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ברוך אלוקינו ית"ש נותן התורה שבזכותו הגענו עד הלום .לראות את
המפעל דממלכת התורה "בחצרות החיים" המפואר והנאדר ,מוסיף
והולך.
ובראשית דרכנו נודה מעומקא דליבא למאור עיננו ,המאיר עיננו
לארץ ולדרים ,הגאון הצדיק רבי דוד חנניה פינטו שליט"א ,אשר
ברכתו ועצתו מלוות אותנו מיום הווסד מכון "פניני דוד" ועד הלום.
וכבר אמרו חז"ל "כל הנזקק אל החכמים מעלה עליו הכתוב כאילו
עשה רצונו של אבינו שבשמים") .תד"א ג' ח'(
אנו עומדים עתה לפני הוצאתו לאור של ביטאון "בחצרות החיים"
גליון  11אשר הוא כקודמיו מביא את דבר ה' ,דברי קודשו של מורנו
ורבנו שליט"א ,בעניין הרגלים הבעל"ט חג ה"פסח" "שיר השירים"
וחג ה"שבועות" ,ובעיני "בין הצרים" .כמו כן בסקירת מפעלי ופועלי
המוסדות ,התמקדנו הפעם על הפעילות במוסדות "חברת פינטו"
ארגנטינה ובמוסדות "חברת פינטו" ליון צרפת.
ובצאתנו מן הקודש נבוא בשיר ושבח ליוצר האדם ונותן התורה
ית"ש  ,על כל אשר גמלנו עד כה ברוב טובו ,וזיכנו לראות באור
התורה הבוקע ממסדות "תורה וחסד" ע"ש הצדיקים לבית משפחת
פינטו זיע"א .בנשיאות מורנו ורבנו רבי דוד חנניה פינטו שליט"א אשר
עומד ניצב לתפארת דורות ,מעמיד עדרים של גדולי תורה מופלגים,
עמלים באורייתא תדירא ,ומתוך הודאה תפילה ,שיזכה מו"ר שליט"א
להוסיף עוד ועוד להגביר ולהגדיל חיילים לתורת האלוקים.

בברכה נאמנה
מערכת ”בחצרות החיים“

מוציא מצה
מנהג חטיפת האפיקומן
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דברות קודש

דברות קודש

דברי חיזוק שנאמרו מפי מורנו ורבנו הגה"צ
רבי דוד חנניה פינטו שליט"א

חג החירות
מיהו בן חורין אמיתי

"חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים"
נאמר בהגדה -מעשה ברבי אליעזר ורבי
יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא
ורבי טרפון שהיו מסובין בבני ברק והיו
מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה,
עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם "רבותינו
הגיע זמן קריאת שמע של שחרית" ,ע"כ.
ונתתי דעתי לשאול מדוע השתמש בעל
ההגדה בלשון "מעשה" וכי הייתה כאן
עשייה כלשהי? הלא זהו רק סיפור דברים,
שהתנאים הקדושים ישבו במשך כל אותו
הלילה וסיפרו בשבחו של מקום ובנפלאות
שעשה עימנו הקב"ה ביציאת מצרים .ואם
כן מה שייך כאן לשון "מעשה"?
ובכדי להבין זאת ,יש להתבונן מעט
במהותו של חג הפסח .יציאתם של בני
ישראל מעבדות לחירות ,נקבעה היא
לסמל לדורות עולם .מצוות זכירת יציאת
מצרים ,נמנית בין עשר הזכירות שחייב
כל אדם לזכור בכל יום .אם כן חג הפסח
מסמל את עובדת היותנו בני חורין ,לאחר
שגאלנו ה' יתברך מן השעבוד הקשה
במצרים .וזהו מה שאנו אומרים בהגדה
"חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא
יצא ממצרים" כלומר ,בעברם היו ישראל
משועבדים לפרעה -ועתה כולנו בני חורין.
העולה מכאן ,כי בני ישראל בהיותם
במצרים היו אסירים לפרעה ,כבולים
ונתונים תחת ידיו המענות .אותות
השעבוד המפרך ניכרו על פניהם היטב,
וכל ישותם הייתה כפופה וכנועה לגזרותיו
המרושעות של פרעה .וכאשר גאלם
הקב"ה מידיו ,מובן שהתואר "בני חורין"
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)מתוך ההגדה של פסח(

הולם את מצבם .אך מדוע סימלו של חג
הפסח כבני חורין ,הוא אבן יסוד בעולמו
של כל יהודי? אם אכן יציאת מצרים מביעה
את הרעיון של התנתקות מן השעבוד ,ואת
היציאה לחירות  -מדוע היא נהפכה לסמל
לדורות עולם ,והרי בימינו לא קיימת מלכות
פרעה הרודה בפרך בעם ישראל?
אין זאת אלא ,שמסר אדיר טמון ביציאת
מצרים ,ובמעבר מעבדות לחירות .כי ייתכן
בהחלט להיות בן חורין גם כשהאדם נמצא
במאסר ,ואזיקים נתונים על ידיו .ומאידך
ייתכן שהוא נקרא עבד נרצע הנתון במאסר
וכנוע תחת יד אדונו ,על אף שלכאורה הינו
משוחרר ומתהלך חופשי מחוץ לכתלי בית
האסורים .לפי שלא הייתה כוונת חז"ל
בדברי ההגדה באומרם "בן חורין" למובן
הפשוט של המילה ,באופן גשמי של חירות
הגוף .אלא הם התייחסו למובן הרוחני
שבדבר ,לחירות הנשמה מכבלי היצר הרע.
ומי שהוא משועבד ליצרו הרע ואיננו מסוגל
להיפרד מתאוות העולם -בהיותו רודף אחר
בצע כסף יומם ולילה ואינו יודע מנוחה
מהי ,נמצא שהוא עבד נרצע הנתון במאסרו
של היצר הרע מבלי כל יכולת להשתחרר
מכבליו.
לצערנו ולדאבוננו כך הוא טבעם של רוב
בני האדם .במשך כל ימיהם אצים רצים הם
אחר הגשמיות ,ומבקשים להוסיף לעצמם
תאוות וממון ,ואכן הם אסירים אמיתיים.
כי על אף שמהלכים הם חופשי בחוצות
קריה הרי ליבם נתון בבית כלא רוחני,
והם נוהגים כלפי יצרם כעבדים נרצעים

מצוות זכירת
יציאת מצרים,
נמנית בין עשר
הזכירות שחייב כל
אדם לזכור בכל יום.
אם כן חג הפסח מסמל
את עובדת היותנו בני
חורין ,לאחר שגאלנו
ה' יתברך מן השעבוד
הקשה במצרים.
וזהו מה שאנו אומרים
בהגדה "חייב אדם
לראות את עצמו כאילו
הוא יצא ממצרים"
כלומר ,בעברם היו
ישראל משועבדים
לפרעה ,ועתה כולנו
בני חורין.

 כפופים ונתונים למרותו ,במאסר הרגלםוטבעם הרע .ולעומת זאת ,הזוכה להינתק
מכבלי היצר הרע ,ונזהר שלא להיסחף
אחריו וליפול ברשת תאוות ליבו ,הוא אכן
נקרא "בן חורין" אמיתי.
ומכאן יובן מאמר חז"ל )מסכת אבות ו' ב'(
"אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה",
לכאורה איזה קשר ישנו בין עמל התורה
לבין תואר של חירות? הלא עמל התורה
איננו מנוחה ,והוא דורש מן האדם כוחות
רבים בשקידתו על לימודו .ואם כן כיצד
ייקרא אדם ההוגה בתורה "בן חורין"?
אלא ,שכאשר אדם עוסק בתורה
הקדושה ,הריהו מסיר מליבו כל תאווה
חיצונית .הבלי העולם הזה ,תענוגותיו
המדומות והברק החיצוני שאין בו ממש -כל
אלו אינם נוגעים אליו כלל .הוא אינו טורח
לרדוף אחריהם וללכת שולל בעקבותיהם,
כי התורה הקדושה ממלאת אותו בסיפוק
אמיתי ובשלמות שאין למעלה הימנה .לכן
הוא חופשי ומשוחרר לנפשו ,ולכן נאמר
"עבדי זמן -עבדי עבדים הם ,עבד ה' הוא
לבד חופשי".
וזה מתקשר לדברי הקב"ה לישראל ימים
ספורים קודם יציאת מצרים" .משכו וקחו
לכם צאן" )שמות י"ב כ"א( ודרשו חז"ל -משכו
ידיכם מן העבודה זרה .הקב"ה פונה לכל
אחד מבניו ומבקש למשוך ידיו מן העבודה
זרה שברשותו.
במילים "עבודה זרה" מצטיירת תמונה
של פסל ואליל ,אך למעשה לא כך הדבר.
לכל אדם יש את "העבודה זרה" הפרטית
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שלו .ישנו אדם שהממון הוא כאלוה בעבורו,
תמיד תר ורודף אחר דרכים להשיגו ,ונזהר
ושומר על ממונו לבלתי יאבד לו .וישנו אדם
בעל מידות רעות ,והם כאליל עבורו -הגאווה
הקנאה ,הכבוד ויצרי הנקמה בוערים בקרבו
ואינו יכול להשתחרר מהן.
ישנו אדם התאב למאכל ,ויצר תאוות
האכילה חזק ומוחשי ביותר אצלו ,או חלילה
אדם הנתון כעבד נרצע לתאוות העריות .כל
סוגי האנשים הללו ,הם אכן עבדים נרצעים
מבחינה רוחנית .ועל כך מכוונים דברי
הקב"ה -שכל אחד ימשוך ידיו מן "העבודה
זרה" האישית שלו ,ואם עשה כן הריהו "בן
חורין" אמיתי מעול שעבוד היצר הרע.
זו גם הסיבה שחמץ בפסח נאסר אף
במשהו ,כי החמץ רומז ליצר הרע ,ואם
האדם נתן ליצרו הרע מדרך כף רגל בקרבו-
הרי שהוא למעשה השריש אותו לגמרי
בתוכו .ומבלי שימת לב הוא נהפך לו לאדון
ולמושל ,והאדם נעשה כעבד תחתיו ואינו
מסוגל להשתחרר ממנו .על כן ציוותה
התורה שהחמץ "בל יראה ובל ימצא" וחובה
על כל אדם לבדוק ולחפש היטב בחורים
ובסדקים שמא הוא טמון חלילה ,ולאחר
מכן ישנה מצווה מיוחדת של שריפת החמץ,
ביטולו וביעורו כליל מן העולם.
כך ממש בענייני הנפש -חובה על כל אדם

מדוע נקט בעל ההגדה
בלשון "מעשה" ברבי אליעזר
 ...כי באמת בידי הצדיקים הקדושים
הללו היה שפע של "עשייה" רוחנית
ענפה וימיהם היו מלאים בתורה
ומצוות ובמעשים טובים ...כל חייהם
היו מקשה אחת של "מעשה"
מעשים טובים לכבוד בורא העולם
ולמען תורתו הקדושה.

לפשפש בחורים ובסדקים של נבכי נשמתו
ולתור אחר כל פירור של יצר הרע ושמץ
ממנו -להרחיק ולבטלו מקרבו כליל ,כי יצר
הרע קטן עלול בנקל לצבור מימדים איומים,
ואז כבר קשה הרבה יותר להינתק ולהיפרד
מעליו.
ואם הגענו עד הלום ,מעתה יובן היטב
מדוע נקט בעל ההגדה בלשון "מעשה"
ברבי אליעזר  ...אשר היו מסובין בבני
ברק .כי באמת בידי הצדיקים הקדושים
הללו היה שפע של "עשייה" רוחנית
ענפה וימיהם היו מלאים בתורה ומצוות
ובמעשים טובים .בהיות ליבם גדוש
בעבודת ה' יתברך -להם היה ראוי להיות
מסובין ולהרגיש בני חורין ולהתנהג
כבני מלכים .כל חייהם היו מקשה אחת
של "מעשה" מעשים טובים לכבוד בורא
העולם ולמען תורתו הקדושה ,והם לא
הסכימו בשום אופן להיכנע למרותו של
היצר הרע ולכלוא עצמם במאסרו .לכן
חשו בנפשם חירות אמיתית והיו מסובין
בלילה הקדוש הזה כבני מלכים שלא
מוטל עליהם כל עול של שעבוד ,היות וזכו
להשתחרר מכבלי היצר הרע.
ויהי רצון שאף אנו נזכה לצאת מכבלי
היצר הרע ונתרצה להיות עבדי עולם אך ורק
לאדון העולם ,אמן ואמן.

חג הפסח
מהות שם החג

לחג הפסח ישנם שמות רבים כגון ’חג
המצות' ו'חג הגאולה' וכו' ,ויש להתבונן מפני
מה נקרא ’חג הפסח' בעיקר בשם זה ,הלא היה
אפשר שיקרא בשם ’חג המצות'’ ,חג הגאולה'
וכד' על שם גאולתם של בני ישראל ממצרים
ועל שם המצות שאכלו משום שבצקם לא
הספיק לתפוח .ואמנם ’חג המצות' ו'חג
הגאולה' הינם שמות נלווים לחג הפסח ,אך
עדין השם העיקרי של החג הוא ’חג הפסח'
ויש להבין מדוע.
וביארו חז"ל שחג הפסח נקרא בשם זה
על שם שהקב"ה פסח על בתי היהודים
במכת בכורות והכה רק את בכורי המצרים.
ומוסיפים חז"ל ואומרים שאף אם המצרים
החביאו את בכורותיהם בבתי היהודים,
הקב"ה הכה את בכורות המצרים בבתי
היהודים ואילו את בכורות היהודים הוא
הותיר בחיים ולא פגע בהם לרעה.
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ונראה לומר ששמו של חג הפסח בא ללמדנו
שכשם שהקב"ה פסח על בכורות היהודים
והותירם בחיים ,אף עלינו לפסוח בזמן אלפי
שנים אחורה ולשוב בדמיוננו ובמחשבתנו אל
הימים שבהם אבותינו השתעבדו במצרים עד
אשר זכו לגאולת ה' יתברך .והוא שאמרו חז"ל
– ’חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא
ממצרים' .וקשה הוא הדבר ,וכי ניתן לצוות
על האדם לראות את עצמו בזמן ובמקום
שלמעשה לא היה בו .והביאור בזה שאם לא
היה ביכולתנו לחוש את עצמנו כאילו יצאנו
ממצרים  -לא היה ציווי עלינו לעשות כן,
והעובדה שנצטווינו בכך מלמדת שיש בכוחנו
לראות את עצמנו כאילו אנו נשתעבדנו
במצרים .והיאך יכול האדם לקיים בעצמו
דברים אלו ,על ידי שירבה בסיפורי שיעבוד
וגאולת מצרים .וככל שירבה בסיפורים אלו
יתעורר בו רגש הדמיון ויצטייר במוחו כאילו

באמת נשתעבד במצרים .והדא הוא דנאמר
’וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה
משובח' .וככל שהאדם יתאמץ יותר לחוש
כאילו עתה יצא ממצרים כך תהא לו סיעתא
דשמיא לחוש את אמונת ה'.
מעניין זה מספרים על הברון רוטשילד ע"ה
שהיה לו חדר בביתו ובו חלקת קבר .ומנהג
היה לו להיכנס מידי יום אל אותו חדר על
מנת להתעורר ולזכור שעל אף שעתה הוא
עשיר ולא חסר לו דבר ,מכל מקום חייו על פני
האדמה הינם קצובים וזמניים ועתיד להגיע
היום שבו הוא יעזוב את העולם מבלי שיוכל
לקחת עימו מאומה .כמו כן הברון בחוכמתו
הרבה שינן לעצמו שעל אף שעתה הוא עשיר
 לא לעולם חוסן ואין בכוחו לדעת האם מצבוהכלכלי המשופר ימשיך להתקיים לאורך כל
שנותיו ,או שמא מן השמים יגזרו עליו אחרת
וכל רכושו יאבד ממנו בפתע פתאום.

שמו של חג הפסח בא ללמדנו,
שכשם שהקב"ה פסח על בכורות
היהודים והותירם בחיים ,אף עלינו
לפסוח בזמן אלפי שנים אחורה
ולשוב בדמיוננו ובמחשבתנו

וכשהיה נכנס אל החדר ועומד מול הקבר
 היה ביכולתו לצייר לעצמו את המציאותהאמיתית של חייו ביתר שאת ,היות והקבר
דימה לו בצורה המוחשית ביותר את מצבו
האמיתי ,עד כמה הוא נתון לחסדי הבורא
יתברך.
מצוי הוא שאדם שהיה בעברו עבד או אסיר
בבית האסורים ,לאחר שזכה לצאת לחופשי
הוא משתדל בכל מאודו לשכוח את אותם ימים
אפלים וקשים ,ועושה כל אשר ביכולתו כדי
למחוק את עברו שהיה מתוך עבדות .לעומת
כן מצינו שמציאות עבודתם של בני ישראל
במצרים מוזכרת בתורה פעמים רבות ומשמע
מכך שהקב"ה לא חפץ שנשכח את עברנו
כעבדים .ויש לבאר משום מה הקב"ה כל כך
רוצה שנחוש ונרגיש עד מאוד שבעברנו היינו
עבדים ,מתוך כך שעובדה זו מוזכרת פעמים
רבות בתורה ,ומתוך שבחג הפסח חייב אדם
לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים.
ונראה לבאר שהנה אחד מיסודותיו של
העם היהודי הוא האמונה בכך שהקב"ה
גאל אותנו ממצרים ,הוליכנו במדבר מתוך
ניסים גלויים ולאחר מכן נתן לנו את התורה
והנחילנו את ארץ האבות .ולמעשה היכולת
שלנו להכיר ולידע בחוש שהקב"ה הוא זה

אל הימים שבהם אבותינו השתעבדו
במצרים עד שזכו לגאולת ה' יתברך,
וככל שהאדם יתאמץ יותר לחוש
כאילו עתה יצא ממצרים כך תהא לו
סיעתא דשמיא לחוש את אמונת ה'

שגאלנו ממצרים היא רק על ידי שנקדים
ונדע שהיינו עבדים בארץ זו .כי אם לא
נחוש בכל כוחנו את תחושת השעבוד וקושי
הגלות ,לא נוכל לחוש את תחושת הרווחה
בעקבות הגאולה.
כדי לסבר את האוזן ולהמחיש את הדברים
נמשיל משל לעני מרוד שכל ימיו נזדקק
לבריות וחי בסבל בל יתואר ,עד שיום אחד
השתפר גורלו והוא זכה לקבל סכום כסף
גדול שגרם לו להתעשר בבת אחת .אין ספק
שאותו עני יבוא להודות ולשמוח על העושר
הגדול שנפל בחלקו בבת אחת ,פי כמה יותר
מאדם עשיר שנולד לתוך העשירות ואין הוא
מכיר מציאות אחרת.
וכגון זה ,בכדי שנוכל להודות לקב"ה כראוי
על שגאלנו ממצרים באותות ובמופתים לרוב,
יש לנו בתחילה לזכור היטב את עובדת היותנו
עבדים לפרעה במצרים ,ורק מתוך תחושת
השעבוד נוכל לבוא להודות על הגאולה.
אמר רבן גמליאל " -כל מי שלא אמר
שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו,
ואלו הן  -פסח מצה ומרור" .פסח הינו זכר
לקרבן פסח .המצה הינה על שם שיצאו
בחיפזון ובצקם לא הספיק לתפוח .ואילו
המרור הוא משום הצרות והמרורות שהיו

מנת חלקם בשעבוד מצרים .ולכאורה סדר
הדברים שאמר רבן גמליאל היה צריך להיות
’מרור ,פסח ומצה' ,שהרי בתחילה סבלו
מרורות אצל המצרים ,אחר כך הקריבו קרבן
פסח ורק לאחר מכן יצאו ממצרים בחיפזון
ובצקם לא הספיק לתפוח.
ונראה לתת תשובה לדבר שעל מנת
שנוכל לחוש את המרור שהיה במצרים,
עלינו לפסוח בשנים אל העבר ,וכמו כן
להיות בבחינת פה-סח ]שח[ ,דהיינו ,להרבות
בסיפורי יציאת מצרים .ומשמע בזה שאין
ביכולתנו לחוש את הקשיים והצרות שעברו
אבותינו במצרים בבת אחת ,כפי שלא ניתן
לומר לעשיר שירגיש את עצמו כאילו היה
עני .ורק על ידי שנפסח בשנים אחורה ונרבה
שיחתנו בסיפורי השעבוד וניסי יציאת
מצרים ,נוכל בהדרגה להכיר בכך שבני
ישראל הקריבו קרבן פסח במסירות גדולה
ואחר כך יצאו בחיפזון ממצרים ,ובצקם לא
הספיק לתפוח .ומתוך שנרגיש את החיפזון
שבו יצאו אבותינו ממצרים ,נוכל לחוש
בעצמנו את הסבל והייסורים שהיו מנת
חלקם בשנות השעבוד הארוכות .ולכן אמר
רבן גמליאל בתחילה פסח ומצה ,ורק אחר
כך הוסיף את המרור.

7

"השמיעיני את קולך כי קולך ערב"


שיר השירים
כשבאים המלאכים ורואים את השמחה הטהורה
ואת הקדושה השורה במעונם של ישראל ,מתוך
שיר ושבח לבורא עולם על חסדיו המרובים,
שמחה זו נספגת באותם מלאכים ,ואף הם
נסחפים אחריה .וכשהם עולים לשמים ניכרת
בהם ממש אותה שמחה מכל אשר ספגו בארץ,
ויש בכוחם להפיץ שמחה זו בעולמות העליונים.
וכשהם מעלים שמחה זו עימם למרום ,הרי שעל
ידי כך מתרבים השבח והתהילה להקב"ה"
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שמחה גדולה יש להקב"ה בחג הפסח,
כאשר רואה את ישראל בניו אהוביו,
מקיימי מצוותיו .וכך כותב הזוהר הקדוש
)רעיא מהימנא פרשת בא מ (:באותו הלילה
הקדוש ,ליל הסדר ,שולח הקב"ה את
מלאכיו ואומר להם -לכו ורדו וראו את
בניי ,כיצד מתעסקים בכבודי ומהללים את
שמי .באים המלאכים ומתחברים עם בית
ישראל ,ושומעים מפיהם שיר שבח ותהילה
מתוך שמחה עצומה וחדווה .וכך חוזרים
המלאכים למרומים ,ומספרים לפני הקב"ה
את שבחם של ישראל ,ומתרבה ומתוסף
עוז ותעצומות לפמליא של מעלה .ומקשה
הזוהר הקדוש -הרי הקב"ה יודע נסתרות,
ומכיר בשבח אשר בניו משבחים אותו.
ואם כן מדוע לכאורה צריך הוא לשלוח
את מלאכיו? ומתרץ שם ,כי על ידי שבאים
המלאכים לספר את אשר ראו למטה בארץ-
מתגדל כבוד ה' יתברך ומתעצמת השמחה
בעולמות העליונים.
ונראה לי להוסיף על דבריו הקדושים,
כי כשבאים המלאכים ורואים את השמחה
הטהורה ואת הקדושה השורה במעונם של
ישראל ,מתוך שיר ושבח לבורא עולם על
חסדיו המרובים -שמחה זו נספגת באותם
מלאכים ,ואף הם נסחפים אחריה .וכשהם
עולים לשמים ניכרת בהם ממש אותה
שמחה מכל אשר ספגו בארץ ,ויש בכוחם
להפיץ שמחה זו בעולמות העליונים .וכשהם
מעלים שמחה זו עימם למרום ,הרי שעל ידי
כך מתרבים השבח והתהילה להקב"ה.
גם ביום השביעי של חג הפסח ,נעשו
ניסים גדולים לבני ישראל בהיותם ניצבים
על ים סוף .וראיתי בספר "ארזי הלבנון"
שהביא קושיה מהגאון רבינו אברהם יפהן
זצ"ל ,וזה לשונו -נאמר במדרש )שיר השירים
רבה ב' ל"ה( על הפסוק "השמיעיני את קולך
כי קולך ערב" ,אמרו משל למלך שהייתה לו
בת יחידה והיה מתאווה לשמוע שיחתה.
מה עשה? אמר שכל יום יצאו לטייל.
כשיצאו מה עשה? רמז לעבדיו ונפלו עליה
פתאום כליסטים ,התחילה צווחת אבא,
אבא ,הצילני .אמר לה -אילו לא עשיתי
לך כך ,לא היית צווחת ואומרת "אבא
הצילני" .כך כשהיו ישראל במצרים ,היו
המצרים משעבדין אותם והתחילו צועקין
ותולין עיניהם להקב"ה כדכתיב "ויאנחו בני
ישראל מן העבודה ויזעקו" .מיד "וישמע
אלהים את נאקתם" שמע הקב"ה לתפילתן
והוציאן ביד חזקה ובזרוע נטויה ,והיה
הקב"ה מתאווה לשמוע קולן ולא היו רוצין.
מה עשה הקב"ה? חיזק ליבו של פרעה ורדף
אחריהם ...כיון שראו אותו ,תלו עיניהם
להקב"ה ויצעקו לפניו כאותה צעקה שצעקו
במצרים .כיון ששמע הקב"ה ,אמר להם-
אילולי שעשיתי לכם כן ,לא שמעתי את
קולכם .על אותה שעה אמר "יונתי בחגוי

הסלע ...השמעיני את קולך" השמעיני את
הקול אין כתיב כאן אלא "קולך" שכבר
שמעתי במצרים ,וכשצעקו בני ישראל לפני
הקב"ה על הים -מיד "ויושע ה' ביום ההוא".
והקשה שם הגאון רבנו אברהם יפהן
זצ"ל ,כיצד יתכן לומר כן?! הלא הקול
שזעקו במצרים היה מתוקף השעבוד המר,
כשכל מצרים מלאה גילולי עבודה זרה ,והם
היו ערטילאיים מן המצוות ושקועים במ"ט
שערי טומאה .ובינתים ,הלא התחדשו
דברים .שהרי חוו ישראל התגלות יד ה'
בעשר המכות ,ומורא גדול זה גילוי שכינה.
וגם זכו למצוות קרבן הפסח במסירות נפש
ולמצוות מילה ,ויצאו ביד רמה .וכן כתוב
)שמות י"ג כ"א( "וה' הולך לפניהם יומם" .אם
כן כיצד אפשר לומר שהקב"ה לא דרש מהם
על הים קול חדש מרומם ונעלה יותר ,ולא
ציפה מהם אלא "השמיעני את קולך" -אותו
הקול שכבר השמיעו במצרים?!
והרב זצ"ל תירץ שם את תירוצו .ונראה
לי לתרץ ולומר בסייעתא דשמיא ,כי עניין
ניסי יציאת מצרים וכן עשרת המכות
שהמיט הקב"ה על המצרים ,באים ללמד
לישראל מסר עצום לדורות .כי הרי היה
ביכולתו של הקב"ה להכות את המצרים
במכה אחת חזקה ונמרצת ,ומדוע קיבלו
המצרים עשר מכות? אלא שכאשר נענשו
המצרים בעשרת המכות ,חפץ הקב"ה
שבני ישראל יערכו חשבון נפש ויתבוננו
מתוך ידיעה ברורה שגם עליהם הייתה
ראויה לבוא אותה המכה ,כי מה נשתנו
אלו מאלו? הללו עובדי עבודה זרה ,והללו
עובדי עבודה זרה .אלא שהקב"ה ברחמיו
המרובים הבדיל בין ישראל לעמים ,וגאל
אותם בזכות התורה הקדושה שהם עתידים
לקבל .כך שמכל תוקף המכות האלו שניתכו
בחמת זעם על ראשם של מצרים ,יבינו
ישראל וידעו כי לה' המלוכה והממשלה
והוא המושל בכל .ואם מבקש האדם ישועה
והצלה ,ידע באופן נחרץ שאין לו על מי
להישען אלא על אבינו שבשמים ,כי בידו
להכות לכל אשר יחפוץ חלילה ,אך מאידך
יש בידו לרפא ולתת ישועה.
בקבלת קהל שאני עורך ,שומע אני
למגינת ליבי מה רב הוא כאבם של עמך
ישראל ,ומה עצום הוא סבלם .מקרים
שונים ומשונים רח"ל ,וצרות איומות
שלצערנו פוקדות את אחינו בית ישראל ,ה'
ירחם .ומלבד ברכתי אליהם בזכות אבותיי
הקדושים זיע"א ,חולפת בראשי המחשבה-
שכאשר אדם שומע דברים קשים ומקרים
רעים שכאלו ,עליו לדמות כאילו הוא עצמו
חלילה וחס נתון במצב שכזה .ומחשבה זו
תעורר אותו לשוב אל ה' יתברך ,ולדעת כי
אין למי לפנות ואין אל מי לזעוק לעזרה,
מלבד אל הקב"ה שהוא ממית ומחיה,
מוריד שאול ויעל .ואם אדם פונה אל ה'
יתברך עם מחשבות טהורות שכאלו ,הרי
שתפילתו נובעת מעמקי הלב ,וכל כולה

דם אשר יודע וחש בכל
נימי נפשו כי אין זולת
הקב"ה לבדו ,וכל ישועתו תבוא
מאיתו יתברך .לכן כשהוא מתפלל,
ניכר כי תפילתו נובעת מקירות
ליבו ,מתוך לב טהור ואמיתי.
וברור הוא שאותו אדם יזכה
לישועה אמיתית ועצומה מה',
שהרי גודל ישועתו יתברך כפי מידת
האמונה והבטחון של האדם בו.
זכה וברה .לפי שיודע הוא בבירור שאין מי
שיושיע אותו מצרתו ,אלא אבינו שבשמים.
וכך אירע לבני ישראל בהיותם במצרים.
הכתוב אומר )שמות ב' כ"ג( "ויאנחו בני
ישראל מן העבודה ויזעקו ותעל שועתם אל
האלהים מן העבודה" .אנחתם וזעקתם של
ישראל נבעה כולה מלב טהור ,הם התחננו
והתפללו מקירות ליבם אל הקב"ה ,מתוך
ידיעה שלמה ואמיתית שאין להם מושיע
וגואל אשר יוציא אותם ממצוקותיהם,
אלא אך ורק הקב"ה ,ולכן עלתה שוועתם
אל האלוקים -תפילתם נשמעה ,וזכו לצאת
ממצרים.
יש תפילה ויש תפילה .לעיתים מתפלל
האדם אל ה' ומפנה אליו את בקשתו,
ואומנם כלפי חוץ נראה שהוא תולה
בטחונו בה' יתברך .אולם זוהי אינה האמת
לאמיתה ,מאחר ובתוככי ליבו אין בטחונו
גמור בה' .ובד בבד עם תפילתו הוא מוסיף
לתכנן בדעתו כיצד להרבות בהשתדלות,
למען השגת מטרתו ומשאלת ליבו .ולכן
תפילה זו איננה תפילה הנובעת מתוך הלב.
ולעומת זאת ישנו אדם אשר יודע וחש בכל
נימי נפשו כי אין זולת הקב"ה לבדו ,וכל
ישועתו תבוא מאיתו יתברך .לכן כשהוא

מתפלל ,ניכר כי תפילתו נובעת מקירות
ליבו ,מתוך לב טהור ואמיתי .וברור הוא
שאותו אדם יזכה לישועה אמיתית ועצומה
מה'  ,שהרי גודל ישועתו יתברך כפי מידת
האמונה והבטחון של האדם בו.
וזוהי כוונת המדרש ,שנתאווה הקב"ה
לשמוע את קולם של ישראל -אותו הקול
שכבר שמע בעבר .זו הייתה תפילה טהורה
ותמימה ,שבאה כל כולה מעצם ההכרה
במציאות ה' יתברך ,שאין מושיע בלתו.
ואמר הקב"ה לבני ישראל ,כי אמנם נכון
שגם בצאתם ממצרים נשאו הם תפילתם
אליו ,אולם הוא חפץ דווקא באותה תפילה
מסוימת שהתפללו ישראל ,בהיותם שרויים
בעיצומו של השעבוד המפרך .ובכדי לשמוע
שוב תפילה שכזו ,בעלת מתיקות ועריבות
נפלאה -שלח להם הקב"ה את פרעה
שירדוף אחריהם בהיותם על הים ,ובכך
השיב אותם למצבם הקודם במצרים ,מה
שגרם להם כמובן לזעוק שוב את אותה
זעקה טהורה ונקייה מכל רבב של תלות
במישהו אחר ,זעקה תמה הנובעת מביטחון
מוחלט בבורא העולם ,שהרי כשניצבו הם
מול מציאות קשה ומאיימת -מחד מצרים
רודפים אחריהם ,ומאידך עומד הים למולם
ללא כל אפשרות טבעית להימלט ולנוס ,או
אז בקעה תפילתם מעומק הנשמה אל ה'
יתברך לבדו.
ובאמת שכל אחד מאיתנו ,כשיתבונן
במאורעות חייו יראה -כי גם לו היו זמנים
מסוימים במשך ימי חייו שבהם הוא נקלע
לבעיה כל שהיא .ובאותה השעה הוא ידע
וחש בבירור כי אין לו אל מי לפנות ,אלא
רק לבורא העולם .ומשום כך נבעה תפילתו
ממקור טהור ומתוך מעמקי הלב .זכורני
ימים מקדם כשהייתה בתנו שתחי' בגיל
שנה וחצי ,ועברה ניתוח מסוים ושוחררנו
לביתנו .והנה למחרת ראינו שאינה חשה
בטוב ..פחד עצום תקף אותנו ,והיא הובהלה
שוב אל בית החולים ,ואף הרופאים פחדו
מאוד מן המחזה שנגלה לעיניהם ,והתקשרו
בדחיפות לרופא המנתח .כששמע זאת
הלה ,הוא הגיע במהירות הבזק אל בית
החולים ,וכך בתנו שתחי' הוכנסה שוב אל
חדר הניתוח .ומפני שהמצב היה כה דחוף -
לא נערך התהליך המקובל של טרום ניתוח,
דהיינו חתימה על הטפסים וכל היתר.
כשהמתנו מחוץ לחדר הניתוח בציפייה
דרוכה וראינו שמצבה של הילדה קשה ,ידענו
בבירור כי אין לנו לסמוך על אף בן אנוש  -גם
לא על הרופא המומחה ביותר ,כי אם רק על
אבינו שבשמים .ולכן כשליבנו חדור באמונה
והרגשה שכזו ,פנינו לבורא העולם בתפילה
היוצאת ממעמקי הלב ,תפילה זכה וטהורה
בהשתפכות הנפש ...בדמעות ייחלנו לרחמי
שמים ,והעתרנו לבוא הישועה .בנוסף לכך,
קיבלנו קבלות להתחזקות ברוחניות .באותה
שעה היינו מוכנים לעשות הכל ,ובלבד
שבתנו היקרה תבריא.
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ובאותן דקות נמלא ליבי בתחושה מרוממת
שקשה לתאר ,חשתי שזו לי הפעם הראשונה
שחוויתי מהי תפילה מעומק הלב ,ושחזרתי
בתשובה שלמה ואמיתית לפני בוראי .ולמרות
שעברו עליי ימי כיפור רבים במשך חיי ,עם
כל זאת אינני זוכר רגעי תפילה מרוממים
ונעלים שכאלו ,ותשובה טהורה שמילאה
את ליבי .ואכן תפילה שכזו מתאווה הקב"ה
לשמוע ,אלא שלצערנו ההרגל הוא בעוכרנו.
ומחמת הרגלו של האדם לחסדו וטובו של
ה' יתברך ,לכן תפילתו היא מן השפה ולחוץ
וכמצוות אנשים מלומדה .וחובת האדם
לעורר את לבבו ולהכניס רגש וחום לתפילתו,
כך שתפילה זו תבוא ממעמקי הלב .וכיצד
מגיעים לידי כך? על ידי ההבנה הפשוטה כי
אין לנו מושיע וגואל ,מבלעדי ה' יתברך .וכי
רק הוא בכוחו יושיענו וימלא את בקשתנו.
וחשבתי להוסיף בסייעתא דשמיא ,כי מן
הטעם הזה נקבע ליום טוב ,חג שביעי של
פסח .כי לכאורה תמוה ,מדוע לא די בחג
הראשון שהוא יום יציאתנו ממצרים? אלא
ששביעי של פסח מסמל את מהות התפילה
מעומק הלב ,את הידיעה וההכרה הברורה
במציאות ה' יתברך .ובכל שנה בו נחוג יום
טוב שביעי של פסח ,מתחדדת ומתעצמת
ההבנה הזו בלב האדם ,ומדריכה אותו בעת
בה הוא נושא תפילה להקב"ה ,שישים אל
ליבו היאך עמדו בני ישראל על הים וכי רק
בזכות תפילתם הטהורה ,זכו לישועה ולניסים
גלויים.
ותנאי חשוב נוסף נדרש לתפילה .שיצרף
האדם בבקשותיו את כלל ישראל ,שיישא
תפילתו גם על חברו ,על זולתו הזקוקים
לישועה .כי בזה מוכיח הוא שחפצו בגאולת
הכלל ,מעבר לגאולת הפרט .שברצונו שייטיב
הקב"ה עם חברו ,כפי שהוא חפץ שייטיב
עימו .ולכן נאמר "כי קולך ערב" המילה "ערב"
מרמזת על ערבות ,שהרי כל ישראל ערבין זה
לזה .וכאשר עמדו בני ישראל על הים קודם
שנושעו ,ונשאו תפילה זכה להקב"ה -כל אחד
מהם התפלל על אחיו ,על עמו ולא על עצמו
בלבד .ולכן התקיים בהם "השמיעיני את
קולך" שהתאווה הקב"ה לקולם הערב -שיש
בו מדין ערבות של איש לרעהו ,ואכן ישועתם
בחסדי שמים לא איחרה מלבוא.
והמתבונן עוד ימצא ,כי כל ענייני חג הפסח
מסמלים אחדות ושיתוף בין כל חלקי העם.
שהרי את מצוות קרבן פסח חייבים לעשות
בחבורה ,להימנות עליה כמה אנשים יחד
בכדי לקיים מצוות הקרבן בהידור .וכן במכת
בכורות ציווה הקב"ה לבני ישראל )שמות
י"ב כ"ב( "ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו
עד בוקר" ,וזאת בכדי שהמשחית לא יפגע
בהם לרעה .ולכאורה הצדיקים כמשה ,אהרן
ויהושע יכולים היו להתמודד עם כח המשחית
בזכות צדקותם? אלא ביקש הקב"ה שכולם
יקיימו את הציווי כאחד וללא הבדלים .ודבר
זה הוסיף וחיזק את האחדות בין אנשי העם,
וליכד את כל השורות .ואחדות זו נמשכה
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אותן דקות נמלא ליבי
בתחושה מרוממת שקשה
לתאר ,חשתי שזו לי הפעם
הראשונה שחוויתי מהי תפילה
מעומק הלב ,ושחזרתי בתשובה
שלמה ואמיתית לפני בוראי.
ולמרות שעברו עליי ימי כיפור
רבים במשך חיי ,אינני זוכר רגעי
תפילה מרוממים ונעלים שכאלו,
ותשובה טהורה שמילאה את ליבי.
ואכן תפילה שכזו מתאווה הקב"ה
לשמוע ,אלא שלצערנו ההרגל הוא
בעוכרנו .וכיצד מגיעים לידי כך?
על ידי ההבנה הפשוטה כי אין לנו
מושיע וגואל ,מבלעדי ה' יתברך.

בקרב בני ישראל גם בזמן קבלת התורה ,כמו
שנאמר )שמות י"ט ב'( "ויחן שם ישראל נגד
ההר" ואמרו במדרש -כאיש אחד בלב אחד.
עוד הראה לי בני רבי משה אהרן הי"ו מדרש,
ובו נאמר לכשיבוא בן דוד יבואו צרות רבות
על אומות העולם ,כדוגמת מכות מצרים .וכן
גם מכת החושך תבוא עליהם ,אך בניגוד למכה
זו שנמשכה במצרים שישה ימים ,תימשך מכה
זו באחרית הימים ט"ו יום .וזאת מפני שיהיו
רשעים רבים באותו הדור ,ובאותם ימים
ישמידם הקב"ה .ולכאורה תמוה -שהרי בורא
העולם כל יכול הוא ,ובראש השנה דן את כל
באי העולם בסקירה אחת .ובוודאי שביכולתו
לנקום מאותם רשעים מבלי להשתמש באותם
ט"ו ימי חושך ואפילה .ואם נאמר שאולי בזה

ישנו דמיון למכת החושך שהייתה במצרים,
זה אינו כן -שהרי במצרים הייתה המטרה,
שבמשך שישה ימים הללו יספיקו בני ישראל
בציווי ה' יתברך ליטול מבתי המצרים חפצים
יקרי ערך ,ולצאת משם ברכוש גדול .אולם
לעתיד לבוא יזכנו הקב"ה מאוצר מתנת חינם,
מבלי להזדקק לאוצרות אומות העולם .אם כן
מהו העניין בט"ו ימים חושך ואפילה?
ונראה לי לומר בסייעתא דשמיא ,על פי מה
שאמרו חז"ל )בראשית ב' ד'( "אלה תולדות
השמים והארץ בהבראם" בה' בראם שנאמר
)ישעיה כ"ו ד'( "כי ביה ה' צור עולמים".
ומובא בגמרא )מנחות כט (:בב' אותיות הללו
של השם יצר לנו שני עולמים ,שהעולם
הזה נברא בה"א ,ועולם הבא נברא ביו"ד,
עד כאן .ועל ידי עוונותינו המרובים קלקלנו
ופגמנו בשמות הקודש ,והרחקנו את אות י'
מאות ה' .והתיקון הוא לאחד ולחבר שוב את
שני שמות קודש הללו דווקא במכת חושך
האחרונה שלפני הגאולה ,שתימשך ט"ו
ימים .והנה המילה י-ה עולה בגימטרייא ט"ו,
ולכן כשיבוא מלך המשיח יביא הקב"ה ט"ו
ימי חושך ,שבהם תינתן אפשרות אחרונה
לרשעים לשוב בתשובה שלמה ,ולתקן את
אשר עיוותו בהפרדת האותיות י-ה על ידי
עוונותיהם .והיה אם שבו בתשובה בט"ו ימים
אלו ,אשריהם שזכו להציל נפשם ולתקן את
שמות הקודש לחברם ולאחדם שוב .אולם אם
רשעים הללו יקשו עורפם ויישארו במרדם,
הרי שלא תוקנה הפרדת אותיות הקודש י-ה,
וכנגדם יומתו באותם ט"ו ימים .ומזה למדים
עד כמה חמורים הם האחדות והפילוג בין
שמות הקודש ,ובין אדם לחברו ,ועד כמה
מקפיד הקב"ה על כך.
ומועד חג הפסח הוא דווקא בט"ו בניסן,
לרמוז לנו כי בכדי להביא את הגאולה -על
האדם לחבר את י-ה ,דהיינו את שמות
הקודש ולהשיבם אל כנם כבתחילה .וזאת
ניתן לעשות רק על ידי תיקון המעשים וחזרה
בתשובה .ומן הטעם הזה גם חג הסוכות חל
בט"ו בתשרי ,שהרי בימי חג הסוכות ניתנת
לנו ההזדמנות לתקן את סוכת דוד הנופלת
על ידי ישיבה בסוכה ,בצילא דמהימנותא .כי
מאחר והאדם נמצא לאחר יום הכיפורים שבו
נתקדש ונתעלה ונטהר מעוונותיו ,על כן זהו
הזמן הראוי והעיתוי המתאים -לחזור ולחבר
את שמות הקודש שהופרדו .ומכיוון שחגים
קדושים הללו מסמלים את המילה י-ה ואת
איחוד שמות הקודש ,על כן כנגד זה הם חלים
דווקא בט"ו בחודש.
יהי רצון שנזכה בחג הקדוש הזה לתקן
את מעשינו ,ולאחד את שמות הקודש .ייתן
ה' יתברך שנזכה להרבות אחדות ושלום
בין איש לרעהו ,ונזכור כי הקב"ה מתאווה
לתפילה הבאה מעומק הלב .ואין ספק כי
אם נזכה לשאת תפילה טהורה שכזו ,ולבקש
מעומק ליבנו על הגאולה -בוודאי שבורא
העולם ישמע שוועתנו ,ויחיש גאולתנו בקרוב
אמן ואמן.

ה

קב"ה העניק את התורה לבני ישראל על
הר סיני .ומפני מה נקרא הר סיני בשם זה,
ללמד שמשעה שירדה תורה לעולם ירדה שנאה
לעולם .וקשה הדבר ,שהרי אומות העולם ידעו
שהעולם עומד על תורת ישראל ולולא התורה
הקדושה אין לעולם יכולת קיום כלל .ולכאורה
הגויים היו צריכים לכבד ולייקר את בני ישראל
על כך שהם מעמידים את העולם בתורתם
ומעניקים לו חיות ,ומפני מה קבלת התורה גרמה
לשנאה מצד אומות העולם ,כאשר על פי השכל
וההיגיון היא היתה צריכה לעורר אהבה עצומה
כלפי עם ישראל.
ונראה לבאר קושיה זו על פי המעשה המובא
בספר מלכים אודות אליהו הנביא ונביאי הבעל.
בזמן אחאב המלך היו רבים מקרב עם ישראל
שעבדו גם לקב"ה וגם לעבודה זרה ועל כן אליהו
הנביא פנה אליהם ושאל אותם  -עד מתי הינכם
פוסחים על שני הסעיפים .ובכדי להוכיח לכל
העולם כולו שהקב"ה הוא אדון העולם ואין עוד
מלבדו ,אליהו הנביא ביקש מנביאי הבעל לערוך
ניסוי שיוכיח באופן מוחלט את מי יש לעבוד
ובקול מי צריך לשמוע .כך הורה אליהו הנביא
לנביאי הבעל להביא לפניו שני שוורים כאשר
שור אחד יוקרב לה' יתברך ואילו השור השני
יוקרב לעבודה זרה .אם האש תרד על המזבח
שעל גביו הוקרב הקרבן לה'  -הדבר יוכיח שיש
לעבוד את ה' יתברך לבדו ,ואם האש תרד על
מזבח העבודה זרה  -הדבר יוכיח שיש אמת וצדק
בעבודה זרה ויש לעבוד רק אותה ,רחמנא ליצלן.
נביאי הבעל נענו להצעתו של אליהו הנביא
והקריבו את אחד השוורים על גבי מזבח העבודה
זרה שלהם .ומבארים המפרשים שכאשר עובדי
העבודה זרה רצו להניח את השור על גבי המזבח
הוא נעמד על מקומו ולא נתן להם ליטול אותו,
ועל אף ששמונה מאות וחמישים נביאי הבעל ניסו
להזיז אותו ממקומו  -הם לא הצליחו להזיזו ,עד
שאליהו הנביא בא אל השור ולחש על אוזנו שאין
לו מה לפחד ולירא לעלות על גבי מזבח העבודה
זרה ,כיון שבסופו של דבר קרבנם לא יענה והם
יהיו מוכרחים להכיר ולהאמין במציאותו של ה'
יתברך ,וגם על ידו יתקדש שם שמים.
מעצם העובדה שהשור סרב לעלות על גבי
מזבח העבודה זרה ,אנו למדים שאפילו החיות
והבהמות מכירות במציאות ה' יתברך ויודעות
מי בראן ומי יצרן ומיהו אשר מקיימן בכל רגע
בעולם .ולפיכך גם החיות נושאות שירה לפני ה'
יתברך ומודות לו ,כל חיה על פי דרכה ,כפי שאנו
מוצאים בפרקי שירה שבהם מובאות התפילות
של החיות והעופות.
נביאי הבעל ידעו שהאש לא תרד על מזבח
העבודה זרה שלהם אלא על מזבחו של אליהו
הנביא ,ולכן הציבו אדם תחת המזבח והורו לו
להדליק את האש מלמטה כדי להוכיח שהצדק
איתם .כשראה הקב"ה עד כמה נביאי הבעל
מעמיקים בחטאם ומוסיפים חטא על פשע ,הוא
שלח נחש שיכיש את האיש שהסתתר תחת
המזבח ואותו אדם מת במקום.
המתבונן במעשה זה אינו יכול שלא לבוא לידי
פליאה ,כיצד זה נביאי הבעל המשיכו להחזיק
באמונתם המוטעית עד הרגע האחרון וניסו

חג השבועות
חג מתן תורה
שיחה שנאמרה
בישיבה הגדולה "תורת דוד" אשדוד
אשר בני ישראל קבלו את התורה,
העולם כולו נתקדש ונתרומם וככל
שבני ישראל התעלו במדרגתם ,כך ניכרה
פחיתות דרגתם של הגויים שעסקו בהבל
ובריק .ונראה שמסיבה זו הגויים החלו
לשנוא את עם ישראל על אף שהיה להם
להכיר כלפיהם טובה ,שכאמור קבלת
התורה ורוממותם של עם ישראל הדגישו
את פחיתותם של הגויים שנהגו כחיות
השדה בבחינת 'ראו מה בין בני לבן חמי'.
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להוכיח את צדקת דרכם הגם שידעו בתוך
תוכם את האמת ,שהצדק מצוי עם אליהו
הנביא .ונראה שיש בזה ללמדנו את גודל כוחו
וערמומיותו של היצר הרע ,שאף במקרים
הברורים ביותר הוא לא מתייאש וממשיך
לעוור את עיני האדם ולטשטש את מחשבתו.
וברי הוא שבאותו מעמד של הקרבת השוורים
נביאי הבעל ידעו בתכלית הידיעה שהצדק
נמצא עם אליהו הנביא ,אך בגלל היצר הרע
הגדול שהיה בקרבם הם לא הצליחו להודות
מיד בטעותם ועד הרגע האחרון ניסו בעורמה
להוכיח שהצדק עימם.
רק לאחר שאותו האיש שהוצב תחת
המזבח הוכש על ידי הנחש  -החלו נביאי הבעל
להתעורר .ואז נעמד אליהו והתפלל לה' והקב"ה
ענה לו וירדה אש מן השמים ושרפה את הקרבן
שעל גבי מזבח ה' שהעמיד אליהו הנביא ,ורק
אז הם קיבלו על עצמם עול מלכות שמים
וקראו ’ה' הוא האלוקים ה' הוא האלוקים'.
צא ולמד עד כמה גדול כוחו של היצר הרע
להרע ,שגם בזמן שהאמת זועקת היצר הרע
מנסה עדיין לפתות את האדם ולגרום לו
להמשיך להחזיק בטעותו ובדרכו הרעה .וכגון
זה אומות העולם ידעו בתוך תוכם שתורתם
של עם ישראל מקיימת את העולם ו'אלמלא
בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא
שמתי' .אך למרות שהגויים ידעו את האמת
לאמיתה ,הם החלו לשנוא את עם ישראל
כבר מזמן קבלת התורה במקום שיכירו להם
טובה על כך ,כל זאת משום היצר הרע שהיה
בקרבם של הגויים וגרם להם להתכחש לאמת
ולהתעלם ממנה ,למרות שהאמת היתה ברורה
וניכרה לעין כל.
ידוע מדברי חז"ל שכאשר הקב"ה הוריד את
התורה לארץ ,נשמעו בעולם קולות וברקים
ונדמה היה שהעולם יחרב ,על כן באו הגויים
אצל נביאם בלעם ושאלו אותו האם העולם
בא אל קיצו .השיב להם בלעם שהעולם לא
בא אל קיצו אלא שהקב"ה נותן את התורה
לעמו ,כנאמר ’ה' עוז לעמו יתן' ,וענו כולם
ואמרו ’ה' יברך את עמו בשלום' .ועולה מאלו
הדברים שהגויים בתחילה הכירו במעלתם של
בני ישראל שזכו לקבל את התורה ועל כן ברכו
אותם ורוממו את קרנם ,אך בהמשך מצינו שלא
זו בלבד שהגויים הפסיקו לברך את עם ישראל,
אלא חיפשו כל הזמן את העת המתאימה לצאת
ולהילחם כנגד בני ישראל .ודבר זה קשה עד
למאוד ,אם אומות העולם קראו בתחילה ’ה'
עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום' ,מדוע
בהמשך שינו את דעתם והחלו לחפש דרכים
איך להצר ולהזיק לעם ישראל.
ובאורם של דברים שכאשר בלעם ראה
איך אומות העולם מהללים ומשבחים את
בני ישראל שזכו לקבל את התורה ,הוא מיהר
מיד לצנן את התלהבותם בזה שאמר להם
שעניין קבלת התורה נוגע לעם ישראל לבדו
ואילו לגויים אין כל קשר ושייכות לתורה.
ובמקום שבלעם ינצל את רגשות ההתעוררות
וההתלהבות שהיו בקרב הגויים כדי ללמדם
שזכות תורת עם ישראל מעמידה את העולם
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הלכה היא בידוע שעשו
שונא ליעקב ,הקב"ה נטע
שנאה זו בלב הגויים על מנת
שתשמש גדר בין העם היהודי לבין
אומות העולם ...דווקא בזמנים בהם
עם ישראל ניסה לחקות את הגויים
במעשיהם ולהתקרב אליהם ,שנאת
הגויים פרצה במלוא עוזה והם
ביקשו לכלות ולהחריב את כרם
בית ישראל .וכאשר עם ישראל דבק
בתורת ה' ובאלוקיו וחיפש לשמור
על צביונו וייחודיותו כעם סגולה,
בזמנים אלו ידי עשו רפו ולא היה
בכוחן לפגוע בקולו של יעקב.

ולפיכך יש להכיר להם טובה על כך ,בלעם
פעל בדיוק בכיוון ההפוך ותחת זאת דיכא את
ההתלהבות של הגויים והכניס בליבם קנאה
ושנאה כלפי עם ישראל שזכו להיות עם סגולה
מקרב כל העמים כולם.
הנה בלעם הרשע הוא בבחינת היצר הרע
והשטן מתוך כך שריכז בתוכו את כל כוחות
הרשעה והטומאה .ובידוע הוא שבלעם זכה
להתגלות נבואית מפי ה' כשם שמשה רבנו
זכה להתגלות ה' ,אך למרות שהקב"ה נתן
בידו הזדמנות להכיר במציאותו ולהאמין בו,
בלעם בחר להתכחש לאמת ותחת זאת דבק
בדרך הכפירה .וכיון שבלעם היה נביאם של
אומות העולם ,הוא חיפש בכל דרך להשפיע
מכפירתו ומטומאתו על בני עמו ,ולא זו בלבד
אלא שביקש לטמא ולחלל את קדושת עם
ישראל בזה שהשיא עצה רעה לבלק מלך צפור
להחטיא את בני ישראל בזנות.
בלעם לפני מותו אמר ’תמות נפשי מות
ישרים' ,משמע שביקש למות בקדושה
ובטהרה .וכיצד ייתכן הדבר שבלעם שכל חייו
חי מתוך טומאה וקרי ביקש למות מות ישרים.
אלא בלעם בתוך תוכו ידע והכיר באמת אך
בחר להתכחש לה ,כאותם נביאי הבעל שידעו
שהצדק עם אליהו הנביא אולם עד הרגע
האחרון ניסו להוכיח את צדקת דרכם .ואם כן
אותה שנאה שירדה לעולם הינה פרי מחשבתו
הרעה של בלעם שהינו סמל הטומאה והיצר
הרע ,שניסה בכל דרך לקומם את עמי העולם

כנגד עם ישראל ,וזאת משום שהכיר באמת
ואותה הכרה באמת גרמה לו לקנא קנאה
גדולה בעם ישראל.
ובמקום שקנאתו של בלעם תהיה בבחינת
קנאת סופרים ותגרום לו לכבד ולהעריך את
עם ישראל שהעולם עומד בכוח תורתו ,הוא
בחר לנתב את קנאתו אל עבר השנאה ,בשונה
מיתרו כהן מדיין שראה את גדולת עם ישראל
ומתוך שקינא בגדולתם והכיר במעלתם ,בא
להסתופף אף הוא תחת כנפי השכינה.
סיבה נוספת שבגללה אומות העולם שונאים
את עם ישראל מרגע קבלת התורה היא משום
שכל זמן שלא היתה תורה בעולם  -איש הישר
בעיניו עשה ,ומלבד שבע מצוות בני נח כל אחד
נהג כפי מנהגו מבלי שיצטרך לתת דין וחשבון
על מעשיו .כאשר בני ישראל קבלו את התורה,
העולם כולו נתקדש ונתרומם וככל שבני ישראל
התעלו במדרגתם ,כך ניכרה פחיתות דרגתם של
הגויים שעסקו בהבל ובריק .ונראה שמסיבה
זו הגויים החלו לשנוא את עם ישראל על אף
שהיה להם להכיר כלפיהם טובה ,שכאמור
קבלת התורה ורוממותם של עם ישראל הדגישו
את פחיתותם של הגויים שנהגו כחיות השדה
בבחינת ’ראו מה בין בני לבן חמי'.
כמו כן יש לומר ששנאת אומות העולם את
עם ישראל הינה משוללת כל היגיון אך למרות
כן היא שרירה וקיימת כיון שמאת ה' היא.
הקב"ה נטע בלב הגויים שנאה כלפי עם ישראל
על מנת שאותה שנאה תיצור הבדל ,גדר בין
עם ישראל לאומות העולם ושנאה זו תעורר
את עם ישראל על כך שאין להם כל שייכות
וחלק עם תרבות הגויים ואורחות חייהם.
הנה יש לנו לדעת שכל זמן שהגויים מכבדים
ומייקרים את בני ישראל ,הרי זה משום שעם
ישראל נבדל ומופרש מהם בבחינת "עם לבדד
ישכון ובגויים לא יתחשב" .אך בזמן שעם
ישראל מחפש להידמות לגויים בחוקותיהם
ובאורחות חייהם ,שנאת הגויים מתפרצת
במלוא עוזה ויש בשנאה זו לשמש אזהרה לעם
ישראל שאין להם מה לחפש בקרב הגויים אשר
שונאים אותם שנאה של ממש.
ישנם החושבים שבכדי להסיר את שנאת
הגויים מעלינו עלינו להידמות אליהם ולחקות
אותם במנהגיהם ובחוקותיהם ,ומתוך שלא
נהיה שונים כל כך במעשינו ובאורחות חיינו,
נגרום לגויים לאהוב אותנו .אך למעשה
מחשבה זו בטעות יסודה ו'הלכה היא בידוע
שעשו שונא ליעקב' .זאת כיון שהקב"ה נטע
שנאה זו בלב הגויים על מנת שתשמש גדר
בין העם היהודי לבין אומות העולם .ואם
נחקור ונבדוק בהיסטוריה מלאת הצער והסבל
של עם ישראל ,נגלה ונראה שדווקא בזמנים
שבהם עם ישראל ניסה לחקות את הגויים
במעשיהם ולהתקרב אליהם ,דווקא אז שנאת
הגויים פרצה במלוא עוזה והם ביקשו לכלות
ולהחריב את כרם בית ישראל.
לעומת זאת כאשר עם ישראל דבק בתורת ה'
ובאלוקיו וחיפש לשמור על צביונו וייחודיותו
כעם סגולה ,בזמנים אלו ידי עשו רפו ולא היה
בכוחן לפגוע בקולו של יעקב.

עם התקרב חג הפסח
הננו משגרים בזאת את ברכותינו ואיחולינו
קמיה רבני ואברכי המוסדות,
ולכל המסתופפים בחצרות מוסדותינו,
ולכל כלל ישראל

חג פסח כשר ושמח

שנזכה לחוג את חג המצות
בשמחה ובדיצות
ונזכה במהרה לקיום הברכה

"ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים אשר יגיע דמם
על קיר מזבחך לרצון ,ונודה לך על גאולתינו ועל פדות נפשנו"
במהרה בימינו אמן.
כעתירת

מערכת "בחצרות החיים"
מוסדות "חברת פינטו" ליון צרפת
מוסדות "פניני דוד" ירושלים
מוסדות "אורות חיים ומשה" אשדוד
מוסדות "אור חיים ומשה" פריז צרפת
מוסדות "חברת פינטו" ארגנטינה
מוסדות "חברת פינטו" טורנטו
מוסדות "חברת פינטו" ניו יורק
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רשמי מסע מיומנו של מורנו ורבנו שליט"א
"כל תפילה ותחינה
הנישאת עוד בטרם תפרוש
שנת התשע"ב את כנפיה ,יש
בכוחה לעזור לעם ישראל
כולו ,להציל מצרות רבות,
ועל ידי זה להעניק לשנת
התשע"ב מימדים טובים יותר,
ימים שמחים לעם ישראל
המצפה לראות בישועת ה'
יתברך ,כמה כח יש לתפילה
לחתום את הדין לטובה".
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כמו בכל שנה ,זכינו אף השנה )התשע"א(
לבקר בקברי הצדיקים הפזורים ברחבי
אירופה .פולין ,אוקראינה ורוסיה .הנסיעה
עצמה לא הייתה קלה כלל ועיקר ,טלטולי
הדרך היו קשים מנשוא .האוטובוס
המיושן בו נסענו ,עשה את דרכו באיטיות
מקרטעת בשבילי עפר וחצץ .מעבר לחלון
יכולנו להבחין בנוף מצויר ,הלקוח כמו מן
הסיפורים על העיירות של פעם .כפרים
נידחים ששמע פלאי הקדמה והמודרניזציה
טרם הגיע לאוזניהם.
עוד טרם צאתנו למסע ,ידעתי את אשר
נכון לי .לא דמיתי בנפשי לחשוב ולו לרגע

קט כי אני שם פעמיי
לדרך נוחה ונעימה ,אשר
במהלכה אשהה באכסניה
מתוחזקת היטב .אך למרות הכל,
ואולי דווקא בשל התנאים הקשים
הללו ,התחדדה בליבי התחושה החזקה
יותר ויותר  -הנה אנו נוסעים להשתטח על
קברי הצדיקים הקדושים ,להעתיר רחמי
שמים עלינו ועל כלל ישראל בשלהי חודש
אלול ,בו כל לב יהודי נפעם ונחרד מאימת
יום הדין הגדול והנורא.
למול עיניי עברו כמו בסרט נע כל
מאורעות השנה האחרונה ,כמה דברים
אירעו בה ...חלקם משמחים אומנם ,אך
חלק בלתי נפרד מהם היו ימים קשים לעם
ישראל ,לפרט ולכלל .כל תפילה ותחינה
הנישאת עוד בטרם תפרוש שנת התשע"ב
את כנפיה ,יש בכוחה לעזור לעם ישראל
כולו ,להציל מצרות רבות ,ועל ידי זה
להעניק לשנת התשע"ב מימדים טובים
יותר ,ימים שמחים לעם ישראל המצפה
לראות בישועת ה' יתברך ,ובד בבד עם
הציפייה לשנה טובה יותר ,כמה כח יש
לתפילה לחתום את הדין לטובה.
אומנם נכון שבראשית השנה ,כולנו
סמוכים ובטוחים בחסדי ה' יתברך שיכתוב
אותנו לחיים טובים ולשלום ,אולם אל
לנו לשכוח שבמהלך השנה עלולים דברים
רבים להשתנות חלילה .כי ייתכן שעוצמת
החטאים והעוונות תגדיש את הסאה ,ואז
ייהפך הדין לרעה רח"ל .לכן זקוקים אנו
למליצי יושר רבים שיעמדו לזכותנו ,כדי
שאותן בשורות טובות שנכתבו לכל אחד
מאיתנו מתחילת השנה ,ימשיכו ויעמדו
לנו למשך כל השנה כולה.
וזהו שנאמר )קהלת ז' י"ז( "אל תרשע
הרבה...למה תמות בלא עתך" ,כי יש אדם
שאכן נגזרו עליו חיים טובים וארוכים
בראש השנה ,אך היות והרשיע דרכו
והירבה לחטוא במשך השנה  -אזי נגזר
עליו שימות קודם זמנו רח"ל ,ונמצא
שחטאיו הם אלו שגרמו למותו בלא עת.
וכך ,מצאנו את עצמנו ,קבוצת אנשים
מבקשי דבר ה'  -נוסעים להשתטח על
קברי הצדיקים בארצות מזרח אירופה.

נוסעים לשאת את צקון לחשנו על ציוניהם
הקדושים של הצדיקים שיעמדו להמליץ
טוב בעדנו לפני כסא הכבוד ,ושמנו מבטחנו
בזכותם הטהורה של עובדי ה' הללו ,לבקש
ולהעתיר בעדנו מלפני בורא העולם.
בשבוע שבו שהינו שם ,נפתחה אשמורת
הבוקר הראשונה בציונם של בעל ה"שפת
אמת" זיע"א ,וסבו הקדוש בעל החידושי
הרי"ם מגור זיע"א .יחד עם הנץ החמה
בשיפולי הרקיע ,הגענו אל קברו הקדוש
של הצדיק .הדבר הראשון שצד את עינינו,
גרם לנו לזעזוע והותיר אותנו על עומדנו.
צלבי קרס צוירו על קבריהם הקדושים,
ה' ירחם .מיד פנינו לשומר שעמד במקום,
והפנינו את תשומת ליבו לכך .בתגובה הוא
משך בכתפיו ,ואמר כי ייתכן שבני בלייעל
המתגוררים בסמוך ,חדרו אל הציון בשעת
לילה מאוחרת ,וחיללו אותו.
באותן דקות ארוכות של תדהמה,
כשכולי נסער שאלתי את עצמי -היאך
ייתכן שקדושתו של הצדיק לא עמדה להגן
על קברו?! היאך צלחה מזימתם המרושעת
של אנשי דלא מעלי הללו ,לחלל את מקום
מנוחתו של הקדוש?!
אך מיד נעניתי ואמרתי בקול רם
לסובבים אותי "דעו לכם ,כי גם דבר זה
הוא ממועצותיו ותחבולותיו של היצר
הרע .לפי שהשטן יודע שמעלת האמונה
התמימה בצדיק היא לאין ערוך ,ועל כן
הוא מנסה בכל כוחו להניא את האדם
בתואנות שווא ,ולהכניס מורך ורפיון
בליבו ובכך לקרר אותו מאמונת הצדיק.
כך מקווה היצר לגרום לאדם לשאול
בתמיהה ,כי אם כה גדול ועצום הוא כוחו
של הצדיק ,מדוע לא היה ביכולתו להגן
על עצמו .אך עלינו לדעת שממש ברגעים
אלו ,אנו ניצבים ועומדים בפני ניסיון ,וזהו
מבחן מאת ה' עבורנו לדעת  -האם למרות
המראה שנגלה לנגד עינינו ,עדיין אמונתנו
חזקה כצור חלמיש בצדיקים משרתי ה',
או שמא נתערערה היא במקצת .ואם אכן
עמדנו בניסיון והסרנו כל ספק מליבנו ,ואף
חיזקנו את לבבנו באמונת ה' יתברך – הרי
שעל ידי הניסיון הזה זכינו ,והתרוממנו
טפח נוסף באמונה התמימה ,והיה זה

ציון בעל החדושי הר"ם זצוק"ל מגור

אהל צדיקים גור

הרמ"א רבנו משה איסרליש זצוק“ל

נשיא הקהילה בארגנטינה אדון סזר

שכרנו"...
משם נסענו לעיר
קראקא להשתטח על
קבריהם הקדושים של רבנו
משה איסרליש זצוק"ל הידוע
בכינויו הרמ"א .לאחר מכן נפנינו
לתור ולחפש היכן נמצא ציונו של בעל
ה"מגלה עמוקות" זיע"א .והנה ,תוך כדי
חיפושינו נגלה לעינינו קברו של הב"ח רבנו
יואל סירקיש זיע"א.
מיד נעמדנו על קברו ,ונשאנו תפילה
נרגשת על הכלל והפרט לישועה ורחמים.
עודני נושא תפילתי הנרגשת ,והנה מתקשר
אליי אחד מרבני קהילתנו הרב טויטו
שליט"א מליון ,ומספר לי בהתרגשות
ובדמעות שבתו תחי' מתקשה מאוד
בלידתה ,וחייה וחיי הוולד נתונים בסכנה
רח"ל .הרופאים אינם יודעים כיצד לנהוג
במקרה סבוך זה ,והוא אינו יודע את נפשו
מרוב צער.
נעניתי ואמרתי לו  -כעת ממש עומד אני
בסמוך לציונו של הצדיק הב"ח זיע"א ואני
מבטיחך שזכותו הקדושה תעמוד לכם.
ובעזרת ה' יתברך יתקיים בכם הפסוק
"טרם יקראו ואני אענה" וכבר במהרה
ברגעים הללו תשמעו בשורות טובות...
ובאמת בחסדי ה' לאחר רגעים ספורים
התקשר שוב הרב טויטו שליט"א והודיע
לי בשמחה ובקול נרגש מאוד ,כי בסיומה
של השיחה עימי בישרוהו שברוך ה' נולד
לו נכד בריא ושלם לחיים טובים ולשלום,
וברוך ה' חיי היולדת והוולד ניצלו בנס ,עד
כי גם הרופאים אינם יודעים להסביר את
דבר הפלא והנס שאירע.
בעינינו לא היה דבר זה לפלא ,והלא ידוע
הוא כי רבה זכותם של הצדיקים הללו,
משרתי עליון ,להשפיע ישועה ורחמים
משמי מעונה ,על כל באי מקום מנוחתם,
הנושאים תפילתם על ציונם ,כמו שאמרו
חז"ל )ברכות יח (.גדולים צדיקים במיתתן
יותר מבחייהן.
כשרישומי דמעות התפילה עוד ניכרים
על פנינו ,המשכנו במסענו .הגענו אל בית
מדרשם של אדמו"רי שושלת חסידות
גור ,שכידוע בימים הנוראים הכיל למעלה
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במחנות ההשמדה באושביץ

במחנות ההשמדה באושביץ

התבוננתי בשלהבות
הקטנות ואמרתי לעצמי,
הנה הנרות הללו מרמזים
לנו על אחרית טובה שתיכון
לעמנו ישראל ,עם הנצח.

במחנות ההשמדה באושביץ

מחמישה עשר אלף )!( חסידים אשר באו
להסתופף בצל כנפיו של רבם הנערץ בעל
ה"אמרי אמת" זיע"א .כאב גדול וצער מילא
את ליבנו ,בראותנו שהמקום הענק הזה
עומד על תילו עטוף בשיממונו .נפש חיה
לא נראתה בו ,והדממה המעיקה הקיפה כל
פינה בכתלים הגדולים.
בעיני רוחי דימיתי לשמוע ,היאך לפני
פחות ממאה שנים בלבד ,עוד היה המקום
הזה שוקק חיים .על הבימה הגדולה שניצבה
שם ריקה ,יכולתי לראות לנגד עיניי כביכול,
את האדמור"ים הקדושים ניצבים בהדרם.
פניהם מפיקות ארשת הוד ,ומפיהם לפידים
יהלכון אל קהל עדתם הטהורה השותים
בצמא ובשקיקה את חידושי
תורתם ,אשר עד ימינו אנו נשמעים
הם ברעווא בחצרות הקודש.
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כי הגרמנים הרשעים ימ"ש
ביקשו לכבות את שלהבת נר
ישראל ולהאבידה מן העולם.
אולם ,כבר הובטחנו שעם ישראל
חי וקיים לעד ולנצח נצחים.
ואכן כיום ,כשרואים היאך עולם
התורה נבנה מחדש בפריחתו
ובשגשוגו ,עולות המילים "נצח
ישראל לא ישקר" ומקבלות
מימד חדש ונשגב.

וכעת ,כבר למן
השואה הנוראה נדם הקול
המופלא הזה .הד עמום נשמע
בחלל השומם ,כאילו מזכיר בעצב
את הימים הנשגבים הללו שעברו
להם לבלי שוב .הבניין המיותם נושא
את זעקתו האילמת  -אוי לנו שכך עלתה
בימינו ...ובתוך כדי סיורנו במקום נודע לנו,
כי הגרמנים הארורים ימ"ש לא הסתפקו
בהריגתם של היהודים בקהילת הקודש,
אלא אף זממו להחריב את המקום הקדוש
מיסודו .אולם בחסדי שמים לא עלה בידם
להחריבו ,וכך נותר הוא על תילו ,מקדם את
פני הבאים בשעריו ומנסה להטעימם מן
האור הגדול שדעך וכבה.
ובאתי בחרדת קודש להעלות מעט מן
האור במנורה הטהורה הזו ,ולהפיח רוח של
חיים בין הקירות והכתלים שספגו אמונה
כה רבה ,תמה וזכה .ונשאתי במקום שיעור
תורה לקהל הנאספים ,כשאני מצטט את
אמרות טהורות מתוך ספריהם הקדושים
של אדמור"י חסידות גור המעטירה
לדורותיהם .וכך חממנו את ליבנו באור
תורתם הקדושה של בעל ה"שפת אמת",
"האמרי אמת" וחידושי הרי"ם ,זכותם תגן
בעדנו ,אמן.
תחושות קשות ונוראות ליוו אותנו
בביקורנו במחנות ההשמדה ובתאי הגזים
בעיר לובלין שבפולין .שם נשרפו אחינו
רבבות מאחינו בני ישראל הי"ד ,אשר מסרו
נפשם בגבורה עילאית על קדושת שם שוכן
שמים .ליבנו נשבר לרסיסים כשהתבוננו
בתמונות המחרידות ,המשתרעות לאורך
הכתלים ומספרות בעדות אילמת על
שהתרחש שם.
הזעזוע ניבט מפנינו ,שעה שראינו את
פניהם המיוסרות של היהודים ,שניצבו
בצל המוות ,כשהם מובלים למותם ,אך
ורק משום שהם יהודים .מחריד לראות
כיצד זקנים באים בימים יחד עם עוללים
ויונקים ,אנשים נשים וטף ,מובלים כצאן
לטבח .כשברקע נשמעים קולות הממחישים
את הזוועה האיומה .זעקות שבר ,ובכיות
ייאוש נשמעות ומהדהדות שם ,ומוסיפות

לתחושת הצמרמורת המלווה את כל
המבקרים שם.
סמוך ונראה ,עומד אולם ענק וחשוך ,ובו
מרצדות שלהבות זעירות של אלפי נרות,
שהודלקו לזכר כל אותם נספים קדושים
הי"ד .התבוננתי בשלהבות הקטנות ואמרתי
לעצמי  -הנה הנרות הללו מרמזים לנו על
אחרית טובה שתיכון לעמנו ישראל ,עם
הנצח .כי הגרמנים הרשעים ימ"ש ביקשו
לכבות את שלהבת נר ישראל ,ולהאבידה מן
העולם .אולם ,כבר הובטחנו שעם ישראל
חי וקיים לעד ולנצח נצחים .ואכן כיום,
כשרואים היאך עולם התורה נבנה מחדש
בפריחתו ובשגשוגו ,עולות המילים "נצח
ישראל לא ישקר" ומקבלות מימד חדש
ונשגב.
וכמובן שעלינו להמשיך ולהדליק בכל
מקום את שלהבת התורה הקדושה .כמו
שאמרו במדרש )דברים רבה ד' ד'( הנפש
והתורה נמשלו לנר .הנפש דכתיב )משלי כ'
כ"ז( "נר ה' נשמת אדם" .והתורה דכתיב
)שם ו' כ"ג( "כי נר מצווה ותורה אור" .אמר
הקב"ה לאדם  -נרי בידך  ,זו התורה .ונרך
בידי ,זו הנפש .אם שמרת את נרי ,אני משמר
את נרך .ואם כיבית את נרי ,אני מכבה את
נרך ,עד כאן.
וכך בלב נרגש ומחוזק באמונת ה',
המשכנו ושמנו פעמינו להשתטח על ציונו
של "החוזה מלובלין" זצוק"ל .לא בכדי
זכה הצדיק לתואר ה"חוזה" ,היות וזכה
לרוח הקודש שהייתה מפעמת בקרבו .הוא
היה רואה מסוף העולם ועד סופו בצורה
מופלאה מבינת אנוש.
וכיצד זכה לדרגה כה נשגבת? זאת מפני
שהיה זהיר בצורה מופלגת בשמירת עיניו
הקדושות .זהירותו הייתה לשם דבר ואין
לשער ולתאר את עוצמתה ,והיא אשר
זיכתה אותו משמי מרומא ברוח הקודש.
משם פנינו לקבר המהרש"ל הקדוש,
ושוב נגלה לעינינו המראה הנורא ,כשמיד
נזדקרו לנגדינו אותם צלבי קרס ,שצוירו
ביד מרושעת וזדונית על ציונו של הקדוש.
מתוך הצער והחלחלה שאחזו בנו,
התחלנו באופן בלתי מוסבר לנקות ולצחצח
את הקבר הקדוש מן התועבה .ומאוחר יותר
הבנו ,כי לא בכדי זימנו מן השמים שנמרק
את המקום היטב .כי מיד כשסיימנו את
מלאכתנו ,פגשנו בקבוצה גדולה של יהודים
מארץ הקודש ,אשר הגיעו אף הם לשם.
ניכר היה על פניהם ,כי לצערנו הם רחוקים
מתורה ומצוות .נקל לשער שאם היו רואים
את הזלזול הנורא על קברו של הצדיק,
היו עולים בליבם ספקות באמונת הצדיק
חלילה .ואין לך חילול שם שמים גדול מכך.
ומאת ה' הייתה זאת שנפגוש את אותם
בני הקבוצה הזו .כי על אף שניכר היה כי
רחוקים הם מן היהדות ,הרי הניצוץ הטהור

ציונו של החוזה מלובלין זצוק"ל

ציונו של המהרש"ל הקדוש

בציונו של הרבי מקוצק הראשון

כשראיתי שליבם נפתח,
ביקשתי להטעימם מאור
התורה .נשאתי לפניהם מילות
חיזוק קצרות בתורה וביראת
שמים .ולבסוף ערכנו במקום
מעמד קבלת עול מלכות שמים.
עין לא נותרה יבשה כשקולות
"שמע ישראל" ,ו"ה' הוא
האלוקים" הדהדו במקום.
כבנים המתקרבים אל
אבא שבשמים ,נישבה רוח
טהורה במקום ,וההתעלות
הרוחנית הייתה עצומה.

מפעם בליבם .ויחד
עם השהייה על ציונו
הטהור של הצדיק ,התלבתה
ועלתה השלהבת דקדושה
שבנשמתם .לפתע הם ביקשו
להניח כיפה על ראשם הגלוי ,וביקשו
ממני שאברך אותם.
כשראיתי שליבם נפתח ,ביקשתי
להטעימם מאור התורה .נשאתי לפניהם
מילות חיזוק קצרות בתורה וביראת שמים,
ולבסוף ערכנו במקום מעמד קבלת עול
מלכות שמים .עין לא נותרה יבשה כשקולות
"שמע ישראל" ,ו "ה' הוא האלוקים"
הדהדו במקום .כבנים המתקרבים אל
אבא שבשמים ,נישבה רוח טהורה במקום,
וההתעלות הרוחנית הייתה עצומה.
כעת המתין לנו חלק הארי של המסע,
כשהיינו אמורים לצאת אל היעד הבא,
חבל ארץ אחר בתוככי רוסיה -אוקראינה.
כששומעים את המילה "אוקראינה" אי
אפשר להתעלם מן הרגשות שמציפים כל
לב יהודי באשר הוא" .השרף מקוצק" רבי
מנחם מנדל זיע"א ,הבעל שם טוב הקדוש
זיע"א ,המכונה בתואר הנשגב "אור שבעת
הימים" .ונכדו הטהור רבי נחמן מברסלב
זיע"א .ובסמוך אליו נטמן תלמידו המובהק,
משמשו בקודש רבי נתן מברסלב זיע"א.
כידוע ,מרובה הדרך מהמורות וקשיים.
תלאות רבות סובבות את כל הרוצה
להגיע ליעד הנכסף .למעלה משמונה שעות
רצופות! המתנו במעבר הגבול ,מבלי שבא
אל פינו מזון ומשקה כלשהו ...העייפות
איימה להכריע את שמורות עינינו ,והקשיים
היו גדולים מנשוא.
כמעט שנפלנו באותן שעות ארוכות
לזרועות הייאוש .התחושה הייתה "האם
כדאי לסבול את כל הטורח והקושי הללו"?!
אולם ,חיש מיד נתעודדנו וחיזקנו איש את
רעהו .נעניתי ואמרתי לכלל הסובבים "כך
מקובלני מבית אבא זיע"א ,שבכדי להשיג
ישועות צריך להצטער ולטרוח .נתאר
לעצמנו אדם העומד לפני משפט קשה
וסבוך ,וחייו תלויים לו מנגד עם הכרעת
פסק הדין .אם ייאלץ הוא להמתין לבואו של
סנגורו ופרקליטו ,כלום יקשה הדבר בעיניו?
אף אם יימשך זמן ההמתנה שעות רבות,
עדיין הוא יקבל זאת בסובלנות מרובה,
שעה שיודע הוא שכל תקוותו נתונה בידי
אותו פרקליט.
כך אנו ,בשעה שניצבים אנו בעוד ימים
מספר לדין לפני מלך מלכי המלכים .מקבלים
אנו בשמחה כל המתנה ל"פרקליטים"
הצדיקים הקדושים ,אשר עצם תפילתנו על
ציונם הקדוש ,תעורר רחמי שמים עלינו,
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ועל כל הנלווים עלינו ועל כל ישראל אחינו
בכל מקום שהם ,להיחתם לאלתר לחיים
טובים ולשלום".
וגם ידוע הוא ,שעל זמן ההמתנה עצמו
לבוא בשערי הצדיק ,גם על כך מקבלים
שכר ממש כשם שמקבלים על השהייה
במחיצתו של הצדיק...
וכך הגענו להשתטח על קברו הטהור של
הרבי מקוצק זצוק"ל ,שהיה רבו של בעל
החידושי הרי"ם מגור זיע"א .שנים רבות
השתוקקתי להשתטח על ציונו ,והנה זכיתי
לזה בסייעתא דשמיא בשנה הזו ,אלול
התשע"א .וכה מסופר על קדושת הצדיק,
שזהירותו המופלגת בשמירת הלשון הייתה
לשם דבר .וכך ,למרות ידיעותיו המופלאות
בכל מכמני התורה ורזיה ,הוא לא נתרצה
לפתוח פיו ברבים ואף לדברי תורה! מחשש
שמא ייכשל בלשונו .ולמרות שלא מסר הוא
שיעורים לבני צאן מרעיתו באופן מסודר,
הרי שידוע כי נהרו אליו אלפי חסידים מכל
רחבי האזור ,כשכל רצונם היה לחזות בזיו
פניו המאירות ,כדי להיות מושפעים ממנו
בשפע של קדושה וטהרה בבחינת "והיו
עיניך רואות את מוריך" ,וכל מילה שזכו
לשמוע מפיו הטהור ,נחרתה והותירה את
רישומה בליבם לעד.
השרף מקוצק זצ"ל הנהיג את קהל
חסידיו ,בני עדתו ביד רמה ובחריפות נוקבת.
אברכים רבים שביקשו לעלות ולהתעלות,
נהרו אליו לקבל הדרכה ולהזדכך על ידו.
לאחר תקופה הם היו שבים לביתם עד
לפעם הבאה .פעם שח הרבי זצ"ל למשמשו
בכאב ואמר "כשהם באים לכאן ,הריני עמל
בפרך ליישרם ולהעמידם על תילם .וכשהם
שבים וחוזרים ,כבר אי אפשר להכירם"...
זכינו לבקר בציונו הקדוש של רבי ישראל
זיע"א הידוע בשמו הנישא בחרדת קודש
בפי כולם "הבעל שם טוב הקדוש" זיע"א,
אשר הקים וייסד ,התווה וסלל את הדרך
לתנועת החסידות .אחת האמרות הידועות
מבית מדרשו הטהור היא "כי בשמחה
תצאו" על ידי השמחה" ,יוצאים" מכל
הצרות .ואכן ,עבודת ה' בשמחה הייתה
אחת מאבני היסוד העיקריות בתורת עולם
החסידות.
באחת הפעמים ,כשהגענו אל בית מדרשו
של הצדיק ,ששם קבע משכנו לתורה
ולתפילה ,נגלה לעינינו כבש קטן שעמד
כמסומר למקומו ולא אבה לזוז משם .גם
כשחברי הקבוצה ניסו להניעו ממקומו ,הוא
עמד ניצב הכן על מקומו ומיאן ללכת משם.
משראיתי שכך ,אמרתי להם "עזבו אותו
לנפשו ,שמא נשמה יהודית מגולגלת בתוכו,
ומבקשת לבוא על תיקונה" .ואכן תיכף
לאחר שסיימנו את תפילתנו במקום ,נעלם
הכבש מן המקום כלא היה ,ויהי הדבר
לפלא...
גם ברדתנו מן האוטובוס ,לאחר נסיעה

השרף מקאצק זיע"א

הבעל שם טוב הקדוש זיע"א

ציון הקדוש רבי נחמן מברסלב זיע"א

ציון הקדוש רבי נתן מברסלב זיע"א
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מפרכת ומייגעת ,כשאנו
שמים פעמינו לציונו הקדוש
של רבי נחמן מברסלב זיע"א ,גם
שם נתקלנו בדבר מוזר.
כלב ענק מימדים הגיח למולי,
וכאילו ביקש להזיק לי חלילה .הוא לא
חדל מלנעוץ בי מבטים מזרי אימה ,וגם
כשביקשתי להניסו מעל פניי ,הוא לא הראה
כל סימן של פחד .להיפך ,הוא החל להתחכך
ברגלי ...משראיתי שכך ,קראתי בקול רם את
הפסוק )שמות י"א ז'( "ולכל בני ישראל לא
יחרץ כלב לשונו" .ולפתע באופן מפתיע הכל
נעלם!...
לא בכדי זימנה יד ההשגחה שבאותו
היום אשמש כסנדק בברית מילה בקייב,
לבחור מבוגר אשר ביקש להיות נימול
כיהודי .וחשבתי לעצמי כי ישנו קשר בין
שני המקרים הללו ,שייתכן ובכלב הייתה
מגולגלת נשמת יהודי שחטא ופגם באות
ברית קודש ,ומאחר ובאותו היום זכיתי
להיות סנדק ,ביקשה אותה נשמה לעמוד
לצידי ,כדי למצוא לה תיקון ולהביא מזור
לחטאה .ועל כך נאמר )דברים כ"ט כ"ח(
הנסתרות לה' אלוקינו".
עלה בזיכרוני ,שמקרה דומה אירע לי
בשהותי בארגנטינה ,כשפסעתי עם שני
תלמידיי הי"ו ,למסור דברי תורה וחיזוק
למאות נאספים במקום .והנה ,כלב גדול
ואימתני החל להתלוות אלינו בדרכנו ,וחרף
ניסיונותינו הרבים להרחיקו  -הוא נותר
עומד לצידנו.
הכלב המתין בסמוך לבית הכנסת ,בכל
אותו הזמן שמסרתי את השיעור ,וכאשר
סיימתי -הוא קם מרבצו ופנה לדרכו ונעלם...
אמרתי על כך לתלמידיי ,כי כנראה שבכלב
זה מגולגלת נשמה של יהודי ,שבחיים חיותו
זלזל בדברי תורה ,או לעג לתלמידי חכמים
רח"ל .ועתה הוא בא לשמוע את שיעור
התורה כדי לתקן את שפגם ...ומי ייתן
ובאמת נתקנה נשמתו .כי יש לדעת שנשמה
אשר נגזר עליה להתגלגל בבעל חיים ,היא
מתייסרת נוראות בשל כך ,ואם זכתה לתקן
את אשר עיוותה -כמה טוב לה לשוב אל
מנוחתה בעולם העליון.
בהיותנו באוקראינה ,זכינו גם בסייעתא
דשמיא לבקר בציונו הטהור של רבי נתן
זיע"א ,אשר היה תלמידו המובהק של רבי
נחמן מברסלב זצוק"ל .הדרך לשם לא
הייתה קלה בעליל ,הוצרכנו לטפס במעלה
ההר עד שהגענו אל מקום קבורתו הקדוש.
ושם הדלקנו נרות לעילוי נשמתו הטהורה,
וביקשנו והתפללנו על הכלל ועל הפרט.
השעה הייתה שעת לילה מאוחרת,
ודממה סמיכה שרתה באוויר .שממה מילאה
את המקום ,וחשיכה כבדה האפילה על הכל
ביער .ומלבד בני קבוצתנו לא הייתה שם כל
נפש חיה .ולפתע ,תקפו אותי אימה וחרדה
עצומות ,כשנגלה לנגד עיני אדם מכורבל
כולו ,נם לו את שנתו באחת מפינות הציון.

כיצד הגיע אדם זה לכאן?! ...בהלה גדולה
אפפה אותי ,והצטמררתי למחשבה  -האם
אדם הוא זה ,מעולמנו?! או שמא חלילה
הוא אינו מעלמא הדין...
וכאילו לא די בכך ,לפתע התעורר האיש,
הביט היישר לתוך עיניי ושאל "האם אתם
רבי דוד פינטו"??? .שאלתי אותו בפחד
ובחשש "מי אתה ,היהודי הינך? ומה מעשיך
כאן"? והלה ענה לי "ממתין אני כאן ,עד
לבואו של מישהו שיוכל לקחתני לקברו של
הבעל שם טוב זיע"א"...
השאלה המתבקשת עמדה על לשוני
"האם אינך מפחד ,לשהות כאן במקום
כה נידח ושומם? הלא רק בשנה שעברה
נרצח באומן יהודי על ידי תושבי הסביבה
העוינים ,אך ורק בשל שעון יד עלוב"?!
והתשובה ,התשובה של אותו יהודי עוד
מהדהדת באוזניי ...הפשטות והתמימות
הנוגעות ללב ,יחד עם מבט עיניו הבורקות
"לפחד??? מה מקום לפחד כאן ,והלא
הצדיק נמצא כאן .והזכות שלו שומרת עליי
לבל יאונה לי כל רע .אדרבה ,המקום הזה
הוא הכי בטוח בעולם כי מסתופף אני תחת
כנפיו הקדושות של הצדיק"...
והדברים שלו ,מילותיו הפשוטות
והנוקבות לא נמחקות מזיכרוני .בושתי
ברגעים הללו ,ונכלמתי מעצמי .הנה הרגשתי
עד כמה אני חסר לעומתו ,חסרה לי האמונה
התמימה הזו ,אמונה ללא גבולות.
אמרתי בליבי ,הנה אני מוסר שיעורים
יומם ולילה לזיכוי הרבים ,ומשתדל לחזק
את לב השומעים באמונה וביטחון בה'
יתברך ,ואכן יש בליבי ביטחון גדול בצור
העולמים ואמונה איתנה ,שאם לא כן ,כיצד
היה עולה בידי לפתוח ישיבות וכוללים
ומוסדות תורה בנקודות כה רבות על פני
תבל?! והלא לכמה אמונה זקוקים בכדי
להמשיך ולהחזיק בעול הכבד הזה ,שזכותו
עצומה לאין ערוך?!.
ואין ספק שעל כל צעד ושעל בחיי מלווה
אותי האמונה התמימה בחי עולמים שיספק
לי את כל הדרוש ,ומאמין אני בזה באמונה
שלמה ,שהוא יסייע בידי להגדיל את תורתו
ואת שמו הנכבד בעולם.
אולם עם כל זה ,טרם הגעתי לדרגת
האמונה התמימה של היהודי הפשוט הזה.
אמונה בלי התחכמות ,בלי לחשוב יותר
מדי ,בלי לשלב את שיקול הדעת שלי
בכך .כי למרות האמונה החזקה שבקרבי,
לא הייתי מסוגל להעלות על דעתי לישון
בשלווה במקום מפחיד ושומם זה ,ואם
הייתי נאלץ לנום כאן ,וודאי שלא הייתי
מצליח להירדם לרגע קט ,ובכל רגע נתון
הייתי ממתין שיפציע השחר.
את רגשותיי הסוערים הבעתי בפני
המלווים אליי ואמרתי "כדאית הייתה כל
הנסיעה הזו ,ובלבד שאזכה ללמוד מאותו
יהודי תמים ופשוט פרק אמיתי באמונה
בה' יתברך"...

רבי אלילך מליזענסק זיע"א

וילעדניק זיע"א

על ציונו של בעל התניא זיע"א

על ציונם של הב"ח המגלה עמוקות זיע"א

אין כל הסבר הגיוני לעובדה שעלה בידינו
בסייעתא דשמיא להשלים את מסענו בפרק
זמן קצר מאוד ,חרף תלאות הדרך ,והעדר
תנאי נסיעה נאותים .זו הייתה "קפיצת
הדרך" ממש שנעשתה לנו משמים בזכות
הצדיקים זיע"א ,אשר באנו לשאת תפילה
על קברם .וראינו ממש כיצד הגענו למחוז
חפצנו בכל פעם במשך המסע במהירות
ובאופן מפתיע ,והדבר היה לפליאתם של
כל אלו שהשתתפו עימנו בנסיעתנו .כולם
ראו במוחש כיצד הקב"ה היה עימנו על כל
צעד ושעל להנהיגנו שלא על פי דרך הטבע.

ובמיוחד נוכחנו
לראות את השגחת
ה' יתברך ,כאשר היה
בתוכניתנו להגיע להשתטח על
קברי הצדיקים שבפולין ,ולאחר
מכן היינו אמורים לחצות את הגבול
בחזרה לקייב שבאוקראינה בכדי להגיע
לשדה התעופה שם ולשוב לביתנו.
מביני דבר טענו שלא כדאי שנלך
להשתטח על קברי הצדיקים בפולין ,משום
שהדבר יארך זמן רב והנסיעה מטלטלת
בדרכים משובשות ביותר .וכך עלול להיגרם
לנו עיכוב משמעותי ,בעוד שזמן הגעתנו
לשדה התעופה בקייב נקבע לשעה חמש
לפנות בוקר לערך.
נעניתי ואמרתי להם" ,והלא דבר של מה
בכך הוא ,באם לא נגיע לשדה התעופה
במועד הנקוב ,נאחר ברבע שעה לכל
היותר" ...דבריי היו תמוהים ,כי כידוע
איחור במקומות ובתנאים שכאלו עלול
להסתכם בשעות שלמות ולא בפרק זמן קצר
שכזה .אולם אמונתי בה' יתברך הייתה כה
חזקה ומוחשית ,והאמנתי גם כן שתעמוד
לנו זכותם של הצדיקים שאנו באים לשפוך
שיח לחשנו על ציונם.
במהלך הנסיעה לפולין לא יכלו גם תושבי
המקום להסתיר את פליאתם .הם  -האמונים
על הדרכים הללו ,ומכירים כל משעול שבהם
תמהו כיצד בדיוק בעיתוי שעשינו דרכנו
לשם ,לא היו כל כלי רכב הנעים באיטיות
על מהמורות הדרכים ,וכן הנסיעה הייתה
מהירה בפני עצמה ,בהשוואה לתנאים
שמספקת הנסיעה בדרכים הישנות הללו
והבלתי מפותחות.
והפלא העצום היה ,בהגיענו לשדה
התעופה בקייב  -השעה הייתה חמש ורבע
לפנות בוקר! ...ממש כפי שאמרתי שנתעכב
ברבע שעה לכל היותר...
וכך שמנו פעמינו חזרה אל ביתינו ,כשאנו
מצויידים במלאי גדול ורוחני של חיזוק
בתורה וביראת שמים .וטרם יבש הדיו
מרישומי מסע הקודש ,נסענו למרוקו אל
ההילולא הגדולה של מו"ר זקני המלומד
בניסים ,רבנו   הגדול זצוק"ל
זיע"א  .הילולא הנערכת רבתי מידי שנה
בפאר והדר ,בהשתתפות אלפי יהודים מכל
קצווי תבל הבאים לשם בהמוניהם .וברוך
ה' מתקדש שם שמים ברבים מן הניסים
והנפלאות המתחוללים לכל באי הציון
הקדוש ביומא דהילולא דצדיקיא.
זוהי דרך ההכנה שלנו ליום הדין,
לראש השנה .וברוך ה' כעת מוקפים
אנו בפרקליטים קדושים וטהורים,
מליצי יושר זכים  -צדיקים שוכני עפר
שהתפללנו על ציונם .המה ודאי יעמדו
בתפילה לבורא העולם ויעתירו בעדנו
לטובה ,להיות נכתבים ונחתמים לאלתר
לחיים טובים ולשלום יחד עם כל בית
ישראל ,אמן ואמן.
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הגיגים בעקבות המסע

מורנו ורבנו בגיל  14בישיבת סנדרלנד

ואל יתמה הקורא לשאול ,מניין נובעת
לה האמונה התמימה שיש בקרבי לצדיקים.
האמונה הזו ניטעה בתוכי כבר מימי הילדות,
עוד בהיותי בבית אבא .כי כשם שהתינוק יונק
חלב מאימו ,כך אנו כולנו ,ינקנו אמונה צרופה
בה' יתברך ובעבדיו הצדיקים.
בכל עת מצוא היה אבא זיע"א מזכיר לנו
מה גדול כח קדושתם של הצדיקים ,הוא סיפר
לנו בהרחבה על מסירות נפשם לאהבת ה'
ולתורתו ,והאמונה הזו נשרשה עמוקות בליבנו
ונספגה בדמינו .אך אבא ע"ה לא הסתפק בכך,
אלא דרש מאיתנו לקיים זאת הלכה למעשה,
ללמוד מדרכם הטהורה של הצדיקים ,ואף
לצעוד בדרכם הטהורה.
וכך כבר בהיותי ילד רך בשנים כבן אחת עשרה
לערך ,שלח אותי אבא זיע"א ללמוד בישיבת
נובהרדוק שבצרפת בראשות מורנו ורבנו הגאון
רבי גרשון ליבמן זצוק"ל .שהיתי הרחק מן הבית
ומן המשפחה ,וזאת בכדי שאגדל אף אני להיות
עובד ה' נאמן ובן תורה אמיתי.
כך מצאתי את עצמי מקיים את מאמר חז"ל
)אבות ד' י"ח( "הווי גולה למקום תורה" .במשך
שנתיים לא ראיתי כלל את הוריי ,ורק בהגיעי
לגיל שלוש עשרה ,הגיעה אמי שתחי' בגפה אל
הישיבה ,כדי לחוג את בר המצווה שלי.
כשאני חושב על כך ,אינני מאמין שישנו ילד
בימינו שיתרצה להסתפק בבר מצווה כמו זו
שנערכה לי ...באחד מבתי הכנסת בפריז ,בפשטות
רבה ,ובכיבוד קל בלבד ,כאשר פחות
ממניין אנשים נכחו במקום.
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אולם אבא ע"ה לימד אותנו
יסוד חשוב בחייו של כל בן
עלייה ,כי בכדי לזכות לכתרה
של תורה צריך להתייסר ,ויש לטרוח
בעבור זה .וגם כדאית היא הגלות
למרחקים ,רק בכדי לזכות ולהיות
עובד ה' אמיתי.
תמיד היה שב ומחדיר בליבנו את
המושג "הסתפקות במועט" ,הדורש
מן האדם להיבדל עד ככל יכולתו
מחיי החומר ,ולהשקיע את כל
הכוחות והמאמצים אך ורק בעולמה
של תורה .ואכן ,בישיבה הקדושה
זכינו להיות פרושים מכל הבלי
העולם הזה ,ולא היו לנו בעולמנו
אלא ד' אמות של הלכה.

ר' גרשון ליבמן זצ"ל

אצל מורו ורבו רבי חיים שמואל לופיאן זצ"ל

ואם כיום מקובל שחתן בר המצוה זוכה
לקבל מתנות ותשורות לרוב ,הרי שאני לא
זכיתי ולו למתנה אחת בלבד ...כי זו הייתה
דרכו של אדוני אבי מורי זיע"א ,להנחיל לנו
את הצורך בפשטות ,את הפרישות מתענוגות
העולם הזה ומן המותרות .וזאת בכדי שכל
מעיינינו והלך רוחינו יהיו רק בתורה ובמצוות,
נתונים לרוחניות ומשליכים מאחורינו את כל
המסמל גשמיות.
לאחר שמלאו לי שלוש עשרה שנים ,נסעתי
עם אחי הרה"ג חיים פינטו שליט"א ללמוד
בישיבת סנדרלנד שבאנגליה ,אצל רבותינו
הגדולים הגאון רבי שמאי צאהן זצוק"ל,
והגאון רבנו חיים שמואל לאפיין זצוק"ל,
ויבלחט"א הגאון רבי זאב קאופמן שליט"א.
במשך כל אותה התקופה ,עדיין לא זכיתי
לראות את אדוני אבי זיע"א ,ורק בהיותי כבן
שש עשרה שנה ,שבע שנים לאחר שנפרדנו!
רק אז זכיתי לראותו בעת שביקר בצרפת.
היה זה כאשר הוא שב מביקורו בארץ הקודש,
שנה לפני מלחמת ששת הימים .וגם פגישה זו
נמשכה מספר דקות בלבד ,בעת שהמתין אבא
זיע"א בשדה התעופה מצרפת למרוקו.
במשך כל אותן שנים ארוכות ,בהיותי
מרוחק מביתי ומשפחתי  -עלו בי געגועים
עמוקים אליהם .בייחוד בתקופת החגים
ומועדי ישראל ,הציף אותי רצון עז לראותם,
לחוש את ההווי של הבית והמשפחה .הם
היו במרוקו מרוחקים מעימי ,ואנכי הייתי
באנגליה  -ללא כל קשר בינינו .אולם אבא
ע"ה לימד אותנו יסוד חשוב בחייו של כל בן
עלייה ,כי בכדי לזכות לכתרה של תורה צריך
להתייסר ,ויש לטרוח בעבור זה .וגם כדאית
היא הגלות למרחקים ,רק בכדי לזכות ולהיות
עובד ה' אמיתי.
אבא זיע"א תמיד היה שב ומחדיר בליבנו
את המושג "הסתפקות במועט" ,הדורש מן
האדם להיבדל עד ככל יכולתו מחיי החומר,
ולהשקיע את כל הכוחות והמאמצים אך ורק
בעולמה של תורה .ואכן ,בישיבה הקדושה
זכינו להיות פרושים מכל הבלי העולם הזה,
ולא היו לנו בעולמנו אלא ד' אמות של הלכה.
במשך כל היום זכינו לשהות במחיצתם
הטהורה של רבותינו הקדושים הצדיקים,
הגאון הרב צאהן זיע"א ,והגאון הרב לאפיין
זיע"א ,והמה היו לנו לנתיב יושר ,והורו לנו
את הדרך הנכונה ,כשהם סוללים לנו ומתווים
עבורנו את הדרך העולה בית א-ל.

וכבר אמרו חז"ל )אבות ו' ד'( "כך היא דרכה
של תורה .פת במלח תאכל ומים במשורה
תשתה ...ובתורה אתה עמל" ...כי רק כך זוכים
למעלת התורה ,בהסתפקות במועט הבאה
בד בבד עם עמלה של תורה .וכמו שאמרו
חז"ל )ברכות סג (:אין התורה נקנית אלא במי
שממית עצמו עליה שנאמר )במדבר י"ט י"ד(
"זאת התורה אדם כי ימות באהל".
הכרת הטוב עצומה עומדת בליבי תמיד
לאדון דוד אקשטיין ז"ל ,וכן אדון פוזנר
ולבני ביתם היקרים ,אשר במשך תקופת
שהותי בישיבה באנגליה אירחו אותי בחגים
ובמועדים .הם קיבלו אותי בחמימות רבה
ואירחו אותי בביתם ,מתוך רצון להעניק לי
את ההרגשה הטובה ביותר כמשפחתי שלי.
במאור פנים ובלב רחב הם דאגו לתת לי
את התחושה הנעימה ביותר ,כבן בית לכל
דבר .יהיו הדברים הללו למליצי יושר להם
ולנשמתם ,וזכות אבותיי הקדושים זיע"א תגן
בעד בני משפחתם לעד ,אמן.
לאחר שנפגשתי עם אבא זיע"א ,שהיתי
מספר חודשים בצרפת ,ומשם שבתי בחזרה
אל חיק משפחתי למרוקו .בד בבד עם
ההרגשה הנעימה שהייתה לי בשובי הביתה,
עמדו לפתחי ניסיונות לא פשוטים כלל ועיקר.
את ביתי עזבתי בהיותי ילד קטן ,והתנתקתי
מן הסביבה בה גדלתי לחלוטין .ולאחר שנים
רבות כששבתי למרוקו ולעיירת מגורי ,השתנו
הדברים לגמרי.
פתאום ראיתי את חבריי ,בני גילי ,כשהם
לבושים בבגדים אופנתיים ועדכניים .אלו כבר
אינם אותם ילדים מפעם ,ולפתע נדמו הם לי
כאנשים אחרים ...כל החזות החיצונית שלהם
הייתה מושקעת ומטופחת ,היה ברשותם
אופנוע שעליו נהגו לרכב למקומות שונים.
בימים שאני השקעתי בתורה וצללתי לעומקה,
הם דאגו "להתקדם" בעולם החומרי והגשמי.
"אתה בן תורה" כך היה אומר לי שוב ושוב,
ומילותיו עוד מהדהדות באוזניי" .מקטנותך
גדלת ונתעלית בתוך חממה של תורה .אנא בני,
היזהר לבל תושפע מחבריך לרעה חלילה"...
כשאני שב בזיכרוני לאותם ימים ,מבין אני
שהייתי נתון בפרשת דרכים באותה תקופה.
היצר הטוב והיצר הרע ,שניהם ניסו למשכני-
כל אחד לצד שלו .ולא ידעתי במה לבחור .מחד
עמדו לנגד עיניי כל אותן השנים בהן התמסרתי
לעולמה של תורה בכל נפשי ומאודי ,רחוק
ומרוחק מכל בני משפחתי ,נטול כל מנעמי
העולם הזה .ומאידך ,בני החברה שהקיפו
וסובבו אותי  -תרו תמיד אחר הבלי העולם
הזה ,ובהם השקיעו את כל כוחם ומרצם.
עודני מתלבט ומתחבט בדבר ,והנה ברחמי
ה' יתברך עליי פגשתי ברחובות קזבלנקה את
מורי ורבי הרב שמאי צאהן זצ"ל .הוא בא
במטרה לגייס כספים לטובת הישיבה הקדושה
באנגליה ,ואני שראיתי את אור פניו הקורן
נמלאתי בשמחה עצומה .מילותיו הנלבבות
היו לי למשיבי נפש ,ודבריו הנעימים היו לי
כטל תחייה מחזק .בהכרת הטוב שרחשתי
למורי ורבי הרב שמאי צאהן זצ"ל ,סייעתי
בידו להגיע לתורמים רבים ונדיבי לב מן
הסביבה ,אשר פתחו ידם ,והעניקו ברוחב לב
למען קיום הישיבה הקדושה.

מורי ורבי הגאון רבי זאב קאופמן שליט"א

מורי ורבי הרב שמאי צאהן זצ"ל

באותם ימים בהם שהה הרב צאהן זצ"ל
במרוקו ,הזמין אותו אבא זיע"א לסעוד בביתנו.
במשך שעות ישבו שני הצדיקים ושוחחו
בדברי תורה ,כשהם משלבים סיפורי מעשיות
צדיקים באמונה וביטחון .וכמובן שכ"ק אבא
זיע"א ביקש ממורי ורבי ,שייקחני עימו בחזרה
לישיבה.
וכך בתוך זמן קצר ,מצאתי את עצמי חוזר אל
היכל הישיבה הקדושה באנגליה .התקבלתי שם
בחמימות רבה ובסבר פנים כה יפות ,עד כדי
כך שהקצו לי שוב את אותו החדר בו שהיתי
קודם שעזבתי .שוב הייתי שקוע בסוגיות אביי
ורבא ,מבלי כל שמץ סימן של עולם הזה ,אך
עם מתיקות מיוחדת וקדושה כל כך ,שקשה
לתאר במילים.
דבר נוסף קיבלתי על עצמי בשובי אל
הישיבה ,ומדי ערב הקפדתי לקבוע לעצמי
"סדר מיוחד" ובו למדתי ועסקתי בספרי
הקודש מתורת החסידות ,ומיסודו של רבנו
ישראל הבעל שם טוב זיע"א .במסגרת זו
התמדתי בספרי אמונה וביטחון ,המלאים
במוסר לעובדי ה' ולחושבי שמו .הלימוד הזה
נסך בי כוחות מיוחדים שלא נס ליחם גם לאחר
שנים ארוכות .יכולני לומר כי עד עצם היום
הזה ,אני שואב חיזוק וכח מאותו לימוד מוסר
ואמונה תמימה.
וכמובן שהכל נזקף לזכותו של מורי ורבי
הרב שמאי זצ"ל ,שבמתיקות שפתיו הקדושות,
ובנועם דרכיו השכיל להשיבני אל היכלי
הישיבה הקדושה ,ואל דרך התורה הצרופה,
לקשרני בעבותות של אהבה.
אכן ,הבנתי כי מקומי הוא בעולמה של
תורה בלבד .והתחלתי להתמסר לזיכוי הרבים
בכל נפשי ומאודי .בראשית דרכי עשיתי זאת
בצינעא רק בין הסובבים אותי בלבד ,וכך אט
אט התרחב המעגל ,וחשתי בבירור כי יד ה'
עימי על כל צעד ושעל ,כי לקדושה נועדתי
וזהו תפקידי עלי אדמות.
ובחסדי שמים הגעתי עד הלום ,כאשר
משתדל אני בכל כוחי שלא יישאר מקום בעולם,
אף הנידח ביותר  -מבלי תורה ויראת שמים.

סייעתא דשמיא
עצומה מלווה אותי על
כל צעד ושעל מדרכי חיי ,כי
כל מטרתי ומגמתי להגדיל תורה
ולהאדירה ,ולקדש שם ה' יתברך
ולפרסמו בעולם.
והעול הכבד הזה הרובץ על שכמי מחייב
אותי לכתת רגליי הרחק מעבר לים לעיתים
תכופות .כי היאך אוכל להמשיך ולהחזיק את
מוסדות הקודש הפזורים ברחבי תבל ,מבלי מתת
ידם של נדיבי עמינו? והלא "אם אין קמח אין
תורה" .וחובה עליי לדאוג לבל יישבר חלילה וחס
מטה לחמם של מאות אברכים הספונים בעולמה
של תורה במוסדותינו הקדושים.
ובאמת במשך כל ימי השבוע איני רואה את
בני ביתי ומשפחתי ,וטעם הבית הרחק ממני -כל
זאת בשל נדודיי הרבים למרחקים ,ובכדי לזכות
את הרבים בכל מקום ולהשמיע להם בנועם שיח
דברי תורה ויראה.
שיחות הטלפון אינן פוסקות יומם ולילה,
ללא כל קשר לשעה שהשעון מורה .ותמיד נשבר
הלב מחדש לשמוע מעבר לקו עוד יהודי מבכה
מרה .צרות איומות הפוקדות את עמנו רח"ל,
לא מותירות אף אדם אדיש ,ואכן אני משתתף
בצרתם וליבי דווה עימהם ,ואף משתדל אני ככל
יכולתי לעזור ולסייע בידם עד ככל שידי משגת-
אם בברכה ועצה בזכות אבותי הקדושים זיע"א,
ואף במתן תמיכה וסיוע כספי.
וחרף כל הקשיים המרובים הללו ,והעול הכבד
מנשוא עם כל זאת מתחזק אני במסירות הנפש
הזו ,כי יודע אני שאל לי להתרפות במלאכתי
בשעה שזוכה אני על ידי כך לקדש שם ה' יתברך
בעולם ולהגדיל את כח התורה .גלוי וידוע לפני
בורא העולם שאין בליבי כל רצון של שררה או
גדולה וכבוד ,כי "ה' מלך גאות לבש" ,וכל הכבוד
שנעשה לי הוא רק בזכות אבותי הקדושים זיע"א
כי להם יאה ונאה הכבוד .וכל מטרתי היא רק
לשם שמים בלבד ,רק בכדי שאזכה להביא את
דבר ה' אל כל אדם ואדם באשר הוא.
על כן זוכה אני להארת פני ה' יתברך בדרכיי
ובמעשיי ,כי כל מטרתי היא קודש לה' .ועל כך
אמרו חז"ל )מכות י (:בדרך שאדם רוצה לילך
מוליכין אותו .ועוד אמרו )שבת קד (.הבא
להיטהר מסייעין בידו .ואם חלילה וחס נהניתי
אי פעם מן הכבוד שלא ראוי לי ,אני מתפלל אל
הקב"ה שיסלח לי .והנני מגלה דעתי וליבי לבטלו
כחרס הנשבר ,וכדבר שאין בו ממש.
והיאך מחזיק אני מעמד כך ,כיצד זה שאינני
נקלע למשברים בעקבות כך? אין זאת אלא
משום שמקיים אני בנפשי ומאודי את מאמר
חז"ל הידוע )שבת פח (:הנעלבים ואינן עולבים,
שומעים חרפתם ואינם משיבים עושים מאהבה
ושמחים בייסורים עליהם הכתוב אומר "ואוהביו
כצאת השמש בגבורתו" .ויודע אני בבירור
כי להיות נעלב ולא להשיב בחזרה ,זהו סוד
ההצלחה של כל אדם באשר הוא.
ומי ייתן ויצליח הקב"ה את דרכנו בכל אשר
נפנה .ותמיד נזכור כי כל מטרתנו עלי אדמות
היא לקדש שם ה' יתברך בעולם מבלי פניות .ייתן
הקב"ה לכולנו חיים טובים וארוכים ,חן וחסד
ורחמים ונמצא חן ושכל טוב
בעיני אלוקים ואדם ,אמן ואמן.
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אורות
ומראות
ליון  -צרפת
דמות אחת זכה וטהורה ,מגזע תרשישים -
היא מחוללת המהפכה המבורכת.
מורנו ורבנו הצדיק
רבי דוד חנניה פינטו שליט"א
הוא אשר שינה בסייעתא דשמיא את צביונה של
ליאון .מתוך עוז ותעצומות הוא פעל אז באותם
ימים רחוקים ,וממשיך לפעול בקודש יחד עם בנו
בכורו רבי רפאל פינטו שליט"א.
המטרה כאן ברורה ועומדת לנגד עיניהם הקדושות,
להגדיל תורה ולהאדירה .מבלי להרפות ,ולהתפשר
קמה קהילה יהודית מבורכת לתפארה בליאון.
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מאחורי הדלת הסגורה נותרנו,
מרותקים למקום עומדנו .המולת לימוד,
מתנצחת בהוויות אביי ורבא .פלפול
וסברה ,גירסא ופריכתה ...אלו מקצת
מן הקולות הרמים שנשמעו שם ,ריתחא
דאורייתא במיטבה .דימינו בנפשנו
שאנו נמצאים כעת בסמוך לאחת מן
הישיבות הגדולות בארץ הקודש .לולי
מבט קל מסביבנו שהבהיר לנו שהגענו
לארץ נכר ,לא היינו מדמים בנפשנו
שאנחנו בליאון.
ליון אמרנו?! ליון ,אחת הערים
הגדולות בצרפת ,עיר שוקקת חיים.
ומעיין החיים המפכה בה ,הפך זה מכבר
לבאר מים זכים וטהורים ,מימי התורה
הקדושה .עולם שלם של חומריות ,מוקף
בחוסר ידע בסיסי ביהדות  -שלפתע
נהפך לאחד ממוקדי התורה בעולם .פלא
עצום שניסינו לעמוד על התהוותו.
לחיצה קלה על ידית הדלת ,גילתה
לעינינו מחזה מפתיע ומפעים .לא היו
שם שורות שורות של לומדים ,הספסלים
לא היו מלאים עד אפס מקום ,כלל וכלל
לא .כעשרים לומדים בלבד! היו רכונים
על גמרותיהם ,יושבים ועוסקים בעמל
תורה אמיתי .ואת העריבות והמתיקות
הזו ,אי אפשר להסביר על גבי הכתב.
אין בנמצא כלים שיוכלו להמחיש את
הרגש הטהור והמיוחד שעמד בחלל,
ואת האור המופלא שבקע מכל פינה,
והפיץ זיו וזוהר בכל קרן זווית.
מעט המכיל את המרובה ,זוהי
ההגדרה במיטבה .כמות קטנה יחסית
של לומדים ,אשר כח השפעתם כה
עצום ורב .חוצה הוא את ספסלי
הלימוד ,מדלג מעל הסטנדרים והגמרות
הפתוחות ,ובוקע החוצה .כובש כל פינה
של חומר ,ומעניק לה מימד של חיים
רוחניים.
ואם זה מקרב ,זה גם מחייב .כמעט
כל יהודי העובר כאן ברחוב ,יכול להעיד
ולומר "חיי השתנו מבחינה רוחנית".
עצם עובדת היותו יהודי ,אינה אלא
סמל ולאום בעלמא .כי אם הרבה הרבה
מעבר לכך ...יהודי הוא בן לעם הנבחר,
עם סגולה ,בנו של הקב"ה .שיעורי
תורה ממלאים את סדר היום ,וקביעת
עיתים ללימוד איננה דבר נדיר .לפתע
קל למצוא אנשים שאת עמל יומם
המפרך בשובם מעבודתם ,הם חותמים
כאן -בינות לכתלים החמימים ,שרוח
קדושה שורה בהם.
וזה לא פשוט כלל לכבוש כל פינה
במרחב הזה .תושבי המקום היו בעברם,

אנשים הרחוקים מאוד מדרך התורה.
על מושגים בסיסיים ביהדות ,שבת
תפילין וכשרות ,לא היה להם אף ידע
קלוש .יהלומים יקרים מכוסים בחול,
ולכמה כוחות זקוקים כדי ללטש
אותם ...קל לומר נואש ,מתאים יותר
להניח את המצב על כנו ,מחוסר
כוחות נפש ותקציבים רבים .דרושה
גם דביקות נחושה במטרה ,ועמידה
בפני כל קושי וניסיון.
דמות אחת זכה וטהורה ,מגזע
תרשישים -היא מחוללת המהפכה
המבורכת .
 הוא אשר שינה
בסייעתא דשמיא ,את צביונה של
ליאון .מתוך עוז ותעצומות הוא פעל
אז באותם ימים רחוקים ,וממשיך
לפעול בקודש יחד עם בנו בכורו
    המטרה
כאן ברורה ועומדת לנגד עיניהם
הקדושות ,להגדיל תורה ולהאדירה.
מבלי להרפות ,ומבלי להתפשר קמה
קהילה יהודית מבורכת לתפארה
בליאון.
ובאמת ש"כל ההתחלות קשות"
אומנם .אך אין לשכוח ,כי כגודל
הצער -כן הוא גודל השכר .ואכן
)תהילים קי"ח כ"ב( "אבן מאסו הבונים
הייתה לראש פינה" .ומליאון ,האיר
אור התורה ביקרו לרחבי צרפת.
וכך גם מספר מורנו ורבנו שליט"א
באחת משיחות הקודש שנשא
לאחרונה ,ובה הרחיב בעניין זיכוי
הרבים ,שהקב"ה ,צופה וקורא הדורות
מראש ,מכשיר את הקרקע זמן רב
קודם בכל מקום ומקום ,שסופו לגדול
בתורה ולשגשג ברוחניות .והנה דבריו
הקדושים מובאים כאן כלשונם:
בהיותי צעיר לימים ,שלחני אבא
זיע"א ללמוד בישיבה בסנדרלנד
שבאנגליה .עזבתי את משפחתי
שהתגוררה בארץ ישראל ,ונסעתי
לאנגליה .ומדי פעם ביקש ממני אדוני
אבי זיע"א לבקר את משפחת מזל
תרים שהתגוררו בעיר ליאון שבצרפת.
מעבר לכך לא היה לי כל קשר לארץ
זו ,ולא הכרתי בצרפת איש .אולם יד
ההשגחה העליונה סובבה שאמצא את
זיווגי דווקא מן העיר ליאון שבצרפת,
וכך מצאתי את עצמי קובע את מקום
מגוריי שם לאחר נישואיי.
תמיד תמהתי ושאלתי מדוע שלחני
ה' לעיר הזו דווקא? והלא הייתה זו
עיר שמבחינה רוחנית היה מצבה איום
ונורא באותה תקופה ,ורובם ככולם
היו רחוקים מדרך ה' יתברך ממש
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זוהי ההגדרה במיטבה.
כמות קטנה יחסית
של לומדים ,אשר כח
השפעתם כה עצום ורב.
חוצה הוא את ספסלי
הלימוד ,מדלג מעל
הסטנדרים והגמרות
הפתוחות ,ובוקע
החוצה .כובש כל פינה
של חומר ,ומעניק לה
מימד של חיים רוחניים

בתכלית הריחוק ,ולא הכירוהו רח"ל.
ובאמת גם המקורבים אליי המה ראו
כן תמהו ,מה פשר מגוריי בליאון ומה
מטרתי שם.
גם לאחר תקופה שהתגוררתי
במקום ,והעיר הקב"ה ברחמיו את
רוחי ,וזכיתי להניח שם אבן פינה
לתורה ולבנות במקום בית מדרש-
גם אז זכורני שבאו אליי אנשים
רבים ואמרו לי "רבי דוד ,חבל על
המשאבים והכוחות שאתה משקיע
במקום זה .היהודים המתגוררים כאן,
כל כך מרוחקים מן היהדות ,ולא
תוכל להם"...
אולם המציאות באה וטפחה על
פניהם של אלו שהכניסו מורך בלבבי.
והיום לאחר שנים רבות ,מבין אני
היטב על מה ולמה שלחני הקב"ה
למקום זה .פשוט וברור שהיה זה בכדי
להכשיר את הקרקע למהפכה הגדולה
המתחוללת במקום ,ומשם לצרפת
בפרט ,ולרחבי העולם בכלל .בחסדי
שמים כיום נהפך המקום למגדלור של
תורה ,המפיץ אורו לכל עבר .ישיבות
וכוללים ,ומוסדות תורה ממלאים את
העיר בכל פינה ,ורבים הם המבקשים
לשמוע את דבר ה'.
מדי יום ביומו מתקיימים
שיעורי תורה לאורך כל שעות
היממה במוסדותינו הקדושים
ברחבי צרפת ,ומשתדל אני ביחד
עם בניי היקרים שיחיו להמשיך
להרבות מפעלים לתורה ולחזק את
ליבם של המתגוררים במקום ,הן
הצעירים והן המבוגרים המבקשים
להרוות צימאונם בתורת ה' .ואת כל
ההתעוררות הרוחנית המפליאה הזו,
צפה קורא הדורות מראש .ועל כן
שלחני להניח את אבן הפינה בליאון,
עד כי נהפך הוא בחסדי שמים להיות
לאבן שואבת ,והשפיע מאורו 
 בהם זכיתי
בסייעתא דשמיא לקרב לבבות לצור
מחצבתן.
אומנם הדרך להגיע לכך לא הייתה
קלה כלל וכלל .נקרו בדרכי מכשולים
רבים וקשים מנשוא שסבבוני .עד
כי תמהתי פעמים רבים מדוע ייעד
לי הקב"ה מקום זה למגורים .אולם
כעבור זמן התברר שהכל היה לטובה
ולברכה ,ומעז יצא מתוק  -כל זאת
בכדי להגדיל שם ה' יתברך ולפרסמו
בין הבריות.
והדברים הללו מדברים בעד עצמם.
הישיבה וכולל האברכים ,הוא דוגמא
אחת מני רבות .כאן נבנו בחסדי
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שעה אחת של פנאי מן העבודה
בשעות הצהריים .השעה הזו היא שעה
רשמית פנויה עבור ארוחת הצהריים,
ולכן פנה הוא לאותם עשרות עובדים
יהודים במשרות שונות ברחבי העיר,
בהצעה שבלתי אפשרי לסרב לה:
"ארוחת צהריים ולומדים" או "Lunch
 -"and Learnזהו שמו הלועזי של
הרעיון היצירתי.
צוות הישיבה מתאם איתם מראש
באמצעות הטלפון ,מה ברצונם
לאכול באותו יום ,ומאיזו מסעדה הם
מעוניינים להזמין את התפריט .וכך ,את
ארוחת הצהריים הם סועדים בישיבה,
תוך שהם מרוויחים שעה נפלאה
של לימוד דף גמרא בהווי ישיבתי.
ובמקום לסעוד ליבם במסעדה ,ולשוב
מיד לעבודתם  -הם באים לסעוד את
אותה ארוחה בישיבה ,וזוכים ללמוד
תורה בשעת הפנאי.

שמים מוסדות קודש נוספים לשם
ולתהילה ,סמינר לבנות בית יעקב
"בית שמחה" ,ובית תמחוי לנזקקי
העיר "חסד חיים" .בית כנסת מפואר
קיים במקום .ממש כאן עומדים
שלושת עמודי העולם -תורה ,תפילה
וגמילות חסדים ,מחזקים ומעמידים
את עולם הקודש בליון על תילו.

נר לאחד נר למאה
הגדולה
הרוחנית
המהפכה
שהתחוללה בליאון ,הביאה בכנפיה
עלייה מתמדת בתורה וביראת שמים.
אברכים חשובים בני עלייה ,המשיכו
את לימודיהם התורניים ברצף ,וזכו
להיות מורי הוראה בישראל.
דיינים חשובים ומורי צדק צמחו
מתוך הכולל המפואר .כלל רבני
הקהילות בליאון ומחוצה לה ,הם
בוגרי הכולל והישיבה הקדושה
בליאון .ועובדה מרוממת זו ,מוכיחה
מעל לכל ספק ,כי גם מתוככי החשיכה
הרוחנית ,עולה ובוקע הניצוץ הרוחני.
מתלבה הוא לשלהבת דקדושה ,עד
כי נהפך להיות בבחינת "נר לאחד נר
למאה".

לקיים בנו חכמי ישראל
לא מעט גדולי תורה ,באים לבקר
בקהילת ליאון .הם באים לחזק את
ידיהם של מייסד הרוח התורנית
במקום     ,
 ,ושל בנו   
הממשיך ופועל ללא לאות .מזיכרונם
של בני הקהילה ,לעולם לא יישכחו
דמויות ההוד ,גדולי ומאורי ישראל
שליט"א שבאו והאצילו מרוח קודשם
עליהם.

טעמו וראו כי טוב
שיעורי התורה הנמסרים במוסדות
הקודש בליאון ,סובבים לאורך
כל שעות היממה .שיעורי התורה
הנמסרים מדי ערב ,מיועדים עבור
אותם אלו העובדים לפרנסתם ביום,
וקובעים עיתים לתורה בסיום יום
עמלם.
אך מאידך נוצר מצב בו ליהודים
רבים אין כל אפשרות להקדיש
מזמנם ולו במעט ,ללימוד תורה.
אותם אנשים עובדים לפרנסתם
בחברות שונות ובמפעלים ,אשר
אינם מאשרים להם הפוגה לענייניהם
האישיים בעיצומו של יום העבודה.
ובסיומו של יום עמלם המפרך ,הם כה
עייפים ותשושים.
והשאלה הגדולה היא ,תורה  -מה
תהא עליה?! כיצד יקיימו הם את
חובתו של כל יהודי ויהודי לקבוע
עיתים לתורה הקדושה מדי יום
ביומו?
מתוך רצון עז לזכות את הרבים
הגה  רעיון מופלא.
הוא ידע שלאותם אנשי עמל מוקצית
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לב טהור ברא לי אלוקים

במסירות נפש הוקם על
ידו מקווה טהרה בעיר,
מן המפוארים ביותר
באירופה .השקעה מרובה
הייתה כרוכה בהקמתו,
הן מבחינה כספית,
והן מבחינת השלמת
כל התנאים הנדרשים
מבחינה הלכתית .אך
חרף כל הקשיים ייסד
מורנו הרב שליט"א את
מקווה הטהרה ,והזכות
העצומה הזו ,מי ישורנה.

     
מזכה הרבים ,נתן ליבו לענייני הרוח
והקדושה שישררו בקהילת ליאון
במלוא עוזם .במסירות נפש הוקם על
ידו מקווה טהרה בעיר ,מן המפוארים
ביותר באירופה .השקעה מרובה הייתה
כרוכה בהקמתו ,הן מבחינה כספית,
והן מבחינת השלמת כל התנאים
הנדרשים מבחינה הלכתית.
אך חרף כל הקשיים ייסד 
 את מקווה הטהרה ,והזכות
העצומה הזו ,מי ישורנה.

נשים במאי זכיין
כחלק מן ההתקרבות הרוחנית,
הכובשת כל פינה בליון המעטירה-

נוסדה מערכת מסודרת של שיעורים
לנשים .רבות מהן היו כה רחוקות
מהווי החיים היהודי ,ולא היה להן כל
מושג בהלכות בסיסיות .בנוסף לכך
דרוש חיזוק שוטף של השקפת העולם
התורנית ,דווקא בדור בו מתערבלים
להם האור והחושך ,ובייחוד בקהילה
קדושה השוכנת בלב הנכר ,וזהו ממש
צו השעה.
ומתוך מטרה קדושה של זיכוי
הרבים ,וחיזוק נשות הקהילה בהלכות
הבית היהודי ,מתקיימים במשך
השבוע שיעורי קודש לנשים .מרצים
בהם בנועם שיח רבנים חשובים וכן
רבניות ידועות ,והמשתתפות יוצאות
מן השיעורים הללו גדושות ומלאות
בתוכן ומסר רוחני ,ומחוזקות בדרך
הטובה.

למען ידעו דורותיכם
ילדי הקהילה ,דור ההמשך ,גם הם
זוכים לפעילויות תורניות מגוונות.
בימי חול נערכים שיעורי תורה לילדים,
המשלבים בתוכם משחקים וחוויות
מרתקות .וכך מתאספים להם יחדיו
חברים לספסל הלימודים ,חברים
המתגוררים בשכנות ,ועוד ועוד -
לפעילות מרתקת הנמשכת כשעתיים
בכל פעם.
שם ,יחד עם משחקי החברה,
אתגרים וחוויות ,משתלבים להם
שיעורי תורה והלכות .ומתחזקת בהם
ההכרה הברורה ,כמה נפלא הוא ילד
יהודי החבוש בכיפה ומעוטר בציצית...
והם ממתינים בקוצר רוח בכל פעם
למפגש הבא.
ילדי הקהילה ,דור ההמשך ,גם הם
זוכים לפעילויות תורניות מגוונות.
בימי חול נערכים שיעורי תורה לילדים,
המשלבים בתוכם משחקים וחוויות
מרתקות .וכך מתאספים להם יחדיו
חברים לספסל הלימודים ,חברים
המתגוררים בשכנות ,ועוד ועוד-
לפעילות מרתקת הנמשכת כשעתיים
בכל פעם.
שם ,יחד עם משחקי החברה,
אתגרים וחוויות ,משתלבים להם
שיעורי תורה והלכות .ומתחזקת בהם
ההכרה הברורה ,כמה נפלא הוא ילד
יהודי החבוש בכיפה ומעוטר בציצית...
והם ממתינים בקוצר רוח בכל פעם
למפגש הבא.

סוכה גדולה בחצר הישיבה

היכל הכולל

מקווה הטהרה
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"ותגזר אומר ויקם לך"

אורות
ומראות
ארגנטינה
הצדיק הישיר את מבטו הטהור אליהם.
רחמיו על כל יהודי הנתון בצרה ,השתתפותו
הכנה בצערם ובכאבם של עמך בית ישראל -הם
לשם דבר .לרגע שקע הוא בהרהורים ,כמו נתון
הוא במחשבות נשגבות .לפתע התנער מהרהוריו
ואמר בזו הלשון "אל דאגה ,עוד תזכו בעזרת ה'
יתברך לילדים משלכם בקרוב .מברך אני אתכם
בזכות אבותיי הקדושים זיע"א ,שיעתירו בעדכם
לפני כסא הכבוד ,ותפילתכם לא תשוב ריקם"!
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בני הזוג שנכנסו לקבלת קהל ,היו
נרגשים ונסערים .מבט פניהם העיד כי
הם למודי סבל ,עיניהם היו קודרות .רק
צל של תקווה ריחף מעליהם ,הנה הם
מגיעים לקבל את ברכת הצדיק וקרובה
ישועתם לבוא בסייעתא דשמיא.
"כבוד הרב" הם פרצו בבכי תמרורים
"שנים רבות אנו נשואים ,וטרם זכינו
להיפקד בזרע של קיימא .כמה השתדלויות
עשינו ,לכמה רופאים פנינו .אך עדיין לא
נראית ישועה באופק"...
הצדיק הישיר את מבטו הטהור
אליהם .רחמיו על כל יהודי הנתון בצרה,
השתתפותו הכנה בצערם ובכאבם של
עמך בית ישראל -הם לשם דבר .לרגע שקע
הוא בהרהורים ,כמו נתון הוא במחשבות
נשגבות .לפתע התנער מהרהוריו ואמר
בזו הלשון "אל דאגה ,עוד תזכו בעזרת
ה' יתברך לילדים משלכם בקרוב .מברך
אני אתכם בזכות אבותיי הקדושים
זיע"א ,שיעתירו בעדכם לפני כסא הכבוד,
ותפילתכם לא תשוב ריקם"!
אורו פניהם של בני הזוג ,ודמעות
הצער והתוגה התחלפו בדמעות של
תקווה אמיתית לישועה .הנה ,הצדיק
שליט"א בירך ואף הבטיח שנזכה ...אז
בחסדי שמים עוד נזכה ,בקרוב.
שנה חלפה לה ועברה .קבלת קהל
התקיימה שוב עם בואו של  
 לארגנטינה.
קהל רב המתין בציפייה דרוכה מעבר
לדלת .קשת רחבה של אנשים .איש איש
ובעיותיו ,איש איש ותהיותיו .לחזות
בנועם אור פניו ולזכות להתברך  -מה
גדולה היא הזכות שנפלה בחלקם של
היושבים כאן.
בפאתי החדר ,ישוב היה אדם אחד
ורוחו נפעמת .מדי פעם העיף מבטו אל
הדלת הנעולה ,ממתין לתורו כמו כל
הנאספים .התרגשותו הרבה הותירה
חיתומה על פניו שהאירו על פני מסכת
חייו .הוא מחכה כבר להיכנס אל הצדיק,
להודות ולספר על הישועה שזיכהו
הקב"ה בזכות ברכתו.
כשנכנס ,כמו חדל ליבו מלפעום" .כבוד

הרב זוכר אותי משנה שעברה" חנקו
הדמעות את גרונו   .הכיר
וגם זכר .כן ,בני הזוג שישבו בחדר זה
אך לפני שנה ,בוכים וכאובים ,מצפים
להיוושע ולהיפקד בזרע של קיימא.
"זכינו .זכינו בסייעתא דשמיא .לפני
מספר שבועות נולדה לנו שלישיית
תינוקות מקסימים"!!!
חסדי ה' כי לא תמו ,כי לא כלו רחמיו,
גם   היה שותף לשמחתו
העצומה של האיש .בנן של קדושים
מגזע תרשישים ,עורר זכות אבותיו
הטהורים זיע"א משרתי עליון ,ובני הזוג
נושעו בברכה כפולה ומכופלת...
אין זה סיפור יחיד ובודד .מאות
סיפורי מופתים וניסים נקשרו בשמו
של      
 בביקוריו בארגנטינה .שרשרת
מופלאה המורכבת מסיפורים מרטיטים
של אנשים .כאלו שחלו ל"ע ,ואחרים
עם קשיים רבים בחייהם במישור
האישי והמשפחתי .עולם שלם של
ברכות שהתקיימו והתגשמו במלואן
בברכתו המעוררת זכות אבותיו
הקדושים זיע"א.

"ושלחתי לפניך מלאך"
ארגנטינה נודעה במשך שנים
רבות בתלמידי החכמים החשובים
שהרחיבו את מקום אוהלה .רבנים
ומקובלים צדיקים בעלי שם באו
לחזק את הקהילה היהודית שנוסדה
בה ברבות השנים .מוסדות חשובים,
ישיבות וכוללים הוקמו בארגנטינה
אט אט .ועד עצם ימינו הם פורחים
ומשגשגים בה .הקהילה בבואנוס
איירס הבירה ,ואף בערים שמסביב -
פורחת ומשגשגת.
אך במקביל להתעוררות הרוחנית
העצומה ,קיימת בעיה קשה וכואבת.
ההתבוללות לא פסחה על ארגנטינה
כמו במרבית מן הקהילות היהודיות
ברחבי תבל .וכאן בעצם אנו מגיעים
לשורש פעילותו הטהורה של 
  בארגנטינה .קירוב
רחוקים ושמירה על הזהות היהודית

מו"ר שליט"א עם משב"ק ר' משה
מירלי הי"ו בקבלת קהל

הייחודית ,הנעשית קשה שבעתיים
למתגוררים מחוץ לארץ הקודש.
קצרה היריעה מלהרחיב ולספר,
כמה מקרים של נישואי תערובת נמנעו
בזכות תושייתו וחכמתו העצומה של
" נחת הרוח העצומה
ביותר שיש לי" כך מתבטא ואומר "זה
כאשר אני רואה היאך אנשים מתקרבים
לה' יתברך וחוזרים בתשובה .אור
היהדות מאיר בהם מחדש ,וזה דבר
מפעים ביותר"...
ואכן הוא אינו חס על כבודו ,כוחו
ומרצו .בהגיעו לארגנטינה מספר
פעמים בשנה ,הוא מתמסר כל כולו
למען הכלל .בביקוריו המחזקים הוא
אינו נותן תנומה לעפעפיו ,ובקושי נותן
ליבו לסעוד דבר מה .המטרה ברורה
וניצבת לנגד עיניו הטהורות והקדושות
 להגדיל שם ה' יתברך בעולם ,מתוךתורה ואמונה זכה הרצופה בשרשרת
של גמילות חסדים.

ותהי עליו רוח ה'"
מו"ר שליט"א עם אדון ראול סבן הי"ו

בחתונת בן נשיא המוסדות אדון סזר

בהגיעו לארגנטינה מספר
פעמים בשנה ,הוא אינו
חס על כבודו ,כוחו ומרצו,
ומתמסר כל כולו למען הכלל.
בביקוריו המחזקים הוא אינו
נותן תנומה לעפעפיו ,ובקושי
נותן ליבו לסעוד דבר מה.
המטרה ברורה וניצבת לנגד
עיניו הטהורות והקדושות,
להגדיל שם ה' יתברך בעולם ,מתוך
תורה ואמונה זכה הרצופה
בשרשרת של גמילות חסדים

מבט קצר על מפת הגלובוס מראה,
שארגנטינה היא אחת מן המדינות
הדרומיות ביותר .חבל ארץ ענק ביבשת
אמריקה ,שעל פי השמועות העוברות
הייתה אחת מן המדינות בה מצאו
היהודים מסתור ומפלט ,לאחר שנמלטו
מציפורני האינקוויזיציה האיומה.
מרבית היהודים התרכזו בעיר הבירה
בואנוס איירס ,אך חלק נכבד מהם
התמקמו בערים אחרות ,ובנו שם
מרכזים יהודיים חשובים.
 הי"ו התגוררו
במכסיקו ,כמו יהודים רבים אשר
ביקשו להתבסס במדינה זו הסמוכה
לארגנטינה ,ועקרו לשם .טרם זכו
הם להכיר את דמותו הטהורה של
 .  באחד מביקוריו
הראשונים במכסיקו לפני כעשרים
שנה ,הוא התארח בביתם של 
 הי"ו.
בני הזוג גופס ,הפצירו באדון סבן
ואשתו שיגיעו לקבל את ברכת 
 ,ואכן הם נענו להזמנתם.
כשהגיע אדון סבן הי"ו עם רעייתו
נפנה אליהם והביע דעתו במילים "אל
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תייבאו סחורה מברזיל ואל תקנו דירה
בארגנטינה" .עניינים אלו היו בתוכנית
של המשפחה ,ומלבדם לא היה ידוע על
כך לאיש...
בני הזוג עמדו נפעמים לנוכח עיניו
הקדושות הצופיות למרחוק .אך פליאתם
לא הסתכמה בזאת .הצדיק פנה אל אדון
סבן הי"ו ואמר כי הוא יודע שהגב' סבן תחי'
חלתה ,אולם בעזרת ה' יתברך היא תבריא.
אדון סבן עצמו לא ידע מכך ,והוא נותר על
מקום עומדו כולו נסער ,אך מיד עודד את
עצמו שדברי הצדיק יעשו פרי ובסייעתא
דשמיא רפואת רעייתו קרובה לבוא.
ביום המחרת ,נקרא אדון סבן
בדחיפות לביתם של משפחת גופס .
  עדיין התארח שם ,וביקש
לראותו .הנסיעה לשם לא הייתה קלה
לאדון סבן כלל וכלל .גשם שוטף ניתך
ארצה ,והקשה מאוד על ראיית הכביש.
אולם ככל שהתקדם במהירות בנסיעתו
וחש כעין "קפיצת הדרך" וסייעתא דשמיא
מיוחדת המלווה אותו בדרכו  -הבין אדון
סבן מה עצומה גדולתו של הצדיק אליו
מועדות פניו.
בהגיעו לשם ,קיבלו הצדיק בחמימות
רבה .הוא העניק לו בקבוק מים וביקש
שבעוד ימים מספר תשוב רעייתו לערוך
את הבדיקות מחדש .אך קודם ביקש שהיא
תשתה את המים שבבקבוק בשלמותם.
כמובן שבני הזוג סבן הי"ו מילאו בדייקנות
אחר הוראתו של  , ובחסדי
שמים התרחש הנס המופלא :הבדיקות
הראו על תוצאות תקינות ביותר!!! כל זכר
לחולייה של האשה לא היה ניכר כלל וכלל,
ויהי הדבר לפלא בעיני הרופאים ,וקידוש
שם שמים עצום נעשה מכך.
מאז אותם ימים ואילך ,האירה דרכם
של בני הזוג סבן הי"ו בשמירת תורה
ומצוות כהלכתן .חייהם השתנו לבלי היכר
כאשר הרב מנווט את דרכם ביד רמה בכל
עת .את הטעם המיוחד הזה הם לא שמרו
לעצמם בלבד ,ומני אז מלווה אדון סבן
הי"ו את ביקוריו של הצדיק בארגנטינה,
ומפנה משפחות רבות אליו לייעוץ
והכוונה .אותם אנשים זכו להתקרב ב"ה
אל חיי תורה ומצוות במלואם.
בהילולא הקדושה לרבנו חיים פינטו
הגדול זצוק"ל זיע"א ,שנערכה במרוקו
באותה שנה )התשנ"ה( ביקש הרב
ממשפחת סבן הי"ו שישובו להתגורר
בארגנטינה .הם כמובן קיבלו את
הדברים מבלי להסס ,ושבו להתגורר
בה כבימים עברו.
בהגיע בנם היקר ר' יצחק שליט"א
לנועם עול תורה ומצוות ,נערכה

ט"ו שירי מעלות

קבלת הקהל מתקיימת בבית
הכנסת "סבאן" ,ושם נאספים
המוני אנשים ,כולם נרגשים
ומצפים בכיליון עיניים להיכנס
אל הקודש פנימה ,ליטול עצה
ותושייה ולזכות להתברך בזכות
אבותיו הקדושים והטהורים
זיע"א .הוד אופף את המקום,
וסיפורי הניסים נקשרים זה בזה
לחולייה מופלאה של אמונה
תמימה שלובה בזיכוי הרבים
ובישועות למעלה מגדרי הטבע.
שמחת בר המצווה בפריז ,בסמיכות למקום
מגוריו של  ,כחלק בלתי נפרד מן
המשפחה.

"נפלאות דרכי ה'"
בסייעתא דשמיא זכו וזוכים משפחת
סבן הי"ו ,להיות מקורבים לקדושת הצדיק
ולהוות חלק בלתי נפרד ממפעל זיכוי הרבים
האדיר שהקים בארגנטינה .דרכם הגיעו מאות
אנשים אל   וזכו להתבשם
מתורתו הצרופה באמונה תמימה במי שאמר
והיה העולם ,ובעבדיו הצדיקים זיע"א.
משפחת סבן נרתמה ללא לאות בכל
התחומים ,כדי לסייע במשימת קירוב
הרחוקים ברחבי ארגנטינה .זוהי המטרה
שחרת הצדיק על דגלו ,ומוסר נפשו על כך.
והקב"ה בחסדיו וברחמיו ,השיב להם
כגמולם הטוב כפל כפליים .הצעת שידוכין
הועלתה על הפרק .יוזם ההצעה היה 
 הי"ו ,אחד מנכבדי הקהילה 
 .וכך קם השידוך והיה  -ובנם היקר
של משפחת סבן הי"ו ,ר' שליט"א
נישא לבתו של   
 ובזה זכתה משפחת סבן
להצטרף לשרשרת הזהב של
משפחת פינטו הקדושה
והמעטירה.

חמש עשרה שנה של עשייה ברוכה
בארגנטינה ,כה ייתן ה' וכה יוסיף .כשבאים
לסכם בשורות אלו את המהפך שהתחולל
בארץ זו בט"ו השנים האחרונות ,בעיקר
בקרב אחינו הרחוקים מדרך התורה
והמצוות ,חשים ומרגישים ללא ספק
עלייה והתעלות כמו בט"ו שירי המעלות
שחיבר דוד המלך ,שואפים עוד קדושה
וטהרה העולות בנועם חן מן הפעילות
הברוכה של הרב בארגנטינה.
מן הראוי להודות מעל גבי השורות
הללו לאנשים שהיו חלוצים ,שליחי
ההשגחה העליונה לבואו של הצדיק
לארץ זו  .הי"ו ,
הי"ו יחד עם  הי"ו .כמו כן 
  הי"ו יעמוד על הברכה ,אשר
סייע ככל יכולתו באדיבות ובנדיבות עם
תחילת בואו של הצדיק לארגנטינה.
כחלק מן הפעילות הרוחנית ,הוקמה
" .  היה זה לפני
כשבע שנים לערך כאשר כינס הצדיק
קבוצת אנשים המקורבים אליו .אלו אשר
תמיד התלוו אליו בנסיעותיו למרוקו
ולקברי צדיקים במזרח אירופה ,וכאשר
שהה הוא בארגנטינה ,הם היוו חלק בלתי
נפרד מפעילותו הענפה שם .
מינה את  הי"ו לנשיא ,ואת 
 הי"ו לסגנו .יחד עימם התמנתה
קבוצת אנשים חשובים מבני הקהילה
כחלק מן החברה .כרב החברה מונה הרב
 שליט"א.
מטרת הקמת 
הייתה לתת מענה לכל הקשור בביקוריו
של הצדיק שם .כאשר הרב מגיע
לארגנטינה ,אנשי החברה מתלווים אליו
במשך כל זמן שהותו ,ומשלחת חשובה
מהם יצאה להקביל את פני קודשו בהגיעו
לשדה התעופה בבואנוס איירס.
הם אף אחראים לארגון התפילות
במניין יחד עם הצדיק ,לשיעורי התורה
הרבים שהוא מוסר מסביב לשעון ,ולכל
הקשור באירועים ובנסיעות שבהם הוא
משתתף.

"ומתוקים מדבש
ונופת צופים"
כאשר מוסר   שיעורי
תורה בבואו לארגנטינה ,מתמלא המקום
מפה לפה .קידוש ה' עצום נעשה בדבריו
חוצבי הלהבות ,בחן רב משלב הוא אמונת
צדיקים תמה יחד עם סיפורי מופתים
בזכות התורה הקדושה.
על הקהל המגוון הפוקד את המקום,

נמנים אנשים רבים במעמדות שונים.
תלמידי חכמים ויודעי ספר ,מתחזקים
העושים צעדיהם הראשונים ביהדות,
בעלי עסקים נכבדים וגם סוחרים .כולם
נקבצים כאחד לבוא לשמוע את הדברים
המאירים כבשעת נתינתם מסיני.
בני הקהילה בבואנוס איירס מספרים
על הכבוד הגדול שחולקים 
בבואו לעיר .בתי עסק נסגרים ,פגישות
חשובות העומדות על סדר היום ,או
כל מטלה אחרת  -הכל נדחק הצידה ,כי
לשהות במחיצתו של הצדיק זוהי זכות
עצומה מאין כמותה בכל שבריר של שנייה.
קבלת הקהל מתקיימת בבית הכנסת
 ושם נאספים המוני אנשים זמן
רב קודם בואו של הרב שליט"א .כולם
נרגשים ומצפים בכיליון עיניים להיכנס
אל הקודש פנימה ,ליטול עצה ותושייה
ולזכות להתברך בזכות אבותיו הקדושים
והטהורים זיע"א .הוד אופף את המקום,
וסיפורי הניסים נקשרים זה בזה לחולייה
מופלאה של אמונה תמימה שלובה בזיכוי
הרבים ובישועות למעלה מגדרי הטבע.
בכל פעם  מקבל
קהל בבית הכנסת  נאספים מאות
אנשים קשי יום לפתחו .כאלו שהפרוטה
אינה מצויה בכיסם ,וגורלם לא שפר
עליהם .שם ,אל מול הדרת פני הצדיק הם
זוכים לתמיכה רגשית וכלכלית ,נוסף על
הזכות העצומה להתברך מפיו הטהור.
זכינו לשמוע מפי קדשו שליט"א סיפור
אחד מני אלף מפעים ומרגש כאחד.
בביקורי בארגנטינה )התש"ע( בעת
קבלת קהל בבית הכנסת "סבאן" ,הגיעה
הרבנית  -אשת רב הקהילה ,וסיפרה
בהתרגשות שבעלה ובנה שיחיו עברו
תאונת דרכים קשה ומחרידה רח"ל,
בשבוע של פרשת במדבר .בחסדי שמים
הם יצאו בניסי ניסים ללא פגע רע ,מלבד
כמה שריטות קלות .כדי להמחיש את גודל
הנס היא הראתה את תמונת הרכב לאחר
התאונה כשהוא מעוך ומרוטש לחלוטין,
ואכן בלתי אפשרי להאמין כי מרכב כזה
יצא אדם בחיים ...ואז הוציאה מאמתחתה
פתק אשר רשמתי להם שבע שנים תמימות
קודם לכן! ושם כתבתי להם מילות ברכה
והצלחה ,ומעבר לדף רשמתי את המילה
"במדבר" והוספתי שני קווים מדגישים
מתחתיה ...וכל זאת כאשר פרשת השבוע
דאז הייתה פרשת "אחרי מות" .והאמת
היא שאף אני לא הבנתי באותה שעה
מה הניא אותי לכתוב "במדבר" ומהי
משמעות המילה .אך בדיעבד התברר שמן
השמים זימנו שאכתוב כך ,לפי שהיה בזה
רמז לעתיד ,כי בעוד שבע שנים בפרשת
"במדבר" הם יעברו תאונת דרכים קשה,

בקבלת קהל בבית כנסת "ישורון"

ולמרות זאת הם יינצלו ויצאו ללא פגע
מלבד שריטות קלות ותו לא .ואכן הקווים
המדגישים שסימנתי מתחת למילה-
מרמזים על השריטות .ומדוע דווקא שני
קווים? כיוון ששתי נפשות האב והבן היו
בסכנה ...והאשה הזו המשיכה וסיפרה
עובדה מפעימה נוספת  -במשך כל אותן
השנים אבד להם הפתק ,ותיכף ומיד לאחר
התאונה באופן מפתיע הם מצאו אותו...
והתאונה אירעה ליד בית הכנסת "סבאן",
סמוך ונראה למקום בו נכתבה ברכה זו...
פלאי פלאים כמה נסתרות דרכי ה' .וכמובן
שנס ההצלה הזה התרחש בזכות כח לימוד
התורה של בעלה ובנה ,כי גדול ועצום
הוא כוחה של זכות התורה להושיע את
האדם מן הפורענות ,ולבטל ממנו גזירות
קשות ורעות ולהמתיק את הדינים.

"צדקתו עומדת לעד"

בתלמוד תורה "אדרת אליהו"

ביקור ב "המקום שלי"

בביקור בבית אבות

בהגיעו לארגנטינה מתמסר מורנו
הצדיק שליט"א כל כולו לצרכי הקהילה.
מוסדות שונים בארגנטינה בכלל ובבואנוס
איירס בפרט  -חבים הכרת הטוב עצומה
אליו .קהילת "אהבת אחים" בעיר לנוס,
זכו לחנוך בית מדרש לתורה ולתעודה.
ומקווה טהרה מפואר ומושקע בשם "מים
חיים" ,על שם רבנו הקדוש המלוב"ן
רבי חיים פינטו זצוק"ל זיע"א .המקווה
נבנה מתרומת מורנו ורבנו שליט"א שכל
שאיפתו להרבות טהרה בישראל.
" " המקומית ,ב"ה
התבססה בהקמת בית ספר יסודי לבנות,
וכן סמינר בו זוכות הבנות לחינוך יהודי
שורשי ואמיתי .השטח עליו הוקמו בית
הספר והסמינר ,נרכשו בהשתדלותו של
הרב שעמל וטרח ללא לאות לעמוד בקשר
עם גבירים ונדיבי עם ,שיסייעו ברכישת
המקום .מדובר בסכום אסטרונומי,
אשר ללא השתדלותו העצומה של הרב
בסייעתא דשמיא  -לא היה ניתן להעלות
על הדעת את עצם רכישת המקום.
גם קהילת  המקומית ,של הרב 
 הפועלת ללא לאות לקירוב רחוקים
לעולם התשובה ,נעזרה ונתמכה על ידו,
וכך הוקם בית ספר לילדי משפחות בעלות
תשובה ,שזה מקרוב באו.
גם לזוגות חשוכי הבנים מיטיב הוא
את ליבו .וקרן תמיכה בשם "
 "לזוגות ללא ילדים הוקמה בעזרתו
ובעידודו .שם ניתן להם מענה על פי
ההלכה ,ורבים הם הנעזרים בארגון זה.
" ,"כך נקרא המוסד היהודי
היחידי הפועל בסביבות עיר הבירה
בארגנטינה ,והוא מיועד לאוכלוסיית
הילדים בעלי צרכים מיוחדים .גם מקום

בישיבת "בית דוד"
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זה נתמך ונעזר רבות בליבו הרחום והטהור.
בית אבות " ,"בית אבות "
 ,"אף הם נתמכו ונעזרו על ידו.
כאשר נערכים ערבי התרמה הקוראים
לנדיבי העם לבוא לעזרת ה' בגיבורים -
נרתם הרבלמשימת הקודש ללא גבולות.
באהבת התורה העצומה המפעמת בקרבו,
הוא מוסר דברי חיזוק והתעוררות לקהל
ההמונים הגודשים את המקום .לאחר מכן
לא פעם ,מרים הוא את תרומתו האישית
בחפץ לב וברוח נדיבה.
הסיוע המקיף הזה ,התמיכה הגדולה
וארגון אירועים רבים ופגישות  -מפליאים
שבעתיים לנוכח העובדה שבנשיאותו
הרוממה של    קיימים
מוסדות רבים ,ישיבות וכוללים בארץ
הקודש הזקוקים לאחזקה שוטפת .אולם
הוא לא שת ליבו לכך ,וכל מעייניו הנשגבים
נתונים לתמיכה במוסדות המקומיים
לאחזקתם ולביסוסם.

"פעמי הכן באמרתך"
מתורתו הקדושה של  
 זוכים ודולים לא רק תושבי עיר
הבירה בואנוס איירס .כחלק ממסירות
נפשו הטהורה ,הוא מכתת רגליו ושם
פעמיו להביא את אור התורה גם למקומות
נידחים ומרוחקים מאוד בארגנטינה ,כדי
שכולם יזכו לרוות ממעיין התורה.
הביקור בעיר  המרוחקת ,לא
יישכח מלב תושביה היהודיים .העיר
שוכנת במרחק של ארבע מאות ק"מ )!(
מעיר הבירה בואנוס איירס  .
הי"ו המתגורר במקום ,ומכהן כסגן נשיא
" " בארגנטינה הוא מיוזמי
הביקור המיוחד.
מאות אנשים התכנסו ונאספו בבית
הכנסת המקומי לשמוע שיעור תורה מפי
קודשו .את דבריו הטהורים ונועם שיחו
שתו כולם בצמא .לאחר מכן נערכה קבלת
קהל עד השעות הקטנות של הלילה .כולם
חשו שהם שופכים ליבם כבנים לאביהם,
קשיים ותהיות קיבלו עצות והכוונה בנועם
ובמאור פנים .ברכותיו הזכות עושות
פירות בזכות אבותיו הקדושים זצוק"ל
זיע"א .וכח זיכוי הרבים העצום שהוא
מפעל חייו ,פועל ומשפיע בחסדי ה' יתברך
להביא ישועה וברכה.
אדון רוזנטל הי"ו מעיד על סיפורים
רבים ומעשי ניסים ומופתים שלהם היה
ֵעד .אחד מהם קשור אליו באופן אישי .וכך
הוא מספר:
זכיתי להשתתף עם כבוד מו"ר שליט"א
בנסיעה המסורתית לקברי הצדיקים
באוקראינה ולאחר מכן הגענו למרוקו
לקברו של רבינו חיים פינטו זיע"א .בהיותנו
בדרך פניתי לכ"ק שליט"א וביקשתי ממנו
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בסיום הביקור המרגש
והמיוחד ,נפרדו בני
הקהילה בדמעות ממו"ר
שליט"א ,ומשאלה אחת
עמדה בפי כולם ,לזכות
לראותו שוב בביקורים
תכופים יותר המעודדים
את הקהילה ומצמיחים
אותם עוד ועוד ברוחניות.
בקשה אישית .היות וברוך ה' זכיתי לחזור
בתשובה ,ומאז שמחת חיים ממלאת את
ליבי ,אם יוכל הוא להתפלל ולבקש גם על
אחת מקרובות משפחתי ,שתזכה לשוב
בתשובה שלמה יחד עם בעלה ולטעום
מאורה של היהדות הנאמנה .מורנו הרב
שליט"א נענה ואמר לי "יהי רצון שהקב"ה
יהיה בעזרי וישים בפי את המילים
הנכונות ,כדי שאוכל לשכנע אותם ודבריי
יתקבלו על ליבם".
הדברים היו תמוהים במקצת ,כי באותו
זמן לא היה נראה כי הרב שליט"א אמור
לקבל קהל במקום מגורינו ,אולם חזקה
עליי שדברי הצדיק נאמנים הם .ואכן לאחר
תקופה זכינו שיגיע מו"ר הרב שליט"א
לרוסריאו ,והתקיימה שם קבלת קהל.
הגם שרבים היו האנשים שביקשו להיכנס,
עשיתי מאמץ מיוחד שאף קרובת משפחתי
ובעלה יזכו להיכנס פנימה אל הקודש.
ביושבם למול דמותו הטהורה של הרב
שליט"א ,הוא נפנה אליהם ושאל במילים
הללו" :לשם מה הגעתם"? והם נענו
"איננו יודעים לשם מה אדון רוזנטל ביקש
מאיתנו להגיע" .ואז המשיך הרב שליט"א
ושאל "הכל בסדר בחיי היום יום"? והם
ענו "הכל בסדר"...
ולפתע מבלי כל כוונה נפנה אליהם כ"ק
הרב שליט"א ונקב בשמה של אשה אחת,
שבאותו יום הגיעה גם כן לקבלת קהל
לבקש ברכה ומזור למחלתה רח"ל .השם
שלה הוא בשפה הספרדית וקשה מאוד

לבטא אותו ,ואף על פי כן הזכיר הרב את
שמה ,ומאת ה' הייתה זאת .בני הזוג תמהו
ונדהמו ביותר  -מדוע כ"ק שליט"א הזכיר
את השם הזה ,ומהי כוונתו בכך?!
שוב חזר והזכיר הוא את השם ,כאשר
למעשה כוונתו הייתה רק לברר האם בני
הזוג מכירים את האשה הזו .והם החלו
לחשוש ולפחד ואף הזילו דמעות .והרב
עומד ותמה "מדוע שם זה עורר בכם פחד
בלתי מוסבר"?! ואז נענו הם ואמרו "אשה
זו שהרב נקב בשמה מסבה לנו צער איום
ונורא .זה שנים מספר שאנו סובלים ממנה
קשות ויש לנו עוגמת נפש בלתי מבוטלת.
אולם איננו מבינים כלל  -כיצד הרב ידע
לומר בדיוק את שמה??!
אותה אשה הועסקה אצלנו בעבר ,וכבר
קרוב לעשר שנים שאינה עובדת אצלנו
יותר,
אך אנו סובלים ממנה מרורים עד היום.
נוסף על כך ,קיים בליבנו חשש שהיא
השתמשה בכוחות טומאה כלשהם כדי
להזיק ולהרע לנו ,וידוע שמשפחתה הם
אנשי רשע" ...כך ענו בני הזוג ,ופחדם היה
מוחשי וברור.
נפלאות דרכי ה' .דווקא השם הזה
שהזכיר הרב שליט"א באופן בלתי מובן,
הוא סייע בעד בני הזוג הללו לשוב לדרך
התורה והמצוות" .דעו לכם" פנה הוא
אליהם בקולו הרחום ואמר "אם תקבלו
עליכם את שמירת המצוות כהלכתן ,אני
מבטיח לכם בזכות אבותיי הקדושים זיע"א
שאשה זו לעולם לא תוכל לכם .ובעזרת
ה' יתברך לא תיפגעו לרעה מכוחות
הטומאה"...
ימים מספר לאחר מכן הגעתי לכ"ק
הרב שליט"א .התרגשות גדולה אחזה בי,
לאחר שאותם בני זוג החלו בתהליך של
תשובה .כמובן ששמחה עצומה מילאה את
ליבנו ,וראינו במוחש כיצד הבא להיטהר
מסייעין בידו .לאחר מכן הוא ביקש ממני
להגיש לפניו את רשימת הבאים באותו
היום לקבלת קהל .השם הראשון שהופיע
ברשימה היה אותו שם ארוך ומסובך
בספרדית ,שהיה זהה להפליא לשמה של
אותה אשה שציערה את בני הזוג...
זהו סיפור מפעים ללא ספק ,אחד
מני רבים המעוררים את לב כל שומעיו.
בסיום הביקור המרגש והמיוחד ,נפרדו בני
הקהילה בדמעות  ,ומשאלה
אחת עמדה בפי כולם ,לזכות לראותו
שוב בביקורים תכופים יותר המעודדים
את הקהילה ומצמיחים אותם עוד ועוד
ברוחניות.
בשעה חמש לפנות בוקר שב 
 אל בואנוס איירס ,ומשם פנה
היישר להתפלל שחרית בבית הכנסת

המרכזי .לאחר מכן נמשכה עבודת
הקודש שלו מבלי הפסק .שיעורי
תורה לזיכוי הרבים ,קבלת קהל מתוך
התמסרות מלאה לצרכי הכלל והפרט.
גם העיר " זכתה לביקור
מיוחד ומרגש מאין כמותו .בכדי להבין
איזו מסירות נפש עצומה כרוכה בעצם
הגיעו לשם ,צריך לזכור שקורדובה
מרוחקת מעל שמונה מאות ק"מ
מבואנוס איירס עיר הבירה.
סדר יומו נפתח בשעה מוקדמת
ביותר לפנות בוקר .עוד טרם המראתו
לקורדובה ,הוא מסר שיעור תורה
באמצעות הטלפון לתלמידי הישיבה
" "בארץ הקודש .לאחר תפילת
שחרית ,הוא מסר שיעור נוסף לאברכי
הכולל " "בירושלים.
במשך כל זמן הטיסה לקורדובה חיזק
 את מלוויו בתורה ואמונה.
עם הגיעו לשם כבר צבאו אנשים
רבים על דלתות קבלת הקהל .כל אחד
ובקשותיו ,משאלותיו ,ורצונו להתברך.
דמעות נקוו בעיניהם של אלו שזכו
להיכנס לחזות בנועם פניו ולשמוע את
אמרתו .מילותיו כמו נאמרות על פי רוח
הקודש ,וחוכמתו ותבונתו מצליחות
לעורר רגשות בלב כולם באשר הם.
בהגיע שעת הצהריים ,מסר 
 שיעור לפני מאות אנשים
הצמאים לדבר ה' .לאחר מכן מבלי
ליטול כל הפוגה לעצמו ,המשיך לקבל
אנשים .כל אותה עת זרמו מאות
איש לפתחו ,והוא העניק באורך רוח
ובסובלנות מרובה את מלוא ההקשבה
והתמיכה לכל אחד ואחד.
לקראת סיום ביקורו נערך המשא
המרכזי בבית הכנסת בהשתתפות קהל
נכבד ומגוון .כולם היו מרותקים לדבריו
ולמילותיו היוצאות מליבו הטהור,
וחודרות אל הלבבות.
הוא אף הספיק לבקר חולים ,לברכם
ולעודדם .ומיד שם פעמיו בחזרה
אל בואנוס איירס ,להמשיך בפעליו
הטהורים למען כלל עם ישראל.
את הציפייה לבואו שוב ,ניתן היה
לחוש באוויר ממש .אור רוחני עצום
היה מפעם בלבבות צאן מרעיתו הרבים
שנאספו ללוותו בחזרה לשדה התעופה.
וכאן המקום להזכיר מעשה ניסים
מופלא ומפעים הקשור לביקור קודשו
בעיר קורדובה .כידוע ,הביקור המיוחד
תוכנן לפרטיו במשך זמן רב ,ומתוך
שימת לב מרובה .רעייתו של אחד
מן הגבירים ,התמסרה בכל מאודה
להצלחת הביקור .מסירות נפשה הייתה
ראויה לציון ,כי למרות מחלתה הקשה
וחולשתה הרבה ,היא פעלה ללא לאות
למען המטרה הנעלה שליוותה את

היקף הפעילות הנרחבת
במקום ,הביא לידי יוזמתם
הברוכה של אנשי "חברת
פינטו" בארגנטינה .לפני
כשנתיים ימים ,נרכש בניין
במקום מרכזי בבואנוס
איירס .במקום נערכים
שיפוצים נרחבים ,במטרה
להקים בו את בית המדרש
המרכזי של מורנו ורבנו
שליט"א בארגנטינה.
במקום ייפתח בעזרת ה'
גם כולל אברכים ,ימסרו
שיעורי תורה רצופים וכן
תוקם ישיבה לבעלי תשובה.

הביקור  -העצמת כבוד התורה וקירוב
רחוקים.
   נפעם ונרגש עד
למאוד ממסירותה המיוחדת של אשה
צדקת זאת .הוא ביקש לברך אותה
בפני כל הקהל הקדוש שנאסף שם .את
ברכתו הטהורה והנרגשת בזכות אבותיו
הקדושים ,ליוותה עניית " "מפי כל
הקהל כאחד ,והדהדה בקול עצום ברחבי
המקום.
שערי שמים נבקעו בכוחה של הברכה
העצומה ,שהעניק הוא לאותה אשה
צדקנית אשר אהבת התורה והחסד
פיעמו בליבה .עוד באותו החודש היא
נרפאה כליל ממחלתה הקשה ,ושבה
לאיתנה כבתחילה!...

תורה מפוארה
בכלי מפואר
היקף הפעילות הנרחבת במקום ,הביא
לידי יוזמתם הברוכה של אנשי "
 . "לפני כשנתיים ימים,
נרכש בניין במקום מרכזי בבואנוס
איירס .במקום נערכים שיפוצים
נרחבים ,במטרה להקים בו את בית
המדרש המרכזי של 
בארגנטינה .במקום ייפתח בעזרת ה'
גם כולל אברכים אשר באו מאזורים
חדשים ,וכן תוקם בו ישיבה לבעלי
תשובה המתגוררים במקומות מרוחקים
מאוד.
גם הקובעים עיתים לתורה ,יוכלו
למצוא בו מקום מסודר לשיעורי תורה
רצופים ,המקיפים את לימודי הגמרא,
מוסר והלכה יחד עם דברי חיזוק.
הקמת המרכז הרוחני החשוב,
מצטרפת לפעילות הברוכה של שיעורי
התורה  ,מוסר אחת
לשבועיים לקהל הקדוש דרך הטלפון.
תלמידיו הרבים ,צאן מרעיתו נאספים
בחרדת קודש לשמוע את שיחתו,
ונהנים מצוף אמריו .כעת ברצות ה'
יתברך ,לאחר השלמת הכניסה למרכז
הרוחני ,יוכל כל אחד ואחד למצוא
מקום נרחב ופורה להמשך עלייתו
הרוחנית.
אכן כן .ממלכה אדירה צרופה ביד
אמן של תורה ,עטויה בהוד של גמילות
חסדים ,ורצופה באהבת ישראל .זוהי
ממלכתו של 
    שאת חוטי
הטהרה והקדושה בארגנטינה ,הוא טווה
במלאכת מחשבת של עמל ,כה ייתן ה'
וכה יוסיף לעד ,אמן.
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מוציא

מצה
מנהג חטיפת

האפיקומן

התחבטות לא קלה .פעם בשנה במרכזו של ליל
הסדר ,ליל החינוך היהודי ,ניצבת סוגיא פדגוגית כה
טעונה ,סוגיא הלכתית שחוצה קוים ,פוסקי הלכה
ומחנכים :לגנוב את האפיקומן ,כן או לא?
למצדדים במעשה )ויש רבים שכאלו( כמו לשוללים
אותו ,ישנם נימוקים הלכתיים וחינוכיים גם יחד .וכמו
בכל מנהג והלכה שבהם אנו צועדים בדרכי אבותינו
"שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך" ,כך בדיוק גם
ננהג בנקודה זו .כל אחד ימשיך לדבוק במנהגי אבותיו
ורבותיו.
במסגרת זו נעמוד בקצרה על דברי המצדדים
והשוללים ,לא לפני שנקדים את העצה הבאה :תשומת
הלב של עורך הסדר ,צריכה להיות מוסטת במהירות,
ככל האפשר ,מהנושא המרתק של ה'חטיפה' לכיוון של
ההסברה החינוכית .לשתף את הילדים בדרך הטובה
והנעימה ביותר במצווה החשובה של הלילה ,מצות
"והגדת לבנך".

חטיפה .לא גניבה

רמב"ם הלכות חמץ ומצה:

"וצריך לעשות שינוי בלילה הזה,
כדי שיראו הבנים וישאלו ויאמרו
'מה נשתנה הלילה הזה מכל
הלילות' ,עד שישיב להם ויאמר
להם וכך אירע וכך וכך היה.
וכיצד משנה? מחלק להם קליות
ואגוזים ,ועוקרים השולחן מלפניהם
קודם שיאכלו .וחוטפין מצה
זה מיד זה וכיוצא בדברים האלו".
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למעשה המושג 'גניבת' האפיקומן הפך לטקס מרתיע
בגלל שמו הכל כך מאיים .כל אחד מאיתנו בודאי
יתנגד להצמיד את התואר המפוקפק הזה על מי מבני
משפחתו .בגמרא מסכת פסחים )דף קט (.הפעולה הזו
מקבלת ביטוי עדין יותר" :רבי אליעזר אומר ,חוטפין
מצה בלילי פסחים בשביל התינוקות שלא ישנו".
)במאמר המוסגר ,נציין כאן את הערתו של הגאון
רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל ,שהואיל ונשתבש בפי
הבריות הביטוי 'גניבת האפיקומן' ,איך נרגיל התינוקות
ל'גניבה' ולקבלת שכר על כך? ועל כן ,לדעתו ,הנוהגים
במנהג זה ,טוב שיזהרו לכנותו רק בשם 'חטיפה'(.
השאלה שמתעוררת היא בעקבות דברי הגמרא :מה
משמעות המלה 'חוטפים' ,ואיזו פעולה בדיוק נעשית?
ובאמת שבפירוש גמרא זו ,אנו מוצאים שיטות
אחדות ברש"י וברשב"ם.
א .מגביהים את הקערה ומסלקים אותה לצד ,כדי
לעורר את התינוקות לשאול.
ב .אוכלים מהר ,בחטף ,כדי שלא ירדמו הילדים.
ג .מסלקים את המצות מן השולחן כדי שלא יאכלו
הרבה ויהיו ישנים בדרך תינוקות שישנים לאחר
אכילה ,ושוב לא ישאלו כלום.
תמונת מצב אחרת נמצאת בדברי הרמב"ם )הלכות
חמץ ומצה ז .ג(" :וצריך לעשות שינוי בלילה הזה ,כדי
שיראו הבנים וישאלו ויאמרו 'מה נשתנה הלילה הזה
מכל הלילות' ,עד שישיב להם ויאמר להם וכך אירע
וכך וכך היה .וכיצד משנה? מחלק להם קליות ואגוזים
ועוקרים השולחן מלפניהם קודם שיאכלו .וחוטפין
מצה זה מיד זה וכיוצא בדברים האלו".
בשמו של הרמב"ם ,מביא מהר"ם חלאווה ש"גוזלין
זה מיד זה לשמחה ,כדי שישאלו התינוקות ולא ישנו".
עוד מובא בספר 'חק ליעקב' )סימן תע"ב(" :ואפשר,
שמדברי הרמב"ם ,נתפשט המנהג שמניחים לתינוקות
במדינות אלו לחטוף האפיקומן".
סימוכין למנהג זה מובא גם בפירוש ר' יהונתן
מלוניל ,על מסכת פסחים" :חטפי מצה בלילי פסחים.

יש לפרש גדול לגדול בדרך שחוק ,ואיכא קצת חיבוב מצוה
בעבור התינוקות ,שלא ישנו וישאלו בלילה ההוא .ויש
לפרש שחוטפין אותה מיד התינוקות ונשחק עמהן".

דברים עמוקים ונסתרים
חיזוק למנהג אנו מוצאים בספר "נוהג כצאן יוסף" )מנהגי
ליל הסדר אות ד'(" :אין לבטל המנהג שנערים גונבים אפיקומן
כדי ליקח איזה חפץ מאביהם שיחזרו להם האפיקומן ,כי מתוך כך
הנערים ינערו משנתם ויספרו ביציאת מצרים".
ברובד עמוק יותר מובא בספר "ויגד משה" )יח .ט( בשם ספר "מילי
דאבות" ,שבמנהג זה טמונים דברים עמוקים ונסתרים ,ולפיכך
אין לבטלו .מלבד זאת ,הוא מוסיף ,כי על ידו נגדרים ונשמרים
הסועדים שלא לאחר את זמן חצות ,שכן ,חזקה על הילדים
המצפים למתת האפיקומן ,שהם יזרזו את הסועדים...

לא להתבלבל מקושיות
עדות מעניינת משולחן הסדר של הגאון רבי שמעון סופר
אב"ד קראקא ובנו של החת"ס ,נמצאת בספרו מכתב סופר
)ח"א עמ' ק"י( שנוהגין הבנים לגנוב האפיקומן ,והאב מבטיח
לתת מתנות למי שיהיה חריף לגנוב וכו'.
בנו של החתם סופר מספר ,שכן היה נוהג אביו הגאון,
לנהל תחרות בין ילדיו בניו ונכדיו ,שהיו סמוכין על שולחנו.
פעם שאל הגיס בהיותו חתן צעיר על שולחן החותן ,מה
המקור למנהג זה? ולא זכה לתשובה .רק לאחר מכן ,בעת
הסעודה ,פנה החותן לחתן ואמר בכנות :כי עד שנשאל,
לא חשב על כך מעולם .ואכן עתה תמה אף הוא על העסק
הגדול סביב הנושא שנראה כלא חיוני בעליל? ומיד עלה
בדעתי טעם הגון לכך ,אך לא השבתיך במקום ,על מנת
להרגילך לסבול קושיות ללא תירוצים ,כי כן הדרך בעבודת
ה' לדעת לקיים ולא להתבלבל מקושיות...
ואמנם הטעם הוא כך :להזכיר חסדי הקב"ה וניסיו עמנו
בהוציאנו ממצרים .והנה ישנו נס אחד שלא בא לידי ביטוי:
הרי התורה מעידה כי לא חרץ כלב לשונו ,והיה פלא גדול,
ומדוע לא מציינים נס זה?
בגמרא )פסחים קיג ע"א( אמרו חז"ל שלא יגור אדם בעיר
שאין בה כלבים .שכן הכלבים משמשים כשומרים מפני
הגנבים .אם כן גניבת האפיקומן באה לרמוז ,,דבלילה זה
ך...
כלבים אינם נובחים והגנבים מצויים בשל כך...

מתנה שכזו
על רבי זלמן ויספיש מסופר שבילדותו היתה לו
שאיפה עזה לקבל ברכה ממהרי"ל דיסקין זיע"א .אך דא
עקא שאביו ,תלמידו של המהרי"ל ,היה ירא וחרד לבא
ולבקש סתם ביום של חול ברכה ממהרי"ל דסקין ,כי
איך יעלה על הדעת להטריד את גאון ישראל בזוטות.
וכגודל פחדו ויראתו של האבא ,כך גדל רצונה של
רעיתו שיזכה בנה לברכה מהצדיק ,רבן של ישראל.
ההזדמנות לא איחרה לבוא :באותה השנה בליל
הסדר כשחטף זלמן את האפיקומן מאביו ,לא הסכים
להחזירו עד שיבטיח לו שיקח אותו לרבי יהושע לייב
לקבל ברכה .או אז נענה אביו ואמר לו שישתדל בדבר.
ואכן ,לאחר זמן קצר הלך עמו לכיוון ביתו של רבי
יהושע לייב ,אך כשעמדו ליד ביתו חרד האבא מגשת
אל הקודש בעבור דבר פעוט כל כך ,ופנה לו לחזור על
עקבותיו.
זלמן הקטן פרץ בבכי .הרבנית דיסקין ששמעה את
בכיו של הילד ,אמרה' :אם בוכה הוא בשביל כך ,ראוי
הוא שיקבל ברכה' .ובאמרה זאת נכנסה איתו לבעלה
שבירכו "יהי רצון שתהיה יהודי אמיתי".
רבי יהושע לייב שבירכ

המונע  -משובח
ה"אורחות חיים"
רחות
מנגד ,עומדים דבריו החריפים של
בענין זה ,כפי שהוא צווח על כך" :מה שגונבים
ם נשמע
התינוקות האפיקומן ,הוא בדוי והבל .ובגויים
שהיהודים מלמדים ילדיהם לגנוב ,זכר ליציאת
מצרים 'וינצלו' על כן המונע – משובח .ואין להרגיל
התינוק בגניבה ,דהרי הגניבה אסורה אף לדבר
ות
מצווה"} .כאן יש להעיר ,שלשיטת בעל "קצות
החושן" כל עוד שהגוזל אינו מתכוון לעכבב
אצלו את הממון אינו גזל ,שכן בכוונת
הילדים להשיב את המצה ,ואין כאן איסור
בדבר .וראה עוד בשו״ת משנה הלכות )יא.
שצ"ג( המצדד שכאשר אין הכוונה לגזילה,,
אין איסור בדבר{.
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נסייג עוד ונאמר כי לדעתו של הגאון רבי נסים קרליץ
שליט"א ,הרי שאין כל איסור בחטיפת האפיקומן ע"י
התינוקות שלא ישנו ,ומבטיחים להם דבר מועט .אמנם
הוא מעיר ,נער קרוב לבר מצוה ודאי אין לו לחטוף את
האפיקומן מאביו .כמו כן אין נכון מנהג הנערים שאין
מחזירים את האפיקומן עד שיבטיח להם אביהם
מתנות ומעכבים את הסעודה ,ואביהם צריך לחפש
ולמשמש בכל כלי ביתו ,ומכריחים את אביהם
למלא משאלות ליבם ,וזה היפך מצות כיבוד
ומורא אב...
בדעת השוללים את מנהג חטיפת האפיקומן,
מצדד גם בעל ה"חוות יאיר" בספרו "מקור
חיים" )תעז .א(" :שהתינוקות גונבין האפיקומן
לחבב המצווה ,ומכל מקום יש פנים למחות
ולבטל את המצווה".
כך גם דעת הגר"ח מבריסק זצ"ל ,אשר
לדעתו ,מנהג הטמנת האפיקומן סותר את
מנהג גניבת האפיקומן .בדרכו הלמדנית,
מאיר הגאון רבי חיים מבריסק זצ"ל את מנהג
הטמנת האפיקומן ,בדרך אחרת :לדעת הרא"ש
הסובר ,כי אכילת האפיקומן באה זכר לאכילת
בשר קרבן פסח .בשר הפסח נאכל היה בסוף
הסעודה ,כדי שיאכל על השבע .וכך גם אכילת
האפיקומן זמנה בסוף הסעודה .והנה ,הלכה
היא ,כי תרומה וקדשים צריכים שמירה ,ואין
להסיח דעת מהם .ומכיוון שכך ,כיון שהתחילו
לאכול מבשר הפסח והפסיקו והשאירו את
כהורים לילדים קטנים או לבחורים מתבגרים ,ליל הסדר מעניק
עיקרו לסוף הסעודה ,היו צריכים להטמין אותו
במקום שמור .משום כך ,אף באפיקומן ,הבא
לנו הזדמנות של פעם בשנה להעניק חינוך חוויתי לילדים .הזדמנות
זכר לפסח ,יש לנהוג כן ולהטמינו זכר למנהג
מצויינת לאתגר את המבריקים שביניהם ,וגם במיוחד לרומם ולחזק
זה בבשר הפסח.
את הטעוני טיפוח ,את הבן החמישי ,זה ה‘צפון‘ שאישיותו נחבאת
ומכאן דרש רבי חיים מבריסק ,יש לשלול
אל הכלים ,אותו הילד שאין לו מספיק הזדמנויות לביטוי עצמי.
את המנהג שהילדים חוטפים את האפיקומן
בעזרת האפיקומן ניתן לרומם ילד כזה ,על ידי שמתייעצים איתו
ומטמינים אותו ,שהרי אפיקומן הנמסר לילדים
מבעוד מועד על תכנית מבצע האפיקומן ,ואפילו גם מטילים עליו
אינו "שמור"! נכון אמנם ,שכתוב ש"חוטפין
מצה בלילי פסחים" ,אולם לא נאמר זאת במצת
את משימת החבאת האפיקומן.
האפיקומן!
המשימה העיקרית שמוצפנת בהצפנת המצה ,היא בעצם להחדיר
זאת ועוד ,נראה שכוונת החטיפה אינה
לבני המשפחה את החלק הערכי שבמצוה ,ולא להפוך את הלילה
לחטוף את המצה ולהעלימה ,אלא בעוד
למשחק מחבואים ומשא ומתן מרתק .כהורים ,מוטל עלינו להסביר
שבשאר ימות השנה אין לאכול עד שיטעם
להם עד כמה אבא  -עורך הסדר  -צריך את מצת האפיקומן למצווה,
הבוצע ,משום דרך ארץ ,הרי שבליל הסדר
ומדוע לא ניתן להמשיך את הסדר בלעדיו.
הותר לחטוף מצה ולאכול אף קודם שיטעם
הבוצע ,וזאת כדי לעורר התינוקות שלא ישנו.
מי שמרוויח מכל הסיפור ,הם כמובן הילדים .הם יוצאים נשכרים
החזון איש זצ"ל נהג להקפיד שלא לגנוב
פעמיים :הם שותפים פעילים למצות ”והגדת לבנך“ .הם מאותגרים
האפיקומן ,וכך גם נהג אחריו רבינו הקהילות
ונשארים ערים וקשובים ,עד לסיום הסדר וסיפורי יציאת מצרים,
יעקב .גם בבית אדמו"רי חב"ד לדורותם ,נמנעו
מעבר להנאה ולחוויה שהם היו שותפים לה .והערך המוסף
מטעמים שונים ממנהג גניבת האפיקומן.
מבחינתם ,הם זוכים בלילה זה להגשים חלומות :המתנה שהם
ומכאן להערה מענינת שמצוטטת בספר
’מקבלים‘ מההורים תמורת האפיקומן שהם מצאו.
'התודעה'" :יש שמוחין ביד התינוקות לחטוף
האפיקומן ,שפעמים המצה באה על ידי כך
ובל נשכח שאנו ההורים ,עומדים כעת למבחן ,האם אכן נקיים
לידי פסול ,שנופלת מידם על הארץ .ועוד
את ההבטחה לרכוש לילדינו את המתנה שהבטחנו מול השולחן
שכל האמור והנעשה בלילה זה הכל על הסדר.
עורך ,מיד לאחר החג .וכאן ,אנו עומדים בפני סוגיא מורכבת גם
ומנהג שנפל ביד התינוקות ,אי אפשר שיהא
היא :איזו מתנה לרכוש לילדים? האם לרכוש למוצא בלבד או לכל
בו סדר .לפיכך מפייסין את התינוקות בדבר
בני הבית שהשתתפו במשימה?
אחר ובלבד שלא יישנו.

כלים דידקטיים
של פעם בשנה
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קהילת קודש

"פניני דוד"
ירושלים

קהילת קודש

"אורות חיים ומשה"
אשדוד

הרגלים לא נכונים
        





קדושה אני מבקש!
שיחה מרתקת עם מורנו ורבנו הגה"צ
רבי דוד חנניה פינטו שליט"א על עניינים
אקטואליים העומדים על הפרק בעולם
היהודי כולו • על קירוב נכון ואהבת
ישראל אמיתית • על "הדרת נשים"
והידור מוגזם שאינו לשם שמים • על
עמלה של תורה ועל שלום בינינו • על
דחיפה והרחקת 'חילונים' ומה זה בכלל
'חילוני' • מה יותר גרוע  -האיראנים או
האינטרנט • וגם :סיפור מדהים על אלפי
אירו שהוכפלו בכוחה של מסירות נפש
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התשובה היא שעלינו להתחזק בלימוד התורה .כתוב בתורה:
"אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמורו ,ועשיתם אותם ,ונתתי
גשמיכם בעיתם ...שלום בארץ" .עלינו להבין שאם אין שלום
ופרנסה זה מחיסרון בעמל של תורה.
יהיו שיטענו "אבל אנחנו לומדים!" איך להקדוש ברוך הוא יש
עדיין תביעה "האם היה כאן עמל?" .אם בחוקותי תלכו  -ואת
מצוותי תשמורו"  -רק על ידי עמל התורה יש קיום מצוות .כולנו
מקיימים מצוות ,השאלה היא איך מקיימים אותן .האם 'מצוות
אנשים מלומדה'  -מתוך הרגל ,כמו 'רובוטים' ,קמים בבוקר ובאים
להתפלל כבשגרה ,עושים את כל הנדרש בחגים  -כי ככה נהגו
אבותינו ,בלי שום רגש למצוות.
אפשר לחוש את הרגש במצוות רק כשיש את "ואם בחוקותי
תלכו" שיש עמלה של תורה ,ולכן כל מה שקורה בעולם מאותת
לנו שנתחזק במצוות ,שנתחזק בעמלה של תורה ,לצאת מההרגל
בקיום המצוות.
אנשים רבים מרשים לעצמם לדבר לשון הרע על פלוני ועל
אלמוני ואומרים 'לא עשיתי כלום! לא אמרתי כלום!' איך אפשר?
אתה מדבר לשון הרע אתה ממש נכנס לחייו של אדם ושופך את
דמו ,הורג אותו ואומר 'לא אמרתי כלום!' .איך זה קורה? כשיש
'עמלה של תורה'  -הוא מביא את האדם ליראת שמיים ,ליראת
חטא ,לאהוב את ה' ,לקיים את המצוות כפי שצריך ,עמל התורה
הוא שגם ילמד את האדם מה טוב ומה לא טוב .הוא יבין מהו
לשון הרע ומה לא .כשיש חסרון בעמלה של תורה ,אין שלום ויש
איומים מצד אויבים רחמנא ליצלן.
עלינו לתת את הדעת שגם לימוד 'הדף היומי' לא יהפוך להרגל
מאולץ ,שהאדם ירגיש שהדף היומי הוא חיותו ,כמו שהוא לא יכול
לחיות בלי לאכול כך לא יוכל לחיות בלי הדף היומי.
כמו אדם שחש לפתע כי הוא נוטה להתעלף  -אם לא יעשה
משהו כדי לחזק את עצמו הוא ייפול ארצה חלילה  -כך גם בכל מה
שנוגע ללימוד התורה ,צריך ממש להתחזק ולהתחזק ,כל מה שנוגע
לתורה צריך חיזוק .ראיתי רבים שהתחזקו רק כשבאמת הרגישו
את ה"טעמו וראו כי טוב ה'"  -את הטעם שבלימוד התורה ,טעם
זה מגיע רק כשיש 'עמלה של תורה'.

בהידור רב
       
         





לדעתי עלינו להיזהר מאוד מאוד מחילול ה' ומלחמות ,ועוד יש
להיזהר מאוד גם מכל צעד מוטעה הנעשה כביכול "לשם שמים",
בית המקדש נחרב בגלל אותה שנאת חינם שנעשתה על ידי אנשים
שכל כולם היו "לשם שמים"...
בשכנותו של רבי מאיר גרו חילונים ,הוא ביקש לקללם ,אולם

אישתו ברוריה אמרה לו "במקום זאת
תתפלל עליהם שיחזרו בתשובה" .הוא
התפלל והם חזרו בתשובה .אמרה לו
אשתו "רבי מאיר! הנה הרווחת שני יהודים
להקב"ה" ...עלינו להיזהר לבל ניפול בריב
המחלוקת שבין חרדים לחילוניים ,או אף
בין חרדים לחרדים שלדעתם אינם הולכים
בדרך ה' )אלא אם כן מדובר בצעדים
שעליהם הכריזו גדולי הדור(.
לא צריך לעשות רעש ממציאות שבה,
באוטובוס מהדרין ,תיכנס איזה אישה
ותשב .אפשר בהחלט לדבר איתה בעדינות,
אך לוודא היטב שלא יהיה חילול ה' .החילול
ה' לא שווה! זה הדבר הכי גרוע ,אין כפרה
על חילול ה' .ראיתי בר' חיים ויטאל שאומר
בשם האריז"ל שעל כל עבירה ועבירה
שאדם עושה יכול לעשות תשובה ,אך על
חילול ה' אין תשובה  -רק המוות מכפר.
גם פה ,בצרפת ,אני צועק הרבה על אחינו
היקרים שיזהרו בחילול ה' בין הגויים,
ששם שמיים לא יתחלל ,ובוודאי שגם לא
בין היהודים .אמנם בישראל ישנם "חרדי"
ו"חילוני" אך אני סולד מכך ,אני מעדיף
שנדבר על "עם ישראל" .גם אדם חילוני
שעשה דבר מה – יתכן שהספיק מאז לחזור
בתשובה ...אני מדבר מתוך אהבת ה' שיש
בי ,ומאהבת עם ישראל.

בקרובי אקדש
    

    
      
     

      

מן הראוי להקדים כי היום ברוך ה'
אנחנו מרגישים שיש אחדות בעם היהודי,
אני אישית מרגיש כך .אנו חייבים להתקדם
עם האחדות הזאת! אצלנו לא היו מעולם
הבדלים בין אשכנזים וספרדים וראוי שכך
יהיה בכל העולם .לי ,באופן אישי ,כואב
הלב לשמוע גם על "חרדי" מול "חילוני".
פה ,בצרפת ,לא שומעים את המילים הללו!
רוב היהודים הם מאמינים בני מאמינים,
אין אשכנזים אין ספרדים ,כולנו בני עם
אחד! אנו בדרכנו מנסים להשפיע וברוך ה'
זכינו ,יש אצלנו אהבה ואחווה.
בעוונותינו הרבים ישנה התבוללות רבה,
אנשים באים לבית הכנסת במכונית בשבת,
מחנים את המכונית רחוק מהמקום ובאים
ברגל .כמובן שאני לא צועק עליהם אלא
מדבר איתם בדרכי נועם .אני לא מחשיב
אותם ל'חילונים' או 'רשעים' ,אני מדבר
איתם בדרכי נועם – "טוב יותר שלא

לבוא לבית הכנסת ושלא לחלל שבת,
תתפלל בבית" .פעמים רבות שומעים לנו,
כשרואים שמדברים איתם בדרכי נועם -
מתקרבים! בדרך זו זכינו וברוך ה' הצלנו
נשמה ,הצלנו משפחה.
באחת השבתות היה אצלנו אדם חילוני
לגמרי' ,אנטי' לדת ותורה .הוא רצה לדבר
בבית הכנסת על ארגון יהודי שנמצא
באחריותו פה בצרפת .נתתי לו לדבר ורק
התניתי עמו שידבר רק על הארגון שלו,
שלא ידבר שום דבר על דת .אחר כך גם
דיברתי עליו טובות .אתמול הוא התקשר
אלי ובהתפעלות רבה אמר לי שזו הפעם
הראשונה שהוא מתקבל על ידי רב חרדי.
בפעמים אחרות ,במקומות שונים ,ביזו
אותו! כעת הוא אמר שברצונו ללמוד ,להיכנס
יותר לעמקות היהדות .שמחתי על כך מאוד.
דברים מעין אלו אנו רואים יום יום.
משה רבינו ע"ה דיבר בצורה יפה עם
יתרו וקיבל אותו בסבר פנים יפות ומכך
נהיה קידוש ה' גדול מאוד .לולי כן לא היה
אומר "עתה ידעתי כי גדול ה'" .יתרו קיבל
מזה כוח ואומץ ,מהצורה שבה התקבל בעם
ישראל ,הוא זכה להגיע למדרגה רמה מאוד,
ואפילו הפרשה שבה כתובה מסירת התורה
נקראת על שמו.
את הדוגמא ההפוכה נוכל לראות
מאלישע בן יהושפט הנביא :הגמרא אומרת
בגלל שדחף את גיחזי מלחזור בתשובה –
היה גיחזי אחד מאותם שאין להם חלק
לעולם הבא .רק בגלל שלא קורב באותו
רגע גורלי.
הקירוב בדרך הנכונה יכול לחולל פלאות,
גם כשנעמי קיבלה את רות ולא דחפה אותה
 יצאו ממנה משיח בן דוד ומלכות בן דוד,רבי מאיר שהיה תלמידו של אלישע בן
אבויה לא נדחה על ידו ,הוא אמר לו "חזור
בך!" בזכות זה יש לו חלק בעולם הבא .צריך
להיזהר לא 'לדחוף' אף אדם .בית המקדש
נחרב בעוון שנאת חינם .עלינו מוטל לקרב,
כל אחד יקרב ככל יכולתו .בוודאי שיש גבול
וצריך להיזהר שלא ליפול בהשפעה של
האחר ,להתרחק מההשפעות השלילות ,אך
בשום אופן לא לשנוא 'את אחיך בלבבך'.
בדורנו אנו ,כולנו' ,שבויים' .הטכנולוגיה
המתקדמת ,האינטרנט וכל הדברים הרעים
שנמצאים בעולם  -אפילו חרדים נפלו בהם
ועל כולם להיזהר .מצד שני בדורנו אין
אפיקורסים אמיתיים  -בעקבות השואה היו
שלדאבוננו הפסידו את אמונתם והיו אחרים
שהתחזקו בה ,אולם היום ,למרות כל מה
שאנו רואים סביבנו ,זו אינה 'אפיקורסות'
של ממש ,אלה הם רק 'בנים שנשבו'.
הראו לי בעיתון היהודי בצרפת שנערך
סקר בישראל והתגלה כי יותר מ94%
מהיהודים רוצים לעשות ברית מילה  -זה
סימן שעם ישראל מאמינים בני מאמינים,
מסקר אחר עלה כי יותר ויותר אנשים

חוזרים לדת  -לכן היום עלינו להתאמץ
במיוחד לקרב ,כמה שיותר ובכמה שיותר
אהבה.
ניתן להשתמש במילות ההגדה " -כל
המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה
משובח" – כך גם כל המרבה לאהוב את
הזולת ולא משנה מיהו :עם כיפה ,בלי כיפה,
עם טלית ,בלי טלית מחלל שבת או לא  -רק
לקרב אותו! אם לא נקרבו  -לא רק שנפסיד
אותו אלא הוא יהיה אויב שלנו וקשה יהיה
אחר כך לקרב אותו .הקו המנחה שלנו
בצרפת ובעולם )אני ובניי היקרים( זה לקרב,
לא משנה מי האדם שעומד מולנו .כך זכינו
שבמקומות כמו ניו-יורק אנשים רבים נעשו
אורתודוכסים לאחר שבעבר היו רפורמים.
פעמים רבות מגיעים אלי אפילו ראבייס
רפורמים .אני מקבל גם אותם ,רבים מהם
באים לקבל ברכה ,האם אומר להם "תלכו
מעלי"? חס ושלום! להיפך! אם יש ביכולתי
לקרבם  -אני אקרב אותם.
כמובן כל זה עם הסתייגות  -פעם
הזמינו אותי לאיזה טמפל רפורמי ,השבתי
בשלילה נימוסית ,בלי לפגוע .הבהרתי
כי אפילו לחתונות הנערכות בערבוביה
אינני הולך – בוודאי שלא אלך לבית
כנסת שבו אנשים ונשים יושבים יחד.
כשאני יודע שבאים לשיעור מסויים גם
אנשים רפורמים ,ליברלים וקונסרבטיבים
 הרחוקים מהיהדות ,מאותם העושים מהש מבינים בתורה  -אני אומר להם מה
ש מבין בתורה ...ברוך ה' אף פעם לא
נתקלתי באחד שיענה בדברי ריבות .אמנם,
"דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום",
אבל כתוב גם "דע מה שתשיב" .אדם שאין
לו מה להשיב צריך להיזהר ,רק מי שיכול
לדעת מה להשיב יכול לקרב ...אדם שאינו
בטוח בעצמו חייב להישמר לבל יפילוהו
בפח ולא ידע.

טוב להודות – לה' בלבד!



      


      

      
     

אנחנו כולנו בבחינת 'שבויים' בידי
הטכנולוגיה והאינטרנט ,שבויים של מה
שקורה בעולם ,עלינו להתחזק מאוד בלימוד
התורה ,לצאת ולהשתחרר מהשבי הזה .אני
מבקר בהרבה קהילות בעולם לחזק אותם
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ולהרעיף עליהם טללי תחיה של התורה
הקדושה ,אך פעמים רבות אני בוכה בראותי
את מצבה המידרדר של היהדות.
בו זמנית ניתן לראות גם את העלייה וגם
את ההתדרדרות  -אנשים הצמאים לשמוע
את קול ה' כפי שראיתי במקסיקו ,ארגנטינה,
ניו יורק ,צרפת ובעוד מקומות רבים .תמיד
יש דור חדש שמגיע ומתחדש ,אך מנגד יש
חדשים שנפלו בשבי הטכנולוגיה .אולי יבוא
יום בעזרת ה' שנזכה להשפיע עליהם .
בא אלי יהודי ואמר לי "כבוד הרב! באתי
להודות לך על שאני חי .אמי רצתה לעשות
הפלה ,אבא גם הוא רצה בכך ,אך כבוד הרב
התפלל וחיזק אותה לבל תפיל והסביר לה
את חומרת האיסור .לבסוף אני חי וברוך
ה' ההורים שלי שמחים ומכירים לך טובה
ומודים להקב"ה".
תמיד אני עונה לאדם שבא לומר "תודה
רבה הצלת את חיי" ,שזה הקדוש ברוך
הוא ,זה לא אני  -וזו האמת .זה מוסר גדול:
אנשים באים להודות על שהם עשירים ,או
על שלא הפסידו בעסק ,או על שהתרפאו,
מודים על שהם עוד חיים .האם אנו מודים
כך להקב"ה על כל שניה ושניה ,על כל רגע
ורגע שמקיים אותנו? כמה אנו מכירים
טובה לבן אדם בגלל שהציל את חיינו ,כמה
פעמים אנחנו מכירים טובה לבן אדם על
הטובות שעושה איתנו  -כמה עלינו להודות
להקב"ה על כל החסדים שעושה איתנו
כשאנחנו ישנים בלילה וקמים בבוקר,
זזים ,פוקחים עיניים ,רואים ,מסתכלים,
הולכים ומתלבשים ...כמה פעמים באמצע
הלילה הלב מפסיק לפעום והקב"ה אומר
לו "תמשיך! אל תפסיק" .האם אנו מודים
להקב"ה על כל זה? לא!
איך באמת האדם יכול להרגיש את
הקב"ה ? לכאורה אי אפשר להרגיש אלא
אם רואים ,כשאני עומד מול עץ ויבוא אדם
ויגיד לי "זה לא עץ ,זה עט!" אני אסתכל
עליו כעל משוגע .איך אפשר להאמין
בהקב"ה מבלי לראותו? איך דבר כזה יכול
להיות?
זו אמונה! האמונה מתחילה מגיל צעיר
כשהאבא והאמא מחנכים את הילד להיות
מאמין בהקב"ה ,שהבורא הוא המקיים וכו'.
הילד גדל ומתפתח עם האמונה הזאת .אחר
כך האמונה הזאת מתפתחת בו ...אז כבר
האדם מרגיש ממש את הקב"ה .כמו שבעת
לידתו התינוק אינו רואה ובתחילה הוא
אפילו אינו יודע איך לאכול  -לכן מאכילים
אותו .כך גם בענייני האמונה :בהתחלה
האדם שרוי בחושך .לכן מלמדים אותו ,הוא
לומד עוד ועוד עד שמתפתח .אחר כך הוא
רואה! הוא מרגיש את הקב"ה!
כדי להצליח בזה נדרשים להרבה סייעתא
דשמייא ,הסייעתא דשמיא באה מתוך
אהבת ישראל .כשאדם מתאנח ,כשכואב
לו בראותו יהודי בהתדרדרות ,הקב"ה עוזר
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לו  -כואב לך צערם של בניי? אני אעזור
לך לפתוח את הלב שלו! מעט אור דוחה
הרבה מן החושך שבראש האדם .זו סייעתא
דשמייא.

קול יעקב ויד נותנת
     


האתגר גדל מאוד בראותנו את מצבם של
ה'תמכין דאוריתא' ברחבי העולם שממש
נופלים ,פעם הייתי נוסע פעם בחודש
עבור קיום המוסדות ,היום אני נוסע
כמעט כל שבוע ,כדי שהכל ימשיך לקיים.
רבים מתומכי התורה שהיו עוזרים לי
נפלו ,אבל ברוך ה' למרות כל הבעיות שיש
בעולם אנחנו ממשיכים להתקיים .רבים
הם האנשים שהיו נותנים בעבר סכומים
אדירים והיום בכלל לא נותנים מאומה ,אין
להם ,אי אפשר ללכת לתבוע מאדם "תן לי
השנה מה שנתת לי לפני שנתיים ושלוש
שנים" כאשר לו עצמו אין במה להתקיים.
מצב הכלכלה בעולם כולו קשה מאוד אבל
צריך הרבה ביטחון בהקב"ה.
חז"ל לימדונו שהכל תלוי ב" 
 - "כשיש חיסרון ב'קול יעקב' ,התומכי
דאורייתא נופלים .לכן מחובתנו לחזק את
הקול יעקב ,אפילו בשעת הרפיון צריך
להתחזק בו ,אם נעשה זאת נראה בעזרת
ה' תוצאות.





    

    
     
      



המצב של המוסדות שלנו היום קשה אבל
מתמודדים בעזרת ה'.
כשמוסרים את הנפש ה' עוזר ,לפעמים
גם בדרכים פלאיות .בדיוק היום ראיתי דבר
פלא )סהדי במרומים שזו אמת לאמיתה!(
גם אני בקשיים גדולים ובדיוק היום
התגלגלה לידי מצווה של פדיון שבויים
שעבורה חסר סכום של  5000אירו .במצבנו
היום ,עם המחוייבות החודשית הגדולה
כלפי המוסדות שלנו ,זהו סכום גדול מאוד.
עזרתי ככל שהתאפשר ,אולם חסר הסכום

הזה .אמרתי לעצמי שעלי לחשוב "אילו
הייתי ניגש ושואל 'דעת תורה' ,מה היו
עונים לי?" לפתע נזכרתי שבכל יום שאותו
אדם יושב במקום הנורא ההוא – הוא עלול
ליפול מבחינה רוחנית ,בעוד הוא נתפס על
לא כלום.
שיקול הדעת הזה חייבני לפנות למישהו
ולבקש הלוואה תוך ציון מפורש שאשיב
לו את ההלוואה עוד היום .מיד אחר כך
באו ואמרו לי שיהודי פלוני שאינו בא
אלי בקביעות ,הגיע כעת .הוא נכנס ומיד
אמר "עשיתי איזו עסקה גדולה ,ומראש
התחייבתי שבאם העיסקה תצא טוב -
אביא לרב היום סכום מסויים" .הלה המשיך
וסיפר "לפני שעה העיסקה נחתמה ברוך ה'
וחשבתי למי לתת את הסכום שקבעתי ,לרב
לפלוני או למישהו אחר .החלטתי לחלק את
הכסף בינך ובין עוד מוסד אחר ...במעטפה
שהוא הותיר על שולחני היו בדיוק 10,000
אירו .היה זה כאילו שהקב"ה אומר לי אתה
רואה בני? התאמצת ונתת מעל ליכולתך
הטבעית והנה החזרתי לך בכפל – עוד 5000
עבורך .אין פה מקרה ,היהודי הזה יכול היה
לתת את הסכום הזה להרבה רבנים ,אולם
ה' כיוון אותו.
התמכי דרבנן תלויים בנו! אם אנחנו
לומדים תורה בעמל  -ניתן כח לתומכי
דרבנן לעזור לנו.

אויבי איש אנשי ביתו
    
     
      
     
    

כולנו נתחזק באהבת ה' ,באחדות ובעזרת
ה' כולנו נזכה שיגיע משיח צדקנו ,והוא יטפל
באויבי ישראל נכון .יש היום איומים מצד
אירן ,האיומים היו תמיד ,כפי שאנו אומרים
בהגדה "שבכל דור ודור עומדים לכלותינו
והקב"ה מצילנו מידם"  -לא לשכוח שפעם
האירנים היו ידידים מאוד טובים שלנו,
לא לשכוח שבימי מרדכי ואסתר היו אלה
הפרסים ובפעם אחרת דווקא היוונים היו
אויבי ישראל.
כשאין קול תורה ,כשיש חס וחלילה
חיסרון בעמל התורה  -אז קמים עלינו
לכלותינו ,אבל הקב"ה מצילנו מידם ,למה?
כי עם ישראל מתחילים להתפלל ולחזור
בתשובה.
כסיום לכל זאת חשוב להדגיש :האויב
הגדול היום זה לא האיראנים ולא אומות
העולם ,זה גורמים כמו האינטרנט ,זו
המציאות שבה האדם ייפול מבחינה רוחנית,
מההשפעה הרוחנית הרעה צריך לפחד.

יסוד תיקון
השובבי"ם
תלוי בכח האחדות
ובתיקון המידות
ביקור האדמו"ר
רבי דוד חנניה פינטו שליט"א
במוסדותיו הקדושים בארץ

כבוד מורנו הצדיק בנש"ק רבי   
שליט"א ,הגיע לביקור בארץ הקודש על מנת לברך
ולהעתיר בתפילה עבור גדולי הדור ובראשם פוסק
זמננו הגאון הגדול מרן הרב   
שליט"א בן חיה מושא ,שה' ישלח לו רפואה שלמה
בתוך שאר כל חולי עמו ישראל ,אמן.
כמו כן מורנו האדמו"ר ביקר במוסדותיו הקדושים
 " " בירושלים ,וכן ""  באשדוד ,ושם התמקד בעניין סיום ימי השובבי"ם ,שזה
עתה עומדים אני בחיתומו ,וחיזק את עניין הקדושה
 קדושת העיניים ,באומרו "יסוד תיקון השובבי"םתלוי בכח האחדות ובתיקון המידות ,ובפרט בחטא
לשון הרע .ולא בכדי חיתום ימי השובבי"ם חל בסד'
משפטים ,אשר שם נצטווינו "לא תשא שמע שוא" -
אזהרה למקבל לשון הרע".
את משאו המרכזי מסר כבוד הרב שליט"א בהיכל
בית המדרש " "באשדוד ,בהשתתפות
ראשי הכוללים וראשי הישיבה ,ומאות אנשים אשר
נתכנסו ובאו לחזות בנועם אור פניו ,ולהתבשם
מקדושתו .בדבריו חוצבי הלהבות התייחס בין היתר
לנושא שלום הבית ,אשר לאור הבעיות הרבות
שנוצרו בתחום זה בתוך המחנה החרדי ,נדרשת לכך
שימת לב מיוחדת לתיקונו" .מה חשוב עניין כבוד
האשה ומעלתה" אמר הרב שליט"א "בפרט כאשר
במתן תורה ציווה ה' יתברך את משה "כה תאמר לבית
יעקב" תחילה ,עד כדי כך התורה ייחסה מעמד וכבוד
להן ,וכך כל אדם ינהג בדרך ארץ כלפי עזר כנגדו".
לאחר המשא המרכזי ,האציל מורנו ורבנו שליט"א
מברכותיו לקהל העצום שגדש את המקום ,ובירך גם
את כלל הנאספים בזכות אבותיו הקדושים זיע"א.
בסיום המעמד המרטיט ,עשה הוא את דרכו לעבר
הישיבה הגדולה " " שבנשיאותו .הוא הגה
בתורה יחד עם הבחורים היקרים שיחיו ,תלמידי
הישיבה ,והתפלפל עימם בריתחא דאורייתא בסוגיה
של "שמא גררה חולדה מבית לבית" פסחים ט' .עד
השעות הקטנות של הלילה .אכן ממש לן הוא בעומקה
של הלכה.
כ"ק הרב שליט"א הביע התפעלות עצומה מן הידע
הנרחב של הבחורים ,הן בעיון והן בבקיאות במסכת
פסחים הנלמדת כעת בישיבה .באומרו כי יגיעתם
ושקידתם העצומה של הבחורים ,מעניקים לו כח
ועידוד מרובים מאוד.
משם שב אל מעונו שבצרפת להמשך זיכוי הרבים
בארצות אירופה ובכל רחבי תבל.
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דברות קודש

דברי חיזוק שנאמרו מפי מורנו ורבנו הגה"צ
רבי דוד חנניה פינטו שליט"א

בין
המצרים
הרמב"ם אומר שבעת צרה ליעקב על כל הציבור כולו
להתחזק ולערוך חשבון נפש על מנת להבין ולדעת משום
מה באה עליו הצרה הזו ,וכאשר ישראל עורכים חקר בנפשם,
ומחפשים מהו המקור לכל צרותיהם ,ושבים הם בתשובה
על חטאיהם ,זוכים הם לבסוף להיוושע מזאת הצרה ,היות
ומטרת היסורים שהקב"ה מביא על בני ישראל היא בכדי
לעוררם לתשובה ולפיכך אם הצרה והקושי עשו את ייעודם
וגרמו לבני ישראל לשוב בתשובה שלימה לפניו יתברך ,אזי
הקב"ה משיב את חרון אפו ופורס את שלומו על עמו.
מובא בילקוט שמעוני על ספר ישעיה בשם רבי יצחק,
שלפני שמלך המשיח ניגלה כל אומות העולם מתגרים זה
בזה ,מלך פרס מתגרה במלך ממדינות ערב ,ויבוא המלך
הערבי ליטול עצה ממלך אדום היאך להתמודד עם מלך פרס,
אך העצה לא תועיל לו ,עד שיבוא מלך פרס ויחריב את כל
העולם ,וכל אומות העולם מתרגשים ונדהמים עד שיחושו
כאילו אוחזין בהם צירי לידה .ואף עם ישראל המצויים בתווך
יהיו מבולבלים וקצרה ידם מלהושיע ,ואומר המדרש שיבוא
מלך המשיח ויאמר לישראל אל תיראו כי הגיע זמן גאולתכם
אך לא כגאולה ראשונה שהיתה בצער ,ומבטיחם מלך המשיח
שלאחר גאולה אחרונה לא יהיה עוד שעבוד מלכויות.
וידוע הוא שהגלות לאחר בית שני היא הקשה והכואבת
מכולן ,שלאחר שנחרב בית ראשון ידעו עם ישראל בשביל
מה באה עליהם כל הצרה הזו ומפני מה המיט עליהם הקב"ה
חורבן ,ואכן עם ישראל ערכו חשבון נפש ותיקנו את דרכם
בכך ששבו בתשובה על ג' עבירות חמורות שאחזו בידם -
עבודה זרה שפיכות דמים וגילוי עריות .ומשגלו עם ישראל
לאחר החורבן הראשון הודיע להם הנביא שזוהי גלות זמנית
והיות והכירו בחטאיהם ותיקנו את דרכם ,עתידים הם לשוב
לארצם לאחר שבעים שנה ,ואז יבנה בית מקדש נוסף והקב"ה
ישוב להשרות שכינתו בקרב עם ישראל.
לעומת זאת לאחר חורבן בית שני באו עם ישראל אצל
החכמים ושאלו אותם מפני מה החריב הקב"ה את בית
המקדש ,ולא ידעו להשיב להם ,ומשמע שלא הכירו בחטאם
ולכן לא יכלו לשוב עליו ,והם לא הכירו בחטאם מפני שזה
היה שנאת חינם וכשהדבר ללא סיבה הוא נסתר ואף אחד לא
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הקב"ה ציוה למשה לבנות
את המנורה זהב טהור
מקשה אחת ,בשונה משאר
כלי המקדש שהיו עשויים
מצירופים וחיבורים של חלקים וחומרים
שונים ,בכדי ללמד לישראל שעליהם
להיות מאוחדים זה עם זה כמקשה אחת,
כפי המנורה המצויה במקדש ,שהינה
סמל לאחדות.
והיות וטיטוס הרשע ידע בשל מה באה
על ישראל צרה זו ,שהיו נגועים בשנאת
חינם ,נטל לעצמו את מנורת הזהב -
סמל האחדות .ומן השמים רמזו לטיטוס
שניצחונו לא בא לו בכוחות עצמו ,אלא
בגלל שעם ישראל פגמו באחדות ושנאו
זה את זה שנאת חינם ,נגזרה עליהם גלות
שהיא סמל לפיזור ופירוד.
אף בשער הניצחון ברומא בחרו הרומאים
לסתת באבן את תבליט המנורה ,רמז
לפגם שהיה לישראל במידת האחדות.
רק בזמן שהשלום והרעות מצויים בקרב
עם ישראל ,הקב"ה משכין את שכינתו
ביניהם ומעניק להם סיעתא דשמיא.

הראה לחבירו שיש לו שנאה כלפיו .ומכיוון
שעם ישראל לא הכיר בחטאו ,מידה כנגד
מידה גם הקץ לגלות זו אינו ידוע והיא ארוכה
ומתמשכת זה כאלפיים שנה מבלי היכולת
לדעת מתי ישוב ה' מחרון אפו ויגאל את בניו
מצרותם.
ובקוראי את האמור ב"ילקוט שמעוני"
רעדה אחזה בכל גופי היאך דברים אלו
האמורים במדרש הולכים ומתגשמים בימינו
אנו ,שאכן נוכחים אנו לראות שבדורנו לא
רק שהגויים מאימים להחריב ולהשמיד
את ישראל אלא ישנה מלחמה ממושכת בין
הנצרות לבין האיסלם ,כאשר בראש האיסלם
עומדים כיום בני ממלכת פרס ובקודקודם
נשיאם אשר אינם מהססים להצהיר בגלוי
על כוונתם להשמיד את ישראל ,וכה גדולה
שנאתם היוקדת כנגד ישראל עד שמוכנים
הם להילחם אף עם ארצות המערב המכונים
בלשון המדרש  -אדום ,ובלבד שיוכלו להגשים
את שאיפתם ,וכלשונם  -למחוק את ישראל
מהמפה ,רחמנא ליצלן.
וכשנוכחים אנו לראות עין בעין היאך
מתגשמים דברי חכמים כל גופנו צריך לרעוד
ולרטוט בשל הידיעה שהקץ קרוב ,ואמנם אין
אנו יודעים במדויק מה הוא הזמן בו יבחר ה'
לשוב אל עמו אך מכל מקום המציאות הקשה
בה נתונים עם ישראל ובמיוחד בזמן בו נפתחה
הרעה מצפון ,יש להתעורר לתשובה ולחפש
היאך להתחזק בעבודת ה' כפי דברי הרמב"ם
המובאים לעיל ,שבעת צרה ליעקב יש לערוך
חשבון נפש נוקב ולשוב בתשובה שלימה,
בכדי שחלילה לא ישוב המצב כפי שהיה לאחר
חורבן בית שני ,זמן אשר בו לא הכירו ישראל
בחטאיהם ולא ידעו לשוב עליהם.
והנה בזמן בית שני כלפי חוץ לא היה

נראה שעם ישראל אוחזין עברות בידיהם
שהרי נזהרו והקפידו לבל יעברו על ג' עברות
חמורות והיו יושבים והוגים בתורה ,ועל כן
נתקשו מאוד על מה באה להם הצרה הזו.
וחיזוק לדברים ניתן להביא על סמך העובדה
שבמשך הזמן בו צר טיטוס הרשע על ירושלים
עם ישראל לא נתעורר לתשובה ונותר בשלו,
וקשה מאוד היאך לא חיפשו ישראל לשנות את
דרכם לאחר שמן השמים הראו להם שעליהם
לתקן את דרכם .ונראה שביאור הדברים נעוץ
בכך שעם ישראל לא הכיר בחטאיו ולכן לא
ידע על מה לשוב בתשובה.
ומפני כן זה נקרא שנאת חינם ,שכאשר
האדם שונא את חבירו חינם זה ללא כל סיבה,
וכאשר אין סיבה לשנאה האדם אינו מודע
ואינו מכיר בחטאו.
ולדאבון לב במה שלא ידעו ישראל ,הכיר
וידע טיטוס מלך רומי ,שבהבחנתו הדקה נוכח
לראות שבני ישראל נכשלים בשנאת חינם,
שמחד היו מראים פנים שוחקות לחבריהם
ומדברים עימם בלשון יפה אך מיד לאחר מכן
לא היו מהססים להפנות לרעיהם את עורפם
ולדבר עליהם סרה .וטיטוס ,לאחר שהחריב
וטימא את המקדש ,כפי שהודיעונו חז"ל שזנה
עם אשה גויה בקודש הקדשים על גבי קלף
של ספר תורה ,בחר ליטול לעצמו מבין כל
כלי המקדש את המנורה בדוקא ,ויש להתבונן
מדוע בחר לעצמו טיטוס מלך רומי את מנורת
הזהב מבין כל כלי המקדש.
ונראה להשיב ולומר שהמנורה עשויה כולה
זהב טהור מקשה אחת ,ואין היא כשאר כלי
המקדש שהיו עשויים מצירופים וחיבורים של
חלקים וחומרים שונים ,ואכן הקב"ה בשעתו
ציוה למשה לבנות את מנורת זהב מקשה אחת
בכדי ללמד לישראל שעליהם להיות מאוחדים

זה עם זה כמקשה אחת כפי המנורה המצויה
במקדש שהינה סמל לאחדות .והיות וטיטוס
הרשע ידע בשל מה באה על ישראל צרה
זו  -שהיו נגועים בשנאת חינם ,לפיכך נטל
לעצמו את מנורת הזהב שהיא סמל האחדות,
ומן השמים רמזו לטיטוס שניצחונו לא בא לו
בכוחות עצמו ,אלא בגלל שעם ישראל פגמו
באחדות ושנאו זה את זה שנאת חינם ,ומפני
כן נגזרה עליהם גלות שהיא רומזת לפיזור
ופירוד.
ואף בשער הניצחון בעיר רומא ישנו תבליט
מנורה על האבן ,ולמרות שהרומאים נטלו
עימם עוד כלים נוספים מן המקדש בחרו
הרומאים לסתת באבן תבליט של המנורה ,רמז
לחסרון ולפגם שהיה לישראל במידת האחדות.
ובזמן שהשלום והרעות מצויים בקרב עם
ישראל ,הקב"ה משכין את שכינתו ביניהם
ומעניק להם סיעתא דשמיא .ואכן ראינו
שצבאו של אחאב לא היה ניגף במלחמה וכל
החיילים היו שבים לבתיהם בשלום ,ולעומת
זאת חיילי דוד המלך שלמדו תורה והיו ידועים
בצדקותם ,היו נגפים לפני אויביהם במלחמה,
וקשה מאוד מדוע חיילי אחאב שהיו רשעים
זכו להינצל במלחמה ולנצח את אויביהם,
בעוד שחיילי דוד שהיו צדיקים מהם פי כמה
וכמה ,לא זכו באופן תמידי לשוב אל בתיהם
בשלום.
ואמרו חז"ל שיסוד הדברים נעוץ בכך
שבין חייליו של אחאב שררה אחדות ודיבוק
חברים ,לפיכך הקב"ה שסמלו שלום העניק
להם הצלחה על אויביהם ,אך לעומת זאת
חיילי דוד על אף צדקותם נכשלו בעוון לשון
הרע אשר זרע פירוד ומחלוקת ביניהם ,לפיכך
נענשו ורבים מהם מתו במלחמה .וראו עד
כמה גדולה מעלת האחדות ושנואה המחלוקת.
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משמע בזה שבכדי שאכן נוכל
לחוש את צער החורבן ולבכות
על סילוק השכינה כפי שבכו אבותינו
אך דור אחד או שניים לפנינו ,עלינו
להמעיט בתאוות חיצוניות אשר מכהות
את חושינו הרוחניים ומרחיקות אותנו
ממקורנו הטהור .וודאי הוא שבימי האבל
על החורבן צריך להקפיד עד מאד
להרחיק כל מחשבה אודות חופשת בין
הזמנים ולהיות מרוכזים ככל האפשר
בצער החורבן ,בתקווה שריכוז המחשבה
בעניינו של יום תוך סילוק מחשבות
סותרות ומנוגדות  -יעניק לנו את
היכולת לבכות על החורבן בכי של ממש.

וכמו כן עם ישראל בעומדם לפני הר סיני
כאיש אחד בלב אחד ,כפי הנאמר בתורה
" שם ישראל נגד ההר"  -בלשון יחיד ,זכו
לקבל את התורה מפי הגבורה ,ומשמע מלשון
הפסוק שבשל אחדותם וקירוב הלבבות שהיה
ביניהם זכו להיגאל ולקבל את התורה.
ומתוך כך שבית המקדש טרם ניבנה עלינו
להסיק שזאת משום שעם ישראל טרם תיקן
את חטאו ולא הגיע לידי שלמות באחדות,
וכיצד ניתן להגיע לשלמות במידה זו ,על ידי
לימוד התורה המחנכת את האדם לביטול
מידותיו הרעות והתגברות כוחות הטוב
הצפונים בקרבו ,ובזמן שישראל ימעיטו
מעצמיותם ויכירו בציווי התורה לאהוב את
הזולת כפי שהאדם אוהב את עצמו ,יזכו
המה לביאת משיח גואל צדק .וכפי שנאמר
בפרשת בלק "וירד מיעקב והאביד שריד
מעיר" )במדבר כ"ד ,י"ט( ,ומבארים חז"ל
שהכוונה למלך המשיח שיקום מקרב עם
ישראל וילחם כנגד מלכות אדום הרשעה
ויביא קץ לסבלם של ישראל .וחשבתי לבאר
פסוק זה בפשטות שהכוונה לכל אדם ואדם
מעם ישראל שהוא עמו של יעקב ,שבכוחו
לבטל ולהסיר את מלכות אדום על ידי לימוד
התורה הקדושה ,שהרי נאמר וירד יעקב,
והאות מ' רומזת למספר ארבעים ,כנגד
ארבעים יום וארבעים לילה שבהם ניתנה
תורה לישראל ,דהיינו שכאשר זרע יעקב
נכנעים ומתבטלים בפני התורה ,ואחד בפני
רעהו שאף הוא מזרע יעקב ,אז יזכו לגבור על
ממלכת אדום ,ויתוקן העולם במלכות שד'י.
זוכר אני משנות ילדותי במרוקו שביום ט'

42

חורבן הבית

הדרך לחוש את צער סילוק השכינה
באב היו הנשים קורעות את בגדיהן מרוב צער
ובכייה ,וכמו כן כאשר הייתי ישוב על הארץ
ליד כ"ק אבא זיע"א בבית הכנסת ,לא יכולתי
שלא לבכות עימו כיון שבכייתו וזעקתו הגיעו
עד לב השמים .וכל הרואה אותנו ביום ט' באב
היה סמוך ובטוח שהלך מעימנו קרוב משפחה
יקר משום הצער הגדול שאחז בכולם .ובטוחני
שכשם שבימים ההם במרוקו בכו והתאבלו
על החורבן ,כך גם היה בכל קהילות הקודש
בתפוצות .ולכך קשה עד מאד מדוע בימינו אנו,
כחמישים  -שישים שנה מאז ,קשה לנו לבכות
ולהצטער על החורבן בלב שלם ודמעתנו היא
בבחינת 'מן העין ולחוץ'.
ידוע הוא שהקב"ה החריב את בית המקדש
בעוון חטאיהם של ישראל שהפנו עורף לה'
ולתורתו .ולכאורה נדמה שבזה שהקב"ה החריב
את בית המקדש הוא העניש את עצמו ,שהלא
בית המקדש הינו בית ה' ומקום ריכוז שכינתו
ומדוע פגע בביתו והחריב את מקום משכנו .כדי
לסבר את אוזנינו נמשיל זאת למלך שבני עמו
הרבו להכעיסו ומשכלו כל הקיצין ונתמלאה
סאתם ,החליט להחריב את ארמונו ולהסתלק
מעימם .אם נתבונן הרי שהעונש שבחר המלך
להעניש את עמו פגע בעיקר בעצמו ,ולכאורה
היה לו להטיל עונשים כבדים על העם עצמו,
להחריב את בתיהם ולהלקות את גופם ,ומה
טעם ראה להחריב את ביתו שלו.

ונראה לומר שבזמן שבית המקדש היה קיים,
הוא היה בבחינת כבודו ותפארתו של עם ישראל
ובשלו זכה עם ישראל לכבוד גדול בקרב אומות
העולם .ומשום שסדר יומם של בני ישראל נסוב
סביב בית המקדש ועבודת הקרבנות שנעשתה
בו ,הרי הוא הופך לחלק בלתי נפרד מהם
וכגופם דמי .ישנם אנשים שממונם חביב עליהם
כגופם וישנם כאלה שממונם חביב עליהם אף
יותר מגופם ,ואם יילקח מהם  -יחושו שטוב
להם מותם מחייהם .ומשום הכי הכסף מכונה
'דמים' ,מלמד שדרך בני האדם להיות קשורים
אל כספם כפי שהם קשורים ודואגים על הדם
הזורם בעורקיהם.
ולהבדיל אלפי הבדלות בית המקדש היה כל
כך יקר וחשוב בעיני בני ישראל ,עד שהרגישו
שהוא חלק מישותם ועצמיותם ,ולכך כאשר
הקב"ה החריב את בית המקדש היה זה כאילו
פגע בגופם ממש .כן נראה לומר שמכיון שהקב"ה
הינו אב הרחמים ומדרכו לחוס על בניו ,לפיכך
העדיף הוא להשליך חמתו על עצים ואבנים
ובלבד שלא לפגוע בעם ישראל לרעה .וזו גם
הסיבה שבשלה הקב"ה נמנע מלקבל את תפילת
משה שהתחנן להיכנס אל ארץ הקודש ,שידע
הקב"ה שאם יכנס משה רבנו לארץ ישראל,
אזי יערוך הוא תיקון לבית המקדש שיעמוד על
עומדו ומתכונתו לעולם .ושעה שבני ישראל
יבואו להכעיס את המקום ברוך הוא ,לא יוכל

הקב"ה להחריב את בית המקדש משום התיקון
שיערוך לו משה ולפיכך יאלץ להשליך את חמתו
על בני ישראל .והיות שהקב"ה חס על בניו
ומעדיף הוא להחריב ביתו ובלבד שלא להחריב
את עם ישראל ,לפיכך מנע מלכתחילה את
כניסת משה רבנו לארץ ישראל.
ונראה לומר שהסיבה לכך שבימינו ,אין אנו
מצליחים לחוש את הצער על החורבן כפי שחשו
אבותינו אשר חיו דור אחד או שניים לפנינו תלויה
בכך שבימים עברו האנשים חיו חיים של אמת
מתוך פשטות אמיתית ,ומכיון שלא היו עסוקים
כל הזמן בעינוג עצמם ,היה בכוחם לחוש בצער
הסתלקות השכינה .לעומת כן בימינו ,ימי בין
הזמנים חלים מיד לאחר ט' באב ולפיכך במקום
שנתמקד בצערו של יום ונבכה על אובדן השכינה,
עסוקים אנו רובנו ככולנו בתכנון החופשה הבאה
עלינו לטובה עד אשר אין ביכולתנו לבכות כדבעי
על חורבן הבית.
וככל שאנו מוקפים ביותר חומריות וגשמיות,
כך ליבנו נעשה גס וחסר רגש וכל כולו מרוכז
בחיפוש אחר ההנאה והנהנתנות ,במקום
לחפש את הרוחניות וקירבת ה' יתברך .כאשר
היינו חיים באסווירא שבמרוקו היו החיים
פשוטים ולכל אדם היה רק את הנצרך לו לצורך
קיומו ,ולעיתים אף הצורך הקיומי ביותר נעדר
ממנו .וידוע הוא שהאדם מורכב משני חלקים
המנוגדים זה לזה  -החלק הגשמי הוא הגוף
המושך מטה אל התחתונים ,והחלק הרוחני הוא
הנשמה המושכת מעלה אל העליונים .ולמעשה
זוהי מלחמה מתמדת בין הגוף לנשמה  -ככל
שהגוף מרבה את תאוותיו ,הנשמה מאבדת את
השפעתה ,ומנגד ,ככל שממעטים בחומריות
ובחיצוניות ,הנשמה מתגברת ומתעצמת

ומושכת את האדם מעלה מעלה אל העליונים.
ומשמע בזה שבכדי שאכן נוכל לחוש את צער
החורבן ולבכות על סילוק השכינה כפי שבכו
אבותינו אך דור אחד או שניים לפנינו ,עלינו
להמעיט בתאוות חיצוניות אשר מכהות את חושינו
הרוחניים ומרחיקות אותנו ממקורנו הטהור.
וודאי הוא שבימי האבל על החורבן צריך להקפיד
עד מאד להרחיק כל מחשבה אודות חופשת בין
הזמנים ולהיות מרוכזים ככל האפשר בצער
החורבן ,בתקווה שריכוז המחשבה בעניינו של יום
תוך סילוק מחשבות סותרות ומנוגדות  -יעניק לנו
את היכולת לבכות על החורבן בכי של ממש.
ניגש אלי פעם אדם ושאל אותי מה התועלת
לבכות על החורבן ,האם הבכי יכול לעזור לנו
בדבר מה .והשבתי לאותו אדם שכאשר אנו
בוכים ומצטערים על החורבן ,אנו מראים בזה
לקב"ה שמציאותו חסרה לנו .ובזמן שהקב"ה יכיר
ויראה שאנו אכן מרגישים בחסרונו ומבקשים
שישוב להימצא בקרבתנו ,הוא יתעורר להשיב
את שכינתו בינינו .וכגון זה כשרואים תינוק
קטן בוכה מכיוון שהוא רעב או צמא ,הבכי שלו
מעורר את רחמינו כיון שיודעים אנו שכל צרכיו
תלויים בנו ובאם לא נספק את צרכיו ,הוא
בכוחותיו הבלעדיים לא יוכל לספקם לעצמו.
ואף הקב"ה הוא אבינו אב הרחמן ואנו בבחינת
עולל קטן המונח בין זרועותיו ,ושעה שהקב"ה
יבחין שאנו בוכים ומבקשים את קרבתו יתברך,
ודאי הוא שימהר ויחיש לנו גאולת עולמים.
על נפוליאון מספרים שכאשר היה חוזר
עטור ניצחונות מן הקרב ,היו היהודים יוצאים
לקראתו כשספר תורה בידיהם .באחד הימים
חזר נפוליאון מקרב קשה במיוחד ומה גדולה
היתה פליאתו כשראה שהיהודים לא יצאו

לקראתו כהרגלם .כששאל את חייליו לפשר
הדבר ,השיבו לו שהיום הוא יום אבל וחורבן
בו בוכים היהודים על בית המקדש שנחרב
להם ,ועל כן הם אינם פנויים לקבל את פניו.
בקש נפוליאון ללכת לבית הכנסת ולראות את
היהודים באבלם .כשראה נפוליאון את היהודים
יושבים על הרצפה וממררים בבכי ,שאלם מפני
מה הם בוכים ,השיבו לו שבכייתם היא על
חורבן הבית שנחרב לפני אלפיים שנה .אמר
להם נפוליאון  -אם אתם ממשיכים לבכות על
בית שנחרב לפני שנים כה רבות ,כנראה שאתם
עדיין מרגישים בחסרונו ויש בכם אמונה חזקה
שאלוקיכם ישוב לבנותו .והוסיף ואמר נפוליאון
שאם הם מרגישים את החסר באופן כה מוחשי
עד שהם מסוגלים לבכות על חורבן הבית
אלפיים שנה לאחר מעשה ,ודאי הוא שיזכו
לבסוף לגאולה ולבניין בית המקדש.
ועוד נאמר 'דור שלא נבנה בית המקדש בימיו
כאילו נחרב בימיו' .וההסבר לכך הוא שאם
לא זכינו שבית המקדש ייבנה בימינו ,משמע
שאנו לא חשים מספיק בחסרונו של ה' יתברך.
וברי הוא שאם היינו חיים בזמן בית המקדש,
הקרירות שלנו בעבודת ה' היתה מסובבת עלינו
את החורבן .והדברים הינם קשים ונוקבים עד
מאד ואין מי שיוכל לפטור את עצמו ולומר
ידי לא שפכו את הדם הזה ,כיון שאם היה חי
בתקופת החורבן ברי הוא שהפורענות היתה
נזקפת גם לחובתו.
והוא שאמרנו שהדרך לחוש בצער סילוק
השכינה היא על ידי מיעוט החומריות אשר
בהכרח גורמת לריבוי הרוחניות ולשאיפה
להימצא בקרבת ה' יתברך .יתן ה' ונזכה לגאולת
עולמים ולבניין בית המקדש במהרה בימינו אמן.
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תשעה באב

תורה עם דרך ארץ

מובא בחז"ל שלאחר חורבן הבית שאלו
החכמים  -מפני מה חרבה ירושלים ,הם חשבו
בדבר וכשלא הצליחו למצוא תשובה מספקת
שתניח דעתם ,פנו אל הקב"ה בבקשה שיאיר
עיניהם ויודיע להם מפני מה באה על ישראל
הצרה הזו .והשיב הקב"ה לחכמים מפני מה
חרבה ירושלים  -על עוזבם תורתי .כמו כן ישנם
המבארים שחורבן הבית נגרם בשל שנאת
חינם שהיתה בקרב העם ,ומשום שעם ישראל
לא נהגו כבוד זה בזה ולא הקפידו להתעניין
בשלום חבריהם ,על כן הביא עליהם הקב"ה
את החורבן.
מצינו שביום ט' באב אסור ללמוד תורה היות
והתורה משמחת את לב לומדיה ,ומפני שיום
ט' באב הוא יום של אבל וצער על חורבן בית
המקדש ,על כן הורונו חז"ל שלא ללמוד תורה
מפני שהיא המעוררת שמחה בלב האדם ,ואין
דרך האבל להתעסק בדברים הגורמים לשמחה.
ונראה לומר שהאיסור ללמוד תורה בתשעה
באב הוא עונש מידה כנגד מידה ,שבהיות ועם
ישראל עזב את התורה והניחה בקרן זווית ,על
כן עתה ,אף כשרצונם של ישראל הוא לשבת
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להגות בתורה ,הקב"ה מונע זאת מהם על ידי
שמצווה עליהם לשרות בעצב ובאבלות.
נאמר בפרקי אבות "אם אין תורה אין דרך
ארץ ואם אין דרך ארץ אין תורה" ,וביאור
המשנה הוא שתורה ודרך ארץ תלויים וכרוכים
זה בזה ובזמן שהתורה נעדרת אף הדרך ארץ
חסרה עימה ,שכפי הידוע ללא חוקי התורה
איש את אחיו חיים בלעו .כמו כן דרך ארץ היא
תנאי ובסיס לקיום דברי התורה הקדושה והוא
שהורונו חז"ל דרך ארץ קדמה לתורה.
ישנה דעה התולה את סיבת חורבן הבית
בסיפור המעשה שארע עם קמצא ובר קמצא.
וכך היה סיפור המעשה  -בזמן בית המקדש
היו שני יריבים ששנאו זה את זה בלב ונפש.
באחד הימים ערך אחד השונאים משתה גדול
לכל קרוביו ואוהביו וציווה על שליחו ללכת
לכל בתי מכריו ולהזמינם לסעודה המפוארת
שאותה הוא עומד לערוך .אלא שטעות נפלה
בידי השליח ובמקום להזמין את קמצא  -אוהבו
של בעל הבית ,הוא טעה בשם והזמין את בר
קמצא שהיה שונאו המושבע של בעל הבית.
בהגיע יום הסעודה התכונן בר קמצא לבוא

וליטול חלק בסעודה מתוך מחשבה שבעל
הבית מעוניין להתפייס ולהשלים עימו ועל כן
שלח להזמין אותו לסעודתו .נכנס בר קמצא,
התיישב על יד השולחן והחל לטעום מן המזון
המשובח שהוגש לפניו .כשהסתובב בעל הבית
סביב השולחנות שעל ידם היו אורחיו לפתע
הוא ראה את בר קמצא שהיה שנוא נפשו
וכאשר הוא הבין שאכן זהו שונאו הגדול ,מיד
החל אמר לו שימהר לעזוב את המקום .בר
קמצא שהבין שטעות נפלה ובעל הבית אינו
מעוניין להשלים עימו כלל ,מיהר לבקש ממנו
שיתן לו להמשיך ולשבת בסעודה כדי לא
להתבייש בפני כל האורחים החשובים ,וכל כך
היה גדול חששו של בר קמצא מפני הבושה ,עד
שהסכים אפילו לשלם את כל הוצאות הסעודה
ובלבד שלא יצטרך להתבייש ברבים ולצאת
באמצע הסעודה .בעל הבית לא הסכים לשמוע
בשום אופן את בקשת שונאו ולמרות הבושה
והכלימה הגדולה ציווה עליו מיד לקום ולעזוב
את המקום.
באותה סעודה השתתפו גם רבנים חשובים
וגדולי הדור ועל אף שראו את בושתו הגדולה
של בר קמצא ,לא קמו למחות בידי בעל
הבית והמשיכו להנות מן הסעודה בלא אומר
ודברים .וכבר נאמר ששתיקה כהודאה ועל
כן חש בר קמצא שהחכמים מסכימים עם
מעשהו והתנהגותו של בעל הבית ,שהרי אם
היו מתנגדים לו  -מדוע המשיכו לשבת ולסעוד
בשתיקה מבלי לחפש להציל את כבודו .וכל כך
היה גדול העלבון והכעס שחש בר קמצא כלפי
העוול שנעשה לו ובפרט שהחכמים לא קמו
להציל את כבודו ,על כן חיפש מזימה שפלה
אשר באמצעותה יוכל לפגוע בבני העם היהודי.
ישב בר קמצא וטיכס עצה והחליט לפנות
לנציב הרומאי 'סזר' שמו ,ולהעליל על היהודים
שרצונם למרוד בנציב .הנציב שחש עד עתה
בנאמנותם של היהודים כלפיו ונהנה מן
המיסים שהשתלשלו אל כיסו לא נטה בתחילה
להאמין לדברים ,אך הסכים לבדוק את מידת
נאמנותם של נתיניו היהודים על ידי כך שישלח
להם קרבן ויראה האם הם מכבדים אותו
ומעלים את הקרבן על המזבח או שמא נמנעים
מלעשות כן.
סזר הנציב הרומאי אכן שלח כבש לירושלים
וחיכה לראות היאך יתפתחו הדברים .היהודים
רצו להקריב את הכבש לקרבן מפני כבוד
המלכות ,אך גדולה הייתה מבוכתם כשראו
שהכבש הוא בעל מום ועל כן אינו ראוי לעלות
על גבי המזבח .והנה בר קמצא הוא זה שהטיל
מום בשפתיו של הכבש על מנת שהיהודים לא
יוכלו להקריבו וכך יוכל להוכיח לסזר שיהודים
לא שומעים לדבריו ומעוניינים למרוד בו.
כשראה סזר שקרבנו לא נתקבל בברכה
והיהודים נמנעים להקריבו ,מיד הסיק שיש
צדק בדברי בר קמצא ולכך מיהר לשלוח את
טיטוס בנו שיעלה על ירושלים ויחריב אותה -
כעונש על בגידתם של היהודים.
וזהו שאמרו חז"ל שבשל שנאת חינם נגרם
החורבן ,שאילו בעל הבית היה מוחל על כבודו
ומתיר לבר קמצא להישאר בסעודה לבל ישפך
דמו ברבים ,לא היתה נרקמת עלילה זו על בני

העם היהודי וכך החורבן היה נמנע .כמו כן
היתה תביעה כלפי חכמי הדור שהמשיכו להנות
מן הסעודה מבלי שיעלה בדעתם לדבר אל ליבו
של בעל הבית ולנסות להציל את כבודו האבוד
של בר קמצא .ונראה לומר שאותם חכמים היו
אכן גדולים בתורה אך עם זאת נעדרה מהם
מידת דרך ארץ ,ומכיוון שהחכמים היו חסרים
את היסוד של דרך ארץ ,על כן תורתם וגדלותם
לא עמדה להם ונמצא שגם בשלם נגרם ובא
החורבן.
והנה יש לנו לדעת שהתורה היא כמו ספר
עצות לאדם ועל כן מה התועלת בלימודה אם
האדם אינו לוקח מוסר ועצות מן הלימוד אלא
ממשיך להתנהג על פי רצונותיו ותאוותיו .וזהו
כגון אדם ההולך לרופא ומקבל מרשם לתרופה
אך במקום לקנות את התרופה ולהשתמש בה,
הוא משליך את המרשם לאשפה .ואמנם אותו
אדם לא הזניח עצמו כליל אלא הוא גילה קצת
אכפתיות בזה שהלך לרופא ,אך עם זאת הליכה
זו לא הועילה לו במאומה היות והוא לא פעל
על פי דברי הרופא .וכגון זה התורה היא סם
מרפא לאדם בכך שבכוחה לתקן ולשפר את
מידותיו ,אך אם האדם אינו עובד על מידותיו
באמצעות דברי התורה ואינו מחפש להתגדל
ולהשתפר בדרך ארץ ,הרי שאין כל תועלת
לתורתו שכבר אמרו חז"ל אם אין דרך ארץ אין
תורה.
נראה לומר על דרך הרמז שראשי התיבות
של הצירוף ט' אב הינו ט"א העולה בגימטריא
כמניין המספר עשר .כמו כן סופי התיבות
של המילים "תשעה באב" הינם ה"ב העולים
בגימטריא כמנין המספר שבע .אם נחבר את
המספר עשר עם המספר שבע גם יחד נקבל את
המספר שבע עשרה העולה בגימטריא כמניין
המילה טו"ב .וכבר הורונו חז"ל שאין טוב
אלא תורה כפי הנאמר "כי לקח  נתתי לכם
תורתי על תעזובו" .ועל כן נראה לומר שמשום
שהתורה היא תכלית הטוב האמיתי על כן
הקב"ה מנע מבניו ללומדה ביום החורבן שהוא
יום אבל ,שבמקום שכל אדם יתרכז בטובתו
האישית ויפיק הנאה וקורת רוח מלימוד תורה,
יהא עליו לערוך חשבון נפש בינו לבין עצמו
ולהתחזק ביראת שמים על מנת שהתורה אכן
תוכל לחול בו ולהשפיע עליו מטובה וברכתה.
ישנו סיפור נפלא אודות בעל המוסר הגדול
רבי ישראל סלנטר זיע"א .באחד הימים נסע
רבי ישראל סלנטר ברכבת לכיוון העיר ווילנא
בכדי למסור שם את דבריו ליהודי המקום
הצמאים ומחכים למוצא פיו .במהלך הנסיעה
התיישב ליד רבי ישראל זיע"א אברך צעיר
שביקש ממנו להפסיק לעשן .רבי ישראל נענה
לבקשתו של האברך ומיהר להפסיק לעשן
למרות שמקום מושבם היה במחלקה מיוחדת
שבה העישון מותר .לאחר זמן פנה האברך אל
רבי ישראל וביקש ממנו לסגור את החלון כיון
שקר לו וגם הפעם נשמע רבי ישראל לבקשת
היושב לצידו ומיהר לסגור את החלון למרות
הטון הפוגע של הבקשה ועוד יותר מכך ,למרות
שלא הוא זה שפתח את החלון.
בהגיעם למחוז חפצם נוכח האברך לראות
שישנם אנשים רבים המחכים בתחנת הרכבת

מ

צינו שביום ט' באב
אסור ללמוד תורה
היות והתורה משמחת
את לב לומדיה ,ומפני
שיום ט' באב הוא יום של
אבל וצער על חורבן בית
המקדש ,על כן הורונו
חז"ל שלא ללמוד תורה
מפני שהיא המעוררת
שמחה בלב האדם ,ואין
דרך האבל להתעסק
בדברים הגורמים לשמחה.

ונראה לומר שהאיסור
ללמוד תורה בתשעה
באב הוא עונש מידה
כנגד מידה ,שבהיות ועם
ישראל עזב את התורה
והניחה בקרן זווית ,על
כן עתה ,אף כשרצונם של
ישראל הוא לשבת להגות
בתורה ,הקב"ה מונע זאת
מהם על ידי שמצווה
עליהם לשרות בעצב
ובאבלות.
וכשבירר למי מיועדת קבלת פנים המונית זו
השיבו לו שכולם מחכים לרבי ישראל מסלנט.
והנה מה היתה גדולה בושתו וכלימתו של
האברך בראותו שרבי ישראל מסלנט הוא
האדם שישב לידו ברכבת ואליו הוא הפנה את
כל בקשותיו וקריאותיו ,שלא בחביבות יתירה.
מיהר האברך לרבי ישראל וביקש את סליחתו,
רבי ישראל אמר לו שישוב למחרת ואכן
האברך בא פעם נוספת וביקש עוד פעם את
סליחת הרב .בטרם פנה האברך ללכת שאלו
רבי ישראל לשם מה הוא הגיע לעיר וילנא,
השיב לו האברך שמטרת בואו להיבחן בהלכות
שחיטה על מנת להיסמך לרבנות .רבי ישראל
איחל לאברך הצלחה מרובה ואף ביקש ממנו
שידאג להודיע לו אם אכן הצליח בבחינה.
כעבור זמן בא האברך אצל רבי ישראל ואמר
לו שהוא נכשל בבחינה ,ומששמע זאת הרב
הוא הציע לאברך לשכור מלמד פרטי שילמדו
את הלכות שחיטה על בוריין במשך תקופה ורק
אחר כך לגשת פעם נוספת לבחינה .עצתו של
רבי ישראל אכן נתגלתה כמועילה והאברך שב
לספר לרב שעמד בהצלחה במבחני הסמיכה.

וכאן פנה האברך לרבי ישראל והביע את
פליאתו בפניו  -כבוד הרב ,אינני מבין כלל ,כיצד
יתכן הדבר שאני שחיסרתי בכבודך ופגעתי בו,
וכעת אני זוכה לברכתך החמה להצליח במבחן
ואני רואה שהרב חפץ באמת ובתמים בטובתי
בכך שהוא משיא לי עצות ומברך אותי בברכה
והצלחה .והנה לא רק שהרב אינו מקפיד עלי
אלא מתמסר אלי ודואג לי כאב לבנו ולפלא
הדבר בעיני.
השיב לו רבי ישראל  -כשהייתי ברכבת איתך
עלתה בליבי טרוניה עליך בשל התנהגותך
הפוגעת ,אך כל הזמן שיננתי לעצמי שאסור
לי לכעוס עליך ,כשבאת לבקש את סליחתי
שמחתי מאוד שמעתה תצא מליבי ההקפדה
עליך ,אך חשבתי שבכדי שאוכל באמת לסלוח
לך ,לא די לי בהסרת הכעס אלא עלי אף לעזור
לך ככל יכולתי ורק אז אוכל להיות שלם עם
עצמי שאכן אין לי כל הקפדה עליך.
והנה שלח לנו הקב"ה גדולי עולם שכל
התנהגותם מלאה וגדושה בדרך ארץ ומידות
טובות ,עד שנדמים הם לספר מוסר חי ,וזאת
בכדי שנתבונן במעשיהם ונפיק מהם לקח.
ונראה לומר שאהבה אמיתית כלפי זולת
היא אהבה ללא נגיעות  -אהבה ללא תנאים
ורצון להפיק מכך תועלת בהמשך .לא פעם אנו
מוצאים עצמנו מתנהגים יפה כלפי משהו כיוון
שאנו זקוקים לו ועל כן רוצים לשאת חן בעיניו.
כמו כן אף הנתינה לזולת לא פעם שקולה
ומדודה מתוך רצון לזכות בתמורה מאותו אדם
שנתן לנו .ומה גדולה הבושה שישנם אנשים
שאינם זוכים לקבל מאיתנו מאומה היות ואין
באפשרותם להשיב לנו חזרה ועל כן לא משתלם
לנו להשקיע בהם ולהעניק להם משלנו .ויש לנו
לקחת מוסר לליבנו שאם בית המקדש נחרב
בשל שנאת חינם וחוסר דרך ארץ שהוביל לפגם
בתורה ,אזי הוא עתיד להיבנות על ידי ריבוי
דרך ארץ ,מידות טובות ,אהבת הזולת וכמובן
התחזקות בדברי תורה הקדושה.
מכיר אני צעיר שלפני מספר שנים הלך
להזמין אנשים להילולה של רבי מאיר בעל הנס
זיע"א ,אותו צעיר נטל את השליחות על כתפיו
מתוך דאגה ומסירות שלא על מנת לקבל פרס.
לדאבון לב כאשר הצעיר הסתובב בין הבתים
להזמין אנשים ,אדם מעורער בנפשו ירה בו
ארבעה כדורים והוא היה ממש מסוכן למות.
אמו של הצעיר באה אלי ואמרה לי ,לא יתכן
שבני יצא פגוע ,הרי הוא היה עסוק בעשיית
מעשה חסד בזה שהלך להזמין אנשים להילולה
ועל כן לא יתכן שהוא יקבל על כך עונש וימות.
בשומעי את דבריה אמרתי לה שהצדק עימה
ובודאי מן השמים הבחינו והכירו בצדקותו
של בנה שגמל חסד של אמת בזה שחיפש רק
את טובת האנשים ללא טובתו האישית ,ועל
כן ישלחו לו רפואה שלימה .אחרי שלושה
חודשים שבהם הצעיר היה שקוע בתרדמה
הוא התעורר להפתעת כולם ,וכל יום חל שיפור
נוסף במצבו עד שהבריא לחלוטין .ולעתים די
להתבונן במעשים פשוטים של יום יום כדי
להבין את המשמעות העומדת מאחורי החיים,
להיווכח במציאות שהתורה מגינה ומצילה ,וקל
וחומר תורה עם דרך ארץ.
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הכנסת ספר תורה לישיבת הכותל

דינר להחזקת המוסדות בפריז  -צרפת

בשיעור בבית כנסת ע"ש רבי חיים פינטו זיע"א  -ניו יורק

קבלת עול מלכות שמים בדינר

שיעור גדול בבית כנסת "מונטי סיני"  -מקסיקו סיטי
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באהלי צדיקים

באהלי צדיקים

בתפילה על קבר אביו רבי משה אהרן
פינטו זיע"א בסיום השובבי"ם

בתפילה על קבר חמיו רבי יחיא חרפי זיע"א

בביקור בבית ראש הישיבה הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצוק"ל

הכנסת ספר תורה במוסדות "אור חיים ומשה" פריז  -צרפת
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la parution d'un nouveau joyau de Torah
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