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לקבלת הבטאון והעלון בדוא"ל
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ניסן תשע"ד
יו"ל על ידי

עורך ראשי
הרב אריה מוסבי

חברי מערכת

דבר המערכת
שנה חולפת ועוד שנה ,והנה כולנו מתיישבים שוב,
בליל חג החירות לשלחן ה'סדר'.
העולם סביבנו רועש וגועש ,אירוע רודף אירוע והתרחשות גדולה
אחת משכיחה את זו שטלטלה את כל ישותנו אך לפני דקות אחדות.
עם ישראל שורד ,נגד כל הסיכויים ונגד כל ההסתברויות .הוא שורד וממשיך
להתקיים יחד עם תרבותו הנצחית שניתנה לו מאת בורא העולם  -לאבותיו
הקדומים שניצבו מעבר אחד ,מול כל העולם ,ולבניהם אחריהם במעמד הגדול
שבהר סיני.
איך זה קורה? מהו הסוד?
שוב  -התשובה טמונה בתוכו!
'והגדת לבנך'  -שרשרת הנצח היהודית שידעה להתקיים בכל הדורות ,במסירת התורה
מדור לדור ,במסירת האמונה היהודית בכל מצב ובכל מקום  -לדורות הבאים .היא שעמדה
לאבותינו ולנו מול כל אלה שעמדו עלינו לכלותנו!
היא שתעמוד לנו גם הלאה.
היא סוד קיומנו הגדול והנשגב שבעבורו אנו יושבים ,כולנו יחד סביב שלחן ה'סדר' הנפלא.
בידכם גליון נוסף של 'בחצרות החיים' גליון מס'  15היוצא לאור על ידי מוסדותינו בראשותו
של מורנו ורבנו הגה"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"א.
כמידי שנה בשנה משתדלים אנו ,כאן במערכת 'בחצרות החיים' ,לכתוב ולערוך עבורכם גליון
שבו יופיעו חלקים נרחבים ככל האפשר מפרטי אותו סוד גדול  -מן הנקודות היפות ביותר
שאותן נוכל אנו להפנים לעצמנו  -ולהעבירם הלאה לבנינו ובני ביתנו  -בחיזוק האמונה
הטהורה ,בחיזוק אהבת התורה והמצוות .בחיזוק זהותנו היהודית ומהותה של מטרת קיומנו
בעולם  -לעשות רצון אבינו שבשמים.
בגליון זה הובאו בהרחבה פרקים נבחרים ממשאות קודשו של מורנו ורבנו .דרשותיו הנישאות
ברחבי תבל כולה .דרשות שהפכו לשם דבר בכל מקום בואו בזכות היותן חותרות לאמת,
להצגת האמת היהודית כפי שהיא ללא כחל וסרק.
כמו כן הובאה בגליון זה מאמר על מנהגי גדולי ומאורי הדורות בימי הפסח ובכל עניין
מסירת התורה והאמונה היהודית לדורות הבאים .בהתייחסות כאובה להסתלקותו מן העולם
של מרן הגאון הגדול רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל ,הבאנו גם כמה נגוהות אור מהנהגותיו
בקודש ובאהבת התורה העצומה שבערה בו במשך כל שנות חייו עלי אדמות.
אנו שמחים מאוד על התגובות הרבות שמתקבלות ,מכל קצווי תבל (!) על הגליון ,ומבקשים
לקבל עוד ועוד.
זו הזדמנות נפלאה עבורנו לשמור עמכם על קשר ,זו הזדמנות עבור כולנו להתקשר יחד,
כעם אחד ,אוהב ומחובר.
פסח כשר ושמח
לכל קוראי 'בחצרות החיים'
שבכל העולם כולו.

המערכת

עורכת גרפית
ג .לוריא

כתובת המכון
רחוב בית וגן 8
ירושלים
ת.ד16253 .
ירושלים 91162
טלפון02-6433605 :
פקס 02-6433570
p@hpinto.org.il

מוסדות
"פניני דוד" ירושלים
רחוב בית וגן  8ירושלים
ת.ד 16253 .ירושלים 91162
טלפון02-6433605 :
פקס 02-6433570
jerusalem@hpinto.org.il

מוסדות
"אורות חיים ומשה" אשדוד
רחוב האדמו"ר מבעלזא  43אשדוד
טלפון08-8566233:
פקס08-8521527:
Ashdod@hpinto.org.il

מוסדות
"אור חיים ומשה" פריז  -צרפת

Ohr Haim Ve Moche
rue du Plateau - 75019 Paris - France ,32
Tel: +331 42 08 25 40 Fax: +331 42 06 00 33
hevratpinto@aol.com

מוסדות
"חברת פינטו" ניו יורק

Chevrat Pinto
West 78th St. New York NY 10024 U.S.A 207
Tel: 1 212 721 0230
Fax: 1 212 721 0195
e-mail: hevratpinto@aol.com
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שלימות האמונה והתשובה – בעת עמידתם על הים  ממ"ט שערי טומאה לאמונה תמימה  התפילה – עבודת הלב  השמיעני את קולך – את ה"אין עוד מלבדו"
הכתוב אומר בשיר השירים (ב ,יד),
"יונתי בחגוי הסלע בסתר המדרגה
הראיני את מראיך השמיעני את קולך,
כי קולך ערב ומראיך נאוה" .ודרשו רז"ל
במדרש רבה (פ"ב ,לה) ,הובאו דבריהם
ברש"י על אתר:
"תני דבי רבי ישמעאל ,בשעה שיצאו
ישראל ממצרים למה היו דומין ,ליונה
שברחה מפני הנץ ונכנסה לנקיק הסלע
ומצאה שם נחש מקנן .לפנים לא היתה
יכולה להיכנס ,שעדיין הנחש מקנן,
תחזור לאחורה לא תהי יכולה שהנץ
עומד בחוץ ,מה עשתה היונה  -התחילה
צווחת ומטפחת באגפיה ,כדי שישמע
לה בעל השובך ויבא ויצילה .כך היו
ישראל דומים על הים .לירד לים לא
היו יכולין ,שעדיין לא נקרע להם הים,
לחזור לאחוריהם לא היו יכולין שכבר
פרעה הקריב ,מה עשו  -וייראו מאד
ויצעקו בני ישראל אל ה' ,מיד (שמות
יד ,ל) ויושע ה' ביום ההוא".
מצבם של בני ישראל בעומדם על הים
היה קשה מאין כמותו ,כאותה יונה
הבורחת ונסה על נפשה מהנץ והנחש
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הרוצים לטרפה ,וכל שנותר לה הוא
לקרוא ולזעוק לבעל השובך שיצילנה.
כך חשו בני ישראל באותה השעה,
רדופים ואחוזי פחד ,בין הפטיש לסדן,
בין מצרים לבין הים ,עד כדי כך שהיו
כאלה שביאושם כי רב פנו אל משה
ואמרו "המבלי אין קברים במצרים
לקחתנו למות במדבר ,מה זאת עשית
לנו להוציאנו ממצרים" ,כלום ברחנו
מפני הנץ בכדי להיכנס ללועו של
הנחש?
והקב"ה כשומעו את זעקתם ותפילתם
מיד " -דבר אל בני ישראל ויסעו" -
"ויושע ה' ביום ההוא" .וכתוצאה מכך
"ויאמינו בה' ובמשה עבדו".

מדוע הוכנסו ישראל
למצב של סכנת נפשות
ברם לכאורה יש לתמוה ,מדוע המתין
הקב"ה עם קריעת ים סוף ,ממה נפשך,
אם כל המעשים הללו נבעו מכך שחפץ
הקב"ה לגרום לבני ישראל להאמין בו
בשלימות ,שלימות לה זכו אחר קריעת
ים סוף כמובא במדרש רבה בכמה

מקומות ,ולכך תחילה הוציאם מארץ
מצרים בכח גדול וביד חזקה ולאחר
מכן הראה קבל עם ועולם כי שליט
הוא על טבע הבריאה בעולם כולו
כשקרע כל מימות שבעולם ,מדוע לא
קרע לישראל את הים מיד בצאתם .ואי
נימא דלא בעבור זאת קרע את הים,
אלא בכדי לקחת את נקמתו באנשי
מצרים ,מדוע לא נקם בהם עוד בהיותם
בארצם והוציאם לים סוף להינקם עמם
שם ולו יהי שחפץ להוציאם מדוע לא
הענישם מיד.
ובפרט צריך תלמוד ,מדוע הוצרכו בני
ישראל להיכנס פעם נוספת תחת פחד
איום ונורא שכזה ,בין הפטיש לסדן ,בין
מצרים לבין הים ,וכי לא היה די בכל
שנות השיעבוד שהיו עד הנה ,וכי לא
די בכל הסבל הנורא שסבלו במצרים
בעבודת פרך בחומר ובלבנים.

למה מתאוה הקב"ה?
אכן ,התשובה לכך מובאת כבר בדברי
המדרש ,ובכדי להבין הדברים לאשורם,
מוטל עלינו להתבונן בדרשתם הבט היטב:

"רבי יהודה בשם רבי חמא דכפר
תחומין ,משל למלך שהיתה לו בת
יחידה והיה מתאוה לשמוע שיחתה ,מה
עשה ,הוציא כרוז ואמר "כל עמא יפקון
לקמפון" ,כשיצאו מה עשה ,רמז לעבדיו
ונפלו לה פתאום בליסטין והתחילה
צווחת "אבא ,אבא ,הצילני!" אמר לה
אילו לא עשיתי לך כך ,לא היית צווחת
ואומרת אבא הצילני.
כך כשהיו ישראל במצרים ,היו המצריים
משעבדין אותם והתחילו צועקין ותולין
עיניהם להקב"ה ,הדא הוא דכתיב (שם,
ב) "ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך
מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבודה
ויזעקו וגו'" ,מיד "וישמע אלוקים את
נאקתם" ,שמע הקב"ה לתפלתן והוציאן
ביד חזקה ובזרוע נטויה .והיה הקב"ה
מתאוה לשמוע קולן ולא היו רוצין.
מה עשה הקב"ה חיזק לבו של פרעה
ורדף אחריהם הדא הוא דכתיב (שם,
יד) "ויחזק ה' את לב פרעה מלך מצרים
וירדוף וגו'" .וכתיב ופרעה הקריב מהו
הקריב ,שהקריב את ישראל לתשובה.
כיון שראו אותם תלו עיניהם להקב"ה

ויצעקו לפניו ,שנאמר "וישאו בני
ישראל את עיניהם והנה מצרים נוסע
אחריהם וייראו מאד ויצעקו בני ישראל
אל ה'" ,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 ,השמיעני את הקול אין
כתיב כאן אלא קולך ,שכבר שמעתי
במצרים .וכשצעקו בני ישראל לפני
הקב"ה ,מיד ויושע ה' ביום ההוא".
ואם כן הרי שהתשובה עומדת נצבת
לפינו ,דכה נתאוה הקב"ה לתפילת
ישראל כפי שהתפללוה במצרים ,עד

שבכדי לשמעה זימן להם ניסיון שכזה,
העמידם על ים סוף ,לפני קריעתו ,וזימן
שבאותה שעה יבואו מצרים אחריהם,
כל סוס פרעה ,רכבו ופרשיו .וכל זאת
מחמת שבקש את שאהבה נפשו,
"השמיעיני את קולך" ,את אותו קול
האהוב עלי.
ואכן מיד כשהתפללו בני ישראל ,מיד
כשהשמיעו את אותו קול מיוחד נענו –
"ויושע ה' ביום ההוא".
ובמעשה זה הראה וגילה הקב"ה לא רק
את כוחו על הים ,לא רק את זאת שכוחו
וגבורתו מלא עולם ,אלא אף הורה
לדורות ,כמה מתאווה הוא לתפילתם

כאותה יונה הנמצאת ומסתתרת
בחגוי הסלע ,דדווקא בהיותה בסתר
המדרגה ,מושפלת ונמוכה ,בלא דואג
ומודע ,בלא תקוה ומשענה ,דווקא
אז קולה ערב .וככל מה שנתבאר.
דקול זה הוא הוא "הקול קול יעקב"

קול תפילתם של בני ישראל
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של בניו אהוביו .כמה חפץ הוא לשמוע
איך מתחננים הם ומבקשים שיהיה
להם לעזר.

כאותה צעקה שצעקו במצרים –
האמנם?
ויש לדקדק בדברי המדרש הללו וכבר
עמד על כך הגאון רבי אהרן יפה'ן זצ"ל,
הובאו דבריו בהגדה של פסח 'ארזי
הלבנון' ,הכיצד יתכן לומר שזעקתם
על הים היתה כאותה זעקה שזעקו
במצרים וכלשון חז"ל " -השמעיני
את קולך שכבר שמעתי במצרים" ,וכי
תפילתם של בני ישראל בעומדם על
הים דומה היתה לתפילתם במצרים,
היתכן לומר שזהו אותו הקול?
הלא כשזעקו במצרים היה זה כשתוקף
השעבוד היה מוטל על צווארם,
כשעולה של מצרים השתרג במלוא
עוזו ,עד דאמרינן התם "ולא שמעו אל
משה מקוצר רוח ומעבודה קשה" ,ולא
רק מקושי גשמי אלא אף קושי והסתר
רוחני כשכל מצרים מלאה מעבודת
אלילים ,והם ערומים מן המצוות
ושקועים במ"ט שערי טומאה.
ואילו עתה ,עומדים הם על הים ,אחר
שנגלתה להם יד ה' בעשר המכות,
וכדדרשו רז"ל "ומורא גדול זה גילוי
שכינה" ,אחר שזכו למצוות כ"משכו
וקחו לכם" של קרבן פסח במסירות
נפש ,וכמצוות מילה – "ואומר לך
בדמיך חיי" .וביותר ,אחר שיצאו ביד
רמה ממצרים ,מבית עבדים" ,וה' הולך
לפניהם יומם" .הקלה בעיניך אותה
אמונה תמימה לה זכו טרם עומדם על
הים.
ואם נעמיק הרי שהוא קשה בתרתי,
ראשית ,במה נעלה אותו 'קול זעקה'
שזעקו במצרים ,בשעה שהעבודה הזרה
עודנה בידיהם ,וכדאמרו מלאכי השרת
זמן מה אחר כך בצאתם ממצרים,
"הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי
עבודה זרה" .עד כדי כך שמתאוה אליו
הקב"ה ביציאתם ממצרים.
ועוד יש להבין ,כיצד שייך לומר
שבעומדם על הים נתאווה הקב"ה
לאותו הקול וכי לא דרש הוא מהם
על הים קול חדש מרומם ונעלה יותר,
הכיצד שייך לומר שנתאווה הוא לאותו
הקול ל"השמיעני את קולך" .ויעויין שם
מה שתרץ הוא זצ"ל .אכן כך היא דרכה
של תורה ,ששבעים פנים לה ,וחשבתי
לבאר זאת באופן אחר.
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עשרת המכות – על שום מה?
ובהקדם נרחיב קמעא בענין נוסף
מענינו של חג .כידוע הכה הקב"ה את
מצרים ,בעשר מכות ,ויש להתבונן מדוע
הכם ורק לאחר מכן הושיע את ישראל?
וביותר שהרי עוד בתחילת המכות העיד
הכתוב ,כי חיזק הקב"ה את לב פרעה
ולא שמע אל משה ואהרון ,הרי שענין
מיוחד היה בעשיית המכות הללו לעיני
כל ארץ מצרים קבל עם ועולם .אך מה
ענינו ומהי סיבתו?
ובעיון בכתובים נתגלה סוד זה ,כי
בפתיחה למכת דם אומר הקב"ה למשה
(שמות ז ,טז-יז) "ואמרת אליו ה' אלוקי
העברים שלחני אליך לאמר שלח את
עמי ויעבדני במדבר .והנה לא שמעת
עד כה .כה אמר ה' בזאת תדע כי אני
ה'" ,וכן הוא בהמשך לפני מכת ערוב
ולפני מכת ברד ,עי"ש .ומכך למדים
אנו שלבד מהענשת אנשי מצרים,
היה ענין מיוחד במכות ,והוא להשריש
בעולם את האמונה בא-ל אחד  -בבורא
יתברך.

דצ"ך עד"ש באח"ב –
סודו של דבר
וכבר עמד על כך הכלי יקר (ז ,יז) ,דזהו
מה שרבי יהודה היה נותן בהם סימנים
דצ"ך עד"ש באח"ב ,וכה הם דבריו:
"כה אמר ה' בזאת תדע כי אני ה' -
לשון זה נאמר במכה ראשונה של
סדר דצ"ך ,וכן במכה ראשונה של סדר
עד"ש נאמר 'למען תדע כי אני ה' בקרב
הארץ' וכן במכה ראשונה של סדר
באח"ב נאמר 'בעבור תדע כי אין כמוני
בכל הארץ' .גם מהרי"א נתעורר על זה
ופירש שפרעה היה חולק על ג' דברים.
האחד הוא מציאת השי"ת ,כי כחש בה'
ויאמר לא הוא (ירמיה ה ,יב) ולא ידעתי
את ה' (שמות ה ,ב) על כן נאמר במכה
ראשונה בזאת תדע כי אני ה' .השניה,
שהיה חולק לומר אם תמצא לומר שיש
אלוה בנמצא ,מכל מקום אינו משגיח
בשפלים ,על זה נאמר כי אני ה' בקרב
הארץ .השלישית הוא ,שהיה חולק על
יכולת הש"י לומר שאינו יכול לשנות
הטבע כלל ,על זה אמר כי אין כמוני
בכל הארץ ,כלומר יכול לפעול כחפצו".
ומעתה מאירים לנו יסודות הענין ,כי
כנגד ג' כתות של כפירה דבר הקב"ה
בעשר המכות שעשה במצרים .ואם
תמצא לומר הרי דזהו האמור בדרשת

רז"ל "ובמורא גדול – זהו גילוי שכינה",
כי בעשרת המכות נגלתה לעין כל
ההשגחה הפרטית המופלאה בה
משגיח הבורא יתברך ויתעלה ושכינתו
הקדושה השורה בעולם על האומות
ככלל ועל ישראל בפרט ,כי כל אות
ומופת שנעשה במצרים זעק השגחה
פרטית ובפרט שלכל אות ומופת קדמה
התראה והודעה.

עשרת המכות – עבור בני ישראל
ומעתה ,אחר דחזינן דענין המכות היה
להחדיר את האמונה ,אפשר ונוסיף
מדוכה נוספת בביאור הענין ,שלב על
שלב ,אריח על גבי לבנה .דנראה לומר
שמכות מצרים לא באו אלא בשביל
לעורר את ישראל ,שיעשו תשובה!
שימשכו ידיהם מעבודת האלילים
ומרבות הכפירה שנשתרשה בם בהיותם
במצרים .ולהאמור אפשר שזה נמי מה
שנצטווינו "זכור את אשר התעללתי
במצרים" ,דנצטווינו לזכור את המכות,
את צורתם ואת ענינם ,לזכור את היות
אלוהי מצרים תוהו והבל ,להוציא
ולשרש מלבנו אמונה בכוח אחר לבד
מכוחו של הבורא יתברך.

ממ"ט שערי טומאה
לאמונה תמימה
בני ישראל בשבתם במצרים ,על אף
ששמרו על שמם לשונם ומלבושם ,נפלו
לפי שחת והגיעו למ"ט שערי טומאה,
במצב שמלאכי השרת אמרו "הללו
עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה
זרה" ,ולפיכך ,ללמדם לחזקם ולאמצם,
הוצרך הקב"ה להכות ולבזות את אלוהי
מצרים ,את היאור כפי שעשה במכת דם
וצפרדע ,את הצאן כפי שהראה במכת
דבר וברד ובציווי על לקיחת השה,
ואף את הבכורות בהריגתם טרם יצאו
בני ישראל ממצרים .דאמנם להוציאם
ממצרים יכל מיד ,אך להוציא את מצרים
מתוכם ,להוציא מלבם את האמונה
הקלוקלת בכוח הפסילים והאלילים,
אמונה שהשתרשה בקרבם משך שנות
שעבודם היו ישראל צריכים תהליך
שעל ידו ילמדו "כי ה' הוא האלוקים
בשמים ממעל אין עוד" ,תהליך שבו
הושפלו כל אלילי מצרים ,ביאור כנזכר.

הוצאת תרבות מצרים מלב ישראל
אמור מעתה ,כי המכות כולם ,נועדו
ללמד מוסר ואמונה את עם ישראל,

להורות להם את הדרך הראויה ,לעוררם
לחשב חשבונו של עולם ,מי הוא מנהיגו
ומי הוא שליטו.
כל תוקף המכות האותות והמופתים
שניתכו בחמת זעם על ראשי המצרים,
היה בכדי שבני ישראל יבינו וידעו כי
לה' המלוכה והוא המושל בכל ,שיבינו
וידעו ויחדירו ידיעה זאת בלבבם ,פעם
אחר פעם ,שעליהם לשוב בתשובה
שלמה ,ושאין להם על מי להישען אלא
על אביהם שבשמים אשר בידו להכות
לכל אשר יחפוץ ובידו לרפאות ולתת
ישועה ושידעו כי בנים הם לה' אלוקי
השמים והארץ ,בנים אהובים ,כאותה
בת מלך שמתאווה הקב"ה לשמוע
קולה ולהיות בעזרתה.

"השמיעיני את קולך" – למה?
ואמנם אחר זאת לא העלנו ארוכה
לקושייתנו ,מדוע קול זה הוא כאותו קול
שהשמיעו במצרים עד שאמר הכתוב
"השמעיני את קולך" .וביותר דלדברינו
קמה קושיא זו וגם ניצבה ,הלא אם רק
כאן באו ישראל לידי אמונה תמימה,
אם כן תפילתם היתה צריכה להיות
נעלה יותר משהיתה במצרים ואם כן
מדוע נזכרה דווקא תפילתם במצרים.
אכן עבור זאת ,עלינו לתת לב ולחוש
במעט את מה שעבר על בני ישראל
בהיותם במצרים – "כאילו הוא יצא
ממצרים".

שלימות האמונה והתשובה –
בעת עמידתם על הים
ועתה אחר הביננו ענין זה,
נראה להוסיף שזה הטעם
לכך שנתן ה' בלב מצרים
לרדוף אחרי בני ישראל
כשכל סוס פרעה עמם,
בכדי לגרום להם
להרהורי תשובה נוספים,
דאמנם בני ישראל
בראותם את העונשים
הבאים על המצריים,
ביודעם והכירם מך ערכם
ומצבם הרוחני הקשה ,הבינו
כי גם עליהם הייתה ראויה
לבא אותה המכה ,כי מה נשתנו
אלו מאלו הללו והללו עובדי עבודה
זרה ,אלא שחסדו יתברך גמל עליהם,
שהקב"ה ברחמיו המרובים שם פדות
בין ישראל למצרים וגאלם בזכות
התורה הקדושה שעתידים הם לקבל.
וידיעה זו גרמה להם לאהבתו יתברך
ולרצון כן ואמיתי לשוב בתשובה.
אך עם כל זאת לא היתה אמונתם
שלמה ורק בעומדם על הים כשנצבו
אל מול סכנת נפשות גמורה – בין
פרעה ובין הים ,זכו והתעוררו בהם
הרהורי תשובה חדשים ומחודשים,
שהרי הוצרכו להתיישב בדעתם ולחקור
על מה עשה ה' ככה לנו? מדוע אחר
שגאלנו נותן הוא אותנו פעם נוספת
למשיסה? ועל ידי כך הבינו ,שאין
זאת אלא שלא הכירו בגדלותו כראוי,
אין זאת אלא שצריכים הם להשמיע
קול זעקה – ותשובה ותפילה וצדקה
מעבירין את רוע הגזירה.

תחילת השיעבוד ,אין זאת אלא שעד
עתה לא פנו לבורא עולם לא התפללו
וזעקו לשמים ,אל מלך מלכי המלכים
הקב"ה ,אלא תלו עיניהם במלך בשר
ודם ,במלך מצרים ,חשבו שכשימות
המלך הלזה יגיע אחריו מלך חדש טוב
והגון יותר .אך כשראו כי כלתה אליהם
הרעה ,הבינו כי הרבה שלוחים יש
למקום לשעבדם ואם חפצים הם לצאת
לחירות שומה עליהם להתפלל ולזעוק
אליו יתברך ויתעלה .נמצא שבכיים
וזעקתם באותה השעה מלב טהור ללא
שום פניות כלל ועיקר יצאה.
ואם כן מדוקדקים הדק היטב דברי
המדרש הנזכר בריש דברינו:

מצבם של בני ישראל בעומדם
על הים היה קשה מאין כמותו,
כאותה יונה הבורחת ונסה על
נפשה מהנץ והנחש הרוצים
לטרפה ,וכל שנותר לה
הוא לקרוא ולזעוק לבעל
השובך שיצילנה .כך חשו
בני ישראל באותה השעה,
רדופים ואחוזי פחד ,בין
הפטיש לסדן ,בין מצרים
לבין הים ,עד כדי כך שהיו
כאלה שביאושם כי רב פנו אל
משה ואמרו "המבלי אין קברים
במצרים לקחתנו למות במדבר"
"ויקם מלך חדש" -
תחילת הגאולה
"ויאנחו בני ישראל מן העבודה ותעל
שוועתם אל האלוקים ויזעקו בני
ישראל אל ה'" (שמות ב ,כג)
בהיות בני ישראל במצרים ,כשעול
העבודה וקושי השעבוד הוטל על
צווארם והמצרים השליכו בניהם ליאור
נאנחו צעקו וזעקו מרה ,צעקה וזעקה
זו מקירות ליבם יצאה ,נבעה היא
מידיעה ברורה שאין להם אי מי אחר
שיכול לפנות אליהם ,אין להם מי אשר
ממצוקותיהם יושיעם ,אלא הקב"ה
לבדו.
ודבר פלא מוצאים אנו ,שאנחתם
מוזכרת רק אחר ש"ויקם מלך חדש על
מצרים אשר לא ידע את יוסף" ,ולא עם

"כך כשהיו ישראל במצרים ,היו המצריים
משעבדין אותם והתחילו צועקין ותולין
עיניהם להקב"ה הדא הוא דכתיב (שם,
ב) "ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך
מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבודה
ויזעקו וגו'" ,מיד וישמע אלוקים את
נאקתם ,שמע הקב"ה לתפלתן והוציאן
ביד חזקה ובזרוע נטויה".
דבדווקא הביאו חז"ל את תחילת
הפסוק ד"ויהי בימים הרבים ההם
וימת מלך מצרים" ,לאמור כי דווקא
אחר מיתתו ,דווקא אחר שהיאוש
הכה בהם ,בראותם כי אין להם על
מי להישען ,בראותם כי כלתה אליהם
הרעה אף מהמלך החדש המושל על
מצרים ,או אז הבינו כי "טוב לחסות
בה' מבטוח בנדיבים" ,ומיד " -ויזעקו".
ומיד  -עלתה זעקתם אל שמי שמים.
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והקב"ה בחסדו כי רב ,לא רק שלא
בא בטרוניה עמם על כך שעד עתה
שמו מבטחם בבשר ודם ,ברהבים
ושטי כזב ,אלא אדרבה מיד נענה
להם ,כדכתיב "וישמע אלוקים את
נאקתם" .ובתפילה הזו חפץ הקב"ה
כשאמר "השמיעיני את קולך" – קולך
שהשמעת במצרים.

התפילה – עבודת הלב
יש תפלה ויש תפילה .יש אדם המתפלל
אל בוראו ומפנה את בקשתו אליו ,אבל
בתוככי ליבו אין בטחונו גמור בה',
בתוכו פנימה ליבו בל עמו ,מתפלל את

תפילתו כמצוות אנשים מלומדה ,מתוך
חובה בלא להאמין ח"ו כי משהו ישתנה
בזכותה .עושה הוא את תפילתו קבע
ולא רחמים!
ויש אדם שתפילתו נובעת ממעמקי
לבו – "ממעמקים קראתיך ה'" ,מלב
נשבר ונדכה ,מידיעה ברורה כי רק
הבורא יכול להועיל לו ,האחד הזה
תפילתו נובעת מבטחון מוחלט ,מכך
שמשליך הוא על ה' את יהבו בידיעה
והכרה ברורה כי הכל בידיו .וחזקה
על תפילה כזו שתפעל את פעולתה
בשלמות.
הוא אשר אמרנו ,יש תפילה ויש

יש והאדם מתפלל אל בוראו
ומפנה את בקשתו אליו,
אבל באמת בתוך ליבו
אין בטחונו גמור בה',
בתוכו פנימה ליבו בל
עמו ,כמצוות אנשים
מלומדה ,מתפלל את
תפילתו מתוך חובה בלא
להאמין ח"ו כי משהו
ישתנה בזכותה .עוזה הוא
תפילתו קבע ולא רחמים!
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תפילה ,וההבדלים? ניכרים לא רק
בתפילה עצמה אלא גם אחריה,
כי בעוד שהראשון מיד עם סיום
תפילתו (ולפעמים עוד קודם לכן ואף
באמצעה רח"ל) מתחיל לטכס עצות
להשתדלויות שונות ומשונות ,הרי
שמשנהו ,המתפלל השני ,עם תום
תפילתו חוזר לשלוות רוחו בידיעה כי
הכל בידי שמים.

רחמנא ליבא בעי
ואם כי גם לתפילתו של הראשון
בשם תפילה יקרא ,ושתי התפילות
רצויות הם דאין תפילה השבה ריקם,
הרי שאינן דומות כלל ועיקר ,כי בעוד
שהתפילה הראשונה ,תפילה היא ,אך
עיקרה חסר דרחמנא לבא בעי ,ותפילה
זו חסרה לב זה ,ללא אמונה ובטחון.
הרי שהתפילה השניה ,של אותו
יהודי היודע וחש כי אין עוד
מלבדו יתברך ויתעלה ,וכל
ישועתו שלו אינה תלויה
אלא בבורא ברוך הוא,
נובעת היא מקירות ליבו
מתוך לב טהור ואמיתי.

השמיעני את קולך –
את ה"אין עוד מלבדו"
כאותו מתפלל שני כך
היתה תפילתם של בני
ישראל בהיותם במצרים ,כך
חשו הם כשקם מלך חדש על
מצרים וראו שגם הוא לא יושיעם
בשעה מתוקף השעבוד ומרירות הגלות
שהיו מנת חלקם עד אז .ומרגע כשהבינו
שאין להם על מי להישען ,אלא רק על
אביהם שבשמים ,השמיעו את קולם
ברמה בזעקת שבר ותחינה.
זו היתה המעלה המיוחדת בתפילתם
במצרים ולמעלה זו נתאוה הקב"ה
באומרו לכנסת ישראל "השמיעיני
את קולך" – קולך ששמעתי במצרים,
כי לקול זה ,לתפילה טהורה שכזו
הבאה מהכרה וידיעה ברורה ש"אין
עוד מלבדו" התגעגע הקב"ה ,תפילה
שבקולה שומעים את ההרגשים הדקים
ביותר של אמונה ובטחון מוחלטים.
ולפיכך בצאת ישראל ממצרים אמר
להם הבורא יתברך ,אמנם גם עתה
פונים אתם אלי מתפללים ומודים,
דבר יום ביומו ,אבל אין תפילתכם עתה
כאותה תפילה שהתפללתם בהיותכם
בתוך מצרים ,תחת תוקף השעבוד.

ולתפילה שכזו אני מתגעגע .לאותו
קול ערב הפורץ ממעמקי הלב והנשמה,
החובק כל חדרי בטן ,את זאת רוצה אני
לשמוע.
ובכדי לעורר את ההרגשה הזו ,את אותו
קול החבוי בתוכם ,העצה היא אחת
לשלוח את פרעה שירדוף אחריהם
בהיותם על הים ,כמשל האמור בדברי
רז"ל הנ"ל ,כי ידע שבעומדם בין
הפטיש לסדן ,בין מצרים לבין הים,
תחזור ותתעורר אצל בני ישראל אותה
תחושה והרגשה שחשו במצרים .או אז
כשיזעקו תהא זעקתם זעקה טהורה
ונקיה ,זעקה שלמה כאותו קול ערב.
ואכן כששמע הוא יתברך ויתעלה את
אותו הקול ,מיד עמד לעזרתם וקרע
להם את הים.

פעמים שמעלה גבוה יותר
מחסרת בהתבטלות
ויש להוסיף עוד ביתר ביאור ,דאמנם
פשוט וברור שבעומדם על הים היתה
מעלתם הרוחנית גבוהה יותר ,שהרי
קיימו הם את מצוות מילה ופסח
במסירות נפש וכבר החלו יוצאים ממ"ט
שערי טומאת מצרים ,ברם לכל זה לא
היה שייכות לעוצמת תפילתם ,אדרבה,
התפילה הראשונה שהתפללו בזעקתם
בארץ מצרים ,היתה מושלמת יותר,
באשר כשנשאוה ידעו כי אין להם על
מי להישען ,ידעו שלא מגיע להם דבר,
באשר הללו והללו עובדי עבודה זרה.
ואילו כעת בעומדם על הים ,אפשר
שהיה נדמה להם כי מגיע להם להינצל,
שהרי מסרו נפש בלקיחת השה ,מסרו
נפשם על ברית מילה ועל מריחת הדם
על המשקוף כמבואר בראשונים ועוד
ועוד .וממילא מובן שפיר שאת אותה
תחושה שהיתה בתפילתם הראשונה,
שאין דבר כזה מגיע ,אלא הכל
מחסדו יתברך ,אבדו .ולתפילה שכזו
בהשתפכות הלב והנפש ,חיכה הבורא
יתברך.
ורק כשהתקרב חיל מצרים אליהם,
בסוסים ורומחים ,בקול רעש גדול ,רק
אז כשהגיעו ליאוש באומרם "המבלי
אין קברים במצרים" ,החלו מפשפשים
במעשיהם ואז התחדשה בהם אותה
תחושה של "אין עוד מלבדו" בלא
חשבונות ובלא דרישות.

תפילה שלימה – התבטלות
כך היא דרכה של תפילה ,תלויה היא

בלב האדם ,וכפי שאמרו רז"ל בריש
מסכת תענית "תניא (דברים יא ,יג)
לאהבה את ה' אלקיכם ולעבדו בכל
לבבכם ,איזו היא עבודה שהיא בלב
 הוי אומר זו תפילה" ,כי העבודההמוטלת עלינו בעת התפילה היא
עבודת הלב ,וככל שמתחזקת בלב
האדם תחושת ה"אין עוד מלבדו" כך
זוכה התפילה להיות טהורה וחשובה
יותר בשמי שמים .ומזה הטעם היו
שוהים חסידים הראשונים שעה קודם
התפילה להכין ולטהר לבם לקראתה.
ולכך נמשלת התפילה לעבודה ,כי אין
לך עבודה קשה יותר מאשר לבטל את
העצמיות! לחוש שכל מה שיש לי אינו
שלי אלא מאתו יתברך .ותחושה שכזו
לעולם לא תגיע בלי עבודה.
וזהו שאמר החכם מכל אדם "יונתי
בחגוי הסלע ,בסתר המדרגה ,הראיני
את מראיך השמיעני את קולך ,כי
קולך ערב ומראיך נאוה" .כאותה יונה
הנמצאת ומסתתרת בחגוי הסלע,
דדווקא בהיותה בסתר המדרגה,
מושפלת ונמוכה ,בלא דואג ומודע,
בלא תקוה ומשענה ,דווקא אז קולה
ערב .וככל מה שנתבאר .דקול זה הוא
הוא "הקול קול יעקב" קול תפילתם
של בני ישראל.

זמני ההתקרבות וההתרחקות
לכל אדם ואדם ישנם זמנים בהם הוא
חש קרוב לבורא עולם וזמנים שחש
הוא  -לצערו ,ההפך ,כאסתר שזעקה
מקירות לבה "א-לי א-לי למה עזבתני",
לכל אחד יש את העליות והירידות ,מה
שנקרא בפי רבותינו ז"ל ימי האהבה
והשנאה.
אך אם יתבונן כל אחד ואחד בעצמו,
עמוק בנבכי נשמתו ולבו ,יראה כי גם
בתוככי הנפילה הקשה ביותר ,במעמקי
החושך תמיד היתה קרן אור שעזרה לו
להתאושש ,תמיד שלח לו הקב"ה חיוך
כלשהו בו הראהו לו כמה הוא אוהב
אותו ,כבן יחיד ממש.

מהחושך ניכר האור
ודי שנתבונן ביוסף הצדיק שנמכר
לעבד ובתוך חושך קשה זה ,דאג
הקב"ה שאלו שיורידוהו למצרים ,אותה
ארחת ישמעאלים תישא מיני בשמים
– נכאת צרי ולוט .וכפי שהביא רש"י
(בראשית לז ,כה) "למה פרסם הכתוב
את משאם ,להודיע מתן שכרן של

צדיקים ,שאין דרכן של ערביים לשאת
אלא נפט ועטרן שריחן רע ,ולזה נזדמנו
בשמים שלא יוזק מריח רע" ,דגם
בתוככי היאוש כשנמכר הוא על ידי
אחיו ,עצמו ובשרו ,לעבד דאג הקב"ה
לשלוח לו ריח טוב להורות שלא שכח
אותו וגם כאן הוא יתברך ויתעלה דואג,
שומר ומגן.
והאמת תורה דרכה שפעמים מהחושך
עצמו נובעת האורה ,ובלשון הקדמונים
"כי החושך הוא סיבת האורה" ,כי
החושך עצמו גורם לאדם להתעורר
ולחוש שאין לו על מי להישען רק
על אביו שבשמים .כי באותה השעה
כשכוחו ועוצם ידו לא עומד לו ,יודע
וחש הוא בבירור שאין לו אל מי לפנות
רק לאביו שבשמים ,ואז מרגיש הוא
קרוב לבוראו כבן אצל אביו.

"השמיעיני את קולך" – הקול
האישי של כל אחד
ולהאמור הרי שפעמים שולח הקב"ה
לאדם ניסיונות קשים רק בכדי להביאו
למצב זה ,רק כדי לקרבו אליו ולהרחיקו
מהס"א ,כי זאת צריכים אנו לדעת כי
מצב כזה ,של "השמיעיני את קולך"
שייך אצל כל יהודי ויהודי באשר הוא,
כי לכל אחד יש את הקול המיוחד לו
לבדו ,ומכל אדם ואדם רוצה הקב"ה
את קולו הוא ,קולו האישי והמיוחד,
את ההרגשים המיוחדים ,את התחושות
והבקשות המיוחדות רק לו ,דבעומדו
בתפילה הרי הוא כבן יחיד המרפק על
אביו.

"קולי שמעת"
ואף אני ,זכורני ימים מקדם ,כשהייתה
בתי שתחי' בגיל שנה וחצי ועברה
ניתוח .למחרת הניתוח ראינו לפתע
שפניה הפכו רעים ,השתנו לבלי
היכר .בראותנו זאת הבהלנו אותה
מיד אל אותו בית החולים ,הרופאים
בראותם כן התקשרו בדחיפות לרופא
המנתח והלה כששמע את דבריהם
אץ רץ באמצע הלילה ממיטתו ,והגיע
במהירות הבזק.
המצב היה כל כך דחוף ,עד שאפילו לא
הספיקו לעשות את כל הפרוצדורות
הרגילות של חתימות ההורים ,ובתי
שתחי' הובהלה מידית לחדר הניתוח,
כשפסע היה בינה ובין המוות חלילה.
מה נאמר ומה נדבר .אני ואשתי שתחי'
המתנו בחוץ ושמענו את דברי הרופאים
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"ולפיכך עלינו
להשמיע את קולנו
כבר עתה,
להתעורר מעצמנו
ולהחדיר בקרבנו
את הידיעה הלזו,
כי "אין עוד מלבדו",
כי "אפס זולתו".
להתפלל
בהתעוררות,
מתוך התבוננות
ולא מתוך הרגל"

האומרים שמצבה של ילדתנו קשה,
ידענו בבירור כי אין לנו לסמוך על אף
בן אנוש ,גם לא על הרופא המומחה
ביותר – שהרי הוא כבר ניסה פעם
אחת ונכשל ,אלא אך ורק על אבינו
שבשמים.
עם הרגש זה עמדנו להתפלל ,פנינו
לבורא עולם בתפילה ותחינה היוצאת
ממעמקי הלב ,תפילה זכה וטהורה,
בהשתפכות הנפש ובדמעות" ,א-ל נא
רפא נא לה" כך בקשנו ,שירחם עלינו
וירפא את בתנו .כמובן שגם קיבלנו
קבלות בכמה עניינים נשגבים להתחזק
בהם .וב"ה כן היה...
וזאת דעו לכם ,כי זו היתה הפעם
הראשונה בה הרגשתי מהי תפילה
מעומק הלב ,מהי תפילה ומהי תשובה.
כי על אף כל ימי הכיפורים שעברתי
בימי חיי ,מעולם איני זוכר שהיה לי
יום של תפילה מעומק הלב ותשובה
טהורה כאותם רגעים.

הניסיון נועד בשביל התפילה –
"השמעיני את קולך"
וכמה וכמה פעמים זכיתי לשמוע
ולהשתתף בצערם של אנשים אמידים
שפתע פתאום אבדו את ממונם ונפלו
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מאיגרא רמא לבירא עמיקתא .ואפשר
שכל הניסיון הזה בא להם מחמת
אהבתו של ה' יתברך ,כי בהם ובקול
חפץ ה' ,רצה שיתקרבו אליו שוב
וישמיעו את קולם ,שיתפללו אליו כבן
אל אביו .דכל זמן שהאדם חש שעומד
הוא בפני עצמו ,אין לו קשיים ודאגות
קיום ,תפילתו עלולה להיות מן השפה
ולחוץ ,אך כאשר מבין הוא שחייו
תלויים לו מנגד ,או אז מתעורר בו
קול חדש – כאותו קול של בני ישראל
במצרים ועל הים.

השמעיני את קולך –
הקול האמיתי
וכל בר דעת מבין שלא סתם חפץ
הבורא בקול זה ,ב"השמיעיני את
קולך" הפרטי של כל אחד ,כי זהו הקול
האמיתי שלנו .ונבאר כוונתינו.
לכל אחד ואחד ישנם רגעים מיוחדים
של התעוררות בימי חייו ,רגעים
שהצליח לבלום את היצר הרע
ולהתעלות בתפילה ותשובה ,ואבינו
אב הרחמן המרחם עלינו ,עומד ומחכה
כי ישובו אותם רגעים נפלאים ,עומד
ומתגעגע לקולות ולתחושות ,לקבלות
ולהרגשים שהיו ואינם.
הוא עומד ומצפה ,אך אנו...
אנו שבויים בהרגלים ,בקשיי היומיום,
שבויים ושוכחים מכך ,חלאת ההרגל
עומדת בעוכרנו ,ותפילתנו הופכת
לתפילה מן השפה ולחוץ ,את הבקשות
אומרים אנו מתוך שגרת הלשון,
כמשלמים מס שפתיים ,כמצוות אנשים
מלומדה ולא מתוך תחושה והרגשה
פנימית ואמיתית .כך שוקעים אנו
במצולות ההרגל עד שהקב"ה מעורר
אותנו ...על ידי צרה או ניסיון ...ואז "מן
המצר קראתי י-ה" אז משמיעים אנו
את קול שנשכח ,אותו קול של "אין
עוד מלבדו".
ממש כבני ישראל בעומדם על הים,
שבקש הקב"ה להחזירם לאותו
מצב קשה בו היו בזמן השעבוד
ונתן בלב פרעה לרדוף אחריהם עד
הים ,כשמטרתו אחת היתה לעוררם
שיחזרו לזעוק שוב את אותה זעקה
כנה ואמיתית ,להשמיע את אותו קול
זך וטהור ,הקול האמיתי שלנו הנובע
מהנקודה הפנימית ביותר באדם,
המתעוררת כאשר מתנתקים מהשפעת
היצר הרע וחילותיו ,המסמאים את

עינינו .לזה מתגעגע ומתאווה הקב"ה,
לזעקה ולבקשה זהו .וזהו "השמיעיני
את קולך" ,כי זהו "קולך" הקול האמיתי
שלך.

עקבתא דמשיחא –
ייתי ולא אחמיניה
ומעתה ,אם כנים הדברים ,הרי שהעלנו
בידינו עצה טובה ונפלאה השייכת
בפרט בימים אלו של עקבתא דמשיחא,
כשמכל כיוון מוקפים אנו בקשיים
וניסיונות ,ברוח ובגשם ,כשמחד תרבות
המערב חודרת לכרם ישראל ,על ידי
מכשירים שונים ומשונים המכניסים
את הרחוב לתוככי הבית היהודי פנימה,
ומאידך סכנת ההתבוללות מרחפת על
רבים מעמי הארץ ,בקהילות השונות
ברחבי העולם ,ואם בכל אלו לא די
הרי שרבים מעמי הארץ עומדים עלינו
לכלותינו גם בגשמיות ,ומתנכלים
בפרט למבצרי התורה והיראה ,להיכלי
הישיבות .מניפים גזירות רבות דווקא
על לגיונו של מלך ,על משפחות
האברכים בני התורה.
וזה עוד לבד מצרות הפרט הרבות ,כפי
ששומע אני מרבים הבאים אלי ,מחוץ
תשכל חרב ומחדרים אימה ,עלה המוות
בחלוננו ,בכמה צעירים וצעירות פוגעת
המחלה הנוראה ,ועוד כהנה רח"ל ,כמה
משפחות נהרסות ומתפרקות ומזבח
מוריד עליהם דמעות ,כמה דמעות,
כמה נסיונות ,כמה צער ויגון .זה הזמן
של עקבתא דמשיחא שעליו אמרו
בגמ' "ייתי ולא אחמיניה"! כה קשה
הוא ברוח ובגשם ,הנסיונות בו כה
מורכבים וכה עצומים.

העצה לזמן זה –
להקדים תפילה לצרה
ועל אף שאין איש יודע חשבונות שמים,
כמדומה שהדרך להימנע מצרות רבות
היא להתעורר עוד קודם בא הצרה ,כי
צרות רבות עלולות לבוא עלינו בכדי
לעוררנו ,כי לפעמים מחלות שונות
ומשונות ,ייסורים וחלאיים רבים,
נשלחים אלינו בכדי להוציאנו מההרגל
ולגרום לנו להשמיע את קולנו ,כי את
אשר יאהב ה' יוכיח וחפץ הוא יתברך
שנשמיע את קולנו.
ולפיכך עלינו להשמיע את קולנו כבר
עתה ,להתעורר מעצמנו ולהחדיר
בקרבנו את הידיעה הלזו ,כי "אין עוד

מלבדו" ,כי "אפס זולתו" .להתפלל בהתעוררות ,מתוך
התבוננות ולא מתוך הרגל ,מתוך הכרה כי עומדים אנו
לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה אשר בידו נפש כל חי
והוא הרופא כל חולים .אם נכיר בכך ,אם נדע להימנע
מחלאת ההרגל הלזו ,הרי שנוכל למנוע מצרות רבות
להגיע עדינו.
וזהו שסיימו רז"ל את תחזיתם הכה מדוייקת לימי
עקבתא דמשיחא באומרם "ועל מה יש לנו להישען,
על אבינו שבשמים" .כי אם רואים אנו את הקשיים
העומדים בפנינו ,דרך אחת יש לנו ,אחת ויחידה ,והיא
 להישען על בורא עולם ,להחדיר את התחושה הזובקרבנו ובתפילתנו.
וכשנתעורר בעצמנו ונקיים "התנערי מעפר קומי" ,כהדא
תרנגולתא דמנענה גרמה ,כאותה תרגולת המנענעת
גופה להסיר העפר והאפר שנדבק בה ,נזכה ויקויימו בנו
הכתובים הנזכרים בספר ישעיה על ביאת הגאולה (נב,
א – ב) "עורי עורי לבשי עזך ציון לבשי בגדי תפארתך
ירושלם עיר הקדש כי לא יוסיף יבא בך עוד ערל וטמא.
התנערי מעפר קומי שבי ירושלם התפתחו מוסרי צוארך
שביה בת ציון".

תפילה על הכלל – "כל ישראל ערבים"
ומידי דברי בו זכור אזכרנו ,דעוד נרמז
בפסוק זה ,תנאי נוסף לתפילה ,והוא
שתפילתו של אדם צריכה שתהיה
לא עליו לבדו אלא על הכלל כולו,
שיצרף בתפילתו גם תפילה על חבירו.
ואפשר שזהו שנקט הכתוב לשון "כי
קולך ערב" ,ערב מלשון ערבות .שכל
ישראל ערבין זה לזה.
ואכן אנשי כנסת הגדולה ,בתקנם את
תפילת העמידה ,כתבו הכל בלשון
רבים ,כמתפלל על הכלל ,אכן דעת
לנבון נקל שאינו דומה המתפלל על
הכלל ואכפת לו ,מאותו אשר חוזר
על לשון התפילה כפי שתקנוה חז"ל
ולבו בל עמו וכל תפילתו על עצמו
לבדו .ולפיכך צריכים אנו להתעורר
ולכוון בתפילתינו על הכלל כולו,
או אז מובטח לנו תתקבל תפילתנו.
והמתפלל על חברו והוא צריך
לאותו דבר נענה תחילה[ .ולבד
מכך שהמתפלל על הציבור זוכה
שתפילתו הינה בכוונה יתירה ומבטח
בה שתתקבל ,זוכה הוא גם להיות
"נושא בעול" עם הציבור שרבה
ונשגבה מעלתו].
ומי יתן ובאמת יעלו תפילותינו לפני
הבורא ברוך הוא ,יבקעו רקיעים
ויאמר לצרותינו די בביאת ינון במהרה
בימינו אמן.

מצב כזה ,של

"השמיעיני את קולך"
שייך אצל כל יהודי
ויהודי באשר הוא ,כי
לכל אחד יש את הקול
המיוחד לו לבדו ,ומכל
אדם ואדם רוצה הקב"ה
את קולו הוא .קולו האישי
והמיוחד .את ההרגשים המיוחדים לו,
את התחושות והבקשות המיוחדות
רק לו ,דבעומדו
בתפילה הרי
הוא כבן יחיד
המרפק על
אביו.
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מצה בהסבה -
תרתי דסתרי
בליל הפסח מצווים אנו לישב בהסבה,
כבני חורין ,לסעוד את לבנו בבשר ויין
כבני מלכים ,ולא עוד אלא שהאוכל את
המצה בלא הסבה לא יצא ידי חובתו.
והנה אם נתבונן בדבר נמצא סתירה
מיניה וביה ,המצה הינה לחם עוני – "הא
לחמא עניא" ,ואותה עצמה צריכים אנו
לאכול בהסבה ,בצורה של מלכות.
והדבר אומר דרשני ,אם באים אנו
לזכור את השעבוד שהיה במצרים,
על ידי אכילת לחם עוני ,צריכים אנו
לאוכלו בלא הסבה בצורת עבדות .ואם
באים אנו לסמל עתה את החירות ולכך
אוכלים אנו בהסבה ,אז למצה מה זו
עושה.
ובכדי לבאר ענין זה ,אפתח בסיפור
קצר .לפני זמן מה נכנס אלי אדם
לבקש ברכה ,בהיכנסו ראיתי כי חיוך
נסוך על שפתיו ,שאלתיו לשם מה הגיע
ונעניתי בתשובה מעט מקורית " -באתי
לקבל ברכה מהרב ,למרות שברוך ה'
הכל בסדר" .כשהתחלתי לשאול אותו
מעט שאלות על חייו ועל חיי בני ביתו
ומשפחתו ,גיליתי מהרה שהרבה דברים
בחייו אינם פועלים כמו שצריך ,צרות
מצרות שונות ומשונות ,התפלאתי,
כיצד אומר הוא כי אצלו ברוך ה' הכל
בסדר ,אך את הרגשתי שמרתי בלבי,
והמשכתי בשיחה עמו וככל שהשיחה
הלכה והעמיקה ,גיליתי לפני אדם
מופלא ,שלמרות שבמהלך חייו נתקל
הוא בקשיים רבים ,אין הם משפיעים על
הלך רוחו ,ועל פניו תלוי חיוך רחב ,כן
ואמיתי ,אשר מעיד כאלף עדים שאדם
זה אכן שמח ומרוצה מחייו.

איזהו עשיר -
השמח בחלקו
או אז הבנתי דבר שאמרוהו כבר רבותינו
בעלי המוסר ,כי השמחה של האדם אינה
תלויה במה שיש לו ,אלא במה שחסר לו.
אדם יכול לקבל כל טוב שבעולם ולא

להסתפק בו ,כי על אף שיש לו מנה
רוצה הוא מאתיים ,וכן הלאה ,עוד ועוד,
כל אשר תתן לו לא יספיק .ברם מאידך
יכול לעמוד אדם שאין לו כמעט מאום,
אך הוא אינו צריך עוד ,מסתפק הוא
בשלו ,או כפי שהגדירוהו רז"ל – "שמח
בחלקו" .והא הוא העשיר!
יכול אדם לאכול מצה ולחוש בן חורין,
מחמת שאינו צריך יותר מזה ,אך מאידך
יכול הוא לאכול עגלים מפוטמים ולחוש
עבד .וכבר אמר החכם מכל אדם בספר
משלי (יז ,א) "טוב פת חרבה ושלוה בה
מבית מלא זבחי ריב".
ונראה שאת זה רצו חז"ל ללמדנו
בצוותנו לאכול מצה בהסבה ,לאמור כי
גם על ידי מצה ,גם על ידי לחם עוני
אפשר לחוש בני מלכים .כי התחושה
הולכת אחרי ההרגשה הפנימית .ואדם
המאמין ובוטח בבורא עולם ,אינו צריך
יותר ממצה ,כדי לחוש כבנו של מלך!
וכמדומה שאת הלימוד הזה לימדונו
בני ישראל בצאתם ממצרים ,כי הנה
במצרים אכלו בני ישראל מצות ,כפי
שאומרים אנו "הא לחמא עניא די אכלו
אבהתנא בארעא דמצרים" ומאידך גם
בצאתם ממצרים אכלו מצה ,אך לא ראי
מצה זו כמצה זו ,המצה שאכלו במצרים
טעמה כטעם המרור ,מסמלת את עבודת
הפך וקושי השיעבוד ,אך המצה שאכלו
ביציאה ,לה כבר היה טעם גן עדן ,טעם
של חירות .וכמדומה שאם היינו שואלים
אותם ,הרי אפילו טעם המן שטעמו
לאחר מכן במדבר ,לא השתווה לטעמה
של אותה מצה בעת יציאתם ממצרים.
והם הם הדברים ,שאחר הרגשת הלב
הולך הטעם! גם מצה יכולה להיות
מאכל מלכותי!
ועלינו ללמוד מכאן להסתפק בחלקנו
המיוחד לנו ,כפי שניתן לנו מבורא עולם,
כל אחד לפי מה שיש לו ,העשיר כמעלתו
והדל כדלותו ,ואם נעשה כך ,הרי שנחוש
כבני מלכים ,בני מלכו של עולם! ואין לך
תחושה מאושרת יותר ,תחושה אשר לא
יערוך לה כל כסף וזהב שבעולם!

השמחה השורה
בשמים בליל הסדר
מובא בזוהר הקדוש (רעיא מהימנא
פרשת בא מ ,ב) כי בליל הסדר ,שולח
הקב"ה את מלאכיו ואומר להם ,לכו ורדו
וראו את בני כיצד מתעסקים בכבודי
ומהללים את שמי ,והמלאכים יורדים
ובאים ומתחברים עם בית ישראל
ושומעים מפיהם שיר שבח ותהילה
מתוך שמחה עצומה וחדווה ,ואחר
כל זאת חוזרים המלאכים ,למרומים,
מספרים ומונים לפני הקב"ה את
שבחם של ישראל ,ועל ידי כך מתרבים
ומתווספים עוז ותעצומות לפמליא של
מעלה.
ומקשה על כך הזוהר שם ,וכי נצרך
הקב"ה לעדותם של המלאכים ,הלא
הוא שלפניו נגלו כל נסתרות והמון
תעלומות שמבראשית ,הוא אשר כל רז
לא אניס ליה ,היודע ובוחן כל כליות ולב
ודאי מכיר בשבח שמשבחים אותו בניו
ומדוע צריך לשלוח את מלאכיו? אלא
עונה הזוהר הקדוש ,כי על ידי שבאים
המלאכים לספר את אשר ראו למטה
בארץ ,מתגדל כבוד ה' יתברך ומתעצמת
השמחה בעולמות העליונים.
ואם כי פשטותם של דברים שעל ידי
סיפור הדברים מתרבה השמחה בשמי
מרום ,אפשר כי ענינו שהמלאכים
מתוקף מהותם משמחים את הבורא
בעלותם לשמי שמים ,כי כשבאים
המלאכים ורואים את השמחה הטהורה
והקדושה השרויה במעונם של ישראל,
מתוך שיר ושבח לבורא עולם על חסדיו
המרובים ,אין הם נותרים רק כצופים מן
הצד ,אלא ששמחה זו נספגת בקרבם,
ואף הם נסחפים אחריה .ואז ,כאשר
מסיימים הם את תפקידם ,ועולים לשמי
שמים ,טעונים באותה שמחה שספגו
בארץ ,מפיצים הם אותה מעצם יישותם
בעולמות העליונים ,ומעלים אותה אל
על ועל ידי כך מתרבה השבח והתהילה
להקב"ה.
וממילא בשמחתם הפורצת החוצה,

מעידים הם על השמחה השרויה בעולם
התחתון ,ובד בבד מרבים הם שמחה
בשמי שמים ,כי שמחה גוררת שמחה.
ואת כל זה גרם אותו יהודי פשוט
המתיישב עם בני משפחתו סביב שולחן
הסדר ומספר לבניו ובנותיו על ניסי
יציאת מצרים! נורא ונפלא ,מה יכול
אדם לגרום בהבל פיו ,בלילה הזה!
והלימוד העולה לנו ,הוא להשתדל לנצל
כח זה בלילה קדוש וטהור שכזה ולא
להעביר את ליל הסדר בכלל ואת זמן
הסעודה בפרט ,בדברי הבל ורעות רוח,
בשיחה בטלה .אלא להרבות בסיפורי
הניסים על שארע עם בני ישראל
ביציאתם ממצרים ,וכל המרבה לספר
הרי זה משובח.

חג האמונה -
שורש ועץ
כידוע חג הפסח נקרא בפי כל – חג
האמונה .וטעמו של דבר משום שיציאת
מצרים היא אחד היסודות לאמונתנו.
כי ביציאת מצרים הוכיח בורא עולם
כי הוא המנהיג את הבירה בהשגחה
פרטית ,ולא עוד אלא שבנו בחר להיות
לו לעם סגולה מכל העמים ,על כל
המשתמע מכך.
אכן בעומקם של דברים נראה להוסיף,
דלכאורה יש לתמוה ,הלא כולנו חכמים,
כולנו נבונים ,כולנו יודעים את התורה,
כולנו שמענו עוד מילדותינו את סיפורי
יציאת מצרים ,מדוע אם כן צריכים אנו
לחזור על הסיפורים הללו מידי שנה
בשנה? ובפרט שהלא זה לא מכבר
שמענו את כל סיפור הדברים בבית
הכנסת ,בקריאת התורה מידי שבת
בשבתו ,ומה אם כן מתווסף עתה? כלום
יש מה לחדש?
והתשובה לכך פשוטה ,אם ננסה
להתחקות אחר צורת גדילתו של עץ
נראה כי כל גודלו ותפארתו ,מן הגזע
העבה ועד הענפים הדקים ביותר,
מן העלה התחתון ועד העלה העליון

המתנפנף בצמרתו ,הכל בכל
מכל כל  -מן השורש בא.
ועם כל זאת ,גם השורש אינו
קופא על שמריו ,מזמן לזמן
מתרחב הוא ,שולח יובליו
לצדדיו ,חודר ו"מכה שורש" גם
באדמה הקשה ביותר ,עד שאחר
שנים יכולים השורשים להימצא
גם במרחק רב מן העץ .וכתוצאה
מהתחזקות השורשים גם העץ עולה
וצומח ,עולה ומתעלה .ואם חלילה לא
היה העץ עושה זאת ,אם לא היו שורשיו
מתחדשים ומתחזקים ,הרי שאט אט
היו נובלים ועמם העץ כולו .כי כך היא
דרכו של עולם ,או שעסוק הוא בפריחה,
התחדשות וצמיחה ,או שמתחיל הוא
לנשור וחלילה לנבול.
זה הוא טיבו של עץ ,וכך הוא טיב
שורשיו .ואם נרצה הרי שזוהי מהותו
של חג הפסח .מידי שנה בשנה מחזקים
אנו את השורשים מהם יונקים אנו את
אמונתנו ,כי שורשי האמונה הוחדרו
לנו בעת יציאת מצרים ,כפי שהאריכו
רבותינו הראשונים ,הרמב"ם והרמב"ן
ואף הכוזרי בספרו .ואם לא נחזק את
השורשים כראוי הרי שאט אט יבול
העץ וינשרו פירותיו ,אך אם נחזקם לכל
הפחות פעם בשנה ,יתחזקו הענפים,
העלים והפירות ,שהם לא אחרים מאנו
ובנינו וכל משפחתנו.
אכן ,כולנו חכמים ,כולנו נבונים ,כולנו
יודעים את התורה ,ברם אכתי מוטלת
עלינו החובה לחזק את השורשים,
להוסיף חיל ועומק ,לינוק עוד ועוד
מאדמת האמונה ,מהגדת האמונה
ופרשיותיה ,וממילא להתחזק ולחזק.
לא רק כלפי הפרחים הרכים שרק עתה
הנצו ,כבנינו היושבים סביב לשולחן,
אלא גם כלפי עצמנו ,כי אין אדם שאינו
צריך חיזוק וככל שירבה בחיזוק זה ,של
שורשי האמונה ,הרי זה משובח .הרי הוא
משובח ,כי הולך הוא ומתעלה בעבודת
ה' שלו ,הולך ומשתבח.

פנינים
לחג
הפסח
מאוצרו של מורנו ורבנו על

"הגדה של פסח"

"הא לחמא עניא די אכלו אבהתנא בארעא דמצרים"
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שירת דוד
מאוצרו של
מורנו ורבנו הגה"צ
רבי דוד חנניה פינטו שליט"א

אמר רבי עקיבא

(מסכת ידיים פ"ג מ"ה)

אין העולם כולו כדאי כיום שניתן בו
שיר השירים לישראל,
לפי שכל הכתובים קודש,
ושיר השירים קודש קודשים.

שלושה ספרים חיבר שלמה המלך ע"ה
והם  -שיר השירים ,משלי וקהלת .כולם
מלאים בחכמה וביראת שמים .את
מגילת שיר השירים חיבר שלמה בעודו
צעיר לימים ,את ספר משלי שכולו
מוסר השכל ואורחות חיים לאדם הוא
חיבר בימי בגרותו .ומשהזקין ,חיבר את
ספר קהלת ,בו הוא מלמד לאדם שכל
ענייני העולם הזה הם הבל הבלים והכל
הבל.
ועל אף שמגילת שיר השירים חוברה
בימי צעירותו ,יש לדעת ששלמה כתב
זאת ברוח הקודש .וכך כתב בספר
"ליקוטי אנשי שם" וזה לשונו  -הספר
הזה הוא קובץ מהמראות העליונות
שחזה שלמה המלך ע"ה בעת שהכניס
הארון לקודש הקודשים ,וראה כי מלא
כבוד ה' את הבית ,וה' הופיע על שלמה
מרוח קודשו והשפיע עליו מזיו שכינתו,
עד אשר כל עצמותיו אמרו "ה' מי
כמוך" וכך אמר את שיר השירים.
ואמר רבי עקיבא (מסכת ידיים פ"ג
מ"ה) אין העולם כולו כדאי כיום שניתן
בו שיר השירים לישראל ,לפי שכל
הכתובים קודש ,ושיר השירים קודש
קודשים .ומספר טעמים נאמרו בסיבת
היותו המיוחד מכל השירים .במדרש
רבה איתא משום שמדבר על העבר ,על
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שיריני
פנ

איתא בזוהר הקדוש (פרשת תרומה דף קמג) :
השירה הזאת היא כלל של כל התורה ,כלל של כל מעשה בראשית,
כלל של סוד האבות ,כלל של גלות מצרים ושל יציאת ישראל ממצרים,
והשיר שעל הים .כלל של עשרת הדיברות ומעמד הר סיני,
והליכת ישראל במדבר עד שנכנסו לארץ ונבנה בית המקדש.
כלל הכתרת השם הקדוש העליון באהבה ובשמחה,
כלל גלותם של ישראל בין האומות
והגאולה שלהם ,כלל של תחיית המתים
עד היום שהוא שבת לה'.

השירים

ההווה ועל העתיד .על יציאת מצרים
כמו שנאמר "לסוסתי ברכבי פרעה
דמיתיך רעייתי" על מתן תורה שנאמר
"ישקני מנשיקות פיהו" על הגלות
שנאמר "שובי שובי השולמית" ועל
הגאולה העתידה שנאמר "ברח דודי"...
ועוד ,לפי שבכל השירים הקב"ה מקלס
את ישראל "ירכיבהו על במתי ארץ"
(דברים ל"ב י"ג) או שישראל מקלסין
להקב"ה "זה אלי ואנווהו" (שמות ט"ו
ב') ואילו בשיר זה באים שני הקילוסין
גם יחד  -הקב"ה מקלס לישראל ואומר
"הינך יפה רעייתי" ,וישראל מקלסין לו
ואומרים "הנך יפה דודי אף נעים".
ואיתא בזוהר הקדוש (פרשת תרומה
דף קמג ).השירה הזאת היא כלל של
כל התורה ,כלל של כל מעשה בראשית,
כלל של סוד האבות ,כלל של גלות
מצרים ושל יציאת ישראל ממצרים,
והשיר שעל הים .כלל של עשרת
הדיברות ומעמד הר סיני ,והליכת
ישראל במדבר עד שנכנסו לארץ ונבנה
בית המקדש .כלל הכתרת השם הקדוש
העליון באהבה ובשמחה ,כלל גלותם
של ישראל בין האומות והגאולה שלהם,
כלל של תחיית המתים עד היום שהוא
שבת לה' .מה שהיה ,מה שהווה ,ומה
שעתיד להיות אחר כך ביום השביעי

 הכל הוא בשיר השירים .ולפיכך כלהתשבחות שבעולם אינן עולות לרצון
לפני ה' כשבח הזה ,ומשום כך צריך
להיזהר ולדקדק בכל תיבה ותיבה
של שיר השירים ,עד כאן תרגום לשון
הזוהר הקדוש .ומכאן נבין במעט את
עוצם גדלותו וחכמתו של שלמה המלך,
שכבר בהיותו צעיר לימים זכה להשיג
השגות כה נוראות ,וראה ברוח קודשו
את כל דברי הימים של בני ישראל
בעבר ,בהווה ובעתיד.
ורבנו יוסף חיים זיע"א בעל "הבן איש
חי" כתב בהקדמת פירושו על שיר
השירים הסבר נפלא על סיבת כתיבתה
של המגילה הזו בדרך משל של איש
ואשה באהבתם זה לזה .וזה תוכן
דבריו -הנה צריך לדעת ולהבין למה
לא יסד שלמה המלך ע"ה שירי מקראי
קודש שידברו על כל הנרמז בתוכם ,על
אהבתו יתברך אותנו ועל אהבתנו אותו
 הכל באופן גלוי וידוע .ולמה רמז כלהדברים האלה ברמז רק בלשון חידה
ומשל ,ולא עוד אלא שבחר להלביש
הדברים ולהמשילם בדברי חשק
המדברים בין החושק ובין חשוקתו
אשר פשוטם נראים זרים ובלתי ראויים
להגותם בארשת שפת צדיקים וחכמים
וקדושים אשר בארץ.

מה שהיה ,מה שהווה ,ומה שעתיד
להיות אחר כך ביום השביעי -

הכל הוא בשיר השירים.

התשובה היא ,כי כוונת שלמה המלך
ע"ה הייתה לעורר אף את עמי הארץ
ואת הגויים בכל העולם כולו ,שידעו
שהקב"ה לא עזב את ישראל .וגם בני
ישראל לא נתייאשו מלחזור אליו,
ואהבתם קשורה בו תמיד .ולכן היה חייב
להמשיל זאת במשל כזה ,כדי שכולם
יתעוררו לעיין בו .ואם היה מדבר דברים
אלו בפירוש ובגלוי ,היו מקראי קודש
אלה דומים למקראות של תהילים
ודברי הנביאים שאין אומות העולם ולא
אותם אנשים הבורים מטין אוזן לשמוע
מה הם מדברים.
על כן התחכם שלמה המלך ע"ה לחבר
פסוקים של שירים בניגון יפה ,אשר
כפי הגלוי שבהם נראין שהם דברי
חשק וריצוי שידברו החשוקים זה על
זה ,כדי שהאומות יטו אוזנם לדברים
אלה ,כי יערבו להם דברי חשק לשומעם
ומשתעשעים בהם ,ואז מאליהם הם
יבואו להרגיש ולהבין מדעתם בהכרח.
כי בוודאי דברים אלו אינם כפשוטן ,כי
לא ייתכן ששלמה המלך החכם מכל
אדם ידבר כדברים האלה ,אלא שהם
דברי חידה ומשל אשר סודות עמוקים
ורזין טמירין טמונים בהם ,וכאשר
יחקרו וישימו לב על ביאורם ופתרונם
של דברים אלו  -ימצאו את הדברים

הנרמזים בתוכם ,וכך ידעו הכל תוקף
אהבתו יתברך לישראל גם בימי גלותם,
וגודל אהבת ישראל בו ,עד כאן קיצור
דברי קודשו.
כתב החיי אדם (כלל קט) נוהגים לקרוא
אחר הסדר שיר השירים במתון בשמחה
ובנעימה ,והוא עניין גדול שעליו אמר
רבי עקיבא (מסכת ידיים ג' ה') אין כל
העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר
השירים לישראל ,שכל הכתובים קודש,
ושיר השירים קודש קודשים.
ולפי ששיר השירים הוא שיר של
ערגה וכיסופין לכנסת ישראל ,ובה
מתגלה עוצם אהבתו וגודל חיבתו של
הקב"ה לישראל ,לכן קוראים אותה
בליל הסדר שהוא זמן המסוגל ביותר
לגאולה .כדי לעורר את אהבת ה'
אלינו ,וגם כדי לעודד את רוחנו שלא
נתייאש בגלות הארוכה כי בוא תבוא
גאולתנו .ונדע ונאמין באמונה שלמה
שיבוא יום ובקרוב ישוב הקב"ה לאהוב
אותנו כבראשונה ויחפוץ בנו כבתחילה
במהרה בימינו.

המלך ע"ה ,כי האדם העולה בהר ה' ומחזיק
בתורה הקדושה שניתנה על "הר" סיני ,זוכה
להיות "רם" .זוכה להתרומם ולהתעלות
בדרגות רוחניות .כי רק עסק התורה
מרומם את האדם ומגדל אותו .כדאיתא
במשנה (אבות פ"ו מ"א) רבי מאיר אומר כל
העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה...
ומגדלתו ומרוממתו על כל המעשים.
ובכוונה תחילה נתן הקב"ה את התורה
לישראל על "הר" ולא בשפל או בבקעה,
כדי שידע האדם שחוקי התורה ומצוותיה
צריכים להיות חשובים ונשגבים בעיניו
הרבה יותר מאשר ענייניו האישיים .תדיר
עליו להתבונן על התורה כערך עליון
מקודש הנמצא בראש ההר .שצרכיו
הרוחניים יהיו מוצבים בעיניו בראש סולם
העדיפויות ,שקודם כל ייתן ליבו לקיים
התורה והמצוות ,ורק לאחר מכן יחשוב
על עסקיו וענייניו האחרים .והמתבונן על
התורה במבט ראוי שכזה ,ורואה בה ערך
נשגב הנמצא בראש ה"הר"  -על ידי כך
הוא נעשה "רם" רם בתורה ,רם ביראה,
רם במעלות ובהשגות רוחניות.

"שיר השירים אשר לשלמה"

"ישקני מנשיקות פיהו"

(שיר השירים א' א')

(שיר השירים א' ב')

"שיר השירים" סופי תיבות "רם"" .אשר
לשלמה" סופי תיבות "הר" .אומר שלמה

אומרת כנסת ישראל ,הלוואי יחזור
הקב"ה לדבר עימי באהבה ובחיבה
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כאשר דיבר עם אבותיי במעמד הר
סיני .שנאמר (דברים ה' ד') "פנים אל
פנים דיבר ה' עמכם" וכמו שדיבר עם
משה שנאמר (במדבר י"ב ח') "פה אל
פה אדבר בו" שזוהי מעין נשיקת פה
אל פה המורה על חיבה יתירה.
וכשם שהקב"ה אוהב את ישראל ,כך
גם ישראל אוהבים את ה' יתברך ואת
תורתו הקדושה .והם מחבבים אותה
עד למאוד ונושקים לה בכל עת.
ואומנם נכון שישנם אנשים הרודפים
אחר הממון ואוהבים עד למאוד לצבור
ברשותם הון ועושר ,אך על אף כל
תאוותם הגדולה לרכוש ,הרי שמעולם
לא שמענו שמאן דהו יעניק נשיקת
חיבה לכסף שברשותו .מדוע? מפני
שנשיקה מורה על חיבה יתירה ועל
אהבה גדולה הבאה מעומק הלב .אדם
דרכו לנשק לבניו כי אוהב הוא אותם
עד למאוד ,אהבה אמיתית שבאה מן
הלב .אולם אהבה לכסף ולרכוש איננה
אהבה עמוקה הנובעת מפנימיותו של
האדם ,ומה שהוא רודף אחריו להשיגו
נובע רק מחמת שצריך הוא לו ומעוניין
להשתמש בו ,אך לא מעבר לכך .ואם
אנו מחבבים את התורה ונושקים לה,
הרי זוהי הוכחה שאנו אוהבים אותה
אהבת אמת ,אהבה ללא מיצרים.
וכשרואה הקב"ה את גודל חיבתנו
לתורה ,אף הוא מנגד משיב לנו אהבה
ונושק לנו מנשיקת פיהו על שהתרצינו
לקבל את תורתו והסכמנו לעסוק
בה .ובוודאי שזוהי נשיקה של חיבה
הנובעת מאהבת אמת .ולכן מבקשים
אנו מה' יתברך שכשם שבמעמד הר
סיני אהב הוא אותנו עד למאוד והרעיף
עלינו נשיקות מפיו ,כך אף עתה יחדש
ימינו כקדם ונשוב להיות אוהבים זה
לזה ונושקים זה לזה כבתחילה.

"לריח שמניך טובים
שמן תורק שמך"
(שיר השירים א' ג')
כותב רש"י  -לריח שמניך טובים ,שם
טוב נקרא על שם שמן טוב .שהריחו
בהם אפסי ארץ אשר שמעו שמעך
הטוב בעשותך נוראים במצרים .שמן
תורק ,נקרא שמך להיות נאמר עליך.
אתה שמן אשר תורק תמיד להיות ריח
ערב שלך יוצא למרחוק ,שכן דרך שמן
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ערב בכל עת שהוא בצלוחית חתומה,
אין ריחו נודף .פותחה ומריק שמנה
לכלי אחר  -ריחו נודף ,עד כאן.
וחשבתי לפרש ,שהכתוב מדבר על
ריחה הערב של תורתנו הקדושה אשר
שמה הטוב נישא בפי כל .וריחה הטוב
נודף למרחוק כשמן ערב ,שאף אומות
העולם מכירים בחשיבותה של התורה
ויודעים את עריבותה ,כי "דרכיה דרכי
נועם וכל נתיבותיה שלום .וכן נאמר
(דברים ד' ו') "ושמרתם ועשיתם כי היא
חכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר
ישמעון את כל החוקים האלה ואמרו
רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה".
ורמז לדבר בפסוק "שמן תורק שמך".
"תורק" עם הכולל עולה בגימטרייא
"התורה  -אדנות  -הויה" ברוך הוא.
לפי שכל התורה כולה היא שמותיו של
הקב"ה ,וריחה הטוב והמבושם הולך
למרחוק כאותו שמן ערב שהכל נהנים
להריחו.

"משכני אחריך נרוצה"
(שיר השירים א' ד')
זוהי דרכה של תורה ,בתחילה "משכני"
ולאחר מכן "אחריך נרוצה" .כשהאדם
צעיר ורך בשנים ,יש למשכו אל התורה
הקדושה ולקרבו אליה על ידי ענייני
העולם הזה כמיני מתיקה וכדומה.
כל זאת מפני שעדיין אינו מבין את
תועלתה של התורה ,ואינו יודע מה רבה
מתיקותה .אך כאשר הוא גדל ונעשה
מורגל בה ומכיר בה כי טוב סחרה,
ויודע כי היא "איילת אהבים ויעלת חן",
מעתה "אחריך נרוצה" כבר אין צורך
למשכו אליה ,אלא הוא מעצמו ירוץ
לקראתה ומרצונו הטוב יזדרז לקיים
את מצוותיה וחוקותיה.
וכך אירע גם אצל בני ישראל .בתחילה
הוצרך הקב"ה לכפות עליהם הר כגיגית
כדי שיתרצו לקבל עליהם עולה של
תורה ,אולם לאחר מכן כשטעמו וראו
כי טוב ה' וטובה מאוד תורתו הקדושה
 -מיד קיבלוה עליהם ברצון ובחפץ לב.

"שחורה אני ונאווה
בנות ירושלים"
(שיר השירים א' ה')
"נאווה" מלשון "זה אלי ואנווהו" .באים
המקטרגים וטוענים לישראל ,מה

ראיתם להתקרב אל ה' יתברך יותר
משאר אומות ולהיות חביבין עליו,
הרי שחורים אתם מפני העבודה הזרה
שעבדתם במצרים?! ועל כך עונה כנסת
ישראל  -אומנם נכון ששחורה וכעורה
הייתי במצרים ,אך מעתה נאווה ויפה
אני .ברגע בו זכיתי להכיר את בורא
העולם על ידי הניסים והנפלאות
שעשה עימי בצאתי ממצרים ,מיד
בחרתי בו להיות לי לאלוקים ואמרתי
בקול גדול "זה אלי ואנווהו" ,הוא אבי
והוא מלכי ומושיעי ,ולעולם לא אפרוש
הימנו.

"אל תראוני שאני שחרחורת
ששזפתני השמש בני אמי נחרו בי"
(שיר השירים א' ו')
אומרת כנסת ישראל  -אל תתבוננו
עליי בבוז מפני צבע עורי השחור ,אין
זה צבעי האמיתי כי אם צבע חיצוני
הבא על ידי שזיפת השמש ,על ידי
עוונותיי המרובים שירדתי למ"ט שערי
טומאה במצרים שלא באשמתי ובעל
כורחי .וכשאטהר מטומאתי ,אחזור
ואתלבן כבריאתי.
ומיהו האשם בשחרות שבי? "בני
אמי נחרו בי" אלו בני חם ,אנשי ארץ
מצרים הם שגרמו לי לעזוב את ה'
יתברך .שכיוון ששהיתי תקופה ארוכה
במחיצתם למדתי ממעשיהם הרעים
והלכתי בדרכיהם המכוערים ,והם
שהסיתוני בפיתוייהם הרבים לעבור על
מצוות אלוקיי.

"הגידה לי שאהבה נפשי איכה
תרעה איכה תרביץ בצהרים"
(שיר השירים א' ז')
הקב"ה בא בטרוניה לישראל ואומר,
הגידו נא לי אהובי נפשי" ,איכה תרעה".
"איכה" מלשון "אייכה" ומלשון "איכה
ישבה בדד"" .תרעה" תורה ע' דהיינו
התורה שניתנה בשבעים לשונות.
ואומר הקב"ה לישראל ,הלא נתתי
לכם את התורה ,אם כן "אייכה" היכן
אתם? ראו להיכן ירדתם ,במקום
שתאחזו בתורתי ותעלו מעלה מעלה,
הנה ירדתם לשפל המדרגה .וראו מה
עוללתם לעצמכם ,שכיוון שעזבתם
ונטשתם את דרכי ,נחרב בית המקדש

ועקב כך מדי שנה יושבים הנכם לארץ
וזועקים "איכה ישבה בדד"...
"איכה תרביץ בצהרים" היאך תעזו
להרביץ ולהכות בי ובתורתי לעין
השמש לעין כל ,ומדוע עברתם על
רצוני בשאט נפש ובפרהסיא ,והלא
הנחלתי לכם דרך חיים אשר לא
תסולא בפז?!
"אם לא תדעי לך היפה בנשים צאי
לך בעקבי הצאן ורעי את גדיותיך על
משכנות הרועים" (שיר השירים א' ח')
אומר הקב"ה לכנסת ישראל  -היפה
בנשים ,אם אינך יודעת מהי הדרך
הנכונה שכדאי לצעוד בה "צאי לך
בעקבי הצאן" גלי את עקבותיהם של
אבותייך ולכי אחריהם ,התבונני בדרכי
האבות הקדושים אלו הם רועי ישראל
אשר שמרו על משמרתי במסירות
נפש גדולה וקיימו את תורתי באהבה
וברצון ,ולכי אף את בדרכיהם "ורעי את
גדיותייך" אף את הגדיים ,אלו הם בנייך
הקטנים הדריכי על "משכנות הרועים"
שאף הם יצעדו במסילה הישרה ,בדרך
התורה המסורה לנו דור אחר דור.

"ורעי את גדיותיך
על משכנות הרועים"
(שיר השירים א' ח')
היכן הוא המקום שאפשר ללמוד ממנו
בו על דרכם של רועי ישראל ולספוג
מקדושתם? התשובה היא ב"משכנות
הרועים" .אלו בתי כנסיות ובתי
מדרשות כמו שנאמר (במדבר כ"ד
ה') "מה טובו אהליך יעקב משכנותיך
ישראל" ודרשו חז"ל (סנהדרין קה):
אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות.
שם ,בתוך אהלי התורה שהם בבחינת
משכן ה' ,ניתן להתוודע אל דרכם
הקדושה של רועי ישראל אבות האומה,
ושם ניתן לדעת את אורחותיהם.
ומשיכיר כל יהודי את דרך "משכנות
הרועים" אין ספק שאף הוא ישאף
לצעוד בדרכם ולהידמות להם.

בעל עוז ותושייה ואינו פוחד כלל לצאת
אלי קרב ,הוא אינו חושש להילחם עם
האויב הניצב למולו ולהכריעו -כך
אף אתם עמי ישראל ,אל תיראו ואל
תחששו מפני האויב הרוחני ,זהו יצר
הרע הבא לקראתכם .צאו והלחמו
כנגדו בגבורה ובעוז ,כי אף בידכם ישנו
"סוס" רוחני אביר וחזק ,היכול להכריע
את המערכה לטובתכם.
התורה הקדושה שנתתי לכם הינה
הנשק היעיל והטוב ביותר כנגד
היצר הרע ,ועל כן אל לכם לחשוש
מלהתעמת עימו והחזיקו בתורה
הקדושה ,כי רק על ידה ניתן לנצח את
היצר הרע ולהתגונן מתחבולותיו.

"נאוו לחייך בתורים
צווארך בחרוזים"
(שיר השירים א' י')
אומר הקב"ה לכנסת ישראל ,ראו עד
כמה היטבתי עמכם .כשם שמצרים
קישטו את סוסיהם בתכשיטים ,כך
אף אני קישטתי את "לחייך בתורים"
בתכשיטי זהב ,ואת "צווארך בחרוזים"
יקרי ערך .שבשעה שיצאו בני ישראל
ממצרים הם לקחו עימם שלל רב,
כמו שנאמר (שמות י"ב ל"ו) "וינצלו
את מצרים" ואמרו חז"ל (ברכות ט):
עשאוה כמצודה שאין בה דגן ,וכמצולה
שאין בה דגים.
ועוד אמרו (שמות רבה פרשת בשלח)
גדולה הייתה ביזת הים מביזת מצרים.
ואיתא במדרש (מובא ברש"י פרשת בא
י"ג י"ג) שאין לך אחד מישראל שלא
נטל הרבה חמורים טעונים מכספם
ומזהבם של מצרים .וזה שאמר הכתוב
"נאוו לחייך בתורים" בביזת מצרים,
"צווארך בחרוזים" בביזת הים .ומאת
ה' הייתה זאת לתת בלב פרעה וחילו
לרדוף אחר בני ישראל אל תוך הים
יחד עם סוסיהם העטורים בקישוטי
כסף וזהב לרוב ,כדי שכל העושר
הגדול ייפול כפרי בשל לידיהם של בני
ישראל.

"לסוסתי ברכבי פרעה
דמיתיך רעייתי"

"תורי זהב נעשה לך
עם נקודות הכסף"

(שיר השירים א' ט')

(שיר השירים א' י"א)

אומר הקב"ה לישראל ,כשם שהסוס
הבא ממצרים הינו סוס אביר ואמיץ

"תורי זהב" שורות זהב" ,תורי" עולה
בגימטרייא התורה .גם "זהב" עולה

כשבני ישראל
קשורים ומחוברים
זה לזה באחדות
כצרור של מור,
כבשמים הנתונים
באגודה אחת
וצרורים זה בזה -
כאשר שוררים
ביניהם
אהבה ואחווה,
שלום ורעות
אזי "בין שדי ילין"
אז הקב"ה משרה
שכינתו ביניהם
ושוכן בגבולם.

17

כוונת שלמה המלך
ע"ה הייתה
לעורר אף את עמי
הארץ ואת הגויים
בכל העולם כולו,
שידעו שהקב"ה
לא עזב את ישראל,
וגם בני ישראל
לא נתייאשו
מלחזור אליו,
ואהבתם קשורה
בו תמיד.
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בגימטרייא "טוב" המרמז לתורה ,כמו
שנאמר "כי לקח טוב נתתי לכם תורתי
אל תעזבו" .אומר הקב"ה לישראל,
אומנם נכון שיצאתם ממצרים עם שלל
עצום ורב ,ונתתי לכם כסף וזהב לרוב.
אולם עליכם לדעת שיש בידיכם דבר
ערך חשוב ונשגב הרבה יותר מכל כסף
וזהב שבעולם דהיינו "תורי זהב" שורות
שורות של אותיות התורה הקדושה,
והוא הזהב הנכון" .ונקודות הכסף" אלו
טעמיה ורמזיה ,זהו הכסף האמיתי.
פונה הקב"ה לישראל ומבקש מהם,
אל לכם לרדוף אחר הכסף ,ואל לכם
ללכת שולל אחר הממון והזהב אשר
הם הבל ואין בם מועיל .כי אם אחר
התורה הקדושה אשר היא יקרה מכל
כמו שנאמר (משלי ג' ט"ו) "יקרה היא
מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה".
ויש להבין מדוע אכן העניק הקב"ה
לישראל עושר כה עצום ורב בצאתם
ממצרים ,וכן בביזת הים? לכאורה
לא היה להם צורך ממשי בכך ,שהרי
מזונם היה מן מהשמים חינם אין כסף,
ואת צימאונם הם הרוו מבארה של
מרים ללא כל תשלום .במשך ארבעים
שנות שהותם במדבר לא בלו בגדיהם
ומנעליהם ,ואם כן לשם מה היו זקוקים
לממון?
והנראה לי לומר שביקש הקב"ה
להראות לישראל את ההבדל התהומי
שיש בין תענוג גשמי לבין תענוג
רוחני .התענוג הגשמי הוא כאין
וכאפס לעומת העונג שיש בתורה
הקדושה ,אשר אין ערוך אליה .על כן
בתחילה הירבה הקב"ה לבני ישראל
את התענוג הגשמי של הון ועושר ,כי
על אף שהיו בליבם הנאה וסיפוק מן
הרכוש שנפל בחלקם ,אך ברגע שיזכו
לקבל את התורה הקדושה ויטעמו
מעריבותה ויחושו מה רב הוא העונג
לעוסקים בה ,הרי שבזה יגיעו להכרה
ברורה שכל העונג שהיה להם עד כה
מן הכסף והזהב נחשב הוא למאומה
לעומת ההנאה והנעימות הרוחנית
שתעלה בידם מן התורה הקדושה ,כי
סיפוק נצחי ועונג רוחני קדוש וטהור,
לעולם לא ישוו להנאה גשמית של רגע
המתפוגגת לאחר זמן.
מי לנו דוגמא מוחשית ממשה רבנו
ע"ה ,אשר היה עשיר גדול .וכמו

שאמרו חז"ל (נדרים לח ).שנתעשר
מפסולת הלוחות שנאמר (שמות ל"ד
א') "פסול לך" .אמר הקב"ה למשה,
פסולת לוחות הברית יהיו שלך .וידוע
שהלוחות היו עשויים מאבן יקרה
מאוד הנקראת סנפיריון .ועל אף כל
העושר העצום שנפל בחלקו של משה,
הוא לא נתן ליבו אליו כלל ועיקר .כל
שרעפיו ומחשבותיו היו נתונים אך ורק
לרוחניות ולתורת ישראל וכל צרכיהם.
כמו שנאמר (שמות י"ט י"ד) "וירד משה
מן ההר אל העם" כותב רש"י  -מלמד
שלא היה משה פונה לעסקיו אלא מן
ההר אל העם .כל כך חש משה מתיקות
ואושר בתורה הקדושה ,עד שכל עושרו
היה נחשב בעיניו למאומה .לכן הוא לא
פנה לעסקיו הגשמיים ,כי אם לעסק
התורה הקדושה.
וכאשר הירבה הקב"ה לבני ישראל
כסף וזהב ,רצה שייתנו דעתם וליבם
להבדל העצום בין התענוגות הגשמיים
החולפים ועוברים לבין התענוג הרוחני
הנצחי הבא מן התורה .וכתב בעל
ה"מסילת ישרים" (פרק א') שהאדם
לא נברא אלא להתענג על ה' וליהנות
מזיו שכינתו ,שזהו התענוג האמיתי
והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים
להימצא.

"עד שהמלך במסיבו
נרדי נתן ריחו"
(שיר השירים א' י"ב)
טוען הקב"ה לישראל ,הרביתי לכם
כסף וזהב כדי שתדעו להבחין בין טוב
לרע ,ותבינו שערך התורה עצום מכל
הון שבעולם .אולם למרבה הצער לא
עמדתם בניסיון והכעסתם אותי .ואת
הכסף והזהב שנתתי לכם ,נטלתם
והשתמשתם להקים בו עגל מסכה
והשתחוויתם לפניו.
"עד שהמלך במסיבו נרדי נתן ריחו"
בעוד היסב הקב"ה עם משה רבנו
בשמי רום והם עוסקים יחדיו בתורה
טרם יורידוה לארץ  -לפתע עלה ריח
רע ומסואב ממעשה העגל" .נרדי" מין
בושם "נתן ריחו" נתקלקל והבאיש
ריחו .וזה לשון המדרש (שיר השירים
רבה א נה) עד שהמלך הקב"ה במסיבו
ברקיע ,נתנו ישראל ריח רע בעגל.

ואכן כך כתבו הספרים הקדושים,
שכל המקיים מצווה בעולם הזה עולה
ממעשיו הטובים ריח ניחוח וערב
לפני ה' יתברך ,וכל פמליא של מעלה
משבחים אותו.
ולעומת זאת החוטא ועובר על רצון
בוראו ,עולה ריח רע ומבאיש ממעשיו
עד לשמים .ומלאכי מעלה זועקים
ואומרים זה לזה "סורו סורו טמא אל
תגעו" התרחקו מגבולו של אותו אדם
שהעז להבאיש את העולמות העליונים
במעשיו .מיד נוטלים מלאכי מעלה
נחלי אש היוצאים מנהר דינור ,ורוחצים
ומטהרים את המקום מן הריח הרע
והנורא.

"צרור המור דודי לי
בין שדי ילין"
(שיר השירים א' י"ג)
כשבני ישראל קשורים ומחוברים זה
לזה באחדות כצרור של מור ,כבשמים
הנתונים באגודה אחת וצרורים זה בזה
 כאשר שוררים ביניהם אהבה ואחווה,שלום ורעות אזי "בין שדי ילין" אז
הקב"ה משרה שכינתו ביניהם ושוכן
בגבולם .כך מצינו במעמד הר סיני,
שלא השרה הקב"ה שכינתו עליהם אלא
בזכות האחדות שנאמר (שמות י"ט ב')
"ויחן שם ישראל נגד ההר" כותב רש"י
 כאיש אחד בלב אחד .ומובא במסכתדרך ארץ (פרק השלום) אמר הקב"ה,
הואיל ושנאו ישראל את המחלוקת
ואהבו את השלום ,ונעשו חנייה אחת
בלב אחד כאיש אחד  -הרי זו היא
השעה המתאימה שאתן להם את תורתי.

"אשכול הכופר דודי לי
בכרמי עין גדי"
(שיר השירים א' י"ד)
"אשכול הכופר" זהו שמו של בושם
מיוחד המצוי ב"כרמי עין גדי" וכותב
רש"י  -שאותן כרמים עושין פירות
ארבעה או חמישה פעמים בשנה.
ואומרת כנסת ישראל ,כך גם הירבה
הקב"ה למחול ולסלוח לי על עוונותיי,
על אף שארבעה וחמישה פעמים
הכעסתי את המקום ברוך הוא.
וחשבתי להוסיף בסייעתא דשמיא,
"אשכל" אותיות "אש -כל" רמז לתורה

הקדושה המשולה לאש ,ויש בה את
הכל .חכמת חיים עצה ובינה ,ויש בה
דעת ותבונה כמאמר התנא * (אבות ה'
כ"ה) הפוך בה והפוך בה דכולא בה.
"עין גדי" ראשי תיבות ע"ג מלשון
עיגול" ,גדי" עולה בגימטרייא "טוב"
רמז לתורה הקדושה הנקראת טוב,
שנאמר (משלי ד' ב') "כי לקח טוב נתתי
לכם תורתי אל תעזבו" .ואומרת כנסת
ישראל ,מדוע התרצה הקב"ה לסלוח לי
על עוונותי זה כבר כמה וכמה פעמים?
התשובה היא ,מפני שיש בידי "אשכול"
אש  -כל ,מפני שאני מחזיקה באש
התורה שהכל מצוי בה ,וגדולה זכותה
לכפר על פשע ולמחול אשם .ולא זו
בלבד ,אלא "עין גדי" אני עגה בעיגול
סביב לחוקי התורה ועוגנת בהם,
ואיני יוצאת מתחומה  -מחוקותיה
וציוויה .משתדלת אני בכל עוז שלא
לפרוץ גדרותיה ,ועושה אני משמרת
למשמרתי .וכיוון שנזהרת אני לקיים
את מצוות התורה ואת חוקיה ,מתרצה
הקב"ה למחול על עוונותיי וסולח לכל
פשעיי.

"הנך יפה רעיתי הנך יפה
עיניך יונים"
(שיר השירים א' ט"ו)
אומר הקב"ה לכנסת ישראל שאהבתו
אליהם היא כבעל האוהב את רעייתו
הנאה.
"רעיתי" מלשון אשתי" .רעיתי" אותיות
רעי -תי" .רעי" זהו חברי" .תי" עולה
בגימטרייא קדוש .כלומר אנחנו להקב"ה
כחברים קדושים.
המתבונן יראה כי במילה "רעיתי"
טמונה המילה רע ,ההפך מטוב .ובזה
רומז הקב"ה לישראל ,אינני אוהב
אתכם אהבה התלויה בדבר ,כי גם
כאשר מעשיכם רעים ובלתי טובים ואין
אתם מתנהגים עימי כראוי ,אף אז אתם
לי כרעיה האהובה על בעלה ,והנכם
לי כחברים קדושים ולעולם לא תמוש
האהבה מביננו" ,אהבת עולם אהבתיך
על כן משכתיך חסד".
וסיבת חיבתו העצומה של הקב"ה לעמו
היא מפני "עיניך יונים" אלו הצדיקים
שבעם הנקראים "עיני העדה" אשר
עיניהם נשואות תדיר אל הבורא יתברך

והם דבקים בו בכל עת מבלי לעזוב
אותו לנצח ,והם כאותה יונה שלאחר
שמכירה היא את בן זוגה ,היא אינה
פורשת הימנו לעולם.

"הנך יפה דודי אף נעים
אף ערשנו רעננה"
(שיר השירים א' ט"ז)
משיבה כנסת ישראל אהבה להקב"ה,
אף אתה יפה ונעים כלפיי .נעמת לי
מאוד בעת שמחלת וסלחת לי על
עוונותיי ,והתרצית להשרות שכינתך
בתוכי .ועל ידי כך "ערשנו רעננה" מקום
מושבו של הקב"ה הוא המשכן אשר
הקמנו לכבודו שכולו רענן וטוב ומלא
בטללי תורה ,שם נקבצים בני ישראל
לחלות את פני ה' יתברך ולהקריב לפניו
את קרבנותיהם .כמו שנאמר (תהילים
צ"ב י"ד  -ט"ו) "שתולים בבית ה'...
דשנים ורעננים יהיו".

"הנך יפה דודי אף נעים
אף ערשנו רעננה"
(שיר השירים א' ט"ז)
"ערשנו" אותיות עשן ואותיות רעש,
המרמזים על הייסורים והמכאובים
הסובבים את האדם.
אומרת כנסת ישראל לפני הקב"ה,
הנך יפה ונעים לי לעולם ,אף בשעה
ש"ערשנו רעננה" דהיינו גם בעת בה
סובבים אותי עשן של ייסורים ורעש של
מכאובים ,ואותם ייסורים הם "רעננים"
דהיינו עומדים חזקים בתוקפם לייסרני,
עדיין הנך דודי ,יפה ואף נעים ואהבת
הנצח בין הקב"ה לעמו ישראל קיימת
במלוא עוזה.

"רהיטנו ברותים"
(שיר השירים א' י"ז)
בית המקדש היה מרוהט בעצי ברותים,
שהם עצים חשובים ומשובחים.
ואפשר שזהו רמז לאדם שמחובתו
לרהט את ביתו כבית המקדש ,בריהוט
רוחני משובח .שביתו יהא מבוסס על
אדני התורה ,ויסודותיו יהיו מושתתים
על קדושה וצניעות ויראת שמים
טהורה .ואז ייהפך ביתו משכן מפואר
לשכינה הקדושה והקב"ה יתרצה לבוא
לדור בתוכו.
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מנהג ישראל

דין הוא
מנהגים רבים להם לכל בני העדות בעם ישראל" .מנהג
ישראל דין הוא" ובימי הפסח על אחת כמה וכמה ,שכן
מרבית המנהגים יסודתם בהררי קודש  -מתוך זהירותם
המופלגת של כל בני העדות מ'משהו חמץ' ומתוך
רצונם העז לקיים את מצוות היום בהידור ובשמחה
הכרוכים יחד עם היותם בני חורין  -עבדי ה' בלבד.
במאמר זה ליקטנו 1מעט מזעיר מהנהגותיהם של בני העדות
וצדיקי הדורות בענייני חג הפסח ,חג הגאולה ,ובעיקר
בכל הנוגע להכנות לקראת החג מתוך הקפדות יתרות.

תחילת העיסוק בענייני הפסח נעוצה חודשים
רבים לפניו  -בעת קצירת החיטים וטחינתם.
המחשה לחיבוב המצווה ניתן ללמוד מהרה"ק
רבי שלום הלוי רוזנפלד מקאמינקא זי"ע שאת
החטים למצות מצוה טחן בעצמו בריחיים,
אך הוא לא הסתפק בכך :בכדי שיזיע יותר
בעבודת הקודש ,לבש גם ה"ספודיק" והבגד
2
העליון בשעת הטחינה!
חיבוב המצווה לא היה רק מנת חלקם של
אדמורי"ם .בעדות המגיעה אלינו מתימן אנו
קוראים על כך שהמצה לא נטחנה וכמובן שגם
לא נאפתה בתימן על ידי גוי – "דווקא נשים
שלנו דבקו במלאכה בכל רמ"ח איבריהם בררו,
טחנו ,רקדו ואפו".
בתימן גם לא טחנו בריחיים של מים ,אלא
בריחיים של יד ממש ,ומעט מעט...3
לקצירת החיטים נסע הרה"ק רבי יצחק אייזיק
ווייס מספינקא זי"ע בצוותא עם בני ישיבתו.
החיטים היו שמורים בארגז שהיה מונח עד
הפסח בחדר לימודו.
החל מראש חודש אדר בדקו בני הישיבה את
החיטים כשרבינו עומד עליהם .נתן פרס למי
שמצא חיטה מצומחת.4
הרה"ק בעל הבית אהרון מקרלין זי"ע הקפיד
לומר לשם מצות מצוה הן בשעת קצירה
וטחינה והרקדה וכן בכל עשייה שאצל המצות.
בשעת קצירת השמורה היה נוסע האדמו"ר
הרה"ק רבי אשר ,האדמו"ר הצעיר מקרלין
זי"ע ,בעצמו לשדה והיה מתחיל בעצמו לקצור,
ואחר כך היו קוצרים החסידים.
מיד אחר התחלת הקצירה היו שותים יי"ש
ומגישים כיבוד .גם האדמו"ר היה שותה עמם
'לחיים'.5
רבי אברהם גלנטי זי"ע מספר על מנהגי מקומו:
יש נוהגים וקוצרים החטים בידם ומקיימין לקט
שכחה פאה תרומות ומעשרות וחלה ומברכין
על אכילת מצה ליל פסח במצה שנעשו עליה
עשר מצוות.6

1
2
3
4
5
6
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האדמו"ר בעל ה'אוהב שלום' מסקולען
זי"ע היה נכנס לחדרו ,ועוסק בתורה עד
שסידרו את השלחנות בשביל עריכת
הסדר.
לאחר מכן היה נכנס אל השולחן כשהוא
לבוש ב'קיטל' לבן ,ועליו חגור באבנט
השחור ,לסמל את התורה אשר נתנה
באש שחורה על גבי אש לבנה .כך אמר
פעם כאשר הציעו לו אבנט לבן ללבוש
על גבי הקיטל.9

רבים מהדברים נלקטו מספריו של הרב יצחק טסלר
בענייני מנהג והלכה
'אוהב שלום' ,חלק ב'
מסורת התפילה ושורש המנהג לעדת ישורין
'מנהגי ספינקא'
קובץ בית אהרון וישראל
מנהגים טובים וקדושים

מה עושים בעת ברירת החיטים? מספרים
סיפורי צדיקים!
למחרת שושן פורים עזב הרה"ק רבי
אליעזר זאב מקרעטשניף זי"ע את חדרו,
שבו ישב כל השנה ,עד התקדש ליל
הפסח – וענינים נשגבים היו לו בזה –
וניקו את החדר בתכלית .והוציאו את כל
הספרים .ושם ,התחילו כל אנשי ביתו,
וחובשי בית המדרש ,וצאצאיו ,ללא יוצא
מן הכלל ,לברור את החטים.
והיה פקודה שלא לדבר כלל בעת עבודה
זאת ,כי בעת שמדברים יכול לפעמים
לפלוט איזה לחלוחית מפיו ,ועל ידי זה
יוכלו ח"ו להחמיץ החיטים.
ואחד מיקירי אנשי ביתו זקן וחסיד ,ישב
בפינת הבית בעת ברירת החיטים ,וסיפר
ספורים ועובדות מפליאות מצדיקים,
ששאב ממקורות נאמנים .וצעירי הצאן,
שומעים לקולו בעניני עבודת השי"ת.7

מנהגים יחודיים
על מנהג מרתק וייחודי שמעתי מפיו
של הרה"ג ברוך שרגא שליט"א  -רבה
של 'הגבעה הצרפתית בירושלים  -כפי
ששמעו מזקני העדה הכורדית :בעת
אמירת "בכל דור ודור חייב אדם לראות
את עצמו כאילו הוא יצמא ממצרים
נהגו בני העדה לאחוז בידיהם מראה
שבה משתקפת דמותו של המביט בה,
ו...להתבונן בה .זוהי התייחסות במובנה
המילולי ביותר של החובה "לראות את
עצמו כאילו הוא יצא ממצרים"...
' 7רזא דעובדא'

זהו מנהג ייחודי ומרתק ,אך בעיון קל
ניתן לראות עוד ועוד מנהגים ייחודיים
שננהגו בבתי גדולי ישראל ובקרב בני
העדות השונות.
בענייני הפסח היו נוהגים אצל הרה"ק
רבי שלום הלוי רוזנפלד מקאמינקא זי"ע
בחומרות גדולות וחששו אף לחששות
רחוקות מאוד ,בגלל כן היו נוהגים בימים
אלו בכמה מנהגים אשר היו נראים
כתמוהים ואף נפרזים קצת בעיני ההמון,
הנה דוגמא אופיינית :בכל ימי הפסח היו
החתולים (כנראה אלו שהוחזקו לשמירה
מפני העכברים) מלובשים בפוזמקאות –
גרביים ,כי חששו שבלכתם בחוץ יכנס
חמץ בין האצבעות רגליהם ויכניסום
לבית!
ומטסרסדורף
פרנקפורט
בערים
שבגרמניה היה 'מנהג קדמונים' שמקורו
באירוע היסטורי :בלילי פסח נהגו בערים
אלו להבעיר בתנור של בית החורף מעט
אש ,גם בשנים שלא נזקקו לכך בליל
הסדר " -משום נס מעשה שהיה לזכרון"
 בימים עברו היו שכניהם הגוייםמעלילים על היהודים שהם שוחטים
תינוקות של גויים ולשים את המצות
בדמם ,ואת גופותיהם הם מחביאים
בתוך התנור ,כדי למנוע לזות שפתיים
שכזו הובערה האש בתנורים.8
' 8מנהגי פרנקפורט'' ,מנהגי מאטסערסדארף'

בהגיע בני העדה הבבלית ל"יחץ",
היה האב לוקח את ה"סדר" – המצה
האמצעית שבקערת המצות  -ומחלק
אותו לשניים ,את החלק הקטן מניח
בין שני ה"סדרים" שנותרו בקערה ,ואת
החלק הגדול עוטף במטפחת משי יקרה,
או במטפחת יפה אחרת גדולה ,וקושר
אותה באלכסון על חזהו ,או על גבו של
בנו הקטן ,ואפילו אם הוא עדיין תינוק.
לאחר סיום הקשירה היה האב אומר
לבנו" :פיקדון זה אני מפקיד אצלך
עד סוף הסעודה ,עד בוא שעת אכילת
האפיקומן ,והיה אם יגנב ממך ,עליך
לשלם קנס של מאה לירות זהב".
המטרה היתה כמובן לשמור על עירנות
הילדים ...ואמנם במשך כל הזמן מנסים
כמה מן המסובים "לגנוב" ממנו את
הפיקדון – אך אין הם מצליחים...10
בגרוזיה :אחר שבעל הבית חצה את
המצה האמצעית ועטף את החלק
המיועד לאפיקומן ,היו הילדים יוצאים
כאשר האפיקומן על כתפיהם והיו
מציגים בפני דיירי הבתים הסמוכים את
יציאת מצרים .בסיום ה'הצגה החינוכית'
הזאת היו מבקשים מבעלי הבית ביצים.11
בביתו של הגאון רבי יוסף צבי דושנסקיא
גאב"ד ירושלים היו מתחפשים בליל
הסדר ל...תימנים :אחרי אמירת הא
לחמא עניא התלבש אחד מן המסובין
בבגדי אחינו בני ישראל יושבי ארצות
תימן ,ושאלו מרן בלשון קודש" :מאין
באת"? והשיב" :מארץ מצרים" ,וסיפר
בקיצור כל מה שאירע לו ולאחיו בני
' 9והגדת לבנך'
' 10מנהגי יהדות בבל בדורות האחרונים'
' 11ממנהגיהם של יהודי גרוזיה'
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בשקים קטנים אשר הכילו גרגרי חיטה
 שמורה מכל מגע נוזלים .השיטההבדוקה והיעילה ביותר למנוע מגע מים
עם חיטה זאת היא ...לתלותן באויר!
מאז ימי הקצירה ודישה ,אשר נעשו
במעקב בקפידה אחר מסע החיטה
מאז הקצירה ועד להבאתה למקום
מבטחים יבש  -היו תולים את השקים
הללו מהתקרה .מובן שתלו שקים אלו
רק באותן תקרות שלא דלפו מהן מי
גשמים...19
גם אצל הרה"ק שלום הלוי רוזנפלד
מקאמינקא זי"ע היו קשורים שקי הקמח
בחבל ותלויים במסמר התקוע בתקרה
 מפני העכברים .בפרוס הפסח היומקפידים אצלו לחתוך את החבל ב...סכין
של פסח בדווקא.20
ישראל מהשעבוד הנורא ושהצילם
הקב"ה על ידי משה רבינו וכו' ,ומרן
הקשיב לדבריו כאילו לא ידע מאומה
מכל זה ,ונתן שבח והודיה להקב"ה על
כל המעשה אשר נעשה.12
בתימן עצמה נהגו במנהג בעל משמעות
מעניינת כשלעצמה :בכל שבעת ימי
הפסח מברכים בקביעות רק על ככר
וחצי ,משום "לחם עוני".13
בבוכרה היו אוחזים את החרוסת
(-ח'לקי) והמרור הטבול בה  -יחד עם
המצה ומקיפים בהם סביב הראש,
מכניסים לפה ואומרים "אנא אכלנא" –
אנחנו אוכלים להראות את הפחד שפחדו
אבותינו מפני משעבדיהם המצרים ,ולכן
גם אכלו בצורה משונה מאוד.14
במרוקו נהגו שאנשי החברא קדישא
מתדפקים ביום טוב ראשון של פסח על
פתחי הבתים ואוספים מצות לעניים.15

ענייני הלכה
ישנם גם מנהגים הקשורים וכרוכים
במישרין עם ענייני הלכה מובהקים:
מרן רבי אברהם ישעיהו קרליץ זצ"ל ,בעל
החזון איש ,כתב בחול המועד פסח חידושי
תורה בעפרון ולא בדיו ,מחשש חמץ.16
12
13
14
15
16
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הגדת מהרי"ץ'
'ילקוט מנהגים – ממנהגי שבטי ישראל'
'ילקוט מנהגים'
'נתיבות המערב – מנהגי מרוקו'.
'ארחות רבנו'

האדמו"ר מסוליצא-ססריגן זי"ע דקדק
בקביעות שיהיו על שלחן ליל הסדר שלו
ארבעה מיני יינות עבור ארבעת הכוסות.
תלמידיו הסבירו את הנהגתו זו שככל
הנראה היא מטעם 'חיבוב מצוה' של כל
כוס וכוס.17
מרן החיד"א מספר על מנהג שבו היו
שנהגו בתקופתו :בעת לישת הבצק
למצה עשירה ,יש מי שהקפיד שלא
לשטוף את קערת הלישה (בין לישה
ללישה)  -במים ,אלא ביין .סברתו היתה
שבמים יש לחוש שמא תשאר טיפת
מים ,ולאחר מכן  -כשילוש ביין יהיו
אלה 'מי פירות' עם מים " -שממהרין
להחמיץ".
החיד"א משבח את המנהג הזה (בשם
הרב 'כנסת הגדולה') ומביא שבספר
'ארץ צבי' נכתב ש"מנהג פשוט להדיחם
ביין"
אך כותב שמנהג רוב האנשים לשטוף
את הכלים במים  -תוך הקפדה יתרה על
ניגוב וייבוש הכלים "בחמה או באויר".
לנגבה ומעביר בגד לנקותה ואין לחוש...
ואם מדיחם ביין תבוא עליו ברכה.18

ויתלוהו
אם הזכרנו את נושא השימור ממים,
נציין גם את המנהגים שקדמו לפסח -
בשימור החיטה למצות:
באי ג'רבא היו שומרים את החיטה
 17אור ישע
' 18ברכי יוסף' אורח חיים ,סי' תנט ,אות ב.

בתימן נהגו לשמר ('לטנן'  -בלשון
התלמוד ירושלמי )21את החטה עם עשב
הנקרא בערבית 'חרמל' או השתמשו
בעיתרוב  -משום כבוד יום טוב ,שתצא
להם פת נקיה .22המהרי"ץ (מגדולי פוסקי
יהדות תימן) כתב :שומרין את החטין
בפסח בעשבים ,משום דמי פירות אין
מחמיצים.

מאכלים שונים
ממרת אמי תחי' שמעתי על מנהגם של
בני משפחתה אמה ע"ה  -משפחת לנקרי
המעטירה :כל בני המשפחה ,מזה דורות
רבים ,נהגו שלא לאכול דגים במשך כל
ימי חודש ניסן  -כולל גם בליל הסדר.
בירור נרחב שערכתי במהלך השנים אצל
כל מי שהזדהה בשם המשפחה 'לנקרי'
העלה כי מנהג זה אכן היה מוכר וידוע
בקרב כל בני המשפחה המורחבת בכל
חלקי מרוקו כולה.
למה? מדוע? זאת לא הצלחתי לשמוע
בבירור.
לפי אחת הסברות ששמעתי מקורו של
מנהג זה בנס שהתרחש לאחד מאבות
המשפחה אי שם ,דורות רבים לאחור.
סברה זו נשמעת הגיונית ,אך לא הצלחתי
לקבל אודותיה מקורות מבוססים ,או
לפחות מסורת מוסמכת יותר .אשמח
לשמוע ולקבל את תגובות הקוראים
 19הרב בן פנחס הכהן' ,פסח באי ג'רבא'" ,המודיע" ,תשס"א.
' 20אוהב שלום'
 21ר' חנינא ור' מנא חד אמר בעשבין שרי ,מטננא אסור
וחרנא מיחלף...
 22מסורת התפילה ושורש המנהג לעדת ישורין

הנכבדים של 'בחצרות החיים'.
באמשטרדם בליל הסדר לא אכלו בשר,
אלא דגים ,בין בליל א' ובין בליל ב'.23
האדמו"ר מקרעטשניף קרית אתא וכמה
פעמים חזר עוד הפעם "ועבדתם את
העבודה הזאת בחודש הזה" ברגש נורא
ונפלא ,ביום שאפו המצות לא אכלו כל
המתעסקים לחם כלל ,מחשש שלא
24
ידבק בהם ח"ו.
הגר"ח סולובייצ'יק מבריסק היה נוהג
להניח שני מיני בשר על הקערה אחד
לזכר קרבן פסח ,ואחד לזכר קרבן
חגיגה ,וכדעת הרמב"ם וז"ל" :ובזמן הזה,
מביאין על השלחן שני מיני בשר אחד
זכר לפסח ,ואחד זכר לחגיגה" .עכ"ל.
ובנוסף לזה היה מניח גם ביצה.25
נהגו בצפת להקל לאכול מצה עשירה
בפסח .אלא שמטגנים את השמן ,לפני
שלשים בו את העיסה וזאת מפני
שחוששים אולי נתערבו מים בשמן ,ועל
ידי טיגון האש שואבת את המים שבתוכו.26
במרוקו  -רבים נוהגים לשים בליל י"ד
בניסן נתחים קטנים של כבד צלוי יחד
עם חתיכות הלחם לצורך בדיקת חמץ.
נוהגים בחצר חב"ד לקחת מצות כפופות
– בית קיבול ,שהזו ענין כלי האמיתי...
שהמצוות רומזים לכלים...27
רבינו ר' אהרון קוטלר ראש ישיבת סלוצק
ולאחריו בית מדרש גבוה בלייקווד אכל
בצל לכרפס .ואמר שכך היה המנהג
בסלוצק .אבל לכל שאר המסובים בביתו
נתנו תפוחי אדמה.28
רבי ישראל מאיר הכהן בעל החפץ חיים
לכרפס אכל תפוח אדמה מבושל ,ופעם
' 23מנהגי אמשטרדם' ,ירושלים
' 24רזא דעובדא'
' 25הליכת הגר"ח'
 26הרב אליהו ביטון רבה של ביריה' ,עיר הצב"י –
מנהגי צפת'
' 27אוצר מנהגי חב"ד'
' 28הגדה של פסח – ארזי הלבנון'

ברך בטעות 'על נטילת ידים' לכרפס,
ולאחר האכילה הפטיר שקיים פעם אחת
בימיו את הוראת הגר"א לברך על נטילה
לדבר שטבולו במשקה.
היה אוכל תמכא – חריין למרור ,אכן
בהיותו בן צ"ה ארע שטף דם באפו
לאחר הפסח ,ולא פסק .הרופא שהובהל
הביע דעתו שזו תוצאת אכילת המרור
החריף ,ועל כן בשלש השנים האחרונות
לחייו היה אוכל עלי חסה ,והסביר שאף
שאין בהם מרירות אלא טעם תפל ,הרי
הם זכר ל"וימררו את חייהם" בעבודת
הנשים לאנשים ,שלא היתה בה מרירות
אלא רגש אי נחת ותפלות.29

מערבין שמחה בשמחה
נסיים עם ...פורים!
גדולת נס הגאולה ממצרים משכיחה נס
נוסף שאירע לאבותינו ביום זה :הסעודה
(השניה) שהכינה אסתר המלכה לאחשוורוש
ולהמן  -הסעודה שבסיומה נתלה המן על
העץ אשר הכין למרדכי היהודי.
ברבים מבתי גדולי הדורות ציינו את
הנס הגדול הזה שבעקבותיו תקנו לנו
חז"ל את ימי הפורים לדורות ,בהנהגות
מעניינות ומרתקות:
ביום ט"ז ניסן ,א' דחול המועד פסח,
לאחר תפילת מנחה לעת ערב ,ערך
האדמו"ר רבי אהרן מבעלזא זי"ע 'טיש'
מיוחד ,זכר ל"סעודת אסתר" שנערכה
בדיוק ביום זה .במהלך הטיש ,שרו
' 29מאיר עיני ישראל'

(להזכיר  -בעיצומם של ימי הפסח!)
כמה פעמים את השיר "שושנת יעקב".
האדמו"ר אף אמר דברי תורה מעין
המאורע ,על משמעות הסעודה שהכינה
אסתר להמן...
בתוך דבריו הדגיש האדמו"ר כי בוודאי
הביאה אסתר המלכה בסעודה זו ...מצות
 כדת וכדין ובהידור רב .ל'סעודת אסתר'זו ,הביאו אל השלחן הטהור "גפילטע
עוף" – עוף ממולא ,כפי שנהגו בפורים.30
גם הגאון רבי משה סופר זיע"א  -בעל
החתם סופר ,נהג לציין את נס הפורים
ביום ב' דפסח .ביום זה אכל החתם סופר
'לשון מיובש'  -זכר לתליית המן שהיה
בב' דפסח (ככל הנראה מפני ש'ייבוש'
הלשון נעשה על ידי תלייה ממושכת).31
בחסידות ויזניץ הגדילו לציין את נס
הפורים ב...אווירה פורימית של ממש:
אצל הרה"ק רבי ישראל הגר בעל
ה'אהבת ישראל' זי"ע (וכן נהגו אצל בנו
בעל ה'אמרי חיים' זי"ע) ביום שני של
פסח (ובארץ ישראל  -ביום א' דחוה"מ),
בשעת עריכת השלחן אצלו היתה דרכו
של ה'רב דפורים' (ה'פורים רוב') לעלות
על השולחן ולומר דברי בדיחותא ,לרגל
32
תליית המן ביום ההוא...
וכימי צאתנו מארץ מצרים (ובימי מרדכי
ואסתר בשושן הבירה) יראנו ה' נפלאות!
' 30ביתו נאוה קודש'
' 31מנהגי החתם סופר החדש'
' 32קדוש ישראל'
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בפרוס עלינו
חג הפסח חג הגאולה
הננו משגרים בזאת
את ברכותינו ואיחולינו קמיה

עד עצם היום הזה מהדהדים
בתוכי סיפוריו של מור אבי הצדיק הקדוש
המלומד בניסים רבנו משה אהרן פינטו זצוק"ל זיע"א.
זכורני היאך ישובים היינו בליל הסדר ,ואבא זיע"א הסב בראש השולחן
וסיפר בהתלהבות אדירה את מעשי הניסים ביציאת מצרים ,וכל כולו מאיר
בזיו פניו הקדושות .ומתוך סיפורי הניסים יכולים היינו לחוש כאילו כעת יצאנו
ממצרים כי כך אבא זצ"ל הרגיש וחש בעצמו כשסיפר את מעשה ההגדה.
כאשר היה מגיע ל"יחץ" על פי הסדר ,היה אבא זיע"א ,חוצה את המצה לשניים ואומר
בקול רם תוך שהוא מצביע על המצה החצויה "כך חצה הקב"ה את הים וגזר אותו לגזרים".
וכשהגענו למילות ההגדה ואמרנו "שפוך חמתך אל הגויים" היה אבא זצ"ל קם בזריזות ממקומו
ופותח את הדלת לרווחה כנהוג .אז האירו פני קדשו באומרו "ברוך בואך אליהו הנביא זכור לטוב".
באותם רגעים נשגבים של קדושה הרגשנו שכביכול אליהו הנביא עומד למולו בפתח הדלת,
ומוזמן על ידו להיכנס אל הבית פנימה...
וכאשר זכינו לחוות רגעי קדושה מרוממים כאלו בקטנותנו ,נחרתו הם על לוח ליבנו הרך ונפשנו
התמימה .ואמונתו הטהורה של אבא זיע"א חקוקה עד היום בתוכנו ומלווה אותנו עד עצם
היום הזה .וכך כאשר קורא אני בכל יום את קריאת שמע מספר פעמים ,חש אני ומרגיש את
האווירה המרוממת של יציאת מצרים ,ודומה עליי כאילו עובר אני יחד עם שישים ריבוא
מבני ישראל ויוצא מן האפילה לאורה ,ומן השעבוד במצרים אל הגאולה  -לעבר קבלת
התורה במעמד הר סיני.
כל זאת נזקף לזכותו של אבי מורי הצדיק זיע"א ,שהשכיל לטעת בנפשנו עוד
בהיותינו צעירים לימים את משמעותם של ניסי מצרים המסמלים
את אמונתו של כל יהודי .וככל שהאמונה מתחזקת יותר
בליבו של האב ,כך יש בכוחה להעצים את
אור האמונה גם בליבו של הבן.

ה"ה כ"ק
מורנו ורבנו מאיר עינינו
מגדולי מקימי עולה של תורה בדורנו
וממרביצי התורה ומזכי הרבים
בכל רחבי העולם כולו

רבי דוד חנניה

פינטו שליט"א

ולרבני ואברכי המוסדות,
לכל 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 "פניני דוד" ירושלים
מוסדות "חברת פינטו" ליון
מוסדות "אורות חיים ומשה" אשדוד
מוסדות "אור חיים ומשה" פריז
מוסדות "חברת פינטו:
ארגנטינה ● מכסיקו ● ניו יורק
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בגמרא כתוב בשם רבי לוי שעם ישראל נמשל לתמר
 מה תמר זה אין לו אלא לב אחד ,אף ישראל איןלהם אלא לב אחד לאביהם שבשמים( .סוכה מה .):לעם
ישראל יש לב אחד לאביהם שבשמים  -כל תכלית
קיומו של העם היהודי הוא בכדי לקדש את שמו של
בורא העולם  -אבינו שבשמים .כדי לקדש את שם ה'
עלינו להיות מאוחדים  -אם נתנהל בדרך שאינה של
אחדות ,יהיה זה ההיפך הגמור מקידוש ה' (וכבר היו
דברים מעולם ,לצערנו הרב).
בנביא ישעיה (פ' ס') כתוב "והיה ה' לך לאור עולם".
המדרש (תנחומא) אומר שה' יהיה אור עולם לעם
ישראל רק "בזמן שתהיו כלכם אגודה אחת"( ,דברים
ד') .במדרש מובא גם משל מופלא שמעורר למחשבה

מה נאדר המראות הנפלאים שנראו לאחרונה בעם
ישראל ,עת נאספו ראשי העם יחדיו בכינוס אחד
ומאוחר יותר גם יחד עם המון העם לעצרת שכל כולה
תפילה ואחדות.
בשיחה עם מורנו ורבנו הגה"צ רבי דוד חנניה פינטו
שליט"א שמענו מפיו כי לאחדות זו ישנו ערך גדול
מאוד ונשגב.

26

רבה :כאשר אדם נוטל ענף דק של עץ ,יש באפשרותו
של ילד קטן לשוברו ביד אחת .כאשר מצרפים ערימת
זרדים יחד לאגודה אחת  -גם אדם חזק וגיבור אינו
יכול לשוברם בבת אחת .כך ,ממשיך המדרש ומסביר
את הנמשל  -עם ישראל אינו נגאל "עד שיהיו כולן
אגודה אחת".
ליהודים רבים ישנה הסיבה להיות 'עצמאיים',
להתנהל לבדם בכוחם העצמי שלעיתים יש בו בכדי
לספק להם תעסוקה ממושכת ומלאת תוכן.

אבל הם בסך הכל 'ענף' בודד .לכל כח חיצוני שיבקש
'לשוברם' תהיה האפשרות לעשות זאת.
כך גם לגבי קבוצות 'עצמאיות' ואפילו קהילות
הפורשות מן הכלל  -כלל ישראל הקדושים .הם בסך
הכל 'ענפים' בודדים .אם ברצונם לקבל את החוסן
הנצחי שאיפיין את עם ישראל כולו לדורותיו  -עליהם
להצטרף ולהתאחד עם הכלל!
איך עושים זאת?
כשזוכרים שכולנו ,אבל ממש כולנו ,חיים למען אותה
מטרה נעלה .כשמניחים את ההבנה הזאת בקביעות
למול העיניים  -קל יותר לאחד כוחות ,כי מבינים
שחלק מאותה מטרה נעלה היא האחדות!
"כשישראל שוים בעצה אחת מלמטה ,שמו הגדול
משתבח למעלה" ,אומר ה'ספרי' ,ומזכיר את הפסוק
"ויהי בישורון מלך"  -אימתי? "בהתאסף ראשי עם,
יחד שבטי ישראל".
רבי שמעון בר יוחאי אומר (בהמשך לדברי הספרי),
משל שיש בכוחו להמחיש היטב עד כמה כולנו
חייבים לפעול יחד ,בסנכרון מושלם למען אותה
מטרה קדושה של עשיית רצון הבורא יתברך :אדם
שנשפו חפצה להתגורר 'על המים' ,הביא שתי ספינות
וקשרן זו לזו .לאחר מכן בנה עליהן בית נאה .כל זמן

שהספינות קשורות  -המבנה מתקיים ,לו רק תחפוץ
אחת הספינות להתרחק מחברתה  -המבנה כולו
יתפרק!
התוצאה של כל זאת היא התגברות נוספת של
הקדושה  -וחוזר חלילה  -האחדות מתחזקת וכח
הקדושה מתחזק שוב ושוב.
זהו רצונו הנעלה ביותר של בורא העולם .כך אמור עם
ישראל לחיות בעולם הזה.
המעגל הזה רק מתחזק והולך  -מפני שהוא כל
כולו חיזוק של כוחו האמיתי של העם היהודי  -כח
הקדושה.
על זה בדיוק אומר הרמח"ל" :בהתגבר מדרגות
הקדושה ובהתחזקן לשלוט ,ימשכו כל הדברים
בשמחה ובאהבה גדולה ויחוד ביניהם ,כי כן הם
מיוחדים (מאוחדים) בשרשים .אבל הטומאה היא
להיפך ,כי כולם פרודים הם ....ולא נמצא ביניהם
אהבה ואחוה ולא יחוד כלל ,אלא בהתחזקם יצא
מהם ריבות ומדנים( .רמח"ל מאמר הגאולה)
כמה שמחה ישנה בעולם כעת ,בעת האחדות הגדולה
בעם ישראל ,כמה חשוב שנשמור על אותה אחדות,
כמה ראוי שנוסיף עליה עוד ועוד חיזוקים  -כדי שהיא
תוסיף ותתחזק.
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גווילין נשרפים ואותיות פורחות באוויר

בצהרי יום שני ,ג' במר חשוון נקרעו הלבבות בכל
רחבי העולם היהודי כולו למשמע הבשורה הנוראה
מכל :הרב הגאון הגדול רבינו עובדיה יוסף איננו!
אין יהודי בעולם שאינו זוכר היכן עמד באותם רגעים ,אין מי
שלא חש בלביו באותה העת כי זהו רגע היסטורי של סיום
פרק בתולדות מסירת התורה שממשה רבינו ועד היום.
ההלוויה העצומה וימי השבעה ,השלושים והחודשים הבאים
טרם עמעמו את עוצמת הרגעים ההם .הרגעים שבהם
חשו הכל כי 'בא השמש בצהריים'.

בלתי ניתן להקיף את גדלותו של
הרב זצ"ל ,אולם נדמה שכאשר
כבר עוסקים בכבודו  -מן הראוי
לעסוק בנושא הגבוה ביותר שעליו
דיבר הרב בכל עת מצוא -

ערך התורה

אור

זרוע

אהבת התורה שבערה
בו עצמו היתה מופלאה!

מרן הגאון רבי
והנה הוא רואה שלאורך השולחנות
פרושים היו ספרים פתוחים ונרות
דולקים להאיר את האותיות הקדושות
והבחור רבי עובדיה עובר מספר לספר
כשבידו פנקס ועט והוא כותב ומעתיק
מכל ספר מאשר מצאה ידו.
אמר הגר"י צדקה" :ידעתי כי בחור
זה יהיה גדול הדור הבא ולכן הנחתיו
ללמוד ולא הפרעתי לו".
זוהי שקידה אמיתית שגם בעת ימי
החירום הקשים אשר רבים חללים
הפילה ,ישב רבינו כבר בעודו בחור צעיר
לימים ועסק בתורה יומם ולילה נער לא
ימיש מתוך האוהל זו אוהלה של תורה.

עובדיה יוסף
זצוק"ל

תזריקו

מאת הרב יוסף סופר
לחם עם מרגרינה
כששחים אודות אהבת התורה שלו מן
הראוי לחזור לאחור ,הרבה אחורה ,אל
ימי נערותו .כבר אז ניכרה בו אהבת
התורה המיוחודת שכה אפיינה אותו
כל ימי חייו .הגאון הגדול רבי שלום
כהן שליט"א ראש ישיבת פורת יוסף
סיפר פעם בתוך דבריו על הגר"ע זצ"ל
(בשיחתו עם מזכירו האישי של הגר"ע
זצ"ל ,הרב אמיר קריספל יבדל"ח)
מזיכרונותיו בימי נערותו ,עת היה הגר"ע
בחור צעיר לימים בישיבת פורת יוסף
שבעיר העתיקה בירושלים .הוא סיפר
כיצד למד עם הרב מסכת שבת בהיותו
בן  ,12כיצד במשך עשרה חודשים ויתר
הרב על ארוחת הצהריים וניזון מלחם

28

שחור עם מרגרינה בלבד ,תוך כדי
הלימוד ,כדי לא לפספס עוד עמוד ועוד
דף .לשיא הגיעו הדברים בתקופה של
קום המדינה ,באותם ימים הותקפה
ירושלים היהודית בידי הירדנים ומידי
פעם נדרשו התושבים היהודים לנוס
למקלטים .באחת הפעמים ,כשהרב
למד בישיבה ,התרחשה הפגזה וכולם
נמלטו אל המקלט .רבי עזרא עטייה
זצ"ל שאל אם יש מישהו שחסר ,ובדיקה
מהירה העלתה שהיחיד שלא ירד היה
הרב זצ"ל שהמשיך בלימודו .רבי שלום
כהן והרב יהודה צדקה עלו לקרוא לו,
כשבחוץ שורקים הפגזים .הם מצאו
אותו שוקד על תלמודו ,וכשקראו לו
לרדת בבהילות הסביר להם כי לא שם
לב למתרחש סביבו .ברגע שהם נכנסו

איתו למקלט ,פגע פגז בישיבה והרס
את המבנה בו ישב הרב דקה קודם לכן!
עדות נוספת על אותם ימים נשמעה
פעמים רבות מפיו של הגאון הגדול רבי
יהודה צדקה זצ"ל שסיפר לתלמידיו
בהתפעלות:
בזמן ההפגזות על העיר העתיקה
בירושלים בשנת תרצ"ו יצאה פקודה
מאת השלטונות להאפיל את כל
האורות שבביתם מפחד האויב .ואכן
כולם כיבו את כל האורות בבתיהם ויהי
חושך.
הגר"י צדקה הסתובב בין כותלי הישיבה
להשגיח ולראות שכולם אכן כיבו את
האורות ושלא ידליקו שום נר .אך לפתע
הבחין שבאחד מחדרי הישיבה בוקע
אור .הציץ הרב צדקה מבעד לחרכים

בכל הזדמנות נוכחו בני ביתו לראות
שוב ושוב כי התורה היא חייו של הרב
זצ"ל וכי בלעדיה  -למה לו חיים?
בשנת תשס"ח התעוררו כאבים איומים
בגבו של הרב .בדיקות העלו כי מדובר
בשבר בשתים מהחוליות בגבו  -כאבים
נוראיים .הרב התייסר ייסורי תופת ,אך
הכל ראו כי טרדתו הגדולה אינה מחמת
הכאבים בגבו ,אלא בגלל המציאות
שעקב מצבו לא יכל ללמוד כהרגלו .בני
ביתו הביאו אל מיטתו פרופסור מיוחד
מחו"ל ,הוא בדק את הרב ואמר שאין
ברירה חייבים להזריק לו לעצמות חומר
מיוחד למילוי עצמות "אבל בגלל גילו
של הרב זוהי סכנה מאוד גדולה".
הרב האזין ברוב קשב לאבחנת הרופא
המפורסם והכריע "תזריקו!" .בני ביתו
ניסו לטעון שזה מסוכן ,אך הרב ענה
בחדות "הרי החומר הזה כרגע זה הדבר
היחיד שיכול לעזור לי לחזור ללמוד
ובלי ללמוד עדיף שאני אמות .סיכון
כבר אין פה  -שיזריקו".
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"רגילים לחשוב שיש לי זכרון ,אך האמת היא שבילדותי המוקדמת לא היה לי
זכרון ,והייתי מוריד דמעות כנחל כדי שאזכור את לימודי"

כשהיינו מבקשים
מסבא זצ"ל "סבא!
תברך אותי שאהיה
תלמיד חכם".
היה עונה בקביעות:
"מה יש לברך?
תלמד – תדע,
לא תלמד  -לא תדע"

מרן זיע"א בביקור אצל מו"ר שליט"א
במוסדות "אור חיים ומשה" פריז  -צרפת

רבים הם האנשים שזכו לבקר בבית
רבנו ולראותו במלוא יפעת תפארתו.
כששאלתי הזדמן לי לשוחח עם לא
מעט אנשים שזכו לכך ומאת כולם
ביקשתי לדעת מה היה הרגע ,הדבר
הגדול ביותר שאותו הם זוכרים
מהשהות בקרבתו .רבים מהם ציינו
שהתמונה שעומדת ,יותר מכל ,לנגד
עיניהם  -היא זו שגם אני הקטן (  -י.א)
זכיתי לראותה בעצמי מספר פעמים:
כמחצית השנה לפני הסתלקותו היתה
לי הזכות להכנס אל מעון קודשו עם
קבוצת אנשים ולצורך עניין מסויים .היה
זה לאחר תפילת ערבית .כל בני לווייתי
הונחו להמתין כבר בסלון ביתו  -בקומה
שמעל לבית הכנסת .על שלחן לימודו
מונחית ערימת ספרים פתוחים  -זה על
גב זה" .הרב באמצעה של סוגיא גדולה
בענייני שבת" אומר לי בנו הרה"ג משה
שליט"א" ,הוא יחזור מהתפילה וימשיך
ללמוד עוד מעט לפני שיגש אליכם".
תפילת ערבית הסתיימה" ,הרב עולה
במעלית" שחו הכל זה לזה בהתרגשות
(בין בית הכנסת לביתו חיברה מעלית
שהותקנה לעת זקנותו) .דלת המעלית
נפתחת ,דמותו של הרב נראית והנה
הוא כבר ללא הגלימה והמצנפת,
הוא כבר פשט אותן בזריזות והנה הן
אחוזות בידיו האמונות של משמשו
האישי .הדלת אך נפתחה ,הרב יוצא מן
המעלית ו...רץ לכיוון חדר הלימוד ,שוקע
בתוך שברירי שנייה אל תוך מעמקי
הלימוד ושוכח מכל הבלי העולם כולו.
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"כמו תינוק שרץ לקבל ממתק" היה
מי שהגדיר .היה זה מחזה שזכיתי
לראותו מספר פעמים ובכל פעם מחדש
התרגשתי! התרגשתי לראות כיצד
הוא ,עם כל זקנותו המופלגת ,למרות
כל מכאוביו וייסוריו ,חרף כל הכאבים
העזים שאפפוהו בגבו ,רגליו וכל גופו
בשנות חייו האחרונות  -כמו נער צעיר
רץ הוא אל הלימוד .ניכר היה שזהו
החמצן שלו ,זוהי החיות האמיתית שלו.
בלי זה  -למה לו חיים

שכחתי לישון
לפני כ 20-שנה בערך היה אברך שהיה
מגיע לבית הרב בקביעות בשעה 6.30
בבוקר .תפקידו היה להיכנס לחדר
ולסדר את כל מאות הספרים שבהם
הגה הרב ביממה האחרונה.
יום אחד הגיע אליו האברך בשעה
הקבועה בבוקרו של יום ,והנה הוא
רואה את הרב יושב עם בגדי השינה
וכותב ליד שולחנו .כשהבחין בו הרב
פנה אליו בתמיהה ושאל אותו "למה
באת מוקדם?" ,ענה לו האברך שהשעה
כעת  ...6.30הרב הביט בשעונו ואמר 'אוי
שכחתי לישון'...
את הסיפור הבא שמעתי בעצמי מפיו
של הרב אמיר קריספל שליט"א שהיה
נוכח במקום וראהו בעצמו :ביום מן
הימים החל הרב לחוש בכאבי בטן
עזים ואיומים שלא חלפו ולא ניתן להם
כל הסבר מתקבל על הדעת .בקרב

הרופאים עלה חשש שמדובר בגידול
רח"ל .הרב נלקח לבית החולים ולשם
הזמינו פרופסור גדול וידוע שם שיערוך
את הבדיקות הנדרשות.
הרופאים אמרו שעליהם לערוך בדיקה
פולשנית ,ניתוח של ממש הכרוך
בהרדמה ,אך עד מהרה התברר שרמת
הסוכר בגופו של הרב גבוהה מידי .אין
אפשרות לבצע הרדמה .מה עושים? הרב
שמע שהתעוררה בעיה וביקש לברר מה
היא .כששמע במה המדובר שלח את
נאמן ביתו "לך ותביא לי גמרא  -מסכת
עבודה זרה" .הגמרא הובאה ,הרב פתח
אותה ,נשען על כתפו בנוחות וביקש
להודיע לרופאים שהם יכולים להתחיל
ולעשות כל מה שנדרש להם "החל
מעוד חמש דקות".
הרב שקע בעיונו ,הרופאים החלו
בניתוח שבו ממש חתכו בבשרו של
הרב .הרב היה שקוע כולו בגמרא!
הרופאים סיימו את הניתוח וסגרו את
הנדרש (בסופו של דבר ,ברוך ה' גילו
שזה כלום) .לאחר כחצי שעה התנער
הרב לפתע מעיונו ,הביט סביבו ושאל
"למה לא מתחילים?".
הוא נדהם לשמוע שכבר סיימו .מקורביו
נדהמו לראות מלאך ה' למול עיניהם.

מראשית ועד אחרית
סיפר אחד מנכדי הרב :כשהיינו
מבקשים מסבא זצ"ל "סבא! תברך
אותי שאהיה תלמיד חכם" .היה עונה

בקביעות" :מה יש לברך? תלמד – תדע,
לא תלמד  -לא תדע".
הרב זצ"ל קיים זאת בעצמו ,הוא עמל
על התורה מאז נעוריו ואת לאחרית ימיו
ללא הפסק.
בעת פטירתו של הרב והסתלקות
נשמתו לגנזי מרומים ,התבטא אחד
מגדולי ומאורי הדור בצער נורא "כעת,
ברגעים אלו ממש ,עולה כל התורה
כולה לשמים ,גווילין נשרפים ואותיות
פורחות באוויר".
הרב נודע כבר משחר נעוריו כ'בור סוד
שאינו מאבד טיפה' .בזכרונו המופלא
התפרסם כ'ילד פלא' של ממש .כח רצונו
העז  -חבר לכח זכרונו המופלא ובעמל
רב שנים אגר הרב אל מוחו העצום את
כל התורה כולה ,מאות ואלפי ספרים
אצורים היו בראשו ,מוכנים וזמינים עם
כל הכתוב בהם לשימוש מיידי וציטוט
מדוייק להפליא.
סמוך לפטירתו סיפר הרב להר"ר טוביה
פריינד :ברוך-ה' מקטנותי היה לי חשק
גדול לספרים .יש לי כאן בספריה
שלי למעלה מרבבה ספרים .לכל אחד
מספרי הקודש הללו יש סיפור מיוחד.
כשהיינו קטנים ,היינו עניים ממש ,חיינו
בעוני ובחוסר כל ,היינו אוכלים לחם
יבש .זה לא היה כמו היום .אז היינו
לוקחים מפינו ,לא היתה לנו פרנסה,
בקושי היו לנו כמה לירות לחודש .מה
היינו מספיקים לעשות בהם? בימים
אלו חסכתי פרוטה לפרוטה כדי שאוכל
לרכוש ספרים.

כשקיבלתי כמה גרושים ,הייתי הולך
לחנות הספרים .ב'מאה שערים' היתה
חנות לספרי קודש ישנים של רבי
שמחה שטיצברג ,שם הייתי הולך וקונה
כל פעם ספר .הייתי מחביא את הספר
שקניתי בתוך מעילי וחזרתי בשקט
הביתה שבני ביתי לא יראו ,נכנסתי
הביתה כמו 'גנב' ,הולך לאט לאט עד
שנוות ביתי היתה נכנסת למטבח ,ואז
שמתי את הספר בתוך הארון ...ממש
ויתרתי על פת לחמי ,בכדי שאזכה
לקנות עוד ספר ועוד ספר .עד היום
ספרים האלו חביבים עלי .אלו ספרים
שקניתי ביזע רב ,מתענג ולומד בהם.

מבחן על הספרייה
גם את הסיפור הבא שמעתי ,כעדות
ראייה אישית ,מפיו של הרב קריספל:
לפני לא מעט שנים הגיע אל הרב
אדם שנשא תפקיד ציבורי-ממשלתי
במשרד החינוך .הרב שוחח עמו
בחביבות ודעתו של הרב היתה בדוחה
עליו .הלה התפעל מכמות הספרים
שהיו ברשות הרב ,הזכיר בדרך כלשהי
את כח זכרונו המופלא של הרב זצ"ל,
ותהה בקול ,היתכן שהרב יודע את כל
מה שכתוב בספרים הללו? הרב חייך
ולפתע פנה אליו והציע "גש לספרייה
שלי (הספרייה בת אלפי הספרים
שהקיפה את כל קירות סלון הבית,
חדר הלימוד ועוד חדרים בביתו רחב
הידיים) תפתח איזה ספר שאתה רוצה,
תאמר לי את העמוד ואני אומר לך מה
כתוב בו".
הלה ניגש לאחת מפינות הספרייה ,בחר
ספר שנראה היה שזה זמן רב לא נגעו
בו ,ספר שאינו שכיח על שולחן לומדי
התורה ,פתח אותו והכריז מספר העמוד

שנפתח .הרב חייך את חיוכו המפורסם
ו...הקריא את מה שכתוב היה באותו
עמוד!
באחד הימים ,לפני שנים רבות ,ניגש
האחראי על הדפסת ספרי הרב באותם
ימים אל הרב בחשש עצום וסיפר לו כי
אחד מדפי כתבי היד של ספרו נעלם.
"אינני יודע כיצד ,אך אינני מוצא את
הדף הזה" .היה זה דף עמוס וכתוב
משני צדדיו במאות מראי מקומות,
נקודות ורעיונות – כדרכו של הרב .הרב
ביקש לראות את הדף שלפני ואת הדף
שלאחר הדף הנעלם ,הסתגר בחדרו
לשעה קלה ו...כתב את כל הדף הנעלם
מתוך זכרונו .בחלוף זמן נמצא הדף
המקורי שנעלם .עורך הספרים התיישב
והשווה בין זה המקורי לזה שהרב שחזר
מזכרונו – שניהם היו זהים במדוייק!
הרב זכר וכתב הכל מילה במילה
מזכרונו בלבד!

תחת גשם דולף
טעות נפוצה היא לחשוב שבידיעותיו
מופלאות של הרב בכל חלקי התורה אין
מן הפלא ,שכן הרב נתברך בזכרון עצום.
אך את האמת אמר פעם הרב לבנו
הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א" :רגילים
לחשוב שיש לי זכרון ,אך האמת היא
שבילדותי המוקדמת לא היה לי זכרון,
והייתי מוריד דמעות כנחל כדי שאזכור
את לימודי"  -זאת מלבד העמל הרב
שהשקיע הרב בפרט בחזרותיו על
לימודיו ,וכמו שהעיד פעם הרב לבחור
ישיבה ,שבתקופת לימודו בישיבת פורת
יוסף ,סיים מסכת גיטין (תשעים דף) -
 60פעם!
בתקופה שלאחר מלחמת יום
הכיפורים זכה הרב להתיר מאות
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עגונות כידוע ,הרב נשאל על ידי בני
ביתו באחת מעיתות הרצון מהיכן זכה
לסיעתא דשמיא כה מופלגת בהתרת
העגונות  -מציאות שבה לא טעה ולו
גם בהתרת אדם אחד שבהכרעתו
הותרה אשתו להינשא ולבסוף יתגלה
כחי " -בא הרוג ברגליו".

"את מסכת יבמות למדתי עשרות
פעמים עם כל הראשונים ,באחד מבתי
הכנסת בירושלים ,ברצף של שעות
רבות ,בעוני ומחסור וכשהגשם דולף
מעל ראשי  -איך לא אזכה לסיעתא
דשמיא בסוגיות הללו שכה מסרתי
נפשי עליהן?"

בדיקה על כל הש"ס
סיפר בנו ,הראשל"צ הגאון רבי יצחק
יוסף שליט"א  -כי פעם ,לפני כמה
עשרות שנים ,התאונן לפניו הרב זצ"ל
כי בצעירותו היתה לו בקיאות בש"ס
עד כדי כך שכשהוא היה רוצה לכתוב

תשובה באיזה ענין ,היה בתחילה מעביר
לנגד עיניו את כל הש"ס מתוך הזיכרון,
ולאחר מכן היה כותב את התשובה "כדי
לראות שאכן ,להכרעתי ההלכתית אין
שום סתירה מהש"ס"" .והיום" ,אמר
הרב בצער" ,נחלש זכרוני".
בעולם התורה ידוע ומפורסם שמו של

מרן זיע"א התבונן בי בעיניו הטהורות ואמר "אנא ,רבי דוד ,יברכני שאזכה להמשיך ולהפיץ מעיינות
בכל עת הגיעו ארצה ,שם מורנו ורבנו
הגה"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"א
חובה קדושה לעצמו לעלות ולחלות את
פני קודשו של מרן הגאון הגדול רבינו
עובדיה יוסף זצוק"ל .עוד רבות יסופר
על אותם מפגשים מלאי הוד והדר שבין
מורנו הרב שליט"א לבין מרן זצ"ל ובסוד
קדושים מי יעמוד.
יחד עם כל עם ישראל ביכה הרב שליט"א
את הסתלקותו של מרן מן העולם .בימי
השבעה ובתום ימי השלושים נשא הרב
שליט"א דברי קינה נהי ומספד באוזני
קהל רב.
ליקטנו מתוך דבריו כמה נקודות נוגה
ובתוכן גם שביבי הוד של עדויות אישיות
מהקשר המופלא שהיה לרבנו שליט"א
עם מרן זצוק"ל.
את כל ימי חייו הקדיש רבנו הגדול
לעם ישראל .איה הן המילים לתאר את
עוצמת המהפכה הכבירה שחולל רבנו
הגדול בעולם התורני בכלל ובמורשת
ספרד בפרט .עת הוקמה המדינה אשר
בבסיסה ניכרה התנערות רוחנית מחיי
תורה ומצוות ,ולא פסחה על בני עדות
המזרח  -כבר אז קם מרן מאור ישראל
זצוק"ל זיע"א ,ואזר בעוז מותניו ללא
חת .כך היה מכתת רגליו מעיר לעיירה
ומיישוב זה למושב אחר ,כשתכלית
אחת ניצבת לנגד עיניו  -להביא את דבר
ה' אל עמך בית ישראל ולהאהיב עליהם
את התורה הקדושה ,לעורר בנפשם
את אור היהדות עדי יבקע ויאיר כשחר
אורו .ברור ופשוט שאילולי מסירות
נפשו שלא ידעה גבולות ,מי יודע היאך
היו נראים פניה של היהדות החרדית
הספרדית כיום.
עת בא אני להספיד את מרן מאור
זיע"א ,ולנסות להקיף מעט מזעיר
מדמותו הקדושה והטהורה ,עולה
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"יודע אני גם יודע ,כי זכות אבות יש לכם .יודעני גם שברכותיך
בזיכרוני מעשה מרגש שאירע לפני
שנים .היה זה בעת שהוזמנתי לבקר
במעונו הקדוש .ישבתי למולו בחדר בו
נהג ללמוד .שם ,בינות לכתלים הספוגים
באהבת תורה ויראת שמים ,בין הכתלים
אשר ים אהבת ישראל טמון בהם  -נפנה
הוא אליי בבכי ואמר "זה לי זמן רב
שאני חש בכאבים חזקים באצבעותיי,
מחמת הכתיבה הממושכת בהעלותי את
דברי התורה על הכתב .הדבר מסב לי
צער ותוגה כי משתוקק הנני להמשיך
ולכתוב את חידושי תורתי השייכים
לחלק "יביע אומר" שאני מבקש להוציא
לאור בקרוב".

ואז הבנתי בבירור על מה
ולמה כיוונו משמים שאגיע
לארץ ישראל דווקא ביום
זה .ויחד עם כל בית ישראל
קרענו בגדינו ונתעטפנו
באבל המר והכבד על
הסתלקותו של הצדיק הקדוש
והטהור פאר הדור והדרו.
המשיך מרן זיע"א ,התבונן בי בעיניו
הטהורות ואמר "אנא ,רבי דוד ,יברכני
שאזכה להמשיך ולהפיץ מעיינות תורה,
ואוכל להמשיך בכתיבת הספרים"...
נזדעזעתי מן הבקשה ונעניתי ברתת "מי
אני ומה אני שאברך את רבנו הקדוש"?!
אולם מרן מלכא זיע"א עמד על דבריו,
ובענוותנותו הגדולה נפנה ואמר לי "יודע
אני גם יודע ,כי זכות אבות יש לכם.
יודעני גם שברכותיך מתקבלות .אנא
מלא את בקשתי וברכני".

וכך בחרדת קודש ,בזיע ובחיל נטלתי את
ידו הטהורה והקדושה .כשדמעות זולגות
מעיניי ללא הרף בירכתי את רבנו מרן
זיע"א שיזכה בקרוב להמשיך במפעליו
הכבירים ,ויוסיפו מעיינותיו לעלות חוצה
בספריו הקדושים כשאיפתו הטהורה.
ורבנו ענה "אמן" אחר ברכתי.
ואז הרהבתי עוז בנפשי וביקשתי ממרן
זיע"א שיקדיש גם עבורי את החלק
החדש "יביע אומר" כאשר יצא לאור
עולם .ורבנו הגדול בענוות החן העצומה
שהייתה בקרבו ענה לי במאור פנים
"בוודאי אקדיש לכם בחפץ לב את הכרך
החדש".
עד היום שמורים הספרים הקדושים
הללו עימי בקרבתי ,ועד כמה מציף
האושר את ליבי כאשר מתבונן אני
מדי פעם בברכתו הנפלאה בכתב ידו
הרהוט והזך המתנוססת בראש הספרים
שהקדיש לי מרן מאור ישראל רבנו
זיע"א.
תמיד שאלתי את עצמי  -וכי צדיק קדוש
וטהור גאון קדוש עליון בדרגתו של רבנו
זיע"א זקוק היה לברכתי?! אלא יודעני
בבירור שמידת הענווה העצומה שבה
ניחן היא שהייתה נר לרגליו וזכה הוא
לכתר תורה ויראה ולכתר מידות טובות
ונאצלות גם יחד" .במקום שבו אתה
מוצא גדלותו שם אתה מוצא ענוותנותו"
כפשוטו ממש.
אהבת התורה שפיעמה בנשמתו הזכה,
בערה בקרבו ללא גבול .במוסדותינו
הקדושים שבצרפת עסקו אברכי הכולל
היקרים שיחיו בהלכות נדה .וכיוון
שידעתי שלא ניתן להגיע למסקנת
בירור ההלכה בעניינים אלו מבלי ספריו
המאירים של מרן זיע"א "טהרת הבית",
על כן ביקשתי מבאי ביתו שיואילו
לשלוח אלינו לצרפת כמות נכבדת מן

מתקבלות .אנא מלא בקשתי וברכני"
הכרכים הקדושים הללו.
סיפרו לי שכאשר נודע לו הדבר ,עלז
ליבו בקרבו .וכך אמר מרן זצוק"ל
לבאי ביתו "כמה שמחה יש בליבי על
כך שדברי תורתי מופצים בעולם ,ובני
התורה יושבים ועוסקים בהם" .רבנו
זצוק"ל לא הסתפק בכך ,ובמאור פניו
ואהבת ישראל הידועים שהיו בו ,הוא
אף שיגר לי מכתב ברכה נרגש והדגיש
כי זכות ועונג לו בשומעו שאברכי הגולה
היקרים עוסקים בחידושיו.
רבנו הגדול נפטר בפרשת "לך לך"
ויום השלושים שלו חל בפרשת "ויצא".
חשבתי שרמז גדול יש בכך :לפי
שבתחילה הוריד הקב"ה את הנשמה
הטהורה של רבנו מן העולמות העליונים
בבחינת "לך לך מארצך" לכי לך מארצות
החיים "ומולדתך" עזבי את מקום
מחצבתך מתחת כסא הכבוד ,ובואי
לעולם הזה "אל הארץ אשר אראך" כדי
להתנסות בניסיונות החיים.
בתקופה האחרונה ,כשהתפילות נישאו
בפי כולנו לרפואתו של מרן זיע"א -
גם בצרפת נשאנו קול זעקה ותחנונים,
לבקוע שערי שמים .בלילה שקדם
להסתלקותו של מנהיג הדור זיע"א
ראיתי בחלומי יהודי הנכנס בבהלה אל
חדרי ומודיע לי בבכי וביגון קודר "מרן
נלקח לישיבה של מעלה לבית עולמו".
התעוררתי משנתי ברעד וחיל ולא יכולתי
לתת תנומה לעפעפיי .שקעתי בלימוד,
תוך שגמלה בליבי ההחלטה לטוס אל
ארץ הקודש .בבואי הנה ,החשתי פעמיי
אל מוסדותינו הקדושים בעיר אשדוד
ומסרתי שיעור לאברכי הכולל שיחיו.
בדבריי הרחבתי על עניין ההתחזקות
וההתעלות בתורה הקדושה לרפואתו

של מרן .והנה לפתע בשעה אחת
ושלושים בצהריים נתבשרנו בבשורה
המרה והקשה על סילוקו של מרן מאור
ישראל זצוק"ל זיע"א.
ואז הבנתי בבירור על מה ולמה כיוונו
משמים שאגיע לארץ ישראל דווקא
ביום זה .ויחד עם כל בית ישראל קרענו
בגדינו ונתעטפנו באבל המר והכבד על
הסתלקותו של הצדיק הקדוש והטהור
פאר הדור והדרו.
מעמד ההלוויה הנשגב שהיה כל כולו
קידוש שם שמים עצום ,היה נדיר ביותר
הן מבחינת המוני האנשים שבאו לספוד
לו ולבכותו ,והן מבחינת כלל ישראל,
רבבות רבבות מחוגים שונים שהשתתפו
שם .כל שכבות העם  -רבנים ואדמו"רים
יושבי על מדין ,יחד עם עמלי יום ואנשי
מסורת .כתף אל כתף הילכו ההמונים
שפופי ראש ושחוחי קומה מלווים את
האב הגדול והנערץ .התחושה בחלל
קודרת ,תחושת יתמות נוראה" .יתומים
היינו ואין אב".
ובאמת חושבני שאין יהודי מישראל
שלא חש שקיבל ממנו דבר מה .בהלכה,
באגדה בתורה וביראה .הוא זקף את
קומתם של רבבות אנשים ,הנהיג את
דרכם והתווה להם את ייעודם .דור שלם
של יראי ה' וחושבי שמו זכו לצעוד
לאורו הזך באמת ללא כחל ושרק .קשה
לחשוב על העולם ללא דמותו הטהורה,
המאירה והמגלמת בתוכה תורה צרופה

בענווה שאין כדוגמתה .קשה ,קשה עד
מאוד להצמיד לתואר שמו את המילים
זצוק"ל זיע"א .השחר שהפציע קודם
יום פטירתו אינו דומה לעולם שהפציע
לאחר הסתלקותו.
נכון שלמרבה הצער עזבנו רבנו זצוק"ל
לאנחות ,בבדידות ובצער .כולנו חשים
יתומים בהסתלק מאיתנו האב הנערץ
אביר הרועים .אולם אל לנו לשכוח
שמלאי עצום של אוצרות רוחניים
יקרים מפז הוא הותיר אחריו ,אלו
ספריו הקדושים אשר כל העוסק בהם
זוכה להגיע אלי חקר האמת ולאסוקי
שמעתתא אליבא דהלכתא.
ובאמת ליבנו ממאן להינחם כי רבנו
הגדול אינו עמנו עוד .בלילה שקדם
ליום השלושים זכיתי לעלות לציונו
הטהור ,וראיתי את אותיות שמו הקדוש
מתנוססות על הקבר.
קשה היה לי להאמין למראה עיניי.
עצם המחשבה על המאור הגדול שכבה,
המגדלור שפיזר מאורו הזך והצלול
על כל פני תבל באורו ובקדושתו
הלך מאיתנו .אוי לנו כי פנה היום כי
יינטו צללי ערב ,ובכל יום שעובר אנו
מרגישים יותר בחסרונו וחשים ביתר
שאת את העדרו .כי "פנה הודה פנה
זיווה פנה הדרה" הודו ויופיו הרוחני של
כלל ישראל ,מי ייתן לנו תמורתו ומי
ייתן לנו חליפתו.
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אמר הגר"י צדקה:
"ידעתי כי בחור זה יהיה גדול הדור הבא
ולכן הנחתיו ללמוד ולא הפרעתי לו"

הגאון הרב יהושע כהן שליט"א שעמל
רבות על הקניית ידיעת התורה בקרב בני
התורה .הוא עצמו ידוע ומפורסם בידיעת
התורה המופלגת שלו ובזכרונו המדהים
את כל הש"ס כולו .כבר בהיותו מתגורר
בחו"ל הגיע שמעו של הרב לאוזניו ,סופר
לו על ידיעת התורה המופלגת של הרב
והוא קבע לעצמו כי בהגיעו ארצה יכנס
לשוחח עם הרב בלימוד.
בהיכנסו להרב החל 'לגלגל' עמו דפי
גמרא מכל רחבי הש"ס .היה זה שיח
מופלא של שני אנשים שכל הש"ס כולו
פרוש לפניהם מילה במילה עם מיקומה
של כל מילה על פני הדף (הגר"י כהן
ידוע ב'מבחן הסיכה' שהוא מתיר
לצעירי הצאן לערוך לו כדי להמחיש
בפניהם "מושגים" בידיעת התורה
שאליהם מסוגלים הם עצמם להגיע לו
אך יעמלו כראוי) .הנוכחים במקום חדלו
זה מכבר לעקוב אחר השיח המסחרר
כאשר עברו שני הגדולים הללו להעביר
ביניהם גם דפים וידיעות בדפי התלמוד
הירושלמי .הזמן חלף כששניהם
מתענגים זה על זה ולבסוף פנה הרב
כהן אל הרב בשאלה "יש לי קושיא
חמורה בעניין פלוני בש"ס שאינני מוצא
לו תירוץ ,שאלתי כבר גדולי עולם וגם
הם טרם השיבוני ויישבו את דעתי
על אותה קושיא .הקושיא נפרסה על
השלחן והרב השיב על אתר "ישנו רד"ק
על הנ"ך בספר צפניה .שם הוא מפרש
שני פירושים שמיישבים את קושייתך".
"תירוץ מדברי הרד"ק על הנ"ך –
לקושיא בש"ס לא הייתי מעלה על
דעתי" ,אמר הרב כהן מאוחר יותר
בספרו את המעשה בהתפעלות עצומה.

34

סיפר הרה"ג
אברהם גבאי
מלונדון,
שפעם אחת
הוזמן הרב
לשאת דברים
הספר
בבית
בלונדון  -לפני
מאות תלמידים .הרב
אמר את דבריו ,ואחר כל
כמה משפטים היה עומד המתרגם
ומתרגם את דברי הרב לקהל שהיה
ברובו דובר אנגלית .הרב גבאי שישב
ליד הרב ,שם לב כי במשך הזמן
שהמתרגם עומד ומתרגם ,שפתיו של
הרב ממלמלות דבר מה .חשב הרב גבאי
לתומו כי בפיו של הרב דבר מה לומר
לו .הטה את אזנו ושמע את הרב משנן
לעצמו פרקי משניות בעל פה וגורסם
בזה אחר זה ,וזאת בכדי לנצל את הזמן
בו עומד המתרגם ומתרגם.

מים שחקו אבנים
בסיפור הבא יש הרבה יותר מהמסר
של יתרון כח ההתמדה על כח הריכוז
והכשרון ,יש בו הכוונה לדרך החיים
הנכונה וההתייחסות ל'רעיונות' שונים
המגיעים אלינו בעטיפה חיצונית שאינה
מוכרת ומסורה לנו מאבותינו:
פעם אחת ,בשנת התשל"ז ,בא ר' רפאל
הלפרין ז"ל לביתו של הרב כדי לברר
עימו כמה ענינים אודות ספרו שחיבר
על רש"י .הרב התפעל מאוד מהיקף
ידיעותיו הרחבות בכל דברי רש"י ,והנה
בתוך הדברים שאל ר' רפאל את הרב אם
חפץ הוא לראות כמה גדול כח הריכוז
האנושי .ענה לו הרב בחיוב וגם יתר בני
הבית שהכירוהו ושמעו אודותיו התאספו
סביבו כדי להתבונן במעשיו.
ר' רפאל הוציא מתיקו אבן גדולה,
הניחה על השולחן והחל להתרכז בה.
לפתע שאג שאגה גדולה ,הנחית את ידו
בחוזקה על האבן ושברה לשני חצאים!
בני הבית התפעלו מאוד ממעשהו ,אך
הרב נותר אדיש במקומו כאילו לא אירע

דבר ותיכף פנה לר' רפאל והמשיך לדבר
עימו אודות הסוגייא בה עסקו לפני כן.
ככל הנראה ,כוונתו של הרב בזה ,היתה
להראות לבני ביתו שכל ענייני העולם
הזה ,יהיו אשר יהיו ,הינם הבל הבלים,
ואין מה להתפעל מהם .המטרה של כל
הדברים הגשמיים ותולדותיהם הינה אך
ורק לכבודו של הקב"ה.

חיים במתנה
לפני כשלוש עשרה שנה הסתלקה
לעולמה הרבנית אבוחצירה ע"ה (אשת
הצדיק הנודע רבי יצחק – ה'באבא
חאקי') .הרב זצ"ל הגיע להלווייתה,
הספיד וניחם את בני משפחתה הרחבה
כדרכו בקודש .קשר מיוחד חש הרב
לבני המשפחה בהיות כלתו אשת בנו
הרה"ג משה שליט"א  -נכדת הרבנית
המנוחה ע"ה .הם התגוררו עמו בעשרים
שנותיו האחרונות וטיפלו בו בהתמסרות
מיוחדת לכל צרכיו .לאחר תום שנת
האבל על סבתה ,הסתפקה כלת הרב
האם להטריחו שוב ולבקש ממנו שיבוא
לאזכרת סבתה הצדקת .בבוקר יום
האזכרה הגיע להתייעץ עמו בענייני
הלכה והנהגה הראשל"צ הגר"א בקשי
דורון שליט"א .בתוך דבריו ,אמר הגר"א
בקשי דורון שליט"א לרב זצ"ל "בוודאי
נראה את כבודו היום באזכרה" .הרב לא
השיב לו על כך באותו מעמד .לאחר לכת
הראשל"צ שליט"א ביקש הרב שיקראו
לכלתו .היא הגיעה בחיל ורעדה והרב
פנה אליה ואמר לה ברוך "בתי ,כשאדם
זוכה לחיות שמונים שנה  -זו דרך הטבע,
"ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם
בגבורות שמונים שנה" ,כל יום שאדם
זוכה לחיות מעבר לכך זו מתנה מה',
עליו לנצל כל רגע בהקפדה מיוחדת".
הרב השתהה רגע קט ומיד הוסיף לגלות
מצפונות ליבו הטהור "מאז שמלאו לי
שמונים אני מקפיד לנצל ממש כל רגע.
את יודעת בתי ,יש לי עוד הרבה להספיק
ולכתוב .לכן ,אני מתנצל ,לא אוכל להגיע
לאזכרה ,אך את הלימוד אקדיש לעילוי
נשמת סבתך ע"ה".

אהבת תורה של מרן זצוק"ל
אחד מהנושאים שעליהם דיבר מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל בכל הזדמנות היה נושא
החינוך .ניכר היה שנושא זה בער בעצמותיו ממש .בחורי הישיבות היו הנפשות היקרות ביותר
לליבו .הוא עודדם תמיד ודיבר בכל עת בשבחם.
מורנו ורבנו רבי דוד חנניה פינטו שליט"א יבדל לחיים ארוכים ,מדבר אף הוא כל העת
בשבחם של בני התורה .כל עמלו הגדול בחייו הוא סביב נושא התורה ועמליה .בכל מפגש
שנערך ביניהם עלה נושא לימוד התורה ועידוד לומדיה .כחלק מדרך ההנהגה שקיבל מורנו
הרב שליט"א מגדולי ומאורי הדור פתח רבינו את הישיבה הגדולה "תורת דוד" שבאשדוד -
הישיבה שתלמידיה הינם מבחירי עולם התורה כולו .הישיבה שהצוות החשוב שמנהל אותה,
עושה לילות כימים ב'מסירת התורה'  -מהדור הקודם אל צעירי הצאן הצמאים והמשתוקקים.
"כל תכלית
קיומו
של העם
היהודי
הוא בכדי
לקדש את
שמו
של בורא
העולם -
אבינו
שבשמים"

היכל הישיבה הגדולה "תורת דוד" אשדוד

מורנו ורבנו שליט"א
בלימוד אם בחורי הישיבה

מרן ראש הישיבה הגרי"ל שטינמן שליט"א

הנה דברים שדיבר מרן זצוק"ל בפני בחורי ישיבות:
"כשישראל
שוים
בעצה
אחת
מלמטה,
שמו
הגדול
משתבח
למעלה"

מתיקות התורה
טעם התורה כמו דבש ,כמו שכתוב 'מתוקים מדבש ומנופת צופים' .כשאדם לומד הרבה
בהתמדה מרגיש טעם מתוק לתורה ,אבל כשלומד ברשלנות ,כמו דבר שהוא עליו חוב ,אינו
מרגיש טעם בלימוד .גם אלו הקובעים עיתים לתורה ,ומקפידים על כך ,הדבר צריך להיות
בשמחה .כשהדבר תלוי ברצונו של האדם ,אם יש לו רצון עז ללמוד תורה מרגיש מתיקות
לתורה' ,טעמו וראו כי טוב ה''' ,כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו' ,דוד המלך עליו-
השלום היה מרגיש טעם בלימודו ,טעם לשבח ,טעם דבש ,לכן אומר 'טעמו וראו'.
אדם חולה מגישים לו לאכול אינו רוצה לאכול ,אינו רוצה לקחת את התרופות שלו .בא אחד
חכם לקח משמשים מתוקים ,הרתיח אותם עם סוכר ריסק אותם ועשה ממנו ריבה ,בא אל
החולה ואמר לו' :אני ידידך ,אוהב אותך ,תכבד אותי אל תבייש אותי ,טעום רק כפית אחת
מהריבה שהכנתי' .החולה טעם כפית אחת והרגיש שזה טעים ,שאל :יש עוד? אמר לו הב
הב ולא ישבע .כך התורה ,אדם שהוא חולה הנפש שלא מרגיש טוב ,אינו מרגיש טעם
בתורה .אדם שהוא בריא בנפשו מרגיש את טעם התורה .וזה מכריז דוד המלך עליו
השלום ,תטעמו את התורה תראו איך היא טעימה ,תרצו עוד ועוד ולא תשבעו.
פעם הייתי מדבר על הפסוק 'מתוקים מדבש ומנופת צופים'  -כמה התורה
טעימה ,דיברתי כך הרבה זמן .אחרי שגמרתי הדרשה ,בא אלי אחד חצוף' :כבוד
הרב דיברת שעה שלימה ,אני לא טעמתי לא דבש ולא נופת צופים'.
אמרתי לו' :כנראה אתה חולה מעט ,לא מרגיש טעם דבש ...תהיה בריא ותרגיש
שהתורה היא דבש' .לא כל אחד מרגיש שהתורה היא דבש ,כמה שיותר פיקח
יותר נבון מוצא את טעם התורה טעם דבש.
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כל ישראל
יש להם חלק

לעולם הבא

מאוצרו של מורנו ורבנו הגה"צ
רבי דוד חנניה פינטו שליט"א

"משה
קבל
תורה
מסיני
ומסרה
ליהושע"

את הקריאה בפרקי אבות בין פסח לעצרת פותחים במשנה (סנהדרין צ" ).כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא
שנאמר ועמך כולם צדיקים לעולם יירשו ארץ נצר מטעי מעשה ידי להתפאר" .כלומר עם ישראל נקראים
נטיעותיו המיוחדים והמשובחים של הקב"ה והוא אוהב אותם יותר מכל ברואי העולם אשר נטע הבורא בעולמו
לפי שהקב"ה כביכול יגע וטרח בטיפוחם של הנטיעות הללו לקרבם אליו ולהביאם אל תורתו הקדושה .וכמו
שאמרו חז"ל (במסכת בבא מציעא לח ).אדם רוצה בקב שלו יותר מתשעה קבין של חברו ,שמתוך שטרח ויגע
עליהם הם חביבים בעיניו ,כך הקב"ה מחבב את בני ישראל ואוהב את הנטיעות הללו מפני שהם "מעשה ידיו
להתפאר".

(אבות א' א')

ומתוך חיבתם זיכה הקב"ה כל יהודי ויהודי בחלק ונחלה לעולם הבא ,וכמובן שזכות זו שמורה רק למי שעוסק
בתורה ומקיים את מצוות ה' שעל ידי זה הוא זוכה לחלקו בעולם הבא.
ואל יטעה האדם בלבבו לאמור כי לא כולם מסוגלים לעסוק בתורה ולנחול את חלקם בעולם הבא ,שהרי ישנם
כאלו מבני ישראל אשר רחוקים מאוד מה' יתברך ואין להם כל שיג ושיח בתורתו הקדושה והיאך יתקיים מאמר
התנא שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא? מחשבה זו בטעות יסודה ,כי גם הרחוק ביותר שבעם ישראל  -לו
רק ירצה ויחפוץ לגשת אל הקודש ותתעורר בקרבו רוח חדשה לשוב אל ה' יתברך ,הרי בודאי יהא בכוחו לעלות
מעלה מעלה והקב"ה יסייע לו יתמוך בו כי בכל יהודי טמונה נשמה גבוהה וקדושה והיא חלק אלוה ממעל ואם
רק ילבה אותה קמעה מיד תתעורר נפשו לאהבה את ה' וליראה אותו.
הרי לנו דוגמא מוחשית מבני ישראל ,אשר בהיותם בארץ מצרים היו שקועים במ"ט שערי טומאה והיו עובדים
עבודה זרה ולפתע ברגע שזרח עליהם אורו של ה' יתברך הם עלו ונתעלו והתקרבו לה' יתברך עד שזכו להיות
מכונים "דור דעה".
לכן לאחר אמירת "כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא" אנו פותחים במשנה "משה קבל תורה מסיני" להודיע
שכל אדם יש בידו לעלות במעלות הקודש ולהגיע אף לדרגת משה רבנו ע"ה .כשם שמשה מיצה עד תום את
הכוחות כולם אשר הוענקו לו מן השמים לעבודת ה' יתברך ולדבקה בו  -כך כל אדם אם ינצל את הכוחות כולם
שניתנו לו ויאמץ אותם לכבוד ה' יתברך ולכבוד תורתו הרי שהגיע לדרגתו של משה רבנו ע"ה ובזה הוא זוכה
לחלק ונחלה השמור לו לעולם הבא.
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"שמעון הצדיק היה משיירי
כנסת הגדולה הוא היה אומר
על שלשה דברים העולם עומד
על התורה ועל העבודה ועל
גמילות חסדים"

"משה קיבל תורה מסיני
ומסרה ליהושע ויהושע
לזקנים" (אבות א' א')

אפשר לפרש למה קבע שמעון הצדיק שהעולם קיים על שלשה דברים אלו ,לפי
שהמצוות נחלקות לשתים ,מצוות שבין אדם למקום ,ומצוות שבין אדם לחבירו.
והנה העבודה היא מן הדברים שבין אדם למקום ,וגמילות חסדים היא בין אדם
לחבירו.
לכן אמר שמעון הצדיק שהעולם עומד על התורה ,על העבודה ועל גמילות חסדים,
שהרי אם אין האדם עוסק בתורה ,לא יֵדע דיני עבודה ודינים שבין אדם למקום ,וכן
לא ידע דיני תרומות ומעשרות וכיוצא בהם שהם גמילות חסדים ,שהם דברים של
בין אדם לחבירו ,והרבה הלכות יש בעניני צדקה ,כגון איזו צדקה קודמת לאחרת
(שו"ע יו"ד רמט ,ו והלאה) ,וכן שאר הרבה הלכות .נמצא ששלשה דברים אלו תלויים
זה בזה ,ואי אפשר לגמול חסד ולעבוד את ד' בלי תלמוד תורה ,ומבין שלשתם יכול
העולם לעמוד.
אף על פי שמשה רבנו מסר את התורה לכלל ישראל ,וגם יהושע היה עימהם באותו
מעמד ,לא הסתפק משה בזה אלא העביר ליהושע את התורה באופן אישי ומסרה לו
שוב.
ולא רק ליהושע בלבד ,אלא לכל יהודי ויהודי דאג משה שהתורה תהא סדורה בפיו,
ולכל אחד מבני ישראל העביר משה את התורה באופן פרטי שנאמר (דברים ל"א א')
"וילך משה וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל" .הוא לא סמך על קבלת התורה
שניתנה לישראל באופן כללי  -אלא ניגש אל כל יהודי ויהודי והיה לו למורה אישי.
הוא העביר לו את התורה בסבלנות ובאורך רוח ,ולא מש ממנו עד שתהא התורה
מונחת לפניו כשולחן ערוך המוכן לאכילה.
ומכאן מוסר השכל לכל מלמדי תינוקות של בית רבן ,שחובה קדושה מוטלת עליהם
לטרוח עם תלמידיהם ולעמול עימם בנחת ובנועם ,בסבלנות מרובה ושלא ירפו מהם
עד שהלימוד יהא שגור בפיהם ,והתורה תיחקק בזיכרונם.
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"משה קבל תורה מסיני
ומסרה ליהושע"

"משה קיבל תורה מסיני" סופי תיבות עולה בגימטרייא חמישים .רמז למשה רבנו ע"ה איש האלהים,
שכמעט וזכה להשיג את שער החמישים משערי הבינה שניתנו בעולם .כדאיתא בגמרא (ראש השנה
כא ):חמישים שערי בינה נבראו בעולם וכולם ניתנו למשה חסר אחד .שנאמר (תהילים ח' ו') "ותחסרהו
מעט מאלהים" משה קיבל תורה מסיני ומסר ליהושע (אבות א' א').
"מסרה" מלשון מסירות נפש .משה רבנו ע"ה לימד את יהושע תלמידו שאי אפשר להשיג את קנייני
התורה ואת מעלותיה ,אלא על ידי מסירות נפש והקרבה אישית .וכמו שאמרו חז"ל (ברכות סג ):אין
התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה שנאמר (במדבר י"ט י"ד) "אדם כי ימות באהל".

"עשה לך רב
וקנה לך חבר
והוי דן
את כל האדם
לכף זכות"

אפשר לפרש ,שאי אפשר לו לאדם ללמוד תורה לבד ,אלא חייב ללמוד מפי רב ולחזור עליה עם חבירו,
כמו שאמרו חכמינו ז"ל (ברכות סג ,ב) חרב על שונאיהם של תלמידי חכמים שיושבים בד בבד ,ועוסקים
בתורה בד בבד ,ואמרו עוד (תענית כג ,א) או חברותא או מיתותא .ולא עוד ,אלא אסור לאדם להתחבר
עם סתם בני אדם ,אף על פי שאינם רשעים ,אלא כל אחד צריך להתחבר עם חברים שהם דומים לו ,ולא
עם אלה שהם פחותים ממנו ,שמא יפחיתו אותו ,וטבעו של אדם הוא ,שהוא רוצה להיות דומה לסביבה
ולחברותא .מכל מקום הזהיר התנא ואמר ,אף על פי שאינך רשאי להתחבר אלא עם אלה שהם דומים
לך ,תזהר שלא תדון את פחותי העם לכף חובה ,ואף על פי שאין אתה רשאי להתחבר עמהם עדיין הם
חשובים מאוד לפני הקב"ה.
עוד אפשר לפרש קנה לך חבר והוי דן את כל האדם לכף זכות ,שלפי שקנה לו אדם חבר טוב ,ונקשרה
נפשו בנפשו ,אפשר ,שכאשר ישמע אחרים מספרים עליו לשון הרע ,ידונם לחובה מיד ,ויחשוב שהם
רשעים ,לכן מזהיר התנא ,שאף על פי שמצוה עליך לקנות חבר ,מכל מקום עדיין חובה עליך לדון את כל
אדם לכף זכות ,וכשאתה שומע או רואה אחרים עושים דבר שנראה לך כעבירה ,אל תמהר לדונם לכף
חובה ,אף על פי שהם פוגעים בחברך הטוב .יותר מכך ,תמיד תחשוב כאילו כל אדם בשוק הוא כחברך
ורבך ,וכמו שאין אתה דן את חברך ורבך לכף חובה ,כך אל תדון את כל אדם לכף חובה ,אלא לכף זכות.

"עשה לך רב והסתלק מן
הספק ואל תרבה לעשר
אומדות" (א' טז')

על ידי שהאדם עושה את כל מעשיו על פי רבו אינו בא לידי ספק לעולם ,לפי שכל מעשיו נחתכים על
פיו ,ואימתי צריך האדם לעשר אומדות ואינו יודע את הפסק ,כשלא עשה לעצמו רב ,ואין לו אצל מי
ללכת שיפתר לו את כל שאלותיו וספיקותיו ,והרב מהפך לאדם את הספק לפסק.
קרוב לזה אמרו בגמרא (ברכות לה ,א) כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכהָ ,מ ַעל ,לכן ילך כל אדם אצל
חכם שילמדנו הלכות ברכות ,כדי שלא יבא לידי מעילה מלכתחילה.

"איזוהי דרך ישרה
שיבור לו האדם"

פירש רע"ב ,שיבור  -שיברור .ולכאורה צריך להבין מה ראה התנא לומר שיבור במקום שיברור ,ולמה לא
דיבר בלשון מובנת יותר .ואפשר שרצה רבינו הקדוש לרמז כאן אזהרה גדולה ,שאם אין האדם הולך
בדרך ישרה ,אלא הולך פעם בדרך זו ופעם בדרך זו ,כעין הפוסח על שני הסעיפים ,אין לו לא זו ולא זו,
וסופו הולך בטל ,והבטלה מביאה לידי עבירה (כתובות נט ,ב).
לפיכך אמר רבינו הקדוש איזוהי דרך ישרה  -שיבור ,יבור מלשון שדה בורה ,שהוא לשון בטלה ,שדה
שאינה מוציאה כלום ,ומצינו לשון זה במשנה (ב"מ קד ,א) אם אוביר ולא אעביד ,ופירש רש"י אעשנה
בו ָֹרה .ללמדך ,שאם אינו בורר לו דרך ישרה ,סופו נעשה בור והולך בטל.

וכל תורה
שאין עמה
מלאכה
סופה בטלה.

משמע מכאן ,שכל אדם חייב להתעסק בפרנסה ,ולכאורה צריך עיון מהרבה חכמי התלמוד שמצינו שלא
היו עוסקים בפרנסה ,אלא ישבו בבית המדרש כל היום וכל הלילה ,ותורתם אומנותם ,כגון רשב"י וחבריו
שאף היו פטורים מן התפלה לפי שעסקו בתורה (שבת יא ,א) ,וכשיצא הוא ובנו רבי אלעזר מן המערה לא
היה דעתו נוחה מן האנשים שהיו עוסקים בפרנסתם ,ורשב"י עצמו אמר (ברכות לה ,ב) מלאכתן נעשית על
ידי אחרים.
אלא ודאי שלא נתכוין התנא לומר דבר כללי לכל אחד ,ושאפילו גדול בישראל חייב להתעסק במלאכה,
אלא רמז לנו על העסק הנודע בשם יששכר וזבולון ,כלומר שיששכר ישב וילמוד ביגיעה רבה ולא ידאוג
לפרנסה כלל ,וזבולון יצא לשוק ויתעסק בסחורה וידאג לפרנסתו ולפרנסת בית יששכר היושב על
התורה ועל העבודה .וזה מה שמסיים התנא ואומר ,וכל העמלים עם הציבור ,הכוונה ,אלו שהם בבחינת
זבולון שהם עמלים בסחורה כדי להחזיק בבני תורה שהם בבחינת יששכר ,שבזכות תורתם הציבור כולו
מתקיים ,שיהיו עמלים עמהם לשם שמים ,כלומר שהסוחרים יחלוקו עם הלומדים שוה בשוה ,שזכות
אבותם מסיעתן ,כלומר ,זכות יששכר וזבולון שקיבלו עליהם לעשות כך  -עומדת להם ,כמפורש במדרש
(ב"ר צט ,ח) שזבולון היו עוסק בסחורה ומפרנס את יששכר ,ומקבל שכר כמותו לפי שהיה מחזיק לומדי
תורה .ולכן מסיים ואתם מעלה אני עליכם שכר הרבה כאילו עשיתם ,שהרי אילו לא היה זבולון מחזיק
ביששכר ,לא היה אפשר לו לשבת ולעסוק בתורה.

(אבות א' א')

(אבות א' ו')

(אבות ב' א')

(אבות ב' א')
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מצינו בגמרא (ברכות כח ,ב) כשחלה רבי יוחנן בן זכאי ,נכנסו תלמידיו לבקרו ,ומצאו אותו כשהוא בוכה,
אמרו לו ,רבינו ,מפני מה אתה בוכה ,אמר להם ,יש לפני שני דרכים ,אחת של גן עדן ואחת של גיהנם,
ואיני יודע באיזו מוליכים אותי ,ולא אבכה? בשעת פטירתו אמר להם ,פנו כלים מפני הטומאה ,והכינו
כסא לחזקיהו מלך יהודה שבא.
והדבר מפליא מאד ,איך חשב רבי יוחנן ,אפילו מספק ,שמא הוא עתיד ללכת לגיהנם? הרי מכך שחזקיה
מלך יהודה בא ללוותו ,היה לו סימן מובהק שאינו יורש גיהנם ,וכי אפשר שחזקיה מלך יהודה יבא
ללוותו לגיהנם? אלא מכאן למדנו מדתם של צדיקים ,שאף על פי שהם עובדים את בוראם כל ימי
חייהם ,במסירות נפש ,עדיין אינם מאמינים בעצמם עד יום מותם ממש ,ועדיין הם חוששים שמא יכנס
בהם יצר הרע ברגע האחרון ,ודואגים מן החטא ,וזה מה שאמר הלל הזקן ,אל תאמן בעצמך עד יום
מותך.
וכן אמרו חכמים על רבינו הקדוש (כתובות קד ,א) בשעת פטירתו של רבי ,זקף עשר אצבעותיו כלפי
מעלה ,אמר ,רבונו של עולם ,גלוי וידוע לפניך שיגעתי בעשר אצבעותי בתורה ,ולא נהניתי אפילו באצבע
קטנה ,יהי רצון מלפניך שיהא שלום במנוחתי .יצתה בת קול ואמרה (ישעיה נז ,ב) יבא שלום ,ינוחו על
משכבותם.
ומדוע אמר רבינו הקדוש כך קודם שנפטר מן העולם ,וכי היה רצונו להתגאות במעשיו? אלא אף בשעת
פטירתו התיירא שמא ינצח אותו יצר הרע ויכשיל אותו בחטא ,לכן אמר ,רבונו של עולם ,אולי החסרתי
בחיי לקיים מצוה אחת ,ואולי לא עבדתי אותך כפי כוחי ,ואני רוצה לעשות זאת כך זמן שאני חי .מיד
יצאה בת קול ואמרה ,יבא שלום ,ינוחו על משכבותם ,כבר השלמת את כל מה שהיית צריך לעשות
בעולם הזה.
וסיפרו על מרן הרב שך זצ"ל שאמר בסוף ימיו ,רבונו של עולם ,הלואי שאזכה לצאת מן העולם מתוך
תשובה שלימה .וכך היא דרכם של צדיקים ,אף על פי שכל ימי חייו היה עמל בתורה וביראה ,ולא זז
מאהלה של תורה ,מכל מקום התיירא שמא לא עבד את בוראו כפי כוחותיו.
והענין הוא מדה כנגד מדה ,שהרי לא נברא האדם בעולם הזה כדי ליטול מן המוכן ,אלא צריך לעשות
ולעבוד כדי שיזכה לקבל ,ועל ידי העשייה הוא זוכה ליטול .ולכן נקרא העולם הזה עולם העשיה ,לפי
שלא נברא האדם בעולם הזה אלא כדי לעשות ,ולא כדי שיטול מן המוכן .ונקרא עולם העשיה ולא עולם
העשוי ,לפי שאין העולם הזה עולם העשוי ,והעולם העשוי הוא העולם הבא ,אבל העולם הזה הוא עולם
העשיה ,לפי שיש בו מלאכה לעשות.
לכן ,כל מי שמקבל עליו עול תורה ,ומקיים את העשייה בתורה ,אינו צריך לעשות כלום ,ומעבירין ממנו
עול מלכות ועול דרך ארץ ,אבל מי שאינו עושה בתורה ,צריך לעשות דברים אחרים ,ונותנים עליו עול
מלכות ועול דרך ארץ ,לפי שנברא העולם לעשייה.
זה הכלל ,לא נברא האדם בעולם הזה אלא להיות עמל ,זכה ,עמלו בתורה ,לא זכה ,עמלו בדרך ארץ,
שנאמר (איוב ה ,ז) אדם לעמל יולד ,ודרשו חכמינו ז"ל (סנהדרין צט ,ב) הוא עמל במקום זה ,ותורתו
עומלת לו במקום אחר ,אמר רבי אלעזר ,כל אדם לעמל נברא ,איני יודע אם לעמל פה נברא ,אם לעמל
מלאכה נברא ,זכה עמלו בתורה ,לא זכה עמלו בדרך ארץ .כלומר ,שהוא עמל על פרנסתו.
חשבתי לפרש בסייעתא דשמיא ,כי הלומד תורה ועוסק בה בכוונה הראויה צריך שהלימוד יביא אותו
להבנה וידיעה ברורה שאין למעלה מן התורה ,שיבין שאין דבר בעולם שהוא יותר חשוב מתורתנו
הקדושה בבחינת (תהילים קי"ט ע"ב) "טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף".
ואם במהלך לימודו הוא נלהב ונפעם מאילן כלשהו ואומר "מה נאה אילן זה" ,הדבר מהווה הוכחה
שעדיין הוא תאב לדברים אחרים מלבד התורה ,עדיין ענייני העולם ויופיו קורצים לו והוא הולך
שבי אחריהם .וכמובן שתורה שכזו אינה רצויה ואינה מקובלת והרי זה מתחייב בנפשו כי כך אין
לומדים תורה.

ממעשה מצווה שהאדם מקיים נברא מלאך .ואותו מלאך מזרזו וגוררו לקיים מצווה נוספת.
זהו שאמרו חז"ל (יומא לט ).המקדש עצמו מעט מלמטה מקדשין אותו הרבה מלמעלה ,עד כאן.

"ואל תאימן בעצמך
עד יום מותך"
(אבות ב' ד')

"כל המקבל עליו עול
תורה מעבירין ממנו עול
מלכות ועול דרך ארץ"
(אבות ג' ה')

"המפסיק ממשנתו
ואומר מה נאה אילן זה
הרי זה מתחייב בנפשו"
(אבות ג' ט')

"מצווה גוררת מצווה"
(אבות ד' ב')

דהיינו שאותם המלאכים שנבראו ממעשיו הטובים שעשה למטה בעולם הזה ,הם המקדשים אותו
הרבה מלמעלה והם מסייעים בידו להוסיף עוד קדושה ועוד טהרה על טהרתו.
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"שאין לך אדם
שאין לו שעה"

לכל אדם קובע הקב"ה שעה ייעודה וזמן מתאים ומדויק שכוכבו יאיר ויזרח והוא יעלה ויצליח ,לכן
אסור לו לדחוק את השעה ולזרז את הקץ.
כך מצינו בשעה שיוסף הביא את שני בניו לפני יעקב שיברכם ,ואז הכליל אותם יעקב בברכתו בין
השבטים הקדושים באומרו (בראשית מ"ח ה') "אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי" מדוע רק אז
בירכם ולא קודם לכן ,הרי מאז שירד יעקב למצרים היו בני יוסף מצויים בקרבתו? התשובה היא -מפני
שבדיוק באותה שעה הגיע זמנם של אפרים ומנשה להיות כלולים בין השבטים ולא קודם לכן ,ואסור
היה לדחוק את השעה ולקרב ברכה זו שלא בעיתה.

"הווי גולה
למקום
תורה"

דווקא בזמן שאדם מתרחק מבני ביתו ומסביבתו ,אז זוכה הוא לגדולות ונצורות בתורה מפני שהוא
מצוי הרחק מכל טרדות הזמן הסובבות אותו ואף אין בידו להשיג את אותם המותרות שהתרגל אליהם
בביתו וממילא הוא משקיע את כל מרצו בתורה ומגיע לידי הכרה בחשיבותה וערכה ,וכך נהגו כל גדולי
ישראל מאבותינו הקדושים עד הדורות האחרונים.

(אבות ד' ג')

(אבות ד' י"ד)

הנה אברהם אבינו ע"ה נצטווה לאמר (בראשית י"ב א') "לך לך מארצך" וכותב רש"י  -להנאתך
ולטובתך .הגלות הזו תהיה לטובת עלייתך הרוחנית בקדושה ובטהרה ,גם יעקב אבינו ע"ה זכה לכל
הברכות ולא נשתכחה ממנו התורה רק בזכות הגלות שטמן עצמו י"ד שנה בבית שם ועבר ועסק שם
בתורה ללא עצימת עין .גם יוסף הצדיק זכה לתואר "צדיק יסוד עולם"  -רק מפני שנדד מביתו וגלה
לארץ מצרים ועמד בניסיון הגדול של אשת פוטיפר וניסיונות אלו הם שחישלו אותו וחיזקו את רוחו
לעלייה רוחנית ולקדושה מופלגת.
גם רבי אליעזר בן הורקנוס זכה לגדלות בתורה בזכות החלטתו לעזוב את בית אביו למרות שאביו היה
עשיר עצום ,ונדד למרחקים וגלה לבית מדרשו של רבן יוחנן בן זכאי (כמובא בפרקי דרבי אליעזר פרק
א') .הרי לנו כי רק הגולה למקום תורה הוא מבין את ערכה וחשיבותה מפני שהצטער עליה ומסר נפשו
בעבור קיומה ואין לו עסק אחר בימי גלותו זולת עסק התורה ולכן עלייתו בתורה מובטחת והוא עתיד
להגיע לגדולות ונצורות.

"בכל יום ויום בת קול יוצאת
מהר חורב ומכרזת ואומרת
אוי להם לבריות מעלבונה
של תורה" (אבות ו' ב')
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מכיוון שאותיות התורה הן כנגד מניין בני ישראל ,והיות ולכל יהודי יש אות בתורה על פי שורש נשמתו,
אם כן כאשר מתרחק הוא מקיום תורה ומזלזל במצוותיה  -הרי זלזל באותה אות קודש שבתורה
המרמזת על שמו.

ויהי רצון שדברי חז"ל הקדושים יהיו נר לרגלינו
להיטיב את דרכינו וליישר את אורחותינו
ובכך נזכה לנחול את חלקינו המזומן לנו לחיי העולם הבא
כי "כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא".

בני אﬦ חכם ﬥבך
ישמח לבי גﬦ ﬡני
(משלי כג ,טו)

עושה אדם את דרכו בעולם ואוסף לו את 'תולדות חייו'
פיסה אחר פיסה .מצווה ועוד מצווה ,דף גמרא ועוד אחד.
הוא מתמודד מול יצריו ונלחם את מלחמת חייו  -להגיע אל
ה'טרקלין' שבעולם הבא  -לאחר ה'פרוזדור' שבעולם הזה.
לא תמיד הוא מצליח ,לא בכל מערכה הוא מנצח ,אך את
הדרך הוא עושה כשרצונו לטוב ,לחיים נעלים יותר וטובים
יותר.
עבור ילדיו הוא לא מסתפק רק בשאיפות! הוא עושה הכל
כדי שהם ,לפחות הם ,יהיו טובים באמת .שדור ההמשך
יגיע ליעדים גבוהים באמת ,שהם יזכו ויגיעו ל'טרקלין' עם
מטען רוחני עשיר ומלא ,גדוש ומפואר.
מה עושה יהודי כדי שילדיו שלו ,בשר מבשרו ,אכן יתעלו
ברוחניות? שיהיה להם חשק בלימוד התורה ושיצליחו
להתעלות באמצעותה לגבהים ללא סוף? הוא משקיע ,ולו
רק שעה אחת בשבוע  -בלימוד משותף עם הילד.
'אבות ובנים' שמה של המסגרת הזו שבה לומדים אבות עם
בניהם יחד במתיקות אין סוף ובאהבה גדולה  -אהבת אב
ובנו יחד עם אהבת התורה.
זוהי מסגרת שבה ניתנת להורים ההזדמנות להעניק ולרוות
נחת ,לעקוב אחר ההתקדמות ולקדם עוד היכן שנדרש.
אך בעצם :היש לך קורת רוח גדולה מן החיבור הרוחני עם

הילד? חיבור שאינו עוסק ב"למה עשית כך" או לך תעשה
אחרת"  -אלא רק עיסוק משותף בחכמה האינסופית
שהוענקה לנו על ידי בורא העולם ,הזדמנות להעניק לילד
'זכרונות ילדות' מתוקים הקשורים כל כולם לעניינים
שברוח ,למתיקות התורה בטהרה...
והילדים? פרסים וממתקים ,מבצעים והגרלות ,הנאה גשמית
לצד זו הרוחנית .כל מה שידרש וכל מה שיסייע להם להגיע
עם חשק ורצון ללימוד של שעה בבית הכנסת.
אך בעצם :מי צריך ממתקים? הלימוד עם אבא ,ההזדמנות
הזו של לימוד מתוך שמחה עם אבא האוהב  -זהו זכרון
שאותו ישא הילד בליבו עוד שנים רבות והנה הוא מבקש
"אבא ,הגיע הזמן ללכת ל'אבות ובנים'...
בבית הכנסת שעל ידי מוסדותיו של מורנו ורבנו שליט"א
ניראים מראות אלו מידי שבוע בשבוע והלב מתרחב .רק
לבוא ולצפות בחדוות התורה ,לשמוע את קולותיהם הדקים
והטהורים של הילדים  -המתמזגים עם אלה של אבותיהם
הגאים.
לראות את קיומה הנצחי של מסירת התורה מדור לדור,
מסירתה של מתיקות התורה בצורה כה מתוקה!
'אבות ובנים'  -סניף ליון  -צרפת  -את הקולות איננו יכולים
להעביר כאן ,משהו מן המראות מוצגים לפניכם.
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דברות קודש
דברי חיזוק שנאמרו
מפי מורנו ורבנו הגה"צ
רבי דוד חנניה פינטו שליט"א

תוצאותיה של החלטה אחת

מנהג ישראל לקרוא בחג השבועות את מגילת רות ,מגילה הוא לשון גילוי,
במאמר זה נגלה לפנינו סיפור גבורתה הרוחנית של רות המואביה ,ונפרסים
ועולים הלימודים המעשיים העולים ממנו לדורנו אנו ,לימודים השייכים
בפרט לחג מתן תורה.

בתוספת מספר ביאורים במגילה
מנהג ישראל לקרוא בחג השבועות את
מגילת רות ,כמובא ברמ"א (או"ח סי'
ת"צ ס"ט) משם האבודרהם .וטעמים
רבים נאמרו בזה יעויין בשערי תשובה
(או"ח סי' תצ"ד) משם זקנו בעל הבכור
שור ,שהוא מחמת שדוד המלך ע"ה
נפטר בחג השבועות.
והנה עצם הלשון מגילה מורה על
גילוי ,ללמדנו שישנן במגילה גילויים
שכוחם יפה לשעה ולדורות ,ובשל
כך זכו להיכלל בכ"ד ספרי תנ"ך ,כ"ד
התכשיטים להם זכו ישראל .והדעת
נותנת שהטעם שנקראת מגילת רות
דווקא בחג השבועות ,הוא מחמת
שאותם גילויים שנתגלו במגילה זו,
כוחם יפה במיוחד בחג זה.

מגילת רות – הדרך לכתר תורה
בילקוט שמעוני (רות רמז תקצו) מובא
טעם אחר וז"ל" ,ומה ענין רות אצל
עצרת שנקראת בעצרת בזמן מתן תורה,
ללמדך שלא נתנה תורה אלא על ידי
יסורין ועוני" .היינו שנקראת מגילה זו
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בחג מתן תורה ללמדנו מהי הדרך על
ידה ניתן לזכות לכתר תורה – "שלא
נתנה התורה אלא על ידי יסורין ועוני" ,כי
כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל
ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן
וחיי צער תחיה ובתורה אתה עמל ,רק
כך נתנה וזו ורק זו היא הדרך לזכות בה.
ודעת לנבון נקל ,שאין המדובר כאן
רק ביסורין וקשיים בממון ופרנסה,
אלא הכוונה למה שנאמר בגמ'
בשלהי ברכות "אין התורה מתקיימת
אלא במי שממית עצמו עליה" ,דכדי
לזכות לתורה ,כדי שהתורה תתקיים
באדם צריך הוא להמית את עצמו,
את עצמיותו ,את תאוותיו ושאיפותיו
החומריות ולהתקדש כל כולו לעמל
התורה .כרות המואביה אשר ויתרה על
כל שהיה לה ,על מעמדה כבת מלך
בארץ מולדתה והלכה וכיתתה רגליה
בארץ זרה ,אצל עם בעל תרבות זרה,
וכל זאת כדי לזכות לתרי"ג מצוות.
ואם כן זוהי לשון מגילה שנאמרה על
סיפור דברים זה ,כי במעשיה גילתה

לנו רות את הדרך שעל ידה ניתן לזכות
בכתר תורה – והדרך הזו היא דרך
של מסירות נפש ,להמית עצמה עבור
התורה הקדושה ,לעזוב את בית אביה
ועמה ,ולילך באומץ לב לחיות כעניה
בארץ אחרת.

מגילת רות –
דרך ארץ קדמה לתורה
עוד מצאנו בספרים שבמגילת רות
לומדים אנו על מידת החסד ,דממעשיה
של רות עם נעמי רואים אנו את מסירות
נפשה של רות לעשיית חסד ,ולמה זכתה
על ידי כך – להעמיד מלכות בית דוד.
וקוראים אנו זאת דווקא בחג השבועות
בבחינת 'דרך ארץ קדמה לתורה'.
ולביאור זה הרי שהגילוי שמגילת רות
מגלה לנו ,זה את עוצמתו של מעשה
חסד הנעשה בשלימות ומה שכרו של
מי שנוהג כן.

מגילת רות – גילוי לדורנו
וכמדומה לי שאם נלמד ונתבונן בדברי

המגילה נמצא טעם נוסף ,שבשלו יש
לקרוא מגילה זו ביום קדוש זה בו נתנה
תורה לישראל[ .ומחמת מקוצר הזמן
העומד לרשותנו ,ניגע רק בפסוקים
שבתחילת הפרק הראשון] .ועל אף
שיאמר האומר ,מה לי להתבונן במגילה
הלא מידי שנה בשנה אני מאזין
לקריאתה בקשב רב ,ויודע ומכיר אני
את המובא בה ,כמדומה שישנה נקודה
אחת מרכזית העולה ממנו ,שמרוב
ידיעתה אין חשים בעוצמתה ,נקודה
שהלימוד ממנה הוא כמים לנפש עייפה
ובפרט בזמנים אלו ,שרוח הטומאה
משוטטת בארץ ,בכל מיני ניסיונות
ופיתויים ובעזהי"ת יבואר להלן.

עונשו של אלימלך
על שלא נשא בעול
כידוע פותחת המגילה בתיאור המעשה
שארע עם אלימלך ונעמי ,שיצאו מארץ
ישראל בזמן הרעב ,וזו לשון הכתוב (א,
א  -ג)" :ויהי בימי שפט השפטים ויהי
רעב בארץ וילך איש מבית לחם יהודה

לגור בשדי מואב הוא ואשתו ושני בניו.
ושם האיש אלימלך ושם אשתו נעמי
ושם שני בניו מחלון וכליון וכו' .וימת
אלימלך איש נעמי ותשאר היא ושני
בניה".
בימי שפוט השופטים ,בשעה קשה
מאד רוחנית וגשמית ,רוחנית  -כשהדור
שופט את שופטיו ואינו מקבל מרות;
וגשמית – כשרעב קשה ניתך על הארץ,
לא לחודשים בודדים אלא למשך שנים
מספר ,באותו הזמן אלימלך ,מחשובי
הקהל ,איש מורם מעם ,בוחר לצאת

מביתו אל ארץ אחרת ,ולא היה זה
מחמת שחפץ לשנות את מזלו בבחינת
משנה מקום משנה מזל ,אלא מפני
צרות עין וכפי שגילה לנו רש"י הקדוש
"עשיר גדול היה ופרנס הדור ויצא מארץ
ישראל לחוצה לארץ מפני צרות העין
שהיתה עינו צרה בעניי' הבאים לדוחקו"
ומחמת כך נענש בעונש נורא – "וימת
אלימלך איש נעמי".
אדם שבמקום לישא בעול עם כל שכניו
ומכריו ,במקום לתמוך בעם היושב עמו
בציון בעת צרת רעב שכזו ,מפנה להם

כל מי שמתעסק מעט בחינוך רואה כיצד
הורים בלא שימת לב חורצים את גורל ילדיהם ,אב ואם
שאינם טורחים לשלוח את ילדיהם לחינוך תורני בדרך
המסורה ,צריכים לדעת שבאי שליחתם
לחינוך תורני מכניסים
הם את הילדים
הרכים לסכנת
נפשות ממש.
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את גבו והולך אל ארץ אחרת ,אחת
דתו למות.
ולימוד זה שייך באופן ישיר לחג
השבועות ,ליום שנתנה בו תורה ,שהרי
נושא בעול הוא אחד ממ"ח קניני תורה
המנויים בשלהי פרקי אבות .דמי
שפגום במידה זו ,יכול לעמול בתורה
שעות רבות ,אך קבלת התורה שלו
תהא חסרה ,כי הקנין בה פגום מעיקרו.

השפעת האב על בניו
והנה העונש שהושת על משפחה זו
שחטאה ונהגה באכזריות ולא נשאה
בעול לא תם במות אבי המשפחה -
אלימלך ,אלא המשיך לאחר מכן ,כפי
שממשיכה המגילה לתאר לנו את
שארע שם (שם ,ד  -ה)" :וישאו להם
נשים מאביות ,שם האחת ערפה ושם
השנית רות וישבו שם כעשר שנים.
וימותו גם שניהם מחלון וכליון ותשאר
האשה משני ילדיה ומאישה".
וביארו רז"ל ברות רבה (פרשה ב ,ט)
"תני בשם ר' מאיר לא גיירום ולא
הטבילום ולא היתה הלכה להתחדש".
ובפשטות היה נראה שחטאו הם בחטא
חדש ,חטא שאין לו שייכות למעשה
אביהם ,אך מי שיעמיק ימצא שיש
קשר מהותי בין מעשה האב למעשי
בניו ,דעל אף שלא התכוון שילדיו
יתדרדרו למצב שכזה ,הרי שבכך
שעקר אותם מביתם ומקהילתם מכרם
ישראל בו שכנו וגדלו ,גרם הוא לכך
שירגישו כעומדים בפני עצמם וירשו
לעצמם להתנתק עוד מכרם ישראל,
לילך ולישא נשים נוכריות.
מתברר איפה שבמעשיו הנלוזים לא די
שהביא אלימלך כליה על עצמו ,אלא
סיבב התבוללות וכליה רוחנית וגשמית
על משפחתו ,דשני בניו שראו את יד ה'
פוגעת באביהם ,לא די שלא פשפשו
במעשיהם ,הלכו ונשאו נשים נוכריות,
מואביות ,בלא לגיירם .וכעונש על
מעשיהם נתבקשו גם הם לבית עולמם.
וכל מי שמתעסק מעט בחינוך רואה
כיצד הורים בלא שימת לב חורצים
את גורל ילדיהם ,ומחמת הסכנה
הנוראה שבכך נביא מספר דוגמאות
ודי לחכימא.
אב ואם שאינם טורחים לשלוח את
ילדיהם לחינוך תורני בדרך המסורה,
אף שיכולים הם לטעון שבבית דואגים
הם לחנך את ילדיהם בדרך טובה,
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צריכים הם לדעת שבאי שליחתם
לחינוך תורני מכניסים הם את הילדים
הרכים לסכנה גדולה ועצומה ,סכנת
נפשות ממש.
אבא ששב לביתו מבית המדרש
ומזלזל בדרשנים ששמע ,או מזלזל
בכל מיני הוראות של גדולי ישראל
מחדיר לבנו קרירות רוחנית שבסופה
עלולה לגרום לו לסטות מדרך הישר,
דעל אף שהאב מזלזל רק באדמו"ר
פלוני או ברב אלמוני ,הרי שבנו מבין
מבין השיטים שניתן לזלזל בגדולי
ישראל ובהוראותיהם.
אב שמכניס לביתו מכשירי טלפון
שאינם כשרים וכדומה ,גורם שאט אט
ילדיו יתרחקו מדרך התורה .ואף אם
תוצאות המעשה אינן נראות מיד ,כך
היא דרכו של היצר הרע ,שמפתה את
האדם להשכין בביתו כלי משחית .וכל
אב צריך לתת את הדעת על הנהגתו
בביתו ,לבחון את מעשיו ,כך שישפיע
בביתו אור וחום של תורה .ומדה טובה
מרובה ממדת הפורענות וככל שיכניס
את אור התורה יותר אל ביתו יזכה
שישפיע על ילדיו לטובה ולברכה.

נעמי מחליטה לשוב –
הדרך לתשובה
נמשיך להתבונן בגילויים הטמונים
במגילה" :ותקם היא וכלתיה ותשב
משדי מואב כי שמעה בשדה מואב כי
פקד ה' את עמו לתת להם לחם" (שם,
ו).
עד עתה במשך שנים ארוכות לא
פסק הרעב מישראל ,אנשים תרו
להביא טרף לביתם ואין ,בערב אמרו
מי יבוא בוקר ובבוקר אמרו מי יתן
ערב ,מצב נורא ואיום רח"ל שכאמור
בסיבתו עזבה נעמי את ארץ הקודש,
ואילו כעת ,מיד אחר ששתתה נעמי
את כוס התרעלה עד תומה עם מות
בעלה ובניה ,בהשאירם אחריהם שלוש
אלמנות ,שומעת נעמי שפסק הרעב.
מבינה היא שאין זה צירוף מקרים,
ופקידה זו הגיעה עתה בכדי לסמן לה
שהגיעה העת לשוב אל ביתה ,אל ארץ
הקודש .ולפיכך מחליטה לשוב  -ועל
אף שיודעת היא שבחזרתה למקום
מגוריה יאמרו רבים "הזאת נעמי",
יודעת היא שיצקצקו בלשונם על מידת
הדין שפגעה בה ובמשפחתה על שעזבו
את עניי ישראל במקום לפרנסם,

מחליטה היא לשוב ויהי מה ,מבינה
היא שתחילת התיקון למעשיה יתרחש
בכך שתתקן את המעשה הראשון בו
חטאה – הירידה מן הארץ.

דברי נעמי לכלותיה ותוצאותיהם
וכך פונה היא לשוב אל ארץ הקודש
ונפרדת מכלותיה (שם ,ח  -ט)" :לכנה
שבנה אשה לבית אמה ,יעש ה' עמכם
חסד כאשר עשיתם עם המתים ועמדי.
יתן ה' לכם ומצאן מנוחה אשה בית
אישה ,ותשק להן ותשאנה קולן
ותבכינה".
וכשמסרבות הן לעוזבה פונה היא,
מבקשת ומתחננת לפניהם בדאגה
כנה (שם ,יא  -יג)" :שבנה בנתי למה
תלכנה עמי ,העוד לי בנים במעי והיו
לכם לאנשים .שבנה בנתי לכן כי זקנתי
מהיות לאיש כי אמרתי יש לי תקוה,
גם הייתי הלילה לאיש וגם ילדתי בנים.
הלהן תשברנה עד אשר יגדלו ,הלהן
תעגנה לבלתי היות לאיש ,אל בנתי כי
מר לי מאד מכם ,כי יצאה בי יד ה'".
מעמידה היא את כלותיה על חומרת
מצבן .כאומרת ,דעו כי רוצה אני לשוב
לארץ ישראל ,מאחר ובין כה וכה לא
נשאר לי מאומה ,יד ה' היתה בי ,בעלי
וילדי כבר אינם ,אך אתן – למה תלכנה
עמי  -הלא אינכן צריכות לסבול את
סבלי ,אתן הלא נמנות על בית המלוכה
של מואב ,אל לכם לעזוב את ארמון
המלוכה ,את מעמדכן ונסיכותכן .וכי
לאן תלכו ,לארץ זרה ,ארץ לא לכם,
ארץ שאינכם מכירים את שפתה
ומנהגיה ,ובפרט שאין לכם כל תקוה
אם תלכו עמי ,שהרי אם תישארו
בארמון המלוכה תוכלו להתחתן פעם
שניה ולבנות את ביתכם ,ואילו אם
תשובו עמי ,תישארו עגונות ובודדות
עד יום המוות.
היא מדברת אך הן מסרבות לשמוע
בקולה ,היא בוכה והן בוכות .עד שמעיד
הכתוב "ותשאנה קולן ותבכינה עוד"
וביארו ברות רבה "חסר אל"ף תשש
כחן שהן מהלכות ובוכות".

הלימודים מההבדל
שבין ערפה ורות
לאחר ארבעים פסיעות שפסעו יחדיו
הלוך ובכה ,חדרו הדברים ללבה של
ערפה והחליטה לעשות מעשה –
"ותשק ערפה לחמותה" ,מחליטה היא

לשמוע בקולה ולשוב אל בית אביה
ואמה ואילו רות ממשיכה עם נעמי.
וצריכים אנו לדעת שבאותם הרגעים
נעלים רות פעלה בנפשה פעולה של
עשה טוב ,של השתעבדות מוחלטת
לעם ישראל ואלוקיו ,וזו כוונת המגילה
באומרה " -ותשק ערפה לחמותה
ורות דבקה בה" .דכשם שערפה פעלה
בנשקה לחמותה לפרידה ,כך רות,
בעצם הישארותה עם נעמי ,פעלה
פעולה ,פעולה של דביקות – "ורות
דבקה בה".

"ורות דבקה בה" -
בכנפי השכינה
ברם ,לא ראי זה כראי זה ,בעוד
שהמעשה שעשתה ערפה הינו הגיוני
ומובן ,כי בהיותה בת מלך וביודעה
את המצפה לה אם תעזוב
את שדה מואב לעבר ארץ
ישראל ,השכילה לשוב אל
בית המלוכה ואל מנעמיו,
הרי שרות ,שדבקה
בנעמי חמותה ,הקריבה
את כל אשר לה ,את בית
המלוכה ,כשמה שמצפה
לה בארץ לא לה ,זה
בזיון וחרפה.
ואת הכוחות לעשות
מעשה זה ינקה מהידיעה
שאף שעוזבת היא את מלכות
מואב ,הרי שזוכה היא להימנות
על עם של בני מלך ,בניו של מלכי
המלכים הקב"ה .מוותרת היא על
מנעמי המלכות מנעמי העולם הזה,
עולם עובר שנמשך הוא לכל היותר
כמה עשרות שנים ,אך תמורתם רוכשת
היא תענוגי נצח ,עולם של נצח נצחים!
במעשים אלו של ערפה ורות ,לא היה
טמון רק ענין גשמי גרידא של הליכה
או היפרדות .ערפה החליטה לשוב אל
עמה ואל אלוהיה ,בעוד שרות החליטה
לדבוק בנעמי על כל המשתמע מכך,
היינו קבלת עול תורה ומצוות – "עמך
עמי ואלוקיך אלוקי' .בפרץ מופלא
של אמונה ,התחברה רות אל חמותה
וקשרה את גורלה בגורל עם ישראל
למוד הסבל והתלאות ,בטחה היא
בחמותה והחליטה לצעוד בעקבותיה
אל עבר הלא נודע .ואכן ברגעים אלו
קשרה היא את גורלה בגורל נעמי,
דבקה היא בה דביקות גמורה ,עד

שכאשר מנסה נעמי לדבר על לבה
שוב ,פונה היא אליה ואומרת לה" :אל
תפגעי בי לעזבך לשוב מאחריך".
אין היא מבקשת ממנה שתפסיק
לשכנעה גרידא ,אלא פונה היא בלשון
מיוחדת – "אל תפגעי בי" ,כאומרת
לה ,בכל פעם שאת מבקשת שאחזור
את פוצעת ומצערת אותי ,מראה את
שאינך מבינה את מצבי ,מראה שאינך
מבינה כמה דבוקה אני בך ,בעמך
ובאלוקיך .מחבקת היא את חמותה
נופלת על צווארה ואומרת ,איני נשארת
כאן בשדה מואב אלא – "כי אל אשר
תלכי אלך ובאשר תליני אלין עמך עמי

ישראל ,בתורת ישראל ובעם ישראל,
ערפה כנראה עשתה זאת מתוך גדר
נימוסי כלשהו ,ואשר על כן ,בסוף רות
דבקה בחמותה והכריזה כי רק המוות
יפריד ביניהם ,וערפה נפרדה ושבה
לעמה ואליליה.
ופעמים רבות רואים אנו שני בני אדם
הגדלים יחדיו וצועדים זמן מה באותה
דרך ,מקיימים תורה ומצוות יושבים
על אותו ספסל ,והרואה אותם באותו
הזמן לא יבחין בהבדל ניכר ביניהם ,אך
לפתע ,עובר הזמן וההבדלים תהומיים,
ובעוד שזה עולה זה יורד ,בעוד שזה
עולה ומתעלה במעלות התורה והיראה

עלינו להקדים ולהחדיר
לעצמנו שכל דברי היצר
הם שטות והבל ,ללמוד
מוסר בהתמדה יום
אחר יום ,אפילו רגעים
ספורים ,דחזקה על
האדם שאם יקדיש
מספר רגעים בכל יום
להתבונן בגודל מעלת
התורה וקיום מצוותיה,
שהדברים ימצאו מסילה
אל לבו ,ויהיה לו נקל
בעת מלחמה לנצח את היצר.
ואלוקיך אלוקי .באשר תמותי אמות
ושם אקבר כה יעשה ה' לי וכה יוסיף כי
המוות יפריד ביני ובינך" .נורא ונפלא!

ההבדל לא ניכר מיד
והמתבונן יראה שעל אף שערפה ורות
צעדו יחדיו כברת דרך ארוכה  -נישאו
לשני אחים בני אותה משפחה ,ושתו
את כוס התרעלה לאחר מכך ,ועם
כל זאת לא פסקו לאהוב את חמותם
והסכימו לצעוד עמה לארץ ישראל.
הרי שכעת מתגלה שלא היתה הליכתם
שווה ,דבעוד שרות עשתה זאת מתוך
מחשבה של דביקות ,הרי שערפה
עשתה זאת למחצה לשליש ולרביע.
בעוד רות צעדה עם חמותה ,מתוך
החלטה כנה ואמיתית להידבק באלוקי

ובונה בית לתפארת משפחתו ,הרי
שזה יורד ופורש מן הדרך .ואין זה אלא
שכבר בתחילת דרכם היו הבדלים,
אלא שהיו הם בפנימיותם ולא ניכרו
כלפי חוץ .כערפה ורות .ודומה הדבר
לאילן שכאשר ענפיו קטנים המרחקים
ביניהם קטנים אך ככל שהענפים
צומחים המרחק ביניהם גדל והולך.
דאף שההבדל ניכר רק בסוף ,הרי
שעיקרו נעוץ בהתחלה.

"באשר תלכי אלך" –
כאברהם אבינו
עוד יראה המתבונן ,כיצד רות בתעצומות
נפשה ובגדלות רוחה פעלה במעשיה,
כאברהם אבינו שהיה ראשון לגרים
וכבני ישראל בעת שקבלו את התורה.
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כאברהם שהיה ראשון לגרים ונתנסה
בלך לך מארצך וממולדתך אל בית
אביך ,שנתנסה בעזיבה מוחלטת של
בית אביו ומשפחתו והתנתקות מכל
עברו בהליכה אל ארץ אחרת ,בלתי
נודעת.

"באשר תלכי אלך"
נעשה ונשמע
ולא עוד אלא שבמעשיה פעלה כבני
ישראל שקבלו על עצמם את התורה
הקדושה באמרם "נעשה ונשמע" ,עוד
קודם שידעו מה בדיוק הציוויים ,דעוד
קודם שידעה מה יכללו הציוויים קבלה

הקב"ה ,יבואו בני הנשוקה ויפלו ביד בני
הדבוקה".

כישלונה של ערפה ותוצאותיו
ננסה לצייר לעצמנו מה עבר על
ערפה באותן רגעים בהם החליטה
לסוב על עקבותיה אל עמה ומלכותה.
הרי מעיקרא רצתה גם היא לילך עם
חמותה ואף התעקשה על זה ,באומרה
– "אתך נשוב אל עמך" ,אלא שבשלב
מסוים ,בשל דבריה של נעמי ,שינתה
את דעתה והחליטה להישאר במקומה.
במעשה של רגע ,בו נכנעה למחשבותיה
אודות בית המלכות שצריכה היא

פעמים רבות רואים אנו שני בני
אדם הגדלים יחדיו וצועדים
זמן מה באותה דרך,
מקיימים תורה ומצוות
יושבים על אותו ספסל,
והרואה אותם באותו
הזמן לא יבחין בהבדל
ביניהם ,אך לפתע,
עובר הזמן ובעוד שזה
עולה זה יורד ,בעוד שזה
עולה ומתעלה במעלות
התורה והיראה ובונה
בית לתפארת משפחתו,
הרי שזה יורד ופורש מן הדרך.
על עצמה עול תורה ומצוות ואמרה
"באשר תלכי אלך"" ,באשר תליני
אלין"" ,באשר תמותי אמות" ,מרגע
ההליכה עתה ועד זיבולא בתרייתא ,עד
עת המוות.

כוחו של מעשה וכוחה של החלטה
– ההבדל בין ערפה לרות
ותוצאות המעשה מבהילות ,ערפה
נשארה במואב ,נישאה למואבי וממנה
יצא גוליית הפלישתי ,ואילו רות
אחותה הלכה בעקבות חמותה נישאה
עם בועז ויצאה ממנה מלכות בית דוד.
שתיהן פעלו ועשו מעשה ושתיהן
זכו בזכותו למתנה משמים .אך בעוד
שערפה זכתה על ידי מעשיה לדבר
בר חלוף ,דבזכות דמעותיה זכתה לד'
בנים גיבורים ,ובזכות מ' פסיעותיה
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זכתה שנתנו לגוליית בנה ארבעים יום
עד שהרגו דוד המלך .הרי שרות זכתה
לנצח נצחים ,זכתה לדוד המלך נעים
זמירות ישראל ,זכתה שמלך המשיח
יצא מזרעה ושמה יחקק באותיות
זהב בספר דברי ימי ישראל ,ולא עוד
אלא שמגילה שלמה נקראה על שמה!
מבהיל!
וכדי שיראה ההבדל בין ערפה לרות
לעין כל ,זימן הקב"ה את גוליית ושאר
צאצאי ערפה והפילם ביד דוד המלך,
כמובא בסוטה (מב ,ב) "ואת ארבעת
אלה יולדו להרפה (הרפה היינו ערפה)
בגת ויפלו ביד דוד וביד עבדיו ,מאי
נינהו ,אמר רב חסדא  -סף ,ומדון,
גלית ,וישבי בנוב .ויפלו ביד דוד וביד
עבדיו ,דכתיב ותשק ערפה לחמותה
ורות דבקה בה ,אמר רבי יצחק ,אמר

לעזוב ,ברגע אחד בו חשבה על מה
שמשאירה היא מאחור ,הפסידה לה
ולבניה אחריה חיי נצח!
דעל אף שבטיעוניה של נעמי היה
ממש ,שהרי לעזוב ארמון מלוכה אין זה
דבר קל ,בפרט שזה מול זה ממתינים
לה חיי דוחק ועוני בארץ אחרת ,ועל
כולנה ,נצב הטיעון שאם תישאר מירב
הסיכויים שתזכה לחבוק בנים ובני
בנים ,ואם תלך עם נעמי מירב הסיכויים
שלא תזכה כלל לחבוק פרי בטן .ומי
מאתנו לא היה דואג לעתידו הכלכלי,
ועוזב ארץ בטוחה לטובת הבלתי נודע,
מי מאתנו לא היה חפץ להשאיר אחריו
בנים ובני בנים.
עדיין ,אם היתה ערפה משכילה להתבונן
ולראות את הנצח לו תזכה אם תידבק
בעם ישראל ,היתה מבינה שאין
דבר שישווה לו ,ארמון מלוכה
ובטחון כלכלי הם דברים
שאין בהם ממש ,שאינם
עומדים בפני עצמם.
ובפרט שהכל בכל מכל
כל תלוי בבורא עולם,
וכדברי הרמב"ן בפרשת
בא – "אין בהם טבע
ומנהגו של עולם אלא
הכל בגזירת עליון" ,ואם
כן גם המחשבה אודות
הנוחות העתידה להיות לה,
ואודות הפרי בטן בו חפצה
להיפקד ,עומדת תלויה בבורא
עולם.
וכפי שארע לבסוף שרות שהיה נראה
שמקריבה את כל אשר לה ,זכתה
לבסוף גם בעולם הזה וגם בעולם
הבא ,זכתה הינשא לבועז שהיה שופט
ומנהיג של ישראל וזכתה להעמיד דור
ישרים מבורך ,בית מלוכה אשר אף
לעתיד לבוא יצא מלך המשיח ממנו,
ואשר עליו נאמר בישעיה (יא ,א) "ויצא
חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה".
וכל זה נוסף על חיי הנצח להם זכתה
בעולם הבא.

רות – קנתה עולמה בהחלטה אחת
ואל מול דמותה של ערפה כמה מאירה
ונצבת דמותה של רות ,שהתבוננה
ואמרה לעצמה ,מה לי ארמונות ומה לי
גינוני מלוכה ,מה לי עושר וכבוד ,אני
אין לי חפץ בדברים טפלים אלו ,אני
חפצה בעיקר ,בתרי"ג מצוות ובעבודת

ה' ,שזו היא התכלית – תכלית שתישאר
עמי לעולמי עולמים.
ומכאן עולה יסוד היסודות ,שכמדומה
עבורו לבדו חובה לקרוא את מגילת
רות בחג השבועות ,להורות שברגע
אחד יכול האדם לזכות ולקנות את
עולמו ,ברגע אחד של הקרבה ,בהחלטה
אחת אמיצה וחסרת פשרות .כרות
אשר ברגע אחד החליטה לקבל על
עצמה עול תורה ומצוות וזכתה לילדיה
אחריה ,כך אצל כל איש ישראל ,כל
אחד וניסיונותיו.

מעשים שבכל יום –
החלטה אחת
מי מאתנו אינו עומד יום יום בפני
התלבטויות רוחניות ,כקימה בבוקר
לתפילה במנין או עשיית חסד עם
אחרים וכדומה ,ובפרט מדברים
אנו כעת בענינים השייכים ללימוד
התורה ,כקביעת עיתים לתורה ,דאף
אותו הקובע לעצמו שיעור תורה
בשעת ערב ,פעמים שחוזר מהעבודה
בשעה מאוחרת והיצר הרע מדבר על
ליבו ,שהרי גם אם ילך מרוב עייפות
יקשה לו לשמוע את השיעור ולהתרכז
בנלמד .אך ברגע אחד של התגברות
על היצר זוכה הוא וקונה נצח – שהרי
כל מילה של תורה היא נצח – והשכר
על פעם אחת בצער הוא כמאה פעמים
שלא בצער.
דוגמא נוספת ,פלוני רואה מודעה
שהערב יתקיים שיעור תורה ליד
ביתו וחבירו הטוב מפציר בו ללכת
עמו לשיעור ,והוא שכבר זמן רב
מתכנן לצאת להתאוורר בערב זה
מנסה לדחות רעיון זה מליבו ,אך
מצד שני יודע ומעריך את ערכו של
שיעור תורה ועולים בו הרהורי לב.
היצר הרע המצטייר לפניו כ"היגיון"
אומר לו "הלא זמן רב חפץ הנך
לצאת להתרענן"" ,הרי גם שבוע הבא
תוכל ללכת לשיעור" וכדומה טענות
רבות.
אם יצליח ויקבל את ההחלטה הנכונה,
יזכה ברגע אחד לאור תורה .ואם ילדיו
יראו את הקרבתו ,הרי שגם בהם יבער
אור זה וגם נפשם תתעורר מכך.
והדברים אמורים גם כלפי חובשי
ספסלי בית המדרש ,צעירים כמבוגרים,
כמה פעמים עולה בלב רצון לקום
לרגע מן הסטנדר ,להקשיב רגע לאיזה

נושא של חול שמצא את דרכו לבית
המדרש ,הלא ברגע אחד שיקבל האדם
על עצמו לא לקום ולא להתבטל זכה
הוא לנצח! זכה הוא לכתר תורה והאיר
את נפשו באורה! וברגע זה של עמידה
בניסיון דומה הוא לרות שהעדיפה חיי
נצח על ארמון מלוכה!

תכלית האדם – העמידה בניסיון

חלקה זכתה ויצא ממנה שלמה המלך
שזכה לעושר רב .ובזכות השתוקקותה
להידבק בבורא עולם ,זכה דוד המלך
לחבר את ספר תהילים שכל כולו
ערגה ודבקות בבורא עולם וכדברי
הגמ' בברכות (ז ,ב) "מאי רות ,אמר רבי
יוחנן ,שזכתה ויצא ממנה דוד שריוהו
להקב"ה בשירות ותשבחות".
ברגע אחד! בהחלטה אחת! זכתה
וקנתה עולם של נצח נצחים!

וצריכים אנו לדעת ,שעבור רגעים אלה
של שבירת התאוה וההתגברות על
היצר העכור וניסיונותיו באנו לעולם.
כאותו טייס שחודשים רבים מתאמן
בטיסה ובלוחמה אווירית ,שבעת
מלחמה מתנקזים כל לימודיו ואימוניו
אל מספר רגעים .אם עמד במשימה
 הכל היה כדאי .אך אם חלילה לאעמד במשימה  -אין מטוס ואין טייס!
כך אנו ,עבור העמידה בניסיון נשלחה
נשמתנו מהעולמות העליונים לעולם
המעשה ,אם נעמוד במשימה וננצח
את היצר ,זכינו וזיככנו את נפשנו
ורבה השמחה בפמליא של מעלה .אך
אם חלילה נכשל ,כמה צער ויגון יהיה
בשמי שמים.

וכח זה ניתן גם לנו – לרגעים תבחננו!
רגעים אלו של קושי וניסיון נבחן
האדם .אך אל לנו לחכות לרגעי
המלחמה הללו ,אלא עלינו להקדים
ולהחדיר לעצמנו שכל דברי היצר הם
שטות והבל ,ללמוד מוסר בהתמדה
יום אחר יום ,אפילו רגעים ספורים,
דחזקה על האדם שאם יקדיש מספר
רגעים בכל יום להתבונן בגודל מעלת
התורה וקיום מצוותיה ,שהדברים
ימצאו מסילה אל לבו ,ויהיה לו נקל
בעת מלחמה לנצח את היצר.

הצלחתה של רות
שייכת גם בדורנו

צניעות האשה – ניסיון שהשכר
לעומדת בו עצום

זוהי הנקודה העיקרית שהפרידה בין
ערפה לרות ,ערפה אמנם צעדה עם
נעמי אך לא הצליחה לנצח במלחמה
שניטשה בינה לבין יצרה ,ובאמצע
המלחמה – מלחמת המחשבות –
הרימה ידיים והחליטה להישאר
בשדה מואב .אך רות ,היא לא הפסיקה
להילחם ,החליטה החלטה אמיצה
להיכנס תחת כנפי השכינה ,להידבק
בכלל ישראל ובתורת ישראל ,ועל אף
כל הקשיים שהיו מנת חלקה לא שבה
מהחלטה זו .לא נעמי שהפצירה בה
לעוזבה ,לא האנשים שתמהו וראו בה
מואביה ,לא העוני שהיה מנת חלקה.
לא הרימה ידיים ,אלא המשיכה
להדוף את כל התחושות השונות
שהפריעו למטרה אותה שמה לנגד
עיניה – עמך עמי ואלוקיך אלוקי –
עד שזכתה ויצאה ממנה דוד נעים
זמירות ישראל.
ואכן זכתה למדה כנגד מדה .בזכות
ויתורה על מעמדה כבת למלך מואב,
זכתה וממנה יצאה מלכות דוד .בזכות
ויתורה על העושר הרב שהיה מנת

ובעת הזאת יש לעורר על ענין נוסף
הצריך חיזוק גדול והוא ענין הצניעות,
נשים המסתובבות בלבוש לא צנוע
גורמות רעה להם ולעולם ,ובפרט
גורמות הן חילול שם שמים נורא.
ואם האשה היתה מתבוננת מה היא
מפסידה במעשה זה ,ובפרט ההולכות
בלבוש לא צנוע בבית הכנסת ,בבית
מקדש מעט .וזה מול זה ,ומידה טובה
מרובה ממדת הפורענות ,שהרי כמה
טובה וברכה ,כמה שפע הצלחה יהיה
מנת חלקה אם תתלבש בצניעות .בין
בחוצות העיר  -שכל כבודה בת מלך
פנימה .בין בבית פנימה  -בינה לבין
בעלה ,ובחינוך הילדים .ובין בינה
לבין בוראה – בעת תפילה או אמירת
תהילים .לאיזה סייעתא תזכה ממרום
לכל ענין בו תחפוץ .איך תתקבל
תפילתה בשמי שמים .ויהי רצון
שנזכה לעשות רצון אבינו שבשמים,
ולזכות לקנות את עולם הנצח
במעשינו ולקדש שם שמים בהליכותנו
ובמעשינו ,עד ביאת גואל צדק במהרה
בימינו אכי"ר.

לימוד המוסר – נשק נפלא שניתן
לאדם במלחמה עם ייצרו
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באהלי צדיקים

בין
הזמנים
בבית כנסת
רבי חיים
פינטו זיע"א
ארגנטינה

הילולת
רבי חיים פינטו
זיע"א
פריז
צרפת
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באהלי צדיקים

הספד על
מרן הרב עובדיה
יוסף זצוק"ל – אור
חיים ומשה"
פריז
צרפת

קמחא
דפיסחא
פריז
צרפת
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באהלי צדיקים

באהלי צדיקים

הספד
על מרן הרב
עובדיה יוסף זצוק"ל
ישיבת
"תורת דוד"
אשדוד

בקבר החיד"א זצוק"ל

בקבר האדמו"ר מבעלזא זצוק"ל

בקבר הרב משה פינשטין זצוק"ל

בקבר מרן הרב יוסף שלום אלישיב זצוק"ל

בקבר הרב יהודה מאיר שפירא זצוק"ל מייסד הדף היומי

מורנו
ורבנו שליט"א
בקברי
צדיקים

הספד על
מרן הרב עובדיה
יוסף זצוק"ל – כולל
"אורות חים ומשה"
אשדוד

בקבר המקובל הרב מרדכי שרעבי זצוק"ל

בקבר הרב חיים קרייסווירטה זצוק"ל
אב"ד אנטווערפען

שיעור
בכולל "פניני דוד"
לדוברי צרפתית
ירושלים

בקבר מורו ורבו הרב גרשון ליבמאן זצוק"ל
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בקבר זקן המקובלים הרב יצחק כדורי זצוק"ל
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