצים אנו כי 
תוך הבית פנימה ימצא חן בעיני המתעתדים לדור בו צריכים אף מעצב 

פנים, שיעצב את הבית, את חדר המדרגות, את הסלון והמטבח. 
את  להציב  צריך  כל  קודם  יהודי',  ה'בית  בבנית  הוא  כך  הרי שממש 
המטרות, מטרות אשר לשמן נוסד הבית וממילא להתבונן כיצד משיגים 
את המטרות הללו ומה היא הדרך הראויה לכך. וכיצד עושים זאת בדרך 

הנעימה ביותר בבחינה של "חן וחסד".
מי  אינו  המהנדס  היהודי',  ה'בית  שבבנית  הוא  ופשוט  ברור  ברם 
באדריכלות  התמחה  או  פלונית,  באוניברסיטה  הנדסה  תואר  שהוציא 

במוסד פלמוני. בענין רם המעלה שכזה, ענין שהאומה הישראלית תלויה 
בו, אין אנו מחפשים ותרים אחר אדם אשר ידיו רב לו בעיצוב בתים או 
דירות, אלא אחר "דעת תורה", אחר דעתם של גדולי ומאורי הדורות, 
אשר עצבו את בתיהם, ואת בתי כל החוסים בצילם, אשר העמידו את 

בית יעקב והפכוהו לאש ולקחו את בית יוסף והפכוהו ללהבה... 
ולשם כך זקוקים אנו לעצותיהם של גדולי הדור – הקמת הבית היהודי 

כיצד. 
שליט"א,  מו"ר  אל  פנימה,  הקודש  אל  כל  ראשית  נגשנו  כך,  בשל 
לשמוע מדברותיו ומהטמון באוצרותיו אודות ענין זה, ענין אשר לטוב 

ולמוטב, לשמחתו ולצערו, אינו זז משולחנו הקדוש לרגע.
כי  ולומר,  להוסיף  לנו  יש  זאת  הרי  שיחתו  את  בזה  נביא  טרם  אכן 
אלו  של  חלקם  מנת  רק  להיות  צריכה  אינה  פה  המוצעת  ההתבוננות 
ההולכים עתה לבנות את ביתם, אלא צריכה היא ואף חייבת להיות מנת 
חלקו של כל אשר בנה כבר את ביתו, יסתכל כל אחד ויבדוק האם בנה 
כמשמעו.  פשוטו  בית'  'בדק  הוא  יעשה  והרצוי,  הנכון  באופן  ביתו  את 
אם בנה את ביתו כראוי לדעת גדולי ומאורי הדורות, על אדני התורה 
והיראה, מה טוב ומה נעים, אך אם בנהו באופן שאינו מושלם, הרי שיש 

לו לתקן זאת וישאל בזאת שאלת חכם.

מורינו ורבנו הגה"צ
רבי דוד חנניה פינטו שליט"א
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א) א ח,   – ב  (ז,  כתובות  בגמרא  יתא 
בעשרה  חתנים  ברכת  מברכין  "ת"ר 
רב  אמר  מברך  מאי  וכו'.  שבעה  כל 
העולם  מלך  אלוקינו  ה'  אתה  ברוך  יהודה 
שהכל ברא לכבודו, ויוצר האדם, ואשר יצר את 
האדם בצלמו, בצלם דמות תבניתו, והתקין לו 
ממנו בנין עדי עד, ברוך אתה ה' יוצר האדם. 
שוש תשיש ותגל העקרה, בקבוץ בניה לתוכה 
בבניה.  ציון  משמח  ה'  אתה  ברוך  בשמחה, 
יצירך  כשמחך  האהובים,  רעים  תשמח  שמח 
בגן עדן מקדם, ברוך אתה ה' משמח חתן וכלה. 
ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, אשר ברא 
דיצה,  רינה,  גילה,  וכלה,  חתן  ושמחה,  ששון 
חדוה, אהבה ואחוה ושלום וריעות, מהרה ה' 
אלוקינו ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים, 
כלה,  וקול  חתן  קול  שמחה,  וקול  ששון  קול 
קול מצהלות חתנים מחופתם ונערים ממשתה 
נגינתם, ברוך אתה ה' משמח חתן עם הכלה".

שבע ברכות מיוחדות אלו, נתקנו לזמן מיוחד 
זה של בנית ה'בית היהודי', זמן נפלא אשר בו 
הראשונים,  צעדיהם  את  עושים  ואשה  איש 
ירושלים  מחורבות  חורבה  ובונים  זוכים 

ומשכינים את שכינתו יתברך בתוכם.

תחת  והכלה  החתן  הם  עומדים  כאשר 
החופה, עם אוהביהם, ידידיהם ובני משפחתם, 
הקרובים והרחוקים, מברכים אותם כל הקהל 
אחר  'אמן'  באומרם  אלו,  בברכות  הקדוש 

שמתברכים החתן והכלה כי ישמחו בה? 

נעצור  זה,  חז"ל  מאמר  כראוי  להבין  אכן 
פי  על  שם,  ארע  מה  בנפשינו  ונדמה  קמעא 
חז"ל. בריאת האדם  ובמדרשי  האמור בתורה 
היתה ביום השישי, אחר ברוא הקב"ה שמים 
על  הרומש  הרמש  וכל  חיות  עופות,  וארץ, 
כולה,  הבריאה  שנבראה  אחר  רק  כי  הארץ. 
אחר שהתנוססה בשיא תפארתה, או אז הביאו 
אחר  ומתוקן,  מוכן  לעולם  לעולם,  הקב"ה 
וטעם הדבר  גבר",  "מצעדי  כל  שהכין הקב"ה 
הנבחרת  היצירה  היה  שהאדם  משום  הוא 
והאהובה ביותר לפניו יתברך, נזר הבריאה, כפי 
שאמר הקב"ה למלאכים - "נעשה אדם בצלמנו 
שיש  בריאה  ברא  הקב"ה  כי  היינו  כדמותנו", 
ובהיות  ממעל.  אלו-ה  חלק  צלמו,  כביכול  בה 
שהאדם הינו נזר הבריאה על כן רצה הקב"ה 
מתוקן  יהיה  העולם  שכל  לאחר  רק  לבוראו 
ומזומן בעבורו - זאת בכדי להנותו ולגרום לו 

קורת רוח. 
המועטת  הטירחא  את  שגם  אלא  עוד  ולא 
המאכל  להכין  יין,  ולסנן  בשר  לצלות  של 
ולתקנו לאכילתו מנע מהאדם, באשר מלאכי 

השרת פעלו ועשו הכל עבורו...

אדם הראשון אל מול הבריאה

והאדם, בפוקחו את עיניו, בעומדו אל מול 
המושלמת  הבריאה  מול  אל  וההדר,  הפאר 
והכה נפלאה, נדהם אל לבו, נפעם לראות את 
הקב"ה  שברא  המופלאות,  הפאר  יצירות  כל 
ולהלל  להודות  הוא  מיהר  ובוודאי  בעולמו. 

להקב"ה, לבוראו, על כך. 
התבוננותו  במהלך  זאת,  כל  למרות  ואכן 
והתפעלותו מחמת נפלאות הבריאה וסודותיה, 
דבר אחד פגם בשלמות שמחתו. כי בעוד שלכל 
החיות והבהמות היו בני זוג, הרי שהאדם היה 

ברכת הרב המקדש. מברכים הם אותם בשבע 
הברכות האלו, אשר קבעו רז"ל, מתוך תפילה 
ותקווה שאותם ברכות ילוו את בני הזוג ויעזרו 
להם להקים בית נאמן בישראל, בית אשר יהא 

מושתת על אדני התורה והיראה.
 

ומעתה אם רוצים אנו להעמיק חקר ולהבין, 
היהודי",  "הבית  של  מעלתו  מהי  היטב,  הבן 
מהו סוד כוחו וחשיבותו הרבה, עד שאמר ר' 
אלעזר בגמרא גיטין (צ, ב) ד"כל המגרש אשתו 
דמעות",  עליו  מוריד  מזבח  אפילו  ראשונה 
הללו  בברכות  היטב,  הבט  להתבונן,  לנו  יש 
שקבעום חז"ל לפני מאות בשנים. בהם רמזו 

הם לנו מהו סוד הבית היהודי.

"שמח תשמח רעים האהובים"

חז"ל  תקנו  אשר  השישית  בברכה  הנה 
רעים  "שמח תשמח   - אנו  ומבקשים  אומרים 
יצירך בגן עדן מקדם ברוך  האהובים כשמחך 
ופירש"י במקום,  וכלה".  ה' משמח חתן  אתה 
שיצליחו  וכלה  לחתן  ברכה  תשמח.  "שמח 
כי  אנו,  שמבקשים  היינו,  לב".  וטוב  בשמחה 
באותה  והכלה,  החתן  את  ישמחם,  הקב"ה 
וחוה,  אדם  את  הוא  ששמח  כפי  המידה 
הם  ויצליחו  מקדם",  עדן  בגן  יצירך  "כשמחך 
בבנית ביתם החדש בשמחה ובטוב לבב כמימי 

קדם, עת היות אדם הראשון בגן עדן. 
ומה הייתה השמחה בגן עדן?

 
בגמרא  בחז"ל,  איתא  כבר  כך  על  לכאורה 
סנהדרין (נט, ב) "היה ר' יהודה בן תימא אומר, 
אדם הראשון מיסב בגן עדן היה והיו מלאכי 
השרת צולין לו בשר ומסננין לו יין". ברם אם 
נתבונן בכך, הלא התמיהה כעולה מאליה, וכי 
לזאת שמחה יקרא? וכי לשמחה כזו של אכילת 
בשר ושתית יין, יקרא שמחה ועוד שמחה שכזו 

בדידי הוה עובדא בבחור מלונדון אשר בעומדו תחת 
החופה תפס "רגליים קרות". וכל זאת מתוך מחשבה 

שהכלה העומדת לפניו אינה הראויה לו. ולכך עזב 
את כלה תחת חופתה, והותירה מבוישת ונכלמת. 

כמו כן שמעתי מעשה נורא בבחורה מפריז שברחה מהחתן 
שלה באמצע החופה, כיון שלא היתה שלמה עם החלטתה 

ותחושתה, כי חשבה שמא אין הוא הזיווג הראוי לה.    
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לו  ובודד בעולמו של הבורא ולא היתה  יחיד 
בת זוג עימה יוכל לחיות את חייו.

וכבר הודיעונו חז"ל זה הדבר במדרש רבה 
לבראת  הקב"ה  שבא  בשעה  אחא  "א"ר  ז"ל; 
להן  אמר  השרת,  במלאכי  נמלך  האדם  את 
נעשה אדם אמרו לו אדם זה מה טיבו? אמר 
להן חכמתו מרובה משלכם. הביא לפניהם את 
זה  להם  אמר  העוף,  ואת  החיה  ואת  הבהמה 
אדם,  לפני  העבירן  יודעין.  היו  ולא  שמו  מה 
אמר לו זה מה שמו, אמר זה שור, זה חמור, זה 
סוס וזה גמל, ואתה מה שמך אמר לו אני נאה 
להיקרא אדם שנבראתי מן האדמה. ואני מה 
שמי, א"ל לך נאה להקראות אדנ"י שאתה אדון 
זוגות  לפניו  והעבירן  חזר  וכו'.  בריותיך.  לכל 
אמר לכל יש בן זוג ולי אין בן זוג, ולאדם לא 

מצא עזר כנגדו". 
ומבארים המפרשים, שהקב"ה בראותו את 
צערו של האדם על כך שאין לו בת זוג, הביא 
לפניו את כל החיות והבהמות שבעולם, אולי 
בהתבוננו בהם ימצא אחת שתתאים למהותו 
וישותו, אך דעתו של אדם הראשון לא באה 
על סיפוקה, עד שיצר הקב"ה מצלעו את חוה 

אשתו.

אדם  זה,  חז"ל  במאמר  קמעא  ונתבונן 
מרובה  "חכמתו  על המלאכים,  נעלה  הראשון 
שהם  בכך  במה?  בוראו.  עליו  העיד  משלכם" 
לנקוב  ידעו  לא  חמור  או  סוס  בראותם  הם 

בשמו והאדם כן.
כי  מופלא,  דבר  טמון  השם  בקריאת  אכן 
הוא  מעיד  השם  אלא  כינוי,  סתם  אינו  השם 
על מהות, והדברים מפורסמים לכל יודעי ח"ן. 
ובשל כך גדלה חכמתו מחכמת מלאכי השרת, 
כי הם בראותם סוס או חמור, לא יכלו לרדת 
לעומק מהותו ולקרוא בשמו, בעבורם לא היה 
הבדל מהותי אם יקרא זה בשם סוס או צבי, 
אייל או שה, אך אדם הראשון בחכמתו הרבה 

יכל להתבונן על הבעל חי העובר מולו ולדעת 
את תכונותיו, וממילא לדעת מהו השם הראוי 

לו. 
כאשר  הרבה,  חכמתו  בשל  דוקא  ברם 
פני  על  הקיימים  החיים  בעלי  כל  על  התבונן 
תבל לא מצא בן זוג בעבורו, בכל בעלי החיים 
לו  להיות  להשלימו,  ראוי  אשר  מי  מצא  לא 
שכביכול  עד  העולם.  בזה  חייו  משך  לעזר 
"אשה",  חדשה,  בריאה  לברוא  הקב"ה  הוצרך 

"כי מאיש לוקחה".

למה נתעכבה בריאתה של חוה?

הקב"ה  דהלא  להקשות,  מוסיפים  וחז"ל 
בחכמתו ידע שבכל החי אשר ברא עד עתה אין 
עזר לאדם ומדוע א"כ לא בראם קודם לבקשת 
"ולאדם  שם,  ז"ל  בצידה  ותשובתם  האדם, 
בראה  לא  ולמה  כנגדו אתמהא  עזר  לא מצא 
ברוך הוא שהוא  לו תחלה אלא צפה הקדוש 
עתיד לקרות עליה תגר לפיכך לא בראה לו עד 
שתבעה בפיו כיון שתבעה מיד ויפל ה' אלהים 

תרדמה וגו'". 
מיד,  חוה  את  ברא  לא  הקב"ה  כי  היינו 
מחמת שרצה שהאדם ישתוקק לאשה הדומה 
אדם  היה  לא  אם  כי  ובתכונותיו,  במהותו  לו 
משתוקק לה הרי שהיה עלול לקנאות ולקרות 
עליה תגר כאשר האשה תגרום לו צער וכאב, 
אך כעת אחר שנבראה מחמת שבקש והתחנן 
עבורה, כבר לא יוכל להתלונן על כך שהקב"ה 
מה'  שביקש  זה  וידע שהוא  יבין  אלא  בראה, 

לברוא אשה עבורו.

אושרו של אדם הראשון
בבריאת חוה

והנה מן הסתם, כאשר התעורר אדם הראשון 
מן התרדמה אשר הפיל עליו בוראו וראה לנגד 
ממנו.  מאושר  היה  לא  אשתו,  חוה  את  עיניו 
באשר ידוע ידע כי נוצרה היא במיוחד עבורו, 

כי היא היא התשובה למה שבקש מהבורא, כי 
את מה שחסר לו עד עתה, להשלים את מהותו 

וישותו, קבל!

נוסף,  ענין  בכאן  להוסיף  יש  כי  נראה  ברם 
דזאת ועוד נראה להסביר את שמחתו של אדם 
שחוה  ברור  היה  שלאדם  בכך  אשתו,  בחוה 
היחידה  היא  היא  חי",  כל  "אם  היא  היא  זו, 
הראויה לו, באשר כבר בדק הוא על פני תבל 
להיות בת  ראויה  מי אשר  ולא מצא  ומלואה 
פני  על  אשה  או  איש  שום  עוד  היו  לא  זוגו, 
האדמה מלבדם, ומתוך כך עיניהם היו תלויות 

האחד בשני ולא היה מאושר מהם..

ומעתה אם כנים הדברים, הרי שזהו פירוש 
מחודש לשמחה אותה מאחלים אנו לזוג הטרי 
בברכה השישית משבע ברכות, "שמח תשמח 
רעים האהובים כשמחך יצירך בגן עדן מקדם". 
דהנה מזכירים אנו דווקא "יציְרך" בלשון יחיד, 
לא "יציֵריך" בלשון רבים, כי השמחה הגדולה 
הראשון,  אדם  את  הקב"ה  ששימח  מה  היא 
באשר עד עתה לא היה לו עזר והנה מצאו, עזר 
אשר היה ברור ופשוט לו שהוא היחיד על פני 
תבל כולה המתאים וראוי לו. וזו היא השמחה 
יודעים  והכלה  החתן  כאשר  ביותר,  הנפלאה 
חשים ומרגישים כי משלימים הם האחד את 
השני, בלא שום ספק, אף לא קל שבקלים, בלא 
שום פקפוק אף לא לרגע, זוהי הברכה הנפלאה, 
שמברכים אנו את החתן והכלה, כי ביתם יהיה 
תלויות  ועיניהם  של שלמות,  בית  שלם,  בית 

יהיו האחד אל השני בלבד.  

סוד האושר היהודי

באומרו  רש"י  כוונת  דזוהי  אפשר  ומעתה 
שיצליחו  וכלה  לחתן  ברכה  תשמח.  "שמח 
האושר  סוד  זהו  באשר  לב",  וטוב  בשמחה 
היהודי, כי כאשר מרגישים בני הזוג שלימות! 

איתא בחז"ל, כשמחך יצירך בגן עדן מקדם, זו הברכה שמברכים 
את החתן והכלה, ומה היתה שמחתו של יצר כפיו של הקב"ה, 
הלא הוא אדם הראשון בגן עדן, איתא בגמרא סנהדרין (נט, ב) 
"היה ר' יהודה בן תימא אומר, אדם הראשון מיסב בגן עדן היה 
יין". ואם נתבונן  והיו מלאכי השרת צולין לו בשר ומסננין לו 
וכי לשמחה  יקרא?  לזאת שמחה  וכי  דרשני,  אומר  הוא  בכך, 
כזו של אכילת בשר ושתית יין, יקרא שמחה ועוד שמחה שכזו 

אשר מברכים אנו את החתן והכלה כי ישמחו בה? 
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ברגע ששלום יהיה להם האחד עם השני, מתוך 
שזה  הרי  יחדיו,  הקב"ה  זימנם  שאם  ידיעה 
ממש "כשמחך יצירך בגן עדן מקדם", הרי שזה 
ממש כפי שברא הקב"ה את חוה, "אם כל חי", 
עבור אדם הראשון לבדו, הרי שאין לך שמחה 
גדול מזה, וממילא  גדולה מזה, אין לך אושר 

יהיו בשמחה ובטוב לבב.

בשלום-בית  מהבעיות  הרבה  אנו  בדורנו 
על  מקפידים  אינם  רבים  זה.  מענין  נובעות 
עיניהם  כאשר  וממילא  העיניים,  שמירת 
"העין  משוטטות מתקיימת בהם אמרת חז"ל 
נכנס  הספק  אט  אט  ואז  חומד",  והלב  רואה 
ראויה  אינה  זאת  שמא  האדם,  בלב  ומכרסם 
כאשר  וכך  הראויה.  היא  האחרת  שמא  לו, 
האדם  מצליח  בהתחלה  אמנם  הספק,  נוצר 
לגרשו מליבו, אך היצר הרע, ברגע שכבר קנה 
אחיזה קלה, לא יוותר הוא עליה ובמהלך הזמן 
ארסו,  את  ויטפטף  ויכניס  אחיזתו  את  ייטיב 
עד  האדם,  בלב  נוצרים  רבים  ספקות  וכך 
שברעייתו העומדת לצידו אינו רואה את "אם 
כל חי", את "העזר" המיוחד אשר נברא לו ורק 

לו, כפי מידתו.

שמירת העיניים
מעלתו של יוסף הצדיק

האיש  שאין  בכך  מתחיל  זה  כל  וכאמור 
שאינם  בכך  עיניהם,  על  שומרים  והאשה 
מסתפקים במה שמוכן להם. וענין זה יש לנו 
ללמוד מיוסף הצדיק, אשר על אף שהיה כבן 
פוטיפר  שאשת  אף  ועל  התקופה  באותה  י"ז 
ליצרו  נכנע  לא  לפתותו  יום  יום  אליו  דיברה 
מדבר  עיניו  לזון  ומיאן  הרבים  ולפיתוייה 

שאינו שלו. 
וכדדרשו בגמרא זבחים (קיח, ב) "רבי אבהו 
אמר אמר קרא בן פורת יוסף בן פורת עלי עין, 
עין שלא רצתה לזון וליהנות מדבר שאינו שלו 

תזכה ותאכל כמלא עיניה". היינו כי ידע יוסף 
שישנה אשה המיועדת לו, אשה אשר במהותה 
פוטיפר"  "אשת  ולכך  עבורו  נבראה  וישותה 
לזון  לו  ואל  שלו  אינה  אחר,  לאדם  הנשואה 

עיניו בדבר שאינו שלו. 
וכיוסף בשעתו כך כל אדם ואדם, בין איש 
ובין אשה, צריכים לשמור עצמם מכך, לא לזון 
עיניהם בדבר שאינו שלהם, כי במצב שבו עיני 
הבעל והאשה אינם שמורים לבני זוגם בלבד, 

עד מהרה מתגלות בעיות בשלום הבית. 
וכל מה שנראה לאדם הרי אין זה אלא עצת 
היצר, היות ודבר פשוט וברור הוא שכלפי חוץ 
כולם נראים נחמדים וטובים יותר מאשר בתוך 
הבית פנימה. וגם אם נדמה לו או לה כי אדם 
אחר הוא הראוי והמתאים להם, אין זה אלא 
נכונה, אין זאת אלא  ולא  הסתכלות קלוקלת 
מחמת שמרחוק הכל נראה יפה וטוב. כי אם 
הקב"ה המזווג זיווגים הוא אשר זיווגם יחד אין 
זאת אלא שכך גזרה חכמתו יתברך, כי כך צריך 

להיות, כפי שהיו אדם וחוה על פני תבל.

וזהו כאמור מה שמברכים אנו בעת החופה, 
בני  הכלל  דרך  על  אשר  זה  במצב  דווקא  כי 
הזוג בעומדם תחת החופה עומדים מרוגשים 
מברכים  עתה  דווקא  שלמה,  עדיין  ואהבתם 
בתוכם,  שכינתו  הקב"ה  ישרה  כי  אותם,  אנו 
אשתו,  וחוה  הראשון  אדם  על  שהשרה  כפי 
מתוך שמחה וטוב לבב, שיהיו שמחים זה בזו 

וזו בזה כפי שאדם וחוה שמחו האחד בשני. 

ל'בית  הראשון  היסוד  כי  מעתה,  אמור 
כי  העיניים",  ו"שמירת  אמונה  הוא  היהודי', 
הגישה לבנית בית צריכה להיות גישה פשוטה 
אמונה  עולם,  בבורא  תמימה  אמונה  וברורה 
רורה שהקב"ה הוא המזווג זיווגים, הוא אשר 
בידו הכל והוא אשר בחכמתו נתן לאדם את 
אשתו, אשת נעוריו, "עזר כנגדו". ואם כך גזרה 
כלל,  ספק  בלא  הדבר,  הוא  שכך  הרי  חכמתו 

ואף שפעמים נראה שדברים אחרים מתאימים 
זאת  אין  מתעה,  שווא  אלא  זאת  אין  יותר, 
אלא רוח שטות, באשר הכל תלוי באדם, "זכה 
עזר לא זכה כנגדו". וממילא אם יפעל כראוי 
לא  העיניים,   על  וישמור  זו  ואמונה  לידיעה 
יזון עיניו מדבר שאינו שלו, הרי שיזכה ויהא 

זה "עזר" עבורו. 
אך אם חלילה וחס יחטא, הרי שעל כורחו 
מר  אני  מוצא  ואז  ל"כנגדו",  הדבר  לו  יהפך 

ממוות את האשה...

הכיצד?
אדם הראשון והאדם הפשוט?

שאלה  מתעוררת  לכאן  הגיענו  אחר  אכן 
הבית  יסוד  כי  הדבר  אמת  דאמנם  אחרת, 
היהודי הוא "שמירת העיניים", והאושר הגדול 
ביותר הוא האושר המתקיים כאשר עיני האיש 
נשואות לאשה לבדה וכן להיפך. אך כיצד ניתן 
תשכל  מחוץ  כאשר  שכזאת,  לדרגה  להעפיל 
שחץ  מלאים  העיר  רחובות  כאשר  חרב, 
לדרגא  להעפיל  ניתן  כיצד  אסורים,  ומראות 
שכזו שהיו בה אדם הראשון וחוה אשתו, אשר 
רק  באמת  היו  האדמה  פני  על  היותם  בזמן 
הם שניהם, וידעו בבירור שראויים הם האחד 
למשנהו, ואך טבעי הוא שישמחו ויעלזו באשר 
אין איש מלבדם, וביותר שלא היו הם שרויים 
שלא  העיניים",  "שמירת  של  הקשה  בניסיון 

היה להם במה לזון עיניהם? 
וביותר יקשה כיצד מברכים אנו את החתן 
אינה  כלל  לכאורה  אשר  זו,  בברכה  והכלה 
כל  הזה  כהיום  המציאות  שהרי  להם,  שייכת 
כך שונה מן המציאות שהיתה קיימת בבריאת 
הקלוקלת.  והתרבות  הרחוב  בפיתויי  העולם. 
ואף בלא זה, כיצד בחור המחפש את זיווגו ידע 
והנכונה?  הראויה  ההחלטה  זוהי  כי  נכון  אל 
הכיצד שייך לברך את האדם הפשוט, שיחוש 
כפי שחש אדם הראשון? הלא אין הנידון דומה 

לברכה?
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תורה  לו  בראתי  הרע  יצר  "בראתי   - פיתויים 
המרפא  היא  היא  התורה  כי  כנגדו".  תבלין 
והמזור לכל תחלואי היצר, ובכוח הלומד אותה 
עצתו  מפני  ולהתגונן  להישמר  בה  והעמל 

הרעה של היצר. 
הזוג  בני  את  מברכים  כיצד  מובן  ומעתה 
מצב  אף  על  כי  וחוה,  לאדם  להדמות  שיזכו 
רק  שאם  הרי  הרחוב,  מצב  אף  על  הדור, 
באופן  ולבנותו  ביתם  את  לתקן  בכוחם  ירצו 
הנכון, כי בית אשר יסודו על "אדני התורה", 
בית המושתת על תורה, על מצוות, על חסד 
ועל תפילה, בל ימוט לעולם. בהיות שהתורה 
ניתנה לעם ישראל והיא מלאה בחוקים ועצות 
אשר בכוחם לשמור על האדם ולהגן עליו מפני 
הברכה,  בזו  אותם  לברך  ניתן  כן  על  החטא, 
התורה  אדני  על  ביתם  את  שיבנו  שמתוך 
והיראה יזכו המה שהאהבה תשכון אצלם תדיר 

והפירוד והמחלוקת לא יהיו בביתם כלל.

ובדרך זה רמזו חז"ל באומרם בגמ' סנהדרין 
(צב, א) כי "בית שאין דברי תורה נשמעים בו 
בלילה אש אוכלתו" ואמרו בספרים הקדושים 
כי הכוונה לומר כי ברגע שאין זיווגם אין בנית 
הבית מושתתת על אדני התורה והיראה, הרי 
וכבר אמרו  ביניהם  שחסרה השכינה השרויה 
ביניהם  שכינה  זכו  ואשה  "איש  כך  על  חז"ל 
אינו  הבעל  וכאשר  אוכלתם",  אש  לאו  ואם 
"אש  וממילא  בבית  שכינה  אין  הרי  לומד 
אוכלתם" ואם עד עתה הדבר היה נראה כלא 
מובן, אמאי או שכינה או אש, (ואומנם דרשו 
דורשי רשומות כי נרמז זה בשמם, באשר איש 
היינו א"ש והאות יו"ד ואשה היינו א"ש והאות 
ה"א אשר יחדיו יוצרים הם א"ש וי"ה, וכאשר 
כאשר  אך  ואש"ה,  אי"ש  היינו  שרויה  שכינה 
אינה הרי א"ש) הרי שלהאמור אתי שפיר, כי 
להיות בדרגתם של אדם הראשון וחוה אשתו, 
להישמר מהחטא כיוסף הצדיק בשעתו הקשה 
אך  תורה,  היא  לכך  היחידה  והדרך  מנשוא, 
לומד  האדם  ואין  לה,  הולכת  שהתורה  ברגע 

ואכן בדידי הוה עובדא בבחור מלונדון אשר 
קרות",  "רגליים  תפס  החופה  תחת  בעומדו 
אינה  לפניו  העומדת  שהכלה  מחשבה  מתוך 
חופתה  תחת  כלה  עזב  כך  ובשל  לו.  הראויה 
והותירה מבוישת ונכלמת. ובדומה לזה שמעתי 
מהחתן  שברחה  מפריז  בבחורה  נורא  מעשה 
שלמה  היתה  שלא  כיון  החופה  באמצע  שלה 
כי חשבה שמא אין  ותחושתה,  עם החלטתה 
ולצערי על אף שאלו מקרים  הוא הראוי לה. 
מן  הם  מנותקים  שאין  הרי  וכואבים,  קשים 
המציאות, דאמנם מתרחשים הם באופן נורא 
תולדותיהם  אך  רחוקות,  פעמים  רק  שכזה 
כיוצא בהם פעמים אין ספור, באשר כמעט כל 
הבעיות בשלום-בית מתחילות באופן כזה, וגם 
זוגות אשר למראית עין חיים בשלום ובאחווה, 
בתוך הבית פנימה ישנו מתח וריב תמידי היות 

ועיניהם אינם תלויות האחד בשני. 
הכיצד אפשר באמת לתקן ענין זה ולהעפיל 
יוסף  של  ולדרגתו  הראשון  אדם  של  לדרגתו 

הצדיק ככל הנזכר?

עמל התורה

לראות  אנו  יכולים  כאן  כי  להשיב,  ונראה 
זהו  אם  כי  לאדם!  שניתן  העצום  הכח  את 
יסוד מוסד לשלמות הבית על כרחנו שכל איש 
ירצה  באמת  רק  אם  בו.  לעמוד  יכול  ישראל 

בכך. זהו כוחו של האדם! 
יאמין  רק  אם  ביותר  הפשוט  האדם  גם  כי 
בכוחותיו יהא מסוגל להעפיל לגבהים נפלאים 
שכאלה! כי גם אדם מן הישוב מסוגל להעפיל 

לדרגתו של אדם הראשון! 

אכן בכדי להצליח בכך מוטלת עליו החובה 
להשתמש בכלים שנבראו לשם כך,  וכלי מיוחד 
נתן הבורא לאדם בכדי להילחם עם ייצרו. כי 
וסביבו  הרע,  יצר  לאדם  הבורא  ברא  אמנם 
בזמן  בו  אך  ספור  אין  פיתויים  מסתובבים 
אותם  כנגד  התרופה  את  הקב"ה  לו  ברא  גם 

ממילא  ומרצו  כוחו  את  בה  ומשקיע  תורה 
עולה  כתוצאה מכך, אש התאוה, אש הקנאה 

ושורפת את ביתו והם הם הדברים.

עמל המידות

נזכיר  לא  אם  שלמים  הדברים  אין  אכן 
ענין נוסף, אשר לו לבדו צריכים אנו למאמר 
ארוך ושלם, אך בכל זאת נזכירו ממש בקצרה 

ובעזהי"ת עוד חזון למועד ונביאו בארוכה. 
והנקבה  שהזכר  הוא  ידוע  דבר  הנה  כי 
שונים מאוד זה מזה באישיותם, היות ותכלית 
בריאתם שונה היא, באשר לכל אחד נועד בזה 
ובכדי  משלו,  ומצוות  משלו,  תפקיד  העולם 
למלאות את התפקיד והיעוד לו נועדו, נוצרו 

הם עם אישיות שונה בתכלית. 
שונים  כך  כל  אשר  הזוג  בני  אותם  והנה 
עם  האחד  לחיות  וצריכים  מחוייבם  מזה,  זה 
השני תחת קורת גג אחת. ולכך יש לדעת כי 
חיים משותפים דורשים הבלגה רבה, סבלנות 
ומחילה, ולכך בני זוג אשר כל הזמן דנים זה 

את זה ברותחין ביתם נועד לכישלון מראש. 
תינוקה  על  תכעס  לאם אשר  הדבר  ודומה 
נופל  שהוא  פעם  בכל  ללכת,  למד  עתה  שזה 
ומלכלך את בגדיו, שהרי פשוט וברור שכעסה 
יעזור אלא עלול הוא למנוע  זה לא רק שלא 
ממנו את היכולת לרכוש את מלאכת ההליכה. 
אחת,  גג  קורת  תחת  הזוג  בני  חיי  הם  וכך 
דורשים הם סבלנות, אורך רוח ולא פחות מכך, 

הרבה סליחה והבנה.

הרי כי סיכום הדברים האמורים הכא הוא, 
דורשים  זוג  בני  בקרב  משותפים  חיים  כי 
תורה  של  עבודה  מתמדת,  עצמית  עבודה 
ומתוך שהאדם  המידות,  עבודת  לצד  ומצוות 
יעבוד על עצמו ויבנה את אישיותו באמצעות 
ריבוי עמל בתורה הקדושה, יזכה הוא לשלום 

ונחת בתוך ביתו. 
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הבית שלנו

פעמים הקודמות כשסיפרנו אודות מסעותיו של מו"ר שליט"א ב
קהילותיו,  אודות  ספרנו  ולהאדירה,  תורה  להגדיל  בעולם 
בארץ ישראל – באשדוד ובירושלים, בצרפת – בפריז ובליאון, 
בארה"ב ועוד ועוד. מצודתו של רבינו שליט"א פרושה על מקומות רבים 
בגלובוס, די בהצצה חטופה על דפי יומנו (או בהצצה חטופה בחותמות 
הרבות שבדרכונו), כדי להבין את גודל המעמסה, הנסיעות התכופות, 

השיחות הרבות, העצות היוצאות מלב אוהב וכואב...

מזה  בארגנטינה.  מו"ר שליט"א  ביקורו של  על  לספר  בחרנו  הפעם 
שנים רבות שמו"ר הרב שליט"א פועל בארגנטינה, מגיע לימים ספורים, 
קהילות  מקהיל  הלהבות,  חוצבות  המפורסמות  שיחותיו  את  נושא 
מאות  של  ליבותיהם  תוך  אל  ישראל  ואהבת  עידוד  ויוצק  ברבים, 
וחסידיו, מקהילה לקהילה, מבית כנסת אחד למשנהו,  ואלפי מאזיניו 
וכשאומרים אנו שיחות, הרי שכוונתינו פעמים למאות ואלפים ופעמים 
לזוג או אף לאדם בודד... שיחות אישיות מלב מורתח באהבת ישראל... 

רבות ונצורות עשה. זיכוי הרבים פשוטו כמשמעו.

בכדי להבין את עוצמת השפעתו של מו"ר שליט"א בארגנטינה יש 
במדינה  החברתי  המרקם  אודות  קצרה,  הקדמה  תחילה  להקדים  לנו 
הפזורים  הכנסת  בתי  כמספר  ומגוונות,  רבות  קהילות  בארגנטינה  זו. 
והרבנים  השונים  המנהגים  השונות,  הקהילות  מספר  כך  במדינה, 
השונים,  והמנהגים  השונה  האופי  בשל  כך,  בשל  בכיפה,  השולטים 
בדרך כלל הרבנים המקובלים על קהילה אחת אינם הרבנים המקובלים 
על חברתה, אף אם נמצאת היא ברחוב הסמוך. לכל קהילה המוסדות 
המיוחדים שלה, עם הסממנים המיוחדים לה לבדה, המסורת המיוחדת 
נפלא של תורה  עולם  והעולם שלה,  כל קהילה  והפסקים המיוחדים. 
והלכה. כי מנהג ישראל תורה הוא, וכל קהילה ומנהג אבותיה בידיה, 

מנהג אשר עליו נצטוו "שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך".
הוא  מגיע  כאשר  מדברותיו,  נושא  שליט"א  רבינו  כאשר  אכן 
לארגנטינה, מתמלא האולם בקהלים רבים ומגוונים, מכל צבעי קשת, 

מסעו של מורנו ורבנו שליט"א לקהילות היהודיות ב
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מכל הסוגים והגוונים, חרדים, מסורתיים, מכל 
העדות והחוגים מגיעים – כי הקרבה לרבינו 
– האהבה וההערכה אותה חולקים לו תושבי 
על  ומגשרת  גבולות  היא  חוצה   – ארגנטינה 

הפערים.
כך מאז ועד היום, ובזכות שיחותיו זכו רבים 
התחזקו  מחצבתם,  לכור  והתקרבו  וטובים 
שלושת   – חסד  ובגמילות  בעבודה  בתורה 

הדברים עליהם העולם קיים. 
כלל  בדרך  הרב,  מגיע  לפעם  מפעם  וכך 
פעמיים שלוש בשנה, לארגנטינה, מקבל קהל 
את  ומזכה  שיעורים  מוסר  ארוכות,  שעות 
הרבים. הצמאון לתורה, כמו בכל העולם בימים 
אלה של חבלי משיח כשהגאולה קרבה, אינו 
יודע גבולות, רבים הם המתקשרים ומתדפקים 
על הדלתות, זה רוצה ברכה, זה רוצה עצה, זה 
בשיחה מלב אל לב חשקה נפשו, ולכולם נענה 
רבינו בחיוכו החם והמלטף, בעיניו המביעות 

זוהר והוד קדומים.

קהילה  שליט"א  למו"ר  אין  למה 
בארגנטינה?

קהילה  אין  כלל  שלרבינו  הוא,  המענין 
בארגנטינה, ולא רק זאת אלא שאין הוא רוצה 
וחפץ להקים במדינה זו קהילה, את טעם הדבר, 
"בארגנטינה  בענוותנותו:  למקורביו  פעם  שח 
יש כל כך הרבה רבנים, כל כך הרבה קהילות 
ובתי כנסת, לשם מה הם צריכים אותי? לשם 
נוסף?"  מה הם צריכים קהילה נוספת או רב 
אף  על  טפח  הרב  לנו  גילה  זה  במשפט   –
שניסה לכסות טפחיים, גילה לנו טפח, כי כך 
טפחיים  כיסה  עבודתו,  דרך  מהי  אנו  יודעים 

בענוותנותו הרבה.
אין הוא מחפש קהילה למשול בה, אין הוא 
מחפש קהל חסידים שיעריץ אותו, אלא מחפש 
הוא מקום להשפיע, מקום לקרב, מקום לחזק 
ומה ממנו יהלוך אם יהיה זה בקהילה משלו או 
בקהילה של רב אחר. אם יכול הוא להשפיע על 
ידי שיחות אישיות, על ידי קבלת קהל וכנסים 
קהילה,  להקים  צריך  הוא  אין  מוסר  ושיחות 

המדרגה,  בשפל  היהדות  בהם  במקומות  רק 
מקומו  את  יודע  בקושי  יהודי  בהם  מקומות 

– שם צריכים להקים קהילה!

כשר?! מה זה?!

כפי  האמור,  כל  על  יעיד  מופלא  ומעשה 
ומגוונות,  רבות  קהילות  בארגנטינה  שאמרנו 
אכן באחד מפרברי העיר בואנוס איירס, היה 
מקום נידח שהעניות שררה בו, מקום שאנשי 
הרב  כששאל  רגליהם,  את  ממנו  הדירו  העיר 
לפשר הדבר, כלום אין שם יהודים? אמרו לו 
אינם  הם  סיכוי",  חסרי  שם  "היהודים  כולם 
מכולת  חנות  אפילו  ומצוות,  תורה  שומרים 
החליט  כך  בשומעו  הרב  שם.  אין  כשרה 
והחל  לשם  הגיע  עבורו,  המקום  הוא  זה  כי 
לתת שיעורים ולקבל קהל, ההתחלה כמו כל 
אנשי  של  רובם  רוב  היתה.  קשה  ההתחלות 
כרחוק  ומצוות  מתורה  רחוקים  היו  המקום, 
רבינו  מזרח ממערב, באחת השיחות כשדרש 
ועל  אסורים  מאכלים  אכילת  על  שליט"א 
הצורך באוכל כשר, נענה אחד השומעים ושאל 

"כשר?! מה זה?!"
אכן אט אט גם הם נשבו בקסמה של תורה, 
ולבבם  בנפשם  המאור שבתורה החל מחלחל 

והחל שובה אותם כבחבלי קסם... 
נזרעו,  הזרעים  כי  שליט"א  מו"ר  בראות 
תורה,  שיעורי  שיעזרו, שיפתחו  אנשים  שלח 
שימסרו שיחות על טהרת המשפחה, על חינוך 
גמילות  תפילה,  לתורה,  הערכה  על  הילדים, 
חסד ועוד ועוד נושאים רבים אין ספור, ואט 
אט נבטו הזרעים והשינוי נראה לעין כל - ב"ה 
כיום מתקיימת לה במקום קהילה יהודית חמה 
ותוססת, בעלת חיי קהילה ענפים, מבני ציבור 
כבית ספר, בית מדרש ההומה מתורה ותפילה 
חנות  אף   – פלא  זה  וראה  תורה...  ושיעורי 

לאוכל כשר נפתחה בשל הביקוש הרב..

ומעתה, אם תרצו, אולי ההגדרה שונה היא, 
גדולה  קהילה  בארגנטינה,  קהילה  יש  לרבינו 
על  הם  מנויים  ארגנטינה  יהודי  כל  ועצומה, 

קהילתו...

בראות מו"ר 
שליט"א כי 

הזרעים נזרעו, 
שלח אנשים 

שיעזרו, שיפתחו 
שיעורי תורה, 

שימסרו שיחות 
על טהרת 

המשפחה, על 
חינוך הילדים, 

על הערכה 
לתורה, תפילה, 

גמילות חסד ועוד 
ועוד נושאים 

רבים אין ספור, 
ואט אט נבטו 

הזרעים והשינוי 
נראה לעין כל 
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הצוות  לרשות  העומדות  הרבות  ומהזכויות 
הנפלא, הרי שבראותו את המקום חשכו עיניו, 
לילדים  אפילו  דחוס,  מצומצם,  היה  המקום 
במקום  וללמוד  לשבת  קשה  היה  רגילים 
ואנשים  לילדים  וכמה  כמה  אחת  על  שכזה, 
אשר צרכיהם רבים אין ספור, ילדים ואנשים 
עבור התפתחותם  חיוני  אשר הטיפול האישי 

ונוחותם. 
למה  ומברר,  שואל  החל  כן,  בראותו  רבינו 
אין הם בונים מבנה רחב יותר, הלא "דירה נאה 
גדול  מבנה  "תבנו  אדם"?  של  דעתו  מרחיבה 
ומרווחים,  נאים  יותר, רב קומות, עם חדרים 
יוכלו  בו  מקום  נאה,  דירה  נאה,  בית  תקימו 
תינוקות  אלו,  רבן  בית  של  תינוקות  אף 
קדושים  לה,  ערוך  ואין  מיוחדת  ששליחותם 
את  לחיות  וענוגים  רכים  ילדים  וטהורים, 
חייהם, להתפתח וללמוד". כך דחף ועודד, דבר 
עם אנשים, שלח תורמים – וכל זאת לא עבור 
אלא  אנשיו,  עבור  לא  זאת  כל  שלו,  קהילתו 
עבור כלל ישראל, עבור כלל יהודי ארגנטינה. 

ואט אט  פרי,  נשאו  הרב  אכן, מאמציו של 
החל הענין יוצא מהכח אל הפועל, התרומות 
עור  קורם  החל  החדש  הבנין  ורעיון  הגיעו, 
הוקמה  אחת  קומה  ולבנים,  טיט  וגידים, 
אל  נישאו  נוספות  קומות  שתי  ובעקבותיה 
ואיפשר  יסודותיו,  על  עמד  מופלא  בנין  על, 
את  לפעול  בו  השוהים  המופלאים  לעובדים 
שנים  כבר  אמונים  היו  עליה  הקודש  מלאכת 

רבות.

עכשיו הבנתי את דברי הרב...

כששוחחנו עם אחד העובדים נענה ואמר: 
"רק עכשיו מצליחים אנו להבין את דבריו של 
אדם,  של  דעתו  מרחיבה  נאה  דירה  כי  הרב, 
ורחבה  נאה  לדירה  כי  אנו  רואים  עכשיו  רק 
יש השפעה עצומה גם על נפשם של הילדים 
הללו,  המעונות  הנשמות  של  הללו,  הרכים 

"הבית שלנו"

בביקורו האחרון של רבינו שם, ארע מעשה 
מרגש ביותר. בארגנטינה בעיר בואנוס איירס 
ישנו מוסד בשם "הבית שלנו" לאנשים בעלי 
כוונתינו  מוסד  אנו  וכשאומרים  מוגבליות, 
עומדים  שמאחוריו  חסד  של  עצום  למפעל 
הם  נחבאים  כלל  בדרך  אשר  נפלאים  יהודים 
את  ועושים  במסירות  העובדים  הכלים,  אל 
לילותיהם לימים וטורחים בצורה יוצאת דופן 
ב"בית  לעזרתם,  יזדקק  אשר  לכל  עזר  להיות 
החל  מוגבליות,  עם  אנשים  שוהים  שלנו" 
ילדים  ל"ע,  מזה  ולמעלה  קטנות  במוגבלויות 
מכל  האוכלוסיה,  שכבות  מכל  ומבוגרים, 
הגג  קורת  תחת  בארגנטינה.  הקודש  קהילות 
של 'הבית' הלזה מתקיימים גן, בית ספר, מעון 
ועוד  מיוחדים,  צרכים  עם  לילדים  'הוסטל' 

ועוד. 

כאמור מנהלי המקום הינם אנשים נפלאים 
אשר משקיעים את כוחם ומרצם, הונם ואונם 
נשמות  אלו,  מיוחדים  ילדים  של  למענם 
העולם  לזה  נשלחו  אשר  ונפלאות  מופלאות 

עם צרכים מיוחדים. 

הביקור הראשון

הוזמן  שליט"א  רבינו  של  מביקוריו  באחד 
הוא למקום זה, בכדי לחזק את ידי העובדים 
המופלאה,  שליחותם  את  בפניהם  לתאר  בו, 
רבינו לא הסתפק הוא רק בהגעה  כדרכו של 
החסד,  מחלקות  בכל  סייר  אלא  ועידוד, 
התבונן, התענין, ובראותו את כל הקורה שם 
לא יכל לכלוא את התרגשותו העצומה, ואמר 
רואה הוא שהצוות  כי  בעיניו,  להם, בדמעות 
כאן מתפקד כאב ואם ממש! זהו גמילות חסד 

של אמת, גמילות חסד  לשם שמים...
אמנם, על אף שאורו עיניו מעצם המעשה 

"תבנו מבנה גדול יותר, רב 
קומות, עם חדרים נאים 
ומרווחים, תקימו בית נאה, 
דירה נאה, מקום בו יוכלו 
אף תינוקות של בית רבן 
אלו, תינוקות ששליחותם 
מיוחדת ואין ערוך לה, 
קדושים וטהורים, ילדים 
רכים וענוגים לחיות את 
חייהם, להתפתח וללמוד". 
כך דחף ועודד, דבר עם 
אנשים, שלח תורמים – וכל 
זאת לא עבור קהילתו שלו, 
כל זאת לא עבור אנשיו, 
אלא עבור כלל ישראל, 
עבור כלל יהודי ארגנטינה.
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ההתקדמות, החיוך על הפנים, כל אלו התגברו 
זאת  ביתר שאת מאז שעברנו למבנה החדש. 
מאז  אלינו  הפונים  כמות  את  לזכיר  בלא 
הסכימו  לא  עתה  שעד  הורים  שהתרחבנו, 
צריכים  שהיו  אף  על  ילדיהם  את  לשלוח 
השגחה וטיפול מיוחד, בשל הצפיפות שהיתה 
מנת חלקם במוסדנו, כעת בראותם את הדירה 
הנאה, את המקום המורחב והמפואר מסכימים 

לתת את ילדיהם בידינו להשגחה וטיפול".

מבעיה אחת לבעיה שניה...

לאחר תקופת הבניה, הוזמן הרב לחוג את 
חנוכת הבית, ומה רבה היתה פליאתו כשפנו 
בחיוך  מלווה  וטרוניה  המקום  מנהלי  אליו 
אחת,  בעיה  לנו  פתר  הרב  "אמנם   – בפיהם 
פחות  לא  אחרת,  בעיה  לנו  נגרמה  בשלו  אך 
בעית   – אחת  בעיה  נפתרה  עכשיו  חמורה. 
שניה,  בעיה  מתחילה  מעכשיו  אבל   - המבנה 
נצליח להחזיק  וגדולה הימנה – הכיצד  קשה 
ואחזקתו  המקום  תחזוק  גדול?  כה  מקום 
ניקיון  עובדי  יותר,  רבים  עובדים  דורשים 
ועובדי תחזוקה, כמות הילדים מאז ההרחבה 

גדלה פי כמה, כיצד נתמודד עם זאת?
אמנם הדברים נאמרו בחיוך, אך הרב הבין 
את  להרים  החליט  ושוב  לאשורו,  המצב  את 
ותזמינו  מפואר  במלון  דינר  תערכו  הכפפה, 
להגיע אמר,  ואני מתחייב  ממון  בעלי  אנשים 
וכך אכן נעשה, תוך ימים ספורים נערך דינר, 
כאשר בכל הרחובות בשרו המודעות על הגעתו 
של רבינו, בנש"ק רבי דוד חנניה פינטו שליט"א 
למלון, ולא עוד אלא הבטיחו כי מעבר לדרשה 
שתנשא בפניו הוא אף יקבל קהל, וכך אכן היה, 
הדינר היה הצלחה מסחררת, רבנים ויושבי על 
מדין כבדו את האירוע בהשתתפותם, הלא אין 
זה דבר של מה בכך כשההזמנה מגיעה מהרב 
ורבים  בארגנטינה  ישראל  שגריר  בעצמו... 
רבים אחרים מהקהילה העסקית והדפלומטית 

בארגנטינה הגיעו, ובחסדי ה' נאסף די והותר 
בכדי להחזיק את "הבית שלנו".

אחד  אף  ישכח  לא  הרב  של  דרשתו  את 
גרונו,  את  חונקות  כשהדמעות  מהנוכחים, 
"הבית  מנהלי  של  בשבחם  הוא  מדבר  החל 
שלנו", ואז פנה אל הנוכחים כאב לבניו, ואמר: 
"רבותי! הלא ילדים אלה, הם נשמות קדושות 
כניסיון  הוריהם  לבית  נשלחו  אשר  וטהורות, 
משמים, הלא לכל אחד ואחד מאתנו יש ברוך 
ה' ילדים, ומה היינו עושים אם הם היו הילדים 
שלנו? הלא ניסיון שכזה יכל לקרות לכל אחד 
וילדינו  אנו  זכינו  יתברך  בחסדו  אכן  מאתנו, 
נולדו כילדים רגילים, הבית הזה המוקם כאן 
צריך הוא להיות "הבית שלנו", בית שיהיה לנו 
כך  על  עולם  לבורא  נודה  דרכו  בית  בו,  חלק 
שלא העמידנו בפני ניסיון כה קשה, אלא חנן 
אם  נמצא   – ורגילה  שלמה  במשפחה  אותנו 
כן שמה שאנחנו עושים בשבילם הוא בעצם 
בשבילנו! בתור הודאה לבורא עולם על הטוב 

אשר גמלנו... 
ומי אשר מחשה ומונע מלהיות בעזרם של 
הוא  עלול  רח"ל  הרי  שכאלה,  חסד  מקומות 
אדם  שבה  במדה  כי  עצמו,  על  קטרוג  לגרום 
מודד בה מודדים לו, ואם יקפוץ את ידו בשעה 
יום  לבוא  עלול  בעזרם  להיות  הוא  שנצרך 
שיצטרך לעזרתם רח"ל ואז לא יועילו לו לא 
כסף ולא זהב, כי את המפח נפש והצער שיהיו 

מנת חלקו לא יוכלו למנוע...
אם כן הבה נהיה בעזרם, כי בעזרתינו לבנית 
ומבססים  בונים  והחזקתו אנו בעצם  זה  בית 
הוא  כן  כשמו  זה  בית  כי  שלנו,  הבתים  את 

– "הבית שלנו".
בעיניים  מו"ר  מפיו של  אלו שיצאו  דברים 
לבבות  אל  חדרו  והומה,  נרגש  מלב  נוצצות, 
ופתחו  ממונם  את  שהוזילו  השומעים,  אלפי 
את ארנקיהם והעמידו את הבית הנפלא הזה 
יציבים  יסודות  על   – שלנו"  "הבית  את   –

כספית ומעשית.
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לרגל ימי הרחמים והסליחות והשנה החדשה, ולרגל יום הזיכרון למאורות 
הגדולים, רבנו חיים פינטו הגדול זיע"א ונינו רבנו משה-אהרן פינטו 
זיע"א המתקיים באשדוד, נכנסנו אל הקודש פנימה לשיחה מיוחדת אצל 
ממשיך השושלת, כ"ק מורינו ורבינו הגה"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"א, 
על האבות הגדולים, על הישיבה החדשה בצרפת, וגם על הגאולה שבפתח

מזמור לדוד - כתבה שתחילתה סיקור וסופה ראיון.

מאת: שלמה קוק
נתן רחלזון

שיחה וברכה
לימים הנוראים 
במעון-קודשו של 
כ"ק מורינו ורבינו 
הגה"צ רבי

 דוד חנניה פינטו 
שליט"א

"עכשיו
מריחים
את ריח 
הגאולה"
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הרחמים   חודש  חודש, 
אלול,  חודש  והסליחות, 
הגדולים,  המאורות  שני  העולם  מן  נסתלקו 
הצדיקים והקדושים, רבנו חיים פינטו הגדול 
זיע"א,  פינטו  משה-אהרן  רבנו  ונינו  זיע"א 
לא  אך  ביניהם,  שנים  כ-145  של  פער  אמנם 
דווקא  עולמם  לבית  שניהם  התבקשו  בכדי 
והתקרבות  הכנה  שכולו  חודש  זה,  בחודש 
רשומות,  דורשי  שדרשו  כפי  עולם,  לבורא 
חודש של א'ני ל'דודי ו'דודי ל'י – בחודש זה 

ירד דודי לגנו וללקוט שושנים; 

ה' באלול, תאריך  יום  כי  נקבע  זאת,  לאור 
פטירתו של רבי משה אהרן זיע"א, ליום שכולו 
המונית  בעליה  שנחתם  יום  ותפילה,  תורה 
לציונו באשדוד. מידי שנה בשנה מגיע ממשיך 
השושלת, הלא הוא כ"ק מורינו ורבינו בנש"ק 
הגה"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"א, במיוחד 
לצורך כך לארץ-הקודש. אף השנה הגיע מו"ר 
היה  שהפעם  אף  על  הקודש,  לארץ  שליט"א 
בוקר  בשעת  רבים,  במאמצים  הדבר  כרוך 
נחת  לילה,  ואינה  יום  מוקדמת, שעה שאינה 
מטוסו, ברחובות אשדוד קדמו את פניו מאות 
בני  ואשכנזים,  ספרדים  אברכים,  תורה,  בני 
ברחוב  ומשה'  חיים  'אורות  בכולל  החבורה 
המשא  את  לשמוע  שבאו  מבעלזא,  האדמו"ר 

המרכזי. 

פה ושם יכולת לראות בעלי-בתים, מבוגרים 
בכולל  לומדים  וצעירים. אשר למרות שאינם 
יום-יום, גם נפשם, נפש יהודית, חשקה בדברי 
בימים  עתה,  ובפרט  שמים,  ויראת  מוסר 
בהם העולם מתכונן ליום הדין השנתי והכול 
מחפשים חיזוק רוחני, מזון לנשמה. ואכן הללו 
והללו, ישובים זה לצד זה, זכו לשמוע קול חוצב 
הלהבות, היוצא מפי-קודשו של מו"ר שליט"א, 

מייסר את הנשמה ומלטפה בו זמנית.

בשעה עילאית זו, יכולנו לדמיין את עילוי-
הנשמה ושעת קורת הרוח אותה חווים אבותיו 
יושבים  כשהם  שליט"א,  הרב  של  וסבותיו 
בריבוי  ונוכחים  השכינה  מזיו  נהנים  למעלה, 

התורה אותה מפיץ ממשיך-דרכם.

"ההתבטלות מביאה לידי אמונה"

הרב  הקדיש  משא-קודשו,  ראשית  את 
שליט"א לזכרו של אביו הקדוש 
סיפר:  וכך  זיע"א,  והטהור 
על  ראינו  הבנים,  "אנחנו, 
אבא את מידת ההתבטלות 
בו  התקיים  לו.  שהייתה 
הוא  תדבקון'.  'ובו  הכתוב 
בזמננו  בקב"ה.  דבק  היה 
קשה לראות אנשים כאלה. 
והאמונה  הגדולה  הענווה 

העצומה שהייתה לו. 

אל  הוא  פונה  "רבותי", 
המרותקים,  מאזיניו  ציבור 
"מה יותר חשוב – הענווה 

כי  הוא.  חד  היא:  התשובה  האמונה?  או 
חייבים  בקב"ה,  גדולה  לאמונה  להגיע  כדי 
מובן  דבר  לא  זה  אמונה  שהרי  התבטלות. 
בשכל. המשמעות של לדבוק בקב"ה זה ממש 

להרגיש אותו בכל רגע ורגע.

חוזה למרחוק

הרבה  פגשתי  שלי,  האחרונה  "בנסיעה 
אנשים בקבלות-קהל ושמעתי הרבה סיפורים 
על אבותיי עליהם השלום. יהודי אחד זקן אמר 
לי: בוא אני אספר לך סיפור על הסבא שלך, רבי 
חיים. ומעשה שהיה כך היה, החל הוא מספר, 
יש לי דודה בת 90, לא נשואה. לאבא שלה לא 
בנים. האמא באה לרבי  לו רק  בנות. היו  היו 
חיים ואמרה לו: תן לי ברכה שאזכה לבת. רבי 
חיים אמר לה: בזכות אבותי הקדושים, תהיה 
תזכרי  להתחתן,  שתוכל  בשביל  אבל  בת,  לך 

לבוא כשהיא תיוולד שאתן לה את השם. 

"אחרי כמה זמן נולדה הבת. האישה אמרה 
לבעלה: בוא נלך אצל הרב שייתן לה שם. אמר 
לה הבעל בגיחוך: בשביל מה צריך ללכת אליו? 
לקריאת  עלה  לה שם...  אני אתן  רב,  אני  גם 
התורה ונתן לה שם. והנה, עד היום היא לא 

התחתנה...

את  קודשו  ברוח  ראה  פינטו  חיים  "רבי 
הגזירה, הוא ראה שנים קדימה, ולכן רצה לתת 
האבא  אבל  הסוף,  עד  אותה  ולברך  שם  לה 

שלה, בעוונותיו הרבים...

שמירת העיניים והתבטלות
לבורא עולם

"אך מהו פשר הדבר? איך צדיקים היו רואים 
למרחוק?" שואל הרב ומשיב: "פשוטו כמשמעו. 
העיניים שלהם היו שונות, כידוע אומרים חז"ל 
כי אדם הראשון ראה מסוף העולם ועד סופו, 
ואף אצל משה רבינו מצינו שכשבא להרוג את 
וראה שאף אחד מזרעו  המצרי צפה למרחוק 
לא יתגייר, כפי שדורשים רז"ל את הכתוב "ויפן 
מהיכן  זו  וראיה  איש",  אין  כי  וירא  וכה  כה 
המיוחדת,  העיניים  שמירת  מחמת   – להם 
בשל  וביחוד  עיניהם,  את  קלקלו  לא  ידה  על 
בורא  בפני  להם  שיש  המיוחדת  ההתבטלות 
היא  זאת  התבטלות  כי  הקב"ה,  בפני  עולם, 
איתם  לשתף  הקב"ה  את  כביכול  המביאה 
והמקום  הזמן  מעל  ראיה  להם  ולתת  פעולה 
בו נמצאים הם כעת. 'ועשו לי משכן ושכנתי 
בתוכם'. כאשר האדם מטהר את רעיוניו ואת 
גופו כך שראוי הוא להוות משכן לבורא עולם, 
נהפך  הצדיק  בתוכו,   – בתוכם'  'ושכנתי  אזי 

לבחינת משכן והקב"ה שוכן בתוכו".

א'ני ל'דודי ו'דודי ל'י - בשבת

את המשך דבריו הקדיש הרב לעניינא דיומא: 
"הנה נמצאים אנו בעיצומו של חודש הרחמים 
והסליחות. ראיתי פה למטה, בלוח המודעות 
פתק שמכריז על 'השבת אבידה' ופתק שמכריז 

על 'הרצאה'. זה יפה מאוד. אבל, רבותי, אסור 
אני  מעשים.  צריך  בהרצאות.  להסתפק  לנו 
שהרי  אליכם.  מדבר  שאני  כמו  לעצמי  מדבר 
לב יודע מרת נפשו, היצר הרע, השטן שנמצא 
בכל אחד ואחד מאיתנו, לא נח לרגע. ואשר על 
כן צריכים אנו, כל אחד מאתנו, להיות עירניים 
אפשר  לפעמים  העיניים.  לשמירת  בעיקר 
לתרץ ולהגיד כי זה היה בשוגג, אבל כל חטא, 
כל ראיה אסורה, מטמאת את הנפש. ואת זאת 
את  זאת,  שנפנים  וברגע  לדעת.  אנו  צריכים 
הידיעה על גודל העבירה שבכל ראיה אסורה 
קשה,  כראוי!  עצמנו  על  לשמור  נצליח  אולי 
להיתקל  בלי  ברחוב  להסתובב  היום  קשה 
במראות אסורות, ואם כך בארץ הקודש הרי 
שבארץ  וחומר  קל  של  בנו  בן  וחומר  שקל 
העמים כן, בצרפת. אך המצב הזה אינו פוטר 
אותנו, צריכים אנו להיזהר יותר ויותר לטהר 
את העיניים על ידי שנביט לתוככי דפי הגמרא, 

לסידור, לחומש, לספר תהילים!!!" 

"עלינו להרגיש את ה'אני לדודי ודודי לי'", 
שבת  מדי  אלא  באלול,  רק  "לא  הרב.  אומר 
מידי  אומרים  אנו  זה  מטעם  ואולי  בשבתו. 
מלשון  זה  'שבת'  שיר-השירים.  את  שבת  ליל 
את  שואלים  ושבת  שבת  כל  אחרי  תשובה, 
שבת  כלום  למעלה  העולה  היתירה  הנשמה 

בתשובה? כלום חל שינוי מהשבת שעברה? 

כל שבת צריך האדם לשנן לעצמו 'אני לדודי 
ודודי לי'. זו גם הסיבה שכל יום מזכירים את 
השבת בשיר של יום: היום יום ראשון בשבת 

באותו

וכך סיפר: 

"אנחנו, הבנים, 
ראינו על אבא את 
מידת ההתבטלות 
שהייתה לו. 
התקיים בו הכתוב
 'ובו תדבקון'. 
הוא היה דבק בקב"ה.

 בזמננו קשה לראות 
אנשים כאלה. 
הענווה הגדולה 
והאמונה העצומה 
שהייתה לו.
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וכו'. כדי להיזכר לאדם שישוב בתשובה 
– שבת?! חזרת לכור מחצבתך?! שבת 

בתשובה?! 

שאגת האריה -
משך השנה כולה

השופר,  את  שומעים  אלול  "בחודש 
שומעים את ה'אריה ישאג מי לא ירא'. 
היינו דבמשך השנה כולה האריה שואג, 
העיניים  אותו.  שומעים  לא  אז  אבל 
כיצד  וכי  אטומות  האזניים  עצומות 
בהבלי  שוגים  אנו  כאשר  אותו  נשמע 
העולם, אך באלול עושה עמנו הקב"ה 
חסד ושומעים אותו, באלול מל הקב"ה 
דורשי  שדרשו  וכפי  לבבנו  ערלת  את 
ה'  "ומל  אלול  תיבות  ראשי  רשומות 
וגו'",  ל'בב  ו'את  ל'בבך  א'ת  אלוקיך 
את  לשמוע  שניטיב  בכדי  זאת  וכל 
'שובו  הקריאה  את  השואג,  האריה 
משובותיכם',  ארפא  שובבים  בנים 
בראש   – הקריאה  מתגברת  אט  ואט 
השנה שומעים אותה קצת יותר. וביום 
הכיפורים השאגה בכל הכוחות, במלוא 
השנה  משך  כי  נדע  זאת  אבל  עוזה. 
גם אז שואגת השכינה ומבקשת  כולה 
כי נשוב בתשובה, גם אז מוטלת עלינו 

החובה וצריכים אנו לשומעה. 

לנו  חסרה  קודם,  שאמרנו  "וכפי 
כלפי  נתבטל  לא  אם  ההתבטלות. 
אני  זה  מה  לדעת  נזכה  לא  הקב"ה, 

לדודי".

מקום התפילין – קודש לה'

הרב  מוסיף  דהילולא,  יומא  לרגל 
מעשה נוסף ששמע לאחרונה מפי אדם 
שהיה  דהן,  מאיר  רבי  מאביו,  ששמע 
הסבא  על  הבא  המופלא  לסיפור  עד 

קדישא: 

"רבי חיים פינטו הקטן היה נוהג מידי 
אחת  פעם  מראקש,  בעיר  לבקר  פעם 

לקחתו  דהאן  מאיר  ר'  ממנו  ביקש 
ברכבו, הסכים לכך רבי חיים. 

מראקש,  לעיר  כשהגיעו 
לקבל  יצאו  יהודים  המוני 
אחד  הצדיק.  פני  את 
התושבים, ערבי, ראה את 
לרב  שעשו  הגדול  הכבוד 
פיו  את  כיוון  הוא  וקינא. 
על  ישירות  יריקה  וירק 
חיים  רבי  הרב.  של  מצחו 
במבט  הערבי  על  הסתכל 
עמוק. כל הסובבים ניגשו 
את  לרב  לנקות  בריצה 
בערבי.  ולהתנקם  המצח 
בו  תיגעו  אל  אמר:  הרב 
המצח.  את  תנגבו  ואל 

המצח הזה לא שייך לי, הוא קודש לה'. 
הקב"ה כבר יטפל בזה.

לא עברו דקות מועטות. ולפתע הגיע 
על  ידע  ולא  ראה  שלא  צרפתי,  שוטר 
הסיפור, ירה בערבי שנפל ומת מתבוסס 

בדמו".

"היהודי שסיפר לי הסיפור הזה שאל 
אותי: איך הרב מסביר את הסיפור, למה 

הסבא לא רצה שיד אדם תטפל בזה? 

מעשה  פי  על  זה  את  לו  הסברתי 
אחד  אודות  בחז"ל,  המובא  מופלא 
כשהרומאים  זה  היה  מלכות,  מהרוגי 
גדול  כהן  ישמעאל  לרבי  להוריד  רצו 
בת  של  בקשתה  בשל  גופו,  עור  את 
כי  כאביה,  מרשעת  שהיתה  הקיסר 
מרשעים יצא רשע, אשר חשקה בעורו 
שהיה יפה במיוחד. רבי ישמעאל שתק, 
כי  נדמה  אשר  המייסר  הכאב  אף  על 
ורק כשהגיעו  הוא למעלה מכח אנוש, 
למצח, מקום הנחת התפילין הוא צעק 
עד  כי  צעק?  לא  עתה  עד  למה  וצווח. 
עתה זה לא היה אכפת לו, שיפשטו את 
עורו, שיתעללו בגופו, הוא כולו מהותו 
רוחנית, אבל ברגע שנגעו במקום הנחת 
התפילין, במצח, שם הוא כבר מרגיש, 
מקום  הקב"ה,  של  מקומו  זה  שם 
תפילין, והוא דואג לכבודו של הקב"ה 

– לא לכבודו שלו.

אולי, כך הסברתי לו, זו היא הסיבה 
לכך שהסבא קדישא אמר כי מצחו אינו 
שלו, אלא של בורא עולם, כי שם הוא 
מקום הנחת התפילין, ואכן ראו כל עמי 
הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך. 
שמים  שם  התקדש  זה  מעשה  ידי  על 

בעולם!

צדיקים  כי  הדברים,  הם  והם 
לכבוד  דואגים  ולא  לקב"ה  הדואגים 
וללכלוך של עצמם, בכך מתבטלים הם 
הזו,  ההתבטלות  ובזכות  שמיא,  כלפי 
'ואני  הקב"ה,  את  להרגיש  הם  זוכים 
הם  זוכים  טוב',  לי  אלוקים  קרבת 
לראות למרחוק, מקצה העולם 
נאמר  ועליהם  קצהו,  ועד 
צדיק גוזר והקב"ה מקיים, 
לא  הצדיק  של  גזירתו  כי 
באה,  היא  עצמו  לטובת 
אלא להרבות כבוד שמים, 
יראיו  'רצון  של  הסוד  זה 

יעשה'".

"שבתי בבית ה'"

החיזוק  דברי  את 
הרב  חתם  הנרגשים, 
'מי  בברכת  שליט"א 
ולכלל  לאברכים  שברך', 

לכם  לומר  רוצה  אני 

משהו", אמר הרב והישיר 

ומלבו  לאברכים,  מבטו 

מדבר,  החל  אוהב  לב 

כדבר אב אל בנו.

הכולל  את  כאן  "לראות 

שמחזק  דבר  זה  היום, 

גדולה  שמחה  ומכניס 

אתם  יושבים  ב"ה  ללב. 

ורואים  תלמודכם  על 

איזו  והצלחה!  ברכה  בו 

אתם  לראותכם,  שמחה 

בני התורה.
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המשתתפים. הנוכחים נעמדו על מקומותיהם 
וענו בקול רעש גדול, אמן אחר אמן. 

את  הרב  היסה  האמן,  עניית  אחר  לבסוף, 
מאות האנשים ובקש לומר דבר מה נוסף, הס 
הושלך באולם, "אני רוצה לומר לכם משהו", 
לב  ומלבו  לאברכים,  מבטו  והישיר  הרב  אמר 
"לראות  בנו.  אל  אב  כדבר  מדבר,  החל  אוהב 
כאן את הכולל היום, זה דבר שמחזק ומכניס 
על  אתם  יושבים  ב"ה  ללב.  גדולה  שמחה 
איזו  והצלחה!  ברכה  בו  ורואים  תלמודכם 
שמחה לראותכם, אתם בני התורה. גם אני בן-
תורה כמוכם, אבל חסרה לי את הזכות הנפלאה 
שקיימת לכם, שנפלה בחלקכם, וזו היא זכות 
לימוד התורה כל היום. לי אין כל-כך זמן, עסוק 
אני בהחזקת מוסדות תורה... שתי אפשרויות 
עומדות לפני: או שכולכם תצאו לאסוף כסף, 
ואני  כל היום. או שאתם תלמדו,  ואני אלמד 
אאסוף. ואני בחרתי לאפשר לכם, חביבי ויקירי 
וללא  דאגות  ללא  התורה,  דלתות  על  לשקוד 
מחסור... וכך אנו משתפים פעולה, אני עושה 
את חלקי, מכתת את רגלי יום אחר יום, שנה 
אחר שנה ואוסף כסף למענכם ועליכם מוטל 

לשקוד על תלמודכם...

דוד המלך אומר במזמור כ"ז, אותו אומרים 
ה'  מאת  שאלתי  'אחת  יום,  מידי  באלול  אנו 
חיי'.  ימי  כל  ה'  בבית  שבתי   - אבקש  אותה 
לא די לאדם שיושב ולומד, צריך הוא שבלבו 
יהנה הוא מהלימוד, שבקשתו היחידה  פנימה 
היא  זו  כי  שיחוש  ללמוד,  להמשיך  תהיה 
מטרתו ומגמתו – אחת שאלתי – שבתי בבית 
ה' כל ימי חיי! ואכן עינינו הם הרואות, שבכדי 
שהלימוד יביא לידי מעשה, צריך חשק ורצון, 
כי מי שלא רוצה במהרה יצא ממעגל הלומדים 
ואותם אשר נותרו על מקומם, יושבים בבית 
ה' הם אותם אשר בלבם פנימה פיעמה תמיד 
 – ומשאלה  תפילה  תחושה,  בקשה,  אותה 
תפילה",  "ואני  חיי".  ימי  כל  ה'  בבית  "שבתי 
סיים הרב את דבריו המרגשים, "שהקב"ה ייתן 
ברכה והצלחה וזכות אבותיי הקדושים תעמוד 

לכם, בכל מילי דמיטב". 

החכמים  תלמידי  השקט,  נמוג  אחת,  בבת 
חז"ל  דברי  על  אלו  עם  אלו  מתנצחים  החלו 
ישבו  שעוד  היו  בשיחתו,  הרב  שהזכיר 
תחושת  את  להמשיך  מנסים  במקומותיהם 
קרבם  אל  מעכלים  נוספים,  רגעים  הקדושה 
ללחוץ  ניגשו  רבים  רבים  דברי הרב, אכן  את 
גם  פרטית.  ברכה  לקבל  קצרות,  להיוועץ  יד, 
אני עמדתי בצד כמבוייש, מחכה לתורי שלי, 
מיאן  והתור  כלה  הזמן  אך  הרב,  עם  לשוחח 
הרב  יצא  רב,  דקות  מספר  אחר  להתקצר, 
הרב  המאמץ  מחמת  זיעה  נוטף  מהאולם 
וההתרגשות הגדולה בשיחתו, ואחריו עשרות 
אברכים המחכים למילה טובה, לברכה מהרב. 
בפרטים  הכולל  ראשי  אצל  התעניין  הוא 
התורה  שקול  בתקווה  בחידושים,  הקטנים, 
ימים  ימשיך לבקוע מכאן ביתר שאת, לאורך 

ושנים. 

ומשם פנה הוא אל ביתו, גם שם לא יכל הוא 
לנוח, באשר עוד עבודה רבה, מלאכה עצומה 

לפניו, חיש פנה הוא להעביר שיחה באמצעות 
פיו  למוצא  המייחל  המונים  לקהל  הטלפון 

בארה"ב... כך היא דרכה של תורה... 

שליט"א  הרב  יצא  טרם  אחדות,  שעות 
באשדוד,  העלמין  בבית  המרכזית  להילולא 
סרנו למעונו וזכינו לשוחח עמו שיחה אישית 

וארוכה.  

את  מעטרות  ישראל  גדולי  של  תמונות 
הבית. "זו תמונה של אבא זצ"ל, שצולמה ימים 
בהתרגשות  הרב  אומר  שנפטר",  לפני  אחדים 

כשהוא מחווה על אחת התמונות.

תחילה, לרגל יום ההילולא, ביקשנו לשמוע 
מעט על הסבא קדישא זיע"א. 

פשוטו  התקיימו,  סבא  של  "הברכות 
כעת  "חזרתי  שליט"א.  הרב  פותח  כמשמעו", 
של  גדול  ריכוז  שם  יש  בקנדה,  ממונטריאול, 
יהודים שעלו ממרוקו. פגשתי שם כמה יהודים 
מאה.  בני  תשעים,  בני  ימים.  לאריכות  שזכו 
וכולם אמרו לי: זכינו לאריכות ימים, כי הסבא 

שלך בירך אותנו"...

סיפור נוסף אותו שמע הרב ממקור ראשון, 
הוא  אין  ראשון  ממקור  שמע  שלא  סיפור 
שמות  את  הוא  מונה  סיפור  בכל  כלל,  מספר 
האנשים ומתאר כיצד וממי שמעו, וכך שח לנו: 
"במוגאדור, העיר בה סבא ע"ה קבור, יש נהר 
מים בשם 'קנדרו' - 'הגשר האדום'. כל השנים 
גרו שם הרבה יהודים והנהר היה מלא במים. 
ביום שהיהודים ברחו, הנהר התייבש. מאז אין 
שם מים. אפילו אם יורד מבול גשם – הנהר 
מים,  רוצים  המקומיים  הערבים  יבש.  נשאר 
רוצים לדוג דגים והם אומרים באנחה: 'איי איי 
אין'.  היום  ברכה.  הייתה  יהודים,  כשהיו  איי, 
סבא,  של  ההילולא  בימי  שנה,  כל  ופתאום, 

כשהיהודים מגיעים יש קצת מים בנהר"... 

עם מי נוסע הרב להילולא במוגאדור? 

'עמך'  עמי  לקחת  מעדיף  אני  "בהילולא 
חכמים  אמונת  בהם  שיש  פשוטים,  אנשים 
תמימה  באמונה  מתחזקים  הם  שם  פנימית. 
בבורא עולם. שם מתחזקים. חוזרים בתשובה. 
מתקרבים לקב"ה, לאבא שבשמים, הם רואים 
הסליחות  את  שומעים  העלמין,  בית  את 
ואט  המרגשות  בתפילות  משתתפים  בלילה, 
שלא  אי-אפשר   – לבם  אל  חודר  הכל  אט 
היא  אבותינו  שזכות  ביחוד  בתשובה,  לחזור 
יושבי בשמי  שמשפיעה ממרומים, אשר המה 
אותם  על  חן  ודברי  יושר  ומליצים  שמים 

יהודים".

איך הערבים המקומיים מגיבים?

תמיד  הם  שבהתחלה  "האמת  מחייך)  (הרב 
בהלם, בייחוד בזמן אמירת הסליחות. כשאנחנו 
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'הרצאה' 
זה יפה מאוד.

אבל, רבותי, 
אסור לנו
להסתפק בהרצאות. 
צריך מעשים.

אני מדבר לעצמי כמו 
שאני מדבר אליכם.

 שהרי לב יודע מרת 
נפשו, היצר הרע, 
השטן שנמצא בכל 
אחד ואחד מאיתנו, 
לא נח לרגע. 

ואשר על כן צריכים 
אנו, כל אחד מאתנו, 
להיות עירניים בעיקר 
לשמירת העיניים.

אומרים 'ויעבור ה' על פניו ויקרא', הערבים 
מסתכלים עלינו בפה פעור. מי יעשה את זה 
שתים  בשעה  ערבית-מוסלמית  מדינה  בתוך 
בלילה כשהקול של האלפים צועקים 'ויעבור' 

מגיע למרחק של כ-500 מטר?

כשהם  מכבדים.  מאוד  הם  ב"ה,  "אבל 
רואים אותנו באים הם יודעים מה מטרתינו, 
בלילה?  תפילה  תהיה  שואלים:  מיד  והם 
הם רוצים לראות את זה. וגם במשך השנה 
כולה, כשאנחנו לא שם, הם עצמם – ערבים, 
ומתפללים  משתטחים  הולכים   – מוסלמים 

על הקבר".

באמת? על-פי ההלכה מותר לתת
להם לעשות זאת? 

הם  לא.  להם  להגיד  אי-אפשר  "תראה, 
סיפורים  הצדיק,  של  מעלתו  את  יודעים 
רבים על מופתים, משפחות שנפקדו בילדים, 
שם,  מסתובבים  ועוד  ועוד  שנעלמו  מחלות 
לא פלא שהם כל כך מכבדים אותנו בבואנו 
שמה. ומלבד זאת, אני חושב שאפילו בבית-

עד  ללכת  לגויים,  להם,  מותר  היה  המקדש 
להם  הותר  ואף  'חיל'  שנקרא  מסוים  מקום 

להקריב קרבנות מסוימים". 

איך הקשרים שלכם עם
הממשל המרוקאי?

"הקשרים ברוך ה' הינם קשרים מצוינים", 
מסעודת  תמונה  על  ומצביע  הרב  אומר 
חברי  כל  נראים  בה  דאשתקד,  ההילולא 

הממשל המקומי. 

סיפור-מופת על  לי  לחש  מישהו 
שאירע לאחד מחברי הממשל בזכות

          כבוד הרב.

הרב  מצטנע  האמונה",  בזכות  הכל  "זה 
"כן, אחד השרים בממשל המרוקני,  ומספר: 
הגיע לבקש ברכה. הוא סיפר שכבר 17 שנה 
אבותיי  'בזכות  לו:  אמרתי  ילדים.  לו  אין 
הצדיקים, יהיה לך'. שנה לאחר מכן הוא הגיע 
להילולא כשעל כפיו תינוק בן כמה חודשים, 

אבל זה לא בזכותי אלה בזכות אבות". 

שמתרחש היחיד  המופת  לא  זהו 
בציון הקדוש.

קטן.  ממש  שהאוהל  הוא,  שמעניין  "מה 
כמעט  בבית-המקדש.  שקרה  מה  שם  וקורה 
ממש  זה  להיכנס.  מצליח   – שמגיע  מי  כל 
בזכות  הכל  המרובה'.  את  המחזיק  'מעט 

אמונה".

"גאונות הגוף -
 רק ע"י לימוד המוסר"

מגבר  לאחרונה  הזדעזע  היהודי  העולם 
התינוקת.  נכדתו  את  שרצח  יהודי-צרפתי 
מדובר  הרגליים,  על  היתה  כלה  המדינה 
בשיאים חדשים של רשעות, דברים שממש 
אי-אפשר להבין אותם. מה אומר על כך כבוד 

הרב?

ע"ה התריע  אבינו  "האמת שכבר אברהם 
יראת  אין  "אך  באומרו  הזה,  הדבר  על 
והרגוני", במקום שאין  אלוקים במקום הזה 
יראת אלוקים יכולות להימצא כל העוולות, 
בו  והאכזריות! כל מקום שאין  כל הרשעות 
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על  על  הגוף.  את 
חלקיו, את העיניים – 
איפה להסתכל ואיפה 
מה   – הפה  את  לא. 
ואת  לא.  ומה  להגיד 
מדריך  הוא  הידיים 
לא  ובמה  ליגע  במה 

וכהנה וכהנה".

הרב ממשיך, ומספר 
שארע  מופלא  מעשה 
חיים  רבי  סבו,  עם 
אליו  "הגיעה  פינטו: 
בנות  שתי  עם  אישה 
נשא  הוא  להתברך. 
כפיו באוויר מעל  את 

את  לה:  ואמר  הראשונה  הבת  של  לראשה 
ויהיו לך  ויהיה לך בית טוב,  בעז"ה תתחתני, 
בנים עשירים ובני-תורה. הוא פנה לבת השנייה 
והחל לבכות. היא נלחצה, ושאלה אותו: למה 
הרב בוכה, מה הרב רואה? הוא אמר לה: אני 
מברך אותך שהקב"ה יחזיר אותך בתשובה. כי 

אני לא רואה שתתחתני עם יהודי.

והאישה  גוי,  עם  התחתנה  היא  "לבסוף, 
שסבא בירך לבית של תורה, התחתנה עם יהודי 

בן טובים וכל צאצאיה בני תורה ועשירים". 

משוגע" הוא  מאמין  שלא  "מי 

על  לשמוע  ביקשנו  הביקור,  סיום  לקראת 
בנשיאותו  בצרפת  שנפתחה  הגדולה  הישיבה 

של הרב שליט"א, לפני מספר ימים. 

מאוד  הייתה  ההתחלות  כל  כמו  "ההתחלה 
ישיבה  "לפתוח  לב.  בגילוי  הרב  אומר  קשה", 
בפאריז, זה לא קל. ובאמת, זה היה כמו חלום. 
עם  התחלנו  עזר.  הקב"ה  לעד.  שמו  ישתבח 
מפאריז  באו  חלקם  מצוינים,  בחורים  עשרה 
וחלקם ממקומות אחרים. מצויינים ממש. זאת 
אברכים.  כשלושים  לומדים  בו  לכולל,  בנוסף 
עברו  וכיום  מישראל.  רבנים  שלושה  הבאנו 
תורה,  של  אש  ב"ה  יש  וכבר  ספורים  ימים 
לומדים בלהט קודש ממש בריתחא דאורייתא, 

אוירה בלתי רגילה של אלול!"

לא עוברות שניות רבות מהרגע שמתחילים 
אל  שב  כבר  והוא  ישיבה,  על  הרב  עם  לדבר 
צעירותו, הניחוח של הישיבה מזכיר לו ימים 
מקדם, מתרפק הוא על ימים עברו, עת חבש 
את ספסלי הלימודים בישיבה: "פתיחת הישיבה 
בעצמי  למדתי  בה  התקופה  את  לי  הזכירה 
הישיבתי,  הלימוד  בעקס-לה-בן.  בישיבה, 
האווירה המופלאה והשלווה, אין לך בעולמך 
אלא ד' אמות של תורה! הלימוד בישיבה הוא 
מופלא, אינו דומה לימוד של בחורים צעירים 
ללימוד של אברך. ודאי שגם אברכים לומדים 
טוב, אבל לבחורים אין עול, יכולים הם לשקוע 
בן  סתם  לא  מפריע,  באין  ללמוד  בתלמודם 
אעשה  מה  ואמר  אשה,  לישא  רצה  לא  עזאי 
בהם  הללו  הימים  כי  בתורה,  חשקה  ונפשי 

אין לאדם עול על עצמו הם המוכשרים ביותר 
ללימוד התורה".

למי נועדה הישיבה? 

הישיבה  את  להקים  שהחלטנו  "לפני 
בארץ  כאן  התורה  גדולי  עם  רבות  התייעצנו 
והדרכתם החלטנו  לאחר עצתם  ורק  הקודש, 
ישראל,  בארץ  כאן,  הישיבה.  את  להקים 
הרבה בחורים צרפתיים נשברים. שם יש להם 
הרמה  מבחינת  בארץ,  כמו  ללמוד  הזדמנות 
שהינם  הצוות  אנשי  ומבחינת  הלימודית 
החכמים,  תלמידי  של  הראשונה  מהשורה 
אבל עם האווירה והמנטליות של צרפת שלה 
שזה  מתפלל  אני  ושלווה.  ברוגע  רגילים,  הם 
מעשי  הרבה  היו  לפגוע,  ניסה  השטן  יצליח. 
שטן שרצה להרוס ולייאש אותנו. אבל 'התורה 
בנין  לבנות  רוצה  אדם  אם  בייסורים'.  נקנית 
של תורה, הוא צריך לסבול. וברוך ה' היום כבר 
הישיבה מתפקדת במעונה, ומשרה אווירה של 

תורה בצרפת בכלל ובפאריז בפרט".

שהישיבה מבין  אני  הרב  מדברי 
          ממוקמת בפאריז, היכן בדיוק?

 80,000 כמעט  שם  גרים  ה-19.  "ברובע 
ובתי- בתי-כנסת   92 כיום  שם  יש  יהודים. 
מאמין...  היה  מי  תורה.  של  עיר  זו  מדרשות. 
לפני עשר שנים לא היה שם כלום. אבל היום 
ב"ה הצמיחה רבה, וההשתוקקות עצומה, רבים 
מאלו שפתחו מוסדות הם תלמידינו מתחילת 
והקהילה  הדברים  מתגלגלים  וכך  הדרך, 

מחדשת את פניה".

הרב משקיע רבות בצרפת, 
מה עם הציבור בארץ ישראל? 
גם הם רוצים לראות את הרב?

מרצינות)  פניו  מיד  אך  לרגע,  מחייך  (הרב 
"הלוואי, גם אני משתוקק לגור בארץ ישראל, 
לקיים את מצוות ישוב הארץ, ובפרט בירושלים 

בנחשים  הוא  מתמלא  ממילא  הרי  חים,  מים 
ועקרבים...

זאת ועוד, אני רוצה לומר לך משהו: שומע 
אני מכמה וכמה אנשים על מה נסובים משחקי 
הילדים, והסרטים במחשב וכל שאר השטויות 
בציבור  שילדים  מה  כל  בשוק,  המסתובבים 
ודם  דם  לאלימות,  שייך  הכל  רואה  הכללי 

ודם. 

"שאלתי עצמי: וכי זה מה שהילדים רואים 
היום? רואים דם ואש ותמרות עשן, רצח והרג. 
האם פלא כיצד גדלים הם, כיצד מגיעים אנו 
עוד  הלא  ורשעות?  עזות  חוצפה  של  למצב 
מראשית עריסותיהם הם גדלים עם דם. בגיל 
כה צעיר הם לא יודעים להבדיל בין חיים לבין 
לא  זה  בשבילם  לדמיון,  מציאות  בין  סרט, 
טבע.  נעשה  אט  אט  וההרגל  סיפור.  זה  סרט, 
ולכן אין זה פלא. מה שאנו שומעים היום על 

רצח ושטויות – זה בגלל שאין 'מוסר'.

"פלא עצום הוא מה שמוצאים אנו שאותם 
המידות,  על  ולעבוד  מוסר  ללמוד  שצריכים 
אינם לומדים מוסר, אינם עושים חשבון הנפש, 
ודווקא הצדיקים הגדולים, הם הם אשר יושבים 
ולומדים מוסר מידי יום יומו. ולמה בכלל צריך 
בעלי  מקובלים,   – עולם  גדולי  מדוע  מוסר? 
מוסר וחסידים – למדו מוסר? התשובה היא: 
כי כיום מלימוד של גמרא והלכות בלבד – נכון 
שאפשר להיות גאון. אז הראש הוא גאון. אבל 
הגוף לא גאון, הגוף קרוץ מחומר הוא, מעפר 
בא ואל עפר ישוב, עלינו מוטלת החובה לקדש 
את הגוף להפכו לרוח ואת זה אפשר בימינו רק 

על ידי לימוד המוסר". 

בחוזקה  השולחן  על  הרב  דופק  זה  בשלב 
וניכר שהוא חי את הדברים. "הגוף", הוא אומר, 
"יכול להיות גאון רק עם מוסר. המוסר מדריך 
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שאוירה מחכים, אך מה אעשה באירופה ניטשת 
מלחמה חזקה וקשה, מעבר לדאגה למוסדות 
שלנו, שגם זה הוא נטל כספי עצום", מסביר 
מתחוללת  שבאירופה  "הרי  ליבו,  מכאב  הרב 
מלחמה  ממש,  יומיומית  קיומית  מלחמה 
בהתבוללות. ועלינו לסייע בכך עד כמה שידינו 
מגעת, אי לכך עוד לא הגיעה השעה בה אוכל 

לשבת בשלווה בארץ האבות".

לסיום אנו מבקשים לשמוע מהרב
מסר לכל כלל ישראל

עבור ימי הרחמים והסליחות.

"כמו שאמרתי בכולל הבוקר, דורשי רשומות 
'א'ני  הינם  כי ראשי התיבות של אלול  דרשו 
ו'דודי ל'י'. נמצא כי הכל תלוי באדם,  ל'דודי 
אם האדם ירגיש 'אני לדודי' – ודאי שהקב"ה 
אני  אומר  אדם  לפעמים  לי'.  'ודודי  לו  יהיה 
לדודי, אבל השאלה היא: האם דודי לי? אך אין 
לדודי ממילא  אני  זהו תנאי אם  כי  זה אמת, 
ואם  חלקו,  את  יקיים  ודאי  הקב"ה  לי,  ודודי 
בנו  כי  הוא  וסימן  אות  זאת,  חשים  אנו  אין 
לא  לדודי'  ש'אני  החלק  כנראה  כי  החסרון, 
התקיים. ונתבונן קמעא, מהו 'אני לדודי', דודי 
זהו שם המבטא חיבה, ערגה, אהבה. לפעמים 
אדם יכול לשמור תורה ומצוות אך לא עושה 
אנשים  כמצוות  ההרגל,  מחמת  אלא  זאת 
מלומדה, זהו אינו נכנס לכלל של 'אני לדודי', 
עבודת  דרושה  הכלל  לזה  להיכנס  בכדי  כי 
לעשות  די  לא  מאהבה.  עבודה  להיות  האדם 
את  לחוש  צריך  תורה,  ללמוד  די  לא  מצוות, 
הריבונו של עולם, להתקרב אליו, להאמין בו 
ולאהוב אותו. ואם כן השאלה שצריך כל אדם 
קרוב  מרגיש  אתה  האם   - עצמו  את  לשאול 
לבורא עולם? האם כשאומר אתה 'אני לדודי' 
אתה באמת מרגיש את זה? האם אתה שמח 

בה'? האם אתה מקיים מצוות בשמחה? 

השנה.  לכל  פסוק  סוף  כמו  זה  לדודי  אני 
סיום תקופה, סיכום, היום הגיע הזמן לעשות 
ולענות לשאלה אם אתה מרגיש  חשבון נפש 
רק  אינה  זו  תחושה  ואכן  לי'.  ה'ודודי  את 
לאלול אלא כך צריכה היא להיות במשך השנה 
כולה, כי כל השנה האדם צריך לחיות את זה, 
לחיות את הרבונו של עולם. והכוח של השינוי 
השנה.  כל  על  להשפיע  יכול  באלול,  שיעשה 
יכול הוא להביא את האדם למצב של אלול כל 

השנה. לא רק אלול חד פעמי. 

הרב  אותנו  מפתיע  הדברים",  "לסיום 
שליט"א עם משפט לו לא ציפינו, "אני חושב 
כל-כך  אני  הגאולה.  לקראת  עומדים  שאנו 
מבחינה  בעולם.  שקורה  מה  כל  בזה.  מאמין 
כלכלית, ביטחונית. מלחמות, איומים. מלחמה 
באופק.  שנראית  הקרה  המלחמה  איראן.  עם 
מריח  כמו שאדם  בעולם.  רעוע  כל-כך  המצב 
בערב שבת את הטשולנט ואת מאכלי השבת 
הגאולה.  את  מריחים  אנחנו  עכשיו  ככה   –
הרי ממש  זו  בכך  נתבונן  זה. אם  חי את  אני 

על  סוטה,  מסכת  בשלהי  המשנה  התגשמות 
ימי עקבתא דמשיחא... 

מיכל  רבי  הגאון  אצל  בפסח  "כשביקרתי 
יהודה ליפקוביץ'", מספר הרב, "הוא הביא את 
מה שאמר רבי חיים מוולאז'ין, שהגאולה תבוא 
באמצע  במטבח,  תהיה  אישה  בפתאומיות. 
לה: שמעת מה  ויגיד  יבוא  ובעלה  הבישולים. 
קרה? משיח בא... אני מרגיש שזה ממש בפתח 

בקרוב ממש..."

עם הידיעה הזאת שהמשיח בדרך, 
מה עלינו לעשות? 

איך נתכונן לאור הגדול?

"כתוב 'ושביה בצדקה'. היום ב"ה יש הרבה 
שהגאולה  רוצים  אנו  ואם  בעולם,  צדקות 
במעשים  להמשיך  עלינו  בקרוב  תגיע  באמת 
גם  צריך  ועוד  זאת  וחסד.  צדקה  של  הללו 
ציפיה  לישועה'.  'וציפית  של  במצב  שנהיה 
מדברים  חוץ  שכלפי  אותם  כמו  לא  אמיתי, 
אינם חשים  כלל  ליבם  אך בתוככי  על משיח 
ומתנהגים כך, צריכים אנו להיזהר שלא להיות 

תהיה  שהציפיה  עצמנו.  עם  צבועים 
של אמת. היום קהלים רבים מדברים 
האם  אבל  ומשיח,  גאולה  על  הרבה 
יעשה  אחד  שכל  לזה?  מצפים  באמת 

עם עצמו חשבון נפש".

שאינם  יהודים  יש  לצערנו, 
מאמינים.

"היום, מי שלא מאמין – הוא משוגע. 
הוא בבעיה. הרי רואים הכל בחוש. כל 
הכל  כי  מעידים  הקורים  המהלכים 
הבריאה  הגאולה,  לקראת  מסתדר 
יש  הגאוה,  לקראת  מתקדמת  כולה 
שעושה  עיוור  יש  אבל  מלידה,  עיוור 
פעם  אם  רואה.  לא  כאילו  עצמו 
במלחמת  לפתוח  אנשים חשבו שכדי 
עולם יצטרכו זמן רב, גיוס של חיילים 
כי  מבינים  כולם  היום  הלא  וכדומה, 
תוך כמה שניות יכולה לפרוץ מלחמה, 
ולא סתם מלחמה מלחמת עולם, הרי 
איך נפתחת היום מלחמה? קצת גאווה 

לאיזו מעצמה והכל מתלקח רח"ל". 

"לעתיד  ה'מדרש':  את  מצטט  הרב 
כל  נגד  ויילחם  פרס  מלך  יקום  לבוא 
אומר  מבהיל",  'מדרש'  זה  העולם. 

הרב. 

לברך  שליט"א  הרב  מבקש  ולסיום 
מעל דפי הבטאון את ציבור התלמידים 
ואת  העולם,  ברחבי  לקחו  ושומעי 
ואתר,  אתר  בכל  די  ישראל  כלל  כל 

בברכת: 

"שנה טובה
וכתיבה וחתימה טובה
 בספרם של צדיקים גמורים"

צריך גם שנהיה
במצב של 
'וציפית לישועה'

 ציפיה אמיתי,
לא כמו אותם שכלפי
חוץ מדברים על משיח,
אך בתוככי ליבם כלל 
אינם חשים ומתנהגים כך.

צריכים אנו להיזהר שלא 
להיות צבועים עם עצמנו. 
שהציפיה תהיה של אמת.
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המסורתית,  בהילולא  השתתף  ומחו"ל  מהארץ  אלפים  קהל 
המתקיימת מידי שנה בשנה, לכבודו ולזכרו של הצדיק המופלא 

בנש"ק המלוב"ן רבי משה אהרון פינטו זצ"ל. 

העלמין  בית  של  הגדולה  ברחבה  ההילולא  נערכה  השנה 
שנים  כ"ח  בסימן  זצ"ל  הצדיק  לאוהל  בסמוך  באשדוד 
דגולים,  ציבור  ואישי  רבנים  השתתפו  בהילולא  להסתלקותו, 
רבה  פינטו  חיים  שמעון  חיים  רבי  הגה"צ  בניו  עמדו  בראשם 
של קרית מלאכי, והגה"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"א ראש 
רפאל  רבי  ובנו  ובחו"ל  בארץ  ומשה"  חיים  "אורות  מוסדות 

פינטו שליט"א שהגיעו במיוחד מצרפת לארה"ק.

החל משעות הערב חסמה משטרת אשדוד את הכניסה לחניה 
במה  והוקמה  הלכה  שם  העלמין,  בית  של  השמאלי  בחלקו 
גדולה מסביבה הונחו אלפי כסאות. כבר בשעות הצהריים נכרה 
ומחו"ל,  רחבי הארץ  בואם של האלפים מכל  התכונה לקראת 

אלפים שעתידים למלא את הרחבה הגדולה.

את מעמד ההילולא פתח הגה"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"א 
בדברי התעוררות, אחריו נשא דברים הגה"צ רבי חיים שמעון 
פינטו שליט"א רבה של קרית מלאכי, בדבריהם נשאו הרבנים 
דברי חיזוק והביאו מספר הנהגות קודש של בעל ההילולא-רבה 

זצ"ל מתובלים במעשים ומופתים שארעו עמו.

אחריהם נשאו דברי ברכה קצרים אישי ציבור עסקני העיר: 
קרית  עירית  ראש  מלכה  מוטי  מר  שטרית,  מאיר  הפנים  שר 
ד''ר  העיר  לראשות  ומועמד  אשדוד  עירית  ראש  מ"מ  מלאכי, 

יחיאל לסרי ומר יצחק דרי ראש מועצת העיר אשדוד.

בסיום העצרת בסמוך לשעת חצות לילה, פנו הרבנים ללימוד 
'תיקון כרת' בקומה העליונה שבגג הציון. עקב הביקוש הגדול 
הגה"צ  הרבנים  במחיצת  הציון  לאוהל  להיכנס  הציבור  מצד 
שליט"א ניתנה הוראה כי רק אלו שקיבלו ע"ע להצטרף ללימוד, 
חוסר  האוהל מפאת  בתוך  המדרש  בית  לאולם  להיכנס  יורשו 

מקום.

את  ערכו  שליט"א  פינטו  הרבנים  האחים  הלימוד,  לאחר 

ההשכבה, ובירכו את הקהל הקדוש בברכת מי שבירך.

עם  ברוב  סליחות  לאמירת  הקדוש  הקהל  ירד  מכן  לאחר 
באוהל הציון כשהרבנים הגר"ח והגר"ד פינטו עומדים בתפילה 
בסמוך לציון. עם תום הסליחות במקום שיתפזר קהל ההמונים 
וילך איש איש לביתו, נשארו רוב מנין ובנין להעתיר בתפילות 
ובתחנונים על הכלל ועל הפרט על הציון הקדוש שהיה פתוח 

במשך כל הלילה.

רק בשעת לילה מאוחרת, אחר שהשיחו את צקון לחשם לפני 
בורא עולם, ואחר שבקשו מהנפטר הדגול שיהיה מליץ יושר עבור 
הפרט והכלל, התפזרו ההמונים איש איש לביתו, עם תחושה של 
על הצדיק  וההנהגות  והתעלות מדברי התורה העובדות  חיזוק 

זיע"א כשמעמד זה ייחרט בליבותיהם של המשתתפים זמן רב.

הגה"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"א 
בהילולת הצדיק רבי משה אהרון פינטו זיע"א 
באשדוד, במלאת כ"ח שנים להסתלקותו, במעמד 
שליט"א  פינטו  חיים  רבי  הגה"צ  הגדול  אחיו 

ורבנים חשובים ברחבת הציון הק' באשדוד

ההילולא המסורתית 
כתבת סיקור מן העיתונות הכללית

משמאל לימין: רבי רפאל פינטו שליט"א, מורנו ורבנו 
שליט"א, הגה"צ רבי חיים שמעון פינטו שליט"א
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מקור הדברים
נאמר בתורה (בראשית מט, יג יד) 'זבולון לחוף 
צידן'  על  וירכתו  אניות  לחוף  והוא  ישכון  ימים 
בין המשפתים'. במדרש  רובץ  גרם  'יששכר חמור 
רבה (פרשה צט פיסקא ט) הקשו מאחר שיששכר 
זבולון  את  הכתוב  הקדים  מדוע  מזבולון  גדול 
ליששכר? אלא מאחר שזבולון היה עוסק בסחורה 
ויששכר עוסק בתורה, וזבולון היה מאכילו לפיכך 
הקדימו הכתוב. ובמדרש תנחומא (ויחי סימן יא) 
שאלמלא  ליששכר  זבולון  הקדים  'לפיכך  כתוב 

זבולון לא עסק יששכר בתורה'.
כמו כן מוצאים אנו לחז"ל במשנה פרק א' דזבחים 
משנה ב' ובפרק ח' דטהרות משנה ז' שהביאו הלכות 
משמו של שמעון אחי עזריה, ובמדרש (ויקרא רבה 
פרשה כה פיסקא) הקשו והלא שמעון היה הגדול 
וא"כ מדוע מתייחס לאחיו עזריה הקטן? אלא ע"י 
לכך  אחיו  לשמעון  ומפרנס  בסחורה  עוסק  שהיה 
הקדימו. וכן הוא בדברי רש"י (סוטה כא ע"א ד"ה 
במשנה  הוא  תנא   - עזריה  אחי  שמעון  שמעון) 
שהיה  אחיו  ידי  על  תורה  ולמד  דזבחים  קמייתא 
של  למודו  בזכות  שיחלוק  כדי  בפרקמטיא  עוסק 
שמעון לכך הוא נקרא על שם עזריה אחיו וכן ר' 

יוחנן למד ע"י הנשיא שהיה מפרנסו.

נפסק  א)  סעיף  רמו  סימן  (יו"ד  ערוך  ובשולחן 
או  יודע  שאינו  מפני  ללמוד  לו  אפשר  שאי  שמי 
יספיק לאחרים הלומדים,  לו  מפני הטרדות שיש 
וכתב הרמ"א  ותחשב לו כאילו לומד בעצמו ויכול 
אדם להתנות עם חבירו שהוא יעסוק בתורה והוא 

ימציא לו פרנסה ויחלוק עמו השכר.  

 כמה צריך לשלם זבולון ליששכר

המדרגה העליונה בה זבולון חולק בשכר תורתו 
של יששכר הוא באופן שהתנו לחלוק גם בריוחי 
הממון וכך מבואר בש"ך (סק"ב) על דברי הרמ"א 
תורה  שכר  כלומר   - בשכר  עמו  ויחלוק  שכתב 
ושכר מה שירויח זה יהיה בין שניהם ביחד. דהיינו 
שהסכם יששכר וזבולון הוא חצי בחצי שהזבולון 
יתן מחצית מרווחיו ליששכר ובעולם הבא ינכו חצי 
משכרו של ישכר כדי ליתנו לזבולון. וכ"כ בשו"ת 
אגרות משה (יו"ד ח"ד סימן לז אות טו) שהזבולון 
פחות  וכשנותן  ליששכר  מרוחיו  חצי  ליתן  צריך 
אלא  בעצמו  שלומד  לו  יחשב  לא  רווחיו  מחצי 
רבו  אולם  בזכותו.  למד תורה  לו שיששכר  יחשב 
דמאחר שעשו  וסוברים  זה  על  הפוסקים שחלקו 
תנאי בניהם אזי אפילו אם לא התנו שיחלקו כל 
ריווחי הממון רק שנתחייב זבולון לספק כל צרכיו 
של יששכר יש לו חלק בשכר תורתו, ועיין בשו"ת 
חיים שאל (ח"ב סימן לח אות מד) ובשו"ת מנחת 
יצחק (חלק ו סימן ק) וכ"כ החפץ חיים בספרו שם 

עולם (שער התחזקות פרק ו).

בהסכם  הון  אילי  של  השתתפותם 
יששכר וזבולון

סכומים  המרוויח  מופלג  עשיר  'אבל 
לשום  להוציאם  שייך  דלא  כך  כל  גדולים 
הנאה הראויה לבני תורה ויראי שמים, אלא 
העשיר  ורוצה  הרבה,  ממון  לאסוף  שהוא 
שהוא ירא שמים להתנות כן עם הרבה בני 
להם  שיהיה  צרכיהם  בכל  לפרנסם  תורה 

ריווח ופרנסה חשובה ולכולם יהיה כל מה 
ולא  רשאי  הוא  בריווח  לעצמם  שצריכים 

שייך לומר שהוא מזלזל בשכר התורה".

השיטות  לפי  הפוסקים  דנו  בו  מעניין  נידון 
שסוברים שזבולון צריך לתת חצי מרווחיו ליששכר, 
וזבולון,  יששכר  בשותפות  גדול  עשיר  ינהג  איך 
בתשובותיו  משה  האגרות  בעל  של  דבריו  ואלו 
עשיר  'אבל  וז"ל  לז)  סימן  (ח"ד  דעה  יורה  חלק 
מופלג המרוויח סכומים גדולים כל כך דלא שייך 
ויראי  תורה  לבני  הראויה  הנאה  לשום  להוציאם 
ורוצה  הרבה,  ממון  לאסוף  שהוא  אלא  שמים, 
הרבה  עם  כן  להתנות  שמים  ירא  שהוא  העשיר 
בני תורה לפרנסם בכל צרכיהם שיהיה להם ריווח 
שצריכים  מה  כל  יהיה  ולכולם  חשובה  ופרנסה 
לעצמם בריווח הוא רשאי ולא שייך לומר שהוא 

מזלזל בשכר התורה. עכ"ל.

האם חלקו של יששכר נגרע
מחמת ההסכם

'ויחלוק עמו השכר'  הנה מדברי הרמ"א שכתב 
משמע שזבולון מגרע משכרו של יששכר ובעולם 
ינכו חצי משכרו של יששכר בלימוד תורתו  הבא 
עבור זבולון, וכן מבואר בדבריו של האור החיים 
(יו"ד סימן רמו אות  לציון  הקדוש בספרו ראשון 
ריוח  כל  חבירו  עם  חלוק  אחד  'וכל  שכתב  כא) 
שיהיה לו'. משמע שכשם שנחלקים בריוח הממון 
כך בריוח התורה. ואולם מדבריו של האור החיים 
הקדוש בפירושו על התורה (כי תשא ל יג) משמע 
שלא מתנכה חצי מזכות התורה של יששכר שכתב 

ידוע ומפורסם הוא "הסכם יששכר וזבולון" שנערך בין 
העוסקים  בידי  וזאת מאחר שאין  ולומדיה,  תורה  מחזיקי 
גם בלימוד התורה, אך מאידך רוצים גם  במלאכה לעסוק 
הם לזכות לקבלת שכר בעולם הבא, לשם כך עורכים הסכם 
עם לומדי התורה שעל ידי תמיכתם והחזקתם יהיה להם 

חלק בלימוד תורתם. על הסכם זה יסוב מאמרינו.

הסכם

יששכר וזבולון
הרב רפאל הכהן רבין



שם 'לא שיתנכה מחלק הלומד ונמצא כל אחד אין 
בידו אלא מחצית שכר, לא כן הוא כי שקל הקודש 
כפול היה ונמצא כל אחד בידו שקל שלם'. ודבריו 

אלו אינם כפי שכתב בספרו ראשון לציון.

וכבר עמד על סתירה זאת בשו"ת ציץ אליעזר 
אופנים,  בשתי  ליישב  וכתב  לד)  סימן  כ  (חלק 
הוא  לציון  ראשון  בספרו  שהמדובר  הראשון 
חבירו,  עם  חולק  אחד  כל  ולכן  כך  על  בשהתנו 
בו  כשתומך  המדובר  החיים  אור  בספרו  ואילו 
בסתמא ולא התנו כל תנאי ולכן לא מתנכה מחלק 
הלומד והקב"ה נותן מתנת חנם לעשיר התומך בו. 
אך דחה את תרוצו זה וכתב תירוץ נוסף בהקדים 
דהנה  דקשוט  בעלמא  המצות  שכר  בדבר  יסוד 
האמרי בינה כתב דהשכר שאדם מקבל על עשיית 
על  שמושך  סגולי,  שכר  א)  הוא,  כפול  המצות 
עצמו שפע אלקי וחיות רוחני חיי עולם בעשיות 
המצוות לשם פועלן והן 'קישוטין דנפש הישראלי 
ב)  בזוהר הקדוש.  דנשמתא' כמבואר  יקר  ולבושי 
כיד  שכרו  משלם  הקב"ה  אשר  גמולי  מצוה  שכר 
מלך מלכי המלכים הקב"ה כאילו עשה לו כביכול 

עבודות. 

וע"פ יסוד זה כתב ליישב את דברי האור החיים 
הקדוש שלא יהיו כסותרים זה את זה, דמה שכתב 
יכול  דבזה  הגמולי  השכר  על  הוא  לציון  בראשון 
להשתתף גם המחזיק ביד לומדי תורה ולכן כתב 
לו.  שיהיה  ריוח  כל  חבירו  עם  חולק  אחד  דכל 
אבל בספרו אור החיים על התורה השכר המדובר 
שפע  עצמו  על  שמושך  הסגולי  השכר  על  הוא 
אלקי וחיות רוחני חיי עולם, דבזה בלתי אפשרי 
להשתתף בהן ושהתלמיד חכם יתן מזה אל הזולת, 
והשקל שלו נשאר שלם כלשונו של האור החיים 
ולא נתנכה בזה מחלק הלומד, ונמצא איפוא שכל 
אחד ישמח בשלו ואין אחד נוטל חלק חבירו, וזה 
לא סותר כלל למ"ש בספרו ראשון לציון ואלו אלו 

דברי אלקים חיים. 

'אלא הענין הוא שכל אחד מקבל שכרו 
שמדליק  מנר  המשל  שאמר  וכמו  מושלם, 
ממנו ואין מחסר אורו כן המחזיקים נוטלים 
שכרם מאת ה' מן השמים ואינם מחסרים 

בחלקן של התלמידי חכמים'.

ובספר ההפלאה (פתחא זעירתא אות מג) כתב 
דבריו  ואלו  כלל,  גם שאין הלומד מפסיד משכרו 
שסוברים  גסה  במדה  המשפיעים  מן  'ויש  שם 
שקונים מן התלמיד חכם חלק מתורתו כדרך שאר 
תלמידי  ימכורו  וכי  כן  חלילה  אמנם  ומתן,  משא 
חיי  בכל  הבא  בעולם  אחת  שעה  אפילו  חכמים 
עולם הזה, כמו שאמר חז"ל וכל שכן שעה אחת 
אלא  הבא  עולם  חיי  מכל  חשובה  שהיא  בתורה 
וכמו  מושלם,  שכרו  מקבל  אחד  שכל  הוא  הענין 
שאמר המשל מנר שמדליק ממנו ואין מחסר אורו 
מן השמים  ה'  נוטלים שכרם מאת  כן המחזיקים 

ואינם מחסרים בחלקן של התלמידי חכמים.

חלקו של יששכר מול
שכרה של אשתו

ידועים הם דברי הגמ' (סוטה כא ע"א) שאשת 
תורה,  בתלמוד  משכרו  חצי  מקבלת  חכם  תלמיד 
וזבולון  יששכר  הסכם  שעשה  חכם  תלמיד  וא"כ 
וחצי  זבולון  לוקח  דחצי  משכרו  נקי  יצא  הרי 
הגאון  זה  בנידון  דן  כבר  והנה  אשתו,  לוקחת 
פג  דף  קדושים  (פרשת  דוד  ראש  ספרו  החיד"א 
שנוטלת  דהחצי  פרימו  והביא משם מהר"ש  ע"ג) 
אשת חבר אינו נגרע מחלקו כי הוא אדעתא דידיה 

עביד, ולא התנו על כך, רק שהקב"ה בחסדו הוא 
נותן החצי מבעלה מאיתו יתברך, משא"כ העשיר 

שהתנו על כך לוקח חצי משכרו. 

אם אפשר לעשות הסכם
על מה שלמד כבר 

במסכת סוטה (כא ע"א) אמרו על הפסוק בשיר 
באהבה  ביתו  הון  כל  את  איש  יתן  'אם  השירים, 
לא  עולא,  אמר  לו,  יבוזו  בוז  מאי  לו'.  יבוזו  בוז 
נשיאה.  דבי  יוחנן  כרבי  ולא  עזריה  אחי  כשמעון 
פירש רש"י, שמעון למד תורה על ידי החזקת אחיו 
עזריה, שהיה עזריה עוסק בפרקמטיא כדי שיחלוק 
עם שמעון אחיו בזכות לימודו, ולכך נקרא על שם 
עזריה אחיו שהיה מחזיק ותומך בו, וכן רבי יוחנן 
אלא  מפרנסו.  שהיה  הנשיא  ידי  על  תורה  למד 
כהלל ושבנא, דהלל ושבנא אחים היו, שבנא עסק 
בפרקמטיא והתעשר מאד, ואילו הלל עסק בתורה 
מתוך עוני ודוחק עצום, לבסוף נתמנה הלל נשיא 
נחלוק  הבה  ואמר,  שבנא,  אליו  בא  ישראל,  על 
את רכושי ואת חלקך בעולם הבא בזכות התורה 
שלמדת, יצאה בת קול ואמרה, אם יתן איש את 
כל הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו. מדברי הגמ' הללו 
זכה בהם,  זכיות שכבר  לומדים שאי אפשר לתת 
אלא באופן שלפני לימודו יעשה הסכם עם הזבולון 

לחלוק בשכר. 

אדם  תולדות  בספר  ירוחם  רבינו  פסק  וכן 
העוסק  וז"ל  רביעי)  חלק  סוף  שני  (נתיב  וחווה 
שיעסוק  להתנות  יכול  שיעסוק  קודם  בתורה 
יששכר  כמו  מלימודו  חלק  ויטול  בסחורה  חבירו 
וזבולון, אבל אחר שעסק כבר ונותן לו חלק בשביל 
ממון אינו כלום כדכתיב אם יתן איש את כל הון 
בסוטה,  כדאיתא  ושבנא  הלל  ענין  וזה  וגו'  ביתו 
כך  חלקו,  בטל  שכבר  אבד  שהעוסק  ומסתברא 
יוסף  בבית  דבריו  והובא  עכ"ל,  המפרשים  כתבו 

(יו"ד סימן רמו). 

מעמדו של זבולון
בקיום מצות תלמוד תורה 

מישראל  אחד  'כל  רמו)  סימן  (יו"ד  הטור  כתב 
חייב  וכו'  עשיר  בין  עני  בין  תורה  בתלמוד  חייב 
והגית  ובלילה שנאמר  ביום  לת"ת  זמן  לו  לקבוע 
מפני  ללמוד  לו  אפשר  שאי  ומי  ולילה,  יומם  בו 
הזמן  טרדות  מפני  או  ללמוד  כלל  יודע  שאינו 
הוא  כאילו  לו  ותחשב  הלומדים  לאחרים  יספיק 

לומד בעצמו.

 לפנינו שני אופנים בקיום מצות תלמוד תורה, 
לו  האחת הלומד בעצמו, והשנית מי שאי אפשר 
ללמוד אזי ע"י החזקת התורה 'נחשב לו כאילו הוא 
לומד בעצמו', וזו היא חלקם של העושים הסכם 
שותפות עם עמלי תורה שבזכות החזקתם נחשבת 
שמצוות  למרות  וזאת  תורה,  למדו  כאילו  להם  
היא  ע"י אחרים, שונה  לקיימן  אי אפשר  שבגופו 
משום  שבגופו  מצוה  שאינה  תורה  תלמוד  מצות 
שעיקרה להרבות ידיעת התורה בעולם, ולכן אם 
הוא בעצמו לא יכול ללמוד כשתומך באחרים והם 

לומדים יש בזה קיום מצות תלמוד תורה. 

מצות  על  שכר  יקבל  שזבולון  למרות  אולם 
תלמוד תורה אך חסר לו את ידיעת התורה בכמות 
ובאיכות, וממילא אין שכרו כשכרו של יששכר כמו 
שאמרו רבותינו בגמ' ברכות (לד ע"ב) כל הנביאים 
לתלמיד חכם  בתו  נתנבאו אלא למשיא  לא  כולן 
תלמיד  ולמהנה  חכם  לתלמיד  פרקמטיא  ולעושה 
לא  עין  עצמן  חכמים  תלמידי  אבל  מנכסיו,  חכם 

ראתה אלהים זולתך יעשה למחכה לו. הרי ששכר 
אלא  בעצמו,  מהלומד  פחות  הוא  תורה  המחזיק 
יז)  סימן  ג  (חלק  להנצי"ב  דבר  משיב  שבשו"ת 
כתב דכל זה בלא תנאי של שותפות אבל אם עשו 
תנאי של שותפות נעשה זבולון שותף בידיעותיו 

ובתורתו וחולק עמו בשכרו. 

את  פוטר  אינו  השותפות  הסכם  כי  לדעת  יש 
זבולון מלקבוע עיתים לתורה, וגם מחויב להשתדל 
שיהיה לו פנאי ללמוד איזה זמן בכל יום בלימוד 
יו"ד הלכות  (עיין שו"ע הרב  לידי מעשה.  המביא 

ת"ת פרק ג סעיף ד).   

על איזה לימוד אפשר לעשות הסכם

בשאלות ותשובות אגרות משה (יו"ד ח"ד סימן 
לז אות כ)  כתב שאין לזבולון לעשות שותפות עם 
יששכר הלומד גמרא ותוספות או הלכות פסקות 
בעצמו  זה  ולידע  ללמוד  חייב  אחד  שכל  מאחר 
שהרי בלימוד זה הוא מקיים את חובתו ואין שייך 
בזה שותפות, ועוד שהרי אף העשיר חייב בעצמו 
חכם  תלמיד  עם  שותפות  יעשה  אלא  זה  בלימוד 
בה  להתעמק  כולה  התורה  כל  ללמוד את  הרוצה 
ולהחכים יותר מאשר כל אדם שאין לו פנאי לכך 

ובלימוד כזה שייך שותפות.  

'אלא יתן לצדיקים שיעסקו בתורה ולא 
כדי  ותירוצים  קושיות  שגורסים  לאותם 
התלמוד  כל  שיודע  סבורים  העולם  שיהיו 
קושיות  ראו  אלא  בתלמוד  עסקו  ולא 
ותירוצים וגורסים להראות חריפותם אלא 

יתן ליראי ה' הלומדים לקיים המצות'

'אלא יתן  ובספר חסידים (סימן אלף לט) כתב 
שגורסים  לאותם  ולא  בתורה  שיעסקו  לצדיקים 
סבורים  העולם  שיהיו  כדי  ותירוצים  קושיות 
ולא עסקו בתלמוד אלא ראו  שיודע כל התלמוד 
קושיות ותירוצים וגורסים להראות חריפותם אלא 

יתן ליראי ה' הלומדים לקיים המצות'. 

יששכר  הסכם  לעשות  אפשר  אם 
וזבולון על מעשים טובים 

בשאלות ותשובות ציץ אליעזר (חלק טו סימן 
לה) יצא לדון בענין זה והביא בשם הגר"ש קלוגר 
כזה  הסכם  לעשות  אפשר  אי  טובים  דבמעשים 
דרק בתורה יש סברא שיכול למכור חלקו משום 
כמבואר  שלו  נקרא  התורה  תורה  שלמד  דאחר 
ומעשים  במצות  לא  אך  ע"ב)  (לב  קידושין  בגמ' 

טובים. 

ביטול ההסכם 

את  להפסיק  רוצה  זבולון  אם  דנו  בפוסקים 
תמיכתו ביששכר האם רשאי, דהנה בשולחן ערוך 
ליתן  'אמר  מרן  כתב  יב)  סעיף  רנח  סימן  (יו"ד 
לחבירו מתנה אם הוא עני, הוי כנודר לצדקה ואסור 
לחזור בו'. וכתב הכנסת הגדולה (חו"מ סימן קכה 
הגהת טור אות כג) שאם המקבל הוא בעל תורה 
ומשום מצות עץ חיים היא למחזקים בה אינו יכול 
לחזור בו.  ואולם בשו"ת שבות יעקב (חלק ב סימן 
קנט) חלק עליו וסובר דאם אינו עני דהיינו שיש לו 

פרנסתו אפילו הוא ת"ח יכול לחזור בו. 

וא"כ בנידון דידן עם עשו הסכם יששכר וזבולון  
הוי כנודר לדבר מצוה לטובת חבירו, ובלי ידיעת 
חבירו ודאי שאינו יכול לבטל את ההסכם, אולם 
גם בידיעת חבירו יש לדון אם יכול בטל לפיכך אם 

רוצה להפר את התחייבותו צריך לנמק טעמו.
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מהפכת ליוןהמהפכה הצרפתית
כתבה ראשונה בסדרה

1

יודעי   הצרפתית,  המהפכה  על 
נהנים  שבינינו,  העמים  היסטוריית 
להיזכר במהפכה שארעה בצרפת לפני למעלה מ-200 שנה, 
אך אנו האמונים על תורת ישראל באומרנו - מהפכה - אין אנו 
מתכוונים אלא למהפכה תורנית, ובאומרנו - המהפכה הצרפתית 
- אין אנו מתכוונים אלא למהפכה הרוחנית המופלאה שעברה על 
צרפת והחלה לפני עשרות בשנים בראשותו, בהכוונתו ובהדרכתו 
שליט"א. פינטו  חנניה  דוד  רבי  הגה"צ  שליט"א  מו"ר  של 

ליון,  בעיר  התורנית  למהפכה  שנים  וחמש  עשרים  לרגל 
שליט"א,  רפאל  רבי  הרב  בנו  עם  מרתקת,  לשיחה  התכנסנו 
הקמתה   על  ליון',  'קהילת  על  מרתקים  פרטים  לנו  שסיפר 
לפני כ-25 שנים, על הקשיים, הלבטים, הציפיות, הכשלונות 
לביסוסה  עד  תקופה,  באותה  חלקם  מנת  שהיו  וההצלחות 

והתפתחותה.

 "כשפגש מו"ר אבא שליט"א את הרב הראשי של ליון לפני 
כ25 שנה וסיפר לו על הכוונה להקים ישיבה. הרב צחק ואמר: 

ישיבה? בליון? אני מקווה שיהיה לכם מניין!"

הענפה  הפעילות  על  פסחנו  לא  המאורע  שלרגל  כמובן 
מסורתיים  צרפתים  המון  בישראל  "יש  הקודש:  בארץ 
ודתיים המשתוקקים ליהדות" כמו על התוכניות המגוונות

לעתיד הקרוב בעזהי"ת.

מאת: מנחם בק

נתן רחלזון

כשמדברים
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אימתי  שתשאל  אדם  כל 
זאת,  מהפכה  התרחשה 
"לפני  ויאמר  בפדחתו  יגרד  עיניו,  את  יאמץ 
יגידו "מאתיים  יותר  המון שנים", המדוייקים 
לעולם  הם  בצרפת,  גדלו  אשר  ואותם  שנה". 
נפילת  של  המדוייק  התאריך  את  ישכחו  לא 
שנה  מידי  בצרפת  הנחגג  תאריך  הבסטיליה, 

בשנה ב14 ביולי למנינם.

יהודי חרדי מקהילות  דומה שכשנשאל  אך 
הצרפתית,  המהפכה  על  בצרפת  הקודש 
המהפכה  בתכלית,  שונה  תהיה  תשובתו 
האחרונות  השנה  בעשרים  ארעה  הצרפתית 
עוז,  בכל  היא  ממשיכה  ממש  אלו  וברגעים 
פורשת את כנפיה על עוד יהודי, מכניסה תחת 

טליתה עוד ילד, עוד משפחה.

הללו  הצרפתיות  המהפכות  שונות  אכן 
האחת מחברתה, כי כבר אמר דוד המלך ע"ה 
ה'  בשם  ואנחנו  בסוסים  ואלה  ברכב  "אלה 
הפיכות,  לעשות  בכדי  אלה  נזכיר",  אלוקינו 
רכב  צריכים,  חוקים  ולחוקק  קהילות  להקים 
חרבות  עם  מלחמה  לערוך  צריכים  וסוסים, 
 - אנחנו  אך  ותותחים,  רובים  עם  וכידונים, 
"בשם ה' אלוקינו נזכיר", די לנו בתורה, בכדי 
לערוך מהפכה – ולכשתתבונן בדבר הרי שזו 
היא המהפכה האמיתית, מהפכה אשר החלה 
לקרום עור וגידים לפני עשרות בשנים בעזרתו 
של מו"ר שליט"א הגה"צ רבי דוד חנניה פינטו 
שליט"א, וממשיכה בכל כוחה גם כהיום הזה.

המהפכה  מורגשת  בהם  המקומות  אחד 
הלזאת ביותר, היא בעיר ליאון, או 'ליון', תלוי 

את מי תשאלו ומה מבטאו. 

רוח  כי  ותראה  עיר  די שתצא לרחובה של 
שונה מפכה בה בכל עוז, רוח של תורה. ואם 
הושקע  מאמץ  הרבה  הפיכות  של  כדרכם  כי 
זה  ראה  כיום.  למצבה  שתגיע  בכדי  בקהילה 
לא  התרחשה,  ליון  בקהילת  המהפכה  פלא, 
באמצעים  לא  וברקים,  קולות  באמצעות 
כבירים, אלא באמצעות השקעה בלתי פוסקת 

של רבנים ותלמידי חכמים רבים שהשקיעו בה 
האחרונות  בשנים  ואף  ומרצם.  אונם  כל  את 
רעיון  ידי  על  עוז,  בכל  ההפיכה  התחדשה 
 "Lunch and Learn" ויצירתי, המכונה  פשוט 
ולומדים.  צהריים  ארוחת  לעברית:  ובתרגום 
המהפכה  ועל  הרעיון  סוד  על  לעמוד  בכדי 
רב  עם  לשיחה  נועדנו  בעקבותיו,  שארעה 
פינטו  רפאל  רבי  הרה"צ  הוא  הלא  הקהילה, 

שליט"א, בנו של מו"ר שליט"א.

הגורמים  שאחד  שמענו  הרב,  כבוד 
אנו  לה  המתחדשת  הרוחנית  למהפכה 
 Lunch and" של  רעיון  הוא  בליון,  עדים 

Learn", כיצד פועל הרעיון הזה?

יהודים  עשרות  של  רשימה  בידינו  "יש 
העובדים במשרות שונות ברחבי העיר, אנחנו 
עושים איתם עסק, 'דיל': בהפסקת הצהריים, 
כאשר יש להם שעה רשמית פנויה לאכול, הם 
באים ללמוד בישיבה שלנו. הצוות שלנו לוקח 
מהם מבעוד מועד את פרטי ההזמנה, באמצעות 
לאכול  רוצים  הם  מה  אומרים  והם  הטלפון, 
ומאיזו מסעדה. הם משלמים סכום סמלי על 
הארוחה, ואנחנו דואגים שהמסעדה תביא את 
הארוחה עד לישיבה. כך הם מרוויחים כפליים: 
גם ארוחת צהריים לטעמם עד הבית, וגם שעה 

של לימוד תורה".

מאיפה  צהריים?  ארוחת  פשוט?  כך  כל 
הבאתם את הרעיון המופלא הזה?

"זה נשמע כמו דבר קטן, אבל האמת שבליון 
העובדים  לאנשים  אדירה.  מהפכה  עשה  זה 
לפרנסתם אין כמעט זמן פנוי שבו יוכלו לשקוד 
על תלמודם, החברות בהם הם עובדים, אינן 
מוכנות לשחרר אותם באמצע העבודה ללימוד, 
הפרנסה  מעמל  קורסים  הם  לבית  ובשובם 
המפרך, ורק בצורה כזו בה בעצם מקריבים הם 
יכולים  ללימוד,  שלהם  החופשית  השעה  את 
הם לקיים את מה ששואלים לכל אדם, קבעת 

עיתים לתורה". 

"והאמת צריכה להאמר", מוסיף הרב רפאל 

בגילוי לב, "כי הרעיון לא היה שלי. לקחתי אותו 
מהתקופה בה התגוררתי בלייקווד שבארה"ב. 
הזה  הרעיון  בזכות  וכיום  ושכללתי,  לקחתי 
לטעום  זוכים  לפרנסתם  העובדים  אנשים  גם 
את טעמו של דף גמרא, את טעמו של לימוד 

ישיבתי". 

שמענו שזהו לא הרעיון היצירתי היחיד 
המחייה את הקהילה? על עוד איזה רעיונות 
בין  אתם  שמקיימים  לפעילויות  מיוחדים 

אנשי הקהילה, יכולים אתם לספר לנו?

משחק  מקיימים  אנחנו  לשבוע  "אחת   
כדורגל לילדים היהודיים בעיר כאשר המנצח 

זוכה בסכום כסף",

הפעילות  כאן  איפה  כדורגל?  משחק   
התורנית? אני נזעק

"ראשית כל מרגילים אנו את הילדים שגם 
כיהודים  להתנהג  צריכים  הם  משחק  בשעת 
– במשחקים אלו הילדים מחוייבים לשחק עם 
כיפה וציצית, אך לא זה הוא העיקר – חיפשנו 
תורה,  לשיעורי  להיכנס  לילדים  לגרום  כיצד 
שבתורה  המאור  את  להם  להראות  כדי  כי 
מחוייבים אנו קודם כל להטעים אותם מצוף 
אמריה, "טעמו וראו כי טוב", קודם כל 'טעמו' 
הכי  שהם  שהדבר  וראינו  טוב'.  כי  ו'ראו  ואז 
זה משחק הכדורגל,  מחוברים אליו, לצערינו, 
 - הענין  לטובת  בכך  להשתמש  והחלטנו 
פעם  כאמור  המתקיימים  האלו  במשחקים 
מדי  שמגיע  מי  רק  להשתתף  רשאי  בשבוע, 
שבוע לשעתיים של לימוד ושיעורים תורניים, 
כך אט אט אנו מכניסים אותם לשיעורי תורה, 
התורה  את  להכיר  להם  גורמים  לאט  לאט 

הקדושה ולטעום מטעמה המשכר".

כמה יהודים מתגוררים כיום בליון?

היהודית  הקהילה  זו  ל-40,000.  "קרוב 
מבחינה  אבל  פאריז.  אחרי  בגודלה  השנייה 

כמעט
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עדיין  המצב  יידישקייט,  מבחינת  רוחנית, 
רחוק מלהיות מושלם".

הרב  שם  נמצא  בדיוק  זה  בשביל  אכן... 
אביו,  בהכוונת  שפועל  שליט"א,  רפאל 
הגה"צ  ורבנו  מורנו  כ"ק  המוסדות,  נשיא 

רבי דוד-חנניה פינטו שליט"א.

  הישיבה משפיעה
                       על הקהילה

אילו מוסדות יהודיים יש כיום בליון?

רוחנית,  בפריחה  נמצאת  ליון  כיום  "ב"ה 
ותפילה  לתורה  המיועדים  ציבוריים  מבנים 
היהדות  ומוקמים,  הולכים  חסד  לגמילות 
כיום  מליון.  קורן  והאור  ראשה  את  הרימה 
לומדים  בו  והכולל,  הישיבה  מישיבתינו,  לבד 
כ-20 אברכים. ישנם מוסדות נוספים, כישיבה 
'חסד  העיר  לנזקקי  תמחוי  כבית  לצעירים. 
לנשים אשר  סמינר  גם  הקמנו  כן  כמו  חיים'. 
'בית שמחה' נקרא. גם מקוה טהרה יש  בשם 
מקוה,  סתם  ולא  בנה,  שליט"א  בליון,שאבא 
באירופה".  ביותר  מהיפים  מושקע  מקוה 
בתי- שני  עוד  ישנם  שלנו,  למוסדות  מעבר 

ספר יהודים, כשבאחד מהם לומדים כ- 3000 
ילדים(!)

קשורים  ליון  יהודי  היו  תמיד  האם 
ליידישקייט ותורה?

כ- "לפני  בסיפור:  ונזכר  מחייך,  רפאל  הרב 
הרב  את  פגש  שליט"א  אבא  מו"ר  שנים,   25
להקים  כוונתו  על  לו  וסיפר  ליון  של  הראשי 
בפליאה:  ואמר  צחק.  הרב  במקום.  ישיבה 

ישיבה? בליון? אני מקווה שיהיה לכם מניין! 

מדבר  היתה  ליון  לליון,  הגיע  מורי  כשאבי 
צחיח ושמם מיהדות, רוב רובם של בני העיר 

לא היו קרובים ליהדות, לבד מיום כיפור לא 
פקדו את בית הכנסת, על חינוך יהודי אין צורך 
לדבר כלל וסמינר מאן דכר שמיה. אבל היום 
תראה כמה מאות יהודים באים ללמוד אצלנו, 
בסמינר, בישיבה, בבתי הכנסת. שיעורי תורה 
מתקיימים משך כל שעות היממה והביקוש רק 

עולה ועולה... כן ירבו...

כשאתם רואים את כל השינוי שחל בעיר, 
מהי ההרגשה? הרגשת סיפוק והצלחה?

"האמת, שכן ולא", עונה הרב רפאל, וכשרואה 
את מבט עיני השואל, ממשיך ואומר "המטרה 
של המוסדות שהקים אבי מורי שליט"א, היא 
להרבות כבוד שמים, המטרה היא לא להציל 
ישפיעו  היא שהם  או מאות, המטרה  עשרות 
לא רק על הלומדים בהם – אלא על כל חלקי 
העם המתגורר בליון. מן הקצה אל הקצה, לכן 
הכולל  את  להחזיק  להמשיך  מתעקשים  אנו 
בליון למרות שזה דבר מאוד קשה, ההוצאות 
הכספיות הם עצומות אבל התוצאות שוות כל 
כל  ששוות  ובוודאי  אירו,  כל  דולר,  כל  שקל, 
מאמץ. אשר על כן התשובה לשאלתך היא כן 
ולא, כן כי לראות יהודים המתקרבים לאביהם 
שבשמים, אין לך דבר משמח ומרנין מכך, ויותר 
מכך הידיעה כי אנחנו הגורמים לכך, שותפים 
היא  שהתחושה  ודאי  ולהתעלות  לחיזוק 
עילאית ומשמחת, אכן בו בזמן ההרגשה היא 
עוד  יש  רק באמצע העבודה,  עדיין  כי אנחנו 
רבים וטובים שאור התורה עוד לא חלחל אל 
לבם, ישנם רבים וטובים שעדיין אינם יודעים 
לא  ושעדיין  מהי  מהי, טהרת המשפחה  שבת 

שמעו שיעור תורה בחייהם...".

אמרת שהחזקת הכולל בצרפת היא קשה, 
מאוד קשה ליתר דיוק, למה הינך מתכוון, 
כמו לכל הכוללים בארץ, או שבצרפת ישנו 

קושי מיוחד?

מכולל  מאד  שונה  בצרפת  כולל  "תראה, 

בארץ. בצרפת בשביל ללמוד בכולל צריך הרבה 
שם  ישראל,  בארץ  כמו  לא  זה  נפש.  מסירות 
חתונתו  אחרי  מיד  שבחור  היא  הנורמה  ב"ה 
בצרפת  כאן  שנים,  לכמה  בכולל  ללמוד  הולך 
(אם  החתונה  אחרי  מיד  היא שבחור  הנורמה 
לא לפניה) יוצא לשוק העבודה, עובד לפרנסתו 
לשעה  לתורה  עיתים  קובע  הטוב  ובמקרה 
משתדלים  אנו  שבצרפת  כך,  על  ונוסף  ביום. 
לנהוג כפי החוק הצרפתי שאומר, שמי שמחזיק 
כולל אברכים דינו כ'מעסיק', אשר חייב לשלם 
יוצא שאנו  לכן  הנלווים,  המיסים  כל  את  גם 
משלמים על כל אברך כמעט משכורת כפולה. 
אשר על כן העלות הכספית של כולל בצרפת 
התורמים  ועוד,  זאת  גבוהה.  יותר  הרבה  היא 
בליון המוכנים לישא בעול הכספי של הכולל, 
אינם עשירים כמו בפאריז, בעיקר היום, כאשר 
לקושי  ההסבר  לך  והרי  קשה,  הכללי  המצב 
הרב שבהחזקת הכולל, מצד אחד מנסים אנו 
לתורה  להתמסר  בחורים  שיותר  כמה  לשכנע 
ולהסיר מעליהם דאגות הפרנסה, לשבת ללמוד 
אך מהצד  ערב,  עד  מבוקר  תורה  באהלה של 
השני ההחזקה של כל אחד ואחד עולה הון רב, 
מכתת  שליט"א  אאמו"ר  אותו  לאסוף  שבכדי 

את רגליו מעיר לעיר וממדינה למדינה".  

מה עוד יכול אתה לספר לנו על הכולל 
בליון?

"טוב מראה עיניים משמיעת אוזניים, אתה 
הכולל  בכל עת שתחפוץ,  ולבקר  לבוא  מוזמן 
בליון הרי הוא ממש פינת חמד, בתוככי העיר 
ליון, על אף שכמות הלומדים בו מועטה היא, 
בריתחא  הוא  שלימודם  הרי  במספר  כ20 
מן  ומאזין  לעומד  כמוה,  מאין  דאורייתא 
החוץ נדמה כי ישובים שם עשרות רבות של 
דהלכתא,  אליבא  בעיון,  הלימוד  תלמידים, 
למעלה.  למעלה  הם  וההתמדה  ההשתוקקות 
ואכן ההצלחה של תלמידי הכולל היא עצומה, 
והעלה  הסביבה,  כל  את  הוא  ששינה  רק  לא 



15

אותה בדרגות רוחניות רבות, לא רק שעל ידו 
התקרבו והתחזקו מאות יהודים – אלא שמבין 
הדיין  כמו  רבנים חשובים,  וצמחו  עלו  כתליו 
הרב יחיא טובול ועוד. כל רבני הקהילות באזור 
ליון יצאו מהכולל ומהישיבה שלנו", אומר רבי 
רפאל, ומיטיב להגדיר: "הישיבה שלנו היא כמו 

'מכונה' לייצור תלמידי חכמים".

בקהילה  אצלכם  כיהנו  עברו,  בשנים 
אברכים מהארץ. מדוע הפסקתם עם זה?

"אבא שליט"א הורה לי בזמנו להתייעץ עם 
הלכתי  ברק.  בבני  התורה  גדולי  ורבנן  מרנן 
לגאון רבי אהרן לייב שטיינמן, לגאון רבי מיכל 
קניבסקי  חיים  רבי  לגאון  ליפקוביץ,  יהודה 
ולגאון רבי מאיר צבי ברגמן, חתנו של מרן הרב 
אחד,  בסגנון  כנתנבאו  אמרו,  כולם  זצ"ל.  שך 
לצרפת,  מהארץ  יגיעו  שאברכים  כדאי  שלא 
כי אף אחד אינו מוגן מבחינה רוחנית ואפשר 
גדלו  שכבר  אותם  ודווקא  חלילה.  להתקלקל 
וצמחו שם, שכבר עברו את הנסיונות ואת כור 
ההיתוך של צרפת, דווקא מהם תצמח הישועה 

וההצלחה".

  מאות למדו כל הלילה 

עם  לשוחח  לי שאצטרך  כשאמרו  בתחילה 
הרב רפאל על העיר ליון, עלתה במוחי דמותה 
ומוריקה  נעימה  קטנה  ציורית  עיירה  של 
ש'ליון' שמה, כעת אחר בירור קצר בין חברים 
שבארץ  הישיבות  בהיכלי  הלומדים  צרפתיים 
ישראל נוכחתי לדעת כי 'ליון' הקטנה, תפסה 
לה שם של כבוד בעולם התורה, לא מעט בגלל 
מעט  לא  בה.  המבקרות  החשובות  הדמויות 
שיחות  ומוסרים  לשם  מגיעים  תורה  גדולי 
בפני בני הקהילה. כששחתי את הדברים לפני 
הרב רפאל, נענה ואמר לי בהתלהבות: "אכן כן, 
רבים מגדולי ישראל מגיעים לעיר ליון לכבודו 
ומעודדים  ומחזקים  שליט"א,  אאמו"ר  של 

אזרחי,  יצחק  הרב  הגאון  הקדוש,  הקהל  את 
באופן  אצלנו  מתארח  מיר,  ישיבת  מראשי 
בחג  נזכר  כשהוא  רפאל,  הרב  מספר  קבוע", 
השבועות האחרון. "ראש הישיבה נכנס להיכל 
הישיבה ולא האמין למראה עיניו. למעלה מ-
500 אנשים ישבו ולמדו כל הלילה. הוא שאל 
מסר  הרב  אחר-כך  הרבה?  כל-כך  מה?  אותי: 
ואני  וחצי  שעה  במשך  מרגשת  שיחה  להם 

תרגמתי".

שהשאיר  ביותר,  המפורסם  הביקור  ואמנם 
היה של  העיר,  בני  כל  על  כמעט  רישומו  את 
לא אחר מאשר מרן ראש הישיבה הגאון רבי 
זה  היה  שליט"א.  שטיינמן  אהרן-יהודה-לייב 
במסגרת מסע חיזוק שערך בצרפת, הרב הגיע 
לליון, מסר שיחות בפני בני הקהילה ונפגש גם 
היום  עד  פינטו.   לבית  הגאונים  הרבנים  עם 
הקורנת  בדמותו  להיזכר  העיר  תושבי  נהנים 

של מרן ראש הישיבה...

של  ההשפעה  היתה  מה  רפאל,  רבי 
אתה  בליון?  שטיינמן  הרב  של  ביקורו 
חושב שהיהודי הפשוט בליון יודע להעריך 
שטיינמן,  הרב  כמו  שכאלו,  דמויות-ענק 

שמגיעים לחזק ולברך אותם?

"הבט, רוב האנשים הינם יהודים מסורתיים. 
מאוד  הם  ומאלג'יריה,  ממרוקו  שהגיעו 

בשבילם,  מאמינים,  בני  מאמינים  מאמינים. 
רק לראות צורה של רב בשביל להשאיר רושם 
בל ימחה, וביחוד כשהמדובר בדמותו של מרן 
עליהם  עושה  זה   – שליט"א  הישיבה  ראש 
רושם עצום. פניו הקורנות בקדושה עילאית, 
רוחני  ועושר  אמיתי  פנימי  אושר  המקרינות 
עצום, הדרת הפנים הלזו מאירה את ליבותיהם 
וחודרת אל נפשם, עובדה שמדי ערב יושבים 
ולומדים  בעלי-בתים  מ-200  למעלה  אצלנו 
כי  פשוטים,  כיהודים  ניראים  הם  לך  בכולל. 
הם  אבל  צרפתים,  נראים  אולי  הם  מבחוץ 

תלמידי-חכמים".

אם ככה למה מבחוץ הם נראים צרפתים 
– ולא יהודים?

והמלאכה  מודרניזציה  הרבה  יש  "בצרפת 
לא פשוטה. זה נכון שליהודי צריך שיהיה את 
שאחת  במצריים  שמצינו  וכפי  שלו,  הלבוש 
הסיבות שזכו להיגאל משם היתה שלא שינו 
את לבושם, אבל הנסיון הוא לא פשוט, תרבות 
המודרניזציה  עוז,  בכל  והכתה  חדרה  המערב 
מו"ר אבא  כן  על  ואשר  עמוק,  חלחלה עמוק 
אחרת,  בדרך  לחזקם  לנסות  החל  שליט"א 
שונה במקצת, במקום להתחיל מה'סור מרע' 
ומשריש  מכניס  החל  טוב',  ב'עשה  הוא  החל 
בהם אמונה חזקה וזה נותן לנו דלק. על דרך 

43
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'בא חבקוק  מה שאומרת הגמ' בשלהי מכות: 
והעמידן על אחת'. קודם כל אבא הכניס בהם 
אמונה חזקה, זה הבסיס החשוב, ורק אחר-כך 
הבנין,  נבנה  החל  איתן  עומד  שהבסיס  אחרי 
החל ללמוד עמם תורה. לכן הרבה פעמים תוכל 
יושבים בשיחות, או בשיעורי  יהודים  לראות 
צרפתיים,  הם  כאילו  לך  ידמה  ומהצד  תורה 
לא תראה שום סממן יהודי, אך ברבות הימים 
ברבות השנים, תוכל להיווכח בשינוי העצום 

שחל בתוככי נפשו של אותו יהודי".

דיברתם על עבודה קשה. 
יש לכם רגעים מעודדים?

"בהחלט. אני מתעודד לדעת שמי שיכול 

לפעול בליון, יכול לפעול כמעט בכל מקום. 
זה לא כמו פאריז, לא כמו שטרסבורג, לא 
אחר.  מקום  אף  כמו  לא  ארץ-ישראל.  כמו 
זו עיר לא גדולה, אבל קשה מאוד לעבוד 

בה. 

והרבה  קנאות  הרבה  גם  שיש  לזה  תוסיף 
כמו  אבל  צעיר...  שאני  בעובדה  עין  צרות 
העבודה  את  עשה  שליט"א  אבא  שאמרתי, 
הדור  את  כבר  מגדלים  אנחנו  והיום  הקשה, 
על  שגדלו  הילדים  את  הפירות.  את  הבא, 
האמונה של ההורים שלהם. עכשיו צריך לתת 
להם תורה. ואם יהיה תורה ואמונה ביחד, זה 

כבר יהיה הדבר המושלם".

כל גרעין גדל בתורה – 
בפריז זורעים בליון חורשים

אביו  על  לדבר  מפסיק  לא  רפאל  רבי 
שליט"א. הערצתו ניכרת בעיניו. בפיו, סיפורי 
בתקופות  עיניו  במו  שראה  וסגולות  מופתים 
הארוכות שהוא שוהה במחיצתו נשפכים מפיו 

בבלי משים. 

למד  בנערותו  בצרפת.  נולד  רפאל,  רבי 
שבאנגליה.  וגייטסהד  שטרסבורג  בישיבות 
לישיבה  תורה,  למקום  גלה  יותר  מאוחר 
לייקווד'   – גבוה  מדרש  'בית  המפורסמת 

שבארה"ב. 

44
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נבחנתי  וכבר  ישראל  בארץ  ללמוד  "רציתי 
נקודה  ונותן  מספר  הוא  פוניבז'",  בישיבת 
זה שביל  "פה, בארץ, ללמוד תורה  למחשבה: 
זו  עליו.  ללכת  צריכים  שכולם  מראש  קבוע 
הנורמה, כל בן למשפחה חרדית חייב ללמוד. 
כך מגדלים פה. והאמת שכך היא הדרך – שהרי 
זוהי מטרתינו בעולם ללמוד תורה – "והגית בו 
דווקא  היא  ראויה  זו  דרך  ברם  ולילה",  יומם 
לארץ הקודש, שאווירה מחכים וקדושתה יש 
בה להשפיע ולקדש את האדם, ברם בחו"ל שם 

לצערינו קרן התורה אינה במצבה הראוי.

ואם כי מצב זה אינו טוב, אך מעז יצא מתוק, 
כי  בהכרה  חדור  הולך  לישיבה  שהולך  מי  כל 
על  תלמודו  על  לשקוד  הגיע,  שמים  לשם 
לא  אחד  אף  והמוסר,  היראה  התורה,  אדני 
מקובל  כך  כי  הנורמה,  זאת  כי  לישיבה  הולך 
בכך  כי  אלא  אותו,  הכריחו  שלו  ההורים  וכי 
חשקה נפשו וממילא הריתחא דאורייתא שונה 
לנסוע  החלטתי  לכן  כפליים,  ומוכפלת  היא 

לארה"ב".

הוא  מספר  מיוחד".  משהו  היא  "לייקווד 
מאוד  "לייקווד  געגוע,  של  דוק  כשבעיניו 
להם  שיש  אנשים  לראות  עליי.  השפיעה 
זאת  כל  למרות  אבל  גשמיות,  והרבה  ביזנס 
הם מחוברים כל כולם לתורה, קמים לוותיקין 
לא  הם  ולומדים,  לישון  הולכים  ולומדים. 
אוהבים  הם  כי  אלא  להם.  אמרו  כי  לומדים 
ללמוד תורה. כי הם מחוברים לתורה מחוברים 
עיניי,  את  פתח  ממש  זה  עולם!  של  לריבונו 
הרמב"ם הרי אומר שישנם שתי דרכים לעבוד 
והדרך  ומיראה,  מאהבה  יתברך  הבורא  את 
שפעמים  רק  מאהבה,  לעבוד  היא  העיקרית 
רבות נזקקים אנו ליראה בכדי להגיע לאהבה, 
רבים  יהודים  כיצד  ראיתי  בלייקווד  שם 
בתורה,  עמלים  מאהבה,  הקב"ה  את  עובדים 
בלא שמישהו מחייב אותם, משקיעים את כל 

אונם ומרצם להתקרב לעבודתו יתברך".

מלאכת  את  רואה  אתה  איך  לסיכום, 
הקודש בליון?

יותר  שווה  בליון  עבודה  של  אחד  "אחוז 
בפאריז.  הגדולה,  בעיר  עבודה  אחוזי  מאלף 
מו"ר אבא שליט"א תמיד אומר, שההבדל בין 
ליון לפריז הוא שבפריז זורעים בליון חורשים, 
אולי  לאדמה,  גרעינים  הרבה  זורקים  בפאריז 
גרעין אחד יגדל. לזרוק גרעינים זה יותר קל, 
אבל בליון, שם לא מספיק לזרוק גרעינים, שם 
צריך לחרוש, אתה חורש וזה קשה, אבל אתה 
לתורה  יגדל  הגרעין,  את  שיקבל  שמי  יודע 
ויישאר בתורה וילך בדרך הנכונה לדורי דורות. 

וזו המטרה שלנו בעזרת ה'".  

לסיום מזמין אותנו רבי רפאל שוב לביקור: 
ותתרשם מהאווירה  בוא  עיניים,  "טוב מראה 
הייחודית של קהילת ליון". ואני אומר "בעזרת 

ה', עוד חזון למועד"...

 

שבת שבתון
הרב רפאל פינטו מחלק את זמנו בין הקהילה בליון, שם 

ממלא הוא את מקום קודשו של אביו, מאז שעזב לפאריז, 

במסעות  שליט"א  לאביו  מתלווה  הוא  בהם  הימים  לבין 

החיזוק ברחבי העולם.

לנו  אומר  הוא  לכאן",  מגיע  אני  שבועות  לכמה  "אחת 

מוסר  "אני  בארץ.  שהותו  בעת  עמו  שקיימנו  בראיון 

וברחבי  באשדוד  מצרפת  עולים  של  לקבוצות  שיעורים 

הארץ. בחסדי ה' הביקוש בקהל זה ליהדות הוא רב, ומאות 

אנשים מגיעים לשיעורים הללו. בכל פעם אני מגלה עוד 

קל  מטפטוף  הפכה  מצרפת  ישראל  לארץ  העליה  ועוד. 

יש בארץ  וכעת כבר  ומתחזק אט אט,  לזרם חזק, ההולך 

ישראל צרפתים רבים מסורתיים ודתיים, צעירים ומבוגרים, 

המשתוקקים ליהדות". 

ברחבי  הרב  של  והסוחפים  הרבים  משיעוריו  כתוצאה 

בשיעורים  מסתפקים  שאינם  הצעירים  הם  רבים  הארץ, 

בודדים ובדיוק עבורם מקיים הרב שבת חיזוק, אותה הם 

יוצאי צרפת  כל הצעירים  בו מרכזים את  'שבתון',  מכנים 

ומתחזקים בצוותא, וב"ה רואים הצלחה.
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כי  נדמה  הצדיק,  של  פניו  הביעו  עמוק  צער 
למצחו חרוש הקמטים התווספו אי אלו קמטים 
חדשים, הבשורות ששמע ממקורביו ומבני ביתו, 
כמו משאר בני העיר, לא היו מרנינות כלל ועיקר 
אתרוג  להשיג  עתה  עד  שנעשו  הנסיונות  כל   -

ראוי לסוכות עלו בתוהו. 
צער עמוק אמרנו, אכן כן, אך לא לזמן רב, אט 
אט התחלף המבט בעיניו, ממבט המביע עצבות 
וצער למבט יוקד של בטחון ואמונה, של עמידה 
באתגר ובניסיון, של קיום רצון ה' באשר הוא... 
תפסה  מקומו  ואת  ונעלם  התפוגג  העצבות  ענן 

אמונה בלתי מתפשרת כי "גם זו לטובה". 
אך דומה כי מקדימים אנו את המאוחר...

ימים  הגיעו,  אלול  חודש  של  האחרונים  ימיו 
חודש  עולם,  לבורא  והתקרבות  התחזקות  של 
החלונות  מן  משגיח  בפתח,  עומד  כבר  תשרי 
מציץ מן החרכים, וחג הסוכות הולך וקרב עמו. 
בימים שכאלו העיר ברדיטשוב כולה לבשה חג, 
הקדושים,  החגים  פינה,  בכל  הורגשה  התכונה 
ממשמשים  וסוכות  הכיפורים  יום  השנה  ראש 

והולכים.. ממשמשים ובאים.. 
לבישול  כוונתנו  אין  תכונה  אנו  וכשאומרים 
אלא  רבה,  בהכנה  הכרוכים  החג,  סעודות  כל 
לסיבה אחרת, רוחנית יותר, נעלה יותר... בעיירה 
ברדיטשוב בימים אלו מידי שנה בשנה, תרו כולם 
- ארבעה מינים מהודרים לקיים בהם את  אחר 
מצות חג הסוכות - "ולקחתם לכם פרי עץ הדר 
כפות תמרים", זו היתה שיחת היום, מי קנה, מי 

השיג, כיצד, מהיכן ובאיזה מחיר. 
סוחרי ארבעת המינים אשר ידעו כי תאוותם 
של בני העיר לקיום המצוה אינה יודעת גבולות 
אחר  פעם  המינים  ארבעת  מחירי  את  האמירו 
פעם, אך על אף כל זאת, לא כסף הוא שיעמוד 
לקנות  להם  מצאו  עצה  לרועץ,  העיירה  לבני 
בני  חיו  כך  בשותפות,  יחדיו,  המינים  ארבעת 
וביראת  ובתמימות  העיירות של פעם, בפשטות 

שמים אמיתית.
שונה,  בעיר  התכונה  היתה  לא  השנה  גם 
ושוחחו  הרחובות  בצידי  עמדו  קבוצות  קבוצות 
אודות דבר אחד –  "ארבעת המינים". לאדם זר 
לא היו המראות שונים במאומה ממראות השנה 
שעברה, ברם למי שהכיר את תושבי העיירה היה 
היו  הפנים  שונה,  פניהם  הבעת  השנה  כי  ברור 
דאוגות יותר, עצובות ומאופקות יותר, כמעידים 
על הבשורות הנשמעות והעוברות מפה לאוזן... 

הרי  הוא,  רב  הקושי  ושנה  שנה  בכל  "אם 
שבשנה זו הקושי רב פי כמה וכמה", אומר אחד 
מידעני העיירה לחבירו. "ארבעת המינים כמעט 
אחר  יהודי  אחריו  מחרה  ממשיך  בנמצא",  אינן 
מפה  הבשורה  לה  עוברת  וכך  סוד.  כממתיק 
לאוזן, חברך חברא אית ליה. בלית ברירה יוצאות 
ממושכים  לחיפושים  ונערכות  קבוצות  קבוצות 
הישועה,  תגיע  משם  אולי  הסמוכות,  בעיירות 
ארבעת  את  להם  הקב"ה  ישלח  משם  אולי 

המינים.
של  עצומה  והשקעה  רב  חיפוש  אחר  ואכן 
ממון הצליחו בני העיירה למצוא לולבים הדסים 
וערבות הראויים לברכה גם למהדרין מן המהדרין, 
שאתרוג,  מחמת  להם,  שווה  איננו  זה  כל  אכן 
"פרי עץ הדר", לא הצליחו למצוא! ולאו דווקא 
אף   – עסקינן  פיטם,  עם  נקי  מהודר,  באתרוג 
אתרוג כשר לברכה, אף אתרוג פשוט שבפשוטים 
לא הצליחו למצוא... ומצות ארבעת המינים מה 

תהא עליה... 
והימים נוקפים, ראש השנה כבר חלף עבר לו 
את  בו  לקיים  אחד  אתרוג  אפילו  אין...  ואתרוג 

המצוה לא היה בנמצא. 
צער  ומבולקה,  בוקה  העיירה  בתי  בכל  ואם 
הרי  המצוה,  הפסד  על  האתרוג,  העדר  על  ויגון 
שעיקר צערם הוא על כך שבעטיו של המצב אף 
ר'  הוא  ישראל הלא  סניגורם של  לרבם הצדיק, 
לוי יצחק, לא יהיו ארבעת המינים, ואף הוא לא 

יוכל לקיים את המצוה... 
ובביתו של ר' לוי יצחק... העצבות נכרת בכל 
הצער  הולך  החג,  ימי  שמתקרבים  וככל  פינה! 

את  לקיים  השנה  יזכה  לא  כי  היתכן  ומעמיק. 
הוא  המינים,  ארבעת  את  וליטול  בוראו  מצות 
אשר כל ימי חייו השתדל לסנגר על כלל ישראל 
כולו, הוא האוהב שלום ורודף שלום, האוהב את 
בידיו  להחזיק  יזכה  לא  לתורה  ומקרבן  הבריות 
ישראל  כלל  את  המסמלים  המינים  ארבעת  את 
כולו, את הצדיק שנמשל לאתרוג שיש לו טעם 
לא  בה  שאין  לערבה  שנמשל  הרשע  ואת  וריח 

טעם ולא ריח... וכל כך למה? 
צער עמוק הביעו פניו, מצחו החרוש קמטים 
בלאו הכי נחרש ביותר, כמעט מאומה לא בא אל 
יודע  ואינו  יאכל  הכיצד  האחרונים,  בימים  פיו 
ששמע  הבשורות  החג,  מצוות  את  יקיים  כיצד 
ממקורביו ומבני ביתו, כמו משאר בני העיר, לא 
היו מרנינות כלל ועיקר. פתרון לא נראה באופק, 

מה יהא?
אט  אט  מקומו,  את  הצער  קנה  רב  לזמן  לא 
התחלף המבט בעיניו, ממבט המביע עצבות וצער 
למבט יוקד של בטחון ואמונה, של עמידה באתגר 
ובניסיון, של קיום רצון ה' באשר הוא... "גם זו 

לטובה" מלמל הוא לעצמו. 
ולא  צערו,  את  שראו  ביתו  ובני  מקורביו 
לא  שבעיניו,  השונה  המבט  את  להבין  השכילו 
ביתר  ולחפש  לתור  מיד  ויצאו  בכך  לעמוד  יכלו 
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שאת, מתוך בקשה ותפילה לבורא עולם, כי זכות 
רבם תעמוד להם. 

רק  לא  הפעם  עבר,  לכל  נפוצו  שליחים 
לכל  לכך,  מעבר  אף  אלא  הסמוכות  לעיירות 
השווקים הגדולים, אף אם היה זה כרוך בנסיעה 
כל  בתי  על  וחזרו  הלכו  ימים.  כמה  בת  מפרכת 
היהודים באזור, פנו לאיכרים שונים, חלקם אף 
של גויים שונאי ישראל, אך לא זו ולא זו עלתה 
בידם. ביאושם כי רב, הציע מאן דהו, כי יארבו 
ייתקלו  נוסעים אולי  יעצרו עגלות  הם בדרכים, 

ביהודי הנושא עימו אתרוג לחג הסוכות.
הצעה שכזו, בסתם יום של חול היתה נתקלת 
בסירוב מוחלט עקב סיכויי הצלחתה המזעריים 
לעומת הסכנה הרבה שבביצועה, כלום להסתובב 
שודדי  שבהם  בזמנים  ובימים,  בלילות  בדרכים 
דרכים אורבים לכל אשר לו רכוש, היש לך סכנה 
שמחה  להביא  בשביל  כאמור,  אך  מזו,  גדולה 

לביתו של רבם, אף לכך הסכינו.
ואכן, פלא גדול ארע, המאמצים נשאו פרי. 

באחת  העיר  בני  ארבו  עת  הלילות,  באחד 
הדרכים הסמוכות לברדיטשוב נמצא יהודי אשר 
היה בדרכו לביתו, ובידו, ממש לא ייאמן: אתרוג 
מהודר. לא אתרוג פשוט, לא אתרוג של בדיעבד, 
אלא אתרוג מהודר, אשר כשמו כן הוא - "פרי עץ 
זו בלבד, אלא שברשותו של היהודי  ולא  הדר". 
היו גם לולב, הדסים וערבות. כל ארבעת המינים 
בהידור יוצא דופן. מי היה מעלה על דעתו מציאה 

מושלמת ונפלאה שכזו?
היהודי  כי  העיירה  בני  בטוחים  היו  בתחילה 
העומד לפניהם אינו אלא מלאך משמים, שליחה 
הנביא  אליהו  זה  אולי  העליונה,  ההשגחה  של 

בכבודו ובעצמו... העלה אי מישהו.
אך כאשר פתחו איתו במשא ומתן נוכחו לדעת 
כי אין הוא שליח ובוודאי לא מלאך משמים, אף 
יואיל  כי  ביקשו  כאשר  לו.  היה  לא  רחום  לב 
אינו  "האתרוג  סרב!   להם את האתרוג.  למכור 
למכירה. שלי הוא. גם אני יהודי המחוייב בנטילת 

ארבעת-המינים".
אף  ותחנוניהם.  הפצרותיהם  כל  הועילו  לא 
אבן  לב  כי  נדמה  הציעו.  אשר  עתק  סכומי  לא 
פועם בחזהו. אף לא כשהסבירו כי האתרוג נועד 
לרבם של ישראל, ר' לוי יצחק. גם אז לא נע ולא 
 - זע הלה כמלוא הנימה מעמדתו, דעתו איתנה 

"האתרוג שלי והוא אינו למכירה".
אט אט השמחה והששון הפכו לכעס ומרירות. 
וכי כך מתנהג יהודי? היכן היא אמונת חכמים? 
מסכים  לא  מדוע  וכי  ישראל?  לגדולי  ההכנעה 

הוא לתת את האתרוג לרבם הנערץ והאהוב...
בנועם  ניסו  לבו,  על  לדבר  ניסו  ושוב  שוב 
כדי צעקות  עד  והגיעו  לסורם  חזרו  אך אט אט 

צורמות, אך זה וזה העלה חרס בידם.
להתעכב  לפחות  שיואיל  לבקשו  ניסו 
הסוכות,  חג  בימי  עימם  ולשהות  בברדיטשוב 
לברך על  בני העיר בראשות רבם  כל  יוכלו   כך 
האתרוג ולזכות בקיום מצוה זו של נטילת לולב. 
אשתי  אל  אני  "מתגעגע  ניאות.  לא  לכך  גם  אך 
לרגל  מביתי  שנעדרתי  רב  זמן  זה  ילדי.  ואל 
מסחרי ואת החג הבא עלינו לטובה בדעתי לחגוג 

עמם בחיק המשפחה". 

אך בני ברדיטשוב הידועים באהבתם לרבם לא 
ויתרו. עד שראו אתרוג מהודר שכזה, אתרוג לו 
לחמוק  לו  יתנו  לא  הם  רב,  כה  זמן  משך  יחלו 
"לכל  כי:  בפניו  הציעו  אחרון  במאמץ  מהם. 
ייכנס נא מר אל הצדיק רבי לוי-יצחק".  הפחות 
לעבור  יתכן  לא  כי  אמרו  יהודי  הלך  לאותו 
בברדיטשוב ולא להיכנס לבקש ברכה, אכן בלבם 
פנימה היתה מחשבתם שונה בתכלית, חשבו הם 
כי בראותו את פני הצדיק ואת הצער הנגרם לו 
בשל העדר האתרוג ובשומעו בקשה מפורשת מפי 
רבם הנערץ ודאי שלא יוכל להשיב פניו ריקם, או 

אז יזכו כולם לקיים המצוה.
לרווחתם, נעתר היהודי בשמחה להצעתם, מי 
הוא אשר לא ירצה להתברך בברכת שנה טובה 
וחג שמח, מיהודי קדוש ומורם מעם. והחל הוא 

עושה דרכו לבית הרבי.
עוד טרם היכנסו לבית, שחו בני העיר לרבם 
כי בידיו של יהודי זה מצוי אוצר נפלא - אתרוג 
מהודר וביקשוהו כי יבקשו לשבות בעירם ולחוג 
אתם את החג למען יוכלו לברך ולקיים המצוה. 
הרבי אכן ניסה לדבר על לבו, אך גם הוא כשל 
הרבי  ניסה  בחלקך",  נפלה  גדולה  "זכות  בכך,  
לקיים  בזכותך  תוכל  גדולה  "קהילה  לשכנעו. 
את המצוה החשובה של ארבעת המינים, הקלה 
היא בעיניך זכות זו?" אך היהודי בשלו, נדמה כי 
אזניים  על  נופלות  הרבי  של  הקדושות  מילותיו 

ערלות.
פנה  מדעתו  יזיזו  לא  שדבר  הצדיק  כשראה 
לכיוון אחר ואמר לאותו הלך בזו הלשון: "באם 
תשאר כאן לחוג את חג הסוכות, מבטיח אני לך 

שתזכה לשהות עמי ולדור במחיצתי בגן-עדן". 
הפעם חומות האבן נפרצו! להבטחה שכזו אי-
עדן  בגן-  להיות  מפורשת  הבטחה  לסרב.  אפשר 

יחד עם הצדיק רבי לוי-יצחק! 
היה  נראה  עתה  שעד  זה  יהודי  אפילו  וכך 
הבין  ומתוכניתו,  מעמדתו  יזיזנו  לא  דבר  כי 
שהזדמנות פז שכזו, אשר אפשר עליה נאמר "יש 
קונה עולמו בשעה אחת" לא תיקרה עוד בדרכו. 
עברה  מפה-לאוזן  בעיר.  ונשאר  ל'עיסקא'  נענה 
הבשורה, וכהרף עין שבה השמחה לשכון בלבבות 

היהודים המתכוננים לחג הממשמש ובא.
בני  כל  פנו  וציפיה  משמחה  מתרונן  בלב  כך 
נוסף  יום  לחג.  הכנותיהם  את  לסיים  העיירה 
חלף לו והחג החל פורש את כנפיו על העיירה. 
סר  חג,  של  ראשון  ליל  תפילת  אחרי  ערב,  ויהי 
לאכסניה  הצמודה  הסוכה  לעבר  האורח  היהודי 
בה השתכן. מצב רוחו מרומם מאוד היה. הכבוד 
הגדול לו זכה מבני- העיר והמחשבה על גן העדן 

המובטח לו סיפקו לו די והותר סיבות לשמוח. 
ולקיים את  בלב מתרונן עמד להיכנס לסוכה 
מצוות היום ולפתע... מה רואות עיניו? הפתעה 
מאוד לא נעימה ציפתה לו. בנימוס אך בתקיפות 
לו  לאפשר  יכול  הוא  אין  כי  מארחו,  לו  הסביר 
לישב בסוכה. היהודי נדהם. "מה זאת אומרת?!" 
לכולם",  מקום  מספיק  בסוכה  יש  "הלא  תמה, 
אך המארח בשלו: אין הוא יכול לאפשר לו את 
עבר  זועף  ודברים  דין  לאחר  לסוכה.   הכניסה 
הלה לבית השכן, "מארח מוזר", חשב בליבו אך 
אין זמני פנוי להתעסק בכך, צריך אני כעת סוכה 

לישב בה ולקיים את מצוות החג,  בעודו שקוע 
במחשבותיו פנה והתדפק על דלתות השכנים, אך 
גם שם נענה באותה תשובה. לפליאתו לא היה 
קץ. וכי כך מתנהגים? הזו הכנסת אורחים של בני 

אברהם יצחק ויעקב?
כאשר גם המשפחה הבאה סרבה לפתוח בפניו 
מקרה.  בדרך  זה  אין  כי  הבין  סוכתה.  דלת  את 
מבירור שערך הבין שהרבי, הוא העומד מאחורי 
ענין זה, הרבי כך התברר, ציווה על בני הקהילה 
אך  לסוכה.  ואופן  פנים  בשום  יכניסוהו  שלא 
מדוע ינהג כך? מדוע הוציא הוראה כה מוזרה?! 
המינים  ארבעת  על  הטוב  הכרת  בו  אין  כלום 

שהבאתי לו?
מיואש ומבולבל שם את פעמיו אל עבר ביתו 
לי עבור הטובה  כך משלמים  "האם  של הצדיק. 
מהול.  בכעס  דבריו  את  שטח  שעשיתי?!", 
במקום  כאן,  ונשארתי  לבקשתכם  "נעתרתי 
בנעימים  לבלות  במקום  החג  ימי  כל  במשך  זר, 
ואתם  במצוה.  לזכותכם  מנת  על  משפחתי,  עם 
מצות  פחות,  לא  חשובה  מצוה  ממני  מונעים 

ישיבה בסוכה?!"
אל דאגה השיבו הרב ברוגע, "זהו הדין, אם אין 
אתרוג - אין מברכים עליו. אם אין סוכה, פטורים 

גם מן החיוב לשבת בה".
חמתו,  את  העלו  הרבי  דברי  סוכה?!"  "אין 
אם לא היה עומד הוא מול הרבי הקדוש אפשר 
שתגובתו שונה הייתה בתכלית, "הרי בעיר ישנן 

אלפי סוכות!" נפלטה הזעקה מלבו. 
נענה  לעשות?"  אפשר  "מה  בשלו,  הרבי  אך 

באדישות מעושה.
"רבי", זעק האיש בעיניים דומעות, "אנא רחם 
עלי ותן לי לשבת בסוכה. אני מוכן לתת את כל 

הוני כדי לא להפסיד את המצוה".
בדבר  לך,  שנתתי  ההבטחה  על  תוותר  "אם 
חלקך בגן-עדן, אתן לך מיד לשבת בסוכה", אמר 

הצדיק בקול שליו ומתון.
זו  כלום  נבוך.  כשהוא  עמדו  על  קפא  היהודי 
היא מטרת הרבי? מלחמה פנימית קשה התלקחה 
בליבו. האם יוותר על ההבטחה הנפלאה רק כדי 
לקיים מצות סוכה? ואולי כדאי לשלם את המחיר 

הגבוה, לוותר על הסוכה, כדי לזכות בגן-עדן?
מספר רגעים עמד קפוא, ואז גמלה ההחלטה 
בלבו, וממחשבה למעשה, "רבי", אמר בקול בוטח 
ונחוש. "אני מוותר על הבטחתך. מה בצע לי בגן-
את  ולקיים  כיהודי  לחיות  יכול  אינני  אם  עדן 
מצות סוכה ככל בן-ישראל. אנא הנח לי לקיים 

את מצות סוכה"!
חיוך לבבי זרח על פניו של הרבי. "הנך מוזמן 
ומבטיחך:  שב  אני  ועכשיו  בסוכה.  עמנו  לסעוד 

מקומך בגן-עדן שמור לך, עמי במחיצתי". 
הבעה של תימה עלתה על פניו של אותו יהודי, 
זה  הכעס ששרתה שם  אף את הבעת  והחליפה 
לא מכבר. הרבי בראותו זאת פנה ואמר לו, "הבן 
בגן- רציתי שתזכה לשהות במחיצתי  יקירי, לא 
גן- עדן רק בזכות החוש המסחרי אותו קיבלת. 
עדן אינו ביזנס, רציתי שתהיה ראוי לכך. ועל כן 
עכשיו, כשהוכחת מסירות-נפש שכזו עבור קיום 
במחיצתי  עמי  להיות  באמת  ראוי  הינך  המצוה, 

בגן-עדן!"



שיעור תורה בבית הכנסת במנהטן

שיעור בכולל האברכים אורות חיים ומשה באשדוד
ביום ההילולא של רבי משה אהרן זיע"א

שיחה בישיבת "נתיב אריה" ברובע היהודי ירושלים
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הכנסת ספר תורה בכולל אברכים במיאמי

עצרת חג בחול המועד פסח בקהילת "באר משה" אשדוד
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בקברי צדיקים

במערת המכפלה
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ביקור בקהילות היהודיות במקסיקו
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