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"לריח שמניך

טובים" (שיר השירים א ,ג)

דרשו חז"ל במדרש רבה (דברים פר' ז) "זהו
שאמר הכתוב לריח שמניך טובים ,רבנן אמרו
בחמישה דברים נמשלה התורה ,במים וביין
ובדבש ובחלב ובשמן .במים מנין (ישעיה נה,
א) כל צמא לכו למים ,ביין מנין שנאמר (משלי
ט ,ה) ושתו ביין מסכתי ,בדבש ובחלב מניין
(שה"ש ד ,יא) דבש וחלב תחת לשונך .שמן
מנין שנאמר (שם א ,ג) שמן תורק שמך .מה
השמן הזה שתחילתו מר וסופו מתוק כך הן
דברי תורה ,אדם מצטער בהן בתחילה ועושה
בהן אחרית טובה שנאמר (איוב ח ,ז) והיה
ראשיתך מצער ואחריתך ישגה מאד" .ע"כ.
התוה"ק נמשלה למים כדברי ישעיה (נא ,א)
הוי כל צמא לכו למים ,ומענין זה למדו חז"ל




בגמ' תענית דבר מופלא – "אמר רבי חנינא
בר אידי למה נמשלו דברי תורה למים דכתיב
"הוי כל צמא לכו למים" ,לומר לך מה מים
מניחין מקום גבוה והולכין למקום נמוך ,אף
דברי תורה אין מתקיימים אלא במי שדעתו
שפלה" .ועוד אמרינן התם" ,אמר ר' אושעיא
למה נמשלו דברי תורה לשלושה משקין הללו,
במים וביין ובחלב וכו' ,לומר לך מה שלשה
משקין הללו אין מתקיימין אלא בפחות
שבכלים ,אף דברי תורה אין מתקיימים אלא
במי שדעתו שפלה" .הרי דמהרוצה ללמוד
תורה נדרש תנאי מיוחד,מה שלא מצאנוהו
בשאר חכמות  -ענווה .רוח שפלה.
ואת הענין הזה למדנו ממתן תורה וכדברי
הגמ' בסוטה (ה ,א) "ואת דכא ושפל רוח רב

הונא ורב חסדא חד אמר אתי דכא וחד אמר
אני את דכא ומסתברא כמ"ד אני את דכא,
שהרי הקב"ה הניח כל הרים וגבעות והשרה
שכינתו על הר סיני ולא גבה הר סיני למעלה",
עוד אמרינן שם" ,אמר רב יוסף לעולם ילמד
אדם מדעת קונו שהרי הקב"ה הניח כל הרים
וגבעות והשרה שכינתו על הר סיני".
ולפי זה מבואר מה דמצינו במשה דאמרינן
באבות "משה קבל תורה מסיני" ,ולכאורה
וכי קבל משה את התורה מהר סיני ,הלא
קיבל הוא את התורה מידיו של הקב"ה ורק
מקום הנתינה היה הר סיני ,וביותר שהרי
קבלת התורה של כלל ישראל היא היתה
בסיני אך משה קבלה בשמי רום ,וא"כ מה
ענין סיני להכא כלל ועיקר.
אלא דביאור הדבר דכוונת התנא לומר
לנו כי משה זכה לקבלת התורה במה שלמד
מסיני .והם הם דברי רב יוסף" ,לעולם ילמד
אדם מדעת קונו" – דמשה התבונן ולמד.
התבונן – מה ראה הקב"ה להשכין שכינתו
וליתן תורתו דווקא בהר נמוך כסיני ולא
בשאר ההרים הרמים והנישאים .ולמד
– דע"כ אין התורה נתנת אלא במקום שפל,
היכן שאין הגאוה מוצאת את משכנה .זאת
למד וקיים בעצמו שנאמר (במדבר יב ,ג) "כי
האיש משה עניו מאד מכל האדם אשר על
פני האדמה" – למד הוא והנמיך עצמו יותר
ויותר עד שהתורה מעידה על גודל ענוותנותו,

ולפיכך זכה לקבל את התורה הק'.
והנה במהותו של ענין ישנם מס' הסברים.
 .ויעויין בדברי הגר"ח מוולאז'ין זיע"א בתחילת פי' לאבות

הטעם הראשון לכך שהתורה אינה שוכנת
באדם שאינו בעל ענוה הוא מה דאיתא
בסוטה שם – "אמר רב חסדא ואיתימא מר
עוקבא כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר
הקב"ה אין אני והוא יכולים לדור בעולם
שנאמר (תהלים קא ,ה) 'מלשני בסתר רעהו
אותו אצמית ,גבה עינים ורחב לבב אותו לא
אוכל' ,אל תקרי אותו אלא איתו לא אוכל".
והנה קוב"ה ואורייתא חד ,וא"כ אם הקב"ה
אינו יכול לדור עמו אזי גם התורה הקדושה
אינה יכולה לשכון עמו בכפיפה אחת .
אכן טעם נוסף ישנו והוא דאדם אשר
הינו בעל גאוה לעולם לא יוכל לומר טעיתי
או איני יודע ,ולפיכך לעולם לא יוכל למוד
כיאות שהרי אין אדם עומד על דברי תורה
אא"כ נכשל בהם ,וזהו גם מה שמצינו בפרקי
אבות "ולא הבישן למד" ,דבישן שלא מסוגל
לשאול ,שאינו מסוגל לגשת לרב ולומר
טעיתי ולשאול ,אף אם נובע זה מבישנות
ולא מגאוה ,לא יוכל ללמוד.
אכן משה הוא סמל ומופת כיצד שני
הטעמים התקיימו יחדיו ,דבשל ענוותנותו
השרה הקב"ה את שכינתו עליו ואף העיד
בו כי היה גדול בדרגתו יותר מכל הנביאים
כולם ד"לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן
הוא ,פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות
ותמונת ה' יביט" .ובו בזמן לא בוש משה
להודות ולומר לא שמעתי כדחזינן בספר
ויקרא "וישמע משה וייטב בעיניו" ,ופירש"י
(י ,כ) "הודה ולא בוש לומר לא שמעתי",
וכדאמר בבנות צלפחד .וכמו כן גבי אותם
טמאים לנפש ששאלו "ולמה יגרע חלקנו"
בקרבן הפסח ,אמר להם (במדבר ט ,ח) "עמדו
ואשמעה מה יצוה ה' לכם".
ואכן עד עתה הארכנו בביאור הענוה
וההרחקה מגאוה ,וכפי שלמדים אנו
מה"מים" ,שעוזבים הם מקום גבוה והולכים
ומבקשים את המקומות הנמוכים .אך אם
נתבונן נמצא כי נמשלה התורה גם ל"שמן"
– "לריח שמניך טובים שמן תורק שמך" ,זאת
ועוד שהרי המנורה דולקת היא בשמן וכידוע
השמן צריך להיות זך ונקי והמנורה מסמלת
היא את התורה שבע"פ וכיצד התורה
הקדושה נמשלה לשמן ומסמלת עצמה
במנורה הדלקה בשמן ,הלא השמן הוא הפכם
הגמור של המים ,דבעוד שהמים מחפשים
תמיד את המקום הנמוך ,השמן תמיד מעלה
עצמו על כל הסובבים אותו ,וכן מפורסם
הוא אצל כל תשב"ר וכדמצינו בשמות רבה
"כל המשקים אדם מערב בהם ואינו יודע
איזה תחתון ואיזה עליון ,אבל השמן אפילו
אתה מערבו בכל המשקין שבעולם הוא נתון
למעלה מהם".
ואם כי ודאי שהתורה מצד מציאותה
היא כשמן ,שהרי נעלה היא על כל החכמות
ומובדלת מהם כשמן משאר המשקין ,ברם
אכתי צריך תלמוד כיצד בו זמנית נמשלת
היא יחדיו למים ולשמן ,למים המחפשים את
הנמוך והשפל וכשמן הגבוה ונעלה על כולם.

ואכן ביאורם של דברים פשוט ובהיר הוא,
והוא מאמרם באבות ,במ"ח דברים שהתורה
נקנית בהם – "המכיר את מקומו" .כלומר
מחד ודאי שצריך האדם להיות בעל ענוה,
לא להגיס לבו בתלמודו ולומר דבר בשם
אומרו ,דודאי שמחוייב הוא שלא לדרוש
כבוד ולא להתגאות ,ברם מאידך מחוייב הוא
להכיר את מקומו ,להכיר רום מעלתו וערכו
על פני שאר הנבראים.
דעל אף שמחויב האדם להיות בדעת
ורוח שפלה ,לא להתגאות על חבריו מכיריו
וידידיו ,אף לא בלבו פנימה ,ברם אכתי יש
לו להכיר את מקומו לדעת רום מעלתו
וחשיבותו ,לדעת שבשבילו נברא העולם –
דזוהי חובה גמורה כדאיתא בסנהדרין (לז ,א)
– "לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי
נברא העולם" ,לדעת שהוא מלגיונותיו של
מלך מלכי המלכים ,שנפח באפיו נשמת חיים
חלק אלו-ה ממעל ,והרי הוא בן מלכים.
ובענין זה אף אם לועגים לו אל לו לפחד
מפני המלעיגים עליו וכפי שנקט השו"ע
והמשנ"ב בתחילת ספרו.
וא"כ הרי לנו כי דבר נפלא למדנו ,מים
ושמן משמשים בערבוביא יחדיו ,מחד נמשלה
תורה למים ,ומחפשת היא את האדם הנמוך
והשפל ומאידך לשמן – כי צריך האדם לידע
רום מעלתו.
וידוע נדע דכאשר חסר ענין השמן – "שמן
תורק שמך" – עלול האדם אף להזיק במעשיו
וכדאמר ר' יוחנן בגיטין (נו ,א) "ענוותנותו
של רבי זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו
ושרפה את היכלנו והגליתנו מארצנו" .כי עד

כדי כך עלול לגרום בעל הענוה בהתנהגותו.
ולכך זהו שאומרים רבותנו ז"ל דמחד
נמשלה תורה למים – הוי כל צמא לכו למים
ומאידך לשמן – לריח שמניך טובים שמן
תורק שמך.
ומידי דברנו אודות מעלת התורה שנמשלה
למים ושמן יש להוסיף ענין נוסף ,דהנה כתב
הרב בן איש חי הל' שנה שניה פרשת וירא
אות י"ח ז"ל " -מצוה לאכול דגים בשלושה
סעודות של שבת אפילו דבר מועט" ,וכן
נהגו בכל קהילות ישראל .וכן נפסק להלכה
עיין משנ"ב סי' רמ"ב ס"א .והמליצו על כך
דהאוכל דג ניצל מדינא של גהינם – דהאוכל
דג ביום דג ניצול מדג.
ולכאורה להאמור מעלה גדולה יש
באכילת דג בשבת ואפשר דזהו סוד הענין.
דהנה הדג גדל הוא במים וחיותו תלויה בכך
וכדאיתא בברכות (סא ,ב) במשל שהמשיל
רבי עקיבא לפפוס לשועל שהיה מהלך על
גב הנהר עי"ש .וכאמור תורה נמשלה למים,
ולכך דווקא בשבת ,ביום שבו אנו נעלים
 .וכבר האריך ע"כ היעב"ץ באומרו "ומה אעשה כי
מדת זו הרסה כל חלקה טובה" ,דהנה ברגע שמתעטף
האדם באיצטלה של ענוה ,אין הוא דורש מעצמו
דבר ,אינו דורש לימוד התורה בעמל ויגיעה ,אינו
דורש מעצמו לחדש חידושים ולפסוק פסקים והרי
הוא ככלי שבור המונח בקרן זוית.

ומתעלים מעל כל הסובב אותנו כבני מלכים
ממש ,אות הוא לנו להיות נמוכים ושפלי
קומה כדגים החיים במים.
זאת ועוד לרמז לנו על מעלת לימוד התורה
אשר גדולה היא לעין שיעור ביום השבת,
דכל ימות השבוע מתקדשים מהקדושה
החופפת על האדם בשבת .זאת ועוד איתא
בזוהר הקדוש דברים נפלאים על האדם
הלומד בשבת .ואכמ"ל.
ומעתה נכנס קצת אל סוד הענין האמור,
שהתורה שנמשלה למים נרמזת בדג שמקום
חיותו הוא מים בחינת סוד ד' ליראיו ,דהנה
כתב הרמ"ע מפאנו דאדם המתבטל מלימוד
התורה סופו שמתגלגל בדג וכדכתיב בספר
בראשית (מט ,לג) ויגוע ויאסף אל עמיו ,וגבי
דגים מצינו בבמדבר (יא ,כב) אם את כל דגי
הים יאסף להם .ובשבת מתוקנים אותם
גלגולים ,עי"ש.
ועפ"י זאת יש לבאר דבר פלא דדרשו רז"ל
בסנהדרין (צח ,א) – אמר רבי חנינא אין בן
דוד בא עד שיתבקש דג לחולה ולא ימצא,
שנאמר (יחזקאל לב) אז אשקיע מימיהם
ונהרותם כשמן וכו' וכתיב בתריה ביום ההוא
אצמיח קרן לבית ישראל".
ואם כי אין מקרא יוצא מידי פשוטו ,ועל
כרחנו דביום ביאת המשיח לא ימצא דג
פשוטו כמשמעו ,אך להאמור אפשר דכוונת
הענין שבבוא הגאולה יתוקנו נשמות כל
ישראל ולא יצטרכו לחזור ולהתגלגל בדגים,
ולכך כאשר יבקשו גדולי הדור דג ליתנו
לחולה כדי להביאו לידי תיקונו לא ימצא דג
שכזה ,כי כל הניצוצות יתוקנו קודם.

"ואת דכא ושפל רוח"
רב הונא ורב חסדא חד
אמר אתי דכא וחד אמר
אני את דכא ומסתברא
כמ"ד אני את דכא,
שהרי הקב"ה הניח כל
הרים וגבעות והשרה
שכינתו על הר סיני ולא
גבה הר סיני למעלה",
עוד אמרינן שם,
"אמר רב יוסף לעולם
ילמד אדם מדעת קונו
שהרי הקב"ה הניח כל
הרים וגבעות והשרה
שכינתו על הר סיני".
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דרכי אבות

ביאורים על פרקי אבות
מאוצרו של מו"ר הגה"צ
רבי דוד חנניה פינטו שליט"א

על ידי עמל התורה
זוכה לקבלה במתנה
משה קיבל ורה מסיני ומסרה ליהושע.
(אבות א ,א)
ראוי להבין ,מפני מה אמר לשון קבלה
אצל משה בלבד ,ומיהושע ואילך לשון
מסירה .ואפשר לפרש ,כי קבלה מתייחסת
למקבל ,כאדם המקבל מיד חבירו ,שהוא
מקבל את כולו ,אבל מסירה מתייחסת
למוסר ולא לנמסר ,וכרב המוסר לתלמידו
דברי תורה מה שהתלמיד מבין ,אבל אין
התלמיד מקבל מן הרב את כל תורתו,
והרבה נשאר בפי רב מה שאין התלמיד יכול
לקבל ממנו .ובא התנא ללמדנו בזה ,שאף
על פי שיהושע המשיך את מסורת התורה
ממשה רבינו ואילך ,מכל מקום לא היה בו
כח לקבל אותה ולמוסרה לאחרים כדרך
שמשה רבינו קיבלה מפי הגבורה.
והסיבה לכך היתה ,לפי שיהושע בן נון
לא היה במרום ,מקום שאין בו גשמיות,
כמו שמשה רבינו היה ,לכן לא היה יכול
משה רבינו למסור לו דברי תורה באותן
ממדים שהוא קיבלם והבינם ,מה שאין כן
משה רבינו עצמו שעלה למרום ושהה אצל
המלאכים ולא אכל ולא שתה ,היה יכול
לקבל את התורה כמו שהיא מפי הגבורה,
ולכן נקראת התורה על שמו ,שנאמר
(מלאכי ג ,כב) זכרו תורת משה עבדי .ויש
סיפור מפורסם על האריז"ל הקדוש שאמר
לתלמידו המובהק רבי חיים ויטאל זיע"א,
שיקח לו מאות שנים כדי ללמד לו סוד אחד
עמוק ששמע בשמים.
ולא אמר התנא שמשה רבינו נתן את



ידי
דרכי על
אבות
ביאורים על פרקי אבות
עמל
התורה
זוכה
לקבלה
מאוצרו של מו"ר הגה"צ
במתנה
רבי דוד חנניה פינטו שליט"א
התורה ליהושע ויהושע נתן לזקנים ,כי
אין התורה ניתנת במתנה ,ואינה עוברת
בירושה ,אלא מי שהוא עמל עליה הוא
זוכה להבין אותה ,וכמו שמשה רבינו עמל
על התורה כשהיה בהר ארבעים יום ולא
אכל ולא שתה ,ולמד את התורה ושכחה,
עד שניתנה לו התורה במתנה (נדרים לח,
א) ,וכן דרשו בגמרא (עירובין נד ,א) את
הפסוק (במדבר כא ,יח) וממדבר מתנה,
מי שמשים עצמו כמדבר ,התורה ניתנת לו
במתנה ,אבל אי אפשר לקבל את התורה
במתנה סתם.
וכבר אמרו בגמרא (נדה ל ,ב) שמלמדים
לעובר במעי אמו את כל התורה כולה,
כיון שיצא לאויר העולם בא מלאך וסטרו
על פיו ומשכחו את כל תורתו .וקשה ,אם
סופו לשכוח את כל התורה ,מה תועלת
יש במה שמלמדים אותה לכתחילה .אלא
כדי להודיע לבאי עולם שכל אדם יש בכחו
ללמוד את כל התורה ,אלא שאינה ניתנת
לאדם במתנה ,ואם עמל עליה ניתנת לו
במתנה ,ואם לאו  -אינו זוכה לה.

מסירת התורה
לעם ע"י גדולי הדור
ובאופן אחר אפשר לפרש את מה שהקשינו
למעלה ,למה שינה התנא ואמר אצל משה
לשון קבלה ,וממנו והלאה לשון מסירה,
וכי יהושע והזקנים לא קיבלו ממשה ,כמו
שקיבל משה מן הקב"ה.
וחשבתי רמז יפה מאד ,ונקדים דבר
הלכה ,בהבדל שיש בין שליח לקבלה לשליח
להולכה ,שהוא שליח למסירה ,שכשאדם

רוצה לקדש את האשה חייב לתת את כסף
 או שטר  -הקידושין ליד האשה ,ואם רצונויוכל למנות שליח להולכה שיוליך אצלה את
הקידושין ,וכן יכולה האשה למנות שליח
שיקבל עבורה את הקידושין מיד הבעל.
ויש הבדל בין שני השליחים .כשהקידושין
נשלחים מצד הבעל בידי שליח להולכה,
אין האשה מקודשת לו עד שהשליח מוסרם
ליד האשה ,וכל זמן שלא הגיעו הקידושין
ליד האשה ,הרשות ביד הבעל לחזור בו מן
הקידושין ,אבל כהאשה עושה שליח לקבל
את הקידושין מיד הבעל ,ידו כיד האשה,
וברגע שיצאו הקידושין מיד הבעל ,והשליח
של האשה קיבל אותם ,באותו רגע נתקדשה
האשה ,ואין הבעל יכול לחזור בו ,וצריך
לתת לה גט אם אינו רוצה לדור עמה (פרטי
הדינים בשלחן ערוך אבן העזר סימנים לה-
לו ,ועיין גם סימן קמא).
והנה כשעמדו ישראל אצל הר סיני ,קידש
אותם הקב"ה כחתן המקדש את הכלה,
ומצינו שאמרו ישראל למשה רבינו (שמות
כ ,טו) דבר אתה עמנו ונשמעה ,ואל ידבר
עמנו אלקים ,משמע שעשו אותו שליח
לקבלה ,שיקבל הוא את הקידושין עבור
כל ישראל ביחד ,וברגע שקיבל משה רבינו
את התורה מידי הקב"ה ,חשוב היה כאילו
נתקבל בידי כל אחד ואחד מישראל .ולכן
היה משה רבינו רשאי לשבור את הלוחות
מיד אחר שירד מן ההר ,שהרי לכאורה קשה,
האיך היה רשות בידו לשבור את הלוחות
עוד קודם שמסר אותן לישראל ,הרי התורה
לא היתה שלו אלא של כל ישראל ,והאיך
שיבר דבר השייך לכל ישראל ,הרי עשאו
הקב"ה שליח להוריד להם את התורה ,ואיך
אפשר שלא מילא את שליחותו.

אלא לפי שהיה משה רבינו שלוחם לקבלה
של ישראל ,וברגע שהוא קיבל את הלוחות
מידי הקב"ה היה חשוב כאילו קיבלוהו
כל ישראל ,לכן היה רשאי לעשות את מה
שעשה ,ואף הסכים עמו הקב"ה ואמר לו
יישר כחך ששברת (שבת פז ,א) .ולכן לא
יכול היה הקב"ה לחזור בו אחר שקיבל משה
רבינו את הלוחות ולא לתת להם את התורה,
שהרי כבר קיבלוה ישראל ,ואין חזרה אחר
קבלת השליח לקבלה ,וכל זמן שלא נתן
הבעל שטר גירושין ליד האשה ,עודנו היא
מקודשת ,ולכן אמר הנביא (ישעיה נ ,א)
אי זה ספר כריתות אמכם ,שעדיין כנסת
ישראל מקודשת להקב"ה (עי' סנהדרין קה,
א; איכ"ר א ,ג).
לכן כתב כאן התנא משה קיבל תורה
מסיני ,לפי שהוא היה השליח לקבלה של
כל עם ישראל ,אבל ממנו ואילך לא קיבלו
ישראל את התורה מן המנהיגים באופן
זה ,כדי שלא יהא נראה בעיניהם שאינם
צריכים לעסוק בתורה ,ואין חובת תלמוד
תורה רק על גדולי הדור ,ושאר כל ישראל
יסמכו עליהם ולא ילמדו ולא יתפללו ,אלא
כל אחד חייב ללמוד ולעסוק בה בעצמו.
ואף על פי כן לא אמר התנא שמשה רבינו
מסר את התורה לכל אחד ואחד מישראל,
אלא אמר שמסרה לגדולי הדור ,יהושע
והזקנים ,והם מסרוה לגדולים שלאחריהם,
וכן בכל דור ודור ,עד הדור האחרון הזה
שאנחנו בו ,כדי שכל אדם מישראל יקבל
מרות מגדולי הדור ולא יפסוק הלכה לעצמו,
ונמצא שלא ילך אצל החכם כל ימי חייו ,לפי
שיסמוך תמיד על חכמת עצמו ,אדם כזה לא
ינצל מן הטעויות ומן המכשולות.

"מתוך שלא לשמה בא לשמה"
ומנגד העובד על מנת לקבל פרס
הוו כעבדים המשמשין את הרב שלא על
מנת לקבל פרס( .אבות א ,ג)
קשה ,הרי אמרו בפירוש (פסחים נ ,ב)
לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אף
שלא לשמה ,שמתוך שלא לשמה בא לשמה,
ובכלל העשייה שלא לשמה ,היא העשייה
לשם קבלת שכר ,אם כן למה אמר כאן באופן
כללי שאסור לאדם לקיים את המצוות על
מנת לקבל פרס.
ונראה לפרש ,שיש הבדל בין העושה שלא
לשמה ,לבין העושה כדי לקבל פרס .לפי
שהעושה שלא לשמה אכן אינו מתכוין לשם
שמים ,אלא לשם כבוד וכדומה ,אבל אינו
מתכוין בעשייתו כדי לקבל שכר ,לכן אין
מעכבים בידו לעשות ,לפי שסופו להרגיש
שאין תכלית קיום המצוות לשם הנאת
האדם ,אלא כדי לעשות נחת רוח להקב"ה.
אבל העושה על מנת שיתנו לו שכר ,לעולם
לא יקיים מצוה כתיקונה ,שהרי אין לו
הרהורים של נגיעות או כבוד בשעה שהוא
מקיים את המצוה ,להיפך ,הוא מקיים את
המצוה לשם ד' ממש ,אלא שהוא מצפה
לתשלום שכר ,אם כן לעולם לא יתן אל לבו
שהוא עושה דבר שאינו טוב.
יתר על כן ,כל העושה על מנת לקבל שכר,
אין נותנים לו שכר ,והראיה מאביו של אלישע
בן אבויה ,שאמרו חכמינו ז"ל (ירוש' חגיגה ב,
ב; קה"ז ז ,ח) ביום שנימול אלישע בן אבויה
קרא אביו לכל גדולי ירושלים והתחילו
לעסוק בתורה ,וירדה אש סביבם ,עלה אבויה
אביו אצלם ואמר להם ,למה באתם כאן

זהו הקרבן
אמיתי ביותר ,זהו
הממית עצמו.
אם על אף כל פיתויי
היצר הנמצאים בחוץ,
עמל אדם בתורה
ויראת שמים,
הרי שהקב"ה יושב
בשמי רום ושש ושמח
באדם זה ובתורתו,
שמח הקב"ה ומאושר
באדם זה שזכה
להתגבר על יצרו.
ואף האבות הקדושים,
רגלי המרכבה,
אברהם יצחק ויעקב,
שמחים ועליזים מכך.


לשרוף את ביתי באש? אמרו לו חס ושלום,
היינו עוסקים בתורה והיו הדברים שמחים
כנתינתן מסיני ,שניתנה באש .אמר להם ,אם
כך היא כחה של תורה  -הבן שמלתי היום
אני מפרישו לתורה ,ולפי שלא היתה כוונתו
לשמים ,לא נתקיימה בו תורה.
ואמרתי לפרש לפי זה מה שנאמר בפרשת
תרומה (שמות כה ,ב) דבר אל בני ישראל,
ויקחו לי תרומה ,מאת כל איש אשר ידבנו
לבו ,תקחו את תרומתי ,וצריך להבין למה
נכתב נתינה בלשון קיחה ,ולכאורה היה לו
לומר ,דבר אל בני ישראל ,ויתנו לי תרומה.
אלא נראה לפי מה שפירש רש"י ויקחו  -לי
לשמי ,רימזה תורה ,שיעשה אדם את כל
מעשיו שלא על מנת לקבל פרס ,ולכך נאמר
נתינה בלשון קיחה ,לפי שדרכו של נותן
לצפות לתשלום גמול ממי שקיבל ממנו ,אבל
אין דרכו של המחזיר כסף לבעל חובו לצפות
לתשלום גמול ,שהרי לא נתן כלום משל
עצמו ,אלא החזיר לו את מה שקיבל ממנו.
צא ולמד כמה חמור דבר זה מאלישע בן
אבויה ,שאמרו בגמרא (קדושין לט ,ב) שראה
וה ֵבא לי
אחד שאמר לו אביו ֲעלֵה לבירה ָ
גוזלות ,ועלה לבירה ושלח את האם ,ונטל
את הבנים ,ובחזירתו נפל ומת ,אמר ,היכן
טובת ימיו של זה? והיכן אריכות ימיו של
זה? ומיד כפר בעיקר ,ויצא לתרבות רעה.
והדברים נשגבים מהבנתינו .איך יתכן
שתלמיד חכם וצדיק יצא לתרבות רעה
בשביל דבר כזה? וכי לא עלה על דעתו לומר
שאפשר שזה שעלה לסולם היה רשע והיה
חייב מיתה ,ונזדמן לו שמת עכשיו .אלא,
אחר טעה לומר שהאדם צריך לקיים את
המצוות בשביל שכרן ,וכיון שראה שלא
קיבל זה שכרו ,ונתקצרו ימיו על ידי המצוה,
יצא לתרבות רעה.
ולפי האמור מתבארת היטב הסתירה
שישנה לכאורה בין שני הסיפורים שהבאנו,



שכן לפי הסיפור שבגמרא יצא אחר לתרבות
רעה לפי שראה שלא נתקיימו דברי התורה
שנאמרו אצל מצות שילוח הקן ,ואילו לפי
הסיפור שבמדרש יצא לתרבות רעה באשמת
אביו שהפרישו לתורה רק אחר שראה את
שכר העוסקים בה .אבל לפי דברינו ,הכל
מתפרש יפה .אילו לא הפרישו אביו לתורה
רק בשביל השכר ,לא היה אלישע בנו חושב
שניתנו המצוות רק בשביל שכרן ,וכשראה
אותו אדם נופל מן הסולם בשעה שעסק
במצוה המארכת את ימיו של אדם ,היה
מוצא לעצמו תירוץ מספיק למה נפל ,אבל
כיון שלא הפרישו אביו לתורה רק בשביל
שכרן ,נתגדל אלישע בנו מתוך מחשבה
פסולה ,שאין אדם עוסק בתורה אלא בשביל
שכרה ,ולכן כשראה אותו אדם מקיים מצוה
ונפל ומת ,נתקלקל ויצא לתרבות רעה,
לפי שבכך הופרך אצלו כל היסוד של קיום
המצוות ,שהרי ראה בעיניו שאין אדם מקבל
שכר על המצוות כמו שכתוב בתורה.

מודה על האמת
הוי מרבה לחקור את העדים והוי זהיר בדבריך
שמא מתוכם ילמדו לשקר( .אבות א ,ט)
ואפשר לפרש לפי דברי הגמרא (תענית
כג ,א) בימי שמעון בן שטח ירדו להם
גשמים בלילי רביעיות ובלילי שבתות ,עד
שנעשו חטים ככליות ,ושעורים כגרעיני
זיתים ,ועדשים כדינרי זהב ,וצררו מהם
דוגמא לדורות ,להודיע כמה החטא גורם,
שנאמר (ירמיה ה ,כה) עונותיכם הטו אלה,
וחטאתיכם מנעו הטוב מכם.
ומצינו שנאמר באותה פרשה ,שבשביל
שלא דנו ישראל שבאותו הדור דין אמת,
בא עליהם עונש זה( ,ירמיה ה ,כו-כט) כי
נמצאו בעמי רשעים וגו' דין לא דנו דין יתום
ויצליחו ומשפט אביונים לא שפטו ,העל אלה

לא אפקוד נאום ד' ,אם בגוי אשר כזה לא
תתנקם נפשי.
לכן הזהיר שמעון בן שטח את תלמידיו
ואמר ,תזהרו לחקור היטב את העדים ,כדי
שהדין שיצא מדבריהם יהא דין אמת ,ואם
לאו ,העונש הזה בא עליכם ,ולא תתן הארץ
את יבולה כמו שצריכה.
ואפשר למצוא לכך רמז בפסוק ,שנאמר
(תהלים פה ,יב) אמת מארץ תצמח ,כלומר,
שבזמן שיש דין אמת ,אז הארץ מוציאה פירות
בעין יפה ,אבל בזמן שאין דנים דין אמת ,אז
אין הארץ נותנת את פריה כמו שצריך.
וחשבתי להוסיף כאן דבר נחמד ,בהקדם
הסיפור הידוע שאירע בימי יהודה בן טבאי
ושמעון בן שטח ,וסיפרוהו לנו חכמינו ז"ל
בגמרא (מכות ה ,ב) שרבי יהודה בן טבאי
הרג פעם עד אחד משניים ,שהוזם מפי שני
עדים אחרים ,ועשה כן כדי להוציא מלבם של
צדוקים שאמרו ,שאין עדים זוממים נהרגים
אלא אם כן כבר נהרג הנאשם שהם העידו
עליו .אמר לו שמעון בן שטח שעשה שלא
כדין ,שהרי אמרו חכמים שאין עדים זוממים
נהרגים עד שיזומו שניהם ,ונמצא שרצח
אדם שלא בצדק .מיד קיבל עליו רבי יהודה
בן טבאי שלא יורה הוראה מאותו יום ואילך
אלא בפני שמעון בן שטח ,וכל ימיו של רבי
יהודה בן טבאי הלך להשתטח על קברו של
אותו העד ,והיה קולו נשמע עד שנפטר מן
העולם ,ואז פסק הקול מעל הקבר.
למדנו מסיפור זה ,שאף על פי שטעה רבי
יהודה בן טבאי בדין ,והרג עד זומם שלא כדין,
מכל מקום לא נחשב לו הדבר כדין שקר ,שהרי
הוא לא נתכוין ח"ו לעבור על דברי תורה,
להיפך ,הוא נתכוין ללחום בצדוקים שכפרו
במסורת רבותינו ז"ל ,מעתיקי השמועה ,וכיון
שנודע לו שטעה בדין ,עשה את כל מה שהיתה
יכולת בידו כדי לתקן את מה שעשה ,דבר
זה נקרא דין אמת ,שהרי כל בשר ודם יכול
לטעות בדין ,אלא שהגדלות של רבי יהודה
בן טבאי היתה ,שהודה על האמת ,והלך כל
יום ויום לכל ימי חייו על קברו של אותו עד
כדי לפייסו ,וכדי להראות לו שאכן לא דן דין
שאינו של אמת ,ושנתקבלה תשובתו ,ירדו
מן השמים כל כך גשמים ,עד שנעשו חטים
ככליות ,ושעורים כגרעיני זיתים ,ועדשים
כדינרי זהב ,שהרי אילו היה כאן דין של שקר,
לא היתה הארץ מוציאה פירות גדולים כאלה,
וכמו שהסברנו למעלה.
זה הכלל ,הטעות הכי גדולה שהאדם
יכול לעשות ,והשקר הכי גדול שאפשר
לאדם להכשל בו הוא ,שלא להודות על
האמת ,שהרי כל אדם עלול לטעות ,ודוד
המלך אמר (תהלים יט ,יג) שגיאות מי יבין,
מנסתרות נקני ,ואפשר לפרש ,שגיאות מי
יבין ,כלומר אי אפשר לאדם להבין מראש
שיעשה טעות ,אבל לאחר שכבר עשה את
הטעות ,מנסתרות נקני ,הצילני נא הקב"ה
שלא ארצה להסתיר את הטעות ולא להודות
עליו ,ועל ידי שהאדם מודה על האמת ,תיקן
את מה שעשה.



הרב בנימין כהן
מנהג קריאת מגילת "שיר השירים" בחג
הפסח ,מקורה כבר בתקופת התלמוד ,כפי
שמובא במסכת סופרים (יד ,יח)" :בשיר
השירים קורין אותו בלילי ימים טובים
של גלויות האחרונים ,חציו בלילה אחד
וחציו בלילה השני" .רבי דוד אבודרהם
מזכיר שנהגו העולם לקרות בחג המצות
מגילת שיר השירים ,וטעמו ונימוקו מפני
שהוא מדבר מגאולת מצרים .והרמ"א מציין
בהגהתו לשולחן ערוך (אורח חיים תצ ,ט):
שנוהגין לומר שיר השירים בשבת של חול
המועד ,ואם חל שבת ביום טוב האחרון
אומרים אותו באותו שבת .ומנהג זה נתקבל
בכל תפוצות אשכנז היוצאי'ם בי'ד רמ'א.
מלבד זאת ,קבעוהו רבותינו לאומרו אחר
סיום אמירת ההגדה שבליל חג הפסח ,מנהג
שנתקבל בכל תפוצות ישרלא ,ממזרח ומערב
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מצפון ומים ,וכפי שמשבח זאת הגאון חיד"א
זצ"ל בספרו "מורה באצבע" (סימן נ"ר):
"אחר ההגדה יאמר בקול שמחה שיר
השירים כולו בעידן חדותא ,עת הזמיר הגיע.
כי כל העולמות עליונים למעלה מאירים
ומזהירים .וטעם לשבח הוא ,לפי ששיר
השירים תחילתו בעניני יציאת מצרים
וענין יציאת מצרים מפורש בו ,כמו הגאולה
העתידה לבוא במהרה בימינו ,וכבר אמרו כי
בניסן נגלאו ובניסן עתידין ליגלא".
לדעת הרב "מנחת שי" ,טעם קריאת שיר
השירים בחג הפסח ,הוא :לפי שפסח הוא ראש
הרגלים  -ושיר השירים הוא מעל כל השירים ,היינו
הראשון והקודם לכולם ,ומכאן קריאתו בפסח.
לדעת רבותינו במדרש ,שמה של המגילה
הוא "שיר של כל השירים" ,והסיבה לכך היא
משום שבו מדבר על העבר על ההוה ועל

העתיד :על יציאת מצרים – "לסוסתי ברכבי
פרעה .על מתן תורה – "ישקני מנשיקות
פיהו" .על הגלות – "שובי שובי השולמית".
ועל הגאולה העתידה – "ברח דודי".
רעיון נוסף להטעים קריאת המגילה
בפסח ,כותב הגה"צ רבי חיים פרידלנדר
זצ"ל ("שפתי חיים") בהיות והוצאת עבד
לחירות מעוררת היא בעבד רגשי אהבה
ללא גבול כלפי גולאו .ואכן כך נהגו בני
ישרלא כלפי השי"ת והשיבו לו באהבה
וחסד ,ככתוב "זכרתי לך חסד נעוריך אהבת
כלולותיך לכתך אחרי במדבר בארץ לא
זרועה" .ומאז ועד עתה ימי הפסח הם זמן
המסוגל לעורר את האהבה בין השי"ת לבני
ישרלא .ולכן נוהגין לומר שיר השירים בשבת
חול המועד פסח ,שכולו משל לאהבה שבין
השי"ת ועם ישרלא.

מטעם זה גם כתבו בספרים הקדושים,
שימי הפסח הם בבחינת זמן תשובה מאהבה
 לעומת ראש השנה  -שהוא זמן "תשובהמיראה".
למנהג האשכנזים לקרות את מגילת
שיר השירים בשבת חול המועד פסח ,כתב
הרמ"א שאין מברכים על מקרא מגילה
ולא על מקרא כתובים .וכך נוהגים קהילות
האשכנזים בכללם ,אף כשקורין את המגילה
מתוך מגילה כשרה הכתובה על קלף ,למעט
קהילות הנוהגות כדעת הגר"א ,שהם מברכים
על קריאת המגילה וברכת שהחיינו.

שבת כלה מלכתא
מתקנת הקדמונים היא לקרות בכל ערב
שבת שיר השירים ,לפי שאין בכל ימות השבוע
שעה מקודשת כשעה הזאת שהאדם פושט
בגדי חול טובל או רוחץ פניו ולובש מחלצות,
אז מתגלה תוספת אור קדושת השבת בגוף
האדם ,וראוי הוא בשעה שכזו לקרות שיר
השירים קודש קדשים ("פתח הדביר").
עוד הטעימו המפרשים ענין אמירת
שיר השירים בערב שבת ,בהיות והשבת
היא כלה ומלכתא ,ובשיר השירים נאמרו
פסוקים הרבה בשבח הכלה.

לא היה יכול להתאפק
הורתו ולידתו של שירת שלמה המלך
ע"ה" ,שיר השירים  -קודש קדשים" ,בשעה
שהכניס את הארון לקודש הקדשים וחזה

במראות העליונות וראה כי כבוד ה' מלא את
הבית ,אז הופיע ה' על שלמה מרוח קדשו
והשפיע עליו מזיו שכינתו .ובחדוה רבה
חיבר את שיר השירים למלך שכל השלום
שלו .וכך אמר רבי עקיבא במסכת ידים (ג,
ה)" :אין כל העולם כדאי כיום שניתן בו שיר
השירים לישרלא ,לפי שכל הכתובים קודש
ושיר השירים קודש קודשים".
בזוהר הקדוש נאמר שבשעה שבנה
שלמה המלך את בית המקדש ונשלם העולם
התחתון כמו העולם העליון ,וישרלא כולם
היו צדיקים ועלו בכמה מעלות עליונות,
וכן נתעלה כסא הכבוד בכמה עילויים וכמה
שמחות .באותו העת חיבר שלמה המלך את
שיר השירים אשר היה מיועד לתחתונים
ולעליונים ,חידות כל העולמות למלך שכל
השלום שלו.
כשחלה רבי לאיעזר הגדול ,היה אותו היום
ערב שבת ,נכנסו אצלו כל תלמידיו והתחיל
רבי עקיבא לבכות ואמר; רבי למדני תורה.
פתח רבי לאיעזר את פיו והחל דורש במעשה
מרכבה ,ירדה אש והקיפה את רבי לאיעזר
ורבי עקיבא .ראו שאר התלמידים כן ,ויצאו
מן החדר .והמשיך רבי לאיעזר ללמד לרבי
עקיבא מאתים וששה עשר פירושים על שיר
השירים ,והיו עיניו של רבי עקיבא זולגות
דמעות כמים ,וכשהגיעו לפסוק "סמכוני
באשישות רפדוני בתפוחים" ,לא היה יכול
עוד להתאפק והרים קולו בבכי ,ולא היה
מדבר מפחד השכינה הקדושה ששרתה
שם .ולימד אותו רבי לאיעזר את כל הסודות

מרפא לגוף ולנפש
מעלות רבות וסגולות מיוחדות מצאו חכמים בשבח אמירת שיר השירים:
הרואה שיר השירים בחלום יצפה לחסידות( .ברכות נז.):
על ידי אמירת שיר השירים משליך האדם מעליו את זוהמת הנחש ,וזוכה
לידע ולהשיג עניני התורה והחכמה"( .צפנת פענח").
כל אדם שיאמר שיר השירים בכל ערב שבת קודש בנעימה ובזמרה ,מובטח
הוא שיתכפר לו עבירות אשר עשה בכל ימות השבוע"( .שושני לקט").
כל הקורא שיר השירים בערב שבת בכוונה ,ניצול מדינה של גיהנם ,כי בכל
שבוע יש קי"ז שעות כנגד קי"ז פסוקים שבו"( .עבודה ומורה דרך").
שמענו מפי זקני ירושלים ,שקריאת שיר השירים ,סגולה לרפואה כשמבקשים
על החולה"( .מעם לועז").
הקוראו בשבת קודש בכוונה ,ניצול מדינה של גיהנם"( .מעשה רוקח").
סגולה לזיווג הגון לקרוא שיר השירים ,משך ארבעים יום ברציפות ,בכוונה.
("שירת שלמה" מפי השמועה).
כל הרפואות כלולין בשיר השירים ,ועדיף לאומרו קודם אור היום עבור
אותו החולה"( .ליקוטי מוהר"ן").
נהוג בעירנו אי ג'רבא אם יולדת יושבת על המשבר ומתקשה ללדת ,קוראים
שיר השירים כי היא מעוררת רחמי שמים על היולדת"( .שירת שלמה" בשם
רבי לאיהו מאדר שליט"א).

שיש בשיר השירים ,והזהיר אותו לבל ילמד
ויפרש לאחרים אפילו פסוק אחד כדי שלא
יחריב הקב"ה את עולמו ,כי אין הקב"ה
חפץ שישתמשו בהם הבריות מכוח קדושתן
העליונה"( .מדרש הנעלם").
ובשם "שיבולי הלקט" כתב מרן הבית
יוסף (אורח חיים סימן רפח) שתלמידי רבי
עקיבא מצאוהו שהיה יושב ובוכה בשבת,
אמרו לו :לימדתנו רבינו "וקראת לשבת
עונג"? אמר להם :בני ,זהו העונג שלי.
ופירש ה"טורי זהב" את כוונתו ,על פי
דברי הזוהר הקדוש שרבי עקיבא היה
בוכה מאוד כשהיה לומד "שיר השירים" ,כי
ידע היטב עד כמה הדברים מגיעים ומרוב
דבקותו בהשי"ת היו עיניו זולגות דמעות.

אם תעירו ואם תעוררו
בניגוד לשאר המגילות ,הרי שמגילת שיר
השירים נאמרה ונכתבה כולה בדרך משל
וחידה .כל עניניו – רמזים וסודות טמירים,
ואילולי חכמתם של רבותינו הרי הוא חתום
וסתום בפני הכל ,כאבן שאין לה הופכין.
ופלא הוא :על מה ולמה ראה שלמה
המלך ליסד את שירתו במקראי קודש
בדברים גלויים וידועים שידעו הכל על
אהבתו יתברך אותנו – ועל אהבתנו בו.
ולמה איפוא רמז כל הדברים הללו ברמז,
בלשון חידה ומשל.
ולא עוד ,לאא שבחר להלביש הנמשל
בדברי חשק אשר פשוטם נראים כדברים
זרים ,בלתי ראויים להגותם בארשת שפת
צדיקים וחכמים וקדושים אשר בארץ?!
התשובה לכך היא ,כותב רבי יוסף חיים
מבבל זיע"א ,בהקדמתו לחיבורו על שיר
השירים ,כי כוונת שלמה המלך ע"ה היתה,
להחדיר ולעורר את עמי הארץ ואת הגויים
בכל העולם כולו ,שהקדוש ברוך הוא לא עזב
את ישרלא וגם הם לא נתייאשו מלחזור לאיו
ואהבתם קשורה בו תמיד .ומשום כך בחר
להמשיל זאת במשל שכזה ,בעבור שכולם
יתעוררו לקרות בו .שכן אילו היה מדבר
על כך בגלוי ובפירוש ,היו מקראי קודש לאו
דומים למקראות של תהילים ודברי נביאים,
שאין אומות העולם והאנשים הבורים מטים
אוזן לשמוע את דברם.
על כן התחכם שלמה המלך לחבר פסוקים
של שירים בניגון יפה ,אשר כפי הגלוי שבהם
נראים שהם דברי חשק שידברו החשוקים על
זה ,כדי שאומות העולם יטו אוזן לדברים לאה,
כי יערבו להם דברי חשק לשומעם ומשתעשים
בהם .ואחרי שיטו אוזנם לשמוע דברים לאה,
אזי הם מלאיהם יבואו להרגיש ולהבין מדעתם
בהכרח כי בודאי דברים לאה אינן כפשוטן,
לאא הם דברי חידה ומשל .בהיות ויזכרו כי
המחבר שהוא היה החכם מכל אדם ומלך על
כל העולם ,והיו הכל משתוקקים לשמוע מפיו
דברי חכמה וכל דבריו בהשכל ודעת.
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ומאחר ודברים לאו ,לפי פשוטן זרים
הם לו מאוד ורחוקים לפי ערכו שאין מן
הראוי לשלמה המלך להוציא מפיו דברים
הנראים כדברי חשק ושירי עגבים ,ואיך
יזכירם בשפתיו ויכתבם באצבעותיו? על
כן כל אדם השומע אותם ,ישפוט מדעתו
שאין דברים לאו אמורין לפי פשוטן
לאא הם דברי חכמה עשוין בדרך חידה
ומשל ,ואז כל אחד יחרד ליבו לשים עין
שכלו עליהם לפתור אותם .כי כן טבע
האנושי אם יראה דבר סתום לפניו ,אוהב
ומשתוקק הוא לדעת מה יש בתוכו,
ובפרט אם היא מיוסדת מחכם גדול.
וזוהי היתה כוונת שלמה ,שידעו
הכל תוקף אהבתו של הקדוש ברוך
הוא לישרלא גם בימי הגלות הלאה,
וגודל אהבת ישרלא בו ,וגם יבינו מה הם
הסיבות המעכבים את הגאולה ,ועל ידי
מה נפתח להם שער הגאולה ,ואיך יהיו
לעתיד לבוא במצב עליון ונשגב שלא זכו
לאיו גם בראשונה.

נפה בלי נקבים...
מסופר כי משכיל אחד ניגש פעם
לא המגיד מדובנא זצ"ל ,וביקש ממנו
שיבאר ויסביר לו את מגילת שיר השירים
כפשוטה ,ללא כל משל ומליצה.
המגיד שעמד על טיבו של הלה ,השיב
לו על אתר ,כדרכו בקודש ,בדרך משל
ונמשל:
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אדם אחד שלח את חתנו לא היריד
לקנות שם סחורה ,ומכיון שהיתה זו
הפעם הראשונה עבורו בנסיעה שכזו לא
היריד ,הורה לו החותן את הדרך ילך בה
והסביר לו מה לקנות ואיפה לקנות ,אבל
בעיקר הוא הזהיר אותו על דבר אחד :לא
תקנה סחורה לפני שתבדוק אותה הדק
היטב שלא יהיו בה פגמים וחורים .נענע
החתן בראשו ועשה עצמו כמי שהבין את
כללי המסחר על בוריין.
קודם שיצא החתן ליריד ,פנתה לאיו גם
חמתו וביקשה ממנו שיקנה לה ביריד כמה
וכמה כלי בית שהיא זקוקה להם ובכללם
ביקשה שירכוש לה נפה ומסננת.
יצא החתן לא היריד והחל לעסוק שם
במשא ומתן ,בדק היטב את הסחורה
שביקש לקנות ועשה ככל אשר ציוה עליו
חמיו ,וברבות הימים חזר לעיר עם מיטב
הסחורה שרכש ביריד.
לאחר קבלת הפנים בבית חמיו ,שלאה
אותו חמתו :נו ,ומה עם הכלים שביקשתי
ממך לרכוש עבורי? הוציא החתן מתיקו
כמה כלים ומסר לידה.
בדקה החותנת את הסחורה ,ומצאה
שהחתן לא רכש לה נפה ומסננת ,ושלאה
אותו לפשר הדבר .ענה לה החתן :קודם
שיצאתי למסחר ,הזהיר אותי בעלך
באזהרה חמורה לבל אעיז לרכוש
סחורה כל שהיא שיש בה נקב או חור כל
שהוא ,וכדבריו כן עשיתי ,כל המסננות
והנפות שהראוני
היו
הסוחרים
מלאים בחורים
ובנקבים ,ומה לך
כי תליני עלי?...
"בטלן שכמותך"
לגלגה עליו חמתו
– נפה ומסננת
הם
זקוקים
לנקבים ,החורים
והנקבים זהו יחודן
ומעלתן של הנפות
והמסננות...
המשל.
זהו
והנמשל :כל מעלתו
וייחודו של שיר
השירים הוא שכל
כולו נמסר ונכתב
בדרך של משל,
ואתה דורש ממני
שאבאר לך אותו
ללא משל?
השירים
שיר
ללא משל הוא
בדיוק כמו נפה
ללא נקבים...

והיתה המנגינה
ערבה כל כך

עד כמה גדולה מעלת אמירת שיר
השירים ,בערבי שבת ,ניתן ללמוד
משהו מתוך המעשה שמובא בספר
"אהבת חיים" לרבי מנחם מנשה זצ"ל:
מצאתי בספר כתיבת יד מתימנים מעשה
ביהודי אחד ,בעל מלאכה פשוט ,אשר
אמנם לא זכה ללמוד הרבה ,אך עשה לו
מנהג ,שבכל יום שישי אחר הצהריים
היה הולך לטבול במקוה טהרה ולובש
בגדי שבת .היה יושב בפינת ביתו ואומר
שיר השירים מילה במילה בשמחה
רבה ובניגון יפה ,והיה מאריך באמירתו
כשתי שעות.
במותו ,דנוהו בבית דין של מעלה כפי
מעשיו – לרדת לגיהנם .מסרוהו ביד
המלאך למסרו לדומה ,הממונה על
הגיהנם .כשבאו למסרו ,שמעו לפתע
זמרה נפלאה של שיר השירים ,והיתה
המנגינה ערבה כל כך ,עד ששבתה נהמת
הלהבות של הגיהנם ,ואף הממונה נמשך
אחר הניגון הנפלא ,והמתין עד שיפסק.
אבל מרגע לרגע גברה הנגינה ,והקול
היה הולך וחזק .ראה הממונה שפסקה
להבת הגיהנם ,וחמתו בערה בו .הורה
למלאך ליטול את הנידון ולהחזירו ,כי
כל זמן שהוא עומד שם ,נשמעת זמרת
שיר השירים ,והגיהנם שובת ממלאכתו.
החזיר הממונה את האיש לפני בית דין
של מעלה ,ואמר ,שאש הגיהנם שובתת
בגינו .הורו שיחסך ממנו שלב היסורים,
והוא יובא מיד למחיצתו בגן העדן .בליל
שבת בא הנפטר לרב העיר בחלומו וסח
לו כל המעשה כדי לזכות את הרבים
שינהגו כמותו.
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הרב בנימין כהן

הציור באדיבות 'מלכות וקסברגר' מתוך ההגדה "והגדת לבנך"

הפיוט הקדמון שהתפשט
בכל תפוצות ישראל לאומרו
אחר ההגדה ,נותר עלום
במקורו ,לאחר שנמצא
כתוב על קלף בבית מדרשו
של רבינו אליעזר הרוקח
מגרמיזא ,מבעלי התוספות.
יש שראו את מטרתו של
חיבור פיוט זה בשביל
התינוקות שלא יישנו ,ויש
שראו בו כלחש ומגן מפני
עין הרע .ברובד העמוק
יותר נתחברו עליו ביאורים
רבים בכל חלקי פרד"ס
התורה • פיוט ופשרו
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חד גדיא
"ולמען תדע ידיד נפשי ,אגיד את הרשום,
כי יש כמה פירושים בפיוט זה ,מהם נדפסו
ומהם בכתב יד ,ועוד שמעתי ממגידי אמת,
שגאון מופלא בדורו עשה למעלה מעשרה
פירושים בפיוט זה בפרד"ס ,פירושים
נחמדים ומתוקים .ואין ספק כי לא דבר ריק
הוא ,וכבר נודע תוקף גדולת פיוטי אשכנז
המיוסדים על החכמה האמיתית ,כאשר
דיבר בקדשו רבנו האר"י זצ"ל ,וכתבו משם
רבנו מהר"א מגרמיזא בעל הרוקח זצ"ל ,כי
כל עניני פיוטיהם ודקדוקיהם קבלה איש
מפי איש ורב מרב".
תשובה זו ,נשלחה על ידי מרן החיד"א,
במענה לתופעה שהתרחשה בזמנו ,כאשר
מאן דהוא נתפס לפיוט "חד גדיא" ,ועשה
ממנו מטעמים של ליצנות והבל רוח.
דברי ההבל קיבלו פרסום רב ועוררו הדים
רבים .החיד"א ,התייחס לתופעה זו בחומרא
רבה וחייב את המתלוצץ בנידוי .וכה הם
המשך דבריו:
"אנוש זה ,זד יהיר ,לץ המתלוצץ על מה
שנהגו רבבות אלפי ישראל בערי פולין
ואשכנז ואביזרייהו ,ואשר לפנים בישראל
גדולי עולם קדישי עליון ודור דור וחכמיו,
וכן עוד היום לא אלמן ישראל ,כמה וכמה
ראשי ישיבות וגאוני הזמן ה' עליהם יחיו.
וכולם אמרו ואומרים פיוט זה ,ונמצא רשע
זה מתלוצץ ברבבות ישראל וגדוליהם אבות
בתי דין וגאוני ארץ .איש זה שפער פיו ,שכל
האומרים פיוט זה הם טפשים ועוסקים
בהבלים  -חייב נידוי"!

רמזים של גאולה
הפיוט שנבחר לסיים את סדר ליל הסדר,
לאחר תום אמירת ההגדה  -זהו הפיוט "חד
גדיא" ,המופיע לראשונה בהגדת האשכנזים
בדפוס פראג בשנת ש"ן .זהו פיוט אשר תילי
תילים של פרשנויות נאמרו עליו ,בכל חלקי
פרד"ס התורה .יש שראו בו כחלק בלתי
נפרד מההגדה עצמה שכל כולה נסובה על
עניני גלות מצרים וגאולת ישראל .יש שראו
בו רמזים למעשה אבותינו ,ויש שמצאו בו
כמין נבואה על מאורעות עם ישראל במשך
שנות גלותם בין העמים.
הצד השווה שבין כל מפרשי ההגדה ,שרובם
ככולם תלו בו רמזים נסתרים ופרשוהו בדרך
אלגורית .כך למשל מוסבר הפיוט:
הגדי רומז לעם ישראל והאב הוא הקב"ה.
שני הזוזים הם משה ואהרן ,או שני הלוחות.
שונרא הוא אשור .כלבא  -היא מלכות בבל.
חוטרא – מלכות פרס .נורא  -מלכות יון.
מים  -מלכות רומי .תורא  -אלו האומות
כובשי ארץ ישראל .השוחט  -מסעי הצלב.
מלאך המות – שלטון המציק לישראל.
ולבסוף יגאל הקב"ה את החד גדיא  -ישראל
גוי אחד.

סתום וחתום
"השיר הלזה סתום וחתום לא נודע כונת
המחבר בו .ואף על פי כן רבים חיברו בו
פירושים שונים לפי מה שיסבול פירוש הלשון,
שאפילו לא כיון המחבר לאלו הפירושים"...

כך כותב הגאון הצדיק רבי אריה לייב
צינץ מפלאצק זצ"ל ,בפירושו להגדה של
פסח "ברכת השיר" .ודווקא משום כך ,הוא
טובל קולמוסו בדיו ומפרש את הפיוט בשני
אופנים ,שיש שראו בהם פירושים שנכתבו
בחזון ,כפי שהרב המחבר עצמו כותב
בהקדמתו לחד גדיא" :על כן אמרתי גם
אנכי לא אחשוך פי מלדבר בו .אשר ישים
ה' בפי".
וזה תיאורו :עם ישראל נמשל לגדי .גדיא
הוא לשון המשכה ,שנמשכו בני ישראל
אחרי הקדוש ברוך הוא בתרי זוזי אלו שני
הדיבורים שאמרו "נעשה ונשמע".
שונרא – אלו הערב רב שקלקלו את הגדי
והשחיתו אותו .ובא הכלב – זהו עמלק
ונשך לערב רב .החוטרא הוא המטה של
משה רבינו ע"ה ,שנאמר בו "מחר אנכי נצב
על ראש הגבעה ומטה הא-להים בידי" .נורא
הוא האש אשר בו יצא העגל .אש מידת
הדין כובתה על ידי משה רבינו שנדמה
למים כנאמר "כי מן המים משיתיהו".
השור הוא ירבעם בן נבט שיצא משבט
אפרים שעל דגלו חקוק שור ,והוא זה ששתה
למים – על ידי שהביא חרון אף בעולם על
ידי העגלים שהציב לעבודה זרה.
השוחט הוא יאשיהו המלך הקדוש שביטל
את העגלים של ירבעם בן נבט .ועם כל זה
עוון הדור גרם שיבוא מלאך המות ,הוא
הס"מ הוא היצר הרע וחיילותיו ,ושחט
למלך יאשיהו שעשו את גופו ככברה .ואתא
הקדוש ברוך הוא ושחט למלאך המות ,ואז
יבולע המות לנצח.
פירוש מרהיב נוסף כתב הגאון לפיוט חד
גדיא ,המבוסס על ענינו של יוסף הצדיק
ומאורעותיו במצרים והלאה .תאבי הדעת,
ימצאו את שאהבה נפשם בספרו "ברכת השיר".

ממחיצתו של יצחק
בהגדת '"סדר ליל פסח" ,מובא הביאור
הפשטני ל'חד גדיא' החוזר בפזמון פעמיים,
לזכר שני גדיי העזים שהביא יעקב ליצחק
כשהתחזה לעשו אחיו ,ולפי דברי המדרש
היה זה ממש בליל פסח.
שני הגדיים הללו מכוונים הם לזכר קרבן
הפסח וקרבן החגיגה .על ידי גדיים אלו,
זכה יעקב בברכות יצחק אביו ובבכורתו
הנצחית.
את הברכות הללו ואת הבכורה ,מסר
יעקב אבינו לבנו יוסף הצדיק.
השונרא ,החתול ,הוא סמל הקנאה  -זו
קנאת האחים ליוסף ,שמכרוהו למצרים
כדי לבטל את בכורתו ואת ברכותיו .הכלב
שעינה ונשך
מזוהה עם פרעה מלך מצריםִ ,
לשונרא  -קנאת אחי יוסף.
החוטרא  -המקל ,מגלם את משה רבינו,
שבמטהו עשה את כל האותות
והמופתים בפרעה ובכל עמו,
ושהנהגתו הועברה ליהושע בן נון
ולמנהיגים הבאים אחריו עד
לתקופת חורבן בית ראשון.
הכאת המקל בכלב,
מסמלת היא את המכות
שהכה משה במצרים.
הנוּרא  -האש ,הלא היא
אש היצר הרע של עבודה
זרה ,זה שבגללו נחרב בית
המקדש הראשון ,ושרף
את מטה ההנהגה הנסית
שהתקיים עד אז.
המים שכיבו את אש
היצר של עבודה זרה
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גדיא" :השעבוד אמנם נגזר על ישראל ,אבל
אתם מה לכם שנכנסתם ומיניתם עצמכם
לתפקיד המשעבדים? על כך נענשתם!
לדעתו של רבי נתן תלמידו של
מוהר"ן מברסלב ,בראיה תורנית ,גם אם
כל הדמויות הפועלות עשו שלא מתוך
מניעים צודקים ,בסופו של דבר הרי הכל
התגלגל מתוך הרצון הא-להי המכוון את
ההתרחשויות בעולם.
ויש באמירת הפיוט בחג הפסח לקח מוסרי
עמוק עבורינו  -שהאירועים המתרחשים
בעולם נראים הם ,לכאורה ,למראית עין,
כמלאי עוולות .ואולם רק לעתיד לבוא
יתגלה תיקונו של המשפט ,כאשר יופיע
הקדוש ברוך הוא וישחט למלאך המות,
ויעביר את רוח הטומאה מהארץ .עד אז,
לא ניתן להבין את התנהלותו של העולם
הטורף הזה ,ויש לסמוך על ההשגחה הא-
להית ,שאמיתותה וצדקה יצאו אל האור
רק בשעה שיעלו מושיעים לשפוט את הר
עשו והיתה לה' המלוכה.

– מרמזים לתורה שבעל פה ,זו שהיתה
סדורה בפיהם של אנשי כנסת הגדולה.
התורא  -השור ,הוא מלכות אדום,
שנמשלה לשור ,אשר גזרו גזירות כנגד
תלמוד התורה של עם ישראל.
השוחט הוא משיח בן יוסף ,שעתיד
להילחם באדום ,ושעתיד ליפול ולהיהרג
על ידי מלאך המות .עד שיבוא הקדוש ברוך
הוא ,ויושיע את ישראל ואת העולם כולו
בישועת עולמים.

מה לכם ולשעבוד?
בעל ה"בן איש חי" ,הגאון רבי יוסף
חיים מבבל ,ביאר בדרך זו את הפיוט "חד
גדיא" .אם נתבונן בסיפור המעשה של
"חג גדיא" ,תתעורר מאליה תמיהה גדולה:
אמנם החתול נהג שלא כשורה כאשר אכל
את הגדי ,אך לעומתו הכלב בהחלט עשה
כדין כאשר נשך את החתול הרשע .והמקל
שהכהו בן בליעל הוא ,שהרי פגע בכלב
שומר החוק והסדר ,שרק נקם את נקמת
הגדי האומלל.
ומעתה האש ששרפה את המקל  -יפה
עשתה .כך נאה וכך יאה .והמים שכיבו
את האש שלא כדין עשו .ועל כן עלינו
לכאורה לומר "יישר כח" לשור ששתה את
מי המריבה הללו.
אך מאידך גיסא עלינו להתקומם נגד
השוחט על כך שהניף את המאכלת על צוואר
השור 'הצדיק' ,ושחט אותו עד שפרחה
נשמתו .ובהכרח נגיע לאור כל זאת למסקנה
שמלאך המוות ,שהמית את השוחט  -כדין
עשה ,ומעתה תתעורר השאלה :מדוע העניש
הקב"ה את מלאך המוות?
אך התירוץ לזה הוא פשוט וברור :אכן,
לא כהוגן נהג החתול כאשר אכל את הגדי,
אולם אין זה מענינו של הכלב להתעבר על
ריב לא לו .איש לא מינה אותו לשמש כגואל
הדם של הגדי ,ועל כן צדק המקל שהיכה
אותו ,אך האש ששרפה את המקל היא אינה
צודקת ,וצדקו המים כשכיבו את האש ,ולא
צדק השור כששתה את המים ,והשוחט צדק
בשחיטת השור ומלאך המוות לא כדין עשה.
נמצא שהקב"ה הענישו כדין ,א-ל
אמונה ואין עוול! כל זה אינו אלא משל
על ענין יציאת מצרים ,שהרי גם עליה ניתן
להקשות מדוע נענשו המצרים ,הרי הקב"ה
גזר שעבוד על עם ישראל? אלא ,כאשר
גזר הקב"ה את השיעבוד ,באמרו לאברהם
אבינו "כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם" -
לא אמר מי יהיה העם המשעבד ,והמצריים
הם שבחרו למלא תפקיד אכזרי זה .ועל
כן אנו משיבים להם מעין התשובה ב"חד
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החומר העכור
הפיוט שנבחר לסיים את
סדר ליל הסדר ,לאחר תום
אמירת ההגדה  -זהו הפיוט
"חד גדיא" ,המופיע לראשונה
בהגדת האשכנזים בדפוס פראג
בשנת ש"ן .זהו פיוט אשר תילי
תילים של פרשנויות נאמרו
עליו ,בכל חלקי פרד"ס התורה.
יש שראו בו כחלק בלתי נפרד
מההגדה עצמה שכל כולה
נסובה על עניני גלות מצרים
וגאולת ישראל .יש שראו בו
רמזים למעשה אבותינו ,ויש
שמצאו בו כמין נבואה על
מאורעות עם ישראל במשך
שנות גלותם בין העמים.

על דרך חכמת המוסר ,כתב הגאון רבי
יעקב עמדין בסידורו "שער השמים",
הסבר נוסף לפיוט חד גדיא ,וכה הם
דבריו :המשיל חד גדיא לנשמה היחידה
שזזה (מלשון זוזים) ממקומה מעולם
המלאכים .באה אל החומר המתאוה ,כמו
שונרא ,ותאותו תתפתח ונעשה ככלב
עז נפש לא ידע שבעה ,וחוטרא או מקל
שקד הוא לרעה ,עד כי תתגבר בו רתיחות
הנערות כמו נורא .ואחר כך יתחילו ימי
הירידה והזקנה ,ויעלו המים הזדונים כנחל
שוטף לכבות את נר ה' נשמת אדם ,ולא
לקח מוסר כי עודנו כשור המועד ,ושוחט
ומושך הנשמה בחבלי עונות ,עד בוא
המות להפריד הנשמה מן הגוף .ותבוא לפני
הקב"ה לתת דין וחשבון.

רוח קדמונית
יש שראו בפיוט זה הד והשראה למדרש
המתאר את הויכוח שהתנהל בין אברהם
אבינו ע"ה לנמרוד לפני השלכתו לאור
כשדים (בראשית רבה .פרשה לח ,יג):
אמר לו נמרוד לאברהם ,נסגוד לנורא.
אמר ליה אברהם ונסגוד למיא דמטפין
נורא .אמר ליה נמרוד נסגוד למיא .אמר ליה
אם כן נסגוד לעננא דטעין מיא .אמר ליה
נסגוד לעננא .אמר ליה אם כן נסגוד לרוחא
דמבדר עננא .אמר ליה נסגוד לרוחא .אמר
ליה ונסגוד לבר אינשא דסביל רוחא .אמר

כן כל אחד יפרש את שיחתו כיד ה' הטובה
עליו ,ועל ידי זה ירבו לספר ביציאת מצרים,
כי על פי רוב כל אחד ירצה לפתור החידה".

ליה מילין את משתעי אני איני משתחוה
אלא לאור הרי אני משליכך בתוכו ויבא
אלוה שאתה משתחוה לו ויצילך הימנו.
הוה תמן הרן קאים פלוג אמר מה נפשך
אם נצח אברהם ,אנא אמר מן דאברהם
אנא ,ואם נצח נמרוד אנא אמר דנמרוד
אנא .כיון שירד אברהם לכבשן האש וניצול
אמרין ליה דמאן את ,אמר להון מן אברהם
אנא .נטלוהו והשליכוהו לאור ונחמרו בני
מעיו ויצא ומת על פני תרח אביו הה"ד
(שם יב) וימת הרן על פני תרח".

לחש לעין הרע
ומנגד ,מסורת חסידית גורסת כי כל
עיקרו של פיוט חד גדיא אינו אלא לחש
וסגולה כנגד עין הרע .כך למשל מסופר
בהגדה של פסח "אור החיים" :כשהגיע רבי
יעקב יצחק הורוביץ ,האדמו"ר מלובלין,
בליל הסדר לאמירת הפיוט "חד גדיא" ,אמר
הרבי :דעו ,כי המלאכים רואים למעלה את
נחת הרוח שיש להקדוש ברוך הוא .את
האורות הגדולים מעריכת הסדר ואמירת
הגדה של בני ישראל ,קבוצי מטה בעולם
הזה .ומחמת שהם אינם יכולים לעשות
כזאת ,לכן הם מביטים אלינו בקנאה גדולה
שמתקנאים אותנו מאוד בזה הלילה .ויש
לפחד שלא ישלוט ,חס וחלילה ,על ישראל
עין רעה מהבטת המלאכים ,מרוב קנאה בנו.
לכן ,סדרו הקדמונים זה הפיוט "חד גדיא"
שהוא לחש לעין הרע נגד המלאכים.

קינת הגדי
הגאון החתם סופר זצ"ל ,צועד בדרך
האופיינית לו בפירושיו וחידושיו לתורה,
ובפיוט זה מצא הגאון רבי משה סופר מעין
קינה שבה אנו מקוננים על חורבן בית
המקדש וחסרונו של קרבן פסח.
חד גדיא חד גדיא – רמז לשני הגדיים שהיו
קרבים בערב פסח :קרבן פסח וקרבן חגיגה.
שונרא – הוא מלשון "שורה נאה" .רמז
לחבורות הפסח.
כלבא – רמז לזמן אכילת הפסח – עד
חצות ,שזהו הזמן שהכלבים נובחים בו.
חוטרא – רמז לעצי המערכה המעלים
עשן במשך כל הלילה.
נורא – רמז לאש המזבח שעל גביו היו
נשרפים עצי המערכה.
מיא – רמז לנטילת ידי הכהנים בכיור.
ולמים שבהם היו משקים את הקרבנות
קודם השחיטה.
תורא – הוא הקרבן .שוחט – הוא הכהן
המקריב ע"ג המזבח.
מלאך המות – הוא השטן שקיטרג על
בני ישראל עד שנחרב בית המקדש.
ואתא הקדוש ברוך הוא ושחט למלאך המות
– כשנזכה לחזות בשוב הכהנים לעבודתן
ולויים לדוכנם ולישראל במעמדם.

דידקטיקה מחושבת
ולמרות שלל הפירושים הנפלאים הללו,
מעלה בעל התשב"ץ סברא מקורית :לדעתו
הפיוט חד גדיא נכתב מתוך ראיה דידקטית
טהורה ,כדי שהכל יעסקו בפתרון השיר
הנראה ככתב חידה .המטרה :על ידי כך
הכל יספרו ביציאת מצרים שזהו תכלית
וענינו של לילה נשגב זה.
וזה לשון התשב"ץ" :מחבר זה כתב
השיר בדרך חידה ,במשל נסתר ונפלא ,כדי
שהבאים אחריו ישתוממו על זה וכל אחד
יתן אל לבו להתבונן בה ולפתור הדבר .ועל

מסר של תקוה
הצד השווה שבין כל מפרשי
ההגדה ,שרובם ככולם תלו בו
רמזים נסתרים ופרשוהו בדרך
אלגורית .כך למשל מוסבר הפיוט:

הגדי רומז לעם ישראל והאב
הוא הקב"ה .שני הזוזים הם
משה ואהרן ,או שני הלוחות.
שונרא הוא אשור .כלבא  -היא
מלכות בבל .חוטרא – מלכות
פרס .נורא  -מלכות יון .מים
 מלכות רומי .תורא  -אלוהאומות כובשי ארץ ישראל.
השוחט  -מסעי הצלב .מלאך
המות – שלטון המציק לישראל.
ולבסוף יגאל הקב"ה את החד
גדיא  -ישראל גוי אחד.

על פי משנתו של האדמו"ר רבי יקותיאל
יהודה הלברשטאם זצ"ל מצאנז ,חתימתו
של ליל הסדר בפיוט חד גדיא ,נועד להעניק
למסובים שדר של תקוה ואחרית טובה.
חז"ל ברוח קדשם ראו שיבוא דור שלא
יהיה בו מי שימליץ טוב על ישראל ,אין עוזר
ואין סומך .כל הצדיקים הסתלקו והדור נותר
יתום .ובאותה עת תיפול אימה וחשיכה
והעם ישאל מי יורה דעה ומי יבין שמועה?
מי יבטל גזירות ומי יעתיר ויתפלל תפילות?
ואז נזכור שגם אבותינו במצרים עמדו
בסיטואציה דומה :הלא הם היו שקועים
במ"ט שערי טומאה וחשך העולם בעדם,
עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים
והוציאם ממצרים – לא על ידי מלאך ולא
על ידי שרף – וכימי צאתינו ממצרים הוא
יראנו נפלאות .שהרי אם אין צדיקים ואין
זכויות ,הרי הקדוש ברוך הוא עמנו בכל
עת .נצעק ונעתיר אליו והוא יושיענו!
ועל כן ,בסוף עריכת הסדר אומרים את
הפיוט הזה ,להורות שאף שכבר עברנו את
השונרא והכלבא ,שרדנו את החוטרא האש
והמים ולקינו בכפליים ,ועוד נותר יהודי
אחד ירא שמים ומדקדק במצוות – וגם
אותו נטל מלאך המות.
דווקא אז ,כשנראה שאין עוד תקוה
לעזרה ואין לנו על מי להישען ,או אז יבוא
הקדוש ברוך הוא וישחט למלאך המות.
יחשוף זרוע קדשו ויקרב קץ הישועה.
במהרה בימינו אמן.
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ונפלאותיו לבני אדם
מקבץ סיפורים על כחה
אמונה תמימה בגדלותם
של הצדיקים זיע"א ,כפי
שנשמעו ממורנו ורבנו רבי
דוד חנניה פינטו שליט"א
זיווג הגון
אספר לכם מעט מגדולתו וקדושתו של רבנו חיים
פינטו זיע"א ,ששמענו מפי אנשים נאמנים שמן הראוי
להודיעם ולספרם בשער בת רבים למען ידעו הדורות
הבאים מהו כח קדושת הצדיק.
הנה סיפרה לי הגב' כנפו תחי' על אדם המתגורר בארץ
ישרלא ,אשר היו לו שתי בנות מבוגרות שזה מכבר הגיעו
לפרקן ועדיין לא מצאו את זיווגן .בצר לו ,החליט לנסוע
להילולא הנערכת במרוקו ,במיוחד מארץ ישרלא .סמוך
לקבר הצדיק ישנו מקום מיוחד להדלקת נרות ושלהבת
האש עולה ומיתמרת עד לב השמים ,ובלתי אפשרי
להתקרב לא האש כלל וכלל .אך אותו אדם גמר אומר
בליבו להתקרב לא המקום כדי להדליק את הנרות שהביא
עימו ,עד כי החולצה הלבנה שלבש השחירה מאוד
מעוצמת הפיח והעשן שבמקום .הנוכחים כולם לעגו
למעשיו באומרם " -לשם מה עליך לטרוח כל כך ,מוטב
כי תשליך את הנרות ממרחק לא תוך האש" .אולם הוא
ענה לעומתם" :אני מעוניין דווקא לטרוח לכבוד הצדיק,
כדי שבסייעתא דשמיא יזכו בנותי המבוגרות לחופה
בקרוב"! הוא אף הוסיף ואמר" :כשאשוב לארץ הקודש,
אתן את החולצה המפויחת הזו לבנותי שתלבשנה אותה,
וכח זכות הצדיק יעמוד להן לישועה קרובה"...
ואכן כך היה .מששב אותו אדם לארץ ישרלא ,נתן הוא
את החולצה לבנותיו והן לבשו אותה מתוך אמונה תמימה
בצדיק ,וברוך ה' בחסדי שמים זכו שתיהן עוד באותה
השנה למצוא זיווגן! דבר החולצה הפלאית נתפרסם
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הלהבות מחוץ לציון
רבי חיים פינטו זיע"א ביום ההילולא

ברבים ועד עצם היום הזה ,משחרים רבים
לפתחו של אותו יהודי ומבקשים להניחה
עליהם כדי להיוושע .לשנה אחרת הגיע
אותו אדם שוב להילולא בכדי להודות
לצדיק שפעל במרום לישועתו.
זוהי כוחה של אמונה תמימה בצדיקים,
אשר כל המאמין בהם ובתורתם  -זוכה
לראות ישועות מן הקב"ה לפי שהם מליצי
יושר עבורו להושיעו מצרתו.

זרע של קיימא
הרב אפרים שמעון אמסלם הי"ו מליאון
שבצרפת ,הינו יהודי ירא שמים המתנהג
בחסידות ושנים ארוכות לא זכה להיפקד
בפרי בטן .צער רב היה מנת חלקו ,ומשבא
להשתטח על קבר הצדיק במרוקו ,בכה במר
נפשו בדמעות שליש עד כי הרטיט בכיו את
כל הבאים במחיצתו .באי ההילולא נתמלאו
עליו ברחמים והצטרפו לתפילתו קורעת
הלב לפני שוכן מעונה וביקשו יחד עימו
שבזכות הצדיק זיע"א יפקדהו ה' ברחמיו
בבנים זכרים.
כאשר יצא הוא מציונו של הצדיק נעמד
בקרן זוית ולפתע חש טפיחה על שכמו,
כשהסתובב ראה למולו מאן דהו האומר
לו "שמעתי אותך בוכה ומייחל להיפקד
בזרע של קיימא ,אולם לא תדאג כי כעת
חיה ואתה ואשתך תחבקו בן ובת" ...טרם
כילה הלה את דבריו וכבר נעלם מן העין
כלעומת שבא ,ועד עצם היום הזה אינו יודע
מר אפרים שמעון אמסלם הי"ו מיהו אותו
האדם ויהי הדבר לפלא עצום.
ואכן כך היה .חודש לאחר מכן הרתה
אשתו בשעה טובה וכעבור ימי העיבור נולדו
לו בן ובת כדברי האיש הנעלם ,ומי הוא
אשר ישמע מעשה פלאים שכזה ולא יתחזק
לבבו באמונה צרופה בה' יתברך ובעבדיו
הנאמנים ,אשר כל הדבק בהם ובתורתם
ולומד מהליכותיהם הקדושות זוכה לראות
ישועות ונפלאות  ,זכותם תגן עלינו אמן.
ולא יחמץ לב האדם בקרבו בראותו כי
על אף התפילות המרובות אשר הוא נושא
 בוששה ישועתו מלבוא ,כי הקב"ה יודעבדיוק מהי השעה היעודה והמתאימה לבוא
הישועה ,ואסור לאדם לדחוק את השעה כיון
שלכל ישועה יש את הזמן הנכון והמתאים.
ולכן לא לו ליפול לא תוך זרועות הייאוש
ואסור לו להכניס מורך בלבבו ולומר כי חלף
זמן וטרם נושע ,לאא יבטח בשם ה' ויתאזר
בסבלנות וישועתו מהרה תצמח.
כך גם מצינו בשעה שחלה יעקב אבינו
ע"ה בסמוך לפטירתו ,והביא יוסף הצדיק את
שני בניו אפרים ומנשה כדי שיברכם ,ורק אז
זכו בני יוסף להיכלל בתוך שבטי ישרלא כמו
שנאמר (בראשית מ"ח ה') "אפרים ומנשה
כראובן ושמעון יהיו לי" .ולכאורה מדוע

המתין יעקב י"ז שנה כדי לברכם בברכה כה
חשובה ,מדוע לא עשה זאת קודם לכן והרי
תמיד היו בני יוסף בקרבתו ועמדו לצידו ?
הוא אשר אמרנו .מכאן ניתן לראות שכל
אדם מקבל את הברכה היעודה לו בדיוק
בעת הנכונה ובזמן המתאים שקצבו לו מן
השמים ,ורק לאחר י"ז שנה נגזר על בני יוסף
לקבל את הברכה החשובה הזו ולהיחשב
יחד עם שבטי ישרלא ולא קודם לכן .מכאן
שאסור לאדם להתלונן ולומר מדוע עדין
לא באה ישועתו ,כי עליו להתאזר בסבלנות
ולהמשיך להעתיר בתפילה ,ובשעה הנכונה
והראויה בא תבוא ישועתו במהרה.
כששהיתי במכסיקו ,סיפרו לי כי באחד
מחדרי המשרדים במקום מתקיים שיעור
קבוע בדף היומי .במהלך השיעור נכנסו
פקידים מן הצבא המכסיקני וביקשו להזמין
מלאי עצום של בגדים לחיילי הצבא מאחד
ממשתתפי השיעור אשר עוסק במפעל
לייצור בגדים.
הלה לא הסכים להיפגש עימם באותו זמן
כיוון שלא אבה להפסיק את לימודו ,ופקידי
הממשל כמובן רגזו ורטנו על התנהגותו
וביקשו לבטל את העסקה בצאתם מן
המקום בחרי אף ,אולם היהודי לא שת
ליבו לאיהם ,כיוון שהדבר החשוב ביותר
בעיניו היה לא להפסיק את מהלך הלימוד.
אומנם לאחר השיעור העירה ההנהלה
לאותו יהודי שהמשך עיסוקו בסכנה כיוון
שכל קיום המפעל תלוי בהזמנות הצבא
אשר נמנה על לקוחותיו הקבועים ,וכעת
בשל סירובו לפגוש את מפקדי הצבא הוא
עורר את חמתם עליו והבטיחו כי יחדלו
מלרכוש אצלו ציוד צבאי ,ואף סכום כסף
שחייבים הם לו מכבר  -אין בדעתם לשלמו
כיוון שבייש אותם בסירובו .אולם הוא לא
שעה לדבריהם ,וליבו היה סמוך ובטוח בה'
יתברך שלא תקצר ידו מלהושיע .למחרת
שב אחד מפקידי הצבא למשרד אשר בו
מתנהל השיעור אולם שלא כביום האתמול,
התרצה הוא להמתין בסבלנות עד לגמר
השיעור ,וכשנפגשו  -פתח הפקיד במילות
התנצלות על שכעס אמש ,ואמר ליהודי כי
במשך הלילה נדדה שנתו מעיניו ,כי אמר
לעצמו שזכות תורתם של היהודים היא
זו הנותנת הצלחה לחיילי צבא מכסיקו...
ומעתה מבקש הוא לחדש את העסקה ואף
להוסיף לה כמות גדולה של סחורה ובחסדי
שמים התעשר היהודי מאוד מעסקה זו.
הרי לפנינו כי ברגע בו הוחלט משמים
שעל הישועה להגיע לו ,ידע נאמנה כי אכן
בוא תבוא ובמלואה ,וכי אין מי שיוכל לעכב
בעדה ורק עליו להמתין ולצפות בסבלנות
שיגיע הזמן והמועד הנכון לישועה שתבוא,
ובינתיים ימשיך ויחזק את ליבו באמונה תמה
בה' ובצדיקים עד שישועתו תצמח במהרה.

זוהי מהותו של אדם אשר כל ימי חייו
מחובר הוא לתורה הקדושה ,והוא עבד נאמן
לבוראו בראותו את התורה הקדושה כעיקר
חייו ,וכל ענייני העולם הזה טפלים לה,
ואיוותה נפשו בכל עת לעשות רצון בוראו.
וכשם שעבד נאמן צריך להיות קשור
לאדונו ולעמוד לצידו ולשרתו בכל עת ,כך
על האדם להיות קשור ומחובר לא ה' לאוקיו
ולא תורתו ומצוותיו בכל עת ובכל זמן ,לא רק
בהיותו בבית המדרש או בבית הכנסת ,לאא גם
כשהוא בביתו וגם כשעוסק הוא במלאכתו.
תמיד צריך הוא להיות מחובר עם ה' יתברך,
ויזכור את מצוותיו ואת חוקי תורתו ויעסוק
במלאכתו באמונה וביושר ותמיד יחוש
וירגיש את שכינת ה' ניצבת לא מול פניו.

מזליה חזי
וזו הייתה דרכו בקודש של האדם היקר
רבי משה סבא ז"ל שנפטר בקיצור ימים
ושנים יחד עם בני משפחתו באופן טראגי
רח"ל .היהודי היקר הזה ,למרות עסקיו
המסועפים היה קשור בעבותות אהבה לא
התורה הקדושה ואהב את לומדי התורה
אהבה עזה ,ואף ברגעיו האחרונים טרם
שנספה עם בני משפחתו בתאונת המסוק
המחרידה שאירעה במכסיקו  -עסק הוא
בתורה .רבי משה ז"ל ידע והכיר כי יבוא יומו
האחרון ,ואף הרגיש שקיצו קרב ,שכן אף על
פי דאיהו לא חזי מזליה חזי ,ותמיד היה קשור
בתורה .וגם בהיותו במסוק היה עסוק בלימוד
"חוק לישרלא" ,וכשהמסוק התרסק ,נפל הספר
בו למד הישר למרפסת ביתו של יהודי אחד
מן הסביבה ,והוא השיב אותו אחר כבוד
למשפחתו של רבי משה ז"ל .האיש היקר הזה
ידע לקיים את מאמרו של רבי לאיעזר "שוב
יום אחד לפני מיתתך" ,ואומרת הגמרא (שבת
קנג ).שלאו אותו תלמידיו וכי אדם יודע איזה
יום ימות? אמר להן וכל שכן ישוב היום שמא
ימות למחר ונמצא כל ימיו בתשובה .ואף
שלמה אמר בחכמתו (קהלת ט' ח') "בכל עת
יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך לא יחסר".
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עוד נפעמתי לראות מגדולתו של המנוח
ז"ל בעת בה ביקש רבה הראשי של מכסיקו,
רבי שלמה טוויל שליט"א להראות לי סרט
קצר שהיה מתועד במכשיר הנייד שלו .וכך
סיפר לי :הייתה בעיה כל שהיא בקהילה,
והתייעצתי לגבי פתרונה עם רבי משה
ז"ל .הוא חיוה את דעתו בנידון ,אולם אני
חשבתי אחרת .ואז אמר לי רבי משה  -בוא
ונעשה עסקה בינינו ,אם לבסוף הצדק עמך
אתן לך סך מאה לאף דולר תרומה למוסדות
התורה ,אבל  -כך גם להיפך ...אמרתי לו
 במקרה ותהיה אתה הצודק ,כמובן שלאיהיה בידי לתת לך סכום אדיר שכזה .אמר לי
רבי משה  -אם כך בוא ונעשה עסקה אחרת.
ובמידה ותהא צודק אתן לך את הסכום כפי
שהבטחתי ,אולם אם אני צדקתי אבקש ממך
שתלמד לעילוי נשמתי ...את כל הש"ס.
ניסיתי להניא אותו ממחשבה משונה שכזו
 מספר רבה הראשי של מכסיקו ,אבל הואבבטחה עונה לי "וכי מיהו שיודע את יום
מותו ...לכן אני מעוניין בהסכם שכזה"...
כשהסכמתי לעיסקה ,אמר לי רבי משה "וכי
סתם עושים הסכם ,ללא כתיבה וחתימה?
הבה ונעשה תקיעת כף ,ונקיים את הדבר
על פי שני עדים ,ונתעד את דבר ההסכם,
שבמקרה ואני אנצח בויכוח ואמות קודם,
אני מעוניין שזכות לימוד התורה שתלמד
בעבורי יעמוד לי לעולם האמת" .ואז רבה של
מכסיקו מראה לי לנגד עיני המשתאות את
כל תהליך ההסכם מתועד במלואו על מסך
הפלאפון .דמעות חמות ניגרו מעיני כשראיתי
זאת .ואכן כך היה ,לבסוף רבי משה ז"ל צדק
בעצתו ,ולא עברו ימים מועטים מאותו
הסכם והוא ובני משפחתו נספו בתאונה
הקשה ,והרב טוויל שליט"א החל ללמוד את
הש"ס לעילוי נשמתו כפי שסיכמו ביניהם.

"אמא האור דולק בבית"...
מעשה נוסף מלמדנו על גודל האמונה
התמימה של עבד נאמן לבוראו בכל עת,
וכמובן כי בעשותו רצון בוראו ולמען
התורה הקדושה  -יזכה לישועה .הגיעה לפני
אשה בשם אהובה לאגרבלי תחי' שסיפרה
על הישועה שזכתה לה בזכות האמונה .וכך
היה  -מצבה הכלכלי נעשה קשה מנשוא עד
שניתקו לה את זרם החשמל בבית והיא
התפללה לה' במר נפשה ואמרה " -ריבונו של
עולם האר לנו את הבית ,אני זקוקה לאור
לצורך הילדים הרכים שיהיה באפשרותם
לחזור על תלמודם בשעות הערב" .בצר לה
הלכה על קברו של האבא ,רבנו משה אהרן
פינטו זיע"א וזעקה מקירות ליבה ואמרה -
"ריבונו של עולם לא למעני אני מבקשת ,לאא
למען בני היקרים שמבקשים ללמוד תורה.
עשה נא למענם והחזר לנו את האור לבית
בזכות הצדיק" .בקרבת מקום עמד אדם
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והיא ביקשה ממנו שיחת טלפון להתקשר
לבנה ולשאול אם חזר זרם החשמל לבית,
כי כה אמונתה הייתה גדולה שאכן תפילתה
נתקבלה ,אבל הבן ענה לעומתה בשלילה.
מיד צעקה לא ה' יתברך ,ושוב ביקשה שירחם
עליהם והחשמל יחזור לדלוק .וכשהתקשרה
בשנית הבן ענה לה בשמחה ובהתרגשות
"אמא האור דולק בבית"...
גם פקידי חברת החשמל נדהמו ולא הבינו
כיצד חזר זרם החשמל לבית מבלי שכיסו את
החוב ,וחששו שמא בני הבית עשו דבר שלא
כהוגן בשעון החשמל .אולם משלא זיהו כל
דבר מחשיד פנו בשלאה לא האשה ובקשו
הבהרות לפשר הנס ,והיא בתמימותה הרבה
סיפרה להם דברים כהוויתם ,שהעתירה
בתפילה ליד קבר הצדיק זיע"א והקב"ה
שמע תפילתה .משנוכחו פקידי החברה
לדעת במה מדובר -עזבוה לנפשה ופטרו
אותה מן החוב.
הנה לנו דוגמא אישית כיצד האמונה
הפשוטה והתמימה יש בכוחה להביא לאדם
ישועות ,היא בטחה בה' יתברך והתפללה לאיו
מקירות ליבה ,ואכן שמע הקב"ה תפילתה
ונתן לה את מבוקשה כמאמר הכתוב (דברים
ד' ז') "מי כה' לאהינו בכל קראינו לאיו".

אמונה חושית
כאשר שהיתי בניו יורק סיפר לי רבי
יעקב שטרית שליט"א סיפור מופלא אודות
אימו מרת עישא שתחי' ,ובו בא לידי ביטוי
גודל אמונתה בצדיקים .ואכן ,מכיר אני
בצדקותה הרבה ,ואף ידוע לי כי זכתה
להיות כבת בית ממש בביתו של רבי ישרלא
אביחצירא ה"בבא סלאי" זיע"א ,ואמונתה
ואמונת בני ביתה בהקב"ה ובצדיקים הינה
אמונה תמימה ופשוטה ,וברוך ה' הם נמנים
על מחזיקי התורה והם תומכים במוסדותינו
הקדושים .והנה נסעה היא למירון לפקוד
את קבר אדוננו רבי שמעון בר יוחאי זיע"א,
וכאשר יצאה מן המקום ראתה שבסמוך לו
קבור רבי יוחנן הסנדלר זיע"א שהיה מגדולי
התנאים .והיא בתמימותה הרבה ומחוסר
ידיעתה בגדלותו של הצדיק  -החלה לתמוה
ולשאול "וכי ייתכן שסנדלר פשוט ישכון
כבוד ליד התנא הלאוקי רשב"י"?...
טרם כילתה לחשוב ,ולפתע מעדה
ונפלה ארצה ושברה את כף רגלה .מעוצמת
הנפילה נחצתה נעלה לשניים ,והיא הבינה
כי לא נהגה כשורה ,ודבר זה הגיע לה כעונש
על שזלזלה בכבודו של הצדיק .היא נמלאה
חרטה גמורה על הדבר ,תוך שהיא מבקשת
את מחילתו מעומק ליבה .באותו רגע ניגש
לאיה אדם ושלא "האם ברצונך שאתקן לך
את הנעל"? ...היא הרהרה לרגע והשיבה
בחיוב ,ותיכף ומיד נטל הוא את שני
חצאי הנעל וחיברם בחזרה והיו למקשה

אחת ,ואותו אדם נעלם מן העין .כאשר
שמעתי את המעשה המופלא הזה ,אמרתי
בליבי כי ודאי היה זה רבי יוחנן הסנדלר
שראה בצערה והבין כי שגתה בתמימותה
וזלזלה בכבודו שלא במתכוון ,והיות ותיכף
התחרטה וביקשה את סליחתו ,על כן בא
הוא משמים כדי להושיעה .זהו כח האמונה
התמימה בצדיקים נשמתם עדן ,ואשרי
לאשה התמימה הזאת שזכתה לראות פני
הצדיק ,אשר בטוחני כי בא הוא מעולם
האמת ,שכן כך היא דרכם של הצדיקים
העוסקים בתורה ובידם אומנות – ואף
בזויה ,כדי שלא יבואו חלילה לידי גאווה.

רפואה שלימה
אף לאחות אימו מרת יקוט פחימה תחי'
עמדה זכות הצדיקים להושיעה ולרפואתה
מתחלואיה .האשה הזו לקתה באופן פתאומי
באירוע מוחי חמור רח"ל ,ובני ביתה בקשו
ממני בתחנונים שאעתיר עליה בתפילה לפני
הקב"ה בזכות אבותי הקדושים .כשבאתי
לבקרה בבית החולים עמדה לפני אחותה
מרת עישא תחי' וביקשה ממני באומרה
"אנא רבי דוד שליט"א ,בבקשה ממך
היכנס לחדרה של אחותי ולא תצא משם
ללא בשורות טובות ...אנא עמוד בתפילה
לפני הקב"ה עד שתשוב היא להכרתה"...
כך ביקשה היא בדמעות ,בהוסיפה "אני
מאמינה באמונה שלמה בתפילות הצדיקים
שלא תשוב התפילה ריקם".
נכנסתי לחדר החולה ופתחתי באמירת
תהילים .לידי עמד בנה מר יהודה פחימה
הי"ו ,והוא פנה לאימו ואמר לה "אמא ,רבי
דוד שליט"א הגיע  -תתעוררי" ...ראיתי כי
מסביב למיטת החולה היו תלויות תמונות
של צדיקים קדושי עליון ובניהם רבי חיים
פינטו הקטן זיע"א ,ואמרתי לעצמי כי
עם האמונה התמימה שיש למשפחה הזו,
החולה תתעורר בסייעתא דשמיא .ולפתע
החלה היא למלמל בשפתיה וענתה "אמן"
על תפילתי ,וכך החל מצבה להשתפר מרגע
לרגע לתדהמת בני משפחתה ,וכן הרופאים
אשר אמרו נואש לחייה ,וברוך ה' בחסדי
שמים קמה היא ממיטת חולייה והייתה ככל
האדם ,ונעשה קידוש שם שמים עצום מן
הפלא הזה .וכמובן כי הכל בזכות האמונה
הפשוטה בצדיקים אשר מפעמת בקרבם.

כחה של החזקת תורה
וכל המשתדל למען התורה הקדושה
ומוסר נפשו להחזקתה  -הקב"ה מסייע
בידו ועושה לו חפצו ורצונו .זכורני
שהייתי אמור לבקר בארגנטינה לאחר חג
השבועות כדי לחזק את הקהל הקדוש
בשיחות מוסר ולבקש את ידם של נדיבי
עמנו להחזקת מוסדותינו הקדושים,

כאשר יד ימיני שסייע לי במסע הזה הוא האדון מר סזר
הי"ו .והנה תקופה לפני חג השבועות מתקשר לאי אדון סזר,
ומספר שאמו גוססת רח"ל בבית החולים ושעותיה ספורות
ובני המשפחה מבקשים שכבוד הרב יעמוד לצידה ברגעיה
האחרונים .הסתפקתי מאוד האם כדאי לנסוע כבר עכשיו
כי יתכן ועד שאגיע היא כבר תיפטר מן העולם ,ונמצא
שהקדמתי את הנסיעה לחינם ,גם חששתי שאז לא אוכל
להסתייע בבנה אדון סזר ה"ו כי אז יהיה טרוד הוא באבלו.
לבסוף אמרתי להם :לא תדאגו ,בעז"ה היא תחיה עד לאחר
חג השבועות ...זאת ,על אף שהרופאים אומרים ששעותיה
ספורות ,ואכן כך היה .לאחר חג השבועות נסעתי מפריז
לארגנטינה ,ומשדה התעופה שם נסעתי לבית החולים.
וכשפגש בי הרופא המקומי ,שלא אותי בהתפעלות כיצד
יתכן שאשה זו עדין חיה ,הרי היא גוססת כבר תקופה
ארוכה .עניתי לו דע לך שאני בא לכאן כדי לחזק את
תורתינו הקדושה ,והוספתי לומר לו  -שלמען הצלחת
המסע הקדוש שלי ,תווכח לראות שהקב"ה ישאיר אותה
קיימת לעוד כמה ימים עד שאגמור את תוכניותי במקום.
ואכן בחסדי שמים במשך כל אותו השבוע בנה היקר עמד
לצידי וסייע בידי בסיוע שיש בו ממש ,וזכינו לקדש את
שמו יתברך במקום .רק בסוף אותו השבוע שבקה האשה
חיים לחיי עולם הבא ,והייתי נוכח בהלוויתה .כל זאת
סיבב הקב"ה ,כדי שלא יתבטל המסע המתוכנן לארגנטינה
למען חיזוק בני המקום בתורה הקדושה .ומכאן למדנו
שכל המבקש לחזק את התורה הקב"ה מושיט לו את ידו
ומסייע לו להצליח במשימתו.

אמונה תמימה
גם פרק באמונה למדתי ממשפחה יקרה זו ,וראיתי עד
כמה גדולה ועצומה כח האמונה בה' יתברך שיש בה כדי
להושיע אדם מצרתו .בעלה של אותה אשה אדם זקן הוא,
והנה לצערינו גילו הרופאים בגופו את המחלה הארורה

רח"ל .בצר לו התקשר לאי וסיפר בתמימות שיש לו "כאבי
בטן" ,אמר ולא יסף .עניתי לו  -לא תדאג אין לך שום דבר!
שמח האיש שמחה עצומה בשומעו זאת והסיר כל דאגה
מליבו כי בטח בה' יתברך ובישועתו .כששמע בנו את מהלך
השיחה התקשר לאי שוב ופרט באוזני את הבעיה לאשורה
שאין זה סתם "כאב בטן" לאא המחלה הארורה מקננת בגופו
רח"ל .מיד חזרתי בי ,ואמרתי לו שאם כך בודאי שצריך לטפל
בענין בדחיפות .אולם הבן טוען לעומתי :האבא כבר שמע
ממך הבטחה והוא מאמין בדבריך שאין לו שום בעיה ,והוא
שש ושמח על הבשורה הזו ,וכיצד אפשר לחזור ולהודיע לו
אחרת .כשנוכחתי לראות שנקלעתי למצב מביך הרמתי טלפון
לא האבא ופתחתי עמו בשיחה .שלאתיו – מה שלומך? אני
שמח ומאושר כי הבטחת לי שאני בריא ושלם ...ומאז הסרתי
מליבי כל דאגה – ענה לי ,ובקרוב אני עובר ניתוח לבדיקה
יסודית.
ביום הניתוח הייתי עם המשפחה בקשר טלפוני רצוף,
ושמעתי שהלה אומר לרופא ,אני עושה את הניתוח רק כדי
לרצות את בני משפחתי ,אבל יודע אני בבירור שאין לי שום
בעיה ...והרופא עונה לו – אינני מעונין להפחיד אותך אבל
דע לך שהמצב לא טוב כלל וכלל ...אבל הוא בשלו מאמין
ובוטח בה' יתברך שהוא בריא ושלם .באותה שעה התפעלתי
מאוד מגודל האמונה התמימה שיש בליבו וזאת על אף היותו
יהודי פשוט ,כאשר אני הייתי שרוי בפחד גדול שמא חלילה
יגלו לו שהוא חולה נורא .ואז הרמתי עיני למרום ואמרתי -
ריבונו של עולם אם לא תעשה למען תפילתי ,עשה נא למען
האמונה התמימה והפשוטה שיש בלב היהודי הזה שכל כך
מאמין בך ובוטח בחסדיך.
ואכן ,בחסדי שמים ולתדהמת הרופאים ,כשפתחו את
ביטנו ,שום דבר מחשיד לא מצאו וברוך ה' הוא חי ומהלך ככל
האדם .זהו גודל מעלת האמונה התמימה שבכוחה להושיע
את האדם מצרתו ולהביא מזור ותרופה למכתו.
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"אין לך בן חורין אלא מי שהוא עסוק בתורה"

אורות
ומראות

על קצה המזלג
מפעילות המוסדות

לקראת ימי הפסח,
בהם יצא עם ישראל
מפדות לרווחה ונכנס
תחת כנפי השכינה,
אנו מגישים סקירה
על מוסדות "אורות
חיים ומשה" בארץ
ובחו"ל ,אשר תחת
חסותם יוצאים כל
יום ,כל שעה ,עשרות
יהודים משבי לפדות
רוחנית ,ומקבלים
את התורה באהבה
עבדים היינו -
השתא בני חורין
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ליון  -צרפת
כולל וסמיכה להלכה
בסייעתא דשמיא התפתחות מרשימה במוסדות
בליון בראשות בנו של מו"ר ,רבי רפאל שליט"א,
במיוחד בשלוש שנים האחרונות.
כמובן שגולת הכותרת היא כולל האברכים
שהוקם בהרבה עמל ,הנה כי כן ,בלע"ה ,האברכים
לומדים בהתמדה גדולה ,ברוך ה' תוך תקופה
קצרה זכו להבחן בהרבה מקצועות התורה,
בחורף האחרון קיבלו האברכים סמיכה לרבנות,
כאשר הרבנים שהגיעו במיוחד מארץ ישראל
כדי לבוחנם ולהסמיכם ,גילו התפעלות מהידע
ומהמומחיות שלהם .בטקס מיוחד מסר להם
מו"ר רבי דוד חנניה פינטו שליט"א את תעודות
הסמיכה ,בברכה ותקווה שהם ימשיכו להתעלות
בתורה ובעבודת ה'.
כאן המקום להודות להג"ר דניאל כהן
שליט"א ,ראש הכולל ,העושה ימים כלילות עבור
האברכים.

ארץ ישראל
השנה ,התפתחו המוסדות באופן מיוחד ,למרות
המיתון הכלכלי העולמי .שהרי התכלית של מו"ר
שליט"א היא להגדיל את התורה ולאדירה ,בלא
להתחשב במצב הכלכלי בכלל .ואכן שתי מקומות
חדשים ,בהם כולל ,בית מדרש ובית כנסת נחנכו
בארץ הקודש.
ברעננה ,בית המדרש 'קול חיים' שברחוב
ביאליק עורר התלהבות גדולה .מר דן סלומון
עם הוועד שלו ,מטפל במקום ,בו נמצא כולל
עם בראשות הרב בנימין .שיעורים קבועים בכל
התחומים נמסרים כל יום ,כדי להביא למספר רב
יותר של משתתפים ,כאשר על כך אחראי הרב
סודרי .גם רבי רפאל פינטו שליט"א נוסע וחוזר
מצרפת לרעננה כדי לוודא שהכל יתנהל כשורה.
כמו"כ ,פתח רבי רפאל פינטו לאחרונה מקום

חדש ב'כיכר המדינה' בתל אביב ,המיועד ליוצאי
צרפת ובו מתקיים ג"כ כולל .האברכים מוסרים
שיעורים ללא הפסקה מבוקר עד ערב לכל הרמות
ובכל הענינים.
אנחנו רוצים כאן להודות לאברכים על מסירותם,
לרב משה וגם למר מרקו לוי שמטפלים במקום.
בנוסף ,מתקיימת פעם בחודש סדרה של
הרצאות במשך שבוע ,ע"י רבי רפאל פינטו
שליט"א ,בערים נתניה ,אשקלון ,תל-אביב,
רעננה ,ירושלים ועוד ,כאשר מאות צעירים
ומבוגרים משתתפים בהם.
במשך השנה ,התארגנו שבתונים בכמה מלונות,
כמו בטבריה ,וההתענינות להם הגיעה לשיא ,עם
השתתפות של יותר מ 400משתתפים שהתאספו
לשבת מקסימה עם רבי רפאל פינטו שליט"א
שמסר כמה שיעורים בנושאים שונים .ב"ה ,הודות
לשבתונים אלו ,חזרו הרבה אנשים בתשובה.

הילולת הצדיקים
רבי רפאל פינטו נסע למרוקו עם כמאה אנשים,
מיום רביעי ה 27-בינואר  2010עד יום ראשון ה-
 31בינואר  2010לרגל ההילולא של רבי יצחק
אביחצירה ז"ל ושל רבי רפאל פינטו ז"ל .קברו של
רבי יצחק נמצא בטולאל .רבי יצחק היה בנו של רבי
יעקב אביחצירה ,וכן הסנדק של ה'בבא סאלי'.
אחרי לילה קצר שעשו בקזבלנקה ,הם נסעו
לטולאל .הם הגיעו בלילה לציון הקבר של צדיק.
היו אלו רגעים של קדושה ,תורה והרבה תפילה.
למחרת ,נסעו לקבר של רבי רפאל פינטו זצ"ל שהיה
בנו של רבי חיים פינטו מקזבלנקה זצ"ל .הצדיק
היה מיוחד בדבקות שלו ,בענוותו וביראת שמיים.
ורבים ראו במו עיניהם ניסים שהתקיימו בזכותו.
בשבת התאספו כולם בבית הכנסת של ה'דעג",
לתפילה מלאת קדושה ורגש .אחרי סיום הקידוש,
התכנסו כולם באולם שהושאל במיוחד עבור
הסעודה ,שהייתה טעימה ובשפע .כאן המקום
להודות לקייטרינג 'קוקיס' ממרוקו ,על האוכל
הטעים ובשפע ,ועל אצילותו .הכל היה מושלם!

בית המדרש החדש ברובע הסיטי באשדוד

במוצאי שבת נערכה סעודת מלווה מלכה
גדולה עם תזמורת לכבוד ההלולה .שוב,
היתה מלאה האוירה קדושה ,כאשר רבי
רפאל פינטו מסר דרשה מעוררת ,וכל הקהל
התחזק באמונה ובעבודת ה'.

פריז
אידישקייט ברחוב 'דו פלטו'
המשרדים החדשים ברחוב דו פלטו 32
מהווים חיזוק למוסדות הק' ,ולאידישקייט
של השכונה כולה ,ובכך מאפשרים לעוד יותר
יהודים לקחת חלק בלימוד התורה.
עם כל הקומות וחצאי-הקומות שלו,
המדרגות ,והמעקות הרבים ,המקום דומה
לספינה - .ואין זה פלא ,כי המשרדים האלו
אמורים אכן להוות את הספינה הראשית של
המוסדות בפאריס.
המקום גם דומה לבית פרטי בזכות
התאורה הקלה ,והקירות הצבועים בסגול.
זה גם אחת ממטרות המרכז התורני ,שכולם
ירגישו פה כמו בבית.
"קנינו את המקום לפני שנה וחצי ,ומאז
עשינו פה הרבה שיפוצים" ,מספר וויליאם
מרסיאנו ,המזכיר של מו"ר רבי דוד חנניה
פינטו" ,כי בלי עין הרע כבר היה חסר לנו מקום
בשביל היהודים הרבים שמגיעים לכאן".

סגנון פשוט וצנוע
המוסדות שהיו כבר נמצאים באותו רחוב
במספרים  9ו ,11מקבלים א"כ הרחבה של כ-
 375מ"ר נוספים.
כך ,סוף סוף יהיו באותו מקום גם את בית
המדרש החדש ,גם בית הכנסת וגם את המשרד
של הרב פינטו שנמצא בסוף המסדרון .מדובר
בחדר מרובע בגודל בינוני ,שהעיצוב שלו
באותו סגנון פשוט וצנוע מהעיצוב שהיה לו עד
כה במשרדו הנמצא באותו רחוב מס'  .9הרב
מבהיר" :אני לא רוצה שהמשרד יהיה מקום
פאר שהמבקרים לא ירגישו בו בנוח ,אלא
מקום פשוט עם תמונות צדיקים וספרי תורה.

עשירים כעניים ירגישו פה בנוח .שמנו את הדגש
על הנקודה הזאת ,שאף אחד לא ירגיש פה אי-
נחות ,כך שאני אוכל לבקש מהמבקרים שיקבלו
על עצמם לשמור מצוות ולקיים חיי תורה".
הרחבת המקום עם המשרד החדש ,מס'
 ,32כמו שכינו אותו כבר ,מאפשר למוסדות
להרחיב את הפעילויות שלהם .היה כבר
את מס'  9ברחוב שכולם באים כדי לפגוש
את הרב ,ומס'  11שיש בו את המקווה,
הבית הכנסת ,הישיבה והכולל ,שכבר זמן
רב שהפכו להיות קטנים בכדי לקבל את
כולם ,ובין השאר כדי לקבל את כל הצעירים
המגיעים לשיעור של בנו של מו"ר שליט"א,
הרב משה .שיעור ,שנהיה לחלק בלתי נפרד
מחיים של הרבה צעירים בפאריס!
הרב מעודד את התופעה הזאת .לדבריו,
"עכשיו ,ברצוני להתמקד על האוכלוסייה
הזאת ,שצריכים מסגרת תורנית .זה גם הכוון
שאני נותן לילדים שלי :ללכת אל הצעירים
כי הם העתיד שלנו .ראיתי מנסיון שיש להם
יכולת לשנות את כל המשפחה שלהם בזכות
התורה שהם מפיצים אצלם בבית" ,אומר הרב.

התקדמות מרשימה
בינתיים רחוב דו-פלטו הופך למקום עוד
יותר מרכזי באידישקייט של פאריס .כהוכחה
לזה ניתן לראות איך השכונה התקדמה והפכה
למקום מרכזי של אידישקייט בפאריס .חמש
עשרה שנה אחרי הקמת הכולל ,ההתקדמות
מרשימה ,כך שהשכונה מונה כיום גם מסעדה
כשרה למהדרין ,גם סופר מרקט כשר ,וגם
אטליז כשר שנפתח בפינת הרחוב.
עם המקווה לגברים והמניינים הרבים,
המקום מושך המון משפחות יהודיות שבאות
לדור בשכונה השקטה ,למול הפארק היפה
'בוט שומון' ,כך שכל האידישקייט ברובע
מתחזק .עם רחוב מורגר ,רחוב פטיט ,רחוב
מנין ,שדרות דו פלנדר ,כיכר דו פעט ,וכן
רחוב דו פלטו ,כל הרובע הפך למקום מרכזי
וחזק באידישקייט בחו"ל.
התופעה מוכיחה שהרב צדק במה שאמר
שעתידות להיות כל השכונות המזרחיות

בפאריס מקום שהאידישקייט יוכל להתפתח.
ואחרי כן ,מה יהיה השלב הבא? הרי בודאי
בעוד כמה זמן המקום כבר לא יהיה מספיק גדול
לכל הפעילויות שמתארגנות .ויליאם מרסיאנו,
מזכירו של הרב מודע לחשיבות התכנון ,וכבר
מתחילים לערוך את התכנונים להרחבות
הבאות .הרב מאשר את האינפורמציה:
"בסייעתא דשמיא אנחנו מתכונים לפתוח עוד
כמה בתי מדרשות בפאריס .כרגע אני לא אגיד
איפה ,אבל ,בעזרת ה' ,בשנתיים הקרובות
יפתחו עוד חמש או שש בתי מדרש .ב"ה ,יש
לנו סייעתא דשמיא והצלחה גדולה ,גם בארץ,
גם בליאון ,וגם בפאריס".
את הצלחת המוסדות אפשר למדוד אם
סופרים את המוסדות הרבים שהוקמו או
נתמכו בכל רחבי העולם .אפשר גם לראות
את קהל הרחב שבא כדי לשמוע את דרשותיו
של הרב פינטו ,אפשר גם להתרשם מאיכות
הלימוד של האברכים והבחורים.
נקודה מיוחדת ישנה במוסדות של מו"ר
שליט"א  -והיא המגוון :פוגשים אשכנזים
וספרדים ,עשירים ועניים ,בעלי תשובה,
מסורתיים וחסידים ...את כל מיני היהודים,
הבאים כולם לרחוב דו פלטו להתייעץ עם
רבי דוד חנניה פינטו ולבקש את ברכתו.
"מי שחושב שיש לו שטח בבעלותו  -לא
יצליח" ,מזהיר הרב פינטו" ,כי סופו יצטרך
לתת דין וחשבון לפני הקדוש ברוך הוא ,הרי
כולנו צריכים לעבוד את ד' לשמה .אבא שלי
תמיד חינך אותי בכוון הזה ,שאין שטח פרטי
אלא כל העולם שייך להקדוש ברוך הוא ,כל
מקום וכל פינה בבעלותו".
אם כן ,בוודאי שמרגישים שרחוב דו פלטו
היא בית ה'.

הרב משה פינטו :פעילויות לנוער
כפי שהזכרנו מקודם ,הסכנה גדולה
בפאריס בשביל הצעירים ,ועבורם מאוד קל
ליפול בפח של היצר הרע .לכן במוסדות ניתנת
הרבה תשומת לב לצעירים ,ומושקעים בהם
הרבה מאמצים כדי להימנע כל הידרדרות
שהיא וכדי להציל אותם .את האחריות על כל

23

הפעילויות לנוער מרכז בנו של הרב שליט"א,
הרב משה פינטו ,המעניק לכל אחד יחס אישי
ואוהב .בגישתו המיוחדת סולל הוא מסילות
לליבם ,ומיישרו בדרך בית א-ל.
שיעוריו זוכים לפופולאריות רבה ,ומושכים
אליהם מאות משתתפים מכל הסוגים
והמגזרים יוצאים מחוזקים מהשיעורים,
והשינוי מתחולל בכל אחד לפי מצבו.

הרב יואל-לימוד גמרא למתחילים
אחיו של הרב משה ,הרב יואל ,פעיל
בתחום של המתחילים והבאים בשערי
הלימוד .בשיעורו הברור ,הוא פותח את
דלתות לימוד הגמרא מפני התלמידים ,נותן
להם את הבסיס בשפה הארמית ,ובהבנת
רש"י ותוספות .הרב יואל מטפח קשר אישי
וחם עם כולם ,וזוכה להצלחה בתחומו.

הרב מיכאל
עימם ,הרב מיכאל מתעסק בתחום הספציפי
של הסת"ם ,שבו הוא קיבל סמיכה .הוא בודק
את התפילין והמזוזות של התלמידים ,מתקן
ומגיה אותם לפי הצורך ,ולעיתים הוא קונה
מכספו תפילין חדשים ,לפי ההוראות של רבי
דוד חנניה פינטו ,שכן חשוב לו מאד הקדושה
של הבתים היהודים.
בנוסף לזה ,הוא גם מגיע לכל השיעורים
של האחים הגדולים שלו לפני הזמן כדי
לקבל את התלמידים שמגיעים מוקדם .הוא
משוחח אתם ומעודד אותם ,ולאחר מכן
ממשיך בלימודו בהתמדה.
כעדות למפעלים הגדולים ,בחרנו להביא
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את רשמי אחד התלמידים ,הכותב ומספר
ממעמקי לבו על חוויה רוחנית  -שבת
בירושלים עם רבי משה וקבוצת בחורים
מפריס .לא נגענו:
"כבר שנתיים שאני משתתף בשיעוריו
של הרב משה פינטו .הוא בן  ,23צעיר כמונו,
אבל הוא ידע לאסוף בשיעורו צעירים מכל
מני מקומות ,כמו הרובע ה ,19-הרובע ה,16-
צעירים מנויי ומסרסל...
בעזרת שמחה והרבה הומור ,הוא אפשר
לנו לגלות את יופי התורה הקדושה וליהנות
מאוצרה .בעדינות ובשקדנות ,הוא הראה לנו
את הנטיות החלשות שלנו ועזר לנו להתקדם.
אני יכול להעיד על הנסיעה הזאת בישראל
שהיא הייתה מעל כל הציפיות שלנו .אי אפשר
לתאר את המרץ ,המסירות ,הסבלנות והאהבת
התורה של רבי משה ורבי יואל ,שמנסים
להעביר לנו כל העת את אהבת ד' ואהבת
תורתו .הימים האלו שעברנו בארץ הקדושה
 שנראתה לנו כל כך רחוקה ,נתנו לנו המוןכוח כדי להמשיך לעלות בעבודת ד'.
בימינו ,מאוד נדיר למצוא רב כל כך קרוב,
שאפשר לשוחח אתו ,לשאול אותו את כל
סוגי השאלות :על הזיווג ,על הפרנסה ,על
ההצלחה ,איך להתפלל .לחיות במחיצתו של
הרב בחיי היום-יום ,לראות איך הוא מתפלל
ערב ובוקר וצהריים ,איך הוא מתייחס
– אף לגויים ,איך הוא מגיב מול כל הבעיות
שצצות ,זה ממש נותן לנו דוגמה אישית של
עבודת השם ,בכל הלב ובכל הנפש.
לדעתי ,שלשה יסודות עיקריים עומדים
בשורש ההצלחה הזאת :השמחה ,הקדושה,
וברית ישראל(אחדות וכבוד לזולת).
כל הנסיעה הזאת הייתה מלאת נסים.
באופן אישי הרגשתי את ההשגחה הפרטית
בכל צעד .אחרי כל הנסיעות שעשיתי קודם
לכן בארץ הקודש בתור תייר (היינו' :בילויים'
ושאר 'מרעין בישין') ,הייתי חייב לגלות את
הצד השני של ארץ הקודש.
לפני הנסיעה ,בדקנו מתוך סקרנות
מה אומרים על המלון שלנו באינטרנט,
והביקורות היו ממש לא מעודדות :היה
רשום שם שהחדרים מלוכלכים ומלאים
חרקים ...למרות שאני ואחי מאוד נקיים ,זה
לא הרתיע אותנו לנסוע עם הרב .התפללנו
שהכול יעבור בצורה הטובה ביותר.
מיד כשהגענו למלון ,עברנו דרך החניה
ליד מטבח מאוד מלוכלך .כשהגענו למשרד
הקבלה עם כל המזוודות שלנו ,אמרו לנו
שבחסדי שמיים המוסדות בטלו את השהיה
במקום .לא ידענו לאן ללכת ,כשפתאום
נזכרנו שהרב משה לימד אותנו שבמצב כזה
צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא מכל הלב,
ולבקש את עזרו .זה מה שעשינו.
כדקה (!) אחרי זה ,אחי קיבל שיחת טלפון,
בה נתנו לו את כל הפרטים על המלון בו
היינו אמורים לשהות בשבת :המלון 'הייאט
רג'נסי' ,ממלונות הפאר של ירושלים.
ברוך ד' ,הכול התחיל להסתדר .כל

הקבוצה שלנו של  100צעירים הגיעה למלון.
ב 9:30התפללנו שחרית ,למרות העייפות.
(שהרי כשהיה מדובר בבלויים ,תמיד היה לנו
את הכוח להמשיך).
ב 11:00בבוקר נסענו לחברון ,למערת
המכפלה ,בה קבורים את האבות והאמהות.
מאוד התרגשנו כששמענו את התפילה של
הערבים מסביב ,וקיבלנו חשק להתפלל יותר
חזק מהם ,אבל קודם היינו צריכים להמתין
בתור לפני הכניסה .הרב משה ניצל את הזמן
הפנוי הזה כדי לספר לנו קצת היסטוריה של
המקום ועל קדושתו.
כשהגענו ליד הקבר של אברהם אבינו,
מצאנו שם  2יונים ,אחת שחורה מעל הקבר
של אברהם אבינו ואחת לבנה מעל הקבר של
שרה אמנו .חשנו מעין סימן שחיכו לנו שם.
התחלנו להתפלל בכוונה במקום הקדוש,
שהוא הכי קדוש אחרי הכותל המערבי,
הרגשנו תחושה של אמת .שמענו אז דרך
הרמקול של הטלפון של רב משה ,את אביו
רבי דוד פינטו ,וכן את הרבנית שנתנו לנו
ברכות חמות ולבביות .מאוד התרגשנו מהזמן
המיוחד הזה וענינו אמן מכל הלב.
בשבילי ,כל הזמן היה מלא ברגש ,במיוחד
כשהתקרבנו לקבר של יצחק אבינו ,אז בכיתי
ממש ,כי פשוט חשתי את השכינה במקום.
לפני כניסת השבת הוצרכתי להמיר כסף
בשביל כמה קניות שרציתי לעשות בארץ.
השער היה אז מאוד נמוך ,כ , 5.08-אבל כל
המשרדים להחלפת-מטבע היו סגורים .אז
המוכר הציע לי להמיר בשער של .5.2אולי
תחשבו שזה לא הבדל משמעותי ,אבל אני
ראיתי בזה יד ד' .האמונה שהקדוש ברוך הוא
היה אתי התחזקה.
כשחזרנו למלון ,קבלנו שבת בהתלהבות,
שרנו ביחד את כל המזמורים של קבלת שבת
ושל ערבית .אכלנו אחר כך סעודת מלכים של
קייטרינג ,הסעודה עברה בשמחה מרוממת,
האוכל היה טעים ובשפע ,ומן השמים היה
באותו זמן בבית מלון רב מקנדה שדיבר בפנינו
דברי תורה ערבים מאד .אחרי ברכת המזון,
למרות העייפות ,החלטנו ללכת לכותל המערבי,
במרחק הליכה של שעה' .כולנו צדיקים' ,כולנו
רצינו להתאמץ בשביל המצוות.
שוחחנו כל הזמן עד שהגענו למרחק של
כעשרים דקות מהכותל ,ואז התחלנו לשיר
כולם ביחד מכל הלב "הקדוש ברוך הוא ,אנחנו
אוהבים אותך' ,ו'מי קופץ אלא אם תורת
יאה מי קופץ אלא אם פינטו' ,כולם הסתכלו
בנו כמו על משוגעים ,אבל העיקר בשבילנו
היה ההרגשה של אחדות עם הקדוש ברוך
הוא .כשהגענו סמוך לכותל ,הרב הורה לנו
להשתתק ומיד כשנכנסנו ,התחלנו לשיר שוב
פעם 'הקדוש ברוך הוא ,אנחנו אוהבים אותך'
ההתרגשות הייתה גדולה.
בסוף ,כשהיינו מוכנים ללכת ,הופיע
יהודי מכובד ומאוד עני ,שביקש מהרב
משה רשות לדבר .הוא ברך אותנו מכל

הלב .הרגשנו שתפילתו מגיעה עד השמיים.
עשינו אחר כך את הדרך לבית מלון חזרה,
סה"כ עשינו הליכה של  3שעות .היינו מאוד
עייפים וישנו עד הבוקר .זכינו לגרום לקידוש
ה' גדול .אח"כ שמעתי על אחד החיילים
שהיה בכותל באותו זמן ,שהוא התפלא
לראות קבוצה של צעירים צרפתים מתפללים
בכזו כוונה ,והוא חזר בתשובה.
במוצאי שבת חזרנו שוב פעם לכותל ,כדי
להתפלל ולהתחזק בשביל כל השנה הבאה.
השמחה הייתה בשיאה ,במיוחד במלווה
מלכה שנערך באשדוד בישיבת הרב פינטו.
ביקרנו בבית הכנסת של הישיבה ,ואחר כך הרב
משה והרב יואל הזמינו אותנו לסעודת מלווה
מלכה מפוארת שארגנו לכבודנו .התזמורת
והסעודה היו כמו בחתונה ורקדנו עד  4בבוקר,
ועלינו על הקבר של רבי משה .השמחה הייתה
מושלמת ,אמיתית ,להבדיל ממועדון-לילה.
בלב מלא שמחה חזרנו לבית מלון שלנו
בשביל כמה שעות של מנוחה .למחרת נסענו
להרב יצחק אזרחי מישיבת מיר .בדרך הבנו את
משמעות הביטוי 'עולם של אמת' ,המבוסס על
התורה ,על הקדושה ,על הטהרה והבנו שצדיקים
הם יסוד עולם .בקרב כל היהודים בלבוש חרדי,
אנחנו בג'נס ,היינו כמו מעולם אחר.
אבל הראש ישיבה קיבל אותנו בסבר פנים
יפות ומסבירות .הרב משה איחר מעט ,ובזמן
שחיכינו לו ,לא ידענו איך לתקשר עם הרב,
כי הוא דיבר רק עברית ואלו אנחנו ידענו
רק צרפתית .מצאנו תקשורת 'בין לאומית'
 מוזיקה :אנחנו שרנו לו שירים בצרפתית,והוא לימד אותנו שירים בעברית .אח"כ הוא
דיבר על חשיבות לימוד התורה ואהבת ד',
וברך כל אחד מאתנו .זו היתה חוויה בלתי
נשכחת ומעשירה!
עד כאן הסיפור והחוייה של הנסיעה עם
הרב משה והרב יואל פינטו ,שהם צדיקים
אמיתיים ההולכים לפני ד' .יהי רצון שד'
ישמור אותם ,ויברך אותם ואת משפחתם!
דעו ,כי הם מוסרים את התורה במסירות
נפש ,ואני ממליץ לכל הורה לשלוח את הילדים
שלו לשיעורים הנהדרים שלהם .שיעורים
בהם כולם  -צעירים כמבוגרים ,נהנים מהם
כאחד .צריך רק לעשות את המאמץ ,לבוא
רחוב דן פלטו  11והקב"ה יבוא לקראתנו ,כי
הלימוד הוא עיקרי לקיום העולם.
הנסיעה אכן נגמרה ,אבל זה לא סיום אלא
התחלה של תקופה חדשה .הנסיעה לימדה עד
כמה לימוד התורה ואחדות ישראל הם חשובים,
והולכים ביחד .כל אחד צריך לכבד את זולתו,
ולהיות תמיד שמח ,וכך נרגיש את השכינה.
למרות שהייתי דתי כבר בזמן הנסיעה ,מאז
שחזרתי ,אני לא מסוגל להוריד את הכיפה
מהראש .אני לא שוכח את זמני התפילות
ומאוד התחזקתי באמונה .אני גם מתחבר לד'
בצרפתית ,ואני כל יום מודה לה' שפגשתי
את משפחת פינטו .ב"ה ,רבי דוד והרבנית
יכולים להתגאות בילדים שלהם.

יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ימלא כל
משאלות לבם ,ויתן להם בריאות לכל
משפחתם ולכל עם ישראל.
עם ישראל חי.
אלן שינזי

ירושלים
בירושלים זכינו לחנוך בחודש אדר האחרון
את בית המדרש החדש "פניני דוד" ברחוב
בית וגן  ,8וכמיטב המוסדות של אורות חיים
ומשה כבר מהיום הראשון נשמע קול התורה
בבית מדרש זה בעוז ובגאון .עשרות אברכים
לצד בעלי בתים יושבים והוגים בתורה
הקדושה במשך כל שעות היום.

בית המדרש החדש "פניני דוד" בירושלים

מכון פניני דוד
ברוך ה' וזכינו
בחורף האחרון
לאור
להוציא
את סט הספרים
המבוקש "פחד
דוד" על התורה.
מאת מורנו ורבנו
שליט"א.
הספרים מכילים
מאמרים ודרשות
על כל חמשה חומשי
תורה ,ערוכים בטוב טעם ודעת ,מודפסים
על נייר משובח בעיצוב נעים לעין עם
כריכה מפוארת .ואכן ,ב"ה מאז נודע לציבור
הרחב על צאת הספרים לאור ,הטלפונים לא
מפסיקים לצלצל במשרדי המכון בבקשה
לרכוש את הספרים.
בימים אלו עובדים אנו על סיום הסדרה
פחד דוד מועדים ,וכרך נוסף על ענינים
שונים .בקרוב יצאו לאור בעזרת ה' הספרים
על תולדות משפחת פינטו המעטירה.

אשדוד
ה'ישיבה גדולה'
מקום של כבוד תופסת לה הישיבה הגדולה
לבחורים מצטיינים שעל ידי מוסדות "אורות
חיים ומשה" ,העומדת בנשיאות מורנו ורבנו
הגאון הצדיק רבי דוד חנניה פינטו שליט"א,
בהנהגתו ובהכוונתו הטהורה.
בכל רחבי העיר אשדוד כבר פקיע שמה
הטוב של הישיבה כמקום מיוחד במינו
לעלייה רצופה בתורה וביראת שמים .חזותם
של התלמידים מוכיחה את עובדת היותם
בחורים מצטיינים משכמם ומעלה ,ומהווה
המחשה למה שנאמר "אשרי רבו שלימדו
תורה" ,בני עליה אמיתיים ויראי שמים בעלי
הליכות נאות ומכובדות.
לא לחינם זכתה הישיבה הגדולה בתארים
אלו .צוות מיוחד מן השורה הראשונה עומד
בראשותה ומוביל בגישתו המיוחדת להישגים

הישיבה הגדולה באשדוד

מרשימים במיוחד .הרב הגאון רבי שלמה
רביבו שליט"א ,מגדולי תלמידי ישיבת פוניבז',
הוא העומד בראשות הישיבה .לצידו משמש
כמשגיח הרב חזקיהו מישקובסקי שליט"א,
וכמו כן הרב הגאון רבי אליעזר שטיינמן
שליט"א הוא ר"מ הישיבה ,והרב הגאון רבי
שלום רוקח שליט"א המשמש כ"משיב"
בישיבה ,וכן שאר רבני הישיבה שליט"א
העושים כל שביכולתם בכדי להביא להמשך
שיגשוגה ופריחתה של הישיבה בעלייה בתורה
וביראת שמים בדרך המסורה לנו מדור דור.
מידי פעם מתכבדים גדולי התורה שליט"א
בדורנו לבוא אל הישיבה לשאת דברים בפני
התלמידים בשיעורי תורה ומוסר .הנה לפני
זמן לא רב פקד את המקום ראש ישיבת
פוניבז' הגאון רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א
אשר מסר שיעור לתלמידים בסוגיא הנלמדת
בעמקות נפלאה ,ולאחר מכן חיזק אותם
בדברי מוסר וביראת שמים.
על פי ההנחיות המפורטות שניתנו על ידי
נשיא המוסדות מורנו ורבנו הגאון הצדיק
רבי דוד חנניה פינטו שליט"א ,התנאים להם
זוכים הבחורים המסתופפים בצילה של
הישיבה הקדושה  -הינם ברמה גבוהה במיוחד
בבחינת "תורה מפוארה בכלי מפואר".
קומפלקס מהודר עומד לרשות הישיבה והוא
כולל פנימייה רחבת ידים ,מאובזרת ומרוהטת
במיטב הרהיטים .המזון כולל ארוחות
עשירות ומגוונות הניתנות לבחורים ביד
רחבה ,וכל זאת על מנת שהבחורים היקרים
לא יהיו טרודים בשום עניין וכל מעייניהם
יהיו נתונים בתורה הקדושה בלבד.
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חנוכת הבית בית מדרש פניני דוד ירושלים

שיחה בישיבת "נר שמואל" ירושלים

הנחת אבן פינה לתלמוד תורה שע"י ישיבת "נר שמואל"
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סופשבוע בארץ הקודש –רבי משה פינטו עם קבוצה של כ 100-בחורים מצרפת

שיחה בישיבת "מרכז הרב"

סיום מסכת קידושין בכולל בעלי בתים לדוברי צרפתית
ירושלים ,בראשות הרב שמעון פניה שליט"א
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