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אחר חג הסוכות ,ישנו יום נוסף ,אשר
עליו נצטווינו בכתוב " -ביום השמיני עצרת
תהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו"
(במדבר כט ,לה) – יום נוסף של איסור עשיית
מלאכה ,יום טוב ,מקרא קודש.
ומדוע נקרא שמו עצרת ,דרשו רז"ל
(במדב"ר פנחס ,פכ"א וכ"ה בתנחומא אות יט):

"משל למלך שעשה סעודה שבעת ימים
וזימן כל בני אדם שבמדינה בשבעת ימי
המשתה כיון שעברו שבעת ימי המשתה אמר
לאוהבו כבר יצאנו ידינו מכל בני המדינה,
נגלגל אני ואתה במה שתמצא ליטרא בשר או
של דג או ירק כך אמר הקב"ה לישראל (במדבר
כט) ביום השמיני עצרת תהיה לכם גלגלו במה
שאתם מוצאים בפר אחד ואיל אחד".
מבאר המדרש ,שנקרא חג זה בשם עצרת ,כי
ביום זה עוצר אותנו הקב"ה לשהות עמנו יום
נוסף ,וביום זה מסתפק הקב"ה ,כביכול ,בקרבן
פשוט ,כי מאוהביו מסתפק הוא במועט.
אכן היא גופא צ"ב ,אמאי עד עתה לא
נסתפק הקב"ה ,כביכול ,במועט ,מדוע עד
עתה נצטווינו להקריב פרים ואיילים רבים,
ורק בשמיני עצרת מסתפק הוא ית' בפר
אחד ואיל אחד .אין זאת אלא שדווקא עתה,
מגיעים אנו לבחינה של 'אוהביו של מלך',
ולכך עד עתה היינו צריכים להקריב קרבנות
רבים ומעתה די בקרבן מועט .כי רק עתה,
אחר כ"א הימים ,מראש השנה ועד יום
הכיפורים ,מגיעים אנו לדרגא הגבוהה ביותר
של – "אוהביו".
ובעומק הדבר מוצאים אנו ,כי אמנם
באלול התחילה הקירבה ,התחילה ההנהגה
של א'ני ל'דודי ו'דודי ל'י ,והמשיכה
בעשי"ת ,שם נמצאים אנו בבחינה של
קרבה יתירה של "דרשו ה' בהמצאו קראוהו
בהיותו קרוב' ,או אז מעפילים אנו להנהגה
נעלה יותר של חג הסוכות ,בו נמצאים אנו



בצילא דמהימנותא ,ומקבלים פיתקא טבא
בליל הושענא רבא .ברם ,לפסגה ,למצב של
'אוהביו' ,לשם מגיעים אנו דווקא בסיום
הימים ,בשמיני עצרת.
ויש בזה גילוי נפלא לדעת לנצל את הזמן
המופלא הזה של שמיני עצרת ,כי ביום הזה
נמצאים אנו בקירבה לה לא זכינו אף בזמן תפילת
נעילה ביום הכיפורים .וכפי שיבואר להלן.

שמיני עצרת " -סעודה קטנה"
והנה בגמ' בסוכה (נה ,ב) מובא ביאור
שונה בשם  -עצרת ,כי עד עתה הקריבו
בני ישראל את קורבנותיהם עבור אומות
העולם ,ע' פרים כנגד ע' אומות העולם,
אך כעת מבקש מהם הקב"ה שיביאו משהו
עבורם .שיעצרו מהבאת קרבנות על אומות
העולם .וכך איתא שם:
"א"ר אליעזר הני שבעים פרים כנגד מי
כנגד שבעים אומות ,פר יחידי למה כנגד אומה
יחידה .משל למלך בשר ודם שאמר לעבדיו
עשו לי סעודה גדולה ליום אחרון אמר לאוהבו
עשה לי סעודה קטנה כדי שאהנה ממך".
וכ"ה בפירש"י בבמדבר (שם) – " ובפירש"י
כ' "ומדרשו באגדה לפי שכל ימות הרגל
הקריבו כנגד ע' אומות וכשבאין ללכת אמר
להם המקום בבקשה מכם עשו לי סעודה
קטנה כדי שאהנה מכם".
וביאורו של דבר ,כי מאומות העולם צריך
סעודה גדולה ,כדי להורות אהבה ,אבל
מאוהביו מסתפק הקב"ה בסעודה פשוטה
וקטנה .כי אצל אוהביו אין הסעודה ראיה
לאהבה ,אין היא גורמת לרחמים ורצון ,אלא
הסעודה נגרמת מהאהבה שכבר קיימת,
כאמור ,כי לאורך כמעט חודשיים עמלו
בני ישראל בעשיית רצונו של מקום ,קדשו

וטיהרו את עצמם ,יצאו מעולם של קבע
לדירת ארעי ולנו תחת הסכך ,הכל בכדי
לעשות רצונו .א"כ אצלם הסעודה אינה
בכדי לחדש אהבה וחיבה ,האהבה והחיבה
כבר קיימת ,אלא עבור דבר אחד נועדה היא
– לסמן את החיבה הקיימת.
שלא כמו אומות העולם ,שם נצרכת
הסעודה כדי לעורר רחמים וחיבה ,כפי
שמבקש מלך מעבדיו ,שאם רוצים הם
לעשות רצונו צריכים סעודה גדולה ודשנה,
ברם ,אצל אוהבו אפילו הסעודה הפשוטה
והקטנה ביותר ,היא היא סעודה של אהבה.
ואם נתבונן בכך ,הלא הוא דבר נפלא,
כמה השי"ת אוהב אותנו ,כמה חפץ הוא
שנישאר סמוכים עמו על שולחנו .עד כדי כך
שבעבור זאת חידש הוא יום טוב נוסף אשר
בשם "שמיני עצרת" יקרא ,בו עוצרים אנו
לעוד יום אחד את כל ההשפעות של הימים
הנוראים שעברו עלינו ,יום טוב נוסף בו
ממשיכים אנו באותו קו עליה שהתחלנו בו
בחודש אלול ,וכל זאת מחמת שאנו 'אוהביו'
של מקום ,אהוביו של הבורא יתברך.
כמה שמחה צריכה להיכנס לקרבנו ביום
שכזה ,כמה אהבה צריכים אנו לחוש אל
הריבונו של עולם ,מלך מלכי המלכים החפץ
בקרבתינו ,והחפץ ביקרנו.

קשה עלי פרדתכם
בילקוט שמעוני מובא זה בלשון אחרת:
"אמר ר' יהושע בן לוי משל למה הדבר
דומה למלך שהיו לו בנים הרבה ,מהן
נשואין במקום רחוק ומהם נשואין במקום
קרוב .כשהיו מבקשים אותם שהיו נשואים
במקום קרוב באין אצלו וכשהיו מבקשין
לילך ולחזור היו הולכין ובאין ומניחן ,למה

כך שהדרך קרובה ,וכל יום שהן מבקשין לילך היו הולכין ובאין .אבל אותן שהיו
נשואין במקום רחוק ,באין אצלו וכשהיו מבקשין לילך היה כובשן עוד יום אחד
אצלו .כך בפסח ימי הקיץ והן עולין בעצרת לירושלים אחר חמישים יום ,אבל
עכשיו אחר החג ימות הגשמים הן והדרכים טרחות ,לפיכך אמר הקב"ה עד שהן
כאן יעשו את העצרת הוי ביום השמיני עצרת" ע"כ.
וכעין זה מובא ברבינו בחיי על אתר – "וע"ד המדרש ביום השמיני עצרת,
עצרתי אתכם לפני ,כמלך שזמן את בניו לסעודה לכך וכך ימים כיון שהגיע זמנו
אמר בבקשה מכם עכבו עמי יום אחד שקשה עלי פרידתכם".
לאמור ,כי עד עתה היינו צמודים כביכול לרבש"ע ,המלך בשדה ואנו עמו ,וכעת
פורשים אנו מחודש שכולו טוב אל עבר חיי המעשה ,חורף ארוך שרק בסופו,
בחודש ניסן ,זוכים אנו שוב לקרבה מיוחדת אצל הרבש"ע .ולפיכך מתחנן הקב"ה
כביכול ,כאותו אב רחמן" ,בבקשה מכם" ,כך אומר הוא" ,התעכבו עמי יום אחד
נוסף ,מאחר וקשה עלי פרדתכם".

כוחה של אהבה לקלקל את השורה
וכבר תמהו רבים ,וכי מה יהיה הלא בסופו של דבר יצטרך להיפרד ,מה לי היום
מה לי למחר? אכן התשובה לכך פשוטה והיא – "אהבה".
כשאדם אוהב וחפץ בדבר אין הוא דואג מה יהיה למחרת ,כך היא האהבה
מקלקלת את השורה .אם אותו אב אוהב חפץ שבניו ישארו עמו ,הרי שעל אף
שיודע הוא כי למחרת יהיו חייבים ללכת ,על אף שיודע הוא כי לא יוכלו להישאר
לנצח ,באשר אל מקום מגורם צריכים לילך ,ברם היום הנוסף שישארו ,יום נוסף
של אהבה וחיבה ,זה מה שעומד לנגד עיניו ,ואת היום הזה רוצה הוא להרוויח
כשמבקש מבניו להישאר ,כי זוהי טבעה של אהבה.

קשה עלי פרדתכם  -לטובתכם

הציור באדיבות מלכות וקסברגר

אכן בשמיני עצרת ,ישנו עומק נוסף שלכאורה אינו במשל ,באשר כל רגע של
קרבת אלוקים ,כל רגע נוסף של קרבה לרבש"ע ,טומן בחובו יראת שמים והרגשה
רוחנית נעלת ,יש בו טוב נצחי .ואינו דומה אדם ההולך לביתו אחר שבעה ימים
שהיה דבוק במלכו של עולם ,לאדם שהולך אחר שמונה ימים.
נמצא כי אמנם מבקש זאת המלך ,מלך מלכי המלכים ,לטובתו כביכול – כי קשה
עליו הפרדה ,ברם אנו הם אלו הנהנים מן הבקשה הזאת ,כי אנו מקבלים יום
נוסף בו מורעפת עלינו סייעתא דשמיא ,בו מורעפת עלינו חיבה מיוחדת ויכולים
אנו לשאול בו את כל צרכינו וכל בקשותינו .יום נוסף בו מבקשים אנו "אנא ה'
הושיעה נא ,אנא ה' הצליחה נא" ,יום נוסף בו מתפללים אנו "קדשנו במצוותיך
ותן חלקנו בתורתך" ,ובו מתחננים "שבענו מטובך ושמח נפשינו בישועתך ,וטהר
לבנו לעבדך באמת".

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.



צריכים אנו לקחת ידיעה זו
ובעמדנו בתפילה ביום זה של
שמיני עצרת ,להשתדל ולכוון
בה לא פחות מכפי שכיוונו
בראש השנה ויום הכיפורים,
ובוודאי שלא לזלזל בה
ושלא לדבר בבית המדרש
דיבורים בטלים באותה שעה

שמחת תורה
בשמיני עצרת ,למה?
ועוד יש להוסיף ,כי הנה כידוע ,שמיני
עצרת הוא גם יום שמחת תורה ,יום בו
מסיימים אנו את קריאת חמשה חומשי
תורה ומתחילים אותה מחדש ,מבראשית.
ולכאורה מדוע דווקא עתה מסיימים אנו
את התורה ,וכי לא מן הראוי היה לסיים
את התורה שבכתב בחג השבועות ביום בו
ניתנה?
ברם נראה כי עיקרו של דבר ללמדנו
כי אמנם בשבועות נתנה תורה ,אך
בכדי לקנות תורה ,לא די לקבלה ,בכדי
לקנות תורה ולזכות לשמוח בשמחתה,
עלינו להתייסר ולעמול בה ,להרכין גב
ולהתנועע על הסטנדר והשולחן ,בלימוד
וקריאת המילים ,בעיניים בורקות ומצח
מקומט ,רק אחר שנשקיע בתורה את
מאמצינו ויגיעתנו ,רק אז נזכה ,שתיקנה
היא על ידינו ונוכל לשמוח בשמחתה כיאה
וכראוי.
רק לאחר העמל – עד כדי מוות ,כפי
שאמרו רז"ל דאין התורה מתקיימת אלא במי
שממית עצמו עליה – יבוא החיוך והאושר,
רק אז תהא השמחה ניכרת על הפנים.
וכפי שאמרו רז"ל בברכות (ה ,א) "אמר רבי
שמעון בר יוחאי ,ג' דברים ניקנים ביסורים
ואלו הן ארץ ישראל ,עולם הבא ותורה".
רבי שמעון הקדוש ,אשר ישב שנים במערה
מגלה לנו כי תורה נקנית היא בדרך אחת
– ייסורים.
עמל ושקיעות יגיעה והתעמקות בתורה,
מתוך התבטלות גשמית ,עד שבתחילה נדמה
הלומד כאדם המייסר את עצמו ,הם המקנים
לאדם את התורה ,וסופם שהופכים אותו
למאושר שבאדם.

הייסורים בזמננו
וכשמדברים
לזכור כי מה
כנזכר ,אין זה
כרבי שמעון



אנו בענין זה ,חייבים אנו
שנקנית התורה בייסורים
אמור דווקא בייסורי הגוף
בר יוחאי ,או בדביקות

ושקיעות כגדולי ישראל בשעתם ,תנאים
ואמוראים קדושי עליון ,עלינו לדעת כי
דור דור ודורשיו ,ולכל דור ודור היכולות
שלהם ,וכבר מפורסמים דברי רבינו האר"י
זיע"א ,שכל פעולה קטנה וכל הקרבה קלה
בדור שלנו נחשבת כמסירות נפש עצומה
של הדורות הקודמים .הרי כי גם בהוספה
קטנה ,בעמוד נוסף ,במשנה נוספת ,הבאה
מהקרבה ,יש לה בחינה של ייסורים שעל
ידה נתנת התורה להיקנות במידת מה.
לדוגמא ,כרגע יושבים כולנו בתוך בית
המדרש ועוסקים בתורה ,השעה היא שעת
ערב ,וכשרוצה אדם לצאת לביתו לשיעור
זה ,בא אליו היצר הרע ואומר לו – "מה לך
ולשיעור תורה זה"? "הידעת מה אתה מפסיד
בשעות אלו ,קום והתהלך בארץ ,צא לטייל
בקרית חוצות" .את כל זאת אומר לנו היצר
שוב ושוב ,ואיננו מתיאש ,יעשה הוא הכל
בכדי לשכנע אותנו להפסיד לימוד ,לבטל
תורה ,ולשקוע בבטלה.
ואם בכל זאת מתגברים עליו ויושבים
בארבע אמות של הלכה ,אם בכל זאת לא
מקשיבים לו וקובעים עיתים לתורה האין
זאת מסירות נפש?
בודאי שכן! כי 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
שבניהם הולכים בדרכם ,וכשם שהם הקריבו
גופם להקב"ה כך בניהם אחריהם .כי גם
זה נחשב בגדר של ייסורים ,גם זה נכלל
ב"לפום צערא אגרא" ,ואשריו ואשרי חלקו
של כל אחד אשר זוכה ומתגבר על ייצרו
וקובע עתים לתורה ושם חלקו מיושבי בית
המדרש ,אפילו לשעה אחת.
נחזור לענינינו ,דנראה שאת זאת רצו
ללמדינו ,ולפיכך שמחת תורה אינו נחוג
בשבועות אלא בשמיני עצרת ,לכן אומר
הקב"ה לעם ישראל עתה שמחו בתורה .ואין
ב' מועדים אלו מועדים שונים שבמקרה
נזדמנו לפונדק אחד ,אלא דדוקא יום זה
שבו חפץ הקב"ה שנעצור ונמתין עמו ,הוא
היום הראוי ביותר לשמוח לגומרה של
תורה ,כי כביכול אומר לנו הקב"ה ,כי דווקא
עכשיו אחר שעברתם את הימים הנוראים
וטרחתם בהם ,אחר שימי אלול התייסרתם
והדרתם שינה מעיניכם ,בהשכמתכם
לאמירת סליחות ברוב עם .אחר שבמשך
חודש ימים פעפעה בכם חרדת הדין,
ועיניתם את נפשכם בצום יום הכיפורים
ובשאר העינויים הנהוגים בו כנעילת הסנדל
וכו' ,ולא עוד אלא שהוספתם להתעלות
עוד בימי חג הסוכות ,בהם ייסרתם עצמכם
ביציאה מן הבית המרווח לאוהל עראי,
למקום שאינו נוח ושמור כבית .לאחר כל

הסבל הזה שהתייסרתם בקיום התורה
והמצוות ,עתה "עצרת תהיה לכם" ,דווקא
עכשיו חפץ אני בכם כי תישארו עמי יום
נוסף ,וביום זה תראו לי את גודל אהבתכם
אלי ואל המתנה הנפלאה אשר נתתי לכם,
היא התורה הקדושה שנאמר עליה "כי לקח
טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו" ,לפיכך
מבקש הוא ית' מאתנו כי נעצור ונשמח עמו
בשמחתה של תורה.
וכבר אמרו חז"ל כי "לפום צערא אגרא",
כגודל הצער שמצטער אדם בתחילה כך
גודל השמחה והסיפוק שבאים לו לאחר
מכן .וגם כאן כן הוא ,כי כפי גודל הצער
והטרחה שישקיע האדם בימי האלול ,בראש
השנה ויום הכיפורים ,כן תהיה שמחתו בליל
התקדש החג ,בשמחת התורה.

עצרת  -להלכה ולמעשה
ומעתה ,אחר שרואים אנו את גדלותו
של יום ,כי כל כולו נובע מההכנה הרבה של
אלול והימים הנוראים ,כי רק אחר ההכנה
הזו יכולים אנו לשמוח בו .ואחר שרואים אנו
כי חשיבותו הרבה נובעת מהאהבה העצומה
שרוחש לנו הקב"ה ,הרי לנו הבנה חדשה
וטעם חדש ברום ערכו וגודל קדושתו.
ולפיכך צריכים אנו לקחת ידיעה זו
ובעמדנו בתפילה ביום זה של שמיני עצרת,
להשתדל ולכוון בה לא פחות מכפי שכיוונו
בראש השנה ויום הכיפורים ,ובוודאי שלא
לזלזל בה ושלא לדבר בבית המדרש דיבורים
בטלים באותה שעה.
ונבאר ונטעים זאת בדרך משל .הנה
נדמה בנפשינו את המלך מבקש מאוהבו כי
יכין לו סעודה קטנה ופשוטה כי חפץ הוא
לשהות עמו יום נוסף ,או מבקש הוא מבניו
כי יישארו עמו יום נוסף ,מצפה ומחכה
לבקשות שיבקשו בניו קודם פרידתם ,מצפה
הוא ליתן להם מתנת פרידה ,כזו שתזכיר
להם תמיד את גודל אהבתו וחיבתו אליהם.
מה יהיה אם האוהב והבנים באותו יום,
באותה סעודה ,יזלזלו במלך ,מה יהיה
אם הם לא יראו לו פנים שוחקות ואהבה
וחיבה .הנוכל לדמות בנפשינו את האכזבה
והעצבות שתהיה מנת חלקו של המלך.
הנה הוא בקש מהם להיות עמו ,הוא טרח
לבקשם ולהתחנן לפניהם ולהורות להם
אהבה ,והם כביכול להפך...
נמצא כי אמנם יום 'שמיני עצרת ושמחת
תורה' הוא יום גדול ועצום ,שניתן להשיג
בו השגות נוראות ועצומות ,כי הוא יום
של קירבה לא רגילה ,יום שבו אנו בבחינת
'אהוביו' של מלך .ברם כוח זה שניתן בידינו
הוא גם מחייב גדול לנצל את הימים ,להתנהג
אל הרבש"ע כפי שבן אהוב מתנהג לאביו.
ואם נתנהג כן ,בתפילה ראויה היוצאת מלב
אוהב ,בלימוד התורה ,ובשמחה אמיתית
בשמחת סיום התורה ,מובטחים אנו כי
תהיה לנו שנה נפלאה וכל תפילותינו יתגשמו
ובקשותינו יתקיימו.

מצוות סוכה – מצוה קלה
של עשיית רצון הבורא
מובא בתחילת מסכת ע"ז מספרת
מה יקרה לעתיד לבוא ביום הדין" ,דרש
רבי שמלאי ,לעתיד לבוא מניח הקב"ה
ספר תורה בחיקו ואומר ,כל מי שעסק
בתורה יבוא ויקבל שכרו" .וכמובן כל
אומות העולם ששומעים את ההכרזה הזו
יוצאת באים מיד ומבקשים את שכרם,
ואז שרואים כי ישראל הם האהובים
מכל האומות ,יודעים הם שהדרך לקבל
שכר אחת היא  -על שסייעו ועזרו לעם
ישראל לקיים את התורה ואת מצוותיה,
אך הקב"ה סותם פיהם ומוכיחם על פניהם,
באומרו להם "כל מה שעשיתם לכבודכם
עשיתם" .ואחרי כל המשא ומתן המובא
שם ,אומרים לפניו אומות העולם "רבש"ע
תנה לנו מראש ונעשנה" .תן לנו את התורה
עכשיו ונקיימה ,וכך נזכה לחיי העולם הבא
ולעולם שכולו טוב.
והקב"ה משיבם  -שוטים שבעולם ,מי
שטרח בערב שבת יאכל בשבת ומי שלא
טרח בע"ש מהיכן יאכל בשבת?! אלא אף
על פי כן מצווה קלה יש לי וסוכה שמה לכו
ועשו אותה.
נותן להם הקב"ה מצוה מיוחדת ונפלאה
– מצוות סוכה ,ואומרת הגמ' שנחשבת
היא למצווה קלה ,משום שאין בה חסרון
כיס .כי יודע הקב"ה שאין אומות העולם
מוכנים לפזר ממונם ולטרוח בעד מצוותיו,
ולכן מנסה אותם במצווה קלה שאין בה
הוצאה מרובה.
ואם נתבונן בדבר נראה כמה רבים רחמים
על כל מעשיו ,כי אפילו לאותם גויים שכל
חייהם חטאו ,שכל חייהם הזיקו ורדפו את

סוכות  -הושענא רבא  -אחרי החגים
בני ישראל ,נותן הוא דרך לזכות לחיי נצח.
ולא עוד ,אלא שנותן להם מבחן פשוט,
מצוה קלה ,כדי שיעברו במצוה ויצליחו.
עכ"פ מיד ,כך אומרת הגמ' שם" ,כל אחד
ואחד נוטל והולך ועושה סוכה בראש גגו",
מיד הולכים הגויים כולם לקיים מצוות
סוכה ,אך אז מנסה אותם הקב"ה ו"מקדיר
עליהם חמה כבתקופת תמוז וכל אחד ואחד
מבעט בסוכתו ויוצא .והקב"ה יושב ומשחק
עליהם שנא' (תהילים ב ,ד) יושב בשמים
ישחק ה' ילעג למו" .ע"כ.
ולכאורה אם נתבונן בדבר ,הרי שדרך
התנהגותם של אומות העולם אינה מובנת
כלל וכלל .כלום הנמצא בסכנת חיים לא
יתרצה לבלוע גלולה מרה להחלמתו? הלא
אף ליותר מכך יסכים ביודעו שחייו תלויים
לו מנגד .וא"כ בני אומות העולם היודעים
שבנפשם הדבר ,היודעים כי אם ישמרו
מצוות סוכה כראוי יזכו לעולם שכולו
טוב ,לנצח נצחים ,כיצד מבעטים בסוכה
ויוצאים החוצה?

אלא כי כן ,בני אומות העולם התרגלו כל
חייהם לרדוף אחרי תאוות העולם ,כל ימי
חייהם התרגלו הם לעשות את מה שרצו "בא
לי" ,כך אומרים היום ,ולפיכך אפילו ברגע
כזה שחיייהם תלויים מנגד אין מסוגלים
הם לפעול אחרת ,אין הם מסוגלים לפעול
ההפך מרצונם ,ובשעה שהחמה יוקדת אין
האדם תאב אלא להיכנס תחת הצל ,ולפיכך
מבעטים ויוצאים.
כך נוהגים אומות העולם ,אך ישראל
קדושים אינם מתנהגים כן ,מידי שנה בשנה
מקיימים הם את מצוות סוכה ,ואף כאשר
החמה יוקדת או יורדים גשמים ,משתדלים
לקיימה ,ואם מגיעה מצב של מצטער שבו
נפטרים הם מן הסוכה ,אזי יוצאים הם
בעצבות ובצער כעבד ששפך לו רבו קיתון
בפניו ,ולא מבעטין ויוצאין .כי בני ישראל
אוהבים אתברואם וחפצים לעשות את
רצונו ולשעבד מחשבתם וליבם .מגיל קטן
רגילים הם שלא עושים מה שרוצים אלא
מה הקב"ה מצווה.



הלא ילד קטן כבר יודע שלא הכל
מכניסים לפה ,יודע הוא שצריך הכשר לכל
מאכל ,יודע הוא שלא אוכלים חלב אחרי
בשר ,יודע שקודם כל צריך לברך ועוד כהנה
וכהנה .כי כל חייו של יהודי מוקפים הם
בסייגים מתאוה ,אין הוא עושה "מה בא
לו" ,אלא מה שהקב"ה פוקד ,מה שרצונו
יתברך מורה.

סוד הערבה
חג הסוכות מסמל את האחדות והשלום
השוררים בקרב עם ישראל .בחג כל אחד
יוצא מביתו ,לדירת ארעי ,אף העשיר הגדול
ביותר ,יוצא לפתע ונהיה שווה עם שאר
בני העיר ,בדירה צנועה וארעית .ואין לך
אחדות גדולה מזו.
זאת ועוד נוהגים ישראל קדושים להרבות
בביקורים בחג הזה ,להרבות אורחים ,שהרי
סוכות בלי אושפיזין בסוכה אינו סוכות.
אכן יש בו ענין נוסף והוא מן המפורסמות
המורה על אחדות ,והוא נטילת ארבעת
המינים ,אשר כידוע מסמלים את כל חלקי
כלל ישראל מהאתרוג שמסמל את הצדיק
ועד הערבה שמסמלת את הרשע.
ולכאורה צריך להתבונן במהות ארבעת
המינים הללו ,דאף שלכל ג' המינים יש
תועלת ,ונדמה דהערבה מבוישת לבדה ,כי
מה תועלת יש בה בערבה ,אין לה ריח ,אין
בה טעם ,ואפילו יופיה אינו קיים ,אכן נראה
כי בשמה רמוז דבר נפלא " -ערבה"  -מלשון
ערבות ,כי רומזת לנו הערבה ,כי על אף
שאין בה מאום מד עצמה ,אך אחרי הכל
נדבקת היא לעושי מצוה ,כרוכה היא עם
ארבעת המינים יחדיו .וכשם ש"כל ישראל
ערבין זה לזה" ,כך צריכים אנו להיות ערבים
גם לה ,הינו לרשעי ישראל ,כי ישראל אף
על פי שחטא ישראל הוא!

ליל הושענא רבא –
מעלתו על שאר ימי החג
ליל הושענא רבה הוא לילה קדוש,

"ערבה"  -מלשון ערבות.
רומזת לנו הערבה,
כי על אף שאין בה מאום
מצד עצמה ,אך אחרי הכל
נדבקת היא לעושי מצוה,
כרוכה היא עם
ארבעת המינים יחדיו.


אשר בו נשלמים ובאים הימים הנוראים,
ולא עוד אלא שהוא יום האושפיזין של דוד
המלך ע"ה ,שהוא רגל רביעי למרכבה.
בלילה הנפלא הזה פתוחים שערי שמים
לתפילותינו ,ובשל כך מנדדים אנו שינה
מעינינו ועוסקים בתורה .ועל ידי כך
בטוחים אנו שנזכה לפיתקא טבא ונחתם
לחיים טובים ולשלום.
לכאורה צריך להבין ,מדוע דווקא היום
השביעי של חג הסוכות נעשה לעת רצון
שכזו ולא שאר ימי החג  .מהו המיוחד ביום
זה יותר משאר הימים?
והנראה לבאר ,כי אינו דומה העובד את
הקב"ה מתוך שלווה ,נחת ותענוג – לעובדו

מתוך טרחה ועמל ,כי שהמוסר נפשו למען
עבודת ה' ומדלג על כל הקשיים הנקרים
בדרכו ועל אף הכל מקיים את מצוות ה'
וחוקותיו ,בזה הוא מוכיח שהקשר שלו
חזק ואמיץ עם בורא העולם ודרך זו היא
הפותחת שערי שמים והקב"ה מתרצה
לבקשתנו ועונה לעתירתנו .והוא שאמרו
חכמינו במסכת אבות כי לפום צערא
אגרא.
ולפיכך דווקא ביום האחרון של החג,
אחרי שכבר "מצטערים" אנו בסוכה ,כאשר
חשים אנו יותר מכל את הקושי שבישיבה
בסוכת הארעי על פני הישיבה בבית הנוח,
לפום הצער שלנו ,אגרא – מקבלים אנו
שכר ,מתקרבים אנו יותר אל הבורא ית',
דאינו דומה אדם היושב בסוכה יום או
יומיים ,לאדם שזה לו היום השביעי בו יוש
הוא בסוכה .לפיכך דווקא ביום האחרון
לישיבה בסוכה ,נפתחים לנו שערי שמים.
ויהי רצון שאכן נזכה לנצל את היום הזה
לפיתקא טבא ולביאת גואל צדק במהרה.

הושענא רבא – כנגד דוד המלך
כאמור הסיבה לכך שאין אנו ישנים
בלילה זה ,היא כדי לנצלו עד תום .כי
ביודעינו כוחו של יום עד היכן מגיע ,כי
בזכותו נכתב ונחתם לאלתר לחיים טובים
ולשלום ,משתדלים אנו כפי יכולתנו לעמול
בתורה ותפילה.
ויש להוסיף בזה ,כי גדול היום הזה באשר
יומו של דוד המלך הוא ,וכידוע דהמע"ה לא
ישן על מיטתו יותר משיתין נשמין ,כדאיתא
בגמ' ברכות (ג ,ב) "אמר רב אושעיא אמר
רבי אחא ,הכי קאמר דוד מעולם לא עבר עלי
חצות לילה בשינה .רבי זירא אמר עד חצות
לילה היה מתנמנם כסוס (ופירש"י" ,כסוס
הזה שאינו נרדם לעולם אלא מתנמנם ונעור
תמיד") מכאן ואילך היה מתגבר כארי רב
אשי אמר עד חצות לילה היה עוסק בדברי
תורה מכאן ואילך בשירות ותשבחות".
ולפיכך כיוון שזהו יומו ,יום בואו כאושפיזין

לסוכה ,משתדלים אנו במעט להידמות אליו
ולפיכך עמלים אנו בתורה ויראה.
ולטעם זה יש להשתדל להתחיל את זמן
הלימוד לכל המאוחר מחצות הלילה ,כדוד
המלך שעד חצות היה מתנמנם אבל מאז
היה עמל בתורה ויראה עד עלות השחר.

שמחת תורה –
יש קונה עולמו בשמחה אחת
על יום קדוש כשמחת התורה אפשר
להמליץ את מאמרו של רבינו הקדוש
(מסכת עבודה זרה י"ז" ).יש קונה עולמו
בשעה אחת".
כי בשעה אחת של ריקוד ושמחה ביום
זה יכול אדם לקנות את עולמו .דאמנם
דרכי התשובה הם קשים וארוכים ,חרטה
ווידוי קבלה לעתיד ועוד ועוד ,אך כל
הקושי הוא בתשובה מיראה ,אבל כאשר
שב אדם מאהבה ,כאשר חוזר הוא אל אביו
שבשמים מאושר ושמחה ,מאהבתו יתברך,
אדם זה בשעה אחת יכול להשיג השגות
גדולות לאין ערוך מאשר בתשובה מתוך
יראה.
ויש לנו לקחת את הידיעה הזו עמנו
כל היום הקדוש הזה ,כי כל רגע ורגע בו
חשוב עד מאד! כי בכל רגע ורגע של שמחה
והתרוממות הרוח והנפש יכולים אנו לקנות
את עולמנו ,עולם הנצח ,עולם שכולו טוב.
וביותר לעת התפילה ,לשמוח ולבקש
מעמו יתברך כי יועיל לשלוח לנו סייעתא
ממרומים שנזכה לשוב בתשובה שלמה
ולתקן את חטאינו ומעשינו הרעים תיקון
שלם וראוי.
ובפרט בשעה שרוקדים אנו עם הספר
תורה ,שהרי התורה מסמלת את שמותיו
של הקב"ה ,שכידוע מובא בספרים
הקדושים שכל התורה כולה הם שמותיו
של הקב"ה ,ובאותה שעה שרוקד חש
הוא את אהבת ה' בוערת בקרבו ובוודאי
כשיתבונן בזה יזכה לקרבת ה'.

ועל פי צורת הריקוד שרוקד ביום זה יכול
האדם לבחון את עצמו עד כמה יש לו שייכות
להקב"ה .כי מי שאהבת ה' יוקדת בתוכו הרי
שיקפץ וירקד וישמח ויעלוז עם התורה עד
כלות הכוחות ,כדוד המלך בשעתו שהעלה
את ארון ברית ה' ונאמר עליו (שמואל ב ו,
יד) "ודוד מפזז ומכרכר בכל עוז לפני ה'",
ומפני שמבין הוא את מעלת התורה ,ויודע
את ערכה הרם לכן שמח הוא בחלקו שזכתה
נשמתו בתורה הקדושה.
וגם אם בתחילה כשבא ללמוד תורה אינו
מרגיש שייכות ומתיקות אל יפול ברוחו ואל
יתייאש ,כי ידע נאמנה כי אם יתמיד בתורה
סופו שתבוא לו האהבה והחמדה .ובמשך
הזמן יחוש את המתיקות ויהא שמח בה
כמוצא שלל רב.

אחרית דבר – אחר החגים
טעות נושנה היא ,מה שחושבין המון
העם ,כי ברגע שהסתיימו ימי החגים הללו
– יחד עימם מסתיימת גם ההתקשרות
שהיתה לנו עם הקב"ה ומעתה משוחררים
אנו מן הפחד ששרר בקרבנו לאחרונה וניתן
להתיר את המוסרות עד הימים הנוראים
שיבואו עלינו לשנה הבאה.
וכמדומה שכל מי שחושב ככה ,נכנס הוא
לגדר של האומר אחטא ואשוב ,כאומר רק
בימים הנוראים צריכים אנו לעמול ולהתיגע,
לפחד ולהתירא ,אך עם סיומם ,יכולים אנו
כביכול להירגע!
וכבר אמר גאון ישראל מסאלנט ,כי
"השנה כולה צריכה להיות אלול" ,הוי אומר
כי את ההארה שלה זכינו באלול ובעשרת
ימי תשובה ,את ההארה לה זכינו בעת
יושבנו בסוכות ובעת רוקדנו עם הספר
תורה ,יש לנו לשמור למשך כל השנה
ולהוסיף להתעלות עמה.

עם סיום החגים מוטלת
עלינו החובה ל ...התכונן
לתשרי של השנה הבאה
וכבר אמר בעל ה"דברי חיים" זצוק"ל
שמיד לאחר החגים מתחילים לקרוא בפרשת
"בראשית" שהם אותיות "בא תשרי" דהיינו
כי עם סיום החגים והמועדים ,מוטלת עלינו
החובה להתחיל ולהתכונן לתשרי הבא .
ואפשר שיש בזה הרגש נוסף – כי הימים
שאחרי החגים הם הם הימים בהם מוכיחים
אנו כמה תפילותינו ובקשותינו לסליחה
ומחילה ,כמה הבטחותינו על הקבלות
החדשות ,נבעו מלב טהור וממחשבה
אמיתית .כי אם באמת עשינו תשובה ,אם
באמת התעלינו בימים הנוראים ,אזי אסור
לנו להפסיק עתה!

ובפרט בשעה שרוקדים אנו
עם ספר התורה ,שהרי
התורה מסמלת את שמותיו
של הקב"ה ,ובאותה שעה
שרוקד ,חש הוא את אהבת ה'
בוערת בקרבו ,ובוודאי
כשיתבונן בזה יזכה לקרבת ה'.


חשש ולא נתקף בבהלה בגלל אותה שמועה.
ולא עוד ,אלא אמר ,כי היא שמועת שווא,
ובהלה שאין לה כל שחר .וכי רק הערבים
הפיצו שמועה זו ,כדי שהיהודים יצאו
מבתיהם ,ואז הערבים יוכלו להכנס לבתי
היהודים ולגנוב את רכושם.
אבל בעוונות ,לא היה מי שיאמין לדברי
רבי משה אהרן זי"ע ,עד שלבסוף התברר כי
אכן צדק בדבריו .ועל כך מוסיף בנו רבי דוד
שליט"א :זוכר אני ,שכאשר חזרנו לבית ,אמר
לנו כ"ק אבא זי"ע; "אמרתי לכם שהכל שקר,
וב"ה שלא חיללתי את מנוחת שבת קודש".

מקבץ קצר מהליכותיהם בקודש של צדיקי המשפחה הקדושה
בדרך שאדם רוצה לילך...
רגלי חסידיו ישמור
ידוע מאמר חז"ל" :בדרך שאדם רוצה
לילך בה מוליכין אותו" .דהיינו ,אם אדם
רוצה להיות צדיק ,או בעל צדקה מסובבין
לו משמים שיהיה כן ,ואם ח"ו רוצה להיות
רשע גם לכך מביאים אותו מן שמים .ואף
שחז"ל אמרו הכל בידי שמים חוץ מיראת
שמים ,אמנם הבא לטהר מסייעין אותו ,אבל
האדם מעצמו צריך לעשות השתדלות .מאמר
זה ראינו במוחש אצל כבוד הצדיק רבי משה
אהרן זיע"א ,לפי הסיפור הבא:
דרכו של רבי משה אהרן זצ"ל היתה לאכול
ארוחת צהרים בדיוק בשעה  12בצהרים ,אז
לא היה מקבל כלל קהל .לאחר מכן היה נח
מעט ,מקבל קהל ,ואח"כ לומד .גם בערב
הקפיד לילך לישון בזמן .בחצות לילה היה
קם ומתפלל על עם ישראל .כך נהג גם
בשנותיו האחרונות.
יום אחד הוצרכה הרבנית תחי' לנסוע
לתל אביב ,וקודם שנסעה אמרה לסבתא
ע"ה להוציא את העוף מהמקרר ,לבשל אותו
ולהגישו לרב זצ"ל לאכול ,אבל בדיוק בשעה
 .12סבתא עשתה כן ,והיא התחילה להכין
את האוכל כדי להגיש אותו אל הצדיק.
אבל מאת ה' היתה זאת כי בדיוק בשעה 12
הגיעו אנשים ,והרב זצ"ל הכניס אותם (שלא
כמנהגו) .כששוב רצה לאכול הגיעו עוד
אנשים ,והרב זצ"ל אמר לסבתא שתכניס
אותם .כך כל שעות הצהרים קיבל קהל ,לא
אכל ולא נח.
משחזרה הרבנית תחי' מת"א שאלה את
סבתא אם הרב כבר אכל ,ואמרה לה שלא ,כיון
שכל העת הוא מקבל קהל .אבל היית צריכה
לומר לו שיאכל?  -אמרה הרבנית לסבתא.
אבל מה אעשה ,הוא ביקש שהאנשים יכנסו
אליו  -השיבה סבתא .אז שאלה הרבנית את
סבתא :האם הכשרת את העוף? לא  -ענתה
סבתא ,חשבתי שאת הכשרת כבר את העוף.
עכשיו אכן הובן הכל .הרבנית נכנסה
לחדר ,נטלה מהר את הצלחת ,הוציאה עוף
אחר ,הכשירה אותו ובישלה אותו .לפתע
ביקש הרב לאכול ...אז סיפרה לו הרבנית את
כל הסיפור .הרב חייך ואמר :זהו מאמר חז"ל
"בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו".
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מעולם לא בא בשר טריפה לפי ,ואף שאת לא
היית כאן המשיך השי"ת לשמור עלי ולעזור
לי בזה [מפי מקורבי הרב זצ"ל].

כיסופין ואהבה רק להשי"ת
רבי משה אהרן זי"ע בשעת ארוחתו,
מעולם לא היה מסיים את הצלחת שלו עד
תומה ,אלא התחיל לאכול ותמיד הפסיק.
כשראתה זאת אשתו הרבנית ,חשבה
שבעלה לא אוהב את האוכל שהיא מכינה.
כיון שהרגיש הצדיק בדבר אמר לה :אני
אוהב את האוכל שלך ,אבל מכל מקום אני
אוכל הימנו רק קימעא קימעא ,שאם אוכל
בבת אחת הרי אבקש ממך מיד עוד צלחת
אחרת ,ואני מעדיף שהתאוה שלי תהיה רק
להקב"ה ולתורה ,ולא לדברי העולם הזה
[מפי מקורבי הרב זצ"ל].

והבוטח בה' חסד יסובבנהו
ביום א' לחודש אדר תש"ך פקד רעש
אדמה אדיר את העיר אגאדיר ,וכל העיר
נחרבה והפכה לעיי חרבות 12 .אלף איש
מצאו את מותם ברעש הגדול .יהודי העיר
אשר נותרו ללא קורת גג לראשם ,הגיעו
לעיר מוגאדור ,כדי למצוא שם מקלט ,ומקום
לגור בו .ואכן ,יהודי מוגאדור נהגו בהם מנהג
הכנסת אורחים ,כמו שנאמר "וחי אחיך
עמך" ,ודאגו לכל מחסורם.
באחת השבתות ,לפתע ,פשטה שמועה
בעיר מוגאדור ,כי רעידת אדמה נוספת הולכת
לפקוד את העיר ,וכי אז עלולים הבתים ,חס
וחלילה לקבור את היושבים בהם .משום כן,
כל מי שחייו יקרים לו חייב לצאת מיד עם
משפחתו מהבית.
אוירת בהלה השתררה בעיר ,וכל ראש בית
אב מיהר לצאת עם בני משפחתו מהבית.
כולם זכרו את התוצאות המרות שהיו
לאותה רעידת אדמה באגאדיר .כל היוצאים,
בנעריהם ובזקניהם ,הצטופפו במקום פתוח.
שם ,האמינו ,הם יהיו יותר בטוחים מפני
הסכנה .ואף הרבנית ,וכל בניה ובנותיה יצאו
מהבית בערב שבת.
ואולם ,רבי משה אהרן פינטו זצ"ל ,שהיה
באותה תקופה בשנות ההסגר שלו ,לא שינה
ממנהגו כהוא זה .הוא נשאר בבית .כיון שלא

חיים של קדושה
בעל תשובה הגיע אל רבי משה אהרן ,ובפיו
דרישה" :רוצה אני לגרש את אשתי ,אך קודם
לכן באתי לבקש את ברכתו של הרב".
רבי משה אהרן החל לשוחח עמו ,ואז
התברר לרב ,כי רק לפני חודש חזר האיש
אל המקורות ,וכל סיבת הגירושין נעוצה
בטלוויזיה; האיש רוצה לסלק את הטלוויזיה
מהבית ,ואילו האשה לא מוכנה להסכים
לצעד זה .איננה יכולה לחיות ללא זה.
פנה הרב אל האיש ואמר לו" :שוב חזור
אל אשתך ,וראה חיים איתה .בעזרת השם,
כאשר תקיים את כל תרי"ג המצוות ,ורק
תישאר בעיית הטלוויזיה ,רשאי אתה לגרש
את אשתך .ואולם ,עד אז ,אני לוקח על עצמי
את מלוא האחריות לכך ,שמכשיר התועבה
עדיין נמצא בביתך" .והעיקר ,שאתה בעצמך
תחזור בתשובה שלימה.
האיש שמע את הדברים וקיבל אותם.
הוא חזר לאשתו ,ומאז הפכו לבעלי תשובה
גמורים .בניהם ובנותיהם הולכים בדרך
התורה והמצוות ,והמשפחה רואה חיים
של אושר.
וכבדרך וכמובן ,מכשיר הטלוויזיה אינו
בנמצא בביתם ,מאז.

קידוש השם יתברך
בקרב העמים
בשנת תש"מ ,בהיות רבי משה אהרן זצ"ל
במרוקו ,התאכסן בבית מארחו הקבוע ר'
מרדכי קנפו .באחד הימים ביקש ממנו מארחו
כי יעשה עמו טובה .רבי משה אהרן נענה לו,
ושאל אותו" :מה בקשתך ,ותעש".
סיפר ר' מרדכי לצדיק את הדברים הבאים:
"מכיר אני ערבי אחד ,חשוב מאד ,והוא מקורב
למלכות ,אשר נשוי כבר עשר שנים ,אבל
עדיין אין לו ילדים .בשל כך הוא רוצה לגרש
את אשתו ,אבל היא גם כן אשה מכובדת מאד.
וכאשר שמעה כי כבוד הרב הצדיק מתאכסן
אצלי ,בוכה היא ומבקשת על נפשה לבוא אל
כבוד הרב ,כדי להתברך להפקד בילדים".
רבי משה אהרן שמע את הדברים והשיב
לר' מרדכי" :באם יש לה אמונה בבורא עולם,
ובברכה בזכות האבות ,כי אז היא יכולה לבוא
אלי .אבל אם אין לה אמונה ,הרי שזה לא
יעזור ,וחבל על הטירחה שתטרח כדי לבוא
עד לכאן".
כבר באותו יום עצמו הגיעה אותה אשה
ערביה אל הצדיק רבי משה אהרן ,כדי לקבל

ואז אומר הרב שליט"א לשמואל:
"היד ה' תקצר ,היום רק כ"ה
באלול ,תגיד ברוך ה' שאשתך
צריכה ללדת" .במוצאי שבת
קודש ליל ההילולא התרחש הנס
השני .שמואל קיבל טלפון מביתו
שאשתו ילדה בן זכר למזל טוב.
עוד בשבת ,עד ההילולא...

את ברכתו .בחדר נוכח גם בנו רבינו רבי דוד חנניה פינטו
שליט"א .מיד בראות הצדיק את האשה שאל אותה אם
יש לה אמונה בבורא עולם ובברכה? והיא משיבה" :וודאי,
וודאי ,שהרי אם לא  -לא הייתי באה לכאן".
מבלי להתמהמה ,ביקש מיד רבי משה אהרן להביא לו
כוס שמן ומים ,ונתן לה לשתות ,ואז אמר לה" :לשנה הבאה
תלדי בן ,וכך יהיו לך שלשה בנים" .האשה יצאה מבית
הרב כשהיא מלאה באמונה ובבטחון בברכתו של הרב
שתתקיים .ואמנם ,ילדה האשה שלשה בנים.
על אף הברכה שקיבלה ,רצה עדיין בעלה לגרש אותה,
אבל לעת עתה הגירושין התעכבו כי בעלה לא הרגיש טוב.
בשמעה כי בעלה רוצה לגרשה ,אמרה לו ,כי היא קיבלה
ברכה מהרב משה אהרן פינטו ,רב צדיק יהודי ,שהבטיח לה
שהיא עוד תלד הרבה ילדים .משום כן  -ביקשה מבעלה
 תמתין בבקשה עם מעשה הגירושין ,תן לי שהות שלכמה חודשים.
בעלה ,שלא רצה לשמוע כלל את דבריה ,ורק רצה
לגרשה ,התקשר לר' מרדכי קנפו ,והודיע לו כי אינו מסכים
כלל להישאר לגור עם אשתו .ואולם ,ר' מרדכי שהיה ידידו
וחבירו אמר לו; עשה נא למען השם ,ותן הזדמנות אחת
לעצמך .לאחר שכבר המתנת עשר שנים מה תוכל להפסיד
אם תמתין עוד כמה חודשים נוספים? והערבי אכן המתין.
לאחר שלושה חודשים ,הרגישה האשה כי היא לא חשה
בטוב .היא הלכה איפוא לעשות בדיקות ,ואז התברר לה
לשמחתה כי היא בהריון .מובן מאליו כי השמחה בבית
היתה גדולה לאין ערוך ושיעור.
ועד היכן מגיעה ההשגחה העליונה? בדיוק באותו יום
בו נודע לאשה כי היא בהריון ,התקשר ר' מרדכי קנפו
לאותו ערבי ,בעלה ,שהיה כאמור ידידו ,ושאל אותו האם
ישנם כבר בשורות טובות? אבל הערבי השיב לו כי אין
כל בשורות שהן .אלא שר' מרדכי ענה לו; אני לא מאמין
לך כי אשתך אינה בהריון .היא צריכה לעשות בדיקה,
שהרי ברכת הצדיק לעולם לא תשוב ריקם ,מה עוד
שהצדיק ממש הבטיח.
או אז סיפר לו הערבי מתוך התרגשות; דע לך ידידי היקר,
כי אותו צדיק הוא באמת צדיק גדול ,וחבל שלא הכרתי
אותו קודם לכן .אשתי בהריון ,ממש כמו שהצדיק בירך
אותה .אנו שמחים מאד ,ואני שמח עתה על שלא גירשתי
אותה .מובן איפוא כי השמחה וקידוש השם שנעשה מכך
היה גדול ביותר.
באותה תקופה ,היה רבינו ,רבי דוד פינטו שליט"א עדיין
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הבן לרבינו ,רבי דוד שליט"א :הבן הזה הוא
שלכם ,אלא שגם לי יש חלק בו ,כיון שאני
האבא .השיב לו רבי דוד :הבן הזה שלנו,
ועכשיו הוא שלך .לאחר מכן התפלל רבינו
שליט"א על בן זה שיהיה אוהב ישראל.
מעשה זה גרם אכן לקידוש השם בקרב
העמים ,אשר ראו את גודלו וגבורתו של השם
יתברך ,כי תפילת והבטחת הצדיק לא תשוב
ריקם .צדיק גוזר והקדוש־ברוך־הוא מקיים.
ואכן במשך השנים נולדו לה רק שלשה בנים
כפי הבטחת הצדיק זיע"א [כנ"ל].

ויהי כמשלוש חדשים...

צעיר לימים ,קודם נישואיו ,ובכל הזדמנות
שהיא היה נוסע למרוקו כדי להשתטח על
קברי אבותיו זיע"א .באחד הימים ,בעת
היותו במרוקו ,נסע רבי דוד שליט"א לבית
בעל הבית של המשפחה ,ר' מרדכי קנפו.
רבי דוד שליט"א דופק על דלת בית קנפו,
ור' מרדכי ניגש לפתוח את הדלת ,והנה מול
עיניו הוא רואה את רבי דוד ...המילים נעתקו
מפיו של ר' מרדכי ,אבל מיד החל בשיר
ושבח לבורא עולם; ישתבח שמו לעד ,ה' מלך
ה' מלך ה' ימלוך לעולם ועד ,שמע ישראל...
בראות רבי דוד כן ,התפלא מאד ,ושאל את ר'
מרדכי" :מה לך כזאת? וכי למה אתה מתפלא
לראות אותי?"
ר' מרדכי עמד המום ,אבל הוא אמר מיד
לרבי דוד שליט"א :אתה בוודאי זוכר את
הברכה שאביך בירך את אותה ערביה ,שלא
נפקדה בבנים ובעלה רצה לגרשה .ולא עוד,
שלאחר הברכה אתה [רבי דוד] אמרת לה;
'בעזרת השם ,כאשר תלדי בן אבוא לראות
אותו ,כדי לראות כיצד ברכתו של אבא
מתקיימת' .ורבי דוד השיב לו :אמת! אני
זוכר זאת.
או אז אמר לו ר' מרדכי לרבי דוד; ברגע
זה יש לי צמרמורת גדולה בבשרי ,שכן היום
ממש ילדה אותה אשה בן ,ועתה אני הולך
לבקר אותה .וכיון שאתה אמרת לה בשנה
שעברה ,כי כאשר תלד בן תבוא לבקר אותה.
הרי שמן השמים סובבו זאת כי דווקא היום
תבוא לכאן מצרפת ,ותלך עימי יחד לבקר
את אותה אשה.
רבי דוד שליט"א ור' מרדכי הלכו לבקר את
אותה אשה .בית היולדת היה מלא באורחים
רמי מעלה ,וגם בשרים רבים ונכבדים .וכאשר
נכנסו רבי דוד ור' מרדכי ,נעשה קידוש השם
עצום מאד .שכן אז אמר בעל הבית לאורחים;
בזכות ברכת הצדיק רבי משה אהרן פינטו
והבטחתו ,נולד לנו בן .והוא אף הבטיח לנו
כי יוולדו לנו ילדים נוספים .הרי שאמת
בדברי הצדיק היהודי ,והוא קרוב אל ה'!
שהרי אשתי היתה עקרה ,וגם הרופאים אינם
מאמינים למה שקרה לנו.
באותו מעמד מרגש הוסיף ואמר אבי

12

בני הזוג עברו בדיקות רפואיות רבות ,זאת
לאחר שהאשה לא יכלה להכנס להריון .שוב
ושוב דרשו בני הזוג ברופאים ,אך כל זה ללא
הועיל .לבסוף ,היתה לרופאים בשורה מרה
לבני הזוג" :האשה לא תוכל ללדת לעולם!"
מכיון שכך ,לא ראו בני הזוג כל טעם להמשיך
לחיות יחדיו ,ולכן החליטו להתגרש.
ברם ,בטרם ביצעו את הגירושין בפועל,
הלכו השניים אל הצדיק רבי משה אהרן
פינטו זצ"ל ,כדי לקבל את ברכתו לקראת
הפרק החדש בחייהם של כל אחד מהם.
לאחר שבני הזוג ציינו בפני הצדיק את
הבעיה הרפואית ,אמר הבעל לרב ,כי בגלל
אהבתו הרבה לאשתו ,הוא משאיר לה את
ביתם ,ואת רוב הרכוש המשותף.
רבי משה אהרן שמע את הדברים ,ושאל
את בני הזוג; למתי נקבע מועד מתן הגט?
לאחר שענו לו ,סיפר להם את הסיפור הידוע
על אותו יהודי שביקש לגרש את אשתו מכיון
שזו לא נפקדה בבנים .ואז הבטיח לו רבי
שמעון בר יוחאי ,כי אם יפרדו מתוך סעודה
 תלד לו האשה ילדים ,ואח"כ רשב"י התפללעליהם" .גם אתם"  -אמר רבי משה אהרן לבני
הזוג – "תמתינו נא שלושה חדשים ,ואם עד
אז לא יקרה נס  -רשאים אתם להתגרש".
שמעו השניים את העצה והסכימו לה.
לאחר חודש ימים נכנסה האשה להריון.

נס רודף נס,
לגדולים וגם לקטנים
הדבר אירע בשנת תשס"ג .למר שמואל
גבאי ,אחד מתלמידיו של כבוד הרב שליט"א
היה בן שפשוט נתפס לו הדיבור ,עד שבקושי
יכל לדבר .ולא עוד ,אלא שהוא עצמו היה
גם בצער ,על שכבר חלפו שנים רבות של
הפסקה ולא היו לו ילדים נוספים.
בכל שנה ,ביום ההילולא של כ"ק רבי
חיים פינטו הגדול זיע"א ,ביום כ"ו אלול
במוגאדור היו הכל תמיד מתפללים על
שמואל שבנו ישוב לדבר ,וגם שהוא עצמו
יפקד בעוד ילדים .עד שבהילולא בסוף שנת
תשס"ג התפללו עליו כולם שעד ההילולא
בשנה הבאה (דהיינו סוף שנת תשס"ד) יפקד
שמואל בבן זכר נוסף ,וגם התפללו לרפואתו
של בנו.
בהילולא בשנת תשס"ד ,שוב הגיע שמואל
ובנו האילם להילולא של רבי חיים הגדול
זיע"א למרוקו ,ואז חלה ההילולא ביום

ראשון כ"ו אלול .בערב שבת שאלו אותו
רבים :נו ,מה קורה עם אשתך? ושמואל עונה
להם בהפתעה :עד ראש השנה היא צריכה
ללדת...
למחרת ,ביום שבת קודש נצו"י כ"ה
באלול ,יום לפני ההילולא התרחש הנס
הראשון .בנו של שמואל החל לפתע לדבר...
ואז פנה שמואל גבאי לנאספים ואמר להם:
ברוך ה' .התפילות של כולכם עזרו לי .אבל
אז הוסיף בבדיחות הדעת :הנה אמרתם כי
עד ההילולא אשתי תלד ,וכבר מחר ההילולא,
והיא הרי צריכה ללדת עד ראש השנה ,לאחר
ההילולא.
כל הקהל הביט לעבר רבי דוד שליט"א,
לשמוע מה יאמר הרב .ואז אומר הרב שליט"א
לשמואל" :היד ה' תקצר ,היום רק כ"ה באלול,
תגיד ברוך ה' שאשתך צריכה ללדת".
במוצאי שבת קודש ליל ההילולא התרחש
הנס השני .שמואל קיבל טלפון מביתו
שאשתו ילדה בן זכר למזל טוב .עוד בשבת,
עד ההילולא...
מכאן רואים עד כמה גדולה תפילת
הציבור ,ועד כמה טוב להתפלל בציבור.
שכן אינה דומה תפילה של ציבור לתפילה
של יחיד (ברכות ח .שו"ע או"ח צ' ט') ,כיון
שהציבור מסוגל ויכול להתפלל על החולים
ועל ישועות ורפואות ,שהרי כח הציבור גדול
ביותר אצל הקב"ה.

מים חיים אל כלי
בחודש טבת תשנ"ו ,אירעה תאונת דרכים
קשה וקטלנית בפריז ,בה נפגעה הבחורה חיה
ברדה בצורה קשה ביותר .הפגיעה שלה היתה
בראש ,וכתוצאה מכך נגרם לה שיתוק ומצב
של חוסר הכרה ("קומה") מוחלט.
כששמעה אמה על התאונה ,הגיעה מיד לבית
החולים ,ושם ראתה את בתה כשהיא במצב של
חוסר הכרה .גם הרופאים אמרו לה כי מוחה
של הבת נפגע ואין לה כל סיכוי לחיות .זאת
כיון ,שהמכשירים הראו כי הפעילות במוח בקו
אפס ,דהיינו ,המוח לא פועל יותר .כך היתה
האם מגיעה כל יום לבית החולים ,אבל במצבה
של הבת לא חל כל שיפור.
כעבור ששה שבועות שמעה האם ,כי
בפריז מקבל קהל מידי פעם נכדו של הצדיק
רבי חיים פינטו זצ"ל ,וכי הוא ממשפחת
צדיקים .מכרים ייעצו לה ללכת אליו ,שכן
אין לה מה להפסיד באם תלך לקבל ברכה.
מה גם שהרופאים לא נותנים לבתה חיה כל
סיכוי לחיות.
באותו יום בו הגיעה לרב ,הגיעו במקביל
גם שני אנשים נוספים ,מר אלן בניסטי ומר
אלן שלום ,כדי לבקש גם הם ברכה לרפואה
עבור אותה בחורה ,חיה ברדה.
כאשר נכנסה האם לרב ,שמע הרב את
כל הסיפור ונתן לאם בקבוק מים ,והורה
לה להניח את הבקבוק מתחת למיטתה של
החולה ,ובזכות רבי חיים פינטו היא תצא
מהקומה והיא תשתה מן המים .אחר כך
נכנסו שני האנשים ,ולהם הרב כתב ברכה
על פתק ,והורה להם להניח את הפתק מתחת
לכרית של החולה .ואכן ,באותו יום הונח

הבקבוק מתחת למיטת החולה ,והפתק הונח
מתחת לכרית של החולה.
האמא והאנשים הללו היו אנשים פשוטים
מאד ,והם היו בטוחים כי הברכה תתקבל
לפני בורא העולמים ,שכן הם החזיקו
באמונה חזקה בה' ובצדיקים ,בבחינת מה
שנאמר" :ויאמינו בה' ובמשה עבדו".
ואכן ,למחרת היום אירע הנס .חיה פתחה
את עיניה לאחר ששה חדשים  -מה רבו
מעשיך השם ,ולאחר כמה שבועות כבר יצאה
לגמרי מה"קומה" ,ויכלה לקום ממיטתה,
אבל עדיין נותר לה שיתוק בצידה השמאלי,
כך שנזקקה לכסא גלגלים.
האמא המשיכה להגיע אל כבוד הרב
שליט"א בבקשת רפואה שלימה לבתה ,והרב
תמיד ברך ועודד אותה ואמר לה ,כי בזכות
זקינו רבי חיים פינטו זצ"ל הבת תהיה ככל
אחד מאיתנו.
ואמנם כך הוה .לאחר שלושה חדשים
נוספים עזבה הבחורה את כסא הגלגלים,
והחלה ללכת בכוחות עצמה ,ללא כל סיוע.
וכיום היא בריאה כאחד האדם ,עד שמעשה
התאונה כלל לא ניכר עליה ,ויהי לנס.

התהילים והברכה בכתב
יד חברו יחדיו לרפואה
סיפור מדהים אירע במדינה פלונית
בשנת תשנ"ד ,בעת ביקורו של הרב שליט"א
במקום .החזן של בית הכנסת החלבי מ .ע.
הגיע אל הרב יחד עם קרובת משפחתו ,לספר
לרב על בנה של האשה שהיה מעורב בתאונת
דרכים קשה ,ועתה הוא שוכב בבית החולים
מחוסר הכרה ,מתוך תרפאיה אינטנסיבה .גם
הרופאים היו מאד פסימיים בקשר לרפואתו,
ולא נתנו לו כל סיכוי.
הרב שליט"א שמע את הדברים ,ולאחר מכן
ביקש מהם לרדת למטה ,לומר במשך  15דקות
פרקי תהילים ,ולאחר מכן שוב לעלות ולהכנס
אליו .הם עשו כדברי הרב ,וכאשר חזרו אל
הרב ,נתן הרב לחזן ברכה בכתב ידו הק' ואמר
לו ,לרוץ מהר לבית החולים ולהניח את אותו
כתב יד מתחת לכרית של הבחור הפצוע.
החזן עצמו לא האמין כי הוא יצליח בדבר.
אבל מאד התפלא ,כי כל הדלתות בבית
החולים היו פתוחות בפניו ,והרשו לו להכנס
לחדר טיפול נמרץ .הוא נכנס ואכן הניח את
פתק הברכה מתחת לכרית של הבחור.
אחר הצהריים התרחש הנס .הבחור פתח
לפתע את עיניו ,התעורר וביקש לשתות.
לקראת הערב כבר העבירו אותו למחלקה
רגילה ,עד שלגמרי התרפא מפציעתו וחזר
להיות כאחד האדם .החזן ואמו של הבחור
עוד הספיקו לשוב אל הרב ולבשר לו בשמחה
רבה על הבשורה הטובה המדהימה ,כי הבחור
התאושש לגמרי ויצא מכלל סכנה .בשבת
סיפר החזן לכל מתפללי בית הכנסת על הנס
הגלוי שאירע [מפי משה גופס].

"עץ חיים היא למחזיקים בה"...
יהודי עשיר גדול קנה כמה בנינים ,אבל
לצערו הרב הפסיד את הכל .ולא עוד ,אלא

שהיה צפוי לעמוד למשפט גדול ,ואם היה
מפסיד במשפט היה מפסיד גם את הבנינים
האחרים שכבר היו ברשותו.
הוא הגיע אל הרב שליט"א וסיפר לרב את
סיפורו .באותו יום היה הרב זקוק לסכום כסף
נכבד כדי לבצע כמה תיקונים בישיבה בפריז,
ואז חשב מה יוכל לומר לו .שכן ,יהודי זה
לא היה מאמין והוא רצה הבטחה מפורשת,
ומי אני כי אבטיח הבטחות למי שלא מאמין?
שהרי השי"ת לא נותן סתם מתנות ,ואם
הייתי מבטיח לו...
שכן ,על האדם לדעת שאם הוא מבקש
בקשה מאת ה' עליו לדעת כי הוא צריך גם
לתת משהו לה' בתמורה .אמנם ה' א-ל מלא
רחמים ועושה חסד ,אבל האדם מצידו צריך
לדעת כי יש להחזיר להשם ...ולא רק לבקש
מתנת חינם.
או אז שאלו הרב" :מה אתה מוכן לתת
לה' כתמורה על הבטחה?"" ,איני יודע"  -הוא
השיב לרב .אז הרב אמר לו כי יעשו הסכם,
שכן יש הרבה חובות לשלם עבור הישיבה,
והוא ישלם זאת .כששמע כך אמר לרב" :ואם
אני אפסיד במשפט ,בין כה וכה אפסיד את
הכל ,ואם כן ,לא איכפת לי לתת סכום זה
במתנה לישיבה ואולי ה' יעזור לי".
הוסיף הרב ואמר לו" :עוד דבר אחד
אדרוש ממך .שמעתי שאתה כיום יוצא עם
גויה ,עליך לעזוב אותה ולהינשא ליהודיה
לשם חיתון ,ובעוד חודש ,כאשר אנו נוסעים
להילולא של רבי חיים פינטו תבוא גם אתה".
האיש הבטיח ,ומיד הוציא צ'ק מכיסו ,שילם
את כל הסכום של החובות והלך.
כעבור שבועים התקשר אל הרב ,ואף בא
לישיבה שמח וטוב לב .לשאלת הרב האם
הכל הסתדר? השיב" :כן! ואף גם נס גדול היה
לי .קיבלתי מכתב מהבנק ,בו מודיע לי הבנק,
כי כמה אנשים עמהם הייתי מסוכסך רוצים
לבוא עימי לידי הסדר ,ולא עוד ,אלא שהם
רוצים לעשות עימי עסק מחדש ,שכן גם להם
יש בעיות כספיות ,וברצונם שאסלח להם והם
יסלחו לי ,וכי אז אף אחד לא ילשין על השני.
הסכמנו בינינו לדבר"  -הוא מסיים  -והיום
חתמנו על עיסקה ,והרווחנו כסף רב".
"ומה בדבר הגויה?"  -שואלו הרב .והוא
משיב" :היא עזבה מעצמה ,וכבר בעוד
שבועיים אני מתעתד להינשא ליהודיה כדת
וכדין" .אז הוסיף הרב ואמר לו" :עוד דבר
אחד נותר לך לעשות ,ללכת לקברו של רבי
חיים פינטו ביום ההילולא ,ולהודות לה' על
כל הניסים שעשה לך" .וכך עשה.

כוחה של אמונה
ולסיום מעשה מופלא שסיפר מו"ר
שליט"א באחת מדרשותיו ,שממנו רואים
אנו מה גדול כוחה של אמונה תמימה:
ישנו יהודי באמריקה אשר מחלה קשה
מקננת בגופו מזה עשר שנים ,הרופאים
אמרו לו כבר מספר פעמים ,שעל פי דרך
הטבע צריך הוא היה כבר מזמן לילך לעולם
שכולו טוב.
כמעט ולא מצוי מצב כזה ,בו המחלה
האיומה ממשיכה לקנן בגוף ,והאדם שורד.

"בדרך כלל ממיתה היא רח"ל בתקופה קצרה
של כמה חודשים ,ואף במקרים נדירים
מתעכבת היא שנים ספורות ,אבל עשר
שנים! זה ממש נס רפואי!" כך אמרו לו...
מידי פעם בפעם ,כשמגיע הוא לבדיקות,
מנסים הם לתהות מהו סוד קיומו ,והוא
עונה להם – האמונה! הביטחון בבורא עולם
ובצדיקים...
ואכן המעשה שארע עמו החל לפני כעשר
שנים ,עת בא אלי ודמעתו על לחיו ,שטח
בפני את סיפור חייו ושח לי על מצבו הקשה,
חולה הוא מאד ובקשה אחת בפיו  -שאתפלל
עליו שיחזיק מעמד לכל הפחות עוד שנה
אחת ,חפץ הוא לזכות לראות צאצאים מבתו
היחידה שזה עתה נישאה.
לשאלתי נענה ואמר כי אמונתו חזקה
בבורא עולם כי ישלח לו רפואה שלמה,
ובפרט מאמין הוא בכוחו של רבינו חיים
פינטו הגדול זיע"א ,שיהיה לו למליץ יושר
להצילו.
בראותי את אמונתו היוקדת ,ברכתיו
והעתרתי בתפילה עבורו בזכות אבותי
הקדושים .ואכן לאחר שישה חודשים בא
הוא לבשר לי שברוך ה' ביתו הרתה.
לאחר תקופה שוב בא הוא לבשרני שילדה
בן לחיים טובים .ואז החל שוב לבכות
בדמעות שליש שאברך אותו שיזכה לראות
בבר המצווה שלו...
ראיתי את צערו הגדול ורחמים גדולים הציפו
את ליבי ושוב התפללתי בעבורו מלב כואב
ומורתח ,בזכות אבותי הקדושים שיהיו מליצי
יושר עבורו בשמי מרומים ויזכה לראות את
נכדו הבכור נכנס למצוות ,ונהפך לבר מצוה.
והנה ,ברוך ה' כבר עברו עשר שנים והוא
חי ומהלך כאחד האדם על אף מחלתו ואף
הרופאים המומחים הגדולים ביותר בארצות
הברית אינן מבינים את הפלא הגדול הזה.
כי זוהי זכותו של יהודי מאמין ,וזהו כוחם
של צדיקים.
ויהי רצון שזכות תורתם וצדקותם תעמוד
לנו לעלות מעלה מעלה בתורה וביראת
שמים ,ויהיו למליץ יושר בעדינו ובעד כלל
ישראל לחיים טובים ולשלום .אמן ואמן.
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מאת :ג .בחיר

ממקום המתנתו ,אל מול החמה היוקדת שיצאה מנרתיקה
לשעות מספר ,קם אברהם אבינו היושב בפתח האהל .לקראת
שלושה מלאכים הנדמים כערביים פשוטים הוא פתח בריצה,
והוא אדם זקן.
בזריזות פלאית מיהר אליהם ,כבדם במים לשתיה ורחיצת
רגליים ,אץ אל הבקר ,הזדרז ,הכין ,טרח וכיבד ואף הציע ברגישות:
"והשענו תחת העץ" .יש להביא בחשבון שאברהם לא ידע שאלו
מלאכים .הוא מבחינתו כיבד אנשים .אנשים פשוטים שבעיניו
עשויים להיות כאלו העובדים לעפר רגליהם!
כל פעולותיו של אברהם אבי האומה נשאו פירות לבניו ,במדבר,
בארץ ואף לעתיד לבוא .כפי שהודיעו הקדוש ברוך הוא (כדאיתא
בבראשית רבה פ'מ"ח):

לסוכתינו
בא אורח

הציור באדיבות 'מלכות וקסברגר'

 -צרור סיפורים -
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"אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אתה אמרת 'יקח נא מעט מים'
חייך שאני פורע לבניך במדבר וביישוב ולעת"ל ,הה"ד (במדבר כא)
אז ישיר ישראל את השירה הזאת עלי באר ענו לה הרי במדבר,
בארץ כנען מנין (דברים ח) ארץ נחלי מים עינות ותהומות יוצאים
בבקעה ובהר ,לעת"ל מנין ת"ל (זכריה יד) ביום ההוא יצאו מים
חיים מירושלם.
אתה אמרת 'ורחצו רגליכם' חייך שאני פורע לבניך במדבר
וביישוב ולעת"ל ,במדבר מנין שנאמר (יחזקאל טז) וארחצך במים,
בישוב מנין שנאמר (ישעיה א) רחצו הזכו ,לעת"ל מנין שנאמר (שם
ד) אם רחץ ה' את צואת בנות ציון.
אתה אמרת 'והשענו תחת העץ' ,חייך שאני פורע לבניך וכו'
(תהלים קה) פרש ענן למסך ,הרי במדבר ,בארץ מנין (ויקרא כג)
בסוכות תשבו שבעת ימים .לעת"ל מנין ,שנא' (ישעיה ד) וסוכה
תהיה לצל יומם מחורב .אתה אמרת 'ואקחה פת לחם' חייך שאני
פורע לבניך וכו'" ,עי"ש.

הרי לנו כי תמורת ה"אתה אמרת והשענו תחת
העץ" ,זכו ישראל ל"אני נותן להם מצוות סוכה!"
תמורת הכנסת האורחים של אברהם ,העצים
שזימן לאורחים להישען עליהם ,זכה זרעו לדורי
דורות למצוות סוכה ,לשבוע יחודי ורב השפעות
במהלך השנה ,תחת סכך של עצים.
כידוע ,בחג הסוכות זכינו למעלה מופלאה
ו"אושפיזין" שמה; בכל אחד מימי חג הסוכות
מגיע להשתתף ולשהות עמנו בדירת הארעי אשר
לנו ,אחד מן האבות הקדושים וגדולי אומתנו .אלו
שהתוו לכל הדורות מאורם והשפעותיהם.
וביום הראשון זוכים אנו ,לא פחות ולא יותר,
לביקורו של אברהם אבינו – "אב המון גויים",
שבזכות הכנסת האורחים המוזכרת זכינו וישבנו
בסוכות במדבר ,ואף יושבים אנו בסוכה מדי
שנה.
 אך עד כמה חשים אנו בנוכחותו הקדושה?עד כמה חשים אנו כי אברהם העברי ,שוהה עמנו
בסוכתינו?
מלאי אמונה אנו בכך .יש אמנם כאלו שרטט
של התרגשות חולף במעלה גיוום עת מזמינים הם
את האושפיזין ,אברהם אבינו.
אך האם רבים מאתנו חשים ממש באוירה
מיוחדת המחלחלת בתוכינו בעת שהותנו בסוכה,
ששעת רצון היא לכל ,ומנסים לנצלה כראוי?
גדולי עולם בכל הדורות חשו בנוכחות ממש,
בהשראת קדושה והשפעה השונה מן הרגיל.
במהלך השורות הבאות נתוודע לסיפורים
מדהימים אודות יהודים שראו בודאות את
השפעתו ונוכחותו של אברהם אבינו עליו השלום
בדירתם הארעית!
ברחבי השוק ,השוכן בין סמטאותיה
הצרות של צפת עיר הקדש ,נראית דרך קבע
דמותו של יהודי פשוט .הלה בדרך כלל אינו
זוכה למלא את זמנו בלימוד מתנגן בבית
המדרש ,רחוק הוא מכך מאוד ,ושהותו
בשוק מסמלת להפליא את מעמדו.
אולם בעיניני מצוות  -כמו היה לאיש
אחר .אף רכס הרים לא יעמוד בדרכו וימנע
ממנו מלהשתדל ולהוציא את מיטב כספו
וחסכונותיו .כך בכל מצוה ומצוה וכך אף
במצוות סוכה .בימים אלו של ערב חג.
תכונה והתרגשות משמשים בערבוביא,
ובביתו של מיודעינו – הם צוברים שיאים
חדשים.
עוד ממוצאי יום הכיפורים עמל הוא
בבנית 'דירתו' ,בה יארח את אורחיו,
האושפיזין ,בימי החג הקרבים .דומה
כי הדפנות הן דפנות ליבו .מעמיד אותן
בקפידה כאילו עתידות לעמוד כך שנים
רבות ,ישרות ומתאימות ,יציבות ואף נאות.
שבעת המינים נתלים בדחילו ורחימו,
בתוספת פרחי נייר ססגוניים .עכשיו ,נותר

לשים רק את הסכך  -וכבר תהיה הסוכה
ערוכה לארוח כה נעלה.
ביום האחרון פונה האיש לנוות ביתו
התומכת במעשיו בחום:
"הנה נותרו בכיסי ששה 'באשליקים' אלך
ואקנה בהם קני סכך לסוכה ,ובכסף שנותר
נלך לקנות את צרכי הסעודה לחג!"
אומר ועושה ,ברגליים קלות פוסע הוא
בשוק .ליבו מושך אותו אל פינה מדיפת
ניחוחות :דוכן לממכר הדסים .הוא מהסס
מעט ,אך לא עומד בפיתוי.
'סכך של הדסים לסוכתי! כיצד אוכללוותר על הכבוד הגדול לאורחי?! האם
אסתפק בקני סוף פשוטים?! הרי חשיבות
יתירה נודעת לענפי ההדסים ,מדיפי
הניחוחות'...
ידו ממששת את צרור המטבעות
הטורקיות שנותרו בכיסו .הוא מריק
את תכולת הצרור הישר לידיו של מוכר
ההדסים ,ומונה יחד עימו באיטיות את
שארית חסכונותיו :אחת ,שתיים ...ששה
באשליקים! אחר פונה עם האגודה הריחנית
לביתו.
תוך זמזום נעימה שמחה מסכך מיודענו
את הסוכה המהודרת .אחר מכן פונה אל
הבית פנימה ,ופורש בפשטות את העובדות
לפני האשה:
"הקמתי לי סוכה ,והוצאתי עד הבאשליק
האחרון כדי ליפות ולהדר אותה ...ומה
נעשה כעת? כיצד נקנה צרכי החג?"
ִביתו של רב היא נוות הבית ,ולא בכדי
תשובתה ברורה והחלטית ,בשלוה מתונה
משיבה היא:
"ידוע לך כי לכבוד פסח דואגים בכל מרכז
יהודי לספק לכל האנשים צרכי החג -מצות
יין ובשר .אולם לחג הסוכות  -אין העדה
דואגת לצרכי הפרט בעיניני מזון.
והסיבה לכך פשוטה היא:
כי לגבי פסח כתוב בתורה "שבעת ימים
תאכלו מצות" -על כן יש לדאג שכל יהודי
יוכל לקיים את הדברים ,ויהיו ברשותו
מצות לאכילה .אולם על סוכות כתוב:
"בסוכות תשבו" ...המילה 'תאכלו' אינה
מוזכרת כלל.
עלינו להודות לה' שיש לנו סוכה כה
נאה ,בה ניתן לקיים "תשבו" .הרי האורחים
שיבואו בתוכה ,אינם מאלו הזקוקים לשם
כך במאכל! ואנו שנינו  -נאכל לחם עם
מליח!"
כך סיכמה האשה את הדברים ,והשלווה
ששבה לשכון בליבו של בעל הבית הפשוט
הצטרפה לאושר ,על קיום מצוות סוכה
בהידור.
האיש פנה שוב אל הרחוב בתקוה להשיג
מעט פת ומליח עבור סעודת החג.

שיירים של סכך למיניו נראים פזורים
בדרך .מבין בליל האנשים החולפים ברחוב,
נושאי סלים או מחלצות נקיות מבעלי
המקצוע השונים ,פונה לפתע דמות לעברו
של היהודי.
"שלום עליך ר' שלמה'לה .ניכר שאינךמזהה אותי ,אולם אני דוקא כן! שמי הוא
אברהם ...יחד למדנו בחיידר בקטנותינו.
מספר ימים אני נמצא כאן בארץ ישראל,
והיום הגעתי לצפת .האם אוכל להתארח
בביתך ביום הראשון של החג?"
"אשמח מאוד לארח אותך בביתי,ונוכחותך תנעים לי .אולם ,עלי להודיע לך
כי אצלנו בבית נאכל רק לחם עם מליח .צר
לי" ,עלתה מגרונו אנחה כבושה ,שמיהרה
להיבלע חזרה מרוב בושה" ,אין לי אף
פרוטה לצרכי החג"...
"את שתאכלו אתם ,אוכל אף אני,בשמחה .אין לי צורך במותרות כאשר אני
כאן ,בארץ ישראל .ודאי עדיפה היא לי
ממעדני מלכים על אדמת הגלות בניכר!"
נפרדו השנים בלבביות ,אחר שר' שלמה
הראה לחברו ,אברהם היכן ביתו.
בשעת ערב חג מאוחרת דפק יהודי זקן
על דלת ביתו של מכרינו .הוא פנה וספר
לאשה כי ידיד ותיק הוא של בעלה ,והוזמן
על ידו לסעודת החג ,כאשר נפגשו מקודם
ברחוב אחר שנים שלא התראו .בסיימו
את דבריו מסר לה כסף לקנות צרכי החג
בהרווחה .והלך.
יחד עם כל היהודים פסע אף רבי שלמה
לביתו ,אחרי תפילת מעריב של ליל סוכות.
בערב החג לא עלה בידו להשיג מאומה.
עתה נשא תחינה:
"ריבונו של עולם ,אני את כל שביכלתי
עשיתי ,טרחתי ,בניתי וקישטתי את סוכתי.
ועתה אפילו יין לקידוש איני יודע אם יש
לי .בוש אני"...
מחשבותיו נקטעו עת נכנס אל הסוכה,
שהפיצה סביבה אור יקרות .מלבד ריח
ההדסים לא נמלט מאפו ניחוח של תבשילים
מהבילים ,ומראה חלות שחומות ,דגים ויין.
האם אני חולם?
את סבך פליאותיו התירה האשה ברגעים,
בהכריזה:
"רואה אתה! עד הנה לא עזבונו רחמיו!
האורח שלנו אינו אורחנו כי אם מארחנו.
עלינו לקרוא לו' :רבי אברהם מכניס
אורחים'!"
בסיום סעודת החג המשובחת ,הציע ר'
שלמה לאורחו מיטה נאה בסוכה ,והוא
נשכב לו על הספסל החורק שבפינה...
גדולה היתה פליאתם ולאחר מכן אף
התפעלותם של בני הזוג ,עת השכימו
בבוקר והאורח איננו .חיפשו ובררו בכל בתי
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הכנסיות שבעיר  -אך מוצאו לא נודע לאיש.
זכו בני הזוג התמימים ,שכיבדו בכל
כוחם את האושפיזין והכינו למענן דירה
נאה  -לגילוי של אושפיזין עילאין ,של יום
ראשון דסוכות  -אברהם אבינו!
מובא במדרש פליאה " -וה' ברך את אברהם
בכל" -בכל ,מלמד שקיים אברהם מצוות סוכה".
ובאר זאת החוזה מלובלין:
בכ"ל ר"ת:
"ב'סוכות תשבו שבעת ימים"
"כ'ל האזרח בישראל ישבו בסוכות"
"ל'מען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי"...
אלו שלושה הפסוקים הסמוכים יחדיו בהםכתובה מצוות סוכה!
אברהם אבינו קיים את המצוה המיוחדת.
ה' ברכו בדבר המיוחד -בכל! וכל יהודי החפץ
גם כן בכך -זוכה לסיוע מיוחד בכל ,בכוחו של
אברהם אבי האומה.
יהודי מגולח למשעי ,בלי זקן ופאות
הופיע בחצר מעונו של הרבי מליזענסק.
לבושו מונח בקפדנות ,צוארו מעומלן
ונוקשה ,מעילו העליון קצר ,והמגבעת
שלראשו שונה מאד מן המקובל .כל חזותו
העידה עליו שאינו נמנה על חוגי החסידים.
סוג כזה של אנשים לא היה נפוץ כלל
בליזענס'ק ,סביב מעון קדשו של רבי
אלימלך.
רחש עבר בין החסידים" ,מיהו היהודי
הזה ,השונה כל כך?"
גדולה ביותר היתה פליאתם ,כאשר
לקראת תפילת מנחה הבחינו במקרה נוסף
יוצא דופן.
היה זה עת נכנס הרבי לבית המדרש .הס
הושלך בחלל ,בצעדים מהירים פסע הוא
את כברת הדרך בין דלת הכניסה עד מקום
מושבו ,סקר בעיניו הבוחנות את הקהל,
ומצא בתוכו את היהודי השונה כל כך.
"שלום עליכם!" ,הושיט לו רבי אלימלךאת ידו בברכה .ואף הזמינו לשבת בקרבתו.
עתה ,כבר בלטה שבעתיים נוכחות
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היהודי בכותל המזרח .יהודי גרמני הוא,
'דייטשל' .למה מקרבו הרבי כל כך? מי הוא
ומה מעשיו כאן?
גם מעיני בניו הקדושים של הצדיק לא
נסתרה התנהגות אביהם .אחר התפילה
הוזמן האיש לשהות עם האדמו"ר בחדרו,
בתוספת כיבוד קל .לאחר מכן פינו הכל את
החדר הקדוש ,ורבי אלימלך ישב בהתבודדות
עם האורח.
הסקרנות אפפה את הכל ,שהרי לישב עם
הרבי בהתבודדות אין זה דבר של מה בכך
וכל חסיד מייחל שיזכה למעלה כזו ,והנה
הלך זה זוכה?
האם הוא שר חשוב שנשלח על ידי
השלטונות לברר את טיבו של הרבי
החסידי? מה פשר הקרבה והחיבה? מתי
תסתיים ההתבודדות המתמשכת ,ומה תוכן
הדברים המועלים שם ,על ידי הצדיק היושב
ברומו של עולם רוחני ,יחד עם אדם חיצוני
שכזה?
רבי אלעזר ,בנו בכורו של הרבי ,נשלח
לברר את פתרון החידה ,בקודש פנימה.
הן חביב הוא בכור הבנים (שאף מילא
אחר כך את מקום אביו) ,ובודאי תהיה בפיו
תשובה לחסידים התמהים ,והכמהים...
רק כאשר פרש הלילה את חסותו על
היקום ,נפתחה דלת חדרו של הרבי .הוא
ליווה את האורח ,שנפרד ממנו בלחיצת יד
בחצר ,ונפנה לדרכו .עקבותיה של המגבעת
המשונה נעלמו מעיניהם הבוחנות של
החסידים...
והשאלה שעלתה לא נפתרה ,תשובת הרבי
לבנו ,לא רק שלא הרגיעה את החסידים
אלא הוסיפה לסקרנותם ולפליאתם:
"יגיע הזמן והדבר יוודע לך!" כך השיבו.
הימים הנוראים הגיעו ,ואף סוכות.
אתרוגים בכל רחבי המדינה -אין!
לרבי אלימלך הסב חסרון האתרוג המובחר
צער רב ודאגה .יודעי דבר אמרו שבסביבות
המבורג ניתן להשיג אתרוגים מובחרים.
ולפיכך נשלח אחר כבוד ,בנו הבכור ,רבי
אלעזר ,אל העיר המבורג שבגרמניה כדי
להשיג אתרוג מובחר לאביו.

הדרכים המשובשות של אותם ימים לא
זרזו את מסעו של הבן .ולהמבורג הגיע רק
סמוך לחג הסוכות ,בלית ברירה נאלץ הוא
לחוג את החג בעיר הרחוקה.
מעולם לא בילה בנם של קדושים בסביבה
של יהודים הרחוקים כל כך מהשקפת עולמו.
אך לא לכך דאג .משאלת לב אחת נשא
בליבו ,עת נכנס לבית כנסת גדול בערבו של
החג:
"אנא ה' ,עזור לי למצוא לפחות סוכה
כשרה ,השייכת ליהודי כשר ,שם אוכל
לאכול ולישון .שם אוכל לקיים מצוות
'בסוכות תשבו' כהלכתה"...
האם תתמלא משאלתי בניכר? פרפר ליבו
מעצמת השאלה?
בעוד מחשבותיו מרצדות הוא החליט
לעשות השתדלות וניגש אל שמש בית
הכנסת המפואר ביותר שבהמבורג  -מקום
בו התפללו נכבדי העשירים .בקשה קטנה
היתה בפיו ,שיסודר לו מקום אצל אחד
מבעלי הבתים בסוכה כשרה.
במהירות ובדרך ארץ ,סודר הענין כמנהג
הקהילות בגרמניה.
לא חלפו רגעים ספורים מסיום התפילה,
והנה ניגש אליו יהודי .האיש כבר עמד
ממתין לר' אלעזר ,שהאריך בתפילתו כדרך
החסידים יותר מאנשי המקום .הוא ברכו
בברכת שלום עליכם ,וחג שמח והזמינו
להצטרף לביתו  -שם יתארח בחג הסוכות.
בלב הומה פסע רבי אלעזר בעקבות
העשיר ,שחזותו ההדורה העידה על נכסיו
המרובים .כל מעיניו נתונים היו בבקשת
סיעתא דשמיא ,לשהייה בבית כשר וסוכה
כשרה.
אל הסוכה המפוארת של המארח,
שנבנתה סמוך לביתו הדומה לארמון עשו
הם את דרכם .הכל קיבלו בברכה את בעל
הבית והאורח המתלווה אליו ,הסוכה היתה
כשרה ומרווחת ,והמשרתים הועמדו הכן
לשרותם.
ניכר היה על בני הבית ,כי כשרים הם .אך
העשירות הרבה ,עדיין לא אפשרה לכל אלו
להרדים את ספקותיו הרבות של ר' אלעזר.

לפתע הוכנסה אל הסוכה כורסה מהודרת.
המשרת עצר והעמידה בראש השלחן ,ובעל
הבית שאמר את הפסוקים שלפני הקידוש,
הזדקף והחל קורא בקול נרגש:
"ברוך הבא סבא ,רבי אברהם!"
הוא התיישב נרגש כולו ,והחל באמירת
הקידוש.
'בודאי זה מנהג יהודי גרמניה' ,חשבהאורח והתפלא על מנהג הכנסת הכורסא
וקריאת ההזמנה הנרגשת של הגביר.
בסיום הסעודה שמח רבי אלעזר כאשר
הזמינוהו לסוכה הסמוכה ללינת הליל .בעל
הבית כיבד מאוד את האורח ,אך לא נכנס
עימו בדברים מלבד אי אילו משפטי נימוס.
ביום השני נשנה מנהג הכנסת הכורסא,
בליווי הקריאה:
"ברוך הבא סבא רבי יצחק"...
וכך גם ביום השלישי ,אושפיזין של יעקב,
וכן הלאה ,בימי החג .ורבי אלעזר התפלא
והשתומם.
באחד מימי החג האחרונים ,כשהשהות
כבר גרמה לקרבה בין האורח למארחו ,אזר בו
הצדיק עוז ושאל את העשיר לפשר הכרוסה
המהודרת שהוא מכניס מידי יום ,וההכרזה:
ברוך הבא סבא רבי אברהם ,וכו'...
"הלא הם באים לסוכתי ,ומחובתי לברכםולקבל את פניהם כראוי!" ,נענה המארח די
בפליאה.
"וכי כבודו רואה אותם?" ,שאל רביאלעזר.
"וכי כבודו לא רואה אותם?!" התלהבבעל הבית בלשון הגרמנית המדוברת .דבריו
נאמרו בתום המעיד על אמת פנימית .הבין
רבי אלעזר שמארחו זוכה לראיית האושפיזין
ממש .הוא בקש לראותם גם כן .אולם
המארח ענה לו :אם עד כה לא ראית אותם,
עלי לבקש מהם רשות לאפשר לך לראותם!
תשובת האושפיזין נמסרה לרבי אלעזר
לאחר הסעודה הבאה:
כין שלא עשית הכנות לכך ,טרם כניסת
החג  -אין אפשרות לתת לך רשות עכשיו!
שמחה גדולה שטפה את ליבו של רבי

אלעזר .הוא הבין שזכה להיות במעונו של
צדיק נסתר המצניע עצמו .הכל היה כדאי
לו עבור כך :כל הטרחות והצער עם הנתק
מחצרו המקודשת של אביו.
כאשר שב ר' אלעזר במוצאי החג
לליזענסק ,סיפר לאביו את כל הקורות .או
אז אמר לו הרבי:
"הנה קיימתי את הבטחתי לך מלפני שנים
רבות .דע כי ה'דייטשל' שהיה אז אצלי,
הינו היהודי העשיר מהמבורג ,אצלו זכית
לבלות בימי הסוכות .הוא אחד מן הצדיקים
הנסתרים שבדורנו .אשריך שזכית לחסות
בצל סוכתו יחד עם שבעת הרועים שהיו
שמה!"
או אז ,נפתרה החידה רבת השנים.
את הסיפור הזה ,היה נוהג רבי אלעזר,
לספר בכל ליל ראשון של סוכות ,אחר
פטירת רבי אלימלך זיע"א ,וכך המשיכו אף
צאצאיו הצדיקים.
אמר בעל יסוד ושרש העבודה" :הוא יושב
בצל סוכה ואבות הקדושים באים להתלונן
עימו בצל הסוכה ,והם שמחים עמו כשנותן אך
מלחמו לדלים אביונים הגונים בעלי תורה .והם
יקחו חלקם של עני ,אושפיזין עילאין קדישין,
ומברכתם יבורך גבר"...
אף רבי חיים פאלאג'י בספרו מוסיף" :מה טוב
חלק המאכיל עניים ואורחים על שלחנו בחג
הקדוש הזה".
מצוה שנתנה על ידי המובחר במצותהכנסת אורחים ,ובזכות זאת -ראוי לה שתעשה
בכזה אופן!
בהתבודדות שרוי רבי פנחס מקוריץ.
מופרש ומובדל מבני אדם .סבור הוא ,כי

המון החסידים והאנשים שבאים אליו עם
בקשותיהם לישועה ורחמים -מבטלים אותו
מעבודת הבורא.
נשא הוא בקשה לבורא עולם :שיהיה
שנוא לבני אדם ,וממילא לא יבואו אליו...
ובקשתו התקבלה במלואה ובאחת -
שקט ביתו ההומה של הצדיק .הדלת עליה
התדפקו המונים וסבה על ציריה בתדירות
גבוהה כל כך -הגיעה לשנות מנוחתה ,וכמעט
ולא חרקה יותר.
וכך ,מלבד תפילה בציבור ,חי רבי פנחס
את חייו בינו לבין קונו ,בהתבודדות וחיי
צער ,התעלה לדרגות גבוהות מאוד והגיע
לפסגות נשגבות.
לפני סוכות ,כשהיה זקוק לעזרה בבניית
סוכתו ,הסתייע בגוי שהיה בנמצא .כיון שאף
יהודי לא הסכים לתת שכם בבנית סוכה של
רבי פנחס .גם כלים לבניית הסוכה שחסרו
לו  -הושאלו בקושי רב על ידי אשתו.
ואז הגיע החג .מאחד לשני נראה סובב
רבי פנחס מקוריץ ,אחרי תפילת ליל חג
הסוכות .הוא ניסה להזמין אליו אורחים
לחג – אך לשוא .לסרוב חד זכה מכולם.
איש לא חפץ לפנות אל ביתו.
בדד שב רבי פנחס אל הסוכה ,בלי אורחים
שיעטרו את סוכתו וישמחו עמו בשמחת
החג .כך התישב והחל בהזמנת האושפיזין
ברוב קדושה ורטט" :ליעול אברהם"...
כאשר נשא את עיניו ראה הצדיק את
אברהם אבינו עליו השלום עומד בפתח.
עמד אבי האומה בחוץ  -אך לא נכנס.
לתמיהת הרב השיב אברהם ,אביר
הרועים:
"אין דרכי להכנס במקום שאין שם
אורחים!".
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כראות זאת ,פנה רבי פנחס מקוריץ
בבקשה לה' ,בקשה שונה ומנוגדת בתכלית
לבקשתו הקודמת .הוא ביקש למצוא חן
בחזרה בעיני אנשים ,כפי שהיה קודם .או
אז יוכל אף להביא אורחים לביתו ולזכות
בהשתתפות האב הנאמן בסוכתו!
אמר השרף מקוצק" :צחה האמונה בביאת
האושפיזין ,יותר מן הראיה"...
אשרי המאמין ,ואף רואה!בעליית הגג שכנה סוכתו של הרבי
מלובלין.
שם ,מבעד עצי הסכך הרעננים ניתן
לראות את הכוכבים המנצנצים ברקיע.
שם ,במחיצת הצדיק הקדוש ,ניתן לחוש
בקדושת הרקיע בעצמו.
ובתוך הבית פנימה ,ישב רבי צבי
מזידיטשוב .באותם ימים היה הוא חולה
מאוד והתאכסן בחצר קדשו של הרבי.
עם כל תשישותו ,לא ההין לוותר על
השהיה בסוכה ,ולא בסוכה פשוטה הסתפק
אלא חפץ לעלות אל הסוכה הקטנה
שבעליית הגג ,שם שוכן הרבי הקדוש
מלובלין .אך עליה וקוץ בה :הטיפוס מן
החצר לעלית הגג דרש התאמצות מיוחדת
וגרר כאבים נוראים ,אך לא זה מה שימנע
מרבי צבי מזידיטשוב לעלות אל על.
עזרה ביקש הוא מן המשמש ,והלה עשה
כדבריו ,ולאחר מיכן מיהר כדי להגיש לו
מנת מרק בסוכה.
כששב המשמש אל הסוכה התפלא
למראה אדם זקן בלתי מוכר ,המשוחח עם
רבו בסוכה .הוא נתן לו שלום והמתין...
כעבור זמן מה נעלם הזקן ,ורבי צבי אמר
למשמשו המופתע ,עוד טרם סיפק היה בידו
לשאול לפשר הדמות ההדורה:
"היה הוא אברהם אבינו עליו השלום!"
השלחן הטהור בסוכתו של רבי יצחק
אייזיק מקאמרנא ערוך כראוי ,לסעודת ליל
החג הראשון.
עד לפני רגעים מספר היה הצדיק מסוגר
בסוכתו .איש לא ידע מה מעשיו שם ...רק
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קורות ביתו של האדם יודעים להעיד עליו
בבוא העת ,ורק קורות בית הארעי ידעו
להעיד על המתחולל בינותם.
אין זה מחזה חד פעמי ,מדי שנה בשנה
חוזר הדבר על עצמו .ההסתגרות בסוכה,
ולאחריה עריכת השלחן הטהור.
וכמידי שנה בשנה אומר הצדיק:
"עתה נעניתי מאברהם אבינו עליו השלום
באושפיזא שלו ,על ארבע עקרות שיפקדו
בזה השנה"...
אמנם בכל שנה משתנה המספר .יותר או
פחות .אך בכל שנה מעיד הצדיק הקדוש
על שיחתו וגילויו מפי אברהם אבינו,
האושפיזין ,שחסה עימו בסוכתו.
מצוות סוכה היא אחת מיני רבות שהנחיל
היהודי הראשון בעולם.
בגיל תשעים ותשע נצטווה אברהם על
המילה .במסירות נפש עשה אברהם את הדבר.
מסירות נפשו נתנה כוחות מיוחדים לאבות
ולכל העוסקים במצוה קדושה זו ,לקיימה
בהידור למרות תנאים קשים מנשוא .ואברהם
אבינו בעצמו בא וסייע בעת שכזו.
כל הדרכים הינם בחזקת סכנה ,ובעת
מלחמה לא כל שכן .אווירת המלחמה
ששוררת בחוצות פולין – היא סכנה שאין
לה שיעור.
יש וחולפים חיילים בדרכם אל המערכה,
והם כחיות טרף משחרים להתעלל ביהודי
פשוט מן השורה...
פעמים שאף גוי מן השורה ,יחפוץ
להצטרף למתעללים ,באשר משוכנע הוא,
כי לצרת המלחמה המכבידה על כולם יש
סיבה אחת ברורה -היהודים...
מי יסתכן בדרכים השוממות שבין עיירה
לעירה ,עת בחוץ תשכל חרב? -די לו בסכנה
האורבת בעיר פנימה...
ובתוך המהומה והאימה יהודי נוסף
מצטרף לעם ה' ,בכפר נידח נולד תינוק.
בן יומו הוא התינוק ,ואחר כך בן יומים,
ושלושה ...והיום השמיני קרב ובא.
ר' גדליהו מזעליחאב ,צדיק גדול וחסיד

מפורסם דר בשכנות לזה הכפר ,ואל ביתו
נשלח שליח:
"תינוק נולד בכפר .אין מי שיבוא למולו
בן שמונת ימים "...וכבר מזמין השליח את
הצדיק בתחנונים מרובים לקיים את המצוה
הגדולה.
בחוץ מהומה של מלחמה .מחוץ תשכל
חרב ומחדרים אימה ,פחד מאיים על הכל.
אולם עבור מצוות מילה ,רבי גדליה מתעלם
מכל אלו.
בנסי ניסים עברה הדרך אל הכפר הסמוך
בשלום .רבי גדליהו נכנס אל בית הרך הנולד.
תר הוא אחר אבי הבן ,אך הקול המקדם
את פניו ,הקול הבא מירכתי הבית ,הוא קול
בכיה ,ולא בכי של תינוק שומע הוא ,אלא
התיפחות של אם התינוק.
בעלה ברח מפחד המרצחים ,ובפחדו הרב
הותירה כאן לבד .היא לא יודעת היכן הוא.
ואין עוד יהודי אחד בכפר! אפילו לא אחד!
'כיצד אמול את התינוק בלי יהודי נוסף?כיצד אוכל להיות סנדק ומוהל גם יחד?',
חשש הצדיק.
הוא יצא את הבית ונעמד על הדרך .מצפה
וממתין כי ה' ברחמיו המרובים יקרה לפניו
איש יהודי .השעות נקפו -אך אין.
במר ליבו נשא הצדיק את עיניו והתבונן
בחדות .אולי ...אולי עוד יסייע ה' ,וימציא
את הדמות המתאימה.
ממרחק מה נראה אדם רץ .נראה הוא
יהודי ,ועל כתפיו ספסל קטן של רצענים.
סנדלר מן הסתם ,המנסה להשיג לחמו
בימים טרופים אלו...
ר' גדליהו מיהר ורץ לקראת הדמות
בשמחה .הוא השיגו ובישר לו על המצוה
הגדולה בה יזכו עתה שניהם .אולם האיש
 מבטו קפוא .הענין כאילו לא נוגע אליו,והוא מסרב! לא מסכים!
בתחנונים רבים ניסה הצדיק להטות את
לבו ,לב יהודי רחום ,ולעוררו .עד שלבסוף
נעתר האיש לדבריו ,והוא הצליח להביאו
אל בית התינוק.
הוא ישב על הספסל הקטן והחזיק עליו
את הילד ,כאשר רבי גדליהו מזעליחאב
מברך ומל את התינוק.

ברשות האיש היה בקבוק יין .המוהל
שמח מאוד שביכלתו לברך כראוי "אשר
קידש ידיד" ...והודה לה' על חסדו.
ויהי כאשר סיים את הברכה – והנה עובר
האורח נעלם בפתאומיות .הוא לא נכח
בשטח כלל.
'היה זה מלאך הברית' ,הבין הצדיק,ופחד ורחב ליבו.
כאשר הגיע רבי גדליהו כעבור זמן מה אל
המגיד הקדוש מקאזניץ ,פנה לקראתו רבו
בפנים שוחקות ,ואמר לו:
ודאי שמחת מאוד כי חשבת שהאיש
הסנדלר שסייע לך בברית המילה היה אליהו
הנביא! "אילו ידעת כי היה זה אברהם אבינו
עליו השלום -מה תגדל שמחתך!"
על אם הדרך עמד אדם ממרר בבכי .כבר
שעות ניצב הוא על עמדו וממתין ,והנה
חצות היום ,ומה יעשה?
דמעותיו גוברות והוא שוטח את בקשתו
ותפילתו לה' .אחת היא הבקשה :אנא זמן לי
יהודים להשלמת מנין.
חייט הוא האיש ,ובעבר אף היה בעל
עגלה .מעסקי התפירה ,החוטים והאריגים
התפנה היום ביומו הגדול לדבר אחד בלבד:
ברית המילה של בנו.
דלותו של האיש גדולה .אין בביתו אף
מעט עבור סעודת הברית .מחמת עניותו,
אף אינו יכול לשכור עשרה אנשים מהעיר
הסמוכה שיבואו אל הכפר לברית ,כפי
שנהגו הכפריים באותם ימים.
בצעד של יאוש פנה הוא אל אם הדרך,
לחפש לו עובר אורח מזדמן שיצטרף למנין.
אולי משם תצמח הישועה.
וכך עומד הוא משעות הבוקר המוקדמות
על אם הדרך ,השעות נוקפות המחוגים
זזים והשמש כבר ברום שמים ,אך מנין
אינו נראה באופק ,דאגתו של הלה גוברת
ודמעותיו פורצות החוצה.
עומד האיש הדל בפרשת דרכים
ושוטח תפילה .והנה מרחוק הוא מבחין
בעגלה קרבה .ניכר היה על הנוסעים
שהם יהודים ,ואף הם עצרו את סוסיהם
למראה היהודי הבוכה.

"מה לך בוכה ,יהודי?" ,שאלו הנוסעים."בן נולד לי .היום עלי להכניסו בבריתושל אברהם אבינו ,ופה בכפר אין עשרה
מאחינו בני ישראל .אף צרכי סעודה אין
בידי" ...כך אמר תוך כדי בכיה.
"אל דאגה!" ,השיבו היהודים" ,מחותניםאנחנו ,ונוסעים מחתונה .יש עמנו מיני
מתיקה ויין לרוב .גם רב יש עמנו ,ויודעי
נגן .נסע אליך ונביא את בנך בבריתו של
אברהם אבינו .אף נערוך את סעודת הברית
כיד המלך!".
מי היה החייט העני ,מי היה התינוק ,ומי
ה'מחותנים'?
הרך הנולד היה השרף הקדוש ,רבי אורי
מסטרעליסק ,אביו יצא אל פרשת הדרכים
להשיג מנין לברית.
ואת הסיפור סיפר הצדיק זי"ע ברבות
הימים וסיים :הסנדק היה אברהם אבינו,
הרב היה משה רבינו ,היודע נגן היה דוד
המלך ע"ה בכבודם ובעצמם!
ולסיום -סיפור על גלוי אברהם לאנשים
פשוטים ביותר ,שמסרו נפשם על מצוות הסוכה.
כפי שסיפר בנו של רבי חיים מצאנז ,רבי
יחזקאל משינווע.
בעבי היער עומדים השניים .אדם עני,
כפרי פשוט .לבוש בגדים דהויים הראויים
לאדם בדרגתו .בסמוך אליו ניצבת אשתו
הכפריה ,אף חזותה בהתאם.
תולשים השניים ענפים מן העצים .אך לא
כדרך כל הארץ ,אין משתמשים הם בידיהם
אלא ב ...פיהם!
ענף ועוד ענף חוברים לערימה בדרך
משונה כל כך .השמש השולחת נגוהות

אחרונים ומפנה את מקומה לצללי הערב,
מהווה רקע של צבעים חמים למעשה
יהודי חם.
דלי אמצים הם בני הזוג .ובעומדם ערב
חג הסוכות ידוע ידעו כי אין להם במה
לרכוש סכך עבור סוכתם.
בלית ברירה יצאו אל היער ,לתלוש
בעצמם ענפים .אולם השמש השוקעת
עוררה בליבם חשש שמא יחללו את החג.
על כן תלשו בפיהם את ענפי האילנות...
מלאי שמחה שבו השניים ,פיותיהם
פצועים וזבי דם ,נפוחים מחבורות .אך
סוכתם -סוכה היא! וזה אושרם.
רעש גדול נעשה בשמים ממסירות נפשם.
את רושם המעשים הגדולים חוו על בשרם
בני הזוג בליל החג.
כאשר נכנס העני לסוכתו ,ראה איש בלתי
מוכר העומד בה.
'ודאי הוא עני המבקש לסעוד פה' ,חשבבצער ופנה אליו:
"הנה אני איש עני .אין לי מאומה לסעוד
בחג .אך עיצה טובה לי אליך :שים פעמיך
אל הגביר השוכן במרחק כה קטן מביתי.
ודאי שם תוכל להשיג אוכל לשובע!" ,כך
חשב ויעץ לתומו.
"לא באתי לאכול מלחמך" ,השיבה'איש' ,אנוכי אברהם אביך .באתי לסוכתך
כדי שתראה את פני ,בשכר מצוות סוכה
שקיימת ביסורים ומסירות ממש!"
וכבר נעלם אברהם אבינו עליו השלום.
מקורות:
* אור ישרים ,על הרה"ק ר' מרדכי מלעכוויטש עמ' ל"ז
* עשר קדושות מערכת ב' אות ל"א
* אמרי קדוש ,סטרליסק ,תולדותיו
* עשר קדושות מערכת ט' אות ט'
* עשר צחצחות מערכת א' אות כ"ד
* סיפורי החג ,סוכות ,עמ' ר"א
* שיח שרפי קדש
* פתגמי אוריתא ,פיטסבורג ,תשס"ג
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מתוך שיחת קודש
שנאמרה במסע לאוקראינה
אלול תשס"ח

צדיקים במיתתם
קרויים חיים -
מקום קבורתם של צדיקים
"ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה"
(דברים לד -ו').
בעזהי"ת ,כמנהגינו מידי שנה בחודש
אלול ,זוכים אנו לפקוד את קברי הצדיקים,
קדושי עליון הטמונים בארצות אירופה,
גדולי עולם אשר תורתם מפורסמת בכל
קצוות תבל .והשנה בחסדו יתברך זכיתי
אף ,לבקר לראשונה ,בקברו של רבנו ישראל
מאיר הכהן מראדין זצוק"ל בעל ה"חפץ
חיים" והמשנה ברורה.
משך כל המסע ,שמתי אל לבי לדבר מענין
מאד ,כי כמעט כל גדולי ישראל אלו ,כמה
שתורתם גלויה ומפורסמת כמה שמתבדרת
היא בבית המדרש ,כך להיפוך מקום קבורתם
כמעט לא נודע .ניקח לדוגמא את מרנא
החפץ חיים ,על אף שאין כמעט בית יהודי
שאין מונחים שם מספריו ,ויד כל בני הבית
ממשמשת בהם ,אם בספריו על לשון הרע
– "חפץ חיים" ו"שמירת הלשון" ,אם בספרי
"משנה ברורה" ואם בשאר ספריו הרבים
כ"תורת הבית" ,ו"אהבת חסד" ועוד ועוד.
ועל אף כל זאת ,כי מפורסם הוא כאחד
מגדולי מנהיגי יהדות אירופה בשנות עבר,
הרי שקבור הוא על אם הדרך במקום נידח
ומוסתר מעין כל ,עד כדי כך שרגל אדם
אינה דורכת במקום.
מה הטעם שכך עשה הבורא? כיצד מחד
תורתו מופצת בכל מקום שבעולם ,עד כי
אין יהודי שלא יזכיר איזו הלכה או מימרא
מוסרית כל שהיא משמו של הכהן הגדול
מאחיו ומאידך מקום קבורתו בהסתר
והצנע.
כך הוא אצל הח"ח וכך הוא אצל שאר
גדולי ישראל אשר באנו לשפוך שיח על
קברם ולבקשם להיות מליצי יושר עבור כלל
ישראל די בכל אתר ואתר .ומה טעם הדבר?
וכעין זה ,יש להוסיף ולשאול ,כבר מצינו
במרע"ה שלא נודע מקום קבורתו .היתכן?
משה ,שהוריד את התורה לישראל ושהה
בשמי רום ארבעים יום וארבעים לילה ,משה
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בשליחותו של מקום הוציא את בני ישראל
מארץ מצרים .שפירסומו חצה גבולות
יבשות ודתות ,מקום קבורתו ,במדבר ,מקום
עזוב ושומם ,ולא עד אלא שלא נודע היכן
הוא .מה טעם לדבר?
וחשבתי ,כי כל זאת נועד בשביל ללמדינו
בינה ,שזכות התורה שלמדו במשך ימי
חייהם ומסרו נפשם עליה ,היא העיקר
והיא המפורסמת לכל .לא גופם העיקר אלא
תורתם .לא גשמיותם אלא רוחניותם .ועל
אף שבתפילה על קבריהם יש בה סגולה
גדולה ועצומה ורביפ נושעו בזכותה .ברם
עיקר תולדות הצדיקים הם מעשיהם.
כי מה בכך שהגוף הגשמי נמצא עתה
קבור באיזה מקום נידח ,העיקר הוא
שתורתם וקדושתם תופסים מקום ראשון
בעלותם על שולחנם של מלכים  -מאן מלכי
רבנן ,שעל ידי כך שפתותיהם דובבות בקבר
בכמובא בחז"ל בכמה מקומות.
זאת ועוד ,כי כבר אמר רז"ל (ברכות יח,
א) כי צדיקים במיתתם קרויים חיים ,הם
אשר כל חייהם היו מהלך אחד של דביקות
ברבש"ע ,דביקות והתענגות על קרבת
אלוקים ,כפי שאמר דהמע"ה (תהלים עג,
כה) "ואני קרבת אלוקים לי טוב" ,במותם
קרואים חיים ,כי אז דבקים הם ברבש"ע
ומתענגים על זיו שכינתו.
ולפיכך אין צורך לפרסם ולפאר את
מקום קבורתם ,באשר הם חיים ,וכיצד
חיים – על ידי לימוד התורה – על ידי
שתורתם נלמדת בבתי המדרש ,על ידי
שיושבים בני תורה ,צעירים ומבוגרים,
נערים וזקנים והוגים בתורתם ,או אז
שפתותיהם דובבות ,או אז נוטף פיהם מור
ולבונה ,ומרגישים הנאה יתירה.
לפיכך מקום קבורתו של משה ,לא
נודע ,להורות כי לא המיתה עיקר אלא
המעשה ,לא מקום הקבורה ,אלא תורתו
שהוריד לנו משמי מרומים כי "משה אמת
ותורתו אמת".

וזו הסיבה גם למקום קבורתו של הכהן
הגדול מאחיו ,להורות לנו כי עיקר פירסומו
בתורה תלוי ,בספריו ומשליו הנאמרים בכל
מקום ופינה ,הם הם הקובעים והנותנים לו
את מקומו בין גדולי ישראל.

הגר"א ומקום קבורתו
וכמקום קבורתו של הח"ח ,כך גם מקום
קבורתו של הגאון מוילנא זיע"א ,אשר נמצא
במקום נידח ועלוב .כי על אף שבחיי חיותו
הרעיש עולמות בתורתו ,ובפרט בעמלו בתורה,
אשר ידוע מה שמספרים עליו ,שאליהו הנביא
התגלה לו וביקש ללמדו את כל התורה כולה,
אך הגר"א זצ"ל דחהו באומרו כי תורה נקנית
רק על ידי עמל ויגיעה עצמית .ובהתמדתו
המופלאה ,כמפורסם עוד ,שכאשר אחותו
באה לבקרו ,אחר שנים מרובות שלא התראו,
קיבל את פניה ודיבר עימה רגעים ספורים
וברכה לשלום ,באומרו כי הזמן יקר מידי
מלאבד אותו בדברים בטלים ,ושם בעולם
האמת נפגש ויהיה זמן רב לשוחח...
הנה קדוש עליון זה טמון גם הוא במקום
שומם ,אשר מעטים היודעים היכן הוא ,וכל
הרואה תמה ,מדוע כך עלתה בידם ,זו תורה
וזה שכרה?
הלא נדמה בנפשנו את כל גדולי אומות
העולם ,של השנים האחרונות ,מוזאונים
רבים מוקמים על שמם ,את קבריהם שמים
בתוככי גינה יפה ,או ביתן מופלא .ורק אצלנו
גדולי ישראל ,קבורים 'כאחד האדם' ,מצבה
ששמם חקוק עליה ,עם כמה מילות הערכה
והספד .היתכן? על מה ולמה ,ישאל השואל.
ומי לנו גדול מרבי יונתן בן עוזיאל זיע"א,
שהעידו עליו בגמ' מסכת סוכה (כח ,א) כי
בשעה שהיה עוסק בתורה  ,כל עוף הפורח
מעל ראשו מיד נשרף  .ומקום קבורתו בתוך
יער עבות ושומם בעמוקה ,מקום נידח
ועזוב .ובפרט שהלא יודעים אנו כי לכל
דבר ודבר יש סיבה ,שהרי אין אדם מזיז את

אצבעו אם לא ניגזר כך מן השמים.
אלא הם הם הדברים ,להורות לנו כי "לא
במותו יקח הכל ,לא ירד אחריו כבודו",
במתים האדם חופשי ,אין הוא הולך לבית
עולמו עם כבוד והדר ,אין הולך הוא עם
כסף וזהב ,אלא אך ורק עם תורה ומצוות.
הם ורק הם יקנו לו את הזכות לעולם
הבא .הם ורק הם יתנו לו חלק בגן עדן
אשר על התענוג המופלא שמתענגים בו
אמרו חז"ל – "יפה שעת אחת של קורת
רוח בעולם הבא מכל תענוגי העולם הזה",
מכל התענוגות הגדולים ביותר שיכול אדם
לדמיין בזה העולם ,מכולם יחדיו ,עדיף רגע
אחד של קורת רוח בעוה"ב ,עד כדי כך!
והזכות לכך מגיעה ,בדרך אחת ,בהתכוננות
ראויה בפרוזדור לקראת הטרקלין ,בצבירת
מצוות ומעשים טובים ,תורה וחסד ,תפילה
וצדקה .לכך מראים לנו ממרום ,כי מעשי
הצדיקים ,תורתם וספריהם ,הם הם שמקנים
להם תהילת עולם ,הם הם המחשיבים
אותם ,לא גופם אשר קבור במקום נידח ,אל
ספריהם הנמצאים באוצר הספרים ,בבתי
כנסיות ובבתי מדרשות.

אצל הבעל שם טוב
ובעל התניא
בימי המסע ,זכינו וביקרנו גם בקברם של
מיסד החסידות הלא הוא הבעל שם טוב
זיע"א ובעל התניא זיע"א .והתרגשות גדולה
היתה לנו במקום קדוש זה .ואף צדיקים
אלו טמונים במקומות עזובים בתוך ארץ
לא זרועה ללא גישה נוחה למקום .וגם שם
שאלתי את עצמי ,את אותה שאלה ,אשר
ממנה לא הצלחתי להשתחרר כל ימי אותו
מסע ,מדוע לא זכו הצדיקים הללו להקבר
במקום מכובד יותר מכך?
וזכיתי שם להרגש נוסף בענין ,כי כל ההסתר
הזה ,כביכול ,נעשה בכדי לגלות לנו מהו סוד
גדלותם ,כיצד צמחו לפארי ישראל ומנהיגיו.
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ונקדים לזה ביאור מחודש במאמר חז"ל שכבר הוזכר
ד"צדיקים במיתתם קרוים חיים" ,דנראה כוונתם ז"ל
דדווקא הצדיקים שבחייהם המיתו עצמם באהלה של
תורה וקיימו את מאמרם ז"ל ,על הפסוק "אדם כי
ימות באוהל" -כי אין התורה נקנית אלא במי שממית
עצמו עליה .כיון שאת המוות כבר שילמו בחייהם ע"י
שהפקירו את גופם והמיתו את עצמם בתורה ,לאחר
מיתתם מתחילים כביכול לחיות ,אז מתחילים לחיות
חיי נחת ושלווה .ולכך קרויים חיים ,כי מה שעשו
בפרוזדור ,שהמיתו עצמם ,סייע בידם להיכנס כראוי
ולחיות בטרקלין.
והנה את החידוש הזה ,כי על ידי ההמתה נוצרים
החיים ,על ידי ההתבטלות נוצר הקיום ,ונוצרת הגדלות
האמיתית ,הורו לנו במקום קבורתם .לפיכך נקבר משה
במקום מדבר ,להורות שעשה עצמו כמדבר ,שביטל כל
עצמיותו וזהו סוד גדלותו .לפיכך נקברו גדולי ישראל
במקומות נידחים ,בצניעות ופשטות ,כי זו היתה צורת
התנהלותם והתנהגותם כל ימי חייהם ,והיא היא אשר
הביאתם לרום דרגתם ומעלתם.
וכאמור כל זאת בכדי ללמד אותנו מה הדרך בה נלך,
להורות לנו כי הם ,גדולי ומאורי העדה ,זכו לדרגות
כה מרוממות ,בזכות שבחייהם הפקירו את כל ענייני
העולם הזה ,ועשו עצמם כמדבר שהוא הפקר לכל.
המיתו הם את עצמם באהלי החכמה והתורה ,ובזו לכל
מחמדי תבל ותאוותיו ,הם שבימי חייהם מלעולם לא
ביקשו מקום מנוחה ושלווה לעצמם ,וכל עסקם שיגם
ושיחם – היה רק בתורה הקדושה.
לכך זכו לגדלות כה נפלאה ועצומה .ואפשר אף שזאת
היתה בקשתם בשעה שנפטרו מן העולם ,להיטמן
במקומות נידחים המרוחקים מן העין ,המורים על ענווה
ושפלות הרוח .כי גם בחיים חיותם ביקשו לברוח מן
הפרסום ומן הכבוד ,אך בוודאי שתורתם מכרזת עליהם
והיא מפורסמת לכל ואמרות קודשם עולות על שולחן
מלכים – מלכי רבנן ,ושמם מוזכר לשבח ולתהילה בפי
כל ודברי תורתם נשמעים בכל בית מדרש בדחילו
ורחימו מתוך יראת הכבוד הראויה להם.
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את דבריו סיים מו"ר שליט"א ,בדברים נרגשים ,אשר יצאו מלב נרגש
והומה ,ומובאים כאן לראשונה:
"מבחינה כלכלית שנה זו הייתה אחת מהגרועות ביותר שידע העולם.
הבורסות קורסות ,ובעקבותם עשירים פושטים את הרגל אחד אחר השני.
רבים מהם הבטיחו לי הבטחות לרוב ,אולם שלא באשמתם לא הצליחו
לעמוד בדיבורם ,כי כספם ירד לטמיון פשוטו כמשמעו.
ובאמת שעל פי דרך הטבע גם אני צריך הייתי לקרוס ,עם כל מפעלי
הרוחניים הרבים הדורשים הון עתק לקיומם .אך חסדו של הקב"ה גבר עלי,
"רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר" ,וכל מוסדותי ב"ה עומדים על
תילם ומצליחים לחזק את רוחניותם של רבים וטובים מאחינו בני ישראל.
העזרה והסייעתא הגיעה אלי ממקומות שכלל לא ציפיתי לקבלה מהם,
דווקא משם באה הישועה ,כי הרבה דרכים יש לו למקום ברוך הוא.
בכל שנה אנחנו משקיעים מאות אלפי דולרים כדי להפיץ ספרי מוסר
תורה ויראה ברבים ,ובכללם את ספרי "פחד דוד" ,בכל מקום בעולם בחינם
ללא מטרות רווח ,כשהמטרה היחידה העומדת לנגד עינינו היא להרבות
כבוד שמים ,שילמדו בהם ויתחזקו בתורה וביראת שמים .וזאת נחמתי
בעניי וזה סיפוקי עלי אדמות ,לראות יהודים רחוקים השבים בתשובה אל
אבינו שבשמים ע"י הספרים שלי.
ולא רק בספרים עוסקים אנו ,ברוך ה' גם במוסדות התורה שלנו יש בהם
בני תורה רבים והמה בני עליה מובחרים ,היושבים וממיתים עצמם באהלה
של תורה ,עוד דף ועוד דף ,עוד מסכת ועוד מסכת וברוך ה' שקול התורה
נשמע ברמה ,ובשעת קושי הרי שאלו הדברים שמחזקים אותי ומעודדים
את רוחי ויהיו לי למשיב נפש ,כי כל קושי שווה התורה הקדושה ,כל קושי
שווה אברך בן תורה ,או יהודי השב לאמונת אבותיו.
וברוך ה' הגדיל הקב"ה את חסדו עימי וזיכני להחזיק לא רק את
מוסדותינו ,אלא עוד הרבה מוסדות תורניים אחרים ,ורבים השואלים
אותי ,למה לך להתעסק עם מוסדות אחרים ,תחזק ,תגדיל ותשקיע רב
במוסדותיך ,אך התשובה לאותם שואלים אחת היא  -כי לכולנו מטרה אחת
והיא  -להגדיל תורה ולהאדירה .כולנו לב אחד לאבינו שבשמים .וכל מקום
שיש בו תורה הדבר עושה לנו נחת רוח ושמחה ,מה משנה הדבר מי עומד
בראשותו ומי מחזיק אותו? הכל בחסדי ה' כי לא כלו רחמיו ובבחינת "מאין
יבוא עזרי".
ברוך שמסר עולמו לשומרים ,ברוך ה' זיכני ה' למנהלים חשובים וטובים
המוסרים נפשם למען מוסדותינו הקדושים די בכל אתר ואתר ,זה כבר
למעלה מעשרים שנה והם אנשים נאמנים ומוכשרים העושים מלאכתם
באמונה .ר' אליהו סיטבון שליט"א ,ור' יצחק מרציאנו שליט"א והרב משה
מירלי שליט"א ,והרב גבריאל אלבז שליט"א והרב חנניה שושן שליט"א
ועוד כמה קרובים נאמנים העושים את מלאכת הקודש בנאמנות .כולם
ייזכרו לטובה ויצליחו בכל מעשי ידיהם להגדיל תורה ולהאדירה .ואני יודע
שיש הרבה הלוטשים את עיניהם ומבקשים לקחת את מקומם ,אבל אלו
שהזכרתי הם אנשים ישרי דרך הנאמנים לי עד מאוד ויהי רצון שחפץ ה'
בידם יצליח במאוד מאוד.
ומי יתן ויזכנו הקב"ה להמשיך עוד ועוד בהרמת קרן התורה בארץ
ובעולם לכבודו יתברך ולכבוד תורתו ויהיו כל מעשינו לשם שמים.
ויהי רצון שצדיקים אלו אשר השתטחנו על קברם ,יעמדו לנו להיות מליצי
יושר להיטיב לנו ולכל ישראל שנכתב ונחתם בספרן של צדיקים לאלתר לחיים
טובים ולשלום .אמן ואמן.

המהפכה נמשכת ,והפעם:

הפעילות מול הנוער והצעירים

המהפכה הצרפתית
"אורות חיים ומשה" –
אור הקדושה מול הטומאה
פריז ,צרפת .עיר גדולה וסואנת ,כרך המוני
המונה מאות אלפי אנשים ,המהוה מוקד
תיירותי ענק ,לצד שטחי מסחר ומגורים
אינסופיים .אלא ,שכגודלה כן רעתה .טומאה
ופריצות שוררים בכל קרן רחוב ,ואוירת
מתירנות וחולין שולטת שם בכיפה .כמעט,
ואין זכר לחיי קדושה ,תורה ,רוחניות וטהרה.
בפרט נוגעים הדברים לבני הנוער וצעירי הצאן.
הללו ,טהורים ביסודם ,ומחמת חוסר בחינוך
והכוונה תואמים נופלים כפרי בשל לזרועות
היצר האורב להם בפינה ,ובידו שלל פיתויים,
צבעוניים ,מענגים ,מתוקים ומסקרנים.
 'כמעט' אמרנו ,ולא בכדי .שכן ,אלמול שפע הטומאה והחולין הזורמים ברחבי
פריז כמים זדונים ,עומד לו סכר ,קטן
– אך עז ומוצק ,הניצב איתן אל מול הגלים
השוצפים ,ומעמיד חלופה נאותה לאורותיה
המדומים של פריז.
 "אורות חיים ומשה".במוסדות "אורות חיים ומשה" ,בראשות
מו"ר הגה"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"א,
עומלים וטורחים כל העת על תיקון חיי
קדושה ותורה בתוככי פריז ומחוצה לה.
במסגרת המוסדות ,העומדים כל העת תחת
פיקוחו והכוונתו של מו"ר שליט"א ,מוצאים
יהודים רבים את אשר חשקה נפשם,
ומבעירים את הניצוץ היהודי שבליבם.

הרב משה פינטו –
פעילות מול בני נוער ובחורים
כפי שציינו קודם ,סכנה מיוחדת נשקפת
לבני הנוער והצעירים שבחבורה ,הנוחים
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יותר לפול ברשתו של היצר ,ועל כן,
מקדישים במוסדות משנה פעילות ותשומת
לב להצלתם ומניעת נפילתם.
את הפעילות מול בני הנוער ,מרכז ונוטל
על שכמו ,בנו של מו"ר שליט"א ,הרב משה.

במכשיר הטלפון הנייד
של הרב משה ,רשומים
מספריהם ושמותיהם של
כל  600החניכים ,הזוכים
כל אחד לתחושת שיוך
אישית ואבהית .חניך
כי ייעדר פעם משיעור,
יזכה למחרת ל'נזיפה'
רכה ובירור לשלומו..
לרב משה ,גישה יחודית אל בני הנוער.
הוא מדבר עמם 'בגובה העיניים' ,שפתם
אינה זרה לו ,חזותו אף היא משדרת
צעירות ורעננות ,מה שמביא את בני הנוער
להתייחס אליו כאב ,ולשתפו בצורה מלאה
במצבם ותהפוכותיהם .לשם המחשה,
במכשיר הטלפון הנייד של הרב משה,
רשומים מספריהם ושמותיהם של כל 600
החניכים ,הזוכים כל אחד לתחושת שיוך
אישית ואבהית .חניך כי ייעדר פעם משיעור,
יזכה למחרת ל'נזיפה' רכה ובירור לשלומו..
תלמיד ,אשר יחוש הרב משה כי מצבו לא
שפיר דיו ,יוזמן מיד לשיחה לבבית ואוהבת,
ממנה יצא חדור כוחות ורצון חדשים.

בתוככי
פריז החילונית
והשקועה בזוהמה,
ניצבים אנשי
"אורות חיים ומשה"
ומאירים בכח
התורה והקדושה •
בכתבה שלפנינו
נעמוד על
פעילותם של
בני הרב שליט"א
במסגרת בני הנוער
והצעירים,
הזוכה לסיעתא
דשמיא גדולה •

אני לדודי
פריז תשס"ט
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 600תלמידים;
באופנוע ,רכב ורכבת
במהלך השבוע ,נמסרים ארבעה שיעורים,
לארבעה קבוצות בני יותר מ 100-בחורים
ונערים .סה"כ  600נערים ,השותפים למהפכה
המפכה בעוז בפריז .ביניהם ,ניתן למנות נערים
צעירים ,סטודנטים ,ואף בחורים העובדים
לפרנסתם .הללו ,עושים הכל בשביל לבוא
לשיעורי התורה ולפעילויות ,כך ,יגיעו הם
רכובים על אופנוע או ברכב או ברכבת ,העיקר
להגיע בזמן ,ולהרוות צמאון נפשם .בדרכם ,גם
יביאו חבר ,שיתרשם אף הוא ויביא את חברו
שיביא אף הוא את חברו וכן הלאה...
יצויין ,כי מצבם הדתי והרוחני של חלק רב
משומעי השיעורים – ירוד לחלוטין ,ונקודת
הפתיחה שלהם רדודה עד למאד .לחלקם לא
ידוע כלל (!) על מצוות בסיסיות ויסודיות,
וחייהם רחקוים מלהתנהל ע"פ דת משה .על
אף זאת ,בוקע הרב משה מסילות בלבבם,
וחודר לתוכם פנימה ,והעיקר – מקרבם אט
אט לאביהם שבשמים.
טיפין טיפין ,חושף הוא בפניהם את
היופי הגלום בתורה ובמצוות ,בקרבת
אלוקים ,ובחיי קדושה וטהרה[ .אגב ,הרב
משה טורח לציין ,כי הוא רואה בחוש ,כי
כל הצלחתו היא מכח לימוד התורה! ויום
שהתגבר בלימודו הוא ,הרי ששיעורו זוכה
להצלחה יתירה!] וכך ,יהודים שעד אתמול
לא ידעו מאומה על חיי תורה – עסוקים
היום בפענוח סוגיות ב'שנים אוחזין'.

שבתות גיבוש
עם מו"ר שליט"א
במסגרת הפעילות ,דואגים במוסדות
מדי פעם ל'שבתות גיבוש' .כך ,שוכרים בית
הארחה או מלון מיוחד ,ויחדיו ,מתעלים
ומתרוממים .גולת הכותרת בשבתות אלו
הינה השתתפותו של מו"ר שליט"א ,הטורח
ומשתתף אף הוא בשבתות מיוחדות אלו,
ובכל מהלכן נושא דרשות מיוחדות בפני
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התלמידים .שבתות אלו ,מתקיימות לצד
פעילויות שונות בחגים ומועדי ישראל ,בהם
נערכות מסיבות רעים ,בהם נישאים דברי
אודות מועדי ה' וקדושתם.

הרב יואל –
לימוד גמרא למתחילים
לצידו של הרב משה ,פועל גם אחיו
הרב יואל ,המופקד על ציבור ה'מתחילים'.
בשיעורו ,הנמסר באופן מיוחד ובהיר ,פותח
הוא את שערי הלימוד בפני התלמידים ,מניח
הוא את היסודות ללימוד השפה הארמית,
שקלא וטריא של גמרא ,פירוש רש"י ותוס',
וכך ,מובילם ביד בטוחה במשעול תורת א-ל
חי .לשיעוריו של הרב יואל יצא מוניטין רב,
ורבים מדפקים על דלתות שיעוריו ,בכדי
לחזות בנועם זיו תורתנו הק'.

גולת הכותרת בשבתות
אלו הינה השתתפותו של
מו"ר שליט"א ,הטורח
ומשתתף אף הוא בשבתות
מיוחדות אלו ,ובכל מהלכן
נושא דרשות מיוחדות
בפני התלמידים.
הרב מיכאל – כשרות סת"ם
לצידם ,פועל באופן מיוחד האח ,הרב
מיכאל .הרב מיכאל ,המצוייד בתעודה
מטעם משמרת סת"ם בארץ הקודש ומוסמך
מטעמם לכל הנוגע לכשרות סת"ם ,מופקד
על בדיקת התפילין והמזוזות של התלמידים.
הוא בודק לכולם את זוגות התפילין ,מתקן,
מבקר ומשפץ ,ובמקרה הצורך – אף רוכש
זוגות חדשים ,כאשר כל זאת ,כמובן ,חינם

אין כסף ,בהוראתו וחסותו הישירה של מו"ר
שליט"א ,החרד לקדושתן של ישראל.

"אורות חיים ומשה"
בסימן תנופה
יצויין ,כי הפעילות המיוחדת הזו,
הדורשת משאבים ודמים מרובים ,אינה
גורעת בכהוא זה משאר הפעילויות של
מוסדות "אורות חיים ומשה" שבפריז.
מזה שנים ,שמו"ר שליט"א בחר את העיר
פריז כיעד מועדף לפעילות רוחנית גבוהה.
כארי עז פנים הוא לוחם ברוח הטומאה,
ומעמיד כנגדה יסודות מוצקים של תורה,
רוחניות ,קדושה וטהרה .בין מוסדותיו,
כולל אברכים ,ישיבה קטנה וגבוהה ,מפעלי
חינוך לנוער ,ואימפריית חסד אדירה.
בימים אלו הולך ונשלם שיפוץ והכנת
הבנין החדש המיועד בס"ד להוות משכן
נאות לישיבה וכולל האברכים ,אשר המקום
הישן כבר צר מהכילם עקב הביקוש הרב,
ב"ה ובלע"ה ,של בני תורה המידפקים על
דלתות המקום.
מו"ר שליט"א מצידו ,לא פוסק אף לרגע
מלחשוב על מוסדותיו וטובתם .את כל אחד
מהחוסים תחתיו רואה הוא כבן – ומכאן,
דאגתו המופלאה עבורם .על אף המשבר
העולמי הקשה הנותן את אותותיו בכל מקום,
עמל הרב ללא לאות לדאוג לכלכלת מוסדותיו,
שהרי 'אם אין קמח אין תורה' .כל זאת ,לצד
שיעורי תורה ושיחות מוסר שמוסר כל העת,
וקבלת קהל קבועה המתקיימת בלשכתו.
•
סוף דבר ,נראה בס"ד כי מוסדות "אורות
חיים ומשה" בפריז זוכים לסיעתא דשמיא
מופלאה בכל הנוגע לפעילותם ,בקירוב עוד
ועוד לבבות לאביהם שבשבמים ולתורתו,
כאשר בכתבה זו נגענו בפרט בפעילות בני
הרב שליט"א – הרב משה ,הרב יואל והרב
מיכאל – בתחום הנוער והצעירים .,כל זאת,
כאמור ,לצד תנופה וסימן התפתחות כללית
העוברת כעת על המוסדות ,ב"ה ובלע"ה.

לשם הבנת גודל הפעילות ועצמת השפעתה,
קיימנו שיחה עם אחד מתלמידי הרב משה
שליט"א ,יצחק ג'ורנו ,הזוכה להסתופף
במחיצתו ולהנות מתורתו ,ומרגיש כי חייב
את מדרגתו הרוחנית לרב משה שליט"א.

מה הביא אותך להגיע לשיעורי התורה?
היה זה בעקבות שהתודעתי לשמעו של הרב שליט"א,
והגעתי אף אני להתברך מפי קדשו .הרב שליט"א
קבלני בחום ,וניהל עמי שיחה ארוכה עלי ועל מצבי.
תוכ"ד הדברים ,ביקש לדעת אם אהיה מוכן להגיע -
פעם אחת  -לשמוע שיעור תורה .היות וחשתי באי
נעימות לסרב לכבוד הרב שליט"א ,נעניתי ואמרתי כי
אהיה מוכן להגיע פעם אחת ,כאשר במחשבתי היה שזו
תהיה הפעם הראשונה וגם האחרונה ...אלא שאחרי
השיעור הראשון ששמעתי מפי בנו של הרב – הרב
משה ,פשוט חשתי כי אני נמשך לשיעור כמו 'מגנט'
ולא מסוגל לעזוב ,ומאז ב"ה ,אני בקשר הדוק עם הרב
משה ,ומגיע באופן קבוע לשיעוריו.

ממה שאתה רואה ,לאיזה סוג
אנשים מתאימים שיעורי התורה?
בעיקרון – מותאמים השיעורים לכולם ,בכל גיל ומצב.
אכן ,בעיקר מקבלים מהם תועלת הצעירים ,ואף אלו
הרחוקים מאד – בשלב זה – מקיום התורה והמצוות,
והם אלו שמקבלים את התועלת הגדולה מהשיעורים,
ומתעוררים בעקבותם לתורה ותשובה.

האם משתתפים הרבה אנשים בשיעור?
בודאי .באים אנשים רבים מהמון מקומות ,וקיימת גם
תופעה לפיה כל אחד מביא גם את חברו ,וכך הולך קהל
המשתתפים וגדל מפעם לפעם.

לדעתך ,מהם מטרותיו של הרב
משה במסירת השיעור ,והאם
ניכרות תוצאות לפעילות?
כפי הנראה בעיני ,מטרתו של הרב משה היא לחזק
ולרומם אותי ואת חברי ואת כל משתתפי השיעור ,ובכך
למנוע את כולנו מהרגלינו הרעים ,וממעשים שונים
שהתרגלנו אליהם במשך השנים.
לגבי תוצאות – העובדות מדברות בעד עצמן .אני,
כמו חברי ,חש התקדמות רוחנית אדירה ,אותה חב
אני להרב משה ופעולותיו .אט אט מצליחים אנו
בס"ד לזנוח את הרגלינו מימים עברו ,ומתעלים
ברוחניות .דבר מענין הוא ,שגם בשעות בהם איננו

במחיצתו של הרב משה ,גם אז חשים אנו כאילו
הרב משה עומד על ידינו ומפקח עלינו ...כה חזקה
היא קרבתו אלינו ,עד כי אנו חשים כאילו הוא איתנו
תמיד .תחושה זו ,מבטיחה כי אלו שהתעלו בזכותו
של הרב משה ,לא ישובו יותר לדרגות נמוכות בהם
שהו בעבר.

תאר לנו את הקשר של הרב
משה עם תלמידיו.
הקשר הוא חזק מאד ומיוחד במינו .הוא איתנו,
קרוב אלינו ,ומכיר כל אחד על מכלול בעיותיו ומצבו.
התלמידים מצידם – אוהבים אותו ומחוברים אליו
בקשר אמיץ ,ולא בכדי.
הנה ,לאחרונה ,שהה הרב משה בחופשה בקנדה ,וחלק
מתלמידיו שהו בתל אביב .הם פנו אליו בבקשה כי יואיל
לטוס לארץ להשמיע שיעור .הרב משה טס שעה עד ניו
יורק ,ומשם עוד  11שעות עד לארץ – שם מסר שיעור
בן שעה (!) וטס את כל הדרך חזרה ..וכל זה בשביל
תלמידים שרצו להנות מתורתו גם בחופשה.
ועוד סיפור קטן .היה לנו חבר שהיה רחוק מאד
מקיום תורה ומצוות .הצלחנו להביא אותו לשיעור אחד,
שהרשים אותו מאד ,והוא המשיך את הקשר עם הרב
משה .תוכ"ד שיחותיו הובן ממנו כי לא עשו לו בילדותו
טקס 'בר מצוה' .הרב משה לא נח וטרח רבות ע"מ לקיים
לו טקס 'בר מצוה' – והוא בן  28שנה...
כאמור ,התלמידים מצידם משיבים לו כגמולו ,בהערכה
ואהבה .לשיעור הם יבואו בכל דרך – ברכב ,באופנוע
ואפילו ב'מטרו' .הם יגיעו בכל שעה – גם לאחר יום
עבודה מפרך ,בכדי לא להפסיד שום שיעור .כל זאת,
מאחר שראו את גודל ההקרבה והקרבה של הרב משה
אליהם ,מה עוד שהוא גם ענו גדול ולא אוהב שמספרים
בשבחו.
מחובתי לציין גם את אחיו ,רבי יואל ,העומד לצידו
ומסייע בכל עת ,בצנעה ושקט ושלא ע"מ לקבל פרס.
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כי מליון
תצא תורה

ר' דוד כהן שליט"א .בכולל זה ,שמים דגש
על לימוד מעמיק ועיוני ,ואכן ,לפני פסח
ביקר שם הגאון רבי אפרים ניהוז שליט"א
מבית דינו של הגר"נ קרליץ שליט"א בבני
ברק ,בכדי לבחון את האברכים ולסומכם
להוראה .הגר"א ניהויז יצא אחוז התפעלות
מהבחינה ,ובמכתב ששלח אחרי שחזר
לארץ ,קבע כי אברכי הכולל בקיאים בהלכה
יותר טוב מאברכים בארץ הקודש! דבר זה
מוכיח כאלף עדים על רמת הלימוד בכולל
שם ,ובל נשכח כי לא מדובר בבני ברק או
ירושלים – אלא בתוככי צרפת! זר כי יבוא
בשערי הכולל ,לא יאמין למראה עיניו;
בטבורה של צרפת ,ישובים אברכים בכולל
 , rue des Muriersבידם עט ,והן רכונים
ע"ג דפים ,מהרהרים – וכותבים ,מסכמים
ענינים שונים ,ומעלים מחידושיהם ע"ג
הכתב ,פירות של עמל בן שעות ויזע אדיר.

שיעורים והדרכות לבני הקהילה

כתבה שניה בסדרה
למרות המיתון הכבד,
ממשיך מו"ר רבי
דוד חנניה שליט"א
בפעילויותיו למען
התורה בעם ישראל •
בכתבה שלפנינו נסקור
את פעילויות המוסדות
בליון ,העומדים תחת
הנהגת בנו ,רבי רפאל
שליט"א • נעמוד על
המהפכה השקטה
שקורמת אט אט עור
וגידים בליון ,עד כי
נקראה כבר "ירושלים
קטנה" • וגם; איך
מגיעים ללימוד התורה
ממשחק כדורגל? •

המיתון ש'פסח'
על מו"ר שליט"א
"משבר" ,מיתון"" ,מצב כלכלי" ,כל מושגים
אלו ועוד הפכו ללחם חוק בשנה האחרונה,
ואין לך אדם ,גוף או מוסד שלא חש את
תוצאות המשבר הכלכלי הכבד שפקד את
ארה"ב ומשם לכל העולם.
בפרט ,נפגעו מהמיתון מוסדות התורה
והחסד ,אשר עיקר הכנסתם מבוססת
על תרומות נדיבים – בניגוד לעסקים
המבוססים על משא ומתן ופעולות כלכליות
– וממילא פגע המיתון בהם ובהכנסתם
באופן אנוש.
אך דומה ,כי מצב זה לא נוגע כלל
למוסדות "אורות חיים ומשה" ,בנשיאות
מורנו הגה"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"א.
מו"ר שליט"א ,דוקא בעת קשה זו ,משקיע
את כל כולו ,ובכל מרצו ואונו עמל להפיץ
את אור התורה ,התשובה והיהדות ברחבי
העולם .לא חס הוא על כוחותיו ,ויום
יום נוסע ומבקר בקהילות יהודיות אף
במקומות רחוקים ביותר ,שם מקבץ הוא
את יהודי המקום ,ונושא בפניהם דברי
חיזוק והתעוררות  .
בעקבות אביו ,גם בנו של מו"ר שליט"א,
הרב רפאל שליט"א ,המתגורר בליון ,פועל
רבות להפצת אור התורה והיהדות ,כאשר
תחת חסותו מתפתחת ופורחת כל הקהילה
היהודית בליון .בשורות הבאות נסקור את
מקצת מהפעילויות הנערכות בליון ,תחת
הנהגתו של רבי רפאל שליט"א.

כולל האברכים – בעיון ועמקות
גולת הכותרת של הפעילות התורנית
ודאי הוא כולל האברכים ,בו לומדים
כעשרים אברכים מצויינים ,בראשות הגאון
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מכולל זה גם יתד ופינה לפעילות
המקומית בתוככי הקהילה ,ומשם יוצאת
תורה והוראה למקום כולו .כך ,הדפיסו
לקראת חג הסוכות ספרון ובו הוראות
והלכות ד' מינים ,ערוכות ובנויות לכל נפש,
בשפה פשוטה וברורה .בימים אלו עסוקים
רבני הכולל בעריכת ספרון שיעסוק בהלכות
שבת החמורות.
לצד זאת ,מוסרים האברכים שיעורים
קבועים לבעלי בתים מהקהילה המקומית,
באמצעותם נוצר קשר אישי וישיר בין
האברכים לבעלי הבתים ,וכך ,זוכים בעלי
הבתים לתוספת בתורה ,קדושה ויראת
שמים .האברכים מצידם עמלים רבות על
הכנת השיעורים ומסירתם ,אך זוכים למנת
קורת רוח בראותם בהתקדמות שומעי
לקחם ברוחניות.
כמו"כ ,מוסרים האברכים ורבני הכולל
שיעורים בישיבה במקום ,כאשר השיעורים
מתחלקים לכמה רמות; למתחילים
ומתקדמים יותר ,כך ,זוכים כולם לטעום
מהאור ,כל אחד לפי דרגתו ומצבו הוא .בין
השיעורים – הנמסרים כל יום בין השעות
תשע לעשר בלילה ,ובימי ראשון גם בין
תשע לעשר בבוקר – ניתן למצוא שיעורי
גמרא ,תנ"ך ,פרשת שבוע ,מוסר והשקפה,
הלכה ,משנה ועוד.
גם על צעירי הצאן חשבו ,ועבורם הוקמה
מסגרת מיוחדת של תלמוד תורה ,בה
קונים את חק לימודם מפי רבנים ומלמדים
מופלגים ובעלי מוניטין רב.

מסירותו של רבי רפאל שליט"א
רבי רפאל שליט"א עצמו ,משקיע את
כוחותיו בלי גבול לישיבה בליון ,בכולל,
וגם בקבלת קהל מסודרת ,כאשר סדר יומו
העמוס מאוד מכריח אותו לחלק את עצמו
בין צרפת וישראל.

בליון יודעים הכל על שיעוריו המיוחדים ,הנמסרים בימי
השבוע שני עד חמישי ,וזכו לכינוי “ ,”Lunch and learnכלומר
"לאכול וללמוד" .השיעורים נמסרים בין שתים עשרה וחצי לאחד
וחצי ,וזוכים לפופולאריות רבה ,כאשר המוני אנשים באים לשמוע
אותו ,ולהנות מידיעותיו הרבות והמגוונות בתורה ,הלכה והשקפה.
השיעורים נמסרים גם בצורה ואופן מיוחדים ,המושכים אליהם
קהל רב הצמא לאור תורתו של רבי רפאל.
במוסדות מדווחים בסיפוק על הפירות משיעור זה ,שכן כל העת
מגיעים עדכונים על יותר ויותר אנשים המתחזקים משיעורים
אלו ,ושבים בתשובה שלמה.
וזאת עלינו לדעת ,כי מהפכה זו לא חלה באחת ,כי אם אט
אט; מזה שלוש שנים שרבי רפאל שב לליון ,וכך החל בהשפעתו
הברוכה על תושבי המקום .למרות פרק הזמן בו אביו ,מו"ר רבי דוד
חנניה שליט"א לא שהה בעיר והעיר חשה כיתומה ,הרי שעתה,
כאמור ,שבה היא לזריחתה ,ונשמע בה בגאון קול התורה וגבולות
הקדושה ניטעים בה בעוז ,עד כי ישיבתו של הרב פינטו שליט"א
בווילרבן נחשבת כ"ירושלים הקטנה" של צרפת.
בכוח השפעתו הגדולה של רבי רפאל נוכחנו לדעת לפני זמן
לא רב .בכל רחבי המקום התפרסמו מודעות על הרצאה מיוחדת
מפיו שתימסר ב"בית הלל" ,הוא המרכז התרבותי והקהילתי
היהודי החדש שנחנך לפני יותר משנה .לבית הלל מנגנון ביטחון
מיוחד הקבוע בשעריו ,וכן חזות מיוחדת ומרשימה שעוצבה ע"י
אדריכלים בעלי שם בתחומם ,מה שמביא את המרכז לעשיית
רושם רב ומכובד .שם ,כאמור ,נשא רבי רפאל הרצאה מיוחדת,
שזכתה להצלחה מיוחדת .הקהל הרב שהגיע הוצרך לעבור דרך
מסדרונות ארוכים ומפוארים ,עד הגיעו לאולם האודיטוריום
הראשי ,החדש והמפואר ,הראוי לקליטת המונים.
ההרצאה זכתה להצלחה אדירה ,כאשר במשך שעה ארוכה ישב
הקהל כולו מרותק בדומיה לדבריו הנפלאים של רבי רפאל ,שכבש
את הקהל בדבריו.

'שבתונים' והרצאות בכל העולם
ככלל ,מוסר כל השנה רבי רפאל שיעורים והרצאות לרוב – הן
בארץ והן בחו"ל ,כאשר הרצאותיו מושכות אנשים רבים וזוכות
לתגובות נלהבות .לזכותו ,איפוא ,נזקפת הרבצת תורה תמידית
ללא הפסק ,בכל העולם כולו .נראה בחוש ,כי זכות אביו הגדול
שליט"א ,וזכות זקניו הקדושים ,עומדים לימינו.
מנהג נאה עשה לו רבי רפאל ,עריכת 'שבתונים' – היינו שבתות
אחדות וגיבוש בארץ ,בהם משתתפים עולי צרפת שגרים בארץ,
וכן צרפתים רבים המגיעים מצרפת לשבות בצותא עם רבי רפאל.
במסגרת השבת ולפניה ולאחריה ,נערכות נסיעות לקברי צדיקים,
שם מודלקים נרות ,ונישאים דברי התעוררות ותשובה ,הנשארים
חרותים בלב כולם.

'קול חיים'  -רעננה
לאחרונה ,נפתח ברעננה בית מדרש חדש בעיר רעננה בשם
'קול חיים' ,על שמו של רבי חיים פינטו ,אשר הוקם בחסות מו"ר
שליט"א ,וביזמתו של ידיד המוסדות מר דן סלומון ,ובנשיאות מר
גבריאל פלוס ווועדם .גם לבית מדרש זה מגיע רבי רפאל שליט"א
מצרפת ,ומוסר את שיעוריו שם.
בחודש יולי האחרון ,אורגנה תחרות 'כדורגל' גדולה .בחסות
התחרות ,גם עודדו את המשתתפים לבוא וללמוד ,כאשר כל
משתתף צריך ללבוש כיפה וציצית ,ולמוד שעה לכל הפחות
במרכז 'קול חיים' .אין לתאר את הקידוש ה' שהתחולל שם,
למראה הבחורים חבושי כיפה וציציות ,ועם רצון להתקדם בדרך
התורה והקדושה.
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נתנאל מאושר

הקניתם כבר

אתרוג?
אחת העצות לאדם העומד ערב יום
הדין ,היא להיות מאותם המעבירים על
מידותיהם ,שעל כל הנמנה בכת זו אמרו
חז"ל ,כי מעבירים לו על כל פשעיו .לפיכך
בחרנו להביא מעשה מופלא על ענין זה של
מעביר על מידותיו ,אשר יש ללמוד ממנו
מוסר השכל עצום נוסף ,ביחס לדרכו של
היצר הרע בהכנעת האדם וממילא דרך
האדם במלחמתו בייצרו:
היה זה בשנת תר"מ ,עת מרן הגאון רבי
יוסף חיים זוננפלד זיע"א ,מי שלימים הנהיג
את היהדות החרדית בכללה ומי שעמד בראש
העדה החרדית בקרתא דשופריא בירושלים
עיה"ק בפרט ,נתבקש לכהן כבוד כראב"ד בבית
דינו של מרן המהרי"ל דיסקין ,רבה של בריסק.
לפני בית הדין הגיע סיפור קשה ומסובך
של סכסוך בין בעל ואשתו ,וכדרכם של
סיפורים מסובכים שכאלה ,כל צד הגיע לבין
הדין בטוח בצדקתו וביושרו ,ולא עוד אלא
שבטוח היה שהצד השני הינו המושחת
והאשם בכל צרה שלא תבוא.
כך ,ניגשו שני הצדדים ושטחו את
טענותיהם ומענותיהם בלב הומה ומורתח
בפני בית הדין .זה אומר בכה וזה אומר בכה,
ולא נותרה בפני בית הדין ברירה אלא לפסוק
לכאן או לכאן ,כל דרך אחרת של פשרה
נבלמה בעודה מועלת על דל שפתיים.
בלית ברירה ,התישב בין הדין בראשות
רבי חיים על המדוכה דן ודש בנושא ,ואכן
לא עברו ימים מועטים ,ובית הדין פסק את
פסקו .זיכה את הזכאי וחייב את החייב ,או
יותר נכון את החייבת...
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החושבים אתם כי כאן הסתיימה מסכת
הדין? לא מיני ולא מקצתיה ,אמנם מסכת
"סנהדרין" הסתיימה ,אך מיד אחריה החלה
מסכת "מכות" ,אמנם לא מכות בפועל אך
כלום אם מכה אדם בשבט לשונו כואבת
המכה פחות ?
בני משפחת האשה אשר סרבו לקבל
את פסק הדין ,החלו משמיצים ומדברים
נגד בית הדין ונגד העומד בראשו ,לדידם
אין היא החייבת אלא ההפך הוא הנכון
היא המסכנה ,הנגזלת והנעשקת ,בכל
מהלך העניינים ,היא הזכאית ובעלה הוא
החייב.
אמנם הרב ובית דינו פסקו את פסקם ,אך
הם אינם מוכנים לקבלו .באשר הרב הצדיק
את הרשע והרשיע את הצדיק! כה ברורה
היתה להם צדקתם עד שהחלו מרחשים כי
דיין זה אינו ראוי ,אולי אף לקח שוחד ולכך
טעה בדינו ...כך החלו הרוחות סוערות,
וממחשבה ודיבור למעשה ,מספר אנשים
בני אותה משפחה ,תקיפים בדעתם היו
וכבוד התורה לא נחשב בעיניהם למאומה,
הללו קמו והחליטו לעשות מעשה ,הם לא
יסתפקו בגיבובי מילים בעלמא ,הם אינם
רוצים להרבות בלהג ולעג ,אלא ילכו הם
לביתו של הרב ויכריחו את הרב לשנות את
פסקו ,לא פחות ולא יותר! ואם לא יסכים
ילמדו אותו לקח שלא ישכח.
אמרו ועשו ,פנו הללו אל בית הרב,
התפרצו לדירתו בזעקות ובגידופים ,אשר
אין הנייר סובלם ואין הדעת מקבלתם,
והחלו מדברים ברב סרה...
היה זה בשלהי חודש אלול ,כשבוע לפני
ראש השנה ,הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד
ישב באותה השעה בכסאו ושקד על
תלמודו ,כאשר גמרתו הגדולה פתוחה אל
מול עיניו הטהורות ,ומחשבותיו משוטטות
בים התלמוד הפרוש לפניו כמפה.

ס יפור לחג
ראש המחרפים נעמד על עומדו והחל
זועק בגרון ניחר ,ושאר הבאים מחרים
מחזיקים אחריו ,את זעקותיהם וגידופיהם.
אמנם בתחילה עמדו הם בשקט חיכו לראות
מה יתפתח ,אומץ לבם לא היה רב בלאו
הכי ,וגם מעט כבוד חשו הם כלפי הרב ,ברם
בראותם את חברם מפליא את דבריו ונותן
דרור ללשונו ,התמלא לבם אומץ והחלו
מלהגים וחוזרים על דבריו במשנה תוקף.
אשת הרב החלה דומעת ,הדברים
המחוצפים פגעו בה ,רגישותה ועדינותה לא
הסכינו בכגון דא ,דברים שכאלה היו מחוץ
לכוחותיה.
היתכן שיעמדו זרים בחדרי ביתם ויטילו
סרה בבעלה? יפקפקו ביושרו ובגדלותו
בתורה? ואיה הוא כבודו ,כבודה של תורה?
איה כבודו של בעלה הגדול ,המשים עצמו
לילות כימים ועמל בה?
והללו אינם מחשים ,אינם עוצרים
בדבריהם ,ממשיכים להטיל על ראש הרב
ובני משפחתו טיט ורפש מילולי .שונים
ומשלשים .מוציאים מפיהם מילים אשר לא
יאמרו אף על הקטן שבקטנים כל שכן על
הענק שבענקים.

וכך המשיכה המהומה רבתה ועלתה ורק
אדם אחד ישב שקט ושלב ,רבי חיים ,עד
שלפתע הזדקף מלוא קומתו ופנה אל אותם
מחוצפים בקול נמרץ ותקיף:
"שמעו נא מה שברצוני להגיד לכם" .פתח
את דבריו ,ובאחת הושלך הס בביתו.
"אם צודקים אתם בטענותיכם
והדין תורה שפסקתי בטעות יסודו ,אם
אני ובית דיני טעינו בשיקול דעתינו ,הרי
כבר מסרתם דינכם לשמים ,וה' הטוב יכפר
בעדנו ,כי אין לו לדיין אלא מה שעיניו
רואות .ואני כל כוונתי היתה לשם שמים".
 "אבל" ,כאן עלה קולו בתקיפות בלתירגילה" ,אבל ,אם האמת הינה איתי ועם בית
דיני וצודקים אנו בפסק אותו פסקנו .אם
הצדק אתנו אזי" ...וכאן הפסיק הוא לרגע
את דבריו ,ופני המחוצפים הלבינו בחושבם
כי שמא עתיד הוא לנדותם על ביזוי כבוד
התורה ,שמא יכבו הם מגחלתו ומנשיכתו,
או אז המשיך הוא – "אם הצדק עמנו ,הנני
מודיע לכם ,קבל עם ועדה ,כי הריני מוחל
לכם במחילה גמורה על כל הצער שגרמתם
לי ולבני ביתי ,והריני מברכם כי תזכו להיכתב
ולהיחתם לחיים טובים ולשלום "...ובאומרו
זאת ,שב והתישב לשקוד על תלמודו ,כאילו
מעתה אין הדבר נוגע לו כלל.
באותו רגע חפו פניהם ,גם אותם חצופים
לא יכלו לה ,לענוותנותו של רבינו .ומיד פנו
והלכו למקומם.
אחד האנשים ששמעו את דברי רבי
חיים ,והיו עדים לכל המאורע הלזה ,היה
ר' ישראל יעקב ברנשטיין ,הוא גר באותם
ימים בשכנותו של רבי חיים ,ובשומעו את
הזעקות והמענות אץ לביתו ,אך הספיק
להיכנס רק ב"שלהי" המעמד ,רק מעט
מהביטויים העולבים של אותם אינשי דלא
מעלי חדרו אל אוזניו ואף בהם היה כדי
לזעזעו והכאיב לו מאד .דמו החל מפעפע
בקרבו ,אך עוד טרם הספיק לעצרם שמע
את דברי רבינו ,המברכם בשנה טובה כתיבה
וחתימה טובה.
כשעזבו הם את הבית ,פנה הוא אל הרב
והקשה :רבה ,איני מבין ,מילא אם בלבך
מחלת להם ניחא ,אך למה הודעת להם כי
הינך מוחל להם בלב שלם? כלום לא עדיף
היה שיתייסרו מעט במצפונם ואולי יעשו
תשובה? אולי ככה ישובו ויבקשו סליחה,
כדין הפוגע בחבירו ,כל שכן כאן שפגעו
בכבוד התורה?"
הגרי"ח שמע ונענה לו" :הנה מתקרבים
והולכים ימי הדין ,אשר בהם עושה כל אדם
את חשבון נפשו .בודאי כאשר יגיע יום
הכיפורים יתחילו הם להרהר בתשובה ,רק
עכשיו עומדים הם בסערת רגשות ולפיכך
פעלו כך ,אך בבוא יום הדין ,כאשר יהיו
שקולים ורגועים יתחילו הם לחשוב על מה
שציערו אותי ואת בני ביתי ,וירצו לחזור
בתשובה שלמה.

אמנם אז יתחיל היצר הרע את מלאכתו
אשר לשמה נברא ,וינסה למנעם מלהתנצל
ולבקש מחילה ,וכך יאמר להם בנסותו
להסיתם "בעצם אין לכם על מה לבקש
סליחה ,כל מעשיכם נבעו ממקור טהור
וקדוש – בקשת האמת! כל מעשיכם
בצדק ועל פי דין נעשו" .כך יסית אותם,
והם ישתכנעו מכך ולא יבואו לבקש את
סליחתי.
נמצא שלא רק שיחטאו לי עכשיו ,עוד
יחטאו הם שוב בערב יום הכיפורים ,בהיותם
מתייצבים על דרך זו פעם נוספת ,מחזיקים
במעשיהם ובדעתם .ואם כן חס וחלילה היה
עלול להיגרם שביום הדין ,בעשי"ת ,יענשו
הם בסיבתי!
לכך הכרזתי מראש כי מוחל אני ,כך יקל
עליהם לעשות תשובה בבוא יום הדין ...כך
היצר לא יסיתם וימנע מהם לשוב בתשובה,
כי בבוא הימים הנוראים כאשר יהרהרו
בתשובה ויחשבו מחשבות ,יקל עליהם
לראות את אשר עשו ,שהרי היצר יודע כי
כבר מחול להם".
הדי המעשה שכחו ,הימים חזרו למסלולם,
וכך עבר לו יום הדין בתפילה והתעלות ,וכך
עבור להם עשרת ימי תשובה ,יום אחר יום,
והנה יום הכיפורים כבר עומד בפתח ,בערב
יום הכיפורים ,עת עשה הגאון רבי יוסף חיים
זוננפלד את דרכו חזרה מהכותל המערבי אל
ביתו ,פגש הוא בראש המתפרצים .היהת זו
הפעם הראשונה שנפגשו הם פנים אל פנים,
מאז "שיחתם" האחרונה ,בבית הרב .והלה
ניגש לבקש מהרב מחילה ,שהרי כידוע כל
הפוגע בחבירו אינו מרצהו אין יום הכיפורים
מכפר עליו.
רבי יוסף חיים מחל לו בכל לב ובירכו
בגמר חתימה טובה ,ואחר שאלו – "הקנית
כבר אתרוג"?
אותו יהודי הזדקף מלא קומתו ,ובהבעה
של זחיחות וגאוה נענה ואמר" :מה
השאלה? אתרוג? ודאי שקניתי ,ולא סתם
אתרוג! לאתרוג כה מהודר לא זכיתי מימי,
טרם נזדמן לי מעודי לראות פרי עץ הדר
שכזה .כליל השלמות! אמנם עלה הוא
בדמים מרובים ,חצי נפוליון זהב הוצרכתי
לשלם עבורו ,אך עבור הדר כזה ,שווה
להשקיע"...
בת שחוק עלתה על פני הרב" :הגע עצמך,
על קיום מצוות עשה מחוייב אדם להוציא
רק עד חומש מנכסיו ,בעוד שעל אי עבירת
לא תעשה מחוייב הוא ליתן אף את כל
ממונו .עבור מצוות ארבעת המינים שהיא
מצוות עשה הוצאת חצי נפוליון זהב ,ועבור
אי עשיית איסור מה פעלת?
התבונן עמי יחדיו" :אלקים לא תקלל" זהו
ציווי של לא תעשה ,שבו אסרה התורה על
אדם לקלל את הדיינים שדנו אותו ,חשוב נא,
אימתי נאמר ציווי זה? הלא פשוט וברור שלא
נאמר הוא מתי הדיין הצדיק את הבעל דין

אשר לפניו ,שהרי אז למה יקללו ,ברך יברכו.
כמו כן פשוט וברור ,שאין מדובר כאן
שהבעל דין מבין שהצדק עם הדיין ,שהרי
אם כן הם פני הדברים אמאי יקללו?
אין זאת אלא שהדברים אמורים כאשר
הדיין הרשיעו ובטוח הוא שהצדק עמו
והדיין הינו הטועה ,הרשיע את הצדיק
והצדיק את הרשע ,ואפילו הכי ,אפילו
היכן שהאדם בטוח שהדיין עיוות את דינו,
נצטווה הוא באיסור לאו ,לא לקלל את
הדיין ...וכאמור לא תעשה זה אמור אף
היכן שאם לא יעבור עליו אדם עלול הוא
להפסיד כל ממונו!
עתה התבונן ושקול במאזני שכלך את
הדבר! הכדאי היה לעבור על ל"ת?
לאחר זמן סיפר רבי חיים את הדברים
לשכנו רבי ישראל יעקב ברנשטיין ,את
הדברים והוסיף לבאר במתיקות את הפסוק
"ברצות ה' דרכי איש גם אויביו ישלים
איתו" ,וכך היו דבריו:
"באותה פעם שארע מה שארע ,אחרי
שעזבו אותם אנשים את הבית ,הרגשתי
בעצמי שעלי להרהר ולפשפש במעשי ,שהרי
הכל בגזירת עליון ,ולא בחינם באו אל ביתי
אנשים שכאלה ,והתבטאו כלפי בביטויים
ובנוסח כזה ובדיבורים איומים שכאלה .אין
זאת אלא שמן השמים חפצו לעוררני.
לפיכך קיבלתי על עצמי מיד להכפיל את
שיעורי ,הן בדפי גמרא ,בן בפרקי משניות
ואפילו במזמורי תהילים.
אלא שפתאום ,נמלך הבעל דבר בעצמו
באומרו " -באיזה עסק ביש נכנסתי ,אני
רציתי להסית יהודים האחד נגד השני ,אני
רציתי ליצור מחלוקת לקראת יום הדין
ולהרוויח על ידי כך חבילות חבילות של
עבירות ,ובמקום זאת מה ארע ,הקערה
נהפכה על פיה ,ורבי חיים זה מרבה עלי
בזכויות ,לא רק שלא החטאתי עוד מרבה
הוא בתורה ותפילה בזכות המעשה אשר
ארע" ,כך חושב הבעל דבר לעצמו ,ואז
מחליט כי "אולי כבר כדאי לי שיגש היהודי
הזה לבקש את סליחת הרב ,כי אמנם כך
לא תהיה מריבה אך לכל הפחות יפסיק הוא
להרבות במצוות ,ובדברי תורה ,כי מי יודע
מה עלול לצאת מזה."..
זה מה שארע ,וזו היא הסיבה לכך שחזר
הוא ובא לבקש את סליחתי .זהו "ברצות ה'
דרכי איש" ,כשהבעל דבר רואה שמלאכתו
נכשלה ולא עוד אלא שעתה הקב"ה חפץ
בדרכי האיש ,עתה נהפך האיש לרצוי כלפי
הרבש"ע ,אזי "גם אויביו ישלים איתו",
פועל הוא כדי שגם האויבים של אותו אדם
ישלימו עמו ,כל זאת כדי שלא יבוא לידי
התעוררות וירבה תורה ,מצוות ומעשים
טובים...
(מובא בספר חכמת חיים עה"ת ,פ' משפטים)
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ביקור ראש ישיבת פוניבז' הגרב"ד פוברסקי שליט"א בישיבת "קול התורה" בפריז

הכנסת ספר תורה בטורונטו  -קנדה
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ההילולא המסורתית של רבי חיים פינטו זיע"א  -אלול תשס"ט

ביקור בניו יורק  -קיץ תשס"ט

הכנסת ס"ת במונטריאול  -קנדה
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עם כניסת השנה החדשה
הננו משגרים בזאת את ברכותינו ואיחולינו
קמיה ,רבני ואברכי המוסדות,
ולכל המסתופפים בחצרות מוסדותינו
ולכל ידידי תומכי ואוהדי בית "אורות חיים
ומשה" בארץ ובעולם ולכל עם ישראל
שתהא השנה
שנת ברכה והצלחה
שנת גאולה וישועה
שנת בריאות ופרנסה טובה
ונזכה כולנו לחוג את החגים הקדושים
הבאים עלינו מתוך שמחה והתעלות
שנה טובה וחג שמח!
מוסדות "אורות חיים ומשה" ישראל
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