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ניסן תשע"ח

יו"ל על ידי:

p@hpinto.org.il :לקבלת הבטאון והעלון בדוא"ל שלחו בקשה לכתובת

בפתח הגליון

ְצַרִים הֹוִציֲאָך ֶאת ָהָעם ִמִמּ  "ְבּ

ַעְבדּון ֶאת ָהֱאלִֹהים ַעל ָהָהר ַהזה" ַתּ

במעמד הר סיני נאמר בפסוק “ויהי קול השופר הולך וחזק מאוד משה 
ידבר והאלוהים יעננו בקול". אמרו חז"ל ששופר זה היה עשוי מקרן אילו של 

יצחק אבינו ע"ה. הקשה הרמב"ן ז"ל כיצד היה מותר להשתמש בשופר זה הרי 
נתקדש אילו של יצחק בקדושת קרבן עולה כמו שנאמר “ויקח את האיל ויעלהו 

לעולה תחת בנו" ואסור להוציאו לחולין ולהנות ממנו?.

ויישב מו"ר שליט"א רצה הקב"ה ללמד את בני ישראל ולומר להם הנה עתה 
הבנים  את  גם  לחנך  ומחובתכם  התורה  את  לקבל  ההר  תחת  ניצבים  אתם 
לדרך התורה. וכדי שתבינו עד כמה צריך למסור נפש למען חינוך הבנים. ראו 
יצחק,  של  אילו  מקרן  נעשה  זה  שופר  מאוד.  וחזק  הולך  שקולו  השופר  את 
יצחק  בנו  לחינוך  אברהם  נפשו של  מסירות  תזכרו את  זו  בקרן  וכשתתבוננו 
כיצד הלך לעקוד את בנו יחידו באהבה ובחיבה יתירה לבורא עולם ולא נתעצל 
בדבר. וגם יצחק על אף היותו בן ל"ז שנה בכל זאת לא התנגד לאביו וביקש 
שיעקוד אותו היטב לבל יזוז ויפסל בשחיטה ובוודאי שאת החינוך הטהור הזה 
ללמדם  בא  הזה  והשופר  והיות  ע"ה.  אבינו  אברהם  הגדול  מאביו  יצחק  ינק 
אורחות חיים בחינוך הבנים הרי שתקיעה של מצוה היא לכן הותר להשתמש 

בו במעמד הר סיני. 

ברוחו ותורתו של מו"ר שליט"א אנו רואים כמה מסירות נפש של ממש מייגע 
הרב שליט"א את עצמו בכדי להגיע לכל יהודי בכל פינה ברחבי העולם, להשמיע 
על  ולשמור  להתחזק  ברבים  דורש  וכמה  ונחמה.  עידוד  חיזוק,  מילות  באזניו 
חינוך הילדים אשר היום נמצאים תחת יצר הטכנולוגיה הקשה שמכה קשות 

בפרט בבני הנוער.

יהי  רצון שנזכה להתנזר מכל הבלי העולם לדלג ולפסוח עליהם ולהדבק רק 
בתורת ה' שהיא תורת חיים.

ונשגר קמיא מורנו ורבינו הגאון הצדיק רבי 
דוד חנניה פינטו שליט"א שיזכה להגדיל 
תורה מתוך בריאות אריכות ימים ושנים 
עד ביאת גואל צדק בב"א.

כעתירת

מערכת “בחצרות החיים"

מכון הוצאה לאור
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דברות קודש
דברי חיזוק שנאמרו מפי מורנו ורבנו 

הגה"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"א

דרכי אבות

תשועה גדולה

מוסדות
“קול חיים"

רחוב אחוזה 98 רעננה
טל: 09-8828078

פקס: 09-8828077
 kolhaim@hpinto.org.il

מוסדות

“אורות חיים ומשה"
אשדוד

רח' האדמו"ר מבעלזא 43 אשדוד
טלפון:08-8566233
פקס:08-8521527

Ashdod@hpinto.org.il

מוסדות

“אור חיים ומשה"
פריז – צרפת

Ohr Haim Ve Moche
32, rue du Plateau - 75019 

Paris - France
Tel: +331 42 08 25 40
 Fax: +331 42 06 00 33
hevratpinto@aol.com

“מוסדות פינטו"
ניו יורק

Chevrat Pinto
207 West 78th St. 

 New York NY 10024 U.S.A
Tel: 1 212 721 0230
Fax: 1 212 721 0195

hevratpinto@aol.com

שבת הגדול
חג הפסח

פנינים מתורתו של
מורנו ורבנו שליט"א 

על מסכת אבות

ראיון???
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תהילה לדוד
"כי טוב ה' לעולם חסדו"

 פירוש על תהילים
מתוך ספרו של מו"ר שליט"א 

שעומד לצאת לאור אי"ה. 24

4



“משכו וקחו לכם צאן 
למשפחתיכם ושחטו הפסח" 
)שמות י"ב כ"א(

לשונו  וזה  יששכר"  “בני  בספר  כתב 
חג  לפני  לשבת  קוראים  למה  טעם   -
דיברו  כבר  הנה  הגדול,  שבת  הפסח 
ואענה  ואחרונים  הראשונים  כל  בזה 
אשר  ידוע  ואומר.  ואען  חלקי  אני  גם 
בעניין  וחקרו  דרשו  החכמים הראשונים 
את  שקיימו  אברהם  מימות  האבות 
מכלל  יצאו  אם  ניתנה  שלא  עד  התורה 
בני נח בין להקל ובין להחמיר או נאמר 
נח  בני  מכלל  לצאת  כמנייהו  כל  לאו 
נח  בן  אצל  בחומרא  שישנם  בדברים 
ולכאן  לכאן  סברות  ויש  מישראל  יותר 
הלכה  הייתה  עולם  מימות  הנראה  וכפי 
כמאן  הילכתא  איפסקא  ולא  בספק  זו 
היו  העולם  אבות  דגם  לומר  וצריכים 

מסופקים בהלכה זו.
ממילא היחידי הסגולה אשר היו מקיימים 
את התורה בכל דור מימות האבות הנה 
היו  ובהכרח  השבת  על  כן  גם  שמרו 
צריכין באיזה רגע מן השבת לעשות איזה 
מדאורייתא  הלא  כי  שהיא  כל  מלאכה 
חייב מיתה  נח ששבת  בן  נח:(  )סנהדרין 

שנאמר “ויום ולילה לא ישבתו".
צאתנו  בעת  הזה  השבת  ביום  והנה 
וציווה  לחודש  עשור  יום  היה  ממצרים 
ה' יתברך ליקח את קרבן הפסח ונאמר 
הרוצה  דאדם  צאן"  לכם  וקחו  “משכו 

קניין  גם  לעשות  חייב  חפץ  לקנות 
אי  זה  וזה בלא  קניין ממון  וגם  משיכה 
אפשר לכן ציווה הכתוב “משכו" בקניין 

משיכה “וקחו" בקניין כסף.
מספיק,  אחד  קניין  רק  נח  בבן  והנה 
נח  בן  קונה  עא.(  זרה  )בעבודה  דלרש"י 
קונה  תם  ולרבנו  משיכה  בלא  במעות 
כאן  הצריך  ואם  במעות  ולא  במשיכה 
בזה  הרי  מעות,  וגם  משיכה  גם  הכתוב 
הם יצאו מדין בן נח ונכנסו לכלל ישראל 
את  ולשבות  לשמור  רשאין  היו  ומעתה 
היו  לא  ושוב  כמצוותה  השבת  יום  כל 
צריכין לעשות איזה מלאכה בשום שעה 
מעיתותי היום. ולא היה כיום השבת הזה 
שבת גדול לפניו כי עד עתה לא היה להם 
אפשרות לשבות כל כ"ד שעות , ממילא 
ראוי ונכון לקרות לשבת זו “שבת הגדול" 

עד כאן תוכן דברי קדשו.
לסוברים  דגם  ולומר  להוסיף  לי  ונראה 
שהאבות הקדושים כבר מתחילת דרכם 
ישראל  לכלל  ונכנסו  נח  בן  מגדר  יצאו 
ולא הוצרכו לחלל אף שבת אחת, עדיין 
זו דבר מיוחד בעניין שמירת  יש בשבת 
השבת והוא כיוון שמסרו נפש בשבת זו 
וקשרו את השה אל כרעי המיטה כמצוות 
ה' יתברך והוצרכו לשוחטו לעיני מצרים 
גילו  בזה  שלהם,  האלוה  שהוא  אף  על 
שהם קרובים אל ה' יתברך והם שותפים 
עימו במעשיו. וכשם שאמרו חז"ל )שבת 
נעשה  כהלכתה  שבת  השומר  כל  קיט:( 
שותף להקב"ה במעשה בראשית, כך גם 

עם ישראל בזכות מסירות נפשם לקיים 
ומחוברים  שותפים  נעשו  ה'  רצון  את 
עימו - לכן נקראת שבת זו “שבת הגדול" 
כי בני ישראל הוכיחו במעשיהם נאמנות 
ה'  עם  מלאה  ושותפות  ושלמה  גמורה 
יתברך כדוגמת האדם השומר את השבת 

שגם הוא נעשה שותף להקב"ה.
אולם עדיין יש להבין, מדוע ציווה אותם 
הקב"ה לתת את הדם על המשקוף ועל 
בזה  די  לא  האם  הבית,  מזוזות  שתי 
גדולה  כה  במסירות  השה  את  ששחטו 
האם אין כבר בזה הוכחה שהם נאמנים 
מדוע  במעשיו,  עימו  ושותפים  לה' 
על  הקרבן  דם  את  לתת  כן  אם  הוצרכו 

משקוף הבית?
צריך  כי  ונאמר  נקדים  זאת  ליישב  כדי 
האדם לתת אל ליבו בקיום המצוות שלא 
לעשותן כמצוות אנשים מלומדה כי ייתכן 
והוא באמת מקיים את מצוות ה' ועושה 
את רצונו, אולם כל מעשיו אינם אלא מן 
השפה ולחוץ והוא עושה אותם ללא כוונה 
טהורה, אלא אך ורק מחמת שכך הורגל 
או מפני שהסביבה שבה הוא חי מחייבת 
אותו לזה ולא יותר מכך. הוא אינו מקיים 
ה'  רצון  את  למלא  בכדי  המצוות  את 
ייראה  שלא  בכדי  אלא  ובתמים,  באמת 
שונה בעיני חבריו ומכריו. הוא בא לבית 
עושים  שכך  מפני  רק  להתפלל  הכנסת 
מפני  או  אחריהם  נסחף  הוא  ואף  חבריו 
שכך הורגל מקטנותו. וכמובן שדרך חיים 
זו טעות איומה היא, כי על האדם לשמור 

רחמנא
ליבא בעי

דברות קודש
דברי חיזוק שנאמרו מפי מורנו ורבנו הגה"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"א
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ציווה  שכך  מפני  ורק  אך  ה'  מצוות  את 
הראויה  בכוונה  לקיימם  אלוקיו  ה'  אותו 
בפנימיות  שמקורה  טהורה  ובמחשבה 
הנפש ולא סתם מן השפה ולחוץ. וכשהוא 
לעשות  לו  אסור  השבת  יום  את  שומר 
זאת מפני שאף שכנו שומר שבת- אלא 
מפני שיודע הוא בבירור שכך היא מצוות 
ה' ומתוך הכרה זו הוא פועל ועל ידי כך 
הוא זוכה להיות שותף להקב"ה וכך הוא 
העניין בכל המצוות שיקיים אותן בדחילו 
ורחימו כדי לעשות נחת רוח ליוצרו ולא 
כדי  או  חבריו  נפש  את  להשביע  כדי 

לקיים רצון קרוביו ומכריו.
ואף כאן ביקש הקב"ה לבחון את ליבות 
קשורים  הם  באמת  האם  ישראל  בני 
אליו בלב ונפש ועושים את רצונו מתוך 
פנימיות הנפש, או שמא מעשיהם הינם 
נכון  אומנם  כי  ולחוץ.  השפה  מן  רק 
וקשרוהו  שה  להם  לקחו  כאחד  שכולם 
בכרעי המיטה ושחטו אותו לעיני מצרים, 
אמיתית  הוכחה  כאן  אין  עדיין  אך 
שמצווה זו נעשתה בכוונה הראויה ולשם 
שמים, כי יתכן שישנם כאלו ששחטו את 
והם  כולם  עשו  שכך  מחמת  רק  השה 
ויוצאי  משונים  להיות  מעוניינים  אינם 
לכן  בה.  מצויים  שהם  החברה  מן  דופן 
הם נהגו כיתר חבריהם ושחטו את השה, 
אולם מצווה זו לא נעשתה על ידם מתוך 
רצון פנימי ולכן ציווה אותם הקב"ה לתת 
את הדם על המשקוף ועל מזוזות הבית, 
לרמז  פנימיות  על  מורה  הבית  שכידוע 

שהמצוות  מבקש  שקב"ה  ישראל  לעם 
הללו יבואו מתוך פנימיות הלב שיתבונן 
האדם על תוכן המצווה ועל המהות שבה 
במחשבה  בשלמותה  כתיקונה  ויעשנה 
חיצוני  כמעשה  ולא  ובמעשה  בדיבור 
את  ישראל  בני  יוכיחו  ובזה  גרידא, 
אהבתם לה' יתברך ואת מסירות נפשם 

למצוותיו ולתורתו.
הברית  בארצות  בהיותי  פעם  זכורני 
בשעת  רבים  חסידים  סביבי  נתקבצו 
הספקתי  חטוף  ובמבט  השולחן,  עריכת 
והנה  פניהם.  מראה  את  מעט  להכיר 
למחרת ביום ראשון בנוסעי ברכב ראיתי 
הרחוב  כאנשי  לבוש  אדם  חולף  שלצידי 
ומיד  הריקים  כאחד  קלילים  בבגדים 
מיום  לי  מוכר  פניו  שמראה  הבחנתי 
האתמול כאשר אז בשעת עריכת השולחן 
החסידים.  מן  כאחד  לבוש  הוא  היה 
בקשתי מן הנהג שיעצור וימתין לי ומיד 
טוב".  “בוקר  בברכת  אדם  לאותו  פניתי 
ואמר  ליבי  על  אשר  את  הבין  מיד  הוא 
- כי מן הסתם כבוד הרב תמה כיצד  לי 
אני נראה כעת?! אולם ידע כבודו כי כל 
לבושי הנכבד בשבת אינו אלא כתחפושת 
ומסכה, וזאת מסיבה פשוטה כיוון שאני 
בחברה  וחי  חסידית  בשכונה  מתגורר 
ועל  מהם  שונה  להיות  מעוניין  ואינני  זו 
היא  האמת  אולם  כמותם.  לבוש  אני  כן 
מאומה...  הזה  הלבוש  לבין  ביני  אין  כי 
אמרתי לו כי הינו מטעה את הציבור ויש 
הנה  ה'.  חילול  של  מבוטלת  בלתי  מידה 

כביכול  אדם  כיצד  מוחשית  דוגמא  לנו 
עושה את רצון ה' ומתנהג בחסידות וכל 
מעשיו הם רק מן השפה ולחוץ ואין בהם 
וממעשים  ועיקר.  כלל  תוכן  או  פנימיות 
כאלו  יהיו  שמא  הקב"ה  חשש  שכאלו 
מבני ישראל שישחטו את השה רק מפני 
לא  אך  כך  עושים  וחבריהם  ששכניהם 
מבקשים  שהם  מתוך  ולא  לזה,  מעבר 
מצוותיו.  בקיום  יתברך  ה'  אל  להתקרב 
ולכן ציווה עליהם הקב"ה לתת את הדם 
מורה  כי כשם שהבית  הבית,  מזוזות  על 
על פנימיות - כך במצוות. “רחמנא ליבא 
בעי" הקב"ה מבקש את רצונו הפנימי של 
האדם שהמצווה תיעשה בשלמות הראויה 
להיות  כדי  תהא  המצווה  קיום  שמטרת 
קשורים ומחוברים עם השכינה הקדושה.

זוכר אני את אדוני אבי מורי זיע"א שהיה 
רגיל מידי שנה בערב פסח להניח חרוסת 
השני  ובצד  הבית  פתח  של  ימין  בצד 
מונחת המזוזה. והיה מנהגו לעבור בתווך 
עושה  ה'  ימין  רוממה  ה'  “ימין  ולומר 
חיל", גם בזה הייתה כוונתו לרמוז ולומר 
שאנו עושים את מצוות ה' יתברך מתוך 
פנימיות הלב בכוונה הראויה ובמחשבה 
טהורה ונכונה כדוגמת הבית המורה על 

הפנימיות.
מצוות  את  לקיים  שנזכה  רצון  ויהי 
לעשותה  במצווה  התבוננות  מתוך  ה' 
הן  בדיבור  והן  במחשבה  הן  כתיקנה 
ואמיתי  פנימי  רצון  ומתוך  במעשה 
לעשות נחת רוח ליוצרינו, אמן ואמן.     

רחמנא ליבא בעי 
 הקב"ה מבקש את

הפנימי של  רצונו 
האדם שהמצווה 
תיעשה בשלמות 
הראויה שמטרת 
המצווה  קיום 
להיות  כדי  תהא 
ומחוברים  קשורים 
השכינה  עם 

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

“מצות יאכל
את שבעת הימים" 
)שמות י"ג ז'(

הפסח  חג  בימי  כי  ונראה  נתבונן 
שמחה  של  ברגש  הלב  מתמלא 
יהודי  כל  של  ליבו  ואמיתית,  מיוחדת 
מוצף באור רוחני ובאושר עילאי הבא 
מעמקי הנשמה. ננסה להבין מהו מקור 

השמחה הזו ומה סודה?
זצ"ל  הכהן  צדוק  רבי  הקשה  עוד 
מדוע בחג הפסח נצטווינו רק במצוות 
בליל פסח   - לענייני מאכל  הקשורות 
חובה עלינו לאכול מצה ובמשך שבעת 
חמור  באיסור  עלינו  נאסר  החג  ימי 
לאכול חמץ, מה שלא מצינו כן בשאר 
 - זצ"ל  הרב  הקשה  עוד  ישראל.  חגי 
ומתחייב  חוטא  שאדם  בשעה  הנה 
המקדש  לבית  חטאת  קרבן  להביא 
שהכהנים  מ.(  )יבמות  אומרת  הגמרא 
מדוע  מתכפרים.  והבעלים  אוכלים 
לכאורה מחילת האדם באה דווקא על 
ידי אכילת הכהן, וכי אכילתו של הכהן 

היא המכפרת?
וחשבתי לבאר בסייעתא דשמיא על פי 

מה שכתוב בספרים הקדושים שהחמץ 
וכמו  הרע  ליצר  סמל  הם  והשאור 
שאמרו חז"ל )ברכות יז.( אמרו ישראל 
גלוי  העולמים  ריבון   - הקב"ה  לפני 
רצונך,  לעשות  שרצוננו  לפניך  וידוע 
מעכב,  שבעיסה  שאור  מעכב?  ומי 
דהיינו יצר הרע. ובשעה שהאדם מבער 
את החמץ ושורפו, עליו לבער גם את 
וכמו שכתב  ולכלותו  יצר הרע מקרבו 
על  קמב(    )בראשית  הקדוש  הזוהר 
הפסוק “ועתה בני שמע בקולי" בההוא 
הרע  יצר  ובעי  הוה  פסח  ערב  זימנא 

לאיתבערא.
הרע  יצר  על  בעיקר  מורה  והחמץ 
שנואה  שהיא  הגאווה  ממידת  הנובע 
עד  הוא  ברוך  המקום  בעיני  מאוד 
“אין  הגאווה  בעל  על  הקב"ה  שאומר 
אחד".  במקום  לדור  יכולים  והוא  אני 
כי כשם שהשאור דרכו לנפח ולהגביה 
את הבצק ולחם חמץ הינו תפוח וגבוה 
- כך הוא בעל הגאווה אשר מנפח את 
זולתו  מעל  עצמו  את  ומגביה  רוחו 
אמלוך".  “אני  לאמר  עליהם  ומתנשא 
)במסכת  חז"ל  אמרו  שכזה  אדם  ועל 
סוטה ד:(  כל אדם שיש בו גסות הרוח 
כפר  וכאילו  זרה  עבודה  עובד  כאילו 

שנאמר  אותו  מתעב  והקב"ה  בעיקר 
גבה  כל  ה'  “תועבת  ה'(   ט"ז  )משלי 

לב".
לעומת זאת המצה שהיא דקה ונמוכה 
על  מרמזת  על,  אל  מתנשאת  ואינה 
שפלות הרוח ועל מידת הענווה והקב"ה 
ברך  ושפל  עניו  שהוא  במי  משתבח 
אמר  פט.(  )חולין  חז"ל  שאמרו  וכמו 
הקב"ה לישראל חושקני בכם שאפילו 
בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם 

ממעטין עצמכם לפני.
דווקא  מדוע  היטב  יובן  ומעתה 
על  נסובו  המצוות  עיקר  הפסח  בחג 
חמץ  אכילת  איסור  ועל  מצה  אכילת 
שעיקר  האדם  שיזכור  כדי  ושריפתו, 
לו  באה  פרעה  של  ושפלותו  מפלתו 
בקרבו  שהייתה  הגאווה  מידת  מחמת 
לאלוה  עצמו  את  בסכלותו  שחשב 
יאורי  “לי  ג'(   כ"ט  )יחזקאל  ואמר 
לאמר  מתרברב  והיה  עשיתיני"  ואני 
אשמע  אשר  ה'  “מי  ב'(  ה'  )שמות 
ידעתי  לא  ישראל  את  לשלח  בקלו 
אשלח"  לא  ישראל  את  וגם  ה'  את 
עפר  עד  לבסוף השפילו הקב"ה  והנה 
והשליך את כבודו לארץ וכמו שאמרו 
חז"ל )במסכת עירובין יג.( כל המגביה 

המצה דקה ונמוכה ואינה מתנשאת אל על, מרמזת על שפלות הרוח ועל מידת הענווה 
הקב"ה  "אמר  פט.(  )חולין  חז"ל  שאמרו  וכמו  ברך  ושפל  עניו  שהוא  במי  משתבח  והקב"ה 
7לישראל חושקני בכם, אפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם לפני"



ולהתבטלות גמורה להקב"ה הרי שהוא 
והוא  הרע  יצרו  משעבוד  לחירות  יצא 
משוחרר מכבליו ומעתה הינו “בן חורין" 
יותר  ושמח  מאושר  אדם  שאין  וכמובן 
יצרו  ממאסר  להשתחרר  שזכה  ממי 

הרע. 

ישראל  בני  של  גאולתם  עיקר  וזהו 
להיפרד  זכו  שהם  מצרים,  מארץ 
מצרים  מלך  פרעה  גאוות  מהשפעת 
כלפי  ובענווה  הרוח  בשפלות  ולנהוג 
לפניו  עצמם  את  ביטלו  הם  הקב"ה. 
וגמור,  שלם  בביטול  תורתו  ולפני 
ואמרתי רמז נאה לדבר - “גאולה" חסר 
למ"ד  כשחסר  כלומר  “גאוה"  נמצא  ל' 
- אז ליבו מתמלא  היינו לימוד התורה 
בגאווה ובגסות הרוח. אולם אם התעסק 
התורה  לימוד  עסק  שהיא  למ"ד  באות 
הרי על ידי לימוד התורה הקדושה הוא 
מן  ולשחרור  ה'  לפני  להתבטלות  זוכה 
היצר הרע ובתוספת אות למ"ד נהפכת 
הגאווה לגאולה כי על ידי התורה נגאל 

וניצל מיצר הרע.

מורכבת  ל'  אות  כי  נראה  נתבונן  ואם 
ו'.  אות  ומעליה  ר'  אות  אותיות.  משתי 
האדם  של  ראשו  על  מרמזת  ר'  אות 
חשבונות  הוא  מחשב  תמיד  שמטבעו 
בראשו כיצד להתנשא מעל זולתו כמו 
ועליונה.  גבוהה  צורתה  אשר  ו'  האות 
וכמובן שחובתו של האדם להתגבר על 
ולהנמיך  ראשו  את  ולכופף  הרע  טבעו 
ממנו  תסור  הגאווה  וכך  קומתו  את 
ובתוספת האות למ"ד של לימוד תורה 

- יזכה שהגאווה תיהפך לגאולה שלמה.  

הקרבנות  בהקרבת  מדוע  נבין  ומעתה 
אוכל הכהן והבעלים מתכפרים, כי עיקר 
המטרה בהבאת הקרבן היא בכדי לשבר 
ועל  האדם  של  ליבו  בתוך  הגאווה  את 
ידי זה יזכה למידת הענווה ולהתבטלות, 
וכמו שכותב הרמב"ן ז"ל שהמביא את 
קרבנו לחטאת עליו לתת אל ליבו שכל 
מה שנעשה לקרבן היו צריכים לעשות 
את  כששוחטים  חטאו.  עוצם  מפני  לו 
הקרבן עליו לדעת שהיו צריכים לשחוט 
אותו וכשזורקים את דמו למזבח - עליו 
דמו  את  להזות  צריכים  שהיו  לדעת 
צריכים  היו  האימורים  וכששורפים את 
ממש כך לשורפו מפני כובד זדונו, אלא 
התרצה  וחסדיו  רחמיו  ברוב  שהקב"ה 
כקרבן  תחתיו  הבהמה  את  לקבל 

לכפרתו. 

בקרבו  נשבר  ליבו  זו  מחשבה  ידי  ועל 
והוא מתחרט על מעשיו הרעים וגאוותו 
מסתלקת ממנו ותחת זאת באות בקרבו 
הוא  זוכה  ובכך  הרוח,  ושפלות  ענווה 
תורתו.  ולפני  יתברך  ה'  לפני  להתבטל 
מבשר  אוכל  שהכהן  רואה  וכשהוא 
הקרבן ונהנה באכילתו ואילו הוא יושב 
או  בבשר  נגיעה  רשות  לו  ואין  בצד 
אכילה ממנו ועל אף שהוא בעל הקרבן 
ישנו  בזה  שגם  הרי   - לו  שייך  והבשר 
משיג  ובכך  והתבטלות,  כניעה  של  סוג 
הקרבן  של  העיקרית  מטרתו  את  הוא 
גאוותו.  את  וישפיל  עצמו  את  שיבטל 
הבעלים מתכפרים,  אוכל  לכן כשהכהן 

בשעה  לכן  משפילו.  הקב"ה   - עצמו 
שאדם אוכל את המצה עליו לזכור שגם 
המצה  כאותה  להיות  עליה  התנהגותו 
להתנשא  ולא  ודקיקה  נמוכה  שהיא 
ולהגביה את עצמו כחמץ שטבעו לתפוח 
ולעלות, אלא יבער וישרוף את הגאווה 
מקרבו ויתרחק ממידה מגונה זו הרחק 

כמטחווי קשת.

ואם זכה האדם לעטר את עצמו במידת 
הענווה והוא מבטל את עצמו בפני זולתו 
והוא מתנהג בשפלות הרוח, בודאי שגם 
מוכן  והוא  מתבטל  הוא  הקב"ה  לפני 
לעשות את רצון ה' בחפץ לב. וזוהי עיקר 
עבודת ה' שיבטל את עצמו ביטול גמור 
לפני בורא העולם ובפני תורתו ולא יהא 
לו בעולמו דבר זולת לעשות את מצוות 
ואדם  הקדושה.  תורתו  את  ולקיים  ה' 
מכבלי  עצמו  את  להתיר  זוכה  שכזה 
בן חורין אמיתי.  והוא נקרא  היצר הרע 
וכמו שאמרו חז"ל )במסכת אבות ו' ב'(  
אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. 
לעומת זאת - בעל הגאווה שאינו מוכן 
לבטל את כבודו לפני הקב"ה, עדיין כבול 
הוא וקשור באזיקיו של היצר הרע ונתון 
במאסרו ואין שייך לכנותו “בן חורין" כי 
הרע.  ליצרו  נרצע  כעבד  הוא  משועבד 
המורה  המצה  אכילת  על  נצטווינו  לכן 
על ענווה והתבטלות גמורה כלפי הריבון 

בורא העולם.

האדם  בלב  מקור השמחה שבאה  וזהו 
בליל התקדש החג כי אם על ידי אכילת 
זוכה להגיע למידת הענווה  המצה הוא 

וידוע  גלוי  העולמים  ריבון  הקב"ה,  לפני  ישראל  אמרו 
לפניך שרצוננו לעשות רצונך, ומי מעכב? שאור שבעיסה 
מעכב, דהיינו יצר הרע. ובשעה שהאדם מבער את החמץ 
ושורפו, עליו לבער גם את היצר הרע מקירבו ולכלותו

8



כי בזה ביטל את עצמו ביטול גמור ובכך 
הכניע את לבבו.

מידת  את  לרכוש  האדם  זכה  ואם 
הענווה קניין בנפשו, ונמוגה מליבו מידת 
הגאווה והוא בטל כלפי אחרים, הרי בכך 
ליבו פתוח לסייע ולעזור לחברו ולדאוג 
לו. לעומת  יחסר  לו לכל מחסורו אשר 
זאת בעל הגאווה לעולם אינו נותן ליבו 
לראות את האחרים וכל מגמתו ומטרתו 
ולדאוג  עצמו  עם  רק  להיטיב  בחיים 
תאוותו.  את  ולמלא  הפרטי  לחסרונו 
לא  ראובני(  )ילקוט  במדרש  אמרו  וכך 
ישראל להיגאל ממצרים, אלא  בני  זכו 
מפני שכרתו ברית לעשות חסד אלו עם 
אלו. ונראה לי לומר כי “אלו" עם “אלו" 
עולה בגימטרייא “דע", היינו לדעת את 
השני ולהכיר במחסורו ומתוך כך לדאוג 
לו. כלומר עיקר גאולת ישראל ממצרים 
באה בזכות שידעו לראות מהו חסרונם 
בחג  כי  לאלו,  אלו  ודאגו  חבריהם  של 
ולהינצל  לצאת  ישראל  בני  זכו  הפסח 
ובראשם  מצרים  של  הרעות  מהמידות 
בליבו  נטועה  שהייתה  הגאווה  מידת 
של פרעה מלך מצרים, ועל ידי אכילת 
מידת  את  בליבם  לקנות  זכו  המצה 
הענווה ולכן ליבם היה נכון לשמוע את 
במחסורו  להכיר  ולדעת  הזולת  זעקת 
ובזכות  ולסייעו  ולצרכיו  לו  ולדאוג 
ישראל  בני  זכו  הזו  הנפלאה  האחדות 

לצאת ממצרים.

חיים  רבנו  של  בקודש  דרכו  הייתה  וזו 
עצמו  את  מבטל  שהיה  זיע"א,  פינטו 

לא  ולעולם  גמור  ביטול  אחרים  כלפי 
החזיק טיבותה לנפשיה ודאגתו לעניים 
במרוקו.  דבר  לשם  הייתה  כל  ולחסרי 
הוא לא חס על כבודו והיה מכתת את 
מזון  לאסוף  כדי  לבית  מבית  רגליו 
לנצרכים וכדי לעודד את רוחם השבורה 
ואף  ולבקרם,  לביתם  ללכת  נוהג  היה 
מן  מעט  וטעם  הארץ  על  עימם  ישב 
המאכל הדל שהכינו - והכל כדי לדובב 

אותם ולהפיח בהם רוח חיים ושמחה.

סיפר לי יהודי יקר בשם שלום אביסרור 
הלך  אחת  שפעם  זוכר  הוא  כי  הי"ו 
מזון  מצרכי  לאסוף  זיע"א  הקדוש  סבי 
ורץ  עגלתו  את  נטש  ולפתע  לעניים, 
מעניי  אחד  בעני  פגש  ושם  הים  לעבר 
שפת  על  שפסע  יום  קשה  איש  העיר, 
על  ובדאגה  בעצב  שרוי  כשהוא  הים 
זצ"ל  רבנו  אליו  ניגש  הקשה.  מצבו 
ושאל מה מעשיך כאן?! ענה לו העני - 
לו  אוויר צח. אמר  יצאתי לשאוף מעט 
רבנו - אנא ממך אל תעמוד כאן שמא 
ישיאוך  שבליבך  הנוגות  המחשבות 
להטיל את עצמך לים... השיב לו העני - 
אכן כך חשבתי לעשות מגודל המרירות 
מיד  הקשה.  העניות  מרוב  בליבי  אשר 
לקחו רבנו באהבה ובחמלה והביאו אל 
ואף  מחסורו  לכל  לו  דאג  ושם  העיר 
להתחיל  בכדי  כסף  סכום  לו  העניק 
מעט במשא ובמתן וכך האיר לו הקב"ה 
את מזלו ומאז שוב לא ראה מחסור. זו 
הייתה דרכו בקודש לשמח ולהרנין את 
ליבם של העניים האומללים וקשי היום.

אנו  אף  עלינו,  בחסדי שמים  ה'  וברוך 
לעזור  יכולתנו  כמיטב  משתדלים 
ולסייע למי שאין בידו, ובפרט בימי חג 
לתת  עוז  בכל  משתדלים  אנו  הפסח 
לו,  יחסר  אשר  מחסורו  כפי  איש  לכל 
כי איככה אוכל להסב עם בני ביתי אל 
עוד  כל  ובשלווה  בשקט  הסדר  שולחן 
שלאחרים עדיין את המינימום הדרוש 
להם לצרכי החג, ובעזר הבורא יתברך 
התש"ע  שנת  הפסח  בחג  ובישועתו 
מסך  יותר  ישראל  ארץ  לעניי  חילקנו 
מאתיים וחמישים אלף דולר... ובאמת 
שסכום אדיר זה השגנו ביגיעה ובטרחה 
רבה במסירות נפש גדולה מבלי לחסוך 
יחס  נתינת  תוך  להיטיב,  מאמץ  כל 
שווה לכולם מכל העדות ומכל החוגים 
והקהילות, כי כולם שווים לטובה בעיני 
שמידות  וכמובן  הוא.  ברוך  המקום 
הללו ירשתי מאבותי הקדושים זיע"א, 
וזכו  הזולת  למען  נפשם  מסרו  אשר 
הייתה  הענווה  שמידת  משום  לכך 
מצה  כאותה  ונהגו  לרגליהם  נר  תמיד 
ביטול  וביטלו את עצמם  ונמוכה  דקה 
וכל  הוא  באשר  אדם  כל  כלפי  גמור 
לעזור  כיצד  נתונים  היו  מעייניהם 

ולסייע לאחרים.

יהי רצון שנזכה כולנו בחג הקדוש הזה 
להכניע את מידת הגאווה ולשרש אותה 
מקרבנו כי היא עיקר החמץ שיש בלב 
את  לקנות  נזכה  זאת  ותחת  האדם 
לראשנו,  עטרה  שתהא  הענווה  מידת 
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“ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך 
שאר בכל גבלך" )שמות י"ג ז'(
חייב  פסח(  )הגדה של  ז"ל  חכמינו  אמרו 
אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא 
ממצרים. זוהי עיקר מהות חג הפסח 
שעשה  החסד  את  האדם  שיזכור 
מעבדות  שהוציאנו  הקב"ה  עימנו 
לגאולה  ומשעבוד  לחירות 
לא  ואילו  גדול  לאור  ומאפילה 
אנו  עדיין   - ממצרים  הוציאנו 
לפרעה  היינו  משועבדים  ובנינו 

במצרים.
שיזכור  החג  מצוות  עיקר  זו  ואם 
והנה  הנורא  השעבוד  את  האדם 
כן  אם  מדוע  חורין,  בני  אנו  עתה 
אסרה התורה את אכילת החמץ בתכלית 
החירות  הרגשת  בין  הקשר  מהו  האיסור, 
לאיסור אכילת חמץ, וכי אי אפשר לחוש בן חורין 

אמיתי יחד עם אכילת החמץ?
עוד יש להבין, הנה בזמן שבית המקדש היה קיים גולת הכותרת 
של מצוות היום הייתה הקרבת קרבן הפסח. רבבות מעם ישראל 
היו עולים לרגל ומקריבים אותו בשמחה בצהלה וברינה, כשהם 
משבחים את הקב"ה על ידי אמירת ההלל. וכיום לצערנו הרב 
ציוו חכמים  ובוטל הקרבן, מדוע אם כן לא  בית המקדש חרב 

לעשות משהו מסוים ומיוחד שיהא זכר לאותו קרבן?
וחשבתי לבאר בזה בסייעתא דשמיא, על פי הפסוק )שמות י"ב ב'( 
“החדש הזה לכם ראש חדשים" היסוד והשורש לאמונה שלמה 
בתורה ולעבודת ה' נטוע וטמון בחג הפסח אשר חל בחודש ניסן 
והוא ראש לכל החודשים. ואמרו חז"ל )מנחות כט.( מלמד שהראה 
הקב"ה למשה באצבע את חידוש הלבנה שנאמר “החדש הזה", 
ונולדה  מתחדשת  שהלבנה  כשם  למשה  הקב"ה  אומר  כלומר 
ברגע  ישראל  עם  כך  ליום,  מיום  ותגדל  תלך  היא  אך  כעת 
הנחשבים  מחודש  לעם  לי  נעשו  הם  ממצרים  אותם  שהוצאתי 
בעיני כתינוקות שנוצרו ונולדו זה עתה. וכשם שהלבנה מתגדלת 
ומתעצמת מיום ליום עד שהיא נראית לבנה במילואה - כך עם 
ישראל המתחדשים עתה ומכאן ולהבא יגדלו ויתעצמו הם במאוד 

מאוד לתהילה ולתפארת להיות לי לעם הנבחר, עם נבון וחכם.
ג'(  י"ב  )שמות  הפסח  קרבן  על  התורה  מצווה  מכן  לאחר  ומיד 
“ויקחו להם איש שה לבית אבת שה לבית" לפי שאמרו חז"ל 
נעשו   - ישראל בתוך מצרים  שבהקרבת קרבן הפסח שהקריבו 
להם ניסים ומופתים גדולים, כיוון שלקחו את השה שהוא אלהי 
לעשות  המצרים  ביקשו  עיניהם.  לנגד  לשוחטו  וביקשו  מצרים 
בהם שפטים ולכלות בהם את זעמם, והקב"ה הגן עליהם ברוב 
רחמיו ונעשה נס שכל מי שביקש להתקרב אל היהודי ולהזיקו 
בזה  והמטרה  נמק.  היה  וגופו  קהות  ושיניו  מתחתכין  מעיו  היו 
הייתה כדי להראות לעם ישראל עד כמה הקב"ה מחבב אותם, 
 - הנבחר  לעם  לו  להיות  כלבנה  מתחדשים  הם  ועתה  שמאחר 
וחיבתו אליהם כדי  גודל אהבתו  רצה הקב"ה להוכיח להם את 
שיחפצו להתקרב אליו ויאמינו ויבטחו אך ורק בו ויסירו מליבם 
את העבודה הזרה שהיו דבקים בה עד עתה במצרים. לכן בקרבן 
הפסח ציווה אותם הקב"ה )שמות י"ב כ"א(  “משכו וקחו לכם צאן" 

מצה
זכר

לימי 
עוניינו

ולחצינו
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ודרשו חז"ל )במכילתא( משכו ידיכם מן 
העבודה זרה. אומר הקב"ה לישראל היות 
מחודש  לעם   לי  היום  אתכם  ולקחתי 
וחפצתי למלוך עליכם ולתת לכם בעתיד 
נכונות  לי  הראו  הקדושה,  תורתי  את 
ידיכם  ומשכו  בקרבתי  חפצים  שאתם 
“הסרו  בה.  שדבקתם  זרה  העבודה  מן 
והטהרו  בתככם  אשר  הנכר  אלהי  את 
והחליפו שמלתיכם" )בראשית ל"ה ב'( ואכן 
ונתנו  מלכם  את  אכזבו  לא  ישראל  עם 
קרבן  את  והקריבו  בדבריו  מלא  אמון 
נפש  במסירות  מצרים  בתוככי  הפסח 
סכנת  בזה  שיש  שידעו  אף  על  גדולה, 
בהקב"ה  האמינו  כי  מוחשית  נפשות 
ובטחו בו שיושיעם ויצילם מיד שונאיהם.
התורה  אסרה  מדוע  היטב  יובן  ומעתה 
את החמץ בתכלית האיסור, שכיוון שחג 
הפסח הינו יסוד ושורש לכל הזמנים כולם 
וממנו שואבים עוז ותעצומות של אמונה 
למשך  טהורה  שמים  ויראת  יתברך  בה' 
שיעשה  הקב"ה  ביקש  לכן  השנה,  כל 
עמוק  רוחני  רושם  הפסח  בחג  האדם 
וניכר בנפשו שיזכור את חסדיו המרובים 
ואת הנפלאות שעשה עימנו בוראנו וכך 
תגדל האמונה בה' ותתעצם בעומק הלב. 
עוצמת  את  להבין  האדם  שישכיל  וכדי 
הטובה  גודל  ואת  לנו  שנעשו  הניסים 
שהוציאנו  בזה  בוראינו  עימנו  שהיטיב 
ממצרים לחירות ולגאולה, עליו להתבונן 
השעבוד  עצום  היה  כיצד  היטב  ולחקור 
בני  והמחסור שסבלו שם  והעוני  הנורא 
בקושי  האדם  שיתבונן  ככל  כי  ישראל, 
טובת  ותתעצם  תגדל  כך   - השעבוד 
הקב"ה  ציווה  לכן  והגאולה.  החירות 
לאכול בחג הפסח אך ורק מצה המרמזת 
במצרים  אבותינו  שאכלו  עוני  לחם  על 
מן  הריחוק  בתכלית  להתרחק  והזהיר 
כדי  עשירות,  של  לחם  המסמל  החמץ 
האדם  יתבונן  המצה  אכילת  ידי  שעל 
שסבלו  האיום  ובשעבוד  הנורא  בקושי 
אבותינו במצרים ומנגד יזכור את רחמיו 
של הקב"ה שהוציא אותם מאותה עבדות 
נוראה ומשפילה לחירות עולם ולגאולה, 
בלב  בה'  האמונה  שתתחזק  כדי  והכל 
האדם לאהבתו וליראתו ולשמור מצוותיו 

כל הימים.
ומן הטעם הזה לא נצטווינו לעשות זכר 
לקרבן הפסח, כדי שיזכור האדם כי גם 
אל  וייתן  ובשפלותנו  בדלותנו  אנו  כיום 
נתונים  אנו  עדיין  הרב  שלצערנו  ליבו 
ויפתח פיו  יכאב ליבו  ואז  בגלות המרה 
 - העולם  לבורא  וזעקה  תפילה  מתוך 

ויאמר ריבונו של עולם, אומנם נצטווינו 
מה  אולם  חורין,  בני  להיות  הזה  בחג 
יש בכך אם עדיין חרב המקדש  תועלת 
קרבן  לפניך  להקריב  באפשרותנו  ואין 
בין  ומפורדים  אנו מפוזרים  ועדיין  פסח 
ידיהם.  תחת  למשיסה  ונתונים  העמים 
כדי  הפסח,  לקרבן  זכר  עושים  לא  לכן 
שיחוש האדם וירגיש את החיסרון הגדול 
כשאין לנו בית מקדש ויחדיר לליבו את 
נמצאים  שאנו  הקשה  העניות  עוצמת 
מקירות  תפילה  יישא  ואז  עתה,  בה 
ליבו לבורא העולם על הגאולה השלמה 

וחירות עולמית.
ואמרו בספרים הקדושים שבכל חג וחג 
מידי שנה בשנה מתעוררים בו שוב אותם 
הארה  של  שפע  ואותו  עצומים  אורות 
עליונה שהיה בשעה הראשונה, לכן מידי 
מצה  לאכול  נצטווינו  הפסח  בחג  שנה 
בלבד שהיא לחם עוני ויש להתרחק מן 
החמץ כדי שיזכור האדם את עוניינו ואת 
לחצינו ויתפלל לה' שיושיענו ואז יתעורר 
עלינו שוב חסד ה' יתברך לגאלנו גאולת 
בימים  אבותינו  שנגאלו  כפי  עולמים 

ההם בזמן הזה.
הניסים  בריבוי  המטרה  שעיקר  וכמובן 
ביציאת  ישראל  לעם  שנעשו  והנפלאות 
מצרים, כדי שיקבל האדם על עצמו את 
הקדושה  בתורתו  וידבק  יתברך  אלהותו 
ויקיים את מצוותיו בלב שלם. הנה ביום 
אנשים  מאוד  הרבה  זכו  תורה  שכולו 
ערב  עד  מבוקר  המדרש  בבית  לשבת 
תורה  ושיעורי  קודש  שיחות  ולשמוע 
חיים  אלוקים  דברי  ובאגדה  בהלכה 
“יום  זהו  ואומנם  ידועי שם,  רבנים  מפי 
ביום  להסתפק  אסור  אך  תורה"  שכולו 
אחד בלבד אלא על יום זה להוות קרש 
יום  מידי  רוחנית  עלייה  קפיצה להמשך 
ליומא  יצטרפו  הימים  שכל  כך  ביומו, 
אריכתא גדוש בלימוד התורה ויהיו כולם 
כמקשה אחת קודש לה' שייקראו בשם 

“יום שכולו תורה".
שעובר  יום  כל  כי  להבין  האדם  ועל 
עליו ללא לימוד תורה זהו הפסד רוחני 
רעבה  נשארת  הנשמה  כי  ונורא  עצום 
הללו  בימים  הנה  רוחני.  מזון  ללא 
)אייר התש"ע( נתפרץ לו הר געש באיי 
ואפר  ענן  בעקבותיו  שהביא  איסלנד 
ושיתק  ענקיים  מרחבים  שכיסה  כבד 
האווירית  התעופה  ענף  כל  את  בכך 
ואין יוצא ואין בא, ובכל יום בו התעופה 
נאמדים  ההפסדים  שובתת  האווירית 
דולרים...  מיליארדי  של  עתק  בסכומי 

כאשר  להרגיש  האדם  צריך  בדיוק  וכך 
התורה  מעסק  הוא  שובת  אחד  ביום 
לשער  ואין  לתאר  שאין  הפסד  שזהו 
וכבר אין באפשרותו להשלים את החסר 
נאמר  ועליו  ואיננו  חלף  שעבר  יום  כי 
יוכל לתקון  )קהלת א' ט"ו(   “מעוות לא 

יתחזק  לכן  להמנות".  יוכל  לא  וחסרון 
ביומו  יום  מידי  התורה  בלימוד  האדם 
ויקבע עיתים לתורה ולא יעבור עליו אף 

לא יום אחד ללא שיעור תורה.
ללימוד  יש  חשיבות  כמה  עד  ונתבונן 
הגמרא  בלבד.  אחד  יום  של  תורה 
אבוה  אידי  רב  על  ה.(  )חגיגה  מספרת 
לצעוד  רגיל  שהיה  אידי  בר  יעקב  דרבי 
שלושה חודשים בדרך ארוכה עד לבית 
רבו ושם לומד עימו יום אחד בלבד ושוב 
היה חוזר בדרך עוד שלושה חודשים עד 
בדרך  בהיותו  וכמובן שגם  לביתו  הגיעו 
היה ראשו ורובו שקוע בתורה הקדושה, 
הרבה  כך  כל  לטרוח  הסכים  הוא  אבל 
יום אחד בלבד,  רבו  והעיקר ללמוד עם 
יסוד  בעבורו  היה  הזה  שהיום  מפני 
למשך כל השנה כולה. ביום הזה היה רב 
ודולה  בתורה  מצבוריו  את  ממלא  אידי 
מחכמת רבו קדושה ויראת שמים טהורה 
ובמשך כל השנה היה מרווה את צמאונו 

מכח אותו היום.
וכך הוא גם כן חג הפסח שהוא יסוד לבניין 
כל  במשך  לעצמו  בונה  שהאדם  הרוחני 
השנה והוא כקרש קפיצה לשאר הימים. 
וככל שיזכה לקדש עצמו במשך ימי החג 
ויספוג את טהרת הימים הקדושים הללו 
ויתבונן  בליבו  אמונה  ויחדיר  קרבו  אל 
שהוציאנו  הקב"ה  עימנו  שעשה  בטובה 
ממצרים - כך יהא מושפע לטובה ולברכה 

במשך כל השנה כולה.
ולכן כתב האר"י הקדוש זיע"א כל הנזהר 
מובטח  שהוא  בכל  אפילו  בפסח  בחמץ 
לו שלא יחטא כל השנה כולה, מפני שחג 
כולה  השנה  לכל  המשפיע  הוא  הפסח 
המצה  את  ואכל  בחמץ  הוא  נזהר  ואם 
שהיא לחם עוני וזכר את עונינו ומרודנו 
הטובה  את  לראות  ליבו  ונתן  במצרים, 
הגדולה שעשה עימנו הקב"ה שהוציאנו 
מהשעבוד הנורא הזה הרי בוודאי אמונת 
יגיע  הוא  ידה  ועל  בתוכו  תתחזק  ה' 
לאהבת ה' ורישומו יהא ניכר למשך כל 

השנה כולה.
יהי רצון שנספוג את אמונת ה' יתברך אל 
קרבנו ונחזיק בתורת ה' ונקיים את רצונו 
במהרה  השלמה  לגאולה  בקרוב  ונזכה 

בימינו אמן ואמן.          
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דרכי 
מאוצרו של מורנו ורבנו הגה"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"א

אבות ביאורים על
 פרקי אבות
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צריך להבין מדוע לא אמר משה קיבל תורה מפי 
הקב"ה, שהרי למעשה לא קיבל משה את התורה 
לפי  לבאר  ונראה  הקב"ה.  מידי  אלא  סיני,  מהר 
ההרים  ז(  רבתי  )פסיקתא  ז"ל  רבותינו  שאמרו  מה 
העולם  מסוף  באו  וכרמל  תבור  שהם  הגבוהים, 
מתגאים ואומרים, אנו גבוהים ועלינו הקב"ה נותן 
שאני  לומר  עצמו  השפיל  סיני  אבל  התורה,  את 
ניתנה  לכן  עלי,  התורה  שתינתן  אני  ומי  נמוך, 

התורה עליו ולא על האחרים.
באותה שעה למד משה רבינו ענוה מהר סיני, ונשא 
קל וחומר בעצמו, ואמר, ומה הר שכולו עפר ולא 
נעשה לא לשכר ולא להפסד, אם זוכה אינו מקבל 
פי  על  ואף  פורענות,  אינו מקבל  חוטא  ואם  שכר 
על  שנצטויתי  אני  הקב"ה,  לפני  עצמו  השפיל  כן 

דברים  שלשה  התנא  נקט  למה  המפרשים  הקשו 
שאר  על  גם  מתקיים  העולם  הרי  בלבד,  אלו 
לב,  )נדרים  חכמים  שדרשו  המילה  על  כגון  דברים 
א( שאלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץ, ואמרו 
נתקיימו  לא  מעמדות  אלמלא  ב(  לא,  )מגילה  עוד 
שמים וארץ, אם כן למה נקט התנא שלשה דברים 

הללו בלבד.
כדי לתרץ שאלה זאת, נקדים את דבריו הקדושים 
של החרדים זצ"ל )ט, י( שכתב, מצות עשה לדבקה 
בו יתברך, שנאמר )דברים י, כ( ובו תדבק, מצות עשה 
שתהא זוכר השם יתברך תמיד לא תפרד מחשבתך 
ממנו, בביתך, ובלכתך בדרך, ובשכבך ובקומך. הרי, 
שעיקר העבודה המוטלת על האדם היא הדביקות.

ואם יאמר אדם: האיך אני יכול להיות תמיד דבוק 
בשכינה, הרי אני צריך לעסוק בדברי העולם הזה, 
במשא ובמתן, באכילה ובשתיה וכדומה? התשובה 
לכך נתנו חכמינו ז"ל כשאמרו, על שלשה דברים 
והעבודה  התורה  ידי  שעל  לפי  עומד,  העולם 
וגמילות חסדים אפשר לאדם להגיע לדביקות, לפי 
בשכינה,  מתדבק  הוא  בתורה,  עוסק  שכשהאדם 
שנאמר )תהלים לד, ט( טעמו וראו כי טוב ד', וכי יעלה 
הקב"ה?  את  לטעום  אשה  ילוד  שיכול  הדעת  על 
אלא כל הטועם את התורה חשוב כאילו טועם את 
בו,  מתדבק  הוא  התורה  ידי  ועל  כביכול,  הקב"ה 

ואמרו חכמים )ברכות ה, א( אין טוב אלא תורה.
הוא  להקב"ה,  מתפלל  שהאדם  בזמן  שכן  ומכל 

הענוה, ואם אזכה אני מקבל שכר, ואם אחטא אני 
צריך  שאני  וכמה  כמה  אחת  על  פורענות,  מקבל 

להשפיל עצמי לפני הקב"ה, ומיד השפיל עצמו.
ולכן לא אמר התנא משה קיבל תורה מהקב"ה, או 
משה קיבל תורה בהר סיני, אלא משה קיבל תורה 
מסיני, להודיעך, שלא זכה משה שתינתן תורה על 
ידו אלא על ידי ענוה שהיתה בו, ומהיכן למד ענוה, 
מסיני, לכן לא כתב התנא משה קיבל תורה מהר 
סיני לפי שהר רמז לגבהות, ולא כתב אלא משה 

קיבל תורה מסיני.
ארץ  דרך  שענינה   - אבות  מסכת  פותחת  לכן 
ללמדך,  זו,  במשנה   - תורה  וקנין  חטא  ויראת 
שאין האדם יכול לזכות לכתרה של תורה, אלא 

על ידי ענוה.

יכול להתדבק בשכינה, ואין לך זמן שהוא מסוגל 
בה,  מתפלל  שהאדם  השעה  מן  יותר  לדביקות 
ד' אלקיכם  ה( אחרי  יג,  )דברים  על התפלה  ונאמר 
ובקולו  תשמרו,  מצותיו  ואת  תיראו,  ואותו  תלכו, 
נסמכה  תדבקון,  ובו  תעבודו,  ואותו  תשמעו, 
האדם  העבודה  ידי  שעל  לומר  לעבודה,  דביקות 
יכול להתדבק בהקב"ה, ואין עבודה בזמן הזה אלא 

תפלה )תענית ב, א( שהיא עבודה שבלב.
ואף בשעה שאין האדם יכול לעסוק לא בתורה ולא 
עדיין  בפרנסתו,  עוסק  כגון בשעה שהוא  בתפלה, 
יכול לידבק במדותיו של הקב"ה על ידי צדקה וחסד 
וגמילות חסדים, שאף גמילות חסדים מביאה לידי 
דביקות, כענין שאמרו רבותינו ז"ל )שבת קלג, ב( מה 
ֶהֵיה חנון ורחום, ואמרו  הוא חנון ורחום, אף אתה 
אלקיכם  ד'  אחרי  שנאמר  מהו  א(  יד,  )סוטה  עוד 
וכי אפשר לאדם להלך אחר שכינה? והלא  תלכו, 
אוכלה  אש  אלקיך  ד'  כי  כד(  ד,  )דברים  נאמר  כבר 
הוא? אלא להלך אחר מדותיו של הקב"ה, מה הוא 
ערומים, הקב"ה  ערומים, אף אתה הלבש  מלביש 
ניחם  הקב"ה  חולים,  בקר  אתה  אף  חולים,  ביקר 
אבלים, אף אתה נחם אבלים, הקב"ה קבר מתים, 

אף אתה קבור מתים.
וזה מה שאמר כאן התנא, על שלשה דברים הללו 
לפחות  לקיים  יכול  אדם  שכל  לפי  עומד,  העולם 
אחד משלשת הדברים האלה במשך כל היום, והם 
מביאים אותו לדביקות בהקב"ה, שהיא מצות עשה.

...................................................... מסיני  תורה  קיבל  משה 

על שלשה דברים העולם עומד
על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים ...................................
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תורה  ללמוד  לאדם  לו  אפשר  שאי  לפרש,  אפשר 
עם  עליה  ולחזור  רב  מפי  ללמוד  חייב  אלא  לבד, 
חרב  ב(  סג,  )ברכות  ז"ל  חכמינו  שאמרו  כמו  חבירו, 
על שונאיהם של תלמידי חכמים שיושבים בד בבד, 
א(  כג,  )תענית  עוד  ואמרו  בבד,  בד  בתורה  ועוסקים 
או חברותא או מיתותא. ולא עוד, אלא אסור לאדם 
להתחבר עם סתם בני אדם, אף על פי שאינם רשעים, 
אלא כל אחד צריך להתחבר עם חברים שהם דומים 
לו, ולא עם אלה שהם פחותים ממנו, שמא יפחיתו 
אותו, וטבעו של אדם הוא, שהוא רוצה להיות דומה 
לסביבה ולחברותא. מכל מקום הזהיר התנא ואמר, 
אף על פי שאינך רשאי להתחבר אלא עם אלה שהם 
לכף  העם  פחותי  את  תדון  שלא  תזהר  לך,  דומים 
חובה, ואף על פי שאין אתה רשאי להתחבר עמהם 

נראה לפרש מה שאמר קבלו מהם, שהלל ושמאי 
היו מקבלים דברי תורה זה מזה, ואף על פי שהיו 
ביניהם תמיד מחלוקות, אף על פי כן למדו וקיבלו 
זה מזה, כדי שלא יאמרו בני אדם שאינם אוהבים 
היו  לא  ביניהם  שהיו  המחלוקות  וכל  זה,  את  זה 
משום שנאה ח"ו, אלא לפי שהם קיבלו את ההלכה 

מרבותיהם כך, והם קיבלו את ההלכה אחרת.
לכן אמר הוי מתלמידיו של אהרן, אוהב שלום ורודף 
שלום, ואף על פי שהם חלוקים ביניהם בדברי הלכה, 
שאמרו  כמו  זה,  את  זה  אוהבים  הם  מקום  מכל 
רבותינו ז"ל בגמרא )קדושין ל, ב( אפילו האב ובנו, הרב 

עיין ברע"ב שפירש באורך איך היה אהרן מכניס 
שלום בין אדם לחבירו. ואמרתי לפרש לפי זה מה 
שאמרו רבותינו ז"ל )ר"ה ג, א( כשמת אהרן נסתלקו 

ענני הכבוד.
אהרן,  בזכות  באו  במדבר,  הכבוד  שענני  כלומר, 
היתה  אהרן  של  שמדתו  לפי  יתכן,  לכך  והטעם 
ונתן  מדה  כנגד  מדה  הקב"ה  לו  שילם  השלום, 
במחנה  שלום  שהכניסו  הכבוד  ענני  לישראל 
ישראל, שהרי אמרו במדרש )מכילתא בשלח פתיחה( 
שבעה עננים היו, ארבעה מארבע רוחותיהם, אחד 
למעלה, ואחד למטה, אחד שהיה מהלך לפניהם, 

עדיין הם חשובים מאוד לפני הקב"ה.
עוד אפשר לפרש קנה לך חבר והוי דן את כל האדם 
לכף זכות, שלפי שקנה לו אדם חבר טוב, ונקשרה 
נפשו בנפשו, אפשר, שכאשר ישמע אחרים מספרים 
שהם  ויחשוב  מיד,  לחובה  ידונם  הרע,  לשון  עליו 
רשעים, לכן מזהיר התנא, שאף על פי שמצוה עליך 
לקנות חבר, מכל מקום עדיין חובה עליך לדון את 
כל אדם לכף זכות, וכשאתה שומע או רואה אחרים 
לדונם  תמהר  אל  כעבירה,  לך  שנראה  דבר  עושים 
הטוב.  בחברך  פוגעים  שהם  פי  על  אף  חובה,  לכף 
יותר מכך, תמיד תחשוב כאילו כל אדם בשוק הוא 
כחברך ורבך, וכמו שאין אתה דן את חברך ורבך לכף 
חובה, כך אל תדון את כל אדם לכף חובה, אלא לכף 

זכות.

את  זה  אויבים  ונעשים  בתורה  שעוסקים  ותלמידו, 
זה, אינם זזים משם עד שנעשים אוהבים זה את זה.

על  אף  ב(  יג,  )יבמות  אמרו  בפירוש  אלא  עוד,  ולא 
ואלו  פוסלין  אלו  מתירין,  ואלו  אוסרים  שאלו  פי 

מכשירין, לא נמנעו בית שמאי מלישא נשים מבית 
הטהרות  כל  שמאי,  מבית  הלל  בית  ולא  הלל, 
מטמאין,  ואלו  מטהרים  אלו  שהיו  והטמאות 
לא נמנעו עושין טהרות אלו על גבי אלו. למדנו 
ובית  שמאי  בית  מחלוקת  היתה  שלא  מכאן, 
אלא  וקטטה,  ומריבה  איבה  של  מחלוקת  הלל 

מחלוקת לשם שמים וכדי לברר את הדין.

כל הנמוך מגביהו, וכל הגבוה משפילו, והיה מכה 
למדנו  לפניהם.  ומרבץ  מכבד  ועקרבים  נחשים 
זמן שהיו העננים סובבים את מחנה  מכאן, שכל 
ישראל, היו הולכים כאילו על קרקע מרוצפת, ולא 
נכשלים על אבנים או נחשים, וכל מקום שהאדם 
כל  אבל  שלום,  שם  יש  נכשל,  ואינו  ללכת  יכול 
של  וטבעו  שלום,  אין  ונכשלים  שהולכים  מקום 
אדם שהוא כועס כשהוא נכשל באבנים או דברים 

אחרים בדרכו, כדרך שכתב רש"י ז"ל )שבת כה, 
ב( במקום שאין נר אין שלום, לפי שהולך 

באפילה ונכשל.

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

הלל ושמאי קבלו מהם הלל אומר הוי מתלמידיו של אהרן 
אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה ...........

הוי מתלמידיו של אהרן אוהב שלום ורודף שלום ....................
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אפשר לומר בדרך רמז, קבע אותיות עקב, כלומר, 
שאפשר  ומצוה  מצוה  כל  לקיים  האדם  שיזהר 
אדם  בני  של  שדרכם  אותן  ואפילו  לקיימה,  לו 
לדוש עליהן בעקביהם, וקל וחומר שיקבע עתים 
לתורה, שהמון העם מתייחס לזה בקלות, בדרך 

כלל.
ואפשר לומר עוד, שכל אדם הקובע לו זמן ללמוד 
תורה, זה נקרא עמל התורה, לפי שהיצר הרע מניח 

המפנה  האדם  את  להפריע  והולך  עסקיו  כל  את 
עצמו מעסקיו והולך לשמוע שיעור תורה, או ללמוד 

עם חברותא בקביעות כל יום.
וזה דבר ידוע, ואם אין האדם נכנע לתחבולות היצר, 
בודאי עלה לו בעמל רב, שהרי לנצח את המלאך. 
זו לא עבודה קלה, והוא ממציא לו בדיוק באותה 
שעה עסקים טובים וכדומה, ואם אין האדם נשמע 

לו, אשריו ואשרי חלקו.

עשה תורתך קבע ..............................................................

לימד אותנו שמאי הזקן איך להתגבר על היצר, על 
לדברי  ישמע  ולא  קבע,  תורתו  האדם  שיעשה  ידי 
היצר כלל, ועוד, שלא ירבה לדבר ולספר מה שהוא 
וילך  וילמוד,  ישב  אלא  ללמוד,  או  לעשות  עומד 
להתגבר  שיוכל  לו  מובטח  אז  קבע,  דרך  ויעשה 
שרצונו  ואומר  בדברים,  ירבה  אם  אבל  עליו. 
ללמוד הרבה, אפשר שיעכב היצר בעדו שלא יכול 

את  הפועל  אל  הכח  מן  להוציא 
של  דרכו  היפך  וזה  שאמר.  מה 
לכולם  מספר  שהוא  המתגאה 
ואחר  לעשות,  עומד  שהוא  מה 
כך אינו עושה אלא מעט או אינו 
עושה כלום, וכמו שמצינו בעפרון 
לא  מעט  ואפילו  הרבה,  שדיבר 

עשה )רש"י בראשית כג, טז(.
שלשת  את  לקשר  עוד  ואפשר 
התנא,  שמזכיר  הדברים 
ז"ל  רבותינו  שאמרו  מה  לפי 
הפוסק  כל  ב(  יב,  )חגיגה  בגמרא 
בדברי  ועוסק  תורה,  מדברי 

לפי  ונמצא  רתמים,  גחלי  אותו  מאכילים  שיחה, 
לו שיעור  וקובע  תורתו קבע,  העושה  זה, שאדם 
ללמוד בכל יום שעה פלונית, אינו רשאי להפסיק 
באמצע לימודו, וכל מה שהוא צריך לומר באמצע 

הלימוד, הוא אומר בלשון קצרה.
ואף על פי כן, אם יכנס עני אצלו לא יפטור אותו 
אלא  הלימוד?  באמצע  אותו  אקבל  איך  ויאמר, 
פנים  בסבר  אותו  יקבל 
לביתו,  ויכניסנו  יפות, 

ואף  תורה,  לביטול  יחשוש  ולא  וישקהו,  יאכילו 
על פי שאינו רשאי לדבר הרבה לפי שהוא עומד 
באמצע הלימוד, אף על פי כן על ידי שיראה לו 
קיים את  ומשתה,  לו מאכל  ויכין  פנים שוחקות 
המצוה כהוגן, אבל אם לא יכניס את העני לביתו, 
בטענה שאינו רוצה לבטל את לימודו, לא הועיל 
לו לימודו כלום, שהרי תכלית הלימוד הוא, שיביא 

לידי מעשה )קדושין מ, ב(.
העונש  מן  האדם  יפחד  ואל 
שמענישים בשמים את המתבטל 
באמצע לימודו, שהרי לא ביטל 
אלא  הרשות,  לדבר  לימודו  את 
אם  שהרי  עוברת,  מצוה  לדבר 
לא יכניס את העני לביתו, אפשר 

שהעני ימות מרעב ח"ו.
ז"ל  חכמינו  שהפליגו  ומצינו 
ואמרו  אורחים,  הכנסת  במצות 
שהיא קודמת לכל דבר, ואמרו 
הכנסת  גדולה  א(  קכז,  )שבת 

בית  מהשכמת  יותר  אורחים 
מאברהם  וראיה  שכינה,  פני  ומהקבלת  המדרש 
אבינו ע"ה שפסק מלדבר עם השכינה והלך לקבל 
פני אורחים ונתן לפניהם לאכול, ורק אחר כך חזר 
לדבר עם השכינה, ואף הלומד תורה אפילו בלבד 
השכינה מצויה אצלו, כמו שאמרו בגמרא )ברכות ו, 
א( אפילו אחד שיושב ועוסק בתורה הקב"ה נמצא 
אצלו שנאמר )שמות כ, כ( בכל המקום אשר אזכיר 
ניתנה  לא  שהרי  וברכתיך,  אליך  אבא  שמי  את 

תורה אלא להביא את האדם לידי מעשה.

עשה תורתך קבע אמור מעט ועשה הרבה 
והוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות .............................
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"רבים מכאובים לרשע והבוטח 
בה' חסד יסובבנו" )לב, י(

אדם שבוטח בבורא העולם ופונה אליו 
מסובבים  יהיו  שחייו  זוכה  ליבו,  בכל 
אלא  עוד  ולא  יתברך.  מאיתו  בחסד 
לישועה  ראוי  אינו  בה'  הבוטח  אף אם 
מצד מעשיו, כאשר בטחונו בקב"ה הוא 
מתמלאות,  שמשאלותיו  הרי  אמיתי 
לב  תהילים  )ילקו"ש  חז"ל  שדורשים  כפי 
בקב"ה,  ובוטח  רשע  “אפילו  רמז תשיט( 

חסד יסובבנו".
פעמים  לחוות  זכיתי  שמים  בחסדי 
רבות שבהם נזקקתי לישועה, או שפנו 
וביקשו  לישועה  הזקוקים  יהודים  אלי 
שאתפלל למענם, וההצלה הגיעה באופן 
ניסי ומופלא בזכות הביטחון בה' יתברך.

שנת  תחילת  בעת  פעם  כי  זכורני 
לאחד  לתת  התחייבתי  הלימודים 
כסף  סכום  באשדוד  התורה  מתלמודי 
חמישה  של  רכישה  עבור  שיספיק 
מפני  קראוונים,   – ניידים  מבנים 
והצפיפות  הלומדים  ספסלי  שהתרבו 
הסתמכתי  בהתחייבותי  גדולה.  הייתה 
על תרומה שהיתה אמורה להגיע באותו 
אך  לארץ,  בחוץ  המתגורר  מעשיר  זמן 
מלהגיע.  בוששה  תרומתו  מה  משום 
מאידך מנהלי התלמוד תורה הסתמכו 
על דברי, והיו זקוקים לאותו סכום כסף 

בדחיפות.
הכסף  סכום  את  נטלתי  ברירה  בלית 
מהקרן המיועדת לתשלום המלגה של 
אברכי הכולל שברשותי, כשהנני סמוך 
ובטוח שבחסדי שמים לא תצא חלילה 
שבו  יום  באותו  והנה  ידי.  תחת  תקלה 
שהתחייבתי  הכסף  סכום  את  העברתי 
תרומה  במפתיע  אלי  הגיעה  לתת, 
יותר  ואף  כולו  הסכום  את  שכיסתה 
כיצד  בחוש  הרגשתי  זה  מכך. במעשה 
בה'  הביטחון  בזכות  הגיעה  הישועה 

יתברך.
ידי  על  התפרסם  נוסף  מופלא  מעשה 
מוכר  תקשורת  איש  המעשה,  בעל 
שנערך  רב-משתתפים  בכנס  ומכובד, 
על ידנו במרסיי שבצרפת. בנו הקטן של 
רח"ל  הידועה  אותו אדם חלה במחלה 
שהרופאים  כך  כדי  עד  הדרדר  ומצבו 
של  הטוב  חברו  מחייו.  כליל  התייאשו 
לא  הוא  אלי.  לפנות  לו  הציע  האב 
הכירני, אך למרות זאת הגיע לבקש על 

חיי בנו.
כששמעתי את הדברים הם נגעו לליבי, 
למרות  כי  החולה  הילד  לאב  ואמרתי 
אין  סיכויים  נותנים  אינם  שהרופאים 

במצב  אף  מלהושיע  לקב"ה  מעצור 
להרבות  יש  כן  ועל  ביותר,  הקשה 
החלמתו  למען  ובתחנונים  בתפילות 
את  ברכתי  מעמד  באותו  הילד.  של 
אבותי  בזכות  במהרה  שיחלים  הילד 
התפילות  בכוח  והנה  זיע"א.  הקדושים 
מופלא  באופן  שב  הילד  והתחנונים 
לחיים, מצבו החל להשתפר מיום ליום, 

וכיום הוא ברוך ה' בריא ושלם. 
אמונה  של  כוחה  כמה  עד  לנו  הרי 
העולם,  בורא  על  והשענות  תמימה 
תמידי  בחסד  הבוטח  את  מסובבת 

ומגינה עליו מכל רע.

“הנה עין ה' אל יראיו 
למייחלים לחסדו" )לג, יח(

ה'  להשגחת  לזכות  תנאים  שני  ישנם 
הראשון  התנאי  פגע.  מכל  ולהצלתו 
הוא יראת ה' ופחד מהדר גאונו, והתנאי 
ותקווה  בקב"ה  ביטחון  הוא  השני 
לחסדו ולהצלתו. ואלו הם שני העניינים 
זה,  בפסוק  ע"ה  המלך  דוד  שמזכיר 

יראת שמיים וביטחון בה'.
האדם שמקדש את עיניו ומשעבד אותן 
לאביו שבשמים, זוכה כנגד זה כמידה 
תהיה  ה'  של  עינו  שאף  מידה  נגד 
לבל  עליו  ולהגן  להצילו  עליו  פקוחה 

יימוט חלילה.
ורמז יש לדבר, כי אותיות ‘יראה' זהות 
שיראת  מפני  וזאת  ‘ראיה'.  לאותיות 
על  בשמירה  בעיקר  תלויה  שמים 
ראיה  מכל  ובזהירות  העיניים  קדושת 
אסורה. בפרשת ציצית כתיב )במדבר טו, 
ואחרי  לבבכם  אחרי  תתורו  “ולא  לט( 

אחריהם",  זֹנים  אתם  אשר  עיניכם 
שני  הם  והעיניים  שהלב  רש"י  ומפרש 
והלב חומד  סרסורי עבירה, העין רואה 
וכך נגרר האדם למעשה החטא. נמצא 
חוסר  הוא  העבירה  תהליך  שתחילת 
את  שגורר  העיניים,  בשמירת  זהירות 

תאוות הלב ואת המעשה עצמו.
מספרים  הראיה  קדושת  מעלת  בעניין 
הצדיק  שמעון  שרבי  ב(  ט,  )נדרים  חז"ל 
אמר על עצמו שמעולם לא אכל אשם 
הגיע  נזיר טמא אלא אחד. פעם אחת 
שהיה  הדרום,  מן  נזיר  המקדש  לבית 
שער  ובעל  רואי  וטוב  עיניים  יפה 
שמעון  רבי  כשראהו  במיוחד.  נאה 
אותו  נזירות שתחייב  נדר  מדוע  שאלו 
להשחית את שערו הנאה. ענה לו הנזיר, 
כי הוא היה רועה את צאן אביו, ופעם 
כשהלך למלא מים מן המעיין הוא ראה 
את בבואתו והרגיש כיצד היצר מתחיל 
בגלל  לחטא  ולהסיתו  אותו  להטריד 

אדם שבוטח 
בבורא העולם 
 ופונה אליו 
 בכל ליבו, 
 זוכה שחייו 
יהיו מסובבים 
 בחסד 
מאיתו יתברך,
 ולא עוד
 אלא אף אם 
 הבוטח בה' 
אינו ראוי לישועה 
 מצד מעשיו,

כאשר בטחונו 
בקב"ה אמיתי 
הרי שמשאלותיו 
מתמלאות

"

יופיו, כי מה לו להיות רועה 
מנעמי  מכל  ולהתנזר  צאן 
גער  בזאת  כשחש  העולם. 
נזיר  שיהיה  ונדר  ביצרו 
לשמים.  שערו  את  ויגלח 
שמעון  רבי  עמד  מיד 
וברכו  ראשו,  על  ונשקו 
נזירות  נודרי  כמותו  שירבו 
שלא  מפני  וזאת  בישראל. 
מראה  אחר  הלך  שלא  רק 
לפיתויי  נכנע  ולא  עיניו 
את  חיזק  עוד  אלא  היצר, 

יראת ה' בתוכו.
אצל  מוצאים  אנו  לעומתו 
את  ששפט  הגיבור  שמשון 
ישראל עשרים שנה, אך לא 
נזהר והלך אחר עיניו, ולקח 
פלישתים  מבנות  אשה  לו 
17מכיוון שהיתה ישרה בעיניו, 



ניקרו  והפלישתים  בעיניו  לקה  ולפיכך 
אותן )סוטה ט, ב(.

ה'  ירא  הוא  האדם  שכאשר  לנו  הרי 
זוכה בעבור  עיניו, הוא  ונזהר בשמירת 
בעין  עליו  שומר  יתברך  ה'  שגם  זה 
פרטית  בהשגחה  מונהג  והוא  פקוחה, 
מיוחדת שמגינה עליו מכל רע. אך אם 
רואות  ועיניו  נחלשת  יראתו  חלילה 
ממנו  מסתלקת  ה'  שמירת  אזי  ברע, 
והוא נשאר חשוף לכל הסכנות והצרות 

רחמנא לצלן.
כפי  בעין,  תלוי  בה'  הביטחון  עניין  גם 
כעיני  “הנה  ב(  קכג,  )תהילים  שנאמר 
עבדים אל יד אדוניהם... כן עינינו אל ה' 
נושא  אינו  אלוקינו עד שיחננו". העבד 
שהוא  מפני  אדונו,  אל  אלא  עיניו  את 
מקור המחיה שלו, ואין לו אל מי לפנות 
צרכי  את  שיספק  אדוניו  אל  זולת 

מחייתו )רד"ק(.
אל  עיניו  את  נושא  האדם  כאשר  כך 
הטוב  מקור  שהוא  בו  ומכיר  בלבד  ה' 
והשפע שבעולם, ואף הסבל מגיע ממנו 
הרי  לתשובה,  האדם  את  לעורר  כדי 
יתברך,  בה'  הוא  ובטחונו  שכל תקוותו 
של  להשגחתו  זוכה  הוא  זה  ובזכות 

הבורא ולשמירתו מכל פגע.

לעולם  כי  טוב  כי  לה'  “הודו 
האלוהים  לאלהי  הודו  חסדו. 

כי לעולם חסדו" )קלו, א(

מספר פעמים בספר תהילים כותב דוד 
כל  על  לה'  להודות  שיש  ע"ה  המלך 
דבריו  ומסיים  עמנו,  שעושה  הטובות 
  - בהסבר מדוע יש לנו להודות כל כך 
‘כי לעולם חסדו' ]ראה פרקים קו, קז, 
קיח[. אולם התייחד פרק זה שחוזר על 
י-ה- כמנין  פעמים  כ"ו  המלך  דוד  כך 

על  שהרי  פליאה,  מעורר  והדבר  ו-ה. 
במזמוריו  המלך  דוד  של  שדרכו  אף 
לחזור על העניין פעמים רבות בלשונות 
מעולם  אבל  שונות,  ובדרכים  אחרות 
ושוב,  שוב  הלשון  אותה  על  חוזר  אינו 
כנגד  שעולה  הפעמים  שמנין  וכמובן 

שמו הקדוש אומר דרשני.
אומרים  חז"ל  העניין,  בביאור  ונראה 
)ברכות נד, ב( ‘חייב אדם לברך על הרעה 

כשם שמברך על הטובה', ולכאורה דבר 
תמוה הוא, כיצד יכול לברך האדם את 
הקב"ה על הרעה ששלח לו הקב"ה, הרי 
אף אם צריך לקבל את הרעה בהכנעה, 
ולתלות את האשם בו ובמעשיו שגרמו 
לו לקבל רעה זו, מכל מקום כיצד יכול 

להודות על הרעה שקיבל.

ומפרנס  זן  הוא  הקב"ה  העניין,  וביאור 
ורגע,  רגע  בכל  כולו  העולם  כל  את 
העולם  היה  התמידית,  השגחתו  וללא 
גם  כלל.  קיום  ללא  ובוהו  לתוהו  חוזר 
כאשר הקב"ה גורם רעה לאדם, הרי זה 
את  מסיר  היה  ואם  פרטית,  בהשגחה 
ואפס  לאין  הופך  האדם  היה  השגחתו 
חושב  האדם  רבות  פעמים  מוחלט. 
שרעה באה עליו, אולם לאחר זמן נוכח 
לדעת שדווקא הרעה שבאה עליו היא 
היתה טובה גדולה. אדם מפסיד סכום 
בעדו,  חרב  שהעולם  וחושב  גדול  כסף 
כדי  ממנו  נלקח  שהעושר  יודע  ואינו 
ויהרגוהו.  שודדים  עליו  יתנפלו  שלא 
היא  לו  שארעה  הרעה  שאף  נמצא 
לו  היא  גדולה  וטובה  בהשגחה פרטית 

גם אם עיניו קצרו מראות.
ולכן על כל אדם לחזור ולהודות לקב"ה 
על רוב חסדיו בכל רגע ורגע מחייו, בין 
ובין  הם,  ועליזים  שמחים  הרגעים  אם 
רעה  שמועה  על  ח"ו.  הפוכים  הם  אם 
ששומע האדם, עליו לברך את ה' ‘ברוך 
דיין האמת', כלומר, על אף שעיננו קצרו 
אבל  שנעשתה,  הטובה  את  מלראות 
הביא  שאם  ובטוחים  סמוכים  אנחנו 
דיין  הוא  הרי  זו,  רעה  הקב"ה  עלינו 

האמת וטובה היא לנו.
זה  בפרק  המלך  דוד  חוזר  זה  מטעם 
שוב ושוב על דבריו - ‘כי לעולם חסדו', 
ללמד שבכל עת ובכל רגע צריך האדם 
שלעולם  מרגיש,  אינו  אם  גם  לדעת 
לחזור  ועליו  עמו.  הקב"ה  של  חסדו 
ולהודות לו על כך בכל רגעיו ובכל חייו.

הפעמים  במניין  המלך  דוד  רמז  וזה 
שמו  כמניין  שהיא  זו  לשון  על  שחזר 
יתברך,  מאתו  שהכל  ללמדנו  יתברך, 
והוא הנותן לנו חיים בין אם הם טובים 
וקשים,  רעים  הם  אם  ובין  ושלווים 
ועלינו להודות על כל מצב ומצב שיש 

בו מטובו הגדול ומרוב חסדיו.

“לדוד אודך בכל לבי נגד 
אלהים אזמרך" )קלח, א(

שם ‘אלהי-ם' הוא שם של מידת הדין 
כידוע. דוד המלך בפסוק זה מלמד את 
כלל ישראל כולו, שגם בשעה שהקב"ה 
וכביכול  הדין  במידת  ברואיו  עם  נוהג 
צריך  אז  גם  מהם,  פניו  את  מסתיר 
משום  הלב,  בכל  לו  ולהודות  להמשיך 
שתמיד משתף הקב"ה בתוך מידת הדין 
גם מידת הרחמים, שאם לא כן לא היה 
שאומר  וכמו  להתקיים,  יכול  העולם 
רש"י בפסוק הראשון בתורה ‘בראשית 

הארץ',  ואת  השמים  את  אלהים  ברא 
אלא  ה'  ברא  אמר  ‘לא   - לשונו  וזה 
ברא אלוהים, שבתחילה עלה במחשבה 
שאין  וראה  הדין,  במידת  לבראותו 
רחמים  מדת  הקדים  מתקיים,  העולם 

ושתפה למדת הדין'.
מעלה גדולה יש לאדם שעל אף מידת 
הקשיים  אף  ועל  בה  שרוי  שהוא  הדין 
הוא  עדיין  עליו,  שבאים  והייסורים 
רוב  על  לקב"ה  ומודה  ומזמר  מהלל 
ייסוריו  בתוך  גם  עמו  שגומל  חסדיו 
הבאה  שתפילה  משום  ומכאוביו, 
היא  זכה  תפילה  ומכאוב,  קושי  מתוך 
ואמיתית היוצאת מתוך לבו של האדם. 
שהכהן  ב(  נג,  )יומא  חז"ל  שאמרו  וכמו 
מקודש  בצאתו  מתפלל  היה  הגדול 
עוברי  תפילת  תתקבל  שלא  הקדשים 
הגשמים  שיפסקו  המתפללים  דרכים 
מרן  וביאר  בדרכם,  להם  המפריעים 
המשגיח הצדיק רבי יחזקאל לוינשטיין 
זיע"א שעל אף שכל העם היה מתפלל 
על ירידת הגשמים, מכל מקום תפילת 
במצוקה  הנמצאים  הדרכים  עוברי 
מעומק  ותפילה  לבם,  מתוך  נובעת 
הלב מתקבלת יותר, ולכן התפלל הכהן 

הגדול שלא תתקבל תפילתם.
וייסורים  צער  מתוך  התורה  לימוד  גם 
מתוך  מלימוד  מאה  פי  מעלתו  גדולה 
חיים  החפץ  על  מסופר  ושמחה.  עונג 
זצ"ל שאחד מתלמידיו היה לומד תורה 
מתוך ייסורים קשים, פעם אחת כשנכנס 
פנה  הגדול,  רבו  של  לקיתונו  התלמיד 
אליו החפץ חיים ושאל אותו - אמור נא 
בלימוד  כעת  אוחז  דף אתה  באיזה  לי 
המיוסר  התלמיד  לו  השיב  המסכת. 
זאת  חיים  החפץ  לו  אמר  ג'.  בדף    -
אומרת שאתה אוחז בדף ק"ג ולא בדף 
ג', שהרי שנינו )אדר"נ ג, ו( ‘טוב לו לאדם 
נמצא  בריווח',  ממאה  בצער  אחד  דבר 

אם כן שאתה אוחז בדף ק"ג.
ר'  תניא   - אומרת  א(  ה,  )ברכות  הגמרא 
מתנות  שלוש  אומר,  יוחאי  בן  שמעון 
טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, 
ייסורים,  ידי  על  אלא  נתנן  לא  וכולן 
והעולם  ישראל,  וארץ  תורה,  הן,  ואלו 

הבא.
מבני  ‘היזהרו  א(  פא,  )נדרים  אמרו  עוד 
עניים שמהם תצא תורה', כי בני עניים 
ועוני  ייסורים  מתוך  תורה  לומדים 
של  לכתרה  זוכים  הם  ולכך  ומחסור, 
תורה, ואילו הלומד תורה מתוך תענוג 

והרווחה, מעלתו פחותה.
עוני  מתוך  ללומד  יש  נוספת  מעלה 
שום  בעולמו  לו  שאין  שכיון  ומחסור,  18



הנאה גשמית, הוא שואב את כל ההנאה מהעולם הזה 
רק מתוך תורתנו הקדושה, ונמצא שהוא שמח בחיי העוני 

שנגזרו עליו מן השמים.

 “אך צדיקים יודו לשמך
ישבו ישרים את פניך" )קמ, יד(

יש להקשות, ממשמעות לשון הפסוק ‘אך' צדיקים' נראה 
שרק הצדיקים מודים לשמו הגדול, והדבר טעון ביאור, 
הרי כל אחד ואחד יכול וצריך להתפלל לקב"ה ולהודות 
ואדרבה, כבר  רוב חסדיו שגומל עמו,  לשמו הגדול על 
מתפילות  בה  שאין  תפלה  כל  ב(  ו,  )כריתות  חז"ל  אמרו 
ואגודתו  ו(  ט,  )עמוס  רצויה, שנאמר  ישראל אינה  פושעי 
רצויה  הרשעים  שתפילת  כן  אם  נמצא  יסדה.  ארץ  על 
יודו  ‘אך' צדיקים  ומדוע אומר דוד המלך ע"ה  ונצרכת, 

לשמך.
לאין  היא  הקב"ה  של  וגבורתו  גדולתו  לבאר,  ונראה 
שיעור, ואין כל בריה יכולה להעלות על שפתיה הודאה 
וישבח,  שיודה  כמה  שהרי  המלכים,  מלכי  למלך  ושבח 
אין זה אפילו כטיפה מן הים לגודל נוראותו ועוצמתו של 
בורא כל העולמות. ובכל זאת אנו מהללים ומשבחים את 

הקב"ה בתפילתנו. 
וראיתי מבארים, שכל ההיתר לומר שבחים לפני הקדוש 
ב(  יח,  )עירובין  ברוך הוא הוא משום הכלל שאמרו חז"ל 
‘אומרים מקצת שבחו בפניו, וכולו שלא בפניו'. אין לאדם 
בפניו,  כשהוא  השבחים  בכל  זולתו  את  ולשבח  להלל 
‘שויתי  על  מצווים  שאנו  ומכיוון  בפניו.  שלא  רק  אלא 
בפנינו  השכינה  נחשבת  ח(,  טז,  )תהילים  תמיד'  לנגדי  ה' 
בבחינת  זה  יהיה  תמיד  כי  ולהלל,  לשבח  אנו  ויכולים 

‘מקצת שבחו בפניו'.
ולכן אמר דוד המלך ע"ה ‘אך צדיקים יודו לשמך', משום 
לנגדי  ה'  ‘שויתי  בעצמם  שמקיימים  הצדיקים  שרק 
שבחו,  מקצת  של  הכלל  על  להסתמך  יכולים  תמיד', 
ולהלל ולהודות מעט מזעיר על פי כלל זה. אבל הרשעים 
יוכלו  לא  לפניהם תמיד,  עומד  שאינם חשים שהקב"ה 
כל שבחו שלא  את  לומר  צריכים  שהרי  ולשבח,  להלל 

פניו, וזה אי אפשר לעשות.
בה  שאין  תפלה  כל  ב(  ו,  )כריתות  חז"ל  שאמרו  ומה 
רצויה, מדובר על מקום  אינה  ישראל  מתפילות פושעי 
ומכיוון  כאחד,  ורשעים  צדיקים  בו  שמעורבים  תפילה 
אגב  בפניהם,  קדשו  שכינת  נמצאת  הצדיקים  שאצל 
כך יכולים גם הרשעים להודות ולהלל, ואדרבה, זו היא 
התפילה הרצויה ביותר כשהיא מעורבת גם עם תפילת 
הרשעים, כי כאשר נדבק הרשע לצדיק וחוזר בתשובה, 
יותר  גדול  להיות  והופך  לזכויות,  עוונותיו  הופכים 
מהצדיק, כמו שאמרו חז"ל )ברכות לד, ב( במקום שבעלי 

תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד.
רמז נפלא יש בפסוק זה, שהנה ראשי התיבות של ‘אך 
למה  לרמז  ואחת,  מאה  בגימטריה  עולה  יודו'  צדיקים 
שאמרו חז"ל )חגיגה ט, ב( ‘אינו דומה השונה פרקו מאה 
פעמים לשונה פרקו מאה ואחת', כלומר, הצדיקים אינם 
מחזיקים טובה לעצמם לעולם, ואף אם התאמצו מאה 
פעמים לחזור על תלמודם עד שהוא שגור בפיהם, אינם 

אומרים די, וממשיכים לשנות פרקם עוד ועוד.

גדולתו וגבורתו של הקב"ה 
היא לאין שיעור, ואין כל בריה 
יכולה להעלות על שפתיה הודאה 
ושבח למלך מלכי המלכים, 
שהרי כמה שיודה וישבח, אין 
זה אפילו כטיפה מן הים לגודל 
נוראותו ועוצמתו של בורא כל 
העולמות, ובכל זאת אנו מהללים 
ומשבחים את הקב"ה בתפילתנו. 

"
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שיחה אישית עם מורנו ורבנו שליט"א על אמונה תמימה שבכוחה לשנות סדרי עולם ● 
ניסים   ● ניסים מופלאים שהתחוללו דווקא בכח אמונתם הפשוטה של אנשים פשוטים 
ונפלאות שהתחוללו בכח האמונה היהודית שהטבע אינו אלא כיסוי מטעה ושביד בורא 
הטבע לשנותו ● לקראת החג שבו אנו עורכים באור גדול ‘סדר' בכל הבלבול ומסלקים 
יהודית  ועוצמה  רשמים  מלאת  לשיחה  סופר  יוסף  הרב  ישב  הטשטוש,  חשכת  את 
 ● העולם  רחבי  מכל  יהודים  של  התמימה  אמונתם  על  דיבורים  האמונה.  מחשבת   של 
 ● ההיגיון  ואפילו  ההסתברויות,  הסיכויים,  כל  נגד  גם  פלאות.  לחולל  שבכוחה  אמונה 
את  “המחשיכים  המכשירים  סכנת  על  ועמליה,  התורה  בני  של  וכוחם  ערכם  על  וגם: 
העולם" וכיצד מתמודדים מול ההתבוללות והטשטוש הזהות היהודית ברחבי העולם? 

שלא את אבותינו בלבד גאל
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==תשועה גדולה

שיחה אישית עם מורנו ורבנו שליט"א 
על אמונה תמימה שבכוחה לשנות סדרי 
שהתחוללו  מופלאים  ניסים   =  = עולם 

של  הפשוטה  אמונתם  בכח  דווקא 
ונפלאות  ניסים   ,=  = פשוטים  אנשים 
היהודית  האמונה  בכח  שהתחוללו 
שהטבע אינו אלא כיסוי מטעה ושביד 
בורא הטבע – לשנותו = = לקראת החג 
שבו אנו עורכים באור גדול ‘סדר' בכל 
הבלבול ומסלקים את חשכת הטשטוש, 
מלאת  לשיחה  סופר  יוסף  הרב  ישב 
מחשבת  של  יהודית  ועוצמה  רשמים 
האמונה. דיבורים על אמונתם התמימה 
 === העולם  רחבי  מכל  יהודים  של 
אמונה שבכוחה לחולל פלאות. גם נגד 
 - ואפילו  ההסתברויות,  הסיכויים,  כל 
ההיגיון. ==וגם: על ערכם וכוחם של בני 
המכשירים  סכנת  על  ועמליה,  התורה 
וכיצד  העולם"  את  “המחשיכים 
מתמודדים מול ההתבוללות והטשטוש 
 === העולם?  ברחבי  היהודית  הזהות 

שלא את אבותינו בלבד גאל.

מאת: הרב יוסף סופר
== כשהמזל רואה מראש

בלבם  שנותר  ביותר  החזק  הרושם 
הקבוע  השנתי  המסע  משתתפי  של 
שליט"א  פינטו  חנניה  דוד  הרה"צ  עם 
לאוקראינה, התעורר דווקא לאחר תום 

המסע, לאחר שהספיקו להגיע גם לעיר 
בתיהם  אל  ולשוב  שבמרוקו  מוגדור 

לחיים ולשלום. תמונה 001
יהודי יקר שהשתתף במסע, ולא בפעם 

הראשונה, התנהג מעט שונה מהרגיל. 

“באותם ימים עמוסי חוויות רוחניות לא 
נתנו ליבנו להתנהגותו של אותו אדם" 
מיוחדת.  בשיחה  שליט"א  הרב  מספר 
“אנו מכירים אותו היטב ולעיתים קורה 

שאדם אחוז ותפוס בענייניו. 
)שבועיים,  לביתנו  ששבנו  לאחר  רק 
לאחר מכן ליתר דיוק(, נהרג אותו אדם 
בארגנטינה,   - קשה  דרכים  בתאונת 
ארץ מגוריו – פתאום התחלנו לשחזר 
השתתף  שבו  המשותף  המסע  את 
מאוד.  שונה  היה  בו  שמשהו  ונזכרנו 
חז"ל  לדברי  כאובה  המחשה  קיבלנו 
שהגם אם האדם אינו יודע עיתו, עדיין 
מזלו רואה )‘מזליה חזי'( את התקרבות 

יום הסתלקותו מהעולם. 
האדמו"ר  בציון  בהיותנו  גם  כך, 
מסדיגורא רוז'ין היתה לנו חוויה רוחנית 

עמוקה מאוד. תמונה 002
מאוד.  גדול  מבנה  הוא  הצדיק  ציון 
ביקשו  הקומוניזם  שלטון  בתקופת 
מקומו  את  לפנות  השלטון  ראשי 
המקום  באבני  ולהשתמש  הציון  של 
במלאכתם  החלו  אף  הם  לצרכיהם. 
בפירוק אבנים. חסיד יהודי ששמע על 
הזמין  הוא  הנושא.  על  נפש  מסר  כך 

כשהמזל רואה מראש
בלבם של משתתפי המסע  ביותר שנותר  הרושם החזק 
שליט"א  פינטו  חנניה  דוד  הרה"צ  עם  הקבוע  השנתי 
לאחר  המסע,  תום  לאחר  דווקא  התעורר  לאוקראינה, 
אל  ולשוב  שבמרוקו  מוגדור  לעיר  גם  להגיע  שהספיקו 

בתיהם לחיים ולשלום. 
יהודי יקר שהשתתף במסע, ולא בפעם הראשונה, התנהג 

מעט שונה מהרגיל. 
ליבנו  נתנו  לא  רוחניות  חוויות  עמוסי  ימים  “באותם 
להתנהגותו של אותו אדם" מספר הרב שליט"א בשיחה 
מיוחדת. “אנו מכירים אותו היטב ולעיתים קורה שאדם 

אחוז ותפוס בענייניו. 
רק לאחר ששבנו לביתנו )שבועיים, לאחר מכן ליתר דיוק(, 
נהרג אותו אדם בתאונת דרכים קשה - בארגנטינה, ארץ 
המשותף  המסע  את  לשחזר  התחלנו  פתאום   – מגוריו 
שבו השתתף ונזכרנו שמשהו בו היה שונה מאוד. קיבלנו 
המחשה כאובה לדברי חז"ל שהגם אם האדם אינו יודע 
)‘מזליה חזי'( את התקרבות יום  עיתו, עדיין מזלו רואה 

הסתלקותו מהעולם. 
כך, גם בהיותנו בציון האדמו"ר מסדיגורא רוז'ין היתה לנו 

חוויה רוחנית עמוקה מאוד. 
שלטון  בתקופת  מאוד.  גדול  מבנה  הוא  הצדיק  ציון 
הקומוניזם ביקשו ראשי השלטון לפנות את מקומו של 
הציון ולהשתמש באבני המקום לצרכיהם. הם אף החלו 

במלאכתם בפירוק אבנים. חסיד יהודי ששמע על כך מסר 
נפש על הנושא. הוא הזמין משאית של מלט ויצק בטון, 
צדיקים  קברי  עשרה  של  מתחם  על  בטון,  מאוד  הרבה 
הניצב  הציון  לכן  פינויו.  על  להקשות  בכדי  רוז'ין,  מבית 

שם כיום הינו עצום מימדים. 
הציבור  כל  גדול,  ברגש  התפללנו  למקום,  הגעתנו  בעת 
יחד, על עצמנו ועל כלל ישראל. איש איש ניצבו כל חברי 
ומכריהם  קרוביהם  שמות  של  רשימות  וקראו  הקבוצה 
לישועות  ותחנונים  בתפילה  עבורם  שיעתירו  שביקשום 

שונות.
נשמה  בנר  מתבונן  תמוה,  באופן  בצד  עמד  אדם  אותו 

שדלק שם ורק שקוע בעצמו. 
באותם רגעים חשנו שמשהו מוזר, הוא היה כאילו בעולם 
אחר, במציאות אחרת. הדבר כלל לא היה אופייני לו, אולם 
ייחסנו זאת להתרגשות שאחזה בכולנו, לאחרי כשבועים, 
כשהוא נהרג באותה תאונה, קישרנו את הדברים למאמר 

חז"ל". ויהי לפלא!
ניתן  המסע  במהלך  שצולמו  בתמונות  בהתבוננות  גם 
כך  בשרעפים.  אחוז  האיש  היה  אורכו  לכל  כי  להבחין 
נראה הרב שליט"א מברך כל אחד בציון אחד מהצדיקים 
בעיניים  עת  באותה  והרב  האיש  נראים  שבה  בתמונה 

עצומות.
בימים  בקהילותינו:  גדולה  התחזקות  היתה  מותו  לאחר 
הנוראים הוא התפלל אצלנו בביה"כ בארגנטינה תפילה 
חזקה שמעולם לא התפלל שכמותה. גם בימי ההילולא 

מאת הרב יוסף סופר
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הוא  במרוקו 
בדבקות  התפלל 

מיוחדת.
האיש  צימח  בעבר 
שיער ארוך שנאסף 
לקוקו, הוא התקרב 
הרב  אל  מאוד 
הרב  אך  שליט"א 
לו  מלהעיר  נמנע 

על אורחות חייו. 
הפעמים  באחת 
שהגיע  האחרונות 
אל הרב, פנה אליו 
לו  ואמר  הרב 
“מרדכי  בחביבות 

הגיע הזמן שתוריד את הקוקו. אתה לא נזיר! הקוקו הזה 
אינו מגיע מצד הקדושה, זה מהיצר הרע".

האיש האזין לדברי הרב ויצא מחדרו ללא תגובה. בערב 
חזר האיש אל הרב, הסיר את הקסקט והכריז “הורדתי!" 
בהראותו כי הסתפר והוריד את כל השיער הארוך שאותו 

טיפח במשך שנים!
על  בהתבוננות  גם  כי  שומעים  אנו  הרב,  עם  בשיחה 
התמונות שצולמו במהלך המסע הוא מבחין כי הוא עצמו, 
עמו.  השיחה  בעת  מהרגיל  שונה  נראה  שליט"א,  הרב 
ולנשמות  לנשמת האדם  ורומז  מגלה  “למדתי שהקב"ה 

אחרים הקשורים עמו ברוחניות.

לעצמו הוא עושה
כל  את  חיזקה  פטירתו  רוחניות,  של  שבועיים  איתו  חיינו 

חברי הקבוצה.
 יש קונה עולמו בשעה אחת. הוא נהרג בהיותו כבן שישים 

שנה. באחרית ימיו חי האיש בהתחזקות ובתשובה. 
וביקש  הקודש  לארץ  האיש  הגיע  המסע  לפני  קצר  זמן 
לדוד"  “מקדש  המכון  ראש  שליט"א  מוסבי  אריה  מהרב 
שע"י מוסדות הרב שליט"א שיסייע לו להשיג שלט ‘מודים 
דרבנן' מעוצב ויוקרתי בכדי לקחתו עמו לארגנטינה לתלייה 
בבית הכנסת. השלט הושג, והוא נטלו עמו לאורך כל המסע 
הצדיקים  לקברי 
ומרוקו  באירופה 
להגעתו  עד   –
שם  לארגנטינה. 
בית  קיר  על  תלהו 

הכנסת.  
פטירתו  “בתקופת 
בדעתי  עלה 
מציינת  שהתורה 
חייהם  שנות  את 
שחיו  אנשים  של 
לפני  שנים  מאות 
מדוע  המבול. 
את  מציינת  התורה 

זה? מה זה מעניין אותנו?" שואל הרב ומשיב לאלתר:
“בהמשך, התורה מציינת בפרוטרוט גם את חיי האבות, בכדי 
לציין שיש אנשים שחיים הרבה מאוד בריקנות, אך לעומתם 
יש אחרים הממלאים את ימיהם במלואם, כמו אברהם שהיה 
“בא בימים" ושרה שהיתה “בת ק' כבת כ' שנים. ההבדל שבין 
האנשים הללו הוא מוסר עצום". שאותו יהןדי יקר ר' מרדכי 
בהם  שחי  הקצרים  חייו  את  אבל  שנים  הרבה  חי  לא  ז"ל 

בתשובה שלימה היו מלאים כאילו חי מאות שנים.

אמונה - בלי עכבות
פינטו  חנניה  דוד  ודרשות מוסר הרה"צ  אינספור שיעורים 
שעומדים  הנושאים  אחד  כולו.  העולם  ברחבי  שליט"א 
במרכז דבריו בכל מקום, ואולי המרכזי שבהם, הוא נושא 

האמונה. 
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נושא  על  הרב  מצביע  הפסח  ימי  לפני  רגע  כעת,  גם 
הללו:  הקדושים  הימים  ענייני  מכל  ועולה  שצף  האמונה 
“בימי הפסח אנו מפרסמים את הניסים שאירעו לאבותינו 

ומספרים בהם בכדי לחזק את האמונה".
באותות  ממצרים,  עבדים  עם  יציאת  של  “המציאות 

ומופתים היא פלא שמביא לאמונה.
חייבים  היו  ישראל במצרים  לעם  הגדולים שקרו  הניסים 
שרואים  כפי  מצידם.  נפש  מסירות  של  הקדמה  כן  לפני 
בעניין של הכנת השה לקרבן פסח לפני יציאתם ממצרים 
אנו  שרואים  וכפי  לאלוה.  שהחשיבוהו  המצריים  לעיני 
מסירות  בזכות  למים.  עמינדב  בן  נחשון  של  בקפיצתו 
ונקרע להם  ויצאו ממצרים  ישראל,  נושעו עם  הזו  הנפש 

הים.
גם בהמשך, בהיותם במדבר, כתוב בתורה שכל עם ישראל 
נכנסו לאהל משה כדי ללמוד מפיו תורה ולשמוע את דבר 

השם.
שיבואו  ביקש  משה  הנכונה,  הדרך  מהי  אותנו  מלמד  זה 
האוהל?  גודל  את  ידעו  לא  ישראל  עם  וכי  לאהל.  אליו 

התשובה היא אחת “משה קרא - אנחנו נכנסים!"
ושם רש"י ז"ל מפרש שכל בני ישראל נכנסו לאהל משה 
רבנו כדי לשמוע מפיו דבר ה', וכשיצאו מאהל משה עם 

ישראל ראה איך המעט – האהל, החזיק את המרובה.
כשנחשון קפץ למים – היה לו צד שיצליח לחצות כך את 
הים? התשובה היא; אכן, הוא ידע שאם ה' אומר לנסוע – 
נוסעים! מתקדמים. אין בכלל מקום לשאלות. יש מים? אז 

מה? ה' אמר לנסוע, בכח האמונה".

לא לקברי צדיקים
בשנים האחרונות ניתן לראות פרסומים רבים על ‘נסיעות 
לקברי צדיקים' בכל רחבי העולם. גם הרב שליט"א עורך 
המגיעים  אנשים  אלפי  של  בהשתתפותם  שכזו,  נסיעה 
ברכבות אוויריות מכל רחבי העולם לעיר מוגדור שבמרוקו, 

אל ציון הצדיק המקובל הנודע רבי חיים פינטו זיע"א. 
“בני תורה לא צריכים  בשיחה עמו מפתיע הרב שליט"א: 

ללכת לקברי צדיקים!".
לומד  התורה  בני  כך שציבור  על  הדיבור  מרחיב את  הרב 
את תורתם של אותם צדיקים, הוא זוכה להזכיר את זכותם 
ברמה הגבוהה ביותר. “רק אותם שאינם זוכים ללמוד תורה 
נסיעה  של  הזה  מהסוג  רוחני  לחיזוק  זקוקים  בקביעות 

לקברי צדיקים". 
“לבני תורה לא הייתי ממליץ ללכת לקברי צדיקים" מוסיף 
הרב, “רק אם הם חשים חולשה )דבר שעלול לקרות לכל 
וזקוקים  הרוחנית(  עלייתו  מתהליך  כחלק  חכם,  תלמיד 
צדיקים  לקברי  לנסוע  הם  יכולים   – ברוחניות  לחיזוק 
ובתנאי שהליכתם וחזרתם לא תהיה כרוכה בירידה נוספת 

בגין מראות אסורות וכדומה".

סגולה נגד דיפרסיה
בני  התורה,  לעמלי  שליט"א  הרב  של  התייחסותו  ככלל, 
התורה הזוכים לשבת בהיכלי התורה, הינה גבוהה ומרוממת. 
במוסדותיו של הרב שוקדים על התורה מאות אברכים ובני 
ישיבה שזוכים לעשות לילות כימים באהבת התורה שאותה 
נפש  יוצא במסירות  ושיעור. הרב  מחדיר הרב בכל דרשה 
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העולם,  רחבי  לכל 
לכל  רגליו  מכתת 
אפשרי,  מקום 
את  להחזיק  בכדי 
ואת  מוסדותיו 
התורה  בני  מאות 
בתמיכתו  התלויים 

הכלכלית. 
ברכות  “באמירת 
בכוונה,  התורה 
כך  על  בשמחה 
בנו  בחר  שהקב"ה 
ונתן  העמים  מכל 
יש  תורתו,  את  לנו 

סגולה גדולה להתחזקות בלימוד" אומר הרב ומספר:
בן תורה בא אלי ואמר לי פעם שיש לו בעיות רבות בעולמו 
בן  אותו  אמר  טוב'  לא  רוח  מצב  בדיפרסיה,  ‘אני  הפנימי. 
אתה  הלוא  בדיפרסיה?  אתה  ‘איך  באזניו  תמהתי  תורה. 
לומד תורה! תורת ה' משיבת נפש, בכח התורה להשיב את 
נפש האדם ולשמחה. אולי אתה אינך לומד כראוי...' אמרתי 

והצעתי לו להתחזק עוד ועוד בלימוד התורה הקדושה. 
לאחר תקופה שב אלי אותו בן תורה יקר ואמר, ‘אני מרגיש 
שבה  והשמחה  התורה  בלימוד  התחזקתי  טוב,  יותר  כעת 

לשכון בלבבי'.

טעמו וראו
“הצדיק של אירופה" מכונה הרב, ולא בכדי. 

הרב,  במחיצת  להימצא  השורות  לכותב  הזדמן  אחת  לא 
אנשים  אליו  ניגשו  שבהם  במעמדים  לארץ,  ובחוץ  בארץ 
ולברכה.  עצה  לקבלת  ומרחוק,  מקרוב  במיוחד,  שבאו 
ומגוון  ההמתנה לכניסה אל חדרו של הרב ארוכה ארוכה 
הבאים אינו מאפשר להגדיר את סגנון האוכלוסיה במילים 
אומנותם,  בני תורה שתורתם  לצד  ‘בעלי בתים'  והגדרות. 
חו"ל,  בני  עם  יחד  הארץ  תושבי  אשכנזים,  לצד  ספרדים 
באים  כולם  עולם.  חובקי  עסקים  אנשי  לצד  עמל  אנשי 
הנה לשמוע עצה ולקבל ברכה - “בזכות אבותי הקדושים" 

שאותה מזכיר הרב בכל עת.
חלק מהמגיעים באים רק בכדי להודות על הניסים שקרו 
להם, על התקיימות הברכות ועל העצות המופלאות שאותן 

זכו לקבל.
מכנה משותף אחד לכל הבאים: הרב מברך ומייעץ, מעודד 
בעיקר  ברוחניות,  מחזק  גם  זאת  עם  יחד  אולם  ומחזק, 

בלימוד התורה. 
הרב  מורנו  עם  שערכתי  בשיחה  נזכר  אני  הדברים  בתוך 
שליט"א לפני חג החנוכה. במהלך אותה שיחה הצביע הרב 
על הנקודה, על המוטו שלו: “כי נר מצווה ותורה אור", הזכיר 
הרב, נרות המצווה לא נועדו לאור, רק למצווה, “לראותם 
בלבד". אדם שמביט בתמונה יפה אולי ייהנה מהתמונה, אך 

מה התועלת בראיית הנרות?
בין אדם שמביט ביהלום מבעד  הלוא ברור שקיים הבדל 
לחלון הראווה ומסתפק בכך בלבד - לבין אדם שצופה בו 

ולאחר מכן אף קונהו.
התענוג גדול יותר כשקונים את היהלום!

נצחון  ואת  אותו  שמסמל  הנרות  באור  החנוכה,  בנס  גם 
התורה על ה'זדים', עלינו להרגיש כאילו הוא קנייננו האישי, 
‘עוסקי  ואת כח התורה שמכוחו, מכח  לחזק את האמונה 

תורתך', זכינו לנס הגדול הזה.
ובתוך כך  התורה נקראת קניין, היא נקנית במ"ח קניינים 
בה  כשעוסקים  רק   – האדם  של  האישי  לקניינו  הופכת 

בפועל, לא כשמביטים בה מבעד לחלון הראווה..."
מכן  ולאחר  מעט  מהרהר  הרב  שיחה,  אותה  את  בהזכירי 
מוסיף ואומר “אכן, יש בלבי תרעומת גדולה על אלה שרק 
‘שומעים תורה', אותם שאינם לומדים אותה בעצמם. הם 
דומים למי שמסתפק בהצצה מבעד לחלון הראווה – בה  24



בעת שיש ביכולתם לקנות בעצמם את היהלום. “לא בשמים 
היא", מזכיר הרב, והלהט בקולו מסביר כיצד הצליח לשכנע 
יהודים כה רבים ללמוד תורה בעצמם, להתחבר אל האור 

מקרוב.
ליהנות מהאור ולא רק לראותו מרחוק.

להאיר את הנשמה
לבושם  שמם,  את  שינו  “שלא  בזכות  נגאלו  ישראל  בני 
ולשונם “. כך מגלים לנו חז"ל. ההתבדלות מהעם שבתוכו 

ישבו היא שבזכותה נגאלו. 
אחת הצרות הגדולות של העם היהודי ברחבי העולם כולו 
היא זו המוכרת לנו זה שנים רבות ולאחרונה ביתר שאת 
- ההתבוללות המכה בלי רחמים בכל מקום שבו יש ריכוז 

יהודי. 
אחוזי ההתבוללות מבהילים את כל העוסקים בתחום, והרב 
למחצה  ויהודים  יהודים  אותם  את  מקרוב  פוגש  שליט"א 

בעת בואם אליו בבקשה הכוונה, עצה וברכה. 

של  שמו  ידוע  כולה  אירופה  ברחבי  בתחום  העוסקים  בין 
הרב כמי שזכה להציל יהודים רבים ממצבים שנראו בלתי 
הפיכים. מצבים שבהם כמעט קט והם נשאו נשים שאינן 
נראה  שבהם  מצבים  יהודים.  שאינם  בעלים  או  יהודיות, 
בדרכים  לאבדון.  הולכת  יהודית  נשמה  עוד  הנה  כי  היה 
לא-דרכים הצליח הרב להעלות את אותן נשמות, לצחצחן 
עבורן  והנכון  הטוב  המקום  אל  ולהביאן  והמיאוס  מהסחי 
הגונים  זוג  ובנות  בני  להם  הנושאים  כשרים  כיהודים 

וראויים.
“מהי השיטה להתמודדות מול ההתבוללות הנוראה הזו?" 
אני שואל ועיניו של הרב, הברק בעיניים שמאירות כל כך 
כל העת, מתעמעם. צל כבד חולף במבטו של הרב בכאבו 

על המצב שאותו הוא רואה ברחבי העולם כולו.
“כדאי להתבונן במה שקרה שם במצרים, הלא היו יהודים 
רבים שלא זכו לצאת משם בגלל שנסחפו אחר הזרם, למדו 
ממעשי הגויים ורצו להישאר לגור עמם במצרים. המציאות 
הזו אינה חדשה, היא קיימת מאז ומעולם, זהו טבע האדם 

ביום כיפור נערכות התפילות בראשות הגר"ד פינטו שליט"א 
של  בבוקרו  ברעננה.  הכנסת  בבית  רב,  קהל  בהשתתפות 
יום הכיפורים השנה התרחש דבר מופלא בפני כל הקהל. 
במהלך השיחה עם הרב, מזכיר מאן דהו את שאירע, ואנו 

מבקשים את אישורו של הרב על פרטי הסיפור:
בשחרית של כיפור מוציאים, כידוע וכנהוג, שני ספרים.

עם הוצאת ספר התורה חיפש הרב את מיכאל בן שושן, 
ממייסדי הקהילה ברעננה, מגבאי בית 
“למי שייך ספר התורה הזה?"  הכנסת. 
בטבעיות,  ענה  ומיכאל  הרב  שאל 
הזה  לספר  מזהה?  אינו  הרב  “כבוד 
ערכנו ‘הכנסת ספר תורה' בעיר מוגדור, 
במהלך ההילולא האחרונה". תמונה 029
המשך  את  הרב  משחזר  לבקשתנו 
לא  הרגשה  לי  “היתה  שיחה:  אותה 
טבעית שלא כדבריו. אמרתי לו שאמנם 
ערכנו ‘הכנסת ספר תורה' לשני ספרים, 
במקסיקו  לקהילה  נשלח  אחד  אולם 
לא  שלפנינו  לזה  בצרפת.  נותר  והשני 

ערכנו הכנסת ‘ספר תורה' אף פעם". 
הוא  דעתו.  על  ועמד  הופתע  מיכאל 
מוסדות  פעילות  בכל  פעיל  נוטל חלק 

ובהחלט  מעורה  ומעורב,  יודע  הוא  הרב,  רחבי  בכל  הרב 
מכיר. “זהו הספר שלו ערכנו ‘הכנסת ספר תורה' במרוקו" 

המשיך לטעון בבטחון, והוסיף “רבי דוד – תסמוך עלי!"
הרב השתכנע, הקריאה נמשכה ולבסוף הגיע גם תורו של 
לפני  רגע  הקריאה,  לאחר  מפטיר.  לקריאת  לעלות  הרב 
לאחור,  הרב  מסתובב  ההפטרה,  וקריאת  הקדיש  אמירת 

אל מיכאל ומסמן לו “אתה בטוח? הספר הזה כשר?" 

יוכל להיות  ועונה לרב בביטחון מלא “הרב  ניגש  מיכאל 
רגוע! הספר הזה הובא ממרוקו והוא כשר".

באופן נדיר סרב הרב להירגע, משהו לא ברור הפריע לו, 
אמר  הכיפורים",  ביום  הקריאה  של  היום'  ‘חובת  “זוהי 
וביקש “בבקשה, זוהי חובת היום, תגללו בבקשה את ספר 

התורה לכל אורכו, שנראה שאכן הוא מושלם".
אותיות  ארבעים  כל  לעין  נראו  בסופו  נגלל.  הספר 
האותיות  ארבעים  ושבורות.  פסולות 
שמושארות בידי הסופר למעמד ‘סיום 
כתיבת האותיות' הנהוג ב'הכנסת ספר 

התורה'.
הרב  אומר  ממש",  של  נס  היה  “זה 
בתגובה על איזכור הסיפור. “אין כאן 
שלי!"  אישית  זכות  או  הקודש  רוח 
של  התבטאותו  למשמע  הרב  נזעק 
הראיון,  בעת  בחדר  מהנוכחים  אחד 
היתה  “לו  חריפות,  במילים  ומדגיש 
מיד  הקודש  רוח  או  נבואה  אצלי 
הייתי אומר כבר לפני תחילת הקריאה 
ספק  מונע  והייתי  הספר  את  לגלול 
התפילה  זכות  זוהי  לבטלה...  ברכות 
וההתחזקות של הציבור ביום הקדוש 
המתפללים  רוב  כשר.  מספר  הקריאה  על  חזרנו  הזה. 
במניין שבו השתתפו כחמש מאות בני אדם - היו בעלי 
תשובה נפלאים. הקב"ה לא רצה שנפספס את האור של 

קריאת התורה ביום הקדוש".
בהמשך הספר הזה הושלם ואכן נלקח לארגנטינה. “איזו 
עוגמת נפש היתה אילו היינו מגלים זאת באיחור..." אומר 

הרב, “זו זכות הרבים, זהו חיזוק באמונה".

דרושה כותרת
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להיסחף אחר סביבתו, ללמוד ממעשי האנשים שחיים סביבו 
ולרצות להיות כמותם, או אף חלק מהם. עליו להתמודד נגד 
רושפות שוב את  ועיניו  הרב  אומר  בכל מחיר"  הזה  הטבע 
מותירה  שאינה  בהירות  פעילותו,  כל  את  המאפיין  הלהט 

עמימות כלשהי בנושא כה מהותי לעם ישראל כולו. 
“אין חדש תחת השמש" אומר הרב, “גם היהודים שחיו שם 
נגד אותו טבע. הם התמודדו  התמודדו עם אותה מציאות, 
שלא  או  נכון,  התמודדו  שלא  מפני  הצליחו  לא  וחלקם 

התמודדו מספיק. 
אי אפשר לגאול את גופו של האדם מבלי לגאול את נשמתו 
מל"ט שערי הטומאה שבהם היו שרויים עם ישראל במצרים. 
הקב"ה גאל אותנו ממצרים בכדי שנקבל את התורה ונהייה 
לעם, עם סגולה, העם שבו בחר ה' להשרות עליו את שכינתו. 
ההיגיון  נגד  זה  בזה.  לזלזל  אסור  בזה,  לזלזל  אפשר  אי 
הקיימת  המציאות  של  ההיגיון  נגד  מצרים.  יציאת  של 
– כפי שכתוב שלולי  ולא עבדים  בני חורין  היום שבה אנו 
יציאת מצריים באותם ימים “הרי אנו ובנינו ובני בנינו היינו 
שיעבוד של  רוחני,  שיעבוד   - במצרים"  לפרעה  משועבדים 
הנשמות. שיעבוד שבעקבותיו יתכן שהיינו נמחקים מחמת 
יותר  עצמי  ערך  לנו  אין  התורה  שלולי  מפני  ההתבוללות, 

משל כל העמים"
אפשר  אי  האדם.  של  נשמתו  את  מאירה  הקדושה  התורה 
ירוד,  הרוחני  כשהמצב  הנשמה,  בלי  הגוף  את  להאיר 
את  להאיר  חייבים   - משתלטת  וכמעט  באה  כשהטומאה 

הנשמה בטהרה, רק בטהרה.
באור  המצוות,  באור  התורה,  באור  הנשמה  את  כשמאירים 
מן  הרבה  האור  דוחה  ממילא   – ולמסורת  לתורה  החיבור 
הקשר  את  אוטומטי  באופן  דוחה  לטהרה  החיבור  החושך. 
לטומאה. ככה זה, ככה זה היה ביציאת מצרים וככה זה היום 
אצל העם היהודי. מפני שהנשמה היהודית חזקה מאוד, די לה 
במעט אור בכדי שהיא לא תסבול את החושך. את הטומאה.

לזכור בזכות ה'יזכור'
בתחילת השנה הגיע הרב שליט"א לניו יורק. במהלך קבלת 
לבנו  שנתן  שואה  ניצול  של  בנו  יהודי,  למקום  הגיע  הקהל 
חינוך אנטי דתי בעקבות משבר האמונה שנוצר בליבו בעקבות 

השואה שבה איבד את כל משפחתו.
נפשו  שואלת  כעת  אנג'לס.  בלוס  ילדים  שישה  נולדו  לבן 
להתחבר לשורשיו, הוא מעוניין ורוצה להתקרב ליהדות, אבל 

נקרע מול ...שנאתו ליהדות.
ישותו  כל  את  מלווה  הזה  כשהפלונטר  הרב  אל  הגיע  הוא 

השסועה. 
ניצול  שלך,  אבא  אחת:  שאלה  הרב  שאלו  שיחתם  במהלך 
השואה שכפר בהכל ברוב צערו העמוק – הוא היה הולך אחת 

לשנה לבית הכנסת לומר “יזכור"?
“כן!" היתה התשובה. “אבא היה הולך פעם בשנה לומר יזכור 
מהו  מושג  לך  יש  ‘יזכור'?  אותו  מהו  יודע  “אתה  וקדיש". 
סידור  הרב  הביא  ומיד  הרב.  כתוב שם?" שאלו  ומה  הקדיש 
את  לבן  הראה  הרב  הקדיש.  בנוסח  ופתח  האנגלית  בשפה 
זכרונו לברכה, חי בסתירות. הוא  לו “אביך,  והסביר  הטקסט 

אמנם הצהיר הצהרות בעלות משמעות עזה, אולם בפועל הוא 
ידע גם ללכת לבית הכנסת לומר ‘יתגדל ויתקדש שמיה רבא'. 
אין יהודי שהניצוץ בתוכו כבה! כל עוד שהוא לא נשא אשה 

גויה, בניו יהודים והוא קשור לשורשיו.
אבותיך  בזכות  ה',  קידוש  על  נפשם  שמסרו  אבותיך  בזכות 
שחיו על קידוש ה' - גם אתה נשאת יהודיה כשרה וגם בניך 

יהודים".
היהודי האמריקאי התרגש בכל ישותו, ביקש לשמוע עוד ועוד 

ולבסוף הבטיח להניח תפילין מידי יום ביומו!

 מעט מן האור מול החושך הגדול
שנים רבות פעל הגר"ד פינטו שליט"א מהעיר ליון שבצרפת, 
את  הרב  העתיק  האחרונות  בשנתיים  בפריז.  מכן  ולאחר 

משכנו לארץ ישראל. 
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שליט"א  הרב  זוכה  הקודש,  בארץ  כאן,  דווקא  תרצו,  אם 
לחדד את המסר הנפלא שלפיו הוא פועל במשך שנים כה 

ארוכות: ‘מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך'.
השיחה עם הרב נערכה ברעננה. בליבו של ...קניון, בליבה 

של העיר רעננה.
לא, אין זו טעות. בליבו של קניון המצוי בטבורה של העיר 
רעננה בוקע קרן אורם של מוסדות ‘קול חיים', מוסדותיו 

של הרב ע"ש הצדיק המלוב"ן רבי חיים פינטו זיע"א. 
שם  באשדוד,  נמצא  אמנם  הרב  פעילות  של  הבסיס 
מתקיימת קהילה מפוארת, ישיבה גדולה “תורת דוד" שבה 
ולילה  יומם  התורה  על  צעירים  בחורים   150 כ  שוקדים 
ומוקפים בצוות מסור ואיכותי בראשות ראש הישיבה הרה"ג 
רבי שלמה רביבו שליט"א. וכולל גדול שבו שוקדים כמאה 
ושבעים אברכים אברכים על התורה. “הלב שלנו נמצא שם, 
באשדוד" יאמר הרב בהתבטאות נדירה, אך באותה נשימה 
מוסיף הרב ואמר כי כעת הוא ומשפחתו מתגוררים ברעננה 
יודע שכאן באיזור השרון יש הרבה צרפתים  ואני  “מאחר 

שעלו ארצה וזקוקים להכוונה ותמיכה רוחנית". 
בית כנסת, כולל אברכים, מרכז להפצת תורה, ומרכז חסד 
– כולם מפוזרים ברחבי הקניון. אפילו לא באותה קומה!  

בית הכנסת עצום המימדים יושב במקום שבו היה בעבר 
סניף של מסעדת ‘מקדולנס' – מקום שבו האכילו יהודים 

במאכלי בשר וחלב! 
המסעדה שהפכה לסמל של האכלת מאכלות לא כשרים 
בעולם כולו הפכה והיתה למקום של תורה וקדושה. היום 
רוחני,  באוכל  בשעריו  הבאים  כל  את  במקום  מאכילים 

ובמקביל  בתוך  המתקיימים  והלכה  מוסר  תורה,  שיעורי 
למסגרות כולל הבוקר וכולל הערב. 

לכך  הנזקקים  מקבלים  החסד  פעילות  במסגרת  כמובן, 
רבה  השקעה  דורש  הוא  גם  ממש.  של  גשמי  אוכל  גם 
נשים  בידי  שמופעלת  הכללית  החסד  ולפעילות  מאוד 
צדקניות מ'חנות' נוספת בקניון יש ערך גבוה מאוד בעיני 
תושבי העיר. לשם ההמחשה: בחלוקת ה'קמחא דפסחא' 
האחרונה הגיע גם ראש העיר ועוזריו לבקר במקום ולכבד 
את המעמד והודה להרב שליט"א על עזרתו לכלל תושבי 

העיר ללא הבדל דת וכד'. 
כל הפעילות הענפה הזאת, פעילות שנבנתה מאפס במקום 
רחוק מאוד, כרוכה במסירות נפש מצידו של הרב “זה לא 
קל", מודה הרב בתשובה לשאלתנו, ומוסיף לציין “זכיתי 
נותנים בעצמם עצות  וכבר  שגם הבנים שלי כאן עוזרים 

לאנשים".

אין יהודי חילוני!
הקניון  שבתוככי  הרוחני  במרכז  שהותי  שעות  במהלך 
ש'ברם'  אנשים  המקום,  מבאי  כמה  עם  שיחות  ערכתי 
העיד לכאורה על ‘תוכם' שאינו מגיע מעולמה של תורה. 
הופתעתי לגלות ולשמוע מפיהם מושגים גבוהים, רעיונות 

ישיבתיים. 
עובדת  משמעות  את  ידעו  לא  כלל  שבחלקם  אנשים 
ועל  תורה'  ‘דעת  המושג  על  מדברים  יהודים  היותם 

מחויבותם אליו בכל צעד ושעל של חייהם!
“איך עושים זאת?" אני שואל את הרב בהשתאות, “כיצד 
שעד  יהודים  של  ונשמתם  ליבם  את  להאיר  מצליחים 

לאחרונה נקראו ‘חילונים' - באור כה בהיר?" 
 - ‘חילוני'  “אני לא אוהב לקרוא ליהודי  נזעק מיד:  הרב 
מלשון חול! אפילו ביהודי הרחוק ביותר יש ניצוץ קדושה 
שאינו מתנתק מהקב"ה )כדברי הבעל שם טוב(. אם רק 

תאיר לו את הדרך הוא כבר ילך בה בכוחות עצמו".
הרב  עמו  נוטל  פנים,  הארת  אותה  את  האור,  אותו  את 
גם ביציאתו מן המרכז הרוחני שבתוככי הקניון: בהליכתו 
נעצרים  והרמזורים,  החצייה  במעברי  הביתה,  בשבת 
לעבר  הישר  מביטים  הם  להתם.  מהכא  בדרכם  רכבים 

דמותו ההדורה של הרב... מה עושים?
בטבעיות,  הרב  מספר  שלום",  ‘שבת  לכולם  אומר  “אני 

“והם עונים ‘שבת שלום' בטבעיות".
אחד מתושבי רעננה הגיע אל הרב לאחר השבת, המתין 
לתורו להכנס אל הרב ובכניסתו הכריז “כבוד הרב אינו 
נשמתי!  את  לטלטל  שהצלחת  שתדע  אבל  אותי,  מכיר 
ואתה  ברכבי  פניך  על  חלפתי  האחרונה  השבת  במהלך 
הארת פניך כלפי ובמקום לנזוף, להוכיח ואולי אף לקלל 
)כפי שמציגים זאת בתקשורת( הקדמת ואמרת לי ‘שבת 

שלום' כאילו לא הייתי באמצעו של חילול השבת". 
הרב שוחח עם האיש בחביבות ולבסוף אמר לו: שנזכה 
לראותך בעתיד שאתה תאמר לי ראשון את ברכת השבת 

שלום" היהודי חייך ויצא.
וביקר,  והגיע, שב   תקופה לא ארוכה חלפה, האיש שב 
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בכל ביקור התעניין עוד ועוד וביקש ללמוד ולהבין יותר 
את מהות שמירת השבת והלכותיה. זמן לא רב חלף וכבר 
שבת,  שומר  כיהודי  הרב,  אל  בעצמו  להגיע  האיש  זכה 

ולברך ראשון את ברכת ה'שבת שלום'...
יהודים שכופרים לחלוטין, כמו אותו  ואין   “היום כמעט 
יהודים  הכנסת.  לבית  בשנה  פעם  שהלך  בארה"ב  יהודי 
יקרים אלה הם כמו יהלומים שנפלו לבוץ, כל אחד ואחד 
בעצמו  להתלכלך  מוכן  יהיה  אדם  כל  למענם.  יתאמץ 
בכדי להרים ולנקות יהלום שנפל לבוץ". }כך אמר פעם 
ר'  זיע"א שהובאו דבריו בספר הצדיק  המגיד ממזריטש 

יצחק הלוי מברדיטשוב זיע"א{
“ראית את היהודים היקרים שיושבים כעת בבית המדרש 
שלומדים  אלה  רוב  האברכים?  עם  יחד  תורה  ולומדים 
כאן גמרא, היו בעבר בבוץ, עמוק בתוך ענייני העולם הזה 

וטומאתו. צא וראה אותם באיזו מתיקות הם לומדים. 
היום, לאחר שטעמו את טעם הריחוק והקירוב, אני מזכיר 

להם ומלמד אותם בעצמם שלא יזלזלו ברחוקים".
ואם תרצו, מילים אלו הן הן ההסבר המהותי לסוד הצלחתו 
של הרב. אהבת ישראל שמכוחה הוא מגיע לליבו של כל 

יהודי באשר הוא.

מכשירים לא כשרים
לא רק מהרחוקים דורש הרב להתקרב, גם בתוך המחנה 
פנימה מעורר הרב במילים חדות וברורות: “פעם דיברתי 

על האינטרנט ועל הטלפונים הלא כשרים, לא כולם הבינו. 
היום כולם כבר מבינים את גודל הסכנה הטמונה בהם".

בנקים  ממש,  של  עבודה'  ‘כלי  הם  הללו  “המכשירים 
אפליקציות  גם  כמו  בו,  משתמשים  ממשלתיות  וחברות 
אלקטרוני  דואר  לקבל  הנדרים  עסקים  לאנשי  הכרחיות 

ולהשיב עליו באופן מיידי. 
יחד עם התועלת הנפלאה שיש במכשירים הללו, יש לשים 

גם גבולות בתוך המכשיר.
היום כולם מבינים את גודל הפיתוי. לאחר כל פעם שבה 
ומבקשים  רבים  אנשים  ניגשים  הנושא  על  מעורר  אני 

לברר היכן ניתן להשיג מכשיר כזה.
יהודי הביא לי לפני 3 שנים עיתון לא חרדי שבו הופיעה ידיעה 
על פרופסור שעשה מחקר עד כמה שהאינטרנט פוגע בילדים. 
הזעקה שעלתה ממחקר היתה מזעזעת. זה אינו רב שמעורר 
על הדברים, זה לא עיתון של דברי תורה, זהו עיתון ‘חילוני' 

שמעורר על מציאות קשה שמכרוכה עם אסונות נוראיים.
גם בעיתון “פיגארו" בצרפת, בעמוד השער, דווח לאחרונה 
על אלפים שצעדו לכיוון ארמון הנשיא, בהפגנה ודרישה 
הילדים  לעיני  המגיעים  התכנים  את  תבקר  שהממשלה 
וודאי  זה.  את  מבינים  הגויים  גם  האינטרנט.  באמצעות 

שיהודים חייבים להבין.
אנחנו  היהודי.  בבסיס  פוגע  זה  באמונה,  גם  פוגע  זה 
והפסיקו  לתורה  עתים  קובעים  שהיו  אנשים  מכירים 

בעקבות המשיכה לבזבוז הזמן של הווצאפ ודומיו.

כבוד התורה
העת  כל  לחדד  הרב  מתאמץ  הרב  עם  השיחה  במהלך 
נמנע  “אני  בפוליטיקה.  מתערב  אינו  הוא  בעקרון  כי 
ממעורבות" אומר הרב, “יש היום רבנים גדולים שכבודם 
מונח על הכף, חז"ל לימדונו ‘הוי זהיר בגחלתן', אני לא 

מבין, איך אפשר לדבר על תלמידי 
חכמים?!"

לאחר הרהור קל מוסיף הרב ואומר 
ומילה  מילה  כל  שוקל  שהוא  תוך 
האם  פעמים  כמה  שקלתי  “בעבר 
בחוץ  זה.  בגלל  רק   - לארץ  לבוא 
לארץ לא מעיזים לדבר על תלמידי 
לאזנים  אוי   – בארץ  כאן,  חכמים, 
מתירים  אנשים  שומעות.  שכך 
לעצמם לדבר בחופשיות על רבנים 
מכובדת  לא  וממש  מבזה  בצורה 

ולא ראוייה.
הגר"ד מספר על כמה וכמה אנשים 
שחזרו בתשובה ונפלו בגלל הזלזול 
הזה ברבנים. “אני מכיר אנשים כאלה 

שהיו בקהילה שלנו, מכיר גם אברכים שנפלו בגלל זה".
עונה מיד: “קטונתי לומר  והרב  “מה עושים?, אני שואל 
אחת,  עצה  לי  יש  אבל  לעשות,  מה  התורה  לגדולי 

להתאסף כל ראשי עם לשולחן עגול )שכולם יהיו גדולים( 
וללכד את השורות.

שקורה  ממה  לי  ומספרים  אנשים  אלי  באים  אחת  לא 
בעולם. בתוך הדברים קורה שאנשים מספרים על עניינים 
ואף  בהם  מעורבים  תורה  שגדולי 
אני  מכבדות.  לא  במילים  מתבטאים 
ומתפלל  שכאלה  מקרים  על  מצטער 
שאני  דברים  על  לי  יסלח  שהקב"ה 
מחדש  פעם  בכל  מתחנן  אני  שומע, 
שאנשים לא יספרו לי עוד לשון הרע 

על חכמים. 
על  בתשובה  לחזור  צריכים  כולנו 
המצב הזה שכבוד חכמים אינו נשמר. 
בכבוד  להתחזק  כולנו  את  מחייב  זה 
התורה וחכמיה. להיזהר בדיבורנו כמה 

שרק נוכל.
בכבוד  שמזלזל  מי  הרבים  ובעוונות 
ואת  עצמו  את  מסכן  הוא  הרי  ת"ח 
משפחתו ואפילו את כלל ישראל, ומי 
מרגיש  ואני  הדור,  גדולי  בכסוד  לזלזל  הקטנים  אנחנו 
להרבצת  שתורמים  ישראל  גדולי  של  כחסיד  בעצמי 

התורה.
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יותר, כשסיפר על כך לרב, נזף בו הרב “מה אתה  מאוחר 
עושה? וכי כך מדברים עם הקב"ה? הקדוש ברוך הוא עובד 

אצלך ומחוייב לתנאים שאתה מציב כביכול?"
הלה התנצל ואמר “מחילה כבוד הרב, יצא לי כך ברגע של 
כך  יצא  מיוחדת,  רוח  התרוממות  של  רגע  גדולה,  דבקות 

ודיברתי..."
בתום ההילולא פנה האיש לשוב אל ביתו שבארץ ישראל. 
בצאתו מהעיר מוגדור, פנה אל שדה התעופה, השדה שעד 
לפני שנים אחדות שימש רק כבסיס צבאי ולאחרונה הוסב 

לשדה תעופה אזרחי. 
עם כניסתו לשם, בתוך הליכתו בשדה התעופה ראה לפתע 

פתק קטן שמשך את תשומת ליבו. 

עליו  מופיעות  כי  וראה  הפתק  את  והרים  התכופף  הוא 
מילים בעברית. היה זה פתק האישור שהישראלים מקבלים 
בצאתם מביקורת הדרכונים בשדה התעופה. פתק קטן עם 

שם האיש ועוד כמה פרטים מינימליים.
ושבים שהסתובבו שם, מצא האיש  כל העוברים  בין  שם, 
על הרצפה פתק שבו כתוב השם “חיים פינטו", עם תמונה 

של ילד קטן...
עבורו היה זה סימן מרגש. מעין שדר סימלי שנועד לאשר 
לו כי התקרבותו הרוחנית במוסדות רבי חיים פינטו – אכן 

מקובלת ברצון במרומים.
בבירור מאוחר יותר עלה כי היה זה פתק שנפל מידו של 
בעת  שליט"א,  יואל  רבי  של  בנו  הקטן,  חיים  הרב,  נכד 

הגעתם למרוקו כמה ימים קודם לכן. 
מציאת פתק אינה כה נדירה, אולם הלוא מידי יום מנקים 
את שדה התעופה! אנשים רבים חולפים שם בהגעתם מכל 
העולם או בצאתם משם, מה ההגיון שפתק כזה ישאר כמה 

ימים על רצפת שדה התעופה?
סימן  בזה  יראה  הזה  שהיהודי  ידע  הוא  ברוך  “הקדוש 
ומשמים כיוונו שהוא ימצא על ידו" אומר הרב. “עבור אותו 
העובדה  היא  לכך  הראיה  מזה.  טוב  סימן  היה  לא  יהודי 
שהיהודי הזה הוסיף לאחר מכן, ‘מוסיף והולך' בעוד ועוד 

חיזוק ושעות של לימוד תורה".

להתפלל ישירות  
והנה עוד סיפור מהמסע למוגדור השנה:

יהודי אחד שממתין לילדים במשך כעשר שנים הגיע בשנה 
שעברה להילולא והכריז “באתי כדי לבקש שבזכות הצדיק 

לראות את עצמנו
פסח הוא חג החינוך. בחג זה חייב האדם גם “לראות את 

עצמו".
על ההורים ללמד את הילדים כיצד ‘לראות את עצמם'. זו 
לראות  עצומה.  אחריות  זו  ההורים,  מצד  גדולה  מחוייבות 
את עצמם תחילה ולאחר מכן ללמד את הילדים לראות את 
עצמם בעיניים פקוחות, עיניים בוחנות שאינן עושות הנחה 

ואינן מעלימות נקודות הדורשות תיקון.
פעם שמעתי תלמיד חכם גדול שמסר שעור נפלא על ‘בין 
אדם לחבירו'. לאחר מכן נכנס אלי לשיחה אישית והתוודה 

על מעשים חמורים שעשה למאן דהו.
מה קרה? אתה מדבר כל כך נפלא, גבוה כל כך, קיים את 

מה שאתה בעצמך אמרת בשיעור!
‘לראות את עצמו' - תראה את עצמך, שים לב למה שאתה 
להתכבד,  כדי  התורה  בדברי  תשתמש  אל  מדבר,  בעצמך 

התבונן בהם, למד מהם, חייב את עצמך לנהוג לפיהם!
המכשירים הטמאים הללו הם ההיפך הגמור מ"כאילו הוא 
שערי  חמישים  הם  עצמה!  המצרים  הם   , ממצרים"  יצא 
הטומאה שמהם ברחו עם ישראל בימים אלו ממש. וא"כ 
והרי  ממצרים  יצא  הוא  שכאילו  אומר  כזה  האדם  האיך 
הוא עדין נמצא כלוא תחת ידי מכשירים אלו שהם בחינת 

ארץ מצרים.

לחיות אמונה
באמונה.  מחזקת  שליט"א  פינטו  הגר"ד  במחיצת  השהות 

הוא מדבר כל הזמן על אמונה וחי אותה בכל ישותו. 
“מכל דבר קטן אפשר להתחזק באמונה" אומר הרב, “מכל 

עניין שקורה איתנו אנחנו יכולים להתחזק".
באמונתם  דווקא  להתמקד  הרב  מבקש  הרהור  לאחר 
התמימה והפשוטה של יהודים. לא סיפורים גדולים בהכרח, 
אלא אנשים שבינם לבין עצמם חיזקו את אמונתם בבורא 

העולם וראו ישועות, ניסים ונפלאות. 
יהודי"  הנה, לדוגמא, “סיפור אדיר על אמונה פשוטה של 

שהרב מספר בתוך דיבורו:
פינטו  חיים  רבי  להילולת  הגיע  ברעננה  המתגורר  יהודי 
ברעננה  כאן  שהתחזק  אחרי  השנה,  ראש  בערב  במרוקו, 

וקובע עיתים לתורה.
פינטו  חיים  רבי  הילולת  לקראת  שנערך  האחרון  במסע 
בבוקרו של  כבכל שנה.  למוגדור שבמרוקו הצטרף האיש 
יום ההילולא, בכ"ו באלול בבוקר, הגיע האיש לציון שבבית 
באווירה  שם,  מוגדור.  של  ימה  שפת  על  העתיק  העלמין 
בוראו  עם  לדבר  החל  הוא  רוחו,  התלהטה  הפסטורלית 
כדבר איש אל רעהו, להודות על לשעבר ולבקש על העתיד 

בגשמיות, אך יותר- ברוחניות. 
באחד מרגעי השיא של תפילתו המתלהטת ביקש: “ברוך ה' 
זכיתי להתקרב לחיי תורה ומצוות דרך המוסדות הנקראים 
לתורה  עיתים  קובע  גם  אני  זיע"א,  חיים  רבי  שם  על 
משמים  אות  סימן,  כעת  מבקש  אני  כעת  הרב.  במוסדות 

שמעשי מקובלים - לפני צאתי ממוגדור".
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יתן לי ה' שני ילדים!" גם כשעבר יחד עם כל הקהל לקבלת 
באתי  “לא  ברורה:  כוונות  בהצהרת  הרב  אל  פנה  ‘לחיים', 
הנה בכדי לבקש מהרב ברכה ‘בזכות אבותיך', אני לא זקוק 
הסבא  בזכות  להתפלל  ישירות,  לבקש  בכדי  באתי  לזה, 

שלך בעצמו, שימליץ עלי שיהיו לי שני ילדים". 
אולם  ומאופן התנסחותו,  הופתע מגישתו של האיש  הרב 
את  והתפללת  בקשתך  את  ביקשת  “אם  לו  השיב  מיד 
את  ימלא  שהקב"ה  בטוחני   – תמימה  באמונה  תפילתך 

משאלותיך!" 
בהילולא שנערכה השנה בא האיש למוגדור בכדי להודות... 

נולדו לו בן ובת!
“ה' קרוב לכל קוראיו באמת" אומר הרב, “בקרובי אקדש' 
להיות  לה'!  ‘קרוב'  בעצמו  להיות  יכול  אדם  כל  ה',  אמר 
בעצמו האיש שיעלה את תפילתו לפני כיסא הכבוד, במקום 

לפנות לצדיק". 

לקפוץ למים
“האמונה  בהתרגשות,  הרב  אומר  עצום",  כח  יש  “לאמונה 
את  להעלות  לו  ומסייעת  האדם  על  מסנגרת  עצמה  מצד 
תפילותיו לפני בורא העולם – גם במקרים שהם נגד הטבע 
בכח  למים  קפץ  עמינדב  בן  שנחשון  כפי  בדיוק  בבירור. 

האמונה, בלי הגיון".
דף  הכנסת  שבבית  בגניזה  מצא  ילדים,  חשוך  יקר,  יהודי 
אהרן  משה  רבי  הצדיקים  של  תמונותיהם  הופיעו  שעליו 

פינטו, רבי חיים פינטו ומרן הגר"ע יוסף זיע"א. 

משהו בדף שבה את ליבו ועיניו והוא נטלו עמו. במהלך השעות 
שלאחר מכן הביט שוב ושוב בדף ובתמונות שעליו ובהגיעו 
הביתה הודיע לאשתו שבכוונתו לתלות את הדף בבית. “אולי 

בזכות הצדיקים הללו יחון אותנו ה' ויתן לנו ילדים...
לו  נקרא  ילד  לנו  יוולד  “אם  ואמר  הוסיף  דיבורו  בתוך 

‘עובדיה, חיים ומשה' על שם הצדיקים הללו". 
“אבל הרופאים לא נותנים לנו סיכוי לילדים!" טענה עזרתו 
יכול  “הקב"ה  התמימה  באמונתו  נותר  הוא  אולם  כנגדו, 
לשנות את הטבע" אמר תוך התבוננות בתמונת הצדיקים 

ותפילה שזכותם תעמוד לו.
חוקי  כי  הצהירו  הרופאים  בן!  להם  נולד  השנה  באותה 

הטבע השתנו לחלוטין בלידת אותו תינוק.
הוריו של התינוק עמדו בהבטחתם וקרא לו ‘עובדיה משה 
חיים' על שמם של הצדיקים שתמונתם מתנוססת על קיר 

ביתם. 
בהילולא שנערכה בשנה האחרונה במוגדור הגיע גם האיש 
הזה עם אשתו והתינוק למרוקו, בכדי להודות לקב"ה בפני 

קהל ועדה על המתנה שקיבלו בזכות הצדיקים.
“סיפרה לי אשה שבאה בשנה הקודמת למוגדור מישראל - 
כי היא הגיעה במצב שבו הרופאים לא נתנו לה סיכוי לחיות 
וחייה  קשה  ברמה  בגופה  הכתבה  הסרטן  מחלת  רב.  זמן 

תלויים היו על בלימה. 
באמונתה.  ולהתחזק  להתפלל  כדי  ונסעה  כח  אזרה  היא 
בתוך תפילתה נדרה שבאם תבריא – תבוא שוב להילולא 

ותספר לכולם את הנס שאירע עמה.
בשובה ארצה החלה לקבל כימותרפיה בכ"ו באלול, תאריך 
ההילולא. כמעט שנה לאחר מכן היא סיימה, כחודש לפני 
בבירור  מראות  הבדיקות  כשכל  הטיפולים  את  ההילולא, 
בעצמה  הגיעה  היא  להילולא  מהמחלה!  נקי  כשגופה 
למוגדור, וסיפרה לכל מי שהסכים לשמוע את הנס הגדול 

שקרה לה בזכות אמונתה. 

 בהשם ובמשה
בכח  להאמין  שהורגלו  יהודים  של  פשוטה  אמונה  “זוהי 
ויאמינו בה'  הצדיקים", זהו חלק בלתי נפרד מאמונתם – 
ובמשה עבדו!" אומר הרב בבקשו לסבר את האוזן על פשר 

הסיפורים הללו. 
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הנה, קח את סיפורה של אשה פשוטה שסיפרה לי שהיתה 
אהרן  משה  רבי  הצדיק  אבי  מו"ר  להילולת  להגיע  רגילה 

זיע"א בה' באלול.
התגלה בגופה גידול ונקבע לה תור לניתוח בדיוק לתאריך 
לדחות את  ביקשה האשה  באמונתה הפשוטה  באלול.  ה' 
עריכת הניתוח לתאריך אחר בכדי שתזכה להגיע להילולא, 
לה  הורו  רבנים שעמה התייעצה  אך הדבר לא התאפשר. 
‘ונשמרתם  שעליה להכנס לניתוח בתאריך שנקבע משום 

מאוד לנפשותיכם'.
האשה  היתה  הניתוח,  לחדר  להורידה  הסניטרים  כשבאו 
טרודה בדעתה מאוד, היא אפילו בכתה מצער על כך שאינה 
להילולא,  שנה  כמידי  ולהגיע  מנהגה  את  לקיים  יכולה 

להדליק נר על הציון.
פחדה  ברוב  בוכה  היא  כי  העריכו  הרפואי  הצוות  אנשי 
שהניתוח  אותה  לנחם  ולנסות  להרגיעה  והחלו  מהניתוח 

לא נורא וכו', אך היא היתה טרודה מכיוון 
להדליק  יכולתי  רק  “לו  נרגעה.  ולא  אחר 
האשה  חשבה  הצדיק"  נשמת  לעילוי  נר 
החולים  בית  בחדרי  כמובן,  אך  לעצמה, 

אין אפשרות של הדלקת אש. 

מיטתה הובלה אל המעלית ומשום מה, במקום לעלות, היא 
הורדה למטה.

בהגיעם מטה, נזף אחד ממלוויה בחברו שלחץ על הכפתור 
אנחנו  הנה,  בכך,  “ומה  בצחוק  השיבו  והלה  הטעות  על 

יכולים לעבור מעלית".
להישאר  אפשר  אם   – מעלית  לעבור  מה  בשביל  “אבל 
באותה אחת ורק ללחוץ שוב על הכפתורים הנכונים?" שאל 
המלווה את חברו והלה השיב בסגנון בבדיחות הדעת, על 

המשחק של המעבר בין מעליות.
ניסתה  כאן!"  “אני  למלוויה,  האשה  פנתה  איתי?"  “ומה 
אלו,  דעת  קלי  בידי  לכלי משחק  כך שהפכה  על  למחות 
אולם הם לא האזינו לה והמשיכו לגלגל את מיטתה לכיוון 

המעלית השנייה שבצידו השני של החדר.
בדרכם אל המעלית השנייה הבחינה האשה בשלחן שעליו 

מונחים היו נרות, הרבה נרות!
שבת,  מערב  שנותרו  נרות  אלה  היו  שבת,  מוצאי  זה  היה 
מהדלקת הנרות שמתאפשרת על ידי בית החולים לנשים 

המעוניינות בכך – דווקא במקום זה.
“אני יכולה להדליק נר?" פנתה האשה בבקשה אל מלוויה 
ואלה הסכימו לעצור לרגע את משחקם התמוה ולאפשר 
לאשה הבוכיה למלא את מבוקשה. אם להם מותר לעשות 
יאופשר לעשות דברים  – מדוע שלה לא  דברים תמוהים 

תמוהים משלה?
הצדיק  נשמת  לעילוי  נר  הדליקה.  והיא  אמרו  “תדליקי" 

ותפילה שזכותו תעמוד לה בעת הניתוח.
על  רחב  כשחיוך  הוכנסה  כבר  היא  השנייה  המעלית  אל 
פניה. חיוך שכולו הודייה לבורא העולם על כך שבאופן לא 
הגיוני בעליל התאפשר לה להדליק ביום ההילולא את הנר 
לעילוי  להדליק  רצתה  שכה 
נשמת הצדיק.
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