מסביב לעולם
סקירת המוסדות
בנשיאות מורנו ורבנו
רבי דוד חנניה פינטו שליט"א

4
דברות קודש

דבר המערכת
שנת השבע הנה באה

גליון מס' 16
אלול תשע"ד
יו"ל על ידי

עורך ראשי
הרב אריה מוסבי

חברי מערכת

שנה טובה ומבורכת

לכל קוראי ‘בחצרות החיים'
שבכל העולם כולו.

עורכת גרפית
ג .לוריא

המערכת

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

לקבלת הבטאון והעלון בדוא"ל שלחו בקשה לכתובת:

p@hpinto.org.il

ראש השנה
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בשער:
בניני המוסדות בארץ ובעולם
בנשיאות מורנו ורבנו
רבי דוד חנניה פינטו שליט"א

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

סוכות

10

זכרו תורת משה
לקראת יום ההילולא של הצדיק הקדוש

רבי משה אהרן פינטו זיע"א
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ותשובה ותפילה וצדקה
עובדות ,רעיונות
והנהגות מגדולי ישראל

תוכן העניינים

הרב בנימין כהן
הרב מרדכי זר
הרב יוסף שלום יוסף
הרב אברהם יאיר נקי
הרב יוסף סופר
הרב בנימין תורג'מן
הרב נתנאל אנושי

שנה המסמלת את המחזוריות היהודית בעבודת האדמה .שנה
שלפניה ולאחריה הובטחנו בברכה ושפע ,שנה שבה שובתים מעבודת
האדמה ובני האדם מקדישים יותר מזמנם לעבודת ה'.
בני העיר לא יבינו מהי משמעותה של הפסקת העבודה בקרקע ,בני הכפר שזכו
להימנות עם יראי ה' שומרי השמיטה בהידור לא יבינו כיצד אפשר אחרת.
גדולי המחשבה גילו לנו כי במהלך השנה  -בכל מועד  -ישנה ההשפעה של אותו
המועד בדיוק כפי שנגלתה והושפעה מאז ימי קדם - .בחודש אלול ישנה ההשפעה
של ימי הסליחה (כפי שמשה רבינו היה באותם ימים במרום לבקשת הסליחה על
חטא העגל) ועד לשיא הנשגב של יום הכיפורים ,היום שבו נשמעה הקריאה “סלחתי
כדברך" .בחג הסוכות ישנן ההשפעות של ענני הכבוד ,השמחה ורוח הקודש שנשאבה
בימים אלו בבית המקדש בפסח זוהי השפעת החירות ובשבועות מתן התורה .כך בכל
חג וחג ,כך גם בכל שנה ושנה  -כולל שנת השמיטה שבה יורד לעולם שפע גדול
ורב .בכלל השפע הזה ישנו כח האמונה של היהודים שלאורך כל הדורות האמינו
בה' והפקירו שדות ,מטעים וכרמים .שמטו ידם ממעש והתמסרו לעבודת ה' באמונה
שהוא הוא הזן ,מפרנס ומכלכל.
פתח את ידיך ,יהודי יקר ,פרוס אותן לרווחה וקבל לתוכן את השפע והברכה היורדים
בשנה זו ומשפיעים על כל שנות העמל ועבודת האדמה .קרבת אלוקים היא ה'צינור'
הטוב ביותר שבאמצעותו יכול האדם להתחבר בזכות האמונה הטהורה היוקדת
בליבו ומחוזקת במעשיו ומצוותיו.
בידכם גליון “בחצרות החיים" היוצא לאור על ידי מוסדותינו בראשותו של מורנו
ורבנו הגה"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"א.
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.
ערכנו עבורכם גם סקירה של המוסדות של מורנו ורבנו שליט"א ברחבי העולם ואת
פעילות הקודש שיש בכל אחת מהנקודות בעולם שאליהן הגיע ומגיע מורנו ורבנו
שליט"א לקרב יהודים לבורא העולם.
כדרכנו בקודש הבאנו גם סיפורים מעוררים שכל כולם
אמונת חכמים ואליהם הוספנו במדור חדש גם
מהנהגותיהם של גדולי הדורות בעניני דיומא.
כדי שנוכל לראות כיצד הם שאבו מהימים
האלה את שפעת הברכה ודרכי עבודת ה'.
זו הזדמנות נפלאה עבורנו לשמור עמכם
על קשר ,זו הזדמנות עבור כולנו להתקשר
יחד ,כעם אחד ,אוהב ומחובר.

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

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
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זכותו עומדת לעד
לקראת יום ההילולא של הצדיק הקדוש

רבי חיים פינטו זיע"א

"אור חיים ומשה"
פריז  -צרפת

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

מוסדות
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אורות ומראות
סקירת מוסדות מו"ר שליט"א
ברחבי העולם

"חברת פינטו"
ניו יורק

Chevrat Pinto
West 78th St. New York 207
NY 10024 U.S.A
Tel: 1 212 721 0230
Fax: 1 212 721 0195
hevratpinto@aol.com

ראש השנה

דברות קודש

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

שליט"א

אדם הראשון נידון בראש השנה ויצא בדימוס
“דרשו ה' בהמצאו
קראוהו בהיותו קרוב"
(ישעיה נ"ה ו')

כשם שבחודש ניסן נצטווינו לבדוק
ולתור אחר החמץ הגשמי ולבערו,
כך בחודש אלול חובה עלינו לבער
כל חמץ ושאור רוחני מליבנו .ויש
לבדוק ולפשפש בנבכי הנפש ולעקור
ולסלק את הזוהמה הרוחנית שדבקה
בנו במשך השנה .וכל הרוצה להיטהר
בחודש הזה -פותחין לו ומסייעין בידו
מן השמים ,וכמו שנאמר (ישעיה נ"ה
ו') “דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו
קרוב" .ועוד נאמר (תהילים קמ"ה י"ח)
“קרוב ה' לכל קוראיו" .אולם יש לשים
לב להמשך הפסוק “לכל אשר יקראוהו
באמת" כי רק מי שדורש את ה' יתברך
באמת ובתמים והוא מבקש בכל מאודו
להתקרב אליו ,הקב"ה ממלא לו חפצו
ורצונו ועושה לו בקשתו.
ולא לחינם נקראו הימים הללו “ימים
נוראים" כי באמת מצבנו נורא ואיום.
כולנו עומדים ניצבים לדין לפני ה'
יתברך ,ואיננו יודעים מה יצא בדיננו.
אומנם מקווים אנו לטוב שבעזרת
ה' יתברך ניכתב כולנו לחיים טובים
ולשלום ,כי בחסדי אבות ראשונים אנו
בטוחים להוציא לאור צדקנו ,ועל חסדי
ה' יתברך אנו נשענים .אולם באמת
שאין אדם היודע בבירור היאך תיראה
לגביו השנה החדשה הבאה עלינו
לטובה ,ומה ייגזר וייחתם בדינו.
המתבונן מעט על השנה שחלפה ,יווכח
לראות עד כמה לצערנו ולדאבוננו
רעות רבות וצרות סבבונו אם מבית
ואם מחוץ .חולאים ומחלות שונות
ושאר ייסורים רח"ל ,ואם אלו צרות
הבאות ומתרגשות עלינו מיד אויבנו
הקמים עלינו לרעה הסובבים אותנו
ומבקשים את נפשנו ,ה' יצילנו .וכמובן
שהכל נכתב ונחתם ונקבע כבר
מתחילת השנה בימים הנוראים .על
כן חובה קדושה מוטלת עלינו לטהר
רעיוננו ולקדש את נפשנו ,ולסלק את
היצר הרע מקרבנו .ובכך נוכיח להקב"ה
שאנו מבקשים את קרבתו וחפצים
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בכל ליבנו ומאודנו לשהות במחיצת
שכינתו ,ואז יחמול עלינו הבורא
בחסדיו המרובים ויחתום אותנו בשנה
החדשה לחיים טובים ולשלום.
איתא במדרש (ויקרא רבה כ"ט א')
תני בשם רבי אליעזר בכ"ה באלול
נברא העולם ...ביום ראש השנה בשעה
ראשונה עלה במחשבה לברוא אדם...
בעשירית עבר על רצון ה' ואכל מעץ
הדעת .באחד עשר נידון ,בשנים עשר
יצא בדימוס (גזר דין של חסד) אמר
הקב"ה לאדם -זה סימן לבניך ,כשם
שעמדת לפניי בדין היום הזה ויצאת
בדימוס ,כך עתידין בניך לעמוד לפניי
בדין ביום הזה ,ויוצאין לפניי בדימוס,
עד כאן לשון המדרש.
ידועה השאלה על דברי המדרש -הרי
העונש שקיבל אדם הראשון היה קשה
עד מאוד .מחיים של נצח בגן עדן,
ירדו הוא וכל הדורות אחריו לחיים
של גשמיות ,ייסורים ומוות .האם לזה
ייקרא “יציאה בדימוס" שהוא גזר דין
של חסד?! היכן היא היציאה בדימוס
בדינו של אדם הראשון עד כדי שהוא
מהווה סימן לדורות לצאת בדימוס
בראש השנה?
עוד יש מקום להתבונן .הלא את
השפעת מידת החסד העליונה צריך
האדם למשוך על ידי עשייה מצידו,
והיכן מצינו בתורה שאדם הראשון
עשה איזה דבר שעל ידו המשיך על
עצמו את מידת החסד?
בכדי לתרץ קושיות הללו ,יש להשתדל
לירד מעט לסוף דעתו של אדם
הראשון ,ולנסות להבין כיצד באמת
הרהיב עוז בנפשו לעבור על רצון
ה' ולאכול מעץ הדעת .הרי הוא לא
היה אדם פשוט כלל ועיקר ,וקדושתו
וחסידותו היו לאין ערוך .אם כן מדוע
הפר הוא את דבר ה'?
עוד אמרו חז"ל שבשעה ששוחח הנחש
עם חוה במטרה לפתותה לאכול מעץ
הדעת ,באותו הזמן היה אדם הראשון
מטייל עם הקב"ה בגן עדן .ולכאורה
תמוה מדוע תיכף ומיד לא גילה הקב"ה
לאדם הראשון על מעשיו הנלוזים

של הנחש .ומדוע לא זירזו שילך מיד
ויעצור את הנחש מלפתות את אשתו
חוה?
קושייה זו מתאימה גם לגבי מעשה
העגל .בני ישראל חטאו בחטא נורא
ואיום והקימו להם עגל מסכה .ובדיוק
באותה העת ישב משה רבנו במרומים
ועסק בתורה יחד עם הקב"ה .לכאורה
מדוע לא עצר הקב"ה את הלימוד כדי
שירד משה תיכף ומיד ,ויניא אותם
ממעשיהם הרעים?
בוודאי שדרכי ה' יתברך נסתרות
מאיתנו .אולם בכדי לסבר את האוזן
נראה לי לומר שזוהי דרכו של הניסיון,
שהאדם צריך לדעת לעמוד בו
ולהתגבר עליו בכוחות עצמו .הקב"ה
ציווה את אדם וחוה שלא לאכול מעץ
הדעת ,והעניק להם את הכוחות לעמוד
בציווי זה .ומכאן ואילך הרשות נתונה
ביד האדם והבחירה בידו -האם לבחור
בטוב ולשמוע לדבר ה' או חלילה
לבחור ברע ולהפר את מצוותו .וכבר
אמרו חז"ל אין הקב"ה מביא ניסיון
לאדם אלא אם כן יכול לעמוד בו .על
כן לא ראה הקב"ה צורך לשלוח את
אדם הראשון בכדי להניא את הנחש
ממעשיו ,משום שהיה בכוחה של חוה
לעמוד בפיתוי אם אך רצתה בכך .וכן
במעשה העגל אכן היה בכוחם של
ישראל לעמוד כנגד יצרם הרע ולא
לעבור על רצון ה' .אלא שהם לא רצו
ולא הראו נכונות להתגבר על יצרם.
ולאחר שאכלה חוה מעץ הדעת אמרו
חז"ל (פרקי דרבי אליעזר) ראתה והנה
מלאך המוות עומד לנגד עיניה ,והיה
נדמה לה שהיא עומדת למות .ואז
עלה בדעתה לתת גם לבעלה לאכול
עימה ,כי חששה שמא היא תמות והוא
יחיה ,ואז יישא אחרת תחתיה .ואמרו
המפרשים (מובא בבעל הטורים) שאף
הכתה אותו במקל כדי שיאכל שנאמר
(בראשית ג' י"ב) “האשה אשר נתתה
עמדי היא נתנה לי מן העץ ואוכל".
וכאשר ראה אדם הראשון את צערה
האיום של חוה ,שפחדה שהיא בלבד
תמות ,ואילו בעלה יישאר חי ,אמר

בליבו שמא באמת כדאי הפעם
שיעבור על רצון ה' ויאכל מן העץ כדי
לגמול חסד עימה ולהשתתף בצרתה
בבחינת “עמו אנוכי בצרה" וזו הייתה
מטרתו של אדם הראשון באכלו מעץ
הדעת רק בכדי להיטיב עם אשתו
ולעשות עימה חסד שלא תצטער
לבדה בגזירה שנגזרה עליה .וכוונתו
הייתה בזה לשם שמים .אולם כמובן
שאדם הראשון טעה בשיקול דעתו
ואסור היה לו לעשות זאת על אף
כוונתו הטובה שהייתה לו ,כי מצוות
חסד שבאה על ידי חטא ועוון איננה
חסד ,אלא היא מצווה הבאה בעבירה.
אולם כיוון שכוונתו הייתה לשם
שמים  -ריחם עליו הקב"ה ומיעט
בעונשו והעניק לו גזר דין של חסד.
וזהו החסד שהשאירו בחיים חיותו
עדיין ,כדי שיספיק לתקן את אשר
פגם וישלים את אשר חיסר.
ומעתה יתורצו הקושיות דלעיל כמין
חומר .על אשר שאלנו היכן מצינו
שאדם הראשון עשה דבר טוב כלשהו
שעל ידו המשיך על עצמו את מידת
החסד ,התשובה היא בעצם אכילתו
מעץ הדעת שבזה הייתה כל מגמתו
להיטיב עם אשתו ולגמול עימה חסד
ולהשתתף בצרתה ,ועל ידי כוונתו
הטובה המשיך הוא עליו את מידת
החסד מבורא העולם ,ויצא בדימוס
בדינו.
ועל אשר שאלנו היכן היא “היציאה
בדימוס" והלא גזר דין קשה ומר נגזר
עליו ? התשובה היא ,כי עם כל הקושי
שבדבר ,בכל אופן המתיק הקב"ה את
דינו וגזר עליו גזר דין של חסד ורחמים
לעומת מעשיו .כי אילו היה הקב"ה
מחמיר בעונשו תיכף ומיד לאחר
החטא ,היה מוציאו מן העולם ומכרית
נפשו מארץ החיים .ואז לא היה סיפק
בידו לתקן את אשר פגם .אולם
ראה הקב"ה שכוונתו הייתה
טובה וריחם עליו והותירו
בחיים ,כדי שיתקן את
המעוות וישוב בתשובה
שלמה .וזהו חסד גדול

שכל עוד שהאדם חי -יש באפשרותו
לתקן .וכמו שאמרו (איכה רבה ג' מ')
מה יתאונן אדם חי" דיו שהוא חי.
ואכן אדם הראשון הכיר בחטאו והבין
שטעה ,ותיכף חזר בתשובה .וזהו
סימן לדורות שגם אם חטא האדם
ופגם בעוונות ופשעים -אם אחר
כך יכיר בחטאו ויתחרט על מעשיו
הרעים וישוב בתשובה -יוציאו הקב"ה
בדימוס בדינו ויגזור עליו גזר דין של
חסד ורחמים.
זאת ועוד ,דבר ידוע הוא שבני ישראל
חשובים יותר מן המלאכים מפני
שהמלאכים עובדים את ה' יתברך
מבלי יצר הרע ואין להם ניסיונות.
לעומת זאת בני ישראל עומדים בפני
פיתויים קשים שמציב בפניהם היצר
הרע והם מתגברים עליו ועושים רצונו
של מקום ,על כן מעלתם חשובה
יותר .והנה קודם שאכל האדם מעץ
הדעת לא היה בו יצר הרע כלל וכלל.
וחשבתי לומר בסייעתא דשמיא כי מן
הטעם הזה אכל הוא מעץ הדעת לפי
שאמר לנפשו מה בצע שיעבוד את
ה' יתברך מבלי יצר הרע כדרכם של
המלאכים .עדיף שיאכל מעץ הדעת,
ועל ידי אכילה זו תתגבר הקליפה
הטמאה בתוכו ,והנחש הקדמוני
הרע
יצר
שהוא
יתעורר בו ,והוא
ישתדל לעמוד
בניסיונות
ולהתגבר עליו
לפי שזהו
ע י ק ר

עבודת ה'.
אולם תיכף לאחר
שאכל ,ונכנס בו יצר הרע-
הבין אדם הראשון והכיר
בטעותו כי אז נגלה לנגד עיניו
מהו כוחו האמיתי של היצר הרע,
ואז הבין עד כמה הוא עצום ונורא
ולאיזו מסירות נפש גדולה זקוקים
כדי להתגבר עליו .ומשהבין שטעה,
התחרט על אכילתו כי הכיר
בחטאו .ותיכף ומיד חזר בתשובה
שלמה.
ומכיוון שראה הקב"ה כי בתום ליבו
חטא ,וכל כוונתו הייתה לשם שמים
בלבד -נטה אליו חסד והוציאו
בדימוס בגזר דין של חסד ורחמים.
ואמר לו שזהו סימן לבניו אחריו
שברגע שיכירו בחטאם ויתחרטו
על מעשיהם הרעים וישובו
בתשובה -יוציאם הקב"ה בדימוס
במשפטם ,ואף עליהם יגזור דין של
חסד ורחמים.
יהי רצון שהקב"ה יטה
אלינו חסד ,וברחמיו
יכתבנו
המרובים
בספרן של צדיקים
לאורך ימים ושנות
חיים טובים ,אמן
ואמן.

“קרוב ה’ לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת”
כי רק מי שדורש את ה’ יתברך באמת ובתמים
והוא מבקש בכל מאודו להתקרב אליו,
הקב”ה ממלא לו חפצו ורצונו ועושה לו בקשתו.
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שליט"א

סוד שמחת החג  -הערבה

"ערבה" –
מלשון ערבות
רומזת לנו הערבה,
כי על אף שאין בה
מאום מצד עצמה,
אך כל זמן שנדבקת
היא לעושי מצוה,
כל זמן שכרוכה היא
עם ארבעת המינים
יחדיו ,זה עצמו נותן
לה מעלה והופך אותה
לכלי למצוה.
עד כדי כך
שבסופו של חג,
בתפילת הושענא רבה
בוחרים דווקא בה
להקיף את המזבח!
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בחג הסוכות נצטווינו במצווה מיוחדת
של “ושמחת בחגך והיית אך שמח",
וישראל קדושים נוהגים להרבות
בחג זה בשמחה ולחוג שמחת בית
השואבה בתופים ובמחולות ,ויש
לבאר טעם השמחה המיוחדת השורה
בחג זה.
ובפשטות יש לומר דעיקר העצבות
נגרמת מחמת שאין אדם שמח בחלקו
דכבר אמרו חז"ל באבות “איזהו עשיר
השמח בחלקו" ועוד אמרו ש"הקנאה
התאוה והכבוד מוציאין את האדם
מן העולם" ,וכיוון שבחג זה כל אחד
ואחד יוצא מביתו ,לדירת ארעי ,כיוון
שבחג זה כל אדם ואדם מחדיר לקרבו
את הידיעה שאין העולם הזה עיקר
אלא רק ארעי ,רק כפרוזדור לטרקלין,
וכדברי שלמה המלך החכם מכל אדם
“הבל הבלים הכל הבל" ,ממילא קל
לו לשמוח על מצבו הגשמי שהינו רק
לזמן מועט ולשמוח בחלקו.
ובפרט שבחג זה הקנאה פוחתת ,שהרי
אף העשיר הגדול ביותר צריך לצאת
מביתו הנוח והמפואר ולדור בסוכה
העשויה מפסולת גורן ויקב ,בדירה
צנועה וארעית .ואם לא יעשה זאת
אלא יפאר ויבנה את סוכתו בדרך קבע,
נפסלה לישיבה בה!

ד' המינים – אחדות ישראל

“כאיש אחד בלב אחד"
אך נראה שישנו טעם נוסף לשמחה
המיוחדת בחג זה ,והוא ענין האחדות
המופיעה בו יתר על שאר החגים.
וניכר ענין זה בנטילת ארבעת המינים,
אשר כידוע מסמלים את כל חלקי
כלל ישראל מהאתרוג שמסמל את
הצדיק שיש בו טעם וריח ,תורה מצוות
ומעשים טובים ,ועד הערבה שמסמלת
את הרשע ,שאין בו לא טעם ולא ריח.
דכאשר כולם אגודים כאחד ,כאשר
השפעת הצדיק מגיעה עד הערבה,
ממילא אין לך שמחה גדולה מזו,
כישראל בעת חנייתם קודם קבלת
התורה ,כאיש אחד בלב אחד.
ולכאורה צריך להתבונן במהות ארבעת

המינים הללו ,דבעוד שלג' מינים
לאתרוג ללולב ולהדס יש תועלת,
נדמה שהערבה ניצבת לה לבדה כפופה
ומבוישת ,דמה תועלת יש בה בערבה,
אין לה ריח שניתן ליהנות ממנו ,אין
בה פרי שיוכלו לברך עליו ולהתענג
מטעמו ,ואפילו יופי והדר אין בה כדי
להרחיב הלב .אכן עם כל זאת נראה
שבשמה רמוז סוד מעלתה “ -ערבה" –
מלשון ערבות.
רומזת לנו הערבה ,כי על אף שאין בה
מאום מצד עצמה ,אך כל זמן שנדבקת
היא לעושי מצוה ,כל זמן שכרוכה היא
עם ארבעת המינים יחדיו זה עצמו נותן
לה מעלה והופך אותה לכלי למצוה.
עד כדי כך שבסופו של חג ,בתפילת
הושענא רבה בוחרים דווקא בה להקיף
את המזבח!

סוד הערבה

“כל ישראל ערבים"
ויש בזה ענין נוסף ,דכל ישראל ערבין
זה לזה וכולם יחד נזקקים לשלימות
העבודה ,ואין זה סתם מידה והנהגה
מהשפה ולחוץ ,אלא צריכים אנו לדעת
שכל אחד ואחד מישראל מחובר לחברו
בגופו ממש ,וכפי שהאריך בזה רבי
משה קורדובירו בתומר דבורה (פ"א,
המידה הד' לשארית נחלתו) ונביא
לשונו:
“האדם עם חבירו כל ישראל הם שאר
בשר ,אלו עם אלו ,מפני שהנשמות
כלולות יחד ,יש בזה חלק זה ובזה חלק
זה ,ולכך אינו דומה מרובים העושים את
המצוות ,וכל זה מפני כללותם .וכו' .וכן
מטעם זה ישראל ערבים זה לזה ,מפני
שממש יש בכל אחד חלק אחד מחברו,
וכשחוטא האחד פוגם את עצמו ופוגם

חלק אשר לחבירו בו ,נמצא מצד
החלק ההוא חבירו ערב עליו .אם כן
הם שאר זה עם זה .ולכך ראוי לאדם
להיות חפץ בטובתו של חבירו ועינו
טובה על טובת חבירו" .וכו' עי"ש.
ונתבונן בכך ,הלא אם היינו מרגישים
שפלוני שהוא בעל עבירה הינו אחינו
ובשרנו ,כמה היה אכפת לנו על מצבו,
כמה דמעות היינו מזילים בתפילה
לפני בורא עולם שיזכה לשוב
בתשובה שלמה ,כך ממש צריכים אנו
לחוש שהרי כלשון הרמ"ק “האדם עם
חבירו כל ישראל הם שאר בשר ,אלו
עם אלו" ,ובפרט שמצבו של הזולת
משפיע על מצבנו ,כי כולנו כגוף אחד
גדול ,וכשם שלקיום מצוות ארבעת
המינים אין די בשלושה וצריכים גם
את הערבה ,כך גם אנו צריכים שכל
ישראל יהיו ביחד ויעבדו את בורא
עולם .והיא ידיעה עצומה ,שיש בה
כדי לעורר ולחזק ברכיים כושלות,
דישראל אף על פי שחטא ישראל
הוא ,והקב"ה חפץ בו ובעבודת ה'
שלו גם כשהיא באה מתוך החשכה
וממצב של נפילה.
אדם שנפל עלול לחשוב ,אם כבר
נמצא אני בבאר שחת ,מה יש לי
להתפלל ,כלום ה' חפץ בתפילתי,
הלא אני בשאול תחתית ,הלא אני
בעל עבירה ,מדוע שאלך לשמוע
שיעור ,מה יתן לי עוד פרק תהילים,
מה תתן לי עוד משנה.
אך ידוע ידע שהקב"ה חפץ גם
בערבה! כי לא יחפוץ הקב"ה במות
המת ,כי אם בשובו מדרכו וחיה,
אם רק יסכים לשוב ולהידבק בכלל
ישראל ולא להתבולל באומות ,אם
רק יסכים להידבק בשאר ג' המינים,
באתרוג בלולב ובהדס ,אזי חפץ בו
ה' ,בתפילתו ובמעשיו .וכל פסוק

וכל תפילה יש בהם תוספת קרבת
אלוקים ,גם מהמקום הרחוק ביותר,
גם בחשכה הגדולה ביותר ,די בקרן
אור בכדי לגרש את החושך ולהאיר.
ומעתה ,הרי שמקבלים אנו הבנה על
שמחת החג ,לשמחה מה זו עושה.
דבחג הסוכות חש כל איש ישראל
קרבת אלוקים ,חג זה הוא זמן
שבו גם הפחותים שבעם ,העניים
בדעת ,אלו שממעטים בעסק התורה
ובעשיית המצוות ,זוכים לקרבת
אלוקים ,יושבים בצילא דמהימנותא
וחשים באופן מיוחד שהקב"ה חפץ
בהם ובקרבתם .זוכים הם להידבק
בשכינה הקדושה ולהיות אגודים
באחדות מיוחדת עם כל חלקי
ישראל ,עם המתמידים והצדיקים
שבהם ,ואין לך שמחה גדולה יותר
מקרבת אלוקים.
וכפי שהעיד דוד המלך ע"ה “ואני
קרבת אלוקים לי טוב" ,דוד המלך
שזכה לאלפי זהב וכסף ,לבני חיי
ומזוני ,למלכות לעושר ולבן כשלמה
המלך ,מעיד על עצמו שהטוב ביותר
הוא – קרבת אלוקים ,כי העונג
האמיתי הוא להתענג על הבורא
עולם ,וככל שמתקרב אדם יותר אל
בורא עולם ,כך העונג הזה גדל יותר
ויותר .יתן לנו הקב"ה את הכוחות
להתקרב ולנצל את ימי החג –
ושמחת בחגך והיית אך שמח.

ליל
הושענא רבא
בסופו של חג דווקא
כבר הזכרנו במאמרים הקודמים
את שגב מעלתו של ליל הושענא
רבה שבו נשלמים ובאים הימים
הנוראים .ומנהג ישראל תורה הוא
שבלילה הנפלא הזה פתוחים
שערי שמים לתפילותינו ,ובשל כך
מנדדים אנו שינה מעינינו ועוסקים
בתורה ובתפילות .ועל ידי כך
בטוחים אנו שנזכה לפיתקא טבא
ונחתם לחיים טובים ולשלום.
עוד שצריכים אנו לדעת שיום
זה הוא יום האושפיזין של נעים
זמירות ישראל ,דוד המלך ע"ה,
שהוא רגל רביעי למרכבה .ולפיכך
גדולה אמירת תהילים בלילה גדול
וקדוש זה.
ויש להמליץ ולבאר בזה את המנהג
להישאר ערים בלילה זה ,דבפשטות
נובע זה מקדושת היום ,דחפצים
אנו לנצל כל רגע ורגע בו עד תום,
בתורה ותפילה.
אך לפי מה שהזכרנו דיום זה הוא
יומו של דוד המלך ע"ה ,יש להוסיף
בזה ,דכידוע דוד המלך ע"ה לא
ישן על מיטתו יותר משיתין נשמין,
כדאיתא בגמ' ברכות (ג ,ב):
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דברות קודש
יום זה הוא יום
האושפיזין של
נעים זמירות
ישראל ,דוד
המלך ע"ה,
רגל רביעי
למרכבה.
ולפיכך גדולה
אמירת תהילים
בלילה גדול
וקדוש זה.
וכיוון שזהו יום
בואו כאושפיזין,
משתדלים אנו
לנהוג כמותו
ולהרבות בלילה
זה בשירות
ותשבחות
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“אמר רב אושעיא אמר רבי אחא ,הכי קאמר
דוד מעולם לא עבר עלי חצות לילה בשינה.
רבי זירא אמר עד חצות לילה היה מתנמנם
כסוס (ופירש"י“ ,כסוס הזה שאינו נרדם
לעולם אלא מתנמנם ונעור תמיד") מכאן
ואילך היה מתגבר כארי רב אשי אמר עד
חצות לילה היה עוסק בדברי תורה מכאן
ואילך בשירות ותשבחות".
וכיוון שכך נהג דוד בכל לילה ולילה,
לפיכך כיוון שזהו יומו ,יום בואו כאושפיזין,
משתדלים אנו לנהוג כמותו ולהרבות בלילה
זה בשירות ותשבחות.
עוד יש להוסיף בזה ,שכידוע דוד המלך
ביום מיתתו עסק בתורה בכל רגע וכיוון
שכך מלאך המוות לא יכל לו ,עד שהצליח
להפסיקו מלימודו .וכיוון שכך נוהגים אנו
בליל החתימה ,ללמוד ולעסוק בתורה ,בכדי
שיד המקטרג חלילה לא תוכל ליגע בנו
לרעה ונחתם לטובה.

הושענא רבה  -ביום השביעי
והנה צריך להבין ,מדוע דווקא היום השביעי
של חג הסוכות הוא שנעשה לעת רצון שכזו
ולא שאר ימי החג .מה המיוחד ביום זה יותר
משאר הימים .ואמנם ידוע מה מובא בספרים
שכ"א יום שבין ראש השנה להושענא רבה
הם כנגד כ"א יום שמי"ז בתמוז עד תשעה
באב ואם כן הרי שבמספר היום תליא
מילתא ,והזכרנו כבר גם את
דברי הכד הקמח (ערך
ערבה) שכתב וז"ל,
“ויום שביעי של
ערבה זה הוא
יום כ"א לתשרי
שם
כמספר
יה"ו שבו נחתם
לשש
העולם
קצוות והוא יום
כ"ו לבריאת עולם
בכ"ה
שנברא
באלול" .ואם כן
גם לדבריו נבחר
יום זה ליום
החיתום מחמת
התאריך בו חל
שהוא כ"ו יום
לבריאת העולם,
ושהוא כ"א יום
בחודש תשרי,
כמנין שם יה"ו.

שליט"א

בשבת" ,ואף על פי כן ,כיוון שרחמיו
על כל מעשיו יאמר להם “מצוה קלה יש
לי וסוכה שמה ,לכו ועשו אותה .וכו'".
ובתחילה מיד כשישמעו דבריו ירוצו לעשות רצונו
וכדברי הגמ' “מיד כל אחד ואחד נוטל והולך ועושה
סוכה בראש גגו" ,אך הקב"ה יחפוץ לבחון אותם ולכך
יקדיר עליהם חמה בתקופת תמוז ,ואמרינן בגמ' “וכל אחד
ואחד מבעט בסוכתו ויוצא ,שנאמר (תהלים ב ,ג) ננתקה את
מוסרותימו ונשליכה ממנו עבותימו".
אותם גויים רצו לעשות את רצון ה' ,אך רצונם הוא מן
השפה ולחוץ ,לא הסכימו לסבול עבור כך ,לא הסכימו להיות
משועבדים לרצונו וזהו שאמרו “ננתקה את מוסרותימו
ונשליכה ממנה עבותימו" מוכנים הם לשמור תורה ומצוות,
אך לא כמוסרות וכעבותים ,לא כדבר מחייב שאין לזוז
ממנו אלא כפי חשקם ורצונם ,ולכך ברגע שקשה להם מיד
מבעטים .אכן אותו אחד שגם בשעת הקושי אינו מבעט ,אלא
אדרבה מוסר את נפשו ,עבד ה' יקרא! ודרכו היא היא המזכה
אותו בסייעתא דשמיא ללא גבול ,היא היא הפותחת שערי
שמים .והקב"ה מתרצה לכל בקשותיו ועונה לעתירותיו.

היום השביעי –
לאחר ששה ימים של ניתוק
וודאי שיש להעמיק בענינים אלו שבנסתר ,דא
עקא ששבעים פנים לתורה ,ונראה לבאר ענין
זה באופן אחר .דבפשטות היה נראה לומר,
שזהו מחסדי הבורא ,שנתן לנו עוד מספר ימי
הכנה לפני יום חיתום הדין .כי ימי הסוכות
משמשים עבורנו ימים של חשבון נפש ,ימי
בהם מתנתקים אנו מהעולם הגשמי ,כל אחד
כפי כוחו ויכולתו ונכנסים לסוכה שהיא מעין
עולם הבא ,צלא דמהימנותא ,צל האמונה
בימים אלה אנו ממשיכים את כל פעולתינו
כמימים ימימה  -מתפללים ,לומדים ,אוכלים
וישנים ,אך הכל נעשה באווירה שונה ,בתוככי
דירת ארעי ,שלא מפסיקה להזכיר לנו שאנו
ארעים בעולם ,שימי שנותינו בהם שבעים
שנה ואם בגבורות שמונים שנה ,שהעולם
הזה אינו התכלית ,אלא רק משמש הוא
כפרוזדור לטרקלין ,לעולם האמת.
וכל זה מחסדי הבורא ,שנתן לנו את הימים
האלו להתרומם בעבודת ה' ,לתת לנו את
הכלים להמשיך בתיקון הנפש ,בשיפור
המעשים והמידות .ולאחר ימי אלו של הכנה
נתן לנו סייעתא מיוחדת ופתח בפנינו שערי
מרום ,אחר ימים אלו מעיין שוב ושוב ליתן
לנו פתקא טבא.
כי דווקא אחר הכנה כזו של התנתקות
מוחלטת והתעלות רוחנית ,בצוותא חדתא
עם כל האושפיזין העילאין ,זוכים אנו לכך
שנפתחים לנו שערי מרום ועולות תפילותינו
ובקשתנו – “שערי שמים פתח ואוצרך הטוב
לנו תפתח והושיענו אלוקי ישענו".
ויש להטעים זאת ,דהרי הוא כשבת ,דלאחר
ששת ימי המעשה באה שבת קודש ,כך גם
בהושענא רבה ,אחר ששת ימי החג ,ששה
ימים של התנתקות והתקדמות ,באה השבת
– בא יום החיתום.

הושענא רבה – לקרובים ורחוקים
ויש שיבואו ויגידו שאין הם חשים כל
התעלות בימי חג הסוכות ,אין הם מרגישים
קרבת אלוקים אלא אדרבה מצטערים הם
בסוכה ויותר נוח להם לישב בבית עם מזגן
כשהתקרה מעל ראשם .ואמנם זה פשוט
וברור שהרגשה כזו נובעת מריחוק גדול
ומטביעה מוחלטת בגשמיות עד שהרגשים
הדקים כמעט אינם קיימים ,ברם גם אדם
כזה צריך לדעת שיש שכר לפעולתו וגם אם
אינו מרגיש המצוות שקיים – נטילת הלולב,

מקום שבעלי תשובה עומדין
האכילה והישיבה בסוכה ,התפילה והשמחה בחג מצטרפים
ומשפיעים על נשמתו.
זאת ועוד ,דגדול שכרו יתר על שכר אותם שנקל להם לישב
בסוכה ,שהרי עבורו הישיבה בסוכה קשה יותר.

לפום צערא אגרא
דזה פשוט שאינו דומה העובד את הקב"ה מתוך שלווה
ונחת מתוך רוגע ותענוג ,לעובדו מתוך טרחה ועמל ,דרחמנא
ליבא בעי ,חפץ הקב"ה דווקא בעבודה הבאה מתוך טירחא
ויגיעה ,וכבר אמרו בפרקי אבות (סוף פרק ה) דלפום צערא
אגרא ,וידועים דברי חז"ל בשיר השירים רבה (פרשה ח)
“ר' חייא בריה דרבי אבא דיפו אמר הלומד תורה בצער
נוטל אלף ,שלא בצער מאתים נוטל בשכרו" ,הרי דשכרו
של הלומד בצער הוא פי חמש ממי שלמד בלא צער וטרחה.
ויותר מזה כתב הרמב"ם בפירוש המשניות על הך משנה
דלפום צערא אגרא “ואמר בן הא הא ,לפי שעור עמלך
בתורה יהיה שכרך .ואמרו שלא יתקיים מן החכמה אלא
מה שנלמד בעמל ויגיעה".
וטעם כל זה ,מחמת שהמוסר נפשו למען עבודת ה' ומדלג
על כל הקשיים הנסיונות והייסורים הנקרים בדרכו ,מוכיח
שהקשר שלו חזק ואמיץ עם בורא העולם שבאמת מוכן
הוא להשתעבד ולעשות רצון בוראו ואין זה רק מהשפה
ולחוץ .ודבר זה מוצאים אנו באומות העולם וכפי שהזכרנו
כבר פעמים רבות את האמור בריש מסכת עבודה זרה על
אשר יתרחש במהרה בימינו לעתיד לבוא ,ביום הדין הגדול
והנורא ,שיבואו אומות העולם לדין ואחר שיראו שאין בידם
זכות להינצל בדין יבקשו “תנה לנו מראש ונעשנה" ,והקב"ה
יגער בהם ויאמר להם “שוטים שבעולם ,מי שטרח בערב
שבת יאכל בשבת ,מי שלא טרח בערב שבת מהיכן יאכל

וכשם שנתבאר שלפום צערא אגרא בכל עושה מצוה ,כך הוא
גם כלפי בעל עבירה ,דהוא צערו בקיום מצוה הוא גדול יותר
מאדם שהורגל בה ,ואם כן זוכה הוא למעלות גדולות יותר על
ידי מצוה הנראית לנו קטנה .וניקח לדוגמא ילד שנולד וגדל
במשפחה חרדית ועבורו כל חילול שבת כנסיעה או פתיחת
מקרר כשנורה בו דלוקה וכדומה אינו ניסיון ,עבורו אכילת
מאכל בלא הכשר אינה ניסיון אלא עובדה פשוטה וברורה
שעליה הוא גדל ,אך לעומת זאת ,אדם שעושה עכשיו את
צעדיו הראשונים בתהליך של חזרה בתשובה ,בשבילו אי
נסיעה בשבת לים או אי פתיחת המקרר בשבת ,בשעת צמא,
ואי אכילת חלב אחר בשר או אכילת דבר שאינו כשר ,קשה
ביותר!
ודעת לנבון נקל ,שהשכר שיקבל הוא על שמירתו דינים אלו,
גדול עשרת מונים מהשכר שיקבל רעהו שגדל במשפחה
חרדית .דאינו דומה ניסיונו לניסיונו! וזהו הטעם למה שמצאנו
בגמ' ברכות (לד ,ב) דבמקום שבעלי תשובה עומדין צדיקים
גמורים אינם עומדין ,כי הקושי של קיום התורה דווקא
ממקום נמוך ,הוא נורא וממילא השכר עליו רב ועצום.
וכיוון שכך דווקא אותם אלה הרחוקים ,החשים שהישיבה בסוכה
קשה להם ,גם הם זוכים לאור של הושענא רבה ,דהושענא
רבה מיטיב לקרובים ולרחוקים .לקרובים כפי שבארנו בתחילת
המאמר ,שזכו להתעלות בצילא דמהימנותא ,אך גם לרחוקים,
דדווקא ביום האחרון של החג ,אחר ש"הצטערו" בסוכה ,אחר
שעברו את כל ימי החג וחשו על בשרם את הקושי שבישיבה
בסוכת הארעי על פני הישיבה בבית הנוח והממוזג ,לפום
צערם ,אגרא – מקבלים הם שכר ומתקרבים אל הבורא ית'.
מצאנו אם כן ביאור נפלא ,למה דווקא ביום האחרון לישיבה
בסוכה ,נפתחים לנו שערי שמים .ויהי רצון שאכן נזכה לנצל את
היום הזה לפיתקא טבא ולביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן.
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זכרו
תורת

משה

הגאון הצדיק המלוב"ן
רבי משה אהרן פינטו זיע"א
לקראת יום ההילולא המתקרב של הצדיק המלוב”ן
רבי משה אהרן פינטו זיע”א
אביו של מו”ר הגה”צ רבי דוד חנניה פינטו שליט”א
נאיר כאן כמה פנינים ומרגליות טובות מאוצר מידותיו והנהגותיו של הצדיק
והפעם מתוך אוצר שיחותיו של מו”ר שליט”א שבהם הוא זיכה אותנו
והאיר את עינינו באור תורתו ומידותיו הנשגבות של אביו הדגול זיע”א
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ה

אמר לה אבא
“הנה לפניך כוסות
של נרות עם שמן
אשר רגיל אני להדליק
לכבוד הצדיקים
והיה אם תצביעי על
הכוס של סבי הקדוש
רבנו חיים פינטו זיע"א
דעי לך שישועתך
תצמח במהרה".

התורה מפרטת כיצד נראה מלך בישראל ,דרכי
הנהגתו וצורת השררה“ .והיה כשבתו על כסא
ממלכתו וכתב לו את משנה התורה הזאת על
ספר" (דברים י"ז י"ח)“ .והיה" אותיות שם ה' הוי-ה ברוך
הוא .והכוונה -כי רק להקב"ה מותר ונאה ויאה להתגאות
בכסא מלכותו ,ולא חלילה למלך בשר ודם שהיום כאן
ומחר בקבר .וכשם שהמלך צריך להוות דוגמא וסמל
לכל בני עמו ,כך כל רב המנהיג את עדתו וכל תלמיד
חכם המנווט את בני קהילתו  -צריך להוות עבורם דוגמא
בהליכותיו הטובות והנעימות שיהיו על פי דרך התורה
הקדושה ,ויהא סמל במידותיו התרומיות שממנו ילמדו
צאן מרעיתו וישאפו אף הם לילך בדרכו הישרה.
שמעתי על האדמו"ר הקדוש מאלכסנדר זצוק"ל הי"ד,
שבשעה שהובילו הגרמנים ימ"ש אותו ואת תלמידיו
הרבים הי"ד לעבר המשרפות  -עמד הרבי לפני תלמידיו
ודיבר עימם בצורה נרגשת ואמר להם “דעו לכם שאנו
הולכים עתה לקדש את שם ה' יתברך בעולם .ועל כן
תייחדו את כוונתכם הטהורה אך ורק לעילת כל העילות,
והזהרו מאוד לבל ייכנסו במחשבותיכם מחשבת פיגול
או איזו מחשבה זרה חלילה וחס .כדי שגופנו יעלה
כקרבן ראוי לריח ניחוח אשה לה'" ...וכך הם הלכו אל
עבר מותם כשבראשם צועד הרבי הי"ד.
בדרך קדושה זו הנהיג האדמו"ר הקדוש הי"ד את עדתו
ביד רמה ,וזהו “שום תשים עליך מלך" ,שישכיל המלך
להנהיג את עדתו בכל עת ובכל זמן ושתמיד יהא ניצב
בראש המחנה להנהיגם ולהנחותם  -בין בעיתות שמחה
ובין בעיתות צרה וצוקה רח"ל ,כי עיני כל העם נשואות
אליו ומצפים למוצא פיו.
אמנם כיום לצערנו הרב אין לנו מלכים ואין לנו נביאים,
אולם בחסדיו המרובים עלינו לא עזב ה' יתברך את
נחלתו .ובכל דור שתל לנו צדיקים וחסידים ואנשי
מעשה שמהם נלמד את הדרך הישרה אשר נלך בה .וגם
תלמידי חכמים נקראים מלכים ,כדאיתא בגמרא (יומא

לח“ ):מאן מלכי -רבנן" .שגם הם יודעים למלוך ולשלוט,
וזה מתבטא בכך שהם מכניעים את יצרם הרע תחת
ידיהם .ומהם ייקח כל אדם דוגמא לדעת איזוהי הדרך
הישרה אשר יבור לו בעבודת ה' יתברך.

קדושה ופרישות
כבר משחר טל ילדותו של הגאון הצדיק המלוב"ן רבי
משה אהרן זיע"א פינטו זיע"א ,בנו חביבו של הצדיק
הקדוש רבי חיים פינטו הקטן זיע"א ,נהג במנהגי קדושה
ופרישות ,כפי שזכה לראות ולינק בבית אביו הקדוש.
מידת הענוה והצניעות ,היו כנזר לעטרת המידות שבהם
זכה להתפאר ,לבד ממעלת היחוס המפואר שהאיר
כמרגלית בוהקת בכתר משפחת פינטו רמת המעלה
והיחס .כבן אחר בן ,דור אחר דור לאנשי אמונה ,חסידים
קדושים וטהורים ,המלומדים בנפלאות וניסים ,אשר
האירו את דורם באור התורה והקדושה.
הנה כך מספר מו"ר שליט"א“ :התבוננתי בשטר הכתובה
של אדוני אבי רבינו משה אהרן פינטו זיע"א ,ומבין
השורות רואים עד כמה ידע להסתיר את גדולתו ,אף
תואר “הרב" אין שם רק “החכם השלם" .ורבינו חיים
פינטו זיע"א נתעטר שם בתואר “החכם מזכה הרבים"
ותו לא ...הם כל כך השפילו את עצמם עד שאף הקרובים
אליהם ביותר לא הכירו בגדולתם ,כי תמיד הצניעו את
מעלותיהם ולעולם לא התגאו על זולתם וזוהי הדרך
להשגת האחדות בין איש לרעהו".
מידה נוספת חשובה שבה התעטר הצדיק רבי משה
אהרן פינטו זיע"א ,היתה מידת השתיקה ,זו שספרי
המוסר מלאים בשבח השתיקה שהיא “יפה לחכמים".
“וזו הייתה גדולתו של אבי מורי הצדיק רבי משה אהרון
פינטו זיע"א ,אשר היה מוחזק בעיני הכל לצדיק חסיד
ועניו ומקובל גדול ,ואף על פי שלא מצאנו ולא ראינו
שום חיבור שחיבר או ספר שכתב הן בפשט והן בסוד
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 מכל מקום העריכו והעריצו אותווממרחקים באו לבקש ממנו ברכה
עצה ותושיה .והסיבה היא כיון
שאבא ע"ה היה מרבה בשתיקה
ושומר לפיו מחסום ואפילו איתנו,
בניו ,לא היה מרבה לדבר וכל שכן
עם אחרים .וכששאלנו אותו ‘מדוע
אבא לא יוצא מעט החוצה'? היה
אומר לנו ‘אם אני אצא לחוץ ,אזי
ידברו איתי כל מיני דברים ו"ברב
דברים לא יחדל פשע" (משלי
י' י"ט) ולכן אני מעדיף להשאר
בבית' .זהו כוחה של מילה .ופעמים
שאדם במילה אחת יכול לבנות או
להרוס .פעם פנה אלי ראש ישיבה
מפורסם וביקש ממני להגיד בפני
עשיר פלוני מילה טובה על הישיבה
שלו ,ודי לו שאגיד שהישיבה טובה
בלבד .ובאמת כך עשיתי .ולאחר זמן
מה התקשר אלי אותו ראש ישיבה,
והודה לי מאוד ואמר שהפעם אותו
עשיר תרם לישיבתו פי כמה וכמה
ממה שהוא רגיל לתרום לו"...

המטרה:
קידוש שם שמים
רבים שואלים את מו"ר שליט"א :כיצד
זכה אבא זיע"א למידות יקרות אלו?
התשובה היא כי ידע שכל ענייני העולם
הזה הינם הבל וריק ולכן גינוני כבוד
ותהילה לא דברו אל ליבו כלל ,והוא לא
הלך שבי אחריהם וכל מטרתו בחיים
הייתה רק לימוד תורה וקיום המצוות,
וכל מאוויו ורצונותיו היו לקדש את שם
ה' יתברך בעולם .לכן זכה הוא להתגבר
על יצרו ,וזהירותו בכבוד הזולת הייתה
מופלגת.
הנה רבים מאלו שהכירו את רבינו
חיים פינטו זיע"א ,סיפרו שהיו פעמים
שפחדו להסתכל ולהביט בפניו
מעוצמת האור שהיה מאיר עליו .וכך
סיפרה מרת אימי שתחי' על אדוני
אבי זיע"א כי הרבה פעמים ראו אש
בתוך החדר שלו ומתוך חשש לדליקה
 נכנסו מיד אל החדר ולפתע לא ראומאומה ...ובוודאי שהייתה זו אש רוחנית
גדולה אשר מכח תורתם וקדושתם של
אבותינו הקדושים זיע"א שהיו דבקים
בהקב"ה ,זכו לאש התורה אשר הייתה
מאירה בתוכם ,לכן אור השכינה היה
מאיר בפניהם .ולדרגה גדולה זו זכו
והגיעו עם ישראל בהיותם חונים סביב
למשכן העדות ,ולכן לא פחדו ולא יראו
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מאש השכינה שהייתה שוכנת במשכן
בקרבתם.

רצון יראיו יעשה
הבה ונראה כיצד הקב"ה מוכן בחפץ
לב לעשות את רצון הצדיק ההולך
בדרכיו ומקיים את רצונו בלבב שלם.
לפני זמן מה השתתפתי בשמחת יום
הולדת אשר ערכו בני משפחה אחת
לאשה מבוגרת מאוד ,לבית משפחת
פינחס אביטאן שיחיו מפריז ,והנה
הבת שלה גב' לאה שתחי' ,סיפרה לי
כי בהיותה בגיל ט"ז שנה הציעו לה
הוריה להינשא לאדם מבוגר ממנה
בהרבה ,ועד כמה שניסתה היא להניא
אותם מהצעה זו  -לא עלה הדבר בידה
ודבריה נפלו על אוזניים ערלות .צער
רב היה בליבה על כך ובצר לה פנתה
לעבר ביתו של אבא הצדיק כ"ק רבי
משה אהרון פינטו זיע"א וסיפרה לו
את אשר על ליבה .אמר לה אבא “הנה
לפניך כוסות של נרות עם שמן אשר
רגיל אני להדליק לכבוד הצדיקים
והיה אם תצביעי על הכוס של סבי
הקדוש רבנו חיים פינטו זיע"א -
דעי לך שישועתך תצמח במהרה".
והיא אשר אמונת חכמים הייתה כה
מושרשת בליבה ,החוותה באצבעה על
כוס כלשהי ואכן היה זה כוס נר תמיד
של רבנו חיים פינטו זיע"א ...מיד אמר
לה אבא לכי לחיים טובים ולשלום
וכבר היום תראי ישועות ובקרוב תזכי
לשידוך אחר כשר והגון.
והיא מספרת כי רק דרכו רגליה על
מפתן הדלת וכבר אביה ואמה עמדו
ניצבים לעומתה ולתדהמתה אמרו לה
“הגענו למסקנה כי אכן הבחור מבוגר
ממך בשנים רבות וכדאי לבטל את
השידוך .הביאי את הנזמים והטבעות
ונחזיר לו".
דברי אבא זיע"א אכן התקיימו במלואם,
ולאחר זמן היא נישאה בשעה טובה
לבחור הגון מפריז .לאחר תקופה הרתה
האשה וביושבה על משבר הלידה היו
היא והוולד נתונים בסכנת חיים רח"ל.
בעלה שראה שהמצב מחמיר ניגש מיד
לאבא זיע"א ,וסיפר לו על מצבה הקשה.
אבא זיע"א כיסה את פניו ולאחר מכן
נענה ואמר לו“ :אני מבטיח לך שאשתך
תהיה בריאה ושלמה ולא יאונה לה כל
רע ובעזרת ה' יתברך אני ערב בדבר,
אולם לגבי הוולד שיחיה איני יכול
להבטיחך כי אני מרגיש שהוא יסתלק

לבית עולמו" .וכך אכן היה  -הוולד
שבק חיים ונפטר אולם חיי האשה
ניצלו לאורך ימים ושנות חיים טובים,
עד כאן שמעתי המעשה מפיה של גב'
לאה בן סימון שתחי'.
ולכאורה מדוע זכו הצדיקים הללו
שהקב"ה יעשה בקשתם בבחינת “רצון
יראיו יעשה"? והתשובה היא מפני שהם
זריזים בעבודת ה' ומוסרים נפשם למען
התורה הקדושה ומפקירים את גופם
נפשם וממונם לכבוד ה' יתברך ,ואינם
נותנים ליבם לחסרון כיס שנעשה להם
בעקבות קיום המצוות.
כי הזריזות בקיום המצוות מוכיחה על
כך שהאדם שש ושמח לעשות את רצון
קונו ומצפה הוא בכיליון עינים לשרת
בכל עת ובכל זמן את בוראו ,ככל
אשר יושת עליו .ולאדם שכזה הקב"ה
משיב אהבה בכפלים ואף שומע לקולו
וממלא אחר חפצו ורצונו.

תשובה מרבי שמעון
אבי מורי זיע"א ,כל ימיו חי חיי עוני
ודוחק  -עד כדי כך שאחותי הגדולה
שתחי' מספרת ,שבקטנותה הייתה
מסתפקת בפיסת לחם ומעט תה ,מאחר
ולא הייתה לאבא ע"ה כל אפשרות
לרכוש חלב ומוצריו .פעם כאשר הרעב
הציק לה ביותר ,ביקשה מאבא ע"ה
שישביע את רעבונה ,ואז שלח אותה
אבא ע"ה לשכנה שתבקש ממנה דבר
מה לאכול כדי להשיב את נפשה .ועל
אף כל העוני והמחסור המשווע ,תמיד
היה אבא ע"ה שמח בחלקו והודה לה'
יתברך על מה שנתן לו .וכידוע שבמשך
ארבעים שנה לא יצא אבא מפתח ביתו
והתנזר מחומריות העולם בתכלית
הריחוק.
וראש לכל המידות הטובות שהיו בו
הייתה מידת הענווה ממש כנזר על
ראשו הטהור .אבא זיע"א ,מעולם לא
החזיק טיבותא לנפשיה ,ולא החזיק
את עצמו לבעל מדרגה ברוחניות .כל
ימיו התרחק מאוד מן הגאווה ,והתהלך
בענווה ובשפלות הרוח עם כל אדם
באשר הוא ולכן זכה מספר פעמים
לגילוי אליהו הנביא זכור לטוב ולרוח
הקודש .כי מידת הענווה גדולה היא
עד למאוד ,ועל ידה יכול האדם להגיע
אל רום פסגת המעלה עד הגיעו לרוח
הקודש.
ברצוני לספר מעשה שסיפר לי מר
שלמה ויצמן ז"ל על אבא זצ"ל .בשנת

הרבה פעמים ראו

אש בתוך החדר שלו

ומתוך חשש לדליקה

נכנסו מיד אל החדר

ולפתע לא ראו מאומה...

ובוודאי שהייתה זו
אש רוחנית גדולה
אשר מכח תורתם

וקדושתם של אבותינו

הקדושים זיע”א

שהיו דבקים בהקב”ה
תשכ"ח בערך ,אבא ע"ה ביקר בארץ
והתארח אצל מר שלמה ויצמן ,זה היה
בימות החורף .לילה אחד אמר אבא
ע"ה למארחו; “ברצוני לנסוע עכשיו
למירון אצל רבי שמעון זיע"א כי אני
רוצה לשאול ממנו רשות לעזוב את
מרוקו כדי לעלות לארץ".
“והרי היית שם לפני שבועיים" ,שאל
ויצמן.
“אמנם כן ,אך עדיין לא קיבלתי תשובה
מרבי שמעון ,ובקרוב אני חוזר למרוקו
לכן דחוף לי לדעת מה עלי לעשות".
והרי הלילה גשום הוא ,אולי נדחה את
הנסיעה למחר" הציע מר ויצמן .אולם
אבא ע"ה היה נחוש בדעתו“ :עלי
לנסוע בכל מקרה".
שלמה ויצמן שאל משכנו מר פרץ אם
ירצה להצטרף לנסיעה ומשזה הסכים
נסעו יחד במונית עד מירון .השאלה
שנשארה עדיין היא האם ימצאו את
המקום פתוח או נעול ,כיון שבזמנו
לא היו שערי הציון פתוחים יומם
ולילה כמו בימינו .כשהגיעו מצאו את
השערים נעולים ,אמנם היה אפשר
להתפלל מסביב ששם אומרים על
פי המסורת שרבי שמעון קבור ,אבל
אבא ע"ה רצה להיכנס פנימה .אבא
עמד מבחוץ כשהוא מהורהר עם עצמו,
לפתע פנה למלווהו ואמר לו “אני רוצה
ללכת עכשיו למושב ספסופה"...
מר שלמה ויצמן השתומם; “אמנם
המושב הזה הוא לא רחוק מכאן ,אך
מה יש לך שם"? ענה לו אבא זיע"א;

“לפני כמה שנים ברכתי אחד בשם בן
שושן שיזכה לבן זכר ,ועכשיו אני חושב
שילדה אשתו ומתכוננים לערוך הברית
מילה .אז כדאי שנלך לשם ונשתתף
בברית מילה ומשם נראה מה לעשות".
“טוב הדבר .אבל איך נלך למושב"?
שאלו את אבא .והוא ענה בפשטות
“נרד למטה ונראה אולי נמצא מונית
או איזה רכב מזדמן יעצור לנו"...
בני החבורה ירדו מההר ,והנה רכב
מסוג ‘סוסיתא' עבר שם ועצר לידם.
הנהג שאל אותם “להיכן אתם צריכים
להגיע"? “למושב ספסופה" ענו.
“תעלו" אמר להם הנהג .כשהתקרבו
למקום המיועד ,שמעו קול נגינה
והבינו שאבא זיע"א צדק בדבריו
“שמתכוננים לברית המילה" .הם
יצאו מן המכונית  -והנה לתדהמתם
ברגע שעזב שלמה את ידית דלת
המכונית ,ראה שהמכונית נעלמה
לפתע כאילו לא הייתה! הוא נרתע
והזדעק “רבי שמעון בר יוחאי"! אבא
ע"ה פנה אליו כמרמז לו לשתוק
ואמר לו “גוזרני עליך שלא תספר
מה שראו עיניך כל זמן שאני חי,
וכשאסתלק מן העולם יש לך הרשות
לספר מה שראו עיניך ,ובינתיים נא
אל תשאלני שאלות".
את הסיפור הזה סיפר מר שלמה
ויצמן ז"ל ,בתום השבעה של אבא
עליו השלום .וכשהתבוננתי בעומקו
של הסיפור המיוחד הזה ,שאלתי את
עצמי מדוע באמת אבא זיע"א השתדל

בכל כוחו להסתיר את הפלא
הזה? והתשובה היא ,מפני שכל ימי
חייו התרחק הוא מן הגאווה הרחק
כמטחווי קשת ,וברח מן הכבוד כבורח
מפני האש .ועל כן חשש אבא זצ"ל כי
אם יתפרסם הנס המופלא הזה ,חלילה
ירום לבבו וייתכן ששמץ כלשהו
ממידת הגאווה המאוסה ייתפס בו
חלילה ,ולכן העדיף להסתיר את הנס
הזה עד לאחר פטירתו.
זוהי למעשה דרכם של הצדיקים-
“מאן מלכי רבנן" שמקיימים בדקדוק
רב את מצוות התורה ,בבחינת “שום
תשים עליך מלך" .שהם יודעים למלוך
על המידות המגונות ,ולמשול בטבעים
הרעים שיש לאדם ולשלוט ביצר הרע,
ובכך מכניעים אותו תחת ידם לכבוד
ה' יתברך ולכבוד תורתו.
והתורה מבטיחה למי שמולך על יצרו
“למען יאריך ימים על ממלכתו הוא
ובניו בקרב ישראל"(שם כ') .שאם אכן
יודע האדם למלוך על היצר הרע שלו
ולשלוט בו שליטה מלאה ,הרי מובטח
לו שגם בניו יהיו מלכים על יצרם הרע,
ואף הם ישלטו וימשלו בטבעם ועל
מידותיהם הרעות .כי הדרך הקדושה
שהחזיק בה אביהם תעבור אליהם
בירושה.
יהי רצון שיזכנו ה' יתברך למשול
ביצרנו הרע ולשלוט על תאוותינו
ורצונותינו האישיים ,אנו וזרעינו וזרע
זרעינו .וכל מעשינו יהיו לשם שמים
אמן ואמן.
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ותשובה
ותפילה
וצדקה

תשובה

מעבירין את רוע הגזירה

הכל הולך אחר החיתום

עובדות
רעיונות
והנהגות
מגדולי
ישראל
הרב בנימין כהן
14

אימרת חז"ל המפורסמת “הכל הולך
אחר החיתום"  -ניצבת היא במלא
תוקפה ועוזה ,גם לענין מצות התשובה.
גם יהודי שחטא והרשיע בכל משך
ימי חייו עלי אדמות ,וקודם פטירתו
מן העולם חזר בו והביע חרטה על
מעלליו הרעים ושב בתשובה שלימה -
תשובתו מקובלת ורצויה לפני המקום
ברוך הוא.
כיוצא בו הוא הדין לסוף תקופת השנה
 בערב ראש השנה כאשר האדםמתעורר ומפשפש במעשיו ומקבל על
עצמו לתקן ולשפר את מעשיו והוא
חוזר בתשובה ,הרי בכך הוא מתקן
למפרע את כל השנה כולה ,ואחרית
הטובה המתעוררת בסוף השנה עומדת
לו להעלות את כל מעשיו מראשית
השנה ועד אחרית שנה לטובה ולברכה.
בדרך רמז מציין בעל “קצה המטה"
לדברי הכתוב “כי לולא התמהמהנו
כי עתה זה שבנו פעמיים"“ .לולא"
אותיות “אלול" ,כלומר אף אם היינו מן
המתמהמהים לשוב בתשובה בחודש
אלול ,חודש הרחמים והסליחות ,כי
“עת'ה"  -ראשי תיבות “ערב תחילת
השנה" .היינו שבערב ראש השנה
“שבנו זה פעמיים"  -בתשובה כפולה
ומכופלת.

בשבילכם אני מניח הכל
הטור באורח חיים [סימן תקפא] כותב
שמנהג אשכנז להתענות בערב ראש
השנה .סימוכין למנהג זה הוא מביא
מדברי המדרש (מדרש תנחומא פרשת
אמור):
“משל למדינה שהיתה חיבת ַלי ְַפס
למלך והיה המלך משלח לגבותה ולא

היתה נותנת ,שהיה השטר גדול .כך
בפעם הראשון ,ופעם השני היה משלח
לגבותה ולא היו נותנין".
“מה עשה המלך? אמר לבני פלטרין
שלו ,עמדו ונלך עליהם .עד שהן הולכין
כמו עשרה מילין ,שמעו בני המדינה.
מה עשו? התחילו גדולי המדינה יוצאין
לאנפטי [לקראת] של מלך".
“אמר להם מי אתם? אמרו לו בני
מדינה פלונית אנו ששלחת לגבותינו.
אמר להם; ומה אתם מבקשין? אמרו
לו; בבקשה ממך עשה עמנו חסד ,שאין
לנו מה ליתן .אמר להם; בשבילכם אני
מניח לכם מחצה".
“עד שהוא בא ,יצאו בינוני המדינה ,אף
הן קדמו אותו כמו חמישה מילין .אמר
להם ומי אתם? אמרו לו; בני המדינה
פלונית ששילחת לגבות ואין לנו כח
לעמוד ,אלא בבקשה ממך שתרחם
עלינו .אמר להם; כבר הנחתי מחצה
ובשבילכם אני מניח מחצה על מחצה".
“עד שהוא מהלך ,יצאו כל בני המדינה
אליו  -גדולים וקטנים .אמר להם מה
אתם מבקשים? אמרו לו; אדונינו המלך,
אין לנו כח ליתן מה שאנו חייבים לך!
אמר להם; כבר הנחתי מחצה ,ומחצה
על מחצה ,ובשבילכם אני מניח הכל.
אלא מכאן ואילך ראש חשבון הוא".
“המלך ,זה מלך מלכי המלכים הקדוש
ברוך הוא יתברך ויתעלה שמו .בני
המדינה ,אלו ישראל ,שהם מסגלין
עונות כל ימות השנה .מה הקדוש ברוך
הוא עושה? אומר להם עשו תשובה
מראש השנה .והם נכנסין ובאין ביום
הכיפורים ומתענין בו ועושין תשובה.
והקדוש ברוך הוא מוחל להם .ומה הן
עושין? ערב ראש השנה גדולי הדור
מתענין ,והקדוש ברוך הוא מותר
להם שליש מענותיהם ,ומראש השנה
ועד יום הכיפורים ,היחידים מתענים,
והקדוש ברוך הוא מוותר שליש
מעונותיהם ,וביום הכיפורים כל ישראל
מתענין ומבקשין רחמים אנשים ונשים
וטף ,והקדוש ברוך הוא מוותר להם את
הכל".
טעם אחר לכך מביא בספר “חיי אדם"
(סימן קלח) :ערב ראש השנה הוא יום
האחרון מן השנה ,וקיבלו חז"ל שכל
העושה תשובה יום אחד בשנה ,חשוב
כאילו שב כל השנה ,ולכן הנהיגו
שכולם מתענים".
המנהג בימינו בקהילות אשכנז היוצאים
ביד רמ"א ,לפטור את עצמם בסעודות

מצוה ,סיומי מסכתות או ברית מילה
וכיוצא בזה .כפי שמובא בספר “פניני
רבינו הקהילות יעקב".

רבי יונתן ציים
ולמנהג אחר שמובא ב"בית יוסף" בשם
“הגהות מימוניות":
“יש בני אדם שנוהגים שלא להתענות
ערב ראש השנה ,משום חוקות הגויים
(שהם נוהגים להתענות ביום חגם).
ומיהו בפסיקתא דרב כהנא יש מצוה
להתענות בערב ראש השנה ,וכן איתא
בירושלמי; רבי יונתן ציים כל ערובת
ריש שתא .וזה ראיה למנהגינו".
מנהג זה שלא להתענות בערב ראש
השנה מובא בעוד אחרונים ,נציין רק
את דברי המהרי"ל“ :מנהג בכל תפוצות
ישראל נערות ובתולות אוכלים קודם
עלות השחר של ערב ראש השנה".
בספר דרכי משה מוסיף“ :ואני ראיתי
הרבה מדקדקים שאכלו מעט כדי
שיצאו גם כן דברי הגהות מימוניות
שיש נמנעים להתענות משום חוקות
הנכרים ,לכן אוכלים מעט קודם עלות
השחר".
מכיון שעל פי תורת הסוד יש ענין שלא
לאכול קודם עלות השחר ,ולכן הביא
השערי תשובה שנהגו רק לשתות תה
או קפה.

בזכות החיים
רבי יוסף חיים זיע"א בספרו “בן איש
חי" (פרשת ניצבים) מציין גם הוא
מנהגים מיוחדים לערב ראש השנה,
מלבד המנהג שתיקנו להתענות בו,
וכפי שהוא סובר “טוב שכל אדם ינהוג
בתענית זה חוץ מחלוש הרבה וזקן
וקטן".
בהקשר למנהג שמובא ברמ"א “ונוהגים
לילך בערב ראש השנה על הקברות
ולומר בקשות שם" ,הוא מתריע
ומזהיר“ :ואל ישים מגמתו נגד המתים,
אלא יתפלל להשי"ת שיתן לו רחמים
בזכותם".
כמו כן נוהגים להרבות בצדקה (במיוחד)
בערב ראש השנה ,צדקה לעמלי תורה
ולעניים ,על שם הכתוב “וצדקה תציל
ממות".

"הכל הולך
אחר החיתום"
גם יהודי שחטא
והרשיע בכל
משך ימי חייו
עלי אדמות,
וקודם פטירתו
מן העולם חזר
בו והביע חרטה
על מעלליו
הרעים ושב
בתשובה שלימה -
תשובתו מקובלת
ורצויה לפני
המקום ברוך הוא.

יום אחד לפני המות
רק מתי מספר ידעו את שמו האמיתי.
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איש זקן וגלמוד ,לבוש בגדים מרופטים,
שחי את חייו השקטים בשולי החברה.
שתקן מופלג היה וכמעט לא דיבר עם
איש .קולו הנעים והעמוק ,שבכל פעם
הצליח להפתיע את שומעיו ,נשמע רק
כשעבר לפני התיבה בשני ימי השנה
לפטירת הוריו או כשנקרא לעלות
לתורה.
כשהיו משכימי הקום באים לבית
הכנסת ,כבר היה שם – עטוף טלית
ומעוטר תפילין ,ממתין לתפילת
הוותיקין .כשעזבו מאחרי השבת את
שערי בית הכנסת ,הוא עדיין ישב על
מקומו ,בדרך כלל כשהוא רכון על ספר
כלשהו :חומש ,משניות או עין יעקב.
איש לא ידע מתי הוא בכלל ישן.
ביתו ,בן חדר אחד בלבד ,שכן בקצה
סמטת החייטים .יהודים טובי לב תחבו
לכיסו מדי פעם כמה מטבעות ,ונשים
צדקניות נהגו לשלוח עם ילדיהן מזון
מבושל לביתו .כינויו בפי כול היה ארוך
ומוזר ביותר – “שוב יום אחד" .בפועל
הגו זאת האנשים בנשימה אחת ,דבר
שהפך את הכינוי למילה מוזרה עוד
יותר – “שוביומחד".
על שאלת אישיותו המסתורית ועברו
הנעלם נוספה אפוא גם חידת כינויו
המשונה .ובכל זאת ,דומה כי נוכחותו
בנוף המקומי ,כמו כינויו הבלתי שגרתי,
נתקבלו בטבעיות גמורה .טרדות היום
יום העסיקו את אנשי העיירה הרבה
יותר משאלת זהותו של “שוביומחד".
יום אחד פשטה הבשורה – “שוביומחד
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נפטר" .בבת אחת הופנתה כל תשומת
הלב לדמותו .לפתע ,כאילו לא הספיקו
תשעים ושש שנות חייו לבירור העניין –
החלה עתה חרושת של שמועות סביב
האיש .ניחושים רבים ריחפו בחלל ,מ'גר
צדק' ועד ‘צדיק נסתר' .גם כשקרא
רב העיירה לכלל הציבור להשתתף
בהלווייתו של הנפטר ולחלוק לו כבוד
אחרון ,לא היה בכך לשפוך אור על
דמותו האמיתית.
הציבור נענה לקריאת הרב ובא להלוויה.
על קברו הטרי פתח הרב את פיו לשאת
דברי הספד .הס הושלך בקהל הרב,
שציפה בסקרנות מתוחה לתגלית
שאולי תצא מפיו .וזו אכן באה.
קרוב לארבעים שנה חי הנפטר בקרבנו,
פתח הרב ואמר .את סיפור חייו המיוחד
שמעתי מפי קודמי ברבנות ,שהלך
לעולמו לפני כמחצית היובל .שמו
האמיתי של הנפטר היה שרגא פייביש
– ר' שרגא פייביש בן ר' יהודה לייב.
יליד עיירה פלונית היה.
ביום מן הימים ושרגא פייביש ,אז בחור
צעיר ,החליט כי העיירה קטנה עליו וכי
החיים בין סימטאות העיירה שבו גדל
אינם מספקים אותו .קם ועשה מעשה.
הוא נסע אפוא לאחת מהערים הגדולות,
שם שלח את ידו במסחר וראה ברכה
בעמלו.
אולם נתקיים בו הכתוב ‘וישמן ישורון
ויבעט' .עם ההצלחה באה בעקבותיה
הידרדרות רוחנית .אט אט השיל שרגא
פייביש מעליו את תלבושתו הישנה

ולבש תחתיה חליפה מודרנית .בשלב
הבא אימץ לעצמו שם חדש וניהל חיים
של פריקת עול מוחלטת .שום דבר מכל
מה שלמד וחונך עליו לא עמד בדרכו,
דרך החטא .בכל פעם שנזכר בחבריו
שהותיר בעיירה ,חש כלפיהם בוז עמוק.
גאווה רבה הציפה את ליבו על העוז
שמצא לפרוץ את המסגרת ולסלול
לעצמו דרך חיים עצמאית.
היה זה בעיצומו של סיבוב עסקים .שרגא
פייביש נקלע בדרכו לעיירה שלנו .הוא
נכנס לאכסניה ללינת לילה וכשהתעורר
בבוקר להט כל גופו .ביומיים הבאים
החמיר מצבו .רופא הוזעק למיטתו,
אך כל מאמציו היו לשווא .מרגע לרגע
עזבוהו כוחותיו ושרגא פייביש חש כי
שעותיו ספורות .הוא ביקש להזעיק
אליו את קודמי ,הרב.
כשהגיע הרב למיטתו ,התקשה שרגא
פייביש בדיבורו .במילים ספורות
סיפר לרב על חייו ומסר לו את שם
עיירת הולדתו ושם הוריו ,שאותם
נטש לאנחות .הרב הקשיב לו ולבסוף
אמר‘ :חכמינו ז"ל הורו לנו ‘שוב יום
אחד לפני מיתתך' .כלומר ,ראוי לאדם
לשוב בתשובה בכל יום ויום ,שמא
מחר הוא יום מיתתו .ומה קורה אם יום
המוות הקדים ובא והאדם לא הספיק
לשוב בתשובה? שאל הרב ואף השיב:
‘ובכן ,חז"ל אמרו עוד‘ ,הבא ליטהר
מסייעין בידו' .אם אדם מקבל עליו
החלטה נחושה לשוב בתשובה שלמה,
מן השמים מסייעין בידו לעשות כן ואף
מאריכים את חייו .קבל עליך עתה לשוב
בתשובה שלמה ואולי תזכה לרחמים'.
כך אמר הרב קודם שנפרד מהחולה.
איש לא יכול לדעת את צפונות מוחו
וליבו של שרגא פייביש ,אולם עובדה
היא כי באותו יום החלה התאוששותו.
שרגא פייביש לא שב לביתו ולמשפחתו
בעיר הגדולה ,אלא נשאר בעיירה ,וכאן
בילה את כל שארית חייו .מעשיו הוכיחו
כי אכן שעה לעצת הרב והחליט להיות
בעל תשובה אמיתי .הסיפור ,שנודע
בשעתו לתושבי העיירה ,נשתכח עם
השנים ,וכך נשאר רק הכינוי שדבק בו
מאז.
הבוקר ,סיים הרב את משאו הנרגש -
כך נראה ,נשלמה תשובתו של ר' שרגא
פייביש ז"ל והוא התבקש לישיבה של
מעלה“ .במקום שבעלי תשובה עומדים,
אפילו צדיקים גמורים אינם יכולים
לעמוד".

תפילה
התפילה ,היה אומר המשגיח רבי יחזקאל
לוינשטיין זצ"ל – כמוה כלימוד המוסר.
כשם שלימוד המוסר מטרתו לקרב את
האדם לבוראו ,כך היא מטרת התפילה
לקבוע בלב האדם יסוד זה שאין שום
מקרה בעולם .כל מה שהאדם מקבל
בעולמו הוא רק מגזרת הבורא.
על תפילתו של הרב יעקב יוסף הרמן
זצ"ל ,מספרת בתו בספר “הכל לאדון
הכל":
התפילות של אבא לקדוש ברוך הוא ,היו
כשל בן הפונה אל אביו ומבקש“ :אבא!
עזור לי! תן לי!"
מה מאד נחרדתי כשנכנסתי יום אחד
לחנותו של אבא ,וראית אותו כשהוא
מדוכדך .הוא ישב בפינת החנות ,ראשו
מורכן ועיניו זולגות דמעות.
אבא בוכה? אבא האמיץ ,החזק והאיתן?!
“מה קרה?" זעקתי לעברו .חששתי לגרוע
ביותר.
“אני זקוק לדבר מה מהאדון" ,אמר לי .זו
היתה דרך בה התבטא אבא לגבי הקב"ה
–שכינויו בפיו היה “האדון" .הוא הרגיש
תמיד כעבד בפני אדונו .עבד נאמן הסר
למשמעת אדונו ,עבד המבצע ללא הרהור
וללא עיכוב את רצונו .עבד היכול לפנות
בבקשה אל אדונו ,כבן אל אביו.
“האם ה'אדון' נותן לך תמיד את
מבוקשך?" שאלתי אותו.
אבא ,באותה פשטות וטבעיות ,אמר:
“בודאי! היש עוד משהו שיכול לספק את
צרכי מלבדו"?!
באותם ימים סבל אבא מחולשה בזכרונו.
שכחת שמות ופרטים שונים העיקה עליו
והעציבה את רוחו.
“אם כה פשוט הוא לקבל מ'האדון' ,אדון
הכל ,כל דבר שתבקש ,מדוע לא תתפלל
אליו ותבקש עזרה ורחמים לשיפור
זכרונך?" העזתי לשאול.
“אינני מבקש בקשות חריגות!" ענה
אבא“ .בגילי ,בגיל שמונים ושלש ,טבעי

הדבר שהזיכרון נחלש .בקשות מיוחדות
וחריגות מעין אלה ,אינני מבקש"!
איזו קרבה אבא חש להקדוש ברוך הוא,
ל"אדון הכל" ,כפי שכנה אותו תמיד.
באיזו קלות היה פונה אליו בבקשותיו,
ממש כמו בן שהוא מתחטא לפני אביו.
אכן זו היתה תפילה מעומקא דליבא!
בספר “המאור הגדול" מסופר על אחד
מתלמידיו הקרובים של הגאון רבי שלמה
זלמן אוירבאך זצ"ל ,ראש ישיבת “קול
תורה" ,שהשתפך לפניו והשיח את לבו
על מכאוביו ועל סבלו.
אמר לו הגאון רבי שלמה זלמן אוירבאך
בקול רך ובחיבה:
דע לך תלמידי היקר ,כי אני מעולם לא
פרטתי את הצרות שלי ואת תחלואי
בפני בן אדם .כל אימת שכאב לי משהו,
כשהפריע לי איזה משהו ,מיד הייתי עומד
ומתפלל לפני הקדוש ברוך הוא שיטיב
עמי ברוב חסדיו.

עני  -נו נו
בזמנו של הגאון הגדול רבי ישועה
בסיס זצ"ל רבה של הקהילה היהודית
שבתוניסיה ,התאספו בני הקהילה בבית
הכנסת לעצרת זעקה ותפילה בגין מצב
הכלכלה והפרנסה ,שהעיקו על הציבור.
בתפילה עמד רבי ישועה בראש קהילתו,
ושליח הציבור חנן בקולו“ :עננו א-להי
אברהם עננו".
והקהל עונה לעומתו“ :עננו ,ופחד יצחק,
עננו"!
לפתע הבחין הרב ,כי יהודי ,מן הפשוטים
שבקהל ,עומד רותת ,עיניו עצומות ,סידורו
חבוק לחיקו ,ואינו משתתף באמירה .עומד

בני,
כשאתם עומדין
בתפלה ,הוו יודעין
לפני מי אתם עומדין,
כדי שתעמדו באימה
וביראה וברתת ובזיע
לפני מי שאמר והיה
העולם ,כענין שנאמר

"עבדו את
ה' ביראה"
(תהלים ב ,יא):

ויהא לבכם
שמח עליכם,
שאתם עובדים
לאלוק שאין כיוצא
בו בעולם,
כענין שנאמר

"עבדו את
ה' בשמחה"
(תהלים ק ,ב):
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התפילה ,כמוה
כלימוד המוסר.
כשם שלימוד
המוסר מטרתו
לקרב את האדם
לבוראו ,כך היא
מטרת התפילה
לקבוע בלב
האדם יסוד זה
שאין שום
מקרה בעולם.
כל מה שהאדם
מקבל בעולמו
הוא רק
מגזרת הבורא.

הוא ,פניו מופנות למרום ,וחוזר שוב
ושוב על המילה“ :עננו ,עננו ,עננו ,עננו"!
ראה הרב ברוח קדשו ,שקריאתו של
האיש הפשוט בוקעת היא רקיעים .צפה
והביט איך שתפילתו ממתיקה היא את
כל הדינים ,פועלת ישועה ורחמים,
משפיעה שפע חסדים.
לאחר התפילה נפנה אליו הגאון רבי
ישועה בסיס זצ"ל ,ושאל אותו“ :אמור
לי בבקשה! מה היתה כונתך בהשנות
שוב ושוב על המילה עננו?" תמה האיש
לשאלתו של רבי ישועה“ :כלום אין
רבינו הנערץ יודע את פירוש המילות"?
“לא מילה אחת היא ,רבי! שתי מילים
הן :עני נו ,נו"
ביקש ממנו רבי ישועה שיבאר לו פשרן
של דברים .והלה היטיב לבאר את
תפילתו:
“פירוש המילה ‘נו' בצרפתית זה ‘לא'.
ואני ביקשתי והתחננתי לפני בורא
עולם שאיש לא יהיה עני בשנה זו"!
אורו עיניו של רבי ישועה בסיס“ :אכן
כך .תפילתך נענת ופעלת שנת שפע
ועושר"...

תפלה על הכלל
“חובתו של כל יהודי להתפלל לשלומה
של הבריאה כולה ,תפלה לגאולתו של
העם כולו" כך אמר הצדיק רבי נפתלי
מרופשיץ זצ"ל ,והסביר זאת במשל הבא.
הצאר הרוסי ,נקולאי הראשון השקיף
על מסדר גיסותיו שנערך לפניו .אחד
מאויבי המלך מצא שעה זו כשרה
לטעון רובהו לכונו אל לבו של הצאר.
חיל פשוט ,שהבחין בכונתו של
המתנקש ,רץ במהירות הבזק אל הצאר
ומשך אותו הצידה .במעשהו זה הציל
את המלך ממות בטוח.
“במה אוכל לגמול לך על שהצלת את
חיי?" שאל הצאר בקול נרגש.
“הסמל של כתתי הוא רשע מרושע,
ועושה לי צרות צרורות" ,השיב החיל.
“צוה נא ,הוד מעלתך הצאר ,שיחדל
לענותי".
“טפש בן טפש" ,אמר המלך בחיוך
מתחת לשפמו“ .מדוע מבקש הנך
בקשה כה אוילית ,הן יכלת לבקש
שאעשה אותך עצמך לקצין ,לגנרל".
הנמשל הוא ,שיהודי מתפלל לה'
להחלמה ממחלה ,לקיצו של כאב שניים,
לפרנסה טובה .אולם כל אלה אינם אלא
קטנות ,מוטב להתפלל לגאולת כלל
ישראל ובתוך הכלל יוושע גם הפרט.
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שכינה שרויה כנגדו
בני ,כשאתם עומדין בתפלה ,הוו יודעין
לפני מי אתם עומדין ,כדי שתעמדו
באימה וביראה וברתת ובזיע לפני
מי שאמר והיה העולם ,כענין שנאמר
(תהלים ב ,יא)“ :עבדו את ה' ביראה".
ויהא לבכם שמח עליכם ,שאתם
עובדים לאלוה שאין כיוצא בו בעולם,
כענין שנאמר (תהלים ק ,ב)“ :עבדו את
ה' בשמחה".
ואמרו חכמינו זכרונם לברכה:
“המתפלל צריך שיראה את עצמו כאילו
שכינה שרויה כנגדו ,שנאמר (תהלים
טז ,ח)“ :שויתי ה' לנגדי תמיד".
אמרו :כשחלה רבי אליעזר ,נכנסו
תלמידיו לבקרו .אמרו לו :רבנו ,למדנו
ארחות חיים! אמר להם :בני ,הזהרו
בכבוד חבריכם .וכשאתם עומדין
להתפלל ,דעו לפני מי אתם עומדין,
ומתוך כך תזכו לחיי העולם הבא.
{מעלות המידות}

תענוג גשמי
על גאון ישראל ,רבי משה סופר בעל
ה"חתם סופר" זצ"ל ,מסופר :כאשר
הצדיק סיים את התפילה ביום טוב,
פנה לתלמידיו ואמר להם; “עכשיו
יצאתי ידי חובה ב'חציו לכם'"...
השעות שבהם עמד ה"חתם סופר" לפני
בוראו והתחטא בתפילה לפני קונו -
הסבה לו הנאה עצומה ,בבחינת “עונג
יום טוב" .איש בעולם לא היה מאושר
ממנו באותם שעות של תפילה .היה זה
ממש עונג גשמי עבורו ,בכך הוא הרגיש
 והייתה זאת הרגשה אמיתית – שהואקיים בשלימות את מצוות “חציו לכם".
ולעומת זאת ,כאשר הצדיק זצ"ל סיים
את סעודת החג ,או אז התבטא שבכך
קיים את ה"חציו לה'" .מפני שארוחתו
הדלה ,היתה כולה לשם שמים ,לקיים
ולהחזיק את הגוף ,להחדיר חיות
ברמ"ח איברים ובשס"ה גידים של הגוף
הטהור שישא את משא עבודת הקודש.

אני רוצה להתפלל עוד
הרה"ק רבי מרדכי מלעכוויטש זצ"ל,
אמר :היות שיש עוף אשר מזמר ואומר
שירה להקדוש ברוך הוא עד שנבקע
כריסו ,ואני מתפלל ואף על פי כן אני
בריא .אם כן ,מה חשובה תפילתי?!
פעם אחת ,הכין את עצמו לתפילה

בהכנה גדולה .וכשהגיע לשירת הים,
מרוב התלהבות נבקעה ריאה שלו
מחוזק התפילה .הרופאים בלמברג
אמרו נואש .טען הרה"ק רבי מרדכי
מלעכוויטש זצ"ל להשי"ת ואמר“ :וכי
רצוני היה שאתפלל רק תפילה אחת
כזו ,אני רוצה להתפלל עוד"! ועזרו
השי"ת וחזר לאיתנו.
אחר כך נזדמן שהיה הרה"ק רבי מרדכי
מלעכוויטש זצ"ל בלעמברג ,והיו אצלו
המון חסידים .עבר הרופא דרך שם,
וראה אנשים רצים ושבים .שאל הרופא:
“ריצה זו מה היא"? ואמרו לו כי הרה"ק
רבי מרדכי מלעכוויטש זצ"ל ,נמצא פה.
תמה הרופא ואמר“ :העוד הוא חי"?
ונשבע שבודאי הוא חי בלא ריאה
(“ספרן של חסידים")

תפילת האלף בית
היתה זו שעה לילה .מוצאי היום
הקדוש .תמה תפילת נעילה .זה עתה
שבו הבעל שם טוב ותלמידיו מבית
הכנסת ,בסיומו של יום הכיפורים .הכול
אפופים הרגשת טוהר והזדככות .איש
לא תיכנן לצאת למסע בשעה כזאת.
אך כשהבעש"ט הביע את מבוקשו ,היו
כולם נכונים ומזומנים.
אלכסיי ,עגלונו של הבעל שם טוב
הקדוש היה אמון על המלאכה .הוא
לא התפלא על הנסיעה הפתאומית,
על השעה המאוחרת ,על כך שעדיין
לא נודע לו מסלול הנסיעה .זו היתה
דרכו של הבעל שם טוב .יוצא למסעות
מסתוריים עם חבורת תלמידיו .פעמים
רבות היו זוכים לקפיצת הדרך .לעיתים
לא היו יודעים גם בשובם לביתם לשם
מה נסעו ומה ביצעו במסעם.
דרך ארוכה עשו הסוסים .היושבים
בעגלה ,תלמידיו של הבעל שם טוב,
היו דרוכים לקראת העומד להתגלות
להם .והנה נעצרו הסוסים .הגיעו למחוז
חפצם .בכפר רחוק ונידח עשו חנייה,
הבעל שם טוב הורה למצוא דווקא את
בית המרזח.
לקראתם יצא בעל הבית .יהודי היה
האיש ,שניהל את בית המרזח ,והגיש
את שירותיו לכל גויי הסביבה ,ומזה
היתה פרנסתו .הוא היה מפוחד ומבוהל
למראה החבורה הנכבדה שעמדה
בפתח ,וביחוד נחרד נוכח עיניו החודרות
של הבעל שם טוב שננעצו בו.
“רבי!" ,נשבר פתאום המוזג כשהוא
מזדעק בקול לא לו“ ,רבי! חטאתי

מאוד! ידעתי מה גדול עווני! או ,אוי,
רבי! חשבתי שאיש לא יידע על כך,
והנה אתה ידעת" ...דמעות זלגו על
לחייו של החוכר היהודי .ניכר היה בו
שכולו נסער ונרגש.
הבעל שם טוב הרגיע אותו וביקש ממנו
לשבת ולספר בנחת את אשר אירע עמו.
הוא לא היה צריך לשדלו הרבה .היהודי
חש צורך פנימי להשיח את אשר על
לבו באוזני הצדיק .קבוצת התלמידים
היתה עדה לסיפורו של המוזג.
מדי שנה בשנה נוהג הוא לנסוע לעיירה
הסמוכה ,לקראת הימים הנוראים ,החל
לספר .בכפרו לא גרים עוד יהודים
מלבדו .במשך כל ימות השנה הוא
נאלץ להסתדר בלי מניין לתפילות,
אולם בימים הנוראים היה נוסע העירה
ומתפלל בבית הכנסת.
גם השנה ,בערב יום הכיפורים התכונן
לעזוב את ביתו ולצאת העירה .הכול
היה ערוך ומוכן ,והמוזג ובני ביתו כבר
עשו את מרבית הדרך כאשר נזכר
לפתע ששכח לנעול את דלת המרתף.
העניין אינו פשוט כלל וכלל .במרתף
מאוחסנים כל המשקאות .עתה,
כשהושאר פתוח ,עלולים גויי הסביבה
להיכנס ולחסל את כל הונו ,נוסף על כך
שבמגע ידם יהיה כל היין אסור בשתייה
כדין “יין נסך".
השעה אמנם היתה מאוחרת ,אך המוזג
חישב ומצא שיספיק לשוב לביתו,
לנעול את המרתף ולהגיע לפני שקיעת
החמה לעיירה.
“מזל שהגעת בדיוק ברגע הנכון" ,קידם
הפריץ את פניו בפתח הבית“ ,גרוני ניחר
ואני משווע לכוסית יי"ש טוב".

החל אפוא
לקרוא את
האותיות
בזו אחר זו,
כשעיניו זולגות
נהרי דמעות.
זו היתה
התפילה
היחידה
שהיתה שגורה
היטב על פיו.
"קבל ממני את
האותיות הללו,
ריבונו
של עולם,
קרא בנהמת
לבו ,ואתה -
צרף מהן
מילים וכוונות,
והענק לי
שנה טובה".
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לא היתה ברירה והוא נאלץ לספק את
מבוקשו של הפריץ .זה נכנס לבית
המרזח והיהודי מתפלל בלבו שימהר
לשתות ולצאת .אך העניינים הסתבכו
והלכו .כאשר אך נפתחה הדלת ,החלו
כל השכנים ,להציף בהמוניהם את
החנות ובאו לקנות בזה אחר זה ,כאילו
כרוז עבר בכפר ובישר שהמוזג נמצא
במקום.
ככל שהיהודי ניסה לקצר ולמהר
לסיים ,כן גדלו ההזמנות .עוד לקוח
ועוד קנייה ,ואי אפשר לסגור לאנשים
את הדלת בפרצופם .היהודי מעיף
מבט בשעון ומגלה ,שהשעה מתאחרת
ואין עוד כל סיכוי שיצליח להגיע לבית
הכנסת טרם ייכנס היום הקדוש.
לבו פרפר בחרדה .מה ייעשה? מעולם
לא עשה את יום הכיפורים לבדו,
בגפו .לא היו באמתחתו לא סידור ולא
מחזור .התפילות לא היו שגורות על
פיו .רק לבו גאה מרגשות...
“ריבונו של עולם" ,פתח פיו בתפילה
אישית ,פתאומית“ :אתה הלוא אבא
רחום .יודע אתה מחשבות לבב אנוש,
ומי כמוך שיודע היטב כמה רציתי
להיות עתה בבית הכנסת בחברתם של
אחי היהודים".
“איני יודע להתפלל ,אין לי גם מחזור
של תפילות ,קבל נא ממני את התפילה
היחידה שאוכל לתת לך עכשיו .גם אני
רוצה לשפוך את נפשי לפניך ולבקש
ממך שנה טובה ומתוקה".
הדבר היחיד שידע המוזג בעל פה היו
אותיות האלף בית .החל אפוא לקרוא
את האותיות בזו אחר זו ,כשעיניו
זולגות נהרי דמעות .זו היתה התפילה
היחידה שהיתה שגורה היטב על פיו.
“קבל ממני את האותיות הללו ,ריבונו
של עולם ,קרא בנהמת לבו ,ואתה -
צרף מהן מלים וכוונות ,והענק לי שנה
טובה".
“רבי! אני מנחש שבאת אלי כדי
להוכיחני על חטאי" ,סיים המוזג את
סיפורו בפנותו אל הבעל שם טוב.
“יודע אני כי לא נהגתי כשורה .תן לי
דרך לשוב בתשובה".
עיניו של הבעל שם טוב קרנו באור
מיוחד ,וחיוך של קורת רוח נח על
שפתיו הקדושות“ .תנוח דעתך" ,אמר
ליהודי בחמימות“ ,זה שנים רבות שלא
עלתה למרומים תפלה כה תמימה
וזכה כמו תפלתך ביום כיפורים זה".
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צדקה

לשכוח ולסלוח
ידיד אישי היה לו לגאון מטפליק -
רבי שמשון אהרן פולונסקי זצ"ל ,ד"ר
מרדכי אליאש ,זה היה מוסר לו בכל
חודש סכומי כסף בכדי לחלק אותם
למטרות צדקה וחסד .מיותר לציין כי
הוא עצמו לא נהנה מהכספים ,אף לא
פרוטה אחת .כי אם חילק הכל לעניי
ירושלים .היו כאלה שהגיעו אליו לביתו,
והיו עניים צנועים יותר שאת כספי
הצדקה שלח אליהם לביתם.
פעם הבחינו בו בני ביתו שהוא שולח
למשפחה פלונית מנה כפולה מרגילותו.
הדבר היה לפלא בעיניהם ,וזה מה
שהשיב להם הרב על מה ששאלוהו:
מה ראה על ככה?
“להוי ידוע לכם שכאשר יצאתי
מהפוגרומים ברוסיה לילך ארצה,
רעבנו ללחם .האיש הזה שאני שולח
אליו כעת ,היה אז גבאי צדקה ,אך קפץ
את ידו ממני .עכשיו התהפך הגלגל.
אני המחלק צדקה והוא המקבל .ובכדי
שלא להיכשל ח"ו בשמירת טינה ,הריני
שולח לו במדה גדושה יותר ,שלא
יתבעו ממני בעולם האמת ,אולי נקמתי
ונטרתי לו על כך"...

מעמדם של גבאי הצדקה
תקחו את תרומתי – אלו גבאי צדקה,
שעליהם נאמר “ומצדיקי הרבים
ככוכבים לעולם ועד" (דניאל יב .ג) -
אלו גבאי צדקה .כה גדולה מעלתם
לפני בורא העולם.
הגה"צ רבי רפאל ברוך טולידאנו זצ"ל
התארח בשבת קודש בעיר קזבלנקה
שבמרוקו ,לרגל שמחה משפחתית.
החורף היה אז בעיצומו ורבי רפאל
ברוך תיאר בדרשתו לפני המסובים את
סבלות העניים ומשפחותיהם בימי קור

וצינה ,שהם נזקקים לשמיכות חמות
וקצרה ידם מלהשיג .הוא הציע לערוך
מגבית בקרב הקהל .הציבור שרובו
ככולו חשב שמדובר פה בסכומים
קטנים ,הסכים להצעה .אך מה נדהמו
כשרבי רפאל ברוך עצמו הודיע על
חפצו להיות התורם הראשון והכריז על
נדבתו בסך  50אלף פראנק ,סכום עצום.
התביישו כולם לתרום פחות ממנו
וכך הצליח לגייס באותו מעמד סכום
גדול לעזרת עניי מרוקו .ועוד באותו
יום ,במוצאי שבת ,גזר על המתנדבים
שיפרעו לו מיד את הסכומים שהתחייבו.

זהירות בכספי ציבור
זהירות יתירה נהג ראש ישיבת “פורת
יוסף" הגאון רבי יהודא צדקה זצ"ל,
בכספי צדקה והקדש – ובפרט ברכוש
של הישיבה .אפילו אם נזקק פעם
לשוחח בטלפון במשרד ,והשיחה
עצמה היתה בעניני הישיבה ,ולא לצורך
ענין פרטי שלו ,הקפיד לשלם מכספו
את מחיר השיחה ,כי חשש למעילה
בקדשים והיה מעביר מיד את הסכום
לידיו של המזכיר ר' יוסף חאלבי ע"ה,
כשהוא מודיע לו“ :כסף זה עבור שיחת
טלפון ששוחחתי".
פעם אחת ניגש אליו באמצע לימודו
יהודי שהגיע מאיטליה ,אשר חפץ
למסור לידו תרומה זוטא עבור הישיבה
במזומנים .הפסיק ראש הישיבה
מתלמודו באורך רוח ,קיבל מידי האיש
את הפרוטות וספר אותן ,הוציא פנקס
אישי קטן מחיקו ורשם בו את הסכום.
הוא לא איבד מסבלנותו מאומה ,גם
כשהלה הביע מאוחר יותר את רצונו
לראות במו עיניו ,אם אכן רשם את
הסכום הנכון בפנקס החשבונות של
הישיבה.
ושוב לא קצרה רוחו ,כאשר אותו אדם
עצמו חזר ובא – בהפרש של ימים
אחדים – פעם שנית ,ופעם שלישית,
להפסיקו מלימודו בתואנה שרוצה
לתרום את פרוטותיו .הלה אף לא נמנע
מלחזור בכל פעם מחדש על תביעתו
– להראות לו את הרישומים בפנקס –
כאילו חושד היה שמשהו אינו כשורה.
לבסוף בא האדם הזה ומסר לו סכום
עתק בעד הישיבה ,כשהוא מניח
את צרור הכסף לפניו על השולחן,
באמירה“ :אינני זקוק לרישומים ,אין
צורך בפנקס ...אחרי שנוכחתי לראות
באיזו נאמנות ויושר חכם יהודא מטפל

בכספי הקדש ,אפילו כשמדובר בפרוטות".
זהירותו בעניני ממון צריכה לימוד .סכומי
כסף גדולים מאד עברו תחת ידו ,תרומות
והקדשות שנועדו למטרות צדקה ,אף הוא
אישית לא נהנה מהם אפילו כשחק מאזנים.
תמיד החזיק בכיסו פנקס שהכיל שני טורים
“הכנסה" ו"הוצאה" ,והיה רושם כל סכום
שקיבל מהאנשים ,כדי להשתמש בו שימוש
מועיל ונכון לפי ראות עיניו ,וכן כל סכום
שהוציא וחילק לנצרכים וכיו"ב.
בכל פעם שנזדקק לקחת ממישהו הלואה
כספית – ובדרך כלל היה קשור הענין בחפצי
שמים – הקפיד להתנות מראש תנאי כולל
עם האיש המלוה“ :בתנאי שתזכיר לי לפרוע
את החוב ,ובאם לא תזכירני פטור אני ...אם
כי מעולם לא קרה ששכח.
ואף זאת :במשך הרבה שנים היה ראש
הישיבה “מנוי חדשי" במקוה של חסידי
סטמאר ,הסמוך לביתו ,אך בניגוד למה
שרגילים הבריות – לשלם את דמי המינוי
בסוף החודש – הקפיד הוא לפרוע את הסכום
מראש תיכף בתחילת החודש .כי אמר“ :מי
יודע מה ילד יום ,ה' ישמרנו ,ואם לא אסלק
את חובי מראש מי ישלם אח"כ עבורי...

מוותרים ומרויחים
בשיחה שהתקיימה במוצאי שבת סליחות
בשנת תשל"ח ,אמר מרן ראש הישיבה הגאון
הגדול רבי אהרן לייב שטינמן שליט"א :רצון
הקב"ה שכל אחד יגיע בראש השנה להכרה
שהקב"ה המלך והוא רוצה להיות העבד,
ו"תמליכוני עליכם" פירושו לחשוב הכל לפי
דרך התורה ,בין בענייני בין אדם לחברו ובין
בענייני בין אדם למקום.
אם יתבוננו על מריבות בני אדם ,על מה
רבים ,למה זה כדאי ומה מרוויחים מזה,
וע"י כל ויתור מרוויחים ,כדאמרינן בר"ה
כל המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל
פשעיו ,הרי שע"י ויתור מעבירין לו על כל
פשעיו ,ומי ישלה עצמו שאינו צריך סליחה,
הרי אין צדיק בארץ שלא יחטא.
ובמקום להעביר על מידותיו עומדים על
כל דבר ולא מוותרים ומה מרוויחים ...צריך
לחשוב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר
עברה כנגד הפסדה ,ובכל דבר שמחשבים
רואים שהחשבון לא בסדר .צריך לקבל
עול מלכות שמים בכל הענינים ,ואם יעשו
חשבון זה ירוויחו הרבה ,ואפילו להינצל
מאיזו מריבה ,מאיזה דיבור בטל או לשון
הרע ורכילות או שאר עבירות ,הרי זה רווח
בלי גבול ,ואם עושה מצוה אחת זה רווח
בלי גבול .כך ימליך את הקב"ה על עצמו
ונזכה לשנה טובה.

שערי שמים נפתחים
בספר "אוצרות ירושלים" פירסם מהריא"ז מרגלית זצ"ל מאמר "עת רצון",
אשר כשמו כן הוא העוסק בזמני עת רצון המסוגלים במיוחד לקבלת התפילה,
הנה קטעים מתוך המאמר:
א .חצות לילה( .של"ה הקדוש בשם האדרא ,הובא ב"קומי רוני" ס"ד).
ב .עלות השחר .ההיא שעתא עידן דרעוא הוא לכלא( .בשעה זה עת רצון הוא
לכל .זוח"ג דף מה).
ג .קודם הנץ החמה ,דהכל תלוי באור הגנוז ובכל יום הוא מתגלה בעולם,
כמ"ש בזוהר .ואפשר שיזדמן לו אותו העת שמתגלה האור ומיד נעשה בקשתו
וכו' ,ומשמע קצת ,שבבוקר קודם נץ החמה מתגלה ,ואז עת רצון לשאול כל
צרכיו( .אמרי פנחס פרשת שמות).
ד .בבוקר ,והוא עידן רעוא לכלא (זוח"ג דף רד).
ה .בתפילת צבור ,אימתי עת רצון? בשעה שהצבור מתפללין( .גמרא ברכות
ח) .והרמב"ם (בהלכות תפלה פ"ח ה"א) כתב ,וזה לשונו" :תפלת הצבור נשמעת
תמיד ,אפילו היו בהן חוטאים .אין הקדוש ברוך הוא מואס בתפלתן של רבים".
ו .בתפלת שמונה עשרה בלחש"( .תקוני זוהר" תקון ל"ח דף ע"ח ע"ב) .ויכול
להוסיף בקשתו באותה ברכה שמאותו ענין הנצרך לו ,או ב"שומע תפלה" ,או
בסוף התפלה( .שו"ע סימן קיט ס"א ועיי"ש ב"משנה ברורה").
ז .בנפילת אפים( .זוה"ק דף ר).
ח .בהוצאת ספר תורה בצבור ,מתפתחין תרעי בשמיא דרחמין (נפתחים שערי
השמים של רחמים .זח"ב דף רו).

ט .בעת תפלת חכמים וצדיקים( .זח"א דף קלז).
י .בתפלת מנחה .אימתי עת רצון? זו תפלת המנחה( .אגדת בראשית פט"ו).
יא .מראש חודש אלול עד יום הכפורים( .שער רוה"ק דף נ).
יב .עשרת ימי תשובה( .גמרא ר"ה יח .ובזח"ב פרשת תרומה).
יג .בנשיאת כפים .ההיא שעתא עדן רעותא ומתברכין עלאין ותתאין( .בשעה
ההיא עת רצון ומתברכים עליונים ותחתונים .זח"ג דף קמז).
יד .שבעה ימים אחר פסח שני .תרעין פתוחין (השערים פתוחים .זח"ג דף קנב).
טו .יום שני וחמישי ,הם ימי רצון( .רמ"א סימן קל"ד ס"א).
בברית מילה ,בעת בכי התינוק הנימול ,איתא ב"עוללות אפרים" (סימן תטו),
שכל חולה המתפלל ,או בתפלה עבור הנימול ,יכוון "חנני ה' כי אומלל אני"
שאני נימול .וגם יכוון כל אדם על צרותיו בעת בכי התינוק מיסורי המילה,
שקול זה עולה בלי מונע מכל קליפה ,שיכלל גם תפלתו .על זה נאמר" :כי
שמע ה' קול בכיי" ,כלומר :בכי הילד הנימול" ,שמע ה' תחנתי ,ה' תפלתי
ייקח" .והיא עצה נפלאה( .הגהות מהגה"ק מגרידיץ זצ"ל הנדפס בסוף
הגמ' ,שבת דף קל).
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מאת :הרב יוסף אלקובי

“זכות הצדיקים"“ ,זכות אבות" ועוד
מושגים נשגבים שכמותם ,נקשרים
אצלנו לסיפורי מופת מהסוג ש"היה
פעם"  -אצל אבותינו .מדור לדור
עוברים סיפורי ניסים מפעימים על
זכות צדיקי הדורות ועל המופתים
שהתחוללו אצלם ולנו נדמה שאלה
סיפורים השייכים לעבר בלבד.
קוראי ‘בחצרות החיים' כבר הספיקו
לקרוא אינספור עדויות וסיפורים על
מופתים שהתחוללו על ידי הצדיק
הנשגב רבי חיים פינטו זצוק"ל הטמון
בעיר מוגדור הלא היא אסווירה
שבמרוקו .מקרים שבהם נראה היה
שדרך הטבע מוליכה לכיוון אחד אולם
הצדיק הקדוש הצליח לעורר רחמי
שמים וזכויות רוחניות וגזר על שינוי
המציאות  -צדיק גוזר והקדוש ברוך
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הוא קיים את דבריו במלואם ובצורה
מופלאה ,בכל פעם מחדש.
אנו קוראים את הסיפורים ונאנחים
“כמה נפלא היה באותם ימים ,כאשר
זכות הצדיקים היתה פועלת ישועות
כה נפלאות ,כה על-טבעיות".
האמנם? האם רק פעם היתה הזכות
הזאת קיימת ופועלת ישועות
ומופתים? האם בימינו שומה עלינו
להסתפק בסיפורי-עבר בלבד?
המאמר שלפנינו מוכיח אחרת לגמרי.
סיפורי מופת וישועות בני זמננו ,ניסים
של ממש שהתרחשו לאנשים כמוני
וכמוך בעת שהיו זקוקים להם  -בזכות
הצדיקים זכותם תגן עלינו ,בזכות
הצדיק הקדוש המלומד בניסים רבי

חיים פינטו זצוק"ל .רוב הסיפורים
סופרו לנו על ידי בעלי המעשה עצמם.
אנשים שחוו על בשרם את עוצמתה
המפעימה של ‘זכות הצדיק' .גם בימינו
יש ניסים .זכות צדיקים עומדת לעולם.
בכל הזדמנות מדבר מורנו הרב שליט"א
על כך ש"מעשי המופת וסיפורי הניסים
המסופרים על הצדיקים נשמתם עדן
 מפרסמים את שמו יתברך בעולם,ובעקבות זאת מתחזק ליבם של
השומעים בעבודת ה' יתברך" .נדמה
כי במידה מסוימת ,בסיפור מעשים בני
זמננו יש כח גדול עוד יותר .ויאמינו בה'
ובמשה עבדו.

מפה לאוזן
בהילולא דצדיקיא הנערכת מדי שנה
במרוקו ובהשתתפות קהל אלפים
המגיעים למוגדור מכל רחבי תבל -
לכבודו של רבנו חיים פינטו זצוק"ל
זיע"א ,עוברים כל העת מפה לאוזן
סיפורי ניסים מופלאים מפיהם של
הבאים ,קהל האלפים שבמקום מתעלה
בכח אמונתו בה' יתברך ובצדיקים
משרתי עליון ,ומתחזק בתורה ובמצוות.
לפני מספר שנים סופר שם הסיפור
הבא ,אנו אימתנו אותו עם בעלי המעשה
בצורה ברורה:
יהודי מן העיר רעננה  -איש עסקים,
נבהל לגלות באחד הימים על מפתן דלת

משרדו צוות שלם של אנשי מכס שבאו
לבקר את העסקים שברשותו .נראה היה
שהם הגיעו בעקבות מידע כלשהו וכי
הם ממוקדים במטרתם למצוא מסמכים
מפלילים .משלא מצאו את מבוקשם
החלו להחרים מסמכים שונים שמצאו
לנכון .מטרת בואם לא הייתה ברורה
לבעל הבית ,וחשש כבד מילא את ליבו,
שמא אכן ימצאו עילה להתגולל עליו
ויטענו שישנו משהו שלא כשורה בניהול
עסקיו.
מה עושים? יהודי מאמין מחפש זכויות.
כתומך קבוע של עולם התורה רחב
ההיקף שתחת חסות מורנו הרב שליט"א,
התקשר הלה אל הרב וסיפר לו בדאגה
גדולה על שאירע .הרב נענה ואמר לו “הן

יודע אני עד מה גדולה אמונתך ברבנו
חיים פינטו זיע"א .המשך להתחזק
באמונה תמימה זו כדרכך מימים ימימה,
ואני מבטיחך שתראה ישועות בחסדי
ה' .הסר כל דאגה מליבך ובפרט כי
יודע אני שהינך אדם ישר דרך ונאמן,
וקשה להאמין שתמעל בכספי המיסים.
ואם אכן לא עשית רע ,הרי שבסייעתא
דשמיא לא יאונה לך כל רע"...
שמע אותו יהודי לעצת הרב והתחזק
באמונתו בה' ובזכות הצדיקים ,תוך
שהוא תולה ביטחונו בצור העולמים
שבזכות הצדיק זיע"א בוא תבוא ישועתו.
לאחר שלושה ימים שבו אנשי המכס
והודיעוהו שלא נמצא כל דופי בעסקיו,
בדו"ח שהוגש הם אף שיבחו אותו על
ניהול תקין!...
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הסיפור הזה סופר ,כאמור ,בימי ההילולא הקדושה במוגדור .יהודי
אחד פנה אל הרב ותמה באוזניו“ :כבוד הרב" שאל“ ,הרי הרב הבטיח
לאותו אדם שאם הוא לא עשה דבר ,הרי שלא יאונה לו כל רע .ואכן
בסופו של דבר התברר שהכל היה תקין לגביו .אם כן היכן היה הנס
כאן? והלא ברוך ה' מדובר באדם ישר ואמין שלא עשה מאום ,ומשום
כך לא מצאו כל עילה לגביו"?!
ניכר היה שהלה אינו מכיר את דרך התנהלותם של אנשי רשויות
החוק בישראל .הוא אינו מכיר את המציאות שבה ברצונו של פקיד
לעורר קשיים ועיכובים  -הוא יכול לעשות זאת וליצור עינוי דין
מתמשך ומתיש .שבעתיים קשה הדבר באם אחד מהפקידים החליט
להגיש את הענין לבית המשפט .ה'סחבת' והעיכובים שם עלולים
לארוך שנים ארוכות שכרוכים יהיו בהוצאות משפט אינסופיות
ובעוגמת נפש עצומה.
“עד שיתברר שאותו אדם חף מכל אשמה ,ואנשי המס יוכיחו
שהניהול היה תקין  -יהא האדם שרוי בדאגה ובפחד .וייתכן שאף
יאבדו לו מסמכים חשובים המוכיחים על חפותו .ובנוסף לכך ייתכן
שהם ידחו את טענותיו על הסף ,מכיוון שאינם מעוניינים להבין את
המצב לאשורו .לכן חשוב מאוד להתפלל ולהקדים רפואה למכה.
כמה פעמים מצינו שאדם עבר ניתוח פשוט ביותר הנקרא שגרתי
וקל ,ובכל זאת לא קם ממנו רח"ל ...לכן על הכל צריך להתפלל
ולקוות תמיד לניסי ה' יתברך".

הפתעה זעירה
מתיקות רבה אופפת את העיר מקסיקו ואת כל תושביה היהודים
בשבתות שבהן מגיע מורנו ורבנו רבי דוד חנניה פינטו שליט"א לשבות
בעיר .אלה הן שבתות שכל כולן התעלות ושמחה ,אנשים מכל האיזור
כולו מגיעים כדי להשתתף בתפילות המרוממות ובסעודות השבת
הסוחפות .בחודש סיון התשע"א זכו תושבי העיר לקיים יחד עם הרב
שבת חיזוק והתעוררות ,בהתרוממות הרוח והנפש .הנוכחים הרבים
התענגו על זיו אורה של השבת הקדושה .במהלך השבת כולה נשא
הרב דברי תורה לפני המשתתפים ובתוך דבריו שילב כהרגלו מעשי
ניסים ומופתים מחצרותיהם של הצדיקים הקדושים זיע"א.
אחד מרבני המקום ,אף הוא נכח בשבת זו יחד עם רעייתו .הרב
שליט"א הכירו מכבר ,לאחר שפעמים רבות הוא ניגש וביקש להתברך
שיזכהו הקב"ה לפרי בטן .בני הזוג הללו נשואים היו שנים רבות ,וטרם
זכו להיפקד בזרע של קיימא ,וכמובן בכל עת שביקש הוא ברכה ,ברכו
הרב בכל לב.
לאחר תפילת המנחה באותה שבת מרוממת ,ניגש אותו רב לפני הרב
יחד עם רעייתו .בדברים נרגשים פנה ואמר “כבוד הרב ,במהלך השבת
שמענו סיפורי מופתים כה רבים על הסבא קדישא רבנו חיים פינטו
זיע"א .ומהם עולה בבירור ,עד מה רב כוחו של הצדיק זיע"א להעתיר
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לישועה לפני שוכן מעונה .מבקשים אנו שכבוד הרב שליט"א יתפלל
בעדנו שזכות הצדיק תעמוד לנו להיוושע ולזכות לזרע של קיימא".
כשדמעות בעיניו הוסיף הוא ואמר “אומנם נכון שעל פי הגישה
הרפואית אין לנו כל אפשרות לזכות לילדים ,ואחד הרופאים שניגשנו
אליו גם התבטא בחריפות ואמר “כשם שסלע אינו יכול ללדת לעולם-
כך גם אתם" ...אך לאחר השבת המרוממת ,ששמענו בה דברי חיזוק
כה רבים ,מבינים אנו שיש בכח הצדיק לפעול ישועות בשמים ,עד כי
גם הסלע יוכל ללדת"...
מאוחר יותר סיפר הרב שליט"א כי בשומעו את דברי אותו אדם ,לא
ידע את נפשו ,אך עד מהרה התעשת ואמר “אם הנכם רוצים שגם
ה'סלע' יזכה ללדת ,עליכם לפנות למי שיצר את ה'סלע' ולבקש ממנו".
בני הזוג הביטו ברב לרגע ,מנסים לעכל את משמעות הדברים ומיד
לאחר מכן פרצו בבכי קורע לב וחסר מעצורים .הדמעות ניגרו מעיניהם
כמים בעת שאמר הבעל “רבי דוד! שמענו ניסים מופלאים על כוחם
של הצדיקים זיע"א ,אשר הנכם נצר לשושלת המפוארה הזו -רבנו
חיים זיע"א ,ורבי משה אהרן זיע"א ,אנא עורר את זכותם העצומה
בשמים ,שיתפללו בעדנו לפני כסא הכבוד ,ולא ירפו עד שנזכה
להיוושע בסייעתא דשמיא".
הרב התקשה לעמוד מול צערם הנוקב ,הוא נפנה אליהם ואמר “בואו
ונערוך כעין עסקה בינינו .כל אחד מאיתנו ישא תפילה לבורא העולם
בזכות הצדיקים הללו זצוק"ל ,שהסלע ייתן פריו ,ותזכו לזרע של
קיימא ...ומכיוון שרואה אני כי אמונתכם בחי העולמים היא כצור איתן,
וסמוכים הנכם שתיוושעו בזכות הצדיקים זיע"א ,בעזרת ה' יתברך
תזכו לראות ישועות בקרוב".
הם נפנו לדרכם ,והרב העתיר בבכייה לפני בורא העולם“ .אנא ה' א-ל
רחום וחנון ,רפא נא לנפשות האומללות הללו בזכות אבותיי הקדושים
זיע"א" .כמעט שנה חלפה מאז ,והרב הגיע שוב לבקר במכסיקו לחיזוק
הרבים .במהלך כל השנה החולפת לא שמע הרב מאומה על בני הזוג הללו.
אולם עוצמתה של התפילה הנרגשת הזו טרם חלפה מליבו ,ובהזדמנויות
שונות סיפר כי הוא “סמוך ובטוח בה' יתברך כי כל יכול הוא".
הרב התארח בביתו של אחד מנכבדי הקהילה ,והנה באחד הימים
נפנה בעל הבית אל הרב ואמר “כבוד הרב ,היום בערב יש לנו הפתעה
מיוחדת עבורכם" ...הרב לא הבין מהי כוונתו ,והמתין לבאות .ההפתעה
הגיעה בשעת ערב .באותה שעה הופיע רב המקום שניגש אל הרב עם
רעייתו באותה שבת .מיד כשנכנס ,הבחין הרב כי הוא אוחז בידו דבר
מה ופניו נרגשות ביותר .משהתקרב עוד מספר צעדים הבחין הרב כי
הוא אוחז תינוק!!!

הרב התקשה לעמוד מול צערם
הנוקב ,נפנה אליהם ואמר
"בואו ונערוך כעין עסקה בינינו.
כל אחד מאיתנו ישא תפילה
לבורא העולם בזכות הצדיקים
הללו זצוק"ל ,שהסלע ייתן פריו,
ותזכו לזרע של קיימא ...ומכיוון
שרואה אני כי אמונתכם בחי
העולמים היא כצור איתן,
וסמוכים הנכם שתיוושעו
בזכות הצדיקים זיע"א,
בעזרת ה' יתברך תזכו
לראות ישועות בקרוב".
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המחשבה הראשונה שחלפה בראשו של
הרב היתה שבני הזוג החליטו לאמץ
תינוק ...אולם טרם הספיק להרהר בכך,
נפנה אותו אדם ואמר לרב בקול חנוק
מדמעות “כבוד הרב ,אכן הסלע ילד בן"...
קידוש שם שמים אדיר נעשה באותו
מעמד ,כל הנוכחים שמעו שוב ושוב
מאותו רב את סיפור הנס המופלא שאירע
להם בזכות הצדיקים הקדושים זיע"א.
כולם הודו ושבחו את ה' יתברך על רוב
טובו וחסדו ,על כך שהאמונה התמימה של
אותו יהודי בה' יתברך ובעבדיו הצדיקים,
זיכתה אותו בישועה גדולה למעלה מכל
גדרי הטבע.

"אלהא דרבי חיים פינטו
זיע"א ענני"!
בתה של אחות הרב תחי' סיפרה לו כי
באחת הפעמים בשהותה בניו יורק,
היתה אמורה לשוב לביתה בקנדה .היה
זה יום חמישי ,השבת קרבה ,ולגודל
צערה התברר לה כי ישנה שביתה בכל
ההסעות הציבוריות ,וכל אי מי שנזקק
לשירותי תחבורה -נאלץ להשתמש
בשירות המוניות .מציאות לא שגרתית
זו יצרה מצב שבו עשרות אלפי אנשים
מחפשים ותרים אחר מונית פנויה
כלשהי שתיקח אותם למחוז חפצם.
גם אותה בת עמדה והמתינה למונית
שתיקח אותה לשדה התעופה ,אך לשווא,
היא לא מצאה מונית פנויה .זמן הטיסה
הולך וקרב ,והיא אינה יודעת את נפשה.
בראותה שאין לה למי לפנות נעמדה בחוץ
והחלה לזעוק בקול רם לבורא העולם
“ריבונו של עולם  -חייבת אני להגיע
לביתי ,יום חמישי היום ...ואנה אני אפנה"?!
לעיני העוברים ושבים עמדה אותה נערה,

בכתה בקול ואמרה “אלהא דרבי חיים
פינטו זיע"א ענני"! לפתע אירע דבר
פלא של ממש .לנגד עיניה הנדהמות,
נעצרה מונית בסמוך אליה .כמובן
שאנשים רבים צבאו על דלתותיה ,כשהם
מתחננים לנהג שיואיל בטובו להעלותם
ולהסיעם למחוז חפצם .אך בעל המונית
אמר לתדהמתה “אינני לוקח אף אחד
מכם ,רק את האישה הזו" ,בהצביעו על
בת אחות הרב.
הוא עזר לה להכניס את כל המזוודות
למונית ,והחל בנסיעה .לאחר כברת דרך
התבוננה האשה בלוחית הזיהוי התלויה
מעל למושב הנהג ,ובה מופיעים פרטיו
האישיים וליבה נפל בקרבה בראותה כי
הנהג נושא שם ערבי מובהק .היו אלה
ימים שבהם המתיחות בין היהודים
למוסלמים היתה בשיאה וחשש כבד
החל מתגנב לליבה.
לפתע נפנה אליה הנהג ושאל אותה
“מניין את"?
היא ענתה “מוצאי ממרוקו ,מהעיר
אסווירא ,והנני נכדתו של רבנו חיים
פינטו זיע"א" ...בשומעו זאת נרעש הנהג
ואף עצר את רכבו מרוב התפעלות.
בהדרת כבוד אמר לה “גם אני ממרוקו,
מעיר זאת" .הוא החל לספר לה שפעם
בשנה מגיע למרוקו רב גדול ,ועורך
באסווירא הילולא גדולה בקברו של
רבנו חיים פינטו זצוק"ל זיע"א .הנוסעת
הנדהמת חייכה ואמרה לו “הרב הזה
הוא אח של אמי" ...משהבין הנהג מיהי
הנוסעת שאותה זוכה הוא לשרת האיץ
את נסיעתו ,זמן קצר חלף וכבר הגיעה
היא לשדה התעופה בשעה טובה וללא
כל איחור .חסד שמים נוסף סיים את
הנסיעה הזאת בעת גלותה כי בחוסר

שימת לב לא היה ברשותה סכום כסף
מספיק עבור תשלום דמי הנסיעה .אך
הנהג אמר לה “הסעת נכדתו של הצדיק
זיע"א  -שאני בן עירו  -שווה כל מחיר
שבעולם" וויתר על יתרת הכסף שהייתה
חייבת לשלם לו.

קיר הישועה
המעשה המופלא הבא סופר למורנו הרב
שליט"א מאת בעל דוכן בשם מר דהן
הי"ו ,המוכר שמן להדלקה בטבריה על
ציונו של רבי מאיר בעל הנס זיע"א .אותו
אדם שח על נס עצום שנעשה לאביו ז"ל
בהיותו צעיר לימים כאשר התגורר בעיר
קזבלנקה שבמרוקו .באחד הימים עבר
אחד מתושבי המקום ברחוב העיר ונשא
ארגז כבד על כתפיו .בראותו את האב,
ביקש ממנו “הואל נא בטובך לעזור לי
להעלות ארגז זה אל ביתי השוכן בקומה
העליונה" .האב לא חשד במאומה.
אדרבה ,שמח על כך שניתנה לו אפשרות
לעזור לאדם ומיהר להעלות את המשא
הכבד .כאשר נכנס אל הבית והניח את
הארגז ,ניגש אותו אדם וסגר את הדלת,
תוך שהוא מאיים עליו להרגו בסכין גדול
שהיה ברשותו.
הגם שהאב היה אדם בעל כח גופני,
הוא נאחז באימה .לא היה בכוחו להגיב
והפחד שיתק את גופו .בצר לו בקעה
מליבו זעקה אילמת “אלהא דרבי חיים
פינטו ענני" .בטוח היה כי בזכותו של
הצדיק זיע"א יזכה לניסים ולישועה.
אמונה תמימה מילאה את ליבו כי
הקב"ה לא יטשהו ועצם הזכרת שמו
של רבנו חיים פינטו זצוק"ל תעמוד לו
להצלה למחסה ולמגן.
בנו של אותו אדם היה נרגש מאוד בעת

שתיאר את נס ההצלה של אביו“ :לפתע,
באופן בלתי מובן ובלתי צפוי קרס
הכותל החיצוני המפריד בין הבית לבין
המדרגות ...אבא ז"ל ניצל את ההזדמנות
הפלאית שנקרתה לידיו ומיד קם ונס
על נפשו היישר אל הרחוב בבורחו מפני
מבקש רעתו אשר לא הצליח להזיקו,
בחסדי שמים .כל זאת בזכות הצדיק
רבנו חיים פינטו זצוק"ל זיע"א אשר היה
כל כולו קודש ומלומד בניסים".
המשיך אותו אדם וסיפר “אבא ז"ל היה
נפעם ונרגש כולו מגודל הנס העצום
שאירע לו בהצלתו ממוות בטוח .עם
ההודאה העצומה לה' יתברך אשר מילאה
את כל ישותו ,הוסיף ונדר שמיד כאשר
יעלה בידו יקים בית כנסת על שמו של
הצדיק רבנו חיים פינטו זצוק"ל זיע"א.
נדרו של אבא ז"ל קוים במלואו כאשר
זכה בחיים חיותו להקים בית כנסת
מפואר בטבריה על שמו של הצדיק
זיע"א" .לאחר פטירתו נטויה עוד ידם של
בני המשפחה להקים גם מקווה טהרה
על שם הצדיק זיע"א .זאת כאות הוקרה
והודיה לה' יתברך על הנס שנעשה
לאביהם בזכות רבנו חיים פינטו זכר
צדיק וקדוש לברכה.

מעלת מצות הצדקה
גם הסיפור הבא סופר למורנו הרב
שליט"א על ידי בעל המעשה בעצמו:
“זכיתי והשתתפתי בהילולא רבתי
שנתקיימה במרוקו (אלול התש"ע)
לכבודו של המקובל האלוקי הסבא
קדישא רבנו חיים פינטו הגדול זצוק"ל
זיע"א .כאשר מכרו את פתיחת שערי
הציון לכל המרבה במחיר ,נמניתי אף אני
על המעלים בהצעות התרומה כדי לזכות

במצווה נשגבה זו .הסכום עלה מרגע
לרגע ,וכאשר נמשכה המכירה ,הגיעו
לסכום גבוה .עמדתי להציע כי אתרום
סכום גבוה מזה ,אך לפתע מרחוק קלטו
עיניי את מבטה של רעייתי .היא רמזה
לי להימנע ,ולהפסיק להציע סכומי כסף,
היות וחשבה כי זהו סכום יקר מדי ...ואכן
שמעתי לקולה ושתקתי.
בחלוף כשבועיים ימים זומנתי על ידי
משרדי מס הכנסה ,בגין תביעה משפטית
בענייני עסקיי .כתב התביעה הכיל דרישה
מיידית לתשלום מס בסך !...בדיוק אותו
הסכום שביקשתי בתחילה להעניק
לנדבה על ציונו של הצדיק זיע"א ,ולזכות
לפתיחת שערי הציון.
הסיפור המופלא לא הסתיים בכך :בדיון
מול רשויות המס אמר לי אחד הפקידים
בזו הלשון “דע לך ,כי כבר לפני כשנה
תיקך במשרדנו נסגר .לא עלה על דעת
איש לגבות ממך סכום כלשהו ,אלא
שבתאריך( ...וכאן נקב האיש בתאריך
מסוים) ערכנו בדיקת נתונים חוזרת
במחשבנו ,והנה עלה שמך כנתבע לשלם"...
בירור קצר העלה כי התאריך שבו נערכה
במשרדיהם בדיקה חוזרת היה בדיוק
יומא דהילולא דצדיקיא ,בדיוק אותו
יום שבו מנעתי עצמי מנתינת הצדקה
על שערי ציונו הטהור של רבנו חיים
פינטו זצוק"ל זיע"א ...מן השמים אותתו
לי כי מן הצדקה לעולם לא מפסידים,
ואילו המונע ידו ממצווה נשגבה זו ,הרי
שלבסוף יתבעו ממנו מן השמים את
אותו הסכום בדיוק למקומות פחות
רצויים ,ובמקום להרוויח ממצוות נתינת
הצדקה ,הוא יפסיד בכך שיאלץ להעניק
את אותו הסכום למקום אחר ,ממש
בבחינת “ועזבו לאחרים חילם".

זה לעומת זה
ברא אלוקים
באחד הימים בא לפני מורנו
הרב שליט"א ילד שנודע
כמומחה גדול במחשבים .הרב
שמע על מומחיותו של הילד
ושאל את אימו “מה הוא יודע
לעשות במחשב" .האם הגאה
החלה למנות באוזני הרב
דברים רבים ו"נשמע היה שהוא
ממש עושה נפלאות" כהגדרת
הרב שליט"א.
כדרכו בקודש השתמש מורנו
הרב שליט"א במקרה זה
כדוגמא מאלפת ומחכימה
באחת מדרשותיו שבהן עסק
בגדלותו של סבו הקדוש:
מדהימה היא ההשוואה ולפיה
בעוד שילד זה היה מומחה
במחשבים בגיל צעיר כל כך -
רבי חיים פינטו זיע"א כתב ספר
דרשות על התורה בגיל שלוש
עשרה! הוא ציין בהקדמה
שכתב ספר זה כמתנה לאביו
לרגל הגיעו לגיל מצוות.
“כל אדם צריך לבחור מה
לעשות עם קול ה' הנמצא
בתוכו  -האם להשתמש בו
ו'לחדש חידושים' בחוכמות
חיצוניות או ‘לחדש חידושים'
בתורה הקדושה.

"קידוש שם שמים אדיר נעשה באותו מעמד,
כל הנוכחים שמעו שוב ושוב את סיפור
הנס המופלא שאירע להם בזכות הצדיקים
הקדושים זיע"א .כולם הודו ושבחו את ה'
יתברך על רוב טובו וחסדו ,על כך שהאמונה
התמימה של אותו יהודי בה' יתברך ובעבדיו
הצדיקים ,זיכתה אותו בישועה גדולה למעלה
מכל גדרי הטבע".
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מאת :הרב יוסף אלקובי

פריס ,ניו יורק ,ליון,
ירושלים ,מנצ'סטר,
טורונטו ,אשדוד,
ברזיל וארגנטינה.

A Tour of the Institutions

מהו המשותף לכל הערים הללו?

כן! בכל אחת מהערים קיימת קהילת קודש
המונהגת ומכוונת על ידי הרה"צ רבי דוד
חנניה פינטו שליט"א.
בכל אחת מהערים הללו מתגוררים המוני
יהודים הרואים בו את מורה דרכם בחיים,
אנשים המגיעים אליו כדי להתייעץ
ולהתברך ,לקבל הכוונה ודרך בחייהם .רבים
מהם מתאחדים לקהילה אחת גדולה וזוכים
להתחבר בקביעות אל הרב  -ללמוד ולהגות
בתורתו ,לשמוע את דרשותיו המועברות
באמצעות אמצעי התקשורת ,וכמובן  -להכנס
אל הקודש פנימה בכל פעם שהרב מגיע אל
אותה העיר במסגרת מסעות החיזוק הרבים
שהוא עורך בכל רחבי תבל.
ברבים מהמקומות הללו התעצבה דמותה של
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הקהילה והתרחבה לתחומים נוספים  -חסד
ועזרה הדדית  -באמצעות ארגון חסד רחב
היקף ,תמיכה בלומדי התורה  -באמצעות
הקמת בתי מדרש שבהם יושבים עמלי תורה
ומזכים את המקום בזכות תורתם הקדושה
וכמובן בהווי רוחני שכולל התכנסויות
מלאות תוכן ושמחה במועדים שונים.
הרב יוסף אלקובי נוטל אותנו עימו לסיור
מהיר ברחבי תבל .ביקור בזק מסביב לעולם -
במוסדותיו המרכזיים של הרב שליט"א .כדי
שנטעם ,שנכיר .שנתחבר גם אנחנו לעשייה
העצומה.
במהלך הסיור שמענו סיפורים רבים ,מבין
כולם עלה ונשזר קו אחד ברור :את כל
המקומות הללו הקים הרב שליט"א בעמל

רב ,בעשר אצבעותיו ,אולם באורח פלא
מתברר למפרע כי גם הקמת המוסדות
הרבים הללו וגם החזקתם במרוצת
השנים מתנהלת בהשגחה עליונה שאין
לה כל הסבר הגיוני .בכל הקשור לקיום
המוסדות זוכה הרב לראות ניסים ונפלאות
מפעימים ,התרחשויות שכל כולן אמונה
זכה וטהורה באדון הכל  -שהכל שלו והוא
לבדו מנהיג את מקומות התורה האהובים
עליו כל כך.
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בניית הבניין הזה" ,סיפר הרב" ,נדיב אחד תרם לי עבור
בניית קומה שלימה ,אך במהלך הבנייה התגלו הפסדים
רבים שבעריכת חשבון התגלו כמכוונים בדיוק לערך
תרומתו!
במהלך כל הבנייה הקפדתי שלא לקחת תרומות של
כספים שהגיעו מחילולי שבת .כשבדקנו את הנושא
לעומקו הוברר שתרומתו של יהודי זה הגיעה מכספים
של חילול שבת!".
הרב שליט"א מדגיש כל העת כי על הצוות החינוכי לדאוג
קודם לכל לרווחתו האישית של התלמיד" ,שילמדו
בהרחבת הדעת ,שידעו ויחושו כל העת שעל תורתם עומד
ומתקיים העולם כולו" .במקום מושקע כל הנדרש לקיומו
והתפתחותו והבחורים מתמידים יומם ולילה בהיכל
התורה (הכולל אש"ל מלא) ואכן שמעה של הישיבה נודע
למרחקים ובחורים ממיטב הישיבות בארץ מתדפקים על
דלתה מידי שנה בשנה ,ביודעם כי בה ניתן דגש מיוחד
על תורה ודרך ארץ.

מחולות ל'אורות'
את הסיור אנו פותחים ,איך לא -
בעיר אשדוד .זהו המרכז הגדול ביותר
של מוסדות התורה שבראשות הרב
שליט"א ,מוסדות 'אורות חיים ומשה'.
עד לפני שנים לא רבות היתה אשדוד
עיר קטנה יחסית ,סביב שכונותיה
נשקפו לכל מלוא העין רק דיונות וחול.
הוותיקות
שממה גשמית ורוחנית שררה בעיר הנמל הדרומית
אשדוד .בעיר זו שמצער היתה בראשיתה זכה מורנו ורבנו
הגה"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"א להקים קהילה
לתפארה וכיום ידועה ומוכרת העיר בעולם כולו כמרכז
של תורה " -ואחריתה ישגא מאוד" ,כאשר דווקא מתוך
המדבר והשיממון הרוחני  -עלה והתעלה קרן אורה של
התורה הקדושה.
מרקם לומדי התורה בעיר אשדוד הוא כה ייחודי ,מקיף
גוונים רבים כל כך בעולם היהודי ,כשהמטרה היא אחת
ומשותפת לכולם  -לזכות מתוך עמל התורה לכתרה
של תורה .במרכזו של נוף הדור מראה זה מתנוסס לו
לתפארה הבניין המפואר של מוסדות "אורות חיים
ומשה" ,אשר בהדרו וביופי תוארו הינו "בית מקדש מעט"
וקדושת השכינה חופפת עליו תדיר בהיותו בית תעודה
לתורה ולתפילה .במקום זה ,השוכן סמוך ונראה לציון
קודשו של הרה"צ רבי משה אהרון פינטו זצוק"ל ,קובעים
הכל את לימודם  -החל באברכי הכולל הממיתים עצמם
באהלה של תורה ,בבחינת "אדם כי ימות באהל"  -אהלה
של תורה ,כאשר לצידם-עמם בעלי בתים יקרים אשר
חרף טרדותיהם המרובות בחיי שעה ,אינם מזניחים את
הדאגה לחיי עולם בקביעת עיתים לתורה ,וכלה בילדי
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קודש במרכז החול

החמד היקרים אשר "מתמידים" מחוץ לשעות לימודיהם
ומוסיפים בתורה וביראת שמים טהורה להיות בני עליה.
אחת מגולות הכותרת שבמפעליו הקדושים של מורנו
ורבנו הרה"צ דוד חנניה פינטו שליט"א בעולם כולו ,הינה
הישיבה הגדולה 'תורת דוד' שבאשדוד.
הישיבה המונה כ 100 -בחורים טהורי לב מתקיימת
בנשיאותו ובהכוונתו האישית של הרב שליט"א .כל מכרי
הרב יודעים היטב כי כאשר עולה על שלחנו נושא כלשהו
הקשור לישיבה הקדושה שבאשדוד נוהרות פניו ,הוא
מתייחס לדברים בשימת לב יתרה וניכר כי בבחורים אלה,
הממיתים עצמם באהלה של תורה ,משקיעים את כל חלבם
ודמם בהבנת הוויות אביי ורבא  -דברי הגמרא הקדושה,
רואה הרב שליט"א את עתידו של העם היהודי כולו.

במהלך הסיור בישיבה אנו מגלים כי בהיכל הישיבה
הקדושה כמעט ולא כבים האורות בלילות .הבחורים
המתמידים יושבים כאן במשך כל הלילה! ועוסקים
בתורה למרות שאלו אינן שעות הלימוד הרשמיות
בישיבה .אחד הגורמים המרכזיים לכך נעוץ ביום אחד
בשנה  -יומם הגדול של לומדי התורה שבכל העולם כולו:
יום שמחת תורה .בעיצומן של ההקפות הנערכות ברוב
דיצה ביום שמחת תורה נמכרות ההקפות ב...אלפי דפי
גמרא! הבחורים שמציעים את סכום דפי הגמרא הגבוה
ביותר זוכים בהקפות " -הצעה" של דפי גמרא פירושה
לימוד סך הדפים בתוך שנה  -עד ליום שמחת תורה הבא.
כעת ,הם משלימים בלילות את אשר נטלו על עצמם,
היות ובשעות היום הם לומדים כפי הסדר הרגיל בישיבה,
זה ללא ספק דבר מפעים כשלעצמו.
בשיחה עם שמעון ,אחד הבחורים המתמידים באישון
לילה ,הוא נשמע כמי שכמעט שכח את ההתחייבות
שמלפני כמה חודשים .הוא מדבר על ערך אחר ,מציאות
שבה הוא זוכה לעבור על חלקים גדולים מהש"ס בזכות
אותה התחייבות .אחד מחבריו (יעקב ,בחור 'מתמיד'
בזכות עצמו) מגלה לנו בשיחה מאוחרת ,כי שמעון זכה
להגיע לחג שמחת תורה האחרון כשבאמתחתו לימוד של
מספר דפים גדול בהרבה מזה שהתחייב עליו...
מדהים? כשאני נזכר בעדותו של הרב שליט"א בעת חנוכת
הבית הגדול הזה לפני קרוב לעשור שנים ,עולה המחשבה
שכל זה הוא אך מתבקש" :כסף רב הלך לאיבוד במהלך

הבנין הגדול והמפואר שברובע ג' האשדודי אינו היחיד
בעיר .ממקומות נוספים בעיר הגיעה הדרישה לפתיחתם
של עוד בתי מדרש  -מאת כל המוני האנשים הזוכים
להכוונת הרב שליט"א בדרכם בחיים" .כיכר הסיטי"
ברחוב הקליטה  - 3לב ליבה של העיר אשדוד .זהו מקום
הומה אדם ושוקק פעילות ללא הרף .משרדי ממשלה,
חנויות ומגוון בתי עסק הומי אדם .דווקא שם ,בתוככי
מדבר צייה רוחני המשווע ללחלוחית של קדושה ,הוקם
בית מדרש 'מקדש לדוד' ,זהו המקום שבו מפכה המעיין
הצלול ומרווה לכל דורש ממימיו הטהורים.
מרבית באי המקום נמנים עם יוצאי צרפת ,אנשים ש'עשו
עלייה' ובאו להתגורר בארץ הקודש .לא קלה היא הדרך,
חבלי הקליטה מורכבים הם  -השפה ,המנטאליות השונה
ואורחות החיים בארץ  -זרים ומנוכרים עבורם ,אך כאן
הם מצאו את הבית ,את המקום המספק להם ידע נרחב
ביהדות בשילוב אוזן קשבת ותמיכה רצופה .אין די בכח
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הרצון בלבד בכדי להקים מרכז רוחני ייחודי ומקיף שכזה .כאן פועל
כולל לאברכים מצוינים ,בית מדרש והוראה וכן בית כנסת .דרושה
לכך הבנה דקה ומעמיקה לנפשם של הבאים בשעריו ,רובם עולים
חדשים שטרם הסתגלו לסגנון החיים בארץ .מעל לזאת דרושים לכך
כוחות נפש אדירים ,אינסופיים .נחוצה מסירות הכרוכה בהתמדה,
מתוך דאגה לכל צרכיו הפיזיים של המקום.
כל התכונות המיוחדות הללו חברו יחדיו בנפשו הזכה והטהורה של
מורנו ורבנו בנן של קדושים רבי דוד חנניה פינטו שליט"א ,אשר
מתוך תחושת שליחות קודש עילאית ,בהיותו סמל לאהבת ישראל
ומאור פנים לכל יהודי  -הקים את המרכז הזה .את המקום שבו
טרודים הכל בחיי שעה ,חיי חולין עלה בידו להפוך למרכז לחיי
קדושה ,למגדלור המפיץ אורו בחשכה .הנביא עמוס חזה כי "הנה
ימים באים" ימים שבהם ישרור רעב בעולם אך "לא רעב ללחם
ולא צמא למים" ,בדורנו גוברת והולכת התביעה החד משמעית "כי
אם לשמוע את דברי ה'"  -הביקוש לתורה! כל חלל רוחני ריק ניתן
למילוי רק בכח התורה.

מעלין בקודש
כל התכונות המיוחדות הללו חברו יחדיו בנפשו הזכה
והטהורה של מורנו ורבנו בנן של קדושים רבי דוד
חנניה פינטו שליט"א ,אשר מתוך תחושת שליחות
קודש עילאית ,בהיותו סמל לאהבת ישראל ומאור
פנים לכל יהודי  -הקים את המרכז הזה .את המקום
שבו טרודים הכל בחיי שעה ,חיי חולין עלה בידו
להפוך למרכז לחיי קדושה ,למגדלור המפיץ אורו
בחשכה .הנביא עמוס חזה כי "הנה ימים באים" ימים
שבהם ישרור רעב בעולם אך "לא רעב ללחם ולא צמא
למים" ,בדורנו גוברת והולכת התביעה החד משמעית
"כי אם לשמוע את דברי ה'"  -הביקוש לתורה! כל
חלל רוחני ריק ניתן למילוי רק בכח התורה.
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התחנה הבאה בסיור מביאה
אותנו לירושלים עיר הקודש,
שם נשזרים פניני תורה וקדושה
ביד אמן .קהילת "פניני דוד"
המעטירה עושה חיל וקול
התורה עולה ובוקע מן המוסדות
בשכונת "בית וגן" ,בימי חול
ובשבת קודש .במהלך הסיור
במבנה המפואר והמרווח אנו
שומעים כי פעילותו של הרב
בירושלים החלה כבר לפני שנים
לא מעטות ,בשנים האחרונות
קיבל פעילות זו תנופה אדירה
 עת עברו המוסדות ממקוםמשכנם הקודם ,לבניין חדש
ומכובד כיאה למעמדה של תורה.
כל הבא בשעריו יבחין מיד בסדר
ובניקיון המופתיים השוררים בו,
והמוני יהודים ,מבני השכונה
ומכל ירושלים ,הבאים לקבוע
שם את חוק לימודם  -כל אחד
על פי זמניו ועיתותיו.
אני מסתובב בין כתלי המקום
וחש באווירה מיוחדת השוררת
במרכז הרוחני הנפלא הזה :הוא
מושך אליו מגוון רחב במיוחד
של אנשים ,ובעלי מעמד שונים.
בין הבאים בשעריו ניתן לראות
מרביצי תורה חשובים המגיעים
הנה להכין את שיעוריהם -
אותם ימסרו בישיבות הקדושות

בפני קהל ועדה ,הם יושבים לצידם של אברכים בעלי
אוריין ויודעי ספר או אף בעלי בתים ופשוטי עם .כולם
כאחד נקבצים ומגיעים לכאן ,אל המקום הקדוש הזה.
בהגיעו ארצה מקבל הרב את פני הבאים לחלות פניו
בקומה העליונה של הבניין .בכמה הזדמנויות היתה לי
הזכות לראות מקרוב את ההתנהלות במקום ,זהו המקום
שממנו יצאו עצות כה רבות ,ברכות וכמובן גם ישועות
אינספור .ברבים מהמקרים הללו הבחנתי באנשים
הנכנסים לחדרו של הרב כשפניהם נפולות .כמה מהם
אף שיתפו אותי ואת הנוכחים במקום בנטל הרובץ על
כתפיהם וניכר היה שלארשת הפנים הזו יש סיבה כבדת
משקל .והנה בצאתם  -הפלא ופלא! פניהם מאירות
וקורנות! ברור לי ולהם שבזמן הקצר ששהו בחדר הרב לא
נפתרו הבעיות ,אז איך זה שהם קורנים כל כך? העידוד
והברכה הופכים את הרצוי למצוי  -בתחושת הלב! הרב
מעודד את הבאים אליו בעוצמת האמונה שהוא נוסך
בהם ופעמים רבות העיד הרב בעצמו שישועתם הגיעה
בזכות האמונה ששכנה בליבם בלבד!
בקומה זו שוכנים גם משרדי המכון להוצאת תורת הרב -
'פניני דוד' מכון זה פועל בשיתוף פעולה יחד עם שלוחתו
שבעיר קרית ספר  -בשני המכונים הללו זוכים הם לשלות
את הפנינים הנפלאות שאומר הרב בדרשותיו הרבות
ובכתביו עלי גליון .הם עורכים את הדברים ,מתרגמים
אותם ומביאים אותם לכל קצווי תבל ממש.
רשימת הספרים והפרסומים התורניים היוצאים מכאן
ארוכה ,עשירה ומגוונת .מכאן ניתן לקבל מושג-מה על
קנה המידה של פעילות הרב בכל העולם כולו :סדרה בת 4
כרכים 'פחד דוד' על התורה  ,ועוד 'פחד דוד' על המועדים
ושערי המידות  -בעברית ,צרפתית ואנגלית' .אוצרות דוד'
על התורה והש"ס' .כרם דוד' על פרקי אבות  -בעברית,
צרפתית ,ספרדית ואנגלית' .אנשי אמונה'  -סיפורים על
צדיקי שושלת פינטו .עלון שבועי 'פחד דוד' על פרשת
השבוע ונושאים שונים בעיניני מוסר ומידות .העלון רואה
אור בקביעות בעברית ,אנגלית ,צרפתית וספרדית.
כמו כן נערכים כאן דיסקים עם דרשות הרב בכל השפות.
הם מופצים חינם בכל העולם לזיכוי הרבים.
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ופירש לדאבון לב ,אך מתיקות אהבתו וקירובו של מורנו
ורבנו האירה לו שוב את הדרך – לו ולבני משפחתו עמו.
רבים מספור הם היהודים שמצאו דווקא כאן את הדרך
העולה בית א-ל ,מצאו ומתמידים להלוך בה בלב
מלא הכרת טובה למורנו ורבנו אשר ממשיך להדריכם
בה ומלווה אותם בכל נסיונות ולבטי החיים הנקרים
בדרכם.

אבוקה גדולה
בעיר האורות
היעד הבא במסע הזה הוא בעיר
פריז שבצרפת .פריז הינה עיר גדולה
וסואנת' ,עיר האורות'  -כרך המוני,
המונה מאות אלפי אנשים ומהווה
מוקד תיירותי ענק ,לצד שטחי מסחר
ומגורים אינסופיים .אך כגודלה כן רעתה  -טומאה
ופריצות שוררים בכל קרן רחוב ,ואווירת מתירנות
וחולין שולטת שם בכיפה .קדושה ,תורה ,רוחניות
וטהרה הינם מושגים שאינם מוכרים לבני הנוער
וצעירי הצאן .הללו ,טובים ביסודם ,ומחמת חוסר
בחינוך והכוונה תואמים נופלים כפרי בשל לזרועות
היצר האורב להם בפינה ובידו שלל פיתויים צבעוניים,
מענגים ,מתוקים ומסקרנים .הם גדלים וחיים גם
הלאה בחוסר מודעות ליהדותם .ההתבוללות המכה
בקנה מידה מבהיל בתושביה היהודיים של פריז מהווה
המחשה כואבת במיוחד למושגים האמורים  -לחוסר
המושגים הבסיסי שאופף את כל אותם צעירי תוהי
ותועי דרך.
בתוך כל החושך ניצבת האבוקה הגדולה ,אל מול שפע
הטומאה והחולין הזורמים ברחבי פריז כמים זדונים,
עומד לו סכר ,קטן – אך עז ומוצק ,הניצב איתן אל
מול הגלים השוצפים ,ומעמיד חלופה נאותה לאורותיה
המדומים של פריז " -אור חיים ומשה".
במוסדות "אור חיים ומשה" ,בראשות מו"ר הגה"צ רבי
דוד חנניה פינטו שליט"א ,עמלים וטורחים כל העת
על תיקון חיי קדושה ותורה בתוככי פריז ומחוצה לה.
במסגרת המוסדות ,העומדים כל העת תחת פיקוחו
והכוונתו האישית של מו"ר שליט"א ,מוצאים יהודים
רבים את אשר חשקה נפשם ,ומבעירים את הניצוץ
היהודי שבליבם.
סיעתא דשמיא גדולה מלווה את הפעילות במקום .הרב
עוסק עם המבוגרים ובניו שיחיו מסייעים בידו עם בני
הנוער .זורעים בדמעות ויזע אך הפירות – כה מתוקים!
כאן ניתן לראות אדם שאך אמש לא ידע כי יהודי
הינו ,והנה היום עובד הוא את בוראו באהבה רבה .ניתן
לראות גם יהודי אשר בעברו למד מעט תורה ושנה
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עלייה ב'רגל'
מידי חודש מתקיימת בפריז דרשה גדולה שבה
משתתפים אלפי יהודים מכל רחבי המדינה .הרב דורש
והמוני יהודים באים לשתות בצמא את דבריו.
באחת מדרשותיו סיפר הרב על אחד הזמנים שבהם
נועדה הדרשה להתקיים (דברי הרב אלו ועוד כמה
המובאים כאן ,מובאים בספר 'במסילה נעלה'  -הרואה
אור בימים אלו ממש .ספר שכל כולו דברי וסיפורי אמונה
שסופרו על ידי הרב במרוצת השנים) .בדיוק באותו היום
נערכו שביתות קשות במגזר הציבורי בצרפת ,ובתוכן
שבתה גם התחבורה הציבורית.
"חששתי שמא רבים מהיהודים לא יוכלו להגיע לדרשה,
וכבר חשבתי לדחותה לזמן אחר .אולם בני ,רבי משה

שליט"א יעץ לי שלא לבטל את השיעור ,בטענה
שגם אם רבים לא יצליחו להגיע למקום הדרשה
בשל מחסור בתחבורה הציבורית – חבל על מיעוט
היהודים שכן יש באפשרותם להגיע למקום הדרשה
ברכבם הפרטי או ברגל ,ואם יבוטל השיעור – תימנע
מהם שמיעת דברי אלוקים חיים.
טענתו של בני התקבלה על לבי ,וכפי שיעץ לי –
השארתי את תאריך הדרשה ללא שינוי.
כאשר נכנסתי לאולם הדרשה בשעה היעודה מילאה
שמחה את ליבי .למרות שהתחבורה הציבורית הייתה
בשביתה ,הגיע ציבור האנשים באלפיו והאולם היה
מלא מפה לפה .יהודים רבים סיפרו שצעדו ברגל
במשך שעה ,שעתיים ואף יותר ,במסירות נפש עצומה
– כל זאת כדי לזכות לשמוע את דברי התורה!
כשראיתי את האולם המלא הרגשתי שיד ה' בדבר,
כדי ללמד אותי שכאשר אדם דואג לתורה ותובע
את עלבונה ,הקב"ה פועל את פועלו ודואג לסדר את
העניינים על הצד הטוב ביותר".
בתוך הדברים סיפר הרב כי הרב אלחדד שליט"א,
שהשתתף בכינוס הגדול ,סיפר לו שכאשר נכנס
לאולם לפני מועד ההרצאה – היו באולם שמונה
אנשים בלבד .אולם לפתע פתאום החל זרם אנשים
להגיע ,וכעבור מחצית השעה היה האולם כולו מלא
עד אפס מקום.
הרב שליט"א מספר כי גם מקום התורה והטהרה
הזה נבנה והוקם בדרך שהעידה על טהרתו מהיסוד -
מציאות מופלאה שהזכירה להפליא את זו שהתרחשה
גם בבניין המוסדות שבאשדוד :כאשר נבנה מקווה
הטהרה בפריז – תוך כדי הבנייה אירעו לנו תקלות
רבות והפסדים גדולים .סכום כסף רב הושקע בבניית
המקווה שיהיה באופן המושלם ביותר ,אולם משום
מה בכל יום היו ההפסדים מרובים מיום האתמול.

יום אחד התפוצץ לפתע צינור ,למחרת נתגלו סדקים
בקירות המקווה ,וכן הלאה וכן הלאה.
לאחר בדיקה מעמיקה מצאתי שכל התרומות שנתרמו
לבניית המקווה היו מכספים שהיו בהם חילולי שבת,
לכן לא שרתה בהם הברכה.
למרות ההפסדים שהיו כרוכים בכך  -הוריתי מיד
להחריב עד היסוד את כל מה שהוחל להיבנות! הקמנו
מחדש את המקווה והפעם תוך הקפדה שיהיה זה
מממון כשר וטהור .ברוך ה' בפעם השנייה הבנייה
הייתה ללא כל עיכוב ולא נתקלנו שוב בהפסדים
כספיים ובבעיות כלשהן.
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תחנה ראשונה
במסע הגדול
התחנה הבאה במסע הבזק הזה
הינה למעשה "התחנה הראשונה"
של פעילות הרב כולה " -המהפכה הצרפתית"
שחולל מורנו ורבנו רבי דוד חנניה פינטו שליט"א
פרצה גבולות ,קולה ,הדיה והשפעתה ניכרים היום
בכל קצווי תבל .תחילתה של המהפכה הזאת כאן,
בעיר ליון שבצרפת .מכאן החל הרב שליט"א את
פעילותו לפני כשלושים שנה ,עת רבה הראשי
של העיר לא האמין כי תיתכן בה הקמת ישיבה
"אני מקווה שיהיה לכם מנין" ,אמר ולשמחת כולנו
התבדה.
לא קלים היו ימי הבראשית של הקמת המקום.
בתוך הדברים אנו שומעים ,בעדות הרב שליט"א
בעצמו ,כי גם כאן היתה הקמת המקום כרוכה
בהשגחה שמיימית מופלאה :לפני כשלושים שנה,
כאשר ביקשנו להקים את הישיבה הקדושה בעיר
ליון שבצרפת ,חפצתי לקנות את הווילה שבה
שוכנת הישיבה כיום ,אך לצורך רכישת הווילה
נדרשתי לשלם סכום עתק של שבע מאות אלף
פרנקים!
באותו הזמן הייתי צעיר לימים ,בשנות השלושים
לחיי ,סכום הכסף הגדול היה רחוק ממני עד מאד,
ולא היה לי כל רעיון כיצד אוכל להשיג אותו.
באחד הימים ,לאחר שערכתי סיור בווילה
המדוברת בליאון ,בעל הווילה הזהיר אותי שאם
לא אבוא כבר למחרת לחתום איתו חוזה על
רכישת הווילה – הוא לא יוסיף לשמור את הווילה
עבורי ,ויציע אותה לציבור הכללי .על כן שבתי
לביתי מוטרד ומודאג כיצד אגייס את סכום הכסף
העצום .כאשר נכנסתי הביתה ,דאגתי ניכרה על
פניי ולפיכך שאלה אותי אשתי תחי' "מדוע פניך
נפולות?"
סיפרתי לאשתי על הווילה שאני מבקש לרכוש
בעבור הישיבה ועל דבריו של בעל הווילה ,ואמרתי
לה שלמחרת היום אני אמור לחתום עימו חוזה
על רכישת הבניין עבור הישיבה ,וכיון שאינני יודע
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מהיכן אשיג את סכום הכסף העצום – הדבר מטריד
אותי עד מאד.
השעות חלפו במהירות ,ואני חשתי כיצד הזמן
לגיוס הכסף הולך ואוזל.
בצר לי פניתי לריבונו של עולם שהוא שולט על
הכל ובידו הכל ,ודיברתי איתו באופן ישיר ְּכ ַד ֵּבר בן
אל אביו:
"ריבונו של עולם ,לך ה' הגדולה והגבורה
והתפארת ואתה מושל בכל .מבקש אני לבנות
לכבודך מקום של תורה וקדושה ,והרי גלוי וידוע
לפניך שלא את כבודי אני מבקש אלא את כבוד
תורתך הקדושה ,להגביר חיילים לתורה ,ולזכות
את הרבים .אולם כעת אני זקוק לסכום כסף
גדול ואילו אתה שבראת את כל העולם כולו
בודאי אין מעצור בידך מלהושיעני ,אם כן מה
הם שבע מאות אלף פרנקים בשבילך? וכי היד
ה' תקצר?"
כשסיימתי את תפילתי הרגשתי מעודד ,וציפיתי
לראות את ידו הרחומה של ה' שתבוא לעזרתי.
הלילה ירד ושנתי נדדה עלי .מרוב לחץ לא הצלחתי
להירדם והשעות חלפו לאיטן.
בשעה חמש לפנות בוקר צלצל פתאום הטלפון
בביתי .על הקו הייתה אישה שהתנצלה על השעה
וסיפרה" :כל הלילה לא הצלחתי להירדם .ישנם
ברשותי מספר מטילי זהב אשר ברצוני למכור
ולהרוויח בעבורם כסף רב .עד עתה לא עלה בידי
למצוא את האדם ההגון והמתאים שאוכל למכור
לו את המטילים ,והדבר טורד את מנוחתי .לפיכך
החלטתי להתקשר לכבוד הרב ,ולבקש ברכה ועזרה
בעניין".
הופתעתי משיחת הטלפון שנערכה בשעה מאד לא
שגרתית ,אולם ברכתי את האישה כפי שביקשה.
חשבתי לעצמי שהלוואי וגם לי היו מספר מטילי
זהב והייתי נתון ב'בעיה' כמו שלה .כך הייתי פוטר
את הבעיה שלי.
רבע שעה לאחר מכן צלצל שוב הטלפון בביתי.
על הקו היה הפעם יהודי שבדרך כלל אני הוא זה
שפונה אליו כדי לבקש את עזרתו בנושאים שונים,
אולם באותו לילה התחלפו התפקידים בינינו
והיהודי סיפר לי שהוא מצלצל אליי כיון שאינו
מצליח להירדם.
לשמע דבריו אמרתי לו" :מענין ,הלילה הזה הוא
ליל שימורים ,אני לא מצליח להירדם ,אישה נוספת
התקשרה אליי שאיננה מצליחה להירדם ועכשיו
גם אתה מתקשר שאינך מצליח להירדם .פלאי
פלאים" .בתוך הדברים סיפרתי לו על האישה
שהתקשרה רבע שעה לפניו כיון שיש ברשותה

מטילי זהב שהיא מעוניינת למוכרם ,והדבר טורד את
שנתה.
בשומעו זאת התעניין איש שיחי אודות מטילי הזהב
שברשותה ,וכיון שראיתי שהוא רציני בכוונותיו –
הקראתי באוזניו את מספר הטלפון של האישה ,כדי
הע ְסקה שאותה היא
שישמע ישירות ממנה את פרטי ִ
מבקשת לגמור.
זמן מה לאחר מכן צלצלה אליי האישה ואמרה
שברצונה לבוא לביתי בליווי האיש שהפניתי אליה
הע ְסקה וביצועה.
קודם ובליווי עורך דין ,לצורך חתימת ִ
כמובן שהסכמתי ,וכך הופיעו בביתי השלושה ,לצורך
ביצוע העסקה.
בזמן שנחתמה העסקה בביתי הרהרתי קלות בלבי,
שהנה הם חותמים על עסקה עתירת ממון ,ואילו לי אין
אפילו קצה חוט לרעיון מנין אשיג את הסכום הדרוש
לרכישת הבניין שאותו ביקשתי עבור הישיבה הקדושה,
שממנה תצא תורה.
עודני עסוק עמם ,הושיטה לי האישה מעטפה של כסף
ואמרה שכך נדרה בלבה – שאם העסקה תצליח ,היא
תתרום לי את סכום הכסף שבמעטפה.
פתחתי את המעטפה והנה יש בה שטרות כסף רבים
המונים יחד חמש מאות אלף פרנק! הודיתי לה' על
גודל חסדו עימי ,אך עדיין תהיתי מהיכן אשיג עוד
מאתיים אלף פרנק.
חסדי ה' כי לא תמנו – באותו אופן שבו נשלח אליי
הסכום הראשוני ,נשלח אליי גם הסכום החסר :כאשר
עליתי למשרד הישיבה מצאתי מעטפה המונחת על
השולחן ,וכשבדקתי את תכולתה גיליתי שהיא מונה
מאתיים אלף פרנק  -אותם העניק לי האדם השני
שהיה שותף לעסקה.
בו ביום הלכתי בלב שמח ומודה לה' לחתום על העסקה
שבה חפצתי.
באופן זה נרכש בניין הישיבה הקדושה בליון  -המקום
שממנו יוצאת תורה לכל העולם .ממקום זה הוקמו
עשרות מוסדות תורה נוספים ברחבי העולם ,ואלפי
יהודים חזרו מכך בתשובה.

מקווה ישראל ה'
בעת ביקורי במוסדות שבליון הוזמנתי על ידי
הרה"ג רבי רפאל שליט"א לבקר גם במקווה
המפואר (לנשים) שבצידם האחורי של המוסדות.
הפאר וההדר שבתוך המקווה משובבים נפש
ממש .הפעם כבר הייתי מוכן לסיפור הבא שהעיד
כי גם מקום זה ,כמו כל מוסדותיו של הרב ,נבנה
בסיעתא דשמיא מרובה ובהשגחה פרטית של
ממש :בשעה שעלה בדעתו של הרב לבנות את
מקווה הטהרה בליאון שבצרפת ,לא היה בידו
את סכום הכסף לו נזקק כדי להתחיל בבנייה.
עלות בניית המקווה הסתכמה בסך שש מאות
אלף דולר! והקופה המיועדת לכיסוי הוצאות אלו
הייתה ריקה לגמרי .הרב ,כפי שהבנתם עד עתה
יוזם ומתכנן את כל ענייני הקדושה מתוך הידיעה
שכשעושים לשם שמים זוכים גם לאמצעים
לאותה עשייה  -והרב ,כידוע ,עושה לשם שמים
( -כפי שמעידים כל הסיפורים)...
"בניסי ניסים ,בתוך מספר חודשים החלו לזרום למשרדינו
בליון תרומות גדולות מאנשים שונים לצורך בניית
המקווה .כך נבנה מקווה הטהרה לשם ולתפארה ,כשכל
37

תחנה מרגשת

מי שרואה אותו יודע ומבחין ביופיו הייחודי .מקווה זה הוא אחד
המקוואות המפוארים ביותר המצויים בצרפת".
שוב ראה הרב שליט"א את יד ה' שהוכיחה לו ולכל המעורבים
בבניית המקווה כי "כאשר יהודי מבקש לעשות את רצון ה'
במעשים טובים ,כאשר הוא מבקש להגדיל את שם ה' בעולם -
הקב"ה מסייע בידו לקיים את חפצו ,בבחינת "בדרך שאדם רוצה
לילך מוליכין אותו".
בליון פועלים היום על ידי מוסדות הרב שליט"א כולל אברכים
להוראה ,שיערי תורה למבוגרים ,שיעורי תורה לנשים ,שיעורי
תורה לילדים ,המקוה המפואר שאודותיו סיפרנו ,הכנסת אורחים
ובעיקר תורת ה' המשיבה את נפשם של כל הבאים בשערי המקום
הנפלא הזה.
רעיונות מקוריים של זיכוי הרבים החלו כאן את דרכם ושהועתקו
בס"ד למקומות רבים בעולם .כזהו הרעיון של ארוחות הצהריים
הנערכות עבור אנשי העמל  -תוך ניצול הפסקת האוכל שלהם
ללימוד תורה וקניית חוכמה .כך גם משחקי הילדים הנערכים
ככיסוי גשמי לעולם רוחני שלם שמוקנה להם במסגרת המוסדות.
לאחר שנים רבות שבהן בנה הרב וביסס את עולמה הרוחני של
העיר ליון ,מונהג כעת המקום ברמה על ידי בנו הרה"ג רפאל
שליט"א .בתמיכת חברי הקהילה ויהודי העיר זוכה רבי רפאל
שליט"א לחולל עוד ועוד "מהפכות" בעיר הזאת וקול התורה
נישא ברמה לעיני כל.
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חמש עשרה שנה חלפו מהיום
הראשון שבו הגיע מורנו ורבנו
שליט"א לארגנטינה 15 .שנים
שבהן חולל הוא מהפך בכל
הקשור לכבוד התורה ולומדיה,
 15שנים שבהן זכו מאות
משפחות לראות את האור.
המון העם לצידם של בני התורה
דבקו במורנו ורבנו הגה"צ רבי
דוד חנניה פינטו שליט"א ,שמעו
מפיו שעורי תורה לרוב ,התענגו
על הדברים מלאי החכמה
שיוצאים מפיו מפיק המרגליות
ומלשונו המתוקה .קשר הדוק
שכולו אהבה נוצר בין הציבור
בארגנטינה לבין הרב .אחת
לשבועיים מתכנסים רבים
לבית מדרש אחד כדי לשמוע
את שיחתו הקבועה של הרב
שליט"א הנמסרת באמצעות
הטלפון לציבור השותה בשקיקה
כל הגה וכל דיבור מחייה נפש.
לא רק לבואנוס איירס עיר
הבירה מגיע הרב ,במסירות נפש
של ממש ,נוסע הוא גם לערים
רחוקים כמו רוסריאו השוכנת
במרחק כ 400-קילומטרים מעיר
הבירה או אף לקורדובה (מעל
 800ק"מ!) ושם מתמסר כולו
לעם ישראל ,בימים רצופים
של שיעורים וקבלת קהל .זהו
קידוש השם עצום לעיני יהודים

רבים מאוד שעד עתה חסרו דמות-מנהיג שכזו.
לפני כשבע שנים נוסדה גם כאן ,באופן רשמי וקבוע,
'חברת פינטו – ארגנטינה' .פעילותו הרוחנית רחבת
ההיקף של הרב שליט"א גדלה והלכה ,עד שלפני
כשלוש שנים נרכש בנין ובו שוכנים כולל האברכים
והישיבה לבעלי תשובה וכמובן שבמקום כזה יכול כל
מבקש ה' לבוא ולשמוע שעורי תורה ויראת אלוקים.
הסיפורים והתיאורים אודות התחנה הזו במסענו
מרגשים אותי אישית ,באופן מיוחד :לפני כארבע
שנים נפלה בחיקי הזכות להשתתף בהילולת הצדיק
הקדוש רבי חיים פינטו זצוק"ל במוגדור שבמרוקו.
שנה אחר כך זכיתי להגיע שוב להילולא הקדושה
כאורחו של הרב שליט"א.
בתפילת שחרית התיישב בסמוך למקומי יהודי שפניו
היו מוכרות לי משום מה .הדחקתי את המחשבה
והתרכזתי בתפילה המרוממת  -ימים ספורים לפני
ראש השנה -יום הדין הגדול והנורא.
הפייטנים השמיעו קולם ברינת התפילה ואני נסחפתי
עם האווירה המאוד מיוחדת הזאת שכמותה חוויתי
בפעם האחרונה לפני שנה  -באותו הזמן ובאותו
המקום בדיוק.
מידי פעם חמק מבטי לעבר אותו יהודי ,ראיתי את
תפילתו המשתפכת ,האזנתי לרגש שבקולו ,והתהייה
במקומה נותרה עומדת  -מהיכן אני מכיר אותו? לפני
קריאת התורה הכה בי לפתע הזיכרון :היהודי הזה
עמד לידי בתפילה גם בשנה שעברה ,הוא נראה אז
שונה לגמרי ,מבולבל לחלוטין ,נבוך ולא משתלב .הוא

לא ידע כיצד לאחוז בסידור התפילה והתקשה מאוד
לעקוב אחר התקדמות החזן והקהל .ניכר היה שעד
עתה לא זכה להכיר את המאור שבתורה ובמצוות .גם
מראהו החיצוני היה שונה אך לפני שנה אחת...
נחלצתי אז לעזרתו של אותו יהודי יקר ,זה שמבטא
דיבורו וסיפורו מאוחר יותר גילו לי כי הוא מגיע הנה
מארגנטינה הרחוקה ,סייעתי לו בהצבעה על המקומות
הנכונים בסידור" .הנה ,כאן אומר רק החזן וכאן מצטרף
גם הקהל" .הוא היה נרגש מאוד בשנה שעברה ,ניכר
שזו לו אחת מהפעמים הראשונות שהוא אוחז בידו
סידור תפילה.
והנה עתה ,שנה אחת לאחר מכן ,קולו נשמע ברמה
כבקי ורגיל ,מכיר היטב ומחובר למילות התפילה ואפילו
למנגינות.
פגשתיו שוב במוצאי שבת קודש באמירת הסליחות
ההמונית שנערכה בבית העלמין ,סמוך ונראה לקברות
הצדיקים הקדושים לבית פינטו .למדתי ממנו שיעור
בהשתפכות הנפש ,ראיתיו מתחטא כבן לפני אביו
"חטאנו לפניך רחם עלינו" .בשיחה שערכתי עמו
לאחר מכן הוא לא נזקק להסברים רבים" ,הצדיק רבי
דוד פינטו שליט"א קירב אותי" אמר ועיניו הצטעפו.
המשפט הזה  -שכמותו שמעתי שוב ושוב בניסוחים
שונים במהלך ימי ההילולא  -הסבירו לי הרבה מאוד,
הסבירו כמעט הכל .יהודים כה רבים מתקבצים ובאים
מכל רחבי תבל ,זונחים את כל עיסוקיהם הרגילים
ובאים עד לכאן ,למוגדור שבמרוקו ,מה הביאם לכאן?
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למדתי ממנו שיעור בהשתפכות הנפש,
ראיתיו מתחטא כבן לפני אביו "חטאנו
לפניך רחם עלינו" .בשיחה שערכתי
עמו לאחר מכן הוא לא נזקק להסברים
רבים" ,הצדיק רבי דוד פינטו שליט"א
קירב אותי"

הם באו כדי להשתתף בהילולת הצדיק ,להעתיר בתפילה
על קברו לקראת השנה החדשה ,אך בה בעת הם באו
עבור דבר נוסף :הם מבקשים להסתופף ולשבות את
שבת ההילולא בצילו הגדול של מורם ורבם ,הגאון
הצדיק רבי דוד חנניה פינטו שליט"א .האיש שקרבם,
גידלם ורוממם .הצדיק שברכותיו ועצותיו מנחות את
דרכם במהלך כל השנה כולה ,הרב שכח אש גדלותו
המאירה מגיעה עד למקומות מגוריהם – בארץ ישראל,
צרפת ,ארגנטינה ,אמריקה או היכן שלא יהיה .הם
מתחממים לאורו בימים קשים ואוכלים את פירות
ברכותיו בימים הטובים.
רבי דוד קירב אותם  -מהמקום הרחוק שבו התגוררו
וחיו  -אל פנימיותם המשוועת לחיבור רוחני ,הוא חיבר
אותם לשורשים  -ליהדות.

יורדי הים באוניות
באותו המקום ובאותם ימים הכרתי עוד יהודי ארגנטינאי
 ג'וליאנו וינקל שמו .איש עסקים מארגנטינה שנראההיה כמי שמחובר בעוצמה חזקה במיוחד לרבי דוד
שליט"א ,כמי שרוחש כלפיו כבוד רב מהרגיל .בתפילת
שחרית של שבת הוא היה אחד מהאנשים שרכשו
'עלייה' לכבודו של רבי חיים פינטו זיע"א ולהבחל"ח
רבי דוד שליט"א.
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איש צנוע הוא וכשניסי להיכנס עמו בדברים ניסה
בתחילה לפטרני " -דבר עם בני מרדכי מאלך ,הנה הוא
בסמוך אלינו ,יש באמתחתו כמה סיפורים" .את אחד
מהסיפורים שחווה מרדכי בעצמו שמעתי ורשמתי,
אך בהמשך הצלחתי לשמוע גם את סיפור היכרותו
הראשונית והמופלאה של האב גוליאנו.
הנה סיפורו של מרדכי מאלך .הוא מקדים כי זו הפעם
הרביעית שהוא מגיע להילולא ומבקש לציין ברגש עז
כי "חוויתי שינויים רבים בחיי בזכות רבי דוד שליט"א".
כאמור ,יש באמתחתו סיפורים רבים בעדות אישית,
אולם "אספר לך הסיפור האחרון שראיתי" :בפעם
האחרונה שרבי דוד הגיע לבאנוס איירס ,באתי אליו
כהרגלי כשבפעם הזאת התלווה אלי אחד מידידיי,
ארגנטינאי גוי ,לא-יהודי .הוא בא לבקש ברכה מהאיש
שעליו שמע סיפורים כה רבים ממני .בבואו אל הרב
נכנסתי עמו מאחר והוא אינו דובר את השפה האנגלית.
הקדמתי לרב שהוא אינו יהודי וסיפרתי שלאחד מבני
משפחתו יש בעיות והוא זקוק לברכה.
הרב נטל דף ועט ו...כתב עבורו קמיע .חשבתי שהרב
לא שם לב למה שציינתי בתחילת דברי ועל כן חזרתי
ואמרתי "אבל הרב ,הוא אינו יהודי ,הוא גוי" .ברור וידוע
היה לי שהרב אינו כותב בשום אופן קמעים לגויים.
"כן" ,ענה הרב כשהוא מהורהר כולו" ,אבל אני מרגיש
שהוא זקוק לקמיע".
הלה חש שדבר מה טורד את מנוחתי ושאלני מהו.
סיפרתי לו דברים כהווייתם" :אתה אינך יהודי והרב אינו
כותב אף פעם קמיע לאינו יהודי ,מעולם לא ידוע לי
שהרב כתב קמיע לגוי".
"נראה לי שאני כן מבין למה הרב כן כתב לי את הקמיע"
אמר הלה ,המום כולו  -כנראה זה בגלל שאמא שלי היא
יהודיה"...
סיפורו של הבן מדהים ,סיפורו של האב מר ג'וליאנו
(אותו שמעתי בקצרה מפאת קוצר זמן) הותיר אותי
פעור-פה" :הסיפור הראשון שלי עם רבי דוד שליט"א
התרחש לפני  3שנים .הגעתי אליו לראשונה והוא מיד
אמר לי "אני רואה שאת לבך מטרידה בעיה גדולה".

אישרתי והרב שאל "מה הבעיה?" .גוללתי באוזניו את
אשר על ליבי :ספינה גדולה שהיתה בבעלותי טבעה
בים .הדבר היה בגדר תעלומה אמיתית מאחר ומדובר
בספינה גדולה מאוד וצוותות נרחבים של צוללנים
וסירות חיפוש מקצועיות סרקו את איזור הטביעה
כולו ,אך לא מצאו ולו גם רמז קל למקום הימצאה של
הספינה .איש לא הצליח לתת מענה לפליאה העצומה
להיכן נעלם גוף עצום שכזה ,טונות רבים של ספינה
שנעלמו מבלי להותיר עקבות כלשהם.
רבי דוד חנניה שליט"א הרהר מעט ולפתע חרץ בחדות
"בעוד  36ימים תימצא הספינה!"
"האם הרב בטוח בכך?" "כן! גם הכסף יחזור! אתה לא
תפסיד כלום בעזרת ה'"
הרב הוסיף עוד כמה משפטי חיזוק שעבור ג'וליאנו היו
ועודם בעלי משמעות עמוקה מאוד והוא יצא מהפגישה
עם הרב ברגשות מעורבים מאוד.
הימים חלפו כשכל העת מושקעים סכומי עתק בנסיונות
למציאת הספינה היקרה.
בדיוק לאחר  36ימים מיום פגישתי עם הרב ,ישבתי מול
המחשב מעט לפני יציאתי לתפילת מנחה .הבטתי בשעון
המורה על כך שהיום הזה עומד להסתיים ומחשבות
שונות מילאו את ראשי" .אולי הרב טעה"" ,אולי אתקשר
אליו"" ,אולי לא הבנתי נכון את דבריו".
בעודי יושב על כיסאי נשמע האות המורה על קבלת

דואר אלקטרוני במחשב .פתחתי אותו ותדהמה
אמיתית אחזה בי .בהודעה זו שהגיעה זמן קצר ביותר
לפני שקיעת החמה של היום ה ,36-התבשרתי כי
הספינה נמצאה בדיוק באיזור שבו שיערו שתהיה 12 -
מטר בעומק הים .באותה הודעה התבשרתי אפילו כי
שום דבר לא חסר בה!
ג'וליאני אוחז בידי ומגביה מעט את קולו כדי להדגיש
נקודה חשובה מאוד" :הסיפור הזה (ועוד עוד כמה
וכמה סיפורים שכאלה שאותם חוויתי בגוף ראשון)
אינו עוסק בספינה או בכסף הרב שהיא שווה ("כמה?"
אני שואל ,והוא מתחייך" ,הרבה ,הרבה מאוד") ,הסיפור
אינו עוסק בכך שלא הפסדתי את הסכום הרב הזה
 הוא עוסק ברבי דוד שכיוון את מילותיו על היוםהמדוייק שבו תימצא הספינה .דברים שהתקיימו בדיוק
נמרץ  ,מדהים ומעורר השתאות עצומה".
מנקודת מבטי הסיפור הזה עוסק ביהודי שמצא את
דרכו דרך ...מעמקי הים.

הם באו כדי להשתתף בהילולת הצדיק,
להעתיר בתפילה על קברו לקראת השנה
החדשה ,אך בה בעת הם באו עבור דבר
נוסף :הם מבקשים להסתופף ולשבות
את שבת ההילולא בצילו הגדול של מורם
ורבם ,הגאון הצדיק רבי דוד חנניה פינטו
שליט"א .האיש שקרבם ,גידלם ורוממם.
הצדיק שברכותיו ועצותיו מנחות את
דרכם במהלך כל השנה כולה ,הרב שכח
אש גדלותו המאירה מגיעה עד למקומות
מגוריהם – בארץ ישראל ,צרפת ,ארגנטינה,
אמריקה או היכן שלא יהיה .הם מתחממים
לאורו בימים קשים ואוכלים את פירות
ברכותיו בימים הטובים.
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"אין ספק" ,אמר הרב בספרו את
המעשה הזה באחד משיעוריו,
"שמשרד זה נשאר שלם בזכות
אותם יהודים שמידי יום עצרו
מעיסוקיהם השונים ובאו לשמוע
דברי תורה ולהתפלל במניין.

המביט לארץ ותרעד
כדי להגיע לתחנה הבאה איננו נזקקים לעבור
ליבשת אחרת ,זוהי מדינה גדולה וחשובה בפני
עצמה השוכנת אף היא בצפון אמריקה  -מקסיקו
רבתי.
לפני שנים רבות ארעה רעידת אדמה גדולה
במדינת מקסיקו שבאמריקה .כתוצאה מכך נהרגו
במקום אלפי בני אדם ומאות אלפים נפצעו.
באותו מקום בו ארעה רעידת האדמה התקיים
מידי יום שיעור תורה במרכז המסחרי עבור
אנשי העסקים ,לאחר תום השיעור היו הלומדים
מתפללים תפילת מנחה בציבור.
לאחר האסון הנורא סיפר לרב שליט"א היהודי
שארגן את השיעור תורה ובמשרדו היה מתקיים
השיעור שכאשר ארעה רעידת האדמה ,נחרב כל
האזור כולו .גם הבניין שבו ממוקם היה המשרד
שלו נהרס ,חוץ מהמשרד שלו! לתדהמת הנוכחים
כולם – המשרד שבו התקיים השיעור – נשאר
עומד על תילו כאילו לא ארע דבר!
רבים באו לחזות בפלא ,ולמראה הנס העצום
נגרם קידוש ה' גדול.
"אין ספק" ,אמר הרב בספרו את המעשה הזה
באחד משיעוריו" ,שמשרד זה נשאר שלם בזכות
אותם יהודים שמידי יום עצרו מעיסוקיהם
השונים ובאו לשמוע דברי תורה ולהתפלל
במניין.
כוחות הנפש שהם הוציאו מעצמם לצורך
קיום המצוות הוטבעו בקירות המשרד ,והם
שהחזיקו את הקירות לבל יקרסו מעוצמת
רעידת האדמה.
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כל האפשרויות
בארץ
האפשרויות
אמריקה –
האפשרויות
'ארץ
הבלתי מוגבלות' ,ניו-
יורק – "העיר שאינה ישנה לעולם" .מורנו
ורבנו הרה"צ דוד חנניה פינטו שליט"א
הגיע לעיר והכל חרדו לקראתו .בכל
העולם יצא שמו כמי שחולל מהפכות
רוחניות של ממש ויהודי ניו-יורק הבינו
שמה שהיה לא יהיה עוד .בפניהם נפתחה
האפשרות לגשת ולהתברך ,להתייעץ
ובעיקר להתחזק בעמלם על עבודת
חובתם בעולמם.
שיעורי תורה נמסרים כאן בהתאמה
מיוחדת למבוגרים ,לנשים ולילדים נוסד
כאן כולל ייחודי לבעלי בתים המבקשים
לעשות למען נשמתם ולעסוק בעמלה של
תורה לאחר עמל-לחמם .קהילה מגובשת
מאוד נוצרה כאן ובתוכה ערבות הדדית
שכל כולה דאגה והתמסרות לצרכי הזולת
במסגרות השונות של קרנות חסד וצדקה.
מעל לכל שורה כאן כל העת רוחו
הגדולה של מורנו ורבנו שליט"א ,הכוונתו
האישית בטלפון או בביקוריו הרבים
במקום ,ביקורים המהווים יום חג של
ממש לכל קהל שומעי לקחו בניו יורק.
אנשים המגיעים מכל קצווי ניו יורק רבתי
ואף מחוצה לה כדי להתבשם מעוצמת
אישיותו ,מתורתו ומעצותיו .אנשים מכל
החוגים והעדות ,ספרדים לצד אשכנזים,
חסידים לצד ליטאים ,בני תורה לצד
אנשי עמל – כולם רואים ברב שליט"א
את הדמות הגדולה שלאורה הם הולכים
ולאישה הם מתחממים בקור הרוחני
ששורר בניו-יורק.
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חסד
"העולם עומד ...על גמילות חסדים"
בתוך סיפורי העיר ניו יורק אני שומע על מפעלי החסד
הגדולים שפועלים במקום ולפתע נזכר שבדיוק את
אותם הסיפורים ,בסגנונות שונים ,אך עם אותן תוצאות,
שמעתי בכל מקומות פעילות הרב ברחבי הגלובוס כולו:
"אם אין קמח אין תורה" אמרו חז"ל .לאדם שבע קשה
לדמיין מצב שכזה ,אולם לצערנו ישנן משפחות שבביתן
אין קמח .כך כפשוטו!
למשפחות רבות החיות כאן ,בשכנות אלי ואליך (באיזו
ארץ שבה הינך מתגורר )...אין את היכולת להשביע את
רעבונם ורעבון ילדיהם .אלה הם בתים שבהם המקרר
ריק והארונות עומדים שוממים .בתים שבהם ברבים מן
הערבים הילדים הולכים לישון רעבים ובלא מעט בקרים
הם מתעוררים ליום שבו יאלצו ללכת ללימודים בלא
פרוסת לחם מינימלית שתחייה את נפשם בהפסקת
האוכל.
כמי שמתגורר בארץ הקודש יש באפשרותי להעיד על
הנעשה כאן מקרוב (ובאותה הדרך ,בהתאמה לצורך
ולאורח החיים הנהוג בכל מקום  -בעוד מקומות ברחבי
העולם) :מורנו ורבנו שליט"א הקים מספר "קרנות חסד"
שבמסגרתן מחולקות תמיכות למשפחות נזקקות ,בפרט
בתקופות הכרוכות בהוצאות מרובות ,כגון בעת שמחה
משפחתית ,לקראת חתונת הילדים או גם חלילה כאשר
נודע על משפחה הניצבת בפני קריסה כלכלית.
מידי שנה מחולקים מטעם המוסדות "מעות חיטים" -
"קמחא דפיסחא" לכ 5000-משפחות בכל רחבי הארץ.
חלוקה זו מתבצעת באמצעות תווי קניה או חבילות
מזון המחיות את הנפשות ,מכניסות מעט עידוד ותמיכה
בשעתם הקשה של יהודים יקרים שכל חפצם הוא לחגוג
את חג החירות כבכל בתי ישראל ,במעט הרחבה ,בשינוי
כלשהו מימי החול שבהם מתמודדים הם יום יום ושעה
שעה עם קשיי קיום כבדים ומרים.
מטעם אותן קרנות מתבצעת גם חלוקת תפילין לנערים
הנכנסים בעול המצוות המגיעים ממשפחות מעוטות
יכולת .בכל הזדמנות מזכיר הרב שליט"א כי "זו זכות
גדולה עבורנו שעוד יהודי צעיר ,שזה עתה נכנס בעול
המצוות ,מתחדש עם תפילין מהודרות ומקיים את
המצווה ככל חבריו נערי ה"בר-מצווה".

בכפל כפליים
"גם מוסדות חסד אלו מתקיימים על ידי בורא העולם
בכבודו ובעצמו" אומר הרב ונזכר בסיפור נוסף שאירע
עימו:
ארע עימי ונתבקשתי להשתתף בדינר מיוחד שמטרתו
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הייתה איסוף תרומות "קמחא דפסחא" לטובת עניי צרפת
שבערים פריז ,ליאון ועוד  -וגם לטובת הכולל של מורי
ורבי הרה"ג רבי בנימין זאב קופמאן שליט"א מאנגליה,
יהודי צדיק תלמיד חכם וגאון עצום שלא פסיק פומיה
מגירסה ,אצלו למדתי בישיבת "נצח ישראל" בסונדרלנד,
בהיותי צעיר לימים.
במהלך כל הערב שמתי לבי לעובדה שהרה"ג הביט
שוב ושוב בשעונו ,כאילו הוא ממהר למקום כלשהו.
לפיכך פניתי אליו ושאלתי אותו לפשר הדבר ,אולם הרב
התעלם בנימוס משאלתי ,ולא השיב עליה.
האמת ניתנת להיאמר שהשאלה הייתה מיותרת ,כיון
שהבנתי בעצמי שכואב לרה"ג על בזבוז זמנו היקר ,וכל
בקשתו היא לשוב ללימודו ולעיסוקו התמידי בתורה
הקדושה.
כיון שלא יכולתי לראות את מורי ורבי בצערו הגדול על
ביטול התורה ,אמרתי לו שאני מנדב עבור הכולל שלו
במנצ'סטר את כל הסכום שנאסף בדינר ,ללא שתהא
חלוקה בין הכולל שלו לבין הקמחא דפסחא .וחזרתי
ונקבתי שוב בסכום הכסף שאני תורם לישיבתו ,ביודעי
שזהו הסכום שהיה עליו לאסוף בשהותו בפריז.
כששמע זאת הצדיק אורו עיניו והוא אמר לי בשמחה:
"כעת אני יכול לחזור לסדריי הרגילים בעבודת ה' ,ולא
אאלץ שוב לחזר על פתחי הנדיבים בפריז".
לאחר מחשבה נוספת הוא פנה אליי ושאל אותי" :ומה
עם העניים של צרפת?"
"זו כבר הבעיה שלי" ,עניתי לו .וידעתי שיהיה עליי לדאוג
להם באופן אחר.
באותם רגעים ניגש אליי יהודי ולחש באוזני שברצונו
לתרום למוסדותינו הקדושים סכום נכבד .מה מאד
נדהמתי לשמוע שהסכום שבו נקב היה זהה במדויק
לסכום שהתחייבתי אני לתרום לטובת הכולל של מורי
ורבי במנצ'סטר ,וכבר חשבתי בלבי שחבל שלא התחייבתי
לתרום סכום כפול ,וכך מן השמים היו מסובבים שיגיע
לידי אף סכום כפול בתרומה...
בשובי לביתי סיפרתי לרעייתי תחי' על כל הקורות עימי.
והיא בצדקותה הציעה שאנדב סכום כסף נוסף לכולל
של הרה"ג קופמאן ,ואכן כך עשיתי .יצרתי קשר עם
הרה"ג ,ואמרתי לו שברצוני להוסיף על תרומתי סכום
נכבד נוסף .הרה"ג שמח מאד וכך סיימנו את השיחה.
רגעים ספורים חלפו ולתדהמת כולנו שוב התרחש
הפלא :הטלפון שצלצל מיד לאחר מכן בישר על תרומתו
של יהודי אמיד למוסדותינו – בסכום הזהה במדויק
לסכום שנידבתי בפעם השניה!
ללמדנו באופן מוכח שכל המזדרז בקיום המצוות,
ובפרט במצות הצדקה – מובטח לו שלעולם לא יגיע
לידי חסרון כיס ,כי הקב"ה אוהב את נותני הצדקה ודואג
להם ,ובודאי ישיב לו מאוצרו הטוב בכפל כפליים.

אין מים
אלא תורה
אחד מאתרי הטבע המפורסמים
בעולם הינו זה הנקרא "מפלי
הניאגרה" שבגבול קנדה .מפלי
מים אלו נדירים ביופיים ,הם
נשפכים מגובה עצום ובעוצמה
אדירה ,ומותירים רושם עז על
כל רואיהם.
בדרשתו סיפר הרב שליט"א על ההשראה העצומה
שאפפה אותו בהגיעו לשם :באחת השנים ,בהגיע
הרב לעיר טורונטו שבקנדה,
דרש כהרגלו בכולל "ישמח משה" של מוסדותיו
 כולל שבראשותו עומד הרב ְּפרו ְֹס ֶּפ ְר לוגאסישליט"א.
לאחר הדרשה הציעו בני המקום לרב ללכת לבקר
במפלי הניאגרה הסמוכים.
"הביקור במפלים היה עבורי הפעם הראשונה
בחיי שבה זכיתי לראות את יופי הבריאה בצורה
חזקה כל כך" .סיפר הרב לימים" .מרוב התרגשותי
מעוצמתם של המפלים – עמדתי על מקומי וברכתי
בקול רם "עושה מעשה בראשית" בשם ומלכות.
באותם רגעים בהם עמדתי וצפיתי במים הרבים
הנופלים מטה בשאון רב ,חשבתי לעצמי שכל
המים הללו שהתקבצו הנה באופן טבעי ,ללא מגע
יד אדם ונהיו לנהר אחד שוצף וגואש אשר נופל
בכוח רב ובקול רעש גדול מגובה של מאות מטרים
לתהום עמוקה – כל המראה המופלא הזה נמשך
מבריאת העולם ועד ימינו אנו במשך אלפי שנים
ללא הפסקה! עין לא ראתה מחזה מרומם כל כך
שזועק כולו "מה רבו מעשיך ה'".
היו במקום עוד אלפי תיירים כמוני שבאו לחזות
במראה נדיר זה .אך הם – בשונה ממני – באו כדי
לראות ,לצלם ,ואחר כך לשוב לעיסוקיהם השונים.
בעבורם היה זה עוד מראהטבעי בעולם שכביכול
נוצר בטבע ,והרי עליהם נאמר "עיניים להם ולא
יראו אוזניים להם ולא ישמעו".
מי שיש לו עיניים רואות ,ואוזניים שומעות – לא
יכול לחשוב ולו לרגע אחד שזהו הטבע לבדו
ושאין אדון לבירה ,כי עצם קיומם של המפלים
זועק אמונה!

בהגיעי למסקנה זו התחלתי מיד לומר את המזמור
"ברכי נפשי את ה'" ,בו הודיתי לה' על האיזון העדין
שיצר בבריאה בין בעלי החיים לבני האדם ,על שיצר
את השמש הירח והכוכבים ליום ולליל ועל ששם
גבול לים ,וכך המשכתי להלל לשבח ,לפאר לרומם
להדר ולקלס למי שאמר והיה העולם.
בליבה של אותה עיר ,בטורונטו  -העיר הגדולה
ביותר בקנדה ,העיר ששמה ניתן לה לפני שנים רבות
בשפת הילידים המקומיים על שם היותה "מקום
מפגש" ,התגבשה לה קהילה איכותית במיוחד,
מקום מפגש אמיתי ליהודים רבים המוצאים כאן
מים חיים מסוג אחר  -מים שיש בכוחם להרוות את
צימאון נשמתם היהודית.
ליבה של הקהילה הוא כמובן כולל האברכים
המשקיעים את כל הווייתם בלימוד התורה לאורך
כל היום כולו .אברכים אלו משפיעים מטובם גם
הלאה ומידי ערב ,לאחר שבני הקהילה מסיימים את
עמל יומם ,מגיעים רבים מהם להשתתף ב'כולל-
ערב' איכותי ומיוחד במינו שבו לומדים האברכים
היקרים עם בעלי הבתים בשקידה רבה ומתיקות
נפלאה.
סביב ציר מרומם ומרכזי זה נוצרה שותפות נדירה
בעוצמתה בין כל חלקי הקהילה ,הכל חשים כיחידה
אחת המתעלה יחד ברוחניות ,בניו של בורא העולם
המתקרבים אליו בצוותא .מידי 'ראש-חודש' מסבים
הכל לסעודה שבה יושבים זה לצד זה האברכים עם
בעלי הבתים לשעות ארוכות של התרוממות רוח
ונפש ,באהבה ואחדות אמיתית.
בעיר השוכנת בצילו של מגדל הסי-אן (CN
 )Towerגורד השחקים ,נוגעים אנשים מידי יום
ביומו בשמים במסגרתה של פעילות רוחנית רחבת
היקף ומלאת תוכן הנערכת לכל חלקי האוכלוסיה.
כך למשל בשיעור המיוחד לנשים הנמסר מידי יום
שני בערב ,בפעילות הרוחנית לילדים ומבוגרים
וכמובן בשבתות שבהן נאספים אנשים רבים מכל
רחבי הסביבה ובית הכנסת מלא עד אפס מקום.
המקום מנוהל על ידי איש העסקים הרב יונתן
לוגסי ,אשר למרות עסקיו המסועפים מוצא את כל
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בהגיעי למסקנה זו התחלתי מיד לומר את
המזמור "ברכי נפשי את ה'" ,בו הודיתי לה'
על האיזון העדין שיצר בבריאה בין בעלי
החיים לבני האדם ,על שיצר את השמש
הירח והכוכבים ליום ולליל ועל ששם גבול
לים ,וכך המשכתי להלל לשבח ,לפאר לרומם
להדר ולקלס למי שאמר והיה העולם.

הזמן הנדרש ובעידודו והכוונתו האישיים של מורנו ורבנו
שליט"א מתמסר בכל כוחו לניהול נכון ,יעיל ופורח של
המקום ששמו "ישמח משה" – על שמו הטהור של הצדיק
הקדוש רבי משה אהרן פינטו זיע"א.
זוהי עוד פנינה יקרה ,נוצצת ומכובדת ,המעטרת את עולמו
של בורא העולם ואת רשת המוסדות הכלל-עולמית של
מורנו ורבנו שליט"א.
באותה המדינה  -במונטריאול ,מתקיימת פעילות נוספת
מטעם הרב שליט"א .גם כאן זכתה אמונתו העזה של הרב
לסחוף אחריה עוד יהודים רבים.
הנה דוגמא אחת מיני רבות :אדון סידני אלחדד הי"ו מראשי
הקהילה היהודית במונטריאול משמש כמנהל בית ספר גדול
בשם "יבנה" ,בית הספר החרדי היחיד בעיר ובו מתחנכים
לתורה וליראת שמים מידי יום מאות תלמידים כן ירבו.
בשל ריבוי התלמידים ,מבנה בית הספר הקודם נהיה קטן
וצפוף ,ונוצר צורך ממשי לרכוש מבנה גדול יותר ומרווח
עבור בית הספר .כיון שכך החל אדון אלחדד לחפש אחר
מבנה שכזה ,וכשמצא מבנה מתאים במונטריאול – התברר
שמחירו של המבנה גבוה מאד ,ובנוסף – מספר מנהלי בתי
ספר אחרים ביקשו גם הם לרכוש את המבנה לבתי הספר
שברשותם.
באותה תקופה בה חפץ מר אלחדד לרכוש את המבנה
עבור בית הספר היהודי ביקר הרב שליט"א בטורונטו
שבקנדה לרגל הכנסת ספר תורה לכולל "ישמח משה"
ע"ש כ"ק אביו הצדיק רבי משה אהרון פינטו זיע"א.
במקום נערך דינר גדול עם משתתפים רבים ,בתוך הדינר
ניגש מר אלחדד אל הרב וסיפר לו על בעייתו.
לשמע דבריו שאלו הרב מה הוא מבקש ,ומר אלחדד
המשיך" :ישנו בניין גדול וחדש שמוצע למכירה ,המתאים
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בגודלו לכמות התלמידים שלומדים בבית ספרנו ,אולם
מחירו גבוה מאד ,ואין בידי את הסכום הנדרש לצורך
קנייתו".
"האם אתה מאמין בקב"ה?" שאל הרב.
"בודאי!"
"האם אתה עושה את כל מעשיך לשם שמים?" "בודאי
שכן".
"אם כך" אמר לו הרב" ,אם יש לך בטחון בה' ואתה עושה
הכל מתוך מטרה של לשם שמים – הסר דאגה מלבך,
הבניין החדש יהיה ,בעזרתו יתברך ,של בית ספרך ,ובעזרת
ה' אבוא למסור בו שיעור לתלמידים" .כך אמר הרב למר
אלחדד ואף טפח לו על שכמו כדי לעודדו וכדי להוסיף
חיזוק לדבריו.
ואמנם ,חסדי ה' כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו .אדון אלחדד
זכה לרכוש את הבניין הגדול והמרווח עבור בית הספר
החרדי במונטריאול.
בראש חודש אלול ,עם פתיחת שנת הלימודים החדשה
הגיע הרב שליט"א בשמחה גדולה לחנוך את המקום
ולמסור לתלמידי בית הספר שיעור תורה ראשון בין כתליו
של המבנה החדש.
בבואו למקום ,היה אולם בית הספר מלא מפה לפה.
מנהל בית הספר מר סידני אלחדד פתח בדברים וסיפר
לתלמידים את סיפור ההשגחה הפרטית של מבנה בית
הספר החדש ,אשר תחילה לא האמין כי יזכו בו ,ורק
הדחיפה שדחפו הרב לכך ,היא שהביאה לרכישת המקום.
כאורח הכבוד הוזמן הרב לשאת דברים בפני התלמידים,
וכהרגלו בקודש ערך לאחר מכן קבלת קהל במקום.
באותה הזדמנות הציג בפניו מר אלחדד את חמותו אשר
איבדה את מאור עיניה והתעוורה ,וביקש עבורה ברכה.
הרב פנה למר אלחדד ואמר לו" :הן במוצאי שבת הקרוב,
ה' באלול יחול יום ההילולא של כ"ק אבי הקדוש זיע"א.
אל תשכח את הדבר! יהי רצון שעד מוצאי שבת ,אבותיי
הקדושים ימשיכו להראות את כוחם וזכויותיהם ,ונזכה
לשמוע בשורות טובות".
במוצאי שבת הגיע אדון סידני אלחדד להילולת רבי משה
אהרון זיע"א ובשמחה גדולה והתרגשות עצומה סיפר לרב
שכבר ביום שישי פקחה חמותו את עיניה ושבה לראות
כאחד האדם .היה זה נס ופלא ,כיון שהרופאים לא הותירו
לה סיכוי כלשהו לראות ביום מן הימים .בזכות הצדיקים
זיע"א זכתה האישה ,ומאור עיניה שב אליה כבראשונה.

המגדל של פריז
"אם אין קמח אין תורה" ,אך כידוע גם
להיפך ,אם אין תורה  -לשם מה הקמח? אנו
חוזרים במסענו הוירטואלי לבקר במגדל
האור של פריז .לא אין כוונתנו למגדל
אייפל המפורסם ,אלא לישיבה לצעירים
שברובע  17הפריזאי .האווירה האירופאית
בכלל והצרפתית בפרט סוחפות קשות את הנוער בפאריז" .מה
עושים?" תהה הרב וכהרגלו לא הרבה בתהיות ועבר במהרה
למעשים :ישיבה לצעירים מתחזקים ולרחוקים מהיהדות
נפתחה על ידי בני הרב שליט"א – הר"ר משה הי"ו ור' יואל
הי"ו ור' מיכאל הי"ו .הישיבה מתקיימת בפאריז בנשיאות הרב
שליט"א והמוני צעירים נוהרים אחר אישיותם הסוחפת של
בני הרב.
ליבה של הקהילה הפועלת במקום הוא כמובן כולל האברכים
המשקיעים את כל הווייתם בלימוד התורה לאורך כל היום כולו.
אברכים אלו משפיעים מטובם גם הלאה מידי ערב  -בכל יום.
בישיבה נמסרים שיעורי תורה ונערכות 'חברותות' ללימוד
התורה הקדושה לפי הרמות השונות ,נערכות פעילויות רוחניות
שונות ,כגון דרשות מוסריות ,מסעות קודש לקברי אבות ולארץ
הקודש ,שבתות עיון וגיבוש מלאות תוכן והשראה ועוד ועוד.
מטעם הישיבה ,הייחודית והמאוד תוססת הזאת ,נרכשים בעת
הצורך גם זוגות תפילין עבור צעירים שאין ידם משגת לרוכשם
בעצמם ,ניתנת גם תמיכה גשמית רבה לזקוקים לה  -זאת לצד
נתינת תמיכה רבה בהתמודדות עם אתגרי החיים המכים בעוז
בנפשם הצעירה ,הנלהבת והלוהטת ,של הצעירים החפצים בכל
מאודם להכיר את בוראם – אותו לא הכירו עד לאחרונה ממש.

כל המרבה
באחת משיחותי עם מורנו
ורבנו שליט"א השתמש הרב
במילות ההגדה של פסח ,כדי
להמחיש את סוד הקסם הגדול
שבאמצעותו מצליח הוא להגיע
לליבותיהם של אנשים כה רבים
בכל קצווי תבל:
כשם ש"כל המרבה לספר
ביציאת מצרים הרי זה משובח"
– כך גם כל המרבה לאהוב את
הזולת ולא משנה מיהו  -עם
כיפה ,בלי כיפה ,עם טלית ,בלי
טלית ,שומר שבת או שלא  -רק
לקרב אותו! אם לא נקרבו  -לא
רק ש'נפסיד אותו' ,אלא הוא
עלול להיות גם אויב שלנו וקשה
יהיה אחר כך לקרב אותו' .הקו
המנחה' שלנו בצרפת ובעולם
(אני ובניי היקרים) הוא לקרב!
לא משנה מי האדם שעומד
מולנו.
כך זכינו שבמקומות כמו
ניו-יורק אנשים רבים נעשו
אורתודוכסים לאחר שבעבר היו
רפורמים ,בצרפת אנשים שלא
ידעו מאומה על יהדותם והיו
'רחוקים' מאוד הפכו בעצמם
לעמלי תורה ,ובארגנטינה
ישנה קהילה גדולה של יהודים
המשתוקקים לעוד ועוד מאורה
של התורה הקדושה.
כמוהם גם בכל מקום בעולם -
כולם חשים את האהבה הגדולה
וחזקה על דברים היוצאים מלב
אוהב  -שיכנסו אל כל הלבבות.
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באהלי צדיקים

הכנה
לחג מתן
תורה באיחוד
הכוללים
בפריז –
סטנדר

שיעור
פתיחת
זמן קיץ
בישיבת
תורת דוד

ביקור
מו"ר שליט"א
בקהילות
בארגנטינה

שבתון
בקהילת
אורות חיים ומשה
מכסיקו
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באהלי צדיקים

הילולת
רבי חיים
פינטו זיע"א
והכנסת ספר
תורה
פריז

הילולת
רבי חיים פינטו
זיע"א והכנסת
ספר תורה
ניו יורק

50

51

שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה
לברך על המוגמר
בהוצאתו לאור עולם של הספר

אנשי אמונה

באנגלית ובצרפתית
והוא סיפור תולדותיהם ,חייהם ופועלם
של צדיקי משפחת פינטו זיע”א
מעל ל 500 -עמודים גדושים ,ערוכים בטוב טעם ודעת
מלווים בתמונות ,על קורות בני המשפחה
מזמן הרב 'המוסמך' רבי יאשיהו פינטו זיע”א
ועד לצדיק המופלא רבי משה אהרן פינטו זיע”א

ניתן להשיג במשרדי המוסדות

